
1 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■  របយករណ៍េលខ ២៨  ■   សវនករេលើភស្$តង ■  សប#$ហ៍ទ២ី៣  ■   ១៨ - ២០ កក្ដ ២០១២ 

 
 
 

 

 

 
 

កមម$ធីឃល ំេមីលសវនករសល3តែខមររកហម 

សំណុំេរឿង០០២ ■ របយករណេ៍លខ ២៨ ■ សវនករេលភីសតុតង ■ សប

ត ហទ៍ី ២៣ ■ ១៨-២០ កកកដ ២០១២  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ករណីរបសជ់នជបេ់ចទ េលក ននួ ជ េលក េខៀវ សំផន និង េលក េអៀង សរ ី

 
Asian International Justice Initiative (AIJI), a project of East-West Center and UC Berkeley War Crimes Studies Center 

  

 
បក#$កុម្(យនីស្កម្(ជពីេពលេនះតេទ គ ឺជបក$%របស់្បជជន 
និងមិនឲ%&មនករ េគរពបក'(ណមួយេផ'(ងេទៀត ែដលប៉ះ 

ពល់ដល់ជីវភព្បជជនេនះេទ។ 
 

- សក#$ីជំនញ ស"ស#$ចរ$' េដវ+ដ េឆនដ៍ល័រ 
 

I.  ទិដឋភពទេូទ 
 
បន#$ប់ពវី"សម%&កលជង៣សប#$ហ ៍អង្ជំនុំជ្មះសលដំបូងៃន អ.វ.ត.ក. បនចប់េផ្ើមកិចដ្ំេណើរ 

ករសវនករេឡើងវ*ញ េដយករស"#ប់សក្ីកមេ្លើសក&'ីជំនញ ស"ស#$ចរ$' េដវ$ដ េឆនដ៍ល័រ។ េឆនដ៍ល័រ 
ជអ្កមនចំេណះដឹងខ្ង់ខ្ស់ ែផ្ក្បវត្ិស,សែ្ខ្រ្កហមៃន្បេទសកម្+ជ និងជសក$%ីជំនញ ដំបូង 
ែដលអង្ជំនុំជ្មះបនេកះអេ1្ើញមកផ្ល់សក្ីកមេ្នក្%ងសំណ$េំរឿង ០០១ ែដលសក្ីកម្របស់គត ់
េផ#$តសំខនេ់លើ មូលេហតុៃនករបេង្ើត និងករ្គប់្គងមន្ីរសន្ិសុខ ស-២១។1  េនក្%ងសំណ$ំេរឿង 
បច្$ប%&ន ្ អង្ជំនុំជ្មះ បនសុមំតិេយបលរ់បស់អ្កជំនញ េដើម%&ជីួយ្សយបំភ្េឺលើអង្េហតុមួយចំនួន 
ពក់ព័នន្ឹងសំណ'េំរឿង ០០២/០១។ 

េដយសរែតករចប់េផ្ើមសវនករមនសភពយឺតយ9:វក្=ងសប@:ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះបន្បកស 
កិច្ដំេណើរករសវនករេនៃថ្សុ្ក េទះបីជមនករជំទសព់សីំណកេ់មធវ%អន្រជត ិ ៃម៉ខល កណវស 
ែដលជេមធវ%ករពរក្ ី េអៀង សរ'។ សវនកររយៈេពលបីៃថេ្នះ បនសមល្មឲ"#អង្ជំនុំជ្មះ 
សហ្ពះរជអជ*+ និងេមធវ3េដើមបណ8ឹងរដ្ប+<េវណី អចប"្ប់ករសួរេដញេដលេលើសក#$ជីំនញរូបេនះ។ 

សវនករនឹងចប់េផ្ើមបនេ្នសប#$ហ៍េ្កយ ៃថ្ច័ន ្ ២៣ កក្ដ ២០១២ ែដលបន្សួរេដញេដលេដយ 
្កុមេមធវ%ករពរក្ី។ 
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II. េសច$ដសេងខបស$ខកមមរបសស់កសី 
 

បច្$ប%&ន ្ េដវ$ដ េឆនដ៍ល័រ2 មនអយ ុ ៧៩ឆ"# ំ ស"#$តិអូ)ស+$ល-ីអេមរ%កំង មកពទីី្កុងែម៉លប៊ន 

ៃន្បេទសអូ*ស,-លី។ េលកស"ស#$ចរ$' បននិពនេ្សៀវេភជេ្ចើនពក់ព័ន្នឹង្បេទសកម្$ជ និង របប 
កម្$ជ្បជធិបេតយ)* េហើយេសៀវេភទំងេនះ្ត#វបនេធ្ើជឯកសរេយង េនក្#ងដីកដំេណះ្សយរបស់ 
សហេច្កមេសុើបអេង្ត។3 េនក្%ងកំឡ$ងេពលសួរេដញេដល ខ្ឹមសរៃនេសៀវេភេនះ ្ត#វបនេ្បើ្បស ់
ជចំបងពីសំណកអ់ង្ជំនុំជ្មះ សហ្ពះរជអជ*+ ក៏ដូចជ េមធវ%េដើមបណ#ឹងរដប្"#េវណី  ក្#ងករេចទសួរ 
ពក់ពន័្នឹង្បធនបទេនក្#ងសំណ(ំេរឿង០០២/០១។4  

សក#$ីបនផ្ល់សក្ីកមយ្"#ងលម្ិតអពំីរបបកម្(ជ្បជធិបេតយ01 េដយែផ្កេលើករ្សវ្ជវេលើ 
ឯកសរកម្'ជ្បជធិបេតយ01 នងិករេធ្ើសម#$សន៍ជមួយអ្ករស់រនមនជីវ-តពីរបបែខ្រ្កហម និងអតីត 
កម#$ភិបលែខ្រ្កហម។ េលកស%ស&'ចរ'* ក៏បនផ្ល់នូវបរ-បទសំខន់ៗ ស្ីពីរចនសម្ន័រ្ដ្បលថ"#ក ់
កណ#$លៃនបក%&កុម្*យនីស្កម្*ជ ែដលចំណ$ចេនះពុំមនសក()ីណម,(ករ់ហូតមកដល់បច្$ប%&ន ្អចេឆ្ើយបំភ្ឺ
បនេឡើយ។ ជងេនះ គតក់ប៏នេរៀបរប ់ អំពលីកន្ិកៈ និង េគលនេយបយៃនបក+,កុម្0យនីស្កម្0ជ 

្ពមទំងបន ផល្េ់យបល់ផ"#លខ់្#ន ែដលឆ្#ះប"#$ងំពីទិដ្ភពជក់ែស្ងេនក្%ងរបបកម្&ជ្បជធិបេតយ./។  
េឆនដ៍ល័រ កប៏នឲ"#ដឹងពី្បធនបទមួយចំនួនែដលខ្&នមិនសូវយល់ច01ស ់ និង បនផ"#ស់ប្(រគំនិតេយបល ់
មួយចំនួនេនក្%ងេសៀវេភរបស់គត់ បន()ប់ពីបនពិនិត)/េមើលឯកសរ ែដលទទួលបនពសីំណ$ំេរឿង ០០១ 

និង ដីកដំេណះ្សយ ជេដើម។ 
 

ក. រចនសមពន័ធរដឋបលបកសកមុមុយនីសតកមពុជ 
 

េដវ$ដ េឆនដ៍ល័រ បនប$%&ក់ថ ពុមំន “ករែបងែចកឲបនច"#ស់លស”់ រវងរដ%&ភិបលកម្$ជ 
្បជធិបេតយ%& និងេគលនេយបយបក#$កុម្(យនីស្កម្(ជ “ពុមំនធតុផ%&ំជក់លក ់ អំពឯីករជ"#ភព 
របស់វ។” គត់ បនបែន្មថ “្គប់រដ#$ភិបល្គប់្ គងនេពលេនះគឺជបក+,កន់អំណច។” 

  
១ .  “អង្ករ” ជថ#$ក់ដឹកនំសមូហភព 
  
េនក្%ងសក្ីកម្របស់គត ់ េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងជថ្ថី ថ"#កដ់ឹកនំរបបកម្$ជ្បជធិបេតយ)* គឺជ 

“ករដឹកនំែបបសមូហភព”។ េនេពល្ត#វបនសួរឲប"#$កអ់ំពអីត្ន័យៃនពក#$ “អង្ករ” េយងតម 
កំណតេ់ហតុ កិច្្បជុគំណៈអចិៃ(ន្យច៍ំនួន ៣ច"#ប ់ េឆនដ៍ល័រ បនេឆ្ើយតបថ “អង្ករ” គសឺំេដ 
េទេលើ្កុមមនុស%&មួយ្កុមែដលអចេធ្ើករសេ្មចចិត្រួម គមឺិនែមនសំេដែត ប៉ុល ពត ម"#ក ់ េនះេទ។ 

េនក្%ងដំេណើរករ ្គប់្គងរដ្ គឺពុែំមនមនែត “មនុស%&ែតម*%ក់សេ្មច” េនះេទ ក៏ប៉ុែនគ្ត់បនអះអង 
ពីេលើេនះថ េសចក្ ី សេ្មចរបស់ ប៉ុល ពត គឺជ “េសចក្ីសេ្មចចុងេ្កយ។” េលកស%ស&'ចរ'* 
បនផ្ល់ករកតស់ម#$ល់ថ ្បជជនមិនបនយលដ់ឹងពីអត្ន័យៃនពក"# “អង្ករ” េទ ប៉ុែនយ្ល់ថ 

“អង្ករ គឺសំេដេលើេឈ/0ះបុគ្ល” ែដលជជនម"#កេ់នពេី្កយពក#$េនះ “ជជនសម&'ត”់។ 

សក#$បីននឹកេឃើញ ដល់អ្ករស់រនមនជីវ-តម"#ក ់ ែដលនិយយថ អង្ករជ “អង្ករែភ្កម+,ស”់ 
េហើយពក'(េនះ្ត-វបនដឹង ឮ្គប់ទិសទីក្,ងរបបេនះ។  
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២ .  គណៈមជ&'ិម និង គណៈអចិៃ.ន្យ ៍
  
សក#$ីបននិយយថ េគលនេយបយចម#$ងៗ ្ត#វបនសេ្មចេដយគណៈមជ"#មិ និងគណៈ 

អចិៃ%ន្យ៍។ គត់បនែថ្ងថ អង្ភពទំងពីរ គឺជអ្ក “្គប់្គងនិងបេង្ើតេគលនេយបយបក23 
ទំង្សុង។” េ្កយ មក គត់យល់ថ “មជ#$ិមបក#(” គសឺំេដេទេលើគណៈមជ"#មិ។ េលកស"ស#$ចរ$' 
បនេរៀបរបប់ន្ថ គណៈអចិៃ(ន្យ ៍គឺជ្កុមតចូមួយ ែដលសមជិកមួយចំននួមកពគីណៈមជ"#មិ។ ជទូេទ 
គណៈអចិៃ%ន្យ ៍បនជួប្បជុគំ"#ជញឹកញបជ់ជងគណៈមជ"#មិ ប៉ុែនអ្ំណចពិត្បកដរបស ់គណៈមជ"#មិ 
ពុំមននរណដឹងច,-ស់េនះេទ។ 

  
៣ .  មន្ីរ ៨៧០  
  
េដវ$ដ េឆនដ៍ល័រ មិនអចពន'(លអ់ំពីតួនទីជក់លករ់បស់មន្ីរ៨៧០ េដយសរែត ឯកសរ 

ែដលគតប់នេ្បើ្បស់ បន្បបព់ីតួនទជីន់គ%&ៃនអង្ភពទំងេនះ ដូចជរវងគណៈអចិៃ(ន្យ៍គណៈ 
មជ#$ិម និង ប៉ុល ពត  និង រវង ប៉ុល ពត និង នួន ជ ជេដើម។ ចំេពះរូបគត់ គត់យល់ថ មន្ីរ “៨៧០” 
គជឺេឈ#$ះ សម#$ត ់របស់ ប៉ុល ពត ប៉ុល។ ផ្#យេទវ$ញ គត់េជឿជក់ថ មន្ីរ “៨៧០” គឺជ “សរៃសឈម 
ដ៏សំខន់របស់បក%&កុម្*យនីស្កម្*ជជែខ%&អំណចភ8%ប”់ ែដល “េគកំណត់េដើម+,ចីត់តំងេចញប+,-េទ 
តំបន់េផ()ងៗ។” េលកស%ស&'ចរ'* បនអះអងថ មន្ីរ ៨៧០ គឺជ “ទីតំងេ្បើ្បស់េដើម/0ីប1្3នសរេទ 
ករ#យល័យតូចៗេផ./ងេទៀត” ជចំណ%ចកណ#$លៃន្បតិបត្ិករបក)*កុម្.យនីសក្ម្$ជ េហើយកព៏ុំមន 
ភស្$តងណមួយប"#$ក់ ថសមជិកៃនមន្ីរេនះមនសមសភពេផ#$ងេ្កព ី សមជិកៃនគណៈមជ"#មិ 

េ្ពះ “ជ្កុមដឹកនំតូចមួយ ែដលសមសភព្ត5វ បនលក់ករសម=>ត់េហតុេនះ េទើបេគេ្បើ្បស ់
េឈ#$ះសម($ត។់” បន#$បម់ក សក#$ ី ជំនញរូបេនះ បនេធ្ើករែវកែញកេលើចំណ1ចេនះថ េទះបីជ េខៀវ 
សំផន ជ្បធនមន្ីរ ៨៧០ កេ៏ដយ “េនេពលនិយយពី្បធនមន្ីរេនះ គឺេគសំេដេលើ ប៉ុល ពត។”  

  
៤ .  សភតំណង្បជជន 
 

េយងតម េឆនដ៍ល័រ សភតំណង្បជជន បនជួប្បជុំចំនួន ៣ៃថ្ េដើម%&សីេ្មច និងអនុម័តេលើ 
ករបេង្ើតរដ*+ភិបលកម្3ជ្បជធិបេតយ+8។ កិច្្ បជុែំបបេនះ ពុំ្ ត#វបនេរៀបចំជថ្េីទ។ ក្#ងេពល្បជុេំនះ 
របយករណ៍របសគ់ណៈចត់តំងសភ (ែដលមនតួនទីកំពូលេន ជួររដ#$ភិបល) ្ត#វបនអនេឡើងវ"ញ។ 

េឆនដ៍ល័រ បនគូសប"#$ក់ចំណ*ចេនះថ សភៃនគណៈអចិៃ+ន្យ ៍ គឺមនលក្ណៈ ដូចគ%&េទនឹង
សភរបស់បក'(កុម្,យនីស្កម្,ជ។ ជងេនះេទៀត គត់បន បង#$ញថ ករែតងតំងែដលបនេធ្ើ 
េឡើងេនក្#ងកិច្្ បជុគំណៈអចិៃ%ន្យ ៍ ៃថ្ទ៣ី០ មីន ១៩៧៦ គឺមន សមសភពដូចគ%&េទនឹងសមជិក 
សភ។ ចំេពះ េយបល់សក#$ីជំនញ ចំនុចេនះអចបង*+ញថ  ករែតងតំងមិន្ត&វបនសេ្មចេដយ 
សភេទ េហើយសភ្គន់ែតទទួលស12ល់ជសធរណះ បន'(ប់ពីមនប"្ីេឈ'(ះ ែដលបនសេ្មចរួចជ 
េ្សចពីថ()ក់ដឹកន ំៃនបក%&កុម្*យនីស្កម្*ជ។ 
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្ពះរជអជ() អប់ឌុលឡក ់ បនដក្សងរ់បយករណ៍មួយរបស់ FBIS (េសវកមព្័ត៌មន 
ផ"#ព្ផ"&យអន្រជត)ិ បនសរេសរថ “ករេបះេឆ'(តេនៃថ្ទ២ី០ មីន ១៩៧៦ គឺទទួលបនលទ្ផល 
មនអ្កចូលរួមេបះេឆ01តជង ៩៨%។” េទះបជីយ#$ងណ េឆនដ៍ល័រ បនបង#$ញពីមន្ិលសង#$័យេទេលើ 
ចំនួនអ្កចូលរួម េបះេឆ%&តេនះ។ េទះបីជមន្បជជនមួយចំនួន បនចងចំពីករេបះេឆ./តេនះ (រួមទំង 
្ពះមហក$%្ត នេរតតម សីហន ុ កប៏នចូលរួមផងែដរ) កព៏័ត៌មនេនះ គឺ្ គន់ែតចង់បង+,ញ និង 
ផ"#ព្ផ"&យ ដល់សហគមន៍អន្រជតថិ ករេធ្ើអន្រកម្អំណចេទរបបថ្េីនះ គេឺធ្ើេឡើង្តឹម្ត%វតមច)*ប។់ 

េដយេហតុេនះ េទើប េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងថ ករេបះេឆ'(តេនះ គឺជករេបះេឆ*+តមួយែដលមិនគួរ
ឲ"#េជឿជក់។ 

  

៥.  ្ពះមហក'(្ត នេរតតម សីហន ុក្#ងនមជ្បមុខរដៃ្នរបបកម្&ជ្បជធិបេតយ./ 
 

េឆនដ៍ល័រ បនចង្&លបង*+ញថ េនេពលែដលបក)*កុម្.នីស្កម្.ជទទួលបនអំណច ្ពះមហក'(្ត 

នេរតតម សីហន ុ មននទីជ្ពះ្បមុខរដ ្ ែដលតួនទីេនះ មនតំងពីមុនរបបកម្$ជ្បជធិបេតយ)*។ 
សក#$ីបនពន#)ល់ថ “វជករសំខន់ណស់ស្មប់្ទង់ ក្2ងកររក34ទំនក់ទំនង ជមួយពិភពេលក 
(នេរតតម សីហន)ុ ក៏ដចូជ្បជជន្ពះអង្េនក្0ង្បេទសកម្0ជ។” េទះបជីយ#$ង ណក៏េដយ 

ស"ង$%ម្បឆំង ពួកសក្ិភូមិនិយម បននំឲ&'មនករប៉ះទង្ិចដល់ជនែដលស្័្គេស#$ះនឹង ្ពះអង។្ 

បន#$ប់ពីករស+$ប ់េមដឹកនំ្បេទសចិន េលក ជ ូេអនឡយ ក្#ងឆ&'១ំ៩៧៦ បក#$កុម្(យ នីស្កម្(ជបនបង្ឲំ"#
្ពះមហក$%្ត នេរតតម សីហន ុចុះេចញពីតំែណង។ េយងតមរបយករណ៍របស់ FBIS េលក េខៀវ 
សំផន បន្បកសកលពីៃថ្ទ០ី៤ េមស ១៩៧៦ ថ  ្កុម្បឹក'(គណៈរដ្ម%ន្ ី
បនអនុម័តដក់្ ពះមហក'(្ត នេរតតម សីហន ុ ឲ"#ចូលនិវត្ន៍។ តមរយះរបយករណ៍េនះ េលក 

េឆនដ៍ល័រ មនទស%&នៈថ បក#$កុម្%យនីសក្ម្$ជមិន្តឹមែតមិនជូនដំណឹងដល់សហគមន៍អន្រជតិេទ 

ែថមទំងមិនបនប$%&កព់ឋីនៈតួនទ ី ពិត្បកដរបស់សេម្ច នេរតតម សីហន ុ ែដលនំឲ'(្បជជន 
មនករភ័ន្្ ចឡំ។ ចំណ$ចេនះ េបើែផ្កតមករយល់េឃើញរបសេ់ឆនដ៍ល័រ កររក$%ទុក្ពះមហក$-្ត 

គកឺ្#ងេគល បំណងចងប់ង#$ញ ព ី “របបមួយដ៏្តឹម្ត+វ មនករេគរពេទេលើនិមិត្រូប 
ឬបុគ្លមួយរូបែដលមនគុណបំណច”់ ក្#ងករដឹកនំ្បេទសកម្-ជ។  

  

ខ. លកខនតិកៈបកសកមុមុយនីសតកមពុជ 
 
េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងថ គត់បនយល់ថ លក្ន្ិកៈបក)*កុម្.យនីស្កម្.ជ ជករដកេ់ចញជ 

េគលគំនិតឲមនរចនសម្ន័អ្ង្ករ និង ជេគលបំណងរបស់បក#$កុម្%យនីស្កម្%ជ ក្#ងលក្ណៈជ 
លិខិតុបករណប៍ដិវតន្៍្ បជជនកម្)ជ និង ជបក#$្គប់្គង្បេទសេនក្%ងរបបកម្&ជ ្បជធិបេតយ)*។ 
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១.  ្បជធិបេតយ)*្បមូលផ្0 ំ
 

េនក្%ងម្ត ៣ និងម្ត ៦ ៃនលក្ន្ិកៈបក*+កុម្/យនីស្កម្/ជ បនកំណត់ព ី “្បជធិបេតយ)* 
្បមូលផ្(”ំ ប៉ុែនស្ក"#ីបនពន"(លផ់្#យពីេនះ គថឺ ពុំមន្បជធិបេតយ)*្បមូលផ្( ំ ែដលបនបង()ញព ី
បុគ្លិកលក្ណៈបក'(កុម្,យនីស ្ ទូទំងពិភពេលករួមទំងបក./កុម្2យនីស្កម្2ជ។ បុ ៉ែន ្ បក#$កុម្(យនីស ្
ទំងេនះ បនចត់ទុកខ្#នពកួេគថ ជស#$ប័នតំណងឲ$-ឆន្ះ្បជជនទូេទ។ េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងថ  

“ពួកេគចង់បនករដឹកនំជ សមូហភពេដើម89ីេធ្ើករជ្បេយជន៍ដល់កម្ករនិងកសិករៃនសង្មកម្Hជ និង 
ជេគលគំនិតបដិវត្ន៍របស់ ម34ក-េលនីន។ ” គត់បនបនថ្ េទះបីជមនជំេនឿថ មនែតសមជិកបក#$ 
េទើបមនសិទ្ិពិភក"#អពំ ី ករងរបក&'៖ េគលគំនិត និង េសចក្ីសេ្មច ៃនករពិភក%&ពីថ)%ក់មួយេទ 
ថ"#ក់មួយ នឹងដឹងេទដល់ថ"#ក ់ដឹកន ំ េហើយថេតើថ"#កេ់លើ សេ្មចដក់ េគលករណ៍អនុវត្ដលថ់"#ក់េ្កម 
ែបបណេនះ ជសិទ្ិរបស ់ ថ"#ក់េលើ។5 គតស់ង្តធ់្នថ់ ្កុមេមដឹកនំកំពូលៗ គឺជ្កុមេចញេសចក្ី
សេ្មចេលើករងរ្គប់យ&'ង។  

េនក្%ងម្ត ៦(៤) ៃនលក្ន្ិកៈបក#$កុម្%យនីស្កម្%ជ ក៏បនកំណតន់ូវពក&' “ថ"#ក់េ្កម” និង 

“ថ"#ក់េលើ”។ េឆនដ៍ល័រ បនេរៀបរប់ថ ករដឹកនំែបបេនះ គជឺករដឹកនំែបប “រចនសម្័ន្ពីរ-.មីត” ែដល 
“្កុមធំពឹងែផ្កេទ្កុមតូច។” ថ"#កក់ពំូល គឺជថ"#ក់ដឹកនំសមូហភព ែដលដកដ់ំេណើរករកិចក្រ្បេទស 
ជតិទំងមូល។  

  
២.  លក្ខណ&ចូលជសមជិកភពៃនបក#$កុម្(យនីស្កម្(ជ 
 

ទញេចញពីម្ត៥ ៃនលក្ន្ិកៈបក#$កុម្%យនីស្កម្%ជ (ជពិេសស កថខណ* ១ - ៣ - ៧ និង ៨ 

ស្ីព ី លក្ណៈវ'និច្័យសមជិកភពៃនបក56កុម្:យនសី្កម្&ជ) សហ្ពះរជអជ*+បនេចទសួរេទកន់សក+, ី
ថេតើ លក្ខណ&ទំងេនះបនឆ្#ះប&'(ំងពកីរអនុវតន្ជ៍ក់ែស្ងែដរឬេទ? សក#$ជីំនញ េឆនដ៍ល័រ 
បនេរៀបរប់ថ លក្ណៈវ'និច្័យេដើម%&ីក)%យជសមជិកភពបក)* “្ត#វបំេពញលក្ខណ/ទំងឡយ” 

ែដលបក&'ដក់េចញ។ គត់បនេធ្ើករកតស់ម#$ល់នូវលក្ណៈវ'និច្័យមួយចំនួន ដូចជ “មនជំហរបដិវត្ន៍ 
ដ៏រ$ងម”ំ ែដលលក្ខណ# េនះ គែឺផ្កេទតមករវ,និច្័យរបស់បុគ្លម;<ក់ៗ និង “មនភពមិនច()ស់លស់ 
ដូេច្ះងយ្សួលក្.ង ករដកេចញសមជិកភពណមួយ ែផ្កេទតមលក្ណៈវCនិច្័យេនះ។” 

  

គ.  េគលនេយបយបកសកមុមុយនីសតកមពជុ 
 

េឆនដ៍ល័រ បនអះអងថ េគលនេយបយ ៥ចំណ$ច ែដលមនកំណត់េនក្#ង ដីកដំេណះ 
្សយជពិេសស ចំណ$ចបដីំបូង គេឺផ#$តេទេលើករជេម្'សេដយបង្ ំ ករបេង្ើតសហករណ៍ និងករដ"#ន 
នន ្ពមទំងករ កេម្ចខ"#ំងស្ត$វ ែដលជេគលនេយបយសំខនប់ំផុតរបស់បក&'កុម្+យនីស្កម្+ជ។ 

សក#$ ី បនចង្%លបង)*ញថ ចំណ$ចទំងេនះបនេលើកយកមកពភិក#$េនក្%ងកិច្្បជុំនេយបយេន 
ថ"#ក់េ្កម កប៏៉ុែន្េគលនេយបយែដលេលើកេឡើងេនថ)*កេ់នះ មិន្ត(វបនអនុម័តដក ់ េចញេដយបក#$ 
េទ។ េគល នេយបយទំងេនះ ្ត#វបនែចងកំណត ់េនក្%ង ទស#$នវដ្ីទង់បដិវត្ន ៍។ េឆនដ៍ល័រ បនផ្ល ់
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សក្ីកមថ្ េដយសរែត វអនុវត្េនថ+,ក់េ្កមបង4,ប់ ដូេច្ះ “េគលនេយបយ មួយចំនួនមិនកំណត ់
ឲ"#បនច"#ស់លស់េទ ប៉ុែនវ្េនែតជែផ្កមួយៃនករអនុវត្ន៍េនក្#ងជីវភព្បចំៃថ្។” 
 

១.  ករជេម្'ស្បជជនេដយបង្ ំ
 

សក#$ីបនែថ្ងថ េទះបីជករជេម្'ស្បជជនេចញពីទី្កុងភ្ំេពញ ្ត#វបនកំណត់ថ ជេគល 
នេយបយជត ិ េនែខកុម្ះ ១៩៧៥ ក៏េនមុនកលបរ%េច្ទេនះ ទី្ បជុំជនមួយចំនួន រួមមនដូចជ 

េខត្តែកវ ្កុងឧត្$ង ្ និងេខត្្កេចះ ្ត#វបនជេម្+សមុនរួចជេ្សច។ េឆនដ៍ល័រ បនពន$%ល់ថ 

ករជេម្'សេនៃថ្ទ១ី៧ េមស ១៩៧៥ គឺជករជេម្*ស្បជជនែដលមិនធ()បម់នពីមុនមក និងជករ 
ជេម្%សែដលស្ិតេនក្)ង “្ទង់្ទយធ”ំ។ ែផ្កតម េឆនដ៍ល័រ ែខ្រ្កហមបនឲ"#ដឹងថ មូលេហតុៃនករ
ជេម្%ស្បជជន គឺេដយសរករខ្ះេស#$%ងអហរ និង ករទម#$ក់្ គប់ែបកពីសំណក ់ អេមរ%កកំង 
ប៉ុែនេ្ទះបជីយ"#ងណ េលកេនែត្បកន់េគលជំហរដូចមនែចងេនក្(ងេសៀវេភខ្#នព ីមូលេហតុសំខន ់
ៃនករជេម្)ស្បជជន គ ឺ “ករទទួលបនជ័យជំនះៃនបក01កុម្5យនីស្កម្5ជ ករទទួលបនេជគជ័យេលើ 
ទី្កុងភ្ំេពញ និងភពេជគជ័យរបស់្បជជន្កី្ក។” 

េឆនដ៍ល័រ កប៏នេលើកេឡើងនូវសម្រីបស់អ្ករស់រនមនជីវ-ត ែដលែថ្ងដូចគ%&ថ ករជេម្'ស 
្បជជន េនៃថ្ទ១ី៧ េមស គឺស្ិតេនក្+ងលក្ខណ1 “ដ៏េសកសេ្ងង” និង “លំបកលំបិន” េ្ពះថ 
ែខេមស គជឺេពលេក&បំផុតេន្បេទសកម្*ជ េហើយ្បជជន មិនថ េក្ង ឬចស់ ឬមនសុខភព 
យ"#ងណេនះេទ ្ត#វបនបង្ំឲ,-ចកេចញពីទី្កុង និងមិនឲ"#យក្ទព"#សម"+ត្ិតមខ្2ន ឬដឹងថខ្#ន្ត'វ 
េទណេនះេទ។ សក#$មីនជំេនឿថ ចំណ$ចេនះ គឆឺ្#ះប&'(ំងពទីស#$នៈរបស់របបកម្$ជ្បជធិបេតយ-. 
ែដលថ “េធ្ើករ្បញប់្បញល់ គឺជវ0ធីដ៏្តឹម្ត7វក្:ងករបំេពញករងរ។ ករេធ្ើករងរ យឺតយCDវ 
គឺជវ%ធីចស់គំរ%ល។” គត់បែន្មថ “្បជជនមិន្ត)វបនអនុ./0តឲយកវត្5មនតៃម្តមខ្;ន … 
េដយសរែត្បជជនទំងេនះបនបដិេសធមិន្ពមចូលជួរ។” េនេពលមនសំណ&រ ថេតើមនករជេម្%ស
េដយបង្ ំ េកើតេឡើងេន្បេទសដៃទែដរឬេទ? សក#$ីបនេរៀបរប់ថ េនក្#ង្បវត្ិស,ស ្ មនករ
ជេម្%សេដយបង្ ំជេ្ចើន6 ប៉ុែន ្“វពុំមនលក្ណៈធ្ន់ធ្រដូចករជេម្8ស េន្បេទសកម្?ជេទ។” 

េឆនដ៍ល័រ បនចង្$លបង()ញថ ្បជជន្ត'វបនជេម្%សេចញពីទី្កុងភ្ំេពញេទកនប់ណ#$េខត ្
នន ែដលជ្សុកកំេណើត ឬជរបសស់ច់ញត។ិ េនេដើមឆ&'១ំ៩៧៦ ្បជជន្ត'វបន ជេម្%សបន្  
និងប%្'នេទ ភូមិភគពយព*+ តមឡន រថេភ្ើង និងេថ្ើរេជើង ជេដើម។ េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងថ 
វគជឺករជេម្(ស្បជជន ជេលើកទ២ី។ 

  
២.  សហករណ៍ និងករងរេដយបង្ ំ

  
ករបេង្ើតសហករណ ៍ បនចប់េផ្ើមតំងពីមន “តំបន់រ'េដះ” េនឆ"#១ំ៩៧៣ ជពិេសស 

េនភូមិភគនីរត ី ែដល ជតំបន់ស្ិតេ្កមករកន់កបរ់បស់ តម៉ុក។ េឆនដ៍ល័រ បនសង្ត់ធ្ន់ថ 

េ្កយៃថ្ទ១ី៧ មស ១៩៧៥ ករបង្ំឲ()េធ្ើពលកម្្ត(វបនអនុវតទ្ូទំង្បេទស ែដលមនុស()្គប់រូប 
្ត#វេធ្ើករេ្កមពន្ឺ្ពះអទិត%&េពញមួយៃថ។្ េទះបីជយ()ងណ ករងរលំបកៗ េនតមតំបន ់េតកយ%&ក 
មួយចំនួន ្ត#វបន្បគល់ឲ'( “្បជជនថ្”ី។ េនភូមិភគពយព$% “្បជជនថ្”ី ចំនួនមួយលននក ់
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បនទទួលរងទកុល្ំបកេវទន រស់េ្កមលក្ខណ&ដស៏ហវយង់ឃ្ង ជលទ្ផល ករស$%ប់មន 
“ចំនួនរហូតដល់រប់ែសននក់។” 
 

៣.  ខ"#ំងស្ត)វ 
  

េនក្%ងេសៀវេភែដលមនចំណងេជើងថ សេំឡងពមីន្ីរ ស-២១ េឆនដ៍ល័រ បនសរេសរថ 

“មេនគមន៍វ(ជ*+របស់កម្2ជ្បជធិបេតយ+8 ដូចែដលេយើងបនេឃើញ គឺេនែតបន្តស៊ូេរGបំរស់េនក្2ង 
ស"ង$%មវណ្ៈ និងករេធ្ើបដិវត្ន៍។ ខ01ំងស្ត6វេន្គប់ទិសទី និង្ត6វែតកេម្ចបំផB1ញ។”7 េនក្%ងសក្ីកម ្
សក#$ីបនែថ្ងថ េនជំហនដំបូង បក#$កុម្(យនីសក្ម្$ជបនចត់ទុកជខ#$ំងស្ត$វ គឺ្ បជជនែដលមន 
មុខងរជម%ន្រីដ្ករេនក្#ង របបសធរណៈរដ្កម្$ជ។ េនដំណក់កលបន្បន%&ប ់ ករកំណត់េនះ 
បនរ$ករលដលដល់ “្បជជន ១៧ េមស” ែដលជខ#$ំង្បឆំងបក#$កុម្(យនីស្កម្(ជ។ គត់បន 
សិក$%េឃើញថ “ករផ$%ស់ប្*រេនះ គឺេកើតេឡើងេនពក់កណ8%ល ឆ;%១ំ៩៧៦ និងឆ្&ះប)*+ំងេនក្&ង … 
ឯកសរជេ្ចើន។ េនក្%ងករែស្ងរក ឬកំណត់ថ ជខ#$ំងស្ត*វ បនក$%យជករ “យកចិត្ទុកដក់ 
ពិនិត%&េមើល្បវត្ិរូប” របស់្បជពលរដ។្ ចំេពះបក()កុម្-យនីស្កម្-ជ សមសភពែដលមនព ីអតីតកល 
គឺអចចង្$លបង()ញពីករ ្ប្ពឹត ្ និងសកម្ភពរបស់បុគ្លេនះ។ បុគ្ល្គប់រូប្ត#វសរេសរ ជីវ្បវត្ ិ
ផ"#ល់ខ្(ន និងយកេទេ្បើ្បសេ់ន ក្#ងវគ្សិក*+េរៀនសូ្ត េ្ពះ្បវត្ិរូប គឺជឧបករណ៍មួយអច 
“ទញយក” ព័ត៌មននន និងអចកំណត់ពីសមសភពៃនករ្គប់្គង។ 

  
 ក) សមជិករបស់របប លន់ ណ,ល  
 
េសៀវេភមួយក្+ងចំេណមស"#ៃដនិពន្ននរបស់ េឆនដ៍ល័រ គតប់នសរេសរពីករេបសសម#$ត 

្បឆំងនឹងសមជិករបស់រដ01ភិបល លន់ ណ%ល េដយេយងតមរបយករណ៍ជនេភៀសខ្)ន និងឯកសរ 
របស់កម្(ជ្បជធិបេតយ01។ យុទ្នករេនះបនប"្ប់េន ែខមិថុន ១៩៧៥ ប៉ុែនេ្បើកររកេឃើញ 
សមសភពរបសស់មជិក លន់ ណ%ល េនក្#ងចំេណម “្បជជនថ្”ី ពួកេគ្ត#វបនដកេចញព ី
ករងរភ"#ម និងយកេទឃុំឃំង ឬកក៏េម្ចេចលែតម្ង។ តួយ$%ង េទះបីជករេបសសម#$តជផ្$វករណ៍ 
្ត#វបនប!ប្េ់ន ែខមិថុន ១៩៧៥ ក៏េដយ ក៏ជកែ់ស្ងទេង្ើេនះបនបនជ្េរៀងរហូត។ 

  
 ខ) “្បជជនថ្”ី 
  
ែផ្កតមេឆនដ៍ល័រ បក#$កុម្(យនីស្កម្(ជបនអំពវនវដល់្ បជជនែដលមិន្ពមចកេចញពទីី្កុង 

និងមិនចូលរួមបដិវត្ន ៍ក្#ងនមជ “្បជជនថ្ីញ” ឬ “្បជជន ១៧ េមស” និង្ត#វចត់ទុកថជ ជនក$%ត ់

និងជខ&'ំងស្ត$វ។  បក#$កុម្(យនីស្កម្(ជបន្បបដ់ល់្បជជនមូលដ%&នថ អ្កទី្កុង គឺជស្ត'វចម#$ង 

និងជជនែដលមន ទំនកទ់ំនងជមួយអេមរ,កំង។ េឆនដ៍ល័រ បនពន$%ល់ថ ចំណ$ចេនះ គជឺេហតែុដលនំ
ឲ"#កងកម$%ំងវយលុកចូលទី្កុងេនក្#ងេពល  “រ"េដះ” េពរេពញេទេដយករចងកំហឹងនឹងអ្កទី្កុង។  

សក#$ីបនអះអងថ “្បជជនថ្”ី ្ត#វបនេគឃ"#ំេមើលពកីរ្ប្ពឹត្របស់ខ្-ន និងមិនមនករ 
ទុកចិតេ្នះេទ។ ពួកេគរស់េ្កមសំពធគំរមកំែហង ដូចពក&'េស#$កបក$'កុម្+យនីស្កម្+ជ ែដលថ 
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“ទុកក៏មិនចំេណញ ដកេចញក៏មនិខត” ជករេ្កើនរ'ឭកថ ពួកេគជជនគ"#ន្បេយជន៍។ េលើសពីេនះ 
សក#$ីបនឲ"#ដឹងថ ដំបូងេឡើយ “្បជជនថ្”ី ្ត#វបនយកេទេរៀនសូ្ត កសងខ្&ន ឲ"#ក%"យជ 
“មនុស%&ល”្ និងក%&យជ “្បជជនកម្)ជ ែដលមនឈមជ័រែតមួយញ។” ជងេនះេទៀត សក#$មីន 
ជំេនឿថ ពុំមន្បព័នជ្ក់លកេ់នក្#ងជួរថ"#កដ់ឹកនកំ្#ងករកប់សម&'ប ់ “្បជជនថ្”ី រហូតដលច់ំនួន 
២.៥លនេទ៣លនេទ េ្ពះអចបងឲ្"#មនជវ"នសកម្ដល់្ បេទសជតិទងំមូល។ េឆនដ៍ល័រ 
បនែថ្ងថ ករកបស់"#ប ់ “្បជជនថ្”ី គឺបណ%&លមកព ី “េចតន ឬករៃចដន+, ឬេដយទរុណកម្ 
និងកត&'េផ'*ងៗេទៀត។” 

  
គ) ស្ត$វស ីុរូងៃផ្ក្'ង 

  
ករដក្សងស់្មង់ទស'(នវដ្ី ទង់បដិវត្ន ៍ 8 ចុះែខកក្ដ ១៩៧៦ េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងថ 

បក#$មនក្បីរមជ្ខ#$ំង េនក្%ងេពលស"ង$%មសុីវ*ល ករេ្ជើសេរ'សមនុស%&ចូលបក"#មិនបន្ត%តពិនិត()ឲ() 
បន្តឹម្ត'វ។ េលក បនបនថ្ េនដំណក់កលេនះ ស្ត$វសុីរូងៃផក្្#ងបនក$%យជ “េគលេដចម'(ង 
ជជងសមជិករបស់របប លន់ ណ.ល” េដយសរមនករផ្'ះ្គប ់២កែន្ង ៖ េលើកទ១ី េនេខតេ្សៀមរប 

សក#$ីបនឲ"#ដឹងថ បនបងម្កពីអជ'(ធរ មូលដ%&ន ែដលជេហតុ “េធ្ើឲរបបទំងមូលមនករភ័យខ56ច”  

និង េលើកទ២ី គឺករផ្'ះ្គប់ែបកៃដេនែក#$រ្ពះបរមរជវំង ែដលនំឲ$%មនករេលើកេឡើងថ ជករវយ 
្បហរ្បឆំងនឹងរបបេនះ ជលទ្ផល “បនេធ្ើឲរបបកម្-ជ្បជធិបេតយ34បនកំណត់ភូមិភគបូព ៌ជមុខ 
ស"#$” និងមនករេបសសម()តជបន្បន/)ប់។  

េនេពលមនសំណ&រអំពីករចប់ខ្&ន កុយ ធួន? សក#$ីបនេលើកេឡើងថ ករណីេនះពុំមនជប ់
ពក់ព័ន្នងឹ ករេបសសម%&តភូមិភគបពូ៌#េនះេទ ប៉ុែន្ជែផ្កមួយៃនករេបសសម56ត្បឆំងនឹងប=>6វ័ន្ 
និងមនុស'(ែដលជ ជំនិត កុយ ធួន សូម$%ីែតអ្កករទូតក៏មិន្ត.វេលើកែលងែដរ។ ែផ្កតម េឆនដ៍ល័រ  
មនុស%&ែដល្ត&វបន សង#$័យមនជបច់ំណងពក់ព័នជ្មួយសហព័ន្សូេវៀត និងេវៀតណម ្ត#វបនេបស 
សម"#តេ្កមប"#$ព ីេអៀង សរ# ៖ 
 

គឺថមិនមនភស្(តងច,-ស់លស់េនកម្(ជអំព ី ករេចញេសចក្ ី
សេ្មចេលើប"#$េនះ។អ្កករទូត្ត*វបនចប់ខ្3ន ពីចេង9:មេបស កកម្ករទូត 
និងពីមន្ីរ ប-១ េហើយករចប់ខ្,នេនះ ្ត1វមនករ យល់្ពម និងបនដឹងឭពី 
េអៀង សរ' ក្*ងនមជរដ្ម0ន្ី ្កសួងករបរេទស។ 
ពុំមនករចូលចប់ខ្)នមនុស%&េន្កសួង ករ បរេទសេនេពលយប់េនះេទ។ 
ករចប់ខ្(នេនះ គឺស្ិតេ្កមប456រ របស់គត់។ ្បសិនេបើគតេ់លើកេឡើងថ 
“េយើងគួរ” គឺជអ្ីែដលេយើង មិនបនដឹង។ 
េយើងបនដឹងពីករបត់ខ្1នមនុស%&េន្កសួងករ បរេទស។ េយើងដឹងថ គត ់
គឺជមនុស()ម+(ក់ែដលបក#$េជឿទុកចិត ្យ"#ងខ"#ំង។ េយើងដឹងពីលំហូរៃនករងរ។ 
េនក្%ង ចេម្ើយសរភព ជេ្ចើន បនេលើកេឡើងថ “ចម្ងជូន ១ច"#ប់ ដល់ 
បងវ$%ន”់ ែដលគត ់ ទទួលបនព័ត៌មន្គប់យ"#ង ែដលស្ិតេ្កមបង'(ប ់
របសគ់ត។់  
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ឃ) មន្ីរសន្ិសុខ ស -២១   
 
សក#$ីបនេរៀបរប់ថ មន្ីរ ស-២១ ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងេនចុងឆ"#១ំ៩៧៥ ក្#ងេគលបំណង 

កំចត់េចល ខ"#ំងស្ត$វរបស់បក*+ ៖ អតីតសមជិកៃនរបប លន ់ណ"ល - ជនបរេទស - ជនជតិភគតិច - 
និងជនជប់សង)*័យថជជនក"#ត់។ េនេពល កំង េហ្ចអ"#វ េហ “ឌុច”9 េឡើងកន់កប់មន្ីរ ស-២១ 
គត់បនយកសលបឋមសិក)* ទួលែស្ង ជកែន្ងសួរចេម្ើយ និងេធ្ើទរុណកម្។ េឆនដ៍ល័រ  
បនពិពណ៌នថ មន្ីរ ស-២១ គជឺគុកស្មប ់ដកអ់្ក្ប្ពឹតក្ំហុសធ្ន់ធ្រ ចំែណកឯ មន្ីរៃ្ពស (ស-
២៤) គមឺន្ីរអប់រ%ែកែ្ប។ ពុំមនជនណម#$ក់្ត)វបនេដះែលងពមីន្ីរ ស-២១ េទ។ េ ឆនដ៍ល័រ  
បនប"#$ក់ថ េបសកម្ចម#$ងរបស់មន្ីរ ស-២១ គ ឺ “ករពរមជ&'មិបក$% និង េបសម-$ត … 
អ្កែដល្បឆំងបក,-។” ចេម្ើយសរភពរបស់អ្កេទសេស្ើរែតទំងអស់ គទឺទួលបនមក ពីករបង្ំ។ 

  
ឃ) ករអប់រ&ែកែ្ប និង ករកេម្ចខ23ំង 

  
ចំេពះ “ករអប់រ&ែកែ្ប” និង “ករកេម្ចខ)*ំង” សក#$ីបនពន#)ល់ថ នីតិវ&ធីទំងពីរនឹងយកមក 

េ្បើ្បស ់ េនេពលែដលចប់បនស្ត$វ ៖ “្បសិនេបើមនភស្+តងផ្+យ ឬមនករេឆ្ើយដក់ជនេនះ 
នឹង្ត&វចត់ទុកថ ជជន ែដល្ត&វេធ្ើករអប់រ;ែកែ្ប។” 

  
៤.  ករកំណតម់ុខស%&'េលើ្កុមមនុស'(ជក់លក ់
  
េឆនដល័រ បនផ្ល់សក្ីកម្ថ បក#$កុម្(យនីស្កម្(ជបនេលើកទឹកចិតដ្ល់ពលរដ្កម្)ជ “ឲចូលរួម 

តតំង និង យកឈ្ះេលើស)ង+,ម្បឆំងពូជសសន៍េវៀតណម … និងជនដៃទែដលពុំែមនជ 
ជតិសសន៍ែខ្រ។” បែន្មេលើេនះ ែខ្រ្កហមបនកំណត់មុខស*+, ជពិេសស ជនជតិេវៀតណម ្ពះសង01 
និងជនជតមិ៉ូស្ីម មិនឲ"#មនសិទ្ិ និងអំណចទូលយេទ។ 

  
ក) ករ្ប្ពឹត្េលើជនជតិេវៀតណម 

 

េឆនដ៍ល័រ បនេលើកេឡើងថ “ជនជតេិវៀតណម អចជមុខស-./ដំបូង។” េនឆ$%១ំ៩៧២ 
េវៀតណមខងេជើង និងអេមរ(កកំង បន្ពមេ្ពៀងបទឈប់បញគ់"# េដយមិនពិេ្គះេយបល់ជមួយែខ្រ 
្កហម។  ប"#$េនះបនបងឲ្"#មនករថ&'ំងថ&'ក់ពសីំណកេ់មដឹកនំែខ្រ្កហម េដយពួកេគយល់ថ 
េវៀតណម បនេបះបងព់ួកេគេចល។ េនក្%ងេសៀវេភរបស់េលក េឆនដល៍័រ ែដលមនចំណងេជើងថ 
េសកនដកម្ៃន្បវត្ិស0ស្ែខ្រ បនេលើកេឡើងថ “េនឆ$%១ំ៩៧៣ េនេពលែដលកងទ័ពេវៀតណម 
បនចកេចញពី្បេទសេស្ើរែតទំងអស់ កម9:ភិបលបក:>កុម្Bយនីស្កម្Bជ បនេហពួកេគថជ ស្តKវ 
ទីមួយ។”10 េឆនដល័រ បនឲ"#ដឹងថ ករវយលុកេវៀតណម្ត/វបនេធ្ើេឡើងរហូតដល ់ ចុងប"្ប ់
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ៃនរបបេនះ “សម#$ប់េវៀតណម េ្ពះេគជជនជតិេវៀតណម។ េនចុងឆ;$១ំ៩៧៨ ពួកេគបនបេង្ើត 
េគលនេយបយលុបបំបត់ជនជតិេវៀតណម។” 

សូម$%ីែតជនជតែិខ្រែដល្តឡប់ពីនិរេទសេទេវៀតណមខងេជើងេនឆ"#១ំ៩៧៣ និងមនេចតន 
ចូលរួមជួយបដិវត្ន ៍កជ៏មុខស&'(ក្+ងករេធ្ើទកុប្ុកេម្ញែដរ។ េឆនដល័រ បនពិពណ៌នថ វជយុទ្នករ 
ព"#ករណទ៍ុកជមុន អពំីវ$ធីស'ស្ដំេណើរករមន្ីរ ស-២១។ ភពេស#$ះ្តងរ់បស់ពួកេគ ្ត#វបនចតទ់ុកថ 
មនមន្ិលសង#$័យ េដយសរែតពួកេគធ"#បេ់ទរស់េនទី្កុងហណ#យ ជយូរមក េហើយ។ 
េនក្#ងកំឡ#ងេពលស+ង-.ម េវៀតណម ជនែដលមន “ក"#លយួន ខ្*នែខរ្” ្ត#វបនចត់ទុក 
ជមុខស&'(ពិេសស។ 

  
ខ) ករ្ប្ពឹត្មកេលើ្ពះសង12 

 
េឆនដ៍ល័រ បនផ្ល់សក្ីកម្ថ ្ពះសង#$មិន្ត*វបនអនុ/0#តឲិ"#េគរពបូជសសនេទ េដយចត់ 

ទុកថ សសនជបដវិត្នម៍ួយេផ#$ង ដូេច្ះ សសន្ត&វែតលុបបំបត់េចល។ តមរយៈ េឆនដ៍ល័រ  
្ពះសង#$ “ែដលេធ្ើករងរឲែខ្រ ្កហមជួបឧបសគ្យ23ងខ63ំង” ប៉ុែនព្ុំមនរបយករណ៍ណមួយប"#$ក ់
េឡើយ។ សក#$ីបន្ថ ្បសិនេបើ្បជជន ស"#បឱ់វទ្ពះសង"# និងប%&'វ័នន្ន“វប#$ធម៌ៃនករេគរព”  
អចនឹងេកើតមន ជថ្ ី េហើយអតីតពុទ្សសនិកអចនឹង ចប់េផ្ើមេគរពពួកេគម្ងេទៀត។ េឆនដ៍ល័រ 
បនពន#$ល់ថ “្ពះសង#$តំណងឲករ្បឆំងមួយ េដយ្គន់ែតរក#8អត្ស;<#ណសមូហភពរបស់ 
ពួកេគ។” 

  
គ) ករ្ប្ពឹត្មកេលើជនជតិឥស%&ម 

  
តមទស%&នះរបស់ េឆនដល័រ ដំបូងេឡើយ ជនជតចិមមិន្ត&វបនកំណតជ់មុខស&'(េទ។ 

ពួកេគ្ត(វ បនចត់ទុកជសមជិកៃនសង្មកម្3ជ និងសសនរបសព់ួកេគមនករទទួលស"#ល។់ េទះបីជ 
យ"#ងណេគលនេយបយចំេពះជនជតិចម្ត#វបនផ"#ស់ប្(រ េដយសរែតមនករបះេបរ ្បឆំងនឹង 
ែខ្រ្កហម។ “ចំណ$ចេនះ បណ*+លឲែខ្រ្កហមផ7+ស់ប្;រចិត្ និងយល់ថ ជនជតិចមបង្ 
េ្គះថ&'ក់យ+'ងខ.'ំងដល់ពួកេគ ដូេច្ះក៏មនករេធ្ើទុក្បុកេម្ញជ្បព័ន្េទេលើជនជតិចម។” សក"#ីបន 
េធ្ើករពន)*ល់ថ ជនជតិចម្ត)វបនបង្ឲំ"#សុសីច់្ជ&ក ែដលកម#$ភិបលែខ្រ្កហមមនបំណងចង់េធ្ើបប 
- ឲ"#មនករឈឺចប ់- េជ្បមថ - និងមិនេគរពសសនពួក េគេទៀតេទ។ 

អូលីវ&េយ៉ បហ៊ូញ ែដលជេមធវ%េដើមបណ*ឹងរដ្ប/0េវណអីន្រជតិ បនដក្សងេ់សចក្ ី ែថ្ងករណ ៍
របស់េដើមបណ#ឹងរដ្ប)*េវណ ី ែដលជនជតចិមម"#ក់ េរៀបរប់ពី្សុកភូមិរបសខ់្#ន្ត#វបន េបសសម%&ត 
និង!ស្ីជនជតិចម្ត-វបនបំែបក និងសម&'បេ់ចល។ េឆនដ៍ល័រ បនប$%&ក់ថ េនចុងឆ'(១ំ៩៧៨ 
ែខ្រ្កហមកប៏ន ដក់េចញនូវេគលនេយបយលុបបំបត់ជនជតចិមផងែដរ។ 
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៥.  េគលនេយបយេផ)*ងៗ  
 
េ្កពីេគលនេយបយឧ្កិដ ្ ដូចមនេនក្*ងដីកដំេណះ្សយ េគលនេយបយបក*+កុម្/យ 

នីស្េផ'(ងេទៀត ក្#ងករដំេណើរកររបបទងំមូល ក៏្ត)វបនពិភក'(េនក្%ងសក្ីកម្របស ់េលក េឆនដល័រ។ 
  

ក) េគលនេយបយរក*+ករសម/*ត ់
  
ករទទួលបនេជគជ័យពកីរអនុវត្ន៍េគលនេយបយរក12ករសម51ត ់ គអឺចជួយបេ"្$សករ 

ចប់ខ្&ន េនក្#ងកំឡ$ងេពលៃនករ្គប់្គងរបសស់េម្ច នេរតតម សីហន។ុ េមដឹកនំបក)*កុម្-យនីស ្
កម្$ជ បនចត់ទុកេគលករណ៍េនះ ជេគលករណច៍ម#$ង និងចំបច់េនក្-ងរបបខ្2ន។ េឆនដ៍ល័រ 
បនែថ្ងថ “ពួកេគយល់ថ ពុំមនសរះ្បេយជន៍េឡើយ អំពីករេលើកេឡើងថ នរណជនរណ 
ពួកេគកំពុងេធ្ើអ្ី បុ ៉ែន្សំខន់បំផុតេនះ គឺករបន្អនុវត្ឲបនេជគជ័យៃនេគលនេយបយេនះ។”  
គតម់នជំេនឿថ ក្#ងចំេណមេមដឹកន ំ គមឺនតម$%ភពចំេពះ គ"#េទវ'ញេទមក ប៉ុែនត្ម#$ភពេនះ 
កេ៏ទតមតួនទ ី និងឋនះៃនេមដឹកនមំ"#ក់ៗ។ ផ្#យេទវ(ញ ពួកេគទមទរឲ"# មនតម#$ភពពី្ បជជន 
សម"# គឺ្ បជជន មិនេនក្(ងជួរបក#$ គមឺិន្ត&វបនទកុចិត្។ 

  
ខ) ែផនករណ៍ ៤ឆ"#ំ និង េគលេដ ៣ េតន ក្&ង១ ហិកត 

  
េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងថ កម្$ជមនសក*+នុពលយ0+ងខ3+ងំក្#ងវ&ស័យកសិកម ្ ប៉ុែន្េគល 

នេយបយកសិកម្របស់បក./កម្0យនីស ្ ្ត#វបនទទួលរជ័យ េដយសរែតរបបេនះមិនបនគតិពីមជ&'ដ)&ន 
សង្មេនក្#ងឆ&' ំ ១៩៧៥ និងមិនទទួលយកេហតុផលៃនករបរជ័យ គឺគិតែតព ី “មហេលតេផ'(ះ 
មហអស%&រ&(។” េឆនដ៍ល័រ បនចង្&លបង*+ញថ ែផនករណ៍ ៤ឆ"# ំ ែដលអនុម័តដក់េចញេដយថ%&កដ់ឹកនំ 
គ ឺ “ែផ្កេលើករសន្ិដ/0នថ ថមពលេចញពី្បជជន … នឹងជកម'(ំង្គប់្គន់ ជក(/លម#$សុ ីនបដិវត្ន៍ 
និងផលិតេទតមទិសេដែដលដក់ចុះ។” ែផនករណ៍េនះមិនែដលដកឲ់"#អនុវត្នជ៍ផ្$វករណ ៍ និង  
“មិនែដលផ()ព្ផ(,យឲបនទូលំទូលយេទ ប៉ុែន្្ត;វបនេ្បើ្បស់ទូទំង្បេទស គឺ្ត;វផលិតឲបន ៣េតន 
ក្#ង ១ហិកត។”  

េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងថ ែផនករណ៍ ៣េតន ក្#ង ១ហិកត បនេធ្ើឲ&'្បជពលរដ ្ ែដលអនុវត ្
ែផនករេនះ ស្ិតេនក្-ងភពភ័យខ"#ច។ េដើម%&សីេ្មចែផនករណ៍េនះ “ពួកេគបនកត់បន្យ 
្សូវែដលទុកប្មុងជ្គប់ពូជ និងជេស678ងស្មប់្បជជន។” េឆនដ៍ល័រ បនេធ្ើករកត ់ សម#$ល់េលើ 
ស"#នភពេផ#$ងថ ៖ ្សូវរប់សិបពន់េតន្ត,វបននំេចញេទ្បេទសចិន េដើម%&បីង#$ញមុខមត ់ថ្បេទស 
កម្$ជកំពុងែតទទួលបន ទិន្ផល្សូវដ៏្បេសើរ ប៉ុែនជ្ក់ែស្ងស"#នភពទូទំង្បេទសកំពុង ជួបេ្គះ 
អត់ឃ%&ន និងេ្សកឃ)*នរហូតដល់ស)*ប់បត់បង់ជីវ8ត។ េលកស!ស#$ចរ$' បនសន្ដិ"#នថ ប'(#ទងំេនះ 
គឺជលទ្ផលមកពទីស#$នះៃនខ្#នទីពឹងខ្#ននិងករមិនពឹងពកជ់ំនួយបរេទស។ 
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គ .  យថភពៃនកំណតេ់ហត!ុចចរបជុំរបសគ់ណៈមជឈមឹ 
 

តមរយៈ េច្កម សុីលេវៀរ) ខតរ$%យថ ៍ អង្ជំនុំជ្មះបនសួរេដញេដលពយីថភពៃនកំណត ់
េហតុកិច្្បជុរំបស់គណៈមជ&'មិចុះេនៃថ្ទ៣ី០ មីន ១៩៧៦ ែដលមនចំណងេជើងថ េសចក្ីសេ្មច 
របស់គណៈមជ&'ឹម ជេពលេវលដ៏សំខន ់ និងេគលនេយបយមួយចំនួនធបំនដក់ចុះឲ*+អនុវត។្ 
េឆនដ៍ល័រ បនេឆ្ើយតបថ ឯកសរែបបេនះ មិន្ត&វបនផ"#ព្ផ"&យទូលំទូលយេនះេទ ប៉ុែន ្“បនរក%&ទុក 
យ"#ងមុតម”ំ ក្#ងចំេណមមនុស%&ប៉ុន%&ននក់ប៉ុេណ,&ះ ឯកសរេនះេនេសសសលែ់តមួយចំនួនតួច។ 
េឆនដ៍ល័រ ក៏បនប&'(ក់ថ គតព់ុំមន មន្ិលសង#$័យអំពយីថភពៃនកំណត់េហតរុបស់គណៈមជ&'មិ 
ែដលគត់បនេឃើញេឡើយ។ 

  

ឃ .  តនួទីរបសគ់ណៈមជឈមិ  
  
េឆនដ៍ល័រ បនផ្ល់សក្ីកម្ថ េនៃថ្ទ៣ី០ មីន ១៩៧៦ នួន ជ និង េអៀង សរ# បនក$%យជ 

សមជិកេពញសិទ្ៃិនគណៈមជ"#មិ ប៉ុែនគ្ត់មិនបនដឹងពតីួនទពីិត្បកដរបស់ េខៀវ សផំន េនះេទ។  នួន 
ជ គទឺទួលបន្$កេលើករងររចនសម្័ន្បក,- និងករងរអប់រ%។ េឆនដ៍ល័រ បនែថ្ងផ្)យព ី នួន ជ ែដលថ 
ក្#ងនមជអ្កនេយបយ តួនទរីបស់គត់ មនអំណចតិចជង សមជិកគណៈេយធដៃទេទៀត។11 
សក#$ីពន#(ល់ថ េទះបីជ នួន ជ បនេគរព និងស"#ប់បង'#ប ់ ប៉ុល ពត 
ែដលជជេលខបក#$កម្'យនីស្កម្'ជក៏េដយ កគ៏តប់នចូលរួម្បឡ$កេន្គប់វ&ស័យេនក្%ងរបបេនះ ៖ 

  
...ខ្#ំយលថ់ នួន ជ ក៏មនតួនទេីនថ"#ក់េលើែដរ េហើយបនចូលរួមេនក្0ង 
ករបេង្ើតេគលនេយបយេនក្+ង្បេទសកម្+ជ រួមទំងករងរេយធ 
កិច្ករបរេទស និងករងរេផ)*ងេទៀត... ្បសិនេបើេយើងេធ្ើករេ្បៀបេធៀប 
គឺថ ប៉ុល ពត ជ្បធន ចំែណកឯ នួន ជ ជនយក្បតិបត្ិ។ ខ្#ំគិតថ 
េនះគឺជករងរ ែដលគត់ទទួលខុស្ត-វ ប៉ុែន្្គន់ែតជករេធ្ើឧបមណ 
វ"ធបី៉ុេណ&'ះ។ ករងរ របស់គត ់គឺមនេនក្)ងជួរ េហើយមនករកត់្តេនក្0ង 
ឯកសរជេ្ចើនពីសកម្ភពេនក្*ងរបបេនះ។ 

 
ែផ្កតមសក#$ ី គត់អចប'()ក់យ,)ងជក់លក់ពតីួនទរីបស់ េអៀង សរ# េនក្#ងរបបកម្$ជ 

្បជធិបេតយ)*។ េអៀង សរ' មនសកម្ភពក្*ងករបេង្ើតេគលនេយបយ និង្បតិបត្កិរេនក្%ងកិច្ករ 
បរេទសេនក្%ងរបបទំងមូល។ ផ្#យេទវ(ញ េឆនដ៍ល័រ ពុំច%&ស់ព ី “តួនទីរបស់ េខៀវ សំផន 
ក្#ងនមជ្បមុខរដឋ្រហូតដល់សព្ៃថ្េនះ។” យ"#ងណមិញ គតែ់ថ្ងថ េខៀវ សំផន គជឺម#ន្ ី
ទំនក់ទំនងជមួយសេម្ច នេរតតម សីហន ុ និងទទួលខុស្ត,វករងរពណិជ្កម ្ ដូចជ គណេនយ&' 
និងតៃម ្ ជេដើម។ េឆនដ៍ល័រ ក៏បនចង្$លបង#$ញថ េ្កយពីករចប់ខ្*ន េសឿ វ"#សុ ី េហ “េឌឿន”  
នេពលេនះ េខៀវ សំផន បនជនំួសតំែណងរបស់គតក់្#ងនមជ្បធនមន្ីរ ៨៧០។ េនក្%ងជីវ្បវត្ិរបស ់
េខៀវ សំផន គតប់នអះអងថ គត់មិនបនេធ្ើករងរជដុំកំភួនេទ េនេពលគត់កន់តំែណងេនះ។ 
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III. បញហ ចបប ់និង នី#$ធ ី
  
នសប#$ហ៍េនះ ប"#$េចទខ"#ំង គឺជុវំ"ញតួនទរីបស់សក#$ីជំនញក្+ងករបង1#ញភស្+តង និងវ%សល 

ភពៃនសក្ីកម ្ែដលភគីអចទទួលយក។ ម"#$"ងេទៀត ប"#$ៃនករទទួលយកឯកសរ កប៏នេចទេឡើងជថ្ី 
អង្ជំនុំជ្មះ បនេធ្ើករគូសប%&'ក់ថ ករ្ចនេចលសំេណើសុំដកឯ់កសរថ្ ី គមឺិនររំងដល់ភគកី្#ង 
ករនិយយេយងេទេលើ ឯកសរទំងេនះេទ។ 
 
ក.  !សលភពៃនស)ខកមមរបសស់កសីជំនញ 
 

អង្ជនំុជំ្មះ និងបណ#$ភគ ី បនចំណយេពលយ"#ងេ្ចើនក្,ងករពិភក#2ពវី"សលភពៃនសក្ីកម ្
របស់សក'(ីជំនញរូបេនះ។ 

  
១.  សក្ីកម្ក្មិត្តឹមឯកេទសជំនញរបស់សក23 ី
     

 ក្#ងនមជអ្កសិក+,្សវ្ជវ និងជ្បវត្ិវ'ទ ូ សក#$ី្ត(វបនេកះអេ#្ើញឲ"#មកផ្ល់សក្ីកម ្
នងិផ្ល់ជគំនិតេយបល់ពរីបបកម្&ជ្បជធិបេតយ./។ េនក្#ងកំឡ#ងេពលផ្លស់ក្ីកម ្ ្កុមេមធវ%ករពរក្ ី
បនេលើកេឡើង នូវករជំទសច់ំេពះចេម្ើយរបសេ់ឆនដ៍ល័រ ថចេម្ើយទំងេនះ គេឺចញចកពីែដនវ)សល 
ភពៃនជំនញរបស់គត់។ អង្ជំនុំជ្មះគំ្ទេទនឹងេសចក្ជីំទសេ់នះ និងបនេចញេសចក្សីេ្មចថ 
សក#$ពីុមំន សមត្ភពេឆ្ើយតបសណំ"រមួយចំនួនដូចខងេ្កម ៖ 
 

១. ករបក្សយច)*បេ់លើវ័ក$%សពែ្ដលមនែចងេនក្,ងលក្ន្ិកៈបក)*កុម្.យនីស្កម្.ជ ែផ្កតមករ 
ជំទស់របសេ់មធវ% ខណវ$%ស ចំ#ណ%ចេនះ គតឺ្ម$វឲ"#អ្កមនជំនញរដ្ធម្នុ)*។ 

២. អត្ន័យៃនពក*+ “ស"#បឱ់វទ” េនក្#ងរបបកម្#ជ្បជធិបេតយ01 គតឺ្ម$វអ្កមនជំនញែផ្ក 
ចិត្ស&ស។្ 

៣. ថេតើករទុកសកសពេចលេដយមិនប"្$ះ មិនេគរពតៃមជ្នរងេ្គះឬយ#$ងណ គអឺចផ្ល ់
ទស#$នះ ផ"#ល់ខ្(ន។ 

៤. សណំ"រពក់ព័ន្នឹងភពខុសគ'(រវងសសន្គសឹ្ និងសសនឥស#$ម គចឺត់ទុកជ 
“ប"#$សសន”។ 
  
២.  ករេធ្ើឧបមណវ$ធ ី
  
េនក្#ងដំេណើរករនីតិវ1ធ ី េឆនដ៍ល័រ បនេ្បើ្បសន់ូវឃ%&្បេយគមួយចំនួន ែដលជករេធ្ើ 

ឧបមណវ$ធ ី ឬមនភពមិនច"#ស់លស ់ តួយ$%ងដូចជ “ខ្#ំគិតថ” ឬ “ខ្#ំមិន្បកដេទ បុ ៉ែន…្”  
ែដលនំឲ$%មនករ ជំទស់ពសីំណកេ់មធវ%ករពរក្ ីជពិេសស ្កុមេមធវ"ករពរក្ីេលក េអៀង សរ# ។ 
ដំបូងេឡើយ អង្ជំនុំជ្មះ ពុបំន្ជបច"#ស់ពីអត្ន័យៃនករជំទស ់ និងបនសេ្មចថ “េសចក្ជីំទស់ 
េនះទទួលយកជេគលករណ៍។” េច្កម ខតរ$%យថ ៍ បនពន#$ល់ថ “្បសិនេបើ 
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អ្កជំនញបនេឆ្ើយតបសំណ3រេដយឈរេលើេគលករណ៍ជក់លក់ែផ្កតម ករសិក01្សវ្ជវរបស់ខ្8ន 
ដូេច្ះចំណ)ចេនះមិនែមនជករេធ្ើឧបមណវ8ធីេទ” េហើយចេម្ើយែដល “ខ្#ំគិតថ” គឺពុែំមនជករេធ្ើ 
ឧបមណវ$ធេីទ។ េនៃថ្សុ្ក បន#$ប់ពីេមធវ, អង ឧត្ម ែដលជេមធវ)ករពរក្ីេលក េអៀង សរ# 
បនេធ្ើករជំទស ់ ពកីរេលើកេឡើងរបស ់ េឆនដល័រ “ខ្#ំគិតថ” អង្ជំនុំជ្មះបនេចញេសចក្សីេ្មចជក ់
លក់មួយ ៖ 
 

ចំេពះករេ្បើ្បស់ឃ/0្បេយគេដយស%ស&'ចរ'* េឆនដ៍ល័រ 
អង្ជំនុំជ្មះសូមេធ្ើករកត ់ សម#$ល់ថវជករ្តឹម្ត%វែដលេលក 
ស"ស្ចរ'(េ្បើ្បស់ឃ)*្ បេយគេនះ ក្&ងនមជអ្កជំនញ។ 
អង្ជំនុំជ្មះបន្ថ ឃ#$្បេយគេនះ គឺមិនអចេ្បើ្បស់េដយ សក$9ីធម្តេទ 
េដយសរសក'(ីធម្តមិនែមនជអ្កជំនញ។ 

  

ខ.  សកសីេធវីេសច'តេយងេទេលីដីកដំេណះរសយ 
  
េនក្#ងសក្ីកមរ្បស់ េឆនដ៍ល័រ គត់បនេធ្ើេសចក្េីយងេទេលើដីកដំេណះ្សយ ែដលនំឲ'( 

ក"#យជចំណ$ចវ"វទមួយ។ ខណវ$%ស បនេធ្ើករជំទស ់ េដយេហតុថ (១) េឆនដ៍ល័រ បនអនដីក 
ដំេណះ្សយ និង (២) េសចក្ីសន្ិដ+,នរបស់គត់ហកទ់ញេចញពី ដីកដំេណះ្សយ ជជង 
ករសិក$%្សវ្ជវរបស់ខ្#ន។ េមធវ%បនេស្ើសុអំង្ជំនុំជ្មះបង-.បឲ់"# សក#$បី"#$ក់ ថេតើចេម្ើយរបសខ់្#ន 
ែផ្កតមដីកដំេណះ្សយ េដើម%&ជីជំនួយដលអ់ង្ជំនុំជ្មះក្#ង ករផ្លទ់ម្នេ់លើសក្ីកមស្ក#$ី។ េមធវ% 
េអលីស&'ែប៊ត សុីម៉ូនូហ្ត ែដលជសហេមធវ+នំមុខ អន្រជតតិំណងេដើមបណ'ឹង រដ្ប%&េវណី 
បនេធ្ើករគំ្ទសំេណើរបស ់ ខណវ$%ស េដយែថ្ងថ ករណេីនះអចជួយស្ម$លដល ់ ចំណ$ចវ"វទ។ 
េទះបីជយ()ងណ អង្ជំនុំជ្មះ បន្ចនេចលេសចក្ ី ជំទសេ់នះ េច្កម ខតរ$%យថ ៍ បនចង្$ល 
បង#$ញថ េឆនដ៍ល័រ គអឺនុ$%&តឲ"#េធ្ើេសចក្សីន្ិដ&'ន េដយែផ្កតមករសិក$%្សវ្ជវ របស់ខ្#ន។ ប៉ុែន ្
េឆនដ៍ល័រ ្ត#វបនសួរប"#$ក ់ េនេពលណែដលទស#$នៈរបស់េលកេធ្ើករផ"#ស់ប្(រតមដីកដំេណះ 
្សយ។ 

េទះបីជ វជករសមេហតុផលែដលថ វមនសរះសំខនណ់សក់្#ងករឲ()សក#$បី"#$ក់ ថេតើ 
និងេនេពលណែដលគត់បនពឹងែផ្កទស*+នះខ្#នេទតមដីកដំេណះ្សយ េដើម%&ជីជំនួយដលអ់ង្ជំនុ ំ
ជ្មះក្'ងករវយ តៃម្េលើសក្ីកម្របស់គត ់ កេ៏នែតមនករអនុ$%&តឲ"#សក#$ីផ្ល់សក្ីកម្េទតមដីក 
ដំេណះ្សយ។ គួរកត ់ សម#$ល ់ ដីកដំេណះ្សយ គឺជ “ដីកប%្'នេរឿងេទជំនុំជ្មះ”12 
េដយេចទ្បកន់ជនជប់េចទេលើបទ េល្ើសមួយចំនួន េយងតមអំេពើជក់លក ់ និងអង្េហតុែដលគំ្ទ 
ករេចទ្បកន់េនះ។ ចំែណកឯ ភស្$តង្ត)វបនសួរេដញេដលេនក្,ងេពលជំនុំជ្មះ គេឺដើម%&ីប)*%កព់កីរ 
េចទ្បកន់ ែដលមនេនក្*ងដីកប"្$នេរឿងេទជំនុំជ្មះ។ េទះបីជសមសភពអង្ជំនុំជ្មះ្បកប 
េដយេច្កមដ៏មនវ"ជ$%ជីវៈក្#ងករពិនិត%&ភស្*តងក៏េដយ កក៏រេធ្ើកំណត់េយងេទេលើដីកដំេណះ 
្សយេដយសក'( ី អចនំេទរកស"#នភពមួយ ែដលសក្ីកម្េចញពី្ បភព េចទ្បកន់ែតមួយ 
(ដីកដំេណះ្សយ)។  
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គ.  សំេណីសុំដកប់ងហ ញឯកសរែដលេរបីរប

សេ់នកនុងេពលផតលស់"ខកមម 
  
្កុមេមធវ%ករពរក្ី នួន ជ និង េអៀង សរ# បនេធ្ើករជំទស់េលើករេ្បើ្បស់ ឯកសរ 

ែដលមនេនក្'ងដីកដំេណះ្សយ េនកំឡ$ងេពលផ្លស់ក្ីកមេ្ដយសក&'ជីំនញ។ ខណវស  
បនេស្ើសុ ំ េឆនដ៍ល័រ ឲដក់បង&'ញឯកសរនន ែដលេលកបនេ្បើ្បស ់ និងេ្តៀមមុនមកផ្ល់សក្ីកម ្
េនតុលករ។ េលកេមធវ' បនបង#$ញថ េនះគឺជចំណ*ចពិបកស្មប ់ ្កុមេមធវ%ករពរក្ ី
ក្#ងករេ្តៀមេរៀបច ំ សំណ$រេដញេដលឲ'(បន្តឹម្ត/វ ្បសិនេបើពួកេគមិនទទួលបន នូវព័តម៌នេនះ។ 
ចំែណកឯ ្កុមេមធវ%ករពរក្ ី នួន ជ មនជំហរេផ#$ងពីេនះ ៖ ហ"#េស្ើ េប)"  បនសុំឲ%&សក#$បី"#$ក់ 
ថេតើគត់បនទទួលឯកសរ ែដលមនេនក្'ងដីកដំេណះ្សយ េហើយថេតើ ឯកសរទំងេនះ បនេធ្ើឲ&' 
គត់មនករផ"#ស់ប្(រករយល់ដឹងផ"#ល ់ ខ្#នអំពរីបបកម្&ជ្បជធិបេតយ./ែដរឬេទ។ សក#$ីបនែថ្ងថ 
វពុំអចេទរួចេនះេទ ែដលគត់្ ត#វែតផ្ល់េលខ េយងពី្ បភពឯកសរ ែដលគត់បនេ្បើ្បស។់13  
្ពះរជអជ() អប់ឌុលហក ់ បនេធ្ើករពន#$ល់ថ វពុំអចេទរួចេទ ែដលសក01ី្ត5វែតអនុវត ្ តមសំេណើ 
ទំងេនះ។ ម"#$"ងវ'ញេទៀត េដើម%&ីជតម#$ភព និងស្មបេទតមសំេណើ អប់ឌុលហក ់ បនជ្មបដល ់
អង្ជំនុំជ្មះថ គត់នងឹជូនជអត្ស%&'ណឯកសរ ែដលគត់េ្បើ្បស់េនេពលសួរសំណ/រេទកន់ 
សក#$ី។ 

អង្ជំនុំជ្មះពុបំនេចញេសចក្ីសេ្មចេលើប%&'េនះេទ និងបនែថ្ងថ ្កុមេមធវ%ករពរក្ីអច 
េលើកពបី"#$េនះម្ងេទៀត េនក្#ងកំឡ#ងេពលសួរេដញេដលសក12ី។ ែផ្កតមអង្ជំនុំជ្មះ ្កុមេមធវ% 
ករពរក្អីចេធ្ើករបង#$ញពសីក្ីកមស្ក#$ ី ែដលមនចំណ)ចផ្,យគ/0េនក្#ងេសចក្ីសន្ិដ+,នប"្ប់ករសួរ 
េដញេដលខ្#ន។ េនៃថ្ ្ពហស%&ត ិ េនេពលេស្ើសុឲំ"#មនករប$%&ក់ជថ្ី ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនែថ្ងថ 
អង្ជំនុំជ្មះបនសេ្មចេលើ ប"#$េនះរួចេហើយកលពមី"#ិលមិញ។ 
  

ឃ.  ករទទលួយក “ភសតុតងថមី” េរកម%ធន ៨៧(៣) និង ៨៧(៤) 
 

្កុមេមធវ(ករពរក្ីេលក នួន ជ បនដក់សំេណើពីរដល់អង្ជំនុំជ្មះ េដយេយងតមវ"ធន 
៨៧(៣) និង ៨៧(៤) ចំេពះករេ្បើ្បស់ឯកសរមួយចំនួន េដើម%&កីំណតភ់ពេជឿជក់ៃនសក្ីកម ្
របស់សក#$ីជំនញ េដវ$ត េឆនដ៍ល័រ ។14 េទះបីជ េមធវ%ករពរក្េីលក នួន ជ បនប$%&កស់រ 
ជថ្ពីីេគលជំហរែដលថ ឯកសរែដល យកមកេ្បើ្ បស់ក្'ងេគលបំណងសួរផ្#ញសក'(ី គឺមិនស្ិតេន 
េ្កម វ"ធន៨៧15 កព៏ួកេគ “ពុមំនជេ្មើសេផ*+ងពី ករដក់សំេណើេយងតម វ9ធន៨៧” េដយែផ្ក 
តមេសចក្ីសេ្មចរបស់អង្ជំនុំជ្មះ។16 

េនៃថ្ពុធ េលក្សីេច្កម ខតរ$%យថ៍ បន្ចនេចលសំេណើទីមួយរបស់្កុមេមធវ0ករពរក្ ី
នួន ជ េដយមូលេហតុថ សំេណើេនះហួសរយះេពលកំណត ់និងពុចំំបច់រប់ប(្*លឯកសរ១ៃន ឯកសរ 
ទំង២០ េនក្%ងសំេណើេយងតមវ'ធន៩៧(៤)េទ េ្ពះឯកសរទងំេនះ គឺមនេនក្+ងប-្ ីឯកសររបស់ 
ភគដីៃទេហើយ។ េន្ពឹកៃថ្្ពហស,-ត ិ អង្ជំនុជំ្មះបនបដិេសធេចលសំេណើទ២ី របស់េមធវ)ករពរក្ ី
េលក នួន ជ េដយែផ្កេលើមូលដ,-នដូចគ2-។ េសចក្ីសេ្មចទំងេនះ គឺ្ សបេទ នឹងេសចក្សីេ្មចមុនៗ 
ពក់ព័ន្នឹងប!"#េនះ។17 
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េមធវ% េអន្ឌូ អ៊#យ%&នូហ&*ី បនេធ្ើករជំទស់នឹងេសចក្ីសេ្មចរបស់អង្ជំនុំជ្មះ 
“េដើម%&ជីកំណត់េហត”ុ ប៉ុែន្្ បធនអង្ជំនុំជ្មះ និល ណ%ន ពុបំនអនុ$%&តឲ&)េលកេមធវ'បន្េទ និង 
បនែណនំថ ្កុមេមធវ(ករពរក្ី នួន ជ អចេធ្ើករ “ប្ឹងតវ#$ងេទតុលករកំពូល។ អង្ជំនុំជ្មះ 
សលដំបូងមិនចំណយេពលេសើេរ%េលើេសចក្ីសេ្មចរបស់ខ្.នេទ”។ អី យុ"#នូហ#' ី បនេលើកទឡ)ីករណ៍ថ 
តមករអនុវត្ន៍េនសហរដ្អេមរ)ក ករដកប់ណ#ឹងឧទ្រណ ៍  គឺេធ្ើេនក្%ងតុលករ េដើម%&ីឲ%)អង្ជំនុំជ្មះ 
អចពិនិត'(េលើេសចក្ីសេ្មចរបស់ខ្.នេឡើងវ4ញ។ ជថ្ីម្ងេទៀត ្បធនអង្ជំនុំជ្មះ បនប$%&ប ់
េលកេមធវ'មិនឲ+,េធ្ើេសចក្ីែថ្ងករណ ៍និងប"្ប់ករពិភក+,េលើប"#$េនះ។ 

ចំណ$ចសំខនេ់នះ សិទ្ិប្ឹងឧប្ស័យ ្ត#វបនក្មិត្តឹមែត ៤ចំណ$ច េយងតម វ"ធន១០៤(៤) 
ែដលចំណ'ចេនះមិនរួមប"្$ល វ"ធន៨៧ ពក់ព័ន្នឹងករប្ឹងឧប្ស័យ “អចេធ្ើបន្សបេពល 
នឹងបណ#ឹងឧទ្រណព៍ក់ព័ន្នឹងសំណង”។ ដូេច្ះ ្បសិនេបើអង្ជំនុំជ្មះបដិេសធមិនេធ្ើករេសើេរ(េលើ េសចក្ ី
សេ្មចរបស់ខ្(នេនដំណក ់ កលសវនករ (ដូចជ ពក់ព័ន្ វ2ធន៨៧) គឺថ ប%&'េនះនឹង្ត#វ 
េដះ្សយេនតុលករកំពូល។  

  
១ .  ឯកសរែដល្ត)វបន្ចនេចល អចអនុ&'(តឲិ"#េ្បើ្បសេ់នក្#ងករសួរេដញេដល 

សក#$ ី
     
េនរេសៀលៃថ្្ពហស#$ត ិ េប#$ បនេស្ើសុេំសចក្ីែណនពំីអង្ជំនុំជ្មះ អំពកីរេ្បើ្បស ់ ឯកសរ 

ែដល្ត&វបន្ចនេចលេនក្#ងករសួរេដញេដលសក()ី។ េលកេមធវ0 បនបែន្មថ េទះបីជ 
្កុមេយើងបន ព"#យមអនុវតត្មេសចក្ីសេ្មចមុនៗពក់ព័ន្នឹងករេ្បើ្បស់ “ភស្$តងថ្”ី  (ដូចបន 
ពិភក%&េនែផ្កខងេលើ) កគ៏តប់នឲ$%ដឹងថ “ពួកេយើងមិនអចេធ្ើេទតមឲ្យបន្តឹម្ត%វេទ” 
េដយសរ សំេណើខ្(នេយងតមវ"ធន ៨៧(៤) ្ត#វបន្ចនេចលេដយអង្ជំនុំជ្មះ។ 
េលកេមធវ'បនេធ្ើកំណត ់េយងេទេលើកចេម្ើយរបស់អង្ជំនុជំ្មះ ចំេពះ្កុមេមធវ(ករពរក្ីេលក េអៀង 
សរ#18 និងបនេស្ើសុ ំថេតើពួកេគអចេ្បើ្បសឯ់កសរេនះេចទសួរដល ់ែឆនដល៍័រ ែដរឬយ"#ងណ។ 
 េដើម%&ីេដះ្សយចម្ល់េនះ េលក្សីេច្កម ខតរ$%យត ៍ បនដក្សងច់េម្ើយរបស់អង្ជំនុំជ្មះ 
ចុះៃថ្ទ ី ១៦ កក្ដ ២០១២ និងបនែថ្ងថ េទះបីជចំណ*ចេនះេឆ្ើយតបនឹង្កុមេមធវ(ករពរក្ីេលក 
េអៀង សរ' កវ៏អនុវត្ចំេពះ្កុមេមធវ0ករពរក្ីេលក នួន ជ ផងែដរ៖  

  
“...មិនមនរបងំែចកេលើ្ កុមេមធវ(ករពរក្ីេលក េអៀង សរ' េធ្ើកំណត់ 
េយងេទេលើឯកសរ ក្#ងករេចទជសំណ$រចំេពះសក#$ី ជំនញេទ េនេពល 
ែដល្កុម េមធវ%ករពរក្េីលក េអៀង សរ' បនផ្លជ់ូនឯកសរេនះ 
ដល់អង្ជំនុំជ្មះជមុន និងភគីដៃទ េទៀត។” 19  

  
េមធវ% េប#$ បនែថ្ងថ ឯកសរែដលពួកេគមនបំណងេ្បើ្បស់ គមឺនេនក្#ង្បព័នេ្អឡិច្ត(និក 

ែដលភគីដៃទអចែស្ងរកបន។ អង្ជំនុំជ្មះបនេឆ្ើយតបថ ករផ្លឱ់កសឲ$%េ្បើ្បសឯ់កសរកំណត ់
ពីភពេជឿជក់ៃនសក'( ីគមឺិនែមនឯកសរេនក្%ងសំណ*ំេរឿងេទ គជឺប#$%េចទ ែដលមនេនក្'ងតុលករ។ 
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 ២ .  ករក្មិតឯកសរដក់ប%្'លេនក្,ង្បព័នធ្េអឡិច្ត(និច  
 
េនៃថ្សុ្ក េលក្សីេច្កម ខតរ$%យត ៍ បនែថ្ងថ ឯកសរជង ១,១០០ច"#ប ់ ្ត#វបន 

ដក់ប%្'លេនក្#ង្បព័នេ្អឡិច្ត(និច ែដលអង្ជំនុំជ្មះបនេ្បើ្បសជ់េរៀងរល់ៃថ។្20 េលក្សី 
េច្កមបនប)*+ក់ថ េគលបំណងត្ម+វឲ./ “ដកឯ់កសរ ែដលមិនស្ិតេនក្.ងវ1ធន ៨៧ ជមុន 
គឺេដើម'(ីឲ'+ភគី និងអង្ជំនុំជ្មះ អចយល់ដឹង ពកីរតំងសំណ$រ” ប៉ុែន្ករប)្+លឯកសរដេ៏្ចើនេលើសលុប 
គ ឺ “មិនមនផល្បេយជនេ៍នះេទ”។ ជលទ្ផល អង្ជំនុំជ្មះបនក្មិតករដក់ប'្)លឯកសរេនក្%ង 
្បព័នេ្អឡិច្ត(និច គថឺ “មិនឲ%&េលើសព ី៥ េទ ១០ច"#ប់ និងេធ្ើឲ"#បនមុនករសួរេដញេដល យ"#ងតិច 
២សប#$ហ”៍ េដើម%&ីឲ%)ភគដីៃទអចមនឱកសពិនិត'(េមើលឯកសរេនះ។  

េលក្សីេច្កម ខតរ$%យត ៍  បនប$%&ក់ថ ឯកសរែដល្ត&វបន្ចនេចលអចអនុ&'(ត 
ឲ"#េ្បើ្បស់ ប៉ុែន្អង្ជំនុំជ្មះសូមរ%ឭកថ ភគមីិនអចដក្សងខ់្ឹមសរ និងប+,-ក់អត្ស+4-ណៃន 
ឯកសរេនះេឡើយ។ បែន្មេលើេនះ ឯកសរេនះ្ត#វែតជប់ពក់ព័ន្េទនឹងសំណ6ំេរឿង ០០២/០១។  

  

ង .  សិទធិេលីកទឡហីករណច៍ំេពះបញហ ែដលេលីកេឡីងេនកនុងអងគសវនករ 
  
បន#$ប់ពីករតទល់រវងេមធវ3 អី យុ"#នូស$%ី និង្បធនអង្ជំនុំជ្មះ និល ណ%ន  (សូមេមើលែផ្កទី 

III.ឃ.១) កណវស បនេធ្ើអន្រគមន៍ នងិេស្ើសុំថ អង្ជំនុំជ្មះគួរែតអនុ012តឲ24 ្កុមេមធវ(ករពរក្ ី
នួន ជ “ផ្ល់នូវអំណះអំណង” ចំេពះសំេណើរបស់ខ្'ន។ ផ្#យេទវ(ញ ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនបង/0ក ់
េលកេមធវ' និង េលើកេឡើងថ ប!"#របស់្កុមេមធវ/ករពរក្ ី នួន ជ “គឺមិនែមនជេរឿងរបស ់
េលកេមធវ'េទ េហើយេលក េមធវ"កម៏ិនអនុ&'(តឲ(+េលើកប"#$េនះែដរ”។ កណវស មិនអចេធ្ើករ 
េឆ្ើយតបបនេទ េដយសរែត ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនចុចផ"#ច់ៃម៉្ក+ហ្.ន សេម្ងរបស់គត់។ បន#$ប់ព ី
ទទួលករែណនំេនះ អកទួរ ែវកែគន ែដលជេមធវ)ករពរក្ីេលក េខៀវ សំផន បនេលើកទឡ)កីរណ៍ថ 
“េសចក្ីសេ្មចរបស់អង្ជនំុំជ្មះចំេពះ េមធវ%ករពរក្ីមួយ្កុម អចប៉ះពល់ដល់្កុមេមធវ%ករពរក្ ី
េផ#$ងេទៀត ដូេច្ះ ចំេពះខ្+ំយល់ថ េមធវ3ករពរក្គីួរែត ្ត#វបនផ្លឱ់កសក្%ងករផ្ល់េហតុផលខ្+ន”។ 
ជករេឆ្ើយតប ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនេលើកេឡើងថ ប'()េនះ បនសេ្មចរួចេហើយ។  

  

ច .  េសច$តជំទសេ់ទនឹងស"ខកមមសកសីពកព់ន័ធនឹងស+ខកមមរបស ់ឌចុ 

េនកនុងសំណុំេរឿង ០០១  
  
េនរេសៀលៃថ្ពុធ ែឆនដល៍័រ បនចេម្ើយតបេទនឹងសំណ)រែដលពក់ព័នន្ឹងសក្ីកមរ្បស់ ឌុច 

េនក្%ងសំណ$ំេរឿង ០០១។ កណវស បនេធ្ើករជំទសេ់ទេលើចំណ(ចេនះ និងបនេលើកទឡ"ីករណថ៍ 
“សក#$ីកំពុង ែតផ្ល់សក្កីមេ្ទេលើភស្(តង ែដល ឌុច បនេលើកេឡើងេនក្%ងសំណ$ំេរឿងេផ*+ង”។ 
េទះបីជយ()ងណ អង្ជំនុំជ្មះ មិនបនេឆ្ើយតបនឹងេសចក្ីជំទស់េនះេទ។  
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ឆ .  សំេណីសុំកំណតរ់តសកសីដកប់ញចូ លេនកនុងសំណុំេរឿង 
  
គួរកត់សម&'ល ់ សក#$ីបនអនកំណត់្ តែដលខ្&នបនកត់ចំណេំនេពលែដលសហ្ពះរជអជ*+ 

បនសួរេដញេដល អង ឧត្ម បនេស្ើសុំអង្ជំនុំជ្មះឲ12ែណនំសក18 ី ែឆនដ៍ល័រ ដកប់"្$លកំណត ់
្តេនះេនក្#ងសំណ$ំេរឿង។ អង ឧត្ម បនអះអងថ សំេណើេនះ គពឺុមំនភពខុសគ)*ពសីំេណើរបស ់
សហ្ពះរជអជ*+ ែដលេស្ើឲ)* នួន ជ ដកន់ូវកំណត់្ តរបស់ខ្&នប"្$លេទក្#ង សំណ$ំេរឿង កលពែីខធ្% 
២០១១ េនះេទ។ 
 ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបន្ចនេចលសំេណើេនះ េដយែផ្កេលើមូលដ12នថ វពុំមនមូលេហតុ 
សមរម$%។ េលក្បធនបនថ្ កំណត់្ ត គឺ្គន់ែតជជំនួយដល់សក23ីក្6ងករេឆ្ើយសំណ@រស្#គស&'ញ 
េហើយចេម្ើយរបស់គត ់អចែស្ងរកបនេនក្.ង្បតិចរ4ក។  

  

ជ .  បញហ សខុភពរបសជ់នជបេ់ចទ េអៀង សរី 
     
ជនជប់េចទ េអៀង សរ' បនេទតមដនសវនករពបីន្ប់រងចំ ចប់តំងពីគត់បនចកេចញពី 

មន្ីរេពទ)*។ េនសវនករៃថ្ពុធ (១៨ កក្ដ ២០១២) ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនអនរបយករណ៍ 
សុខភពរបស់ េអៀង សរ' ចុះៃថ្ទ១ី១ កកដ្ ២០១២ ែដលេលើកេឡើងថ ជនជប់េចទមនជម្ ឺ
ឈឺក$%លធ្ន់ធ្រ និងឆបហ់ត់េនឿយអស់កម&'ំង។ េលកេវជ្បណ'ិតបនផ្ល់អនុសសន៍ថ ជនជប់េចទ 
គួរែតតមដនសវនករពីបន្ប់រងចេំនក្%ងកំឡ%ងេពល ១០ៃថ្េនះ (ឬរហូតដល់ ២២ កក្ដ) 
ប៉ុែន្កំឡ*ងេពលេនះមិនទន់កន្ងផុតផង អង្ជំនុំជ្មះបនបង#$បឲ់"# េអៀង សរ' មកបង%&ញខ្*នេនក្/ង 
តុលករ។  
 តមករបង#$បរ់បស់អង្ជំនុំជ្មះ ជនជប់េចទ េអៀង សរ' បនមកបង'(ញខ្,នេន្ពឹកៃថ្្បហស(7តិ 
ទ១ី៩ កក្ដ។ ភ&'មៗេនះ កណវស  បនេស្ើសុំករអនុ,-.តឲ.1 េអៀង សរ' េទេធ្ើករតមដនសវនករ 
ពីបន្ប់រងចំវ,ញ េដយសរែតប456សុខភពរបស់គត់។ េលកេមធវAបនបន្ថ េវជ្បណ#ិតេមើលែថទ ំ
ជម្ឺកូនក្ីខ្,នបនបដិេសធ មិន្ពមផ្ល់ព័ត៌មនែដលពក់ព័ន្នឹងប+,-សុខភពរបស់ជនជប់េចទេទ និងមិន 
េអើេពើេឆ្ើយតបនឹងសំេណើខ្/នេឡើយ ។ សកម្ភពេនះ កណវស យល់េឃើញថ គឺជ “ករមិនេគរព” 
ដល់សិទ្េិមធវ%ករពរក្។ី តមករែណនំរបស់ កណវស និងករមិនបនដក ់ជូនរបយករណ៍សុខភព 
េនៃថ្េនះ (ៃថ្្ពហស#$តិ) អង្ជំនុំជ្មះបនេកះអេ%្ើញេវជ្បណ-ិតមក ផ្ល់ព័ត៌មនេនក្%ងសវនករ។ 
េវជ្បណ'ិតបនរយករណ៍ថ ជនជប់េចទ េអៀង សរ' អចអង្&យ េនក្%ងបន្ប់សវនករបនរយះេពល 
្បែហល ១ េទ ២េម#$ង។ អង្ជំនុំជ្មះពុំបនេធ្ើករ សេ្មចេលើ ប"#$េនះភ"#មៗេទ។ េ្កយព ី
េពលស្មកអង្ជំនុំជ្មះបនអនុ,-.តឲ.1 េអៀង សរ' េទតមដន សវនករពបីន្ប់រងច។ំ ចំែណកឯ 
េនៃថ្សុ្ក ជនជប់េចទ េអៀង សរ' ពុំមនវត្មនេទេនក្#ងសវនករ។  
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IV.  កររគបរ់គងសវនករ 
  
អង្ជំនុំជ្មះជួបប$%&្ បឈមនឹងករកំណតក់លវ$ភគសវនករ គួរឲ%&កត់សម,%ល់នសប0%ហ៍េនះ។ 

កលវ$ភគ ្ត#វបនផ"#ស់ប្(រ ្តឹមែត២េទ៣ៃថ្មុនករេបើកសវនករ។ ជងេនះេទៀត ប"#$ៃនករបកែ្ប 
កេ៏ចទេឡើងខ"#ំង នសប#$ហ៍េនះ េដយសរសក្ីកមស្ក#$មីនេល%&'នេលឿន។  
 
ក .  កររគបរ់គងេពលេវល 

  
បន#$ប់ពីវ)សម$,កលរយះេពល ៣សប#$ហ៍ សវនករេ្គងចបេ់ផ្ើមវ"ញ េនៃថ្ច័ន្ ទ១ី៦ កក្ដ 

២០១២ ប៉ុែនេ្ដយសរែតសហ្ពះរជអជ*+ែដលមនវត្មនសួរេដញេដលសក()ីមនជម្ឺជទម្ន់ ដូេច្ះ 
សវនករបន ពន#$េពល ២ៃថ្ បន្េទៀត។ ករផ"#ស់ប្(រេនះ បនេធ្ើឲ#2អង្ជំនុំជ្មះសេ្មចដំេណើរករ 
សវនកររហូតដលៃ់ថ្ សុ្ក។ ចំែណកឯ កណវស បនដក់សំេណើជូនអង្ជំនុំជ្មះតមរយះ អ៊#ែម៉ល 
សុកំុឲំ"#មនដំេណើរករ សវនករេនៃថ្សុ្ក េដយសរគត់មនភរកិចប្ណ#$ះបណ'(លមួយន ៃថ្េនះ។ 
េលកេមធវ'បនឲ"#ដឹងថ សហ្ពះរជអជ+,ក៏ធ$%ប់ដក់សំេណើតមរយះអ៊#ែម៉ល សុំពន&'េពល ២ៃថ្ 
េហើយសំេណើេនះ្ត*វបនអនុ/01ត និងពុមំនករសកសួរេយបល់ភគីេផ-.ងេឡើយ។ េលកេមធវ' បែន្មថ 
ករេលើកេពលេនះ គឺបណ%&លមកពភីគ ី សហ្ពះរជអជ*+ េហើយអង្ជំនុំជ្មះ “បនសេ្មចតម 
ករសុំេនះ” ប៉ុែនព្ុំបនអនុ$%&តឲ"#ភគេីមធវ%ករពរក្ី ែដលេនះហក់ដូចជបង89ញថ “ភគពីុំទទួលបន 
សិទ្េិស្ើគ&'េនះេទ។” េប#$ បនសែម្ងករគំ្ ទដល់េមធវ# កណវស និងបែន្មថ ភគីគួរទទួល 
បនសិទ្ិេស្ើគ+, និងជនជប់េចទគួរទទួលបនសិទ្តិំណងពីេមធវ+របស់ខ្#ន។  

េនៃថ្បន&'ប់ អង្ជំនុំជ្មះបនេចញេសចក្សីេ្មច្ចនេចលសំេណើរបស់ កណវស។ 
េលក្សីេច្កម ខតរ$%យត ៍ បនែថ្ងថ ភគីបនទទួលព័ត៌មនជមុនេហើយ ែដលថ តុលករអច 
នឹងមនដំេណើរករ សវនករេនៃថ្សុ្ក េហើយ្គប់ភគី្ត(វេ្តៀមខ្(នជសេ្មចស្មប់ករបត់ែបនេនះ។ 
េលក្សីេច្កមបន្ថ េទះបីជេមធវ(អន្រជតិករពរក្ ី េអៀង សរ' ពុំមនវត្មនក៏េដយ 
ក៏េមធវ'ជតមិនវត្មន េហើយគត់ អចករពរសិទ្ិរបសក់ូនក្ីខ្(ន។  

  
ករផល្េ់ពលេវលដល់ភគ៖ី  នសប$%ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះបនផ្លរ់យះេពល ៣ៃថ្ ដលភ់គសីហ 
្ពះរជអជ() និង ភគេីដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ីក្#ងករសួរេដញេដលសក/0ជីំនញ។ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី
ទទួលបនរយះេពល ៥េម#$ង ចំេពះករតំងសំណ$រដល់សក&'ី ចំែណកឯ សហ្ពះរជអជ*+ ទទួលបន 
រយះេពលបែន្មេនៃថ្្បហស*+តិ េដយសរែតេពលេវលរបស់ខ្1ន្ត4វបនបត់បង ់ ចំេពះករពិភក%&េលើ 
ប"#$េផ$'ងៗ។ ្កុមេមធវ)ករពរក្ី មនរយះ េពលសរុប ២ៃថ្កន្ះ ក្)ងករសួរេដញេដលសក56ជីំនញ។ 
េមធវ% អី យុ"#នូស$% ី បនេស្ើសុំេពល េវលបែន្មរហូតដល ់ ៣ៃថ្ ស្មប់េមធវ-ករពរក្ីទងំបី្កុម 
ក៏ប៉ុែនអ្ង្ជំនុំជ្មះពុំបនអនុ'()តេឡើយ។ អង្ជំនុំជ្មះបនែថ្ងថ ក្#ងករណីេលើកែលង ្បសិនេបើមន 
ករបត់បង់េពលេវល េដយ្បករណមួយ អង្ជំនុ ំ ជ្មះនឹងផ្ល់េពលេវលបែន្មដល់្កុមេមធវ/ 
ករពរក្ី។  

  
  



 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■  របយករណ៍េលខ ២៨  ■   សវនករេលើភស្$តង ■  សប#$ហ៍ទ២ី៣  ■   ១៨ -  ២០ កក្ដ ២០១២ 

20 

ខ .  ថរិយបថេនកនុងតលុករ 
  
េនេពលចប់េផ្ើមសវនករៃថ្្បហស#$តិ កណវស បនជ្មបជូនអង្ជំនុំជ្មះថ សក./ ី

ែឆនដ៍ល័រ បន្ប្ស័យទក់ទងជមួយភគសីហ្ពះរជអជ*+។ េលកេមធវ3បនប78+ក់ថ “េនកំឡ$ង 
េពលផ្ល់សក្ីកម្ សក,-ីមិនគួរេធ្ើករទំនក់ទំនងជមួយភគីណមួយេឡើយ”។ ភ"#មៗេនះ អប់ឌុលហក ់
បន្ចនេចលករេចទ្បកន់ ែដលថ សក#$ីមនភពលំេអៀង េដយប"#$ក់ថ សក$)ី្ គន់ែតសកសួរ 
គតទ់ក់ទងនឹងប)*+កលវ#ភគ េហើយគត់បនជ្មបជូនសក&'ថី សូមឲ"#គត ់ េធ្ើទំនក់ទំនងជមួយ 
អង្ជំនុំជ្មះជំនួសវ"ញ។ អង្ជំនុំជ្មះកប៏នេធ្ើករេ្កើនរ"ឭកដល់សក)*ីថ សក)*ីមិនគួរេធ្ើទំនក់ទំនង 
ជមួយភគីណមួយេឡើយ។  

  

គ .  បញហ ៃនករបកែរប 
  
នសប$%ហ៍េនះ ប"#$ៃនករបកែ្បេនែតជប"#$េចទ ទំងភគី ក៏ដូចជ អ្កឃ%&ំេមើលតុលករ 

បន សេង្តេឃើញពីកំហុស ក៏ដូចជឃ()្បេយគមួយចំនួនពុំ្ ត#វបនបកែ្បេនះេទ ជពិេសស ភសែខ្រ 
និងភសបរំង ករណេីនះអចេដយសរែតករតំងសំណ$រែដលមនលកណ្ះែវង េដយសរករដក្សង ់
ស្មង់ពីេសៀវេភ និងករេឆ្ើយតបរបស់សក-.មីនេល%&'នេលឿន។ អង្ជំនុំជ្មះបនេធ្ើករកត់សម89ល ់
ជេ្ចើនេលើកេ្ចើនសរ និងរ%ឭក ដល់សក&'ី និងភគសីហ្ពះរជអជ*+ ឲ+-បន្យេល+45នេនក្9ងសួរនិងេឆ្ើយ 
េដើម%&អីចឲ"#អ្កបកែ្បតមទន ់និងជ្បេយជន៍ដល់្ បតិចរ'ក។  

  

ឃ .  វតតមន 
  
វត្មនរបស់ភគីនសប/0ហ៍េនះ គឺ្បហក់្បែហលនឹងសប/0ហ៍មុនៗែដរ។ ចំែណកឯ វត្មនរបស ់

សធរណជន គមឺនករេកើនេឡើងខ្ស់ ែដលេនះ្បែហលជេលកស"ស#$ចរ$' ែឆនល័រ មកផ្ល់សក្ីកម។្  
  

វត្មនរបស់ជនជប់េចទ ៖  ជនជប់េចទ េខៀវ សំផន េនែតបន្មនវត្មនេនក្*ងបន្ប់សវន 
ករេពញមួយសប)*ហ៍។ ចំែណកឯ ជនជប់េចទ េអៀង សរ' បនេធ្ើករតមដនសវនករពីបន្ប់រង់ចំ 
េ្ពះែតប"#$សុខភព (សូមេមើលែផក្ទ ី III.ជ)។ រ"ឯ ជនជប់េចទ នួន ជ មនវត្មនេនក្*ង 
បន្ប់សវនករនេពល្ពឹក និងេទបន្េធ្ើ ករតមដនេនបន្បរ់ងចំេនេពលរេសៀល។  

  
វត្មនរបស់េដើមបណ/ឹងរដប្"#េវណី ៖ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី មនវត្មន ១០រូប េនក្%ងបន្ប់សវនករ 
េពញអសនះែដលប្មុងទុក។  

  
វត្មនរបសភ់គ ី ៖ ្គប់ភគីមនវតម្នេនក្'ងសប+,ហ៍េនះ េលើកែលងែត កណវស អវត្មនេន 
ៃថ្សុ្ក។ េមធវ-េដើមបណ2ឹងរដ្ប78េវណីអន្រជតិថ្ ី ១រូប េលក្សី ប៊#នី េយ ៉ ្ត#វបន្បកសទទួល 
ស"#ល់េដយអង្ ជំនុំជ្មះេនសប%&ហ៍េនះ។  
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វត្មនរបស់សធរណជន ៖ េនៃថ្ពុធ សធរណជនចំនួនជង ៧២៦ នក់ រួមមន េដើមបណ+ឹងរដ្ប/0េវណី 
អ្កភូមិ និស$%ិតអន្រជតិ ម"ន្ីអង្ករសង្មសុីវ.ល បនចូលរួមតមសវនករ និងអ្កចូលរួមេផ/0ងេទៀត 
បនតម ដនសវនករពខីងេ្ក េដយសរែតចំនួនអ្ក ចូលរួមមនេ្ចើនេលើសលុប។ ចំែណកឯ 
បន្ប់ស្មប់អ្កសរះព័ត ៌ មនកច៏េង្%តែដនេទេដយអ្កកែសត និងម%ន្ីអង្ករេ្ករដ01ភិបលនន 
ផងែដរ។ វត្មនេនះ្ត&វបនចុះថយេន េពលរេសៀល េដយសរ្បជជនមួយចំនួនវ(ល្តឡប់េទភូម ិ
្សុកខ្#នវ"ញ។ េន្ពឹកៃថ្្បហស12ត ិ េភ្$វបរេទស ជង ១០០នក់ និង្បជជនជង ៤០០នក់ 
មកពី្ សុកបន#$យ្ស ី េខត្េសៀមរប ចូលរួមតមដនសវនករ។ ចំែណកេនេពលរេសៀល សិស)*ជង 
១០០នក់ បនមកជំនួសវត្មនរបស់អ្កភូមិ ប៉ុែន្តមដនសវនករែតមួយ វគ្ប៉ុេណ)*ះ។ េនសវនករ 
វគ្ចុងេ្កយ មនែតវត្មនេភ្)វបរេទស ២០នក់ េនក្#ងសលសវនករ។ េនៃថ្ សុ្ក វត្មន 
សធរណះជនពុសំូវជេ្ចើនេទ គឺ្ បមណជ ១០០នក ់ រួមមន សិស#$នុសិស#' និងអ្កភូមិ មកពី្សុក 
មុខកំពូល េខត្កណ-.ល ចូលរួមតមដនរហូតដល់សវនករករវគ្ទ៣ី ជមួយវត្មនេភ្$វ 
បរេទសដត៏ិចតួច។   

  

ង.  តរងេពលេវល 

 

កលបរ%េច្ទ ចប់េផ្ើម 
ស្មកេពល

្ពឹក 
អហរៃថ្្តង ់

ស្មកេពលរ
េសៀល 

ផ"#កសវនករ 
រយៈេពល 

សវនករសរុប                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ៃថ្ពុធ 
១៨/០៧/១២ 

៩.០៦ 
១០.៣៣-

១០.៥២ 
១២.១២-

១៣.៣០ 

១៤.៤៥-

១៥.១០ 
១៦.១៦ 

៥ េម#$ង និង 
០៨ នទ ី

ៃថ្្ពហស()ត ិ
១៩/០៧/១២ 

៩.០០ 
១០.៣៥- 
១០.៥៥ 

១២.០៥- 
១៣.៣០ 

១៤.៤០-
១៥.០០ 

១៦.០៥ ៥ េម#$ង 

ៃថ្សុ្ក 
២០/០៧/១២ 

៩.០០ 
១០.៣៥-

១០.៥០ 

១២.២០-

១៣.៣០ 

១៤.៤៤-

១៥.០០ 
១៦.២០ 

៥ េម#$ង និង 
៤០ នទ ី

រយៈេពលសវនករជមធ./ម 
រយៈេពលសវនករសរុបក្/ងសប23ហ៍េនះ 
ចំនួនសរុបៃនេម,-ង ៃថ្ និង សប3-ហ៍ ៃនសវនករ  

     ៥ េម#$ង និង  ១៦ នទ ី
   ១៥ េម#$ង និង  ៤៨ នទ ី
៣៤៧ េម#$ង និង    ៦ នទ ី

រយៈេពលសវនករចំនួន ៨០ៃថ្ អំឡ'ងេពល ២៤ សប#$ហ ៍
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Unless specified otherwise, 
 

• the documents cited in this report pertain to The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and Khieu 
Samphan (Case No. 002/19-09-2007-ECCC) before the ECCC; 

• the quotes are based on the personal notes of the trial monitors during the proceedings; and 
• photos are courtesy of the ECCC. 

 
Glossary of Terms 
 
Case 001  The Case of Kaing Guek Eav alias “Duch” (Case No. 001/18-07-2007-ECCC)  
Case 002  The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and Khieu Samphan (Case No. 

002/19-09-2007-ECCC)  
CPC  Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia (2007) 
CPK   Communist Party of Kampuchea 
CPLCL   Civil Party Lead Co-Lawyer 
DK  Democratic Kampuchea 
ECCC  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (also referred to as the Khmer  

Rouge Tribunal or “KRT”)  
ECCC Law  Law on the Establishment of the ECCC, as amended (2004) 
ERN  Evidence Reference Number (the page number of each piece of documentary 

evidence in the Case File) 
FUNK  National United Front of Kampuchea 
GRUNK  Royal Government of National Union of Kampuchea 
ICC   International Criminal Court 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights  
ICTR   International Criminal Tribunal for Rwanda 
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
IR  Internal Rules of the ECCC Rev. 8 (2011)  
KR  Khmer Rouge 
OCIJ  Office of the Co-Investigating Judges 
OCP  Office of the Co-Prosecutors of the ECCC 
RAK  Revolutionary Army of Kampuchea  
VSS   Victims Support Section 
WESU  Witness and Expert Support Unit 
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*  AIJI is a collaborative project between the East-West Center, in Honolulu, and the War Crimes Studies 
Center, University of California, Berkeley. Since 2003, the two Centers have been collaborating on projects 
relating to the establishment of justice initiatives and capacity-building programs in the human rights sector in 
South-East Asia. The Program is funded by the Open Society Foundation, the Foreign Commonwealth Office of 
the British Embassy in Phnom Penh, and the Embassy of Switzerland in Bangkok.  
 This issue of KRT TRIAL MONITOR was authored by Mary Kristerie A. Baleva, Adair Fincher, Princess B. 
Principe, Sovanna Sek, Kimsan Soy and Penelope Van Tuyl, as part of AIJI’s KRT Trial Monitoring and 
Community Outreach Program. KRT TRIAL MONITOR reports on Case 002 are available at <www.krtmonitor.org>, 
and at the websites of the East-West Center and the War Crimes Studies Center.  
 
1  See Asian International Justice Initiative. Case 001 KRT Trial Monitor. Issue No. 16, Annexure A (4-7 August 
2009). 10. 
2  Chandler (TCE11) graduated from Harvard University with a bachelor’s degree in English literature in 1954.  
He then earned a master’s degree in South East Asian Studies from Yale University, and a PhD from University of 
Michigan.  He taught at Monash University from 1972 until his retirement in 1997, and also taught as a visiting 
professor at various universities in the U.S.A.  He is able to speak and read the Khmer language fluently.   
3  Chandler’s books on the DK regime are: (i) a chapter on DK in History of Cambodia, its fourth edition 
released in 2007; (ii) The Tragedy of Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 1945, published in 
1993; (iii) Pol Pot Plans the Future: Confidential Leadership Documents from Democratic Kampuchea, co-edited 
with Ben Kiernan and Chantou Boua, published in 1988; (iv) Brother Number One: A Political Biography of Pol 
Pot, published in 1992; and (v) Voices from S-21, a book on the Tuol Sleng prison, published in 1999.   
4  This week, Chandler was questioned by President Nil Nonn, Judge Silvia Cartwright, Messgrs. Chan 
Dararasmey and Tarik Abdulhak of the OCP, and Mr. Hong Kimsuon, Ms. Christine Martineau, and Mr. Olivier 
Bahougne for the Civil Parties. 
5  The Witness shared an anecdote on the phrase “democratic centralism” from Czechoslovakia:  

A son asked his father, "What's democratic centralism?" And the father said, "I'll 
tell you. You go down in the courtyard of our apartment, stand there." The boy 
stood there, and the father fell out the window and hit the boy on the head. And 
the boy said, "Now what?" He said, "Now, you spit up." 

6  Chandler recalled events such as the Burmese evacuation in Ayutthaya in 1767, and the Thai evacuation of 
Phnom Penh in 1832. 
7  As cited by Prosecutor Tarik Abdulhak in court on 20 July 2012.  See Chandler, David. Voices from S-21: 
Terror and History in Pol Pot’s Secret Prison. California, U.S.A.: University of California Press (1999). 
8  The July 1976 issue of the Revolutionary Flag read to Chandler states in part: 

The aspect of harassment is routine.  They wreck us by every means, from inside 
and from outside.  But they’re unable to attack us from outside so, they attack 
from within.  To attack us from within, they must attack the line, cause turmoil in 
the line inside the Party, inside the army, inside our people, so they will be easy 
to split. 

9  AIJI KRT Trial Monitor reports on Case 001 are available at http://krtmonitor.org/category/case-001-reports/. 
10  As cited by Prosecutor Tarik Abdulhak in court on 19 July 2012.  See Chandler, David. The Tragedy of 
Cambodian History: Politics, War, and Revolution since 1945. Boston, Massachusetts: Yale University Press 
(1993). 219. 
11  Later, Judge Cartwright read part of the minutes of the 26 March 1976 Standing Committee meeting showing 
Nuon Chea giving instructions and opinions on negotiations with the Vietnamese, including orders on the use of 
mines, and quoted as saying, “with Vietnam our problems are never ending. We must combine the political 
struggle, the diplomatic struggle, and use military force in combination.”  Chandler observed that this somewhat 
contradicts Nuon Chea’s statement. 
12  See Internal Rule 67. 
13  Chandler also indicated that if he had had ample time to prepare for his testimony, perhaps he would have 
been able provide his sources.  In response, Karnavas pointed out that the Defense Teams were not being unfair 
to him.  The Ieng Sary Defense had anticipated the issue and had asked for a document list.  He stated that on 11 
June 2012, they had sent a request to the Chamber requesting that the Witness keep track of all the documents 
he had used to prepare.  He then stated that on 3 June 2012 the Chamber had sent a letter asking the Professor 
to comply with the request.  When asked if Chandler had received the letter, he indicated he had, but had not 
prepared the list. 
14  Nuon Chea Defense. “Rule 87 Request to Use Documents During Cross-Examination of Expert Witness 
Professor David Chandler” (12 July 2012). E172/27/1.  Note that, in the first request, the Nuon Chea Defense 
requested the Chamber to admit 20 documents, 3 that were already in the Case File and 17 that were not.  The 
Nuon Chea Defense argued that three documents in the Case File fell under Rule 87(3) or Rule 87(4). While the 
documents are not subject to the “unavailability requirement” of Rule 87(4), they were unavailable prior to trial. As 
regards the 17 other documents, they attempted to submit the documents under 87(4) as “new evidence” that was 
not available prior to the start of trial.  See also, Nuon Chea Defense. “Second Rule 87 Request to Use 
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Documents During Cross-Examination of Expert Witness Professor David Chandler” (17 July 2012). E172/27/2.  
In its request, the Nuon Chea Team sought to admit 11 more documents as “new evidence” under Rule 87(4). 
15  See Asian International Justice Initiative. Case 002 KRT Trial Monitor [hereinafter, CASE 002 TRIAL MONITOR]. 
Issue No. 24. Hearing on Evidence Week 19 (28-31 May 2012). 14. 
16  See Trial Chamber. “Directions regarding documents sought for impeachment purposes” (24 May 2012). 
E199. and Trial Chamber.  “Decision Concerning New Documents and Other Related Issues” (30 April 2012). 
E190. 
17  See CASE 002 TRIAL MONITOR.  Issue No. 27, Hearing on Evidence Week 22 (19-21 June 2012).14.; CASE 002 
TRIAL MONITOR. Issue No. 24, Hearing on Evidence Week 19 (28-31 May 2012).14. 
18  Trial Chamber. “Response [to] your letter of 21 June 2012 concerning the Trial Chamber’s Decision on Ieng 
Sary’s Rule 87(4) Request (E172/24/4/1)” (16 July 2012). E172/24/4/4. 
19  Ibid. 
20  The Nuon Chea Defense uploaded 150 documents, including translations, with 68 original documents.  
Abdulhak clarified that the OCP uploaded some 200 plus documents, 700 including translations.  He added that 
they uploaded all of the confessions that they have sent to the Witness in order to give the parties notice. 


