សនធិសញ
ញ កំណត់្រពំែដន
កមពជ-េវៀត
ុ

ម

******

សេម្ដចអគគម

េសនបតីេតេជ ហ៊ុន

ែសន

នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពជ
ុ

Page 1

មតិករ
1. បទអន្ដ គមន៍របស់ឯកឧត្ដម សុខ

ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី ទទួលបនទុក ទី

ស្ដីករគណៈ រដ្ឋម្រន្ដី ស្ដីពីបញ
្ហ សនធិសញញបំេពញ បែនថមេទេលើសនធិសញញកំណត់

្រពំែដន ឆនំ ១៩៨៥ និងជុំវ ិញ បញ
្ហ ្រពំែដន ទឹករ ងកមពុជ-េវៀត
ម
2. ករកំណត់្រពំែដនរ ងកមពុជ និង កូ
ំងសុីន (្រសប មកំណត់សញញេលខ
៨៦៧-API ចុះៃថងទី ៣១.១.៣៩)

3. កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីអំពីតំបន់ទឹក្របវត្ដិ
របស់

្រស្ដ ៃន

ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ធរណៈរដ្ឋ ្របជមនិតសងគមនិយមេវៀត

ម ចុះៃថងទី ០៧ ែខកកក

ឆនំ

១៩៨២
4. កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលកខនិក
្ដ ៈ ្រពំែដនរ ង
ធរណរដ្ឋសងគម និយម េវៀត

ម ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក

5. សនធិសញញស្ដីអំពីេគលករណ៍
្របជមនិតកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

េដើមបីដំេ

ះ្រ

ឆនំ ១៩៨៣

យ្រពំែដន

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

រ ង

ធរណរដ្ឋ

ម ចុះៃថងទី២០ ែខ កកក

ឆនំ ១៩៨៣

6. សនធិសញញកំណត់្រពំែដនរដ្ឋ រ ង
សងគមនិយម- េវៀត

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋ

ម ចុះៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ ឆនំ ១៩៨៥

7. សថិតិែផនទីសីព
្ដ ីម្រត ្ឋ ន ១.១០០.០០០ “ឯក

រភជប់ទី១” ចំនួន ២៦ផទំង ែដលភ

គី ទំងពីរបន ្រសុះ្រសួល េ្របើ្របស់ េផទ ងផទត់ និងចុះហតថេលខបញ
ជ ក់ នៃថងទី
២៦ ែខ តុ

ឆនំ ១៩៨៥

8. សថិតិែផនទីម្រត ្ឋ ន ១.៥០.០០០ “ឯក

រភជប់ទី២” ចំនួន ៤០ផទំងែដលភគីទំង

ពីរ បន្រសុះ្រសួល េ្របើ្របស់ បនេផទ ងផទត់ និង ចុះហតថេលខបញ
ជ ក់ នៃថងទី
២៦ ែខ តុ
9. ្រពះ ជ

ឆនំ ២០០៥

ររបស់្រពះករ ុ

ក ្រត ៃន ្រពះ ជ
កញញ ឆនំ ១៩៩៩

្រពះបទសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សីហនុ ្រពះម

ច្រក កមពុជ េផញើជូនឯកឧត្ដម ផ ំ

៉ ន់ដុង ចុះៃថងទី ២៧

10. សនធិសញញបំេពញបែនថម រ ង្រពះ ជ
តសងគមនិយមេវៀត
១០ ែខ តុ

ច្រកកមពុជ និង
ធរណរដ្ឋ្របជ មនិ
ម េទេលើសនធិសញញកំណត់្រពំែដនរដ្ឋ ឆនំ ១៩៨៥ ចុះៃថងទី

ឆនំ ១៩៨៥

11. ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១១០៥/០៣៩ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០០៥ ែដល
្របកស េ

យេ្របើ ចបប់ ស្ដីពីករអនុម័តយល់្រពមេលើសនធិសញញបំេពញបែនថម

រ ង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ និង
ធរណៈ រដ្ឋសងគមនិយម េវៀត
សនធិសញញកំណត់្រពំែដនរដ្ឋឆនំ ១៩៨៥
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ម េទេលើ

បទអន្ដ គមន៍របស់

ឯកឧត្ដម សុខ

ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី

ទទួលបនទុក ទីសក
ី ្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដី

ស្ដព
ី ីបញ
្ហ សនធិសញ
ញ បំេពញ បែនថមេទេលើសនធិសញ
ញ កំណត់ ្រពំែដន ឆន ំ ១៩៨៥
និងជុំវិញ បញ
្ហ ្រពំែដន ទឹករ

ឯកឧត្ដម សុខ

ងកមពជ-េវៀត
ុ

ម

ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីសក
ី ្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដី

ែថ្លងកនង
ី ្ដ ីបញ
្ហ សនធិសញ
ញ បំេពញបែនថមេទេលើសនធិសញ
ញ
ុ បទអន្ដ គមន៍សព

កំណត់្រពំែដនរដ្ឋឆន ំ ១៩៨៥ និង ជុំវិញបញ
្ហ ្រពំែដនទឹក រ
េនរដ្ឋសភជតិ ៃថងទី ១១ ែខតុ

ឯកឧត្ដម សុខ

ងកមពជ-េវៀត
ុ

ម

ឆន ំ២០០៥

ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីសក
ី ្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដី
បំភ្លឺអំពីបញ
្ហ ្រពំែដនេន រដ្ឋសភជតិ
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ឯកឧត្ដម សុខ

ន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីសក
ី ្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដី

ៃថ្លងកនងបទអន្ដ
គមន៍ ស្ដអ
ី ំពី បញ
្ហ សនធិសញ
ញ បំេពញបែនថមេទេលើសនធិសញ
ញ
ុ
កំណត់្រពំែដនរដ្ឋ

ឆន ំ ១៩៨៥ និងជុំវិញបញ
្ហ ្រពំែដនទឹក រ
េន

ថ នីយទូរទស ន៍អប

ងកមពុជ-េវៀត

ៃថងទី ២៧ ែខ តុ

បទអន្ដ គមន៍របស់ឯកឧត្ដម សុខ

ម

ឆន ំ ២០០៥

ន

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីសក
ី ្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដីសព
ី ្ដ ីបញ
្ហ សនធិសញ
ញ
បំេពញបែនថមេទេលើសនធិសញ
ញ កំណត់្រពំែដនរដ្ឋ

ឆន ំ ១៩៨៥ និងជុំវិញបញ
្ហ ្រពំែដនទឹក រ
Page 4

ងកមពុជ-េវៀត

ម

សូមេគរពឯកឧត្ដម េ

កជំទវ ជគណៈអចិៃ្រន្ដយ៍

- សូមេគរពឯកឧត្ដម អស់េ

កេ

ក្រសីទំងអស់ ែដលមនវត្ដមនេន ទីេនះ

ៃថងេនះ ខញុំមនកិតិ្ដយស េដើមបីជ្រមបជូនសេម្ដច ឯកឧត្ដម េ
កជំទវ អស់េ
កថ
ប៉ុនមនសប្ដហ៍េនះ មនករទិេតៀន មកេលើ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសសករេចទ្របកន់ មក
េលើសេម្ដច ហ៊ន
ុ ែសន នយក រដ្ឋម្រន្ដី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលថលក់ដីេទឱយេវៀត

ជករេចទ្របកន់ដ៏ធងន់ធងរ ែដលរហូតដល់េទ និយយថ

ម។ េនះ

ជជនកបត់ជតិ។ ដូេចនះជ

ជំហររបស់េយើង េយើងយល់ចបស់ថ អ្វីែដលេយើងបនេធ្វើ គឺជេគលជំហរ ដ៏្រតឹម្រតូវ យុតិ្ដ
ធម៌ និងករខិតខំអស់កម្លំងកយចិត្ដ េដើមបីអនុវត្ដមគ៌ របស់គណបក ក៏ដូចជករអនុវត្ដ
េគលនេយបយ

របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករបេ្រមើ

ដល់្របេយជន៍្របេទសជតិ

និង

្របជជនកមពុជ។ ដូេចនះេបើេយើងខំេធ្វើ េហើយែបរជបនទទួលករេចទ្របកន់ធងន់ៗ ែបប
េនះេទវ ិញ េនះជ ចំណុចែដលេយើង មិន ចេនេសង មបនេទ។ ជចំណុចែដលេយើង
្រតូវែតមន ្របតិកមមយ៉ងសកមម ចបស់

ស់ េហើយ បក្រ

យបំភឺ្លដល់្របជពលរដ្ឋ េដើមបី

ឱយយល់នូវបុព្វេហតុ ដ៏្រតឹម្រតូវ និងយុតិធ
្ដ ម៌ របស់េយើង ពីេ្រពះ េបើេយើងខំក
ជគុណសមបតិ្ត េហើយែបរជទទួលបនេទសវ ិញ េ
ជចំណុចែដលេយើងមិន
្របវត្ដិ

យ

រមូលេហតុ

ចទទួលយកបនេនះេទ។ េយើង្រតូវបក្រ

ងអ្វីែដល

មួយ េនះ គឺ
យនូវករពិត ៃន

្រស្ដ ែដលទក់ទងេទនឹងអ្វី ែដលេយើងខំ្របឹងអនុ វត្ដ នូវេគលករណ៍ចបប់អន្ដរ

ជតិ និង

ម រតី ៃនសនធិសញញ ឬ កិច្រច ពមេ្រព ងទំង

យ េដើមបីជបុព្វេហតុ ្រតឹម្រតូវយុតិ្ដ

ធម៌ បេ្រមើដល់្របជពលរដ្ឋ កមពុជ។
ដូេចនះេហើយបនជេយើង្របកន់យកជំហរយ៉ ងសកមម គឺេយើងជ្រមបនូវករពិត េដើមបី បក
្រ

យ ករេចទ ្របកន់ែដលខុ សឆគង របស់អនកទំងេនះ េ

្រសបចបប់មួយចំនួនកនុង ្រកបខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋ ទប់
េលើ

យ្របកន់យកវ ិធនករ

ក ត់នូវករប៉ុនប៉ង ែដលមនពិសពុលមក

ជរ ្ឋ ភិបល និងមកេលើថនក់ដឹកនំ របស់េយើង។

ចំណុចមួយែដលខញុំនឹងជ្រមបជូនេនះ

គឺេយើងេផ្ដតេលើសំណួរថ

េតើេហតុអីប
្វ នជមន

លបន្របគល់េកះ្រតល់េទឱយេវៀត

ម។ ករេលើកេឡើងេនះ េយើង េមើលេឃើញចបស់

្រពឹតិ្ដករណ៍ េកើតេឡើង កនុងប៉ុនមនសប្ដហ៍េនះ? បចចុបបននេនះ អ្វីែដលេគេចទ្របកន់ខ្លំងគឺ
េគយកបញ
្ហ សិទិធ
រព័ត៌មនសិទិេធ សរ ីភព ៃនករបេញចញមតិមកនិយយថ ជរ ្ឋ ភិប
ថ េគប៉ុនប៉ងយកសិទិៃធ ន

រព័ត៌មន និងសិទិធេសរ ីភពកនុងករបេញចញមតិ មកបិទបំង

េដើមបីសេ្រមចេគលបំណងរបស់េគ
បេងកើតឱយមនភពច

េ

យេលើកយកបញ
្ហ ្រពំែដន

ចល និង្រចបូក្រចបល់។ េនះគឺ ជេគលេ

មក យ្រប

រេយើង

ពិត ដូេចនះអ្វីែដល េយើង

និយយៃថងេនះ គឺ បញ
ជ ក់ឱយេគេឃើញថ េហតុផលៃនសិទិធេសរ ីភព ៃន

រព័ត៌មនេនះ

មិនែមន ជករពិតេទ។
ចំណុចចបស់

ស់មួយ ែដលេយើង

ចយកមកបញ
ផ ក់បន គឺថកនុងដំេណើរករ ្របជធិ

បេតយយ និងករែក ទ្រមង់រដ្ឋសព្វែបបយ៉ ង ែដលេយើងបនេធ្វើេនះ ្រតូវបនមតិ
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ធរណៈ

ទទួល

គ ល់ចបស់ថ មនដំេណើរករ េទមុខ។ េបើគិតពីរចនសមព័នធ

ដំេណើរករេបះេឆនត
េ

យ

តំបន់។

និងសិទិធ

េសរ ីភព

រព័ត៌មនេនះ

ថ ប័នធមមនុញញ

េយើងមនេមទនភព

រែតេយើងបនឈនេទមុខ េបើ េ្រប បេធៀបេទ នឹង្របេទសមួយចំនួន េនកនុង
េយើងមនភស្ដុ ង
ចបស់
ស់
ស់
គឺេនេពលថមីៗេនះ
កែសត

Cambodge

Soir

បនយកអតថបទ

េហើយខញុំសូមេលើកយក ខ្លឹម

ខ្លីមួយែដលខញុំយល់ថមន

រៈសំខន់យ៉ងខ្លំង

រមក ជ្រមបជូនសេម្ដច ឯកឧត្ដម េ

្រជបេនះ គឺបញ
្ហ េចទ ្របកន់ពីករបិទសិទិធ្របជជន។

មមតិ

កជំទវ អស់េ

ធរណៈេគថ េយើង

មិនបនបិទសិទិធេសរ ីភព ្របជពលរដ្ឋេទ េយើងជ្របេទសជួរមុខេគេន តំបន់
យ៍ ជប់េលខដំបូងេគេន

សុី

ក

សុី

េគន

េគនយ៍ េបើ គិតពីែផនកខងសិទិធ េសរ ីភព

រព័ត៌មនរហូត

ដល់អនកជំនញករអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលខ្លះនិយយថកមពុជ គឺជ

នសួគ៌ ៃនអងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ពីេ្រពះេគចង់បេងកើតអងគករមិនែមន រ ្ឋ ភិបលប៉ុ នមនក៏បនែដរ។ េន
កមពុជ មនអងគករមិនែមន រ ្ឋ ភិបល ជិត ២០០០ ែដលបនចុះបញផី។ ដូេចនះអងគករមិន
ែមន រ ្ឋ ភិបលេធ្វើអី្វក៏បន ែដរ រហូតដល់េគ មកពីបរេទស មកខិតខំេធ្វើករទម្លក់ ជរ ្ឋ
ភិបលកនុង្របេទស ក៏េគ

ចេធ្វើបនែដរ គឺ េយើងេបើកទូ

កលពីៃថងទី

កន្លងមកេនះ

២១-២២

យ និង ធូរអស់ ប៉ុណឹ ្ណ ងេហើយ។

មនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ

េឈមះថ

Reporteur Sans Frontiĕre បនេធ្វើករសិក េ្រប បេធៀបកនុងចំេ
ម្របេទសចំនួន ១៦៧
េដើមបីរកចំ
ត់ថនក់ េតើ្របេទស
មនករេគរពសិទិធេសរ ីភព ខង
រព័ត៌មន និង
្របេទស

ខ្លះមិនេគរព? ជលទធផល កមពុជជប់ ចំ
ត់ថនក់េលខ ៩១ ្របេទស ណឺ
ម៉ កជប់ចំ
ត់ថនក់េលខ ១ េហើយ្របេទស ែដលេនេ្រកមេគជប់ ចំ
ត់ថនក់េលខ
១៦៧ គឺ្របេទសកូេរ ៉ខងេជើង។ េបើេយើងេមើល ្របេទសេនកនុងតំបន់មន ឥណូ្ឌ េណសុី ជប់
េលខ ១០៥ ៃថឡង់ដិ៍ ជប់េលខ ១០៧។ ដូេចនះ ្របេទសៃថ ក៏េនចញ់្របេទសកមពុជែដរ

កនុងេរឿងសិទិធេសរ ីភពខង
រព័ត៌មន។ ្របេទសម៉ េឡសុី ជប់េលខ ១១៣ ្របេទស្រប៊ុយ
េណ េលខ ១២៣ ហ្វីលីពីនេលខ ១៣៩
ំង គ ពួរ េលខ ១៤០
វ េលខ ១៥៥ េវៀត
ម េលខ ១៥៨ ចិន េលខ ១៥៩ និងភូម ជប់េលខ ១៦៣។ ដូេចនះ េយើងេឃើញថ អងគ
ករ Reporteur Sans Frontiĕre បនសិក

យ៉ ងម៉ត់ចត់េលើ ១៦៧ ្របេទស េហើយអនក

ែដលេចទ្របកន់ថ េយើងមិនបនេគរពសិទិេធ សរ ីភព
្របកន់ខុសឆគង។ េ

យ

រព័ត៌ មនេនះ គឺជករេចទ

រករេបើកសិទិធេសរ ីភព របស់េយើងទូ

យ

ស់ េយើងមិន

ខ្វល់នឹងករេចទ្របកន់ខុសឆគងទំងេនះេទ។ ផទុយេទវ ិញ េបើករេចទ្របកន់េនះ មន
លកខណៈ ្រតឹម្រតូវ េយើងយកចិត្ដទុក ក់ ែតេបើមិន្រតឹម្រតូវេទ ជេរឿងមួយេផ ងេទៀត។
េហតុដូចេម្ដចបនជេគខំ្របឹងេលើកេរឿង្រពំែដនមកនិយយេនេពលេនះ?
កលពីៃថងម ិលមិញ េនកនុងអងគ ្របជុំ សេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្ដីបនេលើកយកព័ត៌មនមួ យថ
ំងពីែខ ០៥ សេម្ដចបនទទួល ព័ត៌មនរួច មកេហើយថ េនប៉ុនមន ែខ ខងមុខ នឹងមន
េកើតច

ចលេនកនុង្របេទស

មូលេហតុេលចេចញ
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ពីករេចទ

្របកន់េរឿង្រពំែដន។

ដូេចនះ េយើងេឃើញជក់ែស្ដងែមន ព័ត៌មនែដលេយើងបនទទួល

ំងពីែខ ០៥ គឺពិតែមន

េហើយ មុខសញញេនះ េលចេចញពីមុខសញញ ែដលេគបន្របប់ែមន។ េនះជចំណុច
សំខន់ ែដលថ េហតុដូចេម្ដចបនជេរឿង្រពំែដនេកើតេឡើង?
េនះខ្លំងក្ល

ស់ ចប់េផ្ដើមេចញពី បទសមភសន៍របស់េ

ក

េកើតេឡើងប៉ុនមនសប្ដហ៍

៊ ន េប៉ងែស ជមួយវ ិទយុ

សំបុកឃមំុ។ េ្រកយមកេទៀតមន អតថបទ េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជហូរែហ មនបតុកមមេន

េមរ ិក េនអឺរប
៉ុ េហើយេន
េទេទៀត។ ដូេចនះ
្រពំែដន

េមរ ិក កំពុងេលច ឮបញ
្ហ េធ្វើបតុកមម េរឿង្រពំែដនេនះេនមនត

ក់ដូចជករងរែដលមនែផនករេ្រគងទុក េហើយេ្របើ្របស់បញ
្ហ

េដើមបីេធ្វើសកមមភព្របឆំងនឹង ជរ ្ឋ ភិបល។

ែដលជបញ
្ហ សំខន់ េហើយបញ
្ហ ្រពំ ែដនេនះ

ជករេ្រជើសេរ ើស ្របធនបទ

វេនកនុង្របវត្ដិ
្រស្ដ
្រស្ដ្របេទសេផ ងៗ។ េនេលើសកលេ
ក ជករពិត

របស់េយើង ក៏ដូចជេនកនុង្របវត្ដិ

ធ្លប់ជបញ
្ហ ្រសួច្រ

មិនែមនមនែត បញ
្ហ ្រពំែដន េទ ចំេពះ្របេទសជង ២០០ េនះ។

េរឿងរេសើបេនះ គឺខុសគនពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយ ខុសគនពីេពលមួយេទេពលមួយ
។ ឥឡូវដូច េន្របេទស េមរ ិក េគេលើកេឡើងថ េតើមនេរឿងអ្វីរេសើបជងេគ េ្រកយ្រពឹតិ្ដ
ករណ៍ៃថងទី ១១ កញញ ២០០១ មក គឹេរឿងេភរវកមម។ េបើេគសង ័យអ្វីជេភរវកមម គឺរ ្ឋ ភិប
លេគមនវ ិធនករសកមម
ែដលជចំណុចរេសើប
េន

ស់។ ដូេចនះ ខញុំេលើកេនះ្រគន់ែតចង់ជ្រមបជូនថ បញ
្ហ អ្វី
មនខុសៗ គន ចំេពះ េពលេវ
កំណត់
មួយ។ ឧទហរណ៍

េមរ ិកេ្រកយៃថង ១១ កញញ ២០០១ មនជនជតិប ង
ំ មនក់់ បនជិះយន្ដេ

ះ

េមរ ិ

ក េហើយបនេទនិយយកំែប្លងេលងជមួយនរ ី អូែតសមនក់ថមន្រគប់ែបក េនកនុងយ
ន្ដេ
ះ េដើមបីបំភ័យនង។ លុះដល់េពលេគចុះមកវ ិញ នរ ីេនះបនេទប្ដឹងប៉ូលីស េគក៏
ចប់ ជនជតិប ង
ំ េនះកត់េទសឱយជប់គុក។ ដូេចនះ បញ
ផ ក់ថេនះជចំណុចរេសើបខ្លំង
េមរ ិក េគបនយកវ ិធនករតឹ ងរុ ឹង េទះបីជវ ិធនករេនះ ប៉ះពល់េទេលើ

ស់។ េន

សិទិធេសរ ីភពរបស់បុគគល ក៏េ

យ េ្រពះថ េទះបី

េសរ ីភព ប៉ុែន្ដមនចបប់ថីៗ
ម េ្រចើន
្របស់វ ិធនករជក់ែស្ដង េដើមបីទប់

ស់ ែដល

េមរ ិកជ ្របេទសេជើងឯកខងសិទិធ

ច ឱយែឆកេឆរ ព័ត៌មនឆ្លងេឆ្លើយ េ្របើ

ក ត់េភរវកមម េ្រពះ ជបញ
្ហ

យុជីវ ិតរបស់្របេទស

េគ។ ឧទហរណ៍េនះ ខញុំ្រគន់ែតចង់េលើកេឡើងថ ្របេទសមួយ េគមនចំណុច រេសើបមួយ
កនុងេពលេវ
កំណត់
មួយ។ ដូចជេនអឺរប
៉ុ េគក៏មនបញ
្ហ រេសើប របស់េគែដរ។ បញ
្ហ
សំខន់របស់ទី្វបអឺរប
៉ុ គឺេរឿងទប់
យ៉ ង ជូរចត់កុនងស្រងគមេ

ក ត់ករសម្លប់រងគល េ្រពះអឺរប
៉ុ បនឆ្លងកត់្របវត្ដិ

កេលើកទី១ និងស្រងគមេ

្រស្ដ

កេលើកទី២ ែដលមនមនុស

ននក់។ កនុងរបប្របល័យ ពូជ
សន៍េនកមពុជវ ិញ មនមនុ ស
្ល ប់
ននក់ ែតស្រងគម េ
កេលើកទី២ េនអឺរប
៉ុ
្ល ប់ ប់សិប
ន េហើយ កនុងេនះ

្ល ប់ ប់ សិប

ជង៣

េកើតេឡើងេ

យេហតុផល្របកន់ពូជ

សន៍ គឺ អុីែត្លរ បន បេញចញ្រទឹសីអ
្ដ ំពីបញ
្ហ ពូជ

សន៍ ខពង់ខពស់ជង និងខ្លំងជងជតិ
សម្លប់ជនជតិជី្វហ្វ ែដលេគេ
ស់។ ដូេចនះ

សន៍ដៃទ េហើយក៏ អនុវត្ដនូវ្រទឹសី្ដ េនះ េដើមបី

ថ Holocauste បនន័យថសម្លប់ជនជតិ ជ្វីហឱ
្វ យអ

ជចលនមួយែដលេគខ្លច

ស់ េគខ្លចចលនេនះ
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វ ិល្រតឡប់ មកវ ិញ

នឹងេកើតជបញ
្ហ រេសើប របស់េគ។ ជក់ែស្ដងេនឆនំ ១៩៩០ េន្របេទសប ង
ំ េគេធ្វើចបប់
េ

ថ ចបប់ហិច
ក សូ បនន័យថ

ក់េទសេទេលើនរ

ែដល និយយឆកឹះេឆក លពី េរឿង

សន៍េឡើងវ ិញ គឺពួកេសើេរ ើនិយម (Révisionniste) ពីេ្រពះថ ជនមួយក្ដប់

្របល័យពូជ

តូចេនែតមននិននករនេយបយករពរេរឿងសម្លប់មនុស េនះ ចង់េធ្វើជចលនេសន
ជតិហួសេហតុ េដើមបីភពឧត្ដុងគឧត្ដម របស់្រកុមេគ និងរបស់ទីប
្វ េគ។ ដូេចនះេគ បេងកើតចបប់

ហកិចសូ កនុងេគលបំណងចប់ អនកេសើេរ ើេរឿង ្របវត្ដិ
ចបប់្រពហមទណ្ឌពិេសស។

្រស្ដេនះ

ក់េទសេ

យែផ្អក

ម

កនុងេពលេបះេឆនតកន្លងមក េនឆនំ ១៩៨៧ េ
ក LE PEN ្របធនគណបក ្របឆំងមួយ
ដ៏លបីលបញ េនប ង
ំ បនឈនះេឆនតទំងអតីតនយករដ្ឋម្រន្ដីប ង
ំ េទៀត បននិយយ
េនកនុងករសមភសន៍ មួយថ បនទប់ែដលេគបន ក់ឧសម័នស្រមប់សម្លប់មនុស របស់អុី
ែត្លរកលពីស្រងគមេ
ក េលើកទី២ េនះមន េ្រចើនកែន្លង ប៉ុែន្ដេ
ក LE PEN បន
និយយពីេរឿងបនទប់មួយេនអូសីត
្វ ដូចេយើងនិយយអំពី ទួលែស្លង អញចឹងែដល ្រគន់ែត
ជចំណុចលំអិតមួយ ៃន្របវត្ដិ
មនុស បនប្ដឹងេ

កេទតុ

្រស្ដ។ ្រគន់ែតេ្របើពកយប៉ុណឹ ្ណ ង សមគម អនកករពរ សិទិធ
ករ េហើយតុ

ករេកះេ

LE PEN ។ េ

យេ

កមិន

ច ករពរខ្លួនបន តុ
ករបនកត់េទស LE PEN េ យដកសិទិន
ធ េយបយមួយរ
យៈ។ ដូេចនះ LE PEN ្រតូវ រង់ចំទល់ែតចប់េទសេនះេទើប ចេធ្វើនេយបយបនវ ិញ។
េនះ្រគន់ែតជពកយមួយ

និយយចង់ករពរ

របប

្វ សុីសដូចេយើងចង់និយយពីទួល

ែស្លង គឺ្រតូវជប់េទស េហើយគត់ជ្របធនគណបក

ជមនុស

មនក់លបីេឈមះេន

្របេទសប ង
ំ ។ សម រង ុ ី និយយស្ដីអី្វ េ្រចើនែតេរៀនសូ្រតពី LE PEN េ
កេ្រចើនែត
និយយអំពីបញ
្ហ បត់ទឹកដី ករេរ ើសេអើងពូជ
សន៍។ គមនអនក
ចូលចិត្ដ អំពីករ
្របកន់ពូជ

សន៍ េនះជចំណុចរេសើប

ទុកថមន េទសែតម្ដង។ ស្រងគមេ
សន៍។

ស់។ ករចក់រក
ុ ឱយស្អប់ពួកបរេទស េគចត់
ក េលើកទី២ គឺេកើតេឡើងេ

មនឧទហរណ៍េ្រចើន

ស់ែតខញុំសូមេលើក

អង់េគ្លសមនអនកនិពនធលបីេឈមះ មនក់េឈមះ ឆល់ែមន
សរេសរេសៀវេភមួ យ រ ិះគន់េទេលើ
េម្ដច? េនះជបញ
្ហ រេសើប

សនអ៊ិ

នរ

្ល ម ែដលកន់

សន េ

សន អ៊ិ

សម្លប់បនឱយរង្វន់ ៣

គមពីរគូ ៉ ន់ រហូតទល់ែតេ
េ្រចើនឆនំ

ស់

ទំ ំ

សំែដងករ េគរព

ឌី ជនជតិេដើម ឥ

យេ

្វ ត់ ៉ ” គឺ

៊ នេចញមុខវ ិញ

បន
ឃុំេមនី

សន បនទប់

ក់បញ
ជ ជផ្លូវករឱយជន

ក ឆល់ែមន ៉

្ល រ េ្រពះជមនុស ្របឆំង

ក ឆល់ែមន ៉

សនអ៊ិ

ញត់េតល

សនមួយេហើយ្របជុំ

ថ“

្ល មេទសម្លប់ េ

នដុ

្ឌ

គឺ េន

្ល ម គមពីរគូ ៉ ន់ េតើមន្របតិកមម យ៉ ងដូច

េមដឹកនំ្របេទស អុីរ ៉ង់ បន្របកន់ យកវ ិធនករ
ជតិអ៊ិ

៉

ឧទហរណ៍មួយេទៀត

ស់េនមជឈិមបូព៌។ េនេពលេនះ

មកបនេចញបទ បញ
ផ ខង

យករដុតកំហឹងពូជ

ឌី ឱយបនេហើយ

សនជចំហទិេតៀន

ឌី រត់េគចខ្លួន សុំកិចចករពរ ជីវ ិតជហូរែហ

េហើយ្រតូវទមទរឱយេធ្វើករ

សុំេទសជផ្លូវករ

្ល មេនះេឡើងវ ិញ។ ឧទហរណ៍ ទំងេនះជចំណុចសំខន់

ស់ ែដលខញុំចង់ជ្រមបថ ្របេទសនីមួយៗមនចំណុចរេសើបេរៀងៗ ខ្លួន េដើមបីករពរ
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យុជីវ ិត របស់ ្របជពល រដ្ឋេគ ករពរអតថិភព ្របេទសេគ ករពរភពគង់វង របស់
្របេទសេគ ករពរសុវតថិភព របស់្របេទស ជតិេគនិង្របជពលរដ្ឋេគ។ ករេលើកេឡើង
ទំងអស់េនះ គឺចង់បក្រ

យថ កមពុជេយើងក៏ មនចំណុច រេសើបរបស់េយើង គឺេរឿង ទឹក
ដីេនះែតម្ដង េ្រពះថកមពុជធ្លប់ជម
នគរ េយើងក៏មនែផនទី ែដរ គឺែផនទីអធិ ជ

ច្រកកមពុជ
ំងពីសតវត ទី ១០ មកេម្ល៉ះ។ េយើងមនែផនទី៣ គឺែផនទីសម័ យ សតវត ទី
១០ ទី ១៣ និងេ្រកយមក េទៀត ទឹកដីេយើងរួញបន្ដិចម្ដងៗ រហូតដល់អនក្រ
វ្រជវេវៀត

អំ

ម កនុងនិេកខបបទ របស់េគ បនសរេសរ ចបស់ថ កល
មនជេម្លះដេណើ ្ដ ម
ចរ ង ជវង ែខមរ េស្ដចមខងពឹង េវៀត
ម មខងពឹងៃថ េ យ សនយកត់ដីមុំ្ដឱយ

ជសគុណេនេពលដេណើ ្ដ មអំ

ចបន។ េនះជចំណុចរេសើប របស់្របជពលរដ្ឋេយើង

អំពីេរឿងបត់ទឹកដី។
េយើងក៏ធ្លប់េឃើញជក់ែស្ដងែដរេនកនុង្របវត្ដិ

្រស្ដរបស់េយើង កលកនុងទសវត ឆនំ៧០
្រកុម លន់ នល់ បនេ្របើ្របធនបទបត់ទឹកដីេនះ េដើមបីេធ្វើរដ្ឋ្រប
រ្របឆំងនឹង្រពះករុ
េនឆនំ ១៩៧០ េហើយ ្រតូវបន តុ

ករពិេសសកត់េទស្រប

រជីវ ិត ្រពះករុ

ផងែដរ

។ ជមួយគនេនះែដរ ក៏មនបទ ចេ្រម ង មួយចំនួន ស្ដីពីបញ
្ហ លក់ទឹកដី ឱយេយៀកកុង ដូច
ជបទ “

ែម៉ចូលេធ្វើទ

ឧទហរណ៍មួយចបស់
រ ំលំ
ករុ

្រពះករុ

ន” ែដលេ្រច ងេ
ស់

យ េ

ក សុិន សុី

មុត។ េនះជ

ស់ថ េគេ្របើបញ
្ហ ទឹកដីេដើមបី េធ្វើករងរ ធំៗ េដើមបីផួ្ដល

េនសម័យេនះេហើយេដើមបីបេងកើតតុ

ករកត់េទស្រប

រជី វ ិត

្រពះ

ពីបទកបត់ជតិ លក់ទឹកដី។ ដូេចនះ ជបញ
្ហ រេសើបែដលធ្លប់មន និងជ្របធនបទ

ែដលេគេ្របើស្រមប់ េធ្វើករងរធំៗ។ ខញុំបនេលើកេឡើងអមបញ់មិញថ សេម្ដចនយករដ្ឋម
្រន្ដី េ
កបនដឹង ំងពីែខ ០៥ មក េហើយថ ប៉ុនមនែខេទមុខេទៀត
នឹងេកើតមន
េក

ហលេហើយ េហើយ្របធនបទេនះ គឺេចញពីេរឿងទឹកដី េនះែមន។ េនះជចំណុច

មួយែដល្រតូវសួរថ េតើេហតុដូចេម្ដច បនជេយើងមិន
យកភពសកមមហត
ម ់ចត់ េ

ចេនេសង មបន?

ជរ ្ឋ ភិបល

យែផ្អក េលើេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ ្រតឹម្រតូវ សុចរ ិត និងយុតិ្ដធម៌។

ទំងអស់េនះ ជេសចក្ដីេផ្ដើមែដលខញុំសូមេលើកេឡើង េហើយក៏ចង់បញ
ផ ក់ែដរថ បញ
្ហ ្រពំែដន

េនែតជបញ
្ហ រេសើប ែដល េយើង្រតូវែតេធ្វើឱយបនចបស់
ចបស់

ស់ជូន្របជពលរដ្ឋ ជូន

ស់ ្រតូវែតបក្រ

យឱយបន

ធរណជនឱយបនយល់ថ េគនិយយកុហក។ េហតុ

ដូចេម្ដចបនជេយើងដឹងថ េគនិយយកុហក ?
ដូចេនះេយើងចូលេទបញ
្ហ ជំនញ

េដើមបីេលើកេឡើងស្រមប់បក្រ

អនកែដល េចទ្របកន់ េយើងេនះ គមនអ្វីរ ឹងមំ គមនអ្វីចបស់
េគនិយយ

យឱយេឃើញចបស់ថ

ស់េទ គីជករ្របឌិតេរឿង

មែតអ្វីែដល េគនឹកេឃើញ ដូចជបញ
្ហ េកះ្រតល់ បញ
្ហ ែ្រពកជីកវ ិញេត ជ

េដើម ែដលខញុំនឹងបង្ហញជូនេនេលើែផនទី អំពីចំណុចជក់ែស្ដងទំងេនះ។
សំណួរ ៖ េហតុអី្វបនជេយើងេធ្វើកិចច្រពមេ្រព ងបែនថម? េតើកិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២ សនធិ
សញញ ឆនំ១៩៨៣ និង សនធិសញញឆនំ ១៩៨៥ ែដលសុទធែតជកិចច្រពមេ្រព ង និង សនធិ
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សញញនិយយអំពីករកំណត់ ្រពំែដន េតើខុសចបប់ែដរឬេទ? បចចុបបននេគកំពុងែតេចទថ
កិចច្រពមេ្រព ង និងសទធិសញញទំងទំងអស់ េនះខុសចបប់។ ដូេចនះ សនធិសញញបំេពញ
បែនថម របស់េយើង ែដលនឹង្រតូវ

ក់ជូនរដ្ឋសភ េដើមីបសុំសចចប័ន កនុងេពលឆប់ៗេនះ
ខុសចបប់ែដរឬេទ? េតើករពិត យ៉ ង
? េតើ ខុសចបប់ែមនឬេទ?
ចេម្លើយ ៖ សនធិសញញបំេពញបែនថមេទេលើសនធិសញញកំណត់្រពំែដនរដ្ឋឆនំ ១៩៨៥ បនែចក
ជូនេហើយ។

មពិត មនឯក

របី គឺកិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២ ១៩៨៣ និង ១៩៨៥

េហើយឆនំ ១៩៨៣ មនពីរេទៀត ទី១- និយយអំពីករឆ្លងែដន របស់្របជពលរដ្ឋ ែដលេគ
េ

ថ លកខនិក
្ដ ៈ្រពំែដន និង ទី២- និយយ អំពីេគលករណ៍េដើមបីេ

សនធិសញញឆនំ ១៩៨៥ មនែតមួយេទ ែតេបើេយើង និយយេទ

មន

ះ្រ

យ្រពំែដន។

រៈសំខន់ជងេគ គឺ

ករកំណត់្រពំែដនរ ងរដ្ឋ និង រដ្ឋ។ ខញុំសូមបក្រ
យមុន នូវសនធិសញញឆនំ ១៩៨២ ១៩៨៣
និង ១៩៨៥ រួចេហើយេទើបខញុំសូមេទបក្រ
យ អំពីសនធិសញញ បំេពញ បែនថម។
កិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២ ៖ កិចច្រពមេ្រព ងេនះ េគេលើកេឡើងថខុសចបប់ េតើ ខុសចបប់
េ

យ

រអ្វី? េ

យ

រេគេយងេទេលើម្រ

មួយៃនកិចច្រពមេ្រព ង ទី្រកុងប៉ រ ីសឆនំ

១៩៩១។ កិចច្រពមេ្រព ង ទី្រកុងប៉ រ ីស មនបួន ែផនក (េបើ
ប ង
ំ ឯអតថបទភ

មអតថបទ ភ

អង់េគ្លស និង

ែខមរមនែត ៣ែផនក) េហើយែផនកទី៣ ឬ ែផនកទី២ ភ

ែខមរ

១ ែចងថ កមពុជសនយថ ៖ “បញចប់សនធិសញញ និងកិចច ្រពមេ្រព ងទំង
យ
ែដលមិន សម្រសបេទនឹងអធិបេតយយភព ឯក ជយ បូរណភព និងភព មិន ចរ ំេ

ម

ម្រ

បនៃនែដនដីអពយ្រកឹតភព និងឯកភព ជតិរបស់ខួ្លន”។ ដូេចនះ សួរថ ែផ្អកេលើម្រ
មកអះ

ភ
េនះ

ងថ កិចច្រពមេ្រព ងរបស់េយើងខុសចបប់បនែដរ ឬេទ? េឆ្លើយថ េនះ មិនែមន

ជករពិតេទ។
េ្រព ង ទំង

ឥឡូវេបើេយើងពិនិតយពកយែដលេនកនុងេនះថ សនធិសញញ
និងកិចច្រពម
យ
ែដលប៉ះពល់ េទេលើឯក ជយ អធិបេតយយភព បូរណភពទឹកដី

បនន័យថ កិចច្រពមេ្រព ងេនះ បនេធ្វើឱយបត់ដី ជកិចច ្រពមេ្រព ងែដលេយើងយកដីេយើង
េទឱយេគ

ហនឹង ប៉ះពល់េទនឹងបូរណភពទឹកដី។ េបើេយើងគិតពី ខ្លឹម

្រពមេ្រព ងរបស់េយើងខងេលើមនយកដី
ែដលេយើងែស្វងយល់។

មពិតខ្លឹម

េយើងឱយេវៀត
រ ចបស់

មែដរ

ឬេទ?

រ សួរថ េតើកិចច
េនះជចំណុច

ស់េនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២

១៩៨៣ និងឆនំ ១៩៨៥ ែដលបនែចកជូន េនេពលេនះ េនរដ្ឋសភ និងេន្រពឹទធសភ ខញុំ
បនជ្រមបជូនេហើយ មនតម្លភព គមនអ្វី
ក់េលៀមេទ។ កិចច្រពមេ្រព ង ឆនំ ១៩៨២
និយយអំពីតំបន់ទឹក ្របវត្ដិ

្រស្ដ កនុងេនះ មន ចំណុចពីរសំខន់គឺ ទី១ បញ
ផ ក់ថេកះ
ពូលូៃវ ៉ ជរបស់កមពុជ។ េហតុដូចេម្ដចបនជ្រតូវ បញ
ជ ក់ថ េកះពូលូៃវ ៉ជរបស់កមពុជ?
ពីេ្រពះថ កលពីឆនំ ១៩៧៤ កម្លំងពួកធីវគី (កម្លំង េវៀត
ម ខងតបូង) បនមក
្របកសកន់កប់យកេកះេនះ េ

រក េ្របងកត េចញពីេកះ េ

យ

ក់ទ័ពេនេលើេកះែតម្ដង េហើយេដញកប៉ ល់ែស្វង

យកំណត់រយៈេពល ១៥ៃថងែតប៉ុេ

្ណ ះ ឱយេចញផុតពីែដន

ទឹកេនះ េបើមិនេចញ េទនឹងមនេរឿង។ ្រគន់ែតឮពួកធីវគី្របកសែបបេនះ កប៉ ល់េនះក៏
េចញបត់ ឈប់បន្ដរកេ្របងកតេទៀត។ ដូេចនះ សនធិសញញឆនំ ១៩៨២ បញ
ផ ក់ថ ទី១ េកះ
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ពូលូៃវ ៉ ជរបស់កមពុជ ទី២ កំណត់តំបន់ទឹក ្របវត្ដិ
ទឹក ្របវត្ដិ

្រស្ដ? េ

្រពមេទ។ េវៀត

្រស្ដ។ េហតុអី្វបនជ្រតូវកំណត់តំបន់

រេយើងទមទរយកែខ េ្របវ ីេយ ចំែណកខង េវៀត

យ

ម ពុំ

មទមទរយក ែខ សមចមងយ។ េយើងនិយយអត់្រតូវគនកែន្លង េនះ

េហើយ ែដលអនកសិក អតថបទបរេទសខ្លះ គត់បនកត់សំគល់ថ េនះមិនែមនជ កិចច្រពម
េ្រព ងែដល េវៀត

ម មកសងកត់កមពុជឱយថ

មឯ

។ ករចរចេនះេទៀតេ

ត ល្អ

ស់ ដូចជេនឆនំ១៩៨៣ បនបញ
ផ ក់ េទៀតថ មិនឱយមនមនុស េលើសគនេទៀត។
ម ក៏្រតូវែត ១០នក់ែដរ េនះជចំណុចវ ិជផមនែដល

ឧទហរណ៍ េបើេយើង ១០នក់ េវៀត

េយើងបនេធ្វើេនេពលេនះ។ ចំែណកករចរចជមួយៃថវ ិញ េនេពល ខ្លះេយើងេទ ៨ ឬ ៩
នក់ គណៈ្របតិភូៃថមន ៣០នក់ឯេ
គត់ជ្រកុមធំ

ះ។ ដូេចនះ េបើេមើលេទេយើងជ ្រកុមតូច េហើយ

េ្រពះេគមនលទធភពជងេយើង

េគមនធនធនមនុស េ្រចើនជងេយើង។

ករ្របជុំ េនឆនំ ១៩៨៣ កលេនះ េយើងសរេសរ ថអត់មនគនេ្រចើនេទ េបើេយើងេទ ៥
នក់ េវៀត

ម្រតូវមនគន ៥ នក់ែដរ េយើង ១០ នក់ េវៀត

ម្រតូវ ១០នក់ែដរ េនះជ

ករបង្ហញពី ភពេសមើភព។ ដូេចនះេទើបមន អនកកត់សំគល់ខ្លះថ មិន

ចនិយយថ កិ ចច

្រពមេ្រព ង ឆនំ ១៩៨២ ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ជករេកៀប សងកត់របស់េវៀត

មេទ េ្រពះ

ករចរចេនះ អត់្រតូវគនេ្រចើនចំណុច

េវៀត

េយើងទទួល យល់្រពម

ស់។

េបើទទួលករេកៀបសងកត់ពី

មេគបត់េទេហើយ ពុំ

ម

ចមនកិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២ េឡើ

យ។ កិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២ ្រគន់ែតថ េកះពូលូៃវ ៉ ជរបស់កមពុជ ដូេចនះបនន័យថ

អ្វីៗេនជុំវ ិញេកះហនឹង
ទទួល

មចបប់អន្ដរជតិ មនខពង់ ប បតសមុ្រទប៉ុនមន គឺេយើង្រតូវ

មហនឹង ្រតូវទទួល

មេគលករណ៍ ែដលកំណត់

មចបប់ សមុ្រទអន្ដរជតិ ជ

ពិេសស អនុសញញអងគករសហ្របជជតិ ស្ដីពីចបប់សមុ្រទ ឆនំ ១៩៨២ ែដលេគេ
ចបប់សមុ្រទ អន្ដរជតិ។ ទី២ េទៀត េ

យករចរចែខ ហនឹង

ថ

អត់្រតូវគន េយើងទរយកែខ

េ្របវ ីេយ េគទរយកែខ សមចមងយ។ េហតុេនះេហើយបនជេគគូសតំបន់ហឹង
ន ឱយេឈមះ
ថ តំបន់ទឹក្របវត្ដិ
ែត្រសុកែខមរ និង េវៀត

្រស្ដ េហើយតំបន់ទឹក្របវត្ដិ
មេទ គឺមន េ្រចើ ន

្រស្ដ េនះ

មករ្រ

វ្រជវមិនែមនមន

ស់ េនកែន្លងេផ ងៗ េលើសកលេ

ក។

កលខញុំេន្រកសួងករបរេទស ខញុំេនចំថ េយើងមនករ្របជុំអនកកែសត េហើយេយើងមន
លកខណៈេ្រត ម ឯក
របនហមត់ចត់ គឺមនេ្រចើន្របេទស
ស់ ខញុំមិនចំថេនកែន្លង
ខ្លះេទ។ ចំេពះេឈមះ្របេទស ែដលេគបនអនុវត្ដតំបន់ទឹក្របវត្ដិ

ឈូងសមុ្រទ្របវត្ដិ

្រស្ដ េ

យេគែបងែចក អត់

្រស្ដ េគេ

ថ

ច់ ដូចេយើងែដរ។ េយើងបន ែចងេហើយ

កនុងកិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២ ថ ចរួមគនករពរសន្ដិសុខ េហើយ ្របជជនេនជិតហនឹង
ចរកសុីេលើែដនសមុ្រទហនឹងបន ប៉ុែន្ដេបើរកេ្របងកត រកឧសម័ន អត់បនេទ។ ចំណុច េសមើ
ភពេនះ

េ្រចើន

ស់ កល

េយើងមិនទន់បន េធ្វើអី្វេទ េវៀត

ចង់រកេ្របងកត ទល់ែតកមពុជ េយើងអនុញញតឱយ។

មក៏េគមិនទន់

៊ នប៉ះពល់ េយើងក៏មិនទន់

៊ នប៉ះ

ពល់អី្វ ែដរេនកនុងតំបន់ទឹក ្របវត្ដិ
្រស្ដហឹង
ន ។ េនះជខ្លឹម
រ ឆនំ ១៩៨២ មនែតប៉ុណឹ ្ណ ង
េទ េហើយមនបញ
ផ ក់េទៀតថ ្របេទស ទំងពីរ្រតូវចរច េដើមបីកំណត់ចំណុច្របសព្វសូនយ
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េនចេន្លះេកះៃវ ៉ និងេកះថូជូ ស្រមប់េធ្វើជមូល ្ឋ ន កនុងករកំណត់្រពំែដនសមុ្រទកនុង
តំបន់ទឹក្របវត្ដិ
្រស្ដ។
សនធិសញញឆនំ១៩៨៣ ៖ សនធិសញញេនះខ្លីេទ គឺ្រគន់ែតបញ
ផ ក់ថយកែផនទីអី្វ េដើមបីចរច
កំណត់ ្រពំែដន។ េនឆនំ ១៩៨៣ េយើងកំណត់ថ ្រតូវយកែផនទីែដលប ង
ំ បន ល់ទុកមក
េលើខនត ១/១០០.០០០ ែដលខង ភូមិ

្រស្ដ ឥណូ្ឌ ចិនបនេបះពុមព េនកនុងកលបរ ិេចឆទ
ជិតឆនំ ១៩៥៤ ពីេ្រពះប ង
ំ គត់ចប់ េផ្ដើមេបះពុមព
ំងពីឆនំ១៩២០។
មករពិតមន

ំងពីឆនំ១៨៧៣ ែដល ហ្លួងនេ ត្ដម បន
យ្រពះហស្ដេលខ េលើ អនុសញញជមួ យនឹង
ភគីប ង
ំ កំណត់្រពំែដន រ ងកមពុជ និងកូ
ំងសុីន េហើយយប់មិញ ទូរទស ន៍ បន
ផ យជូនេហើយ។ ដូេចនះ មនករកំណត់

ំងពីេពលេនះមក ប ង
ំ គត់េបះពុមព ប៉ុែន្ដ

មន ជេស

ឥណូ ្ឌ ចិន ខងភូមិ
្រស្ដ្រតឹម្រតូវគឺ ច្រតឹមឆនំ ១៩២០ ែដលបនេបះេចញ
ជេ្រចើន Edition។ ឆនំ ១៩៨៣ កំណត់ថេយើង្រតូវយកែផនទីេនះ មកេធ្វើ្រពំែដន មនន័យ
ថេយើងទទួលយក េគលករណ៍ ចបប់អន្ដរជតិ មួយ ែដលេ

ថ េគលករណ៍ែខ ្រពំ

ែដនមិនែកែ្របេនេពលែដលបនឯក ជយ (Uti Possidetis) េនះ េយើងយកែផនទី ែដល
បនេបះមុនឆនំ ១៩៥៤ គឺែផនទីេបះ

ំងពីឆនំ ១៩២០ េគឱយ េឈមះថ ្រកុមភូមិ

្រស្ដ

ឥណូ ្ឌ ចិន។ េគមនវ ិទយ
្រស្ដ េមើលភូមិ
្រស្ដ្រតឹម្រតូវ េហើយេគបនេបះ ែផនទីេនះ។
សនធិសញញឆនំ ១៩៨៣ មនែត ៤ ម្រ េទ និយយថ ភគីទំងពីរចត់ទុក្រពំែដន ែដល
មនរួចមកេហើយ េនេលើែផនទីខនត ១/១០០.០០០ ថជ្រពំែដនរដ្ឋរ ង្របេទសទំងពីរ។
សនធិសញញ េនះ នឹងអស់្របសិទធភព បនទប់ពីករចូលជធរមនៃនសនធិសញញកំណត់្រពំ
ែដនរដ្ឋ។
សនធិសញញឆនំ១៩៨៥ ដូចខញុំបនជ្រមបថ សនធិសញញ ឆនំ ១៩៨៣ មនពីរ ទី១- េ

ថលកខ

ន្ដិកៈ្រពំែដន េគ្រគន់ែតកំណត់អំពីសិទិរធ បស់ពលរដ្ឋ ែដលរស់េនតំបន់្រពំែដន ែដលមន
ប

្ដ ឃុំ ឫអងគភពរដ្ឋបលថនក់ េសមើនឹងឃុំ កនុងេគលបំណងស្រមួល ករឆ្លងកត់្រពំែដន
របស់ពលរដ្ឋទំងេនះ។ េយើងកំណត់មន េគលករណ៍ ហមត់ចត់
ស់ ករឆ្លង្រពំែដន គឺ

្របជជនេនកនុងឃុំជប់្រពំែដនេនះ
ចេចញចូលបនេទ ឃុំមួយេទៀត ែដលេនជប់្រពំ
ែដនេនះ។ េគលករណ៍េនះ េ្រកយមកេយើងេធ្វើថីៗ
ម ជមួយនឹងៃថ ទូ
យជងហនឹង ធូរ
ជងហនឹងេទេទៀត ឧទហរណ៍ េខត្ដេនជប់ ្រពំែដន េយើងេចញឱយឆ្លង ២ េខត្ដ េហើយេបើ
ចង់ឆ្លង្របេទស េយើង្រតូវមនលិខិតឆ្លងែដន្រតឹម្រតូវ។ េនឆនំ ១៩៨៥ េយើងេធ្វើ សនធិសញញ
កំណត់្រពំែដន។ សនធិសញញឆនំ ១៩៨៥ មនលកខណៈជំនញ សរេសរភផប់ថ េតើពីចំណុច
េទចំណុច

្រតឹម្រតូវ។ ដូេចនះសួរថ េតើសនធិសញញឆនំ ១៩៨២ ១៩៨៣ ១៩៨៥

េយើងមនឱយដីេទេគេទ? អត់មនឱយផង។ ដូចជឆនំ ១៩៨២ និយយគនអត់្រតូវែចកគនអត់
ច់ ទុកជែជកគនបន្ដេទៀត េតើមនបនែចកទឹកដីអី្វឱយ? មនបន កំណត់ថ ទឹកដី
ខងេវៀត
្របវត្ដិ

ម ទឹកដី

ខងេយើងឯ

? គឺគូសអត់េចញ បនជេទបេងកើតជតំបន់ទឹក

្រស្ដ។ េបើេយើងពិនិតយ េលើខឹ្លម

រ េយើងអត់េឃើញមនកែន្លងអ្វី ែដល្រតូវលុបសនធិ

សញញ េចលេនះេទ េហើយេបើលុបេចល្រតូវសួរថ េតើេយើង មន្រពំែដនចបស់
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ស់

រ ងេយើង និងេវៀត

ម រ ងេយើង និងៃថ រ ងេយើង និង

វេទ តេទអនគត? ្រតូវែត

មន េហើយេយើង្រតូវកំណត់ដូចឆនំ ១៩៨៣ គឺ្រតូវយកែផនទីែដលប ង
ំ ទុកមក ែផនទី ១/
១០០.០០០។ េយើងមនែផនទី ្រពំែដនជមួយ េវៀត
សំខន់ ទី១- ែផនទីែដលប ង
ំ ទុកមកេយើង េ

ម

វ ៃថ។ េយើងមនែផនទី ២

ថ ែផនទី ១/១០០.០០០ របស់្រកុមភូមិ

្រស្ដ ឥណូ ្ឌ ចិន ែដលែផនទីហឹង
ន បនេធ្វើបន្ដបនទប់ចប់ ំងពីឆនំ ១៩២០ រហូតដល់ឆនំ
១៩៥៤។ ឆនំ ១៩៥៣ េយើងបនឯក ជយ ដល់ឆនំ ១៩៥៥ េគរ ំ យ្រកុមភូមិ
្រស្ដ
ឥណូ ្ឌ ចិនេនះេចល េ យ្រកុមភូមិ
្រស្ដេនះ ជអនក្រតួត្របេទសទំងបី កមពុជ-េវៀត
មវ។ េនេពល្របេទស នីមួយៗ បនឯក ជយេទ្រកុមភូមិ
្រស្ដេនះ្រតូវរ
យ េហើយ
េទជភូមិ

្រស្ដ របស់្របេទសនីមួយៗ វ ិញ។ េគពុះ ែចកគនេហើយ េគយកេករមរតកមក

ពីប ង
ំ ែចកឱយកមពុជែចកឱយ េវៀត

ជ របស់

វ របស់េវៀត

ម

មែចកឱយ
ច់េ

វ។

េទជ្រកុម ភូមិ

្រស្ដរបស់កមពុ

យែឡកពីគន េ្រកយពីេពលេយើងបន ឯក ជយម

ក។ ដូេចនះេហើយបនជមន ែផនទី្របេភទទី ១ គឺែផនទីឥណូ ្ឌ ចិន ខនត១/១០០.០០០។
ប៉ុែន្ដែផនទីហឹង
ន

អត់មននិយមករេហើយបេចចកេទស ជបេចចកេទស

ក។ េយើងមន ែផនទី្របេភទទី២មួយេទៀតែដល
៥០.០០០ គឺ ចបស់ជង

ំងពីសម័យេនះម

េមរ ិកំងេបះេយើងេ

ថែផនទីខនត ១/

មនែខ ធំជង េហើយ មននិយមករ េ្រពះបេចចកេទស

របស់ េ្រកយប ង
ំ ។ ដូេចនះ ល្អជងរបស់ប ង
ំ បន្ដិច ប៉ុែន្ដ្ដែខ ្រពំែដនៃនែផនទីេនះ មិន
ចយកមកេ្របើជែខ ្រពំែដនបនេទ េ្រពះេនេលើែផនទីហឹង
ន េគបនសរេសរយ៉ ងចបស់

ថ “រដ្ឋសីមែដលបនគូរេលើែផនទីេនះ ្រគន់ែតជលកខណៈបង្ហញពុំ
េឡើយ”

គឺេគយកេទេ្របើ្របស់កុនង្របតិបត្ដិករេយធ។

ចយកជ ករបន

េបើេគសរេសរចបស់

េហើយ េតើេយើងយកមកេ្របើដូចេម្ដច? ឧបមថ េយើងយកមកេ្របើ្រ

ែបបេនះ

ប់ែត េយើងចំេណញ

សួរថ េតើភគីមខង េទៀត្រពមេទ? េគថែផនទីេនះមិនែមនជែផនទី ្រពំែដនផងេហតុដូច
េម្ដច បនជអនកឯងយកែផនទីេនះ មកត ៉ ទមទរយក្រពំែដន របស់ខំុញ? ដូេចនះមិន ចេ្របើ
បនេទ។ ប៉ុែន្ដចំណុចែដលេយើងេធ្វើ ល់ៃថង គឺផិត
្ដ យកែខ ្រពំ ែដនពីរ គឺមួយរបស់ប ង
ំ ១/
១០០.០០០ និងមួយេទៀតរបស់

េមរ ិក

មននិយមករ មនកូអ័រេ

ចបស់ជង េហើយ មនលកខណៈជែផនទី ែដល

េណ

ចេមើលបន

ចេ្របើ្របស់េមើល ្រពំែដនបន េ្រពះ

មនខនត ១/៥០.០០០ ធំជងពីរដង េលើែផនទី ១/១០០.០០០។
ែខ ែដលេយើងទទួល
េយើងយក ្រក

គ ល់គឺ ែខ ភូមិ

ស ែផនទី ែដល

្រស្ដឥណូ ្ឌ ចិន ប៉ុែន្ដែផនទីែដលេ្របើជមូល ្ឋ ន គឺ

េមរ ិកបនេធ្វើេ្រកយ កនុងឆនំ ១៩៦០ ពីេ្រពះ មនប
េចចកវ ិទយខពស់ជងកល ប់សិប ឆនំមុន។ ដូេចនះចំណុច ទី២ ែដលខញុំបនេឆ្លើយេនះ អត់
ខុសចបប់ដូចេគបនេលើកេឡើងេនះេទ។ ទី១

បូរណភពទឹកដី េហើយទី២ េបើេយើងពិចរ
រ ីសមនែត ១ម្រ

អត់មន បត់ទឹកដី

េលើទិដ្ឋភពចបប់ គឺកិចច្រពមេ្រព ង ទី្រកុងប៉

គត់ ែដលសរេសរពីេរឿងហនឹង។ េបើសិនជកិចច្រពមេ្រព ង ទី្រកុងប៉ រ ីស

េគសរេសរថ េយើងបនេធ្វើសនធិសញញផ្ដល់ទឹក ផ្ដល់ដីដល់ េវៀត
ម្រ

អត់មនប៉ះពល់ដល់

មេនះ េគមិនេធ្វើែត ១

ដូេចនះេទ េគ្របកដជនិយយចបស់េហើយថ េតើកិចច្រពមេ្រព ង
Page 13

្រតូវលុបេចល

ប៉ុែន្ដករេធ្វើ ម្រ

េនះ ្រគន់ែតេលើកជេគលករណ៍េទ គឺថកមពុជជរដ្ឋអធិបេតយយ។ េគ

ចង់បញ
ផ ក់ថ េយើងមន សិទិធលុប េបើេគពិនិតយេទ

ប៉ះពល់ដល់ប៉ុនមនចំណុច ែដលេគ

បនែចងទំងអស់េនះ ប៉ុែន្ដេបើេយើង ពិនិតយេទ កនុងនមជរដ្ឋអធិបេតយយ េយើងជអនក
សេ្រមច ថ ប៉ះ ឬមិនប៉ះ?
មពិត អត់ ប៉ះអ្វីេទ។ ដូេចនះេយើងក៏យកគំនិតហនឹងមក ក់
កនុងរដ្ឋធមមនុញញេយើងែដរ គឺថកិចច្រពមេ្រព ង
ែដលប៉ះពល់ដល់ ឯក ជយ អធិបេតយយ
និងអពយ្រកឹតភព បូរណភព ទឹកដី គឺេយើងមនសិទិធលុបេចល។ េនះជ េគលករណ៍ែត
មួយ េហើយេយើងក៏មនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ែដរ អំពីបញ
្ហ ទឹកដី ហនឹង គឺេយើងយកែផន ទី
្រកុមភូមិ

្រស្ដឥណូ្ឌ ចិន ែដលមនខនត ១/១០០.០០០។

េបើេយើងពិនិតយេលើ

ម រតី ែដលេយើងមនេនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉ រ ីស

្រសបគនេន

កនុង ម រតី ៃន រដ្ឋធមមនុញញ របស់េយើង ទំងែផនកែផនទី ្រតូវគននឹងអ្វីែដលេយើងកំពុងេធ្វើ។
ដូេចនះ អត់មនចំណុច អ្វីែដល ខុសចបប់េនះេទ និងគមនចំណុចអ្វីែដល្រតូវេលើកេឡើងថ
កិចច្រពមេ្រព ងហនឹង ្រតូវនិ ករណ៍ េឡើយ។ ទិដ្ឋភពមួយេទៀត េបើេយើងពិនិតយេទេលើអនុ
សញញទី្រកុងវ ីេយ៉នឆនំ ១៩៦៩ ស្ដីពីចបប់សនធិសញញ េនះ

ជសនធិសញញែដល្របេទស

មួយចំនួនធំ េគឯកភពគន និយយែចងពី េគលករណ៍េផ ងៗ ែដល្រតូវ េ្របើ្របស់ េលើ
សនធិសញញទំងអស់។

មេគលករណ៍ចបប់ ស្ដីពីសនធិសញញេនះ ក៏គមនចំណុច

ែដល

ថ ចត់ទុក សនធិសញញឆនំ ១៩៨២ ១៩៨៣ ១៩៨៥ ជេមឃៈបនេទ គឺ មនេគល
ករណ៍មួយធំ

ស់ ែដលេគេ

ឬ “កិចចសនយ្រតូវែតេគរពេ

ថ “េបើសុីេញ៉េហើយ ្រតូវជប់នូវករសនយទំងសងខង”

យភគី ែដលចុះហតថេលខ” “Pacta Sunt Servanda”។ េបើ

េយើងចង់លុប េយើង្រតូវមនករឯកភពគន ទំងសងខង គឺេយើង្រតូវមនមូលេហតុអីម
្វ ួយ
ចបស់

ស់។ េគលករណ៍េផ ងៗ ែដលនិយយពី សុពលភពៃន សនធិសញញមន ែចង

េនកនុង Convention de Viénne ឆនំ ១៩៦៩ ចបស់
ស់
ស់។ េបើេយើងយកមក សិក
ក៏គមនេគលករណ៍
ចបក្រ
យថ សនធិសញញឆនំ ១៩៨២ ១៩៨៣ ១៩៨៥ ្រតូវ
ចត់ទុកថ ខុសចបប់េនះេទ។ ទំងអស់េនះជករ អ ថ ធិបបយែដល ខញុំេឆ្លើយេទនឹង
សំណួរថ េតើសនធិសញញឆនំ ១៩៨២ ១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ខុសចបប់េទ? អត់ខុសចបប់េទ
េបើពិនិតយ
ែដលមន

ម រតីកិចច ្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉ រ ីស ឆនំ ១៩៩១ និងពិនិតយករេ្របើ្របស់ែផនទី
ក់េនកនុង រដ្ឋធមមនុញញ របស់េយើង គឺេយើងេធ្វើ្រតឹម្រតូវ។ េបើពិនិតយ

ម រតី ៃនអនុ

សញញ្រកុងវ ីេយ៉នឆនំ ១៩៦៩ ែដលជចបប់ ៃនសនធិសញញ ជចបប់ស្រមប់ ្រគប់្រគងេលើ
សនធិសញញេផ ងៗ េនះ ក៏គមនចំណុច

ែដល

ចចត់ទុកថ សនធិសញញ ឆនំ ១៩៨២

១៩៨៣ និង ១៩៨៥ ជសនធិសញញខុសចបប់េទ។ េនះជករបក្រ

យ ែដលេយើងសិក

សុី ជេ្រមអំពីបញ
្ហ េនះ។
េយើងមនសនធិសញញឆនំ ១៩៨៥ ស្ដីពីករកំណត់្រពំែដនរដ្ឋេហើយ េហតុអី្វបនជេយើង្រតូវ
េធ្វើសនធិ សញញបែនថម ថមីៗ េនះេទៀត គឺសនធិសញញបំេពញបែនថមៃថងទី ១០ តុ
ែដលេយើងេទើបបនចុះហតថេលខ េនទី្រកុង
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ណូយ? ពីេ្រពះថ ៖

ឆនំ ២០០៥

ទី១- សនធិសញញ គឺជ្របភពចបប់អន្ដរជតិសំខន់ជងេគ។ ដូេចនះ សនធិសញញ្រគប់្រគង
ករងរធំៗ សំខន់ៗ េ្រពះថគមននរ

សរេសរចបប់មួយឱយ្រតូវទំងអស់េនះេទ េនះជ

មូលេហតុែដលសនធិសញញធំៗ ្រតូវែក ស្រមួល។ េយើងេមើលរដ្ឋធមមនុញញជចបប់ធំស្រមប់
រដ្ឋ គមនរដ្ឋធមមនុញញ

េនេលើសកលេ

ក មិន្រតូវបន ែកស្រមួលេនះេទ គឺពីេពលមួយ

េទេពលមួយ សភពករណ៍ វ ិវត្ដន៍ តថភព ផ្លស់បូ្ដរ។ ដូេចនះ ចបប់ែដល្រគប់្រគងតថ
្រតូវែតអភិវឌ ន៏ និង វ ិវត្ដន៍េទ

ភពេនះ ្រតូវ្រគប់្រគងសភពករណ៍ជក់ែស្ដងេនះ
សភពករណ៍។ េបើចបប់មិនវ ិវត្ដន៍ េនះេគនឹងេ
ែដល េគេ

ថវ ិេ

ម

ថ ចបប់ហួសសម័យ។ ករផ្លស់បូ្ដរ

ធនកមម ករែកស្រមួល ករបំេពញបែនថម

ជករធមម

េចៀសអត់រួច

រហូតដល់្របេទសខ្លះ

េគមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញរបស់េគថ រដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវពិនិតយែក
ស្រមួលកនុងរ ង ១០ ឆនំ ម្ដង េ្រពះេគមិន ចង់ឱយរដ្ឋធមមនុញញរបស់េគហួសសម័យេទ។
ដូេចនះករែកស្រមួល ឬបំេពញបែនថមជករធមម ។ េនះជ ចំណុចមួយែដលខញុំយល់ថ
អត់មនចំណុចអ្វីែប្លកេទ

ជ្រពឹតិក
្ដ រណ៍ធមម

របស់្របេទសនីមួយៗ។
ទី២-

ករវ ិវត្ដន៍បេចចកវ ិទយ

េនកនុងជីវភពចបប់ អន្ដរជតិ ឬៃផទកុង
ន

ក៏ជមូលេហតុមួយែដលទមទរឱយេយើង

េធ្វើកិចច្រពមេ្រព ង

បំេពញ បែនថមែដរ។ សួថ េតើដី មនដូរអ្វីេទ? ែ្រសេនែតជែ្រស េតើេហតុអីប
្វ នជេយើង
ថ វ ិវត្ដន៍? េ្រពះថដី ឬៃ្រព

េនេសង មែមន ប៉ុែន្ដជួនកល ទេន្ល វ ិវត្ដន៍ែដរ េហើយ

បេចចកេទសែដលេគ េទ ស់េនះ វ ិវត្ដន៍។ ដូ េចនះ សម័យែដលេយើងេធ្វើេនះ
េផ្ដើមមន GPS (Global Positioning System) ។ GPS សំខន់

ស់ កល

េទើបែតចប់
េយើងមន

ចំណុចមួយេនេលើដី េយើងចង់េទរកេលើែផនទី េយើង្រគន់ែតចុចេលើ ម៉ សុីនហនឹងមួយែភ្លត
េយើងេឃើញភ្លម។ កល

មនចំណុចមួយេនេលើែផនទី ចុចរកចំណុចេនេលើដី គឺេយើង

េឃើញភ្លម។ ឧទហរណ៍ដូចជេរឿងេនភូមិដូង េពលេយើងេទ ដល់ភូមិហឹង
ន េយើងេទដល់
ផទះហនឹង

េហើយេយើងចង់ដឹងថ េន្រតង់ចំណុច

េយើងនឹងេឃើញភ្លម ដូេចនះ

អត់មនអ្វី

កនុងែផនទី េយើង្រគន់ ែតចុច GPS
ក់េទ េហើយេគថតមកពីខងេលើេ្រចើន្រជុង

ស់។ បចចុបបនន GPS ែដលេគេ្របើ គឺេគេ្របើ្របស់ ផកយរណបដល់េទ ១១ បនន័យថ
ចំណុចែដលេយើងឈរេនះ េគបនបញ
ច ំងពីផកយរណប ដល់េទ ១១។ ដូេចនះ េគរក
ចំណុច ១ ហនឹងេនេលើ ែផនទី េគេឃើញភ្លមអត់ពិបកេទ ។ បេងគល
ថ បងខិតបេងគល

បងខិត េយើងេឃើញ

មិនបងខិត េយើងេឃើញថមិនបងខិត។ កលពីឆនំ ១៩៨៥ ១៩៨៦

១៩៨៧ ១៩៨៨ េនះ GPS មិនទន់រ ីកចំ េរ ើនេទ។ េ

យ

រ ែតបេចចកេទសលូត

ស់ េគ

ចែកស្រមួលចំណុចខ្លះ ែខ ខ្លះេនេលើ ែផនទីែដលេយើង បនគូសកនុងមួយរយៈេពលមុ

ន។ ដូេចនះ ករវ ិវត្ដន៍ៃនបេចចកវ ិទយ គឺ ត្រមូវឱយមន ករវ ិវត្ដន៍ េនកនុងចបប់ែដរ ដូចជពីមុន
េពលេយើងចង់េមើលែផនទី េយើង្រតូវយក្រក សមួយមក
ក់ េលើ ប្លូ េហើយេយើង

េមើល ប៉ុែន្ដឥឡូវេនះ េគេ្របើ

ម្របព័នធែផនទី គឺេយើង

ទុកកនុង្របូ្រកមមួយ េពលេនះេយើងចង់េមើលែផនទី

ក់ែផនទី ទំងអស់េនកនុង កុំពយូទ័រ

ក៏ បន។ េយើងបញូ ច ល ១០០ ឬ

២០០ ែផនទី ចង់េមើលែផនទីទីប៉ុនមន េយើង្រគន់ែតចុចេលើេឈមះ ែផនទី េនះេយើងនឹ ង
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េឃើញ ចង់ប្រងួម ឬព្រងីក េយើងេឃើញភ្លម ងយ្រសួលជងករ យក្រក
េមើលឆងយ

ស់។ េនះេហើយេគេ

សមក

ថ GPS (Global Positioning System) ភូមិ

្រស្ដ

េនកនុង IT ។ កលពីេយើងេធ្វើឆនំ ១៩៨៥ មិនទន់ទំេនើប ដូចេនះេទ បចចុបបនន មនេហើយ
ដូេចនះ ជមូលេហតុែដល េយើង្រតូវេធ្វើករែកស្រមួល ្រតូវបំេពញបែនថម េទេលើអី្វែដល
េយើងបនេធ្វើេនឆនំ ១៩៨៥ េ្រពះេនេពលែដលេយើងេទ ស់ ធូរជងកលពីឆនំ ១៩៨៦
១៩៨៨ ែដរ។ េបើ ស់

ចេលឿនជង

ច្រសួលជង

ចមន្របសិទធភពជង ករចម្លង

ែផនទី េធ្វើ (Transposition) បនន័យថ ករចម្លង ករេផទរ ពី ែផនទីមួយ េទែផនទីមួយ ពី
ែផនទី Bonne ១/១០០.០០០ េទេលើែផនទី UTM ១/៥០.០០០ ក៏ងយ្រសួល ជងែដរ
េ

យ េគេ្របើ UTM

មរយៈកុំពយូទ័រទំងអស់។ េគេធ្វើករេផទរពីមួយ េទមួ យ េគគិតដល់មី

្រកុង មិនែមនគិតែម៉្រត សង់ទីែម៉្រតេទ គឺេគគិតយកភព ្រតឹម្រតូវ ដល់េទមី្រកុង។ េនះជ
មូលេហតុែដលខញុំចង់បញ
ផ ក់ថ េហតុអី្វបនជេយើង្រតូវេធ្វើ សនធិសញញ បែនថម។
ទី៣- បនជេយើងេធ្វើករបំេពញបែនថម េ្រពះេយើងបញូច លនូវេគលករណ៍ថមី ែដលេយើង

េ្របើ្របស់ េចញពីចបប់អន្ដរជតិ េហើយែដលភគីទំងពីរ កលេនះអត់ឯកភពគន ប៉ុែន្ដ

បចចុបបននឯកភព ឧទហរណ៍ ដូចជេគលករណ៍ ែខ ្រពំែដនេដើរ មទឹក ឬទេន្ល សទឹង អូរ
ជេដើម ែដល មេគលករណ៍ ចបប់អន្ដរជតិ េគថ្រតូវែចក ម ល់វ ិច ឬ េមដយន។
ល់វ ិច មនន័យថ ែខ ្រជលងទឹកេ្រជ។ កនុងករណី ែដលទេន្លេនះ ចេធ្វើ ន ចរ
បន គឺ្រជលងទឹកេ្រជ េន្រតង់
េយើងទញយក មែខ ទឹកេ្រជហនឹង។ ដូេចនះកនុង

ែខ

ម្រ

១ េយើងនិយយអំពីករេ្របើេគលករណ៍ែខ ្រពំែដន េដើរ

មទឹក ឬទេន្ល ្រពំែដន ឬ

មែខ ក

្ដ ល។ ខញុំសូមរ ំលឹកថ កលពី ឆនំ ១៩៨៥ េយើងមិនបនឯកភពគន េលើចំណុច
ហនឹងេទ ែតដល់ឥឡូវ េយើង បនឯកភព្រតង់ចំណុចហនឹង គឺ្រតូវបញូ ច លបែនថម។ េបើនិយយ

េទេយើងមិនដឹងថ េតើខង

េគ ចំេណញ េហើយខង

េគខតេទ។ េបើេយើងនិយយ

ថ េយើងចំេណញមនែតេគខត េហើយេបើេគខត មនែតេគលងង់ ជងេយើង ដូេចនះមិន

ច

និយយបនេទ។ ែតេនះជេគលករណ៍ចបប់ អន្ដរជតិ ែដលេយើង ទទួលបន ទំងសង
ខង។ េ

យ

ំងពីប៉ុនមនឆនំមុន ខញុំែតងែតេធ្វើអ ថ ធិបបយ
េរឿង្រពំែដន ខញុំេជៀស ងមិនែដលនិយយ អំពីេរឿងចំេណញ ឬខតេទ គឺ្រគន់ែតេ្របើពកយ
ថ េយើង ច ទទួលយកបន។
មករពិត ខញុំសូមបញ
ផ ក់ថ េយើងអត់មនខតេទ េហើយ
មែខ ទឹកហនឹង

រចំណុចេនះេហើយ បនជ

េធ្វើឱយ េយើងមនករ ងយ្រសួលេ្រចើន េ្រពះកែន្លងខ្លះជក់ែស្ដង េយើង

្រតូវករទឹកេ្របើ េយើងេរៀបបូមទឹក េយើង្រតូវ េទសុំេគ ប៉ុែន្ដេបើេយើងយកេគលករណ៍ថមី មក
គូសែខ េនកែន្លងែខ ្រពំែដនេដើរ

មទឹក ឬទេន្ល សទឹងហនឹង េនះេយើង នឹងមិនបច់េទសុំអី្វ

េទៀតេទ។ ទឹកហនឹងេយើងក៏េ្របើបន េហើយេគក៏េ្របើបន េ្រពះ្រពំែដនេន ចំ ពក់ក
្រជលងទឹកេ្រជ។ េនះគឺជចំណុចថមី ែដលេយើង
ែខ តុ

្ដ ល ឬ

ក់បញូ ច លេទកនុង សនធិសញញ ៃថងទី ១០

ឆនំ ២០០៥ េនះ។ ចំណុចដ៏លម
្អ ួយេទៀត គឺភគីទំងសងខងឯកភព ពិនិតយែខ

ែដលេយើងចម្លង េឡើងវ ិញ េទះបីជេយើងេធ្វើ

ំងពីឆនំ ១៩៨៦-៨៧-៨៨ ក៏េ

យ ក៏ េយើង

ច ពិនិតយេឡើងវ ិញបនែដរ េហើយករែដល េយើងេ្របើពកយថ សវនកមម គឺេយើងពិនិតយ
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េឡើងវ ិញបនទំងអស់។ េនះជចំណុចសំខន់ ែដលេយើង

ក់ ចូលេទកនុងសនធិសញញ

បំេពញបែនថមេនះ។ ចំណុចសំខន់មួយេទៀតគឹ េយើងយកែផនទីែដល េយើងមនពីមុន មក
សិក

េយើងេឃើញមនចំណុច ៧ ែដលេលចេចញពីភពមិន ចបស់

ស់ ៃនែផនទី ខនត

១/១០០.០០០ េ្រពះថែផនទីទំងអស់ មន ២៦ផទំង េហើយកលពីឆនំ ១៩៦៤ េយើងយក
មកបិទតភផប់គន

េធ្វើឱយមន ចំណុចមិនចបស់

ស់ ៧ ចំណុច។ េយើងចរច សុំពិនិតយ ៧

ចំណុចេឡើងវ ិញ េគឯកភពពិនិតយ េឡើងវ ិញម្ដង ១ ចំណុច េ្រកយមកេគ បនឯកភពនឹង
េយើង ៦ ចំណុច េហើយេនសល់ែត ១ ចំណុចេទៀត េនេខត្ដមណ្ឌលគីរ ី ែដល មនទំហំ
ខុសគនធំេពក េន្រតង់ចំណុចប៊ូ្របង ខុសគន្របែហល ៥០ គីឡូែម៉្រតកេរ ៉ ខុសគន្រតង់
ចេន្លះទេន្ល

ក់ហ៊ូត និង ទេន្ល

ែខ ្រពំែដន េដើរ

មទេន្ល

ក់

ក់

ង ែដលេធ្វើឱយតំបន់ប៊ូ្របង េទជរបស់ េវៀត

េគេភ្លចថ េនឆនំ ១៩១៤ អគគេទ
ែដនេន តំបន់ហឹង
ន ្រតូវេដើរ

ង។ ែខ ែផនទីែដល ប ង
ំ គូសពីមុនមក គឺេគគូស

ម ទេន្ល

ក់ហ៊ូត ែដលេធ្វើឱយដីេនប៊ូ្របងក្លយជរបស់េយើ
ម េគសំ

ងេលើ េសចក្ដីសេ្រមច របស់អគគេទ

ែខ តុ

យ

ភិបលប ង
ំ បនេចញេសចក្ដីសេ្រមច មួយថ ែខ ្រពំ

ង។ ដូេចនះ ជែជកគនអត់្រតូវ េ្រពះេវៀត
សំ

ម េ

ងេលើែផនទី េហើយកមពុជេយើង

ភិបលប ង
ំ ឆនំ ១៩១៤។ រហូតដល់ៃថងទី ១០

ឆនំ ២០០៥ េយើងេលើក េសចក្ដីសេ្រមច យកចំណុចប៊ូ្របង ទុកស្រមប់ពិភក

េលើកេ្រកយ េ្រពះឥឡូវេយើងក៏មិន ទន់្រពម េហើយខងេវៀត
មក៏មិនទន់្រពម ទំង
អស់េនះមកពីេហតុអី?
្វ មកពីអនកភូមិ
្រស្ដសម័យេនះ គត់ខិផល។ ពីមុន ែផនទីគូសមកអ
ញចឹងែមន ប៉ុែន្ដដល់ឆនំ ១៩១៤ អគគេទ
គូស

ភិបលបនេចញេសចក្ដី សេ្រមច េហតុអី្វគត់មិន

មេនះេទ? េរឿងេនះ អនកភូមិ

គូសែផនទី

្រស្ដគត់្រតូវេបះពុមពេឡើងវ ិញ េហើយេបះេ

មេសចក្ដីសេ្រមច របស់អគគេទ

ំ ចុះគត់ខិល
ង
ផ ពីេ្រពះឆនំ ១៩៥៤-៥៥ េគរ ំ
្រស្ដែខមរេហើយ េហតុអីអ
្វ នកភូមិ

ភិបលប ង
ំ ។ ប៉ុែន្ដថអនក ភូមិ

យ

្រស្ដប

យ គត់ ចុះេ្រកយឆនំ ១៩៥៥ ដល់អនក ភូមិ

្រស្ដែខមរេនែតខផិល អត់ខីចែក្រក

សែផនទី។ ដូេចនះ

ចំណុចេនះ េយើងេនែតបន្ដករចរច។ ទំងអស់ែដលខញុំេរៀប ប់អមបញ់ មិញេនះ គឺថ

េយើងមនេ្រចើនចំណុច

ស់

មន

េ្រព ង បែនថមេ្រពះអនកខ្លះឆងល់

មូលេហតុេ្រចើនចំណុចែដលេយើង្រតូវែតេធ្វើកិចច្រពម

ស់ថ មនកិចច ្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨៥ េហើយ េហតុដូច

េម្ដចចំបច់េធ្វើបែនថម េធ្វើអី?
្វ េនះជមូលេហតុចបស់
េ

ស់ ែដល េយើង្រតូវែតេធ្វើបែនថម

យែផ្អកេលើមូលេហតុេផ ងៗ ដូច ែដលខញុំបនជ្រមបខងេលើ។

អំពីបញ
្ហ េកះ្រតល់ ែដលេគេចទថ បចចុបបននេយើងេធ្វើេ
យ៉ ងេម៉ច? េតើេយើងេធ្វើេ យបត់េកះ្រតល់ែមនឬ?
េនះជែផនទីេកះ្រតល់
១៩៦៤ ែដល ្រពះករុ

េ

ែដលមនករចុះហតថេលខកនុងសម័យសងគម ្រស្ដនិយមឆនំ

កបនេលើកេឡើងថ េ

ករសហ្របជជតិ េហើយបន

យបត់េកះ្រតល់ េតើេកះ្រតល់

ក់េទឱយ

កបន

ថ នទូតសហរដ្ឋ

ក់ែផនទីេទតំកល់េនអងគ

េមរ ិក ៃថ េវៀត

មខង

តបូង េវៀត
មខងេជើង ែដលមនករចុះហតថេលខ េ
កឧត្ដមេសនីយ៍ ងិន កេរត ជ
កឧត្ដមេសនីយ៍
្របធន្រកុមភូមិ
្រស្ដកមពុជ េហើយគត់មនអនុគត់ មនក់េទៀត គឺេ
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គ ល់ែខ បនទត់េ្របវ ីេយ។ េនះជករ សំខន់

េម៉ ផត ែដលសុំឱយេគទទួល

ស់

ស្រមប់ែខ បនទត់េ្របវ ីេយហនឹង។ ្របវត្ដិេកះ្រតល់ គឺជចំណុចសំខន់ េនកនុងករ អ ថ ធិ
បបយេនះ េ្រពះេគបនេចទ្របកន់ ថ េយើងបនឱយេកះ្រតល់េទេវៀត
ម
មរយៈ
កិចច្រពមេ្រព ង ឆនំ ១៩៨២។ ែតឥឡូវករពិត យ៉ ងដូចេម្ដច? េនឆនំ១៩៤៩ េនសភ
ប ង
ំ េនទី្រកុងប៉ រ ីស េគេបះេឆនត ្របគល់ កូ
ំងសុីន េទេ យេវៀត
ម េហើយេន
ឆនំ ១៩៣៩ េ
សម័យេនះ េតើកូ
ដី

ភិបល េ្របវ ីេយ េ

កអគគេទ

កបន គូសែខ េ្របវ ីេយ។ ដូេចនះកនុង

ំងសុីនជអ្វី? គឺជទឹកដីរបស់ប ង
ំ េនឯនយសមុ្រទ បន ន័យថ ជ

និគមនិយមប ង
ំ ។

ំងពីឆនំ ១៨៧៣ សតវត ទី ១៩ ហ្លួងនេ ត្ដម បនចុះហតថ
េលខ េលើអនុសញញកំណត់្រពំ្របទល់រ ងកមពុជ និងកូ
ំងសុីន។ រហូតដល់ឆនំ ១៩៤៩
អគគនយក របស់្រកុម ភូមិ

្រស្ដឥណូ ្ឌ ចិនបនេធ្វើអ ថ ធិបបយថ ករេបះបេងគល េនះ

ចត់ទុកជ ្រពំែដន ្រសបចបប់។ រហូត េ្រកយៗ មកេទៀត ពុំបនេបះបេងគលថមីអី្វ េទៀតេទ
ំងពីសម័យេនះមក ដូចជ េនែ្រពកជីកវ ិញេត។ កនុងេសៀវេភ
ែផនទីវ ិញេតឆនំ១៨៩៣ េពលេនះ កូ
ំងសុីនជរបស់ប ង
ំ េហើយ ពីមុន េយើងេ
ថ

គឺេគកំណត់យកបេងគល
េទៀង ែខមរេយើងេ

ពម។ ែខមរេយើងែដលជ េច

្រតល់។ ប៉ុែន្ដមិនដឹងេ
្រតល់ េពលេនះេ

្វ យេខត្ដកំពតជ អនក្រគប់្រគង េកះ

យ មូលេហតុអី្វ េសៀវេភខ្លះសរេសរថ គត់អត់េទទរពនធេនេកះ
ក េ្របវ ីេយ ថែខមរអត់េទេមើល េគក៏សេ្រមចឱយេទេច

េទៀងវ ិញ។ ដូេចនះ េគេផទរពីកំពត េទ

្វ យេខត្ដ

េទៀង ឆនំ ១៩៣៩ េហើយគត់គូសែខ េនះ េ

យ

គត់និយយចបស់ថ ែខ េនះជ ែខ ែបងែចកករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និងប៉ូលីសេលើេកះ
បនន័យថ េកះទំង
របស់េវៀត

យ

ែដលេនខងតបូង ែខ េនះ ប់ទំងេកះ្រតល់ផង ជ
ម េហើយេកះ ទំង
យ
េនខងេជើងែខ ជរបស់ កមពុជ ែដលេនកនុង

េនះ េបើេយើង ប់ទំងតូចទំងធំ មន ៥១ េកះ ។ ដូេចនះ េកះពូលូៃវ ៉េនខងេជើង េហើយ
េកះ ពូលូប៉ន់យ៉ង ឬថូជូេនខងតបូង អ្វីែដលចបស់េនះ គឺេកះទំងេនះសថិតេនកនុង

ែផនទីឆនំ ១៩៦៤ ែដលសុីេញ៉េ
ហនឹង េហើយេយើង

យ ងិន កេរត េយើងសុំឱយេគទទួល

ក់េទ អងគករសហ្របជជតិ ្របគល់ឱយ

ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយេវៀត

ថ នទូត

គ ល់ ែខ េ្របវ ីេយ
េមរ ិក ៃថ និង

ម ឱយរ ្ឋ ភិបល េវៀត

មខងតបូង គឺែផនទីឆនំ
១៩៦៤ ។ ដូេចនះ ែផនទីឆនំ ១៩៣៩ េនះ ្រគន់ែតគូស បញ
ជ ក់ពីករ្រគប់្រគងែផនករដ្ឋបល
និងែផនកប៉ូលីសេលើេកះកនុងឈូងសមុ្រទ េសៀម ្របគល់េទឱយ

េទៀង គឺ្របគល់េទឱយកូ

ំងសុីន។ ឆនំ ១៩៤៩ សភសហព័នធរបស់ ប ង
ំ ែដល ្រគប់្រគងែដនដីឯនយសមុ្រទ

េនះ គឺេគ្របជុំសេ្រមចថ េតើ្របគល់កូ

ំងសុីន ឱយេវៀត

េនះតំ

ម ឬ្រតូវឱយកមពុជ ។ េនេពល

ងកមពុជ គឺ្រពះអងគមចស់ យុគនធរ ពីងពង ជអនកែដលធ្លប់មនករតស៊ូ ្របឆំង
ប ង
ំ ែដរ គត់មិន ៊ នេបះេឆនត ថ កូ
ំងសុីន ជដីរបស់ែខមរេទ គត់ែបរជេបះអនុ

បប ទ ដូេចនះេហើយេធ្វើឱយសភសហព័នធេគអនុម័ត ចបប់ េនះបន េហើយបនទប់មក រដ្ឋ
សភប ង
ំ បនអនុម័តចបប់បញូ ច លកូ
ចង់ជួយ្រពះេច េប

យ ឱយឈនះេ

ំងសុីនេទ ឱយេវៀត

មពីេ្រពះ េពលេនះេគ

ក ហូជីមិញ។ េនះជចំណុចសំខន់

ទក់ទងនឹងេកះ្រតល់។
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ស់ ែដល

ចំេពះេកះ្រតល់ផទល់ េយង
េស្ដច េវៀត

មនិេកខបបទរបស់សេម្ដច្រកុម្រពះថ

ំងពីសតវត ទី ១៧

ម អធិ ជ មុិញមុំង បនសុីេញ៉្របគល់េកះ្រតល់ មកឱយេថែកកសុីណូ

ជនជតិចិនមនក់ ែដលមករកសុី េនទីេនះ។ ឆនំ ១៩៣៩ ក៏មនករេផទរ ករ្រគប់្រគង

យៈែខ េ្របវ ីេយេទឱយខង កូ

ំងសុីន េហើយចប់

ំងពីឆនំ ១៩៦៤ មនចលន េសនើឱយ

គ ល់ែខ េ្របវ ីេយ ជែខ ្រពំែដន។ ដូេចនះ េបើេយើងគិតពីរបបកន់កប់ របស់កមពុជ

ទទួល

េនកនុងឆនំ ១៩៦៤ ែខ េ្របវ ីេយ និងភស្ដុ
េ

មរ

ងែដលមន ចុះហតថេលខ របស់ ងិន កេរត

យភផប់ជមួយនឹងលិខិតេផ ងៗ ែដលេសនើសុំឱយ េគទទួល

គ ល់ ែផនទីដីេគក និង

ែផនទីទឹក េហើយែផនទីដីេគក គឺែផនទីឆនំ ១៩៦៤ ែដលេយើងេ្របើ្របស់ រហូតមកដល់
សព្វៃថងេនះ

មន ២៦ផទំង តំេរៀបតភជប់ចូលគន ដូចែដលខញំុបនជ្រមបជូន

ំងពីខង

េដើម េនះេយើង េឃើញចបស់ទំងដីេគក និងដីទឹក ។ របបសងគម ្រស្ដនិយមឆនំ ១៩៦៤
មន្រពឹតិប
្ដ ័្រតេឈមះ "Le Sangkum" បនផ យករសនទន របស់ ្រពះករុ
ផំ

៉ ន់ដុង នយករដ្ឋម្រន្ដីេវៀត

ម ករសនទនរ ង ្រពះករុ

គម (Tran Bun Kiem) ែដលជ្របធនរណសិរ រ ំេ
កនុងករចរចទំងពីរេនះ ្រពះករុ
បនគូស

និង េ

និង េ
ក ្រ

ក

ន ប៊ួយ

ះជតិខងតបូង េនឆនំ ១៩៦៦ ។ េន

សុទធែតបនបញ
ផ ក់ថ ែខ ្រពំែដនេយើង ែដលប ង
ំ

មិនសុ្រកឹតេទ ប៉ុែន្ដកុនងផល្របេយជន៍សន្ដិភព េយើង្រតូវែតេរៀនសូ្រត ទទួល

យកនូវអ្វី ែដលប ង
ំ បនបន ល់ទុកមកេនះ េហើយេ

កមនបញ
ផ ក់េទៀតថ េបើទទួល

យក េហតុអី្វក៏មិន ទទួលយកែផនទីឆនំ ១៩៦៤ ែដលេគទទួល

គ ល់ទំង ៃផទដី និងៃផទទឹក។

្រពះករុណ បន បញ
ផ ក់េទៀតថ ខញុំនឹងមិនទមទរ េកះ្រតល់ និង េកះឯេទៀតែដលកន់

កប់េ
េ

ក ្រ

យេវៀត

ម ខងតបូង វ ិញេទ េនកនុងជំនួបជមួយ េ

ក ផំ

៉ ន់ដុង និងជមួយ

ន ប៊ួយគម (Tran Bun Kiem) ក៏មនពកយហនឹងែដរ។ ដូេចនះ បនន័ យថ សម័យ

សងគម ្រស្ដនិយម ក៏ែខ េ្របវ ីេយ េហើយេ្រកយ មកសម័យ ែខមរ្រកហម កនុងអតថបទសម

មិត្ដហុង សម័យកមពុជ្របជធិបេតយយ ក៏េគេសនើយក

ម ែខ េ្របវ ីេយ រហូតមកដល់សម័យ

រដ្ឋកមពុជ ឆនំ១៩៨២ ក៏ដូចគនែដរ គឺេយើងយកែខ េ្របវ ីេយ េនះ

១៩៨២។ ឥឡូវសម័យបចចុបបនន ៃនរ ្ឋ ភិបល ច្រមុះ ជ
េ្របវ ីេយេនះែដរ។

េនឆនំ ១៩៩៩ ្រពះករុ
ម្រន្ដី គឺ ្រពះករុ

បនេផញើ

រជូនេ

បនបូកសរុបេនកនុង

ក ផំ

មរយៈកិចច ្រពមេ្រព ង ឆនំ

ច្រកទី ២ ក៏េយើងេសនើយក ែខ

៉ ន់ដុង ែដលេពលេនះ ជនយករដ្ឋ

រឆនំ ១៩៩៩ េនះចបស់

ស់។ ្រពះករុ

បនសរុបថ កលពីរ ្ឋ ភិបលខញុំ កលពីសម័យខញុំេនះ ក៏បនេសនើយកែខ េ្របវ ីេយ រហូត

មកដល់សម័យរដ្ឋកមពុជ ក៏េសនើយកែខ េនះែដរ។ ឥឡូវេនះ ខញុំសូមេសនើជថមីម្ដងេទៀត ឆនំ

១៩៩៩ សុំឯកឧត្ដមេធ្វើយ៉ងដូចេម្ដចឱយេវៀត

មទទួលយក ែខ េ្របវ ីេយ។ ដូេចនះ េបើេយើង
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គិតេទរបបសងគម ្រស្ដនិយម របបកមពុជ្របជធិបេតយយ របបរដ្ឋកមពុជ េយើងេ្រកយឆនំ

១៩៧៩ រហូតមកដល់ ឆនំ ១៩៩១ ែដលមនកិចច្រពមេ្រព ង ទី្រកុង ប៉ រ ីស និងេនេ្រកយ

ឆនំ ១៩៩៣ ក៏េយើងេនែតេសនើែខ េ្របវ ីេយ បនន័យថរបប រ ្ឋ ភិបល ៤ ជំនន់េហើយ
ែដលេសនើយក ែខ េ្របវ ីេយេនះ។ មនែតសម័យ

េទ េនឆនំ ១៩៧២ ែដលេ

ក

ែខ ៧២ េហើយេចទថ េយើងេធ្វើេ
ធរណរដ្ឋែខមរេនះ

ធរណរដ្ឋែខមរ របស់េ

ក លន់ នល់

៊ ន េប៉ងែស េនែតនិយយជ េរៀង ល់ៃថង ទមទរយក
យបត់ ទឹកដី ១០.០០០ គីឡូែម៉្រតកេរ ៉។ េតើែខ របស់

យ៉ ងដូចេម្ដច? េនះនិយយអំពី េរឿងេកះ្រតល់េនះ។ ែខ របស់

ធរណរដ្ឋែខមរ ជករេឆ្លើយតបេទនឹងែខ ឆនំ ១៩៧១ ពួកេវៀត

ម ធីវគី បនគូសជ

ភគី (បង្ហញែផនទី) កត់ពីេលើ ែដលេយើង ថែខ េ្របវ ីេយេន្រតង់េនះ ែតេវៀត

ឯកេ

ម ធីវគី គូសយកដីរបស់េយើងអស់មួយចំេហៀង បនន័យថ មួយចំេហៀងេនះ ធីវតី យក
អស់ េហើយ។ េបើេយើងគិតេទអស់េ្រចើនគីឡូែម៉្រត

ស់ អស់ទំងេកះពូលូៃវ ៉ផងែដរ។

មចបប់សមុ្រទ អន្ដរជតិ ឆនំ ១៩៨២ េគនិយយថ រដ្ឋនីមួយៗមនសិទិធគូស្រពំែដនខ្លួន

ជឯកេ

ភគី ប៉ុែន្ដសំខន់ថ េតើរដ្ឋែដលមនករ ពក់ព័នធេនះ េគទទួល

េគមិនទទួល

គ ល់ េតើេយើងេទេធ្វើករជមួយ នរ

ែខ ដូចេនះ េតើេយើងទទួល
ដល់ឆនំ ១៩៧២ េ
គូសដូចេនះ

? ឧទហរណ៍ ដូច ធីវគី បន គូស

គ ល់ែដរឬេទ? េយើងមិនទទួល

យក េកះេយើងអស់េទេហើយ ៃថក៏េគមិនទទួល
ក លន់ នល់ គូសម្ដង ជឯកេ

មនករ្រតួតេលើគនជមួយ េវៀត

គ ល់ឬេទ ? េបើ

គ ល់េទ េ្រពះគត់បនគូស

គ ល់ែដរ េ្រពះ ជន់ជមួ យ ៃថែដរ។
ភគីែដរ (បង្ហញ
ម គឺជន់គនធំ

មែផនទី)។ ករ

ស់ ចេន្លះទំងេនះ

សុទធែតជ កែន្លងែដល្រតួតគន ដូចេនះ ម្ដុំ្រតង់ ្រតួតគនេនះ មិនដឹងជរបស់្របេទស
េ្រពះេយើងថ ជរបស់េយើង េហើយ េវៀត

ែស បនអះ

ម ថជរបស់េគ ែតចំេពះ េ

ក

៊ ន េប៉ង

ងពី្រសុកប ង
ំ មកថ ជរបស់គត់ េ្រពះគត់េចទ េយើងថ េធ្វើឱយ បត់បង់

ទឹកដីទំងអស់េនះ។ េនឆនំ ១៩៧៣ ៃថចប់េផ្ដើម គូសយកម្ដង គឺគត់គូសជឯកេ
ែដរ េ្រពះគត់េឃើញេយើង និងេវៀត
ដូេចនះ

េទ

មគូសជ ឯកេ

ភគី

ភគី (បង្ហញរូបកនុងែផនទី)។

ជន់ជមួយេយើង េកើតេទជ តំបន់្រតួតគនរ ងកមពុជ-ៃថ េហើយេបើ ជមួយ េវៀត

ម ធីវគី (េនកនុងែផនទី) គឺជតំបន់្រតួតគន កមពុជ-េវៀត

ម ែតអ្វីទំងអស់េនះ ្រតូវ

បនេចលេទេហើយ ពីេ្រពះរបប ធីវគី ្រតូវបនបញចប់េទេហើយ។ ចំែណកេវៀត

ម

បចចុបបនន ក៏េគមិននិយយអំពីែខ េនះេទៀតែដរ េគ្រគ ត់់េចលេទេហើយ។ េនះជ ចំណុច
មួយ ែដលខញុំសូមបញ
ជ ក់ ស្ដីពីបញ
្ហ ៃនេកះ្រតល់។ េនេពលគូសែខ េទ

មនករជន់គន

េហើយែដល េគេចទេយើងថ េធ្វើឱយបត់ ដីមួយចំេហៀងេនះ (បង្ហញកនុងែផនទី)។ េយើងគិត
េមើលថ េយើងគូសខ្លួនឯង េហើយេយើងែ្រសក ថបត់ អញចឹងេតើេយើងទទួលយកបនេទ?

េបើេយើងមិនែដលចរចជមួយេគផង។ ្របសិនេបើេយើងេ្រប បេធៀប ជំនន់ទំង ៥ េ
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យ

គិត

ំងពីសម័យសងគម ្រស្ដនិយម រហូតមកដល់ េពលេនះ គឺ មន ៥ ជំនន់មក េហើ

យ។ បួនជំនន់េគនិយយពីែខ េ្របវ ីេយ មនែត ជំនន់ លន់ នល់ េទ ែដលនិយយពីែខ
ែដលគត់ គូសជឯកេ

្រតល់េនះ
ដូចេនះ

ភគី ដូេចនះករេចទថ កិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨២ េធ្វើឱយបត់េកះ

មិនមនករពិត ទល់ែតេ

ជចំណុចខ្លំងចបស់

ស់

ះ។ បួនជំនន់ េគនិយយែតពីែខ េ្របវ ីេយដូចគន

ស់។

េនះជចំណុចមួយេទៀត ែដលមនករពក់ព័នធជមួយេកះ្រតល់េនះែដរ គឺេយើងេឃើញថ
ំងពី សតវត ទី១៧ េស្ដចេវៀត

ម ែដលគត់មិនមនសិទិេធ នេលើេកះ្រតល់ េនះ គត់

េទចុះហតថេលខឱយ ម៉ ក់ គូ ែដលជ េមកសុីណូ ជនជតិចិន ្រគប់្រគងេកះ្រតល់ ជំនន់
ក េ្របវ ីេយ អគគេទ

េនះ។ ឆនំ ១៩៣៩ េ

ភិបល ប ង
ំ ែដល្រគប់្រគងឥណូ ្ឌ ចិនេនះ

បនេចញេសចក្ដីសេ្រមចេផទរេកះ្រតល់េទឱយ កូ

ំងសុីន។ ចប់

ំងពី ឆនំ ១៩៦៤ មក

ដូចែដលខញុំបនេលើកខងេលើេនះ គឺ ៤ របប ែដលបន េលើកេឡើងពី ែខ េ្របវ ីេយ េហើយ
ក៏ធ្លប់បនពនយល់ េ្រចើន

េ

ន ប៊ួយគម (Tran Bun Kiem) ថែខ ែដលប ង
ំ គូសមកេនះ មិនសុ្រកឹតេទ

ក ្រ

ប៉ុែន្ដេយើង្រតូវែតទទួលយក

ម

ស់កុនងករសនទន ជមួយ ផំ

៉ ន់ដុង ជមួយ នឹង

្រពះករុ

ថ នភពែដលមនេនះ

ថ នភពែដលប ង
ំ

បន

បន ល់ទុកមកេនះ ដូចេនះ ខញុំមិនត ៉ ពីេរឿង េកះ្រតល់េទ េហើយខញុំេសនើទទួលយកែខ េ្របវ ី

េយ។ េនះ

ចបញ
ជ ក់ថ ជចំណុចចបស់

ស់េនកនុងបញ
្ហ េកះ្រតល់ ឯកូ

ដូចគនែដរ េបើេយើងពិនិតយ ករេបះេឆនតេនឆនំ ១៩៤៩ ក៏េយើង
របស់ កូ

ំងសុីនែដរ។ គណៈ្របតិភូ ែដលតំ

ន ឆនំ ១៩៤៩ មិនទំង

ចយល់បន ពីករវ ិវត្ដន៍

ងេនកនុងសភសហព័នធប ង
ំ េនែខ មី

៊ នេបះេឆនតថ េនះជដី ែខមរផង េហើយែបរជេបះអនុបប ទ

េទវ ិញ។ បនទប់ពីេនះមក េគេចញចបប់បញូច ល Rattachement គឺ

កនុងរដ្ឋសហព័នធ Etats

Associées េទកនុង្របេទសេវៀត

ម

មួយែដលេគេលើកេឡើងថ េនេពល ែដល ្របេទសេវៀត

ព័នធ Etats Associées េនះ កូ

ក់ដីកូ

ំងសុីន េទ

មនសិទិប
ធ ្រមុង Réserve

មដូរលកខនិក
្ដ ៈពី រដ្ឋសហ

ំងសុីន្រតូវដូរ លកខនិ្ដកៈែដរ េ្រពះ ចូលេទកនុង រដ្ឋសហ

ព័នធ Etats Associées េនះ ។ េនេពលែដលេវៀត
េឡើងវ ិញ ពីបញ
្ហ កូ

ំងសុីនក៏

ម ដូរលកខនិក
្ដ ៈេនះ គឺ

ចពិនិតយ

ំងសុីន។ ដូេចនះ េយើងេមើលថ េតើេគដូរលកខនិក
្ដ ៈេនេពល

ខ្លះ? គឺ

ដូរេនឆនំ ១៩៥៤ ម្ដង េនសននិសីទ ្រកុងហ ឺែណវ (Genève) ែដលនិយយអំពី ករែបង
ែចក េវៀត

ម ជពីរ េហើយដូរម្ដងេទៀតេនឆនំ ១៩៧៥ និយយអំពី ករបញូ ច ល េវៀត

មទំងពីរ ឱយេទជ េវៀត

មែតមួយ គឺជករែដលេគេធ្វើករប្រងួបប្រងួមជតិ េនឆនំ

១៩៧៥។ េយើងមិនបនត ៉ េទេនកនុងឆនំ ១៩៧៥ េនះ អត់បនេលើកេឡើង អំពីសិទិធប្រមុង

េនះេទ េហើយដូចែដលបនបញ
ជ ក់េនកនុង ឯក
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រខងេដើម ែដលជរបយករណ៍អ ថ ធិ

បបយ របស់អគគនយក ្រកុមភូមិ

្រស្ដឥណូ ្ឌ ចិន។ េគបនបញ
ជ ក់ថករេបះ ្រពំែដន ឆនំ

១៨៧៣ េនះ បនក្លយេទជ្រពំែដន េទេហើយរ ង កូ

ំងសុីន និងកមពុជ មិនែមនមក

ពីបត់សិទិធប្រមុង(Réserve) េនឆនំ ១៩៨២ េទ។ ទំងេនះជ សភពករណ៍ែដល វ ិវត្ដន៍មក
ជបន្ដបនទប់។ េនឆនំ ១៩៧៥ េនកនុងករ ប្រងួបប្រងួមជតិេនះ ក៏មិនមនេឃើញអនក

េលើកពីសិទិធប្រមុងទុក (Réserve) េនះ ែដរ ដូេចនះមិនែមនេនឆនំ ១៩៨២ គឺជេលើក ដំបូង
ៃនករមិនបន

េធ្វើករប្រមុងទុកេនះេទ

េនះជចំណុចែដលខញុំសូមេធ្វើករ

បក្រ

យ។

ឥឡូវេយើងសួរថ េហតុអី្វបនជេយើងប្ដឹងអនកកែសតប៉ុនមននក់េនះ? េ្រពះថប៉ុនមនៃថង

េនះ េគេធ្វើ យុទធនករ អំពីេរឿងេនះខ្លំង
សិទិធេសរ ីភពខង
ែស ប្ដឹងេ
ែម៉ន

ស់។ េគេលើកេឡើងថ

ជរ ្ឋ ភិបល េធ្វើឱយ

រព័ត៌មន េនះ េដើរថយេ្រកយ េ្រពះេយើងបនប្ដឹងេ

ក ម៉ម សូណង់ដូ េ

ក រង
៉ុ ឈុន េ

ក ជ មុនីន េ

ក

៊ ន េប៉ង

ក េអៀ ចន់

ត និង្រពះអងគមចស់ សុីសុវតថិ ធមមិេក ពីេរឿងបញ
្ហ ្រពំែដនេនះ េ

េ

ក

យេគថ េនះជ

បញ
្ហ សិទីធ េសរ ីភព កនុងករបេញចញមតិ។ ដូចែដលខញំុបនេលើកយកមក អ ថ ធិបបយ ពី

ខងេដើមេហើយថ ្របេទសនីមួយៗ
េយើង

មន ចំណុចរេសើប របស់ េផ ងៗគន។ ដូ េចនះ េបើ

៊ នេទ ភូតកុហក ពីេរឿងេភរវកមមេន

អវ ិជជមន អំពីគមពីរកូ ៉ ន់ េនមជឈិមបូព៌ អំពីេរឿង

េមរ ិក េន អង់េគ្លសនិយយ អំពីភព
្វ ស់សុីសេន្របេទសប ង
ំ ឬេនអឺរប
៉ុ

េនះ គឺេគមនចបប់ មនទម្លប់របស់េគខ្លំង ពិេសស ែដល េគចត់ទុកថ

ជបញ
្ហ

យុជីវ ិត របស់េគ។ េនកមពុជេយើង ដូចែដលខញុំបន

រេសើប របស់្របេទសេគ និងជបញ
្ហ

េលើកេឡើង បញ
្ហ ទឹកដី េនះ ផ រភជប់េទនឹងបញ
្ហ កបត់ជតិ គឺេគេចទេយើងថ កបត់ជតិ
លក់ទឹកដីឱយេគ។ េនះជបញ
្ហ រេសើប ែដលដិតជប់កុនងផនត់គំនិត របស់្របជពលរដ្ឋ
្របវត្ដិ

ំងពី

្រស្ដមក។ ដូេចនះករយកបញ
្ហ េនះមក េលងេសើច មកេធ្វើជឧបករណ៍ នេយបយ

មិនែមនជករបរ ិ

ិ៍ ្ដ
រេករធមម

េទ មិនែមនជសិទិធេសរ ីភព ខងករបេញចញ មតិជធមម

ទូេទេនះេទ។ ពីមុនមកគត់ធ្លប់និយយបំេផ្លើស កុហក

គត់ធ្លប់ទិេតៀន ធ្លប់េចទ

្របកន់ជេ្រចើនមកេហើយ ចុះេហតុេម្ដចបនជមិនេឃើញ ជរ ្ឋ ភិបល ប្ដឹងគត់? េបើបឹ្ដង
គត់េនះ គឺ

ចប្ដឹង ជេរៀង ល់ៃថង ឱយែតគត់បរ ិ

ែដលមិនែមនជ េរឿងរេសើបរបស់
ហួសពីសិទិធ េសរ ីភពធមម
្រគន់ែត ករពរអូសីត
្វ បន្ដិចេ

ជរ ្ឋ ភិបលរបស់្របេទស។ ប៉ុែន្ដករេលើកេឡើងេនះ

ដូចខញុំេលើកឧទហរណ៍អមបញ់មិញអញចឹងេ

ក LE PEN

ះ េគកត់េទស ដកសិទិអ
ធ នកនេយបយ។ អនកដំេណើរ

ប ង
ំ និយយេលងេរឿងមន្រគប់ ែបកេលើ យន្ដេ
ចប់

រេករ ិ៍ ្ដ ែតេយើងមិនប្ដឹងផ្ដល់ េទេលើេរឿង

ះ ជមួយអនកបេ្រមើ េលើយន្ដេ

ក់គុកែដរ។ អញចឹង ជបញ
្ហ រេសើប ជបញ
្ហ បងកច

ះ ក៏េគ

ចល

ជករ ែដលទញ

សភពករណ៍េនះ ឱយឈនេទមុខ េទរកអសថិរភពេទរកភពេក

ហល។ ដូេចនះ េយើង

ចំបច់មន វ ិធនករ ទប់

ក ត់ចបស់

ស់
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មិនែមនជបញ
្ហ សិទិេធ សរ ីភពជទូេទ

មិនែមនជ បញ
្ហ

រព័ត៌មន ជទូេទេនះេទ ពីេ្រពះ េទេចទ នយករដ្ឋម្រន្ដីថ ជជន

កបត់ជតិ លក់ទឹកដីេនះ មិនែមនជបញ
្ហ ធមម

ែដលេយើង

ច បែណ្ដតបេ

្ដ យ និង

្រពេងើយកេន្ដើយបនេឡើយ។ េហតុេនះេហើយ េទើបេយើងបនយក វ ិធនករផ្លូវចបប់ េយើង

មិនមនេធ្វើអី្វែដលខុសចបប់េទ េនះជនីតិរដ្ឋ។ េយើងប្ដឹងេទ តុ

េលមើសរបស់គត់ េមធវ ីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលប្ដឹងេទតុ

ករថ េឈមះេនះ េ

បន្រប្រពឹត្ដ កំហុសែបបេនះ ដូចេនះ ជករងររបស់តុ
េធ្វើខុស េទនឹងចបប់ ៃនម្រ
ប ង
ំ កត់េទសេ
ក៏េ

មួយ តុ

ករេ

ករ េយើងពិនិតយ បទ

ករ ែដលេ

កេនះ គឺ

កយល់ថ គត់

កមនករសេ្រមច ដូចជតុ

ករ

ក LE PEN េទះគត់ ជគណបក ្របឆំង ធំជងេគេន្រសុកប ង
ំ

យ។

មនចំណុចមួយេទៀត ឥឡូវេយើងពិនិតយថ េតើពួកែដល្របឆំងេយើងេនះ គត់េ្របើទឡីក
្ហ រ
ណ៍អ្វីខ្លះ េដើមបីេចទ ្របកន់េយើង។ េតើមនអ្វីែដលជករសិក ែស្វង យល់ហត
ម ់ចត់របស់

គត់? េហើយេចទ្របកន់ យ៉ ងមំទំ ថេយើង លក់ដីេនះ? ថេយើងកបត់ជតិេនះ? េបើពិនិ
តយេទ គឺគមនអ្វីហត
ម ់ចត់ ទល់ែតេ
១៩៧២ របស់គត់ ែដលជែខ ឯកេ

ះ។ េ

ក

៊ ន េប៉ងែស គត់និយយែតពី េរឿងែខ

ភគី ៃនរបប លន់ នល់ ែតមួយ។ ចំណុចទី ២ ែដល

េគេលើកេឡើង េនកនុងទឡីក
្ហ រណ៍ថ កិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨៥ េនះ

េហតុេនះេហើយ េទើបខញុំនិយយថ េគគមន ទឡីក
្ហ រណ៍អ្វី រ ឹងមំថ

មិន្រសបចបប់ ។

មិន ្រសបចបប់ ្រតូវនិ

ករណ៍េនះេទ និង្រតូវចត់ទុកកិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៨៥ េនះខុសេឡើយ។ ចំណុចមួយ
េទៀត េគេចទ្របកន់ថ េយើង្របគល់ េកះ្រតល់ឱយេទ េវៀត

េ្រព ងឆនំ ១៩៨២។ ្រតង់បញ
្ហ េនះ ខញុំបនជ្រមបជូន ចបស់
្រតល់េនះ។
មនឯក

មពិត

រ ចបស់

ម

ស់ រួចេហើយអំពីេរឿងេកះ

ំងពីសតវត ទី ១៧ េហើយេ្រកយ មកេនឆនំ ១៩៣៩ ែដលេយើង

ស់

ក េ្របវ ីេយ បន្របគល់ឱយេទកូ

ស់ គឺេ

ឆនំ ១៩៦៤ មក េយើងបនេសនើទទួលយកែខ េ្របវ ីេយ េទេហើយ ែតេវៀត
េនះជចំណុចលំបកមួយេទៀតែដរ ែដលេវៀត
្រពះករុ

មរយៈ កិចច្រពម

ំងសុីន។ ចប់ពី
មេគមិន្រពម។

មមិនយល់្រពម េហើយមន្រកឹតយរបស់

សុ ្រមិត មួយេទៀត ែដលេយើងេទើបរកេឃើញ េហើយេយើង ផ យកល ពីយប់

មិញេនះ។ េនឆនំ ១៩៥៧ ហ្លួងសុ ្រមិត បនេចញ ្រពះ ជ្រកឹ តយមួយទទួល

គ ល់ែខ

ល់វ ិច ែខ ្រជលង ទឹកេ្រជ េនខងេជើងជិតេកះ្រតល់ េនះ េដើមបីឱយេធ្វើច ចរបន (បង្ហញ
ែផនទី)។ េវៀត

ម មិនចង់បនែខ េ្របវ ីេយ េទ ពីេ្រពះទឹក

េកះ្រតល់មិនេកើត។ េបើេយើងគិតេទ ែខ
េយើងពិនិតយេទេឃើញថ េយើងខតខ្លំង

ល់វ ិច េនះ

ក់ េបើកបរកប៉ ល់ជុំវ ិញ

េនខងេ្រកេ្របវ ីេយេទៀត េហើយ

ស់។ ែតេនះមិនបនកំណត់ជែផនទី្រពំែដន

រដ្ឋេទ ែតជ ែខ ទឹកេ្រជ ស្រមប់េបើ កបរកប៉ ល់។ ដូចេនះ គឺ េយើងេ្របើ ្រជលងទឹកេ្រជ
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េដើមបីកំណត់ស្រមប់ េធ្វើច ចរេ

យេសរ ី។ បញ
្ហ េនះេហើយ ែដល ជប់គំនិតេនះ

ំងពី

ឆនំ ១៩៥៧ មក ែដលចង់បន ្រជលងទឹកេ្រជេនះ េដើមបីមនភពងយ្រសួលកនុងករេបើក
បរ កប៉ ល់។ បញ
្ហ ទំង េនះេហើយ ែដល

ចនិយយបនថ ជករែខ្វងគំនិតគន ែដល

េយើងមិនទន់េដើរដល់ករ្រពមេ្រព ងគនេលើ ែខ េ្របវ ីេយ។ េតើ ល់ៃថងេនះេយើងកំពុងេធ្វើអី?
្វ

េយើងកំពុងបន្ដករចរច
ចំែណកឯេវៀត

គឺេយើងេនែតសុំឱយេវៀត

ម

មេនែតមិន្រពម េហើយទមទរែតែខ

បនជ្រមបជូនពីខង េដើម្រ

ប់។

េ្របវ ីេយេនះ

ទទួលយកែខ

សមចមងយេនះ ដូចែដល ខញុំ

ឥឡូវេនះ េយើងពិនិតយទឡីក
្ហ រណ៍របស់អនកែដលេចទមកេយើង។ ពីម ិលមិញេនះ េយើង ឮ

សូរេចញ គំនិតមួយេទៀត េ
មេទៀតេហើយ។ េតើ

យេចទថ េយើងលក់ទឹកដីកែន្លងែ្រពកជីក វ ិញេតឱយេវៀត

យ៉ ងដូចេម្ដច អំពីបញ
្ហ ែ្រពកជីកវ ិញេតេនះ? (បង្ហញែផនទី)។

េនះជែផនទី ែដល្រពះករុ
ំងពីសម័យេយើងកំណត់ កូ

ក់តំកល់ េនអងគករសហ្របជជតិ។ េនះជែខ
ំងសុីនមកេម្ល៉ះ ពីេ្រពះ

្របែវង ៤០ គីឡូែម៉្រត។ ែ្រពកេនះ

េនកនុងេខត្ដកំពត និងេខត្ដ

៦៤
ែកវ

ត សនធឹងពីចូវដុកដល់សមុ្រទ ែដលមន្របែវង

្របែហល ៤០ គីឡូែម៉្រត។ ឥឡូវេគេចទេយើងថ េធ្វើឱយបត់ដី ១.៧០០ែម៉្រត ជពិ េសសេគ

េលើកេឡើងអំពី្រចកទ្វរ្រពំែដនេនេខត្ដ

ែកវេនះមុនេគ គឺេនភនំដិន ្រសុកគីរ ីវង់ េខត្ដ

េនះែតម្ដង។ េតើករពិត យ៉ ងដូចេម្ដច? (បង្ហញែផនទី)។ ែផនទី េនះ
ក់ថL’arrondissement du Chau Doc គឺេនកនុងេខត្ដចូវដុក េធ្វើេ

ឥណូ ្ឌ ចិន (Gouverneur Général) ។ េគេបះពុមព
សតវត ទី ២០ ឯេ

ែកវ

ំងពីឆនំ ១៨៩៣ េគ
យ អគគេទ

ភិបល

ំងពី សតវត ទី ១៩ មិនទន់ចូលដល់

ះ គឺែផ្អកេលើអនុសញញឆនំ ១៨៧៣ ែដល ហ្លួងនេ ត្ដម បន

្រពះហស្ដេលខជមួយនឹងប ង
ំ េហើយេគ េចះែតេធ្វើែផនទីបន្ដ

យ

ំងពីឆនំ ១៨៧៣ មក។

េនះជែផនទីេធ្វើេនឆនំ ១៨៩៣ េតើែផនទីេនះ ដូចេម្ដច? (ចង្អុលែខ ្រពំែដនកនុងែផនទី និង
ែ្រពកជីកវ ិញេត) បនន័យថ

(ែ្រពកជីកវ ិញេត) េនកនុងដី េវៀត

ម

ំងពីសម័យេនះ

មកេម្ល៉ះ េហើយេទើបែតមកេចទេយើងថ េធ្វើឱយបត់ ដីពីែ្រពកជីកវ ិញេត ១.៧០០ ែម៉្រត
េនះ។ អនកែដលថេនះ គត់មិនបនសិក
និយយ
េដើមបីបងកច
កែន្លង

មករ

មិនបនយល់អំពី បញ
្ហ ្រពំែដនេទ គឺគត់

ែដលគត់នឹកេឃើញែតម្ដង។

ចល ែតប៉ុេ

េគមនែផនករ

្ណ ះ េហើយគត់ថែតម្ដង ឱយែតឮ

េ្របើ្របស់បញ
្ហ ្រពំែដន
មែតេគនិយយ េគថ

គឺគត់ថកែន្លងេនះ។ ឥឡូវគត់និយយថ ែ្រពកជីកវ ិញេតេនះ េយើងលក់ដី

ឱយេគ ទទឹង ១.៧០០ម បេ
េតើ ប៉ុនមនហិក
និយយេនះ

្ដ យ ៤០ គ.ម។ េបើគិត ទទឹង ១.៧០០ម បេ

េទ គឺអស់េ្រចើនសេមបើម

្ដ យ ៤០គ.ម

ស់ េបើនិយយដូចគត់េនះ។ អ្វីែដលគត់

ផទុយេទនឹ ងករពិត េនះេយើងមនែផនទី ចុះេបើ េយើងគមនអ្វីសំ
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ង គមនអ្វី

បញ
ជ ក់់ជូន មតិ

ធរណៈវ ិញេនះ េពលេនះេយើងនឹងក្លយេទជអ្វី ែដលដូចគត់ថ

េនះេហើយ។ េនះេគេ
េគកំណត់
េលខ

ថ េបៀមឈម្រពួស

ំងពីយូរមក េហើយប ង
ំ កំណត់ មកអញចឹង ហ្លួងនេ ត្ដម បន

ំងពីឆនំ ១៨៧៣ ឯេ

មបេ

ក់េគ។ េតើ ជរ ្ឋ ភិបលេទេធ្វើដូចេម្ដច េបើ

្ដ យកូ

ំងសុីន

ំងពីេនះមក?

យ្រពះហស្ដ

ះ េហើយែថមទំងមន េបះ បេងគល ចំនួន ១២៤ បេងគល

ំងពីេ្រកយឆនំ ១៨៧៣មក េតើឱយេយើងេធ្វើ ដូចេម្ដច េបើ ជប់

គមនអ្វីែដលលំបកកនុងករបញ
ជ ក់េទ

ក់ែតែផនទីេនះមួយ គឺ ចបស់

ែតម្ដង។ ែតេបើេយើងគមនែផនទីពីរ គឺឆនំ ១៨៧៣ និងឆនំ ១៨៩៣ េនះេទ េយើងក៏មនករ
លំបកែដរ មនក់្របកន់ េហើយមនក់្របែកក ប៉ុែន្ដេនះ
អញចឹង។ ជពិេសស ដូ ចជ េឈមះ អ៊ុំ សំ
េដើរែ្រសកសេមបើម
ថ ជរ ្ឋ ភិបល េ

ង េបើេមើល

ម Internet វ ិញេឃើញេគកន់មី្រកូ

ស់អំពីេរឿង ែ្រពកជីក វ ិញេតេនះ គឺេចទ្របកន់ទំង្រសស់ ែតម្ដង
ក ហ៊ុន ែសន លក់ដី ែ្រពកជីកវ ិញេតឱយយួន។ េបើេយើង

៊ ន េប៉ងែស េលើកទី ២ េយើងេឃើញថ េ
ចបស់

ចបស់ែតម្ដង េឃើញថគត់ខិលខូច

ស់ែដរ។ េគសួរេ

ក

ក ថបត់ដីេនះេ

្ដ ប់េ

ក

៊ ន េប៉ងែស ខ្លួនឯងក៏មិនមនអ្វី

ក្រជបេទ បត់ ្រតង់

? គត់េឆ្លើយថ

គត់មិនដឹងែដរ ឮែតអនកនេយបយភនំេពញ េគថបត់ដីេគក ៤.០០០ េទ ៦.០០០ គ.ម២
មិនដឹងបត់កែន្លង

េទ។

ចំែណកេរឿងេយើងចុះហតថេលខ េន

ណូយថមីៗេនះ គឺសេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្ដី ហ៊ុន ែសន

ជមួយ នឹងេ

កនយករដ្ឋម្រន្ដីេវៀត

េ

ំ ហុង ចុះហតថេលខជមួយ រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទសេវៀត

ក េ

គត់គមនព័ត៌មនេទ

ម។ េ

គត់េចះែតថែត

ម្ដង។

ក

៊ ន េប៉ងែស គត់សមភសន៍ថ

េបើគត់មនព័ត៌មន

ម។ បនន័យថ
េនះគត់ចបស់ជ

និយយ្រតូវេហើយ គឺនយករដ្ឋម្រន្ដី ទំងពីរជអនកចុះ ហតថេលខ ែតគត់ថរដ្ឋម្រន្ដីករ
បរេទស គឺគត់ដឹងែតពី េរឿងេចទ្របកន់ េចទ្របកន់ េដើមបីែតេចទ ្របកន់ែតប៉ុេ
ដូេចនះ េបើេយើងគមនវ ិធនករចបស់

ស់

្ណ ះ។

ជករពិបកែដរ។ អ្វីែដលខញុំចង់េលើកេឡើង េនះ

គឺចង់បញ
ជ ក់ ជថមីម្ដងេទៀតថ េនេយើងគឺរបស់េយើង េយើងមនបញ
្ហ រេសើបអំពីបញ
្ហ ្រពំ
ែដនេនះ េហើយគណបក ្របឆំង ែដលជអនកនេយបយ្របឆំងេយើង ែតងែតយកមក េ្របើ
ជឧបករណ៍នេយបយ
េក

កនុងេគលេ

េធ្វើឱយសភពករណ៍េនះអសថិរភព

ហល ឱយលំបក េហើយេបើេធ្វើបន នឹងឈន េទជបំផ្លញ

ឱយេកើត

ជរ ្ឋ ភិបលែតម្ដង។

យុទធនករធំ គឺេគេ្របើ្របស់បញ
្ហ ្រពំែដន ជឧបករណ៍នេយបយ។ ពីេពលមុនៗ មក ក៏
េយើងធ្លប់ េឃើញេគេ្របើអញចឹងែដរ ឧទហរណ៍េន
េណង េ

្វ យេរៀង ខញុំចំបនថ ឯកឧត្ដម ហ៊ុន

កេន ទីេនះែដរ។ ឯកឧត្ដម ្របប់ខុំញថ ចំេមើលេគេទេធ្វើបតុកមមេ

យដឹក

មនុស ពី ភូមិ ដូង េទភនំេពញ ឥឡូវេហើយ េហើយេគមក្របប់មនុស េនទីេនះ ថ ដឹក បង
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ប្អូន េទភនំេពញ េដើមបីយក អំេ

យ ្រពះករុ

។ េនេពលែដល្របមូលបនមួយចំនួន

មក ដល់ភំេន ពញ គឺមកេធ្វើបតុកមម អំពីបញ
្ហ ភូមិដូង។ អញចឹងបនជៃថងមុនខញុំេរៀបចំជូន ឯក

ឧត្ដម យូ ហុក្រគី ជ្របធនគណៈកមមធិករ្រតួតពិនិតយ េ
េន

មបេ

ដល់

ះ្រ

យបតុភព និងអភិវឌ ន៍

្ដ យ្រពំែដនេនះ សុំឱយអេញជើញេទេមើលភូមិដូងេនះ េទេមើល េតើ បត់បង់

េហើយ។

រួច្រតឡប់មកវ ិញថ

គត់េទ

េពលេទដល់ដូចជមិនដូចពកយេគ

និយយេទ។ គត់េឃើញភូមិដូង េនះ មនផទះ ៩ កលមុនថមនែត ៧ េទ េហើយកនុង ៩

េនះ ែចកេចញ ជ ៣ ្រកញុំ េហើយកនុង ១ ្រកញុំមន ៣ ផទះ េនឆងយៗពីគន។ គត់ក៏េដើរេទ
ចុច GPS េពលេនះ េឃើញ ២ ្រកញុំ េនកនុង ដីេយើង។ េពលេយើងចុចេទេឃើញភ្លម រួច

ចុចេទេលើ ែផនទី េឃើញថេនេលើដីេយើង ២ ្រកញុំ ចំែណក ១ ្រកញុំេទៀត េនកនុងដីេគ។

សួរថេតើ

បត់េទ

មិនមនេឃើញនរ

? េបើផទះេនះ

យកដី យកអ្វីេទ

េនែតកែន្លងដែដល រហូត
មិនមននរ

ំងពី មុនមក េហើយ

េបះបេងគលអ្វីផង ពីេ្រពះ

េយើងមិនទន់េបះបេងគលេទដល់េនះេនេឡើយ ប៉ុែន្ដ ឭែ្រសក ល់ដង ល់ឆនំ។ េនះជ
ចំណុច

ឧទហរណ៍

បញ
ជ ក់ថ

ករេ្របើ្របស់បញ
្ហ ្រពំែដន

ែដលជបញ
្ហ រេសើបេនះ

ស្រមប់េធ្វើជ ឧបករណ៍នេយបយ។
ចំណុចមួយេទៀត េយើងមនករកត់សំគល់ពីអនកនិពនធពូែកៗ មួយចំនួន េឃើញថជករ
កត់សំគល់ល។
្អ េគេលើកេឡើងថ េនកមពុជបចចុបបនន គួរែតអនកនេយបយ េសន
សែម្ដងពីទស នៈជតិនិយមរបស់ខួ្លន

្របេទសមុនេគ គឺករក

មរយៈករក

ៃនស្រងគម និងរបប្របល័យពូជ
េ

ថ Légitimité េនះធំ

យកបន ែដលភ

ង្របេទស កររួមចំែណកក

ងសថិរភព សន្ដិភព សន្ដិសុខ ស

ចំណុចែដលកមពុជកំពុងែត្រតូវករខ្លំង

បលេ

ង

្ដ ប់ធនប់សងគម។ េនះជ

ស់ េ្រពះ្របេទសេយើងបនឆ្លងកត់ រយៈកល

សន៍ អស់ជេ្រចើនទសវត កន្លងមកេហើយ។ ពកយែដល

ស់ ែដលរ ្ឋ ភិបលកមពុជ គណបក ្របជជនកមពុជទទួល

ែខមរថ ធមមនុរប
ូ ភព គឺជភពែដលេធ្វើឱយខ្លួន កន់ែតមនសិទិ្រធ សប

ចបប់កុនងករដឹកនំ្របេទស។ ធមមនុរប
ូ ភព ទី១- គឺេយើងបនរ ំេ
្របល័យពូជ

ជតិ

សន៍ ៃថងទី ៧ ែខ មក

ះ្របជជនេចញពី របប

ឆនំ ១៩៧៩។ ធមមនុរប
ូ ភព ទី២- គឺករែដលរ ្ឋ ភិ

កបនេធ្វើឱយ្របេទសេនះទទួ លបនសន្ដិភព សថិរភព ឯកភព ជតិ ដូចបចចុបបនន

េនះ េហើយអនកខ្លះែបរជេភ្លច េនេពលែដលទទួលបន សន្ដិភព សថិរភព ស

្ដ ប់ធនប់

សងគមល្អ ដូច ល់ៃថងេនះេទវ ិញ។ េបើពីបួន្របំឆនំមុន ឬមុនឆនំ ១៩៩៨ េនះ មិនមន
នរ

៊ នេទ ្រកុង្រពះសីហនុ េសៀម ប ទំងយប់េទ េ្រពះបញ
្ហ សន្ដិសុខ េនកនុង

្របេទសេនែតមនអនក ្របឆំង្រប

ប់

វុធ ឬ្របឆំង

មែបបហិង

អ្វីមួយេផ ងេទៀត។

ដូេចនះ ្របេទសមិនងយមនឯកភព េ្រកមដំបូល ែតមួយ េ្រកម រដ្ឋធមមនុញញែតមួយ
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េ្រកមករដឹកនំ របស់រ ្ឋ ភិបលែតមួយ ែដល
េនះេទ េនះេហើយជធមមនុរប
ូ ភពទី ២ ធំ

ច្រគប់្រគង ១០០% ៃនែដនដី របស់ខួន
្ល

ស់ ែដលគណបក

ជរ ្ឋ ភិបល េយើង

ច

េធ្វើបន។ េនះជករព្រងឹងនូវសិទិធ្រសបចបប់កុនងករ ដឹកនំ្របេទស េ្រពះេយើង សេ្រមច
បន សមិទធផលធំ ែដលមិនមននរ

បញ
្ហ ្រពំែដន ជេរឿងែដលេគមិន

េធ្វើបនពីមុនមកេនះេទ ។ ធមមនុរប
ូ ភពទី ៣ គឺ

ច េធ្វើេទបន។

និគមនិយម រហូតមកទល់េពលេនះ េតើនរ

ំងពី្រសុកេទសេចញពីរបប

ែដលបន េធ្វើបញ
្ហ ្រពំែដនេនះ? ្រពះករុ

ធ្លប់បនមន្រពះ ជបនទូលជមួយខញុំ កលពីេនទី្រកុង េប៉កំង េ

របស់ខុំញ

ជមួយៃថ

េគមិនទំងនិយយជមួយខញុំផង

ចំែណកឯេវៀត

និយយ យ៉ ងដូចេម្ដចក៏មិន្រតូវគនែដរ។ េហតុេនះេហើយ េទើបេ
ខងចលនរ ំេ

ះ និង េវៀត

ជមួយខងៃថបន?

កថ កលពីសម័យ
មខងតបូងវ ិញ

កងកេទរក េវៀត

ម

មខងេជើង ចុះេហតុអី្វរ ្ឋ ភិបល របស់ឯកឧត្ដម េទចរច

ៃថមិនែដលទទួល

គ ល់កិចច្រពមេ្រព ង

សនធិសញញឆនំ ១៩០៤-

១៩០៧ េទ េ្រពះេនះ ជកិចច្រពមេ្រព ងែដលេធ្វើឱយៃថ មនករ ឈឺចប់

ស់ េ

យបន

ដកដី ពីរ បីេខត្ដ “បត់ដំបង េសៀម ប និងកំពង់ធំ” ពីៃថមក ឱយែខមរេយើងវ ិញ ែដលដីេនះ

្រតូវបនៃថ្រគប់្រគងជង ១០០ ឆនំ មកេហើយ
េសៀវេភមួយែដលេយើង

ំងពីសម័យ េច

នេនះ គឺ “បត់ដំបង សម័យេ

្វ ែបន្រគប់្រគង។ មន

កមចស់” ។

មរយៈកិចច្រពម

េ្រព ង សនធិសញញឆនំ ១៩០៤-១៩០៧ ប ង
ំ បងគប់ៃថ ឱយសងេខត្ដទំងេនះមកែខមរេយើង

វ ិញ េហតុេនះេហើយៃថ មនករ ស្អប់កិចច្រពមេ្រព ងេនះ

ស់ មិនែដលទទួល

េទើបែតេនឆនំ ២០០០ ែដលៃថ្រពមចុះ ហតថេលខ ជមួយេយើងទទួល

គ ល់េទ។

គ ល់ កិចច្រពម

េ្រព ង សនធិសញញឆនំ ១៩០៤-១៩០៧ េហើយ និងករកំណត់ ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ

មែផនទី

ែដលជឧបសមព័នធ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងទំងពីរេនះ គឺ្រពំែដនបចចុបបននេនះ ែដល េយើងមិនទន់
បនេបះបេងគលេនះ កនុងបេ

បន ន័យថ

្ដ យ ្របែវងជង ៨០០ គីឡូែម៉្រត មនែត ៧៣ បេងគល

មិនទន់្រគប់្រគន់ទល់ែតេ

ះ េដើមបីសំគល់្រពំែដន។ ចំែណកឯជមួយ

វវ ិញ េយើងេធ្វើបន ជិត ចប់េហើយ បនជង ៨០% េហើយករេបះបេងគលេនះ េយើងក៏

មិនមនថវ ិក េ្រចើនស្រមប់ េបះបេងគល ធំៗ ែដរ បេងគលេនះតូ ចលមម ែតេយើងនឹង្រតូវ
េបះឱយកន់ែតធំ និងកន់ែតញឹកជងេនះេទៀត។ ប៉ុែន្ដជមួយ ៃថ េយើងទទួលបនលទធផល
ជជំ

នៗ ែតករងរែដល្រតូវេធ្វើេនះ េនមនេ្រចើន

និង្រពំែដនទឹកជមួយៃថ។ ចំេពះេយើងជមួយ េវៀត
ជំ

ន េទមុខ េដើមបីមន្រពំែដនចបស់

ទល់ែតេ

មវ ិញ េយើងឈនេទមុខ ជ

ស់ ្របកដ្របជ ែដលមនែផនទីកំណត់ទទួល

គ ល់ ទំងសងខង។ ឥឡូវេនះ េយើងទទួល

បេងគល មនែតែផនក កូ

ស់ េដើមបីកំណត់ ្រពំែដនេគក

គ ល់ ែផនទីេនះេហើយ ែតេនមិនទន់មន

ំងសុីន ១២៤ េនះ េហើយហួសកូ

ំងសុីនេទេលើ គមនបេងគល

ះ។ េហតុេនះេហើយ ្រតូវែតេបះ ្រតូវែតេធ្វើ ប៉ុែន្ដករេធ្វើ តូវចំ
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យថវ ិកអស់

េ្រចើន

ស់

៉ គីមហុង បនឮ ខងេវៀត

ម ព័ត៌មន។ ឧទហរណ៍ ឯកឧត្ដម

និយយ្របប់ថ ្រគន់ ែតេបះបេងគល ជមួយនឹង
ន ដុ

វ ្រតូវចំ

្ណ ះ។ ចំែណកេយើងជមួយេវៀត

ម ្របែហលជអស់ េ្រចើន

ប៉ុែន្ដេនះជ ករងរែដលេយើង ្រតូវែតេធ្វើ េហើយេយើង្រតូវេធ្វើេ
យ៉ ងខ្លំង េទើប
សនិទធ

យ អស់្របមណ ៤០

្ល រ។ េនះ្រគន់ែតៃថ្លបេងគល និង្របក់ឧបតថមភ កម្លំងពលកមមកុងករចុ
ន
ះេទ េបះ

បេងគលេនះប៉ុេ

ស់ែដរ

យមនករអំណត់ពយយម

ច សេ្រមចបន ពីេ្រពះករចរច មិនែមន ជករងយ្រសួលេនះេទ។

ែតចូល អងគុយដល់តុភ្លម ែតងែតតឹងេទវ ិញ េទមក េទះជ មនករ

កល

ម

ន លពីមុនយ៉ ង

ក៏េ

គ ល់គន

យ ឱយែតចូលចរចអំពី បញ
្ហ ្រពំែដនេហើយ មិនមនករ

បនធូរបនថយឱយគនេឡើយ។
កលពីខុំញជ្របធនមនទីរ្រកសួងករបរេទស េហើយេ្រកយមកជអនុរដ្ឋម្រន្ដី ខញុំមនមិត្ដភ័កិ្ដ
ជមួយ

វ ែដលគត់េធ្វើករេន្រកសួងករបរេទសែដរ។ េពលេនះ

ជិតសនិទធ

ស់ េដើរេលង ហូបចុក កំែប្លង

ក់គន េទវ ិញេទមក ប៉ុែន្ដដល់េពលែដលគត់

មកចរចជមួយេយើងអំពីបញ
្ហ ្រពំែដន គឺមនករតឹងែតង

ស់។ េពលខ្លះចរច ខង

ជំនញមិន្រតូវចរចជមួយ ឯកឧត្ដម ៉ គឹមហុង - ឯកឧត្ដម ឡុង វ ី

ជួបជមួយខញុំ។ េពលជួបគត់

វ និងេយើងមនករ

េ

មិន្រតូវ គត់សុំ

្ដ ប់គត់និយយមិនដូច កលពីេន ជ ពួកម៉ កដូចមុនេទ

គត់និយយករពរជំហរ

្ល ប់រស់របស់គត់ែតម្ដង។ រ ្ឋ ភិបល របស់គត់មនបញ
ជ អញចឹ

ង គត់្រតូវែតករពរយក

្ល ប់រស់ែតម្ដង មិនងយនិយយឱយ្រតូវគន ដូចនិយយេរឿងអ្វីេផ

ងៗ េនះេទ។ ដូចេនះេហើយ

ជសមិទធផលមួយ ធំ

ស់ ែដល

ភពមួយយ៉ ងសំខន់ កនុងករ ដឹកនំ ្រគប់្រគង្របេទស

ចថជជំ

ចចត់ទុកជធមមនុរប
ូ
នែដលកំពុងែតេធ្វើ

ជេជគជ័យដ៏ធំ ែដលេយើងកំពុងែត ត្រមង់ េទរក េហើយសងឃឹមថ េធ្វើបនសេ្រមច។ ដូច

េនះ
ចបស់

ពក់ព័នធនឹងករេចទ្របកន់េនះ
ស់ផង គត់មិន ទំងបន

គឺអនកទំងអស់

គ ល់ែផនទីចបស់

េនះមិនបន

ទំងសិក

ស់ តួយ៉ងដូចជ សម រង ុ ី អញចឹ

ង េទ្របជុំេនេប៉កំង កលពីឧត្ដម្រកុម្របឹក ជតិជន់ខពស់ ស្ដីពីបញ
្ហ ្រពំែដន។ គត់េដើរ
េទ Tableau េហើយគត់យកែផនទី ែដលេទើបេបះពុមពថីមៗមក

ក់បង្ហញ។ គត់និយយ

ថ សូមឱយេយើង ទំងអស់គនបំេភ្លចអតីតកល ែផនទី ប ង
ំ ចស់េចល េហើយេយើងងក
មកេមើលែផនទី

េមរ ិកំង ទំេនើបល្អ េមើលេឃើញចបស់

អ្វីក៏េមើលេឃើញែដរSatellite (ផកយរណប) េគទំេនើប

ស់ែផនទីេនះ កូនភូមិមួយ ឬក៏
ស់ េយើងយកែតសម័យេនះេទ

បំេភ្លចែផនទីមុនេចលឱយអស់េទ។ េយើងេមើលេទ ករនិយយរបស់គត់

ក់ដូចជមិន

ែដល បនសិក េរឿង្រពំែដនេនះេទ។ េបើេយើងបំេភ្លច ែផនទីប ង
ំ ពីមុនអស់េទេនះ
នឹងទេទេទេហើយ ែផនទីថីមេនះបន បញ
ជ ក់ថ មិនែមនជែផនទីស្រមប់ កំណត់្រពំែដន
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ផងេនះ េហើយដល់េពលពិនិតយែផនទី ែដលគត់យកមក
សិក

ំងបង្ហញេនះ េបើេយើងធ្លប់

េយើង្រគន់ែត ្រកេឡកេមើលេទេយើងដឹងថ េនះជែផនទីខុសែតម្ដង។ ែផនទីរបស់

េមរ ិកំង មន ែផនទី ១/៥០.០០០ ែផនទីេនះធំចបស់

ចមននិយមករ េយើងយកមក

េ្របើ្របស់ជែផទី្រទនប់។ ឯ សម រង ុ ី គត់េទ យកែផនទី ១/២៥០.០០០ គឺជែផនទី

ែដលេគគូសស្រមប់េ្របើ្របស់ធមម

ែដលមន

ក់លក់ េន

មទីផ រេនះ គត់យកេទ

បិទ េហើយគត់ែថមទំងមិនដឹងថ េនះជែផនទីអីផ
្វ ង េហើយគត់យក ែផនទីេនះជមូល

្ឋ ន។ េនេពលែដលេយើង េលើកេឡើងវ ិញ បញ
ជ ក់ជមួយគត់ថ មិនែមនេទ ឯកឧត្ដម

យល់ខុសេហើយ ែផនទីេនះមិនែមនជែផនទី ស្រមប់កំណត់្រពំែដនេទ េនះជែផនទីែដល
េគលក់ េនទីផ រស្រមប់េ្របើករទូេទ។ ចុងេ្រកយេទើបគត់សុំេទស អញចឹងបនន័ យថ
គត់មិនបនសិក

េរឿង្រពំែដន មិនបនយល់អំពីេរឿង្រពំែដន ប៉ុែន្ដគត់យកេរឿង្រពំែដន

មកនិយយ យកបញ
្ហ ្រពំែដន មក យ ្រប
ករកត់សំគល់េឃើញថ េនកមពុជ

រ ជរ ្ឋ ភិបល។ េហតុេនះេហើយ េទើបមន

ក់ដូចជ អនកនេយបយខ្លះ េគចង់េ្របើ្របស់ករ

បង្ហញពីជតិនិយមរបស់េគ បង្ហញពី ករេសន

ជតិរបស់េគ

មនជតិនិយម ករស្អប់ជនជតិបរេទស េហើយនិង កំហឹងពូជ

មរយៈករញុះញង់ឱយ

សន៍។ សួរថ េតើអនក

ែដល្របឆំងទំងអស់េនះដឹងថ េនះជកំហុសឆគង ជករែដល្របឆំង នឹងចបប់អន្ដរ
ជតិ និងជករ បំផ្លញជតិខួនឯងេទ
្ល
? ពីេ្រពះបចចុបបននេនះ េយើងកំពុងែត្រតូវករសថិរភព

សហ្របតិបត្ដិករមិត្ដភព។ គត់គិតែតេធ្វើឱយទស់គន ខឹងគន ចងគំនុំគន េតើេនះ សម្រសប

េទ? ពីេ្រពះថ កំហឹងពូជ

សន៍ េនះ េគខ្លច

យ។ ឧទហរណ៍ េនស្រងគមេ

េយើងក៏មនឧទហរណ៍ជេ្រចើន

្ល ប់េនះេ្រចើន
ស់ែដរ

សម័យ លន់ នល់ េយើងេឃើញចបស់
េវៀត

ម េ្រចើន

មនបទពិេ

ក េលើកទីពីរ េគេ

សម្លប់ពួកជ្វីហ្វ ចប់ម្ដង ប់មុឺន ប់ែសននក់
េចល គឺជករសម្លប់រងគល ករ

ស់

ធន៍េ្រចើនេពកេហើ

Anti-genetic គឺ អុីែត្លរ ចត់ឱយ

ក់កុងបនទ
ន
ប់ េហើយេបើក
ស់

ប់សិប

គ សសម្លប់

ននក់។ េនកមពុជ

ែដលនំេទដល់ករឈឺចប់េខ្លចផ ។

កនុង

ស់ គឺេគេដញបញ់ទម្លក់ទឹក សម្លប់ ្របជជន

ស់ េនះជករដុតេ លកំហឹងជនជតិ យកកំហឹងជនជតិ កំហឹងពូជ

សន៍ មកេធ្វើជមូល ្ឋ ន រហូតដល់ េ្រកយមក េយើងបន េឃើញេហើយសម័យប៉ុលពត។
្រទឹសីប
្ដ ៉ុលពតធំ េយើងដឹង ទំងអស់គន សម្លប់េចលអនក

ែដលកបលយួន ខ្លួនែខមរ បន

ន័យថសំបកខ្លួនជែខមរ ែត្រពលឹងេយើង មិនែមនជែខមរ។ ដូចេនះេហើយ ដុតេ លកំហឹង
ពូជ

សន៍ េនះជេរៀងរហូត។ សម័យេយើងេនះ ក៏មនករប៉ុនប៉ងែដរ ប៉ុែន្ដេយើងទប់

ក ត់

បន។ ឧទហរណ៍េនឆនំ ១៩៩៨ េយើងបនេឃើញេហើយថ មនដុតភូមិេវៀត

មខ្លះ និង

េនែខ មក

ថ នទូតៃថ

េហើយដុត

ឆនំ ២០០៣ ក៏មនករដុតេ លកំហឹង ពូជ

សន៍ែដរ គឺ យ

ង ទំងអស់ឱយែតជរបស់ៃថ។ េពលេនះ េយើង្រតូវខតអស់ជង ២០
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ន

ដុ

្ល រ កនុងករសងេគ េ្រពះេយើង េទដុត

ងរបស់េគ េ

យគមនមូលេហតុ។ េបើ

ម

ចបប់អន្ដរជតិ គឺេយើង្រតូវែតសងេគ េ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបល េយើងគមនលទធភពករពរេគ េធ្វើ

ឱយមនករខូច ទំនក់ទំនងអស់មួយរយៈ។ េយើង្រតូវ ជួសជុល ទំនក់ទំនងេឡើងវ ិញ េ្រពះ

េយើង្រតូវករសហ្របតិបត្ដិករ និងទំនក់ទំនង េដើមបីឱយមនផល- ្របេយជន៍េទវ ិញេទ
មកជមួយៃថ។ កលេនះេយើងបិទ្រពំែដន។ ្រគន់ែតេយើងបិទភ្លម េយើងេឃើញថ េតើ
េច

្វ យេខត្ដេយើងេន

ម្រពំែដន មកត ៉ យ៉ង ដូចេម្ដចខ្លះ? េហើយខងគយត ៉ យ៉ង

េម៉ចខ្លះ? េតើ មនករលំបក ដូចេម្ដចខ្លះកនុងករបិទ្រពំែដនេនះ? មិនែមនជករ ងយ

្រសួលដូចករមិនបិទឯ

។ េន្រពំែដន ្របជជនគត់ត ៉ េ្រពះគត់ខីចលុយេគ ដល់េពល

គត់ ្រតូវេធ្វើេពតេហើយ គត់្រតូវេទយកជី កល

េយើងបិទេទនឹងមនបញ
្ហ មួយេនះ

បញ
្ហ មួយេនះជ ហូរែហ ្រតូវទំនក់ទំនងគនេទវ ិញេទមក េហើយ ជចំណុចែដលខញុំចង់

េលើកេឡើងេនះ

គឺករែដលេ្របើ្របស់

ស្រមប់ ្រកុមខ្លួនែតប៉ុេ

កំហឹងពូជ

សន៍

ផល្របេយជន៍

្ណ ះ។ េយើងសួរថ េតើគត់ដឹងថ េនះជករផទុយេទនឹង ចបប់អន្ដរ

ជតិេទ? េហើយអន្ដរជតិេគស្អប់ េគេខពើមេទ? េតើគត់ដឹងថ

របស់កមពុជេទ?

េដើមបីបេ្រមើ

គត់ដឹង

ែតសួរថេហតុអីប
្វ នជគត់

្របេយជន៍ខួនគត់
្ល
និង្រកុមគត់ ពីេ្រពះេធ្វើេទ េដើរ

ផទុយេទ នឹងផល្របេយជន៍
េនែតេធ្វើ?

គឺេដើមបីែតផល

ជចំណុចរេសើប របស់្របេទសជតិ

របស់ ្របជពលរដ្ឋទូទំង្របេទស។ ដូចែដលខញុំបនេលើក រួចមកេហើយថ ្របេទសនីមួយៗ

មនចំណុច រេសើបរបស់ខួ្លន ដូចេនះ

ក់េទេដើរ (It works) េទះបីជចបប់អន្ដរជតិ េគ

េថកលេទស េគកត់ េទស េទះជផល្របេយជន៍ជតិ ្រតូវប៉ះពល់ េធ្វើេទមិនចំេណញក៏
គត់

៊ នេធ្វើ។

េនះជចំណុច ែដលខញុំចង់េលើកេឡើងនូវបទពិេ

េឡើង ពីមូល ្ឋ នចបប់ ពីដំេណើរករ្របវត្ដិ
សិទិធ្របវត្ដិ

ធន៍ ែដលេយើងកត់សំគល់ េហើយេលើក

្រស្ដពិតៗ ែដលេយើងបនទទួល បនន័យថ

្រស្ដ សិទិច
ធ បប់អន្ដរជតិ សិទិធ កនុងនមជ ្របេទសអធិបេតយយ េហើយនិងវ ិធន

ករែដលេយើងបន្របកន់យក។ វ ិធនករែដលេយើង្របកន់យកមនែតពីរធំៗ េទ គឺ ទី១បក្រ

យឱយចបស់

ស់នូវករពិតៃន្របវត្ដិ

្រស្ដ និងភព្រសបចបប់ ្រសបសិទិៃធ នធមម

នុរប
ូ ភពរបស់េយើង េនកនុងករងរេនះ។ ទី២- េយើងក៏យកវ ិធនករ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃន

ចបប់កុនង្រកបខ័ណ្ឌៃននីតិរដ្ឋ េដើមបីទប់

ក ត់នូវ សកមមភពេចទ្របកន់ ែដលមនលកខណៈ

ពិសពុលេនះែដរ។ ដូចេនះ អ្វីែដលេយើងេធ្វើរហូតមកទល់េពលេនះ គឺេយើង េធ្វើពីរចំណុច

េនះ េយើងបក្រ

យ េយើងជ្រមបជូនមតិ

េសៀវេភ និងេធ្វើជ វ ីេដអូឯក
ញចឹងេទ

ធរណជន។ បន្ដិចេទៀត េយើងនឹងេបះពុមព

រ។ កន្លងមក េយើងបនផ យឯក

រជបេណើ្ដ រៗ េបើមិនអ

ចមតិអនកែដលមិនបនដឹងេរឿងេនះ មិន ដឹងពីដំេណើរករ្របវត្ដិ
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្រស្ដេនះ គត់ឮ

ែតេគេចទ្របកន់ គត់
្រស្ដ ែដលភ

ចេជឿេគែដរ។ ដូច្រទឹសីទ
្ដ

ន

ល្លឺម៉ង់ ែដលេធ្វើ ស្រងគមចិត្ដ

ប ង
ំ និយយថCalomnier, calomnier, calomnier et calomnier il en

reste quelle que chose... គឺេចះែតេចទេទៗ េទះជគត់គមនេរឿងអ្វីក៏េ

យៃថងេនះេចទ

ែស្អកេចទ េចទេហើយ េចទេទៀត យូរៗ េទគង់នឹងដក់ជប់ េនកនុងខួរកបលអនក

ះ ដូចជេរឿងែ្រពកជីកវ ិញេត ែដលេរឿងែ្រពកជីក

មិនខន។ ដូចេនះេរឿង ែដលមិនមនេ
វ ិញេតេនះ េគបន កំណត់
េត េទឱយ េវៀត
មិន បក្រ

ំងែតពីឆនំ ១៨៩៣ មកេម្ល៉ះ េគ្របឌិតថ េយើងជអនក លក់ដីវ ិញ

ម ែដលមនទទឹង ១.៧០០ែម៉្រត បេ

យឱយបនទន់េពលឱយបន ចបស់

ចិត្ដ របស់អនក

្ដ ប់ជ

្ដ យ ៤០គីឡូែម៉្រត។ េបើេយើង

ស់េទ បញ
្ហ េនះនឹង្រតូវដក់ចូលេទកនុង

្ដ ប់ ែដលេធ្វើឱយមនករមនទិលសង ័យ ថេតើជករលក់ដី ពិតែមន ឬមិន

ែមន? េហតុេនះ ករបក្រ

យឱយចបស់

េរៀបចំ េសៀវេភ មនែផនទីចបស់

ស់េនះ

ជករសំខន់

ស់ និងចង្រកងជឯក

េហើយនឹងេបះពុមព ែចកជូនេទដល់េខត្ដ ្រកុង ្រកសួង

រែដលេយើងបនផ យេនះ

ថ នទូតនន និងសហគមន៍អន្ដរ

ជតិ ឱយេគបនយល់ចបស់អំពីករពិត ៃនដំេណើរករ្របវត្ដិ
េនះ គណៈអចិៃ្រន្ដយ៍ក៏បនសេ្រមចេហើយ េយើង

ស់។ េយើងនឹងខំ

្រស្ដេនះ។ កលពីម ិលមិញ

ក់ បញូច ល ភ្លមេទកនុងសកមមភព តេទ

មុខ របស់េយើង គឺថ្រកុមករងរ របស់េយើង សមជិកគណបក របស់េយើង្រតូវែតខិតខំ
េឃសន េ្របើ្របស់ឯក

រកនុងករពនយល់ដល់មតិ

ធរណៈ ឱយបន ជកំរ ិត អតិបរម

កនុងករងរ្រពំែដនេនះ។ ្របសិនេបើេយើងមិនេធ្វើករបក្រ

យ អនកនិយយកុហក េចះែត

កុហក អនកេចទ ្របកន់េយើងេចះែតេចទ។ ដូចេនះេទៃថងអនគត ្របជពលរដ្ឋេនែត

សង ័យថ េយើងេនែត លក់ដីឱយេវៀត

មែមន។ េនះគឺជករ ជះឥទធិពលដល់េរឿងមួយ

ែដលសេម្ដចបនេលើកេឡើងថ េគចង់េធ្វើអី្វ េគមនែផនករអ្វីមួយេហើយ ដូចែដលេយើងដឹង
ំងពីែខ ៥ មកេម្ល៉ះ។ េលើសពីេនះេទេទៀត គឺ ជះឥទធិពលេទេលើសន្លឹកេឆនតផងែដរ។
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ករកំណត់្រពំែដនរ
(្រសប

ប្លង់

ងកមពុជ និង កូ

ំងសុន
ី

មកំណត់សញញេលខ ៨៦៧-API ចុះៃថងទី ៣១.១.៣៩)

នេលខៃនេខត្ដចូវដុក េបះពុ មពេនឆនំ ១៨៩៣ (ែផនទីែ្រពជីកវ ិញេត)
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អនុ្រកិតរបស់អគគេទ

ភិបលឥណូ្ឌ ចិន ចុះៃថងទី ២៦ ែខ កកក
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ឆនំ ១៩៤២

្រពះ ជ្រកមចុះៃថងទី ២៩ ែខ តុ
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ឆនំ ១៩៤២
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ែផនទីបង្ហញពីករេ

ះដូរកូនេកះគគី ជមួយភូមិធំប៊ិយី (Benghi) និងចំេរៀកដី មនទទឹង
្របែវង ២២០ម និង បេ

្ដ យ្របែវង ២.៥០០ម
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កិច្រច ពមេ្រពៀង
ស្ដព
ី ី
តំបន់ទឹក្របវត្ដិ

្រស្ដ ៃន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពជ
ុ

និង
របស់

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

------រ ្ឋ ភិបលៃន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពជ
ុ
និង

រ ្ឋ ភិបលៃន
មនបំណងព្រងឹង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

កមពុជ-េវៀត
ម កនុង
ម រតី ៃន សនធិសញញសន្ដិភព មិត្ដភព និងសហ្របតិបត្ដិករ រ ង
ធរណរដ្ឋ្របជមនិ

តកមពុជ និង
១៩៧៩។
េ

និងព្រងីកែថមេទៀតនូវទំនក់ទំនងពិេសស

ធរណរដ្ឋ សងគមនិយមេវៀត

ម ចុះហតថេលខ នៃថងទី ១៨ កុមភៈ

យយល់េឃើញសភពជក់ែស្ដងថ តំបន់សមុទទែដលសថិតេនចេន្លះេឆនរសមុ្រទ ៃនេខ

ត្ដកំពត និង្របជុំេកះ ពូេ

ៃវ ៉ របស់

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មួយចំែណក និងេឆនរ

សមុ្រទ ៃនេខត្ដ េកៀនយ៉ ង េកះ ហ្វ៊ូកុក និង្របជុំេកះ ថូជូ របស់

ធរណរដ្ឋសងគមនិយម

េវៀត

ម មួយចំែណកេទៀត ្របមូលផ្ដុំតំបន់ទឹករបស់ កមពុជ និងរបស់េវៀត
ម ជយូរ
លង់មកេហើយ មលកខ័ណ ភូមិ
្រស្ដពិេសស និង
រៈសំខន់យ៉ងខពស់ កនុងកិចចករពរ
ជតិ និងេសដ្ឋកិចចៃន្របេទស ទំងពីរបន្រពមេ្រព ងគន ដូចតេទ ៖
្របករ១
តំបន់ទឹកសថិតេនចេន្លះេឆនរសមុ្រទ

ៃនេខត្ដកំពត

្រពមទំង្របជុំេកះ

ពូេ

ៃវ ៉

របស់

ធរណរដ្ឋ ្របជមនិត កមពុជមួយចំែណក និងេឆនរសមុ្រទ េខត្ដេកៀនយ៉ ង េកះ ហ្វ៊ូកុក
និង្របជុំេកះ ថូជូ របស់
ធរណរដ្ឋ សងគមនិយម េវៀត
មមួ យចំែណកេទៀត ជតំបន់
ទឹក្របវត្ដិ

្រស្ដចំណុះ េ្រកមរបបចបប់ ៃនែដនទឹកៃផទកុង
ន និងមន្រពំ្របទល់កំណត់ ដូច

ខងេ្រកម ៖

“កំណត់

ម េមរ ីឌីយង ្រតិនស ិត ខងេកើត”

ែផនកទិសពយពយ គិតពីែខ ្រតង់តភជប់ប
េជើង ១០២º៥៥'២ រយៈ បេ
៥៧'០ រយៈបេ

្ដ ចំណុចភូមិ

្រស្ដ“០៩º៥៤'២ រយៈទទឹងខង

្ដ យខងេកើត និង “ ០៩º៥៤'៥ រយៈទទឹងខងេជើង ១០២º

្ដ យខងេកើត ” ៃនេកះ ពូេ
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ៃវ ៉ “ កមពុជ ” មកចំណុចភូមិ

្រស្ដ ១០º

២៤'១ រយៈទទឹងខងេជើង ១០៣º៤៨'០ រយៈបេ
ទទឹង ខងេជើង ១០៣º៤៩'២ រយៈបេ
ភូមិ

្ដ យខងេកើត “ និង ” ១០º២៥'៦ រយៈ

្ដ យខងេកើត ” ៃនេកះេសះ “ កមពុជ ” ដល់ចំណុច

្រស្ដ “ ១០º៣០'០ រយៈទទឹង ខងេជើង ១០៣º៤៧'៤ រយៈ បេ

្ដ យ ខងេកើត “ ៃន

េកះថមី “ កមពុជ ” រហូតដល់ចំណុចភូមិ
្រស្ដ “ ១០º៣២'៤ រយៈទទឹង ខងេជើង ១០៣º
៤៨'២ រយៈបេ ្ដ យខងេកើត ៃនេឆនរសមុ្រទ េខត្ដកំពត “ កមពុជ ” ។
ែផនកខងេជើង គឺេឆនរសមុ្រទេខត្ដកំពត គិតពីចំណុចភូមិ
េជើង ១០៣º៤៨'២ រយៈបេ

្រស្ដ “ ១០º៣២'៤ រយៈទទឹងខង

្ដ យខងេកើត “ រហូតដល់ចំណុចជយ្រពំែដន ដីេគក េវៀត

ម-កមពុជ េលើេឆនរ សមុ្រទ ។
ែផនកខង

េគនយ៍ គិតពីែខ ែដលតភជប់ពីចំណុចរបស់ជយ្រពំែដនដីេគក េវៀត

ជ េលើេឆនរ សមុ្រទ រហូតដល់ចំណុចភូមិ
០២'៣ រយៈ បេ

្ដ យ ខងេកើត “ េ្រជយេកះេឈមះ

ម ” េហើយសេសៀរ
េលើចំណុចភូមិ

្រស្ដ “ ១០º០២'៨ រយៈទទឹង ខងេជើង ១០៣º៥៩'១ រយៈបេ
្ដ យខងេកើត ៃនេកះ ថូជូ “ េវៀត

ៃន្របជុំ េកះ ថូជូ េវៀត

្ដ យខង

្រស្ដ “ ០៩º១៨'១ រយៈ ទទឹងខងេជើង ១០៣º

០៩º១៥'០ រយៈទទឹង ខងេជើង ១០៣º២៧'០ រយៈបេ

ម “ រហូត មកចំណុច ភូមិ

្រស្ដ “

្ដ យខងេកើតៃនេកះ ហន ញ៉ ន

ម។

ែផនកខងនីរតី គិតពីែខ ្រតង់ទញពីចំណុចភូមិ
១០២º៥៣'៥ រយៈ បេ

្រស្ដ “ ០៩º៥៥'០ រយៈទទឹងខងេជើង

្ដ យខងេកើត ” ៃនេកះ ពូេ

ទទឹងខងេជើង ១០៣º២៧'០ រយៈបេ
ជូ េវៀត

ន េអៀន ៃនេកះហ្វ៊ូកុក “ េវៀត

ម េឆនរខងេជើងេកះេនះ រហូតដល់េ្រជយេកះឈ្េមះ ដឹតដ េន

េកើត តពីេនះរហូតមកដល់ ចំណុចភូមិ
២៦'៤ រយៈបេ

ម-កមពុ
្រស្ដ “ ១០º៣៤'២ រយៈទទឹងខង េជើង ១០៤º

ៃវ ៉ ដល់ចំណុច “ ០៩º១៥'០ រយៈ

្ដ យ ខងេកើត” ៃនេកះ ហន ញ៉ ន ៃន្របជុំេកះ ថូ

ម។

្របករ ២
កនុងកលដ៏គួរ គូភគីនឹងចរច េដើមបីកំណត់ខ័ណ្ឌសីមៃន្រពំ្របទល់សមុ្រទ រ ង្របេទស
ទំងពីរ កនុងតំបន់ទឹក ្របវត្ដិ
្រស្ដ ែចងកនុង្របករ១ េ យឈរេលើ ម រតី សមភព មិត្ដ
ភព េគរពគនេទវ ិញ េទមក នូវឯក ជយភព អធិបេតយយភព បូរណភពែដនដី និងផល
្របេយជន៍្រតឹម្រតូវ

មចបប់ របស់ភគីនីមួយៗ។

្របករ៣
កនុងរយៈេពលរង់ចំដំេ
្រស្ដ ែចងកនុង ្របករ ១:

ះ្រ

យពី្រពំែដនសមុ្រទ រ ងរដ្ឋទំងពីរកនុងតំបន់ទឹក្របវត្ដិ
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- ចំណុច្របសព្វ ០ ៃនែខ មូល ្ឋ នទំងពីរ ែដលសំ ប់ ស់ទទឹងែដនសមុ្រទ ៃន្របេទស
ៃវ ៉ នឹង

នីមួយៗ សថិតកនុងលំហសមុ្រទ េលើែខ បនទត់ ែដលភជប់្របជុំេកះ ថូជូ និងេកះ ពូេ
្រតូវកំណត់េ

យ កិចច្រពមេ្រព ង ៃនគូភគី។

េ្របវ ីេយ គូសកនុងឆនំ ១៩៣៩ ជែខ ែបង ែចកេកះកនុងតំបន់

- គូភគី បន្ដចត់ទុកែខ េ
េនះ។
-

គូភគីដំេណើរករ

ករយមលបត

និង្រតួតពិនិតយកនុងតំបន់ទឹក្របវត្ដិ

្រស្ដេនះ

- ្របជជនេនកនុងតំបន់បន្ដ្របកបរបរេន
ទ និងករយកជលផលសមុ្រទ េផ ងេទៀតេន
កនុងតំបន់េនះ
មទំ
ប់ែដលមនមកដល់ឥឡូវ។ ចំែណកករេធ្វើ ជីវកមមេលើ ធនធន
ធមមជតិ កនុងតំបន់េនះ គូភគីនឹង សហករសំេរចបញ
្ហ េនះ េ
េធ្វើេន ហូ ជី មិញ ៃថងទី ៧ ែខ កកក
ជពីរចបប់ ជភ

េវៀត

ម និងភ

ជំនួសមុខ

ធរណរដ្ឋ

រ ្ឋ ភិបលៃន

្របជមនិតកមពុជ

ធរណរដ្ឋ

សងគមនិយមេវៀត

ហតថេលខ

ៃន

ឆនំ ១៩៨២

ែខមរ។ អតថបទទំងពីរេនះមន តៃម្លដូចគន ។

ជំនួសមុខ
រ ្ឋ ភិបលៃន

យកិចច្រពមេ្រព ង ។

ម

ហតថេលខ

ហ៊ុន ែសន

េង្វ ង កូថច់

រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស

រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ
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ៃន

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

ែផនទីភជប់ជមួយ កិច្រច ពមេ្រពៀង
ស្ដព
ី ីតំបន់្របវត្ដិ
និង

្រស្ដ ៃន

ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតកមពជ
ុ

ធរណៈរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ែដលចុះហតថេលខេនៃថងទី ០៧ ែខ កកក
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ម

ឆន ំ ១៩៨២

កិច្រច ពមេ្រពៀងស្ដព
ី ី
លកខន្ដិកៈ ្រពំែដនរ
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពជ
និង
ុ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក

រ ្ឋ ភិបល ៃន
និយម េវៀត

ង

ឆន ំ ១៩៨៣

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និងរ ្ឋ ភិបល ៃន

ម េ

ម

ធរណរដ្ឋ សងគម

យែផ្អកេលើសនធិសញញ សន្ដិភពមិត្ដភព និងសហ្របតិបត្ដិកររ ង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម ែដលចុះ ហតថ

េលខ នៃថងទី ១៨ កុមភៈ ១៩៧៩ ។

ែដលមនបំណងបេងកើត្រពំែដន សន្ដិភព និងមិត្ដភពសថិតេសថរមួយរ ងរដ្ឋទំងពីរេលើ មូល
្ឋ ន ៃនករេគរពឯក ជយ អធិបេតយយភព និងបូរណភពែដនដី ៃនរដ្ឋនីមួយៗ និងកនុង

អតថ្របេយជន៍ ៃនទំនក់ទំនង ពិេសសកមពុជ-េវៀត

ម សំេ

តំបន់ ្រពំែដនរ ង្របេទសទំងពីរ ៖

ព្រងឹងសន្ដិសុខ កនុងប

្ដ

បន្រពមេ្រព ងគនដូចតេទ ៖
I- គំនូស្រពំែដន និងប

្ដ តំបន់្រពំែដន

្របករ ១
រហូតដល់មនករគូសកំណត់ជ
និង

ធរណ រដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ថ ពរ ្រពំែដនរដ្ឋរ ង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិ តកមពុជ

ម គឺជ្រពំែដន មនរួចមកេហើយ ែដលមនគូស

េលើ ែផនទី ខនត ១/១០០.០០០ របស់្រកុមភូមិ

្រស្ដ ឥណូ ្ឌ ចិន ែដល ក់ឱយេ្របើករមុនឆនំ
១៩៥៤ ឬេនកលបរ ិេចឆទែដលេកៀកបំផុតនឹងឆនំ ១៩៥៤ ដូចបនកំណត់កុង្របករទី
ន
១ ៃន
សនធិសញញ ស្ដីពី េគលករណ៍េដើមបីេ
និតកមពុជ និង
កក

ះ្រ

យបញ
្ហ ្រពំែដន រ ង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ធរណរដ្ឋ្របជម

ម ែដលចុះហតថេលខ នៃថងទី ២០ ក

ឆនំ ១៩៨៣។

្របករ ២
្រតូវែតេគរព្រពំែដនរដ្ឋរ ង្របេទសទំងពីរ។ ្រតូវែតករពរបេងគល្រពំែដន។

មផ្ដច់

មិន ឱយបងខិត ឬេធ្វើឱយខូចខតដល់បេងគល្រពំែដនេឡើយ។
្របករ ៣
ភគីទំងពីរបន្រពមេ្រព ងគនបេងកើតេនេលើែដនដីេរៀងខ្លួន នូវតំបន់មួយេ

ែដនែដល មនប

្ដ

ឃុំ ឬអងគភពរដ្ឋបលមនថនក់េសមើនឹងឃុំ េ

េលើ្រពំែដន រដ្ឋរ ងកមពុជ និងេវៀត

ថ តំបន់ ្រពំ

យមន្រពំ្របទល់ជន់

ម កនុងេគលបំណងស្រមួលករឆ្លងកត់្រពំែដន
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របស់ពលរដ្ឋែដលសថិត េនសងខង្រពំែដន េឆ្លើយតបនឹងេសចក្ដី្រតូវករ្រសបចបប់្របចំៃថង
របស់ពលរដ្ឋទំងេនះ និងធនសន្ដិសុខ ៃនតំបន់នីមួយៗ និង្របេទសនីមួយៗ។
ភគីទំងពីរនឹងផ្ដល់ឱយគនេទវ ិញេទមកនូវបញជី ឃុំ ឬអងគភពរដ្ឋបលែដលមនថនក់េសមើ
នឹង ឃុំ ដូចបនែចងខងេលើេ

យបញ
ជ ក់ចបស់នូវចេងកមរដ្ឋបលរបស់ឃុំ ឬអងគភព រដ្ឋ

បល ទំងេនះ “្រសុក-េខត្ដ”។
II- បទបបញញតិ្រ្ដ គប់្រគងប

្ដ តំបន់្រពំែដន

្របករ ៤
ក- ប

្ដ ពលរដ្ឋ ៃនភគីនិមួយៗ ែដល្រតូវបនអនុញញតឱយរស់េនកនុងប

្ដ តំបន់្រពំែដន

ែដលែចងកនុង ្របករ ៣ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះ
យុចប់ពី ១៥ ឆនំេឡើងេទ្រតូវមន អត្ដ
សញញណប័ណ្ណ្រពំែដនេចញឱយ េ យរដ្ឋអំ
ចមនសមតថកិចច ៃន្របេទសខ្លួន និងមន
សញញពិេសសែដលភគីទំងពីរ្រសុះ្រសួលគន េដើមបីសំគល់ពលរដ្ឋទំងេនះេផ ងពីប

្ដ

ជនែដលសថិតេនេ្រកតំបន់្រពំែដន។
ខ-

ប

្ដ សមសភព

្រកក់

ែដល

ចប

្ដ លឱយប៉ះពល់

ដល់កររក សន្ដិសុខ

នេយបយ និងរេបៀបេរៀបរយសងគម និងេសដ្ឋកិចចៃនតំបន់្រពំែដនមិន្រតូវបនអនុញញតឱយ
រស់េនកនុងតំបន់្រពំែដនេនះ។
្របករ ៥
ក-

ប

្ដ ពលរដ្ឋតំបន់្រពំែដន

របស់ភគីមខង្រតូវបនអនុញញតឱយេទកន់តំបន់ ្រពំែដន

របស់ភគីមខងេទៀត េដើមបីទិញដូរ េ
្រតូវករេដើមបីផលិតកមម

ះដូរទំនិញចំបច់សំ ប់ជីវភព្របចំៃថង និងេសចក្ដី

កសួរសុខទុកខ្រគួ

រ និងទស ន ភពយន្ដ សិលបៈ េផ ងៗ

។ល។
ខ- ភគីទំងពីរនឹងកំណត់បញជីេឈមះ និង ចំនួនទំនិញែដលពលរដ្ឋ ៃនតំបន់្រពំែដន មខង
្រតូវបន អនុញញតឱយនំយកេទតំបន់្រពំែដនមខងេទៀតកនុង្រកបខ័ណ្ឌ កថខ័ណ្ឌ “ក” ៃន
្របករេនះ។ មុខទំនិញទំង េនះ្រតូវបនរួចផុតពីទ្រមង់ករ និងពនធគយ។

គ- មុខទំនិញែដលែចងកនុងកថខ័ណ្ឌ “ក” និង “ខ” ៃន្របករេនះសំ ប់ែតេ
ែដល រដ្ឋអំ

ភគីនិមួយៗ។

ះដូរ េនផ រ

ចសងខង េបើកកនុងតំបន់្រពំែដន និង្រតូវសថិតេនេ្រកមចបប់នឹងបទ បញ
ជ ៃន
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្របករ ៦
ក- ប

្ដ ពលរដ្ឋេន

សង់ផទះ សែមបង
។ល។ និងេន

មតំបន់្រពំែដន ៃនភគីមខងមិន្រតូវបនអនុញញតឱយ

ំង លំេន ្ឋ ន

ំដុះ យកផលៃ្រពេឈើ បរបញ់សត្វ ឃ្វលេគ្រកបី និងសត្វ

្ល ប

ទ្រតី បងគរ បងកងេនេលើែដនដីភគីមខងេទៀតេឡើយ េលើកែលងែតកនុង

ករណីែដល ពលរដ្ឋទំងេនះ្រតូវបនអនុញញតេ

យ រដ្ឋអំ

ច ៃនភគីទំងពីរចប់ពីរដ្ឋ

អំ

ច ថនក់្រសុកេឡើងេទ។ កនុងករណីែដលពលរដ្ឋទំងេនះបន ំងលំេន ្ឋ ន បន
សង់ផទះ សែមបងរបស់ខួ្លនផទុយនឹងបទបបញញ តិ្ដេនះ បនទប់ពីកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ចូលជ
ធរមនពលរដ្ឋ

ទំងេនះ្រតូវែតរុះេរ ើផទះសែមបង

េដើម របស់ខួនវ
្ល ិញ កនុង រយៈេពល្របំមួយែខ។

របស់ខួ្លនេចញេហើយវ ិលេទកន់្របេទស

ខ- កនុងករណីែដលជនមនក់កំពុងេធ្វើករ ំដុះេលើែដនដី ៃនភគីមខងេទៀត េនេពលែដល
កិចច្រពមេ្រព ង េនះចូលជធរមន េហើយែដលខ្លួនមិន្រតូវបនអនុញញតឱយបន្ដសកមមភព
េនះ ជនេនះ្រតូវបនអនុញញតឱយ ឆ្លងកត់្រពំ ែដនេដើមបីែថទំ ដំ

ំ ្របចំរដូវេហើយនិងេដើម

េឈើ និងដំ

ំ យូរអែង្វង របស់ខួ្លនរហូតដល់ េពល្របមូលផល េហើយ្រតូវឈប់េនេពល
្របមូល ផលេនះ េបើដំ
ំ េនះមិនទន់បន្របមូលផល។ ចំេពះេដើមេឈើ និងដំ
ំ យូរ
អែង្វង យ៉ ងយូរបំផុតមួយឆនំ ចប់ពីករចូលជធរមន ៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ជនេនះ្រតូវ
លក់
ដំ

េដើមេឈើ
ំ េទ

និងដំ

មីជន

ំ ទំងេនះេទរដ្ឋអំ

ចតំបន់ជមចស់ផទះ

ែដល្រតូវេចញតៃម្ល

មតៃម្លមួយែដល្រពមេ្រព ងគន។

គ- េនេពលបំេពញសកមមភពផលិតកមម េនកនុងតំបន់្រពំែដន របស់ភគីមខងេទៀត ដូច
ែចង ខងេលើ
មីជន្រតូវេគរពចបប់ និងបទបញ
ជ របស់ភគីេនះ ។
្របករ ៧
ចំេពះពលរដ្ឋសូត្រតង់
្ល
របស់ភគីមខងែដលបនេទ
ភគីមខងេទៀត

ំងលំេនេលើែដនដី ៃនតំបន់្រពំែដន

ំងពីយូរយរមកមុនេពលកិចច្រពមេ្រព ងេនះចូលជធរមន

េគរពជនិចចនូវចបប់

ទំេនៀមទំ

ប់

របស់្របេទសមចស់ផទះ

រដ្ឋអំ

េហើយបន

ចមូ ល ្ឋ ន

ៃន

្របេទស េនះបងកលកខណៈ េដើមបីឱយជនទំងេនះ បន្ដរស់េន និង្របកបករងរេនទី េនះ។
ប

្ដ

សមសភព

េទ។

្រកក់ ែដលធ្េវ ើសកមមភពខុសច្បប់ មិនសថិតេនកនុង បទបបញញ តិេ្ដ នះ

្របករ ៨
ក- េនទី

្ដ លផ្លូវទឹក ទេន្ល សទឹង ែ្រពក ែ្រពកជីក ដងអូរ
ពលរដ្ឋ ៃនតំបន់្រពំែដន ៃនគូភគី្រតូវបនអនុញញតឱយេ្របើ្របស់ទឹកសំ ប់ជីវភព្របចំៃថង
េន

ែដល្រពំែដនពុះចំពក់ក

ទ្រតី បងគរបងកង េធ្វើច ចរ ទូក និងកប៉ ល់
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មធមម

ប៉ុែន្ដមិន

ចេឡើងេគកេលើ

្រចំង ៃនភគីមខងេទៀត េលើកែលងែត កនុងករណីមនេ្រគះថនក់ េហើយកនុងករណីែបបេនះ
ភគី ទំងពីរ នឹងជួយគនេទវ ិញេទមក េដើមបីជួយ សេ្រងគះជនរងេ្រគះ។
ខ- េនទី

ែដល្រចំងផ្លូវទឹកមួយ ទេន្ល សទឹង ែ្រពក ែ្រពកជីក ដងអូរ ្រតូវបនកំណត់ យក

ជ្រពំែដនពលរដ្ឋ ៃនតំបន់្រពំែដនមួយេទៀតេនែត្រតូវបនអនុញញតឱយ េ្របើ្របស់ ទឹកសំ
ប់ ជីវភព្របចំៃថង និងេធ្វើច ចរទូក និងកប៉ ល់
េន

មធមម

ប៉ុែន្ដមិន្រតូវបនអនុញញត ឱយ

ទ្រតី បងគរ បងកង េលើកែលងែតករណី ែដលបនករអនុញញតពី រដ្ឋអំ

ច ៃន គូភគី

ចប់ពីថនក់្រសុកេឡើងេទ េហើយកនុងករេធ្វើសកមមភពទំង អស់េនះ្រតូវេគរព អធិបេតយយ
ភព និងចបប់ និងបទបញ
ជ ៃនរដ្ឋជមចស់ផូ្លវទឹកទំងេនះ។
គ- ពលរដ្ឋតំបន់្រពំែដន ៃនគូភគី

ចសង់សំណង់ធ

្រស្ដធុនតូចេនកនុងផ្លូវទឹក ្រពំ

ែដន ទេន្ល សទឹង ែ្រពក ែ្រពកជីក ដងអូរ។ មុននឹងចប់េធ្វើសំណង់្របេភទេនះ រដ្ឋអំ

ចថនក់

្រសុក ៃនភគីែដលមន បំណងេធ្វើសំណង់ ្រតូវពិភក បញ
្ហ េនះ ជមួយនិងទទួលករ
យល់្រពម

ពីរដ្ឋអំ

ចថនក់្រសុក

ៃនភគីមខង

េទៀតកនុងេគលបំណង ធនផល
្របេយជន៍រម
ួ ៃនគូភគី និងេចៀស ងេធ្វើឱយប្ដូរទិស របស់សឹង
ទ ែ្រពក ែ្រពកជីក ដងអូរទំង
េនះ។

ករេធ្វើសំណង់ធ

្រស្ដធុនមធមយ និងធុនធំកុនងផ្លូវទឹក្រពំែដន ទេន្ល សទឹង ែ្រពក ែ្រពកជីក

ដងអូរ ្រតូវបនពិភក េ

យរដ្ឋអំ

ចថនក់េខត្ដៃនគូភគី មុននឹង

ក់សុំករយល់្រពមពី

រ ្ឋ ភិបលទំងពីរ។
្របករ ៩
ក- ភគីទំងពីរ្រតូវចត់វ ិធនករចំបច់ េដើមបីករពរៃ្រពេឈើ និងចំករទំង
ម បេ

យ េន

្ដ យ ្រពំែដន។

ខ- េនេពលែដលភគីមខងទទួលរងេ្រគះ េ

យជំងឺ តតបត ឬ សត្វលិត
្អ សុីបំផ្លញដំ

ំ

េដើមេឈើ ឬ េភ្លើងេឆះៃ្រព ភគីេនះ្រតូវចត់វ ិធនករសក្ដិសិទិធជបនទន់ េដើមបីកំចត់ េ្រគះម
ហន្ដ យ ពន្លត់េភ្លើង ្រពមជមួយ េនះផ្ដល់ព័ត៌មនពីបញ
្ហ េនះេទរដ្ឋអំ
េទៀត េដើមបីឱយចត់វ ិធនករករពរ ទន់េពលេវ
ភគីមខងេទៀតនឹងផ្ដល់ជំនួយសកមមទន់េពលេវ
មេធយបយរបស់ខួ្លន។

។
ដល់

ច ៃន ភគីមខង

មសំណូមពររបស់ភគី រងេ្រគះ
ភគីរងេ្រគះកនុង្រកប

ខណ្ឌ

្របករ ១០
ក- កនុងេពលមនជំងឺ តតបតប៉ះពល់មនុ ស ឬសត្វរបស់ភគី
មួយភគីេនះ ចំបច់
្រតូវ ចត់្រគប់វ ិធនករ េដើមបីកំចត់ និងទប់ ក ត់កររ ីក ល លរបស់ ្រពមជមួយ េនះ
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ផ្ដល់ ព័ត៌មនពីបញ
្ហ េនះ េទភគីមខងេទៀត។
េទៀត ផ្ដល់ជំនួយសកមមទន់េពលេវ

មសំណូមពររបស់ភគីរងេ្រគះ ភគីមខង

កនុង្រកបខណ្ឌមេធយបយរបស់ខួ្លន។

ខ- កនុងេពលមនជំងឺ តតបតប៉ះពល់មនុ ស ឬ សត្វៃនភូមិភគ្រពំែដនមួយពលរដ្ឋ ៃន
តំបន់្រពំែដន ទំងពីរែកបរភូមិភគេនះ ្រតូវបន
មឃត់ជបេ ្ដ ះ សនន មិនឱយឆ្លង
កត់ ្រពំែដនេធ្វើករផ្លស់បូ្ដរទំនិញ េទវ ិញេទមក និងផ្លស់បូ្ដរទីកែន្លងសត្វពហនៈ កនុង
តំបន់ ្រពំែដនទំងេនះក៏ដូចជទីជិតខង។ ប ្ដ វ ិធន ករ
ម្របមបេ ្ដ ះ សនន
ទំងេនះ ្រតូវបនសេ្រមចេ

យរដ្ឋអំ

ចេខត្ដ។

្របករ ១១
កនុងករណីែដលជនមនក់ ឬេ្រចើននក់ មនជំងឺ ឬមនេ្រគះថនក់្រតូវករពយបលជបនទន់
ពលរដ្ឋតំបន់្រពំែដន ៃនភគីមខង ចទក់ទងេ យផទល់ជមួយមនទីរពយបល ែដលសថិត
េនជិតបំផុតរបស់ភគីមខងេទៀត េដើមបីេសនើករជួយឧបតថមភ ទនទឹមនឹងេនះផ្ដល់ព័ត៌មន ពី
បញ
្ហ េនះមករដ្ឋអំ
ែបប បទចំបច់ ។

ចខងខ្លួន េដើមបីឱយទក់ ទងជមួយ រដ្ឋអំ

ចមខងេទៀត បំេពញ នូវ

III- ករ្រតួតពិនិតយករឆ្លងកត់្រពំែដន
្របករ ១២
ក- ភគីទំងពីរ្រពមេ្រព ងគនេបើក្រចកឆ្លងកត់្របំបីកែន្លងេលើផូ្លវេគក និង ផ្លូវទឹកដូចតេទ
៖
កមពុជ
- អណូ្ដ ងេព្រជ
- អូរ

ង
ំ

- សនួល

េវៀត
ផ្លូវេលខ ១៩
ផ្លូវេលខ ១
ផ្លូវេលខ ១៣

ផ្លូវេលខ ៧
- ្រតញំងផ្លុង

េឡ ថញ់
ប៊ូ ្របង
បេណ
ផ្លូវេលខ ២២ េប
ម៉ ច់

ផ្លូវេលខ ១
- ភនំ ដិន
- លក

ម

ផ្លូវេលខ ២២
ទិញ េបៀន
ផ្លូវេលខ ១៧

ទេន្លេមគងគ

៊
គូឡុង សុងេទៀន

វ ិញ េសឿង េធឿង េភឿក

ក្អមសំណ េកះរក
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ិ៍្ដ
ំងបេងកើតេរៀងៗ ខ្លួននូវប៉ុសយ
ម ម្រចកឆ្លងកត់សំខន់ៗ េដើមបី
ទទួល បនទុក្រតួតពិនិតយមនុស ភរវតថុទំនិញ និងមេធយបយដឹកជញូ ជ នែដលឆ្លង កត់្រពំ
ខ- ភគីទំងពីរ នឹង
ែដនេ

យ អនុេ

ម

មបញញតិ្ដ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ឬ

បញ
្ហ េនះែដល រដ្ឋទំងពីរបន្រពមេ្រព ងគន និង

មបញញ តិទ
្ដ ំង

យ ្រសបនឹង

មចបប់ និងបទបញ
ជ សម្រសប ៃនរដ្ឋនិ

មួយៗ។
គ- េនទីកែន្លងែដលសថិតេនឆងយពី្រចកឆ្លងកត់ែដលែចងកនុងកថខណ្ឌ “ក” ៃន្របករេនះ
រដ្ឋអំ

ច េខត្ដ ៃនគូភគី

ច្រពមេ្រព ងគនេបើក្រចកបែនថម

ផ្លូវលំ េដើមបីសំរល
ួ ច ចរ ដល់ពលរដ្ឋតំបន់្រពំែដន ៃនគូភគី។
ឃ- ករ្រតួតពិនិតយករឆ្លងកត់្រពំែដន

មផ្លូវគមនគមន៍រ ងភូមិ ឬ

ម្រចកឆ្លងកត់បែនថម ្រតូវបនទទួល ៉ ប់រងេ

ប៉ុសិ៍ឆ
្ដ ម ំ ្រពំែដនេននឹងមូល ្ឋ នេនះ។

យ

្របករ ១៣
េដើមបីឆ្លងកត់្រពំែដន ប
មប

្ដ ពលរដ្ឋ កមមភិបល កងទ័ព និងទំនិញ ៃនរដ្ឋទំងពីរ ្រតូវេគរព

្ដ បញញ តិ្ដ ខងេ្រកមេនះ ៖

ក- កមមភិបល អនករដ្ឋករ កមមករ ៃនប
ែដលឆ្លងកត់្រពំែដនែតឯកឯង ឬេ
ជមិត្ដភព េទរួមកនុងវគគសិក
ប

្ដ

្ដ ែផនកេផ ងៗ ៃនភគីនីមួយៗ រួមទំងកងទ័ពផង

យ្រកុម េដើមបីេទបំេពញេបសកកមមផូ្លវករ ទស នកិចច

េទពយបលជំងឺ ឬេ

យមូលេហតុេផ ងៗេទៀត ្រពមទំង

ណិកជន ៃនភគីនីមួយៗ ែដល្រតូវបនអនុញញតឱយ្រតឡប់មក ឬចកេចញពី

្របេទសខ្លួន ្រតូវែតមនលិខិតឆ្លងែដន ឬលិខិត
្រកសួងករបរេទស ៃន្របេទសខ្លួនេចញឱយ។

ន មមន តៃម្លេសមើនឹងលិខិតឆ្លងែដន ែដល

ខ- កមមភិបល អនករដ្ឋករ កមមករ ៃនែផនកេផ ងៗ និងៃនប
្របេទសនិមួយៗ

ែដលឆ្លងកត់្រពំែដន

េទះេ

យ្រកុមក្ដី

្ដ េខត្ដមិនជប់្រពំែដន របស់
ែតឯកឯងក្ដី

េដើមបីបំេពញ

េបសកកមមែដល មនទីរ្រកសួង ខ្លួន្របគល់ឱយកនុង្រកបខណ្ឌ ៃនកិចច្រពមេ្រព ង
មួយ រ ង
ភគីទំងពីរ្រតូវែតមនលិខិត េបើកផ្លូវែដល អងគភពមនសមតថកិចច ៃន្រកសួងម
ៃផទ ឬៃន
្រកសួងករបរេទស របស់្របេទសនិមួយៗេចញឱយ។
គ- ប

្ដ អងគភព កងទ័ព ឬយុទធជនមនក់ៗ ៃនភគីនិមួយៗ ែដលឆ្លងកត់្រពំែដន េដើមបីេទ

បំេពញេបសកកមម ែដល្រកសួងករពរ្របេទស ៃន្របេទសទំងពីរ្រពមេ្រព ងគន ្រតូវែត
មន លិខិតឧេទទស នមឱយឆ្លងកត់ ្រពំែដនេចញេ

យ ្រកុមមនសមតថកិចចរបស់កងទ័ព

ែដល ្រកសួងករពរ្របេទស ៃន្របេទសទំង ពីរ្រពមេ្រព ងគនចត់
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ំង ។

ឃ- កមមភិបល អនករដ្ឋករ កមមករ ៃនប

្ដ េខត្ដ្រពំែដនរបស់្របេទសមួ យែដល ឆ្លងកត់

្រពំែដនេទ កន់េខត្ដ្រពំែដន ៃន្របេទសមួយេទៀតេទះជ្រកុមក្ដី ែតឯកឯងក្ដី េដើមបីេទ
បំេពញេបសកកមម ឬទស នកិចច ជមិត្ដភព ្រតូវែតមន លិខិតេបើកផ្លូវ្រពំែដនែដលរដ្ឋ
អំ

ចេខត្ដៃន្របេទសនិមួយៗេចញឱយ។ លិខិត េបើកផ្លូវ្រពំែដនទំងេនះមនតៃម្លសំ ប់

ែត េទេខត្ដ្រពំែដនែដល្រតូវេទកន់ ប៉ុេ
ង-

ពលរដ្ឋ

ៃន្របេទសនិមួយៗ

្រគួ

រ ឬ មិត្ដភ័កិ្ដ េទែថរក

្ណ ះ។

ែដលឆ្លងកត់្រពំែដនជឯកជនដូចជេទសួរសុខទុកខ

ឬប្ដួរទីកែន្លងផនូរ... ្រតូវមនលិខិតមនតៃម្លេសមើនឹងលិខិត ឆ្លង
ែដនែដល អងគភព មនសមតថកិចច ៃន្រកសួងម
ៃផទ ឬៃន្រកសួងករបរេទស របស់
្របេទសនិមួយៗ េចញឱយ។
ច- ពលរដ្ឋ ៃនតំបន់្រពំែដនមួយ ែដលេទកន់តំបន់្រពំែដនមួយេទៀត កនុង្រកបខណ្ឌ កថ
ខណ្ឌ “ក” ៃន្របករ ៥ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ្រតូវមនអត្ដសញញណប័ណ្ណ្រពំែដន។
្របសិនេបើពលរដ្ឋទំងេនះ មន បំណង

ន ក់េនទីេនះេលើសពីបីៃថង

មីជន្រតូវមនករ

អនុញញតជក់ល័កខណ៍ពីរដ្ឋអំ

ច ៃនឃុំ របស់ខួន
្ល ឬ របស់អងគភពឆមំ្រពំែដន ែដល ំង
េនចំណុចែដលជិតបំផុត។ ជនទំងេនះ្រតូវបង្ហញ អត្ដសញញណប័ណ្ណ ្រពំែដនរបស់ខួន
្ល
និងជយថេហតុនូវលិខិតអនុញញតរបស់ខួន
្ល

ដល់រដ្ឋអំ

ម ្របករ ១៥ “ខ” ខងេ្រកម។

ឆ- សមជិក្រកុមនវ ិករបស់ន ទំង

ចឃុំែដលខ្លួន

េទកន់្រសប

យ ៃនភគីមខងែដលឆ្លងចូលែដនដី ៃនភគីមខង

េទៀត ្រតូវ មនអត្ដសញញណប័ណ្ណនវ ិករបស់ខួន
្ល
ជ- ទំនិញទំង

យ្រគប់្របេភទ ែដល្រតូវបនដឹ កនំេទមខងេទៀតៃន្រពំែដន េលើកែលង

ែតទំនិញរបស់កងទ័ព

្រតូវមនភជប់េសចក្ដីបញ
ជ ក់របស់អងគភពជអនកេផញើ

និង្រតូវេគរព

ម បទបញ
ជ គយ បទបញ
ជ ្រតួតពិនិតយសុខភិបល និងបទបញ
ជ ភូតគម អនម័យ និង
បទបញ
ជ សម្រសបដៃទេទៀតៃនភគីនិមួយៗ។
្របករ ១៤
ភគីទំងពីរឯកភពគនេលើគំរល
ូ ិខិតេបើកផ្លូវ្រពំែដនែដលែចងកនុង្របករ

១៣

ៃនកិចច្រពម

េ្រព ង េនះេហើយនឹង បញូ ជ ន ឱយគនេទវ ិញេទមកនូវសំេ
ហតថេលខ និង្រ
លិខិត េបើកផ្លូវ្រពំែដន្រតូវេធ្វើ េឡើងជពីរ ភ
ែខមរ និង េវៀត
ម។

របស់ខួ្លន។

េនេពលែដលភគីមខងប្ដូរហតថេលខ និង្រ

ភគីេនះ្រតូវបញូ ជ នសំេ

េលខថមី ៣០ៃថង មុន េទភគីមខងេទៀត េដើមបីភគីេ្រកយេនះ
សិ៍្រ្ដ តួតពិនិតយ

ម្រចក ឆ្លងកត់ ប

្ដ ប៉ុសិ៍្ដ ឆមំ្រពំែដន និងរដ្ឋអំ
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្រ

និង ហតថ

ចឱយព័ត៌មនេទប

្ដ

ប៉ុ

ចឃុំេនតំបន់្រពំែដន។

្របករ ១៥
ករឆ្លងកត់្រពំែដន្រតូវសថិតេនេ្រកមបញញ តិ្ដដូចតេទ ៖
ក- េដើមបីឆ្លងកត់្រពំែដនរ ង្របេទសទំងពីរ ប

្ដ អនកដំេណើរ ភរវតថុ ទំនិញ មេធយបយ
ន មែដលត្រមូវ ម្របករ ១៣ ៃនកិចច្រពម

ដឹក ជញូ ជ នរបស់ភគី ទំងពីរ្រតូវមនលិខិត
េ្រព ង េនះ ្រតូវឆ្លងកត់ ម ្រចកអនុញញត ែដលែចងកនុងលិខិតេធ្វើដំេណើរ ្រតូវបង្ហញ
លិខិតរបស់ ខ្លួនេនប៉ុសិ៍្ដ ្រតួតពិនិតយ េដើមបីចុះបញជិក និង ក់ខួនឱយ
្ល
្រតួតពិនិតយចំបច់។

មមិនឱយឆ្លងកត់្រពំែដន អនកដំេណើររួមទំងភរវតថុ ទំនិញ និងមេធយបយដឹក ជញូជ ន
ែដល ពុំមន លិខិត ន ម ចំបច់ ឬែដលមនលិខិត ន មចំបច់មិន្រគប់្រគន់។
ខ- ពលរដ្ឋ ៃនតំបន់្រពំែដនមួយែដលរស់េនឆងយពី្រចកឆ្លងកត់សំខន់ៗ

ចឆ្លងកត់ ្រពំ

ែដន្រតង់ ្រចកឆ្លង កត់បែនថម។ េនេពលឆ្លងកត់្រពំែដនជនទំងេនះ្រតូវបង្ហញ លិខិត

ន មរបស់ខួនេនប៉
្ល
ុសិ៍ឆ
្ដ ម ំ ្រពំែដន ឬដល់អងគភពឆមំ្រពំែដន ែដលទទួលភរកិចច្រតួតពិនិតយ
េនទីកែន្លងេនះ។ េនទី
ែដលគមនប៉ុសិ៍្ដ ឬអងគភព្រតួតពិនិតយ
មីជន្រតូវបង្ហញ អត្ដ
សញញណប័ណ្ណ្រពំែដនដល់រដ្ឋអំ

ចឃុំែដលខ្លួនេទកន់

ទីេនះ។

្របសិនេបើករ

ន ក់

េនកនុងតំបន់្រពំែដន ៃនភគីមខង េទៀតេលើសពី បី “៣” ៃថង
មីជន្រតូវបង្ហញបែនថមេទៀត
នូវលិខិតអនុញញតជក់ល័កខណ៍ែដលែចងកនុងកថខណ្ឌ “ច” ៃន្របករ ១៣ ៃនកិចច្រពម
េ្រព ង េនះ។
គ- ប

្ដ ជនែដលពុំកន់សញញតិកមពុជ ឬសញ
ជ តិេវៀត

ម េហើយែដលចង់ឆ្លងកត់ ្រពំ

ែដនរ ង ្របេទសទំងពីរ ្រតូវបនអនុញញតឱយឆ្លងកត់ែត

ម្រចកអនុញញត េលើផូ្លវជតិ
ម ទេន្លេមគងគខងកមពុជ ឬសុងគូឡុង-

េលខ ១ ខងកមពុជ ឬេលខ ២២
ខងេវៀត
សុងេទៀន ខងេវៀត
ម និង្រតូវេនេ្រកម ករ្រតួតពិនិតយរបស់ប៉ុសិ៍្រ្ដ តួតពិនិតយ ែដលសថិ
េន្រចកទំងេនះ។
្របករ ១៦
ភគីទំងពីរបេងកើនសហ្របតិបត្ដិករ េដើមបីធនឱយមនរេបៀបេរៀបរយ និងសន្ដិសុខរួមកនុង
ប

្ដ តំបន់ ្រពំែដន ៃន្របេទសទំងពីរ។

ក- េនេពលែដលភគីមខង្របទះេឃើញសកមមភពរបស់កងឆមក់ ចរបុរស ពួកេសស សល់
ពីទ័ពរបបចស់ និងសមសភព
ទន់េពលេវ

្រកក់េផ ងេទៀត ភគីេនះ្រតូវែតជូនព័ត៌មនពី បញ
្ហ េនះ

េទ ភគីមខង េទៀត និងេធ្វើសកមមភព រួមគនទប់ទល់េបើចំបច់ ។

ខ- កនុងករណីពលរដ្ឋ ៃន្របេទសមួយេលមើសចបប់ និងបទបញ
ជ ៃន្របេទសមួ យេទៀត “អំេពើ
ឆក់ប្លន់ អំេពើេឃរេឃ េ្របើកម្លំង អំេពើរត់ពនធ ។ល។” រដ្ឋអំ
ចមូល ្ឋ នៃន្របេទស រង
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េ្រគះ្រតូវបញឈប់ ឱយទន់េពលេវ
ងេទរដ្ឋអំ

េធ្វើកំណត់េហតុ រួច្របគល់ជនជប់េចទ និងលិខិត តិក

ចៃន្របេទស របស់ជនជប់ េចទេដើមបីេ

ះ្រ

យ

IV- បញញតិទ
្ដ ូេទ
្របករ ១៧
កនុងករណីមនវ ិ ទេន ម្រពំែដន រដ្ឋអំ
ៃនករណីនិមួយៗ ្រតូវជួបជុំគនទន់េពលេវ
ម រតីមិត្ដភព

ចមូល ្ឋ នៃន្របេទសទំងពីរេទ
េដើមបីពិភក រ ិះរកដំេ

និងទំនក់ទំនងពិេសសរ ង្របេទសទំងពីរ។

េរឿងែដនដី រដ្ឋអំ

ះ្រ

មសភព

យមួយ េលើ

ចំេពះករណីមនជំេ

ះ

ចមូល ្ឋ នៃន ភគីនិមួយៗ េធ្វើរបយករណ៍េរឿងេនះមករ ្ឋ ភិបល

ខ្លួនេដើមបីេ ះ្រ
យ។ កនុងេពលរង់ចំដំេ
ះ្រ
យ ភគីទំងពីរ ខិតខំរក
ជធមម និងមិនេធ្វើឱយ សភពករណ៍កន់ែតសមុគ ម ញ។

ទំនក់ទំនង

្របករ ១៨
ប

្ដ ែផនកែដលពក់ព័នធកុនងករករពរសន្ដិសុខ

ម្រពំែដន

និងរដ្ឋអំ

ចេខត្ដ

ម្រពំ

ែដន ៃនភគី ទំងពីរ ្រតូវជួបជុំគន េដើមបីពិភក ពីវ ិធនករអនុវត្ដកិចច្រពមេ្រព ងេនះ។
្របករ ១៩
ក- កិចច្រពមេ្រព ងេនះមនតៃម្លសំ ប់រយៈេពល្របំឆនំ គិតពីេពលចូលជធរមន ៃន សនធិ
សញញស្ដីពី េគលករណ៍ េដើមបីដំេ
ជ និង

ះ្រ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយម េវៀត

យ្រពំែដន រ ង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិត កមពុ
ម ែដលចុះ ហតថេលខ នៃថងទី ២០ ែខ កកក

ឆនំ ១៩៨៣។
កិចច្រពមេ្រព ងេនះ នឹង្រតូវបនបន្ដសំ ប់រយៈេពល្របំឆនំថីេម ទៀតជស្វ័យ្របវត្ដិ ្របសិនេបើ
បីែខមុន េពលអស់្របសិទធភពពុំមនភគីចុះកិចចសនយ

មួយសំែដងបំណង បញចប់កិចច

្រពមេ្រព ងេនះេទ។
ខ- កិចច្រពមេ្រព ងេនះ

ច្រតូវបែនថម ឬែកែ្របេ

យករ្រពមេ្រព ងរ ងភគីទំងពីរ។

េធ្វើេនភនំេពញ ៃថងទី ២០ ែខ កកក
ជពីរចបប់ជភ
ជ.រ ្ឋ ភិបលៃន

ែខមរ និងេវៀត

ឆនំ ១៩៨៣

ម។ អតថបទ ទំងពីរមនតៃម្លដូចគន។

ធរណរដ្ឋ

ជ.រ ្ឋ ភិបលៃន

្របជមនិតកមពុជ

ធរណរដ្ឋ

សងគមនិយមេវៀត

ហតថេលខ

ម

ហតថេលខ

ហ៊ុន ែសន

េង្វ ន កឺថច់

រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទសៃន

រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទសៃន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត
Page 49

ម

សនធិសញ
ញ ស្ដព
ី េី គលករណ៍ េដើមប ីដំេ
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពជ
និង
ុ

សងគម និយមេវៀត

យ្រពំែដនរ

ម

ឆន ំ ១៩៨៣

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង ្រកុម្របឹក រដ្ឋ ៃន
ម េ

ង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក

្រកុម្របឹក រដ្ឋ ៃន

ះ្រ

ធរណរដ្ឋ

យមនបំណងព្រងឹង និងព្រងីកឥតឈប់ឈរ នូវទំនក់ទំនង

ពិេសសរ ងកមពុជ
និងេវៀត
ម
េលើមូល ្ឋ នេគរពេទវ ិញេទមក
នូវឯក ជយ
អធិបេតយយភព និងបូរណភពែដនដី ៃនរដ្ឋនិមួយៗ និង បេងកើនយុទធ
មគគីភព និងករ
ជួយ ឧបតថមភគន កនុង្រគប់វ ិស័យេដើមបីភពសំបូររុងេរឿង ៃនរដ្ឋនិមួយៗ និងេដើមបីសុភមងគល
ៃន ្របជជនខ្លួន។
េ

យអនុវត្ដ្របករ

៤

ៃនសនធិសញញ

សន្ដិភព

មិត្ដភព

និងសហ្របតិបត្ដិកររ ង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិត កមពុជ និង
ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត
ម ែដលបន ចុះ
ហតថេលខនៃថងទី ១៨ ែខ កុមភៈ ឆនំ ១៩៧៩ សំេ ក
ង្រពំែដន សន្ដិភព និងមិត្ដភព
សថិតស្េថររ ងរដ្ឋទំងពីរ។
បនសំេរចចុះហតថេលខ េលើសនធិសញញេនះ េហើយកនុងេគលបំណងេនះ បនចត់
ជតំ

ងេពញសិទិធ េរៀងខ្លួននូវ ៖

- ្រកុម្របឹក រដ្ឋ ៃន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ៖ រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស ៃន

្របជមនិត កមពុជ ហ៊ុន ែសន
-្រកុម្របឹក រដ្ឋ

ៃន

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ធរណរដ្ឋសងគមនិយម េវៀត

ម

ម េង្វ ន កឺថច់ តំ

៖

ំង

ធរណរដ្ឋ

រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស

ៃន

ងេពញសិទិទ
ធ ំងេនះ បនទប់ពី

បន ឧេទទសនមេទវ ិញេទមកនូវលិខិត្របទនសិទិធ របស់ខួនែដល
្ល
្រតូវបន ទទួល
ថ ្រតឹម្រតូវ មចបប់ បន្រពមេ្រព ងគនដូចតេទ ៖

គ ល់

្របករ ១
េនេលើែផនកែដនដីេគក ភគីទំងពីរចត់ទុក្រពំែដន ែដលមនរួចមកេហើយ រ ងរដ្ឋទំងពីរ
ែដលគូស េនេលើែផនទីខនត ១/១០០.០០០ របស់្រកុមភូមិ

្រស្ដឥណូ្ឌ ចិន

ក់ឱយេ្របើ

្របស់ មុនឆនំ ១៩៥៤ ឬេន កលបរ ិេចឆទេកៀកបំផុតនឹងឆនំ ១៩៥៤ “ភជប់មកនូវសំេ
២៦សន្លឹក ៃនែផនទីេនះែដល្រតូវបនអនុម័ត េ

យភគីទំងពីរ” ថជ្រពំែដនរដ្ឋ រ ង

្របេទសទំងពីរ ។
ចំេពះទីកែន្លងែដលមិនទន់បនគូសេលើែផនទី ឬ កែន្លងែដលភគីទំងពីរយល់ថ មិន
សម េហតុផល ភគី ទំងពីរនឹងេធ្វើករពិភក េដើមបីសំេរចបននូវដំេ

ះ្រ

យមួយកនុង

ម រតី សមភព និងករេគរព គនេទវ ិញ េទមក កនុងផល្របេយជន៍ ៃនទំនក់ទំនង
ពិេសស កមពុជ-េវៀត
ម េ យអនុេ
ម មចបប់ និងករ អនុវត្ដជក់ែស្ដងអន្ដរជតិ ។
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្របករ ២
េនេលើែផនកែដនដីេគក ភគីទំងពីរចត់ទុក្រពំែដន ែដលមនរួចមកេហើយ រ ងរដ្ឋទំង
ពីរ ែដលគូស េនេលើែផនទីខនត ១/១០០.០០០ របស់្រកុមភូមិ

្រស្ដឥណូ ្ឌ ចិន

ក់ឱយេ្របើ

្របស់ មុនឆនំ ១៩៥៤ ឬេន កលបរ ិេចឆទេកៀកបំផុតនឹងឆនំ ១៩៥៤ “ភជប់មកនូវសំេ
២៦សន្លឹក ៃនែផនទីេនះែដល្រតូវបនអនុម័ត េ

យភគីទំងពីរ” ថជ្រពំែដនរដ្ឋ រ ង

្របេទសទំងពីរ ។
ចំេពះទីកែន្លងែដលមិនទន់បនគូសេលើែផនទី ឬ កែន្លងែដលភគីទំងពីរយល់ថ មិន
សម េហតុ ផល ភគីទំងពីរនឹងេធ្វើករពិភក េដើមបីសំេរចបននូវដំេ

ះ្រ

យមួយកនុង

ម រតី សមភព និងករេគរព គនេទវ ិញេទមក កនុងផល្របេយជន៍ ៃនទំនក់ទំនង
ពិេសស កមពុជ-េវៀត
ម េ យអនុេ
ម មចបប់ និងករអនុវត្ដជក់ែស្ដងអន្ដរជតិ ។
្របករ ៣
េនេពលេវ

ដ៏សម្រសប ែដលភគីទំងពីរយល់្រពម នឹង្រតូវបេងកើតនូវគណៈកមមករ ចំ

រុះមួយ ែដលភគីទំងពីរ្រតូវបនតំ

ងេ

យ្របតិ ភូមនចំនួនេសមើគន េដើមបីកំណត់ ្រពំ

ែដនដីេគក និង្រពំែដនសមុ្រទ ្រសប

ម្របករ ១ និង្របករ ២ ៃនសនធិសញញេនះ និង

េដើមបី្រពងសនធិសញញ ស្ដីពីករកំណត់្រពំែដនរដ្ឋ រ ង្របេទសទំងពីរ ។
្របករ ៤
សនធិសញញេនះ នឹង្រតូវ
សចចប័ន ។

ក់សុំសចចប័ន េហើយនឹងចូលជធរមន ចប់ពីៃថងបូ្ដរ សមភរៈ

សនធិសញញេនះនឹងអស់្របសិទធភពភ្លមបនទប់ពីករចូលជធរមន ៃនសនធិសញញ ស្ដីពីករ
កំណត់្រពំែដន រដ្ឋរ ង ្របេទស ទំងពីរ ែដលែចងកនុង្របករ ៣ ខងេលើ ។

េធ្វើេនភនំេពញ ៃថងទី ២០ ែខ កកក

ជពីរចបប់ជភ

រែខមរ និង េវៀត

ឆនំ ១៩៨៣

ម ។ អតថបទ ទំងពីរមនតៃម្លដូចគន ។

្របតិភូេពញសិទិធ ៃន្រកុម្របឹក រដ្ឋ

្របតិភូេពញសិទិធ ៃន្រកុម្របឹក រដ្ឋ

ៃន

ៃន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ
ហ៊ុន ែសន

រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស ៃន

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត
េង្វ ន កឺថច់

ម

រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស ៃន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ
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ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

សនធិសញ
ញ កំណត់្រពំែដនរដ្ឋ រ
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពជ
និង
ុ

ង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

ចុះៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ ឆនំ ១៩៨៥

្រកុម្របឹក រដ្ឋ ៃន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិត កមពុជ និង ្រកុម្របឹក រដ្ឋៃន
ធរណរដ្ឋ
ម េ យមនេគលបំណងព្រងឹង និងព្រងីកទំនក់ទំនងពិេសសរ ង

សងគមនិយមេវៀត

កមពុជ និងេវៀត
ម េលើមូល ្ឋ ន ៃនេគលករណ៍េសមើភពទំង្រសុង េគរពឯក ជយ
អធិបេតយយភព និងបូរណភពែដនដី របស់ផងគន បេងកើន ឥតឈប់ឈរចំណងយុទធ
មគគីភព និងករជួយឧបតថមភគ្នេទវ ិញេទមកេលើ្រគប់វ ិស័យ េដើមបីក

ង ្របេទស

ជតិ ថកុំេថកើង រុងេរឿង និងជីវភពសុភមងគលរបស់្របជជន្របេទសទំងពីរ ។
េដើមបីកំណត់ជផ្លូវករែខ ្រពំែដនរដ្ឋរ ង
រដ្ឋ សងគមនិយម េវៀត

ម សំេ

ក

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ធរណ

ងែខ ្រពំែដនសន្ដិភព មិត្ដភពយូរអែង្វង រ ង

្របេទស ទំងពីរ។
បនសំេរចចុះហតថេលខេលើសនធិសញញេនះ នឹងចត់ប
- ្រកុម្របឹក រដ្ឋ ៃន
- ្រកុម្របឹក រដ្ឋ ៃន
ច់ ប

្ដ តំ

្ដ តំ

ងេពញសិទិធរបស់ខួ្លន ៖

ធរណរដ្ឋ្របជមនិ តកមពុជ ៖ រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស ហ៊ុន ែសន

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម ៖ រដ្ឋម្រន្ដីករបរេទស េង្វ ង កួថ

ងេពញសិទិធ របស់ភគីទំងពីរ េ្រកយពីផ្លស់បូ្ដរ

រ្របគល់សិទិធ េឃើញថ

សម្រសប េហើយបន ្រសុះ្រសួលគននូវ្របករដូចតេទ ៖
្របករ ១

េលើដីេគក ភគីទំងពីរែផ្អកេលើ្របករ ១ ៃនសនធិសញញ ស្ដីពីេគលករណ៍េ
បញ
្ហ ្រពំែដនរ ង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ែដលបនចុះហតថេលខនៃថងទី ២០ ែខ កកក

ះ្រ

យ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

ឆនំ ១៩៨៣ និងអនុេ

ម

មប

្ដ

កំណត់េហតុរ ងគណៈ្របតិភូ របស់រ ្ឋ ភិបល ្របេទស ទំងពីរ កនុងគណៈកមមករចំរះ
ុ
ែដលបនចុះហតថេលខនៃថងទី ១៣ ែខ កកក
ឆនំ ១៩៨៤ និងៃថងទី ៨ ែខ ធនូ ឆនំ ១៩៨៤
េ

យ្រពមេ្រព ងកំណត់ែខ ្រពំែដនរដ្ឋរ ង

រណរដ្ឋ សងគមនិយម េវៀត

ម

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ធ

មទិសរួមពីេជើងេទតបូង ដូចតេទ ៖

ចប់េផ្ដើមពីចំណុចជួបគនរបស់ែខ ្រពំ ែដនរដ្ឋៃន្របេទសទំងបី េវៀត
ែខ ្រពំែដន

េដើរ

មទិសតបូងេឆៀងនិរតី

១៦២២.៦១០ - ៧៧៥.២៨០។ េឡើងេទ
១៦២១.១២៥ - ៧៧៥.០២៥

ម កមពុជ និង
វ
មជួរកំពូលភនំចុះេទកត់អូរេន និយមក

មជួរកំពូលភនំ ដល់កំពូលភនំ មននិយមក

មបនទត់្រតង់ ្របមណ ៣.៦៥០ម “បីពន់្របំមួយរយ

សិបែម៉្រត ” ដល់កំពូលភនំមននិយមក ១៦១៧.៧០០ - ៧៧៣.៨២០ កច់េទទិស
Page 52

េគនយ៍

មជួរកំពូលភនំដល់កំពូលភនំមននិយមក ១៦១៦.៥១៥ - ៧៧៤.៦០០ កច់េទ

ទិសនិរតី

មជួរកំពូលភនំ

មរយៈចំណុចខពស់ ១០១៨ ដល់កំពូល ភនំមននិយមក

១៦១៣.៦៣០ - ៧៧១.៥៥០ កច់េទទិសតបូង

មជួរកំពូលភនំឆ្លងកត់ ចំណុចខពស់ ៧៨២

ដល់ចំណុចមននិយមក ១៦០៩.៤០០ - ៧៧២.៨៣៥ កច់េទទិសនិរតី

មជួរកំពូលភនំ

ឆ្លងកត់ចំណុចមន និយមក ១៦០៥.១៥០ - ៧៧០.៦២៥ ឆ្លងកត់ប

្ដ ចំណុចខពស់

១០៥៤ “ភនំប៊ុន” ៩២៤ - ១០២២ កច់េទទិសលិច េឆៀងពយពយ

មជួរកំពូលភនំ ឆ្លង

ចំណុចមន និយមក ១៥៩៣.៧២៥ - ៧៦៥.៧១៥ ឆ្លងកត់ចំណុច ខពស់ ៨៣៧ ដល់
ចំណុចខពស់ ៩៥៧ ។
កច់ទិសតបូងេឆៀងនិរតី

មជួរកំពូលភនំ កត់អូរគមនេឈមះេននិយមក ១៥៩៤.៧៦៥ -

៧៦២.៧៣៥ ឆ្លងកត់កំពូលភនំមននិយមក ១៥៩៤.៩៥០ - ៧៦២.០០០ កត់អូរគមន
េឈមះេននិយមក

១៥៩៣.៦៥០

១៥៩១.១២៥ - ៧៦១.៤៦០ ចុះេទ

-

៧៦១.៣០០

ដល់កំពូលភនំមននិយមក

ម្រជលង ដល់ចំណុចមន និយមក ១៥៩០.៨៧៥ -

៧៦២.៥៤០ េឡើងេទដល់ចំណុចមននិយមក ១៥៩០.១៦០ - ៧៦២.០២០
កំពូលភនំឆ្លងកត់ប

មជួរ

្ដ ចំណុចខពស់ ១៤៤១ - ១៤១២ - ៤៦៥ - ៧៣៤ - ៨៨៥ - ៩០៣ -

៧៥៤ - ៨៤៧ - ៦៩៧ - ៦១៤ - ៧១០ ដល់ចំណុចមននិយមក ១៥៦០.២៨០ ៧៥២.២៥០ ។
កច់េទទិសអេគនយ៍
េឡើង េទ

មជួរកំពូលភនំ កត់្រជលងេននិយមក ១៥៥៨.៨៥០ - ៧៥៤.៣៩០

ម ជួរកំពូលភ្នំកត់្រជលង េននិយមក ១៥៥៨.៥៥៥ - ៧៥៤.៨៥០

កំពូលភនំឆ្លងកត់ប

្ដ

ចំណុចខពស់

៣៣៨

១៥៥៧.៥៥០ - ៧៥៧.៥៨០ កច់ទិសតបូង

-

៤២១

មជួរ

ដល់ចំណុចមននិយមក

មជួរ កំពូលភនំ ដល់ចំណុចមននិយមក

១៥៥៥.៩៩៥ - ៧៥៧.៤៤៥ កច់ទិសលិចដល់ចំណុចមននិយមក ១៥៥៥.៩០៥ ៧៥៥.៩៣៥

កច់ទិសតបូងេឆៀងនិរតី

មជួរកំពូលភនំ

ដល់ចំណុចមននិយមក

១៥៥០.៦១០ - ៧៥៤.៩៩៥ ឆ្លងចំណុចខពស់ ៣២៤ ចុះេទកន់អូរគមនេឈមះ ជួបេ្រតើយ
អូរេនះ េន និយមក ១៥៤៧.១៩០ - ៧៥៨.០៩៥ កច់ទិសេកើត
អូរគមនេឈមះ េទជួបេ្រតើ យ

្ដ ំ របស់ែ្រពក

មមត់េ្រតើយ

្ដ ំ

្ដ ំរបស់

ថយេននិយមក ១៥៤៨.៤១៥ -

៧៦៤.៣៤០ កច់េទទិសខងតបូង

មេ្រតើយ

កំ

មចរន្ដដូចែស្ដង េឡើងេលើែផនទី ែដលភជប់ជមួយ”

្ដ ំរបស់ទេន្ល

ត់ខ្លះេដើរ

្ដ ំ របស់ែ្រពក

ថយ ដល់ជួបនឹងេ្រតើយ

ន េននិយមក ១៥៤០.០១០ - ៧៦៦.០៩៥
មេ្រតើយេឆ្វង ខ្លះ

ម ទេន្ល

ដល់ចំណុចមននិយមក ១៥២៥.៩៥០ - ៧៦៥.៣៦៥ កច់េទទិសអេគនយ៍
្រតង់្របមណ

៣.១៥០ម

១៥២៤.១៥០ - ៧៦៧.៩៤០

“បីពន់មួយរយ
មែខ

សិបែម៉្រត”

ន “មន

មែខ បនទត់

ដល់ចំណុចមននិយមក

បនទត់្រតង់្របមណ ១.២០០ម “មួយពន់ពីររយ

ែម៉្រត” ដល់កំពូលភនំមននិយមក ១៥២៤.០៤០ - ៧៦៩.១៥០

មែខ បនទត់្រតង់

្របមណ ៣.៤០០ម “បីពន់បួនរយែម៉្រត” កត់ថនល់េលខ ១៩ ដល់ជួប អូរគមនេឈមះេន
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និយមក ១៥២២.៣៥០ - ៧៧២.០៧០
្របំបួនរយ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ២.៩៥០ម “ពីរពន់

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១៥២០.៤៩០ - ៧៧៤.៣៤៥

មែខ

បនទត់្រតង់ ្របមណ ៦.១០០ម “្របំមួយពន់ មួយរយែម៉្រត” ដល់ចំណុច ខពស់ ២៧១ េទ
មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៣.៥៥០ម “ បីពន់្របំរយ

សិបែម៉្រត” ដល់ កំពូលភនំមន

និយមក ១៥១១.៨០០ - ៧៧៨.៤២៥ ។
កច់េទទិសខងតបូង

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៤.៦០០ម “ បួនពន់្របំមួយរយែម៉្រត”

ដល់កំពូល ភនំមននិយមក ១៥០៧.១៦០ - ៧៧៨.៧០០ កច់េទទិសអេគនយ៍
បនទត់្រតង់្របមណ ១១.៥៥០ម “ ដប់មួយពន់្របំរយ
៤៦៨ កច់េទទិសតបូង

មែខ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចខពស់

មែខ បនទត់ ្រតង់្របមណ ១៨.៥៥០ម “ ដប់្របំបីពន់្របំរយ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១៤៧៨.១៨០ - ៧៨៥.៤០០ កច់េទទិសតបូង

េឆៀងនិរតី

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៣៦.៩៥០ម “

មសិប្របំមួយពន់ ្របំបួនរយ

សិបែម៉្រត” ដល់កំពូលភនំមននិយមក ១៤៤៣.៨៤០ - ៧៧១.២១៥

មែខ បនទត់

្រតង់ ្របមណ ២.២០០ម “ពីរពន់ពីររយែម៉្រត ” ដល់ចំណុចមននិយមក ១៤៤១.៧៧៥ ៧៧០.៤៥០ កច់ េទទិសតបូង េឆៀងអេគនយ៍

មជួរកំពូលភនំកត់អូរគមនេឈមះ េទជួបនឹង

្រចំងខងេឆ្វង របស់អូរេនះ េននិយមក ១៤៤០.៥៨០ - ៧៧១.០០០ ។
កច់ទិសតបូង
ែ្រពក
ក់

ក់

មេ្រតើយេឆ្វងរបស់អូរគមនេឈមះ េទជួបនឹងទេន្លែ្រសពក “
ំេន និយមក ១៤៤០.០៥៥ - ៧៧០.៦៥០ េទ

មេ្រតើយ

ក់្រកុង” និង
្ដ ំរបស់ែ្រពក

ំ ដល់ចំណុចមន និយមក ១៣៦២.០៥០ - ៧៦៩.៥៤០ កច់ទិសលិចេឆៀងនិរតី

ម្រជលងេទ
៧៦៨.៧៣០

ជួបេ្រតើយ

្ដ ំរបស់

អូរគមន

កច់េទទិសតបូងេឆៀងនិរតី

េឈមះេននិយមក

មមត់េ្រតើយ

ចំណុចមននិយមក ១៣៦០.៣៦០ - ៧៦៨.២២៥
មអូរដល់ជួបនឹងមត់េ្រតើយ
កច់េទ ទិសតបូងេឆៀងនិរតី

្ដ ំរបស់

១៣៦១.៨២៥

អូរគមនេឈមះ

-

ដល់

មជួរកំពូលភនំឆ្លងកត់្រជលង ចុះេទ

្ដ ំរបស់ អូរព័រេននិយមក ១៣៥៩.៨០០ - ៧៦៦.៣៤៥
មមត់េ្រតើយ

្ដ ំ របស់អូរព័រដល់ចំណុចេន ចិេញចើមខង

េជើងថនល់េលខ ៣០៩ េននិយមក ១៣៥៤.៤៧៥ - ៧៦៥.២៧០ ។
កច់េទទិសពយព័យ

មចិេញចើមខងេជើងថនល់េលខ ៣០៩ ដល់ចំណុចមន និយមក

១៣៥៥.៧៦៦ - ៧៦១.២៥០ េដើរ

មមត់ចិេញចើមខងេកើតផ្លូវលំដល់ចំណុច មននិយ

មក ១៣៦០.១៥០ - ៧៥៩.៦៦៥ កច់ទិសលិច
េឆ្វង របស់ែ្រពក
របស់ែ្រពក

ក់

ក់

មអូរ កត់ែ្រពក

ក់

ំង ដល់ជួបេ្រតើយ

ំង េននិយមក ១៣៦០.០៣០ - ៧៥៩.០៥០

មេ្រតើយេឆ្វង

ំង ឆ្លងកត់ ចំណុចមន និយមក ១៣៦២.៩៥០ - ៧៤៩.០៥០ រួច

េ្រតើយេឆ្វង របស់ែ្រពក

ម

ក់ហួត ដល់ចំណុចមន និយមក ១៣៣៧.៤៥៥ - ៧១៧.៤៧៥

មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ ៣.៤០០ម “បីពន់បួនរយែម៉្រត” ដល់កំពូលភនំមននិយមក
១៣៣៦.២០៥ - ៧១៤.៣០០ កច់េទទិសតបូងេឆៀងនិរតី
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មជួរកំពូលភនំដល់ កំពូលភនំ

មននិយមក ១៣៣៥.៧៤០ - ៧១៤.១៤៥ េទ
មុំង “

ម្រជលងជួប្រតីយ

ក់ែហ កម៉ ន” េននិយមក ១៣៣៣.៨៤០ - ៧០៨.៩៣០ េទ

របស់សឹង
ទ ៃជមុំង “

្ដ ំរបស់សឹង
ទ ៃជ
មេ្រតើយ

្ដ ំ

ក់ែហ កម៉ ន” ដល់ចំណុចមននិយមក ១៣២៣.៩៥០ - ៦៧៧.

៥៨០ ។
កច់េទទិសខងលិច

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១០.៧០០ម “ដប់ពន់្របំពីររយែម៉្រត”

ដល់ចំណុច មននិយមក ១៣២៣.២៨០ - ៦៦៦.៩៥០ កច់េទទិសេជើងេឆៀងឥ

ន្ដ

ដល់ចំណុចមន និយមក ១៣២៣.៨០០ - ៦៦៧.១៦០ កច់េទទិសខងេកើតដល់ចំណុច
មននិយមក ១៣២៣.៨៩០ - ៦៦៧.៧៨៥ កច់េទទិសពយព័យ ដល់ចំណុចមននិយ
មក ១៣២៤.២៥០ - ៦៦៧.៤២០ កច់េទទិសខងលិច

ម េ្រតើយេឆ្វងរបស់ែ្រពក្រជីវ

“ែ្រពក្រគីវ” េទជួបនឹងផ្លូវលំេននិយមក ១៣២៣.៧៦០ - ៦៥៤.១៧០ កច់ េទទិ សខង

តបូងេឆៀងអេគនយ៍
មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១៣.២០០ម “ដប់បីពន់ពីររយែម៉្រត” ដល់
ចំណុចជួបគនរបស់ផូ្លវលំ និងេ្រតើយ ្ដ ំរបស់ទេន្លចម េននិយមក ១៣១១.៩៦០ ៦៦០.២១០

ម េ្រតើយ

្ដ ំ របស់ទេន្លចមដល់ចំណុចមននិយមក ១២៩០.៣៧៥ -

៦៥៨.៦៣០ ។
កច់េទទិសខងលិចឆ្លងកត់ប

្ដ ចំណុចមននិយមក ១២៩០.២៧០ - ៦៥៦.៧០០ -

១២៩០.៩៩៥ - ៦៥៥.៨៧៥ - ១២៩០.៩២៥ - ៦៥៤.៦៩០ - ១២៩២.៦២០ - ៦៥២.៨៥០ ១២៩២.៦៥០ - ៦៥២.០៥០ - ១២៩២.៩៣០ - ៦៥១.៤៥០ - ១២៩៣.០៧៥ - ៦៤៩.៨២៥ ១២៩១.៣៥០ - ៦៤៦.០០០ - ១២៩១.៨៦៥ - ៦៤៥.៧៤០ - ១២៩០.៨១៥ -៦៤៣.៩៥០
ដល់ចំណុចមននិយមក ១២៩០.៦៥០ - ៦៤២.០០០ កច់េទទិសខងេជើងកត់ អូរបភ្លំ
េននិយមក ១២៩១.២៨៥ - ៦៤១.៩៥៥ ។
កច់េទទិសពយព័យកត់អូរេងៀវេននិយមក ១២៩៣.៣៣០ - ៦៣៩.៨៣០ ដល់ចំណុច
េនខងលិច ផ្លូវលំ មននិយមក ១២៩៣.៩៥០ - ៦៣៨.៨៧៥ មចិេញចើមខងលិចផ្លូវលំ
េទភូមិឈូងដល់ ចំណុចមន និយមក ១២៩៥.៧៧៥ - ៦៣៨.៣៤០ កច់េទទិសលិច
េឆៀងពយព័យឆ្លងកត់ចំណុច មននិយមក ១២៩៦.២៦០ - ៦៣៥.៤៤៥ កត់ែ្រពក

ទុង

េននិយមក ១២៩៦.៨២៥ - ៦៣៤.០៤០ ឆ្លងកត់ចំណុច មននិយមក ១២៩៦.៤៥០ ៦៣២.៩៩៥ ដល់ចំណុចមននិយមក ១២៩៦.៧២៥ - ៦៣២.៣២៥

ម ចិេញចើមខង

តបូងផ្លូវលំ ដល់ចំណុចមននិយមក ១២៩៧.៧៧០ - ៦៣០.៨៥០ កច់េទទិសេជើងេឆៀង
ពយព័យកត់អូរគមនេឈមះេននិយមក ១២៩៩.៣១៥ - ៦២៩.៩២០ កច់េទទិសនិរតី
ដល់ចំណុចមន និយមក ១២៩៨.៥០០ - ៦២៨.៧១០ កច់ទិសពយព័យ កត់អូរគមន
េឈមះ េននិយមក ១២៩៨.៨៦០ - ៦២៨.១៥០ កច់ទិសនិរតីកត់ផូវលំ
្ល
ចំណុះ ភូមិ្រចក
្រកញ់េននិយមក

១២៩៨.២៣០

-

៦២៧.២៥០

ដល់

១២៩៧.៣៨០ - ៦២៦.២៦៥ កច់េទទិសពយព័យ ឆ្លងកត់ប
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ចំណុចមន

និយមក

្ដ ចំណុច មន និយមក

១២៩៨.១១៥ - ៦២១.៦៤៥ - ១២៩៩.៥៧០ - ៦២០.៣៥៥ - ១២៩៩.៦៥៥ - ៦១៩.៥៨០ ១៣០០.៤៣៥ - ៦១៩.៤៤០ កត់ែ្រពកក្ដុលេននិយមក ១៣០១.៣៧៥ - ៦១៧.២១៥
ដល់ចំណុចមន និយមក ១៣០១.៧៥០ - ៦១៧.០១០ កច់េទទិសខងលិច ឆ្លងកត់
ប

្ដ ចំណុចមន និយមក ១៣០១.៧០៥ - ៦១៤.៤៦០ - ១៣០២.០៥០ - ៦១៣.៨៥០

កត់ែ្រពកជ័រេននិយមក ១៣០១.៦១០ -៦១២.០១៥ កច់េទទិសនិរតី ឆ្លង

មប

្ដ

ចំណុចមននិយមក ១២៩៨.៧៣០ - ៦១០.៤៩០ - ១២៩៦.០០០ -៦១១.០៥០ ១២៩៣.៤១៥ - ៦០៩.២៨០ - ១២៩៣.៦៤៥ - ៦០៨.៩៤០ -១២៩១.៣៩៥ - ៦០៦.៩២៥
កត់ថនល់េលខ ៧៨ “េលខ ២២” េននិយមក ១២៨៩.៧៥៥ - ៦០៧.៣៤០ រហូតដល់
ចំណុចមននិយមក ១២៨៦.៥៥០ - ៦០៤.៣៩០។ កច់េទទិសពយព័ យ ដល់ខងតបូងផ្លូវ
លំេនចំណុច មននិយមក ១២៨៦.៨២៥ - ៦០៣.៣៨០

មចិេញចើម របស់ផូ្លវលំដល់
ចំណុច មននិយមក ១២៩០.៧១៥ - ៥៩៧.២១០ កច់ទិសនិរតី ឆ្លងកត់ប ្ដ ចំណុច
មននិយមក ១២៩០.០៥០ - ៥៩៥.២២៥ - ១២៨៩.០០០ - ៥៩៣.២៦០ កត់ថនល់េលខ
២៤ េននិយមក ១២៨៧.៦៩០ - ៥៩២. ៣៤៥ ដល់ចំណុចមននិយមក ១២៨៧.៤៦៥
- ៥៩១.៦៥០ កច់ទិសតបូងេឆៀងនិរតី កត់ថនល់េលខ ២៤ េននិយមក ១២៨៦.៥៤០ ៥៩១.៦៨០ កត់អូរគមនេឈមះដល់េ្រតើយេឆ្វង របស់អូរេនះេននិយមក ១២៨៤.៩០០ ៥៩១.២១៥។
មមត់េ្រតើយេឆ្វងរបស់អូរគមនេឈមះដល់ជួបេ្រតើយេឆ្វងរបស់ទេន្លមនជ័យ “បិងហគួ” េន

និយមក ១២៨៤.២០០ - ៥៨៨.៧៤៥
បិងហគួ”

“សទឹងកំពងក្ដី”

មេ្រតើយេឆ្វងរបស់ទេន្លមនជ័យ ទេន្ល រទី “ែ្រពក

“ែ្រពកកយបក់”

ដល់ចំណុចមននិយមក

៥៩៧.១៥០ កត់ែ្រពកកយបក់ដល់ជួបេ្រតើយ
យ”

មេ្រតើយ

្ដ ំរបស់ែ្រពកកំពង់

្ដ ំ របស់ែ្រពកកំពង់

១២៦១.៦៥០

-

ព ន“ែ្រពកកយកី

ព ន “កយ កីយ” ដល់ជួប ថនល់េលខ ២៤ េននិយ

មក ១២៦០.៤៧៥ - ៥៩៥.៤៦៥ កច់ទិសតបូងឆ្លង

មប

្ដ ចំណុច មននិយមក

១២៥៩.០០០ - ៥៩៦.៣៦០ - ១២៥៧.០៥០ - ៥៩៥.៤២៥ - ១២៥៦.៤៦៥ - ៥៩៦.៧៦០ ១២៥៣.២៨០ - ៥៩៦.០៥០ - ១២៥០.៨០០ - ៥៩៥.០៥០ កត់ែ្រពកអន្លង់កី “ែ្រពក

ងឌិ

ញ” េននិយមក ១២៤៧.៩៨០ - ៥៩៤.៦៥០ ដល់ចំណុចមននិយមក ១២៤៦.៨៥៥ ៥៩៥.១៦៥

កច់ទិស

េកើតអមខងតបូង

១២៤៧.២០០ - ៥៩៩.៦០០ កច់ទិសតបូង

មត់ផូវលំ
្ល
ដល់ចំណុចមននិយមក

ម ចិេញចើមខងលិច ផ្លូវលំដល់កត់ថនល់េលខ
២៤២ “េលខ ១៣” េននិយមក ១២៤៣.២៥០ - ៥៩៩.៦៥០
មចិេញចើមខងេកើតផ្លូវ លំ
ដល់ចំណុចមន និយមក ១២៤២.៣៦ - ៥៩៩.៩២០ កច់ទិសអេគនយ៍ ឆ្លង

មប

្ដ

ចំណុចមន និយមក ១២៣៩.៨៨០ - ៦០១.៦៣០ - ១២៣៨.៦០០ - ៦០៣.១៥០ ១២៣៧.៤៩០ - ៦០៥.៩១៥ - ១២៣៧.៧៧០ - ៦០៧.០០០ - ១២៣៦.៩៥០ - ៦១១.១៥០
- ១២៣១.៤២៥ - ៦១២.១៦៥ - ១២២៩.៣៧០ - ៦១៥.៧០០ - ១២២៦.៧០០ - ៦១៨.០១០
កច់ទិស ឥ
អេគនយ៍ឆ្លង

ន្ដ កត់អូរគមន េឈមះេននិយមក ១២២៧.១៣០ - ៦១៩.០៨០ កច់ទិស
មចំណុចមន និយមក ១២២៥.៦៧៥ - ៦២០.៤១០ កត់អូរគមនេឈមះ េន
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និយមក ១២២៣.៧៧៥ - ៦២១.១៩៥ កច់ទិសឥ

ន្ដឆ្លង

មប

្ដ ចំណុច មននិយ

មក ១២២៥.៧៧០ - ៦២៣.១៨០ - ១២២៦.៦២០ - ៦២៥.៩០០ ដល់ចំណុចមននិយ
មក ១២២៧.២០៥ - ៦២៦.៤៩០ ។
កច់ទិសតបូងេឆៀងអេគនយ៍

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ

៣.៥០០ម

កត់ថនល់ េលខ ១ េននិយមក ១២២៤.៣៥០ - ៦២៨.៥១០

“បីពន់្របំរយែម៉្រត”

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ

៣.៣០០ម “បីពន់បី រយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១២២១.៥១៥ - ៦៣០.១៦៥
មបនទត់្រតង់្របមណ

៤.៣០០ម

១២១៧.២៥០ - ៦៣០.៦៧៥ េដើរ

“បួនពន់បីរយែម៉្រត”

កត់ផូ្លវលំេននិយមក

មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ ២.២៥០ម “ពីរពន់ពីររយ

សិបែម៉្រត” កត់ផូវ្ល ៦
េននិយមក ១២១៥.០៥០ - ៦៣១.១៧៥ ដល់ចំណុចមន
និយមក ១២១៣.១៩០ - ៦៣២.១២៥ កច់េទទិសខងលិចឆ្លង មចំណុច មននិយម
ក ១២១៣.០៧០ - ៦២៩.៤៥០ “ផ្លូវលំែបកជបី” កត់សឹង
ទ េមសរថងក “ែ្រពកសុកណុក” េន
និយមក ១២១៣.៧១០ - ៦២៧.៤៨០
មេ្រតើយខងតបូងរបស់សឹង
ទ េមសរថងក “ែ្រពក
សុកណុក” ដល់ចំណុច មននិយមក ១២១៤.០៦៥ - ៦២៦.៦០០ កច់េទទិសនិរតី ដល់
ចំណុចមននិយមក ១២១៣.៣៥០ - ៦២៥.៤៤៥ កច់េទទិសខងតបូងកត់សឹង
ទ

េដវ

េននិយមក ១២១១.២២៥ - ៦២៥.៦៤៥ ដល់ចំណុចមននិយមក ១២០៩.៥០០ ៦២៦.២៩០ កច់េទទិសតបូងេឆៀងនិរតី

មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ ៣.៣០០ម “បីពន់

បីរយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមន និយមក ១២០៦.៥៨០ - ៦២៤.៧២៥ កច់េទទិសតបូង
េឆៀងអេគនយ៍

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៤.១០០ម “បួនពន់មួយរយ ែម៉្រត” ដល់ផូវលំ
្ល
បំែបកជបី ភូមិបធួ េននិយមក ១២០៣.៤៧០ - ៦២៧.៤០០
មែខ បនទត់្រតង់
្របមណ

៦.១៥០ម “្របំមួយពន់មួយរយ

១១៩៧.៩៩៥ - ៦៣០.២៤៥

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមន និយមក

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៥.២៥០ម “្របំពន់ពីររយ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមន និយមក ១១៩២.៧៧៥ - ៦៣០.៤៩០។
កច់េទ ទិសពយព័យ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៣.៦០០ម “បីពន់្របំមួយរយែម៉្រត”

ដល់ចំណុច មននិយមក ១១៩៥.០៨០ - ៦២៧.៧៣៥ កច់េទទិសខងលិច

មែខ

បនទត់្រតង់្របមណ ៧.៥០០ម “្របំពីរពន់្របំរយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមន និយមក
១១៩៤.៦៥០ - ៦២០.២២៥

មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ២.៨៥០ម “ពីរពន់្របំបីរយ

សិបែម៉្រត” េទកត់ផូវលំ
្ល
េននិយមក ១១៩៥.១៣០ - ៦១៧.៤៤០ កត់ទិសពយ័ពយ
មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៨.០៥០ម “្របំបីពន់សូនយរយ
សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមន
និយមក ១១៩៩.៧៨៥ - ៦១០.៨៩៥

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៦.១០០ម “្របំមួយ

ពន់ មួយរយ ែម៉្រត” េទកត់ផូវលំ
្ល
េននិយមក ១២០៤.១៤០ - ៦០៦.៦១៥
មែខ
បនទត់្រតង់្របមណ ៣.៥៥០ម “បីពន់្របំរយ
សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមន និយមក
១២០៦.៥០០ - ៦០៣.៩៥០

មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ ៤៥០ម “បួនរយ
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សិបែម៉្រត”

កត់អូរកំពង់េ

“អូរកេ ”

េទជួបេ្រតើយខងលិច

របស់ែ្រពក

េនះ

េននិយមក

១២០៦.៧១០ - ៦០៣.៥៦៥ ។
កច់េទទិសតបូងេឆៀងនិរតី

មេ្រតើយខងលិច របស់អូរកំពង់េ ដល់ចំណុចមន និយម

ក ១១៩៨.០១០ - ៦០២.៥៧៥ កច់េទទិសលិចេឆៀងពយព័យ

មែខ បនទត់្រតង់

្របមណ ៤.០០០ម “បួនពន់ែម៉្រត” កត់ផូ្លវលំេននិយមក ១១៩៨.៦២០ - ៥៩៨.៦៦០
មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ ៥.៨០០ម “្របំពន់្របំបីរយែម៉្រត” កត់ែ្រពកកំពង់រេទះ េទ
ជួបេ្រតើយខងលិច របស់ែ្រពកេនះ េននិយមក ១២០០.៧៤០ - ៥៩៣.២៥០ កច់េទ
ទិសខងេជើង

មេ្រតើយខងលិច

របស់ែ្រពកកំពង់រេទះ ដល់ចំណុច មន និយមក

១២០១.២៤៥ - ៥៩៣.៣០៥ កច់េទទិសេជើងេឆៀងឥ
៣.៨៥០ម “បីពន់្របំបីរយ

ន្ដ

មែខ បនទត់ ្រតង់្របមណ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១២០៤.៧១០ -

៥៩៤.៨៧៥ កច់េទទិសពយព័យ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៤.៦០០ម “បួនពន់្របំមួយ

រយែម៉្រត” កត់ថនល់េលខ ២៥៨ “១០១០” េននិយមក ១២០៨.៥០០ - ៥៩២.២២៥
ែខ បនទត់្រតង់្របមណ

៥.៥០០ម

១២១២.៧៦៥ - ៥៨៨.៧៦៥

“្របំពន់្របំរយែម៉្រត”

ម

ដល់ចំណុចមននិយមក

មែខ បនទត់ ្រតង់្របមណ ៧.៤០០ម “្របំពីរពន់ បួនរយ

ែម៉្រត” កត់ែ្រពកគមនេឈមះ ែដលហូរចូលែ្រពកឡុងខុ ត េននិយមក ១២១៩.៤១៥ ៥៨៥.៥១៥ ។

កច់េទទិសលិច េឆៀងនិរតី

មេ្រតើយេជើងរបស់ែ្រពកឡុងខុត ែ្រពកកំពង់

កយក” ែ្រពកកយបួត ែ្រពកកំពង់

ន យ “ែ្រពក

ន យ “ែ្រពកកយក” ដល់ចំណុចមន និយមក

១២១០.១០០ - ៥៥៥.៦៥០ កច់េទទិសពយព័យឆ្លងែ្រពក្រតែបកេទជួប េ្រតើយខងលិច
របស់ែ្រពកេនះ េននិយមក ១២១០.៦០៥ -៥៥៤.៨៩៥ កច់េទទិសនិរតី
ខងលិចរបស់ែ្រពក្រតែបក “
សូ

មលី” េទជួបនឹងេ្រតើយ ខងេជើង របស់ែ្រពកេ្រកម “ែ្រពក

” េននិយមក ១២១០.០៧៥ - ៥៥៤.៦២០ េដើរ

េ្រកម

“ែ្រពកសូ

”

មេ្រតើយ

មេ្រតើយ ខងេជើង របស់ែ្រពក

េទជួបនឹងេ្រតើយខងេជើងរបស់ែ្រពកកយស៊ូ

១២០២.១៧០ - ៥៣៩.០០០ េដើរ

េននិយមក

មេ្រតើយខងេជើងរបស់ែ្រពកកយស៊ូ ដល់ចំណុចមន

និយមក ១២០១.៥៦០ -៥៣៨.៦៨០ េដើរ

មេ្រតើយខងេជើង របស់ែ្រពកគមនេឈមះ េទ

ជួបនឹងែ្រពកេកះសំេព ដល់ចំណុចមន និយមក ១២០០.២១០ - ៥៣៧.៣១៥ កច់េទ
ទិសពយព័យ េដើរ

មក

្ដ ល ែ្រពកេកះសំេព “សឺេធឿង” ដល់ចំណុចមននិយមក

១២០៤.២០៥ - ៥២៩.៣៨០ ។
កច់េទទិសលិចេឆៀងនិរតី

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ

២.៨៥០ម

“ពីរពន់្របំបីរយ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១២០៣.៧៩៥ - ៥២៦.៥៦០ កច់េទទិសលិច
េឆៀងពយព័យ

មែខ

បនទត់្រតង់ ្របមណ ២.៧០០ម “ពីរពន់្របំពីររយែម៉្រត” ដល់

ចំណុចមននិយមក ១២០៤.៦៩៥ - ៥២៤.០០០ េដើរ
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មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ

២.២៥០ម

“ពីរពន់ពីររយ

៥២២.១១៥

សិបែម៉្រត”

កច់េទទិសខងលិច

ដល់ចំណុចមននិយមក

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ

១២០៥.៩០០

១.៩០០ម

-

“មួយពន់

្របំបួន រយែម៉្រត” ឆ្លងកត់ទេន្លេមកុង “គីវឡង” ដល់ចំណុចមននិយមក ១២០៥.៩៥០ ៥២០.២១៥ កច់េទ ទិសពយព័យ

មែខ បនទត់ ្រតង់ ្របមណ ៣.០០០ម “បីពន់ែម៉្រត”

ដល់ចំណុចមននិយមក ១២០៧.២១៥ - ៥១៧.៤៧៥ កច់េទទិសខងលិច

មែខ

បនទត់ ្រតង់្របមណ ២.៧០០ម “ពីរពន់្របំពីរ រយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក
១២០៧.០៥០ - ៥១៤.៧៩០

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ២.៥០០ម “ពីរពន់ ្របំរយ

ែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១២០៦.៦៥០ - ៥១២.៣១០ េដើរេទ្រសប និងឃ្លតពី
េ្រតើយតបូង ែ្រពកបក់
េកើត ៃនេកះបក់

ម្របមណ ១៥០ម “មួយរយ

ម េនចំណុចមននិយមក ១២០៧.៣២៥ - ៥១១.៣០០ េហើយេដើរ

មមត់ ្រចំងខងេកើត របស់េកះ បក់
ទឹកទេន្លប

សិបែម៉្រត” េទជួប្រចំងខង

ម េនះ េ

យេដើរក

្ដ ល និងផទុយនឹងចរន្ដ

ក់ “ហូវយ៉ ង” ដល់ចំណុចមន និយមក ១២០៩.១៨០ - ៥១២.៩៧០ កច់

េទទិសេជើងេឆៀងពយព័យ

មែ្រពកគមនេឈមះ េទជួប ក

្ដ ល ទេន្លប

េនចំណុច មននិយមក ១២១១.៣០៥-៥១២.០០០ េដើរក
េនះ ដល់ចំណុចមននិយមក ១២១០.៩៥០ - ៥០៩.៤៤០ ។

ក់ “ហូវយ៉ ង”

្ដ ល និងផទុយនឹងចរន្ដទេន្ល

កច់េទទិសនិរតីេដើរ្រសបនឹងឃ្លត ពីេ្រតើយខងលិចែ្រពកបុិញយី ្របមណ ៥០ម េទ
១០០ម “

សិបេទ មួយរយែម៉្រត” ដូចែស្ដងេឡើងេលើែផនទី ភជប់រយៈចំងយ្របមណ

២.២០០ម “ពីរពន់ពីររយ ែម៉្រត” ដល់ចំណុចែកងបន្ដពីេនះេទ្រសបនឹងឃ្លតពីេ្រតើយ
្របមណ ១៥០ម “មួយរយ

សិបែម៉្រត” កត់ែ្រពក មត់្រជូក “ចូវដុក” េននិយមក

១២០៤.២២៥ - ៤០៤.៥០០

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.១០០ម “មួយពន់មួយរយ

ែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១២០៣.៦៩០ - ៥០៣.៥៥០ កច់េទ ទិសតបូង េឆៀងអ
េគនយ៍

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ២.៥០០ម “ពីរពន់្របំរយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមន និ

យមក ១២០១.២៥០ - ៥០៤.១៧០ េដើរ
ពន់សូនយរយ
៥០៦.៨២៥

សិប

ែម៉្រត”

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៦.០៥០ម “្របំមួយ

កត់ែ្រពកគមនេឈមះេននិយមក

១១៩៥.៨១០

-

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.៥០០ម “មួយពន់្របំរយែម៉្រត” ដល់ចំណុច

មននិយមក ១១៩៤.២៩៥ - ៥០៦.៧៥៥ េដើរ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.១០០ម

“មួយពន់មួយរយែម៉្រត”

ែកវ”

កត់សឹង
ទ

១១៩៣.២៥០ - ៥០៧.២៤០ េដើរ
រយ

ែកវ

“្រ

ដល់ចំណុចមន

និយមក

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.៧៥០ម “មួយពន់្របំពីរ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១១៩១.៥០០ - ៥០៧.៦០០ េដើរ

បនទត់្រតង់្របមណ ១.១៥០ម “មួយពន់មួយរយ
១១៩១.០៤០ - ៥០៨.៦៥០
ចំណុចមននិយមក

មែខ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៣.០០០ម “បីពន់ែម៉្រត” ដល់

១១៨៨.៦២០

-

៥១០.៤៦០

េដើរ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ

៣.៨០០ម “បីពន់្របំបីរយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១១៨៤.៨៩០ - ៥១១.០៨០។
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កច់េទទិសនិរតី

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ

១៣.២៥០ម

“ដប់បីពន់ពីររយ

ែម៉្រត” កត់ ែ្រពកគមនេឈមះេន និយមក ១១៧៨.២៥០ - ៤៩៩.៦១៥
្រតង់្របមណ ៤.៦៥០ម “បួនពន់្របំមួយរយ
“បីពន់្របំមួយរយ

១១៧២.៩៦០ - ៤៩៣.៣១០

មែខ បនទត់

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុច មននិយមក

១១៧៥.៧០០ - ៤៩៥.៦៨០ កច់េទ ទិសតបូងេឆៀងនិរតី
៣.៦៥០ម

សិប

សិបែម៉្រត”

មែខ បនទត់្រតង់ ្របមណ

កត់ែ្រពក

កិយេយឿង

េននិយមក

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ៨.២៥០ម “្របំបីពន់ ពីររយ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១១៦៥.៧៤០ - ៤៨៩.២១០

មែខ បនទត់្រតង់

្របមណ ៤.៣០០ម “បួនពន់បីរយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១១៦២.៨២៥ ៤៨៦.០៥០ កច់េទទិស ខងលិច
បួនរយ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១២.៤៥០ម “ដប់ពីរពន់

សិបែម៉្រត” កត់ែ្រពកកន់ េននិយមក ១១៦២.៤៥០ - ៤៧៣.៥១៥ កច់េទ

ទិសលិចេឆៀងពយព័យ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ

៦.៨៥០ម

“្របំមួយពន់្របំបីរយ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១១៦៤.៦០០ - ៤៦៧.០០០

មែខ បនទត់្រតង់

្របមណ ៥.៣០០ម “្របំពន់បីរយែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១១៦៤.៨៥៥ ៤៦១.៧១០ កច់េទទិសខងតបូង

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.០៥០ម “មួយពន់សូនយ

រយ

សិប ែម៉្រត” កត់ផូវលំ
្ល
េននិយមក ១១៦៣.៨០០ - ៤៦១.៦៦០ កច់េទទិសខង
លិចេទ្រសប ឃ្លតពីមត់ េ្រតើយ ខងេជើង ែ្រពកវ ិញេទ ្របមណ ១៥០ម “មួយរយ
សិបែម៉្រត”

កត់សឹង
ទ ទន់ ហន់

“ែ្រពកយ៉ ងថញ”

ដល់ចំណុចមននិយមក

១១៦៤.២០០ - ៤៥៦.៤៥០ ។
កច់េទទិសនិរតីកត់ថនល់េលខ ១៦១ េននិយមក ១១៦៤.០៥០ - ៤៥៦.២៨០ េដើរ

ម

ចិេញចើម ខងលិចផ្លូវលំដល់ចំណុចមននិយមក ១១៥០.០០០ - ៤៤៥.៥៣០ កច់េទទិស
ពយព័យ

មែខ បនទត់ ្រតង់្របមណ ១.៦០០ម “មួយពន់្របំមួយរយែម៉្រត” កត់ែ្រពក

គមនេឈមះេននិយមក ១១៥១.២៨០ - ៤៤៤.៥៨០ កច់េទទិសខងេជើង
្រតង់្របមណ

៣០០ម

“បីរយែម៉្រត”

៤៤៤.៥៧៥ កច់ទិសពយព័យ

ដល់ចំណុចមន

និយមក

មែខ បនទត់

១១៥១.៥៨០

-

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.៧៥០ម “មួយពន់ ្របំពីររយ

សិបែម៉្រត” ដល់ចំណុចមននិយមក ១១៥២.៨០០ - ៤៤៣.៣២០ កច់េទទិសលិច
េឆៀង និរតី

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.៦០០ម “មួយពន់្របំមួយរយែម៉្រត” ដល់ចំណុច

មននិយមក ១១៥២.៥៤០ - ៤៤១.៧៤០
ពន់មួយរយ

មែខ បនទត់្រតង់្របមណ ១.១៥០ម “មួយ

សិបែម៉្រត” េទ កត់ថនល់េលខ ១៧ “េលខ ៨

” េនក

្ដ ល

ពន

េសៀមននិយមក ១១៥២.២៥០ - ៤៤០.៦៤០ ពីេនះទញ្រតង់ដល់ចំណុចចុងបំផុត របស់
ែខ ព្រ ំែដនរដ្ឋេលើដីេគករ ងកមពុជ និងេវៀត
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ម។

ែខ ្រពំែដនរដ្ឋេលើដីេគករ ង
និយមេវៀត

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគម

ម កំណត់ដូចេពលខងេលើេនះ បនគូរេឡើងេលើែផនទីខនត ១/១០០.០០០

របស់មនទីរភូមិ

្រស្ដ ឥណូ ្ឌ ចិន (Service géographique de l'Indochine) េ្របើជទូេទមុនឆនំ

១៩៥៤ ឬកលបរ ិេចឆទ េកៀកបំផុតនឹងឆនំ ១៩៥៤ “ែផនទី ២៦ ផទំងអម ែដលបនភគីទំង
ពីរបញ
ជ ក់ទទួល

គ ល់” េ

យមនសញញេជើងែក្អក ពណ៌េខម (+) ចំេពះកំ

ែដលភគីទំងពីរទទួល
្រកហម (+) េនកំ

ត់

គ ល់ថសម្រសប

និងបនគូរជសញញ

ត់ែខ ្រពំែដន

េជើងែក្អក

ពណ៌

ែដលមនែកែ្រប និងបនគួរេលើែផនទីខនត ១/៥០.០០០ “ ៤០

ផទំងែផនទីអម ែដលបនភគីទំងពីរទទួល

គ ល់” េ

យសញញ (

.

.

.

) ពណ៌

េខម ។
ែផនទីទំងពីរ្របេភទខងេលើេនះ គឺជឯក
មិន

រអមទី១ និងឯក

រអមទី២ ជចំែណកមួយ

ច កត់ផ្ដច់ បនពីសនធិសញញេនះ េហើយ្របេភទែផនទីទំងពីរសុទធែតមន តៃម្លដូច

គន ។
ប
ឯក

្ដ និយមកកនុង្របករេនះ ែដល ស់េចញពីែផនទី ១/៥០.០០០ UTM ្រតូវបនគណន
ជែម៉្រត។

្របករ ២
ចំេពះប

្ដ បញ
្ហ ែដលមនទក់ទិនដល់ទេន្លអូរ ែ្រពក ្រពំែដន ៖

១- ្របសិនចរន្ដទឹកទេន្ល អូរ ែ្រពក្រពំែដនផ្លស់បូ្ដរេនះ ែខ ្រពំែដន្រតូវបនរក
ផ្លស់បូ្ដរ េបើេទ្វភគី គមនសំរះ
ុ សំរល
ួ
២- ប

េផ ងេទៀត ។

្ដ ដីដុះ និងេកះែដលសថិតេនសងខងែខ ្រពំែដន េបើ េនខងកមពុជ គឺជកមមសិទិធ

របស់កមពុជ េបើេន ខងេវៀត
ប

ដែដលឥត

ម គឺជកមមសិទិធរបស់េវៀត

ម។

្ដ ដីដុះ េកះ និងដីដុះថមីែដលេទើបេកើតេឡើងេ្រកយេពលែដលែខ ្រពំែដនបន សេ្រមច

ជ

ថ ពរេហើយ គឺ្រតូវេ

៣- ចំេពះ

យ

មេគលករណ៍ែដលបនេពលខងេលើេនះែដរ ។

ព នែដលឆ្លងកត់ទេន្ល អូរ ែ្រពក្រពំែដនេនះ ចំណុច្រពំែដនេនះ្រតូវ កំណត់

យកចំពក់ ក
យ៉ ង

ះ្រ

្ដ ល

ពន េ

េឡើយ ។

យពុំគិតថែខ ្រពំែដនែដលឋិតេនកនុងទេន្ល អូរ ែ្រពកេនះ

្របករ ៣
េលើសមុ្រទភគីទំងពីរអនុេ

ម

្រ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

េវៀត

យបញ
្ហ ្រពំែដន រ ង

ម្របករ

២

ៃនសនធិសញញស្ដីពីេគលករណ៍

ម ែដលបនចុះហតថេលខ នៃថងទី ២០ កកក

និង្របករ ៣ ៃនកិចច្រពមេ្រព ង ស្ដីពីតំបន់ទឹក ្របវត្ដិ
កមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ះ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយម

១៩៨៣ និងេយល

្រស្ដ របស់

េ

ម្របករ ២

ធរណរដ្ឋ្របជមនិត

ម ែដលបនចុះ ហតថេលខ នៃថងទី ៧ ក
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កក

១៩៨២ ែដលបន្រសុះ្រសួលអំពីេគលករណ៍កំណត់្រពំែដនេលើ សមុ្រទកនុង តំ បន់

ទឹក ្របវត្ដិ

្រស្ដ រ ង

ម ដូចតេទ ៖

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយម េវៀត

១- ែខ ្រពំែដនរដ្ឋេលើសមុ្រទរ ង្របេទសទំងពីរ ចប់េផ្ដើមពីចំណុចចុងេ្រកយ បំផុតៃនែខ
្រពំែដន ដីេគក

មែផនទីម្រត ្ឋ ន ១/១០០.០០០ និង ១/៥០.០០០ ភជប់

មសនធិសញញ

។
២- ែខ ្រពំែដនរដ្ឋេលើសមុ្រទ ្រតូវបន្ដេដើរ

មផ្លូវមួយែដលភគីទំងពីរនឹង្រសុះ្រសួលធន
ដល់ករ ែបងែចក េកះ្រតឹម្រតូវ ដូចកនុងកិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីតំបន់ទឹក្របវត្ដិ
្រស្ដ របស់
ធរណរដ្ឋ្របជមនិត កមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយម េវៀត

ម បនកំណត់ ។

៣- ែខ ្រពំែដនេនះ នឹងេដើរកត់ចំណុចសូនយែដលជចំណុចតភជប់ ៃនែខ មូល ្ឋ នទំងពីរ
ែដលេ្របើ្របស់ សំ ប់គិតៃផទទឹកទទឹងែដនសមុ្រទ របស់្របេទសនិមួយៗ និងអូសបន្លយ
េទដល់ចំណុចមួយេនេលើ ្រពំ្របទល់ ខងេ្រក ៃនែដនសមុ្រទ្របេទសនិមួយៗ ។
៤- ែផនទីសមុ្រទ ែដលនឹងចុះហតថេលខជផ្លូវករ ភជប់ជមួយសនធិសញញស្ដីពីករ កំណត់
្រពំែដនរដ្ឋ

េលើសមុ្រទរ ង្របេទសទំងពីរ

គឺជែផនទីសមុ្រទរបស់មនទីរ ស់ែវងជល

្រស្ដប ង
ំ េបះពុមពឆនំ ១៩៥៥ និងឆនំ ១៩៥៦ ម្រត ្ឋ ន ១៨២.៦៥០ មនេលខសញញ
៥៣៩៤ និង៥៣៩៥ ។
អនុេ

ម

មេគលករណ៍ទំង

យខងេលើ គណៈកមមករចំរះ
ុ ដំេណើរករកនុង កលដ៏

ឆប់បំផុត នូវករ ចុះេទពិនិតយជក់ែស្ដងអំពីករកំណត់ែខ ្រពំែដនរដ្ឋេលើសមុ្រទ និង ករ
្រពងសនធិសញញស្ដីពីករ កំណត់្រពំែដន រដ្ឋេលើសមុ្រទ រ ង
ជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម។

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុ

្របករ ៤
ភគីទំងពីរ្រសុះ្រសួលបេងកើតគណៈកមមករចំរះ
ុ កំណត់្រពំែដនេលើ
និងេបះបេងគល ្រពំែដន រដ្ឋ រ ង

ភូមិ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង

្រស្ដជក់ែស្ដង
ធរណរដ្ឋសងគម

និយមេវៀត

ម ខងេ្រកមេនះ េ

ថ “គណៈកមមករចំរះ
ុ ” ែដលមនភរកិចចដូច តេទ ៖

េយល េទ

ម្របករ ១ និង្របករ ២ ៃនសនធិសញញេនះ េដើមបីដំេណើរករកំណត់ជក់

ែស្ដងេលើែខ ្រពំែដនដីេគកទំង្រសុងរ ង្របេទសទំងពីរ និងគំេ ងទីកែន្លង េបះបេងគល
្រពំែដនរដ្ឋ

ដំេណើរករេបះ

បេងគល្រពំ ែដនរដ្ឋជផ្លូវករបេងកើតែផនទី្រពំែដន

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ

និង

ធរណរដ្ឋ សងគមនិយមេវៀត

បញ
ជ ក់ទីកែន្លងេបះបេងគល្រពំែដនរដ្ឋ ្រពងពិធី
ែដនេលើភូមិ
ពិធី
រ ង

ម

រដ្ឋ
េ

រ ង

យមន

រចុងេ្រកយ េដើមបី បញចប់ករកំណត់្រពំ

្រស្ដជក់ែស្ដង និងេបះបេងគល ។

រចុងេ្រកយ

គឺជឯក

រអមៃនសនធិសញញេនះ។

ធរណរដ្ឋ ្របជមនិតកមពុជ និង

ែផនទីែដលមនែខ ្រពំែដនរដ្ឋ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

Page 62

ម ែដលគ

ណៈកមមករបេងកើតេឡើង េ្រកយេពល សេ្រមចកំណត់្រពំែដនេលើភូមិ

្រស្ដជក់ែស្ដង និង

េបះបេងគល និងជំនួយឱយែផនទី ដូចេពលេនចុង្របករ ១ ៃនសនធិសញញេនះ ។
គណៈកមមករចំរះុ នឹងចប់េផ្ដើមេធ្វើសកមមភពភ្លម េ្រកយេពលសនធិសញញេនះ មន្របសិទធ
ភព និង ដំេណើរករ របស់ខួន
្ល
មែផនករ និងប ្ដ ករ្រសុះ្រសួល ែដលគណៈកមមករចំ
រុះសេ្រមច េហើយ គណៈកមមករចំរះ
ុ នឹងបញ
ជ ក់សកមមភពរបស់ខួ្លនេពល ែដលសេ្រមច
ភរកិចចែដល្របគល់ឱយ

ម្របករ ៤ េនះ។

្របករ ៥
សនធិសញញេនះ នឹង្រតូវបនផ្ដល់សចចប័ន និងមន្របសិទធភពចប់ពីៃថងផ្លស់បូរ្ដ សំភរៈ
សចចប័ន ។

េធ្វើេនភនំេពញ រដ្ឋធនីៃន
ជពីរចបប់ ជ ភ

ែខមរ និង េវៀត

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ ឆនំ ១៩៨៥
មទំងពីរចបប់េនះ មនតៃម្លដូចគន។

ទទួលសិទិ្ឋពី

ទទួលសិទិ្ឋពី

្រកុម្របឹក រដ្ឋ

្រកុម្របឹក រដ្ឋ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ហតថេលខ

ហតថេលខ

ហ៊ុន ែសន

េង្វ ង កួថច់
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ម

1

eQμaHpÞaMgEpnTI

sißtiEpnTImaRtadæan 1>100>000 {ÉksarP¢ab;TI1} cMnYn26pÞaMgEdlPaKITaMgBIr
)anRsuHRsYleRbIR)as;)anepÞógpÞat; nigcuHhtßelxabBa¢ak;
elxsBaØa qñaMe)aHBum<
sßab½ne)aHBum<pSay
critlkçN³
pÞaMgEpnTI
PasaExμr
Pasa)araMg

1
1-DACTO-OUEST

2
148-W

3
9-1954

2-YALI-OUEST

156-W

9-1955

3-BOKHAM-OUEST

164-W

3-1954

4-BOKHAM-EST

164-E

10-1953

5-KOMAYON-EST

172-E

9-1953

6-KOMAYON-OUEST

172-W

5-1952

4

RkumPumisaRsþ\NÐÚcin
RkumPUmisaRsþCati
evotNam
RkumPUmisaRsþ\NÐÚcin
-

-

RkumPUmisaRsþ\NÐÚcin

5
Service géographique de
l'Indochine

Sevice géographique
National du VN

Service géographique de
l'Indochine

-

-

Service géographique
de l'Indochine

6

epSg²
7

e)aHBumC< abeNþaH
Gasnñ
-

-

-

-

-

-

e)aHBum<CapøÚvkar bNþaj

sißtiEpnTImaRtadæan 1>100>000 {ÉksarP¢ab;TI1} cMnYn26pÞaMgEdlPaKITaMgBIr)anRsuHRsYleRbIR)as;)anepÞógpÞat; nigcuHhtßelxabBa¢ak;

2

RkLa
kaere)an
7-BANDON-OUEST

181-W

4-1953

8-BANDON-EST

181-E

11-1953

9-POSTE MAITRE-EST

192-E

10-1953

10-POSTE MAITRE -OUEST 192-W

10-1953

11-SRE KHTUM-EST

191-E

10-1953

12-LOC NINH-EST

201-E

10-1954

13-LOC NINH-OUEST

201-W

2-1953

14-MIMOT-EST

200-E

10-1951

15-TAY NINH-EST

210-E

11-1951

16-MIMOT-OUEST

200-W

10-1951

17-TAY NINH-OUEST

210-W

11-1951

18-PREY VENG-EST

209-E

6-1952

19-TRANG BANG-OUEST

220-W

1-1952

-

-

RkumPUmisaRsþ\NÐÚcin
-

-

RkumPUmisaRsþ\NÐÚcin

-

-

Service géographique
de l'Indochine

-

-

Service géographique
de l'Indochine

-

-

e)aHBumC< abeNþaH
Gasnñ
e)aHBum<CapøÚvkar
-

-

-

-

e)aHBum<CapøÚvkar

sißtiEpnTImaRtadæan 1>100>000 {ÉksarP¢ab;TI1} cMnYn26pÞaMgEdlPaKITaMgBIr)anRsuHRsYleRbIR)as;)anepÞógpÞat; nigcuHhtßelxabBa¢ak;

3
20-TRANG BANG-EST

220-E

1-1952

21-SVAYRIENG-EST

219-E

2-1951

22-SVAYRIENG-OUEST

219-W

2-1951

23-TAKEO-EST

218-E

1-1951

24-HATIENG-EST

227-E

1-1953

25-HATIENG-OUEST

227-W

1-1953

26-KAMPOT-EST

226-E

12-1951

RbFanKN³RbtiPUkm<úCa
htßelxa
Dit munIñ

-

-

-

-

-

-

PñMeBj éf¶TI 26 Ex tula qñaM 1985
RbFanKN³RbtiPUevotNam
htßelxa
lIv va:n;LWy

sißtiEpnTImaRtadæan 1>100>000 {ÉksarP¢ab;TI1} cMnYn26pÞaMgEdlPaKITaMgBIr)anRsuHRsYleRbIR)as;)anepÞógpÞat; nigcuHhtßelxabBa¢ak;

1

l>r

sißtiEpnTImaRtadæan 1>50>000 {ÉksarP¢ab;TI2} cMnYn40pÞaMgEdlPaKITaMgBIr
)anRsuHRsYleRbIR)as;)anepÞógpÞat; nigcuHhtßelxabBa¢ak;
critlkçN³
eQμaHpÞaMgEpnTI elxsBaØa qñaMe)aHBum<
sßab½ne)aHBum<pSay
pÞaMgEpnTI pSay
Pasakm<úCa
PasaGg;eKøs

1
1

2
DAK MOT LOP

3
6538-III

4
1970-1971

2

POLEI
SING

6537-IV

5-1971

3

PHUM KHAM
DORANG

6437-I

4

PHUM HAY

6437-II

JAR

12-1970

5

kgGnuesnaFMT½BCag
elx 66
GgÁPaBkgT½BtUb:U
Gaemrik
mnÞIrEpnTIkgT½B
Gaemrik
GgÁPaBkgT½BtUb:U
Gaemrik

6
66 th ENGR CO (TOPO)
(CORPS)

7

epSg²
8

e)aHBump< vÚø kar erobcMeFIeV nA
qñaM1968

U.S. Army
Topographic command

-

-

AMS U.S. Army

-

-

U.S. Army
Topographic command

-

-

erobcMeFIeV nA
qñaM1966

2
1

2

3

5

PH. THONG

6436-I

6

LE THANH

6536-IV

7

PL. YABO

6536-III

8

YA LÔP

6535-IV

9

YÔK MBRE

6535-III

10

MEREUCH

6435-II

11

O TEA

6434-I

12

BON DRANG
PHOK

6534-IV

4

5

6

mnÞIrEpnTIkgT½B
Gaemrik
sñgkarkgT½BCag
mnÞrI EpnTIkgT½B
Gaemrik
- d - d - d - d - d - d -

Army Map Sevice-U.S
Army Corps of
Engineers

AMS (GE) U.S. Army

AMS U.S. Army
AMS (SJ) U.S. Army
AMS (GE) U.S. Army
AMS (AM) U.S. Army
AMS (SX) U.S. Army
AMS .U.S. Army

7

8

e)aHBump< vÚø kar erobcMeFIeV nA
qñaM1966
-

-

d
d
d
d
d
d
d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d
d
d
d
d
d
d

-

-

3
13

BON DAK
N'DROT

6534-III

11/1970

14

DUO MINH

6533-IV

15

DAK DAM

6433-I

16

AP DOAN VAN

6433-II

17

O RANG

6433-IV

10-1969

18

BU GIA MAP

6433-III

5-1971

19

AP PHUOC
THIEN

6333-II

9-1971

kgvresnatUcT½BCag
elx29
mnÞrI EpnTIkgT½B
Gaemrik
- d - d kgvresnatUcT½BCag
elx29
- d - d -

29 th ENGR BN (BT)

AMS .U.S. Army

AMS .U.S. Army

29 th ENGR (BT)

29 th ENGR BN (BT)

29 th ENGR BN (BT)

e)aHBump< vÚø kar erobcMeFIeV nA
qñaM1970
- d erobcMeFIeV nA
qñaM1966
- d - d - d - d - d - d -

d

-

-

d

-

erobcMeFIeV nA
qñaM1970
erobcMeFIeV nA
qñaM1971

4
20

MEAK SAY

6333-III

21

LOC NINH

6332-IV

5-1970

22

CHOAM
KRAVIEN

6232-I

10-1971

23

BO TUC

6232-II

4-1975

24

TA DATH

6232-III

2-1969

mnÞrI EpnTIkgT½B AMS (TE) .U.S. Army e)aHBump< vÚø kar
Gaemrik
CO (TOPO)
kgGnuesnaFMT½BCag 66 th ENGR
- d (CORPS)
elx 66
kgvresnatUcT½BCag 29 th ENGR BN (BT)
- d elx 29
Engineer Topo
RkumtUbTU: I IkgT½B IstGROUP
- d RVNAF
saFarNrdæevotNam (Corps of engineers )
¬sñgkarT½BCag¦

erobcMeFIeV nA
qñaM1967
erobcMeFIeV nA
qñaM1968
erobcMeFIeV nA
qña1M 9 71
erobcMeFIeV nA
qña1M 9 70

kgvresnatUcT½BCag
elx 29

erobcMeFIeV nA
qña1M 968

29 th ENGR BN (BT)

-

d

-

5
25

ME MUT

6232-IV

11-1971

kgvresnatUcT½BCag
elx 29

e)aHBump< vÚø kar erobcMeFIeV nA
qña1M 971

26

KH.TRAPEANG
PHLONG

6132-II

1-1970

- d -

29 th ENGR BN (BT)

27

PH KAM PONG
TRACH

6131-I

7-1971

- d -

29 th ENGR BN (BT)

28

SVAY RIENG

6131-II

9-1971

- d -

29 th ENGR BN (BT)

29

AN THANH

6231-III

3-1969

- d -

29 th ENGR BN (BT)

30

DUC HUE

6230-IV

4-1975

RkumtUbTU: I IkgT½B
saFarNrdæevotNam
{sñgkarT½BCag}

Ist Engineer Topo Group
RVNAF (Corps of
Engineers)

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

erobcMeFIeV nA
qñaM1966
erobcMeFIeV nA
qñaM1970
erobcMeFIeV nA
qñaM1970
erobcMeFIeV nA
qñaM1969
erobcMeFIeV nA
qñaM1966

6
6130-I

7-1971

kgvresnatUcT½BCag
elx 29
mnÞrI EpnTIkgT½B
Gaemrik
- d -

31

MOC HOA

32

PREY NHAY

6131-III

33

VINH THANH

6130-IV

34

HONG GNU

6030-I

- d -

AMS .U.S. Army

35

TAN CHAU

6030-IV

- d -

AMS (SX).U.S. Army

36

CHAU PHU

6030-III

kgvresnatUcT½BCag
elx 29

29 th ENGR BN (BT)

6-1969

11-1970

29 th ENGR BN (BT)

AMS .U.S.Army

AMS .U.S. Army

e)aHBump< vÚø kar erobcMeFIeV nA
qñaM1970
- d erobcMeFIeV nA
qñaM1966
- d erobcMeFIeV nA
qñaM1966
- d erobcMeFIeV nA
qñaM1966
- d erobcMeFIeV nA
qñaM1966
- d erobcMeFIeV nA
qñaM1970

7
37

TINH BIEN

5930-II

7-1971

GgÁPaBkgT½BtUbU:
Gaemrik

U.S.Army Topographic
command

38

TUK MEAS

5930-III

6-1971

U.S.Army Topographic
command

39

KIEN LUONG

5929-IV

40

KRONG KEP

5829-I

GgÁPaBkgT½BtUbU:
Gaemrik
mnÞrI EpnTIkgT½B
Gaemrik
- d -

RbFanKN³RbtiPUkm<úCa
htßelxa
Dit munñI

e)aHBump< vÚø kar

-

d

-

d

-

erobcMeFIeV nA
qñaM1966
AMS U.S. Army
- d - d eFIVenAPñMeBj éf¶TI 26 Ex tula qñaM 1985
RbFanKN³RbtiPUevotNam
htßelxa
lIv va:n;LWy
AMS (WQ).U.S. Army

-

្រពះ ជ
្រពះករ ុ
្រពះម

ររបស់

្រពះបទសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សីហនុ
ក ្រត ៃន្រពះ ជ

ច្រក កមពជ
ុ

ើ ូន
េផញជ

ឯកឧត្ដម ផ ំ

៉ ន់ដុង

ចុះៃថងទី ២៧ កញញ ឆនំ ១៩៩៩

្រពះករ ុ

្រពះបទសេម្ដច ្រពះនេ ត្ដម សីហនុ ្រពះម

ច្រកកមពុជ

ឯកឧត្ដម ផ ំ
ខញុំមនបីតិេ
េផញើ្រពះ ជ

៉ ន់ដុង ជទី្រស

មនស រ ីក យ និងម

ញ់ ប់

ក ្រត ៃន្រពះ ជ

នដ៏ខពង់ខពស់បំផុត

កិតិ្ដយស្របកបេ

យមេនសេញចតននឹករឮក និ ង

រ លិខិត មួយេនះ េដើមបីជ្រមបសួរសុខទុកខ ឯកឧត្ដមែដលជម

មិត្ដ ដ៏

ឧត្ដុងគឧត្ដមរបស់ខុំក
ញ ៏ដូចជ របស់ ្របជជនកមពុជ្រគប់រប
ូ ។
កនុងឱកសដ៏ក្រមេនះ ខញុំសូមសែម្ដងនូវម
ករុ
ទិគុណដ៏្រជលេ្រជ ចំេពះ មេនស
េញចតន មិ ត្ដភព ដ៏េ ម ះ្រសម័គ និង
មគគីភព ែដលឯកឧត្ដមែតងបនផ្ដល់ចំេពះ រូបខញុំ ក៏
ដូចជចំេពះ ្របជជនកមពុជ កនុងរយៈកលកន្លងមក ែដលេយើងនិង្របជជន េយើងទំងពីរ
ែតងែតរួបរួមកម្លំងគនជួយគនេទ វ ិញេទមក ្របេកៀក ម គនតស៊ូរ ំេ ះ្របេទស ជតិពី
ស្រតូវរួម រហូតបនេជគជ័យេរៀងៗខ្លួនដល់សព្វ ៃថងេនះ។
សននិសីទកំពូល ្របជជនឥណូ្ឌ ចិន េនទី្រកុងភនំេពញ ៃថងទី ០១ ែខ មីន ឆនំ១៩៦៥ និងទី
្រកុង កង់តុង ៃថងទី ២៥ ែខ េម
ឆនំ១៩៧០ ករចរចរ ងខញុំ និងឯកឧត្ដមផទល់េនទី្រកុង
េប៉កំងនឆនំ ១៩៦៤ និង ករជួបគនជបន្ដបនទប់មកេទៀត ក៏ដូចជេសចក្ដីែថ្លងករណ៍
របស់រណសិរ ជតិរ ំេ

ះេវៀត

ម ខងតបូង និងេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ របស់រ ្ឋ ភិបល
ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយេវៀត
ម ែដលឯកឧត្ដម ជ្របមុខ នឆនំ១៩៦៧ សុទធែត

បន បញ
ជ ក់ពីចំណងមិត្ដភព យុទធ

មគគីភព ្រពមទំងករទទួល

គ ល់ ្រពំែដនបចចុបបនន

របស់ កមពុជ និងេគរពអធិបេតយយ បូរណភពទឹកដី គនេទវ ិញេទមក។ ល់្រប
សន៍
្របកប េ យខ្លឹម
រ របស់ឯកឧត្ដម កនុងឱកសជួប្រប្រស័យជមួយខញុំកន្លងមកែតងែត
េធ្វើឱយខញុំមន ទំនុកចិត្ដ និងករកក់េក្ដជនិចច ចំេពះដំេ

ះ្រ

យនន ែដលទក់ទងេទ

នឹង ផល ្របេយជន៍ របស់្របេទសេយើងទំងពីរ ែដលជអនក ភូមិផងរបងជមួយគនដ៏ល្អ
និង េ

ម ះ្រតង់។

ឯកឧត្ដមជអនកធ្លប់សិក ្រ

វ្រជវយ៉ ងចបស់

ស់ ពី្របវត្ដិ

្រស្ដជូរចត់ របស់្របេទស

កមពុជ េយើងខញុំ េហើយឯកឧត្ដមបនក្លយេទជវ ីរជនមួយរូប ែដលបនខិតខំព្រងីកព្រងឹង
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មិត្ដភព យុទធ
រ ំេ

មគគីភព ជមួយ ្របេទស ទំងបី េនកនុងេ្រជយឥណូ្ឌ ចិនេយើងេនះ តស៊ូ
ះ្របេទសជតិបនេជគជ័យជ ថ ពរ េហើយកំពុង ក
ង្របេទស ម វ ិទយ
្រស្ដ

បេចចកេទសទំេនើបថមីេដើមបីឈនេទរកវឌ នភព និងសុភមងគល ឯកឧត្ដម គង់យល់ចបស់
អំពីភពចំបច់ែដល្របេទសេយើងទំងពីរ្រតូវមនែខ

្រពំែដនមួយសមភព យុតិ្ដធម៌ និង

មនផល្របេយជន៍ទំងសងខង។ ជំហរេនះេហើយែដលខញុំសេងកតេឃើញថ អនកដឹកនំរ ្ឋ
ភិបល េយើងទំងពីរ កំពុងយកចិត្ដទុក

ក់ចរចរកដំេ

ះ្រ

យ បញ
្ហ ្រពំែដន េដើមបីក

ងែខ ្រពំែដនមួយឱយក្លយ េទជែខ ្រពំែដនសន្ដិភព សន្ដិសុខ-សថិរភព-មិត្ដភព និង
សហ្របតិបត្ដិករ។ េឆ្ល តឱកសេនះែដរ ខញុំក៏សូមេកតសរេសើរ និងគំ្រទ េ យេ ម ះ
ចំេពះជំហរដ៏មុឹងម៉ ត់ ្របកបេ យសុឆនទៈ របស់ឯកឧត្ដមអគគ េលខធិករ គណបក
កុមុមយនីស្ដ េវៀត

ម េឡ ខ េភៀវ កនុងឱកសទស នកិចចេនកមពុជថមីៗ េនះ ែដលចង់ឱយ
បញ
្ហ ្រពំែដនៃន្របេទសេយើងទំងពីរ្រតូវបនេ ះ្រ
យចប់មុន ដំ
ច់ឆនំ ២០០០ េនះ
។
ក៏ប៉ុែន្ដកុងដំ
ន
េណើរករចរចនន េដើមបីកំណត់្រពំែដនសមុ ្រទ ៃន្របេទសេយើងទំងពីរេនះ
ខញុំបនទទួល របយករណ៍ថ េនមនករែខ្វងគំនិតគនេនេឡើយ ែដលចំបច់ខុំញយល់ថ
មនែត ឯកឧត្ដម ែដលជ ម
មិត្ដ របស់ខុំញេទ ែដលេ
កមនករេយគយល់បញ
្ហ
េហើយ

ចជួយត្រមង់ទិសឱយគណៈកមមករច្រមុះ កិចចករ ្រពំែដន្របេទសេយើងទំងពីរ មន

ពន្លឺកុងករែស្វ
ន
ងរកដំេ

ះ្រ

យមួយ សមេហតុសមផល ្រសប

ម ផល្របេយជន៍

របស់្របជជនេយើងទំងពីរ។
ឯកឧត្ដម ជទី ប់

នដ៏ខពង់ខពស់បំផុត កនុង្របវត្ដិ
្រស្ដកមពុជទឹកដីកមពុជេ្រកម ទំងមូល
បនបត់បង់រច
ួ េទេហើយ បនទប់មកេកះ្រតល់ែដល េវៀត
មឱយេឈមះថ ហ្វ៊ូ កុក និ ង
េកះមួយចំនួនែដលសថិតេន ខងតបូងែខ បនទត់ េ្រប៊វ ីេយ ក៏បន្ដបត់ េទៀតេ យ
រ
ចររបស់េ
កអគគេទ
ភិបលប ង
ំ ៃថងទី ៣១ ែខ មក ឆនំ ១៩៣៩ ។ មយ៉ ងវ ិញ
េទៀតកលពីឆនំ ១៩៦៤
េ

យ្រកុម ភូមិ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេពលេនះ បនយកែផនទីមួយែដលេបះពុមព

្រស្ដកមពុជ ែផ្អក

មែផនទីប ង
ំ របស់ Service Hydrographique ខនត

១,៣០០.០០០ ភជប់ជ មួយែផនទីដីេគកេទឱយអន្ដរជតិទទួល

គ ល់ និងបនតមកល់ទុក

េនអងគករសហ្របជជតិេនះ គឺេយើងបន គូសែខ ប្េរ ៊វ ីេយ ជ្រពំែដនសមុ្រទជមួ យ េវៀ
ត

មផងែដរ។ ែផនទី និងឯក

រទំងអស់េនះេហើយ ែដលអតីត ជរ ្ឋ ភិបល របស់

ខញុំ អតីត ជរ ្ឋ ភិបល
ធរណរដ្ឋ ្របជមនិតកមពុជ រដ្ឋកមពុជ និង ជរ ្ឋ ភិបល កមពុ
ជ បចចុបបនន កំណត់ថជ្រពំែដនបចចុបបនន របស់កមពុជ។ ដូេចនះេហើយ ខញុំយល់េឃើញថ
សម័យកលបចចុបបននេនះ ែដលសកលេ
កទំងមូលកំពុង ែស្វងរកករស្រមបស្រមួល
អំពី្រពំែដន េយើងគួរ យកែខ េ្រប៊វ ីេយេនះ េដើមបីខ័ណ្ឌ្រពំសីម ែដនសមុ្រទរបស់្របេទស
េយើងទំងពីរ
ចបស់

េដើមបីទុកឱយកូនេច

េយើង

ជំនន់េ្រកយ

ទទួលបននូវមរតកមួយដ៏

ស់ ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍ ្របេទស េរៀងៗខ្លួន។
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ជទីបញចប់ ខញុំសូមសែម្ដងនូវក្ដីសងឃឹមេជឿជក់ថ ្របេទសេយើងទំងពីរនឹងបន្ដ អនុវត្ដ គំរវូ ីរ
ភព របស់យុទធជន យុទធនរ ីេយើង េដើមបីរក មិត្ដភព
មគគីភព សហ្របតិបត្ដិករដ៏យូរ
លង់រ ង្របជជន និង្របជជតិ េយើងទំងពីរ ខិតខំក

ងែខ ្រពំែដនេគក និងសមុ្រទឱយ

បនេទជែខ ្រពំែដនមួយសន្ដិភព សន្ដិសុខ សថិរភព មិ ត្ដភព និងសហ្របតិបត្ដិករ ឱយ
បនមុនឆនំ ២០០០ ្រសប

មបំណង្របថន របស់្របជជនេយើងទំងពីរ។

សូមឯកឧត្ដមទទួលនូវករនឹករលឹក និងករ ប់

ន្របកបេ

យមេនសេញចតន ជភតរៈ

ដ៏ខពង់ខពស់ បំផុតពីខុំ។
ញ
ំ
េធ្វើេន្រពះបរម ជ ង

ជធនីភំេន ពញ ៃថងទី ២៧ ែខ កញញ ឆនំ ១៩៩៩
្រពះហស្ដេលខ

នេ ត្ដម សីហនុ
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សនធិសញ
ញ បំេពញបែនថម
រ
្រពះ ជ

ច្រកកមពជ
និង
ុ

ង
ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

េទេលើសនធិសញ
ញ កំណត់្រពំែដនរដ្ឋ ឆន ំ ១៩៨៥

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ
និយមេវៀត
ម (ែដលតេទ េនះេ

ច្រកកមពុជ និងរ ្ឋ ភិបល ៃន
ធរណរដ្ឋ សងគម
ថ “ភគីគូសនយទំងពីរ”) កនុងេគលបំណង ក
ង

ែខ ្រពំែដនសន្ដិភព សន្ដិសុខ សថិរភពយូរអែង្វងរ ង ្របេទសទំងពីរ េ

យ ឈរេលើមូល

្ឋ ន េគរពឯក ជយ អធិបេតយយភព និងបូរណភពែដនដី មិនេ្រជ តែ្រជក កិចចករៃផទកុនង

របស់គនសហ្របតិបត្ដិករេសមើភព កនុងករេគរព ដល់ផល្របេយជន៍គន េទវ ិញេទមក
េដើមបីរក និង បេងកើនទំនក់ទំនងជិតខងល្អ និង
មគគី មិត្ដភពជ្របៃពណី រ ងប្រេទស
ទំងពីរ។
កនុងេគលបំណងបញចប់ឱយបនឆប់ដំេណើរករខ័ណ្ឌសីម និងេបះបេងគល្រពំែដនរួម ៃន
្របេទសទំងពីរ។
សេម្ដច ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង ឯកឧត្ដម ផន
នយករដ្ឋម្រន្ដី

ៃន

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម

៉ ន់ ខយ

បនសេ្រមចចុះហតថេលខេលើ

សនធិសញញបំេពញបែនថម ស្ដីពីករកំណត់្រពំែដនេគក រ ង្រពះ ជ
ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត
េដើមបី សំែដងករែកស្រមួលទំង
សញញកំណត់្រពំ ែដនរដ្ឋ រ ង

ម (ែដលតេទេនះេ

ច្រក កមពុជ និង
ថ “សនធិសញញបំេពញ បែនថម”)

យ េទេលើែខ ្រពំែដន ែដលបនកំណត់ កនុងសនធិ
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង
ធរណរដ្ឋ សងគម

ម ចុះហតថេលខៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ ឆនំ ១៩៨៥ (ែដល តេទេនះេ
ថ “ សនធិ
សញញកំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ ”) ភគីទំងពីរបនឯកភពគនេលើ ្របករដូចតេទ ៖
និយមេវៀត

្របករ១
ភគីគូសនយទំងពីរបនឯកភពអនុម័តយកេគលករណ៍ និងករេ
េ

ះ្រ

យ មួយចំនួន

យឈរេលើ មូល ្ឋ ន ៃនសនធិសញញកំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ េដើមបីែកស្រមួលទិសេដើរ

ៃនែខ ្រពំែដនេគកេនតំបន់ មួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖
១- ភគីគូសនយទំងពីរ បនឯកភពគនអនុវត្ដ
ស្ដីពី ្រពំែដនេដើរ
បេ

មេគលករណ៍ និងករអនុវត្ដអន្ដរជតិ

មទេន្ល ឬផ្លូវទឹក េដើមបីកំណត់ែខ ្រពំែដនេដើរ
្ដ យ្រពំែដន េគកទំងមូល ៃន្របេទសទំងពីេនះគឺៈ
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មទេន្ល ឬ ផ្លូវទឹក េន

ម

- ចំេពះកំ
េដើរ

ត់្រពំែដនទឹក

ចេធ្វើន ចរបន ែខ ្រពំែដន្រតូវ

ម បនទត់្រទូង ៃនផ្លូវទឹកេនះ។

- ចំេពះកំ
េដើរ

មែ្រពក សទឹង ែដលមិន

ត់្រពំែដនទឹក

មែ្រពក សទឹង ែដល

ចេធ្វើន ចរបន ែខ ្រពំែដន េនះ្រតូវ

ម បនទត់្រទូង ៃន្រជលងទឹកេ្រជ។

េគលករណ៍ខងេលើ្រតូវបនបង្ហញជក់ែស្ដងដូចខងេ្រកម ៖
១-១- ទី

ំងជក់

ក់របស់បនទត់្រទូងៃនផ្លូវទឹកសំខន់ ឬ ្រជលងទឹកេ្រជ ែដល

ចេធ្វើ

ន ចរបន និងកមមសិទីធ េកះ ដីដុះ និង្រចំងបក់ កនុងផ្លូវទឹក សទឹង ែ្រពក ទេន្ល នឹង្រតូវ
កំណត់ េ យភគីគូសនយ ទំងពីរកនុងេពលដំេណើរករខ័ណ្ឌសីម និងេបះបេងគល្រពំែដ
ន។

លកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ សំខន់ ស្រមប់ឱយនិយមន័យដល់ផូវទឹ
្ល កសំខន់ គឺមរ ិមណទឹក ៃនកំពស់
ទឹកមធយម។
ែដល
េ

លកខណៈវ ិនិច័ឆយ

សំខន់ស្រមប់ឱយនិយមន័យដល់្រជលងទឹកេ្រជសំខន់

ចេធ្វើន ចរបន គឺជេ្រមទឹក ៃនជ្រលងទឹកេ្រជែដល

ទឹកេនះនឹង្រតូវពិចរ

ថ្លឹងែថ្លង េ

េកង របស់្រជលងទឹកេ្រជ ែដល
សំខន់ ែដល

ចេធ្វើន ចរបន េហើយជំ

យមន ករគួបផ ំជមួយនឹងទទឹង និងកំៃនែខ

ចេធ្វើន ចរបន។ បនទត់្រទូង ៃន្រជលងទឹកេ្រជ

ចេធ្វើន ចរបន គឺជបនទត់្រទូង ៃនៃផទទឹកែដល សថិតេនចេន្លះែខ បនទត់

ពីរ ែដលមនជេ្រមទឹកេសមើគន េហើយែដលែខ បនទត់ទំងពីរេនះ ជខ្ែសបនទត់កំណត់
្រជលងទឹកេ្រជ សំខន់ែដល

ចេធ្វើន ចរបន ។

១-២- កនុងករណីែដលពុំមនករ្រពមេ្រព ង រ ងភគីគូសនយទំងពីរេទ ករែ្រប្របួល
មួយែដល
ចេកើតមនេឡើង ចំេពះផ្លូវទឹក សទឹង ែ្រពក យកេធ្វើជែខ ្រពំែដនេនះ ពុំ

ច

េធ្វើឱយមនករផ្លស់ ប្ដូរដល់ទិសេដើររបស់ែខ ្រពំែដន ពុំជះឥទធិពលដល់្រទង់្រទយ ៃនែខ
្រពំែដន ឬ ដល់កមមសិទិៃធ នេកះ និងដីដុះថមីេនះេឡើយ។ ចំេពះេកះ និងដីដុះ ែដលេទើ ប
នឹងេកើតមនេឡើងថមីកុនងផ្លូវទឹក ែដលយកេធ្វើជ ែខ ្រពំែដន េ្រកយេពលែដលែខ ្រពំែដន
េនះ្រតូវបនកំណត់
កំណត់េទ

េនេលើដីជក់ែស្ដង

រួចេហើយកមមសិទិធេកះ

និងដីដុះេនះនឹង្រតូវ

ម ែខ ្រពំែដនដូចបនបញ
ជ ក់េនេលើដីជក់ែស្ដង។ ចំេពះេកះ និង ដីដុះ

ែដលេទើបនឹងេកើតមនេឡើងថមី េហើយសថិតេនេលើែខ ្រពំែដន ែដលបនកំណត់េន េលើដី
ជក់ែស្ដង រួចេហើយ េនះ ភគីគូសនយទំងពីរ នឹងពិភក េលើករកំណត់កមមសិទិធេកះ និ ង
ដីដុះេនះ េ

យឈរ េលើមូល ្ឋ ន េសមើភព និងសម្រសប ។

១-៣- កនុងករណីជួបករលំបក កនុងករអនុវត្ដ មេគលករណ៍ទំង
យខងេលើ ភគី គូ
សនយទំង ពីរ នឹងពិភក គនរកដំេ
ះ្រ
យសម្រសបមួយ ែដលភគីគូសនយទំងពីរ
ចទទួលយកបន។
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២- កនុងដំ
ក់កល េ ះ្រ
យបញ
្ហ ្រពំែដនេគករ ងកមពុជ និងេវៀត
ម េដើមបី
កំណត់ ទិសេដើរ ៃនែខ ្រពំែដន េនតំបន់ទំង្របំមួយ (០៦) កែន្លង ែដលភគីគូសនយទំង
ពីរ េនមនទស នៈែខ្វងគន កនុង សម័យ្របជុំ ៃនគណៈកមមករចំរះ
ុ ្រពំែដនកនុងឆនំ ១៩៩៩
និង ២០០០ ភគីគូសនយទំងពីរបនឯកភពគន ែផ្អកេលើ េគលករណ៍ដូចតេទេដើមបីពិនិ
តយ និងអនុវត្ដ ៖
- ប

្ដ េគលករណ៍មូល ្ឋ នចបប់ ែដលរដ្ឋបល

ងែខ ្រពំែដន េគកកមពុជ - េវៀត

និគម បនេ្របើ្របស់កុនងករ ក

ម។

- ករ្រគប់្រគងពិត្របកដ និងករកន់កប់ជក់ែស្ដងរបស់្របជជនជេ្រចើនជំនន់ ។
-

ថ នភពភូមិ

្រស្ដ

នេលខ្រសបេទ នឹងប

្ដ េគលករណ៍ចបប់ និងករអនុវត្ដន៍

អន្ដរជតិ ស្រមប់អនុវត្ដ កនុងករកំណត់ទិសេដើរ ៃនែខ ្រពំែដនេទ
ដូចជែខ ែបងែចកទឹក ែខ ជួរកំពូលភនំ ែខ រយៈកំពស់ ។ល។

មស

្ឋ នដី េផ ងៗ

្របករ២
១- ្របករ១ ៃនសនធិសញញកំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ ្រតូវបនែកស្រមួល នូវកំ

ត់្រពំែដន

្របំមួយ (០៦)កែន្លង ដូចបនបញ
ជ ក់ខងេ្រកម ៖
១-១- កំ

ត់្រពំែដនេនតំបន់ជប់នឹងឃុំ

និងឃុំ ម៉ូ ៉ យ ្រសុក

ថី េខត្ដកនទុំ- េវៀត

ែវងេ្រកម ្រសុក

ែវង េខត្ដ រតនគីរ ី-កមពុជ

ម ផទំងែផនទី DAKTO 148w Bonne ខនត

១,១០០.០០០ អមសនធិសញញ កំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ ្រតង់ តំបន់មិនទន់គូសែផនទី
ែដលផគុំមិនសុីគន ជមួយផទំងែផនទី YALY 156W Bonne ខនត ១,១០០.០០០ អមសនធិ
សញញ កំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ ភគីគូសនយទំងពីរ េយង ម ខ្លឹម
រែស្ដង េឡើងេន
េលើែផនទី UTM ខនត១,៥០.០០០ ផទំង PHUM KHAM DORANG 6437 I អម សនធិសញញ
កំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ បនឯកភពែកស្រមួលនូវកំ

ត់្រពំែដនដូចខងេ្រកម ៖

“... ពីចំណុច A េនកែន្លងអូរែបកជបីគមនេឈមះ េឡើងប្រញ
ច ស់

មែខ ទឹកទឹកហូរៃន អូរ

េនះដល់ ចំណុច B “។
កំណត់្រពំែដនែកស្រមួលដូចបនែចងខងេលើ ្រតូវែស្ដងេឡើង

មគំនូសពណ៌្រកហម េន

េលើប្លង់ែផនទី ខនត ១,៥០.០០០ ជឧបសមព័នធ១ ៃនសនធិសញញបំេពញបែនថមេនះ។
១-២- កំ

ត់្រពំែដនេនតំបន់ជប់នឹងឃុំញ៉ង ្រសុកអណូ ្ដ ងមស េខត្ដរតនគីរ ី-កមពុជ និង

ឃុំ េអៀអរ ្រសុកជីប៉ (េអៀ្រ

គ យ) េខត្ដហ

យ-េវៀត

ម េ

យែផនទី ២ផទំង ៃន

ែផនទី Bonne ខនត ១,១០០.០០០ ផទំង YALY 156w និងផទំង BO KHAM 164w អមសនធិ
សញញកំណត់្រពំ ែដន ឆនំ១៩៨៥ែដលផទំងែផនទីផុំម
គ ិនសុីគន ភគីគូសនយទំងពីរ េយង
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មខ្លឹម

រែស្ដងេឡើងេនេលើែផនទី UTM ខនត១,៥០.០០០ ផទំង PH THONG 6436 I

អមសនធិសញញកំណត់្រពំែដន ឆនំ ១៩៨៥ បនឯកភពែក ស្រមួលនូវកំ

ត់ ្រពំែដនដូច

ខងេ្រកម ៖
“... ពីចំណុច A េនកែន្លង្របសព្វអូរគមនេឈមះ និងែ្រពក
ែ្រពក

ំ

ន្ដេដើរ

មបេ

កំ

ថី រហូតមកដល់ ចំណុច្របសព្វៃនែ្រពក
្ដ យទេន្លេស

ន

ំ

ំ

ថី ែខ ្រពំែដន េដើរ

ថី និងទេន្លេស

ន េហើយប

រហូតដល់ចំណុច

ត់្រពំែដនែកស្រមួលដូចបនែចងខងេលើ

ម
B“។

្រតូវបនែស្ដងេឡើង

មគំនូស

ពណ៌

្រកហម េនេលើប្លង់ ែផនទី ខនត ១/៥០.០០០ ជឧបសមព័ន២ ៃនសនធិសញញបំេពញបែនថម
េនះ។
១-៣- កំ

ត់្រពំែដនេនតំបន់ជប់នឹងឃុំែ្រសហ៊ុយ ្រសុកេកះែញក េខត្ដមណ្ឌលគីរ ី-កមពុ

ជ និង ឃុំេអ៊ៀប៊ុង ្រសុកេអ៊ៀស៊ុប និងឃុំក្រង
ុ

្រសុកប៊ួនដួង េខត្ដ

ក់

ក់-េវៀត

ម

េនេលើែផនទី ២ ផទំង ៃនែផនទី Bonne ខនត ១/១០០.០០០ KOMAYOL 172w និងផទំង
BAN DON 181w អមសនធិ សញញកំណត់្រពំែដន ឆន ក ំ ១៩៨៥ ែដលផ្ដុំ មិនសុីគន ភគីគូ
សនយទំងពីរេយង មខ្លឹម
រែស្ដងេឡើង េនេលើ ែផនទី៣ផទំង ៃនែផនទី UTM ខនត ១/
៥០.០០០ ផទំង YALOP 6535 IV, YOK MBRE 6535 III និង MEREUCH 6435 II អមសនធិ
សញញកំណត់ ្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ បនឯកភពែកស្រមួល នូវកំ

ត់ ្រពំែដនដូចខងេ្រកម

៖
“... ពីចំណុច A ែខ ្រពំែដនេដើរ
េហើយបន្ដ េដើរ

ម បេ

មែខ បនទត់្រតង់មកជួបនឹងចំណុច B ៃនែ្រពកគមនេឈមះ

្ដ យផ្លូវទឹក ៃនែ្រពកគមនេឈមះេនះ រហូតដល់ទេន្លែ្រសពក” ។

ភគីគូសនយទំងពីរបនឯកភពគន េដើមបីែកស្រមួលែខ បនទត់្រពំែដនកនុងកំ

ត់េនះ កនុង
េពលពិនិតយ េផទ ងផទត់ ករគូសចម្លងែខ បនទត់្រពំែដនពីែផនទី Bonne ខនត ១/១០០.០០០
មកេលើែផនទី UTM ខនត ១/៥០.០០០។
កំ

ត់្រពំែដនែកស្រមួលដូចបនែចងខងេលើ

្រតូវបនែស្ដងេឡើង

មគំនូស

ពណ៌

្រកហម េនេលើប្លង់ ែផនទីខនត ១/៥០.០០០ ជឧបសមព័នធ៣ ៃនសនធិសញញបំេពញបែនថម
េនះ។
១-៤ កំ

ត់្រពំែដនេនតំបន់ជប់នឹងឃុំក្អមសំណ ្រសុកេលើកែដក និងឃុំែ្រពកៃ្រជ ្រសុក

េកះធំ េខត្ដក
នភូ េខត្ដ

្ដ ល-កមពុជ និងឃុំវ ិញេសឿង និងឃុំភូឡុក ្រសុកតិនចូវ និងឃុំ ភូហុីវ ្រសុក
នយ៉ ង-េវៀត
ម (តំបន់ចេន្លះទេន្លេមគងគ និងទេន្លប
ក់) ភគីគូសនយ

ទំងពីរ និងេយង
ែកស្រមួលកំ

ម លទធផលចុះ្រតួតពិនិតយ េទ្វភគីេនេលើភូមិ

ត់ែខ ្រពំែដនឱយ្រសប

្រស្ដ ជក់ែស្ដង េដើមបី

ម ចំណុច ២ ្របករ១ ៃន សនធិសញញ បំេពញ

បែនថមេនះ ។
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១-៥ កំ

ត់្រពំែដនពីរកំ

ត់េនតំបន់ជប់ នឹងឃុំែ្រពកៃ្រជ (េកះគគី) និង ឃុំសំេពពូន

(ែ្រពកប៊ិញយី) ្រសុកេកះធំ េខត្ដក
នភូ េខត្ដ

្ដ ល-កមពុជ និងឃុំខញ់ ន និង ឃុំខញ់ប៊ិញ ្រសុក
ម ភគីគូសនយទំងពីរ េ យេយង មខ្លឹម
រ ែដល

នយ៉ ង-េវៀត

បនែស្ដងេឡើងេនេលើែផនទី UTM ខនត ១/៥០.០០០ ផទំង េទណ TAN CHAU 6030 IV
អមសនធិសញញកំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ បន ឯកភពែកស្រមួល កំ

ត់្រពំែដន ដូចខង

េ្រកម ៖
“... ពីចំណុច A ែខ ្រពំែដនេដើរប្រញ
ច ស់ែខ ទឹកទេន្លប
្របសព្វ ៃនទេន្លប

ក់ (ហូវយ៉ ង) ដល់ចំណុច

ក់ (ហូវយ៉ ង) និងែ្រពកប៊ិញយី េហើយបន្ដេដើរ

មបេ

្ដ យ ែ្រពកប៊ិ

ញយី រហូតដល់ចំណុច B”។
កំ

ត់្រពំែដនទំងពីរ ែដលបនែកស្រមួលកនុងចំណុចខងេលើេនះ ្រតូវបនែស្ដង េឡើង

ម គំនូសពណ៌ ្រកហមេនេលើ ប្លង់ែផនទីខនត ១/៥០.០០០ ជឧបសមព័នធ៤ ៃនសនធិសញញ
បំេពញបែនថមេនះ។
២- កំ

ត់្រពំែដនេនតំបន់ជប់នឹងឃុំ

ក្វងជិក ្រសុក

ក់រឡឹប េខត្ដ

ក់

ក់

ក់ (

ំ ្រសុកអូរ ង
ំ េខត្ដមណ្ឌលគិរ ី-កមពុជ និង ឃុំ

ក់នង)-េវៀត

ម ភគីគូសនយទំងពីរ បន

ឯកភពគនបន្ដករពិភក ។
្របករ ៣
េដើមបីបងកលកខណៈងយ្រសួល

ដល់ករងរបេចចកេទស

ស្រមប់ស្រមួលដល់ដំេណើរករ

ករងរ ខ័ណ្ឌសីម និង េបះបេងគល្រពំែដនេគក ភគីគូសនយទំងពីរបនឯកភពគន ៖
១- ្រកុមជំនញបេចចកេទសៃនភគីនីមួយៗ នឹងពិនិតយ នឹងេធ្វើករេផទ ងផទត់ជឯកេ

ភគី

ៃនករចម្លងេឡើងវ ិញ នូវែខ ្រពំែដនពីែផនទី Bonne ខនត ១/១០០.០០០ របស់្រកុម ភូមិ
្រស្ដឥណូ ្ឌ ចិន អមសនធិ សញញកំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ មកេលើែផនទី UTM ខនត ១/

៥០.០០០ អមសនធិសញញកំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥។ ្រកុមជំនញបេចចកេទស ៃន ភគីគូស
នយទំងពីរនឹងជួប្របជុំគនេនដំ

ច់ឆនំ ២០០៦ េដើមបីេធ្វើ ករពិនិតយេ្រប បេធៀប លទធផល

ករងរ របស់ខួ្លននិងេលើកេឡើងនូវដំេ
ច្រមុះពិនិតយ និងសេ្រមច។ ចំេពះប

ះ- ្រ

យបេចចកេទស

ក់ជូនេទ គណៈកមមករ

្ដ តំបន់ែដលភគីគូសនយទំងពីរមិនទន់ ឯកភព

គន េទេលើលទធផល ៃនករេ្រប បេធៀប ឬេទេលើដំេ

ះ្រ

យ បេចចកេទស ែខ ្រពំែដន

កនុងតំបន់ទំងេនះ នឹងគមន ែ្រប្របួលអ្វីេឡើយ ដូចបនកំណត់េនេលើែផនទី Bonne ខនត
១/១០០.០០០។
២- ភគីេវៀត

មនឹងជួយភគីកមពុជេបះពុមភេឡើងវ ិញនូវែផនទី UTM ខនត ១/៥០.០០០

ចំនួន ៤០ ផទំង ែដលមន

នេលខដូចគននឹងែផនទី UTM ខនត ១/៥០.០០០ អមសនធិ

សញញ កំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ ជ្របំ (០៥)ចបប់។
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៣- េរៀបចំកិចច្របជុំគណៈកមមករច្រមុះកិចចករ្រពំែដន និង ថនក់ជំនញេដើមបីអនុវត្ដ កិចចករ
ខ័ណ្ឌសីម និង េបះបេងគល្រពំែដនេលើដីជក់ែស្ដង (ចប់ពី្រតីមសទី ១ ឆនំ ២០០៦ រហូត
ដល់្រតីមសទី២ ឆនំ ២០០៨)។
៤- ភគីទំងពីរនឹងខិតខំេធ្វើយ៉ង

េដើមបីឱយកិចចករខ័ណ្ឌ្រពំសីម និងេបះបេងគល្រពំ

ែដន េនេលើដី ជក់ែស្ដង ឱយបនឆប់មុនដំ
នេលខតំបន់្រពំែដន

រ ង

ច់ែខធនូ ឆនំ ២០០៨ នឹងរួមគន ផលិតែផនទី

្របេទសទំងពីរ

ស្រមប់បញ
ជ ក់ពីលទធផលករងរេបះ

បេងគល និងខ័ណ្ឌសីមេលើដីជក់ែស្ដង េដើមបីផលិត ែផនទី្រពំែដន ផ្លូវកររ ង្របេទសទំង
ពីរ។
៥- រហូតដល់េពលែដលករងរខ័ ណ្ឌសីម និងេបះបេងគល្រពំែដនមិ នទន់្រតូវបនបញចប់
េទេនះករ ្រគប់្រគងែខ បនទត់្រពំែដន នឹងបន្ដអនុវត្ដ
១៧ ែខ មក

មេសចក្ដី្របកសព័ ត៌មន ចុះៃថងទី

ឆនំ ១៩៩៥ របស់នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្របេទសទំងពីរ។

្របករ ៤
ភគីគូសនយទំងពីរ ឯកភពសេ្រមចផ្ដល់ភរកិចច ឱយគណៈកមមករច្រមុះកិចចករ្រពំែដន នូវ
ភរកិចច ដូចតេទ ៖
១- បេងកើតប្លង់េមស្រមប់អនុវត្ដែផនករករងរខ័ណ្ឌសីម និងេបះបេងគល្រពំែដន រួមែដល
េ

ថ ” ែបបបទបេចចកេទស ” ឱយបនមុនដំ

ច់ឆនំ២០០៥ ។

២- េធ្វើករេបះបេងគល ខ័ណ្ឌសីមទូទំង្រពំែដនេគកកមពុជ-េវៀត

ម ដូចមនែចង កនុង
្របករ ១ ៃន សនធិសញញ កំណត់្រពំែដនឆនំ ១៩៨៥ និង ្របករ១ ្របករ២ និង្របករ៣ ៃន
សនធិសញញបំេពញ បែនថមេនះ។
៣- ផលិតែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ រ ង្រពះ ជ
ត

ម។

ច្រកកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយម េវៀ

៤- េធ្វើពិធី

រ ស្ដីពីករេបះបេងគល ខ័ណ្ឌសីម្រពំែដនេគក រ ង្របេទសទំងពីរ រូមមន

ប

រ លំអិតស្ដីពី្រពំែដន ប

្ដ ឯក

្ដ បេងគល្រពំែដន និងែផនទី្រពំែដនរ ង្របេទស

ទំងពីរ សែម្ដងេឡើង នូវទិសេដើរ ៃនែខ ្រពំែដន ទី
េ
ពិធី

ំងបេងគល្រពំែដន សថិតេន

មប

្ដ យ ្រពំែដនទំងមូល។
រ

ស្ដីពីករេបះបេងគលខ័ណ្ឌសីម្រពំែដនេគក

នឹងជែផនកមួយ

ៃនសនធិសញញ

កំណត់្រពំែដន ឆនំ ១៩៨៥ និងសនធិសញញបំេពញបែនថមេនះ។ ែផនទី្រពំែដនរ ង្របេទស
ទំងពីរដូចមនែចងខងេលើ កនុង កយ ខ័ណ្ឌ៣ ៃន្របករេនះនឹងជំនួស ែផនទី Bonne ខនត
១,១០០.០០០ ចំនួនៃមភ្របំមួយផទំង (២៦) និងែផនទី UTM ខនត ១,៥០.០០០ ចំនួន
ែសសិបផទំង (៤០) អមសនធិសញញកំណត់្រពំែដន ឆនំ ១៩៨៥ និងប្លង់ ទំងបួន(០៤) អម
សនធិ សញញបំេពញបែនថម។
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្របករ ៥
កនុងករណីមនករែខ្វងគំនិតគន កនុងករបក្រ
យ ឬករអនុវតន្ដ៍ខុសគន
មួយ េទនឹង
ខ្លឹម
រ ៃនសនធិសញញបំេពញបែនថមេនះ ភគីគូសនយទំងពីរ នឹងេ ះ្រ
យគនេ យ ស
ន្ដិវ ិធី

មរយៈករ ពិេ្រគះ ពិភក

និងករចរច។

្របករ ៦
សនធិសញញបំេពញបែនថមេនះ នឹង្រតូវបនផ្ដល់សចចប័ន នឹងចូលជធរមន ចប់ពីៃថងផ្លស់
ប្ដូរ លិខិតុបករណ៍ សចចប័ន ែដលនឹង្រប្រពឹត្ដេទេនទី្រកុងភនំេពញ។
ឧបសមព័នធទំងបួន (០៤)ៃនសនធិសញញ
នឹងជែផនកមួយភជប់េទ នឹងសនធិសញញបំេពញ
បែនថមេនះ។
េធ្វើេន

ណូយ ៃថងទី១០ ែខតុ

ឆំ២០០៥ ជពីរចបប់ ជភ

ែខមរ េវៀត

ម និងប ំ
ង។

អតថបទទំង បីេនះមនតៃម្លេសមើគន។ កនុងករណីមនករបក្រ
ប ង
ំ នឹង្រតូវយកមកេធ្វើជ ឯក
រេគល។
កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល
ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ
ហតថេលខ

ៃន

យេផ ងគន អតថបទភ

កនុងនមរ ្ឋ ភិបល
ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត
ហតថេលខ

ហ៊ុន ែសន

ផន

នយករដ្ឋម្រន្ដី

៉ ន់ ខយ

នយករដ្ឋម្រន្ដី
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ម

នស/រកម/១១០៥/០៣៩

្រពះ ជ្រកម
េយើង

្រពះករ ុ
សមនភូមិជតិ
ជន សមូេ

្រពះបទសេម្ដច្រពះបរមនថ នេ ត្ដម សីហមុនី
សន រកខតខត្ដយ
ិ
េខម រដ្ឋ ្រស្ដ ពុទធិ្រនទធ ម

ភស កមពជឯក
ជរដ្ឋបូរណសន្ដិ សុភមងគ
ុ

ក ្រត េខម

សិរ ីវិបុ

េខម

្រសីពិ ្រស្ដ ្រពះេច្រកុងកមពុជធិបតី

- បន្រទង់យល់រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ
- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះៃថងទី ១៥ ែខ កកក
២០០៤ ស្ដីពីករ ែតង

ច្រកកមពុជ
- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទី ២០ ែខ កកក

ឆនំ

ំង ជរ ្ឋ - ភិបល ៃន្រពះ ជ

ឆនំ ១៩៩៤ ែដល

្របកស ឱយេ្របើចបប់សីព
្ដ ីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្ដេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្ដី
- បន្រទង់យល់្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៩ ចុះៃថងទី ២៤ ែខ មក

ឆនំ ១៩៩៦

ែដល្របកស ឱយេ្របើ ចបប់សីព
្ដ ី ករបេងកើតទីសីក
្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដី
- បន្រទង់យល់លិខិតេលខ៣៣៨,១១០៥,ពស,នវ ចុះៃថងទី ២៥ ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០០៥
របស់្រពឹទធសភ
- បន្រទង់យល់លិខិតេលខ១២៧៥រស ចុះៃថងទី ២៥ ែខ វ ិចឆិក ឆនំ២០០៥ របស់ រដ្ឋសភ
- បន្រទង់យល់េសចក្ដី្រកបបងគំទូលថ្វយ របស់សេម្ដច្របធន្រពឹទធសភ សេម្ដច្រកុម្រពះ
្រពះ្របធនរដ្ឋសភ សេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងរបស់ ឧបនយករដ្ឋ
ម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីសី្ដ ករគណៈរដ្ឋម្រន្ដី

្របកសឱយេ្របើ
ចបប់សីព
្ដ ីករអនុម័តយល់្រពមេលើសនធិសញញបំេពញបែនថមរ ង
និង

ធរណរដ្ឋ សងគមនិយម េវៀត

្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ
ម េទេលើសនធិសញញកំណត់្រពំែដនរដ្ឋ ឆនំ ១៩៨៥

ែដលរដ្ឋសភបនអនុម័តកលពី ៃថងទី ១១ ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០០៥ នសម័យ្របជុំរដ្ឋសភ
េលើកទី៣ នីតិកលទី ៣ និងែដល្រពឹទធសភបន អនុម័តយល់្រសបេលើទ្រមង់ និងគតិ ៃន
ចបប់េនះទំង្រសុង កលពីៃថងទី ២៥ ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០០៥ នសម័យ ្របជុំេពញអងគេលើកទី
១០ នីតិកលទី ១ ែដលមនេសចក្ដីទំង្រសុងដូចតេទេនះ ៖
ចបប់ ស្ដព
ី ី
ករអនុម័តយល់្រពមេលើសនធិសញ
ញ បំេពញមែនថម
រ

ង្រពះ ជ

ច្រកកមពជ
និង
ុ

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

េទេលើសនធិសញ
ញ កំណត់្រពំែដនរដ្ឋឆន ំ១៩៨៥
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ម

ម្រ

១-

អនុម័តយល់្រពមេលើសនធិសញញបំេពញបែនថម រ ង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ និង
ធរណ
ម េទេលើសនធិសញញកំណត់្រពំែដនរដ្ឋឆនំ ១៩៨៥ េហើយែដសនធិ

រដ្ឋសងគម និយមេវៀត

សញញបំេពញបែនថមេនះ ្រតូវបនចុះហតថេលខេនទី្រកុង
នៃថងទី ១០ ែខ តុ
ម្រ

ឆនំ ២០០៥ េ

ម

យមន អតថបទទំង្រសុងភជប់មកជមួយ េនះ។

២ច្រកកមពុជ ្រតូវបន្ដ ល់នីតិវ ិធីេដើមបីអនុវត្ដសនធិសញញេនះ។

ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ
ម្រ

ណូយ ្របេទសេវៀត

៣-

ចបប់េនះ ្រតូវ្របកសជករ្របញប់។
ំ ជធនីភំនេពញ ៃថងទី ៣០ ែខ វ ិចឆិក ឆនំ២០០៥
េធ្វើេន្រពះបរម ជ ង
ពរល.០៥១១.៥១៣

្រពះហស្ដេលខ និង ្រពះ ជលញឆករ

នេ ត្ដម សីហមុនី
បនយកេសចក្ដី្រកបបងគំុទូល បនយកេសចក្ដី្រកបបងគុំទូល បនយកេសចក្ដី្រកបបងគុំទូល
ថ្វយ

សូម

ថ្វយ

យ្រពះហស្ដេលខ
្រពះម

ក ្រត

សូម

ថ្វយ

យ្រពះហស្ដេលខ
្រពះម

សូម

ក ្រត

យ្រពះហស្ដេលខ
្រពះម

ក ្រត

្របធន្រពឹទធសភ

្របធនរដ្ឋសភ

នយករដ្ឋម្រន្ដី

ហតថេលខ

្រពះហតថេលខ

ហតថេលខ

ជ សុម
ី

នេ ត្ដម រណឬទធិ

ហ៊ុន ែសន

បនជ្រមបជូនសេម្ដចនយករដ្ឋម្រន្ដី
ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដីទទួលបនទុកទីសីក
្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដី
ហតថេលខ
សុខ
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ន

