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ចៅ�ប្រឹក្សាម យូរ ឧតីុរា
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សារលិខិតុរ�ស់សហចៅ�ប្រឹក្សាមរបាយការណ៍៍

សារលិខិតុពី�ប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាលសី�ទ�
និ្ធងអំនុ្ធប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាល

ប្រឹ�វិតិីុរ�ូរ�ស់សហចៅ�ប្រឹក្សាមរបាយការណ៍៍

សក្សាមមភាពីពាក់្សាព័ីន្ធធនឹ្ធងជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ ចៅ�តុុលាការ
ប្រឹពីហមទណ៍ឌ ដែ�លមាន្ធចរតិុលក្សាខណ៍ៈអំនី្ធរជាតូុ�ន្ធ�យក្សាមម 
កុុ្សាងអំំឡុុង�ំណាក់្សាកាលដែ�លចៅ�ចៅសសសល់

មាតិិកា

ការពិីភាក្សាាអំំពី�សំចៅណ៍�

អំនុ្ធសាសន៍្ធសប្រឹមា�់�ំចៅណ៍� រការចៅ�ុះចៅ�មុខ

២



៣៨

ដេ�វី�ី ដេ�វីហ្វឺឺ� (David Scheffer)
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល ឯកសារ កមុ�ជា
ជ្ឈី អាយ �ិ�ត (GIZ)
ដេហ្វឺដេ�ន ចាវី�ី (Helen Jarvis)
អង្គគការ កីកីរណុា
សាកលវីទិ្យាាលយ័ឡាត្រូតូប (La Trobe)
�ហ្វឺដេមធាវីី នាំមំខុ (តណំាង្គ ដេ�មី បណ្ឌឹ� ង្គ រ�ឋបបដេវីណ្ឌ)ី
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លតមកល់ ឯកសារ ច្បាាប់
ម៉ាា រី  វីលិមុ�ត (Marie Wilmet)
ណាថាន ដេជ្ឈ. ឆាន (Nathan J. Chan)
រដីេត្រូ�� (REDRESS)
សាកល វីទិ្យាាលយ័ ភូមូ�នទ ភូំដំេ�ញ
��ម  �រុយិ៉ាា
អង្គគការ ច្បា�ត�ីង្គគម  អនរីវីបបធម៌
សារមនទរី ឧត្រូក��ឋកមម ត្រូបលយ័�ជូ្ឈសា�នទ៍្យាលួ ស្លែ�ែង្គ
អង្គគភា�គាំពំារ ជ្ឈន រង្គ ដេត្រូគាំះ (អ.វី.ត.ក)
អង្គគភា�គាំពំារ សាកិី ន�ង្គ អកំ ជ្ឈនំាំញ (អ.វី.ត.ក)
អង្គគការនាំរដីេ�មីប�ីនី�ភា� (Women Peace Makers)
អង្គគការយវុី�នី�ភា� (Youth for Peace)
អង្គគការកមមវីធិអីភូ�វីឌ្ឍឍនធ៍នធានយវុីជ្ឈន (YRDP)

៣៣

ឧ�សម័ុន្ធធ ២
ការចូលរមួចំដែណ៍ក្សាជាគំនិ្ធតុ

ឧ�សម័ុន្ធធ ១
កិ្សាចចប្រឹពីមចៅប្រឹពីៀង�ដែន្ធែមចៅ�ចៅល�កិ្សាចចប្រឹពីមចៅប្រឹពីៀងរវាង
រាជរដ្ឋាឋ ភិិបាលក្សាមុុជានិ្ធងអំងគការសហប្រឹ�ជាជាតិុ
សី�ពី� អំ.វិ.តុ.ក្សា

៣



អាណត្តិិ�ថ្មីី�នៃ�ការងារនៅ�នៅ���ល់់រប�អ់ង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិា�ញ្ញញ
ក្នុុ�ង្គត្តិលំាការក្នុ�ុ�ជា ផ្តលិ់ឱ់កា�ពិ�នៅ���យួក្នុុ�ង្គការប�កិារងារដ៏ម៏ា�
សារ��ខំា�អ់ពំិ�ការទទលួ់សាា ល់�់វូិការឈឺចឺាបរ់ប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៃ�របប
ខ្មែ�រីម្រះក្នុហ� នៅដ៏��ី�ចូលូ់រ�ួចូខំ្មែណក្នុដ៏ម៏ា�សារ��ខំា�ដ់៏ល់ក់ារផ្ត�ះផ្តាខ្មែដ៏ល់
ម្រះត្តិូ វិបា�ធានា បនាា បព់ិ�បា�ឆ្លលង្គកាត្តិ�់�យ័កាល់វិនិា�ក្នុ�ីនៅ�ះ ��ង្គ
នៅដ៏��ី�បនៅង្គើ��ការចូង្គចាអំពំិ�ការឈឺចឺាបខ់្មែដ៏ល់ពិំធំាា បម់ា�ក្នុុ�ង្គម្រះបវិត្តិិ�សាស្ត្រ�ិ 
ជាពិ�នៅ��ចូនំៅ�ះ���ំ�ជំនំា�ន់ៅម្រះកាយពិ�របបខ្មែ�រីម្រះក្នុហ�។

អ�នំៅលា�តា�សាារត្តិ�នៅ�ះ កាល់ពិ�ឆំំ្នាំ ក្នុ�លង្គនៅ� នៅយ�ង្គ�ំ�ំបា�នៅ�ុ��ំំ
ដ៏បំនូាា �ពិ� �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណ�៍ិ�ពិ���ំងារនៅ�នៅ���ល់�់ក្នុព់ិ�័ធ
�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ គឺនឺៅលាក្នុនៅ�ម្រះក្នុ� យូរ ឧត្តិរិា ��ង្គនៅលាក្នុម្រះ��នៅ�ម្រះក្នុ� 
Claudia FENZ។ កាល់ពិ�ខ្មែ�ក្នុក្នុើដា ឆ្នាំំំ ២០២១ នៅយ�ង្គបា�នៅ�ុ��ំំ
អ�សំា��ព៍ិ��ហនៅ�ម្រះក្នុ�ទាំងំ្គពិ�ររបូ �ិ�ពិ�ល់ទធភាពិនៃ�វិធិា�ការនានា
ខ្មែដ៏ល់��ម្រះ�ប ��ង្គម្រះបក្នុបនៅដាយអត្តិថ�យ័ ចូនំៅ�ះជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៃ�របប
ខ្មែ�រីម្រះក្នុហ�។ 

�ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណប៍ា�ជំបួម្រះបជំំយំ៉ាា ង្គទលូ់ទំលូាយ��ង្គ
យ៉ាា ង្គ�ក្នុ�ជីា�យួនៃដ៏គឺ�ូក្នុព់ិ�័ធរប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅ�ក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណ�រការងារ
រប�ព់ិកួ្នុ�ត្តិ ់នៅហ�យនៅយ�ង្គ�ំ��ំ�ូខ្មែថ្មីលង្គអណំរគឺណំយ៉ាាង្គម្រះជាល់នៅម្រះ�ចូនំៅ�ះ
ភាគឺ�នានាខ្មែដ៏ល់បា�ចូណំាយនៅពិល់ខ្មែចូក្នុរំខ្មែល់ក្នុ�ត្តិ�នៅយ៉ាបល់់ ��ង្គ�នំៅណ�
នានារប��់ល� ��ក្នុនៅយ�ង្គ�ំ�។ំ នៅយ�ង្គ�ំ�កំ្នុ�៏�ូខ្មែថ្មីលង្គអណំរគឺណំផ្តង្គខ្មែដ៏រចូនំៅ�ះ
អ�សំា��ន៍ានាខ្មែដ៏ល់�ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណ៍ បា�ដាក្នុប់ងាា ញ�ក្នុ
នៅយ�ង្គ�ំ�ំកាល់ពិ�ខ្មែ�ធ្នូុូ ឆ្នាំំំ ២០២១ ជាទម្រះ�ង្គរ់បាយការណផ៍្តលិ់ន់ៅយ៉ាបល់់
ដាក្នុក់្នុុ�ង្គនៅម្រះសា��បំមំ្រះត្តិ។ 

អ�សំា��ន៍ានានៅ�ក្នុុ�ង្គរបាយការណផ៍្តលិ់ន់ៅយ៉ាបល់់ ��ង្គ�ត្តិ�
ម្រះត្តិឡបជ់ាវិជិំជមា�ជានៅម្រះចូ��ខ្មែដ៏ល់នៅយ�ង្គ�ំ�ំបា�ទទលួ់ ក្នុុ�ង្គអឡំ�ង្គនៅពិល់ម្រះបជំំំ
ពិ�នៅម្រះ�ះនៅយ៉ាបល់រ់ប��់ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណ ៍បា�បនៅង្គើ��ការតាងំ្គចូ�ត្តិិ
រប�ន់ៅយ�ង្គ ក្នុុ�ង្គការក្នុណំត្តិជ់ាវិធិ្នូ���ម្រះ�ប�យួនៅឆ្នាំះះនៅ���ំរ�ួ�ំ នៅដាយ
ម្រះត្តិូ វិយក្នុនៅ�ចូក្នុិ�នៃថ្មីលថ្មីុូ ររប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៃ�របបខ្មែ�រីម្រះក្នុហ��ក្នុពិ�ចារណាជា
ការចូបំាចូ។់ នៅយ�ង្គ�ំ�ំនៅជំឿជាក្នុថ់ា តា�រយ�នៅពិល់ជំបួទាំក្នុទ់ង្គនៅដាយផ្ទាាល់់ 
��ង្គការនៅធ្នូើ��ំនៅយ៉ាគឺ�ំ អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិា�ញ្ញញអាចូបនៅង្គើ�ត្តិបា��វូិគឺ�ំ�ត្តិ
ផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��នានាម្រះបក្នុបនៅដាយអត្តិថ�យ័ ��ង្គចូ�រភាពិ។ 

��កាា សាលា�ិ�ពិ�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៅ�ខ្មែ�ឧ�ភា ឆំំ្នាំ ២០២២ បងាា ញ�វូិ
ជំហំា�ខ្មែបបបរយិ៉ាប�័ខុ្មែថ្មី�នៅទៀត្តិ ក្នុុ�ង្គការនៅរៀបចូ�ំក្នុ�ភីាពិផ្ត�ពិើផ្តាយរប�់ 
អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅ�ក្នុុ�ង្គរយ�នៅពិល់ប�ឆ្នាំំំ ដ៏បំងូ្គនៃ�អាណត្តិិ�ការងារនៅ�នៅ���ល់់

សារលិខិតុពី�ប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាលសី�ទ� 
និ្ធងអំនុ្ធប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាល

ចៅដ្ឋាយប្រឹតុវូិយក្សាចៅសចកី្សា�
ថ្លៃ�ៃ�ូុររ�ស់ជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ
ថ្លៃន្ធរ��ដែខមរប្រឹក្សាហមមក្សា 
ពិីចារណាជាការចំបាច់

៤



ចៅយ�ងខំុំចៅជឿជាក់្សាថា តាមរយៈ
ចៅពីលជួ�ទាក់្សាទងចៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ 
និ្ធងការចៅ�ើ�សំចៅ�គ�ុ អំងគ
ជំនំុ្ធជប្រឹមះវិសិាមញ្ញញអាច�ចៅងើ�តុ
បាន្ធនូ្ធវិគំនិ្ធតុផួី្តួចចៅផី្តួ�មនានា
ប្រឹ�ក្សា�ចៅដ្ឋាយអំតុែន័្ធយ និ្ធង
ច�រភាពី។

រប��់ល� �។ នៅយ�ង្គ�ំ��ំ�ូជំរំញំយ៉ាា ង្គខាា ំង្គកាា ឱយមា�ការចូលូ់រ�ួឱយបា�កា�ខ់្មែត្តិ
ទលូ់ទំលូាយ នៅ�ឯ��កាា សាលា�ិ�ពិ�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ��ង្គការចូលូ់រ�ួជា�យួ
ម្រះក្នុ����កាា សាលា ខ្មែដ៏ល់ទទលួ់��ំម្រះត្តិូ វិក្នុុ�ង្គការនៅរៀបចូមំ្រះពិតឹ្តិិ�ការណន៍ៅ�ះ ��ង្គ
ផ្តលិ់ន់ៅយ៉ាបល់ជ់ំ�ូការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋបាល់អពំិ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ����ម្រះ�ប ខ្មែដ៏ល់
ជាល់ទធផ្តល់នៃ�ការពិ�ភាក្នុានៅ�ះ។ 

នៅយ�ង្គ�ំ�ំនៅម្រះត្តិៀ��ល� �ក្នុុ�ង្គការនៅរៀបចូ�ំវូិអើ�ខ្មែដ៏ល់នៅយ�ង្គ�ំ�ំរពំិងឹ្គថា �ងឹ្គកាា យ
ជាក្នុ�ចូចពិ�ភាក្នុាម្រះបក្នុបនៅដាយខ្មែផ្តលផ្ទាា ខ្មែដ៏ល់អាចូបនៅង្គើ�ត្តិបា�ជាគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��
ខ្មែដ៏ល់អាចូអ�វំិត្តិបិា�។ ដ៏ចូូខ្មែដ៏ល់�ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណប៍ា�ខ្មែថ្មីលង្គថា៖ 
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់ថ្មីី�ដ៏គ៏ឺរួឱយចាបអ់ារ�ណីន៍ៅ�ក្នុុ�ង្គម្រះបវិត្តិិ�សាស្ត្រ�និៃ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ បា�
ចាបន់ៅផ្តិ��នៅប�ក្នុចូហំចាបព់ិ�នៅពិល់នៅ�ះត្តិនៅ�។

ឯ.ឧ ក្រា�ញ់់ តូូនីី

ប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាលសី�ទ�

លោ�ក Knut 
ROSANDHAUG

អំនុ្ធប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាល

៥



នៅយ�ង្គ��ូសាា គឺ��ក៍ារនៅបាះពិ�ំផុ្តាយរបាយការណរ៍ប�ន់ៅយ�ង្គ។ 

នៅយ�ង្គបា�ទទលួ់យក្នុការងារនៅ�ះ នៅដាយសារនៅយ�ង្គមា�ជំនំៅ�ឿចូ�ត្តិិ
យ៉ាា ង្គ�តំ្តិមាថំា នៅពិល់នៅវិលាបា��ក្នុដ៏ល់ន់ៅហ�យ�ម្រះមាបទ់����ខ្មែដ៏ល់ថា
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់រ់ប�ត់្តិលំាការនៅ�ះ ��ង្គត្តិលំាការអ�រិជាត្តិ�
នានៅពិល់អនាគឺត្តិ ម្រះត្តិូ វិនៅផ្ទាោ ត្តិការយក្នុចូ�ត្តិទិកំ្នុដាក្នុច់ូនំៅ�ះជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ។ 

នៅ�នៅពិល់នៅយ�ង្គនៅរៀបចូំរបាយការណ៍នៅ�ះ នៅយ�ង្គបា�ទទលួ់ការ
នៅល់�ក្នុទកឹ្នុចូ�ត្តិនិៅដាយ�ត្តិ�ម្រះត្តិឡប់វិជិំជមា�នានា។ របាយការណន៍ៅ�ះខ្មែផ្តែក្នុ
នៅ�នៅល់��ត្តិ�នៅយ៉ាបល់ន់ានា នៅ�ក្នុុ�ង្គ�ំនៅណ�ជានៅម្រះចូ��ខ្មែដ៏ល់បា�ដាក្នុ�់ក្នុ
នៅយ�ង្គ។ ចាបត់ាងំ្គពិ�រយ�នៅពិល់ក្នុណំត្តិក់្នុុ�ង្គការដាក្នុ�់នំៅណ�នានាបា�ក្នុ�លង្គ
ផ្តតំ្តិ មា�នៃដ៏គឺ�ូក្នុព់ិ�័ធនៅផ្ត�ង្គនៅទៀត្តិបា�ទាំក្នុទ់ង្គ�ក្នុនៅយ�ង្គ នៅដាយបងាា ញពិ�
នៅ�ល់បណំង្គចូង្គច់ូលូ់រ�ួនៅ�ក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណ�រការនៅ�ះ។ នៅយ�ង្គបា�ម្រះបាបព់ិកួ្នុនៅគឺ
�វូិអើ�ខ្មែដ៏ល់នៅយ�ង្គ��ូបញ្ជាា ក្នុន់ៅពិល់នៅ�ះម្រះត្តិង្គន់ៅ�ះនៅឡ�ង្គវិញិថា៖ របាយការណ៍
នៅ�ះម្រះ��ខ់្មែត្តិជាការចាបន់ៅផ្តិ��បុនំៅណាះះ។ 

នៅយ�ង្គបា�ដ៏ងឹ្គថា ការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋបាល់ក្នុពំិងំ្គបនៅង្គើ����ះ�ះនៅដាយ
តាក្នុខ់្មែត្តិង្គដ៏នំៅណ�រការការងាររប��់ល� �នៅហ�យ។ ឆ្នាំំំ ២០២២ ជានៅពិល់នៅវិលា
អ�រិកាល់។ នៅប�តា�ម្រះក្នុប�ណ័ឌ គឺត្តិ�យតំ្តិ ិដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់អ់ាចូ
ចាបន់ៅផ្តិ��ដ៏នំៅណ�រការបា� នៅ�នៅពិល់ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិធិ្នូ�តា�ផ្តលូ វិត្តិលំាការ
ម្រះត្តិូ វិបា�បញ្ញចប។់ មា�ការនៅម្រះ�ង្គទកំ្នុថា ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ត្តិលំាការ�ងឹ្គអាចូបញ្ញចប់
នៅ�ដ៏ណំាចូឆ់្នាំំំ ២០២២។

នៅយ�ង្គមា�នៅ�ចូក្នុិ�រីក្នុរាយខ្មែដ៏ល់បា�ទទលួ់ពិត័្តិម៌ា�ថា ��កាា សាលា
�យួ�ងឹ្គនៅម្រះ�ង្គនៅរៀបចូនំៅ�ខ្មែ�ឧ�ភា ខ្មែដ៏ល់ជាដ៏នំៅណ�រការដ៏បំងូ្គដ៏�៏ខំា��់យួ 
ក្នុុ�ង្គការនាយំក្នុនៃដ៏គឺ�ូក្នុព់ិ�័ធជានៅម្រះចូ���ក្នុម្រះបជំំរំ�ួ�។ំ

នៅយ�ង្គយល់ថ់ា វិិធ្នូ�សាស្ត្រ�និានៅពិល់នៅនាះ ក្នុដ៏៏ចូូជា�ម្រះមាបដ់៏នំៅណ�រការ
ទាំងំ្គ�លូ់ខ្មែដ៏រ �ងឹ្គជំំរញំឱយមា�ការចូលូ់រួ�ខ្មែបបបរយិ៉ាប�័ុ ��ង្គធានា
�ូវិភាពិជាមាា�់រប�់ម្រះបជាជំ�ក្នុ�ុ�ជា។ នៅយ�ង្គយល់់នៅ��ញថា ចូណំចុូ
ទាំងំ្គនៅ�ះគឺ ឺបនំៅរល់ក្នុខ�ណឌ នៅដ៏��ី��នៅម្រះ�ចូឱយបា��វូិនៅ�ល់បណំង្គធ្នូនំៅ�ក្នុុ�ង្គ
ដ៏នំៅណ�រការទាំងំ្គ�លូ់គឺ៖ឺ ចូ�រភាពិនៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ�� ខ្មែដ៏ល់ចាបន់ៅផ្តិ�� នៅ�ក្នុុ�ង្គ
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់។់ 

នៅ�ឯ��កាា សាលានៅនាះ�ងឹ្គមា�ការនៅល់�ក្នុនៅឡ�ង្គ�ូវិគឺ�ំ�ត្តិ ��ង្គ
គឺនៅម្រះមាង្គនានាជានៅម្រះចូ��។ នៅដាយនៅហត្តិថំា ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ��ីក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គនៅយ�ឌ័រ័ 
(ឧទាំហរណ ៍អា�ហ ៍ពិ��ហ ៍នៅដាយបង្គខ ំការរនំៅលាភផ្តលូ វិនៅភទ) ជាបញ្ជាា គឺ�លឹះ

សារលិខិតុរ�ស់សហចៅ�ប្រឹក្សាម
របាយការណ៍៍

របាយការណ៍៍ចៅន្ធះប្រឹ�ន់្ធដែតុជា
ការចា�់ចៅផី្តួ�ម�ុុចៅណាះ ះ 

ចៅដ្ឋាយសារចៅយ�ងមាន្ធ
ជំចៅន្ធឿចិតីុ�ុងមុតុមាថំា 
ចៅពីលចៅវិលាបាន្ធមក្សា�ល់

៦



នៅ�នៅពិល់�វិនាការ ��ង្គនៅដាយពិ�ចារណានៅ�នៅល់�បរបិទរប�ក់្នុ�ុ�ជា ��ង្គ
បរបិទអ�រិជាត្តិ� នៅ�នៅពិល់ពិ�ភាក្នុាពិ�បញ្ជាា នៅយ�ឌ័រ័ នៅយ�ង្គនៅជំឿថា គឺនៅម្រះមាង្គ
នៅយ�ឌ័រ័�ិ�អពំិ���ទធ�អណំាចូ/ខ្មែដ៏ល់មា�ល់ក្នុខណ�រនៅ��ប �ងឹ្គ ម្រះ�បជា�យួ
ទ����នៅ�ះយ៉ាាង្គល់ែ។

នៅទាំះប�ភាពិជាមាា �រ់ប�ម់្រះបជាជំ�ក្នុ�ុ�ជា�ងឹ្គកាា យជាចូណំចុូគឺ�លឹះ
�ម្រះមាបក់ារអ�វំិត្តិកិ្នុិ� ក្នុគ៏ឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��នៅ�ះ�ងឹ្គមា�អត្តិថ�យ័ទលូ់ទំលូាយ
ជាង្គនៅ�ះ។ ម្រះប���នៅប�ដ៏នំៅណ�រការនៅ�ះបា�នៅជាគឺជំយ័ វាអាចូកាា យជាគឺរំូ
�ម្រះមាបត់្តិលំាការអ�រិជាត្តិ�នានៅពិល់អនាគឺត្តិ។ ការបនៅង្គើ�ត្តិគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��
�ក្នុព់ិ�័ធជំ�រង្គនៅម្រះ�ះថាជា�លូ់ដាា �ម្រះគឺឹះ�យួ��ង្គបា�ទទលួ់សាា ល់�់ម្រះមាប់
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់ន់ៃ�ត្តិលំាការអ�រិជាត្តិ�នានៅពិល់អនាគឺត្តិ �ងឹ្គ
ផ្តលិ់�់វូិល់ទធផ្តល់គឺរួជាទ�នៅពិញចូ�ត្តិ�ិម្រះមាបន់ៅពិល់យរូអខ្មែង្គើង្គ។ 

ការរពំិងឹ្គទកំ្នុនៅ�ះទ�ំង្គជានៅធ្នូើ�ឱយការចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណ�រការនៅ�ះកា�ខ់្មែត្តិ
មា�ក្នុិ�រនំៅភ�បខ្មែថ្មី�នៅទៀត្តិ។ 

យើ�ើងសូមូជូនូពរឱ្យយសូកិ្ខាា �សា�លា�យើនះ នងិគំនំតិផ្តួួ�ចយើផ្តួួើមជា�រមួ 
ដំយំើ�ើរក្ខា�រយើ��មខុយើ���យើជា�គំជូ�័។ 

ការ�ចៅងើ�តុគំនិ្ធតុផួី្តួចចៅផី្តួ�ម
ពាក់្សាព័ីន្ធធជន្ធរងចៅប្រឹ�ះថាជា
មូលដ្ឋាឋ ន្ធប្រឹគឹះមួយដែ�ល
បាន្ធទទួលសាគ ល់សប្រឹមា�់
�ំណាក់្សាកាលចៅ�ចៅសសសល់
ថ្លៃន្ធតុុលាការអំនី្ធរជាតិុនាចៅពីល
អំនាគតុ នឹ្ធងផី្តួល់នូ្ធវិលទធផ្តួល
គួរជាទ�ចៅពីញចិតីុសប្រឹមា�់
សប្រឹមា�់រយៈចៅពីលយូរអំដែងើង។

នៅ�ម្រះក្នុ� យរូ ឧត្តិរិា ��ង្គ
នៅ�ម្រះក្នុ� Claudia FENZ

៧



នៅលាក្នុនៅ�ម្រះក្នុ� យរូ ឧត្តិរិា (ក្នុ�ុ�ជា) បា�បញ្ញចបក់ារ��ក្នុាថំា ក្នុ់
អ�ំបណឌ� ត្តិចូាបន់ៅ�សាក្នុល់វិិទាល់យ័ជាត្តិ�កាហាក្នុស់ាា �(Kazakhstan)។ 
នៅលាក្នុបា�បនៅម្រះ��ការងារជា�ស្ត្រ�ី�រាជំការនៅ�នាយក្នុដាា �ក្នុ�ចូចការម្រះពិហទីណឌ 
��ង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ�ពិ�ឆ្នាំំ ំ១៩៩៥-១៩៩៦ ជាម្រះបធា�ការិយ៉ាល់យ័�ហម្រះបត្តិ�បត្តិិ�
ការអាសាា� ��ង្គអ�ីរជាត្តិ�ពិ�ឆំំ្នាំ ១៩៩៦-២០០១ ជានៅ�ម្រះក្នុ� ��ង្គជាម្រះបធា�
នាយក្នុដាា �ក្នុ�ចូចការអ�រិជាត្តិ�ឆំំ្នាំ ២០០១-២០០២។ ចាបត់ាងំ្គពិ�ឆំំ្នាំ ២០០២ 
�ក្នុ នៅលាក្នុបា�បនៅម្រះ��ការងារជានៅ�ម្រះក្នុ�នៅ�តំ្តិលាការក្នុពំិលូ់ នៅលាក្នុបា�
ម្រះសាវិម្រះជាវិខ្មែផ្តកុ្នុចូាបជ់ាត្តិ� ��ង្គអ�រីជាត្តិ� ��ង្គបា�ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គនា�ជា��កាាកា� 
��ង្គជាម្រះគូឺឧនៅទះ�នា�កុ្នុ�ង្គវិគឺគបណោ�ះបណាា ល់ជានៅម្រះចូ��អពំិ�ចូាប។់ នៅលាក្នុក៏្នុជា
ម្រះគូឺបណោ�ះបណាា ល់ចូាបន់ៅ�សាលាភ�ូ��ះនៅ�ម្រះក្នុ�ផ្តង្គខ្មែដ៏រ។ 

នៅលាក្នុនៅ�ម្រះក្នុ� យរូ ឧត្តិរិា បា�ទទលួ់ការខ្មែត្តិង្គតាងំ្គជានៅ�ម្រះក្នុ�
អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះសាលាដ៏បំងូ្គនៃ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ។ 

ប្រឹ�វិតិីុរ�ូសហចៅ�ប្រឹក្សាមរបាយការណ៍៍

ចៅ�ប្រឹក្សាម យូរ ឧតីុរា

៨



នៅលាក្នុម្រះ�� នៅ�ម្រះក្នុ� នៅកាា នៅឌ័ៀ ហើ�� ទទលួ់បា� �ញ្ជាា បម័្រះត្តិ បណឌ�  ត្តិ    
ចូាប ់ពិ�សាក្នុល់វិិទាល់យ័ម្រះក្នុ�ង្គវិីខ្មែយ�។ នៅ�ឆំំ្នាំ ១៩៨៤ នៅលាក្នុម្រះ��    បា�
ទទលួ់ការខ្មែត្តិង្គតាងំ្គជានៅ�ម្រះក្នុ�ក្នុុ�ង្គម្រះបពិ�័ធយតំ្តិិ�ធ្នូ�ម៌្រះពិហទីណឌ អមូ្រះទ��ខ្មែដ៏ល់
នៅប�ក្នុផ្តលូ វិឱយនៅលាក្នុម្រះ��ទទលួ់បា�ត្តិខំ្មែណង្គក្នុុ�ង្គវិ�ិយ័ត្តិលំាការអ�រ់យ�នៅពិល់
ជាង្គ២០ឆំំ្នាំ ខាង្គខ្មែផ្តកុ្នុនៅ�បអនៅង្គើត្តិ ជំ�ំំជំំម្រះ�ះក្នុី� ��ង្គឧទធរណ។៍ នៅ�ឆំំ្នាំ ២០០៤ 
នៅលាក្នុម្រះ��ម្រះតូ្តិ វិបា�ខ្មែត្តិង្គតាងំ្គជានៅ�ម្រះក្នុ�អ�ិរជាត្តិ��ម្រះមាប់នៅប�ក្នុក្នុ�ីរដ៏ឋបាល់
បនៅណាាះអា��នុៅ�ក្នុ�ូវូូូិ នៅដាយនៅធ្នូើ�ការងារ�ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គការនៅរៀបចូបំទឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋ
ក្នុ�ជីាត្តិ�សា��៍ ��ង្គឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ��ីស្ត្រងាា �។ ចូនៅនាាះឆំំ្នាំ ២០០៦-២០០៨ 
នៅលាក្នុម្រះ��នៅ�ម្រះក្នុ� នៅកាា នៅឌ័ៀ ហើ�� ជាម្រះបធា�អង្គគភាពិ��ត្តិ�រដ៏ឋនៅ�កុ្នុ�ង្គនៅប�ក្នុក្នុ�ី 
EUPOL    COPPS ខ្មែដ៏ល់ជាសាា ប�័�យួជំយួដ៏ល់ខ់្មែផ្តកុ្នុយតំ្តិិ�ធ្នូ�ឧ៌ម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ី 
ម្រះបនៅទ�បាា នៅឡ�ះ��។

នៅលាក្នុម្រះ��នៅ�ម្រះក្នុ� នៅកាា នៅឌ័ៀ ហើ�� បា�ទទលួ់ការខ្មែត្តិង្គតាងំ្គជា
នៅ�ម្រះក្នុ�បម្រះ��ង្គនៃ�អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះសាលាដ៏បំងូ្គនៃ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅ�ក្នុុ�ង្គឆ្នាំំ ំ២០០៦ 
��ង្គជានៅ�ម្រះក្នុ�នៅពិញ��ទធ�នៅ�ក្នុុ�ង្គឆ្នាំំំ ២០១៤។

ចៅលាក្សាប្រឹស�ចៅ�ប្រឹក្សាម   
ចៅកាៃ ចៅ�ៀ ហើនិ្ធ 
Claudia FENZ

៩



នៅដាយនៅធ្នូើ�ការពិ�នៅម្រះ�ះនៅយ៉ាបល់ជ់ា�យួរាជំរដាា ភ�បាល់ក្នុ�ុ�ជា ��ង្គ
អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គត្តិលំាការក្នុ�ុ�ជា (អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ) �ហា��ុ�បាត្តិ
អង្គគការ�ហម្រះបជាជាត្តិ�បា�នៅ�ុ��ំនំៅ�អគឺគនៅល់ខាធ្នូ�ការ នៅដ៏��ី�ក្នុណំត្តិ�់�ំងារ
ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់រ់ប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅម្រះកាយបញ្ញចបអ់ាណត្តិិ�ការងាររប�់
�ល� � ��ង្គបនៅង្គើ�ត្តិ ម្រះពិ�ទាំងំ្គនៅរៀបចូកំ្នុណំត្តិយ់ក្នុម្រះក្នុប�ណ័ឌ ការងារ��ម្រះ�ប
�យួតា�ជាក្នុខ់្មែ�ងិ្គ១។

  ម្រះក្នុប�ណ័ឌ ការងារខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិូ វិបនៅង្គើ�ត្តិនៅឡ�ង្គ កុ្នុ�ង្គទម្រះ�ង្គន់ៃ�នៅ�ចូកិ្នុ�
ម្រះ�ង្គក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គបខ្មែ�ថ�នៅ�នៅល់�ក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គ រវាង្គរាជំរដាា ភ�បាល់
ក្នុ�ុ�ជា ��ង្គអង្គគការ�ហម្រះបជាជាត្តិ� ទាំក្នុទ់ង្គនៅ��ងឹ្គការកាត្តិន់ៅ�ចូក្នុិ� នៅ�
នៅម្រះកា�ចូាបក់្នុ�ុ�ជា �វូិឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ីខ្មែដ៏ល់ម្រះបម្រះពិតិឹ្តិនៅឡ�ង្គ នៅ�កុ្នុ�ង្គរយ�កាល់នៃ�
ក្នុ�ុ�ជាម្រះបជាធ្នូ�បនៅត្តិយយ �ិ�ពិ�ការនៅរៀបចូកំ្នុុ�ង្គនៅពិល់អ�រិកាល់ ��ង្គការបញ្ញចប់
ការងាររប�អ់ង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិា�ញ្ញញ២ ម្រះត្តិូ វិបា�អគឺគនៅល់ខាធ្នូ�ការយល់ម់្រះពិ�ឱយ
យក្នុនៅ�អ��ំត័្តិ ខ្មែដ៏ល់បា�នៅធ្នូើ�នៅឡ�ង្គកាល់ពិ�នៃថ្មីៃទ�០៧ ខ្មែ�ក្នុក្នុើដា ឆ្នាំំ ំ២០២១។ 
អកុ្នុត្តិណំាង្គរប�អ់ង្គគការ�ហម្រះបជាជាត្តិ� ��ង្គរាជំរដាា ភ�បាល់ក្នុ�ុ�ជា បា�
ចំូះហត្តិថនៅល់ខានៅល់�ក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គបខ្មែ�ថ�នៅ�ះ នៅ�នៃថ្មីៃទ�១១ ខ្មែ���ហា ឆ្នាំំំ 
២០២១ ��ង្គនៃថ្មីៃទ�២៦ ខ្មែ���ហា ឆ្នាំំំ ២០២១។

 នៅ�ម្រះត្តិង្គខ់្មែផុ្តក្នុ�ក់្នុពិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គបខ្មែ�ថ�ទទលួ់
សាា ល់ថ់ា �ំ�ងារខ្មែដ៏ល់បា�កាត្តិប់�ថយ ខ្មែត្តិមា�សារ��ខំា�់ �ងឹ្គចាបំាចូ់
ម្រះត្តិូ វិខ្មែត្តិអ�ំវិតិ្តិ �ក់្នុពិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ នៅ�នៅពិល់ខ្មែដ៏ល់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ បា�
បញ្ញចបរ់ចួូរាល់�់វូិក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិធិ្នូ�តា�ផ្តលូ វិត្តិលំាការ។ មាម្រះតា ២ ត្តិម្រះ�ូ វិ
ឱយ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ "ប�.ិ.. ផ្តលិ់ក់ារការ�រជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ"ខ្មែចូក្នុរំខ្មែល់ក្នុពិត័្តិម៌ា�ជំ�ូ
សាធារណជំ��ក្នុព់ិ�័ធអង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះ" ��ង្គ "តា�ដា�ការអ�វំិត្តិ�ិណំង្គ 
ខ្មែដ៏ល់បា�ផ្តលិ់ជ់ំ�ូនៅដ៏��បណោងឹ្គរដ៏ឋបីនៅវិណ�"។

 អាម្រះ�យ័នៅហត្តិនំៅ�ះ ម្រះបធា� ��ង្គអ�មំ្រះបធា�ការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋបាល់ 
បា��នៅម្រះ�ចូនៅ�ុ��ំំនៅយ៉ាបល់់នៅល់�ការអ�ំវិត្តិអិាណត្តិិ�ការងារខ្មែដ៏ល់បា�
នៅ�ុ�នៅឡ�ង្គ ពិ��ណំាក្នុ�់ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណព៍ិ�ររូប ក្នុុ�ង្គចូនំៅណា�
នៅ�ម្រះក្នុ�ទាំងំ្គអ�ន់ៅ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ខ្មែដ៏ល់�ងឹ្គអ�វំិត្តិ�ិ�ំងារនៅ�ះ នៅ�តា�ត្តិនួា
ទ�នៅរៀង្គៗ�ល� � នៅដាយ����ក្នុព់ិ�័ធជា�យួ�ងឹ្គការខ្មែត្តិង្គតាងំ្គជានៅ�ម្រះក្នុ�រប�់
ពិកួ្នុ�ត្តិន់ៅឡ�យ។ �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណម៍ា�ភារក្នុ�ចូច ផ្តលិ់ជ់ាពិ�នៅ�� 
"ការពិ�យល់់ ��ង្គអ�សំា��៍ អពំិ�ការអ�វំិត្តិខិ្មែដ៏ល់អាចូនៅធ្នូើ�នៅ�បា� ខ្មែដ៏ល់
��ម្រះ�ប��ង្គមា�អត្តិថ�យ័�ម្រះមាបជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិនៅម្រះកា�យតំាោ 
ធ្នូ�ការរប�អ់ង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិា�ញ្ញញ"។ �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណន៍ៅនាះគឺឺ 
នៅ�ម្រះក្នុ� យូរ ឧតិ្តិរា ��ង្គនៅ�ម្រះក្នុ� Claudia FENZ។

សាវិតារនិ្ធងប្រឹ�វិតិីុ

១  សូ�មមើមីល មើសូចកីី្តីសូមើ�មចរបស់ូមហាសូន្និូ�បាត
មើល� A/RES/73/279, A/RES/74/263 ន្និ�ង A/
RES/75/257។

២  មើសូចកីី្តីសូមើ�មចរបស់ូមហាសូន្និូ�បាតមើល� 
A/75/809, ឧបសូម័�ន្និធ។

១០



 នៅ�នៃថ្មីៃទ�០២ ខ្មែ�ក្នុញ្ជាា ឆំំ្នាំ ២០២១ �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណ៍ 
បា�នៅចូញជាសាធារណ��វូិ "�នំៅណ��ំកំារចូលូ់រ�ួ�ត្តិ�នៅយ៉ាបល់ ់នៅល់���ំងារ
ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់ ់ទាំក្នុទ់ង្គ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ រប�អ់ង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិា�ញ្ញញ 
ក្នុុ�ង្គត្តិលំាការក្នុ�ុ�ជា"៣។ �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណ ៍បា�ទនំាក្នុទ់�ំង្គនៅ�
អកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធនានារប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ឱយដាក្នុជ់ំ�ូជាលាយល់ក្នុខណអ៍ក្នុ�រ �វូិ
គឺ�ំ�ត្តិ�ម្រះមាបក់ារផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��នានា �ក្នុព់ិ�័ធជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ខ្មែដ៏ល់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
អាចូអ�ំវិតិ្តិបា�។

 �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណត៍្តិម្រះ�ូ វិថា ការចូូល់រួ�ចំូខ្មែណក្នុនៅនាះម្រះត្តិូ វិ
មា�ទម្រះ�ង្គខ់្មែដ៏ល់ទលូាយ បុខំ្មែ��ិ��នៅល់��ពិ� ២ទពំិរ័ ជាភាសាអង្គន់ៅគឺល� 
��ង្គ/ឬ ៣ទពំិរ័ ជាភាសាខ្មែ�រី នៅដាយនៅធ្នូើ�ការពិ�យល់អ់ពំិ�ថានៅត្តិ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��
ខ្មែដ៏ល់នៅ�ុ�នៅឡ�ង្គនៅនាះ គឺជឺាជំ�ំយួម្រះបក្នុបនៅដាយអត្តិថ�យ័ ��ង្គ ឋិ�ត្តិនៅថ្មីរនៅដាយ
រនៅបៀបណា �ម្រះមាប់នៅដ៏��បណោ ឹង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ� ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៃ�របបខ្មែ�រីម្រះក្នុហ� 
��ង្គសាធារណជំ�ទនូៅ�។ អកុ្នុចូលូ់រ�ួគឺ�ំ�ត្តិ ម្រះត្តិូ វិបា�នៅ�ុ�ឱយ�នៅង្គខបល់ក្នុខណ�
ពិ�នៅ��ជាគឺ�លឹះ នៃ��នំៅណ��ំំ ខ្មែដ៏ល់ក្នុុ�ង្គនៅនាះរ�ួមា� �អំាង្គនៅហត្តិំ ម្រះក្នុ��
នៅ�ល់នៅ� ��ង្គថ្មី�រនៅវិលា��ម្រះ�ប។ �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណប៍ា�ចូង្គែ�ល់
បញ្ជាាក្នុថ់ា �ក្នុយ "គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��" គឺ�ឺ��ខ្មែ��មា��យ័ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹទម្រះ�ង្គ ់��ង្គ 
�ល�ឹសារ នៃ��នំៅណ�ណា�យួនៅឡ�យ។ �ក្នុយ "ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ"ម្រះត្តិូ វិបក្នុម្រះសាយ
ម្រះបខ្មែហល់� ំក្នុុ�ង្គ�យ័ទលូាយ ��ង្គ���ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹអកុ្នុទាំងំ្គឡាយណា ខ្មែដ៏ល់
ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ផ្តលូ វិចូាប ់នៅ�ចូនំៅ�ះ��ំ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅឡ�យ។

 �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណ៍ ក្នុត្តិ�់មាា ល់់ថា អកុ្នុចូលូ់រួ�គឺួរ
ក្នុត្តិច់ូណំា�ំវូិក្នុតាោ �យួចូ�ំ�ួខ្មែដ៏ល់រ�ួមា� ខ្មែត្តិ���ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹ៖ វិិសាល់ភាពិនៃ�
នៅហត្តិកំារណ ៍��ង្គល់ក្នុខណ�នៃ�ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ� ីខ្មែដ៏ល់បា�ម្រះបម្រះពិតឹ្តិនិៅឡ�ង្គ នៅហ�យខ្មែដ៏ល់
ជំះឥទធ�ពិល់នៅ�នៅល់�ម្រះបជាជំ�ភាគឺនៅម្រះចូ�� នៅ�អឡំ�ង្គនៅពិល់នៅនាះ នៅហ�យខ្មែដ៏ល់
ផ្តល់វិបិាក្នុនៅ�ប�មិា� រហតូ្តិ�ក្នុទល់ប់ចូច�បី�។ុ ការពិ�ត្តិខ្មែដ៏ល់ថា ម្រះបជាជំ�
ក្នុ�ុ�ជានានៅពិល់បចូច�បី�ជុាង្គ�ក្នុក់្នុណាា ល់ ���ទាំ�ច់ាបក់្នុនំៅណ�ត្តិនៅ�នៅឡ�យ 
នៅ�នៅពិល់ខ្មែដ៏ល់មា�នៅហតំ្តិការណ៍នៅនាះ។ អត្តិថ�ភាពិនៃ�គឺនៅម្រះមាង្គខ្មែដ៏ល់អាចូ
បំនៅពិញបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ រួ�ទាំងំ្គគឺនៅម្រះមាង្គខ្មែដ៏ល់បា�អ�ំវិតិ្តិរួចូនៅហ�យ   ដ៏ចូូជា
ការផ្តលិ់�់ណំង្គ ��ង្គវិធិា�ការណ�៍��ខ្មែ��តា�ផ្តលូ វិត្តិលំាការ។ រយ�នៅពិល់
នៅផិ្ត��ដ៏ំបូង្គ �ម្រះមាប់�ំ�ងារខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់់ ម្រះត្តិូ វិបា�ម្រះបនៅ��ល់
នៅ��ញថាមា�រយ�នៅពិល់ ៣ ឆ្នាំំំ នៅហ�យថា ល់ទធភាពិម្រះក្នុ��នៅ�ល់នៅ�
�ម្រះមាបគ់ឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ�� អាចូរ�ួមា� បុំខ្មែ��ិ��ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹ ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ
នៅដាយផ្ទាា ល់់ ��ង្គកូ្នុ�នៅ�រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ នៅលាក្នុម្រះគឺូ អុក្នុម្រះគឺូ ���������ត្តិខ្មែ�រី
��ង្គបរនៅទ� ��ង្គអកុ្នុ��ក្នុានៅល់�ម្រះគឺប�់�ំជំនំាញ សាធារណជំ� ��ង្គម្រះបពិ�័ធ
ផ្ត�ពិើផ្តាយ។

៣  សូ�មើ�ីសំូ�ការច�លរមួមត�មើ�បល់ មើលីមំ�ងារ
ខែ�លមើ�មើសូសូសូល់ ទាក់្តីទីងនឹ្និងជន្និរងមើ��ះ របស់ូអងគ
ជ�នំ្និ�ជ�មះវិសិាមញ្ញញក្តីូងំតំលាការក្តីមំ័ជា ថ្ងៃ�ៃទីី០២ ខែ� ក្តីញ្ញាញ  
ឆូ្នាំ�២០២១។ សូ�មមើមីល https://www.eccc.
gov.kh/en/articles/call-contribution-
ideas-extraordinary-chambers-courts-
cambodia-eccc-residual-functions។ 

មាប្រឹតា ២ "កិ្សាចចប្រឹពីមចៅប្រឹពីៀង
�ដែន្ធែមចៅ�ចៅល� កិ្សាចចប្រឹពីមចៅប្រឹពីៀង
រវាងអំងគការសហប្រឹ�ជាជាតិុ
និ្ធងរាជរដ្ឋាឋ ភិិបាលក្សាមុុជា" 
តុប្រឹមវូិឱ្យយ  អំ.វិ.តុ.ក្សា “�នី្ធ...ផី្តួល់
ការការពារជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ,” 
“ដែចក្សារដំែលក្សាព័ីត៌ុមាន្ធជូន្ធ 
សាធារណ៍ជន្ធពាក់្សាព័ីន្ធធ
អំងគជំនំុ្ធជប្រឹមះ” និ្ធង “តាមដ្ឋាន្ធ
ការអំនុ្ធវិតីុសំណ៍ងដែ�ល
បាន្ធផី្តួល់ជូន្ធចៅ��ម�ណឹី៍ង 
រ�ឋ�បចៅវិណ៍� ”។ 

១១



 �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណ ៍ទទលួ់បា�សារណាចូ�ំ�ួ ២០ ពិ�
អកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធនានានា។ �ហនៅ�ម្រះក្នុ�របាយការណប៍ា�ជំរំញំ��ង្គនៅធ្នូើ�ការ
យ៉ាាង្គ�ក្នុ� ីជា�យួអកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធនានា ខ្មែដ៏ល់បា�ទនំាក្នុទ់�ំង្គ�ក្នុពិកួ្នុ�ត្តិ។់

អូក្តីរស់ូរាន្និមាន្និជីវិតិពីីរបបខែ�ែរ�ក្តីហម ន្និ�ង មើ�ីមប�ឹីងរ�ឋ
បបមើវិ�ីច�លរមួទី�វាចងចាំ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសូភា មើ�សារមនីី្និរ
�បល�យពី�ជសាសូន៍្និទួីលខែសូែង

១២



នៅយ�ង្គបា�ពិ���ត្តិយការអ�ំវិត្តិិ ��ង្គម្រះក្នុប�ណ័ឌ គឺត្តិ�យំត្តិិ� �ក្នុព់ិ�័ធ
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់់ ទាំក្នុទ់ង្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ នៃ�ត្តិលំាការ
អ�រិជាត្តិ�ដ៏នៃទនៅទៀត្តិ នៅដ៏��ី�នៅធ្នូើ�ជានៅ�ល់ការណខ៍្មែណនា។ំ

 ត្តិំលាការទាំំង្គនៅនាះរួ�មា� អង្គគជំំ�ំំជំម្រះ�ះពិ�នៅ��អាស្ត្រហើ�ក្នុ 
ត្តិលំាការម្រះពិហទីណឌអ�រិជាត្តិ� �ម្រះមាបម់្រះបនៅទ�រ វិ � ុ�ដ់ា (ត្តិលំាការ ICTR) 
ត្តិលំាការម្រះពិហទីណឌអ�រិជាត្តិ� �ម្រះមាបអ់ត្តិ�ត្តិម្រះបនៅទ�យនូៅហាាសាាវីិ (ត្តិលំាការ 
ICTY) ម្រះក្នុ��ម្រះបកឹ្នុាជំ�ំំជំំម្រះ�ះចូាបន់ៅល់� ៦៤ នៃ�ត្តិលំាការម្រះបនៅទ�ក្នុ�ូវូិូូ
អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះអកុ្នុជំនំាញ ��ង្គការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋអាជាា អកុ្នុជំនំាញ ម្រះបនៅទ�ក្នុូ
�វូិូូ ត្តិលំាការពិ�នៅ���ម្រះមាបម់្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាា នៅឡអ�ូ (ត្តិលំាការ SCSL) 
ម្រះក្នុ��ម្រះបកឹ្នុាជំ�ំំជំំម្រះ�ះពិ�នៅ�� ��ង្គអង្គគភាពិឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ធី្នូៃ�ធ់្នូៃរនៅ�ម្រះបនៅទ�
ទ��រ័ខាង្គនៅក្នុ�ត្តិ ��ង្គត្តិលំាការពិ�នៅ���ម្រះមាបម់្រះបនៅទ�ល់�បង្គ។់

 នៅទាំះប�ជាត្តិលំាការទាំងំ្គអ�ន់ៅនាះភាគឺនៅម្រះចូ�� បា�បនៅង្គើ�ត្តិម្រះក្នុប�ណ័ឌ
គឺត្តិ�យតំ្តិិ� �ម្រះមាបដ់៏ណំាក្នុក់ាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់់ រ�ួមា�បទបីញ្ញញត្តិិ�
ខ្មែដ៏ល់ធានា ការការ�រជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ��ង្គសាក្នុ��ក្នុិ� ខ្មែត្តិហាក្នុដ់៏ចូូជាមា�ខ្មែត្តិ
តំ្តិលាការ SCSL ប៉ុុយុើ�ះ�ះ ដែដំលដំយំើ�ើរក្ខា�រប៉ុដែនែមយើ�ៀត សូម្រា��ប៉ុក់្ខា�រចលូរមួ
ជា�ម�ួជូនរងយើម្រា��ះ នងិសា�ធា�រ�ជូន ក្នុុ�ងលក្នុា�ៈដែដំល��នភា�ព
សូុ�ជូយើម្រា��។ យ�កិារខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់ជ់ាអ�រិជាត្តិ� �ម្រះមាបត់្តិលំាការ
ម្រះពិហទីណឌ (IRMCT) ���បា�ម្រះបនៅ��ល់នៅ��ល់បខ្មែ�ថ�នៅល់�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ
នៅឡ�យ �ក្នុព់ិ�័ធ�ក្នុ�ភីាពិខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់។់ ត្តិលំាការ SCSL 
ម្រះត្តិូ វិបា�បនៅង្គើ�ត្តិនៅឡ�ង្គតា�ចូាប់ជាត្តិ� ដ៏ចូូ��ំងឹ្គ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ។ ត្តិលំាការ
ទាំងំ្គពិ�រគឺជឺាត្តិលំាការចូម្រះ��ះ (Hybrid Court) �ម្រះមាប�់មា�ភាពិ
ម្រះក្នុ��ម្រះបកឹ្នុាជំ�ំំជំំម្រះ�ះ ��ង្គចូាបជ់ាធ្នូរមា�នានា។ ត្តិលំាការទាំងំ្គពិ�រមា�
ទ�តាងំ្គ�ថ�ត្តិនៅ�ក្នុុ�ង្គត្តិបំ�ន់ៃ�ជំនៅមាាះខ្មែដ៏ល់នៅចាទម្រះបកា�។់ ត្តិលំាការ SCSL 
បា�ខ្មែម្រះបកាាយនៅ�ជាត្តិលំាការពិ�នៅ���ម្រះមាប់ម្រះបនៅទ�នៅ�ៀ  រាា   នៅឡអ�ូ 
�ម្រះមាបដ់៏ណំាក្នុក់ាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់់ នៅ�ក្នុុ�ង្គឆ្នាំំំ ២០១៣។

ចូនៅនាាះពិ�ឆំំ្នាំ ២០១៣ ដ៏ល់ឆំំ់្នាំ ២០២០ �ំ�ងារខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់់
ដ៏ចូូខាង្គនៅម្រះកា� ម្រះតូ្តិ វិបា�អ�ំវិតិ្តិនៅ�តំ្តិលាការ SCSL៖ ការរក្នុា ការអភ�រក្នុ�
��ង្គការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គបណណសារ ការការ�រ��ង្គ��ំរសាក្នុ�� ការផ្តលិ់ជ់ំ�ំយួ

សក្សាមមភាពីពាក់្សាព័ីន្ធធនឹ្ធងជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ ចៅ�     
តុុលាការប្រឹពីហមទណ៍ឌ នានាដែ�លមាន្ធចរតិុ
លក្សាខណ៍ៈជាតុុលាការអំនី្ធរជាតូុ�ន្ធ�យក្សាមម 
ចៅ��ំណាក់្សាកាលដែ�លចៅ�ចៅសសសល់

១៣



ដ៏ល់ស់ាាa     ប�័រដ៏ឋអាជាា ជាត្តិ�ការតា�ដា�ការផិ្តនាា នៅទាំ�ដាក្នុព់ិ�ធនា�រ/
ការនៅល់�ក្នុខ្មែល់ង្គនៅទាំ�/ការ�ម្រះមាល់នៅទាំ�/ការនៅដាះខ្មែល់ង្គ�ំ�កាល់កំ្នុណត្តិ ់ការ
ជំ�ំំជំំម្រះ�ះនៅល់� Johnny Paul Koroma ការម្រះត្តិ�ត្តិពិ���ត្តិយនៅឡ�ង្គវិិញនៅល់� ការផ្តនិាា 
នៅទាំ� ��ង្គការនៅល់�ក្នុខ្មែល់ង្គការនៅចាទម្រះបកា� ់ការម្រះបមាថ្មីក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�
តំ្តិលាការ បញ្ជាា ជំ�ំយួផ្តលូ វិចូាប ់��ង្គនៅ�ធាវីិការ�រក្នុិ� បណោ ឹង្គទាំ�ទាំរ�ណំង្គ 
��ង្គ ការរារាងំ្គការកាត្តិន់ៅទាំ�ពិ�រដ៏ង្គចូនំៅ�ះបទនៅល់ី��ខ្មែត្តិ�យួ។ 

ដ៏ំនៅណ�រការខ្មែដ៏ល់ត្តិំលាការនៅនាះបា�នៅម្រះជំ��នៅរ�ីនៅដ៏��ី�នៅរៀបចូំ
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់ ់គឺជឺាពិត័្តិម៌ា�ដ៏�៏ខំា�។់ 

នៅដាយនៅម្រះ�ង្គទកំ្នុ�វូិការប�ទបញ្ញចបត់្តិលំាការ SCSL �ហភាពិ 
អរឺូបំបា�ផ្តលិ់�់លូ់��ធ្នូ��ម្រះមាប់ ការ�ះង្គ�់ត្តិ�ខ្មែបបវាយត្តិនៃ�លនៅដាយឯក្នុរាជំយ 
នៅ�នៅល់�ការងាររប�ត់្តិលំាការ SCSL នៅហ�យត្តិលំាការ SCSL បា�នៅរៀបចូំ
ការផ្ត�ពិើផ្តាយជំ�ូនៅ�ដ៏ល់អ់កុ្នុខ្មែដ៏ល់បា�ចូលូ់រ�ួជា�យួត្តិលំាការ ��ង្គនៅធ្នូើ�
បចូច�បី�ភុាពិពិត័្តិម៌ា�ទនំាក្នុទ់�ំង្គរប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ។

 នៅយ�ង្គបា�ដ៏ក្នុម្រះ�ង្គក់ារពិណន៌ាអពំិ�គឺនៅម្រះមាង្គ ��ង្គ/ឬការនៅចូញផ្តាយ
ជាសាធារណ� ពិ�ត្តិលំាការ SCSL ��ង្គត្តិលំាការ RSCSL៤ ខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិូ វិ
បា�ចាត្តិទ់កំ្នុថាជាការងារនៅ�នៅ���ល់ ់នៅដាយសារខ្មែត្តិចូណំ ុចូទាំងំ្គអ�់
នៅ�ះ អាចូផ្តលិ់ជ់ាការជំរំញំ�ម្រះមាប�់នំៅណ��ំគំឺនៅម្រះមាង្គនៅ���ំនៅទៀត្តិរប�់ 
អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ �ម្រះមាបដ់៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់រ់ប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ��ង្គជា
ការខ្មែណនានំៅ�នៅពិល់ខ្មែដ៏ល់�ក្នុព់ិ�័ធនៅល់�ខ្មែផ្តកុ្នុ៖

ត្តិលំាការពិ�នៅ��មា�ភាពិងាយម្រះ��ល់ ចូាប�់��ំ�ធ្នូ�អ៌�រិជាត្តិ�
មា�ភាពិងាយម្រះ��ល់ �នាា �មំ្រះក្នុ�ចូាប់ អ�សំា��អ៍ពំិ�ឧត្តិិ 
មា�វំិត្តិិ �ម្រះមាបក់ារការ�រ��ង្គ��ំរសាក្នុ��។

ត្តិលំាការពិ�នៅ���ម្រះមាបដ់៏ណំាក្នុក់ាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់់ 
មា�ភាពិងាយម្រះ�� ល់ នៅ�ល់�នៅយ៉ាបាយចូូល់ពិ���ត្តិយនៅ��ល់
ក្នុណំត្តិម់្រះតារប�ត់្តិលំាការ (RSCSL)។

"��នក្ខា�រ��លួខសុូម្រាតូវខពសូ់ប៉ុំផ្តួតុ" យតំ្តិិ�សាស្ត្រ�ិខ្មែដ៏ល់បា�
នៅម្រះជំ��នៅរ�ីរប�ត់្តិលំាការពិ�នៅ���ម្រះមាប់ម្រះបនៅទ�នៅ�រាា នៅឡ
អ�ូ ម្រះតូ្តិ វិបា�នៅចូញផ្តាយនៅដាយនៅ�ម្រះក្នុ�នៃ�តំ្តិលាការ RSCSL 
កាល់ពិ�នៃថ្មីៃទ�២ ខ្មែ�ត្តិលំា ឆ្នាំំំ ២០១៩ ��ង្គម្រះប�លូ់ចូង្គម្រះក្នុង្គ�វូិ
យតំ្តិិ�សាស្ត្រ�ពិិ�នៅ�� រប�ត់្តិលំាការ SCSL ជាក្នុម្រះ�ង្គខ្មែត្តិ�យួ។

សា�រមនី�រសូនួភិា�ពយើសូៀរ៉ាា � យើ�អូនូ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិនៅល់�អត្តិ�ត្តិអ�រ
��ិ���ំ ខ្មែដ៏ល់បា�ខ្មែក្នុ�ម្រះ��ល់រចួូ រប�ត់្តិលំាការពិ�នៅ�� គឺជឺា
ការងាររ�ួ�ំរប�ត់្តិលំាការ��ង្គរដាា ភ�បាល់ម្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាានៅឡ
អ�ូ។ ជាម្រះគឺះឹសាា �ជាត្តិ�ឯក្នុរាជំយ�យួ សារ��ះ�រ��ិ�ភាពិគឺជឺាការ

៤   
http://www.rscsl.org។

អភិ�បាលមើ�តីមើកាះកំ្តីងសីាប់ការពីន្និយល់មើរៀបរាប់ អ�ពីីការមើរៀបការ
មើ�យបងំ�ក្តីូងំរបបខែ�ែរ�ក្តីហម

១៤



ផ្តលិ់ក់្នុ�តិ្តិ�យ�ដ៏ល់ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៅដាយ�ស្ត្រងាា � ការរក្នុាអភ�រក្នុ�
ម្រះបវិតិ្តិ�សាស្ត្រ�ិ �ស្ត្រងាា ���ង្គនៅរឿង្គរាា វិនៃ�ដ៏នំៅណ�រការ��ិ�ភាពិ ការ
ក្នុសាង្គ��ិ�ភាពិ ��ង្គការនៅល់�ក្នុក្នុ��ុវ់ិបីធ្នូ��៌�ទធ����ំ�។

ក្នុមមវធិី�ក្ខា�រពា�រសា�ក្នុី�ជា�ត ិនៅដាយបនៅង្គើ�ត្តិនៅឡ�ង្គខ្មែផ្តែក្នុនៅល់�បទពិ�នៅសាធ្នូ�៍
រប��់ល� � ក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណ�រការក្នុ�វីិធិ្នូ� ការ�រសាក្នុ�� ខ្មែដ៏ល់ទទលួ់បា�
នៅជាគឺជំយ័ម្រះត្តិចូះម្រះត្តិចូង្គន់ៅនាះ ត្តិលំាការពិ�នៅ��បា��ហការ
ជា�យួ អាជាា ធ្នូរជាត្តិ�រប�ន់ៅ�ៀរាានៅឡអ�ូ បនៅង្គើ�ត្តិអង្គគភាពិការ�រ
សាក្នុ��ខ្មែដ៏ល់�ងឹ្គជំយួ�មំ្រះទ ដ៏ល់ត់្តិលំាការជាត្តិ�រប�់ម្រះបនៅទ�
នៅ�ះ។ អង្គគភាពិថ្មីី�នៅ�ះ�ថ�ត្តិនៅ�ក្នុុ�ង្គក្នុង្គ�គឺបាល់រប�ន់ៅ�រាា នៅឡ
អ�ូ ម្រះត្តិូ វិបា�ម្រះបនៅ��ល់នៅ��ល់ថាជា �នៅធ្នូាបាយ�យួក្នុុ�ង្គការ�មំ្រះទ
ដ៏ល់ក់ារនៅចាទម្រះបកា�់ បទនៅល់ី��ធ្នូៃ�ធ់្នូៃរដ៏ចូូជា ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ខី្មែដ៏ល់
មា�ជាបណាា ញ ការរត្តិព់ិ�ធនៅម្រះគឺឿង្គនៅញៀ� ការរត្តិព់ិ�ធ���ំ� 
អនំៅពិ�ពិកំ្នុរល់យួ ��ង្គអនំៅពិ�ហងឹ្គានៅល់�នៅយ�ឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ង្គម្រះបពិ�័ធជាត្តិ�។ 
អង្គគភាពិនៅ�ះក្នុជ៏ំយួផ្តង្គខ្មែដ៏រដ៏ល់ត់្តិលំាការ RSCSL ក្នុុ�ង្គការអ�វំិត្តិិ
កាត្តិពិើក្នុ�ចូចផ្តលូ វិចូាបខ់្មែដ៏ល់នៅ�ប� ិនៅដ៏��ី�ធានា�វំិត្តិថ�ភាពិរប�ស់ាក្នុ�� 
ខ្មែដ៏ល់�ក្នុផ្តលិ់�់ក្នុខ�ក្នុ�នីៅ�ក្នុុ�ង្គ �វិនាការ រប�ត់្តិលំាការពិ�នៅ��។

ក្នុមមវិធី�អូភិិវឌ្ឍឍប៉ុ�ះសា�រ នៅទាំះប�ជាបណណសារនៅដ៏��ម្រះត្តិូ វិបា�
រក្នុាទកំ្នុនៅ�ទ�ម្រះក្នុ�ង្គឡានៅអក្នុិ� ត្តិលំាការនៅ�ះបា�បនៅង្គើ�ត្តិបណណសារ

អូក្តីរស់ូរាន្និមាន្និជីវិតិពីីមនីី្និរសូនី្និ�សំូ� សូ-២១
ជំ� មីំ (ទីី២ ខាងមើ�េង) បូ� មើមេង (ក្តីណី្តាល) ន្និ�ង 
ន្និង ចាំន់្និផល (ទីី១ ខាងសីា�) ជាមួយនឹ្និង ឯក្តីឧតីម
ប�ិ� ត សំូ� អាន្និ ឧបនាយក្តីរ�ឋមន្ត្រីនីី្និ រ�ឋមន្ត្រីនីី្និទីទួីល
បនំី្និក្តីទីីសូីកីារគ�ៈរ�ឋមន្ត្រីនីី្និ (ទីី២ ខាងសីា�) ន្និ�ង 
ឯក្តីឧតីម Joachim Baron von MARSCHELL
អតីតឯក្តីអគគរ�ឋទី�តអាលែ�មេង់�បចាំ�ក្តីមំ័ជា (ទីី១ ខាងមើ�េង)

១៥



�យួនៅ�ម្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាា នៅឡអ�ូ ខ្មែដ៏ល់រក្នុាទកំ្នុ�វូិឯក្នុសារចូ�លង្គ
នៃ�ក្នុណំត្តិម់្រះតាសាធារណ�រប�ត់្តិលំាការពិ�នៅ��។ ការរក្នុាទកំ្នុ
ទាំងំ្គនៅ�ះ �ងឹ្គរ�ួបញ្ញចូល់ជា�យួក្នុណំត្តិម់្រះតា រប�គ់ឺណ�ក្នុ�កីារ
ផ្ត�ះផ្តា��ង្គខ្មែ�ើង្គរក្នុការពិ�ត្តិ ��ង្គគឺណ�ក្នុ�កីារជាត្តិ��ម្រះមាបក់ារ
រ ំសាយ��ា វិធំ្នូ ការរសំាយក្នុង្គទព័ិ ��ង្គការនៅធ្នូើ��មាហរណក្នុ�ី
នៅឡ�ង្គវិញិ នៅដ៏��ី�បនៅង្គើ�ត្តិជា�ជំឈ�ណឌល់ម្រះសាវិម្រះជាវិរ�ួ�យួ �ម្រះមាប់
យតំ្តិិ�ធ្នូ�អ៌�រិកាល់ បនាា បព់ិ�មា��ស្ត្រងាា ��វិលិ់នៅ�នៅ�ៀរាានៅឡអ�ូ។ 
បចូច�បី�នុៅ�ះ ម្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាានៅឡអ�ូ���មា�សាា ប�័ ខ្មែដ៏ល់មា�
�មាា រ�ឬម្រះបពិ�័ធខ្មែដ៏ល់អាចូរក្នុាទកំ្នុនៅដាយម្រះត្តិ�ឹម្រះត្តិូ វិ �វូិបណណសារ
ជាអចូ�នៃស្ត្រ�យិ។៍ សារ��ះ�រ��ិ�ភាពិ បា�ផ្តលិ់ដ់៏នំៅណាះម្រះសាយ
បនៅណាាះអា��ុ ខ្មែដ៏ល់អាចូទទលួ់អកុ្នុនៅម្រះប�ម្រះបា�ក់្នុុ�ង្គចូ�ំ�ួត្តិ�ចូ 
បុំខ្មែ�ទិ�តាងំ្គខ្មែដ៏ល់នៅម្រះប��ម្រះមាប់ខ្មែត្តិបណណសារ �ងឹ្គនៅធ្នូើ�ឱយកា�ខ់្មែត្តិ
ម្រះបនៅ��រនៅឡ�ង្គដ៏ល់ក់ារចូូល់នៅ��ល់ ��ង្គការម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គ ម្រះពិ�ទាំងំ្គការ
អភ�រក្នុ�កំ្នុណត្តិម់្រះតា។ តំ្តិលាការ SCSL នៅរៀបចូកំ្នុ�ីវិិធ្នូ�បណោ�ះបណាា 
ល់នៅល់�បណណសារ�យួចូ�ំ�ួ �ម្រះមាបប់គំឺគល់�ក្នុបណណសារជាត្តិ� ��ង្គ
សាា ប�័ដ៏នៃទនៅទៀត្តិ ក្នុុ�ង្គការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គបណណសារ។ មា�ត្តិម្រះ�ូ វិការ
ធ្នូ�ធា�បខ្មែ�ថ� �ម្រះមាបក់ារបនៅង្គើ�ត្តិទ�តាងំ្គខ្មែដ៏ល់ក្នុសាង្គនៅឡ�ង្គក្នុុ�ង្គ
នៅ�ល់បណំង្គជាក្នុខ់្មែ�ងិ្គ ខ្មែដ៏ល់�ងឹ្គអភ�រក្នុ�ដ៏ល់ឯ់ក្នុសារសាធារណ� 
រប�ប់ណណសារត្តិលំាការពិ�នៅ�� �ម្រះមាប�់��ំ�ជំនំា�ន់ៅម្រះកាយ។

យើលើក្នុក្នុមពសូប់៉ុ��ា�នក្ខា�រឃុំុឃំាំ�ំង នងិសូ�ិិ�ិ�លួបា�ន�តុួធិីម៌ 
សូម្រា��ប៉ុម់្រាសូួ�នងិក្នុ�ុ�រ នៅ�នៃថ្មីៃទ�១៦ ខ្មែ�វិចិូិ�កា ឆ្នាំំំ ២០០៩ ��ះ�រ
�ំឃំាំងំ្គរប�ត់្តិលំាការពិ�នៅ�� ម្រះតូ្តិវិបា�នៅផ្តះរនៅ�ឱយនៅ�វាពិ�ធនា�រ
នៅ�ៀ  រា ុនៅឡអ�ូ នៅដាយមា�នៅ�ល់នៅ�នៅម្រះប�ម្រះបា�ទ់�តាងំ្គនៅ�ះ នៅធ្នូើ�ជា
ពិ�ធនា�រ�ម្រះមាបអ់កុ្នុជាប�់ំជំាស្ត្រ�ិ���ង្គក្នុមំារ។ នានៅពិល់បចូច�បី�ុ
នៅ�ះ មា�ទ�ក្នុខ្មែ�លង្គត្តិ�ចូត្តិចួូនៅ�ក្នុុ�ង្គម្រះបពិ�័ធពិ�ធនា�រ ខ្មែដ៏ល់អាចូ
នៅដាះម្រះសាយបា�ចូនំៅ�ះត្តិម្រះ�ូ វិការពិ�នៅ��រប�ស់្ត្រ�ិ���ង្គក្នុមំារ។ 
គឺនៅម្រះមាង្គនៅ�ះមា�នៅ�ល់នៅ� នៅម្រះប�ម្រះបា�់ជំនំាញនៅ�ត្តិលំាការ
ពិ�នៅ�� នៅដ៏��ី�ជំយួដ៏ល់ន់ៅ�វាពិ�ធនា�រ ក្នុុ�ង្គការខ្មែក្នុល់�ែពិ�ធនា�រ 
��ង្គបណោ�ះបណាា ល់បគំឺគល់�ក្នុពិ�ធនា�រ ឱយនៅល់�ក្នុក្នុ��ុគ់ឺណំភាពិ
នៃ�ការយក្នុចូ�ត្តិទិកំ្នុដាក្នុ់ ខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិូ វិផ្តលិ់�់ម្រះមាបទ់�តាងំ្គថ្មីី�។ ការ 
បណោ�ះបណាា ល់ម្រះតូ្តិ វិបា�នៅធ្នូើ�នៅឡ�ង្គ�ម្រះមាប់ �ស្ត្រ�ិ�ពិ�ធនា�រនៅ�
ទទូាំងំ្គម្រះបនៅទ� នៅហ�យ�ងឹ្គនៅផ្ទាោ ត្តិនៅ�នៅល់�បទដាា �អ�រិជាត្តិ� �ម្រះមាប់
ការ�ំឃំាំងំ្គស្ត្រ�ិ���ង្គក្នុមំារ។ ធាត្តិផំ្ត�ទំ�ពិ�រនៃ�គឺនៅម្រះមាង្គ �ងឹ្គបណោ�ះ
បណាា ល់នៅ�ធាវិីខ្មែដ៏ល់ផ្តលិ់ន់ៅ�វានៅដាយ�ីម័្រះគឺចូ�ត្តិ ិចូនំៅ�ះស្ត្រ�ិ���ង្គ
ក្នុមំារ នៅដ៏��ី�នៅល់�ក្នុក្នុ��ុក់ារយល់ដ់៏ងឹ្គរប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ អពំិ�ត្តិម្រះ�ូ វិការ
រប�ម់្រះក្នុ��ជំ�ងាយរង្គនៅម្រះ�ះ ��ង្គពិម្រះង្គងឹ្គដ៏ល់ជ់ំនំាញត្តិ�ូ�ូត្តិ�រប�់
ពិកួ្នុនៅគឺ។ មា�ត្តិម្រះ�ូ វិការ�លូ់��ធ្នូ��ម្រះមាបឧ់បក្នុរណ ៍��ង្គការខ្មែក្នុល់�ែ
ខ្មែដ៏ល់ល់ចាបំាចូន់ៅ�តា�ទ�តាងំ្គ�ំឃំំាំង្គ ��ង្គបណោ�ះបណាា ល់បគំឺគ

មើ�ីមប�ឹីងរ�ឋបបមើវិ�ីច�លរមួទីសូសនាពី�ពី�រ�៍ចល�ត សូីពីីី
ជន្និរងមើ��ះថ្ងៃន្និរបបខែ�ែរ�ក្តីហម មើ�មើសូៀមរាប

១៦



សូហមើ��ក្តីមរបាយការ�៍ មើលាក្តីមើ��ក្តីម យ�រ ឧតីរា 
ន្និ�ងមើលាក្តី�សីូមើ��ក្តីម Claudia FENZ មើធ្នូេីបទីបងាា ញ
របាយការ�៍�បឹក្តីាមើ�បល់របស់ូ�ែនួ្និ សូីពីីីសូក្តីមែភាពីពាក់្តីពី�ន្និធ
ជន្និរងមើ��ះ ជ�ន្និ�ល់�បធាន្និរ�ឋបាលសូីទីីី ន្និ�ងអនំ្និ�បធាន្និ
រ�ឋបាល

ល់�ក្នុផ្តលិ់ន់ៅ�វានៅ�ពិ�ធនា�រ ��ង្គនៅ�ធាវិី នៅល់�ខ្មែផ្តកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គ
យតំ្តិិ�ធ្នូ�ន៌ៅយ�ឌ័រ័ ��ង្គក្នុមំារ។

ក្ខា�រក្នុសា�ងសូមតែភា�ព៖ ក្នុមមវិធី�អូភិវិឌ្ឍឍវជិាា� ជូ�វៈ ត្តិលំាការពិ�នៅ��
បា�នៅម្រះជំ��នៅរី� អកុ្នុជំនំាញនា�ំ�ំនៅ�ក្នុុ�ង្គវិិ�យ័យតំ្តិិ�ធ្នូ�ន៌ានា 
នៅ�នៅល់�ពិ�ភពិនៅលាក្នុ។ មា�ការនៅរៀបចូវំិគឺគបណោ�ះប ណាា ល់ នៅដ៏��ី�
នៅផ្តះរជំនំាញទាំងំ្គអ�ន់ៅ�ះ នៅ�ម្រះបពិ�័ធយតំ្តិិ�ធ្នូ�ជ៌ាត្តិ�។ ម្រះបធា�បទនៃ�
ការបណោ�ះបណាា ល់ រ�ួមា� ការម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គក្នុណំត្តិម់្រះតា ការបក្នុខ្មែម្រះប 
ការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គរដ៏ឋបាល់នៅរឿង្គក្នុិ�ក្នុមំារ ��ង្គការបណោ�ះបណាា ល់កា
រម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គ��ង្គការក្នុម្រះ��ត្តិ�ម្រះមាបឆ់្នាំាំ គឺកំ្នុ ��ង្គអកុ្នុដ៏នៃទនៅទៀត្តិ។ 
�ហភាពិអឺរូបំបា�ផ្តលិ់់ថ្មីវិកិា ៥៥.០០០ ដ៏លំាា រ អានៅ�រកិ្នុ 
�ម្រះមាប់វិគឺគបណោ�ះបណាា ល់ �ិ�ពិ�ក្នុណំត្តិម់្រះតា��ង្គការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គ
ពិត័្តិម៌ា� �ម្រះមាបប់គំឺគល់�ក្នុម្រះគឺឹះសាា �បណណសារជាត្តិ� ��ង្គខ្មែផ្តកុ្នុ
បក្នុខ្មែម្រះបរប�ត់្តិលំាការ។ មា�ត្តិម្រះ�ូ វិការ�លូ់��ធ្នូ��ម្រះមាប់វិគឺគ
បណោ�ះបណាា ល់ ដ៏ចូូជា ការបណោ�ះបណាា ល់�ស្ត្រ�ិ�ត្តិលំាការ 
(Magistrate) ការបណោ�ះបណាា ល់�គឺបាល់នៅ�ៀរាា នៅឡអ�ូ ��ង្គ
ការបញ្ញចូល់ចូាបម់្រះពិហទីណឌ អ�រិជាត្តិ� នៅ�ជាចូាបជ់ាត្តិ� ដ៏ចូូជា
ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�នីៅល់�នៅយ�ឌ័រ័ជានៅដ៏��។

ក្នុឹ�ប៉ុគំ�យើន�យភា�ពនា�យើពលយើនះ (Accountability Now 
Clubs) នៅដាយចាបន់ៅផ្តិ��នៅ�ក្នុុ�ង្គឆ្នាំំ ំ២០០៣ ត្តិលំាការពិ�នៅ�� 
តា�រយ�ការផ្ត�ពិើផ្តាយ បា�ចូលូ់រ�ួជា�យួ�����ត្តិសាក្នុល់
វិទិាល់យ័ នៅ�តា�សាា ប�័ឧត្តិ�ិ��ក្នុានានា នៅ�ទទូាំងំ្គម្រះបនៅទ�
នៅ�ៀរាា នៅឡអ�ូ នៅហ�យនៅម្រះកាយ�ក្នុនៅ�ម្រះបនៅទ�ល់�បូ� បា��មំ្រះទដ៏ល់់
�����ត្តិក្នុុ�ង្គការបនៅង្គើ�ត្តិ ក្នុលបឹគឺណនៅ�យយភាពិនានៅពិល់នៅ�ះ។ ក្នុលបឹ
នៅ�ះ�ម្រះមាប�់����ត្តិសាក្នុល់វិទិាល់យ័ ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គបញ្ជាា យតំ្តិិ�ធ្នូ�៌ 
��ង្គការទទលួ់��ំម្រះត្តិូ វិ។ ក្នុុ�ង្គនៅ�ល់នៅ�រយ�នៅពិល់�ល� ក្នុលបឹនៅ�ះ
�មំ្រះទដ៏ល់ក់ារងាររប�ខ់្មែផ្តកុ្នុផ្ត�ពិើផ្តាយ នៅ�តា�ទ�តាងំ្គសាក្នុល់
វិទិាល់យ័ ��ង្គ�ហគឺ��ន៍ៅ�ជំំវំិញិ បុខំ្មែ�កិ្នុលបឹគឺណនៅ�យយភាពិនា
នៅពិល់នៅ�ះ ក្នុ�៏ងឹ្គនៅធ្នូើ�ជាត្តិលំាការពិ�នៅ��ជាអចូ�នៃស្ត្រ�យិ ៍��ង្គជា��រ��ិ៍
ផ្តង្គខ្មែដ៏រ។ ខ្មែផ្តកុ្នុផ្ត�ពិើផ្តាយផ្តលិ់ក់ារបណោ�ះបណាា ល់ដ៏ល់�់មាជំ�ក្នុ 
នៅល់�ម្រះបធា�បទ��ទធ����ំ� ត្តិលំាការពិ�នៅ�� ការ�រនៅ�រ��ង្គ
អ�ំវិតិ្តិគឺនៅម្រះមាង្គ ការនៅជំៀ�វាង្គការម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គ���ម្រះត្តិ�ឹម្រះត្តិូ វិនៅ�កុ្នុ�ង្គ
អង្គគភាពិ ការទនំាក្នុទ់�ំង្គជា�យួម្រះក្នុ�� ��ង្គការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គហ�រញ្ញញវិត្តិថ�។ 
នៅដាយសារខ្មែត្តិត្តិលំាការពិ�នៅ��ជំ�ត្តិប�ទបញ្ញចបអ់ាណត្តិិ�ការងារ�ល� � 
ខ្មែផ្តកុ្នុផ្ត�ពិើផ្តាយនៅធ្នូើ�ការជា�យួបណាា ខ្មែផ្តកុ្នុនៃ�ក្នុលបឹ នៅដ៏��ី�បនៅង្គើ�ត្តិនៅ�
ជាសាា ប�័ ��ង្គជំយួដ៏ល់ព់ិកួ្នុនៅគឺក្នុុ�ង្គការអ�វំិត្តិិ បទពិ�នៅសាធ្នូ�៍
រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ នៅ�ក្នុុ�ង្គសាា ប�័នានាក្នុុ�ង្គម្រះបពិ�័ធជាត្តិ�។ នៅ�ក្នុុ�ង្គឆ្នាំំំ 
២០១០ �មាជំ�ក្នុក្នុលបឹគឺណនៅ�យយភាពិនានៅពិល់នៅ�ះ ខ្មែដ៏ល់បញ្ញចប់
ការ��ក្នុាពិ�តា�សាក្នុល់វិទិាល់យ័នានា បា�បនៅង្គើ�ត្តិ��ុ�័ធ�យួ 

១៧



ខ្មែដ៏ល់នានៅពិល់នៅ�ះ��ុ�័ធនៅ�ះបា�ដ៏នំៅណ�រការ ជាអង្គគការឯក្នុរាជំយ 
ខ្មែដ៏ល់នៅធ្នូើ�ការនៅល់�បញ្ជាាទាំក្នុទ់ង្គ��ទធ����ំ� ��ង្គ��ត្តិ�រដ៏ឋ។

វ�ិាសាែ �នពត័�៌�នចាប៉ុយ់ើសូៀរ៉ាា � យើ�អូូន (គំយើម្រា��ងយើក្នុរដំដំែ�ល
OTP) ម្រះត្តិូ វិបា�នៅគឺសាា ល់ច់ូា�ថ់ាជា Sierra Lii វិទិាសាា�
ពិត័្តិម៌ា�ចូាបន់ៅ�ៀ  រាា នៅឡអ�ូបា�ចាបន់ៅផ្តិ��នៅ�ក្នុុ�ង្គខ្មែ�ក្នុ�ំៈ� ឆំំ្នាំ ២០០៩ 
នៅដ៏��ី�ផ្តលិ់ន់ៅដាយឥត្តិគឺ�ត្តិនៃថ្មីលតា�អ�ឡាញ �វូិឯក្នុសារ��ង្គពិត័្តិម៌ា�
�ក្នុព់ិ�័ធចូាបច់ូ�ីង្គរប�ន់ៅ�ៀរាានៅឡអ�ូ។ ការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋអាជាា 
បា�ម្រះប�លូ់ផ្តិ�ំអកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធចូ�ីង្គៗ ដ៏ចូូជា �ភា ត្តិលំាការ 
�ហាអយយការ គឺណ�នៅ�ធាវិនីៅ�ៀរាានៅឡអ�ូ �ហាវិទិាល់យ័ 
Fourah Bay គឺណ�ក្នុ�កីារក្នុខំ្មែណទម្រះ�ង្គច់ូាប់ ��ង្គ�ង្គគ�
�វិលិ់ នៅដ៏��ី�បនៅង្គើ�ត្តិជាអង្គគភាពិ�យួ ខ្មែដ៏ល់ម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គ Sierra 
Lii រយ�នៅពិល់ខ្មែវិង្គ ��ង្គបនៅង្គើ�ត្តិជាខ្មែផ្ត�ការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គ ម្រះបក្នុបនៅដាយ
��រ�រិភាពិរយ�នៅពិល់ខ្មែវិង្គ។

អូក្តីរស់ូរាន្និមាន្និជីវិតិពីីមនីី្និរសូនី្និ�សំូ� សូ-២១ ជំ� មីំ (ក្តីណី្តាល) 
បូ� មើមេង (ខាងសីា�) ន្និ�ង មើ�ីមប�ឹីងរ�ឋបបមើវិ�ី ជ�ន្និ មើមេត 
(ខាងមើ�េង) ទីទួីលសាល�ក្តីមរបស់ូអងគជ�នំ្និ�ជ�មះ ក្តីូងំសូ��ំ� មើរឿង 
០០១ �បឆ្នាំ�ង កា�ង មើហេក្តី អូាវិ មើ� ឌំុច



ក្ខា�រប៉ុ�ះ�ះប៉ុ�ះ� លនគំបា�ល�តុួធិីម ៌(Police Prosecutor) 
(គំយើម្រា��ងយើក្នុរដំដំែ�ល OTP) នៅ�ក្នុុ�ង្គឆ្នាំំ ំ២០០៩ ��ង្គ២០១៣ 
ការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋអាជាា បា�បណោ�ះបណាា ល់�គឺបាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ�៌ 
នៅ�ក្នុុ�ង្គនៅ�ត្តិទិាំងំ្គប�រប� ់នៅ�ៀរាា នៅឡអ�ូ នៅ�ក្នុុ�ង្គត្តិបំ�ភ់ាគឺខាង្គល់�ចូ 
ខ្មែដ៏ល់រ�ួបញ្ញចូល់ទាំងំ្គរដ៏ឋធា�� Freetown។ ការជំ�ំំជំំម្រះ�ះនៅរឿង្គក្នុិ�
ម្រះពិហទីណឌ នៅ�តំ្តិលាការជា�ទ់ាំបរប�ន់ៅ�ៀរាា នៅឡអូ� ជាទនូៅ�
នៅធ្នូើ�នៅឡ�ង្គនៅដាយ�គឺបាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ� ៌���ខ្មែ��អកុ្នុចូាបន់ៅឡ�យ ដ៏នូៅចូះុ 
ការបណោ�ះបណាា ល់ម្រះត្តិូ វិបា�នៅរៀបចូ ំនៅដ៏��ី�ឱយ��កាា កា�យល់ដ់៏ងឹ្គ 
អពំិ��លូ់ដាា �នៃ�ជំនំាញនៅចាទម្រះបកា� ់ការជំ�ំំជំំម្រះ�ះនៅដាយ�នៅង្គខប 
ការនៅ�បអនៅង្គើត្តិបឋិ� ការដ៏នំៅណ�រការក្នុ�ចូចនៅ�បអនៅង្គើត្តិនៅដាយ
ម្រះត្តិ�ឹម្រះត្តិូ វិ យទំធសាស្ត្រ��ិ�ង្គម្រះក្នុ���ល់ធ្នូ�៌ ការម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គសាក្នុ��
��ង្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ការម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គនៅរឿង្គកិ្នុ� ការ�ម្រះ�ប�ម្រះ�� ល់រវាង្គ
�គឺបាល់ ��ង្គខ្មែផ្តកុ្នុរដ៏ឋអាជាា ការវិភិាគឺវិធិា�នានា �ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គ
ពិត័្តិម៌ា� ��ង្គការបញ្ញជូ�នៅរឿង្គនៅ�ជំ�ំំជំំម្រះ�ះ ��ង្គជំនំាញត្តិ�ូ�ូត្តិ�
ជា�លូ់ដាា �។ ការបណោ�ះបណាា ល់ជាទនូៅ�ក្នុណំត្តិន់ៅ�ល់នៅ�
នៅល់��ស្ត្រ�ិ��គឺបាល់ ខ្មែដ៏ល់���ធាា បជ់ា�គឺបាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ�៌ នៅដាយ
សារខ្មែត្តិ�គឺបាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ�ច៌ា�់ៗ  ជាញកឹ្នុញាបប់ា�ដ៏ងឹ្គអពំិ���ត្តិ�វិធិ្នូ� 
តា�រយ�បទពិ�នៅសាធ្នូ�រ៍ចួូនៅ�នៅហ�យ។

គំយើម្រា��ងឧត�ួ�នវុតនួ៍ រប៉ុសូរ់ដំាអា�ជាា� អូនរួជា�ត ិ(គំយើម្រា��ងយើក្នុរ 
តដំែ�ល OTP) នៅដាយ�ហការជា�យួការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋអាជាា 
រប�់ ត្តិលំាការអ�រិជាត្តិ� �ម្រះមាបអ់ត្តិ�ត្តិម្រះបនៅទ� យនូៅហាា  សាា វិី 
តំ្តិលាការអ�ិរជាត្តិ��ម្រះមាបម់្រះបនៅទ�រវាា �ដ់ា អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិិ សា�ញ្ញញ
ក្នុុ�ង្គត្តិលំាការក្នុ�ុ�ជា ��ង្គត្តិលំាការពិ�នៅ���ម្រះមាបម់្រះបនៅទ�ល់�បង្គ់ 
ការិយ៉ាល់យ័រដ៏ឋអាជាា បា�នៅរៀបចូចំូង្គម្រះក្នុង្គឯក្នុសារ អពំិ�ការអ�វំិត្តិិ
ខ្មែដ៏ល់ល់ែពិ�ការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋអាជាា ���យួៗ។ គឺម្រះមាង្គ នៅ�ះម្រះបកឹ្នុា
នៅដាយទលូ់ទំលូាយ ជា�យួ�មាជំ�ក្នុនៃ�ការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋអាជាា 
នានា រ�ួទាំងំ្គអត្តិ�ត្តិរដ៏ឋអាជាា ��ង្គរដ៏ឋអាជាា បចូច�បី�ុ នៅហ�យបា�
បនៅង្គើ�ត្តិជានៅ�ៀវិនៅ�ខ្មែណនាពំិ� ឧត្តិមិា�វំិត្តិិ នៅដ៏��ី�ជាជំ�ំយួដ៏ល់់
អកុ្នុនៅ�បអនៅង្គើត្តិ ��ង្គរដ៏ឋអាជាា នៅ�ក្នុម្រះ��ត្តិអ�រិជាត្តិ� ម្រះពិ�ទាំងំ្គ 
សាា ប�័រដ៏ឋអាជាា ជាត្តិ��ក្នុព់ិ�័ធ។

១៩



ការវិភិាគទសសន្ធៈ

ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិធិ្នូ�អ�រិជាត្តិ� ជាញកឹ្នុញាបគ់ឺ�ឺក្នុព់ិ�័ធជា�យួ
ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�មី្រះទង្គម់្រះទាំយធ្នូ ំខ្មែដ៏ល់រ�ួមា�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះក្នុុ�ង្គចូ�ំ�ួយ៉ាាង្គនៅម្រះចូ�� ខ្មែដ៏ល់
ជាញកឹ្នុញាបគឺ់ឺនៅម្រះចូ��ជាង្គ ១០០.០០០ នាក្នុ។់ នៅដាយសារនៅហតំ្តិផ្តល់នៅផ្ត�ង្គៗ 
�ំ ភាគឺនៅម្រះចូ��នៃ�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៃ�ជំនៅមាាះម្រះទង្គម់្រះទាំយធ្នូ ំ��ង្គមា�រយ�នៅពិល់យរូ 
����ក្នុចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�នៅឡ�យ។ បុខំ្មែ�ពិិកួ្នុ�ត្តិ�់�ង្គក្នុ�ូនៅ��ត្តិ់ 
នៅ�រ�ន់ៅ�កុ្នុ�ង្គ�ង្គគ�ខ្មែដ៏ល់ខ្មែបក្នុបាក្នុន់ៅម្រះកាយជំនៅមាាះ នៅហ�យជាញកឹ្នុញាបគឺ់ឺ
រ�ន់ៅ�ខ្មែក្នុីរចារីក្នុម្រះ��ត្តិទាំប ខ្មែដ៏ល់���ម្រះតូ្តិ វិបា�នំាយក្នុ�ក្នុនៅធ្នូើ�ការជំំ�ំជំំម្រះ�ះ
នៅឡ�យ។ ជាញកឹ្នុញាបព់ិកួ្នុនៅគឺម្រះតូ្តិ វិបង្គខឱំយនៅដាះម្រះសាយចូនំៅ�ះផ្តល់វិិបាក្នុជា
បំគឺគល់ ��ង្គ�ង្គគ� ខ្មែដ៏ល់បណាាល់�ក្នុពិ�ជំនៅមាាះ នៅដាយមា�ការជំយួ�មំ្រះទ
ត្តិ�ចូតួ្តិចូ ឬក្នុ�៏ងឹ្គខ្មែត្តិ�ា�។

 នៅ�កុ្នុ�ង្គតំ្តិលាការម្រះពិហទីណឌ ជានៅម្រះចូ�� (ឬភាគឺនៅម្រះចូ��) ទាំងំ្គតំ្តិលាការ
ម្រះពិហទីណឌ ជាត្តិ� ទាំងំ្គត្តិលំាការម្រះពិហទីណឌ ខ្មែដ៏ល់មា�ចូរតិ្តិល់ក្នុខណ�អ�រិ
ជាត្តិបូ��យក្នុ� ីជំ�រង្គនៅម្រះ�ះណាខ្មែដ៏ល់ចូលូ់រ�ួ ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�
ម្រះពិហទីណឌ គឺចឺូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គនា�សាក្នុ��។ ដ៏នូៅចូះុ ត្តិនួាទ�រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ គឺកឺ្នុម្រះ��ត្តិ
ម្រះត្តិ�ឹផ្តលិ់ភ់�ិ�តាង្គ �ក្នុព់ិ�័ធឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ខី្មែដ៏ល់បា�នៅចាទម្រះបកា�។់ ការនៅ�ះ
បា�ផ្តលិ់ឱ់កា�ត្តិ�ចូត្តិចួូណា�ខ់្មែដ៏ល់ពិកួ្នុនៅគឺអាចូពិ�ភាក្នុានៅល់��ពិ�បញ្ជាា   ក្នុុ�ង្គ
ក្នុម្រះ��ត្តិដ៏ច៏ូនៅង្គែៀត្តិ�ក្នុព់ិ�័ធផ្ទាា ល់�់ងឹ្គបទនៅចាទខ្មែដ៏ល់ជំ�ជាបន់ៅចាទបា�ម្រះបម្រះពិតឹ្តិិ
នៅល់�ពិកួ្នុនៅគឺ��ង្គអកុ្នុដ៏នៃទឲ្យយរង្គការឈឺចឺាបធ់្នូៃ�ធ់្នូៃរ។ ការពិ�ភាក្នុាអពំិ�ផ្តល់វិិបាក្នុ
នៃ�ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ� ីនៅ�នៅល់�ពិកួ្នុនៅគឺនៅដាយផ្ទាាល់ ់នៅ�នៅល់�សាចូញ់ាត្តិ� ឬក្នុ�ូនៅ�រប�់
ពិកួ្នុនៅគឺ គឺឺក្នុម្រះ��ងឹ្គអាចូនៅធ្នូើ�នៅ�បា�ណា�។់

 ត្តិនួាទ�តា�ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�រប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ គឺមឺា�ល់ក្នុខណ�
ទលូ់ទំលូាយជាង្គ នៅ�នៅពិល់ខ្មែដ៏ល់ពិកួ្នុនៅគឺចូលូ់រ�ួ ក្នុុ�ង្គនា�ជាភាគឺ� (ដ៏ចូូជា
នៅដ៏��បណោ ឹង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ�ជានៅដ៏��) នៅហ�យពិកួ្នុនៅគឺអាចូផ្តលិ់�់ក្នុខ�ក្នុ�បីខ្មែ�ថ� អពំិ�
ការឈឺចឺាប�់�ង្គការ�ចូូខាត្តិ ខ្មែដ៏ល់ចារីបា�បង្គើនៅឡ�ង្គ។

 បណំង្គម្រះបាថា ំឱយមា�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៅម្រះចូ��ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ
��ត្តិ�វិធិ្នូ� នៅហ�យនៅរៀបរាប់អពំិ�នៅរឿង្គរាា វិរប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ ក្នុុ�ង្គល់ក្នុខណ�ជារួ� ��ង្គ
មា�ភាពិល់�ែ�ត្តិជាង្គ គឺជឺានៅរឿង្គអាចូយល់ប់ា�។ បុខំ្មែ�ជិាការ���អាចូបដ៏�
នៅ�ធ្នូបា�ខ្មែដ៏ល់ថា ល់ក្នុខណ�ផ្តលូ វិការនៃ�សាល់�វិនាការ ម្រះពិ�ទាំងំ្គបណាា 
វិធិា���ត្តិ�វិធិ្នូ�ដ៏ត៏្តិងឹ្គរឹង្គ ���អាចូផ្តលិ់ទ់�ក្នុខ្មែ�លង្គម្រះបក្នុបនៅដាយ�វំិត្តិថ�ភាពិ ដ៏ល់់
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិូ វិការនៅរៀបរាបអ់ពំិ�បទពិ�នៅសាធ្នូ�ដ៍៏ឈ៏ឺចឺាបន់ៅឡ�យ។ 

ការអ�វំិត្តិខិ្មែបបផ្តលូ វិការដ៏នូៅចូះុ គឺចឺូណំាយនៅពិល់នៅវិលានៅម្រះចូ��។ នៅហត្តិដំ៏នូៅចូះុ
ត្តិម្រះ�ូ វិការឱយមា�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៅម្រះចូ��នាក្នុ ់ជាញកឹ្នុញាបគឺ់ឺម្រះត្តិូ វិថ្មីលងឹ្គខ្មែថ្មីលង្គជា�យួ
��ទធ�រប�ជ់ំ�ជាបន់ៅចាទ ក្នុុ�ង្គការទទលួ់បា�ការជំ�ំំជំំម្រះ�ះ ក្នុុ�ង្គនៅពិល់នៅវិលា
��ម្រះ�ប (��ូនៅ��ល់មាម្រះតា ៦(១) គឺណ�ក្នុ� ី  ការអរំូឺប�ម្រះមាប�់�ទធ����ំ�)។ 
នៅ�ះគឺឺជានៅហតំ្តិផ្តល់ខ្មែដ៏ល់តំ្តិលាការ�លះកុ្នុ�ង្គចំូនៅណា�ម្រះពិហទីណឌ ខ្មែដ៏ល់មា�
ចូរិត្តិល់ក្នុខណ�អ�រិជាត្តិបូ��យក្នុ� ីងាក្នុនៅចូញពិ�ការផ្តលិ់ដ់៏ល់ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ �វូិ
��ទធ�នៅល់��ពិ�សាក្នុ�� ខ្មែដ៏ល់ការនៅ�ះបណាា ល់ឱយជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ

អំ.វិ.តុ.ក្សា ឈាន្ធមុខចៅគ 
កុុ្សាងចំចៅណាមតុុលាការ
ប្រឹពីហមទណ៍ឌ នានាដែ�ល
មាន្ធចរតិុលក្សាខណ៍ៈអំនី្ធរ
ជាតូុ�ន្ធ�យក្សាមម ចំចៅពាះ
ការចូលរមួរ�ស់ជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ។

២០



អាក្នុអ់�ច់ូ�ត្តិិ ���មា�ការ�មំ្រះទ ��ង្គមា�អារ�ណីថ៍ា ���បា�
ទទលួ់�វូិយតំ្តិិ�ធ្នូ�។៌

 អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ឈា��ំ�នៅគឺ កុ្នុ�ង្គចំូនៅណា�តំ្តិលាការម្រះពិហទីណឌ នានាខ្មែដ៏ល់
មា�ចូរតិ្តិល់ក្នុខណ�អ�រិជាត្តិបូ��យក្នុ� ីចូនំៅ�ះការចូលូ់រ�ួរប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ។ 
នៅទាំះប�ជាក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គរវាង្គរាជំរដាា ភ�បាល់ក្នុ�ុ�ជា ��ង្គអង្គគការ�ហម្រះបជាជាត្តិ� 
���បា�ខ្មែចូង្គអពំិ�ការចូលូ់រ�ួរប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះក្នុិ� មាម្រះតា ៣៦ថ្មីី� នៃ�ចូាប�់ិ�
ពិ�ការបនៅង្គើ�ត្តិ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ បា�នៅប�ក្នុឱកា�នៅ�ះ នៅដាយខ្មែចូង្គអពំិ���ទធ�ក្នុុ�ង្គការបិងឹ្គ
សាទំក្នុខរប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ។ នៅហតំ្តិដូ៏នៅចុូះ វិិធា�នៃផ្តះកុ្នុ�ង្គបា�តាក្នុខ់្មែត្តិង្គម្រះក្នុប�ណ័ឌ 
គឺ ត្តិ�យតំ្តិ ិនៅដាយបនៅង្គើ�ត្តិជាគឺរំនូៃ�ការចូលូ់រ�ួរប�ន់ៅដ៏��បណោ ឹង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ� ដ៏ចូូ
មា�ខ្មែចូង្គកុ្នុ�ង្គម្រះក្នុ���ត្តិ�វិិធ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ ក្នុ�ុ�ជា ��ង្គបា�នៅធ្នូើ�ខ្មែក្នុ�ម្រះ��ល់តា�ត្តិថ្មីភាពិ
ជាក្នុខ់្មែ�ងិ្គខ្មែផ្តកុ្នុ��ត្តិ�វិិធ្នូ� ក្នុុ�ង្គការជំ�ំំជំំម្រះ�ះឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�មី្រះទង្គម់្រះទាំយធ្នូ។ំ ក្នុតាោ ជំរំញំ
�យួ នៃ�ម្រះបព័ិ�ធខ្មែដ៏ល់បា�ខ្មែក្នុ�ម្រះ��ល់នៅ�ះ គឺឺភាពិចាបំាចូកុ់្នុ�ង្គការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គ
ការចូលូ់រ�ួ ការនៅធ្នូើ�ជាត្តិណំាង្គ ��ង្គដ៏នំៅណ�រការផ្តលិ់�់ណំង្គចូនំៅ�ះជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ
ជំ�ត្តិ៤.០០០នាក្នុ ់នៅ�ក្នុុ�ង្គ�ណំុំ នៅរឿង្គ ០០២។ ការអ�ំញ្ជាា ត្តិឱយជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ
មំាក្នុ់ៗ  ��ង្គអកុ្នុត្តិណំាង្គផ្តលូ វិចូាបរ់ប��់ត្តិ ់នៅឡ�ង្គខ្មែថ្មីលង្គនៅ�ក្នុុ�ង្គត្តិលំាការនៅដាយ
ល់�ែ�ត្តិ ឬយ៉ាាង្គខ្មែវិង្គនៅនាះ ជាសារវិ��ិងឹ្គនៅធ្នូើ�ឱយក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�ត្តិលំាការ
កា�ខ់្មែត្តិពិ�ារនៅពិល់ នៅដាយ�����នៅហតំ្តិផ្តល់។ ការ�នៅម្រះ�ចូនៅល់�បណោ ឹង្គរដ៏ឋបី
នៅវិណ� (��ង្គ�នំៅណ��ំ�ំណំង្គជាបគំឺគល់) ៤.០០០នាក្នុ ់គឺជឺាការងារខ្មែដ៏ល់
ចូណំាយនៅពិល់នៅវិលានៅម្រះចូ�� នៅហ�យ���អាចូនៅធ្នូើ�នៅ�បា�នៅឡ�យ កុ្នុ�ង្គនៅពិល់នៅវិលា 
"��ម្រះ�ប"។

 គំឺរមូ្រះតូ្តិ វិបា�ខ្មែក្នុល់�ែនៅឡ�ង្គជានៅម្រះចូ��នៅល់�ក្នុនៅម្រះចូ��សា នៅ�កុ្នុ�ង្គអឡំ�ង្គក្នុ�ចូច
ដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ� រហតូ្តិមា�ការពិម្រះង្គងឹ្គ�វូិគឺរំនូៃ�ការចូលូ់រ�ួ ការនៅធ្នូើ�ជាត្តិណំាង្គ 
��ង្គ�ណំង្គរប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ខ្មែដ៏ល់មា�ល់ក្នុខណ�ពិ�នៅ��ដូ៏ចូបចូច�បី�ុ
នៅ�ះ។ ទាំងំ្គបពំិើនៅហត្តិំ (ខ្មែដ៏ល់���ជាល់ែឥត្តិនៅខាាះ) ��ង្គល់ទធផ្តល់ពិ�នៅ��
នៃ�ដ៏នំៅណ�រការនៅ�ះ គឺ�ឺ��ធាា បម់ា�ពិ���ំ�ក្នុនៅឡ�យ នៅ�ក្នុុ�ង្គចូាប�់�ត្តិ�វិធិ្នូ�
ម្រះពិហទីណឌ អ�ិរជាត្តិ�។

 នៅហត្តិដំ៏នូៅចូះុគឺជឺាការ��ម្រះ�បខ្មែដ៏ល់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ម្រះតូ្តិ វិនា�ំ�ំសាជាថ្មីី� 
កុ្នុ�ង្គការបនៅង្គើ�ត្តិម្រះក្នុប�ណ័ឌ �ម្រះមាបន់ៅដាះម្រះសាយជា�យួជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ នៅ�កុ្នុ�ង្គ
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់់ នៃ�តំ្តិលាការម្រះពិហទីណឌ នានាខ្មែដ៏ល់មា�
ចូរិត្តិល់ក្នុខណ�ជាត្តិលំាការអ�រិជាត្តិបូ��យក្នុ�។ី នៅ�ល់នៅ�គឺរួខ្មែត្តិជាការទទូាំត្តិ់
ចូនំៅ�ះ ភាពិអវិិជំជមា��លះ ដ៏ចូូខ្មែដ៏ល់ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះបា�នៅ��ល់នៅ��ញ ខ្មែដ៏ល់
នៅក្នុ�ត្តិនៅចូញពិ�ការក្នុម្រះ��ត្តិក្នុណំត្តិ ់នៅ�ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ ដ៏ចូូ
បា�នៅរៀបរាបព់ិ�ខាង្គនៅល់�។ នៅ�ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ អ�រិជាត្តិ� 
ត្តិនួាទ�រប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ថានៅត្តិ�ពិកួ្នុនៅគឺចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គនា�ជាសាក្នុ�� ឬជាភាគឺ� 
បា�បញ្ញចបន់ៅ�នៅពិល់បញ្ញចបក់្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�ត្តិលំាការ។ បុខំ្មែ��ិម្រះមាប់
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះវិិញ ការចូលូ់រ�ួរប�ព់ិកួ្នុ�ត្តិ់ នៅ�ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�
ម្រះពិហទីណឌ ���ខ្មែ��ជាការម្រះបឈឺ�ជានៅល់�ក្នុដ៏បំងូ្គនៅ��ងឹ្គផ្តល់វិិបាក្នុនៃ�
ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ� ីខ្មែដ៏ល់បា�ម្រះបម្រះពិតឹ្តិ�ិក្នុនៅល់�ពិកួ្នុ�ត្តិន់ៅនាះនៅទ នៅហ�យវាក្នុ�៏��បញ្ញចប់

ចៅហតុុ�ូចៅចុះគឺជាការ
សមប្រឹស�ដែ�ល អំ.វិ.តុ.ក្សា 
ប្រឹតុវូិនាមុំខសាជា�ម� កុុ្សាង
ការ�ចៅងើ�តុប្រឹក្សា�ខ័ណ៍ឌ  
សប្រឹមា�់ចៅដ្ឋាះប្រឹសាយ
ជាមួយជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ ចៅ�កុុ្សាង
�ំណាក់្សាកាលចៅ�ចៅសសសល់ 
ថ្លៃន្ធតុុលាការប្រឹពីហមទណ៍ឌ នានា
ដែ�លមាន្ធចរតិុលក្សាខណ៍ៈជា
តុុលាការអំនី្ធរជាតូុ�ន្ធ�យក្សាមម។ 

២១

មើ�ីមប�ឹីងរ�ឋបបមើវិ�ីច�លរមួទីសូសនាពី�ពី�រ�៍ចល�ត សូីពីីី
ជន្និរងមើ��ះថ្ងៃន្និរបបខែ�ែរ�ក្តីហម មើ�មើសូៀមរាប



នៅ�ម្រះត្តិ�ឹនៅ�ះខ្មែដ៏រ។ នៅ�ះគឺឺជាដ៏ណំាក្នុក់ាល់�ួយ កុ្នុ�ង្គដំ៏នៅណ�រដ៏៏ខ្មែវិង្គឆ្នាំា យរប�់
ពិកួ្នុ�ត្តិ ់ចាបព់ិ�ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�រីហតូ្តិដ៏ល់ក់ារជា�ះនៅ�ី�យ។ នៅដាយពិ�ចារណាថា 
ដ៏នំៅណ�រការបា�ឆ្លើះឹនៅឡ�ង្គវិិញ�វូិ��ំរប�ួចា�ន់ៅនាះ ជាញកឹ្នុញាបដ់៏នំៅណ�រការ
នៅ�ះ គឺឺជាដ៏នំៅណ�រការដ៏៏ល់បំាក្នុ។

 តា�ទ����ទូលាយ ការផ្ត�ះផ្តាកុ្នុ�ង្គម្រះទង្គម់្រះទាំយធ្នូបំផំំ្តត្តិនៅនាះ 
នៅ�ល់គឺឺ ការផ្ត�ះផ្តាជាត្តិ� ម្រះត្តិូ វិបា�នៅល់�ក្នុនៅឡ�ង្គជាញកឹ្នុញាប់ ថាជា
ល់ទធផ្តល់ខ្មែដ៏ល់ចូង្គប់ា�នៅចូញពិ�ដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ អ�រិជាត្តិ�។ 
បុខំ្មែ�កិារពិ�ត្តិគឺថឺា ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ���បា�នៅរៀបចូនំៅឡ�ង្គ
�ម្រះមាបក់ារផ្ត�ះផ្តា (ជាត្តិ�) នៅទ នៅហ�យនៅប�បា� ក្នុ�៏��បា�នៅម្រះចូ��ជាចូ�ីង្គ
ខ្មែដ៏រ។ នៅ�ល់នៅ�រប�ក់្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ�គឺ ឺក្នុណំត្តិ�់វូិការទទលួ់��ំម្រះតូ្តិ វិ 
នៅដាយបញ្ជាាក្នុប់ភំលនឺៅល់�ការទទលួ់��ំម្រះតូ្តិ វិម្រះពិហទីណឌ ចូនំៅ�ះឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�នីៅ�ក្នុុ�ង្គ
អឡំ�ង្គនៅពិល់នៅវិលាដ៏៏��ម្រះ�ប�យួ។

 នៅហត្តិដំ៏នូៅចូះុវាហាក្នុដ់៏ចូូជាថា ដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់រ់ប�់
តំ្តិលាការទទលួ់សាា ល់ន់ៅដាយ�ល��ឯង្គថា ជាការចូលូ់រ�ួចូខំ្មែណក្នុដ៏ល់ដ់៏នំៅណ�រការ
ពិាបាល់រប�ួសំា �រប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះ��ង្គការជំរំញំជាម្រះទង្គម់្រះទាំយធ្នូ ំដ៏ល់់
ការផ្ត�ះផ្តាជាត្តិ�។

 នៅ�ល់នៅ�ទាំងំ្គពិ�រត្តិម្រះ�ូ វិឱយមា�ការចូូល់រ�ួពិ�ខ្មែផុ្តក្នុជានៅម្រះចូ��រប�់
�ង្គគ� រ�ួទាំងំ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះទាំងំ្គឡាយណា ខ្មែដ៏ល់���បា�ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូច
ដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិិធ្នូ� ក្នុ�ូនៅ�រប�ព់ិកួ្នុ�ត្តិ ់ចារីក្នុម្រះ��ត្តិទាំប ��ង្គសាធារណជំ�។ 
នៅដាយសារខ្មែត្តិការល់បំាក្នុខ្មែផ្តកុ្នុចូាប់ ��ង្គ��ត្តិ�វិធិ្នូ�នៃ�ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណ�រការ��ត្តិ�វិធិ្នូ�

��ន្និជីត�មង់ជួរមើ� អ.វិ.ត.ក្តី មើ�ីមបចី�លរមួសីាប់សូវិនាការ
ក្តីូងំសូ��ំ� មើរឿង ០០២/០១

ចៅហតុុ�ូចៅចុះវាហាក់្សា�ូចជា
ថា �ំណាក់្សាកាលចៅ�
ចៅសសសល់រ�ស់តុុលាការ 
ទទួលសាគ ល់ចៅដ្ឋាយខៃនួ្ធឯង
ថា ប្រឹតុវូិចូលរមួចំដែណ៍ក្សា�ល់
�ំចៅណ៍� រការពីយាបាលរ�ួស
សុាមរ�ស់ជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ និ្ធង
ជំរញុជាប្រឹទង់ប្រឹទាយ�ំ �ល់
ការផ្តួសះផ្តួាជាតិុ។

២២



២៣

ម្រះពិហទីណឌ ខ្មែល់ង្គមា�នៅទៀត្តិនៅហ�យកុ្នុ�ង្គដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�ះ ការចូូល់រ�ួជា
ម្រះទង់្គម្រះទាំយធ្នូខំ្មែបបនៅ�ះ គឺឺអាចូនៅធ្នូើ�នៅ�បា�។ បខ្មែ�ថ�នៅល់�នៅ�ះ គឺឺជាការចាបំាចូ់ 
នៅដាយសារខ្មែត្តិការ�មំ្រះទចូនំៅ�ះជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ��ង្គជាពិ�នៅ��នៅនាះគឺកឺារផ្ត�ះផ្តា
ជាត្តិ� ទាំ�ទាំរឱយមា�វិធិ្នូ�សាស្ត្រ�ជិារ�ួ�យួ �ម្រះមាបន់ៅដាះម្រះសាយជំនៅមាាះ 
បខ្មែ�ថ�ពិ�នៅល់�អើ�ខ្មែដ៏ល់ការជំ�ំំជំំម្រះ�ះម្រះពិហទីណឌ អាចូផ្តលិ់ឱ់យ។ �មាជំ�ក្នុ�ង្គគ�
ទាំងំ្គអ� ់គឺ�ឺទំធខ្មែត្តិទទលួ់រង្គផ្តល់បះុ�ល់ ់នៅ�នៅពិល់មា�ជំនៅមាាះ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិ
នៅម្រះកា�យតំាោ ធ្នូ�ការរប�តំ់្តិលាការ នៅហ�យផ្តល់វិិបាក្នុនៃ�ជំនៅមាាះនៅនាះ គឺនឺៅ�ប�ិ
រហតូ្តិ��ង្គនៅ�ខ្មែត្តិមា�ឥទធ�ពិល់រហតូ្តិ�ក្នុដ៏ល់ន់ៅពិល់នៅ�ះ។ �ក់្នុក្នុណាា ល់នៃ�
ម្រះបជាជំ�ក្នុ�ុ�ជាបចូច�បី�ុ គឺឺនៅក្នុ�ត្តិនៅម្រះកាយរបបខ្មែ�ីរម្រះក្នុហ� បុខំ្មែ�ពួិិក្នុនៅគឺទទលួ់រង្គ
ផ្តល់ពិ�ការបះុទង្គគ�ចូ ខ្មែដ៏ល់ឪពិកំ្នុមាោ យ សាចូញ់ាត្តិ� ��ង្គជំ�រ�ួជាត្តិ�រប�់
ពិកួ្នុនៅគឺ បា�ទទលួ់រង្គ ��ង្គផ្តល់វិិ បាក្នុ�ង្គគ�ជាម្រះទង់្គម្រះទាំយធ្នូ ំខ្មែដ៏ល់ប�ិ�ក្នុ។ 
ការយល់ដ់៏ងឹ្គអពំិ�ចូណុំ ចូអក្នុ�ំល់ នៃ�ម្រះបវិត្តិិ�សាស្ត្រ�រិប�ម់្រះបនៅទ�ពិកួ្នុនៅគឺ គឺជឺា
នៅរឿង្គចាបំាចូ។់ 

 ដ៏ចូូ�ភំា��ត្តិ�យួដ៏ល៏់ី�ខ្មែដ៏ល់នៅល់�ក្នុនៅឡ�ង្គថា៖ "អកុ្នុខ្មែដ៏ល់���ចូង្គចាំ
អត្តិ�ត្តិកាល់ ងាយ�ងឹ្គនៅដ៏�រជា�ស់ាជាថី្មី�" (George Santayana)។

 ល់ក្នុខណ�ពិ�នៅ���ួយនៅទៀត្តិនៃ�ការក្នុត់្តិ�មាា ល់ ់នៅ�កុ្នុ�ង្គបរិបទនៅ�ះ
គឺឺថា អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ជាតំ្តិលាការចូម្រះ��ះ។ ល់ក្នុខណ�នៅ�ះពិម្រះង្គ�ក្នុនៅ�ដ៏ល់�់មា�ភាពិ
នៃ�អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះ បគំឺគល់�ក្នុ ��ង្គអកុ្នុត្តិណំាង្គភាគឺ� ម្រះពិ�ទាំងំ្គម្រះក្នុប�ណ័ឌ គឺត្តិ�យតំ្តិិ�។ 
ការក្នុសាង្គ��ត្តិថភាពិ ��ង្គការនៅផ្តះរចូនំៅណះដ៏ងឹ្គ តា�រយ�ក្នុ�ចូច�ហម្រះបត្តិ�បត្តិិ�
ការ គឺជឺាក្នុតាោជំរំញំយ៉ាា ង្គចូា� ់�ម្រះមាបត់្តិលំាការចូម្រះ��ះទាំងំ្គអ�។់ ការប�ិ
ល់ក្នុខណ�នៅ�ះ រហតូ្តិដ៏ល់ដ់៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់ ់��ង្គនៅល់��ពិ�ក្នុម្រះ��ត្តិ
ត្តិចូូចូនៅង្គែៀត្តិនៃ�ជំនំាញផ្តលូ វិចូាបន់ៅនាះ គឺជឺាក្នុ�ចូច��ត្តិ�មំ្រះបងឹ្គខ្មែម្រះបង្គម្រះបក្នុបនៅដាយ
គឺណំត្តិនៃ�ល។

 ដ៏នំៅណ�រការនៅផ្តះរចូនំៅណះដ៏ងឹ្គ នៅ�ក្នុុ�ង្គខ្មែផ្តកុ្នុនៅផ្ត�ង្គពិ�ចូាប ់បា�ចាបន់ៅផ្តិ��
នៅ�ដ៏ណំាក្នុក់ាល់ទទូាំត្តិ�់ណំង្គ ខ្មែដ៏ល់រ�ួមា�គឺនៅម្រះមាង្គនានា ទាំក្នុទ់ង្គ�ងឹ្គ
បញ្ជាា ដ៏ចូូជា ��ំភាពិផ្តលូ វិចូ�ត្តិិ ជាខ្មែផ្តកុ្នុ�យួនៃ�ម្រះបពិ�័ធ�ខំាភ�បាល់ជាត្តិ� 
ខ្មែដ៏ល់មា�ខ្មែផុ្តក្នុម្រះតូ្តិ វិខ្មែក្នុល់�ែ �នាា �ក្នុ� ីជាជំនំាញខ្មែដ៏ល់អាចូអ�វំិត្តិបិា�
យ៉ាា ង្គទលូ់ទំលូាយនៅ�តា�វិ�ិយ័នៅផ្ត�ង្គ�ំ ជានៅម្រះចូ�� ��ង្គ ការផ្ត�ះផ្តា ជា
ដ៏នំៅណ�រការក្នុពំិងំ្គខ្មែត្តិប�និៅ�ក្នុុ�ង្គ�ង្គគ�ក្នុ�ុ�ជាទនំៅ��បបចូច�បី�។ុ នៅយ�ង្គក្នុត្តិ់
�មាា ល់ថ់ា គឺនៅម្រះមាង្គជានៅម្រះចូ��ខ្មែដ៏ល់បា�ដាក្នុ�់ក្នុ �ម្រះមាបដ់៏ណំាក្នុក់ាល់
នៅ�នៅ���ល់ ់បា�បនៅង្គើ�ត្តិនៅឡ�ង្គខ្មែផ្តែក្នុនៅល់�គឺនៅម្រះមាង្គ�ណំង្គទាំងំ្គអ�ន់ៅនាះ 
នៅហត្តិដំ៏នូៅចូះុវាមា�ល់ទធភាពិអ�ញំ្ជាា ត្តិឱយមា�ការពិម្រះង្គ�ក្នុល់ទធផ្តល់��ង្គការបនៅង្គើ�ត្តិ
គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��ម្រះបក្នុបនៅដាយ��រ�រិភាពិ។ គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ���លះគឺរួខ្មែត្តិដ៏នំៅណ�រការ
នៅដាយល់ែ នៅ�ដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�នៅ���ល់ ់នៅហ�យប�ផិ្តលិ់ផ់្តល់ម្រះបនៅយ៉ាជំ�៍
���ម្រះតឹ្តិ�ខ្មែត្តិជំ�រង្គនៅម្រះ�ះផ្ទាាល់ប់ុនំៅណាះះនៅទ បុខំ្មែ�ខិ្មែថ្មី�ទាំងំ្គនៅ�ដ៏ល់ខ់្មែផុ្តក្នុដ៏៏ធ្នូនំៃ�
ម្រះបជាជំ�ទាំងំ្គអ�។់

 

"អុំក្សាដែ�លមិន្ធចងចាអំំតុ�តុកាល 
ងាយនឹ្ធងចៅ��រជាន់្ធសាជា�ម�"  

George Santayana



គឺរួឱយក្នុត្តិ�់មាា ល់ន់ៅ�ក្នុុ�ង្គបរបិទនៅ�ះគឺថឺា ត្តិលំាការដ៏នៃទខ្មែត្តិ�យួ 
ខ្មែដ៏ល់ជាត្តិលំាការម្រះពិហទីណឌ មា�ចូរតិ្តិល់ក្នុខណ�អ�រិជាត្តិបូ��យក្នុ� ីនៅហ�យ 
ខ្មែដ៏ល់មា�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ���ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៅ�ដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�
នៅ���ល់(់តំ្តិលាការ SCSL) ក្នុជ៏ាតំ្តិលាការចូម្រះ��ះ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិនៅ�កុ្នុ�ង្គ
ត្តិបំ�ជ់ំនៅមាាះ។ ទ�តាងំ្គជំ�ត្តិ�ំ រវាង្គត្តិលំាការ ��ង្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ហាក្នុដ់៏ចូូជា
ក្នុតាោ ក្នុណំត្តិ ់�ម្រះមាបឱ់យភាគឺ�ទាំងំ្គពិ�រ មា�ការ�ក្នុព់ិ�័ធបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ។

 នៅ�ះគឺឺជាការពិ�ត្តិ�យួខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិូ វិនៅធ្នូើ�ការពិ�ចារណា នៅ�នៅពិល់នៅម្រះ�ង្គ
បនៅង្គើ�ត្តិត្តិលំាការម្រះពិហទីណឌ ខ្មែដ៏ល់មា� ចូរិត្តិល់ក្នុខណ�អ�រិជាត្តិបូ��យក្នុ� ី
ដ៏នៃទនៅទៀត្តិ។

មើ�ីមប�ឹីងរ�ឋបបមើវិ�ីច�លរមួទីសូសនាពី�ពី�រ�៍ចល�ត សូីពីីី
ជន្និរងមើ��ះថ្ងៃន្និរបបខែ�ែរ�ក្តីហម មើ�មើសូៀមរាប



ការពិីភាក្សាាអំំពី�សំចៅណ៍�

នៅដ៏��ី�ត្តិមាា ភាពិ��ង្គនៅដាយមា�ការយល់ម់្រះពិ�ពិ�អកុ្នុចូលូ់រ�ួ នៅយ�ង្គ
បា�ភាា បឧ់ប��ុ�័ធ�វូិ�នំៅណ��ក្នុព់ិ�័ធទាំងំ្គអ��់ក្នុជា�យួ។

 ការណន៍ៅ�ះអ�ញំ្ជាា ត្តិឱយអកុ្នុអា�ម្រះជាបអពំិ�នៅ�ចូក្នុិ�ល់�ែ�ត្តិនៃ�គឺ�ំ�ត្តិ
ទាំងំ្គឡាយខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិូ វិបា��នៅង្គខបរ�ួខាង្គនៅម្រះកា�។ ការពិ�ភាក្នុានៅ�ះក្នុណំត្តិ់
អត្តិ�ិញ្ជាា ណម្រះបភពិនៃ�អ�សំា�� ៍អកុ្នុចូលូ់រ�ួ ��ង្គផ្តលិ់ជ់ារ�ួ�វូិទ�ដ៏ឋភាពិ
ទនូៅ�នៃ�ល់ក្នុខណ� ��ង្គ វិសិាល់ភាពិនៃ�គឺ�ំ�ត្តិ។

 ជាង្គនៅ�ះនៅទៀត្តិ ការពិ�ភាក្នុានៅ�ះអាចូផ្តលិ់់ជាការនៅល់�ក្នុទកឹ្នុចូ�ត្តិិ
�ម្រះមាបក់ារដាក្នុ�់ំនៅណ�ថ្មីី�ៗ ខ្មែដ៏ល់អ�ញំ្ជាាត្តិឱយរក្នុនៅ��ញគឺ�ំ�ត្តិខ្មែដ៏ល់បា�
រលំ់ង្គ��ង្គផ្តលិ់ជ់ំនៅម្រះ����ម្រះមាប់�នំៅយ៉ាគឺបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ។

 នៅយ�ង្គក្នុត្តិ�់មាា ល់ថ់ាកាល់បរិនៅចូទិ�ម្រះមាបទ់ទលួ់របាយការណ ៍��ង្គ
នៅពិល់នៅវិលា�ម្រះមាបផ់្តលិ់�់នំៅណ�គឺនឺៅ�នៅពិល់�ល�នៅហ�យថាអកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធមា�ការ 
ភាកំ្នុ់    នៅផ្តែ�ល់ចូនំៅ�ះការនៅ�ុ��ំរំប�ន់ៅយ�ង្គឱយមា�ការចូលូ់រ�ួ។

 �ា �អើ�គឺរួឱយ�ង្គ�យ័នៅទថាការណន៍ៅ�ះ គឺពឺិ�ត្តិជានៅធ្នូើ�ឱយ�នំៅណ�បចូច�បី�ុ
បា�វិវិិឌ័ឍដ៏ល់ក់ាល់នៅផ្ត�ង្គៗ�ំ ។ �នំៅណ�ទាំងំ្គនៅនាះ មា�ចាបត់ាងំ្គពិ�គឺ�ំ�ត្តិ
នៅ�ល់ៗរហតូ្តិដ៏ល់គ់ឺនៅម្រះមាង្គខ្មែដ៏ល់មា�ល់ក្នុខណ�នៅពិញនៅល់ញ។ �នំៅណ��លះ
អាចូទទលួ់ម្រះបនៅយ៉ាជំ�ព៍ិ�ការជំយួរប�អ់កុ្នុជំនំាញក្នុុ�ង្គការក្នុសាង្គគឺនៅម្រះមាង្គ។ 
ក្នុុ�ង្គបរបិទនៅ�ះ នៅយ�ង្គក្នុត្តិ�់មាា ល់ថ់ាក្នុ�វីិធិ្នូ� GIZ-CPS បា�នៅដ៏�រត្តិនួាទ�យ៉ាាង្គ
�ខំា�ក់្នុុ�ង្គការ�មំ្រះទ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ជាពិ�នៅ��នៅ�ក្នុុ�ង្គវិ�ិយ័ការងារ�ក្នុព់ិ�័ធ
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ ឧទាំហរណ ៍ការផ្តលិ់ជ់ំនំាញឯក្នុនៅទ�ក្នុុ�ង្គការបនៅង្គើ�ត្តិគឺនៅម្រះមាង្គ។ 
ខ្មែផ្តែក្នុនៅល់�ការតាងំ្គចូ�ត្តិដិ៏ន៏ៅល់ចូនៅធាា រនៅពិញ�យួជំ�វិតិ្តិសាលាក្នុិ�ក្នុ�លង្គ�ក្នុ នៅយ�ង្គ
នៅ�ុ�ឱយមា�ការដ៏ក្នុបទពិ�នៅសាធ្នូ�ព៍ិ�ពិកួ្នុ�ត្តិ�់�ង្គពិ�បណាា ញដ៏ទ៏លូ់ទំលូាយ
រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ នៅ�ក្នុុ�ង្គដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ�ះខ្មែដ៏រ។

២៥



សំចៅណ៍� ដែ�លចៅយ�ងបាន្ធទទួលមាន្ធជាចមបងៗ �ូចមាន្ធខាងចៅប្រឹកាម៖

ចៅ�លការណ៍៍ដែណ៍នាសំប្រឹមា�់គំនិ្ធតុផួី្តួចចៅផី្តួ�មពាក់្សាព័ីន្ធធនឹ្ធង
ជន្ធរងចៅប្រឹ�ះចៅ�កុុ្សាង�ំណាក់្សាកាលដែ�លចៅ�ចៅសសសល់

ការអំ�់រ ំ(សាលាចៅរៀន្ធ សាក្សាលវិទិយាល័យ) អំំពី�យុតិីុ�ម៌
អំនី្ធរកាល និ្ធង អំ.វិ.តុ.ក្សា

ព័ីត៌ុមាន្ធថ្លៃន្ធ/ចៅ�កាន់្ធសាធារណ៍ជន្ធទូចៅ�អំំពី� អំវិតុក្សា (�ូចជា 
ការតាងំពិីព័ីរណ៍៍ បាឋក្សាថា ទសសន្ធកិ្សាចចសិក្សាា ក្សាមមវិ�ិ�ពិីភាក្សាា
តាមវិទិយុ និ្ធង ចៅវិ�សាយ)

ការចៅរៀ�ចំទិន្ធន័ុ្ធយ ការវាយតុថ្លៃមៃ និ្ធង ការអំភិិរក្សាស

ការផ្តួសះផ្តួាសហគមន៍្ធ សក្សាខ�ក្សាមម សនាធ ន្ធក្សាមម/ការចៅដ្ឋាះប្រឹសាយ
វិវិាទចៅប្រឹ�ប្រឹ�ព័ីន្ធធតុុលាការ

គំនិ្ធតុផួី្តួចចៅផី្តួ�មសុខភាពីផ្តួៃវូិចិតីុ

ការសិក្សាាប្រឹសាវិប្រឹជាវិកុុ្សាងវិស័ិយនានា

វិមិាន្ធរឭំក្សា ចៅចតិុយ ពិី���ុណ៍យចៅផ្តួសងៗ

២៦



អើ�ខ្មែដ៏ល់����ថ�ត្តិនៅ�ក្នុុ�ង្គ�នំៅណ�ណា�យួ បុខំ្មែ�មិា�ត្តិនៃ�លគឺរួពិ�ចារណា
នៅ�ក្នុុ�ង្គទ����រប�ន់ៅយ�ង្គគឺកឺារបនៅង្គើ�ត្តិនៅ�វា��ំរជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៅ�ក្នុុ�ង្គ
ម្រះបពិ�័ធចូាបម់្រះពិហទីណឌ ជាត្តិ�។ នៅ�វាទាំងំ្គនៅ�ះរ�ួមា� នៅ�វាជាពិ�នៅ�� 
នៅទាំះប�ជា���ផ្ទាោចូ�់�ំ �ម្រះមាបជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៃ�បទនៅល់ី���ក្នុព់ិ�័ធផ្តលូ វិនៅភទ 
��ង្គ ជំ�ជាត្តិ�ភាគឺត្តិ�ចូ ក្នុុ�ង្គនៅនាះរ�ួមា�ការ�មំ្រះទចូាប់ ហ�រញ្ញញវិត្តិថ� ��ង្គ 
ចូ�ត្តិសិាស្ត្រ�។ិ

គឺនៅម្រះមាង្គនានា�ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គការនៅផ្តះរចូំនៅណះដ៏ងឹ្គក្នុុ�ង្គវិ�ិយ័ចូាប់ 
កុ្នុ�ង្គចំូនៅណា�បញ្ជាា នៅផ្ត�ង្គនៅទៀត្តិ ការបណោ�ះបណាា ល់ នៅ�ម្រះក្នុ� ម្រះពិះរាជំអាជាា 
��ង្គ នៅ�ធាវិី គឺរួខ្មែត្តិម្រះត្តិូ វិពិ�ចារណា។

ការចូង្គម្រះក្នុង្គអត្តិថបទម្រះសាវិម្រះជាវិដ៏ន៏ៅម្រះចូ����ធកឹ្នុ�នាា បអ់ពំិ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
អាចូផ្តលិ់�់វូិឧបក្នុរណដ៍៏ម៏ា�ត្តិនៃ�ល�ម្រះមាប�់ក្នុ�ភីាពិម្រះសាវិម្រះជាវិបខ្មែ�ថ�
នៅទៀត្តិ។

ការចូង្គម្រះក្នុង្គអត្តិថបទសារពិត័្តិម៌ា�ដាចូន់ៅដាយខ្មែឡក្នុអពំិ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
ក្នុុ�ង្គរយ�នៅពិល់នៃ�ការងារអាចូជាការឆ្លល�ះបញ្ជាាំ ង្គដ៏គ៏ឺរួឱយចាបអ់ារ�ណីន៍ៅល់�
ទ���ទាំ�សាធារណ�រប�តំ់្តិលាការនៅ�ះកុ្នុ�ង្គរយ�នៅពិល់ជានៅម្រះចូ��ឆំំ្នាំ ក្នុ�លង្គ�ក្នុ។

ខ្មែផ្តែក្នុនៅល់�ការក្នុម្រះ��ត្តិដ៏ចូូបា�នៅរៀបរាបខ់ាង្គនៅល់��ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គដ៏ណំាក្នុក់ាល់
នៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��នៅ�ះ ��ង្គក្នុម្រះ��ត្តិនៃ�ការអភ�វិឌ័ឍគឺ�ំ�ត្តិ ការវិភិាគឺ�ជំនៅម្រះ�ឬ
ការវាយត្តិនៃ�ល គឺ�ឺ��អាចូនៅធ្នូើ�នៅ�បា�នៅ�នៅពិល់នៅ�ះនៅទ។

�ពីះសូងឃសូ��តមនី្និមើ�បាសូ�ពី��ល់អូក្តីរស់ូរាន្និមាន្និជីវិតិពីីរបប
ខែ�ែរ�ក្តីហម ន្និ�ង មើ�ីមប�ឹីងរ�ឋបបមើវិ�ីច�លរមួទី�វាចងចាំ�
ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសូភា ខែ�ល�បារពីធមើធ្នូេីមើ�សារមនីី្និរ�បល�យ
ពី�ជសាសូន៍្និទួីលខែសូែង 

២៧



�ុុដែនី្ធ កុុ្សាងចំចៅណាមអំនុ្ធសាសន៍្ធទូចៅ�ដែ�លចៅយ�ងទទួលបាន្ធ ចៅយ�ង
យល់ប្រឹស�ចៅ�ចៅល�អំនុ្ធសាសន៍្ធ�ូចខាងចៅប្រឹកាម៖

ចៅយ�ងក្សាត់ុសមាគ ល់ថា សំចៅណ៍� មួយចំនួ្ធន្ធមាន្ធការពាក់្សាព័ីន្ធធចៅល��ញ្ហាា �ណ៍ះ
សារ។ �ុុដែនី្ធ�ញ្ហាា ចៅន្ធះគឺសែតិុចៅ�ចៅប្រឹ�អាណ៍តិីុថ្លៃន្ធរបាយការណ៍៍ចៅន្ធះ។

គំនិ្ធតុផួី្តួចចៅផី្តួ�មណាមួយប្រឹតុវូិដែតុផី្តួល់អាទិភាពី�ល់ចៅ�លការណ៍៍ 
“មិន្ធ�ុះពាល់”។ ការចៅ�ើ�ឱ្យយជន្ធរងចៅប្រឹ�ះ�ុះទងគិចអារមមណ៍៍សាជា�ម�
ប្រឹតុវូិដែតុចៅចៀសវាងចៅហ�យឯក្សាជន្ធភាពីរ�ស់ពួីក្សា�ត់ុប្រឹតុវូិដែតុចៅ�រពី។ 
ចំចៅពាះអំងគការ�រចៅទសដែ�លចូលរមួកុុ្សាងគចៅប្រឹមាងកុុ្សាងប្រឹ�ចៅទស 
ព័ីត៌ុមាន្ធអំំពី��រ�ិទក្សាមុុជាគួរដែតុសចៅងើតុចៅដ្ឋាយយក្សាចិតីុទុក្សាដ្ឋាក់្សា។ 
ចំចៅពាះចៅ��ម�ណឹី៍ងរ�ឋ�បចៅវិណ៍�  ការចូលរមួរ�ស់តំុណាងរ�ស់
ពួីក្សា�ត់ុ នឹ្ធងមាន្ធគុណ៍ប្រឹ�ចៅ�ជន៍្ធ។

គចៅប្រឹមាងដែ�ល�ចៅងើ�តុចៅឡុ�ងចៅ�ចៅល�គំនិ្ធតុផួី្តួចចៅផី្តួ�មពី�មុន្ធឬដែ�ល
មាន្ធប្រឹសា�់គួរដែតុផី្តួល់អាទិភាពី

កិ្សាចចសហប្រឹ�តិុ�តិីុការរវាងការប្រឹសាវិប្រឹជាវិនិ្ធងគចៅប្រឹមាងសហគមន៍្ធ
គួរដែតុជំរញុ

ការ�ប្រឹងមួចូល�ុ ការអំភិិរក្សាស និ្ធង ការចៅបាះពុីមុផ្តួាយព័ីត៌ុមាន្ធ
អំំពី�សក្សាមមភាពីពាក់្សាព័ីន្ធធជរងចៅប្រឹ�ះ (គចៅប្រឹមាង គំនិ្ធតុផួី្តួចចៅផី្តួ�ម ។ល។) 
ដែ�លប្រឹតុវូិបាន្ធអំនុ្ធវិតីុមក្សា�ល់ចៅពីលចៅន្ធះគួរដែតុអំនុ្ធវិតីុឱ្យយបាន្ធ��់
តាមដែតុអាចចៅ�ើ�ចៅ�បាន្ធកុុ្សាងចៅ�ល�ំណ៍ងធានាថាចំចៅណ៍ះ�ឹងដែ�ល
ប្រឹតុវូិបាន្ធ�ក្សាប្រឹសង់ និ្ធង ព័ីត៌ុមាន្ធមិន្ធបាត់ុ�ង់។ ការណ៍៍ចៅន្ធះក៏្សាអាច
ចៅចៀសវាងកិ្សាចចប្រឹ�ឹងដែប្រឹ�ងសានួ្ធចៅល��ុផ្តួងដែ�រ។

២៨



អំនុ្ធសាសន៍្ធអំំពី��ំចៅណ៍� រចៅ�ុះចៅ�មុខ

ពិត័្តិម៌ា�ត្តិបខ្មែដ៏ល់នៅយ�ង្គទទលួ់បា�ក្នុុ�ង្គអឡំ�ង្គដ៏នំៅណ�រការនៅ�ះបា�
បងាា ញថាគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��នៅ�ះនៅធ្នូើ�ឱយ���ំ�ភាគឺនៅម្រះចូ��ភាាក្នុន់ៅផ្តែ�ល់នៅ�នៅពិល់ខ្មែដ៏ល់
អកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធជានៅម្រះចូ���ថ�ត្តិក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណ�រការបិូ រទ��នៅ�នៅធ្នូើ�ខ្មែផ្ត�ការ ក្នុុ�ង្គនៅនាះ
រ�ួមា�ការផ្តលិ់ថ់្មីវិកិានៅម្រះ�ម្រះក្នុប�ណ័ឌ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ។ ចូណំាបអ់ារ�ណីទ៍នូៅ�
ខ្មែដ៏ល់នៅយ�ង្គទទលួ់បា�គឺថឺាការចូលូ់រ�ួរប�ត់្តិលំាការជា�យួ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះ
អាចូកាត្តិប់�ថយនៅ�ចូងំ្គក្នុ�ចូច��ត្តិ�វិធិ្នូ�ត្តិលំាការ។ គឺ�ំ�ត្តិខ្មែដ៏ល់ថាត្តិលំាការអាចូ
ចូលូ់រ�ួជា�យួជំ�រង្គនៅម្រះ�ះនៅ�ក្នុុ�ង្គដ៏ណំាក្នុក់ាល់នៅ���ល់គ់ឺជឺានៅរឿង្គថ្មីី� ��ង្គ
ជាទ���ទាំ����ធាាបម់ា�ពិ���ំ�ក្នុក្នុុ�ង្គម្រះបវិត្តិិ�សាស្ត្រ�តិ្តិលំាការម្រះពិហទីណឌ 
ខ្មែដ៏ល់មា�ចូរតិ្តិល់ក្នុខណ�ជាត្តិលំាការអ�រិជាត្តិបូ��យក្នុ�ី នៅល់�ក្នុខ្មែល់ង្គខ្មែត្តិ
ត្តិលំាការពិ�នៅ���ម្រះមាបម់្រះបនៅទ�នៅ�    រាានៅឡអ�ូខ្មែត្តិបុនំៅណាះះ។ �ពំិល់ភាពិនៃ�
គឺ�ំ�ត្តិនៅ�ះម្រះត្តិូ វិបា�ទទលួ់សាា ល់ន់ៅដាយអកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធជានៅម្រះចូ��នៅ�ក្នុុ�ង្គពិត័្តិម៌ា�
ត្តិប ��ង្គ តា�រយ�ការចូលូ់រ�ួជា�យួគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��។ ក្នុតាោ ភាា ក្នុន់ៅផ្តែ�ល់
ជា�យួនៅពិល់នៅវិលា�ល� �ម្រះមាបដ់ាក្នុ�់ំនៅណ�នៅនាះ បងាា ញថាគឺ�ំ�ត្តិជានៅម្រះចូ��
ខ្មែដ៏ល់បា�នៅ�ុ�នៅឡ�ង្គគឺកឺ្នុពំិងំ្គ�ថ�ត្តិនៅ�ដ៏ណំាក្នុក់ាល់ដ៏បំងូ្គ។ ក្នុតាោ នៅ�ះក្នុព៏ិ�យល់់
ផ្តង្គខ្មែដ៏រអពំិ��នំៅណ�នានារប�អ់ង្គគការឬបគំឺគល់ជានៅម្រះចូ��ខ្មែដ៏ល់មា�ចូណំាប់
អារ�ណីក៍្នុុ�ង្គការដាក្នុជ់ំ�ូគឺ�ំ�ត្តិនានានៅម្រះកាយកាល់បរនិៅចូទិក្នុណំត្តិ។់ នៅយ�ង្គ
បា�បញ្ជាា ក្នុជ់ំនៅម្រះ���នៅ�ះនៅ�នៅពិល់ទទលួ់�ណំួ រនៅ�ះ ��ង្គ បា�ពិ�ចារណា
នៅល់�ការដាក្នុ�់នំៅណ�យតឺ្តិនៅពិល់។

�នៅង្គខប ៖

របាយការណម៍្រះបកឹ្នុានៅ�ះ��ង្គ�ក្នុ�ភីាពិនានានានំៅ�ដ៏ល់ក់ារនៅធ្នូើ�
របាយការណន៍ៅ�ះ ម្រះតូ្តិ វិចាត្តិទ់កំ្នុជាចូណុំ ចូចាបន់ៅផ្តិ��នៃ�ដ៏នំៅណ�រការដ៏ខ៏្មែវិង្គឆ្នាំាយ
ខ្មែដ៏ល់នៅទ�បចាប់នៅផិ្ត�� ។ តា�រយ�ការ�នៅម្រះ�ចូថា នៅត្តិ�ម្រះត្តិូ វិដ៏ំនៅណ�រការ
រនៅបៀបណានៅនាះ គឺឺម្រះត្តិូ វិរក្នុាតំ្តិល់យភាពិរវាង្គ��ះ�ះខ្មែដ៏ល់បនៅង្គើ�ត្តិនៅដាយការ
នៅ�ុ��ំកំារចូលូ់រ�ួ ��ង្គ ការអ�ញំ្ជាាត្តិឱយអកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធមា�នៅពិល់នៅវិលាម្រះគឺបម់្រះ��់
ក្នុុ�ង្គការដាក្នុគ់ឺ�ំ�ត្តិថ្មីី� អភ�វិឌ័ឍគឺ�ំ�ត្តិខ្មែដ៏ល់មា�ម្រះសាប់ នៅហ�យនៅ�នៅពិល់ខ្មែដ៏ល់
អាចូ អ�វំិត្តិបិា�នៅនាះ គឺខឺ្មែ�ើង្គរក្នុថា�ពិល់រ�ួនៅដាយ�ហការជា�យួភាគឺ�
�ក្នុព់ិ�័ធនៅផ្ត�ង្គនៅទៀត្តិ។

ជាជំហំា�ដ៏បំងូ្គ នៅយ�ង្គនៅ�ុ�នៅបាះពិ�ំផុ្តាយរបាយការណន៍ៅ�ះ��ង្គនៅ�ុ�
ជំបួ� ំរវាង្គភាគឺ��ក្នុព់ិ�័ធបចូច�បី� ុក្នុុ�ង្គនៅនាះរ�ួមា�អកុ្នុចូលូ់រ�ួគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��
នៅ�ះ ��ង្គ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ខ្មែដ៏ល់ត្តិណំាង្គនៅដាយការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋបាល់នៅ�ចូងំ្គខ្មែ�
�ក្នុរា ឆ្នាំំំ ២០២២ ជាការល់ែ។ នៅដាយសារខ្មែត្តិការរតិ្តិប�ិងឹ្គនៅល់�បញ្ជាា ក្នុវូិដី៏-
១៩ ម្រះត្តិូ វិបា�ប�ថ� រប�ថយ ចូណំុ ចូនៅពិល់នៅវិលានៅ�ះគឺរួខ្មែត្តិអាចូនៅធ្នូើ�នៅ�បា�។ 
ការជំបួម្រះបជំំនំៅ�ះ�ងឹ្គបងាា ញឱយនៅ��ញ�វូិភាពិចូា�ល់ា�ន់ៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��
នៅ�ះ ជាអើ�ខ្មែដ៏ល់ភាគឺ��ក្នុព់ិ�័ធ�យួចូ�ំ�ួនៅ�ខ្មែត្តិមា���ះ�ល់។ ការជំបួម្រះបជំំំ
នៅ�ះក្នុ�៏ងឹ្គបងាា ញឱយនៅ��ញ�វូិការនៅបជិាា ចូ�ត្តិរិប�ក់ារយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋបាល់ ខ្មែដ៏ល់
ទទលួ់ប�ះ�ក្នុក្នុុ�ង្គការនៅរៀបចូំ ��ង្គម្រះត្តិ� ត្តិពិ���ត្តិយនៅល់�ការងារនៃ�ដ៏ណំាក្នុក់ាល់
នៅ���ល់់ ខ្មែដ៏ល់ក្នុុ�ង្គនៅនាះរ�ួមា�ខ្មែផ្តកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ះផ្តង្គខ្មែដ៏រ។ 
ការជំបួម្រះបជំំនំៅ�ះ�ងឹ្គអ�ញំ្ជាា ត្តិឱយអកុ្នុ�ក្នុព់ិ�័ធបភំលបឺញ្ជាា ក្នុវ់ិធិ្នូ�ងាយម្រះ��ល់�យួ 

តាមរយៈការសចៅប្រឹមចថា ចៅតុ�ប្រឹតុវូិ
�ំចៅណ៍� រការរចៅ�ៀ�ណាចៅនាះ គឺ
ប្រឹតុវូិរក្សាាតុុលយភាពីរវាងសន្ធាុះ
ដែ�ល�ចៅងើ�តុចៅដ្ឋាយការចៅសុ�សំុ
ការចូលរមួនិ្ធងការអំនុ្ធញ្ហាញ តុឱ្យយ
អុំក្សាពាក់្សាព័ីន្ធធមាន្ធចៅពីលចៅវិលា
ប្រឹគ�់ប្រឹ�ន់្ធកុុ្សាងការដ្ឋាក់្សាគំនិ្ធតុ
�ម� អំភិិវិ�ឍគំនិ្ធតុដែ�ល
មាន្ធប្រឹសា�់ ចៅហ�យចៅ�ចៅពីល
ដែ�លអាចអំនុ្ធវិតីុបាន្ធចៅនាះ គឺ
ដែសើងរក្សាថាមពីលរមួចៅដ្ឋាយ
សហការជាមួយភាគ�ពាក់្សាព័ីន្ធធ
ចៅផ្តួសងចៅទៀតុ។

២៩



របាយការណ៍៍ប្រឹ�ឹក្សាានិ្ធង
សក្សាមមភាពីនានានាចំៅ��ល់ការ
ចៅ�ើ�របាយការណ៍៍ចៅន្ធះប្រឹតុវូិចាត់ុជា
ចំណុ៍ចចា�់ចៅផី្តួ�មថ្លៃន្ធ�ំចៅណ៍� រការ�៏
ដែវិង�ា យដែ�លចៅទ��ចា�់ចៅផី្តួ�ម។

��ង្គ នៅដាយផ្ទាា ល់�់វូិបញ្ជាាទាំងំ្គឡាយ�ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គទនំាក្នុទ់�ំង្គរវាង្គ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
��ង្គ ភាគឺ��ក្នុព់ិ�័ធ នៅពិល់នៅវិលាក្នុណំត្តិ់ ��ង្គ ថ្មីវិកិា។ល់។

បចូច�បី�មុា�ភាពិ���ចូា�ល់ា�់ជានៅម្រះចូ��អពំិ�បញ្ជាា ទាំងំ្គនៅ�ះ 
ខ្មែដ៏ល់�ងឹ្គជំះឥទធ�ពិល់នៅដាយផ្ទាា ល់ន់ៅ�នៅល់�ឆ្ល�ះ� ��ង្គ��ត្តិថភាពិរប�ភ់ាគឺ�
�ក្នុព់ិ�័ធទាំងំ្គនៅ�ះក្នុុ�ង្គការចូលូ់រ�ួបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ។ នៅទាំះប�ជាភាពិបត្តិខ់្មែប�
ក្នុុ�ង្គអឡំ�ង្គដ៏នំៅណ�រការនៅ�ះ�ងឹ្គមា�សារ��ខំា�ក់្នុន៏ៅដាយ ក្នុភ៏ាគឺ��ក្នុព់ិ�័ធ
ចាបំាចូម់្រះត្តិូ វិការការបញ្ជាា ក្នុប់ភំលបឺខ្មែ�ថ�នៅល់�នៅល់�បញ្ជាា ទាំងំ្គនៅ�ះ�យួចូ�ំ�ួ។ 

ការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋបាល់�ងឹ្គទទលួ់បា�អត្តិថម្រះបនៅយ៉ាជំ�ព៍ិ�ក្នុ�ចូចម្រះបជំំំ
នៅ�ះ នៅដាយសារបា�ដ៏ងឹ្គពិ�ដ៏បំងូ្គអពំិ�ឧប�គឺគខ្មែដ៏ល់អាចូនៅក្នុ�ត្តិនៅឡ�ង្គ នៅហ�យ
ម្រះប���នៅប����អាចូនៅដាះម្រះសាយបា�ទាំ�ន់ៅពិល់នៅនាះនៅទ វាអាចូរារាងំ្គដ៏ល់់
ការអ�វំិត្តិឱិយបា�នៅជាគឺជំយ័។ 

នៅដាយសារថា តា�ការរពំិងឹ្គទកំ្នុ ភាគឺ��ក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គមា�វិត្តិមិា�
នៅ�ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចម្រះបជំំនំៅ�ះ នៅយ�ង្គគឺរួនៅជំៀ�វាង្គបញ្ជាា ម្រះចូខំ្មែដ៏ល់ៗ។ ក្នុ�ចូចម្រះបជំំនំៅ�ះ
ក្នុអ៏ាចូជានៅវិទ�កា�យួ�ម្រះមាបភ់ាគឺ��ក្នុព់ិ�័ធចូលូ់រ�ួជា�យួ�ំ នៅដ៏��ី�រិះរក្នុ
វិធិ្នូ�ពិ�ូជាក្នុមាាំ ង្គ រ�ួ�ំ អ�វំិត្តិគិឺនៅម្រះមាង្គនានា។

៣០

សូ�សូានំ្និសូ�សូសមើ�សាលាអន្និែង់ខែវិង សីាប់ការពីន្និយល់មើរៀបរាប់ពីី
ខែផកូ្តីក្តី�ចចការសាធារ�ៈ អ�ពីីការវិវិិឌុឍន៍្និមើ� អ.វិ.ត.ក្តី



នៅយ�ង្គ��ូនៅ�ុ�ឱយមា�ការម្រះបជំំមំ្រះ�នៅដ៏ៀង្គ�ំ ជានៅរៀង្គរាល់់ ០៣ ខ្មែ� 
�ងិ្គ នៅដ៏��ី�នៅរៀបចូដំាក្នុ�់នំៅណ�ម្រះគឺបម់្រះជំ�ង្គនៅម្រះជាយ ឱយរចួូរាល់ក់្នុុ�ង្គរយ�នៅពិល់ 
០៦ ខ្មែ� នៅម្រះកាយក្នុ�ចូចម្រះបជំំ។ំ

នៅយ�ង្គ��ូនៅ�ុ�បខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិឱយពិ���ត្តិយនៅ��ល់ ដ៏ណំាក្នុក់ាល់��ំនៅពិល់
អ�វំិត្តិ�ិ�ំងារខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់់ នៅដ៏��ី�ពិ���ត្តិយល់ទធភាពិនៅ��ល់ថា នៅត្តិ�
គឺនៅម្រះមាង្គ�យួចូ�ំ�ួណា�លះអាចូចាបន់ៅផ្តិ��បា�។ ឧទាំហរណ៍ ការនៅធ្នូើ�ដ៏នូៅចូុះ
អាចូឱយនៅយ�ង្គប�កិារងារគឺនៅម្រះមាង្គនៅដាយរល់�ូ ដ៏ចូូការងារតា�ដា�ចូនំៅ�ះ
គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ�� ខ្មែដ៏ល់នៅយ�ង្គបា� ��ង្គក្នុពំិងំ្គនៅធ្នូើ�នៅឡ�ង្គ។

នៅយ�ង្គក្នុ�៏�ូផ្តលិ់អ់�សំា��ជ៍ំ�ូការយិ៉ាល់យ័រដ៏ឋបាល់ ឱយបនៅង្គើ�ត្តិ
���ម្រះត្តិ�ឹខ្មែត្តិយទំធសាស្ត្រ�ទិនំាក្នុទ់�ំង្គជា�យួភាគឺ��ក្នុព់ិ�័ធ ��ង្គមាា �ជ់ំ�ំយួ
បុំនៅណាះះនៅទ បុំខ្មែ�ឱិយបនៅង្គើ�ត្តិទនំាក្នុទ់�ំង្គបខ្មែ�ថ�ជា�យួម្រះបពិ�័ធផ្ត�ពិើផ្តាយ 
ខ្មែដ៏ល់អាចូនៅដ៏�រត្តិនួាទ�យ៉ាា ង្គ�ខំា�ក់្នុុ�ង្គការបងាា ញគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ�� ��ង្គ
ទ��នាទាំ��ខំា�់ៗ ជំ�ូដ៏ល់ស់ាធារណជំ�។ ការដ៏ងឹ្គឮបា�ទលូ់ទំលូាយ
អពំិ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��នៅ�ះក្នុ�៏ងឹ្គអាចូជំយួដ៏ល់ក់ារងារនៃរអងាា �ថ្មីវិកិាផ្តង្គខ្មែដ៏រ។ 
នៅទាំះប�ជាក្នុ�លង្គ�ក្នុ ធាាបម់ា�ទនំាក្នុទ់�ំង្គជា�យួម្រះបពិ�័ធផ្ត�ពិើផ្តាយក្នុន៏ៅដាយ 
ក្នុន៍ៅយ�ង្គនៅ����ទាំ�ប់ា�នៅធ្នូើ�ទនំាក្នុទ់�ំង្គជា�យួម្រះបពិ�័ធផ្ត�ពិើផ្តាយ នៅដ៏��ី�ក្នុំឱំយ
មា�ការផ្តីពិើផ្តាយនៅដាយបនំៅរវិ�ិ�ចូិយ័នៅល់�ការងារ អភ�វិឌ័ឍប�និៅ�ះ នៅ�ក្នុុ�ង្គ
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់ចាបន់ៅផ្តិ��នៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ� ចូនៅផ្តិ��នៅ�ះនៅ�នៅឡ�យនៅទ។

ល់ែបផំ្តតំ្តិនៅនាះ គឺនៅម្រះមាង្គ�យួចូ�ំ�ួអាចូម្រះតូ្តិវិឱយមា�ការ��ត្តិ�មំ្រះបងឹ្គខ្មែម្រះបង្គ
រយ�នៅពិល់ខ្មែវិង្គ ខ្មែដ៏ល់នៅ�មា�ក្នុុ�ង្គនៅពិល់អត្តិថ�ភាពិនៃ�ត្តិលំាការ រ�ួទាំងំ្គក្នុុ�ង្គ
ដ៏ណំាក្នុក់ាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�នៅ���ល់រ់ប�ត់្តិលំាការនៅទៀត្តិផ្តង្គ។ នៅដ៏��ី�ធានា
បា��វូិ��រ�រិភាពិ នៅយ�ង្គចាបំាចូម់្រះត្តិូ វិនៅរៀបចូនំៅផ្តះរតា�នៅពិល់នៅវិលា��ម្រះ�ប
�យួ�វូិ ការម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គនៃ�គឺ�ំ�ត្តិផិ្ត� ចូនៅផិ្ត��ទាំងំ្គនៅ�ះ ឱយនៅ�សាា ប�័អចូ�នៃស្ត្រ�ិយ៍
ណា�យួខ្មែដ៏ល់ទទលួ់ការផ្តគត្តិផ់្តគង្គ�់លូ់��ធ្នូ�នៅចូញពិ�ថ្មីវិកិារប�់រដ៏ឋ នៅដ៏��ី�
កាត្តិប់�ថយការពិងឹ្គខ្មែផ្តែក្នុនៅល់�មាា �់ជំ�ំយួនានៅពិល់អនាគឺត្តិ។ កុ្នុ�ង្គបរបិទ
នៅ�ះ �ជំឈ�ណឌល់ត្តិ�ើល់ឯ់ក្នុសារចូាបអ់ាចូជាសាា ប�័��ម្រះ�ប�យួ ក្នុុ�ង្គ
ការម្រះគឺបម់្រះគឺង្គការងារនៅ�ះ។

លអ�ំផុ្តួតុចៅនាះ គចៅប្រឹមាង
មួយចំនួ្ធន្ធអាចប្រឹតុវូិឱ្យយមាន្ធការ
ខិតុខំប្រឹ�ឹងដែប្រឹ�ងរយៈចៅពីល
ដែវិង ដែ�លចៅ�មាន្ធកុុ្សាងចៅពីល
អំតុែភិាពីថ្លៃន្ធតុុលាការ រមួទាងំ
កុុ្សាង�ំណាក់្សាកាលដែ�លចៅ�
ចៅសសសល់រ�ស់តុុលាការ
ចៅទៀតុផ្តួង។ 

៣១



ជារមួ ចៅយ�ង៖

សូមចៅកាតុសរចៅស�រ�ល់ការ�ិល័យរ�ឋបាលចំចៅពាះការចា�់ចៅផី្តួ�ម
�ំចៅណ៍� រការចៅន្ធះ ដែ�លមាន្ធសកីានុ្ធពីលចៅ��មប��ចៅងើ�តុនូ្ធវិយុតិីុសាប្រឹសី
ចៅជាគជ័យមួយសប្រឹមា�់តុុលាការអំនី្ធរជាតិុនានា នាចៅពីលអំនាគតុ។

សូមអំរគុណ៍ភាគ�ពាក់្សាព័ីន្ធធទាងំអំស់ដែ�លបាន្ធរមួចំដែណ៍ក្សា�៏
មាន្ធតុថ្លៃមៃ និ្ធង

សូមចៅល�ក្សាទឹក្សាចិតីុភាគ�ពាក់្សាព័ីន្ធធចៅផ្តួសងចៅទៀតុ ឱ្យយចូលរមួចំដែណ៍ក្សាកុុ្សាង
�ំចៅណ៍� រការចៅន្ធះ។ �ំណាក់្សាកាល�ម� �៏គួរឱ្យយចា�់អារមមណ៍៍ចៅ�កុុ្សាងប្រឹ�វិតិីុ
សាប្រឹសថី្លៃន្ធ អំ.វិ.តុ.ក្សា បាន្ធចា�់ចៅផី្តួ�មចៅ��ក្សាចំហចា�់ពី�ចៅពីលចៅន្ធះតុចៅ�។

សូូមឱ្យយគំំនិីតូផួ្តួ�ចលោផីួ្តួមលោនីះទទ�លបានីលោ�គំជ័័យលោ�តាមបំំណង។

៣២



ឧ�សម័ុន្ធធ ១
កិ្សាចចប្រឹពីមចៅប្រឹពីៀង�ដែន្ធែមចៅ�ចៅល�កិ្សាចច
ប្រឹពីមចៅប្រឹពីៀងរវាងរាជរដ្ឋាឋ ភិិបាលក្សាមុុជានិ្ធង
អំងគការសហប្រឹ�ជាជាតិុសី�អំំពី� អំ.វិ.តុ.ក្សា

៣៣



៣៤



៣៥



៣៦



៣៧



ឧ�សម័ុន្ធធ ២
ការចូលរមួចំដែណ៍ក្សាជាគំនិ្ធតុ

ចៅ�វិ�ី ចៅសវិហើឺ (David Scheffer)
មជឈមណ៍ឌ ល ឯក្សាសារ ក្សាមុុជា
ជ� អាយ សសិតុ (GIZ)
ចៅហចៅឡុន្ធ ចាវិសី (Helen Jarvis)
អំងគការ កី្សា�ក្សារណុា
សាក្សាលវិទិយាល័យឡាប្រឹតុ�ូ (La Trobe)
សហចៅមធាវិ ីនាមុំខ (តំុណាង ចៅ��ម �ណឹី៍ង រ�ឋ�បចៅវិណ៍� )
មជឈមណ៍ឌ លតុមើល់ ឯក្សាសារ ចា�់
មុារ ី វិលិមិុតុ (Marie Wilmet)
ណាថាន្ធ ចៅជ. �ន្ធ (Nathan J. Chan)
រចីៅប្រឹ�ស (REDRESS)
សាក្សាល វិទិយាល័យ ភូិមិន្ធា ភំុិចៅពីញ
សឹម  សុរ�ុិ
អំងគការ ចិតីុសងគម  អំនី្ធរវិ�ប�ម៌
សារមន្ធា�រ ឧប្រឹកិ្សា�ឋក្សាមម ប្រឹ�ល័យពូីជសាសន៍្ធទួល ដែសៃង
អំងគភាពី�ពំារ ជន្ធ រង ចៅប្រឹ�ះ (អំ.វិ.តុ.ក្សា)
អំងគភាពី�ពំារ សាក្សាស� និ្ធង អុំក្សា ជំនាញ (អំ.វិ.តុ.ក្សា)
អំងគការនារចីៅ��មប�សនិី្ធភាពី (Women Peace Makers)
អំងគការយុវិសនិី្ធភាពី (Youth for Peace)
អំងគការក្សាមមវិ�ិ�អំភិិវិ�ឍន៍្ធ�ន្ធធាន្ធយុវិជន្ធ (YRDP)

៣៨

សូ�មខែសូគន្និ មើ�ីមបចី�លអាន្និ មើសូចកីី្តី
អ�ពាវិនាវិរបស់ូសូហមើ��ក្តីមរបាយការ�៍
ឱ្យយមាន្និការច�លរមួជាគ�ន្និ�ត ន្និ�ង  គ�ន្និ�ត
ទា�ងឡាយខែ�លទីទួីលបាន្និ ។




