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សេចក្តីេសខេប 

 ខណៈកិច្ចដំណណើរការនីតិវិធីតុលាការចុ្ងណរកាយណៅអងគជំនុំជររះវិសារញ្ញកនុងតុលាការករពជុា (អ.វ.ត.ក) នឹងរតូវ

បញ្ចប់ណៅចុ្ងឆ្ន ំ២០២២ សាា ប័នណនះស្ាិតកនុងដំណាក់កាលអនតរកាលដ៏សំ្ខាន់រួយ។ ជំពូកថ្មីកំពុងរង់ចំ រុខងារដដលណៅ

ណស្ស្ស្ល់របស់្សាា ប័នដូច្បានកំណត់ណៅកនុងកិច្ចរពរណរពៀងបដនាររវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលករពជុា (RGC) និងអងគការស្ហ

របជាជាតិ (UN)។ កនុងរយៈណពលប ុន្មម នដខចុ្ងណរកាយណនះរុនណពលសាលាកតកំីពុងឈានណៅរកដំណាក់កាលដដលណៅ

ស្ល់ អ.វ.ត.ក បានចប់ណ្តើរខិតខំកិច្ចការសាធារណៈថ្មីៗ ណដើរបីរបរូលគំនិត និងដច្ករំដលកព័ត៌មានជារួយសាធារណ

ជន អងគការស្ងគរសីុ្វិលពាក់ព័នធ និងជនរងណររះដដលណៅរស់្រានមានជីវិត និងអនកតំណាងរបស់្ពួកណគ។ របាយការណ៍

ណនះស្ណងេបណវទិកាពិណររះណោបល់ដដលណទើបណរៀបចំ្កាលពីប ុន្មម នដខថ្មីៗកនលងណៅណនះ និងការណរតៀរលកេណៈស្រមាប់

ដំណាក់កាលការងារណៅណស្ស្ស្ល់ ដដលជិតចូ្លរកដល់ រួរទងំសិ្កាេ សាលាថ្មីៗស្តីពីជនរងណររះដដលបានណធវើណ ើង

ចប់ពីថ្ថ្ៃទី៣ ដល់ ថ្ថ្ៃទី៥ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២។ 

 ណៅកនុងកិច្ចរពរណរពៀងបដនាររវាង UN-RGC ស្តីពី អ.វ.ត.ក ដដលបានចូ្លជាធរមានកាលពីដខសី្ហា ឆ្ន ំ

២០២១ មារា ២ ដច្ងរតង់ដ្នកពាក់ព័នធអំពីស្ករមភាពដដល “្តល់ការការពារដល់ជនរងណររះ និងសាកសី...្សពវ្ ាយ

ព័ត៌មានដល់សាធារណជនទក់ទងនឹងអងគជំនុំជររះ និងារដ្ឋនការអនុវតតសំ្ណងដដល្តល់ដល់ណដើរបណត ឹង 

រដាបបណវណី រស្បារលកេខណឌ តររូវ”។ រកុរទងំបួនណៅកនុងរបណោគណនះ ណពាលគឺ ជនរងណររះ សាកស ី ណដើរបណត ឹង 

រដាបបណវណី និងសាធារណជន បណងកើតជាទិដាភាពទូលំទូលាយថ្នស្ករមភាពទក់ទងនឹងជនរងណររះ ដដល្ុស្ណច្ញពី 

របាយការណ៍ដខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ របស់្ណៅរកររបាយការណ៍ ចត់ាំងណដ្ឋយ អ.វ.ត.ក ណដើរបី្តល់អនុសាស្ន៍អំពីករមវិធី

ដដលអាច្អនុវតតទិដាភាពថ្នរុខងារដដលណៅណស្ស្ស្ល់។ 

ជនរងណររះ និងអនករស់្រានមានជីវិតពីរបប DK គឺជាកមាល ំងជំរុញកនុងអំ ុងណពលដំណណើរការរយៈណពល ១៥ឆ្ន ំ

ចុ្ងណរកាយណនះ។ រិនថាាររយៈការចូ្លរួរកិច្ចដំណណើរការនីតិវិធីកនុងដំណាក់ការណសុ្ើបអណងកត និងការជំនុំជររះកនុងន្មរ

ណដើរបណត ឹងបរិហារ ឬ ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី ឬ ាររយៈការចូ្លរួរណៅកនុងគំនិត្តួច្ណ្តើររបស់្អងគការស្ងគរសីុ្វិល 

ណលើការកសាងការ្សះ្ា និងការដស្វងរកការពិតណៅណរៅតុលាការ ជនរងណររះ និងអនករស់្រានមានជីវិត បានដច្ក

រំដលកណរឿងរា៉ា វរបស់្ពួកណគណដើរបីឱ្យបានឮសុ្ះសាយ។ ស្កេីករមរបស់្ពួកណគ ក៏ដូច្ជាភស្តាុងឯកសារដដលរបរូលបាន

ណដ្ឋយអនកណសុ្ើបអណងកតដដលស្មាា ស្ជនរងណររះ និងអនករស់្រានមានជីវិត រតូវបានដ្ឋក់ណដញណដ្ឋលកនុងណពលជំនុំជររះ 

ណហើយបច្ចបុបនន អាច្រតូវបានណរបើរបាស់្ជាធនធានស្រមាប់ការអប់រ ំនិង្សពវ្ ាយព័ត៌មានស្រមាប់រនុស្សជំន្មន់ណរកាយ

ដស្វងយល់បដនារអំពីការឈឺចប់កនុងណពលអតីតកាល។ ជាការណ ល្ើយតបណៅនឹងសំ្ណណើជាក់លាក់របស់្ណដើរបណត ឹង 

រដាបបណវណី គណរមាងសំ្ណងស្រុបចំ្នួន ២៦ រតូវបានទទួលសាគ ល់ និងអនុវតតកនុងអំ ុងណពលស្វន្មការចំ្នួនបី ដដលបាន

ណធវើណ ើងណៅ អ.វ.ត.ក។ ជនរងណររះ និងអនករស់្រានមានជីវិតណៅទូទងំរបណទស្ករពជុា និងស្ហគរន៍ណៅជុំវិញស្កល

ណលាក នឹងបនតជាស្ស្រស្តរាស្រមាបដំ់ណាក់កាល អ.វ.ត.ក ន្មណពលបនតបន្មា ប់។ 
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 ណៅរករ អ.វ.ត.ក ចំ្នួនពីររូប ណៅរកុរ យូ ឧតតរា៉ា  និង ណៅណរៅ Claudia FENZ រតូវបានដតងាងំណដ្ឋយ

ការិោល័យរដាបាលកាលពីដខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០២១ ជា “ស្ហណៅរកររបាយការណ៍អំពីរុខងារដដលណៅណស្ស្ស្ល់

ទកទ់ងនឹងជនរងណររះ”។ កនុងចំ្ណណារការងារណ្សងណទៀត របាយការណ៍របឹកាណោបល់ដដលបានណបាះពុរពកាលពីដខធនូ 

ឆ្ន ំ២០២១ បានអំពាវន្មវឱ្យ អ.វ.ត.ក ណរៀបចំ្កិច្ចស្នាន្មជារួយភាគីពាក់ព័នធ។ អ.វ.ត.ក បានទទួលរបកាន់យក

អនុសាស្ន៍របស់្ស្ហណៅរកររបាយការណ៍ អ.វ.ត.ក ណដ្ឋយបានស្ណររច្ណរៀបចំ្សិ្កាេ សាលាស្តីពីជនរងណររះកាលពី

ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ ណរការការណរៀបចំ្ណដ្ឋយទីរបឹកាឯករាជយពីខាងណរៅចំ្នួនបីរូប ដដលបានណរៀបចំ្របាយការណ៍ណនះ

ណ ើង។ បញ្ហា របឈរស្រមាប់អនកណរៀបចំ្គឺការបណងកើតរកបខណឌ ស្ររស្បឱ្យរតូវណៅារដដនកំណត់ថ្នអាណតតិការងារ 

ដូច្មានដច្ងកនុងកិច្ចរពរណរពៀងបដនារ ណហើយក៏រតូវធាន្មឱ្យមានការចូ្លរួរោ ងទូលំទូលាយពីស្ងគរសីុ្វិល និងណដើរ

បណត ឹងរដាបបណវណី ណដើរបីឱ្យបានឮសំ្ណ ង រគប់រកុរភាគីពាក់ព័នធ និងភាគីចប់អាររមណ៍ ទងំជាតិ និងអនតរជាតិ យក

រកដ្ឋក់បញ្ចូលណៅកនុងសំ្ណណើសំុ្ចូ្លរួរ។ ណរលណៅសំ្ខាន់គឺណដើរបីណលើកទឹកចិ្តត និងស្ររួលដល់ការបណងកើតសំ្ណណើសំុ្

គណរមាង និងគំនិត្តួច្ណ្តើរន្មន្ម កនុងន័យស្ករម និងសាា បន្ម ដដលនឹងកំណត់តររូវការ និងឱ្កាស្សំ្ខាន់បំ្ុតស្រមាប់

ស្ករមភាពទក់ទងនឹងជនរងណររះ ណហើយដថ្រទងំ្តល់នូវណវទិការួយ ដដលាររយៈណវទិកាណនះនឹងបណងកើតបានសំ្ណណើ

ជាក់ដស្តង និងមានថ្វិកាដ៏ស្ររស្បបំ្ុត។ 

អនុសាស្ន៍របស់្ស្ហណៅរកររបាយការណ៍អំពី “កិច្ចស្នាន្ម” រតូវបានបករសាយោ ងទូលំទូលាយ ណដ្ឋយរួរ

បញ្ចូលកិច្ចស្នាន្មរបកបណដ្ឋយដ្លផ្កក កនុងចំ្ណណាររកុរភាគីពាក់ព័នធ ក៏ដូច្ជាកិច្ចស្នាន្មជារួយ អ.វ.ត.ក និងជារួយ

មាច ស់្រូលនិធិស្កាត នុពល តំណាងណដ្ឋយសាា ប័ន RGC អងគការ្តល់រូលនិធិអនតរជាត ិ និងសាា នទូតតំណាងរដាជា

ស្មាជិករកុរ “រិតត្ តល់ជំនួយ ថ្ន អ.វ.ត.ក”។ សិ្កាេ សាលាបាន្តល់ឱ្កាស្បនតការចូ្លរួរោ ងសីុ្ជណរៅពីរុនរបស់្  

អ.វ.ត.ក ជារួយជនរងណររះ សាកស ីនិងណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី ាររយៈស្ករមភាពជាណរច្ើនឆ្ន ំរបស់្ខលួនជុំវិញការ្តល់

សំ្ណង ការចុ្ះ្សពវ្ ាយណៅារស្ហគរន ៍និងការការពារសាកស ីនិងជនរងណររះ។ 

ការណរៀបចំ្សិ្កាេ សាលា ជាដំបូង ណធវើណ ើងណរការរបធានបទចំ្បងៗចំ្នួនបីទក់ទងនឹងជនរងណររះ៖ ការទទួល

សាគ ល់ ការច្ងចំ និងការ្សះ្ា។ ណដើរបីជាការទទួលសាគ ល់ការឈឺចប ់និងការរងណររះ មានសំ្ណួរបំ្ុស្និយរន័យ

អំពីសាា នភាពជនរងណររះ។ ចំ្ណពាះការ្សះ្ាកនុងស្ងគរស្ពវថ្ថ្ៃ ណយើងរិនរតឹរ ពិចរណាស្ញ្ហញ ណរបថ្ពណីស្តីពីជនរង

ណររះ និងអតីតចរីប ុណណាណ ះណន្មះណទ ណយើងក៏ពិចរណាណៅកនុងរកបខណឌ រគួសារ និងស្ហគរន៍ ឬ រគប់ជំន្មន់្ងដដរ។ 

ណហើយចំ្ណពាះស្ករមភាពថ្នការច្ងចំ វិញ ណតើណយើងអាច្បងាា ញរបវតតិសាស្រស្តណលើស្ពីរច្ន្មស្រព័នធរូបវ័នត ដដលណយើង [រតូវ

ការបំ្ុត] ដតករណីណនះ ឬ រំលឹកអតីតកាលណដ្ឋយរិនណធវើឱ្យជនរងណររះឈឺចប់សាជាថ្មី ឬ បងេំឱ្យពួកណគណៅញញំីកនុង

រស្ណមាលទុកណសាកពីអតីតកាលបនតណទៀត? របធានបទចំ្បងទងំបីណនះបានកាល យជាចំ្ណចុ្ចប់ណ្តើរស្រមាប់ 

សិ្កាេ សាលា ណហើយរតូវបានណលើកណ ើងកនុងសុ្នារកថាគនលឹះ និងការពិភាការកុរ។ 
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ណដើរបី្តល់ព័ត៌មានអំពីសិ្កាេ សាលាន្មណពលខាងរុខ និងណដើរបីចប់ណ្តើរការពិភាកាអំពីករមវិធីស្កាត នុពល

ទក់ទងនឹងជនរងណររះ អនកស្ររបស្ររួលសិ្កាេ សាលា ចប់ណ្តើរដំបូងណដ្ឋយណធវើការពិណររះណោបល់ជារួយអងគការ

ស្ងគរសីុ្វិលសំ្ខាន់ៗ (CSOs) សាា ប័នរដា និងអនកតស្ ូរតិ ឬ អនករសាវរជាវជាជនរងណររះជាយូររកណហើយ ដដលចប់

អាររមណ៍ចំ្ណពាះដំណណើរការរបស់្ អ.វ.ត.ក កនុងណរលបំណងណដើរបីកសាងការចូ្លរួរ និងសុ្ទិដាិនិយរស្រមាប់ 

សិ្កាេ សាលា និងដំណាក់កាលរបស់្ អ.វ.ត.ក ដដលណៅណស្ស្ស្ល់ ណដើរបីពាោរកំណត់ការរំពឹងទុកស្រមាប់

រពឹតតិការណ៍ន្មណពលខាងរុខ និងណលើកទឹកចិ្តតអនកចូ្លរួរចប់ណ្តើរណរៀបចំ្រពឹតតិការណ៍ណនះឱ្យបានលអជារុន។ ការពិណររះ

ណោបល់ទងំណនះក៏បាន្តល់ឱ្កាស្រំលឹកណ ើងវិញនូវការអះអាងដក់កនុងចិ្តតជាយូររកណហើយថា អ.វ.ត.ក រិនទន់បាន

ណធវើកិច្ចការរគប់ររន់ស្រមាប់ជនរងណររះ ណដ្ឋយដំបូងចប់ណ្តើរជារួយនឹងសំ្ណួរថ្មីរួយ៖ ណតើជនរងណររះ និងតំណាង

ពួកណគច្ង់បានអវពីី អ.វ.ត.ក កនុងដំណាក់កាលដដលណៅណស្ស្ស្ល់ណនះ? ណតើការខកចិ្តតពីរុនអាច្ដរបកាល យណៅជារណបៀប

វារៈថ្មីណផ្កត តចំ្បងណលើជនរងណររះារវិធីណា? ណទះបីជាមានការស្ងស័យខាល ងំរកណហើយក៏ណដ្ឋយ អនកចូ្លរួរដដលណយើង

បានពិណររះណោបល់ ជាពិណស្ស្អងគការរិនដរនរដ្ឋា ភិបាលកនុងរសុ្ក ដដលឈានរុខជាយូររកណហើយកនុងការងារណ ល្ើយ

តបនឹងសំ្ណណើរបស់្ជនរងណររះ - បនតបងាា ញអំពីសុ្ទិដាិនិយរ និងកតីរំណភើបោ ងខាល ងំ។ ណៅទីបញ្ចប់ ការបណងកើតចំ្ណាប់

អាររមណ៍ណៅកនុងសិ្កាេ សាលា និងដំណាក់កាលដដលណៅស្ល់ ពុំដរនជាការរបឈរណាស់្ណាណន្មះណទ។ 

បន្មា ប់ពីមានការណងឿង ៃ្ល់ជាណរច្ើនឆ្ន ំថាណតើតុលាការនឹងឱ្យពួកណគចូ្លរួរដដរឬណទ ណហើយបន្មា ប់ការងាររោល

រិនអាច្ជួបរន បានណដ្ឋយសារជំងឺរាតតាតរយៈណពលពីរឆ្ន ំ ណយើងហាក់ណរើលណ ើញថា ភាគីពាក់ព័នធ និងអនកអនុវតតផ្កា ល់

ជាយូររកណហើយណន្មះ កំពុងណពារណពញណដ្ឋយទស្សនៈ និងដ្នការដច្ករំដលកណៅកនុងរពឹតតិការណ៍ន្មណពលខាងរុខ និងកនុង

ការណរៀបចំ្ដ្នការជារបណោជន៍បំ្ុតស្រមាប់អាណតតិការងារណស្ស្ស្ល់ណៅ អ.វ.ត.ក ដដលខិតជិតរកដល់។ ណទះ

ជាោ ងណនះកតី របធានបទណនះក៏ជំរុញឱ្យមានការណលើកណ ើងបញ្ហា របឈរសំ្ខាន់ៗណ្សងណទៀត ជាថ្មីរតងណទៀត៖ ឧបស្គគ

ថ្នការណធវើឱ្យការឈឺចប់ណរីណ ើង វិញ ភាពចំបាច់្រតូវអនុវតត “ វិធីសាស្រស្តរិនបងកការឈឺចប់” និងបញ្ហា ឯកជនភាព និង

ការការពារអនករស់្រានមានជីវិត និងសាកសី ឬ ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី។ អនកចូ្លរួរណ្សងណទៀតបានណលើកបញ្ហា ថា 

តុលាការរិនបានណធវើ ទំន្មក់ទំនងបានលអ និងកិច្ចខិតខំរបឹងដរបង្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនកនុងរយៈណពលប ុន្មម នឆ្ន ំ

ចុ្ងណរកាយណនះ។ ណរធាវីរួយរូបបានស្ងកត់ធៃន់ណលើភាពចំបាច់្កនុងការអនុវតត “យុទធសាស្រស្តបីរតូវ” ទំន្មក់ទំនង ស្ររប

ស្ររួល និងស្ហការ ណហើយបានអំពាវន្មវឱ្យតុលាការដច្ករំដលកស្មាា រៈឯកសារទងំអស់្ឱ្យបានណរច្ើនារដដលអាច្

ណធវើណៅបានណៅកនុងដំណាក់កាលអនតរកាលដ៏សំ្ខាន់ណនះ។ សុ្ទិដាិនិយរណនះរតូវមានភាពច្ាស់្លាស់្ និងតមាល ភាពទក់ទង

នឹងអវីដដលដំណាក់កាលដដលណៅណស្ស្ស្ល់អាច្ និងរិនអាច្ស្ណររច្បាន។ ការរំពឹងទុករបស់្ជនរងណររះរិនរតូវ

ណលើកណ ើងណៅណពលណនះណទ ណបើរិនដូណចន ះនឹងណធវើឱ្យពួកណគខកចិ្តតកាន់ដតខាល ងំដថ្រណទៀត។ 

ដ្អកណលើការស្នាន្មទងំណនះ ណយើងហាក់ពិនិតយណ ើញថា CSOs ភាគណរច្ើនច្ង់ដស្វងយល់អំពីសំ្ណណើ និងទស្សនៈ

ណៅវិញណៅរក ជាពិណស្ស្បន្មា ប់ពីរយៈណពលពីរឆ្ន ំថ្នជំងឺរាតតាតបានណធវើឱ្យអងគការដដលមានការគិតគូរដូច្រន  កាន់ដត
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ណធវើការងារដ្ឋច់្ណច្ញពីរន ខាល ងំណ ើង។ បច្ចបុបននណនះ អងគការជាណរច្ើនបានចប់ណ្តើរណផ្កត តការយកចិ្តតទុកដ្ឋក់កាន់ដតខាល ងំ

ណលើការអភិវឌ្ឍការដរបកាល យការផ្កល ស់្បតរូស្រមាប់យុវជន ឱ្យណរើលណ ើញ ការដរបកាល យទងំណនះន្មណពលអន្មគត ដដល

ចក់ឫស្គល់ណលើស្នតិភាព និងសាា នការណ៍ណរកាយជណមាល ះ ដដលពួកណគបានធំដឹងកតី និងស្រមាប់ចស់្ៗជំន្មនរ់ុនដដលណៅ

រស់្រានមានជីវិត ដដលភាគណរច្ើនស្ាិតកនុងភាពរកីរក ឬកាលៈណទស្ៈលំបាកលំបិន។ ណទះបីជា CSOs ស្ងឃឹរថានឹងដរប

កាល យស្ងគរ ណៅណពលមានការផ្កល ស់្បតរូជំន្មន់ក៏ណដ្ឋយ អងគការណ្សងណទៀតបានស្ងកត់ធៃន់ណលើភាពចំបាច់្កនុងការដរបកាល យ

សាា នភាពលំបាកដដលអនករស់្រានមានជីវិតជាជនរងណររះមានវ័យចំ្ណាស់្ កំពុងជួបរបទះ។ 

ណៅទីបំ្ុត អ.វ.ត.ក បានណរៀបចំ្ “សិ្កាេ សាលាស្តីពីជនរងណររះ និងការ្សពវ្ ាយរបាយការណ៍របឹកា

ណោបល់ស្តីពីស្ករមភាពពាក់ព័នធជនរងណររះថ្ន អ.វ.ត.ក កនុងដំណាក់កាលដដលណៅណស្ស្ស្ល់” កនុងរយៈណពលបីថ្ថ្ៃ

ណពញ ចប់ពីថ្ថ្ៃទី០៣ ដល់ថ្ថ្ៃទី០៥ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ ណៅស្ណាា ររ Hyatt Regency កនុងរាជធានីភនំណពញ។ សិ្កាេ

សាលាបានចប់ណ្តើរ និងបញ្ចប់ជារួយករមវិធីណបើក និងបិទវគគជាសាធារណៈ ណដ្ឋយអនុញ្ហញ តឱ្យសាធារណជនចូ្លរួរ

ាររយៈការ្ាយផ្កា ល់ារអុីនធឺណិត និងមានស្មាជិកសារព័ត៌មានចូ្លរួរ្ងដដរ។ កនុងពិធីណបើកណៅថ្ថ្ៃទី០៣ ដខ

ឧស្ភា មានណភញៀវកិតតិយស្របមាណ ១២០ន្មក់ រួរទងំឥស្សរជនរួយចំ្នួនរកពី RGC សាា នណបស្កករមការទូតណៅទី

រកុងភនំណពញ និងអងគការអនតរជាតិន្មន្ម។ វាគមិនកិតតិយស្កនុងពិធីណបើក និងបិទ រួរមាន ឯកឧតតរ រកាញ ់តូន ីរបធានរដាបា

លស្តីទី  

អ.វ.ត.ក ឯកឧតតរ Jacques Pellet ឯកអគគរដាទូតបារំាង និងជាស្ហរបធានរិតត អ.វ.ត.ក ឯកឧតតរ ដកវ ណរ៉ារី  

រដារស្រនតីរបតិភូអរន្មយករដារស្រនតី និងជារបធានគណៈកមាម ធិការសិ្ទធិរនុស្សករពជុា និងជាអនុរបធានអចិ្ថ្ស្រនតយ៍ថ្នរកុរ

ការងាររាជរដ្ឋា ភិបាលណលើកិច្ចដំណណើរការនីតិវិធី អ.វ.ត.ក. ណលាកបណឌ ិត David Cohen អនកស្ររបស្ររួល 

សិ្កាេ សាលា  ណលាកជំទវ បណឌ ិត Beth Van Schaack ឯកអគគរដាទូតស្ហរដាណរច្រណ៍ស្ហរដាអាណររិកទទួលបនាកុ

យុតតិធរ៌រពហមទណឌ ស្កល (ាររយៈសារវីណដអូ); ណលាក ហងស វណណ ៈ របធាន VSS; ណលាក ចន់ សាត ណដើរបណត ឹង 

រដាបបណវណី; អនករសី្ ណពរជ រសី្្ល ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី; ឯកឧតតរ Mikami Masahiro ឯកអគគរដាទូតជប ុន និង

ជាស្ហរបធានរិតត អ.វ.ត.ក និងណលាក Knut Rosandhaug អនុរបធានរដាបាលថ្ន អ.វ.ត.ក។ សិ្កាេ សាលារយៈ

ណពលបីថ្ថ្ៃណនះក៏មានវាគមិនសំ្ខាន់ៗចំ្នួនរបារំូបចូ្លរួរ រួរមាន ណលាករសី្ យឹរ សុ្ធារី; ណលាក Karim A.A. Khan, 

QC ណលាកណវជជបណឌ ិត Christoph Sperfedlt ណលាក Dato' Shyamala Alagendra និងឯកឧតតរ លី ច័្នាតុលា។ 

សុ្នារកថាគនលឹះសំ្ខាន់ៗទំងរបារំតូវបានណស្នើឱ្យ ល្ះុបញ្ហច ងំណលើបទពិណសាធន៍របស់្វាគមិន ណដ្ឋយណហតុថាវាពាក់ព័នធនឹង

របធានបទ និងបញ្ហា សំ្ខាន់ៗដដលសិ្កាេ សាលានឹងណធវើណ ើង។ 

អនកចូ្លរួរណពញកនុងរយៈណពល ០៣ថ្ថ្ៃ មានចំ្នួនជាង ៩០ន្មក់ រួរទងំណដើរបណត ឹងរដាបបណវណីចំ្នួន ១៥ន្មក់។ 

អនកចូ្លរួររួរទងំតំណាង NGOs កនុងរសុ្ក និងអងគការអនតរជាតិ សាា ប័នរដា និងសាររនាីរ ណរធាវីណដើរតំណាងបណត ឹង

រដាបបណវណី អនកសិ្កាឯករាជយ ណរធាវី និងអនករសាវរជាវ រពរទងំភាគី និងបុគគលិក អ.វ.ត.ក។ ណលខាធិការដ្ឋា នថ្ន
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សិ្កាេ សាលាបានបណងកើត និងណរៀបចំ្រកុរការងារចំ្នួនរបាំបីរកុរ ណដើរបីណលើកជំរុញការពិភាកាសីុ្ជណរៅណលើរបធានបទ

ចំ្នួនរបាបំីដ្ឋច់្ណដ្ឋយដ កពីរន  កនុងរពឹតតិការណ៍រយៈណពលបីថ្ថ្ៃណនះ។ អនកចូ្លរួររតូវបានបំដបកជារកុរណៅារចំ្ណាប់

អាររមណ៍ និងជំន្មញរបស់្ពួកណគទក់ទងនឹងរបធានបទចំ្នួនរបាបំី ណជៀស្វាងការដបងដច្ការអងគការសាា ប័នរបស់្ពួក

ណគ។ ការណរៀបចំ្ដូណច្នះក៏ជា វិធីរួយណដើរបធីាន្មថាអងគការមានតំណាងចូ្លរួរណរច្ើនន្មក់ រតូវបានដបងដច្កណៅាររកុរ

ទងំណន្មះ្ងដដរ។ របធានបទទងំ ៨ រួរមានៈ៖ រួយរកុរដដលមានស្មាជិកជាណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី ពិភាកាណលើ

របធានបទសុ្ខភាព្លូវច្ិតត ការពាបាលរបួស្ ភាពចស់្ជរា និងភារកិច្ចចំ្ណពាះជនរងណររះ; បណណសារដ្ឋា ន និង 

ឯកសារណផ្កត តណលើជនរងណររះ និងការការពារសាកសី និងជនរងណររះ; ទីាងំរបវតតិសាស្រស្ត បូជនីយដ្ឋា ន និងស្ករមភាព

ថ្នការច្ងចំ; ជនជាតិភាគតិច្ និងសាស្ន្ម; សិ្ទធិទទួលបានយុតតិធរ៌ និងជំនួយដ្នកច្ាប់; កិច្ចស្នាន្មអនតរជំន្មន់  

យុវជន និងរបវតតិសាស្រស្តារការណរៀបរាប់ណដ្ឋយផ្កា ល់មាត់; ការទទួលសាគ ល់ និងសំ្ណងស្រមាប់អំណពើហិងា្លូវណភទ 

និងណយនឌ្័រ។ ណៅណពលបញ្ចូលតំណាងអងគការណ្សងៗរន ណៅកនុងរកុរការងារទងំរបាំបីណនះ ណលខាធិការដ្ឋា នស្ងឃឹរថា

នឹងអាច្ឱ្យមានការពិភាកាអំពីរហិច្ឆារួរ។ ស្មាស្ភាពច្ររុះថ្នរកុរនីរួយៗណបើកលទធភាពឱ្យអនកតស្ ូរតិស្ងគរ 

សីុ្វិលអាច្និោយណដ្ឋយផ្កា ល់ជារួយសាា ប័នរដា ឬអងគការអនតរជាតិ ណដើរបណីលើកករពស់្កិច្ចស្នាន្មឱ្យកាន់ដតទូលំទូលាយ 

សំ្ណៅបណងកើតលទធភាពថ្នកិច្ចស្ហរបតិបតតិការជារួយអងគការន្មន្មដដលបំណពញការងារណ្សងៗរន ។ 

ណរកាយពីបញ្ចប់វគគណពញអងគថ្នសិ្កាេ សាលា រកុរពិភាកា និងវាគមិនសំ្ខាន់ៗ របាយការណ៍ណនះ ស្ណងេបលរអិត

អំពីសំ្ណូរពរ និងសំ្ណណើសំុ្ ដដលបានទទួលកនុងរយៈណពលរួយឆ្ន ំចុ្ងណរកាយការពិណររះណោបល់។ ដំបូង ណយើង

ពិភាកាសំ្ណណើនីរួយៗកនុងចំ្ណណារសំ្ណណើចំ្នួន ២០ ដដលបានដ្ឋក់ជូន ណរកាយស្ហណៅរកររបាយការណ៍អំពាវន្មវ

កាលពីដខតុលា ឆ្ន ំ២០២១ ណហើយណយើងរួរបញ្ចូលសំ្ណូរពរ និងសំ្ណណើ ទងំណនះណៅកនុងរបាយការណ៍ណនះ។ រាល់

សំ្ណូរពរ និងសំ្ណណើទំងអស់្រុនកាលបរិណច្ឆទសិ្កាេ សាលាដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូលទងំរសុ្ងណៅ

កនុងឧបស្រព័នធទី VI។ ណយើងស្ណងេបរតិ និងលទធ្លថ្នរកុរការងាររបធានបទទំងរបាបីំ ដដលបានពិភាកាោ ង 

្ុស្្ុលកនុងសិ្កាេ សាលារយៈណពលបីថ្ថ្ៃ ណហើយណយើងពនយល់ និងបូកស្រុបសំ្ណណើចុ្ងណរកាយដដលរកុរទងំរបាបីំបាន

ណលើកណ ើងណៅកនុងករមវិធីណពញអងគបិទសិ្កាេ សាលាណៅថ្ថ្ៃទី០៥ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២។ បន្មា ប់រក ណយើងពិភាកាសំ្ណូរ

ពរ និងសំ្ណណើទងំអស់្ ដដលណយើងបានទទួលណរកាយសិ្កាេ សាលាដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ រួរទងំសំ្ណណើ និងសំ្ណូរពរ

ចំ្នួនរបារំួយពីភាគីពាក់ព័នធសំ្ខាន់ៗដូច្ជា៖ រជឈរណឌ លបុបាា ណា រជឈរណឌ លឯកសារករពជុា (និងណលាក Michael 

Karnavas) អងគការកតីករុណា សាររនាីររបល័យពូជសាស្ន៍ទួលដស្លង អងគការយុវស្នតិភាព ករមវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន។ 

ជាចុ្ងណរកាយ របាយការណ៍ណនះក៏ស្ណងេបសំ្ណូរពរ និងសំ្ណណើ ដដលណកើតណច្ញពីការបនតពិភាកាជារួយបុគគល និង 

អងគការន្មន្មដដលរិនមានលទធភាពចូ្លរួរណពញណលញកនុងសិ្កាេ សាលាកាលពីដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ ្ងដដរ៖ ទីរួយ 

រកុរណដើរបណត ឹងរដាបបណវណីបដនារចំ្នួន ៦០ន្មក់ បានចូ្លរួរណៅកនុងណវទិកា VSS-CPLCL ណៅថ្ថ្ៃទី១៣ ឧស្ភា ឆ្ន ំ

២០២២ បានដ្ឋក់សំ្ណណើសំុ្ចំ្នួន ០៤។ ទីពីរ រកុរអនកស្ណងកតការណ៍ អនករសាវរជាវ និងអនកតស្ ូរតិណៅណរៅរបណទស្ 
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ដដលបានជួបពិភាកាណដ្ឋយដ ក ណហើយបានដ្ឋក់សំ្ណណើស្រុបចំ្នួន ០៣ ណដ្ឋយដ កពីរន  និងរកុរស្ហគរន៍ករពជុា 

ដដលរនិចូ្លរួរស្ករមណៅកនុងសិ្កាេ សាលាដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ បានដ្ឋក់សំ្ណណើបដនារចំ្នួនពីរ រួរទងំ សំ្ណណើលរអិត

ស្រមាប់ករមវិធីអភិវឌ្ឍការសិ្កាវបបធរ៌ករពជុា និងការកសាងអតតស្ញ្ហញ ណវិជជមានបដនារស្រមាប់ណកមងជំន្មន់ណរកាយ 

ដ្ឋក់ជូនណដ្ឋយ វិទាសាា នរសាវរជាវស្ងគរអនុវតតណៅករពជុា ដដលមានរូលដ្ឋា នណៅទីរកុង ុងប ៊ិច្ រដាកាលីហវ័រញ ។ 

សំ្ណណើទងំណនះក៏រតូវបានបញ្ចូលណៅកនុងរបាយការណ៍ទងំរសុ្ងណៅកនុងឧបស្រព័នធទី VII។ ស្រុបរក ណយើងបានស្ណងេប

សំ្ណណើ និងសំ្ណូរពរចំ្នួនរបមាណ ៥០ ពីអងគការ បុគគល ឬ រកុរបុគគល ណៅរុន កនុងអំ ុងណពល និងណរកាយ 

សិ្កាេ សាលាដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២។ 

ណយើងណរើលណ ើញច្ាស់្ថា សំ្ណណើទងំឡាយបានបងាា ញអំពីឱ្កាស្ស្ហការ ណហើយសំ្ណណើភាគណរច្ើនបាន

កំណត់អតតស្ញ្ហញ ណអងគការថ្ដគូស្ហការរួច្ណហើយរសាប់ ឈរណលើរូលដ្ឋា នថ្នការស្នាន្មណៅរុន កនុងអំ ុងណពល និង

ណរកាយសិ្កាេ សាលា។ ជាពិណស្ស្ សំ្ណណើរួយចំ្នួនណលើកណ ើងរបធានបទរស្ណដៀងរន  ណពាលគឺការរកាទីាំងណៅារ

រូលដ្ឋា នជាកដនលងច្ងចំ និងការណរៀនសូ្រត ណហើយនឹងការបញ្ចូលការស្នាន្មអនតរជំន្មន់ជារួយយុវជនជំន្មន់ណរកាយណៅ

កនុងករមវិធីទងំណនះ។ សំ្ណណើភាគណរច្ើនក៏ណលើកណ ើងអំពីភាពចំបាច់្រតូវការរាជរដ្ឋា ភិបាលស្ហការណលើគណរមាងទងំណនះ 

ណដើរបីមាននិរនតរភាពយូរអដងវង និងមានភាពជាមាច ស់្ណៅកនុងរបណទស្ករពជុា។ ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណីបានណស្នើសំុ្ដូច្ៗរន

ឱ្យបនតការររំទដល់អនករស់្រានមានជីវិត និងគំនិត្តួច្ណ្តើរណផ្កត តសំ្ខាន់ណលើអនករស់្រានមានជីវិត ដដលរិនរតូវបញ្ឈប់

រតឹរស្វន្មការណៅ អ.វ.ត.ក ណន្មះណ ើយ។ ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី បានគូស្បញ្ហជ ក់ដដដលៗអំពីការរងទុកេឈឺចប់ និង

របួស្្លូវច្ិតតជាសាកលណដ្ឋយសាររបប DK ណហើយពួកណគបងាា ញអំពីបំណងរបាថាន រិនច្ង់ឱ្យការណកើតមានសាជាថ្មី និង

ស្ងឃឹរថាអនកជំន្មន់ណរកាយនឹងរិនអនុញ្ហញ តឱ្យមានអំណពើណោរណៅដបបណនះណកើតណ ើងរតងណទៀត។ ណដើរបណត ឹង 

រដាបបណវណីភាគណរច្ើនណផ្កត តសំ្ខាន់ណលើអនកជំន្មន់ណរកាយ ណដ្ឋយណស្នើសំុ្ឱ្យដច្ករំដលកណរឿងរា៉ា វរបស់្ពួកណគ ជារួយយុវជន

ឱ្យបានណរច្ើនារដដលអាច្ណធវើណៅបាន ណដើរបលីាតរតដ្ឋងការពិត និងពរងឹងការ្សះ្ា។ រកុរ និងសំ្ណណើភាគណរច្ើនបាន

អំពាវន្មវឱ្យ អ.វ.ត.ក ណលើកករពស់្ការ្សពវ្ ាយព័ត៌មាន និងយុទធសាស្រស្តទំន្មក់ទំនងសាធារណជនឱ្យបានណលឿន 

ណដ្ឋយគូស្បញ្ហជ ក់ថាកនុងរយៈណពលបីឆ្ន ំចុ្ងណរកាយណនះមានស្ភាពណស្ៃៀរសាៃ ត់ជាណហតុន្មឱំ្យជនរងណររះ និងអនករស់្រាន

មានជីវិត មានការខកចិ្តត និងរិនស្បាយចិ្តត។ ណដើរបណត ឹងរដបបបណវណីជាណរច្ើនបានអំពាវន្មវឱ្យមានការពិណររះ

ណោបល់ជាណទៀងទត់ ណដើរបីបនតហួស្ពីរកបខណឌ សិ្កាេ សាលា ណហើយនឹងកិច្ចរបជុំរបចំរតីមាស្កនុងកររិតអនកចូ្លរួរ

តិច្ ណដើរបីជដជកអំពីបញ្ហា បណច្ចកណទស្ ឬរបធានបទជាក់លាក់។ 

ណរៅពីបុគគលទងំឡាយដដលរងទុកេណវទន្មណដ្ឋយផ្កា ល់ណរការការរគប់រគងរបស់្របបដខមររកហរ រិនថាជា

រនុស្សណពញវ័យ ឬ កុមារ សំ្ណណើដ្ឋក់ជូនស្ហណៅរកររបាយការណ៍ ដដលបានដច្ករំដលក និងបណងកើតណ ើងណៅកនុងណពល

សិ្កាេ សាលាស្តីពីជនរងណររះ ណហើយដ្ឋក់ជូនន្មណពលណរកាយរក សុ្ទធដតបានបងាា ញច្ាស់្ ថា ទិដាភាពថ្នជនរងណររះ
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អនតរជំន្មន ់ រតូវណ ល្ើយតបឱ្យបានណពញណលញ ណដើរបីស្ណររច្ណរលណៅស្ររស្បណៅនឹងដំណាក់កាលថ្នស្ករមភាពដដល

ណៅណស្ស្ស្ល់ទក់ទងនឹងជនរងណររះ។ 

ទិដាភាពអនតរជំន្មន់ទងំណនះរួរមានរបួស្្លូវច្ិតត ដដលបនតប ះពាល់ដល់រគួសារ និងពលរដាករពជុាកនុងរងវង់

របមាណ ៧០% ណធៀបនឹងរបជាជនណកើតណរកាយរបបដខមររកហរ។ ចំ្ណចុ្ណនះមានការទទួលសាគ ល់ជារួរណៅកនុង 

សិ្កាេ សាលាថាមានសារស្ំខាន់បំ្ុត ណហើយក៏គូស្បានបញ្ហជ ក់ថាជាការងារអាទិភាពស្រមាប់ដំណាក់កាលដដលណៅ 

ណស្ស្ស្ល់។ ដូច្បានបញ្ហជ ក់ណៅកនុងសុ្នារកថាគនលឹះ រកុរទងំអស់្រតូវទទួលបានអតារបណោជន៍ពីករមវិធីដបបណនះ ណហើយ

ការដស្វងរកការពិត ការ្សះ្ា និងស្ករមភាពដដលពាក់ព័នធរតូវ “ណធវើរូលដ្ឋា នីយករម” ណដើរបីឱ្យមានរបសិ្ទធភាព។ 

សំ្ណណើ និងសំ្ណូរពរ ក៏ដូច្ជារបាយការណ៍របស់្ស្ហណៅរកររបាយការណ៍កាលពីដខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ក៏បានអំពាវន្មវ

ជារួរឱ្យមានណរបើរបាស់្ វិធីសាស្រស្ត “ណជៀស្វាងការបងកការឈឺចប់” និងណដើរបីធាន្មថាករមវិធីណៅកនុងដំណាក់កាលដដល

ណៅណស្ស្ស្ល់រិនន្មឱំ្យមានការប ះទងគិច្្លូវច្ិតតជនរងណររះ និងអនករស់្រានមានជីវិត ជាថ្មីរតងណទៀត។ វាគមិន យឹរ  

សុ្ធារី បានណលើកឧទហរណ៍អំពីការឈឺចបអ់ាច្ណកើតមានណ ើង វិញណៅណពលដដលជនរងណររះថ្នអំណពើហិងា្លូវណភទ 

និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ណដ្ឋយបងេំ បានណលើកទឹកចិ្តតឱ្យណរៀបរាបអំពីអវីដដលពួកណគបានរងទុកេឈឺចប់ ណដើរបីជាវិធី “ពាបាល

របួស្្លូវច្ិតត” ប ុដនតលទធ្លទទួលបានគឺការមាក់ងាយណៅវិញ។ ដូច្ណលាករសី្បានណលើកណ ើង អនកទងំណនះរតូវទទួល

បាន “ឱ្កាស្របកបណដ្ឋយសុ្វតាិភាពណដើរបីដថ្លង” ណហើយឱ្កាស្ណនះអាច្ណកើតណ ើងណៅបានបានលុះរាដតអនកចូ្លរួរ

ជដជក ដដលមានជំន្មញ និងបទពិណសាធន៍ចំបាច់្ បានបំណពញបុណរលកេខណឌ  និងមានការណរតៀរលកេណៈជាណរស្ច្ ណទើប

អាច្ធាន្មសុ្វតាិភាពដបបណនះ។ 

អនកចូ្លរួរ និងសំ្ណណើជាណរច្ើនក៏បានស្ងកត់ធៃន់ណលើតររូវការណរៀបចំ្ករមវិធីទក់ទងនឹងជនរងណររះណៅារ

ស្ហគរន៍រូលដ្ឋា នណដ្ឋយផ្កា ល់។ ចំ្ណចុ្ណនះរបដហលភាគណរច្ើនណលើកណ ើងជាញឹកញប់បំ្ុតណដ្ឋយអំពាវន្មវកនុង

ទររង់ជាការសាងស្ង់ស្តបូ ដដលណយើងរិនគួរយល់ថារតឹរជាការច្ង់បាន “អររស្តបូ” ណន្មះណទ ប ុដនតជាទីាំងកណាត ល 

អាច្ថាជារជឈរណឌ លណៅជិតស្ហគរន ៍ អាច្ឱ្យស្ហគរន៍មានការពិភាកា ការដស្វងរកការពិត និងការច្ងចំ  

“តទល់រុខរន ” ជាជាងការណរៀបចំ្ណៅទីាំងដដលពួកណគរិនសូ្វសុាណំៅរាជធានីភនំណពញ។ ណយើងរតូវបញ្ហជ ក់ឱ្យច្ាស់្ថា 

រាល់រកុរការងារណៅកនុងសិ្កាេ សាលា រាល់ណស្ច្កតីដថ្លងការណ៍របស់្ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី និងណរធាវីរបស់្ពួកណគកនុង

ន្មរជាអនកតំណាង ណហើយរាល់សំ្ណណើ ចប់ាំងពីណវទិកា VSS កាលពីថ្ថ្ៃទី១៣ ឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ បានអំពាវន្មវឱ្យ

មានការសាងស្ង់ស្តបូ និងទីាងំរំលឹកការច្ងចំណៅាររូលដ្ឋា នទូទងំរបណទស្។ ចំ្ណចុ្ណនះណស្ាើរដតមានការឯកភាព

ជាឯកច្ឆនា ណហើយសំ្ខាន់ណន្មះគឺគួរណយើងទទួលយក និងណ ល្ើយតបឱ្យបាន។ 

ដូច្ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី បានណលើកណ ើងោ ងរសួ្ច្រសាវអំពីបទពិណសាធន៍ផ្កា ល់ខលួនរបស់្ពួកណគណៅកនុង 

សិ្កាេ សាលាណន្មះ ភាពជាមាច ស់្ជាណៅារទីាងំរូលដ្ឋា នពិតជាមានសារស្ំខាន់ណាស់្ របសិ្នណបើណយើងច្ង់ឱ្យករមវិធី

ទងំណនះទទួលបានណជាគជ័យ។ ភាពជាមាច ស់្ ដូច្បានគូស្បញ្ហជ ក់ច្ាស់្ គឺណលច្ណច្ញពីការស្ដរតងរតិរបស់្ពួកណគ និង
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រួរទងំការដ្ឋក់បញ្ចូលពួកណគជាថ្ដគូណៅកនុងដំណណើរការណនះ។ រណបៀបដំណណើរការដបបណនះ ក៏ជាកាត សំ្ខាន់រួយណដើរបី

ស្ណររច្បានចី្រភាព្ងដដរ។ ការណធវើរូលដ្ឋា នីយករមរិនគួរណធវើារគំរូ “រួយរតូវរគប់សាា នភាព” ណន្មះណទ ប ុដនតរតូវណធវើ

ោ ងណាណ ល្ើយតបណៅារតររូវការ និងលទធភាពថ្នបរិការណ៍នីរួយៗ។ 

ធាតុ្សរំួយណទៀតថ្នចី្រភាព គឺការរួរបញ្ចូលការបណងកើតករមវិធី និងការកសាងរកបខណឌ កិច្ចស្ហការ។ ការណធវើ

ស្មាហរណករមដបបណនះអាច្ារពីររូបភាព៖ ទីរួយ ចំបាច់្រតូវរួរបញ្ចូលករមវិធីរស្ណដៀងរន  ឬ ពាក់ព័នធកនុងចំ្ណណារ 

CSOs និងសាា ប័នដដលកំពុងណធវើការណលើបញ្ហា  និងរបធានបទ ឬ ករមវិធីពាក់ព័នធរួច្ណហើយ ណដើរបីររំទដល់កិច្ចស្ហការ 

និងណជៀស្វាងការណធវើការជាន់រន  ឬ ដដដលណលើគណរមាងទំងណនះ។ ទីពីរគឺជាការណធវើស្មាហរណករមជារួយសាា ប័នរដា ឬ 

ករមវិធីពាក់ព័នធ ដដលអាច្ណផ្កត តយកចិ្តតទុកដ្ឋក់របកបណដ្ឋយចី្រភាពណលើបញ្ហា ទងំណនះកនុងរយៈណពលដវង។ គួរកត់

សំ្រល់្ងដដរថា កនុងករណីខលះ ស្មាហរណករមអាច្រួរបញ្ចូលការកសាងទំន្មក់ទំនងកិច្ចស្ហការជារួយសាា ប័ន

អនតរជាតិ ណរៅដតជារួយសាា ប័ន RGC ប ុដនតអវីៗអារស័្យណលើសាា នភាព ឬ របធានបទពាក់ព័នធ។ 

ណដ្ឋយសារធនធានថ្វិកាមានកំណត់ស្រមាប់ស្ករមភាពដដលណៅណស្ស្ស្ល់ និងរហិច្ឆិាថ្ន វិសាលភាព

ការងារ ដដលបានបងាា ញណៅកនុងបទបងាា ញថ្នសិ្កាេ សាលា និងសំ្ណណើសំុ្មានលកេណៈធំណធង ការរបកួតរបដជងកនុង

ចំ្ណណារភាគីពាក់ព័នធ នឹងជះឥទធិពលអវិជជមានណលើឱ្កាស្រួរ ណហើយទំនងជាអាច្ន្មឱំ្យ ករមវិធីទងំណនះ ណធវើដ្ឋច់្ណដ្ឋយ

ដ កជាដំុ ទីបំ្ុតណធវើឱ្យខូច្ដល់ចី្រភាពកនុងរយៈណពលយូរ។ ដូច្បានបញ្ហជ ក់ណដ្ឋយរកុរទ៧ី ណៅកនុងវគគណពញអងគ ចំ្ណចុ្

ដដលជារបណោជន៍ស្រមាប់ភាគីពាក់ព័នធទងំអស់្ ក៏ដូច្ជារបជាជន ដដលនឹងទទួលណស្វា គឺណធវើោ ងណាយកចំ្ណណះដឹង 

បទពិណសាធន ៍និងធនធានណៅកនុងគំនិត្តួច្ណ្តើរណធវើជាចំ្ណចុ្ខាល ងំស្រមាប់ភាគីចូ្លរួរទងំអស់្។ ពួកណគបានអំពាវន្មវឱ្យ

មានការបណងកើតណវទិកាកិច្ចស្ហការ ណដ្ឋយរតូវរួរបញ្ចូលស្ងគរសីុ្វិល និងសាា ប័នរដា ណដើរបណីលើកករពស់្ចី្រភាពរយៈណពល

ដវង។ 

បញ្ហា ទូណៅរួយណទៀតដដលបានណលើកណ ើង គឺរណបៀបណដ្ឋះរសាយសាា នភាពដដលណកើតណ ើងណៅារស្ហគរន៍ជា

ណរច្ើន ដដលជនរងណររះ និងជនណលមើស្អាច្រស់្ណៅជារួយរន  ប ុដនត ដូច្រកុរទី៨ បានណលើកណ ើង រិនអាច្ឱ្យមានភាព

សុ្ខដុរជារួយរន ។ ចំ្ណចុ្ណនះជាការពិតណាស់្ទក់ទងនឹងរបធានបទថ្នការណធវើរូលដ្ឋា នីយករមដូច្បានណរៀបរាប់ខាង

ណលើ ប ុដនតក៏ណលើកណ ើងបញ្ហា កាន់ដតសីុ្ជណរៅអំពីវិធីណាខលះដដលអាច្ស្ណររច្បានលអបំ្ុត។ របធានអងគភាព VSS គឺ

ណលាក ហងស វណណ ៈ ណស្នើថា ការអប់រំអាច្ណផ្កត តណលើការបណងកើតអតតស្ញ្ហញ ណដខមរណរកាយរបបដខមររកហរ ដដលករណីណនះ

អាច្ជួយណលើកករពស់្ភាពសុ្ខដុរររន្ម និងទប់សាក ត់ការណកើតណ ើងថ្នអំណពើហិងា។ ចំ្ណចុ្ណនះរស្បនឹងការសិ្កា 

វបបធរ ៌និងអតតស្ញ្ហញ ណវិជជមាន ដដល ASRIC បានអំពាវន្មវណៅកនុងសំ្ណណើដដលស្ហគរន៍ណរៅរបណទស្បានណធវើណ ើង

ន្មណពលកនលងរក។ 

តររូវការបានបងាា ញទូណៅបំ្ុតណដ្ឋយរកុរណៅកនុងសិ្កាេ សាលា ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី និងសំ្ណណើជាណរច្ើន 

ដដលអាច្ជាភាពចំបាច់្បំ្ុតណន្មះគឺការដថ្ទជំនរងណររះចស់្ៗ ដដលកាន់ដតរតូវការខាល ងំណ ើងជាណរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 



REPORT ON THE ECCC WORKSHOP ON VICTIMS       9 

តររូវការណនះបានបញ្ហជ ក់ោ ងខាល ងំណដ្ឋយរកុរណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី ណៅកនុងណស្ច្កតីដថ្លងបញ្ចប់កនុងសិ្កាេ សាលា ណដ្ឋយ

ពួកណគបានអំពាវន្មវឱ្យមានការបណងកើតស្មាគរស្រមាប់ជនរងណររះចស់្ៗណរការកិច្ចស្ហការរន ជារួយថ្ដគូណដើរបីដ្ឋក់

ណច្ញករមវិធី ឈានណៅបណងកើតរជឈរណឌ លរនុស្សចស់្ណៅារស្ហគរន៍រួយៗ ណដ្ឋយបញ្ចូលវតតអារារណៅាររូល

ដ្ឋា ន ឱ្យណដើរតួន្មទីដ៏សំ្ខានណ់នះ និងរួរបញ្ចូលជនរងណររះ ដដលរិនរតូវបានទទួលសាគ ល់ណដ្ឋយផ្កា ល់ ឬ ចូ្លរួរណដ្ឋយ

ផ្កា ល់ណៅ អ.វ.ត.ក ណហើយនឹង្តល់ការដថ្ទសុំ្ខភាព រពរទងំបងកលទធភាពណ្ារចំ្ណណះដឹង និងអប់រំយុវជនជំន្មន់

ណរកាយដដលរិនណជឿណរឿងរា៉ា វអំពីដខមររកហរដដលពួកណគបានឮន្មណពលកនលងរក។ 

ជាចុ្ងណរកាយ ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី កនុងន្មររកុរ និងបុគគល មានឥទធិពលណរច្ើន។ ពួកណគទទួលបានការណររព 

និងណកាតស្រណស្ើរោ ងទូលំទូលាយ ណហើយណរលជំហរដ៏ រងងមំាកនុងការស្ដរតងរតិ និងដច្ករំដលកការពិតអំពីទុកេលំបាក

របស់្ពួកណគ បាន្តល់ឱ្យពួកណគនូវអំណាច្្លូវច្ិតត និងការបញ្ចុះបញ្ចូលោ ងធំណធងស្រមាប់ពួកណគ។ ករណីណនះគួរដតរតូវ

ចត់ទុកជាធនធានដ៏សំ្ខាន់ណដើរបីបនត និងរទរទង់ស្ហគរន៍ និងការងារជនរងណររះរបស់្សាលាកតី។ ណដើរបណត ឹង 

រដាបបណវណីណៅកនុងរកុរទ២ី ណស្នើថា ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណីគួរអាច្ណស្នើសំុ្ការរំរទឱ្យមានករមវិធីជាក់លាក់ពីអភិបាល

ណខតតណៅថាន ក់ណរការជាតិ។ អងគការ ឬ ស្មាគរតស្ ូរតិជនរងណររះជាក់លាក ់ អាច្តស្ ូរតិឱ្យបានខាល ងំកាល  ទរទរ

តររូវការរបស់្ជនរងណររះកនុងរទង់រទយធំ និងរយៈណពលដវង។  

លទធភាពណនះទទួលបានការររំទណៅកនុងសិ្កាេ សាលា និងណៅកនុងការពិណររះណោបល់ន្មណពលណរកាយរក ណដ្ឋយ

សំ្ណណើលរអិតរួយចំ្នួនណស្នើសំុ្ឱ្យ VSS របស់្ អ.វ.ត.ក ដរបកាល យណៅជាសាា ប័នតស្ ូរតិស្រមាប់ជនរងណររះអចិ្ថ្ស្រនតយ៍។ 

សាា ប័នណនះអាច្រតូវបានចត់ទុកជាសាា ប័នតស្ ូរតិសាធារណៈ ឬ ការិោល័យរបជាពលរដា ណធវើការតំណាងជនរងណររះ

ណៅរគប់វិស័្យសាធារណៈ និងឯកជន។ សាា ប័នណនះនឹងរតូវមាន ឯករាជយភាពដ្នកនណោបាយ ក៏ប ុដនតរតូវទទួលសាគ ល់ 

និងអាច្ទទួលថ្វិកាពី RGC ។ រូលនិធិបដនារ អាច្ទទួលបានាររយៈការថ្រអងាគ ស្ថ្វិកាពីស្បបុរស្ជនកនុងរសុ្ក និង

អនតរជាតិ ក៏ដូច្ជាការ្តល់រូលនិធិពីមាច ស់្ជំនួយអនតរជាតិណៅកនុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់្ខលួន។ ណដើរបីឱ្យការផ្កល ស់្បតរូ

ណនះអាច្ណធវើណៅបាន អងគភាព VSS រតូវការធនធានកាន់ដតណរច្ើនជាងណនះណៅណពលណនះ រួរទងំបុគគលិកមានធនធានណពញ

ណលញ និងណបស្កករម និងវិសាលភាពការងារ ដដលរតូវណធវើបច្ចបុបននភាព។ រយៈណពលដដលណៅណស្ស្ស្ល់គួរដតរតូវបាន

ណរបើរបាស់្ណដើរបជីារូលដ្ឋា នរគឹះស្រមាប់សាា ប័នតស្ ូរតិជនរងណររះអចិ្ថ្ស្រនតយ៍ណនះ ដដលនឹងបនតដំណណើរការ ឯករាជយពី  

អ.វ.ត.ក បន្មា ប់ពីដំណាក់កាលដដលណៅណស្ស្ស្ល់បានបញ្ចប់។ 

ណរកាយពីទស្សនៈទងំណនះបានរបរូលរួច្ណហើយ និងណរកាយទទួលបានឱ្កាស្ស្រមាប់បនតការពិណររះណោបល់

ណដើរបអីភិវឌ្ឍករមវិធីពាក់ព័នធ អវីដដលរិនទន់ច្ាស់្ណៅណ ើយគឺដ្នការថ្វិកា និងការចត់ដច្ង ស្ករមភាព និងករមវិធី

មានតថ្រលន្មន្មដដលបានណស្នើណ ើងណៅកនុងទំព័រទងំឡាយ ដដលស្ណងេបអំពីសិ្កាេ សាលា និងសំ្ណណើសំុ្ ណៅរុន និងណរកាយ

រពឹតតិការណ៍ណន្មះ។ សំ្ណ ងរបស់្ជនរងណររះ និងភាគីពាក់ព័នធគួររួរបញ្ចូលណៅកនុងការពិភាកាដបបណនះ។ អ.វ.ត.ក គួរ

មានភាពច្ាស់្លាស់្ និងមានតមាល ភាពអំពីដ្នការរបស់្ខលួន។ ដូច្បានបញ្ហជ ក់ណៅកនុងរបាយការណ៍ណនះ យ ើងរិន
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យ្រើ្ាស់ វិធីសាស្រស្ត “កម្មវិធីរួយ្រូវ្ររ់ស្ថា នភាព” ចំយ ោះការ្តល់រូលនិធិ និងរគប់រគងករមវិធី ឬគណរមាងដដលបាន

ណស្នើណ ើងណន្មះណទ ណហើយរ្ម្ូដ៏លអបំ្ុតនឹងរតូវកំណត់ស្រមាប់ករមវិធីនីរួយៗយោ ឡែកៗពីគ្នា ។ យៅកាុងការអនុវតត

ការងារយរៀរចំ និងសាា ប័ន ជនរងណររះ និងណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី មាច ស់្ជំនួយពីខាងណរៅ RGC និង អ.វ.ត.ក ខលួនឯង

គួរពិចរណាណដ្ឋយណបើកចំ្ហនូវរណធាបាយដ៏លអបំ្ុត ណដើរបីបណររើណស្ច្កតីរតូវការរបស់្ជនរងណររះ។ តមាល ភាព និង

គណណនយយភាពគួរបណងកើតណ ើងណៅកនុងដំណណើរការណនះ។ 

រុនណពលការរបកាស្សាលដីកាស្ថា ពរកនុងសំ្ណុំណរឿង ០០២/០២ និងការបញ្ចប់ដំណាក់កាលតុលាការយៅ  

អ.វ.ត.ក សំ្ខាន់រំផុរយ ោះរឺ អ.វ.ត.ក រួរចប់ណ្តើរកំណរ់សកម្មភាព និងណរៀបចំ្ករមវិធីតាម្លំោរ់លំយោ ដដលបាន

ពិភាកាណៅកាុងរា ការណ៍ណនះ និងយៅកាុងឯកស្ថរណ្សងណទៀត។ អ.វ.ត.ក និងមាច ស់្ជំនួយរតូវដតពិនិតយណរើលថាណតើ

ករមវិធីណាខលះដដលណរតៀររួច្ជាណរស្ច្អាចអនុវតតភាល រៗ ណហើយករមវិធីណាខលះយ ៀរដដលរតូវការណពលរសាវរជាវបនត ឬ 

យរៀរចំដ្នការ។ ករមវិធីជាណរច្ើនដដលបានបងាា ញណៅកនុងសិ្កាេ សាលា និងណៅកនុងសំយណើបដនារ រួរមានដំណាក់កាល

សាកលបងដដលអាច្ចប់ណ្តើរភាល រៗណៅណពលដំណាក់កាលណៅយសសស្ល់ចប់ណ្តើរ យ លរឺ ណៅណដើរឆ្ន ំ២០២៣ 

ណហើយរ ា រ់ម្ក កម្មវិធីទំងយនោះបំណងពរងីកវវិស្ថលភាពណៅជាករមវិធីស្កាត នុពលទូទងំរបណទស្ស្រមាប់ឆ្ន ំទីពីរ និង

ទីបី ថ្នដំណាក់កាលដដលណៅយសសស្ល់។ ណយើងណលើកទឹកចិ្តតឱ្យមាច ស់្ជំនួយជាតិ ឬ អនតរជាតិសកាា នុពល ដដលរិនអាច្

ពិនិតយណរើលរបាយការណ៍ណនះឱ្យបានណពញណលញយៅយែើ  សូម្ពិនិតយឱ្យបានដិតដល់នូវសំ្ណណើលរអិតយៅកនុងឧបស្រព័នធទី 

VI និងទី VII។ តររូវការបន្មា ន់ជាក់លាក់ចំ្នួនពីរ ដដលបានយលចណ ើងកាុងយពលសិ្កាេ សាលា និងណៅកនុងសំយណើឡដល

ានោក់រុន និងណរកាយរពឹតតិការណ៍ យ ើ ដដលអាចប ះពាល់ដល់ករមវិធីណ្សងណទៀត ក៏រតូវគូស្បញ្ហជ ក់ និងរតូវយ ល្ើ ររ

ភាល រៗ្ងដដរ។  

រ្មូ្វការទីរួយ អ.វ.ត.ក ាររយៈ VSS និង CPLCLs រតូវដតណធវើយុទធន្មការ្ររ់្រុងយ្ជា រួយ ណដើរបីារ

ដ្ឋនរាល់ណដើរបណត ឹងរដាបបណវណីនីរួយៗ ដដលរតូវបានទទួលសាគ ល់កនុងសំ្ណុំណរឿង ០០១ និង០០២ និងអនកដដលបាន 

អនុវតតកនុងសំ្ណុំណរឿង ០០៣, ០០៤, ០០៤/០១, និង ០០៤/០២។ ស្ថា រ័ន និងអងគភាពទងំយនោះ រតូវដឹងអំពីលទធ្ល

ស្រមាប់ដំណណើរការនីតិវិធីទំងណន្មះ និងគណរមាងសំ្ណងដដលបានណធវើណ ើងរហូតរកដល់ណពលណនះ ណហើយរតូវមានឱ្កាស្

ណធវើការស្ណររច្ចិ្តតអំពីព័ត៌មានឯកជនរបស់្ខ្លួន ឡដលនឹង្រូវយធវើចំណារ់ ថាន ក់ណ ើងវិញជាចុ្ងណរកា យលើឯកសារសំ្ណុំ

ណរឿង។ ការងារទងំយនោះរិនដរនជាកិច្ចការតូច្ាច្យ ោះណទ ណហើយគួរចប់ណ្តើរភាល រៗ ជាជាងរង់ចំឱ្យដំណាក់កាលដដល

ណៅយសសស្ល់ចារ់យផាើម្ជាម្ុនសិន។ ការងារដូចគ្នា រឺការរិររូរការងារទក់ ងនឹងមាា ស់រណា ឹង។ ការច្ងរកងព័ត៌មាន

ជនរងណររះទងំអស់្គួរចប់ណ្តើរឱ្យណហើយ ណដ្ឋយសារណលខទូរស្័ពា ឬ អាស្យដ្ឋា នរបស់្អនកណៅរស់្រានមានជីវិតជា

ណរច្ើនអាចរតូវានបតរូរួចយៅយ ើ ។ របសិ្នណបើ VSS និង CPLCLs រតូវការធនធានបដនារណទៀតណដើរបីអនុវតតកិច្ចខិតខំ

របឹងដរបងណនះ ធនធានទងំណន្មះគួរដតរតូវបាន្តល់ជូន។ កិច្ចខិតខំរបឹងដរបងណនះចំបាច់្យធវើយែើងណដើរបីណររពសិ្ទធិរបស់្

ជនរងណររះដដលចូ្លរួរកនុងដំណណើរការនីតិវិធី ណហើយក៏ណដើរបីបងាា ញដល់ពួកណគថា ការចូ្លរួរ និងបទពិណសាធន៍របស់្
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ពួកណគរិនរតូវបានបំណភលច្ណចលណ ើយ។ ណនះគឺជាជំហានចំបាច់្រួយ រុនណពល អ.វ.ត.ក ពរងីកណបស្កករមរបស់្ខលួនណឆ្ព ះ

ណៅរកស្ករមភាព ឬ កិច្ចខិតខំរបឹងដរបងណផ្កត តសំខាន់ណលើជនរងណររះ សំយៅឡសវងរកការ្សះ្ា និងការពាបាល

ររួសផលូវចិរា។ ណនះក៏ជាដំណណើរការរួយដដលមានដត អ.វ.ត.ក - រិនដរនស្ថា រ័នខាងណរៅ យ លគឺ CSOs ពាក់ព័នធ - 

យ ោះយ ឡដលអាច្រគប់រគង និងអនុវតតបាន។ 

ទីពីរ ដំណាក់កាលយៅយសសសល់ដដលមានរបសិ្ទធភាព និងមានន័យជាងណនះ រឺ្រូវអនុវរាតាម្ទិននន័យ

យដើម្្គ្នអំពីការយល់ណ ើញរបស់្ អ.វ.ត.ក និងដំណណើរការយុតតិធរ៌អនតរកាលយៅករពជុា។ ទិននន័យណនះគួរដតកំណត់

ណរលណៅរិនរតឹរដតចំយ ោះជនរងណររះ អាករស់្រានមានជីវិត ឬណដើរបណត ឹងរដាបបណវណីប ុណណាណ ះយ ោះណទ ប ុដនតក៏ចំយ ោះ

យុវជន្ងដដរ។ ការសាា បស្ាង់រតិពីកាុងចំយណាម្របជាជនរិនបានណធវើណ ើងកនុងរយៈណពលជាណរច្ើនឆ្ន ំម្កយ ើ  ណហើយ

ទងំ អ.វ.ត.ក និងភាគីស្ងគរសីុ្វិលពាក់ព័នធអាចទទួលបានអតារបណោជន៍ពីទិននន័យជាណរច្ើនដដលអាចទញយចញពីការ

ស្ថា រសាង់ម្រិយនោះ។ កិច្ចខិតខំរបឹងដរបងដបបណនះក៏អាច្រតូវបានណរបើ្ាស់ណដើរបីសាកសួ្រសាធារណជនអំពីករម វិធី ឬ

ណរលការណ៍ដដលពួកណគច្ង់ណ ើញកនុងដំណាក់កាលដដលណៅយសសស្ល់។ 

កនុងណពលជារួយរន ណនះ ដំណណើរការពិណររះណោបល់ណបើកចំ្ហដដលមានការចូ្លរួរពីជនរងណររះ និងតំណាង

របស់្ពួកណគណលើសំ្ណណើ និងណលើសំ្ណួរអំពីការ្តល់រូលនិធិ និងការរគប់រគង នឹងពរងឹងករមវិធី និង  ួលាន “ការ ល់

្ពម្” ឡផាកនណោបាយ និងស្ងគរ។ ការស្ណររច្ចិ្តតយផេងណទៀតរតូវណធវើណ ើងរឡនាម្យ ៀរ យ លរឺ ណហតុ្លរយងកើរឱ្យ

មានសិ្កាេ សាលា រកុរការងារបណច្ចកណទស្ ឬ ការពិណររះណោបល់បដនារ។ យៅទីបំ្ុត វាអារស័្យណលើស្ងគរសីុ្ វិល ឬ 

តួអងគរដាកនុងការកំណត់ថាណតើខ្លួនច្ង់ណធវើអវី និងរណបៀបដដលខ្លួននឹងអនុវរាការងារទងំយនោះ។ ការរួរ្ររុំរួម្ ដដល 

្តួច្ណ្តើរណដ្ឋយ អ.វ.ត.ក និងណផ្កត តណលើទស្សនៈរបស់្ជនរងណររះ នឹងរួ ជា្រយោរន៍ដល់អងគការទងំអស់្ណនះបាន

របណស្ើរជាងម្ុន ជំរុញឱ្យមានកិច្ចស្ហការជាជាងការរបកួតរបដជង និងណរៀបចំ្រច្ន្មស្រព័នធដំណាក់កាលយសសសល់

ររស់ អ.វ.រ.ក រយៈណពលបីឆ្ន ំរបកបណដ្ឋយណជាគជ័យ និងឡផលផ្កក ។  

អវដីដលបានណលច្ណ ើងកនុងរយៈណពលប ុន្មម នដខកនលងរកណនះ  ក់ព័នធបទពិណសាធន៍ថ្នការចូ្លរួរពីភាគីពាក់ព័នធ 

យលើស្ករមភាពទកទ់ងនឹងជនរងណររះ គឺល ធភាពដ៏វវិយសសវិស្ថលយលើការងារកសាងណករ តិ៍ដំដណលរបស់្ អ.វ.ត.ក។ 

ណៅណពលដដលតុលាការឈានចូ្លដំណាក់កាលដដលណៅណស្ស្ស្ល់ ដំណាក់កាលយនោះរឺជាឱ្កាស្របរូលកមាល ំង ការ 

ណបតជាញ ចិ្តត និងជំន្មញ ដដលានឡសាងយចញណៅកនុងដំណណើរការដដលយកើរយចញពីការអំពាវន្មវរបស់្ស យៅ្កម្

រា ការណ៍ឱ្យោក់សំ្ណណើសំុរូនអងគសិ្កាេ សាលា។ សំយណើសំុឡដលានោក់រូនស យៅ្កម្រា ការណ៍ គំនិត្តួច្

ណ្តើរដដលបានពិភាកាណៅកនុងសិ្កាេ សាលា និងសំ្ណណើ សំណូម្ពរដដលបណងកើតណ ើងកនុងអំ ុងណពល និង យពលយ្កា 

ម្ក ជារួម្ានរងាា ញឱ្យយ ើញល ធផលថ្នការចូ្លរួរររស់ស្ងគរសីុ្វិលជារួយតុលាការ និងសាា ប័នរដឋ កាុងរ ៈយពល 

១៦ឆ្ា ំកនលងម្កយនោះ។ យៅយពល ល្ះុបញ្ហច ងំពីអវីដដលណយើងបានសិកា និងស្ណងកតយ ើញ  យពលកនលងម្ក ណធវើឱ្យណយើង

 ល់ចាស់អំពីអវីដដលអាច្ស្ណររច្បាន របសិ្នណបើបទពិណសាធន៍ដ៏ស្របូរដបបណនះអាច្រតូវបានដកពិយស្ថធន៍្រករ
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យោ របសិ្ទធភាព ណដើរបយី ល្ើ ររយៅតាម្តររូវការ ណរលណៅ និងរបធានបទសំ្ខាន់ៗដដលបានកំណត់ណៅកនុង 

សិ្កាេ សាលា។ បញ្ហា របឈរគឺណធវើដូច្ណរតច្ណដើរបីឱ្យស្កាា នុពលទងំណនះយលចណច្ញជាដ្លផ្កក ។ សិ្កាេ សាលាណនះររន់ដតជា

ដំណាក់ការចប់ណ្តើរម្ួ ឡរប ុណណាណ ះ ប ុដនតណដ្ឋយសារដតការចូ្លរួរោ ងផុសផុល និងសាម រតីថ្នកិច្ចស្ហការឡសាង

ណច្ញតាម្រ ៈអនកចូ្លរួរ វាបាន្តល់នូវពនលឺននកាីសងឃឹម្ណឆ្ព ះណៅរុខ ដដលអាច្បញ្ចូលដំណាក់កាលណៅណស្ស្ស្ល់

ជារួយនឹងករមវិធី   ជារបណោជន៍ដល់ស្ងគរករពជុាស្មារ់រនាដំយណើរយៅម្ុខ្។ ចំណចុណនះជាតំណាងនូវណករ តិ៍

ដំដណលដ៏យូរអដងវង និងមានតថ្រលចំយ ោះការងារទងំអស់្ដដល អ.វ.ត.ក ស្ណររច្បានណៅកនុងករមវិធី្សពវ្ ាយយៅ

តាម្ស្ហគរន៍ដដលទទួលបានណជាគជ័យខពស់្ និងមានការចូ្លរួរជារួយណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី។ ណនះជាឱ្កាស្ម្ួ 

ដដលរិនគួរយម្ើលរំលង។ 

ដូច្បានបញ្ហជ ក់ណៅកនុងរបាយការណ៍ណនះ សំ្ណ ងរបស់្ជនរងណររះ និងណដើរបណត ឹងរដាបបណវណីរតូវយដើររួ  ី

សាូលកនុងការកំំណរ់រូររាង និងអនុវតតករមវិធីទក់ទងនឹងជនរងណររះដូចបានពិភាកាខាងណលើ។ ណដ្ឋយទទួលបានឱ្កាស្

ណដើរបចូី្លរួរ្រករយោ អតាន័យណៅកនុងសិ្កាេ សាលា យដើម្រណា ឹងរដឋរបយវណីបានឡលលងជាឱឡា រិក និង្រកបយោ 

ថាម្ពលអំពីតររូវការរបស់្ស្ហគរន៍របស់្ពួកណគ។ ការសាត ប់សយម្លង និងការចូ្លរួររបស់្ពួកណគរិនរតឹរដតមាន 

សារៈសំ្ខាន់ប ុណណាណ ះណទ វាក៏ជារណធាបាយដ៏លអបំ្ុតម្ួ ណដើរបីធាន្មថា ករមវិធីរតូវបានបណងកើតាររ្មូ្វការរតឹររតូវ 

និងយ ល្ើ រររបកបណដ្ឋយរបសិ្ទធភាព។ ណៅចុ្ងបញ្ចប់ថ្នសិ្កាេ សាលាកាលពីដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០២២ ណដើរបណត ឹង 

រដាបបណវណី ណពរជ រសី្្ល បានឡលលងម្រិបិទកនុងន្មរណដើរបណត ឹងរដាបបណវណី ជនរងណររះ អាករស់រានមានរីវិរណ្សង 

ណទៀត។ ណលាករសី្បានពនយល់ថា របសិ្នណបើដំណាក់កាលយៅយសសសល់ររស់ អ.វ.ត.ក អនុវរា្ រករយោ របសិ្ទធភាព 

ណន្មះអនករស់្រានមានជីវិត “នឹងរួររួររន ដករ ល យចញពីរទូងរបស់្ពួកណគឡដលយរៀម្ ុករយៈណពល ៤០ឆ្ន ំម្កយ ើ ”។  

អ.វ.ត.ក RGC និងមាច ស់្ជំនួយអនតរជាតិ មាន សេនៈ ឧបករណ៍ ធនធាន និងបណាត ញណៅចំ្ណពាះរុខ ណដើរបីធាន្មថា

ដំណាក់កាលដដលណៅយសសស្ល់ណនះមានរបសិ្ទធភាពបំ្ុត ឈានយៅណលើកករពស់្ និងបណងកើតករមវិធីដដលបានពិភាកា

ណៅកនុងរបាយការណ៍ណនះ និងសំយណើសំុឡដលានោក់រូនភាា រ់យៅកាុងឧរសម្ព័នធ។ ណនះជាឱ្កាស្រួយឡដលយ ើងរួរ

ចារ់ កឱ្យជារ ់រំនួសម្ុខ្រនរងយ្គ្នោះ អនករស់្រានមានជីវិត និងរនុស្សជំន្មនណ់រកាយ។ 

ណយើងស្ងឃឹរថារបាយការណ៍ណនះ្តល់ជា្រ ីរបងាា ញ្លូវស្រមាប់ អ.វ.ត.ក កនុងដំណាក់កាលដដលណៅ 

ណស្ស្ស្ល់ និងជារកបខណឌ ជាក់ដស្តងស្រមាប់អនក្តល់រូលនិធិររំទដល់ការរនាកសាងស្រិទធិ្លកនលងរក ឈានយៅ

បណងកើតណករ តិ៍ដំដណលពិតរបាកដស្រមាប់ អ.វ.ត.ក ឡដលនឹងមានតថ្រលយូរអដងវងស្រមាប់ករពជុា។ 


