
សេចក្តីថ្លែងការណ៏រមួ 
របេេ់ហគមន៍ជនជាតិស ើមភាគតិចព្នង េតពី្កីារឈេូឆាយ ីធ្ែី កា ុតបំផ្លែ ញផ្ទះ
ចំការយ៉ា ងអាណាធ្បិសតយយ នងិការគំរាមគំថ្ហងចាប់ខ្ែួនេហគមន៏ពសីណំាក់បគុ្គល
ឯកជន នងិការពាក្ព់្័នធព្គីសរោងរក្ុមហ ុនេមបទាន ីសេ ឋក្ិចចប ិញសហឿក្១ នងិ២ សៅ

ភូមិចក្់ចារ ឃុថំ្រេឈកូ្ សខ្តត មណឌ លគរិ ី 

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣  ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

ព ងីែ្ញ ំជាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិព ីមភាគតិចេនងដែលមានចំនួនគ្រួសារ ២១១ មកេីភូ្មិ ចក់ចារ ឃញ ំ
ខរសឈូក រសុក ខកវសីមា ពែតត មណ្ឌ លគិរ ី សូមពធ្វីពសចកតីខងែងការណ៏្រមួ  ជូន ល់រកសួងកសិកមមរញកាា ររមាញ់ 
និងពនសាទ រ ាបាលថ្រេពឈ ី រកសួងររសិាា ន រកសួងខ ន  ី រកសួងពាក់េ័នធនានា និងអជ្ាធ្រខ ន ី
ថ្នន ក់ពែតតព ីមបចីាត់វធិានការរនាា ន់ ចំពពាោះរទពលមីសការ់រផំ្លែ ញថ្រេពឈ ី និងឈូសឆ្  ីធ្ែយី៉ា ងអាណា
ធ្ិរពត យ យ៉ា ងគំហញក រេមទងំគំរាមគំខហងចារ់ែែួនសហគមន៏េសីមតាកិចចរ៉ាូលីស ពរ៉ាអឹម និងការ ញតរំផ្លែ ញ 
ឈូសឆ្ ផ្ាោះចំការររស់សហគមន៏អស់ចំនួន ១៥០ ែនងពីសំណាក់ ជនជាតវិ ៀតណាម នាថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ ពវលាពមា៉ា ង ១០ កនែោះ រេឹក។   

ជាមួ គ្នន ពនោះផ្ងខ រព ងីែ្ញ ំខ លជាសហគមន៏ជនជាតិព ីមភាគតិចេនងខ លកំេញងខតទទួលរងពរគ្នោះេីការរវំោ
ភបំពានយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរពនោះ សូមវធ្វីការអំពាវនាវនិងផ្សេវផ្ា េ័ត៌មានជូន ល់រកសួងកសិកមមរញកាា ររមាញ់ និង
ពនសាទ រ ាបាលថ្រេពឈ ី រកសួងររសិាា ន រកសួងខ ន  ី រកសួងពាក់េ័នធនានា និងអជ្ាធ្រខ ន ីថ្នន ក់ពែតត និង
សាធារណ្ៈជនអំេ ី សាា នភាេរចចញរបននថ្ន ការការ់រំផ្លែ ញថ្រេពឈ ី ការគំរាមកំខហង ការ ញតរំផ្លែ ញផ្ាោះចំការ 
ការរពំលាភ្យកែីសហរមន៏។  

1. ករណីទីមួយមានវលមីសជនជាតិ វ ៀតណាម បានវគ្បីគ្បាស់ឧបករណ៏ មា៉ា ស ីនកាត់វ ទីំវនីបៗ ចូលកាប់
បំផ្លា ញ ថ្រេពឈ ី ព្គ្ពអន ផលព្គ្ពវ  ី និងព ីមជ័រទឹក (ពចបោះ) របស់សហរន៏អស់រាប់ម នីវែីមវៅទីតងំ
តំបន់អភិរកសព្គ្ពសគ្មាប់គ្បមូលផលកន ងតំបន់ដគ្សគ្ត  តយ៉ាង ដគ្សងិន ដគ្សអវណាោ ល ខ្មូម  ដែលជាតំបន់
វៅជាប់គ្ពំគ្បទល់ែីសមបទានវសែឋកិចចរបស់គ្ករមហ  ន ប ិញ វហឿក១ ។  កាប់បំផ្លា ញថ្រេពឈ ី ព្គ្ពអន ផល
ព្គ្ពវ  ី និងព ីមជ័រទឹក (ពចបោះ) របស់សហរន៏អស់រាប់ម នីវែីមវនេះរឺមានការពាក់ព័នធពោ ផ្លា ល់េី
ឧកញ្ញា ដែលមានអំណាចវៅកន ងគ្ករមហ  នប ិញ វហឿក១ តមរយៈការររមូលការទិញេីជនវលមីស ទងំកនញង 
និងពរៅមូលោា ន វោយ មានការសហការពីជនមានអំណាច និងវមការគ្ករមហ  ន ប ិញ វហឿក១។ 

2.  ករណីទីពីរ មានការវបាកបវញ្ញោ តសហរន៏ ពីសំណាក់អាជាា ធ្រមូលោឋ ន យកែីសហរមន៏វអាយ 
គ្ករមហ  នប ិញ វហឿក១ និង២វគ្កាមរូបភាពវអាយ សហរមន៏ច េះហតថវលខា វែីមបបីានែីវធ្វីកសិកមម ដតជាក់
ដសោងបានគ្បរល់ វៅវអាយ គ្ករមហ  ន វោយសហរមន ៏មិនបានែឹងអវីទាងំអស់។ បន្ទា ប់ពីែឹងពត៌មានពិត 
វគ្កាយមកសហរមន៏បានវធ្វីការតវ៉ា  និងទទលួបានការអនោរារមន៏ពីរែឋសភាវៅអាជាា ធ្រវខ្តោវែីមបវីោេះ
គ្សាយដែលមានការច េះហតថវលខាពីសវមោចម វហង សំរនិ ។ ប៉ា ដនោជាក់ដសោង រឺអាជាា ធ្រថ្នន ក់វខ្តោ



និងមូលោឋ នមិនបានបង្ហា ញលិខ្ិតអនោរារមន៏ ក៏ែូចជាការអន  តោនីតិ ធិ្ីវោេះគ្សាយ វោយបានវធ្វីការោក់ 
បាងំឯកសារអនោរារមន៏វនេះនិងមិនបានវអាយសហរមន៏បានែឹង វហយីជាពិវសសក៏មិនបានវោេះគ្សាយ
ទំន្ទសែ់ីនិងការបញ្ឍប់ការកាប់ព្គ្ពវ ឲី្យមានគ្បសិទធភាពវែីមបជូីនរកីែីព្គ្ពវ ជូីនែល់សហរមន៏វទ។ 
ផា យវៅ ញិដបរជាអាជាា ធ្រមូលោឋ នបានរំរាមបោងឹសកមមជន ពីបទញ េះញ ងសហរមន៏វអាយវធ្វីបាត កមម 
និងបញ្ញា រឲ្យជនមិនសាា ល់ម ខ្ចំនួន៥ ន្ទក់បានបិទម ខ្ បានមកសួរ ន្ទរំកសកមមជនជាលកខណៈ 
រំរាមកំដហងវៅព្ងងទី៦ ដខ្ធ្នូ វ ោវមា៉ា ង៨ យប់ វធ្វីវអាយពួកវយងីខ្ា ំ ភ័យកាា ច ពសី  តោិភាពផ្លា ល់ខ្ាួន 
មិនដតប៉ា វណាណ េះកន ងព្ងងទ២ី២ ដខ្ធ្នូ វ ោវមា៉ា ង ១០ កនាៈគ្ពឹកមានកមាា ងំចំរ េះ បានច េះមកចំនួន ១៣ ឡាន 
ដែលមានឡានវពគ្ទ ឡានកាា វ េះ ការពារ និងវអាយជនជាតិវ ៀតណាមជា ប រាលិកគ្ករមហ  ន ប ិញ 
វហឿក១ នងិ២ ែ ត និង ូសឆាយផាេះចំការសហរមន៏អស់១៥០ ខ្នង់ គ្ពមទាងំគ្បកាស ចាប់ខ្ាួន
សកមមជន១០ន្ទក់ ដែលកន ងវនេះមាន ស្តសោី៣ន្ទក់ ជនជាតិ និងគ្បកាស មមិនវអាយសហរមន៏វធ្វីការតវ៉ា  
វគ្ពាេះែីវនេះបានគ្បរល់វអាយគ្ករមហ  ន វោយមានការច េះហតថវលខាពីអាជាា ធ្រមូលោឋ នរចួវហយី។ 

ការអន ញ្ញា តោក៏ែូចជាការមិនវោេះគ្សាយបបញ្ញា បទវលមីសបំផ្លា ញព្គ្ពវ វីនេះបានវធ្វីវអាយប៉ាៈពាល់ យ៉ា ង
ធ្ងន់ធ្ងរែលស់ហរមន៏ជនជាតិវែីមភាកតិចពនងវយងីខ្ា ំដែលបានរស់វៅ និងគ្បកបម ខ្របរចិញ្ច ឹមជី តិវធ្វី
ចំការ លិជ ំវលីែីវនេះជាយូរល ងណាស់មកវហយីែូចជា៖ គ្បមូលផលពីវែីមជ័រទឹក និងចំការ លិជ ំ និង
ស  តថិភាពផ្លា ល់ខ្ាួនវៅវពលពួកវយងីខ្ា ំវចញម ខ្ការពារ និងទប់សាា ត់។ បញ្ញា វនេះក៏វធ្វីឲ្យ កូនវយងីមិន
បានវរៀនវគ្ពាេះគ្មម នង កិារផាត់ផាង់ គ្មម នង កិារពាបាល វពលខ្ាេះវសាីដតោច់បាយវគ្ពាេះគ្មម ន វពលរកស ី 
និងគ្មម នែីវធ្វចីំការ គ្មម នវែីមជ័រទឺក រ ល់ដតតវ៉ាជាមួយគ្ករមហ  ន និងទប់សាា ត់ការកាប់បំផ្លា ញព្គ្ពវ  ី
ពិវសសវន្ទេះរឺប៉ាៈពាល់ែល់តំព្លគ្បព្ពណីវយងីដែលគ្ករមហ  នបាន  ូស ឆាយ ធ្នូែូនតអស់ជាវគ្ចីនកដនាង 
សហរមន៏រស់វៅវោយភ័យកាា ចពីការរំរាមកំដហង។  

វយងវលីបញ្ញា រវនេះ កន ងន្ទមតំណាងវអាយវអាយសហរមន៏ជនជាតិវែីមភារតិចពនងភូមិចក់ចារ កន ងឃ ដំគ្ស
 ូក គ្សរកដក សីមា ដែលជាជនរងវគ្គ្មេះ វយងីសូមវធ្វីការវថ្នា លវទាសជនវលមីស ដែលបនោការកាប់
វ យី៉ា ងអាណាធ្ិបវតយយ រំហ ក និងអនកតមចាប់សកមមជនអនកការពារែីធ្ាី និងព្គ្ពវ ។ី  

ែូចវនេះវយងីខ្ា ំសូមអំពា ន្ទ ែល់គ្កសួងកសិកមម រែឋបាលព្គ្ពវ  ីគ្កសួងបរសិាថ ន គ្កសួងដែនែ ីគ្កសួងម ព្ផា 
គ្កសួងពាក់ព័នាវធ្វីការអនោរារមន៏ និងចាត់ ធិានជាបន្ទា ន់ 

1. នូ បទវលមីសកាប់ព្គ្ពវ កីន ងតំបន់ភូមចិក់ចារ និងភូមជិិតខាងរភូឺមិពូរង់ អូរគ្ចារ កន ងឃ ដំគ្ស ូក 
និងដគ្សគ្ពេះ គ្សរក ដក សីមា ពីសំណាក់ជនជាតិវ ៀតណាមវគ្កាម ការសហការជាមួយឧកញ្ញា
មានអំណាចកន ងគ្ករមហ  នប ិញ វហឿក ១ និង២ ។ 

2. ជាពិវសសសូមការវធ្វីការគ្តួតពិនិតយគ្ករមហ  ន ប ិញ វហឿក ១ និង២ វមការគ្ករមហ  ន 
ឧកញ្ញា ដែលមានអំណាច និងអាជាា ធ្រមូលោឋ នដែលមានភាពគ្បទាក់គ្បទងគ្មន ពីការរវំោភយកែ ី
និងការកាប់បំផ្លា ញព្គ្ពវ សីហរមន៏ភូមិចក់ចារ។  



3. និងវសនីជួយអនោរារមន ៏  គ្បរល់ែីចំការ លិជ ំមកសហរមន៏ ញិ រមួទាងំសងជាសំណងដែលសហរមន៏
បានខូ្ចខាតចំវពាេះការកាប់បំផ្លា ញវែីមជ័រទឹក (វចបេះ) និងការែ តបផំ្លា ញផាេះចំការសហរមន៏ 
អស់ជាវគ្ចីនខ្នង។  

4. និងច ងវគ្កាយរឺអនោរារមន៏រកយ តោិធ្ម៌ពីការំរាមរំដហងនិងតមចាប់សហរមន៏ពីសមតថកិចចប៉ាូលីស 
វប៉ាអឹម និងអនកពាក់ព័នធ។  

ជាច ងវគ្កាយវយងីខ្ា ំជាជនជាតិវែីមភារតិចពនងសងឍមឹយ៉ា ងម តមាថំ្នវសចកោីដងាងការណ៏វនេះនឹងលឺែល់សាថ បន័ 
ទាងំអស់ពីសារពត៌មានព្ងងវនេះ និងចាត់ ធិានការជួយែល់សហរមន៏ជនជាតវិយងីខ្ា ំវោយយ តោិធ្ម៌។  

វ្ាៀតឪកាសព្ងងវនេះវយងីខ្ា ំសូមអររ ណែល់សភាដែលបានជួយជំរ ញឲ្យអាជាា ធ្រអនោរារមន៏ ប៉ា វនោពួកវយងីខ្ា ំក៏
សូមឲ្យសភាជួយបន្ទោ មោនជំរ ញការវោេះគ្សាយឲ្យមានគ្បសិទធិភាពផងដែរ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


