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រៅក្កមសាលាដំបង
ូ ៖
រៅក្កម និេ ណន ជាក្បធាន

រលាក រ៉ា សិេ ហ្ប់ឃ៊ីនស៍

រៅក្កម ស៊ីេរវៀ ខាតរ៉ា យថ៍

(Mr. Russell HOPKINS)

(Judge Silvia CARTWRIGHT)

កញ្ញា ៉ាូប៊ីន ក្កូហ្ត
េ ៍

រៅក្កម យ៉ា សខន

(Ms. Robynne CROFT)

រៅក្កម ហ្សង់ម៉ាក ឡាវវន៍
(Judge Jean-Marc LAVERGNE)

កា យ
ិ េ័យសហ្ក្រះរជអាជាា៖
រលាកក្ស៊ី ជា លាង

រៅក្កម យូ ឧតតរ

រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន

រៅក្កម ធូ មណ៊ី (បក្មុង)

(Mr. Nicolas KOUMJIAN)

រៅក្កម កលូឌា រហ្េនស៍ (បក្មុង)
(Judge Claudia FENZ)
ក្កឡាបញ្ជ សា
៊ី លាដំបង
ូ ៖
រលាកក្ស៊ី វស កេវឌ្ឍ៊ី
កញ្ញា ជា ស៊ីវហ្័ង

រលាក វលរេលមម សម៊ីត (Mr. William SMITH)
រលាក ថា លក អាប់ឌ្េឡាក់
(Mr. Tarik ABDULHAK)
កញ្ញា សង ឆវ័ន ត
រលាក រសង បនឃាង
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រលាក រសង លាង

រមធាវលតល
ំ
ងរដើមបណដង
ឹ ដឋបបរវណ៊ី៖

រលាក សាេ៊ីម លសចាវា៉ាន៊ី

រលាក ររជ អងគ

(Mr.Salim NAKHJAVANI)

រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ (៍ Ms.Marie GUIRAUD)

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ បយេ៊ី
(Mr.Joseph Andrew BOYLE)
ជនជាប់រចាទ៖

រលាក រឡា ជនធ៊ី
រលាក សំ សគង់

រលាក នួន ជា

រលាក ហ្ង គឹមសួន

រលាក រខៀវ សំផន

រលាក វវ៉ាន រៅ

រមធាវលកា ពា ជនជាប់រចាទ នួន ជា៖

រលាក គឹម រម៉ាងឃ៊ី

រលាក សន អ ណ

រលាកក្ស៊ី រជត វណណ េ៊ី

រលាក សួន វិសាេ

រលាកក្ស៊ី ទ៊ី ក្សុ៊ីនល

រលាក វិចទ័ កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE)

រលាកក្ស៊ី ស៊ីន សវ៉ាន

រមធាវលកា ពា ជនជាប់រចាទ រខៀវ សំផន៖
រលាក គង់ សំអន
កញ្ញា អង់តា ហ្គ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE)

កញ្ញា ហ្េេ
៊ី រ
៊ី ន
៊ី សតហ្ស៍ (Ms.Phillipine SUTZ)
រលាក យ៊ីគ្នង
ំ េូ (Mr. Yiqiang LIU)
វផនកក្គប់ក្គងតលាកា ៖
រលាកក្ស៊ី សួ សទា វល

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

បញ្ជ រ៊ី ្
ម ះអនកនិយយ៖
ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជក់រផសងរទៀតនៅកនុងក្បតិចា ឹក

អនកនិយយ

ភាសា

រៅក្កម និេ ណន (ក្បធានអងគជំនំ)

វខម

រៅក្កម ស៊ីេរវៀ ខាតរ៉ា យថ៍

អង់រគលស

រលាកក្ស៊ី ជា លាង

វខម

នោក ន៊ីកឡា
ូ ស គូមវជន

អង់រគលស

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ បយេ៊ី

អង់រគលស

រលាក ថា លក អាប់ឌ្េឡាក់

អង់រគលស

រលាក រសង លាង

វខម

រលាក សួន វិសាេ

វខម

រលាក វិចទ័ កូរប៉ា

អង់រគលស

រលាក សន អ ណ

វខម

កញ្ញា អង់តា ហ្គ៊ីសរស

បារំង

រលាក គង់ សំអន

វខម

រលាក ររជ អងគ

វខម

រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៍

បារំង

ក្កឡាបញ្ជ ៊ី

វខម

i
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ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

1

ក្ិចចដំហណើរការនីតិ វិធី

2

(រៅក្កមចូេកនុងបនទប់សវ្កា )

3

[០៩:០២:០៧]

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5

អងគយ
ុ ចះ!

6

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ី វស កេវឌ្ឍ៊ី រ ង
ើ រយកា ណ៍អំរ៊ីសាថនភារវតតមន អវតតមនភាគ៊ី និង

7
8

បគគេវដេអងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យមកចូេ ួមកនុងសវ្កា បឋមបវនថមថ្ថៃរនះ។
ក្កឡាបញ្ជ ៖៊ី

9

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន! សក្មប់សវ្កា បឋមបវនថមថ្ថៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ៊ីកត់សមគេ់រឃើញ

10

ថា ក្គប់ភាគ៊ីទង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកត៊ីរនះមនវតតមន។ កត់សមគេ់រដាយវ ក រលាក នួន ជា មនវតតមន

11

រៅបនទប់ឃំខួ លនខាងរក្កាមសាេសវ្កា រនះរដាយសា មូេរហ្តសខភារ

12

រលាកក្ស៊ី ម៉ា លហ្៊ី គ ៉ាូដ៍ (Ms.Marie GUIRAUD) ជាសហ្រមធាវល្ម
ំ ខអនត ជាតិថ៊ី ម តំលងឲ្យរដើមប

13

ណតឹង ដឋបបរវណ៊ី វដេរលាកក្ស៊ីជំនួសរលាកក្ស៊ីរមធាវល រអេ៊ីហ្េរបត សម
៊ី ៉ានណូ ហ្ត
េ វដេបានលា

14

វេងរ៊ីតំវណង និងរលាក យ៊ីគ្នង
ំ េូ (Mr. Yiqiang LIU) ជារមធាវលអនត ជាតិថ៊ីត
ម ំលងឲ្យរដើមបណតឹ

15

ង ដឋបបរវណ៊ី។ រលាក រលាកក្ស៊ីរមធាវលទង
ំ រ៊ី ូប ក្តូវបានទទួេសាគេ់គណៈរមធាវលថ្នក្រះរជល

16

ចក្កកមពជា
ុ ួចរហ្ើយ ប៉ាវនតមិនទន់ក្តូវបានទទួេសាគេ់ រៅចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុង យៈ

17

ររេកនលងមករ ើយ។

18
19

និងកត់សមគេ់រ៊ីវតតមន

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

20

បាទអ គណ។ បាទជាដំបង
ូ រនះអងគជំនំជក្មះសូមសរក្មចអំរ៊ីវតតមន បស់ជនជាប់រចាទ នួន ជា

21

រៅកនុងបនទប់សវ្កា ផ្ទទេ់រដាយមូេរហ្តជនជាប់រចាទ នួន ជា មនបញ្ញាសខភារមិនអាចអងគយ
ុ

22

បាន រហ្ើយរដាយមនអនសាសន៍ បស់ក្គូររទយក្បចាំរៅ អ.វ.ត.ក រនះ បញ្ញជក់រសា
៊ី ថ នភារថ្នបញ្ញាសខ

23

ភារ បស់គ្នត់វដេមនយ៉ាងរិតក្បាកដថ្នសាថនភារមិនអាចអងគយ
ុ បាន រហ្ើយបានផតេ់អនសាសន៍ថា

24

ឲ្យអងគជំនំជក្មះគួ អនញ្ញាតឲ្យគ្នត់ចូេ ួមនិងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវ្កា រ៊ីចមៃយ។

អងគជំនំ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

2

1

ជក្មះយេ់ក្រម និងអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួមតាមដានកិចចដំរណើ កា សវ្កា រ៊ីចមៃយរ៊ី

2

បនទប់ខាង

3

រក្កាមសាេសវ្កា រនះ។

4

ខាំស
ុ ូមសាេគមន៍យ៉ាងកក់រតតចំរពាះក្គប់ភាគ៊ីទង
ំ អស់វដេមនវតតមនរៅកនុងថ្ថៃរនះ។

រៅកនុង

5

វខមិថ្ ឆ្នំ២០១១ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរ ៀបចំសវ្កា បឋមមួយរដើមប៊ីរិចា លរេើបញ្ញា

6

បឋមទូរៅ រផសងៗរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២ វដេពាក់រ័នន
ា ឹងជនជាប់រចាទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន។

7

រក្កាយមកអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២

8

វគគតូចៗវដេងាយក្គប់ក្គងសវ្កា ។ សាេក្កមសក្មប់កា ជំនំជក្មះវគគទ៊ី១ វដេជាសំណំរ ឿង

9

០២/០១ នឹងក្តូវក្បកាសរៅថ្ថៃក្រហ្សបតិ៍ ទ៊ី០៧ វខស៊ីហា ឆ្នំ២០១៤ សបាដហ្៍រក្កាយរនះ។ សវ្កា

10

បវនថមកនុងថ្ថៃរនះ

11

វដេជាសំណំរ ឿង០០២/០២។ រៅថ្ថៃទ៊ី០៤ វខរមសា ឆ្នំ២០១៤ អងគជំនំជក្មះបានរចញរសចកដ៊ី

12

សរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីថ៊ីម
ម ួយរទៀត រដាយបានកំណត់ វិសាេភារថ្នសំណំរ ឿង០០២/០២។

13

វិសាេភារថ្នសំណំរ ឿង០០២/០២

14

កា រដាយបងខំ និងកា ំរលាភរសរសនថវៈ កា ក្បក្រឹតច
ត ំរពាះរទាសាសនិកជន កា របាសសមាតថ្ផទកនុង

15

កា កំណត់រគ្នេរៅអត៊ីតអនក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម ទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មមចំនួនបួន កា ដាឋនកា ងា

16

ចំនួនប៊ី និងសហ្ក ណ៍ចំនួនមួយ។

17
18

មនរគ្នេបំណងបញ្ញជក់រៅរេើបញ្ញា្្

រៅជា

រៅមនររេចាប់រផដើមជំនំជក្មះវគគទ៊ី២

ួមមនកា រចាទក្បកាន់ចំរពាះអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ កា រ ៀប

[០៩:០៦:៣០]
ទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មម

និងកា រចាទក្បកាន់មួយចំនួនដូចខាងរក្កាមនឹងក្តូវរេើកមករដញរដាេរៅ

19

កនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ ួមមន៖ អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ចំរពាះជនជាតិចាម និងជនជាតិរវៀតលម

20

រដាយមិនរប់បញ្ចូ េឧក្កិដក
ឋ មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិវដេបានក្បក្រឹតរត ើងរដាយសា កងទ័របដិវតតន៍

21

កមពជា
ុ រៅរេើដ៊ីទឹករវៀតលម។

22

ក្បរទស, កា របាសសមាតថ្ផទកនុងមនទ៊ី សនដិសខស-២១, មនទ៊ី សនដិសខក្កាំងតាចាន់, មនទ៊ី សនដិសខអូ

23

កវនសង, មនទ៊ី សនដិសខភនំរក្កាេ, កា ដាឋនទំនប់១មករ, កា ដាឋនសាងសង់ក្រលានយនដរហាះកំរង់ឆ្នំង,

24

កា ដាឋនទំនប់ក្តពាំងថម, សហ្ក ណ៍ក្តាំកក់, កា ក្បក្រឹតច
ត ំរពាះរទាសាសនិកជនកក្មិតក្តឹមសហ្ក ណ៍

កា រ ៀបកា រដាយបងខំ

និង ំរលាភរសរសនថវៈកនុងក្កបខ័ណឌទូទង
ំ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008866

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

ក្តាំកក់

2

ក្តាំកក់, កា ដាឋនទំនប់១មករ, មនទ៊ី សនដិសខស-២១ និងមនទ៊ី សនដិសខក្កាំងតាចាន់។

3

និងកា កំណត់រគ្នេរៅអត៊ីតអនក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម

3

កក្មិតក្តឹមសហ្-ក ណ៍

កាេរ៊ី រសៀេថ្ថៃមសិេមិញ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានទទួេកា ជូនដំណឹងរក្តផលូវកា រ៊ី

4

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំរេ
ូ នូវរសចកដ៊ីសរក្មចជាភាសាវខម និងជាភាសាអង់រគលស រេើបណដឹងសាទកខ

5

ក្បឆ្ំងនឹងរសចកដ៊ីសរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ី។ រៅកនុងរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ខួ ន
ល អងគជំនំជក្មះ

6

សាលាតលាកា កំរូេបានតមកេ់រសចកដ៊ីសរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីបវនថមកនុងសំណំរ ឿង០០២

7

និងក្បកាសរយួ កិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីចំរពាះបទរចាទវដេរៅរសសសេ់រៅរក្តវិសាេភារថ្នសំណំ

8

រ ឿង០០២/០១ និង០០២/០២ ង់ចាកា
ំ សរក្មចរសចកដ៊ីសមក្សប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង។

9

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំរេ
ូ បានជូនដំណឹងផងវដ ថា

រសចកដស
៊ី រក្មច បស់ខួ ន
ល កំរងក្តូវបាន

10

រ ៀបចំដាក់ចូេរៅភកនុងសំណំរ ឿង រៅថ្ថៃទ៊ី -- រៅកនុងសំណំរ ឿង។ រៅថ្ថៃទ៊ី០៧ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

11

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរចញនូវ របៀបវា ៈមួយរដាយបានកំណត់ របៀបវា ៈខាងរក្កាមរនះ

12

សក្មប់រធេើកិចចរភា
ិ កេរៅកនុងសវ្កា រនះ ឯកសា E311/1។

13

របៀបវា ៈទ៊ី១ កា បញ្ញជក់បវនថមរេើបញ្ញាសំណង ដឋបបរវណ៊ី។ របៀបវា ៈទ៊ី២ បញ្ញាអញ្ាក្ត-

14

កមម និងកា រិនិតយរៅរេើបញ្ញាចាប់្្វដេពាក់រ័នន
ា ឹងសំណំរ ឿង០០២/០២។ របៀបវា ៈទ៊ី៣ កា

15

កំណត់េំដាប់េំរដាយថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីជំនំជក្មះ និងកា រិនិតយបឋមរៅរេើបគគេវដេអាចជា

16

សាកស៊ី រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញ។ ដូចបានបញ្ញជក់រៅកនុង របៀបវា ៈ អងគជំនំជក្មះនឹងមិន

17

សាដប់ទ ៊ីក
ហ ណ៍ផ្ទទេ់មត់ទង
ំ ឡាយលវដេពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ញា្្ រក្តរ៊ីបញ្ញាទំងប៊ីខាងរេើរនះរ ើ

18

យ។

19

[០៩:០៩:៤៨]

20

សវ្កា រនះនឹងរធេើរ ើងជាសាធា ណៈ ក៏ប៉ាវនដកនុងក ណ៊ីវដេភាគ៊ីលមួយរិចា លរឃើញថា

21

កា រិភាកេអំរ៊ីបគគេវដេអាចជាសាកស៊ី រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី អនកជំ្ញ តក្មូវឲ្យរ ៀបចំឲ្យមន

22

សវ្កា វផនកខលះជាអសាធា ណៈរ្ះ ភាគ៊ីអាចរេើករ ើងនូវសំរណើសំរដាយផ្ទទេ់មត់រៅចំរពាះមខ

23

អងគជំនំជក្មះបាន។ រដើមប៊ីឲ្យដំរណើ កា សវ្កា ក្បក្រឹតរត ៅរដាយ េូន សវ្កា អសាធា ណៈនឹង

24

ក្តូវរ ៀបចំរ ើងរៅចងបញ្ច ប់ថ្នសវ្កា រនះ។

25

បគគេទំងអស់វដេភាគ៊ីរសនើសំឲ្យមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅកនុងររេជំនំជក្មះ្ររេខាងមខ។

រេើសរ៊ីរនះរទៀត

ភាគ៊ីគួ វតរក្បើ ហ្សស្ម បស់

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008867

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1
2

រៅថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤ អងគជំនំជក្មះបានវចកជូននូវបញ្ជ ៊ីមួយវដេមន ហ្សស្មថម៊ី
ឯកសា E305/15។ ភាគ៊ីគបប៊ីរយងរៅរេើបញ្ជ ៊ីរនះរដើមប៊ីរហ ហ្សស្មឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។

3
4
5

សូមអងគជំនំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគ៊ីថា អនរលាមតាមមក្តា៧ ថ្នរសចកដ៊ីវណ្ំអនវតតស៊ីអ
ដ ំរ៊ី
ចំលត់ក្បរភទ

និងកា ក្គប់ក្គងរេើរ័ត៌មនទក់ទងនឹងសំណំរ ឿង

ឯកសា វដេបានដាក់មនកា ផដេ់សកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីមនក់ៗ។

7

ប្ទប់ថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីដំរណើ កា រៅក្បកបរដាយក្បសិទាភារ។

9
10
11

ភាគ៊ីក្តូវរហសាកស៊ីរដាយរក្បើ

ហ្សស្ម ឬតាមមរធោបាយសមក្សបរផសងៗកនុងអំ ុងររេសវ្កា ជាសាធា ណៈ និងរៅតាម

6

8

4

កា រធេើដូរចនះនឹងរធេើឲ្យដំលក់កា បនត

[០៩:១១:៣៥]
ខាំស
ុ ូមក្បកាសរបើកសវ្កា ចាប់រ៊ីររេរនះតរៅ។ រហ្ើយមននឹងចាប់រផដើមកា រិភាកេក្បធាន
បទទំងប៊ីខាងរេើរនះ អងគជំនំជក្មះក្តូវបំររញកិចចន៊ីតិ វធ
ិ ទ
៊ី ទួេសាគេ់រមធាវលអនត ជាតិ។
រហ្ើយជាបនតរៅរនះខាំស
ុ ូមអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ សហ្រមធាវលជាតិ រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើម

12

បណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរ ើងរសនើសំទទួេសាគេ់សហ្រមធាវលអនតជាតិ្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

13

និងរមធាវលអនត ជាតិតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរផសងរទៀតវដេមនវតតមនរៅចំរពាះមខអងគជំនំ

14

ជក្មះ វដេគ្នត់មិនទន់ក្តូវបានអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់រ៊ីររេកនលងមក រដាយអនរលាមតាមវិធាន

15

២២ អន វិធាន២ ចំណច(ក) ថ្នវិធានថ្ផទកនុង។

16

សូមអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ!

17

រលាក ររជ អងគ៖

18

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ភាគ៊ី សាធា ណជន និងរដើមបណដឹង ដឋ

19

បបរវណ៊ីវដេមនវតតរៅកនុងសាេសវ្កា រនះ។ ថ្ថៃរនះមនវតតមន បស់រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៍ និង

20

រលាករមធាវល យ៊ីគ្នង
ំ េូ វដេជារមធាវលវដេមិនទន់ក្តូវបានទទួេសាគេ់រដាយអងគជំនំជក្មះរៅរ ើ

21

យ។ រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍ ក្តូវបានវតងរដាយកា ិយេ័យ ដឋបាេថ្នសាលាកដ៊ីវខម ក្កហ្មរនះ រដើមប៊ីរធេើ

22

ជារមធាវល្ម
ំ ខវផនកអនត ជាតិជំនួសឲ្យរលាកក្ស៊ី រអេ៊ីហ្េរបត ស៊ីម៉ានណូ ហ្ត
េ ចាប់រ៊ីរដើមវខមិថ្

23

ឆ្នំ២០១៤រនះ។ ដូរចនះរលាកក្ស៊ីមិនទន់មនកា ទទួេសាគេ់រដាយអងគជំនំជក្មះកនុង្មជារមធាវល្ម
ំ ខ

24

អនត ជាតិរៅរ ើយរទ រហ្ើយរលាកក្ស៊ីធាលប់ក្តូវបានទទួេសាគេ់កនុង្មជារមធាវលមួយ ូបកនុងចំរលម

25

រមធាវលតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ួចរហ្ើយ ក៏ប៉ាវនតមិនទន់ទទួេសាគេ់ជារមធាវល្ម
ំ ខរទ។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

5

[០៩:១៣:៣៣]

2

រមធាវលមួយ ូបរទៀតគឺជារមធាវលជនជាតិចិន

វដេបានចះបញ្ជ រ៊ី ៅកនុងគណៈរមធាវលចិនរៅឆ្នំ

រហ្ើយក្តូវបានទទួេរដាយក្កុមក្បឹកេថ្នគណៈរមធាវលថ្នក្រះរជាលចក្កកមពជា
ុ រៅថ្ថៃទ៊ី១២

3

២០១១

4

វខស៊ីហា ឆ្នំ២០១៣ បានសបថរៅចំរពាះមខសាលាឧទា ណ៍ថ្នក្រះរជាលចក្កកមពជា
ុ រៅថ្ថៃទ៊ី១៤ វខ

5

១១ ឆ្នំ១០១៣។ រលាក យ៊ីគ្នង
ំ េូ មនសហ្រមធាវលជាតិ បស់គ្នត់គឺរលាករមធាវល សំ សគង់។ ដូរចនះ

6

សូមរលាកក្បធានទទួេសាគេ់ក្ស៊ី និងរលាករមធាវលទង
ំ រ៊ី រនះរដើមប៊ីមនសិទាិជារមធាវលថ្នចំរពាះមខអងគ

7

ជំនំជក្មះ។ សូមរលាកក្បធានអនញ្ញាត សូមអ គណ។

8

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9
10

បាទ អ គណរលាក ររជ អងគ។ បនតរៅរនះសូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍ អរញ្ជ ើញរក្កាក
ឈ បាទ!

(រលាកក្ស៊ីរមធាវល ម៉ា ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍ រក្កាកឈ )

11
12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13

រលាកក្ស៊ី ម ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍ ្ររេរនះអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងទទួេសាគេ់រលាកក្ស៊ីជាសហ្

14

រមធាវលអនត ជាតិ្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីតាមវិធាន១២ សទួនរ៊ី ថ្នវិធានថ្ផទកនុង។ សក្មប់

15

រគ្នេបំណងថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះរនះ តាម យៈកា ទទួេសាគេ់រនះ រលាក

16

ក្ស៊ីរមធាវលទទួេបានសិទាិ និងបរេសិទាិដូចគ្នននឹងរមធាវលជាតិ្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីវដ ។

17

សូមអរញ្ជ ើញអងគយ
ុ ចះ!

18

សូមអរញ្ជ ើញរលាក េ៊ីគ្នង
ំ េូ។ រលាក េ៊ីគ្នង
ំ េូ រលាកក្តូវបានអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់

19

រលាកជារមធាវលជាតិតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីសក្មប់រគ្នេបំណងថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីរៅ

20

ចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ តាម យៈកា ទទួេសាគេ់រនះរលាកទទួេបាននូវសិទាិនិងបរេសិទាិដច
ូ រមធាវលជាតិ

21

វដេតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីដថ្ទរទៀតវដ ។

22

សូមអងគយ
ុ ចះ!

23

បាទតរៅរនះខាំស
ុ ូម្នចូេរៅក្បធានបទវដេក្តូវរិភាកេរៅកនុងសវ្កា បឋមបវនថម

24

រនះ។

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008869

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

របៀបវា ៈទ៊ី១

កា បញ្ញជក់បវនថមរៅរេើបញ្ញាសំណង ដឋបបរវណ៊ី។

6

រៅររេរនះខាំស
ុ ូមរេើក

2

រ ើងអំរ៊ី របៀបវា ៈទ៊ី១ វដេជាកា បញ្ញជក់បវនថមរៅរេើបញ្ញាសំណង ដឋបបរវណ៊ី។ ជាបឋមខាំស
ុ ូមកត់

3

សមគេ់ថា អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានទទួេនូវសំរណើសំចងរក្កាយ បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅ

4

កនុងសំណំរ ឿង០០២/០១។ សំរណើសំរនះនឹងក្តូវ វិនិច័យ
ឆ សរក្មចរៅកនុងសាេក្កមសំណំរ ឿង ០០២/០១

5

ក្បសិនរបើជនជាប់រចាទក្តូវបាន ករឃើញថាមនរិ ទាភារ។

6

ចំណចទ៊ី២ អនរលាមតាមវិធាន៨០ សទួនបួនថ្នវិធានថ្ផទកនុង អងគជំនំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញសហ្

7

រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

8

មនបំណងរសនើសំរៅកនុងសា លចងរក្កាយ បស់ខួ ន
ល អំរ៊ីកា ទមទ សំណងផលូវចិតត និងជាសមូហ្ភារ

9

រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ រដាយអនរលាមតាមវិធាន២៣ សទួន៤(៣) ចំណច(ខ) ថ្នវិធានថ្ផទកនុង។

10

កា បញ្ញជក់បឋមរនះក្តូវ ួមបញ្ចូ េនូវក្កបខ័ណឌររេរវលាសក្មប់សំរណើសំនិង វិធានកា បវនថមរផសងៗ

11

រទៀតវដេជាប់ពាក់រ័នន
ា ឹងសំរណើសំទង
ំ រ្ះ។ សហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមន

12

យៈររេ២០្ទ៊ី រដើមប៊ីរេើករ ើងនូវចំណចរនះ។ រហ្ើយភាគ៊ីដថ្ទរទៀតមន យៈររេមិនរេើសរ៊ី ១០

13

្ទ៊ីរទកនុងកា រឆលើយតបរៅនឹងកា បញ្ញជក់បឋមរនះ។
សូមអរញ្ជ ើញសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។

14
15

[០៩:១៧:២៥]

16

រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៖៍

17
18
19

ឲ្យផដេ់កា បញ្ញជក់បឋមអំរ៊ីខលឹមសា ថ្នសំណងវដេខលួន

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំស
ុ ូមរឆលមតឱកាសកនុងររេរនះរដើមប៊ីសូមរគ្ន រអងគជំនំជក្មះសូម
រគ្ន រភាគ៊ីទង
ំ អស់វដេមនវតតមនរៅទ៊ីរនះ និងសាធា ណជនរៅខាងរក្ត។
ខាំស
ុ ូមចាប់រផដើមរដាយសរងខប

រដាយរធេើកា ំឭកអំរ៊ីក្បធានបទរ៊ី វដេរលាកក្បធានបានរេើក

20

រ ើងអមាញ់មិញរនះ គឺនិយយអំរ៊ីកាេវិភាគសក្មប់ វិធានកា <សំណង> និង< វិធានកា ជាក់វសតង

21

វដេរយើងខាំច
ុ ង់អនវតត>រដើមប៊ីសរក្មច<គរក្មង>សំណង។ ដូរចនះខាំក្ុ តូវកា ក្បវហ្េជា ៥រៅ ១០្ទ៊ី

22

ជារសចកដ៊ីរផដើម។ ប្ទប់មករទៀតខាំក្ុ បគេ់រវទិការនះជូនរៅរលាករមធាវល ររជ អងគ រដើមប៊ីរធេើរសចកដ៊ី

23

សរងខបអំរ៊ីគរក្មងសំណង វដេរយើងចង់រសនើសំរៅកនុងក្កបខ័ណឌថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០២។ ជាបឋម

24

<>រយើងខាំ<
ុ យេ់ថាជាកា សំខាន់កនុងកា > ំឭកជូនអងគជំនំជក្មះថា រយើងដឹងចាស់ថាកមមវតថថ្ុ នសវ្

25

កា បឋមរនះគឺរេើករ ើងអំរ៊ីបញ្ញាគរក្មងរយងតាមវិធាន២៣ សទួន<បួន(ខ) គឺគរក្មងជាមួយថ្ដគូ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008870

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

ខាងរក្ត

2

បណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

3

ជាប់រចាទរៅកនុងក្កបខ័ណឌថ្នវិធាន<២៣សទួនបួន(ក) រៅវតមនសា ៈសំខាន់>។ ដូរចនះកា បកក្សាយ

4

វិធានវដេរយើងបានរេើករ ើងរនះគឺថារយើងគិតថាអងគជំនំជក្មះអាចមនអំលចកនុងកា ផដ្ទរទសជន

5

ជាប់រចាទឲ្យទទួេនូវកា សងសំណង

6

សមគេ់រឃើញរៅកនុងន៊ីតិ វិធ៊ី។ ដូរចនះអងគជំនំជក្មះអាចទទួេសាគេ់គរក្មងសំណង បស់រយើងជាវិធាន

7

ថ្នកា សង រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា ទនទឹងចង់បាន បស់រដើម-បណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។ វាជាចំណចសំខាន់

8

វដេរយើងរេើករ ើងអំរ៊ីតថ្មលជានិមិតត ូបថ្នកា ផដ្ទរទសជនជាប់រចាទ ក្បសិនរបើរក
ួ គ្នត់ក្តូវបាន< ក

9

រឃើញថាមន>រទសរៅររេ<បញ្ច ប់កា ជំនំជក្មះរ ឿងកត៊ីក្រហ្មទណឌ>

10

រហ្ើយរយើងខាំយ
ុ េ់ថាជាកា សំខាន់ផងវដ កនុងកា បញ្ញជក់ជាថម៊ីមង
ត រទៀតថា>

7

សក្មប់រដើម

<>កមលំង<ជា>និមិតត ូបថ្នរសចកដ៊ីសរក្មច បស់អងគជំនំជក្មះក្បឆ្ំងរៅរេើជន

ក៏ប៉ាវនដរដាយសា វតរួកគ្នត់ជាជនក្ក៊ីក្កវដេរយើងបានកត់

វដេរនះជានិមិតត ូបថ្ន<>

សំណង<>។
<ចំរពាះ>ចំណចទំងរ៊ី វដេរយើងបានរេើករ ើងរៅកនុងរសចកដ៊ីរផតើមរនះ ខាំន
ុ ឹងចាប់រផតើមតាម

11
12

យៈ វិធានកា

13

រហ្ើយ វិធានជាក់វសតងទំងអស់រនះ

14

រយើងទំងអស់គ្ននបានរធេើរៅកនុងសំណំរ ឿង

15

ណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរដើមប៊ីទទួេបាននូវ វិធានសំណង រ៊ីរក្ពាះថាវិធាន<កា >ទំងអស់រនះសក្មប់រួកគ្នត់

16

រហ្ើយ<>រយង<តាម> វិធានថ្ផទកនុង បស់តលាកា រយើង<>

17

រសចកដ៊ីទនទឹងចង់បាន បស់អក
ន ទំងអស់រនះ។

18

បបរវណ៊ីគឺជាចំណចសំខាន់។

19

ជាមួយរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី វដេមនរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី<ក្បវហ្េមួយ> យ្ក់វដេតំលង

20

ឲ្យរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីទង
ំ អស់រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២។

21

ជាក់វសតងវដេរយើងចង់អនវតត

រដើមប៊ី្នរៅដេ់កា រធេើបញ្ជ ស
៊ី ំណងសាថរ មួយ។

គឺជាដំរណើ កា ថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់គ្ននជាបនតប្ទប់វដេរួក
០០២/០១។

រយើងបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងរដើមប

វិធានសំណងក្តូវវតរឆលើយតបរៅនឹង

ដូរចនះកា រិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងរដើមបណតឹង ដឋ

<>កាេរ៊ីសបាដហ្៍មន

<រយើងបានរធេើ>កា រិរក្គ្នះរយបេ់រេើកទ៊ី១

[០៩:២១:១៣]

22

ដូរចនះ រយើងខាំ<
ុ ចង់>រឆលមតឱកាសរ៊ីរវទិកាថានក់តំបន់វដេរ ៀបចំរដាយវផនកគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះ

23

រដើមប៊ីបនតកា រិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយនិងរសនើជូនអងគជំនំជក្មះនូវគរក្មង

24

វដេរឆលើយតបយ៉ាងជាក់វសតងរៅនឹងកា ទនទឹងចង់បាន បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី។

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008871

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

8

ដំរណើ កា ថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់រនះក៏ពាក់រ័នផ
ា ងវដ រៅនឹង<តួអងគ>ខាងរក្តវដេជាមូេ

2

ដាឋន

3

្មក រយើងបានចាប់រផតើមដំរណើ រិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងភាគ៊ីពាក់រ័ន ា ជាមួយនឹងអងគកា រក្ត ដាឋភិ

4

បាេវដេបាន<ចូេ ួម> ួចរៅរហ្ើយរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ រហ្ើយនិងចង់ចូេ ួមរៅកនុងសំណំ

5

រ ឿង០០២/០២ <បនត>រទៀត រហ្ើយនិងរយើងបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹង<មចស់>មូេនិធិ <វដេ

6

ជាចេក ដ៏សខា
ំ ន់កនុង>កា អនវតតគរក្មងទំងអស់រនះ

7

សំលក់ភាគ៊ីខាងរក្ត។

8
9

សំខាន់រៅកនុងកា <អនវតត>គរក្មងវដេ<>មនវចងរៅកនុង វិធានថ្ផទកនុង។

<វដេ>ទមទ ឲ្យមនហ្ិ ញ្ាបបទនរ៊ី

ដំរណើ កា ថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់រនះនឹង្នរៅដេ់ឲ្យមនកា <>
គរក្មងសំណងជាក់វសតង។

ដូរចនះតាំងរ៊ីវខមិថ

រេើកជាសំរណើនូវ

រហ្ើយរនះគឺជាកមមវតថថ្ុ នកា កត់សមគេ់ទ៊ី២ បស់ខំម
ាុ ននឹងផដេ់រវទិការនះ

10

ជូនរៅដេ់រលាករមធាវល ររជ អងគ។ រហ្ើយរយើងនឹងផតេ់ជូននូវកា វិភាគដេ់អងគជំនំជក្មះ រដាយទញ

11

យកនូវរមរ ៀនអំរ៊ីក ណ៊ីសណ
ំ ំរ ឿង០០២/០១។

12

[០៩:២២:៤៤]

13

រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ រយើងដឹងរហ្ើយថា រយើងបានសាកេបងយនតកា វដេមិនធាលប់បាន

14

រធេើរ៊ីមនមក រហ្ើយរយើងមនកា េំបាកកនុងកា រសនើជូនអងគជំនំជក្មះនូវគរក្មងជាក់វសដង។ កាេរលះ

15

រយើងក្តូវកា មួយឆ្នំកនលះ

16

ដំបូងរៅវខធនូ ឆ្នំ២០១២។ ដូរចនះរយើងក្តូវកា មួយឆ្នំកនលះ រដើមប៊ីកំណត់នូវគរក្មង រហ្ើយនិងកំណត់

17

<>នូវថ្ដគូ <>និងចំណចសំខាន់មួយរទៀតរ្ះ គឺរយើងក្តូវវសេង កអនកផតេ់ជំនួយវដេនឹងយេ់ក្រមផត

18

េ់ហ្ិ ញ្ាបបទនដេ់គរក្មងទំងអស់រនះ។ ដូរចនះ រដាយទទួេបានបទរិរសាធន៍ថ្នសំណំរ ឿង០០២/

19

០១ ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា កំណត់អតតសញ្ញាណអំរ៊ីភាគ៊ីថ្ដគូពាក់រ័ន ា រយើងរសនើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះ គឺថារយើង

20

សំរធេើយ៉ាងរម៉ាច យៈររេក្បាំមួយវខ រដាយមនបញ្ជ ថ្៊ី នគរក្មងសំណងអាទិភារវដេមននូវកា ចងាេ
ុ

21

បងាាញមួយចំនួន គឺមនបញ្ជ ៊ី កា រណ៌្អំរ៊ីគរក្មង្្ វដេជាកមមវតថថ្ុ នសំរណើសំសំណងសាថរ

វាងសវ្កា បឋមរ៊ីវខមិថ្ ឆ្នំ២០១១ <>និង<>សំរណើ<>គរក្មង

22

បស់រយើងខាំ។
ុ
រហ្ើយរយើងនឹងមនកា កំណត់អតតសញ្ញាណ បស់ភាគ៊ីវដេអាចចូេ ួមរៅកនុងកា អន

23

វតតគរក្មងទំងអស់រនះ។ រយើងនឹងនិយយផងវដ អំរថ
៊ី វិកាេមាិតថ្នគរក្មងន៊ីមួយៗ រហ្ើយនិងកនុង

24

េទាភារវដេអាចរធេើបានគឺកា កំណត់អតតសញ្ញាណអនកផតេ់ជំនួយវដេអាចផតេហ្
់ ិ ញ្ាបបទនរៅដេ់

25

កា អនវតតគរក្មងទំងអស់រនះ។ គរក្មងសំណងទំងអស់រនះ ទំងជាយ៉ាងលក៏រដាយ គឺថាខាន
ំុ ឹងផត
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008872

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

9

1

េ់រវទិការនះជូនរៅដេ់រមធាវល ររជ អងគ វដេនឹងផតេ់នូវបញ្ជ ៊ីបរល
ត ះអាសននមួយអំរ៊ីគរក្មងសំណង

2

្្ វដេជាវផលផ្ទកថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់ បស់រយើងជាមួយនឹងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី និងជាមួយនិង

3

ថ្ដគូខាងរក្ត។ រហ្ើយរដាយវផាកមូេដាឋនរៅរេើបញ្ជ ៊ីរនះ គឺថារយើងនឹងរធេើកា កនុង យៈររេក្បាំមួយវខ

4

ខាងមខរទៀត រដើមប៊ីផេ
ត ់ជូននូវអងគជំនំជក្មះនូវបញ្ជ សា
៊ី ថ រ មួយ។

5

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

6
7

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8
9

អ គណ។ សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធា វល ររជ អងគ!
រលាក ររជ អងគ៖

10
11

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ភាគ៊ី និងសាធា ណជន និងរដើមប
ណតឹង ដឋបបរវណ៊ីសាជាថម៊ី។

12

ខាំស
ុ ូមវថលងអំណ គណរលាកក្បធាន

វដេបានអនញ្ញាតឲ្យខាំរុ េើកជាបនតនូវអេ៊ីវដេជាសំរណើ

13

បឋមថ្នសំណងវដេរយើងខាំម
ុ នបំណងចង់រសនើសំរៅកនុងពាកយសំចងរក្កាយថ្ន -- សក្មប់រដើមបណតឹង

14

ដឋបបរវណ៊ី។ ខាំស
ុ ូមជក្មបថាអេ៊ីវដេរយើងបានរេើករក្តរ៊ីេទាផេវដេបានមករ៊ីកា រិរក្គ្នះរយបេ់

15

ជាមួយរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី ក៏ដូចជាជាមួយថ្ដគូពាក់រ័ន ា រយើងក៏បញ្ចូ េនូវអេ៊ីវដេជាេទាផេថ្នកា

16

រិភាកេជាមួយរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេទទួេបានតាម យៈរវទិកាជារក្ចើនវដេអងគភារគ្នំពា ជន

17

ងរក្គ្នះនិងអងគកា អនត កា លបានរ ៀបចំរ ើងផងវដ រហ្ើយក៏បានទទួេយកនូវគំនិតរយបេ់រក
៊ី នង
ុ ពាកយ

18

សំជាលាយេកខណ៍អកស បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីផងវដ

19

បឋមអំរ៊ីគរក្មង ជាក្បរភទគរក្មង (សំរទស) វដេរយើងខាំបា
ុ នរសនើសំរៅអងគជំនំជក្មះរ៊ីរេើកមនៗ

20

ួចរហ្ើយរៅកនុងររេសវ្កា បឋម រហ្ើយរៅកនុងដំលក់កាេទ៊ី២ ខាំន
ុ ឹងរេើកអំរ៊ីក្បរភទគរក្មងថម៊ី

21

វដេសថិតរៅកនុងជំរូកទំងប៊ីជំរូកដូចរ៊ីមនវដ មនន័យថារៅកនុងជំរូកកា ឭ
ំ កវិញ្ញាណកខន,ា កា សាង

22

សង់សប
ូ ត , កា សាត ន៊ីតិសមបទ, កា ចងក្កងឯកសា និងកា អប់ ំ។

23

ួមបញ្ចូ េគ្នន

រហ្ើយខាំន
ុ ឹងសំរេើកជា

[០៩:២៦:៥២]

24

រៅកនុងក្បរភទគរក្មងវដេរយើងខាំម
ុ នរ៊ីមន វដេធាលប់បានរេើកជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម

25

ួចរហ្ើយ គឺរៅកនុងជំរូកទ៊ី១វដេជាបូជន៊ីយដាឋន និងកា ចងចាំ គឺរយើងខាំម
ុ នកា សាងសង់សប
ូ ត សក្មប់
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008873

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

10

1

រគ្ន រវិញ្ញាណកខនរា ៅតាមជំរនឿសាស្ បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី វដេរៅកនុងរ្ះក៏អាចមនកា

2

ុ បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីជាមួយយវជន
សាងសង់អគ្ន សក្មប់កា រិភាកេជាក្កម

3

មូេដាឋន្្វដ ។

និងអាជាាធ

រយើងក៏មនក្បរភទគរក្មងសាងសង់ ូបសំលកបងាាញរ៊ីសកមមភារ ងរក្គ្នះ

4

បស់ជន ងរក្គ្នះ ឬក៏រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី ឧទហ្ ណ៍ ដូចជា ប
ូ សំលកអំរកា
៊ី បងខំឲ្យរ ៀបកា

5

និងកា ស់រៅជាមួយគ្ននរដាយរួកវខម ក្កហ្ម។ ក្បរភទគរក្មងរផសងរទៀតមនកា ក ក និងកា កេ

6

ទកអដឋិធាត បស់ជន ងរក្គ្នះរៅកនុងសម័យវខម ក្កហ្ម ក្រមទំងមនកា រ ៀបចំរធេើរិធ៊ីបណយតាម

7

ក្បថ្រណ៊ី វដេមនរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីចូេ ួមផងវដ ។

8

រៅកនុងជំរូកទ៊ី២ គឺសំរៅរៅរេើកា សាត ន៊ីតិសមបទ។ ក្បរភទគរក្មងរនះរយើងខាំបា
ុ នជក្មប

9

ជូនរ៊ីរេើកមនៗ ួចរហ្ើយ មនកា រោបាេ ឬកា គ្នំពា រដាយអនកជំ្ញវផនកចិតសា
ត ស្តសត ក្កុមជំនំវដេ

10

មនកា គ្នំពា ផលូវចិតត វាងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី ឬក៏រដាយមនកា ចូេ ួមរ៊ីសហ្គមន៍។ មនក្បរភទ

11

ជាគរក្មងវដេជាកា គ្នំពា សខភារវផនករងកាយសក្មប់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី ជារិរសសសក្មប់

12

រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេអត់ទ៊ីរឹង រហ្ើយមនអាយរក្ចើន

13

ផងវដ ។ រក្តរ៊ីរនះក៏មនរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីចង់បានឲ្យមនកា រសនើសំសាងសង់មណឌេអប់ ំវផនក

14

សាស្ ឬមណឌេវិបសស្ផងវដ ។

15
16

ួមទំងមនកា កសាងមណឌេសខភារ

[០៩:២៩:១៦]
រៅកនុងជំរូកទ៊ី៣ វដេជាជំរូកចងក្កងឯកសា

និងកា អប់ ំ។ រយើងខាំបា
ុ នធាលប់រេើកនូវកា

17

របាះរមពសាេក្កមររញរេញ និងសរងខបរសៀវរៅសត៊ីរ៊ីកា ចូេ ម
ួ បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅកនុង

18

សាលាកត៊ីវខម ក្កហ្មរយើង, រសៀវរៅរ ឿងរ៉ា វសរងខបថ្នទ៊ីតាង
ំ និងបទរចាទកនុង វិសាេភារ, កា បញ្ចូ េ

19

ក្បវតតិសាស្តសតវខម ក្កហ្មរៅកនុងរសៀវរៅសិកេ បស់សិសស-និសសិត,

20

បបរវណ៊ី កនុងរគហ្ទំរ័ បស់សាលាកត៊ី មណឌេឯកសា សាលាកត៊ីវខម ក្កហ្ម, កា តាំងរិរ័ ណ៍ចេ័តនិង

21

អចិថ្ស្តនតយ៍,

22

បបរវណ៊ីវដេរកើត រ៊ីអាពាហ្៍រពា
ិ ហ្៍រដាយបងខំ។ រក្តរ៊ីក្បរភទគរក្មងខាងរេើ ក៏មនមណឌេអភិ កស

23

អកស សាស្តសត និងវបបធម៌ក្បថ្រណ៊ីចាម និងគរក្មងរិភាកេសដ៊ីរ៊ីក្បវតតិវខម ក្កហ្ម និងអភិបាេកិចចេា

24

ផងវដ ។ គរក្មងទំងអស់រនះ រយើងខាំបា
ុ នរេើកជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម រៅដំលក់ដំបង
ូ ថ្នសវ

កា ផតេ់អាហា ូបក ណ៍

កា ចះរ្
ម ះរដើមបណតឹង ដឋ

ឬក៏កា បណតុះបល
ត េវិជាជជ៊ីវៈដេ់កូន បស់រដើមបណដឹង ដឋ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

្កា ួចរហ្ើយ។

2

គរក្មងក្បរភទរនះសក្មប់ជាក្បរយជន៍ បស់រួកគ្នត់។

3

11

រហ្ើយរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅវតមនរចត្រៅកនុងកា បនដឲ្យមនកា បរងកើត

[០៩:៣០:៤០]

4

រក្តរ៊ីគរក្មងចាស់ទង
ំ អស់រនះ រយើងខាំម
ុ នក្បរភទគរក្មងថម៊ីវដេសថិតរៅកនុងជំរូកទំងប៊ីដូច

5

គ្នន ក៏ប៉ាវនដមនក្បរភទខសគ្នន។ ខសរ៊ីក្បរភទវដេបានរេើករៅកនុងររេមនៗ។ វដេរៅកនុងជំរូកបូជន៊ី

6

យដាឋន និងកា ចងចាំ មនក្បរភទគរក្មងដាក់រ្
ម ះជានិមិតត ូបរៅរេើផូវល ឬសាពនសាធា ណៈរៅតាម

7

រខតត ឬរជធាន៊ី វដេយ៉ាងរហាចលស់មនដាក់រ្
ម ះមួយ វដេរ្
ម ះរនះក្តូវមនអតថន័យ

8

ឲ្យមនសសចាប់អា មមណ៍នឹងកា កសាងសនដិភារ និងកា បងាក កឲ្
ំ យមនជាថម៊ីថ្ន បបរឃា រៅ។

9

វាអាច ក៏អាចជាកា បវនថម ឬក៏ជាកា បដូ ឬក៏ជាដាក់ជាដំបូងនូវរ្
ម ះរៅរេើផូវល ថនេ់ ឬក៏សាព

10

ន។ រ្
ម ះរ្ះអាចមនឧទហ្ ណ៍ថាជាសាពន ឬក៏ជាផលូវផសះផេជាតិ រហ្ើយក៏មនកា រសនើសំឲ្យមន

11

កា ក្បា រារធ
ិ ស
៊ី រមពធផងវដ ។

12

រៅកនុងជំរូកទ៊ី២

វដេជាកា សាដ ន៊ីតិសមបទមនក្បរភទគរក្មងជាកា គ្នំពា

និងកា ផដេ់

13

អំលចដេ់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេសថិតរៅកនុងក្កុមជាក់លាក់

14

ិ ក្កុមភាគតិច។ កា គ្នំពា ឬកា
បំពានផលូវរភទ និងហ្ិងេវផនករយនឌ្័ ឬជន ងរក្គ្នះវដេជាសមជក

15

ផដេ់សិទាិអំលចរនះ គឺក្តូវរធេើរ ើងតាម យៈបរងកើតសមគមន៍ជន ងរក្គ្នះ រដាយផដេ់ជូននូវេទាភារ

16

ទក់ទងគ្នន ឬកា គ្នំក្ទ កា កសាងសមតថភារ និងកា រិរក្គ្នះរយបេ់រដើមប៊ីឲ្យរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

17

អាចចូេរៅកនុងកិចចសំខាន់ៗរៅកនុងសងគមបាន។

18

បញ្ញជក់ថាជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

ដូចជាជន ងរក្គ្នះថ្នកា ំរលាភ

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីក៏ចង់ឲ្យមនកា ផដេ់េិខិត

និង/ឬប័ណណសមគេ់រដើមបណដឹងបបរវណ៊ីរដើមប៊ីរេើកតថ្មលកា ចូេ

19

ួម បស់រួកគ្នត់ ឬក៏រដើមប៊ីជាអនសេវ លយ៍សក្មប់រក
ួ គ្នត់វដេរួកគ្នត់បានខំេះបង់កមលំងររេរវលា

20

និងកមលំងកាយចូេ ួម កយតតិធម៌រៅកនុងអងគជំនំជក្មះរនះ។ ប័ណណរនះក៏អាចជាប័ណណសក្មប់រក្បើក្បាស់

21

រដើមប៊ីទទួេរសវាសខភារផងវដ

22

សាលាកដ៊ីវខម ក្កហ្ម។

23

ក្បសិនរបើមន។ ប័ណណរនះអាចរចញរដាយកា ិយេ័យ ដឋបាេថ្ន

[០៩:៣៣:៣៥]

24

រដើមប៊ីកា ផសះផេផលូវចិតត និងកា កាត់បនថយកំហ្ឹង ឬគំនំគំកួន វាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ក៏មន

25

សំរណើរ៊ីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនឲ្យមនក្បរភទគរក្មងសនទ្ វាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី និង
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008875

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

12

1

ជនថ្ដដេ់ផងវដ ។ គរក្មងរនះផដេ់ឱកាសឲ្យមនកា ជវជករដាយសនដិវិធ៊ី រដាយមនជំនួយរ៊ីអនត កា ល

2

រដើមប៊ី្នរៅដេ់កា ទទួេកំហ្ស មនកា សា ភារ កា សំរទស កា អត់ឱន កា រយគយេ់គ្នន

3

និងអាចមនកា រធេើបណយ ំឭក និងឧទទិស ួមគ្ននដេ់អក
ន វដេបានបាត់បង់ជ៊ី វិត។ រនះគឺជា វិធម
៊ី ួយរៅកនុង

4

កា កសាងសនដិភារ និងឲ្យរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីធូ រសបើយកនុងចិត។
ត ចំវណកឯជនថ្ដដេ់ ប្ទប់រ៊ី

5

មនកា អភ័យរទស គ្នត់ក៏អាចមនអា មមណ៍ ស់រៅកនុងសងគមដូចរេ ដឋទូរៅវដ ។

6

រៅកនុងជំរូកចងរក្កាយ គឺកា ចងក្កងឯកសា និងកា អប់ ំ វាមនក្បរភទថ្នគរក្មងវដេមន

7

ក្បរភទដូចជាគរក្មងរបាះរមពរសៀវរៅ។ រសៀវរៅរនះអាចជាសានថ្ដនិរនា បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

8

ឬក៏ជារសៀវរៅសរងខបអងគរហ្តកនុងទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មម និងបទរចាទវដេសថិតរៅកនុង វិសាេភារថ្នសំណំ

9

រ ឿង០០២។ កា របាះរមពសានថ្ដ បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ជាកា រេើកទឹកចិតដ
ត េ់រដើមបណដឹង ដឋបប-

10

រវណ៊ីឲ្យស រស រ ឿងរ៉ា វកា ឈឺចាប់វដេខលួនបានឮ បានដឹង និងជួបក្បទះផ្ទទេ់។ រ ឿងរ៉ា វវដេរេើក

11

រ ើងរដាយជន ងរក្គ្នះផ្ទទេ់

12

ក្បាកដរៅកនុងសម័យវខម ក្កហ្ម។ កា របាះរមពរសៀវរៅសរងខបសដ៊ីរអ
៊ី ងគរហ្តកនុងទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មម និង

13

ំ ៊ីអងគរហ្ត និងបទ
បទរចាទវដេសថិតរៅកនុង វិសាេភារសំណំរ ឿង០០២ អាច្ំឲ្យរគងាយយេ់អរ

14

រចាទលខលះវដេជាកមមវតថថ្ុ នកា ជំនំជក្មះរៅចំរពាះមខសាលាកដ៊ីរនះ។

15

នឹងជួយឲ្យមនសសជំ្ន់រក្កាយងាយរជឿអំរ៊ីអ៊ីវេ ដេបានរកើត រ ើងរិត

[០៩:៣៦:០២]

16

រៅកនុងជំរូកចងរក្កាយរនះវដ មនគរក្មងជាកា ផេិតបនទះឌ្៊ីស វដេមនរ៊ី ក្បរភទ គឺដំបូង

17

ជាកា តាំងរិរ័ ណ៍ឌ្៊ីជ៊ីតាេ់ វដេរៅកនុងឌ្៊ីស វលស៊ីឌ្៊ី មួយមនកា បញ្ចូ េនូវករនេមវផនករផសងៗថ្ន

18

សកមមភារតាំងរិរ័ ណ៍ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្បវតតិសាស្តសតវខម ក្កហ្ម ដំរណើ កា កយតតិធម៌ និងដំរណើ កា

19

ផសះផេរផសងៗ។

20

រ លសរមើេវផនករផសងៗថ្នកា តាំងរិរ័ ណ៍រៅកនុងឌ្៊ីសវដេខលួនចង់រិនត
ិ យរមើេ។ ដូចគ្ននវដ ក៏មនកា ចង់

21

ឲ្យមនកា ផេិតជាឌ្៊ីស វលឌ្៊ីអូ

22

កា វសេង កយតតិធម៌រៅចំរពាះមខសាលាកដ៊ី រដាយ ំរេចជារិរសសអំរ៊ីដំលក់កាេន៊ីមួយៗថ្នកា ចូេ

23

ួម បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី និងសកខ៊ីកមម បស់រួកគ្នត់រៅចំរពាះមខសវ្កា ក្រមទំងកា ចូេ ួម

24

គរក្មងរនះគឺអនញ្ញាតឲ្យរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

និងបគគេរផសងរទៀតអាចរក្ជើស

វដេបងាាញអំរ៊ីសកមមភារចូេ ួម បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅកនុង

រៅកនុងកា អនវតតសំណង រដាយភាគ៊ីពាក់រ័នជា
ា រិរសសរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីផងវដ ។

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008876

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

13

1

កា ផេិតជាឌ្៊ីសឯកសា តាំងរិរ័ ណ៍ និង វលរដអូរនះ អាចមនកា េំបាកសក្មប់រដើមបណដឹង

2

ដឋបបរវណ៊ីរៅជនបទវដេរិបាក វដេខេះេទាភាររក្បើក្បាស់ឧបក ណ៍ចាក់ វស
ល ៊ីឌ្៊ី ឬក៏ជាកំរយូទ័ ប៉ាវនត

3

រយើងសងឃឹមថារួកគ្នត់អាចរក្បើក្បាស់រៅកនុងសហ្គមន៍ បស់រួគ្នត់

4

ក្បាស់ឌ្៊ីសទំងរ្ះបាន។ រេើសរ៊ីរនះ ឌ្៊ីសរនះអាច កេបានយូ និងអាចចមលងវចកគ្ននរដើមប៊ីសិកេ ឬក៏

5

រិនិតយរមើេបានយ៉ាងងាយ។

6

ឬក៏កូនរៅ បស់គ្នត់អាចរក្បើ

គរក្មងវដេមនេកខណៈផសរេផេយមួយចំនួនក៏សិត
ថ រៅកនុងជំរូករនះវដ

វដេរៅកនុងរ្ះ

7

មនគរក្មងក្បវតតិសាស្តសតនិយយផ្ទទេ់មត់រដាយស្តសត៊ីកមពជា
ុ
វដេក្បរភទគរក្មងរនះអនញ្ញាតឲ្យមន

8

កា ជួបជំ វាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ជារិរសសជន ងរក្គ្នះរដាយអំររើហ្ិងេខាងរយនឌ្័ និយយអំរ៊ី

9

បទរិរសាធឈឺចាប់ បស់រួកគ្នត់។ យវជនអាចក្តូវបានអរញ្ជ ើញមកសាដប់ និងសួ សំណួ វសេងយេ់

10

អំរអ
៊ី ៊ីវេ ដេបានរកើតរ ើង្ បបវខម ក្កហ្ម

11

បបរវណ៊ីវដេបានទទួេ ងនូវកា ឈឺចាប់ផ្ទទេ់។ ប្ទប់មកយវជនផដេ់កា យេ់រឃើញ បស់ខួ ន
ល ចំរពាះ

12

អេ៊ីវដេបានរកើតរ ើង្ររេរ្ះ។

13

និងជារិរសសសាដប់រ៊ីបទរិរសាធន៍ បស់រដើមបណដឹង ដឋ

[០៩:៣៨:៥៣]

14

គរក្មងរផសងរ៊ីរនះ គឺមនក្កុមរិភាកេខាងរយនឌ្័ រៅកនុងសហ្គមន៍ វដេដឹក្ំរដាយរដើម

15

បណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។ តាម យៈគរក្មងរនះមនកា រក្ជើសរ លសរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីស័ក្ម គចិតម
ត ួយចំនួន

16

មកបណដុះបល
ដ េវផនកជំ្ញរយនឌ្័ និងរ ៀបចំឲ្យរួកគ្នត់មនេទាភារជួបជំជាមួយសហ្គមន៍ បស់

17

រួកគ្នត់ រិភាកេវចក ំវេករ៊ីបទរិរសាធន៍ពាក់រន
័ រា ៅនឹងកា ំរលាភបំពានវផនករយនឌ្័ រៅកនុងសម័យ

18

វខម ក្កហ្ម និង ួមគ្ននទប់សាកត់កំឲ្យ បបវបបរនះរកើតរ ើង្ររេរក្កាយរទៀត។

19

រៅកនុងក្បរភទចងរក្កាយរនះ ខាំក
ុ ៏សូមរេើកផងវដ អំរ៊ីក្បវតតិសាស្តសត និងកា ចងចាំជា វិជជមន។

20

វាជាក្បរភទគរក្មងវដេគូសបញ្ញជក់រ៊ីចណ
ំ ចេាៗថ្នវបបធម៌វខម

ជំ ញឲ្យមនកា ក្សលាញ់ និងមន

21

រមទនភារចំរពាះវបបធម៌ វិជជមនរនះ និងរចៀសរចញអំរ៊ីអំររើរឃារៅ។ គរក្មងរនះក្តូវផេិត និង

22

ផសរេផេយនូវរ ឿងវិជជមនអំរ៊ីវបបធម៌កមពជា
ុ តាម យៈកា ផដេ់ជាទិដភា
ឋ រសិេបៈ តូ យតស្តនដ៊ី ជាក៊ីឡា ជា

23

រ ឿងនិទន ជារដើម រដើមប៊ីឲ្យមនសសជំ្ន់រក្កាយយេ់អំរ៊ីអ៊ីវេ ដេជាបញ្ញា វិជជមន រហ្ើយ ួមគ្ននក្បក្រឹតត

24

វតអេ៊ីវដេជាសកមមភារេា។

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008877

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

14

ទំងគរក្មងថម៊ីទង
ំ រនះ និងគរក្មងវដេរយើងខាំបា
ុ នជក្មបជូនខល៊ីៗជូនរលាកក្បធាន និងរលាក

2

រលាកក្ស៊ីរៅក្កមរ៊ីមន

3

ដំលក់កាេរនះ រយើងខាំន
ុ ឹងអាចមនកា វកវក្បរៅតាមវិធាន៨០ ថ្នវិធានថ្ផទកនុងសាលាកដ៊ីវខម ក្កហ្ម

4

រនះរៅកនុងររេសមក្សប។ រក្តរ៊ីរ្ះ ក៏ខំស
ាុ ូមបញ្ញជក់ថាក៏មនគរក្មងមួយរផសងរទៀតវដេនិយយ

5

អំរ៊ីកា រសនើសស
ំ ញ្ញជតិវខម វដេរយើងខាំបា
ុ នរេើកជូនរលាកក្បធាន ួចរហ្ើយរ៊ីសវ្កា ដំបូងថ្នអងគជំនំ

6

ជក្មះរនះ រៅកនុងក ណ៊ី០០២។

7

គឺជាគរក្មងវដេរយើងបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយគ្នន

រហ្ើយរេើករៅកនុង

ជាចងរក្កាយ វដេរយើងខាំក្ុ តូវវតជក្មបជូនរលាកក្បធាននិងរលាកក្ស៊ីរៅក្កមវដ វដេគំនិត

8

រនះមិនវមនជាគរក្មងវដេសថិតរៅកនុងក្បរភទថ្នសំណងសមូហ្ភារនិងផលូវចិតរត ទ ក៏ប៉ាវនដវដេមនកា

9

សំរដាយទទូចអំរ៊ីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួន សំឲ្យមនកា រេើកអំរ៊ីរចត្ បស់រួកគ្នត់រៅកនុង

10

កា ចង់បានសំណងវដេមនេកខណៈឯកជនជាទឹកក្បាក់ផងវដ ។ រហ្ើយក៏មនរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

11

មួយចំនួនចង់គ្នក្ំ ទឲ្យមនកា -- ចង់រសនើសំឲ្យមនកា គ្នំក្ទវផនកហ្ិ ញ្ាវតថស
ុ ក្មប់រធេើបណយសរចំរពាះ

12

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេបានសាលប់្ររេអ្គតវដ ។

13

រយើងខាំយ
ុ េ់ចាស់អំរ៊ីបញ្ញាសំណងវដេកំណត់រដាយវិធានថ្ផទកនុងវដេតក្មូវឲ្យមនវតសំណង

14

សមូហ្ភារនិងសំណងផលូវចិតត

15

ចំនួនផងវដ ។ រទះជាយ៉ាងលក៏រដាយ ក៏រយើងខាំស
ុ ូមជក្មបថា រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីភាគរក្ចើន

16

បំផតចង់បានសំណងវដេមនេកខណៈសមូហ្ភារនិងផលូវចិត។
ត ដូរចនះទំងអស់រនះ គឺជាគរក្មងរហ្ើយ

17

និងកា កត់សមគេ់វដេរយើងខាំរុ េើកជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។

18
19

សូមអ គណរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមវដេយកចិតទ
ត កដាក់សាដប់។ សូមអ គណ។ សូមអស់
ប៉ារណណ ះ។

20

[០៩:៤៣:០០]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

ក៏ប៉ាវនដរយើងខាំក
ុ ៏មនកាតរេកច
ិ ចរេើកអំរ៊ីសំរ ង បស់ជន ងរក្គ្នះមួយ

សូមអ គណរលាករមធាវល ររជ អងគ។ ជាបនដរៅរនះអងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគ៊ីដថ្ទ

23

រទៀតវដេចាប់រផដើមរ៊ីកា យ
ិ េ័យសហ្ក្រះរជអាជាាមនកនុងកា រេើករ ើងនូវមតិរយបេ់ពាក់រន
័ រា ៅ

24

នឹងបញ្ញាសំណងរនះក្បសិបរបើមន។ បាទ សូមអរញ្ជ ើញ!

25

រលាក ន៊ីកឡា
ូ ស គូមវជន៖
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008878

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

15

សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ខាងក្រះរជអាជាាមិនមនមតិអ៊ីជ
េ ំទស់

2

រទគឺរយើងគ្នំក្ទរៅនឹងសំរណើ បស់ខាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរសនើសំសំណងជាសមូហ្ភារនិងសំណង

3

ផលូវចិត។
ត សូមអ គណរលាកក្បធាន។

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមអ គណ។ ជាបនដអងគជំនំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រដាយចាប់រផដើម

5
6

រ៊ីរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា មន។ រតើរលាកមនមតិរយបេ់យ៉ាងរម៉ាចវដ រេើបញ្ញាកា ទមទ

7

សំណង ទក្មង់ថ្នកា ទមទ សំណង បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេបានបងាាញអមាញ់មិញរនះ?

8

រលាក សន អ ណ៖

9
10
11

ខាំបា
ុ ទ សន អ ណ រមធាវល-- សហ្រមធាវល នួនជា រម
ំ នកា រឆលើយតប ឬក៏សំណួ អ៊ីរៅខាងរដើម
បណដឹងរទ។ សូមអ គណ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

12

សូមអ គណរលាករមធាវល។

13

ចះខាងរលាករមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក រខៀវ សំផន? សូមអរញ្ជ ើញបាទ!

14

រលាក គង់ សំអន៖

15

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគជំនំជក្មះ រហ្ើយសូមជក្មបសួ ភាគ៊ីទង
ំ អស់និង

16

សាធា ណជនផង។ ជា ួមរយើងខាំគ្ន
ុ ម នកា ជំទស់អ៊ីរេ ៅនឹងកា រេើករ ើង បស់រមធាវល្ម
ំ ខ តំលង

17

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរទ ក៏ប៉ាវនដខំស
ាុ ូមកត់សមគេ់តូចមួយជូនអងគជំនំជក្មះរមតាដរិចា លរៅរេើកា

18

កំណត់ចំរពាះសំណងជាសមូហ្ភារ

19

អាចរកើតមនរៅររេខាងមខ។ កនុងកា កំណត់រទសរនះ រយើងដឹងរហ្ើយថាជា ួម រយើងមិនកាត់រទស

20

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរទ។ រហ្ើយរៅទ៊ីរនះ រយើងកំរងវតរបើកកា ជំនំជក្មះរៅរេើកា ទទួេខស

21

ក្តូវជាេកខណៈបគគេ។ ដូរចនះសូមឲ្យមនកា រិនិតយរៅរេើកា ផតេ់ជាសំណងជាេកខណៈសមូហ្ភារ

22

កត៊ី ឬជាបគគេកត៊ី គួ រិនិតយរៅរេើភារជាប់ពាក់រ័នរា ៅនឹងបទរចាទក្បកាន់ និងកា ផត្ទរទសវដេអាច

23

មនកនុងររេអ្គត។ បាទ សូមអ គណ។

24

[០៩:៤៥:៥០]

25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ជារិរសសឲ្យមនកា រឆលើយតបរៅនឹងកា កំណត់រទសវដេនឹង

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008879

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1
2

16

បាទ អ គណ សូមអ គណ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរិនិតយរេើបញ្ញាសំណងរនះរៅកនុង
អំ ុងររេថ្នកា ជំនំជក្មះរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ ្ររេអ្គត។

3

បាទ ឥ ូវរនះ្នចូេដេ់ របៀបវា ៈទ៊ី២ បញ្ញាអញ្ាក្តកមម និងកា រិនិតយរៅរេើបញ្ញាចាប់

4

្្ វដេពាក់រ័នន
ា ឹងសំណំរ ឿង០០២/០២។ រៅររេរនះ ខាំស
ុ ូម ំឭករ ើងអំរ៊ី របៀបវា ៈទ៊ី២ វដេជា

5

បញ្ញាអញ្ាក្តកមម និងកា រិនិតយរៅរេើបញ្ញាចាប់្្វដេពាក់រ័នន
ា ឹងសំណំរ ឿង០០២/០២។

6

មននឹងចាប់រផតើមសំណំរ ឿង០០២ ភាគ៊ីបានដាក់អញ្ាក្តកមមជារក្ចើនអនរលាមតាមវិធាន៨៩ ថ្ន

7

វិធានថ្ផទកនុង។ រៅររេរ្ះ អងគជំនំជក្មះបានសរក្មចរសចកត៊ីរេើអញ្ាក្តកមមទង
ំ ឡាយលវដេអងគ

8

ជំនំជក្មះរិចា លរឃើញថាពាក់រ័ន ា និងចាំបាច់ក្តូវយកមកសរក្មចរៅមនកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីរដញ

9

រដាេរ ើងភសតតា
ុ ងរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១។ ្ររេថម៊ីៗរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានផតេ់

10

រ័តម
៌ នបវនថមជូនដេ់ភាគ៊ីពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ញាអញ្ាក្តកមមវដេរៅរសសសេ់, ឯកសា E306។

11

អងគជំនំជក្មះបានកំណត់យកអញ្ាក្តកមមវដេរៅរសសសេ់ចំនួនរ៊ី រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២មក

12

រដាះក្សាយសរក្មច្ររេរនះ។ អញ្ាក្តកមមទង
ំ រ៊ី រ្ះគឺ៖ ១) អញ្ាក្តកមមពាក់រ័នន
ា ឹងភារអាចអនវតត

13

បានថ្នអាជាាយកាេកនុងចាប់កមពជា
ុ ចំរពាះកា បំពា បំពានយ៉ាងធៃន់ធៃ រេើអនសញ្ញាទ៊ីក្កុងហ្សឺវណវ។

14

២) យតាតធិកា បស់អងគជំនំជក្មះរេើឧក្កិដក្ឋ បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ចំរពាះកា និ រទស។ អងគជំនំជក្មះ

15

សាលាដំបូងបានទទួេរ័តម
៌ នសរងខបក្គប់ក្គ្នន់រៅរេើបញ្ញាអញ្ាក្តកមមទង
ំ រនះ

16

សាលាដំបូងនឹងរចញរសចកត៊ីសរក្មចជាលាយេកខណ៍អកស ឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន្

17

ររេ ខាងមខ។
រៅកនុងដ៊ីបងាគប់ឲ្យភាគ៊ីដាក់សមា ៈ

18

រហ្ើយអងគជំនំជក្មះ

វដេរធេើបចចប
ុ បននភាររដើមប៊ីរ ៀបចំសវ្កា កនុងសវ្កា

19

កនុងសំណរំ ឿង០០២/០២ ចះថ្ថៃទ៊ី០៨ វខរមសា ឆ្នំ២០១៤, ឯកសា E305, អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

20

បានបងាគប់ឲ្យភាគ៊ីផេ
ត ់កា បញ្ញជក់ក្បាប់ឲ្យបានមនថ្ថៃទ៊ី០៩ វខមិថ្ ឆ្នំ២០១៤ អំរ៊ីបញ្ញាចាប់លខលះ

21

វដេខលួនមនបំណងចង់រេើករ ើងរៅកនុងររេសវ្កា បឋមបវនថមរ្ះ។

22

[០៩:៤៨:៣៩]

23

មនវតក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន ប៉ារល
ណ ះវដេបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរដើមប៊ីបញ្ញជក់

24

អំរ៊ីបំណង បស់ខួ ន
ល , ឯកសា E305/11។ ដូចបានកត់សមគេ់រៅកនុង របៀបវា ៈ អងគជំនំជក្មះសាលា

25

ដំបូងយេ់រឃើញថា រក្តរ៊ីកា រសនើសំកា បញ្ញជក់អំរ៊ីសញ្ញាណថ្នសំណំរ ឿង០០២/០១ វដេជាមូេដាឋន
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

17

1

ទូរៅសក្មប់កា ជំនំជក្មះ្ររេរក្កាយៗរទៀតរ្ះ បញ្ញាទំងអស់វដេក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ

2

សំផន បានរេើករ ើងក្តូវបានរដាះក្សាយរៅកនុង របៀបវា ៈរផសងៗរទៀត ួចរហ្ើយ ឬរពា
ំ ក់រន
័ ន
ា ឹងសវ

3

្កា បឋមបវនថមរនះរ ើយ។ ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន នឹងមន យៈររេមិនរេើសរ៊ី២០្ទ៊ី

4

រទ សក្មប់កា រធេើរសចកត៊ីសននិដាឋនរេើបញ្ញារនះ រហ្ើយភាគ៊ីន៊ីមួយៗរផសងរទៀតមនររេមិនរេើសរ៊ី១០

5

្ទ៊ីរទ សក្មប់រធេើរសចកត៊ីសននិដាឋនតប។

6
7
8

បាទ ជាបនតរៅរនះ អងគជំនំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សំផន រ ើង
រធេើរសចកដ៊ីសននិដាឋនរេើបញ្ញារនះ។ សូមអរញ្ជ ើញ!
[០៩:៥០:០៨]

9
10

កញ្ញា អង់តា ហ្គស
៊ី រស៖

11

ជក្មបសួ រលាកក្បធាន អស់រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ៊ីរគ្ន រ!

12

ជួសមខឲ្យរលាក រខៀវ សំផន ខាំស
ុ ូមអនតរគមន៍រធេើបទបងាាញរេើក្បធានបទរនះ។ ជាបឋមខាំុ

13

សូមជក្មបជូនថា រៅថ្ថៃរនះមិនវមនជាកា ងាយក្សួេរទកនុងកា និយយឲ្យបានររញរេញអំរប
៊ី ញ្ញា

14

បញ្ញជក់បំភឺអ
ល ំរ៊ីសញ្ញាណថ្នមូេដាឋនក្គឹះទូរៅរនះ

15

សរក្មច ឬក៏សាេក្កមរៅថ្ថៃទ៊ី០៧ វខស៊ីហា។ អ៊ីចង
ឹ ឥ ូវរនះរយើងក្តូវវតរធេើឲ្យមនេំនឹងមួយ រ៊ីរក្ពាះ

16

ថាខាំន
ុ ឹងនិយយអំរ៊ីអ៊ីវេ ដេអាចរកើតរ ើងកនុងកា វដេរយើងមិនទន់ដឹងអំរ៊ីមូេរហ្ត ឬក៏េទាផេ ថ្ន

17

រសចកត៊ីសរក្មច ឬក៏សាេក្កម បស់អស់រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ រហ្តអេ៊ីក៏រយើងចង់សំរសចកត៊ីបំភឺ ល

18

ពាក់រ័នថ្ា នសញ្ញាណមូេដាឋនក្គឹះទូរៅរនះ? រដាយសា មនកា បងាាញថា បញ្ញជក់ថា រៅកនុងសំណំរ ឿង

19

០០២/០១ រនះនឹងយកមករធេើជាមូេដាឋនសក្មប់កា ជក្មះរសចកត៊ីបនតប្ទប់រទៀត។

រ៊ីរក្ពាះថាឥ ូវរនះ

រយើងកំរងវត ង់ចាន
ំ ូវរសចកត៊ី

20

អស់រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមក៏បានចងាេ
ុ បងាាញផងវដ ថា មនរ័តម
៌ នដូចគ្ននមួយចំនួន ឬ

21

វដេក្តូវបានទទួេយករៅកនុងកា ជំនំជក្មះវគគមួយ -- វគគរ៊ី (សំរទស)។ ដូរចនះបញ្ញាវដេរចាទរ ើង

22

គឺសួ ថារតើវផនកន៊ីតិ វិធ៊ី រហ្ើយចំរពាះភាគ៊ីទង
ំ អស់រនះក្តូវរធេើយ៉ាងល? គឺរយើងក្តូវ -- រៅកនុងសំណំ

23

រ ឿង០០២រនះរយើងក្តូវវត គឺថាមនដូចជាកា វគគសង គឺថាមន ឧទហ្ ណ៍ថាភសតតា
ុ ងមួយចំនួនវដេ

24

មន រហ្ើយវដេខាងក្រះរជអាជាាមិនបានបងាាញរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/១។ អ៊ីចង
ឹ វដេក្រះរជអាជាា

25

ខំបញ្ចូ េភសតតា
ុ ងទំងអស់រនះមករទៀតរៅកនុងកា ជំនំជក្មះវគគរ៊ី រនះ។ អ៊ីចឹងកា សំបំភឺរល នះគឺជាចំណច
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
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1

ទ៊ី១រដើមប៊ីឲ្យរយើងមនមូេដាឋនកនុងកា កាត់រសចកត៊ីរដាយយតតិធម៌

រក្ពាះថារយើងរធេើយ៉ាងដូរចនះរយើងនឹង

2

ដឹងថារតើក្តូវរិភាកេរេើអ៊ីេ រហ្ើយអេ៊ីវដេថាបានសរក្មច ួចរហ្ើយរ៊ីមនមក។ រហ្តដូរចនះរហ្ើយបានជា

3

រយើងបានស រស សា លមួយចំនួនរេើអងគចាប់វដេក្តូវយកមករិភាកេ គឺថាក្តូវវតមនកា ចងាេ
ុ

4

បងាាញចាស់លាស់រត
៊ី លាកា ទក់ទងរៅនឹងន៊ីតិ វិធ៊ីរៅកនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ។ រនះគឺជាកា ជក្មះរសចកត៊ី

5

រដាយយតតិធម៌ រ៊ីរក្ពាះថា រយើងមិនក្តូវថារធេើសវ្កា សងរដាយសា វគគមួយរធេើមិនបាន ឥ ូវមករធេើ

6

០២រនះរទៀត រក្ពាះថាភសតតា
ុ ងវដេមនរៅកនុងបញ្ជ ៊ី បស់សហ្ក្រះរជអាជាា រហ្ើយនិងរសចកត៊ីសរងខប

7

សាកស៊ីមួយចំនួនរ្ះ គឺរធេើឲ្យរយើងយេ់រឃើញថាវាជាកា ភ័យខាលច ជាកា វក្កង អាមួយ។ របើរយើងបាន

8

អានរដាយយកចិតទ
ត កដាក់នូវសរក្មចបំវបកដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ី រហ្ើយនិងឧបសមព័នវា ដេមនរេខរយង

9

ដូចតរៅរនះ E301/9/1.1 វដេរៅកនុងរ្ះរយើងបានយេ់រឃើញថា -- ក្តង់ចំណចរយើងសំបំភឺផ
ល ង

10

វដ

11

មនកា រិនត
ិ យរ៊ីតួ្ទ៊ី បស់រួកគ្នត់រក្កាមេកខខណឌ

12

លាក់មួយចំនួនវដេពាក់រន
័ ។
ា
ក៏ប៉ាវនដកនង
ុ ចរ្លះររេរ្ះ គឺមសិេមិញរយើងបានទទួេកា ជូនដំណឹង

13

មួយនូវរសចកដ៊ីសរក្មច បស់តលាកា កំរេ
ូ វដេមនរេខរយងដូចតរៅរនះ

14

រសចកដ៊ីសរក្មចរនះ រទះប៊ីជាមិនគ្នំក្ទដេ់កា បណដឹងឧទា ណ៍ បស់រយើងក៏រដាយ មិនបានរចញរ ៀបរប់

15

រ៊ីអងគចាប់មួយចំនួនទក់ទងនឹងន៊ីតិ វិធ៊ី វដេអាចជះឥទារ
ិ េរៅរេើកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីថ្នសំណំរ ឿង

16

០០២ រយើងរនះ -- /២ រយើងរនះ។ ដូរចនះមនកា វិវតតន៍។ ដូរចនះខាស
ំុ ូមទញចំលប់អា មមណ៍តលាកា

17

រហ្ើយនិងភាគ៊ីទង
ំ អស់ រៅរេើកថាខណឌ៨៥ ថ្នរសចកដស
៊ី រក្មចរនះ វដេរឆលើយតបរៅនឹងកា រចាទ

18

សំណួ ចមៃេ់ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន មួយចំនួន គឺថារបើរយើងមិនចាំរសចកដ៊ីសរក្មច បស់តលាកា កំរូេ

19

រទរក្កាយរ៊ីសាេក្កមថ្ថៃទ៊ី០៧ វខស៊ីហារនះ រតើរយើងនឹងរធេើកា យ៉ាងរម៉ាច រិភាកេគ្ននយ៉ាងរម៉ាចរៅកនុង

20

កា ជក្មះរសចកដ៊ីកនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ រដាយមិន ំរលាភរៅរេើសិទាិ បស់រលាក រខៀវ សំផន វដេអាច

21

ទទួេបាននូវកា កាត់កដ៊ីរដាយយតតិធម៌។

22

អងាគេ់រ្ះរយើងយេ់រឃើញថា អងគជំនំជក្មះបានរនយេ់ថា ចំរពាះតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទនឹង
កនុងក ណ៊ីវដេកក្មិតមកក្តឹមវតបទរេមើសជាក់

គឺ

E301/9/1/1/3។

[០៩:៥៦:៥៩]

23

រៅកនុងកថាខណឌថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ មនកថាខណឌមួយវដេ -- របើខំាុ -- (សូមរទស) រយើង

24

បានទទួេបានរសចកដ៊ីសរក្មចរនះមសិេមិញរទ រម៉ាងក្បាំលាៃចរហ្ើយ គឺរៅសំរណើ បស់ក្រះរជអាជាា

25

រយើងក៏ទទួេបានមសិេមិញវដ

រេើសាកស៊ីថ៊ី។
ម រហ្ើយរយើងបានទទួេទំងអស់ហ្ឹង
ន ជាភាសាអង់រគលស

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
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1

រទ។ អ៊ីចឹង ខាំស
ុ ូមជក្មបជូនថា ខាំន
ុ ិយយរនះ ខាម
ំុ ិនបានដឹងឲ្យចាស់រទ រហ្ើយក៏មិនយេ់រ៊ីរសចកដ៊ី

2

សរក្មច បស់តលាកា កំរេ
ូ ចាស់លាស់វដ

3

រដាយសា ជាភាសាអង់រគលស រហ្ើយខាំុ -- សហ្ភាតា

បស់ខំាុ គ្នត់រក្បើភាសាអង់រគលស វដេគ្នត់រចះរក្បើភាសាអង់រគលសចាស់ហ្ឹង
ន ក៏ក្បវហ្េគ្នត់ក្តូវកា

4

ររេរវលារក្ចើនវដ

5

សរក្មចរនះ អាចជះឥទារ
ិ េរេើកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រយើងរនះ។

6

រដើមប៊ីយេ់អំរ៊ីអំណះអំលងចាប់ បស់តលាកា កំរូេរ្ះវដ ។ រហ្ើយរសចកដ៊ី

[០៩:៥៨:១០]

7

ឥ ូវរនះ ខាំស
ុ ម
ូ ក្ត ប់ចូេមកកថាខណឌ៨៥ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មច បស់តលាកា កំរូេរនះ។ កនង
ុ

8

រនះ ខាំយ
ុ េ់រឃើញថា រៅកនុងសាថនភារបចចប
ុ បននរនះ របើសិនជារំមនរៅក្កមក្កុមថម៊ីរទ ក្កុមរៅក្កមថម៊ី

9

រទ។ របើរយើងមិនចាំ មិនចាំឲ្យរចញរសចកដ៊ីសរក្មចចងរក្កាយរទ អងគជំនំជក្មះមិនអាចទញសននដា
ិ ឋ នផលូវ

10

ចាប់រៅកនុងវគគមួយរនះ រដើមប៊ីយករៅរធេើជាមូេដាឋន ឬក៏អនវតតរៅកនុងកា ជំនំជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រទ។

11

ខាំគ
ុ ិតថា កា ចងាេ
ុ បងាាញ បស់តលាកា កំរូេរនះ គឺជាបញ្ញារចាទមួយវដេរយើង កនុងកា រ ៀបចំកិចច

12

ដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីកនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ។ ដូរចនះវាតក្មូវឲ្យរយើងរិភាកេគ្ននឲ្យចាស់លាស់ រ៊ីរក្ពាះរយើង ខាំុ

13

ដឹងរហ្ើយថា រៅររេវដេខាំរុ ើងនិយយរនះ ខាំដ
ុ ឹងថា រយើងមិនអាចនិយយឲ្យេមាិតរទ។ រយើងមិន

14

ទន់ដឹងរ៊ីសាេក្កម បស់រលាករៅក្កមរៅរ ើយរទ។

15

បញ្ញជក់ជូនថានឹងកនុងកា រិភាកេកនុងកា រ ៀបចំសវ្កា វគគរ៊ី រយើងរនះ និងមនកា ជំទស់ទក់ទងរៅ

16

នឹងក្បធានបទវដេសាកស៊ីនឹងមកនិយយ គឺថាមនកា ចាំបាច់កនុងកា បញ្ញជក់ឲ្យចាស់ គឺថា ស ឬរមម

17

ថាក្តូវ

18

ចំរពាះ មខតលាកា ចាស់លាស់រហ្ើយ រហ្ើយក្តូវឲ្យមនកា ធា្ដេ់សាកស៊ីវដេមកផដេ់សកខ៊ីកមមកនុង

19

វគគរ៊ី រនះ គឺថាកំឲ្យគ្នត់មកទ៊ីរនះ ដូចឲ្យមកក្គ្នន់វតជាវខេរដើមប៊ីជួយខាងក្រះរជអាជាា រដាយសា

20

ក្រះរជអាជាានិយយថារ៊ីមនមកគ្នត់មិនបានផដេ់សកខ៊ីកមមររញរេញ។

21

រេើករ ើងរនះចាស់រហ្ើយ ក្គ្នន់វតចង់ ំរេចរ ើងឲ្យយេ់រ៊ីបញ្ញា រក្ពាះថារលាក រខៀវ សំផន គ្នត់គួ

22

វតទទួេបានកា កាត់កដ៊ីរដាយយតតិធម៌។ រហ្ើយកា រិភាកេអំរ៊ីមូេដាឋនក្គឹះថ្នកា -- មូេដាឋនក្គឹះរនះ

23

នឹងរយើងរិភាកេេមាិតរៅរក្កាយររេរចញសាេក្កមថ្ថៃទ៊ី០៧ ស៊ីហា រនះ។ អ៊ីចឹងក៏ប៉ាវនតតាម របៀប

24

វា ៈរយើងរនះ ខាំក្ុ គ្នន់វតសូមរេើករ ើងប៉ាណណ ឹងរទ រក្ពាះខាំយ
ុ េ់រឃើញថាវាជាកា សំខាន់លស់ រហ្ើយ

25

ធៃន់ធៃ លស់ចំរពាះក្កុមកា ពា កដ៊ី បស់រលាក រខៀវ សំផន រនះ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

--

ក៏ប៉ាវនដកនុងររេរនះ

ដឹងថារតើភសតតា
ុ ងលខលះវដេបានទទួេយករហ្ើយ

រយើងក៏រឆលមតឱកាសរនះ

វដេមិនទន់ទទួេយកបានបងាាញ

អ៊ីចង
ឹ ខាំគ
ុ ិតថាអេ៊ីវដេខាំបា
ុ ន

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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ុ
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20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2

បាទអ គណ។

ជាបនតរៅរនះអងគជំនំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគ៊ីដថ្ទរទៀតរដើមប៊ីមន

3

ឱកាសកនុងកា រេើករ ើងបញ្ញជក់

ឬក៏តបរៅនឹងអេ៊ីវដេបានរេើករ ើងរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក

4

រខៀវសំផន អមាញ់មិញរនះ ពាក់រ័នរា ៅនឹងបញ្ញាក្បធានបទ របៀបវា ៈទ៊ី២រនះ។
ជាដំបូងរនះ អងគជំនំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា។

5
6

[១០:០២:១៦]

7

រលាក ន៊ីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

8

សូមអ គណរលាកក្បធាន, រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។

9

ខាំម
ុ នកា ភ័នក្ត ច ំខាលង
ំ អំរវ៊ី ដេរមធាវលកា ពា កដ៊ីរេើករ ើងរៅររេវដេគ្នត់សួ ថា រតើសហ្

10

ក្រះរជាានឹង្ំសាកស៊ីមកតាមទេ រក្កាយរ្ះ។ខាំគ
ុ ិតថាតលាកា កំរូេរចញសាេដ៊ីកាកាេរ៊ីមសិេមិញ

11

គឺក្សបជាមួយនឹងអេ៊ីវដេតលាកា ទ៊ីរនះបានបញ្ញជក់អំររ៊ី ឿងកដ៊ី០០២/០២

12

រនះ? រយើងមិនបានវសេង ក រហ្ើយរយើងមិនបានរោយមរក្បើអងគរហ្តវដេជក្មះ ួចរៅកនុងររេរ៊ី វខ

13

វដេថាវផនករ៊ី រ្ះយកមករក្បើរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២។ បញ្ញាទំងអស់រ្ះរៅចំហ្រៅរ ើយ ជារិរសស

14

រៅកនុងកា ជំនំជក្មះកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០២ គឺថាសមសភារ បស់តលាកា ទ៊ីរនះមិនដូចគ្ននដវដេរ្ះរទ

15

រហ្ើយតលាកា ក្តូវវតសរក្មចអេ៊ីជាបញ្ញាថម៊ី ប៉ាវនតបញ្ញាជាមូេដាឋនថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចចិតត គឺវផាករៅរេើភ

16

សតតា
ុ ងទំងមូេ រហ្ើយរប់ទង
ំ ភសតតា
ុ ងវដេសថិតរៅកនុង០០២/០១ ផងវដ ។ រនះរហ្ើយជាសំរណើ

17

ដំបូង បស់រយើងខាំុ

18

ដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ី កា រចាទក្បកាន់ រហ្ើយរមធាវលកា ពា កដ៊ីក៏អាចនឹងរក្បើបញ្ញា រេើករ ើងរ៊ីបញ្ញាពាក់រ័ន ា

19

ទំងអស់ វដេបញ្ញាពាក់រន
័ ទ
ា ង
ំ អស់វដេថាវាមនតថ្មលជាភសតតា
ុ ង វដេអាចរេើករ ើងរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី

20

០០២/០២ រហ្ើយសហ្ក្រះរជអាជាាក៏នឹងរធេើដូចគ្ននវដ រហ្ើយរយើងបានយេ់ជាមួយនឹងរមធាវលកា ពា

21

កដ៊ីវដ

22

រ័ន ា ឬក៏មិនពាក់រ័នរា ្ះ។

23
24

ថាក្តូវរធេើដូចរមដចកនង
ុ រ ឿងកដ៊ី

រហ្ើយអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងនិយយជារក្ចើនឆ្នំមករហ្ើយអំរកា
៊ី បំវបកកិចច

ហ្ូតរៅដេ់ររេរ្ះវដេថារយើងមនសាេក្កម រដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីនឹងរក្បើភសតតា
ុ ងលវដេពាក់

ដូរចនះរហ្ើយរនះគឺជាកិចចកា ថ្ផទកនុង បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

រហ្ើយរបើនិយយអំរស
៊ី ំណំ

រ ឿង០០២/០២ រហ្ើយរយើងនឹងរមើេរិនិតយអងគរហ្ត រហ្ើយនិងបញ្ញាទំងអស់រៅរបើកចំហ្ឲ្យមនកា

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008884

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

21

1

រិភាកេ រហ្ើយនិងភសតតា
ុ ងថម៊ីៗដវដេរ្ះវដ ។ បញ្ញាទំងអស់វដេរមធាវលរេើករ ើងហ្នឹង ខាំម
ុ នកា

2

ភ័នក្ត ច ំរៅកនុងរ ឿងមួយចំនួន។

3

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អ គណ។ ជាបនតអងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋ

4
5
6

បបរវណ៊ី។
រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៖៍

7
8

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ រយើងរំមនកា កត់សមគេ់អ៊ីរទរលាកក្បធាន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9

បាទ

អ គណ។

ជាចងរក្កាយរនះអងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវលកា ពា កដ៊ី

10

រលាក នួនជា របើសិនជាមនបំណងកនុងកា រេើករ ើងពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ញាវដេរេើករ ើងរដាយក្កុមរមធាវល

11

កា ពា កដ៊ី រលាក រខៀវ សំផន អមាញ់មិញរនះ។

12

[១០:០៥:៣០]

13

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

14
15
16

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាក ក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម និងភាគ៊ី
ទំងអស់។
រៅដំលក់កាេរនះរយើងបានកត់សមគេ់រឃើញថា

រយើងមិនមនអេ៊ីរដើមប៊ីរេើករក្ចើនរ្ះរទ

17

ប៉ាវនដរនះគឺជាបញ្ញាវដេជាបញ្ញាសំខាន់រៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០២

18

ដាឋនថ្នសំណំរ ឿងរនះរហ្ើយរយើងមិនទន់មនេទាភាររដើមប៊ីកំណត់រធេើកា សិកេឲ្យបានេមាិតទក់ទង

19

រៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មច បស់តលាកា កំរេ
ូ រៅរ ើយរទ ប៉ាវនដរយើងបានរិនិតយរមើេចំណច រហ្ើយនិង

20

កា រិចា លដ៏សំខាន់ៗមួយចំនួន រហ្ើយរសចកដ៊ីសរក្មចជាសាេដ៊ីការ្ះគឺថារៅដំលក់កាេរនះ គឺ

21

រយើងមិនទន់មនភារចាស់លាស់ថារតើរយើងអាចនឹងបនដរៅតាមន៊ីតិ វិធ៊ីផូវល ចាប់ដូចរមដចរទរៅកនុង

22

រ ឿងកដ៊ី០០២/០២ រនះ។ ខាក្ំុ ជាបរហ្ើយគឺថាចំណចមួយរលាកក្បធានបានបញ្ញជក់ថា កា បំវបកដំរណើ

23

កា ន៊ីតិ វិធ៊ីគជា
ឺ បញ្ញារ ៀបចំសវ្កា ជាជាងកា ជំនំជក្មះរ ឿងកដ៊ី០០២/០២។

24
25

បញ្ញាទំងឡាយវដេបរងកើតនូវមូេ-

កា រិតរហ្ើយគឺថា បញ្ញាសំខាន់មួយថ្ថៃរនះគឺហាក់ដូចជាថា ជាបញ្ញាមួយរចាទរដាយកា រក្បើ
ពាកយ ហ្សស្មចំរពាះសាកស៊ីមួយចំនួនវដេរយើងនឹងរិភាកេរៅថ្ថៃរនះរៅររេរក្កាយរ្ះ។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

ខាំក
ុ ៏

01008885

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

22

1

ក្ជាបចាស់វដ អំរ៊ីមូេដាឋន អំរ៊ីកា រក្បើក្បាស់ ហ្សស្មរៅររេរយើងរក្បើសាកស៊ី រធេើសកខ៊ីកមមសាកស៊ី។

2

ប៉ាវនដរយើងដឹងរហ្ើយ ដូចជាឧទហ្ ណ៍ ដូចថា រយើងដឹងទំងអស់គ្ននថា រយើងបានសាកសួ សាកស៊ីមួយ

3

ចំនួនគឺថាយ៉ាងរិសាដ រៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០១។ បញ្ញាវដេរចាទរ ើងរៅររេរនះគឺថា រតើរយើងនឹងបងខំ

4

ឲ្យរយងរៅ ក ឌ្ច ជាសាកស៊ី TCW-196 ឬដូចរមដច? រហ្ើយរៅកនង
ុ ក ណ៊ី TCW-916 ឬរទ? រនះ

5

តាមអេ៊ីវដេខាំយ
ុ េ់ ថារតើរនះគឺជាកា បនដមករ៊ីសំណំរ ឿង០០២/០១ ឬរទ? វាមនបញ្ញាតូចមួយ វដេ

6

ទំនងជានឹងផទយ
ុ គ្ននអំរ៊ី -- ផទយ
ុ នឹងមូេដាឋនរៅកនុងកា សំអាងរហ្តវដេថារយើង រយើងនិយយអំរ៊ី

7

ដំលក់កាេទ៊ី២ ថ្នកា ជំនំជក្មះទំងមូេជាជាងរយើងរយងរៅ កជាសវ្កា បនដ។

8

[១០:០៨:០៧]

9

រហ្ើយសហ្ក្រះរជអាជាាបានបញ្ញជក់អំរ៊ីកា ជំទស់រៅនឹងសាកស៊ីមួយចំនួន។

ថារតើរយើងក្តូវ

10

ភាជប់កាតរេកិចរច ៅនឹងសាកស៊ីជាក់លាក់ទង
ំ អស់រនះរៅនឹង TCW វដេមនរេខប៉ា្មនៗរ្ះ។ រតើ

11

តលាកា នឹងអនញ្ញាតឲ្យរយើងខាំរុ ហរ្
ម ះបានឬរទ វដេរយើងបានរហ ួចមករហ្ើយ ភាគរក្ចើនរៅកនុង

12

រសចកដ៊ីសននិដាឋនកនលងមករ្ះ។

13

មនកា ភ័នក្ត ច ំវដេរចញរ៊ីអ៊ីវេ ដេរយើងនឹងរិភាកេរៅទ៊ីរនះជាកា ជំនំជក្មះទ៊ី២

14

២។ រៅកនុងកា ជំនំជក្មះទ៊ី១ ឬក៏កា ជំនំជក្មះធំទង
ំ មូេ។ ខាំស
ុ ូមរសនើរ៊ីខាងក្កុម បស់ខំថា
ាុ
រយើងរសនើ

15

ឲ្យមនសវ្កា បវនថមមួយរទៀតទក់ទងរៅរេើបញ្ញារនះរយើងអាចនឹងដឹងរៅររេរ្ះថា

16

រហ្ត រហ្ើយមូេដាឋនថ្នកា រចញរសចកដ៊ីសរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីរ្ះ។ រហ្ើយរយើងក៏បាន

17

ដឹងផងវដ ថា អនកលជារៅក្កមរៅកនុងអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង។ រហ្ើយរយើងក៏បានដឹងទំងអស់គ្នន

18

រហ្ើយដូចសហ្ក្រះរជអាជាារទើបវតបានរេើករ ើង គឺថាមិនដូចគ្ននរបះបិទ មិនជាសមសភារដូចគ្នន

19

របះបិទរ្ះរទ។

20

មួយរទៀតវដេរយើងនិយយជាក់លាក់វតរ៊ីបញ្ញារនះ។ ខាំក
ុ ៏អាចទសសន៍ទយ ឬក៏បា៉ាន់ក្បមណបានវដ

21

ថារនះជាបញ្ញាសំខាន់។ កា ដាក់សាកស៊ីថ៊ីជា
ម រដើមរ្ះគឺជាបញ្ញារិភាកេអងគចាប់មួយដ៏ទូេំទូលាយផង

22

វដ ។ សូមអ គណបាទ។

23

[១០:១០:០០]

24

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ចំណច បស់ខំរាុ េើករ ើងរនះគឺជាចំណចតូចមួយវដេអាចនឹងរធេើឲ្យ
ឬក៏ដំលក់កាេទ៊ី

សំអាង-

រនះរហ្ើយជាបញ្ញាវដេរយើងអាចរៅកនុងវខកញ្ញាអាចរយើងនឹងមនសវ្កា បឋម

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008886

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

23

1

បាទ សូមអ គណ។ បាទ អងគជំនំជក្មះនឹងរេើកយករ ឿងរនះរៅរធេើកា រិភាកេវថមរទៀត។

2

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវល!

3

កញ្ញា អង់តា ហ្គស
៊ី រស៖

4

ខាំស
ុ ូមរទសរលាកក្បធាន ខាំក្ុ គ្នន់វតចង់គ្នក្ំ ទរៅដេ់សំរណើអមាញ់មិញរនះ គឺសូមឲ្យមនសវ

5

្កា មួយរទៀតរៅរេើក្បធានបទថ្នមូេដាឋនរនះ ប្ទប់រ៊ីកា រចញសាេក្កមរហ្ើយ។ រៅររេវដេ

6

ភាគ៊ីទង
ំ អស់ហ្ឹង
ន ដឹងអំរ៊ីទ ៊ីក
ហ ណ៍ បស់តលាកា កំរេ
ូ រហ្ើយរ្ះ។ អ៊ីចឹងរនះគឺជាចំណចសំខាន់ កនុង

7

កា រចាទក្បកាន់។ ឥ ូវរនះរយើងមិនទន់ដឹងអ៊ីចាស់ មិនទន់យេ់អ៊ីៗ
េ ចាស់រៅរ ើយរទ។ អ៊ីចឹងរនះ

8

ក្គ្នន់វតថាជាកា គ្នំក្ទដេ់សំរណើ បស់សហ្ភាតា

9

មនសវ្កា មួយរទៀត។

10

បស់ខំវាុ ដេបានរេើករ ើងអំមិញថាសំឲ្យ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណនូវមតិរយបេ់ចងរក្កាយរនះ។ អងគជំនំជក្មះនឹងរេើកយកបញ្ញារនះរៅរិនិតយ

11
12

កូរប៉ា

រិចា ល។

13

រៅររេរនះអងគជំនំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីបញ្ញជក់ថារតើភាគ៊ីលមួយមនបំណងរសនើសំឲ្យអងគ

14

ជំនំជក្មះរធេើកា កំណត់បទរចាទរ ើង វិញសក្មប់បទឧក្កិដល
ឋ
មួយ

15

រផសងៗពាក់រន
័ ន
ា ឹងសំណំរ ឿង០០២/០២វដ ឬរទ?

16

សក្មប់រធេើកា សននិដាឋនពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ញារនះ។

ឬទក្មង់ថ្នកា ទទួេខសក្តូវ

ភាគ៊ីន៊ីមួយៗមនររេរវលាមិនរេើសរ៊ី១០្ទ៊ីរទ

17

រហ្ើយជាដំបូងរនះអងគជំនំជក្មះសូមផតេ់រវទិកាជូនរៅកា យ
ិ េ័យសហ្ក្រះរជអាជាា។

18

អរញ្ជ ើញ!

19

[១០:១២:១៧]

20

រលាក ន៊ីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

សូម

21

សូមអ គណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ រហ្ើយរយើងខាំម
ុ នបំណងចង់ជក្មបរៅ

22

រមធាវលកា ពា កត៊ីឲ្យក្ជាបថា រយើងបានក្បរមើេ៍រមើេ គឺថារយើងមិនទន់មនសាេក្កមរ្ះរទ។ ប៉ាវនត

23

រយើង ង់ចាំ

24

សាលាដំបូងរៅកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០១ រហ្ើយនិងរគ្ន ររៅតាមរសចកដស
៊ី រក្មចរ៊ីមនទក់ទងរៅនឹងសហ្

25

ឧក្កិដក
ឋ មម ួមទ៊ី៣ វដេមិនវមនជាវផនកថ្នក្រហ្មទណឌអនត ជាតិរៅកនុងយតាតធិកា បស់តលាកា ។ រនះជា

រយើងនឹងបតឹងឧទា ណ៍ទក់ទងរៅនឹងបញ្ញាអងគចាប់នូវរសចកត៊ីសរក្មច បស់អងគជំនំជក្មះ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008887

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

24

1

បញ្ញាដ៏សំខាន់ រហ្ើយនិងមនផេប៉ាះពាេ់រ៊ីរ ឿងកត៊ី០០២/០២។ ដូរចនះ រយើងនឹងរសនើសំឲ្យរគ្ន ររៅតាម

2

សាេដ៊ីកា បស់សាលាកំរេ
ូ ។ រហ្ើយកាេរ្ះ គឺមនរសចកត៊ីសរក្មច បស់សាលាដំបូង រហ្ើយរយើង

3

មិនបានបតឹងឧទា ណ៍រដាយថាមនបញ្ញាចាត់ របៀបរៅកនុងបណដឹងប្ទន់ រហ្ើយរយើងនឹងដាក់បញ្ចូ េសហ្

4

ឧក្កិដក
ឋ មម ួមទ៊ី៣ វដេថាជាវផនកថ្នឧក្កិដក
ឋ មមក្រហ្មទណឌអនត ជាតិរៅឆ្នំ១៩៧៥ រហ្ើយរៅកនុងសាលាកត៊ី

5

អនត ជាតិរផសងៗ រគរក្បើ វិធានរ្ះវាក្សបវដ ។ ហ្នឹងមនន័យថាឧក្កិដក
ឋ មមទង
ំ ឡាយវដេសថិតរៅខាង

6

រក្តថ្នរចត្ ថ្នសមជិកថ្នសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួមរ្ះគឺមិនវមនជាសថិតរៅកនុងប ិបទរ្ះរទ។ ប៉ាវនតរបើវា

7

មនផេប៉ាះពាេ់ រហ្ើយជនជាប់រចាទអាចក្បរមើេ៍រមើេបានដឹងបានរ្ះ រហ្ើយគឺអាចនឹងទទួេខស

8

ក្តូវ រហ្ើយនិងសហ្ក្រះរជអាជាានឹងរសនើរេើកសំរណើរនះរដើមប៊ីឲ្យតលាកា រិចា លថាជាទក្មង់ថ្នកា

9

ទទួេខសក្តូវ។ ដូចជាឧទហ្ ណ៍មយ
ួ
គឺបទ ំរលាភរសរសនថវៈរៅកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០២ រ្ះក៏ក្តូវ

10

បានចាត់ទកថាគឺជាផេវិបាកធមមតា រហ្ើយអាចក្បរមើេ៍រមើេបានថ្នវផនកា ថ្នកា រធេើទកខបករមនញថ្ន

11

កា សមលប់ ថ្នកា រធេើទ ណកមម រហ្ើយនិងកា បងខំគូក្សក ឲ្យរ ៀបកា រ្ះ។ រហ្ើយរយើងខាំន
ុ ឹងជក្មប

12

រៅអងគជំនំជក្មះ និងរមធាវលកា ពា កត៊ីថា រៅកនុងររេខាងមខគឺថារយើងនឹងដាក់ឲ្យតលាកា រិចា ល

13

អំរប
៊ី ទរចាទ រហ្ើយនិងកា ទទួេខសក្តូវ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតបវនថមរទៀត រហ្ើយរយបេ់ចង

14

រក្កាយមួយគឺថា

15

សាេក្កម បស់សាលាដំបូងរនះរៅ រហ្ើយខាំន
ុ ឹងរសនើរដាយសរងខប គឺថាអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានផត

16

េ់ ហ្សស្មថម៊ីវដេថា កនុងក ណ៊ីខលះគឺសាកស៊ីមួយចំនួនអាចមន ហ្សស្មរ៊ី

17

រិចា ល របើមន ហ្សស្មរៅកនុងដំលក់កាេរ ឿង០០២/០១ រ្ះសំឲ្យ កេ ហ្សស្មដវដេ

18

របើសិនជារយើងបតូ ហ្សស្មរ្ះ គឺថាអាចនឹងរធេើឲ្យមនកា ភ័នក្ត ច ំសគ
មុ សាមញរក្ចើន រដាយរហ្តថា

19

សាកស៊ីវតមនក់រយើងរក្បើ ហ្សស្មដេ់រៅរ៊ី ។ សូមអ គណបាទ។

20
21
22
23
24
25

ខាំគ្ន
ុ ក្ំ ទសំរណើ បស់រមធាវលកា ពា កត៊ីឲ្យមនសវ្កា បឋមបវនថមរទៀតប្ទប់រ៊ីមន

អ៊ីចឹងសំឲ្យតលាកា

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អ គណ។ ជាបនតរៅរនះអងគជំនំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមប
ណតឹង ដឋបបរវណ៊ី។
រលាក ររជ អងគ៖
បាទសូមរគ្ន ររលាក

រលាកក្ស៊ីរៅក្កមសាជាថម៊ី។

សក្មប់ដល
ំ
ក់កាេរនះ

ក្កុមរមធាវល

តំលងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីមនកា រិភាកេមួយចំនន
ួ ពាក់រ័នរា ៅនឹងរ ឿងកំណត់េកខណៈថ្នឧក្កិដ-ឋ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008888

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

25

1

កមមរនះ រហ្ើយនិងទក្មង់ថ្នកា ទទួេខសក្តូវ ប៉ាវនតរយើងខាំរ
ុ ំទន់មនកា រចញជាគំនិតចាស់លាស់ អំរ៊ី

2

អេ៊ីវដេជាសំរណើវដេរយើងចង់រសនើសំរទ

3

ក្បក្រឹតរត ៅរេើក្បជាជនថម៊ីវដេជាជន ងរក្គ្នះថ្នអំររើជរមលមសរដាយបងខំរនះ។

4

ដំលក់កាេរនះ

5

ឱកាសររេរក្កាយ រយើងខាំន
ុ ឹងរសនើសំរៅតលាកា ក្បសិនរបើមន។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

6

[១០:១៦:៥៣]

7

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

រយើងខាំរ
ុ ំទន់មនសំរណើអ៊ីចាស់លាស់រទ

ប៉ាវនតជាស បសក្មប់

រហ្ើយរបើសិនជាថាអាចមនេទាភារ

បាទអ គណ។ ជាបនតរៅរនះអងគជំនំជក្មះផតេ់រវទិការៅក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក នួន ជា។

8
9

រហ្ើយមនកា រេើករ ើងជារិរសសពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ញាកា

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

10

រលាកក្បធាន ខាំម
ុ ិនមនរយបេ់អ៊ីរេ ទ។ សូមអ គណ។

11
12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13
14

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សំផន។
កញ្ញា អង់តា ហ្គស
៊ី រស៖

15

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ក្កុម រខៀវ សំផន គឺថាមិនវមនខាងជនជាប់រចាទរទវដេក្តូវសំរធេើ

16

កា កំណត់បទរចាទរ ើង វិញរនះ ក៏ប៉ាវនតរយើងក្តូវសួ ថារតើមនកា វកវក្បបទរចាទអ៊ីយ៉ាងរម៉ាចរទ គឺរៅ

17

មខតលាកា អនត ជាតិរផសងរទៀត រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹង -- រធេើលាយេកខណ៍អកស រហ្ើយផតេ់ភសតតា
ុ ង

18

ថម៊ីៗរទៀតរដើមប៊ីគ្នក្ំ ទរៅដេ់កា វកវក្បបទរចាទទំងអស់រនះ។

19

រលាកក្បធាន។

20
21
22

រយើងខាំស
ុ ំរធេើជាលាយេកខណអ
៍ កស

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អ គណ។ បាទជាបនតរៅរនះអងគជំនំជក្មះចូេដេ់ របៀបវា ៈទ៊ី៣ កា កំណត់េំដាប់េំរដាយ
ថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីជំនំជក្មះរ ឿងកត៊ី

និងកា រិនត
ិ យបឋមរេើបគគេវដេអាចជាសាកស៊ីរដើមប៊ីបណតឹង

23

ដឋបបរវណ៊ីនិងអនកជំ្ញ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមគេ់រេើបញ្ញជក់ បស់កា ិយេ័យ ដឋបាេ

24

រៅកនុងអំ ុងររេថ្នកិចចក្បជំរ ៀបចំសវ្កា កនុង វខធនូ ឆ្នំ២០១៣ វដេថាកា ិយេ័យ ដឋបាេនឹង គ្នំ

25

ក្ទទំងក្សុងរេើសំណំរ ឿង០០២ រហ្ើយផតេ់កា ជួយរក្ជាមវក្ជងវផនកខាង ដឋបាេ និងហ្ិ ញ្ាវតថ។
ុ ថម៊ីៗ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008889

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

26

1

រនះកា ិយេ័យ ដឋបាេបានបញ្ញជក់ថា

2

ដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីជក្មះរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ រៅក្គប់ររេរវលា។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

3

សូមវថលងអំណ គណដេ់កា ិយេ័យ ដឋបាេចំរពាះកិចចខិតខំក្បឹងនិងកា គ្នំក្ទទំងអស់រនះ។

4

កា យ
ិ េ័យ ដឋបាេនឹងផតេ់រសវាគ្នំក្ទទំងអស់ចំរពាះកិចច

ជាេកខណៈបរល
ត ះអាសននអងគជក្មះបានមនបំណងចាប់រផតើមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតា
ុ

5

ងកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ ្ចងវខកញ្ញា ឬវខតលាឆ្នំ២០១៤ខាងមខរនះ។ រៅររេរនះអងគជំនំជក្មះ

6

សាលាដំបូងរសនើសំឲ្យភាគ៊ីផេ
ត ់រ័តម
៌ ន

7

រដាេភសតតា
ុ ងរេើសំណំរ ឿ០០២/០២ សក្មប់អំ ុងររេវដេរៅរសសសេ់រៅកនុងឆ្នំ២០១៤រៅកនុង

8

ររេខាងមខរទៀត។

9
10

អំរេ
៊ី ទាភារវដេភាគ៊ីអាចចូេ ួមបានរៅកនុងសវ្កា រដញ

ជាដំបូងរនះ អងគជំនំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅខាងកា ិយយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា។
[១០:២០:១២]

11
12

រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖

13

ចាស ជាដំបូង សូមរគ្ន រឯកឧតតមក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ភាគ៊ីទង
ំ អស់ ក៏ដូចជា

14

សវ្កា ទំងមូេ។ រដាយរយងរៅរេើអនសស ណៈ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា រេខ

15

៣១១/១ កថាខណឌរេខ១០ វដេចះថ្ថៃទ៊ី០៧ វខ៧ ឆ្នំ២០១៤ វដេមនបំណងចង់ឲ្យភាគ៊ីទង
ំ អស់

16

ផដេ់េទាភារកនុងកា ចូេ ួមសវ្កា វគគរេើករក្កាយ ០០២/០២។ ខាំស
ុ ូមអ គណលស់ ចំរពាះឯក

17

ឧតតមក្បធាន

វដេផដេ់ឱកាសដេ់សហ្ក្រះរជអាជាារដើមប៊ីរឆលើយតបនឹងបញ្ញាពាក់រ័ន ា

និងេទាភារ

18

បស់កា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា កនង
ុ កា ចូេ ួមសវ្កា កនុងសំណំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះ។ រយើងខាំុ

19

យេ់ចាស់អំរ៊ីសា ៈសំខាន់ថ្នសវ្កា មួយរនះ រហ្ើយជាក់វសដងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាាក៏បាន

20

ទនទឹម ង់ចារំ រេរវលាថ្នកា ចាប់រផដើមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតា
ុ ងថ្នសំណំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះជា

21

យូ មករហ្ើយវដ ។

22
23

[១០:២១:២៦]
ឯកឧតតមក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម! កា យ
ិ េ័យសហ្ក្រះរជអាជាាសូមបញ្ញជក់ជូនថា

24

កា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាាអាចមនេទាភារចូេ ួមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតា
ុ ងកនុងសំណំ

25

រ ឿង០០២ វគគរ៊ី បាន សក្មប់ យៈររេវដេរៅរសសសេ់កនុងឆ្នំ២០១៤ និងសក្មប់ឆ្នំ២០១៥។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008890

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

27

1

រេើសរ៊ីរនះរៅរទៀត រយើងខាំន
ុ ឹងខិតខំក្បឹងវក្បងសហ្កា និងរគ្ន រវផនកា សវ្កា វដេរ ៀបចំរ ើង

2

រដាយអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រហ្ើយរយើងខាំក
ុ ៏សងឃឹមផងវដ

3

សំណំរ ឿងរនះ នឹងអាចក្បក្រឹតរត ៅកនុងររេដ៏ខល៊ីខាងមនរនះ។

សវ្កា រដញរដាេរេើភសតតា
ុ ងកនុង

4

ខាំរុ េើកបញ្ញជក់អំរ៊ីក ណ៊ីមយ
ួ
កនុងក ណ៊ីវដេរិភាកេរេើបញ្ញាចំនួនថ្ថៃថ្នកា វិភាគសក្មប់រធេើ

5

សវ្កា សំណំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី ។ កនង
ុ ក ណ៊ីវដេមនបណដឹងសាទកខ -- រនះជាកា ទសសន៍ទយរទ

6

រយើងមិនទន់ក្បាកដថាមនបណដឹងសាទកខឬក៏អត់រ្ះរទ -- កនុងសំណំរ ឿង០០២ វគគមួយ សហ្ក្រះរជ

7

អាជាាមិនមនកា ជំទស់រៅនឹងសំរណើ បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ី វដេសំឲ្យកាត់បនថយចំនួនថ្ថៃសក្មប់រធេើ

8

កា សវ្កា កនុងសបាដហ្៍ន៊ីមួយៗ រដើមប៊ីរធេើកា ជំនំជក្មះរេើសំណំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះរទ។ កា កាត់

9

បនថយរនះ នឹងជួយដេ់អងគជំនំជក្មះ និងក្គប់ភាគ៊ីទង
ំ អស់ ឲ្យបំររញភា កិចចរផសងៗ បស់ខួ លនរក្តរ៊ី

10
11

សវ្កា កនុងសំណំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះ។
[១០:២៣:១៤]

12

កា កាត់បនថយ យៈររេថ្នកា រធេើសវ្កា សំណំរ ឿង០០២ វគគទ៊ី២រនះ គឺអាក្ស័យរៅរេើ ទ៊ី១

13

អំរ៊ីសាថនភារជាក់វសដងថ្នសខភារ បស់សហ្ជនរចាទវដេក្តូវបងាាញខលួនចំរពាះមខសវ្កា និងទ៊ី២

14

គឺរដាយសា អាចនឹងមនបណដឹងសាទកខលមួយរៅរេើសំណំរ ឿង០០២ វគគទ៊ី១។ ដូរចនះ សហ្ក្រះរជ

15

អាជាាយេ់រឃើញថា កនង
ុ ដំលក់កាេវដេអងគជំនំជក្មះ ក៏ដូចជាភាគ៊ីករ
ំ ងវតមមញឹកកនុងកិចចកា ដ៏

16

មនសា ៈសំខាន់ បស់ខួ ន
ល គួ វតអងគជំនំជក្មះរ ៀបចំរធេើសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតា
ុ ងថ្នសំណំរ ឿង

17

០០២ វគគរ៊ី អាចថារ៊ី ឬប៊ីថ្ថៃ កនុងមួយសបាដហ្៍រៅតាមកា ចាំបាច់។ រហ្ើយប្ទប់មករទៀត អងគជំនំ

18

ជក្មះសាលាដំបូងអាចកំណត់កាេប រិ ចឆទសវ្កា ជាធមមតារ ើង វិញ

19
20
21
22
23
24
25

និងអាក្ស័យរៅរេើសខភារ

បស់ជនជាប់រចាទផងវដ ។ រនះជាអេ៊ីវដេេទាភារខាងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាានឹងជូនរៅអងគ
ជំនំជក្មះ។ ចាស សូមអ គណ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ ជាបនដរនះអងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកា ជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើម
បណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។
រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៖៍
សូមអ គណរលាកក្បធាន។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008891

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

28

1

គឺថារយើងរគ្ន រតាមអងគជំនំជក្មះ រយើងរក្តមមខលួនចូេ ួមកនុងសវ្កា រៅវខកញ្ញា ឬវខតលា

2

តាមកា រក្គ្នងទក បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រហ្ើយរយើងអត់មនកា ជំទស់អ៊ីរេ ទ រហ្ើយថ្ថៃកាត់

3

បនថយ ក៏រយើងអត់ជំទស់វដ ចង់កាត់បនថយក៏បនថយរៅ រក្សចរេើអងគជំនំជក្មះ គឺថាកនុងររេទនទឹង ង់

4

ចាំកា ដាក់បណដឹងសាទកខ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

5

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អ គណ។ ចះខាងក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា វិញ យ៉ាងរម៉ាចវដ ?

6
7

[១០:២៥:២៣]

8

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

9

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ក្កុមរមធាវលរលាក នួន ជា ç កា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា គឺថារក្តមម

10

ខលួនជារក្សចរដើមប៊ីចូេ ួមសវ្កា ឆ្នំ២០១៤ និង២០១៥។ រហ្ើយរយើងជំ ញឲ្យអងគជំនំជក្មះឲ្យចាប់

11

រផដើមសវ្កា ឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន។

12

ជក្មះបានជូនរៅកនុងឯកសា E301/12 រ្ះ រយើងមនសំរណើទក់ទងរៅនឹងកំណត់កាេវិភាគរ ឿង

13

កដ៊ី០០២/០២ ហ្នឹង គឺនឹងក្តូវរប់បញ្ជូ េរៅររេអងគជំនំជក្មះសរក្មចរេើកាេវិភាគរ្ះ។ រហ្ើយថ្ថៃ

14

រនះខាំក្ុ គ្នន់វតបញ្ញជក់រ ើង វិញថា សំរណើ បស់រយើងបានបញ្ញជក់រៅកនុងឯកសា E301/7។ រហ្ើយសវ

15

្កា កនុងរ ឿងកដ៊ី ០០២/០២ រ្ះ រហ្ើយចាប់រផដើមរ៊ីរម៉ាងក្បាំរ៊ី ក្រឹក

16

ប៉ារល
ណ ះ។

17

បញ្ញចង
ំ េទាភារ បស់កូនកដ៊ី បស់ខំឲ្
ាុ យបានចូេ ួមរដាយមនអតថន័យរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី បស់គ្នត់រៅតាម

18

ភារចាំបាច់ បស់តលាកា ផងវដ ។ សូមអ គណ។

19

[១០:២៦:៤៨]

20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

21
22

រហ្ើយកា កំណត់កាេវិភាគដូចវដេអងគជំនំ

រហ្ើយកូនកដ៊ី បស់ខំអា
ាុ ចតាមដានរៅររេក្រឹក

ហ្ូតរៅដេ់រម៉ាងដប់មួយវត

រហ្ើយកា កំណត់កាេវិភាគរនះរដើមប៊ីឆះលុ

អ គណ។ សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក រខៀវ សំផន!
កញ្ញា អង់តា ហ្គស
៊ី រស៖

23

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំគ
ុ ិតថា ខាំម
ុ ិនវមនជាមនសសវដេភាាក់រផាើេរទកនុងកា រេើកដវដេ

24

ថា ក្កុម រខៀវ សំផន រៅវតនិយយដវដេៗ ដូចរេើកមនតាំងរ៊ីកា ក្បជំរ ៀបចំសវ្កា ួចមករហ្ើយ

25

ថារដាយសា វតមរធោបាយធនធានមនសស បស់រយើង

រហ្ើយនិងរដាយសា វតសា ៈសំខាន់ថ្នកា ងា

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008892

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

29

1

ថ្នកា រធេើបណដឹងសាទកខរនះគឺថា រយើងមិនអាចស រស បណដឹងសាទកខផង រហ្ើយរក្តមមខលួនសក្មប់សវ

2

្កា ផងរទ។ ដូរចនះរបើសវ្កា ០០២/០២ ចាប់រផដើមរ្ះ គឺថារធេើរម៉ាចឲ្យរយើងដាក់បណដឹងសាទកខឲ្យ

3

រហ្ើយសិន។ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា ដូចវដេរយើងបានរេើករ ើងអំរ៊ីកា េំបាកវដេនឹងក្តូវរដាះក្សាយមន

4

ររេចាប់រផដើមសវ្កា សំណំរ ឿង០០២/០២

5

រហ្ើយក្តូវកា ររេរវលារក្ចើន។ ដូរចនះ ខាគ
ំុ ិតថានឹងមនកា វក្បក្បួេ មនកា ផ្ទលស់បូ ដ ក្កុមក្បឹកេជំនំ

6

ជក្មះ រហ្ើយខាំគ
ុ ិតថាក៏នឹងមនកា ចំណចសំខាន់ៗរផសងរទៀតវដេក្តូវរិភាកេ។ ដូរចនះខាំក
ុ ំរងវត ង់ចាំ

7

កាេវិភាគវខកញ្ញា តលា ឆ្នំ២០១៤រនះ ក៏ប៉ាវនតសក្មប់ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរយើងរ្ះគឺថា វារិបាក

8

លស់ រយើងមិនអាចរក្តមមខលួនរ ៀបចំបានរធេើបណដឹងសាទកខផង រហ្ើយចូេ ួមសវ្កា រទ។ ដូរចនះ

9

រយើងទទូចរហ្ើយទទូចរទៀតថា

រ្ះ

គឺថា

ខាំគ
ុ ិតថាវាមនសា ៈសំខាន់ខាលង
ំ លស់

រដាយសា វតជាសា ៈសំខាន់ថ្នកា រិភាកេរៅកនុងសំណំរ ឿងវដេថា

10

រយើងយកសំណំរ ឿង០០២/០១ យកជាមរធោបាយសក្មប់ជាមូេដាឋនរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២រនះ

11

គឺថារយើងសំឲ្យមនមូេដាឋនចាស់សិន រដើមប៊ីឲ្យមនកា ចាប់រផដើមសវ្កា ០០២/០២ រ្ះ។

12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13

បាទ អ គណៗរលាកក្ស៊ីរមធាវល។ អងគជំនំជក្មះនឹងយករ័ត៌មនទំងអស់រនះរៅរធេើកា រិនត
ិ យ

14

រិចា ល រហ្ើយនិងរធេើកា កំណត់នូវកាេប ិរចឆទសក្មប់ចាប់រផដើមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតា
ុ ង

15

រៅកនុងររេសមក្សបខាងមខរនះរៅតាមសាថនភារជាក់វសដង។

16
17
18

បាទឥ ូវរនះដេ់ររេសមក្សបសក្មករហ្ើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មក២០្ទ៊ី ចាប់រ៊ី
ររេរនះតរៅ ហ្ូតដេ់រម៉ាងដប់មួយខេះដប់ក្បាំ្ទ៊ី
។

19
20

អរញ្ជ ើញចូេ វិញរដើមប៊ីបនតកិចចដំរណើ កា សវ្កា

សក្មកចះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖៊ី

21

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

22

(សវ្កា សក្មករ៊ីរម៉ាង ១០:២៩ ្ទ៊ី ដេ់រម៉ាង ១០:៤៩ ្ទ៊ី)

23
24

[១០:៤៩:៣០]

25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008893

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

30

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីសវ្កា ។ ជាកិចចបនដអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

2

សូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីឲ្យរធេើរសចកដ៊ីសននិដាឋន

3

បរងកើនក្បសិទាភារកា រ ៀបចំរផសងៗ

4

មន ច្សមពន
័ ជ
ា ំនំជក្មះចាស់លាស់មួយ។

5

០០២/០២

6

កា ដាឋនរធេើកា ងា និង ទក្មង់ថ្នកា រ ៀបអាពាហ្៍រពា
ិ ហ្៍។

7

រៅកនុងក្កបខ័ណឌទូទង
ំ ក្បរទស, ឯកសា

ជាក្បាំវគគ៖

អំរ៊ីេដា
ំ ប់េំរដាយថ្នកា បងាាញភសដតា
ុ ងកនុងរគ្នេបំណង
និងភារស៊ីសងាេក់ថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីតាម យៈកា បរងកើតឲ្យ
សហ្ក្រះរជអាជាាបានរសនើសំឲ្យវបងវចកសំណំរ ឿង

តួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ,

មនទ៊ី សនដិសខ,

កា ក្បក្រឹតរត េើក្កុមរគ្នេរៅ,

E305/6, សហ្ក្រះរជអាជាាបានរសនើសំឲ្យកា ជំនំ

8

ជក្មះក្បក្រឹតរត ៅតាមេំដាប់េំរដាយដូចតរៅរនះ៖ មនទ៊ី សនដិសខស-២១, កា របាសសមាតថ្ផទកនុង, តួ

9

្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ, សាកស៊ីថ្នសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម, សហ្ក ណ៍ក្តាំកក់, មនទ៊ី សនដិសខក្កាំងតាចាន់,

10

មនទ៊ី សនដិសខអូ កវនសង,

មនទ៊ី សនដិសខភនំរក្កាេ,

11

ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិចាម, កា ដាឋនទំនប់១មករ, កា ដាឋនទំនប់ក្តពាំងថម, កា ដាឋនក្រលានយ

12

នដរហាះរខតតកំរង់ឆ្នំង, រ ៀបកា រដាយបងខំ និងទិដភា
ឋ រទូរៅថ្នសំណំរ ឿង០០២/០២។ សហ្រមធាវល្ ំ

13

មខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីបានរសនើសំឲ្យជំនំជក្មះក្បក្រឹតរត ៅតាមេំដាប់េំរដាយដូចតរៅរនះ៖

14

មនទ៊ី សនដិសខស-២១, កា របាសសមាតថ្ផទកនុង, តួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ, សាកស៊ីថ្នសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម,

15

សហ្ក ណ៍ក្តាំកក់ និងមនទ៊ី សនដិសខក្កាំងតាចាន់, កា ក្បក្រឹតរត េើរទាសាសនិកជន, កា ក្បក្រឹតរត េើជន

16

ជាតិរវៀតលម,

17

រដាយសា វតពាក់រ័នន
ា ឹងកា ក្បក្រឹតរត េើជនជាតិចាម, កា ដាឋនទំនប់១មករ, កា ដាឋនទំនប់ក្តពាំងថម,

18

កា ដាឋនក្រលានយនដរហាះរខតតកំរង់ឆ្នំង, មនទ៊ី សនដិសខអូ កវនសង, កា រ ៀបចំអាពាហ្៍រិពាហ្៍ និងអនក

19

ជំ្ញ, ឯកសា E305/7.1.4។

កា ក្បក្រឹតរត េើជនជាតិចាម,

កា ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិរវៀតលម,

កា

កា ផ្ទលស់ទ៊ីេំរៅក្បជាជនកនុងដំលក់កាេទ៊ី២

20

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសូមអរញ្ជ ើញក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីទង
ំ រ៊ី ក្កុមផដេ់រយបេ់អំរ៊ីេំដាប់

21

េំរដាយថ្នកា ជំនំជក្មះវដេក្តូវបានរសនើសំទង
ំ រនះ។ ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីន៊ីមយ
ួ ៗមន យៈររេមិន

22

រេើសរ៊ី១៥្ទ៊ីរ ើយ។ រហ្ើយរដាយសា ដំបូងរនះសូមចាប់រផដើមរ៊ីក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា

23

មន។ សូមអរញ្ជ ើញ!

24

[១០:៥២:៤៣]

25

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008894

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1
2

31

--ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

3

ផ្ទាកមនបញ្ញាបនដិច! រលាក កូរប៉ា អងគយ
ុ ចះសិនមនបញ្ញាបនដិចរដាយសា ខាងរ្ះរេើកថ្ដ។

4

សូមអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ!

5

រលាក ររជ អងគ៖

6

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម សូមអធោក្ស័យវដេខាំុ

7

រេើកថ្ដរៅររេរនះ។ រដើមប៊ីរជៀសវាងកា រិភាកេរៅរេើេំដាប់ បស់ខាងរមធាវល្ម
ំ ខរៅរេើេំដាប់

8

វដេបានរសនើរ៊ីមន រមធាវល្ម
ំ ខចង់រសនើសំរេើកអំរ៊ីរគ្នេគំនិត បស់ខួ ន
ល ពាក់រ័នន
ា ឹងេំដាប់រនះសាជាថម៊ី

9

បនដិចរហ្ើយរដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីរផសងៗផដេ់រយបេ់រៅរេើេំដាប់រ្ះវតមដង។

រហ្ើយគំនិត បស់រមធាវល្ ំ

10

មខគឺថា រយើងខាំយ
ុ េ់រ៊ីសា ៈសំខាន់ថ្នតួ្ទ៊ី បស់សហ្ក្រះរជអាជាា រហ្ើយគ្នំក្ទរៅរេើេំដាប់វដេ

11

រសនើរ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា។ ដូរចនះមិនបាច់ -- មិនមនកា ចាំបាច់សក្មប់ភាគ៊ីដថ្ទរទៀតផដេ់

12

រយបេ់រៅរេើេំដាប់វដេរសនើរដាយសហ្រមធាវល្ម
ំ ខរទ។ បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

13

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណរលាករមធាវល ររជ អងគ វដេបានបញ្ញជក់រេើបញ្ញារនះឲ្យបានចាស់លាស់មន

14
15

ររេផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី។
អងគជំនំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា។ សូមអរញ្ជ ើញ!

16
17

[១០:៥៤:១២]

18

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

19

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

ពាក់រ័នរា ៅនឹងេំដាប់េំរដាយថ្នកា បងាាញភសដតា
ុ ងរយើងបាន

20

កត់សមគេ់ថាខាងក្រះរជអាជាារហ្ើយនិងខាងសហ្រមធាវល្ម
ំ ខបានរេើករ ើងនូវក្បធានបទរផសងគ្នន

21

វដេក្តូវរេើកយកមកសាដប់រៅកនុងសវ្កា វដេវផាករៅរេើសាកស៊ី អនកជំ្ញ រហ្ើយនិងរដើមបណដឹង

22
23

ដឋបបរវណ៊ីរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ រនះ។
រយើងបានរសនើសំរកាះរហសាកស៊ីជំ្ញជារក្ចើនក្រមទំងសាកស៊ីមួយចំនួនពាក់រន
័ រា ៅនឹងក្បធាន

24

បទមួយចំនួនវដេសាកស៊ីនិងអនកជំ្ញទំងរ្ះមិនទន់ក្តូវបានរសនើរដាយក្រះរជអាជាា ឬក៏សហ្រមធាវល

25

្ំមខរៅរ ើយ។ រហ្ើយរយើងរេើករ ើងគឺនិយយពាក់រ័នរា ៅនឹងជរមលះក្បដាប់អាវធ។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008895

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

32

1

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរេើករ ើងនូវក្បធានបទមួយរនះរៅកនុង វិសាេភារថ្នសំណំរ ឿង

2

០០២/០២ ផងវដ វដេវាជាវផនកមួយថ្នអងគរហ្តវដេរយើងក្តូវរេើកយកមកជំនំជក្មះ។ កា រិតរៅ

3

កនុងវផនកអងគរហ្តទូរៅវដេរយើងមិនទន់បានសាតប់រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ រ្ះ។

4

រលាកក្បធាន បញ្ញារនះ្ំឲ្យមនកា រចាទជាបញ្ញាទក់ទងរៅនឹងជរមលះេកខណៈ ថ្នជរមលះ

5

ក្បដាប់អាវធ។ ជារិរសសរដាយសា វតរយើងបានរេើករ ើងអំរ៊ីជរមលះក្បដាប់អាវធ ឬក៏ជរមលះក្បដាប់

6

អាវធមិនវមនអនត ជាតិ។ គឺខំច
ាុ ង់និយយអំរ៊ីជរមលះក្បដាប់អាវធជាតិ។

7

[១០:៥៥:៥៤]

8
9

អងគរហ្តពាក់រ័នរា ៅនឹងជរមលះក្បដាប់អាវធជាទូរៅ ជាមូេដាឋន គឺប៉ាះពាេ់រៅដេ់អងគរហ្ត
ឧទហ្ ណ៍ដច
ូ ជាទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មមមួយចំនួន

ជារិរសសទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មមទក់ទងរៅនឹងមនទ៊ី សនដិសខ

10

ស-២១ វដេជាកវនលងរបាសសមាតថ្ផទកនុង វដេចំណចទំងអស់រនះគឺ ខាងក្រះរជអាជាា ក៏ដច
ូ ជាសហ្

11

រមធាវល្ម
ំ ខចង់ឲ្យមនកា សាតប់រៅកនុងសវ្កា ។ រនះគឺជាក្ទឹស៊ី ត បស់សំណំរ ឿងរយើង។

12

ដូរចនះ ខាំស
ុ ូមរេើករ ើងថា វាជាកា រិតក្បាកដវដេថារៅរេើ -- រៅកនុងចរ្លះឆ្នំ៧៥ ដេ់៧៩

13

គឺជាបញ្ញាដំបង
ូ វដេរយើងក្តូវរេើកយកមករិភាកេរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ គឺជរមលះក្បដាប់អាវធ

14

រនះ។ ទក់ទងរៅនឹងជរមលះក្បដាប់អាវធ រយើងយេ់ក្សបជាមួយខាងក្រះរជអាជាា និងសហ្រមធាវល្ ំ

15

មខវដេថាក្បធានបទបនតរទៀតវដេរយើងក្តូវសាតប់ គឺមនទ៊ី សនតិសខស-២១ និងកា របាសសមាតថ្ផទកនុ

16

ង។ ចំរពាះរយើងផ្ទទេ់ គឺថាក្បធានបទរនះគឺជាក្បធានបទសំខាន់សក្មប់ក្ទឹស៊ីថ្ត នសំណំរ ឿង បស់រយើ

17

ង។ រក្ពាះថាមនរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី សាកស៊ីជារក្ចើន វដេរយើងបានរសនើសំ រហ្ើយរយើងបានរសនើសំ

18

ឲ្យមនេទាភារកនុងកា ផតេស
់ កខ៊ីកមមរៅរេើក្បធានបទទំងអស់រនះផងវដ ។

19
20

[១០:៥៧:៣០]
ផទយ
ុ រ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាានិងសហ្រមធាវល្ម
ំ ខ

គឺថារយើងរសនើសំឲ្យមនក្បធានបទមួយរផសង

21

រទៀត គឺអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតលម និងជនជាតិចាម រហ្ើយនិងកា ដាឋនក្រលាន

22

យនតរហាះកំរង់ឆ្នំង។ រយើងសូមរេើករ ើងថា ក្បធានបទទំងអស់រនះពាក់រ័នជា
ា មួយកា កសាងរៅ

23

រេើក្បធានបទជរមលះក្បដាប់

24

ក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតលម

25

ក្បដាប់អាវធជាមួយនឹងរវៀតលម កា ក្បក្រឹតច
ត ំរពាះក្បជាជនរវៀតលមរៅកនុងភូមិភាគនិ ត៊ី រហ្ើយ

មនទ៊ី សនតិសខស-២១

និងកា របាសសមាតថ្ផទកនុង។

បទរចាទថ្នអំររើ

និងពាក់រ័នរា ដាយសា លវដេពាក់រ័នរា ៅនឹងជរមលះ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008896

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

33

1

កា រេើករ ើង បស់រយើង

គឺទក់ទងរៅនឹងរគ្នេជំហ្ បស់រវៀតលមក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនកមពជា
ុ ។

2

បទរចាទឧក្កិដក
ឋ មមក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើក្បជាជនចាម គឺក្តូវបានរេើករ ើងរដាយសា ល ពាក់-

3

រ័នរា ៅនឹងកា ំខានថ្ផទកនុងនិងសកមមភារបំផ្ទលញរៅភូមិភាគបូពា៌វដេរយើងនឹងរិភាកេរៅកនុងសវ្កា

4

រៅររេវដេនិយយអំរ៊ីមនទ៊ី សនតិសខស-២១ និងកា របាសសមាតថ្ផទកនុង។

5

បទរចាទទក់ទងរៅនឹងកា ដាឋនក្រលានយនដរហាះកំរង់ឆ្នំង

គឺក្តូវបានរេើករ ើងរដាយសា

6

លពាក់រ័នរា ៅនឹងរគ្នេនរយបាយកនុងកា រឆលើយតបរៅរេើខាមង
ំ ថ្ផទកនុងរៅកនុងកងទ័របដិវតតនក
៍ មពជា
ុ ។

7

រហ្ើយរយើងនឹងក្តូវរេើកយកមករិភាកេផងវដ រៅកនុងវផនកថ្នកា រិភាកេអំរ៊ីមនទ៊ី សនដិសខស-២១ និង

8

កា របាសសមាតទ៊ីក្កុង។ រហ្តដូរចនះ វាជាកា ក្តឹមក្តូវវដេថាក្បធានបទទំងអស់រនះ គួ វតជាក្បធាន

9

បទវដេរយើងក្តូវរេើកយកមករិភាកេរៅកនុងសវ្កា ។

10

[១០:៥៩:១៤]

11

រយើងក៏សូមរេើកផងវដ ថា ក្បធានបទថ្នតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ និងសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម គឺ

12

ជាក្បធានបទចងរក្កាយវដេរយើងក្តូវយកមករដញរដាេរៅកនុងសវ្កា ។ ទំងអស់រនះគឺថា តាម

13

រយើងយេ់រឃើញ គឺសា ល បស់ភាគ៊ី្្ពាក់រន
័ រា ៅនឹងក្បធានបទរនះ គឺវផាករៅរេើសា លវដេ

14

រធេើរ ើងពាក់រន
័ រា ៅរេើងអងគរហ្តថ្នឧក្កិដក
ឋ មម ថ្នទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មម និងបទរចាទដថ្ទរទៀត។ ដូរចនះ តាម

15

គំនិត បស់រយើង គឺវាជាកា ក្តឹមក្តូវវដេរយើងសាតប់រៅរក្កាយក្បធានបទដថ្ទរទៀត។

16

រលាកក្បធាន! ចំណចចងរក្កាយ គឺរយើងចង់បញ្ញជក់ថា រយើងមិនមនសា លបវនថមរទៀតរទ

17

ពាក់រ័នរា ៅនឹងេំដាប់េំរដាយថ្នសវ្កា សក្មប់ក្បធានបទរៅកនុង វិសាេភារថ្នសំណំរ ឿង ០០២/

18

០២ រ្ះរ ើយ។ ក៏ប៉ាវនតរយើងមនសា លចងរក្កាយមួយពាក់រន
័ រា ៅនឹងេំដាប់េំរដាយ។ រហ្ើយ

19

បញ្ញារនះគឺទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីរ៊ី វដេរយើងបានរសនើសំឲ្យរេើកយកសាតប់រៅកនុងសវ្កា ។

20

ដូចវដេរយើងបានរធេើកា កត់សមគេ់រៅកនង
ុ បញ្ជ ៊ីសាកស៊ីវដេរយើងបានវកសក្មួេថម៊ី។

ឯកសា

21

មនរេខ E305/4.1 សាកស៊ីវដេរយើងបានរសនើគឺមនរ៊ី គឺ 2-TCW-923 គ្នត់មនអាយ៩៦ឆ្នំរៅ

22

រហ្ើយ រហ្ើយសាកស៊ីមួយ ូបរទៀតមនរេខ 2-TCW-946 វដេមនអាយ៨៦ឆ្នំ។ រដាយសា វតរួក

23

គ្នត់មនអាយរក្ចើនលស់រៅរហ្ើយ

រយើងរសនើសំឲ្យសាកស៊ីទង
ំ រ៊ី ូបរនះ

24

រេើកយកមកសាតប់រៅកនុងសវ្កា

រហ្ើយក្បសិនរបើចាបា
ំ ច់គឺសកខ៊ីកមម បស់គ្នត់គួ វតរធេើតាមក្បរ័ន ា

25

រសាតទសសន៍។ សាកស៊ីទង
ំ រ៊ី រនះគឺមិនចាំបាច់ គឺមិនវមនរដាយសា វតេំដាប់េំរដាយរ្ះរទ ប៉ាវនត

គឺជាសាកស៊ីដំបូងវដេក្តូវ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
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ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

រដាយសា វតគ្នត់មនអាយចាស់ជរ

2

េំដាប់េំរដាយថ្នកា រកាះរហសាកស៊ី។ សូមអ គណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។

3

34

ដូរចនះរហ្ើយរទើបរយើងរសនើសំឲ្យមនកា វក្បក្បួេបនតិចរៅរេើ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

អ គណរលាក វិចទ័ កូរប៉ា។

5

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សំផន។

6

[១១:០១:៣៥]

7

កញ្ញា អង់តា ហ្គស
៊ី រស៖

8

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

ខាំន
ុ ឹងចាប់រផតើមរដាយចំណចវដេរយើងយេ់ក្សបគ្ននជាមួយនឹង

9

ក្កុមកា ពា កតរ៊ី លាក នួន ជា។ គឺថារយើងអាចចាប់រផតើមរដាយជរមលះក្បដាប់អាវធ រហ្ើយនិងបញ្ច ប់

10

រដាយតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ រយងរៅតាមរហ្តផេវដេគ្នត់បានរេើករ ើងអមាញ់មិញ។ ខាំគ
ុ ិត

11

ថាសមរហ្តផេ។ គឺថារធេើយ៉ាងលរដើមប៊ីរយើងអាចរក្បើក្បាស់ភសតតា
ុ ងវដេរយើងនឹងទញយកបានរ៊ី

12

ក្បធានបទទំងរ៊ី រនះ។

13

េំដាប់េំរដាយរៅកនុងដ៊ីកា ដំរលះក្សាយ គឺថាចាប់រផតើមរដាយសហ្ក ណ៍ រហ្ើយនិងទ៊ីកវនលងរធេើកា

14

កា ដាឋនកា ងា រហ្ើយប្ទប់មករទៀតៗ គឺមនទ៊ី ឃំឃាង
ំ មនទ៊ី សនតិសខ រហ្ើយនិង វិធានកា រៅរេើក្កុម

15

ជាក់លាក់ រហ្ើយនិងកា ជរមលមសក្បជាជន ក៏ប៉ាវនតរយើងគិតថារនះជាកា សម មយ រហ្ើយនិងកា បងខំឲ្យ

16

រ ៀបកា ។ និយយអំរ៊ីសហ្ក ណ៍ រហ្ើយនិងកា ដាឋនកា ងា រៅកនុងវគគរ៊ី រនះ ខាំគ
ុ ត
ិ ថាសម មយជាង

17

មននឹងនិយយជរមលះក្បដាប់អាវធ

18

ក្បជាជន រហ្ើយចូេមកដេ់ -- ពាក់រន
័ ន
ា ឹងសហ្ក ណ៍។ អច
៊ី ឹងរបើតាមេំដាប់េំរដាយកាេក្បវតតិរនះ

19

វាសម មយជាង។ អ៊ីចឹងកា រិនិតយភសតតា
ុ ងរនះរបើរយើងរធេើតាមេំដាប់េំរដាយវដេខាំរុ សនើរនះ ខាំគ
ុ ិតថា

20

សម មយជាង។ ក៏ប៉ាវនតទនទម
ឹ នឹងរ្ះ រយើងសំគ្នក្ំ ទចំណចរ៊ី វដេរលាក កូរប៉ា បានរេើករ ើងគឺថា

21

ជរមលះក្បដាប់អាវធរនះសំខាន់លស់កនុងកា រិភាកេរេើក្បធានបទរៅកនុងកា ជំនំជក្មះវគគរ៊ី រយើង

22

រនះ។

23
24

ក៏ប៉ាវនតទក់ទងរៅនឹងក្បធានបទចរ្លះថ្នក្បធានបទទំងរ៊ី រនះខាំស
ុ ំឲ្យរគ្ន រ

រក្ពាះរយើងរៅកនុងវគគមួយរ្ះរយើងបាននិយយរ៊ី កា ជរមលមស

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទអ គណរលាកក្ស៊ីរមធាវល។

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008898

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

35

ជាបនតរៅរនះអងគជំនំជក្មះសំផេ
ត ់រវទិការៅសហ្ក្រះរជអាជាា និងសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលង

2

រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា រេើករ ើង បស់ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីទង
ំ រ៊ី ក្កុមរេើ

3

បញ្ញារនះ រហ្ើយសហ្ក្រះរជអាជាានិងសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីមន យៈររេ

4

១៥្ទ៊ីរដើមប៊ីរធេើកា រឆលើយតបរ ៀងៗខលួន។ សូមអរញ្ជ ើញសហ្ក្រះរជអាជាាមន។

5

[១១:០៤:២០]

6

រលាក ថា ក
ល អាប់ឌ្េឡាក់៖

7

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។

8

រៅកនុងមតិ បស់ខួ ន
ល បញ្ញជក់រ៊ីកា ចាំបាច់ឲ្យមនភារ េូនថ្ន ច្សមព័នស
ា វ្កា

រហ្ើយឲ្យ

9

ច្សមព័នស
ា វ្កា រ្ះចាស់រហ្ើយនិងតាមេំដាប់េំរដាយ សំរណើ បស់រយើង រយើងខាំរុ សនើដូចវដេ

10

បានមនកា គ្នំក្ទរដាយរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយបងាាញនូវ ច្សមព័នដ
ា ៏ចាស់លាស់។ រហ្ើយខាំុ

11

នឹងជក្មបជូនបំភឺប
ល នដិច មននឹងខាំរុ ឆលើយតបរៅនឹងរមធាវលកា ពា កដទ
៊ី ង
ំ រ៊ី ក្កុមរ្ះ។

12

ដូចវដេរលាកក្បធានបានបញ្ញជក់រហ្ើយ រហ្ើយរយើងខាំបា
ុ នរសនើឲ្យមនសវ្កា រៅតាមេំដាប់

13

េំរដាយមួយចំនួនវដេចាប់រផដើមរ ើងរដាយជនជាប់រចាទ

មួយចំនួនវដេថាទក់ទងរៅនឹងកា រចាទ

14

ក្បកាន់រៅស-២១ រហ្ើយនិងជនជាប់រចាទ រហ្ើយកា និយយជាទូរៅហ្នឹង វិធសា
៊ី ស្តសតវបបរនះវដេ

15

រេើករ ើងអំរប
៊ី ញ្ញាទូេំទលា
ូ យវដេទក់ទងរៅនឹងរ ឿងកដ៊ីទង
ំ មូេ គឺក្សបរៅនឹងកា ក្គប់ក្គងថ្នកា

16

ជំនំជក្មះដំបូង ទ៊ីមួយមនរ្ះ។ រហ្តអ៊ីបានថារយើងដាក់ស-២១ រៅទ៊ីរនះ? វដេរមធាវលកា ពា កដ៊ី

17

រហ្ើយនិងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីបានបញ្ញជក់ថា ស-២១ -- ដូចវដេរយើងបានបញ្ញជក់ជារក្ចើនមករហ្ើយ

18

ថា

19

ទងនឹងកា តក្មង់រៅ កខាមង
ំ រហ្ើយក៏វាទក់ទងខាលង
ំ រៅនឹងតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ ទំង រខៀវ សំផន

20

និង នួន ជា។ រហ្ើយជាទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មមវដេរយើងបានរេើករ ើងថា វាទក់ទងរៅនឹងមជឈិមបកស បស់

21

បកសកមមយ
ុ ន៊ីសក
ដ មពជា
ុ

22

ទំងក្បរទស រហ្ើយមន ច្សមព័ន ា ដឋបាេ រហ្ើយរគបញ្ជូ នមកអនករទសទំងរយធា ជនស៊ី វិេ បស់

23

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរ្ះផងវដ ។ រដើមប៊ីរដាះក្សាយអំរ៊ីកា របាសសមាត់ថ្ផទកនុង រហ្ើយតួ្ទ៊ី បស់

24

ជនជាប់រចាទហ្នឹងគឺថាទ៊ីរនះបងាាញរ៊ីមូេដាឋនដ៏សំខាន់វដេថាជាឧក្កិដឋ -- សហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ម
ួ រ្ះឯ

25

ង។ រហ្ើយជាវផនកទ៊ី២ ដូចវដេរលាកក្បធានបញ្ញជក់រហ្ើយ គឺថានិយយអំរ៊ីមនទ៊ី សនដិសខប៊ី មនក្កាំង

គឺជាទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មមតំលងបានេាបំផតទក់ទងរៅនឹងកា រចាទក្បកាន់រស
៊ី ហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួមទក់

រហ្ើយវាទក់ទងផ្ទទេ់រៅនឹងមជឈិមបកស

រហ្ើយវដេទទួេអនករទសមករ៊ីទូ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

36

1

តាចាន់ អូ កវនសងរហ្ើយនិងភនំរក្កាេ។ សហ្ក្រះរជអាជាាយេ់រឃើញថា រនះគឺវាេំដាប់េំរដាយមួយ

2

វដេរយើង អាចបនដរៅនឹងកា កំណត់មខសញ្ញានូវក្កុមរិរសស ដូចជាថាក្កុមចាមរហ្ើយនិងជនជាតិរវៀ

3

តលម។

4

[១១:០៧:២៧]

5

មននឹងចូេរៅដេ់ នរយបាយដាច់រដាយវ កមួយវដេនិយយអំរ៊ីកា ក្បតិបតតិរៅសហ្ក ណ៍

6

រហ្ើយនិងកា ដាឋនរេកមម ដូចជាកា ដាឋនទំនប់១មករ ក្តពាំងថម រហ្ើយនិងក្រលានយនដរហាះកំរង់ឆ្នំង

7

រហ្ើយប្ទប់រ៊ីរ្ះរទៀត

8

រចាទក្បកាន់ទក់ទងរៅនឹង មនបទរេមើសទូទង
ំ ក្បរទស អំរ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ រហ្ើយរយើងមនភ

9

សតតា
ុ ងជារក្ចើនរដើមប៊ីបងាាញរ៊ីបញ្ញារនះ។ រហ្ើយរយើងរសនើ រហ្ើយសាដប់អក
ន ជំ្ញ រហ្ើយនិងសាកស៊ី

10

ជំ្ញ ជាចងបញ្ច ប់។ រមធាវលបានរសនើសំឲ្យសាដប់ភសតតា
ុ ងរ៊ីជរមលះក្បដាប់អាវធដំបូងមនរគ។ ខាំស
ុ ូម

11

បញ្ញជក់ថា រហ្ើយវាមនភសតតា
ុ ងអំរ៊ីជរមលះក្បដាប់អាវធអនត ជាតិ រៅកនុងកា ជំនំជក្មះ។ រៅទ៊ីរនះ គឺ

12

ថាវាមនភារចាំបាច់

13

បំពានធៃន់ធៃ រេើអនសញ្ញាក្កុងហ្សឺវណវ រៅកនុង -- ជារិរសសទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មមទក់ទងរៅនឹងកា បំពាន

14

វដេក្តូវបានរចាទក្បកាន់ វដេរប់ញ្ូ ច េទំង ស-២១ រហ្ើយនិងមនទ៊ី សនដិសខអូ កវនសងផងវដ ។

15

រយើងខាំរុ សនើឲ្យមនសវ្កា រេើអាពាហ្៍រពា
ិ ហ្៍រដាយបងខំ

ក្បសិនរបើអងគជំនំជក្មះបានរិនិតយរឃើញរហ្ើយ

រដាយមនកា

រហ្ើយក៏បានរផ្ទដតរៅរេើកា

ដូរចនះ អនវតតតាមេំដាប់េំរដាយរនះ គឺថារយើងរសនើរៅអេ៊ីវដេរយើងបានរេើករ្ះ គឺថាអាច

16

នឹងរឆលើយតបរៅនឹងរសចកដ៊ីក្បាថាន រហ្ើយភសតតា
ុ ងរ្ះនឹងរប់បញ្ចូ េទំងជរមលះក្បដាប់អាវធរៅកនុងទ៊ី

17

រ្ះផងវដ ។ រហ្ើយរយើងមិនគិតថាមនសា ក្បរយជន៍រ្ះរទ កនង
ុ កា ឲ្យមនសវ្កា ដាច់រដាយ

18

វ ក វដេទក់ទងរៅនឹងនិយយវតរ៊ីកា ភសតតា
ុ ងអំរ៊ីជរមលះក្បដាប់អាវធអនត ជាតិរ្ះរទ រេើកវេង

19

វតក ណ៊ីរ្ះវាសំខាន់បំផត រ៊ីរក្ពាះថាបញ្ញារនះមិនបរងកើតជាសនូេមូេដាឋនថ្នដ៊ីកាដំរលះក្សាយរ្ះ

20

រ ើយ។

21
22

[១១:០៩:៣២]
ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតតលាកា

រដើមប៊ីជក្មបភាគ៊ីទង
ំ អស់ វិធាន៨៧.១ សហ្ក្រះរជអាជាា គឺមន

23

បនទក
ុ កនុងកា បងាាញភសតតា
ុ ងក្គប់កា រចាទក្បកាន់ទង
ំ អស់។ ដូរចនះរយើងបានកត់សមគេ់ រហ្ើយអងគជំនំ

24

ជក្មះសាលាដំបូង ក៏បានកំណត់េំដាប់េំរដាយ រហ្ើយរយើងសូមរសនើឲ្យអងគជំនំជក្មះរមតាតរគ្ន រតាម

25

េំដាប់េំរដាយវដេរយើងបានរសនើសំ។ រហ្ើយរយើងយេ់ថាកា រធេើវបបរនះនឹងជួយដេ់កា វសេង កកា
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
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1

រិត រហ្ើយរយើងមិនអាចរក្ជើសរ លសចំណចលមួយ ដូចថាកា ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិរវៀតលម

2

ចាម រហ្ើយនិងកា ដាឋនកា ងា ចាត់ទកថាជាចំណចសំខាន់វដេវសេង កកា រិតទំងមូេ មិនអាចរធេើឲ្យ

3

រយើងយេ់បានទូេំទូលាយរៅរេើកា ជំនំជក្មះទំងអស់រដាយវផាករៅរេើភសតតា
ុ ងវតប៉ារណណ ះរ្ះរទ។

4

រហ្ើយកំណត់កំណត់សមគេ់មួយរទៀតគឺថា

5

វដេថាក្តូវកំណត់េំដាប់េំរដាយទក់ទងរៅនឹង ច្សមព័ន ា រហ្ើយនិងពាក់រ័នរា ៅនឹងអេ៊ីវដេជនជាប់

6

រចាទ ងកា រចាទក្បកាន់រ្ះផងវដ ។

7

កា ជំនំជក្មះរ្ះគឺអងគជំនំជក្មះបានរិចា លយ៉ាងេា

[១១:១០:៥០]

8

សំរណើ បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ីហាក់ដូចជាបងខំឲ្យតលាកា រធេើតាមសំរណើ បស់ខួ ន
ល រហ្ើយទក់ទង

9

រៅនឹងសំរណើ បស់រលាក កូរប៉ា សំសាដប់សាកស៊ីរ៊ី ូបរ្ះ គឺថាសហ្ក្រះរជអាជាាមិនជំទស់នឹងសំរណើ

10

រនះរទ។ អងគជំនំជក្មះបានកំណត់អាទិភារ ួចរហ្ើយកនុងអត៊ីតកាេអំរ៊ីបញ្ញារនះ វដេថាជនជាប់រចាទ

11

មនវ័យចំលស់ជរ អាចនឹងបងកកា េំបាក។ ដូរចនះវផាករៅតាមកា ទទួេយកភសតតា
ុ ងវដេរសនើរ ើង

12

រដាយសាកស៊ីទង
ំ អស់រ្ះ

13

ដូរចនះរយើងខាំម
ុ ិនមនជំទស់កនុងកា រសនើឲ្យដាក់សាកស៊ីរ៊ី ូបរនះរៅដំបូងថ្នសវ្កា រ្ះរទ។

គឺវាមនកា ទក់ទង

រហ្ើយនិងសា ក្បរយជន៍កនុងកា វសេង កកា រិត។

ចំណចចងរក្កាយ ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតរដើមប៊ីរេើករ ើងសំរណើខាងកា អនវតតជូនរៅអងគជំនំជក្មះ

14
15

ររេវដេខាំម
ុ ិនទន់បញ្ច ប់រនះ។ រៅកនុងកា ជំនំជក្មះដំបូងគឺថាអងគជំនំជក្មះបានបនតនូវផដេ់បញ្ជ សា
៊ី កស៊ី

16

ដ៏ទូលាយរៅឲ្យភាគ៊ីទង
ំ អស់។ រៅកនុងដំលក់កាេមួយៗគឺក៏បានផដេ់បវនថម។ តាមវិធ៊ីសាស្តសតរនះជា

17

កា សមក្សប

18

វដេក្តូវសាដប់កនុងវគគន៊ីមួយៗ រៅកនុងដំលក់កាេន៊ីមួយៗ រហ្ើយនិងសាដប់ភាគ៊ីរផសងរទៀតវដេអាច

19

រេើករ ើងសំរណើន៊ីមួយៗ រហ្ើយជូនដំណង
ឹ ដេ់ភាគ៊ីអរ
ំ សា
៊ី កស៊ីវដេក្តូវនឹងសាដប់រៅររេរក្កាយ។

ខាស
ំុ ូមរសនើឲ្យអងគជំនំជក្មះរមតាតរិចា ល

រហ្ើយផដេ់រសចកដ៊ីសរក្មចរេើបញ្ញាសាកស៊ី

20

ដូរចនះសំរណើ បស់ខំាុ បស់សហ្ក្រះរជអាជាារ្ះគឺថាសូមឲ្យអងគជំនំជក្មះរធេើរសចកដ៊ីរេើសាកស៊ី

21

រៅតាមវគគន៊ីមួយៗ រហ្ើយខាំបា
ុ នរធេើវបបរនះរដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីបានរក្តមមរ ៀបចំ។ រហ្ើយដូរចនះខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់

22

រសចកដ៊ីបញ្ញជក់ជូន និងសំរណើជូនតលាកា វតប៉ារណណ ះ។ សូមអ គណ។

23
24
25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណបាទ។ ជាបនតអងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើម
បណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008901
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ុ
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1

[១១:១៣:០៥]

2

រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៖៍

3

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

38

ខាំស
ុ ូមកត់សមគេ់យ៉ាងខល៊ីទក់ទងរៅនឹងកា កត់សមគេ់ បស់

4

រលាក អងគ ររជ<។ រដើមប៊ីឲ្យយេ់>ចាស់ជាងហ្នឹង រក្ពាះថាកា បកវក្បជាភាសាបារំ ងឬអង់រគលស

5

រ្ះមិនចាស់រទអមាញ់មិញរនះ<>

6

អាជាា<ពាក់រន
័ ន
ា ឹង>េំដាប់េំរដាយ រ៊ីរក្ពាះ ថាសហ្ក្រះរជអាជាាមនតួ្ទ៊ីខាង<បងាាញភ័សតា
តុ ង>

7

ដាក់បនទក
ុ ។

8

វដេរួកគ្នត់យេ់រឃើញថាសមក្សមបំផត។

9

ភាសា<>អង់រគលសអមាញ់មិញរនះមិនចាស់។

<ដូរចនះ

ថ្ថៃរនះរយើងសូមគ្នំក្ទសំរណើ បស់កា ិយេ័យសហ្ក្រះរជ

រយើងខាំយ
ុ េ់រឃើញថាសហ្ក្រះរជអាជាាជាអនកក្តូវរក្ជើសរ លសេំដាប់េំរដាយ
<ខាំស
ុ ូមនិយយរ ើង វិញ>

រដាយសា កា បកវក្បជា

រយើងសូមគ្នំក្ទសំរណើ<ចងរក្កាយ> បស់សហ្ក្រះ

10

រជអាជាាវដ វដេសំឲ្យអងគជំនំជក្មះសរក្មច<រេើបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី> តាម< >វផនកន៊ីមួយៗ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូម

11

បវនថមរទៀតផងថា < >រៅររេវដេអងគជំនំជក្មះ<>សរក្មច<ថា>រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី<>ល

12

<មនភារពាក់រ័នប
ា ំផតរ្ះ

13

អាច<រសនើ>បញ្ជ រ៊ី ដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី<ជាអាទិភារ អាក្ស័យរៅរេើភារពាក់រ័ន ា និងតថ្មលជាភ័ស តុ

14

តាងថ្នសកខ៊ីកមម បស់រួកគ្នត់ រដើមប៊ីឲ្យបគគេវដេក្តូវបានរកាះរហមកចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះផតេ់សកខ៊ី

15

កមមមនភារពាក់រ័នប
ា ំផត និងមនក្បរយជន៍បំផត។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។>

អងគជំនំជក្មះអាចងាកមកសួ រយបេ់ភាគ៊ីមង
ត រទៀត>

រដើមប៊ីឲ្យរយើង

16
17

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

18

អ គណ។ សូមអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ!

19

[១១:១៥:០០]

20

រលាក ររជ អងគ៖

21

បាទ សូមអធោក្ស័យរលាកក្បធាន សូមរលាករគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម

22

សាជាថម៊ី។ សូមអធោក្ស័យរបើសិនរបើខំាន
ុ ិយយរ៊ីមនរដាយមិនចាស់លាស់ ប៉ាវនតរលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍

23

បានបញ្ញជក់អំរ៊ីបញ្ញារនះបវនថមអំរ៊ីកា គ្នំក្ទរៅរេើេំដាប់េំរដាយវដេរេើករ ើងរដាយសហ្ក្រះរជ

24

អាជាា

25

រចាទក្បកាន់រនះ។

រដាយរយើងយេ់អំរ៊ីតួ្ទ៊ីដ៏ចមបង បស់សហ្ក្រះរជអាជាារៅកនុងកា រេើកអំរ៊ីបញ្ញាវដេក្តូវ
រហ្ើយរយបេ់មួយចំនួនពាក់រន
័ រា ៅនឹងអេ៊ីវដេជាកា ចាប់អា មមណ៍ បស់ភាគ៊ីកា

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008902

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

39

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

ពា កដ៊ីជនជាប់រចាទ ជារិរសសពាក់រ័នរា ៅនឹងកា រសនើសំឲ្យមនកា សាដប់រៅតាមេំដាប់េំរដាយវដេ

2

មនរៅកនុងដ៊ីកាដំរលះក្សាយ។

3

េំដាប់េំរដាយដូចវដេមនរៅកនុងដ៊ីកាដំរលះក្សាយរទ។ អេ៊ីវដេសំខាន់ គឺក្តូវរិនិតយថារតើក្តូវរធេើ

4

យ៉ាងដូចរមដចរដើមប៊ីឲ្យកា រ ៀបចំេំដាប់េំរដាយហ្នឹងឲ្យមនសវ្កា ក្បកបរដាយក្បសិទាភារ។

5

រយើងខាំយ
ុ េ់ថាបញ្ញារនះវាមិនវមនជាកា ចាំបាច់វដេក្តូវវតតាម

[១១:១៥:៥៨]

6

ដូចគ្ននវដ ពាក់រ័នរា ៅនឹងបញ្ញារសនើឲ្យមនកា ចាប់រផដើមជាបឋមរៅរេើបញ្ញាអតថិភារថ្នជរមលះ

7

ក្បដាប់អាវធ រយើងខាំយ
ុ េ់ថាក្បសិនរបើរសនើឲ្យមនបញ្ញារនះជាបឋម ជាបញ្ញាដាច់រដាយវ ក វានឹង្ំ

8

ឲ្យមនកា ខាតររេបវនថមរទៀត

9

អនកជំ្ញជាបវនថមសក្មប់និយយអំរប
៊ី ញ្ញាទំងអស់រនះ។ ដូរចនះ វាអាចឲ្យមនកា ចំលយររេជា

10

បវនថម។ ក៏ប៉ាវនដដូចសហ្ក្រះរជអាជាាបានរេើករហ្ើយ គឺបញ្ញាជរមលះក្បដាប់អាវធអាចនឹងក្តូវរេើក

11

រ ើងកនុងអំ ុងររេរិភាកេរៅរេើេំដាប់េំរដាយ

12

រជអាជាា ួចរហ្ើយគឺមនន័យថារៅកនុងបញ្ញារផសងៗទំងអស់រ្ះ

13

ជរមលះក្បដាប់អាវធរៅកនុងរ្ះវដ ។

រហ្ើយភាគ៊ីក៏ក្តូវវតរសនើឲ្យមនរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីជាសាកស៊ីឬក៏

ឬក៏បញ្ញារផសងៗវដេដូចបានរសនើរដាយសហ្ក្រះ
ភាគ៊ីកអា
៏ ចរឆលមតនិយយអំរ៊ីបញ្ញា

14

ពាក់រ័នរា ៅនឹងរ ឿងបញ្ញាវដេរេើករ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា -- សំរទស -- សហ្រមធាវល

15

អនដ ជាតិ បស់រលាក នួន ជា អំរ៊ីបញ្ញារសនើសំឲ្យមនកា សាដប់សាកស៊ីវដេមនអាយរក្ចើន ខាំយ
ុ េ់ថាវា

16

ជាកា សមក្សបវដេរយើងគួ វតចាប់រផដើមអំរ៊ីបញ្ញារនះ សក្មប់ខាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីក៏អាចមន

17

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមនអាយរក្ចើន វដេរយើងចង់រសនើសំឲ្យមនកា សាដប់រៅកនុងររេដំលក់

18

កាេដំបូងថ្នសវ្កា ផងវដ ។ បាទ អច
៊ី ឹងរនះជារយបេ់ បស់ខំ។
ាុ សូមអ គណ។

19

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

20

អ គណ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរធេើកា សរក្មចរៅរេើេំដាប់េំរដាយថ្នកិចចដំរណើ កា

21

ន៊ីតិ វិធ៊ីជំនំជក្មះឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន

22

អកស មួយកនុងររេមួយសមក្សបរៅររេខាងមខរនះ។

23

[១១:១៨:០៨]

24
25

រហ្ើយនឹងរចញរសចកដ៊ីសរក្មចជាលាយេកខណ៍

មននឹងចូេរៅរិនិតយរេើបញ្ជ ៊ីរ្
ម ះបគគេវដេអាចជាសាកស៊ីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី
ជំ្ញ

និងអនក

អងគជំនំជក្មះសូមផដេ់រ័តម
៌ នថម៊ីៗចងរក្កាយរដាយសរងខបអំរ៊ីកា ដាក់បញ្ជ រ៊ី ្
ម ះឯកសា និង

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008903

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

40

1

វតថតា
ុ ង។ រៅថ្ថៃទ៊ី០៨ វខរមសា ឆ្នំ២០១៤ អងគជំនំជក្មះបានបងាគប់ឲ្យភាគ៊ីដាក់បញ្ជ ៊ីរ្
ម ះឯកសា និង

2

វតថតា
ុ ងថម៊ីៗចងរក្កាយវដេភាគ៊ីមនបំណងចង់បងាាញរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២, ឯកសា E305។

3

រៅថ្ថៃទ៊ី០៨ វខឧសភា ឆ្នំ២០១៤ ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា បានជូនដំណឹងដេ់អងគជំនំជក្មះថា

4

រដាយរហ្តថា ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរនះរំបានដាក់បញ្ជ ៊ីរ្
ម ះឯកសា

5

ដ៊ីកាបងាគប់ បស់អងគជំនំជក្មះឲ្យដាក់សមា ៈរក្តមមរ ៀបចំសក្មប់កា ជំនំជក្មះរៅកនុងឆ្នំ២០១១

6

រ្ះ រហ្តដូរចនះក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា មិនអាចមនេទាភារផដេ់រ័តម
៌ នថម៊ីៗចងរក្កាយអំរ៊ីបញ្ជ ៊ី

7

ទំងរនះបានរទ, ឯកសា

8

បបរវណ៊ីនិងក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បានដាក់បញ្ជ ៊ីថ៊ីៗ
ម ចងរក្កាយវដេអនរលាមរៅតាមដ៊ីកា

9

បងាគប់ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងឯកសា E305/13, ឯកសា E305/14 និងឯកសា E305/12

10

។ រៅកនុងឯកសា វដេបានដាក់ទង
ំ រនះ ភាគ៊ីបានបញ្ញជក់ថារួករគនឹងផដេ់ឯកសា រប់ពាន់ជូនដេ់អងគ

11

ជំនំជក្មះកនុងអំ ុងររេថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីរេើសំណំរ ឿង០០២/០២។

12

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកំរងរិនិតយរមើេរៅរេើបញ្ជ ទ
៊ី ង
ំ រនះ។ ជាេទាផេ អងគជំនំជក្មះ ករឃើញថា

13

ឯកសា ជារក្ចើនរៅកនុងបញ្ជ ៊ីថ៊ីទ
ម ង
ំ រនះ រំក្តូវបានដាក់បញ្ចូ េរៅកនុងបញ្ជ ៊ីដំបូង បស់ភាគ៊ីរ ើយ។

14
15

និងវតថតា
ុ ងដំបូងអនរលាមតាម
រទ

E305/3។ សហ្ក្រះរជអាជាា សហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋ

រៅកនុងររេបចចប
ុ បននរនះ

[១១:២០:១៤]
ជាថម៊ីមង
ត រទៀត អងគជំនំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគ៊ីថា ភាគ៊ីក្តូវដាក់សំរណើសំអនរលាមតាមវិធាន

16

៨៧.៤ ថ្នវិធានថ្ផទកនុង រដើមប៊ីអាចដាក់បញ្ចូ េឯកសា ទំងរនះរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ អនរលាម

17

តាមកា សរក្មច បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង្ររេមនៗ, ឯកសា E305 និងឯកសា E307/1។

18

រៅថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤ ក្កុមរមធាវលកា ពា កតបា
៊ី នដាក់បញ្ជ ៊ីរ្
ម ះឯកសា និងវតថតា
ុ ង

19

ថម៊ីៗ, ឯកសា E307/5។ រៅររេរនះ អងគជំនំជក្មះរិនិតយរេើបញ្ជ ៊ីរ្
ម ះសាកស៊ី រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី

20

និងអនកជំ្ញសកាដនរេវដេភាគ៊ីបានដាក់ជូនសក្មប់សំណំរ ឿង០០២/០២។

21

អងគជំនំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគ៊ីថា ភាគ៊ីអាចរសនើសំឲ្យសវ្កា ជាអសាធា ណៈ រហ្ើយរបើមិន

22

ដូរចានះរទ កា រិភាកេនឹងរៅវតបនតរធេើជាសាធា ណៈវដេរក្បើ ហ្សស្ម វដេជាអងគជំនំជក្មះសាលា

23

ដំបូងបានផតេ់ជូនដេ់ភាគ៊ី កាេរ៊ីថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤។

24
25

ភាគ៊ីន៊ីមួយៗមនររេ៣០្ទ៊ីយ៉ាងរក្ចើនបំផត

រដើមប៊ីរេើករ ើងរសចកត៊ីសននិដាឋនរៅចំរពាះមខ

អងគជំនំជក្មះ។ ភាគ៊ីជាអនកសរក្មចអំរ៊ីកា វបងវចកររេរវលាកនុងចំរលមភាគ៊ីខួ ន
ល សក្មប់រ ើងរធេើ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008904

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

41

1

រសចកត៊ីសននិដាឋនរេើបញ្ញាខាងរក្កាមរនះ។ មកទេ់នឹងររេរនះ ភាគ៊ីបានរសនើសំឲ្យបញ្ចូ េរដើមបណតឹង ដឋ

2

បបរវណ៊ីចំនួន៨៨្ក់ អនកជំ្ញចំនួន២០្ក់ និងសាកស៊ីចំនួន២២១្ក់។ ស បទំងអស់ចំនួន២៩៩

3

្ក់, ឯកសា E305/4, ឯកសា E305/5, ឯកសា E305/6 និងឯកសា E305/7។
រេើសរ៊ីរនះរទៀត សហ្ក្រះរជអាជាាបានរសនើសំបវនថមសាកស៊ីបក្មុងចំនួន៣៦្ក់បវនថមរទៀត។

4
5

រក្កាយរ៊ីបានរិចា លរៅរេើបញ្ជ ៊ីរ្
ម ះកាន់វតរក្ចើន បស់ភាគ៊ី

6

កមមបគគេទំងរនះ

7

បញ្ជ ៊ី បស់រួករគ។

8
9

និង យៈររេវដេក្តូវកា សាតប់សកខ៊ី

អងគជំនំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីរភា
ិ កេអំរ៊ីេទាភារកាត់បនថយចំនួនបគគេរៅកនុង

[១១:២២:៥១]
រឆលមតឱកាសរនះ

អងគជំនំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគ៊ីមង
ត រទៀតអំរ៊ីកាតរេកិចច បស់ខួ ន
ល កនុងកា ធា្

10

រធេើយ៉ាងលឲ្យសា លទំងឡាយ ក្រមទំងសំរណើសំឲ្យទទួេយកភសតតា
ុ ងថម៊ីតាមវិធ៊ី៨៧.៤ ថ្ន វិធាន

11

ថ្ផទកនុង រធេើ ួចរេ់ ទន់តាមររេរវលាវដេបានកំណត់រដាយអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង។

12

រៅថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤ ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី នួន ជា បានដាក់បញ្ជ ៊ីរ្
ម ះបគគេថម៊ីៗ

13

មួយចំនួន សាកស៊ីក្បាំ្ក់ និងអនកជំ្ញមនក់ រដើមប៊ីមកផតេ់សកខ៊ីកមមរៅចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ, ឯក

14

សា E307/4។

15

រៅររេ រសៀេថ្ថៃទ៊ី២៨ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤ សហ្ក្រះរជអាជាាដាក់សំរណើតាមវិធាន៨៧.៤

16

ថ្នវិធានថ្ផទកនុង រដើមប៊ីសំឲ្យរកាះរហសាកស៊ី រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញ វដេមិនមនរៅកនុង

17

បញ្ជ ៊ីរដើម បស់ខួ ន
ល វដេបានដាក់រៅចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះកាេរ៊ីឆ្នំ២០១១ សក្មប់សំណរំ ឿង០០២,

18

ឯកសា E307/3/2។ សំរណើសំរនះក្តូវបានដាក់រៅចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ៨០ថ្ថៃ រក្កាយររេវដេ

19

សហ្ក្រះរជអាជាាបានដាក់បញ្ជ ៊ីសាកស៊ី រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញវដេខលួនបានរធេើបចចប
ុ បនន

20

ភារ និងវតរ៊ី ថ្ថៃប៉ារល
ណ ះមនររេចាប់រផដើមសវ្កា បឋមបវនថមរនះ។

21

ជាកា កត់សមគេ់បឋម បស់អងគជំនំជក្មះ គឺសំរណើសំរនះរធេើរ ើងរដាយយឺតយ៉ាវបំផត រហ្ើយ

22

ទំនងជាយឺតររេ រដើមប៊ីអាចរិភាកេបញ្ញារនះឲ្យបានររញរេញរៅកនុងសវ្កា រនះ។ សហ្ក្រះរជ

23

អាជាា បានដករចញសាកស៊ីចំនួនក្បាំរ៊ី ្ក់រ៊ីបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី វដេបានរធេើបចចប
ុ បននភារសក្មប់សំណរំ ឿង

24

០០២/០២។ សហ្ក្រះរជអាជាា រសនើសដា
ំ ក់ជំនួសសាកស៊ីប៊ី្ក់វដេបានដករចញរនះ រដាយជំនួសមក

25

វិញនូវសាកស៊ីបក្មុងមនក់ និងសាកស៊ីមនក់រទៀតរ៊ីបញ្ជ សា
៊ី កស៊ីវដេបានដាក់កាេរ៊ីឆ្នំ២០១១។ សហ្ក្រះ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008905

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

42

1

រជអាជាាក៏បានរសនើសំដាក់បញ្ចូ េបគគេមនក់រទៀតរៅកនុងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនក

2

ជំ្ញ បស់ខួ ន
ល សក្មប់សំណំរ ឿង០០២/០២ ផងវដ ។ សហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណតឹង ដឋបប-

3

រវណ៊ីបានដាក់សំរណើសំ បស់ខួ ន
ល ក្សបតាមវិធាន៨៧.៤ ថ្នវិធានថ្ផទកនុងរៅ រសៀេមសិេមិញ។ អងគជំនំ

4

ជក្មះមនកាតរេកច
ិ ចក្តូវ ំឭកភាគ៊ីថា ដំលក់កាេ្្សក្មប់រ ៀបចំសវ្កា រដាយ ួមបញ្ចូ េទំង

5

អំណះអំលងរដើមប៊ីគ្នក្ំ ទដេ់សំរណើសំ បស់ខួ ន
ល រដើមប៊ីដាក់ភសតតា
ុ ងថម៊ីក្តូវវតដាក់ឲ្យបានទន់ររេរវ

6

លា។

7

ឲ្យមនកា រនោ ររេរវលាថ្នកា ចាប់រផតើមសវ្កា ឬកា ក្បក្រឹតរត ៅរដាយ េូនថ្នសំណរំ ឿង០០២/

8

០២។ ្ររេរនះអងគជំនំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញ ភាគ៊ី្្ក្បសិនរបើខួ ន
ល មនបំណងរឆលើយតបរដាយផ្ទទេ់

9

មត់រៅនឹងសំរណើ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា តាមវិធាន៨៧.៤ ថ្ន វិធានថ្ផទកនុង។ ក្បសិនរបើភាគ៊ីមិនមន

10

េទាភាររក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរទ រ្ះភាគ៊ីអាចសា លតបរៅនឹងសំរណើខាងរេើរនះជាលាយេកខណ៍

11

អកស វដេអនរលាមតាមវិធានថ្ផទកនុង។

12

ក្បសិនរបើកិចចកា រ ៀបចំសវ្កា ទំងរនះមិនអាចដំរណើ កា បានរដាយ េូនរទរ្ះនឹងអាច្ំ

[១១:២៦:២៧]

13

រដាយរិចា លរៅរេើររេរវលាថ្នកា ដាក់ឯកសា សំរណើសំ បស់សហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលង

14

រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមិនទន់ក្តូវបានជូនដំណឹងរៅក្គប់ភាគ៊ីពាក់រ័នរា ៅរ ើយរៅររេចាប់រផតើម

15

សវ្កា រនះ។ រហ្តរនះមិនចាំបាច់រឆលើយតបរដាយផ្ទទេ់មត់រៅនឹងសា ល បស់សហ្រមធាវល្ម
ំ ខ

16

តំលងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរនះរទ ភាគ៊ីអាចដាក់សា លរឆលើយតបជាលាយេកខណ៍អកស ក្សបតាម

17

វិធានថ្ផទកនុង។

18
19

ជាកិចចប្ទប់អងគជំនំជក្មះសំរេើករ ើងអំរ៊ីបញ្ញាពាក់រ័នន
ា ឹងសំរណើសំ វិធានកា កា ពា ។
ដំបូង

សហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមន ហ្សស្ម

រ៊ី

2-TCCP-238។

20

ហ្សស្មរ៊ីមនគឺ TCCP-19 ជារដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេសហ្រមធាវល្ម
ំ ខបានរសនើសំ វិធានកា

21

កា ពា សក្មប់ បគគេ ូបរនះ។ រទះប៊ីជាយ៉ាងរនះកត៊ីសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី

22

បានបញ្ញជក់រៅ ររេរក្កាយមកថា វេងក្តូវកា វិធានកា កា ពា រនះរទៀតរហ្ើយ រហ្ើយសហ្រមធាវល

23

្ំមខតំលង រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីបានដកសំរណើសំ វិធានកា កា ពា សក្មប់បគគេរនះ, ឯកសា

24

E305/5/7/2។ អងគជំនំជក្មះសរងកតរឃើញថា កា ដាក់សំរណើសំ វិធានកា កា ពា វដេគ្នមនមូេដាឋន

25

សំអាង

រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់កា រក្តមមរ ៀបចំសក្មប់សំណំរ ឿង០០២/០២

វដេក្តូវរក្បើក្បាស់ទង
ំ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008906

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

43

1

ធនធាន និងររេរវលា។ អងគជំនំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគ៊ីអរ
ំ ៊ីភារចាំបាច់ក្តូវរធេើយ៉ាងលឲ្យសំរណើសំ

2

វបបរនះមនមូេ-ដាឋនសំអាងក្តឹមក្តូវ

3

ជំ្ញរដើមប៊ីរិភាកេបញ្ញាទូរៅ

4

ជក្មះកត៊ីរនះផង។ អងគជំនំជក្មះមនជំរនឿថា ្ររេអ្គតភាគ៊ីទង
ំ អស់នឹងអនវតតកាតរេកិចតា
ច មវិជាជ

5

ជ៊ីវៈ បស់ខួ ន
ល ។

6

ដាក់បញ្ចូ េរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី

7

សហ្ក្រះរជអាជាា ក៏បានរសនើសំឲ្យសាតប់សកខ៊ីកមមបគគេ ូបរនះផងវដ ។

8

រហ្ើយភាគ៊ីអាចទក់ទងជាមួយនឹងវផនកគ្នំពា សាកស៊ីនិងអនក

ួមទំងបញ្ញាក្កបខ័ណឌ

វិធានកា កា ពា វដេអនវតតរៅកនុងសាលា

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងផតេ់ឱកាសឲ្យភាគ៊ីរផសងរទៀតរធេើកា ជំទស់រៅនឹងកា
ហ្សស្ម 2-TCCP-238។ អងគជំនំជក្មះកត់សមគេ់រឃើញថា

[១១:២៩:០០]

9

ជាចងរក្កាយអងគជំនំជក្មះអរញ្ជ ើញឲ្យភាគ៊ីផេ
ត ់មតិរយបេ់រេើកា ជំទស់្្រេើបញ្ជ ៊ីរផសងៗ

10

វដេក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន, ឯកសា E305/9។ និងសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ, ឯកសា

11

E305/10 បានរេើករ ើង។ ភាគ៊ីរផសងរទៀតរំបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរដើមប៊ីផេ
ត ់រយបេ់រៅរេើបញ្ជ ៊ី

12

រ្
ម ះសាកស៊ី

13

រិចា លរៅរេើកា ទំទស់ បស់ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន ចំរពាះបគគេមួយចំនួនវដេសហ្

14

ក្រះរជអាជាាបានរសនើរ ើងរៅកនុងបញ្ជ ៊ីថ៊ី ម បស់ខួ ន
ល និងទ ៊ីក
ហ ណ៍វដេក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីរនះបានរេើក

15

រ ើងថា

16

សក្មប់ឲ្យរួករគរធេើកា វាយតថ្មលរៅរេើសាកស៊ី រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញវដេក្តូវបានរសនើ

17

រ ើងរ្ះរ ើយ។ អងគជំនំជក្មះអរញ្ជ ើញភាគ៊ីរផសងរទៀតឲ្យរធេើរសចកត៊ីសននិដាឋនរេើជំហ្ បស់ក្កុមរមធាវល

18

កា ពា រខៀវ សំផន មនររេផដេ់ឱកាសឲ្យក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រធេើកា រឆលើយតប។

19
20

រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី

និងអនកជំ្ញថម៊ីៗចងរក្កាយរនះរទ។

រួករគរម
ំ នរ័តម
៌ នក្គប់ក្គ្នន់ពាក់រ័នន
ា ឹងបគគេមួយចំនួន

អងគជំនំជក្មះក៏នឹង

និង វិសាេភារថ្នកា ជំនជ
ំ ក្មះ

រៅររេរនះអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីផេ
ដ ់មតិរយបេ់រេើបញ្ញាខាងរេើរនះ។
ជាដំបូងរនះអងគជំនំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាាមនភាគ៊ីដថ្ទរទៀត។

21

[១១:៣០:៣៥]

22

រលាក ន៊ីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

23

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

24

ខាំស
ុ ូមរេើករ ើងរដាយសរងខបទក់ទងរៅនឹងបញ្ញាទូរៅ រហ្ើយប្ទប់មក ខាំន
ុ ឹងក្បគេ់រវទិកា

25

ជូនរៅរលាកក្ស៊ីសហ្កា ល បស់ខំប
ាុ នដ។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008907

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

44

ចំណចទ៊ី១ វដេខាំច
ុ ង់រេើករ ើងរៅររេរ្ះ គឺថារយើងរធេើរៅកនុងសា ល បស់រយើង រហ្ើយ

2

រយើងបានរសនើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរក្ជើសរ លសបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី រហ្ើយនិងឯកសា វដេជាឯកសា

3

វដេ្ំរៅដេ់វសេង កកា រិត។ រៅកនង
ុ ក ណ៊ីរនះ ភាគ៊ីន៊ីមួយៗបានរធេើកា សិកេរៅរេើសំណំរ ឿង

4

អស់ យៈររេរប់ឆ្នំ រហ្ើយរយើងបានឆលងកាត់ដំលក់កាេជារក្ចើន រមើេទំងឯកសា រិនិតយទំងឯក

5

សា ួចរេ់អស់រៅរហ្ើយ រហ្ើយរយើងដឹងចាស់អំរ៊ីចំណច្្ រហ្ើយរយើងដឹងអំរ៊ីបញ្ញា និងភសតុ

6

តាង្្។ សាកស៊ីមួយចំនួនវដេរយើងបានរក្បើក្បាស់រ៊ីររេមន គឺឥ ូវរនះរយើងមិនអាចយកមករក្បើ

7

ក្បាស់បានរទៀតរទ។ ដូរចនះ ខាំស
ុ ូមរឆលើយតបថាទក់ទងរៅនឹងដ៊ីកា ថ្ថៃ១១ វខមិថ្ គឺរយើងបានរគ្ន រ

8

រៅតាមផងវដ ។ រហ្ើយចំរពាះពាក់រ័នរា ៅនឹងឯកសា វដេមិនមនរៅកនុងបញ្ជ ៊ីកនុងឆ្នំ២០១១។ តាម

9

គំនិត បស់រយើង ខាំគ
ុ ិតថា រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម អាចរិចា លថា រៅររេវដេភាគ៊ីចង់បងាាញ

10

ឯកសា ទំងអស់រ្ះរៅតលាកា

11

ពាក់រ័នរា ៅនឹងសាកស៊ី ឬក៏ឯកសា លមួយវដេរសនើរ ើងរដាយភាគ៊ីលមួយក៏រដាយរ្ះ រយើងនឹងមិន

12

ជំទស់រ ើយ រ៊ីរក្ពាះ -- រយើងមិនជំទស់រដាយសា មូេរហ្តថាឯកសា រ្ះ មិនរៅរេើបញ្ជ ឆ្
៊ី ន ំ

13

២០១១រ ើយ។

14

រៅកនុងបញ្ជ ៊ីឆ្នំ២០១១ ក៏រដាយ ឲ្យវតមនកា ជូនដំណឹងឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន់មកខាងភាគ៊ីរយើង។

15

រទះប៊ីជាមនយតតិកមមយ៉ាងរម៉ាចក៏រដាយ។ រហ្ើយខាំស
ុ ម
ូ បញ្ញជក់ថា

រយើងមិនគិតថាវាបងកឲ្យមនរយសនកមមចំរពាះរយើងរដាយសា វតឯកសា រ្ះមិនមន

[១១:៣២:៤០]
រហ្ើយក៏បានរិចា លយ៉ាងក្បុងក្បយ័តនផងវដ

16

រហ្ើយរយើងក៏បានគិតផងវដ

17

ជក្មះឲ្យមនកា កាត់បនថយសាកស៊ី។ រយើងយេ់អំរ៊ីតក្មូវកា កនុងកា រធេើឲ្យសវ្កា ឆ្ប់ ហ្័ស រហ្ើយ

18

មនក្បសិទាភារ

19

វដេពាក់រ័នប
ា ំផត។ រយើងបានរិនិតយរៅរេើភសតតា
ុ ង រហ្ើយដូចវដេរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមបាន

20

បញ្ញជក់ ួចរៅរហ្ើយ

21

រហ្ើយឥ ូវរនះ រយើងបានរសនើសាកស៊ី១២៣ រហ្ើយសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះ ភាគរក្ចើនគឺជាសាកស៊ីថ្នទ៊ីតាង
ំ

22

ឧក្កិដក
ឋ មម វដេសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះអាចផដេ់សកខ៊ីកមម រហ្ើយសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះអាចចំលយររេក្តឹម

23

វតររេ១១១ថ្ថៃថ្នតលាកា វតប៉ារល
ណ ះ។

24

បានរចាទក្បកាន់ ក៏ដូចជាទ៊ីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មមទង
ំ អស់។ រហ្ើយរយើបានរក្ជើសរ លសនូវអេ៊ីវដេរយើងគិតថា

25

ជាចំនួនអបបប មថ្នសាកស៊ី វដេរយើងអាចធា្ថា រយើងអាចនឹងបំររញបានតួ្ទ៊ីថ្នកា បនទក
ុ ថ្នកា

រហ្ើយរយើងរោយមរផ្ទដតរៅរេើកា រក្ជើសរ លសសាកស៊ី

អំរស
៊ី ំរណើ បស់អងគជំនំ

វដេរយើងគិតថាជាសាកស៊ី

គឺរយើងបានរក្តមមនូវសាកស៊ីមួយចំនួនរៅកនុងសំរណើវដេរយើងបានរក្គ្នងរ្ះ។

សាកស៊ីទង
ំ អស់រនះអាចបងាាញអំរ៊ីធាតផសំថ្នឧក្កិដក
ឋ មមវដេ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008908

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

45

1

បងាាញភសតតា
ុ ង បស់រយើងបាន។ ទំងអស់រនះគឺជាចំនួនអបបប មរដើមប៊ីឲ្យរយើងអាចបំររញតួ្ទ៊ីកនុង

2

កា បំររញបនទក
ុ បងាាញភសតតា
ុ ង បស់រយើងបាន។

3

វដេមនកា វក្បក្បួេរៅកនុងសវ្កា

4

នឹងអាចមនទសសនៈបវនថម ឬក៏រផសងរ៊ីរនះ អាចថារៅររេរ្ះគឺរយើងមនវក្បក្បួេ រហ្ើយរយើងនឹង

5

ជក្មបជូនរៅអងគជំនំជក្មះឲ្យបានចាស់រៅររេរ្ះ។

6

រហ្ើយក៏មនេទាភារមួយរទៀតវដេថារៅររេ

គឺរៅររេវដេមនសាេក្កមថ្នសំណំរ ឿង០០២/០១ រយើង

រហ្ើយឥ ូវរនះ ខាំស
ុ ូមក្បគេ់រវទិកាជូនសហ្កា ល បស់ខំាុ គឺរលាក បយ។

7

[១១:៣៤:៤០]

8

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ បយេ៊ី៖

9

សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមវថលងអំណ គណចំរពាះ

10

អងគជំនំជក្មះវដេផដេ់ឱកាសឲ្យខាំផ
ុ េ
ដ ់កា រឆលើយតបរៅនឹងកា រេើករ ើង បស់រមធាវលកា ពា រខៀវ សំ

11

ផន និងរមធាវលកា ពា កដ៊ីមយ
ួ រទៀត។ រហ្ើយចំរពាះបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីវដេបានរេើក -- រហ្ើយនិងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី

12

វដេរេើករ ើងខាងក្រះរជអាជាា។

13

ខាំស
ុ ូមរឆលើយតបរៅនឹងជំទស់មួយចំនួនវដេរេើករ ើងរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ី

រខៀវ

សំផន

14

រហ្ើយខាងសហ្កា លខំាុ គឺរលាក រសង នឹងរឆលើយតបបនតរទៀត។ រហ្ើយខាំន
ុ ឹងរធេើកា រឆលើយតបផងវដ រៅ

15

នឹងកា ជំទស់ បស់ខាងរមធាវលកា ពា កដ៊ី រហ្ើយនិងកា ជំទស់ បស់បគគេមួយចំនួនជាក់លាក់។ រៅ

16

កនុងកថាខណឌ១៨ ដេ់២៧ -- ២០ ថ្នសា ល បស់ខាង រខៀវ សំផន គឺរគបានរសនើសសា
ំ កស៊ីចំនួន វដេ

17

ភាគ៊ី្្មិនអាចទទួេយកបានរៅរេើចរមលើយ បស់សាកស៊ី និងអនកទំងអស់រ្ះ។

18

ចំរពាះសាកស៊ីវដេបានរេើករ ើងរៅកនុងសា លទំងអស់រនះ

ខាងក្រះរជអាជាាសូមកត់

19

សមគេ់កាេរ៊ីមសិេមិញថា

20

រហ្ើយឯកសា មួយរទៀតគឺឯកសា IO-87 រហ្ើយគឺឯកសា រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២។ រហ្ើយខាង

21

ក្រះ

22

ទទួេរ៊ី សំណំរ ឿង០០៣ ឬក៏០០៤។

23

អងគជំនំជក្មះនិងភាគ៊ីបានទទួេកា ជូនដំណឹងអំរ៊ីឯកសា

រជអាជាាបានកំណត់នូវសាកស៊ីវដេរយើងបានរសនើមួយចំនួន

E307/3.2

វដេចរមលើយ បស់រួករគរយើងបាន

ដូចវដេរយើងបានរ ៀបរប់រៅកនុងកថាខណឌ១៩ ដេ់២២ ថ្នសា លរ្ះផងវដ ខាងក្រះរជ

24

អាជាាបានរសនើសំឲ្យមនកា បងាាញចរមលើយទំងអស់រនះរៅអងគជំនំជក្មះ

និងភាគ៊ី្្រៅកនុងសំណំ

25

រ ឿង០០២។ ប៉ាវនតកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា ប៉ាវនតកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរសើបអរងកតមិនទន់
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008909

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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1

ផដេ់កា អនញ្ញាតមកដេ់រយើងរ្ះរ ើយ រក្ពាះថារួកគ្នត់មនកា ក្រួយបា មាអំរ៊ីកា រសើបអរងកតវដេ

2

កំរងវតបនត។

3

[១១:៣៥:៤៦]

4

ខាងក្រះរជអាជាាសូមរេើករ ើងថា អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង គួ រចញរសចកដ៊ីសរក្មចថារតើ

5

រកាះរហសាកស៊ីសំខាន់ៗឬក៏អត់

6

បគគេវដេពាក់រ័នហ្
ា ឹង
ន អាចរេើកយកមកបងាាញចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះបាន។

7

សូមកត់សមគេ់ផងវដ ថា ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បានដាក់កា ជំទស់ បស់រួករគរៅកនុងវខ

8

ឧសភា ឆ្នំ២០១៤ រហ្ើយខាងក្រះរជអាជាាបានដាក់ឯកសា មួយចំនួនរៅរេើឃាលង
ំ ផទក
ុ ឯកសា ួម។

9

រហ្ើយឯកសា ទំងអស់រ្ះគឺជាឯកសា ភាគរក្ចើនពាក់រ័នរា ៅនឹងសាកស៊ី បស់រមធាវល បស់ខាងក្រះរជ

10

អាជាា។ ខាងក្រះរជអាជាាបានជក្មបដេ់អងគជំនំជក្មះ និងភាគ៊ីអំរ៊ីឯកសា ទំងអស់រនះ ថាឯកសា

11

ទំងរនះមនរៅកនុងឃាលង
ំ ផទក
ុ ឯកសា ួម តាម យៈអ៊ីវម៉ាេ រៅថ្ថៃទ៊ី៣០ វខមិថ្ ឆ្នំ២០១៤។

12

ហ្ូតរៅដេ់ររេមួយវដេថាបគគេវដេពាក់រន
័ ា ឬក៏ចរមលើយ បស់
ខាងក្រះរជអាជាាក៏

ឥ ូវរនះខាំស
ុ ូមរេើករ ើងនូវកា រឆលើយតបចំរពាះខាង រខៀវ សំផន កថាខណឌ៣០-៤០ គឺឯកសា

13

E305/9 គឺនិយយអំរ៊ីសាកស៊ីជំ្ញវដេបានរសនើរ ើងរដាយក្រះរជអាជាា។ សាកស៊ីជំ្ញទំងអស់រនះ

14

គឺមន 2-TCE-45, 2-TCE-86, 2-TCE-88, និង 2-TCE-89។ ក្រះរជអាជាាសូមកត់សមគេ់ថា

15

កា ជំទស់រៅកនុងកថាខណឌទំងអស់រនះគឺមិនអាចទទួេយកបានអំរ៊ីសាកស៊ី ប៉ាវនតអ៊ីវេ ដេអងគជំនំជក្មះ

16

ក្តូវសរក្មច គឺអំរ៊ីសកខក
៊ី មមវដេសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះក្តូវផដេ់។

17

[១១:៣៨:៣៣]

18

រមធាវលកា ពា កដ៊ីបានរេើករ ើងថា សាកស៊ីទង
ំ អស់រនះមិនមនភារេរមាមង -- មនភារេរមាមង

19

រហ្ើយដូរចនះមិនគួ ទទួេយករ ើយ រដាយសា វតសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះធាលប់រធេើកា ជាមួយ ឬក៏មនទំ្ក់

20

ទំនងជាមួយនឹងអងគកា វដេរធេើកា ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា ងា វខម ក្កហ្ម

21

រៅកនុងកា យ
ិ េ័យជារក្ចើនរៅកនុង អ.វ.ត.ក។ រដាយសា វតរមធាវល រខៀវ សំផន បានជំទស់រៅនឹង

22

កា រសនើសំសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះ ដូរចនះខាងក្រះរជអាជាាសូមរធេើកា កត់សមគេ់មួយចំនួន។

23

រហ្ើយគ្នត់ធាលប់បំររញកា ងា

ទ៊ី១ ក្រះរជអាជាាបានសរងកតរឃើញថា អងគជំនំជក្មះរនះគឺ ឯកសា E215 ទក់ទងរៅនឹងកា

24

វតងតាំងសាកស៊ី គឺរៅកនុងថ្ថៃ០៥ កកកដា -- គឺរៅកនុងកថាខណឌ១៥ បានរេើករ ើងថា៖ “ក្គ្នន់វតកនុង្ម

25

ជាសាកស៊ីជំ្ញវដេធាលប់រធេើកា ងា រៅកនុងអងគភារលមួយ ឬក៏ជាអងគភារថ្ផទកនុងលមួយមិនបានរធេើ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008910

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

ឲ្យរួកគ្នត់មិនមនេទាភារ

2

សរក្មចរៅកនុងកថាខណឌ១៧ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចដវដេរ្ះថា៖ “រដើមប៊ីរិចា លរៅរេើសំអាងរហ្ត

3

ឬក៏កា ជំទស់លមួយកនុង្មជាសាកស៊ីអក
ន ជំ្ញរ្ះ គឺថារៅររេវដេមន រៅររេវដេសាកស៊ី

4

ទំងអស់រ្ះ គឺរយើងរធេើកា វាយតថ្មលរៅរេើកា ទំ្ក់ទំនង បស់សាកស៊ីទង
ំ អស់រ្ះ”។

5

ឬក៏មិនមនតួ្ទ៊ីជាអនកជំ្ញរ្ះរ ើយ”។

47

រហ្ើយអងគជំនំជក្មះបាន

[១១:៤០:០៤]

6

ទក់ទងរៅនឹងតួ្ទ៊ីវដេខាង អ.វ.ត.ក ផដេ់ជូនរៅសាកស៊ីទង
ំ អស់រ្ះគឺថា រៅកនុងឯកសា

7

E283។ ទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ី ថារតើអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរិចា លរៅរេើរមធាវលកា ពា កដ៊ី

8

វដេបានរកាះរហ សទ៊ីវ រហ្ដឌ្័ វដេជាសាកស៊ីអក
ន ជំ្ញរៅកនុងសំណំរ ឿង ០២/០១រ្ះ។ ទំងក្កុម

9

នួន ជា និងក្កុម រខៀវ សំផន បានជំទស់រៅរេើរលាក សទ៊ីវ រហ្ដឌ្័ មិនឲ្យទទួេ្ទ៊ីជាអនកជំ្ញ

10

រដាយសា វតគ្នត់មិនឯករជយ រហ្ើយគ្នត់មនភារេរមាមង រក្ពាះគ្នត់ធាលប់រធេើកា ងា ជាមួយខាងក្រះ

11

រជអាជាារហ្ើយនិងខាងរៅក្កមរសើបអរងកត។

12

អងគជំនំជក្មះរនះរៅកនុងកថាខណឌ១៥ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរ្ះបានរេើកយកសំអាងរហ្ត បស់

13

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំរេ
ូ បស់

អាយ.ស.៊ី ធ៊ី.វា៉ាយ

14

ទក់ទងរៅនឹងភារមិនេរមាមង

អាចរធេើកា វាយតថ្មលរៅររេវដេសាកស៊ីចេ
ូ មកបងាាញខលួនរហ្ើយ

15

សាកស៊ីអាចរធេជា
ើ អនកជំ្ញបាន”។ ក្រះរជអាជាាសូមរេើករ ើងថា សាកស៊ីវដេរយើងបានរេើករ ើងរនះ

16

គួ ក្តូវបានរកាះរហរក្ពាះគ្នត់អាចផដេភ
់ សដតា
ុ ងវដេមនតថ្មលខពស់រហ្ើយជួយដេ់រយើងកនុងកា វសេង

17
18
19
20

វដេបាននិយយថា៖

“បញ្ញាលមួយវដេ

កកា រិតរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២ រហ្ើយរួករគគួ វតក្តូវបានរកាះរហមកបងាាញសាកស៊ីមកបងាាញ
ភសដតា
ុ ងកនុង្មជាអនកជំ្ញ រក្ពាះរួកគ្នត់អាចបងាាញនូវរ័តម
៌ នវដេមនតថ្មលខពស់។
[១១:៤១:៤០]
ជាបនដរៅរទៀតរនះ ខាំន
ុ ឹងរេើកយកអំរ៊ីកា ជំទស់ បស់ក្កុមខាង រខៀវ សំផន រៅកថាខណឌ៤៩

21

និង៥០, ឯកសា

E305/3.9, វដេមនចំណងរជើងថា “ទិដភា
ឋ រទូរៅថ្នកា រសនើបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីនិងអនក

22

ជំ្ញ”។ គឺមនអនកជំ្ញចំនួនរ៊ី ូប គឺTCE-85 និងTCE-89 វដេក្តូវបានរកាះរហ។ រហ្ើយខាង

23

រមធាវលកា ពា កដ៊ីមិនបានរេើកនូវទ ៊ីក
ហ ណ៍លមួយរដើមប៊ីទក់ទងរៅនឹងកា រកាះ

24

តាង មួយចំនួនវដេរួករគអាចផដេ់ ឬក៏មិនអាចផដេ់បាន ឬក៏រដាយវផាករៅរេើគណវឌ្ឍិ បស់រួករគ

--

វផាករៅរេើភសដុ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008911

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

48

1

រ្ះរ ើយ។ ប៉ាវនដរួករគជំទស់រដាយវផាករៅរេើកា រហរួកគ្នត់ថា ជាអនកជំ្ញរដាយសា វតមន

2

សមតថភាររផសងៗគ្នន រហ្ើយនិងមនកា ជាន់គ្ននមួយចំនួនផងវដ ។

3

ខាងក្រះរជអាជាាបានបងាាញអំរ៊ីបទរិរសាធន៍ ជំ្ញ និងចំរណះដឹង បស់បគគេទំងអស់រនះ

4

វដេនឹងរេើកយកមកបងាាញរៅចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះវដេរធេើឲ្យខាងក្រះរជអាជាាបានបញ្ញជក់ចាស់

5

ថារួកគ្នត់ទង
ំ អស់រនះគឺជាអនកជំ្ញវដេអាចផដេ់ភសដតា
ុ ងវដេមិនវមនជាភសដតា
ុ ងវដេក្ចំវដេ

6

អត់ក្បរយជន៍រ្ះរទ។ ប៉ាវនដគឺជាភសដតា
ុ ងវដេមនេកខណៈជាអនកជំ្ញ។ បវនថមរ៊ីរេើរនះរទៀតខាង

7

ក្រះរជអាជាាបានសរក្មចថាដាក់សាកស៊ីរនះ គឺជាសាកស៊ីអក
ន ជំ្ញមិនវមនជា -- កា សិកេអំរ៊ីវផនក

8

ទំងអស់រនះគឺថារៅកនុងដ៊ីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជក្មះគឺបានផដេ់ភសដតា
ុ ងមួយចំនួនដូចវដេមនបងាាញ

9

រៅកនុងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី បស់ខាងក្រះរជអាជាា។

10

[១១:៤៣:៤៥]

11

តាមរិតរៅកា រហសាកស៊ីលមនក់ជាអនកជំ្ញ រដើមប៊ីមកបងាាញរៅរេើចំណចជារក្ចើន គឺ

12

មិនវមនជាកា ជាន់គ្នន ឬក៏គ្នមនក្បសិទាភាររ្ះរ ើយ រក្ពាះថាសកខ៊ីកមម បស់អក
ន ជំ្ញអាច្ំរៅដេ់

13

កា វសេង កកា រិតបាន រក្ពាះថារួកគ្នត់អាចផដេ់នូវចរមលើយជារក្ចើនរៅវផនកទូេំទូលាយ រហ្ើយគ្នត់

14

អាចនឹងផដេ់សកខ៊ីកមមទក់ទងរៅនឹងក្គប់ចំណច ហ្ូតរៅដេ់ចងបញ្ច ប់ថ្នសវ្កា ។ រៅកនុងររេរនះ

15

រយងរៅតាមកា អរញ្ជ ើញ បស់រលាកក្បធាន

16

បញ្ជ ម
៊ី ួយចំនួនទក់ទងរៅនឹងខាងរមធាវល រខៀវ សំផន រដាយកា រធេើជាអសាធា ណៈរនះរដើមប៊ីកា ពា មិន

17

ឲ្យរយើងបងាាញអតតសញ្ញាណ បស់សាកស៊ីនិងអនកជំ្ញទំងអស់រនះ។

18

និងអនញ្ញាត។

19
20
21

ខាំរុ សនើសំឲ្យមនកា រិចា លជាអសាធា ណៈរៅរេើ

សូមរលាកក្បធានរមតាតរិនិតយ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមបងាាញរ៊ីមូេរហ្តថ្នកា បដឹង ថ្នកា រសនើសំដូរចនះ។
រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ បយេ៊ី៖

22

បាទ រលាកក្បធាន។ រយើងរជឿជាក់ថាបគគេបួន ូបវដេរៅសេ់រទៀតរ្ះ វដេក្កុមខាង

23

រខៀវ សំផន បានជំទស់ រហ្ើយរយើងចង់រធេើកា រឆលើយតបរ្ះគឺ រយើងនឹងផតេ់រ័តម
៌ នេមាិតមួយចំនួន

24

រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ រហ្ើយរទះប៊ីថា រយើងបានរក្បើក្បាស់អតតសញ្ញាណក៏រដាយ ប៉ាវនតកា

25

រិភាកេ បស់រយើងនឹងអាចបងាាញអំរ៊ីអតតសញ្ញាណ

រហ្ើយនិងអាចឲ្យរគដឹងអំរ៊ីអតតសញ្ញាណ បស់

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008912

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

49

1

បគគេទំងបួន ូបរ្ះ។ រហ្តដូរចនះរហ្ើយ រទើបខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតរលាកក្បធានបនតសវ្កា ជាអសាធា

2

ណៈ។ រហ្ើយរយើងនឹងរោយមរៅតាមសមតថភារ បស់រយើងវដេអាចរធេើរៅបាន។

3

[១១:៤៦:០២]

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន)

4
5

[១១:៤៧:៥៩]

6

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

7
8

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរៅក្កម ស៊ីេរវៀ ខាតរ៉ា យថ៍!
រៅក្កម សេ
៊ី រវៀ ខាតរ៉ា យថ៍៖

9

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ អងគជំនំជក្មះចង់សួ បញ្ញជក់មួយសំណួ រទៀត វដេទក់ទងរៅនឹង

10

កា រេើករ ើង បស់ខាងក្រះរជអាជាា

11

សាកស៊ីវដេរៅសេ់ វដេបានរសនើរដាយក្កុមខាងរមធាវល រខៀវ សំផន រ្ះ។
រយើងក្គ្នន់វតចង់ដឹងថា រតើមនបញ្ញាអេ៊ីរទៀតរទ ទក់ទងរៅនឹង វិធានកា កា ពា វដ ឬរទ ចំរពាះ

12
13
14

វដេចង់រសនើសំឲ្យមនកា រធេស
ើ វ្កា ជាអសាធា ណៈចំរពាះ

សាកស៊ីទង
ំ បួន ូបវដេរៅសេ់រនះ? សូមអ គណ។
រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ បយេ៊ី៖

15

រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ខាតរ៉ា យថ៍! ខាំច
ុ ង់បញ្ញជក់អំរ៊ីបញ្ញារនះបនតិច គឺថាចរមលើយ បស់រយើងគឺរឆលើយ

16

តបរៅនឹងកា ជំទស់រៅនឹង បស់ក្កុម រខៀវ សំផន វដេជំទស់រៅនឹងបគគេវដេរសនើរ ើងរដាយខាង

17

ក្រះរជអាជាា។ រហ្ើយមិនមនវិធានកា កា ពា លមួយបានរសនើសំរ្ះរ ើយ។

18

[១១:៤៩:១៥]

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន)

19
20

[១១:៥០:៤៦]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

ចះយ៉ាងរម៉ាចរៅរលាកខាងរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន វិញរេើបញ្ញារសនើសំ បស់ខាងភាគ៊ី

23

សហ្ក្រះរជអាជាារេើបញ្ញារសនើសំឲ្យមនសវ្កា អសាធា ណៈរេើរសចកត៊ីជំទស់ បស់រមធាវល

24

សាកស៊ីបួន ូបរៅកនុងបញ្ជ ៊ីរ្
ម ះសាកស៊ី បស់សហ្ក្រះរជអាជាារនះ?

25

រេើ

រលាក គង់ សំអន៖
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008913

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

50

1

បាទសូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគសវ្កា ។ កា រសនើសំ បស់តំលងសហ្ក្រះ

2

រជអាជាាអំរកា
៊ី របើសវ្កា ជាសមៃត់រនះ រយើងខាំយ
ុ េ់រឃើញថាមិនមនកា ចាំបាច់់រទរដាយរហ្តថា

3

ថាសាកស៊ីទង
ំ អស់រ្ះ គឺមនរេខសមគេ់ជារេខសមៃត់ ួចរៅរហ្ើយ។ ដូរចនះកា កក្មិតចំរពាះកា

4

រិភាកេគឺអាចរផ្ទតតរៅរេើក្តឹមកក្មិតវដេអាចរធេើជាសាធា ណៈបាន

5

រដាេកា រិភាកេរៅររេរនះរហ្ើយ។ ដូរចនះ ខាំបា
ុ ទយេ់រឃើញថាសំរណើរនះរំចាបា
ំ ច់ សូមអ គណ។

6

គឺក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់កា រដញ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

7

បាទ អ គណ។ ឥ ូវអងគជំនំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើសំ បស់ភាគ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាាវដេបាន

8

រសនើសំរធេើសវ្កា ជាអសាធា ណៈរនះគឺអងគជំនំជក្មះមិនអនញ្ញាតរទ រដាយយេ់រឃើញថាមិនចាំបាច់

9

រៅកនុងកា រធេើជាអសាធា ណៈរទ រហ្តផេមិនចាំបាច់ក្តូវរក្បើក្បាស់ វិធានកា កា ពា រទ រហ្ើយបញ្ញាទ៊ី

10

២

គឺរដាយសា រហ្តផេអងគជំនំជក្មះបានផតេ់នូវបញ្ជ ៊ី ហ្សស្មនូវបគគេទំងឡាយវដេក្តូវយក

11

មករិភាកេរៅកនុងអំ ុងររេសវ្កា រនះរហ្ើយ។

12

អងគជំនំជក្មះសូមផតេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរជអាជាាបនត។

13

[១១:៥២:៣៨]

14

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ បយេ៊ី៖

15

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ មនររេវដេខាំក្ុ បគេ់រវទិកាជូនរៅរលាក រសង គឺថា ខាច
ំុ ង់

16

បញ្ញជក់បនតិចអំរ៊ីកា ជំទស់រធេើកា រកាះរហ TCCP-237 វដេរគបានរេើករ ើងថាវាជាកា ចំលយ

17

ធនធានរក្បើកា វដេឥតក្បរយជន៍។ ខាងក្រះរជអាជាាសូមរេើករ ើងថា 2-TCCP-237 វដេក្តូវរសនើ

18

រ ើងរដាយរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅខាងក្រះរជអាជាារដើមប៊ីមកបងាាញខលួនរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០២

19

គឺមនរៅរ័តម
៌ នេមាិតរិរសស និងជាក់លាក់រដើមប៊ីផេ
ត ់ដេ់ពាក់រន
័ រា ៅនឹងអំររើ និងកមមភារ បស់ជន

20

ជាប់រចាទវដេ -- ក្បសិនរបើមិនដូរចនះរទ គឺថាមិនអាចទទួេយកបានរ្ះរទទក់ទងរៅនឹងអំររើ កា

21

សរក្មច បស់តលាកា វដេនិយយរ៊ីអំររើ និងសកមមភារ បស់ជនជាប់រចាទ។ បវនថមរ៊ីរេើរនះរទៀត

22

រដាយសា 2-TCCP-237 បានមនកា បញ្ញជក់បវនថមរៅខាងរមធាវល សហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមប

23

ណតឹង ដឋបបរវណ៊ី

24

ជំ្ញបានទក់ទង រហ្ើយបានបញ្ញជក់ថា សាកស៊ីរនះរគបានបញ្ញជក់រៅកនុងឯកសា

25

មិថ្ ឆ្នំ២០១៤។ រហ្តដូរចនះរហ្ើយខាងក្រះរជអាជាារសនើសំថាអងគជំនំជក្មះរកាះរហរដើមបណតឹង ដឋ

រហ្ើយគ្នត់នឹងរសនើសំឲ្យមនកា

វិធានកា កា ពា រ្ះរទខាងគ្នំពា សាកស៊ីនិងអនក
E29/466 រៅវខ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008914

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

51

1

បបរវណ៊ីរនះមកផតេ់ភសតតា
ុ ង

2

រហ្ើយគ្នត់បានបញ្ញជក់បវនថមរទៀតថា គ្នត់មិនរសនើសំ វិធានកា កា ពា រ្ះរ ើយ។ ដូរចនះរហ្ើយវាមិន

3

មនរហ្តផេអេ៊ីវដេមិនរកាះរហរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរនះមកផតេ់សកខ៊ីកមមរ្ះរ ើយ។

4

ឥ ូវរនះខាំក្ុ បគេ់រវទិកាជូនរៅរេើរលាក រសង រដើមប៊ីរធេើកា រឆលើយតបបវនថមរៅរេើកា ជំទស់

5

្្។

6

[១១:៥៥:០០]

7

រលាក រសង លាង៖

8
9

រក្ពាះគ្នត់មនរ័តម
៌ នសំខាន់ទក់ទងរៅនឹងតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ

ជាបឋម សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ សូមរគ្ន រអងគសវ្កា ទំងមូ
េ។

ខាំន
ុ ឹងរធេើកា បកក្សាយរៅរេើសាកស៊ីអក
ន ជំ្ញចំនួនប៊ី ូបបនដរទៀត

វដេក្តូវបានជំទស់រដាយ

10

រមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន វដេសាកស៊ីអក
ន ជំ្ញទ៊ី១ មន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 និងសាកស៊ីអក
ន

11

ជំ្ញមួយ ូបរទៀត មន ហ្សស្មថា 2-TCE-95 និងសាកស៊ីអក
ន ជំ្ញមួយ ូបរទៀត មន ហ្សស

12

្មថា TCE-93។ ជាកា ចាប់រផដើម ខាំន
ុ ឹងរេើករ ើងអំរ៊ីសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា

13

82 វដេមនឯកសា រយងរេខ D268/3.1, E3/3416។ រមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បានរេើក

14

សំអាងថា ជំទស់រៅនឹងកា រកាះរហសាកស៊ីរនះចូេ ួមកនុងសវ្កា រដាយសំអាងរហ្តផេរ៊ី ។ ទ៊ី១

15

រលាកក្ស៊ីមិនមនគណវឌ្ឍិក្គប់ក្គ្នន់ និងទ៊ី២រទៀត វិធសា
៊ី ស្តសតកនុងកា សិកេក្សាវក្ជាវ និងកា ក្បមូេ

16

ទិនន
ន ័យសក្មប់កា គ្នំក្ទដេ់រសៀវរៅ បស់រលាកក្ស៊ីវដេមនចំណងរជើងថា “អំររើ

17

ហ្ិងេវផាករេើបញ្ញារយនឌ្័ រៅកនុងអំ ុងថ្ន បបវខម ក្កហ្ម គឺមន
ិ អាចឲ្យរជឿទកចិតបា
ត ន”។

18

2-TCE-

[១១:៥៦:៥៨]

19

បញ្ញារនះ របើរយើងរិនិតយរមើេក្កបខ័ណឌចាប់ បស់អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ា ចាប់កមពជា
ុ
ក៏ដូច

20

ជាយតតិសាស្តសត្្ថ្នចាប់ក្រហ្មទណឌអនត ជាតិ គឺមិនបានកំណត់អំរស
៊ី ញ្ញាបក្តជាក់លាក់ ឬគណវឌ្ឍិដ

21

ថ្ទៗរទៀត សក្មប់កំណត់ថាសាកស៊ីលអាចមនេកខណៈសមបតតិជាអនកជំ្ញរ ើយ។ អងគជំនំជក្មះ

22

សាលាដំបូងចំនួនរ៊ី រៅតលាកា ឧក្កិដក
ឋ មមអនត ជាតិសក្មប់អត៊ីតយូរហាគសាល វល រៅកនុងសំណរំ ឿង ប៊ី.

23

អ័ .ដានលញ និង ថាេិក កាេរ៊ីថ្ថៃទ៊ី០៣ វខម៊ី្ ឆ្នំ២០០៣ និងសំណំរ ឿងហាគេិក កាេថ្ថៃទ០
៊ី ២

24

វខកកកដា ឆ្នំ២០០២ បានសរក្មចថា រដើមប៊ីជាគណវឌ្ឍិអក
ន ជំ្ញមនក់ គឺក្តូវមនបញ្ាតិស
ត អ
៊ី ដ ំរច
៊ី ំរណះ

25

ដឹង ខាងឯករទស ជំ្ញ ឬកា ហ្េឹកហ្េន
ឺ រដើមប៊ីជួយដេ់អក
ន វិនិច័យ
ឆ រេើអងគរហ្តឲ្យងាយយេ់ ឬអាច
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008915

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

52

1

កំណត់បានអំរ៊ីបញ្ញាវដេកំរងមនទំ្ស់។ ដូរចនះ កា រេើករ ើង បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ីថា សាកស៊ីវដេ

2

មន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 មិនមនសញ្ញាបក្តថានក់បណឌិត មិនវមនជាបញ្ញារចាទរ ើយ។ អេ៊ីវដេ

3

ចាំបាច់រ្ះ

4

រទស កា ហ្េក
ឹ ហ្េឺន ឬជំ្ញ ជួយរធេើឲ្យងាយយេ់ ឬអាចកំណត់បាន អំរ៊ីអតថិភារថ្នរគ្នេនរយបាយ

5

សដ៊ីរ៊ីអាពាហ្៍រិពាហ្៍ និងអំររើ ំរលាភរសរសនថវៈកនុងប ិបទរនះ។

6

គឺថាអនកក្ស៊ីអាចជួយដេ់អងគជំនំជក្មះរនះ

តាម យៈកា រក្បើក្បាស់ចំរណះដឹងវផនកឯក

[១១:៥៨:៤២]

7

រសៀវរៅ បស់រលាកក្ស៊ីវដេនិរនាអំរប
៊ី ញ្ញារនះ

កនុងប ិបទថ្នអំររើហ្ិងេផលូវរភទកនុងសម័យ

8

កាេរ្ះ គឺមនសា ៈសំខាន់បំផតចំរពាះបទរចាទ និងកា រេើករ ើងជាបញ្ញារៅកនុងសវ្កា រនះ។

9

រសចកដ៊ីសននិដាឋន បស់អក
ន ក្ស៊ីបានទញយករ៊ីបទសមាសន៍ជាមួយមនសស៧០០្ក់

រៅកនុងរ្ះបទ

10

សមាសន៍ជាមួយមនសស១០០្ក់ បានរធេើរ ើងរដាយអនកនិរនាផ្ទទេ់ និងបគគេិកមករ៊ីអងគកា គរក្មង

11

កា ពា កដ៊ីកមពជា
ុ ។ រហ្ើយបទសមាសន៍រេើមនសសចំនួន៦០០្ក់រទៀត រធេើរ ើងរដាយនិសសិតជាង២០០

12

្ក់ វដេបានចះសិកេក្សាវក្ជាវវផនករយនឌ្័ រ៊ីសាកេវិទោេ័យបញ្ញាសាស្តសត រដាយសថិតរក្កាមកា

13

ក្គប់ក្គង បស់អក
ន និរនាផ្ទទេ់។ របើរយើងរិនិតយរមើេកា សិកេក្សាវក្ជាវ បស់អក
ន ក្ស៊ីរៅកនុងឆ្នំ២០០៦

14

គឺជាកា សិកេដំបូង រហ្ើយវាមនេកខណៈក្គប់ក្ជុងរក្ជាយបំផតរេើក្បធានបទសដ៊ីរ៊ី “អាពាហ្៍រពា
ិ ហ្៍

15

រដាយបងខំ

16

រេើករ ើងថា

17

2-TCE-82 គឺខេះេកខណៈវិជាជជ៊ីវៈ និងមិនបានបងាាញឲ្យរឃើញចាស់រៅកនុងរសៀវរៅរ្ះ និងតក្មូវឲ្យ

18

មនកា រចាទសួ ចំរពាះសាកស៊ី ូបរនះ រដើមប៊ីកំណត់អំរស
៊ី ង
ដ ់ដា វដេមន។ ចំវណកកា គិតថាទិនន
ន ័យ

19

មិនអាចឲ្យរជឿទកចិតបា
ត ន រដាយសា កា រក្បមបរធៀបយវជនរៅនឹងពាកយថា “គ្នមនភាររជឿទកចិត”ត

20

រ្ះគ្នមនរហ្តផេ រហ្ើយបទរិរសាធន៍វដេចាំបាច់សក្មប់អនវតតកិចចកា រនះ រឹងវផាកភាគរក្ចើនរៅ

21

រេើកា ក្គប់ក្គង និងកា វណ្ំរ៊ីអក
ន និរនា។ ចំរលទបញ្ញាវដេរេើករ ើងរនះ គួ វតអនកជំ្ញចូេ

22

មករឆលើយរៅកនុងអងគសវ្កា រទើបជាកា ក្តឹមក្តូវ។

23
24
25

រៅរក្កាម បបវខម ក្កហ្ម ហ្ូតដេ់បចចប
ុ បនន”។

រិនិតយរមើេកា ជំទស់រមធាវលវដេបាន

វិធ៊ីសាស្តសតថ្នកា សិកេក្សាវក្ជាវវដេបរងកើតរ ើងរដាយសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា

[១២:០០:៤៩]
ចងបញ្ច ប់ចំរពាះកា ជំទស់សាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 រនះមិនមនគណវឌ្ឍិ
ក្គប់ក្គ្នន់កនុងកា ក្សាវក្ជាវ

គឺមិនមនយតតិកមមក្តឹមក្តូវរ្ះរទ។

ចាស់លស់តាម យៈកា ចូេ ួម

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008916

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

53

បស់សាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 រនះ អស់ យៈររេ១៧ឆ្នំរៅកនុង វិស័យអប់ ំ បស់

2

កមពជា
ុ
រដើ តួ្ទ៊ីជាអនកបរក្ងមនរៅសាេកវិទោេ័យ កា របាះរមពផេយ និងសានថ្ដដថ្ទរទៀតកនុងកា

3

សិកេក្សាវក្ជាវរេើ វិស័យរយនឌ្័ រៅកមពជា
ុ បានបងាាញយ៉ាងចាស់ថាអនកក្ស៊ីមនសមតថភារយ៉ាងបិន

4

ក្បសប់បំផតកនុងកា រ ៀបចំ កា ក្បមូេផដំរ
ុ ័តម
៌ នតាមេំដាប់េំរដាយ និងកា បកក្សាយបទសមាសន៍

5

សាកស៊ី និងកា ទញយករសចកដ៊ីសននិដាឋនរចញរ៊ីអងគរហ្តរ្ះ។ អនកក្ស៊ីមនសញ្ញាជាន់ខពស់វផនករគ្នេ

6

នរយបាយសាធា ណៈ រហ្ើយបានក្សាវក្ជាវ និងរបាះរមពផេយរ៊ីបញ្ញារផសងៗពាក់រ័នប
ា ញ្ញារយនឌ្័

7

រៅកមពជា
ុ ។ រក្តរ៊ីកា របាះរមពផេយរ៊ី បបវខម ក្កហ្មរៅឆ្នំ២០០៥, ២០០៦ និង២០១០។ ជាងរនះ

8

រទៀត ខណៈវដេកំរងវតស រស រ៊ីបញ្ញារផសងៗខាងរយនឌ្័ រៅកមពជា
ុ
អនកក្ស៊ីធាលប់បានបរក្ងមនរៅ

9

សាេកវិទោេ័យបញ្ញាសាស្តសតជារក្ចើនរេើករក្ចើនសា ចាប់តាង
ំ រ៊ីឆ្នំ២០០៣ និងធាលប់បានរធេើជាទ៊ីក្បឹកេ

10

ខាងរយនឌ្័ រៅក្កសួងកិចចកា ្ លរទៀតផង។ រិតលស់ថាសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-82

11

មិនវមនជាអនកជំ្ញវតមនក់គត់រេើបញ្ញាហ្ិងេវផនក

12

សម័យវខម ក្កហ្មរ្ះរទ។ រហ្តដូរចនះបានជាសហ្ក្រះរជអាជាាមិនជំទស់រៅនឹងសំរណើ បស់ រខៀវ

13

សំផន សំឲ្យរកាះរហអនកជំ្ញ វរកស៊ី

14

ភ័យខាលចរៅក្បរទសកមពជា
ុ កា រ ៀបកា កា ក្បសូតបក្ត និងផេប៉ាះពាេ់ជាទមលប់រក្កាម បបវខម ក្ក

15

ហ្ម។ អនកជំ្ញទំងរ៊ី បានរផ្ទដតនូវកា យកចិតទ
ត កដាក់រផសងរ៊ីគ្នន កា សងកតធ
់ ន
ៃ ់រៅរេើអងគរហ្ត និង

16

ក្បភររ័ត៌មនរផសងៗគ្នន

17

អាពាហ្៍រពា
ិ ហ្៍រដាយបងខំ និងកា ំរលាភរសរសនថវៈ រគ្នេនរយបាយ បស់បកសកមមយ
ុ ន៊ីសក
ត មពជា
ុ សដ៊ី

18

អំរ៊ីកា រ ៀបកា ។

19
20

វផាករេើរយនឌ្័

និងអាពាហ្៍រពា
ិ ហ្៍រៅកនុង

ឺ វលន វដេជាអនកនិរនារសៀវរៅរសចកដ៊ីក្សលាញ់ និងកា

វដេបញ្ញារនះអាចនឹងជួយដេ់អងគជំនំជក្មះកនុងកា វសេង កកា រិតអំរ៊ី

[១២:០៣:២៤]
តរៅរនះ ខាំន
ុ ឹងរេើកអំរ៊ីកា ជំទស់មួយរទៀត បស់រមធាវល រខៀវ សំផន ទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ី

21

វដេមន ហ្សស្មថា

2-TCE-95

វិញមដង។

សាកស៊ីរនះមនឯកសា រយងរេខ

E3/1822,

22

E3/2653។ សាកស៊ីរនះក្តូវបានរសនើរ ើងរដាយកា យ
ិ េ័យសហ្ក្រះរជអាជាារដាយសា កា ក្សាវក្ជាវ

23

និងរបាះរមពផេយវដេបានសិកេរ៊ីបញ្ញាសដ៊ីអំរ៊ីក្បវតតិ សដ៊ីរ៊ីកា ក្បក្រឹតរត េើសហ្គមន៍ចាមរៅកនង
ុ សម័យ

24

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ កា ក្សាវក្ជាវរនះគឺមនេកខណៈពាក់រ័ន ា និងមនភវន៊ីយរហ្តរដាយផ្ទទេ់កនុង

25

កា បងាាញសកខ៊ីកមមអំរឧ
៊ី ក្កិដក
ឋ មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ និងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រេើជនជាតិចាម។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008917

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

រមធាវលកា ពា កដ៊ីជំទស់រៅនឹងភសតតា
ុ ង បស់គ្នត់រដាយសំអាងរេើទ ៊ីក
ហ ណ៍ចំនួនរ៊ី ។

2

រហ្តថា គណវឌ្ឍិរេើកា សិកេ បស់គ្នត់ មិនផដេេ
់ កខណៈសមបតតិជាអនកជំ្ញរ ើយ រដាយសា រំ

3

មនសញ្ញាបក្តអេ៊ី។ ទ៊ី២ គ្នត់រិតជាេរមាមងរដាយសា គ្នត់គឺជាជន ងរក្គ្នះផង និងជាសាកស៊ីផងរៅ

4

កនុងសម័យវខម ក្កហ្ម រហ្ើយគ្នត់បានរធេើកា រៅមជឈមណឌេឯកសា

5

សមជិកមួយ ូបថ្នកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរសើបសួ ។

6

ទ៊ី១

54
រដាយ

ឌ្៊ី.ស.៊ី រខម រហ្ើយសរេថ្ថៃជា

[១២:០៥:០៦]

7

រិតលស់ថារសៀវរៅទំងរ៊ី ទទួេបានរ៊ីសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា2-TCE-95 ួមបញ្ចូ េ

8

គ្ននបងាាញឲ្យរឃើញរ៊ីចំរណះដឹងវផនកឯករទសមួយ សដអ
៊ី ំរ៊ីកា រធេើបាបជនជាតិចាមរៅកនុងអំ ុង បបកមពុ

9

ជាក្បជាធិបរតយយ។ ជារិរសសរសៀវរៅរនះ ួមជាមួយកា រធេើសមាសជន ងរក្គ្នះ និងសាកស៊ីជារក្ចើន

10

វដេក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាសំអាងបានផដេ់នូវភសដតា
ុ ងអំរ៊ីកា បស្តងាកបរេើជនជាតិចាមរដាយរួកវខម

11

ក្កហ្មចាប់តាង
ំ រ៊ីឆ្នំ១៩៧០ ហ្ូតមក បានរ ៀបរប់កា បះរបា ថ្នជនជាតិចាមរៅកនុងឆ្នំ១៩៧៥ កា

12

សមលប់ជនជាតិចាមវដេបះរបា ទំងក្បុសទំងក្ស៊ី, កា ជរមលមសជនជាតិចាមរដាយបងខំ, កា សមលប់

13

ជនជាតិចាមរៅកនុងក្សុកក្កូចឆ្ម រៅកនុងឆ្នំ១៩៧៨, កា សមលប់អក
ន រទសជនជាតិចាមរៅមនទ៊ី សនដិសខ

14

ស-២១

15

វខម ក្កហ្ម។

16

សាកស៊ីរនះរេើក្បធានបទសដ៊ីអំរ៊ីកា ក្បក្រឹតច
ត ំរពាះជនជាតិចាមវដេសានថ្ដរនះក្តូវបានទទួេដាក់រៅកនុង

17

សំណំរ ឿង០០២/១

18

មួយអំរ៊ីសមតថភារ បស់អក
ន ជំ្ញ ូបរនះវដេបានរសនើរ ើងរដើមប៊ីជួយរធេើឲ្យអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

19

ងាយយេ់ ឬអាចកំណត់បានអំរ៊ីបញ្ញារនះរៅររេសវ្កា ។ ចំរពាះកា ជំទស់វដេថារដាយសា

20

ក្បវតតិ ូប បស់អក
ន ជំ្ញវដេបានរសនើរ ើងរនះ គឺជាជន ងរក្គ្នះជនជាតិចាម ជាអនកក្សាវក្ជាវចាម

21

និងជាអនករសើបអរងកតជនជាតិចាមរៅកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរសើបសួ

22

េរមាមងរៅកនុងកា ផដេ់រយបេ់វដេជាជំ្ញ បស់គ្នត់។

23

អំររ៊ី សចកដ៊ីសរក្មចរ៊ីមន បស់អងគជំនំជក្មះរនះថា

24

សាកស៊ីគជា
ឺ កា ជាបញ្ញាពាក់រ័នជា
ា មួយទមៃន់ភសដតា
ុ ង គឺវាមិនសំរៅរេើភារអាចទទួេយកបានថ្នភសដុ

25

តាងរ្ះរទ។

និងកា បា៉ាន់ក្បមណអំរ៊ីចំនួនជនជាតិចាមវដេក្តូវបានសមលប់រដាយរគ្នេនរយបាយ បស់
ដំរណើ កា ក្សាវក្ជាវដ៏វវងអ្លយ

និងកា របាះរមពផេយរសៀវរៅទំងរ៊ី កាេ បស់

ួចរហ្ើយ រហ្ើយសវ្កា រនះរយើងបានសននិដាឋនថានឹងផដេ់កា បងាាញក្គប់ក្គ្នន់

នឹងរធេើឲ្យគ្នត់មនភារ

ដូរចនះរយើងក្គ្នន់វតចង់និយយរ ើង វិញ

កា តវា៉ារ៊ីឯករជយភារ

ឬភារមិនេរមាមង បស់

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008918

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

55

[១២:០៧:៣៨]

2

ជាចងបញ្ច ប់ខំន
ាុ ឹងរេើកវប ក្ត ប់រៅរេើកា ជំទស់ បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រៅរេើ

3

សាកស៊ីអក
ន ជំ្ញមួយ ូបរទៀតវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93។ អនកក្ស៊ី គឺជាសាកស៊ីវដេបានរសនើ

4

រ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា និង នួន ជា រដើមប៊ីមកបំភឺអ
ល ំរ៊ីអងគរហ្តខាងក្បវតតិ ក្បជាសាស្តសដ និងសថិតិ

5

ទក់ទងចំនួនអនកសាលប់រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

6

រមធាវលកា ពា កដ៊ីជំទស់ថាសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 រនះគ្នមនចំរណះដឹងឬក៏សមតថភារ

7

រធេើជាអនកជំ្ញរៅចំរពាះមខអងគជំនំជក្មះថ្ន អ.វ.ត.ក រ ើយ។ ចំរពាះ របើរយើងរិនិតយរមើេរៅរេើ

8

កា ហ្េឹកហ្េឺន និងជំ្ញ បស់អក
ន ក្ស៊ីកនុងកិចចកា ក្បជាសាស្តសដ ចាស់លស់ថា វិជាជជ៊ីវៈទំងមូេ បស់

9

អនកក្ស៊ីគឺបានបូជាចំរពាះជំ្ញឯករទសមួយរនះ។ អនកក្ស៊ីមនសញ្ញាបក្តអនបណឌិត វិទោសាស្តសដវផនក

10

រសដឋ្ដ និងសថិតិ និងសញ្ញាប័ក្តបណឌិតខាងវផនកក្បជាគណិតសាស្តសដ។ អនកក្ស៊ីបានបរក្មើកា ងា រៅ

11

កនុងអងគភារក្បជាសាស្តសដថ្នកា ិយេ័យ ដឋអាជាារៅតលាកា អាយ.ស.៊ី ធ៊ី.វា៉ាយ តាំងរ៊ីឆ្នំ២០០០ វដេ

12

រ៊ីមនរនះគ្នត់ធាលប់បរក្មើកា ងា រៅវិទោសាថនក្បជាសាស្តសដជាតិថ្នក្បរទសហ្ូ ង់អស់ យៈររេក្បាំបួន

13

ឆ្នំ។ អនកក្ស៊ីបានរបាះរមពផេយអតថបទនិរនា

14

រ័តម
៌ ន និងនិរកខបបទជាង១០០ និង បាយកា ណ៍ វិភាគរផសងៗរទៀត។ ដូរចនះសមតថភារ បស់អក
ន ក្ស៊ី

15

កនុងកា រក្បើក្បាស់

16

ណៈចាស់លាស់លស់។ អនកជំ្ញសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 បានបងាាញឲ្យរឃើញ

17

អំរ៊ីបញ្ញារនះរៅកនុង បាយកា ណ៍ បស់អក
ន ជំ្ញ បស់រលាកក្ស៊ី

18

រក្គ្នះរដាយសា រួកវខម ក្កហ្មកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
រ៊ីវខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់វខមករ ឆ្នំ១៩៧៩”,

19

ឯកសា E3/2413។ រហ្ើយកា វាយតថ្មលសំខាន់បំផតអំរ៊ីកា បា៉ាន់ក្បមណ កា ជំទស់វដេជាសានថ្ដ

20

សត៊ីអំរ៊ីក្បជាសាស្តសត បស់រលាកក្ស៊ីកាេរ៊ីមន គឺមនេកខណៈរផ្ទតតរៅរេើក្បរទសអឺ ៉ាប។ រហ្តដូរចនះ

21

គឺមិនរក្បើក្បាស់សមតថភារជំ្ញឯករទស ឬកា ហ្េក
ឹ ហ្េឺន និងជំ្ញសត៊ីរ៊ីក្បជាសាស្តសត បស់អក
ន ក្ស៊ី

22

រេើភូមិសាស្តសតដថ្ទរទៀតបានរទ រក្ពាះអាចរធេើឲ្យមនកា ឆ្គំឆង
គ ។ កា ជំទស់រនះ ខកខានមិនបានគិត

23

អំរ៊ីកតាតវដេថាអនកជំ្ញមួយ ូប មួយចំនួនទទួេបាននូវជំ្ញ និងកា ហ្េឹកហ្េឺនវដេអាចរក្បើក្បាស់

24

ជំ្ញរនះក្សបតាមប ិបទដថ្ទរទៀតបាន។

25

ថា 2-TCE-93 រនះគឺមនេកខណៈេាិតេាន់ និងរិសាដ

ជារិរសសគឺជនជាតិចាមនិងរវៀតលម។

បាយកា ណ៍ក្សាវក្ជាវ អតថបទសននិស៊ីទ អតថបទសា

ជំ្ញរធេើកា វិភាគក្បជាសាស្តសដកនុងប ិបទអងគរហ្តជាក់លាក់លមួយគឺមនេកខ

វដេមនចំណងរជើងថា

“ជន ង

បាយកា ណ៍ បស់ជំ្ញជាសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្ម
បានបងាាញយ៉ាងចាស់ថាសមតថភារ បស់

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008919

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤
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1

ជំ្ញកនុង បាយកា ណ៍ -- កនុងកា យកកា ហ្េឹកហ្េឺន បស់អក
ន ក្ស៊ីមកអនវតតរៅកនុងសាថនភារខសៗគ្នន

2

ថ្នអងគរហ្តបាន គឺរដាយសា ថាក្បភរសមា ៈដ៏សមក្សប។ កា ជំទស់បវនថមរទៀតវដេថាកនុងឱកាស

3

ខលះ រយបេ់ បស់សាកស៊ីជំ្ញ វដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 ក្តូវបានអនកដថ្ទ ិះគន់រៅកនុង វិស័

4

យវដេមិនវមនជាកា បងាាញរ៊ីភារមិនមនទំនកចិតត ប៉ាវនតរដាយក្គ្នន់វតអនកជំ្ញ ូបរនះមនទសសនៈ

5

រផសង។

6

[១២:១២:០០]

7

ជាងរនះរទៀត កា រេើករ ើង បស់រមធាវលកា ពា កត៊ីរៅកនុងសំណំរ ឿងទំងរ៊ី មនអងគជំនំជក្មះ

8

សាលាដំបូងថ្នតលាកា អាយ.ស៊ី.ធ៊ី.វា៉ាយ បានបដិរសធរយបេ់ បស់អក
ន ជំ្ញរនះ រដាយសា វតខេះ

9

េកខណៈក្តឹមក្តូវ។ របើរទះប៊ីជាកនុងសំណំរ ឿង ស៊ីមិច និងគូកន អងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញ -- សូម

10

រទស -- របើរទះជារៅកនុងសំណំរ ឿង ស៊ីមិច និងគូកន អងគជំនំជក្មះបានបដិរសធកា ករឃើញ បស់

11

អនកជំ្ញទំងខាងរចាទក្បកាន់ ទំងខាងកា ពា កត។
៊ី ប៉ាវនតរៅកនុងសំណំរ ឿង ខឺេិក និងគូកន អងគជំនំ

12

ជក្មះបានទទួេយកនូវកា ងរឃើញ បស់រលាកក្ស៊ី។

13

ជាងរនះរទៀត រៅកនុងសំណំរ ឿង េកគ៊ី វដេរេើករយងរដាយរមធាវលកា ពា កត៊ី កា រិតអងគជំនំ

14

ជក្មះបានទទួេយករសចកដ៊ីសននិដាឋន បស់រលាកក្ស៊ី រដាយមនកា រេើករយងយ៉ាងរក្ចើនរៅកនុងសាេ

15

ក្កមវដេវផាករេើមូេដាឋន បាយកា ណ៍ បស់រលាកក្ស៊ី។

16

ទក់ទិននឹងបញ្ញាសនូេថ្ន បាយកា ណ៍ វដេរគ ំរឹងថា អនកជំ្ញនឹងក្តូវផតេ់សកខ៊ីកមម រមធាវល

17

កា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន មិនបានរធេើកា តវា៉ាលមួយវដេថាវាមិនអាចទកចិតបា
ត នរ្ះរទ គឺក្គ្នន់វតរផ្ទតត

18

កា ជំទស់ បស់ខួ ន
ល រេើបញ្ញា្្វដេប៉ាះពាេ់បនិច
ត បនតច
ួ ។

19

តបចងរក្កាយ បស់ខំាុ វដេក្តូវរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ បស់រមធាវលកា ពា កត៊ីវដេថា សាកស៊ីអក
ន

20

ជំ្ញវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 មនភារេរមាមង រដាយសា រ៊ីមនគ្នត់ធាលប់រធេើកា រៅ

21

កា ិយេ័យអយយកា ថ្នតលាកា អាយ.ស.៊ី ធ៊ី.វា៉ាយ។ វដេរនះគឺជាបញ្ញាពាក់រ័នជា
ា មួយនឹងទមៃន់វដេ

22

ក្តូវផតេ់រេើភសតតា
ុ ងវតប៉ារល
ណ ះប្ទប់រកា
៊ី សាកសួ រដញរដាេរដាយអនកជំ្ញរៅររេសវ្កា ។

23
24
25

រហ្តកា ណ៍រនះ្ំឲ្យខាំគ
ុ ិតដេ់ចរមលើយ

[១២:១៤:០៩]
ជាចងរក្កាយ

អាក្ស័យរដាយមូេរហ្តវដេបានរេើករ ើងខាងរេើរនះ

សហ្ក្រះរជអាជាា

បស់ខំស
ាុ ូមរសនើដេ់រលាកក្បធានរមតាតរកាះរហអនកជំ្ញវដេបានរសនើសំ រហ្ើយវដេក្តូវបានជំទស់
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008920

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

57

1

រដាយរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន រដើមប៊ីឲ្យជួយដេ់រលាកក្បធាន កនុងកា បញ្ញជក់អំរ៊ីកា រិត អំរ៊ីកា

2

រចាទក្បកាន់្្រៅកនុងសវ្កា ជំនំជក្មះកត៊ីរនះ។ សូមអ គណ។

3

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

បាទ អ គណរលាកតំលងសហ្ក្រះរជអាជាា។

5

បាទឥ ូវរនះដេ់ររេសក្មកថ្ថៃក្តង់រហ្ើយ។

6

ររេរនះរៅ

7

ដំរណើ កា សវ្កា ។

អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកថ្ថៃក្តង់ចាប់រ៊ី

ហ្ូតដេ់រម៉ាងមួយនិងសាមសិប្ទ៊ី រសៀេរនះ សូមអរញ្ជ ើញចូេ វិញ រដើមប៊ីបនតកិចច

8

បងាគប់ឲ្យអន កសមនទ៊ី ឃំឃាង
ំ ្ំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនទប់ ង់ចាខា
ំ ងរក្កាមសាេសវ

9

្កា រនះ រហ្ើយនិងបងាគប់ឲ្យ្ំខួ ន
ល គ្នត់ក្ត ប់មកចូេ ួមរៅកនុងបនទប់សវ្កា រនះ វិញ រៅ រសៀេ

10

រនះឲ្យបានមនរម៉ាងមួយនិងសាមសិប្ទ៊ី។
សក្មកចះ!

11
12

ក្កឡាបញ្ជ ៖៊ី

13

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាមឈ !

14

(សវ្កា សក្មករ៊ីរម៉ាង ១២:១៥ ្ទ៊ី ដេ់រម៉ាង ១៣:៣២ ្ទ៊ី)

15
16
17

[១៣:៣២:៥៨]

18

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

19

អងគយ
ុ ចះ!

20

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីសវ្កា ។

ជាបនតរៅរនះផតេ់រវទិកាជូនរៅ

21

កា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាាបនតកា រធេើរសចកត៊ីបងាាញ បស់ខួ ន
ល ពាក់រ័នជា
ា មួយនឹងក្បធានបទចង

22

រក្កាយវដេអងគជំនំជក្មះបានកំណត់សក្មប់រភា
ិ កេរៅកនុងសវ្កា រនះ។

23
24
25

រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖
សូមរគ្ន រឯកឧតតមក្បធាន ក៏ដូចជារៅក្កម រលាកក្ស៊ី ភាគ៊ីទង
ំ អស់ ក៏ដូចជាអងគសវ្កា
ជាថម៊ីមង
ត រទៀតរៅ រសៀេរនះ។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

58

1

អេ៊ីវដេខាំបា
ុ នសាតប់វដេអងគជំនំជក្មះរេើករ ើងអមាញ់មិញរនះគឺពាក់រ័នន
ា ឹងទូរៅទំងអស់រៅ

2

រេើឯកសា ទក់ទងនឹងខាងជនជាប់រចាទ នួន ជា ផង និង រខៀវ សំផន ផង។ ដូរចនះ អេ៊ីវដេសហ្កា ល

3

បស់ខំបា
ាុ នរេើករ ើងមនររេសក្មកថ្ថៃក្តង់

គឺទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីទង
ំ ឡាយលវដេដាក់រដាយ

4

រមធាវល វដេក្បឆ្ំងរដាយរមធាវល រខៀវ សំផន ក៏ដូចជាខាងភាគ៊ី រខៀវ សំផន។ ររេរនះខាំរុ េើករ ើងជា

5

រ ឿងមួយវដេបញ្ច ប់ចងរក្កាយទក់ទងរៅនឹងឯកសា មួយ គឺជាឯកសា ចងរក្កាយវដេដាក់រដាយ--

6

ឯកសា E307/4.3 គឺជាឯកសា ដាក់រៅថ្ថៃ២៤ វខកកកដា ឆ្នំ ២០១៤ វដេកនុងរ្ះវដេមន ហ្សស

7

្ម 2-TCW-962។ រៅកនុងកា ដាក់ចងរក្កាយរនះ ជាកា សមគេ់ បស់ កា ដាក់រដាយរមធាវលខាង

8

នួន ជា រហ្ើយជាកា កត់សមគេ់មួយ បស់ខាងភាគ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា គឺរេើករ ើង រយើងសូមជំទស់

9

រៅនឹងកា ដាក់ឯកសា រនះ រដាយរយងរៅរេើចំណចមួយចំនួយរៅខាងរក្កាមរនះ។

10

កា រេើករ ើងរដាយរមធាវល នួន ជា វារម
ំ នមូេដាឋនចាប់ក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់គ្នក្ំ ទដេ់ទ ក
៊ីហ

11

ណ៍វដេក្កុមរមធាវលបានរេើករ ើងរៅកនុងរសចកដ៊ីសរងខបសកខ៊ីកមមវដេក្តូវបានរសនើសំរនះរ ើយ។ ជាកា

12

កត់សមគេ់ទ៊ីមួយ។ ចំណចទ៊ី២ គឺទ ក
៊ីហ ណ៍វដេបានរេើករ ើង វាក្គ្នន់វតជាកា សនមតរដាយរមធាវល

13

កា ពា កដ៊ីខួ ន
ល ឯង វដេបានអះអាងថាសាកស៊ី ូបរនះក្បវហ្េជាអាចដឹងរ៊ីអងគរហ្ត្្ ដូចវដេបាន

14

រេើករ ើងរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ី។ ជាក់វសដងសាកស៊ី ូបរនះ មិនវដេធាលប់បានផដេ់ចរមលើយជាមួយនឹង

15

កា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរសើបអរងកតរ្ះរទ រហ្តរនះរហ្ើយកាេវដេរមធាវលកា ពា បានរេើករ ើង

16

ក្គ្នន់វតជាកា ទយសាមនរដាយគ្នមនមូេដាឋនចាស់លាស់រ្ះរ ើយ។

17

[១៣:៣៦:២២]

18

ចំណចមួយរទៀត គឺរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា ខកខានកនុងកា បងាាញរ៊ីភារពាក់រ័ន្
ា ្ វដេ

19

មនក្បរយជន៍កនុងកា រដាះបនទក
ុ កូនកដ៊ី បស់ខួ ន
ល ។ របើរយើងរិនិតយរៅរេើសរងខបថ្នសកខ៊ីកមមវដេក្តូវបាន

20

រសនើសំរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ី

21

បនទក
ុ រដើមប៊ីឲ្យកូនកដ៊ីខួ ន
ល ួចផតរ៊ីកា ទទួេខសក្តូវរ្ះរ ើយ។ ដូរចនះ ចំណចចងរក្កាយវដេជាមូេដាឋន

22

កនុងកា ជំទស់ កា រកាះរហសាកស៊ី ូបរនះ គឺរដាយសា សាកស៊ីវដេរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា បានដាក់

23

ជូនអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅររេរនះ គឺជាភសតតា
ុ ងថម៊ី វដេមិនធាលប់បានដាក់រៅចំរពាះមខមនអងគ

24

ជំនំជក្មះមនមករទ កាេរ៊ីមនមករទ។ កា ដាក់ភសតតា
ុ ងថម៊ីរៅកនុងដំលក់កាេរនះ គឺមិនសមក្សប

25

និងអាចទទួេយកបានរទ រដាយសា រមធាវលកា ពា កដ៊ីបានខកខានកនុងកា ដាក់ឯកសា ឲ្យបានទន់ររេ

មិនបានបងាាញអំរ៊ីទំ្ក់ទំនងផេក្បរយជន៍កនុងន័យជាភសតតា
ុ ងរដាះ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008922

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិរសនើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបដិរសធរចាេនូវកា រកាះ

1

រវលា។

2

រហសាកស៊ី 2-TCW-962 រដាយសា មូេរហ្តដូចបានរ ៀបរប់ខាងរេើរនះ។

3
4

ចាស សូមអ គណ រនះជាចំណចបវនថមចងរក្កាយ។ សូមអ គណ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ បាទ ជាបនដរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្ម
ំ ខ

5
6

ដូរចនះ

59

តំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។

7

[១៣:៣៨:០២]

8

រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៖៍

9

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

10

ជាបឋម ខាំស
ុ ូមរធេើកា កត់សមគេ់ជាេកខណៈទូរៅ ទក់ទងរៅនិងបញ្ញាកាត់បនថយបញ្ជ ៊ីរនះ។

11

រហ្ើយប្ទប់មករទៀត ខាំន
ុ ឹងរឆលើយតបរៅនឹងកា បដិរសធ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន ទក់ទងរៅរេើរដើម

12

បណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនវដេរយើងចង់ឲ្យមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ រហ្ើយជាទ៊ីបញ្ច ប់ ខាំន
ុ ឹងទកឲ្យ

13

រលាក ររជ អងគ រឆលើយតបរៅនឹងកា បដិរសធ រិរសសវដេទក់ទងរៅនឹងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

14

TCCP-237។

15

មននឹងចាប់រផដើម ខាំស
ុ ូមរធេើកា កត់សមគេ់ជាទូរៅ រដើមប៊ី ំឭកដេ់អងគជំនំជក្មះ រហ្ើយនិងភាគ៊ី

16

និងសាធា ណជន ថារយើងតំលងឲ្យក្កុម ួមថ្នរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីជាង ៣០០០្ក់ ç ៣៨៦៧

17

រហ្ើយនិង ដឋបបរវណ៊ីទង
ំ អស់រនះ រដាយសា ខលួនជាភាគ៊ី អ៊ីចឹងមនសិទាិចូេ ួមកនង
ុ កា ជក្មះកដ៊ី រដាយ

18

មនសិទាិអល
ំ
ចរសមើគ្នន និងជនជាប់រចាទ រហ្ើយក៏រសមើនឹងសហ្ក្រះរជអាជាាផងវដ ។ ដូរចនះ រយើងគិត

19

ថាកនុងចំណចរនះ សាថនភារ បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី<ខសវបលករ៊ីរគ> រហ្ើយមិនអាចរក្បមបរធៀប

20

រៅនឹងសាកស៊ី និងអនកជំ្ញបានរ្ះរ ើយ។ រៅររេវដេរយើងសាដប់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី អងគជំនំ

21

ជក្មះអាចផដេ់េទាភារឲ្យរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីទង
ំ អស់រនះ ចូេ ួមកនុងកា ជក្មះរសចកដ៊ី។ រយើងដឹង

22

ថាវាមិនអាចរៅ ួចរទ

23

៣០០០្ក់រនះ។ រយើងក៏រោយមកាត់បនថយចំនួន វដេរយើងចង់ឲ្យមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ។

24

រហ្ើយនិងមិនអាចរធេើរកើតរទ

កនុងកា សាដប់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីទង
ំ ជាង

[១៣:៤០:០៩]

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008923

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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1

រយើង -- កាេរ៊ីវខរមសា រយើងបានរធេើបញ្ជ ៊ីទ៊ី១ វដេមន១៧២្ក់ ឥ ូវរនះរយើងកាត់បនថយ

2

មកក្តឹម ឥ វូ រយើងរនះ មកដេ់ក្តឹម<៦៧>្ក់រទ។ ដូរចនះរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីទង
ំ អស់រនះមន

3

អតថ-ក្បរយជន៍រ៊ី គឺ ១) គឺជាជន ងរក្គ្នះរដាយផ្ទទេ់ថ្នឧក្កិដក
ឋ មមវដេរយើងទំងអស់គ្ននដឹងរហ្ើយរៅ

4

កនុងសំណរំ ឿង០២/២ រយើងរនះ។ រួករគទំងអស់សទាវតជាជន ងរក្គ្នះរដាយផ្ទទេ់។ គណក្បរយជន៍

5

ទ៊ី២រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ គឺគ្នត់ជាផដេ់សកខ៊ីកមម<អំររ
៊ី យសនកមម>ទក់ទងរៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មមវដេ

6

ជនជាប់រចាទបានក្បក្រឹត<
ត រហ្ើយវដេអងគជំនំជក្មក្តូវជំនំជក្មះ>។

7

អ៊ីចឹងកា ខំក្បឹងរោយមរសនប
ើ ញ្ជ ៊ីមួយវដេគិតរ៊ីកា អាចរធេើរៅបាន

ក្តូវវតទទួេសាគេ់រដាយ

8

អងគជំនំជក្មះ។ រយើង -- ចំរពាះក្បធានបទទំង១៣ រនះ រយើងនឹងរសនើ -- កនុងវផនកន៊ីមួយៗរយើងនឹងសំឲ្យ

9

សាដប់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរ៊ី ប៊ី្ក់។ <ក ណ៊ីរេើកវេងវតមួយគត់ គឺបញ្ញាកា រ ៀបអាពាហ្៍រពា
ិ ហ្៍

10

រដាយបងខំ រ៊ីរក្ពាះអងគជំនំជក្មះដឹងរហ្ើយថា> សំរណើរយើងតលាកា បានយេ់ក្រមរហ្ើយ រយើងក្តូវវត

11

រធេើយ៉ាងលឲ្យមនេកខណៈជាតំលងទូរៅតាមភូមិសាស្តសត គឺថាទូទង
ំ ក្បរទសវតមដង។ រដាយសា ថា

12

រយើងជាអនករសនើ ដូរចនះ វិសាេភារថ្នបញ្ញារនះ រហ្ើយរៅក្កមក៏បានយេ់ក្រមវដ ។ ដូរចនះជាកាតរេកិចច

13

បស់រយើងកនុងកា ្ំយកនូវភសតតា
ុ ងរដើមប៊ីគ្នក្ំ ទសំរណើ បស់រយើង

រហ្ើយអាក្ស័យរហ្តដូរចនះរហ្ើយ

14

បានរេើក្បធានបទរនះ រយើងនឹងរសនើឲ្យសាដប់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី១៣្ក់ <សក្មប់ភូមភា
ិ គទំង ៧

15

និងតំបន់សយ
េ ័ត ៣ កនុងចំរលមតំបន់សយ
េ ័ត ៤ ថ្នកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយ<>។ រហ្ើយរដើមបណដឹង ដឋ

16

បបរវណ៊ីទង
ំ <៦៧>្ក់រនះ

17

រយើងរនះ។ របើសិនជាអងគជំនំជក្មះគិតថាក្តូវវតបនថយបញ្ជ ៊ីរនះរទៀត រយើងនឹងសឲ្
ំ យតលាកា រធេើកា វាយ

18

តថ្មលតាមវគគ វផនកន៊ីមួយៗ ក្បធានបទន៊ីមួយៗ រហ្ើយរៅររេរ្ះ រយើងនឹងរសនើសំឲ្យតលាកា កំណត់

19

អតថិភារថ្នរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ទក់ទងរៅនឹងតថ្មលជាភសតតា
ុ ង បស់រួកគ្នត់ រហ្ើយនិងសា ៈសំខាន់

20

វាមនេកខណៈចាំបាច់លស់រៅរេើ វិសាេភារថ្នកា ជំនំជក្មះវគគរ៊ី

បស់គ្នត់រៅកនុងកា រិភាកេរៅកនុងសវ្កា ។

ក៏ប៉ាវនតសំរណើ បស់រយើងរៅររេរនះគឺថាសឲ្
ំ យ

21

រិចា លរេើវផនកន៊ីមួយៗថ្នបញ្ជ ៊ីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី បស់រយើងកនុងកា សិកេរេើក្បធានទំងអស់

22

រនះ។

23

ណ៊ី។

24

ទំងអស់រនះគឺជាកា កត់សមគេ់ បស់ខំទ
ាុ ក់ទងរៅនឹងកា កាត់បនថយបញ្ជ ៊ីរដើមបណដឹង ដឋបបរវ

[១៣:៤៣:៥៩]

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008924

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

61

ឥ ូវរនះ ខាំក្ុ ត ប់មកនិយយអំរ៊ីកា បដិរសធ បស់ក្កុមកា ពា កដ៊ី បស់រលាក រខៀវ សំផន

1
2

ទក់ទងរៅនឹងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនវដេបានរសនើមកសក្មប់កា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រនះ។

3

ឥ ូវរនះខាំស
ុ ូមយក -- រដើមប៊ីសក្មួេ ខារំុ យងរៅរេើឯកសា E305/9 រហ្ើយនិងរេើកកថាខណឌ៥១

4

វដេជាកា រនយេ់មូេរហ្តរដើមប៊ីរឆលើយតបរៅក្គប់ចំណចថ្នធាតផសំទង
ំ អស់រនះ។

5

សំរណើទ៊ី១ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន គឺរៅកនុងវផនកមួយ -- ក.១ រយើងគិតថារៅកនុងសំរណើ។

6

កាេរ៊ីមសិេមិញ រយើងបានផដេ់ចរមលើយក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ រដើមប៊ីរធេើជាមូេដាឋនថ្នសា ៈសំខាន់ រហ្ើយនិង

7

តថ្មលជាភសតតា
ុ ង បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី បស់រយើង។ ដូរចនះ ចំណច ក.១ រនះសូមឲ្យក្កុម រខៀវ សំ

8

ផន រយងរៅរេើចំណចរនះ។

9

ទក់ទងរៅនឹងកា ជំទស់រផសងរទៀត ទក់ទងរៅនឹងវផនក ១.១ រយើងសូមរធេើកា កត់សមគេ់

10

ទូរៅ -- ១.២ (សូមរទស)។ រៅកនុងវផនករនះក្កុម បស់ រខៀវ សំផន បានជំទស់រៅនឹងកា សាតប់រដើម

11

បណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេអាចផតេ់សកខ៊ីកមមផ្ទទេ់ ឬមិនផ្ទទេ់រេើតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ។ រយើងសូម

12

បដិរសធរៅរេើជំទស់ កា ជំទស់ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន។ ខាគ
ំុ ិតថាបញ្ញាតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់ សំខាន់

13

លស់រៅកនុងកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី

14

តលាកា កំរេ
ូ រចញរសចកត៊ីសរក្មចរហ្ើយ ដូចវដេរមធាវលរលាក រខៀវ សំផន រេើករ ើងកាេក្រឹកមិញ

15

របើសិនជា គឺថាអងគជំនំជក្មះក្តូវវតសាតប់សាកស៊ី រហ្ើយនិងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីទក់ទងរៅនឹងតួ្ទ៊ី

រយើងរនះ។

រហ្ើយកាន់វតសំខាន់រទៀត

វដេរយើងសំឲ្យតលាកា បដិរសធកា ជំទស់

16

បស់ជនជាប់រចាទ។

17

បស់ក្កុម រខៀវ សំផន វដេទក់ទងរៅនឹងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេអាចមករធេើសកខ៊ីកមម ទក់ទង

18
19

រដាយសា មូេរហ្តរនះរហ្ើយ

រក្កាយរ៊ីររេវដេ

រៅនឹងតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ។
[១៣:៤៦:៤៩]

20

រេើបញ្ញាជាក់លាក់មួយរទៀត រេើអក
ន ជំ្ញមនក់ រហ្ើយនិងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនខាំុ

21

សូមរយងរៅរេើកា កត់សមគេ់ ឬក៏កា ជំទស់ បស់សហ្ភាតា បស់ខំខា
ាុ ងសហ្ក្រះរជអាជាា។ អ៊ីចឹ

22

ងខាំស
ុ ូមផតេ់រវទិការៅសហ្កា ល ររជ អងគ

23

ណ៊ីមួយ។ រហ្ើយប្ទប់មកខាំន
ុ ឹងសូមរឆលើយ និងនិយយអំរ៊ីអក
ន ជំ្ញមួយវដេរយើងរសនើសំឲ្យគ្នត់មក

24

និយយអំរ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ។

25

បស់ខំរាុ ដើមប៊ីរឆលើយតបទក់ទងរៅនឹងរដើមបណតឹង ដឋបប-រវ

ឥ ូវ ខាំស
ុ ូមផតេ់រវទិការៅរលាក ររជ អងគ។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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ុ
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ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2
3

62

បាទ អ គណ។ សូមអរញ្ជ ញ
ើ រលាករមធាវល ររជ អងគ!
រលាក ររជ អងគ៖

4

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម រហ្ើយនិងអងគសវ្កា សាជាថម៊ី។

5

ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា ជំទស់ បស់ក្កុមកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សំផន រៅរេើកា រកាះរហសាជាថម៊ី

6

បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរេខ 2-TCCP-237 ខាំស
ុ ូមរធេើកា រឆលើយតបដូចតរៅរនះ។

7

ជាកា រិត រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ បានមនកា ក្រួយបា មាអំរ៊ីបញ្ញាសវតថិភារជាយថា

8

រហ្ត បស់គ្នត់ និងក្កុមក្គួសា បស់គ្នត់ កនុងក ណ៊ីវដេគ្នត់ផេ
ត ់សកខ៊ីកមមពាក់រ័នរា ៅនឹងសកមមភារ

9

ឬរ័តម
៌ នអំរជ
៊ី នជាប់រចាទរដាយផ្ទទេ់។

អាក្ស័យរហ្តដូរចនះរហ្ើយរទើបគ្នត់រសនើសំឲ្យមនវិធានកា

10

កា ពា ។ រនះគឺជាអេ៊ីវដេរយើងខាំអា
ុ ចយេ់ថាជាកា សមក្សបមួយវដ ។ ក៏ប៉ាវនតរដាយរិនិតយអំរ៊ីេទា

11

ភារវដេមិនអាចទទួេបាននូវ វិធានកា កា ពា

12

ផតេ់ជាភសតតា
ុ ងរៅកនុងកា បងាាញកា រិត ចំរពាះមខអងគសវ្កា ។ គ្នត់យេ់ថា សវ្កា ០០២/០២

13

រនះ គឺជាឱកាសវតមួយគត់វដេគ្នត់មិនអាច របើមិនរឆលមតឱកាសររេរនះរទ គ្នត់នឹងមិនមនឱកាស

14

រេើកអំរ៊ីសកខក
៊ី មម បស់គ្នត់្ររេរក្កាយរទៀតរ្ះរទ។ ដូរចនះរហ្ើយ គ្នត់បានយកបញ្ញាសវតថិភារ

15

បស់គ្នត់ទកមួយកវនលង រហ្ើយគិតអំរកា
៊ី ចង់ផេ
ត ់សកខ៊ីកមមរដើមប៊ីជាក្បរយជន៍ថ្នកា កយតតិធម៌ វិញ។

និងរិនិតយអំរ៊ីសា ៈសំខាន់ថ្នរ័តម
៌ ន បស់គ្នត់កនុងកា

16

រចត្ បស់គ្នត់រៅកនុងកា ផតេ់សកខ៊ីកមមររេរនះ

គឺមនេកខណៈរិតក្បាកដ

រហ្ើយគ្នមនេកខខណឌ

17

រហ្ើយគ្នត់ក៏បានរេើករ ើងរៅកនុងអំ ុងររេរវទិកាមួយវដេមនរដើមបណតឹង ដឋបប-រវណ៊ីរក្ចើន្ក់

18

ចូេ ួម និងមនតំលង មនរលាក រលាកក្ស៊ីសហ្ក្រះរជអាជាាទំងជាតិ ទំងអនត ជាតិចូេ ួមផង

19

វដ

20

បញ្ញជក់បវនថមអំរ៊ីរចត្រនះ

21

រមធាវលផ្ទទេ់ខួ ន
ល បស់គ្នត់រៅថ្ថៃដវដេរ្ះ

22

រមធាវល្ម
ំ ខក៏បានជក្មបអំរ៊ីេិខិតរនះ រហ្ើយនិងរចត្រៅកនុងកា ផតេ់សកខ៊ីកមម បស់គ្នត់ជូនរៅអងគ

23

ភារគ្នំពា សាកស៊ីនិងអនកជំ្ញផងវដ ។

24

សាកស៊ីនិងអនកជំ្ញ ក៏បានបញ្ញជក់អំរ៊ីរចត្ បស់គ្នត់ រហ្ើយនិងបញ្ញាសវតថិភារ បស់គ្នត់ ក៏រឃើញ

25

ថាគ្នត់មិនយកបញ្ញាសវតថិភារ បស់គ្នត់ជាសំខាន់ដូចមន

រដាយគ្នត់បញ្ញជក់អរ
ំ ៊ីរចត្ បស់គ្នត់យ៉ាងចាស់លាស់រៅកនុងកា មកផតេ់សកខ៊ីកមម។

រដើមប៊ី

គ្នត់កបា
៏ នរធេើជាេិខិតរដាយលាយេកខណ៍អកស មួយរផាើមកតាម យៈ
ជូនមកកា យ
ិ េ័យរមធាវល្ម
ំ ខ

រៅររេវដេទទួេរ័តម
៌ នរ៊ីរយើងខាំុ

រហ្ើយកា ិយេ័យ

ខាងអងគភារគ្នំពា

រហ្ើយក៏មិនរសនើសំឲ្យមន វិធានកា កា ពា

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
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1

ដូចមនវដ

រហ្ើយក៏ចង់ឲ្យមនកា រកាះអរញ្ជ ើញគ្នត់មកផតេ់សកខ៊ីកមម។ ដូរចនះ វាជាក់ចាស់លស់ថា

2

គ្នត់មនរចត្រៅកនុងកា ផតេ់សកខ៊ីកមម រហ្ើយមិនមនកា សាទក់រសទើ ដូចមនរទ។ អំណះអំលង បស់

3

ក្កុមរមធាវលរលាក រខៀវ សំផន បានរេើកថា កា អរញ្ជ ើញគ្នត់មកសាជាថម៊ីគឺជាកា ខាតររេ រហ្ើយជា

4

រិរសសរទៀតរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីរនះ រយើងមិនអាចដឹងថារតើគ្នត់អាចក្គប់ក្គងបានឬរទ រហ្ើយសកខ៊ី

5

កមម បស់គ្នត់របើរក្បមបរធៀបរៅនឹងសកខ៊ីកមម បស់ -- វដេមនរៅកនុងក ណ៊ី០០២/០១ វាជាក ណ៊ី

6

ដវដេក្ចំវដេ។ ដូរចនះ ក្កុមរមធាវល បស់រលាក រខៀវ សំផន ជំទស់ចំរពាះកា រកាះមកផតេ់សកខ៊ីកមម

7

រ ើង វិញ។ ក៏ប៉ាវនត ខាំស
ុ ូមជក្មបថាសកខ៊ីកមម បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី

8

មនរ័ត៌មនវដេសំខាន់វមនវទនពាក់រ័នរា ៅនឹងសកមមភារ បស់ជនជាប់រចាទទំងរ៊ី ូបវដេគ្នត់បាន

9

ផតេ់ ជាកា បរក្ងមនរៅកនុងប លក៊ីឡា រហ្ើយវដេជារ័តម
៌ នវដេបញ្ញជក់អំរ៊ីកា ទទួេខសក្តូវ បស់ជន

2-TCCP-237 រនះ គឺ

10

ជាប់រចាទ

11

មួយដ៏សំខាន់សក្មប់បញ្ញជក់ធាតផសំថ្នសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ម
ួ ។

12

ចំរលមរ័តម
៌ នកក្ម វដេអនកជាសាកស៊ីដថ្ទរទៀតអាចមន។ ដូរចនះ ភារចាស់លាស់ថ្នរ័ត៌មន បស់

13

គ្នត់ រចត្រៅកនុងកា មកផតេ់សកខ៊ីកមម បស់គ្នត់ រហ្ើយនិងភារវដេអាច ករ័តម
៌ នវបបរនះរចញរ៊ីទ៊ី

14

កវនលងរផសង ទំងអស់រនះគឺជាធាតផសំវដេឲ្យរយើងខាំគ
ុ ិតថា រ័ត៌មន បស់រួកគ្នត់ បស់គ្នត់មនសា ៈ

15

សំខាន់ខានមិនបាន វដេក្តូវវតរយើងខាំរុ សនើសំជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមរកាះអរញ្ជ ើញរួកគ្នត់។

16

បញ្ញជក់អំរគ
៊ី ំនិត បស់ជនជាប់រចាទតាម យៈខលឹមសា ថ្នកា បរក្ងមនរនះ

រហ្ើយវាជាធាត

រ័ត៌មនទំងអស់រនះគឺជារ័តម
៌ នកនុង

[១៣:៥៤:០០]
ជាកា រិត

17

រយើងខាំរុ ដាយសា មនបញ្ញារៅកនុងកា ទំ្ក់ទំនងមួយចំនួន

រយើងខាំម
ុ ិនបានដាក់

18

េិខិត បស់រលាក ស សា ិន ជូនអងគជំនំជក្មះរ្ះរទ។ ក៏ប៉ាវនតខំម
ាុ នេិខិតរ្ះផ្ទទេ់វតមតង ក្បសិនរបើ

19

រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមក្តូវកា េិខិត បស់រលា ស សា ិន ខាំអា
ុ ចជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅកនុងសវ្

20

កា រនះវតមតង ឬក៏រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម អាចវណ្ំឲ្យរយើងខាំដា
ុ ក់េិខិតរ្ះរៅកនុងន៊ីតិ វិធ៊ី ដាក់

21

ពាកយសំផូវល កា ក៏រយើងខាំអា
ុ ចរធេើបាន រហ្ើយក៏រយើងខាំអា
ុ ច្ថ្ថៃរនះ។ ដូរចនះ សូមរលាកក្បធានទទួេ និង

22

រកាះអរញ្ជ ើញគ្នត់រដើមប៊ីមកផតេ់សកខ៊ីកមមរៅកនុងក ណ៊ី០០២/០២ រនះ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

23
24
25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ បាទ សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវល!
រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៖៍
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008927

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

64

1

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំរុ ធេើកា កត់សមគេ់ខល៊ីរដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ បស់ក្កុម

2

រខៀវ សំផន រេើរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយ រហ្ើយនិងអនកជំ្ញមួយវដេរយើងបានរសនើ។ រដើមបណដឹង

3

ដឋបបរវណ៊ី 268 TCW -- រដាយសា គ្នត់រ្ះ អងាកេ់វគគមួយ -- វគគមួយរនះ គ្នត់ក្តូវមកផដេ់សកខ៊ី

4

កមមរៅទ៊ីរនះ រហ្ើយគ្នត់បានមក -- អ៊ីចឹងរដាយសា គ្នត់អងាកេ់រលះ រយើងអត់បានរកាះគ្នត់មកផដេ់

5

សកខ៊ីកមម រហ្ើយគ្នត់មនរ័ត៌មនសំខាន់ទក់ទងរៅនឹងតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ។ អច
៊ី ឹងគ្នត់ក្តូវវតមក

6

ផដេ់សកខ៊ីកមមរៅវគគរ៊ី រនះ វដេជាកា សំខាន់លស់ទក់ទងរៅនឹងអនកជំ្ញ។ រហ្ើយរយើងសូមគ្នំក្ទ

7

សហ្ក្រះរជអាជាាជាទូរៅ។

8

[១៣:៥៦:១៥]

9

រហ្ើយទក់ទងរៅនឹងអនកជំ្ញ 2-TCE-82

រយើងសូមសងកត់ធន
ៃ ់រៅរេើសា ៈសំខាន់កនុងកា

10

រកាះរហគ្នត់មកទ៊ីរនះ រ៊ីរក្ពាះថាអនកជំ្ញ ូបរនះ អាចរធេើកា វាយតថ្មលទក់ទងនឹងកា រ ៀបកា រដាយ

11

បងខំ វដេជាក្បធានបទមួយវដេរយើងរសនើសំកនុងឋានៈរយើងជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។ រហ្តអេ៊ីបានថា

12

អនកជំ្ញរនះសំខាន់ចំរពាះរយើង? រ៊ីរក្ពាះថា រេើសរ៊ីជំ្ញខាងរ ៀបកា រដាយបងខំ គឺគ្នត់ជាអនក

13

ុ រទៀត
ជំ្ញខាងរ ៀបកា រដាយបងខំរៅក្បរទសកមពជា

14

ជាង១០ឆ្នំរៅរហ្ើយ

15

វខម ជារដើម។ ដូរចនះ ខាំគ
ុ ត
ិ ថាកា េទាផេថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់រ្ះ គួ វតយកមកបងាាញរៅកនុង

16

តលាកា រនះ។

17

បានខាំស
ុ ំឲ្យបដិរសធកា ជំទស់ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន រចាេ រហ្ើយអនញ្ញាតឲ្យអនកជំ្ញ TCE-82

18

រនះ មកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ រៅររេវដេរយើងអំរ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ។

19
20
21
22
23
24

គ្នត់រចះនិយយវខម

គ្នត់ ស់រៅក្បរទសវខម

រហ្ើយគ្នត់រធេើកា សមាសជាមួយជន ងរក្គ្នះថ្នកា រ ៀបកា រដាយបងខំជាភាសា

រៅររេវដេរយើងរិភាកេអំរ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ។

រដាយសា រហ្តរនះរហ្ើយ

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ ជាបនដរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន
ជា។ សូមអរញ្ជ ើញ!
រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008928

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

65

1

រយើងមិនមនរចត្កនុងកា ំខានកា រិភាកេ វាងរមធាវល រខៀវ សំផន រហ្ើយនិងសហ្ក្រះរជ

2

អាជាា រហ្ើយនិងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរទ។ ជារិរសសកា ជំទស់រៅនឹងសាកស៊ីទង
ំ រ្ះ រ្ះឯង។

3

កនុងររេរនះ រយើងរធេើកា ជំទស់រ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ី បស់រយើងខាំ។
ុ សាកស៊ីថ៊ី ម

4

បស់រយើងខាំុ គឺ TCW-962។ ខាគ
ំុ ិតថាអាចនឹងរធេើឲ្យមនន័យកនង
ុ កា រឆលើយតបរៅនឹងសហ្ក្រះរជ

5

អាជាាជាតិរៅររេវដេរយើងរិភាកេរៅកនុងកា រិភាកេ និងកា ជំទស់សាកស៊ី ូប វដេរយើងបានរសនើ។

6

ប៉ាវនដតាមរិត អាក្ស័យរៅរេើរលាកក្បធានថ្នអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងជាអនកសរក្មច។ សូមអ គណ។

7

[១៣:៥៩:១៨]

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន)

8
9

[១៤:០២:៣៨]

10
11

សូមខាងសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ សូមបញ្ញជក់បនដិចបានរទរេើបញ្ញាសាកស៊ី 2-TCW-962រនះ?
រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖

12

ខាំហា
ុ ក់ដូចជាមិនយេ់ចាស់អំរ៊ីបញ្ញាសំណួ អមាញ់មិញរនះវដ

ចង់បញ្ញជក់ដឹងអំរ៊ីមូេរហ្ត

13

វដេសហ្ក្រះរជអាជាាជំទស់រៅនឹងកា ដាក់សាកស៊ី បញ្ជ ៊ីសាកស៊ី បស់រមធាវល នួន ជា ឬក៏មួយយ៉ាង

14

រម៉ាច? សំណួ វដេខាំច
ុ ង់រៅវិញរនះ រ៊ីរក្ពាះខាំរុ ៅសរងកតរឃើញរៅកា បរញ្ច ញបញ្ជ ៊ីរ្
ម ះរនះគឺសាកស៊ី

15

ទំងអស់រនះគឺសហ្ក្រះរជអាជាាសរងកតរឃើញ

16

អំរ៊ីមូេរហ្តហ្នឹង ួចរេ់អស់រហ្ើយ ដូរចនះខាំម
ុ ិនទន់យេ់អំរ៊ីរគ្នេបំណងចាស់លាស់អំរ៊ីអវ៊ីេ ដេអងគ

17

ជំនំជក្មះចង់ដឹងអំរ៊ីខាងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាារ្ះរទ។

18

និងកា ជំទស់កនង
ុ កា យឺតយ៉ាវកនុងកា ដាក់រនះរនយេ់

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

19

រៅររេមនរនះគឺខាងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាាបានរេើករ ើងដេ់សាកស៊ី 2-TCW-962។

20

បាទ ឥ ូវរនះខាងរៅកនុងបញ្ជ ៊ីរនះ ខាងអងគជំនំជក្មះខលួនឯងក៏ កវាមិនរឃើញរៅកនុងបញ្ជ ៊ីវដេអងគជំនំ

21

ជក្មះបានវចកជូនដេ់ភាគ៊ី។

22

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

23

សូមអនញ្ញាតជូនជារយបេ់រលាកក្បធាន។ បញ្ញាគឺថា មនកា រិភាកេរ៊ី រហ្ើយកា រិភាកេ

24

ភាគ៊ីរ៊ី ហ្នឹងមិនយេ់គ្នន រហ្ើយកា រិភាកេរេើសាកស៊ី បស់រលាក រខៀវ សំផន និងកា រិភាកេមួយរទៀត

25

ទក់ទងរៅនឹងកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ ជំទស់រៅរេើសាកស៊ីប៊ី បស់សំរណើ បស់រយើង
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008929

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

66

1

ខាំុ រហ្ើយរដាយខាំបា
ុ នដាក់រ៊ីសបាដហ្៍មនរនះ រហ្ើយសាកស៊ីមួយរៅកនុងបញ្ជ ៊ី បស់រយើងខាំគ
ុ ឺថារដាយសា

2

ថាក្បវតតិ បស់គ្នត់គឺក្សបរៅនឹងសាកស៊ីប៊ីវដេសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិបានរេើករ ើង។

ដូរចនះសំរណើ

3

បស់ខំហ្
ាុ ឹង
ន គឺថាមិនឲ្យមនកា ភ័នក្ត ច ំ វាងកា រិភាកេរ៊ី រនះ ប៉ាវនតខំស
ាុ ំអនញ្ញាតតលាកា រដើមប៊ីរឆលើយ

4

រៅនឹងកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ ទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ី 2-TCW-962 រហ្ើយមួយគឺ

5

រទៀតទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីប៊ី ូបរទៀតវដេបានដាក់បញ្ញជក់រៅកនុង របៀបវា ៈ បស់អងគជំនំជក្មះសាលា

6

ដំបូង។ សូមអ គណ។

7

[១៤:០៥:៤៧]

8

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9
10
11

បាទ អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាត។ សូមអរញ្ជ ើញ!
រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ដូចវដេរលាកក្បធានបានអនញ្ញាតឲ្យរយើងខាំរុ ធេើរសចកដ៊ីសរងកតជា

12

ទូរៅទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ី បស់រយើងខាំដ
ុ ូចវដេសហ្រមធាវល្ម
ំ ខរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីបានរធេើរ្ះ

13

វដ មននឹងរយើងរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ។

14

រលាកក្បធាន ដូចវដេអងគជំនំជក្មះក្ជាបរហ្ើយគឺថាមិនមនអេ៊ីសងស័យរទ រយើងបានក្បឹងវក្បង

15

កនុងកា បញ្ញជក់ រហ្ើយនិងកាត់បនថយបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី៥២៧ រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយអនកជំ្ញវដេ

16

បានរសនើកនុងឆ្នំ២០១១ ជារិរសសរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២ ទំងអស់រ្ះ។ ឥ ូវរនះ រយើងបានកាត់បនថយ

17

បញ្ជ ៊ីរ្ះ គឺថារ៊ីចំនួន៥២២ គឺកាត់បនថយរក្ចើនជាង៩០ភាគ យឯរលះ។ រហ្ើយរ៊ីសបាដហ្៍មករនះ

18

រយើងបានរសនើរ ើងវតចំនួនក្បាំមួយថម៊ីវតប៉ារល
ណ ះ

19

សាកស៊ីវតប៉ារល
ណ ះរទ។

20

រហ្ើយនិងរយើងបានទទួេចំនួនស បរសនើសំវត៤៣

ដូចវដេបានបញ្ញជក់រៅកនុងរសចកដ៊ីសរងខបវដេរយើងបានដាក់រ្ះ

គឺថារយើងនឹងរសនើវតរដើម-

21

បណដឹង វតសាកស៊ី រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយអនកជំ្ញវដេរយើងគិតថាមនសា ៈសំខាន់កនុងកា

22

បងាាញភសតតា
ុ ងអំរ៊ីក្ទឹស៊ីដ
ដ ស
៏ ំខាន់ បស់រយើងខាំ។
ុ
រហ្ើយរយើងបានរសនើវតមួយកនុងចំរលមអនកទំងអស់

23

រ្ះ វដេថាគ្នត់មនសកខក
៊ី មមរិរសសវដេមិនអាចមនអនកលជំនួសបានរ្ះ។ ដូរចនះកា រេើកវេង

24

វតមួយគត់រ្ះ គឺថាអនកជំ្ញគឺថា 2-TCE-85 វដេរយើងរជឿជាក់ថាគឺមន អាចផដេស
់ កខ៊ីកមម

25

ជំ្ញ ប៉ាវនតវដេរយើងចង់សួ គ្នត់ រហ្ើយនិងជំទស់គ្នត់ចំរពាះសកខ៊ីកមម បស់គ្នត់ ចំរពាះមខ ធ៊ី.ស៊ី
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008930

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

67

1

ផងវដ ។ អាក្ស័យរៅរេើ របៀបវដេសាេក្កមរៅកនុងរ ឿង០០២/០១ ចាត់ទកភសតតា
ុ ងវដេរសនើរ ើង

2

រដាយអនកជំ្ញ 2-TCE-85 រ្ះ ក្បវហ្េជារយើងអាចនឹងដកសំរណើ បស់រយើង រហ្ើយនិង --របើកនុង

3

ក ណ៊ីវមនរ្ះគឺរយើងនឹងជូនដំណឹងរៅអងគជំនំជក្មះរៅតាមរ្ះ ប៉ាវនតគឺជាកា រេើកវេងវតមួយគត់

4

វដេអាចមនរៅដំលក់រនះ។

5

ជំ្ញរៅរ ើយរទរៅររេរនះ។

6

ខាម
ំុ ិនមនឆនទៈកាត់បនថយបញ្ជ សា
៊ី កស៊ីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី

និងអនក

[១៤:០៨:៣៦]

7

រៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០១

អងគជំនំជក្មះបានយេ់ក្សបសាដប់សកខ៊ីកមមអំរ៊ីសាកស៊ីបួន ូបវដេរសនើ

8

រ ើងរដាយក្កុមរមធាវលកា ពា កដទ
៊ី ង
ំ អស់។ រហ្ើយរដាយរយើងចាំ ដូចចំណចរនះ រយើងជំ ញឲ្យអងគជំនំ

9

ជក្មះទទួេសាគេ់ អនញ្ញាតឲ្យសាកស៊ី រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី អនកជំ្ញ បស់រយើងរសនើសំ រដើមប៊ីរប់ប

10

ញ្ជូ េរៅតាមអេ៊ីវដេជាជំហ្ បស់រយើងវដេបានរេើករ ើងរ៊ីខាងរដើមរ្ះ។

រយើងក៏មនមតិបវនថម

11

ទក់ទងវដ ទក់ទងរៅនឹងសំរណើសាកស៊ី បស់រយើង រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីនិងអនកជំ្ញកដ៊ី។ ជាបឋមខាំុ

12

បានបញ្ញជក់ ួចរហ្ើយរ៊ីក្រឹកមិញរនះ គឺរដាយសា ថា សាកស៊ីរ៊ី វដេមនអាយរក្ចើនរហ្ើយរ្ះ គឺថា 2-

13

TCW-923 រហ្ើយនិង 2-TCW-946 រ្ះ។

14

ចំណចទ៊ី២ ទក់ទងរៅនឹងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរ៊ី រៅកនុងបញ្ជ ៊ី បស់រយើងគឺ 2-TCCP-242

15

រហ្ើយនិង 2-TCCP-246 រយើងសូមបំភឺថា
ល រយើងបានរសនើឲ្យអនកទំងរ៊ី រនះរធេើសកខក
៊ី មមកនុងសមតថភារជា

16

សាកស៊ី រហ្ើយមិនវមនកនុងឋានៈជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរ្ះរទ។ ដូរចនះរៅកនុងបញ្ជ ៊ីថ៊ីវម ដេមន ហ្សស

17

្មរ្ះ រយើងខាំយ
ុ េ់ថា 2-TCCP-242 និង 246 ឲ្យ កេនូវ ហ្សស្មដវដេ។

18

[១៤:១០:១៩]

19

ចំណចមួយរទៀត រយើងបានរសនើអក
ន ជំ្ញ 2-TCE-96 វដេក្តូវឲ្យចាត់តាង
ំ ឲ្យរក្បើជា ហ្សស-

20

្ម 2-TCW-101។ អាចនឹងជាកា យេ់ខស បស់ខំាុ អងគជំនំជក្មះអាចរជឿថា សំរណើ បស់រយើងរនះ

21

គឺកនុងឋានៈជាសាកស៊ី ប៉ាវនតរយើងបានរសនើយ៉ាងចាស់ថា 2-TCE-96 ជាអនកជំ្ញ មិនវមនជាសាកស៊ីរៅ

22

កនុងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីថ៊ី ម បស់រយើងរ្ះរទ។ រហ្ើយទក់ទងរៅនឹងសំរណើវដេរយើងបានរសនើសំឲ្យ ហ្សស្ម

23

រ្ះ គឺអ៊ីជា
េ សំរណើ បស់រយើង មិនវមនកំហ្សឆគងរ្ះរទ។ រនះជាគំនិតទូរៅ។

24

ឥ ូវរនះ ខាំក្ុ ត ប់រៅនឹងកា រឆលើយតប បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ វដេបានដាក់ រដាយមិន

25

មនហ្តថរេខា ួម បស់សហ្ក្រះរជអាជាាអនត ជាតិរទ ជារិរសសគឺសាកស៊ី 2-TCW-831, 2-TCWក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008931
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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1

878 និង 2-TCW-951។ ចំណចវដេខារំុ េើករ ើងទំងរនះ គឺថាទក់ទងរៅនឹងកា បំភឺ ល ខាំយ
ុ េ់ថា កា

2

ជំទស់វដេរយើងបានឮមកដេ់ររេរនះ វដេរធេើរ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ គឺមិនមនកា គ្នំ

3

ក្ទរ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាាអនត ជាតិរទ។ របើខំប
ាុ ញ្ញជក់ខស ខាំស
ុ ូមឲ្យរធេើកា វកតក្មូវខាំផ
ុ ង។

4

រលាកក្បធាន ដូរចនះខាំរ
ុ ិនិតយរឃើញថា សហ្រមធាវលជាតិ បស់ខំាុ ខាំបា
ុ នរិភាកេរេើខលឹមសា សា

5

ធាត រហ្ើយខាំច
ុ ង់រិភាកេជាដំបូងជាមួយអងគជំនំជក្មះអំរ៊ីកា រ ៀបចំទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះ

6

កនុងកា កំណត់ ហ្សស្ម បស់រួកគ្នត់។

7

[១៤:១២:១៥]

8

ជាបញ្ញាដំបូង

គឺថារយើងបានរសនើមង
ត រហ្ើយមតងរទៀត

ឲ្យមនសកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីទង
ំ រនះ

9

រហ្ើយនិងកនុង ូបភារក្បហាក់ក្បវហ្េ។ តាមរិត រយើងបានរធេើសំរណើមិនតិចជាងក្បាំមួយរទ គឺទក់

10

ទងនឹង 2-TCW-831 រ្ះរដាយរប់បញ្ចូ េទំងរៅកា បងាាញរ៊ីសាកស៊ីបញ្ញជក់អំរ៊ីអតតច ិតកូនកត៊ី បស់

11

ខាំផ
ុ ងវដ ។ រៅកនុងកា រធេើទ ៊ីក
ហ ណ៍បញ្ច ប់កនុងកា រដញរដាេកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០១ គឺថារយើងបានបញ្ញជក់

12

រ្
ម ះ បស់គ្នត់៤៤ដង, ២៨ដងចំរពាះសាកស៊ី 2-TCW-831 រហ្ើយ១១ដងចំរពាះសាកស៊ី 2-TCW-878

13

រហ្ើយនិងក្បាំដងសក្មប់សាកស៊ី 2-TCW-951។ ប៉ាវនតរយើងកត់សមគេ់រឃើញថា មិនបានកំណត់រអ
៊ី តត

14

សញ្ញាណរៅកនុងសវ្កា សាធា ណៈរ្ះរទ។

15

រ ឿងកត៊ី០០២/០១ ឲ្យរៅសាធា ណជនរប់ យ្ក់ រហ្ើយនិងសា រ័តម
៌ នដ៏ទេ
ូ ំទូលាយ រហ្ើយនិង

16

អនកតាមដានតលាកា ផងវដ ។

17
18

រហ្ើយជារិរសសរៅកនុងរសចកដ៊ីសននិដាឋនបិទរៅកនុង

[១៤:១៣:៣០]
រយើងក៏បានកត់សមគេ់ថា អងគជំនំជក្មះក៏បានកត់ក្តាក្បតិចា ឹក អំរ៊ីរសចកដ៊ីសននដា
ិ ឋ នបញ្ច ប់កា

19

រដញរដាេ បស់រយើងជាសាធា ណៈ រហ្ើយរដាយមិនមនរកាសេបរ្
ម ះ បស់រួករគផង។ ដូរចនះ

20

អងគជំនំជក្មះគបប៊ីវតអនញ្ញាតឲ្យសាកស៊ីទង
ំ ប៊ីរនះកំណត់រ៊ីអតតសញ្ញាណរហ្ើយ រដើមប៊ីឲ្យ កេទករៅជា

21

កំណត់ក្តាសាធា ណៈដវដេ។ រហ្ើយរយើងសូមបញ្ញជក់ថា រ ឿងកត៊ី០០២ ក្តូវបានបំវបកន៊ីតិ វិធ៊ីរៅជា

22

សវ្កា ដាច់ៗរដាយវ ក។ ដូរចនះរ ឿងកត៊ី០០២ រនះក្តូវបានចាត់ទកថា “ជាឧបក ណ៍រ ៀបចំសវ្

23

កា ” ដូរចនះរ ឿងកត៊ី០០២ រៅវតសវ្កា វតមួយ រហ្ើយរយងរៅ កសាកស៊ីទង
ំ អស់រនះ រដាយរហ

24

រ្
ម ះ បស់គ្នត់ ប៉ាវនតមិនក្តូវរហ ហ្សស្ម បស់គ្នត់រទ រៅកនង
ុ ររេរ៊ីរនះតរៅ។ រហ្ើយមិនមន

25

រគ្នេ-កា ណ៍ រគ្នេបំណងថ្នកា កា ពា ទក់ទងរៅនឹងសវតថិភារ បស់គ្នត់កនង
ុ កា កេ ហ្សស្ម
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008932

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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1

រ្ះរទ។ រហ្ើយកូនកត៊ី បស់រយើង រដើមប៊ីធា្សិទាិ បស់កន
ូ កត៊ី រហ្ើយនិងយតតិធម៌ ក្តូវរហគ្នត់ចំរ្
ម ះ

2

មិនក្តូវរហ ហ្សស្មរទ។

3

រលាកក្បធាន គឺថាកា កំណត់អតតសញ្ញាណសាកស៊ីហ្ឹង
ន រគបានដឹងរហ្ើយ រហ្ើយក៏សំខាន់ដេ់

4

សាធា ណជនរ្ះវដ ។ រហ្ើយរៅកនុងរសចកត៊ីសននិដាឋនបញ្ច ប់រៅកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០១ រ្ះ។ រហ្ើយ

5

រដាយរហ្តវតកា រក្បើ ហ្សស្ម

6

រហ្ើយសំអនញ្ញាតឲ្យសហ្រមធាវលជាតិរដើមប៊ីរឆលើយតបរៅហ្នឹងសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិកនុងសវ្កា សា

7

ធា ណៈ រហ្ើយនិងរយងរៅ កសាកស៊ីប៊ី ូប រហ្ើយនិងសាកស៊ីបួន ូបវដេរេើករ ើងខាងរដើមរនះឲ្យរហ

8

ឲ្យរ្
ម ះចំៗ រដាយមិនចាំបាច់រហជា ហ្សស្មរ្ះរទ។ ដូរចនះ សូមតលាកា អនញ្ញាត។ សូមអ គ

9

ណ។

10

[១៤:១៥:៤៥]

11

រលាក សួន វិសាេ៖

12

ជាបឋមសូមរគ្ន រតលាកា

គឺមិនបរក្មើផេក្បរយជន៍ដេ់កន
ូ កត៊ី បស់ខំាុ

អងគជំនំជក្មះទំងមូេ។

និងយតតិធម៌រ្ះរទ

ខាំបា
ុ ទសូមរឆលើយតបរៅនឹងកា បតឹង

13

ជំទស់រៅរេើសាកស៊ីវដេក្កុមរមធាវល បស់រយើងខាំបា
ុ នដាក់ជូនអងគសវ្កា រដើមប៊ីរិនិតយ

14

រដើមប៊ីមករឆលើយបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា ។ សាកស៊ីទង
ំ រ្ះ ដូចសហ្ភាតា បស់ខំបា
ាុ នជក្មបជូនមក

15

រហ្ើយគឺថា មនសាកស៊ីវដេក្រះរជអាជាាជំទស់មន 2-TCW-831 និង 2-TCW-878 និង 2-TCW-

16

951 និងចងរក្កាយបំផតរនះគឺ 2-TCW-962។ ទក់ទងនឹងចំណចរនះ ជាដំបូងខាំស
ុ ូមកត់សមគេ់ថា

17

កា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ--

18

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

19
20
21
22

និងរកាះរហ

សូមអភ័យរទសរលាកក្បធាន។ រហ្ើយខាំឲ្
ុ យមនរសចកត៊ីសរក្មចសំរណើ បស់ខំម
ាុ ិនឲ្យរក្បើជា
ហ្សស្មរទ

សូមតលាកា អនញ្ញាតឲ្យសហ្ភាតា បស់ខំរាុ ក្បើរ្
ម ះ បស់សាកស៊ីរ្ះជំនួស ហ្សស-

្មបាទ។
[១៤:១៧:១០]

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន)

23
24

[១៤:២៥:៥៧]

25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008933
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
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1

បាទ ឥ ូវរនះអងគជំនំជក្មះយេ់ក្រម និងអនញ្ញាតឲ្យភាគ៊ីរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា អាច

2

រក្បើក្បាស់ ហ្សស្ម ឬក៏រក្បើក្បាស់្ម បស់សាកស៊ីវដេមនបញ្ញាជំទស់គ្ននអមាញ់មិញរនះរៅកនុង

3

សវ្កា ជាសាធា ណៈរនះ។ សូមអរញ្ជ ញ
ើ !

4

រលាក សួន វិសាេ៖

5

ជាបនដរនះរដាយសា រយើងខសបរចចករទសបនដិចបនដួច អ៊ីចឹងខាំបា
ុ ទសូមរធេើកា រឆលើយតបបនដរដាយ

6

រក្បើរ្
ម ះចំវតមដង។

7

កនុងតលាកា រនះគឺ ទ៊ី១ គឺសរមដច រហ្ង សំ ិន, រហ្ើយទ៊ី២ សរមដច ជា ស៊ីម, ទ៊ី៣ ឯកឧតដម អក បន

8

រឈឿន។ ទក់ទងចំណចរនះជាដំបូងខាំស
ុ រងកតរឃើញថា កា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ មិន

9

មនមូេដាឋនចាប់ចាស់លាស់ រដើមប៊ីមិនឲ្យសាកស៊ីទង
ំ រ្ះមកបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា រ្ះរទ ទំង

10

ចាប់ជាតិ និងចាប់អនដ ជាតិ។ រដាយក្គ្នន់វតសំអាងរៅរេើថា សាកស៊ីទង
ំ រ្ះមនតួ្ទ៊ីសខា
ំ ន់រៅ

11

កនុងរជ ដាឋភិបាេ។

12

ទក់ទងរៅនឹងតំវណង បស់សាកស៊ីទេ់វតរសាះ។ កតាតសំខាន់រ្ះគឺថា សាកស៊ីទង
ំ រ្ះបានដឹង បានឮ

13

នូវក្រឹតិកា
ត ណ៍្្ទក់ទងរៅនឹងរ ឿងកដ៊ីវដេជាចំវណកមួយកនុងកា វសេង កកា រិត

14

ជន ងរក្គ្នះក៏ដូចជាជនជាប់រចាទ។

15

រ្ះមកផដេ់សកខ៊ីកមមជារក្ចើនដងមករហ្ើយ

16

រេ់បញ្ញា្្វដេរកើតរ ើងរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយចាប់តាង
ំ រ៊ីឆ្នំ១៩៧៥ ហ្ូតមកដេ់ឆ្នំ

17

១៩៧៩។ ជារិរសសសកមមភារ បស់រួកគ្នត់វដេធាលប់បានរធេើជាកមមភិបាេរៅភូមិភាគបូពា៌ រហ្ើយ

18

រក្កាយមកបាន ត់រគចរៅក្បរទសរវៀតលមរដើមប៊ីបរងកើតចេ្តសូថ្ផទកនុង និង ួមគ្ននផដួេ ំេំ បបកមពុ

19

ជាក្បជាធិបរតយយ។ និយយឲ្យខល៊ីរៅកា រកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីមករឆលើយបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា

20

មិនទក់ទងរៅនឹងមខតំវណង បស់សាកស៊ីរៅកនុងជួ បស់រជ ដាឋភិបាេ្ររេបចចប
ុ បននរ្ះរទ។

21
22

ដូរចនះសាកស៊ីវដេសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិបានជំទស់កនុងកា រកាះអរញ្ជ ើញមកបំភឺ ល

តាមចាប់កា រសនើសំរកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីមកបភលឺរៅចំរពាះមខតលាកា

គឺមិន

និងយតតិធម៌ជូន

ដូចអងគសវ្កា ក្ជាបក្សាប់រហ្ើយរយើងខាំបា
ុ នរសនើសំសាកស៊ីទង
ំ
រដើមប៊ីបញ្ញជក់ឲ្យរឃើញថាសាកស៊ីទង
ំ រ្ះរិតជាបានដឹងនូវ

[១៤:២៨:៥០]
តលាកា ជាទ៊ីរគ្ន រ!

របើនិយយតាមផលូវចាប់ វិញ

ជនក្គប់ ូបក្តូវទទួេបានភាររសមើគ្ននរៅ

23

ចំរពាះមខចាប់។ រនះមនន័យថា កា អនវតតចាប់ក្តូវរគ្ន រ ឬអនវតតដូចៗគ្នន មិនថាជនរ្ះមនឋានៈ

24

មនតួ្ទ៊ីអក
ន ក្ក ឬអនកមនរៅកនុងសងគមរ ើយ។ រេើសរ៊ីរនះគ្នមនបញ្ាតិល
ត
មួយទំងរៅកនុងចាប់ជាតិ

25

ឬចាប់អនដ ជាតិ ឬក៏ វិធានថ្ផទកនុងថ្នអ.វ.ត.ក វដេអនញ្ញាតឲ្យសាកស៊ីមនជរក្មើសអាចផដេ់ចរមលើយជា
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008934

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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1

លាយេកខណអ
៍ កស រៅនឹងសំណួ រដាយគ្នមនវតតមន បស់រៅក្កមរ្ះរទ។ រហ្ើយជំនួសរដាយកា ផដេ់

2

សកខ៊ីកមមតាមកា ជាលាយេកខណ៍អកស ។ តាមរិត រៅកនុងក្កមន៊ីតិ វិធ៊ីក្រហ្មទណឌនិង វិធានថ្ផទកនុង សាកស៊ី

3

អាចរឆលើយសំណួ រៅកនុងទក្មង់ជាលាយេកខណ៍អកស បាន ក្បសិនរបើសាកស៊ីទង
ំ រ្ះគ ឬថលង់។ ចំណច

4

រនះមនបញ្ញជក់យ៉ាងចាស់រៅកនុងមក្តា ៣៣១ ថ្នក្កមន៊ីតិ វិធ៊ី។ រហ្ើយសាកស៊ីអាចរឆលើយរៅនឹង សំណួ

5

ជាទក្មង់អកស បានេះក្តាវតសាកស៊ីរ្ះ គ ឬថលង់។ រទះជាកនុងសាថនភារវបបរនះក៏រដាយ សំណួ រនះ

6

ក្តូវសួ រៅសាកស៊ីរៅចំរពាះមខក្បធានអងគជំនំជក្មះ រហ្ើយផដេ់ជូននូវសំណួ ទំងរ្ះរៅសាកស៊ីតាម

7

យៈក្កឡាបញ្ជ ។
៊ី ទក់ទងចំណចរនះ ក្បសិនរបើរយើងរិនិតយរមើេឲ្យបានចាស់ បចចប
ុ បននរនះ សាធា ណ

8

ជនទូរៅក៏បានដឹងចាស់ថាសាថនភារសខភារ បស់សាកស៊ីទង
ំ ប៊ី ូបខាងរេើរនះមនេកខណៈេាក្បរសើ

9

រហ្ើយគ្នមនសាកស៊ីលមនក់មនជំងឺគ ឬថលង់រ្ះរទ។ រហ្តរនះវាមិនមនមូេដាឋនចាប់រដើមប៊ីអនញ្ញាត

10

ឲ្យសាកស៊ីទង
ំ រ្ះរឆលើយរៅនឹងសំណួ ជាលាយេកខណអ
៍ កស ជំនួស

11

មខតលាកា ដូចកា រសនើសំ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិរ្ះរទ។

12
13

រដាយកា ផដេ់សកខ៊ីកមមរៅចំរពាះ

[១៤:៣០:៥០]
ចំណចមួយរទៀត

ចំរពាះរហ្តផេវដេសហ្ក្រះរជអាជាាវដេបានរេើករ ើងរដាយអះអាង

14

ទក់ទងរៅនឹងកា ប៉ាះពាេ់ដេ់តួ្ទ៊ី បស់សាកស៊ីក្បសិនរបើសាកស៊ីមករឆលើយ រដាយសា វតសាកស៊ីមនតួ

15

្ទ៊ីជាន់ខពស់រៅកនុងរជ ដាឋភិបាេរ្ះមិនវមនជាកា ក្តឹមក្តូវរទ។

16

ចំរពាះមខតលាកា អាចជួយដេ់កា បំររញកាតរេកច
ិ ចជាសាកស៊ីកនុង្មជារេ ដឋវខម ។ កនុងកា រគ្ន រ

17

ចាប់ និងកា ចូេ ួមចំវណកកនុងកា កសាងសងគមជាតិដូចមនវចងរៅកនុង ដឋធមមនញ្ាថ្នក្រះរជាល-

18

ចក្កកមពជា
ុ
មក្តាទ៊ី៤៩។ រដាយរហ្តថាដំរណើ កា ជំនំជក្មះកដ៊ីរៅកនុងតលាកា រនះ គឺជាវផនកមួយដ៏

19

សំខាន់កនុងកា វកទក្មង់ចាប់ និងក្បរ័នយ
ា តតិធម៌រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។ កាតរេកិចចទង
ំ រនះអាចរមើេ

20

រឃើញថាមនតថ្មលក្តវដតរៅកនុងរ ឿងកដ៊ីរនះ រ៊ីរក្ពាះសូមប៊ីវតតំលងរស្តសតវដេមនតំវណងជាន់ខពស់រៅ

21

កនុងរជ ដាឋភិបាេក៏ចូេមករឆលើយបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា ផងវដ ។ រេើសរ៊ីរនះ រនះជាគំ ូេស
ា ក្មប់

22

ក្បជារេ ដឋវខម

23

តលាកា ។

និងសងគមជាតិទង
ំ មូេកនុងកា រគ្ន រចាប់

តាមរិត

កា ផដេស
់ កខ៊ីកមមរៅ

និងធា្ឲ្យបាននូវឯករជយភារ បស់

24

តាមទសសនៈ បស់ខំគ
ាុ ឺថា កា ផដេ់សកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ី វាមិនជាប់ទក់ទងរៅនឹងមខតំវណង

25

បស់សាកស៊ីរៅកនុងរជ ដាឋភិបាេ រហ្ើយររេរនះសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិកម
៏ ិនបានបងាាញឲ្យរឃើញថា
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008935

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

72

1

ក្បសិនរបើសាកស៊ីទង
ំ រ្ះមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅចំរពាះមខតលាកា

2

គ្នត់រ្ះរ ើយ។ និយយរដាយក្តង់រៅ សំរណើរនះគួ វតរផដើមរចញរ៊ីសាកស៊ីផ្ទទេ់ រ៊ីរក្ពាះមនវតសាកស៊ី

3

រទវដេដឹងថា ក្បសិនរបើគ្នតមកផដេ់សកខក
៊ី មម វាអាចប៉ាះពាេ់ដេ់កិចកា
ច
បស់គ្នត់។ ដូរចនះកា ជំទស់

4

រនះមិនគួ សហ្ក្រះរជអាជាារេើករ ើងរ្ះរទ។

5

វាមនកា ប៉ាះពាេ់ដេ់កិចកា
ច
បស់

[១៤:៣២:៥៤]

6

រេើសរ៊ីរនះ ក្បសិនរបើតលាកា រកាះរហសាកស៊ីទង
ំ រ្ះ រហ្ើយសាកស៊ីមិនក្រមចូេខលួនតាមកា

7

រកាះរហ បស់តលាកា

8

ហាក់ដូចជាសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិមនរចត្ចាស់លាស់កនុងកា មិនឲ្យសាកស៊ីទង
ំ រ្ះមករឆលើយបំភឺ ល

9

រៅចំរពាះមខតលាកា ជាជាងរហ្តផេថ្នកា ជំទស់។

10

កនុងមក្តា៣២៧

វិធានកា ចាប់ក្តូវវតអនវតតដូចសាកស៊ីរផសងៗរទៀត។

ជា ួមកា ជំទស់រនះ

ថ្នក្កមន៊ីតិ វិធ៊ីក្រហ្មទណឌបានផដេ់សិទាឲ្
ិ យភាគ៊ីកនុងកា ជំទស់រៅនឹងសាកស៊ី

11

ក្បសិនរបើសកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីមិនរឆលើយតបរៅនឹងកា វសេង កកា រិត។

12

សាកស៊ីរនះអាចផដេ់សកខ៊ីកមមសំខាន់បំផតកនង
ុ ចំរលមសាកស៊ីដថ្ទរទៀតវដេបានរសនើសំឲ្យរកាះអរញ្ជ ើញ

13

ចូេខលួនមកបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា កនុងសំណំរ ឿង០០២/២

14

យតតិធម៌រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងរដើមប៊ីបរងកើតក្ទឹស៊ីកា
ដ ពា បស់រយើងខាំ។
ុ

15

ផទយ
ុ រ៊ីរនះ

ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា

ទក់ទងនឹងកា វសេង កកា រិត

និង

[១៤:៣៣:៥៧]

16

រដាយវ ក សាកស៊ីសរមដច រហ្ង សំ ិន អាចផដេ់សកខ៊ីកមមយ៉ាងចាស់លាស់នូវរេ់បញ្ញា្្

17

រដាយរហ្តថា គ្នត់ជាកមមភិបាេមួយ ូបរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ អងគរហ្តទំងរ្ះ ួម

18

មនកា បះរបា ថ្នរយធារៅកនុងភូមិភាគបូពា៌ និងតួ្ទ៊ី បស់ រសា ភឹម និងកមមភិបាេរផសងៗរទៀត។

19

កា ចងសមព័នភា
ា រ វាងភូមិភាគពាយ័រយ ជាមួយនឹងក្កុមក្បឆ្ំ ង ជាមួយនឹង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

20

ជរមលះក្បដាប់អាវធជាមួយក្បរទសរវៀតលម និងរគ្នេបំណងយ៉ាងយូ មករហ្ើយសក្មប់ បស់រវៀត

21

លមកនុងកា ក្បឆ្ំងរៅនឹង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

22

ចំណចមួយរទៀតទក់ទងរៅនឹងកា ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិរវៀតលមរៅភូមិភាគបូពា៌,

23

ក្រឹតិកា
ត ណ៍រេើជនជាតិចាមរៅភូមិភាគបូពា៌,

24

វដេក្តូវអនវតតរៅតាមតំបន់រផសងៗរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយវដេបានដាក់រចញ។

25

កា របាសសមាតថ្ផទកនុង

និងវផនកា ួមរផសងៗរទៀត

[១៤:៣៤:៥៨]
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008936

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

73

1

ដូចគ្ននរនះវដ សាកស៊ីសរមតច ជា ស៊ីម, ឯកឧតតម អក បនរឈឿន ក៏អាចផដេ់សកខ៊ីកមមដ៏មនសា

2

ៈសំខាន់បំផតទក់ទងនឹងអងគរហ្ត វដេបានជក្មបជូនខាងរេើ រដាយរហ្តថារួកគ្នត់មនឋានៈ និង

3

តួ្ទ៊ីក្បហាក់ក្បវហ្េគ្នន។

4

ដូរចនះ កា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា រយើងខាំស
ុ រងកតរឃើញថា មិនមនវតខាម
ំុ ន ក់រទវដេ

5

រិចា លរឃើញថា សាកស៊ីទង
ំ ប៊ីមនសា ៈសំខាន់។ ប៉ាវនតសហ្ក្រះរជអាជាាអនត ជាតិក៏មិនបានចះហ្តថ

6

រេខារេើកា ជំទស់រ្ះវដ ។ រេើសរ៊ីរនះ អត៊ីតសហ្ក្រះរជអាជាា ក៏បានគ្នំក្ទជំហ្ បស់រយើងខាំុ

7

រហ្ើយរដើមប៊ីរកាះរហសាកស៊ីទង
ំ រ្ះមករឆលើយបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា ។ តាមញ្ាតិម
ត ួយវដេរធេើរ ើង

8

រដាយគ្នមនសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិចូេ ម
ួ រៅកនុងឆ្នំ២០១០។

9

ដូចគ្ននរនះវដ រៅក្កមអនត ជាតិរ៊ី ូបថ្នអងគបរ បានបរញ្ច ញរយបេ់ក្សរដៀងគ្នន -- ផទយ
ុ គ្នន

10

(សូមរទស) រៅកនុងសាេក្កមមួយថា កា មិនរកាះរហសាកស៊ីទង
ំ រ្ះ និងសាកស៊ីរផសងរទៀតរៅកនុង

11

សាថនភារក្សរដៀងគ្នន

12

ឯកសា D314/1/12។

13

អាច ំរលាភបំពានរេើរគ្នេកា ណ៍ទទួេបានកា កាត់កត៊ីក្បកបរដាយយតតិធម៌,

[១៤:៣៦:១៩]

14

ចំរពាះសាកស៊ី ប៉ាេ សារ ឿន ç ឯកឧតតម ប៉ាេ សារ ឿន វដេសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិបានរេើក

15

រ ើងថាកា រសនើសំរកាះអរញ្ជ ើញចូេខលួនមករកាះបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា រនះ មនេកខណៈយឺត រហ្ើយ

16

មិនអាចទទួេយកបាន។ កា ជំទស់ របៀបរនះ គឺផយ
ទុ ទំងក្សុងរៅនឹងរគ្នេកា ណ៍ចាប់វដេមន

17

វចងរៅកនុងក្កមន៊ីតិ វិធ៊ីក្រហ្មទណឌ គឺមក្តា៣២១ វដេបញ្ញជក់់យ៉ាងចាស់ថា “ភាគ៊ីទង
ំ អស់មនរស ល

18

ភារររញរេញកនុងកា ផតេ់ភសតតា
ុ ង”។ ចំណចមួយបវនថមរទៀត គឺមក្តា៣៣៤ វដេបញ្ញជក់យ៉ាង

19

ចាស់អំរ៊ីកា ដាក់ភសតតា
ុ ង បានវចងយ៉ាងចាស់ថា “ភាគ៊ីទង
ំ អស់អាចដាក់ភសតតា
ុ ងជូនតលាកា ដរប

20

ល តលាកា មិនទន់បិទកា សួ រដញរដាេ”។ ដូរចនះកា ដាក់ភសតតា
ុ ងថម៊ីរនះ បងាាញឲ្យរឃើញថា ក្កុម

21

រមធាវល បស់រយើងខាំម
ុ នមូេដាឋនចាប់ចាស់លាស់ រដើមប៊ីដាក់ភសតតា
ុ ងថម៊ីជូនអងគសវ្កា

22
23

រដើមប៊ីវសេង

កកា រិត និងយតតិធម៌ជូនអងគសវ្កា ក៏ដូចជាជន ងរក្គ្នះ ក៏ដូចជាជនជាប់រចាទ។
ស បរសចកត៊ីមក រដាយរហ្តថាខាំម
ុ នមូេដាឋនចាស់លាស់ សំអាងយ៉ាងចាស់លាស់ថា សាកស៊ី

24

វដេបានរេើករ ើងទំងបួន

គឺមនសា ៈសំខាន់កនុងកា វសេង កកា រិត

និងគ្នំក្ទក្ទឹស៊ីកា
ត ពា បស់

25

រយើងខាំ។
ុ កា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាមិនមនមូេដាឋនចាស់លាស់។ រយើងមនកា រកាះអរញ្ជ ើញ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008937

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

ប៉ាវនតមិនបានទទួេរជាគជ័យ។

74

1

រសនើសំរកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីជារក្ចើនដង

2

ទំងអស់រនះមនកា គ្នំក្ទរ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាាអនត ជាតិ រៅក្កមអនត ជាតិថ្នអងគបរ

3

រេើរគ្នេកា ណ៍រសមើភារគ្ននចំរពាះមខចាប់ និងកា ជំនំជក្មះកត៊ីក្បកបរដាយយតតិធម៌ វដេធា្រដាយ

4

ចាប់ជាតិនិងអនត ជាតិ

5

រហ្ើយយេ់ក្រមទទួេសំរណើ បស់ខំាុ រដើមប៊ីរកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីទង
ំ ប៊ីមកចូេបំភឺរល ៅចំរពាះមខតលាកា

6

រដាយកត៊ីអនរក្គ្នះ និងតាមចាប់។ សូមអ គណ។

7

[១៤:៣៨:២៧]

8

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9
10
11
12
13
14
15

រហ្ើយរដាយសា វតកា រសនើសំ
និងរដាយវផាក

រយើងខាំរុ សនើសំឲ្យតលាកា បដិរសធកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ

បាទ អ គណ។ រហ្ើយជាបនតរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផតេ់រវទិការៅក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក
រខៀវ សំផន។
រលាក គង់ សំអន៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគសវ្កា ។ សូមរគ្ន រភាគ៊ី និងសាធា ណជន
វដេមនវតតមនរៅទ៊ីរនះផងវដ ។
ជាបនតខំបា
ាុ ទសូមរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ថ្នកា ជំទស់ បស់ក្កុមរមធាវលរលាក រខៀវ សំផន
រដាយសហ្ក្រះរជអាជាា

និងសហ្រមធាវល្ម
ំ ខ។

ទក់ទងរៅនឹងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមន

16

ហ្សស្ម 2-TCCP-237 ខាំស
ុ ូមរធេើកា វាយតថ្មលថា កា ទមទ ឲ្យមនកា រកាះមករឆលើយបំភឺជា
ល ថម៊ី

17

មតងរទៀតរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា និងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ី វាជាកា ហ្ួសររេរៅរហ្ើយ។ រដាយ

18

រហ្តថា សាកស៊ី ូបរនះក្តូវមករឆលើយបំភឺតា
ល ង
ំ រ៊ីកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ រម៉ាះល ក៏ប៉ាវនដរលាកបានបដិរសធ

19

កា រឆលើយបំភឺ ល រដាយរហ្តថារលាកទមទ ឲ្យមនវិធានកា កា ពា ចំរពាះខលួន។ រៅររេរ្ះ អងគជំនំ

20

ជក្មះបានរិភាកេអំរ៊ី វិសាេភារថ្នសំណំរ ឿង០០២/០១ វដេមនខលឹមសា ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា ចង់មក

21

រឆលើយបំភឺ ល បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ។ ខាំស
ុ ូមបងាាញជូនឯកសា E305/7.1.3 កនុងរេខ ERN

22

ជាភាសាវខម 00992527 និងជាភាសាអង់រគលស 00986485។ ខាំស
ុ ម
ូ អានជូននូវខលឹមសា សរងខបវដេ

23

មនន័យដូចតរៅ៖ “រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមនវតតមនរៅររេវដេ រខៀវ សំផន និង នួន ជា វថលង

24

សនទ កថានរយបាយ កនុងវខវិចិកា
ឆ
ឆ្នំ១៩៧៦ គ្នត់បានចូេ ួមវគគរ ៀនសូក្តនរយបាយជាមួយ តាភំ

25

រៅសាលារ ៀនមួយ ក-១២។ កនុងវខរមសា ឆ្នំ១៩៧៧ គ្នត់បានចូេ ួមកា ហ្េឹកហ្េឺននរយបាយ រដាយ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008938

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

75

1

ប៉ាេ រត, នួន ជា, រខៀវ សំផន រៅបូ លក៊ីឡា ភនំររញ។ រខៀវ សំផន វថលងសនទ កថាជាមួយ វដេគ្នត់

2

បានរិរណ៌្ចំណចសំខាន់ៗ្្ថ្នេបបំបាត់ខាលង
ំ ស៊ី ូងថ្ផទកនុង”។ បាទ សូមបញ្ច ប់។

3

[១៤:៤២:២៨]

4

ទក់ទងរៅនឹងចំណចសរងខបវដេសហ្ក្រះរជអាជាា ក៏ដូចជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីបានរេើក

5

ថាជា

អាចជាសកខ៊ីកមម បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ

គឺមនកំណត់រៅកនុង វិសាេភារថ្នសំណំ

6

រ ឿង០០២/០១

7

ឱកាសវដេរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ នឹងមកវថលងបំភឺរល ្ះ វាវេងជាប់ពាក់រ័នរា ៅនឹងសំណំរ ឿង

8

០០២/០២ រទៀតរហ្ើយ។ កនង
ុ ក ណ៊ីរនះ រយើងអាចយេ់រឃើញថា វាហ្ួសររេសក្មប់រដើមបណដឹង ដឋ

9

បបរវណ៊ី ូបរនះ មករធេើកា ផដេ់សកខ៊ីកមមមកជូនអងគជំនំជក្មះ។ រដាយរហ្តថា អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច

10

នូវកិចប
ច ំវបកន៊ីតិ វិធ៊ី វដេកក្មិតនូវ វិសាេភាររៅតាមសំណំរ ឿងន៊ីមួយៗ វដេមនសំណំរ ឿង០០២/

11

០១ និងសំណំរ ឿង០០២/០២ ួចរៅរហ្ើយ។

ួចរៅរហ្ើយ រហ្ើយវដេរយើងបានវិភាគរដញរដាេចប់សរេក្គប់រហ្ើយវដ ។ ដូរចនះ

12

ទ៊ី២ ទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីជំ្ញមួយ ូប វដេមន ហ្សស្ម 2-TCE-82។ ខាំបា
ុ នសាដប់កា

13

ផដេ់អំណះអំលង បស់តំលងសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិអំរ៊ីគណសមបតតិដ៏រេើសេប់ បស់អក
ន ជំ្ញ

14

ុ រមធាវលកា ពា រលាក
ូបរនះ ថាមនក្បរយជន៍សក្មប់ជូនដេ់អងគជំនំជក្មះរធេើកា រិចា ល។ ក្កម

15

រខៀវ សំផន សូមជំទស់ចំរពាះសាកស៊ីជំ្ញវដេរសនើរ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា និងសហ្រមធាវល្ ំ

16

មខ រដាយរហ្តថាសាកស៊ីជំ្ញ ូបរនះមិនមនគណវឌ្ឍិក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់រធេើជាអនកជំ្ញរហ្ើយវដេ

17

កា ងា បស់គ្នត់វដេតំលងសហ្ក្រះរជអាជាារេើកថាជារសៀវរៅមួយកាេ

18

រស អំរ៊ី -- ខាំស
ុ ូមអានចំណងរជើង រ្
ម ះរសៀវរៅរ្ះគឺ “រជនឌ្័ -របស វា៉ាយអូេិន យួ លង ឌ្ឹ វខម ូសស

19

៊ី : សដូ លស អហ្េ សឺវា៉ាយរវល ស្តហ្េម រដម៉ាូក្កាទិកកមពជា
លជម
ុ (Gender-Based Violence During the

20

Khmer Rouge Regime: Stories of Survivors from Democratic Kampuchea)” រដាយសា អតថ

21

បទរនះរម
ំ នជាភាសាវខម រទ។ ខាំស
ុ ូមជូន អងគជំនំជក្មះរមតាតរិនិតយរៅរេើខលឹមសា ថ្នអតថបទវដេ ស

22

រស រ ើងរដាយអនកនិរនា ូបរនះ រហ្ើយវដេតំលងសហ្ក្រះរជអាជាារសនើថាជាអនកជំ្ញរ្ះ។ វាជា

23

ឯកសា មួយវដេមនរេខកូដ

24

និទន សាដប់កា និទនរ ឿង បស់អក
ន វដេអនកនិរនារហថា ជារ ឿង បស់អក
ន ស់រសា
៊ី ល ប់ “សដូ លស អហ្េ

25

សឺវា៉ាយរវល (Stories of Survivors)”។ កនុងកា និទនរ ឿងរយើងរឃើញថាមនកា កត់ក្តា អាចជាកា

E3/2959

វដេគ្នត់បានស

កនុងអតថបទរនះវាជាអតថបទខល៊ីមួយវដេជាអតថបទក្បរភទ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008939

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

76

1

កត់ក្តារហ្ើយវដេអនកនិរនា ូបរនះអាចមិនបានចូេ ួមកនុងកា រធេើកំណត់ក្តាទំងក្សុងរទ។

2

អ៊ី? ដូចតំលងសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិបានរេើករហ្ើយ ថាមនកា ចូេ ួមរ៊ី និសិសត។ កា ចូេ ួមរ៊ី

3

និសសិត រនះមិនវមនជាកា សិកេេមាិតរៅរេើខលឹមសា “រជនឌ្័ -របស វា៉ាយអូេិន” ទំងក្សុងរទ គឺក្គ្នន់

4

វតរៅ សាដប់កា និទនរ ឿង រដាយកំណត់ថានិសសិតមនក់ក្តូវរៅសាដប់រ ឿងរ៊ីអក
ន វដេធាលប់មនបញ្ញាកនុង

5

សម័យ វខម ក្កហ្មចំនួនប៊ី្ក់។ អ៊ីចឹងគ្នត់រៅសាដប់ ឲ្យរគនិយយឲ្យសាដប់ គ្នត់ស រស កត់ទកនូវអេ៊ី

6

វដេ ជា រ ឿងនិទនរ្ះ។ រហ្ើយបានជារ ឿងរ្ះមក គ្នត់យកមកចងក្កងរបាះរមពជារសៀវរៅតូច

7

រនះ។ រហ្ើយ វដេកនុងរសៀវរៅរនះមន៥១ទំរ័ ក៏ប៉ាវនដវមនវទនរៅសទាវតជាវផនកនិទនរ ឿងទំងក្សុង

8

ភាគរក្ចើន។ រហ្ើយកា វិភាគ្្វដេមនរៅកនុងរសៀវរៅរនះមិនមនជាេកខណៈ វិភាគជាអនកជំ្ញ

9

រទ គឺក្គ្នន់វត ជាកា វបងវចកនូវក្បរភទសាច់រ ឿងរៅតាមរ ឿងន៊ីមួយៗវដេក្កុមនិសសិតក្បមូេបាន។

10

អ៊ីចឹង តថ្មលថ្ន កា សាដប់សកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីមនក់វដេតំលងសហ្ក្រះរជអាជាារេើកថាជាអនកជំ្ញ

11

រនះមិនខសអេ៊ី រ៊ីកា សាដប់នូវពាកយចចាមអារ៉ា មរទ រ៊ីរក្ពាះគ្នត់មិនបានរៅជួបជាមួយ មិនបានដឹងអំរ៊ី

12

ក្រឹតិកា
ត ណ៍រ្ះ ផ្ទទេ់ រហ្ើយររេរៅសមាសគ្នត់មន
ិ វមនជាអនកសមាសផ្ទទេ់គឺក្តូវសិសសជាអនករធេើ

13

រហ្ើយសិសសរ្ះយកមករធេើកា កត់ក្តា រហ្ើយយកមករ ៀប គ្នត់អាចក្តួតរិនត
ិ យនិងរធេើកា របាះរមព។

14

អារនះជាវផនកមួយវដេរយើងរឃើញថា គណភារជាអនក វិភាគ ជាអនកជំ្ញវាមនតថ្មលទបវដេអងគ

15

ជំនំជក្មះមិនគួ ចំលយររេអត់ក្បរយជន៍ ឬក៏ខជ៊ីខាជ រធេើឲ្យបាត់បង់ររេរវលារដាយសា វតកា សាដប់

16

នូវអនកជំ្ញ វដេរយើងមិនអាចចាត់ទកថាជាអនកជំ្ញរនះ។

17

រដាយសា

[១៤:៤៩:១៩]

18

រៅកនុងខលឹមសា ទំងក្សុង អងគជំនំជក្មះអាចរធេើកា រិនិតយរៅរេើខលឹមសា ទំងក្សុងរៅររេរក្កា

19

យ។ រហ្ើយខាំបា
ុ ទនឹងមិនរេើកចំណចទំងអស់រ្ះរទ ប៉ាវនដខំស
ាុ ូមរេើកឧទហ្ ណ៍ខល៊ីមួយវដេខាំបា
ុ ន

20

អានរៅកនុងសានថ្ដអនកនិរនា ូបរនះ រហ្ើយវដេសហ្ក្រះរជអាជាារេើកថាជាអនកជំ្ញរ្ះ។ រៅកនុង

21

ទំរ័ ១៤ រៅកនុងឯកសា វដេខាំបា
ុ នបងាាញជូនអមាញ់មិញ។ ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតអានជាភាសាអង់រគលស

22

កនុងទំរ័ ១៤ រហ្ើយវដេមនរេខ ERN 00421889 រៅកនុងកថាខណឌទ៊ី២ ថ្នទំរ័ រនះ៖

23
24
25

(អានភាសាអង់រគលស៖) “បវនថមរ៊ីរេើរនះរទៀត តាមសភាសិត បស់វខម ប សគឺជាក្រះ ចំវណក
ស្តសត៊ីវិញគឺជាក្កលត់សមួយ”។ (បញ្ច ប់កា អានភាសាអង់រគលស)
[១៤:៥០:៤២]
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008940

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤
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1

ខាំស
ុ ូមរេើកជូនថា កនុង្មជាវខម មនក់ ខាម
ំុ ិនវដេឮពាកយរសាលកវដេវខម និយយថា ប សគឺជា

2

ក្រះ រហ្ើយក្ស៊ីជាក្កលត់សរទ។ វាអាចជាកា យេ់ក្ច ំ ឬមួយយ៉ាងល។ ដូរចនះកា ឲ្យតថ្មល បស់

3

អនកជំ្ញវាជារ ឿងមិនអាចរធេើរៅបាន រដាយសា កក្មិតថ្នកា ផដេ់ជាេកខណៈជំ្ញរនះមិនមនេកខ

4

ណៈក្តឹមក្តូវ។ របើរយើងរៅពាកយវខម របើរយើងនិយយថា ប សគឺជាមស ក្បវហ្េជាធាលប់មន។ អា

5

រនះជា ខាំក្ុ គ្នន់វតសូមរេើកជូនជាេកខណៈខល៊ីមួយថា គណភារថ្នកា ស រស រសៀវរៅរនះវដេរយើងឲ្យ

6

តថ្មលថាជាអនកជំ្ញរ្ះ វាមិនអាចរៅ ួចរទ រដាយសា វាមនកក្មិតបំផត រហ្ើយអតថបទវដេស

7

រស រៅកនុងរនះក៏មិនមនេកខណៈជាកា វាយតថ្មលជាកា វិភាគវដ គឺ របៀបជាកា និទនរ ឿង។
ដូរចនះ ខាំស
ុ ូមឲ្យអងគជំនំជក្មះរមតាតបដិរសធកា រកាះរហសាកស៊ីជំ្ញរនះ រហ្ើយរដាយរដើមប៊ី

8
9
10

រជៀសវាងកា ខាតបង់ររេរវលា

[១៤:៥២:១១]

12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

14

រហ្ើយតមករទៀត

សូម

អរញ្ជ ើញសហ្រមធាវល បស់ខំប
ាុ នតរដើមប៊ីបញ្ច ប់។ សូមអ គណ។

11

13

និងកា វសេងយតតិធម៌ បស់សំណំរ ឿង។

សូមអរញ្ជ ើញ!
កញ្ញា អង់តា ហ្គស
៊ី រស៖

15

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំន
ុ ិងនិយយខល៊ីរទ រដាយសា រយើងរិភាកេគ្ននយូ មករហ្ើយតាំងរ៊ី

16

ក្រឹកមិញមកដេ់ររេរនះ។ អ៊ីចឹងខាំរុ ចៀសវាងកំនិយយអេ៊ីវដេរគនិយយ ួចរហ្ើយ។ ចំណចមួយទក់

17

ទងរៅនឹងកា ជំទស់វដេរយើងបានរធេើរ ើងរៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួន ខាំស
ុ ូម ំឭកជាដំបូងថា កា ជំទស់

18

ជាសាថរ បស់រយើងរ្ះ ទក់ទងសាកស៊ីទ៊ី៤។ ចំរពាះសាកស៊ីរផសងៗរទៀត មនរ័ត៌មនមួយចំនួនវដេ

19

រយើងមិនមនក្គប់ក្គ្នន់ អ៊ីចឹងរយើងមិនទន់ -- រដាយសា រយើងមិនទន់មនរ័តម
៌ នក្គប់ក្គ្នន់រទ អ៊ីចឹង

20

រយើងមិនអាចរធេើកា ជំទស់ទង
ំ អស់ក្សុងរទ។ គឺសាកស៊ីក្បាំ អមាញ់មិញ។

21

មនបញ្ញា -- ខាងក្រះរជអាជាារេើករ ើងថា មនចរមលើយមួយចំនួនរៅកនុងសា ល ៨៧.៤ គឺ

22

រ៊ីលាៃចមសិេមិញរនះ រហ្ើយវដេបានចមលងជូនមកសហ្រមធាវល្ម
ំ ខ រហ្ើយដូចអស់រលាក រលាកក្ស៊ី

23

ដឹងក្សាប់រហ្ើយ រដាយសា ថារយើងមិនអាចរឆលើយថ្ថៃរនះរទ កា រឆលើយតបរៅនឹងកា កត់សមគេ់ដេ់រៅ

24

៤៣ទំរ័ រ្ះ រហ្ើយរយើងដឹងកាេរ៊ីមសិេមិញរនះ។ អ៊ីចឹងរយើងសំរឆលើយជាលាយកខណ៍ និងអាចរធេើឲ្យ

25

រយើងរផទមងផ្ទទត់រ័តម
៌ នទំងអស់ និងឯកសា ទំងអស់វដេរយើងមិនបានរិរក្គ្នះររេមនមករ្ះ។
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008941

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

78

1

អ៊ីចឹងកនុងក្កបខ័ណឌរនះ ខាំស
ុ ូម យៈររេបវនថមរៅរេើ យៈររេវដេកំណត់រដាយវិធានថ្ផទកនុង

2

រហ្ើយរយើងខាំស
ុ ំកា រនោ ររេ។ ខាំស
ុ ូម ឭ
ំ កថាបញ្ជ ៊ីឯកសា សាកស៊ី បស់រយើងក្តូវបានដាក់រៅវខមិថ្

3

វខឧសភា អច
៊ី ឹងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា ខាំម
ុ ន
ិ ចង់រនោ ររេរដាយមិនមនមូេរហ្តរ្ះរទ កនុងសំណំរ ឿង

4

កនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ រយើងនិយយអំរ៊ីសាកស៊ីវដេរយើងនឹងជំទស់ហ្ឹង
ន រយើងសំ យៈររេសិកេឲ្យបាន

5

ចាស់លាស់រេើភសតតា
ុ ង រដើមប៊ីថារយើងជំទស់ ឬយ៉ាងលរ្ះ។

6

រលាកសហ្ក្រះរជអាជាាបានរេើករ ើងថា ជាកា រិតលស់ គឺថាមនឯកសា មួយចំនួន វដេ

7

បានផតេ់ទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីវដេរកើតរចញរ៊ីកា កត់សមគេ់ បស់រយើងកាេរ៊ីវខឧសភា រហ្ើយចាប់

8

រ៊ីឥ ូវរនះ រយើងមិនបានរធេើកា ជំទស់ រដាយសា រយើងមិនបាន -- សាកស៊ីរនះ --

9
10

[១៤:៥៥:៣៩]
អនកបកវក្ប៖
រលាកក្បធាន អាចសំឲ្យរលាករមធាវលនិយយមតងរទៀត។ អមាញ់មិញ អនកបកវក្បតាមអត់ទន់

11
12
13

សូមនិយយចាប់រ៊ីគឺថា សាកស៊ីប៉ា្មន្ក់អមាញ់មិញរនះ។
កញ្ញា អង់តា ហ្គស
៊ី រស៖
រដាយសា មនរ័តម
៌ នវដេរយើង

14

វដេបានទទួេបាន

មនដូចតរៅរនះគឺ

TCW-822,

15

TCW-828, TCW-850, TCW-889, TCW-918, TCW-924, TCW-936, TCW-940។ ដូចវដេ

16

ខាំបា
ុ នរេើករ ើងអមាញ់មិញ

17

បានរទ។ រយើងនឹងរឆលើយតបជាលាយេកខណ៍អកស

18

រហ្ើយជាទូរៅខាងក្រះរជអាជាារធេើរេើសហ្នឹងរ៊ី ដង រហ្ើយខាងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណ៊ីហ្ឹង
ន រគរធេើអ៊ីចឹ

19

ងវដ ។ អ៊ីចង
ឹ ខាំស
ុ ូម យៈររេរ៊ីបួន -- ១០ថ្ថៃ រៅ២០ថ្ថៃ រដើមប៊ីរឆលើយតប។ របើសិនជាអងគជំនំជក្មះចង់

20

ឲ្យរយើងរធេើជាលាយេកខណអ
៍ កស រយើងអាចរធេើបាន។ អ៊ីចឹងរយើងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា រយើងខាំម
ុ ិនអាចរឆលើយ

21

រដាយផ្ទទេ់មត់រៅថ្ថៃរនះបានរទ។

22

គឺថារ័តម
៌ នវដេខាំទ
ុ ទួេបានមសិេមិញរនះ

អ៊ីចឹងខាំម
ុ ិនអាចរឆលើយតប

ក៏ប៉ាវនតរដាយរយើងរឃើញថា សំរណើរ្ះ ១៥ទំរ័

[១៤:៥៧:៣២]

23

ចំណចមួយរទៀត ខាំគ
ុ ិតថាជាកា សំខាន់លស់ រហ្ើយវដេរយើងក្តូវរឆលើយតប។ រៅររេវដេ

24

អងគជំនំជក្មះចង់កាត់បនថយចំនួនសាកស៊ី អងគជំនំជក្មះ និងភាគ៊ីក្តូវវតដឹងថារគ្នេបំណង រយើងមិនចង់

25

ជំទស់រ្ះរទ។ រយើងជំទស់រៅររេវដេមិនពាក់រ័ន ា រហ្ើយមិនសថិតរៅកនុង វិសាេភារថ្នកា ជក្មះ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008942

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

79

1

រសចកដ៊ីវគគរ៊ី រយើងរនះ។ រហ្ើយរយើងជំទស់រនះ គឺរដើមប៊ី កា បងាាញភសតតា
ុ ងជាលាយេកខណ៍អកស ក៏

2

រដាយ ផ្ទទេ់មត់ក៏រដាយ រជៀងវាងកំឲ្យមនភារក្ចំវដេ។ ខាំស
ុ ូមរេើករ ើងថាមក្តា៨៥ គឺថា រយើង

3

ថា ទំងអស់គ្ននក្តូវអានរសចកដ៊ីសរក្មច បស់តលាកា កំរូេរនះ រក្ពាះថាមិនជាកា ងាយក្សួេរទ។ ខាំុ

4

សូម ំឭកថា តលាកា បានរចញដ៊ីកាបំវបកដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ី រហ្ើយនិងមនឧបសមព័នម
ា ួយជាមួយគ្នន

5

ហ្នឹងផងវដ

6

អាចយកមករិភាកេ រហ្ើយនិងនិយយអំរ៊ីតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ។ ដូរចនះកា បំវបកដំរណើ កា ន៊ីតិ

7

វិធ៊ីរនះ គឺថារយើងរធេើឲ្យរយើងក្ត ប់មកនិយយរេើបញ្ញាដវដេ រដាយសា រយើង -- កាេរ៊ីសំណំ --

8

រដាយវគគមួយរនះ រយើងមិនអាចផតេ់ភសតតា
ុ ងក្គប់ក្គ្នន់។ អ៊ីចឹងមកដេ់វគគរ៊ី រនះ រយើងក្តូវវតផតេ់ភសតុ

9

តាងរៅររេរនះ

វដេមនរេខរយង E301/9/1.1 វដេមនរ័ត៌មនេមាិតអំរ៊ីក្បធានបទ វដេរយើង

ឬក៏កនុងវគគជំនំជក្មះបនតប្ទប់រទៀត។

រនះជាកា សំខាន់លស់រៅររេវដេរយើង

10

និយយអំរត
៊ី ្
ួ ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទរៅកនុងវគគរ៊ី រនះ

រហ្ើយរយើងគិតថារនះរយើងក្តូវរិភាកេក្តង់

11

ចំណចរនះឲ្យបានេមាិតរក្កាយរ៊ីកា រចញសាេក្កមរៅថ្ថៃទ៊ី០៧ ស៊ីហារនះ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា

12

សូមកំឲ្យបនតរធេើកំហ្សរទៀតរៅកនុងកា ជក្មះកត៊ីវគគរ៊ី រនះរទៀត រដាយសា វតរយើងរចះវតមនរេសថា

13

រដាយសា វតមនជាប់ភារពាក់រ័នអ
ា ៊ីជារដើម។ អ៊ីចឹង រយើងក្តូវវតកំណត់ វិសាេភារឲ្យចាស់លាស់ជា

14

មនសិន។ រនះជាចំណចមួយវដេខាំច
ុ ង់គូសបញ្ញជក់ផងវដ រដើមប៊ីរឆលើយតបឲ្យបានជាក់លាក់រៅរេើកា

15

ជំទស់ រៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួនរទៀត ឬក៏អក
ន ជំ្ញ។ ខាំន
ុ ិយយរដាយខល៊ីរទ រក្ពាះរយើងបានផដេ់អំណះ

16

អំលងរយើង ួចរហ្ើយ រៅកនុងឯកសា

17

ជំទស់រៅរេើសាកស៊ី TCE-95 គឺជាអនកជំ្ញ។ ខាស
ំុ ូម ំឭកថា រសចកដ៊ីសរក្មចមួយវដេរយើងបាន

18

រ ៀបរប់រៅកនុងឯកសា រនះ កាេរ៊ី -- គឺឯកសា

19

ជំ្ញរនះនឹងមកផដេ់សកខ៊ីកមមរដាយអរោក្កឹតយ រហ្ើយមិនមកនិយយអំរ៊ីអងគរហ្ត

20

វដេចក្មូងចក្មស់រ្ះរទ។

305/9 ក៏ប៉ាវនដខំក្ាុ គ្នន់វតសូម ំឭកថា កា បដិរសធ ឬកា

E215។ រៅកនុងឯកសា រនះ បាន ំឭកថា អនក

21

ចំរពាះអនកជំ្ញ 95 ហ្ូតមកដេ់ររេរនះ មិនទន់មនចរមលើយរ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា រហ្ើយ

22

និងរ៊ីរមធាវល្ម
ំ ខរទ។ ក្បវតតិ បស់អក
ន ជំ្ញរនះ មិនអាចឲ្យគ្នត់ -- មិនអាចឲ្យរគចាត់ទកគ្នត់ថាជា

23

អនកជំ្ញបាន។ របើកនុងឋានៈជាអនកជំ្ញរនះ គ្នត់មិនអាចមកផដេ់សកខ៊ីកមមបាន។ របើសិនជារមធាវល

24

្ំមខចង់ឲ្យគ្នត់មករធេើសកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ កនុងឋានៈជាសាកស៊ីមិនបញ្ញាអេ៊ីរទ។

25

[១៥:០២:៣៤]
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008943

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1

80

ទក់ទងអនកជំ្ញមួយរទៀត វដេរសនើរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា គឺសាកស៊ី TCE-93។ ខាំស
ុ ូម

2

រយងរៅរេើឯកសា

3

ុ កា ពា បស់រលាក រខៀវ សំផន អាចចូេ ួម
តិច រហ្ើយនិងរធេើយ៉ាងលឲ្យកាត់កដ៊ីរេឿន។ រដើមប៊ីឲ្យក្កម

4

រៅនឹងកនុងកា សនសំសំថ្ចទំងអស់រនះ រយើងក្តូវរធេើយ៉ាងល ទទួេបានអនជំ្ញ រហ្ើយអនកសាកស៊ីវដេ

5

ពាក់រ័នខា
ា លង
ំ បំផត

6

ជាប់ពាក់រ័នរា ៅនឹង វិសាេភារថ្នកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រៅទ៊ីរនះ។ ដូរចនះ កា ជំទស់ បស់រយើងទំង

7

អស់រនះ រហ្ើយវដេកា ជំទស់វតក្បាំរៅរេើសាកស៊ីទង
ំ ក្បាំរនះ រហ្ើយរយើង -- ទក់ទងរៅនឹងអនក

8

ជំ្ញ TC-93 ទំងយតតសា
ិ ស្តសតទង
ំ ប៉ា្មនវដេរយើងបានរ ៀបរប់រៅកនុងកថាខណឌ៤៥ រៅដេ់ ៤៨

9

ថ្នកា ជំទស់ បស់រយើងរៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួន។ រយើងគិតថាអនកទំងអស់រនះ មិនមនគណសមបតតិ

10

ជាអនកជំ្ញរទ អ៊ីចឹងរហ្ើយបានជារយើងជំទស់ រ៊ីរក្ពាះថាអងគជំនំជក្មះក្តូវវតផដេ់ររេ -- រក្ពាះអងគ

11

ជំនំជក្មះក្តូវវត

12

បល
ដ េចាស់លាស់ក្តឹមក្តូវ រហ្ើយមនសដង់ដា អនត ជាតិ រដើមប៊ីមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ។ រហ្ើយខាំុ

13

មិននិយយរក្ចើនរេើសរនះរទៀតរទ។

14

ររេរវលារនះ

15

រលាកក្បធាន?

16

រហ្ើយអាចផដេរ
់ ័តម
៌ នសំខាន់ៗកនុងកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រយើងរនះ។

--

គឺថាវដេ

រ៊ីរក្ពាះថាអងគជំនំជក្មះក្តូវវតរក្ជើសរ លសយកអនកជំ្ញវដេមនកា បណដុះ

ខាស
ំុ ំសួ មដងរទៀត

ឲ្យរយើងរធេើជាលាយេកខណ៍អកស

ថារតើអងគជំនំជក្មះចង់ឲ្យរយើងសំកា រនោ

ឬក៏សំផ្ទទេ់មត់រៅទ៊ីរនះជាកា ក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ

[១៥:០៥:៣៥]

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន)

17
18

E305/9។ ខាំស
ុ ម
ូ ក្ត ប់មកនិយយអំរ៊ីបញ្ញាថារធេើយ៉ាងលឲ្យចំលយររេ

[១៥:០៦:៤៦]

19
20
21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សំរឆលើយរៅខាងរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក រខៀវ សំផន ថាសំរណើសំវដេរលាកក្ស៊ីបានរធេើសំរណើ

22

រនះគឺក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ។

23

រទៀតរទ។

24

អងគជំនំជក្មះមិនតក្មូវចាំបាច់ឲ្យរលាកក្ស៊ីរធេើជាលាយេកខណ៍អកស បវនថម

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសូមជក្មបជូន--

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008944

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤

1
2
3

81

សូមអរញ្ជ ើញ! ទ៊ី១ សួ ថាវវងរទឥ ូងហ្នឹង? រឆលើយចង់មនមតិរយបេ់វវងវដ ឬរទ រលាក
តំលងសហ្ក្រះរជអាជាាអនដ ជាតិ?
រលាក ន៊ីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

4

រលាកក្បធាន គឺថាខាងក្រះរជអាជាាគឺមនមតិតិចតួចប៉ារល
ណ ះខល៊ីរទរលាកក្បធាន។ កនុង្មខលួន

5

ខាំផ្ទ
ុ ទ េ់រមធាវលខាង នួន ជា បានបញ្ញជក់ថាកា ជំទស់រៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួនរ្ះ គឺថាកា -- គឺគ្នត់

6

បាននិយយថាកា ជំទស់រៅរេើបញ្ញជ បស់គ្នត់រ្ះ គឺចះហ្តថរេខារដាយសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិវត

7

ប៉ារល
ណ ះ រហ្ើយខាំក
ុ ៏សូមបញ្ញជក់វដ ថារនះគឺជាកា រិតខាំម
ុ ិនមនកា ជំទស់រទ ប៉ាវនដខំរាុ ៅក្បកាន់រគ្នេ

8

ជំហ្ បស់ខំា។
ុ
ដូរចនះក្បសិនរបើរលាកក្បធានគិតថាចង់ឲ្យខាំប
ុ ញ្ញជក់បវនថមរ៊ីរគ្នេជំហ្ បស់ខំរាុ េើកា

9

ជំទស់រៅរេើបញ្ជ ៊ីរ្
ម ះសាកស៊ីខាង នួនជា ខាំអា
ុ ចបញ្ញជក់បវនថម។

10

[១៥:០៨:៣៦]

11

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

12
13

មិនចាំបាច់រទ។
រលាក ន៊ីកឡា
ូ ស គូមវជន៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន ប៉ាវនតសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិគ្នត់ចង់មនមតិបវនថមបនដិចបនដួច។

14
15
16
17

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមអរញ្ជ ើញសហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ!
រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖

18

ចាស សូមអ គណលស់។ រហ្ើយខាស
ំុ ូមរឆលើយនូវ -- រឆលើយតបវត យៈររេរ៊ី រៅប៊ី្ទ៊ីវត

19

ប៉ារល
ណ ះអំរ៊ីជំហ្ បស់សហ្ក្រះរជអាជាាជាតិ។ ទ៊ី១ គឺរយើងរៅវត កេជំហ្ ដវដេ។ រយើងបាន

20

ហាេេឯកសា រេខ E305/10 ចះថ្ថៃទ៊ី៣០ វខ៥ ឆ្នំ២០១៤ ហ្នឹងជាលាយេកខណ៍អកស ដវដេ។ របើ

21

រយើងរយងរៅរេើកា ឯកសា រយងរក្ចើនលស់វដេមនបទសមាសន៍

22

E3/432។ អារនះជាឯកសា មួយពាក់រ័នរា ៅរេើសាកស៊ីប៊ី ូបវដេរយើងជំទស់រៅនឹងរមធាវល នួន ជា

23

វដេបានរេើករ ើង។ មោ៉ា ងរទៀត ចំណចទ៊ី២ រយើងយេ់ថាសាកស៊ីវដេដឹងឮពាក់រ័នន
ា ឹងអងគរហ្ត្្

24

វដេរមធាវលបានរេើករ ើងដូចជាកា បះរបា រៅភូមិភាគបូពា៌

25

សាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតលមរ្ះ ខាំគ
ុ ិតថាសហ្ក្រះរជអាជាាបានរសនើសំរៅអងគជំនំជក្មះហ្នឹងមន

E3/5593,

កា ចងសមព័នភា
ា រ

E3/387,

កា ក្បេ័យរូជ

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008945

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ថៃទ៊ី៣០ វខកកកដា ឆ្នំ២០១៤
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1

កា រកាះរហរក្ចើនវដេបានដឹងឮអងគរហ្តដូចៗគ្ននរនះ គឺ ហ្ូតរៅដេ់១២៣្ក់ វដេកនុងរ្ះ ខាគ
ំ ុ ិត

2

ថា៩៤្ក់ រហ្ើយនិងជាសាកស៊ី រហ្ើយ២១្ក់ជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី និងក្បាំប៊ី្ក់រទៀតវដេជា

3

អនកជំ្ញវដេបានដឹងរហ្តកា ណ៍វដេរមធាវលបានរ ៀបរប់រ ើង។ ដូរចនះ ខាំរុ ៅវតយេ់រឃើញថា របើ

4

សិនជារយើងរកាះរហសាកស៊ីវដេដឹងឮអងគរហ្តដវដេៗរ្ះ វា្ំឲ្យរយើងខាតររេរវលា ខាតថវិកា

5

រហ្ើយដំរណើ កា សវ្កា រយើងមិនបានរេឿនរទ។

6

ភារ បស់ជនជាប់រចាទសទាវតចាស់ៗអស់រៅរហ្ើយ។

7

អារនះរហ្ើយរយើងទំងអស់គ្ននសទាវតដឹងថាសាថន

[១៥:១១:០០]

8

ចំណចទ៊ីចងរក្កាយរ្ះគឺ

ខាំស
ុ រងកតរឃើញអំរ៊ីកា សរងខបរៅរេើចងរក្កាយវដេមនឯកសា

9

ចងរក្កាយវដេខាំរុ សនើថាបដិរសធរ្ះ គឺឯកសា E307/4.3 រ្ះ ខាំរុ ៅវតគិតនិងរិចា លរៅរេើអំរ៊ី

10

កា សរងខបខល៊ីវដេបានរសនើរ ើងរ្ះ គឺថារមធាវលខាង នួន ជា ខកខានមិនបានអំរប
៊ី ងាាញអំរទ
៊ី ំ្ក់ទំនង

11

ផេក្បរយជន៍្្ វដេពាក់រ័នន
ា ឹងអងគរហ្តវដេរមធាវលអះអាងថានឹងអាចជួយរដាះបនទក
ុ ឬក៏ផេ

12

ក្បរយជន៍ឲ្យកូនកដ៊ីខួ ន
ល រ្ះរទ។ រហ្ើយក្រះរជអាជាារៅវតយេ់ថាភសតតា
ុ ងទំងអស់រ្ះសទាវតវាមន

13

េកខណៈក្គប់ក្គ្នន់កនុងកា ដាក់បនទក
ុ ឬក៏ដឹងរហ្តអំរ៊ីរហ្តកា ណ៍្្។
ដូរចនះរនះជាជំហ្ បស់រយើងរដាយសា រយើងមនជំហ្ មួយខាលចខាតររេរវលាផង

14
15

ថវិកាផង

16

ផងវដ ។ រនះជាអេ៊ីវដេរគ្នេបំណង បស់ខាំច
ុ ង់រនយេ់អំរ៊ីបញ្ញារនះ។ ចាស សូមអ គណ។

17

រហ្ើយរយើងគិតថាជាភសតតា
ុ ងមួយវដេរយើងថាអាចក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់តលាកា រិចា ល

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

18
19

ខាលចខាត

អ គណ។ សូមអរញ្ជ ើញសហ្រមធាវល្ម
ំ ខតំលងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី។ ខល៊ីបានរហ្ើយ រក្ពាះ
ិ អស់រហ្ើយ។
ឌ្៊ី វលឌ្៊ី ជត

20

[១៥:១២:១៦]

21

រលាកក្ស៊ី ម៉ា ល ហ្គ៊ី ដ
៉ាូ ៖៍

22

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ និយយវតមួយ្ទ៊ីរទ រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងសំរណើ បស់ក្កុម នួន

23

ជា វដេរដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីរ៊ី ្ក់រយើងរនះ គឺថា 242, 246 វដេរគចង់ឲ្យបដូ មកជាសាកស៊ី វិញ។

24

ខាំស
ុ ូមឲ្យក្កុមរមធាវល បស់ នួន ជា អានវិធាន២៣.៤ ថ្នវិធានថ្ផទកនុង បស់រយើង វដេវចងថា “រដើម

25

បណដឹង ដឋបបរវណ៊ីមិនអាចក្តូវបានសាដប់ចរមលើយកនុងឋានៈជាសាកស៊ីរៅកនុងរ ឿងកដ៊ីវតមួយរទ”។ រហ្ើយខាំុ
ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

01008946

E1/240.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម
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1

សូមឲ្យរមធាវល នួន ជា អានរសចកដ៊ីសរក្មច បស់តលាកា រយើងរនះគឺរេខ E74 វដេ<ជាកា >រឆលើយ

2

តបរៅនឹង<សំរណើ បស់>ក្កុម រអៀង សា ល។ រហ្ើយតលាកា បានជក្មបជូនផងវដ ទក់ទងនឹង វិធាន

3

ថ្ផទកនុង រហ្ើយបញ្ញជក់វថមរទៀតថាមិនអាចសាដប់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ីកនុងឋានៈជាសាកស៊ីរទ។
<ដូរចនះ ខាំស
ុ ម
ូ ឲ្យអងគជំនំជក្មះរិនិតយរេើបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធានថ្ផទកនុង និងបដិរសធសំរណើ បស់

4
5
6

រមធាវលកា ពា កត៊ី នួន ជា>។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

7

អ គណនូវមតិរយបេ់រភា
ិ កេរេើបញ្ញារនះ។

8

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរធេើកា សរក្មចរៅរេើបញ្ញាសាកស៊ី រដើមបណដឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនក

9
10

ជំ្ញវដេនឹងក្តូវមកផដេ់សកខ៊ីកមមរនះឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន

រហ្ើយនិងអាចបរញ្ច ញ

រសចកដ៊ីសរក្មចជាលាយេកខណ៍អកស រៅកនុងកាេរវលាសមក្សបរៅររេខាងមខ។
រហ្ើយដេ់ររេរនះកិចចរិភាកេរៅកនុងសវ្កា បឋមបវនថមរនះបានបញ្ច ប់រហ្ើយ។

11

អងគជំនំ

12

ជក្មះបងាគប់ឲ្យអន កសមនទ៊ី ឃំឃាង
ំ ្ំជនជាប់រចាទទំងរ៊ី ូបក្ត ប់រៅកាន់មនទ៊ី ឃំឃាង
ំ ថ្នអ.វ.ត.ក

13

វិញចះ។ រហ្ើយអងគជំនំជក្មះសូម ំឭកភាគ៊ី និងសាធា ណជនថា អងគជំនំជក្មះនឹងរធេើសវ្កា ជាសា

14

ធា ណៈរៅថ្ថៃទ៊ី០៧ វខស៊ីហា ឆ្នំ២០១៤ ចាប់រផដើមរវលារម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក រដើមប៊ីក្បកាសសាេក្កម

15

រេើកសំណំរ ឿង០០២/០១។

16
17

ខាំស
ុ ូមក្បកាសបិទសវ្កា បឋមបវនថមក្តឹមរនះ។ សក្មកចះ៕
ក្កឡាបញ្ជ ៖៊ី

18

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

19

(សវ្កា ផ្ទាករៅរម៉ាង ១៥:១៥ ្ទ៊ី)

20

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរ្លះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន វាង
ក្បតិចា ឹកកនង
ុ ភាសាទំងប៊ី។

