
 

ថ្ងៃទ៣ី១  ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេក់ារយិាល័យេហព្រះរាជអាជ្ញា េតរីីេំណ ំសរឿង០០៤/២ 

 ិ ធានផ្ថ្ៃក្ននងសសាប អ់ង្សជំ ាំផ្ុំាំំាះវិធាមះញក្ននងស ុុំការកនះុងចខងស  ែៈដខលដលីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកក់សអ

សហារវរាំអាចា  ាុូិបាផ្ានអចរកសបៃ អុន៏ដាយ ន៏សហារវរាំអាចា អាង់ដញេញផ្ូិដសងនតីសដសេ់ ង្ាំរី

ដោដ់ាំៈសថ្ផ្ដសងនតីសផ្នដ្ឋាន ផ្ក់សអែលួផ្ំូផ្មនកៈំផ្បាផ្ខលក។ ដលើះបីមនកៈដបាផ្ាច់ សហារវរាំ

អាចា សូះៃតដអំូផ្ផ្ូិដសងនតីសដសេ់ រ័ុ៌បផ្លូងខាសដារះ ខលដបផ្ដៅននងសលីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកក់សអែលួផ្ ទានអ

ទសផ្ឹសនដ្ឋងេដសុំើ់សួកននងសសាំៈុំាំដកឿស ដអា អាផ្។ ង្ននអាផ្គួកយដអ  ដសងនដីសដសេ់ ខាសដារះដផ្វ ះដ្ឋផ្រា់អ់ញជូដ

ទសសផ្ដក់សអដះនិីរកពាកនដី ផ្ដ្ឋសដទាវននងសះដយោបាយណាន៏ដាយន៏ះដ្ឋផ្ខះផ្បផ្ដងុនាឆលងវ់ញ្េ ាំសង្ាំរីទសសផ្ដ

ក់សអសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ(“សងស”) ខលដផ្ឹសដយវើរកនាំៈ អុដដើ់ញ្ា ទាាំសង្សអដផ្វដាយផ្ទក្ ដអដទ។ 

លីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកាុូិបាផ្ដងញដាយសហារវរាំអាចា  ដាយបផ្រកយដអដ ើញលូងោន ចះួយសហដៅានះ

ដសុំើ់ង្ដសេុ(“សងស”)ខលក នដ្ឋងេដសុំើ់សួកាុូិបាផ្់ញេ់អ ផ្ដ្ឋសសហារវរាំអាចា អាងដសនើឲ្យ សងស ដយវើរក

ដោទា់រផ្អំ ផ្ាុូិដោទដលើះបី់ ញជូផ្ដៅំាំផ្ុំាំំាះវ ឬដដើនខដសរកដោទា់រផ្អ ននងសសាំាំៈុំាំដកឿសដផ្វ។ 

ដៅថ្ងៃទី១៨ ផ្ដ្ឋសថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សហារវរាំអាចា ច ដុ្ឋ ផ្ដ្ឋសង្ផ្តកច ដុ្ឋ បាផ្ានអលីរសផ្នដ្ឋាន ផ្

មព រកដកៀសៗែលួផ្ សាប់អសាំៈុំាំដកឿស០០៤/២ ខលដចរកដសុំើ់សួកដៅននងសដកឿសនតី ដអា អាផ្។ ដះនិីរកពាកនតី 

ដអា អាផ្ អាងផ្ឹសបផ្ឱរសដឆលើយុ់ដៅផឹ្សលីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកដផ្វចះួយផឹ្សទសសផ្ដក់សអែលួផ្ង្ាំរីភ័សតងតាស

ទាាំសឡាយ។ ់នាក្ ់អះនវាអាាស័យដដើសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ ខលដផ្ឹសសដាះង ដ ើុ ដអា អាផ្ ាុូិសពដ្ឋុដៅ

ដារះយុំតាត យដ្ឋរក់ុំគជដក់សអ ង្.ិ.ុ.ន ឬយ៉ា សណា ផ្ដ្ឋស ដ ើុរកដសុំើ់សួកដផ្វបាផ្់ង្ហា ញឲ្យដ ើញង្ាំរីរក

ទទួដែុំសាុូិក់សអោ អុ ងាំដពាវឧានដ្ឋលននះមនានាខលដសពដ្ឋុដៅននងសយុំតាត យដ្ឋរកក់សអ ង្.ិ.ុ.ន លដអ់ទាន ផ្ខលដ

ុាះូិដលើះបីដោទា់រផ្អោ អុ ផ្ដ្ឋស់ញជូផ្ែលួផ្ោ អុដៅំាំផ្ុំាំំាះវឬយ៉ា សណា។ លូងោន ដៅផ្ឹសំផ្ាុូិដោទ ផ្ដ្ឋសំផ្



ច់អដោទទាាំសង្សអដៅ ង្.ិ.ុ.ន ដអា អាផ្ ដៅខុសផ្មុ អទុំនចះុំផ្ ះដ្ឋផ្ទាផ្អបផ្ដទាសដៅដ ើយ ដដើនខដស

ខុដៅដរដខលដរដ្ឋកុំទធភារ ាុូិបាផ្់ង្ហា ញដៅដរដសិនារក ផ្ដ្ឋសតាះកយដ់ៈត ឹសមទុំនេខុ់៉ាុំដណាណ វ។ 

សហារវរាំអាចា បាផ្ានអលីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកាងអដាយខ នរីោន ដៅននងសសាំៈុំាំដកឿសា់ឆ្ាំសផ្ឹស ដអា អាផ្ ដផ្វ 

ដាយឆលងវ់ញ្េ ាំសរីទសសផ្ដដៃសសៗោន ក់សអែលួផ្ដដើសាំៈុំាំដកឿសដផ្វ។  

ដសងនតីសផ្នដ្ឋាន ផ្ក់សអសហារវរាំអាចា ច ដុ្ឋ  

សហារវរាំអាចា ច ដុ្ឋយដអដ ើញ  ដយសតាះដទធៃដតាាំសរីលាំ់ូសថ្ផ្រកដសុំើ់ង្ដសេុ់ឋះ ផ្ដ្ឋសកហូុះន

លដអរក់ដ្ឋទនដ្ឋងេដសុំើ់សួកក់សអសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ  សហារវរាំអាចា ច ដុ្ឋបាផ្រដ្ឋផ្ដ្ឋុយ ផ្ដ្ឋសបផ្ំាំហក

យ៉ា សងាសអ  បផ្ខុំផ្ច់អដោទខលដបផ្ាម់អដៅ ង្.ិ.ុ.ន ់៉ាុំដណាណ វខលដចដះលឹននាាំចផ្អែុសអ ផ្ដ្ឋសច

ង្ននទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុថ្ផ្ក់់នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ លូដងនវគួកខុៃតដអអាទដ្ឋភារដៅដដើរកិធាផ្ដ្ឋងឆ័យដទាស

ំផ្ច់អដោទទាាំសដផ្វ ដលើះបី់ាំដរញឲ្យបាផ្ាគ់អាោផ្អងាំដពាវអាៈុតដ្ឋក់សអ ុុំការកដផ្វ ដាយដហ ុុំ  ងា់អ  

ង្.ិ.ុ.ន ផ្ដ្ឋសនដ្ឋងេារះដារៀសកវាសរាំកាន ភដ្ឋបាដនះុងច ផ្ដ្ឋសង្សជរកសហា់ចច ដុ្ឋ បាផ្គដ្ឋុទុំនចះុំផ្ង្ាំរីរក 

 ិ ធាផ្ដ្ឋងឆ័យដទាសងាំដពាវខុ់ុំគជដះួយងាំផ្ួផ្ុូងខុ់៉ាុំដណាណ វ។ ចរដ្ឋដសស ដៅននងសងា់អ ង្.ិ.ុ.ន ផ្ដ្ឋសនដ្ឋងេារះដារៀស 

ខលដង្សជរកសហា់ចច ដុ្ឋបាផ្ទទួដមជ ដអរការួយបាកះភដរញងា់អក់សអរាំកាន ភដ្ឋបាដនះុងច ផ្ដ្ឋសា់ច

ំផ្នះុងច ននងសរកខសវសកនយុំុតដ្ឋយះ៌ រក់ាសួ់់ាសួះច ដុ្ឋ ដសពកភារ សផ្តដ្ឋភារ ផ្ដ្ឋសសផ្តដ្ឋសុំែដនាវ បាផ្ុាះូិ

ឲ្យសហារវរាំអាចា  ដាំើសដកីសយន់ុំគជដខុរីកា់ដភទ់៉ាុំដណាណ វះនដយវើរកិធាផ្ដ្ឋងឆ័យដសងនតីគឺ ដះលឹននាាំចផ្អ

ែុសអនះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ ផ្ដ្ឋស ំផ្ទាាំសឡាយខលដទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុ ងាំដពាវឧានដ្ឋលននះម ផ្ដ្ឋសរកកំដកាភ

យ៉ា សយៃផ្អយៃកដៅដដើងា់អារហមទៈឌ នះុងច រកកំដកាភដៅដដើងា់អះផ្ុំសសយះ៌ង្ផ្តកច ដុ្ឋ ផ្ដ្ឋសទបល ់អង្ផ្តកច ដុ្ឋ 

ារះទាាំសរកកំដកាភដដើង្ផ្ុំសញ្ក្ ង្ផ្តកច ដុ្ឋ ខលដា់ដទសនះុងចទទួដមជ ដអ ដហើយបាផ្ា់ារឹុតននងសង្ាំ ងសថ្ងៃ១៧ 

ខែដះម ឆ្ន ាំ១៩៧៥ លដអថ្ងៃទី០៦ ខែះនរា ឆ្ន ាំ១៩៧៩។ ដហ ុុំលូដងនវ សហារវរាំអាចា ច ដុ្ឋ ា់រផ្អំាំហក 

ដយសតាះងា់អ ង្.ិ.ុ.ន ផ្ដ្ឋសនដ្ឋងេារះដារៀស គឺ ដអា អាផ្ ខលដបផ្ដ ម្ វសពដ្ឋុដៅននងសសាំៈុំាំដកឿសដដែ ០០៤/២  

ះដ្ឋផ្សពដ្ឋុដៅននងសយុំតាត យដ្ឋរក់ុំគជដ ក់សអ ង្.ិ.ុ.ន ខលដាុូិយនះនដយវើរករ អុដសងនតីដ ើយ។  

ដសងនតីសផ្នដ្ឋាន ផ្ក់សអសហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋ - យុំតាត យដ្ឋរក់ុំគជដ 

សហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋយដអដ ើញ  ដអា អាផ្ គឺសពដ្ឋុននងសយុំតាត យដ្ឋរកក់សអ ុុំការក ដាយដហ ុុំ  បផ្

ភ័សតងតាស់ញ្ជ នអតាះកយដនដ្ឋងេដសុំើ់សួកដាយបាផ្នាំៈ អុកូ់ោ អុ  ោ អុគឺច “ដះលឹននាាំចផ្អែុសអ”ៃស ផ្ដ្ឋសទាាំស



ចំផ្បន នអននងសងាំដណាះំផ្ទាាំសឡាយខលដ“ទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុ”ៃស ខលដសពដ្ឋុននងសែលឹះមកថ្ផ្ងា់អ ង្ិុន 

ខលដ់ង្ហា ញ យុំតាត យដ្ឋរក់ុំគជដក់សអ ុុំការកបផ្ននងសសាំៈុំាំដកឿសដផ្វ។ សហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋន៏ៃតដអផ្ូិ

រកិធាភាគក់សអែលួផ្ដដើភ័សតងតាសនានាខលដបាផ្ា់ះូដបាផ្ដៅននងសរកដសុំើ់ង្ដសេុ ផ្ដ្ឋសរករផ្យដអតាះទសសផ្ដក់សអ

ែលួផ្ ង្ាំរីះូដដហ ុុំខលដ់ង្ហា ញឲ្យដ ើញង្ាំរីរកទទួដែុំសាុូិក់សអ ដអា អាផ្ ងាំដពាវឧានដ្ឋលននះមយៃផ្អយៃកសពដ្ឋុដៅ

ននងសយុំតាត យដ្ឋរកក់សអ ង្.ិ.ុ.ន ងាំដពាវ់ទាន ផ្ខលដោាំបាងអាុូិដោទា់រផ្អោ អុ ផ្ដ្ឋស់ញជូផ្ោ អុដៅំាំផ្ុំាំំាះវ។ 

លីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកក់សអសហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋ ដដើនទ ហីនកៈ៍  ដអា អាផ្ បផ្ះុំែ ាុំខៈសទទួដែុំស

ាុូិ ខលដៃតដអដទធភារឲ្យោ អុដយវើរកងូដកួះងាំខៈនយ៉ា សសាំខាផ្អងាំដពាវរការឹុតដ្ឋឧានដ្ឋលននះមនានា ដៅននងស ាុំ់ផ្អ

ខលដបាផ្ង្ផ្ុំិុតសដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងក់សអោ អុ។ ដកឿសនតីដផ្វដផ្ទត ុដៅដដើកយដដរដោ់អរីដលើះឆ្ន ាំ១៩៧៧ លដអ ១៩៧៩ 

ដៅដរដខលដ ដអា អាផ្ គឺចង្ផ្ុំដដខាភូះដ្ឋភាគនណាត ដ (ង្ផ្ុំដដខាក់សអ ខន រន) ផ្ដ្ឋសចដដខា ាុំ់ផ្អ ៤១។ 

សហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋង្វអាស  ះុំែ ាុំខៈសសដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងដផ្វបាផ្ានអ ដអា អាផ្ សពដ្ឋុដៅននងសានងះនបម ភដ្ឋ

បាដុូងះួយខលដបផ្ង្ាំណាង ឬច“ដះលឹននាាំចផ្អែុសអ”ខលដសពដ្ឋុដៅននងសំួកនាំរូដក់សអ់នសនុំះមងយផ្ដ្ឋសតនះុងច 

(“់នន”)។ ននងសនាះចង្ផ្ុំដដខាក់សអភូះដ្ឋភាគះួយននងសងាំដណាះភូះដ្ឋភាគខុាបាាំរីក់៉ាុំដណាណ វ ននងសក់់នះុងច

ា់ចយដ្ឋ់ដុយយ ដអា អាផ្ បផ្ង្ាំណាង ផ្ដ្ឋសាុួុាតាដដើខៃននសាំខាផ្អះួយថ្ផ្ខលផ្លី ផ្ដ្ឋសា់ចំផ្ទាាំសះូដ។ 

ដដើសដផ្វដទៀុ ចញឹនញា់អ កូ់ោ អុបាផ្ដយវើចដដខាសតីទថី្ផ្ភូះដ្ឋភាគនណាត ដ ដៅដរដខលដ ខន រន ង្ិុតបផ្។ 

ះុំែ ាុំខៈសក់សអ ដអា អាផ្ ចដដខាភូះដ្ឋភាគ ន៏ដយវើឲ្យោ អុទទួដែុំសាុូិៃសខលកងាំដពាវសផ្តដ្ឋសុំែដៅននងសភូះដ្ឋភាគ 

ចុួនាទីសាំខាផ្អះួយខលដឲ្យោ អុាុួុរដ្ឋផ្ដ្ឋុយដះើដ ផ្ដ្ឋសាគ់អាគសះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែងាំផ្ួផ្ ២៥ ដៅននងសភូះដ្ឋភាគនណាត ដ 

-ខលដចខៃននះួយថ្ផ្កងនាសះុ័ផ្ធសផ្តដ្ឋសុំែក់សអក់់នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយទាាំសះូដ។ ដអា អាផ្ ន៏បាផ្ទទួដ

ដសងនតីខៈនាាំផ្ទក្ ដអរី ខន រន ផ្ដ្ឋស តាះ៉ាុំន ខលដរកៈ៍ដផ្វ់ង្ហា ញឲ្យដ ើញង្ាំរីងាំៈសទានអទសំដ្ឋុសនដ្ឋទធក់សអោ អុ

ចះួយផ្ឹស ន នអែុសអ់ាំៃុំុក់សអ ់នន ន៏លូងចទាំផ្ុំនងដ្ឋុតខលដដះលឹននាាំចផ្អែុសអខែមកានហះ បផ្ងាំដពាវោ អុ ដលើះបី

ង្ផ្ុំិុតដោដផ្ដយបាយក់សអ់នស។ 

ននងសនាះចដដខា ាុំ់ផ្អ ៤១ ដអា អាផ្ បាផ្ង្ផ្ុំិុតសដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងដរញដដញដដើាសងនងាំផួ្ផ្ាបាាំ ដៅននងសដែុតនាំរសអ

ោះ៖ ាសងននាំរសអដសៀះ ាសងនថ្ារឈក ាសងនបានយ ាសងនដំើសថ្ារ ផ្ដ្ឋសាសងននសបស។ ដៅននងស ាុំ់ផ្អទាាំសង្សអ

ដផ្វ ដអា អាផ្ ទទួដែុំសាុូិដសក្ើកខុដដើាគ អ់ទដ្ឋលនភារទាាំសង្សអថ្ផ្ំីិធាុកសអដៅក់សអា់ចំផ្រា់អពាផ្អនានអ ខលដ

កសអដៅទីដនាវ។ រដ្ឋដសស់ាំៃុុំ ដនាវ ផ្ដ្ឋសលូងខលដបាផ្រដ្ឋភានាដរញដដញចសដផ្វដៅខាសដារះ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋស



ង្ននដារះ់ង្ហជ ់អោ អុ បាផ្ង្ផ្ុំិុតង្ាំណាងមល ់អកសអដដើង្ននទាាំសឡាយណា ខលដកសអដៅននងសភូះដ្ឋ ផ្ដ្ឋសតាះ ុំាំនានា

ននងស ាុំ់ផ្អ ៤១ ផ្ដ្ឋសដដើង្ននខលដះដ្ឋផ្បផ្សាំណាស ដលើះបីានអរួនដគននងសះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែ ាុំ់ផ្អ។ 

សហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋន៏សផ្នដ្ឋាន ផ្ៃសខលក  ដអា អាផ្ ាុូិដៅផ្ឹសដនេៈដិធាផ្ដ្ឋងឆ័យទីរីកសាប់អរកានអ

់ញេូដដៅននងសយុំតាត យដ្ឋរក់ុំគជដក់សអ ង្.ិ.ុ.ន ដាយមកកូ់ោ អុសពដ្ឋុននងសងាំដណាះំផ្ទាាំសឡាយខលដ 

“ទទួដែុំសាុូិែុសអ់ាំៃុំុ” ងាំដពាវឧានដ្ឋលននះមខលដបាផ្ា់ារឹុតដ្ឋដាយក់់នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ ដៅននងសង្ាំ ងស

ដរដខលដ ដអា អាផ្ បផ្សដ្ឋទធដ្ឋង្ាំណាងដៅដដើ ាុំ់ផ្អ៤១ ាុំ់ផ្អដផ្វគឺចដោដដៅថ្ផ្រកដបាសសបា ុខាល ាំសរល  

ខលដចដទធៃដនាាំឲ្យបផ្រកសបល ់អដាៅា់រ័ផ្ធុ ុំការកផ្ូិះផ្ុំសសា ង់ស ាសី ផ្ដ្ឋសដនមសៗចដាងើផ្ពាផ្អនានអ។ 

ឧានដ្ឋលននះមខលដកូ់ោ អុាុូិបាផ្ដោទា់រផ្អ បផ្មព ផ្ទះៃផ្អយៃផ្អយៃក់ាំៃុំុ កួះទាាំសង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ៃស។ 

នាះដ្ឋុថ្ផ្រកទទួដែុំសាុូិក់សអ ដអា អាផ្ ងាំដពាវឧានដ្ឋលននះមទាាំសដនាវគឺបផ្នាះដ្ឋុយៃផ្អយៃកណាសអ ខលដននងសដនាវ

កួះបផ្ង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ចដលើះ។ នាះដ្ឋុថ្ផ្រកទទួដែុំសាុូិក់សអ ដអា អាផ្ ងាំដពាវឧានដ្ឋលននះមទាាំសដផ្វ 

គឺែុសអណាសអ។ តាះទសសផ្ដក់សអសហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋ ភ័សតងតាស់ង្ហា ញឲ្យដ ើញង្ាំរីទាំនានអទាំផ្សផ្ទក្ ដអ

កវាស ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសឧានដ្ឋលននះមទាាំសដនាវ ដាយកួះ់ញេូដទាាំសភ័សតងតាសខលដោ អុបាផ្់ញ្ជ ដាយែលួផ្ឯសផ្ទក្ ដអឲ្យ

សបល ់អះផ្ុំសសរា់អពាផ្អនានអ ផ្ដ្ឋយយឲ្យងាំ គឺោះ ផ្ដ្ឋសានងះដៃសសដទៀុ ខលដាុូិបាផ្នាំៈ អុដោដដៅដាយក់់

នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ 

ដសងនតីសផ្នដ្ឋាន ផ្ក់សអសហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋ - រកទទួដែុំសាុូិារហមទៈឌ  

សហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋដដើនទ ហីនកៈ៍  ដអា អាផ្ គួកាុូិ់ញជូផ្ែលួផ្ដៅំាំផ្ុំាំំាះវ ផ្ដ្ឋសរ អុដសងនតីងាំដពាវ

់ទា់ដ័យរូំមសផ្៍ដដើំផ្ច ដុ្ឋោះ ផ្ដ្ឋសងាំដពាវឧានដ្ឋលននះមា់ឆ្ាំសះផ្ុំសសច ដុ្ឋថ្ផ្ង្ាំដរើះផ្ុំសសឃាុ រក

សបល ់អកង្ហជ ដ រកដយវើឲ្យដៅចទាសនក រកានអននងសះផ្ក្ីក ុំាំឃាាំស រកដយវើទាកុំៈនះម រកដយវើទុំនេះុំនដះនញខាស

មសនា ផ្ដ្ឋសផ្ដយបាយ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើង្ះផ្ុំសសយះ៌ដៃសសៗដទៀុ (ចរដ្ឋដសស ដនេែៈឌ ង្ះផ្ុំសសយះ៌ថ្ផ្រក ុំាំឃាាំស 

រកដយវើឲ្យបា អុែលួផ្ដាយ់សេាំ រកដកៀ់អាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយ់សេាំ រកកំដកាភដសរសផ្ពិ ដ ដៅននងស់កធា់ទថ្ផ្

អាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយ់សេាំ)។ ភ័សតងតាសដៅននងសសាំៈុំាំដកឿសដផ្វ់ង្ហា ញ  រកដបាសសបា ុដៅននងស ាុំ់ផ្អ ៤១ បផ្

ះុំែង្ហកចា់រ័ផ្ធខុះួយគ អុ ខលដុាះូិឲ្យបផ្នដ្ឋងេសាះ់សាះួដដកៀ់ងាំដ ើសដាយ ន នអលឹននាាុំ ាំ់ផ្អ ផ្ដ្ឋសភូះដ្ឋ 

ភាគ។ ដៅងាំៈុំងសាំខាផ្អ់ាំៃុំុថ្ផ្ា់រផ្័ផ្ធដផ្វគឺ ដអា អាផ្ ខលដបផ្រកធាយដ័យដៅៃលូិា់សរវងាំនណាត ដថ្ផ្

ាុំ់ផ្អដផ្វ ច់អដៅផ្ឹសៃាកថ្ារទទឹស ខលដចនខផ្លសង្ននដទាសរា់អពាផ្អនានអាុូិបាផ្ា់ះូដះនរីតាះ ាុំ់ផ្អ ាុូិ

បាផ្់ញជូផ្តាះកងយផ្ត ខលដ់នាក្ ់អះន់ញជូផ្ដៅរផ្អះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែ ឬនខផ្លសសបល ់អ។ សាំៈុំាំដកឿសា់ឆ្ាំសផ្ឹស 



ដអា អាផ្ ដផ្ទត ុដដើះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែងាំផ្ួផ្ាបាាំះួយ ទតីាាំសសបល ់អងាំផ្ួផ្រីក ផ្ដ្ឋសរកាន ផ្រកង្ហកងាំផ្ួផ្ះួយ ដៅននងស ាុំ់ផ្អ 

៤១ ខលដបផ្ទាំនានអទាំផ្សផ្ទក្ ដអដៅផ្ឹស ដអា អាផ្ ននងសង្ាំ ងសដរដរផ្អះុំែ ាុំខៈសក់សអោ អុដៅននងស ាុំ់ផ្អដនាវ ៖ 

1. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែិុតតាប៉ា នអ គឺចគុំន ន នអ ាុំ់ផ្អដៅននងសាសងនថ្ារឈក បផ្ងាំង្ហយះដ្ឋផ្លដអះួយគី ូខះ៉ាាុរី

ះផ្ក្ីក ាុំ់ផ្អក់សអ ដអា អាផ្។ ់កធាដិៈដនាវាុូិបាផ្ដា់ើសាប់អិគជង្់អកំផ្ដយបាយ នខផ្លស ុំាំឃាាំស រក

ដយវើទាកុំៈនះម ផ្ដ្ឋសសបល ់អង្ននដទាស។  

2. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែ គ (ះដ្ឋុតសុំ់) គឺចគុំន ន នអ ាុំ់ផ្អសពដ្ឋុដៅននងសាសងនថ្ារឈក ចទីខលដា់ចំផ្ាុូិបាផ្

 ុំាំែលួផ្ ាុូិសពដ្ឋុននងសដនេែៈឌ ង្ះផ្ុំសសយះ៌ កសទាកុំៈនះម ផ្ដ្ឋសាុូិសបល ់អ។ មនសរា់បៈច

២០០០ ាុូិបាផ្កនដ ើញដៅននងស់កធាដិៈថ្ផ្ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែដផ្វ ដារយក់់នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ ផ្ដ្ឋស

បផ្ភសតងតាស់ញ្ជ នអ  ងាំផ្ួផ្មនសរចដាងើផ្ដៃសសដទៀុាុូិបាផ្លុំុដោដ។ 

3. ទីនខផ្លសសបល អ់ភនាំា ង់ស ដៅាសងននាំរសអដសៀះ គឺចនខផ្លសខលដង្ននដទាសចដាងើផ្ះនរីះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែ

នានា ផ្ដ្ឋសរីនខផ្លសដៃសសៗដទៀុដៅទូទាាំសភូះដ្ឋភាគ ចរដ្ឋដសស ាុំ់ផ្អ៤១ ាុូិបាផ្សបល ់អដោដ។ រក

សបល ់អបាផ្ោ់អដៃដើះដៅទីនខផ្លសដផ្វ ់នាក្ ់អរី ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសនបម ភដ្ឋបាដដៃសសៗដទៀុរីភូះដ្ឋភាគផ្ដ្ឋកុី

រផ្អរ់អទីនខផ្លសដផ្វ ដហើយកដដដ មនសរកួះចដាងើផ្ាុូិបាផ្កនដ ើញដៅទីនខផ្លសដនាវ ដៅដារយ

រកលួដកដាំថ្ផ្ក់់នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ កដដដ ទាាំសដផ្វបផ្ង្លនដ្ឋន ុុំំផ្កសដាោវា់បៈច 

៧៣០០ នានអ ឬដាងើផ្ចសដផ្វ។   

4. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែទួដដ់ស ផ្ដ្ឋសិុតង្សជួញលី ចះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែនាះដ្ឋុាសងន តាាំសដៅននងសាសងននាំរសអដសៀះ ខលដ

ំផ្កសដាោវាុូិបាផ្ដយវើទុំនេ់ ុំនដះនញ ានអននងសះផ្ក្ីក ុំាំឃាាំស ផ្ដ្ឋសដារយះន ាុូិបាផ្សបល ់អដោដ។ 

ាគួមកំផ្ច ដុ្ឋោះ ាុូិបាផ្ដផ្ទដ ុដោដដៅចរដ្ឋដសសដៅទួដដ់ស កួះបផ្ ចស ១០០ ាគួមក ះន

រីភូះដ្ឋនានាដៅះដងាំដនាវ។ ងាំផ្ួផ្ំផ្កសដាោវខលដបាផ្បា៉ា ផ្អា់បៈដៅទីនខផ្លសទាាំសដផ្វបផ្ងាំផ្ួផ្កហូុ

លដអដៅ ១០០០នានអ។ 

5. ទីនខផ្លសសបល ់អដោនារីស ចវាដរដ្ឋឃាុយាំះួយ បផ្ទីតាាំសដៅប អុាោាំស់ឹសះួយ ខនបកភូះដ្ឋនដី់ឹស ដៅ

ាសងននាំរសអដសៀះ។ ា់ចំផ្រា អ់កយនានអាុូិបាផ្ដយវើឃាុដៅទីដនាវ តាះ់ញ្ជ ផ្ទក្ ដអក់សអ ដអា អាផ្ 

កួះបផ្ “ា់ចំផ្១៧ដះម” ំផ្ច ដុ្ឋោះ ផ្ដ្ឋសា់ចំផ្សុំីិធាដយះមតា ខលដបាផ្សសស័យ ះដ្ឋផ្ដមម វ



ាុសអដៅផ្ឹសក់់ដនាវ លូងច នបម ភដ្ឋបាដ ផ្ដ្ឋសំផ្ខលដបផ្ឋាផ្ផ្តកសនតដ្ឋែុសអះនរីក់់ោសអ ចទូដៅ

ាុូិបាផ្់ញជូផ្ដៅរផ្អះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែាសងន ឬ ាុំ់ផ្អ។   

6. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែិុតបានយ ដៅននងសាសងនបានយាុូិបាផ្ដា ើ់ាបាសអចះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែនាះដ្ឋុាសងន ខលដំផ្

ច ដុ្ឋោះ ា់ចំផ្ះនរីភូះដ្ឋភាគ់ូព៌ា ា់ចំផ្សុំីិធាដយះមតាខលដាុូិបាផ្ដោទា់រផ្អ បាផ្ា់ារឹុត

់ទដដមើស កួះទាាំស ង្ុីុនបម ភដ្ឋបាដខលដដគដោទ ចខាម ាំស ាុូិបាផ្ានអននងសះផ្ក្ីក ុំាំឃាាំស ដយវើ

ទាកុំៈនះម ដយវើទុំនេ់ ុំនដះនញ ផ្ដ្ឋសសបល ់អដោដ។ ា់ចំផ្ា់បៈរី ៨០០០ ដៅ ១០០០០ នានអ ាុូិបាផ្

សបល ់អដោដ ផ្ដ្ឋសន់អដៅននងសកដដដ រី ៤០០ ដៅ ៥០០ កដដដ សរ ខលដបាផ្កនដ ើញដៅទីនខផ្លសដផ្វ។    

7. ះផ្ក្ីកសផ្តដ្ឋសុំែិុតង្ូកាុនួផ្ ដៅននងសាសងននសបស ចគុំនះួយននងសងាំដណាះគុំនខលដបផ្ង្ននមល អ់ដាងើផ្

់ាំៃុំុដៅននងសនដ្ឋងេា់ ដុ្ឋ់ុតដ្ឋរកននងសង្ាំ ងសដរដថ្ផ្នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។ ះផ្ុំសសចស ២០០០០ នានអ 

ាុូិបាផ្បា៉ា ផ្អា់បៈ បាផ្សបល ់អដៅទីដនាវ ខលដភាគដាងើផ្់នាក្ ់អរីាុូិបាផ្ានអឲ្យដៅដារះ

ដនេែៈឌ ង្ះផ្ុំសសយះ៌ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើទាកុំៈនះម។ ទីនខផ្លសដផ្វចនខផ្លសះួយសាំខាផ្អខលដ ់.ន.ន បាផ្់ផ្ត

តាះាផ្ផ្ូិដោដផ្ដយបាយក់សអែលួផ្ននងសរកសបល ់អ “ា់ចផ្១៧ដះម” ផ្ដ្ឋសំផ្ច ដុ្ឋោះះូសលីះ។  

8. ទាំផ្់អង្ផ្លសអថ្ាំ ដៅារាំា់ទដអាសងនថ្ារឈក ផ្ដ្ឋសាសងនដំើសថ្ារ ចរកាន ផ្នាះដ្ឋុ ាុំ់ផ្អខលដបផ្ា់ច

ំផ្រា់អះុំឺផ្នានអះនរី ាុំ់ផ្អ ាុូិបាផ្់សេាំឲ្យមសសសអទាំផ្់អ។ ទាំផ្់អដផ្វ ាុូិបាផ្ាគ់អាគសដាយផ្ទក្ ដអ 

ផ្ដ្ឋសាុូិបាផ្ងុំវរដ្ឋផ្ដ្ឋុយចញឹនញា់អដាយ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសង្ននដៅដារះ់ង្ហជ ់អក់សអោុអ។ ា់ចំផ្ដយវើ

រកដៅទាំផ្់អដផ្វដយវើរដនះមយៃផ្អយៃកចដាងើផ្ដប៉ា ស ដៅននងសដនេែៈឌ គួកឲ្យអាៈដ្ឋុ។ រកោ់អែលួផ្ រកបា អុ

ែលួផ្ ផ្ដ្ឋសរកសបល ់អដោដ ចញឹនញា់អ គឺចរកានអទៈឌ នះមងាំដពាវរួនំផ្ខលដដយវើះដ្ឋផ្បាផ្តាះនូតា

ោ អុខងសដាយរួនះន្តផ្តីនះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ។    

សហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋន៏បផ្ទសសផ្ដៃសខលក  ់ខផ្ពះដៅផ្ឹសឧានដ្ឋលននះមដៅទីនខផ្លសខាសដដើដផ្វ ភសតងតាស

បាផ្ោាំាទលដអរក់ញជូផ្ ដអា អាផ្ ដៅំាំផ្ុំាំំាះវងាំដពាវរកដយវើទុំនេ់ ុំនដះនញ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ំផ្ច ដុ្ឋ

ោះននងសខលផ្លីទាាំសះូដដារះរកាគ អ់ាគសក់សអោ អុ ារះទាាំសអាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយ់សេាំ ផ្ដ្ឋសរកកំដកាភដសរ

សផ្ពិ ដដៅាសងននាំរសអដសៀះ ផ្ដ្ឋសាសងនថ្ារឈក។  ចរដ្ឋដសស ភសតងតាស់ង្ហា ញ ៖  

1. រកដយវើទុំនេ់ ុំនដះនញ ផ្ដ្ឋសង្ាំដរើា់ដ័យរូំមសផ្៍ដដើំផ្ច ដុ្ឋោះ៖ ដអា អាផ្ បាផ្ដរវា់ំុំាំដដខាាសងន

ទាាំសាបាាំដៅននងស ាុំ់ផ្អ៤១ ដៅះផ្ក្ីកក់សអោ អុននងសាសងនថ្ារឈក ដាយោ អុបាផ្ខៈនាាំឲ្យរួនដគនាំៈ អុ



ង្ុតសញ្ក្ ៈោះទាាំសង្សអដៅននងសាសងនក់សអរួនដគដកៀសៗែលួផ្ ផ្ដ្ឋស “នដះក្ង” រួនដគដោដ។ ង្ននដារះ

់ង្ហជ ់អក់សអោ អុបាផ្់ដសេើុ់ញជីំផ្ច ដុ្ឋោះ ដហើយ់នាក្ ់អះន រួនដគាុូិបាផ្ោ់អែលួផ្ ផ្ដ្ឋសសបល ់អច

ា់រ័ផ្ធ ដហើយដយវើកបាយរកៈា៍ុ ់អដៅ ដអា អាផ្ ិធាញ  ់ញ្ជ ាុូិបាផ្ង្ផ្ុំិុតដហើយ។ ះដ្ឋផ្លូង

ះផ្ុំសសខលដាុូិបាផ្ដគោ់អែលួផ្ដៃសសដទៀុដទ ោះាុូិបាផ្ ុំាំែលួផ្ខុះួយកយដដរដែលីដាយោម ផ្រកសួក

ងដះលើយ ឬាុូិបាផ្សបល ់អដោដភាល ះៗខុះតស ខលដដផ្វសក់ញ្ជ នអឲ្យដ ើញ  រួនដគាុូិបាផ្សបល ់អ

ះដ្ឋផ្ខះផ្ដាយមករួនដគបាផ្ា់ារឹុត “នាំហុំស” ឬ ចខៃននថ្ផ្ “់ណាត ញនប អុ” ដនាវដទ ់៉ាុំខផ្តដាយ

ាោផ្អខុរួនដគចោះ់៉ាុំដណាណ វ។ ំផ្ច ដុ្ឋោះរា់អពាផ្អនានអាុូិបាផ្ដគសបល ់អដៅ ាុំ់ផ្អ៤១ ដាយមក

ខុភារហមុ អង អុផ្ដ្ឋសភារដនលៀិរល ខលដ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋសង្ននដារះ់ង្ហជ ់អក់សអោុអ បាផ្ដ់តចា ងដ្ឋុតង្ផ្ុំិុតននងស

ដោដ ា់ំៈសដុំ់ ា់ំបា អុានងះដផ្វទាាំសះូដ។  

2. អាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ដាយដាយ់សេាំ ផ្ដ្ឋសរកកំដកាភដសរសផ្ពិ ដ៖ ននងសាសងនថ្ារឈក ផ្ដ្ឋសនាំរសអដសៀះ ដអា 

អាផ្ ផ្ដ្ឋសង្ននដារះ់ង្ហជ ់អក់សអោ អុបាផ្ង្ផ្ុំិុតដោដផ្ដយបាយ ់នន សតីរីអាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍ ផ្ដ្ឋសរក

កួះសង្ហវ ស។ ដអា អាផ្ បាផ្ោ អុខងស ង្ផ្ុំះ័ុ ផ្ដ្ឋសងូដកួះចង្យដ្ឋ់ុីដាយផ្ទក្ ដអដៅននងសអាពាហ៍រដ្ឋពាហ៍

ដៅតាះ ាុំ់ផ្អនានាខលដសពដ្ឋុដារះរកាុួុាតាក់សអោ អុ។ ោ អុន៏បាផ្ខៈនាាំៃសខលកលដអង្ននដារះ

់ង្ហជ ់អក់សអោុអ ង្ាំរីរកោ់អគូដាយខៃានដដើា់ិុតដ្ឋកូ់ក់សអរួនដគ ដហើយោ អុបាផ្ានអិធានផ្ងាំដពាវគូ

ាសនកងមីដ ម សាុូិខុឲ្យកួះលាំដៈនចះួយោន ដលើះបី់ដសេើុនូផ្។ ននងស់កធាយរសដាយរក់សេដ្ឋុ់សេាំាគ់អ

ទីនខផ្លសខលដបាផ្ដនើុដ ើសននងសក់់នះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយ រកខៈនាាំទាាំសដផ្វចដទធៃដ់ដសេើុឲ្យ

បផ្រកដកៀ់រកដាយ់សេាំរា់អពាផ្អនកៈី។ គូាសនកខលដដទើ់ដកៀ់រកងមីដ ម សទាាំសដផ្វាុូិបាផ្ង្នន

ដារះ់ង្ហជ ់អក់សអ ដអា អាផ្ ឈល ់តាះាផ្លូងៗោន  ដលើះបីឲ្យាបានល  រួនដគរដ្ឋុចបាផ្កួះលាំដៈន

ចះួយោន  ដយវើឲ្យទាាំស់ុំកស ផ្ដ្ឋសន្តសតីកួះដភទផ្ឹសោន  ដាយោម ផ្រកយដអារះដាយដសកីក់សអថ្លគូបន នអ ឬ

ទាាំសរីក។ រក់សេាំឲ្យះផ្ុំសសពានអរ័ផ្ធននងសទាំនានអទាំផ្សៃលូិដភទដាយោម ផ្រកយដអារះដាយដសកី ននងស

ដនេែៈឌ ខ់់ដផ្វ ខលដរការះដារៀសះដ្ឋផ្អាងដយវើបាផ្ គឺោ អុទុំន ចង្ាំដរើកំដកាភដសរសផ្ពិ ដ។ 

ដោដំាំហកក់សអសហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋខលដ តាះកយដរក់សេាំឲ្យគូាសនកទាាំសដនាវកួះ

សង្ហវ សចះួយោន  ដាយោម ផ្រកយដអារះរដ្ឋុាបានលរីន្តសតី ឬ ុ់ំកសខលដពានអរ័ផ្ធដនាវ ដអា អាផ្ ផ្ដ្ឋស

ំផ្ដារះ់ង្ហជ ់អក់សអោ អុបាផ្ា់ារឹុតឧានដ្ឋលននះមកំដកាភដសរសផ្ពិ ដ។  



លីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកក់សអសហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋបផ្ងាំផួ្ផ្ ១៨៨ ទាំរ័ក ខលដចរកិធាភាគសាំខាផ្អ ង្ះដាយ

នាំៈ អុសបជ ដអងុំសង្ ពុ់ទងាំផ្ួផ្ ២៣២២ ខលដដដើនដយសភសតងតាសខលដា់ះូដបាផ្ដៅននងសង្ាំ ងសថ្ផ្នដ្ឋងេដសុំើ់

សួក។ ភសតងតាសដផ្វ កួះបផ្ ឯនមកងាំផ្ួផ្ ១០១០០ ដាយកួះ់ញេូដទាាំសនាំៈ អុដហ ុុំថ្ផ្រកមត ់អងដះលើយងាំផ្ួផ្ 

១៦០០ ពានយសុំាំតាាំសែលួផ្ចដលើះ់ៈត ឹសកលន់ បដិៈីងាំផ្ួផ្ ២០០០ ផ្ដ្ឋសឯនមកសហរដសះ័យ ់នន ផ្ដ្ឋស

នាំៈ អុដហ ុុំនះុងចា់ចយដ្ឋ់ដុយយចដាងើផ្ ់ញជីង្ននដទាសស-២១ ់ទសបភ សផ្៍ ផ្ដ្ឋសឯនមកក់សអះំឈះៈឌ ដ

ឯនមកនះុងច ា់ ដុ្ឋោកឹនសិនារករីសាំៈុំាំដកឿស០០១, ០០២/០១ ផ្ដ្ឋស ០០២/០២ កូ់ងុ ខៃផ្ទី ដសៀិដៅ ផ្ដ្ឋស

ង្ ពុ់ទសដ្ឋនាាមិាចិចផ្អែុសអ។ សហារវរាំអាចា ង្ផ្តកច ដុ្ឋបផ្ដងុនាដសនើសុំាំឲ្យសហដៅានះដសុំើ់ង្ដសេុ

ានអលីរសផ្នដ្ឋាន ផ្មព រកក់សអសហារវរាំអាចា  ផ្ដ្ឋសងដះលើយុ់ក់សអដះនិីរកពាកនតីដៅផ្ឹសមកណាទាាំសដនាវ 

ចមនកៈដ ដារយបផ្រកដរសដុំ់សះាស់ដលើះបីរកពាកសផ្តដ្ឋសុំែ ផ្ដ្ឋសសដ្ឋទធដ្ឋចឯនំផ្ក់សអមនសី ផ្ដ្ឋស

ំផ្កសដាោវ។  

សូះកំដឹនងាំដពាវង្ននអាផ្  ាគ់អំផ្សសស័យ ផ្ដ្ឋសំផ្ាុូិដោទ ឬ ុ់ំគជដខលដបាផ្់ញជូផ្ដៅំាំផ្ុំាំំាះវទាាំសង្សអ 

គឺាុូិបាផ្សផ្មុ  ោម ផ្ដទាស ដដើនខដសខុ ផ្ដ្ឋសកហូុទាដអខុរដ្ឋកុំទធភារក់សអរួនោ អុាុូិបាផ្់ង្ហា ញឲ្យហួសរី

 ិ ធាះុដ្ឋសសស័យដៅននងសសិនារក។ 

  

សាប់អរ័ុ៌បផ្់ខផ្ពះ សូះទានអទស៖ 

ដកានាសី ហាយ៉ា អុ អា់ ូ-មដ ស   ដកាន ដផ្ាុ ភន្តតាត   

ះន្តផ្តីរ័ុ៌បផ្មនកៈដ     ះន្តផ្តីនាាំពានយមកានតីខែមកានហះ 

ទូកស័រក្ងដ័ុដ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ៩៣៦   ទូកស័រក្ងដ័ុដ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ១៥៦  

មកដង្ ដ្ឋងាុូផ្ដ្ឋនដ abusaleh@un.org   មកដង្ ដ្ឋងាុូផ្ដ្ឋនដ neth.phektra@eccc.gov.kh 
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