
គំនិតសម្រាប់មុខងារនៅនសសសល់របសអ់ង្គជំនុំជម្រមះវិសាមញ្ញ ក្នុង្តុលាការក្មពុជា ទាក្់ទង្នឹង្ជន

រង្នម្ររះ 

បណ្ឌ ិត Marie Wilmet អ្នកស្រាវស្រាវច្បាបស់្ររហ្មទណ្ឌ អ្ន្តរាតិ នៅ វទ្យទស្ថាន ន្ាកល វទ្យទស្ថលយ អ្ឺរ ៉ុប អ្នក

សហ្ការស្រាវស្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌ ល Thucydide ាកល វទ្យទស្ថលយ ប៉ា រីស II អ្នកស្រាវស្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌ ល

សិកាខ្មមរ។ 

ការចូ្បលរួមនន្េះបន្ទាញនច្បញរីការសម្ភា សន្៍ចំ្បន្ួន្៣០ ខ្ែលបន្ន្វើន ើងាមួ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី ខ្ែល

បន្ចូ្បលរួមនៅកនុងសំណ្៉ុំនរឿង ០០២/០២ នោ ខ្អែកនលើមូលោឋ ន្នន្រយសន្កមម ខ្ែលរួកនេបន្ទទួលរង ា

លទធអលនន្ការនរៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍នោ បងខំ ការសម្ភា សន្៍ចំ្បន្ួន្ ១៨ ាមួ មន្តន្តីច្បាប់ខ្ែលធ្លា ប់ន្វើការ ឬ

កំរ៉ុងន្វើការនៅ អ្.វ.ត.ក និ្ងាមួ  អ្.វ.ត.ក ស្ររមទាងំការរិភាកានស្រៅអាូវការានស្រច្បើន្ ាមួ អ្នកពាក់រយន្ធ

សំខាន្់ៗ ។ ការសម្ភា សន្៍បន្បង្ហា ញ រីខ្អនកចំ្បន្ួន្បួន្នន្ការអ្ន្៉ុវតត ខ្ែលអាច្បម្ភន្អ្តនន្យ សស្រម្ភប់នែើមបណ្ត ឹង

រែឋបបនវណ្ី ជ្ន្រងនស្ររេះនន្របបខ្មមរស្រកហ្ម ន្ិងសស្រម្ភប់មន្៉ុសសជ្ំនាន្ន់ស្រកា ។ 

 ១. នសវាស៉ុមភារអាូវកា ន្ិងអាូវចិ្បតត 

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីខ្ែលបន្ចូ្បលរួម កនុងកិច្បចែំនណ្ើរការន្ីតិវទ្យ្ីនៅ អ្.វ.ត.ក ាម្យមេឺសនិតកនុងាន ន្ភារ

លំបកខាា ងំខ្អនកហ្ិរញ្ញវតន ុនហ្ើ រួករត់ឈាន្ែល់វ័ ចំ្បណាស់។ នោ ារអល វទ្យបកនន្ឧស្រកិែឋកមម 

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី បន្ទទួលរងការឈឺចាបអ់ាូវកា  និ្ងអាូវចិ្បតត្ ងន្់្ងរ។ នានរលនន្េះការឈឺចាបម់ួ ចំ្បន្ួន្ 

បន្នលច្បនច្បញាជ្ំងឺនអសងៗរន  ខ្ែលទាមទារឲ្យម្ភន្ការរស្ថបល ខ្ែលនែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីទាងំននាេះ មិន្

ម្ភន្លទធភាររស្ថបល។ នែើមបីអតល់ាឧទាហ្រណ្៍ាក់ខ្សតង នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីមាេះខ្ែលន ើងសម្ភា សន្៍ 

ចាបំច់្បស្រតូវចំ្បណា ល៉ុ សស្រម្ភប់ថ្ន ំនរទយ នែើមបីជ្ួ ែល់បញ្ហា ស៉ុមភារអាូវចិ្បតតរបស់រួករត់។ ការរស្ថបល

រ ៈនរលបីខ្មស្រតូវចំ្បណា ស្របម្ភណ្១០០ែ៉ុល្លា  េឺាបន្ទកុហ្ិរញ្ញវតន ុខ្ែលមពស់ខាា ងំសស្រម្ភប់នែើមបណ្ត ឹង

រែឋបបនវណ្ី នោ ខ្អែកនលើាន ន្ភារសងគមនសែឋកិច្បចរបស់រួករត់។ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីក៏ទទួលរងការ

ឈឺចាប់ បណាត លមករីាន ន្ភារអាូវកា ខ្ែលច្ប៉ុេះស្រទុឌនស្រទាម នោ ារខ្តអ្ំនរើឧស្រកិែឋខ្ែលស្របស្ររឹតតនៅនលើរួក

រត់ នៅកនុងរបបកមពាុស្របា្ិបនត យ ប៉ា៉ុខ្ន្តការចូ្បលរស្ថបលនៅមន្ទីរនរទយ េឺហ្ួសរីសមតនភាររបស់រួក



រត់។ នបើនទាេះបីាចាបំច់្បស្រតូវម្ភន្ការស្រាវស្រាវបខ្ន្នមកតី ខ្តវាហាក់ែូច្បាបង្ហា ញថ្ ជ្ន្រងនស្ររេះនោ 

អ្ំរីហ្ឹងាខ្អនកនលើន ន្ឌយរន្ិងអាូវនេទ ខ្ែលបន្ស្របស្ររឹតតន ើងនៅកនុងរបបខ្មមរស្រកហ្ម បន្ន្វើឲ្យស៉ុមភារ

បន្តររូជ្ និ្ងស៉ុមភារអាូវនេទរបស់រួករត់ ទទួលរងអលប៉ាេះពាល់យ៉ា ងខាា ងំ ខ្ែលបនងកើតាបន្ទកុហ្ិរញ្ញវតនុ

បខ្ន្នមនទៀត សស្រម្ភប់រួករត់នានរលបច្បចបុបន្ន1។ 

នហ្ត៉ុែូនច្បនេះ ម៉ុមង្ហរនៅនសសសល់របស់ អ្.វ.ត.ក អាច្បរស្ថយមអតល់ជ្ំន្ួ មាេះៗែល់បញ្ហា ស៉ុមភារអាូវកា  

ន្ិងអាូវចិ្បតតរបស់នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី។ ការនន្េះអាច្បអ្ន្៉ុវតតបន្តាមការបន្ត និ្ងរស្រងីកេនស្រម្ភងសំណ្ងទី១៣ 

ខ្ែលបន្អតល់ជ្ូន្កនុងសំណ្៉ុំនរឿង ០០២/០២ េឺបន្ទប់រស្ថបលច្បលយត ខ្ែលែំនណ្ើរការនៅបណាត នមតតានស្រច្បើន្កនុង

ស្របនទសកមពាុ នែើមបីអតល់ជ្ូន្នៅែល់នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីទាងំអ្ស់។ ាជ្នស្រមើសមួ នទៀត នែើមបណ្ត ឹង

រែឋបបនវណ្ីអាច្បទទួលបន្ បយណ្ណធ្លនារ ប់រងស៉ុមភារ នែើមបីចំ្បណា សស្រម្ភប់បញ្ហា ស៉ុមភារអាូវកា  និ្ងអាូវចិ្បតត

របស់រួករត់។ ការនន្េះស្របខ្ហ្លាអាច្បសនស្រមច្បនៅបន្ តាមការសហ្ការណ្៍ាម ួរជ្រោឋ េិបលកមពាុ 

តាមរ ៈកមមវទ្យ្ីបយណ្ណសម្ម៌។ ម៉ុន្នរលអ្ន្៉ុវតតេំន្ិតណាមួ  េឺាការចាំបច់្បខ្ែលស្រតូវន្វើការសទង់មតិ ឬការ

ស្រាវស្រាវ នែើមបវីា តនមានលើចំ្បន្ួន្ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី ខ្ែលនៅម្ភន្ជ្ី វទ្យត។ តាមរិតនៅ ាមួ ស្រកុម

ស្រាវស្រាវ ន ើងបន្ចូ្បលនៅែល់េូមិចំ្បន្ួន្ ១១ នៅតាមបណាត នមតតចំ្បន្ ន្ ៦ នែើមបីនៅជ្ួបនែើមបណ្ត ឹង

រែឋបបនវណ្ី នន្ការនរៀបការនោ បងខំ។ នៅនរលនៅែល់េូម ិរួកន ើងទទួលបន្រយត៌ម្ភន្ថ្ (ាម្យម) 

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីពាក់កណាត ល បន្ាា ប់ឬធ្លា ក់មាួន្ឈឺ្ងន្់រួច្បនៅនហ្ើ ។ 

 ២. រយត៌ម្ភន្អ្ំរី អ្.វ.ត.ក កិច្បចែំនណ្ើរការន្ីតិវទ្យ្ី ន្ិងសំណ្ងរបស់ អ្.វ.ត.ក 

ការសម្ភា សន្៍បង្ហា ញថ្ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី មិន្បន្ទទួលរយត៌ម្ភន្អ្ំរី អ្.វ.ត.ក ឬនមធ្លវីរបស់រួកនេ 

តាងំរីឆ្ន ំ២០១៧ ឬ២០១៨ មកនមា៉ាេះ។ នទាេះបីារួករត់បង្ហា ញភារ វទ្យជ្មាម្ភន្ាទូនៅ អ្ំរីការចូ្បលរួមា

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី របស់រួករត់កតី ខ្តរួករត់មួ ចំ្បន្ួន្ បង្ហា ញរីអារមមណ្៍មិន្នរញចិ្បតត នោ ារខ្តមិន្

                                                           
1 ការនន្េះធ្លា ប់ស្រតូវបន្នលើកន ើង នៅកនុងការសម្ភា សន្៍ាមួ អ្នកជ្ំនាញ ខ្ែលន្វើការនលើការស្រាវស្រាវានស្រច្បើន្ ាមួ នែើមបណ្ត ឹង

រែឋបបនវណ្ី ន្ិងជ្ន្រងនស្ររេះ នន្អ្ំនរើហ្ឹងានលើន ន្ឌយរ ន្ិងអាូវនេទ ខ្ែលបន្ស្របស្ររឹតតន ើងនៅកនុងរបបខ្មមរស្រកហ្ម។ អ្នកជ្ំនាញបន្

នលើកន ើងថ្ នទាេះបីថ្ែូច្បាមិន្ម្ភន្ការស្របមូលទិន្នន្យ នលើបញ្ហា នន្េះកតី ខ្តការស្រាវស្រាវរបស់រត់បន្បង្ហា ញថ្ អាច្បម្ភន្

អ្ស្រតាមពស់នន្ការច្បមាងជ្ំងឺកាមនរេ នៅនលើជ្ន្រងនស្ររេះទាំងននាេះ។ 



ម្ភន្រយត៌ម្ភន្ ន្ិងការអតល់រយត៌ម្ភន្បខ្ន្នម នៅកនុងបណាត ឆ្ន ំកន្ាងមកថ្មីៗ។ ភារនស្រច្បើន្នន្រួករត់មិន្បន្ែឹង អំ្រី

ាន ន្ភារនន្សំណ្៉ុំនរឿងរបស់មាួន្ (សំណ្៉ុំនរឿង ០០២/០២) នហ្ើ រួករត់ម្ភន្មន្ទិលថ្នតើ អ្.វ.ត.ក បន្

បិទទាវ រនហ្ើ ឬនៅ។ នលើសរីនន្េះនទៀត រួករត់ភាេនស្រច្បើន្មិន្បន្ែឹង អំ្រីកមមវទ្យ្ីសំណ្ង2។ ាបញ្ហា ននាេះ 

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីមួ ចំ្បន្ួន្ ខ្ែលស្រតូវបន្ស្របឹកាអ្ំរីការច្បង់បន្របស់រួករត់ ទាក់ទងន្ឹងសំណ្ង ខ្តមិន្

ខ្ែលទទួលបន្រយត៌ម្ភន្ អ្ំរីេនស្រម្ភងខ្ែលស្រតូវបន្អ្ន្៉ុមយត ល់ស្ររម នោ អ្ងគជ្ំន្៉ុំជ្ស្រមេះាល្លែំបូង។ ការអតល់

រយត៌ម្ភន្ខ្បបនន្េះែល់នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី េឺាការចាំបច់្ប ារិនសសនោ ារខ្តេនស្រម្ភងានស្រច្បើន្ េឺនបើក

ទូល្ល នោ នសរី (ែូច្បាកមមវទ្យ្ីស្របវតតិាន្តសតខ្មមរស្រកហ្ម ឬខ្មសវីនែអ្ូនន្េនស្រម្ភងផ្កក ាា នស្រកាមអ្ងគការ)។ 

 វទ្យធ្លន្ការខ្ែលអាច្បអ្ន្៉ុវតតបន្ សស្រម្ភប់ម៉ុមង្ហរនៅនសសសល់ េឺនរៀបចំ្បាវេគឬសិកាខ ាល្លអតល់រយត៌ម្ភន្ នៅ

តាមនមតត ខ្ែលកនុងនរលននាេះេនស្រម្ភងខ្ែលង្ហ ទទួលបន្ អាច្បស្រតូវបន្នលើក កមកបង្ហា ញ3។ កមមវទ្យ្ីនន្េះ

អាច្បចូ្បលរួមបន្ទាងំនែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី ក៏ែូច្បាាធ្លរណ្ជ្ន្ទូនៅ ខ្ែលន្ឹងជ្ួ បនងកើន្ចំ្បនណ្េះែឹងអ្ំរី 

អ្.វ.ត.ក នៅកនុងស្របនទសកមពាុ។ 

 ៣. នច្បតិ ន្ិងរិ្ីខ្បបរ៉ុទធាសនា 

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីបន្បង្ហា ញរីបំណ្ងរបស់រួករត់ ច្បង់ឲ្យម្ភន្ការសង់នច្បតិ  នៅតាមវតត ខ្ែលនៅ

ខ្កបរអទេះរបស់រួករត់ នែើមបីនរររែល់ាច់្បញាតិជ្ិតសិទធិរបស់រួករត់ ខ្ែលបន្ាា ប់កនុងរបបខ្មមរស្រកហ្ម។ 

នៅនរលាកសួរថ្សំណ្ងអ្វីខ្ែលរួករត់ច្បង់បន្រីែំបូង រីត៉ុល្លការននាេះ នច្បតិ េឺាជ្នស្រមើសទីមួ ឬទីរីរ 

នន្សំណ្ងខ្ែលរួករត់បន្នលើកន ើង (ជ្នស្រមើសមួ នទៀតេឺសំណ្ងហ្ិរញ្ញវតន)ុ។ នោ ារខ្តភារសំខាន្់នន្

រ៉ុទធាសនានៅកនុងសងគមកមពាុ ការកាងនច្បតិ េឺម្ភន្អ្តនន្យ ខាា ងំបំអ៉ុត សស្រម្ភប់នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី 

ក៏ែូច្បាជ្ន្រងនស្ររេះែនទនទៀតនន្របបខ្មមរស្រកហ្ម ន្ិងស្រកុមស្រេួាររបស់រួករត់ (រួមទាងំនកមងជ្ំនាន្់នស្រកា 

អង)។ បខ្ន្នមនលើនន្េះ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី ខ្ែលចូ្បលរួមកនុង េនស្រម្ភងសំណ្ងរបស់អ្ងគការចិ្បតតសងគម 

អ្ន្តរវបប្ម៌ ពាក់រយន្ធរិ្ីខ្បបរ៉ុទធាសនា នៅវតតទួលទំរូង ស៉ុទធខ្តបន្បង្ហា ញថ្ នច្បតិ េឺសំខាន្់ណាស់

                                                           
2 កនុងករណ្ីមាេះ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីបន្ច្បូលរួមកនុងេនស្រម្ភង ខ្ែលអ្ងគជ្ំន្៉ុំជ្ស្រមេះាល្លែំបូងបន្អ្ន្៉ុមយត ប៉ា៉ុខ្ន្តមនិ្បន្ែឹងថ្

កមមវទ្យ្ីទាងំអ្ស់ននាេះ េឺាសណំ្ងន ើ ។ 

3 នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីមួ ច្បំន្ួន្ខ្ែលបន្សម្ភា សន្៍ បន្ខ្ច្បករំខ្លកអ្ំរីបំណ្ងស្របថ្ន របស់រួករត់ ខ្ែលច្បង់ឲ្យមន្តន្តីត៉ុល្លការ ច្ប៉ុេះ

មកែលន់មតត មិន្ស្រតឹមខ្តឲ្យនែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី នៅទីស្រកុងេនំនរញប៉ា៉ុនណាណ េះនទ។ 



សស្រម្ភប់រួករត់។ នោ ម្ភន្ជ្ំន្ួ រីស្ររេះសងឃ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីបន្រន្យល់ថ្ រួករត់អាច្បជ្ួ ែល់

មន្៉ុសសាទីស្រសឡាញ់របស់រួករត់ ខ្ែលបន្ាា ប់នៅកនុងរបបខ្មមរស្រកហ្ម នោ មិន្ម្ភន្រិ្ីប៉ុណ្យសរ។ 

នហ្ត៉ុែូនច្បនេះាការសំខាន្់ កនុងការរស្រងីកេនស្រម្ភងរបស់ អ្ងគការចិ្បតតសងគម អ្ន្តរវបប្ម៌ នែើមបីឲ្យនៅែល់

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី ន្ិងជ្ន្រងនស្ររេះកាន្ខ់្តនស្រច្បើន្។ កមមវទ្យ្ីនន្េះន្ឹងកាន្ខ់្តម្ភន្ន្យ  ស្របសិន្នបើន្វើន ើងនៅតាម

បណាត នមតតានស្រច្បើន្ រួមទាងំទីតាងំខ្ែលនៅឆ្ង  រីរជ្ធ្លន្ីេនំនរញ។ 

 ៤. ការរកាឯការ និ្ងការអសរវអា ចំ្បនណ្េះែឹង អំ្រីរបបខ្មមរស្រកហ្ម 

នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ីសឹងខ្តទាងំអ្ស់ ខ្ែលស្រតូវបន្សម្ភា សន្៍ ទទូច្បអ្ំរីារសំខាន្់ នន្ការខ្ថ្រកាចំ្បនណ្េះែឹង 

ន្ិងេសតតុាងខ្ែលស្របមូលបន្ កនុងរបបខ្មមរស្រកហ្ម។ ការស្ររួ បរមា្ ំមួ របស់រួករត់េឺថ្ រម ន្ន្រណាម្ភន ក់

នៅច្បងចាអំ្ំរីអ្វី ខ្ែលបន្នកើតន ើង នស្រកា រីរួករត់បន្ាា ប់នៅ។ ការអ្ន្៉ុវតតានស្រច្បើន្អាច្បន ា្ើ តប ចំ្បនពាេះ

កតីបរមានន្េះ។ ទីមួ  បនងកើតាស្របធ្លន្នៅាកលវទ្យទស្ថលយ ្ំម  របស់កមពាុ នែើមបីន្វើការស្រាវស្រាវរីខ្អនក

អ្ន្តរជ្ំនាញ សតីរីរបបខ្មមរស្រកហ្ម ខ្ែលនេ ល់ែឹងាទូលំទូល្ល ។ ាការចាបំច់្បកនុងការបនងកើតតំខ្ណ្ង

បណ្ឌ ិត នែើមបជី្ស្រមុញឲ្យម្ភន្ការស្រាវស្រាវ និ្ងអ្ប់រំអ្ំរីបញ្ហា ទាងំអ្ស់នន្េះ4។ ទីរីរបណាណ ាររបស់ អ្.វ.ត.ក 

ន្ិងារិនសសេសតតុាងយ៉ា ងនស្រច្បើន្ខ្ែលស្របមូលបន្ កនុងនរលនស៉ុើបអ្នងកត អាច្បស្រតូវបន្នលើកកមពស់ន្ិងបញ្ហមា ក់

បង្ហា ញ តាមរ ៈកិច្បចសហ្ការាមួ េនស្រម្ភងកត់ស្រតាការច្បងចានំៅកមពាុ។ េនស្រម្ភងនន្េះក៏ន្ឹងនលើកកមពស់

អងខ្ែរ ែល់កិច្បចរិភាកានស្រច្បើន្ជ្ំនាន្់ នោ ារខ្តេនស្រម្ភងនន្េះពាករ់យន្ធ ាមួ ការចូ្បលរួមរបស់ន្ិសិតសនៅតាម

ាកល វទ្យទស្ថលយ នៅកមពាុ។ ទីបីន្ិងច្ប៉ុងនស្រកា េឺបណាណ ារផ្កទ ល់ម្ភត់អ្ំរី អ្.វ.ត.ក ខ្ែលអាច្បស្របមូលបន្

នែើមបបីន្តរកាស្របវតតិាន្តសត អ្.វ.ត.ក ឲ្យនៅរស់រន្បន្ត។ ស្រកុមការង្ហរមួ អាច្បន្វើការសម្ភា សន្៍ ាមួ មន្តន្តី

ខ្ែលធ្លា បន់្វើការនៅត៉ុល្លការ ស្ររមទាងំាមួ នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី អ្ំរីបទរិនា្ន្៍របស់រួករត់ សតីរីកិច្បច

ែំនណ្ើរការន្ីតិវទ្យ្ីត៉ុល្លការ។ ការនន្េះក៏ន្ឹងន ា្ើ តបអងខ្ែរចំ្បនពាេះតស្រមូវការ របស់នែើមបណ្ត ឹងរែឋបបនវណ្ី ខ្ែល

ច្បង់ឲ្យកត់ស្រតានរឿងរ វរបស់រួករត់ នែើមបសី្របប់ែល់នកមងជ្ំនាន្់នស្រកា ។ េំន្ិតនន្េះស្រតូវបន្បនងកើតរួមរន

                                                           
4 នទាេះបីាម្ភន្អ្នកស្រាវស្រាវកមពាុលែៗានស្រច្បើន្កនុងនរលបច្បចបុបន្ន ខ្ែលបន្ន្វើការអ្ំរីខ្មមរស្រកហ្ម ន្ិង អ្.វ.ត.ក កតី ខ្តរួករត់មិន្

ម្ភន្ឱកាសស្រាវស្រាវ កសញ្ហញ បស្រតបណ្ឌ ិត នៅកនុងស្របនទសកមពាុ។ 
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