
1 
អសយ ្ឋ នទំនកទ់ំនង ទី្រកុង្រគី ទ ន ន ់្របេទសនរ័េវស៍ /្របអបសំ់បុ្រត៖ # Senterveien 40, Apartment 112, 4790 Lillesand, 
NORWAY /Phone: (+47) 90 81 82 57 /E-mail: nathamonin@gmail.com 
 

 
 

្រកុង្រគី ទ ន ន ់ៃថងទី២៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ 
 

េសចក្តីែថ្លងការណ ៍ 
ប ក់ជហំរ្របឆាងំជំទាសក់ារេផ្ទរខាតែផនទី នងិ ការែកែ្របរដ្ឋធម្មនញុ្ញ មា្រតា២ 

 

  ្រកុម្របឹក ឃ្ល េំមើលកមពុជ សូមបញជ កជ់ំហរ្របឆងំជំទស់ជ ចខ់ត ចំេពះរ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន 
ែដលបន្រពមេ្រព ងគន  ជមយួរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម េផ្ទរខាតែផនទី្រពំែដន េបាន(Bonne) ១/១០០.០០០ មក
ខាតែផនទ ីUTM ១/៥០.០០០ វិញ េទៅតាមការចង់បានរបស់ េវៀតណាម េដើមបីឲយ្រសបតាមលទ្ធផល ៃនការេបាះ
បេងា្គល្រពំែដនបានជាង ៨៣% រួចេហើយ តាំងពឆីាំ២០០៦ មកដល់សព្វៃថ្ង ។ េគលបំណងៃន ករេផទរខន ត 
ែផនទីេនះ កជ៏យន្តករមយួេទៀត ែដលនឹងេបះជំ នេទេធ្វើករែកែ្រប រដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ ២ ែដលជឯក រដ៏
រងឹម ំករពរបូរណភពទឹកដីែខមរ ទប់ ក តក់ររេំ ភឈ្ល ន ពី្របេទសេវៀត ម។  
  េយើងសូមជំទស់យ៉ង ចអ់ហងក  ចំេពះយន្តកររបស់រ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន ែដលឈនេទរកករែក
ស្រមួល រដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ ២ ពីេ្រពះថ កម្ពុជា នឹងបបំាត់សិទ្ធិតវាេ៉ដាយខ្លួនឯង េនៅេលើៃផ្ទអន្តរជាតិ និង េបាះបង់
េចាលមរតក្របវត្តិសា្រស្ត ពីអាណានគិមបារាំង ក្នងុការប្តឹងតវាទ៉ាមទារមកវិញ «្របជុំេកាះ្រតល់ និងទកឹដី្រពំែដន
ែខ្មរ ែដលបាត់បង់» កនុងរបបដឹកនរំបស់េ ក ហុ៊ន ែសន ងំពីទសវត ទី៨០ ដល់បចចុបបនន។ េនះគឺជចំណុច
េ្រគះថន កធ់ងនធ់ងរបំផុត ែដលពលរដ្ឋែខមរ និងអនកនេយបយែខមរ ្រតូវែស្វងយល់ េហើយនិងសិក  ឲយបនសីុជេ្រម 
េទេលើ្របវត្តិ ្រស្តរបស់ខ្លួន។ 
 េសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះ ជឯក រសំខនែ់ដលនឹងបកែ្របជភ អងេ់គ្លស េផញើេទេទកនស់ហ្របធន
ហតថេលខីៃន កិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី ឆន ១ំ៩៩១, អគគេលខធិករ ្ឋ ន ៊ ន និង ថ បន័ពកព់ន័ធឯេទៀត 
េ យភជ បជ់មយួនូវលិខិតបញជូ ន របស់្រកុម្របឹក ឃ្ល េំមើលកមពុជ។ 
 
១. េហតុអ្វបីានជាេយើង មិនគាំ្រទការេផ្ទរខាតែផនទី្រពំែដន? 
  េគលបំណងៃនករេផទរខន តែផនទី្រពំែដន មនិែមនជេរឿងថមីេទ ែដលភគីេវៀត ម បងខំឲយរ ្ឋ ភបិល 
ហុ៊ន ែសន ្រតូវែតអនុវត្តឲយបនជវជិជមន។ ករអនុវត្តសនធិសញញ  កនុងករេបះបេងគ ល្រពំែដន រ ្ឋ ភបិលកមពុជ
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ខ្លួនឯង បនរេំ ភរដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ ២ ែដលករពរបូរណភពទឹកដីែខមរ េ យេបើកឲយេ្របើ ែផនទីខន តេបន
(Bonne) ១/១០០.០០០ ប៉ុែន្តរ ្ឋ ភបិល ែបរជេ្របើ្របស់ែផនទី UTM ខន ត ១/៥០.០០០ មករទមទររបស់
ភគីេវៀត ម។ េម្ល៉ ះេហើយរ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន ្រតូវែត កេ់លៀមឯក រ្រពំែដនទងំអស់ មនិបេញចញឲយ
ពលរដ្ឋែខមរ, អនកនេយបយខ្លះ, និងសមជិករដ្ឋសភ បនយល់ដឹងេនះេទ។  
  ករ្រពមេ្រព ងគន  រ ងេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ជមយួេ កនយករដ្ឋម្រន្តី េង្វ ង សុ៊នហ្វ៊ុក 
(Nguyen Xuan Phuc)  ៃន្របេទសេវៀត ម កលពីៃថងទី២៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ គឺជកររលឹំកេឡើងវញិ អំពី
ខ្លឹម រសំខន់ៗ  មនែចងកនុងសនធសិញញ ្រពំែដនខុសចបប ់ឆន ១ំ៩៨៥ នសមយ័េវៀត ម ្រតួត្រ កមពុជ នងិ 
សនធិសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម ឆន ២ំ០០៥។ ដូេច្នះ ការេផ្ទរខាតែផនទី្រពំែដន ពីខាតេបាន(Bonne) ១/
១០០.០០០ មកខាតែផនទី UTM ១/៥០.០០០ គឺ្រគាន់ែតជាការប្រង្គប់កិច្ច នងិជាេធ្វើឲយ្រសបតាម ការេបាះ
បេងា្គល្រពំែដន បានជាង ៨៣% រួចេហើយេនាះ ។ 
 សនធិសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម ឆន ២ំ០០៥ ែដលទទួល គ ល់េឡើងវញិនូវ សនធិសញញ ្រពំែដនខុសចបប ់
ឆន ១ំ៩៨៥ មនែចងេសទើរ្រគបច់ំណុច ្រតង្់របករ ២ និង្របករ ៣ េ យគូសបញជ កថ់ «ភាគីទាំងពីរ បានឯកភាព
គា េដើមបីែកស្រមួលែខសបនាត់្រពំែដន ក្នុងការពនិិតយេផ្ទៀងផាត់ ការចម្លងែខសបនាត់្រពំែដន ពីែផនទី Bonne ខាត 
១/១០០.០០០ មកេលើែផនទី UTM ខាត ១/៥០.០០០»។ េហើយេន្របករ ៤ ៃនសនធិសញញ េនះ បនបញជ កែ់ដរ
ថ ភគីទងំពីរ េ្របើែផនទី Bonne ១/១០០.០០០ ចំនួន ២៦ ផទ ងំ និងែផនទី UTM ខន ត ១/៥០.០០០ ចំនួន 
៤០ ផទ ងំ (ជែផនទីែដលផលិតេ យកងទព័ េមរកិ កនុងសមយ័ស្រងគ មេវៀត ម) ែដលជែផនទីអម សនធិ
សញញ ្រពំែដនខុសចបប ់ឆន ១ំ៩៨៥ ។  
  េ ក ៉  គមឹហុង េទសរដ្ឋម្រន្តី ជ្របធនគណៈកមម ធិករ្រពំែដនកមពុជ របស់រ ្ឋ ភបិល បន រភព
កនុងសននិសីទ ពីៃថងទី០២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥ ថ ែផនទីទងំ ២ ្របេភទេនះ «ជាែផនទ ីផលិតេនៅ្របេទសេវៀត
ណាម»។ ជករពិត េនេលើែផនទី កម៏នបញជ កេ់ យ«ហតថេលខ» ពសីមភគី កមពុជ (េលាក ឌតិ មន្ទ ី្របធន
គណៈ្របតិភូ ៃនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ) នងិ េវៀត ម (េលាក លីវ វា៉ន់ ឡឺយ ្របធនគណៈ្របតិភូ ៃនរ ្ឋ ភបិលេវៀត

ម) កលពីៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៨៥។  
  ៃថងទី១៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥ េ ក ៉  គឹមហុង បនែថ្លង រភព េន្រកសួងម ៃផទថ «ភាគីកម្ពជុា
េយើង ចង់េបាះបេងា្គល្រពំែដន តាមែផនទីេបាន(Bonne) ខាត ១/១០០.០០០ ប៉ុែន្តេវៀតណាម មិន្រពម។ ភាគី  
េវៀតណាម ទាមទារឲយកម្ពុជា ្រតូវេបាះបេងា្គល្រពំែដន តាមែផនទីខាត UTM ខាត ១/៥០.០០០»។  
 

២. ្របវត្តៃិនការេបាះបេងា្គល្រពែំដន និង ការរំកិលែខសបនាត់្រពំែដនថ្ម ី
   រ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន បនេបះបងេ់ចលែខ បនទ ត្់រពំែដន ែដលជេករមរតក ពីរបប និគមប ងំ 
តាមអនុស បារាំង កម្ពុជា នងិកសំូាសុីន(កម្ពុជាេ្រកាម) នាឆាំ១៨៧៣ ែដលកាលេនាះ បារាំង បានេបាះ
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បេងា្គល្រពំែដនចំនួន ១២៤ បេងា្គល។ មរតករបស់ប ងំេនះ បនសរេសរេនកនុង រដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ ២ ែដល
រលឹំកេឡើងវញិ នូវកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី ៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១ សងកតធ់ងនេ់ទេលើ «េមាឃភាព ៃន
សន្ធិស  និងកិច្ច្រពមេ្រពៀងទំាងឡាយ ក្នុងទសវតសទី៨០ ជាមួយភាគេីវៀតណាម ែដល្រតួត្រតាកម្ពុជា យ៉ាង
ខុសចបោប់អន្តរជាតិ»។ រដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ  ២ «បូរណភពទឹកដរីបស់ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនិ ចរេំ ភបន
ចខ់ត កនុង្រពំែដនរបស់ខ្លួន ែដលមនកំណត ់កនុងែផនទីខន ត ១/១០០.០០០េធ្វើេនចេន្ល ះឆន ១ំ៩៣៣-១៩៥៣ 

េហើយែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ េនចេន្ល ះ ឆន  ំ១៩៦៣-១៩៦៩»។ 
  ករេបះបងែ់ខ ្រពំែដនពីសមយ័ប ងំ េហើយបេងកើតែខ បនទ ត្់រពំែដនថមី មករចងប់នរបស់េវៀត ម 
មននយ័ថ រ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន មនេទសេសមើនឹងេធ្វើជតិ្រប រ ឬកបតជ់តិ ពីេ្រពះែខ បនទ ត្់រពំែដនថមី 
ចបស់ជរកំិល្រពំែដន េទ មខ្លឹម រសនធិសញញ  ឬអនុសញញ ្រពំែដនថមីែដរ។ ដូេចនះេហើយ េគចបំច្់រតូវែត រកវធិី
ផលិតែផនទីថមី ែដលឆ្លុះបញច ំង អំពីែខ បនទ ត្់រពំែដនថមី នងិ ទដិ្ឋភពដីជែស្តង។ 
 ្របវត្តិសេង្ខបៃនការេបាះបេងា្គល្រពំែដន មាន ៣ ដណំាក់កាល៖ 
   ក. ដំណាក់កាលទី១៖ តាមអនុស បារាំង កម្ពុជា និង កសំូាសុីន(កម្ពុជាេ្រកាម) ឆាំ ១៨៧៣ បាន
េបាះបេងា្គល្រពំែដន ចំនួន ១២៤ បេងា្គល ។ បេងគ លទងំ ១២៤ បេងគ លេនះ ក្ល យជ្រពំែដនកមពុជ-េវៀត ម 
េនេពលប ងំ កតដ់ីែខមរេ្រកម ឲយេវៀត ម ៃថងទី០៤ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៤៩។ ែខ បនទ ត្់រពំែដន និង ែផនទី     
្រពំែដនេនះ ្រតូវបនទទួល គ ល់ េ យសននិសីទអន្តរជតិ ទី្រកុងហ ែឺណវ ឆន ១ំ៩៥៤ ស្តីពីកមពុជទទួលឯក ជយ
ពីប ងំ េហើយេវៀត ម និង វ កប៏នយល់្រសបែដរ។ ឯក រ្រពំែដន រ ងកមពុជ ជមយួ្របេទសជិតខង 
្រតូវបនរលឹំកេឡើងវញិ មកិចច្រពមេ្រព ង ទី្រកុងប៉រសី ៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១។  
  ខ. ដំណាក់កាលទ២ី៖ សនធិសញញ ្រពំែដនខុសចបប ់ឆន ១ំ៩៨៥ ែដលេធ្វើេឡើងកនុងសមយ័េវៀត ម 
្រតួត្រ ្របេទសកមពុជ បនរកំិលែខ បនទ ត្់រពំែដន េចញែខ របនទ ត្់រពំែដនចស់ ពសីមយ័ និគមប ងំ 
ចូលកនុងបូរណភពទឹកដីែខមរ ។ សន្ធិស ថ្មីេនះ កម្ពុជា និងេវៀតណាម បានេបាះបេងា្គល្រពំែដនថ្មី ចំនួន ៧២ 
បេងា្គល េនៅចេនាះឆំា១៩៨៦-១៩៨៨  ។ ឯកសារសន្ធិស ្រពំែដន និងការេបាះបេងា្គល្រពំែដន េធ្វើេឡើងេដាយ
ឯកេតាភាគី ពីេ្រពាះេវៀតណាម គឺជអនកេរៀបចំសំណំុឯក រ និង ែផនទី្រពំែដនរចួជេ្រសច េដើមបឲីយរ ្ឋ ភបិល 
ទី្រកុងភនេំពញរបស់េ ក ហុ៊ន ែសន ចុះហតថេលខ និងទទួលយល់្រពម។ 
   គ. ដំណាកក់ាលទី៣៖ សនធិសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម ឆន ២ំ០០៥ បនទទួល គ ល់េឡើងវញិ នូវសនធិ
សញញ ្រពំែដនខុសចបប ់ឆន ១ំ៩៨៥ ជមយួេវៀត ម េ យមនកររកំិលែខ បនទ ត្់រពំែដន ជថមីម្តងេទៀត ចូល
មកកនុងបូរណភពទឹកដីែខមរ។ សនធិសញញ ថមីេនះ េ្រគាងេបាះ្រពំែដនចំនួន ៣៥៣ បេងា្គល និងអាចេបាះបែន្ថម តាម
ការចាំបាច ់។ បចចុបបនន រដាភិបាល ហ៊ុន ែសន និងរដាភិបាលេវៀតណាម េបាះបេងា្គល្រពំែដនបានជាង ៨៣% 
េហើយ េ្របើែផនទីអមសនធិសញញ ខុសចបប ់ឆន ១ំ៩៨៥ និងេ្របើែផនទី UTM ១/៥០.០០០។ េលាក វា៉ គឹមហុង 
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េទសដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកកិចចករ្រពំែដន របស់រ ្ឋ ភបិល បន រភពេរឿងេនះ កលពីៃថងទី០២ និងៃថងទី១៤  ែខ
កកក  ឆន ២ំ០១៥ ថ«ជាែផនទី ផលិតេនៅ្របេទសេវៀតណាម ។ េហើយេវៀតណាម បង្ខឲំយភាគីកម្ពុជា េ្របើ្របាស់
ែផនទី UTM ខាត ១/៥០.០០០ ក្នុងការេបាះបេងា្គល្រពំែដន» ។ 
 

៣. ភាពជេ្រមាងច្រមាស និង ផលវិបាក ៃនសន្ធិស ្រពំែដនបំេពញបែន្ថម ឆា២ំ០០៥ 
  សនធិសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម ឆន ២ំ០០៥ េទេលើសនធិសញញ ្រពំែដនរដ្ឋខុសចបប ់ឆន ១ំ៩៨៥ ្រតូវបន
្របឆងំជំទស់យ៉ង ចអ់ហងក  ពី្រកមុអនកជំនញករ្រពំែដនែខមរ េនេ្រក្របេទស, ពី្រកុមសកមមជន្រពំែដន, អនក
ជំនញករចបប ់និង ្រកុមសមជិករដ្ឋសភ ពីគណបក ្របឆងំសម-រង ុ។ី ខ្លឹមសារសន្ធិស ្រពំែដនថ្មីេនះ បាន
រំេលាភទំាង្រសុង េទៅេលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា មា្រតា២ និង រំេលាភេទៅេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀងទី្រកុងប៉ារីស ឆាំ១៩៩១ ស្តី
អំពីអធិបេតយយភព នងិភពមនិ ចរេំ ភបនៃន បូរណភពទឹកដីែខមរ។ កិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី បន
បញជ កច់បស់ថ «កិច្ច្រពមេ្រពៀង ឬសន្ធិស ទាំងឡាយណា ែដលេធ្វើេឡើងេនៅទសវតសទី ៨០ និងេធ្វើេឡើងេដាយ
បង្ខំ ្រតូវបានដាក់ជាេមាឃភាព»។ ប៉ុែន្តេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ែបរជ្របឆងំរដ្ឋធមមនុញញ  និង កិចច្រពម
េ្រព ងទី្រកុងប៉រសី ែដលជឯក រយ៉ងសំខនរ់បស់កមពុជខ្លួនឯងេទវញិ។ 
  ករណីមនភពជេ្រមងច្រមស និង សថិតេនេ្រកមករគំ មកែំហងនន ដូចចំណុចខងេលើ រមួទងំករ
គំ មករផ្ល ស់ប្តូររបបដឹកនផំង េនាះកម្ពុជា េនៅែតមានសិទ្ធិប្តងឹតវា៉ទាមទារ យកផល្របេយាជន៍ នងិ បូរណភាព
ទឹកដីែខ្មររបស់ខ្លួនមកវិញ ពី្របេទសេវៀតណាម ែដលេវៀតណាម បានបង្ខំឲយេមដឹកនំាែខ្មរជាេសនារីយ៉ូរបស់ខ្លួន 
អនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តនេយាបាយរបស់ខ្លួន រំេលាភេលើចបោប់របស់កម្ពុជា នងិ ចបោប់អន្តរជាតិ។ ការប្តឹងតវា៉េនះ ្រតវូប្តឹង
េទៅភាគីអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនានា និង ្រតូវពឹងែផ្អកេលើរដាភិបាលថ្មីណាមយួ ែដល្រសឡាញ់ពលរដ្ឋ និង ជាត ិទឹក
ដីែខ្មរ។  
  រំលឹក៖ សនធិសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម ថមីេនះ ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យេ ក ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋ
ម្រន្តីកមពុជ នងិេ ក ផន ៉ ន ់ខយ នយករដ្ឋម្រន្តីេវៀត ម កលពីៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ េហើយ្រពះ
មហាកស្រតែខ្មរ នេរាត្តម សីហមុនី បានឡាយ្រពះហស្ថេលខា េលើ្រពះរាជ្រកម្របកាសឲយេ្របើ្របាស េនៅៃថ្ងទី៣១ 
ែខវិច្ឆិកា ឆាំ២០០៥ បនាប់ពីរដ្ឋសភា និង្រពឹទ្ធសភា បានផ្តល់សចាប័នយល់្រពម េ្រកាមសានភាពដ៏ជេ្រមាង
ច្រមាស េហើយនិងការគំរាមកំែហង រចួមក។     
 កំឡុងេពល សនធិសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម កពុំងែស្វងរកករគ្ំរទពី ថ បន័កំពូលៗរបស់ជតិ េ ក 
ហុ៊ន ែសន បនគំ មផ្ល ស់ប្តូររបបដឹកន្ំរបេទស «ពីរាជានិយម េទៅជាសាធារណរដ្ឋ» េបើសិនជា ្រពះមហាកស្រត 
មិន្រពមឡាយ្រពះហស្ថេលខាេទេនាះ។ កលេនះ្រពះម ក ្រត នេ ត្តម សីហមុនី បនយងេទទី្រកុងេបក៉ងំ 
្របេទសចិន មករយងពី្រពះម បិ របស់្រពះអងគ ែដលគងេ់នទីេនះ ប៉ុែន្ត្រពះអងគ ្រតូវ្របញបយ់ង្រតឡប់
មកកមពុជវញិជបនទ ន ់បនទ បព់ីេ ក ហុ៊ន ែសន បនគ្រមមផ្ល ស់ប្តូរបប។ 
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  ្រកុមេមដឹកន ំ ៃន្រកុម្របឹក ឃ្ល េំមើលកមពុជ ្រតូវបនេ ក ហុ៊ន ែសន ្របកសចបខ់្លួន េនៃថងទី១៤ ែខ
តុ  ឆន ២ំ០០៥ េពលគឺ ៣ ៃថងេ្រកយពី្រកុម្របឹក េនះ បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ ្របឆងំជំទស់ សនធិសញញ
្រពំែដនបំេពញបែនថម េ យ«្របកសកនម់រណកនទុ់កខ ៃនករបតប់ងប់ូរណភពទឹកដីែខមរ»។ េពលេនះ េលាក 
ែម៉ន ណាត ្របធនសមគមម្រន្តី ជករកមពុជ, េលាក ឆាំ ឆានី ្របធនសមគមឯក ជយកសិករកមពុជ, និង 
េលាក េអៀ ចាន់ណា អគគេលខធិកររង ៃនចលននិស តិេដើមបលីទធិ្របជធិបតយយ បនេភៀសខ្លួនេទ្របេទសៃថ 
រចួទទួលបនសិទធិ្រជកេកនខងនេយបយ េន្របេទសនរ័េវស៍ េហើយ េលាក បាង៉ សុេខឿន ្របធនចលន
និស តិេដើមបលីទធិ្របជធិបេតយយ បនេភៀសខ្លួនេទៃថ រចួទទលួសិទធិ្រជកេកន េន្របេទសសុ៊យែអត។ េលាក     
រុ៉ង ឈុន ្របធនសមគម្រគូបេ្រង នកមពុជឯក ជយ ្រតូវបនចប់ កគុ់ក ជង ៣ ែខ ពថីងទី១៥ ែខតុ  ឆន ំ
២០០៥ ដល់ចុងែខមក  ឆន ២ំ០០៦ េទើប្រតូវបនេ ះែលង។ េលាក ជា មុន្ន ី្របធនសហជីពេសរកីមមករកមពុជ 
បនេភៀសខ្លួន េន្របេទសប ងំ ៤ ែខ ពីែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ េហើយវលិចូល្រសុកវញិ េនេដើមែខកុមភៈ ឆន ំ
២០០៦។ 
  េ យ រភពជេ្រមងច្រមស ជំទស់សនិធសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថមេនះែដរ េលាក មម៉ សូណងដូ 
នយកវទិយុសំបុកឃមុ ំ ្រតវូបនចប់ កគុ់កជង ៣ ែខ, េលាក បា៉ ងួនេទៀង នយកពត័ម៌នៃនមជឈមណ្ឌ លសិទធិ
មនុស កមពុជ ្រតូវបនចបខ់្លួន កព់នធនគរជង ១ ែខ, េលាក កឹម សខុា កលេនះជ្របធន មជឈមណ្ឌ លសិទធិ
មនុស កមពុជ េហើយនិង េលាក េយង វីរៈ នយកមជឈមណ្ឌ អបរ់ចំបបស់្រមបស់ហគមន ៍ក្៏រតូវបនចបខ់្លួន ក់
គុកជង ១ ែខែដរ ពីែខធនូ ឆន ២ំ០០៥ ដល់ចុងែខមក  ឆន ២ំ០០៦ េទើប្រតូវបនេ ះែលងឲយមនេសរភីពេឡើង
វញិ ដំ លគន ជមយួ េលាក រុ៉ង ឈុន ែដរ បនទ បព់ីមនសមព ធធងនធ់ងរ ពីសហគមគមនអ៍ន្តរជតិផង។ 
  ជុំវញិភពជេ្រមងច្រមស ្របឆងំជទំស់ សនិធសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម ឆន ២ំ០០៥ ែដលមនភពមនិ
្រប្រកតីេនះ េលាក ស៊ាន េប៉ងែស ្របធនគណៈកមម ធិករ្រពំែដនកមពុជ ្របេទសប ងំ, ្រពះអង្គមាស់ សុីសុវត្ថ ិ 
ធម្មិេកា ទី្របឹក ផទ ល់របស់អតីត្រពះម ក ្រត នេ ត្តម សីហនុ, និង េលាកបណិតចបោប់ សាយ បូរី កទ៏ទួលបន
ករគំ មកំែហងធងន ់ពីេ ក ហុ៊ន ែសន េហើយមនករេភៀសខ្លួនមយួរយៈ េនចុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ និង េដើម
ឆន ២ំ០០៦។  
 

៤. ការយាយីនេយាបាយ ពាកព់័ន្ធការេរឿង្រពំែដន និង ការរំេលាភសទ្ធមិនុសស 
  សមាជិក្រពឹទ្ធសភា េលាក ហុង សុខហួរ ពីគណបក ្របឆងំ ្រតូវបនចបខ់្លួនភ្ល មៗ ទងំេនមនអភយ័
ឯកសិទធិ កលពីថងទី១៥ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េ្រកយេពលេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ្របកសឲយចបខ់្លួន 
េ្រកមបទេចទ្របកនថ់ «ផ យឯក រ្រពំែដនែក្លងក្ល យ» ចំេពលបញ្ហ ្រពំែដនេឡើងកំេ  េហើយតុ ករ បន
កតេ់ទសរូបេ ក យ៉ងអយុត្តិធម ៌ឲយជបគុ់ក ៧ ឆន ។ំ កឃុំខ្លួនេ ក ហុង សុខហួរ គឺជេរឿងនេយបយ និង 
ជកររេំ ភ រដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ ១០៤ ថមី។ 
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  សមាជិសភា េលាក អ៊ុំ សអំាន ពីគណបក សេ្រងគ ះជតិ ជសមជិកសភសកមម កនុងេរឿង្រ វ្រជវែផនទី
្រពំែដន និងដកឹន្ំរកុមករងរចុះពិនិតយ្រពំែដនែខមរ-េវៀត ម ្រតូវបនចបខ់្លួន កគុ់ក កលពីៃថងទី១១ ែខេម  
ឆន ២ំ០១៦ ពីបទេចទ្របកន ់ «ញុះញងឲ់យករ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកឹដ្ឋ េរឿង្រពំែដន នងិ ជំរុញឲយេរ ើសេអើង» េហើយ
តុ ករ កតេ់ទសឲយជបព់នធនគរ ២ ឆន  ំ៦ ែខ និង្រតូវបងព់ិនយ័ ៤ នេរៀល។ េ ក អ៊ុំ សំ ន គឺសមជិក
សភ ែដល្រស ញ់ជតិ នងិទឹកដ ីេហើយបនេទ្រ វ្រជវែផនទី្រពំែដន ពអីងគករសហ្របជជតិ, ប ្ណ ល័យ
សភសហរដ្ឋ េមរកិ នងិ ពីវទិយ ថ នជតិភូមិ ្រស្តរបស់ប ងំ េនទ្ីរកុងប៉រសី ្រពមទងំដឹកន្ំរកុមតំ ង
្រស្ត និង្រកមុយុវជន េទពិនិតយ្រពំែដនយ៉ងផុលផុស។  

  ករចបឃុ់ំខ្លួន នងិករកតេ់ទសសមជិកសភ េលាក អ៊ុំ សំអាន ្រប្រពឹត្តេទទងំងេនមនអភយ័ឯក
សិទធិជតំ ង ្រស្ត។ ករចបឃុ់ំខ្លួនេនះ គកឺររេំ ភរដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ  ៨០ និង ជករេធ្វើេឡើង មករចង់
បនរបស់េ ក ហុ៊ន ែសន េដើមបបីំបិទេសរភីពបេញចញមតិ នងិប្រងក ប្រកុមសកមមជន្រពំែដនឯេទៀត ែដល
ឈឆឺ្អ លេរឿង្រពំែដន ដជ៏េ្រមងច្រមស។  
 េ យែឡក ្រកុមសកមមជនែដលសកមមកនុងេរឿង្រពំែដន នងិ ្រកមុម្រន្តីសិទធិមនុស ជង ២០ នក ់កំពុងជប់
ឃុំឃងំយ៉ងអយុត្តិធម ៌ េ្រកមសមព ធៃនចំ តក់រនេយបយ ែដលគម នគុណធម,៌ រេំ ភសិទធិមនុស  និង
រេំ ភចបបធ់ងនធ់ងរ ពីសំ ករ់ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន។ ជមយួគន េនះ េលាក សម រងសីុ េមដឹកនគំណបក          
សេ្រងគ ះជតិ  កក៏ំពុងនីរេទសខ្លួន េន្របេទសប ងំ េគចេចញពីករចបឃុ់ំខ្លួន ពីរ ្ឋ ភបិល េហើយេ ក កឹម 
សុខា េមដឹកនទំី២ ៃនគណបក េនះ ក្៍រតូវបនជបឃុ់ំខ្លួនឯង កនុងទី ន កក់រគណបក  េ្រកយពីតុ ករ េ្រកម
ករបងកបប់ញជ របស់េ ក ហុ៊ន ែសន មយយីខងនេយបយ។ អនកវភិគសងគម េលាកបណិត ែកម ឡី ្រតូវ
បនបញ់សម្ល បយ៉់ងេឃរេឃ កលពីៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៦ ែដលពកព់ន័ធករវភិគរបស់េ ក ម
វទិយុ និងប ្ត ញ រពតម៌ននន េទេលើរបយករណ៍ របស់អងគករបរ ិ ថ នពិភពេ ក Global Witness ស្តី
ពី្រតកូល ហុ៊ន របស់េ កនយករដ្ឋម្រន្ត ហុ៊ន ែសន រកសីុខុសចបប ់និង រេំ ភសិទធមនុស ។ េបសកមមេ ក 
ែកម ឡី មយួេទៀត គឺយុទធនករ ១០០ ្រតី ែដលេធ្វើករ្រ វ្រជវេរឿង្រពំែដនែខមរ-យួន, េរឿងអេន្ត ្របេវសនខុ៍ស
ចបប,់ និងេរឿង្រកុមហុ៊នរកសីុខុសចបប ់របស់ពួកម្រន្តីរ ្ឋ ភបិល។ ឃតកមមេនះ មនិទន្់រតូវបនែវកមុខឃតក 
េទ េហើយក្៏រតូវបន កក់រសង យ័ េទេលើមនុស កនុង្រតកូល ហុ៊ន ជេមគំនិតផងែដរ។ 
 ភពជេ្រមងច្រមសេរឿង្រពំែដនកមពុជ-េវៀត ម េ យ ររ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន េ្របើ្របសែផនទីមនិ
ទន្់រតឹម្រតូវ, ខ្វះករចួលរមួពីអនកជំនញករឯក ជយ, េផទ ងផទ តែ់ផនទី េ យមនិេផទ ងេលើដីជកែ់ស្តង, បេងគ ល
្រពំែដនថមី មនិេនេលើទី ងំបេងគ លចស់ ពីសមយ័ប ងំ, ពលរដ្ឋ ម្រពំែដន បតប់ងដ់ីែ្រសចំករ, និងករចប់
សកមមជន កគុ់ក។ េម្ល៉ ះេហើយេទើបពលរដ្ឋែខមរ បតប់ងទ់នុំកចិត្ត េលើរ ្ឋ ភបិល កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ        
្រពំែដន ជមយួេវៀត ម។ ករេ្របើែផនទីខុស េនកនុងករេបះបេងគ ល្រពំែដនបចចុបបនន គឺជេហតុេធ្វើឲយមនករ
គំ មកំែហងពី រ ្ឋ ភបិល េបះជ នេទរកករេធ្វើវេិ ធនកមម រដ្ឋធមមនុញញ  ម្រ ២។  
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៥. យន្តការេដាះ្រសាយប ្រពំែដនែខ្មរ 
៥.១. មនិ្រតូវមនករេផទរខន តែផនទីអ្វីទងំអស់ កនុងកលៈេទសៈនេយបយសព្វៃថង ខណៈេពលែដល      

រ ្ឋ ភបិល ហុ៊ន ែសន បននិងកំពុងេ្របើ្របសែផនទី UTM ខន ត ១/៥០.០០០ េបះបេងគ ល្រពំ
ែដន បនជង ៨៣% មកដល់េពលេនះ។ 

៥.២. ្រតូវរក ខ្លឹម រេដើមៃន ម្រ ២ រដ្ឋធមមនុញញ  េ យមនិមនែកែ្របេឡើយ ពីេ្រពះ មន រសំខន ់
ភជ បខ់្លឹម រឯក រជ្របវត្តិ ្រស្ត ែដលមនករទទួល គ ល់ជអន្តរជតិរចួមកេហើយ។ 

៥.៣. ្រតូវអនុមត័លុបេចលសនធិសញញ ទងំអស់ ែដលផទុយខ្លឹម រកិចច្រពមេ្រព ង ទី្រកុងប៉រសី ឆន ំ
១៩៩១ ផទុយម្រ ២ រដ្ឋធមមនុញញ  នងិ ្រតូវលុបេចល សនធិសញញ ្រពំែដនបំេពញបែនថម ឆន ២ំ០០៥ 
េ យរដ្ឋសភជតិ។ 

៥.៤. (រ ្ឋ ភបិល) ្រតូវប្តឹងេរឿងេនះ េទសហ្របធនហតថេលខី ៃនកិចច្រពមេ្រព ង ្រកុងប៉រសី ឆន ១ំ៩៩១ 
េ យភជ បជ់មយួនូវឯក រពកព់ន័ធនន។ 

៥.៥. ្រតូវេលើកបញ្ហ ្រពំែដនេនះ ប្តងឹភគីេវៀត ម េទតុ ករយុត្តិធមអ៌ន្តរជត ិេនទី្រកុងេឡេអ ដូច
ករណី្រប ទ្រពះវ ិ រ េនជប្់រពំែដនៃថ កលីឆន ១ំ៩៩៦២ ែដរ។ 

 
                                                    ្របធាន្រកុម្របឹកសោឃាំេមើលកម្ពុជា  
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