ឯកសារក្រៅផ្លូវការ

អង្គជំនំជម្រះសាលាដំបង្
ូ

សេចក្តីេសង្េបសាលម្ក្រ
េំណំស ឿង្ ០០២/០២

ថ្ងៃទី១៦ ខែ វច្ឆកាកា
ិ ្នាំ២០១៨

សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

មាតិកា
សេចក្តីេសខេបសាលក្រមេំណំស ឿខ ០០២/០២
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១.៣.៤. កា កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមនសសជាក់លាក់ ................................. ១៧
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១.៣.៤.២. ជនជាតិរវៀតណាម....................................................... ១៩
១.៣.៤.៣. ពទធសាសនិក............................................................. ២២
១.៣.៤.៤. អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ ............................. ២២
១.៣.៥. កា រចញបទបញ្ញាសតីពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ .............................. ២៣
១.៣.៦. សេឧក្កិដក
ា មែ ួម ................................................................ ២៤
១.៤. កា ទទួេខសក្តូវក្ពេែទណឌជាេកេណៈបគ្គេ បស់ជនជាប់រោទ................... ២៦
១.៤.១. កា ទទួេខសក្តូវ បស់ នួន ជា .................................................. ២៦
១.៤.២. កា ទទួេខសក្តូវ បស់ រខៀវ សំ្ន ........................................... ៣២
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រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ

1

សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

សេចក្តីេសខេបសាលក្រមេំណសំ ឿខ ០០២/០២
១.១. រសចកតរី ្តម
ើ និងក្បវតតស
ិ ណ
ំ រំ ឿងរោយសរងេប

1>
រ ឿង

ខាងរក្កាមរនះ
០០២/០២។

គ្ឺជារសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងសំណំ

សំអាងរេតខដេម្លនអានភាពតម្ាូវចាប់ម្លនស រស រៅកនុងសាេក្កម

រពញរេញជាលាយេកេណ៍អកស

ខដេនឹងម្លនជាភាសាខខែ

ភាសាអង់រគ្ាស និងភាសាបារំង

រៅរពេរវលាសមក្សបខាងមខ។ ជាបញ្ញាបឋម អងគជំនំជក្មះកត់សម្លគេ់ថា កនុងចំរណាមបញ្ញា
ោំងឡាយ

ភាគ្ីបានរេើករ ើងអំពីបញ្ញាន្ទន្ទពាក់ព័នន
ធ ឹងកា ជូនដំណឹងអំពីកា រោទក្បកាន់

និង

វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២។ អងគជំនំជក្មះ រោះក្សាយសំរណើសោ
ំ ង
ំ
អស់រនះ រោយេមអិតរៅកនុងសាេក្កមរពញរេញជាលាយេកេណ៍អកស ។

2>

សំណរំ ឿង ០០២ ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ចំរពាះ

ឧក្កិដក
ា មែខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំ ុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ោប់ពនី ងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ េូតដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្នំ១៩៧៩។ រក្កាយពីសេរៅក្កមរសើបអរងេតបានរចញដីកា
ដំរណាះក្សាយ ចះនងៃទី១៥ ខខកញ្ញា ឆ្នំ២០១០ ខដេបានបញ្ច ប់កា រសើបសួ តម្ាូវតលាកា
រោយរក្បើ យៈរពេអស់ជិត ៣ឆ្នំ មក នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានបញ្ាូ នមកជំនំជក្មះ។
ដំបូងរ ើយ សំណំរ ឿងរនះម្លន ួមបញ្ចូ េជនជាប់រោទពី ន្ទក់រ្សងរទៀតគ្ឺ រអៀង ធី ិទធ និង រអៀង
សា ី។ រៅ កនុងឆ្នំ២០១១ កិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីក្បឆ្ំងនឹង រអៀង ធី ិទធ ក្តូវបានផ្អអក រេើយបទ
រោទក្បកាន់ោង
ំ ឡាយក្បឆ្ំងនឹង ូបោត់ក្តូវបានបំខបករចញពីសំណរំ ឿង
ករ

ើញថា

ោត់មិនម្លនសមបោក្គ្ប់ក្ោន់រដើមបីចូេ ួមកនុងសវន្ទកា

បន្ទទប់ពីអងគជំនំជក្មះ
រោយសា ខតជំងវឺ រងេង

វងាេន់សាែ តីខដេរចះខតវិវតតរៅមខ។ រអៀង ធី ិទធ បានទទួេម ណភាពរៅកនុងឆ្នំ២០១៥។ រអៀង
សា ី ខដេជាសាេមី បស់ោត់បានទទួេម ណភាពពី ឆ្នំមន រពាេគ្ឺរៅរដើមឆ្នំ២០១៣។ ម ណភាព
បស់ជនជាប់រោទោំងពី ន្ទក់ន្ទឲ្
ំ យ ំេត់បណតឹងអាជាា និងបណតឹង ដាបបរវណីោង
ំ អស់ក្បឆ្ំងនឹង
ពួកោត់រៅចំរពាះមខ អ.វ.ត.ក.។

3>

សវន្ទកា បឋមកនុងសំណរំ ឿង ០០២ ក្តូវបានរធេើរ ើងោប់ពីនងៃទី២៧ ដេ់នងៃទី៣០ ខខ

មិងន្ទ ឆ្នំ២០១១។ រៅខខកញ្ញា ឆ្នំ២០១១ អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងបានបំខបកកិចចដំរណើ កា
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ

2

សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

នីតិ វិធរី ៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២ រៅជាកា ជំនំជក្មះតូចៗមួយចំនួន រោយសា ខតទំេំ និងភាព
សែគ្
ុ សាែញននដីកាដំរណាះក្សាយ

ក្ពមោំងបញ្ញាវ័យោស់

និងសខភាព បស់ជនជាប់រោទ។

អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងបានកក្មិត វិសាេភាពសក្ម្លប់កា ជំនំជក្មះវគ្គដំបូងននសំណរំ ឿង ០០២
(ខដេោប់ពីរពេរន្ទះមកក្តូវបានរៅថាជា “សំណរំ ឿង ០០២/០១”) ក្តឹមឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹង
មនសសជាតិ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានក្បក្ពឹតពា
ត ក់ព័នន
ធ ឹង៖ ទីមួយ កនុងអំ ុងកា ជរមាៀស
ក្បជាជនរចញពីទីក្កុងភ្នំរពញ រៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ (ក្តូវបានរៅថាជា “កា ផ្អាស់ទី
េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១”)

និងទីពី

កនុងអំ ុងកា ផ្អាស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅតមតំបន់

រ្សងៗរទៀតកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ោប់ពីខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ េូតដេ់ខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៧ (ក្តូវបាន
រៅថាជា “កា ផ្អាស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២”) និងចងរក្កាយ ោក់ទងនឹងកា រោទ
ក្បកាន់អំពីកា សម្លាប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ រៅទួេរពាធិ៍នក្ជ។
បានកក្មិត វិសាេភាពសក្ម្លប់កា ជំនំជក្មះវគ្គទីពី រៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២

អងគជំនំជក្មះ
(ក្តូវបានរៅថា

“សំណំរ ឿង ០០២/០២”) ក្តឹមឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃនធ
់ ៃ រៅរេើ
អនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩ និងឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់
ថា បានក្បក្ពឹតរត ៅតមសេក ណ៍ តមកា ោានកា ងា

តមមនទី សនតិសខ និងទីតង
ំ សម្លាប់

មនសសមួយចំនួន ( ួមោំងមនទី សនតិសខ ស-២១ និងរជើងឯក) ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា កំណត់រោេរៅរេើ
ក្កុមមនសសជាក់លាក់មួយចំនួន គ្ឺជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម ពទធសាសនិក និងអតីតអនក ដា
កា នន បបសាធា ណ ដាខខែ

កា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ និងរៅកនុងប ិបទននជរម្លាះក្បោប់អាវធ

ជាមួយរវៀតណាម។ រៅនងៃទី២៧ ខខកមភៈ ឆ្នំ២០១៧

អងគជំនំជក្មះ បានបញ្ច ប់កិចចដំរណើ កា

នីតិ វិធពា
ី ក់ព័នន
ធ ឹងអងគរេតរ្សងរទៀតរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយននសំណំរ ឿង ០០២ ខដេមិនក្តូវ
បានោក់បញ្ចូ េរៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០១ ឬ សំណំរ ឿង ០០២/០២ រនះ។

4>

រៅនងៃទី១៧

ខខតលា

ឆ្នំ២០១៤ អងគជំនំជក្មះបានោប់រ្តើមដំរណើ កា សវន្ទកា រេើ

អងគរសចកតី រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២។ កនុងអំ ុងសវន្ទកា រេើភ្័សត
តុ ងខដេម្លន យៈរពេ
២៤ខខ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសាតប់សកេីកមែ បស់បគ្គេចំនួន

១៨៥ន្ទក់

ខដេ ួមម្លន

សាកសីចំនួន ១១៤ន្ទក់ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីចំនួន ៦៣ន្ទក់ និងអនកជំន្ទញចំនួន ៨ន្ទក់។ ឯកសា
ភ្័សត
តុ ងជិត ៥.០០០ឯកសា ក្តូវបានយកមកពិនិតយរដញរោេ និងទទួេយកោក់បញ្ចូ េរៅកនុង
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ

3

សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

សំណរំ ឿង រោយស បរៅ ឯកសា ោំងបីភាសាជា្ាូវកា ម្លនចំនួនជាង ៨២.០០០ ទំព័ រៅកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០២ ខតមួយ។ រោយសា ខតសំណរំ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ ម្លនរេខ
សំណរំ ឿងដូចោន ឯកសា ភ្័សត
តុ ងស ប

ួមម្លនចំនួនជាង ១០.០០០ឯកសា

ខដេម្លនជាង

៣០៤.០០០ទំព័ ។ សវន្ទកា រេើភ្័សត
តុ ងកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ បានបញ្ច ប់រៅនងៃទី១១ ខខមករ
ឆ្នំ២០១៧ បន្ទទប់ពីបានរបើកសវន្ទកា អស់ យៈរពេចំនួន ២៧៤នងៃ។ រសចកតស
ី ននិោានផ្អទេ់ម្លត់
បិទបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរោេក្តូវបានរធេើរ ើងរៅកនុងខខមិងន្ទ ឆ្នំ២០១៧។
១.២. កា រោទក្បកាន់ក្បឆ្ំងនឹងជនជាប់រោទ

5>

រៅកនុងអំ ុងោប់ពីនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្នំ១៩៧៩ នួន

ជា ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា ជាអនរេខាបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ជាសម្លជិករពញសិទធននគ្ណៈ
កម្លែធិកា មជឈិម និងគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន រេើយ
រពេខាះជាន្ទយក ដាមស្រនតីសទ
ី ត ីនន ោាភ្ិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរោទ
ក្បកាន់ថា ម្លនតួន្ទទីជារក្ចើនកនុងបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រោយ
ធាាប់រធេើជាក្បធានគ្ណៈក្បធាន ដា្ង។

ោត់ក៏ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថាជាក្បធានមនទី នរយបាយ

៨៧០ និងជាសម្លជិកគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។

6>

ជនជាប់រោទោំងពី ូបក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែជារក្ចើនក្បឆ្ំងនឹង

មនសសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ រៅរេើអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ និងឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យ
ពូជសាសន៍ តម យៈកា ចូេ ួមកនុងសេឧក្កិដក
ា មែ ួម។ ជនជាប់រោទក្តូវបានរគ្យេ់ថាម្លន
រោេបំណង ួមននសេឧក្កិដក
ា មែ ួម ជាមួយនឹងរមដឹកន្ទំជាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត ដូចជា ប៉ាេ ពត
ជារេខាបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ សន រសន ជាក្បធានរសន្ទធិកា និង ស់ ញឹម ជារេខាភ្ូមិភាគ្
រដើមបីអនវតតបដិវតតសងគមនិយមឆ្ប់ េ័សរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

តម យៈដំរណើ កា

“មហា

រលាតរផ្អាះ មហាអសាច យ” និងរដើមបីកា ពា បកស ក្បឆ្ំងនឹងខាែង
ំ តមក្គ្ប់មរធោបាយខដេោំបាច់។
ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់រទៀតថា រដើមបីសរក្មចរោេបំណង ួមរនះ ជនជាប់រោទបាន
រ ៀបចំបរងេើតនូវរោេនរយបាយចំនួន ៥ ួមជាមួយអនកចូេ ួមកនុងសេឧក្កិដក
ា មែ ួមរ្សងៗរទៀត
ខដេកា អនវតតរោេនរយបាយរនះបានបណា
ត េឲ្យ

និង/ឬ

ម្លនឧក្កិដក
ា មែន្ទន្ទខដេក្តូវបាន

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

រោទក្បកាន់រៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០២ រេើយខដេជនជាប់រោទម្លនរចតន្ទក្បក្ពឹត។
ត រោេ
នរយបាយោំងរនះ ួមម្លន (១) កា ផ្អាស់ទីេំរៅក្បជាជនមតងរេើយមតងរទៀតរចញពីទីក្កុង និងទី
ក្បជំជនរៅកាន់ជនបទ ពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀត (២) កា បរងេើត និងដំរណើ កា
សេក ណ៍ និងកា ោានកា ងា

(៣) កា បរងេើត និងដំរណើ កា បស់មនទី សនតិសខ និងទីតង
ំ

សម្លាប់មនសស (៤) កា កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមនសសជាក់លាក់មួយចំនួន ួមោំង ជនជាតិោម
ជនជាតិរវៀតណាម ពទធសាសនិក និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ ( ួមោំងអនក ដាកា
សី វិេ និងោហាន ក្ពមោំងក្កុមក្គ្ួសា បស់ពួករគ្) និង (៥) កា រចញបទបញ្ញាសតីពីកា រ ៀប
អាពាេ៍ពិពាេ៍។ ជនជាប់រោទក៏ក្តូវបានរោទក្បកាន់ខងមរទៀតថា បានរ ៀបចំខ្នកា

បញ្ញា

ញុះញង់ ជួយ និងជំ ញ ឲ្យម្លនឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ រៅ
រេើអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ

និងឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍

ខដេបានរ ៀបរប់ខាងរេើ។

រេើសពីរនះរៅរទៀត ជនជាប់រោទក៏ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា ក្តូវទទួេខសក្តូវកនុងន្ទមជាថានក់
រេើ្ងខដ ។

7>

ន្ទរពេរនះ អងគជំនំជក្មះនឹងរ ៀបរប់អំពីបទរោទក្បកាន់ន្ទន្ទខដេក្តូវខបងខចករៅតម

រោេនរយបាយ។

យ៉ាងណាក៏រោយ

រោយសា ខតកា ផ្អាស់ទីេំរៅក្បជាជនក្តូវបានរោទ

ក្បកាន់រៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០២ ពាក់ព័នខធ តនឹងកា ក្បក្ពឹតច
ត ំរពាះជនជាតិោមរន្ទះ រោេ
នរយបាយរនះនឹងក្តូវយកមកពិភាកាខតរេើចំណចពាក់ព័នន
ធ ឹងជនជាតិោមប៉ារណា
ណ ះ។ វិសាេភាព
ននបទរោទក្បកាន់ន្ទន្ទខដេោក់ទងនឹងសំណរំ ឿង ០០២/០២

ួមម្លន កា រោទក្បកាន់រៅរេើ

អងគរេតន្ទន្ទពាក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ ចំរពាះឧក្កិដក
ា មែដូចតរៅរនះ៖
-

ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោានកា ងា

ជនជាប់រោទក្តូវ

បានរោទក្បកាន់ពីឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាត កា
សម្លាប់ ងាគេ កា រធេើឲ្យរៅជាោសក

កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស
និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ន
ា រោយបងេំ។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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-

ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា បស់មនទី សនតិសខ និងទីតង
ំ សម្លាប់មនសស ជនជាប់
រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់ពីឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ
ឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា រធេើឲ្យរៅជាោសក
ោ ណកមែ

តម យៈ

កា ោក់កនុងមនទី

កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ

កា រធេើមនសស
ំឃាង
ំ
កា រធេើ

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ

រទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស

និងអំរពើអមនសសធម៌

រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ន
ា រោយបងេំ។
-

ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា កំណត់រេើក្កុមរោេរៅជាក់លាក់ ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់អព
ំ ី៖


ទីមួយ ពាក់ព័នន
ធ ឹងជនជាតិោម ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើ
មនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា ោក់កនុងមនទី

ំឃាង
ំ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើ

ទកេបករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ និងសាសន្ទ អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត
រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ
រទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ន
ា រោយបងេំ និងឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍រោយ
កា រធេើមនសសឃាត។


ទីពី ពាក់ព័នន
ធ ឹងជនជាតិរវៀតណាម ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា
រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា និ រទស កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេត
ពូជសាសន៍ កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ រៅរេើអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩
តម យៈ

កា រធេើមនសសឃាតរោយរចតន្ទ

កា រធេើោ ណកមែ

កា រធេើបាបរោយ

អមនសសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួសធៃន់ធៃ ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រង
កាយ ឬសខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទពីរឈា ើយសឹក ឬជនសី វិេនូវសិទធិទទួេ
បានកា កាត់រោសរោយយតតិធម៌
ចាប់ កា

និងរទៀងោត់

កា និ រទសជនសី វិេរោយខស

ំខួ ានជនសី វិេរោយខសចាប់ និងឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍រោយ

កា រធេើមនសសឃាត។


ទីបី ពាក់ព័នន
ធ ឹងពទធសាសនិក ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើ
មនសសឃាត និងកា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតសាសន្ទ។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ទីបួន ពាក់ព័នន
ធ ឹងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ ( ួមោំងអនក ដាកា សី វិេ
និងោហាន) និងក្កុមក្គ្ួសា បស់ពួករគ្ ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ
កា រធេើមនសសឃាត និងកា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ។

-

ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា រចញបទបញ្ញាសតីពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍
ក្បកាន់ពីឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ

តម យៈ

ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទ
អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

រក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ និងកា ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទនន
កា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ។
១.៣. សំអាងរេតសំខាន់ៗ បស់អងគជន
ំ ជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ

8>

អងគជំនំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីសំអាងរេត និងសំអាងចាប់ ោក់ទងនឹងទីតង
ំ ឧក្កិដក
ា មែ

នីមួយៗ រោយសា ខតវាពាក់ព័នន
ធ ឹងរោេនរយបាយខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០២ រនះ។ បន្ទទប់មក អងគជំនំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីសេឧក្កិដក
ា មែ ួម មនរពេរេើករ ើង
អំពរី សចកតីសននិោានរ្សងៗពាក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។

9>

មនរពេរេើករ ើងអំពីទីតំងឧក្កិដក
ា មែ ជាបឋម អងគជំនំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីធាត្សំ
និងកា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ រៅរេើអនសញ្ញាទីក្កុង

ទូរៅននឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
េសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ោប់តង
ំ ពីនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ និង

បនតយ៉ាងរហាចណាស់ដេ់នងៃទ០
ី ៦ ខខមករ ឆ្នំ១៩៧៩ ជារពេរវលាសថិតរក្កាមយតតធិកា នន
សំណរំ ឿង ០០២/០២ រន្ទះ ម្លនកា វាយក្បហា ជាទូរៅ និងជាក្បព័នក្ធ បឆ្ំងនឹងក្បជាជនសី វិេ
រៅកមពជា
ុ ។ កា វាយក្បហា បានរកើតរ ើងកនុងទក្មង់ជារក្ចើន ខដេកនុងរន្ទះម្លនកា ជរមាៀសក្បជាជន
រោយបងេំ កា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា បាត់ខួ ន
ា រោយបងេំ

កា រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់

រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស និងកា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ។ កា វាយក្បហា រនះ
បានបណា
ត េឲ្យក្បជាជនសី វិេរប់លានន្ទក់កនុងក្បរទសកមពជា
ុ ងរក្ោះ រេើយរធេើឲ្យជនរភ្ៀសខាួន
ជារក្ចើន ត់រគ្ចរៅក្បរទសជិតខាង។

កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានរធេើរ ើង

រដើមបីជំ ញ

និង

អនរលាមតមរោេនរយបាយ និងខ្នកា បស់បកសកនុងកា កសាងសងគមនិយម និងកា កា ពា
ក្បរទស។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា កា វាយក្បហា រនះម្លនក្ទង់ក្ោយធំោង
ំ ខ្នក វិសាេភាពភ្ូមិ
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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សាស្រសត ក៏ដូចជាចំនួនជន ងរក្ោះ។ អងគជំនជ
ំ ក្មះក៏យេ់រ

ើញ្ងខដ ថា កា វាយក្បហា រនះម្លន

េកេណៈជាក្បព័នធ រោយសា ខតឧក្កិដក
ា មែខដេម្លន វិសាេភាព និងទំេធ
ំ ំខបបរនះ មិនអាចក្តូវ
បានរធេើរ ើងរោយោែនកា រក្ោងទករ ើយ រេើយក្តូវរធេើរ ើងរដើមបីជំ ញ និងអនរលាម តមរោេ
នរយបាយ បស់បកស។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា កា វាយក្បហា រនះម្លនរោេរៅក្បឆ្ំងនឹង

ក្បជាជនសី វិេកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា កា វាយក្បហា ក្តូវបានរធេើ

រ ើងរោយមូេរេតនរយបាយ ជាតិសាសន៍ ជាតិពនធុ ពូជសាសន៍ និងសាសន្ទ រេើយថា ម្លន
ទំន្ទក់ទំនង វាងកា វាយក្បហា រនះនិងអំរពើខដេបានក្បក្ពឹត។
ត
អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញខដ ថា

នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានដឹងពីកា វាយក្បហា រនះ រេើយថា ពួកោត់ោង
ំ ពី ន្ទក់បានដឹងថា
អំរពើ បស់ខួ ន
ា គ្ឺជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា រនះ។
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អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា អតថិភាពននជរម្លាះក្បោប់អាវធអនត ជាតិ វាងរវៀតណាម និង

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ម្លនោប់តង
ំ ពីខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៥

េូតដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្នំ

១៩៧៩។ ោក់ទងនឹងកា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ រេើអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩ ខដេ
បានរោទក្បកាន់រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ជន ងរក្ោះននឧក្កិដក
ា មែ

ោំងរនះគ្ឺជាក្បជាជនសី វិេរវៀតណាម ឬរឈា ើយសឹករវៀតណាម រេតរនះ ពួករគ្ជាបគ្គេខដេ
ក្តូវទទួេបានកា កា ពា ពីអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ។

្ទយ
ុ រៅវិញ

ចំរពាះឧក្កិដក
ា មែខដេបាន

រោទក្បកាន់រៅមនទី សនតិសខអូ កខនសង អងគជំនំជក្មះមិនអាចរជឿជាក់ឲ្យេួសពី វិមតិសងស័យបាន
រទថា ជនជាតិោរ៉ា យជាបគ្គេខដេទទួេបានកា កា ពា រៅតមអតថន័យននអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺ
ខណវរន្ទះ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែន្ទន្ទខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅរេើបគ្គេខដេទទួេ

បានកា កា ពា រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ម្លនទំន្ទក់ទំនងយ៉ាងជិតសនិទធរៅនឹងជរម្លាះក្បោប់អាវធ
វាងកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយនិងរវៀតណាម។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា នួន ជា និង រខៀវ

សំ្ន បានដឹងពីអតថិភាពននជរម្លាះក្បោប់អាវធជាមួយរវៀតណាម រេើយថា ពួករគ្ោំងពី ូបបាន
ដឹងអំពីឋានៈជាបគ្គេខដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា បស់ជន ងរក្ោះរៅមនទី សនតិសខ ស-២១។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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១.៣.១. ប ប
ិ ទក្បវតតសា
ិ ស្រសត
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អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រ

ើញថា កនុងឆ្នំ១៩៥៩ ទូ សាមត, ប៉ាេ ពត និង នួន ជា

បានោប់រ្តើមដំរណើ កា បរងេើតបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ងែីមួយ
ណាមខដេម្លនច ិតេកេណៈជាបកសកមែយ
ុ នីសឥ
ត ណូ ឌ ចិន។

រដើមបីរគ្ចរចញពីឥទធិពេ បស់រវៀត
រោេកា ណ៍ក្គ្ឹះ បស់បកសរនះគ្ឺ

ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ និងម្ល៉ាកសរេនីននិយម។ សននិបាតបកសរេើកទីមួយក្តូវបានរធេើរ ើង ោប់
ពីនងៃទី៣០ ខខកញ្ញា ដេ់នងៃទី០២ ខខតលា ឆ្នំ១៩៦០ ខដេរៅកនុងរពេរន្ទះម្លនកា អនម័តេកេនិក
ត ៈ
បកស និងម្លនកា រក្ជើសតំងគ្ណៈកម្លែធិកា ដឹកន្ទំ។ ទូ សាមត ក្តូវបានរក្ជើសតំងជារេខាបកស
ចំខណក នួន ជា ក្តូវបានរក្ជើសតំងជាអនរេខាបកស។ បគ្គេោំងពី ន្ទក់រនះក្តូវបានរក្ជើសតំង
រៅកនុងគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត កនុងន្ទមជាសម្លជិករពញសិទធិ រេើយ
រអៀង សា ី ជាសម្លជិករក្តៀម។ សន រសន, រសា ភ្ឹម និង តម៉ាក ក៏បានចូេ ួមកនុងសននិបាតរន្ទះ
ខដ រោយ សន រសន និង រសា ភ្ឹម ក្តូវបានរក្ជើសតំងជាសម្លជិករក្តៀមរៅកនុងគ្ណៈកម្លែធិកា
អចិនស្រនតយ៍។ វន រវ៉ាត ក្តូវបានរក្ជើសតំងរៅកនុងគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកស ជាមួយនឹង ទូ សាមត,
នួន ជា, ប៉ាេ ពត, រអៀង សា ី និង សន រសន។ រៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីពី រៅខខកមភៈ ឆ្នំ
១៩៦៣ ប៉ាេ ពត ក្តូវបានរក្ជើសតំងជារេខាបកសរៅរពេ ទូ សាមត បានបាត់ខួ ន
ា ចំខណក នួន
ជា រៅខតជាអនរេខាបកស រេើយកា រក្បើក្បាស់េិងានរយបាយ និងេិងាបដិវតតន៍ក្តូវបាន
បញ្ញាក់សាជាងែីរទៀត។ រអៀង សា ី និង រសា ភ្ឹម ក្តូវបានតរមាើងឋានៈជាសម្លជិករពញសិទធិរៅ
កនុងគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ចំខណក វន រវ៉ាត, ស់ ញឹម, សន រសន និង តម៉ាក ក្តូវបាន
រក្ជើសតំងរៅកនុងគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិម។ រៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីបី ខដេក្តូវបានរធេើរ ើង
រៅកនុងខខកញ្ញាឆ្នំ១៩៧១ បានបញ្ញាក់សាជាងែីអំពីម្លោ៌យទធសាស្រសត បស់បកស ខដេក្តូវបានអនម័ត
រៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីមួយ និងរេើកទីពី ។ រនះជារេើកទីមួយខដេ រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួម
រៅកនុងសននិបាតបកស រេើយោត់ក្តូវបានរក្ជើសតំងរៅកនុងគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកសកមែយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ កនុងន្ទមជាសម្លជិកបក្មុង ួមជាមួយនឹង ជូ រជត, ខក ពក និង កយ ធួន។

12>

េូតដេ់ឆ្នំ១៩៦៩ រសដាកិចចរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ បានធាាក់ចះ រេើយម្លនភាពមិនចាស់

លាស់អំពី ថារតើកមពជា
ុ អាចនឹងធាាក់ចូេកនុងសស្រងាគមរៅកនុងក្បរទសរវៀតណាមខដ ឬយ៉ាងណា របើ

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រោះបីជា សរមតច នររតតម សីេន ម្លនរោេនរយបាយអពោក្កឹតយជា្ាូវកា ក៏រោយ។ ោប់ពីឆ្នំ
១៩៦៩ មក ភាពេិនរហាច កា ទម្លាក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
បាន ញ
ក្ោនឲ្យកងទ័ពរវៀតណាមខាងរជើងកាន់ខតខិតចូេមកកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ខដេរធេើឲ្យវិបតតិរនះកាន់
ខតម្លនភាពតនតឹងខងមរទៀត។ រៅកនុងឆ្នំ១៩៧០ េន់ នេ់ រក្កាមកា ោំក្ទពីសេ ដាអារម ិក
បានរធេើ ដាក្បហា ទម្លាក់សរមតច នររតតម សីេន ខដេរៅរពេរន្ទះក្ទង់កំពងសថិតរៅរក្ៅក្បរទស
កមពជា
ុ ។ សរមតច នររតតម សីេន រក្កាយមកបានបរងេើត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេជាចេន្ទ
នរយបាយមួយរដើមបីក្បយទធ ក្បឆ្ំងនឹងអនកទម្លាក់ក្ពះអងគ។ រៅកនុងខខឧសភា ឆ្នំដខដេរន្ទះ សរមតច
នររតតម សីេន រោយម្លនកា ោំក្ទយ៉ាងរសៃៀមសាៃត់ពីបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបរងេើត ោាភ្ិបាេ
និ រទសងែីមួយខដេម្លនរ្
ែ ះថា រជ ោាភ្ិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។ រខៀវ សំ្ន គ្ឺជាឧបន្ទយក
ដាមស្រនតី

និងជា ដាមស្រនតីកា ពា ជាតិននរជ ោាភ្ិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

ខដេតម យៈតួន្ទទីរនះ

ោត់បានរដើ តួរធេើជាអនកសក្មបសក្មួេទំន្ទក់ទំនង វាង សរមតច នររតតម សីេន និង ប៉ាេ ពត។
ដាបាេ បស់រជ ោាភ្ិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ មិនម្លនអំណាចជាក់ខសតងរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រ ើយ
របើរោះបីជា សរមតច នររតតម សីេន រៅបនតម្លនឥទធិពេរៅរេើឆ្កអនត ជាតិក៏រោយ។ តមពិត
រៅ បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រទខដេជាអនកទទួេខសក្តូវរេើកា តសូក្បោប់អាវធ រៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ រន្ទះ។ ថានក់ដឹកន្ទំបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ម្លនរោេនរយបាយតឹង ៉ឹងកនុងកា កាកា សម្លៃត់
រេើយមិនបងាាញអតតសញ្ញាណ បស់ពួករគ្ជាសាធា ណៈរ ើយ។

ពួករគ្និយមរក្បើក្បាស់ពាកយ

“អងគកា ” ខដេជាពាកយមិនចាស់លាស់ និងជាពាកយបិទបាំង សំរៅជាសាថប័នខដេបានដឹកន្ទំ
ក្បរទស រេើយខដេក្បជាជនធមែតយេ់ថាម្លនអំណាចក្គ្ប់ក្គ្ងរេើក្បរទសោំងមូេ។ ពួករគ្
ខងមោំងបានរក្បើក្បាស់បគ្គេសាធា ណៈខដេទទួេបានកា រោ ព ដូចជា រខៀវ សំ្ន និង
សរមតចនររតតម សីេន ោំងកនុងក្បរទស និងរេើឆ្កអនត ជាតិរដើមបីជាកា បិទបាំងចំរពាះសកមែ
ភាព និងរោេនរយបាយ បស់ពួករគ្។

13>

រៅក្ពឹកនងៃទ១
ី ៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ កងកម្លាំងបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានចូេកនុងទីក្កុង

ភ្នំរពញ កនុងន្ទមជាកងកម្លាំងក្បោប់អាវធក្បជាជន ំរោះជាតិកមពជា
ុ រេើយបានោប់រ្តើមបរណតញ
ក្បជាជនឲ្យោករចញពីទីក្កុងភ្នំរពញភាាម ខដេជាកា ោប់រ្តើម បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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១.៣.២. សេក ណ៍ និងកា ោានកា ងា

14>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា កនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ម្លនរោេនរយបាយបរងេើត

និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោានកា ងា

ខដេក្តូវបានោត់ទកជាឧបក ណ៍សំខាន់សក្ម្លប់

កា តសូវណណ ៈ និងម្លនរោេរៅបរងេើតកម្លាំងពេកមែ និងកម្លាំង្េិត បស់ក្បជាជន រក្កាមកា
ក្គ្ប់ក្គ្ងយ៉ាងតឹង ៉ឹង។ ទីតំងឧក្កិដក
ា មែខដេជាខ្នកមួយននសំណំរ ឿង ០០២/០២ គ្ឺ សេក ណ៍
ក្តំកក់ កា ោានកា ងា ទំនប់ក្តពាំងងែ កា ោានកា ងា ទំនប់១ មករ និងកា ោានសាងសង់ក្ពលាន
យនតរហាះកំពង់ឆ្នំង។

15>

ចំរពាះសេក ណ៍ក្តំកក់ខដេសថិតរៅក្សុកក្តំកក់ តំបន់ ១៣ ភ្ូមិភាគ្និ តី (បចចប
ុ បនន

រខតដតខកវ)

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

ក្បជាជនក្តូវបានរគ្បងេំរោយរចតន្ទឲ្យរធេើកា ងា

រក្កាមប ិយកាសននកា ក្គ្ប់ក្គ្ង កា គ្ំរមកំខេង ភាពភ្័យខាាច កា អត់អាហា និងរ ីសរអើង។
កងេះអាហា ខាាង
ំ បានរកើតម្លនរក្ចើនដងរៅកនុងក្សុកក្តំកក់

រេើយបានរធេើឲ្យមនសសសាាប់។

មនសសជារក្ចើនបានសាាប់រោយសា ខតកងេះអាហា ូបតថមភ រធេើកា បាក់កម្លាំង និងម្លនជំងឺ។ ក្បជាជន
ងែីខដេមកពីទីក្កុង និងទី ួមរខតត ខសពីក្បជាជនមកពីតំបន់ជនបទខដេរគ្រៅថា ក្បជាជនមូេោាន
ឬក្បជាជនោស់រន្ទះ បានទទួេ ង្េប៉ាះពាេ់ោង
ំ រនះ ជាពិរសស។ រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជន
បានសាាប់កនុងមនទី រពទយក្សុក កនុងចំរណាមទីតំងដនទៗរទៀត រោយសា ខតកា ពោបាេមិនសម
ក្សប កងេះអាហា ូបតថមភ និងរធេើកា បាក់កម្លាំង។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញខដ ថា មនសសជា

រក្ចើនន្ទក់បានបាត់ខួ ន
ា រៅក្សុកក្តំកក់ រោយោែនដំរណើ កា តម្ាូវចាប់ ខដេតម យៈដំរណើ
កា រនះ

ក្បជាជនអាចខសេង ក

និងទទួេបានព័ត៌ម្លនយ៉ាងក្តឹមក្តូវអំពីរជាគ្វាសន្ទសាច់ញាតិ

បស់ខួ ន
ា ។ សាថនភាពរនះបានបរងេើតឲ្យម្លនប ិយកាសភ្័យខាាច និងភាពមិនចាស់លាស់ជាបនត
រៅរទៀត។ រេើសពីរនះ កា ក្បណិប័តន៍សាសន្ទ និងវបបធម៌ក្បនពណី ក្តូវបានេបបំបាត់រោយ
បងេំរៅក្សុកក្តំកក់។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញថា ក្បជាជនក្តូវរគ្ក្គ្ប់ក្គ្ងោំង្ាូវកាយ និង

្ាូវចិតត រោយសា ថា ពួករគ្ក្តូវបាន ៉ឹតតបិតរស ីភាពកនុងកា រដើ រេើ ក្តូវចូេ ួមក្បជំទិរតៀន និង
សេ័យទិរតៀន បាត់បង់ ចន្ទសមព័នក្ធ គ្ួសា ខដេម្លន និងទទួេ ងកា គ្ំរមកំខេងថា នឹងបញ្ាូ នរៅ
អប់ ំ ោប់ខួ ន
ា ឬបាត់ខួ ន
ា ។ ទរងេើោង
ំ រនះ គ្ឺជាកា បំពាក់បំប៉ាន កា គ្ំរមកំខេង កា ៉ឹតតបិតរស ី

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ភាពកនុងកា រដើ រេើ កា រធេើពេកមែរោយបងេំ កា ភ្័យខាាច និងអំរពើេិងា ខដេសថិតរក្កាមកា
ក្គ្ប់ក្គ្ងយ៉ាងតឹង ៉ឹង។

16>

ចំរពាះកា ោានកា ងា ទំនប់ក្តពាំងងែខដេសថិតរៅតំបន់ ៥ ភ្ូមិភាគ្ពាយពយ (បចចប
ុ បនន

រខតតបន្ទទយម្លនជ័យ) អងគជំនំជក្មះយេ់រ
អាងសតក
ុ ទឹកពី

ើញថា អនករធេើកា ក្តូវបានរគ្បងេំឲ្យសង់ទំនប់មួយ និង

ខដេជា ចន្ទសមព័នស
ធ ំណង់ ួមមួយ

ខដេដំរណើ កា េូតមកទេ់សពេនងៃរនះ

រេើយរៅខតម្លនក្ទង់ក្ោយរដើមដខដេ។ អនករធេើកា រៅទំនប់រនះោែនជរក្មើសអេីរ្សងរក្ៅពីក្តូវរធេើ
កា រោយមិនគ្ិតពីសាថនភាពអាកាសធាត ក្តូវរធេើកា ធៃន់ជារក្ចើនរម្ល៉ាង មិនក្តូវបានរគ្អនញ្ញាតឲ្យ
ម្លននងៃឈប់សក្ម្លក

ក្តូវបានរមកងតមោនជាក្បោំ

រដើមបីពិនិតយរមើេថា

រតើពួករគ្បំរពញ

កា ងា បានប៉ាន្ទែន និងក្តូវោក់ពន
ិ ័យរបើសិនពួករគ្មិនបានសរក្មចកា ងា តមខ្នកា ។ អនករធេើ
កា ក្តូវរគ្គ្ំរមកំខេងថា នឹងក្តូវសម្លាប់ ឬបាត់ខួ ន
ា ឬក្តូវរគ្កាត់បនថយ បបអាហា របើពួករគ្
ម្លនអាកបបកិ ិយខដេរគ្ោត់ទកថាក្បឆ្ំងនឹងអងគកា
ក្បគ្េ់ឲ្យ។

សាកសីបានរ

ឬរបើពួករគ្មិនសរក្មចភា កិចខច ដេបាន

ើញអនករធេើកា ក្តូវបានរគ្សម្លាប់រៅនឹងមខ

រេើយក្តូវបានរគ្គ្ំរម

កំខេងថា នឹងក្តូវរគ្សម្លាប់ខដ របើមិនក្បឹងរធេើកា ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
កា ោានមិនក្តឹមខតបណា
ត េមកពីេកេខណឌកា ងា

ើញថា កា សាាប់រៅ

និងេកេខណឌ ស់រៅេំបាករវទន្ទប៉ារណា
ណ ះរទ

ប៉ាខនតខងមោំងរោយសា ខតកា សម្លាប់រោយរចតន្ទ្ងខដ ។

17>

ចំរពាះកា ោានកា ងា ទំនប់ ១ មករ ខដេសថិតរៅតំបន់ ៤២ និងតំបន់ ៤៣ ភ្ូមិភាគ្

កណា
ត េ (ឧតត ោស់) (បចចប
ុ បននរខតតកំពង់ធំ) អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា េកេខណឌកា ងា និង

េកេខណឌ ស់រៅម្លនភាពេំបាករវទន្ទដូចោន ខេះអាហា និងម្លនកា ពោបាេមិនក្គ្ប់ក្ោន់ដូចោន។
អនករធេើកា រៅទីរន្ទះក៏ោែនជរក្មើសអេីរ ើយ រោយពួករគ្ក្តូវរគ្បងេំឲ្យរធេើកា ្ទយ
ុ នឹងឆនទៈ បស់ខួ ន
ា
និងរក្កាមេកេខណឌេំបាកខាាង
ំ បំ្ត ខដេជារេតបណា
ត េឲ្យសាាប់កនុងក ណីខាះ។ រេើសពីរនះ
រទៀត អនករធេើកា ខាះក្តូវបានរគ្សម្លាប់រោយរចតន្ទ។ វតតបារយណ៍ជាន់ខដក រៅខកប រន្ទះ ជា
កខនាងខដេរគ្បាន ករ

ើញអដាិធាត និងសរមាៀកបំពាក់ជារក្ចើន រក្កាយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ដួេ េំ ក្តូវបានរគ្រក្បើក្បាស់រធេើជាកខនាង

ំឃាង
ំ និងសម្លាប់មនសស។ អនករធេើកា ខាះក្តូវបានរគ្

រ្ទ ពីកា ោានកា ងា ទំនប់ ១ មករ រៅកខនាងរន្ទះ រេើយក្តូវបានរគ្សម្លាប់ ចំខណកឯអនករធេើកា

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ខាះរទៀតបានបាត់ខួ ន
ា ខតមតង។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា ជនជាតិោម និងក្បជាជនងែី ក្តូវ

បានរគ្រ ីសរអើងខាាង
ំ រៅកា ោានកា ងា រនះ។ កនុងអំ ុងសាងសង់ អនករធេើកា រៅកា ោានទំនប់ ១
មករ ម្លនចំនួនរប់មឺនន្ទក់ គ្ឺចរន្ទាះពី ២០.០០០ន្ទក់ រៅ ៤០.០០០ន្ទក់ កនុងរពេកា ងា
មម្លញឹកបំ្ត។

18>

ចំរពាះកា ោានសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្នំងខដេសថិតរៅតំបន់ ៣១ ភ្ូមិភាគ្បសចិម

(បចចប
ុ បននរខតតកំពង់ឆ្នំង) អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា អនករធេើកា រៅកា ោានរនះ គ្ឺជាកងទ័ពមកពី

តមកងពេន្ទន្ទននកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ។ កា ងា ខដេពួករគ្រធេើ គ្ឺសក្ម្លប់រោេបំណងរយធា។
រោះជាយ៉ាងណាក៏រោយ អនករធេើកា ក្តូវរគ្រក្បើឲ្យរធេើកា ងា ដូចជាោសក និងមិនអាចក្បខកកមិន
រធេើកា ងា បានរ ើយ របើមិនដូរចនះរទពួករគ្ទទួេ ងកា គ្ំរមកំខេង រេើយកនុងក ណីខាះបាត់ខួ ន
ា ។
ពួករគ្ទទួេដំណឹងថា អនកមិនរោ ពតមកា ខណន្ទំនឹងក្តូវដករចញ ឬសម្លាប់រោេ។ អងគជំនំ
ជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា អនករធេើកា ក្បឈមមខនឹងេកេខណឌកា ងា ោែនសវតថិភាព និងក្តូវរគ្

បងេំឲ្យរធេើកា រក្ចើនរម្ល៉ាងរោយោែនអាហា ក្គ្ប់ក្ោន់

ខដេជារេតរធេើឲ្យមនសសជារក្ចើនសាាប់។

កងទ័ពមកពីភ្ូមិភាគ្បូពា៌ឬកងពេ ខដេរមដឹកន្ទំក្តូវបានរគ្ោត់ទកថាជាជនកបត់ ក្តូវរធេើកា ងា
ធៃន់ឬក្បកបរោយរក្ោះថានក់ខាាង
ំ
រដើមបីកសាងខាួន។ ជាពិរសស កា វាយងែម្លនហានិភ្័យខពស់
រេើយអនករធេើកា រសទើ ខតោែនមរធោបាយអេីរដើមបីកា ពា ខាួនរ ើយ។ ជី វិត បស់ពួករគ្ក្តូវបានោត់
ទកដូចជាឧបក ណ៍រក្បើក្បាស់។ រៅទីបំ្ត អនករធេើកា ជារក្ចើនន្ទក់បានបាត់ខួ ន
ា រោយោែនដំណឹង
និងខេងរ

ើញរៅកា ោានកា ងា រទៀត

ចំខណកឯអនករ្សងរទៀតក្តូវបានរគ្ោប់ខួ ន
ា

រេើយ

រក្កាយមក ក៏បាត់ខួ ន
ា ឬក្តូវរគ្បញ្ាូ នរៅមនទី សនតិសខ ស-២១។

19>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិដូចតរៅរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត

ោក់ទងនឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោានកា ងា ។ ឧក្កិដក
ា មែោង
ំ រន្ទះម្លន
កា រធេើមនសសឃាត កា រធេើឲ្យរៅជាោសក កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ អំរពើ
អមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស

និងអំរពើ

អមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ានរោយបងេំ។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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១.៣.៣. មនទី សនតស
ិ ខ និងទីតង
ំ សម្លាប់មនសស

20>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា កនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ម្លនរោេនរយបាយបរងេើត

និងដំរណើ កា មនទី សនតិសខ និងទីតង
ំ សម្លាប់មនសស រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញាណ ោប់ខួ ន
ា ោក់ឲ្យ
រៅោច់រោយខ ក និង “ករមទច” អនកខដេរគ្ោត់ទកជាខាែង
ំ ក្បរភ្ទធៃន់ធៃ បំ្ត។ ទីតង
ំ ឧក្កិដក
ា មែ
ខដេជាខ្នកមួយននសំណំរ ឿង ០០២/០២ គ្ឺមនទី សនតិសខ ស-២១ ( ួមោំង ទីតង
ំ សម្លាប់មនសស
រជើងឯក) មនទី សនតិសខក្កាំងតោន់ មនទី សនតិសខអូ កខនសង និងមនទី សនតិសខភ្នំរក្កាេ។

21>

ចំរពាះមនទី សនតិសខ ស-២១ ខដេសថិតរៅវិទោេ័យពញាយ៉ាត កនុងទីក្កុងភ្នំរពញ រសទើ ខត

រពញមួយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា មនទី សនតិសខ ស-២១ បានោប់

រ្តើមដំរណើ កា យូ បំ្ត រៅខខតលា ឆ្នំ១៩៧៥។ មនទី សនតិសខ ស-២១ ម្លនមខងា ចមបងកនុង
កា

ខ
ំ ួន
ា បកេជន និងយទធជនបដិវតតន៍ ខដេក្តូវរគ្សងស័យថាជាខាែង
ំ ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ថា អនកជាប់

ំរៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ក្តូវរគ្

រ ើយ រេើយេកេខណឌ
ខាះសាាប់។

ំឃាង
ំ រោយោែនកា កា ពា តមនីតិ វិធីចាប់

ំឃាង
ំ ម្លនសភាពគ្ួ ឲ្យអារណាចអាធ័ម ខដេជារេតរធេើឲ្យអនកជាប់

ងេីតបិតខតអនកជាប់

ខ
ំ ាះ

រសទើ ខតោំងអស់ក្តូវរគ្សួ ចរមាើយ
អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញ

ើញថា អនកជាប់

ក្តូវរគ្រក្បើឲ្យរធេើកា ងា ជាបរណា
ត ះអាសនន ខតអនកជាប់

ំ
ំ

រោយរក្បើ វិធីរធេើបាបខសៗោនមននឹងយករៅសម្លាប់រោេ។
ក្ំ តូវរគ្ន្ទំរៅបនទប់សួ ចរមាើយោំងនដជាប់រខានះ បិទមខ និង

រជើងជាប់ក្ចវា៉ាក់ កនុងរពេសួ ចរមាើយ។ វិធីសួ ចរមាើយ ួមម្លន កា វាយនឹងដំបង ក្ពនង់ ឆក់ខខសរភ្ាើង
ំពាត់ និងឧបក ណ៍រ្សងៗរទៀត កា ក្គ្បកាេនឹងងង់បាាសទិកឲ្យងប់ដរងាើម កា យកក្កណាត់ ំ
មខ

កា ោក់ទឹកក្តជាក់ពីកំរសៀវ

និងកា ដកក្កចកនដក្កចករជើង។

អនកជាប់

រក្កាយពីក្តូវបានរគ្បូម្មរចញយករៅពោបាេកងទ័ពបដវិ តតន៍កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា យ៉ាងរហាចណាស់អក
ន ជាប់

ខ
ំ ាះបានសាាប់

ខដេបាន ង បួស។

ច
ំ ំនួន ១១.៧៤២ន្ទក់ ក្តូវបានរគ្

សម្លាប់រៅមនទី សនតស
ិ ខ ស-២១ ឬរៅជំ វិញរន្ទះ និងរៅរជើងឯក។ ឧោេ ណ៍ រៅរជើងឯក អនក
ជាប់

ក្ំ តូវរគ្សម្លាប់រោយវាយនឹងខដកក្តង់កញ្ច ឹងក ួចអា កនឹងកាំបិត រេើយសាកសពក្តូវរគ្វះ

រពាះ និងកប់កនុង រត
ត ួម។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ
ោំង នួន ជា និង សន រសន ឲ្យសម្លាប់អក
ន ជាប់

ើញខដ ថា ម្លនកា ខណន្ទំផ្អទេ់ពីថានក់រេើ ួម
ំ ឬក្កុមអនកជាប់

ំ។ កនុងចំរណាមអនកជាប់

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ម្លនបកេជនសំខាន់ៗ ដូចជា ស់ ញឹម និង វន រវ៉ាត ក្ពមោំងអតីតអនក ដា
កា នន បបសាធា ណ ដាខខែ ក៏ដូចជាោហាន និងជនសី វិេរវៀតណាម។ បញ្ា ីអក
ន ជាប់
សនតិសខ ស-២១ ក៏បងាាញឲ្យរ

ើញ្ងខដ ថា កម្ល ជារក្ចើនក្តូវបានរគ្

ំននមនទី

ំឃាង
ំ និងសម្លាប់រៅ

មនទី សនតិសខរនះ និងរៅរជើងឯក រៅរពញមួយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

22>

មនទី សនតិសខក្កាំងតោន់ខដេសថិតរៅក្សុកក្តំកក់ ខាងេិចក្កុងតខកវ ក្តូវបានបរងេើត

រ ើងរៅឆ្នំ១៩៧៣ និងបនតដំរណើ កា រពញមួយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំនំជក្មះយេ់
រ

ើញថា អនកជាប់

ំរៅមនទី សនតិសខរនះ ក្តូវបាន

ំខួ ន
ា រោយោែនកា កា ពា តមនីតិ វិធីចាប់

និងរក្កាមេកេខណឌគ្ួ ឲ្យខាាច ក្តូវរគ្បងេំឲ្យអងគយ
ុ ជាប់រខានះ និងក្ចវា៉ាក់ ួមោនជាជួ រេើកក្ម្លេ
អោ

ំឃាង
ំ ។ អនកជាប់

ំមួយចំនួនខដេភាគ្រក្ចើនជាក្បជាជនងែីក្តូវរគ្សម្លាប់ភាាមៗ រក្កាយពី

ក្តូវបានបញ្ាូ នមកដេ់មនទី សនតិសខក្កាំងតោន់ រោយោែនសួ ចរមាើយរ ើយ។ អនកជាប់

ជា
ំ រក្ចើន

រទៀត ក្តូវបានរគ្សួ ចរមាើយ យៈរពេពី បីសបាតេ៍ រក្កាយពីមកដេ់។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញ

ថា ជារ ឿយៗ កា សួ ចរមាើយរៅមនទី សនតិសខក្កាំងតោន់ម្លន កា វាយដំ កា ោត់ធាក់ និងកា
រធេើឲ្យងប់ដរងាើមរសទើ សាាប់
អនកជាប់

រេើយកា រធេើបាបខបបរនះបានបណា
ត េឲ្យអនកជាប់

ំជារក្ចើនក៏បានបាត់ខួ ន
ា ្ងខដ ។

សក្ម្លប់អក
ន ជាប់

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ខ
ំ ាះបានសាាប់។

ើញរទៀតថាម្លន បបកា ងា

ំមួយចំនួនតូចខដេក្តូវរគ្រក្បើរដើមបីជាក្បរយជន៍បកស រេើយកនុងក ណីជារក្ចើន

ពួករគ្ក្តូវបានសម្លាប់រោេ្ងខដ ។

23>

មនទី សនតិសខអូ កខនសងខដេសថិតរៅតំបន់ ១០២ ភ្ូមិភាគ្ឦសាន (បចចប
ុ បននរខតត តនគ្ិ ី)

ក្តូវបានបរងេើតរ ើងរៅចងឆ្នំ១៩៧៦
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

និងរដើមឆ្នំ១៩៧៧

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ដេ់មនទី សនតិសខ ស-២១ សក្ម្លប់

រេើយបនតដំរណើ កា រពញមួយ បប

ើញថាមនទី សនតិសខអូ កខនសងក្តូវរគ្រក្បើជាជំនួយ

ខ
ំ ួន
ា និងេត់ដំអនកក្បក្ពឹតក
ត ំេសក្សាេមកពីភ្ូមិភាគ្ឦសាន

ចំខណកឯកម្លែភ្ិបាេជាន់ខពស់ បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងកម្លែភ្ិបាេននកងពេ ៨០១ ខដេ
ក្តូវបានោប់ខួ ន
ា មកពីភ្ូមិភាគ្ឦសាន ក្តូវបានរគ្បញ្ាូ នរៅ

ំខួ ន
ា និងសម្លាប់ជាញឹកញាប់រៅមនទី

សនតិសខ ស-២១។ ោប់ពីពាក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៧ មក ជនសី វិេខដេមិនម្លនតំខណងជាន់ខពស់
ួមោំងអនករធេើកា មកពីសេក ណ៍ និងសេជីពចម្លេ រៅសូ រៅទូោង
ំ ភ្ូមិភាគ្ឦសានក៏ក្តូវរគ្
ំ

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ខាួនរៅមនទី សនតិសខអូ កខនសង្ងខដ ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា េកេខណឌននកា

ខ
ំ ួន
ា ម្លន

ភាពខសោន វាងអនកខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានក្បក្ពឹតក
ត ំេសធៃន់ និងអនកក្បក្ពឹតក
ត ំេស
ក្សាេ ស្រសតី និងកម្ល ។ អនកខដេរគ្ោត់ទកថារក្ោះថានក់ ក្តូវរគ្ោក់ក្ចវាក់ ឬរខានះជាប់ េូតកនុង
អោ

ំឃាង
ំ ោច់រោយខ ក។ អនកក្បក្ពឹតក
ត ំេសក្សាេ ក៏ដូចជាស្រសតី និងកម្ល មិនក្តូវបានរគ្

ោក់រខានះ ក្ចវាក់ ឬមិនក្តូវបានរគ្ោក់កនុងបនទប់
ជាប់

ក្ំ តូវរគ្សួ ចរមាើយតម យៈកា វាយដំ

ឃា
ំ ង
ំ រ ើយ។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ
កា ោត់ធាក់

ើញថា អនក

និងកា ឆក់ខខសរភ្ាើងរោយរក្បើខខស

ទូ ស័ពទ ឬមរធោបាយក្បហាក់ក្បខេេ។ អងគជំនំជក្មះមិនអាចរជឿឲ្យេួសពី វិមតិសងស័យថា អនក
ជាប់

ខំ ដេរគ្គ្ិតថា មិនអាចខកខក្បបានក្តូវរគ្សម្លាប់ោង
ំ អស់ រោយោែនកា រេើកខេងរន្ទះរទ

ក៏ប៉ាខនតអងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា កា សម្លាប់ពិតជារកើតម្លនខមន។ រេើសពីរនះរទៀត អនកខាះសាាប់
រោយសា េកេខណឌននកា

ខ
ំ ួន
ា ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា ជនជាតិោរ៉ា យយ៉ាងរហាច

ណាស់ ១០០ន្ទក់ ខដេកនុងរន្ទះ ួមម្លនោំងប ស កម្ល និងស្រសតីក្បខេេ ៥ន្ទក់ ក្តូវរគ្
មនទី សនតិសខអូ កខនសង រៅពាក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៧។ រក្កាយពីក្តូវបាន
បានក្បខេេមួយសបាតេ៍

ំខួ ន
ា រៅ

ំខួ ន
ា រៅមនទី សនតិសខរនះ

ជនជាតិោរ៉ា យោំងរនះក្តូវបានរគ្រក្បើរេសបរណតើ រចញពីកខនាង

ំ

ឃាំង ួចន្ទំរៅសម្លាប់រោេ។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា បទបញ្ញាឲ្យសម្លាប់ជនជាតិោរ៉ា យ ក្តូវ
បានបញ្ាូ នតម យៈ សន រសន និង សូ សារ ឿន រមបញ្ញាកា កងពេ ៨០១ រោយម្លនកា ចូេ ួម
ពីគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ននបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅឲ្យបគ្គេិករៅមនទី សនតិសខរនះរដើមបីអនវតត។
រោះជាយ៉ាងណាក៏រោយ

អងគជំនំជក្មះមិនអាចរជឿឲ្យេួសពី វិមតិសងស័យថា

ខដេទំនងជាអតីតោហាននន បបសាធា ណ ដារវៀតណាមខាងតបូង

ជនជាតិោរ៉ា យ

ឬក្តូវបានរគ្សនែតខបបរនះ

គ្ឺជាជនខដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា រៅកនុងអតថន័យននអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវរន្ទះរ ើយ។

24>

មនទី សនតិសខភ្នំរក្កាេសថិតរៅតំបន់ ១០៥ (បចចុបបននរខតតមណឌេគ្ិ ី) ម្លនមនទី ក-១៧

និង ក-១១ គ្កភ្នំរក្កាេ និងកខនាងកប់សាកសពក្តពាំងក្ពីង។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
កា កា ពា តមក្បព័នត
ធ លាកា
ថាជាអនករោស និងរពេ

ើញថា ពំម្លន

ឬតមនីតិ វិធីចាប់រទ រៅរពេោប់ខួ ន
ា អនកខដេក្តូវបានរគ្សនែត

ំខួ ន
ា ពួករគ្ន្ទរពេរក្កាយមករៅមនទី សនតិសខភ្នំរក្កាេ រេើយរៅកនុង

អំ ុងរពេរន្ទះ ពួករគ្ក្តូវបានបងេំឲ្យរធេើកា ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
បានសាាប់រោយសា ខតេកេខណឌននកា

ំខួ ន
ា រេើយអនកជាប់

ើញរទៀតថា អនកជាប់

ម្ល
ំ ន ក់

ម្ល
ំ ន ក់ក្តូវរគ្សម្លាប់រោយរចតន្ទ។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រោះជាយ៉ាងរនះកតី អងគជំនំជក្មះមិនអាច កភ្័សត
តុ ងបងាាញឲ្យរ
ក្តពាំងក្ពីងក្តូវបានរគ្រក្បើសក្ម្លប់កប់សាកសពអនកជាប់

ើញថា រតើកខនាងកប់សាកសព

ោ
ំ ង
ំ រន្ទះ ឬយ៉ាងណារន្ទះរទ។ រេើស

ពីរនះរទៀត រោះបីជាអងគជំនំជក្មះរជឿថា ក្តពាំងក្ពីងពិតជាកខនាងកប់សាកសពរៅកនុង បបកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយក៏រោយ ក៏អងគជំនំជក្មះមិនអាចសននិោានថាក្តពាំងក្ពីងក្តូវរគ្រក្បើជាទីតង
ំ សម្លាប់
មនសសបានរ ើយ។

25>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិដូចតរៅរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត

ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា បស់មនទី សនតិសខ និងទីតង
ំ សម្លាប់មនសស។ ឧក្កិដក
ា មែោង
ំ
រន្ទះ ួមម្លន កា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា រធេើឲ្យរៅជាោសក កា ោក់កនុងមនទី

ំ

ឃាំង កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ
រទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត
រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ន
ា រោយបងេំ។ អងគជំនំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីកា សននិោាន បស់ខួ ន
ា ោក់ទង
នឹងកា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ រៅរេើអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅមនទី សនតិសខ
ស-២១ រោយបងាាញអំពីកា ក្បក្ពឹតរត េើជនជាតិរវៀតណាម។
ុ មនសសជាក់លាក់
១.៣.៤. កា កំណត់រោេរៅរេើក្កម

26>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ម្លនរោេនរយបាយ

កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមនសសដូចតរៅរនះ រដើមបីបរងេើតសងគមមួយខដេមិនរជឿរេើសាសន្ទ និង
ម្លនេកេណៈខតមួយរោយោែនកា ខបងខចកវណណ ៈ

តម យៈ

កា េបបំបាត់នូវភាពខសោនខាង

ជាតិពនធុ ជាតិ សាសន្ទ ពូជសាសន៍ វណណ ៈ និងវបបធម៌។ ក្កុមោំងរន្ទះ ួមម្លន ជនជាតិោម ជន
ជាតិរវៀតណាម ពទធសាសនិក ក្ពមោំងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ ( ួមោំងអនក ដា
កា សី វិេ និងោហាន) និងក្កុមក្គ្ួសា បស់ពួករគ្។
១.៣.៤.១. ជនជាតិោម

27>

ោក់ទងនឹងជនជាតិោម អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រក្កាយកា បះរបា រៅរកាះ្េ កនុង

ខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ និងរៅសាេយឃាាង
ំ កនុងខខតលា ឆ្នំ១៩៧៥ ក្បជាជនោមរៅភ្ូមិភាគ្បូពា៌
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ភាគ្រក្ចើនជាអនក ស់រៅតមដងទរនារមគ្ងគក្តូវបានរគ្បញ្ាូ នឲ្យរៅ ស់រៅខបកខខាកោន រៅភ្ូមិភាគ្
កណា
ត េ (ឧតត ោស់)។ ជនជាតិោម ក្តូវបានកងទ័ពបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បញ្ាូ នរចញ រោយោែន
កា យេ់ក្ពម និងរក្កាមកា គ្ំរមកំខេងថានឹងោត់ទកជាខាែង
ំ របើពួករគ្មិនសាតប់បញ្ញា។ រោះបី
ជាកា បំខបករនះ គ្ឺជាខ្នកមួយននកា ជរមាៀសក្បជាជនកនុងក្ទង់ក្ោយធំពីភ្ូមិភាគ្បូពា៌រៅភ្ូមិភាគ្
កណា
ត េ (ឧតត ោស់) កនុងរោេរៅោក់ពក្ងាយក្បជាជនរៅទូោង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ ក៏រោយ ក៏អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

ជនជាតិោមរៅភ្ូមិភាគ្បូពា៌ក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅជាក់លាក់

រោយ សា ខតកា បះរបា ក្បឆ្ំងនឹងកា ៉ឹតតបិតពីមនរេើ សាសន្ទ ក្បនពណី និងវបបធម៌ោម។
អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា រគ្មិនក្តឹមខតជរមាៀសជនជាតិោមពីកខនាងរដើមរៅកខនាងងែីរដើមបី

បំរពញរសចកតីក្តូវកា ខាងកម្លាំងពេកមែកនុងក្សុកប៉ារណា
ណ ះរទ គ្ឺខងមោំង បំខបកជនជាតិោមឲ្យ
ស់រៅរយបា៉ាយរៅតមភ្ូមិខខែ

រដើមបី ំលាយសេគ្មន៍ជនជាតិោម និងក្ចបាច់បញ្ចូ េពួករគ្

ជាមួយក្បជាជនកមពជា
ុ ។ រេតដូរចនះ ជនជាតិោមក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅ មិនខមនជាបគ្គេ
រទ ប៉ាខនត ខ្អករេើសម្លជិកក្កុម បស់ពួករគ្។

28>

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ក្បជាជនោមបានទទួេ ងកា រ ីសរអើង

ឧោេ ណ៍ រៅកា ោានកា ងា ទំនប់ ១ មករ ពួករគ្ក្តូវបានបងេំឲ្យេូបសាច់ក្ជូក រេើយក្តូវ
បានររំងមិនឲ្យរោ ពបូជាសាសន្ទ និងនិយយភាសាោមរ ើយ។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញ

្ងខដ ថា បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោក់កំេិតរេើកា ក្បណិប័តន៍សាសន្ទ និងវបបធម៌ោម រៅ
ក្សុកក្កូចឆ្ែ

តមទីតង
ំ ជារក្ចើនកនុងភ្ូមិភាគ្កណា
ត េ (ឧតត ោស់) និងតមទីតង
ំ ន្ទន្ទរ្សង

រទៀតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

រពញមួយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

កា ោក់កំេិតខបបរនះ ួម

ម្លន កា ហាមសំយង
ំ ជារ ៀងរេ់នងៃ កា បងេំជនជាតិោមឲ្យេូបសាច់ក្ជូក ក្ពមោំងរសាៀកពាក់
និងកាត់សក់ដូចក្បជាជនខខែ

កា បងេំឲ្យនិយយខតភាសាខខែ

ក៏ដូចជា កា ដតគ្មពី អាេ់គ្ូ ៉ាអាន

និងកា ះរ ីក្ពះវិហា ឬកា រក្បើក្បាស់ក្ពះវិហា សក្ម្លប់រោេបំណងខសពីកា បួងសួង។ អនក ៉ឹង
ទទឹងក្តូវរគ្ោប់ខួ ន
ា និង/ឬសម្លាប់រោេ។

29>

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា មនសសជារក្ចើន ួមោំងជនជាតិោមភាគ្

រក្ចើនមកពីក្សុកកងម្លស (បចចប
ុ បននរខតតកំពង់ោម) តំបន់ ៤១ ភ្ូមិភាគ្កណា
ត េ (ឧតត ោស់) ក្តូវ

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ

18

សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

រគ្ោប់យករៅសម្លាប់រៅវតតអូ ក្តកួន កនុងឆ្នំ១៩៧៧។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
១៩៧៨ ក្បជាជនោមជារក្ចើនមកពីក្សុកក្កូចឆ្ែ

ើញរទៀតថា រៅឆ្នំ

(បចចប
ុ បននរខតតកំពង់ោម) ក្តូវរគ្ោប់យករៅ

មនទី សនតិសខភ្ូមិក្ោ កនុងក្សុកក្កូចឆ្ែ ដខដេ រេើយរៅទីរន្ទះ សម្លជិកក្កុមោមក្តូវបានរគ្
ពិនិតយរ្ទៀងផ្អទត់។ អនកខដេរគ្ោត់ទកថាជាោម ក្តូវរគ្សម្លាប់ ចំខណកឯអនកខដេមិនខមនជា
ោម ក្តូវរគ្ទកឲ្យ ួចជី វិត។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញ្ងខដ ថា បញ្ញាឲ្យកំណត់រោេរៅរេើ

ជនជាតិោមរៅភ្ូមិភាគ្កណា
ត េ (ឧតត ោស់) និងជាពិរសស រៅតំបន់ ៤១ រចញមកពីថានក់រេើ។
អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញខដ ថា បញ្ញាឲ្យកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមរៅភ្ូមិភាគ្បូពា៌ និងជា

ពិរសស រៅក្សុកក្កូចឆ្ែ រចញមកពីថានក់រេើ។ ងេីតបិតខតអងគជំនំជក្មះមិនអាចកំណត់ចំនួនជន ង
រក្ោះបានជាក់លាក់ក៏រោយ ក៏អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា ជនសី វិេោមជារក្ចើន ក្តូវរគ្ន្ទំយករៅ
មនទី សនតិសខវតតអូ ក្តកួន និងមនទី សនតិសខភ្ូមិក្ោ

ួចក្តូវបានរគ្សម្លាប់រោេកនុងក្ទង់ក្ោយធំ។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា ោ ីរៅមនទី សនតិសខវតតអូ ក្តកួន និងមនទី សនតិសខភ្ូមិក្ោ បានបងាាញ
អំពីសាថនភាព្ាូវចិតក
ត នុងកា ក្បេ័យពូជសាសន៍ជនជាតិោម ខដេក្តូវបាន ករ
សម្លាប់រៅទីតង
ំ ោំងរន្ទះ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ក្តូវបានរគ្

ើញរទៀតថា រៅឆ្នំ១៩៧៨ ជនជាតិោមមកពី

ក្សុកក្កូចឆ្ែ ក្តូវរគ្ោប់យករៅមនទី សនតិសខភ្ូមិក្ោ

ំខួ ន
ា តមទំរនើងចិតត និងដកេូតសិទធិទទួេ

បានដំរណើ កា កតីតម្ាូវចាប់ រេើយរៅទីរន្ទះ អនកខាះក្តូវបានរគ្សួ ចរមាើយ និងវាយដំ។

30>

ដូរចនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ និងឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹង

មនសសជាតិ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត េើជនជាតិោម រក្កាមទក្មង់ជាកា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់
ងាគេ កា ោក់កនុងមនទី

ំឃាង
ំ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ

និង កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតសាសន្ទ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់
ជាកា ជរមាៀសរោយបងេំ។
១.៣.៤.២. ជនជាតិរវៀតណាម

31>

ចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

ោប់ពីឆ្នំ១៩៧៥

ដេ់ចងឆ្នំ

១៩៧៦

ម្លនរោេនរយបាយថានក់ជាតិសំរៅបរណតញជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅក្បរទស

កមពជា
ុ ។

រោេនរយបាយរនះក្តូវបានអនវតត

រក្កាយពីម្លនកា ក្ពមរក្ពៀងោនជាមួយអាជាាធ

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រវៀតណាម។ កម្លែភ្ិបាេខខែ ក្កេមបានរ ៀបចំ និងឃាារំ មើេកា ដឹកជញ្ាូ នក្បជាជនរវៀតណាម
រៅក្ពំខដនរវៀតណាមតមកាណូ ត និង ងយនត។ បតីឬក្បពនធជាជនជាតិខខែ ខដេម្លនក្គ្ួសា ចក្មុះ
ជាតិសាសន៍ក្តូវរៅកមពជា
ុ ។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញខដ ថា ថានក់រេើ បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

បានបញ្ញាឲ្យកំណត់អតតសញ្ញាណជនជាតិរវៀតណាម រេើយរក្កាយមក ោប់ពីខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥
ថានក់រក្កាមបានរ ៀបចំបញ្ា ីរ្
ែ ះនិងក្បវតដិ ូប ួចបញ្ាូ នរៅថានក់រេើ រដើមបីោត់ វិធានកា បនតរទៀត។
ោប់ពីឆ្នំ១៩៧៥ មក បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោត់ទកថា ក្បសិនរបើក្គ្ួសា ណាម្លនម្លតយជាជន
ជាតិរវៀតណាម រេើយឪពកជាខខែ រន្ទះ ក្តូវបញ្ាូ នម្លតយ និងកូនៗរៅក្បរទសរវៀតណាម រោយ
ទកឪពក។ ក្សរដៀងោនរនះខដ ក្បសិនរបើក្គ្ួសា ណាម្លនឪពកជាជនជាតិរវៀតណាម រេើយម្លតយ
ជាខខែ

ក្តូវបញ្ាូ នឪពករៅក្បរទសរវៀតណាមវិញ រោយទកម្លតយ និងកូនៗរៅក្បរទសកមពជា
ុ ។

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេរចញពីរខតតនក្ពខវង រខតតសាេយរ ៀង និងក្សុក

ក្តំកក់ កនុងឆ្នំ១៩៧៥ និងឆ្នំ១៩៧៦ ក្តូវរគ្បងេំឲ្យរធេើខបបរនះកនុងប ិយសបងេិតបងេំ។

32>

អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញខដ ថា ម្លនភ្័សត
តុ ងបងាាញពីក ណីជាក់លាក់មួយចំនួនននកា

សម្លាប់ជនសី វិេរវៀតណាម ឧោេ ណ៍ រៅរខតតសាេយរ ៀង កនុងឆ្នំ១៩៧៨ កនុងខដនទឹកកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ រក្កាយខខរមសា ឬខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៧ និងរៅនងៃទី១៩ ខខមីន្ទ ឆ្នំ១៩៧៨, រៅ
រខតតកំពង់ឆ្នំង កនុងឆ្នំ១៩៧៧, រៅវតតខាច់ (រខតតរសៀមរប) រៅចងឆ្នំ១៩៧៨ និងរៅក្ករចះ កនុង
ខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៨។ កា សម្លាប់រោយរចតន្ទក្ទង់ក្ោយធំោង
ំ រនះ ក្តូវបានរ ៀបចំរ ើងជាក្បព័នធ
និងកំណត់រោេរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ កនុងក ណីនីមួយៗ ជនជាតិរវៀតណាមក្តូវបាន
រគ្កំណត់រោេរៅមិនខមនជាបគ្គេរទ គ្ឺរោយសា ខតសម្លជិកក្កុម បស់ពួករគ្ និងរោយសា
ខតពួករគ្ក្តូវបានសនែតថា

ជាជនជាតិរវៀតណាម។

កនុងកា កំណត់រោេរៅជាក់លាក់រៅរេើក្កុមជនជាតិ

នរយបាយ បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រវៀតណាម

ួមោំងជនសី វិេ្ង។

ក ណីោង
ំ រនះបានរកើតរ ើងរក្កាមរោេ

េូតដេ់ចងឆ្នំ១៩៧៦ ជនជាតិរវៀតណាមក្តូវរគ្កំណត់

រោេរៅ រដើមបីបរណតញរចញ និងរដើមបីករមទច ោប់ពីខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៧ មក។

33>

ោក់ទងនឹងកា ក្បក្ពឹតរត េើជនជាតិរវៀតណាមខដេក្តូវបាន

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

ជនសី វិេ

ំខួ ន
ា រៅមនទី សនតិសខ ស-២១

និងោហានរវៀតណាមរប់ យន្ទក់ក្តូវបានរគ្សម្លាប់

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ

20

សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

រក្កាយពីសួ ចរមាើយ រោយរក្បើ វិធីបងេិតបងេំ និង ងនូវេកេខណឌេំបាករវទន្ទ រៅមនទី សនតិសខ
ស-២១។ អនកខដេក្តូវបានរគ្សម្លាប់ជាជនសី វិេ ឬរឈា ើយសឹករវៀតណាម ខដេជាជនក្តូវទទួេ
បានកា កា ពា តមអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩។ ចរមាើយសា ភាពខដេយកពីអក
ន ជាប់
ំជាជនជាតិរវៀតណាម ក្តូវរគ្ចះ្ាយកនុងឯកសា ន្ទន្ទ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ កនុងរោេ
រៅបងាាញអំពី “កា ្
ា នពាន”
យេ់រ

ើញរទៀតថា អនកជាប់

បស់រវៀតណាមមករេើកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំនំជក្មះ
ំជាជនជាតិរវៀតណាមខដេចូេមកមនទី សនតិសខ ស-២១ មិន

ទទួេបានកា កា ពា តមនីតិ វិធី ឬសិទធិខដេអាចឲ្យពួករគ្កា ពា ខាួនបានរៅរក្កាយរពេោប់ខួ ន
ា
ក្តូវបានរគ្ដកេូតដំរណើ កា មួយខដេក្សរដៀងនឹងកា កាត់កីរត ោយយតតិធម៌ រេើយក្តូវរគ្បងេំឲ្យ
រឆាើយសា ភាពថាជាគ្ិញ មនរពេក្តូវបានរគ្សម្លាប់។ ោហាន និងជនសី វិេរវៀតណាមោំងអស់
ខដេចូេមកមនទី សនតិសខ ស-២១ ក្តូវរគ្រោទថាជាគ្ិញ និងោត់ទកថាជាខាែង
ំ ។ រជាគ្វាសន្ទ
បស់អក
ន ជាប់

ំោង
ំ រនះក្តូវបានសននិោានទកជាមន រោយសា ជាចងរក្កាយ ពួករគ្ោំងអស់ក្តូវ

បានសម្លាប់រោេ។

34>

ដូរចនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ និងឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹង

មនសសជាតិ តម យៈកា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា និ រទស និងកា រធេើទកេបករមនញ
រោយមូេរេតពូជសាសន៍ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត េើជនជាតិរវៀតណាម។ រេើសពីរនះរទៀត រោយ
មាឹកអំពីអតថិភាពននជរម្លាះក្បោប់អាវធអនត ជាតិខដេកំពងរកើតម្លនរៅរពេរន្ទះ

វាងរវៀតណាម

និងកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ោប់ពីខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៥ និងឋានៈទទួេបានកា កា ពា បស់ជន ង
រក្ោះ

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ ជារក្ចើនរេើអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺ

ខណវ ក៏ក្តូវបានក្បក្ពឹត្
ត ងខដ រេើក្កុមរនះ រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ួមោំងកា រធេើមនសសឃាត
រោយរចតន្ទ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមនសសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួស
ធៃន់ធៃ ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬសខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទនូវសិទធិទទួេបាន
កា កាត់រោសរោយយតតិធម៌ និងរទៀងោត់ និងកា

ំខួ ន
ា រោយខសចាប់។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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១.៣.៤.៣. ពទធសាសនិក

35>

ចំរពាះកា ក្បក្ពឹតរត េើពទធសាសនិក ខដេបទរោទោំងរនះ ក្តូវបានកក្មិតក្តឹមខតសេក ណ៍

ក្តំកក់ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ក្ពះពទធសាសន្ទក្តូវបានហាមឃាត់ និមិតត ូបតំណាងឲ្យក្ពះ

ពទធក្តូវបានបំ្ិច
ា បំផ្អាញ រេើយវតតអារមមិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរក្បើសក្ម្លប់រោេបំណងសាសន្ទ
រទៀតរទ។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រ

ើញ្ងខដ ថា ក្ពះសងឃជាង ១០០អងគ ក្តូវបានរគ្ក្បមូេរោយ

រចតន្ទយករៅោក់រៅវតតអងគ កា និងបងេំឲ្យសឹក។ ក្ពះសងឃក៏ក្តូវរគ្បងេំឲ្យសឹករៅតមវតតរ្សងៗ
រទៀត រេើយក ណីរនះ ឆាះុ បញ្ញចង
ំ អំពីេំន្ទទ
ំ ូរៅរៅទូោង
ំ ក្សុកក្តំកក់។ ងេីតបិតខតភ្័សត
តុ ងមិន
អនញ្ញាតឲ្យអងគជំនំជក្មះសននិោានឲ្យបានចាស់លាស់ អំពីចំនួនក្ពះសងឃ ខដេលាោកសិកាេបទ
ស បរៅក្សុកក្តំកក់ក៏រោយ
ខដេបងាាញថា

ក៏អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថាម្លនភ្័សត
តុ ងអាចឲ្យរជឿទកចិតបា
ត ន

ក្ពះសងឃរប់ យអងគក្តូវបានរគ្្សឹករៅតម

ំន្ទន្ទ។

រចតន្ទរ ីសរអើងរៅពី

រក្កាយដំរណើ កា រនះ ក្តូវបានបញ្ញាក់រោយកា រៅក្ពះសងឃថាជា “រតនញា៉ា” ឬជា “រឈា ើង”
សងគម និងកា ក្បកាសបដិរសធក្ពះពទធ សាសន្ទ រោយថាជា អបិយជំរនឿសទធសាធ និងថា ក្ពះពទធ
បដិម្ល “ក្ោន់ខតជាសីម៉ាង់ត៍ប៉ារណា
ណ ះ”។

36>

រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈកា

រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតសាសន្ទ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ើងរេើពទធសាសនិក។
១.៣.៤.៤. អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ

37>

ចំរពាះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ

ខដេបទរោទក្បកាន់ក្តូវបានកក្មិតក្តឹម

សេក ណ៍ក្តំកក់ កា ោានកា ងា ទំនប់ ១ មករ មនទី សនតិសខ ស-២១ និងមនទី សនតិសខក្កាំងត
ោន់ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ក្កុមរនះក្តូវបានរគ្រធេើទកេបករមនញរៅតមទីតង
ំ ឧក្កិដក
ា មែោង
ំ

បួន។ ឧោេ ណ៍ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ុ ក្តំកក់ ភាាមៗរក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា
ើញថា រៅកនុងក្សក

ឆ្នំ១៩៧៥ អតីតោហាន និងនគ្ បាេ នន បបសាធា ណ ដាខខែ ក្តូវបានរគ្សក្មិតសក្ម្លំ ងរៅវតត
ចមា៉ា រេើយរក្កាយពីបានក្បាប់អតតសញ្ញាណ បស់ខួ ន
ា ួចរេើយ ពួករគ្ជារក្ចើនក្តូវបានន្ទំយករៅ
ួចបាត់ខួ ាន។ ដំរណើ កា ដូចោនរនះបានរកើតរ ើងរៅតមកខនាងរ្សងៗរទៀតកនុងក្សុកក្តំកក់។ ងេី
តបិតខតម្លនខ្នកា ចាស់លាស់កនុងកា របាសសម្លអត និងសម្លាប់អតីតោហាន និងអនក ដាកា នន
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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បបសាធា ណ ដាខខែ រៅក្សុកក្តំកក់ រក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ក៏រោយ ក៏យ៉ាង
រហាចណាស់ រៅរពេមួយរន្ទះ ម្លនកា ្សពេ្ាយមិនឲ្យប៉ាះពាេ់អតីតោហាន ោប់ពី ស័កិត ១
ដេ់ស័កិត ៥។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
កា នន បបសាធា ណ ដាខខែ

ើញថា រោះជាយ៉ាងរនះកតី រក្កាយមក អតីតោហាន និងអនក ដា

ក្តូវរគ្កំណត់រោេរៅជាងែីមង
ត រទៀត

ក្គ្ួសា អតីតោហានជារក្ចើនក្តូវរគ្ករមទចរៅ

រដើមបីោប់ខួ ាននិងសម្លាប់។

ំពរពេ កនុងខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៧ រេើយក្បតិបតតិ

កា សម្លាប់រោយម្លនកា រ ៀបចំក្តូវបានរធេើរ ើងរៅក្សុកក្តំកក់

ោប់ពីខខរមសា

ឆ្នំ១៩៧៧

រោយមនសសជារក្ចើនក្តូវរគ្យករៅមនទី សនតិសខក្កាំងតោន់។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា អនកោំង
រនះក្តូវរគ្កំណត់រោេរៅ រោយខ្អករេើតួន្ទទីរៅ បបមន បស់ពួករគ្ពិតក្បាកដ ឬតមកា សនែត។

38>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

តម យៈកា រធេើទកេបក

រមនញរោយមូេរេតនរយបាយក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅសេក ណ៍ក្តំកក់ ពីនងៃទី២០ ខខរមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ដេ់ចងខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៥ និងពីរដើមឆ្នំ១៩៧៧ ដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្នំ១៩៧៩ រៅ
កា ោានកា ងា ទំនប់ ១ មករ មនទី សនតិសខ ស-២១ និងមនទី សនតិសខក្កាំងតោន់។ រេើសពីរនះ
រទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិក្តូវបានក្បក្ពឹតរត េើអតីតអនក

ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ និងមនទី សនតិសខក្កាំងតោន់។
១.៣.៥. កា រចញបទបញ្ញាសតព
ី កា
ី រ ៀបអាពាេ៍ពពា
ិ េ៍

39>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

ម្លនរោេនរយបាយរៅទូោង
ំ ក្បរទសកនុងកា កំណត់បទ

បញ្ញារេើកា កសាងក្គ្ួសា និងកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ខដេក្តូវកម្លែភ្ិបាេបកសអនវតតរៅតម
បណា
ត ញ ដាបាេ
នរយបាយរនះរ ើង

និងអងគភាពរយធាក្គ្ប់ជាន់ថានក់។

បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបរងេើតរោេ

រដើមបីឲ្យបកសអាចជំនួសតួន្ទទី បស់ឪពកម្លតយកនុងកា រក្ជើសរ ីសគ្ូក្សក

សមក្សប រេើយបងេំប សនិងស្រសតីឲ្យរ ៀបកា នឹងោន និងបងេំឲ្យបរងេើតកូនកនុងរោេបំណងបរងេើន
ចំនួនក្បជាជនរៅកនុងក្បរទសកនុង យៈរពេពី ១០ឆ្នំ រៅ ១៥ឆ្នំ ខាងមខ។

40>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា កា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍តមកា រ ៀបចំរៅកនុងវបបធម៌កមពជា
ុ

ម្លនភាពខសោនពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ខដេក្តូវ

បានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ។ កា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍តមកា រ ៀបចំរៅកនុងវបបធម៌
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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កមពជា
ុ មន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ក្តូវបានរធេើរ ើងរោយខ្អករៅរេើកា រជឿទកចិតោ
ត ន រៅវិញ
រៅមក វាងកូនៗ និងឪពកម្លតយខដេជាអនករក្ជើសរ ីសគ្ូក្សក ឲ្យកូន រេើយមិនម្លនចំណចរនះ
រទ

រៅរពេខដេបកសមកជំនួសតួន្ទទីជាឪពកម្លតយ

រៅកនុងកា រ ៀបចំអាពាេ៍ពិពាេ៍រន្ទះ។

ភ្័សត
តុ ងខដេម្លនរៅចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ បងាាញយ៉ាងចាស់អំពីកា អនវតតរៅកនុងអំ ុង បប
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ក្បនពណី

ខដេមិនបានឆាះុ បញ្ញចង
ំ ោេ់ខតរសាះអំពកា
ី រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍តម

រោយក្គ្ួសា បស់អន្ទគ្តបតីក្បពនធរន្ទះមិនបានចូេ ួមោេ់ខតរសាះរៅកនុងកា ច ោ

សេគ្មន៍មិនក្តូវបានឲ្យចូេ ួម មិនម្លនក្បនពណីរៅកនុងពិធីរ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ រេើយសាមីខួ ន
ា
យេ់ក្ពមរ ៀបកា រោយខាាចបកសោក់ទណឌកមែ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា អាជាាធ បបកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយបានរ ៀបចំអាពាេ៍ពិពាេ៍រៅក្គ្ប់រពេរវលាកនុង បបរនះ
សាស្រសតជារក្ចើនរៅទូោង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ ។

និងរៅតមទីតង
ំ ភ្ូមិ

បគ្គេោំងឡាយបានរ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រៅកនុង

ប ិយកាសភ្័យខាាចរេើយរៅកនុងក ណីភាគ្រក្ចើន កា ក្ពមរក្ពៀងរៅមនរពេ ឬកនុងអំ ុងពិធី
រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ខដេបានរេើករ ើងរន្ទះ មិនខមនជាកា យេ់ក្ពមពិតក្បាកដរ ើយ។ អងគជំនំ
ជក្មះយេ់រ

ើញថារក្កាយពិធីរ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ជាធមែតអាជាាធ បានរ ៀបចំឲ្យបតី ក្បពនធងីរែ ថាែង

រន្ទះ្សំដំរណកជាមួយោនរៅកនុងទីតង
ំ កំណត់មួយ

រក្កាមកា តមោនពីកងឈា ប

ជាពិរសស

រដើមបីឲ្យម្លនកា ួមរភ្ទ។ ោំងប ស និងស្រសតីយេ់ថាពួករគ្ក្តូវបានរគ្បងេំឱ្យ ួមរភ្ទជាមួយបតីឬ
ក្បពនធងីរែ ថាែង បស់ពួករគ្ រេតដូរចនះ ពួករគ្បានរធេើ្យ
ទុ នឹងឆនទៈ បស់ពួករគ្។ បតីក្បពនធខដេក្តូវ
បាន ករ

ើញថាមិនបាន ួមរភ្ទ ក្តូវបានយកមកអប់ ំ ឬគ្ំរមកំខេងថានឹងទទួេទណឌកមែ ឬក្តូវ

បានរគ្សម្លាប់រោេ។

41>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈអំរពើអមនសសធម៌

រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ និងកា ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទ
ននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ើង។
១.៣.៦. សេឧក្កិដក
ា មែ ម
ួ

42>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

េូតដេ់នងៃទី០៦

ខខមករ

ើញថា រៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ និងបនត យ៉ាងរហាចណាស់
ឆ្នំ១៩៧៩

រមដឹកន្ទំជាន់ខពស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ មួយចំនួនម្លន

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រោេបំណង ួមកនុងកា អនវតតបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកមពជា
ុ ឲ្យបានរេឿនតម យៈ “មហារលាត
រផ្អាះ មហាអសាច យ” ខដេក្តូវបានបរងេើតរ ើង រដើមបីកសាងនិងកា ពា ក្បរទសពីខាែង
ំ រេើយផ្អាស់
បតូ ក្បជាពេ ដាឱ្យកាាយរៅជាសងគមកមែក -កសិក
បំណង ួមរនះ

ខដេម្លនជាតិសាសន៍ខខែ ខតមួយ។ រោេ

ក្តូវបានអនវតតក្គ្ប់រពេកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរោយបណា
ត ញ ដាបាេ

ោំងមូេ បស់បកស គ្ឺរេខាភ្ូមិភាគ្ តំបន់ ក្សុក និងថានក់មូេោាន និងកម្លែភ្ិបាេបកសកមែយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ តម យៈកា អនវតតយ៉ាងរហាចណាស់រោេនរយបាយចំនួនក្បាំ។ រោេនរយបាយខដេ
ក្តូវបានរ ៀបចំ និងអនវតតរ ើងរដើមបីសរក្មចរោេបំណង ួម គ្ឺ (១) កា ផ្អាស់ទីេំរៅក្បជាជន
មតងរេើយមតងរទៀតពីទីក្បជំជន និងទីក្កុង រៅកាន់តំបន់ជនបទ ក្ពមោំងពីទជ
ី នបទមួយរៅកាន់ទី
ជនបទមួយរទៀត (២) កា បរងេើត និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោានកា ងា (៣) កា បរងេើត
និងដំរណើ កា មនទី សនតិសខ និងទីកខនាងសម្លាប់មនសស រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញាណ ោប់ខួ ន
ា ោក់ឲ្យ
រៅោច់រោយខ ក និង “ករមទច” អនកខដេក្តូវបានរគ្ោត់ទកថាជាក្បរភ្ទខាែង
ំ ធៃន់ធៃ បំ្ត និង
រដើមបីអប់ ំ “សម្លសធាតមិនេអ” (៤) កា កំណត់រោេរៅរៅរេើក្កុមជាក់លាក់ ួមោំង ជនជាតិ
ោម និងរវៀតណាម ពទធសាសនិក និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ

ួមោំង អនក ដាកា

សី វិេ ោហាន និងក្កុមក្គ្ួសា បស់ពួករគ្ និង (៥) កា រចញបទបញ្ញាសតីពីកា រ ៀបអាពាេ៍
ពិពាេ៍។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រោេនរយបាយោំងរនះម្លនទំន្ទក់ទំនងខាាង
ំ រៅនឹងរោេ

បំណង ួម រេើយម្លនកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ។ រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រោេ

បំណង ួមរនះម្លនេកេណៈឧក្កិដ។
ា

43>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា រោេបំណងរនះគ្ឺជារោេបំណង ួមរៅកនុងចំរណាម

មនសសជារក្ចើន ួមោំងរមដឹកន្ទំជាន់ខពស់ ប៉ាេ ពត, នួន ជា, រខៀវ សំ្ន, រអៀងសា ី,រអៀង ធី ិទធ,
សន រសន និង វន រវ៉ាត( េូតដេ់រពេោប់ខួ ានរៅចងឆ្នំ១៩៧៨) ក្ពមោំងរេខាភ្ូមិភាគ្ ួមោំង
តម៉ាក,ខក ពក,កយ ធួន( េូតដេ់រពេម្លនកា

ំខួ ន
ា កនុង្ទះរៅពាក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៦) ជូ រជត

( េូតដេ់រពេម្លនកា ោប់ខួ ន
ា រៅកនុងខខមីន្ទ ឆ្នំ១៩៧៨)

ស់ ញឹម ( េូតដេ់រពេម្លនកា

ោប់ខួ ន
ា រៅកនុងខខឧសភា-ខខមិងន្ទ ឆ្នំ១៩៧៨) និង រសា ភ្ឹម ( េូតដេ់រពេរធេើអតតឃាតរៅខខ
មិងន្ទ ឆ្នំ១៩៧៨)។ រមដឹកន្ទំជាន់ខពស់ បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានក្តួតពិនិតយផ្អទេ់រៅរេើកា
អនវតតរោេនរយបាយជារក្ចើន និងបានរក្បើក្បាស់ោ ីផ្អទេ់ឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ រដើមបីសរក្មច
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រោេបំណង ួមរនះ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថាជាកា ក្តឹមក្តូវខដេថា សម្លជិកសេឧក្កិដក
ា មែ

ួមរនះ ក្តូវបានកំណត់ឲ្យទទួេខសក្តូវរេើឧក្កិដក
ា មែោំងរនះ។
១.៤. កា ទទួេខសក្តូវក្ពេែទណឌជាេកេណៈបគ្គេ បស់ជនជាប់រោទ

44>

រៅរពេរនះ អងគជំនំជក្មះពិនិតយរមើេកា សននិោាន បស់ខួ ន
ា ោក់ទងនឹងកា ទទួេខសក្តូវ

បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន វិញមតង។
១.៤.១. កា ទទួេខសក្តូវ បស់ នួន ជា

45>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

កនុងន្ទមជាបគ្គេម្លនក់ខដេម្លនតួន្ទទីន្ទម
ំ ខកនុងកា កសាង

មូេោានក្គ្ឹះសក្ម្លប់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានចូេ ួមសននិបាតបកស និងកិចចក្បជំ
បស់គ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិម

និងគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស

ោប់ពីរពេោប់រ្តើមកា រធេើ

បដិវតតន៍ េូតមក។ នួន ជា ក្តូវបានរក្ជើសតំងជាអនរេខាបកសរៅកនុងខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៦០ រេើយ
បានបនតកាន់មខតំខណងរនះរៅក្គ្ប់រពេ

កនុងអំ ុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

ោត់ក៏ជា

សម្លជិករពញសិទធ ម
ិ ួយ ូប្ងខដ ោំងរៅកនុងគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិម និងគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍
ននបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ក្ពមោំងជាក្បធានគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន។

នួន ជា បានចូេ ួមកនុងកិចចក្បជំសំខាន់ៗោំងអស់ រេើយក៏ចូេ ួមរៅកនុងកា សរក្មចចិតស
ត ំខាន់ៗ
ោំងអស់ បស់បកស រៅកនុងអំ ុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រពញមួយ បបរនះ នួន ជា រៅខត
ជាឥសស ជនដ៏សំខាន់មួយរៅកនុងបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រោយោត់គ្ឺជាបគ្គេនដសាតដ
ំ ៏រសាែះក្តង់

បស់ ប៉ាេ ពត។ រេើសពីរនះរទៀត នួន ជា ក្តូវបានខតងតំងឲ្យជំនួស ប៉ាេ ពត រធេើជាន្ទយក ដា
មស្រនតីសីទ
ត ី រៅរពេខដេ ប៉ាេ ពត សំកា អនញ្ញាតសក្ម្លកជា្ាូវកា ោប់ពីខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៦
េូតដេ់ ខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៧។ រោយសា ខតតួន្ទទីខពង់ខពស់រៅកនុងថានក់ដឹកន្ទំ បស់បកសកមែយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ
នួន ជា រធេើកា ក្គ្ប់ក្គ្ងរេើសកមែភាពោំងអស់ បស់បកសរោយរេើសពីតួន្ទទី និងកា
ទទួេខសក្តូវ ខដេក្តូវបានក្បគ្េ់ឲ្យោត់ជា្ាូវកា រៅកនុងអំ ុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅ
រទៀត។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រៅកនុងគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ នួន ជា និង ប៉ាេ ពត ម្លន

អំណាចរធេើរសចកតីសរក្មចចងរក្កាយ បស់បកស។ កនុងឋានៈជាអនរេខាបកស កា ក្គ្ប់ក្គ្ង បស់

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ោត់មិនខមនម្លនក្តឹមខតកា រធេើរសចកតីសរក្មចខ្នកនរយបាយប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនតម្លន េូតដេ់ខាង
ខ្នក ោាភ្ិបាេ និង ដាបាេ បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
រេតដូរចនះរេើយ

ួមោំង កិចចកា រយធា្ងខដ ។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា នួន ជា មិនក្តឹមខតបានោំក្ទ ួមោនរេើរោេបំណង

ួមប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនត ោត់បានរដើ តួន្ទទីយ៉ាងសំខាន់រៅកនុងកា បរងេើត និងក្គ្ប់ក្គ្ងរេើដំរណើ កា
ននរោេបំណង ួមរន្ទះខដ ។
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កា ោំក្ទ បស់ នួន ជា រេើរោេបំណង ួមខដេោត់បានចូេ ួមបរងេើតរ ើង គ្ឺមិនម្លន

កា ខក្បក្បួេរទកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរន្ទះ។ ោត់បានបនតអនវតត និង្សពេ្ាយពីរោេ
បំណង ួមរនះ រោយកាតប់យ៉ាងតឹងខណន រៅរេើកា អះអាងខដេក្តូវបានបរងេើតរ ើងយ៉ាងក្បុង
ក្បយ័តនរោយបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ តម យៈ កា រឃាសន្ទ និងសកមែភាពបណតុះបណា
ត េន្ទន្ទ។
នួន ជា ទទួេខសក្តូវជាចមបងរៅរេើបញ្ញារ្សងៗខដេពាក់ព័នន
ធ ឹងកា រឃាសន្ទ និងកា អប់ ំ
កសិក

កម្លែភ្ិបាេ និងសម្លជិកបកសរ្សងរទៀត រោយរផ្អតតជាពិរសសរៅរេើរោេកា ណ៍

សំខាន់ៗ និងរោេនរយបាយរសដាកិចច បស់បកស។ រៅកនុងតួន្ទទីរនះ នួន ជា បានខងាងសនទ កថា
និងដឹកន្ទំវគ្គរ ៀនសូក្តសក្ម្លប់កម្លែភ្ិបាេមកពីតមតំបន់រ្សងៗោំងរៅកនុងក្កុងភ្នំរពញ

និងរៅ

កខនាងរ្សងៗរទៀតកនុងក្បរទស ួមោំង សេក ណ៍ និងកា ោានកា ងា ្ងខដ ។ នួន ជា គ្ឺជាអនក
និពនធដ៏សំខាន់ម្លនក់ននទសសន្ទវដតីអប់ ំរ្
ែ ះថា

ទង់បដវិ តតន៍

ខដេជាឧបក ណ៍រឃាសន្ទចមបង

បស់បកសកនុងកា ្សពេ្ាយយ៉ាងរទៀងោត់នូវសនទ កថាខដេ ប៉ាេ ពត, នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន
បានខងាង។ នួន ជា បានចូេ ួមរៅកនុងកិចចក្បជំគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ ខដេកនុងអំ ុងរពេ
រន្ទះម្លនកា ពិភាការៅរេើយទធ វិធីអព
ំ ីអីខេ ដេក្តូវលាតក្តោង

និងអេីខដេក្តូវ កាកា សម្លៃត់

រេើយកា កាកា សម្លៃត់គ្ឺជាសម្លសធាតសំខាន់ននកា រឃាសន្ទដ៏ម្លនក្បសិទធភាពមួយ។ នួន ជា
ទទួេខសក្តូវជាចមបងរៅរេើបញ្ញារ្សងៗខដេពាក់ព័នន
ធ ឹងកា រឃាសន្ទ

និងកា អប់ ក
ំ សិក

កម្លែភ្ិបាេ និងសម្លជិកបកសរ្សងរទៀត រោយរផ្អតតជាពិរសសរៅរេើរោេកា ណ៍សំខាន់ៗ និង
រោេនរយបាយរសដាកិចច បស់បកស។
រឃាសន្ទកា

កា ទទួេខសក្តូវជា្ាូវកា បស់

និងបញ្ញាពាក់ព័នន
ធ ឹងកា អប់ ំ

បញ្ញាសនតិសខន្ទកនុងរ្សងៗរទៀត

នួន

ជា

ខាងខ្នក

ួមោំងកិចចកា វិន័យសីេធម៌ បស់កម្លែភ្ិបាេ និង

ក្ពមោំងសភាពកា ណ៍ខាែង
ំ ជាទូរៅ្ងខដ

រោយោត់បាន

ជំ ញឲ្យខវកមខ និងកម្លចត់ខាែង
ំ ។ ដូរចនះអងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា តម យៈតួន្ទទី បស់ោត់រៅកនុង
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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យទធន្ទកា រឃាសន្ទ

និងយទធ វិធីរ្សងៗ

ក៏ដូចជាកា បណតុះបណា
ត េកម្លែភ្ិបាេោំងមន

និង

រក្កាយខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ នួន ជា បានរដើ តួន្ទទីយ៉ាងសំខាន់កនុងកា អនវតត និង្សពេ្ាយរោេ
បំណង ួមរនះ។

47>

មោ៉ា ងវិញរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា កា ចូេ ួមចំខណក បស់ នួន ជា រៅកនុង កា

ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ ម្លនរេើសពីកា បរងេើតរោេនរយបាយ កា អនវតត និងកា ្សពេ្ាយរោេ
បំណង ួមតម យៈកា រឃាសន្ទ និងកា អប់ ំ។ នួន ជា បានអនវតតរោេបំណង ួមរោយផ្អទេ់
និងបានចូេ ួមយ៉ាងសកមែកនុងកា របាសសម្លអតកម្លែភ្ិបាេបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ ោត់មិនក្តឹម
ខតជួយរ ៀបចំរធេើកា របាសសម្លអតភ្ូមិភាគ្ពាយពយ ភ្ូ មិភាគ្កណា
ត េ (ឧតត ោស់) និង ភ្ូមិភាគ្
បូពា៌ប៉ារណា
ណ ះរទ

ោត់ខងមោំងបានចូេ ួមរោយផ្អទេ់រៅកនុងកា ក្តួតពិនិតយរៅរេើមនទី សនតិសខ

ស-២១ និងកា របាសសម្លអតសម្លជិកសំខាន់ៗ បស់បកស ដូចជា ស់ ញឹម ខដេជារេខាភ្ូមិភាគ្
ពាយពយ ជារដើម។

48>

ោក់ទងនឹងមនទី សនតិសខ ស-២១ ឯកសា ន្ទសម័យរន្ទះ ជាពិរសស ចរមាើយសា ភាព

បស់អក
ន ជាប់

ំ បងាាញថា ោប់តំងពីរពេមនទី សនតិសខ ស-២១ ដំរណើ កា ដំបូង នួន ជា បាន

ដឹង និងចូេ ួមរៅកនុងកា ោប់ខួ ន
ា កា

ំខួ ន
ា កា រធេើោ ណកមែ និងកា សម្លាប់កម្លែភ្ិបាេខដេ

ក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅសក្ម្លប់កា របាសសម្លអត។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញរទៀតថា នួន ជា

បានបំរពញតួន្ទទីជាអនកក្គ្ប់ក្គ្ងផ្អទេ់រេើ កាំង រេេកអាវ រៅ ឌច ោប់ពីនងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្នំ
១៩៧៧ បន្ទទប់ពី សន រសន បានោករចញរៅសម ភ្ូមិ រៅភ្ូមិភាគ្បូពា៌ េូតដេ់រពេដួេ េំ
នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅរដើមខខមករ ឆ្នំ១៩៧៩។ រៅកនុងមខន្ទទីរនះ នួន ជា បានជួប
ក្បជំជារទៀងោត់ជាមួយ ឌច និង្តេ់កា ខណន្ទំន្ទន្ទ

ួមោំងកា ខណន្ទំោក់ទងនឹងអនកជាប់

ំ

សំខាន់ៗមួយចំនួន។ នួន ជា បានទទួេ និងអានចរមាើយសា ភាពពីមនទី សនតិសខ ស-២១ រេើយ
រៅរពេោត់យេ់រ
រ

ើញថាោំបាច់ ោត់បញ្ញាឲ្យខកតក្មូវ។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់

ើញថា នួន ជា សថិតរៅកនុង ចំរណាមអនកខដេរធេើរសចកតីសរក្មចចិតថា
ត ក្តូវោប់ខួ ន
ា ន ណាខាះ

រដើមបីបញ្ាូ នរៅមនទី សនតិសខ ស-២១។ នួន ជា បានបញ្ញាឱ្យសម្លាប់មនសសមួយក្កុមៗជារក្ចើនន្ទក់
ដូចជា អនកោំងឡាយខដេបានមកដេ់ មនទី សនតិសខ ស-២១ រោយសា ខតកា របាសសម្លអត

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ភ្ូមិភាគ្បូពា៌ កនុងឆ្នំ១៩៧៨ និងអនកខដេក្តូវបាន
រពេរបាះបង់មនទី រនះរោេ

ំខួ ន
ា រោយផ្អទេ់រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ មន

ក្ពមោំងបគ្គេជាក់លាក់មួយចំនួនរទៀត។

រោយសា ខតកងទ័ព

រវៀតណាមបានសក្មុកចូេក្កុងភ្នំរពញភាាមៗ និងកា របាះបង់រោេមនទី សនតិស ខ ស-២១ ោំង
តក់ក្កេេ់ រៅកនុងខខមករ ឆ្នំ១៩៧៩ មិនម្លនកា ប៉ាះពាេ់អីរេ ទរៅរេើឯកសា ន្ទកនុង បស់មនទី រនះ
ខដេរ ៀបរប់េមអិតអំពីដំរណើ កា មនទី សនតស
ិ ខ រោយឯកសា ោំងរន្ទះសថិតរៅទីកខនាងដខដេ។
រក្កាយមក នួន ជា បានសតីបរន្ទទស ឌច រោយសា ខតមិនបានបំផ្អាញឯកសា ោំងរន្ទះរោេ។

49>

ស បមកវិញ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា នួន ជា បានចូេ ួមកនុងរោេបំណង ួមនន

សេឧក្កិដក
ា មែ ួម។ នួន ជា បានចូេ ួមរ ៀបចំបរងេើត អនវតត និង្សពេ្ាយរោេបំណង ួមរនះ
តម យៈកា ពនយេ់ជាសាធា ណៈ កា ឯកភាព និងជំ ញរោេនរយបាយឧក្កិដា បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ ោត់បានរធេើដូរចនះតម យៈតួន្ទទីដឹកន្ទំកនុងន្ទមជានដសាត ំ បស់ ប៉ាេ ពត ជាអនរេខា
បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
អចិនស្រនតយ៍បកស

និងជាសម្លជិករពញសិទធិននគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិម និងគ្ណៈកម្លែធិកា

និងតម យៈកា ចូេ ួមយ៉ាងសកមែ បស់ោត់កនុងកា រឃាសន្ទ

និងកា អប់ ំ។

រេើសពីរនះរទៀត តម យៈកា ចូេ ួមរោយផ្អទេ់ និងយ៉ាងទូេំទូលាយ បស់ោត់កនុងកា របាស
សម្លអត និងដំរណើ កា បស់មនទី សនតិសខ ស-២១ នួន ជា បានអនវតតរោេបំណង ួមរនះរោយ
រក្បើអនត កា ី ដូចជា ឌច និងោ ីផ្អទេ់រ្សងៗរទៀត ដូចជា បគ្គេិកមនទី សនតិសខ ស-២១ ជា
ឧបក ណ៍ននសេឧក្កិដក
ា មែ ួម។ អាក្ស័យរេតរនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
ចូេ ួមចំខណកយ៉ាងសំខាន់រៅកនុងកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ

ើញថា នួន ជា បាន

ខដេសថិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំ

រ ឿង ០០២/០២។

50>

មោ៉ា ងវិញរទៀត ដូចបានរ ៀបរប់ខាងរេើមករេើយ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា នួន ជា

ម្លនរចតន្ទខដេជារចតន្ទ ួម បស់សម្លជិកសេឧក្កិដក
ា មែ ួមរ្សងៗរទៀត ួមោំង រចតន្ទជាក់
លាក់ និងរចតន្ទរ ីសរអើង ខដេជាេកេខណឌកំណត់កនុងកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែរ្សងៗ ខដេសថិតរៅ
កនុងរោេបំណង ួម

រេើកខេងខតឧក្កិដក
ា មែមួយប៉ារណា
ណ ះ។

អងគជំនំជក្មះមិនអាចកំណត់

ឬ

សននិោានពីរចតន្ទក្បេ័យពូជសាសន៍ បស់ នួន ជា ោក់ទ ងនឹងជនជាតិោមរន្ទះរទ រេើយក៏មិន
អាចសននិោានឲ្យេួស ពី វិមតិ ស ងស័ យថា នួន ជា បានដឹង ថា អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ក្តូវបាន

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ក្បក្ពឹតរត ើងក្បឆ្ំងនឹងជនជាតិោមខដ ។ យ៉ា ងណាក៏រោយ អងគជំ នំជ ក្មះរជឿជាក់ថា នួន ជា
យ៉ា ងរហាចណាស់ ក៏ម្ល នរេត្េដឹងថា អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ក្តូវបានក្បក្ពឹតត ឬរក្ោងនឹង
ក្បក្ពឹតរត េើជនជាតិោម។

51>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា នួន ជា បានក្បក្ពឹតត
ត ម យៈសេឧក្កិដក
ា មែ ួម (ក) ឧក្កិដក
ា មែ

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈកា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជា
ោសក កា ោក់កនុងមនទី

ំឃាង
ំ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ

កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតសាសន្ទ

និងកា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតពូជសាសន៍

និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស
អមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ន
ា រោយបងេំ
រក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀសរោយបងេំ
អាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ

អំរពើ

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀប

និងកា ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយ

បងេំ (ខ) ឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជាតិ
ជាតិពនធុ ពូជសាសន៍រវៀតណាម និង (គ្) កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើ អនសញ្ញាទី ក្កុង
េសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាតរោយរចតន្ទ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើបាប
រោយអមនសសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួសធៃន់ធៃ ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬ
សខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទ នូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយយតតិធ៌ម និងរទៀងោត់
និងកា

ំខួ ន
ា រោយខសចាប់រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ក្បឆ្ំងនឹងបគ្គេោំងឡាយខដេក្តូវទទួេ

បានកា កា ពា ក្សបតមអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩។ អាក្ស័យរេតរនះ អងគជំនំជក្មះ
សរក្មច្តន្ទទរោសចំរពាះកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដាកមែតម យៈសេឧក្កិដា ួម

ក្តង់ចំណចខដេ

នួន

ជា ម្លនរចតន្ទរោយផ្អទេ់ រចតន្ទរ ីសរអើង និងរចតន្ទជាក់លាក់ ដូចរចតន្ទ បស់សម្លជិកសេ
ឧក្កិដក
ា មែ ួមរ្សងរទៀតខដ ។

52>

រេើសពីរនះរទៀត ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា សាាប់រៅសេក ណ៍ កា ោានកា ងា និងមនទី សនតិសខ

រោយសា ខតរចតន្ទរោយក្បរយេ
រ

(ខដេមិនសថិតកនុងរោេបំណង ួម)

អងគជំនំជក្មះយេ់

ើញថា នួន ជា បានជួយ និងជំ ញឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈកា រធេើ

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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មនសសឃាតខដេក្តូវបានអនវតតរោយរចតន្ទរោយក្បរយេ

រៅសេក ណ៍ក្តំកក់

កា ោាន

កា ងា ទំនប់ ១ មករ កា ោានកា ងា ទំនប់ក្តពាំងងែ កា ោានសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះកំពង់
ឆ្នំង មនទី សនតិសខ ស-២១ មនទី សនតិសខក្កាំងតោន់ និងមនទី សនតិសខភ្នំរក្កាេ។ កនុងកាេៈរទសៈ
បចចប
ុ បននរនះ

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា កា ក្បក្ពឹតដ បស់ នួន ជា ក្តូវបានោត់ទកថា ជាទក្មង់

ននកា ជួយ និងជំ ញ។ ោត់បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិតត និងកា ោំក្ទ្ាូវចិតត រោយរេើកទឹកចិតឲ្
ត យ
កម្លែភ្ិបាេបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ អនវតតរោេនរយបាយ បស់មជឈិមបកសយ៉ាងរកាៀវកាា តម យៈ
តួន្ទទីដ៏សំខាន់ បស់ោត់កនុងកា រឃាសន្ទ

ក្ពមោំងកា បងាាញខាួនជារក្ចើនរេើករៅកនុងកិចចក្បជំ

និងខងាងសនទ កថារៅកនុងវគ្គអប់ ំរៅទូោង
ំ ក្បរទស។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា

ទរងេើរនះម្លន

ឥទធិពេយ៉ាងខាាង
ំ រេើកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ រេើយ នួន ជា បានដឹងអំពីរ ឿងរនះ។ អាក្ស័យរេត
រនះ

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្តន្ទទរោសចំរពាះកា ជួយ និងជំ ញឲ្យម្លនកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាតរោយរចតន្ទរោយក្បរយេ រៅទីតង
ំ ខដេ
រកើតម្លនឧក្កិដក
ា មែខាងរេើោង
ំ រនះ។

53>

ជាចងរក្កាយ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា នួន ជា បានរក្បើអំណាចសរក្មចចិតច
ត ង

រក្កាយជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត រេើយម្លនសិទធិអំណាចកនុងកា ោក់ វិន័យសម្លជិកថានក់រក្កាមរៅកនុង
បកស និងរៅកនុងជួ រយធា។ រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
កនុងន្ទមជាថានក់រេើចំរពាះឧក្កិដក
ា មែោង
ំ អស់

ើញថា នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវ

ខដេបានក្បក្ពឹតរត ើងតមរោេនរយបាយឧក្កិដា

បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ខដេសថិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០២។ ឧក្កិដក
ា មែ
ោំងរនះ ួមបញ្ចូ េោំងឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមនសសឃាតរេើសម្លជិកនន
ក្កុមជាតិពនធោ
ុ ម និងសាសន្ទ។ យ៉ាងណាក៏រោយ រោយយេ់រ

ើញថា ទីមួយ នួន ជា ក្តូវទទួេ

ខសក្តូវរោយផ្អទេ់ចំរពាះបទរេែើសោំងរនះ តម យៈកា ចូេ ួម បស់ោត់រៅកនុងសេឧក្កិដក
ា មែ
ួម រេើកខេងខតឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍រេើជនជាតិោម និងឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសស
ជាតិ តម យៈកា រធេើមនសសឃាតខដេបានក្បក្ពឹតរត ោយរចតន្ទរោយក្បរយេ ដូចបានបញ្ញាក់
ចាស់ខាងរេើ រេើយទីពី នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវចំរពាះកា ជួយ និងជំ ញឲ្យម្លនកា ក្បក្ពឹតត
ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈកា រធេើមនសសឃាតខដេបានក្បក្ពឹតរត ោយរចតន្ទរោយ

ក្បរយេ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្តន្ទទរោសរក្កាមទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថានក់រេើចំរពាះ
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមនសសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជាតិពនធោ
ុ ម និង
សាសន្ទ។ ចំរពាះចំណចរ្សងៗរទៀត អងគជំនំជក្មះបានពិោ ណារេើតួន្ទទី បស់ នួន ជា រៅកនុង
កា កំណត់រោស។
១.៤.២. កា ទទួេខសក្តូវ បស់ រខៀវ សំ្ន

54>

រៅឆ្នំ១៩៧១ រខៀវ សំ្ន បានកាាយជាសម្លជិករក្តៀមននគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកស

កមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រេើយរៅឆ្នំ១៩៧៦ ោត់បានកាាយជាសម្លជិករពញសិទធិ។ រៅឆ្នំ១៩៧០ រខៀវ
សំ្ន ក្តូវបានខតងតំងជាអនក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និងជាអគ្គរមបញ្ញាកា កងកម្លាំង
ក្បោប់អាវធក្បជាជន ំរោះជាតិកមពជា
ុ ។ ជាក់ខសតង រខៀវ សំ្ន ពំម្លនអំណាចខ្នករយធារោយ
ផ្អទេ់រន្ទះរ ើយ រេើយ ប៉ាេ ពត ឯរណាះរទខដេទទួេបនទក
ុ រេើកងកម្លាំងក្បោប់អាវធក្បជាជន
ំរោះជាតិកមពជា
ុ រន្ទះ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានកាន់តំខណងជាឧបន្ទយក ដាមស្រនតី និងជា ដាមស្រនតីកា ពា
ជាតិននរជ ោាភ្ិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ្ងខដ ។ រក្កាយរពេដួេ េំទីក្កុងភ្នំរពញ កនុងខខរមសា
ឆ្នំ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បាន កាតួន្ទទី បស់ខួ ន
ា ជាឧបន្ទយក ដាមស្រនតី ដាមស្រនតីកា ពា ជាតិ និងជា
អគ្គរមបញ្ញាកា កងកម្លាំងក្បោប់អាវធក្បជាជន ំរោះជាតិកមពជា
ុ ។

ដូរចនះរេើយ

ោត់បានបនត

បំរពញមខងា កា ទូតមួយចំនួន ដូចជាកា ជួបជាមួយគ្ណៈក្បតិភ្ូប រទសខដេមករធេើទសសនកិចច
រៅកមពជា
ុ និងកា ដឹកន្ទំគ្ណៈក្បតិភ្ូកមពជា
ុ រៅរធេើទសសនកិចចរៅឯប រទស។

55>

រៅកនុងខខតលា ឆ្នំ១៩៧៥ គ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ននបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានខតង

តំង រខៀវ សំ្ន ឲ្យទទួេខសក្តូវខ្នក “ ណសិ ស និងរជ ោាភ្ិបាេ និងពាណិជាកមែ ខាងបញ្ា ី
និងតនមា”។ កនុងអំ ុងខខតលា ឆ្នំ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានកាាយជាសម្លជិកមួយ ូបកនុងចំរណាម
សម្លជិកពី ូបននមនទី

៨៧០ ខដេក្តួតពិនិតយរេើកា អនវតតរេ់រសចកតីសរក្មច បស់គ្ណៈកម្លែ-

ធិកា អចិនស្រនតយ៍។ រោះបីជាយ៉ាងណា អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនធាាប់បានរធេើជា
ក្បធានមនទី ៨៧០ ដូចខដេោត់ក្តូវបានរោទក្បកាន់រន្ទះរ ើយ។ រៅកនុងខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៦ រខៀវ
សំ្ន

ក្តូវបានខតងតំងជាក្បធានគ្ណៈក្បធាន ដា

ខដេក្ោន់ខតជាតួន្ទទីនិមិតត ូបខតប៉ារណា
ណ ះ

រោយោត់ពំម្លនអំណាចខ្នកក្បតិបតតិរន្ទះរ ើយ។ កនុងន្ទមជាក្បធានគ្ណៈក្បធាន ដា រខៀវ សំ្ន
បានបនតបំរពញមខងា ខ្នកកា ទូត និងកនុងពិធីកា រ្សងៗ។
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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56>

រខៀវ សំ្ន មិនធាាប់ជាសម្លជិកគ្ណៈកម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍ននបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជា្ាូវកា

មតងណារទ ប៉ាខនតោត់ម្លនវតតម្លន និងបានចូេ ួមយ៉ាងរទៀងោត់រៅកនុងកិចចក្បជំរ្សងៗ បស់គ្ណៈ
កម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍បកសខដេម្លនកា ពិភាការៅរេើបញ្ញាសំខាន់ៗ

ោក់ទងនឹងរោេបំណង ួម

រនះ។ កនុងន្ទមជាសម្លជិកគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកស រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួមរៅកនុងសននិបាត
បកសរេើកទីបី រេើកទីបួន និងរេើកទីក្បាំ ខដេបានអនម័តរៅរេើរោេនរយបាយ បស់គ្ណៈ
កម្លែធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ោក់ទងនឹងម្លោ៌នរយបាយ ួម ក្សបរៅនឹងរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយ
ក្បមូេ្តំ។
ុ រខៀវ សំ្ន គ្ឺជាសម្លជិករពញសិទធរិ ៅរពេខដេគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកសយេ់ក្ពម
ក្បគ្េ់ “សិទធិករមទច” ឲ្យរៅបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅថានក់រក្កាមៗ។ កនុងន្ទមជាសម្លជិករពញ
សិទធិននគ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកសខដេម្លនសិទធរិ បាះរឆ្នត រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួមចំខណកកនុង
កា អនម័តអនសស ណៈ បស់គ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកសរៅពាក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៨ ខដេរធេើកា
អំពាវន្ទវឱ្យម្លនកា អាណិតអាសូ ចំរពាះ “ជនខដេក្តូវរគ្របាកបរញ្ញឆត” ឲ្យរធេើជាគ្ិញយួន ខដេ
រនះជារោេនរយបាយមួយ ខដេអងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថាោែនឥទធិពេជាក់ខសតងរន្ទះរទ។ អងគ

ជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនក្តឹមខតបានចូេ ួមោំក្ទជាមួយអនករ្សងរៅនឹងរោេបំណង
ួមរន្ទះរទ ប៉ាខនតោត់បានោំក្ទរៅរេើរោេបំណង ួមរនះជាសាធា ណៈ រៅក្គ្ប់រពេនន បបកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ។

57>

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រៅកនុងទក្មង់មួយខដេបានបនតក្គ្ប់រពេ

កនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បាន្សពេ្ាយ អះអាង និងយេ់ក្សបជាសាធា ណៈ
រៅរេើរោេបំណង ួមរនះ។

ោត់ជាក្បធានសននិបាតជាតិ វិសាមញ្ាមួយខដេបានរធេើរ ើងរៅ

រក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រេើយបានចូេ ួមក្បជំរ្សងៗ រៅខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៥ រៅ
វិហា ក្ពះខកវម កត កនុងក្កុងភ្នំរពញ។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន បាន កាម្លោ៌បកសរោយ
បានដឹកន្ទំវគ្គបំពាក់បំប៉ានរៅកនុងអងគមីទទីង និងវគ្គរ ៀនសូក្ត សក្ម្លប់អក
ន រ្សងៗ ួមោំងអនកខដេ
វិេក្ត ប់មកពីប រទស និងកម្លែភ្ិបាេក្កសួងពាណិជាកមែ កនុងរោេបំណងពក្ងឹងសាែ តីសងគម
និយម បរងេើតអតតសញ្ញាណកមែក -កសិក

និងរធេើឲ្យម្លនកា ោំក្ទរោេនរយបាយបកសកមែយ
ុ -

នីសក
ត មពជា
ុ ។ រៅខួបអនសាវ ីយ៍នងៃទី១៧ ខខរមសា និងរៅក្ពឹតិកា
ត ណ៍រ្សងៗរទៀត រខៀវ សំ្ន
បានរកាតស រសើ ជាសាធា ណៈចំរពាះរជាគ្ជ័យ បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រេើយបានរេើកទឹក
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ចិតឲ្
ត យក្បជាជនោំក្ទកមែវិធី បស់អងគកា កនុងកា កសាង និងកា ពា បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។
រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនក្តឹមខតម្លនកា ោំក្ទ ួមជាមួយអនករ្សងរេើ
រោេបំណង ួមរនះប៉ារណា
ណ ះរន្ទះរទ ប៉ាខនតកនុងន្ទមជារមដឹកន្ទំជាន់ខពស់ ោត់បានរេើកទឹកចិតយ
ត ៉ា ង
សកមែ យ៉ាងខាាង
ំ កាា និងជាសាធា ណៈ បញ្ញាក់ និងោំក្ទរោេបំណង ួមរនះ រៅកនុងក្បរទស និង
រៅរេើឆ្កអនត ជាតិ។ រេើសពីរនះរទៀត តម យៈសនទ កថានិងរសចកតីខងាងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ
ជារក្ចើន បស់ោត់កនុងអំ ុងកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បានរេើកទឹកចិតត និងញុះញង់ឱ្យ
ម្លនកា អនវតតរោេនរយបាយរ្សងៗ បស់បកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។

58>

ស បមក អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួម។

កនុងន្ទមជាអនកតំណាងឲ្យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បានោំក្ទ និងជំ ញរោេបំណង ួម
រនះ

រេើយបានរេើកទឹកចិតត ញុះញង់

និង្តេ់ភាពក្សបចាប់ដេ់កា អនវតតរោេបំណង ួម

តម យៈរោេនរយបាយឧក្កិដ។
ា
ោត់ក៏បានខណន្ទំឲ្យកម្លែភ្ិបាេអនវតតរោេនរយបាយោំង
រន្ទះ រេើយរៅរពេជាមួយោនរន្ទះ ោត់បាន្តេ់េទធភាព និងក្គ្ប់ក្គ្ងរៅរេើរោេនរយបាយ
ោំងរន្ទះ្ងខដ ។ អាក្ស័យរេតរនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ
ចំខណកយ៉ាងសំខាន់រេើកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ

ើញថា រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួម

ខដេកម្លែភ្ិបាេបកសកមែយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានក្បក្ពឹតត

រ ើង រេើយសថិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០២។

59>

មោ៉ា ងវិញរទៀត ដូចបានរ ៀបរប់ខាងរេើ ួចមករេើយ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

សំ្ន ម្លនរចតន្ទ ួមជាមួយនឹងសម្លជិកសេឧក្កិដក
ា មែរ្សងៗរទៀត

ើញថា រខៀវ

ួមោំង ម្លនរចតន្ទជាក់

លាក់ និងរចតន្ទរ ីសរអើង ខដេជាេកេខណឌកំណត់កនុងកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែខដេសថិតកនុងរោេ
បំណង ួម រេើកខេងខតឧក្កិដក
ា មែមួយប៉ារណា
ណ ះ។ អងគជំនំជក្មះមិនអាចកំណត់ ឬ សននិោានពី
រចតន្ទក្បេ័យពូជសាសន៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ោក់ទងនឹងជនជាតិោមបានរ ើយ។

60>

ដូរចនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រខៀវ សំ្ន បានក្បក្ពឹតត
ត ម យៈសេឧក្កិដក
ា មែ ួម

(ក) ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា
និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជាោសក កា ោក់កនុងមនទី

ំឃាង
ំ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើទកេបករមនញ

រោយមូេរេតនរយបាយ កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតសាសន្ទ និងកា រធេើទកេបករមនញ
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រោយមូេរេតពូជសាសន៍
រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស

និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់
អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ន
ា រោយបងេំ

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀសរោយបងេំ

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ

រទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ និងកា ំរលាភ្្ាូវរភ្ទកនុងប ិបទននកា
រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ (ខ) ឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាត
រេើសម្លជិកននក្កុមជាតិ ជាតិពនធុ និងពូជសាសន៍រវៀតណាម និង (គ្) កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ
រៅរេើអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវឆ្នំ១៩៤៩

តម យៈកា រធេើមនសសឃាតរោយរចតន្ទ

កា រធេើ

ោ ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមនសសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួសធៃន់ធៃ ឬឲ្យម្លនកា
ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬសខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទនូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយ
យតតិធម៌ និងរទៀងោត់ និងកា

ំខួ ន
ា រោយខសចាប់រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ក្បឆ្ំងនឹងបគ្គេ

ោំងឡាយខដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា រោយអនសញ្ញាទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្នំ១៩៤៩។ អាក្ស័យ
រេតរនះ

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្តន្ទទរោសចំរពាះកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ តម យៈ សេឧក្កិដក
ា មែ ួម

ខដេ រខៀវ សំ្ន ម្លនរចតន្ទរោយផ្អទេ់ រចតន្ទរ ីសរអើង និងរចតន្ទជាក់លាក់ ដូចសម្លជិក
សេឧក្កិដក
ា មែ ួម ដនទរទៀតខដ ។

61>
កា ងា

រេើសពីរនះរទៀត ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា សាាប់អក
ន រធេើកា និងកសិក រៅសេក ណ៍ រៅកា ោាន
និងរៅមនទី សនតិសខ រោយសា ខតរចតន្ទរោយក្បរយេ (ខដេមិនសថិតរៅកនុងរោេ

បំណង ួម) អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា រខៀវ សំ្ន បានជួយ និងជំ ញឲ្យម្លនកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដា

កមែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាតរៅសេក ណ៍ក្តំកក់ កា ោានកា ងា
ទំនប់ ១ មករ កា ោានកា ងា ទំនប់ក្តពាំងងែ កា ោានសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្នំង មនទី
សនតិសខ ស-២១ មនទី សនតិសខក្កាំងតោន់ និងមនទី សនតិសខភ្នំរក្កាេ។ កនុងកាេៈរទសៈបចចប
ុ បនន
រនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា កា ក្បក្ពឹតដ បស់ រខៀវ សំ្ន គ្ួ ខតក្តូវោត់ទកថាជាទក្មង់នន

កា ជួយ និងជំ ញ។ ោត់បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិតត និងកា ោំក្ទខ្នកសាែ តី រោយបានចូេ ួម រៅ
កនុងកិចចក្បជំ និងម្លនវតតម្លន ក្ពមោំងខងាងសនទ កថារៅកនុងវគ្គរ ៀនសូក្តរៅទូោង
ំ ក្បរទស រោយ
បានរេើកទឹកចិតយ
ត ៉ា ងចំេ និងសកមែ រេើយ្តេ់កា ោំក្ទខ្នកសាែ តីដេ់កម្លែភ្ិបាេបកសកមែយ
ុ
នីសក
ត មពជា
ុ កនុងកា អនវតតរោេនរយបាយ បស់គ្ណៈកម្លែធិកា មជឈិមបកស។ អងគជំនំជក្មះយេ់
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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រ

ើញថា ទរងេើោង
ំ រនះម្លនឥទធិពេយ៉ាងខាាង
ំ រេើកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែោង
ំ រនះ រេើយ រខៀវ សំ្ន

បានដឹងអំពីរ ឿងរនះ។ រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្តន្ទទរោសចំរពាះកា ជួយ និងជំ ញឲ្យ
ម្លនកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

តម យៈកា រធេើមនសសឃាតរោយរចតន្ទ

រោយក្បរយេ រៅតមទីតំង ខដេរកើតម្លនឧក្កិដាកមែខាងរេើ ោំងរនះ។

62>

ជាចងរក្កាយ ភ្័សត
តុ ងពំបានបងាាញដេ់កក្មិតមួយខដេថា រខៀវ សំ្ន បានជួយ និង

សក្មបសក្មួេយ៉ាងសកមែ រេើកា អនវតតរោេនរយបាយក្បេ័យពូជសាសន៍ក្បឆ្ំងនឹងជនជាតិ
ោម រ ើយ។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនខមនជាថានក់រេើកនុងន័យថា ោត់ម្លនេទធភាព
ទប់សាេត់ ឬ ោក់ទណឌកមែរេើកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែរន្ទះរទ។ រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញ

ថា រខៀវ សំ្ន មិនក្តូវទទួេខសក្តូវចំរពាះឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមនសស
ឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជាតិពនធោ
ុ ម និងសាសន្ទ រន្ទះរទ រេើយោត់ក៏មិនខមនជាអនកជួយ និង
ជំ ញ និងជាថានក់រេើខដ ។
១.៥. សំណងចំរពាះរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី

63>

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីស បចំនួន ៣.៨៦៥ន្ទក់ ក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងរ ឿងកតីរនះ

និងក្តូវបានបញ្ចូ េរៅកនុងក្កុមរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខតមួយ

កនុងរពេជំនំជក្មះខដេតំណាង

រោយសេរមធាវីន្ទម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី។

64>

អងគជំនំជក្មះកត់សម្លគេ់រ

ើញថា ជនជាប់រោទោំងពី ន្ទក់កនុងសំណំរ ឿង ០០២ ក្តូវ

បានកំណត់ថាជាជនក្កីក្កោែនេទធភាព។ អនរលាមតមវិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. សេរមធាវី
ន្ទំមខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី
កា សំណងជាក់លាក់រន្ទះ។

អាចរសនើឲ្យអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងទទួេសាគេ់នូវ វិធាន

វិធានកា ោំងរន្ទះក្តូវបានបរងេើត

សក្មបសក្មួេោនជាមួយនឹងអងគភាពោំពា ជន ងរក្ោះ

ឬកំណត់រ ើង

រោយម្លនកា

កនុងរោេបំណងរធេើឲ្យម្លនកា ទទួេ

សាគេ់យ៉ាងក្តឹមក្តូវចំរពាះពយសនកមែខដេរដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានទទួេ ង រោយសា ខតកា
ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែោង
ំ ឡាយខដេកំពងក្តូវបានជំនំជក្មះរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ និងរធេើឲ្យ
ម្លនកា ្តេជា
់
អតថក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី រដើមបីជាកា រោះក្សាយចំរពាះពយសនកមែ
រនះ។ រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ សេរមធាវីន្ទម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានរសនើសំ
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ឲ្យម្លនកា ទទួេសាគេ់តម្ាូវតលាកា ចំរពាះគ្រក្ម្លងចំនួន ១៤ ថាជាសំណងសមក្សបកនុងចំរណាម
គ្រក្ម្លងចំនួន១៨ ខដេបានរសនើសំពីដំបូង។

65>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា ឧក្កិដក
ា មែោង
ំ ឡាយខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករ

ើញថា

ម្លនពិ ទធ បានរធេើឲ្យរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ចើនរ្សងរទៀត ទទួ េ ងពយសន
កមែយ៉ាងខាាង
ំ ខដេមិនអាចវាស់បាន ខដេ ួមម្លន កា ឈឺោប់ខ្នករងកាយ កា ខាតបង់ខ្នករសដា
កិចច កា បាត់បង់រសចកតីនងាងូ ន

កា បាក់សាត្ាូវចិតត និងរសចកតីទកេក្ពួយរោយសា ខតកា ក្ពាត់

ក្បាសនិរសសម្លជិកក្គ្ួសា ឬសាច់ញាតិរលាេិត។

66>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា គ្រក្ម្លងខាងរក្កាមរនះក្សបតមេកេខណឌតក្មូវននវិធាន២៣

សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មចទទួេយកគ្រក្ម្លងោំងរនះ។
គ្រក្ម្លងទី១ គ្រក្ម្លងទី២ និងគ្រក្ម្លងទី៣ ពាក់ព័នន
ធ ឹងទក្មង់ននកា អប់ ំអំពីក្បវតតិសាស្រសតខខែ ក្កេម
និងបទពិរសាធន៍ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

ខដេម្លនរោេបំណងមិនឲ្យ បបខបបរនះរកើត

រ ើងសាជាងែី។ គ្រក្ម្លងទី៤ គ្រក្ម្លងទី៥ គ្រក្ម្លងទី៦ និងគ្រក្ម្លងទី ១២ គ្ឺកា ចងក្កងឯកសា
សតីពីបទពិរសាធន៍ បស់ក្កុមរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ួមោំងជន ងរក្ោះខដេទទួេ ងកា ប៉ាះពាេ់
រោយកា ក្បក្ពឹតរត េើជ នជាតិោម
សតីពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍

កា ក្បក្ពឹតតរេើជ នជាតិរវៀតណាម

និងកា រចញបទបញ្ញា

រដើមបីទប់សាេត់កា រកើតរ ើង វិញននឧក្កិដក
ា មែខដេកំណត់រោេរៅ

រៅរេើក្កុមោំងរនះ។ គ្រក្ម្លងទី៧ គ្រក្ម្លងទី៨ គ្រក្ម្លងទី៩ និងគ្រក្ម្លងទី១០ មាឹកពីកា ចងោំ
អំពីកា ឈឺោប់ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេអាចឲ្យសងគមទូរៅដឹងរ ឿងរ៉ា វោំងរនះ

ខដេ្ត

េ់ ជាមរធោបាយរធេើឲ្យពួកោត់អាចម្លនកា សៃប់អា មែណ៍។ គ្រក្ម្លងទី១១ និងខ្នកសតីពីកា ខងោំ
សខភាពននគ្រក្ម្លងទី១៣ ្តេ់កា ខងោំសខភាព្ាូវចិតត និង្ាូវកាយ រៅរដើមបណតឹង ដាបបរវណី
រោយរផ្អតតរេើកា សាត នីតិសមបោ។

67>

អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ក្ទខ្នកជីវភាព

ើញថា ខ្នកជាក់លាក់មួយននគ្រក្ម្លងទី១៣ ខដេោក់ទងនឹងកា ោំ

ម្លនបំណង្តេ់អតថក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីកនុងទក្មង់សំណងជា

ងវិកាផ្អទេ់រៅបគ្គេម្លនក់ៗ។ រោយសា ខតកា ្តួចរ្តើមោំងរនះសថិតរៅរក្ៅវិសាេភាពននវិធាន
២៣ សទួនបួន (១) ននវិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. ខដេខចងថា អងគជំនំជក្មះអាច្តេ់ក្តឹមខតសំណង
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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្ាូវចិតន
ត ិងជាសមូេភាពខតប៉ារណា
ណ ះ រេើយមិនម្លនសំណងជាងវិកាសក្ម្លប់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី
រន្ទះរទ រេតដូរចនះរេើយ អងគជំនំជក្មះមិនអាចអនម័តរៅរេើគ្រក្ម្លងោំងរនះ ថាជាវិធានកា
សំណងបានរ ើយ។ រេើសពីរនះរៅរទៀត អងគជំនំជក្មះមិនអាចអនម័តរៅរេើគ្រក្ម្លងទី១៥ ខដេ
ចង់ឲ្យម្លនកា ទទួេសាគេ់រេើកា ឈឺោប់ខដេជនជាតិរដើមភាគ្តិច

រៅរខតត តនគ្ិ ី

និងរខតត

មណឌេគ្ិ ី បានទទួេ ង រោយសា ខតកា ម្លក់ងាយ កា រ ីសរអើង និងកា រធេើទកេបករមនញបាន
រទ។

អងគជំនំជក្មះ មាឹកថា សំណំរ ឿង ០០២/០២ មិនម្លនកា រោទក្បកាន់ោក់ទងនឹងកា កំណត់

រោេរៅ កា រ ីសរអើង ឬកា រធេើទកេបករមនញរេើជនជាតិភាគ្តិច ខដេ ស់រៅកនុងរខតត តនគ្ិ ី
និងរខតតមណឌេគ្ិ ីរ ើយ។ រោះបីជាបានទទួេសាគេ់អំពីគ្ណតនមាននគ្រក្ម្លងរនះក៏រោយ ក៏អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា គ្រក្ម្លងរនះមិនបំរពញតមេកេខណឌននវិធាន ២៣ សទួនបួន (១) ននវិធាន

ន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. រន្ទះរទ គ្ឺថា វិធានកា សំណងក្តូវទទួេសាគេ់ថា វាជាពយសនកមែខដេរកើត
ម្លនរ ើងរោយសា ខតកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មែ

ខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន្តន្ទទរោសប៉ារណា
ណ ះ។

រេតដូរចនះ អងគជំនំជក្មះបដិរសធកា អនម័តរេើគ្រក្ម្លងរនះ។

68>

រសចកតីសរងេបននសំអាងរេត បស់អងគជំនំជក្មះចប់ក្តឹមរនះ រេើយជាបនត រយើងនឹងអាន

ខ្នករសចកតីសរក្មច។
១.៦. ខ្នករសចកតស
ី រក្មច និងកា ្តន្ទទរោស

69>

អងគជំនំជក្មះបដិរសធសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំ្ន ខដេសំឲ្យកក្មិត

វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០២។

70>

អងគជំនំជក្មះសរក្មចផ្អាស់បូ ត កា កំណត់បទរោទក្បកាន់ចំរពាះឧក្កិដម
ា ក្ែ បឆ្ំងនឹងមនសស-

ជាតិ តម យៈកា សម្លាប់ ងាគេ

ក្បរយេ

រៅជាកា រធេើមនសសឃាត

រោយ ួមបញ្ចូ េ

រចតន្ទរោយ

ពាក់ព័នន
ធ ឹងកា សាាប់ខដេបានរកើតរ ើងរក្កាមេកេខណឌ និងកាេៈរទសៈន្ទន្ទ ខដេ

ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅរេើជន ងរក្ោះរៅតមទីតង
ំ ឧក្កិដក
ា មែ

ដូចតរៅរនះ៖

សេក ណ៍ក្តំកក់

កា ោានកា ងា ទំនប់ ១ មករ កា ោានកា ងា ទំនប់ក្តពាំងងែ កា ោានសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះ
កំពង់ឆ្នំង មនទី សនតិសខ ស-២១ មនទី សនតិសខក្កាំងតោន់ និងមនទី សនតិសខភ្នំរក្កាេ។
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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71>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ករ

ើញថា ជនជាប់រោទ ន ួន ជា ម្លនពិ ទធ ខដេបាន

ក្បក្ពឹតរត ៅរេើទឹកដីននក្បរទសកមពជា
ុ ចរន្ទាះពីនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ េូតដេ់នងៃទី០៦ ខខ
មករ ឆ្នំ១៩៧៩ ដូចបានរ ៀបរប់រោយសរងេបខាងរេើ និងរោយេមអិតរៅកនុងសាេក្កមជា
លាយេកេណ៍អកស តម យៈអំរពើសកមែ និងអកមែ ចំរពាះឧក្កិដក
ា មែោង
ំ ឡាយដូចខាងរក្កាម ៖
-

ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា
និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជាោសក កា ោក់កនុងមនទី

ំឃាង
ំ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើទកេ

បករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតសាសន្ទ និង
កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតពូជសាសន៍ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម
ទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម
ទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ានរោយបងេំ អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀស
រោយបងេំ

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយ

បងេំ និងកា ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ អនរលាម
តមបទបបញ្ាតិម្ល
ត ក្ត ៥ ម្លក្ត២៩(ងែី) និងម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សីព
ត ីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក។
-

ុ េសឺខណវ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាត
កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃនធ
់ ៃ រៅរេើអនសញ្ញាទីក្កង
រោយរចតន្ទ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមនសសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យ
ម្លន បួសធៃន់ធៃ ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬសខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទ
ពីរឈា ើយសឹក ឬជនសី វិេ នូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយយតតិធម៌ និងរទៀងោត់
និងកា

ំខួ ន
ា ជនសី វិេរោយខសចាប់ អនរលាមតមម្លក្ត ៦ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និង

ម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សីព
ត ីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក។
-

ឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមនសសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជនជាតិរវៀ
តណាម និងជនជាតិោម អនរលាមតមម្លក្ត ៤ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និងម្លក្ត ៣៩(ងែី) នន
ចាប់សីព
ត ីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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72>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ករ

ើញថា ជនជាប់រោទ ស ៀវ េំផន ម្លនពិ ទធ ខដេ

បានក្បក្ពឹតរត ៅរេើទឹកដីននក្បរទសកមពជា
ុ
ចរន្ទាះពីនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ េូតដេ់នងៃទី
០៦ ខខមករ ឆ្នំ១៩៧៩ ដូចបានរ ៀបរប់រោយសរងេបខាងរេើ និងរោយេមអិតរៅកនុងសាេក្កម
ជាលាយេកេណ៍អកស តម យៈអំរពើសកមែ និងអកមែ ចំរពាះឧក្កឹដក
ា មែោង
ំ ឡាយ ដូចខាងរក្កាម៖
-

ឧក្កិដក
ា មែក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាត កា សម្លាប់ ងាគេ កា
និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជាោសក កា ោក់កនុងមនទី

ំឃាង
ំ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើទកេ

បករមនញរោយមូេរេតនរយបាយ កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតសាសន្ទ និង
កា រធេើទកេបករមនញរោយមូេរេតពូជសាសន៍ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម
ទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងូ ន បស់មនសស អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម
ទក្មង់ជាកា បាត់ខួ ានរោយបងេំ អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀស
រោយបងេំ

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយ

បងេំ និងកា ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ អនរលាម
តមបទបបញ្ាតិម្ល
ត ក្ត ៥ ម្លក្ត ម្លក្ត ២៩(ងែី) និងម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សីព
ត ីកា
បរងេើត អ.វ.ត.ក។
-

ុ េសឺខណវ តម យៈ កា រធេើមនសសឃាត
កា បំពា បំពានយ៉ាងធៃនធ
់ ៃ រៅរេើអនសញ្ញាទីក្កង
រោយរចតន្ទ កា រធេើោ ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមនសសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យ
ម្លន បួសធៃន់ធៃ ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬសខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទ
ពីរឈា ើយសឹក ឬជនសី វិេ នូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយយតតិធម៌ និងរទៀងោត់
និងកា

ំខួ ន
ា ជនសី វិេរោយខសចាប់ អនរលាមតមម្លក្ត ៦ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និង

ម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សីព
ត ីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក។
-

ឧក្កិដក
ា មែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមនសសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជនជាតិ
រវៀតណាម អនរលាមតមម្លក្ត ៤ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និងម្លក្ត៣៩(ងែី)ននចាប់សីព
ត ីកា
បរងេើត អ.វ.ត.ក។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ

40

សំណំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

73>

អងគជំនំជក្មះ ករ

ើញថា ជនជាប់រោទ ន ួន ជា និង ស ៀវ េំផន មិនម្លនពិ ទធ

ចំរពាះបទរោទរ្សងរទៀតរៅកនុង វិសា េភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០២ រទ។ រេតដូរចនះ អងគជំនំ
ជក្មះសរក្មចឲ្យជនជាប់រោទោំងពី ន្ទក់ ួច្តពីបទរោទ ោំងរនះ។

74>

អងគជំនំជក្មះបានពិោ ណារៅរេើភាពធៃន់ធៃ ននឧក្កិដក
ា មែ ួមោំងទំេំ និងភាពសាហាវ

នក្ពន្ស ក៏ដូចជាចំនួន និងភាពទន់រខាយ បស់ជន ងរក្ោះ ខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករ

ើញថា

ម្លនពិ ទធ ួមោំងសាថនទមៃន់រោស និងសាថនសក្ម្លេរោសន្ទន្ទខដេពាក់ព័ន។
ធ

75>

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្តន្ទទរោសជនជាប់រោទ ន ួន ជា ោក់ពនធន្ទោ អេ់ម ួយជីវិត។

រោយពិោ ណារៅរេើកា ្តន្ទទរោសោក់ពនធន្ទោ អស់មួយជី វិតចំរពាះោត់
០០២/០១

រៅកនុងសំណរំ ឿង

អងគជំនំជក្មះ ួមបញ្ចូ េោននូវកា ្តន្ទទរោសោំងពី រៅជាកា ្តន្ទទរោសោក់ពនធន្ទោ

អស់មយ
ួ ជី វត
ិ ខតមួយ ។

76>

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្តន្ទទរោសជនជាប់រោទ

ស ៀវ

េំផន

ោក់ពនធន្ទោ

អេ់ម ួយជីវិត។
រោយពិោ ណារៅរេើកា ្តន្ទទរោសោក់ពនធន្ទោ អស់មួយជី វិតចំរពាះោត់រៅកនុងសំណរំ ឿង
០០២/០១ អងគជំនំជក្មះ ួមបញ្ចូ េោននូវកា ្តន្ទទរោសោំងពី រៅជាកា ្តន្ទទរោសោក់ពនធន្ទោ
អស់មយ
ួ ជី វត
ិ ខតមួយ ។

77>

ក្បកាសថា រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេ ួមបញ្ចូ េជាក្កុម ខដេម្លនរ្
ែ ះរៅកនុងបញ្ា ី

រ្
ែ ះរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេជាឧបសមព័នធ២

ពិតជាបានទទួេ ងពយសនកមែខដេជា្េ

វិ បាករោយផ្អទ េ់ ខដេរកើតរចញពីឧក្កិដាកមែខដេ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ករ

ើញថា

ម្លនពិ ទធ និងរោយអនរលាមតម វិធាន ២៣ សទួនបួន (ខ)(៣) ននវិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.ក. អងគ
ជំនំជក្មះសរក្មចទទួេយកខ្នកខាះននសំរណើសំសំណង្ាូវចិតត និងជាសមូេភាព ដូចម្លនខចង
េមអិតរៅកនុងខ្នកទី២១ ននសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស

អងគជំនំជក្មះសរក្មចទទួេយកនូវ

គ្រក្ម្លងសំណងខដេម្លនេកេណៈសមក្សប និងខដេអាចអនវតតបានចំនួន ១៤ គ្រក្ម្លង ខដេ
ោក់ទងនឹងទិវាននកា ចងោំចំរពាះជន ងរក្ោះ

និងពិធី មាឹករ្សងៗចំរពាះកា ឈឺោប់ខដេពួករគ្

បានទទួេ ង វិធីពោបាេ តម យៈ កា ចងក្កងនូវសកេីកមែ និងកា ពោបាេជំងឺ្ូវា ចិតដ
ត េ់ជន
រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ងរក្ោះ និងកា តំងពិព័ ណ៌ឯកសា និងគ្រក្ម្លងអប់ ំ។ អងគជំនំជក្មះសរក្មចបដិរសធគ្រក្ម្លង
សំណងខដេបានរសនើសំចំនួន២ (មួយបដិរសធោំងក្សុង និងមួយរទៀតបដិរសធខ្នកខាះ) ខដេមិន
ក្សបតមេកេខណឌតក្មូវននវិធាន ២៣ សទួនបួន(ខ)(៣) ននវិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.ក ដូចម្លន
ខចងេមអិតរៅកនុងខ្នកទី២១ ននសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស ។

78>

សាេក្កមរនះក្បកាសជាសាធា ណៈរៅកនុងសាេសវន្ទកា ធំនន អ.វ.ត.ក រៅនងៃទី១៦

ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៨ រេើយរបើក្ាូវឲ្យភាគ្ីបឹង
ត សាទកេតមកា កំណត់ននវិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.
ក។

79>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសូមបញ្ញាក់ថា អនរលាមតមវិធាន១០៧(៤) ននវិធានន្ទកនុង

និងម្លក្ត ៨.៥ ននរសចកតីខណន្ទំអនវតតសីព
ត ីកា ោក់ឯកសា រៅចំរពាះមខ អ.វ.ត.ក
កំណត់សក្ម្លប់កា ោក់រសចកតីជូនដំណឹងពីបណតឹងសាទកេ
មួយនងៃបន្ទទប់

ក្បសិនរបើម្លន

យៈរពេ

នឹងក្តូវ ោប់រ្តើមរប់

នននងៃក្បក្កតីទិនរក្កាយពីកា បញ្ាូ ននូវកា ជូនដំណឹងពីសាេក្កមជាលាយេកេ

អកស ខដេម្លនសំអាងរេតរពញរេញជាភាសាខខែ

និងភាសា្ាូវកា ណាមួយរ្សងរទៀត បស់

អ.វ.ត.ក ខដេភាគ្ីនីមួយៗបានរក្ជើសរ ីស រោយអនរលាមរៅតមម្លក្ត ២.២ ននរសចកតី
ខណន្ទំអនវតត។

80>

រលាករៅក្កម យូ ឧតតរ ម្លនមតិរោយខ កពាក់ព័នន
ធ ឹងឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍

ខដេម្លនភាាប់ ជាមួយនឹងសាេក្កម។

81>

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបិទបញ្ច ប់សវន្ទកា រេើសំណំរ ឿង ០០២/០២ ។

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ
២០១៨/សាធា ណៈ
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ខែនទីរមពជា
ុ បង្ហាញពីទត
ី ង
ំ ឧក្រិដ្រ
ឋ មមរនង
ុ សំណរំ ឿង ០០២/០២

មនទី សនតិសែអូ
រខនែង

ឧតត មានជ័យ

កា ដ្ឋឋនទំនប់
ក្តោំងងម

ក្ពោះវិហា
សទឹងខក្តង

បន្ទទយមានជ័យ

តនគិ ី

រសៀមរាប
កា ដ្ឋឋនទំនប់ ១ មររា

បាត់ដ្ំបង

ថ្ប៉ៃលិន

កា ដ្ឋឋនសាងសង់ក្ពលាន
យនតរហាោះរំពង់ឆ្នំង

ក្ររច្ោះ

រំពង់ធំ

មណឌលគិ ី
មនទី សនតិសែភ្នំ
រក្កាល

រោធិ៍សាត់
រំពង់ឆ្នំង
រកាោះរង

រំពង់សឺព

សហរ ណ៍ក្តំររ់ និងមនទី សនតិសែ
ក្កាំងតចាន់

រំពត

រំពង់ចាម

តបូងឃមុ ំ
ភ្នំរពញ

រណ្ត
ត ល ថ្ក្ពខវង
សាាយរ ៀង

តខរវ

ក្ពោះសីហន

ខរប

មនទី សនតិសែ ស-២១

សំណំរ ឿង ០០២/០២ សាលក្រមសរងេប ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៨ - សាធា ណៈ - ខែនទីរមពជា
ុ បង្ហាញពីទីតង
ំ ឧក្រិដ្រ
ឋ មមរនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២

