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សិទធិរបស់ជៃាប់មចាទកន ុងការទទួលបាៃការកាត់្កត មីោយយុត្ត ិធេ៌ ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះ

កន ុងការចូលរេួ។ នទ យុពីបាំណងធានឱ្យោៃការចូលរេួយ៉ា ងសកេមរបស់ជៃរងមស្ររោះ អ.វ.ត្.ក 

េិៃោៃការមស្រត្ៀេសស្រោប់វាិលភាព ៃិងភាពសម ុគាម ញនៃរចនសេព័ៃធ  

ៃិងៃីតិ្វធីិខែលអាចៃឹងមកើត្ោៃ 

ម ើង។  

 

អវ ើខែលបាៃមលចមចញពីការស្រាវស្រាវការអៃុវត្តរបស់ អ.វ.ត្.ក សស្រោប់ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

គឺថាោៃកតាត ខ្ងមស្រៅខែលរាំងសទ ោះែល់តុ្លាការ។ បញ្ហា ខែល អ.វ.ត្.ក 

ស្របឈេេុែគឺមោយារខត្េួយចាំ ខណកនៃកស្រេិត្ភាពមឃ្រមៅមៅស្របមទសកេព ុា 

ខែលមធវ ើឱ្យោៃការលាំបាកកន ុងការកាំណត់្ោច់ស្រស ោះ ៃិងកាំណត់្កាំហុសភាគីណាចាស់ម ើយ។ 

មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ េិៃខេៃស្រគប់ជៃរងមស្ររោះ ឬឧស្រកិែឋកេមទ ាំងអស់
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អាចស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ឬនតល់សាំណង ឈាៃមៅែលក់ារលាំបាកខែលឧស្រកិែឋកេមៃិងជៃរងមស្ររោះ

ស្រត្វូទទួលាគ ល់ ៃិងអវ ើខែលស្រត្វូែកមចញមនោះមទ។ តុ្លាការទទួលែុសស្រត្វូចាំម ោះអនកចូលរេួរបស់ែល ៃួ 

ៃិងស្របកាៃ់ខ្ា ប់បទោឋ ៃអៃតរាតិ្ខែលបាៃបមងក ើត្រចួរល់មហើយ ៃិងបទោឋ ៃយុត្ត ិធេ៌ 

ៃិងបទបបញ្ញត្ត ិោា ស់ជាំៃួយ។ ជួៃកាលភាគីទាំងមៃោះេិៃបាៃទទួលអត្ថ ស្របមយជៃ៍អវ ើមនោះមទ។  
 

កតាត ទី២ខែលប៉ាោះ ល់ែល់ អ.វ.ត្.ក គឺស្របព័ៃធយុត្ត ិធេ៌កេព ុា ‘ខែលោៃបញ្ហា ’ 

ៃិងអាំមពើពុករលួយស្រគប់ទីកខៃលង។ ៃមយបាយាក់ខសតង (realpolitik) 

របសក់េព ុាឆល ុោះបញ្ហា ាំងពីភាពសម ុគាម ញនល វូចាប់ ៃិងរចនសេព័ៃធ របស់តុ្លាការ។ រោឋ ភិបាល

ចង់រកាភាពោា សក់ារ ៃិងមធវ ើឱ្យោៃការពិបាកកន ុងការមសុើបអមងកត្ 

មហើយគណមៃយយភាពក៏មៅខត្ោៃកស្រេិត្សស្រោប់េស្តៃតាីធារណៈ។ កន ុងមនោះក៏ោៃបញ្ហា ាថ ប័ៃ 

ែូចាភាពខែលេិៃអាចអៃុវត្តបាៃៃូវស្រកេស្រពហមទណឌឆ្ន ាំ ១៩៥៦ ភាពេិៃលនឹក

របស់មៅស្រកេកេព ុាាេួយចាប់អៃតរាតិ្ ៃិងគោល ត្ៃីតិ្វធីិចាប់ែ៏សាំខ្ៃ់ខែលស្រគប់ស្រគង 

អ.វ.ត្.ក។  
 

ទី៣ ឥទធិពលមោយខ កនៃសងគេខែមរឱ្យោៃការបៃតខសវងរកយុត្ត ិធេ៌កាៃ់ខត្សម ុគាម ញ។ 

ទាំមៃៀេទោល ប់ខបបផាត ច់ការបាៃចូលមៅកន ុងវបបធេ៌ៃមយបាយ

ខែលការាត ប់បង្គគ ប់ាកតាត ែ៏សាំខ្ៃ់។ វាស្រត្វូបាៃភាា ប់េកាេួយៃូវការពិត្ 

ខែលស្របាជៃខែមរភាគមស្រចើៃាពុទធាសៃិក 

មហើយស្រត្វូបាៃចិញ្ា ឹេបីបាច់ម ើងតាេស្របនពណីាសននៃការអត់្មទស។  

 

រចនសេព័ៃធ ននទកន ុង ៃិងខបបបទរបស់ អ.វ.ត្.ក 

ក៏បង្គា ញបញ្ហា ស្របឈេេួយចាំៃួៃចាំម ោះការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះខែរ។ លទធនលបាៃបង្គា ញថា

បទបបញ្ញត្ត ិាក់លាក់ទក់ទងៃឹងការជាំៃុាំជស្រេោះរបស់តុ្លាការ

បមងក ើត្ឱ្យោៃការពិបាកសស្រោប់ការចូលរេួែ៏ខ្ល ាំងកាល ។ 

ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូមស្រជើសមរ ើសេុៃមពលពួកមគចូលរេួថាមត្ើពួករត់្ចង់មធវ ើាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ាកស ី

ឬជៃរងមស្ររោះ។ ជៃរងមស្ររោះខែលចូលរេួអាចៃឹងបែិមសធឱ្កាសមធវ ើសកខ ីកេមតាេរយៈការសបលខសប 

ខែលអាចររាំងែល់ការកាត់្កត ី ខែលាលទធនល

ការមធវ ើសកខ ីកេមរបស់ពួករត់្ោៃកស្រេិត្ទេងៃ់នៃការមជឿាក់ទប។ 

មោយារខត្ការែវោះវធិាៃៃិងៃីតិ្វធីិស្រគប់ស្រជងុមស្រាយ ភាគីចូលរេួខត្ងខត្េិៃមធវ ើខបបមនោះមទ 

ខែលាសកាត ៃុពលនាំឱ្យោៃការពិបាករកតុ្លយភាពរវាងការមចាទស្របកាៃ់ ៃិងការការ រ 

មហើយជួៃកាលោៃការប៉ាោះ ល់

សិទធិរបស់ជៃាប់មចាទកន ុងការទទួលបាៃការកាត់្កត មីោយយុត្ត ិធេ៌បាៃ។ មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ 

មៃោះោៃមៅកន ុងឧទហរណេួ៍យចាំៃួៃខែលឈាៃមៅែល់ការពៃារមពលនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី 

ៃិងបញ្ហា ាេួយការមបើកចាំហ។ 

 

មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ ជៃរងមស្ររោះចូលរេួមោយេូលមហតុ្មនសងៗៃិងស្របទក់ស្រកឡារន  ែូចា៖ យុត្ត ិធេ៌ 

ការពិត្ ៃិទៃមរឿងរបសៃ់រណាោន ក់ អប់រំែលព់ិភពមលាក សាំណង ៃិងការនសោះនា។ មពលែលោះ 

មរលមៅទាំងមៃោះអាចេោៃលកខណៈោច់មោយខ កពីរន ។ ឧទហរណ៍៖ ‘យតុ្ត ិធេ៌’ អាចស្រត្វូបាៃ

កាំណត់្ទសសៃវស័ិយរបសស់្រកេុសេូហភាព ៃិងស្រកេុបុគគល 

មហើយោៃៃ័យថាការោក់មទសទណឌ ចាំម ោះអនកែលោះ ប៉ាុខៃតភាគមស្រចើៃយលម់ ើញថាាការទទួលាគ ល។់ 

ជៃរងមស្ររោះាមស្រចើៃក៏បាៃចូលរេួមោយសងឃឹេថាការកាត់្កត ី 

អាចៃឹងអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យពួកមគសួរជៃាប់មចាទ ទក់ទងៃឹងវាសនរបស់អនកាទីស្រសឡាញ់ 

ស្រពេទាំងមែើេបសី្របាប់មរឿងផាទ ល់ែល ៃួ។ មទោះាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

ាលជស្រេោះកត ីមធវ ើឱ្យេៃុសសកាៃ់ខត្ោៃបទពិមាធៃ៍អាស្រកក់មោយបញ្ហា រចនសេព័ៃធ  មស្រ ោះរចន 

សេព័ៃធតុ្លាការអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យមឆល ើយមៅតាេសាំណួរ 

ខែលនទ យុៃឹងការមរៀបរប់ផាទ ល់ែល ៃួទ ាំងស្រសងុរបស់ពួករត់្។ កន ុងនេាាថ ប័ៃ អ.វ.ត្.ក 

អាចបមងក ើត្ការមរៀបរប់ថាន ក់ាតិ្ទូមៅ ប៉ាុខៃត មៃោះអាចាការទទួលែុសស្រត្វូរបស់បុគគល។ 
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មៃោះមចាទាសាំណួរថាមត្ើាថ ប័ៃែូចា អ.វ.ត្.ក អាចចរចាការទទួលែុសស្រត្វូរបស់ែល ៃួសស្រោប់បុគគល 

ស្រពេទាំងសេូហភាពបាៃខែរមទ។ បញ្ហា មៃោះក៏ស្រត្វូបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងកន ុងគមស្រោងនតល់សាំណង។ 

មោយារខត្វាិលភាពនៃឧស្រកិែឋកេម បាំណងស្របាថាន  ៃិងមសចកត ីស្រត្វូការរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

សស្រោប់សាំណង េិៃអាចនតល់ជូៃបាៃទាំងអស់ម ើយ។ ប៉ាុខៃត  ស្រត្វូទទួលាគ ល់ថា

តុ្លាការពិត្ាបាៃពាយេកាត់្បៃថយការែកចិត្តរបស់បុគគលាអបបបរោ 

ទក់ទងៃឹងសាំណងតាេរយៈកេម វធីិនតល់សាំណងសេូហភាព។  

 

ការស្រាវស្រាវបាៃបង្គា ញថាោៃការាត រម ើងវញិៃូវសិទធិអាំណាច ៃិងមសចកត ីនលលលន រូតាេរយៈការចូលរេួ។ 

ចាំៃួៃអនកចូលរេួខែលមជឿថាការនសោះនាស្រត្វូបាៃសមស្រេចបាៃ ឬកាំពុងែាំមណើរការគឺោៃកាំរតិ្ែពស់។ 

ែូមចនោះ វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ខែលការនត ចួមនតើេទាំងមៃោះមៅខត្បៃត។ ប៉ាុខៃត  អ.វ.ត្.ក 

គឺេិៃទៃ់បាៃស្រត្វូបាៃមរៀបចាំឱ្យបាៃលអ មៅម ើយមទ មហើយមៅស្រត្វូការធៃធាៃាមស្រចើៃមទៀត្ 

មែើេបនីតល់ការចូលរេួស្របកបមោយអត្ថៃ័យចាំម ោះជៃរងមស្ររោះ។ ការទទួលាគ ល់សិទធិរបស់ជៃ

រងមស្ររោះមែើេបីទទួលបាៃយតុ្ត ិធេ៌ៃិងសាំណងមោយមសម ើភាព ៃិងស្របសិទធភាព សស្រោប់ការរងទុកខ មវទន 

ទេទរឱ្យោៃ វធីិាស្តសត រេួ ៃិងស្រគប់ស្រជងុមស្រាយ ខែលតុ្លាការមៃោះេិៃស្រត្វូបាៃមរៀបចាំម ើង 

មែើេបីសមស្រេចបាៃមោយែល ៃួកងមនោះមទ។ ែូចមៃោះ 

ោៃត្ស្រេូវការសស្រោប់គមស្រោងសាំណងខែលោៃែល ឹេារមែើេបីមោោះស្រាយ វាិលភាពនៃការប៉ាោះ ល់ 

ស្រពេទាំងការបមងក ើៃត្ោល ភាព ៃិងការទទួលបាៃព័ត៌្ោៃទក់ទងៃឹង

ការអៃុវត្តខែលោៃការចូលរេួេុៃែល់មពលជាំៃុាំជស្រេោះ។ 

តាេរយៈការខបងខចកវាិលភាពរបស់តុ្លាការឱ្យកាៃ់ខត្ចាស់ 

ការជាំៃុាំជស្រេោះអាចស្រត្វូបាៃមធវ ើោៃភាពឆ្ប់រហ័ស មហើយបញ្ហា យុតាត ធិការអាចស្រត្វូបាៃមោោះស្រាយ។ 

យៃតការបខៃថេែូចា គណៈកេមការនសោះនា ៃិងខសវងរកការពិត្ ៃិងគមស្រោងអប់រំ 

គួរខត្ស្រត្វូបាៃមស្របើស្របាសម់ែើេបីភាា ប់ ៃិងបាំមពញស្របព័ៃធនៃការចូលរេួរបស់មែើេ        បណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ 

អ.វ.ត្.ក ខែលមទសកាំហុសស្រត្វូបាៃរកម ើញ។ 
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១ - គសចកត ីគក្តេម  

ការសិកាស្រាវស្រាវមៃោះស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើង ាខននកនៃកេម វធីិស្រាវស្រាវែ៏ធាំេួយ របស់អងគការឃ្ល ាំមេើល  

ៃិទណឌភាព (IW) មៅមលើការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។1  ស្របមទសចាំៃួៃ ៦ 

ែុសរន ស្រត្វូបាៃមស្រជើសមរ ើសាករណីសិកាមៅកន ុងស្រកបែ័ណឌ មស្របៀបមធៀប។ មរលបាំណងនៃការស្រាវស្រាវ

គឺនតល់អនកជាំនញ ៃិងអនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយៃូវលទធនលខែលអាចជួយពួកមគកន ុងការបមងក ើៃ 

ៃិងរាំស្រទការចូលរេួយ៉ា ងសកេម ៃិងស្របកបមោយអត្ថៃ័យរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល 

(TJ)។2 ការសិកាស្រាវស្រាវរបស់ស្របមទសភាគមស្រចើៃមផាត ត្មៅមលើការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ទក់ទងៃឹងយៃតការ ាថ ប័ៃរបស់ TJ ខែលគូសបញ្ហា ក់ទសសៃវស័ិយរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួលរងនលប៉ាោះ ល់។ 

 

របាយការណម៍ៃោះគឺាលទធនលនៃគមស្រោងស្រាវស្រាវរយៈមពល ៦ខែ (ខែកកកោ – ខែធន  ូ ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ខែលមធវ ើម ើងមោយ IW 

មៅកន ុងការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៅចាំម ោះេុែអងគជាំៃុាំជស្រេោះវាិេញ្ញកន ុងតុ្លា

ការកេព ុា (អ.វ.ត្.ក)។  វត្ថ ុបាំណងនៃការស្រាវស្រាវមៃោះគឺមែើេបនីតល់ភ័សត ុតាងាក់ខសតង 

ៃិងការយល់ែឹងបខៃថេមៅកន ុងឥទធិពលនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ អ.វ.ត្.ក 

ខែលបខៃថេមៅមលើទសសៃៈ ការរំពឹងទុក ឥរយិបល 

ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះខែលបាៃចូលរេួកន ុងយៃតការ TJ ែ៏សាំខ្ៃ់របស់ស្របមទសកេព ុា។ 

ការសិកាស្រាវស្រាវមផាត ត្មៅមលើការសោភ ស ៃិងស្រកេុពិភាកាាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីចាំៃួៃ ៥០របូ 

ៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះអាំពីបទពិមាធៃ៍នៃការចូលរេួ។  

 

TJ គឺាទិែឋភាពនៃការវវិត្តៃ៍ទសសៃវាិា  ៃិងការអៃុវត្ត។  វធីិាស្តសត នៃការបមងក ើត្លមីខែលអៃុេ័ត្មោយ 

អ.វ.ត្.ក គឺោក់បញ្ច លូជៃរងមស្ររោះនៃបទឧស្រកិែឋខែលបាៃមចាទស្របកាៃ់ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

ាាងស្ររៃ់ខត្ាាកសី។ មៃោះបាៃបង្គា ញភាពខ្ល ាំង ៃិងភាពមែាយខែលោៃសកាត ៃុពល

ស្រពេទាំងលទធភាពសស្រោបទិ់សមៅអភិវឌ្ឍបខៃថេមៅ TJ ។ ែណៈខែលអត្ថ ស្របមយជៃ៍ៃសការចូលរេួ

ែូចាការនតល់សិទធិៃីតិ្វធីិកាៃ់ខត្ធាំសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ ៃិងការមោោះស្រាយែ៏សាំខ្ៃ ់

មលចមចញយ៉ា ងចាសរ់ហូត្េកែល់មពលមៃោះ ភ័សត ុតាងាក់ខសតង 

ៃិងភ័សត ុតាងយុតាត ធិការមៅោៃកស្រេិត្កន ុងការរាំស្រទ អត្ថ ស្របមយជៃ៍ខែលសៃមត្ាអងគមសចកត ី។3 

ឥទធិពលអវជិាោៃេួយចាំៃួៃនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះរេួទាំងនលវបិាកមលើរងកាយខែលអាច

ោៃចាំម ោះជៃរងមស្ររោះ សហគេៃ៍ខែលទទួលរងនលប៉ាោះ ល់ ៃិង TJ មៅកេព ុា 

មហើយស្រត្វូការវាយត្នេល ៃិងការយល់ែឹងយ៉ា ងលអ ិត្លអ ៃ់។ មបើមទោះាការសិកាស្រាវស្រាវាក់ខសតង

ាមស្រចើៃខែលមធវ ើម ើងមៅប៉ាុនម ៃឆ្ន ាំលមីៗមៃោះ បាៃរេួចាំ ខណក

កន ុងការខសវងយល់ពីការចូលរេួការអៃុវត្តកាៃ់ខត្ស្របមសើរ (ឧ. Stover, Balthazard & Koeng, 2011; 

Pham et al., 2011; Hoven, 2013) ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះាមរឿងលមីកន ុង TJ មៅខត្សថ ិត្មស្រកាេ

ស្រាវស្រាវ។ មៅកន ុងបរបិទមៃោះ របាយការណម៍ៃោះោៃមរលបាំណងចង់សស្រេួលភាពសម ុគាម ញ

នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះឱ្យបាៃស្រសួល។ 

 

                                                             
1 ចាំម ោះទែិឋភាពទូមៅនៃាថ ៃភាពទក់ទងៃឹងការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ ៃិងចាំម ោះគមស្រោងនៃស្រកបែ័ណឌ ទសសៃទៃ

សស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ សូេមេើល Taylor, D (2014) ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងយៃតការយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល៖ អាំណាចពិត្ស្របាកែ 

ឬការ     សខេតង? កការពិមស្ររោះ អងគការឃ្ល ាំមេើលៃិទណឌភាព។ ោៃមៅ៖  
http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Discussion_Paper_Victim_Participation1.pdf (ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី១២ ខែតុ្លា 

ឆ្ន ាំ២០១៥) 
2 ស្របមទសទាំង៦ ខែល ក់ព័ៃធគឺ៖ ប ូ រៃុឌ្ី កេព ុា កាវ មត្ោ៉ា ឡា ហុងឌូ្រ៉ា ស មកៃយ៉ា  ៃិងទុយៃីសីុ។ 
3 Taylor, D (2014) ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងយៃតការយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល៖ អាំណាចពិត្ស្របាកែ ឬការសខេតង? កការពមិស្ររោះ 

អងគការឃ្ល ាំមេើលៃិទណឌភាព។ 

http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Discussion_Paper_Victim_Participation1.pdf
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ការស្រាវស្រាវខែលគូសបញ្ហា ក់មៅកន ុងរបាយការណ៍មៃោះ ោៃបាំណងរេួចាំ ខណកកន ុងការពិភាកា

មរលៃមយបាយ ៃិងបមងក ើត្មរលៃមយបាយសត ីពកីារចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ ៃិងឥទធិពលរបស់វា

មលើ TJ ។ វាខសវងយល់ពីរមបៀបខែលជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួលរងនលប៉ាោះ ល់ោៃបទពិមាធៃ៍នៃការចូលរេួយ៉ា ងែូចមេតច 

ថាមត្ើកន ុងនេាមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណី ឬាមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះមៅេុែ 

អ.វ.ត្.ក។ វានតល់ៃូវការយល់ែឹងាក់ខសតង (ៃិងចាំណុលេអ ិត្) នៃអត្ថ ស្របមយជៃ៍ 

ៃិងមស្ររោះថាន ក់ខែលបាៃសៃមត្ ខែលាលទធនលនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

ការស្រាវស្រាវោៃមរលបាំណងនតល់ការស្រតួ្ត្ពិៃិត្យភាពសម ុគាម ញាក់ខសតង ៃិងៃិយេយ៉ា ងហម ត់្ចត់្

នៃការោក់បញ្ច លូការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ាធាតុ្នៃយុត្ត ិធេ៌ខែលាត រម ើងវញិខែលបាៃសៃមត្ចូលមៅកន ុងយៃតការយុត្ត ិធេ៌កន ុងការោក់មទស។ 

វាស្រតួ្ត្ពិៃិត្យវធីិាស្តសតយ៉ា ងសីុជមស្រៅខែលការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រត្វូបាៃពៃយល់ 

ៃិងបង្គា ត់្បង្គា ញកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៅេុែ អ.វ.ត្.ក។ 

វាមធវ ើការពិៃិត្យខបបមៃោះមោយវភិាគមលើវធីិខែលសិទធិទទួលបាៃែាំមណាោះស្រាយចាំម ោះ

ការរំមលាភបាំ ៃសិទធិេៃុសសធងៃ់ធងររបស់ជៃរងមស្ររោះ ស្រត្វូបាៃមោោះស្រាយមោយ អ.វ.ត្.ក។ 

មៅកស្រេិត្ចាស់ាងមៃោះ វាក៏វាយត្នេលពីរមបៀបនៃការចូលរេួខែលបាៃខកខស្របការយល់ម ើញ 

ឥរយិបល ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

 

មស្រកាយពីបង្គា ញការស្រាវស្រាវ វធីិាស្តសត  ៃិងបញ្ហា របស់វា 

របាយការណម៍ផាត ត្យ៉ា ងទូលាំទូលាយមលើស្រពឹត្តកិារណ៍ស្របវត្ត ិាស្តសត  ៃិងឥទធិពលៃិមយបាយ ៃិងសងគេ 

ឈាៃមៅរកែាំមណើរការខែលកាំពុងចាប់មនតើេនៃ TJ មៅកេព ុា ៃិងការបមងក ើត្ អ.វ.ត្.ក។ 

បនទ ប់េកវាបៃតមៅរកការស្រតួ្ត្ពិៃិត្យស្រកបែ័ណឌ គតិ្យុត្ត ិ ៃិងៃីតិ្វធីិយ៉ា ងទូលាយ

 ក់ព័ៃធៃឹងរចនសេព័ៃធាថ ប័ៃរបស់អ.វ.ត្.ក ៃិងសិទធិចូលរេួខែលនតលឱ់្យជៃរងមស្ររោះ។ 

មរលបាំណងនៃរបាយការបត រូមៅាការវភិាគខបបស្រទឹសត ី ៃិងាក់ខសតង នៃគុណធេ៌ តួ្នទី វាិលភាព 

ឥទធិពលនៃការចូលរេួ។ វាវាយត្នេលពីរមបៀបនៃការចូលរេួខែលឈាៃមៅរកអត្ថ ស្របមយជៃ៍

ខែលស្រត្វូបាៃសៃមត្ាទូមៅ ថាមត្ើោៃនលវបិាកខែលេិៃបាៃគិត្ទុកនៃការ

ចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ ស្រពេទាំងថាមត្ើោៃឥទធិពលអវជិាោៃអាចមកើត្ោៃខែរឬមទ។ 

មោយស្រត្វូការាចាាំបាច់ របាយការណស៍្រតួ្ត្ពិៃិត្យពីរមបៀបការចូលរេួបាៃជួយជៃរងមស្ររោះ 

ឱ្យទទួលបាៃយុត្ត ិធេ៌ពខី្ងកន ុង មោយខសវងរកការពិត្តាេរយៈការចូលរេួពីការសិកាអាំពីរបប 

ៃិងការជាំរុញទឹកចិត្តពីមស្រកាយ ឧស្រកិែឋកេមខែលបាៃស្របស្រពឹត្ត នតល់ការនសោះនា 

ៃិងសាំខ្ៃ់មសម ើរន មោយទទួលបាៃសាំណងស្របកបមោយអត្ថៃ័យ។  

 

ាចុងមស្រកាយ របាយការណ៍មៃោះសងឃឹេថាៃឹងរេួចាំ ខណកែល់ការយល់ែឹងទូមៅែ៏សុីជមស្រៅ ៃិងធាំមធង 

មលើការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងយៃតការ TJ ។ 
  

២-  វធីិាស្តសត   

២.១-  វធីិាស្រសត ស្រាវស្រាវ 

ស្រកបែ័ណឌ ខែលបមងក ើត្មោយ IW សស្រោប់គមស្រោងស្រាវស្រាវមស្របៀបមធៀបស្រត្វូបាៃមរៀបចាំម ើងាេួយ

ទសសៃៈនតល់ជូៃការយល់ែងឹបខៃថេមៅកន ុងឥទធិពលនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងយៃតការ 

TJ។4 វាបមងក ើត្ម ើងមោយខនអកមលើទសសៃៈ ការរំពឹងទុក បទពិមាធៃ៍ ៃិងការជាំរុញទឹកចិត្តរបស់

ជៃរងមស្ររោះកន ុងការបមងក ើៃសេត្ថភាពរបស់អនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ 

ៃិងអនកជាំនញោក់ចូលកន ុងស្របព័ៃធាធរោៃនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះស្របកបមោយអត្ថៃ័យ។  

                                                             
4 ការស្រាវស្រាវខែលោក់បញ្ច លូមៅកន ុងស្រកបែ័ណឌ មៃោះរេួោៃការសិកាស្រាវស្រាវពីស្របមទសមកៃយ៉ា  ប ូ រុៃឌ្ី កាវ មត្ោ៉ា ឡា ហុងឌូ្រ៉ា ស ទុយៃីសីុ ៃិង

ការស្រាវស្រាវមៅកេព ុាមៃោះ។  
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ការស្រាវស្រាវទូលាំទូលាយខសវងរកពីរមបៀបជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួលរងការប៉ាោះ ល់េួយចាំៃួៃោៃបទពិមាធៃ៍ចូលរេួមោយផាទ ល់ ឬស្របមយល 

អនកចូលរេួសកេម ឬអសកេម។5 វាក៏ 

នតល់ការយល់ែឹងាក់ខសតងនងខែរមៅកន ុងគាំៃិត្ចិត្តសងគេនៃការចូលរេួ 

ារមបៀបកន ុងការបមងក ើត្ការយល់ែឹងនៃការមស្របៀបមធៀបនៃអត្ថ ស្របមយជៃ៍ 

ៃិងហាៃិភ័យាក់ខសតងនៃការចូលរេួ។ គមស្រោងស្រាវស្រាវខសវងរកការរកាទុកកការាពិមសស 

ពីរមបៀបជៃរងមស្ររោះៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួលរងនលប៉ាោះ ល់ 

ត្ាំណាងមោយសាំណាកគាំរនូៃការសោភ សាបុគគលៃិងាស្រកេុ បទពិមាធៃ៍ 

ៃិងការយល់ម ើញនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ ការកាំណត់្អត្ថៃ័យ ៃិងារៈសាំខ្ៃ់ទាំងការចូលរេួ 

ៃិងការេិៃចូលរេួ។ 

ការស្រាវស្រាវបៃតការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងនលិត្របូភាពធាំទូលាយនៃរមបៀបការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូ

បាៃឆលងកាត់្ផាទ ល់ រេួទ ាំងការវភិាកទសសៃៈនៃជៃរងមស្ររោះខែលេិៃបាៃចូលរេួ 

ៃិងការមរៀបចាំែាំបូនម ៃសស្រោប់អនកជាំនញ ៃិងអនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ។  

មបើមទោះារបាយការណ៍មៃោះ រេួទ ាំងរបាយការណ៍ាក់លាក់នៃស្របមទសទាំងស្របាាំមនសងមទៀត្ 

ាកការោច់មោយខ កក៏មោយ វាគួរខត្ស្រត្វូបាៃអាៃមោយរេួនស ាំាេួយស្រទឹសត ីស្រគប់ស្រគងវាិលភាព 

ៃិងបា៉ា រ៉ា ខេ៉ាស្រត្នៃគមស្រោងមៃោះ។ ាពិមសស កការពិមស្ររោះ IW សត ីពកីារចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ  

នតល់ស្រកបែ័ណឌ ទសសៃទៃ ៃិង ពិធីារស្រាវស្រាវរបស់ IW មធវ ើគមស្រោង

ស្រកបែ័ណឌ វធីិាស្តសតសស្រោប់ការស្រាវស្រាវ។  

 

ការស្រាវស្រាវខបបគុណភាពខែលមធវ ើមៅកេព ុាអៃុវត្ត វធីិាស្តសតចស្រេោុះ ខែលមស្របើស្របាស់កិចាសោភ សៃ៍

សុីជមស្រៅខបបគុណភាពាមរល ៃិងស្រកេុមរលមៅ ាេួយជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួលរងនលប៉ាោះ ល់។ វធីិាស្តសតសាំខ្ៃ់ៗស្រត្វូបាៃបាំមពញមោយការរំឭកស្រទឹសត ី 

ៃិងចាប់យុត្ត ិាស្តសតាក់លាក់ចាំម ោះស្របមទសកេព ុា ស្រពេទាំងកិចាសោភ សៃ៍ 

ៃិងអៃតរទាំនក់ទាំៃងមស្រៅនល វូការាេួយ អនកជាំនញ អនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ ៃិងអនកកកមទស។  

 

ស្រកបែ័ណឌ ទសសៃទៃស្រគបែណត ប់ ស្រត្វូមផាត ត្មលើ វធីិាស្រសត ស្រទឹសត ីោៃស្រាប់ាមស្រចើៃ។ 

ធាត្ុនៃការរំឭកស្រទឹសត ីនៃការស្រាវស្រាវ 

ខែលោក់បញ្ច លូមៅកន ុងការវភិាគលេអ ិត្នៃបញ្ហា ខែលមលើកម ើងមៅកន ុងរបាយការណ៍មៃោះ 

រេូោៃកន ុងចាំមណាេការមបាោះពុេពនាយមនសងៗមទៀត្សត ីពី TJ ៃិងយុត្ត ិធេ៌ស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្ លកខៃត ិកៈ 

សៃធ ិសញ្ហញ  អៃុសញ្ហញ  ចាប់ ៃិង វធិាៃននទកន ុងស្រគប់ស្រគងការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ អ.វ.ត្.ក។ 

ការមបាោះពុេពនាយទាំងមៃោះោៃមៅកខៃលងនទ កុកការាធារណៈ ៃិងោៃមៅបណាា ល័យ ៃិង/ឬ 

មៅអីុៃមធើណិត្។ ការរំឭកចាប់យុត្ត ិាស្តសតោៃការវភិាគាថ ប័ៃចាប់យុត្ត ិ   ាស្តសត របស់ អ.វ.ត្.ក។ 

មបើមទោះាយុត្ត ិាស្តសតបមងក ើត្មោយតុ្លាការមៃោះស្រត្វូបាៃកាំណត់្ទក់ទងៃឹងបរោិណ 

ខត្ចរតិ្ខែលសិទធិចូលរេួរបស់អនកចូលរេួស្រត្វូបាៃត្ស្រេូវមោយ អ.វ.ត្.ក តាេរយៈការវៃិិចឆ ័យ 

មសចកត ីសមស្រេច ៃិងការពៃយល់បកស្រាយខែលភាា ប់ាេួយ នតល់ការវភិាគខបបគុណភាព

នៃយៃតការចាប់សាំខ្ៃ់មៃោះ។ ការសមងខបនៃការវៃិិចឆ ័យ មសចកត ីសមស្រេច 

ៃិងទសសៃៈទាំងមៃោះខែលោក់ជូៃមោយ អ.វ.ត្.ក ោៃត្នេលយ៉ា ងខ្ល ាំងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ 

តាេរមបៀបខែលសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងការចូលរេួខែលស្រត្វូបាៃពៃយល់បកស្រាយ 

បាៃកាំណត់្វាិលភាពៃិងែល ឹេារនៃការចូលរេួខបបមៃោះ។  

 

                                                             
5 សស្រោប់កិចាពិភាកាស្រគប់ស្រជងុមស្រាយនៃភាពែុសរន ទាំងមៃោះ សូេមេើល៖ Taylor, D (2014) 
ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងយៃតការយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល៖អាំណាចពិត្ស្របាកែ ឬការសខេតង? កការពិមស្ររោះ អងគការឃ្ល ាំមេើលៃិទណឌភាព។ 
ោៃមៅ៖ http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Discussion_Paper_Victim_Participation1.pdf (ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី១៥ 

ខែវចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

http://www.impunitywatch.org/docs/IW_Discussion_Paper_Victim_Participation1.pdf
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កិចាសោភ សៃ៍សីុជមស្រៅខបបគុណវស័ិយ ស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាចាំណុចមរលសាំខ្ៃ់របស់ការស្រាវ 

ស្រាវ។ សោសធាត្ុមៃោះសោភ សរកត្ស្រេយុ ៃិងការយល់ែឹងខែលរកបាៃស្របេូលពីការមធវ ើរំឭកស្រទឹសត  ី

ៃិងការស្រាវស្រាវមផាត ត្មលើចាប់យុត្ត ិាស្តសត មែើេបីបៃតសាំណួរយកចមេល ើយ 

ៃិងស្របធាៃបទសាំខ្ៃ់ៗនៃការស្រាវស្រាវ។ វាមផាត ត្មលើស្រកបែ័ណឌ ស្រទឹសត ីសស្រោប់ការស្រាវស្រាវ

នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ TJ ខែលនតល់ជូៃកន ុងកការពិមស្ររោះរបស់ IW ។6 

មរលមៅគឺមែើេបីខសវ ងរកទសសៃៈ ឥរយិបល ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះមៅេុែ អ.វ.ត្.ក ។ ការស្រាវស្រាវាក់ខសតង

សងកត់្ធងៃ់មលើការសិកាស្រាវស្រាវនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ អ.វ.ត្.ក 

ស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងាង ២ខែកៃលោះ រេួោៃការស្របេូលទិៃនៃ័យតាេរយៈការសោភ ស ក់កណាត លនល វូការ 

ការពិភាកា ៃិងទាំនក់ទាំៃងមស្រៅនល វូការាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ីៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងស្រកេុមរលមៅ។ វាមធវ ើម ើងតាេ 

រយៈការវភិាគ ៃិងបទពិមាធៃ៍នៃការសោភ សជៃរងមស្ររោះខែលការស្រាវស្រាវមៃោះ ជួយសស្រេួលទស្រេង់ 

 វាិលភាព ៃិងភាពសម ុគាម ញ នៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីទក់ទងៃឹង

ស្របមយជៃ៍ខែលបាៃសៃមត្ទុក ស្រពេទាំង 

មស្ររោះថាន ក់ខែលអាចមកើត្ោៃេួយចាំៃួៃខែលមកើត្ម ើងពីការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

បខៃថេមលើការស្រាវស្រាវខបបស្រទឹសត ី ៃិងាក់ខសតងខែលមធវ ើម ើងសស្រោប់គមស្រោងមៃោះ 

បរបិទនៃលទធនលរបស់របាយការណ៍ក៏ស្រត្វូបាៃបង្គា ញពីរមបៀបវារៈស្រាវស្រាវខបបទូលាំទូលាយ

ខែលស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងាខននកនៃារណាថាន ក់បណឌ ិត្របស់អនកៃិពៃធ។  

២.២- ការមរៀបចាំស្រាវស្រាវ 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី ៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះចាំៃួៃហាសិបរបូ ស្រត្វូបាៃសោភ ស 

ៃិងការពិភាកាស្រកេុចាំៃួៃ ស្របាាំស្រកេុ ស្រត្វូបាៃមរៀបចាំម ើងមៅចមនល ោះនលងទី៥ ខែកញ្ហញ  ៃិង នលងទី១០ 

ខែវចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ការសោភ ស ៃិងស្រកេុពិភាកាស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងមៅទីតាាំងែូចខ្ងមស្រកាេ៖ 

រជធាៃីភន ាំមពញ ៃិងស្រសកុមៅជុាំវញិ ស្រសកុបមសែឋកន ុងមែត្តកាំពង់សព ឺ មែត្តមសៀេរបៃិងស្រសកុមៅជុាំវញិ 

ស្រសកុពួក មែត្តនស្រពខវង មែត្តកាំពង់ចាេ ៃិងស្រសកុឧត្ត ុងគ។ វធីិាស្តសតសាំណាកខែលកាំណត់្ 

ស្រត្វូបាៃយកមែើេបីកាំណត់្អនកចូលរេួមៅកន ុងការស្រាវស្រាវផាទ ល់។ 

ការចុោះសិកាែល់ទីកខៃលងោៃបាំណងស្របេូលទសសៃៈ ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ស្រកេុសាំខ្ៃ់ៗចាំៃួៃ៣៖ 

(១) ជៃរងមស្ររោះខែលទទួលាគ ល់ានល វូការមោយ        អ.វ.ត្.ក ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី (២) 

មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ ៃិង(៣) ស្រកេុធាំនៃជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួលរងនលប៉ាោះ ល់ខែលបាៃខសវងរកការចូលរេួានល វូការឬ “មោយផាទ ល”់ 

មៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះ អ.វ.ត្.ក។  

សស្រោប់មរលបាំណងនៃការស្រាវស្រាវ ខនអកមលើការកាំណត់្របសអ់.វ.ត្.ក មលើស្រកេុជៃរងមស្ររោះ    

មនសងៗរន ។ មែើេបីសមស្រេចមរលបាំណងមៃោះ “មែើេបណត ងឹរែឋបបមវណី” ស្រត្វូបាៃកាំណត់្ា៖ 

អនកចូលរេួនល វូការកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះស្របឆ្ាំងៃឹង

អនកខែលស្រត្វូមចាទស្របកាៃ់ថាស្រត្វូទទួលែុសស្រត្វូចាំម ោះឧស្រកិែឋកេមមស្រកាេការមសុើបអមងកត្រ

បស់ អ.វ.ត្.ក […] ពួកមគមពញចិត្តៃឹងសិទធិយ៉ា ងទូលាំទូលាយខែលស្រសមែៀងៃឹង 

ការមចាទស្របកាៃ់ ៃិងការការ រ។ ការកាល យាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

េិៃស្រតឹ្េខត្បាៃនតល់ជៃរងមស្ររោះៃូវសិទធិចូលរេួកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីយ៉ា ងសកេមប៉ាុមណាា ោះ

មទ ខលេទាំងអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះមសន ើសុាំតុ្លាការសស្រោប់សាំណងសេូហភាព 

                                                             
6 ែូចខ្ងមលើ។  
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ៃិងសាំណងនល វូចិត្តពីទណឌ ិត្នងខែរ។7  

នទ យុមៅវញិ  កយ “មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ” ស្រត្វូបាៃកាំណត់្ខបបមៃោះ៖   

បុគគល 

ឬៃីតិ្បុគគលខែលោៃព័ត៌្ោៃខែលោៃស្របមយជៃ៍ទក់ទងៃឹងឧស្រកិែឋកេមនៃខែមរស្រក

ហេមស្រកាេយតុាត ធិការរបស ់ អ.វ.ត្.ក អាចោក់ កយបណត ឹងមោយបាំមពញទស្រេង់

ព័ត៌្ោៃជៃរងមស្ររោះ មហើយោក់ជូៃអងគភាពរាំ រជៃរងមស្ររោះ (VSS)។ បនទ ប់េក

ព័ត៌្ោៃមៅកន ុង កយបណត ងឹ

អាចៃឹងស្រត្វូបាៃមស្របើស្របាសម់ែើេបជួីយែល់ការមសុើបអមងកត្។ 

អនកបត ឹងេិៃចូលរេួាភាគីមៅកន ុងសវនការ មហើយពួកមគេិៃស្រត្វូបាៃនតល់សិទធិ

មសន ើសុាំតុ្លាការសស្រោប់សាំណងម ើយ។ ប៉ាខុៃត  ពួកមគអាចស្រត្វូបាៃមសន ើឱ្យនតល់ភ័សត ុតាង 

ឬមធវ ើសកខ ីកេមាាកសី។8  

ចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរទីូ១ បាៃមផាត ត្មៅមលើសាំណាកគាំរាូក់លាក់នៃជៃរងមស្ររោះ ៣៥ របូ ខែល

បាៃមធវ ើឱ្យ កយបណត ឹងរបស់ែល ៃួទទួលាគ ល់ានល វូការមោយ អ.វ.ត្.ក បាៃនតល់សកខ ីកេម 

ៃិងទទួលសាំណង។ ស្រកេុមៃោះស្រត្វូបាៃមស្រជើសមរ ើសាសាំណាកគាំរមូោយមស្របើព័ត៌្ោៃខែលទទួលបាព ី VSS 

អងគភាពសហមេធាវ ើនាំេុែត្ាំណាងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ៃិងមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ 

កាៃ់ខត្ចាស់ាងមៃោះមៅមទៀត្ មលាក ហងស វណា ោះ ខែលាស្របធាៃ VSS មៅអ.វ.ត្.ក 

បាៃនតលស់្រកោសកការបញ្ា ីមឈាម ោះមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ខែលខបងខចកតាេត្ាំបៃ់ភូេិាស្តសត ។ 

សហមេធាវ ើនាំេុែ ស្រត្វូបាៃទក់ទងមស្រកាយពបីាៃទទួលបញ្ា ីមៃោះពី VSS។ 

បនទ ប់េកពួកមគទទួលបាៃការខណនាំចាំម ោះៃីតិ្វធីិមៅទីមនោះសស្រោបទ់ក់ទង

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ បនទ ប់េកមទៀត្ 

មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីបាៃទក់ទងៃឹងអនកត្ាំណាងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅកន ុងស្រសកុ ស្រកងុ 

ៃិងភូេិខែលបាៃកាំណត់្ ខែលស្រត្វូសោភ ស។ ទីតាាំងទាំងមៃោះស្រត្វូបាៃមស្រជើសមរ ើសតាេរយៈព័ត៌្ោៃ 

ៃិងែាំបូនម ៃខែល នតល់មោយមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី មោយោៃទសសៃៈ

បមងក ើៃធៃធាៃាអតិ្បរោ ៃិងយកឈន ោះបញ្ហា ត្ាំបៃ់ភូេិាស្តសត ។  

 

ចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរទីូ២ បាៃមផាត ត្មៅមលើសាំណាកគាំរាូក់លាក់នៃជៃរងមស្ររោះ ១៥របូ 

ខែលបាៃោក់ កយបណត ឹងមោយបាំមពញ ៃិងោក់ជូៃទស្រេង់ព័ត៌្ោៃជៃរងមស្ររោះឱ្យ VSS ប៉ាុខៃតា

អនកខែលេិៃស្រត្វូបាៃនតលឋ់ាៃៈាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ ស្រកេុមៃោះស្រត្វូបាៃមស្រជើសមរ ើសាសាំណាកគាំរ ូ

មោយមស្របើព័ត៌្ោៃខែលទទួលបាពី VSS អងគការេិៃខេៃរោឋ ភិបាលកន ុងស្រសកុ ៃិងសាំណាកគាំរ ូ

snowball។ មៅកន ុងទីតាាំងភូេិាស្តសតាក់លាក់ណាេួយខែលការសោភ សាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

ស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើង ការមរៀបចាំស្រត្វូបាៃមធវ ើសស្រោប់ទក់ទង ៃិងសោភ សមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ។ 

កន ុងមរលបាំណងមៃោះ ទាំនក់ទាំៃងាេួយ NGO កន ុងស្រសកុ ៃិងសកេមជៃសិទធិេៃុសស

បាៃបង្គា ញថាោៃគុណត្នេល។  
 

ចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរចុូងមស្រកាយបាៃមស្របើស្របាសស់ាំណាកគាំរែូូចរន

នៃទីតាាំងភូេិាស្តសតពីចាំណុចសាំខ្ៃ់នៃសាំណាកគាំរទីូ១ ៃិងទី២។ វាបាៃមស្របើស្របាស់

សាំណាកគាំរមូោយនចែៃយខែលោៃមរលបាំណង មែើេបីកាំណត់្ជៃរងមស្ររោះ 

                                                             
7 សូេមេើល http://www.eccc.gov.kh/en/victims-support/participation (ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី១៨ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
8 ែូចខ្ងមលើ។ 

http://www.eccc.gov.kh/en/victims-support/participation
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ៃិងសហគេៃ៍ខែលទទួលរងនលប៉ាោះ ល់ខែលេិៃខសវងរកការចូលរេួកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីានល វូការ 

ឬមោយផាទ ល់។ ចាំណាប់អារេមណ៍រេួពីកិចាសោភ សទាំងមៃោះគឺថា

អនកនតល់បទសោភ សទាំងមនោះចាត់្ទុកែល ៃួកងាអនកត្ាំណាងនៃសហគេៃ៍ ក់ព័ៃធ របស់ពួកមគ 

មហើយថាេិៃោៃការេិៃមពញចិត្ត ឬការែកចិត្តណាេួយទក់ទងៃឹងែាំមណើរការមស្រជើសមរ ើស 

ឬសោភ សមលចម ើងគួរឱ្យកត់្សោគ ល់ម ើយ។  

២.៣- បញ្ហា ស្របឈេ ៃិងបញ្ហា  

ការចុោះសិកាែល់ទីកខៃលងមៅកន ុងបរបិទនៃសងគេមស្រកាយោៃជមោល ោះខែលបាំនលចិបាំផាល ចមោយសស្រង្គគ េ 

មហើយភាពស្រកីស្រកនាំេកៃូវបញ្ហា ស្របឈេេួយចាំៃួៃនៃបុគគល ៃិងាតិ្ពៃធ ុសស្រោប់អនកស្រាវស្រាវ។ 

កិចាការខបបមៃោះកាល យាបញ្ហា ស្របឈេកាៃ់ខត្ខ្ល ាំងមៅមពល

មរលបាំណងនៃការស្រាវស្រាវាក់ខសតងគឺមលើជៃរងមស្ររោះនៃការរំមលាភបាំ ៃសិទធិេៃុសសែ៏ធងៃ់ធងរ។  

សាំណួរបឋេេួយចាំៃួៃស្រត្វូបាៃគិត្ពិចារណាេុៃមពលចាប់មនតើេគមស្រោងមៃោះ។ មយើងោៃការមររព

ចាំម ោះស្រកេសីលធេ៌កន ុងការមធវ ើការស្រាវស្រាវាក់ខសតង កន ុងចាំមណាេសហគេៃ៍ជៃរងមស្ររោះ។សាំណួរ

ននរេួោៃ៖ មត្ើោៃភាពែុសរន អវ ើែល ោះអាំពីការសោភ សជៃរងមស្ររោះ ៃិងអនកមៅរស់ពីអាំមពើ 

ហឹងា ៃិងមាកនែកេម មធៀបមៅៃឹងស្របមភទសោភ សខែលមធវ ើម ើងមោយអនកជាំនញខ្ងចាប់ 

ៃិងអនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ? មត្ើបមចាកមទសពិមសស ៃិងកាត្ពវកិចាស្រកេសីលធេ៌

កន ុងស្របមភទសោភ សទាំងមៃោះ? មត្ើមយើងអាចមចៀសវាង

បុគគលខែលោៃជាំងឺបាក់សាត្កាល យាជៃរងមស្ររោះេតងមទៀត្មោយរមបៀបណា? 

មត្ើតុ្លយភាពខែលស្រត្វូមធវ ើរវាងការទទួលបាៃព័ត៌្ោៃខែលោៃគុណភាពែពស់ពីការសោភ ស 

ៃិងការកាំណត់្ហាៃិភ័យខែលោៃាប់ាេួយ

ខែល ក់ព័ៃធកន ុងការពាយេមែើេបីទទួលបាៃទិៃនៃ័យ? 

ការគិត្ពីបញ្ហា ស្របឈេខែលជួបស្របទោះកន ុងការស្រាវស្រាវ វាសាំខ្ៃ់កន ុងការទទួលាគ ល់ថាោៃ បញ្ហា

ពិមសស២ គឺ រចនសេព័ៃធ មៅអៃ់ ៃិងភាពស្រកីស្រកខ្ល ាំង 

ោៃឥទធិពលគួរឱ្យកត់្សោគ ល់មៅមលើការអាចចូលមៅែល់របស់ជៃរងមស្ររោះស្រពេទាំងគុណភាពនៃការ

សោភ ស។ កន ុងបរបិទមៃោះ វាាទាំនក់ទាំៃងែ៏ោៃស្របមយជៃ៍ាេួយទីភាន ក់ង្គរមៅកន ុងស្រសកុ 

ៃិងបុគគលមែើេបីទទួលបាៃព័ត៌្ោៃ ក់ព័ៃធបាំនុត្ាពិមសសទក់ទងមៅៃឹងមហោឋ រចនសេព័ៃធ។ 

ាចុងមស្រកាយ លកខណៈវបបធេ៌ ជាំមៃឿមលើពុទធាសនែម៏លើសលប់ ៃិងាពិមសសបញ្ហា ភាា 

គួរខត្ស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ាកតាត ខែលជោះឥទធិពលែល់ការស្រាវស្រាវកន ុងកេព ុា។ 

ពួកមគអាចត្ាំណាងឧបសគគបខៃថេមទៀត្មែើេបីទទួលបាៃការសោភ សស្របកបមោយស្របសិទធភាព 

ាពិមសសមស្រ ោះការខែលអាចៃិយយភាាកាំមណើត្

អាចសាំខ្ៃ់កន ុងការទទួលបាៃការចូលមៅជួបអនកមឆល ើយសោភ ស ៃិងកាងទាំៃុកចិត្ត (Andrews 

1995; Tsang, 1998) ។ ពីអនកបកខស្របកន ុងស្រសកុខែលោៃបទពមិាធៃ៍ 

ៃិងទសសៃវស័ិយាក់ខសតងស្រត្វូបាៃទាំនក់ទាំៃងអាំ ុងមពលសោភ ស 

ខែលបនទ ប់េកមធវ ើស្របតិ្ចារកឹសាំម ងខែលបាៃលត្ទុក ៃិងការកត់្ស្រតា។ 

លទធភាពសស្រោប់កាំហុសស្រត្វូបាៃកាត់្បៃថយបខៃថេមទៀត្មោយរកាទុក

សស្រេង់ឃ្ល ខែលែកស្រសង់មចញពីសោភ សាេួយជៃរងមស្ររោះកន ុងទស្រេង់មែើេ។ មៅកស្រេិត្សត ង់ោរ 

ខត្ងខត្ោៃហាៃិភ័យខែលអនកបកខស្របកន ុងនេាអនកខ្ងមស្រៅចាំម ោះែាំមណើរការស្រាវ

ស្រាវអាចបាំផាល ញមសចកត ីទុកចិត្ត 

ៃិងទាំនក់ទាំៃងខែលអនកស្រាវស្រាវស្រត្វូែាំស្របឹងខស្របងមធវ ើការមែើេបីរកាឱ្យបាៃ។  
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មស្រៅពបីញ្ហា ស្របឈេ ៃិងឧបសគគមនសងៗខែលជួបស្របទោះកន ុងអាំ ុងមពលស្រាវស្រាវមៃោះ 

គុណភាពនៃការសោភ សេិៃស្រត្វូបាៃប៉ាោះ ល់ 

មហើយវត្ថ ុបាំណងសាំខ្ៃ់ស្រត្វូបាៃសមស្រេចយ៉ា ងលអកៃុងចាំមណាេមនសងមទៀត្តាេរយៈការសស្រេបសស្រេួល 

ៃិងជាំៃួយខែលនតល់មោយភាគីទី៣ ែូចាអនកបកខស្រប VSS ៃិងមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។   
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៣- ាវតា ៃិងការអភិវឌ្ឍ 

ស្របមទសកេព ុាធាល ប់ោៃអរយិធេ៌រុងមរឿងពីបុរណ ៃិងាអាណាចស្រកខែមរែខ៏្ល ាំងកាល  

ខត្នទ យុមៅវញិោៃមករ តិ៍មឈាម ោះអមាចមៅសត្វត្សរ៍ទី២០ ចាំម ោះមាកនែកេមេៃុសសែ៏ធាំបាំនុត្

របស់េៃុសសាតិ្េួយ ៃិងសោល ប់េៃុសសយ៉ា ងមឃ្រមៅបាំនុត្ (Jasini & Phan, 2011: 379)។ 

ខែម រស្រកហេ9 គឺាឧទហរណ៍ខត្េួយគត់្នៃរបបខែលរេួនស ាំ 

‘េមនគេវាិា ស្រជលុៃិយេខែលោៃកាំហឹងាតិ្ពៃធ ុ ៃិងភាពនស្រពននសេិៃមររពជីវតិ្េៃុសស’។10 

ការេិៃោៃភាពមសម ើរន មៅកន ុងទស្រេង់ ទាំហាំ ៃិងភាពនស្រពននស 

របបខែមរស្រកហេបាៃអៃុវត្តយុទធនការាស្របព័ៃធនៃឃ្ត្កេម ៃិងការអត់្ឃ្ល ៃចាបពី់ខែមេា 

ឆ្ន ាំ១៩៧៥ រហូត្ែល់ខែេករ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ខែលបាៃសោល ប់ខែម រ ៃិងបរមទសាង១,៧លាៃនក់។  

ខែម រស្រកហេចាប់មនតើេមបសកកេមបាំនលិចបាំផាល ញសងគេខែមរមោយរម ៃមេតាត ។ 

រម ៃអវ ើខែលអាចបញ្ហញ ក់បង្គា ញស្របមសើរាងយុទធនការរបបឱ្យស្រត្ ប់សងគេមៅ ‘ឆ្ន ាំសូៃយ’ (Kiernan, 

2008: 339)។ យុទធនការមៃោះអាចនាំឱ្យោៃ វធិាៃធងៃ់ធងរបាៃបងខ ាំឱ្យស្របាជៃមធវ ើការង្គរមលើសកោល ាំង 

មរៀបការទាំងបងខ ាំ រម ៃការមចោះែងឹ ស្រពេទាំងោក់គាំនបមលើសិទធកិន ុងការថាវ យបងគ ាំ 

ការបង្គា ញេៃសិការ ៃិងវបបធេ៌។ ភាពភ័យខ្ល ចខែលបងកមោយរបបស្រត្វូបាៃ

ជាំរុញមោយេមនគេវាិា ស្របឆ្ាំងៃឹងចស្រកពត្ត ិៃិយេ។ លទធនលនៃរបបគឺាស្របាាតិ្ 

‘ខែលស្រត្វូបាៃចាប់ជស្រេិត្ ៃិងហ ុ៊ុំព័ទធពីខ្ងកន ុង’ ។ វាគឺាការបមងក ើត្ ‘រែឋនៃេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំង 

ខែលអនកមទស ៨លាៃនក់មស្របើមពលរបស់ពួករត់្មៅកន ុងការបង្គខ ាំងោច់មោយខ ក’ មហើយ

អនកាប់ ុាំាមស្រចើៃ ‘ស្រត្វូបងខ ាំឱ្យមធវ ើការ អត់្ឃ្ល ៃ ៃិងវាយែាំរហូត្ែល់ាល ប់’។ (Kiernan, 2002: 9) 

 

ឥទធិពលាក់ខសតងនៃចាំៃួៃ ៃិងតួ្មលែទាំងមៃោះស្រត្វូបាៃែឹងឮយ៉ា ងចាស ់ អាំ ុងមពលសោភ សាេួយ

ជៃរងមស្ររោះនៃរបបខែមរស្រកហេ ាខននកនៃការស្រាវស្រាវចុោះែល់ទីតាាំងផាទ ល់

ខែលមធវ ើម ើងកន ុងគមស្រោងមៃោះ។ ការែឹងឮ ៃិងការវភិាគត្ស្រេូវរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលចូលរេួ

កន ុងែាំមណើរការ TJ កេព ុាគឺេិៃអាចមៅរចួមោយេិៃបង្គា ញទាំហាំឈឺចាបរ់បស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ ការយល់ែឹងសេស្រសបនៃភាពសម ុគាម ញកន ុងស្របវត្ត ិាស្តសត  ៃិងសងគេ

នៃរបបខែមរស្រកហេេិៃអាចមកើត្ម ើងមោយកករជយនៃបទពិមាធៃ៍ 

ៃិងការបាក់សា៉ា ត្ផាទ ល់ែល ៃួខែលរងទុកខ មោយជៃរងមស្ររោះ។11 

ចាំណុចមៃោះ អាចបង្គា ញយ៉ា ងលអ  មោយមយងតាេសកខ ីកេមរបសអ់នកសោភ សនតល់បទសោភ ស។ 

កន ុងនេាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីេួយរបូ ខែលស្រត្វូបាៃសោភ ស

សស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះបាៃបញ្ហា ក់ថា៖ 

ែុ្ាំបាៃឆលងកាត់្ទុកខលាំបាកមស្រចើៃរប់េិៃអសម់ៅកន ុងសេ័យមនោះ។ 

ែុ្ាំោៃបងបអ ៃូបមងក ើត្ ៣នក់។ 

បអ ៃូស្របសុរបស់ែុ្ាំស្រត្វូបាៃបាញ់សោល ប់ស្របតិ្បត្ត ិការមយធា។ បងបអ ៃូនលល ស្របសុ

                                                             
9 ខែម រស្រកហេ ខែល កយបមងក ើត្លមីមោយអតី្ត្ស្រពោះេហាកសស្រត្ខែម រ ស្រពោះនេ ៃមរត្តេ សីហៃុ សាំមៅមលើគណៈបកសៃមយបាយកេព ុា

ខែលែឹកនាំតាេខបបកុេម ុយៃីសពីឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ែល់ ១៩៧៩។ 
10 សូេមេើលកេម វធីិបៃស្របល័យពូជាសៃ៍កេព ុាមៅាកលវទិាល័យ Yale ។ ោៃមៅ៖ http://www.yale.edu/cgp/ (ចូលយកមៅនលងទី១០ 

ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៥) 
11 ការទទួលបាៃបទពមិាធៃ៍ាាលមគឺីាស្រពឹត្ត ិការណ៍ខែលបណាត លឱ្យបាក់សា៉ា ត្ សស្រោប់អនកនតល់បទសោភ សមៅកន ុងែល ៃួវាផាទ ល់។ 

មៃោះអាចាែឹងឮពីការែកស្រសង់ខ្ងមស្រកាេពីកិចាសោភ សៃ៍មធវ ើម ើងាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅរជធាៃីភន ាំមពញ៖ 

តាេពិត្ ែុ្ាំេិៃចង់រំឭកមរឿងរបស់ែុ្ាំមទ។ 

ែុ្ាំេិៃចង់ស្រសនេមេើលេតងមទៀត្ពីអវ ើខែលបាៃមកើត្ម ើងកន ុងរបបខែម ស្រកហេម ើយ មស្រ ោះែុ្ាំគិត្បាៃគិត្ថា

ជីវតិ្ែុ្ាំរម ៃៃ័យអវ ើមាោះ... ែុ្ាំបាៃបាត់្បង់សោជិកស្រគួារែុ្ាំទ ាំងអស់... 

ែុ្ាំបាៃបាត់្បង់អនគត្មស្រ ោះែុ្ាំបាៃរស់មៅាេួយស្រគួារែនទ មហើយេិៃោៃឱ្កាសមរៀៃសូស្រត្មទ។ មៅឆ្ន ាំ

១៩៧៩ ែុ្ាំោៃអាយុ១៧ឆ្ន ាំ... ែុ្ាំបាៃសម ័ស្រគចិត្តចូលមធវ ើាទហាៃ ខត្េិៃខេៃោៃៃ័យថាែុ្ាំចង់មធវ ើា

អនកមសនហាាតិ្មទ ប៉ាុខៃត មោយារែុ្ាំចង់ាល ប់ខត្ប៉ាុមណាា ោះ។ 
(ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពសីាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ៖ សាំណុាំមរឿង០០២ មៅភន ាំមពញ នលងទី០៣ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 

http://www.yale.edu/cgp/
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របស់ែុ្ាំស្រត្វូបាៃចាប់ែល ៃួកន ុងបទមចាទស្របកាៃ់ាជៃាតិ្មវៀត្ណាេ មហើយស្រត្វូបាៃ

បញ្ជ ៃូមៅមែត្តកាំពង់សព ឺខែលរត់្ស្រត្វូបាៃ ុាំែល ៃួមៅកន ុងរងូភន ាំ មហើយទាំៃងាាល ប់

មៅទីមនោះ។ េា៉ាងវញិមទៀត្ យយរបស់ែុ្ាំ បាៃាល ប់មោយារអត់្ឃ្ល ៃ។ 

បងបអ ៃូស្រសីរបស់មធវ ើការកន ុងកងសហករមធវ ើខស្រស មហើយមស្រកាយេកាល ប់បនទ ប់ពី

របបប៉ាុលពត្។ ឪពុកោត យរបស់ែុ្ាំស្រត្វូបាៃបាំ ខបកពីរន ... អាំ ុងមពលសេ័យប៉ាលុពត្ 

មយើងស្រត្វូៃិយយមោយស្របងុស្របយ័ត្ន។ កាំហុសបៃត ិចបៃត ចួអាចនាំមៅរកមសចកត ីាល ប់។12 

យៃតការ ែាំមណើរការ ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍ខែលបមងក ើត្មោយសងគេមស្រកាយពីមងើបពីមាកនែកេម

ស្រត្វូខត្មធវ ើការវាយត្នេល ស្របឆ្ាំងៃឹងការរងទុកខ មវទន។ ែូចមៃោះ រល់ការពិចារណានៃការជាំរុញទឹកចិត្ត 

ៃិងការវាយត្នេលមៅពីមស្រកាយជៃរងមស្ររោះមៅកេព ុាេិៃអាចបាំ ខបកមចញពីទាំហាំនៃការឈឺចាប់

មស្រកាេរបបខែមរស្រកហេបាៃម ើយ។ ឧទហរណ៖៍ 

េៃុសសាមស្រចើៃអាចចាត់្ទុកទាំហាំនៃភាពមឃ្រមៅខែលស្របស្រពឹត្តមោយខែមរស្រកហេ ែណៈលុបបាំបាត់្

លទធភាពសស្រោបស់ាំណងាក់ខសតង 

ក៏ប៉ាុខៃតចាត់្ទុកការចូលរេួរបស់ពួករត់្មៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីថាោៃារៈសាំខ្ៃ់។ 

ចាំណុចមៃោះបង្គា ញតាេរយៈសស្រេង់ឃ្ល ខ្ងមស្រកាេ៖  

បនទ ប់ពកីារែួលរលាំនៃរបបខែមរស្រកហេ ែុ្ាំបាៃែឹងថាែុ្ាំបាៃទទួលជីវតិ្លម។ី 

មៅមពលខែលែុ្ាំបាៃែឹងថា អ.វ.ត្.ក ស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើងមែើេបកីាត់្មទសមេែឹកនាំ

ខែម រស្រកហេ ែុ្ាំពិត្ាចង់ែឹងអាំពី អ.វ.ត្.ក... ែុ្ាំេិៃបាៃគិត្ថាតុ្លាការ

អាចៃឹងខសវងរកការពិត្សស្រោប់ស្របាជៃខែមរមនោះមទ។ ប៉ាុខៃត  សោគេអាែហុក13 

បាៃេកទីមៃោះខសវងរកជៃរងមស្ររោះខែលចង់ោក់ កយបណត ឹងកន ុងករណី ០០២។ 

ែុ្ាំបាៃចូលរេួាេួយជៃរងមស្ររោះទាំងមនោះ មែើេបោីក់ កយបណត ឹងកន ុងករណី ០០២ 

មែើេបឱី្យជៃមលម ើសទទួលែុសស្រត្វូចាំម ោះអវ ើខែលពួកមគបាៃមធវ ើចាំម ោះែុ្ាំ ៃិងស្រគួារែុ្ាំ។ 

ែុ្ាំចង់បាៃយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់ែល ៃួែុ្ាំ ៃិងស្របាជៃខែមរ ។ ែុ្ាំចង់ជួយតុ្លាការ

ខសវងរកឧស្រកិែឋកេមខែលជៃាប់មចាទទាំង ៤របូ បាៃស្របស្រពឹត្ត។ិ 

ពួកមគបាៃនាំការឈឺចាប់ែល់ស្របាជៃខែមរ... មហើយការឈចឺាប់ខបបមៃោះ

េិៃអាចទូទត់្សងវញិបាៃមទ ការឈឺចាប់ទាំងមៃោះេិៃវាស់ខវងបាៃម ើយ។14 

កស្រេិត្ផាល ស់បត រូស្រពឹត្ត ិការណ៍ខែលមកើត្ម ើងកន ុងស្របមទសកេព ុា

ខែលនតលា់ស្របវត្ត ិាថ ៃភាពនៃរបាយការណម៍ៃោះ 

ៃិងការយល់ែឹងរបស់មយើងពីការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលស្របេូលនត ុាំកន ុង កយមពចៃ៍ 

                                                             
12 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅមសៀេរប នលងទី២៤ ខែ

តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤) ។ 
13 អាែហុក (សោគេការ រសិទធិេៃុសស ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍មៅកេព ុា) គឺាអងគការេិៃខេៃរោឋ ភិបាលមៅកេព ុាាថ បនមោយ

អនកមទសៃមយបាយខែមរស្រកហេ។ សោគេមៃោះនតល់មយបល់នល វូចាប់ ៃិងមធវ ើការមសុើបអមងកត្ការរំមលាភបាំ ៃសិទធិេៃុសសមៅកេព ុា។ 

កេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃរបស់សោគេអាែហុក ខែលទេទរឱ្យោៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះែពស់កន ុងការកាត់្កត ីពីេុែ អ.វ.ត្.ក ។ 

សូេមេើល៖ 

www.adhoc-cambodia.org (ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី០៨ ខែវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
14 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង ០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅភន ាំមពញ នលងទី០៣   ខែ  វចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ

២០១៤) ការសងកត់្បញ្ហា ក់ស្រត្វូបាៃបខៃថេ។ 

http://www.adhoc-cambodia.org/
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របស់ជៃរងមស្ររោះោន ក់ខែលបាៃមលើកម ើងថារត់្ ‘េិៃខែលបាៃម ើញស្របាាតិ្េួយសោល ប់

ស្របាជៃរបស់ែល ៃួែូចមៃោះមទ’។15 

៣.១- ឥទធិពលកន ុងសងគេកេព ុាមស្រកាយសស្រង្គគ េ 

កន ុងនេាសងគេមស្រកាយសស្រង្គគ េ ស្របមទសកេព ុាក៏មៅខត្ជួបការលាំបាកឈាៃមៅែលល់កខែណឌ  

អតី្ត្របស់ែល ៃួ មហើយជួបស្របទោះបញ្ហា ស្របឈេកន ុងការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌។ កន ុងករណីែលោះខែលជៃមលម ើស 

ៃិងបទមលម ើសគួរខត្ស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ មៅខត្ោៃជមោល ោះ។ តុ្លយភាពរវាងការបមងក ើត្ការនសោះនា 

ៃិងការមោោះស្រាយត្ស្រេូវការ ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅខត្ពបិាកកាំណត់្។16 ែូចមៃោះ 

ោៃឥទធិពលែុសៗរន ខែលកាំណត់្លកខែណឌាថ ៃភាពអៃតរកាលនៃសងគេខែមរ 

ខែលស្រត្វូបាៃពណ៌នមោយអនកអតាថ ធិបាយ ថាា ‘អងគភាពរេួកន ុងអៃតរកាលយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស 

ខបកបាក់ ៃិងមែទចខ្ទ ាំអស់រយៈមពលាមស្រចើៃទសវត្សរ៍... តាេរមបៀបខែលអាចគិត្ែល់’  (Wilshire, 

2005: 69)។ ោ៉ា ស្រទិកនៃកតាត ខែលែុសខបលកពីមគ ៃិងឥទធិពលពិមសស ខែលបមងក ើត្បាៃាសងគេខែមរ 

ស្របមទសកន ុងអៃតរកាល ស្របកាសខសវងរកយតុ្ត ិធេ៌រល់បញ្ហា សម ុគាម ញ ៃិងពិបាកទាំងអស់ 

ទ ាំងសស្រោប់សងគេខែមរទូមៅ ៃិងជៃរងមស្ររោះាពមិសស។ ឧបសគគនៃចរតិ្លកខណៈនល វូចាប់ ភ័សត ុតាង 

ៃិងៃីតិ្វធីិ អាស្រស័យមលើរមបៀបមធវ ើឱ្យជៃមលម ើសរបបខែមរស្រកហេខែលមៅរស់ទទួលែុសស្រត្វូ។  

ការពិបាកទាំងមៃោះេិៃខេៃចរតិ្លកខណៈបមចាកមទសសុទធាធមនោះមទ ប៉ាុខៃតភាា ប់មៅៃឹង

ការពិបាកខែលមគបាៃយល់ម ើញចាំម ោះស្របព័ៃធយុត្តធិេ៌ឧស្រកិែឋកេព ុា 

ស្រពេទាំងបញ្ហា អាំមពើពុករលួយខែលមកើត្ោៃាៃិចា មហើយកាៃ់ខត្ទូមៅចាំម ោះៃមយបាយាក់ខសតង 

នៃស្របព័ៃធខែលា ‘អាំណាចៃមយបាយខែលមធវ ើម ើងមោយរោឋ ភិបាល’ (Bates, 2007: 185)។ 

ឥទធិពលទាំងមៃោះស្រត្វូបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងពីភាពសម ុគាម ញនល វូចាប់ ៃិងរចនសេព័ៃធ នៃ អ.វ.ត្.ក។17 
 

អ.វ.ត្.ក គឺាចាំណុចសន លូនៃែាំមណើរការ TJ កេព ុា។ អ.វ.ត្.ក គឺាាលាកត ីកូៃកាត់្ 

មោយរេួបញ្ច លូមៅស្រកេ ៃិងអនកជាំនញនល វូចាប់ជៃាតិ្ខែមរ ៃិងអៃតរាតិ្។ 

វាឈរាអងគភាពាលាកតមីទលកន ុងការកាត់្កត ី

អនកខែលស្រត្វូទទួលែុសស្រត្វូែពស់ចាំម ោះឧស្រកិែឋកេមនៃរបបខែមរស្រកហេ។ តុ្លាការ

ោៃកិចាការពិបាកកន ុងការយល់ពីភាពសម ុគាម ញរវាងអត្ថ ស្របមយជៃ៍អងគភាពាតិ្ 

ៃិងអៃតរាតិ្របស់ែល ៃួ ស្រពេទាំងអនកចូលរេួកន ុងាលសវនការរេួោៃស្រពោះរជអាាា  មេធាវ ើការ រ 

ៃិងាពិមសសជៃរងមស្ររោះ។ អ.វ.ត្.ក នតល់ឱ្កាសពិមសសខបលកពីមគែល់ជៃរងមស្ររោះ

កន ុងរបបខែមរស្រកហេកន ុងការចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីនល វូចាប់ 

ខែលកាំណត់្តាេរមបៀបមៃោះាវឌ្ឍៃភាពែ៏សាំខ្ៃ់

សស្រោប់សិទធិជៃរងមស្ររោះនៃការរំមលាភបាំ ៃសិទធិេៃុសសធងៃ់ធងរ។ តាេពិត្ លកខណៈ 

ៃិងកស្រេិត្នៃការចូលរេួខែលនតលែ់ល់ជៃរងមស្ររោះកន ុងែាំមណើរការកាត់្កត ី

ាព័ត៌្ោៃលេអ ិត្នៃភាពមាគជ័យ ៃិងឥទធិពលនៃ អ.វ.ត្.ក ាយៃតការយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល។ 

                                                             
15 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង ០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅភន ាំមពញ នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ

២០១៤)។ 
16 Jasini, R (2015) ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងៃីតិ្វធីិឧស្រកិែឋកេមអៃត រាតិ្ ារណាខែលេិៃបាៃមបាោះពុេពនាយមៅាកលវទិា  ល័យ 
Oxford, Oxford, UK។ 
17 ចាបស់ត ីពកីារបមងក ើត្អងគជាំៃុាំជស្រេោះវាិេញ្ញកន ុងតុ្លាការកេព ុាសស្រោបក់ាត្់មទសឧស្រកិែឋកេមខែលបាៃស្របស្រពតឹ្តអាំ ុងមពលកេព ុាស្របា  ធិបមត្យយ 

(ចាប់អ.វ.ត្.ក) មោយោក់បញ្ច លូសវៃកេមខែលបាៃស្របកាសមៅនលងទ២ី៧ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០០៤(ៃស/រកេ/១០០៤/០០៦) ោស្រតាទី៣-

៨។ោៃមៅ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf 
(ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី១៤ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf
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មបើមទោះាយ៉ា ងណាក៏មោយ ការចូលរេួស្រត្វូបាៃមគមរៀបចាំ េិៃខេៃស្រតឹ្េខត្មលើកតាត ននទកន ុង ក៏ប៉ាុខៃត

ក៏េកពីកតាត ខ្ងមស្រៅនងខែរ ែូចា ឥទធិពលសងគេ ៃិងវបបធេ៌ខែលកាំណត់្ចរតិ្សងគេខែមរ។ 

ទិែឋភាពទូមៅនៃឥទធិពលវបបធេ៌សងគេ ៃិងៃមយបាយនល វូចាប់សាំខ្ៃ់ៗរបស់សងគេខែមរ

ៃឹងមធវ ើឱ្យការយល់ែឹងរបស់មយើងកាៃ់ខត្សុជីមស្រៅនៃភាពសម ុគាម ញជុាំវញិការចូលរេួ

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងគាំរ ូTJ របស់កេព ុា។ 

៣.២- ឥទធិពលវបបធេ៌សងគេ 

ឥទធិពលវបបធេ៌សងគេរបស់សងគេខែមរ ស្រត្វូបាៃែឹងឮតាេរយៈការៃិយយស្របាបព់ីភាពមឃ្រមៅនស្រពននស

ខែលបាៃស្របស្រពឹត្តមោយខែមរស្រកហេ ៃិងសេ័យមស្រកាយរបបខែមរស្រកហេ ែណៈខែលស្របមទសកេព ុា

ពាយេខសវងយល់ពីស្រពឹត្តកិារណ៍ទាំងមនោះ ៃិងការត្ស ូ មែើេបីមឆ្ព ោះមៅរកយុត្តធិេ៌ ៃិងការនសោះនា។ 

ការមធវ ើសោហរណកេមម ើងវញិ ៃិងៃិតិ្សេបទនៃចាំៃួៃអតី្ត្កោម ភិបាលខែមរស្រកហេែម៏ស្រចើៃ

បាៃបង្គា ញថាវាោៃការពិបាកខ្ល ាំង។ ឧទហរណ៍៖ មៅមពលសួរថាមហតុ្អវ ើបាៃាពួករត់្

ចូលរេួកន ុងការសោល ប់រង្គគ ល អតី្ត្សោជិក ៃិងទហាៃសុីឈន លួនៃរបបមនោះបញ្ហា ក់ថាពួកមគ 

‘ស្ររៃ់ខត្មធវ ើតាេបញ្ហា ’។  

មយើងោៃការពិភាកាមែញមោលថាមត្ើាការមធវ ើតាេបញ្ហា របស់អាាា ធរ

អាចស្រត្វូបាៃមគម ើញថាាអត្តចរតិ្វបបធេ៌ខែមរ។ មទោះាយ៉ា ងណា វាចាស់ណាសថ់ា

ស្របនពណីអនកផាត ច់ការបាៃបាំមពញមៅកន ុងវបបធេ៌ៃមយបាយខែលការាត ប់បញ្ហា គឺាកតាត សាំខ្ៃ់។ 

មៃោះបាៃបង្គា ញពីែល ៃួកងតាេរមបៀបាមស្រចើៃអាំ ុងការែឹកនាំរបសខ់ែមរស្រកហេ។ បនទ ប់េក 

វបបធេ៌នៃការទទួលយក ៃិងការាត ប់បង្គគ ប់យ៉ា ងសកេមខែលត្ស្រេូវមោយរែឋ បញ្ហា ក់

ពីេូលមហតុ្ខែលសងគេខែមរស្រត្វូបាៃពណ៌នថាាទ ក់មសទ ើរ ឬស្របឆ្ាំងៃឹងភាពស្របាកែស្របាចាំម ោះ

ការខស្របកាល យ ៃិងការផាល ស់បត រូ។ មលាក Chandler បាៃសិកាយ៉ា ងសុជីមស្រៅ មហើយបាៃពិពណ៌ន

ស្របមទសមៃោះថាសថ ិត្កន ុងសភាពនៃ ‘ភាពេិៃោៃការផាល ស់បត រូ’ (2008: 14)។ 

ាថ ៃភាពនៃកិចាការមៃោះស្រត្វូបាៃលាត្ស្រត្ោងកាៃ់ខត្ខ្ល ាំង

មោយទាំហាំនៃការថាវ យបងគ ាំតាេខបបាសន ៃិងទាំមៃៀេទោល ប់វបបធេ៌កន ុងស្របមទសកេព ុា។ 

កន ុងនេាស្របមទសខែលកាៃ់ពុទធាសនមសទ ើរខត្ទាំងស្រសងុ ាទូមៅសងគេខែមរខសវងរកយុត្ត ិធេ៌

ខនអកមលើេូលោឋ ៃនៃការនសោះនាាាងចងមពៀរ (Harris, 2005)។ ែូចមៃោះ ារេួ វាស្រត្វូបាៃសៃមត្ថា

ការទទួលយក ការមយគយល់ ៃិងមេតាត ធេ៌ ស្រពេទាំងជាំមៃឿមលើការចាប់ាតិ្ 

ខែលាទសសៃទៃទក់ទងៃឹងជាំមៃឿពុទធាសន ាញឹកញាប់ស្រគបែណត ប់ការទេទរគណមៃយយភាព 

ខែលាទិែឋភាពខែលោៃាប់ៃឹងទសសៃទៃយុត្ត ិធេ៌ស្រពហមទណឌ ។ ប៉ាុខៃតការស្រាវស្រាវាក់ខសតង

តាេទស្រេង់នៃការសោភ សជៃរងមស្ររោះខែលមធវ ើម ើងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះបង្គា ញរបូកាៃ់ខត្ចាស់ 

ាពិមសសមោយារអនកនតល់បទសោភ សបញ្ហា ក់ារៈសាំខ្ៃ់ែល់ពួកមគពីយៃតការគណមៃយយភាព

ខែលនតល់មោយ អ.វ.ត្.ក។ ឥទធិពល េួយចាំៃួៃមៅមពលលមីៗមៃោះស្រត្វូបាៃោក់បង្គា ញែូចខ្ងមស្រកាេ៖ 

ចាំណាប់អារេមណ៍ែាំបូងរបស់ែុ្ាំគឺែុ្ាំស្រត្វូការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ឱ្យឪពុកោត យរបស់ែុ្ាំ។ 

ែុ្ាំបាៃគិត្ថាស្របសិៃមបើែុ្ាំោៃឱ្កាស ែុ្ាំៃឹងខសវងរកយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់ឪពុកោត យរបស់

ែុ្ាំ ស្រពេទាំងស្របាជៃខែមរមនសងមទៀត្។ ប៉ាុខៃតមរឿងែាំបូងខែលែុ្ាំចាបអ់ារេមណ៍បាំនតុ្គឺព័ត៌្

ោៃខែលរជរោឋ ភិបាលកេព ុា ៃិងអងគការសហស្របាាតិ្

បាៃោៃខនៃការបមងក ើត្តុ្លាការ មហើយែុ្ាំរ ើករយខែលឮខបបមនោះ។ ែុ្ាំសងឃឹេថា 

ស្របសិៃមបើតុ្លាការខបបមនោះស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើងមោយមាគជ័យ 

ែុ្ាំៃឹងពាយេស្រគប់វធីិខែលែុ្ាំអាចមធវ ើមែើេបីោក់ កយបណត ឹងមៅតុ្លាការមែើេបែុ្ីាំអាច

ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ឱ្យឪពុកោត យែុ្ាំ ៃិងស្របាជៃខែមរ។ ែុ្ាំសបាយចិត្ត 
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ៃិងសងឃឹេពីការបមងក ើត្តុ្លាការ ពីមស្រ ោះែុ្ាំបាៃគិត្ថា

មបើមទោះាឪពុកោត យែុ្ាំាល ប់មៅមហើយក៏មោយ ពួករត់្ាល ប់មោយែឹងថា

កូៃស្របសុរបស់ពួករត់្បាៃពាយេ

អស់ពីសេត្ថភាពមែើេបីខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ឱ្យពួករត់្។ ែុ្ាំសងឃឹេថា

ស្របាជៃមៅទូទាំងពិភពមលាក េិៃខេៃស្ររៃ់ខត្ស្របាជៃមៅកន ុងស្របមទសកេព ុាមទ 

ៃឹងចូលរេួកន ុងការកាត់្មទសមេែឹកនាំខែម រស្រកហេ 

ែូមចនោះពួកមគទទួលែុសស្រត្វូចាំម ោះឧស្រកិែឋកេមខែលពួកមគបាៃស្របស្រពឹត្ត។18 

ែូចមៃោះ ការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌កន ុងសងគេកេព ុាមស្រកាយសស្រង្គគ េស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងស្រគប់បញ្ហា ស្របឈេ 

ៃិងភាពសម ុគាម ញាមស្រចើៃមោយ េិៃខេៃស្រតឹ្េខត្កតាត វបបធេ៌សងគេប៉ាុមណាា ោះមទ ខលេទាំងឥទធិពល

ៃមយបាយៃិងចាប់ាពិមសសនងខែរ ខែលៃឹងស្រត្វូពភិាកាមៅកន ុងខននករងខ្ងមស្រកាេ។ 

៣.៣- ឥទធិពលៃមយបាយៃិងចាប់ 

ការយល់ែឹងពីឥទធិពលៃមយបាយ ៃិងចាប់េួយចាំៃួៃកន ុងស្របមទសកេព ុាៃឹង

នតល់បរបិទបខៃថេចាំម ោះលទធនល ៃិងទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលោៃមៅកន ុងរបាយការណ៍មៃោះ។  

 

រោឋ ភិបាលកេព ុាចង់រកាភាពាោា ស់ការនៃការជាំៃុាំជស្រេោះនល វូចាប់មៅ អ.វ.ត្.ក ខែលប៉ាោះ ល់ែល់ 

កករជយភាព ៃិងេុែង្គរស្របកបមោយស្របសិទធភាពរបស់តុ្លាការ។ េស្តៃត ី  ស្រពោះរជអាាា  ៃិងមៅស្រកេ    

កេព ុាខែលស្រត្វូខត្ងតាាំងមោយរោឋ ភិបាលឱ្យមធវ ើការមៅ អ.វ.ត្.ក 

បាៃបង្គា ញភាពាទ ក់មសទ ើរាបៃតបនទ ប់ ៃិងជួៃកាលបែិមសធមពញេុែចាំម ោះការសហការ 

ទក់ទងៃឹងការកាត់្មទសជៃសងស័យបៃតមទៀត្។ មគអាចៃិយយបាៃថា 

មៃោះមោយារខត្េស្តៃត ីរោឋ ភិបាលេួយចាំៃួៃាអតី្ត្សោជិកខែមរស្រកហេ។ មលាកនយករែឋេស្តៃត ីកេព ុា 

ហ ុៃ ខសៃ ខែលែល ៃួរត់្ផាទ លា់អតី្ត្េស្តៃត ីខែម រស្រកហេ 

ស្រត្វូបាៃមគមចាទថាបាៃរាំស្រទកងកោល ាំងៃគរបាលមោយស្របមយល 

េិៃឱ្យពួកមគសហការកន ុងការចាប់ែល ៃួជៃសងស័យ។19 មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ 

មយងតាេអងគការឃ្ល ាំមេើលសិទធិេៃុសស (Human Rights Watch) មលាក ហ ុៃ ខសៃ 

បាៃបញ្ហា ក់ថាការបៃតការកាត់្មទសជៃសងស័យមនសងមទៀត្ អាចៃឹងគាំរេែលស់ថ ិរភាពៃមយបាយ

មៅកន ុងស្របមទស។20 នមពលលមីៗមៃោះមទៀត្ មស្រកាយពមីសចកត ីស្របកាសនលងទី២៧ ខែេីន ឆ្ន ាំ២០១៥ មោយ

សហមៅស្រកេមសុើបអមងកត្អៃតរាតិ្ខែលជៃាប់មចាទទី២ ស្រត្វូបាៃមចាទស្របកាៃ់ានល វូការកន ុងករណី 

០០៤ មលាក ហ ុៃ ខសៃ បាៃបញ្ហា ក់ថាស្របមទសកេព ុាអាចៃឹងធាល ក់ចូលមៅកន ុង ‘សស្រង្គគ េសីុវលិ’ 

ស្របសិៃមបើ ការមចាទស្របកាៃ់ស្របឆ្ាំងៃឹងអតី្ត្កោម ភិបាលខែមរស្រកហេស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងាបៃតមទៀត្។21 

 

អាំមពើអរភិាពចាំម ោះតុ្លាការក៏គួរស្រត្វូបាៃពិចារណា

កន ុងការទក់ទងៃឹងការផាល ស់បត រូជាំហររបស់មលាកហ ុៃ ខសៃ 

មហើយមស្រកាយេកោៃការលាក់មលៀេទក់ទងៃឹងការកាត់្មទសឧស្រកិែឋជៃ។ បនទ ប់ពីការែួលរលាំ

នៃរបបខែមរស្រកហេមៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ភាល េ រោឋ ភិបាល ហ ុៃ ខសៃ ខែលរាំស្រទមោយមវៀត្ 

ណាេ បាៃមរៀបចាំអវ ើខែលបាៃស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីឱ្យស្ររៃ់ខត្លអ មេើល 

                                                             
18 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង ០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅមសៀេរប នលងទី២៤   ខែ តុ្លា 

ឆ្ន ាំ២០១៤)។  
19 The New York Times ‘អាំមពើអរភិាពរបស់មលាកហ នុ ថ្សន បាៃោក់ាលាកត ីខែម រស្រកហេ

ខែលោៃអាយុកាលេួយទសវត្សរ៍មៃោះសថ ិត្កន ុងភាពមងឿងឆងល់’ នលងទ២ី១ ខែមេា ឆ្ន ាំ២០១៥។  
20 របាយការណអ៍ងគការឃ្ល ាំមេើលសិទធិេៃុសស ‘ស្របមទសកេព ុា៖ បញ្ឈប់ការរាំសទ ោះយុត្ត ិធេ៌ចាំម ោះឧស្រកិែឋកេមខែម រស្រកហេ’ នលងទី២២ ខែេីន 

ឆ្ន ាំ២០១៥។ ោៃមៅ៖ http://www.hrw.org/news/2015/03/22/cambodia-stop-blocking-justice-khmer-rouge-crimes 
(ចូលមៅកាៃ់នលងទ២ី៥ ខែវចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
21 សូេមេើល៖ www.upi.com/top_news/world-news/2015/03/27/ex-khmer-rouge-official-charged-with-crimes-against-
humanity/7231427498610/  (ចូលមៅកាៃ់នលងទ២ី៩ ខែវចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

http://www.hrw.org/news/2015/03/22/cambodia-stop-blocking-justice-khmer-rouge-crimes
http://www.upi.com/top_news/world-news/2015/03/27/ex-khmer-rouge-official-charged-with-crimes-against-humanity/7231427498610/
http://www.upi.com/top_news/world-news/2015/03/27/ex-khmer-rouge-official-charged-with-crimes-against-humanity/7231427498610/
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មោយនតនទ មទសកាំបាាំងេុែ មលើអតី្ត្មេែឹកនាំខែម រស្រកហេឱ្យាប់ពៃធនររអស់េួយជីវតិ្។ 

មោយមពលមវលាបាៃកៃលងនុត្មៅ ៃិងចុងបញ្ា ប់នៃសស្រង្គគ េស្រត្ាក់ កត ីស្របាថាន

សស្រោប់ការកាត់្កត ីោៃការលយចុោះ។ ទៃទ ឹេៃឹងមៃោះ មលាក ហ ុៃ ខសៃ បាៃខសវងរក

ការទក់ទញឱ្យពួកខែមរស្រកហេចុោះចូលកន ុងសងគេខែមរវញិ មោយសៃានតល់ការមលើកខលងមទស។ ប៉ាុខៃត  

មៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ សាំមណើរនល វូការស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងមែើេបីសុាំជាំៃួយពីអងគការសហស្របាាតិ្មែើេបីបមងក ើត្

ាលាកត ី។ ការចរចាែយូ៏រអខងវងជិត្េួយទសវត្សរ៍មទើបបាៃមកើត្ម ើង េុៃមពល អ.វ.ត្.ក 

ចាប់មនតើេានល វូការ ស្របតិ្បត្ត ិការរបស់ែល ៃួមៅឆ្ន ាំ២០០៦។22 បរបិទមៃោះ 

បង្គា ញ កយសេត ីធងៃ់ៗកន ុងបរយិកាសតាៃតឹ្ង ៃិងមចាទស្របកាៃ់ខននកៃមយបាយខែល អ.វ.ត្.ក 

ែាំមណើរការ។ 

 

កិចាអៃតរគេៃ៍ៃមយបាយខបបមៃោះ ោក់បញ្ហា ស្របឈេសស្រោប់ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌មៅស្របមទសកេព ុា 

មោយេិៃខេៃស្ររៃ់ខត្មោយារតុ្លាការាាលាកតកូីៃកាត់្ 

ខែលោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ា ងរងឹោាំមៅៃឹងស្របព័ៃធចាប់កន ុងស្របមទសកេព ុាម ើយ។ សរុបេក សូេចាាំថា

មៅស្រកេ ៃិងេស្តៃត ីតុ្លាការមនសងមទៀត្ យ៉ា ងមហាចណាស់ាខននកេួយ 

ស្រត្វូបាៃខត្ងតាាំងមោយរោឋ ភិបាល។ ែូចមៃោះ ឥទធិពលែ៏ពិបាកស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើងមោយ

ភាពកករជយរបសតុ់្លាការ ខែលាខននកនៃេស្តៃត ីរបសែ់ល ៃួ 

ៃិងការស្របកាៃ់ខ្ា ប់របសែ់ល ៃួចាំម ោះបទោឋ ៃអៃតរាតិ្សថ ិត្មៅមស្រកាេការពិៃិត្យពិច័យភាល េៗ។ 

 

បខៃថេមលើភាពសម ុគាម ញៃមយបាយខែលមទើបខត្បាៃគូសបញ្ហា ក់ ក៏ោៃឥទធិពលនល វូចាប់ 

ៃិងបញ្ហា ស្របឈេខែលប៉ាោះ ល់ែល់យៃតការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលកេព ុា។ ាទូមៅ 

ចាប់ស្រត្វូបាៃមគម ើញមៅស្របមទសកេព ុា ‘ថាាឧបករណ៍បញ្ហា ក់ភាពស្រតឹ្េស្រត្វូរបស់អនកោៃអាំណាច’ 

(Bates, 2007: 191) ។ មោយារខត្អនកកាៃ់អាំណាចកន ុងស្របវត្ត ិាស្តសតកេព ុាទាំងេូលស្រត្វូបាៃ

មគម ើញថាសថ ិត្មៅមលើចាប់ មៃោះេិៃខេៃាអវ ើខែលគួរឱ្យភាា ក់មនអើលមនោះមទ។ 

ោៃការរាំស្រទៃឹងទសសៃទៃខែលោៃកស្រេិត្នៃគណមៃយយភាពនៃេស្តៃត ីរោឋ ភិបាល 

មហើយមទោះបីាបទមលម ើសែូចាការសបលបាំ ៃ ការស កបា៉ា ៃ់ 

ៃិងការបងខ ិត្បងខ ាំាកសីមៅខត្ោៃកន ុងចាប់ស្រពហមទណឌ កេព ុា មហើយេិៃោៃបទមលម ើស

ស្រពហមទណឌណាមកើត្ោៃចាំម ោះការររាំងមោយមចត្នមលើការពិៃិត្យអងគមហតុ្នៃបទឧស្រកិែឋ។23 

ទក់ទងៃឹងមៃោះ អាំមពើពុករលួយមៅខត្ោៃាបញ្ហា រលោលេួយមនសងមទៀត្។ 

 

ចាំណុចទាំងមៃោះបាៃបង្គា ញឱ្យម ើញយ៉ា ងចាសត់ាេរយៈភាពាទ ក់មសទ ើរទូមៅកន ុងចាំមណាេអនកនតល់បទ

សោភ ស កន ុងការៃិយយអាំពីតួ្នទីរបស់រោឋ ភិបាលកេព ុាកន ុងការទេទរយុត្ត ិធេ៌ឱ្យជៃរងមស្ររោះ 

ខែលបង្គា ញពីភាពភ័យខ្ល ច ៃិងភាពេិៃស្រសណុកកន ុងចិត្ត។ ែូចមៃោះ បុគគលោន ក់ខែលស្រត្វូបាៃ

សោភ សបាៃស្របកាៃ់ខ្ា ប់គាំៃិត្របស់ែល ៃួចាប់តាាំងពីែាំបូង

មៅមពលចុោះជួបសស្រោប់ការសោភ សមោយៃិយយថា ‘ែុ្ាំអាចស្ររៃ់ខត្មឆល ើយសាំណួរណាខែល ក់ព័ៃធៃឹង 

អ.វ.ត្.ក ប៉ាមុណាា ោះ មហើយបទពិមាធៃ៍ [របស់ែុ្ាំ] មៅេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំង ស២១24 

                                                             
22 សស្រោប់ទែិឋភាពទូមៅចាស់លាស់នៃបរបិទស្របវត្ត ិាស្តសតចាំម ោះអ.វ.ត្.ក សូេមេើល៖ អងគការឃ្ល ាំមេើលៃិទណឌភាព 

ការរំឭកវញិ្ហញ ណកខៃធ ខែល ក់ព័ៃធែាំមណើរការខសវ ងរកយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលមៅស្របមទសកេព ុា៖ ការរុករក មៅឆ្ន ាំ២០១៥។ ោៃមៅ៖  
http://www.impunitywatch.org/docs/CambodiaCountryExploration.pdf (ចូលមៅកាៃ់នលងទី១៦ ខែវចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
23 បទបបញ្ញត្ត ិទក់ទងៃឹងចាប់តុ្លាការ ៃិងស្រពហមទណឌ  ៃិងៃីតិ្វធីិាធរោៃមៅកេព ុាអាំ ុងមពលសេ័យអៃតរកាល នលងទី១០ ខែកញ្ហញ  

ឆ្ន ាំ១៩៩២ អៃុេ័ត្មៅមពលអាាា ធរបមណាត ោះអាសៃនអងគការសហស្របាាតិ្ស្របចាាំស្របមទសកេព ុា(UNTAC) ។ 
24 អតី្ត្វទិាល័យ េៃទ ីរ ុាំឃ្ាំងលបីមឈាម ោះខ្ងអាស្រកក់ ស-២១ (ស-២១) ស្រត្វូបាៃមស្របើស្របាស់មោយរបបខែម រស្រកហេទូទាំងការស្រគប់ស្រគងរបស់ែល ៃួ។ 

តាេអត្ថៃ័យមែើេភាាខែមរ ‘ទួលខសលង’ ោៃៃ័យថា ‘ទួលនៃមែើេមឈើពុល’។ មគបាៃសៃន ិោឋ ៃថាស្របាជៃស្របខហល 

http://www.impunitywatch.org/docs/CambodiaCountryExploration.pdf
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ប៉ាុខៃតេិៃអាចមឆល ើយសាំណួរណាខែលអាចប៉ាោះ ល់ែល់រោឋ ភិបាលមទ។’25 មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ ឧបសគគ

ាថ ប័ៃាមស្រចើៃែូចាេៃទ ិលសងស័យអាំពីភាពខែលអាចអៃុវត្តបាៃនៃស្រកេស្រពហមទណឌឆ្ន ាំ១៩៥៦ 

ភាពេិៃទៃ់ាគ ល់ចាស់របស់មៅស្រកេកេព ុាាេួយបទោឋ ៃចាប់អៃតរាតិ្ ៃិងគោល ត្

កន ុងវធិាៃៃីតិ្វធីិ ៃិងអងគមសចកត ីខែលស្រគប់ស្រគង អ.វ.ត្.ក 

ៃិងភាពស្របសពវរន នៃយតុាត ធិការរបស់ែល ៃួាេួយបញ្ហា ស្របឈេៃមយបាយ ខននកចាប់ 

ៃិងៃីតិ្វធីិមែើេបីបមងក ើត្ឧបសគគខែលពិបាកមោោះស្រាយកន ុងការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ 

ៃិងការនសោះនាកេព ុា។ ខននកៃីេួយៗមៃោះោៃនលប៉ាោះ ល់ផាទ ល់ែល់ជៃរងមស្ររោះនៃរបប 

ៃិងការចូលរេួកន ុងការចូលរេួកន ុងៃីតិ្វធីិតុ្លាការរបស់ពួកមគ។ 

  

                                                             
២០.០០០នក់បាៃាល ប់មៅេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំងស-២១។ ទីតាាំងមនោះស្រត្វូបាៃរកាទុក មហើយោៃមឈាម ោះ 

ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេម ស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសលង។  
25 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិងសាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

មៅារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេម ស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសលង នលងទី១៨   ខែ វចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។  
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៤- យុត្តធិម៌អនតរកាលគៅកន ុង្បគេសកមព ុជា  

ាទូមៅ 

ការពិៃិត្យសមងកត្េូលោឋ ៃទសសៃទៃៃិងទសសៃវាិា ខែលាេូលោឋ ៃរាំស្រទតួ្នទីរបស់យុត្ត ិធេ៌អៃតរ

កាល មៅកន ុងករណីរំមលាភសិទធិេៃុសសែ៏ធងៃ់ធងរោៃារសាំខ្ៃ់ 

ចាំម ោះការវភិាគសីុជមស្រៅនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ អ.វ.ត្.ក មហើយតួ្នទីរប

ស់ែល ៃួមៅកន ុងសងគេមស្រកាយជមោល ោះរបស់ស្របមទសកេព ុា។ 

សងគេមស្រកាយជមោល ោះខត្ងខត្ស្របឈេាេួយសាំណួរេូលោឋ ៃៃូវ 

‘រមបៀបមោោះស្រាយបៃទ ុកែធ៏ងៃ់មៅកន ុងអតី្ត្កាលមមម ងងឹត្របស់ពួកមគ’ (Weitekamp et al., ២០០៦: 

២១៨) មហើយស្របមភទណាេួយនៃយតុ្ត ិធេ៌អៃតរកាលខែលពួកមគចង់បៃត។ 

ោៃយៃតកាលយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលែលោះៗខែលកាំពុងែាំមណើរការ 

គឺាខននកេួយែ៏សាំខ្ៃ់នៃសងគេមស្រកាយជមោល ោះ 

សស្រោប់កិចាការកាងសៃត ិភាពស្របកបមោយៃិរៃតរភាពមោយបមងក ើៃយុត្ត ិធេ៌ ៃិងធានការនសោះនា 

(Kerr & Mobekk ២០០៧:២២៦)26។ យុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលគឺាសញ្ហញ ណសម ុគាម ញ 

មហើយទស្រេង់ៃិងែល ឹេាររបស់ែល ៃួពឹងខនអកយ៉ា ងខ្ល ាំងមៅមលើបរបិទសងគេមៅកន ុងបញ្ហា មៃោះ។ 

មបើមទោះាោៃ ាទូមៅ ពួកមយើងកាំណត់្លកខែណឌ ‘យុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល’ា៖ 

 

សាំណុាំនៃវធិាៃតុ្លាការ ៃិងេិៃខេៃតុ្លាការ 

អៃុវត្តមៅកន ុងស្របមទសខែលមធវ ើការមោោះស្រាយអាំមពើហិងាកៃលងេក 

មែើេបខីកត្ស្រេូវស្របវត្ត ិនៃការរំមលាភសិទធិេៃុសសែ៏មស្រចើៃសៃធ ឹកសនធ ប់។ 

 វធិាៃការរេួោៃការកាត់្មទសស្រពហមទណឌ ៃិងគណៈកេមការខសវងរកការពិត្ 

កេម វធីិសាំណងជាំងឺចិត្ត ៃិងស្របមភទែុសៗរន នៃកាំ ខណទស្រេង់ាថ ប័ៃ27។ 

 

មៅកន ុងការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលមៅកន ុងស្របមទសកេព ុា ទេទរគមស្រោងចាស់លាស់ 

ៃិងហម ត់្ចត់្ មហើយៃិងការវាយត្នេលសេមហតុ្នលៃូវអវ ើខែលអាចសមស្រេចមៅបាៃ។ 

ទសសទៃជាំៃួយាម រតី្ទាំលាំទូលាយនៃយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលស្រគបែណត ប់មលើទសសនទៃែុសខបលកពីរន  

ែូចាយុត្ត ិធេ៌កន ុងការោក់មទសៃិងការាត រម ើង វញិ

ខែលាញឹកញាប់ឆល ុោះបញ្ហា ាំងអាំពីទសសៃទៃរេួបញ្ច លូរន នៃគណមៃយយភាព ការពិត្ សាំណងជាំងឺចិត្ត 

ៃិងការនសោះនាែូចខែល Weitekamp ៃិងអនកែនទមទៀត្បាៃបង្គា ញ។ (Weitekamp et al. ២០០៦: 

២១៨)។ មៅកន ុងការបាំភល ឺមៃោះ 

យៃតកាលយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលសហសេ័យបាៃមផាត ត្យ៉ា ងខ្ល ាំងមៅមលើការសខេតងតួ្រមោយជៃរងមស្ររោះ 

ខែលាខននកេួយនៃែាំមណើរការមផាត ត្មលើជៃរងមស្ររោះបខៃថេ។  

 

ការមផាត ត្យ៉ា ងខ្ល ាំងមៃោះស្រត្វូបាៃសមងកត្េិៃស្រតឹ្េខត្មៅកន ុងវស័ិយអនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ 

ៃិងែាំមណើរការរបស់តុ្លាការខត្ប៉ាុមណាា ោះមទ ប៉ាុខៃត មៅកន ុងទសសៃៈស្រទីសត ីមសម ើភាពរន នងខែរ។ មហតុ្ែូចមៃោះ 

តួ្នទីបខៃថេនតល់តាេរយៈសិទធិៃីតិ្វធីិៃិងែាំមណាោះស្រាយសាំខ្ៃ់ៗាមស្រចើៃមៅកាៃ់ជៃរងមស្ររោះនៃរប

បខែមរស្រកហេ 

បាៃកាល យាស្របធាៃបទនៃការជខជកពិភាកាយ៉ា ងលអ ិត្លអ ៃ់កន ុងចាំមណាេអនកបមងក ើត្មរលៃមយបា

យ សិកាធិការ ៃិងអនកជាំនញ។ មទោះបីាមៅោៃភាពមកមងែា ី 

ការោក់ កសបណត ឹងនៃមែើេការចូលរេួពីមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅកន ុងការកាត់្កត ីមលើកទី១ 

ៃិងមលើកទី២ មៅ អ.វ.ត្.ក បាៃនតល់ការយល់ែឹងខែលោៃត្នេលែល់សហគេៃ៍អៃតរាតិ្ 

ៃិងការយល់ពីភាពសម ុគាម ញជុាំវញិការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

                                                             
26 R.Kerr & E. Mobekk (២០០៧) ទាំពរ័ទី២ 
27 អងគការឃ្ល ាំងមេើលៃិទណឌភាព មលើកកេពស់ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងការមោោះស្រាយាេួយយុត្តិធេ៌អៃតរកាលៃិងអតី្ត្កាល ស្រកបែណឌ ស្រាវស្រាវខែលអាចមស្របៀបមធៀបបាៃ (ខែេីន ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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មហើយាពមិសសមៅមទៀត្គឺយល់ពីទសសៃរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងឥរយិបលចាំម ោះការចូលរេួសកេមមៅអ.វ.ត្.ក។  

 

ាពិមសស អ.វ.ត្.កនតល់ឱ្កាសខត្េួយគត់្ែល់ជៃរងមស្ររោះនៃរបបខែមរស្រកហេ 

កន ុងការចូលរេួាមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណី 

មៅកន ុងៃិតិ្វធីិចាប់ខែលាវធីិកន ុងការបមងក ើៃសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះនៃការរំមលាភសិទធិេៃុសសែ៏ធងៃ់ធងរ

។  

៤.១-អ.វ.ត្.ក ាយៃតកាលយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលេួយ 

មៅកន ុងសងគេមស្រកាយជមោល ោះាមស្រចើៃ ាថ បៃិករបស់អ.វ.ត្.ក‘ស្រត្វូពិចារណាមលើេតិ្ជាំទសភ់ាគមស្រចើៃ’ 

(Ciorcari ២០០៨) 

ខែលមលចមចញម ើងៃូវតុ្លយភាពរវាងសិទធិរបស់ជៃាប់មចាទកន ុងការកាត់្កត ីស្រតឹ្េស្រត្វូ 

ៃិងសិទធិនៃការមបើកសវនការយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងការចូលរេួ។  

 

មោយគិត្ពិចារណាែល់បរបិទសងគេ ៃិងៃមយបាយជុាំវញិការជាំៃុាំជស្រេោះកត  ី

វាស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាការសាំខ្ៃ់ខែល 

‘ជៃាតិ្កេព ុាឆល ុោះបញ្ហា ាំងពីែាំមណើរការខែលាការចង់បាៃបាំនុត្របស់ស្របាជៃកេព ុា ាទូមៅ។’28 

មរលមៅខែលោៃអៃតរទាំនក់ទាំៃងនៃគណមៃយយភាពរបស់បុគគល 

ៃិងការនសោះនាាតិ្អាចមែើរតួ្រាសរសរសត ុេភ  បនទ ប់ពីយៃតការយុត្ត ិធេ៌មៃោះបាៃស្របតិ្បត្ត ិ។ 

បនទ ប់ពីកិចច ស្រពេមស្រពៀងរវាងអងគការសហស្របាាតិ្ ៃិងស្របមទសកេព ុា29 

តុ្លាការឧស្រកិែឋកេមពិមសសខែលោៃសោសធាត្ុាត រយុត្ត ិធេ៌ែ៏ខ្ល ាំងេួយ 

ខែលាត្ាំណាងមៅកន ុងាថ ប័ៃនៃការចូលរេួពីមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើង។ 

កិចាែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមៃោះាជាំហាៃែាំបូងខែលបាៃកាល យា អ.វ.ត្.ក ាចុង 

មស្រកាយ។ 

៦ឆ្ន ាំនៃការចរចារយ៉ា ងលអ ិត្លអ ៃ់បាៃបមងក ើត្តុ្លាការឧស្រកិែឋកេមកូៃកាត់្ខែលេិៃធាល ប់មកើត្ោៃពីេុ

ៃមៅកន ុងតុ្លាការស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្។ មែើេបយីល់ពីលកខណពិមសសនៃតុ្លាការមៃោះ 

វាស្រត្វូបាៃមគមេើលម ើញថាាេូលោឋ ៃ 

‘តុ្លយភាពស្របឆ្ាំងរវាងរោឋ ភិបាលកេព ុាកន ុងការរកាភាពាកេមសិទធិរបស់ែល ៃួ(ឬ 

ការស្រគប់ស្រគងខែលោៃមហតុ្នល) 

មហើយអងគការសហស្របាាតិ្‘ោៃការស្រពួយបារេភកន ុងការធានថាសត ង់ោអៃតរាតិ្នៃយុត្ត ិធេ៌ស្រត្វូបាៃ

ការ រ’ (Rose ២០១២)។ 

ាពិមសស ភាគី ក់ព័ៃធ ស្រត្វូចងចាាំទាំងអស់រន ថាការង្គររបស់អ.វ.ត្.កអាចោៃវធិាៃការស្របឆ្ាំង 

ៃឹងសត ង់ោរៃិងបទោឋ ៃនៃតុ្លាការស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្ខែលបាៃបមងក ើត្រចួ។ មៅកន ុងបរបិទមៃោះ Jain 

ោៃទសសៃែូចខ្ងមស្រកាេ៖  

 

ស្រគប់ទីកខៃលងៃិងខននកាមស្រចើៃ 

វាហាក់បីែូចារម ៃការកាំណត់្ៃូវអវ ើ[តុ្លាការស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្] 

មែើេបីរំពឹងកន ុងការសមស្រេច – បខៃថេពីមលើមរលមៅទូមៅនៃតុ្លាការស្រពហមទណឌ  

តុ្លាការទាំងមៃោះស្រត្វូបាៃស្របគល់កិចាការកន ុងការសមស្រេចបាៃៃូវសៃត ិភាព 

ស្របាប់ពីការពិត្ខែលេិៃអាចជាំទសប់ាៃ 

បមងក ើត្កាំណត់្ស្រតាស្របវត្ត ិាស្តសតសស្រោប់សងគេៃិងអប់រំមៅកាៃ់ពិភពមលាកមែើេបសី្របឆ្ាំងអាំ

មពើហិងាែម៏ឃ្មៅ។ (Jain ២០០៩:២៨៩)។ 

 

                                                             
28 សូេមេើល‘របាយការណ៍នៃស្រកេុអនកជាំនញសស្រោប់ការកាងស្របមទសកេព ុាអៃុមលាេតាេមសចកត ីសមស្រេចរបស់េហាសៃន ិបាត្ ៥២/១៣៥’ កការមលែ ស/១៩៩៩/២៣១ ១៦ ខែេីន ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ៣៣-៣៤ 

ខែលអាចរកបាៃមៅ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/4-Other-Reports/Other_CMB16031999E.pdf (ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី១៨ខែតុ្លាឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

 
29 សូេមេើលកិចច ស្រពេមស្រពៀងរវាងអងគការសហស្របាាតិ្ៃិងរជរោឋ ភិបាលកេព ុាខែលទក់ទងៃឹងការមចាទស្របកាៃ់មៅមស្រកាេចាប់ស្រពហមទណឌ កេព ុាខែលស្របស្រពឹត្តម ើងកន ុងអាំ ុងមពលកេព ុាស្របាធិបមត្យយ 

មសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគការសហស្របាាតិ្ ៥៧/២២៨នៃ១៨ ខែធន  ូឆ្ន ាំ២០០២។ អាចរកបាៃមៅ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf 

(ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី០៦ខែវចិឆ ិការឆ្ន ាំ២០១៥) 

http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/4-Other-Reports/Other_CMB16031999E.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf
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ក៏ប៉ាុខៃត  រល់មរលបាំណងខែលបាៃមរៀបរប់ែូចខ្ងមលើ មរលបាំណងបខៃថេរបស់ អ.វ.ត្.ក 

គឺមែើេបីបាំមពញត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះនៃរបបខែមរស្រកហេ ៃិងខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ឱ្យពួកមគ។ អ.វ.ត្.ក 

មកើត្មចញពីការចាប់មនតើេខែលតុ្លាការមៃោះជួបស្របទោះមោយការចរចារកន ុងស្រសកុ 

ៃិងអៃតរាតិ្ខែលោៃការអូសបនល យ ែវោះការរាំស្រទខននកៃមយបាយខែលអាចទុកចិត្តបាៃ 

ោៃការែិត្ោេមោយការមស្រជៀត្ចូលៃមយបាយេតងកាល 

ខែលស្រត្វូបាៃបខៃថេេូលៃិធិេិៃស្រគប់ស្ររៃ់ ៃិងេិៃចាស់លាស់ ៃិងែវោះៃូវមស្រគឿងបរកិាខ រ 

មែើេបមីបើកែាំមណើរការតុ្លាការខែលោៃលកខណៈសម ុគាម ញ។ មៅកន ុងទិែឋភាពទាំងអស់មៃោះ 

មបសកកេមរបស់អ.វ.ត្.ក េិៃអាចមធវ ើបាៃម ើយ។  

 

៤.២- ការចូលរមួរបស់ជនរងគ្រោះគៅអ.វ.ត្.ក៖ កហំសុម៉ា សុីនវាយពុមភអកសរថ្ែលមនត្ម្មែ 

ឬនវានុវត្តន៍របស់ត្លុាការ? 

 

មទោះបីាោៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ អ.វ.ត្.ក ខែលោៃលកខណៈពិមសស 

ៃិងស្រត្វូបាៃស្របកាសាលទធនលសមស្រេចេួយនៃលទធនលសមស្រេចមនសងមទៀត្របសតុ់្លាការ 

រមបៀបនៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណសី្រត្វូបាៃមោោះស្រាយ 

មោយារខត្ការចាប់មនតើេរបស់ែល ៃួមៅខត្រកាជាំហររបស់ែល ៃួសស្រោប់តុ្លាការ 

ៃិងភាគី ក់ព័ៃធទ ាំងអស់។ ាការពិត្ណាស់ វាហាក់បីែូចាការពស្រងីកតួ្នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ 

អ.វ.ត្.ក គឺាលទធនលផាទ ល់របស់រចនសេព័ៃធកូៃកាត់្របស់ អ.វ.ត្.ក (Boyle ២០៦:៣០៨)។ 

មៅកន ុងបរបិទមៃោះ អ.វ.ត្.ក 

ហាក់បីែូចាេិៃបាៃមរៀបចាំសស្រោប់ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងមពលចាប់មនតើេ 

មហើយសាំណួរនៃការ ក់ព័ៃធ របស់ជៃរងមស្ររោះ’ គឺាបញ្ហា ចុងមស្រកាយខែលបាៃមោោះស្រាយ

មោយតុ្លាការ (McGonigle Leyh ២០១១: ១៧៣)។ មៅមពលោក់បញ្ច លូជៃរងមស្ររោះ 

មៅកន ុងការជស្រេោះកត ីខែលស្រត្វូបាៃរកម ើញមៅកន ុងកការមយងែលោះមៅកន ុងកិចច ស្រពេមស្រពៀង 

ៃិងចាប់របស់អ.វ.ត្.ក30   វាិលភាព ៃិងរបូភាពនៃការចូលរេួេិៃោៃភាពចាសល់ាស់ 

រហូត្ែល់អត្ថបទនៃវៃ័ិយននទកន ុងរបស់ អ.វ.ត្.ក បាៃបមងក ើត្មៅនលងទី១២ ខែេិលនុ ឆ្ន ាំ២០០៧ (Bair 

២០០៩: ៥០៦)។ កការមយងខែល ក់ព័ៃធខត្េួយគត់្ចាំម ោះទសសនទៃរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

អាចរកម ើញមៅកន ុងស្របការ ៣៦ នៃចាប់ អ.វ.ត្.ក 

ខែលនតល់សិទធិែលជ់ៃរងមស្ររោះកន ុងការបត ឹងទស់មៅកាៃ់អងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការកាំពូល។ 

វាអាចាការជខជកខវកខញកបាៃថារម ៃ កយខបលកមៅកន ុងអត្ថបទចាប់េូលោឋ ៃ។ មៅកន ុងៃ័យមៃោះ 

េស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់េួយរបូមៅកន ុងអងគជាំៃុាំជស្រេោះបាៃពៃយល់ថា 

 

ែុ្ាំយល់ថាទិៃនៃ័យខត្េួយគត់្សស្រោប់ការោក់ទស្រេង់ខបបបទនៃការចូលរេួរបស់ជៃរ

ងមស្ររោះគឺាការបកស្រាយនៃឃ្ល េួយមៃោះ។ វាហាក់បីែូចាកាំហុសរបស់ោ៉ា សុីៃមបាោះពុេព 

មោយារវារម ៃកការមយងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងស្រកបែណឌ ចាប់នៃ 

អ.វ.ត្.ក។ មហើយចមេល ើយ

ខែលទទួលបាៃពីមេធាវ ើរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណគឺីថាមយើងេិៃោៃភាពចាស់លា

ស់ៃូវរមបៀបមធវ ើឱ្យវាោៃស្របសិទធិភាព 

ប៉ាុខៃត ស្របព័ៃធេួយខែលមយើងាគ ល់គឺស្របព័ៃធមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

មហើយវាស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើង។ 

ែុ្ាំសាំមៅវាាកាំហុសរបស់ោ៉ា សុីៃមបាោះពុេពែ៍ធងៃ់េួយមៅកន ុងស្របវត្ត ិាស្តសត នៃតុ្លា 

ការ។31  

 

                                                             
30 កិចច ស្រពេមស្រពៀងមៃោះសាំមៅមៅមលើការទទួលែុសស្រតូ្វរបស់អ.វ.ត្.កមែើេបីនតល់ការការ រែល់ជៃរងមស្ររោះៃិងាកសីមៅកន ុងស្របការ២៣។ 

ចាប់របស់អ.វ.ត្.កគឺែូចរន មៅៃឹងស្របការ៣៣ៃិងបមងកើត្ៃីតិ្វធីិមោយសហស្រពោះរជអាាាាសួរសាំណួរមៅកាៃ់ជៃរងមស្ររោះបាៃ(ស្របការ២៣) 

មហើយជៃរងមស្ររោះអាចបត ឹងទស់ៃូវាលស្រកេខែលេិៃមពញចិត្តមៅកស្រេិត្សវៃការ(ស្របការ៣៦)។ មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

មៃោះគឺាវៃ័ិយននទកន ុងខែលនតល់ស្រកបែណឌ ចាប់មពញមលញនៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងអ.វ.ត្.ក  
31 កិចាសៃទនាេួយេស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការអ.វ.ត្.ក សោគ ល់មៅមលើសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
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សស្រេង់សេត ីមៃោះបង្គា ញៃូវមរឿងាមស្រចើៃ។ 

តុ្លាការមៃោះបាៃបកស្រាយបទបបញ្ញត្ត ិស្រសពិចស្រសពិលមៅកន ុងចាប់េូលោឋ ៃមៅកន ុងវធីិបញ្ច លូការចូល

រេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

ចាប់មៃោះគឺខនអកមលើស្របព័ៃធមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលមយើងាគ ល់ាទូមៅមៅកន ុងស្របមទសបារាំង 

ៃិងមៅកន ុងខែៃសេត្ថកិចាខែលស្របព័ៃធចាប់បាៃេកពីស្របមទសបារាំង(ែូចាស្របមទសកេព ុា)។ 

មៅកន ុងស្របមទសបារាំង 

ជៃរងមស្ររោះោៃឱ្កាសចូលរេួទេទរសាំណងរែឋបបមវណីចាំម ោះការកាត់្មទសស្រពហមទណឌ  

ឬកន ុងការបងកឱ្យោៃែាំមណើរការស្រពហមទណឌ  មហតុ្ែូចមៃោះ ឱ្យជៃរងមស្ររោះចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

(partie civile) មៅកន ុងសាំណុាំមរឿងមៃោះ។ មៅកន ុងស្របព័ៃធចាប់របស់ស្របមទសបារាំង 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោៃសិទធិាមស្រចើៃមៅេុៃមពលសវនការ មពលជាំៃុាំជស្រេោះកត  ី

ៃិងែាំណាក់កាលបត ឹងឧទធរណ៍ (Bacik et al ១៩៩៨: ៥៩)។ អវ ើខែលសាំខ្ៃ់មនោះ 

សិទធិកន ុងការចូលរេួនៃមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីាទូមៅោៃកន ុងករណីខែលពួកមគទក់ទងៃឹងការទេ

ទរសាំណងជាំងឺចិត្តរបស់ជៃរងមស្ររោះពីជៃាប់មចាទ (Doak ២០០៥: ៣១១ Van Dijk et al ១៩៨៦)។ 

 

មៅកន ុងបរបិទនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងស្របមទសកេព ុា 

វាោៃារៈសាំខ្ៃ់កន ុងការទទួលាគ ល់តួ្នទីរបស់ស្រកេុត្ស ូ េតិ្របស់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងអងគការសិទធិេៃុសសមៅកន ុងការបមងក ើៃតួ្នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក។ 

មោយារខត្ោៃការបញ្ច ុ ោះបញ្ច លូមស្រចើៃមោយអងគការែូចាេជឈេណឌ លកការកេព ុា (DC-CAM)32 

សោគេការ រសិទធិេៃុសស ៃិងអភិវឌ្ឍមៅកេព ុា (ADHOC)33 ស្រកេុអនកចាប់ការ រសិទធិកេព ុា 

(CDP)34 ៃិងមនសងមទៀត្ 

ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះបាៃចាប់មនតើេកាល យាលកខណៈពិមសសរបស់តុ្លាការៃិងម ើញោៃៃូវវត្ត

ោៃយ៉ា ងមស្រចើៃមៅកន ុងកការស្រគប់ស្រគងរបស់តុ្លាការខែលបាៃខកត្ស្រេូវ (Bair ២០០៩: ៥១៩ 

McGonigle Leyh ២០១១:១៧២)។ 

 

ែណៈមពលខែលារៈសាំខ្ៃ់នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងភាពចាំកណាត លចាំម ោះយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ៃិងស្របកាសមោយអនកត្ស ូ េតិ្សិទធិេ

ៃុសសៃិងអនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ មហតុ្ែូចមៃោះមហើយ 

ការទទួលាគ ល់ខបបមនោះទទួលបាៃការចាប់អារេមណ៍មស្រចើៃមៅមពលោៃការទទួលាគ ល់មោយមៅស្រក

េផាទ ល់។ ែូចមៅស្រកេ Cartwright បាៃគូសបញ្ហា ក់ថា៖  

 

មេធាវ ើ 

ឬមៅស្រកេៃឹងស្របាប់អនកថា កសមពចៃ៍េឺុងោ៉ា ត់្នៃែកឺារមចាទស្របកាៃ់ខែលមចាទស្រប

កាៃ់ជៃាប់មចាទៃូវឧស្រកិែឋកេមធងៃ់ធងរៃឹងោៃស្របសិទធិភាពមៅមពលជៃរងមស្ររោះៃិ

យយមៅកន ុងតុ្លាការ … អវ ើខែលសាំខ្ៃ់សស្រោប់ែុ្ាំ 

ចមេល ើយាកសីរបស់ជៃរងមស្ររោះនតល់ៃូវអារេមណ៍រស់រមវ ើកមៅកាៃ់ស្របវត្ត ិាស្តសត នៃរបបមៃោះ 

ៃិងហាក់បីែូចាមធវ ើឱ្យមយើងស្រត្ ប់មៅកាៃ់ស្របមទសកេព ុាកន ុងទសវត្សៃ៍ឆ្ន ាំ ១៩៧០ 

ខែលសថ ិត្មៅមស្រកាេការែឹកនាំរបស់ប៉ាុលពត្35។  

 

មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ ការទទួលាគ ល់ខននកយុត្ត ិធេ៌មៃោះ 

េិៃខេៃស្រតឹ្េខត្ាលកខណៃិេិត្តរបូមនោះមទ។ 

តួ្នទីសាំខ្ៃ់ខែលអាចមែើរតួ្មោយជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងវាិលភាពរបស់តុ្លាការស្រពហមទណឌ ខែលស្រត្វូ

បាៃមធវ ើម ើងមៅ អ.វ.ត្.ក ស្រត្វូបាៃអៃុវត្តមោយសហមេធាវ ើឈាៃេុែអៃតរាតិ្ 

                                                             
32 សូេមេើល៖ http://www.dccam.org/ (ចូលមៅនលងទី១២ខែវចិឆកិារឆ្ន ាំ២០១៥)។  
33 សូេមេើល៖ http://www.adhoc-cambodia.org/ (ចូលមៅនលងទី១២ខែវចិឆ ិការឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
34 សូេមេើល៖ http://www.cdpcambodia.org/content.php?id=46 (ចូលមៅនលងទី១៤ ខែវចិឆ ិការឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
35 Dame Silvia Cartwright (មៅស្រកេអងគជាំៃុាំជស្រេោះែាំបូងមៅអ.វ.ត្.ក) សវៃការស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្។ មររពតាេ កយសៃា? មេមរៀៃរបស់ Hawke ស្របចាាំឆ្ន ាំ២០១១ Adelaide មៅនលងទី៩ ខែេិលុន ឆ្ន ាំ២០១១។ ោៃមៅ៖ 

http://w3.unisa.edu.au/hawkecentre/ahl/2011AHL_Cartwright.pdf (ចូលមៅកាៃ់មៅនលងទី១២ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

http://www.dccam.org/
http://www.adhoc-cambodia.org/
http://www.cdpcambodia.org/content.php?id=46
http://w3.unisa.edu.au/hawkecentre/ahl/2011AHL_Cartwright.pdf
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ខែលាអនកត្ាំណាងឱ្យមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១៖ 

‘មៅកន ុងរមបៀបចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីបាៃមលើកយកទិែឋភាពរបសេ់ៃុសសមៅកន ុងការជាំៃុាំ

ជស្រេោះកត ី។’36 

ទិែឋភាពមៃោះាកសេាេួយមវាហានៃការត្ស ូ េតិ្សិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលចាត់្ទុកការចូលរេួរបស់

ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.កាមវទិការសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះៃិងាការបមញ្ាញៃូវេៃុសសាតិ្មោយនតល់សាំ

មលងែល់ជៃរងមស្ររោះមែើេបបីញ្ហា ក់ពីភាពឈចឺាប់ៃិងការរងមស្ររោះ។ (Elander ២០១៣: ៩៥-១១៥)។ 

 

មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ គាំររូបស់អ.វ.ត្.កបាៃបង្គា ញថា មទោះបីាការពាករណ៍ទុកេុៃ 

ែូចាការអភិវឌ្ឍមៅកន ុងការវាយត្នេលសាំណួរៃូវត្ស្រេូវការមៅកន ុងយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលឱ្យបាៃហម ត់្ចត់្ 

េិៃថាការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅមលើតួ្នទីខែលោៃស្រាប់នៃ ‘ជៃរងមស្ររោះាាកស’ី 

ខែលខត្ងខត្ាអត្ថ ស្របមយជៃ៍លអបាំនុត្របស់ជៃរងមស្ររោះ ឬយុត្ត ិធេ៌។ 

ការវភិាគសីុជមស្រៅបខៃថេបង្គា ញពីការ 

សៃមត់្ាក់លាក់អាំពីតួ្នទី ៃិងស្របសិទធិភាពនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ ខែលស្រត្វូបាៃលាក់បាាំង 

មៅកន ុងទសសៃៈមសរ ើមៅកន ុងការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

មយើងស្រត្វូមសុើបអមងកត្បខៃថេៃូវរមបៀបចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូបាៃអៃុវត្ត។  

 

មែើេបឱី្យកាៃ់ខត្ចាស់ាងមៃោះមៅមទៀត្មនោះ 

ការពិភាកាខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយអនកៃិពៃធខែលោៃអនកជាំនញ

ៃិងេស្តៃត ីអៃុវត្តចាប់មៅអ.វ.ត្.កបាៃបង្គា ញពីទិែឋភាពសងស័យសត ីពកីារចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងបង្គា ញពីការបាំភល ឺភាពសម ុគាម ញ ៃិងការអៃុវត្តកេម វធីិនៃយៃតកាលចាប់មៃោះ។ 

ែូចេស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់ោន ក់បាៃពៃយល់ថា៖ 

 

ែុ្ាំខត្ងខត្ោៃការមងឿៃឆងល់មៅមពល [ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ] 

ស្រត្វូបាៃមរៀបរប់ាៃវាៃុវត្តៃ៍ៃិងសាំខ្ៃ់ៗ។ ចាំម ោះែុ្ាំ 

វាគឺាស្របព័ៃធ ស្របតិ្កិរយិអភិរកសបាំនុត្ ។ 

វារម ៃគាំៃិត្នចន ស្របឌ្ិត្កន ុងការកាំណត់្វាមនោះម ើយ។ ាក់ខសតង វាាការរេួបញ្ច លូមែើេ 

បណត ឹងរែឋវបបមវណីមោ

យេិៃមរ ើសេុែែូចខែលវាមកើត្ម ើងមៅស្របមទសបារាំងមៅកន ុងបរយិកាសមៃោះ។37 

 

តាេការស្រាវស្រាវបាៃបញ្ហា ក់ថាមៃោះេិៃខេៃាគាំៃិត្ែុសពីមគមនោះមទ។ 

គាំៃិត្ស្រសមែៀងរន ស្រត្វូបាៃខចករំខលកមោយសោជិកសហស្រពោះរជអាាា  មេធាវ ើការ រកត ី 

ក៏ែូចាអនកមនសងមទៀត្ខែលោៃកេមវត្ថ ុនៃបណត ឹងមៅកន ុងែាំមណើរការ។ ឧទហរណ ៍

អយយការាៃ់ែពសប់ាៃគូសបញ្ហា ក់ថា៖ 

តុ្លាការមៃោះេិៃទៃ់មធវ ើបាៃលអ មៅកន ុងការបមងក ើត្ៃិងស្រគប់ស្រគងតាេការរំពឹងទុករប

ស់ជៃរងមស្ររោះមៅម ើយមទ។ 

ពួកមគអៃុវត្តគាំរនូៃការចូលរេួមពញមលញមៃោះាភាគមីៅកន ុងកិចាែាំមណើរការ 

មចញមស្រៅៃិងនសពវនាយមៅកាៃ់ពិភពមលាកខែលមៃោះាស្របព័ៃធែុសរន  ៃិងរប់បញ្ច លូ 

មោយរម ៃការគិត្ស្របងុស្របយ័ត្នចាំម ោះការអៃុវត្តខែលស្របព័ៃធមៃោះអាចោៃសស្រោប់តុ្

លាការៃិងជៃរងមស្ររោះ។38  

 

ស្របធាៃបទសាំខ្ៃ់ខែលសងកត់្មលើសស្រេង់ កសទាំងមៃោះគឺថាការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះាស្របតិ្កិរយិ

មចៀសាងយៃតការចាប់បែិវត្តៃ៍ពិត្ស្របាកែ 

មហើយជៃឆមបាកៃិងអ.វ.ត្.កគឺេិៃបាៃមរៀបចាំបាៃលអ មែើេបីសហការការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ

កន ុងៃីតិ្វធីិ។ តាេមសចកត ីសៃន ិោឋ ៃ ការែវោះខ្ត្ការចាប់មនតើេនៃការមរៀបចាំ 

                                                             
36 កិចាសៃទនាេួយ Elisabeth Simonneau-Fort សហមេធាវ ើែឹកនាំមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១ សោគ ល់មៅមលើសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។  
37 កិចាសៃទនាេួយេស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការនៃអ.វ.ត្.កសោគ ល់មលើកការាេួយអនកៃិពៃធ។  
38 កិចាសៃទនាេួយជាំៃួយការស្រពោះរជអាាាាៃ់ែពស់ ការយិល័យអ.វ.ត្.កនៃសហស្រពោះរជអាាា រ សោគ ល់មលើសាំណុាំមរឿងរបស់អនកៃិពៃធ។ 
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ការបមងក ើត្ម ើងមោយកិចាការគួរឱ្យខ្ល ច 

ៃិងភាពសម ុគាម ញនៃការមរៀបចាំយៃតកាលស្រតឹ្េស្រត្វូៃិងសាំខ្ៃ់សស្រោប់ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះគឺ

កាៃ់ខត្ធងៃ់ធងរមោយការាទ ក់មសទ ើររបស់េស្តៃត ីរោឋ ភិបាល’កន ុងការសហការមពញមលញ 

ែូចខែលពៃយល់លេអ ិត្មៅខ្ងមលើ។  

៤.៣- សិទធិចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

 វធិាៃននទកន ុងរបស់អ.វ.ត្.កឱ្យៃិយេៃ័យ‘ជៃរងមស្ររោះ’ាបុគគលាេញ្ញ  ឬៃីតិ្បុគគលខែលរងមស្ររោះ 

មោយារខត្បទមលម ើសណាេួយខែលស្របស្រពឹត្តមៅកន ុងយតុាថ ធិការរបស់អ.វ.ត្.ក។39 

 វធិាៃននទកន ុងរបស់អ.វ.ត្.កអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះចូលរេួតាេបីរមបៀប៖ ាមែើេបណត ឹងជៃរងមស្ររោះ 

ាកសី ឬមែើេ 

បណត ឹងរែឋបបមវណ។ី កន ុងៃ័យមៃោះ 

វាស្រត្វូបាៃកត់្សោគ ល់ថាមោយារែវោះចមនល ោះមៅកន ុងៃីតិ្វធីិមៅកន ុងចាប់ស្រគប់ស្រគងៃីតិ្វធីិរបស់អ.វ.ត្.

ក ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃត្ស្រេូវឱ្យមស្រជើសមរ ើសេុៃមៅកន ុងៃីតិ្វធីិេិៃថារត់្ចង់ចូលរេួាាកសី 

ាមែើេបណត ឹងជៃរងមស្ររោះ ឬាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមី ើយ។ 

ជៃរងមស្ររោះខែលបាៃចូលរេួអាចមធវ ើការបែមិសធៃូវឱ្កាសាសកខ ីកេមខែលស្រត្វូសបលខសបរ 

ខែលអាចប៉ាោះ ល់ែល់ឱ្កាសរបស់អយយការ 

កន ុងការបង្គា ញព័ត៌្ោៃខែលអាចោក់បៃទ ុកមលើែល់ចុងមចាទ។ 

បញ្ហា មៃោះាក់ខសតងម ើញមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ខែលជៃរងមស្ររោះផាទ លា់មស្រចើៃ ‘ខែលនតល់សកខ ី

កេមកន ុងការសបលខសបរមៅមលើមទសរបស់ចុងមចាទមោយជាំៃួសេកវញិាការចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋ

បបមវណ’ី (McGonigle Leyh ២០០៩: ២១២)។ ាលទធនលនៃការេិៃនតល់សកខ ីកេមកន ុងការសបលខសបរ 

សកខ ីភាពរបស់ពួកមគោៃទេងៃ់តិ្ចាងទេងៃ់នៃាកសី។  

 

មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

វាាករណីខែលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីអៃុវត្តសិទធិសាំខ្ៃ់ៗមៅមស្រកាេវធិាៃននទកន ុងមៅកន ុងអងគភាពរប

ស់អ.វ.ត្.កនៃចាប់ៃីតិ្វធីិ។ ពួកមគោៃសិទធិមពញមលញកន ុងការមេើលសាំណុាំមរឿង  

កន ុងការកាំណត់្ការមបើកអងគជាំៃុាំជស្រេោះេុៃមពល ៃិងបណត ឹងឧទធរណ៍ 

មែើេបីបមងក ើត្សាំអាងាក់ខសតងៃិងស្រសបចាប់  មែើេបីចូលរេួកន ុងសវនការ មែើេបមីសន ើសុាំាកស ី

មែើេបីសួរាកសី មែើេបីមធវ ើការាកសួរជៃាប់មចាទ មែើេបីមលើកមសចកត ីសៃន ិោឋ ៃការ រ 

មែើេបីបែិមសធមសចកត ីសៃនោិឋ ៃការ រនៃការមចាទស្របកាៃ់ 

ៃិងអវ ើខែលសាំខ្ៃ់បាំនុត្គឺមែើេបមីសន ើសុាំទេទរសាំណងជាំងឺចិត្ត។ 

តួ្នទីរបស់មេធាវ ើសស្រោប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីគឺការអៃុវត្តសិទធិទ ាំងមៃោះ។ 

កន ុងអាំ ុងមពលសាំណុាំមរឿង០០២ 

តួ្នទីរបស់មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីបាៃមកើៃម ើងតាេរយៈការបស្រញ្ា បចូលនៃៃីតិ្វធីិ។ 

ោៃខត្សហមេធាវ ើនាំេុែខត្ពីររបូប៉ាុមណាា ោះស្រត្វូបាៃអៃុញ្ហញ ត្កន ុងការបមញ្ាញកងវល់របស់ជៃរងមស្ររោះ

មៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី។  

មត្ើលទធនលមៅកន ុងតួ្នទីេិៃសូវសាំខ្ៃ់របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីគួរឬេិៃគួរាចាំណុចពិភាកាេួយ

។មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

អវ ើខែលមកើត្ម ើងមចញពីការស្រាវស្រាវមៃោះគឺេុែង្គររបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណពីិត្ាស្រត្វូបាៃមធវ ើឱ្យស្រប

មសើរម ើងមោយោៃការបញ្ច ៃូសាំមលងមស្រចើៃតាេរយៈការត្ស ូ េតិ្ពីរមៅកន ុងតុ្លាការ 

ខែលមធវ ើឱ្យមកើៃម ើងៃូវការទទួលបាៃៃូវសងគតិ្ភាពៃិងស្របសិទធភាពគួរឱ្យកត់្សោគ ល់។ 

ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះាមែើេបណត ឹង ឬាកសីមៅកន ុងៃីតិ្វធីិោៃនលប៉ាោះ ល់ែុសរន ។ 

ាធេមតា 

 វាិលភាពនៃនលប៉ាោះ ល់មៃោះពឹងខនអកមលើទសសៃៈៃិងមរលបាំណងរបស់អនកចូលរេួៃិងភាគី ក់ព័ៃធ

។ ែូមចនោះ សាំណួរ ក់ព័ៃធៃឹងនលប៉ាោះ ល់េិៃអាចមឆល ើយបាៃមៅមលើេូលោឋ ៃទូមៅេួយម ើយ។ 

មៃោះគឺាាថ ៃភាពលាំបាកមៅកន ុងការមស្រជើសមរ ើសរវាងលទធភាពកន ុងការមធវ ើសកខ ីកេមខែលស្រត្វូសបលខសបរ 

                                                             
39  វធិាៃននទកន ុង (Rev. ៩) នលងទី១៦ ខែេករ ឆ្ន ាំ២០១៥ សៃទៃុស្រកេ។  
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ៃិងលទធភាពកន ុងការទេទរសាំណង ៃិងបៃតបត ឹងឧទធរណ៍។  

 

ែូចមៃោះ ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះោៃភាពែុសរន មៅកន ុងវាិលភាព ៃិងទស្រេង់ខបបបទ ៃិង 

នតល ់វោិស្រត្លមីចាំម ោះយៃតការគណមៃយយភាពខែលស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើង 

មែើេបមីោោះស្រាយអាំមពើមឃ្រមៅខែលស្របស្រពឹត្តមោយខែមរស្រកហេ។ លទធនលមៃោះបាៃភាពកាៃ់ខត្ស្របមសើ 

តាេរយៈកាត់្ចាត់្ទុកជៃរងមស្ររោះ( ខែលេិៃធាល ប់ោៃពីេុៃេកមទ) ថាា “មែើេបណត ឹង” 

មពញមលញកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះ ាាងស្ររៃ់ខត្ា ‘អនកចូលរេួ’។ 

ជាំហរមៃោះោៃភាពនទ យុស្រស ោះពីាថ ៃភាពខែលបាៃនតល់មៅឱ្យជៃរងមស្ររោះចាំម ោះេុែតុ្លាការ ICC។40 
 

ចាំណុចមៃោះេិៃគួរមលើកម ើងឆ្ង យម ើយ កន ុងនេាតួ្នទីនៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបប 

មវណីមៅកន ុងែាំមណើរការការកាត់្មទសោៃកស្រេិត្ែុសរន  

ៃិងមៅកន ុងស្របមភទពីការចូលរេួមោយភាគីមពញមលញធេមតា ខែលស្រត្វូបាៃឱ្យមឈាម ោះថាអយយការ 

ៃិងមេធាវ ើការ រកត ី។ 

យល់ែឹងពីតួ្នទីពិត្ស្របាកែរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងែាំមណើរការខែលទេទរការទទួលាគ ល់ការពិត្

ខែលថាយៃតកាលមៃោះស្រត្វូបាៃមស្របើស្របាស់កន ុងការនតលស់ាំមលងែល់អនកទាំងអស់មនោះ 

ខែលរងមស្ររោះពីនលប៉ាោះ លម់ោយរម ៃលទធភាពកន ុងការការខសវងរកែាំមណើរការតុ្លាការស្របឆ្ាំងអនកខែ

លស្របស្រពឹត្តឧស្រកិែឋកេម ឬមរលបាំណងែ៏សាំខ្ៃ់នៃយុត្ត ិធេ៌ ៃិងស្របសិទធភាព។  

 

មៃោះគឺាឧទហរណ៍ែ៏លអបាំនតុ្មោយមយងមៅតាេវធិាៃននទកន ុង។ ចាប់២៣ (១) 

បាៃបង្គា ញថាមរលបាំណងនៃសកេមភាពរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

អៃុញ្ហញ ត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះចូលរេួកន ុងៃីតិ្វធីិស្របឆ្ាំងការទទួលែុសស្រត្វូមោយរាំស្រទការកាត់្កត ី’ 

ៃិងអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យពួករត់្ ‘ខសវងរកសាំណងនល វូចិត្តៃិងសាំណងសេូហភាព។’ 

 កយមពចៃ៍មៅកន ុងបទបបញ្ញត្ត ិមៃោះគឺោៃការកត់្សោគ ល់មលើខននកា 

មស្រចើៃ។ ាពិមសស ការបញ្ហា ក់ ‘មោយការរាំស្រទការកាត់្មទស’ 

ទុកកខៃលងសស្រោប់បកស្រាយៃិងអាចនាំឱ្យោៃលទធនលេិៃលអ ។ ែូចខែល McGonigle Leyh 

បាៃមលើកម ើងថា 

‘ កយមៃោះបាៃបង្គា ញថាលទធភាពខែលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីអាចរាំស្រទអយយការខែលោៃភាពស្រសមែៀ

ងរន ៃឹងរមបៀបជាំៃួយការរបស់សហស្រពោះរជអាាា រាំស្រទអយយការាារធារណៈមៅកន ុងស្របព័ៃធាតិ្ា

មស្រចើៃ ែូចាតាេរយៈការបញ្ជ ៃូភ័សត ុតាងមៅមលើមទសនៃការមចាទស្របកាៃ់ 

មហើយការចូលរេួមនោះគឺេិៃោៃការកាំណត់្ចាំម ោះនលស្របមយជៃ៍របស់មគទក់ទងៃឹងសាំណងម ើយ’ 

(២០១២: ៣៨៨)។ មៅខននកមនសងមទៀត្  កយមៃោះអាចមលចម ើងនងខែរៃូវការបង្គា ញថា 

ជៃរងមស្ររោះចូលរេួាមែើេ 

បណត ឹងរែឋបបមវណីខែលខសវងរកការនតនទ មទសនៃចុងមចាទ។ 

ជៃរងមស្ររោះបាៃអាំ វនវឱ្យោៃការមលើកបណត ឹងមចាលនៃការមចាទស្របកាៃ់ ឧទហរណ ៍

កន ុងការនសោះនាាតិ្ 

វាហាក់បីែូចាេិៃទាំៃងមែើេបីឱ្យសេស្រសបមៅៃឹងលកខណវៃិិចឆ ័យខែលោៃខចងមៅកន ុងចាប់។ 

ាចុងមស្រកាយ  កយខែលទក់ទងមៅៃឹងសាំណង 

ោៃារៈសាំខ្ៃ់មោយារខត្វាទទួលាគ ល់ថាជៃរងមស្ររោះទទួលសិទធិកន ុងការឧបាស្រស័យមហើយោៃការ

រាំស្រទការកាត់្កត ីាេួយរន  មៃោះគឺាមហតុ្នលសាំខ្ៃ់សស្រោប់ការចូលរេួរបស់ពួកមគមៅកន ុងៃីតិ្វធីិ 

(McGonigle Leyh ២០១២; ២៨៨)។ មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

វាស្រត្វូបាៃមគកត់្សោគ លថ់ារម ៃេូលៃិធិពិមសសណាេួយធាល ប់ោៃការបមងក ើត្មៅអ.វ.ត្.ក 

ោៃៃ័យថាការទេទរសាំណងជាំងឺចិត្តរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូភាា ប់ាេួយការទេទរមៅកន ុងៃីតិ្វធីិ

ស្រពហមទណឌ ៃិងេិៃអាចឧបាស្រស័យអនកមនសងមទៀត្ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីម ើយ។ ាលទធនល 

កន ុងែណៈមពលខែលវាេិៃខេៃាករណីខែលមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីទាំងអស់ខសវងរកសាំណងជាំងឺចិត្ត 

                                                             
40 មៅកន ុង កយបមចាកមទសនៃលកខៃត ិកៈៃិងចាប់នៃៃីតិ្វធីិៃិងភសត ុតាង ស្រពោះរជអាាា ៃិងមេធាវ ើការ រកត ីសាំមៅមៅមលើ ‘ភាគី’ៃិងជៃរងមស្ររោះខែលបាៃចូលរេួា‘អនកចូលរេួ’។ សូេមេើល http://www.icc-
cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf?wptouch_preview_theme=enabled  

(ចូលមៅកាៃ់នលងទី៨ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf?wptouch_preview_theme=enabled
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf?wptouch_preview_theme=enabled
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យ៉ា ងណាក៏មោយវាគឺាការចាាំបាច់សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះខែលោៃបាំណងកន ុងការខសវងរកសាំណងជាំងឺចិ

ត្តកន ុងការចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ។ី  

 

របបខែលបាៃមរៀបរប់មៃោះបាៃកាល យាស្របធាៃបទទាំងការសរមសើរៃិងការរោិះគៃ់។ 

វាស្រត្វូបាៃសរមសើរមោយារមៃោះាមលើកែាំបូងខែលជៃរងមស្ររោះមោយារអាំមពើមឃ្មៅាមស្រចើៃអាចចូ

លរេួយ៉ា ងសកេមាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅកន ុងសវៃការស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្។ 

កិចាសោភ សៃ៍េួយកន ុងចាំមណាេមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីាៃគូសបញ្ហា ក់ពីគុណធេ៌នៃនលស្របមយជៃ៍បុ

គគលខែលបាៃេកពីការចូលរេួោៃែូចា៖  

 

សស្រោប់អនកទាំងមនោះខែលចាំណាយមពលមវលាៃិងការចូលរេួរបស់ពួកមគមៅកន ុងតុ្លា

ការ មហើយការចូលរេួខែលោៃគុណត្នេលែ៏ែពស់...សស្រោបែុ្់ាំ 

អវ ើខែលសាំខ្ៃ់បាំនុត្គឺអាចចូលរេួកន ុងៃីតិ្វធីិមែើេបីខសវងរកការទទួលែុសស្រត្វូរបស់ឧ

ស្រកិែឋជៃ សិកាបខៃថេអាំពីរបបខែមរស្រកហេ ស្របឈេេុែៃឹងការមចាទស្របកាៃ់ 

ៃិងាចុងមស្រកាយ មរៀបរប់អាំពីការឈឺចាប់របស់ែុ្ាំ។41  

 

មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះេុៃមពលអ.វ.ត្.កស្រត្វូបាៃរោិះគៃ់តាេរមបៀបាមស្រចើៃ។ 

តាេទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ែាំមណាោះស្រាយមឆល ើយត្បខែលោៃមៅកាៃ់តុ្លាការគឺោៃការរតឹ្បៃត ឹងខ្ល ាំង 

សាំណងជាំងឺចិត្ត ស្រត្វូបាៃកាំណត់្សាំណងនល វូចិត្តាសេូហភាព។ 

ការេិៃមពញចិត្តមៅមលើខននកណាេួយនៃជៃរងមស្ររោះ 

ស្រត្វូបាៃសមងកត្មេើលតាេរយៈកិចាសោភ សៃ៍គឺាឧទហរណ៍េួយមៅកន ុងចាំមណាេសស្រេង់ កយែូចខ្ង

មស្រកាេ៖ 

 

មៅកន ុងលកខែណឌ នៃសាំណងជាំងឺចិត្ត 

តុ្លាការនតល់សាំណងជាំងឺចិត្តាសេូហភាពែូចាការកាងសត បូរំលឹកវញិ្ហញ ណកខៃធ។ែុ្ាំកា

រមពញចិត្តៃឹងគាំៃិត្មៃោះ 

ប៉ាុខៃត ែុ្ាំចង់ឱ្យតុ្លាការពាយេយល់ពីអារេមណ៍ខែលខចករំខលកមោយមែើេបណត ងឹរែឋបប

មវណីទ ាំងអស់។ រល់មែើេបណត ឹងទាំងអស់មៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ 

ៃិង០០២ចង់បាៃសាំណងជាំងឺចិត្តបុគគល។ 

មយើងែឹងថាសាំណងជាំងឺចិត្តគឺេិៃបាៃនតល់សស្រោប់វៃ័ិយននទកន ុងមនោះមទ 

ប៉ាុខៃតសាំណងជាំងឺចិត្តខបបមនោះស្រត្វូបាៃមសន ើរសុាំតាាំងពីែាំបូង។ 

មហើយឥលូវមយើងោៃអារេមណ៍ថាអវ ើខែលមៅមសសសល់គឺេិៃទៃ់បាៃបាំមពញ។42 

 

ស្រសមែៀងរន មនោះខែរ អនកនតល់បទសោភ សៃ៍មនសងមទៀត្បាៃមលើកម ើងថា 

 

តុ្លាការនតលស់ត បូរំលឹកវញិ្ហញ ណកខៃធៃិងកការែល់ជៃរងមស្ររោះខត្ប៉ាុមណាា ោះ។ ែូមចនោះ 

ការចូលរេួគឺាទស្រេង់នៃយុត្ត ិធេ៌ ប៉ាុខៃត មៅកន ុងលកខែណឌ នៃសាំណងជាំងឺចិត្ត 

វាគឺេិៃោៃភាពយុត្ត ិធេ៌មទ 

ែូចវាេិៃាកសេៃូវអវ ើខែលមយើងបាត់្បង់មៅកន ុងរបបខែមរស្រកហេ 

ែូចខែលមយើងបាត់្បង់ឪពកុោត យៃិងាច់ញ្ហញ តិ្។ ែូចមៃោះ ែុ្ាំេិៃសបាយចិត្តមទ។43 

មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ មៅកន ុងការយល់ែឹងទូលាំទូលាយ 

ៃិងមៅកន ុងការមេើលម ើញរបស់អនកជាំនញខែលមធវ ើការមៅកន ុងតុ្លាការ 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីាៃភាា ប់ាេួយការពៃាមពលខែលេិៃចាាំបាច់មៅកន ុងការកា

                                                             
41 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ   (សាំណុាំមរឿង០០២របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ភន ាំមពញ នលងទី៣ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១៤)។  
42 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ ភនាំមពញ នលងទី២៩ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។  
43 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ ភនាំមពញ នលងទី១៩ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។   
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ត់្កត ីកន ុងតុ្លាការក៏ែូចាការយល់ម ើញថាសិទធិរបស់ចុងមចាទកន ុងការកាត់្កត ីស្រតឹ្េស្រត្វូៃិងមបើកសវៃ

ការយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សអាចស្រត្វូបាៃរំមលាភបាំ ៃ។ 

ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃកាំណត់្ាលិែិត្គតិ្យុត្ត ិខែលោៃលកខណសម ុគាម ញ។  

៤.៣.១.ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងការអៃុវត្ត  

 

ៃីតិ្វធីិមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ 

ៃិង០០២ោៃកការមៅកន ុងការកាំណត់្ទស្រេង់ៃិងវាិលភាពនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

ៃិយេៃ័យៃិងការកាំណត់្បា៉ា រ៉ា ខេស្រត្របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ 

ស្រត្វូបាៃមរៀបចាំាេូលោឋ ៃសស្រោប់សាំណុាំមរឿង០០២។ 

វាោៃលកខណៈសម ុគាម ញមស្រចើៃមោយារខត្ោៃការមចាទស្របកាៃ់ខ្ល ាំង 

ាថ ៃភាពាក់ខសតងោៃលកខណៈសម ុគាម ញ មហើយចាំៃួៃជៃរងមស្ររោះោៃមស្រចើៃ។ 

សាំណុាំមរឿង០០២ស្រត្វូបាៃបាំ ខបកាការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីពីរ 

ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីៃីេួយៗមោោះស្រាយខននកែុសរន នៃែកីាមចាទស្របកាៃ់។44ោៃបុគគលស្របខហលាង៤០០០

នក់បាៃោក់ កយកន ុងការចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២ 

ៃិងោៃបុគគលចាំៃួៃ៣៨៦៦នក់ស្រត្វូបាៃមស្រជើសមរ ើស   

មហើយលមីៗមៃោះបាៃមែើរតួ្ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ។ី  

 

កន ុងអាំ ុងមពលែាំណាក់កាលេុៃការកាត់្កត ី 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីអៃុវត្តសិទធិចូលរេួសាំខ្ៃ់ៗាមស្រចើៃ។ ែូមចនោះ 

ការចាប់មនតើេៃីតិ្វធីិេុៃមពលកាត់្កត ីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ស្រត្វូបាៃកាំណត់្មោយយុទធាស្តសតអាំមណាយ

នលខែលមធវ ើម ើងមោយសហមៅស្រកេមសុើបអមងកត្។ ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃនតល់សិទធមែើេបីមេើលសាំណុាំមរឿង 

បញ្ច ៃូការមចាទស្របកាៃ់សស្រោប់ការមសុើបអងកត្ាក់លាក់ ស្របឈេេុៃៃឹងការមចាទស្របកាៃ់ 

ោក់ កយបណត ឹងាលាយលក័ខអកសរៃិងអៃតរគេៃ៍មោយផាទ លោ់ត់្ 

ក៏ែូចាការសមស្រេចចិត្តកន ុងការោក់បណត ឹងឧទធរណ៍មៅកាៃ់អងគបុមរជាំៃុាំជស្រេោះ។ 

ការកាត់្កត ីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១របស់ឌ្ុចស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីអៃតរាតិ្45ខែលជៃរង

មស្ររោះនៃអាំមពើមឃ្មៅមៃោះបាៃចូលរេួយ៉ា ងសកេមាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ គិត្ាចាំៃួៃមលែ 

ជៃរងមស្ររោះផាទ ល់ៃិងេិៃផាទ ល់ចាំៃួៃ៩៣នក់ោៃការមឆល ើយត្បមៅការមកាោះមៅមែើេបីចូលរេួាមែើេ

បណត ឹងរែឋបបមវណ។ី ពួកមគស្រត្វូបាៃត្ាំណាងមោយមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

រប់បញ្ច លូទ ាំងមេធាវ ើាតិ្ៃិងអៃតរាតិ្។ 

ការសហការរវាងមេធាវ ើបង្គា ញភសត ុតាងពីបញ្ហា ស្របឈេមទោះបីាខចករំខលកមរលមៅែូចរន ។ 

មៃោះមោយារខត្ោៃការខែវងមយបល់រន ាមស្រចើៃមៅមលើបញ្ហា ចាប់ៃិងៃីតិ្វធីិក៏ែូចាយុទធាស្តសត  

ត្ស ូ េតិ្។46 ែូចមៃោះ 

វាាការពិត្ខែលថាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីអៃុវត្តសិទធិសាំខ្ៃ់ៗកន ុងអាំ ុងមពលែាំមណើរការៃីតិ្វធីិជាំៃុាំជ

ស្រេោះ 

ការែវោះការសហការោៃៃ័យថាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណេិីៃចាាំបាច់ៃិយយមចញៃូវសាំមលងខត្េួយមៅកន ុ

ងបៃទប់សវនការមនោះមទ។  

ែូមចនោះ 

ោៃការស្រសង្គកចិត្តៃិងែកចិត្តកន ុងចាំមណាេជៃរងមស្ររោះទាំងមនោះខែលោៃការធងៃ់ធងរបខៃថេមទៀត្

មោយការមចញាលស្រកេរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងខែលឌ្ុច 

ទណឌ ិត្បទឧស្រកិែឋ ស្របឆ្ាំងេៃុសសាតិ្ៃិងការរំមលាភបាំ ៃយ៉ា ងធងៃ់ធងរនៃអៃុសញ្ហញ ទីស្រកងុសឺខណវឆ្ន ាំ១

៤៩៤ ស្រត្វូបាៃកាត់្មទសឱ្យាប់ពៃធធនររ៣៥ឆ្ន ាំ 

                                                             
44 សូេមេើល http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2 (ចូលមៅនលងទី១៥ខែវចិឆ ិការឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

45 ‘អៃតរាតិ្’ គឺាទសសនទៃជាំៃួយាម រតី្ខែលស្រតូ្វបាៃមស្របើស្របាស់មែើេបីបង្គា ញលកខណពិមសសនៃតុ្លាការកូៃកាត់្ាមស្រចើៃខែលបាៃបមងកើត្មៅស្រកេាតិ្ៃិងអៃតរាតិ្ ៃិងអៃុវត្តចាប់អៃតរាតិ្ក៏ែូចាចាប់ាតិ្។ 

ឧទហរណ៍នៃតុ្លាការមនោះោៃែូចាសស្រង្គគ េKosovo ៃិងតុ្លាការស្រពហមទណឌ ជៃាតិ្ភាគតិ្ចមៅទីេ័រខ្ងមកើត្ តុ្លាការពិមសសសស្រោប់ស្របមទសមសៀរ៉ា ឡាអូៃ ៃិងអងគជាំៃុាំជស្រេោះវាិេញ្ញកន ុងតុ្លាការកេព ុា។ សូេមេើល 
Romano Nollkaemper ៃិង Jann K. Kleffner (eds) (២០០៤)។  
46 ការខែវងមយបល់រន ែូចមៃោះចាប់មនតើេេិៃថាជៃរងមស្ររោះអាចចូលរេួ ក់ព័ៃធៃឹងបញ្ហា កាត់្មទស 

េិៃថារាំស្រទអាំណោះអាំណាៃនៃការមចាទស្របកាៃ់សស្រោប់ការមស្របើស្របាស់ស្រកេុសហចារ ើាេមធាបាយនៃការទទួលែុសស្រតូ្វស្រពហមទណឌ  ៃិងេិៃថាែិត្ែាំទេទរសាំណងជាំងឺចិត្តាទឹកស្របាក់។  

http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2
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ៃិងចាំៃួៃមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រត្វូបាៃកាត់្បៃថយព៩ី៣េក៦៤នក់។47 

មៃោះមោយារខត្មសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងមធវ ើការសមស្រេចមោយោៃស្របសិទធភិាព

ថាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណសី្រត្វូបង្គា ញពី 

‘ការត្ភាា ប់ធេមតាមោយផាទ ល់ចាំម ោះការបង្គា ញការរងរបួសាន េខែលែល ៃួបាៃរង’។48  

 

ចុងមចាទៃិងសហស្រពោះរជអាាា បត ឹងជាំទស់មសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងមៅកាៃ់អងគ

ជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការកាំពូល។ ាសរុប មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី៤១នក់ 

រប់បញ្ច លូអនកោក់ កយសុាំតាាំងែល ៃួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលស្រត្វូបាៃបែិមសធចាំៃួៃ២២នក់ 

ក៏បាៃោក់ កយបណត ឹងឧទធរណ៍ស្របឆ្ាំងៃឹងមសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូងអាំពីការអា

ចទទួលយកបាៃរបស់ពួកមគ ៃិង/ឬ ការទេទរសាំណងចិត្ត។ 

អងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការកាំពូលបាៃបញ្ច ៃូការសមស្រេចចិត្តរបស់ែល ៃួមៅនលងទី៣ ខែកុេភោះ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ស្រចាៃមចាលការកាត់្មទស៣៥ឆ្ន ាំខែលបាៃស្របកាសមោយអងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការែាំបូងមៅនលងទី៦ 

ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ ៃិងជាំៃួសេកវញិៃូវការកាត់្មទសឌ្ុចកន ុងការោក់ពៃធនររេួយជីវតិ្ 

ខែលាការកាត់្មទសែ៏ធងៃ់បាំនុត្តាេខែលខត្អ.វ.ត្.កអាចអៃុវត្តបាៃ ។ 

អងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការកាំពូលបាៃនតល់បណត ឹងឧទធរណែ៍ល់អនកសុាំោក់ កយតាាំងែល ៃួាមែើេ 

បណត ឹងរែឋបបមវណីខែលការោក់ កយមនោះស្រត្វូបាៃបែមិសធមៅកន ុងមសចកត ីសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះ

តុ្លាការែាំបូង។ មៅកន ុងាលាឧទធរណ៍ 

អនកោក់ កយតាាំងែល ៃួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីាៃបង្គា ញ កយមសន ើសុាំាភសត ុតាងរបស់ពួកមគ 

ៃិងស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ាលទធនលថាាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១។49 

 

មោយរម ៃេៃទ ិលសងស័យអវ ើទ ាំងអស់ 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ស្រត្វូបាៃកាំណត់្តាាំងពីមពលចាប់មនតើេមោ

យចាប់សាំខ្ៃ់ៗ ៃិងបញ្ហា ស្របឈេៃីតិ្វធីិខែល 

បណាត លេកពីការែវោះខ្ត្ភាពចាស់លាស់ ៃិងវធិាៃស្រគប់ស្រជងុមស្រាយ ៃិងៃីតិ្វធីិ។  

 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១50 

ខត្ងខត្បមងក ើត្បញ្ហា កន ុងការស្រគប់ស្រគងការកាត់្កត ីខែលបណាត លឱ្យោៃែាំមណើរការមោយការមធវ ើ វមិាធៃ

កេមមលរ ការមធវ ើ វមិាធៃកេមម ើងវញិ ៃិងការបកស្រាយម ើងវញិ។ 

មៅស្រកេរបស់អ.វ.ត្.កខកសស្រេួលបទបញ្ញត្ត ិនៃវធិាៃននទកន ុងខែលស្រគប់ស្រគងការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹង

រែឋបបមវណ ី មៅកន ុងការប៉ាុៃប៉ាងកន ុងការធានៃូវយុត្ត ិ

ធេ៌ៃិងស្របសិទធភាពមៅកន ុងៃីតិ្វធីិខែលាការទទួលាគ ល់ៃូវារៈសាំខ្ៃ់នៃការចូលរេួរបស់ជៃរង

មស្ររោះក៏ែូចាបញ្ហា ខែលបាៃគូសបញ្ហា ក់មៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១។ ស្រតឹ្េនលងទី១៦ ខែេករ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 វធិាៃននទកន ុងស្រត្វូខកសស្រេួលេិៃតិ្ចាងស្របាាំបួៃែងមនោះមទ។51  

 

ការខកសស្រេួលែខ៏្ល ាំងបាំនុត្ ក់ព័ៃធៃឹងៃីតិ្វធីិកាត់្កត ីខែលោៃស្របសិទធភាពកន ុងខែកុេភោះឆ្ន ាំ២០១០ 

ៃិងនតល់នលប៉ាោះ ល់ែល់ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២។ 

ការមធវ ើ វមិាធៃកេមេួយែស៏ាំខ្ៃ់ ក់ព័ៃធៃឹងការបមងក ើត្សហមេធាវ ើនាំេុែត្ាំណាងមែើេបណត ឹងរែឋបប

មវណី៖ មេធាវ ើាតិ្ ៃិងអៃតរាតិ្ ខែលស្រត្វូបាៃមស្រជើសមរ ើសៃិងនតល់េូលៃិធិមោយអ.វ.ត្.ក។ 52 

                                                             
47 សាំណុាំមរឿងនៃកាាំងមហគចអា វ (សាំណុាំមរឿង០០១ អងគជាំៃុាំជស្រេោះាលាែាំបូង នលងទី២៦ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ paras ៦៣២ ៃិង៦៣៣។ 

ការកាត់្មទសរបស់រត់្ស្រតូ្វបាៃកាត់្បៃថយ៥ឆ្ន ាំាសាំណងសស្រោប់ការ ុាំែល ៃួែុសចាប់មោយតុ្លាការមយធាកេព ុារវាងនលងទី១០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ៃិង នលងទី៣០ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០០៧។ 

រត់្ទទួលបាៃការសរមសើរសស្រោប់មពលមវលាខែលបាៃចាំណាយមៅកន ុងការ ុាំែល ៃួមៅមស្រកាេអាាា ធរនៃតុ្លាការមយធាកេព ុាៃិងអ.វ.ត្.ក។ 
48 សាំណុាំមរឿងកាាំងមហគចអា វ(សាំណុាំមរឿង០០១) Case of Kaing Guek Eav (Case 001), Decision of the Trial Chamber Concerning Proof of Identity for Civil Party Applicants, Trial Chamber, 26 February 2009, para 38.  
49 សាំណុាំមរឿងរបស់កាាំងមហកចអា វ(សាំណុាំមរឿង០០១) មសចកត ីសមស្រេចរបស់តុ្លាការកាំពូល មៅនលងទ០ី៣ ខែកុេភោះ ឆ្ន ាំ២០១២ ខែលអាចរកបាៃៃូវ៖ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf (ចូលមៅនលងទី១២ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
50 ការកាត់្កត ីែាំបូង (សាំណុាំមរឿង០០២/០១) គិត្ចាប់ពីនលងទី២១ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១១ 

ាចាំបងមផាត ត្មលើឧស្រកិែឋកេម ស្របឆ្ាំងេៃុសសាតិ្ទក់ទងៃឹងចលនស្របាជៃមោយបងខាំមចញពីទីស្រកងុភនាំមពញមហើយមស្រកាយេកមចញពីត្ាំបៃ់មនសងមទៀត្ៃិងការកាត់្មទសនៃទហាៃរបបាធារណរែឋខែមរមៅកខៃលងពិឃ្ត្ទួល

ម ធិ៍នស្រជភាល េបនទ ប់ពីរបបខែមរស្រកហេខែលបាៃកាៃ់កាប់កន ុងឆ្ន ាំ ១៩៧៥ សូេមេើល៖ http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2. 

51 សូេមេើល http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Internal_Rules_Rev_9_Eng.pdf  

(ចូលមៅនលងទី១៣ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
52 ែូចកការមយងខ្ងមលើ។ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf
http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Internal_Rules_Rev_9_Eng.pdf
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សហមេធាវ ើនាំេុែទទួលបៃទ ុកមលើការត្ស ូ េតិ្ភាគមស្រចើៃ យុទធាស្តសត  

ៃិងការត្ាំណាងចាំម ោះេុែតុ្លាការតាងនេឱ្យមែើេបណត ឹង 

រែឋបបមវណ។ី53 មៅកន ុងែាំណាក់កាលេុៃអងគមសចកត ី 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីអាចោៃអនកត្ាំណាងមោយមេធាវ ើរបស់ពួកមគផាទ ល់។ 

មទោះបីាេិៃស្រត្វូបាៃអៃុញ្ហញ ត្កន ុងការមោោះស្រាយជមោល ោះមៅកាៃ់តុ្លាការ មទោះាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

មេធាវ ើទ ាំងមនោះៃឹងបៃតមែើរតួ្យ៉ា ងសាំខ្ៃ់មោយបញ្ច ៃូសាំមណើរមសន ើសុាំសស្រោប់ការមសុើបអមងកត្កន ុងអាំ ុ

ងមពលែាំណាក់កាលេុៃអងគមសចកត ី 

ៃិងនតល់ការរាំស្រទមៅកាៃ់សហមេធាវ ើនាំេុែមៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះ។ ាទូមៅ 

វាស្រត្វូបាៃកត់្សោគ ល់ថាសហមេធាវ ើស្របឹកាាេួយមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមែើេបីសហការៃូវយុទធា

ស្តសត  ៃិងការត្ស ូ េតិ្។  

 

សាំណុាំមរឿង០០២/០១ ស្រត្វូបាៃបញ្ា ប់មៅនលងទី៣១ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

មហើយការវៃិិចឆ ័យមលើការកាត់្មទសស្រត្វូបាៃស្របកាសមៅនលងទី៧ ខែសហីា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

មហើយជៃាប់មចាទពីរនក់មៅសល់ ៃួៃា ៃិងមែៀវសាំនៃ 

(ម ងធារទិធោៃសភាពស្រទតុ្មស្រទៀេកន ុងការឈរមៅសវនការ 

មហើយម ងារ ើទទួលេរណភាពមៅនលងទី១៤ ខែេីន ឆ្ន ាំ២០១៣) 

ស្រត្វូបាៃរកម ើញថាោៃមទសឧស្រកិែឋ ស្របឆ្ាំងៃឹងេៃុសសាតិ្ 

ៃិងស្រត្វូបាៃកាត់្មទសឱ្យាប់គុកេួយជីវតិ្។ 54 

ចុងមចាទទាំងពីរបាៃោក់បណត ឹងារទុកខ ស្របឆ្ាំងៃឹងការវៃិិចឆ ័យ ៃីតិ្វធីិឧទធរណ៍កាំពុងែាំមណើរការ។ 

ភាពសម ុគាម ញមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២ ខែលទក់ទងជៃាប់មចាទវយ័ចាស់ជរពីររបូខែលមៅសល់ 

ទីតាាំងស្របស្រពឹត្តបទមលម ើសខែលស្រគប  

ែណត ប់កន ុងត្ាំបៃ់ែុសៗរន ទូទ ាំងស្របមទសកេព ុា 

ៃិងស្រកេុមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីចាំៃួៃ៤០០០នក់ោៃារៈសាំខ្ៃ់កន ុងការទេទរ 

មោយរម ៃេៃទ ិលសងស័យអវ ើទ ាំងអស់ ៃិងទស្រេង់ខបបបទខែលចាាំ 

បាច់ ក់ព័ៃធៃឹងការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។  

សវនការពិៃិត្យមលើភសត ុតាងមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០២ស្របឆ្ាំងៃឹងមែៀវសាំនៃ ៃិងៃួៃា 

ខែលគិត្ចាប់ពីនលងទី១៧ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤។55 

វាបៃសល់ៃូវការមេើលម ើញៃិងវាស់សទ ង់ៃូវនលវបិាកទាំងអស់នៃការចូលរេួាសេូហភាពមៅកន ុងែាំ

ណាក់កាលជាំៃុាំជស្រេោះមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០២ខែលៃឹងស្របស្រពឹត្តមៅ។  

 

  

                                                             
53 ែូចកការមយងខ្ងមលើ។ 
54 ស្រពោះរជអាាា  v. ៃួៃា ៃិងមែៀវសាំនលកន ុងសាំណុាំមរឿងមលែ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត្.ក/អយ ការវៃិិចឆយ័(នលងទី៧ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤) ោៃមៅ៖ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-

07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf (ចូលមៅនលងទី១៧ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
55 សូេមេើល http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1299 (ចូលមៅនលងទី១៨ ខែវចិឆ ិការ ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf
http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/1299
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៥- តួ្នទីៃិងនលប៉ាោះ ល់នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ  

ការនតល់សិទធិអាំណាចែលជ់ៃរងមស្ររោះនៃរបបខែមរស្រកហេបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងមៅកន ុងទស្រេង់នៃការចូលរេួ

មោយផាទ ល់ៃិងសកេមាភាគី ក់ព័ៃធបឋេាេួយ ‘ឥទធិពលនៃការមធវ ើការសមស្រេចចិត្ត’ (Arnstein 

១៩៦៩)56។

មៅអ.វ.ត្.កបាៃនាំយកេកៃូវការកាំណត់្របូរងខែលមផាត ត្មៅមលើត្ស្រេូវការសស្រោប់ការយល់ែឹងនៃគុ

ណធេ៌ៃិងនលប៉ាោះ ល់ទូលាំទូលាយៃិងសាំខ្ៃ់ៗ - ាេួយការមផាត ត្មៅមលើស្រសបរន មៅកន ុងនលស្របមយ

ជៃ៍ ៃិងថាេវៃ័តអវជិាោៃតាេខែលអាចមធវ ើមៅបាៃ- នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

ការរេួបញ្ច លូរបស់ជៃរងមស្ររោះាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី គឺាភាពលមមីៅកន ុងវស័ិយនៃ 

តុ្លាការស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្។ 

នលវបិាកនៃយៃតការមៃោះហាក់បីែូចាទទួលបាៃមាគជ័យតាេរយៈទឹកមៅអ.វ.ត្.កបាៃបង្គា ញៃូវ

ការបមងក ើៃសកាត ៃុពលៃិងការកស្រេិត្។57 

 

លទធនលនៃការវភិាគខ្ងមស្រកាេបាៃបមងក ើត្ទិែឋភាពែុសៗរន មៅកន ុងការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ

មៅអ.វ.ត្.ក 

ៃិងមៅមលើការស្រាវស្រាវខនអកមលើបទពិមាធៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងាេួយជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងេូលោឋ ៃ

កន ុងស្របមទសកេព ុាកន ុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ 

ពួកមគខសវងរកការបង្គា ញភសត ុតាងៃូវនលស្របមយជៃស៍ៃមត់្ាេុៃក៏ែូចាការបង្គា ញការបាំភល ឺមលើកាំហុ

សឆគងធងៃ់ធងរនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។  

៥.១- ការមលើកទឹកចិត្តជៃរងមស្ររោះកន ុងការចូលរេួ  

ាស្របលន លូកន ុងការសរមសើរៃូវតួ្នទីៃិងនលប៉ាោះ ល់នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

វាោៃារៈសាំខ្ៃ់កន ុងការយល់ពីការមលើកទឹកចិត្តមៅពីមស្រកាយការសមស្រេចចិត្តមែើេបីខសវ ងរកការចូលរ ួ

េ។ 

ការមលើកទឹកចិត្តខែលាសន លូសាំខ្ៃ់ខែលបាៃគូសបញ្ហា ក់អាំពីការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃកាំ

ណត់្មោយ Stover 

ៃិងអនកមនសងមទៀត្មៅកន ុងការមធវ ើការស្រាវស្រាវចាំមណោះែឹងរបស់ពួកមគមៅកនងឆ្ន ាំ២០១១។ 

ស្របធាៃបទមៃោះហ ុ៊ុំព័ៃធ ៖ ត្ស្រេូវការមែើេបីែឹង ត្ស្រេូវការកន ុងការមរៀបរប់មរឿង 

ៃិងត្ស្រេូវការមែើេបីអប់រំមៅកាៃ់ពិភពមលាក។ អវ ើខែលសាំខ្ៃ់មនោះ 

ការមធវ ើការស្រាវស្រាវសស្រោបរ់បាយការណម៍ៃោះបាៃអោះអាងបខៃថេៃូវលទធនលទាំងមៃោះ 

ឆល ុោះបញ្ហា ាំងពីការមធវ ើការស្រាវស្រាវមោយស្រតឹ្េស្រត្វូមោយ Stover et al. (២០១១)។មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

ែូចខែលបាៃបកស្រាយយ៉ា ងែល ី របាយការណម៍ៃោះៃឹងស្រកម កមេើលៃូវរមបៀប 

ស្របធាៃបទមលចម ើងោៃែាំមណើរការមៅេុែ ពស្រងីកការវភិាគែ៏សាំខ្ៃ់នៃ Stover et al. (២០១១)។ 

មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ 

អនកសោភ សៃ៍ជៃរងមស្ររោះៃិងស្រកេុមរលមៅស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងមៅកន ុងស្របមទសកេព ុាស្រត្វូបាៃបង្គា ញពី

ារៈសាំខ្ៃ់នៃការខសវងរកសាំណងជាំងឺចិត្ត 

ៃិងជាំរុញការនសោះនាាតិ្មៅកន ុងលកខែណឌ មលើកទឹកចិត្តជៃរងមស្ររោះកន ុងការចូលរេួ។ 

ែូមចនោះគៃល ឹោះមលើកទឹកចិត្តទ ាំងមៃោះៃឹងបមងក ើត្ការវភិាគសាំខ្ៃ់ៗែូចខ្ងមស្រកាេ៖ 

- ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌  

- ខសវងរកការពិត្ 

- មរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ា វ 

- អប់រំពិភពមលាក 

- ខសវករកសាំណងជាំងឺចិត្ត 

                                                             
56 ការបញ្ហា ក់ការមស្របៀបមធៀបោៃមរលបាំណមែើេបីបង្គា ញៃូវជៃរងមស្ររោះ’ េិៃផាទ ល់ ៃិងឥទធិពលអរបីូយមោយគុណធេ៌នៃការចូលរេូរបស់ពួកមគមៅមលើែាំមណើរការនៃការសមស្រេចចិត្ត។  

57 Jasini, R. (២០១៥) មធវ ើឱ្យតាេបរបិទរបស់ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងៃីតិ្វធីិស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្ ៃិមកខបបទខែលេិៃបាៃមបាោះពុេភ សកលវទិាល័យអុសហវ ័ត្ អុសហវ ័ត្ UK។
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- ជាំរុញឱ្យោៃការនសោះនា។ 

 

ែូចមៃោះ 

មៃោះគឺាមហតុ្នលែុសរន ខែលជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃមលើកទឹកចិត្តកន ុងការចូលរេួមៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះ

កត ីេុៃមពលអ.វ.ត្.កាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ 

ទ ាំងមៃោះស្រត្វូបាៃនាំយកេកៃូវមសចកត ីអធិបាយែូចខ្ងមស្រកាេខែលមធវ ើម ើងមោយមែើេបណត ឹងរែឋបប

មវណីមៅកន ុងសកេមភាពសោភ សៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅកន ុងស្របមទសកេព ុា។ ឧទហរណ ៍

បុគគលោន ក់បាៃៃិយយថា 

 

ែុ្ាំរស់មៅកន ុងការឈចឺាបា់មរៀងរហូត្េក។ ែុ្ាំបាៃបាត់្បង់ឪពុកោត យទាំងពីររបូ 

មហើយមៃោះគឺាមរឿងរ៉ា វផាទ លែ់ល ៃួៃិងអារេមណ៍ពិត្សស្រោប់ែុ្ាំខែលាខននកេួយមៅកន ុងែាំ

មណើរការមៃោះ។58   

                                                             
58 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ ភនាំមពញ នលងទី៣១ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។  



 

 
Victim Participation and Transitional Justice in Cambodia | 36 

មៅកន ុងបរបិទែូចរន មៃោះ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់បាៃមលើកម ើងថា៖ 

ែាំបូងម ើយ ែុ្ាំេិៃបាៃែឹងពីៃីតិ្វធីិ ឬមរលបាំណងនៃតុ្លាការមៃោះមទ។ ាអាទិ៍ 

មៅមពលខែលែុ្ាំបាៃោក់ កយបណត ឹងនមពលមនោះ ែុ្ាំស្ររៃ់ខត្ចង់បាៃយុត្ត ិធេ៌ឱ្យ

ជៃរងមស្ររោះៃិងាច់ញាតិ្របស់ែុ្ាំខែលបាៃបាត់្បង់ជីវតិ្មៅ។ មហើយរបូែុ្ាំផាទ ល់ចង់រក

មសចកត ីសង ប់ចិត្តខត្ប៉ាុមណាា ោះ។59 

ែូចខែលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីេកពីមែត្តកាំពង់ចាេ បាៃរំឭកថា៖ 

កតាត ខែលជាំរុញមលើកទឹកចិត្តឱ្យែុ្ាំបាៃោក់ កយបណត ងឹមៅ អ.វ.ត្.ក មនោះគឺ៖ ទីេួយ 

ែុ្ាំគឺាជៃរងមស្ររោះមោយផាទ ល់ ៃិងបាៃបាត់្បង់ាច់ញាតិ្ាមស្រចើៃនសេ័យមនោះ 

ែូមចនោះមហើយែុ្ាំចង់ឱ្យវាកាល យាស្របវត្ត ិាស្តសតសស្រោប់កូៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយមែើេបសីិកាមរៀៃ

សូស្រត្ពីវា។ ទីពីរ ែុ្ាំក៏ចង់ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់បងបអ ៃូ ៃិងាច់ញាតិ្របស់

ែុ្ាំនងខែរ... បនទ ប់េក ែុ្ាំសូេនតល់ៃូវភ័សត ុតាងមចាទស្របកាៃ់មៅមលើជៃាប់មចាទវទាំង

មនោះ... មែើេបឱី្យពួកមគែឹងថា ពួកមគបាៃស្របស្រពឹត្តកាំហុសឆគងេួយែ៏ធាំ។60 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោន ក់មនសងមទៀត្ ខែលបាៃចូលរេួកន ុងសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិងខែលបាៃទទួលរង

ពីការមធវ ើទរុណកេម ៃិងការបមនថ កបនថ ប បាៃមលើកម ើងែូចខ្ងមស្រកាេ៖ 

មរលបាំណង ខែលែុ្ាំបាៃោក់ កយមសន ើសុាំមធវ ើាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង 

០០១ មៃោះ គឺមែើេបខីសវ ងរកការពិត្សស្រោប់អនកខែលមៅរស់រៃោៃជីវតិ្ ៃិងអនកខែល

បាៃាល ប់មៅនសេ័យមនោះ មេើលម ើញជៃាប់មចាទារភាពមទសថា 

ពួកមគពិត្ាបាៃស្របស្រពឹត្តបទឧស្រកិែឋខេៃនមពលមនោះ ៃិងមសន ើសុាំសាំណង េិៃថាា

សាំណងនល វូចិត្ត ៃិងសាំណងសេូហភាពមនោះមទ។61 

ទសសៃៈែុសខបលករន បៃត ិចបៃត ចួ ស្រត្វូបាៃមលើកម ើងមោយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់មទៀត្ ថា៖ 

មៅមពលខែល អ.វ.ត្.ក បាៃចាប់មនតើេៃូវសវនការមៃោះ ាេួយការឈឺចាប់ខែលែុ្ាំ

ែាំស ូ ស្រទ ាំ ែុ្ាំចង់ោក់ កយបណត ឹងមែើេបីរំាយៃូវការឈឺចាបទ់ ាំងមនោះ។ ែុ្ាំក៏ចង់បាៃ

ស្របមទសេួយខែលាៃីតិ្រែឋនងខែរ។ មហតុ្ែូមចនោះមហើយ មៅមពលអនគត្   េៃុសស ទ ាំង

ឡាយៃឹងេិៃស្រត្វូបាៃកាត់្មទស មោយពុាំបាៃជាំៃុាំជស្រេោះមនោះមទ។62 

ខននកខ្ងមស្រកាេមៃោះ ៃឹងពិៃិត្យមេើលមលើចាំណុចោច់មោយខ កពីរន  ក៏ែូចាចាំណុចទក់ទងនងខែរ 

។ កន ុងអាំ ុងមពលមធវ ើការវភិាគ រល់កការមយង ក់ព័ៃធៃឹងមរឿងរ៉ា វ ៃិងការយល់ម ើញផាទ ល់ែល ៃួ

របស់ជៃរងមស្ររោះ ោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់ចាំម ោះការខសវងយល់លេអ ិត្នៃការមលើកទឹកចិត្ត ៃិង

                                                             
59 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ២ី៩ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ 

២០១៤)។ 
60 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង ០០២ កាំពង់ចាេ នលងទ៤ី ខែវចិឆកិា 

ឆ្ន ាំ ២០១៤)។ 
61 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ភន ាំមពញ នលងទ១ី៩ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
62 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ភន ាំមពញ នលងទ២ី៩ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ ២០១៤)។ 
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ាេូលមហតុ្ជាំរុញឱ្យជៃរងមស្ររោះចូលរេួកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ មៅចាំម ោះេុែអ.វ.ត្.ក។ 

៥.២ ការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ 

ការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់អនកែនទៃិងែល ៃួកង ាស្របធាៃបទែ៏សាំខ្ៃ់មោយរម ៃភាពសងសយ័ 

ខែលាមរឿងធេមតាសស្រោបប់ទសោភ សៃ៍ទាំងអស់ខែលបាៃមធវ ើម ើង។ មបើមទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ 

យុត្ត ិធេ៌ គឺា កយខែលខត្ងខត្ខស្របស្របួលាៃិចា។ 

កន ុងៃ័យមៃោះ ការរេួបញ្ច លូរន ៃូវគាំៃិត្នៃយុត្ត ិធេ៌ គឺាសញ្ហញ េួយនៃបែិទៃមែើេបីខកត្ស្រេូវភាពអ

យុត្ត ិធេ៌ម ើងវញិ ឬខកខស្របៃូវកាំហុសឆគងទាំងឡាយមនោះមទ។ កន ុងការអៃុវត្តាក់ខសតង 

មបើមយងតាេទសសៃទៃរបស់ជៃរងមស្ររោះៃិងអនកែនទមទៀត្ ពួកមគចង់ឱ្យមចញលទធនលាក់ខសតង

តាេរយៈាលស្រកេនតនទ មទស។ ក៏ប៉ាុខៃត  ាលស្រកេនតនទ មទសមៃោះ ៃឹងេិៃបាៃ “ខកខស្របកាំហុសឆគង” 

មោយកកកងមនោះមទ។ មៃោះបង្គា ញពីសញ្ហញ មនសងៗមទៀត្នៃភាពយុត្ត ិធេ៌ ខែលេិៃអាចឃ្ល ត្

ចាកឆ្ង យពីទឹកចិត្តមនសងៗខែលនាំឱ្យោៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ ទីេួយ វាត្ស្រេូវឱ្យោៃ

ការខសវងរកការពិត្ ៃិងការនសោះនា មហើយាពមិសស ទីពីរ ទក់ទងៃឹងសាំមណើនៃសាំណងទាំងឡាយ។ 

ចុងមស្រកាយមៃោះ ការជាំរុញទឹកចិត្ត មកើត្មចញពីគាំរែូ៏លអ ស្របមសើរនៃយុត្ត ិធេ៌។ សូេចង់ចាាំថា យុត្ត ិធេ៌ 

អាចស្រត្វូបាៃខសវងយលម់ៅបាៃ ទាំងពីទសសៃទៃបុគគលៃីេួយៗ ៃិងទសសៃទៃសេូហភាព 

ែូចខែលវាមលើកម ើងមោយអនកនតល់បទសោភ សៃ៍៖ 

ែុ្ាំគឺាជៃរងមស្ររោះមោយផាទ ល់ពីរបបខែមរស្រកហេ។ ការចូលរេួរបស់ែុ្ាំមៅ អ.វ.ត្.ក មៃោះ 

ោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់មោយារខត្មហតុ្នលពីរយ៉ា ង៖ ទី១ មែើេបីខសវ ងរកយុត្ត ិធេ៌

សស្រោប់របូែុ្ាំៃិងាច់ញាតិ្របស់ែុ្ាំ។ ទី២ មែើេបជួីយស្របព័ៃធមៃោះកន ុងការនតល់

ឱ្យៃូវភ័សត ុតាងមចាទស្របកាៃ់ មឆ្ព ោះមៅរកការបមងក ើត្គណមៃយយភាពមែើេបីបមស្រេើែល់

 វស័ិយយុត្ត ិធេ៌។63 

ែូចខែលបាៃបង្គា ញខ្ងមស្រកាេមៃោះ សញ្ហញ នៃភាពយតុ្ត ិធេ៌ពិត្ាមកើត្ោៃម ើងាក់ខសតងកន ុងស្រគប់

បទសោភ សៃ៍ទាំងឡាយ។ បនទ ប់េក តាេទសសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះ ពួកមគមជឿាក់ថា ការចូលរេួ

របស់ពួកមគកន ុងនេាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ពិត្ាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់កន ុងការសមស្រេចឱ្យបាៃ

ៃូវយុត្ត ិធេ៌មៅកន ុងស្របមទសកេព ុា េិៃថាមៅកស្រេិត្បុគគលៃីេួយៗ ៃិងសេូហភាពម ើយ។ 

វាគួរឱ្យកត់្សោគ លន់ងខែរកន ុងការបង្គា ញថា បទសោភ សៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ 

ហាក់ែូចាចង់មលើកម ើងថា មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី កាៃ់ខត្មផាត ត្មៅមលើការខសវងរកភាពយុត្ត ិធេ៌ 

មបើគិត្ពីគុណត្នេលនៃការ ក់ព័ៃធយ៉ា ងជិត្សន ិទធាេួយសវនការ តាេរយៈការចូលរេួរបស់ពួករត់្។ 

េួយខននកគឺ មោយារខត្ការទទួលបាៃយ៉ា ងលអ ស្របមសើរៃូវព័ត៌្ោៃ ៃិងធៃធាៃរាំស្រទទាំងឡាយ 

មៅែណៈមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូបាៃសោភ សមនោះ េិៃោៃការរាំស្រទៃិងធៃធាៃស្រគប់

ស្ររៃ់ម ើយ។ មៃោះាអវ ើៗទ ាំងអស់ខែលោៃលកខណៈពិត្ស្របាកែាងេុៃសស្រោប់សហគេៃ៍ទូមៅ 

ខែលេិៃោៃកេមវត្ថ ុាក់ខសតងមៅកន ុងសវនការ អ.វ.ត្.ក ម ើយ។ មបើមទោះបីាយ៉ា ងក៏មោយ 

វាាមរឿងពិត្ខែលថា សងគេកេព ុាមជឿាក់មលើារៈសាំខ្ៃ់ែ៏មលើសលុបចាំម ោះគាំរនូៃភាពយុត្ត ិធេ៌មៃោះ។ 

ក៏ប៉ាុខៃត  សាំណួរខែលថា មត្ើយុត្ត ិធេ៌អាចទទួលបាៃមៅខ្ងមស្រៅពីបរមិវណនៃាលសវនការមៃោះ ឬមទ 

ឧទហរណ ៍ ាាងតាេរយៈការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

អាចស្រត្វូបាៃមឆល ើយត្បមោយស្រកខ កមៅមេើលការបង្គា ញឱ្យមោយកករជយ មលើគាំរអូរបីូនៃយុត្ត ិធេ៌

                                                             
63 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៤ី ខែវចិិឆកា 

ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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កន ុងកិចាពិភាកាបនទ ប់មទៀត្។ ាចុងបញ្ា ប់ មគបាៃមលើកសាំណួរម ើងថាមត្ើការចូលរេួរបស់

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៃោះ ពិត្ាបមងក ើត្ទស្រេង់េួយស្របកបមោយស្របសិទធភាព ៃិងអត្ថ ស្របមយជៃ៍

មលើការពស្រងឹងយុត្ត ិធេ៌ខេៃមនោះមទ។ 

 វធិាៃ ២៣(១) នៃវធិាៃននទកន ុងរបស់ អ.វ.ត្.ក បាៃខចងថា មរលបាំណងនៃសកេមភាពខែលបាៃមលើក

ម ើងមោយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៃោះ ស្រត្វូចូលរេួកន ុងសវនការមៅចាំម ោះេុែតុ្លាការ ‘ស្របឆ្ាំង

ៃឹងអនកខែលទទួលែុសស្រត្វូ មោយរាំស្រទមលើការមចាទស្របកាៃ់នន’ មហើយមែើេបីអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យ

ជៃរងមស្ររោះអាច ‘ខសវ ងរកសាំណងនល វូចិត្តៃិងសាំណងសេូហភាព’ បាៃ។ មយើងស្រត្វូស្រត្ ប់មៅរក

ស្រកបែ័ណឌ គតិ្យុត្ត ិសត ីពីសាំណងៃិងារៈសាំខ្ៃ់របស់វាសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ។ កន ុងមពលមៃោះ 

ទវិកភាពនៃតូ្នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងសវនការមៅចាំម ោះេុែ អ.វ.ត្.ក គួរស្រត្វូបាៃកត់្សោគ ល់

ម ើងថា៖ ការរាំស្រទមលើការមចាទស្របកាៃ់មៃោះ ោៃការទក់ទងយ៉ា ងខ្ល ាំងមៅៃឹងៃិយេៃ័យនៃ កយ 

យុត្ត ិធេ៌ ខែលបាៃមលើកម ើងពីខ្ងមលើ។ 

 

Stover et al. មៅកន ុងការសិការបស់ពួកមគ បាៃរកម ើញថា កងវល់របស់ជៃរងមស្ររោះ 

ោៃការ ក់ព័ៃធយ៉ា ងសាំខ្ៃ់មៅៃឹងយុត្ត ិធេ៌បុគគល៖ 

សស្រោប់ភាគមស្រចើៃ... ខនអកមៅមលើត្ស្រេូវការកន ុងការនតល់សកខ ីកេមាលកខណៈបុគគល 

ៃិងមចញពីកន ុងចិត្ត ាាងខនអកមលើអារេមណ៍នៃការទទួលែុសស្រត្វូមែើេបមីធវ ើអាំមពើលអ

សស្រោប់ស្របាពលរែឋកេព ុា ឬេៃុសសាតិ្ទាំងអស់ មបើមទោះបីាេមនសមញ្ាត្នេិៃ

បាត់្បង់ទាំងស្រសងុក៏មោយ។ (Stover et al, ២០១១: ៥២០) 

កន ុងកស្រេិត្េួយ របូភាពមៃោះស្រត្វូបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងកន ុងការស្រាវស្រាវខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោប់គមស្រោងមៃោះ

កន ុងស្របមទសកេព ុា។ មហតុ្ែូមចនោះ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់ពីមែត្តនស្រពខវង 

ខែលបាៃ ុាំែល ៃួកន ុងគុកនស្រពសកន ុងអាំ ុងសេ័យខែមរស្រកហេ បាៃៃិយយអាំពីការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ 

ៃិងការយល់ែឹងរបស់រត់្ទក់ទងៃឹងតួ្នទីនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុង អ.វ.ត្.ក 

កន ុងបរបិទមៃោះមោយោៃសេតីែូចខ្ងមស្រកាេ៖ 

មៅមពលែុ្ាំបាៃោក់ កយបណត ឹងនមពលមនោះ ែុ្ាំស្ររៃ់ខត្ចង់បាៃយុត្ត ិធេ៌ឱ្យ

ជៃរងមស្ររោះៃិងាច់ញាតិ្របស់ែុ្ាំខែលបាៃបាត់្បង់ជីវតិ្មៅមហើយ។ មហើយែុ្ាំផាទ ល់

ចង់រកមសចកត ីសង ប់ចិត្តខត្ប៉ាុមណាា ោះ មោយេិៃោៃការមាកាត យមនោះមទ

មបើមទោះាេិៃបាៃោក់ កយបណត ឹងមែើេបីរកយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់ែល ៃួកងក៏មោយ។ 

យ៉ា ងក៏មោយ ការសិកាស្រាវស្រាវមៃោះបាៃបង្គា ញពីរបូភាពខែលោៃលកខណៈលេអ ិត្ាងេុៃ។ 

ការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ េិៃស្ររៃ់ខត្ាការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ ៃិងការទទួលែុសស្រត្វូសស្រោប់ការឈឺចាប់

ផាទ ល់ែល ៃួប៉ាុមណាា ោះមទ ក៏ប៉ាុខៃតសស្រោប់ស្របាជៃកេព ុាទូមៅនងខែរ។ សស្រោប់ពួកមគ រយៈមពល ៣៥ 

ឆ្ន ាំបនទ ប់ពកីារភ័យខ្ល ចនៃរបបខែមរស្រកហេ ការនសោះនាៃិងមរលបាំណងរេួមនសងមទៀត្ោៃលកខណៈ

ចាាំបាច់សស្រោប់មធវ ើែាំមណើរមៅខ្ងេុែ។ 

ទវិកភាពមៃោះ 

ោៃភាពចាសល់ាសម់ៅកន ុងកិចាសោភ សៃ៍មនសងៗមទៀត្ខែលបាៃមធវ ើម ើងាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវ

ណី។ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោន ក់ខែលបាៃទទួលរងការជមេលៀសមោយបងខាំ ៃិងអាំមពើមឃ្រមៅ 

មហើយខែលស្រត្វូបាៃនតល់ឱ្កាសឱ្យនតល់សកខ ីកេមមៅចាំម ោះេុែតុ្លាការបាៃសងកត់្ធងៃ់

មលើការមបតាា ចិត្តរបស់រត់្ មែើេបីមធវ ើឱ្យចារ ើខែលបាៃស្របស្រពឹត្តអាំមពើមឃ្រមៅកន ុងរបបខែមរស្រកហេ
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ទទួលែុសស្រត្វូចាំម ោះស្រពឹត្ត ិការណ៍ខែលបាៃមកើត្មលើែល ៃួរត់្ៃិងស្របាជៃកេព ុាទាំងេូល៖ 

ការបមងក ើត្ អ.វ.ត្.ក មៃោះម ើង បាៃនតល់ឱ្យែុ្ាំៃូវកត ីសងឃឹេាមស្រចើៃ។  មៅមពលខែល 

អាែហុក បាៃេកែល់ស្រសកុរបស់ែុ្ាំ មែើេបីខសវ ងជៃរងមស្ររោះខែលចង់ោក់បណត ឹង

កន ុងសាំណុាំមរឿង ០០២ ែុ្ាំបាៃគិត្ថា មៃោះគឺាឱ្កាសេួយែ៏លអ ស្របមសើរសស្រោប់ែុ្ាំ

មែើេបឱី្យអនកទាំងអស់រន បាៃែឹងឮពីមរឿងរ៉ា វរបស់ែុ្ាំ ៃិងខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ខែរ។ 

ែូមចនោះមហើយ ែុ្ាំបាៃចូលរេួកន ុងសវនការមៃោះមែើេបីមធវ ើឱ្យចារ ើទទួលែុសស្រត្វូចាំម ោះ

អវ ើខែលពួកមគបាៃស្របស្រពឹត្តេកមលើែុ្ាំ មហើយែុ្ាំៃិងស្រកេុស្រគួារ ចង់បាៃយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់

ែល ៃួកងៃិងស្របាជៃកេព ុា។ ែុ្ាំគិត្ថា វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់សស្រោប់ែុ្ាំ

កន ុងការជួយតុ្លាការមែើេបីខសវ ងមទសកាំហុសរបស់ជៃាប់មចាទមៃោះ។64 

េតិ្មយបល់ស្រសមែៀងរន  ស្រត្វូបាៃមលើកម ើងមោយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីខ ងមទៀត្ 

ខែលបាៃោៃស្របាសៃ៍ថា៖ 

ែុ្ាំសូេស្របាប់អនកទាំងអសរ់ន ថា ែុ្ាំចង់ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់របូែុ្ាំ ៃិងជៃរងមស្ររោះ

ទាំងអស់មៅកន ុងស្របមទស។ មហើយែុ្ាំចង់ឱ្យាលាកត ីមៃោះជួយែុ្ាំកន ុងការខសវងយុត្ត ិធេ៌។ 

ែុ្ាំមជឿាក់ថា ាលាកត ីមៃោះ ៃឹងអាចជួយខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ែលរ់បូែុ្ាំ។ 

មៅមពលខែលាលាកតមីៃោះ អាចខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ជូៃជៃរងមស្ររោះបាៃ 

ែុ្ាំពិត្ាសបាយចិត្តខ្ល ាំងណាស់ពីមស្រ ោះវាជួយែុ្ាំ ៃិងជៃរងមស្ររោះមនសងមទៀត្

ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ ៃិងមធវ ើឱ្យកូៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយបាៃែឹងពីវា កន ុងមរលបាំណង

បមញ្ា ៀសអាំមពើមឃ្រមៅែូចមៃោះ នមពលមស្រកាយមទៀត្។65 

វាោៃលកខណៈចាសល់ាសព់ីខ្ងមលើខែលថា ការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ោៃទាំនក់ទាំៃងមៅៃឹង

ការមលើកទឹកចិត្តពីខ្ងកន ុងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីឱ្យចូលរេួកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ។ វាក៏ាប់

 ក់ព័ៃធៃឹងសៃិទៃភាពសាំខ្ៃ់ៗមនសងមទៀត្ចាំម ោះការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុង អ.វ.ត្.ក 

នងខែរ ែូចា ការខសវងរកការពិត្ ការស្របាប់កូៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយពមីសចកត ីរៃធត់្នៃរបបខែមរស្រកហេ 

ៃិងការទទួលបាៃសាំណងនល វូចិត្តៃិងសាំណងសេូហភាព។ សស្រោប់មហតុ្នលមៃោះ សវនការឧស្រកិែឋកេម 

‘ាេញ្ញ ’ ខែលអាចសមស្រេចបាៃៃូវវត្ថ ុបាំណង ៃិងការមលើកទឹកចិត្តខែលបណាត លឱ្យោៃ 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខត្កន ុងលកខណៈលយចុោះ ស្របសិៃមបើទ ាំងអស់ មហើយខែលមផាត ត្

យ៉ា ងសាំខ្ៃ់មលើការទទួលែុសស្រត្វូ ៃឹងេិៃោៃភាពស្រគប់ស្ររៃ់មែើេបីនាំេកៃូវយុត្ត ិធេ៌មនោះមទ 

ខែលសថ ិត្កន ុងកស្រេិត្ទបបាំនុត្េួយ មៅែណៈមពលខែល កយមៃោះស្រត្វូបាៃស្រជួលស្រាបកន ុងបុគគល

ៃីេួយៗ ខែលនទ យុពីការយល់ែឹងរេួមនសងមទៀត្។ លទធនលស្រាវស្រាវមនោះស្រត្វូបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងម ើង

កន ុងការសិកាេួយខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយ Pham et al., តាេរយៈមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

ខែលនតល់បទសោភ សៃ៍ មផាត ត្មលើាលស្រកេនតនទ មទសខែលាលទធនលវជិាោៃនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី

ខែលខត្ងខត្បាៃមលើកម ើង។ លទធនលសាំខ្ៃ់ៗមនសងមទៀត្រេួោៃ៖ ការរេួចាំ ខណកែល់សវនការ

មៅមលើការបមងក ើត្កាំណត់្ស្រតាស្របវត្ត ិាស្តសត  ឱ្កាសសស្រោប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងការពណ៌នពី

មរឿងរ៉ា វរបស់ែល ៃួ ៃិងការអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យជៃាប់មចាទអាចស្របាប់ពីែាំមណើរមរឿងផាទ ល់ៃូវអវ ើខែលបាៃមកើត្

                                                             
64 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៤ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ ការ

សងកត់្បញ្ហា ក់ស្រត្វូបាៃបខៃថេ។ 
65 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទី៣ ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ ការ

សងកត់្បញ្ហា ក់ស្រត្វូបាៃបខៃថេ។ 
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មចញពីទសសៃៈរបស់មគ ទទួលាគ ល់ៃិងមធវ ើការសូេមទសសស្រោប់អវ ើខែលរត់្បាៃស្របស្រពឹត្ត (Pham et al, 

២០១១: ២៨០)។ 

៥.២.១ ស្របតិ្កេមមៅមលើាលស្រកេ 

 

ការសមស្រេចបាៃយុត្ត ិធេ៌ជូៃជៃរងមស្ររោះ អាចស្រត្វូបាៃវាស់ខវងមោយកការមយងមលើាលស្រកេ

ខែលបាៃមចញមោយ អ.វ.ត្.ក។ ែូចខែលៃឹងមកាោះមៅម ើងវញិ អងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការកាំពូល

មលើបណត ឹងឧទធរណ៍បាៃនតនទ មទស ឌ្ុច ឱ្យាប់ពៃធនររអស់េួយជីវតិ្ ខែលែុសពីមសចកត ីសមស្រេច 

របស់ាលាែាំបូងកន ុងសាំណុាំមរឿង ០០១ ខែលបាៃនតនទ មទសឌ្ុចឱ្យាប់ពៃធនរររយៈមពល៣៥ ឆ្ន ាំ។66 

កន ុងករណីសាំណុាំមរឿង ០០២ តុ្លាការបាៃនតនទ មទសបុគគលពីររបូមនសងមទៀត្ ខែលបាៃ

ាប់មចាទពីឧស្រកិែឋកេម ស្របឆ្ាំងៃឹងេៃុសសាតិ្ ខែលបាៃមធវ ើម ើងកន ុងអាំ ុងមពលរបបខែមរស្រកហេ

ឱ្យាប់ពៃធនររអស់េួយជីវតិ្ ខែលាមទសបបញ្ញត្ត ិកស្រេិត្ធងៃ់បាំនុត្ែូចបាៃខចងកន ុងចាប់របស់ 

អ.វ.ត្.ក។67 

កន ុងៃ័យលកខែណឌ ទូមៅ ការស្រាវស្រាវបាៃបង្គា ញឱ្យម ើញថា ជៃរងមស្ររោះោៃការស្រពេមស្រពៀង

ទាំងស្រសងុចាំម ោះការនតនទ មទសអស់េួយជីវតិ្ខែលបាៃអៃុវត្តមលើពិរុទធជៃទាំងមនោះ។ ក៏ប៉ាុខៃត  

ការស្រពួយបារេភ ៃិងកងវោះខ្ត្នៃការយល់ែឹងមៅខត្ោៃ  ក់ព័ៃធមៅៃឹងសិទធិបណត ឹងឧទធរណ៍។ ែូមចនោះ 

 ក់ព័ៃធៃឹងាលស្រកេមៃោះខែលនតល់ឱ្យកន ុងករណីសាំណុាំមរឿង ០០២ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

ខែលបាៃមរៀបរប់ការឈឺចុកចាប់របស់ែល ៃួកន ុងសេ័យខែមរស្រកហេ ស្របែូចមៅៃឹង 

‘អវ ើខែលេិៃអាចវាស់សទ ង់បាៃ’ ៃិងស្រត្វូបាៃជមេលៀសមចញពីរជធាៃី បាៃមលើកម ើងថា៖ 

ែុ្ាំពិត្ាសបាយចិត្តាេួយាលស្រកេមៃោះណាស់។ ស្របសិៃមបើពួកមគស្រត្វូបាៃ

នតនទ មទសខត្េួយ ឬពីរឆ្ន ាំកន ុងពៃធនររ ពួកមគមៅខត្អាចរស់មៅមោយោៃ

មសរ ើភាព បនទ ប់ពីមពលមវលាោក់មទសមៃោះបាៃកៃលងនុត្មៅ។ ក៏ប៉ាុខៃត មយើងពិត្ា

មពញចិត្តចាំម ោះការនតនទ មទសោក់ពៃធនររអស់េួយជីវតិ្មៃោះណាស់។ ក៏ប៉ាុខៃត  

មរឿងរ៉ា វខត្េួយខែលែុ្ាំេិៃមពញចិត្តមនោះ គឺថាពួកមគកាំពុងខត្ោក់បណត ឹងជាំទស់មៅ

ៃឹងាលស្រកេមៃោះ មហើយមេធាវ ើរបស់ពួកមគបាៃបត ឹងឧទធរណ៍ ៃិងកាំពុងខត្រង់ចាាំ

មសចកត ីសមស្រេចកត ីពីអងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការ[កាំពូល]។68 

កងវល់ ខែល ក់ព័ៃធៃឹងរយៈមពលនៃៃីតិ្វធីិមៃោះ ាពិមសសស្រសបមៅតាេសិទធិនៃបត ឹងឧទធរណ៍ 

មៅខត្សថ ិត្កន ុងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណភីាគមស្រចើៃ ខែលបាៃនតល់បទសោភ សៃ៍ ែូចខែលបាៃបង្គា ញ

មោយេតិ្មយបលខ់្ងមស្រកាេ មោយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលាជងរងមស្ររោះមៅរសរ់ៃោៃជីវតិ្

ោន ក់ពីេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំង ស-២១ ៃិងខែលបាៃចូលរេួកន ុងករណីទ ាំងពីរថា៖ 

                                                             
66 សាំណុាំមរឿង កាាំង មហកកអា វ (សាំណុាំមរឿង ០០១), ការវៃិិចឆ ័យកាត់្មទសរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះតុ្លាការកាំពូល នលងទី០៣ ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ២០១២។ 

អាចរកបាៃមៅ៖ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf (បាៃចូលមៅកាៃ់ នលងទ៨ី 

ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
67 សាំណុាំមរឿង ០០២/០១ ការសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះសវនការ នលងទី០៧ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ មសចកត ីវៃិិចឆ ័យ។ អាចរកបាៃមៅ៖ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-

07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf 

(បាៃចូលមៅកាៃ់ នលងទ៩ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ ២០១៥)។ 
68 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤) ការ

សងកត់្បញ្ហា ក់ស្រត្វូបាៃបខៃថេ។ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Case%20001AppealJudgementEn.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf
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ការស្រពួយបារេភរបស់ែុ្ាំ គឺថាជៃាប់មចាទអាចាល ប់មៅបាៃ េុៃមពលការកាត់្កត ីរបស់

[ាលាឧទធរណ]៍។ ស្របសិៃមបើែូមចនោះ វាៃឹងេិៃយុត្ត ិធេ៌មទសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ 

ក៏ែូចាពិភពមលាកទាំងេូល... ែូមចនោះមហើយ មយើងបាៃពាយេជាំរុញសវនការមៃោះ

ឱ្យែាំមណើរការបាៃកាៃ់ខត្មលឿៃតាេខែលអាចមធវ ើមៅបាៃ។ ក៏ប៉ាុខៃត  ឥ ូវមៃោះ 

ែុ្ាំបាៃឮថា ជៃាប់មចាទៃឹងបត ឹងជាំទស់កន ុងសាំណុាំមរឿង០០២... មហើយវាស្រត្វូការ

មពលមវលាបខៃថេមទៀត្។69 

ទីេួយ ការស្រពួយបារេភសាំខ្ៃ់ៗរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី គឺ ក់ព័ៃធថា ពិរុទធជៃខែលបាៃ

កាត់្មទសពីបទឧស្រកិែឋកេម ស្របឆ្ាំងៃឹងេៃុសសាតិ្ េិៃបាៃម ើញពៃល ឺនលងមទៀត្មទ មហើយទី២ គឺថា 

ោៃកស្រេិត្នៃអវាៃ ក់ព័ៃធៃឹងាលស្រកេមៃោះ។ ទ ាំងមៃោះក៏ស្រត្វូបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងកន ុងេតិ្មយបល់

ខ្ងមស្រកាេខែលបាៃនតល់មោយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណែូីចរន  

មោយោៃទាំនក់ទាំៃងមៅៃឹងាលស្រកេាលាែាំបូងកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១៖ 

មៅស្រកេ បាៃនតនទ មទស ឌ្ុច ឱ្យាប់ពៃធនរររយៈមពល ៣៥ឆ្ន ាំ។ មយើង 

កន ុងនេាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីចាំៃួៃ ៩៣ របូ េិៃបាៃមពញចិត្តៃឹងមសចកត ីសមស្រេច

មៃោះមទ មហើយមយើងបាៃបត ឹងជាំទស់មៅតុ្លាការកាំពូល... មហតុ្ែូមចនោះ ឌ្ុចស្រត្វូបាៃ

នតនទ មទសឱ្យាប់ពៃធនររអស់េួយជីវតិ្ មហើយមៃោះគឺាយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់របូែុ្ាំ 

ៃិងជៃរងមស្ររោះមនសងមទៀត្។70 

វាបាៃមលចម ើងពីមរឿងរ៉ា វកាលពីេុៃខែលថា មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមជឿាក់មលើារៈសាំខ្ៃ់

គួរឱ្យកត់្សោគ ល់មៅៃឹងលទធនលនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត  ី ាពិមសសទក់ទងៃឹងាលស្រកេៃិងការនតនទ

មទស។ មលើសពមីៃោះមៅមទៀត្ វាបាៃចងអ ុលឱ្យម ើញថា មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីង្គា ញពីការស្រពួយបារេភ

យ៉ា ងខ្ល ាំង ក់ព័ៃធៃឹងលទធនលមៃោះ ាងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ មោយារខត្

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីបាៃែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមស្រចើៃកន ុងសវនការមៅ អ.វ.ត្.ក។  

៥.៣ ការខសវងរកការពិត្ 

ែូច Stover ៃិងអនកមនសងមទៀត្ខែលបាៃមធវ ើការស្រាវស្រាវមៅែល់ទីកខៃលងាេួយជៃរងមស្ររោះ

ពីមពលេុៃ បនទ ប់ពកីារជាំៃុាំជស្រេោះកត ីកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ បាៃេកែល់ទីបញ្ា ប់ 

ៃឹងមលើកអាំណោះអាំណាងែូចខ្ងមស្រកាេ៖ 

ត្ស្រេូវការាក់ខសតងមៃោះ 

សស្រោប់ព័ត៌្ោៃលេអ ិត្សត ីពីមាគវាសនរបស់េៃុសសាទីស្រសឡាញ ់ -

មបើមទោះបីាោៃការឈចឺាប់ក៏មោយ- បងកឱ្យោៃនលប៉ាោះ ល់ែល់ស្រគួារ

នៃជៃរងមស្ររោះមៅជុាំវញិពិភពមលាក មោយេិៃគិត្ពីបរបិទវបបធេ៌ 

ឬៃមយបាយម ើយ។ (Stover et al, ២០១១: ៥១៩) 

េិៃោៃការបែិមសធមលើមសចកត ីស្របាថាន របស់ជៃរងមស្ររោះ 

មែើេបីចូលរេួមោយផាទ ល់កន ុងសវនការជៃុាំជស្រេោះកត ីតាេរយៈការសួរសាំណួរមៅមលើជៃាប់មចាទ 

                                                             
69 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ពីីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង ០០២ 

ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេម ស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសលង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤) ការសងកត់្បញ្ហា ក់ស្រត្វូបាៃបខៃថេ។ 
70 ែូចខ្ងមលើ។ 
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ៃិងាកសី មហើយមៃោះគឺ ក់ព័ៃធមៅៃឹង

មសចកត ីស្របាថាន កន ុងចិត្តរបស់ពួករត់្មែើេបសី្របឈេេុែៃឹងជៃាប់មចាទ។ មៃោះបាៃកាំណត់្ការចូលរេួ

របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណពីីទស្រេង់មនសងៗនៃការចូលរេួកន ុង TJ ែូចាការចូលរេួមោយស្របមយល 

ការកត់្សោគ ល់។ល។ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី អាចចូលរេួយ៉ា ងសកេមកន ុងសវនការមៃោះបាៃ

មោយមធវ ើការសួរសាំណួរៃិងទក់ទងាេួយអយយការ។ វាៃឹងេិៃអាចមកើត្ម ើងបាៃមទមបើ ក់ព័ៃធ

ៃឹងទស្រេង់មនសងមទៀត្នៃការចូលរេួខែលោៃភាពអសកេមតាេការាក់ខសតង។ តាេការពិត្មៅ 

សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃ ខែលបាៃចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី

មលើឌ្ុច ការស្របឈេេុែាេួយ ឌ្ុច ៃិងការោៃឱ្កាសមចាទាសាំណួរ ក់ព័ៃធៃឹងមាគវាសន

ៃីេួយៗរបស់េៃុសសៃិងេិត្តភកត ិាទីស្រសឡាញ់ខែលបាៃបមងក ើត្ាមពលមវលាសាំខ្ៃ់សស្រោប់ស្រាវស្រាវ

ខសវងរកការពិត្។ មៃោះគឺាការសៃន ិោឋ ៃរបស់ Stover et al., ខែលបាៃមលើកម ើងខ្ងមលើ។ មហតុ្ែូមចនោះ 

មគបាៃរកម ើញថា ការជួបាេួយឌ្ុច អាំ ុងមពលសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ៖ 

...បង្គា ញពីមពលមវលាែ៏សាំខ្ៃ់កន ុងការខសវងរកការពិត្សត ីពីមាគវាសននៃេៃុសសាទី

ស្រសឡាញ់។ មៅមពលឆល ុោះបញ្ហា ាំងមលើែាំមណើរការរេួមៃោះ វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់

កន ុងការទទួលាគ ល់ថា ោៃការរ ើកចមស្រេើៃេួយចាំៃួៃមកើត្មចញពីការចូលរេួរបស់

ជៃរងមស្ររោះ។ ែូចខែលបាៃែកស្រសង់មៅកន ុងការសទ ង់េតិ្ខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយ 

Stover ៃិងអនកែនទមទៀត្ បនទ ប់ពីបញ្ា ប់ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី ឌ្ុច ការចូលរេួរបស់

ជៃរងមស្ររោះកន ុងនេាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ អ.វ.ត្.ក ស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកថា

ការោៃត្នេលបាំនុត្ ៃិងោៃការខស្របស្របួលេួយចាំៃួៃ ខែលសងកត់្ធងៃ់មលើការមលើកទឹក

ចិត្តកន ុងការនតល់ភ័សត ុតាងត្ាំណាងឱ្យសោជិកស្រគួារខែលបាត់្បង់ជីវតិ្។ (Stover et al, 

៥៣៦) 

សស្រេង់ខ្ងមលើមៃោះ គូសបញ្ហា ក់ពីចាំណុចខែល ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះអាចាត្នេលខស្របស្របួល 

កន ុងលកខណៈទបបាំនុត្សស្រោប់ការចូលរេួេួយចាំៃួៃមនោះ។ ទសសៃៈទក់ទងៃឹងយុត្ត ិធេ៌ខស្របស្របួល 

ោៃត្ស្រេូវការសស្រោប់ការផាល ស់បត រូរចនសេព័ៃធៃិងតាេាថ ប័ៃ យុត្ត ិធេ៌សងគេមសែឋកិចាៃិង

ៃមយបាយ មហើយាប់ ក់ព័ៃធៃឹងការទទួលាគ ល់ៃិងមោោះស្រាយត្ស្រេូវការៃិងការរំពឹងទុកយ៉ា ង

មស្រចើៃនៃស្របាជៃកន ុងស្រសកុ។ ការផាល ស់បត រូកន ុងៃ័យមៃោះ ស្រត្វូមស្របើស្របាស់វធីិាស្តសតកន ុងស្រសកុមៅមលើ

យុត្ត ិធេ៌ខែលរេួរស់ាេួយទិែឋភាពពិភពមលាកៃិងការអៃុវត្តសាំខ្ៃ់ៗ មលើយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល។ 

ក៏ប៉ាុខៃតកស្រេិត្ខែលការផាល ស់បត រូមកើត្ម ើងមលើកស្រេិត្ធាំៃិងសងគេ ាាងស្ររៃ់ខត្មលើកស្រេិត្នៃបុគគល

ៃីេួយៗខែលបាៃកាំណត់្ទុកមោយ Stover ស្រត្វូការការសមងកត្មលើនលប៉ាោះ ល់នៃការចូលរេួរបស់

ជៃរងមស្ររោះកន ុងរយៈមពលែយូ៏រេួយ។ 

អវ ើខែលការស្រាវស្រាវលមីៗមៃោះបាៃរកម ើញមនោះគឺថា បនទ ប់ពីសាំណុាំមរឿង ០០២ លទធនលស្រាវស្រាវរបស ់

Stover et al. មៅោៃភាពពិត្ស្របាកែមៅនលងមៃោះ៖ ការត្ទល់មោយផាទ ល់របស់ជៃាប់មចាទ

គឺាកតាត ជាំរុញេួយនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុង អ.វ.ត្.ក។ មៃោះស្រត្វូបាៃបញ្ហា ក់ម ើង

កន ុងរយៈមពលេិៃចាស់លាស់ ាងកន ុងបទសោភ សៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ខែលបាៃមលើកម ើងមោយមពញមលញថា៖ 

ែុ្ាំបាៃាកសួរពួកមគថា មៅមពលខែលអនកាស្របេុែរែឋនៃរបបកេព ុាស្របធិមត្យយ 

មត្ើអនកធាល ប់គិត្ពីមរលបាំណងនៃការបមងក ើត្របបកេព ុាស្របាធិមត្យយខែរឬមទ? មហើយ

អវ ើមៅានលស្របមយជៃ៍នៃកាប់សោល ប់ស្របាជៃកេព ុា? មត្ើៃរណាមគាអនកទទួល
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បៃទ ុកមលើបញ្ហា មៃោះ? មត្ើៃរណាមគខែលសថ ិត្មៅពីមស្រកាយនៃការកាប់សោល ប់ស្របាជៃ

មៃោះ? ទ ាំងមៃោះាសាំណួរទីេួយរបស់ែុ្ាំ។ សាំណួរទីពីរគឺ កន ុងអាំ ុងមពលជមេលៀស

ស្របាជៃមចញពីទីស្រកងុភន ាំមពញ មហតុ្អវ ើបាៃាអនកចាប់ែល ៃួៃិងសោល ប់សិសសៃិសិសត្ 

បញ្ញ វៃត  ៃិងេស្តៃត ីរជការរបបាធារណរែឋខែម រ? មត្ើវាាមរលៃមយបាយនៃ

របបកេព ុាស្របាធិមត្យយ ឬវាាមរលៃមយបាយរបស់ស្របមទសេហាអាំណាចមនសង

មទៀត្ខែរឬមទ? សាំណួរទីបីគឺថា បនទ ប់ពីជមេលៀសស្របាជៃមចញពីទីស្រកងុភន ាំមពញ

មៅនលងទី១៧ ខែមេា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ មហតុ្អវ ើបាៃាអនកសោល ប់អនកស្រត្វូជមេលៀសទាំងមនោះ? 

មហតុ្អវ ើខែលបាៃអនកមធវ ើែូមចនោះខែរសូេបីខត្កុោរនងខែរ?... សាំណួរទីបួៃគឺ 

មត្ើអនកធាល ប់គិត្ពីមស្រពងវាសនរបស់ស្របមទសកេព ុាខែរឬមទ មៅមពលខែលអនកបមងក ើត្

េមនគេវាិា កុេម ុយៃីសត ែ៏នស្រពននសមៃោះ ៃិងបងកភាពមស្ររោះថាន ក់ែល់ស្របាជៃ

មស្រកាេការែឹកនាំរបស់ែល ៃួ? សាំណួរទីស្របាាំ កន ុងនេអនកាបញ្ញ វៃតេួយរបូខែលបាៃ

សិកាពីបរមទស មហតុ្អវ ើបាៃាអនកបមងក ើត្ទសសៃៈ ប់ឆក តួ្មៃោះមែើេបីសោល ប់ស្របាជៃ

របស់ែល ៃួ? មោយារខត្េៃុសសស្រត្វូការសិទធិរបស់ែល ៃួមែើេបីរស់មៅកន ុងសងគេេួយ

ស្របកបមោយមសចកត ីនលលលន រូ... មហតុ្អវ ើបាៃអនកសោល ប់ស្របាជៃទាំងមនោះ? 

ែូមចនោះែុ្ាំចង់ឱ្យពួកមគបង្គា ញពី [ចមេល ើយទាំងមនោះ]។ មៃោះគឺាសាំណួរទ ាំងស្របាាំខែល

ែុ្ាំបាៃសួរ ៃួៃ ា ៃិងមែៀវ សាំនៃ។71 

សាំណួរទ ាំងស្របាាំមៃោះស្រត្វូបាៃមចាទសួរមៅជៃាប់មចាទពីររបូ មហើយចុងបញ្ា ប់ាពិរុទធជៃកន ុងសាំណុាំមរឿង

០០២។ អ.វ.ត្.ក បាៃនតល់មវទិកាេួយសស្រោប់មធវ ើការាកសួរសាំណួរទ ាំងមនោះ។ មបើមទោះបីា

យ៉ា ងណាក៏មោយ កស្រេិត្នៃការចង់ការពិត្របស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃបាំមពញម ើងតាេធេមតា 

អាស្រស័យមៅមលើកស្រេិត្នៃព័ត៌្ោៃខែលបាៃបង្គា ញមោយជៃាប់មចាទ។ មហតុ្ែូមចនោះមហើយ មៅ 

ែណៈមពលមែើេណត ឹងរែឋបបមវណីែូចរន ខែលបាៃនតល់បទសោភ សៃ៍សស្រោប់ការស្រាវាវ 

បាៃបៃតកន ុងរយៈមពលកាំណត់្េួយថា៖ 

ក៏ប៉ាុខៃតចាំណុចែ៏សាំខ្ៃ់បាំនតុ្ខែលមធវ ើឱ្យែុ្ាំេិៃមពញចិត្តមនោះគឺថា 

ពួកមគេិៃបាៃមឆល ើយសាំណួរទ ាំងស្របាាំខែលបាៃមចាទសួរឱ្យបាៃសុីជមស្រៅមនោះមទ។ 

មៃោះោៃៃ័យថា ពួកមគមៅខត្លាក់បាាំងៃូវព័ត៌្ោៃេួយចាំៃួៃ... តាេគាំៃិត្របស់ែុ្ាំ 

អវ ើខែលែុ្ាំចង់បាៃ គឺចង់ឱ្យពួកមគមបើកចាំហព័ត៌្ោៃទាំងមនោះ ៃិងទទួលាគ ល់ថា 

េៃុសសាតិ្ស្រត្វូោៃមសចកត ីនលលលន រូ មហើយស្រត្វូយកចិត្តទុកោក់ស្របកបមោយសីលធេ៌ 

មហើយស្រត្វូារភាពថា ទមងវ ើខែលពួកមគបាៃមធវ ើមៅមលើស្របាជៃកេព ុា 

េិៃអាចទទួលយកបាៃមនោះមទ។ ាពមិសសសស្រោប់ែុ្ាំ ៃិងឪពុកោត យរបស់ែុ្ាំ 

មៃោះាមាកនែកេមក៏អាស្រកក់បាំនុត្។ ែុ្ាំមៅខត្ោៃាល កាន េនៃវបិបែិារ ើ 

មហើយែុ្ាំេិៃសបាយចិត្តមនោះមទ ពីមស្រ ោះឪពុកោត យរបស់ែុ្ាំស្រត្វូបាៃសោល ប់នមពលមនោះ 

មហើយទិែឋភាពយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់

ឪពុកោត យរបស់ែុ្ាំហាក់ែូចាោៃភាពងងឹត្មៅម ើយ។72 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីេួយមទៀត្ ខែលស្រត្វូបាៃសោភ សៃ៍មៅរជធាៃីភន ាំមពញោៃសុែឋ ិៃិយេខ្ល ាំង

សត ីពីនលស្របមយជៃ៍នៃកិចាការខសវងរកការពិត្នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ មៅចាំម ោះេុែ អ.វ.ត្.ក 

                                                             
71 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង០០២ មសៀេរប នលងទី២៤ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

ការសងកត់្បញ្ហា ក់ស្រត្វូបាៃបខៃថេ។ អនកនតល់បទសោភ សៃ៍ាបញ្ញ វៃតអាំ ុងរបបខែម រស្រកហេ។ 
72 ែូចខ្ងមលើ។ 
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ខែលមលើកម ើងថា៖ 

ែុ្ាំបាៃខសវងយល់ាមស្រចើៃពសីវនការមៃោះ។ វាបង្គា ញឱ្យែុ្ាំម ើញយ៉ា ងចាស់ពី

េមនគេវទិាបែិវត្តៃ៍ ខែលមយើងេិៃធាល ប់បាៃែឹងកាលពីេុៃេក។ ឥ ូវមៃោះ 

វាបាៃមធវ ើឱ្យមយើង ាជៃរងមស្ររោះ ែឹងពីមរលៃមយបាយមមម ងងឹត្ ៃិងសកេមភាព

មឃ្រមៅរបស់អនកខែលទទួលែុសស្រត្វូកន ុងរបបកេព ុាស្របាធិមត្យយ។ មយើងេិៃខែល

ែឹងពីបញ្ហា មៃោះមនោះមទ ក៏ប៉ាុខៃតឥ ូវមៃោះ មយើងបាៃែឹងវាមហើយពីអ.វ.ត្.ក។ ែុ្ាំសូេខលលង

អាំណរគុណចាំម ោះ អ.វ.ត្.ក ខែលជួយែុ្ាំឱ្យបាៃម ើញពីសកេមភាពទាំងមនោះមៅ

កន ុងរបបកេព ុាស្របាធិមត្យយ។73 

ស្រសមែៀងរន មៃោះខែរ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីេកពីមែត្តកាំពង់ចាេបាៃស្រចាៃមចាលតាេខបប

 វជិាោៃមៅមលើយៃតការខសវងរកការពិត្ 

ខែលបាៃនតល់ម ើងតាេរយៈការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក 

ខែលគូសបញ្ហា ក់ពីព័ត៌្ោៃមៅោៃកស្រេិត្ខ្ល ាំងខែលោៃ កន ុងអាំ ុងរបបខែមរស្រកហេ ៃិងឆ្ន ាំបនទ ប់ 

រហូត្ែល់នលងមៃោះ៖ 

 ក់ព័ៃធៃឹងការពិត្មៃោះខែរ េុៃមពលខែលមយើងោៃ DC-CAM74 ខែលាទីកខៃលង

មយើងអាចសិកាខសវងយលព់ីការពិត្បាៃ។ ក៏ប៉ាុខៃត  ចាប់តាាំងពីការបមងក ើត្វាេក 

ទាំងតុ្លាការ ក៏ែូចា មៅស្រកេមសុើបអមងកត្បាៃពាយេខសវងរកការពិត្នងខែរ។ 

មៅមពលមនោះ មយើងេិៃបាៃែឹងពីអវ ើខែលមែៀវ សាំនៃ មអៀង ារ ើ ៃិងមអៀងធីរទិធ 

បាៃមធវ ើមនោះម ើយ ក៏ប៉ាខុៃតបនទ ប់េក ែុ្ាំបាៃខសវងយល់ពីបញ្ហា ទាំងមនោះតាេរយៈ

តុ្លាការមៃោះ៖ មេែឹកនាំទាំងមនោះសុទធខត្ទទួលបាៃការអប់រំែពស់ ក៏ប៉ាុខៃត មហតុ្អវ ើបាៃ

ាពួកមគស្របស្រពឹត្តអាំមពើែម៏ឃ្រមៅកន ុងការែឹកនាំស្របមទសខបបមៃោះមៅវញិ? 

ការខសវងយលឱ់្យកាៃ់ខត្ចាស់បខៃថេមទៀត្ពីកោល ាំងនៃអាំណាច េូលោឋ ៃរាំស្រទេមនគេវាិា  ៃិង

រចនសេព័ៃធៃមយបាយរបស់ខែមរស្រកហេ ស្រត្វូបាៃនតល់ឱ្យតាេរយៈការរេួបញ្ច លូរន ៃូវេមធាបាយ

 ក់ព័ៃធពីរយ៉ា ង៖ ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងែាំមណើរការសវនការ ែូចាទាំនក់ទាំៃងរន មៅវញិ

មៅេកាេួយមេធាវ ើ មហើយៃិងព័ត៌្ោៃខែលបាៃទទួលពី VSS អាែហុកៃិង NGO។ 

មៃោះាស្របធាៃបទធេមតាកន ុងចាំមណាេអនកនតល់បទសោភ សៃ៍ ខែលបាៃបង្គា ញម ើងមោយ

ឧទហរណ៍ខែលការចាប់អារេមណ៍ស្រត្វូបាៃមផាត ត្មៅមលើកស្រេិត្នៃការឈឺចុកចាបក់ន ុងរបបមៃោះ៖ 

ាលទធនលនៃតុ្លាការមៃោះ ែុ្ាំបាៃខសវងយល់កាៃ់ខត្ចាស់។ ោៃអាំមពើមឃ្រមៅេួយ

ចាំៃួៃខែល ែុ្ាំបាៃខសវងយល់ពីសវនការកាត់្កត ីមៃោះ។ កាលពីេុៃ ែុ្ាំបាៃែឹងពី

អវ ើខែលែុ្ាំបាៃឆលងកាត់្ មហើយេៃុសសេួយចាំៃួៃមៅជុាំវញិែុ្ាំ។ តាេរយៈការចូលរេួកន ុង

សវនការមៃោះ ែុ្ាំែងឹពីមរឿងរ៉ា វរបស់េៃុសសាមស្រចើៃមៅទូទាំងស្របមទសខែលទទួល

ការឈឺចាប់មចញពីអាំមពើមឃ្រមៅខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយខែមរស្រកហេ ាពិមសស

អាំមពើហិងានល វូមភទ កន ុងសាំណុាំមរឿង០០២ ខែលកន ុងមនោះែុ្ាំក៏ាជៃរងមស្ររោះនងខែរ។ 

                                                             
73 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
74 សូេចូលមេើលមៅកាៃ់៖ http://www.dccam.org/ (បាៃចូលមៅកាៃ់ នលងទ១ី២ ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

http://www.dccam.org/
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ទសសៃៈខបបមៃោះ ស្រត្វូបាៃមលើកបង្គា ញម ើងយ៉ា ងរងឹោាំមៅកន ុងសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេមៃោះមចញពី

បទសោភ សៃ៍ខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅភន ាំមពញាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២ 

ខែលបាៃសខេតងេតិ្ថា ការចួលរេួកន ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមៃោះ៖ 

បាៃជួយឱ្យោៃការយល់ែងឹបខៃថេមទៀត្សត ីពីរបបខែមរស្រកហេ។ កាលពីេុៃ មយើងេិៃ

បាៃែឹងពីរបបខែមរស្រកហេចាស់លាស់មនោះមទ។ មស្រកាេការែឹកនាំកន ុងងរបបលៃ់ ណុល 

មយើងស្ររៃ់ខត្ឮ កយ ‘ខែម រស្រកហេ’ ប៉ាុមណាា ោះ ក៏ប៉ាុខៃត មយើងេិៃបាៃែឹងពីមេែឹកនាំ

នសេ័យមនោះម ើយ ែូចា មអៀង ារ ើ ប៉ាុល ពត្ ៃិងៃួៃ ាាមែើេ។ 

បនទ ប់ពីការបមងក ើត្ អ.វ.ត្.ក មៃោះរចួមហើយ មយើងបាៃែឹងមស្រចើៃាងពីេុៃ 

ពីមស្រ ោះតុ្លាការមៃោះបាៃបង្គា ញពីមេែឹកនាំសេ័យខែមរស្រកហេឱ្យពួកមយើងបាៃម ើញ 

មហើយឥ ូវមៃោះ មយើងែឹងថា ៃរណាាអនកបញ្ហា ឱ្យោៃការកាប់សោល ប់មោយមចត្ន

មលើមៅស្របាពលរែឋសល តូ្ស្រត្ង់... មៅមពលមនោះ មយើងក៏បាៃឮ កយ ‘អងកការ’ 

ប៉ាុខៃត មយើងេិៃបាៃែឹងថា ‘អងកការ’ ាៃរណា ឬាអវ ើមនោះមទ។75 

ែូមចនោះ កន ុងសាំណុាំមរឿងាមស្រចើៃ ការខសវងរកការពិត្ បាៃមចាទាសាំណួរលមីៗ មហើយវាអាចស្រត្វូបាៃ

មចាទសួរថាមត្ើសាំណួរទ ាំងអស់មនោះ ពិត្ាសេស្រសបមៅតាេសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមៅកន ុងអ.វ.ត្.ក 

ខែរឬមទ។ េិៃថាមរលបាំណងនៃការខសវងរកការពិត្ ខែលចាត់្ទុកថាានលប៉ាោះ ល់នៃគមស្រោង

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី អាចស្រត្វូបាៃបង្គា ញមោយមសម ើភាពរន កន ុងមវទិកាមស្រៅពីខននកនៃតុ្លាការ

ឧស្រកិែឋកេមអៃតរាតិ្មៅខត្ាបញ្ហា មៅម ើយ។ 

ក៏ប៉ាុខៃតអវ ើខែលចាស់មនោះគឺថា ការខសវងរកការពិត្ត្ស្រេូវឱ្យោៃកស្រេិត្សេរេយនៃការរាំស្រទ

ជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូចូលរេួមោយភាគីមៅស្រកេ ៃិងេិៃខេៃមៅស្រកេ។ ែូចខែលបាៃបញ្ហា ក់ពី

ខ្ងមលើ អងគការែូចាអាែហុក CDP LAC ៃិង TPO ោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់

កន ុងបទបបញ្ញត្ត ិនៃមសវារាំ រជៃរងមស្ររោះ។ VSS មៅអ.វ.ត្.ក រេួោៃមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ោៃការទទួលែុសស្រត្វូចាំម ោះការខចករំខលកព័ត៌្ោៃមៅមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី ៃិងបាៃមរៀបចាំ

សិកាខ ាលាមៅៃឹងកខៃលងខែលាខននកេួយនៃកេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃ។ 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោន ក់បាៃៃិយយពីការចូលរេួកន ុងៃ័យវជិាោៃ ខែលគូសបង្គា ញពីការង្គរ 

សាំខ្ៃ់ៗខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយកេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃ៖ 

កាលពីេុៃ ែុ្ាំេិៃបាៃែឹងមស្រចើៃមទ ក៏ប៉ាុខៃតចាប់តាាំងពីមពលខែលែុ្ាំបាៃចាប់មនតើេ

ចូលរេួកន ុងសិកាខ ាលាមៅកខៃលងាមស្រចើៃេក... ែុ្ាំោៃការយល់ែងឹមស្រចើៃអាំពី

សកេមភាព [របស់មេែឹកនាំសេ័យខែមរស្រកហេ]។ មៅមពលខែលែុ្ាំបាៃចូលមៅមេើល

កខៃលងមធវ ើទរុណកេមមនសងៗែូចា គុកទួលខសលង ែុ្ាំបាៃម ើញវាមោយខភនកផាទ ល់

របស់ែុ្ាំ។ មគក៏បាៃនាំែុ្ាំមៅមេើលមៅមជើងកកមទៀត្ខែរ។ កាលពីេុៃ ែុ្ាំេិៃបាៃ

ែឹងពីបញ្ហា មៃោះមនោះមទ។ ែុ្ាំេិៃខែលែឹងថាកខៃលងមធវ ើទរុណកេមមៅកណាម ើយ 

ក៏ប៉ាុខៃតឥ ូវមៃោះ ែុ្ាំបាៃែឹង ៃិងម ើញមស្រចើៃាងេុៃ។76 

                                                             
75 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង០០២ ភន ាំមពញ នលងទី៣ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 

“Angkar” កន ុងអត្ថបទមៃោះា កយខែម រោៃៃ័យថា “អងគការ” ៃិងត្ាំណាងឱ្យបកសកេម ុៃិសនៃរបបកេព ុាស្របាធិបមត្យយ។ ការសរមសរ 

“Angka” ក៏ោៃនងខែរមពលែលោះ។ 
76 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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មបើមទោះបីាយ៉ា ងក៏មោយ មៃោះេិៃខេៃស្ររៃ់ខត្មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមនោះមទខែលសងកត់្ធងៃ់មលើ

ារៈសាំខ្ៃ់សស្រោប់ពួករត់្មែើេបីខសវ ងរកការពិត្តាេរយៈសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ។ កន ុងនេា

អនកនតល់បទបសោភ សៃ៍ខែលេិៃបាៃោក់ កយបត ឹង ឬមសន ើមែើេបមីធវ ើាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

បាៃមលើកម ើង៖ 

មៃោះាមលើកទីពីររបស់ែុ្ាំមហើយខែលបាៃចូលរេួកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីពីាលាសវនការ

ាធារណៈ។ ែុ្ាំបាៃមរៀៃសូស្រត្មស្រចើៃពីស្របវត្ត ិាស្តសត  ៃិងរចនសេព័ៃធ នៃរបបខែមរស្រកហេ 

មហើយការមលើកទឹកចិត្តមៅពីមស្រកាយរបបមៃោះ... ែុ្ាំបាៃទទួល

នលស្របមយជៃ៍ពកីារចូលរេួកន ុងសវនការមៃោះ មបើមទោះបីាែុ្ាំេិៃអាចាមែើេបណត ឹង

រែឋបបមវណីក៏មោយ។77 

មៃោះក៏ស្រត្វូបាៃរាំស្រទមលើកម ើងមៅកន ុងបទសោភ សៃ៍មនសងមទៀត្ាេួយជៃរងមស្ររោះខែលេិៃបាៃចូលរ ួ

េ ែូចខែលសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេមៃោះបាៃបង្គា ញ៖ - 

សស្រោប់ែុ្ាំ វាោៃារៈសាំខ្ៃ់ណាស់ចាំម ោះការោៃវត្តោៃកន ុងតុ្លាការមៃោះមែើេបី

ចូលរេួកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី។ អងគភាពរាំ រជៃរងមស្ររោះបាៃមធវ ើការង្គរយ៉ា ងលអ ស្របមសើរ

កន ុងការរកាទាំនក់ទាំៃងាេួយជៃរងមស្ររោះ ែូចារបូែុ្ាំផាទ ល់ ពីមស្រ ោះមៃោះបាៃ

ជួយអប់រំស្របាជៃកេព ុាសត ីពីស្របវត្ត ិាស្តសត ែជូ៏រចត់្ារេួរន មៃោះ។ ក៏ប៉ាុខៃតការេិៃអាច

សួរសាំណួរមៅជៃាប់មចាទបាៃ គឺាចាំណុចអវជិាោៃ ាពិមសសខែលែុ្ាំហាក់េិៃយល់

ពីចាំណុចពិបាកមៃោះ។78 - 

ចាំណុចពីរយ៉ា ងោៃលកខណៈគួរឱ្យកត់្សោគ ល់សត ីពីសស្រេង់ខ្ងមលើ។ 

ទីេួយ ការខសវងការពិត្អាចស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងតាេរយៈេមធាបាយនៃការចូលរេួាាងកន ុងនេា

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ ក៏ប៉ាុខៃត  ភាពអសកេមខែលោៃាប់ ក់ព័ៃធកន ុងការចូលរេួមោយស្របមយល

មនោះ កន ុងនេាអនកមសុើបអមងកត្ការកាត់្កត ី កាំណត់្ពីសេត្ថភាពរបស់ជៃរងមស្ររោះ

មែើេបីាកសួរពីសាំណួរមៅជៃាប់មចាទ មហើយាទូមៅចូលរេួយ៉ា ងសកេមបខៃថេមទៀត្

កន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ។ ចាំណុចទីពីរខែលស្រត្វូកត់្សោគ ល់មនោះគឺថា បទសោភ សៃ៍ខែលបាៃ

មធវ ើម ើងាេួយទាំងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីៃិងជៃរងមស្ររោះខែលេិៃបាៃចូលរេួ េិៃបាៃបង្គា ញថា 

ការេិៃរប់បញ្ច លូេួយចាំៃួៃពីការចូលរេួមោយផាទ លក់ន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីខែលនាំឱ្យោៃការអាក់អៃ់

ចិត្តមលើខននករបស់អនកែនទម ើយ។ 

សស្រេង់សេត ីខ្ងមលើមៃោះ បង្គា ញយ៉ា ងចាស់ពីារៈសាំខ្ៃ់សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមែើេបីសិកាពកីារពិត្ 

ៃិងខសវងយល់ពីអតី្ត្កាល។ អនកនតល់បទសោភ សៃ៍ទាំងអស់ ែូចាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ ៃិងអនកេិៃបាៃចូលរេួ បាៃចាត់្ទុក អ.វ.ត្.ក ាការវវិត្តែ៏សាំខ្ៃ់

េួយកន ុងការខសវងរកការពិត្។ ាធេមតា ការចូលរេួមោយផាទ លត់ាេរយៈការាកសួរសាំណួរទ ាំង

ឡាយមៅជៃាប់មចាទ ស្រត្វូបាៃកស្រេិត្ម ើងចាំម ោះមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីេួយចាំៃួៃតូ្ច។ 

មៃោះៃឹងគូសបញ្ហា ក់ពីេូលោឋ ៃាសេូហភាពកន ុងការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ ៃិងេា៉ាងមទៀត្ 

ាេូលោឋ ៃាលកខណៈបុគគលកន ុងលកខណៈខសវងរកការពិត្ផាទ ល់ែល ៃួតាេរយៈការស្របឈេមោយផាទ ល់ា

                                                             
77 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (ភន ាំមពញ នលងទី២ ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
78 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (ភន ាំមពញ នលងទី២ ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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េួយៃឹងជៃាប់មចាទ។ ទិែឋភាពខែលបញ្ហា ក់មោយភាពគីមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ៃិងមែើេបណត ឹង

ាជៃរងមស្ររោះ ែូចខែលបាៃែកស្រសង់ពខី្ងមលើ បង្គា ញថា បញ្ហា នៃការខសវងរកការពិត្ 

ការមរៀបរប់មរឿង ៃិងការអប់រំពិភពមលាកពីភាពរៃធត្ៃិងអាំមពើមឃ្រមៅនៃរបបខែមរស្រកហេ 

ោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ា ងជិត្សន ិទធ។ ឥ ូវមៃោះ 

ការមផាត ត្សាំខ្ៃ់នៃរបាយការណ៍ៃឹងស្រត្ ប់មៅាបញ្ហា  ក់ព័ៃធទ ាំងមៃោះ។ 

៥.៤ ការមរៀបរប់មរឿងរ៉ា វ 

ែណៈខែលទាំហាំនៃការខសវងរកការពិត្ បង្គា ញពីទិែឋភាពមផាត ត្មលើលទធនលនៃការចូលរេួរបស់ជៃ

រងមស្ររោះកន ុងនេាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ការមរៀបរប់មរឿងមៃោះឆល ុោះបញ្ហា ាំងពទីសសៃៈខនអកមលើធាត្ុ

ចូលបខៃថេមទៀត្ ម លគឺារៈសាំខ្ៃ់ខែលកស្រេស្រត្វូបាៃមលើកម ើង។ មៅមពលខែលអនកបមចាកមទស

ខ្ងេមនវភិាគ DoriLaub បាៃមលើកអាំណោះអាំណាងថា ‘មរឿងរ៉ា វទ ាំងមនោះោៃាប់ែិត្ោៃ

កន ុងអនកខែលមៅរស់រៃោៃជីវតិ្ ត្ស្រេូវការែ៏ចាាំបាច់ខែលស្រត្វូមរៀបរប់ ៃិងែឹងពីមរឿងមនោះ’) (Laub, 

១៩៩២: ៩៨)។ កការមយងមលើត្ស្រេូវការកន ុងការបញ្ហា ក់ពីបទពិមាធៃ៍កន ុងរបបខែមរស្រកហេ 

ស្រត្វូបាៃរកម ើញមសទ ើរស្រគប់បទសោភ សៃ៍ទាំងអស់ខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោប់ការស្រាវស្រាវមៃោះ 

តាេនលប៉ាោះ ល ់ ាាងស្ររៃ់ខត្មរៀបរប់ម ើង។ មៅមពលអនកនតល់បទសោភ សៃ៍

ខែលបាៃពណ៌នមលើចាំណុចាក់លាក់មៃោះ បាៃពៃយល់ថា៖ 

មៅមពលនតល់សកខ ីកេមចាំម ោះេុែតុ្លាការ ែាំបូង ែុ្ាំោៃមោទៃភាពណាស់ពីមស្រ ោះកន ុង

ចាំមណាេមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីរប់ ៃ់នក់ ាលាកត ីបាៃមស្រជើសមរ ើសែុ្ាំមែើេប ី  

នតល់សកខ ីកេម ៃិងពណ៌នពីការឈឺចុកចាប់ ៃិងការពិបាករបស់ែុ្ាំកន ុងរបបខែមរស្រកហេ

មៅឱ្យាធារណៈជៃែឹងឮ ែូមចនោះពួកមគបាៃែឹងពីការឈឺចុកចាប់របស់

ស្របាពលរែឋនសេ័យមនោះ។ ែុ្ាំោៃមោទៃភាព ពីមស្រ ោះែុ្ាំបាៃពណ៌នពីការឈឺ

ចុកចាប់មៃោះមៅតុ្លាការចាំម ោះេុែជៃាប់មចាទ។ ែុ្ាំោៃមោទៃភាពៃិងកត ីរំមភើប

យ៉ា ងខ្ល ាំងខែលបាៃត្ាំណាងឱ្យជៃរងមស្ររោះទាំងអស។់79 

មៃោះេិៃខេៃចង់ៃិយយថា ការមរៀបរប់មរឿង មបើមទោះបីាភាពចាាំបាច់នៃចិត្ត វាិា  ាមរឿយៗ

ោៃភាពង្គយស្រសួល មហើយការនតល់សកខ ីកេមកន ុងតុ្លាការ កន ុងនេាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ឬ 

ាកសីសស្រោប់បញ្ហា មនោះក៏មោយ គឺមៅខត្ោៃភាពលាំបាកមទៀត្។ ការមឆល ើយត្បមលើចិត្តសីររិៈ- 

បាតុ្ភូត្ែខែលមៅមពលមយើងពណ៌នពីសេ័យប៉ាោះទងគ ិចនល វូចិត្តពីអតី្ត្កាល អនករស់រៃោៃជីវតិ្

ទ ាំងមនោះាធេមតាោៃស្របតិ្កេមខ្ងនល វូកាយ ក៏ែូចានល វូចិត្ត ស្រត្វូបាៃពណ៌នកន ុងមរឿងអកសរាស្តសត  

(សូេមេើលឧទហរណ ៍ Stover, ២០១១: ៥២៤)។ ការលាំបាកនៃការវលិស្រត្ ប់កន ុងលកខណៈមៃោះ 

ៃិងការរស់មៅាាលមីកន ុងមពលអតី្ត្កាល អាចក៏ស្រត្វូបាៃសមងកត្កន ុងបទសោភ សៃ៍

ខែលបាៃមធវ ើម ើងសស្រោបក់ារស្រាវស្រាវមៃោះ។ មហតុ្ែូមចនោះ ែូចខែលមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីបាៃមលើក

ម ើងថា៖ 

ែុ្ាំេិៃចង់រំឭកពីមរឿងរបស់ែុ្ាំមទ។ ែុ្ាំេិៃចង់ស្រសមេើស្រសនេេតងមទៀត្មទ

ពីអវ ើខែលបាៃមកើត្ម ើងមស្រកាេការែឹកនាំរបស់របបខែមរស្រកហេ មៅមពលខែលែុ្ាំគិត្ថា 

ជីវតិ្ទ ាំងអស់របស់ែុ្ាំគឺរម ៃៃ័យមាោះម ើយ។ ែុ្ាំគិត្ថា ែុ្ាំៃឹងពាយេស ូ ស្រទ ាំលាក់បាាំងវា 

                                                             
79 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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រហូត្ែល់មពលែុ្ាំាល ប់។ មៃោះគឺាការគិត្របស់ែុ្ាំ។80 

មស្រៅពីការលាំបាកកន ុងការនតល់សកខ ីកេម ារៈសាំខ្ៃ់របស់វា ាទូមៅស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់មោយ

ជៃរងមស្ររោះៃិងភាគីែនទកន ុងសវនការ។ ែូចខែលកត់្សោគ ល់មោយ de Hemptinne (២០១០:១៦៧)៖ 

ការនតល់សិទធិែលជ់ៃរងមស្ររោះមែើេបីបង្គា ញពីការឈឺចុកចាប់ៃិងទេទរសាំណងអាច

ជួយជៃរងមស្ររោះឱ្យធូរមសបើយពីបទមាធៃ៍ែ៏លាំបាកមនោះ។ មស្រៅពីមរលបាំណង 

ទេទរសាំណង ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះក៏អាចមែើរតួ្ាត្នេលៃិេត្ត ិរបូនងខែរ។

ការនតល់ឱ្យជៃរងមស្ររោះៃូវ ‘ឱ្កាសបមញ្ាញេតិ្’ មៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះ អាចមធវ ើឱ្យការង្គរ

របស់ាលាកត ីោៃត្ោល ភាព ៃិងអាចចូលរេួបាៃបខៃថេមទៀត្ពីជៃរងមស្ររោះ។ 

មហតុ្ែូមចនោះ ោៃមរលបាំណងៃិងត្នេលមនសងៗខែលការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃ

មរៀបចាំម ើងមោយ ក់ព័ៃធមោយផាទ លម់ៅៃឹងត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

កន ុងការខចករំខលកមរឿងរ៉ា វរបស់ែល ៃួ។ ទីេួយ ការស្របាប់មៅតុ្លាការ 

ៃិងពិភពមលាកទាំងេូលអាំពីបទពិមាធៃ៍របសពួ់ករត់្ 

គឺាខននកេួយនៃែាំមណើរការមធវ ើឱ្យស្របមសើរម ើងរបស់ជៃរងមស្ររោះ ឬអវ ើខែល de Hemptinne 

(២០១០) បាៃមៅថា ‘មរលបាំណងទេទរសាំណង’។ ចាំណុចខែល ក់ព័ៃធខ្ងមលើមៃោះ 

គឺាគាំៃិត្ខែលមសចកត ីនលលលន រូរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃខណនាំមោយការនតលពួ់ករត់្ៃូវ

សិទិធចូលរេួមៅចាំម ោះេុែតុ្លាការ ខែលចាត់្ទុកពួករត់្ាអនកចូលរេួយ៉ា ងសកេម

ាាងកេមវត្ថ ុតូ្ចតាចនៃសាំណួរ៖ មយើងអាចមៅវាបាៃថាា ទសសៃៈស្របកបមោយមសចកត ីនលលលន រូ 

មោយ ក់ព័ៃធៃឹងសិទធិកន ុងការមរៀបរប់មរឿង ខែលាសោសភាពែ៏សាំខ្ៃ់

នៃភាពនលលលន រូរបស់េៃុសស បនទ ប់ពីទទួលបាៃការរងមស្ររោះយ៉ា ងធងៃ់មៃោះ។ 

មរលបាំណងខែលចាត់្ទុកថាមៅឆ្ង យ ោៃត្នេលពីខ្ងកន ុង។ ក៏ប៉ាុខៃត  

ោៃេូលមហតុ្ែ៏សាំខ្ៃ់ខែលអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះបមញ្ាញេតិ្ពីមរឿងរ៉ា វរបស់ែល ៃួ 

អាចទទួលបាៃនលស្របមយជៃ៍។ មៃោះរេួោៃទាំងត្នេលៃិេិត្តរបូនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ ខែល 

de Hemptinne (២០១០) បាៃមលើកអាំណោះអាំណាងយ៉ា ងស្រតឹ្េស្រត្វូ មលើកកេពស់ត្ោល ភាព 

ៃិងការទទួលបាៃ កន ុងខននកេួយនៃាលាកត ីមៃោះ។ វាក៏នាំមៅរកចាំណុចមស្រកាយ 

ខែលាការមឆ្ព ោះមៅរកការនតល់សកខ ីកកេមមោយផាទ ល់របស់ជៃរងមស្ររោះ -េិៃថាា ាកស ី

ឬមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីម ើយ 

ជួយមធវ ើឱ្យស្របមសើរម ើងៃូវការមពញចិត្តរបស់តុ្លាការមៅអវ ើខែលបាៃមកើត្ម ើងអាំ ុងរបបខែមរស្រកហេ។ 

មៅមពលសហមេធាវ ើរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីបាៃមលើកអាំណោះអាំណាងមៅកន ុងបទសោភ សៃ៍ 

ខែលស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងោច់មោយខ កមនោះ សកខ ីកេមរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

‘នាំជីវតិ្មៅមហតុ្ការណ៍ពិត្’។81 មេធាវ ើោន ក់មទៀត្បាៃមលើកម ើងថា មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

‘មលើកយកមរឿងអវ ើេួយខែលែុសខបលកាតួ្កកនៃមហតុ្ការណ៍ពិត្’ 

                                                             
80 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។  
81 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ពីីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង០០២ 

ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេម ស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសលង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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មហើយអវ ើខែលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមលើកេក គឺាអវ ើខែលពួកមគបាៃទទួលការឈឺចុកចាប់ 

ខែលពួកមគកាំពុងខសវងរកការមចាទស្របកាៃ់ ៃិងមសន ើសុាំសាំណង។’82 

មរលបាំណងៃិងត្នេលែ៏សាំខ្ៃ់មៃោះ ទ ាំងពីខ្ងកន ុង ក៏ែូចាតាេលកខែណឌ  

គួរស្រត្វូបាៃចង់ចាាំកន ុងការវាយត្នេលមលើកស្រេិត្ខែលរបបនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ អ.វ.ត្.ក 

មឆល ើយត្បមៅៃឹងការរំពឹងទុក ៃិងធានថា សាំម ងរបស់ពួកមគស្រត្វូបាៃែឹងឮ។ 

នទ យុពីបាំណងស្របាថាន ែ៏ធាំមធងរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងការស្របឈេៃឹងជៃាប់មចាទ 

ៃិងមធវ ើឱ្យសាំម ងមគស្រត្វូបាៃែឹងឮ ការមធវ ើែូមចនោះមៅកន ុងបរបិទនៃ   

ៃីតិ្វធីិនៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ 

េិៃបាៃនតល់ៃូវមវទិកាមែើេបីឱ្យជៃរងមស្ររោះទាំងមនោះបាៃខចករំខលកពីមរឿងរ៉ា វមោយមសរ ើមនោះមទ។ 

ាលសវនការស្រត្វូបាៃមែញមោលមោយកស្រេិត្ពខី្ងមែើេ។ ាធេមតា មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃឹងមឆល ើយៃូវសាំណួរាក់លាក់ខែលបាៃមចាទមលើពួកមគ ាាងបង្គា ញពីការមរៀបរប់ពីមរឿងផាទ ល់ែល ៃួ 

ៃិងទក់ទង។ ទសសៃទៃមៃោះ ស្រត្វូបាៃមលើកម ើងកន ុងបទសោភ សៃ៍ភាគមស្រចើៃ 

ៃិងបញ្ហា ក់ម ើងកន ុងលកខែណឌ េឺុងោ៉ា ត់្កន ុងសស្រេង់ពីបទសោភ សៃ៍ខែលបាៃមធវ ើាេួយអនកខែលមៅរ

ស់រៃោៃជីវតិ្ពីេៃទ ីរ ស-២១ ៃិងអតី្ត្សិលបៈករ៖ 

បាទ ែុ្ាំោៃឱ្កាសកន ុងការមរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ា វរបស់ែុ្ាំ។ ក៏ប៉ាុខៃតវាោៃរយៈមពលែលណីាស់។ 

ទក់ទងៃឹងបញ្ហា មៃោះខែរ កន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីែាំបូងមៃោះ [ករណីសាំណុាំមរឿង០០១] 

ែុ្ាំបាៃជស្រោបតុ្លាការពីអវ ើខែលែុ្ាំធាល ប់បាៃឆលងកាត់្អាំ ុងរបបប៉ាុល ពត្។ 

ែុ្ាំស្រត្វូមគយកមៅមធវ ើទរុណកេម មោយទាំងេិៃបាៃមធវ ើអវ ើែុសទល់ខត្មាោះ... ែូមចនោះ 

ែុ្ាំពិត្ាោៃការមាកាត យខ្ល ាំង មោយារខត្េិៃោៃយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់របូែុ្ាំ។83 

ែូមចនោះ ការស្រាវស្រាវមៃោះ បង្គា ញថា 

ការមរៀបរប់មរឿងរ៉ា វរបស់ពួកមគមកើត្ោៃម ើងកន ុងោ៉ា ស្រទីសខែលោៃមស្រចើៃខននក 

ាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលស្រត្វូបាៃអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យនតល់ភ័សត ុតាងខែលបាៃេកពីសកខ ីកេមមៃោះ 

ខែលោៃការាប់ ក់ព័ៃធយ៉ា ងខ្ល ាំងកន ុងៃីតិ្វធីិមៃោះ។ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមនសងមទៀត្ ោៃឱ្កាស

កស្រេិត្ខ្ល ាំងមែើេបីមរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ា វ ៃិងមែើេបមីធវ ើឱ្យសាំម ងរបស់ពួកមគបាៃែឹងឮ។ តាេ   

រយៈការោក់ជូៃ សកេមភាពមៃោះស្រត្វូបាៃម ើងមោយសហមេធាវ ើនាំេុែ ខែលនទ យុមៅៃឹងការនតល ់  

ភ័សត ុតាងមោយផាទ ល់។ ក៏ប៉ាុខៃត  មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ 

ខែលបាៃមៅម ើងមោយភាគីោខ ងមទៀត្មែើេបនីតល់ៃូវភ័សត ុតាងមស្រកាេ កយសេបលកន ុងនេាាកសី 

េិៃស្រត្វូបាៃអៃុញ្ហញ ត្កន ុងការនតល់សកខ ីកេមកន ុងតុ្លាការមោយអ.វ.ត្.ក មនោះមទ។ ែូមចនោះ 

សហមេធាវ ើនាំេុែ ក៏ែូចាមេធាវ ើៃីេួយៗ បាៃចូលរេួយ៉ា ងខ្ល ាំងកន ុងការនតល់ព័ត៌្ោៃចាាំបាច់ 

ក៏ែូចការមរៀបចាំមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីសស្រោបក់ារនតល់សកខ ីកេមរបស់ពួកមគមៅចាំម ោះេុែតុ្លាការ។ 

៥.៥ ការអប់រំពិភពមលាក 

ត្នេលអប់រំនៃការនតល់សកខ ីកេមរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាទិែឋភាពែ៏សាំខ្ៃ់នៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ 

មៅមពលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

                                                             
82 កិចាសៃទនាេួយ Elisabeth Simonneau-Fort, សហមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណរីបស់ អ.វ.ត្.ក កន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១ 

កាំណត់្សោគ ល់មលើសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
83 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ពីីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង០០២ 

ារេៃទ ីរឧស្រកិែឋកេម ស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសលង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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ខែលមគបាៃាគ ល់ពីសាំម ងែ៏ខ្ល ាំងកាល កន ុងការរាំស្រទសទិធិៃិងត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

បាៃមលើកអាំណោះអាំណាងមោយាប់ ក់ព័ៃធៃឹងការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក ថា៖ 

គាំៃិត្ទាំងស្រសងុ គឺថាមលាកអនកអាចមធវ ើការមរៀបរប់ ចងស្រកងកការកាលបបវត្ត ិ 

កាំណត់្ស្រតាកន ុងស្របវត្ត ិាស្តសត របស់កេព ុា ខែលអាចបាៃខសវងយល់ពីសោជិកស្រគួារ 

កូៃៗរបស់ពួកមគ ៃិងពិភពមលាកទាំងេូល។84 

ាធេមតា គាំៃិត្នៃការអប់រំពិភពមលាកមៃោះ 

ៃិងាពិមសសនៃការខចករំខលកៃូវចាំមណោះែឹងពីអាំមពើមឃ្រមៅនៃរបបខែមរស្រកហេមៅកូៃមៅជាំនៃ់

មស្រកាយ មៅរកាភាពចាាំបាច់នៃស្រពាំ ខែៃរបស់ាលតុ្លាការ។ 

វាោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ា ងជតិ្សន ិទធមៅៃឹងការមសុើបអមងកត្មលើចិត្តាស្តសត  

ខែលេៃុសសស្រគប់ោៃអារេមណ៍ចាាំបាច់កន ុងមរៀបរប់មរឿងរ៉ា វរបស់ែល ៃួ។ 

កន ុងនេាអតី្ត្ស្រគបូមស្រងៀៃោន ក់ៃិងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង ០០២ 

បាៃោៃស្របាសៃ៍ថា៖ 

ែុ្ាំអាចបខងវរពីកាំហឹងរបស់ែុ្ាំមៅាការមរៀបរប់មរឿងរ៉ា វវញិ។ 

មៅមពលខែលែុ្ាំោៃមពលទាំមៃរនមពលយប់ 

ែុ្ាំបាៃស្របាបម់ៅៗរបស់ែុ្ាំពអីវ ើខែលបាៃមកើត្ម ើងកន ុងរបបខែមរ     ស្រកហេ។ 

កន ុងជាំនៃ់មៃោះ មកមងៗសេ័យឥ ូវេួយចាំៃួៃ េិៃមជឿថា 

ស្របាជៃសេ័យមនោះអាចមៅរស់រៃោៃជី វតិ្បាៃ 

មោយស្ររៃ់ខត្ហូបបបរេួយកូៃចាៃសស្រោប់អាហារេួយមពល 

មហើយមៅខត្អាចមធវ ើការបាៃមពញេួយនលង។ 

មៅមពលខែលោៃការស្របជុាំមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី ៃិងការស្របជុាំកន ុងត្ាំបៃ់ 

ែុ្ាំបាៃៃឹកម ើញពីមរឿងរ៉ា វទ ាំងមនោះ មហើយែុ្ាំែឹងថា សពវនលងមៃោះ 

ែុ្ាំោៃអារេមណ៍សង ប់មហើយ។ េិៃែូចកាលពីេុៃ 

មៅមពលខែលមយើងៃឹកម ើញពីអវ ើខែលមយើងបាៃឆលងកាត់្ 

មយើងពិត្ាចង់សោល ប់ពួកទាំងមនោះណាស ់ ឬមោយែល ៃួមយើងផាទ ល។់ 

ការៃឹកម ើញពីស្រពឹត្តកិារណ៍ទាំងមនោះមធវ ើឱ្យមយើងោៃការឈឺចាប់យ៉ា ងខ្ល ាំង។85 

ក៏ប៉ាុខៃត  អ.វ.ត្.ក បាៃនតល់ៃូវទីកខៃលងជាំៃុាំជស្រេោះនល វូការ 

ៃិងតាេាថ ប័ៃសស្រោប់ត្នេលអប់រំមលើសកខ ីកេមរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

មហើយទិែឋភាពនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៃោះ គឺាការនាំេុែមគនៃការមលើកទឹកចិត្ត 

មែើេបីចូលរេួាខននកេួយនៃអងគសវនការរបស់េៃុសសមស្រចើៃខែលបាៃនតល់បទសោភ សៃ៍។ មហតុ្ែូមចនោះ 

មៅកន ុងបរបិទនៃសាំមណើទេទរសាំណងខែលបាៃោក់ស្រពឹត្ត ិការណ៍របបខែមរស្រកហេមៅកន ុងកេម វធីិសិកា

ថាន ក់ាតិ្របស់ស្របមទសកេព ុា អនកចូលរេួកន ុងការស្របជុាំស្រកេុមរលមៅមៅវត្តធៃមសរ ើ 

បាៃមលើកម ើងថា៖ 

                                                             
84 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី០ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
85 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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តាេរយៈការោក់បញ្ច លូស្របវត្ត ិាស្តសត មៃោះកន ុងកេម វធីិសិកា 

មកមងៗជាំនៃ់មស្រកាយៃឹងបាៃែឹងពីភាពមឃ្រមៅខែលបាៃមកើត្ម ើងអាំ ុងរបបខែមរ

ស្រកហេ... ែុ្ាំក៏ចង់ោក់បញ្ច លូការវៃិិចឆ ័យរបស់តុ្លាការខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយ 

អ.វ.ត្.ក ៃិងសាំណងខែលស្រត្វូនតលឱ់្យជៃរងមស្ររោះ 

ែូមចនោះមកមងៗៃឹងែឹងពីស្របវតិ្ត ិាស្តសត នៃរបបខែមរស្រកហេ 

ៃិងលទធនលនៃសវនការមលើឧស្រកិែឋជៃទាំងមៃោះ។86 

េតិ្មយបល់មៃោះ បាៃមលើកម ើងកន ុងចាំមណាេអនកចូលរេួទាំងអស់រន នៃស្រកេុមរលមៅ។ 

ារៈសាំខ្ៃ់នៃការសិកាស្របវត្ត ិាស្តសត ៃិងការអប់រំោៃពីរយ៉ា ង ខែលការែឹងពីអតី្ត្កាល 

ោៃត្នេលពីខ្ងកន ុង មែើេបខីសវ ងយល់ពីាថ ៃភាពបចច ុបបៃន។ 

ការខសវងយល់ពីស្របវតិ្តាស្តសតោៃមរលបាំណងបៃតកន ុងការអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យេៃុសសទាំងឡាយកាំណត់្ពីអន

គត្របស់ែល ៃួបាៃ។ មៅកន ុងបរបិទបចច ុបបៃនមៃោះ 

វាបង្គា ញពីមរលបាំណងទប់ាក ត់្ាសាំខ្ៃ់កន ុងការធានថាអាំមពើមឃ្រមៅ 

ខែលបាៃស្របស្រពឹត្តម ើងមោយពួកខែមរស្រកហេមៃោះ េិៃស្រត្វូមកើត្ោៃម ើងេតងមទៀត្មនោះមទ 

ខែលោៃការបញ្ហា ក់ពីសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេ៖ 

មៅមពលខែលតុ្លាការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមហើយ 

ែុ្ាំៃឹងសបាយពីមស្រ ោះវាជួយឱ្យែុ្ាំៃិងជៃរងមស្ររោះែនទមទៀត្បាៃខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ 

ៃិងមធវ ើឱ្យកូៃមៅជាំនៃ់មស្រកាយែឹងពីអាំមពើមឃ្រមៅនសេ័យមនោះ 

មែើេបីកុាំឱ្យសកេមភាពនស្រពននសមនោះោៃមកើត្ម ើងេតងមទៀត្។87 

ារេួ សញ្ហញ ណនៃស្របវត្ត ិាស្តសត មៃោះ 

គឺសថ ិត្មៅចាំកណាត លនៃយតុ្ត ិធេ៌ឧស្រកិែឋកេមអៃតរាតិ្ខែលមយើងខត្ងខត្ស្រសនេៃឹកែល់។ 

ែណៈមពលខែលទទួលាគ ល់ពីត្នេលែ៏ធាំមធងខែលជៃរងមស្ររោះស្រត្វូទទួលបាៃព័ត៌្ោៃៃិងត្នេលអប់រំនៃ

ការចូលរេួរបស់ពួកមគ មយើងស្រត្វូខត្ទទួលាគ ល់ថា 

មរលបាំណងនៃការអប់រំអាចស្រត្វូបាៃសមស្រេចម ើងមោយកេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃែ៏ធាំមធង។ 

 ក់ព័ៃធៃឹងបញ្ហា មៃោះ សកេមភាពចុោះតាេេូលោឋ ៃមនសងៗមទៀត្កន ុងសហគេៃ៍េូលោឋ ៃ 

ោៃារៈសាំខ្ៃ់យ៉ា ងចាស់ែូចៃឹងការង្គររបស់ អ.វ.ត្.ក ខែរ។ សកេមភាពចុោះតាេេូលោឋ ៃទាំងមៃោះ 

ស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ាចេបងមោយ VSS របស់តុ្លាការ 

មហើយពួកមគបាៃបញ្ហា ក់ពីភាពមាគជ័យែ៏គួរឱ្យកត់្សោគ ល់។ ែូមចនោះ ោៃេៃុសសស្របោណាង 

១០០.០០០ នក់ខែលបាៃេកទីមៃោះមែើេបីសមងកត្មេើលការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះកន ុងអ.វ.ត្.ក។ 

មយើងគួរខត្គិត្មៅែល់សាំណួរថាមត្ើមរលបាំណងនៃការអប់រំស្របាជៃ កេព ុា ៃិងពិភពមលាក 

អាចទទួលបាៃមាគជយ័តាេរយៈកាំណត់្ស្រតាមៅស្រកេរបស់តុ្លាការ ឬកេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃ។ 

មៃោះនាំមយើងមឆ្ព ោះមៅរកចាំណុចខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅចាំណុចចាប់មនតើេែាំបូងនៃខននកមៃោះ 

ខែលសមងកត្ធងៃ់មលើការចូលរេួមោយផាទ ល់ាេួយមកមងៗ 

ក៏ែូចកេម វធីិរបស់រោឋ ភិបាលខែលហួសពីស្រពាំ ខែៃរបស់ាលតុ្លាការ។ 

                                                             
86 សូេមេើលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រកេុមរលមៅសាំណុាំមរឿង ០០២ វត្តធៃមសរ ើ ភូេិកាំពង់ស្រត្ខបក  ុាំស្រត្ខបក ស្រសកុកាំពង់ស្រត្ខបក មែត្តនស្រពខវង 

នលងទី១០ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ស្របតិ្ចារកឹនៃការស្របជុាំសត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
87 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០២ ភន ាំមពញ នលងទ៣ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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មយើងបាៃម ើញមៅកន ុងការពិភាកានៃការខសវងរកការពិត្ថា កន ុងកស្រេិត្េួយ វាអាចស្រត្វូបាៃបៃត 

មបើមទោះបីាេិៃោៃាថ ៃភាពនល វូការរបស់មែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីខែរ។ ចាំណុចស្រសមែៀងរន មៃោះ 

អាចស្រត្វូបាៃមលើកម ើងយ៉ា ងរងឹោាំមៅទីមៃោះ៖ ចូលរេួកន ុងកេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃ 

ខែលបាៃនតល់ឱ្យមោយតុ្លាការ ៃិងអងគការ NGO េួយចាំៃួៃមទៀត្ 

អាចស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាលកខណៈេួយនៃការចូលរេួស្របកបមោយអត្ថៃ័យ 

ទាំងតាេរយៈការខចកចាយព័ត៌្ោៃ ៃិងសស្រេបសស្រេួលការមសុើបអមងកត្នៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះ។ 

ទក់ទងៃឹងត្ស្រេូវការមលើការអប់រំពិភពមលាក 

កេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃោៃលកខណៈស្របកបមោយស្របសិទធភាពនៃការចូលរេួ 

មៅមពលខែលពួកមគអាចទទួលែុសស្រត្វូមលើភាពសម ុគាម ញនៃចាំណុចទាំងឡាយ 

ខែលការជាំៃុាំជស្រេោះមលើឧស្រកិែឋកេមខែលោៃ ឬេិៃោៃការចូលរេួពីមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

េិៃអាចស្រត្វូបាៃពិចារណា មោយពៃយល់ថា េមធាបាយទាំនក់ទាំៃងែស៏្រតឹ្េស្រត្វូ ស្រត្វូបាៃមស្របើស្របាស ់

មៅែណៈខែលកស្រេិត្អកខរភាពរបស់ស្របាជៃមៅោៃកស្រេិត្ទបកន ុងស្របមទសកេព ុាមៅម ើយ។ 

 ក់ព័ៃធៃឹងចាំណុចខ្ងមលើមៃោះ គឺាគាំៃិត្ខែលបាៃបងកប់ៃូវអត្ថៃ័យកន ុងបទសោភ សៃ៍ាមស្រចើៃ 

ខែលការខសវងរកការពិត្ ត្ស្រេូវការមែើេបីមរៀបរប់ពីមរឿងរ៉ា វ ៃិងការអប់រំពិភពមលាក 

ោៃលកខណៈស្រសមែៀងរន មៅៃឹង កយថា កាក់េួយោៃេុែពីរែុសរន ។ 

ែូចខែលបាៃមលើកម ើងយ៉ា ងសេស្រសបមោយអនកស្រត្វូសោភ សៃ៍ ការបមងក ើត្អ.វ.ត្.ក ម ើង 

ៃិងការរេួបញ្ច លូរន មលើគមស្រោងចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ថា៖  

ពិត្ាបាៃជួយពួកមគបង្គា ញពីការពិត្ 

មែើេបឱី្យពួកមគែឹងពីវបិត្ត ិខែលបាៃមកើត្ម ើងមោយរបបខែមរស្រកហេ 

មហើយែូមចនោះេៃុសសាមស្រចើៃបាៃខសវងពីបញ្ហា មៃោះបាៃលអ ស្របមសើរ។ មលើសពីមៃោះមទៀត្ 

មកមងៗជាំនៃ់មស្រកាយ ក៏ោៃឱ្កាសមែើេបខីសវ ងយល់បខៃថេពីរបបមៃោះ។88 

៥.៦- ការខសវងរកសាំណង 

៥.៦.១- ក្លវបិាកក្ល វូចាប ់និងជាក់ថ្សត ង 

បញ្ហា េួយកន ុងចាំមណាេបញ្ហា ែ៏ចស្រេូងចស្រោសៃិងសម ុគាម ញទាំងឡាយ ម លគឺាចេងល់ពីសាំណង 

ខែលបាៃមរៀបរប់មោយតុ្លាការកន ុង ‘មរលបាំណងឱ្យោៃលកខណៈាៃិេិត្តរបូ ាាងសាំណងផាទ ល’់ 

បាៃបង្គា ញ អ.វ.ត្.ក ាេួយៃឹងបញ្ហា ស្របឈេ ៃិងភាពលាំបាកាមស្រចើៃ។ 

មៃោះគឺាមហតុ្នលស្រសបចាប់ៃិងាក់ខសតង ខែលៃឹងស្រត្វូបាៃកាំណត់្មោយែលោីន ក់េតងៗ។ ក៏ប៉ាុខៃត  

សូេចងចាាំថា នលវបិាក ៃិងការោក់កស្រេិត្ស្រសបនល វូៃិងាក់ខសតង ោៃទាំនក់ទាំៃងយ៉ា ងជិត្សន ិទធ។ 

កន ុងស្រកបែ័ណឌ ចាប់ សាំណង ស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាែាំមណាោះស្រាយសស្រោប់ជមោល ោះរវាងរែឋៃិងរែឋ 

ាាងសាំណងែូចខ្ត្មលើជៃរងមស្ររោះ។ ក៏ប៉ាុខៃត  ចាប់អៃតរាតិ្ 

បាៃចាប់យកជាំហាៃទាំងមនោះបនទ ប់េក ខែលបញ្ា ប់ាេួយមសចកត ីសមស្រេចរបស់ UN 

សត ីពីមរលការណ៍ ៃិងមសចកត ីខណនាំស្រគឹោះ 

ខែលបាៃមលើកម ើងមោយរម ៃការខកខស្របខែលជៃរងមស្ររោះពីអាំមពើមឃ្រមៅយ៉ា ងធាំមធង 

ោៃសិទធិមៅមលើ ‘ទទួលបាៃសាំណងស្រគប់ស្ររៃ់ ស្របកបមោយស្របសិទធភាព ៃិងទៃ់មពលមវលា’។ 

 

                                                             
88 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ងឹាជៃរងមស្ររោះ ភូេិស្រសោះខកវ  ុាំវាងចាស់ ស្រសកុឧតុ្ងគ នលងទ៤ី 

ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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ស្រសមែៀងរន មៃោះ មលាកបាៃ គីេូៃ អគគមលខ្ធិការ UN បាៃមលើកម ើងកន ុងរបាយការណ៍េួយកន ុងឆ្ន ាំ 

២០១១ ថា៖ 

សាំណង គឺាយៃតការខែលោៃ មផាត ត្មលើជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងាេមធាបាយែ៏សាំខ្ៃ់នៃការមធវ ើឱ្យោៃភាពែុសខបលករន កន ុងជីវតិ្របស់ជៃរង

មស្ររោះ។ បទពិមាធៃ៍ UN បង្គា ញថា សាំណងអាចសស្រេបសស្រេួលែល់ការនសោះនា 

ៃិងភាពមជឿាក់ែល ៃួកងកន ុងស្របមទស មហើយែូមចនោះនាំមៅរកសៃតភិាពឋិត្មឋរ 

ៃិងយូរអខងវងកន ុងសងគេមស្រកាយសស្រង្គគ េ។ 

លទធភាពនៃសាំណង គឺាចាំណុចសន លូនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមោយទក់ទងៃឹង អ.វ.ត្.ក។ 

មបើមទោះបីាអវត្តោៃពីអ.វ.ត្.កខែលាអនកបមងក ើត្លកខែៃត ិៈមៃោះក៏មោយ ក៏វធិាៃននទកន ុងរបស់ 

អ.វ.ត្.ក បាៃខចងថា 

មរលបាំណងសាំខ្ៃ់នៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីោៃពីរយ៉ា ង។ វធិាៃ 

២៣ quinquies បាៃបង្គា ញែូចខ្ងមស្រកាេ៖ 

ស្របសិៃមបើជៃាប់មចាទស្រត្វូបាៃកាត់្មទស អងគជាំៃុាំជស្រេោះអាចនតល់ាសាំណងសេូ 

ហភាព ៃិងសាំណងនល វូចិត្តមៅមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីបាៃ។ សាំណងសេូហភាព 

ៃិងសាំណងនល វូចិត្តសស្រោប់មរលបាំណងនៃវធិាៃទាំងមៃោះ គឺាវធិាៃខែលថា៖  

(ក) ស្រត្វូទទួលាគ ល់ការឈចឺាប់ខែលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីបាៃទទួល 

ាលទធនលនៃការស្របស្រពឹត្តបទឧស្រកិែឋខែលជៃាប់មចាទស្រត្វូបាៃកាត់្មទស 

ៃិង 

(ែ) ស្រត្វូនតល់អត្ថ ស្របមយជៃ៍ែល់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលមោោះស្រាយការឈឺចាបម់ៃោះ។  

 

អត្ថ ស្របមយជៃ៍ទាំងមៃោះ េិៃស្រត្វូមធវ ើម ើងកន ុងលកខណៈទូទត់្ាាច់ស្របាក់មៅមែើេ    

បណត ឹងរែឋបបមវណ។ី 

ក៏ប៉ាុខៃត  ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ នតលក់ាររាំស្រទមលើកាត់្មទសមៃោះ។ ែូចខែលបាៃម ើញពខី្ងមលើ 

វាក៏បាៃអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យោៃ ‘សាំណងសេូហភាព ៃិងសាំណងនល វូចិត្ត ’ ស្រត្វូបាៃទេទរម ើង 

លវើមបើោៃខត្មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីក៏មោយ។ ការឈឺចុកចាប់ ‘នល វូចិត្ត’ ស្រត្វូបាៃបកស្រាយម ើងា 

េមធាបាយេួយខែលបាៃមរៀបចាំម ើងទូទត់្សងខ្ងនល វូចិត្ត ខែលែុសពីការឈឺចាប់ាក់ខសតង 

មហើយសាំណង ‘សេូហភាព’ 

ាការបញ្ហា ក់នៃភាពេិៃអាចមៅរចួនៃការនតល់សាំណងហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់បុគគលៃីេួយៗ។89 មយងតាេ 

Bassiouni (២០០៦: ២០៥) សាំណងគឺា ‘េមធាបាយេួយខែលជាំរុញឱ្យជៃរងមស្ររោះចូលរេួ’។ 

កន ុងៃ័យាក់លាក់មៃោះ ការអវត្តោៃនៃស្របមភទការពិត្សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ 

ោៃលកខណៈសាំខ្ៃ់គួរឱ្យកត់្សោគ ល់។ 

                                                             
89 សាំណុាំមរឿងកាាំង មហកកអា វ (សណុាំមរឿង ០០១) ការសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះសវនការ នលងទ២ី៦ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ កថាែណឌ ទី ៦៦២ ែល់ 

៦៦៣។ 
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មោយមហតុ្ថាោៃខត្ជៃាប់មចាទទាំងបីនក់មទខែលស្រត្វូបាៃកាត់្មទសរហូត្េកែល់បចច ុបបៃន  

មហើយជៃាប់មចាទទាំងមនោះោៃាថ ៃភាពស្រកលាំបាក ៃិងទទួលបាៃជាំៃួយស្រសបចាប់ 

លទធភាពស្រទឹសត នីៃសាំណងេិៃបាៃឈរមលើលកខណៈវៃិិចឆ ័យនៃភាពស្រកីស្រកមនោះមទ។ 

បខៃថេពីមៃោះមទៀត្ មគបាៃមលើកអាំណោះអាំណាងយ៉ា ងរងឹោាំថា តាេពិត្មៅ កត ីរំពឹងទុកនៃសាំណង    

សាំខ្ៃ់ៗមៅជៃរងមស្ររោះ េិៃស្រត្វូបាៃមលើកទឹកចិត្តម ើយ 

មោយេមធាបាយចាំម ោះកិចាខែលការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងាមរឿយៗ។ 

មៃោះបង្គា ញពីគុណវបិត្ត ិនៃៃីតិ្វធីិៃិងសាំខ្ៃ់ៗនៃរបបសាំណង។ មហតុ្ែូមចនោះ មៅស្រកេ Cartwright 

បាៃមលើកម ើងថា៖ 

ចាំម ោះែុ្ាំ ែាំមណើរការនៃការចូលរេួ ៃិងការខសវងរកសាំណង 

េិៃទៃ់ទទួលយកបាៃមនោះមទ។ បនទ ប់ពមីោោះស្រាយតាេរយៈែាំមណើរការសម ុគាម ញ 

ែា ោះខ្ា យមពលមវលា ៃិងប៉ាោះទងគ ិចែល់នល វូចិត្ត... ជៃរងមស្ររោះបាៃរកម ើញថា 

សវនការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៃោះេិៃោៃយុតាត ធិការណា 

មែើេបីបញ្ហា អវ ើេួយឱ្យមចញពីការទទួលាគ ល់នល វូការកន ុងការវៃិិ   ចឆ ័យ។90 

 វធិាៃ ២៣ quinquies ខែលបាៃខចងខ្ងមលើមៃោះ 

មលើកម ើងពីបញ្ហា ទាំងឡាយខែលជៃរងមស្ររោះបាៃជួបស្របទោះកន ុងការខសវងរកសាំណង។ ទីេួយ 

សាំណងស្រត្វូបាៃនតលជូ់ៃមោយស្របឆ្ាំងៃឹងឧស្រកិែឋជៃ 

ខែលសាំណងទាំងមនោះេិៃស្រគប់ស្ររៃ់មែើេបីមធវ ើាែាំមណាោះស្រាយមៅអនកខែលបាៃរងការឈឺចាប់ពីេហ

ៃតរយែ៏ធាំមៃោះម ើយ។ ទីពីរ អ.វ.ត្.ក មៅែវោះយុតាត ធិការរងឹោាំនល វូចាប់។ កន ុងការសមស្រេចនៃសាំណុាំមរឿង 

០០១ តុ្លាការបាៃមលើកម ើងមោយចាសល់ាស់ថា ‘អ.វ.ត្.ក 

មៅែវោះសេត្ថភាពកន ុងការពស្រងឹងការនតល់សាំណង។ ែូមចនោះ 

សាំណងខែលបាៃនតល់មោយអ.វ.ត្.កស្របឆ្ាំងៃឹងជៃាប់មចាទអាចពស្រងឹងមៅមកើត្មៅមពលចាាំបាច់ 

កន ុងស្របព័ៃធតុ្លាការកេព ុាាេញ្ញ ខត្ប៉ាុមណាា ោះ។’91 

កិចាសហស្របតិ្បត្ត ិការពីអាំណាចមៅស្រកេរបស់កេព ុាេិៃអាចមកើត្ោៃម ើងឆ្ប់មនោះមទ 

មហើយកាំ ខណទស្រេង់នៃស្រកបែ័ណឌ គតិ្យុត្ត ិរបស់អ.វ.ត្.ក 

ៃឹងោៃលកខណៈពិបាកាងមៃោះមៅមទៀត្មែើេបីទទួលយកមៅបាៃ។ 

ាការពិត្ណាស ់ កាំហុសឆគងាមស្រចើៃទាំងមៃោះ 

ោៃលកខណៈែុសរន មៅៃឹងការរំពឹងទុកែ៏ែពស់របស់ជៃរងមស្ររោះ ក់ព័ៃធៃឹងសាំណង។ កន ុងសាំណុាំមរឿង 

០០១ អ.វ.ត្.ក បាៃនតលឱ់្យៃូវសាំមណើសាំណងរេួរន របស់ជៃរងមស្ររោះចាំៃួៃ ពីរ 

ខែលោៃការរេួបញ្ច លូរន នៃមឈាម ោះស្រគប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីទាំងអស់កន ុងការវៃិិចឆ ័យមទស 

ៃិងការចងស្រកង មបាោះពុេព ៃិងខចកចាយៃូវមសចកត ីខលលងការណ៍សុាំអភ័យមទសរបស់ ឌ្ុច។ 

សាំមណើខែលមៅមសសសល់ ែូចាការទទួលបាៃការខលទាំសែុភាពមោយឥត្គិត្នលល 

ការនតល់េូលៃិធិមលើកេម វធីិអប់រំ ៃិងការាងសង់សត បូរំឭកវញិ្ហញ ណកខៃធ 

ស្រត្វូបាៃបែិមសធមលើេូលោឋ ៃស្រគឹោះមនសងពរីន  េិៃថាមោយារខត្ការកងវោះខ្ត្ភាពចាសល់ាស ់

ឬពីមស្រ ោះខត្សាំមណើទ ាំងមនោះហួសពីលទធភាពរបស់អ.វ.ត្.ក។ ការវៃិិចឆ ័យរបស់តុ្លាការ ស្រត្វូបាៃ

                                                             
90Dame Silvia Cartwright (មៅស្រកេអងគជាំៃុាំជស្រេោះសវនការរបស់ អ.វ.ត្.ក), ‘ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីបទឧស្រកិែឋអៃត រាតិ្។ 

កិចាសៃាខែលបាៃបាំមពញ?’ ( ការបមស្រងៀៃស្របចាាំឆ្ន ាំរបស់ Hawke, Adelaide នលងទី៩ ខែេិលុន ឆ្ន ាំ២០១១)។ អាចរកបាៃមៅ៖ 

http://w3.unisa.edu.au/hawkecentre/ahl/2011AHL_Cartwright.pdf (បាៃចូលមៅកាៃ់ នលងទ៨ី ខែវចិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 
91 សាំណុាំមរឿងកាាំង មហកកអា វ (សណុាំមរឿង ០០១) ការសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះសវនការ នលងទី២៦ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ កថាែណឌ ទី ៦៦១ 

មជើងទាំព័រ ១១៤៤។ 

http://w3.unisa.edu.au/hawkecentre/ahl/2011AHL_Cartwright.pdf
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មរៀបរប់ម ើងមោយមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុង ‘លកខណៈតិ្ចតួ្ចបាំនុត្ អភិរកសបាំនុត្ 

ៃិងស្របខហលាវាោៃលកខណៈស្រតឹ្េស្រត្វូមោយៃិយយេិៃអាចស្រសមេើស្រសនេបាៃថា 

អាចស្រត្វូបាៃមគបញ្ហា ’។92 អ.វ.ត្.ក 

ែល ៃួកងបាៃមលើកម ើងកន ុងការវៃិិចឆ ័យរបស់ែល ៃួកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០១ 

‘ែូចខែលោៃភាពាក់ខសតងតាេរយៈសាំណុាំមរឿង ០០១ ខែលពិរុទធជៃោៃជីវភាពស្រកលាំបាក 

សាំណងខែលនតល់ឱ្យមស្រកាេគាំរនូៃមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី ហាក់េិៃបមងក ើៃៃូវលទធនលរបីូគួរឱ្យ

កត់្សោគ ល់សស្រោបម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ’ី។93 

 

តាេពិត្មៅ អ.វ.ត្.ក េិៃបាៃគិត្ែល ៃួកងថា 

ាអនកោៃសេត្ថភាពកន ុងពស្រងីករបបសាំណងទាំងឡាយាងមៃោះមទៀត្មទ ខែល 

អងគជាំៃុាំជស្រេោះគឺ... ស្រត្វូបាៃោក់កស្រេិត្កន ុងកិចាការរបស់ែល ៃួមោយតាេសាំមណើ 

េុៃមពលខែលវាៃិងស្របមភទនៃសាំណង 

ស្រត្វូបាៃអៃុញ្ហញ ត្ែូចបាៃខចងកន ុងវធិាៃននទកន ុង។ ការកាំណត់្នៃលកខណៈមៃោះ 

េិៃអាចមចៀសមចញបាៃតាេរយៈយុត្ត ិាស្តសតណាេួយម ើយ ក៏ប៉ាុខៃត  

វាស្រត្វូការវមិាធៃកេមនៃវធិាៃទាំងមនោះ។94 

ភាពេិៃទក់ទងរន រវាងការរំពឹងទុកៃិងធាត្ុពិត្មលើេូលោឋ ៃមៃោះ ស្រត្វូបាៃបង្គា ញម ើងកន ុងលកខណៈ

ែ៏ខ្ល ាំងកាល មោយេស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់កន ុងអងគជាំៃុាំជស្រេោះ ខែលបាៃៃិយយថា៖ 

េៃុសសខែលេិៃបាៃែឹងពីធាតុ្ពិត្នៃៃីតិ្វធីិស្រសបចាប់មៃោះមទ ោៃការរំពឹងទុកខែពស់

ខែលេិៃគួរឱ្យមជឿមលើគមស្រោងសាំណងមៃោះ។ ក៏ប៉ាុខៃត  

វាេិៃោៃេូលោឋ ៃកន ុងធាតុ្ពិត្មនោះមទ។ មយើងោៃស្របព័ៃធខែលជាំរុញមយើង ពីមស្រ ោះថា 

វាាអវ ើខែលអនកទាំងអស់រន ចង់បាៃ ក៏ប៉ាុខៃត មៅមពលខែលមយើងអៃុវត្តវា 

មយើងពិត្ាាប់មចាទមលើការកងវោះខ្ត្ខ្ងការនចន ស្របឌ្ិត្លមីមៃោះ។ គមស្រោងសាំណង 

ស្រត្វូបាៃបាំមពញម ើងមោយមរៀបចាំេិៃបាៃស្រតឹ្េស្រត្វូ។95 

មហើយមៅមពលមេធាវ ើការ របាៃោៃស្របាសៃ៍ មោយោៃកងវល់ថា 

ពួកមគេិៃបាៃឱ្យជៃរងមស្ររោះអវ ើទល់មាោះមៅទីមៃោះ។ មៅមពលមលាកអនកសិកាពីការ

 វៃិិច័ឆយកាត់្មទសរបស់ាលាឧទធរណ៍កន ុងសាំណុាំមរឿង ឌ្ុច មលាកអនកេិៃអាចមធវ ើអវ ើ

បាៃមទ ប៉ាុខៃតោៃការញាក់មនអើលយ៉ា ងខ្ល ាំង។ មត្ើវាាសាំណងែ៏សាំខ្ៃ់ខែរឬមទសស្រោប់

ៃរណាោន ក់មៅស្របមទសកេព ុា មោយស្ររៃ់ខត្បមញ្ាញមឈាម ោះរបស់មែើេ       

បណត ឹងរែឋបបមវណីនាយមលើមគហទាំព័រ ែុ្ាំពិត្ាេិៃបាៃែឹង ក៏ប៉ាុខៃត ែុ្ាំៃឹងសៃមត់្ថា 

                                                             
92 កិចាសៃទនាេួយសហមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង ០០១ អ.វ.ត្.ក កាំណត់្សោគ ល់សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។  
93 ស្រពោះរជអាាា  ៃិង ៃួៃ ា ៃិងមែៀវ សាំនៃ សាំណុាំមរឿងមលែ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត្.ក/TC ការសមស្រេច (នលងទី៧ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

កថាែណឌ ទី ១១១២។ អាចរកបាៃមៅ៖ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-

07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf (បាៃចូលមៅកាៃ់ នលងទី១០ ខែវចិិឆកា 

ឆ្ន ាំ២០១៥)។   
94សាំណុាំមរឿងកាាំង មហកកអា វ (សណុាំមរឿង ០០១) ការសមស្រេចរបស់អងគជាំៃុាំជស្រេោះសវនការ នលងទ២ី៦ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១០ កថាែណឌ ទី ៦៦២។ 
95 កិចាសៃទនាេួយេស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគជាំៃុាំជស្រេោះមៅស្រកេរបស់អ.វ.ត្.ក កាំណត់្សោគ ល់សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf


 

 
Victim Participation and Transitional Justice in Cambodia | 56 

វាេិៃខេៃមនោះមទ។96 

តាេរយៈការរោិះគៃ់ តុ្លាការកន ុងសាំណុាំមរឿង ០០២/០១ បាៃមលើកទឹកចិត្តឱ្យមេធាវ ើមផាត ត្មលើ

ខននកទីពីរនៃរបបសាំណង ខែលបងកភាពង្គយស្រសួលែល់មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមែើេបីកាំណត់្

ពីគមស្រោងខែលបាៃនតល់េូលៃិធិមោយោា សជ់ាំៃួយទីបីាចេបង។ តាេពិត្មៅ 

មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ស្រត្វូចាត់្ឱ្យកកភាពមលើគមស្រោងខែលការនតល់េូលៃិធិស្រគប់ស្ររៃ់ពី

ខ្ងមស្រៅ ស្រត្វូបាៃបៃតម ើងាេួយមសវាកេមរាំ រជៃរងមស្ររោះ (VSS) របស់ អ.វ.ត្.ក។ ាពិត្ណាស ់

មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីយល់ថា ែល ៃួសថ ិត្កន ុងភាពលាំបាកមៅទីមៃោះ។ ក៏ប៉ាុខៃត  វធីិាស្តសត លមីមៃោះ 

ត្ាំណាងឱ្យវធីិ    ាស្តសតលអ ស្របមសើរាងេុៃខែលបាៃមធវ ើម ើងមោយ អ.វ.ត្.ក 

 ក់ព័ៃធៃឹងសាំណងខែលស្រត្វូនតល់ឱ្យមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី មហើយតុ្លាការកន ុងការវៃិិចឆ ័យរបស់ែល ៃួ 

បាៃសមស្រេចៃូវសាំមណើសាំណងសរុបចាំៃួៃ ១១ កន ុងចាំមណាេសាំមណើចាំៃួៃ ១៣ 

ែូចាសាំមណើសស្រោប់គមស្រោងអប់រំ ការាងសង់សត បូរំឭកវញិ្ហញ ណកខៃធ  ៃិងកេម វធីិជួយែល ៃួកង។97 

 
 

មែើេបយីលថ់ា មត្ើ វធីិាស្តសតោៃកស្រេិត្ែូចបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងកន ុងសាំណងខែលនតលម់ោយតុ្លាការ

កន ុងសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង ០០២/០១ សេតាេការរំពឹងចង់បាៃរបសជ់ៃរងមស្ររោះខែរឬមទ វាោៃ

ារៈសាំខ្ៃ់ខែលមយើងពិៃិត្យទសសៃៈរបសជ់ៃរងមស្ររោះមៅកន ុងបរកិារណ៍មៃោះ។ 

៥.៦.២- ការយលគ់ េញរបសជ់នរងគ្រោះ 

 នល វបិាកតាេនល វូចាប់ ៃិងាក់ខសតងនៃរបបសាំណងទក់ទិៃមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ស្រត្វូបាៃពិៃិត្យពីខ្ងមលើ។ ខននកមៃោះៃឹងមផាត ត្មលើការយលម់ ើញ ទសសៃៈ ស្រពេទាំងការយលែ់ឹងរបស់

ជៃរងមស្ររោះអាំពសីាំណងមោយារខត្នល វបិាកែូចបាៃមលើកម ើងខ្ងមលើ។ ែូចបាៃម ើញស្រាប់

ជៃរងមស្ររោះទាំៃងាោៃការរំពឹងទុកែពស ់ក់ព័ៃធសាំណា ប៉ាខុៃតធាត្ពិុត្ស្របខហលាេិៃសេតាេ

ការរំពឹងទុកទាំងមនោះមទ។ មយើងៃឹងស្រត្វូស្រត្ ប់េកចាំណុចខ្ងមស្រកាេមៃោះ វញិ បនទ ប់ពីពិៃិត្យមេើល

សកខ ីកេមរបស់ជៃរងមស្ររោះទក់ទងបទពិមាធៃ៍របស់ពួកមគាេួយរបបសាំណងរបស ់អ.វ.ត្.ក។ 

 ាចាំណុចចាបម់នតើេ វាោៃារៈសាំខ្ៃ់កន ុងការខញកភាពែុសរន រវាងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃិងជៃរងមស្ររោះ។ ារៈសាំខ្ៃ់នៃសាំណងស្រត្វូបាៃឆល ុោះបញ្ហា ាំងយ៉ា ងខ្ល ាំងកាល េិៃស្រតឹ្េខត្

កន ុងចាំមណាេមែើេបណដ ឹងរែឋបបមវណទីទួលបាៃការសោភ សចាំៃួៃ ៣៥ នក់ខែលចាបអ់ារេមណម៍លើ

ចាំណាត់្ការៃីតិ្វធីិ ៃិងយ៉ា ងមហាចណាស់ស្រត្វូបាៃជូៃែាំណឹងបាៃលអប៉ាុមណាា ោះមទ ប៉ាុខៃត ខលេទាំងកន ុង

ចាំមណាេមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះចាំៃួៃ ១៥ នក់នងខែរ។ មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះរម ៃសិទធិទទួល

បាៃសាំណងមទ។ មទោះាយ៉ា ងណា ពួកមគពិត្ាោៃការរំពឹងទុកកន ុងនេាជៃរងមស្ររោះកន ុង

របបែូចរន  ថាៃឹងទទួលបាៃសាំណងស្រសមែៀងៃឹងអតី្ត្មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែរ។ ទសសៃៈខែល

ស្រត្វូបាៃបមញ្ាញស្របខហលាការយលថ់ា ការទទួលបាៃមសវាខលទាំសុែភាពឥត្គិត្នលលោៃារៈសាំខ្ៃ់។

ចាំណុចទាំងមៃោះ ស្រត្វូបាៃបង្គា ញយ៉ា ងចាសក់ន ុងចមេល ើយខ្ងមស្រកាេនតលម់ោយមែើេបណត ឹងាជៃរង

មស្ររោះោន ក់ខែលស្រត្វូបាៃសោភ សមៅមសៀេរប៖។ 

ែុ្ាំចង់បាៃប័ណា ខែលអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យែុ្ាំទទួលបាៃការខលទាំសុែភាពឥត្គិត្នលល ៃិងការ

អប់រំថាន ក់ឧត្តេសិកាឥត្គិត្នលលសស្រោប់កូៃៗរបសែុ្់ាំ។ ែុ្ាំចង់ឱ្យនតលស់ាំណងស្របមភទមៃោះ

                                                             
96 កិចាសៃទនាេួយមេធាវ ើការ រកត ី របស់មអៀង ារ ើ សណុាំមរឿង ០០២ អ.វ.ត្.ក កាំណត់្សោគ ល់សត ពីសីាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
97 ស្រពោះរជអាាា  ៃិង ៃួៃ ា ៃិងមែៀវ សាំនៃ សាំណុាំមរឿងមលែ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អ.វ.ត្.ក/TC ការសមស្រេច (នលងទី៧ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

កថាែណឌ ទី ១១៥១ែល់ ១១៦៤។ អាចរកបាៃមៅ៖http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-

07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf (accessed on 18 November 2015). 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2014-08-07%2017:04/E313_Trial%20Chamber%20Judgement%20Case%20002_01_ENG.pdf
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ែល ់ជៃរងមស្ររោះទាំងអស់ ។ 98  

 ត្ស្រេូវការាេូលោឋ ៃៃូវការខលទាំសុែភាពឥត្គិត្នលល ក៏បង្គា ញាក់ខសតងខែរមៅកន ុងសស្រេង់

ពីបទសោភ សៃ៍េួយមធវ ើម ើងាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់កន ុងសាំណុាំមរឿង ០០១៖ 

ែល ៃួែុ្ាំផាទ លច់ង់ឱ្យតុ្លាការសហការាេួយរោឋ ភិបាលកេព ុា មែើេបនីតលស់្របព័ៃធេួយែល់

ជៃរងមស្ររោះតាេរយៈការខចកប័ណា សុែភាពែលជ់ៃរងមស្ររោះ ខែលមៅោៃជីវតិ្រសរ់ៃ

ពីរបបខែមរស្រកហេ មែើេបពួីកមគោៃលទធភាពទទួលបាៃមសវាសុខ្ភិបាលមោយេិៃចាាំ

បាច់បង់ស្របាក់ ពីមស្រ ោះពួកមគស្រកីកស្រក។ 99 

េូលមហតុ្ខែលស្រត្វូការទទួលបាៃការខលទាំសុែភាពឥត្គិត្នលល ស្រត្វូបាៃបៃយលប់ក

ស្រាយមោយបទសោភ សៃ៍េួយមទៀត្ខែលបាៃៃិយយថា 

ស្របសិៃមបើោៃេៃទ ីរមពទយ ៃិងអងគការសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ វាាការលអ មែើេបឱី្យមយើងេិៃ

ចាាំបាច់ចាំណាយមស្រចើៃមលើមសវាទាំងមៃោះ។ សពវនលង 

មយើងោៃេណឌ លសុែភាព ុាំប៉ាុខៃត ស្របសិៃមបើមយើងឈឺ មហើយរម ៃលុយ វាេិៃង្គយស្រសួល

មទសស្រោប់មយើង។ អាំ ុងមពលស្របជុាំ ែុ្ាំធាល ប់

បាៃមលើកម ើងរចួមហើយអាំពីការស្រពួយបារេភរបស់ែុ្ាំថា គួរខត្ោៃ

េៃទ ីរមពទយសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមែើេបឱី្យមយើងេិៃចាាំបាច់ចាំណាយស្របាក់មស្រចើៃ។ មយើងកន ុង

នេាជៃរងមស្ររោះ ធាល ប់បាៃទទួលការឈចឺាបរ់ចួេកមហើយពីរបបមនោះ មហើយមពល

មៃោះមៅមពលមយើងឈសឺ្រត្វូចូលេៃទ ីរមពទយ មយើងស្រត្វូបង់នលលមពញ។ 

មៃោះាមរឿងខត្េួយគត់្ខែលែុ្ាំចង់បាៃ។ 100 

ែណៈការខលទាំសែុភាពាការស្រពួយធាំបាំនុត្របសជ់ៃរងមស្ររោះ ខែលស្រត្វូបាៃសោភ ស 

ស្របធាៃបទទូមៅេួយមទៀត្កន ុងបទសោភ សៃ៍ខែលមធវ ើម ើង  ក់ព័ៃធយុតាត ធិការោៃកស្រេិត្របស់  

អ.វ.ត្.ក កន ុងការនតលស់ាំណងសេូហភាពខែលនទ យុៃឹងសាំណងបុគគល។ ាទូមៅ ការបមញ្ាញេតិ្

មលើចាំណុចមៃោះោៃការខែវងរន  មោយអនកនតលប់ទសោភ សៃ៍ោន ក់អោះអាងថា 

ទក់ទិៃសាំណង ជៃរងមស្ររោះេួយចាំៃួៃចង់បាៃសាំណងបុគគល មហើយែលោះមទៀត្ចង់បាៃ 

សាំណងសេូហភាព។ ប៉ាុខៃតចុងមស្រកាយ សាំណងបុគគលេិៃអាចមៅរចួ។ 

មហើយមៃោះានលប៉ាោះ ល់ខែលទក់ទិៃការទេទររបស់ពួកមគ៖ ឧទហរណ៍ ស្របសិៃ

មបើតុ្លាការនតលឱ់្យជៃរងមស្ររោះោន ក់ ១០.០០០ ែលុាល រ តុ្លាការស្រត្វូចាំណាយរប់លាៃែុលាល រ

ពីមស្រ ោះោៃជៃរងមស្ររោះរប់លាៃនក់។ ែូមចនោះមយើងេិៃអាចមធវ ើបាៃមទ។ 

ចាំៃួៃសរុបនៃមែើេបណដ ឹងរែឋបបមវណោីៃាង ៤.០០០ នក់ មហើយចាំៃួៃមៃោះៃឹងមកើៃ

                                                             
98 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅមសៀេ

រប នលងទ២ី៤ ខែត្ុលា ឆ្ន ាំ២០១៤) ការសងកត្់បញ្ហា កស់្រត្វូបាៃបខៃថេ។ 
99 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ មៅភន ាំមពញ នលងទី១៩ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
100 ស្របត្ិចា រកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅភន ាំមពញ នលងទី

០៣ ខែ វចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 



 

 
Victim Participation and Transitional Justice in Cambodia | 58 

ម ើងស្របសិៃមបើតុ្លាការេិៃបាៃបិទការោក់ កយាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ។ី 101 

ស្រសមែៀងរន មៃោះខែរ ការបមញ្ាញេតិ្ខ្ងមស្រកាេមធវ ើម ើងអាំ ុងបទសោភ សៃ៍មនសងេួយមទៀត្៖  

ៃិយយពីសាំណង រម ៃអវ ើខែលមធវ ើឱ្យែុ្ាំស្រពួយបារេភម ើយ ពីមស្រ ោះសាំណងេិៃអាចនតលែ់ល់

បុគគលោន ក់ៗបាៃមទ។ ែូមចនោះវាស្រត្វូខត្ាសាំណងសេូហភាព ពីមស្រ ោះេិៃខេៃោៃខត្

សោជិកស្រគួាររបស់ែុ្ាំមទខែលាល ប់ គឺស្របាពលរែឋាមស្រចើៃមទៀត្ែ៏ាល ប់ 

ខែរ។ ែូមចនោះសាំណងបុគគលេិៃអាចមៅរចួមទ។ ែូមចនោះវាស្រត្វូខត្ា

សាំណងសេូហភាពខែលាៃិេិត្តរបូ មហើយែុ្ាំអាចទទួលយកបាៃ។ មហើយែុ្ាំក៏យលខ់ែរថា 

រោឋ ភិបាលរម ៃលវកិាស្រគប់ស្ររៃ់សស្រោប់នតលស់ាំណងបុគគលមទ។ ែូមចនោះមយើងអាច

ទទួលយកបាៃទក់ទិៃសាំណងសេូហភាព។ ែូមចនោះវាសេមហតុ្នលសស្រោប់ែុ្ាំ។ 102 

ចាំណុចសាំខ្ៃ់ពីរមចញពីេតិ្មយបល់ទាំងមៃោះគឺ៖ ទី១ មែើេបណដ ឹងរែឋបបមវណទីទួលាគ ល់ថា 

ធៃធាៃោៃកាំណត់្ ែូមចនោះសាំណងនតលជូ់ៃអនកខែលរងមស្ររោះមោយារការរងមស្ររោះយ៉ា ងរង្គគ លក៏ៃឹង

ោៃកាំណត់្តាេមនោះខែរ។ ទី២ ក៏ោៃការទទួលាគ ល់ខែរថា ការរងមស្ររោះមកើត្ម ើងទូមៅ េិៃខេៃ

មកើត្ម ើងខត្មៅមលើស្រគួារណាេួយមនោះមទ។ 

 មទោះាយ៉ា ងណា េិៃខេៃេៃុសសស្រគប់របូសុទធខត្ោៃទសសៃៈខបបមៃោះម ើយ មោយេួយចាំៃួៃ

ធាំមផាត ត្សាំខ្ៃ់មលើការរងមស្ររោះរបសបុ់គគល។ ែូមចនោះការរម ៃយុតាត ធិការកន ុងការនតល់សាំណងបុគគល 

ស្រត្វូបាៃអនកនតលប់ទសោភ សៃ៍ោន ក់ចាត់្ទុកា "ចមនល ោះស្របមហាង"។ 103 អនកនតលប់ទសោភ សៃ៍ោន ក់មទៀត្

បាៃមលើកម ើងថា 

សាំណងោៃពីរស្របមភទគឺ៖ សាំណងនល វូចិត្ត ៃិងសាំណងសេូហភាព។ សាំណងទាំង

ពីរស្របមភទមៃោះលអ រចួមៅមហើយ ប៉ាុខៃតវាមៅែវោះសាំណងបុគគល។ 

តុ្លាការគួរខត្ោៃសាំណងបុគគលសស្រោប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណទី ាំងអស់ 

ពីមស្រ ោះពួកមគសុទធខត្ោៃ 

ជីវភាពយ៉ា ប់យុឺៃខ្ល ាំង។ ែូមចនោះ តុ្លាការគួរខត្នតលយ់៉ា ងមហាចណាស់ទឹកស្របាក់បៃត ិច

បៃត ចួាសាំណងបុគគលខែរ។ ការពិត្មៅ អាយជុីវតិ្របស់ាច់ញាតិ្ខែលបាៃបាត់្បង់

អាំ ុងរបបខែមរស្រកហេ េិៃអាចកាត់្នលលបាៃមទ។ 104 

មទោះាយ៉ា ងណា អនកនតលប់ទសោភ សៃ៍ោន ក់មទៀត្បាៃទញទ ហ ីករណ៍ភាល េៗអាំពធីៃ 

ធាៃោៃកស្រេិត្ មោយខញកភាពែុសរន រវាងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរង

មស្ររោះែូចបាៃពណ៌នខ្ងមលើ មហើយសងកត់្ធងៃ់ថា 

ជៃរងមស្ររោះបាៃមសន ើសុាំសាំណងបុគគល ពីមស្រ ោះពួកមគោៃវយ័ចាសម់ៅមហើយ ៃិងស្រត្វូ

                                                             
101 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ

ារេៃទ ីរស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសល ង នលងទ១ី៨ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
102 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅមសៀេរប នលងទី

២៤ ខែត្ុលា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
103 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ

ភន ាំមពញ នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
104 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅភន ាំមពញ នលងទី១៨ 

ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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ការស្របាក់សស្រោបស់្រទស្រទង់ជីវភាពរសម់ៅ ៃិងសស្រោប់មចញនលល

ពាបាលសុែភាពរបស់ែល ៃួ។ មៃោះាសាំមណើខែលជៃរងមស្ររោះបាៃមលើកម ើង។ ែុ្ាំក៏ា

ត្ាំណាងមែើេ 

បណត ឹងរែឋបបមវណីខែរមៅកន ុងរជធាៃីភន ាំមពញ មហើយែុ្ាំក៏បាៃមសន ើសុាំែូចរន មៃោះខែរ។ 

មយើងមចោះខត្ពាយេមសន ើសុាំមៅ មទោះបីាមយើងែឹងថាមគេិៃឱ្យក៏មោយ។ អនក

ែលោះៃិយយថា ជៃរងមស្ររោះោៃមស្រចើៃ ែូមចនោះជៃរងមស្ររោះេិៃគួរមសន ើសុាំសាំណងបុគគលមទ។ 

ចាំ ខណកកអនកែលោះមទៀត្បាៃទញទ ហ ីករណ៍ថា មទ ោៃជៃរងមស្ររោះខត្ ៤.០០០ នក់

ប៉ាុមណាា ោះខែលបាៃោក់ កយមសន ើសុាំ។ ែូមចនោះសាំណងបុគគលគឺសស្រោប់អនកខែលបាៃោក់

 កយមសន ើសុាំ េិៃខេៃសស្រោប់អនកខែលេិៃបាៃោក់ កយមសន ើសុាំមនោះមទ។ ាការពិត្ 

ោៃជៃរងមស្ររោះរប់លាៃនក់ ប៉ាុខៃត មយងតាេែាំមណើរការៃីតិ្វធីិកន ុងតុ្លាការ ោៃខត្

អនកខែលបាៃោក់ កយមសន ើសុាំប៉ាុមណាា ោះខែលៃឹងទទួលបាៃសាំណង។ 105 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់ ៃិងាអនកោៃជីវតិ្រសរ់ៃពីេៃទ ីរស-២១ បាៃបមញ្ាញេតិ្

ខ្ល ាំងៗបាំនុត្កន ុងបទសោភ សៃ៍ ក់ព័ៃធ  អ.វ.ត្.ក 

ប៉ាុខៃតកន ុងនេាជៃរងមស្ររោះ ែុ្ាំេិៃទទួលបាៃសាំណងបុគគលមទ។ វាមធវ ើឱ្យែុ្ាំែកចិត្ត។ 

ែូមចនោះ អ.វ.ត្.ក ស្ររៃ់ខត្ាតុ្លាការស្របឌ្ិត្ប៉ាុមណាា ោះ។ 

វាស្ររៃ់ខត្បង្គា ញពិភពមលាកថាោៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ ប៉ាុខៃតរម ៃសាំណង។ 

ែូមចនោះតុ្លាការមៃោះេិៃមលើកកេពស់េៃុសសាតិ្មទ។ រយៈមពលាង ១៥ ឆ្ន ាំមៅ ២០ ឆ្ន ាំ 

រម ៃសាំណងបុគគលសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមទ មហើយមៃោះេិៃខេៃ

ាគាំរសូស្រោប់ពិភពមលាកអៃុវត្តតាេម ើយ។ 106  

មគក៏អាចសមងកត្ម ើញការខែវងគាំៃិត្ស្រសមែៀងៗរន ខែរមៅកន ុងការស្របជុាំស្រកេុមរលមៅ

ចាំៃួៃ ៥ មលើកខែលមធវ ើម ើងមៅស្របមទសកេព ុា មោយអនកែលោះយល់ស្រសបថាោៃសាំណងសេូហ

ភាពខត្េួយគត់្ មហើយអនកមនសងមទៀត្ខែលសខេតងការែកចិត្តចាំម ោះការរម ៃយុតាត  

ធិការកន ុងការនតលស់ាំណងបុគគល ាពិមសសាេួយៃឹងទសសៃៈទទួលមសវាខលទាំ

សុែភាពឥត្គិត្នលល។ 107  

បនទ ប់ពីការវភិាគមលើការស្របជុាំស្រកេុមរលមៅ ៃិងបទសោភ សៃ៍ខែលស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើង 

បង្គា ញយ៉ា ងចាសថ់ា បូជៃីយោឋ ៃក៏សាំខ្ៃ់ខែរ។ កន ុងវបបធេ៌ ៃិងាសនរបស់កេព ុា  

បូជៃីយោឋ ៃស្រត្វូបាៃចាត់្ទុកាចាំណុចសន លូនៃពិធីាសន ៃិងជីវតិ្រស់មៅកន ុងសងគេ។ ែូច

អនកនតលស់ោភ សៃ៍ោន ក់បាៃបមញ្ាញេតិ្ថា “ែុ្ាំចង់ឱ្យោៃសត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធមៅកខៃលងណា

េួយទុកសស្រោប់ាបូជៃីយោឋ ៃ។ ស្របសិៃមបើោៃសត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធ  

មយើងអាចមធវ ើពិធីាសនបាៃង្គយស្រសួល ៃិងេិៃពិបាកមធវ ើែាំមណើរឆ្ង យ។ កន ុងាម រតី្មៃោះ 

ជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃខែលស្រត្វូបាៃសោភ ស បាៃសខេតងការមពញចិត្តចាំម ោះ វធិាៃការសាំណង

                                                             
105 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅភន ាំមពញ នលង

ទី០៣ ខែត្ុលា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
106 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ

ារេៃទ ីរស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសល ង នលងទី១៨ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
107 ចូរមេើលសាំណុាំមរឿង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលាស្រកេុមរលមៅមៅស្រសកុបមសែឋ មែត្តកាំពង់សព ឺនលងទ១ី០ ខែត្ុលា 

ឆ្ន ាំ២០១៤។ សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅមែត្តនស្រពខវង នលងទ២ី៨ ខែត្ុលា ឆ្ន ាំ២០១៤។ ស្របត្ិចារកឹនៃ

ការស្របជុាំសត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
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នតលម់ោយតុ្លាការកន ុងសាំណុាំមរឿង ០០២/០១ ទក់ទងការាងសង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធ។ មទោះា

យ៉ា ងណា ោៃការមស្រត្ៀេទុកែលោះ ក់ព័ៃធចាំៃួៃសត បូរំឭក

 វញិ្ហញ ណកខៃធ ស្រពេទាំងទីតាាំងភូេិាស្តសត របស់វាែូចខែលបាៃនតលា់ឧទហរណត៍ាេរយៈេតិ្

មយបលខ់្ងមស្រកាេរបសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់កន ុងសាំណុាំមរឿង ០០២/០១ 

អាំ ុងមពលសោភ សៃ៍៖ 

សពវនលង មយើងបាៃរកាទុកទួលម ធិ៍នស្រជេិៃប៉ាោះ លម់ទ មហើយមយើងបាៃរង់ចាាំ

ខស្រកងមលាតុ្លាការបញ្ហា ឱ្យាងសង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធមៅទីមនោះ។ ស្របសិៃមបើាង

សង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធខត្មៅកន ុងរជធាៃីភន ាំមពញ មយើងស្រត្វូមធវ ើែាំមណើរមៅ 

ទីមនោះមែើេបបួីងសួងែល ់វញិ្ហញ ណកខៃធាច់ញាតិ្ខែលបាៃខចលឋាៃ ពីមស្រ ោះវាឆ្ង យពីទី

មៃោះ មហើយមយើងបាៃមសន ើសុាំឱ្យតុ្លាការាងសង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធមៅកន ុងមែត្ត

ៃីេួយៗ។ 108  

សស្រោប់អនកនតលប់ទសោភ សៃ៍ែលោះ ការាងសង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធ ស្រត្វូបាៃនតលត់្នេល

មសម ើរន ៃឹងការនតលក់ារខលទាំសុែភាពឥត្គិត្នលល ក់ព័ៃធសាំណង។ ែូចខែលអនកនតល់

បទសោភ សៃ៍ោន ក់មទៀត្បាៃមសន ើម ើងថា 

... អវ ើខែលមយើងចង់បាៃបាំនុត្គឺមសវាខលទាំសុែភាព ៃិងការាងសង់សត បូរំឭក

 វញិ្ហញ ណកខៃធបខៃថេមទៀត្មៅកន ុងមែត្ត ៃិងស្រសកុៃីេួយ។ មទោះាយ៉ា ងណា 

មយើងេិៃែឹងថា មត្ើមយើងៃឹងទទួលអវ ើខែលមយើងបាៃមសន ើសុាំ ឬក៏អត់្មទ។ មយងតាេព័ត៌្

ោៃខែលែុ្ាំទទួលបាៃ ការាងសង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធ ស្រត្វូការែីសស្រោប់ាងសង់ 

ៃិងការអៃុេ័ត្ពីអាាា ធរេូលោឋ ៃ។ 109 

នទ យុមៅវញិ អាំ ុងបទសោភ សៃ៍ាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់មនសងមទៀត្ ភាពែុស

រន ស្រត្វូបាៃខញកមចញវាងសាំណួរ ក់ព័ៃធសត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធ  ៃិងបញ្ហា សាំណងសេូហភាពមធៀប

ៃឹងសាំណងបុគគល៖ 

ការាងសង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធកន ុងមែត្តៃីេួយៗេិៃអាចមៅរចួមទ។ 

ែុ្ាំចង់បាៃសាំណងបុគគល។ 110 

ែូមចនោះោៃបញ្ហា ាក់ខសតងខែលមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ ៃិងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីាៃ

មលើកម ើងទក់ទិៃសាំណង។ កន ុងចាំមណាេកត ីកងវល់ភាគមស្រចើៃ គឺការរម ៃសាំណងបុគគល ការទទួលបាៃ

ការខលទាំសុែភាពឥត្គិត្នលលមៅោៃកស្រេិត្ ៃិងការាងសង់សត បូរំឭក វញិ្ហញ ណកខៃធតាេបណាត មែត្ត

ទូទ ាំងស្របមទសកេព ុា។ 

ពិត្ណាស់ថា ការែកចិត្តរបស់ពួកមគចាំម ោះការេិៃបាៃែូចការរំពឹងទុក បាៃមធវ ើឱ្យប៉ាោះ ល់

                                                             
108 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០២ របសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅភន ាំមពញ នលង

ទី០៣ ខែ វចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
109 ចូរមេើលសាំណុាំមរឿង០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលាស្រកេុមរលមៅមៅស្រសកុបមសែឋ មែត្តកាំពង់សព ឺ នលងទី១០ ខែត្ុលា 

ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
110  ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ពីីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅ

មសៀេរប នលងទី២៤ ខែត្ុលា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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ែលទ់សសៃៈរបស់ជៃរងមស្ររោះមលើការចូលរេួរបស់ពួកមគកន ុងែាំមណើរការៃីតិ្វធីិ មៅចាំម ោះេុែ  

អ.វ.ត្.ក មោយសាំណងបាៃកាល យាបញ្ហា ខែលោៃការជាំទសប់ាំនុត្ ៃិងជខជកមស្រចើៃបាំនុត្។ មគ 

កាំពុងរង់ចាាំមេើលមៅម ើយថា មត្ើការនតលស់ាំណងកន ុងសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិងសាំណុាំមរឿង ០០២/០១ 

ៃឹងោៃនលប៉ាោះ លយ់៉ា ងណាមលើការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ ៃិងថា មត្ើវាៃឹងបៃទ ុចបង្គអ ក់ជៃរង

មស្ររោះេិៃឱ្យោក់ កយមែើេបីចូលរេួកន ុងឋាៃៈាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសវនការជាំៃុាំចស្រេោះខែល

អាចមកើត្ោៃនមពលខ្ងេុែ (សាំណុាំមរឿង ០០៣ ៃិងសាំណុាំមរឿង ០០៤) ខែរ ឬមទ។ មទោះាយ៉ា ងណា អវ ើ

ខែលេិៃគួរបាំមភលចែូចបាៃបង្គា ញកន ុងសស្រេង់សេដ ីខែលស្រត្វូបាៃមស្របើស្របាសក់ន ុងខននកមៃោះ មែើេបណត ឹង

រែឋបបមវណចីាត់្ទុកសាំណងសេូហភាពខែលនតលម់ោយ អ.វ.ត្.ក ថាោៃៃ័យ ៃិងោៃ 

ារៈសាំខ្ៃ់។ បាច់ស្រត្វូមធវ ើការវាយត្នេលមលើការេិៃមពញចិត្តរបស់ពួកមគចាំម ោះរបបសាំណងបចច ុបបៃន  

ខែលេិៃខេៃខត្មធវ ើម ើងមៅមលើការរម ៃសាំណងបុគគលប៉ាុមណាា ោះមទ ប៉ាុខៃតក៏ស្រត្វូមធវ ើការវាយត្នេលមៅមលើ

ការទទួលាគ លរ់បសជ់ៃរងមស្ររោះថាសាំណងសេូហភាពោៃារៈសាំខ្ៃ់នងខែរ។ ទៃទ ឹេៃឹងមៃោះ គួរខត្

ចាាំទុកកន ុងចិត្តថា ស្របាជៃកេព ុា ភាគមស្រចើៃចាត់្ទុកែល ៃួកងាជៃស្រកីស្រក មហតុ្ែូមចនោះការ 

នតល់សាំណងាលុយកាក់ នតល់អត្ថស្របមយជៃ៍ចាសល់ាស់ ៃិងចាាំបាច់ែលពួ់កមគ។ 

 ែូចបាៃបញ្ហា ក់ពីខ្ងមលើ ស្រត្វូស្របងុស្របយ័ត្នថា ព័ត៌្ោៃោៃារៈសាំខ្ៃ់ចាំម ោះការសមស្រេច

បាំណងតាេការរំពឹងទុក។ កន ុងាម រតី្មៃោះ ធៃធាៃោៃកស្រេិត្សស្រោប់ការអប់រំនសពវនាយ ៃិងការ

ខចកចាយព័ត៌្មែើរតួ្នទយី៉ា ងសាំខ្ៃ់។ ការជខជកាាធារណៈមលើសាំណងទក់ទិៃមែើេបណត ឹង 

រែឋបបមវណី ស្រត្វូបាៃជាំរុញមោយសងគេសីុវលិ មេធាវ ើការ រសិទធិេៃុសស ៃិងអងគការេិៃខេៃរោឋ  

ភិបាល មហើយកន ុងករណែីលោះស្របខហលាអាចោៃការលាបពណ៌នទ យុពីការពិត្ខែលបាៃបងកឱ្យោៃការ

រំពឹងចង់បាៃេិៃសេមហតុ្នល។ មៃោះសបង្គា ញឱ្យម ើញថា មែើេរែឋបបមវណីាបុគគលេិៃចាាំបាច់

យល់ែឹងចាស់អាំពយីុតាត ធិការោៃខែៃកាំណត់្របស ់ អ.វ.ត្.ក មទ។ ាពិមសស បញ្ហា ពិបាកមោោះស្រាយ

គឺការយល់ែឹងមៅោៃកស្រេិត្ទក់ទិៃកងវោះសាំណងបុគគល មទោះបីវាាការទទួលែុសស្រត្វូ

របសម់េធាវ ើត្ាំណាងមែើេបណដ ឹងរែឋបបមវណីកន ុងការធានថា មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រត្វូបាៃជូៃែាំណឹង

ស្រគប់ស្ររៃ់អាំពសីិទិធរបស់ពួកមគមៅកន ុងែាំមណើរការៃីតិ្វធីិ ៃិងសាំណងចាសល់ាសក់ត ី។ អាំ ុងមពល

សវនការជាំៃុាំជស្រេោះទាំងេូលមៅ អ.វ.ត្.ក រំហូរព័ត៌្ោៃទក់ទិៃការោៃសាំណង ទាំៃងា

េិៃស្រគប់ស្ររៃ់មទ មហើយមពលែលោះអាចមធវ ើឱ្យមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីៃការរំពឹងទុកេិៃពិត្។ 

មទោះាយ៉ា ងណា ោៃភាពស្របមសើរម ើងមស្រចើៃអាំ ុងែាំមណើរការសាំណុាំមរឿង ០០២ មលើខននកនៃ

អងគភាពរាំ រជៃរងមស្ររោះ (VSS) សហមេធាវ ើនាំេុែត្ាំណាងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃិងត្ាំណាងខននកចាប់របសបុ់គគលខែលកាៃ់ខត្មចោះបង្គក រាេុៃ ៃិងបាៃនតលព់័ត៌្ោៃមស្រចើៃអាំពី

សាំណងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ។  
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៥ .៧ - ការក្សោះក្ា 

កិចច ស្រពេមស្រពៀងរវាងអងគការសហស្របាាតិ្ ៃិងរជរោឋ ភិបាលកេព ុា 

ទទួលាគ លក់ត ីបារេមណ៍របស់រោឋ ភិបាល  ៃិងស្របាជៃកេព ុា មៅកន ុងការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ ៃិងការនសោះ

នាាតិ្ សថ ិរភាព សៃត ិភាព ៃិងសៃត ិសុែ”។ 111  ែូមចនោះការនសោះនាគឺាមរលបាំណងសន លូខែល អ.វ.ត្.ក 

ោៃបាំណងសមស្រេចឱ្យបាៃមៅទីបាំនុត្។ ចាំណុចែូចរន មៃោះស្រត្វូបាៃមលើកម ើងមោយ Thoms et al.  

(២០១០) ខែលការស្រាវស្រាវរបសែ់ល ៃួបាៃសៃន ិោឋ ៃថា ស្របធាៃបទទូមៅេួយមៅកន ុងកការសត ីពយីុត្ត ិ

ធេ៌អៃតរកាល គឺស្របសិទធភាពពាបាលនៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះឧស្រកិែឋកេមអៃតរាតិ្មលើអនក

រស់រៃោៃជីវតិ្ពីអាំមពើឧស្រកិែឋកេមមឃ្រមៅស្រទងស់្រទយធាំ ខែលរេួោៃការជាំរុញឱ្យោៃការមលើកខលង

មទស ៃិងការនសោះនាកន ុងចាំមណាេស្របាពលរែឋ មស្រកាយមកើត្ោៃអាំមពើហិងាយ៉ា ង រ ើករលោល។ ពិត្

ខេៃមហើយ Gee-kin Ip (២០១៣៖៨៦៧) ខលេទាំងចាត់្ទុកការនសោះនាាតិ្ា “វត្ថ ុបាំណង 

ែ៏សាំខ្ៃ់” របស ់អ.វ.ត្.ក មទៀត្នង។ 

 វាគួរឱ្យចាប់អារេមណ៍កន ុងការកត់្សោគ លថ់ា ការនសោះនាស្រត្វូបាៃមលើកម ើងមោយមែើេ 

បណត ឹងរែឋបបមវណ ី ៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងបទសោភ សៃ៍ទាំងអសខ់ែលបាៃមធវ ើ 

ម ើង។ មទោះាយ៉ា ងណា វាៃឹងចាស់មៅកន ុងការវភិាគខ្ងមស្រកាេថា ពិត្ារម ៃៃិយេៃ័យចាសល់ាស់

ខែលមគទទួលាគ លា់សកលថា “ការនសោះនា” ោៃៃ័យឱ្យស្របាកែយ៉ា ងណាម ើយ មទោះបីាមគម ើញថា 

ោៃសន លូរេួមោយអនកនតលប់សោភ សៃ៍ភាគមស្រចើៃកត ី។ 

 

 សស្រោប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោន ក់ខែលោៃជីវតិ្រសរ់ៃពីេៃទ ីរ ុាំឃ្ាំងស-២១ ការ

នសោះនាគឺាការនទ យុរន ស្រស ោះពីការបាំ ខបកមចញ ៃិងការស្រ ត់្ស្របាស់រន ។ ែូមចនោះរត់្ទញទ ហ ីករណ៍ថា 

ស្របាពលរែឋស្របារពធពិធីាសនមៅទីមៃោះ [មៅារេៃទ ីរស្របល័យពូជាសៃ៍ទួលខសលង] 

ែូមចនោះទ ាំងជៃរងមស្ររោះ ៃិងឧស្រកិែឋជៃអាចេកជួបជុាំរន បាៃ។ ាលទធនល ពួករត់្

ខលងោៃកាំហឹង ៃិងចង់សងសឹករន មទៀត្មហើយ។ ស្របសិៃមបើមយើងបាំ ខបកជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងឧស្រកិែឋជៃមចញពីរន  ពួកមគៃឹងមៅខត្បៃតការសងសឹករន  ែូមចនោះកេព ុា ៃឹងេិៃ

អាចនសោះនាបាៃមទ។ ប៉ាុខៃត ស្របសិៃមបើមយើងមធវ ើមៅទូទាំងស្របមទសែូចខែលមយើងមធវ ើ

មៅគុកទួលខសលងមៃោះ មពលមនោះស្របមទសាតិ្មយើងទាំងេូលអាចនសោះនាបាៃមហើយ។  

ការែកស្រសង់មៃោះទក់ទញការចាបអ់ារេមណម៍ៅមលើារៈសាំខ្ៃ់នៃជាំមៃឿស្រពោះពុទធាសន

កន ុងសងគេកេព ុា ខែលបាៃមលើកម ើងរចួេកមហើយកន ុងបរបិទ

កតាត វបបធេ៌សងគេខែលប៉ាោះ ល់ែល់ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅ អ.វ.ត្.ក។ េិៃគួរ

មេើលស្រាលការនសោះនាខែលស្របកាៃ់យកោរ៌កណាត លតាេនល វូស្រពោះពុទធាសនខែលស្របឆ្ាំង

ការសងសឹក យ។ ែូចខែល Gee-kin IP បាៃទញទ ហ ីករណ៍មហើយថា មៅកន ុងទិែឋភាពខែល អ.វ.ត្.ក 

មផាត ត្មលើគណមៃយយភាពកន ុងបាំណងបញ្ា ប់ 

ៃិទណឌភាព "វាគួរឱ្យោៃេៃទ ិលសងស័យថា មត្ើស្របាជៃកេព ុា អាចយលព់ីបញ្ហា មៃោះខែរមទមោយារ

ទសសៃៈមលើកម ើងមនសងៗែូចា ការទទួលយក ការអត់្ឱ្ៃ ៃិងចិត្ដមេតាដ ករុណាខែលាញឹកញាប់

ស្រត្វូបាៃទទួលយកកាៃ់ខត្មស្រចើៃកន ុងសហគេៃ៍កេព ុា” (Gee-kin IP, 2013: 868)។ 

 ត្នេលទ ាំងមៃោះក៏បង្គា ញយ៉ា ងចាសខ់ែរមៅកន ុងការមឆល ើយត្បខ្ងមស្រកាេ។ ឧទហរណ៍ មែើេ 

បណត ឹងាជៃរងមស្ររោះោន ក់បាៃមលើកម ើងអាំពកីារនសោះនាគួរឱ្យកត់្សោគ លថ់ា៖ 

                                                             
111 ចូរមេើល៖ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf  (បាៃចូល

មៅកាៃម់ៅនលងទី១២ ខែ វចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៥)។ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/Agreement_between_UN_and_RGC.pdf
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ពួករត់្  [ស្របាជៃកេព ុា ] អាចរស់មៅាេួយរន កន ុងសហគេៃ៍មោយសុែាៃ 

ពីមស្រ ោះមពលមៃោះស្របាជៃសូេបីខត្មៅត្ាំបៃ់ជៃបទ ក៏ោៃការយល់ែឹងកាៃ់ខត្មស្រចើៃ 

ៃិងោៃទាំនក់ទាំៃងេិត្តភាពលអ  មហើយពួករត់្គួរខត្ែឹងអាំពទីមងវ ើែុសឆគងរបស់ែល ៃួ 

មហើយែឹងថាេិៃគួរស្របស្រពឹត្តទមងវ ើទ ាំងអស់មនោះ។ 112 

សស្រោប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង ០០២ មៃោះ ការអភ័យមទសាាងការសងសឹងក៏

ាលទធនលផាទ លខ់ែលមកើត្មចញពីាលស្រកេរបស ់អ.វ.ត្.ក ខែរ៖  

អវ ើខែលតុ្លាការមធវ ើ គឺមែើេបីមលើកទឹកចិត្តែុ្ាំឱ្យនសោះនាាេួយឧស្រកិែឋជៃ។ 

បនទ ប់ពីអវ ើខែលតុ្លាការបាៃមធវ ើ មពលមៃោះែុ្ាំអាចទទួលយកបាៃ។ តុ្លាការបាៃខសវង

រកយុត្ត ិធេ៌ឱ្យែុ្ាំ មហើយបង្គា ញថា ឧស្រកិែឋជៃពិត្ាបាៃស្របស្រពឹត្តឧស្រកិែឋកេមខេៃ។ ែូមចនោះ

ែុ្ាំអាចទទួលយកបាៃ ពីមស្រ ោះជៃាប់មចាទពិត្ាារភាពថាបាៃស្របស្រពឹត្តឧស្រកិែឋកេម  

មហើយែុ្ាំអាចមលើកខលងមទសឧស្រកិែឋជៃបាៃ ៃិងេិៃចង់សងសកឹមលើពួកមគ វញិមទ។ 

ស្របធាៃបទែូចរន មៃោះ ស្រត្វូបាៃមកើៃម ើងមោយអនកនតលប់ទសោភ ៃ៍ស្របកបមោយ

សុទិែឋ ិៃិយេោន ក់មទៀត្ខែលបាៃភាា ប់ការអភ័យមទស ៃិងសៃត ិភាពមៅៃឹងការ រ ើកចមស្រេើៃរបស់

សងគេកេព ុា៖ 

មគបាៃស្របាបម់យើង ៃិងខណនាំមយើងឱ្យមចោះស្រសឡាញរ់ន  ៃិងរស់មៅាេួយរន មោយសុែាៃ។ 

មយើងគួរខត្របួរេួរន ម ើង វញិ មហើយជាំរុញស្របមទសរបសម់យើងឱ្យមែើរមៅេុែ មស្រ ោះមយើងទាំងអស់

រន សុទធខត្ាខែមរ។ ជៃរងមស្ររោះ ៃិងឧស្រកិែឋជៃរស់មៅាេួយរន កន ុងភូេិខត្ 

េួយ។ មពលែលោះមយើងម ើញអនកខែលបធាល ប់ពាយេសោល ប់មយើង 

មហើយមយើងោៃអារេមណ៍ភ័យខ្ល ច។ ប៉ាុខៃត ែុ្ាំគិត្ថា អវ ើស្រគប់យ៉ា ងៃឹងខលងោៃបញ្ហា មៅ

មពលអនគត្។ 

មទោះាយ៉ា ងណា វាេិៃស្រតឹ្េស្រត្វូម ើយកន ុងការសៃមត់្ថា មគយលស់្រសបទូមៅតាេមយបលខ់ែល

បាៃមលើកម ើងពីខ្ងមលើ។ 

 ែូចបាៃមលើកម ើងពីខ្ងមែើេមហើយថា ការនសោះនាអាចោៃៃ័យែុសៗរន សស្រោប់

េៃុសសមនសងរន ។ ែូមចនោះអនកនតលប់ទសោភ សៃ៍េួយស្រកេុមទៀត្ខែលអាចបមងក ើត្ាស្រកេុបាៃសស្រោប់

មរលបាំណងបចច ុបបបៃនមជឿថា ការសងសឹក ក់ព័ៃធការនតនទ មទស។ កន ុងនេាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

ោន ក់មៅកន ុងស្រកេុមៃោះយលថ់ា ការនសោះនា ៃិងការសងសឹកគឺនទ យុរន ស្រស ោះ។ មទោះយ៉ា ងណា រត់្ 

"អាចនសោះនាបាៃខត្ាេួយអនកមៅថាន ក់មស្រកាេាតិ្ប៉ាុមណាា ោះ។ ៃិយយពីមេែឹកនាំ ៃិងេស្តៃត ី

ទទួលែុសស្រត្វូាៃ់ែពស ់វញិ [រត់្] អាចនសោះនាបាៃលុោះស្រតាខត្ពួកមគស្រត្វូបាៃនតនទ មទសឱ្យាប់ពៃធ

នររេួយជីវតិ្”។113 ស្រសមែៀងរន មៃោះខែរ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីន ក់មទៀត្បាៃមលើកម ើងអាំ ុងបទ

សោភ សៃ៍េួយថា 

េុៃមពលចូលរេួសវនការមៅាលាកត ីខែម រស្រកហេ ែុ្ាំោៃអារេមណ៍ថា ែុ្ាំេិៃមពញចិត្តមទ

មោយារខត្រមបៀបមយើងនសោះនារន  មៅមពលមយើងបាៃបាត់្បង់អវ ើៗស្រគប់យ៉ា ងមៅមហើយ

                                                             
112 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ មៅភន ាំមពញ នលងទី០៣ ខែ វចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ

២០១៤)។ 
113 ស្របត្ិចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង០០២ មៅភន ាំមពញ 

នលងទី១៩ ខែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
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មនោះ! មស្រកាយេក មយើងោៃអារេមណធូ៍រស្រាលបនទ ប់ពីបាៃាត ប់ព័ត៌្ោៃថា 

ាលាកត ីខែម រស្រកហេកាំពុងមធវ ើការមែើេបីរកយុត្ត ិធេ៌ជូៃជៃរងមស្ររោះតាេរយៈការចាប់

ឧស្រកិែឋជៃឱ្យទទួលែុសស្រត្វូ។ ែុ្ាំមពញចិត្តខបបមៃោះមោយារខត្ាលាកត ីខែម រស្រកហេ ា

តុ្លាការកូៃកាត់្ខែលសហការាេួយអងគការសហស្របាាតិ្ ខសវងរកឧស្រកិែឋជៃ 

ៃិងនតនទ មទសពួកមគមែើេបកុីាំឱ្យមេែឹកនាំអនគត្មធវ ើតាេអវ ើែូចខែលឧស្រកិែឋជៃបាៃ

ស្របស្រពឹត្ត។ មៅទីបាំនុត្ ាលាកត ខីែម រស្រកហេពិត្ាបាៃនតនទ មទសោក់ពៃធនររពួកមគ

អស់េួយជីវតិ្ខេៃ មហើយែុ្ាំមពញចិត្តៃឹងមរឿងមៃោះ។ 114 

សស្រោប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោន ក់មទៀត្ខែលមជឿថា ការពស្រងឹង “សេភាពសងគេ” ៃិងការាដ រ

មសចកត ីនលលលន រូរបស់េៃុសសម ើងវញិោៃារៈសាំខ្ៃ់ាងមគមនោះ ស្រត្វូមពញចិត្តៃឹងលកខែណឌ ពីរាេុៃ

សិៃ េុៃមពលស្របាជៃកេព ុា អាចមបាោះជាំហាៃមចញពីអតី្ត្កាលបាៃ៖ 

មយើងស្រត្វូការការនសោះនាាតិ្។ ប៉ាុខៃតមយើងក៏ស្រត្វូគិត្អាំពីារៈសាំខ្ៃ់នៃចាប់ 

ៃិងការនតនទ មទសខែរ។ មយើងស្រត្វូការការនសោះនាាតិ្មោយ

ារខត្មយើងេិៃអាចបមណាត យឱ្យស្របមទសរបស់មយើងធាល ក់ែល ៃួកន ុងឧស្រកិែឋកេមសស្រង្គគ េ

េតងមទៀត្បាៃម ើយ។ ចាំណុច 

ទី២គឺថា មយើងស្រត្វូការនតនទ មទសឧស្រកិែឋជៃ។ 

ការនសោះនាអាចទទួលយកបាៃសស្រោប់មយើង ប៉ាុខៃត មយើងស្រត្វូការនតនទ

មទសមេែឹកនាំខែម រស្រកហេ ៃិងឧស្រកិែឋជៃ... 

អវ ើខែលែុ្ាំចង់បាំនុត្គឺពស្រងឹងសេភាពសងគេ។ មយើងេិៃស្រតឹ្េខត្ចង់ឱ្យ

មេែឹកនាំរបស់ស្របមទសកេព ុា ប៉ាុមណាា ោះមទ ប៉ាុខៃត ខលេទាំងមេែឹកនាំជុាំ វញិពិភពមលាកនង

ខែរ នតល ់

អាទិភាពមៅមលើការខលទាំសស្រោប់េៃុសសាតិ្ ៃិងសិទធិកន ុងការរស់មៅ។ 

េៃុសសស្រត្វូការមសចកត ីនលលលន រូ។ 115 

មយងតាេទសសៃៈមៃោះ ការនសោះនា ៃិងាត ម ើងវញិៃូវសេធេ៌សងគេ 

ៃិងមសចកត ីនលលលន រូរបស់េៃុសសាតិ្ 

េិៃអាចមកើត្ម ើងបាៃមោយរម ៃការនតនទ មទសមលើស្រកេុមេែឹកនាំរបបខែមរស្រកហេខែលទទួលែុស

ស្រត្វូចាំម ោះឧស្រកិែឋកេមសស្រង្គគ េមនោះម ើយ។ មៃោះអាចាភារកិចាេួយែ៏លាំបាកកន ុង ការសមស្រេចមៅបាៃ 

មោយ ក់ព័ៃធមៅៃឹងការោក់កស្រេិត្របស់ អ.វ.ត្.ក 

ខែលស្រត្វូបាៃពិចារណាកន ុងខននកែាំបូងនៃរបាយការណ៍មៃោះ។ 

ការោក់កស្រេិត្ែ៏ចាាំបាច់នៃការនតនទ មទសមលើឧស្រកិែឋជៃ ៃិងនៃ ‘ការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌’ 

ស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់កន ុងសស្រេង់ខ្ងមស្រកាេ ខែលស្រសបមពលាេួយរន មៃោះខែរ 

បាៃមលើកម ើងាាលមីនៃអៃតរទាំនក់ទាំៃងយ៉ា ងជិត្សន ិទធនៃការនសោះនា ៃិងការនតនទ មទស៖  

វាាសាំណួរែព៏ិបាកកន ុងការមឆល ើយ ទក់ទងៃឹងការនសោះនានល វូចិត្តរវាងជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងឧស្រកិែឋជៃខែលេិៃទៃ់បាៃចាប់ែល ៃួមៅម ើយ។ 

ែូចខែលែុ្ាំបាៃែឹងពីអារេមណ៍របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ៃិងែល ៃួែុ្ាំផាទ ល់ 

                                                             
114 Transcript of interview on file with the author (Civil Party Case 002, Phnom Penh, 4 November 2014). 
115 Transcript of interview on file with the author (Civil Party Case 001, Siem Reap Province, 24 October 2014). 
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អវ ើខែលសាំខ្ៃ់មនោះគឺថា ស្របសិៃមបើមយើងចង់សមស្រេចការនសោះនានល វូចិត្តមនោះ 

ែាំបូងមយើងស្រត្វូខត្ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌សស្រោប់ជៃរងមស្ររោះាេុៃសិៃ មទោះបីេិៃបាៃ 

១០០ ភាគរយនៃយុត្ត ិធេ៌ក៏មោយ ក៏ប៉ាុខៃតការសមស្រេចបាៃពី ៦០ មៅ ៧០ ភាគរយ 

ក៏មយើងអាចទទួលយកបាៃខែរ។ ឥ ូវមៃោះ 

មយើងេិៃទៃ់សមស្រេចមរលមៅមនោះមៅម ើយមទ។116 

ាធេមតា វាបាៃមលើកម ើងៃូវសាំណួរពិបាកៗមលើការកាំណត់្បរោិណ ម លមត្ើអនកវាស់សទ ង់ ‘យុត្ត ិធេ៌’ 

មោយរមបៀបណា? ែូចបាៃមលើកម ើងពខី្ងមលើ 

មៃោះេិៃបាៃពិចារណាមៅមលើភាពែុសខបលករន រវាងយតុ្ត ិធេ៌ ៃិងការនតនទ មទសមនោះមទ 

មបើមទោះបីាជៃរងមស្ររោះបាៃគិត្ថា ទសសៃទៃ ទាំងពីរមៃោះ 

ោៃលកខណៈស្ររៃ់ខត្ស្រសមែៀងរន ក៏មោយ។ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះទាំងពីរស្រកេុធាំៗមៃោះ ោៃឥរយិបលែុសខបលកពរីន ចាំម ោះការសងសឹក 

ឬការនតនទ មទស មហើយៃិងទាំនក់ទាំៃងរបស់វាាេួយការនសោះនាថាន ក់ាតិ្។ មលើសពមីៃោះមទៀត្ 

មគោៃស្រកេុអៃតរការ ើខែលបែិមសធពីសញ្ហញ ណនៃការសងសឹក ឬការចង់គាំៃុាំ 

ខែលកន ុងមពលាេួយរន មៃោះ ស្រត្វូទទួលាគ ល់ថា យុត្ត ិធេ៌កន ុងការោក់មទស គឺា 

ៃិងគួរខត្ាខននកេួយនៃសងគេមស្រកាយពីសស្រង្គគ េរបស់ស្របមទសកេព ុា។ ក៏ប៉ាុខៃត  ការសងសឹក 

ៃិងការនសោះនា េិៃស្រត្វូចាត់្ទុកាការពស្រងឹងរន មៅវញិមៅេកម ើយ។  

មហតុ្ែូមចនោះ សស្រោប់អនកចូលរេួកន ុងការស្របជុាំស្រកេុមរលមៅខែលបាៃមធវ ើម ើងមៅនលងទី២៨ ខែតុ្លា 

ឆ្ន ាំ២០១៤ ការទទួលយកយុត្ត ិធេ៌កន ុងការោក់មទសមៅ អ.វ.ត្.ក 

បាៃមបាោះជាំហាៃមៅេុែមលើការនសោះនាមៃោះ៖  

ែុ្ាំបាៃឈប់គិត្ពីការសងសឹកមៅមហើយ 

មៅមពលខែលែុ្ាំបាៃឮអាំពកីារបមងក ើត្អ.វ.ត្.ក មៃោះ។ 

វាបាៃមធវ ើឱ្យែុ្ាំធូរមសបើយកន ុងចិត្តពីការឈឺចុកចាប់ 

ៃិងទមងវ ើែ៏អាស្រកក់ខែលែុ្ាំបាៃទទួលកន ុងអាំ ុងមពលមនោះ។ 

កាំហឹងរបស់មយើងចង់ឱ្យពួកមគសង់ជីវតិ្េកជៃរងមស្ររោះខែលបាៃាល ប់មៅ 

ប៉ាុខៃត មយើងោៃអារេមណ៍ស្របមសើរម ើង បនទ ប់ពីការបមងក ើត្តុ្លាការមៃោះ 

មៅមពលខែលតុ្លាការមៃោះកាំពុងខត្ែិត្ែាំពាយេយ៉ា ងសកេមកន ុងការនាំយុត្ត ិធេ៌េក

ឱ្យមយើង។ ែូមចនោះ មយើងគួរខត្មចោះស្រគប់ស្រគងអារេមណ៍របស់ែល ៃួ។117 

ចាំណុចស្រសមែៀងរន មៃោះ ស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើងកន ុងកិចាពិភាកាស្រកេុមរលមៅមៅនលងទី១០ 

ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

អាំ ុងមពលអនកចូលរេួោន ក់ខែលបាៃសងកត់្ធងៃ់មលើារៈសាំខ្ៃ់នៃយុទធនការអប់រំ 

ៃិងការនសពវនាយព័ត៌្ោៃ បាៃមលើកម ើងថា៖  

វា [អ.វ.ត្.ក] ពិត្ាបាៃជួយកន ុងការនសោះនាខេៃ មហើយមយើងក៏បាៃនសោះនានង   ខែរ។ 

មបើេិៃែូមចនោះមទ មយើងមៅខត្ខសវងការសងសឹកែខែល។ 

បនទ ប់ពីការែួលរលាំរបបខែមរស្រកហេភាល េៗមនោះ 

                                                             
116 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពសីាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (សាំណុាំមរឿង០០១ ៃិង ០០២ មៅភន ាំមពញ នលងទី២៩ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤)។ 
117 សូេមេើលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រកេុមរលមៅសាំណុាំមរឿង ០០១ ៃិង ០០២ មៅវត្តមសរ ើាគរ មែត្តនស្រពខវង នលងទ២ី៨ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

ស្របតិ្ចារកឹនៃការស្របជុាំសត ពីីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
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មយើងោៃអារេមណ៍ែឹងសេាៃឹងពួកមគ មហើយចង់ខត្សងសឹកប៉ាុមណាា ោះ។ ប៉ាុខៃត មស្រកាយេក 

បនទ ប់ពីការបមងក ើត្អ.វ.ត្.ក មហើយ មយើងបាៃទទួលការអប់រំៃិងពៃយល់ាមស្រចើៃ។ ែូមចនោះ 

មយើងេិៃោៃចិត្តែឹងសេា ឬបាំណងសងសឹកអវ ើមទៀត្មទ 

មបើមទោះបីាពួកមគកាំពុងខត្រស់មៅាេួយមយើងក៏មោយ។118 

 

ាទូមៅ 

ស្រកេុអនកនតល់បទពិមាធៃ៍ខែលរាំស្រទការខញកឱ្យោច់ពីការោក់មទសៃិងការនសោះនាខែលស្រត្ូ

វបាៃចាត់្ទុកការនសោះនាាការសមស្រេចបាៃរចួេកមហើយ។ 

ស្រកេុមនសងមទៀត្បាៃសខេតងឱ្យម ើញៃូវឧបសគគខែលមៅោៃមលើនល វូមៅកាៃ់ការនសោះនាាត្ិ។ 

ាការពិត្ណាស់ ចាំៃួៃអនកនតល់បទសោភ សៃ៍ោៃមស្រចើៃគួរឱ្យកត់្សោគ ល់រេួោៃទាំងមែើេ 

បណត ឹងរែឋបបមវណី 

ៃិងមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះខែលមជឿថាការនាោះនារអាចស្រត្វូបាៃសមស្រេច 

ឬយ៉ា ងមហាចណាស់កាំពងុសថ ិត្មៅកន ុងែាំមណើរការ ។ សស្រោប់អនកែលោះ 

ការនសោះនាស្រត្វូបាៃកស្រេិត្មៅកាៃ់អនកខែលធាល ប់ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណាីមស្រចើៃឆ្ន ាំណាស់េ

កមហើយ មហើយអនកចូលរេួខែលអាចនសោះនាាេួយជៃមលម ើសបាៃ 

បាៃៃិយយមៅមពលមនោះថា  

សស្រោប់អនកខែលចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុងែាំមណើរការៃីតិ្វធីិរបស់

ត្ុលាការអស់រយៈមពលព៦ីមៅ៧ឆ្ន ាំ ែុ្ាំអាចៃិយយបាៃថាវាាការនសោះ

នាខែលអាចទទួលយកបាៃ។ ពួកមយើងបាៃនសោះនារចួេកមហើយ។ 

មៃោះសាំមៅមៅមលើអនកខែលចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅកន ុង 

ត្ុលាការ។ សស្រោប់អនកខែលេិៃបាៃចូលរេួ 

ពួកមគស្ររៃ់ខត្ស្របកបអាជីវកេមរបស់ពួកវា ពួកមគេិៃខែលែវល់ម ើយ។119 

ពួកគួរការ រែល ៃួមយើងទល់ៃឹងការសៃន ិោឋ ៃកៃលងេកខែលថា 

មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះមោយរម ៃឋាៃៈស្រសបចាប់នៃមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ‘េិៃែវល់’។ 

ែូចបាៃម ើញមៅខ្ងមលើ 

វាោៃមហត្ុនលែុសៗរន ៃូវេូលមហត្ុអវ ើបាៃាជៃរងមស្ររោះេិៃអាច 

ឬេិៃចូលរេួមៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី។ មៅកន ុងករណីណាក៏មោយ 

ការនសោះនាាត្ិស្រត្វូ កព់័ៃធាេួយេៃុសសទាំងអស់ 

េិៃខេៃស្រត្ឹេចាំៃួៃមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលោៃនលប៉ាោះ ល់ត្ិចខត្ប៉ាុមណាា ោះមទ។ 

មៃោះទេទរឱ្យោៃស្របព័ៃធមែើេបីជាំរុញការនសោះនាមលើសពីកស្រេិត្របស់ត្លុាការមោយអៃុវត្តយ

ៃតកាលនៃយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលមនសងមទៀត្ែូចាការពិត្ែ៏សាំខ្ៃ់ៃិងគណៈកេមការនសោះនា 

កេម វធីិចុោះតាេេូលោឋ ៃ។ល។ 

ខែលវាាអត្ថ ស្របមយជៃ៍ផាទ ល់ខែលេិៃខេៃចាំម ោះខត្មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខត្ប៉ាុមណាា ោះមទ 

                                                             
118 សូេមេើលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រកេុមរលមៅសាំណុាំមរឿង ០០២ មៅវត្តមសរ ើាគរ នលងទី១០ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

ស្របតិ្ចារកឹនៃការស្របជុាំសត ពីីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
119 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង០០២ ភនាំមពញ នលងទី៣ ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៤) ការបញ្ហា ក់ស្រតូ្វបាៃបខៃថេ។  
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ប៉ាុខៃតសស្រោប់សហគេៃទ៍ ាំងេូល។ មៅកន ុងបរបិទមៃោះ 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមនសងមទៀត្យល់ថាមពលមវលាត្ិចតួ្ចគឺស្រគប់ស្ររៃ់មែើេបីពាបាលរបួស។ 

រត់្បាៃៃិយយថា  

វាគឺារយៈមពល។ វាោៃរយៈមពល៣៥ឆ្ន ាំេកមហើយ ែូចមៃោះ 

គាំៃិត្ពាបាទៃិងការឈឺចាប់របស់មយើងបាៃកាត្់បៃថយាបមណត ើរៗនមពលក

ៃលងេករហូត្អ.វ.ត្.កស្រត្វូបាៃបមងក ើត្ម ើងមែើេបកីាត់្មទសចុងមចាទ។ 

មហើយត្ុលាការមៃោះកាំពុងខសវ ងរកភសត ុតាងមែើេបីមចាទស្របកាៃ់ៃូវឧស្រកិែឋកេមខែល

ពួកមគបាៃស្របស្រពឹត្ត 

មហើយមយើងាមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីក៏ែូចាជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យចូ

លរេួមៅកន ុងែាំមណើរការរបស់ត្ុលាការ។ 

មយើងអាចមេើលម ើញថាចិត្តរបស់មយើងបាៃសងប់ាង ត្់ មហើយបចច ុបបៃនមៃោះ 

ពួកមយើងកាៃ់ខត្សងប់ាង ត្់មៅ សងប់ាង ត្់មៅ។ ពីេុៃ 

មៅមពលែុ្ាំម ើញឧស្រកិែឋជៃទាំងមនោះ 

ែុ្ាំចង់សោល ប់ពួកមគភាល េៗមៅមពលមយើងម ើញពួកមគ។ … ប៉ាុខៃតឥលូវមៃោះ 

មយើងែឹងថាស្របមទសរបសម់យើងអៃុវត្តតាេៃីតិ្រែឋ 

មយើងមររពចាប់ៃិងសទិធិេៃុសស។120 

ការពិចារណាាមស្រចើៃគួរខត្មលើកម ើងមៅមពលពភិាកាបញ្ហា នៃការនសោះនា។ ែូច Bockers et 

al. បាៃមលើកម ើងថា 

‘មត្ើរយៈមពលឆ្ប់រហ័សប៉ាណុាា ខែលស្របមទសមស្រកាយជមោល ោះអាចនសោះនាបាៃគឺពឹងខនអលមលើកតាត

ែុសៗរន ាមស្រចើៃ ែូចាលកខណនៃជមោល ោះ ាថ ៃភាពសងគេបចច ុបបៃន  

ៃិងលកខណខែលសងគេមោោះស្រាយាេួយអតី្ត្កាលរបស់ែល ៃួ។’ (Bockers Stammel & 

Knaevelsrud ២០១១៖៧១)។ 

  

                                                             
120 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសាំណុាំមរឿង០០២ ភនាំមពញ នលងទី៣ ខែវចិឆកិារ ឆ្ន ាំ២០១៤)។  
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៦- សនន ិដ្ឋា នអំពីអត្ថ ្បគោជន ៍

និងការ្បឆំងគៅគលេក្លប៉ាោះពាល់ម្នការចូលរមួរបសជ់នរងគ្រោះ៖ 

ការពិនិត្យគៅកន ុងត្លភាព 

ការវភិាគទុកាេុៃបាៃនតល់ការយល់ម ើញែ៏សាំខ្ៃ់មៅកន ុង ‘គុណធេ៌ 

’ៃិងសៃន ិោឋ ៃអាំពីអត្ថ ស្របមយជៃ៍នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ែូចាការធានថានលស្របមយជៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះៃឹងស្រត្វូបាៃយកមៅពិចារណា មររពជៃរងមស្ររោះ 

នតល់មវទិការសស្រោបឱ់្យសាំមលងរបស់ពួកមគោៃការែឹងឭ 

រាំស្រទពួកមគមៅកន ុងែាំមណើរការនៃការខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ ការពិត្ សាំណង ៃិងជុាំរុញឱ្យោៃសស្រេោុះសស្រេួល។ 

ែូចខែលបាៃម ើញមៅកន ុងការវភិាគនៃទិែឋភាពែុសៗរន នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះសិទធិអាំណាចរ

បស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងទស្រេង់នៃការចូលរេួយ៉ា ងសកេមបាៃនាំឱ្យោៃអត្ថ ស្របមយជៃ៍ែ៏លអ ស្របមសើរស

ស្រោប់ជៃរងមស្ររោះផាទ ល់ក៏ែូចាាថ ប័ៃនៃយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាល ។ 

វាអាចស្រត្វូបាៃមលើកម ើងថាភសត ុតាងាក់ខសតងរាំស្រទៃូវគាំៃិត្ខែល 

‘ការចូលរេួមសម ើៃឹងការនតលស់ិទធិអាំណាច’ៃិងខែលការចូលរេួបាៃឱ្យជៃរងមស្ររោះទទួលបាៃៃូវ 

‘ាម រតី្ស្រគប់ស្រគង លទធភាពកន ុងការកាត់្បៃថយភាពកការរបស់ែល ៃួ 

ៃិងស្រត្វូបាៃរប់បញ្ច លូមៅកន ុងសហគេៃ៍របស់ពួកមគារាលមី ’ ក៏ែូចា ‘ 

ភាពខែលអាចមៅរចួនៃការខសវងរកអត្ថៃ័យតាេរយៈការចូលរេួ’ ។  (Roht-Arriaza ១៩៩៥៖១៩)។ 

មៅកន ុងបរបិទមនោះ អត្ថ ស្របមយជៃ៍នៃការចូលរេួែុសៗរន ហាក់បីែូចាមលើសពជីៃរង 

មស្ររោះទាំងមនោះខែលបាៃចូលរេួយ៉ា ងសកេមាេួយតុ្លាការ។ 

ការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃមគម ើញថាោៃឥទធិពលយ៉ា ងខ្ល ាំងមៅមលើែាំមណើរការយុត្ត ិធេ៌អៃតរ

កាល ាពិមសសចាត់្តាាំងពីអ.វ.ត្.កោៃេូលោឋ ៃមៅកន ុងស្របមទសនៃអៃតរកាល មហើយែូចមៃោះ 

អត្ថ ស្របមយជៃ៍ខែលោៃការសៃន ិោឋ ៃគឺោៃការាក់ខសតងាង។ យ៉ា ងណាក៏មោយ 

វាបៃសល់ៃូវការវាស់សទ ង់ថាមត្ើអត្ថ ស្របមយជៃ៍ទាំងមនោះស្រត្វូបាៃស្របគល់មៅឱ្យការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹ

ងរែឋបបមវណទី ាំងស្រសងុ ឬាពិមសស ឬថាមត្ើសហគេៃ៍ 

ៃិងភាពមៅមកៀករន មៅកន ុងភូេិាស្តសតោៃនលប៉ាោះ ល់មៅមលើការ 

ចូលរេួទាំងអស់ាេួយាថ ប័ៃមៅកន ុងស្របមទសខែរឬមទ។  យ៉ា ងណាក៏មោយ 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅអ.វ.ត្.ក 

ាសោសភាគយុត្តធេ៌មកើត្ម ើងវញិខែលបាៃរេួបញ្ច លូមៅកន ុងយៃតកាលតុ្លាការ 

បាៃបង្គា ញពីលកខណទិែឋភាព ៃិងសម ុគាម ញនៃការកាងស្របមលាេមលាក។ 

ការវភិាគទុកេុៃបាៃបាត់្បង់ការបាំភល ឺមៅកន ុងបញ្ហា ាមស្រចើៃ 

ភាពតាៃតឹ្ងក៏ែូចាត្ស្រេូវការសាំខ្ៃ់ៗកន ុងចាំមណាេមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ជៃរងមស្ររោះ 

ខែលោៃនលប៉ាោះ ល់ែល់សហគេៃ៍ អនកជាំនញ ៃិងអនកបមងក ើត្មរលៃមយបាយ។  

៦.១- ការ្បគមេលគមេលនូវក្លប៉ាោះពាល់ម្នការចូលរមួរបស់គែេមបណត ងឹរែាបបគវណ ី

មៅមពលវភិាគមរលបាំណងៃិងតួ្នទីរបស់ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ការពិចារណាយ៉ា ងហម ត់្ចត់្ស្រត្វូនតល់មៅមលើការអៃុវត្តាក់ខសតងខែលថា 

ការចូលរេួមនោះោៃនលស្របមយជៃ៍សស្រោបភ់ាគីទ ាំងអស់ក៏ែូចាែាំមណើរការរបស់តុ្លាការ។ 

លវើមបើោៃការអភិវឌ្ឍយ៉ា ងមៃោះក៏មោយ 

ែាំមណើរការរបសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលោៃភាពសម ុគាម ញេិៃស្រត្វូបាៃមធវ ើម ើងមោយរម ៃបញ្ហា ស្រប

ឈេមនោះមទ។   
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បញ្ហា េួយនៃបញ្ហា ែាំមណើរការភសត ុតាងាក់ខសតងាងមគបាំនុត្ខែលបាៃមកើត្ោៃម ើង 

មស្រៅពីការចូលរេួស្រត្វូបាៃរោិះគៃ់ាញឹកញាប់ថា ការចូលរេួ 

‘ប៉ាោះ ល់ែល់ការរាំងសទ ោះលាំៃឹងរវាងអយយការ ៃិងមេធាវ ើការ រកត  ី ’ (Baumgartner ២០០៨៖៤៣២) 

ៃិងខែលវាាការរំមលាភសទិធិរបស់ចុងមចាទចាំម ោះតុ្លាការខែលយុត្ត ិធេ៌ៃិងសវនការយ៉ា ងឆ្ប់រហ័

ស។ ការជស្រេោះកត ីមៅកន ុងករណី០០១ 

ៃិង០០២/០១បាៃបង្គា ញថាការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណោីៃអាៃុភាពមលើសេភាពនៃអាវុ

ធៃិងេុែង្គររបស់ែាំមណើរការតុ្លាការ។ ែូចខែលបាៃ វភិាគែូចខ្ងមស្រកាេ 

បញ្ហា ខែលស្រពួយបារេភែលក់ារពៃាមពលរបសែ់ាំមណើរការរបស់តុ្លាការ ការស្របាប់ៃូវបញ្ហា  

ក៏ែូចានលប៉ាោះ ល់នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងការកាត់្មទស 

ត្ាំណាងឱ្យទិែឋភាពចស្រេូងចស្រោសភ់ាគមស្រចើៃនៃរបបការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ 

បខៃថេពីមៃោះមៅមទៀត្ 

លទធនលនៃការស្រាវស្រាវបាៃមចាទសួរពីការសៃន ិោឋ ៃថាការចូលរេួែ៏មស្រចើៃមៅកន ុងៃីតិ្វធីិស្រពហមទណឌ ប

ខៃថេមលើនលស្របមយជៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

ទិែឋភាពពមីែើេបណត ឹងរែឋបបមវណទី ាំងពីរៃិងមែើេបណត ងឹាជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃនតល់ឱ្យោៃការយល់ែឹ

ងស្របមសើរម ើងៃូវនលប៉ាោះ ល់របស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅមលើជៃរងមស្ររោះពួកមគផាទ ល់។  

 

៦.១.១- ការពនាគពលម្នការជំនុជំ្មោះកត ីរបសត់្ុលាការ 

បញ្ហា ស្របឈេែ៏ធាំេួយស្រត្វូបាៃបង្គា ញមោយការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី  ក់ព័ៃធ

ៃឹងនលប៉ាោះ ល់ខែលការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោៃេកមលើការពៃាមពលនៃៃីតិ្វធីិរបស់

តុ្លាការ ែូចមៃោះការមកើៃម ើងៃូវការចាំណាយនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត  ី (McGonigle Leyh ២០១១៖២០៤)។ 

មទោះបីមៅកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ 

ខែលាសាំណុាំមរឿងបង្គខ ាំងទុកាេួយៃឹងវាិលភាពនៃការទទួលែុសស្រត្វូស្រពហមទណឌ  

ខែលចុងមចាទេួយរបូបាៃារភាពាេួយមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណី៩៦នក់ 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីាៃបខៃថេរយៈមពលបួៃខែនៃការជស្រេោះកត ីមោយមយងមៅតាេ

ការវាយត្នេលទប។ស្រត្វូចងចាាំថាកងវោះខ្ត្នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះែូចខែលោៃមៅកន ុងការជាំ

ៃុាំជស្រេោះកត ីរបស់ឌ្ុច ៃិងស្រត្វូែឹងាេុៃពីភាពសម ុគាម ញនៃសាំណុាំមរឿង០០២ 

វាបាៃកាល យាភសត ុតាងមៅកាៃ់តុ្លាការ 

ែូចខែលេស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់មៅកន ុងសភាបាៃអោះអាងថាយៃតកាលនៃ‘ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋ

បបមវណីែូចខែលបាៃអៃុវត្តមៅកន ុងការជាំណុាំជស្រេោះមរឿងកត ីរបស់ឌ្ុចខែលនាំឱ្យោៃភាពសម ុគាម ញែល់

ការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី[ទីពីរ]។ ាលទធនល 

យៃតកាលលមនីៃការចូលរេួាសេូហភាពមៅកន ុងែាំមណើរការកាត់្មទសែិត្ែាំរុោះមរ ើការកាំណត់្ែ៏អាស្រកក់បាំ

នុត្ពីស្របព័ៃធមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលមធវ ើឱ្យវកឹវរែល់ការជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទី១។’121 ាលទធនល 

យៃតកាលលមនីៃការចូលរេួាសេូហភាពមៅកន ុងែាំមណើរការកាត់្មទសែិត្ែាំរុោះមរ ើការកាំណត់្ែ៏អាស្រកក់បាំ

នុត្ពីស្របព័ៃធមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែលមធវ ើឱ្យវកឹវរែល់ការជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទី១។ 

៦.១.២- ការបង្ហា ញនូវបញ្ហា  

បញ្ហា ែ៏សាំខ្ៃ់មនសងមទៀត្ខែលមកើត្ោៃម ើងែល់ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ក់ព័ៃធៃឹង

ការបង្គា ញៃូវបញ្ហា ។ មយងមៅតាេគាំរខូែលបាៃអៃុវត្តមោយអ.វ.ត្.ក ទាំងេស្តៃត នីៃសហស្រពោះរជអាាា  

ៃិងមេធាវ ើការ រកត ីស្រត្វូបាៃទេទរកន ុងការបង្គា ញៃូវភសត ុតាងខែលោៃមទស។ 

មទោះបីាយ៉ា ងណាក៏មោយ មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីេិៃសថ ិត្មៅមស្រកាេកាត្ពវកិចាមៃោះមទ។ បចច ុបបៃនមៃោះ 

មៃោះបាៃបមងក ើត្ៃូវបញ្ហា ស្រពួយបារេភ មហើយអយយការាៃ់ែពស់បាៃមលើកម ើងថា  

                                                             
121 កិចាសៃទនាេួយេស្តៃត ីចាប់ាៃ់ែពស់ អងគជាំៃុាំជស្រេោះរបស់អ.វ.ត្.ក សោគ ល់មលើសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។ 
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មៅមពលបញ្ា ប់ការសុាំោក់ កយាាកសីៃិងសកខ ីកាេាក់ខសតង មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

កាំពុងខត្ស្របេូលភសត ុតាង មទោះបីាវាេិៃស្រត្វូបាៃមគមកាោះមៅមៅកន ុងរមបៀបមៃោះក៏មោយ។ 

ស្របសិៃមៅកន ុងែាំមណើរការមនោះ ពួកមគកាំពុងស្របេូលសោភ រខែលោៃមទស ាក់ខសតង 

ពួកមគេិៃស្រត្វូបាៃទេទរកន ុងការបង្គា ញវាមនោះមទ។122 

ាលទធនល ការររាំងមៃោះខលេទាំងបខៃថេៃូវសេភាពរវាងទហាៃ ៃិងភាគ ី

ាពិមសសមៅកន ុងចាំណាយមលើមេធាវ ើការ រកត ី។ 

មៅកន ុងការយល់ែឹងពីមរលការណ៍តួ្នទីកន ុងការបង្គា ញៃូវការោក់បៃទ ុក 

ៃិងភសត ុតាងខែលោៃមទសបាៃស្រាបចូលមៅកន ុងការយល់ែឹងែ៏មស្រៅនៃតុ្លាការយុត្ត ិធេ៌ 

ៃិងែាំមណើរការស្របកបមោយភាពស្រតឹ្េស្រត្វូ។ 

៦.១.៣- ក្លប៉ាោះពាល់គលេអយយការ និងគមធាវកីារពារកត ី 

ការអៃុវត្តនៃការចាំណាយខែលបមងក ើត្ម ើងមោយការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីសស្រោប់អយយ

ការ ៃិងមេធាវ ើការ រកត ីបាៃនាំយកៃូវការមផាត ត្មៅមលើត្ស្រេូវការសស្រោប់អ.វ.ត្.ក 

ៃិងតុ្លាការស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្មនសងមទៀត្ 

មែើេបមីរៀបចាំការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងរមបៀបមែើេបមីធវ ើឱ្យស្រសបមៅតាេអត្ថ ស្របមយជៃ៍ស្របកួ

ត្ស្របខជងែ៏លអបាំនុត្។ 

ឥទធិពលនៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅមលើសិទធិរបស់អនកការ រែល ៃួោៃ 

េុៃមពលការជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ីរបស់ឌ្ុច 

មហើយមទោះបីាការមធវ ើ វមិាធៃកេមមែើេបីកាត់្បៃថយការពៃាមពលខែលេិៃចាាំបាច់ 

ភាពតាៃតឹ្ងមៅខត្ោៃតាេរយៈការជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទីពីរ។ 

មរលការណ៍េូលោឋ ៃេួយមោយខនអកមលើេុែង្គរ 

អ.វ.ត្.កខែលការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីស្រត្វូ ោៃភាពយុត្ត ិធេ៌ ៃិងោៃការសួរមែញមោល 

ៃិងរកាៃូវតុ្លយភាពរវាងសិទធិរបស់ភាគី។’123 មទោះបីាវធិាៃននទកន ុងការនតល់សស្រោប់ 

‘មរលការណ៍មស្ររង’ សត ីពីរមបៀបមធវ ើឱ្យោៃតុ្លយភាពៃូវសិទធិកន ុងការមររពរបស់ភាគី (ស្រពោះរជអយយការ 

ចុងមចាទ ៃិងមែើេ 

បណត ឹងរែឋបបមវណី) 

អយយការចាាំបាច់មធវ ើការមស្រជើសមរ ើសមែើេបីកាំណត់្បា៉ា រ៉ា ខេ៉ាស្រត្នៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ខែលអាចនាំមៅកាៃ់ ‘ភាពេិៃចាស់លាស់នៃចាប់សស្រោប់ភាគីទាំងអស់ខែល ក់ព័ៃធ ’ (Khan and 

Rudy ២០១០)។ 

មៅកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីមៅអ.វ.ត្.ក 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីាៃកាល យាបញ្ហា ស្រគប់ស្រគងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី 

ខែលបណាត លឱ្យសភាអៃុវត្តៃូវស្របព័ៃធកាំណត់្មពលមវលាសស្រោប់រលភ់ាគទី ាំងអស់ា 

‘ការមឆល ើយត្បកន ុងការស្រពួយបារេភមលើការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីែយ៏ឺត្’(McGonigle Leyh ២០១១៖ ២០៩)។ 

មេធាវ ើការ រកត ីខត្ងខត្ជាំទស់មៅៃឹងមពលមវលាខែលបាៃនតល់មៅឱ្យពួកមគ 

ខែលបាៃមលើកម ើងថាការស្របឈេេុែាេួយ ‘អយយការរពីរនក់ ’ៃិងការរពឹងទុក 

‘កន ុងការមឆល ើយត្បមៅកាៃ់ការររាំង កយបណត ឹងមោយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ1ី24។ 

                                                             
122 កិចាសៃទនាេួយជាំៃួយការអយយការាៃ់ែពស់ េស្តៃត ីរបស់អ.វ.ត្.កនៃសហស្រពោះរជអាាា  សោគ ល់មលើសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ។  
123  វធិាៃននទកន ុងរបស់អ.វ.ត្.ក r ២១ (១) (ក)។ 
124 សាំណុាំមរឿងរបស់កាាំងមហគកអីុវ (សាំណុាំមរឿង០០១) T នលងទី១៦ ខែេិលុន ឆ្ន ាំ២០០៩ ទាំ១១។ 
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ភាពេិៃមសម ើរន មៅមលើការរំមលាភសិទធិនៃចុងមចាទ125 

ែូចខែលទីស្របឹកាមេធាវ ើការ រកត ីបាៃមលើកម ើងថា៖ 

  

តាេគាំៃិត្របស់មេធាវ ើការ រ វាាការែា ោះខ្ា យមពលមវលាែ៏ោៃត្នេលរបស់ត្ុលាការ។ 

េិៃោៃៃ័យថា វាសត ិកន ុងបៃត ុោះបង្គអ ប់ ប៉ាុខៃត មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណមីស្រកាកឈរមហើយសួរសាំណួរ

ែលា់កសីទ ាំងអស ់ មោយេិៃបខៃថេមស្រចើៃចាំម ោះអវ ើខែលការមចាទស្របកាៃ់បាៃស្រគបែណត ប់រចួ

មហើយម ើយ។126 

មេធាវ ើការ រមនសងមទៀត្បាៃចាត់្ទុកការចូលរេួរបសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណាីយៃតការចាប់

សម ុគាម ញខែលជួៃកាលកាល យាបញ្ហា រាំស្រទកាៃ់ខត្មស្រចើៃសស្រោប់មេធាវ ើាាងការចាាំបាច់សស្រោប់ជៃ

រងមស្ររោះ។ 127 មយងតាេមេធាវ ើការ ររបូមៃោះបាៃឱ្យែឹងថា បញ្ហា មៃោះពិត្ាលុបមលើកន ុងសាំណុាំមរឿង០០១ 

ទីខែលមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីស្រត្វូបាៃត្ាំណាងមោយស្រកេុខននកចាប់ៃិងមេធាវ ើមនសងៗ ខែលពួករត់្

េួយចាំៃួៃេិៃោៃបទពិមាធៃ៍ពីេុៃៗខែលអៃុវត្តមៅចាំម ោះេុែាលាកត ី ឧស្រកិែឋកេមអៃតរាតិ្ 

ៃិងេិៃ ក់ព័ៃធៃឹងទាំហាំ ៃិងការទេទររបសស់វនការជាំៃុាំជស្រេោះអៃតរាតិ្ម ើយ។ 128 វាក៏គួរកត់្

សោគ លន់ងខែរថា មបើមទោះាបញ្ហា មៃោះកាំពុងស្របឈេាេួយមេធាវ ើការ រក៏មោយ ក៏មេធាវ ើការ រ

មស្រចើៃបាំនុត្ែូចាយល់ពីការលាំបាកខែលមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណសី្របឹងខស្របងមៅកន ុងសវនការ

ជាំៃុាំជស្រេោះមលើកទី២ខែរ។ ែូចការមលើកម ើងមោយមេធាវ ើការ រមនសងមទៀត្ថា៖  

ស្របសិៃមបើែុ្ាំមធវ ើការបៃតពីសហមេធាវ ើឈាៃេុែ ែុ្ាំៃឹងឈឺចាប់មស្រចើៃៃឹង វធីិខែលមែើេបណត ឹង

រែឋបបមវណសី្រត្វូបាៃែកមចញមៅកន ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមនោះ។ េិៃថាពួកមគមស្របើ វធីិាស្តសត

របស់តុ្លាការ មោយការឈាៃែលច់ាំណុចខែលការយិល័យស្រពោះរជអាាា ទាំនក់ទាំៃង 

ពួកមគចាត់្ទុកា ‘ស្របាពលរែឋថាន ក់ទី២’ មៅកន ុងាលសវនការម ើយ។ 129 

មស្រៅពកីារពៃារមពលេិៃចាាំបាច់ ៃិងការស្រគប់ស្រគងមពលមវលារបសតុ់្លាការ ការជាំទសម់នសងៗ

ខែលបាៃមលើកម ើងមោយមេធាវ ើការ របារេភព ីវាិលភាពពិត្ស្របាកែនៃការចូលរេួរបស់មែើេ

បណត ឹងរែឋបបមវណ។ី ឧទហរណ៍ អាំ ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ីរបស់ ឌ្ុច មេធាវ ើការ រមលើកម ើងថា 

‘មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ៃឹងេិៃស្រត្វូបាៃអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យាកសួរ ឌ្ុច ឬាកសីមនសងមទៀត្សត ីពសី្របធាៃបទ

ខែលេិៃទក់ទងមោយផាទ ល់មៅៃឹងការរងមស្ររោះ របសកូ់ៃកត ីែល ៃួ )McGonigle, 2011:209)ម ើយ។ ភាព

តាៃតឹ្ងមៃោះបាៃបៃតោៃវត្តោៃមៅកន ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២ /០១ ៃិង ទាំៃងា

បៃតកន ុងសាំណុាំមរឿង០០២/០២នងខែរ។ ខននកែ៏គួរឱ្យកត់្សោគ លេួ់យមទៀត្ខែលទាំៃងាេិៃាក់ខសតង

មនោះគឺថា ការចូលរេួរបសម់ែើេបណត ឹងរែឋបបមវណអីាចមកើត្ោៃ េិៃស្រតឹ្េខត្មេធាវ ើ ការ រប៉ាុមណាា ោះមទ 

ខលេទាំងសត ីពកីារង្គររបសអ់យយការនងខែរ ាមរឿយៗបណាត លេកពីភាពតាៃតឹ្ងបៃតពីភាពេិៃស្រសប

រន ចាប់ពីស្រទឹសត នីៃការទទួលែុសស្រត្វូស្រពហមទណឌ ចាំម ោះភ័សត ុតាងែច៏ស្រេូងចស្រោស ៃិងបញ្ហា មនសងៗមទៀត្។ 

ែូចាលាកត ីបាៃមលើកម ើង ការអោះអាងពីការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះអាចជួយែលអ់យយការគឺគួរឱ្យ

សងស័យ មហើយកន ុងករណាីមស្រចើៃ េិៃពិត្ )Trumbull, 2008:807)។ ឧទហរណា៍ក់ខសតងនៃភាពេិៃស្រសប

រន ទាំងមៃោះគឺចាសណ់ាស់កន ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ី ឌ្ុច។ សហស្រពោះរជអាាា  ៃិងមេធាវ ើមែើេបណត ឹង

រែឋបបមវណោីៃទសសៃៈនទ យុរន សត ីពសីហស្ររសឧស្រកិែឋកេមរេួាខននកនៃការទទួលែុសស្រត្វូ ខែលមគអាច

                                                             
125 ែូចខ្ងមលើ។   
126 ការសៃទនាេួយមេធាវ ើការង្គរ សាំណុាំមរឿង០០២អនកៃិពៃធយាេួកការមហតុ្ភន ាំមពញ កាំណត់្ ០០១/ 
127 ការសៃទនាេួយមេធាវ ើការង្គរ សាំណុាំមរឿង០០២អនកៃិពៃធយាេួរកកាមហតុ្ភន ាំមពញ កាំណត់្ ០០១/ 
128 ែូចខ្ងមលើ 
129 ែូចខ្ងមលើ 
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បកស្រាយថាោៃការមេើលស្រាលពីយុទធាស្តសត របសអ់យយការមៅសវនការ ៃិងថា បណាត លឱ្យោៃកា

រពៃារមពលបខៃថេមទៀត្។ ែូចេស្តៃត ីាៃ់ែពសខ់ននកចាប់បាៃបរយិយលេអ ិត្ថា៖  

មគអាចមលើកម ើងថា បញ្ហា មៃោះអាចស្រត្វូបាៃមោោះស្រាយមោយការស្រកេុមេធាវ ើ ឬ មេធាវ ើ

ខែលោៃស្របសិទធភាពបខៃថេមទៀត្ មទោះយ៉ា ងណា សកាត ៃុពលខត្ងោៃមៅទមីនោះ។130 

ឧទហរណ៍េួយចាំៃួៃមៅកន ុងសវនការមលើកទី១ ៃិងទី២ បាៃបង្គា ញថា ហាៃិភ័យនៃភាពតាៃតឹ្ង

សត ីពកីារែិត្ែាំស្របឹងខស្របងរបសអ់យយការៃឹងមៅខត្ោៃវត្តោៃែខែល ាសាំខ្ៃ់មោយារមហតុ្ពិត្

ថា មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណេិីៃោៃសិទធិទទួលបាៃភ័សត ុតាងកន ុងសាំណុាំមរឿងខ្ងមលើ។ ការមចាទ

ស្របកាៃ់មៃោះេិៃសថ ិត្មស្រកាេកាត្ពវកិចានល វូចាប់កន ុងការលាត្ស្រត្ោងៃូវព័ត៌្ោៃែលពួ់កមគាេុៃមទ។ 

បញ្ហា មៃោះអាចឈាៃែលម់សណារ ើយ៉ាូ េួយយ៉ា ងង្គយស្រសួលទីខែលមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណៃឹីងមផាត ត្

មលើការសួរមែញមោលហួសពីមៃោះឬកន ុងទិសមៅមនសងពីការខែលអយយការនតលឱ់្កាសែល់ាកសីការ រ

កន ុងការទទួលាគ លក់ាំហុសខែលបាៃស្របស្រពឹត្តអាំ ុងការសួរមែញមោលរបស់ស្រពោះរជអាាា  )Trumbull, 

2008:809)។ មៅកន ុងឧទហរណ៍បុរណ កន ុងសវនជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ី ឌ្ុច មេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

ាកសួរាកសីាជៃរងមស្ររោះបាៃមលើកម ើងថា ការនតល់សកខ ីកេមរបស់រត់្នទ យុមៅៃឹងចមេល ើយ

មលើកេុៃសត ីពរីបាយការណា៍េួយតុ្លាការ )McGonigle Leyh, 2011: 212) ខែលមធវ ើឱ្យប៉ាោះ លែ់លក់ារ

ែិត្ែាំស្របឹងខស្របងរបសស់្រពោះរជអាាា មោយការចងអ ុលបង្គា ញមៅៃឹងភាពេិៃស្រសបរន នៃចមេល ើយរបស់

ាកសី ៃិងភាពមជឿទុកចិត្តរបសរ់ត់្។ តុ្លាការបាៃចាត់្ វធិាៃការេួយចាំៃួៃកន ុងសវនការមលើកទី២

មោយមរៀបចាំែាំមណើរការមៃោះ ៃិងមោយកាត់្បៃថយនលប៉ាោះ ល់នៃការចូលរេួរបសម់ែើេបណត ឹង

រែឋបបមវណីសត ីពអីយយការ ៃិងមេធាវ ើការ រ។ 

៦.២- ការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមោយេិៃបាៃមស្ររងទុកមលើជៃរងមស្ររោះ 

មបើមទោះាែឹងថា 

ការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងមលើកកេពស់សិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះអាចឈាៃែល់ការែឹងចាស់ពីបាំណងនៃយុត្ត ិធ

េ៌ខែលបាៃាត រសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះក៏មោយ 

ក៏ការវវិត្តាក់ខសតងទេទរឱ្យោៃការពិចារណារមោយស្របងុស្របយ័ត្នពកីារសៃន ិោឋ ៃខែលអាចទទួលយ

កបាៃខែលការចូលរេួសថ ិត្កន ុងនលស្របមយជៃ៍ស្របមសើរបាំនុត្របស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

ោៃពីរខននកចាំម ោះការែិត្ែាំស្របឹងខស្របងនៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ទី១ទក់ទងៃឹងជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូបាៃទទួលាគ លថ់ា ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃិងទី២ទក់ទងជៃរងមស្ររោះខែលេិៃស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់។ 

ទក់ទងៃឹងជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ 

មោយារកងវោះព័ត៌្ោៃនៃៃីតិ្វធីិមៅកន ុងវធិាៃននទកន ុង 

ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃត្ស្រេូវែូចខែលបាៃបង្គា ញខ្ងមលើ ឱ្យមស្រជើសមរ ើសមៅកន ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះថា 

មត្ើរត់្ចង់ចូលរេួាាកសី ឬាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ។ី មហតុ្ែូចមៃោះមហើយ 

ជៃរងមស្ររោះខែលចូលរេួអាចស្រត្វូបាៃបែិមសធឱ្កាសកន ុងការនតល់សកខ ីកេមមោយការសបលខសបាាកសី

ឬយ៉ា ងណា។ 

បញ្ហា មៃោះក៏អាចប៉ាោះ ល់ែល់ឱ្កាសរបស់អយយការកន ុងការបង្គា ញព័ត៌្ោៃខែលអាចជួយបខៃថេមទៀត្

កន ុងការោក់បៃទ ុកមលើចុងមចាទ (Trumbull, 2008: 212)។ ឧទហរណ ៍

មៅកន ុងសវនជាំៃុាំជស្រេោះមរឿងកត ីឌ្ុចជៃរងមស្ររោះផាទ លា់មស្រចើៃខែលអាចនតល់សកខកីេមមោយការសបលខសប

                                                             
130 ការសៃទនាេួយេស្តៃត ីាៃ់ែពស់ខននកចាប់ អងគជាំៃុាំជស្រេោះអអនកៃិពៃធាេួយកការមហតុ្សត ីពីក កាំណត់្.ត្.វ. 
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អាំពីមទសកាំហុសរបស់ចុងមចាទ នទ យុមៅវញិខបរាមស្រជើសមរ ើសចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

(McGonigle Leyh, 2009: 212) ។ 

នទ យុមៅវញិការនតល់សកខ ីកេមរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីេិៃមធវ ើម ើងមោយការសបលខសបមទ 

មហតុ្មៃោះមហើយេិៃសូវោៃទេងៃ់ែូចភ័សត ុតាងខែលនតល់មោយការសបលខសបម ើយ។ មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី េិៃែូចាាកសីម ើយ បាៃចូលរេួសវនការបិទទវ រ 

ៃិងាធារណៈទាំងអស់េុៃពមណលនតល់សកខ ីកេមខែលអាចោៃនលប៉ាោះ ល់ែល់ព័ត៌្ោៃខែលពួកមគ

នតល់ឱ្យ។ មៅមពលសួរថា មត្ើេូលមហតុ្អវ ើបាៃាមស្រជើសមរ ើសាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ាាងាាកសីមៅកន ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ ភាគមស្រចើៃនៃជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូបាៃសោភ សបង្គា ញថា 

បញ្ហា នៃការនតល់សាំណងគឺាេូលមហតុ្សាំខ្ៃ់ចាំម ោះការសមស្រេចរបស់ពូករត់្។មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី

ោន ក់កន ុងចាំមណាេមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីាមស្រចើៃខែលស្រត្វូបាៃសោភ សមៅកន ុងមែត្តនស្រពខវងបាៃមលើក

ម ើងថា  

សស្រោប់ែុ្ាំវាសាំខ្ៃ់ណាស់កន ុងការចូលរេួមៅកន ុងសវនការរបស់តុ្លាការ។ 

ការសមស្រេចចិត្តរបស់ែុ្ាំកន ុងការកាល យាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខនអកមលើព័ត៌្ោៃខែលែុ្ាំទទួលបា

ៃពីសោគេអាែហុក ៃិងខននករាំ រជៃរងមស្ររោះ។ ែុ្ាំរ ើករយៃឹងចូលរេួាាកសី 

ៃិងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ។ី ាអកុសល តុ្លាការេិៃអៃុញ្ហញ ត្ចាំម ោះមរឿងមនោះមទ 

មហើយមយើងស្រត្វូមស្រជើសមរ ើសាេុៃមៅកន ុងសវនការថា 

មត្ើមយើងចង់មធវ ើាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីកន ុងនេាាកសីឬយ៉ា ងណា។ មហើយែុ្ាំែឹងថា 

ែុ្ាំអាចទទួលបាៃសាំណងលោុះណាខត្ែុ្ាំមែើរតួ្ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ប៉ាុខៃតេិៃខេៃាាកសីមទ។ 131 

មយបលម់ៃោះស្រត្វូបាៃខចករំខលកាេួយជៃរងមស្ររោះមនសងមទៀត្អាំ ុងការសោភ សរបស់ស្រកេុមរលមៅ

មៅកន ុងមែត្តនស្រពខវង។   អវ ើខែលមកើត្ម ើងពីបទសោភ សៃ៍គឺថា 

មសចកត ីសមស្រេចរបស់ជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃជោះឥទធិពលយ៉ា ងខ្ល ាំងមោយព័ត៌្ោៃខែលបាៃនតលឱ់្យពួករ

ត់្មោយខននករាំ រជៃរងមស្ររោះ ៃិងសោគេអាែហុក មហើយថា 

ពួករត់្ភាគមស្រចើៃេិៃែឹងមទមៅមពលចាប់មនតើេពីអវ ើខែលាភាពែុសរន សាំខ្ៃ់ៗរវាងឋាៃៈទាំងពីរ។ 

មៅកន ុងបរបិទមៃោះ ភាគីមែើេបណត ឹងមនសងមទៀត្បាៃមលើកម ើងថា៖ 

ែុ្ាំេិៃែឹងថាអវ ើាភាពែុសរន សាំខ្ៃ់ៗរវាងាកសី ៃិងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីម ើយ។ ែុ្ាំគិត្ថា 

ពួករត់្ទាំងពីរស្រត្វូបាៃនតល់ឱ្កាសឱ្យស្របឈេេុែាេួយចុងមចាទ 

ៃិងៃិយយអាំពីការឈឺចាប់មៃោះ។ មស្រកាយេកែុ្ាំែឹងថា 

ភាពខែវងគាំៃិត្រន េួយកន ុងចាំមណាេភាពខែវងគាំៃិត្រន សាំខ្ៃ់ៗគឺថាមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណអីា

ចមសន ើសុាំសាំណង មហើយចាំ ខណកាកសីេិៃអាចមទ132។ 

ភាគីមែើេបណត ឹងេួយចាំៃួៃខែលបាៃសោភ សបាៃសខេតងការែកចិត្តមៅមពលពួករត់្ែឹងថា 

ការនតល់សកខ ីកេមរបស់ែល ៃួេិៃស្រត្វូបាៃនតល់មស្រកាេការសបលខសប 

មហតុ្មៃោះមហើយេិៃសូវោៃទេងៃ់ាងការមធវ ើាាកសីម ើយ។ 

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីោន ក់បាៃមលើកម ើងថា ‘ែុ្ាំែឹងថា សាំណងគឺសាំខ្ៃ់ ប៉ាុខៃតសស្រោប់ែុ្ាំ 

                                                             
131 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (តុ្លា ១០នលងទី នស្រពខវង ០០២សាំណុាំមរឿង រែឋបបមវណមីែើេបណត ឹង) 
132 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  នលងទី សព ឺកាំពង់បមសែឋ មែត្តរែឋបបមវណី ស្រសកុមែើេបណត ឹងរបស់០០២សាំណុាំមរឿង)

១០ តុ្លា ២០១៤(  
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ការខសវងរកមទសកាំហុសរបស់ចុងមចាទគឺសាំខ្ៃ់មសម ើរន ។ ែុ្ាំគិត្ថា 

ការចូលរេួរបស់ែុ្ាំបាៃជួយែល់តុ្លាការ’ 133។  

មហតុ្មៃោះមហើយ 

វាសាំខ្ៃ់ណាស់ចាំម ោះការចូលរេួែ៏សាំខ្ៃ់របស់ជៃជៃរងមស្ររោះខែលជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃនតល់ព័ត៌្ោៃ

ស្រគប់ស្ររៃ់ៃិងមពញមលញសត ពីីគុណសេបត្ត ិៃិងគុណវបិត្ត ិរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ៃិងាថ ៃភាពាកសី 

មោយអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យពួករត់្មធវ ើការសមស្រេចចិត្តកាៃ់ខត្ស្រតឹ្េស្រត្វូឆ្ប់រហ័សមៅកន ុងៃីតិ្វធីិជាំៃុាំជស្រេោះ។ 

ទក់ទងៃឹងជៃរងមស្ររោះខែលេិៃស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ (មែើេបីបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ) 

មធៀបមៅៃឹងស្របាជៃស្របខហល១,៧លាៃនក់ខែលាល ប់មស្រកាេរបបខែមរស្រកហេ 

ជៃរងមស្ររោះខែលស្រត្វូបាៃទទួលាគ ល់ាមែើេបីបណត ឹងរែឋបបមវណមីោយអ.វ.ត្.ក  

ត្ាំណាងេួយខននកកន ុងចាំមណាេចាំៃួៃសរុបនៃជៃរងមស្ររោះមោយផាទ ល់ៃិងេិៃផាទ ល់ ។ 

កន ុងការកាំណត់្ពីតួ្នទី ៃិងនលប៉ាោះ ល់នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក 

មគគួរស្របយ័ត្ន ស្របខយងអាំពនីលប៉ាោះ ល់ខែលការចូលរេួខបបមៃោះអាចោៃមលើជៃរងមស្ររោះ 

ខែលេិៃស្រត្វូបាៃនតល់ការអៃុញ្ហញ ត្មោយតុ្លាការកន ុងការចូលរេួកន ុងការជាំៃុាំជស្រេោះកត ី។ 

ការនតល់ការអៃុញ្ហញ ត្ែល់ជៃរងមស្ររោះេួយចាំៃួៃមោយេិៃរប់បញ្ច លូអនកមនសងអាចនាំេកៃូវនលវបិា

កខែលរម ៃបាំណងៃិងេិៃចង់បាៃ ាពិមសសកន ុងៃ័យនសោះនារាតិ្ 

ៃិងបាំណងស្របាថាន របស់ជៃរងមស្ររោះមែើេបខីសវ ងរកការពិត្ 

ទាំងវត្ថ ុបាំណងសាំខ្ៃ់នៃាលាកត ីឧស្រកិែឋកេមអៃតរាតិ្។ កន ុងបរបិទមៃោះ 

ការសោភ សាេួយមែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះបាៃបង្គា ញពីទសសៃៈែុសរន សត ពីីស្របសិទធភាពនៃការចូល

រេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី មលើជៃរងមស្ររោះ ៃិងសងគេខែមរទ ាំងេូល។ 

ជៃរងមស្ររោះោន ក់បាៃមលើកម ើងថា៖ 

ែុ្ាំបាៃោក់ កយបណត ឹងមែើេបីជស្រោបជូៃតុ្លាការពីការឈឺចាប់របស់ែុ្ាំ។ ប៉ាុខៃត  

ែុ្ាំេិៃខែលស្រត្វូបាៃអមញ្ា ើញឱ្យៃិយយមៅចាំម ោះេុែតុ្លាការម ើយ។ ែុ្ាំគិត្ថា 

តុ្លាការេិៃនតលឱ់្កាសមស្រចើៃែល់ជៃរងមស្ររោះកេព ុាស្របាប់ពីមរឿងរ៉ា វឈចឺាប់របស់ែល ៃួម ើយ។ 

ោៃខត្ជៃរងមស្ររោះតិ្ចតួ្ចប៉ាុមណាា ោះ។ មទោះយ៉ា ងណា 

ែុ្ាំបាៃែឹងមស្រចើៃពីខែម រស្រកហេមោយការតាេោៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះមៃោះ134។  

វាបង្គា ញថា កស្រេិត្នៃការែកចិត្តកន ុងចាំមណាេជៃរងមស្ររោះខែលេិៃស្រត្វូបាៃទទួមលាាគ លថ់ា 

ាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណទីក់ទងយ៉ា ងជិត្សន ិទធមៅៃឹងកងវោះព័ត៌្ោៃចាស់លាស់ៃិងស្រគប់ស្ររៃ់ខែល 

នតល់ែល់ពួករត់្។ 

ជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃខែលស្រត្វូបាៃសោភ សហាក់ែូចាេិៃបាៃយល់ែឹងមពញមលញអាំពីទាំហាំ 

ៃិងបា៉ា រ៉ា ខេ៉ាស្រត្នៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី ៃិងលកខណៈមៅមៅរបស់ 

អ.វ.ត្.ក។ 

ប៉ាុខៃត  

របូភាពមៃោះែុសរន បៃត ិចបៃត ចួកន ុងចាំមណាេជៃរងមស្ររោះភាគមស្រចើៃខែលោៃការអប់រំមស្រចើៃ 

                                                             
133 ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ   វចិឆកិា  ៤នលងទី ភន ាំមពញ ០០២រែឋបបមវណីមែើេបណត ឹងរបស់០០២សាំណុាំមរឿង)

២០១៤(  
134ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ ភូេិស្រសោះខកវ  ុាំវា ាំងចាស់ ស្រសកុឧត្ត ុងគ នលងទី៤ 

ខែវចិឆ ិកា ២០១៤) 
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ខែលហាក់ែូចាទទួលាគ ល់ការកាំណត់្របស់អ.វ.ត្.កថាាតុ្លាការឧស្រកិែឋកេម។ 

ជៃរងមស្ររោះោន ក់ខែលាាស្រាត ចារយបាៃមលើកម ើងថា៖ 

អ.វ.ត្.កគឺាតុ្លាការ មហើយេិៃខេៃាគណៈកេមការខសវងរកការពិត្មទ។ 

វាេិៃអាចមៅរចួមទសស្រោប់តុ្លាការកន ុងការាត ប់ជៃរងមស្ររោះទាំងអស់មនោះ។ 

វត្ថ ុបាំណងសាំខ្ៃ់របស់តុ្លាការគឺស្រត្វូបមងក ើត្គណមៃយយភាព។ 

វាាការស្របមសើរខែលតុ្លាការអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យជៃរងមស្ររោះេួយចាំៃួៃចូលរេួាមែើេបណត ឹងរែឋបបមវ

ណី135។  

មបើមទោះា វធីិាស្តសត មផាត ត្មលើជៃរងមស្ររោះស្រត្វូបាៃអៃុេ័ត្យល់ស្រពេមោយអ.វ.ត្.កទាំៃងារេួចាំ ខណកវ ិ

ជាោៃចាំម ោះបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។ មគមៅខត្ម ើញថា 

មត្ើសិទធិចូលរេួខែលស្រត្វូបាៃពស្រងីកៃឹងនតល់ានលស្របមយជៃ៍បខៃថេែល់ជៃរងមស្ររោះឬយ៉ា ងណា។ 

ទីបញ្ា ប់  ែូចមលាក Trumbull មលើកម ើងថា 

កន ុងការកាំណត់្ពីទាំហាំអតិ្បរោនៃការចូលរេួរបស់ភាគីមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី  អ.វ.ត្.ក 

ស្រត្វូវាយត្នេលមោយស្របងុស្របយ័ត្នអាំពីនលស្របមយជៃ៍បនទ ប់បៃស ាំចាំម ោះមែើេបណត ងឹរែឋបបមវណីខែលបាៃ

ចូលរេួស្របឆ្ាំងការរំមលាភសិទធិចុងមចាទ ស្របសិទធភាពនៃការចូលរេួសត ីពីការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីរបស់តុ្លាការ 

(Trumbull 2008: 822) មហើយវាសាំខ្ៃ់ែូចរន ៃឹងឥទធិពលអវជិាោៃ 

ណាេួយខែលស្រត្វូខណនាំែលស់ហគេៃ៍។ 

៧- មសចកត ីសៃន ិោឋ ៃ 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីាយៃតការ TJ 

គឺាការបមងក ើត្លមីមៅកន ុងចាប់ស្រពហមទណឌ អៃតរាតិ្ 

មហើយាមរលការណ៍បាៃពស្រងីកវាិលភាពសិទធិនៃការជាំៃុាំជស្រេោះកត ីៃិងសិទធិសាំខ្ៃ់ៗសស្រោប់ជៃរង

មស្ររោះមោយអាំមពើាហាវយង់ នង។ ប៉ាុខៃត  ែូចរបាយការណ៍បាៃបង្គា ញ 

ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណបីាៃមលើកម ើងាមស្រចើៃចាំម ោះបញ្ហា ស្របឈេ ៃិង 

មលើកម ើងៃូវសាំណួរអាំពីការសស្រេបសស្រេួលែ៏លាំបាក រវាងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងការការ រសិទធិរបស់ចុងមចាទចាំម ោះែាំមណើរការអៃុវត្តឱ្យបាៃស្រតឹ្េស្រត្វូ 

មហើយេ៉ាាងវញិមទៀត្សញ្ហញ ណនៃការទទួលែុសស្រត្វូខបបស្រពហមទណឌ  

ៃិងយុត្ត ិធេ៌អៃតរកាលេិៃស្រតួ្ត្សីុរន មទ។ ភាពតាៃតឹ្ងែ៏សម ុគាម ញមៃោះ ៃិងវធីិខែលកន ុងមនោះ 

អ.វ.ត្.កបាៃសវ ោះខសវងពុោះ របញ្ហា ខែលបាៃមលើកម ើង បាៃជូៃែាំណឹងពីការវភិាគរបាយការណ៍មៃោះ 

មហើយឈាៃែលក់ារបមងក ើៃការខសវងយល់ពីតួ្នទី នលប៉ាោះ ល ់

ៃិងារៈសាំខ្ៃ់នៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ កន ុងៃ័យមៃោះ 

េិៃខេៃស្រតឹ្េខត្មផាត ត្មៅមលើស្របព័ៃធយុត្ត ិធេ៌ប៉ាុមណាព ោះមទ ប៉ាុខៃត ខលេទាំងមផាត ត្មលើជៃរងមស្ររោះនងខែរ 

មោយឆល ុោះបញ្ហា ាំងពីវធីិាស្តសត មផាត ត្មលើជៃរងមស្ររោះតាេរយៈយៃតការ TJ។ 

ការសៃន ិោឋ ៃពីគាំៃិត្មៃោះអាចស្រត្វូមធវ ើម ើងតាេ៦ចាំណុចគឺ៖ 

ទី១ តាាំងពីការចាបម់នតើេេក  

អ.វ.ត្.កទាំៃងាមធវ ើឱ្យោៃការភាា ក់មនអើលមោយការបមងក ើត្ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីខែល

ទាំៃងាមៅកន ុងភាពាទ ក់មសទ ើររបស់តុ្លាការ មហើយមពលែលោះ 

ាទ ក់មសទ ើរកន ុងការអៃុវត្តយៃតការលមីឱ្យបាៃមពញមលញ។ 

                                                             
135ស្របតិ្ចារកឹនៃបទសោភ សៃ៍សត ីពីសាំណុាំមរឿងាេួយអនកៃិពៃធ  (មែើេបណត ឹងាជៃរងមស្ររោះ មែត្តមសៀេរប នលងទ២ី៤ ខែតុ្លា ២០១៤) 
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កងវោះការមរៀបចាំមៃោះគឺោៃាក់ខសតងទក់ទងមៅស្រកេមៅអ.វ.ត្.ក ស្រពេទាំងេស្តៃត ីខននកចាប់ 

សោជិកស្រកេុអយយការ មេធាវ ើការ រ ៃិងមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី។ មទោះយ៉ា ងណា 

វាចាាំបាច់សត ីពីេស្តៃត ីតុ្លាការទាំងមៃោះកន ុងការបង្គា ញពីស្រពាំ ខែៃនៃការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ៃិងនតល់វាិលភាពមពញមលញចាំម ោះការអៃុវត្តាក់ 

ខសតង។ 

េី២ ោៃការកាត់្ផាត ត់្ទាំនក់ទាំៃងរវាងការរំពឹងទុកែពស់ៃិងការស្របាថាន របស់ជៃរងមស្ររោះេ៉ាាង 

ៃិងេ៉ាាងមទៀត្តាេការពិត្ាក់ខសតង។ាពិមសស តួ្នទីរបស់ជៃរងមស្ររោះ ៃិង មៅអ.វ.ត្.ក 

ៃិងតួ្នទីរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណីមៅខត្ាៃិេិត្តរបូែ៏សាំខ្ៃ់មបើមទោះាជៃបរងមស្ររោះោៃសិទធិចូ

លរេួសវនការជាំៃុាំជស្រេោះរបស់ែល ៃួក៏មោយ។ 

បញ្ហា មៃោះបណាត លឱ្យោៃការែឹងចាស់មពញមលញពីសិទធិសាំខ្ៃ់ៗចាំម ោះជៃរងមស្ររោះាពិមសសទក់ទង

ៃឹងសិទធិកន ុងការទទួលបាៃសាំណង។  ាការពិត្ អ .វ.ត្.ក 

ស្រត្វូកាំណត់្មោយភាពេិៃស្រគប់ស្ររៃ់ៃិងការកាំណត់្មៅមពលៃិយយពីសិទធិសាំខ្ៃ់របស់ជៃរងមស្ររោះ 

ែូចខែលបាៃបង្គា ញយ៉ា ងចាស់មៅកន ុងបទសោភ សៃ៍។ 

ៃិយយពីការប៉ាោះទងគ ិចនល វូចិត្តបនទ ប់បៃស ាំខែលបណាត លេកពីការបមងក ើត្កត ីសងឃឹេខកលងកាល យមៅកន ុង

មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី ាបញ្ហា ខែលោៃមៅកន ុងបទសោភ សៃ៍ 

អ.វ.ត្.កគួរចាត់្វធិាៃការមែើេបីការោក់កស្រេិត្របស់តុ្លាការ 

ៃិងការោក់កស្រេិត្ខបបរចនសេព័ៃធ ខែលោៃមៅកន ុងលកខែណឌ សត ីពីការនតល់សាំណងែមធវ ើកាល យាមវាហា

រាស្តសត ែ៏គួរឱ្យចាប់អារេមណ៍អាំពីសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះឱ្យកាល យាការពិត្។ មលើសពីមៃោះមៅមទៀត្ 

វាសាំខ្ៃ់ណាស់ខែលជៃរងមស្ររោះបាៃនតល់ព័ត៌្ោៃពិត្ ទូលាំទូលាយ 

ៃិងខែលអាចទទួលយកបាៃអាំពីអវ ើខែលអ.វ.ត្.កអាចសមស្រេចបាៃសស្រោប់ពួកមគមែើេបីទប់ាក ត់្ការ

ែកចិត្ត ៃិងាពិមសសនលប៉ាោះ ល់មែទចខ្ទ ាំនៃការកាល យាជៃរងមស្ររោះបនទ ប់បៃស ាំ។ 

េី៣ អ.វ.ត្.កោៃខននកេួយចាំៃួៃខែលបាៃពុោះ រៃូវឧបសគគនល វូចាប់ 

ៃិងៃីតិ្វធីិេួយចាំៃួៃទក់ទងៃឹងការចូលរេួរបស់មែើេបីបណត ឹងរែឋបបមវណី 

មោយគូសបញ្ហា ក់ពីភាពលាំបាកកន ុងការកាំណត់្អាំពីភាពចាស់លាសន់ៃទាំហាំៃិងមរលបាំណងរបស់យៃត

ការ TJ មៃោះ។ េូលោឋ ៃចាប់សេមហតុ្នលខែលោៃវធិាៃចាស់លាស់ លេអតិ្ 

ៃិងទូលាំទូលាយមែើេបីខណនាំែល់អ.វ.ត្.កកន ុងការនតល់បទោឋ ៃៃីតិ្វធីិ 

ៃិងការការ រាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ៃិងជៃរងមស្ររោះគឺចាាំបាច់តាេេមធាបាយចាប់ខែលបញ្ហា ក់យ៉ា ងចាសល់ាស់អាំពីសិទធិមែើេបីបណត ឹងរែឋ

បបមវណីស្រពេទាំងការទទួលែុសស្រត្វូរបស់តុ្លាការ ៃិងេស្តៃត ីរបស់ែល ៃួាេួយមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ។ី 

ការជាំៃុាំជស្រេោះបខៃថេមទៀត្មៅអ.វ.ត្.កៃឹងខលងែក់ាប់មៅកន ុងអារេមណ៍ា‘េៃទ ីរពិមាធៃ៍ាកលបង

’ ពីមស្រ ោះករណីមៃោះោៃការជាំៃុាំជស្រេោះពីរមលើកេកមហើយ 

មហើយនទ យុមៅវញិមផាត ត្មលើការសមស្រេចបាៃយុត្ត ិធេ៌ពិត្ស្របាកែសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមោយខនអកមលើវធិា

ៃៃីតិ្វធីិខែលោៃការយល់យ៉ា ងចាស់។ 

េី៤ ការយល់ែឹងាក់ខសតង 

ៃិងការវាយត្នេលគុណវបិត្តនិៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះគឺោៃត្នេលណាស់មែើេបឱី្យអ.វ.ត្.កមធវ ើឱ្យោ

ៃតុ្លយភាពទក់ទងនលស្របមយជៃ៍របស់ភាគី ក់ព័ៃធមនសងៗ មៅកន ុងសវនជាំៃុាំជស្រេោះមោយយុត្ត ិធេ៌។ 

ាពិមសសបញ្ហា មៃោះទក់ទងៃឹងសិទធិរបស់ចុងមចាទកន ុងការទទួលបាៃសវនការស្រតឹ្េស្រត្វូៃិងយុត្ត ិធេ៌ 

សិទធិៃិងត្ស្រេូវការរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងនលស្របមយជៃ៍ខែលោៃស្រាប់របស់តុ្លាការកន ុងការទទួលបាៃែាំមណើរការមោយយុត្ត ិធេ៌ 
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ៃិងោៃស្របសិទធភាព។ មហតុ្ែូចមៃោះមហើយ វាេិៃទៃ់ស្រគប់ស្ររៃ់មទកន ុងការសៃន ិោឋ ៃថា 

ការពស្រងីកសិទធិចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះោៃារៈស្របមយជៃ៍ែល់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងមែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី នទ យុមៅវញិ 

ការពាយេវាយត្នេលចាំម ោះសិទធិចូលរេួខែលស្រត្វូបាៃពស្រងីកទេទរឱ្យោៃការពិចារណាស្របងុស្របយ័ត្ន

ថាមត្ើ វាពិត្ានតលន់លស្របមយជៃ៍ពិត្លអបាំនុត្ែល់ជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងការទទួលបាៃយុត្ត ិធេ៌កាៃ់ខត្ទូលាំទូលាយឬយ៉ា ងណា។ មហតុ្ែូចមៃោះមហើយ 

តុ្លាការស្របឈេលាំហាត់្លាំបាកៗកន ុងការសស្រេបសស្រេួលអាំពីគុណត្នេលខែលេិៃអាចមស្របៀបមធៀបបាៃ

ខែលោៃការស្របកួត្ស្របខជង។ េ៉ាាងវញិមទៀត្ វាាការេិៃស្រតឹ្េស្រត្វូកន ុងការមស្របើស្របាស់ភាា ‘តុ្លយភាព’ 

មៅកន ុងបរបិទមៃោះ 

ពីមស្រ ោះមៃោះយលស់្រពេមោយផាទ ល់ពីគាំៃិត្ខែលនលស្របមយជៃ៍របស់អនក ក់ព័ៃធទ ាំងបីស្រត្វូបាៃជាំទស់

ទ ាំងស្រសងុ 

ខែលកន ុងមនោះចាំម ោះវាិលភាពែ៏ធាំមធងខែលេិៃស្រសបាេួយទសសៃទៃរបស់ជៃរងមស្ររោះរបស់ TJ 

ៃិងទាំនក់ទាំៃងរបស់ពួកមគាេួយមេធាវ ើការ រ ៃិងតុ្លាការ។ 

អ.វ.ត្.កែឹងពីត្ស្រេូវការកន ុងការការ រសិទធិៃិងនលស្របមយជៃ៍របស់ភាគី ក់ពៃ័ធទ ាំងអស់ 

មហើយេិៃ ក់ព័ៃធៃឹងភាពរងឹត្អ ឹង 

មហើយនទ យុមៅវញិអៃុេ័ត្ៃូវវធីិាស្តសត ខែលកាំណត់្ខសវងរកយុត្ត ិធេ៌ស្រគប់កាលៈមទសៈទាំងអស់។ 

េី៥ ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃិងទស្រេង់មនសងៗមទៀត្នៃការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះមៅកន ុងសវនការជាំៃុាំជស្រេោះរបស់តុ្លាការគឺោ

ៃត្នេលណាស់ ទ ាំងការចាំណាយស្របាក់មោយផាទ ល់ 

ៃិងមពលមវលាបខៃថេខែលត្ស្រេូវសស្រោប់ការចូលរេួមធវ ើការង្គរមៃោះ។ 

ខននកមនសងមទៀត្នៃចាំណុចខែលបាៃមលើកម ើងខ្ងមលើគឺថាេូលៃិធិ ឬបុគគលិកស្រគប់ស្ររៃ់ តុ្លាការ 

ឬាលាកត ីៃឹងស្រត្វូខណនាំឱ្យបាៃលអ មែើេបីមចៀសវាងកុាំអៃុេ័ត្សិទធិចូលរេួខែលស្រត្វូបាៃពស្រងីកសស្រោប់ជ

ៃរងមស្ររោះ ។ ភាពមាគជ័យនៃយៃតការ TJគឺពឹងខនអកមលើស្រកបែ័ណឌ ចាប់ខែលែាំមណើរការបាៃលអ  

ៃិងោៃស្របសិទធភាពខែលោៃការទទួលយកាទូមៅមោយជៃរងមស្ររោះ 

មោយត្ស្រេូវឱ្យោៃការលោះបង់ធៃធាៃចាំម ោះមសវាកេមរបស់ជៃរងមស្ររោះ 

រេួោៃការនតល់ជាំៃួយខននកចាប់ាមែើេ។ ទក់ទងអ.វ.ត្.ក  

ការស្រាវស្រាវកន ុងការចងស្រកងសស្រោប់កការមៃោះបាៃបង្គា ញថា 

តុ្លាការបាំ ក់បាំប៉ាៃេិៃបាៃមពញមលញ 

មហើយស្រត្វូការធៃធាៃមស្រចើៃមែើេបីនតល់ការចូលរេួបខៃថេមទៀត្ែល់ជៃរងមស្ររោះ 

ទីបញ្ា ប់ លកខណៈ 

ៃិងរចនសេព័ៃធ នៃែាំមណើរការនល វូចាប់េិៃខត្ងខត្សេស្រសបចាំម ោះែាំមណើរការមោោះស្រាយជមោល ោះទ ាំងអ

ស់ម ើយ ាពិមសស 

ទីខែលោៃការចាាំបាច់សត ពីីខននករបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងការនតល់ៃូវមរឿងរ៉ា វផាទ ល់ែល ៃួៃិងការអៃុវត្តរេួ

មៅកន ុងសងគេតាេការចងចាាំ។ 

ែូចខែលបាៃរាំស្រទមោយបទសោភ សៃ៍ាេួយជៃរងមស្ររោះមៅអ.វ.ត្.ក  របាយការណ៍មៃោះបង្គា ញថា 

ការទទួលាគ ល់សិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះកន ុងការទទួលបាៃយុត្ត ិធេ៌ 

ៃិងសាំណងមោយមសម ើភាពៃិងោៃស្របសិទធភាពចាំម ោះការទទួលរងមស្ររោះមនោះ 

ទេទរឱ្យោៃវធីិាស្តសត រេួៃិងទួលាំទូលាយ 

ខែលតុ្លាការេិៃស្រត្វូបាៃកាំណត់្កន ុងការសមស្រេចបាៃមោយែល ៃួកង។ 

ោៃាថ ប័ៃស្រាវស្រាវមកើៃម ើងៃិងមស្រចើៃសត ីពីជមស្រេើសយៃតការ TJែូចាគណៈកេមការខសវងរកការពិត្ 
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ៃិងការនសោះនារ ៃិងគាំៃិត្នត ចួមនតើេខបបអប់រំខែលស្រត្វូមស្របើអេេកាេួយ 

ៃិងទីខែលគុណវបិត្ត ិស្រត្វូបាៃកាំណត់្ ការបាំមពញបខៃថេមលើការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

មៅអ.វ.ត្.ក។ 

៨. អនុសាសន៍ 

៨.១- ស្មបក់ារចួលរមួរបស់អ.វ.ត្.ក 

 ធានយុត្ត ិធេ៌មោយការមលើកកេពស់ការចូលរេួែ៏សាំខ្ៃ់សស្រោប់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ៃិងជៃរងមស្ររោះកាៃ់ខត្ទូលាំទូលាយ 

មោយនតល់ឥទធិពលមពញមលញែល់សិទធិកន ុងការទទួលបាៃសវនការជាំៃុាំជស្រេោះ 

ៃិងសិទធិសវនការសាំខ្ៃ់របស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

 ធានការការ រៃិងរាំស្រទសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះ 

ស្រពេទាំងែាំមណាោះស្រាយស្រគប់ស្ររៃ់ៃិងភាល េៗមោយការបមងក ើត្គមស្រោងនតល់សាំណងឱ្យបាៃស្រគប់

ស្រជងុមស្រាយ ៃិងោៃៃ័យកន ុងការមោោះស្រាយទាំហាំសោភ រមពញមលញ នលប៉ាោះ ល់ចិត្តសងគេ 

ៃិងនលប៉ាោះ ល់ធងៃ់ធងរមនសងមទៀត្ខែលជៃរងមស្ររោះទទួលរង។ 

 មរៀបចាំ 

ៃិងអៃុវត្ត ស្រកបែ័ណឌ ចាប់ៃិងៃីតិ្វធីិស្រតឹ្េស្រត្វូមោយការកាំណត់្អាំពីទាំហាំនៃយុតាត ធិការរបស់តុ្

លាការ មោយខនអកមលើចាប់ស្រគប់ស្រគងរបស់ែល ៃួ ៃិងមោយការោៃវធិាៃចាស់លាស់ លេអតិ្ 

ៃិងទូលាំទូលាយមែើេបីនតលា់ការខណនាំសត ីពីសិទធ ិ ៃិងភារកិចារបស់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណ ី

ៃិងតុ្លាការ។ 

 ស្រសមេើស្រសនេ 

ៃិងបមងក ើត្វធីិាស្តសតតាេបទោឋ ៃៃិងត្ោល ភាពខែលអៃុញ្ហញ ត្ឱ្យតុ្លាការលលឹងខលលងពីវត្ថ ុបាំណ

ងបណត ឹងស្របខជងែលភ់ាគ ីក់ព័ៃធមនសងៗមៅកន ុងសវនជាំៃុាំជស្រេោះ 

ម លគឺសិទធិរបស់ចុងមចាទកន ុងការទទួលបាៃការជាំៃុាំជស្រេោះមោយយុត្ត ិធេ៌ ៃិងឆ្ប់រហ័ស 

ការអៃុវត្តៃីតិ្វធីិតុ្លាការ ៃិងសិទធិរបស់ជៃរងមស្ររោះមោយែល ៃួកង។ 

 អៃុេ័ត្វធីិាស្តសតសោោស្រត្ចាំម ោះៃីតិ្វធីិែ៏ឆ្ប់រហ័ស ៃិងការកាត់្បៃថយនលប៉ាោះ ល់ 

 បមណាត ោះអាសៃនមលើរយៈមពលសវនការខែលបណាត លេកពីគុណត្នេលនៃការចូលរេួរបស់មែើេប

ណត ឹងរែឋបបមវណី 

មោយការមធវ ើឱ្យោៃតុ្លយភាពរវាងការទេទររបសភ់ាគី ក់ព័ៃធទ ាំងអស់មៅកន ុងែាំមណើរការ

មៃោះ។ 

 ចាត់្វធិាៃការមែើេបជីេនោះការោក់កាំរតិ្មលើរចនសេពៃ័ធ ៃិងយុតាត ធិការខែលោៃមៅកន ុងការនត

ល់សាំណង 

មែើេបមីធវ ើឱ្យហួសពីមវាហារាស្តសត មោយការនតល់យុត្ត ិធេ៌ាក់ខសតងបខៃថេមទៀត្ែលជ់ៃរងមស្ររោះ

នៃបទឧស្រកិែឋអៃតរាតិ្។ 

 នតល់ព័ត៌្ោៃស្រតឹ្េស្រត្វូ ទូលាំទូលាយ 

ៃិងខែលអាចទទួលយកបាៃែល់ជៃរងមស្ររោះអាំពីអវ ើខែលតុ្លាការអាចសមស្រេចបាៃមោយស្របា

កែៃិយេសស្រោប់ពួកមគមែើេបីមចៀសវាងការខែលអាចកាល យាជៃរងមស្ររោះបនទ ប់។ 

 នតល់អាំណាចែល់ខននករាំ រជៃរងមស្ររោះ 

ៃិងមេធាវ ើមែើេបណត ឹងរែបបមវណីមោយការនតល់ធៃធាៃៃិងេូលៃិធិបខៃថេមែើេបីឱ្យពួករត់្

អាចបាំមពញការង្គររបស់ែល ៃួបាៃកាៃ់ខត្ស្របមសើររេួទ ាំងការខចកចាយព័ត៌្ោៃអាំពីការង្គររប

ស់តុ្លាការ ការនតល់មសវាព័ត៌្ោៃឱ្យបាៃសុីជមស្រៅ 
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ស្រពេទាំងមធវ ើការពិមស្ររោះមយបល់ឱ្យបាៃែិត្ែលា់េួយជៃរងមស្ររោះកន ុងការមរៀបចាំគមស្រោងនត

ល់សាំណង។ 

 ធានរកាការចងចាាំរបស់ជៃរងមស្ររោះេិៃស្រតឹ្េខត្ាការនតល់សាំណងាៃិេិត្តរបូប៉ាុមណាា ោះមទ 

ខលេទាំងាយៃតការ TJនងខែរ 

មោយនតល់មវទិកាចាាំបាច់សស្រោប់ការនតលម់យបល់របសជ់ៃរងមស្ររោះ 

ៃិងមោយការកត់្ស្រតាកាំណត់្មហតុ្អចិនស្តៃតយ៍ពីមរឿងរ៉ា វ ៃិងបទពិមាធៃ៍របស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

 ជាំរញុការនសោះនារខែលាវត្ថ ុបាំណងសន លូនៃអវ ើខែលតុ្លាការោៃបាំណងសមស្រេចឱ្យបាៃាយៃត

ការ TJ។ 

 មចៀសវាងេិៃពស្រងីកសិទធិចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះឱ្យហួសពីអវ ើខែលតុ្លាការោៃសេត្ថភាព 

ធៃធាៃ ៃិងបុគគលិកខែលអាចនតល់ឱ្យម ើយ។ 

៨ .២ - ស្មប់ការចូលរមួរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមព ុជា 

 ការ រកករជភាពតុ្លាការរបស់អ.វ.ត្.ក 

ៃិងមចៀសវាងការមស្រជៀត្ខស្រជកណាេួយៃូវែាំមណើរការរបស់តុ្លាការមោយការស្របកាៃ់ខ្ា ប់ៃូវមរ

លការណ៍ៃីតិ្រែឋ។ 

 នតល់ឧបាស្រសយ័ៃិងសាំណងែល់មែើេបណត ឹងរែឋបបមវណី 

ៃិងជៃរងមស្ររោះទូមៅរេួទាំងសាំណងាស្របាក់ 

ៃិងមសវារាំស្រទែលជ់ៃរងមស្ររោះស្រសបតាេមរលការណ៍េូលោឋ ៃរបស់អងគការសហស្របាាតិ្ 

ៃិងការខណនាំសត ីពីសិទធិៃិងែាំមណាោះស្រាយ 

ៃិងសាំណងសស្រោប់ជៃរងមស្ររោះមោយការរំមលាភបាំ ៃែ៏ធងៃ់ធងរៃូវចាប់សិទធិេៃុសសអៃតរាតិ្ 

ៃិងការរំមលាភបាំ ៃធងៃ់ធងរៃូវចាប់េៃុសសធេ៌អៃត រាតិ្។ 

 នតល់មសវាខននកចាប់ៃិងមសវារាំស្រទមនសងមទៀត្ែលជ់ៃរងមស្ររោះតាេខែលអាចមធវ ើមៅបាៃតាេរ

យៈកេម វធីិមនសងៗែូចាជាំៃួយខននកចាប់ខែលេិៃរតឹ្បៃត ឹងែល់ការចូលរេួរបស់មែើេបណត ឹងរ

ែឋបបមវណាីមែើេ។ 

 មធវ ើការយ៉ា ងជិត្សន ិទធាេួយអ.វ.ត្.កមែើេបីអភិវឌ្ឍវធីិាស្រសត ស្របកបមោយចីរភាព 

ៃិងខែលអាចសមស្រេចបាៃចាំម ោះ 

បញ្ហា នតល់សាំណងខែលមឆល ើយត្បៃឹងការស្រពួយបារេភៃិងការរំពឹងទុករបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 

៨.៣- សស្រោបក់ារចួលរេួរបស់សហគេៃ៍អៃតរាតិ្ 

 ជាំរុញការចូលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះឱ្យបាៃសកេមតាេរយៈការនតល់ធៃធាៃៃិងេូលៃិធិចាាំបា

ច់ែល់អ.វ.ត្.កមែើេបឱី្យតុ្លាការធានការចូលរេួែស៏ាំខ្ៃ់ខត្អាចស្រគប់ស្រគងបាៃ 

ៃិងការកាត់្បៃថយឥទធិពលអវជិាោៃែល់ការចួលរេួរបស់ជៃរងមស្ររោះ។ 
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