
34 % 3% 63%

 សំណំុរ�ឿង ០០២/០១ 
 

បណ្តឹងសាទុក្ខ 
 

សំណុំរ�ឿង ០០២/០១ គឺជាកា�ជំនុំជម្រះក្តីវគ្គទតី ១ រៅក្នុងសំណុំរ�ឿង ០០២ ដែលស្ថិតរៅរមកា្កា�មគប់មគង�បស់អង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាកា�ក្្នុជា (អ.វ.ត.ក) 
ដែលរគសា្គ ល់ជាទូរៅថាជាសាលាក្តីដ ម្ែ�មកហ្។ រ្ៀវ សំផន នថិង នួន ជា គឺជាជនជាប់រោទរៅក្នុងរ�ឿងក្តីរនរះ។ សំណុំរ�ឿង ០០២/០១ បានោប់រផ្ើ្ជំនុំជម្រះក្តីរៅថ្ងៃទតី 
២១ ដ្ វិច្ថិកា ឆំ្្ ២០១១ រហើយសាលមក្�បស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាែំបូង មតរូវបានមបកាសរៅថ្ងៃទតី ០៧ ដ្ សតីហា ឆំ្្ ២០១៤។ ទាងំសហម្រះរាជអាជាញា  ទាងំរ្ធាវីកា�ពា�ក្តី 
បានប្តឹងសាទុក្ខជំទាស់នតឹងសាលមក្រនរះ។ លទ្ធផលថនបណ្តឹងសាទុក្ខទាងំរនរះនតឹងមតរូវអង្គជំនុំជម្រះតុលាកា�កំ្ូលមបកាសរៅថ្ងៃទតី ២៣ ដ្ វិច្ថិកា ឆំ្្ ២០១៦។

សវនាកា�មានចំនួន   
២២២ ថ្ងៃ

រៅក្នុងសំណុំរ�ឿង ០០២/០១

២១២ ថ្ងៃ 

សមមាប់សវនាកា�រលើភស្នុតាង 

១០ ថ្ងៃសមមាប់សវនាកា� 

រ្វើរសចក្តីសន្ថិដ្ឋា នបញ្ចប់កថិច្ច 

្ថិភាកសារែញរដ្ល

សក្ខតីក្មែចំនួន ៩២

មតរូវបានស្ាប់រដ្យ 

អង្គជំនុំជម្រះ 

សាលាែំបូងក្នុងរនារះ 

-សាក្តីចំនួន ៥៨ នាក់

-រែើ្ បណ្តឹង�ែឋាប្បរវណតី ៣១

-អ្កជំនាញចំនួន ៣ �ូប  
សាធា�ណជនទូរៅ ទាំងជាតថិ នថិងអន�្ជាតថិចូល 
�ួ្សវនាកា�។ រមរៅ្តីរនរះ មាន្នន្តី�ដ្ឋា ភថិបាល 
អ្កកា�ទូត អ្កសា�្័ត៌មានតំណាងអង្គកា�រមរៅ 
�ដ្ឋា ភថិបាល នថិងរែើ្ណ្តឹង�ែឋាប្បរវណតី

សាធា�ណជនចំនួន  

១០៤ ៤៤៤ នាក ់
បានចូល�ួ្សវនាកា�រដ្យផ្ទា ល់

៨៧%  
សាធា�ណជនទូរៅ

១៣%   
អ្ករផ្ងរទៀត

រតើមានបទរោទអវតី្្រះ?
បទរោទមបឆំ្ងនតឹង នួន ជា នថិង រ្ៀវ សំផន 
ស្ថិតរៅក្នុងមបរភទឧមកថិែឋាក្មែមបឆំ្ងនតឹង 
្នុស្ជាតថិ៖ 
     -កា�រ្វើ្នុស្ឃាត
     -កា�សម្ាប់�ង្្គ ល
     -កា�រ្វើទុក្ខបុករ្ញ្រដ្យ្ូល 
      រហតុនរោបាយ
     -អំរ្ើអ្នុស្្្៌រផ្ងៗរទៀតក្នុង 
�ូបភា្ជាកា�ផ្្ស់ទតីលំរៅរដ្យបង្ខំ កា�រ្វើ
ឲ្យប៉រះពាល់ែល់រសចក្តីថ្្្ ្រូ��បស់្នុស្ 
ជាតថិ នថិងកា�បាត់្្លួនរដ្យបង្ខ ំ
 
សាលមក្ឆំ្្ ២០១៤ �បស់អង្គជំនុំជម្រះ 
សាលាែំបូង្ថិនទាន់ចូលជាស្ា្�រៅរ�ើយ
រទ �ហូតែល់មានកា�មបកាសសាលែតីកា 
�បស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាកា�កំ្ូលរលើបណ្តឹង
សាទុក្ខ។

រ្ៀវ សំផន នួន ជា 

រកើតរៅថ្ងៃទតី ២៧ ដ្ កក្កដ្ 
ឆំ្្ ១៩៣១ រៅសាវ យរ�ៀង

គាត់បានសថិកសារៅមបរទសបារំាង នថិង
បានរបារះ្ុ្ផ្សាយនថិរក្ខបបទថ្ាកប់ណ្ថិត
�បស់គាត់ស្តី្តី “កា�អភថិវឌ្ឍរសែឋាកថិច្ច 
នថិងឧសសាហក្មែរៅក្្នុជា”។

គាត់បានក្ាយជាមប្ុ្�ែឋា 
ថន�បបក្្នុជាមបជា្ថិបរតយ្យ។

គាត់បានរ្វើជាតំណាងក្្នុជារៅក្នុង 
សន្ថិសតីទអន�្ជាតថិស្តី្តីក្្នុជា 
រៅទតីមកនុងប៉ា�ីស។

គាត់មតរូវបានោប់្្លួនរៅ 
ថ្ងៃទតី១៩ ដ្ វិច្ថិកា ឆំ្្ ២០០៧។

រកើតរៅថ្ងៃទតី ០៧ ដ្ កក្កដ្ 
ឆំ្្ ១៩២៦ រៅបាត់ែំបង

គាត់បានសថិកសាចបាប់រៅសាកល 
វិទយាល័យ Thammasat 
រៅទតីមកនុងបាងកក មបរទសថ្។

គាត់បានក្ាយជាអនុរលខាបក្ 
កុ្មែនុយនតីសក្្្នុជារៅស្័យ 
ក្្នុជាមបជា្ថិបរតយ្យ។

គាត់រៅជា្ួយដ ម្ែ�មក្ រហើយមាន 
កថិច្ចម្្រម្ៀង្ួយជា្ួយ�ដ្ឋា ភថិបាល 
ក្្នុជា ដែលអនុញ្្ញ តឲ្យគាត់�ស់រៅ 
ជាប់ម្ំដែនថ្។
គាត់មតរូវបានោប់្្លួនរៅថ្ងៃទតី១៩ 
ដ្ កញ្្ញ  ឆំ្្ ២០០៧។

សាលមក្បានសរម្ចអវតី្្រះ?
រៅដ្ សតីហា ឆំ្្ ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះ 
សាលាែំបូង បាន�ករ�ើញថា នួន ជា នថិង 
រ្ៀវ សំផនមាន្ថិ�ុទ្ធ្តីបទឧមកថិែឋាក្មែមបឆំ្ង
នតឹង្នុស្ជាតថិ។ រលើស្តីរនរះរទៀត អង្គជំនុំ
ជម្រះសាលាែំបូងបាន�ករ�ើញថា៖
    -ោ៉ងរហាចណាស់្នុស្ចំនួន ២ លាន 
នាក់ មតរូវបានបង្ខំឲ្យផ្្ស់ទតីលំរៅរចញ្តី 
ភ្ំរ្ញ កាល្តីដ្ រ្សា ឆំ្្ ១៩៧៥ ក្នុង 
ស្ានភា្គួ�ឲ្យភ័យខ្ាច នថិងហថិងសា។
    -ោ៉ងរហាចណាស់្នុស្ចំនួន ៣០០ 
នាក់រៅ ៤០០ ០០០ នាក់ មតរូវបានផ្្ស់ទតី 
លំរៅរដ្យបង្ខំក្នុងស្ានភា្លំបាកមសរែៀង
គ្ារនរះ ោប់្តីដ្ កញ្្ញ  ឆំ្្ ១៩៧៥ ែល់ 
រែើ្ឆំ្្ ១៩៧៧។
   -ោ៉ងរហាចណាស់ទាហាន លន់ នល់ 
ចំនួន ២៥០ នាក់ មតរូវបានស្ាប់រមកាយ 
ថ្ងៃទតី ១៧ ដ្ រ្សា ឆំ្្ ១៩៧៥។



 សំណំុរ�ឿង ០០២/០១ 
 

បណ្តឹងសាទុក្ខ 
 

បនាទា ប់្តីកា�មបកាសសាលមក្�បស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាែំបូង រៅក្នុងសំណុំរ�ឿង ០០២/០១ ្ក រ្ធាវីកា�ពា�ក្តី នថិងសហម្រះរាជអាជាញា  បានដ្ក់បណ្តឹងសាទុក្ខភ្ា្ 
ជូនរៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាែំបូង។ បនាទា ប់្ក   បណ្តឹងសាទុក្ខទាំងរនារះមតរូវបានបញ្រូនរៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាកា�កំ្ូល។ បណ្តឹងសាទុក្ខ�បស់រ្ធាវីកា�ពា�ក្តី គឺដផអែករៅ 
រលើកា�រោទមបកាន់អំ្តីកំហុសអង្គចបាប់ នថិងកំហុសអង្គរហតុ មានន័យថា រ្ធាវីកា�ពា�ក្តី ប្តឹងតវ៉ា ថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាែំបូងមានកំហុសរៅក្នុងកា�អនុវតច្បាប់ នថិង
អង្គរហតុដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាែំបូង យកជា្ូលដ្ឋា នរៅក្នុងសាលមក្�បស់្្លួន។ បណ្តឹងសាទុក្ខ�បស់សហម្រះរាជអាជាញា ្ថិនបានរស្ើសុំឲ្យដកដមបសាលមក្រ�ើយ 
ប៉ុដន ្រស្ើសុំឲ្យមបកាសថា ទម្ង់ទតី ៣ ថនកា�ទទួល្ុសមតរូវចំរពារះសហឧមកថិែឋាក្មែ�ួ្ អាចអនុវតប្ានរៅចំរពារះ្ុ្ អ.វ.ត.ក។

រតើបណ្តឹងសាទុក្ខមានែំរណើ�កា�នតីតថិវិ្តីោ៉ងណា?

១ ២ ៣
សាលមក្មតរូវបានមបកាសរដ្យអង្គជំនុរះជម្រះ 
សាលាែំបូង។ បនាទា ប់្ក រ្ធាវីកា�ពា�ក្តី នថិង 
សហម្រះរាជអាជាញា  អាចដ្ក់បណ្តឹងសាទុក្ខ។ 
រ្ធាវីកា�ពា�ក្តី នថិងសហម្រះរាជអាជាញា បានដ្ក់  
បណ្តឹងសាទកុ្ខ�ចួរហើយ។ រ្ធាវីកា�ពា�ក្តីនថិង 
សហម្រះរាជអាជាញា  មតរូវដ្ក់បណ្តឹងសាទុក្ខជូន
រៅអង្គជំនុរះជម្រះសាលាែំបូង បនាទា ប់្កបណ្តឹង
សាទុក្ខទាំងរនារះមតរូវបញ្រូនរៅអង្គជំនុំជម្រះ
តុលាកា�កំ្ូល (អ.ជ.ត.ក)។

អ.ជ.ត.ក ្ថិោ�ណាអំ្តីភស្នុតាងនថិងរសចក្តីសន្ថិដ្ឋា ន
នានា រហើយរ្វើកា�្ថិភាកសាសរម្ច។ អ.ជ.ត.ក 
មតរូវដតសរម្ចថា រតើមានកំហុសអង្គចបាប់ ឬ 
អង្គរហតុដែលប៉រះពាល់ែល់សាលមក្�បស់អង្គជំនុ ំ
ជម្រះសាលាែំបូងដែ�ឬរទ។

អ.ជ.ត.ក អាចមបកាសសាលែតីកាបាន លុរះមតាដត 
មានសំរ�ងគាំមទ្តីរៅមក្ចំនួន ៥ �ូបក្នុងចំរណា្ 
រៅមក្ស�ុបចំនួន ៧ �ូប គឺរៅមក្ជាតថិ ៤ �ូប 
នថិងរៅមក្អន�្ជាតថិ ៣ �ូប។ អ.ជ.ត.ក នតឹង 
មបកាសសាលែតីការលើបណ្តឹងសាទុក្ខ សំណុំរ�ឿង 
០០២/០១ រៅថ្ងៃទតី ២៣ ដ្ វិច្ថិកា ឆំ្្ ២០១៦។

រសចក្តីសរង្ខបថនបណ្តឹងសាទុក្ខ�បស់រ្ធាវីកា�ពា�ក្តី រសចក្តីសរង្ខប 
ថនបណ្តឹងសាទុក្ខ�បស់សហម្រះរាជអាជាញា

នួន ជា រស្ើសុំឲ្យមោនរោលសាលមក្ រហើយឲ្យគាត់�ួចផុត្តីបទរោទទាំងអស់។
រ្ៀវ សំផន រស្ើសុំឲ្យមោនរោលសាលមក្ រហើយឲ្យគាត់�ួចផុត្តីបទរោទទាំងអស់។ 
របើ្ថិនែូរច្រះរទ គាត់រស្ើសុំឲ្យបនយ្កា�ផន្ាទា រទាសដ្ក់្ន្ធនាគា�អស់្ួយជតីវិត�បស់គាត់ 
្ករៅមតតឹ្�យៈរ្លកំណត់្ួយ។
រតើបណ្តឹងសាទុក្ខមាន្ូលដ្ឋា នជំទាស់ចំនួនប៉ុនាមែ ន?
នួន ជា មាន្ូលដ្ឋា នជំទាស់ចំនួន ២២៣ រៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខ�បស់គាត់។
រ្ៀវ សំផន មាន្ូលដ្ឋា នជំទាស់ចំនួន ១៤៨ រៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខ�បស់គាត់។
រតើបណ្តឹងសាទុក្ខមានអវតី្្រះ?
-ទ�្តីក�ណ៍ទាក់ទងនតឹង្្មែនុញ្ញភា្ថនវិធានថផទាក្នុង�បស់ អ.វ.ត.ក នថិងភា្យុត្ថិ្្៌ថន
  ែំរណើ�កា�នតីតថិវិ្តី។
-ទ�្តីក�ណ៍ទាក់ទងនតឹងវិ្តីសានស�្បស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាែំបូង ចំរពារះភស្នុតាង។
-ទ�្តីក�ណ៍ទាក់ទងនតឹងសំអាងរហតុ�បស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាែំបូងពាក់្័ន្ធនតឹង
 ឧមកថិែឋាក្មែដែលជនជាប់រោទមតរូវបានផន្ាទា រទាស។
-ទ�្តីក�ណ៍ទាក់ទងនតឹងកា�ទទួល្ុសមតរូវដផក្ម្ហមែទណ្ជាលក្ខណៈបុគ្គល�បស់
ជនជាប់រោទ។
-រ្ៀវ សំផន រលើករ�ើង្តីទ�្តីក�ណ៍ទាក់ទងនតឹងកា�សរម្ចរទាសចំរពារះគាត់។

សហម្រះរាជអាជាញា  រស្ើសុំឲ្យ អ.ជ.ត.ក មបកាសថាទម្ង់ទូលាយថន 
សហឧមកថិែឋាក្មែ�ួ្  (ទម្ងទ់តី ៣) អាចអនុវតប្ានរៅចំរពារះ្ុ្អ.វ.ត.ក។

សហម្រះរាជអាជាញា  រស្ើសុំឲ្យ អ.ជ.ត.ក សរម្ចថា អង្គជំនុំជម្រះសា
លាែំបូងមានកំហុសក្នុងកា�សរម្ចថា ទម្ង់ទូលាយថនកា�ទទួល្ុស 
មតរូវរលើសហឧមកថិែឋាក្មែ�ួ្ (ទម្ង់ទតី ៣) ្ថិនដ្នជាដផក្្ួយថនចបាប ់
ទំរនៀ្ទម្ាប់អន�្ជាតថិរៅឆំ្្ ១៩៧៥ រទ។  
ឧទាហ�ណ៍?
-ជនជាប់រោទបញ្្ឲ្យ រោធាវ័យរកមែងយកនា�ីៗរចញ្តីផទារះរែើ្្បតីរ្វើ 
ទា�ុណក្មែ ឬសម្ាប់។ ក្នុងអំ�នុងរ្លរនារះ មាននស្តី នថិងរកមែងមសតីមតរូវរគ
�ំរលាភផ្រូវរភទ។ មបសថិនរបើមានភស្នុតាងបញ្្ក់ថាជនជាប់រោទបាន 
ែតឹងថាកា��ំរលាភផ្រូវរភទអាចរកើតរ�ើងរដ្យសា�ដតដផនកា�ឧមកថិែឋា 

�បស់្្លួន ដតយល់រ�ើញថា្ថិនអតី រហើយរៅដតបនប្ញ្្ឲ្យរ្វើែូរច្រះរទៀត 
ែូរច្រះគាត់អាចមតរូវដ្ក់ឲ្យទទួល្ុសមតរូវចំរពារះបទឧមកថិែឋា�ំរលាភផ្រូវរភទ។


