ថ្ងៃទ៣
ី ១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់កា រិយាល័យេហព្រះរាជអាជ្ញាេតរ
ី ីេំណំសរឿង០០៤/២
ិធានផ្ថ្ៃក្ននងសសាប់អង្សជំាំផ្ុំាំំាះវិធាមះញក្ននងសុុំការកនះុច
ង ខងស

ែៈដខលដលីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកក់សអ

សហារវរាំអាចា ាុូិបាផ្ានអចរកសបៃុអន៏ដាយ ន៏សហារវរាំអាចាអាង់ដញេ ញផ្ូិដសងនតីសដសេ់ង្ាំរី
ដោដ់ាំៈសថ្ផ្ដសងនតីសផ្នដ្ឋានផ្ក់សអែួ ផ្
ល ំូផ្មនកៈំផ្បាផ្ខលក។ ដលើះបីមនកៈដបាផ្ាច់ សហារវរាំ
អាចាសូះៃតដអំូផ្ផ្ូិដសងនតីសដសេ់រ័ុ៌បផ្លូងខាសដារះ ខលដបផ្ដៅននងសលីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកក់សអែួ ផ្
ល ទានអ
ទសផ្ឹសនដ្ឋងេដសុំើ់សួកននងសសាំៈាំដុំ កឿស ដអា អាផ្។ ង្ននអាផ្គួកយដអ

ដសងនដីសដសេ់ខាសដារះដផ្វ ះដ្ឋផ្រា់អ់ញជូ ដ

ទសសផ្ដក់សអដះនិីរកពាកនដី ផ្ដ្ឋសដទាវននងសះដយោបាយណាន៏ដាយន៏ះដ្ឋផ្ខះផ្បផ្ដងុនាឆលវង ់ញ្េាំសង្ាំរីទសសផ្ដ
ក់សអសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ(“សងស”) ខលដផ្ឹសដយវើរកនាំៈុអដដើ់ញ្ាទាាំសង្សអដផ្វដាយផ្ទក្ដអដទ។
លីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកាុូិបាផ្ដងញដាយសហារវរាំអាចា ដាយបផ្រកយដអដ
ដសុំើ់ង្ដសេុ(“សងស”)ខលក

ើញលូងោនចះួយសហដៅានះ

នដ្ឋងេដសុំើ់សួកាុូិបាផ្់ញេ ់អ ផ្ដ្ឋសសហារវរាំអាចាអាងដសនើឲ្យ សងស ដយវើរក

ដោទា់រផ្អំផ្ាុូិដោទដលើះបី់ញជូ ផ្ដៅំាំផ្ុំាំំាះវ ឬដដើនខដសរកដោទា់រផ្អ ននងសសាំាំៈដាំុំ កឿសដផ្វ។
ដៅថ្ងៃទី១៨ ផ្ដ្ឋសថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ សហារវរាំអាចាចុដ្ឋ ផ្ដ្ឋសង្ផ្តកចុដ្ឋ បាផ្ានអលីរសផ្នដ្ឋានផ្
មពរកដកៀសៗែលួផ្ សាប់អសាំៈាំដុំ កឿស០០៤/២ ខលដចរកដសុំើ់សួកដៅននងសដកឿសនតី ដអា អាផ្។ ដះនិីរកពាកនតី
ដអា អាផ្ អាងផ្ឹសបផ្ឱរសដឆលើយុ់ដៅផ្ឹសលីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកដផ្វចះួយផ្ឹសទសសផ្ដក់សអែួ ផ្
ល ង្ាំរីភ័សតា
តង ស
ទាាំសឡាយ។ ់នាក្់អះនវាអាាស័យដដើសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ ខលដផ្ឹសសដាះង
ដារះយុំតាតយដ្ឋរក់ុំគដ
ជ ក់សអ ង្.ិ.ុ.ន ឬយ៉ាសណា ផ្ដ្ឋស

ដុើ ដអា អាផ្ ាុូិសពដ្ឋុដៅ

ដុើរកដសុំើ់សួកដផ្វបាផ្់ង្ហាញឲ្យដ

ើញង្ាំរីរក

ទទួដែុំសាុូិក់សអោុអ ងាំដពាវឧានដ្ឋលន
ន ះមនានាខលដសពដ្ឋុដៅននងសយុំតាតយដ្ឋរកក់សអ ង្.ិ.ុ.ន លដអ់ទានផ្ខលដ
ុាះូិដលើះបីដោទា់រផ្អោុអ ផ្ដ្ឋស់ញជូ ផ្ែលួផ្ោុអដៅំាំផ្ុំាំំាះវឬយ៉ាសណា។ លូងោនដៅផ្ឹសំផ្ាុូិដោទ ផ្ដ្ឋសំផ្

ច់អដោទទាាំសង្សអដៅ ង្.ិ.ុ.ន ដអា អាផ្ ដៅខុសផ្មុអទុំនចះុំផ្

ះដ្ឋផ្ទាផ្អបផ្ដទាសដៅដ ើយ ដដើនខដស

ខុដៅដរដខលដរដ្ឋកុំទធភារ ាុូិបាផ្់ង្ហាញដៅដរដសិនារក ផ្ដ្ឋសតាះកយដ់ៈតឹសមទុំនខេ ុ់៉ាុំដណា
ណ វ។
សហារវរាំអាចាបាផ្ានអលីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកាងអដាយខ នរីោនដៅននងសសាំៈាំដុំ កឿសា់ឆ្ាំសផ្ឹស ដអា អាផ្ ដផ្វ
ដាយឆលវង ់ញ្េស
ាំ រីទសសផ្ដដៃសសៗោនក់សអែួ ផ្
ល ដដើសាំៈាំដុំ កឿសដផ្វ។

ដសងនតីសផ្នដ្ឋានផ្ក់សអសហារវរាំអាចាចុដ្ឋ
សហារវរាំអាចាចុដ្ឋយដអដ

ើញ

ដយសតាះដទធៃដតាាំសរីលាំ់ូសថ្ផ្រកដសុំើ់ង្ដសេុ់ឋះ ផ្ដ្ឋសកហូុះន

លដអរក់ដ្ឋទនដ្ឋងេដសុំើ់សួកក់សអសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ
យ៉ាសងាសអ

សហារវរាំអាចាចុដ្ឋបាផ្រដ្ឋផ្ដ្ឋុយ ផ្ដ្ឋសបផ្ំាំហក

បផ្ខុំផ្ច់អដោទខលដបផ្ាម់អដៅ ង្.ិ.ុ.ន ់៉ាុំដណា
ណ វខលដចដះលឹននាាំចផ្អែុសអ ផ្ដ្ឋសច

ង្ននទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុថ្ផ្ក់់នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ លូដងនវគួកខុៃតដអអាទដ្ឋភារដៅដដើរកិធាផ្ដ្ឋង័យ
ឆ ដទាស
ំផ្ច់អដោទទាាំសដផ្វ ដលើះបី់ាំដរញឲ្យបាផ្ាគ់អាោផ្អងាំដពាវអាៈុតដ្ឋក់សអុុំការកដផ្វ ដាយដហុុំ

ងា់អ

ង្.ិ.ុ.ន ផ្ដ្ឋសនដ្ឋងេារះដារៀសកវាសរាំកានភដ្ឋបាដនះុច
ង
ផ្ដ្ឋសង្សជរកសហា់ចចុដ្ឋ បាផ្គដ្ឋុទុំនចះុំផ្ង្ាំរីរក
ិធាផ្ដ្ឋង័យ
ឆ ដទាសងាំដពាវខុ់ុំគជដះួយងាំផ្ួផ្ុូងខុ់៉ាុំដណា
ណ វ។ ចរដ្ឋដសស ដៅននងសងា់អ ង្.ិ.ុ.ន ផ្ដ្ឋសនដ្ឋងេារះដារៀស
ខលដង្សជរកសហា់ចចុដ្ឋបាផ្ទទួដមជដអរការួយបាកះភដរញងា់អក់សអរាំកានភដ្ឋបាដនះុច
ង

ផ្ដ្ឋសា់ច

ំផ្នះុច
ង
ននងសរកខសវសកនយុំុដ្ឋយ
ត ះ៌ រក់ាសួ់់ាសួះចុដ្ឋ ដសពកភារ សផ្តដ្ឋភារ ផ្ដ្ឋសសផ្តដ្ឋសុំែដនាវ បាផ្ុាះូិ
ឲ្យសហារវរាំអាចា

ដាំើសដកីសយន់ុំគដ
ជ ខុរីកា់ដភទ់៉ាុំដណា
ណ វះនដយវើរកិធាផ្ដ្ឋង័យ
ឆ ដសងនតីគឺ

ដះលឹននាាំចផ្អ

ែុសអនះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ ផ្ដ្ឋស ំផ្ទាាំសឡាយខលដទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុ ងាំដពាវឧានដ្ឋលន
ន ះម ផ្ដ្ឋសរកកំដកាភ
យ៉ាសយៃផ្អយកៃ ដៅដដើងា់អារហមទៈឌនះុច
ង

រកកំដកាភដៅដដើងា់អះផ្ុំសសយះ៌ង្ផ្តកចុដ្ឋ

ផ្ដ្ឋសទបល់អង្ផ្តកចុដ្ឋ

ារះទាាំសរកកំដកាភដដើង្ផ្ុំសញ្ក្ង្ផ្តកចុដ្ឋ ខលដា់ដទសនះុច
ង ទទួដមជដអ ដហើយបាផ្ា់ារឹុន
ត នងសង្ាំ ងសថ្ងៃ១៧
ខែដះម ឆ្នាំ១៩៧៥ លដអថ្ងៃទី០៦ ខែះនរា ឆ្នាំ១៩៧៩។ ដហុុំលូដងនវ សហារវរាំអាចាចុដ្ឋ ា់រផ្អំាំហក
ដយសតាះងា់អ ង្.ិ.ុ.ន ផ្ដ្ឋសនដ្ឋងេារះដារៀស គឺ ដអា អាផ្ ខលដបផ្ដ្
ម វសពដ្ឋុដៅននងសសាំៈដាំុំ កឿសដដែ ០០៤/២
ះដ្ឋផ្សពដ្ឋុដៅននងសយុំតាតយដ្ឋរក់ុំគដ
ជ ក់សអ ង្.ិ.ុ.ន ខលដាុូិយនះនដយវើរករុអដសងនតីដ ើយ។

ដសងនតីសផ្នដ្ឋានផ្ក់សអសហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋ - យុំតាតយដ្ឋរក់ុំគដ
ជ
សហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋយដអដ

ើញ

ដអា អាផ្ គឺសដ្ឋុ
ព ននងសយុំតាតយដ្ឋរកក់សអុុំការក ដាយដហុុំ

ភ័សតា
តង ស់ញ្ជនអតាះកយដនដ្ឋងេដសុំើ់សួកដាយបាផ្នាំៈុអកូ់ោុអ

បផ្

ោុអគឺច “ដះលឹននាាំចផ្អែុសអ”ៃស ផ្ដ្ឋសទាាំស

ចំផ្បននអននងសងាំដណាះំផ្ទាាំសឡាយខលដ“ទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុ”ៃស ខលដសពដ្ឋុននងសែលឹះមកថ្ផ្ងា់អ ង្ិុន
ខលដ់ង្ហាញ

យុំតាតយដ្ឋរក់ុំគដ
ជ ក់សអុុំការកបផ្ននងសសាំៈាំដុំ កឿសដផ្វ។ សហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋន៏ៃដ
ត អផ្ូិ

រកិធាភាគក់សអែួ លផ្ដដើភ័សតា
តង សនានាខលដបាផ្ា់ះូដបាផ្ដៅននងសរកដសុំើ់ង្ដសេុ ផ្ដ្ឋសរករផ្យដអតាះទសសផ្ដក់សអ
ែលួផ្ ង្ាំរីះូដដហុុំខលដ់ង្ហាញឲ្យដ

ើញង្ាំរីរកទទួដែុំសាុូិក់សអ ដអា អាផ្ ងាំដពាវឧានដ្ឋលន
ន ះមយផ្
ៃ អយកៃ សពដ្ឋុដៅ

ននងសយុំតាតយដ្ឋរកក់សអ ង្.ិ.ុ.ន ងាំដពាវ់ទានផ្ខលដោាំបាងអាុូិដោទា់រផ្អោុអ ផ្ដ្ឋស់ញជូ ផ្ោុអដៅំាំផ្ុំាំំាះវ។
លីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកក់សអសហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋ ដដើនទ ីន
ហ កៈ៍

ដអា អាផ្ បផ្ះុំែុាំខៈសទទួដែុំស

ាុូិ ខលដៃតដអដទធ ភារឲ្យោុអដយវើរកងូដកួះងាំខៈនយ៉ាសសាំខាផ្អងាំដពាវរការឹុដ្ឋឧ
ត ានដ្ឋលន
ន ះមនានា ដៅននងសុាំ់ផ្អ
ខលដបាផ្ង្ផ្ុំិុតសដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងក់សអោុអ។ ដកឿសនតីដផ្វដផ្ទតុដៅដដើកយដដរដោ់អរីដលើះឆ្នាំ១៩៧៧ លដអ ១៩៧៩
ដៅដរដខលដ ដអា អាផ្ គឺចង្ផ្ុំដដខាភូះដ្ឋភាគនណា
ត ដ (ង្ផ្ុំដដខាក់សអ ខន រន) ផ្ដ្ឋសចដដខាុាំ់ផ្អ ៤១។
សហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋង្វអាស

ះុំែុាំខៈសសដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងដផ្វបាផ្ានអ ដអា អាផ្ សពដ្ឋុដៅននងសានងះនបមភដ្ឋ

បាដុូងះួយខលដបផ្ង្ាំណាង ឬច“ដះលឹននាាំចផ្អែុស”អ ខលដសពដ្ឋុដៅននងសំួកនាំរូដក់សអ់នសនុំះយ
មង ផ្ដ្ឋសន
ត ះុច
ង
(“់នន”)។

ននងសនាះចង្ផ្ុំដដខាក់សអភូះដ្ឋភាគះួយននងសងាំដណាះភូះដ្ឋភាគខុាបាាំរីក់៉ាុំដណា
ណ វ

ននងសក់់នះុច
ង

ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ ដអា អាផ្ បផ្ង្ាំណាង ផ្ដ្ឋសាុួុាតាដដើខៃននសាំខាផ្អះួយថ្ផ្ខលផ្លី ផ្ដ្ឋសា់ចំផ្ទាាំសះូដ។
ដដើសដផ្វដទៀុ ចញឹនញា់អ កូ់ោុអបាផ្ដយវើចដដខាសតីទថ្ី ផ្ភូះដ្ឋភាគនណា
ត ដ ដៅដរដខលដ ខន រន ង្ិុតបផ្។
ះុំែុាំខៈសក់សអ ដអា អាផ្ ចដដខាភូះដ្ឋភាគ ន៏ដយវើឲ្យោុអទទួដែុំសាុូិៃសខលកងាំដពាវសផ្តដ្ឋសុំែដៅននងសភូះដ្ឋភាគ
ចុួនាទីសាំខាផ្អះួយខលដឲ្យោុអាុួុរដ្ឋផ្ដ្ឋុយដះើដ ផ្ដ្ឋសាគ់អាគសះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែងាំផ្ួផ្ ២៥ ដៅននងសភូះដ្ឋភាគនណា
ត ដ
-ខលដចខៃននះួយថ្ផ្កងនាសះុ័ផ្ស
ធ ផ្តដ្ឋសុំែក់សអក់់នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយទាាំសះូដ។ ដអា អាផ្ ន៏បាផ្ទទួដ
ដសងនតីខៈនាាំផ្ទក្ដអរី ខន រន ផ្ដ្ឋស តាះ៉ាុំន ខលដរកៈ៍ដផ្វ់ង្ហាញឲ្យដ

ើញង្ាំរីងាំៈសទានអទសំដ្ឋុសនដ្ឋទធក់សអោុអ

ចះួយផ្ឹស ន នអែុសអ់ាំៃុំុក់សអ ់នន ន៏លូងចទាំផ្ុំនងដ្ឋុខត លដដះលឹននាាំចផ្អែុសអខែមកានហះ បផ្ងាំដពាវោុអ ដលើះបី
ង្ផ្ុំិុតដោដផ្ដយបាយក់សអ់នស។
ននងសនាះចដដខាុាំ់ផ្អ ៤១ ដអា អាផ្ បាផ្ង្ផ្ុំិុតសដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងដរញដដញដដើាសងនងាំផ្ួផ្ាបាាំ ដៅននងសដែុតនាំរសអ
ោះ៖ ាសងននាំរសអដសៀះ ាសងនថ្ារឈក ាសងនបានយ ាសងនដំើសថ្ារ ផ្ដ្ឋសាសងននសបស។ ដៅននងសុាំ់ផ្អទាស
ាំ ង្សអ
ដផ្វ ដអា អាផ្ ទទួដែុំសាុូិដសក្ើកខុដដើាគ់អទដ្ឋលភា
ន រទាាំសង្សអថ្ផ្ំី ិធាុកសអដៅក់សអា់ចំផ្រា់អពាផ្អនានអ ខលដ
កសអដៅទីដនាវ។ រដ្ឋដសស់ាំៃុ
ុំ ដនាវ ផ្ដ្ឋសលូងខលដបាផ្រដ្ឋភានាដរញដដញចសដផ្វដៅខាសដារះ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋស

ង្ននដារះ់ង្ហជ់អោុអ បាផ្ង្ផ្ុំិុតង្ាំណាងមល់អកសអដដើង្ន
ន ទាាំសឡាយណា ខលដកសអដៅននងសភូះដ្ឋ ផ្ដ្ឋសតាះ

ុំាំនានា

ននងសុាំ់ផ្អ ៤១ ផ្ដ្ឋសដដើង្ននខលដះដ្ឋផ្បផ្សាំណាស ដលើះបីានអរួនដគននងសះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែុាំ់ផ្អ។
សហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋន៏សផ្នដ្ឋានផ្ៃសខលក
់ញេូ ដដៅននងសយុំតាតយដ្ឋរក់ុំគជដក់សអ

ដអា អាផ្ ាុូិដៅផ្ឹសដនេៈដិធាផ្ដ្ឋង័យ
ឆ ទីរីកសាប់អ រកានអ

ង្.ិ.ុ.ន

ដាយមកកូ់ោុអសដ្ឋុ
ព ននងសងាំដណាះំផ្ទាាំសឡាយខលដ

“ទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុ” ងាំដពាវឧានដ្ឋលន
ន ះមខលដបាផ្ា់ារឹុដ្ឋដត ាយក់់នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ ដៅននងសង្ាំ ងស
ដរដខលដ ដអា អាផ្ បផ្សដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងដៅដដើុាំ់ផ្អ៤១ ុាំ់ផ្អដផ្វគឺចដោដដៅថ្ផ្រកដបាសសបាុខាលស
ាំ រល
ខលដចដទធៃដនាាំឲ្យបផ្រកសបល់អដាៅា់រ័ផ្ុ
ធ ុំការកផ្ូិះផ្ុំសសា់ងស ាសី ផ្ដ្ឋសដនមសៗចដាងើផ្ពាផ្អនានអ។
ឧានដ្ឋលន
ន ះមខលដកូ់ោុអាុូិបាផ្ដោទា់រផ្អ បផ្មពផ្ទះៃផ្អយផ្
ៃ អយកៃ ់ាំៃុំុ កួះទាាំសង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ៃស។
នាះដ្ឋុថ្ផ្រកទទួដែុំសាុូិក់សអ ដអា អាផ្ ងាំដពាវឧានដ្ឋលន
ន ះមទាស
ាំ ដនាវគឺបផ្នាះដ្ឋុយៃផ្អយកៃ ណាសអ ខលដននងសដនាវ
កួះបផ្ង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ចដលើះ។ នាះដ្ឋុថ្ផ្រកទទួដែុំសាុូិក់សអ ដអា អាផ្ ងាំដពាវឧានដ្ឋលន
ន ះមទាស
ាំ ដផ្វ
គឺែុសអណាសអ។ តាះទសសផ្ដក់សអសហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋ ភ័សតា
តង ស់ង្ហាញឲ្យដ

ើញង្ាំរីទាំនានអទាំផ្សផ្ទក្ដអ

កវាស ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសឧានដ្ឋលន
ន ះមទាស
ាំ ដនាវ ដាយកួះ់ញេូ ដទាាំសភ័សតា
តង សខលដោុអបាផ្់ញ្ជដាយែលួផ្ឯសផ្ទក្ដអឲ្យ
សបល់អះផ្ុំសសរា់អពាផ្អនានអ ផ្ដ្ឋយយឲ្យងាំ គឺោះ ផ្ដ្ឋសានងះដៃសសដទៀុ ខលដាុូិបាផ្នាំៈុអដោដដៅដាយក់់
នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។

ដសងនតីសផ្នដ្ឋានផ្ក់សអសហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋ - រកទទួដែុំសាុូិារហមទៈឌ
សហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋដដើនទ ីន
ហ កៈ៍
់ទា់ដ័យរូំមសផ្៍ដដើំផ្ចុដ្ឋោះ

ដអា អាផ្ គួកាុូិ់ញជូ ផ្ែលួផ្ដៅំាំផ្ុំាំំាះវ ផ្ដ្ឋសរុអដសងនតីងាំដពាវ

ផ្ដ្ឋសងាំដពាវឧានដ្ឋលន
ន ះមា់ឆ្ាំសះផ្ុំសសចុដ្ឋថ្ផ្ង្ាំដរើះផ្ុំសសឃាុ

សបល់អកង្ហជដ រកដយវើឲ្យដៅចទាសនក រកានអននងសះផ្ក្ីក

ុំាំឃាស
ាំ រកដយវើទាកុំៈនះម រកដយវើទុំនះ
េ ុំនដះនញខាស

មសនា ផ្ដ្ឋសផ្ដយបាយ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើង្ះផ្ុំសសយះ៌ដៃសសៗដទៀុ (ចរដ្ឋដសស ដនេែៈឌង្ះផ្ុំសសយះ៌ថ្ផ្រក
រកដយវើឲ្យបាុអែួ ផ្
ល ដាយ់សេាំ

រក

រកដកៀ់អាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយ់សេាំ

អាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយ់សេាំ)។ ភ័សតា
តង សដៅននងសសាំៈាំដុំ កឿសដផ្វ់ង្ហាញ

រកកំដកាភដសរសផ្ពិដ

ុំាំឃាស
ាំ

ដៅននងស់កធា់ទថ្ផ្

រកដបាសសបាុដៅននងសុាំ់ផ្អ ៤១ បផ្

ះុំែង្ហកចា់រ័ផ្ខធ ុះួយគុអ ខលដុាះូិឲ្យបផ្នដ្ឋងេសាះ់សាះួដដកៀ់ងាំដ ើសដាយ ន នអលឹននាាំុាំ់ផ្អ ផ្ដ្ឋសភូះដ្ឋ
ភាគ។ ដៅងាំៈង
ុំ សាំខាផ្អ់ាំៃុំុថ្ផ្ា់រផ្័ផ្ដធ ផ្វគឺ ដអា អាផ្ ខលដបផ្រកធាយដ័យដៅៃលូិា់សរវងាំនណា
ត ដថ្ផ្
ុាំ់ផ្អដផ្វ ច់អដៅផ្ឹសៃាកថ្ារទទឹស ខលដចនខផ្លសង្ននដទាសរា់អពាផ្អនានអាុូិបាផ្ា់ះូដះនរីតាះុាំ់ផ្អ ាុូិ
បាផ្់ញជូ ផ្តាះកងយផ្ត ខលដ់នាក្់អះន់ញជូ ផ្ដៅរផ្អះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែ ឬនខផ្លសសបល់អ។ សាំៈាំដុំ កឿសា់ឆ្ាំសផ្ឹស

ដអា អាផ្ ដផ្ទតុដដើះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែងាំផ្ួផ្ាបាាំះួយ ទីតាស
ាំ សបល់អងាំផ្ួផ្រីក ផ្ដ្ឋសរកានផ្រកង្ហកងាំផ្ួផ្ះួយ ដៅននងសុាំ់ផ្អ
៤១ ខលដបផ្ទាំនានអទាំផ្សផ្ទក្ដអដៅផ្ឹស ដអា អាផ្ ននងសង្ាំ ងសដរដរផ្អះុំែុាំខៈសក់សអោុអដៅននងសុាំ់ផ្អដនាវ ៖
1. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែិុតតាប៉ានអ គឺចគុំន ន នអុាំ់ផ្អដៅននងសាសងនថ្ារឈក បផ្ងាំង្ហយះដ្ឋផ្លដអះួយគី ូខះ៉ាាុរី
ះផ្ក្ីកុាំ់ផ្អក់សអ ដអា អាផ្។ ់កធាដិៈដនាវាុូិបាផ្ដា់ើសាប់អិគជង្់អកំផ្ដយបាយ នខផ្លស

ុំាំឃាស
ាំ រក

ដយវើទាកុំៈនះម ផ្ដ្ឋសសបល់អង្ន
ន ដទាស។
2. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែ គ (ះដ្ឋុស
ត ុំ់) គឺចគុំន ន នអុាំ់ផ្អសដ្ឋុ
ព ដៅននងសាសងនថ្ារឈក ចទីខលដា់ចំផ្ាុូិបាផ្
ុំាំែួ ផ្
ល ាុូិសពដ្ឋុននងសដនេែៈឌង្ះផ្ុំសសយះ៌ កសទាកុំៈនះម ផ្ដ្ឋសាុូិសបល់អ។ មនសរា់បៈច
២០០០ ាុូិបាផ្កនដ
បផ្ភសតតា
ង ស់ញ្ជនអ
3. ទីនខផ្លសសបល់អភាំាន ់ងស

ើញដៅននងស់កធាដិៈថ្ផ្ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែដផ្វ ដារយក់់នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ ផ្ដ្ឋស
ងាំផ្ួផ្មនសរចដាងើផ្ដៃសសដទៀុាុូិបាផ្លុំុដោដ។
ដៅាសងននាំរសអដសៀះ

គឺចនខផ្លសខលដង្ននដទាសចដាងើផ្ះនរីះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែ

នានា ផ្ដ្ឋសរីនខផ្លសដៃសសៗដទៀុដៅទូទាស
ាំ ភូះដ្ឋភាគ ចរដ្ឋដសសុាំ់ផ្អ៤១ ាុូិបាផ្សបល់អដោដ។ រក
សបល់អបាផ្ោ់អដៃដើះដៅទីនខផ្លសដផ្វ ់នាក្់អរី ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសនបមភដ្ឋបាដដៃសសៗដទៀុរីភូះដ្ឋភាគផ្ដ្ឋកុី
រផ្អរ់អទីនខផ្លសដផ្វ ដហើយកដដ
ដ មនសរកួះចដាងើផ្ាុូិបាផ្កនដ
រកលួដកដាំថ្ផ្ក់់នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។

ើញដៅទីនខផ្លសដនាវ ដៅដារយ

កដដ
ដ ទាាំសដផ្វបផ្ង្លនដ្ឋនុុំំផ្កសដាោវា់បៈច

៧៣០០ នានអ ឬដាងើផ្ចសដផ្វ។
4. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែទួដដ់ស ផ្ដ្ឋសិុតង្សជួញលី ចះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែនាះដ្ឋុាសងន តាាំសដៅននងសាសងននាំរសអដសៀះ ខលដ
ំផ្កសដាោវាុូិបាផ្ដយវើទុំន់
េ ុំនដះនញ ានអននងសះផ្ក្ីក

ុំាំឃាស
ាំ ផ្ដ្ឋសដារយះន ាុូិបាផ្សបល់អដោដ។

ាគួមកំផ្ចុដ្ឋោះ ាុូិបាផ្ដផ្ទដុដោដដៅចរដ្ឋដសសដៅទួដដ់ស កួះបផ្ ចស ១០០ ាគួមក ះន
រីភូះដ្ឋនានាដៅះដាំដង នាវ។

ងាំផ្ួផ្ំផ្កសដាោវខលដបាផ្បា៉ាផ្អា់បៈដៅទីនខផ្លសទាាំសដផ្វបផ្ងាំផ្ួផ្កហូុ

លដអដៅ ១០០០នានអ។
5. ទីនខផ្លសសបល់អដោនារីស ចវាដរដ្ឋឃាុយាំះួយ បផ្ទីតាស
ាំ ដៅបុអាោាំស់ឹសះួយ ខនបកភូះដ្ឋនដី់ឹស ដៅ
ាសងននាំរសអដសៀះ។ ា់ចំផ្រា់អកយនានអាុូិបាផ្ដយវើឃាុដៅទីដនាវ តាះ់ញ្ជផ្ទក្ដអក់សអ ដអា អាផ្
កួះបផ្ “ា់ចំផ្១៧ដះម” ំផ្ចុដ្ឋោះ ផ្ដ្ឋសា់ចំផ្សុំី ិធាដយះមតា ខលដបាផ្សសស័យ

ះដ្ឋផ្ដមមវ

ាុសអដៅផ្ឹសក់់ដនាវ លូងច នបមភដ្ឋបាដ ផ្ដ្ឋសំផ្ខលដបផ្ឋាផ្ផ្តកសនតដ្ឋែុសអះនរីក់់ោសអ ចទូដៅ
ាុូិបាផ្់ញជូ ផ្ដៅរផ្អះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែាសងន ឬុាំ់ផ្អ។
6. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែិុតបានយ ដៅននងសាសងនបានយាុូិបាផ្ដា់ើាបាសអចះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែនាះដ្ឋុាសងន ខលដំផ្
ចុដ្ឋោះ ា់ចំផ្ះនរីភូះដ្ឋភាគ់ូពា៌ ា់ចំផ្សុំី ិធាដយះមតាខលដាុូិបាផ្ដោទា់រផ្អ

បាផ្ា់ារឹុត

់ទដដមើស

ុំាំឃាស
ាំ

កួះទាាំស

ង្ុីុនបមភដ្ឋបាដខលដដគដោទ

ចខាមស
ាំ

ាុូិបាផ្ានអននងសះផ្ក្ីក

ដយវើ

ទាកុំៈនះម ដយវើទុំន់
េ ុំនដះនញ ផ្ដ្ឋសសបល់អដោដ។ ា់ចំផ្ា់បៈរី ៨០០០ ដៅ ១០០០០ នានអ ាុូិបាផ្
សបល់អដោដ ផ្ដ្ឋសន់អដៅននងសកដដ
ដ រី ៤០០ ដៅ ៥០០ កដដ
ដ សរ ខលដបាផ្កនដ

ើញដៅទីនខផ្លសដផ្វ។

7. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែិុតង្ូកាុនួផ្ ដៅននងសាសងននសបស ចគុំនះួយននងសងាំដណាះគុំនខលដបផ្ង្ននមល់អដាងើផ្
់ាំៃុំុដៅននងសនដ្ឋងេា់ុដ្ឋ់ុតដ្ឋរកននងសង្ាំ ងសដរដថ្ផ្នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ ះផ្ុំសសចស ២០០០០ នានអ
ាុូិបាផ្បា៉ាផ្អា់បៈ

បាផ្សបល់អដៅទីដនាវ

ខលដភាគដាងើផ្់នាក្់អរីាុូិបាផ្ានអឲ្យដៅដារះ

ដនេែៈឌង្ះផ្ុំសសយះ៌ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើទាកុំៈនះម។ ទីនខផ្លសដផ្វចនខផ្លសះួយសាំខាផ្អខលដ ់.ន.ន បាផ្់ផ្ត
តាះាផ្ផ្ូិដោដផ្ដយបាយក់សអែួ ផ្
ល ននងសរកសបល់អ “ា់ចផ្១៧ដះម” ផ្ដ្ឋសំផ្ចុដ្ឋោះះូសីះ
ល ។
8. ទាំផ្់អង្ផ្លសអថ្ាំ ដៅារាំា់ទដអាសងនថ្ារឈក ផ្ដ្ឋសាសងនដំើសថ្ារ ចរកានផ្នាះដ្ឋុុាំ់ផ្អខលដបផ្ា់ច
ំផ្រា់អះុំឺផ្នានអះនរីុាំ់ផ្អ ាុូិបាផ្់សេាំឲ្យមសសសអទាំផ្់អ។ ទាំផ្់អដផ្វ ាុូិបាផ្ាគ់អាគសដាយផ្ទក្ដអ
ផ្ដ្ឋសាុូិបាផ្ងុំវរដ្ឋផ្ដ្ឋុយចញឹនញា់អដាយ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសង្ននដៅដារះ់ង្ហជ់អក់សអោុអ។ ា់ចំផ្ដយវើ
រកដៅទាំផ្់អដផ្វដយវើរដនះមយផ្
ៃ អយកៃ ចដាងើផ្ដប៉ាស ដៅននងសដនេែៈឌគួកឲ្យអាៈដ្ឋុ។ រកោ់អែួ ផ្
ល រកបាុអ
ែលួផ្ ផ្ដ្ឋសរកសបល់អដោដ ចញឹនញា់អ គឺចរកានអទៈឌនះមងាំដពាវរួនំផ្ខលដដយវើះដ្ឋផ្បាផ្តាះនូតា
ោុអខងសដាយរួនះន្តផ្តីនះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។
សហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋន៏បផ្ទសសផ្ដៃសខលក

់ខផ្ពះដៅផ្ឹសឧានដ្ឋលន
ន ះមដៅទីនខផ្លសខាសដដើដផ្វ ភសតតា
ង ស

បាផ្ោាំាទលដអរក់ញជូ ផ្ ដអា អាផ្ ដៅំាំផ្ុំាំំាះវងាំដពាវរកដយវើទុំន់
េ ុំនដះនញ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ំផ្ចុដ្ឋ
ោះននងសខលផ្លីទាស
ាំ ះូដដារះរកាគ់អាគសក់សអោុអ ារះទាាំសអាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយ់សេាំ ផ្ដ្ឋសរកកំដកាភដសរ
សផ្ពិដដៅាសងននាំរសអដសៀះ ផ្ដ្ឋសាសងនថ្ារឈក។ ចរដ្ឋដសស ភសតតា
ង ស់ង្ហាញ

៖

1. រកដយវើទុំន់
េ ុំនដះនញ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ដដើំផ្ចុដ្ឋោះ៖ ដអា អាផ្ បាផ្ដរវា់ំុំាំដដខាាសងន
ទាាំសាបាាំដៅននងសុាំ់ផ្អ៤១ ដៅះផ្ក្ីកក់សអោុអននងសាសងនថ្ារឈក ដាយោុអបាផ្ខៈនាាំឲ្យរួនដគនាំៈុអ

ង្ុតសញ្ក្ៈោះទាាំសង្សអដៅននងសាសងនក់សអរួនដគដកៀសៗែលួផ្ ផ្ដ្ឋស “នដះក្ង” រួនដគដោដ។ ង្ននដារះ
់ង្ហជ់អក់សអោុអបាផ្់ដសេើុ់ញជ ីំផ្ចុដ្ឋោះ ដហើយ់នាក្់អះន រួនដគាុូិបាផ្ោ់អែួ ផ្
ល ផ្ដ្ឋសសបល់អច
ា់រ័ផ្ធ ដហើយដយវើកបាយរកៈ៍ាុ ់អដៅ ដអា អាផ្ ិធាញ

់ញ្ជាុូិបាផ្ង្ផ្ុំិុតដហើយ។ ះដ្ឋផ្លូង

ះផ្ុំសសខលដាុូិបាផ្ដគោ់អែួ ផ្
ល ដៃសសដទៀុដទ ោះាុូិបាផ្

ុំាំែួ ផ្
ល ខុះួយកយដដរដែលីដាយោមផ្រកសួក

ងដះលើយ ឬាុូិបាផ្សបល់អដោដភាលះៗខុះតស ខលដដផ្វសក់ញ្ជនអឲ្យដ

ើញ

រួនដគាុូិបាផ្សបល់អ

ះដ្ឋផ្ខះផ្ដាយមករួនដគបាផ្ា់ារឹុត “នាំហុំស” ឬ ចខៃននថ្ផ្ “់ណា
ត ញនបុអ” ដនាវដទ ់៉ាុំខផ្តដាយ
ាោផ្អខុរួនដគចោះ់៉ាុំដណា
ណ វ។ ំផ្ចុដ្ឋោះរា់អពាផ្អនានអាុូិបាផ្ដគសបល់អដៅុាំ់ផ្អ៤១ ដាយមក
ខុភារហមុអងុអផ្ដ្ឋសភារដនលៀិរលខលដ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសង្ននដារះ់ង្ហជ់អក់សអោុអ បាផ្ដ់តចាងដ្ឋុង្
ត ផ្ុំិុតននងស
ដោដ់ាំៈសដុំ់់ាំបាុអានងះដផ្វទាាំសះូដ។
2. អាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយដាយ់សេាំ ផ្ដ្ឋសរកកំដកាភដសរសផ្ពិដ៖ ននងសាសងនថ្ារឈក ផ្ដ្ឋសនាំរសអដសៀះ ដអា
អាផ្ ផ្ដ្ឋសង្ននដារះ់ង្ហជ់អក់សអោុអបាផ្ង្ផ្ុំិុតដោដផ្ដយបាយ ់នន សតីរីអាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ ផ្ដ្ឋសរក
កួះសង្ហវស។ ដអា អាផ្ បាផ្ោុអខងស ង្ផ្ុំះ័ុ ផ្ដ្ឋសងូដកួះចង្យដ្ឋ់ុីដាយផ្ទក្ដអដៅននងសអាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍
ដៅតាះុាំ់ផ្អនានាខលដសពដ្ឋុដារះរកាុួុាតាក់សអោុអ។

ោុអន៏បាផ្ខៈនាាំៃសខលកលដអង្ន
ន ដារះ

់ង្ហជ់អក់សអោុអ ង្ាំរីរកោ់អគូដាយខៃានដដើា់ិុតដ្ឋកូ់ក់សអរួនដគ ដហើយោុអបាផ្ានអ ិធានផ្ងាំដពាវគូ
ាសនកងមីដ ម សាុូិខុឲ្យកួះលាំដៈនចះួយោនដលើះបី់ដសេើុនូផ្។ ននងស់កធាយរសដាយរក់សេដ្ឋុ់សេាំាគ់អ
ទីនខផ្លសខលដបាផ្ដនើុដ ើសននងសក់់នះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ
បផ្រកដកៀ់រកដាយ់សេាំរា់អពាផ្អនកៈី។

រកខៈនាាំទាស
ាំ ដផ្វចដទធៃដ់ដសេើុឲ្យ

គូាសនកខលដដទើ់ដកៀ់រកងមីដ ម សទាាំសដផ្វាុូិបាផ្ង្នន

ដារះ់ង្ហជ់អក់សអ ដអា អាផ្ ឈល ់តាះាផ្លូងៗោន ដលើះបីឲ្យាបានល

រួនដគរដ្ឋុចបាផ្កួះលាំដៈន

ចះួយោន ដយវើឲ្យទាាំស់ុំកស ផ្ដ្ឋសន្តសតីកួះដភទផ្ឹសោន ដាយោមផ្រកយដអារះដាយដសកីក់សអថ្លគូបននអ ឬ
ទាាំសរីក។

រក់សេាំឲ្យះផ្ុំសសពានអរ័ផ្ន
ធ នងសទាំនានអទាំផ្សៃលូិដភទដាយោមផ្រកយដអារះដាយដសកី

ដនេែៈឌខ់់ដផ្វ

ខលដរការះដារៀសះដ្ឋផ្អាងដយវើបាផ្

ដោដំាំហកក់សអសហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋខលដ

គឺោុអទុំន

ននងស

ចង្ាំដរើកំដកាភដសរសផ្ពិដ។

តាះកយដរក់សេាំឲ្យគូាសនកទាាំសដនាវកួះ

សង្ហវសចះួយោន ដាយោមផ្រកយដអារះរដ្ឋុាបានលរីន្តសតី ឬ់ុំកសខលដពានអរ័ផ្ដធ នាវ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋស
ំផ្ដារះ់ង្ហជ់អក់សអោុអបាផ្ា់ារឹុឧ
ត ានដ្ឋលន
ន ះមកំដកាភដសរសផ្ពិដ។

លីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកក់សអសហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋបផ្ងាំផ្ួផ្ ១៨៨ ទាំរ័ក ខលដចរកិធាភាគសាំខាផ្អ ង្ះដាយ
នាំៈុអសបជដអងុំសង្ុព់ទងាំផ្ួផ្ ២៣២២ ខលដដដើនដយសភសតតា
ង សខលដា់ះូដបាផ្ដៅននងសង្ាំ ងសថ្ផ្នដ្ឋងេដសុំើ់
សួក។ ភសតតា
ង សដផ្វ កួះបផ្ ឯនមកងាំផ្ួផ្ ១០១០០ ដាយកួះ់ញេូ ដទាាំសនាំៈុអដហុុំថ្ផ្រកមត់អងដះលើយងាំផ្ួផ្
១៦០០ ពានយសុំាំតាស
ាំ ែលួផ្ចដលើះ់ៈតឹសកលន់បដិៈីងាំផ្ួផ្ ២០០០ ផ្ដ្ឋសឯនមកសហរដសះ័យ ់នន ផ្ដ្ឋស
នាំៈុអដហុុំនះុច
ង ា់ចយដ្ឋ់ដុយយចដាងើផ្ ់ញជ ីង្ននដទាសស-២១ ់ទសបភសផ្៍ ផ្ដ្ឋសឯនមកក់សអះំឈះៈឌដ
ឯនមកនះុច
ង ា់ុដ្ឋោ កឹនសិនារករីសាំៈាំដុំ កឿស០០១, ០០២/០១ ផ្ដ្ឋស ០០២/០២ កូ់ងុ ខៃផ្ទី ដសៀិដៅ ផ្ដ្ឋស
ង្ុព់ទសដ្ឋនាាមិាចិចផ្អែុសអ។ សហារវរាំអាចាង្ផ្តកចុដ្ឋបផ្ដងុនាដសនើសុំាំឲ្យសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ
ានអលីរសផ្នដ្ឋានផ្មពរកក់សអសហារវរាំអាចា ផ្ដ្ឋសងដះលើយុ់ក់សអដះនិីរកពាកនតីដៅផ្ឹសមកណាទាាំសដនាវ
ចមនកៈដ ដារយបផ្រកដរសដុំ់សះាស់ដលើះបីរកពាកសផ្តដ្ឋសុំែ ផ្ដ្ឋសសដ្ឋទធដ្ឋចឯនំផ្ក់សអមនសី ផ្ដ្ឋស
ំផ្កសដាោវ។
សូះកំដឹនងាំដពាវង្ននអាផ្
គឺាុូិបាផ្សផ្មុ

ាគ់អំផ្សសស័យ ផ្ដ្ឋសំផ្ាុូិដោទ ឬ់ុំគដ
ជ ខលដបាផ្់ញជូ ផ្ដៅំាំផ្ុំាំំាះវទាាំសង្សអ

ោមផ្ដទាស ដដើនខដសខុ ផ្ដ្ឋសកហូុទាដអខុរដ្ឋកុំទធភារក់សអរួនោុអាុូិបាផ្់ង្ហាញឲ្យហួសរី

ិធាះុដ្ឋសសស័យដៅននងសសិនារក។

សាប់អរ័ុ៌បផ្់ខផ្ពះ សូះទានអទស៖
ដកានាសី ហាយ៉ាុអ អា់ូ-មដ ស

ដកាន ដផ្ាុ ភន្តតាត

ះន្តផ្តីរ័ុ៌បផ្មនកៈដ

ះន្តផ្តីនាពា
ាំ នយមកានតីខែមកានហះ

ទូកស័រង
ក្ ដ័ុដ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ៩៣៦

ទូកស័រង
ក្ ដ័ុដ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ១៥៦

មកដង្ ដ្ឋងាុូផ្ដ្ឋនដ abusaleh@un.org

មកដង្ ដ្ឋងាុូផ្ដ្ឋនដ neth.phektra@eccc.gov.kh

