
 

 

ថ្ងៃទ ី៦ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

សេចក្ដខីងែងការណ៍ 

របេ់ការយិាលយ័េហព្រះរាជអាជ្ញា ក្នុងេាំណ ាំសរឿង ០០៤/០១ 

 ិ និ ៥៤ សេចក្ដេីសងេបរបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា េដរីដីកីាេ នដិ្ឋា  ស្ថា ររពាក្រ់ ័ធ ងឹ អ មឹ ខចម 

 ិ ិន ៥៤ ថ្ ិិន ថ្ទៃក្នុងរបេ់ អ.ិ.ត.ក្. ខចងថា ែណៈខដលដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា រររបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា គឺជ្ញ 

ឯក្ស្ថរេម្ងៃ ត់ “ប  ខ ែសដ្ឋយគិតដល់តព្មូិការក្នុងការទដល់រ័ត៌ម្ង ដល់ស្ថនរណជ អាំរីិិិឌ្ឍ ភារថ្ ដាំសណើរ

ការរបេ់អងគជាំ  ាំជព្មះិិស្ថមញ្ញ េហព្រះរាជអាជ្ញា អាចទដល់ឲ្យស្ថនរណជ  ូិរ័ត៌ម្ង េសងេប ខដលម្ង សៅ

ក្នុងដីកាស ះ...”។ សេចក្ដីេសងេបខាងសព្កាមរបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា  េដីរីដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា ររពាក់្រ័ ធ ឹងកិ្ចច

សេ ើបេួរសលើ អ ឹម ខចម ព្តូិបា សចញសដ្ឋយសយាងសៅតាមិិន ស ះ សហើយជាំស ឿរបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា  ខដល

ថា តម្ងែ ភារ ឹងសធ្វើជ្ញិិភាគទា ដល់ទាំ  ក្ចិតែរបេ់ស្ថនរណជ  សៅក្នុងស្ថា ប័ ត លាការ។    

េហព្រះរាជអាជ្ញា បា ដ្ឋក់្ដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា រររបេ់ែែួ  ក្នុងេាំណ ាំសរឿង០០៤/០១ ជ្ញកិ្ចចសេ ើបេួរសលើ អ ឹម ខចម 

កាលរីថ្ងៃទី២៧ ខែត លា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ឥឡូិស ះ វាអាព្េ័យសលើេហសៅព្ក្មសេ ើបអសងេតេសព្មចថាសតើ អ ឹម ខចម 

ជ្ញប គគលម្ងន ក់្ខដលជ្ញព្បន បទថ្ យ តាែ ធិ្ការប គគលរបេ់ អ.ិ.ត.ក្. ខដរឬសទ  ិងថាសតើកិ្ចចសេ ើបេួរបា 

បសងេើតសឡើង ូិការទទួលែ េព្តូិរបេ់គាត់ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមសៅក្នុងយ តាែ ធិ្ការរបេ់ អ.ិ.ត.ក្. បា ដល់ក្ព្មិត

មួយខដលតព្មូិឲ្យសកាះសៅគាត់ឲ្យចូលែែួ រីបទសោទព្រហមទណឌ   ិងបញ្ជូ គាត់សៅជាំ  ាំជព្មះ ខដរឬសទ។ ដូច



ខដលរាល់ជ ព្តូិសោទ ឬជ ជ្ញប់សោទទាាំងអេ់សៅ អ.ិ.ត.ក្. ដូសោន ះខដរ អ ឹម ខចម ព្តូិបា រក្ាទ ក្ ូិេចច

នរណ៍ថ្  ិរសទាេ ខដល ឹងព្តូិបា សលើក្ ព្បេិ សបើ  ិងសៅសរលណាខដលក្ាំហ េរបេ់គាត់ព្តូិបា បង្ហា ញ

សៅសរលេិនាការ  ិងឆ្ែងកាត់បណដ ឹងឧទធរណ៍។  

េហព្រះរាជអាជ្ញា បា ដ្ឋក់្ដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា ររដ្ឋច់សដ្ឋយខឡក្ សៅក្នុងក្រណីព្បឆ្ាំង ឹង អ ឹម ខចម សដ្ឋយឆ្ែះុ 

បញ្ច ាំង ូិទេស ៈដ្ឋច់សដ្ឋយខឡក្របេ់ែែួ  សៅសលើេាំណ ាំសរឿង។ េហព្រះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិបា េ និដ្ឋា  ថា 

អ  សលាមតាមចាប់ព្គប់ព្គង អ.ិ.ត.ក្. អ ឹម ខចម មិ សៅក្នុងព្បសេទប គគលខដល អ.ិ.ត.ក្. ម្ង យ តាែ ធិ្ការ

សលើសនាះសទ សដ្ឋយសហត ថាគាត់មិ ខម ជ្ញ “សមដឹក្នាាំជ្ញ ់ែពេ់” ថ្ របបក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយ (“DK”)  ិងមិ 

សៅក្នុងចាំសណាមប គគល “ខដលទទួលែ េព្តូិែពេ់បាំទ ត” ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមខដលបា ព្បព្រឹតែក្នុងអាំឡុងសរលថ្ 

របបក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយសនាះសទ។ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិបា េ និដ្ឋា  ថា តាមទេស ៈរបេ់គាត់សៅ

សលើេេែតុាង ែណៈខដល អ ឹម ខចម មិ ខម ជ្ញ “អនក្ដឹក្នាាំជ្ញ ់ែពេ់” គាត់គឺសៅក្នុងចាំសណាមប គគល “ខដល

ទទួលែ េព្តូិែពេ់បាំទ ត” ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមសៅក្នុងអតា ័យថ្ ចាប់ព្គប់ព្គង អ.ិ.ត.ក្. សហើយដូសចនះ លក្េែណឌ

តព្មូិថ្ យ តាែ ធិ្ការប គគល គឺសឆ្ែើយតបព្តឹមព្តូិសហើយ។ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិក៏្បា ទដល់ទងខដរ ូិការ

 ិ ិភាគរបេ់ែែួ សលើេេែតុាងខដលបា ព្បមូលសៅក្នុងកិ្ចចសេ ើបេួរ  ិងម្ង ការរ យល់មួយសៅក្នុងទេស ៈរបេ់

គាត់ថាមក្រីសហត អវី បា បង្ហា ញ ូិការទទួលែ េព្តូិរបេ់ អ ឹម ខចម ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមធ្ៃ ់ធ្ៃរមួយចាំ ួ សៅក្នុង

យ តាែ ធិ្ការរបេ់ អ.ិ.ត.ក្.។  

សេចក្ដីេ និដ្ឋា  របេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិ 

លទធទលតាាំងរីដាំបូងថ្ ការសេ ើបអសងេតបឋម  ិងរហូតមក្ដល់ការបិទកិ្ចចសេ ើបេួររបេ់េហសៅព្ក្មសេ ើប

អសងេត  េហព្រះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិបា រិ ិតយ  ិងម្ង ជាំហរយា ងចាេ់ថា ម្ង ខតជ ជ្ញប់សោទខដលម្ង ព្ស្ថប់

សៅ អិតក្ ប  សណាណ ះជ្ញសមដឹក្នាាំជ្ញ ់ែពេ់  ិងជ្ញអនក្ទទួលែ េព្តូិែពេ់បាំទ តថ្ របបក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយ។ 

ដូសចនះគួរខតទែល់អាទិភារសៅសលើការិិ ិចឆ័យសទាេជ ជ្ញប់សោទទាាំងស ះ សដើមបីបាំសរញឲ្យបា ព្គប់ព្គា ់ចាំសពាះ

អាណតែិរបេ់ត លាការស ះ សដ្ឋយសហត ថា ចាប់ អិតក្  ិង កិ្ចចព្រមសព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋា េិបាលក្មពជុ្ញ  ិងអងគ

ការេហព្បជ្ញជ្ញតិ បា គិតទ ក្ជ្ញម  អាំរីការិិ ិចឆ័យសទាេចាំសពាះខតម  េសមួយចាំ ួ តូចខតប  សណាណ ះ។ 



សយាងតាមចាប់ អ.ិ.ត.ក្  ិង កិ្ចចព្រមសព្រៀងខដលអងគការេហព្បជ្ញជ្ញតិបា ទទួលស្ថគ ល់ការព្រួយបារមភ

សរញចាប់របេរ់ាជរដ្ឋា េិបាលក្មពជុ្ញ  ិងព្បជ្ញជ ក្មពជុ្ញ ក្នុងការខេវងរក្យ តែិធ្ម៌ ការបព្ងួបបព្ងួមជ្ញតិ 

សេារភារ េ ែិភារ  ិងេ ែិេ ែសនាះ បា តព្មូិឲ្យេហព្រះរាជអាជ្ញា  សព្ជើេសរើេយក្ប គគលខតរីរព្បសេទ

ប  សណាណ ះមក្សធ្វើការ ិ ិ ិចឆ័យសេចក្ែីគឺ សមដឹក្នាាំជ្ញ ់ែពេ់ក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយ  ិង ជ ទាាំងឡាយខដលទទួលែ េ

ព្តូិែពេ់បាំទ ត ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មម  ិងការរំសលាេយា ងធ្ៃ ់ធ្ៃរសៅសលើចាប់ព្រហមទណឌ ក្មពជុ្ញ ការរំសលាេសៅសលើ

ចាប់ម  េសធ្ម៌អ ែរជ្ញតិ  ិងទម្ងែ ប់អ ែរជ្ញតិ ព្រមទាាំងការរំសលាេសលើអ  េញ្ញ អ ែរជ្ញតិ ខដលព្បសទេក្មពជុ្ញ

ទទួលស្ថគ ល់ សហើយបា ព្បព្រឹតែក្នុងអាំឡុងថ្ងៃ១៧ ខែសមស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែមក្រា ឆ្ន ាំ១៩៧៩។ 

សហត ដូសចនះ េហព្រះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិ ព្បកា ់ជាំហរថា  ស ម្ ះ អ ឹម ខចម ខដលេាិតសៅក្នុងេាំណ ាំសរឿងសលែ 

០០៤/១  មិ េាិតសៅក្នុងយ តាែ ធិ្ការប គគល របេ់ អ.ិ.ត.ក្ ខដលព្តូិយក្មក្សធ្វើការកាត់សេចក្ែីសឡើយ។  

សេចក្ដីេ និដ្ឋា  របេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិ 

េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិទទួលស្ថគ ល់ថា អ ឹម ខចម មិ នែ ប់កា ់ម ែតាំខណងជ្ញេម្ងជិក្ថ្ គណៈអចិថ្្ ែយ៍ 

ឬគណៈមជឈិមរបេ់ក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយ សនាះសទ, គាត់មិ ខម ជ្ញសលខាេូមិភាគ ឬសលខាតាំប ់ សៅក្នុង

ឋានា  ព្ក្មបក្សក្ មមយុ ីេក្មពជុ្ញ (“បក្ក្”) សនាះសទ សហើយក៏្មិ ខម ជ្ញម្ ែីជ្ញ ់ែពេ់ សៅក្នុងក្ងក្ម្ងែ ាំង

សយានរបេ់ បក្ក្ ខដរ។ អាព្េ័យសហត ដូសចនះ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិេ និដ្ឋា  ថា អ ឹម ខចម មិ ខម ជ្ញ 

“សមដឹក្នាាំជ្ញ ់ែពេ”់ ថ្ ក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយ សៅក្នុងអតា ័យថ្ ចាប់ព្គប់ព្គង អ.ិ.ត.ក្។ 

យា ងណាក៏្សដ្ឋយ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិេ និដ្ឋា  ថា េេែតុាងបា បង្ហា ញថា អ ឹម ខចម ព្តូិសៅតាម 

លក្េណៈ ិ ិ ិចឆ័យទីរីរេព្ម្ងប់ដ្ឋក់្បញ្ចូលសៅក្នុងយ តាែ ធិ្ការប គគលរបេ់ អ.ិ.ត.ក្. សដ្ឋយស្ថរខតគាត់សៅក្នុង

ចាំសណាម “អនក្ទទួលែ េព្តូិែពេ់បាំទ ត” ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមខដលបា ព្បព្រឹតែក្នុងអាំឡុងសរលថ្ ក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសត

យយ។ តាមទេស ៈរបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា  តាមរយៈម ែតាំខណងជ្ញអនក្ដឹក្នាាំសៅតាមថាន ក់្ព្េុក្  ិងថាន ក់្តាំប ់ 

ទាាំងសៅក្នុងេូមិភាគ ិរតី  ិងេូមិភាគពាយ័រយ - ខដលបា ទដល់ដល់រូបគាត់ ូិការព្គប់ព្គងសលើក្ម្ងែ ាំងព្បដ្ឋប់

អាិ ធ្ជ្ញសព្ចើ នាក់្  ិងសលើជីិិតព្បជ្ញជ េ ីិិលជ្ញសព្ចើ ម ឺ នាក់្ អ ឹម ខចម សដើរតួេាំខា ់សៅក្នុងការចូលរួម

ព្បព្រឹតែឧព្កិ្ដាក្មមខដលបណាដ លឲ្យម្ង ការស្ថែ ប់អេ់ជ្ញសព្ចើ ពា ់នាក់្។  



អវីខដលតសៅស ះគឺជ្ញសេចក្ដីេសងេបថ្ អាំណះអាំណាងរបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិ ពាក់្រ័ ធ ឹងថាសតើសហត 

អវីបា ជ្ញ, តាមទេស ៈរបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា , អ ឹម ខចម ព្តូិទទួលែ េព្តូិចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមព្បឆ្ាំងម  េស

ជ្ញតិ  ិងអាំសរើបាំពារបាំពា យា ងធ្ៃ ់ធ្ៃរសៅសលើអ  េញ្ញ ទីព្កុ្ងហសឺខណិ។ យា ងណាក៏្សដ្ឋយ វាជ្ញការទទួលែ េ

ព្តូិរបេ់េហសៅព្ក្មសេ ើបអសងេត សធ្វើការិិភាគផ្ទៃ ល់របេ់គាត់សៅសលើេេែតុាង  ិងក្ាំណត់ថាសតើម្ង េេែតុាង

ព្គប់ព្គា ់សហើយឬសៅ ខដលថា អ ឹម ខចម ព្តូិទទួលែ េព្តូិខាងព្រហមទណឌ ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមខដលបា សោទ

ព្បកា ់  ិងសឆ្ែើយតបតាមលក្េែណឌ តព្មូិេព្ម្ងប់អ  ិតែ ូិយ តាែ ធិ្ការរបេ់ត លាការ សដើមបីបញ្ជូ េាំណ ាំសរឿងស ះ

សៅជាំ  ាំជព្មះ។ សេចក្ដីេសងេបស ះ មិ រាប់បញ្ចូល ូិទេស ៈរបេ់សមនិើការពារក្ដីសនាះសទ ខដលរួក្គាត់ ឹង

ម្ង ឳកាេផ្ទៃ ល់ែែួ  សដើមបីសធ្វើសេចក្ដីេ និដ្ឋា  រីទេស ៈរបេ់រួក្គាត់សលើេេែតុាង។   

ដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា រររបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិអះអាងថា អ ឹម ខចម កា ់ម ែតាំខណងទទួលែ េព្តូិខដល

ទែល់លទធភារឲ្យគាត់សធ្វើការចូលរួមចាំខណក្េាំខា ់ក្នុងឧព្កិ្ដាក្មម ខដលបា ព្បព្រឹតែសឡើងសៅក្នុងតាំប ់ខដលគាត់

អ  ិតែេិទធិអាំណាចរបេ់គាត់។ សៅក្នុងរចនាេមព័ ធឋានា  ព្ក្មអាំណាចរបេ់ បក្ក្ ក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយព្តូិ

បា ខបងខចក្ជ្ញេូមិភាគ ខដលព្តូិបា ខបងខចក្ប ែសទៀតជ្ញតាំប ់  ិងព្តូិបា ប ែខបងខចក្ជ្ញ ព្េុក្។ សៅខាង

សលើថាន ក់្េូមិភាគ គឺគណៈមជឈិម ខដលជ្ញថាន ក់្ែពេ់បាំទ តថ្ រចនាេមព័ ធអាំណាចរបេ់ បក្ក្។ សៅខាងសព្កាម

ថាន ក់្ព្េុក្ គឺម្ង ការខបងខចក្ប ែបនាៃ ប់សទៀតជ្ញ ឃ ាំ េហក្រណ៍  ិងេូមិ។ អ ឹម ខចម គឺជ្ញសលខាព្េុក្ (សម

ដឹក្នាាំព្េុក្) ក្នុងព្េុក្សកាះអខណែ ត ក្នុងតាំប ់ ១៣ ថ្ េូមិភាគ ិរតី  ិងសព្កាយមក្សទៀតក្នុងព្េុក្ព្រះស ព្តព្រះ 

ក្នុងតាំប ់៥ ថ្ េូមិភាគពាយ័រយ។ សលខាព្េុក្ព្តូិបា សគោត់ទ ក្ថាជ្ញថាន ក់្េាំខា ់មួយថ្ ថាន ក់្ដឹក្នាាំរបេ់ បក្ក្ 

សដ្ឋយសយាងសៅសលើឋា ៈរបេ់រួក្សគជ្ញចាំណងទាក្់ទងរវាងេហក្រណ៍  ិងថាន ក់្សលើរបេ់ខែមរព្ក្ហម។ ក្នុង

សរលដាំណាលគាន ខដលរូបគាត់ជ្ញសលខាព្េុក្ អ ឹម ខចម គឺជ្ញេម្ងជិក្គណៈតាំប ់ ១៣ សៅក្នុងេូមិភាគ ិរតី  ិង

សព្កាយមក្សទៀតជ្ញេម្ងជិក្គណៈតាំប ់ ៥  ិងបនាៃ ប់មក្ជ្ញអ  សលខាតាំប ់ ៥ ក្នុងេូមិភាគពាយ័រយ។ េម្ងជិក្

គណៈតាំប ់ជ្ញទូសៅ គឺជ្ញម ែតាំខណងែពេ់ជ្ញងសគបាំទ តទីបី សៅក្នុងតាំប ់ សហើយអ  សលខា គឺជ្ញម ែតាំខណងែពេ់

ជ្ញងសគទីរីរ។ គណៈតាំប ់ម្ង េិទធិអាំណាចរាល់បញ្ា ទាាំងអេ់ –សយាន  ិងេ ីិលិ– សៅក្នុងតាំប ់របេ់រួក្សគ

សរៀងៗែែួ ។ តួនាទី ីមួយៗ ខដល អ ឹម ខចម កា ់កាប់សៅក្នុងេូមិភាគ ិរតី  ិងេូមិភាគពាយ័រយសនាះ ព្តូិបា 

ោត់តាាំងសដ្ឋយ តាម  ក្ ឬ ប  ល រត ខដលបង្ហា ញឲ្យសឃើញអាំរីចាំណងទាក្ទ់ងរបេ់គាត់ជិតេនិទធ ឹងថាន ក់្ដឹក្នាាំ

ែពេ់បាំទ តរបេ់ បក្ក្  ិងទាំ  ក្ចិតែខដលសមដឹក្នាាំជ្ញ ់ែពេ់ខែមរព្ក្ហមម្ង ចាំសពាះ អ ឹម ខចម ក្នុងការអ  ិតែ

សគាល សយាបាយរបេ់ បក្ក្។ 



សយាងតាមការិិភាគរបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិ ការទទួលែ េព្តូិរបេ់ អ ឹម ខចម សៅក្នុងេូមិភាគ ិរតី 

 ិងពាយ័រយ ព្គបដណែ ប់សេៃើខតរយៈសរលទាាំងមូលថ្ របបក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយ។ គាត់ទទួលែ េព្តូិចាំសពាះ

ព្រឹតែិការណ៍សៅក្នុងព្េុក្សកាះអខណែ ត  ិងតាំប ់១៣ ក្នុងេូមិភាគ ិរតី ក្នុងឋា ៈជ្ញម្ ែីថាន ក់្ព្េុក្  ិងថាន ក់្តាំប ់

រីឆ្ន ាំ១៩៧៦ ដល់ពាក្់ក្ណាែ លឆ្ន ាំ១៩៧៧។ ការណ៍ស ះរួមបញ្ចូលេិទធិអាំណាចសលើម ៃីរេ ែិេ ែ ិតែអងគេិរើម្ងលី 

ខដលខែមរសព្កាមជ្ញរិសេេព្តូិបា ក្ាំណត់សគាលសៅ ឃ ាំឃាំង  ិងេម្ងែ ប់ចាំ ួ សព្ចើ ។ ក្នុងពាក្់ក្ណាែ លឆ្ន ាំ 

១៩៧៧ អ ឹម ខចម ព្តូិបា សព្ជើេសរើេសដ្ឋយថាន ក់្ដឹក្នាាំ បក្ក្ ឲ្យដឹក្នាាំការសបាេម្ងា តក្នុងេូមិភាគពាយ័រយ 

ខដលបណាែ លឲ្យម្ង ការោប់ែែួ  ការឃ ាំឃាំង  ិងការេម្ងែ ប់ក្ម្ងម េិបាលខែមរព្ក្ហម  ិងព្គួស្ថររបេ់រួក្សគ

ជ្ញសព្ចើ ។ ោប់រីពាក់្ក្ណាែ លឆ្ន ាំ១៩៧៧ រហូតដល់ច ងបញ្ចប់ថ្ របបក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយក្នុងឆ្ន ាំ១៩៧៩ អ ឹម 

ខចម បា ចូលរួមចាំខណក្ក្នុងឧព្កិ្ដាក្មមនានាសៅក្នុងព្េុក្ព្រះស ព្តព្រះ  ិងតាំប ់៥ ក្នុងេូមិភាគពាយ័រយ តាម   

រយៈការសព្បើព្បាេ់ម ែតាំខណងថាន ក់្ព្េុក្  ិងតាំប ់របេ់គាត់។ ការចូលរួមចាំខណក្របេ់គាត់ក្នុងឧព្កិ្ដាក្មមរួម

ម្ង  ការជួយបសងេើតម ៃីរេ ែិេ ែេនាំព្តសយាង ខដលជ្ញម ៃីរេ ែិេ ែមួយក្នុងចាំសណាមម ៃីរេ ែិេ ែធ្ាំជ្ញងសគក្នុង

របបក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយ ក៏្ដូចជ្ញការព្តួតព្តាសមើលម ៃីរេ ែិេ ែចព្កី្ ិតែព្រះស ព្តព្រះ  ិងិតែចាំការែនរុ។ 

ប គគលរាប់ពា ់នាក់្ព្តូិបា ោប់ែែួ  ឃ ាំែែួ   ិងេម្ងែ ប់សោលតាមទាំស ើងចិតែសៅក្នុងតាំប ់ទាាំងស ះ  ិងតាំប ់សទសង

សទៀតេាិតសព្កាមការទទួលែ េព្តូិរបេ់គាត់។ អ ឹម ខចម ក៏្ទែួចសទែើមឲ្យម្ង ការស្ថងេង់ទាំ ប់ស្ថព  ខព្េង  ិង

អាងទឹក្ថ្ព្ររនាម  ិងបា ោត់តាាំងក្មមក្រជ្ញសព្ចើ សៅសធ្វើការសៅទាំ ប់ព្តពាាំងងមទងខដរ។ ប គគលរាប់ពា ់នាក់្ព្តូិ

បា បងេាំឲ្យសធ្វើរលក្មមសៅតាមគសព្ម្ងងសព្ស្ថចព្េប់ធ្ាំៗទាាំងស ះ  ិងការដ្ឋា  សទសងសទៀតខដលេាិតសៅសព្កាមការ

ទទួលែ េព្តូិរបេ់ អ ឹម ខចម ក្នុងលក្េែណឌ បសងេើតបា ជ្ញការសធ្វើឲ្យសៅជ្ញទាេក្រ។ ឧព្កិ្ដាក្មមខដល អ ឹម ខចម 

បា សធ្វើ រួមម្ង  ការេម្ងែ ប់ ូិជ្ញតិរ ធសុិៀតណាម  ិងអនក្ខដលសគេ មត់ថាម្ង ទាំនាក់្ទាំ ងជ្ញមួយសិៀតណាម 

អនក្ខដលជ្ញប់ទាក់្ទង ឹងរបប ល ់  ល់  ិងអនក្ខដលសគសជឿជ្ញក់្តាមសហត ទលសទសងៗថាជ្ញ “ខាម ាំង” របេ ់

បក្ក្។ ប គគលជ្ញសព្ចើ ព្តូិបា សគបងេាំឲ្យសរៀបការសៅតាមទីតាាំងជ្ញសព្ចើ េាិតសព្កាមការព្គប់ព្គងរបេ់ អ ឹម ខច

ម សដ្ឋយអាពាហ៍រិពាហ៍សដ្ឋយបងេាំជ្ញសព្ចើ ក្នុងចាំសណាមសនាះ នាាំឲ្យម្ង ការរំសលាេសេរេ ាិ ៈ។ ឧព្កិ្ដាក្មម

ទាាំងអេ់ស ះមិ ខម ជ្ញឧបទៃិសហត ដ្ឋច់សដ្ឋយខឡក្សនាះសទ ប  ខ ែបា សក្ើតសឡើងជ្ញលក្េណៈព្បរ័ ធ សៅទូទាាំងរ

យៈកាលថ្ ការកា ់កាប់តាំខណងថ្ េិទធិអាំណាចរបេ់ អ ឹម ខចម។  

េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិអះអាងថា ឧព្កិ្ដាក្មមខដល អ ឹម ខចម ទទួលែ េព្តូិបសងេើតបា ជ្ញឧព្កិ្ដាក្មម

ព្បឆ្ាំងម  េសជ្ញតិថ្ ៖ ការសធ្វើម  េសឃត ការេម្ងែ ប់រង្ហគ ល ការសធ្វើឲ្យសៅជ្ញទាេក្រ ការដ្ឋក់្ក្នុងម ៃីរឃ ាំ



ឃាំង ការសធ្វើទារ ណក្មម ការសធ្វើទ ក្េប ក្សមនញ  ិងអាំសរើអម  េសធ្ម៌សទសងៗសទៀត ថ្ ៖ អាពាហ៍រិពាហ៍សដ្ឋយបងេាំ 

ការរំសលាេសេរេ ាិ ៈ ការបាត់ែែួ សដ្ឋយបងេាំ  ិងការឃ ាំឃាំងក្នុងលក្េែណឌ អម  េសធ្ម៌ ក៏្ដូចជ្ញ ឧព្កិ្ដាក្មម  

េ្ង្ហគ មថ្ ៖ អាំសរើម  េសឃតសដ្ឋយសចតនា ការសធ្វើបាបអម  េសធ្ម៌ ការបងេសដ្ឋយសចតនាឲ្យម្ង របួេធ្ៃ ់ធ្ៃរ 

ឬឲ្យម្ង ការឈឺោប់ដល់រាងកាយ ឬេ ែភារ ការដក្ហូតសដ្ឋយសចតនារីជ េ ី ិ ិល ូិេិទធិទទួលបា ការកាត់

សទាេសដ្ឋយយ តែិធ្ម៌  ិងសទៀងទាត់ ការឃ ាំែែួ ជ េ ីិិលសដ្ឋយែ េចាប។់ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិអះអាង

ថា អ ឹម ខចម ជ្ញប់ពាក់្រ័ ធ ឹងខទ ការឧព្កិ្ដាក្មមរួម ជ្ញមួយ ឹងក្ម្ងម េិបាល បក្ក្ សទសងសទៀត សដើមបីព្បព្រឹតែ

ឧព្កិ្ដាក្មមទាាំងស ះទាាំងសៅក្នុងេូមិភាគ ិរតី  ិងេូមិភាគពាយ័រយ។ ឧព្កិ្ដាក្មមទាាំងស ះព្តូិបា សធ្វើសឡើងសដើមបីល ប

បាំបាត់ខាម ាំង  ិងអនក្ព្បឆ្ាំងសៅ ឹងថាន ក់្ដឹក្នាាំខែមរព្ក្ហម  ិងសដើមបីអ  ិតែសគាល សយាបាយក្េិក្មម សេដាកិ្ចច 

 ិងេងគមដ្ឋច់ខាតរបេ់ បក្ក្។ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិក៏្អះអាងទងខដរថា អ ឹម ខចម ម្ង ខទ ការ 

ញុះញង់ បញ្ជ   ិងជួយ ិងជព្មុញការព្បព្រឹតែិបទឧព្កិ្ដា  ិងទទួលែ េព្តូិខាងព្រហមទណឌ ក្នុងឋា ៈខដលគាត់ជ្ញ

ថាន ក់្សលើរបេ់អនក្ព្បព្រឹតែបទសលមើេ បា ដឹងឮអាំរីឧព្កិ្ដាក្មម  ិងែក្ខា មិ បា ោត់ ិ ិន ការេមសហត ទល 

សដើមបីរារាាំងឧព្កិ្ដាក្មមទាាំងសនាះ ឬដ្ឋក់្ទណឌ ក្មមអនក្ខដលទទួលែ េព្តូិទាាំងសនាះ។     

ដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា រររបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិ ម្ង ចាំ ួ  ១៣៦ ទាំរ័រេដីរីការិិភាគសលើអងគសេចក្ដី អម

សដ្ឋយការសលើក្សឡើងចាំ ួ  ២.៣៥១ ចាំសពាះេេែតុាងខដលបា ព្បមូលក្នុងអាំឡុងសរលថ្ កិ្ចចសេ ើបេួររបេ់េហ

សៅព្ក្មសេ ើបអសងេត។ េេែតុាងសៅក្នុងកិ្ចចសេ ើបេួររបេ់ អ ឹម ខចម រួមម្ង ព្បម្ងណជ្ញ ១.៤៥០ ក្ាំណត់

សហត ស្ថដ ប់ចសមែើយស្ថក្សី ក៏្ដូចជ្ញម្ង យា ងសព្ចើ ទងខដរ៖ ក្ាំណត់ព្តា បក្ក្  ិងក្មពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បសតយយនា

េម័យកាលសនាះ, បញ្ជីស ម្ ះអនក្សទាេេ-២១, បទេម្ងភ េ ៍  ិងឯក្ស្ថររបេម់ជឈមណឌ លឯក្ស្ថរក្មពជុ្ញ, 

ព្បតិោរឹក្េិនាការរីេាំណ ាំសរឿង០០១, ០០២/០១  ិង០០២/០២, រូបងត, ខទ ទី ព្រមទាាំង សេៀិសៅ  ិងអតា

បទេិក្ាព្ស្ថិព្ជ្ញិ។ ក្នុងចាំសណាមេេែតុាងជ្ញសព្ចើ េ ធឹក្ស ះ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិបា ក្ាំណត់អតែ

េញ្ញ ណសលើអនក្ដ្ឋក់្ពាក្យេ ាំសធ្វើជ្ញសដើមបណដ ឹងរដាបបសិណីចាំ ួ  ២៨៧ នាក់្ ខដលបា សរៀបរាប់រីឧព្កិ្ដាក្មម 

ខដលបា ព្បព្រឹតែសៅតាមទីក្ខ ែងនានា សៅសរលខដលសៅសព្កាមេិទធិអាំណាចរបេ់ អ ឹម ខចម។ ជ រងសព្គាះជ្ញ

សព្ចើ នាក់្ បា ក្ាំណត់អតែេញ្ញ ណយា ងជ្ញក់្លាក្់ថាស ម្ ះ អ ឹម ខចម ស ះជ្ញប គគលខដលព្តូិទទួលែ េព្តូិ

ចាំសពាះឧព្កិ្ដាក្មមខដលបា ព្បព្រឹតែមក្សលើរួក្គាត់  ិងព្កុ្មព្គួស្ថររបេ់រួក្គាត់។ ក្នុងសគាលបាំណងសដើមបីទទួល

ស្ថគ ល់ប គគលទាាំងសនាះខដលបា មក្សរៀបរាប់រីទ ក្េសស្ថក្របេ់រួក្គាត់ ពាក្យេ ាំទាាំងសនាះព្តូិបា េសងេប  ិង

បា ភាជ ប់ជ្ញឧេមព័ ធ សៅ ឹងដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា រររបេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរជ្ញតិ។ េហព្រះរាជអាជ្ញា អ ែរ



ជ្ញតិ ម្ង សចតនាេ ាំឲ្យ េហសៅព្ក្មសេ ើបអសងេតសធ្វើសេចក្ដីេ និដ្ឋា  ស្ថា រររបេ់ែែួ   ិងចសមែើយតបរបេ់សមនិើ

ការពារក្ដីសៅ ឹងដីកាេ និដ្ឋា  ស្ថា រររបេ់ែែួ ស ះ ឲ្យសៅជ្ញស្ថនរណៈ បនាៃ ប់រីការសកាេល បព្តឹមព្តូិមួយព្តូិ

បា សធ្វើសឡើងសដើមបីការពារេ ែិេ ែ  ិងឯក្ជ ភាររបេ់ស្ថក្សី  ិងជ រងសព្គាះ។  

ខាងសលើស ះជ្ញសេចក្ដីេសងេបរីទេស ៈសរៀងៗែែួ របេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា ។ អនក្អា គួរព្តូិរំលឹក្ថា ការណ៍

ស ះមិ រាប់បញ្ចូល ូិទេស ៈរបេ់សមនិើការពារក្ដីសនាះសទ។ បខ ាមសលើស ះ សេចក្ដីេសងេបសលើសេចក្ដីេ និដ្ឋា  

របេ់េហព្រះរាជអាជ្ញា ស ះ គឺមិ ម្ង សចតនាឆ្ែះុបញ្ច ាំងរីទេស ៈរបេ់េហសៅព្ក្មសេ ើបអសងេត ខដលរួក្

គាត់ព្តូិសធ្វើការក្ាំណត់ផ្ទៃ ល់ែែួ អាំរីបញ្ា ទាាំងស ះ។  

 

រ័ត៌ម្ង បខ ាម េូមទាក្ទ់ង៖ 

អនក្ព្េី ហាយា ត ់អារ ូស្ថសឡះ   សលាក្ ស ព្ត េ្កាែ   

ម្ ដីរ័ត៌ម្ង ស្ថនរណៈ    ម្ ដីនាាំពាក្យស្ថលាក្ដីខែមរព្ក្ហម 

សលែទូរេរៃ៖ +៨៥៥(០) ១២ ៤៨៨ ៩៣៦ +៨៥៥(០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦ 

ទូរេរៃសលើត ៖ +៨៥៥(០) ២៣ ៨៦១ ៥៥ +៨៥៥(០) ២៣ ៨៦១ ៥៦៤ 

ស្ថរសអឡិចព្តូ ិក្ៈ abusaleh@un.org  ស្ថរសអឡិចព្តូ ិក្neth.pheaktra@eccc.gov.kh 
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