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២



៣៨

ដេ�វី�ី ដេ�វីហ្វឺឺ� (David Scheffer)
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល ឯកសាារ កមុ�ជាា
ជ្ឈី អាាយ �ិ�ត (GIZ)
ដេហ្វឺដេ�ន ចាាវី�ី (Helen Javis)
អង្គគកាារ កីកីរណុាា
សាាកលវីទិ្យាាលយ័ឡាាត្រូតបូ (La Trobe)
�ហ្វឺដេមធាាវីី នាំា�មខុ (ត�ណាាង្គ ដេ�ើម បណ្ឌឹ� ង្គ រ�ឋបបដេវីណ្ឌ)ី
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លតមកល់ ឯកសាារ ច្បាាប់
ម៉ាាា រី  វីលិមុ�ត (Marie Wilmet)
ណាាថាាន ដេជ្ឈ. ឆាាន (Nathan J. Chan)
រដីេត្រូ�� (REDRESS)
សាាកល វីទិ្យាាលយ័ ភូមូ�នទ ភូំ�ដេ�ញ
��ម  �រុយិ៉ាាា
អង្គគកាារ ច្បា�ត�ីង្គគម  អនរីវីបបធម៌
សាារមនទរី ឧត្រូក��ឋកមម ត្រូបលយ័�ជូ្ឈសាា�នទ៍្យាលួ ស្លែ�ែង្គ
អង្គគភាា�គាំា�ពាារ ជ្ឈន រង្គ ដេត្រូគាំា� (អ.វី.ត.ក)
អង្គគភាា�គាំា�ពាារ សាាកិី ន�ង្គ អកំ ជ្ឈ�នាំាញ (អ.វី.ត.ក)
អង្គគកាារនាំារដីេ�ើមប�ីនី�ភាា� (Women Peace Makers)
អង្គគកាារយវុី�នី�ភាា� (Youth for Peace)
អង្គគកាារកមមវីធិអីភូ�វីឌ្ឍឍនធ៍នធាានយវុីជ្ឈន (YRDP)

៣៣

ឧ�សម័ុន្ធធ ២
ការចូលរមួចំដែណ៍ក្សាជាគំនិ្ធតុ

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

៣



អាាណត្តិិ�ថ្មីី�នៃ�កាារងាារនៅ�ានៅ���ល់រ់ប�អ់ង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិាា�ញ្ញញ
ក្នុុ�ង្គត្តិលំាាកាារក្នុ�ុ�ជាា ផ្តលិ់ឱ់កាា�ពិ�នៅ���យួក្នុុ�ង្គកាារប�កិាារងាារដ៏ម៏ាា�
សាារៈ�ខំាា�អ់ពំិ�កាារទទលួ់សាគា ល់�់វូិកាារឈឺចឺាាបរ់ប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៃ�របប
ខ្មែ�រីម្រះក្នុហ� នៅដ៏ើ� �ីចូូល់រ�ួចំូខ្មែណក្នុដ៏៏មាា�សាារៈ�ខំាា�ដ់៏ល់ក់ាារផ្ត�ះផ្តាខ្មែដ៏ល់
ម្រះត្តិវូិបាា�ធាានាា បនាាា បព់ិ�បាា�ឆ្លលង្គកាាត្តិ�់�យ័កាាល់វិនិាា�ក្នុ�នីៅ�ះ ��ង្គ
នៅដ៏ើ�ី�បនៅង្គើើ�កាារចូង្គចាាំអពំិ�កាារឈឺចឺាាបខ់្មែដ៏ល់ពិំធំាលា បម់ាា�ក្នុុ�ង្គម្រះបវិត្តិិ�សាាម្រះ�ិ 
ជាាពិ�នៅ��ចូនំៅ�ាះ���ំ�ជំនំាា�ន់ៅម្រះកាាយពិ�របបខ្មែ�រីម្រះក្នុហ�។

អ�នំៅលាា�តាា�សាាីរត្តិ�នៅ�ះ កាាល់ពិ�ឆ្នាំាុ ំក្នុ�លង្គនៅ�ា នៅយើង្គ�ំ�បំាា�នៅ�ុើ�ំំ
ដ៏បំនូាាី �ពិ� �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណ�៍ិ�ពិ��ំ�ងាារនៅ�ានៅ���ល់�់ាក្នុព់ិ�័ធ
�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ គឺនឺៅលាាក្នុនៅ�ាម្រះក្នុ� យរូ ឧត្តិរិាា ��ង្គនៅលាាក្នុម្រះ��នៅ�ាម្រះក្នុ� 
Claudia FENZ។ កាាល់ពិ�ខ្មែ�ក្នុក្នុើដាា ឆ្នាំុាំ ២០២១ នៅយើង្គបាា�នៅ�ុើ�ំំ
អ�សំាា��ព៍ិ��ហនៅ�ាម្រះក្នុ�ទាំាំង្គពិ�ររបូ �ិ�ពិ�ល់ទធភាាពិនៃ�វិធិាា�កាារនាានាា
ខ្មែដ៏ល់��ម្រះ�ប ��ង្គម្រះបក្នុបនៅដាាយអត្តិថ�យ័ ចូនំៅ�ាះជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៃ�របប
ខ្មែ�រីម្រះក្នុហ�។ 

�ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណប៍ាា�ជំបួម្រះបជំំយំ៉ាាាង្គទលូ់ទំលូាាយ ��ង្គ
យ៉ាាាង្គ�ក្នុ�ជីាា�យួនៃដ៏គឺ�ូាក្នុព់ិ�័ធរប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅ�ាក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណើរកាារងាារ
រប�ព់ិកួ្នុ�ាត្តិ ់នៅហើយនៅយើង្គ�ំ��ំ�ូខ្មែថ្មីលង្គអណំរគឺណំយ៉ាាាង្គម្រះជាាល់នៅម្រះ�ាចូនំៅ�ាះ
ភាាគឺ�នាានាាខ្មែដ៏ល់បាា�ចូណំាាយនៅពិល់ខ្មែចូក្នុរខំ្មែល់ក្នុ�ត្តិ�នៅយ៉ាាបល់់ ��ង្គ�នំៅណើ
នាានាារប��់ល���ក្នុនៅយើង្គ�ំ�។ំ នៅយើង្គ�ំ�កំ្នុ�៏�ូខ្មែថ្មីលង្គអណំរគឺណំផ្តង្គខ្មែដ៏រចូនំៅ�ាះ
អ�សំាា��ន៍ាានាាខ្មែដ៏ល់�ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណ ៍បាា�ដាាក្នុប់ងាាាញ�ក្នុ
នៅយើង្គ�ំ�កំាាល់ពិ�ខ្មែ�ធ្នូុ� ឆ្នាំុាំ២០២១ ជាាទម្រះ�ង្គរ់បាាយកាារណផ៍្តលិ់ន់ៅយ៉ាាបល់់
ដាាក្នុក់្នុុ�ង្គនៅម្រះសាា��បំមំ្រះត្តិ។ 

អ�សំាា��ន៍ាានាានៅ�ាក្នុុ�ង្គរបាាយកាារណផ៍្តលិ់ន់ៅយ៉ាាបល់់ ��ង្គ�ត្តិ�
ម្រះត្តិឡបជ់ាាវិជិំជមាា�ជាានៅម្រះចូើ�ខ្មែដ៏ល់នៅយើង្គ�ំ�បំាា�ទទលួ់ ក្នុុ�ង្គអឡំ�ង្គនៅពិល់ម្រះបជំំំ
ពិ�នៅម្រះ�ាះនៅយ៉ាាបល់រ់ប��់ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណ ៍បាា�បនៅង្គើើ�កាារតាាងំ្គចូ�ត្តិិ
រប�ន់ៅយើង្គ ក្នុុ�ង្គកាារក្នុណំត្តិជ់ាាវិធិ្នូ���ម្រះ�ប�យួនៅឆ្នាំុាះនៅ�ា��ំរ�ួ�ុា នៅដាាយ
ម្រះត្តិវូិយក្នុនៅ�ចូក្នុិ�នៃថ្មីលថ្មីុ�ររប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៃ�របបខ្មែ�រីម្រះក្នុហ��ក្នុពិ�ចាារណាាជាា
កាារចូបំាាចូ។់ នៅយើង្គ�ំ�នំៅជំឿជាាក្នុថ់ាា តាា�រយៈនៅពិល់ជំបួទាំាក្នុទ់ង្គនៅដាាយផ្ទាាាល់់ 
��ង្គកាារនៅធ្នូើើ�នំៅយ៉ាាគឺ�ុា អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិាា�ញ្ញញអាាចូបនៅង្គើើត្តិបាា��វូិគឺ�ំ�ត្តិ
ផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នាានាាម្រះបក្នុបនៅដាាយអត្តិថ�យ័ ��ង្គចូ�រភាាពិ។ 

��កាាា សាាលាា�ិ�ពិ�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៅ�ាខ្មែ�ឧ�ភាា ឆុ្នាំា២ំ០២២ បងាាាញ�វូិ
ជំហំាា�ខ្មែបបបរយិ៉ាាប�័ខុ្មែថ្មី�នៅទៀត្តិ ក្នុុ�ង្គកាារនៅរៀបចូ�ំក្នុ�ភីាាពិផ្ត�ពិើផ្តាយរប�់ 
អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅ�ាក្នុុ�ង្គរយៈនៅពិល់ប�ឆ្នាំុាំ ដ៏បំងូ្គនៃ�អាាណត្តិិ�កាារងាារនៅ�ា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��។ នៅយើង្គ�ំ��ំ�ូជំរំញំយ៉ាាា ង្គខាលា ំង្គកាលា ឱយមាា�កាារចូលូ់រ�ួឱយបាា�កាា�ខ់្មែត្តិ
ទលូ់ទំលូាាយ នៅ�ាឯ��កាាា សាាលាា�ិ�ពិ�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ��ង្គកាារចូលូ់រ�ួជាា�យួ
ម្រះក្នុ�ំ��កាាា សាាលាា ខ្មែដ៏ល់ទទលួ់��ំម្រះត្តិវូិក្នុុ�ង្គកាារនៅរៀបចូមំ្រះពិតឹ្តិិ�កាារណន៍ៅ�ះ ��ង្គ
ផ្តលិ់ន់ៅយ៉ាាបល់ជ់ំ�ូកាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋបាាល់អពំិ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ���ម្រះ�ប ខ្មែដ៏ល់
ជាាល់ទធផ្តល់នៃ�កាារពិ�ភាាក្នុានៅ�ះ។ 

នៅយើង្គ�ំ�នំៅម្រះត្តិៀ��ល��ក្នុុ�ង្គកាារនៅរៀបចូ�ំវូិអើ�ខ្មែដ៏ល់នៅយើង្គ�ំ�រំពំិងឹ្គថាា �ងឹ្គកាលា យ
ជាាក្នុ�ចូចពិ�ភាាក្នុាម្រះបក្នុបនៅដាាយខ្មែផ្តលផ្ទាើា ខ្មែដ៏ល់អាាចូបនៅង្គើើត្តិបាា�ជាាគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�
ខ្មែដ៏ល់អាាចូអ�វំិត្តិបិាា�។ ដ៏ចូូខ្មែដ៏ល់�ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណប៍ាា�ខ្មែថ្មីលង្គថាា៖ 
ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់ថ្មីី�ដ៏គ៏ឺរួឱយចាាបអ់ាារ�ណីន៍ៅ�ាក្នុុ�ង្គម្រះបវិត្តិិ�សាាម្រះ�និៃ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ បាា�
ចាាបន់ៅផ្តិើ�នៅបើក្នុចូហំចាាបព់ិ�នៅពិល់នៅ�ះត្តិនៅ�ា។

ឯ.ឧ ក្រា�ញ់់ តូូនីី

ប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាលសី�ទ�

លោ�ក Knut 
ROSANDHAUG

អំនុ្ធប្រឹ�ធាន្ធរ�ឋបាល

៥



នៅយើង្គ��ូសាើា គឺ��ក៍ាារនៅបាាះពិ�ំផុ្តាយរបាាយកាារណរ៍ប�ន់ៅយើង្គ។ 

នៅយើង្គបាា�ទទលួ់យក្នុកាារងាារនៅ�ះ នៅដាាយសាារនៅយើង្គមាា�ជំនំៅ�ឿចូ�ត្តិិ
យ៉ាាាង្គ�តំ្តិមាាំថាា នៅពិល់នៅវិលាាបាា��ក្នុដ៏ល់ន់ៅហើយ ខ្មែដ៏ល់ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ា
នៅ���ល់រ់ប�ត់្តិលំាាកាារនៅ�ះ ��ង្គត្តិលំាាកាារអ�រិជាាត្តិ�នាានៅពិល់អនាាគឺត្តិ 
នៅ�ះម្រះ�ា�ខ់្មែត្តិជាាកាារចាាបន់ៅផ្តិើ�បានំៅណាះាះ។ 

នៅ�ានៅពិល់នៅយើង្គនៅរៀបចូំរបាាយកាារណន៍ៅ�ះ នៅយើង្គបាា�ទទលួ់កាារ
នៅល់ើក្នុទកឹ្នុចូ�ត្តិនិៅដាាយ�ត្តិ�ម្រះត្តិឡប់វិជិំជមាា�នាានាា។ របាាយកាារណន៍ៅ�ះខ្មែផ្តែក្នុ
នៅ�ានៅល់ើ�ត្តិ�នៅយ៉ាាបល់ន់ាានាា នៅ�ាក្នុុ�ង្គ�នំៅណើជាានៅម្រះចូើ�ខ្មែដ៏ល់បាា�ដាាក្នុ�់ក្នុ
នៅយើង្គ។ ចាាបត់ាាំង្គពិ�រយៈនៅពិល់ក្នុណំត្តិក់្នុុ�ង្គកាារដាាក្នុ�់នំៅណើនាានាាបាា�ក្នុ�លង្គ
ផ្តតំ្តិ មាា�នៃដ៏គឺ�ូាក្នុព់ិ�័ធនៅផ្ត�ង្គនៅទៀត្តិបាា�ទាំាក្នុទ់ង្គ�ក្នុនៅយើង្គ នៅដាាយបងាាា ញពិ�
នៅ�ាល់បណំង្គចូង្គច់ូលូ់រ�ួនៅ�ាក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណើរកាារនៅ�ះ។ នៅយើង្គបាា�ម្រះបាាបព់ិកួ្នុនៅគឺ
�វូិអើ�ខ្មែដ៏ល់នៅយើង្គ��ូបញ្ញជ� ក្នុន់ៅពិល់នៅ�ះម្រះត្តិង្គន់ៅ�ះនៅឡើង្គវិញិថាា៖ របាាយកាារណ៍
នៅ�ះម្រះ�ា�ខ់្មែត្តិជាាកាារចាាបន់ៅផ្តិើ�បានំៅណាះាះ។ 

នៅយើង្គបាា�ដ៏ងឹ្គថាា កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋបាាល់ក្នុពំិងំ្គបនៅង្គើើ���ា�ះនៅដាាយ
តាាក្នុខ់្មែត្តិង្គដ៏នំៅណើរកាារកាារងាាររប��់ល��នៅហើយ។ ឆ្នាំុា ំ២០២២ ជាានៅពិល់នៅវិលាា
អ�រិកាាល់។ នៅបើតាា�ម្រះក្នុប�ណ័ឌ គឺត្តិ�យតំ្តិ ិដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់អ់ាាចូ
ចាាបន់ៅផ្តិើ�ដ៏នំៅណើរកាារបាា� នៅ�ានៅពិល់ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�តាា�ផ្តល�វិត្តិលំាាកាារ
ម្រះត្តិវូិបាា�បញ្ញចប។់ មាា�កាារនៅម្រះ�ាង្គទកំ្នុថាា ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ត្តិលំាាកាារ�ងឹ្គអាាចូបញ្ញចប់
នៅ�ាដ៏ណំាាចូឆ់្នាំុាំ ២០២២។

នៅយើង្គមាា�នៅ�ចូកិ្នុ�រកី្នុរាាយខ្មែដ៏ល់បាា�ទទលួ់ពិត័្តិម៌ាា�ថាា ��កាាា សាាលាា
�យួ�ងឹ្គនៅម្រះ�ាង្គនៅរៀបចូនំៅ�ាខ្មែ�ឧ�ភាា ខ្មែដ៏ល់ជាាដ៏នំៅណើរកាារដ៏បំងូ្គដ៏�៏ខំាា��់យួ 
ក្នុុ�ង្គកាារនាាំយក្នុនៃដ៏គឺ�ូាក្នុព់ិ�័ធជាានៅម្រះចូើ��ក្នុម្រះបជំំរំ�ួ�ុា។

នៅយើង្គយល់ថ់ាា វិិធ្នូ�សាាម្រះ�និាានៅពិល់នៅនាាះ ក្នុដ៏៏ចូូជាា�ម្រះមាាបដ់៏នំៅណើរកាារ
ទាំាំង្គ�លូ់ខ្មែដ៏រ �ងឹ្គជំំរញំឱយមាា�កាារចូលូ់រ�ួខ្មែបបបរយិ៉ាាប�័ុ ��ង្គធាានាា
�វូិភាាពិជាាមាចា�រ់ប�ម់្រះបជាាជំ�ក្នុ�ុ�ជាា។ នៅយើង្គយល់ន់ៅ�ើញថាា ចូណំចុូ
ទាំាងំ្គនៅ�ះគឺ ឺបនំៅរល់ក្នុា�ណឌ នៅដ៏ើ�ី��នៅម្រះ�ចូឱយបាា��វូិនៅ�ាល់បណំង្គធ្នូនំៅ�ាក្នុុ�ង្គ
ដ៏នំៅណើរកាារទាំាងំ្គ�លូ់គឺ៖ឺ ចូ�រភាាពិនៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ� ខ្មែដ៏ល់ចាាបន់ៅផ្តិើ� នៅ�ាក្នុុ�ង្គ
ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់។់ 

នៅ�ាឯ��កាាា សាាលាានៅនាាះ�ងឹ្គមាា�កាារនៅល់ើក្នុនៅឡើង្គ�ូវិគឺ�ំ�ត្តិ ��ង្គ
គឺនៅម្រះមាាង្គនាានាាជាានៅម្រះចូើ�។ នៅដាាយនៅហត្តិថំាា ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ��ីាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គនៅយ�ឌ័រ័ 
(ឧទាំាហរណ ៍អាា�ាហ ៍ពិ��ាហ ៍នៅដាាយបង្គា ំកាាររនំៅលាាភផ្តល�វិនៅភទ) ជាាបញ្ញា� គឺ�លឹះ

សារលិខិតុរ�ស់សហចៅ�ប្រឹក្សាម
របាយការណ៍៍

របាយការណ៍៍ចៅន្ធះប្រឹ�ន់្ធដែតុជា
ការចា�់ចៅផី្តួ�ម�ុុចៅណាះ ះ 

ចៅដ្ឋាយសារចៅយ�ងមាន្ធ
ជំចៅន្ធឿចិតីុ�ុងមុតុមាថំា 
ចៅពីលចៅវិលាបាន្ធមក្សា�ល់

៦



នៅ�ានៅពិល់�វិនាាកាារ ��ង្គនៅដាាយពិ�ចាារណាានៅ�ានៅល់ើបរបិទរប�ក់្នុ�ុ�ជាា ��ង្គ
បរបិទអ�រិជាាត្តិ� នៅ�ានៅពិល់ពិ�ភាាក្នុាពិ�បញ្ញា� នៅយ�ឌ័រ័ នៅយើង្គនៅជំឿថាា គឺនៅម្រះមាាង្គ
នៅយ�ឌ័រ័�ិ�អពំិ���ទធ�អណំាាចូ/ខ្មែដ៏ល់មាា�ល់ក្នុាណៈរនៅ�ើប �ងឹ្គ ម្រះ�បជាា�យួ
ទ���ៈនៅ�ះយ៉ាាាង្គល់ែ។

នៅទាំាះប�ភាាពិជាាមាចា �រ់ប�ម់្រះបជាាជំ�ក្នុ�ុ�ជាា�ងឹ្គកាលា យជាាចូណំចុូគឺ�លឹះ
�ម្រះមាាបក់ាារអ�វំិត្តិកិ្នុិ� ក្នុគ៏ឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នៅ�ះ�ងឹ្គមាា�អត្តិថ�យ័ទលូ់ទំលូាាយ
ជាាង្គនៅ�ះ។ ម្រះប���នៅបើដ៏នំៅណើរកាារនៅ�ះបាា�នៅជាាគឺជំយ័ វាាអាាចូកាលា យជាាគឺរំូ
�ម្រះមាាបត់្តិលំាាកាារអ�រិជាាត្តិ�នាានៅពិល់អនាាគឺត្តិ។ កាារបនៅង្គើើត្តិគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�
�ាក្នុព់ិ�័ធជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះថាាជាា�លូ់ដាឋា�ម្រះគឺឹះ�យួ��ង្គបាា�ទទលួ់សាគា ល់�់ម្រះមាាប់
ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់ន់ៃ�ត្តិលំាាកាារអ�រិជាាត្តិ�នាានៅពិល់អនាាគឺត្តិ �ងឹ្គ
ផ្តលិ់�់វូិល់ទធផ្តល់គឺរួជាាទ�នៅពិញចូ�ត្តិ�ិម្រះមាាបន់ៅពិល់យរូអខ្មែង្គើង្គ។ 

កាាររពំិងឹ្គទកំ្នុនៅ�ះទ�ំង្គជាានៅធ្នូើើឱយកាារចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណើរកាារនៅ�ះកាា�ខ់្មែត្តិ
មាា�ក្នុិ�រនំៅភើបខ្មែថ្មី�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 ឧត្តិរិាា ��ង្គ
នៅ�ាម្រះក្នុ� Claudia FENZ

៧



នៅលាាក្នុនៅ�ាម្រះក្នុ� យូរ  ឧត្តិិរាា  (ក្នុ�ុ�ជាា )  បាា�បញ្ញចប់
កាា រ �� ក្នុា ថាាុ ក្នុ់ អ�ំ បណឌ�ត្តិចូាប់ នៅ�ា សាា ក្នុល់ វិិ ទាល់័យជាា ត្តិ�
កាាហាក្នុស់ាថា�(Kazakhstan)។ នៅលាាក្នុបាា�បនៅម្រះ�ើកាារងាារជាា�ន្ដ្រី�ី�រាា
ជំកាារនៅ�ានាាយក្នុដាឋា�ក្នុ�ចូចកាារម្រះពិហទីណឌ ��ង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ�ពិ�ឆ្នាំុាំ ១៩៩៥-
១៩៩៦ ជាាម្រះបធាា�កាារយិ៉ាាល់យ័�ហម្រះបត្តិ�បត្តិិ�កាារអាាសាាា� ��ង្គអ�រីជាាត្តិ�
ពិ�ឆ្នាំាុំ១៩៩៦-២០០១ ជាានៅ�ាម្រះក្នុ� ��ង្គជាាម្រះបធាា�នាាយក្នុដាឋា�ក្នុ�ចូចកាារ
អ�ិរជាាត្តិ�ឆ្នាំាុ២ំ០០១-២០០២។ ចាាបត់ាាងំ្គពិ�ឆ្នាំាុ២ំ០០២ �ក្នុ នៅលាាក្នុបាា�
បនៅម្រះ�ើកាារងាារជាានៅ�ាម្រះក្នុ�នៅ�ាតំ្តិលាាកាារក្នុពំិលូ់ នៅលាាក្នុបាា�ម្រះសាាវិម្រះជាាវិខ្មែផុ្តក្នុ
ចូាបជ់ាាត្តិ� ��ង្គអ�រីជាាត្តិ� ��ង្គបាា�ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គនាា�ជាា��កាាាកាា� ��ង្គជាា
ម្រះគឺឧូនៅទា�នាា�កុ្នុ�ង្គវិគឺគបណះ�ះបណាះា ល់ជាានៅម្រះចូើ�អពំិ�ចូាប។់ នៅលាាក្នុក្នុជ៏ាាម្រះគឺូ
បណះ�ះបណាះា ល់ចូាបន់ៅ�ាសាាលាាភ�ូ��ានៅ�ាម្រះក្នុ�ផ្តង្គខ្មែដ៏រ។ 

នៅលាាក្នុនៅ�ាម្រះក្នុ� យរូ ឧតិ្តិរាា បាា�ទទលួ់កាារខ្មែត្តិង្គតាាងំ្គជាានៅ�ាម្រះក្នុ�
អង្គគជំំ�ំជំំម្រះ�ះសាាលាាដ៏បំងូ្គនៃ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ។ 

ប្រឹ�វិតិីុរ�ូសហចៅ�ប្រឹក្សាមរបាយការណ៍៍

ចៅ�ប្រឹក្សាម យូរ ឧតីុរា

៨



នៅលាាក្នុម្រះ�� នៅ�ាម្រះក្នុ� នៅកាលា នៅឌ័ៀ ហើ�� ទទលួ់បាា� �ញ្ញញ� បម័្រះត្តិ  បណឌ� 
ត្តិចូាប ់ពិ�សាាក្នុល់វិិទាល់យ័ម្រះកំ្នុង្គវីិខ្មែយ�។ នៅ�ាឆ្នាំាុ ំ១៩៨៤ នៅលាាក្នុម្រះ��បាា�
ទទលួ់កាារខ្មែត្តិង្គតាាំង្គជាានៅ�ាម្រះក្នុ�ក្នុុ�ង្គម្រះបពិ�័ធត្តិលំាាកាារយតំ្តិិ�ធ្នូ�អ៌�រីជាាត្តិ�ម្រះពិហី
ទwូwូម្រះទ��ខ្មែដ៏ល់នៅបើក្នុផ្តល�វិឱយនៅលាាក្នុម្រះ��ទទលួ់បាា�ត្តិខំ្មែណង្គក្នុុ�ង្គវិ�ិយ័
ត្តិលំាាកាារអ�រ់យៈនៅពិល់ជាាង្គ២០ឆ្នាំាុ ំខាាង្គខ្មែផ្តកុ្នុនៅ�ំើបអនៅង្គើត្តិ ជំ�ំំជំំម្រះ�ះក្នុី� ��ង្គ
ឧទធរណ។៍ នៅ�ាឆ្នាំាុ ំ២០០៤ នៅលាាក្នុម្រះ��ម្រះត្តិវូិបាា�ខ្មែត្តិង្គតាាងំ្គជាានៅ�ាម្រះក្នុ�អ�ិរជាាត្តិ�
�ម្រះមាាបន់ៅប�ក្នុក្នុ�ីរដ៏ឋបាាល់បនៅណាះាះអាា��ុនៅ�ាកូ្នុ�វូិូ ូ នៅដាាយនៅធ្នូើើកាារងាារ
�ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គកាារនៅរៀបចូបំទឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ជីាាត្តិ�សាា�� ៍��ង្គឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ��ីន្ដ្រីងាគា �។ 
ចូនៅនាលាះឆ្នាំាុ ំ២០០៦-២០០៨ នៅលាាក្នុម្រះ��នៅ�ាម្រះក្នុ� នៅកាលា នៅឌ័ៀ ហើ�� ជាាម្រះបធាា�
អង្គគភាាពិ��ត្តិ�រដ៏ឋនៅ�ាក្នុុ�ង្គនៅប�ក្នុក្នុ� ីEUPOL    COPPS ខ្មែដ៏ល់ជាាសាថា ប�័
�យួជំយួដ៏ល់ខ់្មែផ្តកុ្នុយតំ្តិិ�ធ្នូ�ឧ៌ម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ� ីម្រះបនៅទ�បាាា នៅឡ�ា��។

នៅលាាក្នុម្រះ��នៅ�ាម្រះក្នុ� នៅកាលា នៅឌ័ៀ ហើ�� បាា�ទទលួ់កាារខ្មែត្តិង្គតាាំង្គជាា
នៅ�ាម្រះក្នុ�បម្រះ�ងំ្គនៃ�អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះសាាលាាដ៏បំងូ្គនៃ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅ�ាក្នុុ�ង្គឆ្នាំុា ំ២០០៦ 
��ង្គជាានៅ�ាម្រះក្នុ�នៅពិញ��ទធ�នៅ�ាក្នុុ�ង្គឆ្នាំុាំ ២០១៤។

ចៅលាក្សាប្រឹស�ចៅ�ប្រឹក្សាម   
ចៅកាៃ ចៅ�ៀ ហើនិ្ធ 
Claudia FENZ

៩



នៅដាាយនៅធ្នូើើកាារពិ�នៅម្រះ�ាះនៅយ៉ាាបល់ជ់ាា�យួរាាជំរដាឋាភ�បាាល់ក្នុ�ុ�ជាា ��ង្គ
អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិាា�ញ្ញញក្នុុ�ង្គត្តិលំាាកាារក្នុ�ុ�ជាា (អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ) �ហាា��ុ�បាាត្តិ
អង្គគកាារ�ហម្រះបជាាជាាត្តិ�បាា�នៅ�ុើ�ំនំៅ�ាអគឺគនៅល់ខាាធ្នូ�កាារ នៅដ៏ើ�ី�ក្នុណំត្តិ�់�ំងាារ
ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់រ់ប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅម្រះកាាយបញ្ញចបអ់ាាណតិ្តិ�កាារងាាររប�់
�ល�� ��ង្គបនៅង្គើើត្តិម្រះពិ�ទាំាំង្គនៅរៀបចូកំ្នុណំត្តិយ់ក្នុម្រះក្នុប�ណ័ឌ កាារងាារ��ម្រះ�ប
�យួតាា�ជាាក្នុខ់្មែ�ងិ្គ១។

  ម្រះក្នុប�ណ័ឌ កាារងាារខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិូវិបនៅង្គើើត្តិនៅឡើង្គ ក្នុុ�ង្គទម្រះ�ង្គន់ៃ�នៅ�ចូក្នុិ�
ម្រះ�ាង្គក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គបខ្មែ�ថ�នៅ�ានៅល់ើក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គ រវាាង្គរាាជំរដាឋា ភ�បាាល់
ក្នុ�ុ�ជាា ��ង្គអង្គគកាារ�ហម្រះបជាាជាាត្តិ� ទាំាក្នុទ់ង្គនៅ�ា�ឹង្គកាារកាាត្តិន់ៅ�ចូកិ្នុ� នៅ�ា
នៅម្រះកាា�ចូាបក់្នុ�ុ�ជាា �វូិឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ីខ្មែដ៏ល់ម្រះបម្រះពឹិតិ្តិនៅឡើង្គ នៅ�ាកុ្នុ�ង្គរយៈកាាល់នៃ�
ក្នុ�ុ�ជាាម្រះបជាាធ្នូ�បនៅត្តិយយ �ិ�ពិ�កាារនៅរៀបចូកំ្នុុ�ង្គនៅពិល់អ�រិកាាល់ ��ង្គកាារបញ្ញចប់
កាារងាាររប�អ់ង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិាា�ញ្ញញ២ ម្រះត្តិវូិបាា�អគឺគនៅល់ខាាធ្នូ�កាារយល់ម់្រះពិ�ឱយ
យក្នុនៅ�ាអ��ំត័្តិ ខ្មែដ៏ល់បាា�នៅធ្នូើើនៅឡើង្គកាាល់ពិ�នៃថ្មីៃទ�០៧ ខ្មែ�ក្នុក្នុើដាា ឆ្នាំុា២ំ០២១។ 
អុក្នុតំ្តិណាាង្គរប�អ់ង្គគកាារ�ហម្រះបជាាជាាត្តិ� ��ង្គរាាជំរដាឋា ភ�បាាល់ក្នុ�ុ�ជាា បាា�
ចំូះហត្តិថនៅល់ខាានៅល់ើក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គបខ្មែ�ថ�នៅ�ះ នៅ�ានៃថ្មីៃទ�១១ ខ្មែ���ហាា ឆុ្នាំា ំ
២០២១ ��ង្គនៃថ្មីៃទ�២៦ ខ្មែ���ហាា ឆុ្នាំាំ២០២១។

 នៅ�ាម្រះត្តិង់្គខ្មែផុ្តក្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គបខ្មែ�ថ�ទទលួ់
សាគា ល់ថ់ាា �ំ�ងាារខ្មែដ៏ល់បាា�កាាត្តិប់�ថយ ខ្មែត្តិមាា�សាារៈ�ខំាា� ់�ងឹ្គចាាបំាាចូ់
ម្រះត្តិវូិខ្មែត្តិអ�ំវិតិ្តិ �ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ នៅ�ានៅពិល់ខ្មែដ៏ល់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ បាា�
បញ្ញចបរ់ចួូរាាល់�់វូិក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�តាា�ផ្តល�វិត្តិលំាាកាារ។ មាាម្រះតាា ២ ត្តិម្រះ�វូិ
ឱយ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ "ប�.ិ.. ផ្តលិ់ក់ាារកាារ�ារជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ"ខ្មែចូក្នុរខំ្មែល់ក្នុពិត័្តិម៌ាា�ជំ�ូ
សាាធាារណជំ��ាក្នុព់ិ�័ធអង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះ" ��ង្គ "តាា�ដាា�កាារអ�វំិត្តិ�ិណំង្គ 
ខ្មែដ៏ល់បាា�ផ្តលិ់ជ់ំ�ូនៅដ៏ើ�បណះងឹ្គរដ៏ឋបីនៅវិណ�"។

 អាាម្រះ�យ័នៅហតំ្តិនៅ�ះ ម្រះបធាា� ��ង្គអ�ំម្រះបធាា�កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋបាាល់ 
បាា��នៅម្រះ�ចូនៅ�ុើ�ំំនៅយ៉ាាបល់ន់ៅល់ើកាារអ�ំវិតិ្តិអាាណតិ្តិ�កាារងាារខ្មែដ៏ល់បាា�នៅ�ុើ
នៅឡើង្គ ពិ��ណំាាក្នុ�់ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណព៍ិ�ររបូ កុ្នុ�ង្គចូនំៅណាា�នៅ�ាម្រះក្នុ�
ទាំាងំ្គអ�ន់ៅ�ា អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ខ្មែដ៏ល់�ឹង្គអ�ំវិតិ្តិ�ំ�ងាារនៅ�ះ នៅ�ាតាា�ត្តិនួាាទ�នៅរៀង្គ�ល��
រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ នៅដាាយ����ាក្នុព់ិ�័ធជាា�យួ�ងឹ្គកាារខ្មែត្តិង្គតាាំង្គជាានៅ�ាម្រះក្នុ�រប�់
ពិកួ្នុនៅគឺនៅឡើយ។ �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណម៍ាា�ភាារក្នុ�ចូច ផ្តលិ់ជ់ាាពិ�នៅ�� 
"កាារពិ�យល់់ ��ង្គអ�ំសាា��៍ អពំិ�កាារអ�ំវិតិ្តិខ្មែដ៏ល់អាាចូនៅធ្នូើើនៅ�ាបាា� ខ្មែដ៏ល់
��ម្រះ�ប��ង្គមាា�អត្តិថ�យ័�ម្រះមាាបជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិនៅម្រះកាា�យតិំាា 
ធ្នូ�កាាររប�អ់ង្គគជំំ�ំជំំម្រះ�ះវិិសាា�ញ្ញញ"។ �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណន៍ៅនាាះគឺឺ 
នៅ�ាម្រះក្នុ� យូរ ឧតិ្តិរាា ��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�ក្នុញ្ញញ� ឆុ្នាំា ំ២០២១ �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណ៍ 
បាា�នៅចូញជាាសាាធាារណៈ�វូិ "�នំៅណើ�ំកំាារចូលូ់រ�ួ�ត្តិ�នៅយ៉ាាបល់ ់នៅល់ើ��ំងាារ
ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់ ់ទាំាក្នុទ់ង្គ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ រប�អ់ង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិសិាា�ញ្ញញ 
ក្នុុ�ង្គត្តិលំាាកាារក្នុ�ុ�ជាា"៣។ �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណ ៍បាា�ទំនាាក្នុទ់�ំង្គនៅ�ា
អុក្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធនាានាារប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ឱយដាាក្នុជ់ំ�ូជាាលាាយល់ក្នុាណអ៍ក្នុ�រ �វូិ
គឺ�ំ�ត្តិ�ម្រះមាាបក់ាារផិ្ត�ចូនៅផិ្តើ�នាានាា �ាក្នុព់ិ�័ធជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ខ្មែដ៏ល់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
អាាចូអ�ំវិតិ្តិបាា�។

 �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណត៍្តិម្រះ�ូវិថាា កាារចូូល់រួ�ចូខំ្មែណក្នុនៅនាាះម្រះតូ្តិវិ
មាា�ទម្រះ�ង្គខ់្មែដ៏ល់ទលូាាយ បាខំ្មែ��ិ��នៅល់ើ�ពិ� ២ទពំិរ័ ជាាភាាសាាអង្គន់ៅគឺល� 
��ង្គ/ឬ ៣ទពំិរ័ ជាាភាាសាាខ្មែ�រី នៅដាាយនៅធ្នូើើកាារពិ�យល់អ់ពំិ�ថាានៅត្តិើគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�
ខ្មែដ៏ល់នៅ�ុើនៅឡើង្គនៅនាាះ គឺជឺាាជំ�ំយួម្រះបក្នុបនៅដាាយអត្តិថ�យ័ ��ង្គ ឋិ�ត្តិនៅថ្មីរនៅដាាយ
រនៅបៀបណាា �ម្រះមាាបន់ៅដ៏ើ�បណះ ឹង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ� ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៃ�របបខ្មែ�រីម្រះក្នុហ� 
��ង្គសាាធាារណជំ�ទនូៅ�ា។ អកុ្នុចូលូ់រ�ួគឺ�ំ�ត្តិ ម្រះត្តិវូិបាា�នៅ�ុើឱយ�នៅង្គាបល់ក្នុាណៈ
ពិ�នៅ��ជាាគឺ�លឹះ នៃ��នំៅណើ�ំំ ខ្មែដ៏ល់ក្នុុ�ង្គនៅនាាះរ�ួមាា� �អំាាង្គនៅហត្តិំ ម្រះក្នុ�ំ
នៅ�ាល់នៅ�ា ��ង្គថ្មី�រនៅវិលាា��ម្រះ�ប។ �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណប៍ាា�ចូង្គែ�ល់
បញ្ញជ�ក្នុថ់ាា �ាក្នុយ "គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�" គឺ�ឺ��ខ្មែ��មាា��យ័ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹទម្រះ�ង្គ ់��ង្គ 
�ល�ឹសាារ នៃ��នំៅណើណាា�យួនៅឡើយ។ �ាក្នុយ "ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ"ម្រះត្តិវូិបក្នុម្រះសាាយ
ម្រះបខ្មែហល់�ុា ក្នុុ�ង្គ�យ័ទលូាាយ ��ង្គ���ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹអកុ្នុទាំាងំ្គឡាាយណាា ខ្មែដ៏ល់
ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ផ្តល�វិចូាប ់នៅ�ាចូនំៅ�ាះ��ំ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ នៅឡើយ។

 �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណ៍ ក្នុត្តិ�់មាគា ល់់ថាា អកុ្នុចូលូ់រ�ួគឺួរ
ក្នុត្តិច់ូណំាា�ំវូិក្នុតាាិ �យួចូ�ំ�ួខ្មែដ៏ល់រ�ួមាា� ខ្មែត្តិ���ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹ៖ វិសិាាល់ភាាពិនៃ�
នៅហត្តិកំាារណ ៍��ង្គល់ក្នុាណៈនៃ�ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ� ីខ្មែដ៏ល់បាា�ម្រះបម្រះពិតឹ្តិនិៅឡើង្គ នៅហើយខ្មែដ៏ល់
ជំះឥទធ�ពិល់នៅ�ានៅល់ើម្រះបជាាជំ�ភាាគឺនៅម្រះចូើ� នៅ�ាអឡំ�ង្គនៅពិល់នៅនាាះ នៅហើយខ្មែដ៏ល់
ផ្តល់វិបិាាក្នុនៅ�ាប�មិាា� រហតូ្តិ�ក្នុទល់ប់ចូច�បី�។ុ កាារពិ�ត្តិខ្មែដ៏ល់ថាា ម្រះបជាាជំ�
ក្នុ�ុ�ជាានាានៅពិល់បចូច�បី�ជុាាង្គ�ាក្នុក់្នុណាះា ល់ ���ទាំា�ច់ាាបក់្នុនំៅណើត្តិនៅ�ានៅឡើយ 
នៅ�ានៅពិល់ខ្មែដ៏ល់មាា�នៅហតំ្តិកាារណន៍ៅនាាះ។ អត្តិថ�ភាាពិនៃ�គឺនៅម្រះមាាង្គខ្មែដ៏ល់អាាចូ
បំនៅពិញបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ រ�ួទាំាំង្គគឺនៅម្រះមាាង្គខ្មែដ៏ល់បាា�អ�ំវិតិ្តិរួចូនៅហើយ   ដ៏ចូូជាា
កាារផ្តលិ់�់ណំង្គ ��ង្គវិធិាា�កាារណ�៍��ខ្មែ��តាា�ផ្តល�វិត្តិលំាាកាារ។ រយៈនៅពិល់
នៅផិ្តើ�ដំ៏បូង្គ �ម្រះមាាប់�ំ�ងាារខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់់ ម្រះតូ្តិវិបាា�ម្រះបនៅ�ើល់
នៅ�ើញថាាមាា�រយៈនៅពិល់ ៣ ឆុ្នាំាំ នៅហើយថាា ល់ទធភាាពិម្រះកំ្នុ�នៅ�ាល់នៅ�ា
�ម្រះមាាបគ់ឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ� អាាចូរ�ួមាា� បាខំ្មែ��ិ��ក្នុម្រះ��ត្តិម្រះត្តិ�ឹ ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ
នៅដាាយផ្ទាាា ល់់ ��ង្គកូ្នុ�នៅ�ារប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ នៅលាាក្នុម្រះគូឺអុក្នុម្រះគូឺ ���������ត្តិខ្មែ�រី
��ង្គបរនៅទ� ��ង្គអកុ្នុ��ក្នុានៅល់ើម្រះគឺប�់�ំជំនំាាញ សាាធាារណជំ� ��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�របាាយកាារណ ៍ទទលួ់បាា�សាារណាាចូ�ំ�ួ ២០ ពិ�
អុក្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធនាានាានាា។ �ហនៅ�ាម្រះក្នុ�របាាយកាារណប៍ាា�ជំំរំញ��ង្គនៅធ្នូើើកាារ
យ៉ាាាង្គ�ក្នុ� ីជាា�យួអកុ្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធនាានាា ខ្មែដ៏ល់បាា�ទនំាាក្នុទ់�ំ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



នៅយើង្គបាា�ពិ���ត្តិយកាារអ�ំវិត្តិិ ��ង្គម្រះក្នុប�ណ័ឌ គឺត្តិ�យតំ្តិិ� �ាក្នុព់ិ�័ធ
ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់់ ទាំាក្នុទ់ង្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ នៃ�ត្តិលំាាកាារ
អ�រិជាាត្តិ�ដ៏នៃទនៅទៀត្តិ នៅដ៏ើ�ី�នៅធ្នូើើជាានៅ�ាល់កាារណខ៍្មែណនាាំ។

 ត្តិលំាាកាារទាំាំង្គនៅនាាះរួ�មាា� អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះពិ�នៅ��អាាម្រះហើ�ក្នុ 
តំ្តិលាាកាារម្រះពិហទីណឌអ�ិរជាាត្តិ� �ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�រវាាូ�់ដាា (តំ្តិលាាកាារ ICTR) 
ត្តិលំាាកាារម្រះពិហទីណឌអ�រិជាាត្តិ� �ម្រះមាាបអ់ត្តិ�ត្តិម្រះបនៅទ�យនូៅហាគាសាលាវិ ី(ត្តិលំាាកាារ 
ICTY) ម្រះក្នុ�ំម្រះបកឹ្នុាជំ�ំំជំំម្រះ�ះចូាបន់ៅល់� ៦៤ នៃ�ត្តិលំាាកាារម្រះបនៅទ�ក្នុ�ូវូិូូ
អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះអកុ្នុជំនំាាញ ��ង្គកាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋអាាជាំាអកុ្នុជំនំាាញ ម្រះបនៅទ�ក្នុូ
�វូិូ ូត្តិលំាាកាារពិ�នៅ���ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ (ត្តិលំាាកាារ SCSL) 
ម្រះក្នុ�ំម្រះបកឹ្នុាជំ�ំំជំំម្រះ�ះពិ�នៅ�� ��ង្គអង្គគភាាពិឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ធី្នូៃ�ធ់្នូៃរនៅ�ាម្រះបនៅទ�
ទ��រ័ខាាង្គនៅក្នុើត្តិ ��ង្គត្តិលំាាកាារពិ�នៅ���ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�ល់�បង្គ។់

 នៅទាំាះប�ជាាតំ្តិលាាកាារទាំាងំ្គអ�ន់ៅនាាះភាាគឺនៅម្រះចូើ� បាា�បនៅង្គើើត្តិម្រះក្នុប�ណ័ឌ
គឺត្តិ�យតំ្តិិ� �ម្រះមាាបដ់៏ណំាាក្នុក់ាាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់់ រ�ួមាា�បទបីញ្ញញត្តិិ�
ខ្មែដ៏ល់ធាានាា កាារកាារ�ារជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ��ង្គសាាក្នុ��ក្នុិ� ខ្មែត្តិហាាក្នុដ់៏ចូូជាាមាា�ខ្មែត្តិ
តំ្តិលាាកាារ SCSL ប៉ុុយុើ�ះ�ះ ដែដំលដំយំើ�ើរក្ខា�រប៉ុដែនែមយើ�ៀត សូម្រា��ប៉ុក់្ខា�រចលូរមួ
ជា�ម�ួជូនរងយើម្រា��ះ នងិសា�ធា�រ�ជូន ក្នុុ�ងលក្នុា�ៈដែដំល��នភា�ព
សូុ�ជូយើម្រា��។ យ�កិាារខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់ជ់ាាអ�រិជាាត្តិ� �ម្រះមាាបត់្តិលំាាកាារ
ម្រះពិហទីណឌ (IRMCT) ���បាា�ម្រះបនៅ�ើល់នៅ�ើល់បខ្មែ�ថ�នៅល់ើជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ
នៅឡើយ �ាក្នុព់ិ�័ធ�ក្នុ�ភីាាពិខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់។់ ត្តិលំាាកាារ SCSL 
ម្រះត្តិវូិបាា�បនៅង្គើើត្តិនៅឡើង្គតាា�ចូាបជ់ាាត្តិ� ដ៏ចូូ�ុា�ងឹ្គ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ។ ត្តិលំាាកាារ
ទាំាំង្គពិ�រគឺជឺាាត្តិលំាាកាារចូម្រះ�ំះ (Hybrid Court) �ម្រះមាាប�់មាា�ភាាពិ
ម្រះក្នុ�ំម្រះបកឹ្នុាជំ�ំំជំំម្រះ�ះ ��ង្គចូាបជ់ាាធ្នូរមាា�នាានាា។ ត្តិលំាាកាារទាំាំង្គពិ�រមាា�
ទ�តាាងំ្គ�ថ�ត្តិនៅ�ាក្នុុ�ង្គត្តិបំ�ន់ៃ�ជំនៅមាលាះខ្មែដ៏ល់នៅចាាទម្រះបកាា�។់ ត្តិលំាាកាារ SCSL 
បាា�ខ្មែម្រះបកាលាយនៅ�ាជាាត្តិលំាាកាារពិ�នៅ���ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ 
�ម្រះមាាបដ់៏ណំាាក្នុក់ាាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់់ នៅ�ាក្នុុ�ង្គឆ្នាំុាំ២០១៣។

ចូនៅនាលាះពិ�ឆ្នាំាុ ំ២០១៣ ដ៏ល់ឆ់្នាំាុ២ំ០២០ �ំ�ងាារខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់់
ដ៏ចូូខាាង្គនៅម្រះកាា� ម្រះត្តិវូិបាា�អ�ំវិតិ្តិនៅ�ាតំ្តិលាាកាារ SCSL៖ កាាររក្នុា កាារអភ�រក្នុ�
��ង្គកាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គបណះសាារ, កាារកាារ�ារ��ង្គ�ា�ំារសាាក្នុ�� កាារផិ្តល់ជំ់ំ�យួ

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

១៣



ដ៏ល់ស់ាថាaប�័រដ៏ឋអាាជាាំ ជាាត្តិ�កាារតាា�ដាា�កាារផ្តនិាាា នៅទាំា�ដាាក្នុព់ិ�ធនាា�ារ/
កាារនៅល់ើក្នុខ្មែល់ង្គនៅទាំា�/កាារ�ម្រះមាាល់នៅទាំា�/កាារនៅដាាះខ្មែល់ង្គ�ំ�កាាល់កំ្នុណត្តិ់
នៅល់ើ Johnny Paul Koroma កាារម្រះតួ្តិត្តិពិ���ត្តិយនៅឡើង្គវិិញនៅល់ើ កាារផិ្តនាាា 

នៅទាំា� ��ង្គកាារនៅល់ើក្នុខ្មែល់ង្គកាារនៅចាាទម្រះបកាា�់ កាារម្រះបមាាថ្មីក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ
��ត្តិ�វិធិ្នូ�ត្តិលំាាកាារ បញ្ញា� ជំ�ំយួផ្តល�វិចូាប ់��ង្គនៅ�ធាាវិកីាារ�ារក្នុិ� បណះ ឹង្គទាំា�ទាំារ
�ណំង្គ ��ង្គ កាាររាារាាងំ្គកាារកាាត្តិន់ៅទាំា�ពិ�រដ៏ង្គចំូនៅ�ាះបទនៅល់ីើ�ខ្មែត្តិ�យួ។ 

ដ៏ំនៅណើរកាារខ្មែដ៏ល់ត្តិំលាាកាារនៅនាាះបាា�នៅម្រះជំើ�នៅរ�ីនៅដ៏ើ�ី�នៅរៀបចូំ
ដ៏ណំាាក់្នុកាាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់ ់គឺឺមាា�ល់ក្នុាណៈជាាកាារខ្មែណនាា។ំ 

នៅដាាយនៅម្រះ�ាង្គទកំ្នុ�វូិកាារប�ទបញ្ញចបត់្តិលំាាកាារ SCSL �ហភាាពិ 
អរឺូបំបាា�ផ្តលិ់�់លូ់��ធ្នូ��ម្រះមាាប ់កាារ�ាង្គ�់ត្តិ�ខ្មែបបវាាយត្តិនៃ�លនៅដាាយឯក្នុរាាជំយ 
នៅ�ានៅល់ើកាារងាាររប�ត់្តិលំាាកាារ SCSL នៅហើយត្តិលំាាកាារ SCSL បាា�នៅរៀបចូំ
កាារផ្ត�ពិើផ្តាយជំ�ូនៅ�ាដ៏ល់អ់កុ្នុខ្មែដ៏ល់បាា�ចូលូ់រ�ួជាា�យួត្តិលំាាកាារ ��ង្គនៅធ្នូើើ
បចូច�បី�ភុាាពិពិត័្តិម៌ាា�ទនំាាក្នុទ់�ំង្គរប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ។

 នៅយើង្គបាា�ដ៏ក្នុម្រះ�ង្គក់ាារពិណន៌ាាអពំិ�គឺនៅម្រះមាាង្គ ��ង្គ/ឬកាារនៅចូញផ្តាយ
ជាាសាាធាារណៈ ពិ�ត្តិលំាាកាារ SCSL ��ង្គត្តិលំាាកាារ RSCSL៤ ខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិវូិ
បាា�ចាាត្តិទ់កំ្នុថាាជាាកាារងាារនៅ�ានៅ���ល់ ់នៅដាាយសាារខ្មែត្តិចូណំចុូទាំាងំ្គអ�់
នៅ�ះ អាាចូផ្តលិ់ជ់ាាកាារជំរំញំ�ម្រះមាាប�់នំៅណើ�ំគំឺនៅម្រះមាាង្គនៅ�ា��ំនៅទៀត្តិរប�់ 
អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ �ម្រះមាាបដ់៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់រ់ប�់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ��ង្គជាា
កាារខ្មែណនាាំនៅ�ានៅពិល់ខ្មែដ៏ល់�ាក្នុព់ិ�័ធនៅល់ើខ្មែផ្តកុ្នុ៖

តំ្តិលាាកាារពិ�នៅ��មាា�ភាាពិងាាយម្រះ�លួ់, ចូាប�់�ំ��ធ្នូ�៌អ�ិរជាាត្តិ�
មាា�ភាាពិងាាយម្រះ�លួ់ �នាាា �មំ្រះក្នុ�ចូាប់ អ�សំាា��អ៍ពំិ�ឧត្តិិ 
មាា�វំិត្តិិ �ម្រះមាាបក់ាារកាារ�ារ��ង្គ�ាំម្រះទសាាក្នុ��។

ត្តិលំាាកាារពិ�នៅ���ម្រះមាាបដ់៏ណំាាក្នុក់ាាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់់ 
មាា�ភាាពិងាាយម្រះ�លួ់ នៅ�ាល់�នៅយ៉ាាបាាយចូូល់ពិ���ត្តិយនៅ�ើល់
ក្នុណំត្តិម់្រះតាារប�ត់្តិលំាាកាារ RSCSL)។

"��នក្ខា�រ��លួខសុូម្រាតូវខពសូ់ប៉ុំផ្តួតុ" យតិំ្តិ�សាាម្រះ�ិខ្មែដ៏ល់បាា�
នៅម្រះជំើ�នៅរ�ីរប�ត់្តិលំាាកាារពិ�នៅ���ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�នៅ�រាូា នៅឡ
អ�ូ ម្រះត្តិវូិបាា�នៅចូញផ្តាយនៅដាាយនៅ�ាម្រះក្នុ�នៃ�តំ្តិលាាកាារ RSCSL 
កាាល់ពិ�នៃថ្មីៃទ�២ ខ្មែ�ត្តិលំាា ឆ្នាំុាំ ២០១៩ ��ង្គម្រះប�លូ់ចូង្គម្រះក្នុង្គ�វូិ
យតំ្តិិ�សាាម្រះ�ពិិ�នៅ�� រប�ត់្តិលំាាកាារ SCSL ជាាក្នុម្រះ�ង្គខ្មែត្តិ�យួ។

សា�រមនី�រសូនួភិា�ពយើសូៀរ៉ាា � យើ�អូនូ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិនៅល់ើអត្តិ�ត្តិអ�ារ
��ិ���ំ ខ្មែដ៏ល់បាា�ខ្មែក្នុ�ម្រះ�លួ់រចួូ រប�ត់្តិលំាាកាារពិ�នៅ�� គឺជឺាា
កាារងាាររ�ួ�ាុរប�ត់្តិលំាាកាារ��ង្គរដាឋា ភ�បាាល់ម្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាូានៅឡ
អ�ូ។ ជាាម្រះគឹឺះសាថា �ជាាត្តិ�ឯក្នុរាាជំយ�យួ សាារ��ា�រ��ិ�ភាាពិគឺឺជាាកាារ

៤   
http://www.rscsl.org។

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

១៤



ផ្តលិ់ក់្នុ�តិ្តិ�យ�ដ៏ល់ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៅដាាយ�ន្ដ្រីងាគា � កាាររក្នុាអភ�រក្នុ�
ម្រះបវិតិ្តិ�សាាម្រះ� ិ�ន្ដ្រីងាគា ���ង្គនៅរឿង្គរាាូ វិនៃ�ដ៏នំៅណើរកាារ��ិ�ភាាពិ កាារ
ក្នុសាាង្គ��ិ�ភាាពិ ��ង្គកាារនៅល់ើក្នុក្នុ�ុ�វ់ិបីធ្នូ��៌�ទធ���ំ��។

ក្នុមមវធិី�ក្ខា�រពា�រសា�ក្នុី�ជា�ត ិនៅដាាយបនៅង្គើើត្តិនៅឡើង្គខ្មែផ្តែក្នុនៅល់ើបទពិ�នៅសាាធ្នូ�៍
រប��់ល�� ក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណើរកាារក្នុ�វីិធិ្នូ� កាារ�ារសាាក្នុ�� ខ្មែដ៏ល់ទទលួ់បាា�
នៅជាាគឺជំយ័ម្រះត្តិចូះម្រះត្តិចូង្គន់ៅនាាះ ត្តិលំាាកាារពិ�នៅ��បាា��ហកាារ
ជាា�យួ អាាជាំាធ្នូរជាាត្តិ�រប�ន់ៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ បនៅង្គើើត្តិអង្គគភាាពិកាារ�ារ
សាាក្នុ��ខ្មែដ៏ល់�ងឹ្គជំយួ�ាំម្រះទ ដ៏ល់ត់្តិលំាាកាារជាាត្តិ�រប�ម់្រះបនៅទ�
នៅ�ះ។ អង្គគភាាពិថ្មីី�នៅ�ះ�ថ�ត្តិនៅ�ាក្នុុ�ង្គក្នុង្គ�គឺបាាល់រប�ន់ៅ�រាូា នៅឡ
អ�ូ ម្រះត្តិវូិបាា�ម្រះបនៅ�ើល់នៅ�ើល់ថាាជាា �នៅធ្នូាបាាយ�យួក្នុុ�ង្គកាារ�ាមំ្រះទ
ដ៏ល់ក់ាារនៅចាាទម្រះបកាា� ់បទនៅល់ីើ�ធ្នូៃ�ធ់្នូៃរដ៏ចូូជាា ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ខី្មែដ៏ល់
មាា�ជាាបណាះា ញ កាាររត្តិព់ិ�ធនៅម្រះគឺឿង្គនៅញៀ� កាាររត្តិព់ិ�ធ���ំ� 
អនំៅពិើពិកំ្នុរល់យួ ��ង្គអនំៅពិើហងឹ្គានៅល់ើនៅយ�ឌ័រ័ នៅ�ាក្នុុ�ង្គម្រះបពិ�័ធជាាត្តិ�។ 
អង្គគភាាពិនៅ�ះក្នុជ៏ំយួផ្តង្គខ្មែដ៏រដ៏ល់ត់្តិលំាាកាារ RSCSL ក្នុុ�ង្គកាារអ�វំិត្តិិ
កាាត្តិពិើក្នុ�ចូចផ្តល�វិចូាបខ់្មែដ៏ល់នៅ�ាប� ិនៅដ៏ើ�ី�ធាានាា�វំិត្តិថ�ភាាពិរប�ស់ាាក្នុ�� 
ខ្មែដ៏ល់�ក្នុផ្តលិ់�់ក្នុា�ក្នុ�នីៅ�ាក្នុុ�ង្គ �វិនាាកាារ រប�ត់្តិលំាាកាារពិ�នៅ��។

ក្នុមមវធិី�អូភិិវឌ្ឍឍប៉ុ�ះសា�រ នៅទាំាះប�ជាាបណះសាារនៅដ៏ើ�ម្រះតូ្តិវិបាា�
រក្នុាទកំ្នុនៅ�ាទ�ម្រះក្នុងំ្គឡាានៅអក្នុិ� ត្តិលំាាកាារនៅ�ះបាា�បនៅង្គើើត្តិបណះសាារ

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�ៀរាូានៅឡអ�ូ ខ្មែដ៏ល់រក្នុាទកំ្នុ�វូិឯក្នុសាារចូ�លង្គនៃ�
ក្នុណំត្តិម់្រះតាាសាាធាារណៈរប�ត់្តិលំាាកាារពិ�នៅ��។ កាាររក្នុាទកំ្នុ
ទាំាងំ្គនៅ�ះ �ងឹ្គរ�ួបញ្ញច�ល់ជាា�យួក្នុណំត្តិម់្រះតាា រប�គ់ឺណៈក្នុ�កីាារ
ផ្ត�ះផ្តា��ង្គខ្មែ�ើង្គរក្នុកាារពិ�ត្តិ ��ង្គគឺណៈក្នុ�កីាារជាាត្តិ��ម្រះមាាបក់ាារ
រំ សាាយ��ើា វិធំ្នូ កាាររសំាាយក្នុង្គទព័ិ ��ង្គកាារនៅធ្នូើើ�មាាហរណ
ក្នុ�ីនៅឡើង្គវិញិ នៅដ៏ើ�ី�បនៅង្គើើត្តិជាា�ជំឈ�ណឌល់ម្រះសាាវិម្រះជាាវិរ�ួ�យួ 
�ម្រះមាាបយ់តំ្តិិ�ធ្នូ�អ៌�រិកាាល់ បនាាា បព់ិ�មាា��ន្ដ្រីងាគា ��ំ�វិលិ់នៅ�ា
នៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ។ បចូច�បី�នុៅ�ះ ម្រះបនៅទ�នៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ���មាា�សាថា 
ប�័ ខ្មែដ៏ល់មាា��មាាា រៈឬម្រះបពិ�័ធខ្មែដ៏ល់អាាចូរក្នុាទកំ្នុនៅដាាយម្រះត្តិ�ឹម្រះត្តិវូិ 
�ូវិបណះសាារជាាអចូ�នៃន្ដ្រី�យិ។៍ សាារ��ា�រ��ិ�ភាាពិ បាា�ផ្តលិ់់
ដ៏នំៅណាាះម្រះសាាយបនៅណាះាះអាា�� ុខ្មែដ៏ល់អាាចូទទលួ់អកុ្នុនៅម្រះបើម្រះបាា�់
ក្នុុ�ង្គចូ�ំ�ួត្តិ�ចូ បាខំ្មែ�ទិ�តាាំង្គខ្មែដ៏ល់នៅម្រះបើ�ម្រះមាាបខ់្មែត្តិបណះសាារ �ងឹ្គនៅធ្នូើើ
ឱយកាា�ខ់្មែត្តិម្រះបនៅ�ើរនៅឡើង្គដ៏ល់ក់ាារចូូល់នៅ�ើល់ ��ង្គកាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គ 
ម្រះពិ�ទាំាងំ្គកាារអភ�រក្នុ�កំ្នុណត្តិម់្រះតាា។ តំ្តិលាាកាារ SCSL នៅរៀបចូកំ្នុ�ីវិិធ្នូ�
បណះ�ះបណាះា ល់នៅល់ើបណះសាារ�យួចូ�ំ�ួ �ម្រះមាាបប់គំឺគល់�ក្នុបណះ
សាារជាាត្តិ� ��ង្គសាថា ប�័ដ៏នៃទនៅទៀត្តិ ក្នុុ�ង្គកាារម្រះគឺបម់្រះគឺង្គបណះសាារ។ 
មាា�ត្តិម្រះ�វូិកាារធ្នូ�ធាា�បខ្មែ�ថ� �ម្រះមាាបក់ាារបនៅង្គើើត្តិទ�តាាំង្គខ្មែដ៏ល់
ក្នុសាាង្គនៅឡើង្គក្នុុ�ង្គនៅ�ាល់បណំង្គជាាក្នុខ់្មែ�ងិ្គ ខ្មែដ៏ល់�ងឹ្គអភ�រក្នុ�ដ៏ល់់
ឯក្នុសាារសាាធាារណៈ រប�ប់ណះសាារត្តិលំាាកាារពិ�នៅ�� �ម្រះមាាប់
���ំ�ជំនំាា�ន់ៅម្រះកាាយ។

យើលើក្នុក្នុមពសូប់៉ុ��ា�នក្ខា�រឃុំុឃំាំ�ំង នងិសូ�ិិ�ិ�លួបា�ន�តុួធិីម៌ 
សូម្រា��ប៉ុ់ម្រាសូួ�នងិក្នុុ��រ នៅ�ានៃថ្មីៃទ�១៦ ខ្មែ�វិិចូិ�កាា ឆ្នាំុាំ ២០០៩ 
��ា�រ�ំឃំាំាងំ្គរប�តំ់្តិលាាកាារពិ�នៅ�� ម្រះត្តិវូិបាា�នៅផ្តារនៅ�ាឱយនៅ�វាា
ពិ�ធនាា�ារនៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ នៅដាាយមាា�នៅ�ាល់នៅ�ានៅម្រះបើម្រះបាា�ទ់�តាាងំ្គ
នៅ�ះ នៅធ្នូើើជាាពិ�ធនាា�ារ�ម្រះមាាបអ់កុ្នុជាាប�់ំជំាាម្រះ�ិ���ង្គក្នុមំាារ។ នាា
នៅពិល់បចូច�បី�នុៅ�ះ មាា�ទ�ក្នុខ្មែ�លង្គត្តិ�ចូត្តិចួូនៅ�ាក្នុុ�ង្គម្រះបពិ�័ធពិ�ធនាា�ារ 
ខ្មែដ៏ល់អាាចូនៅដាាះម្រះសាាយបាា�ចូនំៅ�ាះត្តិម្រះ�វូិកាារពិ�នៅ��រប�ម់្រះ�ិ�
��ង្គក្នុមំាារ។ គឺនៅម្រះមាាង្គនៅ�ះមាា�នៅ�ាល់នៅ�ា នៅម្រះបើម្រះបាា�ជ់ំនំាាញនៅ�ា
ត្តិលំាាកាារពិ�នៅ�� នៅដ៏ើ�ី�ជំយួដ៏ល់ន់ៅ�វាាពិ�ធនាា�ារ ក្នុុ�ង្គកាារខ្មែក្នុល់�ែ
ពិ�ធនាា�ារ ��ង្គបណះ�ះបណាះា ល់បគំឺគល់�ក្នុពិ�ធនាា�ារ ឱយនៅល់ើក្នុក្នុ��ុ់
គឺណំភាាពិនៃ�កាារយក្នុចូ�ត្តិទិកំ្នុដាាក្នុ ់ខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិវូិផ្តលិ់�់ម្រះមាាបទ់�តាាងំ្គ
ថី្មី�។ កាារ បណះ�ះបណាះា ល់ម្រះតូ្តិវិបាា�នៅធ្នូើើនៅឡើង្គ�ម្រះមាាប ់�ន្ដ្រី�ិ�ពិ�ធនាា�ារ
នៅ�ាទទូាំាំង្គម្រះបនៅទ� នៅហើយ�ងឹ្គនៅផ្ទាាិ ត្តិនៅ�ានៅល់ើបទដាឋា �អ�រិជាាត្តិ� 
�ម្រះមាាបក់ាារ�ំឃំាំាងំ្គម្រះ�ិ���ង្គក្នុមំាារ។ ធាាត្តិផំ្ត�ទំ�ពិ�រនៃ�គឺនៅម្រះមាាង្គ �ងឹ្គ
បណះ�ះបណាះា ល់នៅ�ធាាវិខី្មែដ៏ល់ផ្តលិ់ន់ៅ�វាានៅដាាយ�ីម័្រះគឺចូ�ត្តិ ិចូនំៅ�ាះ
ម្រះ�ិ���ង្គក្នុមំាារ នៅដ៏ើ�ី�នៅល់ើក្នុក្នុ��ុក់ាារយល់ដ់៏ងឹ្គរប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ អពំិ�
ត្តិម្រះ�វូិកាាររប�ម់្រះក្នុ�ំជំ�ងាាយរង្គនៅម្រះ�ាះ ��ង្គពិម្រះង្គងឹ្គដ៏ល់ជ់ំនំាាញត្តិ�ាូ
�ត្តិ�រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ។ មាា�ត្តិម្រះ�វូិកាារ�លូ់��ធ្នូ��ម្រះមាាបឧ់បក្នុរណ ៍��ង្គ
កាារខ្មែក្នុល់�ែខ្មែដ៏ល់ល់ចាាបំាាចូន់ៅ�ាតាា�ទ�តាាងំ្គ�ំឃំាំាងំ្គ ��ង្គបណះ�ះ

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

បណាះា ល់បំគឺគល់�ក្នុផ្តលិ់ន់ៅ�វាានៅ�ាពិ�ធនាា�ារ ��ង្គនៅ�ធាាវិី នៅល់ើខ្មែផុ្តក្នុ
�ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គយតំ្តិិ�ធ្នូ�ន៌ៅយ�ឌ័រ័ ��ង្គក្នុមំាារ។

ក្ខា�រក្នុសា�ងសូមតែភា�ព៖ ក្នុមមវិធី�អូភិវិឌ្ឍឍវជិាា� ជូ�វៈ ត្តិលំាាកាារពិ�នៅ��
បាា�នៅម្រះជំើ�នៅរ�ី អកុ្នុជំនំាាញនាា�ំ�ំនៅ�ាក្នុុ�ង្គវិ�ិយ័យតំ្តិិ�ធ្នូ�ន៌ាានាា 
នៅ�ានៅល់ើពិ�ភពិនៅលាាក្នុ។ មាា�កាារនៅរៀបចូវំិគឺគបណះ�ះប ណាះា ល់ នៅដ៏ើ�ី�
នៅផ្តារជំំនាាញទាំាងំ្គអ�ន់ៅ�ះ នៅ�ាម្រះបព័ិ�ធយតិំ្តិ�ធ្នូ�៌ជាាត្តិ�។ ម្រះបធាា�បទនៃ�
កាារបណះ�ះបណាះា ល់ រ�ួមាា� កាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គកំ្នុណត្តិម់្រះតាា កាារបក្នុខ្មែម្រះប 
កាារម្រះគឺបម់្រះគឺង្គរដ៏ឋបាាល់នៅរឿង្គក្នុិ�ក្នុមំាារ ��ង្គកាារបណះ�ះបណាះា ល់កាា
រម្រះគឺបម់្រះគឺង្គ��ង្គកាារក្នុម្រះ��ត្តិ�ម្រះមាាបឆ់្នាំីាំ គឺកំ្នុ ��ង្គអកុ្នុដ៏នៃទនៅទៀត្តិ។ 
�ហភាាពិអឺរូបំបាា�ផ្តលិ់់ថ្មីវិកិាា ៥៥.០០០ ដ៏លំាលា រ អាានៅ�រកិ្នុ 
�ម្រះមាាបវ់ិគឺគបណះ�ះបណាះា ល់ �ិ�ពិ�ក្នុណំត្តិម់្រះតាា��ង្គកាារម្រះគឺបម់្រះគឺង្គ
ពិត័្តិម៌ាា� �ម្រះមាាបប់គំឺគល់�ក្នុម្រះគឺឹះសាថា �បណះសាារជាាត្តិ� ��ង្គខ្មែផ្តកុ្នុ
បក្នុខ្មែម្រះបរប�តំ់្តិលាាកាារ។ មាា�ត្តិម្រះ�ូវិកាារ�លូ់��ធ្នូ��ម្រះមាាប់វិគឺគ
បណះ�ះបណាះា ល់ ដ៏ចូូជាា កាារបណះ�ះបណាះា ល់�ន្ដ្រី�ិ�ត្តិលំាាកាារ 
(Magistrate) កាារបណះ�ះបណាះា ល់�គឺបាាល់នៅ�ៀរាាូ នៅឡអូ� ��ង្គ
កាារបញ្ញច�ល់ចូាបម់្រះពិហទីណឌ អ�រិជាាត្តិ� នៅ�ាជាាចូាបជ់ាាត្តិ� ដ៏ចូូជាា
ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�នីៅល់ើនៅយ�ឌ័រ័ជាានៅដ៏ើ�។

ក្នុឹ�ប៉ុគំ�យើន�យភា�ពនា�យើពលយើនះ (Accountability Now 
Clubs) នៅដាាយចាាបន់ៅផ្តិើ�នៅ�ាក្នុុ�ង្គឆ្នាំុា ំ២០០៣ ត្តិលំាាកាារពិ�នៅ�� 
តាា�រយៈកាារផ្ត�ពិើផ្តាយ បាា�ចូលូ់រ�ួជាា�យួ�����ត្តិសាាក្នុល់
វិទិាល់យ័ នៅ�ាតាា�សាថា ប�័ឧត្តិ�ិ��ក្នុានាានាា នៅ�ាទទូាំាងំ្គម្រះបនៅទ�
នៅ�ៀរាូា នៅឡអ�ូ នៅហើយនៅម្រះកាាយ�ក្នុនៅ�ាម្រះបនៅទ�ល់�បា� បាា��ាមំ្រះទដ៏ល់់
�����ត្តិក្នុុ�ង្គកាារបនៅង្គើើត្តិ ក្នុលបឹគឺណនៅ�យយភាាពិនាានៅពិល់នៅ�ះ។ ក្នុលបឹ
នៅ�ះ�ម្រះមាាប�់����ត្តិសាាក្នុល់វិទិាល់យ័ ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គបញ្ញា� យតំ្តិិ�ធ្នូ�៌ 
��ង្គកាារទទលួ់��ំម្រះត្តិវូិ។ ក្នុុ�ង្គនៅ�ាល់នៅ�ារយៈនៅពិល់�ល� ក្នុលបឹនៅ�ះ
�ាមំ្រះទដ៏ល់ក់ាារងាាររប�ខ់្មែផុ្តក្នុផ្ត�ពិើផ្តាយ នៅ�ាតាា�ទ�តាាងំ្គសាាក្នុល់
វិទិាល់យ័ ��ង្គ�ហគឺ��ន៍ៅ�ាជំំវំិញិ បាខំ្មែ�កិ្នុលបឹគឺណនៅ�យយភាាពិ
នាានៅពិល់នៅ�ះ ក្នុ�៏ងឹ្គនៅធ្នូើើជាាត្តិលំាាកាារពិ�នៅ��ជាាអចូ�នៃន្ដ្រី�យិ៍ ��ង្គ
ជាា��រ��ិផ៍្តង្គខ្មែដ៏រ។ ខ្មែផ្តកុ្នុផ្ត�ពិើផ្តាយផ្តលិ់ក់ាារបណះ�ះបណាះា ល់
ដ៏ល់�់មាាជំ�ក្នុ នៅល់ើម្រះបធាា�បទ��ទធ����ំ� ត្តិលំាាកាារពិ�នៅ�� 
កាារ�រនៅ�រ��ង្គអ�ំវិតិ្តិគឺនៅម្រះមាាង្គ កាារនៅជំៀ�វាាង្គកាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គ
���ម្រះត្តិ�ឹម្រះត្តិវូិនៅ�ាក្នុុ�ង្គអង្គគភាាពិ កាារទនំាាក្នុទ់�ំង្គជាា�យួម្រះក្នុ�ំ ��ង្គ
កាារម្រះគឺបម់្រះគឺង្គហ�រញ្ញញវិត្តិថ�។ នៅដាាយសាារខ្មែត្តិត្តិលំាាកាារពិ�នៅ��ជំ�ត្តិប�ទ
បញ្ញចបអ់ាាណតិ្តិ�កាារងាារ�ល�� ខ្មែផុ្តក្នុផ្ត�ពិើផ្តាយនៅធ្នូើើកាារជាា�យួបណាះា 
ខ្មែផ្តកុ្នុនៃ�ក្នុលបឹ នៅដ៏ើ�ី�បនៅង្គើើត្តិនៅ�ាជាាសាថា ប�័ ��ង្គជំយួដ៏ល់ព់ិកួ្នុនៅគឺក្នុុ�ង្គ
កាារអ�វំិត្តិ ិបទពិ�នៅសាាធ្នូ�រ៍ប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ នៅ�ាក្នុុ�ង្គសាថា ប�័នាានាាក្នុុ�ង្គ
ម្រះបពិ�័ធជាាត្តិ�។ នៅ�ាក្នុុ�ង្គឆ្នាំុា ំ២០១០ �មាាជំ�ក្នុក្នុលបឹគឺណនៅ�យយភាាពិ
នាានៅពិល់នៅ�ះ ខ្មែដ៏ល់បញ្ញចបក់ាារ��ក្នុាពិ�តាា�សាាក្នុល់វិទិាល់យ័

១៧



នាានាា បាា�បនៅង្គើើត្តិ��ុ�័ធ�យួ ខ្មែដ៏ល់នាានៅពិល់នៅ�ះ��ុ�័ធនៅ�ះបាា�
ដ៏នំៅណើរកាារ ជាាអង្គគកាារឯក្នុរាាជំយ ខ្មែដ៏ល់នៅធ្នូើើកាារនៅល់ើបញ្ញា�ទាំាក្នុទ់ង្គ
��ទធ����ំ� ��ង្គ��ត្តិ�រដ៏ឋ។

វ�ិាសាែ �នពត័�៌�នចាប៉ុយ់ើសូៀរ៉ាា � យើ�អូូន (គំយើម្រា��ងយើក្នុរដំដំែ�ល
OTP) ម្រះត្តិវូិបាា�នៅគឺសាគា ល់ច់ូា�ថ់ាាជាា Sierra Lii វិទិាសាថា�
ពិត័្តិម៌ាា�ចូាបន់ៅ�ៀរាាូនៅឡអ�ូបាា�ចាាបន់ៅផ្តិើ�នៅ�ាក្នុុ�ង្គខ្មែ�ក្នុ�ំាៈ ឆ្នាំាុ ំ២០០៩ 
នៅដ៏ើ�ី�ផ្តលិ់ន់ៅដាាយឥត្តិគឺ�ត្តិនៃថ្មីលតាា�អ�ឡាាញ �វូិឯក្នុសាារ��ង្គពិត័្តិម៌ាា�
�ាក្នុព់ិ�័ធចូាបច់ូ�ីង្គរប�ន់ៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ។ កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋអាាជាំា 
បាា�ម្រះប�លូ់ផ្តិ�អំកុ្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធចូ�ីង្គៗ ដ៏ចូូជាា �ភាា ត្តិលំាាកាារ 
�ហាាអយយកាារ គឺណៈនៅ�ធាាវិនីៅ�ៀរាូានៅឡអ�ូ, �ហាាវិទិាល់យ័ 
Fourah Bay គឺណៈក្នុ�កីាារក្នុខំ្មែណទម្រះ�ង្គច់ូាប់ ��ង្គ�ង្គគ�
�ំ�វិលិ់ នៅដ៏ើ�ី�បនៅង្គើើត្តិជាាអង្គគភាាពិ�យួ ខ្មែដ៏ល់ម្រះគឺបម់្រះគឺង្គ Sierra 
Lii រយៈនៅពិល់ខ្មែវិង្គ ��ង្គបនៅង្គើើត្តិជាាខ្មែផ្ត�កាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គ ម្រះបក្នុបនៅដាាយ
��រ�រិភាាពិរយៈនៅពិល់ខ្មែវិង្គ។

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�ង្គឆ្នាំុា ំ២០០៩ ��ង្គ២០១៣ 
កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋអាាជាំា បាា�បណះ�ះបណាះា ល់�គឺបាាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ�៌ 
នៅ�ាក្នុុ�ង្គនៅ�ត្តិទិាំាងំ្គប�រប� ់នៅ�ៀរាាូ នៅឡអ�ូ នៅ�ាក្នុុ�ង្គត្តិបំ�ភ់ាាគឺខាាង្គល់�ចូ 
ខ្មែដ៏ល់រ�ួបញ្ញច�ល់ទាំាងំ្គរដ៏ឋធាា�� Freetown។ កាារជំ�ំំជំំម្រះ�ះនៅរឿង្គក្នុិ�
ម្រះពិហទីណឌ នៅ�ាតំ្តិលាាកាារជាា�់ទាំាបរប�ន់ៅ�ៀរាាូ នៅឡអូ� ជាាទនូៅ�ា
នៅធ្នូើើនៅឡើង្គនៅដាាយ�គឺបាាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ� ៌���ខ្មែ��អកុ្នុចូាបន់ៅឡើយ ដ៏នូៅចូះុ 
កាារបណះ�ះបណាះា ល់ម្រះត្តិវូិបាា�នៅរៀបចូ ំនៅដ៏ើ�ី�ឱយ��កាាា កាា�យល់ដ់៏ងឹ្គ 
អពំិ��លូ់ដាឋា �នៃ�ជំនំាាញនៅចាាទម្រះបកាា� ់កាារជំ�ំំជំំម្រះ�ះនៅដាាយ�នៅង្គាប 
កាារនៅ�ំើបអនៅង្គើត្តិបឋិ� កាារដ៏នំៅណើរកាារក្នុ�ចូចនៅ�ំើបអនៅង្គើត្តិនៅដាាយ
ម្រះត្តិ�ឹម្រះត្តិវូិ យទំធសាាម្រះ��ិ�ង្គម្រះក្នុ���ល់ធ្នូ�៌ កាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គសាាក្នុ��
��ង្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ កាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គនៅរឿង្គកិ្នុ� កាារ�ម្រះ�ប�ម្រះ�ួល់រវាាង្គ
�គឺបាាល់ ��ង្គខ្មែផ្តកុ្នុរដ៏ឋអាាជាំា កាារវិភិាាគឺវិធិាា�នាានាា �ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គ
ពិត័្តិម៌ាា� ��ង្គកាារបញ្ញជ��នៅរឿង្គនៅ�ាជំ�ំំជំំម្រះ�ះ ��ង្គជំនំាាញត្តិ�ា�ូត្តិ�
ជាា�លូ់ដាឋា �។ កាារបណះ�ះបណាះា ល់ជាាទនូៅ�ាកំ្នុណត្តិន់ៅ�ាល់នៅ�ា
នៅល់ើ�ន្ដ្រី�ិ��គឺបាាល់ ខ្មែដ៏ល់���ធាលា បជ់ាា�គឺបាាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ�៌ នៅដាាយ
សាារខ្មែត្តិ�គឺបាាល់យតំ្តិិ�ធ្នូ�ច៌ាា�់ៗ  ជាាញកឹ្នុញាាបប់ាា�ដ៏ងឹ្គអពំិ���ត្តិ�វិធិ្នូ� 
តាា�រយៈបទពិ�នៅសាាធ្នូ�រ៍ចួូនៅ�ានៅហើយ។

គំយើម្រា��ងឧត�ួ�នវុតនួ៍ រប៉ុសូរ់ដំាអា�ជាា� អូនរួជា�ត ិ(គំយើម្រា��ងយើក្នុរ 
តដំែ�ល OTP) នៅដាាយ�ហកាារជាា�យួកាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋអាាជាំា 

រប�់ ត្តិលំាាកាារអ�រិជាាត្តិ� �ម្រះមាាបអ់ត្តិ�ត្តិម្រះបនៅទ� យនូៅហាគា  សាលា វិី 
តំ្តិលាាកាារអ�ិរជាាត្តិ��ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�រវាើា �ដ់ាា អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះវិ ិសាា�ញ្ញញ
ក្នុុ�ង្គត្តិលំាាកាារក្នុ�ុ�ជាា ��ង្គត្តិលំាាកាារពិ�នៅ���ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�ល់�បង្គ់ 
កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋអាាជាាំ បាា�នៅរៀបចូចំូង្គម្រះក្នុង្គឯក្នុសាារ អពំិ�កាារអ�វំិត្តិិ
ខ្មែដ៏ល់ល់ែពិ�កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋអាាជាំា ���យួៗ។ គឺម្រះមាាង្គ នៅ�ះម្រះបកឹ្នុា
នៅដាាយទលូ់ទំលូាាយ ជាា�យួ�មាាជំ�ក្នុនៃ�កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋអាាជាំា 
នាានាា រ�ួទាំាំង្គអត្តិ�ត្តិរដ៏ឋអាាជាំា ��ង្គរដ៏ឋអាាជាំា បចូច�បី�ុ នៅហើយបាា�
បនៅង្គើើត្តិជាានៅ�ៀវិនៅ�ាខ្មែណនាាំពិ� ឧត្តិមិាា�វំិត្តិិ នៅដ៏ើ�ី�ជាាជំ�ំយួដ៏ល់់
អកុ្នុនៅ�ំើបអនៅង្គើត្តិ ��ង្គរដ៏ឋអាាជាំា នៅ�ាក្នុម្រះ��ត្តិអ�រិជាាត្តិ� ម្រះពិ�ទាំាំង្គ 
សាថា ប�័រដ៏ឋអាាជាំា ជាាត្តិ��ាក្នុព់ិ�័ធ។

១៩



ការវិភិាគទសសន្ធៈ

ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�អ�រិជាាត្តិ� ជាាញកឹ្នុញាាបគ់ឺ�ឺាក្នុព់ិ�័ធជាា�យួ
ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�មី្រះទង្គម់្រះទាំាយធ្នូំ ខ្មែដ៏ល់រ�ួមាា�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះក្នុុ�ង្គចូ�ំ�ួយ៉ាាាង្គនៅម្រះចូើ� 
ខ្មែដ៏ល់ជាាញកឹ្នុញាាបគឺ់ឺនៅម្រះចូើ�ជាាង្គ ១០០០០០ នាាក្នុ។់ នៅដាាយសាារនៅហតំ្តិ
ផ្តល់នៅផ្ត�ង្គៗ �ុា ភាាគឺនៅម្រះចូើ�នៃ�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៃ�ជំនៅមាលាះម្រះទង់្គម្រះទាំាយធ្នូ ំ��ង្គមាា�
រយៈនៅពិល់យរូ ����ក្នុចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�នៅឡើយ។ បាខំ្មែ�ពិិកួ្នុ�ាត្តិ់
��ង្គកូ្នុ�នៅ�ា�ាត្តិ ់នៅ�ារ�ន់ៅ�ាកុ្នុ�ង្គ�ង្គគ�ខ្មែដ៏ល់ខ្មែបក្នុបាាក្នុន់ៅម្រះកាាយជំនៅមាលាះ នៅហើយ
ជាាញកឹ្នុញាាបគឺ់ឺរ�ន់ៅ�ាខ្មែក្នុីរចាារកី្នុម្រះ��ត្តិទាំាប ខ្មែដ៏ល់���ម្រះតូ្តិវិបាា�នាាយំក្នុ�ក្នុ
នៅធ្នូើើកាារជំំ�ំជំំម្រះ�ះនៅឡើយ។ ជាាញកឹ្នុញាាបព់ិកួ្នុនៅគឺម្រះតូ្តិវិបង្គាឱំយនៅដាាះម្រះសាាយចូនំៅ�ាះ
ផ្តល់វិិបាាក្នុជាាបំគឺគល់ ��ង្គ�ង្គគ� ខ្មែដ៏ល់បណាះាល់�ក្នុពិ�ជំនៅមាលាះ នៅដាាយមាា�កាារ
ជំយួ�ាមំ្រះទត្តិ�ចូតួ្តិចូ ឬក្នុ�៏ងឹ្គខ្មែត្តិ�ីា�។

 នៅ�ាកុ្នុ�ង្គតំ្តិលាាកាារម្រះពិហទីណឌ ជាានៅម្រះចូើ� (ឬភាាគឺនៅម្រះចូើ�) ទាំាងំ្គតំ្តិលាាកាារ
ម្រះពិហទីណឌ ជាាត្តិ� ទាំាំង្គត្តិលំាាកាារម្រះពិហទីណឌ ខ្មែដ៏ល់មាា�ចូរតិ្តិល់ក្នុាណៈអ�រិ
ជាាត្តិបូ��យក្នុ� ីជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះណាាខ្មែដ៏ល់ចូលូ់រ�ួ ក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�
ម្រះពិហទីណឌ គឺឺចូូល់រ�ួកុ្នុ�ង្គនាា�សាាក្នុ��។ ដ៏នូៅចុូះ ត្តិនួាាទ�រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ គឺឺក្នុម្រះ��ត្តិ
ម្រះត្តិ�ឹផ្តលិ់ភ់�ិ�តាាង្គ �ាក្នុព់ិ�័ធឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ីខ្មែដ៏ល់បាា�នៅចាាទម្រះបកាា�។់ កាារនៅ�ះ
បាា�ផ្តលិ់ឱ់កាា�ត្តិ�ចូត្តិចួូណាា�ខ់្មែដ៏ល់ពិកួ្នុនៅគឺអាាចូពិ�ភាាក្នុានៅល់ើ�ពិ�បញ្ញា�   ក្នុុ�ង្គ
ក្នុម្រះ��ត្តិដ៏៏ចូនៅង្គែៀត្តិ�ាក្នុព់ិ�័ធផ្ទាាា ល់�់ងឹ្គបទនៅចាាទខ្មែដ៏ល់ជំ�ជាាបន់ៅចាាទបាា�ម្រះបម្រះពឹិតិ្តិ
នៅល់ើពិកួ្នុនៅគឺ��ង្គអកុ្នុដ៏នៃទឲ្យយរង្គកាារឈឺចឺាាបធ់្នូៃ�ធ់្នូៃរ។ កាារពិ�ភាាក្នុាអពំិ�ផ្តល់វិបិាាក្នុ
នៃ�ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ី នៅ�ានៅល់ើពិកួ្នុនៅគឺនៅដាាយផ្ទាាាល់ ់នៅ�ានៅល់ើសាាចូញ់ាាត្តិ� ឬក្នុ�ូនៅ�ារប�់
ពិកួ្នុនៅគឺ គឺឺក្នុម្រះ��ងឹ្គអាាចូនៅធ្នូើើនៅ�ាបាា�ណាា�់។

 ត្តិនួាាទ�តាា�ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�រប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ គឺមឺាា�ល់ក្នុាណៈ
ទលូ់ទំលូាាយជាាង្គ នៅ�ានៅពិល់ខ្មែដ៏ល់ពិកួ្នុនៅគឺចូូល់រ�ួ កុ្នុ�ង្គនាា�ជាាភាាគឺ� (ដ៏ចូូជាា
នៅដ៏ើ�បណះ ឹង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ�ជាានៅដ៏ើ�) នៅហើយពិកួ្នុនៅគឺអាាចូផ្តលិ់�់ក្នុា�ក្នុ�បីខ្មែ�ថ� អពំិ�
កាារឈឺឺចាាប់��ង្គកាារ�ចូូខាាត្តិ ខ្មែដ៏ល់ចាារបីាា�បង្គើនៅឡើង្គ។

 បណំង្គម្រះបាាថាុា ឱយមាា�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៅម្រះចូើ�ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ
��ត្តិ�វិធិ្នូ� នៅហើយនៅរៀបរាាបអ់ពំិ�នៅរឿង្គរាូាវិរប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ ក្នុុ�ង្គល់ក្នុាណៈជាារ�ួ ��ង្គ
មាា�ភាាពិល់�ែ�ត្តិជាាង្គ គឺជឺាានៅរឿង្គអាាចូយល់ប់ាា�។ បាខំ្មែ�ជិាាកាារ���អាាចូបដ៏�
នៅ�ធ្នូបាា�ខ្មែដ៏ល់ថាា ល់ក្នុាណៈផ្តល�វិកាារនៃ�សាាល់�វិនាាកាារ ម្រះពិ�ទាំាំង្គបណាះា 
វិធិាា���ត្តិ�វិធិ្នូ�ដ៏ត៏្តិងឹ្គរងឹ្គ ���អាាចូផ្តលិ់ទ់�ក្នុខ្មែ�លង្គម្រះបក្នុបនៅដាាយ�វំិត្តិថ�ភាាពិ ដ៏ល់់
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិវូិកាារនៅរៀបរាាបអ់ពំិ�បទពិ�នៅសាាធ្នូ�ដ៍៏ឈ៏ឺចឺាាបន់ៅឡើយ។ 

កាារអ�វំិត្តិខិ្មែបបផ្តល�វិកាារដ៏នូៅចូះុ គឺចឺូណំាាយនៅពិល់នៅវិលាានៅម្រះចូើ�។ នៅហត្តិដំ៏នូៅចូះុ
ត្តិម្រះ�ូវិកាារឱយមាា�ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៅម្រះចូើ�នាាក្នុ់ ជាាញកឹ្នុញាាបគឺ់ឺម្រះត្តិូវិថ្មីលងឹ្គខ្មែថ្មីលង្គ
ជាា�យួ��ទធ�រប�ជ់ំ�ជាាបន់ៅចាាទ ក្នុុ�ង្គកាារទទលួ់បាា�កាារជំ�ំំជំំម្រះ�ះ ក្នុុ�ង្គ
នៅពិល់នៅវិលាា��ម្រះ�ប (��ូនៅ�ើល់មាាម្រះតាា ៦(១) គឺណៈក្នុមីាាកាារអរំូឺប�ម្រះមាាប់
��ទធ���ំ��)។ នៅ�ះគឺឺជាានៅហតំ្តិផ្តល់ខ្មែដ៏ល់តំ្តិលាាកាារ�លះកុ្នុ�ង្គចូនំៅណាា�ម្រះពិហទីណឌ 
ខ្មែដ៏ល់មាា�ចូរតិ្តិល់ក្នុាណៈអ�រិជាាត្តិបូ��យក្នុ�ី ងាាក្នុនៅចូញពិ�កាារផ្តលិ់ដ់៏ល់់
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ �វូិ��ទធ�នៅល់ើ�ពិ�សាាក្នុ�� ខ្មែដ៏ល់កាារនៅ�ះបណាះា ល់ឱយជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ

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

២០



អាាក្នុអ់�ច់ូ�ត្តិ ិ���មាា�កាារ�ាមំ្រះទ ��ង្គមាា�អាារ�ណីថ៍ាា ���បាា�ទទលួ់�វូិ
យតំ្តិិ�ធ្នូ�។៌

 អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ឈាា��ំ�នៅគឺ កុ្នុ�ង្គចូនំៅណាា�តំ្តិលាាកាារម្រះពិហទីណឌ នាានាា
ខ្មែដ៏ល់មាា�ចូរតិ្តិល់ក្នុាណៈអ�រិជាាត្តិបូ��យក្នុ�ី ចូនំៅ�ាះកាារចូលូ់រ�ួរប�់
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ។ នៅទាំាះប�ជាាក្នុ�ចូចម្រះពិ�នៅម្រះពិៀង្គរវាាង្គរាាជំរដាឋា ភ�បាាល់ក្នុ�ុ�ជាា ��ង្គ
អង្គគកាារ�ហម្រះបជាាជាាត្តិ� ���បាា�ខ្មែចូង្គអំពិ�កាារចូូល់រ�ួរប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ
កិ្នុ� មាាម្រះតាា ៣៦ថី្មី� នៃ�ចូាប�់ិ�ពិ�កាារបនៅង្គើើត្តិ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ បាា�នៅបើក្នុឱកាា�នៅ�ះ 
នៅដាាយខ្មែចូង្គអពំិ���ទធ�ក្នុុ�ង្គកាារបិងឹ្គសាាទកំ្នុារប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ។ នៅហត្តិដំ៏នូៅចូះុ វិធិាា�
នៃផ្តាក្នុុ�ង្គបាា�តាាក្នុខ់្មែត្តិង្គម្រះក្នុប�ណ័ឌ គឺ ត្តិ�យតំ្តិ ិនៅដាាយបនៅង្គើើត្តិជាាគឺរំនូៃ�កាារចូលូ់រ�ួ
រប�ន់ៅដ៏ើ�បណះ ឹង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ� ដ៏ចូូមាា�ខ្មែចូង្គក្នុុ�ង្គម្រះក្នុ���ត្តិ�វិធិ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ ក្នុ�ុ�ជាា 
��ង្គបាា�នៅធ្នូើើខ្មែក្នុ�ម្រះ�លួ់តាា�ត្តិថ្មីភាាពិជាាក្នុខ់្មែ�ងិ្គខ្មែផ្តកុ្នុ��ត្តិ�វិធិ្នូ� ក្នុុ�ង្គកាារជំ�ំំជំំម្រះ�ះ
ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�មី្រះទង្គម់្រះទាំាយធ្នូ។ំ ក្នុតាាិ ជំរំញំ�យួ នៃ�ម្រះបពិ�័ធខ្មែដ៏ល់បាា�ខ្មែក្នុ�ម្រះ�លួ់
នៅ�ះ គឺឺភាាពិចាាបំាាចូកុ់្នុ�ង្គកាារម្រះគឺប់ម្រះគឺង្គកាារចូូល់រួ� កាារនៅធ្នូើើជាាត្តិណំាាង្គ ��ង្គ
ដ៏នំៅណើរកាារផ្តលិ់�់ណំង្គចូនំៅ�ាះជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះជំ�ត្តិ៤០០០នាាក្នុ ់នៅ�ាក្នុុ�ង្គ�ណំុំ 
នៅរឿង្គ ០០២។ កាារអ�ំញ្ញញ� ត្តិឱយជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះមុាាក់្នុៗ ��ង្គអុក្នុតំ្តិណាាង្គផ្តល�វិចូាប់
រប��់ាត្តិ ់នៅឡើង្គខ្មែថ្មីលង្គនៅ�ាកុ្នុ�ង្គតំ្តិលាាកាារនៅដាាយល់�ែ�ត្តិ ឬយ៉ាាាង្គខ្មែវិង្គនៅនាាះ ជាា
សាារវិ�ិ�ងឹ្គនៅធ្នូើើឱយក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិិធ្នូ�តំ្តិលាាកាារកាា�់ខ្មែត្តិពិ�ារនៅពិល់ នៅដាាយ
�����នៅហត្តិផំ្តល់។ កាារ�នៅម្រះ�ចូនៅល់ើបណះ ឹង្គរដ៏ឋបីនៅវិណ� (��ង្គ�នំៅណើ�ំំ
�ណំង្គជាាបំគឺគល់) ៤០០០ គឺឺជាាកាារងាារខ្មែដ៏ល់ចំូណាាយនៅពិល់នៅវិលាានៅម្រះចូើ� 
នៅហើយ���អាាចូនៅធ្នូើើនៅ�ាបាា�នៅឡើយ កុ្នុ�ង្គនៅពិល់នៅវិលាា "��ម្រះ�ប"។

 គឺរំមូ្រះត្តិវូិបាា�ខ្មែក្នុល់�ែនៅឡើង្គជាានៅម្រះចូើ�នៅល់ើក្នុនៅម្រះចូើ�សាា នៅ�ាក្នុុ�ង្គអឡំ�ង្គក្នុ�ចូច
ដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ� រហតូ្តិមាា�កាារពិម្រះង្គងឹ្គ�វូិគឺរំនូៃ�កាារចូលូ់រ�ួ កាារនៅធ្នូើើជាាត្តិណំាាង្គ 
��ង្គ�ណំង្គរប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ខ្មែដ៏ល់មាា�ល់ក្នុាណៈពិ�នៅ��ដូ៏ចូបចូច�បី�ុ
នៅ�ះ។ ទាំាំង្គបពំិើនៅហត្តិំ (ខ្មែដ៏ល់���ជាាល់ែឥត្តិនៅខាចាះ) ��ង្គល់ទធផ្តល់ពិ�នៅ��
នៃ�ដ៏នំៅណើរកាារនៅ�ះ គឺ�ឺ��ធាលា បម់ាា�ពិ���ំ�ក្នុនៅឡើយ នៅ�ាក្នុុ�ង្គចូាប�់�ត្តិ�វិធិ្នូ�
ម្រះពិហទីណឌ អ�ិរជាាត្តិ�។

 នៅហតំ្តិដូ៏នៅចុូះគឺឺជាាកាារ��ម្រះ�បខ្មែដ៏ល់ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ម្រះត្តិវូិនាា�ំំ�សាាជាាថី្មី� 
កុ្នុ�ង្គកាារបនៅង្គើើត្តិម្រះក្នុប�ណ័ឌ �ម្រះមាាបន់ៅដាាះម្រះសាាយជាា�យួជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ នៅ�ាកុ្នុ�ង្គ
ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់់ នៃ�តំ្តិលាាកាារម្រះពិហទីណឌ នាានាាខ្មែដ៏ល់មាា�
ចូរិត្តិល់ក្នុាណៈជាាតំ្តិលាាកាារអ�ិរជាាត្តិបូ��យក្នុ�ី។ នៅ�ាល់នៅ�ាគួឺរខ្មែត្តិជាាកាារទទូាំាត្តិ់
ចូនំៅ�ាះ ភាាពិអវិិជំជមាា��លះ ដ៏ចូូខ្មែដ៏ល់ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះបាា�នៅ�ើល់នៅ�ើញ ខ្មែដ៏ល់
នៅក្នុើត្តិនៅចូញពិ�កាារក្នុម្រះ��ត្តិក្នុណំត្តិ ់នៅ�ាក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ ដ៏ចូូ
បាា�នៅរៀបរាាបព់ិ�ខាាង្គនៅល់ើ។ នៅ�ាក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ អ�រិជាាត្តិ� 
ត្តិនួាាទ�រប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ថាានៅត្តិើពិកួ្នុនៅគឺចូូល់រ�ួកុ្នុ�ង្គនាា�ជាាសាាក្នុ�� ឬជាាភាាគឺ� 
បាា�បញ្ញចបន់ៅ�ានៅពិល់បញ្ញចបក់្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិិធ្នូ�តំ្តិលាាកាារ។ បាខំ្មែ�ិ�ម្រះមាាប់
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះវិញិ កាារចូលូ់រ�ួរប�ព់ិកួ្នុ�ាត្តិ ់នៅ�ាក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�
ម្រះពិហទីណឌ ���ខ្មែ��ជាាកាារម្រះបឈឺ�ជាានៅល់ើក្នុដ៏បំងូ្គនៅ�ា�ឹង្គផ្តល់វិិបាាក្នុនៃ�
ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ី ខ្មែដ៏ល់បាា�ម្រះបម្រះពឹិតិ្តិ�ក្នុនៅល់ើពិកួ្នុ�ាត្តិន់ៅនាាះនៅទ នៅហើយវាាក្នុ�៏��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�ាម្រះតឹ្តិ�នៅ�ះខ្មែដ៏រ។ នៅ�ះគឺឺជាាដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់�ួយ កុ្នុ�ង្គដំ៏នៅណើរដ៏៏ខ្មែវិង្គឆ្នាំៃា យរប�់
ពិកួ្នុ�ាត្តិ ់ចាាបព់ិ�ឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�ីរហតូ្តិដ៏ល់ក់ាារជាា�ះនៅ� ើីយ។ នៅដាាយពិ�ចាារណាាថាា 
ដ៏នំៅណើរកាារបាា�ឆ្លើះឹនៅឡើង្គវិញិ�វូិ��ំរប�ួចាា�ន់ៅនាាះ ជាាញកឹ្នុញាាបដ់៏នំៅណើរកាារ
នៅ�ះ គឺឺជាាដំ៏នៅណើរកាារដ៏៏ល់បំាាក្នុ។

 តាា�ទ���ៈទលូាាយ កាារផ្ត�ះផ្តាកុ្នុ�ង្គម្រះទង់្គម្រះទាំាយធ្នូបំផំំ្តត្តិនៅនាាះ 
នៅ�ាល់គឺឺ កាារផ្ត�ះផ្តាជាាត្តិ� ម្រះត្តិូវិបាា�នៅល់ើក្នុនៅឡើង្គជាាញកឹ្នុញាាប់ ថាាជាា
ល់ទធផ្តល់ខ្មែដ៏ល់ចូង្គប់ាា�នៅចូញពិ�ដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ អ�រិជាាត្តិ�។ 
បាខំ្មែ�កិាារពិ�ត្តិគឺថឺាា ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�ម្រះពិហទីណឌ���បាា�នៅរៀបចូនំៅឡើង្គ
�ម្រះមាាបក់ាារផ្ត�ះផ្តា (ជាាត្តិ�) នៅទ នៅហើយនៅបើបាា� ក្នុ�៏��បាា�នៅម្រះចូើ�ជាាចូ�ីង្គ
ខ្មែដ៏រ។ នៅ�ាល់នៅ�ារប�ក់្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ�គឺ ឺក្នុណំត្តិ�់វូិកាារទទលួ់��ំម្រះត្តិវូិ 
នៅដាាយបញ្ញជ�ក្នុប់ភំលនឺៅល់ើកាារទទលួ់��ំម្រះត្តិវូិម្រះពិហទីណឌ ចូនំៅ�ាះឧម្រះក្នុ�ដ៏ឋក្នុ�នីៅ�ាក្នុុ�ង្គ
អឡំ�ង្គនៅពិល់នៅវិលាាដ៏៏��ម្រះ�ប�យួ។

 នៅហតំ្តិដូ៏នៅចុូះវាាហាាក្នុដ់៏ចូូជាាថាា ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់រ់ប�់
តំ្តិលាាកាារទទលួ់សាគា ល់ន់ៅដាាយ�ល��ឯង្គថាា ជាាកាារចូលូ់រ�ួចូខំ្មែណក្នុដ៏ល់ដ់៏នំៅណើរកាារ
ពិាបាាល់រប�ួសាុា �រប�ជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ��ង្គកាារជំរំញំជាាម្រះទង្គម់្រះទាំាយធ្នូ ំដ៏ល់់
កាារផ្ត�ះផ្តាជាាត្តិ�។

 នៅ�ាល់នៅ�ាទាំាំង្គពិ�រត្តិម្រះ�ូវិឱយមាា�កាារចូូល់រួ�ពិ�ខ្មែផុ្តក្នុជាានៅម្រះចូើ�រប�់
�ង្គគ� រ�ួទាំាំង្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះទាំាំង្គឡាាយណាា ខ្មែដ៏ល់���បាា�ចូលូ់រ�ួក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូច
ដ៏នំៅណើរកាារ��ត្តិ�វិធិ្នូ� ក្នុ�ូនៅ�ារប�ព់ិកួ្នុ�ាត្តិ ់ចាារកី្នុម្រះ��ត្តិទាំាប ��ង្គសាាធាារណជំ�។ 
នៅដាាយសាារខ្មែត្តិកាារល់បំាាក្នុខ្មែផ្តកុ្នុចូាប់ ��ង្គ��ត្តិ�វិធិ្នូ�នៃ�ក្នុ�ចូចដ៏នំៅណើរកាារ��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 ខ្មែល់ង្គមាា�នៅទៀត្តិនៅហើយកុ្នុ�ង្គដំ៏ណាាក្នុក់ាាល់នៅ�ះ កាារចូូល់រួ�ជាា
ម្រះទង់្គម្រះទាំាយធ្នូខំ្មែបបនៅ�ះ គឺឺអាាចូនៅធ្នូើើនៅ�ាបាា�។ បខ្មែ�ថ�នៅល់ើនៅ�ះ គឺឺជាាកាារចាាបំាាចូ់ 
នៅដាាយសាារខ្មែត្តិកាារ�ាមំ្រះទចំូនៅ�ាះជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ��ង្គជាាពិ�នៅ��នៅនាាះគឺឺកាារផ្ត�ះផ្តា
ជាាត្តិ� ទាំា�ទាំារឱយមាា�វិធិ្នូ�សាាម្រះ�ជិាារ�ួ�យួ �ម្រះមាាបន់ៅដាាះម្រះសាាយជំនៅមាលាះ 
បខ្មែ�ថ�ពិ�នៅល់ើអើ�ខ្មែដ៏ល់កាារជំ�ំំជំំម្រះ�ះម្រះពិហទីណឌ អាាចូផ្តលិ់ឱ់យ។ �មាាជំ�ក្នុ�ង្គគ�
ទាំាងំ្គអ� ់គឺឺ�ទំធខ្មែត្តិទទលួ់រង្គផ្តល់បាះ�ាល់ ់នៅ�ានៅពិល់មាា�ជំនៅមាលាះ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិ
នៅម្រះកាា�យតិំាា ធ្នូ�កាាររប�តំ់្តិលាាកាារ នៅហើយផ្តល់វិិបាាក្នុនៃ�ជំនៅមាលាះនៅនាាះ គឺឺនៅ�ាប�ិ
រហតូ្តិ��ង្គនៅ�ាខ្មែត្តិមាា�ឥទធ�ពិល់រហតូ្តិ�ក្នុដ៏ល់ន់ៅពិល់នៅ�ះ។ �ាក្នុក់្នុណាះាល់ នៃ�
ម្រះបជាាជំ�ក្នុ�ុ�ជាាបចូច�បី� ុគឺនឺៅក្នុើត្តិនៅម្រះកាាយរបបខ្មែ�រីម្រះក្នុហ� បាខំ្មែ�ពិិកួ្នុនៅគឺទទលួ់រង្គ
ផ្តល់ពិ�កាារបាះទង្គគ�ចូ ខ្មែដ៏ល់ឪពិកំ្នុមាាិ យ សាាចូញ់ាាត្តិ� ��ង្គជំ�រ�ួជាាត្តិ�រប�់
ពិកួ្នុនៅគឺ បាា�ទទលួ់រង្គ ��ង្គផ្តល់វិបិាាក្នុ�ង្គគ�ជាាម្រះទង្គម់្រះទាំាយធ្នូ ំខ្មែដ៏ល់ប��ិក្នុ។ 
កាារយល់ដ់៏ងឹ្គអពំិ�ចូណំ ុចូអក្នុ�ំល់ នៃ�ម្រះបវិត្តិិ�សាាម្រះ�រិប�ម់្រះបនៅទ�ពិកួ្នុនៅគឺ គឺជឺាា
នៅរឿង្គចាាបំាាច់ូ។ 

 ដ៏ចូូ�ភំាា��ត្តិ�យួដ៏ល៏់ី�ខ្មែដ៏ល់នៅល់ើក្នុនៅឡើង្គថាា៖ "អកុ្នុខ្មែដ៏ល់���ចូង្គចាាំ
អត្តិ�ត្តិកាាល់ ងាាយ�ងឹ្គនៅដ៏ើរជាា�់សាាជាាថី្មី�" (George Santayana)។

 ល់ក្នុាណៈពិ�នៅ���ួយនៅទៀត្តិនៃ�កាារក្នុត់្តិ�មាគា ល់ ់នៅ�ាកុ្នុ�ង្គបរបិទនៅ�ះ
គឺឺថាា អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ជាាតំ្តិលាាកាារចូម្រះ�ំះ។ ល់ក្នុាណៈនៅ�ះពិម្រះង្គ�ក្នុនៅ�ាដ៏ល់�់មាា�ភាាពិ
នៃ�អង្គគជំ�ំំជំំម្រះ�ះ បគំឺគល់�ក្នុ ��ង្គអកុ្នុត្តិណំាាង្គភាាគឺ� ម្រះពិ�ទាំាងំ្គម្រះក្នុប�ណ័ឌ គឺត្តិ�យតំ្តិិ�។ 
កាារក្នុសាាង្គ��ត្តិថភាាពិ ��ង្គកាារនៅផ្តារចូនំៅណះដ៏ងឹ្គ តាា�រយៈក្នុ�ចូច�ហម្រះបត្តិ�បត្តិិ�
កាារ គឺជឺាាក្នុតាិាជំរំញំយ៉ាាា ង្គចូា� ់�ម្រះមាាបត់្តិលំាាកាារចូម្រះ�ះំទាំាងំ្គអ�។់ កាារប�ិ
ល់ក្នុាណៈនៅ�ះ រហតូ្តិដ៏ល់ដ់៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់ ់��ង្គនៅល់ើ�ពិ�ក្នុម្រះ��ត្តិ
ត្តិចូូចូនៅង្គែៀត្តិនៃ�ជំនំាាញផ្តល�វិចូាបន់ៅនាាះ គឺជឺាាក្នុ�ចូច��ត្តិ�មំ្រះបងឹ្គខ្មែម្រះបង្គម្រះបក្នុបនៅដាាយ
គំឺណត្តិនៃ�ល។

 ដំ៏នៅណើរកាារនៅផ្តារចូនំៅណះដ៏ងឹ្គ នៅ�ាកុ្នុ�ង្គខ្មែផុ្តក្នុនៅផ្ត�ង្គពិ�ចូាប ់បាា�ចាាបន់ៅផិ្តើ�
នៅ�ាដំ៏ណាាក់្នុកាាល់ទូទាំាត់្តិ�ណំង្គ ខ្មែដ៏ល់រ�ួមាា�គឺនៅម្រះមាាង្គនាានាា ទាំាក់្នុទង្គ�ឹង្គ
បញ្ញា� ដ៏ចូូជាា ��ំភាាពិផ្តល�វិចូ�ត្តិិ ជាាខ្មែផ្តកុ្នុ�យួនៃ�ម្រះបពិ�័ធ�ខំាាភ�បាាល់ជាាត្តិ� 
ខ្មែដ៏ល់មាា�ខ្មែផុ្តក្នុម្រះតូ្តិវិខ្មែក្នុល់�ែ �នាធា �ក្នុ�ី ជាាជំំនាាញខ្មែដ៏ល់អាាចូអ�ំវិតិ្តិបាា�
យ៉ាាា ង្គទលូ់ទំលូាាយនៅ�ាតាា�វិ�ិយ័នៅផ្ត�ង្គ�ុា ជាានៅម្រះចូើ� ��ង្គ កាារផ្ត�ះផ្តា ជាា
ដ៏នំៅណើរកាារក្នុពំិងំ្គខ្មែត្តិប�និៅ�ាក្នុុ�ង្គ�ង្គគ�ក្នុ�ុ�ជាាទនំៅ�ើបបចូច�បី�។ុ នៅយើង្គក្នុត្តិ់
�មាគា ល់ថ់ាា គឺនៅម្រះមាាង្គជាានៅម្រះចូើ�ខ្មែដ៏ល់បាា�ផ្តលិ់ឱ់យ �ម្រះមាាបដ់៏ណំាាក្នុក់ាាល់
នៅ�ានៅ���ល់ ់បាា�បនៅង្គើើត្តិនៅឡើង្គខ្មែផ្តែក្នុនៅល់ើគឺនៅម្រះមាាង្គ�ណំង្គទាំាងំ្គអ�ន់ៅនាាះ 
នៅហតំ្តិដូ៏នៅចុូះវាាមាា�ល់ទធភាាពិអ�ំញ្ញញ� ត្តិឱយមាា�កាារពិម្រះង្គ�ក្នុល់ទធផ្តល់��ង្គកាារបនៅង្គើើត្តិ
គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�ម្រះបក្នុបនៅដាាយ��រ�រិភាាពិ។ គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ��លះគឺរួខ្មែត្តិដ៏នំៅណើរកាារ
នៅដាាយល់ែ នៅ�ាដំ៏ណាាក្នុក់ាាល់នៅ�ានៅ���ល់ ់នៅហើយប�ិផ្តលិ់ផ់្តល់ម្រះបនៅយ៉ាាជំ�៍
���ម្រះតឹ្តិ�ខ្មែត្តិជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះផ្ទាាាល់ប់ានំៅណាះាះនៅទ បាខំ្មែ�ិខ្មែថ្មី�ទាំាងំ្គនៅ�ាដ៏ល់ខ់្មែផុ្តក្នុដ៏៏ធ្នូនំៃ�
ម្រះបជាាជំ�ទាំាងំ្គអ�។់

 

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

George Santayana



គឺរួឱយក្នុត្តិ�់មាគា ល់ន់ៅ�ាក្នុុ�ង្គបរបិទនៅ�ះគឺថឺាា ត្តិលំាាកាារដ៏នៃទខ្មែត្តិ�យួ 
ខ្មែដ៏ល់ជាាត្តិលំាាកាារម្រះពិហទីណឌ មាា�ចូរតិ្តិល់ក្នុាណៈអ�រិជាាត្តិបូ��យក្នុ� ីនៅហើយ 
ខ្មែដ៏ល់មាា�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ��ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៅ�ាដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ា
នៅ���ល់(់តំ្តិលាាកាារ SCSL) ក្នុជ៏ាាតំ្តិលាាកាារចូម្រះ�ំះ ខ្មែដ៏ល់�ថ�ត្តិនៅ�ាកុ្នុ�ង្គ
ត្តិបំ�ជ់ំនៅមាលាះ។ ទ�តាាងំ្គជំ�ត្តិ�ុា រវាាង្គតំ្តិលាាកាារ ��ង្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ហាាក្នុដ់៏ចូូជាា
ក្នុតិាា ក្នុណំត្តិ ់�ម្រះមាាប់ឱយភាាគឺ�ទាំាងំ្គពិ�រ មាា�កាារ�ាក្នុព់ិ�័ធបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ។

 នៅ�ះគឺឺជាាកាារពិ�ត្តិ�យួខ្មែដ៏ល់ម្រះតូ្តិវិនៅធ្នូើើកាារពិ�ចាារណាា នៅ�ានៅពិល់នៅម្រះ�ាង្គ
បនៅង្គើើត្តិត្តិលំាាកាារម្រះពិហទីណឌ ខ្មែដ៏ល់មាា� ចូរតិ្តិល់ក្នុាណៈអ�រិជាាត្តិបូ��យក្នុ� ី
ដ៏នៃទនៅទៀត្តិ។

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



ការពិីភាក្សាាអំំពី�សំចៅណ៍�

នៅដ៏ើ�ី�ត្តិមាលា ភាាពិ��ង្គនៅដាាយមាា�កាារយល់ម់្រះពិ�ពិ�អកុ្នុចូលូ់រ�ួ នៅយើង្គ
បាា�ភាជា បឧ់ប��ុ�័ធ�វូិ�នំៅណើ�ាក្នុព់ិ�័ធទាំាំង្គអ��់ក្នុជាា�យួ។

 កាារណន៍ៅ�ះអ�ញំ្ញញ� ត្តិឱយអកុ្នុអាា�ម្រះជាាបអពំិ�នៅ�ចូក្នុិ�ល់�ែ�ត្តិនៃ�គឺ�ំ�ត្តិ
ទាំាងំ្គឡាាយខ្មែដ៏ល់ម្រះត្តិវូិបាា��នៅង្គាបរ�ួខាាង្គនៅម្រះកាា�។ កាារពិ�ភាាក្នុានៅ�ះក្នុណំត្តិ់
អត្តិ�ិញ្ញញ� ណម្រះបភពិនៃ�អ�សំាា�� ៍អកុ្នុចូលូ់រ�ួ ��ង្គផ្តលិ់ជ់ាារ�ួ�វូិទ�ដ៏ឋភាាពិ
ទនូៅ�ានៃ�ល់ក្នុាណៈ ��ង្គ វិសិាាល់ភាាពិនៃ�គឺ�ំ�ត្តិ។

 ជាាង្គនៅ�ះនៅទៀត្តិ កាារពិ�ភាាក្នុានៅ�ះអាាចូផ្តលិ់ជ់ាាកាារនៅល់ើក្នុទកឹ្នុចូ�ត្តិិ
�ម្រះមាាបក់ាារដាាក្នុ�់នំៅណើថី្មី�ៗ ខ្មែដ៏ល់អ�ំញ្ញញ�ត្តិឱយរក្នុនៅ�ើញគឺ�ំ�ត្តិខ្មែដ៏ល់បាា�
រលំ់ង្គ��ង្គផ្តលិ់ជ់ំនៅម្រះ�ើ��ម្រះមាាប់�នំៅយ៉ាាគឺបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ។

 នៅយើង្គក្នុត្តិ�់មាគា ល់ថ់ាាកាាល់បរនិៅចូទិ�ម្រះមាាបទ់ទលួ់របាាយកាារណ ៍��ង្គ
នៅពិល់នៅវិលាា�ម្រះមាាបផ់្តលិ់�់នំៅណើគឺនឺៅ�ានៅពិល់�ល���ង្គអកុ្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធមាា�កាារ ភាុាក្នុ ់   
នៅផ្តែើល់ចូនំៅ�ាះកាារនៅ�ុើ�ំរំប�ន់ៅយើង្គឱយមាា�កាារចូលូ់រ�ួ។

 �ាី �អើ�គឺរួឱយ�ង្គ�យ័នៅទថាាកាារណន៍ៅ�ះ គឺពឺិ�ត្តិជាានៅធ្នូើើឱយ�នំៅណើបចូច�បី�ុ
បាា�វិវិិឌ័ឍដ៏ល់ក់ាាល់នៅផ្ត�ង្គៗ�ុា ។ �នំៅណើទាំាំង្គនៅនាាះ មាា�ចាាបត់ាាំង្គពិ�គឺ�ំ�ត្តិ
នៅ�ាល់ៗរហតូ្តិដ៏ល់គ់ឺនៅម្រះមាាង្គខ្មែដ៏ល់មាា�ល់ក្នុាណៈនៅពិញនៅល់ញ។ �នំៅណើ�លះ
អាាចូទទលួ់ម្រះបនៅយ៉ាាជំ�ព៍ិ�កាារជំយួរប�អ់កុ្នុជំនំាាញក្នុុ�ង្គកាារក្នុសាាង្គគឺនៅម្រះមាាង្គ។ 
ក្នុុ�ង្គបរបិទនៅ�ះ នៅយើង្គក្នុត្តិ�់មាគា ល់ថ់ាាក្នុ�វីិធិ្នូ� GIZ-CPS បាា�នៅដ៏ើរត្តិនួាាទ�យ៉ាាាង្គ
�ខំាា�ក់្នុុ�ង្គកាារ�ាំម្រះទ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ជាាពិ�នៅ��នៅ�ាក្នុុ�ង្គវិ�ិយ័កាារងាារ�ាក្នុព់ិ�័ធ
ជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះ ឧទាំាហរណ ៍កាារផ្តលិ់ជ់ំនំាាញឯក្នុនៅទ�ក្នុុ�ង្គកាារបនៅង្គើើត្តិគឺនៅម្រះមាាង្គ។ 
ខ្មែផ្តែក្នុនៅល់ើកាារតាាងំ្គចូ�ត្តិដិ៏ន៏ៅល់ចូនៅធាលា រនៅពិញ�យួជំ�វិតិ្តិសាាលាាក្នុិ�ក្នុ�លង្គ�ក្នុ នៅយើង្គ
នៅ�ុើឱយមាា�កាារដ៏ក្នុបទពិ�នៅសាាធ្នូ�ព៍ិ�ពិកួ្នុនៅគឺ��ង្គពិ�បណាះា ញដ៏ទ៏លូ់ទំលូាាយ
រប�ព់ិកួ្នុនៅគឺ នៅ�ាក្នុុ�ង្គដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់នៅ�ះ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�នំៅណើណាា�យួ បាខំ្មែ�មិាា�ត្តិនៃ�លគឺរួពិ�ចាារណាា
នៅ�ាក្នុុ�ង្គទ���ៈរប�ន់ៅយើង្គគឺកឺាារបនៅង្គើើត្តិនៅ�វាា�ាំ�ារជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៅ�ាក្នុុ�ង្គ
ម្រះបពិ�័ធចូាបម់្រះពិហទីណឌ ជាាត្តិ�។ នៅ�វាាទាំាំង្គនៅ�ះរ�ួមាា� នៅ�វាាជាាពិ�នៅ�� 
នៅទាំាះប�ជាា���ផ្ទាិាចូ�់�ំ �ម្រះមាាបជ់ំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៃ�បទនៅល់ីើ��ាក្នុព់ិ�័ធផ្តល�វិនៅភទ 
��ង្គ ជំ�ជាាត្តិ�ភាាគឺត្តិ�ចូ ក្នុុ�ង្គនៅនាាះរ�ួមាា�កាារ�ាំម្រះទចូាប់ ហ�រញ្ញញវិត្តិថ� ��ង្គ 
ចូ�ត្តិសិាាម្រះ�។ិ

គឺនៅម្រះមាាង្គនាានាា�ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គកាារនៅផ្តារចូនំៅណះដ៏ងឹ្គក្នុុ�ង្គវិ�ិយ័ចូាប់ 
ក្នុុ�ង្គចូនំៅណាា�បញ្ញា� នៅផ្ត�ង្គនៅទៀត្តិ កាារបណះ�ះបណាះា ល់ នៅ�ាម្រះក្នុ� ម្រះពិះរាាជំអាាជំាា 
��ង្គ នៅ�ធាាវិី គឺរួខ្មែត្តិម្រះត្តិវូិពិ�ចាារណាា។

កាារចូង្គម្រះក្នុង្គអត្តិថបទម្រះសាាវិម្រះជាាវិដ៏ន៏ៅម្រះចូើ���ធកឹ្នុ�នាធា បអ់ពំិ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
អាាចូផ្តលិ់�់វូិឧបក្នុរណដ៏៍៏មាា�ត្តិនៃ�ល�ម្រះមាាប�់ក្នុ�ីភាាពិម្រះសាាវិម្រះជាាវិបខ្មែ�ថ�
នៅទៀត្តិ។

កាារចូង្គម្រះក្នុង្គអត្តិថបទសាារពិត័្តិម៌ាា�ដាាចូន់ៅដាាយខ្មែឡក្នុអំពិ� អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
ក្នុុ�ង្គរយៈនៅពិល់នៃ�កាារងាារអាាចូជាាកាារឆ្លល�ះបញ្ញច�ំ ង្គដ៏គ៏ឺរួឱយចាាបអ់ាារ�ណីន៍ៅល់ើ
ទ���ទាំា�សាាធាារណៈរប�តំ់្តិលាាកាារនៅ�ះកុ្នុ�ង្គរយៈនៅពិល់ជាានៅម្រះចូើ�ឆ្នាំាុកំ្នុ�លង្គ�ក្នុ។

ខ្មែផ្តែក្នុនៅល់ើកាារក្នុម្រះ��ត្តិដូ៏ចូបាា�នៅរៀបរាាបខ់ាាង្គនៅល់ើ�ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់
នៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នៅ�ះ ��ង្គក្នុម្រះ��ត្តិនៃ�កាារអភ�វិឌ័ឍគឺ�ំ�ត្តិ កាារវិភិាាគឺ�ំ�ជំនៅម្រះ�ាឬ
កាារវាាយត្តិនៃ�ល គឺ�ឺ��អាាចូនៅធ្នូើើនៅ�ាបាា�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

ពិត័្តិម៌ាា�ត្តិបខ្មែដ៏ល់នៅយើង្គទទលួ់បាា�ក្នុុ�ង្គអឡំ�ង្គដ៏នំៅណើរកាារនៅ�ះបាា�
បងាាាញថាាគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នៅ�ះនៅធ្នូើើឱយ���ំ�ភាាគឺនៅម្រះចូើ�ភាំាក្នុន់ៅផ្តែើល់នៅ�ានៅពិល់
ខ្មែដ៏ល់អុក្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធជាានៅម្រះចូើ��ថ�ត្តិក្នុុ�ង្គដ៏នំៅណើរកាារបិ�រទ��នៅ�ានៅធ្នូើើខ្មែផ្ត�កាារ 
ក្នុុ�ង្គនៅនាាះរួ�មាា�កាារផ្តលិ់់ថ្មីវិកិាានៅម្រះ�ាម្រះក្នុប�ណ័ឌ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ។ ចូំណាាប់
អាារ�ណីទ៍ូនៅ�ាខ្មែដ៏ល់នៅយើង្គទទលួ់បាា�គឺថឺាាកាារចូលូ់រ�ួរប�ត់្តិលំាាកាារ
ជាា�យួ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះអាាចូកាាត្តិប់�ថយនៅ�ាចូងំ្គក្នុ�ចូច��ត្តិ�វិធិ្នូ�ត្តិលំាាកាារ។ គឺ�ំ�ត្តិ
ខ្មែដ៏ល់ថាាតំ្តិលាាកាារអាាចូចូូល់រ�ួជាា�យួជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះនៅ�ាកុ្នុ�ង្គដំ៏ណាាក្នុក់ាាល់
នៅ���ល់គ់ឺជឺាានៅរឿង្គថ្មីី� ��ង្គជាាទ���ទាំា����ធាលាបម់ាា�ពិ���ំ�ក្នុក្នុុ�ង្គ
ម្រះបវិត្តិិ�សាាម្រះ�តិ្តិលំាាកាារម្រះពិហទីណឌ ខ្មែដ៏ល់មាា�ចូរតិ្តិល់ក្នុាណៈជាាត្តិលំាាកាារអ�រិ
ជាាត្តិបូ��យក្នុ� ីនៅល់ើក្នុខ្មែល់ង្គខ្មែត្តិត្តិលំាាកាារពិ�នៅ���ម្រះមាាបម់្រះបនៅទ�នៅ�    រាូានៅឡ
អ�ូខ្មែត្តិបានំៅណាះាះ។ �ពំិល់ភាាពិនៃ�គឺ�ំ�ត្តិនៅ�ះម្រះត្តិវូិបាា�ទទលួ់សាគាល់ន់ៅដាាយអកុ្នុ
�ាក្នុព់ិ�័ធជាានៅម្រះចូើ�នៅ�ាក្នុុ�ង្គពិត័្តិម៌ាា�ត្តិប ��ង្គ តាា�រយៈកាារចូលូ់រ�ួជាា�យួគឺ�ំ�ត្តិ
ផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�។ ក្នុតាិាភាំា ក្នុន់ៅផ្តែើល់ជាា�យួនៅពិល់នៅវិលាា�ល� �ម្រះមាាបដ់ាាក្នុ�់នំៅណើនៅនាាះ 
បងាាាញថាាគឺ�ំ�ត្តិជាានៅម្រះចូើ�ខ្មែដ៏ល់បាា�នៅ�ុើនៅឡើង្គគឺកឺ្នុពំិងំ្គ�ថ�ត្តិនៅ�ាដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់
ដ៏បំងូ្គ។ ក្នុតាិា នៅ�ះក្នុព៏ិ�យល់ផ់្តង្គខ្មែដ៏រអពំិ��នំៅណើនាានាារប�អ់ង្គគកាារឬបគំឺគល់
ជាានៅម្រះចូើ�ខ្មែដ៏ល់មាា�ចូណំាាបអ់ាារ�ណីក៍្នុុ�ង្គកាារដាាក្នុជ់ំ�ូគឺ�ំ�ត្តិនាានាានៅម្រះកាាយ
កាាល់បរនិៅចូទិក្នុណំត្តិ។់ នៅយើង្គបាា�បញ្ញជ� ក្នុជ់ំនៅម្រះ�ើ�នៅ�ះនៅ�ានៅពិល់ទទលួ់�ំ
ណួ រនៅ�ះ ��ង្គ បាា�ពិ�ចាារណាានៅល់ើកាារដាាក្នុ�់នំៅណើយតឺ្តិនៅពិល់។

�នៅង្គាប ៖

របាាយកាារណម៍្រះបកឹ្នុានៅ�ះ��ង្គ�ក្នុ�ភីាាពិនាានាានាាំនៅ�ាដ៏ល់ក់ាារនៅធ្នូើើ
របាាយកាារណន៍ៅ�ះ ម្រះត្តិវូិចាាត្តិទ់កំ្នុជាាចូណំ ុចូចាាបន់ៅផ្តិើ�នៃ�ដ៏នំៅណើរកាារដ៏ខ៏្មែវិង្គឆ្នាំៃាយ
ខ្មែដ៏ល់នៅទើបចាាប់នៅផិ្តើ� ។ តាា�រយៈកាារ�នៅម្រះ�ចូថាា នៅត្តិើម្រះត្តិូវិដំ៏នៅណើរកាារ
រនៅបៀបណាានៅនាាះ គឺឺម្រះត្តិវូិរក្នុាតំ្តិល់យភាាពិរវាាង្គ��ា�ះខ្មែដ៏ល់បនៅង្គើើត្តិនៅដាាយកាារ
នៅ�ុើ�ំកំាារចូលូ់រ�ួ ��ង្គ កាារអ�ញំ្ញញ�ត្តិឱយអកុ្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធមាា�នៅពិល់នៅវិលាាម្រះគឺបម់្រះ�ា�់
ក្នុុ�ង្គកាារដាាក្នុគ់ឺ�ំ�ត្តិថ្មីី� អភ�វិឌ័ឍគឺ�ំ�ត្តិខ្មែដ៏ល់មាា�ម្រះសាាប ់នៅហើយនៅ�ានៅពិល់ខ្មែដ៏ល់
អាាចូ អ�វំិត្តិបិាា�នៅនាាះ គឺខឺ្មែ�ើង្គរក្នុថាា�ពិល់រ�ួនៅដាាយ�ហកាារជាា�យួភាាគឺ�
�ាក្នុព់ិ�័ធនៅផ្ត�ង្គនៅទៀត្តិ។

ជាាជំហំាា�ដ៏បំងូ្គ នៅយើង្គនៅ�ុើនៅបាាះពិ�ំផុ្តាយរបាាយកាារណន៍ៅ�ះ��ង្គ
នៅ�ុើជំបួ�ុា រវាាង្គភាាគឺ��ាក្នុព់ិ�័ធបចូច�បី�ុ ក្នុុ�ង្គនៅនាាះរ�ួមាា�អកុ្នុចូលូ់រ�ួគឺ�ំ�ត្តិ
ផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នៅ�ះ ��ង្គ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ ខ្មែដ៏ល់ត្តិណំាាង្គនៅដាាយកាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋបាាល់នៅ�ា
ចូងំ្គខ្មែ��ក្នុរាា ឆ្នាំុាំ២០២២ ជាាកាារល់ែ។ នៅដាាយសាារខ្មែត្តិកាាររតិ្តិប�ិងឹ្គនៅល់ើបញ្ញា� 
ក្នុវូិដី៏-១៩ ម្រះត្តិវូិបាា�ប�ថ�រប�ថយ ចូណំុ ចូនៅពិល់នៅវិលាានៅ�ះគឺរួខ្មែត្តិអាាចូនៅធ្នូើើនៅ�ា
បាា�។ កាារជំបួម្រះបជំំនំៅ�ះ�ងឹ្គបងាាាញឱយនៅ�ើញ�វូិភាាពិចូា�ល់ាា�ន់ៃ�គឺ�ំ�ត្តិ
ផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នៅ�ះ ជាាអើ�ខ្មែដ៏ល់ភាាគឺ��ាក្នុព់ិ�័ធ�យួចូ�ំ�ួនៅ�ាខ្មែត្តិមាា���ា�ល់។ កាារជំបួ
ម្រះបជំំនំៅ�ះក្នុ�៏ងឹ្គបងាាាញឱយនៅ�ើញ�វូិកាារនៅបជិាំា ចូ�ត្តិរិប�ក់ាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋបាាល់ 
ខ្មែដ៏ល់ទទលួ់ប�ា�ក្នុក្នុុ�ង្គកាារនៅរៀបចូ ំ��ង្គម្រះត្តិតួ្តិពិ���ត្តិយនៅល់ើកាារងាារនៃ�ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់
នៅ���ល់ ់ខ្មែដ៏ល់ក្នុុ�ង្គនៅនាាះរ�ួមាា�ខ្មែផ្តកុ្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គជំ�រង្គនៅម្រះ�ាះផ្តង្គខ្មែដ៏រ។ 
កាារជំបួម្រះបជំំនំៅ�ះ�ងឹ្គអ�ញំ្ញញ� ត្តិឱយអកុ្នុ�ាក្នុព់ិ�័ធបភំលបឺញ្ញជ� ក្នុវ់ិធិ្នូ�ងាាយម្រះ�លួ់�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 នៅដាាយផ្ទាាា ល់�់វូិបញ្ញា�ទាំាងំ្គឡាាយ�ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គទនំាាក្នុទ់�ំង្គរវាាង្គ អ.វិ.ត្តិ.ក្នុ 
��ង្គ ភាាគឺ��ាក្នុព់ិ�័ធ នៅពិល់នៅវិលាាក្នុណំត្តិ់ ��ង្គ ថ្មីវិកិាា។ល់។

បចូច�បី�មុាា�ភាាពិ���ចូា�ល់ាា�ជ់ាានៅម្រះចូើ�អពំិ�បញ្ញា� ទាំាំង្គនៅ�ះ 
ខ្មែដ៏ល់�ងឹ្គជំះឥទធ�ពិល់នៅដាាយផ្ទាាា ល់ន់ៅ�ានៅល់ើឆ្ល�ាៈ ��ង្គ��ត្តិថភាាពិរប�ភ់ាាគឺ�
�ាក្នុព់ិ�័ធទាំាំង្គនៅ�ះក្នុុ�ង្គកាារចូលូ់រ�ួបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិ។ នៅទាំាះប�ជាាភាាពិបត្តិខ់្មែប�
ក្នុុ�ង្គអឡំ�ង្គដ៏នំៅណើរកាារនៅ�ះ�ងឹ្គមាា�សាារៈ�ខំាា�ក់្នុន៏ៅដាាយ ក្នុភ៏ាាគឺ��ាក្នុព់ិ�័ធ
ចាាំបាាចូម់្រះត្តិវូិកាារកាារបញ្ញជ� ក្នុប់ភំលបឺខ្មែ�ថ�នៅល់ើនៅល់ើបញ្ញា� ទាំាំង្គនៅ�ះ�យួចូ�ំ�ួ។ 

កាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋបាាល់�ងឹ្គទទលួ់បាា�អត្តិថម្រះបនៅយ៉ាាជំ�ព៍ិ�ក្នុ�ចូចម្រះបជំំំ
នៅ�ះ នៅដាាយសាារបាា�ដ៏ងឹ្គពិ�ដ៏បំងូ្គអពំិ�ឧប�គឺគខ្មែដ៏ល់អាាចូនៅក្នុើត្តិនៅឡើង្គ នៅហើយ
ម្រះប���នៅបើ���អាាចូនៅដាាះម្រះសាាយបាា�ទាំា�ន់ៅពិល់នៅនាាះនៅទ វាាអាាចូរាារាាំង្គដ៏ល់់
កាារអ�វំិត្តិឱិយបាា�នៅជាាគឺជំយ័។ 

នៅដាាយសាារថាា តាា�កាាររពំិងឹ្គទកំ្នុ ភាាគឺ��ាក្នុព់ិ�័ធ�ងឹ្គមាា�វិត្តិមិាា�
នៅ�ាក្នុុ�ង្គក្នុ�ចូចម្រះបជំំនំៅ�ះ នៅយើង្គគឺរួនៅជំៀ�វាាង្គបញ្ញា� ម្រះចូខំ្មែដ៏ល់ៗ។ ក្នុ�ចូចម្រះបជំំនំៅ�ះ
ក្នុអ៏ាាចូជាានៅវិទ�កាា�យួ�ម្រះមាាបភ់ាាគឺ��ាក្នុព់ិ�័ធចូលូ់រ�ួជាា�យួ�ុា នៅដ៏ើ�ី�រិះរក្នុ
វិធិ្នូ�ពិ�ូជាាក្នុមាលាំ ង្គ រ�ួ�ុា អ�វំិត្តិគិឺនៅម្រះមាាង្គនាានាា។

៣០

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



នៅយើង្គ��ូនៅ�ុើឱយមាា�កាារម្រះបជំំមំ្រះ�នៅដ៏ៀង្គ�ុា ជាានៅរៀង្គរាាល់់ ០៣ ខ្មែ� 
�ងិ្គ នៅដ៏ើ�ី�នៅរៀបចូដំាាក្នុ�់នំៅណើម្រះគឺបម់្រះជំងំ្គនៅម្រះជាាយ ឱយរចួូរាាល់ក់្នុុ�ង្គរយៈនៅពិល់ 
០៦ ខ្មែ� នៅម្រះកាាយក្នុ�ចូចម្រះបជំំ។ំ

នៅយើង្គ��ូនៅ�ុើបខ្មែ�ថ�នៅទៀត្តិឱយពិ���ត្តិយនៅ�ើល់ ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់��ំនៅពិល់
អ�វំិត្តិ�ិ�ំងាារខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់់ នៅដ៏ើ�ី�ពិ���ត្តិយល់ទធភាាពិនៅ�ើល់ថាា នៅត្តិើ
គឺនៅម្រះមាាង្គ�យួចូ�ំ�ួណាា�លះអាាចូចាាបន់ៅផ្តិើ�បាា�។ ឧទាំាហរណ ៍កាារនៅធ្នូើើដ៏នូៅចូុះ
អាាចូឱយនៅយើង្គប�កិាារងាារគឺនៅម្រះមាាង្គនៅដាាយរល់�ូ ដ៏ចូូកាារងាារតាា�ដាា�ចូនំៅ�ាះ
គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ� ខ្មែដ៏ល់នៅយើង្គបាា� ��ង្គក្នុពំិងំ្គនៅធ្នូើើនៅឡើង្គ។

នៅយើង្គក្នុ�៏�ូផ្តលិ់អ់�សំាា��ជ៍ំ�ូកាារយិ៉ាាល់យ័រដ៏ឋបាាល់ ឱយបនៅង្គើើត្តិ
���ម្រះត្តិ�ឹខ្មែត្តិយទំធសាាម្រះ�ទិនំាាក្នុទ់�ំង្គជាា�យួភាាគឺ��ាក្នុព់ិ�័ធ ��ង្គមាចា �ជ់ំ�ំយួ
បាំនៅណាះាះនៅទ បាំខ្មែ�ឱិយបនៅង្គើើត្តិទនំាាក្នុទ់�ំង្គបខ្មែ�ថ�ជាា�យួម្រះបពិ�័ធផ្ត�ពិើផ្តាយ 
ខ្មែដ៏ល់អាាចូនៅដ៏ើរត្តិនួាាទ�យ៉ាាា ង្គ�ខំាា�ក់្នុុ�ង្គកាារបងាាា ញគឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ� ��ង្គ
ទ��នាាទាំា��ខំាា�់ៗ ជំ�ូដ៏ល់ស់ាាធាារណជំ�។ កាារដ៏ងឹ្គឮបាា�ទលូ់ទំលូាាយ
អពំិ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នៅ�ះក្នុ�៏ងឹ្គអាាចូជំយួដ៏ល់ក់ាារងាារនៃរអងាគា �ថ្មីវិកិាាផ្តង្គខ្មែដ៏រ។ 
នៅទាំាះប�ជាាក្នុ�លង្គ�ក្នុ ធាលាបម់ាា�ទនំាាក្នុទ់�ំង្គជាា�យួម្រះបពិ�័ធផ្ត�ពិើផ្តាយក្នុន៏ៅដាាយ 
ក្នុន៍ៅយើង្គនៅ�ា���ទាំា�ប់ាា�នៅធ្នូើើទនំាាក្នុទ់�ំង្គជាា�យួម្រះបពិ�័ធផ្ត�ពិើផ្តាយ នៅដ៏ើ�ី�ក្នុំឱំយ
មាា�កាារផ្តីពិើផ្តាយនៅដាាយបនំៅរវិ�ិ�ចូិយ័នៅល់ើកាារងាារ អភ�វិឌ័ឍប�និៅ�ះ នៅ�ាក្នុុ�ង្គ
ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់ចាាបន់ៅផ្តិើ�នៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�នៅ�ះនៅ�ានៅឡើយនៅទ។

ល់ែបផំ្តតំ្តិនៅនាាះ គឺនៅម្រះមាាង្គ�យួចូ�ំ�ួអាាចូម្រះត្តិវូិឱយមាា�កាារ��ត្តិ�មំ្រះបងឹ្គខ្មែម្រះបង្គ
រយៈនៅពិល់ខ្មែវិង្គ ខ្មែដ៏ល់នៅ�ាមាា�ក្នុុ�ង្គនៅពិល់អត្តិថ�ភាាពិនៃ�ត្តិលំាាកាារ រ�ួទាំាំង្គក្នុុ�ង្គ
ដ៏ណំាាក្នុក់ាាល់ខ្មែដ៏ល់នៅ�ានៅ���ល់រ់ប�ត់្តិលំាាកាារនៅទៀត្តិផ្តង្គ។ នៅដ៏ើ�ី�ធាានាា
បាា��វូិ��រ�រិភាាពិ នៅយើង្គចាាំបាាចូម់្រះត្តិវូិនៅរៀបចូនំៅផ្តារតាា�នៅពិល់នៅវិលាា��ម្រះ�ប
�យួ�វូិ កាារម្រះគឺបម់្រះគឺង្គនៃ�គឺ�ំ�ត្តិផ្តិ�ចូនៅផ្តិើ�ទាំាំង្គនៅ�ះ ឱយនៅ�ាសាថា ប�័អចូ�នៃន្ដ្រី�យិ៍
ណាា�យួខ្មែដ៏ល់ទទលួ់កាារផ្តគត្តិផ់្តគង្គ�់លូ់��ធ្នូ�នៅចូញពិ�ថ្មីវិកិាារប�់រដ៏ឋ នៅដ៏ើ�ី�
កាាត្តិប់�ថយកាារពិងឹ្គខ្មែផ្តែក្នុនៅល់ើមាចា �់ជំ�ំយួនាានៅពិល់អនាាគឺត្តិ។ ក្នុុ�ង្គបរបិទ
នៅ�ះ �ជំឈ�ណឌល់ត្តិ�ើល់ឯ់ក្នុសាារចូាបអ់ាាចូជាាសាថា ប�័��ម្រះ�ប�យួ ក្នុុ�ង្គ
កាារម្រះគឺបម់្រះគឺង្គកាារងាារនៅ�ះ។

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
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៣៧



ឧ�សម័ុន្ធធ ២
ការចូលរមួចំដែណ៍ក្សាជាគំនិ្ធតុ

ចៅ�វិ�ី ចៅសវិហើឺ (David Scheffer)
មជឈមណ៍ឌ ល ឯក្សាសារ ក្សាមុុជា
ជ� អាយ សសិតុ (GIZ)
ចៅហចៅឡុន្ធ ចាវិសី (Helen Javis)
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)

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

៣៨




