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រហើយរសចកតីស្លាប់ រយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានរនាោះរទ រឺថាមិនមានខែជនជាប់រោទរទខែេ
ស្លាប់រនាោះ មានអ្នរផាេងរទៀែខែេស្លាប់ខែ ។ រយើងមិនរួ ខែ មិនរអ្ើរ ើរេើរ ឿងរនោះរ ើយ។ 

 

 - រមធាវអី្នត ជាែនិាមំុខរែើមបណតងឹ ែឋបាបរវណ ី 
រអ្េហីាារបែ សុីម នុណហូវែ  

ផ្នែកទ១ី ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

កនុងសវនាកា រេើកែំបូងនាថ្ងៃទី២៥ ខខមីនា រគ្កាយ ីជនជាប់រោទ រអ្ៀង ស្  ី បានទទួេម ណ
ភា កាេ ីថ្ងៃទ១ី៤ ខខមីនា ឆ្ាំ២០១៣ មក នងិជាេទធផេមានកា បញ្ចប់រេើកចិចែំរណើ កា នីែិវិធីគ្បឆំង
មករេើ ូបគាែ់1 អ្ងគជំនុជំគ្មោះស្ោែំបូង បានរបើកសវនាកា ស្តាប់កា ផតេ់សកខីកមម ួម បស់គ្រូរ ទាយជំនាញ
រវជជស្ស្តសត ី  ូបខែេគ្ែូវបានខែងតាំងរោយែោុកា  សតី ីកា វាយែថ្មៃសុខភា  បស់ជនជាប់រោទ ននួ 
ជា។2  រៅរ េខែេកា ផតេ់សកខីកមមរនោះបានបញ្ចប ់ ភារីទំងអ្ស់បានផតេ់រសចកតសីននិោឋានចុងរគ្កាយរេើ
េទធផេ បស់គ្រូរ ទាយជំនាញ។ អ្ងគជំនុំជគ្មោះ ក៏បានផតេ់ឱកាសជូនរៅែេ់ភារទំីងអ្ស់រែើមាបីរធវើកា កែ់
សមាគាេ់រេើកា បំខបកសំណ ំរ ឿង០០២ រនោះ។ ជំហ  បសភ់ារីរេើបញ្ហារនោះ មានភា ែចូគា្ារៅនឹងកា បង្ហាញ
 បស់ ួករររៅកនុងសបាតាហ៍ថ្នថ្ងៃទី១៨ ខខកុមភៈ ឆ្ា២ំ០១៣។3 អ្ងគជំនុជំគ្មោះ បានបញ្ាឈប់សវនាកា  ហូែែេ់
ថ្ងៃសុគ្ក ទ២ី៩ ខខមីនា ជារ េខែេរោកគ្បធានអ្ងគជំនុំជគ្មោះបានគ្បកាសនូវរសចកតីសរគ្មចរោយផ្ទាេ់
មាែ់ចំនួន ី  រ ឺរសចកតីសរគ្មចរេើសមាបទគ្រប់គ្គាន់ បស់ជនជាប់រោទ ននួ ជា កនុងកា ចូេ ួមជំនុំជគ្មោះ នងិ
មួយរទៀែរ ៀបរាប់ ីែីកាបំខបកសំណ ំរ ឿងងមី។ 

ផ្នែកទ២ី ៖ សកខកីម្មសទខខបរបសគ់្រទូពទយជំនាញ 

 រៅថ្ងៃចនទ អ្ងគជនំុំជគ្មោះ បានរបើកសវនាកា ស្តាប់សកខកីមម ួម បស់រវជជបណឌែិខផនក ាាបាេមនុសាេ
ោស់ ចន ខខំប៊ែេ (Dr. John Campbell)  នងិរវជជបណឌែិខផនកវិកេច ិែ សុណីា ហ្វាខស៊ែេ (Dr. Seena 

Fazel) ។ រវជជបណឌែិទំង  ី គ្ែូវបានខែងតាំងកនុងែីកា បស់អ្ងគជនំុំគ្ជោះស្ោែបំងូរៅថ្ងៃទ១ី៨ ខខធន ូ ឆ្ាំ
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២០១២ រែើមាបីគ្ែួែ និិែាយសុខភា  ូបកាយ និងស្មា ែី បស់ជនជាប់រោទ ននួ ជា។ អ្ងគជំនុំជគ្មោះ បាន
គ្បកាស ីរសចកតីសរគ្មចមយួកាេ ីថ្ងៃសុគ្កថា រោយរោងតាមកា បំភៃឺថ្នេទធផេ បស់គ្រូរ ទាយជំនាញ 
ជនជាប់រោទ ននួ ជា មានសមាបទគ្រប់គ្គាន់កនុងកា ជំនុជំគ្មោះកីត។4

 

ក. សកខកីមម បសគ់្ររូ ទាយជនំាញ ាាបាេជមៃ ឺរោក ចន ខខំប៊ែេ នងិ សុណីា ហ្វាខស៊ែេ 

រវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ ខែេជាគ្រូរ ទាយជំនាញខផនក ាាបាេមនុសាេោស់មក ីគ្បរទសនូខវេរស ង់ 
បាន ិនិែាយសុខភា  បស់ជនជាប់រោទចំនួនបីរេើកមករហើយ     មុននឹងរ ើងរធវើបទបង្ហាញ ីេទធផេថ្នកា 
 ិនិែាយ បស់គាែ់រៅរេើសុខភា ផៃូវកាយ នងិសមាបទ បស់ជនជាប់រោទ ននួ ជា។ រោករវជជបណឌិែ ហ្វាខស៊ែ
េ ខែេជាគ្រូរ ទាយ ាាបាេខផនកវិកេច ិែមក ីចគ្កភ អ្ង់ររៃស បានផតេ់សកខកីមមរៅអ្ងគជំនុជំគ្មោះចនំួន
បួនែង រហើយជា ិរសសរផ្តាែរៅរេើសុខភា ផៃូវចិែត បស់ជនជាប់រោទ។ 5  រ្ៃើយែបរៅនឹងសណំួ  ី
សំណាក់រៅគ្កម និងភារី 6 គ្រូរ ទាយជំនាញបានរធវើកា  នាយេ់ ីេទធផេរផាេងៗខែេបានមក ីកា  និិែាយ
ខែេបានចុោះកនងុ បាយកា ណ៍ បស់ ួកគាែ់។7 មុននឹងកា ផតេ់សកខីកមម បស់ កួគាែ់បានោប់រផតើម ជាែំបងូ 
រោកគ្បធានអ្ងគជំនុជំគ្មោះ បានរេើកជាងមីមតងរទៀែ ីេោំប់េំរោយថ្នកា  ិនិែាយសុខភា  នងិសមាបទ បស់
ជនជាប់រោទ ននួ ជា8 រហើយបាន នាយេ់ថា រមធាវីកា ពា កតីឲាយជនជាប់រោទ ននួ ជា     បានរសនើសំុឲាយមាន
កា  ិនិែាយបខនែម កររារសញ្ញាឲាយបានជាកោ់ក់ ខែេ ួមមាន៖ កា  ិបាកអ្ងគុយ វិេមុខញឹកញាប់ ឧសាាហ៍
បែ់រជើងែចូ/ធំខុសគ្បគ្កែ ីមនិអាចផចង់អា មមណ ៍បញ្ហាចងោំបាន យៈរ េខៃី និងរមើេមិនរ ើញ។ 

ក.១. េក័ខខណ័ឌសខុភា ផៃវូកាយ បសជ់នជាបរ់ោទ ននួ ជា 

រោងតាមរវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ ជនជាប់រោទ ននួ ជា ខែេមានអាយុ៨៦ឆ្ា ំជាបុ សវ័យជរាទន់
រខាាយម្ាាក់ រោយរោងរៅរេើអាយុកាេ និងេកខខណឌសុខភា រា ាំថ្ ៉ៃ បស់គាែ់ ក៏ប ុខនតក៏គាែ់មានកងវោះខែ
សកមមភា ខផនក ូបរាងកាយផងខែ ។ រទោះបីជាជនជាប់រោទរោក ននួ ជា មិនបានឈឺោប់រោយស្ ខែ
ររារសញ្ញាជមៃឺខវោះឈាមរៅចញិ្ចឹមរបោះែូង ឬក៏មានបញ្ហាជមៃឺខវោះឈាមរៅចិញ្ចឹមស្ច់ែុំរបោះែូងក៏រោយ ក៏គាែ់
រៅខែមានបញ្ហាគ្បឈមមខុនឹងស្ថានភា សមាពាធឈាមរ ើងខពស់ នងិ “ជមៃឺស ថ្សឈាមរបោះែងូធៃនធ់ៃ ” ផង
ខែ  រហើយគាែ់ចុោះរខាាយរៅៗរោយបាែ់បង់កមាលាងំស្ច់ែុំ រោយរោងរៅរេើទមាលាប់អ្ងគុយ និងទរគ្មកខៃួន
ជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃ។ ទក់ទងនឹង យៈរ េងមីៗរនោះ រោយស្ ខែជមៃឺ ោកទងសែួគ្សួចគ្ស្េ់ បស់ជនជាប់
រោទ ននួ ជា រវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ បាន នាយេ់ថា គាែ់បានជាសោះរសាបើយរ ើងវិញរហើយ និងមិនមាន
សញ្ញាណថ្នជមៃឺ ោកទងសែួហនឹងរ ើយ។ រទោះបីជាែូរចនោះកត ី  កា ចូេសគ្មាក ាាបាេកនុងមនទី រ ទាយ បាន
សបញ្ជាក់ឲាយរ ើញថា គាែម់ានសុខភា ទន់រខាាយ មិនសូវមានកមាលាំងកាយខលាងំ នងិង្យនឹង ងរគ្គាោះ
រោយស្  “ ហជុមៃងឺមីៗ” ជារគ្ចើនរទៀែ។ រោករវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ បានរធវើកា  នាយេ់ថា ជនជាបរ់ោទ 
ននួ ជា ធាលាប់រកើែមានស្ថានភា  រវី វាយ (អាកា ធៃន់ធៃ ថ្នកា វរងវងស្មា ែី) រៅរ េគាែ់បាន ងកា ឈឺោប ់ី
ជមៃឺ ោកទងសួែ កប៏ ុខនតគាែ់មិនខែេធាលាប់រកើែមានជមៃឺ រវី វាយ ីមុនមករ ើយមុននងឹឈឺជមៃឺរនោះ។ ជនជាប់
រោទ ននួ ជា ធាលាប់រកើែជមៃោឺច់ស ថ្សឈាមកនុងខួ កាាេកនុងឆ្ាំង១៩៩៥ ខែេរធវើឲាយគាែ់មានសុខភា ទន់
រខាាយ ក៏ប ុខនតមនិមានបញ្ហាគ្ប ័នធស ថ្សគ្បស្ទរ ើយ រហើយគាែ់ក៏ ុំមានសញ្ញាណណាមួយថ្នកា ករកើែ
មានជមៃឺោច់ស ថ្សឈាមកនងុខួ កាាេរនោះបខនែមរទៀែរទ។ រវជជបណឌែិ ខំខប៊ែេ បានរធវើកា កែ់សមាគាេ់ ី
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បញ្ហាសុខភា  បស់ជនជាប់រោទ ននួ ជា ខែេរកើែជមៃឺវេិមុខ មិនទុកចែិតខៃួនឯងរៅរ េរងើបឈ  និងជមៃឺ
្អឹងខនងខែេរចោះខែែុនោបរៅៗ ថាមក ី “កា សឹករ ច ឹេថ្នគ្ប ័នធ្អឹងខនង”។ ជនជាប់រោទ ននួ ជា ក៏មាន
ជមៃឺខភនករ ើងបាយរេើខភនកទំងសងខង បស់គាែផ់ងខែ  ក៏ប ុខនត រវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ បាន នាយេ់ថា 
រោយស្ ខែស្ថានភា សុខភា ផៃូវកាយ បស់គាែ ់  បានរារាំងរៅែេ់កា វោះកាែ់យកបាយរចញ ីខភនក បស់
គាែ់រនាោះ។ 

រោករវជជបណឌែិ ខខំប៊ែេ បានផតេអ់្នសុ្សន៍ចមាបងៗថា អ្ងគជំនុជំគ្មោះ រួ ខែមានអ្នកជំនាញ
ចេនារែើមាបីផតេ់កា ហវឹកហ្ែ់គ្បាណែេ់កា បរញ្ចញសកមមភា ស្ច់ែុំ បសជ់នជាបរ់ោទ ននួ ជា រែើមាបី
 កាា ឬជួយឲាយគាែ់មានកមាលាងំ រហើយកាែ់បនែយកា ខគ្បគ្បួេថ្នកា ចងោំ។ រោករវជជបណឌែិ ក៏បាន នាយេ់
ថា ជនជាប់រោទ គ្ែូវ ាាបាេកា ទេោ់មក បស់គាែ់រោយរគ្បើគ្បាស់ថ្ាាំបញ្ចុោះ  ាាបាេកា ឈឺ្អងឹខនង
រោយរគ្បើគ្បាស់ថ្ាាំបំបាែ់កា ឈឺោប់កគ្មែិទប និង ាាបាេគ្រុនផ្តាស្យធំរោយកា ោក់ថា្ាំកា ពា ។ ជន
ជាប់រោទ ននួ ជា ក៏ែគ្មូវឲាយអានឯកស្ នានារោយមានរ ៀបចំអ្កាេ ធំៗ ឬជាកណំែ់រហែុខខាេអាែ់សំរ ង
ឲាយគាែ់ស្តាប់ខែមតង រហើយគ្ែូវខែរៅកនុងបនទប់ ុឃំំងរគ្កាមស្េសវនាកា រោយមានឧបក ណ៍រស្ែទសាេ
ន៍ជាជាងរៅកនុងបនទប់សវនាកា រោយផ្ទាេ់។ រវជជបណឌែិ ខខំប៊ែេ បាន នាយេ់ថា ជនជាប់រោទរោក ននួ 
ជា “អាចរៅតាមោនគ្រប់វរគ ិភាកាាខែេរយើងបាន ភិាកាាជាមួយគាែ”់ រហើយគាែ់ហ្កែ់ូចជាមនិោំបាច់
គ្ែូវឲាយមានកា បំខបកសវនាកា ខៃីៗ រោយស្ ខែស្ថានភា រនឿយហែ់ ឬកា ផចងស់្មា ែីរនាោះរ ើយ។ ក៏ប ុខនត 
គ្រូរ ទាយជំនាញ ូបរនោះ បានបកគ្ស្យថា កា ផ្លាស់បត ូគាែ់ ីមនទី  ំុឃងំរៅកានប់នទប់ ុឃំំងរៅរគ្កាម
ស្េសវនាកា  អាចរធវើឲាយជនជាប់រោទមានកា រនឿយហែ់ ែូរចនោះរហើយរទើបបានជារោករវជជបណឌិែ  បាន
ផតេ់អ្នសុ្សន៍ថា គាែរ់ួ ខែទទួេបានរ េរវោបខនែមរៅរគ្កាយរ េគាែ់មកែេ់រែើមាបីសគ្មាកមុន
រ េកិចចែំរណើ សវនាកា ោប់រផតើជារ ៀងរាេ់គ្ ឹក។ រៅរ េរោកគ្សីរៅគ្កម ខែរា ាយង ៍ (Judge 

Cartwright) បានរគ្កើន មៃឹកែេ់រវជជបណឌិែ ូបរនោះ      ឲាយផតេ់កា រ ៀបរាប់ ីររារវិនិចឆយ ីសុខភា ផៃូវ ូបកាយ
 បស់ជនជាប់រោទ ននួ ជា រវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ បានរ្ៃើយែបថា កា  ស់រៅ បស់រយើងរឺ ិបាកកនុងកា បា ាន់
ស្មាន ជា ិរសសរនាោះ រៅកនុងវ័យចំណាស់ បស់ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា   រហើយគាែ់អាចនឹងគ្បឈមមុខ
នឹងបញ្ហាសុខភា មួយចំននួផងខែ ។ រទោះងវីរបើរោករវជជបណឌិែបានទទួេស្គាេ ់ីសមាបទ បស់ជនជាប់
រោទ អាចបនតចូេ ួមជនំុំជគ្មោះកតីក៏រោយ រវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ បានកែ់សមាគាេ់ថា “រយើងខែងខែសួ  ថារែើ
រយើងរិែថាគាែ់មនិអាច ស់រៅបាន ហូែែេ៦់ខខខែ ឬរទ?ែូរចនោះកនុងស្ថានភា រោក ននួ ជា រយើងមនិមាន
កា ភាញាក់រផអើេរទ គ្បសិនរបើមានអ្វីរកើែរ ើងរនាោះ។” 

រៅរគ្កាយមក សហគ្ ោះរាជអាជាញាអ្នត ជាែ ិ ខែេ េសី្ក ់ ( Mr. Dale Lysak) បានង្កមកនោិយ
 ីកា កែ់សមាគាេ់រនោះជារគ្ចើនរេើករគ្ចើនស្រោយបាន នាយេ់ថា កា កែ់សមាគាេ់រនោះ “អាចនឹងគ្ែូវែកគ្សង់
យក” រោយគ្ប ័នធផាេ វផាាយជាក់ចាាស់ជាមនិខនរ ើយ។ កា រោទសួ  បស់គាែ់ែូចរនោះ បានរធវើឲាយរវជជ
បណឌិែ ខខំប៊ែេ បំភៃឺ មីែិរោបេ់ខងរេើ បស់គាែ់រនោះ រោយបកគ្ស្យថា៖ “ខ្ុមំិននោិយ ីបញ្ហាបុរ 
វិនិចឆយែេ់៦ខខហនងឹរទ កប៏ ុខនតគាែ់មានអាយុ៨៦ឆ្ារំហើយ រោយរៅរគ្កាមស្ថានភា ជមៃោឺយីជារគ្ចើន។ 
កា  ស់រៅមិនរទៀងរនាោះរទ” រហើយរៅខណៈរ េរ្ៃើយែបចុងរគ្កាយ គាែ់បានបរញ្ចញ ីភា ខឹងសមាា
រោយែបថា៖ “រែើខ្ុំភា្ាក់រផអើេអ្ែ់ ថាគាែ់ ស់បានមិនែេ់៦ខខ? រឺថាអ្ែ់រទ។ គ្បសិនរបើសួ ថា៖ ខ្ុំភាញាក់
រផអើេរទ ស់រេើស៦ខខ? កថ៏ាអ្ែ់ខែ ។ 
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ក.២. សខុភា ផៃវូចែិត នងិស្ថានភា សែបិញ្ញា បសជ់នជាបរ់ោទរោក ននួ ជា 

ជាកា រ្ៃើយែបរៅនឹងកា រោទសួ  សំីណាករ់ោកគ្សីរៅគ្កម សុេីរវៀ ខែរា ាយង ៍ (Judge Silvia 

Cartwright) រោករវជជបណឌែិ ហ្វាខស៊ែេ បានរធវើកា  នាយេ់ថា គាែប់ានរគ្បើគ្បាស់គ្បភ រផាេងៗរែើមាបីរធវើកា 
វាយែថ្មៃសមែែភា ផៃូវចិែត បស់ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា។ គាែ់បានរធវើរែសតសមាភាសន៍ែ៏យូ ជាមួយជន
ជាប់រោទ កនុងរគាេបណំងវាស់សទង់ ីកា ចងោំ យៈរ េខៃី និង យៈរ េខវង បសគ់ាែ់ រោយបានខសវង ក
រ ើញថា ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា មានេទធភា ចងោំ និងផចងស់្មា ែីបានេអរៅគ្រប់វរគថ្នកា រធវើរែសត
សមាភាសន៍ចំនួនបីរេើក។ 

គាែ់ក៏បានរធវើកា សមាភាសនជ៍ាមួយរាេ់បុរគេកិរ ទាយ នងិបុរគេិកមនទី  ំុឃងំ ខែេបានស្គាេ់ជន
ជាប់រោទរោក ននួ ជា អ្ស់ យៈរ េរគ្ចើនជា ី ឆ្ាំមករហើយ។ គាមានចណំ ចណាមយួខែេរវជជបណឌិែ ហ្វា
ខស៊ែេ បាន ករ ើញថា ជនជាបរ់ោទ បានបង្ហាញ ីររារសញ្ញាណណាមួយថ្នកា រកើែមានជមៃឺធាលាក់ទឹកចិែត 
កា ធុញងប់អា មមណ ៍ឬជមៃឺផៃវូចិែតអ្ីរ ើយ។   គ្រូរ ទាយជនំាញ ូបរនោះ   បាននិោយថា  គាែ់បានបខនែមកា រធវើ
រែសតស្កេាបងែចូមួយទកទ់ងនឹងស្ថានភា ផៃូវចិែត រៅរេើជនជាប់រោទរោក ននួ ជា ទទួេបាន ិនទ២ុ៨
រេើ៣០ ខែេជា ិនទុេអសគ្មាប់មនុសាេោស់ខែេមានអាយុ៨៦ឆ្ាំ រហើយបានបញ្ជាក់ថា គាមានបញ្ហាអ្ីរកើែ
មានទក់ទងនឹងកា ចងោំ យៈរ េខៃី ឬកា ផចង់ស្មា ែអី្ីរ ើយ។ រោករវជជបណឌែិ ហ្វាខស៊ែេ បានបក
គ្ស្យថា បាន ិនទ២ុ៣ ឬរៅរគ្កាមរនោះ បានបញ្ជាក់ បីញ្ហារកើែមានជមៃឺគ្ប ័នធស ថ្សគ្បស្ទ ក៏ប ុខនតគាែ់
បានធាលាក់ ិនទែុិចែចួោប់តំាង ី ី ឆ្ាំមុន រៅរ េរនាោះរោក ននួ ជា បានទទួេ និទ៣ុ០រេើ៣០។ រោករវជជ
បណឌិែ បានរធវើរែសតស្កេាបងមួយរផាេងរទៀែ រែើមាបីរធវើកា វាយែថ្មៃរេើកា យកចែិតទុកោក ់ រហើយរោក 
ននួ ជា បានទទួេ និទុោ ាងេអ ៥រេើ៦។ កនងុរែសតរេើកទីបី “កា រធវើរែសតពាក ់័នធរៅនឹងកា ចងោំា” ជនជាប់
រោទ បានទទួេ ិនទុបានែេ៏អ រោយ ុំមានបង្ហាញ ីររារសញ្ញាថ្នជមៃឺវរងវងវង្វាន់ស្មា ែីខែេប ោះពាេ់ែេក់ា 
ចងោំ បស់គាែ់រ ើយ។ 

កនុងអ្ំ ុងរ េខែេគ្រូរ ទាយជំនាញមានបណំងចង់រធវើកា វិភាររេើែំរណើ កា ថ្នកា ចងោំ បស់ជន
ជាប់រោទ  ួកគាែ់បាន ិភាកាាសួ នំា ីកុមា ភា  នងិកា សិកាា បស់ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា  មីុខ ប  
 ី យៈរ េកនុងអ្ំ ុងរ េ និងរគ្កាយរ េ បបកមពុជាគ្បជាធិបរែយាយ  រហើយជនជាប់រោទ  ជាទូរៅ   បាន
ផតេ់នូវ “ ័ែ៌មានេមអិែោ ាងរគ្ចើនសនធឹកសនាធាប”់។ ែូរចនោះរហើយ គ្រូរ ទាយជំនាញ បានរគ្បើគ្បាស់យកក ណី 
ស្តសទហូ្កា (Strugar case)9 មករធវើកា  ិោ ណារេើេកខណៈវិនិចឆយថ្នសមាបទ បសជ់នជាប់រោទរោក ននួ 
ជា កនងុកា ចូេ ួមកា ជំនុំជគ្មោះ កែ៏ូចជាកា រគ្បើគ្បាស់ឧបក ណ៍មួយខែេរៅថា “សមែែភា កនងុកា ចូេ ួម
កនុងសវនាកា ” រែើមាបីរ ៀបចំនូវសំណួ  ឬគ្បធានបទរផាេងៗ។ រោកគ្សីរៅគ្កម ខែរា ាយង ៍ បានរោទសួ 
រែញរោេរវជជបណឌិែ ហ្វាខស៊ែេ ឲាយរធវើកា វាយែថ្មៃ ីជនជាប់រោទរេើេកខណៈវិនចិឆយនីមួយៗ បស់ក ណី 
ស្តសទូហ្កា រោយគ្រូរ ទាយជំនាញ ូបរនោះបានអ្ោះអាង ែីំរណើ កា សែិបញ្ញា នងិកា យេ់ែឹង បស់ជនជាប់រោទ
រោក ននួ ជា អាចរធវើកា ែតំាងកតី បស់គាែ់បាន។ រវជជបណឌិែ ហ្វាខស ៊ែេ បាន នាយេ់ថា ជនជាប់រោទ បាន
យេ់ែឹងអ្ំ ីភា ខុសគ្ាា វាង “កា មាន ិ ុទធភា ” និង “កា មិនមាន ិ ុទធភា ” រហើយគាែ់បានបែិរសធមតង
រហើយមតងរទៀែ ីបទរោទគ្បកាន់មករេើ ូបគាែ។់ គាែក់៏បានយេ់ែឹងថា គាែ់គ្ែូវបានរោទគ្បកាន់ ីអ្ំរ ើ
គ្បេ័យ ូជស្សន៍ ឧគ្កែិឋកមមសស្តង្គាម នងិឧគ្កិែឋកមមគ្បឆំងមនុសាេជាែិ។ រៅរ េខែេមានសំណួ សួ  ី
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អ្ំរ ើគ្បេ័យ ូជស្សន ៍គាែ់បានឲាយនិយមន័យវាថា ជា “កា សមាលាប់ជនជាែឯិង ជាែិស្សនឯ៍ង”  រហើយ
គាែ់បានយេ់ែឹង ីកា រធវើទ ុណកមម រោយរ្ៃើយថា វាជា “កា រធវើបាបអ្នករទស កា រធវើទុកខបុករមនញ” ។ 
ទក់ទងនងឹកា យេ់ែឹង បស់ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា អ្ំ ីកចិចែំរណើ កា សវនាកា  រវជជបណឌិែ ហ្វាខស៊ែេ 
បានបកគ្ស្យថា គាែ់បានបញ្ជាក ់ីចំរណោះែឹងថ្នវិធានចាាប់ ក៏ែូចជាសមែែភា តាមោនកិចចែំរណើ កា នីែិ
វិធី ខណនាំរមធាវីកា ពា កតីឲាយគាែ់ និងរធវើកា បង្ហាញ ទីសាេនៈផ្ទាេ់ បស់គាែ់ បីទរោទមករេើ ូបគាែ់។ 
គាែ់ក៏បានយេ់ែងឹ ី ែ័៌មានេមអិែថ្នភសតុតាង រហើយបានផតេ់ជាឧទហ ណ៍ថ្នវិធីស្ស្តសតកា ពា កតីជាក់
ោក់ខែេគាែ់មានររគ្មាងនឹងរេើករ ើងផងខែ ។ រៅរ េខែេមានសំណួ សួ  សីមែែភា រ ើងរធវើសកខី
កមម បស់ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា រោករវជជបណឌែិ ហ្វាខស៊ែេ បានបញ្ជាក់ថា គាែ់បានយេ់ែឹងថាគាែ់
នឹងគ្ែូវបានរោទសួ សំណួ ជារគ្ចើន ីភារីកតីទំងអ្ស់ រហើយថាគាែ់មាន្នទៈកនុងកា គ្ស្យបំភៃឺកនងុែោុកា  
 ីរគ្ពាោះគាែ់បានយេ់ថា វាជារបសកកមម “រែើមាបីខសវង កកា  ិែ”។ រោយ្ៃងកាែ់រ ញមួយកា សមាភាសន៍ែ៏
យូ រនោះ រគ្បើអ្ស់រ េ២រមា ាង២០នាទីមក ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា អាចផចងស់្មា ែី និងអាច កាាកា ចូេ
 ួមបានោ ាងសកមមកនងុកា សនទនារនោះ។ និោយស ុបមក គ្រូរ ទាយជំនាញខផនករវជជស្ស្តសត ាាបាេ ូបរនោះ 
បានបញ្ជាក់ថា គាែ់ ករ ើញថាមិនមានផ្លាស់បតូ អ្វកីនុងសមែែភា ផៃូវចិែត បសជ់នជាប់រោទរោក ននួ ជា រទ 
រហើយបានសននិោឋានបញ្ចប់ថា រោក ននួ ជា មានសមាបទគ្រប់គ្គាន់កនុងកា ជំនុជំគ្មោះកតី រហើយគាែ់មានសែិ
បញ្ញាគ្រប់គ្គាន់រែើមាបីរធវើកា តាមោន និងចូេ ួមកនុងកចិចែំរណើ កា សវនាកា រនោះបាន។ 

ក.៣. កា តាងំសណំ ួស្កាេរីោយគ្កមុកា ពា កតឲីាយជនជាបរ់ោទ ននួ ជា នងិមែរិោបេ់
រ្ៃើយែប បសភ់ារកីតរីៅរេើសកខកីមម បសគ់្ររូ ទាយជនំាញ ាាបាេ 

រមធាវីកា ពា កតីឲាយជនជាប់រោទ ននួ ជា បានរោទសួ សំណួ ជារគ្ចើនទក់ទងនឹងកាេៈរទសៈថ្នកា 
 ិនិែាយសុខភា  បស់គាែ់។ រោករមធាវិ វុចិទ ័ ករូប  (Mr. Victor Koppe)  សំណូម  ឲាយរោករវជជ
បណឌិែ ខំខប៊ែេ រួ ខែ ិនែិាយសុខភា កូនកតី បស់គាែ ់ រៅរគ្កាយរ េផ្លាស់ ីមនទី ុំឃំង រោយស្ រហែុ
ផេជា ិរសសថា គ្បកា រនោះអាចរធវើឲាយជនជាប់រោទរោក ននួ ជា អ្ស់កមាលាងំកំខហង។ គាែ ់ក៏បានសួ ថារែើ
កា ចូេ ួមែ៏សកមមកនងុកា រធវើរែសតសមាភាសន៍សុខភា រនោះ បានរធវើឲាយមានភា ង្យគ្សួេកនុងកា ផចងស់្មា ែ ី
ជាជាងបទ ិរស្ធនម៍ិនសកមមថ្នកា ស្តាប់សកខកីមមរៅកនុងបនទប់សវនាកា រនោះខែ ឬរទ? គ្រូរ ទាយជំនាញ បាន
រ្ៃើយែបវិញថា ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា បានបង្ហាញថា  ុំមានររារសញ្ញាថ្នកា  បិាកផចងស់្មា ែីរកើែមាន
រ ើងកនុងកា រធវើសមាភាសន៍រ ញមួយថ្ងៃជាមួយគាែ។់ បនាទាប់មក រមធាវី ករូប  បាននោិយសំរៅ ីកា ឈឺោប់
ជមៃឺ ោកទងសួែោ ាងធៃន់ធៃ រាប់ខខ បស់ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា រោយបានបរងហើបឲាយែឹងថា កនូកតី បស់
គាែ់បានរិែរូ ោ ាងម ែ់ចែថ់ា គាែ់ក ំុងគ្បឈមមខុនងឹរសចកតីស្លាប់ រហើយបានរសនើសំុឲាយសមាជិកគ្រួស្ 
មករមើេគាែ់ជារេើកចងុរគ្កាយ។ រមធាវី សនុ អ្ ណុ បានរេើកមែិរោបេ់ថា កា ែួេងមីៗបានរធវើរោក 
ននួ ជា  ងកា  បួសយូ  កប៏ ុខនតរវជជបណឌិែ ខខំប៊ែេ បានបកគ្ស្យថា  ុំមានររារសញ្ញាថ្នកា ខូចខែអ្វី
រ ើយ គ្គាន់ខែគាែ់បានបាែប់ង់ទំនកុចិែតកនុងកា រងើបរ ើងរែើ ។ រៅខណៈខែេរមធាវី សនុ អ្ ណុ បានបនត
រ ៀបរាប់ ីកា សរងេែផ្ទាេ់ បស់គាែ់ជ ំុ ំវិញេកខខណឌសុខភា  បស់រោក ននួ ជា សហគ្ ោះរាជអាជាញាអ្នត ជាែ ិ
រែេ េសី្ក ់បានជំទស់នងឹរគាេបំណង បស់រមធាវីកា ពា កតី ូបរនោះកនុងកា ផតេស់កខីកមមផ្ទាេ់ បស់គាែ។់ 
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រមធាវី សនុ អ្ ណុ បានរ្ៃើយែបរោយមានសំណមូ  មួយផងខែ ថា គ្រូរ ទាយខែេបាន ាាបាេកនូកតីគាែ ់
គ្ែូវខែរកាោះរៅមករ ើងផតេស់កខីកមម ីសមាបទ បស់កូនកតគីាែ់។ 

រៅរ េខែេគ្ែូវបានផតេ់ឱកាសចុងរគ្កាយរែើមាបីរធវើកា កែ់សមាគាេ់ រមធាវី សនុ អ្ ណុ បានរធវើកា 
បែិរសធន៍នូវ បាយកា ណ៍ បស់គ្រូរ ទាយជំនាញ រហើយបានរសនើសំុថា អ្ងគជំនុំជគ្មោះរួ ខែបញ្ជូនកូនកតី បស់
គាែ់រៅមនទី រ ទាយ “រែើមាបី ាាបាេររារទំងអ្ស់ខែេគាែម់ានឲាយបានជាសោះរសាបើយគ្ែឹមគ្ែូវសិន មុននឹងយក
គាែ់មកចូេ ួមសវនាកា ”។ រៅគ្ែង់ចំណ ច សហគ្ ោះរាជអាជាញា និងរមធាវីនំាមុខរែើមបណតឹង ែឋបាបរវណី បាន
រៅកា បែិរសធន៍ បាយកា ណ៍ខងរេើរនោះថា គាមានមូេោឋានគ្ែឹមគ្ែូវ រហើយ ួកររបានរេើករ ើងថា “មិន
មានអ្វី ករ ើញថា គាែ់ (ននួ ជា) មិនមានសមាបទមិនអាចចូេ ួមកនុងសវនាកា រនាោះរទ ែូចខែេមានរៅ
កនុងរសចកតីសរគ្មច មីុន បស់អ្ងគជំនុជំគ្មោះ”។ បខនែម ីរនោះរៅរទៀែ រមធាវីជាែិនាំមខុរែើមបណតឹង ែឋបាបរវណ ី
ហងុ រមឹសនួ និងរមធាវីអ្នត ជាែិនាំមុខរែើមបណតងឹ ែឋបាបរវណី រអ្េហីាារបែ សុមី នុណហូវែ បានសងេែធ់ៃន់
រៅរេើភា ោំបាច់រែើមាបីធានាថា ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា អាចចូេ ួមោ ាងសកមមខងមរទៀែកនុងកចិច
ែំរណើ កា សវនាកា រនោះ។  អ្នកទំង ី  បាន មៃឹក ីរសចកតីខងៃងកា ណ៍ បស់ជនជាបរ់ោទកនុង បាយកា ណ៍
 ិនិែាយសុខភា ខែេថា គាែម់ានបំណងនឹងចូេ ួមកនុងសវនាកា រនោះ។ រមធាវី សុមី នុណហូវែ បានសងេែ់ធៃន់
បខនែម ីភា ោំបាច់ បស់ស្ធា ណជន និងរែើមបណតងឹ ែឋបាបរវណីកនុងកា តាមោនវែតមានចូេ ួម បស់ជន
ជាប់រោទកនុងអ្ងគជំនុជំគ្មោះស្ោែំបូងរនោះ។ 

ក.៤. ឥ ោិបង នងិភា រ ួឲាយរជឿជាក ់បសស់្កាេ ី

ស្កាេីជំនាញទំង ី  ូបរនោះ បានរធវើកា បង្ហាញ ីចំរណោះែងឹោ ាងទូេំទោូយទក់ទងនឹងបញ្ហាសុខ
ភា  បស់ជនជាប់រោទខែេជាមនុសាេោស់ រហើយ ួកគាែ់បានរធវើកា អ្ោះអាងថា  ួកគាែ់បានឯកភា គ្ាា
ទំងគ្សុងរេើអ្វីៗខែេបាន ភិាកាាកនុង បាយកា ណ៍ បស់ ួកគាែ។់ ជារគ្ចើនរេើករគ្ចើនស្ស្កាេីម្ាាក់បាន
បខនែម ័ែ៌មានេមអិែមួយចំននួរៅរេើសកខីកមម បស់ស្កាេម្ីាាក់រទៀែ រោយបានជួយបញ្ជាក់ឲាយកាន់ខែចាាស់
រ ញរេញ ីបញ្ហារផាេងៗឲាយភារីទំងអ្ស់បានគ្ជាប។ គាមានចំណ ចណាមួយកនុងសកខកីមម បស់ស្កាេី បាន
បង្ហាញ ីរហែុរធវើឲាយមានកា រងឿង្ៃេ់ែេ់ភា រួ ឲាយរជឿជាក់រេើសកខីកមម បស់ កួគាែ់រ ើយ។ 

ផ្នែកទ៣ី ៖ បញ្ហា នលវូច្បាប់ និខនីតវិិធ ី

រៅកនុងសវនាកា វរគ ិភាកាាចុងរគ្កាយថ្នថ្ងៃទី២៥ ខខមនីា ឆ្ា២ំ០១៣ អ្ងគជំនុំជគ្មោះបានអ្នញុ្ញាែឲាយ
ភារីរធវើកា កែ់សមាគាេ់ចុងរគ្កាយ បស់ខៃួន ីភា ខែេអាចរធវើរៅ ួចថ្នែីកាបំខបកសណំ ំរ ឿងងមីសគ្មាប់ក ណី
០០២ ជា ិរសសកនុងកា បំភៃថឺ្នសកខីកមមមនុៗ បសគ់្រូរ ទាយជំនាញ ាាបាេ។ អ្ងគជំនុជំគ្មោះ បានរចញរសចកតី
សរគ្មចផ្ទាេ់មាែ់រេើកា បំខបកសំណ ំរ ឿង០០២ រៅថ្ងៃសុគ្ក ទី២៩ ខខមីនា ឆ្ា២ំ០១៣។ 

ក. ស្ ណាសននោិឋានទកទ់ងនងឹកា រចញរសចកតសីរគ្មចថ្នែកីាបខំបកសណំ រំ ឿងងម ី

រោករមធាវីកា ពា កត ី ករូប  បានបង្ហាញឲាយអ្ងគជនំុំជគ្មោះរ ើញថា េកខខណឌសុខភា  បស់ជនជាប់
រោទរោក ននួ ជា មិនមានភា រទៀងទែ់រនាោះរទ។ រោយមិនមានស្ ណាអ្វីរេើករ ើងរៅរ េរនាោះ ក៏
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ប ុខនត រមធាវី ករូប  បានរេើករ ើង ីមែិរោបេ់ថា “រយើង ង់ោំនូវរ េរវោបនតិចសិន”។ រោយស្ ខែកា 
ខងៃងរនោះមានភា ផទុយគ្ាា ីសហសភាវតា  បស់រមធាវី ករូប  (សូម ករមើេរៅ ខផនកទ២ី ក.៣) រោករៅគ្កម 
ហាេងម់ា ាក ឡាខវន ៍ (Jean-Marc Lavergne) រសនើសំុឲាយមានកា បញ្ជាក ់ភីា គ្ែវូ ូវគ្ាា គី្កមុកា ពា កតរីេើបញ្ហា
រនោះ។ រមធាវី ករូប  បានអ្ោះអាងចំរពាោះមុខរៅគ្កមថា ខៃួនគាែ់ នងិរមធាវី សនុ អ្ ណុ “មិនខែេខខវងរោបេ់
គ្ាា” រ ើយ។ 

គ្កុមកា ពា កតីឲាយជនជាប់រោទរោក រខៀវ សផំន រោករមធាវីជាែិ រង ់សអំ្នុ បានរ ៀបរាប់រ ើងវិញ
 ីកា ខងៃងមុនៗ បស់សហសភាវតាអ្នត ជាែិ បស់គាែ់10 រោយបានរធវើកា  នាយេ់ថា គ្កុម បស់គាែ់មិនចង់
ឲាយមានកា បំខបករេើសំណ ំរ ឿងរនោះរ ើយ រោយរោងរៅរេើកា បា មភថា ែីកាសរគ្មចរនោះអាចនឹងបនាលាយ
រ េយូ ខុសគ្បគ្កែីថ្នកិចចែរំណើ កា នីែិវិធី។ គាែ់បានសងេែ់ធៃនប់ខនែមថា កា បំខបក រឺគ្គាន់ខែអាចរធវើកា 
រោោះគ្ស្យទំនាស់ណាមួយកនុងសំណ ំរ ឿងរនោះ ឬក៏អាចជាកា ទមទ ផេគ្បរោជន៍យុែតិធមណ៌ាមួយបខនែម
ប ុរណា្ាោះ។ គាែ់បានបរញ្ចញមែិរោបេ់ថា រោយស្ ខែ ុំមានទំនាស់ណាមយួរកើែមានកនុងសណំ ំរ ឿង
០០២រនោះ ែូរចនោះ អ្ងគជំនុជំគ្មោះរួ ខែ ិោ ណាកា បំខបកសំណ ំរ ឿងរោយរោងរៅរេើកា ខសវង កយុែតិធម៌
ខែមួយមុខប ុរណា្ាោះ។ ក៏ប ុខនត គាែ់បានរគ្កើន មៃកឹែេ់អ្ងគជំនុំជគ្មោះថា កា បំខបកសណំ ំរ ឿង អាច ងនូវកា 
បនាលាយរ េែ៏យូ រេើសំណ ំរ ឿងរនោះ  រហើយគាែ់បានរសូបញ្ជាក ់ីភា ោំបាចក់នុងកា ធានាបាននូវសិទធិកូន
កតី បស់គាែ់កនុងកា  រនៃឿនថ្នកា ជំនុំជគ្មោះ។ រមធាវី រង ់សអំ្នុ ក៏បាន មៃកឹែេ់អ្ងគជនំុំជគ្មោះថា គ្កុមកា ពា កត ី
បានោក់ពាកាយបណតឹងរសនើសំុជាផៃូវកា  ួចរាេ់ជារគ្សច រែើមាបីឲាយរោោះខេងកូនកតី បសគ់ាែ់ជាបរណា្ាោះអាសនន 
រហើយគាែ់បានបញ្ជាក់ថា កា រសនើសំុជាផៃូវកា  រឺអាគ្ស័យរេើកា សរគ្មច បស់អ្ងគជំនុំជគ្មោះទកទ់ងនងឹកា 
បំខបកសំណ ំរ ឿងរនោះផងខែ ។ 

ជាកា រកើែមានែ៏កគ្មមួយរៅចំរពាោះមុខអ្ងគជំនុជំគ្មោះស្ោែំបូង សហគ្ ោះរាជអាជាញា រអ្នគ្ែ ូ រខេ ី
(Mr. Andrew Cayley) បានកែ់សមាគាេ់ថា រៅខណៈរ េខែេសកខីកមម បស់គ្ររូ ទាយជនំាញ ាាបាេបាន
បង្ហាញថា ននួ ជា ខែេមានវ័យ៨៦ឆ្ា ំ មានសមាបទខផនកកមាលាំងកាយ និងខផនកផៃូវចិែតកនុងកា រ ើងសវនាកា 
បាន រទោះបីជាជនជាប់រោទមានសុខភា ទន់រខាាយក៏រោយ។ ចំរពាោះេទធផេរនោះ តាមទសាេនៈ បស់សហ
គ្ ោះរាជអាជាញា រខេ ីបានគាំគ្ទបខនែមរេើអ្នសុ្សន៍ បសអ់្ងគជំនុជំគ្មោះស្ោកំ ូេកនងុរសចកតីសរគ្មចកាេ
 ីថ្ងៃទី៨ ខខកុមភៈ ឆ្ាំ២០១៣ ខែេថា អ្ងគជំនុជំគ្មោះស្ោែំបងូ រួ ខែបរងេើែជាសវនាកា ែូចៗ រែើមាបីឲាយមាន
េទធភា ែំណាងឲាយបានគ្របគ់្គាន់រោយរោងរៅរេើវិស្េភា ថ្នបទរោទនីមួយៗ។ 11  រោកគ្សីរៅគ្កម 
ខែរា ាយង ៍ បាន មៃឹកថា កា ោក់បញ្ចូេមនទី  ស-២១ កនងុសំណ ំរ ឿងបំខបក ក៏អាចនងឹផតេ់ស្ ៈសំខន់រេើ
កា រោទគ្បកាន់ថ្នឧគ្កិែឋកមមសស្តង្គាម និងកា  ិភាកាារែញរោេទក់ទងនឹងជរមាលាោះគ្បោប់អាវុធផងខែ ។ ជា
កា រ្ៃើយែបរៅនឹងទមទ បា ាន់ស្មានរ េរវោរធវើរ ើងរោយខងកា ិោេ័យសហគ្ ោះរាជអាជាញា សតី ីកា 
បខនែមរ េរវោ និងភសតុតាង រោកគ្សីរៅគ្កម ខែរា ាយង ៍បានបង្ហាញ ីកា រងឿង្ៃេ់ថា កា បខនែមស្កាេី
បីនាក់ និងឯកស្ ចនំួន២០០ អាចរធវើកា បង្ហាញជាគ្បគ្កែី ីជរមាលាោះគ្បោប់អាវុធអ្នត ជាែិ រហើយខសតងរ ើង
ឲាយរ ើញ ីកា រោទគ្បកាន់ថ្នឧគ្កិែឋកមមសស្តង្គាមបានខែ ឬរទ? សហគ្ ោះរាជអាជាញា េសី្ក ់បានបញ្ជាក់ ីកា 
 នាយេ់ ីមុន បស់គាែ់ថា ឯកស្ ខែេបានោក់បញ្ចេូ ួចរាេ់ និងស្កាេីខែេបានរោទសួ រែញរោេ
រហើយកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ ែំណាក់កាេទ១ី បានខសតងរ ើង ីអ្ែែិភា ថ្នជរមាលាោះគ្បោប់អាវុធអ្នត ជាែិ និង
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កា  ំរោភបំពានោ ាងធៃនធ់ៃ ចំរពាោះអ្នុសញ្ញាទីគ្កុងហាេឺខណវ។ សហគ្ ោះរាជអាជាញា េសី្ក ់ក៏បាននិោយថា 
 ុំមានភា ោំាបាច់គ្ែូវកា រកាោះរៅស្កាេីជំនាញបខនែម ែចូជា ណាោ ាន ់ោនោ់ ជារែើម រែើមាបីបញ្ជាក ់ីបញ្ហា
ទំងរនោះែូចជាកនុងសម័យជរមាលាោះគ្បោប់អាវុធកនុង បបកមពជុាគ្បជាធិបរែយាយរនាោះរ ើយ។ 

ែំណាងឲាយរែើមបណតឹង ែឋបាបរវណី រោករមធាវីជាែ ិ រ ជ អ្ងគ ជាែំបូងបាននោិយសំរៅរេើសកខី
កមម បស់គ្រូរ ទាយជំនាញ ខែេបានបង្ហាញថា ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា មានសមាបទកនុងចូេ ួមជនំុំជគ្មោះ
កតី។ រមធាវីបានែវា ាថា រនោះមនិខមនជាកា ោំបាច់រែើមាបីបំខបកជនជាប់រោទរោក ននួ ជា និងរោក រខៀវ សំ
ផន ជាសំណ ំរ ឿង ី ោច់រោយខ ក ីគា្ារ ើយ។ គាែ់ ក៏បានរសនើសំុឲាយអ្ងគជំនុំជគ្មោះបនតកចិចកា ឲាយបាន
 ួសរាន់ផងខែ  ក៏ប ុខនតសុឲំាយរចៀសវាងនូវកា រេើកយកខែខផនកែូចៗថ្នអ្ងគរហែុមករធវើកា ជំនុំជគ្មោះ។ សហ
សភាវតាអ្នត ជាែិ បស់គាែ ់ រឺរោកគ្សីរមធាវី សុមី នុណហូវែ បានរូសបញ្ជាក់ ជីំហ  បស់រែើមបណតងឹ ែឋ
បាបរវណី រោយ នាយេ់ថា  ួកគាែ់មនិជំទស់នងឹកា បំខបកសំណ ំរ ឿងរ ើយ ែរាបណាខែេវារឺជា “ភា 
ែំណាងោ ាងរ ញរេញថ្នឧគ្កិែឋកមមទំងរនាោះ”។ គាែប់ានផតេ់មែិរោបេ់ថា គ្បកា រនោះ វាមានស្ ៈ
សំខនណ់ាស់  ីរគ្ពាោះវាទំនងថា សំណ ំរ ឿង០០២/០១ អាចនឹងជាកា ជំនុជំគ្មោះចងុរគ្កាយកនុងែោុកា រនោះ
ក៏ថាបានខែ ។ គាែ់ក៏រគ្កើន មៃឹកែេ់អ្ងគជំនុជំគ្មោះថា កា  ំ ឹងទុកថា សហជនជាប់រោទអាចទទួេម ណភា 
រនាោះ រួ ខែមិនខមនជាកា បញ្ជាឲាយមានរសចកតីសរគ្មច អី្ងគជំនុជំគ្មោះកនងុកា ចំណាយសគ្មាប់ផេគ្បរោជន៍
 បស់ជន ងរគ្គាោះ និងរែើមបណតឹង ែឋបាបរវណីរនាោះរ ើយ។ ជាកា រ្ៃើយែបរៅនឹងកា តំាងសំណួ បខនែម ី
រោករៅគ្កម ឡាខវន៍ រមធាវី រ ជ អ្ងគ បាននិោយថា រែើមបណតឹង ែឋបាបរវណីបានគាំគ្ទចំរពាោះជំហ  បស់
សហគ្ ោះរាជអាជាញារេើកា សំុឲាយមានកា បំខបកសំណ ុ ំរ ឿង។ រទោះបីជាែូរចនោះក៏រោយ ក៏គាែ់បានរសនើសំុថា កា 
ជំនុជំគ្មោះខផនកទី ី  គ្ែូវបនតភាលាមៗរគ្កាយ ីកា សននិោឋានបញ្ចប់ខផនកទមីួយ រោយស្ ខែកូនកតី បស់គាែ់ចង់
តាមោនកា ជំនុំជគ្មោះរេើបទរោទរផាេងៗរទៀែ ខែេធាលាប់បានប ោះពាេ់មករេើ ួកររ មានែូចជា កា រ ៀប
អាពាហ៍ ិពាហ៍រោយបងខំ ឬកា រធវើ េកមមរោយបងខំជារែើម។ រមធាវី សុមី នុណហូវែ បានបខនែមថា គាែ់មិន
បានសុំឲាយអ្ងគជំនុជំគ្មោះបនតរធវើ “កា បំខបកសណំ ំរ ឿងតាម យៈកា រធវើច ិែេកខណៈរែិយុែតថ្នគ្បរភទបទ
រោទ” រ ើយ ក៏ប នុតគាែ់គំាគ្ទចំរពាោះកា បំខបកសំណ ំរ ឿរោយរផ្តាែរៅរេើ “បទរោទរេើអ្ងគរហែុ” ខែេ
ខងសហគ្ ោះរាជអាជាញាបានរេើករ ើងកនៃងមក។ 

រោករៅគ្កម ឡាខវន ៍ក៏បានរោទសួ រៅភារីថារែើអ្វីរៅអាចជាេកខណៈគ្បសទិធភា បំផុែរធវើឲាយកា 
ជំនុំជគ្មោះរនោះែំរណើ កា បាន រោយរួ ខែបំខបកសំណ ំរ ឿង០០២រនោះជាងមមីតងរទៀែ? រមធាវី ករូប  បាន
និោយមតងរទៀែថា កា គ្បកាន់យកសវនាកា ធំមួយរោយបញ្ចូេនូវខៃឹមស្ រ ញរេញថ្នែីកាែំរណាោះ
គ្ស្យ រឺអាចជាកា គ្បរសើ ជាង។ គាែ់បានកែ់សមាគាេ់ថា កា អ្នញុ្ញាែឲាយមានអ្ងគជំនុំជគ្មោះស្ោែំបងូ
មួយរធវើកា វិនិចឆយកតីរេើសវនាកា ែូចៗជារគ្ចើនមករេើជនជាប់រោទខែមួយរនាោះ អាចផតេ់ នាយសកមមមករេើ
រៅគ្កមសគ្មាប់សវនាកា បនាទាប់នីមួយៗ។ រមធាវី ករូប  ក៏បាននោិយសំរៅែេ់គ្ប ័នធផាេ វផាាយខែេចោុះ
ផាាយ ីម ណភា  បស់ជនជាប់រោទរោក រអ្ៀង ស្  ីរោយខែងខែបានរេើករ ើង ីកា រោទគ្បកាន់អ្ែីែ
ជនជាប់រោទ ូបរនោះមានកា ពាក់ ័នធនងឹអ្ំរ ើគ្បេ័យ ជូស្សន។៍ រមធាវី ករូប  បានែវា ាថា ស្ធា ណជន
ភាររគ្ចើន បានែឹងឮ ីកា សននិោឋានថ្នកា ផាេ វផាាយរនោះរ ញកនុងថ្ផទគ្បរទស ែូរចនោះកា រោទគ្បកាន់ ីអ្ំរ ើ
គ្បេ័យ ូជស្សន៍មានស្ ៈសំខន់ណាស់សគ្មាប់សវនាកា រនោះ។ រមធាវី រង ់ សអំ្នុ បានគាំគ្ទចំរពាោះ
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ជំហ  បស់រមធាវី កូរប ។ ចំរពាោះបញ្ហាថ្នកា បរងេើែសវនាកា ែូចៗែំណាេគ្ាារនោះ គាែ់បាន មៃឹកែេអ់្ងគជនំុំ
ជគ្មោះថា រនោះគ្បខហេអាចនងឹរកើែមានរ ើងនូវកា បតឹងឧទធ ណ៍នារ េអ្នារែ ីសណំាក់ភារីណាខែេអាច
រោទគ្បកាន់ថាមានកា េរមអៀងខងែុោកា ។ 

សហគ្ ោះរាជអាជាញា រខេ ី បានទទួេស្គាេ់ថា គាែម់និបានែឹងថារែើគ្ែូវរោោះគ្ស្យោ ាងែចូរមតច
ចំរពាោះវិបាកខផនកចាាប់ថ្នកា បនតសវនាកា  បនាទាប់មុនរ េស្េគ្កមថ្នសវនាកា រេើកទី១រនោះ  រៅខែ ុំទន់
បានសរគ្មចរៅរ ើយ។ កប៏ ុខនត គាែ់បាន មៃកឹអ្ងគជំនុំជគ្មោះថា កា ខែងតាំងគ្កុមគ្បកឹាាទី២ថ្នអ្ងគជនំុំជគ្មោះ
ស្ោែំបូង  វាមនិអាចរធវើរៅ ួចបានរនាោះរទ រោយស្ ខែមានកា គ្បឈមមុខរៅនងឹបញ្ហាហិ ញ្ញវែែុ បស ់
អ្.វ.ែ.ក រហើយអាចជាគ្ ឹែតកិា ណ៍ណាមួយរនាោះ វាគ្បខហេមុខជាថា សវនាកា ខែេមានគ្ស្ប់រនោះ អាចនងឹ
ជាសវនាកា ចុងរគ្កាយមួយថ្នែុោកា មួយរនោះផងខែ ។ សហគ្ ោះរាជអាជាញា រខេ ីកប៏ានរូសបញ្ជាក់ ជីំហ 
 បស់សហគ្ ោះរាជអាជាញាថា កា ោក់បញ្ចូេបទរោទនូវមនទី  ស-២១ អាចនងឹផតេ់នូវភា ែំណាងែ៏សមរហែុ
សមផេថ្នកា ជំនុំជគ្មោះរនោះ។ គាែ់បានបនទន់កិ ិោបងទទួេស្គាេ់កា រេើករ ើង បស់រមធាវី ករូប  ថា អ្ំរ ើ
គ្បេ័យ ូជស្សន៍ រឺជាកា រោទគ្បកាន់ែ៏ធៃនធ់ៃ បំផុែ កប៏ ុខនត គាែ់បានរូសបញ្ជាក់ថា កា ស្លាប់ភាររគ្ចើន
កនុងអ្ំ ុងរ េរនាោះរឺរធវើរ ើងរេើគ្បជាជនខខម ។ និយមន័យរែិយុែតថ្នអ្ំរ ើគ្បេយ័ ូជស្សន៍ រឺជាកា 
អ្នុញ្ញាែឲាយរធវើកា ផតនាទារទសរេើបទរោទរនោះខែេសំរៅរេើកា សមាលាប់ជនជាែិរវៀែណាមនិងោម  ប ុរណា្ាោះ 
មិនខមនជាគ្បជាជនខខម រ ើយ។ 

រមធាវី សុមី នុណហូវែ បានគំាគ្ទជំហ  បស់សហគ្ ោះរាជអាជាញា រខេី រោយបានអ្ោះអាងថា កា រធវើ
ច ិែេកខណៈរែិយុែតថ្នបទរោទ រួ ខែគ្ែូវបាន ិោ ណាតាមគ្បធានបទ បស់វា។ រមធាវី រ ជ អ្ងគ បាន
សំខែង ីកតីកងវេ់ បស់រែើមបណតឹង ែឋបាបរវណីថា កនងុក ណីបំខបកសណំ ំរ ឿងសរគ្មចរសចកតីរេើសវនាកា ែូច
រេើកទី១ នងឹមិនរធវើរ ើយរោយ ួសរាន់រ ើយ រហើយបានរធវើឲាយមានកា  នាា កា ោប់រផតើមថ្នសវនាកា ែូច
រផាេងរទៀែ។ រមធាវី រ ជ អ្ងគ ក៏បានបញ្ជាក់ថា អ្ងគរហែខុែេមានពាក់ ័នធនឹងរែើមបណតឹង ែឋបាបរវណ ីរួ ខែ
ជាអាទិភា មុនររ រហើយគាែ់បានរសនើសំុរ េរវោរៅចំរពាោះមុខអ្ងគជំនុំជគ្មោះ រែើមាបីរេើករ េរវោថ្នបទ
រោទទំងរនាោះ ខែេកនូកតី បស់ ួកគាែ់បាន ិោ ណាថាមានភា ោំបាច់បផំុែកនងុកា បង្ហាញ ីកា ឈឺោប់ 
រោយមិនកំណែ់ ីអាពាហ៍ ពិាហ៍រោយបងខំ ឧគ្កិែឋកមមខែេបានគ្បគ្ ឹែតកនងុសហក ណ៍ នងិកា រធវើ េកមម
រោយបងខំ។ 

រៅកនុងរសចកតីសរគ្មចរោយផ្ទាេ់មាែ់ខែេបានរធវើរ ើងរៅថ្ងៃសុគ្ក ទី២៩ ខខមីនា ឆ្ា២ំ០១៣ អ្ងគ
ជំនុំជគ្មោះ សរគ្មចែមេេ់វិស្េភា រែើមរៅែខែេ ែីីកាថ្នវិរស្ធនកមមរេើកា បំខបកសំណ ំរ ឿង  ួមមាន៖ 
កា ផ្លាស់ទីគ្បជាជនរោយបងខំរេើកទី១ និងទី២ រហើយនងិកា សមាលាប់រៅទួេរពាធិ៍ថ្គ្ជ។ រោកគ្បធាន នេិ 
ណ ន ែំបងូរ ើយបាននោិយរ ើងវិញ ីរសចកតីសរគ្មច បស់អ្ងគជំនុជំគ្មោះស្ោកំ េូ ខែេបានគ្បកាស
េុបរោេែីកាបំខបកសណំ ំរ ឿង បស់អ្ងគជំនុំជគ្មោះស្ោែំបូង រោយរោងរៅរេើកា បកគ្ស្យខុស ី
្នាទានុសិទធិ បស់ខៃនួរែើមាបីរធវើកា បំខបកសំណ ំរ ឿងរោយអ្នុរោមតាមវិធានថ្ផទកនុង ៨៩ សទួន ី  រហើយនិងកា 
ខកខន បស់ខៃនួ      រែើមាបីរបើកសវនាកា ស្តាប់ភារីទងំអ្ស់មុននងឹរចញរសចកតីសរគ្មចរេើកា បំខបកសំណ ំ
រ ឿង។ រសចកតីសរគ្មច បសអ់្ងគជំនុជំគ្មោះស្ោកំ ូេ ក៏បានរសនើឲាយមានបទោឋានរែើមាបីធានា ីកា  ិោ ណា
ផៃូវចាាប់ឲាយគ្រប់គ្គាន់កនងុកា បង្ហាញថា បទរោទខែេបានខចងកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ គ្ែូវខែមានភា 
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ែំណាង។ រោកគ្បធាន នេិ ណ ន បានបញ្ជាក់ថា អ្ងគជំនុំជគ្មោះស្ោែបំូង បានរធវើកា រ្ៃើយែប ួចមក
រហើយរៅនឹងមូេោឋានមួយថ្នកា រធវើរមា ភា រនោះ រោយបានរ ៀបចំរ េរបើកសវនាកា រេើបញ្ហាថ្នកា 
បំខបកសំណ ំរ ឿងរៅថ្ងៃទី១៨ ែេ់ទ២ី១ ខខកមុភៈ ឆ្ា២ំ០១៣ ក៏ែចូជារៅថ្ងៃទី២៥ ខខមនីា ឆ្ាំ២០១៣ រនោះ។ 
គាែ់ក៏បានរេើករ ើងផងខែ ថា អ្ងគជំនុំជគ្មោះស្ោែំបងូ បានរធវើរសចកតីសរគ្មច បស់ខៃួន រគ្កាយ ីបាន
 ិោ ណា មិនគ្ែឹមខែរេើខផនកខែេបានចុោះកនុងរសចកតីសរគ្មច បសអ់្ងគជនំុំជគ្មោះស្ោែំបងូខែមួយប រុណា្ាោះ
រទ ក៏ប ុខនតខងមទំងបាន ិោ ណារេើម ណភា ងមីៗ  បសជ់នជាប់រោទរោក រអ្ៀង ស្  ី ផងខែ ។ រោង
តាមរោកគ្បធាន នេិ ណ ន មូេោឋានផៃូវចាាប់រេើកា សរគ្មច កាាទុកនូវវិស្េភា ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/
០១ រនោះ  នឹងរចញជារសចកតសីរគ្មចជាោយេកខណ៍អ្កាេ នារ េឆប់ៗរនោះតាមខែេអាចរធវើរៅបាន។ 

ផ្នែកទី៤ ៖ ការគ្រប់គ្រខសវនាការ 

បនាទាប់ ីកា រកើែរ ើងនូវកែូកមម បស់បុរគេិកជាែិជាញឹកញាប ់ ខែេបណ្ាាេឲាយកចិចែំរណើ កា នីែិ
វិធីសវនាកា គ្ែូវបានជាប់គំាងអ្ស់ យៈរ េបីសបាតាហ៍ អ្ងគជនំុំជគ្មោះ អាចបនតែរំណើ កា នីែិវិធីសវនាកា 
រ ើងវិញ រហើយបានរធវើកា សននិោឋានបញ្ចប់សវនាកា  ី ោច់រោយខ ក ីគា្ា សតី ីសមាបទ បស់ជនជាប់រោទ
រោក ននួ ជា កនងុចូេ ួមជនំុំជគ្មោះកត ីនងិផេវិបាកថ្នកា បំខបកសំណ ំរ ឿង។ ម ណភា  បស់ជនជាប់រោទ
រោក រអ្ៀង ស្  ី តាមរមើេរៅរឺជាកា រផ្ើស្ ែ៏មានឥទធិ េមួយ រហើយអ្ងគជំនុំជគ្មោះ ទនំងជាបរងេើនកិចច
ខិែខំគ្បឹងខគ្បងកនុងកា ជួយជ ុំញកិចចែំរណើ កា នីែិវិធីសវនាកា ឲាយរៅមុខបានរេឿន រោយបានរធវើរសចកតី
សរគ្មចរោយផ្ទាេ់មាែ់រៅប ុនាមានថ្ងៃរនោះបនាទាប់ ីសវនាកា ចុងរគ្កាយរេើបញ្ហាទំង ី រនោះ រែើមាបីអាចបនតកិចច
ែំរណើ កា នីែិវិធីសវនាកា រេើភសតុតាងរ ើងវិញបាន។ ជាកិចចបខនែម អ្ងគជនំុំជគ្មោះកប៏ានរសនើសំុរៅកាន់ភារី
មិនឲាយបតឹងស្ ណាសននិោឋានរេើកា បខនែមស្កាេ ី ឬបញ្ហាថ្នកា រ ៀបចំកាេវិភារសគ្មាប់សំណ ំរ ឿង០០២/
០១ រនោះ។ មុនរ េសគ្មាក រោកគ្បធាន នេិ ណ ន បានគ្បកាសថា សវនាកា រេើភសតុតាង នងឹោប់រផតើម
រៅថ្ងៃទី៨ ខខរមស្ ឆ្ា២ំ០១៣ ជាមួយនឹងកា បនតរធវើសកខីកមម បស់ស្កាេ ី TCW-10012 រហើយបនតរោយ
ស្កាេ ីTCW-536។ 

ងវីរបើអ្ងគជនំុំជគ្មោះបានគ្បកាសថា មូេនធិិគ្ែូវបានធានាសគ្មាប់ផតេ់ជូនែេប់ុរគេិកជាែិខែេបរគ្មើ
កា ឲាយែុោកា រនោះ ហូែែេខ់ខរមស្ក៏រោយ ក៏រោកគ្សីរៅគ្កម ខែរា ាយង ៍បានបញ្ជាក់ថា អ្ងគជំនុជំគ្មោះ 
មិនទន់បានរគ្ែៀមខៃនួជារគ្សចរបើកសវនាកា រៅថ្ងៃទី១ ខខរមស្ រនោះរ ើយ រោយស្ ខែអ្ងគជនំុំជគ្មោះ 
កាេ ីរ េមុនបានយេ់ថា “រៅមនិទន់ចាាស់ោស”់ រៅរ ើយអ្ំ ភីា ទំរន  បស់បុរគេិកជាែិខែេោំ
បាច់។ រោកគ្សីរៅគ្កម ខែរា ាយង ៍បាន នាយេ់បខនែមថា អ្ងគជនំុំជគ្មោះ គ្គាន់ខែបានទទួេេិខែិបញ្ជាក់ ី
អ្នកសគ្មបសគ្មួេ បស់ជនំយួអ្ងគកា សហគ្បជាជាែិសគ្មាប់ែុោកា ខខម គ្កហមរោយថា កា បង្្ាំងគ្បាក់
របៀវែាេ ៍ បានរោោះគ្ស្យ ហូែែេ់ខខរមស្រហើយ “កិចច ិភាកាារៅខែបនតរធវើ រែើមាបីរធវើឲាយមានរសែ ភា រេើ
េកខខណឌខែេរចញ ីចណំ ចរនាោះ”។  
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ក. វែតមាន 

ជនជាប់រោទរោក  ននួ ជា     បានសរងេែតាមោនកចិចែំរណើ កា សវនាកា តាម យៈគ្ប ័នធរស្ែ
ទសាេន ៍ីបនទប់ ុឃំំងរគ្កាមស្េសវនាកា រៅថ្ងៃចនទ ក៏ប ុខនតគាែ់បានអ្វែតមានរៅថ្ងៃសុគ្ក រោយស្ ខែ
បញ្ហាសុខភា ចុោះរខាាយ បស់គាែ់។ ចំរពាោះសវនាកា រៅថ្ងៃចនទសត ីីផេវិបាកថ្នកា បំខបកសំណ ំរ ឿង ជន
ជាប់រោទរោក រខៀវ សផំន គ្ែូវបានអ្នញុ្ញាែចំរពាោះកា រសនើសំុេោះបង់សិទធចិូេ ួមសវនាកា  កនុងរគាេ
បំណងសគ្មាកកនុងមនទី  ំុឃំង ក៏ប ុខនតគាែ់មានវែតមានកនុងបនទប់សវនាកា រៅថ្ងៃសុគ្ក។ 

វែតមាន បសរ់ែើមបណតងឹ ែឋបាបរវណ៖ី មានរែើមបណតងឹ ែឋបាបរវណីគ្បមាណ ៣០នាក ់បានចូេ ួមតាម
ោនកិចចែំរណើ កា សវនាកា សគ្មាប់រ ញមួយសបាតាហ៍រនោះ។ មានចំននួ ១០នាក ់មានវែតមានកនុងបនទប់សវនា
កា   ីឯអ្នករផាេងរទៀែបានអ្ងគុយតាមោនកនងុស្េស្ធា ណជន។ 

វែតមាន បសភ់ារ៖ី គ្រប់ភារទំីងអ្ស់ បានែំណាងឲាយកូនកតី បស់ខៃួនរ ញមួយសបាតាហ៍រនោះ។ ជាកា 
រួ ឲាយកែ់សមាគាេ់ រមធាវីជាែិកា ពា កតីឲាយជនជាប់រោទរោក រខៀវ សផំន រឺរោក រង ់ សអំ្នុ បានមាន
វែតមានរោយសម័គ្រចិែតកនុបបនទប់សវនាកា  កនុងអ្ំ ុងរ េសវនាកា រេើសមាបទ បស់ជនជាប់រោទរោក 
ននួ ជា កនុងកា ចូេ ួមកា ជនំុំជគ្មោះកត។ី រមធាវីអ្នត ជាែកិា ពា កតីឲាយជនជាប់រោទ រខៀវ សផំន រឺរោក អាក
ទ ួ ខវកខរន (Arthur Vercken) បានមានវែតមានរ ញមយួសបាតាហ៍ផងខែ  តាម យៈកា តំាងចែិតផ្ទាេ់ បស់
គាែ់។ 

វែតមាន បសស់្ធា ណជន៖ 

កាេប ិរចឆទ សវនាកា រ េគ្ ឹក សវនាកា រ េ រសៀេ 

ថ្ងៃចនទ 
២៥/០៣/២០១៣ 

 អ្នកភូមចិំនួន ២៥០នាក់ មកគ្សុក
សំររាង រខែតតាខកវ 

 អ្នកសរងេែកា ណប៍ រទសចនំួន 
២០នាក ់

 អ្នកភូមចិំនួន ១៥០នាក ់មកគ្សុក
សំររាង រខែតតាខកវ 

 អ្នកសរងេែកា ណប៍ រទស
ចំនួន  ១០នាក ់

ថ្ងៃសុគ្ក 
២៩/០៣/២០១៣ 

 មានរែើមបណតឹង ែឋបាបរវណីចនំួន 
២០នាកម់ក ីគ្សុកឈូក រខែតកំ ែ 

 អ្នកសរងេែកា ណប៍ រទសចនំួន 
២០នាក ់

( ុំមានសវនាកា ) 
 

ខ. កា គ្របគ់្រងរ េរវោ 

 នាសបាតាហ៍រនោះ អ្ងគជំនំុជគ្មោះស្ោែំបូង បានសននិោ្ានបញ្ចប់សវនាកា ោច់រោយខ ក
ចំនួន ី  សតីសមាបទ បស់ជនជាប់រោទរោក នួន ជា កនុងកា ចូេ ួមកា ជំនំុជគ្មោះ និងផេវិបាកថ្ន
កា បំខបកសំណ ំរ ឿង កាេ ីថ្ងៃចនទរោយបានរគ្បើគ្បាស់រ េរវោរេឿនជាកា រគ្គាងទុក។ រហើយ
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សវនាកា រេើកា បំខបកសំណ ំរ ឿង បានចំណាយរ េែិចជាងមួយវរគ ិភាកាាកតី រោយស្ ខែរហែុ
ផេថា គ្កុមកា ពា កតីបានរធវើកា សរងខបស្ ណាសននិោឋាន បស់ខៃួន។ ជា ិរសសរៅរទៀែ គ្កុម
កា ពា កតីឲាយជនជាប់រោទរោក នួន ជា បាន កាាសិទធិកនុងកា ផតេ់នូវជំហ  បស់ ួកររ រៅរគ្កាយ
រ េខែេរៅគ្កមបានរធវើរសចកតីសរគ្មចរេើសមាបទ បស់រោក នួន ជា។ អ្ងគជំនំុជគ្មោះ បាន
សននិោឋានបញ្ចប់កាេ ីថ្ងៃចនទ រោយមានកា រ ៀបចំ ិធីរធវើសោចាគ្បណិធាន រែើមាបីទទួេស្គាេ់អ្នក
រសុើបអ្រងេែងម ី រឺរោកគ្ស ីជេូ ី  រផៃនធ ិ (Julie Plante) ។ រៅចុងបញ្ចប់ អ្ងគជំនំុជគ្មោះ បានគ្បកាស
ថា សវនាកា នឹងែំរណើ កា នីែិវិធីរ ើងវិញរៅថ្ងៃសុគ្ក រែើមាបីគ្បកាស ីរសចកតីសរគ្មចផ្ទាេ់មាែ់
 បស់ខៃួន។ សវនាកា រៅថ្ងៃសុគ្ក បានចំណាយរ េរវោគ្បខហេ ២០នាទីប ុរណា្ាោះ។ មុននឹងរធវើ
កា គ្បកាសសគ្មាកនាសបាតាហ៍រនោះ អ្ងគជំនំុជគ្មោះ បានរចញរសចកតីគ្បកាសថា អ្ងគជំនំុជគ្មោះ នឹងរបើក
សវនាកា រេើភសតតុាងរ ើងវិញរៅថ្ងៃទី៨ ខខរមស្ ឆ្ាំ២០១៣ ជំនួសរោយសបាតាហ៍បនតបនាទាប់ 
រោយស្ ខែកងវោះខែថ្នភា ចាាស់ោស់រេើភា ទំរន  បស់បុរគេិកជាែិ បស់ែុោកា នាសបាតាហ៍
រនោះ     ក៏ែូចជារែើមាបីផតេ់ជូននូវរ េរវោគ្រប់គ្គាន់កនុងកា រកាោះរៅស្កាេីខែេបានរគ្គាងទុកមក
បំភៃឺសកខីកមម បស់ខៃួន។ 

 
រ. តារាងរ េរវោ 

កាេប ិរចឆទ ោបរ់ផដើម 
សគ្មាករ េ

គ្ កឹ អាហ្ ថ្ងៃគ្ែង ់ សគ្មាករ េ 
 រសៀេ 

ផ្អាក 
សវនាកា  

 យៈរ េ 
សវនាកា ស បុ 

ថ្ងៃចនទ 
២៥/០៣/១៣ 

៩:០៤ ១០:៣៥-១០:៥៧ ១២:១១-១៣:៣៥ ១៤:២៥-១៤:៤៤ ១៥:៥៩ 
៤រមា ាង និង      
៥០នាទ ី

ថ្ងៃសុគ្ក 
២៩/០៣/១៣ 

៩:០០ ៩:២០ - - - ២០នាទ ី

 យៈរ េសវនាកា ជាមធាយម ២រមា ាង នងិ៣៥នាទ ី
 យៈរ េសវនាកា ស ុបកនុងសបាដាហ៍រនោះ ៥រមា ាង នងិ១០នាទ ី
ចំនួនរមា ាង ថ្ងៃ នងិសបាដាហ៍ថ្នសវនាកា  ៦៨៨រមា ាង និង៥៨នាទ ី

 យៈរ េសវនាកា ចនំនួ ១៦០ថ្ងៃ អ្ ំងុរ េ ៥១សបាដាហ ៍
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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 Daniel Mattes, Aviva Nbaban Noyel Ry, 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. 

Unless specified otherwise, 
 

 the documents cited in this report pertain to The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and 
Khieu Samphan before the ECCC; 

 the quotes are based on the personal notes of the trial monitors during the proceedings;  
 the figures in the Public Attendance section of the report are only approximations; 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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1 Trial Chamber. “Termination of the Proceedings Against the Accused IENG Sary” (14 March 2013). 
E270/1. 
2 Trial Chamber. “Posponement of Expert Testimony” (6 March 2013). paras. 2-3. The testimony of 
the medical experts was originally to address the issue of the fitness to stand trial of the Co-Accused 
Ieng Sary and Nuon Chea, however due to the former’s passing, the hearing on 25 March focused 
only on the latter’s health.   
3 See  CASE  002  KRT  TRIAL  MONITOR,  Issue  53,  Hearing  on  Evidence  Week  48  (18-21  
February  2013), [hereinafter ISSUE 53].   
4  Trial Chamber, “Second Decision on accused NUON Chea’s fitness to stand trial” (2 April 2013), 
document E256/5. 
5  The  President  specifically  noted  Fazel’s  most  recent  testimony  on  8  November  2012  and  
Campbell’s appearance on 29 August 2011 and 30 August 2012. Campbell also appeared in 
November 2012, see CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 42, Hearing on Evidence Week 37 (4-8 
November 2012). 
6  The  experts  were  examined  in  the  following  order:  Judge  Silvia  Cartwright;  international  
counsel  for  Nuon Chea,  Victor  Koppe;  national  counsel  for  Nuon  Chea,  Son  Arun;  National  
Prosecutor  Seng  Bunkheang; International  Prosecutor  Dale  Lysak;  National  Civil  Party  Lawyer  
Hong  Kim  Suon;  and,  International  Lead  Co-Lawyer for the Civil Parties, Elisabeth Simonneau-
Fort. 
7  “Expert  Medical  Report  –  Mr.  NUON  Chea  Prepared  in  Response  to  Trial  Chamber  
Request  (E256)”  (20 March 2013), document E256/4. 
8  In a November 2011 decision, document E115/3, the Chamber noted that Nuon Chea was fit to 
stand trial; the  medical  experts  made  their  first  reassessment  on  13  June  2011,  document  
E62/3;  the  Chamber  also discussed matters concerning Nuon Chea’s health condition on 13 August 
2011. 
9  Prosecutor v Pavle Strugar. IT-01-42-T. ICTY Trial Chamber. “Decision re the Defense Motion to 
Terminate Proceedings” (26 May 2004), para. 36. 11. For information on the use of the criteria in 
determining the fitness of the Accused Ieng Thirith, see CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 4, 
Hearing on Fitness to Stand Trial II (19-20 October 2011). 
10  See ISSUE 53, 8. 
11  Supreme  Court  Chamber.  “Decision  on  the  Co-Prosecutors’  Immediate  Appeal  of  the  Trial  
Chamber’s Decision Concerning the Scope of Case 002/01” (8 February 2013). E163/5/1/13. Andrew 
Cayley quoted from paras. 43 and 50 of the decision. 
12  For summary of the first portion of his testimony, see CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 48, 
Hearing on Evidence Week 43 (8-11 January 2013) II.C.  TCW-100 has been identified as Chhaom 
Se, the former director of Au  Kanseng  Security  Center  in  Division  801  of  the  country’s  Northeast  
Zone.    Nuon  Chea  previously  did  not waive his right to be present for Chhaom Se, delaying the 
conclusion of his testimony. 


