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ថ្ងៃទី១០ សខកកាដា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

 

សេចក្តីប្រកាេពត័៌មាន 
សហចៅក្រមចស ៊ើបអចកេត ចេញសអំាកចហត ចែ៊ើរលែកការចោទក្បកាន់សំណ ំចរឿក ០០៤/១ 

 

លៅថ្ងៃលនេះ សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត (ស.ច.ស) បានលចញសំអាកលហតុសប្ារ់ដីកាដំល េះប្សាយសដេបាន 

លចញកាេេីថ្ងៃទី ២២ សខ កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៧  និកសដេ ស.ច.ស បានលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លេ៊ើ អុ៊ឹម សចម 

លដាយសារមិនានយុត្តា ធិការរុគ្គេប្គ្រ់ប្ាន់។ លៅកនុកលសចកាីប្រកាសេ័ត៌ានលនេះ  ស.ច.ស សលកេរអំេីសំអាកលហតុ 

ចមបកៗ ថ្នលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លនេះ។ សាធារណ្ជនអាចរកបានសំលៅលកាសេុរថ្នសំអាកលហតុសដេេមអិត 

ជាកលនេះ លៅលគ្ហទំេ័រររស់ អ.វ.ត.ក៖   

https://www.eccc.gov.kh/document/court/39772 

https://eccc.gov.kh/document/court/39770 

លដាយសារានការលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លដាយមូេលហតុថា មិនានយុត្តា ធិការប្គ្រ់ប្ាន់ល េះ លទ៊ើរ អុ៊ឹម 

សចម លៅសតរនាានសិទធិទទេួបានការសនមតថាាម នលោស និកសិទធិឯកជនររស់ាត់ សដេរ ា េឲ្យានការរឹតតបិត 

នូវេ័ត៌ានមួយចំនួន សដេអាចផ្សេវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ លហ៊ើយការរឹតតបិតលនេះានេកេណ្ៈត៊ឹករុឹកជាកករណ្ីសដេ 

រញ្ជូនាត់លៅជំនុំជប្មេះ។ សិទធិោំកលនេះអនុវតាបានសមន រ ុសនា លៅសតអាចលរ៊ើកផ្លូវឲ្យសាធារណ្ជនទទួេបាននូវេ័ត៌ាន 

ប្គ្រ់ប្ាន់អំេីការវិវតាថ្នកិចចដំលណ្៊ើរការនីតិវិធី។ លោេះជាយ ក ក៏លដាយ ការលេ៊ើកសេកការលោទប្រកាន់លដាយមូេ 

លហតុថាមិនានយុត្តា ធិការប្គ្រ់ប្ាន់លនេះ មិនសមនានន័យថា ជនប្តូវលោទេំុបានប្រប្េ៊ឹតាឧប្កិដឋកមម មួយលយ៊ើយ។ 

លហតុលនេះ លស រីយ ូសដេលេ៊ើកលយ៊ើកលដាយាម នប្េំសដនកំណ្ត់ថា ជនប្តូវលោទបាន“រួចផ្ុត”េីរទលោទលហ៊ើយ ដូចសដេ 

ធាល រ់បានលេ៊ើកលយ៊ើកកនលកមកលៅកនុកប្រេ័នធផ្សេវផ្ាយខលេះចំលោេះសំណ្ុំលរឿកលនេះ គឺ្មិនប្ត៊ឹមប្តូវលយ៊ើយ។ ជាលស រីយ ូេំុ 

ប្ត៊ឹមប្តូវលយ៊ើយសដេសារេ័ត៌ានមួយចំនួនេំុបានគិ្តេិោរ ឲ្យបានសុីជលប្ៅកនុកការលេ៊ើកលយ៊ើកថា រទលោទប្រកាន ់

  ប្តូវបានេុរលាកលចញចំលោេះជនប្តូវលោទ។ 

លៅកនុកដីកាដំល េះប្សាយ ការសិកាអកគលហតុគឺ្សផ្អកលេ៊ើរទដាឋ នថ្នប្េ៊ឹតាិការណ្៍សដេអាចន៊ឹកលក៊ើតលយ៊ើក សដេ 

ជាេកេខណ្ឌ តប្មូវសប្ារ់លចញដីកាសលប្មចរញ្ជូនលរឿកលៅជំនុំជប្មេះ លហ៊ើយមិនសមនសផ្អកលេ៊ើរទដាឋ ន “ាម នវិមត ិ

https://www.eccc.gov.kh/document/court/39772
https://eccc.gov.kh/document/court/39770
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សកស័យ” សដេជាេកេខណ្ឌ សប្ារ់លចញលសចកាីសលប្មចផ្ា ទ លោសរ ទ រ់េីការជំនុំជប្មេះកាីល េះលទ។ រ ុសនា ការសលប្មច 

ជាទូលៅររស់ ស.ច.ស សដេថា អុ៊ឹម សចម មិនសថិតលៅកនុកយុត្តា ធិការរុគ្គេររស់ អ.វ.ត.ក គឺ្ជាការសលប្មចសដេ 

លធវ៊ើលយ៊ើកលដាយបានេិោរ យ កេអិតេអន់រំផ្ុតលេ៊ើភ័្សាតុ្តកសដេាន។ 

យតុ្តា ធកិាររគុ្គេលៅ អ.វ.ត.ក នកិជហំរររស់ អ.វ.ត.ក លៅកនកុប្រេន័ធចារក់មពជុា  

លាេរំណ្កថ្នកិចចប្េមលប្េៀករវាកអកគការសហប្រជាជាតិ ជាមួយប្រលទសកមពជុា ចុេះថ្ងៃទី ០៦ សខ មិងុ  ឆ្ន ំ 

២០០៣ “គឺ្កំណ្ត់អំេីកិចចសហប្រតិរតាិការរវាកអកគការសហប្រជាជាតិ និករាជរដាឋ ភិ្បាេកមពជុា លដ៊ើមបីកាត់លសចកាី

លមដ៊ឹក ជំានខ់ពស់កមពជុាប្រជាធិរលតយយ និកជនោកំឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពសរ់ំផ្ុតចំលោេះឧប្កិដឋកមម [...] សដេ 

បានប្រប្េ៊ឹតាលៅកនុកអំយុកថ្ងៃទី ១៧ សខ លមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ថ្ងៃទ៦ី សខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩”។ អកគជំនុំជប្មេះតុលាការ 

កំេូេ (អ.ជ.ត.ក) ររស់ អ.វ.ត.ក បានរកប្សាយថា ោកយ “លមដ៊ឹក ជំាន់ខពស់កមពជុាប្រជាធិរលតយយ និកជនោកំ 

ទាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត” សំលៅលេ៊ើជនេីរប្រលភ្ទគឺ្លមដ៊ឹក សំខមរប្កហមជាន់ខពស់ សដេសថិតលៅកនុកចំល ម 

ជនោកំឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត និកជនសដេមិនសមនជាលមដ៊ឹក សំខមរប្កហមជាន់ខពស់ រ ុសនាជាជនសថិត

លៅកនុកចំល មជនោកំឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត។ ជនោកំេីរប្រលភ្ទលនេះ ប្តូវសតជាមន្តនាីសខមរប្កហម និកសថិត 

លៅកនុកចំល មជនោកំឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត លហ៊ើយេកេណ្ៈ វិនិច័័យោកំលនេះានេកេណ្ៈប្តួតលេ៊ើាន  

មិនសមនដាច់លដាយសយកេីាន លទ។ 

តុលាការធមមត្តររស់កមពជុា មិនានយុត្តា ធិការលសសសេ់ មួយលេ៊ើឧប្កិដឋកមមសដេបានប្រប្េ៊ឹតាលយ៊ើកលដាយ 

ជនសដេមិនសថិតលៅកនុកប្រលភ្ទជា “លមដ៊ឹក ជំាន់ខពស់” ឬ “ជនោកំឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត” លទ។ ការ 

សិកាយ កេអិតេអន់លេ៊ើប្រវតាិថ្នការចរោាន មុនលេេរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក និកការ វិវតា  ោរ់ត្តំកេីលេេល េះមករង្កា ញ 

ឲ្យល ៊ើញថា  លេេរចចរុបននលនេះ តុលាការកមពជុាលផ្សកលទៀតេំុានយុត្តា ធិការលេ៊ើរុគ្គេ ឬ ប្េ៊ឹតាិការណ្៍  សដេសថិត 

លៅកនុកយុត្តា ធិការរុគ្គេ យុត្តា ធិការលេេលវលា និកយុត្តា ធិការលរឿកកាីររស់ អ.វ.ត.ក លទ។ លហតុលនេះ អាចាន

ទយហីករណ្លេ៊ើកលយ៊ើកថា ស.ច.ស គួ្រសតប្រឆំ្កតរន៊ឹកទសសនៈសដេបានសសាកឲ្យល ៊ើញជាក់ចាស់សររលនេះ លហ៊ើយ 

អនុវតានូវឆ ទ នុសិទធិររស់ខលួនឲ្យបានទូេំទូលាយត្តមសដេអាចលធវ៊ើលៅបានលដ៊ើមបីាបំ្ទឲ្យានយុត្តា ធិការរុគ្គេលចៀសវាក 

កំុឲ្យានសំណ្េ់ថ្នគ្ាល តនិទណ្ឌ ភាេ។ ស.ច.ស េំុយេ់ប្សរត្តមទយហីករណ្៍សររលនេះលទ។ ោកំរដាឋ ភិ្បាេកមពជុា 

ោកំអកគការសហប្រជាជាតិ មិនសដេានការរ ុនរ ក មួយ កនុកការលសុ៊ើរអលកាត និកការកាត់លសចកាីជន ាន ក់ 

សដេមិនបានរំលេញត្តមេកេខណ្ឌ យុត្តា ធិការរុគ្គេររស់ អ.វ.ត.ក លយ៊ើយ។ គឺ្ជាការសមលហតុផ្េ ស ់ សដេ 

លាេរំណ្កសសវករកសនាិភាេ និកការផ្សេះផ្ាជាតិសដេតប្មូវឲ្យលធវ៊ើសាហរណ្កមមសខមរប្កហមចូេកនុកសកគមជាតិវិញ 

គឺ្ជាអំណ្េះអំ កសំខាន់រំផ្ុតររស់រដាឋ ភិ្បាេកមពជុា។ អនកត្តក់សតកលសចកាីប្ោកចារ់សាីេីការរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក បាន 

ដ៊ឹកថា ានប្រលភ្ទថ្នោ រីចំនួនដ៏លប្ច៊ើនសនធ៊ឹកស ធ រ់ លហ៊ើយេួកលគ្ន៊ឹកមិនប្តូវជំនុំជប្មេះកាីលៅចំលោេះមុខ អ.វ.ត.ក លទ។ 
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ប្តក់ចំណ្ចុលនេះ លដ៊ើមបីេាយមឲ្យដ៊ឹកកាន់សតលប្ច៊ើនត្តមសដេអាចលធវ៊ើលៅបានអំេីលាេរំណ្កររស់ភាគី្លៅកនុកកិចចប្េម 

លប្េៀកសាីការរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាតអនារជាតិ បានលសន៊ើសុំេីសផ្នករ័ណ្ណសារររស់អកគការសហប្រជា 

ជាតិនូវកំណ្ត់លហតុថ្នការចរោាន រវាកអកគការសហប្រជាជាតិ ជាមួយរដាឋ ភិ្បាេកមពជុា ក៏រ ុសនា អកគការសហប្រជា 

ជាតិបានរដិលសធមិនរង្កា ញឯកសារភាគ្លប្ច៊ើន កនុកចំល មឯកសារសដេបានលសន៊ើសុំលទ លដាយសផ្អកលេ៊ើមូេលហតុរកា 

នូវការសាៃ ត់។ 

លហតុលនេះ អានុភាេថ្នចារ់សាីេីយុត្តា ធិការរុគ្គេ ានេីរសផ្នក៖ 

ក) ចារ់លនេះកប្មិតយុត្តា ធិការរុគ្គេផ្ទទ េ់ ររស់ អ.វ.ត.ក លៅប្ត៊ឹមជនោកំឡាយសដេទទួេខុសប្តូវ

ខពស់រំផ្ុត និក 

ខ) ចារ់លនេះមិនរារ់រញ្ចូេយុត្តា ធិការលៅតុលាការធមមត្តររស់ប្រលទសកមពជុា លេ៊ើប្េ៊ឹតាិការណ្៍   

សដេសថិតលៅកនុកយុត្តា ធិការលេេលវលាររស់ អ.វ.ត.ក។ 

 

 

       លាេការណ៍្ចារប់្េហមទណ្ឌ  

       កនុកចំល មកត្តា សដេប្តូវេិោរ លដ៊ើមបីអនុវតាឆ ទ នុសិទធិ គឺ្ានលាេការណ្៍ វិមតិសកស័យប្តូវបានជាប្រលយជន ៍

ដេ់ជនោរ់លោទ និកការរកប្សាយចារ់ប្េហមទណ្ឌ យ កត៊ឹករុឹក។ ការអនុវតាលាេការណ្៍  វិមតសិកសយ័បានជា

ប្រលយជន៍ដេ់ជនជារ់លោទ ឬ ការរកប្សាយយ កត៊ឹករុឹក គឺ្ានសារៈសំខាន់ជាកលគ្លៅកនុកប្រេ័នធមួយសដេចារ់ 

ជាញ៊ឹកញារ់មិនបានសចកឲ្យបានលេញលេញ លហ៊ើយករណ្ីលនេះ ក៏លក៊ើតានលប្ច៊ើនផ្កសដរលៅកនុកវិស័យលផ្សកៗថ្នចារ់ 

ប្េហមទណ្ឌ អនារជាតិ (អនារជាតិភាវូរនីយកមម)។ ជាេិលសស ត្តមទសសនៈររស់លមធាវីការោរកាី រទលោទ និកខល៊ឹមសារ 

អកគចារ់ ជាលរឿយៗហាក់ដូចជាានេកេណ្ៈេប្កីកមុខសញ្ញា លៅមុខ។  ការរកប្សាយខុសៗាន ជាលប្ច៊ើនលៅលេ៊ើទសសន 

ោនចារ់សតមួយលៅ អ.វ.ត.ក និកតុលាការលផ្សកលទៀត គឺ្ជាភ័្សាតុ្តកយ កចាស់រញ្ញជ ក់េីរញ្ញា សររលនេះ។ តុលាការ 

េិលសសមួយសដេកំណ្ត់អតថន័យយ កត៊ឹករុឹកអំេីយុត្តា ធិការរុគ្គេ យុត្តា ធិការលរឿកកាី និកយុត្តា ធិការលេេលវលា បានសផ្អក 

លេ៊ើការចរោាន យ កចប្មូកចប្ាសរវាករដាឋ ភិ្បាេជាតិមួយ ជាមួយសហគ្មន៍អនារជាតិ លៅកនុកលស រីយ ូអនារកាេ 

លប្កាយសន្តង្កគ ម លហ៊ើយតុលាការលនេះបានោរ់លផ្ា៊ើមដំលណ្៊ើរការនីតិវិធីកនុករយៈលេេជិត ៣០ ឆ្ន ំ លប្កាយប្េ៊ឹតាិការណ្៍ឧប្កិដឋ 

កមមោកំល េះបានលក៊ើតលយ៊ើក។ តុលាការេិលសសសររលនេះគឺ្ជាឧោហរណ្៍មួយយ កសំខាន់សដេោបំាច់ប្តូវកប្មិតការរក 

ប្សាយចារ់ត្តមផ្លូវតុលាការ ។ 

ោកំលនេះគឺ្ជាការេិត េីលប្ោេះលដាយសារសតានសាព ធេីការរំេ៊ឹកទុកររស់សាធារណ្ជន និក េីប្រេ័នធផ្សេវ 

ផ្ាយអំេីការប្េួយបារមភោក់ទកន៊ឹកទសសនៈថ្ននិទណ្ឌ ភាេចំលោេះអំលេ៊ើលោរលៅយក់ ន ក រលរៀរវារៈនលយបាយ ប្េម 

ោកំការប្សាវប្ជាវប្រវតាិសាន្តសាេីមុនៗលេ៊ើប្េ៊ឹតាិការណ្៍សខំាន់ោកំល េះ។ លៅកនុកលស រីយ ូប្រលភ្ទលនេះ េិរុទធភាេររស់ 

ជនសកស័យ ជនប្តូវលោទ និកជនជារ់លោទ  ជាលរឿយៗហាក់ដូចជាមិនានការេិភាកាលដញលដាេលទ លហ៊ើយានការ 
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រំេ៊ឹកទុកថាន៊ឹកានកិចចដំលណ្៊ើរការនីតិវិធីត្តមផ្លូវតុលាការលដាយប្ាន់សតលដ៊ើមបីឲ្យានការយេ់ប្សរជាផ្លូវការលៅលេ៊ើការ 

យេ់ល ៊ើញទូលៅលេ៊ើប្រវតាិសាន្តសាសដេានអតថិភាេរួចលហ៊ើយ។  

ត្តមន័យសតានុម័ត អ.វ.ត.ក អនុវតាយុតាិធម៌ត្តមការលប្ជ៊ើសលរីស  េីលប្ោេះថា ានសតមនុសសមួយប្កុមតូចរ ុល ណ េះ

សដេន៊ឹកប្តូវកាត់លសចកាីលៅកនុកតុលាការកមពជុាចំលោេះអំលេ៊ើលោរលៅ សដេបានលក៊ើតលយ៊ើកលៅកនុករររកមពជុាប្រជាធិរ 

លតយយ លោេគឺ្ ជនោកំឡាយសដេសថិតលៅកនុករកវក់យុត្តា ធិការររស់តុលាការលនេះ។ ការចុេះកិចចប្េមលប្េៀកសាីេីការ 

រលកា៊ើត អ.វ.ត.ក លដាយមិនានរនសេ់ទុកនូវយុត្តា ធិការលសសសេ់ មួយ សប្ារតុ់លាការធមមត្តររស់កមពជុាល េះ 

គឺ្ជាជលប្ម៊ើសនលយបាយសដេបានដ៊ឹករួចលហ៊ើយលៅកនុកអំយុកលេេចរោាន  លដាយបានងល៊ឹកសងលកឲ្យលសម៊ើាន រវាកការអំោវ 

 វលធវ៊ើសាហរណ្កមមសខមរប្កហមសដេលៅលសសសេ់ឲ្យចូេកនុកសកគម វិញ ជាមួយន៊ឹកលាេរំណ្កថ្នការរញ្ចរ់ត្តម 

ផ្លូវតុលាការសប្ារ់ការឈឺោរ់លខាល ចផ្ាររស់ជនរកលប្ាេះ។ 

វាេិតជាេិបាក ស់សប្ារ់សាធារណ្ជន និកជនរកលប្ាេះកនុកការទទួេយកោហានសដេសាល រ់កូនលកមកជា 

ទាល រ់លដាយលបាកកាេន៊ឹកគ្េ់លឈ៊ើ ឬក៏ប្រកួតាន សាល រ់មនុសសឲ្យបានលប្ច៊ើនជាកលគ្។ លៅកនុកប្រេ័នធចារ់ប្េហមទណ្ឌ  

ររស់ប្រលទសជាលប្ច៊ើន អំលេ៊ើសររលនេះ ឲំ្យានការដាក់លោសមួយជីវិតលដាយាម នថ្ងៃលដាេះសេក  លហ៊ើយកនុកប្រលទសខលេះ 

អាចានលោសប្រហារជីវិតចំលោេះ អំលេ៊ើនីមួយៗ ររស់ជនលេម៊ើសាន ក់ៗ។ ោកំភាគី្ជាតិ និកភាគី្អនារជាតិបានដ៊ឹកអំេី 

ភាេខុសាន លនេះរួចលៅលហ៊ើយលៅកនុកអំយុកលេេចរោាន ។ មា កលៅប្កមលៅ អ.វ.ត.ក ប្តូវសតលារេត្តមលសចកាីសលប្មច

សផ្នកនលយបាយររស់អនកត្តក់សតកលសចកាីប្ោកចារ់សដេបានជាដ៊ឹកមុនរួចលហ៊ើយ  មា កលទៀត សាថ នភាេលនេះមិនប្តូវ 

និកមិនអាចានន័យថា ជាការសនមតលដាយសវ័យប្រវតាិនូវការទទួេខុសប្តូវថាន ក់លេ៊ើសដេរ ា េឲ្យានការទទួេខុស 

ប្តូវររស់មនុសសមួយប្កុមតូចសដេបានរញ្ជូនមកលៅចំលោេះមុខ អ.វ.ត.ក លដាយសារសតានការលោទប្រកាន់េីអយយ 

ការល េះលទ។ លប្កាយរយៈលេេដ៏យូរអសកវកសដេភ័្សាតុ្តកខលេះកនុកចំល មភ័្សាតុ្តកសំខាន់ៗ ដូចជាសាកសី ឬប្រភ្េលផ្សក 

លទៀតសដេបានលធវ៊ើឲ្យខូចខាតដេ់ចំណ្ចុមួយសដេេំបាកទទួេបានភ័្សាតុ្តកសដេអាចលជឿទុកចិតាបាន អកគលហតុេំុសមន 

ជាការង្ករសដេប្តូវទាល ក់ការទទួេខុសប្តូវឲ្យលមធាវីការោរកាីលៅកនុកការលសុ៊ើរអលកាតប្េហមទណ្ឌ ល េះលទ ឬក៏ ឲំ្យាន 

រទដាឋ ន ភ័្សាតុ្តកកាន់សតប្សាេសប្ារ់រញ្ជូនលរឿកលៅជំនុំជប្មេះ ឬផ្ា ទ លោសលយ៊ើយ។ លមធាវីការោរកាី ានសិទធិទទួេ 

បានការវាយតថ្មលលដាយឥតេលមអៀកអំេីភ័្សាតុ្តក និកការរកប្សាយចារ់លៅប្គ្រ់ថាន ក់ោកំអស់ថ្នឋា នុប្កមររស ់

អ.វ.ត.ក លដាយគិ្តោរ់េី ស.ច.ស លៅ។ 

េកេណ្វនិនចិ ័យ័កនកុការអនវុតាឆ ទ នសិុទធ-ិការលធវ៊ើលសចកាសីលប្មចលៅកនកុរច សមពន័ធថ្នរររកមពជុាប្រជាធរិលតយយ 

លៅកនុកសាេដីកាសំណ្ុលំរឿក ០០១ អកគជំនុំជប្មេះតុលាការកំេូេ បានសលប្មចលដាយប្រលយេថា មិនានការ 

សលប្មច មួយកនុកការអេះអាក មួយសររប្រវតាិសាន្តសា-នលយបាយសដេថា ការចរោាន អំេីការរលកា៊ើត អ.វ.ត.ក 

 ឲំ្យានការយេ់ល ៊ើញជារួម និកជារ់កាតេវកិចចថា ានសតមនុសសមួយចំនួនានកំណ្ត់សតរ ុល ណ េះសដេប្តូវសថិតលៅ 
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កនុកយុត្តា ធិការររសតុ់លាការ (មនុសសសដេប្តូវានល ម្ េះ)។ ការលប្ជ៊ើសលរីសជនសដេប្តូវលសុ៊ើរអលកាត និករញ្ជូន

លៅជំនុំជប្មេះ គឺ្ជាការអនុវតាឆ ទ នុសិទធិសុទធសាធររស់សហប្េេះរាជអាជាា  និក ស.ច.ស   លដាយសផ្អកោកំប្សុកលៅលេ៊ើ

អកគលសចកាីថ្នលរឿកកាីនីមួយៗ។ ត្តមប្ទ៊ឹសាី លមដ៊ឹក ជំាន់ខពស់សដេមិនបានចូេរួមខាល កំលៅកនុកសកមមភាេឧប្កិដឋររស់រររ 

កមពជុាប្រជាធិរលតយយ អាចសថិតលៅលប្ៅសដនយុត្តា ធិការររស់តុលាការលនេះកនុក មជាជនសដេមិនទទួេខុសប្តូវខពស់ 

រំផ្ុត។ ផ្ទយុមកវិញ ជន ាន ក់សដេានឋានៈោរលៅកនុកឋា នុប្កម អាចប្តូវោត់ទុកថាជាជនាន ក់កនុកចំល ម

ជនោកំឡាយសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត លដាយសផ្អកលេ៊ើការចូេរួមររស់ជនល េះលៅកនុកសកមមភាេលោរលៅោកំ 

ល េះ។ លហតុលនេះ ភាេធៃន់ធៃរថ្នអំលេ៊ើផ្ទទ េ់ខលួនររស់ជនល េះ និកផ្េរ េះោេ់រ ា េមកេីអំលេ៊ើោំកល េះគឺ្ជាចំណ្ចុ 

ប្ត៊ឹមប្តូវមួយលទៀតសដេយកជាមូេដាឋ នបាន។ លយ៊ើកមិនគួ្រលម៊ើេរំេកផ្េរ េះោេ់ជាក់សសាកេីដំរូកសដេរ ា េមក

េីតួ ទីផ្លូវការររស់ជន ាន ក់លៅកនុកឋា នុប្កមលយ៊ើយ។  

ជាកលនេះលទៀត ការលធវ៊ើលសចកាីសលប្មចកនុកឋា នុប្កមររស់សខមរប្កហម មិនសមនលធវ៊ើលយ៊ើកលដាយានមតិលយរេ់ 

លសម៊ើភាេាន េីអនកានតួ ទីលៅថាន ក់ មួយ លហ៊ើយរ ទ រ់មក ានការេិភាកាាន រកវិធីលដាេះប្សាយលយ៊ើយ។ លសចកាី 

សលប្មចប្តូវបានលធវ៊ើលយ៊ើកលៅថាន ក់លេ៊ើ រ ទ រ់មកថាន ក់លប្កាមជាអនកអនុវតា លហ៊ើយអាចដាក់លោសជាេកេណ្ៈរុគ្គេប្រសិន 

លរ៊ើមិនលារេត្តមលសចកាីសលប្មចលទ លហ៊ើយអាចដាក់លោសកាន់សតលប្ច៊ើនលទៀតដេ់សខសរយៈរញ្ញជ ការថាន ក់លប្កាមៗប្រសិន 

លរ៊ើមិនលារេត្តមលសចកាីសលប្មចោកំល េះលទ។  ការកំណ្ត់លាេនលយបាយចុកលប្កាយ និកមលធាបាយអនុវតាលាេ 

នលយបាយ គឺ្សថិតលៅថាន ក់លេ៊ើសដេអាចលប្ជៀតសប្ជកត្តមចិតាររសេួ់កលគ្។ ត្តមេិត ការេិភាកាាន លដាយចំហអំេី

លសចកាីសណ្  ំ េីអកគការ អាចប្តូវោត់ទុកយ កង្កយថាជាជំហានដំរូកថ្នការមិនសាា រ់រង្កគ រ់ លហ៊ើយាម ននរ  

ាន ក់អាចានសុវតថិភាេលយ៊ើយប្រសិនលរ៊ើការេិភាកាាន សររលនេះមិនបានរាយការណ្ល៍ៅសផ្នកោក់េ័នធល េះលទ។ 

 

ការេោិរ អេំភ័ី្សាតុ្តក-របាយការណ៍្ឆ្ន ំ ១៩៩៧ នកិ ១៩៩៨ ររស់មជឈមណ្ឌ េឯកសារកមពជុា   

នកិរបាយការណ៍្ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋ ភិ្បាេ 

របាយការណ្៍ររស់មជឈមណ្ឌ េឯកសារកមពជុា អាចទទួេបានជាសាធារណ្ៈ លហតុលនេះជាយូរ ស់មក 

លហ៊ើយរបាយការណ្៍ោកំលនេះបានកាល យជាមូេដាឋ នមួយដ៏សំខាន់សប្ារ់ការយេ់ល ៊ើញររស់សាធារណ្ជន។ លហតុលនេះ 

មិនោបំាច់េនយេ់អំេីមូេលហតុថាលត៊ើ ស.ច.ស បានោត់ទុករបាយការណ្៍ោកំលនេះយ ក ល េះលទ និកលដាយសារអវី។ 

របាយការណ្៍ឆ្ន ំ ១៩៩៧ និកឆ្ន ំ ១៩៩៨ ររស់មជឈមណ្ឌ េឯកសារកមពជុា េ៊ឹកសផ្អកជាចមបកលេ៊ើការចុេះដេ់ទីកសនលក 

និកការសាភ សន៍ជាមួយប្រភ្េ  លហ៊ើយក៏រញ្ចូេេ័ត៌ានេីរបាយការណ្៍ឆ្ន ំ១៩៨៤ ររស់រដាឋ ភិ្បាេ។ របាយការណ្ ៍

ោកំលនេះផ្ាេ់េ័ត៌ានអំេីទីត្តំក និកចំនួនជនរកលប្ាេះ។ ោក់ទិនន៊ឹកចំនួនជនរកលប្ាេះ សប្ារ់ទីត្តកំមួយកសនលក ានសត 

ប្រភ្េមួយឬេីរសតរ ុល ណ េះត្តមរយៈមជឈមណ្ឌ េឯកសារកមពជុាសដេផ្ាេ់ទិននន័យអំេីចំនួនជនរកលប្ាេះ។ របាយការណ្ ៍

ររស់មជឈមណ្ឌ េឯកសារកមពជុា ជាលសចកាីសលកេរ មិនានកំណ្ត់លហតុលេញលេញថ្នការសនទ ាន ជាមួយប្រភ្េ 

លផ្សកៗលទ លហតុលនេះខវេះេ័ត៌ានខលេះ ដូចជា លត៊ើប្រភ្េោកំល េះេ៊ឹកសផ្អកលេ៊ើអវីបានជាដ៊ឹកេីចំនួនជនរកលប្ាេះ។ ជាកលនេះ 
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លទៀតចំនួនជនរកលប្ាេះមិនានភាេសុីសង្កវ ក់ាន  លហ៊ើយមូេលហតុថ្នការសាល រ់មិនភាេមិនចាស់លាស់។ ានការរង្កា ញ 

ឲ្យល ៊ើញថា ចំនួនជនរកលប្ាេះលៅកនុករបាយការណ្៍ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋ ភិ្បាេ គឺ្សផ្អកលេ៊ើេ័ត៌ានសដេប្រមូេបាន 

ានេកេណ្ៈជាប្រេ័នធលប្ច៊ើនជាកមជឈមណ្ឌ េឯកសារកមពជុា លហ៊ើយក៏ប្រមូេបានេីប្រភ្េលប្ច៊ើនជាកមជឈមណ្ឌ េឯក 

សារកមពជុាសដរ។ របាយការណ្៍ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋ ភិ្បាេ ក៏ផ្ាេ់េ័ត៌ានអំេីមូេលហតុថ្នការសាល រ់សដរ រ ុសនាមិន 

បានរញ្ញជ ក់ថាបានេ័ត៌ានលនេះរលរៀរ លទ។ របាយការណ្៍លនេះក៏មិនានកំណ្ត់លហតុថ្នការសនទ ាន ជាមួយប្រភ្េ 

  សដរ។ ាម នរបាយការណ្៍ មួយកនុកចំល មរបាយការណ្៍ោកំលនេះ បានរញ្ញជ ក់េីកាេររិលចទ័សដេជនរកលប្ាេះ 

បានសាល រ់ ឬក៏រច សមព័នធរដឋបាេ និកសខសរយៈរញ្ញជ ការសដេការសាល រ់ោកំល េះបានលក៊ើតលយ៊ើកសដរ។ លហតុលនេះក៏មនិ

អាចកំណ្ត់ថាលត៊ើការសាល រ់ោកំល េះសថិតលៅកនុកយុត្តា ធិការលេេលវលាោក់េ័នធររស់ អ.វ.ត.ក ឬអត់ល េះលទ។ 

លយកត្តមខាកលេ៊ើលនេះ ស.ច.ស យេ់ល ៊ើញថា ចំនួនជនរកលប្ាេះលៅកនុករបាយការណ្៍ឆ្ន ំ ១៩៩៧ និក ឆ្ន ំ 

១៩៩៨ ររស់មជឈមណ្ឌ េឯកសារកមពជុា និករបាយការណ្៍ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ររស់រដាឋ ភិ្បាេ មិនអាចទុកចិតាបានលទ 

លហ៊ើយានតថ្មលភ័្សាតុ្តកតិចតួច។ លហតុលនេះ ស.ច.ស មិនបានេ៊ឹកសផ្អកលេ៊ើរបាយការណ្៍ោកំលនេះលទ។ រ ុសនា ស.ច.ស 

បានេ៊ឹកសផ្អកលេ៊ើចំនួនមនុសសសាល រ់ និកមូេលហតុថ្នការសាល រ់សដេសាកសី  ផ្ាេ់ជូនការិយេ័យសហលៅប្កមលសុ៊ើរ 

អលកាត។ 

 

លសចកាសីននដិាឋ នលេ៊ើយតុ្តា ធកិាររគុ្គេ 

ការសននិដាឋ នថា អុ៊ឹម សចម សថិតលៅលប្ៅយុត្តា ធិការរុគ្គេររស់ អ.វ.ត.ក គឺ្ ទីមួយ លដាយបានេិោរ លេ៊ើ   

ភ័្សាតុ្តកោក់េ័នធន៊ឹកទីត្តកំឧប្កិដឋកមមសដេាត់ប្តូវបានដាក់ឲ្យសថិតលប្កាមការេិនិតយ។ ទីេីរ សូមបីសតេិោរ លេ៊ើភ័្សា ុ

ត្តកោក់េ័នធន៊ឹកការលោទប្រកាន់លផ្សកលទៀតសដេាត់មិនប្តូវបានដាក់ឲ្យសថិតលប្កាមការេិនិតយក៏លដាយ ក៏ អុ៊ឹម សចម លៅ 

សតសថិតលៅលប្ៅយុត្តា ធិការររស់ អ.វ.ត.ក ដសដេ។ លហតុលនេះលហ៊ើយបានជាមិនោំបាច់ដាក់ាត់ ឲ្យសថិតលៅលប្កាមការ 

េិនិតយចំលោេះការលោទប្រកាន់សដេលៅលសសសេ់លផ្សកលទៀតលទ។ អុ៊ឹម សចម មិនសមនជាលមដ៊ឹក ជំាន់ខពស់ លហ៊ើយក៏មិន 

សថិតលៅកនុកចំល មជនសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុតសដរ។ ាម នភ័្សាតុ្តកសដេាបំ្ទដេ់ការសននិដាឋ នខាកលេ៊ើ  លរ៊ើលោេះរ ី

ជាបានេិោរ លៅដេ់តួ ទីររស់ាត់លៅកនុកឋា នុប្កមររស់កមពជុាប្រជាធិរលតយយ ឬក៏ភាេធៃន់ធៃរថ្នការប្រប្េ៊ឹតាិ 

ររស់ាត់សដេប្តូវលោទប្រកាន់សដរ។ ានលេខាប្សុកប្រសហេជា ១០០  ក់លផ្សកលទៀតលៅសម័យកមពជុាប្រជាធិរ 

លតយយ។ តំសណ្កជាលេខាប្សុក ប្ាន់សតជាឋានៈទីរីរារ់េីឋា នុប្កមថាន ក់លប្កាមសតរ ុល ណ េះ (លេ៊ើថាន ក់ភូ្មិ និកថាន ក់ 

 ុំ)។ ានភ័្សាតុ្តកាបំ្ទ  លសចកាីសននិដាឋ នសដេថា អុ៊ឹម សចម ប្តូវបាន ត្ត ម ុក ប្រគ្េ់ភារកិចចឲ្យដ៊ឹក កំាម ភិ្បាេភូ្មិ 

ភាគ្និរតី លៅភូ្មិភាគ្ោយ័េយ លហតុលនេះ ាត់ានតួ ទីមួយសដេមិនប្តូវត្តមតួ ទីជាលេខាប្សុកជាទូលៅល េះលទ រ ុសនា 

ប្តូវសតេិោរ លេ៊ើអកគលហតុសដេថា េីដំរូក អុ៊ឹម សចម ទទួេបានតួ ទីប្ត៊ឹមសតជាលេខាប្សុកសតរ ុល ណ េះលៅលេេ 

សដេាត់លៅដេ់ភូ្មិភាគ្ោយ័េយភាល ម លហ៊ើយលប្កាយមក លទ៊ើរាត់បានកាល យជាសាជិកគ្ណ្ៈតំរន់។ ការដំលយ៊ើក 

ឋានៈសររលនេះគឺ្ផ្ទយុេីការដំលយ៊ើកឋានៈខពស់ជាផ្លូវការ។ ានការរង្កា ញយ កចាស់ថា េីដំរូក ាត់ប្តូវបានោត់ទុកថា 
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សថិតលៅ កនុកចំល មជនសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុត លដាយសារថា លរ៊ើត្តមការលោទប្រកាន់ ានមនុសសសាល រ់ចំនួន 

៤០ ០០០  ក់លៅមនទីរសនាិសុខភ្នំប្តលយក សតមួយរ ុល ណ េះ។ ចាស់ ស់សដេថាការលោទប្រកាន់លនេះអាចតវា៉ាបាន 

រ ុសនាភ័្សាតុ្តកសដេបានរកល ៊ើញលៅកនុកអំយុកលេេលសុ៊ើរអលកាត បានរញ្ញជ ក់ថា លៅទីត្តកំឧប្កិដឋកមមោកំអស់សដេ បាន 

ដាក់ឲ្យសថិតលប្កាមការេិនិតយឬក៏មិនបានដាក់ឲ្យសថិតលៅលប្កាមការេិនិតយជនរកលប្ាេះានចំនួនតិចជាកលនេះឆ្ៃ យ ស់។ 

សរុរមក ោកំកត្តា រុគ្គេ ោកំកត្តា ោកំអស់រូករួមរញ្ចូេាន សដេបានេិោរ  ស.ច.ស មិនអាចលធវ៊ើការ 

សននិដាឋ នថា អុ៊ឹម សចម សថិតលៅកនុកប្រលភ្ទជនសដេទទួេខុសប្តូវខពស់រំផ្ុតលទ និកសងមោកំមិនអាចសនមតថា ាន 

សំអាកលហតុាបំ្ទការលោទប្រកាន់ថាាត់ទទួេខុសប្តូវចំលោេះឧប្កិដឋកមមសដេបានប្រប្េ៊ឹតាលៅទីត្តកំសដេបានលសុ៊ើរ 

អលកាតល េះលទ។ 

 

សប្ារ់េ័ត៌ានរសនថមសូមទំ ក់ទំនក៖  

 

លលាកប្សី ហាយ ត ់អារ -ូសាលយេះ 

មន្តនាីេ័ត៌ានសាធារណ្ៈ 

ទូរសេទថ្ដលេខ៖ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ៩៣៦ 

អុីសមេ៖ abusaleh@un.org 

 

លលាក លនប្ត ភ្ន្តកាា  

មន្តនាី ោំកយសាលាកាីសខមរប្កហម 

ទូរស័េទចេ័តៈ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦ 

សារលអយិចប្តូនិកៈ neth.pheaktra@eccc.gov.kh 

 

 

mailto:neth.pheaktra@eccc.gov.kh

