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បុព្វ កថា
 អំពើហិង  ផ្ល វូភទ និងអំពើហិង  យនឌ័រ  ពលមា នជ   ះ គឺជា ប   មួយដលកើតឡើងយ៉ា ងទូលំទូលា យ

ប៉ុន្ត ក   ូវបា នគរា យកា រណ៍ណា ស់។ កា រ  ើ   ស់តួនា ទីយនឌ័រដលមា នលក្ខ ណៈបប  ពណី និងពំុមា នភា ព

ស្ម ើភា ពគា   ដើម ីទា ញ   ជន៍ពីភា ពសា  ប់បងា្គ  ប់របស់ ្ត  ី ជនល្ម ើស   ឹត្ត សកម្ម ភា ពទា ំងនះ ក្ន ុងលក្ខ ណៈជា 

ផ្ន កមួយនយុទ្ធ សា ្ត  ស ្គ   ម សំ  ធ្វ ើឱ បា ត់បង់ទំនុកចិត្ត របស់សហគមន៍ និងបង្ក ើនឋា នៈរបស់ពួកគ។ ក្ន ងុអំឡុង

របបខ្ម រក ហម កា ររួមភទក  ចំណងអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍  ូវបា នគហា មឃា ត់ ហើយជនណា ដលមិនអនុវត្ត តា មវិន័យនះ 

នឹង  ូវ  ឈម  នឹងកា រសមា  ប់។  យសា រតតថភា ពដលមនុស  ប់រូបបា នដឹងឮ  ប់គា  នះហើយ ទើបបទ

ល្ម ើសផ្ល ូវភទដល  ូវបា ន   ឹត្ត ក  មរបបខ្ម រក ហម  ូវបា នគមើលរលង ឬបា៉ ន់  មា ណមិនបា ន  ឹម  ូវ  ប់

 ុង   យ។ ប៉ុន្ត តថភា ពជា ក់ស្ត ងដ៏ក ៀមក ំ គឺកមា  ភិបា លខ្ម រក ហមរមងតងបា ន   ឹត្ត បទល្ម ើសមួយចំនួនធំ

ដលទា ក់ទង  នឹងហិង  ផ្ល ូវភទ  យពុំមា នកា រភ័យខា  ចចំ  ះកា រដា ក់ទណ កម្ម អ្វ ីឡើយ។ កា រពិតជា ក់ស្ត ងដល

បទល្ម ើសទា ំងនះ  ូវបា ន   ឹត្ត ក  មរូបភា ពននិទណ ភា ពទា ំង  ុងបា នគូសប   ក់អំពីសា រៈសំខា ន់នវិធីសា ្ត  

ក   ព័ន្ធ តុលា កា រក្ន ងុកា រផ្ត ល់នូវភា ពយុត្ត ធិម៌។  តឹ្ត កិា រណ៍មួយចំនួន ដូចជា កា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ផី្ត ល់ឱ ជនរង   ះ

នូវឱកា សមួយដើម ី   ប់អំពីរឿងរ៉ា វរបស់ពួកគ និងជួយបង្ក ើតឱ មា ននូវកំណត់    វត្ត ិសា ្ត   មួយដ៏  ឹម  ូវអំពី

បទល្ម ើសដល  ូវបា ន   ឹត្ត ក្ន ុងអំឡុងពលមា នជ   ះ។

  ពលដលកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីលើកដំបូង (២០១១)  ូវបា ន   រឰធ្វ ើឡើង គមា នមន្ទ ិលមួយជា ខា  ំង 

អា  ័យ  យគមិនដឹងថា  តើជនរង   ះនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទមា នឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រនិយា យអំពីបទពិ  ធន៍របស់ពួកគ

ដរឬទ? ប៉ុន្ត អ្វ ីដលគួរឱ ភា  ក់ផ្អ ើល  ះ គឺមា ន ្ត  ីកា  ហា នចំនួន៥រូប បា នមកនិយា យ   ប់អំពីរឿងរា៉ វរបស់

ពួកគ។ ផ្អ កលើ  គជ័យកា លពីឆា  ំកន្ល ងមកចំ  ះកា រងា រនះ យើងបា នព  ីកិវិសា លភា ពនកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ី

 ក្ន ុងឆា  ំនះ ដើម ីធ្វ ើកា ររា ប់បញ្ច ូលជនរង   ះនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ ក្ន ុងអំឡុងពលមា នជ   ះពី  ទសដទទៀត

 ក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក។ កា រព  ីកបបនះ នឹងអនុ   តឱ មា ននូវកា រសិក   ៀបធៀបមួយដលមា នសា រៈ

  ជន៍ពុំមនចំ  ះតអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ្ន កច  ប់ប៉ុ   ះទ ប៉ុន្ត វា ក៏មា នសា រៈ   ជន៍ចំ  ះជនរង   ះដលនឹង

មើលឃើញថា  ពួកគពុំមន  តមា  ក់ឯងឡើយ។

 ដើម ីបញ្ច ប់ហិង  ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រមិន  ឹមត  ក្ន ុងតំបន់ ប៉ុន្ត ទូទា ំងសកល យើង  ូវទមា  យភា ព

ស្ង ៀមសា  ត់ទា ក់ទង  នឹងហិង  ផ្ល ូវភទដលបា នកើតឡើងក្ន ុងអំឡុងពលនជ   ះ និងប   និទណ ភា ពដលបា ន

កើតឡើង។ ជនរង   ះដលបា ននិយា យ  ឯវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ីឆា  ំ២០១២ បា នជួយទមា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់

នះ ហើយពួកគបា នធ្វ ើយា៉ ងដូច្ន ះ បើ  ះបីជា ពួកគស្ថ ិត  ក្ន ុងអំឡុងឆា  ំដល  រពញ   យកា ររីសអើង និង

កា រមា ក់ងា យដលពួកគបា នជួប  ទះពីសហគមន៍  ួសា រ និងដគូរបស់ពួកគក៏  យ។ សចក្ត ីកា  ហា នរបស់
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ពួកគបា នដា ក់បញ្ច ូលប   ហិង  ផ្ល ូវភទ  ពលមា នជ   ះ  ក្ន ុងរបៀបវា រៈជា តិ និងអន្ត រជា តិ ហើយយើងសូម

ថ្ល ងអំណរគុណ និងសូមសម្ត ងនូវកា រ  រពចំ  ះអ្ន កទា ំងអស់  ះ៕

សុក សំអឿន

នា យក  តិបត្ត ិ

ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ ិកម្ព ុជា 
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ស្ចក្ត ីផ្ត ើម
  ក្ន ុងរយៈពលប៉ុនា  នឆា  ំកន្ល ងមកនះ វទិកា ក   ព័ន្ធ តុលា កា រស្ត ីពីកា រ   ប់អំពីកា រពិត  ូវបា ន   រឰធ្វ ើ 

ឡើងជំុវិញពិភព  ក។ ភា គ  ើនវទិកា ទា ំងនះ  ូវបា នធ្វ ើឡើងដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងភា ពអសមត្ថ ភា ព ឬកា រដល

យន្ត កា រតុលា កា រក្ន ុង  ព័ន្ធ ពុំមា នឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រផ្ត ល់នវូភា ពយុត្ត ិធម៌ស   ប់ជនរង   ះនបទល្ម ើស យនឌ័រ  ពល

មា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធ ឬស្ថ ិតក  មរបបផា  ច់កា រ។   ទសកម្ព ុជា  ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១១ គ   ងក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រ

សិទ្ធ ិកម្ព ុជា  ក  មកិច្ច សហកា រជា មួយជំនា ញកា រជា តិ និងអន្ត រជា តិ បា នរៀបចំ   រឰធ្វ ើឡើងនូវវទិកា លើកដំបូងស្ត ី

ពីកា រ   ប់កា រពិតអំពីហិង  ផ្ល ូវភទក  មរបបខ្ម រក ហម "សម្ល ងពិតរបស់ ្ត  ីអំពីហិង  ផ្ល ូវភទក្ន ុងរបបខ្ម រក ហម"

(២០១១)។ វទិកា សា  ប់សម្ល ងនះមា ន  លបំណងផ្ត ល់ឱកា សស   ប់ជនរង   ះ និងសា ក ី ដើម ីឱ ពួកគ

ទមា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់របស់ពួកគរា ប់ទសវត រមកហើយ អំពីបទល្ម ើសផ្ល ូវភទ និងលើកកម្ព ស់ឱ មា នកា រទទួល

សា្គ  ល់ជា សា ធា រណៈអំពីធា តុផ ំជា ក់លា ក់នអំពើហិង  គួរឱ រន្ធ ត់ដលបា នកើតឡើងជា ទូ  នះ។ គបា នធ្វ ើយា៉ ង

ដូច្ន ះ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងតថភា ពជា ក់ស្ត ងថា  កា ររ  ភបំពា នផ្ល ូវភទទា ំង  ុងដលបា នកើតឡើងក  មរបប

 ល័យពូជសា សន៍ នឹងមិន  ូវបា នយកមកធ្វ ើកា រវិនិច្ឆ ័យ  យសវនា កា រផ្ល ូវកា រឡើយ។

  តឹ្ត កិា រណ៍ឆា  ២ំ០១១ បា នបង្ក ឱ មា ននូវផលប៉ះពា ល់ដ៏   ល   មួយ  លើអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ កីម្ម  និងជា ពិសស 

គឺជនរង   ះនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ ក្ន ុងកា រឆ្ល ុះប   ំងអំពីតួនា ទីនហិង  ផ្ល ូវភទក្ន ុងលក្ខ ណៈជា ផ្ន កមួយនអំពើហិង  

ទា ំងមូលដលបា នកើតឡើងចំ  ះ  ជា ជនកម្ព ុជា ក្ន ុងរបប  ល័យពូជសា សន៍ ដលជ  ុញឱ មា ននូវកិច្ច សន្ទ នា  និង

កា រពិភា ក   ក  ិតថា  ក់ជា តិ និងអន្ត រជា តិ។ សំខា ន់ជា ងនះទៀត  ឹត្ត ិកា រណ៍នះ បា នបងា  ញឱ ជនរង   ះបា ន

ដឹងថា  ពួកគពុំមនឯ   ឬ  តមា  ក់ឯងឡើយ ប៉ុន្ត ក៏មា នអ្ន កដទទៀត ដលកំពុងខិតខំស្វ ងរកកា រ  ះ   យ 

និងមធ  បា យតា មផ្ល ូវច  ប់ឱ បា ន  ប់   ន់ផងដរស   ប់បទល្ម ើសទា ំងនះ។

  យមើលឃើញអំពីសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា របញ្ច ូលបទពិ  ធន៍របស់ ្ត  ី  ក្ន ុងវទិកា ស្ត ីពីកា រ   ប់អំពីកា រ

ពិត ក  យពលជ   ះ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  និង  ទសដទទៀតក្ន ុងតំបន់អា សុី វទិកា ស្ត ីពីកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ី

លើកទី២ ដល  ូវបា ន   រឰធ្វ ើឡើងក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  បា នព  ីកវិសា លភា ពដើម ីបញ្ច ូលសក្ខ ីកម្ម ដទទៀតពីក្ន ុង

តំបន់។ កា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិកស្ត ីពីហិង  យនឌ័រពលមា នជ   ះ ឆា  ំ២០១២ បា ន  មូល ្ត  ី

ចំនួន១០រូប មកពី  ទសកម្ព ុជា  បង់កា  ដស ទីម័រខា ងកើត និងនបា៉ ល់ ចា ប់ពីអា យុ ២៣ឆា  ំ រហូតដល់ ៨០ឆា  ំ ដើម ី

ធ្វ ើកា រចករលកបទពិ  ធន៍របស់ពួកគជា សា ធា រណៈអំពីអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ និងអំពើហិង  យនឌ័រ  ពលមា ន

ជ   ះក្ន ុង  ទសរបស់ពួកគ។ មា នអ្ន កចូលរួម  មា ណ២៥០នា ក់ ដលបា នចូលរួម  ក្ន ុងថ្ង នីមួយៗដើម ីធ្វ ើជា 

សា ក ីចំ  ះកា រផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ដ៏ខា  ំងកា  ទា ំងនះ។

 សចក្ត ីថ្ល ងចុងក  យចំ  ះកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីឆា  ំ២០១២ របស់ក ុមអ្ន កជំនា ញកា របា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ថា  គមិន

អា ចនិយា យពន្ល ើសឱ ហួស  មា ណអំពីតម្ល នកា រសា  ប់អំពីកា រ   ប់កា រពិតបា នឡើយ។ បើ  ះបីជា សវនា កា រ ផ្ល ូវកា រ 

គណៈកម្ម កា រទទួលបន្ទ ុកកា រពិត និងកា រស  បស  ួល និងរដា  ភិបា លប ្ដ  ះអា សន្ន  កំពុង  ូវបា នបង្ក ើតឡើង 

ដើម ីផ្ត ល់យុត្ត ិធម៌ជូនដល់ជនរង   ះ និងផ្ត នា   សជនល្ម ើសក៏  យ ជនរង   ះនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទក  ឃើញ
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បទល្ម ើសដលបា នកើតឡើងចំ  ះពួកគ  ូវបា នយកមក  ះ   យខា  ំងណា ស់ ហើយពួកគបា នបន្ត ធ្វ ើកា រសង្ក ត់

ធ្ង ន់អំពីសចក្ត ី  ូវកា រឱ មា ននូវជ  ើស  យឡកស   ប់រៀបរា ប់   ប់អំពីដំណើររឿងរបស់ ្ត  ី។ វទិកា មួយចំនួន 

ដូចជា  កា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីឆា  ំ២០១២ បា នបង្ក លក្ខ ណៈឱ ជនរង   ះអា ច   ប់អំពីដំណើររឿងទា ំងមូលនបទ

ពិ  ធន៍របស់ពួកគដលទា ក់ទង  នឹងហិង  ផ្ល ូវភទ  ពលមា នជ   ះ និងតើដំណើររឿងទា ំង  ះ  ប  នឹង

បរិបទនកា ររ  ភបំពា នដទទៀត ដលជា ចំណកមួយនជ   ះ  ដា ប់អា វុធដូចម្ត ចដរ  មទា ំងផលប៉ះពា ល់ន

បទល្ម ើសផ្ល ូវភទដលបន្ត កើតឡើង  លើជីវិតរស់  របស់ជនរង   ះ និងកូនរបស់ពួកគក  យពលដលជ   ះ

 ដា ប់អា វុធ  ូវបា នបញ្ច ប់ជា ផ្ល ូវកា រ។

 ្ត  ីដលបា នធ្វ ើកា រចករលកសក្ខ ីកម្ម របស់ពួកគ  

ក្ន ុងរបា យកា រណ៍នះ បា នបងា  ញអំពីភា ពកា  ហា នក្ន ុងកា រ

បដិសធន៍មិន  មរក  ភា ពស្ង ៀមសា  ត់  ចំ  ះមុខភា ព

អយុត្ត ិធម៌។  ពលឡើងមកនិយា យជា សា ធា រណៈ យើង

ទទួលសា្គ  ល់ថា  ពួកគមា នសចក្ត កីា  ហា នក្ន ងុកា រពុះពា រ   ប់

អំពីហតុកា រណ៍ដ៏គួរឱ តក់ស្ល ុត និងបា នបំផ្ល ិចបំផា  ញ  លើ

ខ្ល ួនរបស់ពួកគ។  ក្ន ុងសកម្ម ភា ពនះ ពួកគបា នបងា  ញ

អំពីកមា  ំងដ៏មហិមា របស់ពួកគ ក្ន ុងនា មជា ជនរង   ះដ៏រឹង

មា  ំ និងក្ន ងុនា មជា មដឹកនា ដំល  កប  យគំនិតច្ន  ឌិត។

វា គឺជា កិត្ត ិយសដលបា នថតសម្ល ងរបស់ពួកគ និងសម្ល ង

អ្ន កគា ំ  របស់ពួកគជា រួម ក្ន ុងលក្ខ ណៈជា ផ្ន កមួយនកា រ

សា  ប់សម្ល ង ្ត  តំីបន់អា សីុប៉ា សីុហ្វ កិ ឆា  ២ំ០១២  យបា ន

ធ្វ ើឱ កា ន់តមា នភា ពច  ស់លា ស់ចំ  ះកា រអំពា វនា វសំ  បញ្ច ប់អំពើហិង  ផ្ល ូវភទ និងអំពើហិង  យនឌ័រ  មទា ំង

ស   ចឱ បា ននូវយុត្ត ិធម៌យនឌ័រស   ប់បទល្ម ើសទា ំងនះ។ 

"សូមទទួលកា រ  រពដ៏   ះស្ម ័  អំពីខ្ញ ុំ បណ ិត ថរសា  ឌឺឡា ងហ្គ ីស 
អ្ន កធ្វ ើរបា យកា រណ៍ ថ្ង ទី១៧ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១២"។



7
 ឯកឧត្ត ម ឱម យិនទៀង   ធា នគណៈកម្ម កា រអន្ត ររដា  ភិបា លអា សា៊ នទទួលបន្ទ ុកសិទ្ធ ិមនុស   ទស

កម្ព ុជា  ថ្ង ទី១០ និង ១១ ខតុលា  ឆា  ំ២០១២ ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ ិកម្ព ុជា  ក  មភា ពជា ដគូជា មួយ

អង្គ កា រចិត្ត សង្គ ម អន្ត រវប ធម៌កម្ព ុជា  (TPO) និងអង្គ ភា ពជនរង   ះនអង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា 

(អ.វ.ត.ក) បា នរៀបចំកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ស្ត ីពីហិង  យនឌ័រពលមា នជ   ះ  ក្ន ុងរា ជធា នី

ភ្ន ំពញ    ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា ។

 វទិកា នះ  ូវបា នបើកទូលា យចំ  ះសា ធា រណជន និងមា នកា រចូលរួមពីតំណា ងរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  អគ្គ -

លខា ធិកា រអា សា៊ ន សមា ជិកនអង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា  (អ.វ.ត.ក) ដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណីន អ.វ.ត.ក 

ម ្ត  ីជា ន់ខ្ព ស់ និងបុគ្គ លិកអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ភ្ញ ៀវកិត្ត ិយសមកពីតំបន់អា សា៊ ន អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល (NGOs) 

ជា តិ និងអន្ត រជា តិ សា កលវិទ  ល័យ មហា វិទ  ល័យ និងនិស ិត។

  ឹត្ត ិកា រណ៍ជា  វត្ត ិសា ្ត  នះ បា នផ្ត ល់ឱ ្ត  ីដលជា ជនរង   ះ និងសា ក ីនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ និងអំពើ

ហិង  យនឌ័រ  ពលមា នជ   ះ (ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ)  ក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិកនូវ

វទិកា មួយដើម ីទនា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់ ជុំវិញប   កា ររ  ភបំពា ន  លើ ្ត  ី  ក្ន ុងសា  នភា ពមា នជ   ះ និងដើម ី

ទា មទា រយុត្ត ិធម៌។ សក្ខ ីកម្ម  ូវបា នផ្ត ល់ជូន  យជនរង   ះ និងសា ក ីនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ ដល  ូវបា ន   ឹត្ត 

ក្ន ុងអំឡុងពលនជ   ះចំនួន៤ ដលបា នកើតឡើង  ក្ន ុងតំបន់ ៖ កម្ព ុជា  (១៩៧៥-១៩៧៩) បង់កា  ដស

(១៩៧១) នបា៉ ល់ (១៩៩៦-២០០៦) និងទីម័រខា ងកើត (១៩៧៤-១៩៩៩)។ វទិកា នះ  ូវបា នសហកា រស  ប

"យើងខ្ញ ុំដឹងអំពីអា រម្ម ណ៍ និងរសជា តិនកា រឈឺ
ចា ប់របស់អ្ន ក..... តំបន់ និងពិភព  កទា ំងមូល 

 ូវកា រសា  ប់អំពីអ្វ ីដលបា នកើតឡើង និងភា ព
 ក  ដលបន្ត  មា ន"។

ដំណើរការន្ការស្ត ាប់សម្ល ្ង ្ត ្ ី
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ស  ួល  យ ប៉ុក ប   វិចិ   (កម្ព ុជា )  និងកា ស៊ូមិ ណា កា ហា្គ  វា៉  (ជបុ៉ន)។

 ក ុមអ្ន កជំនា ញកា រ និងអ្ន កគា ំ  មួយក ុមដលរួមមា ន លី វជ្ជ តា  (ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ ិមនុស កម្ព ុជា )១  

វា៉ ហុីដា  ណណា  (ជំនា ញកា រយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិមនុស  ឥណា  ) ឌីអា ណ អូតូ (សា    ចា រ ច  ប់ អូ    លី) និងអូរូរា៉  

ចា វា៉ ត់ ឌឺឌីអូស (តំណា ងហ្វ ីលីពីននគណៈកម្ម កា រអា សា៊ នទទួលបន្ទ ុកកា រលើកកម្ព ស់ និងកិច្ច កា រពា រសិទ្ធ ិ ្ត  ី និងកុមា រ

(ACWC)។  ពលបញ្ច ប់កា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ី ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នផ្ត ល់អនុសា សន៍មួយចំនួនជូនដល់រដា  ភិបា ល

ន  ទសនីមួយៗ ក្ន ុងចំ  ម  ទសទា ំង៤ សា  ប័នយុត្ត ិធម៌ជា តិ និងអន្ត រជា តិដលមា ន  ក្ន ុង  ទសទា ំង  ះ

សហគមន៍អន្ត រជា តិរា ប់បញ្ច ូលទា ំងអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ និងសង្គ មសុីវិល  មទា ំងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល។

 ក្ន ុងអំឡុងពលនកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ី សក្ខ ីកម្ម របស់ជនរង   ះបា នទទួលកា រ  តសរសើរពីគណៈវិនិច្ឆ ័យ 

 ក  តិថា  ក់ជា តិ ថា  ក់តំបន់ និងសកល  ក។ វទិកា នះ បា នចា ប់ផ្ត ើមជា មួយនឹងសុន្ទ រកថា តា មរយៈខ អា ត់វីដអូ

មួយដលធ្វ ើឡើង  យ ហ ណា ប់ បង់ហ្គ ូរា៉  ដលជា តំណា ងពិសសនអគ្គ លខា ធិកា រអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិទទួល

បន្ទ ុកហិង  ផ្ល ូវភទ  ពលមា នជ   ះ។ គណៈវិនិច្ឆ ័យអន្ត រជា តិបា នធ្វ ើបទបងា  ញអំពីប   យនឌ័រ ច  បអ់ន្ត រជា តិ 

យុត្ត ិធម៌អន្ត រកា ល និង ្ត  ី សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខ ក្ន ុងលក្ខ ណៈជា ក បខ័ណ គតិយុត្ត ិ និងក បខ័ណ បទដា  ន 

ស   ប់  ះ   យប   ហិង  ផ្ល ូវភទ  មទា ំងកា រចូលរួម  កប  យអត្ថ ន័យរបស់ ្ត  ី  ក្ន ុងដំណើរកា រសន្ត ិភា ព

និងសន្ត ិសុខ។ វទិកា នះក៏បា នបញ្ច ូលនូវសា រមួយអំពីសា មគ្គ ីភា ពពីអ្ន ករៀបចំកម្ម វិធីជា ្ត  ីរបស់សវនា កា រចំ  ះ

មនសិកា រន  ទស ្គ  តា មា៉ ឡា  "សម្ព ័ន្ធ ្ត  ីទមា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់" និងពីអ្ន កគា ំ  សិទ្ធ ិមនុស ស   ប់ ្ត  ីជនជា តិ

ដើមភា គតិច និងជនរង   ះនហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះក្ន ុង  ទស ្គ  តា មា៉ ឡា  ដលមា ន

  ះថា  ម៉ូនីកា  ភីនហ ូន (អ្ន កជំនា ញកា រផ្ន កចិត្ត សង្គ មនកា រសិក  សហគមន៍ និងសកម្ម ភា ពផ្ន កចិត្ត សា ្ត   

(ECAP) ្គ  តា មា៉ ឡា )។ តា ងនា មឱ អ្ន កចូលរួម  ប់រូប ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នសម្ត ងអំពីសា មគ្គ ីភា ពចំ  ះជន

រង   ះជា ្ត  ី  ក្ន ុង  ទស  ្គ  តា មា៉ ឡា   សំ  គា ំ  ដល់កា រទា មទា រយុត្ត ិធម៌របស់ពួកគ។

  កជំទា វ   មា៉ លីន (អនុរដ្ឋ លខា ធិកា រក សួងកិច្ច កា រនា រីនរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ) បា នផ្ត ល់

ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍បើកកម្ម វិធី  ក្ន ុងវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ី  យ  កជំទា វបា នប   ក់ឡើងវិញអំពីកា រប្ត ជា  ចិត្ត 

របស់រដា  ភិបា លក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ និងលុបបំបា ត់អំពើហិង  ក្ន ុង  ួសា រឱ បា ន  ឹមឆា  ំ២០១៥ ក្ន ុង

 ទសកម្ព ជុា   មទា ងំទទួលសា្គ  ល់កា រផ្ត ល់សក្ខ កីម្ម របស់ជនរង   ះ និងសា ក ដីលបា នអ ្ជ ើញមកពីបណា្ដ   ទស

នា នា  ក្ន ុងតំបន់ដើម ីចូលរួម  ក្ន ុងវទិកា នះ។ ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍បិទកម្ម វិធី  ូវបា នថ្ល ង  យ ឯកឧត្ត ម ឱម 
យិនទៀង (  ធា នគណៈកម្ម កា រអន្ត ររដា  ភិបា លអា សា៊ នទទួលបន្ទ ុកសិទ្ធ ិមនុស កម្ព ុជា )  យ ឯកឧត្ត ម បា នថ្ល ងអំ

ណរគុណចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ដលអ ្ជ ើញមកពី  ទសទា ំង៤ ចំ  ះកា រចករលករឿងរ៉ា វឈឺចា ប់របស់ពួកគ។ 

(១)  ក  ី លី វជ្ជ តា  មិនអា ចចូលរួមកម្ម វិធីសម្ល ងនះបា ន  យសា រប   សុខភា ព ប៉ុន្ត  តបន្ត ទំនា ក់ទំនងស   ប់កា រវិវត្ត ន៍ 

របស់គណៈវិនិច្ឆ ័យ។
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 ក សុខ សំអឿន នា យក  តិបត្ត ិនក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ ិកម្ព ុជា  បា នថ្ល ងនូវពា ក ពចន៍ចុងក  យ

ដលញាុ ំងឱ មា នកា រស្ម ឹងសា  ធ៍មួយភ្ល ត ស   ប់អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម មួយរូបដលបា នចូលរួម  ក្ន ុងវទិកា កា លពីឆា  ំមុន 

និងបា នលា ចា ក  កនះ   ហើយ  កបា ន  តសរសើរចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ស   ប់ភា ពកា  ហា នរបស់ពួកគ 

និងថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះអ្ន កចូលរួមដលបា ន  ធ្វ ើជា សា ក ី។

ក. សវនា កា រចំ  ះមនសិកា រ ៖ សា រអំពីសា មគ្គ ីភា ពរបស់ ្ត  ីន  ទស ្គ  តា មា៉ ឡា 
 ម៉ូនីកា  ភីនហ ូន ដលជា អ្ន កចិត្ត សា ្ត   សា    ចា រ  និងអ្ន កគា ំ  សិទ្ធ ិមនុស របស់ជនជា តិដើមភា គតិច 

បា នបងា  ញសា រមួយអំពីសា មគ្គ ីភា ពពី  ជា ជន ្គ  តា មា៉ ឡា  "សម្ព ័ន្ធ ្ត  ីទមា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់"។ សម្ព ័ន្ធ នះ រួមមា ន 

ECAP, កា ររួបរួមជា តិ - ្ត  ី ្គ  តា មា៉ ឡា  (UNAMG) និង ្ត  ីផា  ស់ប្ត ូរពិភព  ក (MPM)។

 តុលា កា រមនសិកា រនិមិត្ត រូបមួយ  ូវបា នរៀបចំឡើង  ក្ន ុងខមីនា  ឆា  ំ២០១០ ដើម ី   តយកចិត្ត ទុកដា ក់

 លើភា ពអយុត្ត ិធម៌  ក្ន ុងសង្គ ម ដលទា ក់ទង  នឹងជ   ះ។  ក្ន ុងវទិកា នះ និងវទិកា ដទទៀត ្ត  ី ជនជា តិ 

ដើមភា គតិចបា នចញមុខដើម ីនិយា យអំពីបទពិ  ធន៍របស់ពួកគ ក  យរយៈពល២៨ឆា  ំ នភា ពស្ង ៀមសា  ត់ 

ដលពួកគធា  ប់ទទួលរងនូវអំពើហិង  រយៈពល៣៦ឆា  ំ នជ   ះ  ក្ន ុង  ទសរបស់ពួកគ (បច្ច ុប ន្ន  ពួកគភា គ 
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 ើនស្ថ ិត  ក្ន ុងវ័យ៨០ឆា  ំ)។  ក  ី ភីនហ ូន បា នគូសប   ក់អំពីសា  នភា ពដល  ដៀងគា   នឹង  ទស

កម្ព ុជា  និង  ទសដទទៀត  មទា ំងផលប៉ះពា ល់ធ្ង ន់ធ្ង រ  លើជនរង   ះដលរួមមា នដូចជា  កា ររខា នចំ  ះ 

ផនកា រជីវិតរស់   កា រពន  រពល ឬកា រផា  ស់ប្ត ូរចំ  ះកា រកា ន់មរណទុក្ខ  PTSD ភា ពស្ង ៀមសា  ត់ ភា ពអស់សងឃឹម

ភា ពរន្ធ ត់ ភា ពរីងរ កា រភ័យខា  ច ភា ពក ីក ធ្ង ន់ធ្ង រ គា  នសិទ្ធ ិទទួលបា នកា រពិត ឬអនុស  វរីយ៍នា នា  និងកា រផា  ច់ខ្ល ួន

ចញពីសង្គ ម។ ្ត  ីដលបា នធ្វ ើសចក្ត ីថ្ល ងជំុវិញពិភព  ក ស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ដើម ីបញ្ច ប់និទណ ភា ព និងបង្ក ើតឱ

មា ននូវនិមិត្ត រូបនភា ពយុត្ត ិធម៌។

 "ខ្ញ ុសូំមនា មំកនូវសា រមួយ ជូនអ្ន កទា ងំអស់គា  ដលជា ្ត  នី  ទសកម្ព ជុា  នប៉ា ល់ បង់កា  ដស។ ្ត  នី  ទស "ខ្ញ ុសូំមនា មំកនូវសា រមួយ ជូនអ្ន កទា ងំអស់គា  ដលជា ្ត  នី  ទសកម្ព ជុា  នប៉ា ល់ បង់កា  ដស។ ្ត  នី  ទស 

្គ  តា មា៉ ឡា  ស្ថ ិត  ជា មួយអ្ន កទា ំងអស់គា     ះអ្វ ីដលបា នកើតឡើងចំ  ះ ្ត  ីមា  ក់ គឺកើតឡើងចំ  ះ ្ត  ី  ប់រូប។ ្គ  តា មា៉ ឡា  ស្ថ ិត  ជា មួយអ្ន កទា ំងអស់គា     ះអ្វ ីដលបា នកើតឡើងចំ  ះ ្ត  ីមា  ក់ គឺកើតឡើងចំ  ះ ្ត  ី  ប់រូប។ 

យើងដឹងថា  អ្ន កនិយា យអំពីកា រពិត ហើយយើងសូមនិយា យថា  ស   ប់ជនរង   ះ គឺពុំមា នកា រអៀនខា  ស និងពុំមា នយើងដឹងថា  អ្ន កនិយា យអំពីកា រពិត ហើយយើងសូមនិយា យថា  ស   ប់ជនរង   ះ គឺពុំមា នកា រអៀនខា  ស និងពំុមា ន

កា រខុសឆ្គ ងអ្វ ីទៀតឡើយ។ យើងនឹង   តកា រអៀនខា  ស និងកា រប   ស  លើអ្ន កដលទទួលខុស  ូវ។ យើងសូមកា រខុសឆ្គ ងអ្វ ីទៀតឡើយ។ យើងនឹង   តកា រអៀនខា  ស និងកា រប   ស  លើអ្ន កដលទទួលខុស  ូវ។ យើងសូម

លើកទឹកចិត្ត ឱ អ្ន កស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ បើ  ះបីជា វា មើល  ហា ក់បីដូចជា មិនអា ច  រួចក៏  យ និងសូមចងចា ំថា  លើកទឹកចិត្ត ឱ អ្ន កស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ បើ  ះបីជា វា មើល  ហា ក់បីដូចជា មិនអា ច  រួចក៏  យ និងសូមចងចា ំថា  

យើងគឺជា សម្ព ័ន្ធ មិត្ត របស់អ្ន ក" ។យើងគឺជា សម្ព ័ន្ធ មិត្ត របស់អ្ន ក" ។

ខ. សក្ខ ីកម្ម របស់អ្ន កជំនា ញកា រ
     ១. សា រពីគណៈវិនិច្ឆ ័យតា មរយៈខ អា ត់វីដអូ ១. សា រពីគណៈវិនិច្ឆ ័យតា មរយៈខ អា ត់វីដអូ
 ហ ណា ប់ បង់ហ្គ ូរា៉  តំណា ងពិសសនអគ្គ លខា ធិកា រអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ទទួលបន្ទ ុកហិង  ផ្ល ូវភទ  

ពលមា នជ   ះ

 "យើង  ូវធា នា ថា  ពិភព  កដឹងអំពីភា ពគួរឱ រន្ធ ត់នហិង  ផ្ល ូវភទ..... យើងបា នមើលឃើញអំពីផលប៉ះពា ល់ "យើង  ូវធា នា ថា  ពិភព  កដឹងអំពីភា ពគួរឱ រន្ធ ត់នហិង  ផ្ល ូវភទ..... យើងបា នមើលឃើញអំពីផលប៉ះពា ល់ 

នហិង  យនឌ័រ ដលបង្ក កា របំផ្ល ិចបំផា  ញ  ក្ន ុងទ្វ ីបអឺរុប អា ហ្វ ្រ ិក អា សុី និងអា មរិក។ ហិង  ផ្ល ូវភទ គឺជា នហិង  យនឌ័រ ដលបង្ក កា របំផ្ល ិចបំផា  ញ  ក្ន ុងទ្វ ីបអឺរុប អា ហ្វ ្រ ិក អា សុី និងអា មរិក។ ហិង  ផ្ល ូវភទ គឺជា 

 កនា ដកម្ម សកល ហើយអ្ន កទា ំងអស់ គា  ដលកំពុងផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម នថ្ង នះ ពីតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក តំណា ងឱ ្ត  ី  កនា ដកម្ម សកល ហើយអ្ន កទា ំងអស់ គា  ដលកំពុងផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម នថ្ង នះ ពីតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក តំណា ងឱ ្ត  ី 

រា ប់ពា ន់នា ក់ដលបន្ត ឈឺចា ប់  ក្ន ុងភា ពអៀនខា  ស និងភា ពស្ង ៀមសា  ត់"។រា ប់ពា ន់នា ក់ដលបន្ត ឈឺចា ប់  ក្ន ុងភា ពអៀនខា  ស និងភា ពស្ង ៀមសា  ត់"។

 ហ ណា ប់ បង់ហ្គ ូរា៉  តំណា ងពិសសនអគ្គ លខា ធិកា រអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ទទួលបន្ទ ុកហិង  ផ្ល ូវភទ 

 ពលមា នជ   ះ

 ហ ណា ប់ បង់ហ្គ ូរា៉  ដលជា គណៈវិនិច្ឆ ័យកិត្ត ិយស និងជា តំណា ងពិសសនអគ្គ លខា ធិកា រអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ទទួលបន្ទ ុកហិង  ផ្ល ូវភទ  ពលមា នជ   ះ បា នចូលរួមតា មរយៈសា រវីដអូ។  ក  ី បា ន  ត

សរសើរចំ  ះកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ថា ជា មធ  បា យក្ន ុងកា រផ្ត ល់នូវវទិកា មួយស   ប់ ្ត  ី ដើម ី

ចករលករឿងរ៉ា វរបស់ពួកគអំពីហិង  ផ្ល ូវភទ  ពលមា នជ   ះ។ បើ  ះបីជា ជ   ះបា នបញ្ច ប់អស់រយៈពលរា ប់

ទសវត រកន្ល ងមកហើយក៏  យ ្ត  ីដលបា នមកឡើងនិយា យអំពីរឿងរ៉ា វរបស់ពួកគជួយធា នា ថា  បទល្ម ើសផ្ល ូវភទ 

គឺជា ចំណកមួយនកំណត់ហតុ  វត្ត ិសា ្ត   និងកំណត់ហតុគតិយុត្ត ិជា ផ្ល ូវកា រនជ   ះ។ និទណ ភា ព  ូវតបញ្ច ប់ 
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ហើយជនល្ម ើស  ូវដឹងថា  រា ល់ធនធា នទា ំងអស់នសហគមន៍អន្ត រជា តិ នឹង  ូវយកមក  ើ   ស់ដើម ីធ្វ ើកា រចា ប់ខ្ល ួន 

និង  ទ  កា ន់ចំ  ះបទល្ម ើសទា ំង  ះ  តា មច  ប់ជា អតិបរមា ។ ជា ញឹកញា ប់ ្ត  ីរមងតងទទួលរងកា រ

បដិសធន៍ចំ  ះយុត្ត ធិម៌របស់ពួកគពី  ព័ន្ធ មួយដលមា នកា តព្វ កិច្ច ក្ន ងុកា របងា្ក  រហិង  យនឌ័រ និងកា រពា រជនរង   ះ។

កា រខា  សអៀន និងកា រមា ក់ងា យ  លើជនរង   ះ  ូវតបង្វ រ  កា ន់រដា  ភិបា ល និងជនល្ម ើសវិញ។ យើង  ូវត

ច  ស់ក្ន ុងចិត្ត ថា  ្ត  ីបា នទទួលរងកា របដិសធន៍ចំ  ះយុត្ត ិធម៌របស់ពួកគអស់រយៈពលជា យូរណា ស់មកហើយ។

 ក  ី បង់ហ្គ ូរា៉  បា នថ្ល ងអំណរគុណ និង  តសរសើរដល់អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ចំ  ះភា ពកា  ហា នរបស់ពួកគ កា រ

ទា មទា រយុត្ត ិធម៌របស់ពួកគ និងតួនា ទីរបស់ពួកគក្ន ុងកា របញ្ច ប់និទណ ភា ព។

     ២. សក្ខ ីកម្ម របស់អ្ន កជំនា ញកា រ ៖ ជ   ះដលទា ក់ទង  នឹងហិង  យនឌ័រលើ ្ត  ី និងកុមា រី២. សក្ខ ីកម្ម របស់អ្ន កជំនា ញកា រ ៖ ជ   ះដលទា ក់ទង  នឹងហិង  យនឌ័រលើ ្ត  ី និងកុមា រី
    សុីលគី ស្ទ ូដហ ុីនស្គ ី មធា វីអន្ត រជា តិ ស   ប់ភា គីសុីវិល  ចំ  ះមុខ អ.វ.ត.ក និងជា មធា វី  ទីក ុងប៊កឡា ំង 

 ទសអា ល្ល ឺម៉ង់

  ក  ី ស្ទ ូដហ ុីនស្គ ី បា នបងា  ញអំពី

និយមន័យ មូលហតុ ឬសគល់ និងទ  ង់នហិង  ផ្ល ូវភទ

 ពលមា នជ   ះ  យ  ក  ីបា នគូសប   ក់ចំ  ះ

ពា ក ថា  "ហិង  ផ្ល ូវភទ" ក្ន ុងលក្ខ ណៈជា វិធីមួយដើម ីធ្វ ើកា រ

  តឱ បា ន  សើរបំផុត  លើទិដ្ឋ ភា ពផ្ល ូវភទន  ភទ

បទល្ម ើសទា ំងនះ។ មូលហតុ ឬសគល់នហិង  ផ្ល ូវភទ 

មា នទំនា ក់ទំនងជា មូលដា  ន  នឹងជ   ះ  ដា ប់អា វុធ ហើយ

ហិង  ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រ  ូវកំណត់និយមន័យឱ បា នទូលំទូលា យ ដើម ីឱ មា នសន្ត ិភា ព និងយុត្ត ិធម៌  កប

 យនិរន្ត រភា ព។ មូលហតុឬសគល់ចម ងមួយនហិង  យនឌ័រ គឺជា កា របន្ត មា ននូវវិសមភា ពអំណា ចយនឌ័រ និង

ឋា នៈរបស់ ្ត  ី  ក្ន ុងសង្គ មដលទា បជា ងបុរស។ ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ រ  ភបំពា ន  

លើសិទ្ធ ិមនុស ជា មូលដា  នរបស់ ្ត  ី និងជា ធា តុផ ំដលរួមចំណកបង្ក ឱ មា ននូវសកម្ម ភា ពឧក ិដ្ឋ មួយ។ អំពើហិង  

បបនះ រា ប់បញ្ច ូលសកម្ម ភា ពដលអនុ   ត ឬ   ឹត្ត  យរដ្ឋ  សកម្ម ភា ពហិង  ដលបន្ត កើតឡើង  លើ ្ត  ី  

ពលមា នសន្ត ិភា ព និងស ្គ   ម  មទា ំង  ក្ន ុងបរិបទក  យជ   ះ និងរា ប់បញ្ច ូលកា ររ  ភសពសន្ថ វៈ កា របៀត

បៀន កា របង្ខ ំឱ មា នផ្ទ  ះ កា របង្ខ ំឱ រៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ កា របញ ប់កំណើត និងកា របង្ខ ំឱ រលូតកូន កា រ  ិប  ដា ប់

ភទ កា របង្ខ ំឱ ធ្វ ើជា ទា សករ កា របង្ខ ំឱ ចូលរួម  ក្ន ុងសកម្ម ភា ពពស  ចា រ និងកា រជួញដូរ  មទា ំងសកម្ម ភា ព 

ដទទៀត។ អំពើហិង  ផ្ល ូវភទ និងអំពើហិង  យនឌ័រ គឺជា ចរិកលក្ខ ណៈមួយនជ   ះ  ដា ប់អា វុធជា សកល  យ

ជនល្ម ើសរីករា យ  នឹងនិទណ ភា ពស   ប់សកម្ម ភា ពរបស់ពួកគ។
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 ផលប៉ះពា ល់នហិង  ផ្ល ូវភទ  លើជនរង   ះរា ប់បញ្ច ូលកា របា ត់បង់មុខរបរ និងឱកា សសដ្ឋ កិច្ច   មទា ំង

ឱកា សអប់រ ហើយវា បណា្ដ  លឱ មា នកា ររខា ន និងបំផ្ល ិចបំផា  ញចំ  ះជិវិតរស់  របស់ជនរង   ះ។ កា ររ  ភ 

សពសន្ថ វៈគឺជា  ភទនអំពើហិង   លើ ្ត  ី និងកុមា រី  មា នជ   ះ ដល  ូវបា នគ  ើ   ស់ទូលំទូលា យជា ង

គបំផុត ប៉ុន្ត បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី បទល្ម ើសនះ  តបន្ត ជា បទល្ម ើសដលទទួលរងកា រ ្ក  ល  សតិចតួចបំផុត  

ក  ិតអន្ត រជា តិ។ ដើម ីឱ យល់កា ន់តច  ស់ជា ងនះ និងលុបបំបា ត់ហិង  ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រ  ពលមា ន

ជ   ះ គ  ូវចា ត់ទុកបទល្ម ើសនះ ថា ជា កា រគំរា មកំហងមួយចំ  ះសន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខ និង  ូវ  ះ   យក្ន ុង

លក្ខ ណៈជា ផ្ន កមួយនអំពើហិង  ដលបន្ត កើតឡើង  លើ ្ត  ី និងកា ររីសអើងយនឌ័រ  មុនពលក្ន ុងអំឡុង

ពល និងក  យពលស ្គ   ម ដលជា ចំណកមួយនកា របងា  ញអំពីកា រ  បដណ្ដ ប់  លើ ្ត  ី។ មា នតដូច្ន ះទ 

ទើបយើងអា ចលុបបំបា ត់អំពើហិង  យនឌ័រ និងផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា នរបស់វា  លើបុគ្គ លដលជា ជនរង   ះ  សួា រ

របស់ពួកគ និងសហគមន៍ទា ំងមូល។

     ៣.  សក្ខ ីកម្ម របស់អ្ន កជំនា ញកា រ៖ អភិក មតា មរយៈ  ព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ និងអភិក មមិនមនតា មរយៈ
 ព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ចំ  ះប   យុត្ត ិធម៌យនឌ័រ

 ស៊ូហ  ណា  សា កូតូ , អនុបណ ិត  ធា នកា រិយា ល័យ   វ   វឧក ិដ្ឋ កម្ម ស ្គ   ម និងសា    ចា រ នមហា វិទ  

ល័យច  ប់ សា កលវិទ  ល័យវា៉ សុីន  ន នសហរដ្ឋ អា មរិក

 សា    ចា រ  សា កូតូ បា នបងា  ញអំពីកា រវិវឌ ន៍ ប    ឈមដល  សសសល់ និងមរៀនបទពិ  ធន៍ 

ដលទទួលបា នពីកា រសុើបអង្ក ត និងកា រ  ទ  កា ន់  លើបទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រ  ពល 

មា នជ   ះ  យតុលា កា រអន្ត រជា តិ តុលា កា រកូនកា ត់ និងតុលា កា រក្ន ុង  ុក  មទា ំងមរៀន បទពិ  ធន៍ មួយ

ចំនួនអំពីដំ  ះ   យក   ព័ន្ធ តុលា កា រចំ  ះប   យុត្ត ិធម៌យនឌ័រ។ បើ  ះបីជា មា នកា ររីកច  ើនគួរឱ កត់

សមា្គ  ល់ចំ  ះ   ឹត្ត កម្ម នប   ហិង  ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រ ក  មច  ប់អន្ត រជា តិក៏  យ សា    ចា រ  សា កូតូ 

បា នធ្វ ើកា រកត់សមា្គ  ល់ថា  ប    ឈម  តបន្ត មា ន។ មរៀនបទពិ  ធន៍ រួមមា នដូចជា  ៖

 •   សិនបើពុំមា ន  លន  បា យសា  ប័ន ដើម ីគា ំ  ដល់កា រ  ទ  កា ន់  លើបទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ

និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះទ  ះ  ះរា ជអា ជា  រមងតងមិនអា ចធ្វ ើកា រ  ទ  កា ន់  លើជន

ល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ បើ  ះបីជា ពួកគមា នភស្ត ុតា ងពា ក់ព័ន្ធ ក៏  យ។

ដូច្ន ះ កា របង្ក ើតឱ មា ននូវយុទ្ធ សា ្ត  ស   ប់ធ្វ ើកា រ  ទ  កា ន់មួយដលមា នកា រស  បស  ួល និង

មា នលក្ខ ណៈ  ប់  ុង   យដើម ីកំណត់អា ទិភា ព  លើបទល្ម ើស ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពល

មា នជ   ះពីដំបូងមា នសា រៈសំខា នខ់ា  ំងណា ស់ចំ  ះកា រសុើបអង្ក ត និងកា រ  ទ  កា ន់បទល្ម ើសទា ំង

នះ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។
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 •  ជនរង   ះរមងតងមា នភា ពសា  ក់ស្ទ ើរក្ន ងុកា ររា យកា រណ៍អំពីបទល្ម ើសហិង  ផ្ល វូភទ និងយនឌ័រក្ន ងុពល

មា នជ   ះ។ ដូច្ន ះកា រអនុវត្ត ន៍ សុើបអង្ក ត  ូវពិចា រណា  លើសចក្ត ី  ូវកា ររបស់ជនរង   ះតា មរយៈ 

កា របង្ក ើតឱ មា ននូវ (ក្ន ុងករណីដលអា ចធ្វ ើ  បា ន) សមា ហរណកម្ម  សវា កម្ម មួយចំនួនដលជ  ុញ

ដល់កា រ  មូលភស្ត ុតា ងឱ បា នទា ន់ពលវលា  និង  ប់  ុង   យក្ន ុងបរិយា កា សមួយដលផ្ត ល់កា រគា ំ  

ចំ  ះជនរង   ះរា ប់បញ្ច ូលកា រផ្ត ល់សវា វជ្ជ សា ្ត     សវា  ឹក     និងសវា ច  ប់។

 •  ជនរង   ះ/សា ក ី អា ចមា នកា រភ័យខា  ចចំ  ះកា រតបត  លើខ្ល ួនពួកគ ឬ  ួសា ររបស់ពួកគវិញ

 សិនបើពួកគធ្វ ើកា រកំណត់អត្ត ស   ណជនល្ម ើស  ក្ន ុងតុលា កា រ ឬ  សិនបើពួកគជួយដល់កា រសុើប

អង្ក ត ឬកា រ  ទ  កា ន់ចំ  ះបទល្ម ើសហិង  ផ្ល វូភទ និងយនឌ័រក្ន ងុពលមា នជ   ះ ដូច្ន ះ កិច្ច កា រពា រ

សា ក ី   ប់ដំណា ក់កា លទា ំងអស់នដំណើរកា រនីតិវិធីតុលា កា រមា នសា រៈសំខា ន់ខា  ំងណា ស់ ដើម ីឱ

កា រ  ទ  កា ន់  លើបទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ  និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះទទួលបា ន  គជ័យ។

 •   ក មដលមិនសូវមា នកា រយល់ដឹងអំពីប   នះ ឬ  ក មដលខ្វ ះបទពិ  ធន៍  ឈម  នឹងកា រ 

ធ្វ ើឱ សា ក ីលងឯកភា ព និងធ្វ ើឱ ធា  ក់ចុះនូវតម្ល សក្ខ ីកម្ម ដលមា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រ  ទ  កា ន់  លើ

បទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  កប  យ  គជ័យ ដូច្ន ះ  ក មគួរទទួល

បា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លអំពីវិសា លភា ពធម្ម ជា តិ និងផលប៉ះពា ល់នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពល

មា នជ   ះ  មទា ំងយុត្ត ិសា ្ត  ដលទា ក់ទង  នឹងធា តុផ ំនបទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ និងបទល្ម ើស

ហិង  យនឌ័រ  មទា ំងកា រអនុវត្ត ន៍ច  ប់ចំ  ះសា  នភា ពជា ក់ស្ត ងផ ងៗគា  ដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងហិង  

ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពល មា នជ   ះ។

 សា    ចា រ  សា កូតូ ក៏បា នពិភា ក  ផងដរអំពីមរៀនបទពិ  ធន៍ ដលទា ក់ទង  នឹងយន្ត កា រ

ក   ព័ន្ធ តុលា កា រ ក្ន ុងកា រ  ះ   យបទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ ក្ន ុង  ះរួមមា ន

ដូចជា ៖ សចក្ត ី  ូវកា រឱ មា ននូវយន្ត កា រក   ព័ន្ធ តុលា កា រ ដើម ីកំណត់  លើអា ណត្ត ិកា រងា រយនឌ័រមួយពីដំបូង

ដលសង្ក ត់ធ្ង ន់អំពីកា រចូលរួមរបស់ ្ត  ី  ក្ន ុង  ប់ដំណា ក់កា លទា ំងអស់នកា រងា ររបស់ពួកគ និងធា នា ថា  ហិង  

ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ ដលជា បទល្ម ើស  ល    ូវបា នគធ្វ ើកា រសុើបអង្ក ត  មទា ំងសា រៈ

សំខា ន់នកា រជួយដល់ជនរង   ះ ក្ន ុងកា រទទួលបា នយន្ត កា រក   ព័ន្ធ តុលា កា រ ឧទា ហរណ៍តា មរយៈកា រអនុ   ត

ឱ មា នក បខ័ណ ពលវលា ទូលំទូលា យបំផុតស   ប់ជនរង   ះ ដើម ីចូលរួម  ក្ន ុងកម្ម វិធីបបនះ កា រអនុម័ត

 ើសរីយយកនីតិវិធីដល   តយកចិត្ត ទុកដា ក់លើប   យនឌ័រ ស   ប់កា រយកសក្ខ ីកម្ម  កា រចា ប់ដគូជា មួយ

អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល ដលធ្វ ើកា រងា រជា មួយជនដលទទួលរងផលប៉ះពា ល់ពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពល

មា នជ   ះ និងកា រផ្ត ល់កា ររក  កា រសមា  ត់ និងវិធា នកា រដទទៀត ដើម ីកា រពា រសុវត្ថ ិភា ព និងសុខុមា លភា ពផ្ល ូវកា យ

និងផ្ល ូវចិត្ត របសជ់នរង   ះ។
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     ៤. សក្ខ ីកម្ម របស់អ្ន កជំនា ញកា រ ៖ ្ត  ី សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខ
       អា ន-មា៉ រី ហ្គ ូត , PhD  ធា នទី  ឹក  កម្ម វិធីអភិបា លកិច្ច  សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខ UN Women

 បណ ិត ហ្គ ូត បា នរលឹកដល់អ្ន កចូលរួមថា  សូម ីតកា ររ  ភសពសន្ថ វៈតមួយ

 ក្ន ុងស ្គ   ម ដលធ្វ ើឡើង  យទា ហា នមួយរូបអា ចជា ធា តុផ ំដលរួមចំណកឱ មា ន

នូវឧក ិដ្ឋ កម្ម  ពលមា នស ្គ   ម។ វា មា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រកា រពា រ ្ត  ីដលមា នទំនា ស់ 

និងកា រធា នា ឱ មា ននូវកា រដឹកនា ំរបស់ ្ត  ី  ក្ន ុងសន្ត ិភា ព គឺជា ដំណើរកា រន  បា យមួយ

ដល  ប  នឹងសំនួរបច្ច កទសផ្ន កច  ប់។ ក មុ  កឹ  សន្ត សុិខនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ 

បា នអនុម័ត  លើសចក្ត ីស   ចចំនួន៥ ស្ត ីពី ្ត  ី សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខ (UN SCR 1325 

[2000], UNSCR 1820 [2008], UN SCR 1888 [2010], UN SCR 1889 [2010], UN

SCR 1960 [2011])។ បើ  ះបីជា សចក្ត ីស   ចស្ត ីពីសន្ត ិសុខដលទា ក់ទង  នឹងហិង  ផ្ល ូវភទមា នលក្ខ ណៈគួរ

ឱ កត់សមា្គ  ល់ក៏  យ ក៏សចក្ត ីស   ចទា ំងនះមិនអា ចមា ន  សិទ្ធ ភា ពឡើយ  សិនបើពុំមា នកា រវិនិ  គ  ប

គា  មួយ  លើកា រផ្ត ល់ភា ពអង់អា ចដល់ ្ត  ី។

 អំពើហិង  ផ្ល ូវភទ បុព្វ ហតុ និងផលវិបា កនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ  ូវបា នអតីតអ្ន កយកព័ត៌មា នពិសសរបស់

អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិទទួលបន្ទ ុកអំពើហិង  លើ ្ត  ីពណ៌នា ថា ជា  "ឧក ិដ្ឋ កម្ម  ពលមា នស ្គ   មដល  ូវបា នគ

ផ្ត នា   សតិចតួចបំផុត" (១៩៩៤) ហើយបទពិ  ធន៍ឆ្ល ងតា មរយៈកា រ  ទ  កា ន់  លើបទល្ម ើសបបនះ  

ក្ន ុងសវនា កា រស   ប់អតីតយូ ្គ  សា  វី (ICTY) , រា៉ វា៉ ន់ដា  (ICTR) និងសៀរ៉ា ឡអុង (SCSL) បា នបងា  ញថា  សចក្ត ី 

ថ្ល ងនះ  តបន្ត មា នលក្ខ ណៈពិតយ៉ា ងដូច្ន ះ។ ទា ក់ទង  នឹងកា របុ៉នប៉ងរបស់  ធា  និងក  តិន   ះថា  ក់ចំ  ះ

ជនរង   ះ កា ររ  ភសពសន្ថ វៈបា នកើតឡើងក្ន ុងលក្ខ ណៈជា ចរិកលក្ខ ណៈមួយនជ   ះដលគបា នកំណត់  

ក្ន ុងសម័យកា លរបស់យើងដល  ះគឺជា វិធីសា ្ត  មួយដលមិនចំណា យថវិកា  ើន ប៉ុន្ត មា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ក្ន ុងកា រ

បង្ក ើតឱ មា ននូវជ   ះ  កា របង្ក កា រភ័យខា  ចចំ  ះសហគមន៍  និងកា របង្ខ ំជម្ល ៀសជនសុីវិល។

 បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី កា រឆ្ល ើយតបភា គ  ើនពំុមា នលក្ខ ណៈខុសប្ល កពីគា  ឡើយ ក  ពីកា រខឹងសម  រ។ សចក្ត ី

ស   ចទា ំង៥ របស់ក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខ បា នធ្វ ើកា រកំណត់ឡើងវិញ  លើហិង  ផ្ល ូវភទនិងយនឌ័រក្ន ុងពលមា ន

ជ   ះ ថា ជា កា រគំរា មកំហងមួយចំ  ះសន្ត ិសុខ ដលទា មទា រឱ មា ននូវកា រឆ្ល ើយតបផ្ន កន  បា យ និងសន្ត ិសុខ

ជា ពិសសគឺ  ង់ថា  អំពើហិង  បបនះបង្ក ឱ មា នកា ររា ំងស្ទ ះចំ  ះកា រសា  រឡើងវិញនូវសដ្ឋ កិច្ច  ទំនុកចិត្ត  លើ

 ព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ និងកា របង្ក ើតនីតិរដ្ឋ ។ យា៉ ងណា មុិញ  ពលដលហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ

 ូវបា នកំណត់  ឹមតជា ប   សន្ត ិសុខ នងិមិនបា ន  ះ   យប   ឋា នៈសង្គ មរបស់ ្ត  ីដលទា បជា ងបុរសមា ន

ន័យថា  ្ត  ី  ូវបា នបញ្ច ូល  ក្ន ុងរបៀបវា រៈសន្ត ិសុខក្ន ុងលក្ខ ណៈ  ឹមតជា ជនរង   ះ ឬជា ជនរង   ះសកា  នុពល

ជា ជា ងអ្ន កដឹកនា ំ និងជា អ្ន កចង្អ ុលទិសនសន្ត ិភា ព។
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 កា រឆ្ល ើយតបផ្ន ក  ធា តម៉  ង នឹងមិននា ំមកនូវកា រផា  ស់ប្ត ូរដលចា ំបា ច់ដើម ី  ះ   យប   កា រផ្ត ល់ភា ព

អង់អា ចដល់ ្ត  ីក្ន ុង  ល  លុបបំបា ត់អំពើហិង  លើ ្ត  ីឡើយ។ UN SCR 1325 បា នធ្វ ើកា រអំពា វនា វយា៉ ងច  ស់

លា ស់សំ  ឱ មា នកា រចូលរួមរបស់ ្ត  ីក្ន ុងនា មជា អ្ន កធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត  ក្ន ុងដំណើរកា រសន្ត ិភា ព និងដំណើរកា រ

សន្ត ិសុខ ហើយ UN SCR 1820 អំពា វនា វឱ ្ត  ី ជា ពិសសជនរង   ះធ្វ ើកា រដឹកនា ំលើប   កិច្ច កា រពា រ និង

ដំណើរកា រសន្ត ិភា ព។ ប៉ុន្ត កន្ល ងមក សកម្ម ភា ពលើប   នះ ឬកា របញ្ច ូលហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពល 

មា នជ   ះ  ក្ន ុងកា រពិភា ក  ជា ផ្ល ូវកា រអំពីប   សន្ត ិភា ព  មា នក  ិតទា ប  ឡើយ។ ពុំមា នកិច្ច  ម  ៀងណា មួយ

ក្ន ុងចំ  មកិច្ច  ម  ៀងទា ំងនះ កំណត់ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះថា  មា នទំនា ក់ទំនង  នឹង

កា រសា  រសដ្ឋ កិច្ច ឡើងវិញឡើយ។

 UN Women កំពុង   តយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើវិស័យមួយចំនួន ដើម ីបន្ត ជ  ុញឱ មា នគណនយ ភា ព

ក្ន ុងចំ  មរដ្ឋ ជា សមា ជិក  មទា ំង  ព័ន្ធ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិលើប   ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា ន

ជ   ះ រា ប់បញ្ច ូលកា រស្វ ងរកកា រគា ំ  ដល់អភិក មមួយដល   តយកចិត្ត ទុកដា ក់លើប   យនឌ័រ ចំ  ះកា របង

ចកថវិកា ដលសន ំបា នពីកា រកា ត់បន្ថ យទិញ  ឿងសពា  វុធក្ន ុងដំណា ក់កា ល ក  យពលមា នជ   ះរា ប់ចា ប់ពីកា រ

ទទួលបា ន  យពញលញ និងស្ម ើភា ពគា  របស់ ្ត  ីនូវសវា មូលដា  នរហូតដល់កា រចូលរួម  កប  យអត្ថ ន័យ  

ក្ន ុងកិច្ច ពិភា ក  ជា ផ្ល ូវកា រអំពីសន្ត ិភា ព និងកិច្ច ខិតខំសា  រឡើងវិញនូវសដ្ឋ កិច្ច  និងទីផ  រ។ សចក្ត ីស   ចទា ំង៥អំពី

ប   សន្ត ិសុខ ដលបង្ក ើតឱ មា ននូវរបៀបវា រៈស្ត ីពីសន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខរបស់ UN Women  ូវអនុវត្ត  បពល

ជា មួយគា   និងតំណា លគា  ដើម ីធា នា ថា  កា រផ្ត ល់ភា ពអង់អា ចដល់ ្ត  ីមា នទំនា ក់ទំនង  នឹងកិច្ច កា រពា រ។ ជា ចុង

ក  យ កិច្ច កា រពា រ ្ត  ី និងកុមា រីក្ន ុងអំឡុងពល និងក  យពលជ   ះមិនអា ចធ្វ ើ  បា នឡើយ  សិនបើពុំមា ន

កា រផ្ត ល់ភា ពអង់អា ចដល់ ្ត  ី និងកា រចូលរួមរបស់ ្ត  ីដលជា ដំណើរកា រន  បា យមួយរយៈពលវង។

អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ដលជា ជនជា តិខ្ម រ ៖ (ពីសា  ំ  ឆ្វ ង) ហុង សា វា៉ ត , ជុំ លី , សុខ សា មិត , គឹម ខម



16

គ. កា រផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  យជនរង   ះ និងសា ក ី
 ក្ន ុងអំឡុងពលនវទិកា ស្ត ីពីកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីតំណា ងសង្គ មសុីវិលមួយរូប (CSR) មកពី  ទសនីមួយៗ 

បា នផ្ត ល់ទិដ្ឋ ភា ពទូ  មួយអំពីជ   ះ និងក  យមកទើបផ្ត ល់កា រណនា ំជូនដល់ជនរង   ះតា មរយៈសក្ខ ីកម្ម របស់

ពួកគ។ ជនរង   ះនីមួយៗបា នផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ជា ក់ស្ត ងជា ភា សា ជា តិរបស់ខ្ល ួន ហើយគា ត់មា នសរីភា ពក្ន ុងកា របញ្ច ប់

សក្ខ ីកម្ម របស់គា ត់  ពលណា មួយក៏បា ន។ កា រសង្ខ បដលផ្ត ល់ជូន  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍នះ មា ន  លបំណង

ជ   បអំពីសា ច់រឿងរបស់ ្ត  ីតា មរយៈសម្ល ងរបស់ពួកគ និងផលប៉ះពា ល់ផ្ន កសតិអា រម្ម ណ៍ដលបន្ត កើតឡើងតា ម

រយៈ  ឹត្ត ិកា រណ៍ទា ំងនះ។ ដើម ីរៀបចំធ្វ ើកា រចករលករឿងរ៉ា វរបស់ពួកគឱ បា ន  ប់   ន់  ចំ  ះមុខសា ធា រណ-

ជនដ៏  ើនកុះករ អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម បា នរៀបចំសក្ខ ីកម្ម លា យលក្ខ ណ៍អក រ  យមា នកា រគា ំ  ពីតំណា ងសង្គ មសុីវិល

មុនពលមកដល់  ទសកម្ព ុជា ។ សក្ខ ីកម្ម លា យលក្ខ ណ៍អក រដលមា នខ្ល ឹមសា រ ទា ំង  ុងទា ំងអស់នះ អា ចរកមើល

 ក្ន ុងឧបសម្ព ័ន្ឋ  ខ។

១.  ទសកម្ព ុជា 
  ក ដួង សា វន ម ្ត  ីស  បស  ួលគ   ងហិង  យនឌ័រ ក្ន ុងរបបខ្ម រក ហមនអង្គ កា រ ក ុមអ្ន ក

ច  ប់កា រពា រសិទ្ធ ិកម្ព ុជា   ដើរតួនា ទីជា តំណា ងសង្គ មសុីវិល។

 កម្ព ុជា បា នរង   ះពីស ្គ   មសុីវិលចា ប់ពីឆា  ំ១៩៧០ រហូតដល់ឆា  ំ១៩៩៩។ របបខ្ម រក ហមបា នកា ន់អំណា ច

ច   ះពីឆា  ំ១៩៧៥ រហូតដល់ឆា  ំ១៩៧៩។ ស្ថ ិតក  មរបបនះ  ជា ជនចំនួនជិតពីរលា ននា ក់ (ក្ន ុងចំ  ម

 ជា ជនសរុបចំនួន   ំពីរលា ននា ក់) បា នសា  ប់បា ត់បង់ជីវិត  យសា រតកា របង្ខ ំឱ ធ្វ ើពលកម្ម  ភា ពអត់ឃា  ន និង

កា រកា ប់សមា  ប់  មទា ំងមូលហតុដទទៀត។  ួសា រ  ូវបា នបង្ខ ំឱ រស់  បកពីគា   ហើយបុរស និង ្ត  ី  ូវបា ន

បង្ខ ំឱ រៀបកា រជា មួយគា  ។ អំពើហិង  ផ្ល ូវភទ និងអំពើហិង  យនឌ័រ បា នកើតឡើងក្ន ុងភា ពស្ង ៀមសា  ត់អស់រយៈពល

ជា  ើនទសវត រកន្ល ងមកហើយ ប៉ុន្ត នា ពលថ្ម ីៗ នះ ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ ិកម្ព ុជា  និងអង្គ កា រដទទៀតបា ន

ធ្វ ើកា រចងក ងឯកសា រអំពីករណីរ  ភសពសន្ថ វៈ ដលរា ប់បញ្ច ូលកា ររ  ភជា ក ុម កា ររ  ភ  យមនុស  ើន

នា ក់ និងកា ររ  ភមុនពលសមា  ប់  មទា ំងកា រដា ក់  សចំ  ះ "កា រខុសសីលធម៌" ស   ប់រា ល់ទ  ង់ន 

ទំនា ក់ទំនងរវា ងបុរស និង ្ត  ី មិនចំ  ះថា ទ  ង់នទំនា ក់ទំនងទា ំង  ះមា នលក្ខ ណៈជា កា រ  ម  ៀង ឬបង្ខ ិត

បង្ខ ំឡើយ។ បច្ច ុប ន្ន នះខណៈពលដល អ.វ.ត.ក បន្ត ធ្វ ើកា រវិនិច្ឆ ័យ  លើបទល្ម ើសដលបា ន   ឹត្ត ក  មរបប

ខ្ម រក ហម មា នជនរង   ះជា ង   ំពីររយនា ក់ ចំ  ះករណីបង្ខ ំឱ រៀបកា របា នទទួលសា្គ  ល់ជា ដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប -

វណី។

  ក  ី ហុង សា វា៉ ត (អា យុ ៤៧ឆា  ំ) គឺជា សិស មា  ក់ដលរស់  ក្ន ុងទីក ុងភ្ន ំពញ មុនពលដល

របបខ្ម រក ហមបា នកា ន់អំណា ច ហើយក  យមក  ួសា ររបស់គា ត់  ូវបា នគបង្ខ ំជម្ល ៀស  កា ន់ខត្ត មួយ  ឯទី
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ជនបទ។ កា ល  ះ  ក  ីមា នអា យុ១៤ឆា  ំ ហើយ  ក  ីបា នចូលរួម  ក្ន ុងកងកុមា រ ដើម ីគា ស់គល់ឈើ

ចំនួន៣ ដលនះគឺជា កា រងា រមួយដ៏លំបា ក។ ថ្ង មួយបង  ុសរបស់គា ត់បា នលួចដំឡូង ដើម ីយក  ឱ  ួសា រ

របស់គា ត់ហូប ប៉ុន្ត គា ត់  ូវបា នកមា  ភិបា លខ្ម រក ហមចា ប់បា ន ហើយយក  សមា  ប់  ល។ បង  ីរបស់គា ត់

ចំនួន២នា ក់  ូវបា នបង្ខ ំឱ រៀបកា រជា ហ្វ ូងដលមា នប្ត ី  ពន្ធ ចំនួន២០គូ។  ពលដលបង  ីមា  ក់របស់គា ត់បា ន

រត់   យំ  កា ន់មា  យរបស់គា ត់ ក  យពលដលបា នស ថរួចកមា  ភិបា លមា  ក់បា នយកគា ត់  ខា ងក   ហើយ

យកចពំុះទុងចា ក់ខ្ន ងរបស់គា ត់។  ក  ី សា វា៉ ត ក៏បា នឃើញប្អ ូន  ីរបស់គា ត់សា  ប់  យកា រអត់ឃា  នផងដរ 

ប៉ុន្ត គមិនអនុ   តឱ  ក  ីបញ្ច ុះសពប្អ ូន  ីរបស់គា ត់ឡើយ  យគទុកឱ សា កសពរលួយបន្ត ិចម្ត ងៗរហូត

ដល់  សល់តឆ្អ ឹង។ ឪពុករបស់  ក  ីបា នលួចមា ន់មួយ និងបបរ  ូកដើម ីកុំឱ  ួសា រដា ច់  ះសា  ប់ ហើយ

ឪពុក   និងមា  យរបស់  ក  ីក៏  ូវបា នគចា ប់ខ្ល ួន។

 ថ្ង មួយ  ពលដល  ក  ី សា វា៉ ត  ឡប់មកពី   វិញ គា ត់ក៏បា នឃើញឪពុកមា  យរបស់គា ត់  ូវ

បា នគ ចង  ឯវា លពិឃា តមួយក្ន ុងចំ  មគំនរសា កសពជា  ើន។  ក  ី សា វា៉ ត បា នរត់  ឱបមា  យ

របស់គា ត់ ហើយក៏  ូវកមា  ភិបា លឃើញ។ ឪពុករបស់  ក  ី  ូវបា នគចា ក់សមា  ប់ ហើយមា  យរបស់  ក  ី

 ូវបា នគវា យដំរហូតដល់សា  ប់ផងដរ។  ក  ី  ូវបា នគចា ប់យក  ក្ន ុង   ក រ  ះ បនា  ប់មក  ូវបា នគ

បង្ខ ំ  ះសម្ល ៀកបំពា ក់ ចា ប់ចង និងរ  ភម្ត ងហើយម្ត ងទៀត  យឈ្ល បចំនួន៣នា ក់ ដលចុងក  យបា នទុក

ឱ គា ត់  តមា  ក់ឯង។  ឹកស្អ កឡើង គា ត់បា នដឹងខ្ល ួន  យគា  នសម្ល ៀកបំពា ក់  ជា ប់នឹងខ្ល ួនឡើយ ហើយ

គា ត់ក៏បា នលួចសម្ល ៀកបំពា ក់ពីសា កសព  ឯវា លពិឃា ត ដើម ីធ្វ ើកា ររត់គចខ្ល ួន។ គា ត់  ូវបា នជនល្ម ើសមា  ក់

 មា នថា   សិនបើគា ត់វិល  ឡប់  សហកររបស់គា ត់វិញ គា ត់នឹង  ូវគយក  សមា  ប់  លមិនខា ន។ គា ត់

បា នប្ត ូរ   ះ ហើយ  រស់  ក្ន ុងសហករមួយទៀត។  ក  ី សា វា៉ ត បា នមា នផ្ទ  ះពីកា ររ  ភជា ក ុម ហើយ

គា ត់បា នផ្ត ល់កំណើតឱ ទា រកមា  ក់ ក  យពលដលរបបនះបា នដួលរលំអស់រយៈពល ៤ខ។

  ពលដលសា កសួរអំពីផលប៉ះពា ល់នបទពិ  ធន៍របស់គា ត់  ក  ី សា វា៉ ត បា នតបឱ ដឹងថា  គា ត់

មា នប   ឈា មស នូរហូតមកទល់នឹងសព្វ ថ្ង ។ កា ររៀបកា រមា នលក្ខ ណៈខុសប្ល កពីទំនៀមទមា  ប់  ពណី និងសា សនា 

 មទា ំងអត្ថ ន័យរបស់វា  ហើយ  ក  ីមា នកា រអៀនខា  ស  យសា រត  ក  ីពុំមា នឪពុកមា  យធ្វ ើជា មបា ដូច

អ្ន កដទ ដលចំណុចនះមា នសា រៈសំខា ន់ខា  ំងណា ស់  ក្ន ុង  ះពុទ្ធ សា សនា  និងវប ធម៌ខ្ម ររបស់គា ត់។

  ក  ី គឹម ខម (អា យុ ៨០ឆា  ំ) បា នទទួលរងកា រវា យដំ កា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  កា របង្ខ ំឱ ធ្វ ើពលកម្ម  

និងបា នឃើញកា រធ្វ ើទា រុណកម្ម ផ្ល ូវភទលើ ្ត  ី  ក្ន ុងរបប  ះ។ គា ត់បា នសម្ត ងអំពីកា រភ័យខា  ចរបស់គា ត់ក្ន ុងកា រមក

ផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម នា ថ្ង នះ  យបា នថ្ល ងថា  "ខ្ញ ុំគិតថា  ខ្ញ ុំនឹង  ូវគសមា  ប់ដូច  ជំនា ន់ប៉ុលពត  ហើយប៉ុន្ត ថ្ង នះ ខ្ញ ុំ

មា នសចក្ត ីរីករា យ និងធូរស ើយដលបា នចករលករឿងរ៉ា វរបស់ខ្ញ ុំ។" គា ត់បា នពន ល់អំពីរបៀបដលរបបនះបា ន

បំបក  ួសា រឱ រស់  បកពីគា   និងមិនសា្គ  ល់គា  ។ គា ត់បា នបា ត់បងប្អ ូនបង្ក ើតរបស់គា ត់ទា ំង៦នា ក់ក្ន ុងអំឡុងពល

នជ   ះនះ។ សា  មីរបស់គា ត់ក៏  ូវបា នគសមា  ប់ផងដរ ហើយ  ពលដលមា  យរបស់គា ត់សា  ប់ហើយ គា ត់
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ស្ន ើសុំបញ្ច ុះសពមា  យរបស់គា ត់ គបា ន   ប់គា ត់ឱ  "  ះសា កសពមា  យរបស់គា ត់  ល"។ គា ត់  ូវបា នគចា ប់

ខ្ល ួន និងឃុំឃា ំង  យសា រតគា ត់បដិសធក្ន ុងកា រទុក  លកូនរបស់គា ត់ដលមា នអា យុ១៣ខ។ គបា នចា ប់គា ត់

ចងសា  បសក   និងយកកូនរបស់គា ត់ចងជំុវិញករបស់គា ត់  យបន ល់នូវសា  កសា  មរហូតមកទល់នឹងសព្វ ថ្ង ។ 

  ពលដលគា ត់  ដល់កន្ល ងវា លពិឃា ត គា ត់បា នឃើញមនុស ១១នា ក់ផ ងទៀត ដលកំពុងរង់ចា ំឱ

គសមា  ប់។ ប៉ុន្ត សំណា ងល្អ គា ត់បា នរួចផុតពីកា រសា  ប់ ហើយវា ចញពីរ ្ដ  សា កសពជា មួយកូនរបស់គា ត់ដល

 ចងជា ប់នឹងករបស់គា ត់  ឡើយ។  ពលដលគបា នរកឃើញគា ត់ ពួកកមា  ភិបា លមា នភា ពភា  ក់ផ្អ ើលជា 

ខា  ំង ហើយគបា នយកគា ត់  ឃុំឃា ំងក្ន ុងពន្ធ នា គា រ។ គ  តបន្ត ចងគា ត់  ក្ន ុងពន្ធ នា គា រអស់រយៈពល៧ថ្ង 

ទើប   យចំណងឱ គា ត់។  ពលដលគា ត់មា នបំណងប  ុង  រកទឹក ឆា  ំពន្ធ នា គា របា នទា ត់ធា កក់ូនរបស់

គា ត់។ កូនរបស់គា ត់បា នរត់មករកគា ត់ ប៉ុន្ត វា ពុំមា នកមា  ំង  ប់   ន់ដើម ីរត់ចូល  ក្ន ុងរង្វ ង់ដរបស់គា ត់ឡើយ។ ឆា  ំ

ពន្ធ នា គា របា នយកជើងជា ន់ក  លកូនរបស់គា ត់ ដលធ្វ ើឱ កូនរបស់គា ត់សា  ប់ភា  មមួយរពច និងបន ល់សា កសព

 លើដីឱ គដើរជា ន់  មទា ំង  ើ   ស់ខ ដលស្ថ ិត  ជុំវិញកកូនរបស់គា ត់ ដើម ីទា ញសា កសពកូនឱ ផុតពី

ដរបស់គា ត់។

  ក  ី គឹម ខម បា នធ្វ ើកា របា៉ ន់  មា ណថា  មា នមនុស ជា ង   ំមួយួរយនា ក់  ក្ន ុងពន្ធ នា គា រ ហើយ

្ត  ី  ស់សា  តក្ម ងៗដល  ហលជា ្ត  ី   ហ្ម ចា រីផង  ះ  ូវបា នបង្ខ ំឱ រួមភទជា មួយកមា  ភិបា លរៀងរា ល់

យប់ហើយក  យមកក៏បា ត់ខ្ល ួន។ គា ត់បា នសា  ប់ឮសំលង   ក   យំរបស់ពួកគ "តើមិត្ត ឯង  ុងធ្វ ើអីហ្ន ឹង? 

កុំ......កុំ!"។ ថ្ង មួយ  ពលដលគា ត់  ឡប់មកពី   វិញ គា ត់បា នឃើញសកម្ម ភា ពរ  ភបំពា ន  លើ ្ត  ី

មា  ក់ទៀត ដល  ូវបា នគ  ទ  កា ន់ថា បា នព  យា មរត់គចខ្ល ួន។ កមា  ភិបា លបា នហកសម្ល ៀកបំពា ក់ និង  ើ

  ស់អង្ក ត់អុសដលកំពុងឆះ ដើម ីរ  ភ ្ត  ីមា  ក់  ះ។  ពលដល  ក  ី គឹម ខម បា នឃើញ ទិដ្ឋ ភា ពបប

នះ គា ត់បា នគិតថា  "វា គឺជា រឿងមួយដលពិបា ក   ំខា  ំងណា ស់។ ប៉ុន្ត  សិនបើខ្ញ ំុ   ក គ   កដជា នឹងយកខ្ញ ុំ   

សមា  ប់  លមិនខា ន"។   ពលដលគបា នសា កសួរគា ត់ថា  ហតុអ្វ ីបា នជា គា ត់មកផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ថ្ង នះ គា ត់ 

បា នថ្ល ងឱ ដឹងថា  "ខ្ញ ុំនិយា យជំនួសឱ ្ត  ី  ប់រូបដលបា នសា  ប់បា ត់បង់ជីវិត ហើយខ្ញ ំុសូមឱ  លឹងរបស់ពួកគបា ន

 ដល់ឋា នសុគតិភព"។

  ក  ី ជុំ លី (អា យុ ៥៨ឆា  ំ) ប  ើកា រងា រ  ក្ន ុងអង្គ ភា ពឱសថមួយ  របបខ្ម រក ហម។ គា ត់

 ូវបា នគបង្ខ ំឱ ធ្វ ើកា រងា រជា គិលា នុបដា  យិកា  បើ  ះបីជា គា ត់មិនធា  ប់ទទួលបា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លផ្ល ូវកា រ និង

មិនចះអក រក៏  យ។ គា ត់ទទួលបន្ទ ុកចា ក់ថា  ំឱ អ្ន កជម្ង ឺ ហើយ  ធា នអង្គ ភា ពរមងតងមកជួបគា ត់ជា ញឹកញា ប់

ស   ប់  លបំណងនះ។  ធា នអង្គ ភា ពបា នចងគា ត់ និងវា យធ្វ ើបា បគា ត់ចំនួន៣ដង ហើយ   ប់គា ត់ថា  គា ត់

បា ន  ៀត   កចំ  ះទំនា ក់ទំនងរបស់គា ត់ជា មួយ ្ត  ីមា  ក់ដលរស់  ឯ  ើយមា្ខ  ងទៀតនទន្ល ។  យសា រត

 ធា នអង្គ ភា ពមា ន  ពន្ធ កូនរួចហើយ គា ត់ក៏បា នគំរា មសមា  ប់  ក  ី  សិនបើ  ក  ី   ប់អ្ន កដទអំពី

ទំនា ក់ទំនងរបស់គា ត់។
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 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៧  ក  ី  ូវបា នគស្ន ើសុំចំនួន៣ដង ឱ រៀបកា រជា មួយបុរសមា  ក់ដលរស់  ក្ន ុងភូមិ

ជា មួយគា  ។ គា ត់បា នបដិសធ ហើយក៏  ូវបា នគគំរា មអា យុជីវិត ដូច្ន ះគា ត់ក៏បា នរៀបកា រជា មួយបុរសមា  ក់  ះ

ជា ក ុម។ គា ត់ និងសា  មីរបស់គា ត់មា នកូនមា  ក់ជា មួយគា   ហើយគា ត់មា នបំណងចង់  លងឪពុកមា  យរបស់គា ត់

 ពលដលកូនរបស់គា ត់មា នអា យុ៤ខ។  ពលធ្វ ើដំណើរតា មផ្ល ូវ  កា ន់ភូមិដលឪពុកមា  យរបស់គា ត់រស់  

គបា នចា ប់គា ត់ឃុំខ្ល ួន  ឯ  ក  ួតពិនិត មួយ។ គបា នប   ឱ គា ត់  ះសម្ល ៀកបំពា ក់ចញ។  ពលដលគា ត់

បដិសធ គបា នបង្ខ ំ  ះសម្ល ៀកបំពា ក់របស់គា ត់ និងចា ប់រ  ភគា ត់ជា  ើនលើក  ើនសា រ  យជនល្ម ើស

ជា  ើននា ក់រហូតដល់ពលទៀបភ្ល ឺ។ ជនល្ម ើសបា នគំរា មសមា  ប់គា ត់  សិនបើគា ត់   បអ់្ន កដទ ហើយជា ក់ស្ត ង 

គា ត់មិនដលចករលកអំពីរឿងរ៉ា វនះជា មួយនរណា ឡើយ មុនពល  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ វទិកា នះ។

  ក   ីសុខ សា មិត (អា យុ៥២ឆា  )ំ បា នជួប  ទះកា របង្ខ ឱំ ធ្វ ើពលកម្ម  ក្ន ងុកងចល័ត ្ត  មួីយនា សម័យ

របបខ្ម រក ហម។ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៦  ក  ីមា នអា យុ១៥ឆា  ំ ហើយគា ត់បា នឃើញកា របង្ខ ំឱ រួមភទដលពា ក់ព័ន្ធ 

 នឹង ្ត  ីជនជា តិវៀតណា មមា  ក់   ះ អ៊ុក អា យុ ២៧ឆា  ំ។ សា  មីរបស់អ៊ុក ប  ើកា រងា រជា ទា ហា នខ្ម រក ហម 

ហើយបា នធ្វ ើដំណើរចញ  ឆា  យមួយរយៈ។ អ៊ុក បា នព  យា មស្វ ងរកព័ត៌មា នអំពីសា  មីរបស់ខ្ល ួន ដូច្ន ះគា ត់ក៏ 

បា ន  រកម ្ត  ី  ុករបស់ខ្ម រក ហមដលជា  ូទា យមា  ក់។ បុរសអា យុ៥០ឆា  ំ ដលមា ន  ពន្ធ  មទា ំងមា នកូន

មា  ក់នះ បា ន   ប់អ៊ុកថា   ូវរួមភទជា មួយគា ត់ដើម ីទទួលបា នព័ត៌មា នអំពីប្ត ី។ សា  នភា ពបបនះបា នកើតឡើង

ជា  ើនលើក  ើនសា រ ហើយទីបំផុតគា ត់ក៏មា នផ្ទ  ះ។ បើ  ះបីជា គា ត់បា នព  យា មលា ក់បា ំងអំពីកា រដលគា ត់

មា នផ្ទ  ះ  យខា  ចគដា ក់  សចំ  ះ "អំពើខុសសីលធម៌" យា៉ ងណា ក៏  យក៏គ  តដឹង អំពីប   នះ

ហើយគា ត់  ូវបា នគបញ្ជ ូន  កា ន់ពន្ធ នា គា រ និងធ្វ ើទា រុណកម្ម ។ គា ត់  ូវបា នគបង្ខ ំឱ ធ្វ ើកា រងា រ  ឯ    យ

ជា ប់   ះជើង និងបា នស   លកូន  ក្ន ុងពន្ធ នា គា រ។ គបា ន  ះលងអុ៊ក  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៧ ប៉ុន្ត គា ត់  ូវបា ន

គសមា  ប់  យសា រតក  យមករបប  ះស្វ ងរក  ល  ជា ជនជា តិវៀតណា ម។

  ក  ី សា មិត ក៏បា នឃើញទិដ្ឋ ភា ពបង្ខ ំឱ រៀបកា រចំ  ះបង  ីរបស់គា ត់ផងដរ។ បង  ីរបស់គា ត់

មា នអា យុ ២៤ឆា  ំ  ពលដលសា  មីរបស់គា ត់បា នសា  ប់អស់រយៈពល ៧ខ ហើយគា ត់  ូវបា នបង្ខ ំឱ រៀបកា រ

ជា មួយបុរសមា  ក់ដលមា នអា យុ៦០ឆា  ំ បើពុំ  ះ  តទ គបា ន   ប់គា តថ់ា  "  ួសា រទា ំងមូលនឹងមា នប   "។ 

ជា លទ្ធ ផលនកា ររៀបកា រ (ជា មួយអ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់ភស្ត ភា  ក្ន ុង  ុក)  ួសា ររបស់គា ត់មា នផ្ទ ះមួយដ៏ល្អ ស   ប់

រស់   និងមា នអា ហា រហូបចុក។  ពលដលបង  ីរបស់គា ត់មា នផ្ទ  ះ គា ត់មិនអា ច   ំមា នកូនបា នឡើយ

ហើយគា ត់បា នព  យា មរលូតកូន  យកា រវា យ  ះរបស់គា ត់ និងរមៀលខ្ល ួនចុះពីលើកូនភ្ន ំ។ ទីបំផុតបង  ីគា ត់ក៏

រលូតកូន។

 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៨  ក  ី សា មិត  ូវបា នគផា  ស់  យ  កងចល័តមួយទៀត។ គា ត់មា នតសម្ល ៀកបំពា ក់ 

ចា ស់មួយស   ប់ប៉ុ   ះ ហើយ  ពលដលគា ត់  កសម្ល ៀកបំពា ក់របស់គា ត់ គា ត់បា នឃើញចចញពីក  ល 

និងស ករបស់គា ត់។ គា ត់មា នកា រអៀនខា  សជា ខា  ំង  យសា រត  គា ត់រហកចញករ  ភទដា ក់គ គា ត់ចង់ត 
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សមា  ប់ខ្ល ួនឯងឱ សា  ប់   ះគា ត់មា នអា រម្ម ណ៍ខា  សអៀនខា  ំងពក។  ក្ន ុងរបប  ះ  ក  ី សា មិត បា នធ្វ ើកា រ

សរុបសចក្ត ីជា រួមថា   ជា ជនមិនអា ច  ឡា ញ់គា  បា នឡើយ ហើយ  សិនបើពួកគហា៊ ន  ឡា ញ់គា   ពួកគនឹង

 ូវគយក  សមា  ប់  លមិនខា ន។

២.  ទសបង់កា  ដស
  ក  ី ម៉ូណូវា៉ រា៉  ប៊ីហា្គ  ំ ប  ើកា រងា រជា ម ្ត  ីសុើបអង្ក ត  ឯសវនា កា រឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិ ក្ន ុង  ទស 

បង់កា  ដស ហើយ  ក  ី បា នបងា  ញអំពីសា វតា របស់  ទសបង់កា  ដស ក្ន ុងនា មជា  CSR។

 ជ   ះរបស់បង់កា  ដស មា ន  ភពចញពី  ំ  ទល់ឆា  ំ១៩៤៧ រវា ង  ទសឥណា   និង  ទសបា៉ គីសា  ន 

ជា មួយនឹងជនជា តិបង់ហា្គ  លីកា ន់កា ប់ "បា៉ គីសា  នភា គខា ងកើត" រហូតដល់ពល  កា សឯករា ជ ថា ជា  ទស

បង់កា  ដស  ឆា  ំ១៩៧១។ ឆ្ល ើយតបចំ  ះប   នះដរ  ទសបា៉ គីសា  នបា នដា ក់ឱ ដំណើរកា រនូវ "  តិបត្ត ិកា រ

ឆកឆរ" ដលជា លទ្ធ ផលបណា្ដ  លឱ មា ននូវអំពើហិង   បំផ្ល ិចបំផា  ញរយៈពល៩ខ។ អំពើហិង  យនឌ័រ  ូវបា ន

គ  ើ   ស់ជា ឧបករណ៍ស ្គ   មមួយដើម ីរខា នដល់សុច្ច រិតភា ពជា តិសា សន៍របស់ជនជា តិបង់កា  ដស។ គបា៉ ន់

 មា ណថា មា ន ្ត  ី និងកុមា រីបង់ហា្គ  លី  មា ណ ២០០.០០០នា ក់   ៤០០.០០០នា ក់ រង   ះ ពីទ  ង់មួយ

ចំនួននហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ (ក្ន ុងអំឡុងពលនជ   ះ) រា ប់ចា ប់ពីកា រចា ប់ព  ត់ និងកា រ

ឃុំខ្ល ួន  ក្ន ុងជំរុដើម ីរ  ភរហូតដល់កា របង្ខ ំឱ មា នផ្ទ  ះ កា ររលូតកូន និងកា របញ ប់កំណើត។  ទសនះ

បា នបុ៉នប៉ងរៀបចំឱ មា ននូវដំណើរកា រយុត្ត ិធម៌ប ្ដ  ះអា សន្ន មួយចំនួន ដលរួមមា នដូចជា  កា រដលរដា  ភិបា លបា ន

ណនា ំពា ក  "ប៊ីរង់ ្គ  ណា " ដើម កីំណត់  ជនរង   ះនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ ថា ជា វីរជនស ្គ   ម។ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ 

សវនា កា រមួយ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើម ីផ្ត នា   ស  លើឧក ិដ្ឋ ជនស ្គ   ម ប៉ុន្ត គ  មា នមន្ទ ិលសង ័យមួយ

ចំនួនចំ  ះភា ពអនុ  មនសវនា កា រនះ  នឹងបទដា  នកា ត់  ស  កប  យភា ពយុត្ត ិធម៌អន្ត រជា តិ ហើយ ្ត  ី

ដលបា នផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ចំ  ះអង្គ សវនា កា រអំពីបទពិ  ធន៍នអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ បា ន  ឈម  នឹង  តិកម្ម  និង

កា រសងសឹក  ឯផ្ទ ះ និងសហគមន៍របស់ពួកគ។

 បើ  ះបីជា បទល្ម ើសផ្ល ូវភទបា នកើតឡើងជា ង៤០ឆា  ំ កន្ល ងមកហើយក៏  យ ជនរង   ះ  តបន្ត ទទួល

រងកា រឈឺចា ប់ពីកា រមា៉ ក់ងា យ  ក្ន ុងសង្គ ម កា របា ត់បង់សិទ្ធ ិ កា ររស់  ក្ន ុងភា ពក ីក  និងភា ពឯ   និងកា ត់ផា  ច់

ពីសហគមន៍ និងបណា្ដ  ញគា ំ  នា នា ។ ផលប៉ះពា ល់ជា  ើនបា នកើតឡើងជា ពិសស  លើកុមា រ ដលជា មូល

ហតុបណា្ដ  លមកពីកា ររ  ភសពសន្ថ វៈ។ បើ  ះបីជា  រដា  ភិបា លបា នបង្ក ើតបទប ញ្ញ ត្ត ិមួយចំនួនស្ត ីពីស្ម ុំកូន? 

កា ររលូតកូន និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លវិជា  ជីវៈស   ប់ជនរង   ះក៏  យ បទប ញ្ញ ត្ត ិទា ំងនះបា នបញ្ច ប់ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៧៥ 

ហើយអស់រយៈពលជា  ើនឆា  ំ គឺមា នតភា ពស្ង ៀមសា  ត់ប៉ុ   ះ និងគា  នកា រ គា ំ  អ្វ ីឡើយ។ CSR បា នថ្ល ងថា  

"នះគឺជា រឿងរ៉ា វក ៀមក ំដ៏វងឆា  យរបស់  ទសយើង ដលជនរង   ះ  ូវបា នគបដិសធសិទ្ធ ិ របស់ពួកគអស់រ
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យៈពលជា  ើនឆា  ំ"។ សវនា កា របច្ច ុប ន្ន  កំពុងបង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីប   នះ ប៉ុន្ត វា មា នសា រៈសំខា ន់ដលគមិន 

 ូវ  ះ   យចំ  ះត "អ្វ ី" ដលគួរធ្វ ើដើម ីគា ំ  ដល់ជនរង   ះបុ៉   ះទ ប៉ុន្ត  គក៏គួរគូសប   ក់អំពី "របៀបធ្វ ើ" 

ផងដរ ដើម ីឱ ្ត  ីមិនទទួលរងកា រមា ក់ងា យ និងបា ក់ស  តជា ថ្ម ីម្ត ងទៀត។ ខណៈពលដលមា ន  ព័ន្ធ មួយ 

ដើម ីផ្ត ល់ កិត្ត ិយសដល់អ្ន កដល ធ្វ ើកា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងដើម ីសរីភា ពរា ប់បញ្ច ូលទា ំង "ប៊ីរង់ ្គ  ណា " និងផ្ត ល់សំណង 

 ក្ន ុងករណីជា ក់លា ក់មួយចំនួន CSR បា នសួរថា  "តើយើងផ្ត ល់សំណងយា៉ ងដូចម្ត ចដល់ជនរង   ះនអំពើហិង   

ផ្ល ូវភទ  យរបៀបណា ?"

 ខ ភា ពយន្ត ខ្ល មួីយ បា នបងា  ញអំពីអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ កីម្ម  ក្ន ងុបរិបទនផ្ទ ះរបស់ពួកគ ខណៈពលដលពួកគរៀប

ចំខ្ល ួនដើម ីមក  ទសកម្ព ុជា ដើម ីផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ជា មួយនឹងចំរៀងគា ំ  ពីកូន  ីដលមា ន   ះ សា ឡហា  បហា្គ  ំ។

 សា ឡហា  បហា្គ  ំ (អា យុ៥៥ឆា  ំ) មា នអា យុ១៤ឆា  ំ 

ក្ន ុងអំឡុងពលមា នជ   ះ។  ក  ី បហា្គ  ំ បា នពន ល់

ទា ងំអា រម្ម ណ៍ក្ត កុក្ត លួក្ន ងុចិត្ត ថា  ជីវិតរបស់  ក  ី  រពញ

  យកា រឈឺចា ប់។ ទា ហា នប៉ា គីសា  នបា នជម្ល ៀស  សួា រ

របស់គា ត់ និងវា យធ្វ ើបា បគា ត់  យបន ល់នូវសា  កសា  ម

ពញរា ងកា យរបស់គា ត់។ គា ត់បា នថ្ល ងថា  ពួកទា ហា នបា ន

  ឹត្ត សកម្ម ភា ពផ្ល ូវភទ  ប់  ភទមកលើពួកយើង រា ប់

បញ្ច ូលទា ំងកា ររួមភទតា មរន្ធ គូទ ហើយគា ត់ក៏បា នឃើញ

នូវទិដ្ឋ ភា ពធ្វ ើទា រុណកម្ម  កា ររ  ភសពសន្ថ វៈ និងកា រសមា  ប់កុមា រីជា  ើននា ក់ ក្ន ងុអំឡុងពលនជ   ះ។  ក  ី 

បា នរត់គចផុតពីវា លពិឃា ត  យនឹកសា  នមិនដល់  យសា រត  ក  ី  ូវបា នគយក  ជំរុកងទ័ពមួយ។  

ក្ន ុងរយៈពល២ខក  យមក  ក  ី  ូវបា នគរ  ភម្ត ងហើយម្ត ងទៀតយា៉ ងសា ហា វ  ចំ  ះមុខបងប្អ ូន  ី

គា ត់ និងកុមា រដីទទៀត ដលនា ំឱ មា នកា រធា  ក់ឈា មយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រតា មទា  រមា ស និងមា នសា  កសា  មអចិ ្ត   យ៍។ 

 ក  បីា នមា នផ្ទ  ះ និងបា នផ្ត ល់កំណើតក  យពលរ  ះរយៈពល៤ខ។ ជា លទ្ធ ផលគា ត់  វូបា នសហគមន៍ 

និង  ួសា រ  ះបង់  ល។

  ពលដលនិយា យដល់ចំណុចនះ  ក  ី បហា្គ  ំ មា នកា ររជួលចិត្ត ជា ខា  ំង ហើយក៏បា នបញ្ច ប់សក្ខ ីកម្ម 

របស់គា ត់។ គា ត់បា នចា កចញពីបន្ទ ប់វទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ី  យមា នអ្ន កគា ំ  ផ្ន កចិត្ត សា  ្ត មា  ក់អមដំណើរ  

ជា មួយ។

 ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នទទួលសា្គ  ល់អំពីផលប៉ះពា ល់ដលបន្ត ដក់  ក្ន ុងជីវិតរបស់  ក  ី បហា្គ  ំ ដល

បណា្ដ  លមកពីបទពិ  ធន៍ដលគា ត់បា នជួប  ទះ។ CSR បា នជូនដំណឹងដល់ក មុគណៈវិនិច្ឆ យ័ថា  ក  យពលរ  ះ

 ក  ី បហា្គ  ំ បា នប  ើកា រងា រជា អ្ន កប  ើតា មផ្ទ ះ។ ប៉ុនា  នឆា  ំ ក  យមក  ក  ីក៏បា នរៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍។ 



22

 ពលដលសា  មីរបស់គា ត់បា នឃើញសា  កសា  ម  លើរា ងកា យរបស់គា ត់ គា ត់ក៏បា ន   ប់សា  មីរបស់គា ត់ថា  គា ត់

គឺជា ជនរង   ះមួយរូបដលគបា នរ  ភនា ឆា  ំ១៩៧១។ សា  មីរបស់គា ត់មា នបំណងចង់លងលះគា ត់ ប៉ុន្ត មិនអា ច

ធ្វ ើ  បា ន  យសា រតគា ត់មា នផ្ទ  ះ។ គា ត់បា នផ្ត ល់កំណើតឱ កូន  ីមា  ក់។ សា ច់ថ្ល របស់គា ត់បា ន  ះបង់ 

គា ត់  ល និងបដិសធមិន  មទទួលសា្គ  ល់កូន  ីរបស់គា ត់ ហើយកូន  ីរបស់គា ត់មិនបា នជួបជីដូនជីតា ខា ងឪពុក

របស់គា ត់រហូតដល់ពលដលនា ងមា នអា យុ១៤ឆា  ំ។ កូន  ីរបស់គា ត់មា ន  ទនភា ពចំ  ះមា  យរបស់នា ងខា  ំង

ណា ស់ដលបា ននិយា យអំពីប   នះ។

 ម៉ូសា មា៉  រា៉ ជា  ខា ទុន កា ំឡា  (អា យុ៥៥ឆា  ំ) មា នអា យុ១៣ឆា  ំ 

 ពលដលគា ត់  ូវបា នឪពុកមា  យរៀបចំឱ រៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ ដើម ី

កា រពា រគា ត់ពីទា ហា ន បា៉ គីសា  ន និងបា នបញ្ជ ូនគា ត់ឱ  រស់  ជា មួយ

សា ច់ថ្ល របស់គា ត់។  ពលដលទា ហា នបា៉ គីសា  នបា នធ្វ ើកា រវា យ  ហា រ

 ក្ន ងុភូមិគា ត់ គា ត់ និងមា  យក្ម ករបស់គា ត់បា នរត់គច  ក្ន ងុ    យភ័យ

រន្ធ ត់ សក់របស់គា ត់បា នជា ប់ទា ក់  នឹងដើមឈើ។  ថ្ង បនា  ប់ គា ត់បា ន

ដឹងថា  ឪពុករបស់គា ត់ និងសា ច់ញា តិជា  ើនដទទៀត  ូវបា នគសមា  ប់។ 

 ក្ន ុង   គា ត់បា នបកគា  ពីមា  យក្ម ករបស់គា ត់ ហើយរា៉ ហ  កា មា  ក ់ (ជន

ជា តិបង់កា  ដស ដលយកកា រណ៍ឱ ទា ហា នបា៉ គីសា  ន) បា ន  កប   ត

គា ត់ឱ ធ្វ ើដំណើរ  កា ន់ជំរុទា ហា នមួយ។  ទី  ះ គា ត់  ូវបា នគបង្ខ ំឱ  ះសម្ល ៀកបំពា ក់ និងចងជា ប់នឹងសសរ

មួយ។ គា ត់  ូវបា នទា ហា នចំនួន៦នា ក់ រ  ភម្ត ងមា  ក់ៗ  បនា  ប់មកគក៏ទុកគា ត់  លឱ ជា ប់ចំណង  នឹងសសរ

 ះពញមួយយប់ ហើយទា  រមា សរបស់គា ត់បា នហូរឈា ម និងមា នរបួសជា អចិ ្ត   យ៍  យសា រតសកម្ម ភា ពផ្ល ូវ

ភទ ដ៏កា ចសា ហា វ។ គា ត់  ូវបា នគឃុំខ្ល ួន  ជំរុអស់រយៈពល១៥ថ្ង  ហើយ  ូវបា នគរ  ភម្ត ងហើយម្ត ងទៀត។

 ពលដលជនទា ងំ  ះមិនអា ចរ  ភគា ត់តា មទា  រមា សទៀតបា ន  យសា រតទា  រមា សរបស់គា ត់មា នសភា ពហើម

ខា  ំងពក ពួកវា បា នរ  ភគា ត់តា មរន្ធ គូទ និងតា មមា ត់ ហើយប   ញទឹកកា មពញលើផ្ទ មុខរបស់គា ត់។  ពល 

ដលគា ត់  ឯជំរុ  ធា  គា ត់បា នឃើញសកម្ម ភា ពរ  ភសពសន្ថ វៈ កា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងកា រកា ប់សមា  ប់ 

ជា  ើនទៀត។

 ក  យរយៈពល១៥ថ្ង  គបា នប   គា ត់ឱ  កសំអា តឯកសណា្ឋ  នកងទ័ពបា៉ គីសា  ន បើ  ះបីជា គា ត់ដើរ

សឹងតពុំរួច  យសា រតកា រហើម និងរបួស   ង់រន្ធ គូទ និងទា  រមា សរបស់គា ត់ក៏  យ។ គា ត់បា នលា ក់ខ្ល ួន  

ក្ន ុង  ះមួយលា យឡំនឹងរុក្ខ ជា តិមា នបនា  មួយចំនួន ហើយ  ពលដលទា ហា នមិនអា ចរកគា ត់ឃើញ ពួកគក៏បា ញ់ 

កា ភំ្ល ើង  ក្ន ងុ  ះ។ គា ត់បា នហល   ងុមា្ខ  ងទៀតន  ះទា ងំគា  នសម្ល ៀកបំពា ក់  យ  ើ   ស់ឬស មួីយដើម។

 ទី  ះ គា ត់បា នឃើញផ្ទ ះរបស់ ្ត  ីចំណា ស់មា  ក់ ហើយអ្ន កទា ំងពីរក៏បា នលា ក់ខ្ល ួនជា មួយគា  ។ ្ត  ីចំណា ស់មា  ក់
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 ះបា នឱ ផ្ល ចក និងសម្ល ៀកបំពា ក់មួយចំនួន  ឱ គា ត់ និងបា ន   ប់គា ត់ឱ ធ្វ ើដំណើរ   ទសឥណា  ដើម ីធ្វ ើ

ជា ជនភៀសខ្ល ួន។  ពលធ្វ ើដំណើរតា មផ្ល ូវជា មួយអ្ន កដទទៀត   ទសឥណា   គា ត់បា នឃើញអំពើហិង  គួរឱ

រន្ធ ត់ជា  ើនរា ប់បញ្ច ូលទា ំងកា ររ  ភសពសន្ថ វៈ និងកា រកា ប់សមា  ប់។ ទីបំផុត គា ត់ក៏បា នជួបអ្ន ក  យុទ្ធ ដើម ី

សរីភា ពមួយចំនួន  តា មផ្ល ូវ។ ពួកគបា នយកគា ត់  កា ន់កន្ល ងមា នសុវត្ថ ិភា ពមួយ និងធ្វ ើកា រព  បា លគា ត់។  

ពលដលយុវជន  ះបា ននា ំគា ត់  រស់  ជា មួយគា ត់ ្ត  ីមា  ក់ដល  ទី  ះមិនបា នអនុ   តឱ គា ត់ចូល  ក្ន ុង

ផ្ទ ះឡើយ។ គា ត់បា នស   ន្ត  ក្ន ុងក  ល  មួយ  យពុំមា នអា ហា រទទួលទា ន និងបន្ត លា ក់ខ្ល ួនដើម ីជីវិតរស់

 ។  ក  ីបា នបន្ត ទៀតថា  "ក  យពលរ  ះ ខ្ញ ុំមិនអា ចរកកា រងា រធ្វ ើបា នឡើយ ពី   ះតា មរយៈ សា  កសា  ម 

 លើខ្ល ួនរបស់ខ្ញ ុំ គដឹងថា  ខ្ញ ុំគឺជា ជនរង   ះមា  ក់នអំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ ហើយគា  ននរណា ផ្ត ល់អា ហា រ ឬ 

ទីជ  កដល់ខ្ញ ុំឡើយ"។   ក  ី មា នជីវិតរស់រា ន  យកា រសុំទា ន។

 ថ្ង មួយមា នបុរសមា  ក់បា ន  កប   ទគា ត់ឱ  ផ្ទ ះបនមួយ  យនិយា យថា  វា គឺជា កន្ល ងស   ប់ជន

រង   ះនអំពើរ  ភសពសន្ថ វៈដើម ីទទួលបា នជំនួយ។  ពលដំបូងមា  ស់ផ្ទ ះបន ដលមា ន   ះថា  ស៊ូស៊ូមា៉  

គឺជា មនុស ដលមា នចិត្ត ល្អ យា៉ ងខា  ំង បើ  ៀបធៀប  នឹងអ្ន កដទទៀតដលគា ត់ធា  ប់បា នសុំឱ ជួយអា  ័យ  យ

គបា នផ្ត ល់អា ហា រ និងទីជ  កដល់គា ត់  មទា ំងអនុ   តឱ គា ត់ងូតទឹកថមទៀតផង។ គបា នផ្ត ល់កា រព  បា ល

របួសទា  រមា សរបស់គា ត់។ គា ត់បា នថ្ល ងឱ ដឹងថា  "បនា  ប់មកទើបខ្ញ ុំដឹងថា គា ត់ព  បា លខ្ញ ំុដើម ីឱ គា ត់អា ច  ើ   ស់

ខ្ញ ុំឱ ធ្វ ើជា  ីបនមា  ក់។"  ពលដលគា ត់បដិសធមិន  មរួមភទជា មួយភ្ញ ៀវដំបូងរបស់គា ត់ គបា នវា យធ្វ ើបា ប

គា ត់យា៉ ងសា ហា វ។ គបា ន  កប   តគា ត់ ហើយគា ត់បា នបន្ត  ទី  ះរយៈពល៣ឆា  ំ ក  យមកទើបគា ត់

បា នជួបសា  មីរបស់គា ត់ដលជា ភ្ញ ៀវមា  ក់។ ក  យពលដលបា នទិញគា ត់ពីមា  ស់ផ្ទ ះបនរួចមក សា  មីរបស់គា ត់បា ន

យកគា ត់  រស់  ជា មួយ  ពល  ះគា ត់បា នដឹងថា  សា  មីរបស់គា ត់មា ន  ពន្ធ មា  ក់ និងកូន ៣នា ក់រួច  ហើយ។

 ួសា រសា  មីរបស់គា ត់បា នបដិសធមិន  មទទួលយកគា ត់។ ប៉ុន្ត បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី គា ត់បា នបន្ត រស់   និងផ្ត ល់

កំណើតឱ កូន  សុចំនួន២នា ក់។ សា  មីរបស់គា ត់បា នសា  ប់  ពលដលកូន  សុរបស់គា ត់  មា នវ័យក្ម ង  ឡើយ

ក្ន ុង  ះមា នមា  ក់ជា ទា រក និងមា  ក់ទៀតអា យុ៥ឆា  ំ។ គា ត់ និងកូនរបស់គា ត់  ូវបា នសា ច់ថ្ល របស់គា ត់បណ្ដ ញចញ

ពីផ្ទ ះ។  យពុំមា នកន្ល ង   និងមា នកូនពីរនា ក់  ូវចិញ្ច ឹម គា ត់ក៏បា នវិល  ឡប់  ផ្ទ ះបនវិញ។ គា ត់បា នថ្ល ង

ឱ ដឹងថា  "ខ្ញ ុំ  តចងចា ំថ្ង ទា ំង  ះ បើ  ះបីជា រយៈពល៤០ឆា  ំ បា នកន្ល ងផុត  ហើយក៏  យ ហើយខ្ញ ុំ  ត

មិនទា ន់ទទួលបា នយុត្ត ិធម៌"។ ឥឡូវនះ កូនរបស់គា ត់បា នធំដឹងក្ត ីហើយ ប៉ុន្ត ពួកគ  ឈម  នឹងកា រមា ក់ងា យ

 ក្ន ុងជីវិតរបស់ពួកគ  យសា រតមា  យរបស់ពួកគ  ូវបា នគរ  ភក្ន ុងអំឡុងពលនចលនា រ  ះ។  ក  ី

បា នធ្វ ើកា រសរុបសចក្ត ីថា  "ខ្ញ ុំមកទីនះដើម ីធ្វ ើកា រចក រលកអំពីរឿងរ៉ា វរបស់ខ្ញ ុំ ប៉ុន្ត  វា ពុំមន  ឹមតរឿងរ៉ា វរបស់

ខ្ញ ុំប៉ុ   ះទ គឺរឿងរ៉ា វរបស់មនុស រា ប់លា ននា ក់ ដល  ូវបា នសមា  ប់ ធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងរ  ភសពសន្ថ វៈ ក្ន ុង

ឆា  ំ១៩៧១"។
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៣.  ទសទីម័រខា ងកើត
 មា៉ រា៉ យា៉  មនញ៉ូអលឡា  លឿង ព័រររា៉  ក្ន ុងនា មជា  CSR បា នបងា  ញអំពីសា វតា របស់ទីម័រខា ងកើត។ 

គា ត់កំពុងប  ើកា រងា រជា មួយ មជ មណ លអន្ត រជា តិស   ប់យុត្ត ិធម៌ប ្ដ  ះអា សន្ន ។

  ធា របស់ឥណ នូសីុបា នកា ន់កា ប់ទីម័រខា ងកើត អស់រយៈពល២៤ឆា   ំ ចា ប់ពីឆា  ១ំ៩៧៥ រហូតដល់ឆា  ១ំ៩៩៩ 

 យបន្ត អំពើហិង  រហូតដល់ឆា  ំ២០០២។ ក្ន ុងអំឡុងពលនកា រកា ន់កា ប់ និងជ   ះ  លើភា ពឯករា ជ  កា ររ  ភ

បំពា នសិទ្ធ ិមនុស  និងច  ប់អន្ត រជា តិ បា នកើតឡើងយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ ក្ន ុង  ះរួមមា នដូចជា  ហិង  យនឌ័រដលបា ន

កើតឡើងយា៉ ងទូលំទូលា យ ដលមា ន ្ត  ីជា  ើន  ូវបា នឃុំខ្ល ួន ធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងរ  ភសពសន្ថ វៈ។ ជនល្ម ើស

ភា គ  ើនគឺជា សមា ជិកនកងកមា  ំងសន្ត ិសុខឥណ ូនសុី ហើយជនរង   ះភា គ  ើនគឺជា ជនសុីវិលដលពុំមា នទំនា ក់

ទំនងច  ស់លា ស់  នឹងកា រ  ឆា ំងនះ។ តុលា កា រសិទ្ធ ិមនុស មួយ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យ  ទសឥណ ូនសុី ក្ន ុង

ឆា  ំ២០០០ ដើម ីកា ត់  ស  លើឧក ិដ្ឋ កម្ម  ឆា ំងមនុស ជា តិ និងអំពើ  ល័យពូជសា សន៍ក្ន ុង ឆា  ំ១៩៩៩ ហើយ

រា ល់កា រផ្ត នា   សទា ំង៦ នករណី  ទ  កា ន់ទា ំង១៨  ូវបា នស   ចឱ រួច  ស  ពលប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍។

 គណៈកម្ម កា រទទួលបណ្ដ ឹង ស្វ ងរកកា រពិត និងស  ុះស  ួល (CAVR, 2002-2005)  ូវបា នបង្ក ើតឡើង

ដើម ី ធ្វ ើកា រ   វ   វ និងចងក ងឯកសា រអំពីករណីរ  ភបំពា នពីឆា  ំ១៩៧៥ រហូតដល់ឆា  ំ១៩៩៩។ គណៈកម្ម កា រ

នះ បា នចងក ងឯកសា រចំនួន៨៥៣ករណីនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ ដលក្ន ុង  ះរួមមា ន ៣៩៣ ជា ករណីរ  ភ 

សពសន្ថ វៈ , ២២៩ ជា ករណីទា សភា ពផ្ល ូវភទ និង ២៣១ករណី ទៀត ជា ទ  ង់ដទនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ ដូចជា  

កា របង្ខ ំឱ ពន  កំណើត កា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  លើ ្ត  ីមា នផ្ទ  ះដលបណា្ដ  លឱ រលូតកូន និងកា របង្ខ ំឱ រលូតកូន។  

CARV ដលជា យន្ត កា រក   ព័ន្ធ តុលា កា រមួយ បា នខិតខំព  ីក  ល  របស់ខ្ល ួនដើម ី  បដណ្ដ ប់  លើជន

រង   ះជា ្ត  ី  មទា ំងបា នរៀបចំវទិកា ស្ត ីពីកា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីរង   ះ និងសា ក ី ដើម ីចករលកអំពីរឿងរ៉ា វរបស់

ពួកគ។ វា ក៏បា នបញ្ច ូលជំពូកមួយស្ត ីពីហិង  ផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ផ្ល ូវកា ររបស់ខ្ល ួនអំពីប   ជ   ះដលរបា យ- 

កា រណ៍នះ  ូវបា នផ ព្វ ផ  យក្ន ុងឆា  ំ២០០៥។ បន្ថ មពីនះទៀត គណៈវិនិច្ឆ ័យពិសសមួយស   ប់ឧក ិដ្ឋ កម្ម 

ក  ិតធ្ង ន់ (UNTAET) ដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ក្ន ុងឆា  ំ២០០០ មា នអា ណត្ត ិកា រងា រ

ដើម ធី្វ ើកា រសុើបអង្ក តសំ  គា ំ  ដលក់ា រ  ទ  កា ន់  លើឧក ិដ្ឋ កម្ម ដលបា នកើតឡើងរហូត  ឹមឆា  ១ំ៩៩៩ ប៉ុ   ះ។

បើ  ះបីជា បទល្ម ើសផ្ល ូវភទបា នទទួលកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ពិសស  ក្ន ុងកា រសុើបអង្ក តក៏  យ UNTAET  

ខ្វ ះយុទ្ធ សា ្ត  យនឌ័រច  ស់លា ស់មួយ ជំនា ញឯកទសផ្ន កយនឌ័រ និងទំនា ក់ទំនងសហកា រជា មួយក ុម ្ត  ីសង្គ ម

សុីវិល។ ក្ន ុងចំ  មដីកា  ទ  កា ន់ចំនួន៩៥ មា នត៨បុ៉   ះដលបា នបញ្ច ូលបទល្ម ើសយនឌ័រ។ សរបុមក 

មា នតជន  ូវ  ទមួយរូបបុ៉   ះ ដល  ូវបា នផ្ត នា   សពីបទរ  ភសពសន្ថ វៈ និងជន  ូវ  ទមា  ក់ទៀត 

ដល  ូវបា នផ្ត នា   សពីបទរ  ភសពសន្ថ វៈ ក្ន ុងលក្ខ ណៈជា ឧក ិដ្ឋ កម្ម  ឆា ំងមនុស ជា តិ។ ពុំមា នជនជា ប់  ទ

ណា មា  ក់  ូវបា ន  ទ  កា ន់ពី  ភទដទទៀតនហិង  យនឌ័រឡើយ ដូចជា ទា សសភា ពផ្ល ូវភទ។  ក  ី 
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លឿង ព័រររា៉  បា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ថា  យុត្ត ិធម៌ពុំមន  ឹមតជា តដា ក់ទណ កម្ម ប៉ុ   ះទ ប៉ុន្ត វា  ូវរា ប់បញ្ច ូលសចក្ត ីយុត្ត ិធម៌ពុំមន  ឹមតជា តដា ក់ទណ កម្ម ប៉ុ   ះទ ប៉ុន្ត វា  ូវរា ប់បញ្ច ូលសចក្ត ី

 ូវកា រជា បនា  ន់ដើម ីធ្វ ើកា រផ្ត ល់សំណង និងកម្ម វិធីរបស់រដា  ភិបា លស   ប់ជនរង   ះ ដើម ីគា ំ  ឱ មា ននូវជីវិតរស់ ូវកា រជា បនា  ន់ដើម ីធ្វ ើកា រផ្ត ល់សំណង និងកម្ម វិធីរបស់រដា  ភិបា លស   ប់ជនរង   ះ ដើម ីគា ំ  ឱ មា ននូវជីវិតរស់

 មួយ  កប  យភា ពថ្ល ថ្ន ូរ។ មួយ  កប  យភា ពថ្ល ថ្ន ូរ។

 

មា៉ រា៉ យា៉  ហា  ទីមា៉  (អា យុ៥៧ឆា  ំ) គឺជា ជនរង   ះមួយរូបនជ   ះឆា  ំ១៩៧៥។  ពល  ះគា ត់គឺជា 

សមា ជិកមួយរូបរបស់អង្គ កា រ ្ត  ីមួយដលផ្ត ល់កា រគា ំ  ជូនដល់ក ុម  ឆា ំង ហើយបងប្អ ូន  ុសរបស់គា ត់ទា ំងពីរនា ក់

បា នចូលរួម  ក្ន ុងកងកមា  ំង  ឆា ំង ក្ន ុង  ះមា នមា  ក់ជា មប   កា រ។ ក  យកា រទ    នពីកងកមា  ំងឥណ ូនសុីគា ត់

 ូវបា នគចា ប់ខ្ល ួន និងសួរចម្ល ើយម្ត ងហើយម្ត ងទៀត ហើយ  ូវបា នគវា យធ្វ ើបា បជា ញឹកញា ប់។ ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៧៦

គា ត់  ូវបា នគចា ប់ខ្ល ួនដើម ីសួរចម្ល ើយជា ថ្ម ីម្ត ងទៀត ហើយក  យមកក៏  ូវគរ  ភ។ ២ថ្ង ក  យមក កងកមា  ំង

សន្ត ិសុខបា ននា ំខ្ល ួនគា ត់  កា នស់ណា្ឋ  គា រមួយ។  ពលដល  ក  ី  ដល់មា ន ្ត  ីមា  ក់ទៀត  ទី  ះរួច  

ហើយ បនា  ប់មក ្ត  ីទា ំងពីរនា ក់  ូវបា នគធ្វ ើទា រុណកម្ម   និងរ  ភម្ត ងហើយម្ត ងទៀត  ក្ន ុងបន្ទ ប់តមួយ  ហើយ

ពួកគ  ូវបា នមប   កា របង្ខ ំឱ ធ្វ ើសកម្ម ភា ពផ្ល ូវភទដទទៀតជា មួយទា ហា នផ ងទៀត។ គា ត់និង ្ត  ីទា ំងនះ ក៏

 ូវបា នគបង្ខ ំឱ រួមភទជា មួយទា ហា នទីម័រ ដលចញពីធ្វ ើកា រ  យុទ្ធ  ក្ន ុង    ហើយខណៈពលដលកា រ  យុទ្ធ 

កា ន់តមា នភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ ហិង  ផ្ល ូវភទក៏កា ន់តមា នភា ពធ្ង ន់ធ្ង រដូចគា  ផងដរ។  ក  ី ហា  ទីមា៉  បា នថ្ល ងអំពីទំនា ក់

ទំនងរបស់គា ត់ជា មួយ ្ត  ីដទទៀតដល  ូវបា នគ  ើ   ស់ជា ទា សករ ដូចគា  ផងដរ "យើងបា នឱបគា   វិញ  

មក ហើយយើងបា ន   យំ។ យើងមិនដឹងថា   ូវធ្វ ើអ្វ ីឡើយ។ យើងគា  ន  ួសា រគា  នបងប្អ ូន  ុស គា  នសា  មី 

អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម មកពីទីម័រខា ងកើត៖ អ៊ុលហា្គ   ឌឺសុីលវា៉  អា មា៉ រា៉ ល់ (ទីពីររា ប់ពីខា ងសា  ំ) 

និងមា៉ រា៉ យា៉  ហា  ទីមា៉  (ខា ងសា  ំចុងគបំផុត)
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ដូច្ន ះយើងមា នត  ូវទទួលយក។  សិនបើយើងមិន  មទទួលយកទ  ះគនឹងសមា  ប់យើង" ។ ទីបំផុត គា ត់  ូវ

បា នគ  ះលង ហើយធា  ក់ខ្ល ួនមា នផ្ទ  ះ ប៉ុន្ត គា ត់បា នចងចា ំនូវបទពិ  ធន៍មួយនះ។ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៣ ម

ប   កា រឥណ ូនសុីមា  ក់បា នអំពា វនា វរកគា ត់ និងបា នសួរគា ត់ជា ថ្ម ីម្ត ងទៀត ថា តើគា ត់គា ំ  ដល់កងកមា  ំង  ឆា ំងដរ

ឬទ និងបា ន  ទ  កា ន់គា ត់ថា និយា យកុហក។ បើ  ះបីជា គា ត់មា នផ្ទ  ះក៏  យ គា ត់  ត  ូវបា នគធ្វ ើ

ទា រុកណកម្ម   និងរ  ភ។

 ដើម សី ្គ   ះខ្ល នួឯង និងកូនរបស់គា ត់ដលមា នអា យុ៦ខ គា ត់បា នយល់  មរៀបកា រជា មួយមប   កា រជនជា តិ 

ឥណ ូនសុីមា  ក់ ប៉ុន្ត ជា ក់ស្ត ងគា ត់  ូវបា នគបង្ខ ំឱ ធា  ក់ខ្ល ួន  ក្ន ុងទា សភា ពផ្ល ូវភទ  វិញ។ ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៨៣ 

រហូតដល់ឆា  ំ១៩៨៧ គា ត់  ូវបា នគចា ប់ខ្ល ួនជា រៀងរា ល់យប់ និង  ះលងមកវិញ  រៀងរា ល់ពលថ្ង ។ ទីបំផុតគា ត់

បា នផ្ត ល់កំណើតដល់កូនចំនួន៤នា ក់ ដលកូននីមួយៗសុទ្ធ សឹងតមា នឪពុកខុសគា  ៗ ។ បច្ច ុប ន្ន  ផលប៉ះពា ល់ដ៏

ធ្ង ន់ធ្ង រចំ  ះបទពិ  ធន៍ដលគា ត់បា នជួប  ទះ  តបន្ត មា ន និងបង្ក ឱ មា នផលប៉ះពា ល់  យផា  ល់  លើកូន

របស់គា ត់។ គា ត់បា នថ្ល ងឱ ដឹងថា  "  ពលដលកូនរបស់ខ្ញ ំុសួរថា  តើឪពុករបស់យើងជា នរណា  ខ្ញ ុំបា ននិយា យ

កុហក និងរក  អា ថ៌កំបា ំងនះ  យ   ប់ពួកគថា  ឪពុករបស់ឯងគឺជា ទា ហា នមា  ក់ ហើយគា ត់បា នសា  ប់បា ត់

 ហើយ" ។  យសា រតគា ត់មិនសា្គ  ល់  កូលរបស់ឪពុកនកូនរបស់គា ត់ ទើបគា ត់ទើបតបា នទទួលសំបុ  

កំណើតកូនរបស់គា ត់មុនមក  ទសកម្ព ុជា តប៉ុនា  នថ្ង ប៉ុ   ះ បនា  ប់ពីគា ត់បា នខិតខំព  យា មអស់រយៈពលជា  ើន

ឆា  ំកន្ល ងមក។  ពលមួយ គា ត់  ូវបា នគចុះចា ប់ដល់ផ្ទ ះ  យ  ូវបា នគ  ទ  កា ន់ថា  ជា ្ត  ីពស  ស   ប់

កងកមា  ំងឥណ ូនសុី ហើយគបា នដកហូតយកដីធ្ល ីរបស់គា ត់អស់។ កូន  ុសរបស់គា ត់មិនអា ចរកកា រងា រធ្វ ើបា ន

ឡើយ   ហើយគា ត់បន្ត កា ររស់រា នរបស់គា ត់  យកា រលក់នំ   ដើម ីបង់ថ្ល សា លា រៀនរបស់ពួកគ។

 អ៊ុលហា្គ   ឌឺសុីលវា៉  អា មា៉ រា៉ ល់ (អា យុ ៤៧ឆា  ំ) គឺជា កុមា រី ដលមា នអា យុ ១០ឆា  ំ  សម័យស ្គ   ម

ដើម ីឯករា ជ  ឆា  ំ១៩៧៥ ហើយគា ត់បា នរស់  ជា មួយឪពុកមា  យរបស់គា ត់  ក្ន ុង   ។ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៨  ួសា រ

របស់គា ត់  ូវបា នកងកមា  ំងឥណ ូនសុីចា ប់ខ្ល ួន  យ  ទ  កា ន់ពីបទគា ំ  ដល់ចលនា  ឆា ំង ហើយពួកគក៏បា ន

បកគា  ។ គា ត់បា នធ្វ ើកា រងា រជា អ្ន កប  ើក្ន ុងផ្ទ ះស   ប់មប   កា រជនជា តិឥណ ូនសុីមា  ក់ រហូតដល់ឆា  ំ១៩៧៩ ដល

 ពល  ះ ឪពុករបស់គា ត់បា នរកឃើញគា ត់ និងបញ្ជ ូនគា ត់  សា លា រៀន។ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨០ គា ត់បា នឈប់រៀន 

រៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ និងចា បផ់្ត ើម  ួសា រមួយ។ មួយឆា  ំកន្ល ងមក គា ត់បា នបង្ក ើតក ុម ្ត  ីមួយ  ក្ន ុងភូមិដើម ីគា ំ  

ដល់ចលនា  ឆា ំង។ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨២ អ្ន កយកកា រណ៍របស់ទីម័រមួយរូប បា នជូនដំណឹងដល់កងកមា  ំងឥណ ូនសុី អំពី

សកម្ម ភា ព  ក្ន ុងភូមិ។ ក ុមបុរស  ូវបា នចា ប់ខ្ល ួន និងឃុំខ្ល ួន  យឡក ក ុម ្ត  ី  ូវបា នបញ្ជ ូន  ប៉ុស្ត ិ៍ ប   កា ររង

 ធា ។ ក ុម ្ត  ី  ូវបា នឃុំខ្ល ួន  ឯសា លា រៀនមួយ ហើយពួកគ  ូវបា នសួរចម្ល ើយ ធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងរ  ភម្ត ង

ហើយម្ត ងទៀត។ ្ត  មួីយចំនួនគឺជា ្ត  មីា នផ្ទ  ះ ្ត  មួីយចំនួនគឺជា ្ត  មីា នកូន និងអ្ន កមួយចំនួនទៀតគឺជា ក្ម ង  ។ី

  ទីបំផុតគា ត់បា នរត់គចខ្ល នួរួច ហើយ  យមា នជំនួយពីអា ចា រ មួយរូបគា ត់ក៏បា នវិល  ឡប់  សា លា រៀនវិញ។
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  ពលរសៀលមួយ គា ត់  ូវបា នកងកមា  ំង  ធា  ចំនួន៤នា ក់ចា ប់ខ្ល ួនបញ្ជ ូន  មជ មណ លប   កា រដា  ន

 ធា  ដល  ទី  ះគា ត់  ូវបា នគវា យធ្វ ើបា ប សួរចម្ល ើយ និងរ  ភជា រៀងរា ល់យប់រា ប់បញ្ច ូលទា ំងកា រឆក់

ខ ភ្ល ើងផងដរ។ គា ត់តង  ូវបា នគវា យធ្វ ើបា ប និងរ  ភរហូតដល់សន្ល ប់។ គា ត់ពុំមន  ូវបា នគឃុំខ្ល ួនតមា  ក់

ឯង  ះទ ប៉ុន្ត គា ត់  ូវបា នគឃុំខ្ល ួនជា មួយមិត្ត ភក្ត ិរបស់គា ត់ជា ្ត  ីជា  ើនដទទៀត ហើយសូម ីតបង  ុសរបស់

គា ត់ ក៏  ូវបា នគឃុំ  ឯមណ លឃុំឃា ំងតមួយដរ  យបង  ុសរបស់គា ត់ក៏  ូវបា នគសួរចម្ល ើយ វា យធ្វ ើបា ប 

និងចុងក  យ  ូវបា នគយក  សមា  ប់។ គា ត់បា នថ្ល ង  ពល  ះថា  "ខ្ញ ំុមិនអា ចគចខ្ល ួនបា នឡើយ ដូច្ន ះខ្ញ ុំ  ូវ

តទទួលយកអ្វ ីៗ  ប់យា៉ ងដលគធ្វ ើមកលើខ្ញ ុំ"។ សកម្ម ភា ពបបនះ បា នបន្ត អស់រយៈពល៣ខ។ ក  យមក គា ត់

 ូវបា នគ  ះលង ប៉ុន្ត គា ត់  តបន្ត រស់  ក រជំរុមូលដា  ន  ធា  យមិនអា ច  កន្ល ងណា ទៀតបា ន។  

ពលថ្ង គយកគា ត់  សា លា រៀន ប៉ុន្ត  ពលយប់គា ត់  ូវបា នគបង្ខ ំឱ  ជា មួយទា ហា នឥណ ូនសុី។ កា រធ្វ ើ

ទា រុណកម្ម  ពលសួរចម្ល ើយ រួមមា នដូចជា  កា រយកបា រីអុជ កា រឆក់ខ ភ្ល ើង កា ររ  ភម្ត ងហើយ ម្ត ងទៀត និង 

កា របង្ខ ំឱ ស ថ  យកា រផឹកឈា មថា នឹងមិនទមា  យកា រសមា  ត់អំពីអ្វ ីដលបា នកើតឡើងចំ  ះគា ត់។ គា ត់ក៏  ូវបា ន

គបង្ខ ំឱ កា ន់ក  លឪពុកក្ម ករបស់គា តដ់លគបា នកា ត់ផងដរ។  ពល  ះ គា ត់បា នទទួលរងកា ររ  ភបំពា ន

យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រដលគា ត់មិនអា ច   ំបា ន។

 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៣ គា ត់  ូវបា នគ  ះលងឱ  លប់  ផ្ទ ះវិញ។ ឪពុកមា  យរបស់គា ត់ចំណា ំគា ត់មិនបា ន

ឡើយ  យសា រតគា ត់មា នរបួស  លើខ្ល ួន  ើនពក។  ក  ី អា មា៉ រា៉ ល់ បា នថ្ល ងឱ ដឹងថា  "ឪពុករបស់ខ្ញ ុំបា ន

សួរថា ហតុអ្វ ីបា នជា រូបរា ងឯងកា  យ  ជា បបនះ?" ខ្ញ ុំបា នឆ្ល ើយតប  វិញថា  "ពុក...នះហើយគឺជា ស ្គ   ម"។  គា ត់

បា នធូរស ើយបន្ត ិចម្ត ងៗជា មួយនឹងកា រព  បា ល  យឱសថបុរា ណ ហើយក៏បា នវិល  ឡប់  សា លា រៀនវិញ។ 

សា  មីរបស់គា ត់  ូវបា នឃុំខ្ល ួន ហើយសា ច់ថ្ល របស់គា ត់មិន  មទទួលយកគា ត់ឡើយ  យសា រតគា ត់  ូវបា នគ

ចា ត់ទុកថា ជា  ពន្ធ របស់ទា ហា នឥណ ូនសុី។  ពលដលសា  មីរបស់គា ត់  ូវបា ន  ះលង ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៥ ពួកគ

បា នពិភា ក  ជា មួយអា ចា រ មា  ក់អំពីអ្វ ីដលបា នកើតឡើងចំ  ះពួកគមា  ក់ៗ ហើយគា ត់បា ន   ប់សា  មីរបស់គា ត់អំពី

រឿងរ៉ា វ  ប់យា៉ ង។  កអា ចា រ បា នសួរថា តើសា  មីរបស់គា ត់  ត  មទទួលយកគា ត់ជា ភរិយា ដរឬទ ហើយ

សា  មីរបស់គា ត់បា ននិយា យថា  "  ម"។ គូសា  មីភរិយា នះ បា នខិតខំអស់រយៈពល១០ឆា  ំ ដើម ីមា នកូន ក  យមក

ទើបពួកគបា ន  ជួបវជ្ជ បណ ិត  យវជ្ជ បណ ិតបា ននិយា យថា អវយវៈបន្ត ពូជរបស់គា ត់អា ចទទួលរងកា រខូចខា ត

ពីកា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងកា ររ  ភ។ ទីបំផុត ជា មួយនឹងកា រព  បា ល  យឱសថបរុា ណ គា ត់បា នមា នកូន៤នា ក់ 

(កូនមួយចំនួនធ្វ ើឱ គា ត់មា នកា រពិបា កក្ន ុងកា រកើតជា ខា  ំង) ហើយគា ត់ និងសា  មីរបស់គា ត់បន្ត គា ំ  គា   វិញ  មក 

បើ  ះបីជា ពួកគបា នទទួលរងទ  ង់ផ ងៗគា  នអំពើហិង   ពលមា នស ្គ   មក៏  យ។
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៤.  ទសនបា៉ ល់
  ក  ី មនឌីរា៉  សា មា៉   ធា នវទិកា តស៊ូមតិន  ទសនបា៉ ល់ បា នថ្ល ងអំពីសា វតា នជ   ះ និងបរិបទ

 ក្ន ុង  ទសនបា៉ ល់។

 ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៩៦ រហូតដល់ឆា  ំ២០០៦ គណបក កុម្ម ុយនិស្ត ន  ទសនបា៉ ល់ បា នរៀបចំឱ មា ននូវចលនា 

លទ្ធ ិ ៉  ដ៏ទូលំទូលា យមួយ ដលបណា្ដ  លឱ មា នជ   ះមួយ  ក្ន ុង  ទសនបា៉ ល់  យជ   ះនះ  ូវបា នគ

សា្គ  ល់ថា  ជា ស ្គ   មសុីវិល។ ្ត  ី  មា ណ ២០%ដលបា នចូលរួមធ្វ ើកា រ  យុទ្ធ  ក្ន ុងស ្គ   មនះ។ កងកមា  ំង

លទ្ធ ិ ៉  និងកងកមា  ំងនបា៉ ល់បា នបណា្ដ  លឱ មា នកា ររ  ភបំពា នយា៉ ងទូលំទូលា យ ក្ន ុង  ះរួមមា នដូចជា  

ហិង  យនឌ័រក្ន ុងទ  ង់ជា កា ររ  ភសពសន្ថ វៈ កា របង្ខ ំឱ រលូតកូន កា ររ  ភ បំពា នផ្ល ូវភទ កា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  

 មទា ំងកា ររ  ភបំពា នដទទៀត។ បច្ច ុប ន្ន  ជនរង   ះជា  ើនទា ំងអស់នះ បន្ត រស់  ជា មួយ កា រមា ក់ងា យក្ន ុង

សង្គ ម  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់ និងមិនចករលកបទពិ  ធន៍របស់ពួកគ សូម ីតជា មួយសមា ជិក  ួសា ររបស់ពួកគ

ដលជិតស្ន ិទ្ធ បំផុត។ អា  ័យ  យ ៧០% នឧក ិដ្ឋ កម្ម  ូវបា ន   ឹត្ត  យតួអង្គ រដ្ឋ  និង៣០% ទៀត   ឹត្ត 

 យកងកមា  ំងលទ្ធ ិ ៉  បណា្ដ  លឱ ជនរង   ះមា នកា រលំបា ក ជា ពិសសក្ន ុងកា រទា មទា រដំ  ះ   យចំ  ះ

ឧក ិដ្ឋ កម្ម ដល   ឹត្ត  យកងកមា  ំងលទ្ធ ិ ៉ ។ យា៉ ងណា មិញ ជា លទ្ធ ផលនបទពិ  ធន៍របស់ពួកគ  ជា ជន  ប់

របូសុទ្ធ សឹងតបា នជួប  ទះឧបសគ្គ ធ្ង ន់ធ្ង រផ្ន កន  បា យសង្គ ម និងច  ប់។ កិច្ច  ម  ៀងសន្ត ិភា ព  ប់  ុង   យ

មួយ (CPA) ក្ន ុងឆា  ំ២០០៦ បា នបញ្ច ប់ជ   ះនះ និងសន  ថា នឹងបង្ក ើតគណៈកម្ម កា រស្វ ងរកកា រពិត និងស  ុះ

ស  ួលជា ន់ខ្ព ស់មួយ (TRC) គណៈកម្ម កា រស្វ ងរកជនដលបា នបា ត់ខ្ល ួន និងគណៈកម្ម កា រសន្ត ិភា ព និងសា  រនីតិ

សម ទា ជា តិ។ សចក្ត ី   ងច  ប់បា នគូសប   ក់ឱ ដឹងថា  អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ និងហិង  ផ្ល ូវភទនឹង  ូវបា ន

រា ប់បញ្ច ូល ហើយពុំមា នជនជា ប់  ទណា មា  ក់អា ចរួចខ្ល ួនបា នឡើយ  សិនបើពួកគគឺជា អ្ន កដលទទួលខុស  ូវ

ចំ  ះឧក ដិ្ឋ កម្ម ក  តិធ្ង ន់ រា ប់បញ្ច លូទា ងំអំពើរ  ភសពសន្ថ វៈផងដរ។ បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត  ី រដា  ភិបា លពំុបា នបញ្ច លូ

គ   ងផ្ត ល់សំណងស   ប់ជនរង   ះហិង  ផ្ល វូភទ  ក្ន ងុកម្ម វិធីផ្ត ល់ជំនួយស ្គ   ះរបស់ខ្ល នួឡើយ ហើយ ្ត  ដីល

មា នកូនបណា្ដ  លមកពីអំពើរ  ភសពសន្ថ វៈបា នទទួលរងកា រមា ក់ងា យ ជា ពិសសបណា្ដ  លមកពីឥរិយា បថវប ធម៌

ជំុវិញប   កា រមា នផ្ទ  ះក  អា ពា ហ៍ពិពា ហ៍។ កុមា រជា  ើនមិនអា ចទទួលបា នអត្ត ស   ណប័ណ្ណ ឡើយ ដលចំណុច

នះ មា នអត្ថ ន័យស្ម ើគា   នឹង "កា រសា  ប់របស់ជនសីុវិល"។ ផ្ទ យុ  វិញ ពំុមា នជនល្ម ើសណា មា  ក់  វូបា នផ្ត នា   សឡើយ។

 ស  នទី ហា មា៉ ល់ (អា យុ៤២ឆា  ំ)  ូវបា នកងទ័ពនបា៉ ល់រ  ភ និង

បៀតបៀន។ ថ្ង មួយ  ពលដលគា ត់កំពុង  ផ្ទ ះជា មួយមា  យរបស់គា ត់ ពួក

ទា ហា នបា នគំរា មកំហង និងវា យដំមកលើគា ត់ និងមា  យរបស់គា ត់។ គបា នយក

ក ណា ត់រុភ្ន កគា ត់ និងភ្ជ ង់កា ភំ្ល ើង  យ  យគា ត់ដើរអស់រយៈពល២ ៉ ង  

កា ន់បនា  យកងទ័ព។  ទី  ះ គា ត់  ូវបា នគចា ក់  ទុក  ក្ន ុងបន្ទ ប់មួយ

ពួកទា ហា នបា នរ  ភគា ត់ម្ត ងហើយម្ត ងទៀតយ៉ា ងសា ហា វ   រហូតដល់គា ត់

ហូរឈា មពីទា  រមា សឥតឈប់។ ទីបំផុត  ពលដលគ  ះលងគា ត់គបា ន  ះ
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គា ត់  ល  តា មផ្ល ូវហើយគា ត់  ូវបា នជនល្ម ើសជា  ើននា ក់ទៀតរ  ភរហូតដល់សន្ល ប់។ គា ត់មា នអា រម្ម ណ៍ថា  

ក  យពលដលបា នឆ្ល ងកា ត់នូវបទពិ  ធន៍ទា ំងអស់នះ គា ត់មិនអា ច  ឈមមុខជា មួយអ្ន កភូមិរបសគ់ា ត់បា ន

ទៀតឡើយ។ កា រធ្វ ើសក្ខ ីកម្ម  ថ្ង នះ គា ត់បា នថ្ល ងឱ ដឹងថា  "ខ្ញ ំុគិតថា  ខ្ញ ុំគឺជា មនុស មា  ក់គត់ដលបា នជួប  ទះនូវ

រឿងហតុទា ំងអស់នះ ប៉ុន្ត  ពលដលខ្ញ ំុមកទីនះ ខ្ញ ុំបា នឃើញមនុស ជា  ើន  ទីនះដលបា នជួប  ទះរឿងរ៉ា វ

ដូចខ្ញ ុំដរ។ ខ្ញ ុំមា នកូន  ីតូចមា  ក់។ តើពួកយើងនឹងរស់  យរបៀបណា ? តើកូន  ីរបស់ខ្ញ ុំនឹងរស់  យរបៀបណា ?

ជួនកា លខ្ញ ុំគិតថា   សិនបើគសមា  ប់ខ្ញ ុំ  ហលជា ល្អ ជា ង"។ រហូតមកទល់នឹងសព្វ ថ្ង នះ គា ត់  តកំពុងខិតខំរក

  ក់ដើម ីបង់ថ្ល ព  បា លវជ្ជ សា ្ត  ស   ប់របួសសរីរា ង្គ បន្ត ពូជរបស់គា ត់ ហើយគា ត់  ូវបង្ខ ំលក់ដីរបស់គា ត់ក្ន ុងឆា  ំ

២០០៥ ដើម ីបង់ថ្ល វះកា ត់ក្ន ុងកា រយកស ូនរបស់គា ត់ចញ។

គា ត់បញ្ច ប់សក្ខ ីកម្ម របស់គា ត់ជា មួយនឹងអា រម្ម ណ៍ក្ត ុកក្ត ួល   ហើយគា ត់បា នទទួលកា រគា ំ  ពីបុគ្គ លិកផ្ន កចិត្ត សា ្ត  ។

 ហ្វ ុល ចា ណា គី រា៉ ណា  (អា យុ២៣ឆា  ំ)  ូវបា នគរ  ភក្ន ុង

ឆា  ំ២០០៦  ពលដលគា ត់មា នអា យុ ១៦ឆា  ំ។  ក្ន ុងភូមិរបស់គា ត់មា ន

ក ុមទា ហា នបះ  រលទ្ធ ិ ៉ ជា  ើនម្ត ងៗមា ន  មា ណពី ៤០   ៥០ក ុម 

ដលបា នមកធ្វ ើកា រកា ន់កា ប់  លើផ្ទ ះអ្ន កភូមិ។ ថ្ង មួយ  ពលដលគា ត់

កំពុង  ឯផ្ទ ះពូរបស់គា ត់ ពួកទា ហា នលទ្ធ ិ ៉ បា នចា ប់យកគា ត់  កា ន់ទី

វា លមួយ និងរ  ភគា ត់អស់រយៈពល  មា ណ២-៣ ៉ ង។  ពល

ដលគា ត់ខិតខំរីបំរា ស់កា ន់តខា  ំង គា ត់  ូវបា នគវា យធ្វ ើបា បកា ន់តខា  ំង។ 

ទីបំផុត  ពលដលគា ត់រត់គចខ្ល ួនបា ន គា ត់បា នវិល  ឡប់មកជួបឪពុក

មា  យរបស់គា ត់វិញ និង   ប់ឪពុកមា  យរបស់គា ត់អំពីអ្វ ីដលបា នកើតឡើង។ 

ជនល្ម ើស  ូវបា នចា ប់ខ្ល ួនសា រភា ពអំពី  សកំហុសរបស់ពួកគ និង  ូវបា នគវា យដំ។ ពួកទា ហា នទា ំង  ះបា ន 

ចា កចញពគីណបក លទ្ធ ិ ៉  និងសន  ថា ឈប់ធ្វ ើបបនះទៀត។ គា ត់បា នឃើញថា  អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ និង

ទ  ង់ដទទៀតនហិង  ផ្ល វូភទ និងហិង  យនឌ័រ បា នកើតឡើងចំ  ះក្ម ង  ជីា  ើន  ក្ន ងុភូមិរបស់គា ត់។ បច្ច បុ ន្ន  

គា ត់  ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា មនុស ដល "មិនអា ចរៀបកា របា ន" និងពំុមា ន   ក់ស   ប់កា រព  បា លវជ្ជ សា ្ត  ។

រា៉ ណា  បា នបញ្ច ប់កា រផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម របស់គា ត់  យថ្ល ងថា  គា ត់បា នទទួលកា រលើកទឹកចិត្ត យា៉ ងខា  ំងពី ្ត  ីដទទៀត 

ដលកំពុងចករលកអំពីរឿងរ៉ា វរបស់ពួកគ  ឯវទិកា នះ។

  យមា នកា រស្ន ើសុំពីក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ CSR បា នផ្ត ល់នូវសា វតា បន្ថ មទៀត អំពីសា  នភា ពរបស់អ្ន កផ្ត ល់

សក្ខ ីកម្ម ទា ំងពីរនា ពលបច្ច ុប ន្ន នះ។ ស   ប់  ក  ី ហា មា៉ ល់ អ្វ ីដលគា ត់បា នជួប  ទះ បា នបង្ក ឱ មា ននូវផល

ប៉ះពា ល់ចំ  ះជីវិតរបស់គា ត់ទា ំងមូល ជា ពិសសគឺចំ  ះកា រអប់រ និងជីវភា ពរស់  របស់គា ត់។ រា៉ ណា  ក៏បា នទទួល

រងផលប៉ះពា ល់យា៉ ង   ល   ផងដរ ហើយគា ត់បា នចា កចញឆា  យពីភូមិកំណើតរបស់គា ត់ ដើម ីគចពីកា រមា ក់
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ងា យ ហើយបច្ច ុប ន្ន នះគា ត់កំពុងព  យា មចងក ងជនរង   ះជា ្ត  ី និងក្ម ង  ីដទទៀត ដើម ីចករលកអំពីរឿង

រា៉ វរបស់ពួកគ។ គបា នសុំគា ត់រៀបកា របុ៉នា  នដងដរ ប៉ុន្ត  ពលដលគបា នដឹងអំពី  វត្ត ិរបស់គា ត់ មង្គ លកា រ

 ះក៏  ូវបា នលុប  លវិញ។  ក  ី ហា មា៉ ល់ បា នបុ៉នប៉ងស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ក្ន ុង  ព័ន្ធ ជា ផ្ល ូវកា រចំនួន ២ដង 

ហើយករណីរបស់គា ត់គឺជា ករណីមួយក្ន ុងចំ  មករណីដំបូងគបង្អ ស់ដល  ូវបញ្ជ ូន  ឱ នគរបា ល។ នគរបា ល

បា នបដិសធក្ន ុងកា រធ្វ ើពា ក បណ្ដ ឹង  យបា នលើកឡើងនូវអំណះអំណា ងថា  អា ជា  យុកា លដលមា នរយៈពល

៣៥ថ្ង  បា នកន្ល ងផុត  ហើយ។ ច  ប់  ូវបា នគលើកឡើង  តុលា កា រកំពូល ហើយរដា  ភិបា ល  ូវបា នបងា្គ  ប់ឱ

លុប  ល ឬធ្វ ើវិ  ធនកម្ម ចំ  ះច  ប់នះ អា  ័យ  យវា រិតបន្ត ឹងចំ  ះលទ្ធ ភា ពរបស់ជនរង   ះក្ន ុងកា រទទួល

បា នយុត្ត ិធម៌ ប៉ុន្ត ដីកា បងា្គ  ប់នះមិនទា ន់  ូវបា នគយកមកអនុវត្ត  ឡើយទ។ ស្ថ ិតក  មកម្ម វិធីសា  រនីតិសម ទា 

ជនរង   ះបច្ច ុប ន្ន  ជនរង   ះនបទល្ម ើសផ្ល ូវភទមិន  ូវបា នកំណត់និយមន័យថា ជា  "ជនរង   ះ" ឡើយ 

ដូច្ន ះ ពួកគពុំមា នសិទ្ធ ិទទួលបា នសវា សា  រនីតិសម ទា  និងជំនួយស ្គ   ះ  ះទ។ នះគឺជា លើកទីមួយហើយ 

ដលអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ចំនួន២រូប បា ននិយា យអំពីបទពិ  ធន៍របស់ពួកគជា សា ធា រណៈ អា  ័យ  យគមិនអា ច

ធ្វ ើបបនះបា នឡើយ  ក្ន ុង  ទសនបា៉ ល់។
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 ខណៈពលដលក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នធ្វ ើសចក្ត ីថ្ល ងចុងក  យរបស់ខ្ល ួនរួចរា ល់ អ្ន កចូលរួម អ្ន កជំនា ញ និង

អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ កីម្ម  បា នចូលរួម  ក្ន ងុវគ្គ សំនួរចម្ល ើយបើកចំហមួយ។ សំនួរដលបា នសា កសួររួមមា នចា ប់ពីអភិក មបច្ច ក

ទសផ្ន កច  ប់  ក្ន ងុបរិបទនកា រ  ៀបធៀបអំពីយុត្ត ធិម៌អន្ត រកា ល រហូតដល់សចក្ត ី  វូកា រក្ន ងុកា រផ្ត ល់សវា កម្ម ដល

មា នវិសា លភា ពពញលញមួយ ដើម ី  ះ   យផលប៉ះពា ល់ពិសសនហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា ន

ជ   ះ។  អ្វ ីដលបា នកត់   ខា ងក  មនះ   គឺជា ស  ង់នកិច្ច សន្ទ នា ដលបា នធ្វ ើឡើងតា មរយៈសម្ល ងរបស់ពួកគ។

 "ក្ន ុងរយៈពល៣ថ្ង ចុងក  យនះ ខ្ញ ុំបា ន    ័យទា ក់ទងជា មួយជនរង   ះ។ ពួកគមា នអា រម្ម ណ៍ខា  ស"ក្ន ុងរយៈពល៣ថ្ង ចុងក  យនះ ខ្ញ ុំបា ន    ័យទា ក់ទងជា មួយជនរង   ះ។ ពួកគមា នអា រម្ម ណ៍ខា  ស

អៀន និងឯ  ។ ភា ពខា  សអៀន គឺ  យសា រតជនល្ម ើស និងសហគមន៍ដលបា នបង្ក ឱ មា ននូវកា រមា ក់ងា យ  លើ អៀន និងឯ  ។ ភា ពខា  សអៀន គឺ  យសា រតជនល្ម ើស និងសហគមន៍ដលបា នបង្ក ឱ មា ននូវកា រមា ក់ងា យ  លើ 

ជនរង   ះ។ យើងបា នទះដអបអរ សា ទរចំ  ះភា ពកា  ហា នរបស់ ្ត   ី ដលបា នមកផ្ត ល់សក្ខ កីម្ម  ក្ន ងុវទិកា នះ។ ជនរង   ះ។ យើងបា នទះដអបអរ សា ទរចំ  ះភា ពកា  ហា នរបស់ ្ត   ី ដលបា នមកផ្ត ល់សក្ខ កីម្ម  ក្ន ងុវទិកា នះ។ 

អ្ន កពុំមន  ឯ  តមា  ក់ឯងឡើយ។ ចូរយើងទមា  យ ភា ពស្ង ៀមសា  ត់ អា  ័យ  យកា ររស់  ពុំមា នអ្វ ីគួរឱ ខា  សអ្ន កពំុមន  ឯ  តមា  ក់ឯងឡើយ។ ចូរយើងទមា  យ ភា ពស្ង ៀមសា  ត់ អា  ័យ  យកា ររស់  ពុំមា នអ្វ ីគួរឱ ខា  ស

អៀនឡើយ។"អៀនឡើយ។"

 "ខ្ញ ំុគឺជា ជនរង   ះមា  ក់ពី ស២១ (ដលជា ពន្ធ នា គា រមួយដ៏ល ីល  ញក្ន ុងជំនា ន់ខ្ម រក ហម)។ ខ្ញ ុំមិនអា ច "ខ្ញ ុំគឺជា ជនរង   ះមា  ក់ពី ស២១ (ដលជា ពន្ធ នា គា រមួយដ៏ល ីល  ញក្ន ុងជំនា ន់ខ្ម រក ហម)។ ខ្ញ ុំមិនអា ច

រៀបរា ប់ឱ អស់អំពីកា រឈឺចា ប់របស់ខ្ញ ុំបា នឡើយ  យសា រតវា មា នទំហំធំខា  ំងពក។ ថ្ង នះ ខ្ញ ុំមា នសចក្ត ីរីករា យ រៀបរា ប់ឱ អស់អំពីកា រឈឺចា ប់របស់ខ្ញ ុំបា នឡើយ  យសា រតវា មា នទំហំធំខា  ំងពក។ ថ្ង នះ ខ្ញ ុំមា នសចក្ត ីរីករា យ 

និងមា ន  ទនភា ពចំ  ះខ្ល ួនឯងដលមា នឱកា សក្ន ុងកា រសា  ប់ឮនូវរឿងរា៉ វរបស់ ្ត  ីមកពី  ទសផ ងៗគា   ដលអំពើនិងមា ន  ទនភា ពចំ  ះខ្ល ួនឯងដលមា នឱកា សក្ន ុងកា រសា  ប់ឮនូវរឿងរ៉ា វរបស់ ្ត  ីមកពី  ទសផ ងៗគា   ដលអំពើ

ហិង  ផ្ល ូវភទពុំមា នភា ពខុសគា  ពី  ទសកម្ព ុជា ប៉ុនា  នឡើយ។ បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី  យសា រតបទពិ  ធន៍ដលហិង  ផ្ល ូវភទពំុមា នភា ពខុសគា  ពី  ទសកម្ព ុជា ប៉ុនា  នឡើយ។ បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី  យសា រតបទពិ  ធន៍ដល

ខ្ញ ុំបា នជួប  ទះ ខ្ញ ុំ  តស   ន្ត មិនលក់ ហើយ  ូវលបថា  ំ។ តុលា កា រខ្ម រក ហមនឹង  ូវបញ្ច ប់ក្ន ុងពលឆា ប់ៗខ្ញ ុំបា នជួប  ទះ ខ្ញ ុំ  តស   ន្ត មិនលក់ ហើយ  ូវលបថា  ំ។ តុលា កា រខ្ម រក ហមនឹង  ូវបញ្ច ប់ក្ន ុងពលឆា ប់ៗ

នះហើយ ហើយយើងមា នអា រម្ម ណ៍ខកចិត្ត  ៀបបីដូចជា ចកអណ្ដ តទឹក ហើយរដា  ភិបា លមិនទា ន់បា នយកចិត្ត ទុកនះហើយ ហើយយើងមា នអា រម្ម ណ៍ខកចិត្ត  ៀបបីដូចជា ចកអណ្ដ តទឹក ហើយរដា  ភិបា លមិនទា ន់បា នយកចិត្ត ទុក

ដា ក់ឱ បា នមុឺងមា៉ ត់ចំ  ះសចក្ត ី  ូវកា រឱ មា ននូវយុត្ត ិធម៌ស   ប់បទល្ម ើសផ្ល ូវភទ  ឡើយ"។ដា ក់ឱ បា នមឺុងមា៉ ត់ចំ  ះសចក្ត ី  ូវកា រឱ មា ននូវយុត្ត ិធម៌ស   ប់បទល្ម ើសផ្ល ូវភទ  ឡើយ"។

 "  ង  តា មវទិកា នះ ខ្ញ ុំមា នសំណើរមួយចំនួន។ យើងមា នរូបភា ពអំពីអំពើហិង   ពលមា នជ   ះ  "  ង  តា មវទិកា នះ ខ្ញ ុំមា នសំណើរមួយចំនួន។ យើងមា នរូបភា ពអំពីអំពើហិង   ពលមា នជ   ះ 

ហើយយើងយល់ថា  ទា ំង  ះគឺជា យុទ្ធ សា ្ត  ស ្គ   ម។   ង់នះ គក៏បា នប   ស  លើភា ពក ីក ផងដរ។ ហើយយើងយល់ថា  ទា ំង  ះគឺជា យុទ្ធ សា ្ត  ស ្គ   ម។   ង់នះ គក៏បា នប   ស  លើភា ពក ីក ផងដរ។ 

កា លពីមុនខ្ញ ុំគិតថា  មា នតរបបខ្ម រក ហមប៉ុ   ះ ប៉ុន្ត ឥឡូវនះ ខ្ញ ុំឃើញថា  ទសដទទៀតក៏មា នប   ដូចគា  កា លពីមុនខ្ញ ុំគិតថា  មា នតរបបខ្ម រក ហមប៉ុ   ះ ប៉ុន្ត ឥឡូវនះ ខ្ញ ុំឃើញថា  ទសដទទៀតក៏មា នប   ដូចគា  

ដរ។  ខ្ញ ុំសូមសំណូមពរឱ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ស   ប់ ្ត  ី"។ដរ។  ខ្ញ ុំសូមសំណូមពរឱ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ស   ប់ ្ត  ី"។

 "ចម្ល ើយដ៏   ះ  ង់ គឺ  ូវខិតខំ  ឹង   ងបន្ថ មទៀតដើម ីគា ំ  ដល់ជនរង   ះ.... មា នច   ះ   ងមួយ "ចម្ល ើយដ៏   ះ  ង់ គឺ  ូវខិតខំ  ឹង   ងបន្ថ មទៀតដើម ីគា ំ  ដល់ជនរង   ះ.... មា នច   ះ   ងមួយ

យា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រចំ  ះសវា សា  រសដ្ឋ កិច្ច ឡើងវិញស   ប់ជនរង   ះ។ មា នជ  ើសរស់  តិចតួចប៉ុ   ះស   ប់ជនយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រចំ  ះសវា សា  រសដ្ឋ កិច្ច ឡើងវិញស   ប់ជនរង   ះ។ មា នជ  ើសរស់  តិចតួចបុ៉   ះស   ប់ជន

រង   ះក  យពលជ   ះ"។រង   ះក  យពលជ   ះ"។

 "ជា បឋម ខ្ញ ុំសូម  រពភ្ញ ៀវទា ំងអស់ដលបា នចូលរួម  ក្ន ុងវទិកា នះ។ ខ្ញ ុំគឺជា មធា វីមា  ក់ ហើយខ្ញ ំុចង់សួរ "ជា បឋម ខ្ញ ុំសូម  រពភ្ញ ៀវទា ំងអស់ដលបា នចូលរួម  ក្ន ុងវទិកា នះ។ ខ្ញ ុំគឺជា មធា វីមា  ក់ ហើយខ្ញ ំុចង់សួរ

សំនួរមួយដលទា ក់ទង  នឹងទីម័រខា ងកើត។ ក្ន ុងអំឡុងជ   ះឆា  ំ១៩៧៥ មា នជនជា ប់  ទពីបទរ  ភសពសន្ថ វៈ សំនួរមួយដលទា ក់ទង  នឹងទីម័រខា ងកើត។ ក្ន ុងអំឡុងជ   ះឆា  ំ១៩៧៥ មា នជនជា ប់  ទពីបទរ  ភសពសន្ថ វៈ 

ចំនួន៤០៣នា ក់។ តុលា កា រ  ូវបា នរៀបចំឡើងរយៈពល  ឹមត១០ខប៉ុ   ះ ដូច្ន ះ តើយើងអា ចស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ចំនួន៤០៣នា ក់។ តុលា កា រ  ូវបា នរៀបចំឡើងរយៈពល  ឹមត១០ខប៉ុ   ះ ដូច្ន ះ តើយើងអា ចស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌

ស   ប់ជនរង   ះបា នដរឬទ  អា  ័យ  យមា នជនរង   ះ  ើន  ប៉ុន្ត កា រកា ត់ក្ត ីមា នរយៈពលខ្ល ីប៉ុ   ះ?"។ស   ប់ជនរង   ះបា នដរឬទ  អា  ័យ  យមា នជនរង   ះ  ើន  ប៉ុន្ត កា រកា ត់ក្ត ីមា នរយៈពលខ្ល ីប៉ុ   ះ?"។

សម្ល ្ងពីអ្ន កចូលរួម



32

 "តុលា កា រ   ន់ត   តយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើមដឹកនា ំជា ន់ខ្ព ស់ប៉ុ   ះ។  សិនបើពួកគមិនបញ្ច ូលករណី "តុលា កា រ   ន់ត   តយកចិត្ត ទុកដា ក់  លើមដឹកនា ំជា ន់ខ្ព ស់ប៉ុ   ះ។  សិនបើពួកគមិនបញ្ច ូលករណី

រ  ភសពសន្ថ វៈទ  ះ តើយើងចា ំបា ច់រៀបចំឱ មា ននូវវទិកា នះធ្វ ើអ្វ ី? តើទង្វ ើបបនះ គឺដើម ីផ្ត ល់កា រលើកទឹករ  ភសពសន្ថ វៈទ  ះ តើយើងចា ំបា ច់រៀបចំឱ មា ននូវវទិកា នះធ្វ ើអ្វ ី? តើទង្វ ើបបនះ គឺដើម ីផ្ត ល់កា រលើកទឹក

ចិត្ត ដល់ខ្ញ ុំ ឬផ្ត ល់ភា ពក ៀមក ំបន្ថ មទៀតដល់ខ្ញ ុំ?  សិនបើពុំមា នលទ្ធ ផល  កប  យផ្ល ផា្ក  ទ  ះ តើគរៀបចំចិត្ត ដល់ខ្ញ ុំ ឬផ្ត ល់ភា ពក ៀមក ំបន្ថ មទៀតដល់ខ្ញ ំុ?  សិនបើពុំមា នលទ្ធ ផល  កប  យផ្ល ផា្ក  ទ  ះ តើគរៀបចំ

វទិកា នះឡើងដើម ីអ្វ ី? កា លពីយប់មិញខ្ញ ំុស   ន្ត មិនលក់ឡើយ។ ខ្ញ ុំ  ូវបា នគរ  ភ  ពលដលខ្ញ ំុមា នអា យុវទិកា នះឡើងដើម ីអ្វ ី? កា លពីយប់មិញខ្ញ ំុស   ន្ត មិនលក់ឡើយ។ ខ្ញ ុំ  ូវបា នគរ  ភ  ពលដលខ្ញ ំុមា នអា យុ

១៤ឆា  ំ  សិនបើករណីបបនះមិន  ូវបា ន អ.វ.ត.ក យកមកពិចា រណា ទ  ះ តើយើងចា ំបា ច់រៀបចំវទិកា នះ១៤ឆា  ំ  សិនបើករណីបបនះមិន  ូវបា ន អ.វ.ត.ក យកមកពិចា រណា ទ  ះ តើយើងចា ំបា ច់រៀបចំវទិកា នះ

ធ្វ ើអ្វ ី?"ធ្វ ើអ្វ ី?"

 "ខ្ញ ំុចង់សួរថា   សិនបើជនល្ម ើសដលបា ន   ឹត្ត អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ  តកំពុងរស់  ក្ន ុងភូមិជា មួយ "ខ្ញ ុំចង់សួរថា   សិនបើជនល្ម ើសដលបា ន   ឹត្ត អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ  តកំពុងរស់  ក្ន ុងភូមិជា មួយ

គា   ឬរស់  ក្ន ុងភូមិផ ងគា   តើយើងអា ចប្ត ឹងជនល្ម ើសមា  ក់  ះបា នដរឬទ?"គា   ឬរស់  ក្ន ុងភូមិផ ងគា   តើយើងអា ចប្ត ឹងជនល្ម ើសមា  ក់  ះបា នដរឬទ?"

 "ដំណើរកា រយុត្ត ិធម៌  ក្ន ុង  ទសជា  ើន គឺជា ដំណើរកា រមួយ "ដំណើរកា រយុត្ត ិធម៌  ក្ន ុង  ទសជា  ើន គឺជា ដំណើរកា រមួយ

ដលមា នរយៈពលវង។ ថា  ក់ដឹកនា ំរបស់យើង ជួនកា លពុំបា នដលមា នរយៈពលវង។ ថា  ក់ដឹកនា ំរបស់យើង ជួនកា លពុំបា ន

ផ្ត ល់កា រគា ំ  ចំ  ះដំណើរកា រនះឡើយ។ ថា  ក់ដឹកនា ំរបស់យើងផ្ត ល់កា រគា ំ  ចំ  ះដំណើរកា រនះឡើយ។ ថា  ក់ដឹកនា ំរបស់យើង

ភា គ  ើនចង់បំភ្ល ចអតីតកា ល  ល។ ពុំមា នកា រពិភា ក  អ្វ ីឡើយភា គ  ើនចង់បំភ្ល ចអតីតកា ល  ល។ ពុំមា នកា រពិភា ក  អ្វ ីឡើយ

ដូច្ន ះអ្ន កអា ច  ម៉មើលថា  តើជនរង   ះមា នអា រម្ម ណ៍តា នតឹងដូច្ន ះអ្ន កអា ច  ម៉មើលថា  តើជនរង   ះមា នអា រម្ម ណ៍តា នតឹង

ដល់ក  តិណា ។ ក  យពលកា រ  យុទ្ធ  និងកា រឈឺចា ប់ថា  ក់ដឹកនា ំដល់ក  តិណា ។ ក  យពលកា រ  យុទ្ធ  និងកា រឈឺចា ប់ថា  ក់ដឹកនា ំ

បា នបំភ្ល ចកា រឈឺចា ប់របស់ពួកគ។ ជនរង   ះកំពុងរស់  ក្ន ុងបា នបំភ្ល ចកា រឈឺចា ប់របស់ពួកគ។ ជនរង   ះកំពុងរស់  ក្ន ុង

សា  នភា ពដ៏លំបា ក បើ  ះបីជា រហូតមកដល់ពលនះ និងក  យសា  នភា ពដ៏លំបា ក បើ  ះបីជា រហូតមកដល់ពលនះ និងក  យ

ពលទទួលបា នឯករា ជ ភា ពក៏  យ។   យើងបន្ត ខិតខំ   ហើយយើងពលទទួលបា នឯករា ជ ភា ពក៏  យ។   យើងបន្ត ខិតខំ   ហើយយើង

ក៏  វូកា រសា មគ្គ ីភា ពពី  ទសដទទៀតជុវំញិពភិព  កផងដរ។"ក៏  វូកា រសា មគ្គ ីភា ពពី  ទសដទទៀតជំុវិញពិភព  កផងដរ។"

អ្ន កចិត្ត សា ្ត  របស់ ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ ិ

កម្ព ុជា   និងសមា ជិកអ្ន កចូលរួម
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សមា ជិកក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ (ពីសា  ំ  ឆ្វ ង) ដា យអា ណា  អូតូ , វា៉ ហុីដា  ណណា  , អូរូរា៉  ឌឺឌីអូស

 ផ្អ កលើខ្ល ឹមសា រជា រួមនសក្ខ ីកម្ម ដលផ្ត ល់ជូន  យសា ក ី-ជនរង   ះ អ្ន កជំនា ញកា រ  មទា ំងភ្ញ ៀវកិត្ត ិយស

ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ បា នផ្ត ល់អនុសា សន៍ជូនដល់រដា  ភិបា លន  ទសនីមួយៗក្ន ុងចំ  ម  ទសទា ំង៤ សា  ប័ន

យុត្ត ិធម៌ជា តិ និងអន្ត រជា តិដលមា ន  ក្ន ុង  ទសទា ំង  ះ សហគមន៍អន្ត រជា តិ រា ប់បញ្ច ូលអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ 

សង្គ មសុីវិល និងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល។

  ក្ន ុងគំហើញរបស់ពួកគ ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នធ្វ ើកា រគូសប   ក់អំពីទ  ង់ទូ  នហិង  ផ្ល ូវភទ និង

ហិង  យនឌ័រ ដលបា នកើតឡើង  ពលមា នជ   ះក្ន ុង  ទសផ ងៗគា   ដលមា នអ្ន កតំណា ងចូលរួមនា ឱកា ស

នះ។ ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នធ្វ ើកា រទា ញសចក្ត ីសន្ន ិដា  នថា  បើ  ះបីជា  ទសទា ំង៤ បា នជួប  ទះបទពិ  ធន៍

ជ   ះដលមា ន  ភទផ ងៗគា  គួរឱ កត់សមា្គ  ល់ក៏  យ គបា នឃើញយា៉ ងច  ស់លា ស់ថា  មា នកា រ  ើ   ស់

យា៉ ងទូលំទូលា យនូវហិង  ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រ ក្ន ុងចំ  ម  ទសទា ំងអស់  ះ។ ពួកគក៏បា នធ្វ ើកា រកត់

សមា្គ  ល់ផងដរថា  ហិង  ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រ ដលបា នពិពណ៌នា  ក្ន ុងពលផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម   ូវបា ន   ឹត្ត 

 យ  ប់តួអង្គ ទា ងំអស់ដលពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុជ   ះ និងក្ន ងុសា  នភា ពដលបា នកើតឡើង  តា មកា ររៀបចំ និង   ង

ទុក     ះ  យរដ្ឋ ដលមា នកា តព្វ កិច្ច ផ្ត ល់កា រកា រពា រ   និងទប់សា្ក  ត់ពីកា ររ  ភបំពា នបបនះ។

 បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី ពុំមា នជនល្ម ើសណា មា  ក់  ូវបា នគធ្វ ើឱ ទទួលខុស  ូវចំ  ះបទល្ម ើសដលពួកគបា ន

  ឹត្ត ឡើយ ដលកតា  នះបា នរា ំងស្ទ ះចំ  ះសិទ្ធ ិរបស់ជនរង   ះក្ន ុងកា រទទួលបា នភា ពយុត្ត ិធម៌។ អ្វ ីដលធ្ង ន់ធ្ង រ

បំផុត  ះគឺផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា ន  លើជនរង   ះ បា នបន្ត កើតមា ន  ក្ន ុងជីវិតរស់  របស់ពួកគ ដលបង្ក ឱ

ស្ចក្ត ីថ្ល ្ងរបស់ក្ ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ
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មា ននូវប   សិទ្ធ ិមនុស ចម ងៗជា  ើន  ពលបច្ច ុប ន្ន  ហើយរដ្ឋ មា នកា តព្វ កិច្ច អន្ត រជា តិតា មផ្ល ូវច  ប់ក្ន ុងកា រ  ះ

  យប   ទា ំងអស់  ះ។ ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នថ្ល ងឱ ដឹងថា  បើ  ះបីជា អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ គឺជា  ភទន

អំពើហិង   លើ ្ត  ី និងកុមា រី ដលគ  ើ   ស់ទូលំទលូា យបំផុត  ពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធក៏  យ ប៉ុន្ត 

ប   នះ  តបន្ត ជា ឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិដល  ូវបា នគ ្ក  ល  សតិចតួចបំផុត  យសា រតវប ធម៌នកា ររក  

ភា ពស្ង ៀមសា  ត់ដលមា នលក្ខ ណៈជា សកល និងកា រមា ក់ងា យជុំវិញប   ហិង  ផ្ល ូវភទ។ លទ្ធ ផលបា នស្ត ីប   ស

 លើជនរង   ះ នងិផ្ត ល់កិច្ច កា រពា រសុវត្ថ ិភា ពចំ  ះនិទណ ភា ពស   ប់ជនល្ម ើស។  ក្ន ុងកា រទមា  យភា ពស្ង ៀម

សា  ត់  ឯវទិកា ក្ន ុងរយៈពល២ថ្ង កន្ល ងមកនះ ្ត  ីមកពី  ទសកម្ព ុជា  បង់កា  ដស ទីម័រខា ងកើត និងនបា៉ ល់ 

បា នបងា  ញឱ ឃើញនូវសចក្ត ីកា  ហា នគួរឱ កត់សមា្គ  ល់ និងកា រប្ត ជា  ចិត្ត យា៉ ង   ល   មួយ ដើម ីទទួលបា នភា ព

យុត្ត ិធម៌។

សចក្ត ីថ្ល ងទា ំង  ុងរបស់ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ អា ចរកមើល  ក្ន ុង "ឧបសម្ព ័ន្ធ  គ"។
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កិច្ច គា ំ  ផ្ល ូវចិត្ត កិច្ច គា ំ  ផ្ល ូវចិត្ត 
 កិច្ច គា ំ  ផ្ល ូវចិត្ត   ូវបា នផ្ត ល់ជូនដល់អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  និងអ្ន កចូលរួម  ក្ន ុង  ឹត្ត ិកា រណ៍នះ  យអ្ន កចិត្ត 

សា ្ត  មួយក ុមទា ំង  ី/  ុស ដលមា នសមា ជិក៧រូប។ ក ុមអ្ន កចិត្ត សា ្ត  នះ មា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់យា៉ ងខា  ំងក្ន ុង

កា រ  ះ   យចំ  ះអា រម្ម ណ៍ក្ត ុកក្ត ួល និង  តិកម្ម ពីអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  និងអ្ន កចូលរួម (ភា គ  ើន ពួកគគឺជា ជន

រង   ះពីសម័យខ្ម រក ហម)។ បន្ថ មពីនះទៀត សមា ជិកក ុមនីមួយៗ  ូវបា នចា ត់តា ំងឱ  ជា មួយអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ី

កម្ម មួយរូប ដើម ីផ្ត ល់កិច្ច គា ំ  ជា លក្ខ ណៈបុគ្គ ល និង  ួតពិនិត  លើសុខុមា លភា ពទូ   ក្ន ុង  ឹត្ត ិកា រណ៍នះ

ទា ំងមូល។ កា រដលមា នបុគ្គ លិក  ើនរួមផ ំជា មួយនឹងកា រទទួលខុស  ូវរបស់អ្ន កចិត្ត សា ្ត  នីមួយៗ បា នធា នា ឱ

មា ននូវគ   ងគា ំ   ប់  ុង   យមួយដលទ  ង់បបនះ នឹង  ូវបា នយកមក  ើ   ស់ជា ថ្ម ីម្ត ងទៀតស   ប់ 

 ឹត្ត ិកា រណ៍នា ពលអនា គត។

 កា រផ្ត ល់កិច្ច គា ំ  ផ្ល ូវចិត្ត   ូវបា នគដក  ង់  កប  យសង្គ តភា ព  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ថា ជា ធា តុផ ំមួយដ៏ 

សំខា ន់នវទិកា នះ។ ដូច្ន ះ វិធីសា ្ត   និងមរៀនបទពិ  ធន៍សំខា ន់ៗ  ូវបា នប   ក់លម្អ ិតដូចខា ងក  ម៖

    ១. កា ររៀបចំមុនពលវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ី១. កា ររៀបចំមុនពលវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ី
 កិច្ច  ជុំ  ៀមលក្ខ ណៈមួយ  ូវបា នរៀបចំក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  រយៈពល១ថ្ង  មុនពលវទិកា សា  ប់សម្ល ង  ្ត ី

ជា មួយអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  CSR សមា ជិកក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ អ្ន កស  បស  ួល និងបុគ្គ លិកគ   ងរា ប់បញ្ច ូលទា ំង 

បុគ្គ លិកគា ំ  ផ្ន កចិត្ត សា ្ត  ។ កិច្ច  ជុំនះ បា នធ្វ ើឱ អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម មា នភា ពសាុ ំ  នងឹទីកន្ល ង និងដំណើរកា រន

វទិកា   មទា ំងបា នណនា ំពួកគឱ សា្គ  ល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់។ អ្វ ីដលសំខា ន់បំផុត  ះ គឺក ុមអ្ន កចិត្ត សា ្ត  

បា នផ្ត ល់កា រណនា ំ  យសង្ខ បមួយចំនួនអំពី  តិកម្ម  និងផលវិបា កដលអា ចកើតឡើងចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  

ក  យមកពីកា រចូលរួមរបស់ពួកគ។ អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ូវបា នអនុ   តឱ ធ្វ ើកា រ  ប់  ងទា ំង  ុង  លើសក្ខ ីកម្ម 

របស់ពួកគ ហើយជា ថ្ម ីម្ត ងទៀតពួកគ  ូវបា ន   ប់ថា  ពួកគមា នសរីភា ពក្ន ុងកា រចករលកអំពីរឿងរ៉ា វរបស់ពួក

គ  ើន ឬតិច  តា មអា រម្ម ណដ៍លពួកគគិតថា មា នភា ពងា យ  ួលក្ន ុងអំឡុងពល ដលពួកគផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ជា 

សា ធា រណៈ ហើយពួកគអា ចបញ្ច ប់កា រផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម របស់ពួកគ  ពលណា មួយក៏បា ន បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី កិច្ច  ជុំ

 ៀមលក្ខ ណៈរយៈពល១ថ្ង នះ ពុំមា នភា ព  ប់   ន់ទា ំង  ុងឡើយ ដើម ីធ្វ ើកា រ  ៀមលក្ខ ណៈសម ត្ត ិស   ប់

អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ។ ស   ប់  ឹត្ត ិកា រណ៍ដលនឹង  ូវរៀបចំធ្វ ើឡើង  ពលអនា គត គបា នផ្ត ល់អនុសា សន៍យា៉ ងខ្ព ង់ 

ខ្ព ស់ថា  គួរមា នក  ងនកិច្ច  ជុំ  ៀមលក្ខ ណៈមួយចំនួនជា មួយអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ដើម ីឱ ពួកគមា នឱកា សអនុវត្ត 

កា រផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម របស់ពួកគ ក  មកា រណនា ំពីបុគ្គ លិកគា ំ  ផ្ល ូវចិត្ត ។

ម្រៀនបទពិសោធន៍
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      ២. កិច្ច គា ំ  ចិត្ត សង្គ មក្ន ុងអំឡុងពលវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ី២. កិច្ច គា ំ  ចិត្ត សង្គ មក្ន ុងអំឡុងពលវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ី
 ក ុមអ្ន កចិត្ត សា ្ត  ដលមា នបុរស និង ្ត  ី  ូវបា នគណនា ំឱ អ្ន កចូលរួមសា្គ  ល់  ពលដំបូងនថ្ង ទី១ ន

វទិកា នះ ហើយពួកគមា នវត្ត មា នក្ន ុងរយៈពល២ថ្ង ពញ។ ក្ន ុងអំឡុងពលនកា រណនា ំនះ អ្ន កចិត្ត សា ្ត  បា ន

ជ   បជូនអ្ន កចូលរមួទា ងំអស់អពំសី   ផ្ល ូវចិត្ត មយួចនំនួដលពកួគអា ចជួប  ទះពីកា រធ្វ ើជា កស ណិសា ក ចីំ  ះសក្ខ ី

កម្ម    ហើយពួកគ  ូវបា នលើកទឹកចិត្ត ឱ  រកអ្ន កចិត្ត សា ្ត  ដើម ីសុំកា រគា ំ   តា មភា ពចា ំបា ច់។

 មា នបន្ទ ប់ដា ច់  យឡកមួយស   ប់ផ្ត ល់កិច្ច គា ំ  ជា ក ុម និងកិច្ច គា ំ  ជា លក្ខ ណៈបុគ្គ ល ដលកា ររៀបចំ

បបនះ មា ន  សិទ្ធ ភា ពយា៉ ងខា  ំងក្ន ុងកា រផ្ត ល់ភា ពឯកជន និងទីកន្ល ងសុវត្ថ ិភា ព ដើម ីប ្ច ញ  តិកម្ម ផ្ន ក 

អា រម្ម ណ៍។ បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី គបា នធ្វ ើកា រកត់សមា្គ  ល់ថា  បន្ទ ប់ពុំមា នភា ពឯកជន  ប់   ន់ ហើយគអា ចធ្វ ើឱ

វា មា នភា ព  សើរឡើងជា ងនះ តា មរយៈកា ររៀបចំបន្ទ ប់  ះឱ ស្ថ ិត  កន្ល ងមួយដលដា ច់ឆា  យពីសា លវទិកា  និង/

ឬ បុគ្គ លិកមា នសមត្ថ កិច្ច  ូវសុំកា រអនុ   តជា មុនចំ  ះជន  ប់រូបដលចូល  ក្ន ុងបន្ទ ប់។ កា រមា ន  អប់ឱសថ

ស ្គ   ះបនា  ន់អា ចជួយព  បា ល  តិកម្ម ផ្ល ូវកា យភា  មៗមួយចំនួន ដូចជា  ឈឺក  ល ឬ វិលមុខផងដរ។

 កា រសា កសួរសំនួរជា ក ុមចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម   ូវបា នធ្វ ើឡើងជា  ើនដងក្ន ុងមួយថ្ង   ក្ន ុងរយៈពលន

 ឹត្ត ិកា រណ៍នះ។ កិច្ច  ជុំក ុមតូចៗទា ំងនះ បា នប   ក់ថា  បា នផ្ត ល់ភា ពអង់អា ចយា៉ ងខា  ំងចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម 

អា  ័យ  យពួកគអា ចមា នលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រផ្ត ល់កិច្ច គា ំ   និងទទួលបា នកិច្ច គា ំ  ពីជនរង   ះដទទៀតនហិង  

ផ្ល ូវភទ និងហិង  យនឌ័រ។ យា៉ ងណា មិញ អា  ័យ  យរបៀបវា រៈនវទិកា នះមា នភា ពមមា ញឹក កា រសា កសួរ

សំនួរជា ក ុម  ូវបា នធ្វ ើឡើង  ពលស   ក ដលទង្វ ើបបនះ នា ំឱ រយៈពលស   កកា ន់តខ្ល ី។ គបា នផ្ត ល់

អនុសា សន៍ថា   ឹត្ត ិកា រណ៍  ពលអនា គតគួរបងចកពលវលា ជា ក់លា ក់មួយចំនួនស   ប់ធ្វ ើកា រសា កសួរសំនួរជា 

ក ុម  ក្ន ុងរបៀបវា រៈ  ចា ំថ្ង ។

      ៣.កា របន្ត ផ្ត ល់កិច្ច គា ំ  ៣.កា របន្ត ផ្ត ល់កិច្ច គា ំ  
 ស   ប់អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ជា ជនជា តិកម្ព ុជា  គបា នរៀបចំឱ មា ននូវកិច្ច  ជុំមួយ  ថ្ង បនា  ប់ក  យពល

វទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ីបា នបញ្ច ប់ ដើម ីផ្ត ល់ឱកា សឱ ពួកគប   ញភា ពតា នតឹងចករលកអា រម្ម ណ៍ និងផ្ត ល់មតិ   

 បល់របស់ពួកគ។ កិច្ច  ជុំតា មដា នមួយទៀត  ូវបា នធ្វ ើឡើងរយៈពល២សបា  ហ៍បនា  ប់ ហើយគបា ន  ើ

  ស់កា រតា មដា នតា មរយៈទូរស័ព្ទ  ដើម ីពិនិត  លើកា រវិវឌ ន៍របស់ពួកគ  ច   ះពល  ះ។ ក  ងនកិច្ច គា ំ  

តា មដា នបបនះ បា នទទួលកា រសា  គមន៍យា៉ ងខា  ំងពីអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ហើយ  បពលជា មួយគា   ះដរ វា គឺជា 

ឧបករណ៍  ួតពិនិត មួយដ៏មា នសា រៈ   ជន៍ដើម ីវា ស់ស្ទ ង់អំពីផលប៉ះពា ល់នកា រចូលរួមរបស់ពួកគ។ បើ  ះជា 

ដូច្ន ះក្ត ី អា  ័យ  យធនធា នមា នក  ិតកា រតា មដា នក្ន ុងលក្ខ ណៈដូចគា  នះ មិនអា ចផ្ត ល់ជូនចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម 

អន្ត រជា តិបា នឡើយ។ គបា នផ្ត ល់អនុសា សន៍យា៉ ងខ្ព ង់ខ្ព ស់ថា  សកម្ម ភា ព  ពលអនា គតគួរបញ្ច ូលខ្ទ ង់ចំណា យ

ស   ប់កិច្ច គា ំ  តា មដា ន  ក្ន ុងកា ររៀបចំផនកា រថវិកា ។
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កា រវា យតម្ល  ឹត្ត ិកា រណ៍ និងអនុសា សន៍ទូ  កា រវា យតម្ល  ឹត្ត ិកា រណ៍ និងអនុសា សន៍ទូ  
 បនា  ប់ពីវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ីបា នបញ្ច ប់ គបា ន  មូលមតិ  បល់ពី  ភពផ ងៗគា   ក្ន ុង  ះរួមមា នដូចជា  

កា រអង្ក តមួយដល  ូវបា នធ្វ ើឡើងក្ន ុងចំ  មអ្ន កចូលរួម គណៈកមា  ធិកា រ  ឹក   បល់ ដគូរៀបចំ និងអ្ន កផ្ត ល់

សក្ខ ីកម្ម ។ ផ្អ កលើលទ្ធ ផលអនុសា សន៍ខា ងក  ម   ូវបា នផ្ត ល់ជូនស   ប់កា ររៀបចំ  ឹត្ត ិកា រណ៍  ពលអនា គត។

 ១.  កា រព  ីកវិសា លភា ពនវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ីឱ កា  យ  ជា  ឹត្ត ិកា រណ៍ថា  ក់តំបន់មួយ (ធៀប  នឹង

ឆា  ំ២០១១  ពលដលវទិកា នះ   តយកចិត្ត ទុកដា ក់ចំ  ះ  ទសកម្ព ុជា តមួយគត់)  ូវបា នគ

យល់ឃើញជា ទូ  ថា  ជា កា រអភិវឌ ន៍មួយ  កប  យភា ពវិជ្ជ មា ន។ កា រ  មូលជនរង   ះពី  ទស

ជិតខា ងដលមា នពា ក់ព័ន្ធ  នឹងជ   ះ  ដៀងគា  នះ គឺជា ឱកា សមួយស   ប់កា រសិក   ៀបធៀប 

 មទា ងំជា ឱកា សស   ប់ជនរង   ះមកពី  ទសផ ងៗគា  ដើម ទីមា  យអំពីភា ពឯ  របស់ពួកគ និង

សម្ត ងអំពកីា រយល់អា រម្ម ណ៍គា   វិញ  មក។

 ២.  បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី ប   កង្វ ល់មួយដ៏ចម ង គឺជា កា រក  ិតពលវលា  លើអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម   យ

សា រតរបៀបវា រៈមា នភា ពចង្អ ៀត និងកា រចូលរួមពី  ទសទា ំង៤។ កា របង្ក ើនចំនួនអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  (ពី

៤នា ក់ ក្ន ុងឆា  ំ២០១១ រហូតដល់៨នា ក់ ក្ន ុងឆា  ំ២០១២) បា នផ្ត ល់ពលវលា តិចជា ងមុនស   ប់អ្ន កផ្ត ល់

សក្ខ ីកម្ម នីមួយៗ និង  ូវបា នគយល់ឃើញថា ជា កា រធា  ក់ចុះចំ  ះគុណភា ពទូ  នសក្ខ ីកម្ម ។ គបា ន

ផ្ត ល់មតិ  បល់ឱ កា ត់បន្ថ យចំនួនអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ឬចំនួន  ទសចូលរួម ឬបន្ថ មរយៈពលនវទិកា 

នះ ពី២ថ្ង   ៣ថ្ង  ដើម ីផ្ត លព់លវលា បន្ថ មស   ប់អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  នីមួយៗ។

 ៣.  ចំ  ះទ  ង់នវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ីវិញ គបា នឯកភា ពជា ទូ  ថា  បទបងា  ញរបស់អ្ន កជំនា ញកា រ

គួរមា នអា ទិភា ពទា បជា ងកា រផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  និងសា វតា របស់  ទស។ គបា នផ្ត ល់អនុសា សន៍ឱ ក  ិត 

 លើចំនួនជំនា ញកា រជា គណៈវិនិច្ឆ ័យ ដលអា ចផ្ត ល់ក បខ័ណ ដលមា នទំនា ក់ទំនងជា ក់លា ក់  នឹង

សក្ខ ីកម្ម ដលគនឹងធ្វ ើកា របងា  ញ។ អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  និងអ្ន កចូលរួមដលភា គ  ើនពំុមា នកា រអប់រពិតជា  

បា នយល់អំពីបទបងា  ញរបស់អ្ន កជំនា ញកា រ។ ដូច្ន ះ  សិនបើសុន្ទ រកថា មា នលក្ខ ណៈខ្ល ីជា ងនះ និង

មា នភា ពពា ក់ព័ន្ធ  យផា  ល់ជា ងនះចំ  ះសក្ខ ីកម្ម  គឺរឹតត  សើរ។

 ៤.  ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នចូលរួម  យស្ម ័  ចិត្ត ។ ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យដើរតួនា ទីមួយដ៏សំខា ន់ស្ថ ិតក  ម

សា  នភា ពដលមា នកា រលំបា កជា ខា  ំង  យបា នធ្វ ើកា រវិភា គកច្ន ភា  មៗចំ  ះព័ត៌មា នដលផ្ត ល់ជូន

 យអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ក្ន ុងបរិបទសកល  យផ្អ កលើសិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ និងច  ប់  ហ្ម ទណ ។ គ

បា នរៀបចំឯកសា រជា មុនជូនដល់ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យក្ន ុងលក្ខ ណៈជា កញ្ច ប់មួយ ក្ន ុង  ះរា ប់បញ្ច ូលទា ំង

ទ  ង់ សចក្ត ីថ្ល ងរបស់ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ។ បន្ថ មពីនះទៀត ផ្ន កមួយនកិច្ច  ជុំ  ៀមលក្ខ ណៈ

ស   ប់វទិកា នះ រួមមា នកិច្ច  ជុំរៀបចំ  យឡកមួយចំនួន ដើម ីធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត កស  ួលឡើង
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វិញ  លើឯកសា រ ពិភា ក  អំពី  លបំណង  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់ធ្វ ើកា រ    ័យទា ក់ទងជា មួយ

អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  និងរៀបចំសចក្ត ី   ងអំពីប   នា នា ដលមា ន។ អ្ន កធ្វ ើរបា យកា រណ៍ និងអ្ន កកត់   

មួយរូប  ូវបា នចា ត់ចងដើម ីជួយស  បស  ួលក្ន ុងកា ររៀបចំសចក្ត ីថ្ល ង ខណៈពលដលវទិកា 

នះកំពុងបន្ត   ឹត្ត   មទា ំងបញ្ច ូលកា រកស  ួល និងមតិ  បល់នា នា  ដលទទួលបា នជា បន្ត 

បនា  ប់ពីក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ។ អ្ន កជំនា ញបា នផ្ត ល់កិច្ច គា ំ  បច្ច កទសក្ន ុងអំឡុងពលរៀបចំសចក្ត ី   ង

នូវសចក្ត ីថ្ល ង។ បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី កិច្ច គា ំ   និងកា ររៀបចំនះ  ូវបា នយល់ឃើញថា  ពុំទា ន់  ប់   ន់

 ឡើយ។ ស   ប់  ឹត្ត ិកា រណ៍  ពលអនា គត គគួរធ្វ ើកា រ    ័យទា ក់ទងឱ បា នច  ស់លា ស់

ជា ងនះ ចំ  ះកា ររពឹងទុកអំពី  លបំណង និងវិធីរៀបចំសចក្ត ីថ្ល ងរបស់ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ  ម

ទា ំងកា រប្ត ជា  ចិត្ត ចា ំបា ច់នា នា របស់ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ ជា ពិសសទា ក់ទង  នឹងចំនួន និង  ភទន

ព័ត៌មា នដល  ូវយកមកធ្វ ើកា រវិភា គកច្ន ។

 ៥.   កា រអា នសចក្ត ីថ្ល ងរបស់ក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យ ផ្ត ល់នូវសុក ឹត ភា ពចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ប៉ុន្ត  គបា ន

យល់ឃើញថា  វា មា នភា ពលម្អ ិត និងបច្ច កទសខា  ំងពក ជា ពិសសចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  និងភា គី 

សុីវិលដលបា នចូលរួម។ ស   ប់  ឹត្ត ិកា រណ៍  ពលអនា គត គបា នផ្ត ល់អនុសា សន៍ឱ ផ្ត ល់សា រ 

ដលមា នលក្ខ ណៈច  ស់លា ស់ និងរឹងមា ំជា សា ធា រណៈក  មវត្ត មា នរបស់អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  និងអ្ន ក

ចូលរួមដល   តជា ក់លា ក់  លើអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  យផា  ល់។ គអា ចធ្វ ើកា រ  ះពុម្ព  យឡក 

ស   ប់ទ  ង់ដលមា នភា ពលម្អ ិតជា ងនះជា លា យលក្ខ ណ៍អក រ។

 ៦.  ទ  ង់នសក្ខ ីកម្ម  រួមមា នសំនួរទូ  មួយចំនួនពីសមា ជិកក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យមួយរូបរហូតដល់អ្ន កផ្ត ល់ 

សក្ខ ីកម្ម នីមួយៗ។ បើ  ះជា ដូច្ន ះក្ត ី គបា នគិតថា សំនួរដលមា នលក្ខ ណៈជា ក់លា ក់ជា ងនះ គួរ  ូវ 

បា នរៀបចំឡើងដើម ីជួយផ្ត ល់កា រណនា ំដល់អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  តា មរយៈសក្ខ ីកម្ម របស់ពួកគ។ ទង្វ ើបប

នះ អា ចកា ត់បន្ថ យឱកា សក្ន ុងកា រដលអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម អា ចមា នអា រម្ម ណ៍ក្ត ុកក្ត ួល  មទា ំងផ្ត ល់នូវរូប

ភា ពមួយអំពីបទពិ  ធន៍របស់ពួកគ ដលកា ន់តមា នភា ព  ប់  ុង   យ។ គបា នផ្ត ល់អនុសា សន៍

គួរផ្ត ល់ពលវលា ស   ប់សមា ជិកក ុមគណៈវិនិច្ឆ ័យនីមួយៗ ដើម ីហា ត់អនុវត្ត សំនួរទា ំងនះ ជា មួយអ្ន ក

ផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម នីមួយៗ  ក្ន ុងកិច្ច  ជុំ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់វទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ី។

 ៧.   អ្ន កចូលរួមរួមមា នភា គីដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណីចំនួន១៣០នា ក់ របស់ អវតក ដលភា គ  ើនពួកគគឺជា 

ជនរង   ះនកា របង្ខ ំឱ រៀបកា រ  របបខ្ម រក ហម។ ស   ប់ក ុមនះ កា រសា  ប់បទពិ  ធន៍របស់អ្ន ក

ផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ពលមា នជ   ះដទទៀត គឺជា  ុងមួយដ៏សំខា ន់នវទិកា សា  ប់សម្ល ង ្ត  ីដលរួមចំណក

នា ំឱ មា ននូវកា រយល់ដឹងកា ន់ត  សើរ  មទា ំងកា រយល់អំពីអា រម្ម ណ៍របស់ជនរង   ះនហិង  ផ្ល ូវ

ភទ  នងិហិង  យនឌ័រ។

 ៨.  អ្ន កផ្ត ល់សក្ខ កីម្ម បា នចករលកឱ ដឹងថា  បើ  ះបីជា កា រចករលកជា សា ធា រណៈអំពីរឿងរ៉ា វរបស់ពួកគ
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នា ំឱ ពួកគមា នកា រលំបា កផ្ន កអា រម្ម ណ៍យា៉ ងណា ក៏  យ ប៉ុន្ត ពួកគមា នអា រម្ម ណ៍ថា  ពួកគមា នភា ព

កា  ហា ន និងមា នភា ពធូរ   ល  យសា រតបា នចូលរួម  ក្ន ុងវទិកា នះ។ យា៉ ងណា មិញ អ្ន កផ្ត ល់

សក្ខ ីកម្ម បា នធ្វ ើកា រចង្អ ុលបងា  ញថា  គួរមា នកា រពន ល់បន្ថ មទៀតអំពី  លបំណងនសក្ខ ីកម្ម របស់ពួក

គ  មទា ំងលទ្ធ ផលនវទិកា នះ  ដើម ីធ្វ ើកា រត  ឹមឱ  ប  នឹងសចក្ត ីរពឹងទុក។
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ស្ចក្ត ីថ្ល ្ងអំណរគុណ
 ក មុអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ជុា  អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ ម និងអង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះ សូមថ្ល ងអំណរគុណ 

ចំ  ះបុគ្គ ល និងអង្គ កា រជា  ើនដលបា នជួយដល់វទិកា កា រសា  ប់សម្ល ង ្ត  ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ស្ត ីពីហិង   

យនឌ័រ ពលមា នជ   ះទទួលបា ន  គជ័យ។

 ជា ដំបូង និងខ្ព ង់ខ្ព ស់បំផុត យើងសូមថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះអ្ន កផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ប់រូប និងតំណា ងសង្គ មសុីវិល 

ដលបា នអមដំណើរពួកគមកកា ន់  ទសកម្ព ុជា  ៖

 ទសកម្ព ុជា ៖ ទសកម្ព ុជា ៖

 ដួង សា វន, ហុង សា វា៉ ត, ជុំ លី, សុខ  សា មិត, គឹម ខម

 ទសទីម័រខា ងកើត៖ ទសទីម័រខា ងកើត៖

 ណា តា លៀ ឌឺជសួស សសា លទីណូ , ចា សុីនតូ ដូសនតូស , មា៉ រីយា៉  មនញ៉ូអលឡា  លឿង ព័រររា៉ 

 ទសនបា៉ ល់៖ ទសនបា៉ ល់៖

 កូពីឡា  អា ដហុីកា រី , សា រីកា  មី    , មនឌីរា៉  សា មា៉ 

 ទសបង់កា  ដស៖ ទសបង់កា  ដស៖

 ម៉ូណូវា៉ រា៉  ប៊ីហា្គ  ំ , មៀ ម៉ូហ្វ ីឌុល ហូក , អ៊ូម៉ វា៉ រា៉ 

 បន្ថ មពីនះទៀត  តំណា ងសង្គ មសុីវិលបា នផ្ត ល់ជំនួយពីចមា  យ  ក្ន ុង  ះជា ពិសសរួមមា ន ៖

 កា មា៉ ល់ បា៉ ថា ក់ មកពីនបា៉ ល់ , ហា្គ  លូ វា៉ ន់ឌីតា  មកពីឥណ ូនសុី

 យើងក៏សូមថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះសមា ជិកក មុគណៈវិនិច្ឆ យ័ អ្ន កជំនា ញ អ្ន កស  បស  លួ អ្ន កបក   ភា សា  

និង អ្ន កធ្វ ើរបា យកា រណ៍ស   ប់វិភា គទា នរួមចំណករបស់ពួកគចំ  ះ  ឹត្ត ិកា រណ៍នះ។ បន្ថ មពីនះទៀត យើងសូម 
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 តសរសើរចំ  ះកិច្ច គា ំ  របស់បុគ្គ លដូចខា ងក  ម ៖

គណៈកមា  ធិកា រ  ឹក   បល់៖គណៈកមា  ធិកា រ  ឹក   បល់៖

 ឃ្ល រ ឌូហ្វ ី , អា យា៉ កូ ឡូរូយ , ថរសា  ឌឺឡា ងហ្គ ីស , កា ស៊ូមី ណា កា ហា្គ  វា៉  , ខតលីន រហ្គ ័រ , មីសល ស្ត ក , 

សុីល ស្ទ ូដហ ុីនស្គ ី

បុគ្គ លិកគ   ង៖បុគ្គ លិកគ   ង៖

 អា លីសុន បា ក្ល  , ឆា យ មា៉ រីដត , ជ សុណា រី , ហង  ចរិយា  , ហង គឹមហ៊ុច , ហូយ វឌ នា  , អឹម សុភា  , គឹម 

ធីតា  , លា ង ចរិយា  , វជ្ជ បណ ិត មុន្ន ី សុតា  រា៉  ,   មា៉ លីន , ដួង សា វន , តា ំង សៀងហ៊ុន ,  ៊ា រដា   , ជូ ឌីត    ស័រ , 

ប៉នី យ៉ , យួន សា រា៉ ត់

អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត  និងអ្ន កហា ត់កា រងា រ៖អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត  និងអ្ន កហា ត់កា រងា រ៖

 អតវត ហ្គ ូក , ជនីហ្វ ័រ ហូលីហា្គ  ន់ , មា៉ រីយាុ ំ ចរដា ន់ , កា  ីណា  ណា តា លី , កា រី ភីលឆ័រ , ផា ន់ រដា   , ស៊ូហ  ន 

 ីតឆត , ខធី រូបឺតសុន , តា រីន ស្វ ីលីង , ហ ូ សា  បត , ទីន   ក , យឹម សុធា រី

 យើងសូមថ្ល ងអំណរគុណយា៉ ង   ល   ចំ  ះកា រផ្ត ល់ជំនួយថវិកា ពី ៖

 មូលនិធិ   ស់ហា  ន់នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិដើម ីលុបបំបា ត់អំពើហិង  លើ ្ត  ី អង្គ កា រ GIZ ,ZIVIK , ifa, 

UN Women និងវិទ  សា  នបើកទូលា យ

 យើងសូមថ្ល ងអំណរគុណចំ  ះកិច្ច គា ំ  របស់អង្គ កា រដូចខា ងក  ម ៖

 អង្គ កា រ GIZ កា រិយា ល័យ  ចា ំ  ទសបង់កា  ដស

 អង្គ កា រ GIZ កា រិយា ល័យ  ចា ំ  ទសនបា៉ ល់

 អង្គ កា រ GIZ កា រិយា ល័យ  ចា ំ  ទសទីម័រខា ងកើត

 មជ មណ លអន្ត រជា តិស   ប់យុត្ត ិធម៌អន្ត រកា ល

 កា រិយា ល័យតំបន់អង្គ កា រ UN Women  ចា ំទីក ុងបា ងកក

 កា រិយា ល័យអង្គ កា រ UN Women  ចា ំ  ទសកម្ព ុជា 

 កា រិយា ល័យអង្គ កា រ UN Women  ចា ំ  ទសទីម័រខា ងកើត

 កា រិយា ល័យតំណា ងពិសសនអគ្គ លខា ធិកា រ ទទួលបន្ទ ុកហិង  ផ្ល ូវភទពលមា នជ   ះ

 កិច្ច  ជុំ ្ត  ីអា សា៊ ន

 លខា ធិកា រដា  នអា សា៊ ន

 សកលវិទ  ល័យ Wyoming មហា វិទ  ល័យច  ប់

 ក សួងកិច្ច កា រនា រីន  ទសមា៉ ឡសុី

 Nobel Women's Initiative
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អ្ន ករៀបចំកម្ម វិធី
 ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ុជា  (CDP) ជា អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលដ៏ចំណា ស់មួយ ក្ន ុងចំ  មអង្គ កា រផ ងៗ

ទៀត   ទសកម្ព ុជា  ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ុជា  បង្ក ើតឡើងក្ន ុងបំណងដើម ីផ្ត ល់នូវអ្ន កតំណា ងជំនួយច  ប់

 ដល់ជនទីទ័លក និងជនងា យរង   ះ  យមិនយកក     មទា ំងព  ឹងនីតិរដ្ឋ  កា រអភិវឌ ន៏  ព័ន្ធ តុលា កា រ និង

លទ្ធ ិ  ជា ធិបតយ  កម្ព ុជា ។ សិទ្ធ  ្ត ី ជា ពិសសកា រស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ជូនអ្ន កទា ំងនះ គឺជា  លកា រណ៏ចំបង

របស់ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ុជា ។  ឆា  ំ២០០៦ ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ុជា បា នបង្ក ើតនូវកា រសិក    វ

  វដំបូងគបង្អ ស់ស្ត ីពីហិង  យនឌ័រក្ន ុងអំឡុងរបបខ្ម រក ហម។  ឆា  ំ២០០៩ ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ុជា បា ន

បង្ក ើតគំ  ងហិង  យនឌ័រក្ន ុងអំឡុងរបបខ្ម រក ហម ដើម ីផ្ត ល់កា រយល់ដឹងពីកា រកើតឡើងនហិង  យនឌ័រ  របប

ខ្ម រក ហមកា ន់អំណា ច និងជ  ុញដំណើរកា រក្ន ុងកា រទទួលបា នយុត្ត ិធម៌ និងផ្ត ល់កា រគា ំ  ដល់អ្ន ករស់រា នមា នជីវិតពី

ហិង  យនឌ័រនា សម័យ  ះ។ គំ  ងហិង  យនឌ័រ ដំណើរកា រតា មរយៈកា រតស៊ូមតិជា  ើនសណា្ឋ  នដូចជា  កា រផ ព្វ 

ផ  យ និងកា រផ្ត ួចផ្ត ើម  យមា នជំនួយផា  ល់នា នា ។

 អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ ម (TPO) បង្ក ើត  កម្ព ុជា ក្ន ុងខ កុម្ភ ៈ ឆា  ំ១៩៩៥ ដលជា សា ខា មួយរបស់ 

អង្គ កា រក  រដា  ភិបា លហូឡង់ "អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ មអន្ត រជា តិ"។ បនា  ប់ពីបា នចុះជា អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល 

ឯករា ជ ក្ន ុង  ុក  ឆា  ំ២០០០ អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ ម គឺជា អង្គ កា រក  រដា  ភិបា លឈា នមុខគ  កម្ព ុជា  ក្ន ុង

ជំនា ញសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  និងសុខភា ពសង្គ ម។  ក្ន ុងសង្គ មមួយ ដលមា ន  ជា ជនកម្ព ុជា ជា  ើនកំពុងបន្ត ដំណើរ

តស៊ូជា មួយលទ្ធ ផលនអំពើហិង  ជា  វត្ត ិសា  ្ត របស់ពួកគ  យ  ឈមមុខនឹងអតីតកា លចំនុចសំខា ន់គឺ ក្ន ុងកា រ

សះជា ពីអតតីតកា លដ៏សន  រ  នះ។ អង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា  (អ.វ.ត.ក) បា នផ្ត ល់ឱកា ស

តមួយគត់ស   ប់អ្ន ករស់រា នមា នជីវិតពីរបបខ្ម រក ហម ដើម ីស្វ ងរកកា រពិតនិងយុត្ត ិធម៌។ ចំ  ះជនរង   ះជា 

 ើននា សម័យខ្ម រក ហម យន្ត កា រដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណីថ្ម ីបា នផ្ត ល់ជា កា រជំរុញឱកា សក្ន ុងកា រផ ះផ  ជីវិត និងផ្ត ល់

 យអ្ន ករស់រា នមា នជីវិតទា ំងនះទទួលនូវឱកា សក្ន ុងកា រនិយា យរឿងដលបា នកើតឡើងកន្ល ងមក និងកា រទទួល

សា្គ  ល់ពីកា ររ  ភបំពា ន  លើពួកគក្ន ុងអតីតកា ល។ អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ ម មា នជំនឿថា  កា រចូលរួមយា៉ ង

សកម្ម ក្ន ុងតុលា កា រនះ និងធ្វ ើឲ មា នលទ្ធ ផលយា៉ ងខ្ព ស់ពីអ្ន ករសរ់ា នមា នជីវិតពីរបបដ៏សន  រ  នះ។ ប៉ុន្ត កា រ

ចូលរួមរបស់ពួកគ  ក្ន ុងដំណើរកា រ  ហ្ម ទណ នះ អា ចធ្វ ើឲ មា នកា រប៉ះទង្គ ិចផ្ន កផ្ល ូវចិត្ត ពួកគ។ អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌

ចិត្ត សង្គ មជឿថា  កា រធ្វ ើ  យ  សើរខា ងផ្ល ូវចិត្ត  និងកា រផ ះផ  រគឺជា ដំណើកា រយូរអង្វ ង ដល  ូវកា រ  ើនជា ង

យុត្ត ិធម៌សមបំណង ហើយគួរតអនុវត្ត  យបា នសម  ប  នឹងជំនួយសវា កម្ម ផ្ល ូវចិត្ត  និងលទ្ធ ភា ពសា  បនា សង្គ ម

ឡើងវិញ។ ដូចនះអង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ ម បា នបង្ក ើតកម្ម វិធីយល់ដឹងពីផ្ល ូវចិត្ត ដើម ីជួយដល់សា ក ី និងដើម

បណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណីក៏ដូចជា ព  ីកកា រយល់ដឹងផ្ន កសុខភា ពផ្ល ូវចិត្ត  ជា មួយចំនួន  ជា ជនទូ  ។  យធ្វ ើកា រយា៉ ង

ជិតស្ន ិតជា មួយអង្គ ភា ពគា ំពា រជំនា ញ និងសា ក ី និងអង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះនអង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រ

កម្ព ុជា  អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ ម បា នផ្ត ល់ជា សវា កម្ម ផ្ល ូវចិត្ត ជា  ើនសណា្ឋ  នតា មរយៈអ្ន កជំនា ញជនជា តិខ្ម រ

នា នា ជា  ើន។ ទា ំងនះរា ប់ចា ប់តា ំងពីកា រផ្ត ល់កា រគា ំ  ផ្ន កសា  រតី  នឹងកន្ល ង ក្ន ុងអំឡុងពលនិងបនា  ប់ពីដំណើរ
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កា រអង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា រហូត ដល់កា រផ្ត ល់កា រព  បា លផ្ន កផ្ល ូវចិត្ត មា  ក់ៗ និងជា លក្ខ ណៈក ុមអ្ន ក 

ដលជួយខ្ល ួនឯងតា មសហគមន៍។

 អង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះ (VSS)  ូវបា នបង្ក ើតឡើងដើម ីគា ំ   អង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា 

 យជួយជនរង   ះ ដលចងច់ូលរួមក្ន ុងដំណើរកា រសវនា កា រនះ។  អង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះ គឺជា មឈ មណ ល

ទំនា ក់ទំនងរវា ងអង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា  ជា មួយជនរង   ះឬអ្ន កតំណា ងរបស់ពួកគ។ អង្គ ភា ព

គា ំ  ជនរង   ះ មា ន  ល  ស  បស  ួលកា រចូលរួម  យមា ន  សិទ្ធ ិភា ពរបស់ជនរង   ះក្ន ុងដំណើរកា រ

សវនា កា រនះ។ វា មា នដួចជា  កា រដា ក់ពា ក បណ្ដ ឹង និងកា រសុំទ  ង់បបបទនា នា របស់ជនរង   ះ ដលចង់  ើ

  ស់សិទ្ធ ិរបស់គដើម ីចូលរួមសវនា កា រនះ។ អង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះ ក៍មើលផងដរថា ជនរង   ះនឹងមា ន

តំណា ងច  ប់  កប  យគុណភា ព។ លើសពីនះ  ទៀតអង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះក៍ផ្ត ល់កា រគា ំ  ផ្ន កច  ប់ និង

រដ្ឋ បា លដល់មធា វី និងដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណីផងដរ។ អង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះ ក៍បំរីជា ទីតា ំងជួបជំុរបស់អ្ន ក

ដលពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងដំណើរកា រនះផងដរ ដលមា នដូចជា  ជនរង   ះ បុគ្គ លិកតុលា កា រ មធា វី និងអង្គ កា រអន្ត រៈកា រី

នា នា  ដលអា ចប ្ច ញមតិ  បល់ចូលរូមដើម ជីា តំណា ងដ៏មា ន  សិទ្ធ ភិា ព  ល  ប  ើ   ជន៍ជនរង   ះ។  

អង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះជ   បជូនជនរង   ះអំពីសិទ្ធ ិដលពួកគមា នក្ន ុងកា រចូលរួម និងបំណងផ ងៗ និងអា ច

 យគា ត់ដា ក់ពា ក បណ្ដ ឹង និងជា ដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណី  ដល់អង្គ ជំនុំជ  ះ វិសា មញ្ញ តុលា កា រកម្ព ុជា   សិនបើ

ពួកគមា នបំណងដូចនះ (ព័ត៌មា នលំអិតសូមមើលកា រណនា ំអនុវត្ត អពំីកា រចួលរួមរបស់ជនរង   ះ)។ ល័ក្ខ ខ័ណ 

ត  ូវក្ន ុង  ះក៏មា នកា រនិយា យពីវិធា ននជំនួយដលអា ចទទួលបា នដូចជា  កា រ  ឹក  ច  ប់ ឬទទួលបា នមធា វីជំនួយ

កា រតំណា ងផ្ល ូវច  ប់ និងស  បស  ួលកា របងចកជា ក ុម និងសំណងជា មូលភា ពរបស់ជនរង   ះ។ អង្គ ភា ពគា ំ  

ជនរង   ះ គា ំ   លើកា រងា របស់សហ  ះរា ជអា ជា   និងសហ  ក មសុើបអង្ក ត  យជួយជំរុញដំណើរកា រពា ក

បណ្ដ ឹង និងកា រស្ន ើខ្ល ួនជា ដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណី  មទា ំងរៀបចំរបា យកា រណ៍ស   ប់កា រិយា ល័យទា ំងនះ។  អង្គ ភា ព

នះក៏រក  ទំនា ក់ទំនងជា មួយជនរង   ះ និងមធា វីរបស់ពួកគដលទា ក់ទង និងសា  នភា ពបណ្ដ ឹង និងពា ក សុំរបស់

ពួកគ ហើយជ   បជូនមកវិញជា ព័ត៌មា នជំុវិញកា រវិវត្ត ន៍រឿងក្ត រីបស់បុគ្គ លមា  ក់ៗទៀតផង។ អង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះ 

បា នធ្វ ើកា រ   កដ  ជា ថា  តួនា ទីនផ្ន កនះជា មយួ និងសិទិ្ធ ជនរង   ះ  ូវបា នពន ល់បក   យតា មរយៈកម្ម វិធី

ផ ព្វ ផ  យ ដល   ឹត្ត   ទូទា ំង  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា ។ ជា ចុងក  យ អង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះធ្វ ើ  យ

  កដនូវសុវត្ថ ិភា ព និងសុខុមា លភា ពរបស់ជនរង   ះដលចូលរួមក្ន ុងសវនា កា រនះ  ូវបា នរក  កា រពា រ។  នះក៏

ទា ក់ទង  នឹងកា រផ្ត ល់កា រយល់ច  ស់លា ស់ និង  ឹម  ូវអំពីផលប៉ះពា ល់ដលអា ចកើតឡើងពីកា រចូលរួមនះ ក៏ដូច

ជា កា រផ្ត ល់នូវវិធា នកា រកា រពា រ   និងទំនុកប  ុងផ ងទៀតដូចជា កា រគា ំ  ផ្ល ូវចិត្ត ជា ដើម។
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ឧបសម្ព ័ន្ធ  ក៖ របៀបវារៈកម្ម វីធីការស្ត ាប់សម្ល ្ង ្ ្ត ី

កា រសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក  ស្ត ីពីហិង  ផ្ល ូវភទ  និងយនឌ័រពលមា នជ   ះកា រសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក  ស្ត ីពីហិង  ផ្ល ូវភទ  និងយនឌ័រពលមា នជ   ះ
ថ្ង ទី ១០-១១ ខតុលា  ឆា  ំ២០១២ថ្ង ទី ១០-១១ ខតុលា  ឆា  ំ២០១២

ថ្ង ទី ១០ ខ តុលា  ឆា  ំ ២០១២

៧.៣០ ដល់ ៨.០០  ឹក  ចុះ   ះអ្ន កចូលរួម

៨.០០ ដល់ ៨.១០  កា រសំដងកា រសា  គមន៍ និងនិតិវិធីកម្ម វិធី

៨.១០ ដល់ ៨.២៥  បើកកម្ម វិធី

     យ ឯកឧត្ត ម   មា៉ លីន អនុរដ្ឋ លខា ធិកា រ ក សួងកិច្ច កា រនា រី

៨.២៥ ដល់ ៨.៤៥  សា រវីដអូ  យគណៈវិនិច្ឆ ័យសំខា ន់

     ក  ី ហ ណា ប់ បា នហ្គ ូរា៉  អ្ន កតំណា ងពិសសនអគ្គ លខា ធិកា រអង្គ កា រ

    សហ  ជា ជា តិ ទទួលបន្ទ ុកស្ត ីពីហិង  ផ្ល ូវភទពលមា នជ   ះ

៨.៤៥ ដល់ ៩.០០  កណនា ំរបស់គណៈវិនិច្ឆ ័យ

៩.០០ ដល់ ៩.៣០  អ្ន កជំនា ញសក្ខ ីកម្ម  ជ   ះទា ក់ទងនឹងហិង  យនឌ័រ  ឆា ំងនឹង  ្ត ី  និងក្ម ង  ី

     អ្ន ក  ី សុីល ស្ទ ូដហ ុីនស្គ ី អ្ន ក  ឹក  អន្ត រជា តិដើម ីដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណី នអង្គ ជំនុំ

ជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា  និងមធា វី  ក ុងប៊ីលីន  ទស អា ល្ល ឺម៉ង់

៩.៣០ ដល់ ១០.០០  ស   ក

១០.០០ ដល់ ១១.៤៥ ថ្ង  ង់ សក្ខ ីកម្ម ពី  ទសនបា៉ ល់

១១.៤៥ ដល់ ១.១៥  អា ហា រថ្ង  ង់

១.១៥ ដល់ ១.៤៥  អ្ន កជំនា ញសក្ខ ីកម្ម  ដំណើរកា រក្ន ុងនិងក   ព័ន្ធ តុលា កា រដើម ីយុត្ត ិធម៌យនឌ័រ

     អ្ន ក  ី ស៊ូសា ណា  ស៊ូគូតូ  ធា នកា រិយា ល័យ   វ   វឧក ិដ្ឋ កម្ម ស ្គ   ម  និង  ូ

ជំនា ញសា កលវិទ  ល័យអា មរិក ទីក ុងវ៉ា សុីន  ន នមហា វិទ  ល័យ ច  ប់

១.៤៥ ដល់ ៣.៣០  សក្ខ ីកម្ម ពី  ទសបង់កា  ដស

៣.៣០ ដល់ ៤.០០  ស   ក

៤.០០ ដល់ ៤.១៥  កា រ  ៀមលក្ខ ណៈផ្ល ូវចិត្ត  ក  យហតុកា រណ៍

៤.១៥ ដល់ ៤.៣០ លា  ច បិទបញ្ច ប់

ថ្ង ទី ១១ ខ តុលា  ឆា  ំ ២០១២

៧.៣០ ដល់ ៨.០០  ឹក  ចុះ   ះ

៨.០០ ដល់ ៨.៣០   កា រសា  គមន៏ និងនិតិវិធី
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៨.៣០ ដល់ ៩.០០   សវនា កា រមនសិកា រ – ករណីសិក  ពី  ទស ្គ  តា មឡា 

     អ្ន ក  ី ម៉ូនីកា  ពិណហ ូន អ្ន កជំនា ញចិត្ត សា  ្ត សង្គ ម សិក  សហគមន៏ និង 

សកម្ម ភា ពចិត្ត សា  ្ត  (ECAP)

៩.០០ ដល់ ៩.៣០   ស   ក

៩.៣០ ដល់ ១១.១៥ ថ្ង  ង់ សក្ខ ីកម្ម ពី  ទស ទីម័រ

១១.១៥ ដល់ ១២.៤៥   អា ហា រថ្ង  ង់

១២.៤៥ ដល់ ២.៤៥  សក្ខ ីកម្ម ពី  ទសកម្ព ុជា 

២.៤៥ ដល់ ៣.១៥   ស   ក

៣.១៥ ដល់ ៣.៤៥   អ្ន កជំនា ញសក្ខ ីកម្ម   ្ត  ី សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិភា ព

     អ្ន ក  ី អនី មា៉ រី ្គ  អឌស៏  ធា ន  ឹក  នកា រ  ប់  ង សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិភា ព 

នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ

៣.៤៥ ដល់ ៤.៣០   បើកកា រពិភា ក  

៤.៣០ ដល់ ៥.០០  កា រថ្ល ងរបស់គណៈវិនិច្ឆ ័យ

៥.០០ ដល់ ៥.១៥  កា រ  ៀមលក្ខ ណៈផ្ល ូវចិត្ត  ក  យហតុកា រណ៍

៥.១៥ ដល់ ៥.៣០ លា  ច បិទបញ្ច ប់កម្ម វីធី

     ក សុក សំអឿន នា យក  តិបត្ត ិ ក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ុជា 
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កា រសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ស្ត ីពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រពលមា នជ   ះកា រសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ស្ត ីពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រពលមា នជ   ះ
ថ្ង ទី១០, ១១ ខតុលា  ឆា  ំ២០១២ថ្ង ទី១០, ១១ ខតុលា  ឆា  ំ២០១២

កា រសង្ខ បពីសក្ខ ីកម្ម កា រសង្ខ បពីសក្ខ ីកម្ម 

 ទសបង់កា  ដស
 អ្ន ក  ី ម៉ូសា មា៉ ត់ រា៉ ជា  ខា ត់តុន កា ម់ឡា   មា នអា យុ៥៥ឆា  ំ ដលនា ពលមា នជ   ះ អ្ន ក  ីបា ន

 ូវគចា ប់រ  ភសពសន្ថ វៈ ធ្វ ើជា ទា សករផ្ល ួវភទ ឃុំឃា ំង  យខុសច  ប់ និងធ្វ ើទា រុណកម្ម ។

 កា លពីឆា ំ ១៩៧១ អ្ន ក  ី កា ម់ឡា  មា នអា យុ១៤ឆា  ំ។ អ្ន ក  ីបា នរៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍៣ខមុនស  ្គ ាមកើត

ឡើង។ ប៉ុន្ត  យសា រតអ្ន ក  ីមា នវ័យក្ម ង  ឡើយ អ្ន ក  ីមិនបា នរួមរស់ជា មួយសា  មីរបស់អ្ន ក  ីឡើយ ត

អ្ន ក  ីបា ន  រស់  ជា មួយឪពុកមា  យរបស់អ្ន ក  ី។  យសា រតកា របា រម្ភ ផ្ន កសុវត្ថ ិភា ព អ្ន ក  ីបា នផា  ស់ទី

លំ   រស់  ជា មួយសា ច់ថ្ល របស់អ្ន ក  ីវិញ  ពលស ្គ   មផ្ទ ុះឡើង។ ផ្ទ ះរបស់ឪពុកមា  យអ្ន ក  ី  ូវបា នវា យ 

 ហា រ  យទា ហា នបា៉ គីសា  ននិងរ៉ា ហ  កា  ហើយឪពុកអ្ន ក  ី  ូវបា នគសមា  ប់។ បនា  ប់មក ផ្ទ ះរបស់សា ច់ថ្ល  

របស់អ្ន ក  ី  ូវបា នវា យ  ហា រ ហើយសា ច់ញា តិរបស់អ្ន ក  ី ក៏  ូវបា នសមា  ប់ផងដរ។ អ្ន ក  ីបា នភៀសខ្ល ួន 

ជា មួយមា  យក្ម ក ពីកងទ័ពបា៉ គីសា  ននិងរ៉ា ហ  កា  ប៉ុន្ត  ូវវង្វ ង  ពា ក់កណា្ដ  លផ្ល ូវ។

 បនា  ប់មកមា នបុរសមា  ក់ (កងកមា  ំងរ៉ា ហ  ក់) បា ន  ទះឃើញអ្ន ក  ី ហើយបា ននា ំខ្ល ួនអ្ន ក  ី  ជំរទ័ព

ទា ំងមន្ទ ិលសង ័យ។  ទី  ះ អ្ន ក  ីបា នឃើញមនុស មួយចំនួនទៀត  ូវបា នគបិទភ្ន ក ហើយធ្វ ើទា រុណកម្ម  

 យអ្ន ករួមដ  ទី  ះ។  អ្ន ក  ី  ូវបា នគស   ត  អា វ ហើយចងភា  ប់  នឹងសសរមួយ  យទា ហា ន ២ ឬ

៣នា ក់។ អ្ន ក  ី  ូវបា នទា ហា នបា៉ គីសា  ន៣នា ក់ចា ប់រ  ភ ហើយ  ូវបា នចងទុក  ល  ជា ប់សសរ  យប់

 ះ។ ពញមួយយប់ អ្ន ក  ីរងនួវកា រឈឺយា៉ ងខា  ំង  ង់ខា ងក  ម  ះ ផ្ល ូវភទ   ទា ំងសងខា ង ហើយ (សងខា ង

នផ្ល ូវភទរបស់អ្ន ក  ី)  ូវរងរបូស  យសា រតកា ររ  ភសពសន្ថ វៈយា៉ ង  រ  នះ។ បនា  ប់មក គបា ន

ផ្ត ល់  យអ្ន ក  ីក ណា ត់មួយដុំតូចស   ប់បិទបា ំងរា ងកា យ បនា  ប់ពីអ្ន ក  ីបា នលា ងឈា មដលហូរមិនឈប់ឈរ

ចញពីផ្ល ូវភទរបស់អ្ន ក  ី។

 អំឡុងពល១៤  ១៥ថ្ង ដលអ្ន ក  ី  វូបា នគឃំុខ្ល នួ អ្ន ក  បីា នជួប  ទះនូវកា រសមា  ប់ជនជា តិបង់កា  ដស

ដលគា  នកំហុសជា  ើនរយនា ក់ ដលដំបូងឡើយ  ូវបា នគចា ប់ខ្ល ួនធ្វ ើទា រុណកម្ម  ហើយបា ញ់សមា  ប់  យទា ហា ន

បា៉ គីសា  ន និងអ្ន កចូលដ។ អ្ន ក  ីក៏បា នឃើញកា រចា ប់ខ្ល ួនក្ម ង  ីជា  ើននា ក់ ដលគា  នសម្ល ៀកបំពា ក់ទា ល់ត

 ះ  ពលគនា ំខ្ល ួនមកជំរ ហើយអ្ន ក  ីក៏បា នឃើញករណីរ  ភសពសន្ថ វៈជា  ើនផងដរ។ អស់រយៈពល

ជា ង១៥ថ្ង ក  យមក អ្ន ក  ីក៏បា នភៀសខ្ល ួន ហើយជា សំណា ងរបស់អ្ន ក  ីដរ ដលបា នមកជួបជា មួយអ្ន ក

ឧបសម្ព ័ន្ធ  ខ:  សំន្រសក្ខ ីកម្ម របស់អ្ន ករស់រាន
មានជីវិត និងសាក្ ី
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 យុទ្ធ ដើម ីសរីភា ពបង់កា  ដស  តា មផ្ល ូវ ហើយពួកគក៏បា នជូនដំណើរអ្ន ក  ី និងផ្ត ល់ថា  ំសង្ក ូវស   ប់ព  បា ល

របួសផងដរ។

 ប៉ុន្ត ជីវិតរបស់អ្ន ក  ីជួប  ទះកា រលំបា ក  ឡើយ បើ  ះ  ទសនះទទួលបា នឯករា ជ ក៏  យ ក៏អ្ន ក  ី

មិនទា ន់មា នជំរក  ឡើយ។ មា នបុរសមា  ក់បា ន  ក   ស់អ្ន ក  ី ហើយអ្ន ក  ី  ូវបា នបុរសមា  ក់  ះនា ំ  កា ន់

កា ប់កន្ល ងរកសីុផ្ល វូភទមួយដល  ប់  ង  យ  ្ត មីា  ក់   ះ ហ សូូម៉ា ។ អ្ន ក  ី  វូបា នគបង្ខ ំ  យ  ឡូកក្ន ងុកា រងា រ

នះអស់រយៈពលជា ង៣ឆា  ំ។  ទី  ះ អ្ន ក  ីបា នជួបបុរស   ះ ខូឌុ  យគា ត់ជា អតិថិជនមា  ក់ ប៉ុន្ត អ្ន ក  ី

បា នពន ល់គា ត់  យបា នរៀបរា ប់រឿងរ៉ា វរបស់អ្ន ក  ី។ បនា  ប់ពីហ ូសូមា៉ បា នសា  ប់    ក ខូឌុ បា ននា ំអ្ន ក  ី

ចញពីទី  ះ   ហើយក៏រៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ជា មួយអ្ន ក  ី។   ប្ត ីអ្ន ក  ីបា នទទួលអនិច្ច កម្ម កា លពី២១ ឆា  ំមុន។

  យសា រភា ពក្ម ងខ្ច ីរបស់អ្ន ក  ីនា ពល  ះ និង  យសា រអ្ន ក  ីបា នជួបនូវហិង  ផ្ល ួវភទ អ្ន ក  ី  ូវ

 ឈមមុខនឹងសា  កសា  មទុយ៌សដលបា នបន ល់ទុកបនា  ប់ពីឯករា ជ របស់  ទសនះ។ សា  កសា  មនះបា នន័យថា  

អ្ន ក  ីមិន  ូវបា នសង្គ មទទួលសា្គ  ល់ឡើយ។ ដូចនះបនា  ប់ពីស  ្គ ាមភា  ម អ្ន ក  ីបា នផា  ស់លំ   យសា រមនុស

មា  ដឹងថា  អ្ន ក  ី  ូវបា នគរ  ភសពសន្ថ វៈ។

 ជីវិតរបស់អ្ន ក  ីជួបកា រលំបា កដល់ថា  ក់នះ  យសា រអ្ន ក  ី  ូវបា នគរ  ភ និងបង្ខ ំ  យរកសុីផ្ល ូវភទ។ 

អ្ន ក  ី  ត  ូវបា នគរីសអើង ហើយ  ូវ  ឈមមុខនឹងសា  កសា  មទុយ៌សដល  ក្ន ុងសហគមន៍ថ្ម ី។ កូន  ុស 

ទាំ ងពីរបស់អ្ន ក  ីមិន  ូវបា នគទទួលសា្គ  ល់ឡើយ  យសា រពួកគគឺជា កូនរបស់  ្ត ីដល  ូវបា នគរ  ភកា ល

ពីស  ្គ ាមរ  ះជា តិ   និង  យសា រពួកគគឺជា កូនរបស់  ្ត ីរកសុីផ្ល ូវភទ។ 

 អ្ន ក  ី សា លហា  បកហា្គ  ំ មា នអា យុ៥៥ឆា  ំ។ អំឡុងពលស ្គ   មរ  ះជា តិ អ្ន ក  ីបា នជួប  ទះនឹង 

កា របង្ខ ំ  យធ្វ ើទា សករផ្ល ូវភទ អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ មា នគភ៌  យបង្ខ ំ និងកា រឃុំឃា ំង  យខុសច  ប់ និងកា រ

ធ្វ ើទា រុណកម្ម ។

  ពលកា រប៉ះទង្គ ិចផ្ទ ុះឡើង អ្ន ក  ីមា នអា យុ១៤ឆា  ំ ហើយអ្ន ក  ីរស់  ជា មួយមា  យឪពុក ប្អ ូន  ី៣នា ក់ 

និងប្អ ូន  ុសមា  ក់។  ពលកងទ័ពបា៉ គីសា  នវា យ  ហា រភូមិរបស់អ្ន ក  ី ឪពុកអ្ន ក  ីបា នជីករ ្ដ  មួយ ហើយ

លា ក់អ្ន ក  ី និងប្អ ូន  ីអ្ន ក  ី ដើម ីកុំ  យទា ហា នបា៉ គីសា  នមើលឃើញ។ ប៉ុន្ត រា៉ ហ ៉ កា បា ន   ប់  ទ័ពអំពី

ប   នះ ហើយនា  ឹកមួយទា ហា នទា ំងនះបា នមកចា ប់  ្ត ីក្ម ងៗពីផ្ទ ះពួកគយក  ជំរ។ អ្ន ក  ី សា ឡហា  

ប្អ ូន  ីអ្ន ក  ី និងអ្ន កជិតខា ងក៏  ូវបា នចា ប់ខ្ល ួនផងដរ។  ថ្ង ដលអ្ន ក  ី  ូវបា ននា ំខ្ល ួនមកដល់ជំរទ័ព អ្ន ក  ី

ឃើញក្ម ង  ីជា  ើនផ ងទៀត  ូវរងទា រុណកម្ម  និងសមា  ប់។ អ្ន ក  ី  ូវបា នគរ  ភ  យប់ដំបូងពលអ្ន ក  ី

 ូវគចា ប់យកមក។ គបា នចងមា ត់ និងដអ្ន ក  ីឡើងលើស   ត  អា វ ហើយរ  ភអ្ន ក  ី  នឹងមុខប្អ ូន  ី

អ្ន ក  ី និងក្ម ង  ីផ ងទៀត ដលធ្វ ើ  យមា នកា ររងរបួសយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ  លើផ្ល ូវភទ មា នហូរឈា ម និងមា ន

សា  មជា អចិ   ្ត យ៍ទៀតផង។ អ្ន ក  ី  ូវបា នគរ  ភតា មរន្ធ គូទ និងបំពា នផ្ល ូវភទ  យមា នទា ំងកា ររួមភទតា ម

មា ត់ជា ដើម។ ពីខក  យមកអ្ន ក  ី  ូវបា នគបញ្ជ ូន  ជំរខុលណា  ហ្គ ូឡា មា៉ រី អស់រយៈពលពីរខទៀត។ អ្ន ក  ី
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បា នឃើញកា រសមា  ប់ជនរង   ះ អំពើហិង  ផ្ល ូវភទ និងកា រចា ប់ខ្ល ួនមនុស ជា រៀងរា ល់លា  ច  សា  នទន្ល មួយ។ 

ក្ម ង  ីដលមា នផ្ទ  ះមា នភា គរយ  ើនដល  ូវបា នគសមា  ប់។ អ្ន ក  ី សា ឡហា  និងក្ម ង  ី៦នា ក់ផ ង

ទៀតក៏មា នផ្ទ  ះ ហើយ  ូវបា នគនា ំ  កា ន់សា  នមួយដើម ីសមា  ប់។ អ្ន ក  ី  ូវបា នគបា ញ់  ូវជើង ប៉ុន្ត អ្ន ក  ី

 មា នជីវិត។ ចំណកឯអ្ន កដ៏ទទៀត  ូវសា  ប់ទា ំងអស់   ក្ន ុង  ះក៏មា នប្អ ូន  ីរបស់អ្ន ក  ីផងដរ។

 បនា  ប់ពីអ្ន ក  បីា នគចខ្ល នួរួចមក អ្ន ក  បីា នមក  ទសឥណា   អ្ន ក  ី  វូបា នគផ្ត ល់  យតកា រស ្គ   ះ

បឋមបុ៉   ះ ដលមិន  ប់   ន់ស   ប់ព  បា លរបួសអ្ន ក  ីឡើយ។ អ្ន ក  ីបា នធ្វ ើមា តុភូមិនិវត្ត ន៍វិញ បនា  ប់

ពី  ទសបង់កា  ដស ទទួលបា នឯករា ជ ។ អ្ន ក  ីបា នជួបមា  យអ្ន ក  ី ដលក  យមកបា ននា ំអ្ន ក  ី  រក  ូ

ពទ មា  ក់ដើម យីកកួនចញបុ៉ន្ត មិនអា ចធ្វ ើបា ន  យសា រគភ៌មា នអា យុ៧ខ  ហើយ។ មា  យអ្ន ក  បីា ន  ះបង់

អ្ន ក  ី  លភា  មៗ  យសា រសំពា ធពីសង្គ ម និងរឿងរ៉ា វដ៏ជូរចត់នះ។ គា  នជំរក និងកំពុងមា នគភ៌ អ្ន ក   ីសា ឡហា 

បា នមក  ក  នជា មួយ  ួសា រក ីក មួយ  តំបន់អា នា ធិបតយ មួយ។ អ្ន ក  ីបា នផ្ត ល់កំណើតនូវកូន  ុសមួយត

បា នសា  ប់  វិញ៤ថ្ង ក  យមក  យសា រទា រកនះមា នជំងីជា ទម្ង ន់ និង  យសា រអ្ន ក  ីគា  នធនធា ន ឬក៏

សមា ជិក  ួសា រដលអា ចជួយបា ន។

បនា  ប់មកអ្ន ក  ីបា នផា  ស់មកនូវសងា្ក  ត់ ដា កា  ហើយបា នធ្វ ើកា រជា អ្ន កបំរី  គហដា  នកីឡា ករបា ល់ទា ត់មា  ក់អស់

រយៈពល ១០   ១២ឆា  ំ។ ក  យមក អ្ន ក  ីបា នរៀបអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ជា មយួសា  មីរបស់អ្ន ក  ី   ះ ហា្គ  សុី 

ដលក  យមក បា នដឹងរឿងរ៉ា វរបស់អ្ន ក  ីកា ល  ឆា ំ ១៩៧១ ហើយចង់លងលះអ្ន ក  ី ប៉ុន្ត មិនអា ចធ្វ ើបា ន

 យសា រអ្ន ក  ីមា នផ្ទ  ះ  ហើយនា ពល  ះ។ បច្ច ុប ន្ន នះ អ្ន ក  ីរួមរស់ជា មួយសា  មីអ្ន ក  ី  យមា ន

កូន  ីមា  ក់អា យុ១៨ឆា  ំ ហើយនា ងក៏បា នរៀន  មហា វិទ  ល័យផងដរ។

 ទសកម្ព ុជា 
 អ្ន ក  ី ហុង សា វា៉ ់ត មា នអា យុ៤៥ឆា  ំ។ អ្ន ក  ីរស់  ក្ន ុងឃុំដីឥដ្ឋ   ុកកៀនសា  យ ខត្ត កណា្ដ  ល 

ដលមា ន មុខរបរជា មផ្ទ ះ។ មុនរបបខ្ម រក ហមអ្ន ក  ីគឺជា សិស  ក ុងភ្ន ំពញ។ អំឡុងរបបខ្ម រក ហម អ្ន ក  ី

បា នឃើញ អំពើបំពា ន ឃា តកម្ម  កា របង្ខ ំ  យរៀបកា រ កា រភៀសខ្ល ួន អំពើជម្ល ៀស បង្ខ ំ  យធ្វ ើកា រ និងកា ររ  ភ

សព សន្ថ វៈ។  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៥  ួសា រអ្ន ក  ី និងអ្ន ក  ី  ូវបា នគធ្វ ើកា រភៀសខ្ល ួន  យបង្ខ ំ  ភ្ន ំពញ បនា  ប់មក

 ខត្ត  ធិសា ត់។ 

  ឆា  ំ១៩៧៨ មា  យអ្ន ក  ីមា នជម្ង ឺជា ទម្ង ន់ តប្អ ូន  ុសរបស់អ្ន ក  ីបា នមកសួរសុខទុក្ខ  និងបា នយក

អា ហា រមកផងដរ។ ប្អ ូនរបស់អ្ន ក  ី  ូវបា នគចា ប់ខ្ល ួន និងវា យដំ  យកងកមា  ំងខ្ម រក ហមដលគសា្គ  ល់ថា ជា 

កងឈ្ល ប  ហើយ  ូវបា នគ  ទ  កា ន់ថា បា នលួចអា ហា ររបស់អង្គ កា រ។

 បនា  ប់មកប្អ ូន  ីទា ំងពីរបស់អ្ន ក  ី  ូវគបង្ខ ំ  យរៀបកា រ។ អ្ន ក  ី និងឪពុកមា  យអ្ន ក  ី  ូវបា នគ

អ ្ជ ើញចូលរូមក្ន ុងពីធីរៀបកា រនះដលមា នទា ំងអស់២០គូ។  ពលប្អ ូន  ីរបស់អ្ន ក  ីមា  ក់ធ្វ ើកា រប្ត ជា   នា ង
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បា នយំហើយរត់   បមា  យឪពុករបស់នា ង។ ភា  មៗ  ះ កងឈ្ល បបា នចា ប់បំបកពួកគ ហើយអូសប្អ ូន  ី

អ្ន ក  ីចញពី  ះ  ហល២,៥ម៉   ហើយបា នចា ក់ពីក  យខ្ន ង  យកា ំបិត២, ៣ដងទៀតផង។ តមុន  ះ

បនា  ប់មក អ្ន ក  ី និងឪពុកមា  យអ្ន ក  ីបា នដើរចញពីទី  ះ  យមិនបា នដឹងរឿងអ្វ ីកើតឡើងលើប្អ ូន  ី 

អ្ន ក  ី និងអ្ន កដ៏ទផ ងទៀតឡើយ។

 ២ ឬ ៣ខ បនា  ប់ពីកា របា ត់បង់ប្អ ូន  ុស  ីរបស់អ្ន ក  ី មា  យឪពុកអ្ន ក  ីក៏បា នធា  ក់ខ្ល ួនឈឺជា ទម្ង ន់។ 

ជា ញឹកញយអ្ន ក  ីបា នលួចអា ហា រ  ួក និងក្ត ួចមក  យពួកគា ត់។ ថ្ង មួយឪពុកអ្ន ក  ីបា នលួចមា ន់យកមកធ្វ ើជា 

អា ហា រ។ កងឈ្ល បក៏បា នចា ប់ទា ំងឪពុក និងមា  យអ្ន ក  ីយក  សមា  ប់។ នា ពលលា  ច  ះ ដលអ្ន ក  ីបា នមក

ពីធ្វ ើកា រងា រ អ្ន ក  ីមិនបា នឃើញឪពុកមា  យអ្ន ក  ីឡើយ។ តអ្ន ក  ីបា ន  ទះឃើញអ្ន កទា ំងពីរ  ូវបា នគចង

ឈរ  វា លពិឃា តមួយជា មួយសា កសពដ៏ទទៀត។ អ្ន ក  ីបា នរត់   បមា  យអ្ន ក  ី។ បនា  ប់មកអ្ន ក  ីបា ន 

ឃើញឧក ិដ្ឋ ជនបា នវា យ និងចា ក់ឳពុកអ្ន ក  ីនឹងកា ំបិតមុខ  ួច។ ហើយពួកវា បា នមកបំបកអ្ន ក  ីចញពីមា  យ 

អ្ន ក  ី   ដលពល  ះមា នមួយចំនួនបា នអូសអ្ន ក  ីចូល   ខ្ល ះទៀតកំពុងសមា  ប់មា  យអ្ន ក  ី។

 បនា  ប់ពីអ្ន ក  ី  ូវបា នគអូសចញ   ពួកវា បា ន  ះសម្ល ៀកបំពា ក់អ្ន ក  ី ហើយពួកវា បីនា ក់បា នរ  ភ

អ្ន ក  ីរហូតបា ត់បង់សា  រតី។  ពលអ្ន ក  ីដឹងខ្ល ួនឡើងវិញ អ្ន ក  ីដើរសំ   ផ្ទ ះតឧក ិដ្ឋ ជនមា  ក់ក្ន ុងចំ  ម

ទា ំងបីនា ក់  ះ   ះ រិទ្ធ  បា ន   ប់អ្ន ក  ី  យភៀសខ្ល ួន  ជំរសហករណ៏ផ ងទៀត  បើមិនដូ   ះទអ្ន ក  ី 

នឹង  ូវគសមា  ប់មិនខា ន។ អ្ន ក  ីក៏ធ្វ ើតា ម ពលខ្ល ះរិទ្ធ បា នមក  ជា មួយអ្ន ក  ី។ បនា  ប់មកអ្ន ក  ីមា នគភ៌ 

 យសា រកា ររ  ភ  ះ ហើយបា នផ្ត ល់កំណើត  យទា រកមា  ក់មា នអា យុជា ង៤ខ បនា  ប់ពីរបបខ្ម ក ហម

ដួលរលំ។

 អ្ន ក  ី សុខ សា មិត មា នអា យុ៥២ឆា  ំ រស់  ក ុងភ្ន ំពញ។ អ្ន ក  ីមា នមុខរបរជា អ្ន កធ្វ ើកា រតា មផ្ទ ះ 

 យ  ួសា រ ជនជា តិអា មរិកមួយ ហើយអ្ន ក  ីក៏ជា អ្ន កធ្វ ើកា រស្ម ័  ចិត្ត  យ សមា គមសិទ្ធ ិមនុស កម្ព ុជា អន្ត រជា តិ

ផងដរ។ អ្ន ក  ីបា នរងកា របង្ខ ំ  យធ្វ ើកា រ  ក្ន ុងកងចល័តនា រី ហើយអ្ន ក  ីក៏បា នឃើញ  ្ត ីជនជា តិវៀតណា ម 

 ូវគចា ប់រ  ភទៀតផង។

  ឆា  ំ១៩៧៥  ពលរបបខ្ម រក ហមឡើងកា ន់អំណា ច អ្ន ក  ីមា នអា យុ១៥ឆា  ំ និងជា សិស  ក ុង

ភ្ន ំពញ។ ជីវិតក  មរបបនះមា នកា រលំបា កណា ស់  យសា រអ្ន ក  ី  ូវបា នគចា ត់ទុកថា ជា  ជា ជនថ្ម ី ដល

ជា ពា ក  ើស   ប់អ្ន កដល  ូវបា នបង្ខ ំ  យភៀសខ្ល ួនពីទីក ុង  ជនបទ។ ដូចអ្ន កដ៏ទផ ងទៀតដរ អ្ន ក  ីជួប

 ទះកា រអត់ឃា  ន   និងកា របង្ខ ំ  យធ្វ ើកា រហួសកមា  ំង។

 បង  ីរបស់អ្ន ក  ីមា នអា យុ២៤ឆា  ំ ដលពល  ះប្ត ីរបស់បង  ីអ្ន ក  ី បា នលា ចា ក  កជា ង៧ខមក 

ហើយ។ អ្ន ក  ីបា នឃើញនូវកា រចា ប់បង្ខ ំ  យរៀបកា ររវា ងបង  ីអ្ន ក  ីជា មួយបុរសអា យុ៦០ឆា  ំមា  ក់ ដលជា 

អ្ន កកា ន់ភស្ត ុភា   ុកមួយរបស់ខ្ម រក ហម។ ពួកគបា នគំរា មថា   សិនបើបង  ីអ្ន ក  ីមិនរៀបកា រទ  ួសា រ 

អ្ន ក  ី  និងមា នប   ជា មិនខា ន។ បង  ីអ្ន ក  ីបា នរៀបកា រ  យសា រចង់កា រពា រ  ួសា រ ហើយនា ពលរៀបកា រ 
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 ះដរ បង  ីរបស់អ្ន ក  ី  ូវគរ  ភ។ បងអ្ន ក  ីមា នទម្ង ន់តគា ត់មិនចង់បា នកូននះទ ហើយគា ត់ក៏បា ន 

យកកូន  ះចញ។

 អ្ន ក  ី សុខ សា មិត ក៏បា នដឹងកា ររ  ភសពសន្ថ វៈលើ  ្ត ីវៀតណា ម   ះ អ៊ុកដលមា នអា យុ២៧ឆា  ំ។ 

ប្ត ីរបស់អ្ន ក  ីអ៊ុកធ្វ ើជា ទា ហា នខ្ម រក ហមចញ  ច  ំងបា ត់យូរ។ អ្ន ក  ីអ៊ុកព  យា មរកពត៌មា នអំពីប្ត ីខ្ល ួន ដូចនះ 

អ្ន ក  ីក៏បា ន  រកមថា  ក់  ុកខ្ម រក ហមមា  ក់ដលជា  ូទា យ។ បុរស  ះមា នអា យុ៥០ឆា  ំ តរៀបកា រ និងមា ន

កូនផង។ បុរសនះបា ន   ប់អ្ន ក  ី អ៊ុក ថា  សិនបើគា ត់ចង់រកប្ត ីរបស់ខ្ល ួនគា ត់  ូវរួមរក ជា មួយខ្ល ួនសិន។ អ្ន ក  ី 

អ៊ុក ក៏យល់  ម ហើយជា  ើនដងទៀតផងរហូតដល់គា ត់មា នផ្ទ  ះ។ អ្ន ក  ីអ៊ុកបា រម្ភ ថា  ខ្ល ួនបា ន   ឹត្ត 

អំពើល្ម ើសនឹងខុសសីលធម៌ដលនឹង  ូវទណ កម្ម  យខ្ម រក ហម ដូចនះគា ត់មិនបា ន   ប់អ្ន កណា ឡើយ។ ត

ក  យមក អ្ន ក  ីអ៊ុក  ូវបា នគដា ក់គុក និងធ្វ ើទា រុណកម្ម ។ បនា  ប់មក អ្ន ក  ីអ៊ុក  ូវគបង្ខ ំ  យធ្វ ើកា រ  វា ល    

ទា ំងជើងជា ប់  វា៉ ក់ និងឆ្ល ងទន្ល  ក្ន ុងពន្ធ ធនា គា រ។

 អ្ន ក  ី ជុំ លី មា នអា យុ៥៨ឆា  ំ រស់   ុក  ះធំ ខត្ត កណា្ដ  ល។ អ្ន ក  ីជា  ្ត ីមមា៉ យ និងមា នកូន

 ុសមា  ក់។ អ្ន ក  ីមា នបងប្អ ួន  ុស  ី ១០នា ក់ ប៉ុន្ត មា នត ៥នា ក់ទដល  មា នជីវិត។ អ្ន ក  ីគឺជា ដើមបណ្ដ ឹង

រដ្ឋ ប វណី នករណីបង្ខ ំរៀបកា ររបស់អង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា ។ មុនរបបខ្ម របក ហម អ្ន ក  ីគឺជា 

កសិកររស់   ុក  ះធំខត្ត កណា្ដ  ល។ អ្ន ក  ីធា  ប់  ូវគវា យដំ ធ្វ ើទា រុណកម្ម  បង្ខ ំ  យរៀបកា រ រ  ភសព-

សន្ថ វៈ និងបង្ខ ំ  យធ្វ ើជា គិលា នុបដា  យិកា   ះបីអ្ន ក  ីគា  នជំនា ញក៏  យ។

  កា រិយា ល័យ  ុកមា នបុរសមា  ក់ដលជា មកងខ្ម រក ហម មា ន  ពន្ធ  និងកូនផង តងតមកសុំអ្ន ក  ី

 យជួយចា ក់ថា  ំ  យគា ត់។ ដល់លើកទី៣ អ្ន ក  ី  ូវបុរសនះចង និងវា យដំ ហើយក ចកដអ្ន ក  ី  ូវគៀប

២ដងទៀតផង។ អ្ន ក  ីមិនបា នដឹងពីមូលហតុអ្វ ីឡើយ ហើយអ្ន ក  ីក៏  ូវបា នគំរា មមិន  យ   បអ់្ន កដ៏ទទៀត

ដរ។ អ្ន ក  ីភ័យខា  ចណា ស់ ហើយក៏មិនចង់ជួបបុរសនះទៀតដរ តបុរស  ះ  តទទូច  យអ្ន ក  ីចា ក់ថា  ំ

 យខ្ល ួន។

  ឆា  ំ១៩៧៧ អ្ន ក  ី  ូវបា នស្ន ើរបីដង  យរៀបកា រជា មួយបុរសមា  ក់ផ ងទៀត ដលរស់  ក្ន ុង

ភូមិ  ះ។ អ្ន ក  ីមិនអា ចបដិសធបា នឡើយ ហើយ  ូវតរៀបកា រជា មួយបុរសនះ ដលមា នជា ក ុម និងចំនួន៨គូរ

ផ ងទៀត។ បនា  ប់ពីរបបខ្ម រក ហមដួលរលំ អ្ន ក  ីបា នរស់  ជា មួយប្ត ីអ្ន ក  ីរយៈពល២ឆា  ំ និងមា នកូន  ុស

មា  ក់។ តក  យមក ប្ត ីអ្ន ក  ីបា នចា ក  លអ្ន ក  ី  រៀបកា រជា មួយនា រីមា  ក់ទៀត។ បនា  ប់ពីរៀបកា រ  ះមក 

អ្ន ក  ីក៏  រស់  ក្ន ុងសហករណ៍វិញ តអ្ន ក  ី  ូវគធ្វ ើបា ប  យបុរសដដលជា មកង។ អ្ន ក  ី  ូវបុរស  ះ

 ទថា ចង់សមា  ប់គ  ពលបុរស  ះរកឃើញកំទចកវ  ក្ន ុងបា យ។ អ្ន ក  ីក៏ដឹងខ្ល ួនដរថា បុរសមា  ក់នះចង់

រ  ភអ្ន ក  ីផងដរ  យពា ក សម្ត ីចម្ល ករបស់បុរស  ះតមិនបា នស   ច។

  ពលថ្ង  ង់មួយ អ្ន ក  ីមា នបំណងចង់  ជួបឪពុកមា  យអ្ន ក  ី ដលពល  ះ អ្ន ក  ីទើបតសរំា ល

កូនអា យុជា ង៤ខ។  តា មផ្ល ូវ  ពលអ្ន ក  ីដើរចូលដល់តំបន់ពន្ធ ធនា គា រដើម ីឆ្ល ង  ផ្ទ ះឪពុកមា  យអ្ន ក  ី   ប់
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តអ្ន ក  ីបា នមកដល់ចំនុច  ួតពិនិត មួយ។ អ្ន ក  ី  ូវបា នអ្ន កយា មពីរនា ក់មកនា ំអ្ន ក  ី  ក្ន ុងបន្ទ ប់ពួកគ ហើយ

 យអ្ន ក  ី  ះសម្ល ៀកបំពា ក់។ អ្ន ក  ី  កកតពួកគបា ន  ើកមា  ំងបា យដើម ី  ះសម្ល ៀកបំពា ក់អ្ន ក  ី ហើយ

រ  ភអ្ន ក  ីម្ត ងមា  ក់រហូតដល់ ៉ ងបីរសៀល។ ពួកគ   ប់អ្ន ក  ី  យ  លប់មកផ្ទ ះវិញហើយបា នគំរា មអ្ន ក  ី

មិន  យ   ប់អ្ន កណា ឡើយ។ អ្ន ក  ីក៏មិនដលហា៊ ននិយា យរឿងនះដរ។

  កយា យ គឹម ខម មា នអា យុ៨០ឆា  ំ គា ត់រស់  ឃុំ   សណ្ដ ក  ុក   ំង ខត្ត តា កវ។  កយា យ

គឺជា  ្ត ី មមា៉ យរស់  ជា មួយកូនៗ និង  ៗរបស់  កយា យ។ មុនរបបខ្ម រក ហម  កយា យជា កសិករហើយ

មា នទីលំ  ក្ន ុង  ុក  និងខត្ត ដូចសព្វ ថ្ង ។

 ក្ន ុងអំឡុងរបបខ្ម រក ហម  កយា យនិងកូនតូចរបស់  កយា យ  ូវបា នគនា ំ  យកសមា  ប់ជា មួយ

មនុស  ១១នា ក់ផ ងទៀត។ ប៉ុន្ត ចុងក  យ  កយា យ និងកូន  ូវគទុកជីវិត ហើយ  ូវគនា ំ  ជំរពន្ធ ធនា គា រ

មួយ។  ពល  កយា យ  ដល់ទី  ះ  កយា យ  ូវគចង និង   ប់ពីមូលហតុ  ះគឺ  យសា រ  ក

យា យជា រឿយៗយំ  កចំ  ះកា រទទួលមរណៈភា ពរបស់ប្ត ី និងមា  យរបស់  កយា យ។  ថ្ង ទី៩ នរយៈពល

 ក្ន ុងពន្ធ ធនា គា រ  កយា យ  ូវអ្ន ក  សមា  ក់ជួយ   យចំណង។  យសា រតកា រចងជា  ើនថ្ង ពកធ្វ ើ  យ 

មា នសា  មលើរា ងកា យ  កយា យរហូតដល់សព្វ ថ្ង ។

 ថ្ង មួយ កូនតូច  កយា យ   កទឹកយា៉ ងខា  ំង ហើយពល  ះអ្ន ក  សមា  ក់   ះ ព   បា ន  អ្ន ក

យា មគុក  យជួយយកទឹកមក  យកូន  កយា យ។ ភា  ម  ះ មា នអ្ន កយា មគុកមា  ក់បា នមកដល់តគា  នទឹកមក

ជា មួយទ។  ពលអ្ន កយា មគុកនះមកដល់វា បា នជា ន់លើ  ូងកូន  កយា យ ពល  ះកូនតូច  កយា យ 

បា នសា  ប់ភា  មៗ។

 ក្ន ុងអំឡុងកា រឃុំខ្ល ួនរបស់  កយា យ  កយា យបា នឃើញអ្ន កយា មយកដក   ដា ក់ចូល  ក្ន ុង  ដា ប់

ភទរបស់  ្ត ីមា  ក់ ហើយបា នសា  ប់ភា  មៗ។ ជនរង   ះមា នអា យុ  ហល៣០ឆា ំ  ដល  ូវបា ន  ទពីបទលួច

 តរបស់អង្គ កា រ។  កយា យក៏បា នឃើញកា របំបកក ុមរវា ង  ្ត ីក្ម ងៗ និង  ្ត ីចា ស់ៗចញពីគា  ។ ជា រឿយៗ 

 កយា យលឺគ   ្ត ីក្ម ងៗទា ំង  ះចូល   ជុំអំពីកា រធ្វ ើកា រពលថ្ង ។ ថ្ង មួយ  កយា យបា នលឺសម្ល ងនា រី

មា  ក់និយា យថា  "សូមកំុធ្វ ើអំពើដូចនះមកលើខ្ញ ុំ"។ ត  កយា យមិនបា នដឹងថា  មា នរឿងអ្វ ីកើតឡើងឡើយ។  ក

យា យបា នរៀបរា ប់ថា  របបខ្ម រក ហមធ្វ ើទុក្ខ បុកម្ន ញមកលើ  ្ត ីជា ខា  ំង។ សូម ី  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ ក៏  ូវបង្ខ ំ  យធ្វ ើ

កា រយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង ររហូតដល់ថ្ង សំរា ល។ បីថ្ង ក  យមកពួកគ  ូវមកធ្វ ើកា រវិញ។

 ទសនបា៉ ល់
 អ្ន ក  ី សា  ន់ទី ហា មា៉ ល់ ដលបា នរៀបកា រ និងមា នអា យុ៤២ឆា  ំរូបនះ មា នទីលំ  អចិ ្ត    ភូមិ 

ហា គុ សងា្ក  ត់ គណៈកម្ម កា រអភិវឌ  លខ៣ សងា្ក  ត់ ជុមឡា   ទសនបា៉ ល់។ អ្ន ក  ី  ូវបា នរ  ភ និងបំពា ន

 យទា ហា នសន្ត ិសុខ កងទ័ពរា ជា និយមនបា៉ ល់ ហើយ  តបន្ត មា នកា រប៉ះពា ល់  ូវជួប  ះ   យខា ងប   
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ពទ  យសា រកា ររ  ភរហូតដល់សព្វ ថ្ង ។

 កា លពីឆា  ំ២០០៤ បនា  ប់ពីប្ត ីអ្ន ក  ីរៀបកា រ  ីថ្ម ីទៀត អ្ន ក  ី  ូវរស់  ជា មួយកូន  ីអា យុ១១ឆា  ំ ហើយ

អ្ន ក  ី ក៏បា នបើកហា ងតមួយ  ជិតផ្ទ ះឪពុកមា  យអ្ន ក  ី  ក្ន ុងភូមិ  ះផងដរ។ ពួក Maoists តងតមកក្ន ុង

ភូមិនះ ដើម ីដា ក់   ប់បក។  RNA ក៏តងតមកភូមិនះដរដើម ីសួរនា ំពីពូក Maoists ដរ។ ពួក Maoists ធា  ប់បា ន

ដា ក់   ប់បក  ក រផ្ល ូវទល់មុខហា ងតអ្ន ក  ី។ មា នជនសីុវិលជា  ើនបា នសា  ប់ និងរបួសពីហតុកា រណ៏ផ្ទ ុះ   ប់ 

បកនះ។

 "កា ល  ះដូចជា ខ ក    ឬតុលា  ឆា  ំ២០០៤  កអនុសនី  ី ជីវស ថា បា៉  បា នមកហា ងតខ្ញ ំុ។ គា ត់បា ន

សួររកប្ត ីខ្ញ ុំ និង   ប់ខ្ញ ុំថា ពួកគទទួលព័ត៌មា នមកថា  ប្ត ីខ្ញ ុំគឺជា ពួក Maoist។ ខ្ញ ុំបា ន   ប់  វិញថា  ឥលូវនះគា ត់កំពុង

 ជា មួយ  ពន្ធ ទីពីររបស់គា ត់  សងា្ក  ត់ ជុមឡា ។ បនា  ប់មក  កអនុសនី  ី ជីវស ថា បា៉  និយា យថា  "  

ប្ត ីរបស់អ្ន កឯងក្ន ុងរយៈពល១ខទៀត"។  កអនុសនី  ីបា នមកផ្ទ ះខ្ញ ុំ២ដងទៀត ហើយ   ប់ខ្ញ ុំ  យនា ំប្ត ីខ្ញ ុំមក

បនា  យកងទ័ព។ ខ្ញ ុំបា ន   ប់ប្ត ីខ្ញ ុំដរតគា ត់មិនសា  ប់ខ្ញ ុំ  ះ។ "

 បនា  ប់ពីកា រសួរចម្ល ើយ  ជំរទ័ព បា វា៉ នី បក់ស៏ ដលជា កន្ល ង ដលអ្ន ក  ីពន ល់   ប់ថា  អ្ន ក  ីមិនដឹង

រឿងអ្វ ីទ អំពីប្ត ីអ្ន ក  ី ហើយអ្ន ក  ីមា នទំនា ក់ទំនងមិនសូវល្អ ដរ ជា មួយប្ត ីអ្ន ក  ី។ ក ុមពូកទា ហា នទា ំង  ះក៏ចា ក 

ចញ  តអ្ន ក  ីមា នអា រម្ម ណ៏ថា មា នគលបចូលបន្ទ ប់អ្ន ក  ី។

 "បុរសមា  ក់  ះគឺ  កអនុសនី  ី ជីវស ថា បា៉  ។  ខ្ញ ុំសា្គ  ល់  យសា រសម្ល ងគា ត់។ គា ត់និយា យថា បើសិន

ប្ត ីរបស់នា ងមិនមនជា ពូក Maoist ទ ហតុអបីា នជា មិន  គមក?" "បើ  មក គា ត់   កដជា វា យខ្ញ ុំទៀតមិន 

ខា ន។ គា ត់ទា ត់ធា ក់ខ្ន ង    និងស្ទ ើរសព្វ កន្ល ង  ហល ១០   ១២ដង  ហើយ។ គា ត់បា ន  ះសំលៀក 

បំពា ក់ខ្ញ ុំ  យមា នបំណងចង់រ  ភខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំចង់ចញពីទី  ះណា ស់។  ពលដលខ្ញ ំុមនិអា ចគចចញពីទី  ះ ខ្ញ ុំ

ធ្វ ើជា   កទឹកហើយសុំទឹកផឹក គា ត់តបមកវិញថា  ខ្ញ ុំគួរតផឹកទឹក  មគា ត់  ។ ខ្ញ ុំក៏មា ន  តិកម្ម ដរ  ពល 

គា ត់រ  ភខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំទា ត់គា ត់វិញ តក  យមកគា ត់អូសខ្ញ ុំចុះឡើងៗ។ បន្ត របៀបនះ រហូតក  លខ្ញ ំុទង្គ ិច និងកំរា ល 

ឥដ្ឋ ឡើងហូរឈា ម។ ក  យមកខ្ញ ុំអស់កមា  ំងពក ក៏តបតលងរួច។" "  ពលខ្ញ ំុតដលងបា នគា ត់ចា ប់ផ្ត ើម 

 ះសម្ល ៀកបំពា ក់ ខ្ញ ុំហើយដា ក់ខ្ញ ុំ  យដក  នឹងដី។ បនា  ប់មកគា ត់រ  ភខ្ញ ុំ  យ  យខ្ញ ំុដកផា្គ  ប់ ហើយ

លើកទីពីរគា ត់រ  ភខ្ញ ុំ  យ  យខ្ញ ុំដកផា  ។ គា ត់ខា ំថា  ល់  មុះ សា  ខ្ញ ុំទៀត។  មុះខ្ញ ុំរលា ត់ស ក ហើយ   ខ្ញ ុំ 

ជង្គ ង់ ខ្ន ង ជើង និងថា  សសុទ្ធ ត  ូវរបួស។ ខ្ញ ុំក៏មា នហូរឈា មចញពីទា  រមា សខ្ញ ំុទៀតផង។ ឥឡួវខ្ញ ំុមា នសា  មលើ 

 មុះ ថា  ស  និងចងា្ក  មកដល់សព្វ ថ្ង ។ "

 "គា ត់បា ន  បុគ្គ លិកថា  ក់ក  ម ហើយ  យពួកគយកខ្ញ ំុ   ះ  ល  តា មមា តផ់្ល ួវ។  យសា រតរង

ទា រុណកម្ម  និងកំហឹងផងធ្វ ើ  យខ្ញ ុំមិនអា ចឈរបា នឡើយ។  ពលដលខ្ញ ំុកំពុង  ដកលើដី មា នទា ហា ន ២  

៣ អ្ន កដលមិនសា្គ  ល់អត្ត ស   ណបា នមករ  ភខ្ញ ុំបន្ត ទៀត។ ខ្ញ ុំ   ន់តដឹងថា មា នពួកទា ហា ន៣នា ក់ បា នរ  ភ

ខ្ញ ុំតបា នសន្ល ប់  វិញ។ "
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 "មួយរយៈពលក  យមកខ្ញ ុំដឹងខ្ល ួនឡើង ហើយ   ប់តកងទា ហា នមា  ក់  សងា្ក  ត់ ្គ  រា៉ ខា  បា ននា ំខ្ញ ុំចញ

ពីជំរ។ គបា នទុកខ្ញ ុំ  ល  ហា ង  ក ឌីបា៉ ក់ សា សុី ដល  ជិតរបងជំរទ័ព  ះ។ ខ្ញ ុំបា នអង្គ ុយយំក រមា ត់ផ្ល ូវ

ទា ំងមិនទា ន់ដឹងខ្ល ួន  ួលបួលផង។  ក ឌីបា៉ ក់ សា សុី ក៏បា នមកសួរខ្ញ ំុថា ហតុអ្វ ីបា នយំ ខ្ញ ុំក៏បា នរ៉ា យរា ប់   ប់ 

គា ត់នូវរឿងទា ំងអស់បនា  ប់មកគា ត់ក៏បា ន  ឡា នពទ ពីសងា្ក  ត់  ដលកខ៏  និងបញ្ជ ូនខ្ញ ុំ  មន្ទ ីរពទ ។ "

 "  យសា រកា ររ  ភសពសន្ថ វៈបា នធ្វ ើ  យស ួនខ្ញ ំុហើម និងមា នឈា មកកទៀតផង។ ខ្ញ ុំក៏  ូវគបញ្ជ ូន

មកមន្ទ ីរពទ  សងា្ក  ត់ ហ ខឺត ដលជា កន្ល ងដលខ្ញ ុំ  ូវស   កព  បា លអស់ជា ង៧ថ្ង  តមិនទា ន់ជា សះស ើយ

ទ   ខ្ញ ុំក៏  ូវគបញ្ជ ូនបន្ត  មន្ទ ីរពទ   ទសឥណា  ។   តខ្ញ ំុគា  ន   ក់  ប់   ន់នឹង  ទនា ពល  ះ។ "

  ខតុលា  ឆា  ំ២០០៥ អ្ន ក  ី ហា មា៉ ល  ូវលក់ដីដើម ីចំណា យ  លើកា រព  បា ល និងកា រវះកា តយ់ក 

ស ូនចញ។  ពលកា រវះកា ត់បញ្ច ប់  អ្ន ក  ីបា នចញពីមន្ទ ីរពទ ភា  ម  យសា រតខ្វ ះលទ្ធ ភា ពដើម ីបង់កា រ

ព  បា លបន្ត ទៀត។ "ខ្ញ ំុបា ន  កា រិយា ល័យរដ្ឋ បា ល  ុកនសងា្ក  ត់ ដា យលកខ៏ បនា  បប់ពីលឺដំណឹងមកថា  

រដា  ភិបា លបា នផ្ត ល់សំណងចំ  ះជនរង   ះ ដល  ូវបា នរងទា រុណកម្ម  យរដ្ឋ ។ ខ្ញ ុំបា នឃើញកា រ  មូលផ្ត ំុគា   

 ទី  ះ ហើយខ្ញ ុំក៏បា នចូលរួមដរ។  ក ជីវស ថា បា៉  (អនុសនី  ី) ក៏  ទី  ះដរ។ ខ្ញ ុំបា ន   ប់  ក 

ទីឡា ក់ នូផន  ធា នកា រិយា ល័យថា   ក ជីវស ថា បា៉  បា នធ្វ ើទា រុណកម្ម ខ្ញ ុំ  យមិន   ប់ពីមូលហតុ។ 

គា ត់តបមកវិញថា   កអនុសនី  ីជា មនុស ល្អ ទ។  ធា នកា រិយា ល័យសួរ  ក ជីវស ថា បា៉  ថា ហតុអ្វ ីបា ន 

គា ត់ធ្វ ើទា រុណកម្ម ខ្ញ ុំ។  កអនុសនី  ីនះមិនបា នឆ្ល ើយអ្វ ីទា ំងអស់។ កា រិយា ល័យរដា  បា លបា នផ្ត ល់   ក់  យខ្ញ ុំ 

៥០០០រូបពីស   ប់ជា ហិរញ្ញ វត្ថ ុឧបត្ថ ម្ភ ដំបូង។"

 "ខ្ញ ុំមក  សងា្ក  ត់ ដា យលកខ៏ អស់រយៈពល៣ខ។ ប៉ុន្ត ពួក Maoists ធា  ប់បា នមកផ្ទ ះខ្ញ ុំ ហើយ  ទខ្ញ ុំថា  

ខ្ញ ុំបា នផ្ត ល់ពត៌មា នដល់កងទ័ព និង  ទថា  ខ្ញ ុំធា  ប់ដា ក់   ប់បកជិតផ្ទ ះរបស់ខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំក៏បា នផា  ស់មក  សងា្ក  ត់ 

ហ ើខត ហើយរស់  ទា ំងលំបា កជា មួយកូន  ីរបស់ខ្ញ ុំ។ ខ្ញ ុំ  ូវមកពិនិត សុខភា ព រា ល់២ខម្ត ង ហើយឥលូវខ្ញ ំុ

ខ  យកមា  ំងទៀតផង។   ខ្ញ ុំ  ូវធ្វ ើកា រងា រ  យ  ើកមា  ំងដើម ីចិញ្ច ិមជីវិត។

 អ្ន ក  ី ហ្វ ូល ចា នា គី រា៉ ណា  មា នអា យុ ២៣ឆា  ំ បា នរស់  ភូមិ គណៈកម្ម កា រអភិវឌ  ដខា តា ប៊ូលី  

ផ្ន កលខ៣ ក្ន ុងសងា្ក  ត់ កា ន់ចា ន់ភ័រ។  អ្ន ក  ី  ូវបា នគរ  ភសពសន្ថ វៈ  ខ មិថុនា  ឆា  ំ២០០៦  យសកម្ម ជន 

Maoist មា  ក់   ះ រា៉ ម  ីសា  ណា  រា៉ ណា  នទីតា ំងខា ងលើ  ៉ ង  ហល ១១យប់។

 "ក្ន ុងអំឡុង  ឹត្ត ិកា រណ៍  ះ ខ្ញ ុំមា នអា យុ១៦ឆា  ំ។ ពល  ះខ្ញ ុំ  ផ្ទ ះអ្ន កជិតខា ងខ្ញ ុំមា  ក់   ះ អនទូ រា៉ ណា  

ដើម ីមើលទូរទស ន៍  ថ្ញ ទី ១៧ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០០៦។ ជនល្ម ើស រា៉ ម  ីសា  ណា  រា៉ ណា  បា នមក   ប់ខ្ញ ុំថា  

មិត្ត ភក្ត ិខ្ញ ុំមា  ក់បា ន  ខ្ញ ុំ  សួនមួយ  ក រ  ះ។ បនា  ប់មកខ្ញ ុំក៏ដើរ  ទី  ះ។ ប្អ ូនតូចរបស់ខ្ញ ំុក៏មកតា មខ្ញ ុំដរ។  

ពល  ះ ៉ ង  ហល១០យប់។ "

 "បនា  ប់មក ភា  មៗ  ះ   ប់ត រា៉ ម  ីសា  ណា  រា៉ ណា  បា នមកចា ប់ដខ្ញ ំុទា ំងពីរ ហើយបា នអូសខ្ញ ុំចញ

ឆា  យពីចំកា រ និងទា ញខ្ញ ុំយកមកដល់វា លមួយដលមា នចមា  យ២០០ម៉  ពីសួន  ះ។ បនា  ប់មកក៏ផ្ត ួលខ្ញ ុំ  ដី 
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ហើយក៏ចា ប់ផ្ត ើមរ  ភខ្ញ ុំ។ គបា នគំរា មសមា  ប់ខ្ញ ុំ បើខ្ញ ំុមិន  យគរ  ភទ។ ខ្ញ ុំព  យា មកា រពា រខ្ល ួនដរ តមិន

អា ច  រួច។ អា វខៀវខ្ញ ំុរហកអស់  ពលគចា ប់រ  ភខ្ញ ុំ។ "  "  ពល  ះ  យសា រឃើញសា  នភា ពមិនល្អ របស់

ខ្ញ ុំប្អ ូនខ្ញ ុំក៏ចា ប់ផ្ត ើមយំ។ ឪពុកខ្ញ ុំបា នលឺសម្ល ងប្អ ូនខ្ញ ុំយំក៏រត់មកជា មួយដំបងធំមួយ។ ឪពុកខ្ញ ំុបា នវា យគជា មួយដំបង  ះ

ពលគចង់គចខ្ល ួន។  តគ  តគច ខ្ល ួនរួចដដល។ "

 ទសទីម័រខា ងកើត
 អ្ន ក  ី អលហា្គ   ដា  សុីលវា៉  អា មា៉ រា៉ ល បា នរៀបកា រ និងរស់  ក្ន ុងតំបន់ មា៉ អ៊ីហា្គ   ជា មួយសា  មី 

និងកូន៤នា ក់។ ក្ន ុងអំឡុងស  ្គ ាមដណ្ដ ើមឯករា ជ  អ្ន ក  ីបា នជួប  ទះកា ររ  ភផ្ល ូវភទ ទា រុណកម្ម ចំ  ះខ្ល ួន

អ្ន ក  ីផា  ល់  និងអ្ន កដទផងដរ   អ្ន ក  ីក៏បា នឃើញករណីឃា តកម្ម ជា  ើនផងដរ។ 

  ឆា  ំ១៩៨១ អ្ន ក  ីនិងប្ត ី និង  ជា ជនផ ងទៀត  ក្ន ុងភូមិបា នជួយពួក ហា  លីនទីល (FALINTIL) ដល

ជា កងទ័ពរ  ះ  ទសទីម័រ  ក្ន ុងតំបន់ពួកគ និងកងទ័ពឥណ ូនសុីដលធា  ប់បា នគសា្គ  ល់ថា ជា  អា  ៊ី (ABRI) 

បា នរកឃើញថា  មួយណា ដលធ្វ ើ  យកា លៈទសៈកា ន់ត   ះថា  ក់ឡើងៗ។  ថ្ង ទី១១ កក្ក ដា  ឆា  ំ១៩៨២ 

កងទ័ពអា  ៊ី និងកងកា រពា រជនសីុវិលដលគសា្គ  ល់ថា ជា  (ហា នសុីប) បា នចា ប់ផ្ត ើមយុទ្ធ នា កា រចា ប់  ជា ជនណា  

ដលចូលរួមកិច្ច  ជុំរបស់ហា  លីនទីល ដលមា នទា ំងប្ត ីអ្ន ក  ីផងដរ។ អ្ន ក  ី  ូវបា នគវា យដំ ហើយបញ្ជ ូន   

តំបន់ ហា ទូ ប៊ូលីកូ ជា ង១សបា  ហ៏មុនអ្ន ក  ី  ូវនិរទស  តំបន់ អា តូរូ ដលជា កន្ល ងដលអ្ន ក  ី  ូវរងទុក្ខ 

វទនា ជា ង២ឆា  ំ។

 មិនយូរបុ៉នា  នបនា  ប់ពី  ះ  ថ្ង ទី ២០ សីហា  ១៩៨២ កងទ័ព អា  ៊ី បា នចា ប់ផ្ត ើមដុតផ្ទ ះអ្ន ក  ុក ហើយ

ក៏មា នផ្ទ ះអ្ន ក  ីដរ។ អ្ន ក  ីបា នជួយសមា ជិកមា  ក់មកពី ហា  លីនទីល ដលមា នវត្ត មា ន  ពលវា យ  ហា រ 

ដូចនះ អ្ន ក  ី  ូវគសង ័យ ហើយក៏ចា ប់ខ្ល ួននិងបញ្ជ ូន  ដា រ។  ក្ន ុងអំឡុងពលឃុំឃា ំងអ្ន ក  ី និង  ្ត ីផ ង

ទៀត  ូវ គធើ្វ ទា រុណកម្ម  យពួក អា  ៊ី និងហា នសុីប។

 "មុនពល  ូវគរ  ភសពសន្ថ វៈ ខ្ញ ុំ  ូវគវា យនឹង  អីឈើរហូតហូរឈា ម។ ខ្ញ ុំ  ូវគវា យចំឆ្អ ឹងជំនីរ  យ

កា ំភ្ល ើង និងទា ត់  យស កជើងទា ហា នរហូតខ្ញ ំុដើរលងរួច។ តគ  តបន្ត ដដល ខ្ញ ុំ  ូវគឆក់ខ ភ្ល ើង  ង់ 

 ចៀក ដ និងជើង។ ខ្ញ ុំ  ូវគ  យ  តចុះ  តឡើងរហូតខ្ញ ំុមា នអា រម្ម ណ៍ថា  ខ  ះឈា ម និងគា  នកមា  ំង 

ក្ន ុងខ្ល ួនទៀតទ។ បនា  ប់មកពួកគចា ប់ផ្ត ើមរ  ភខ្ញ ុំ។ បនា  ប់មកពួកគក៏អុចខ្ញ ុំជា មួយកន្ទ ុយបា រី  លើមុខ និងដ។  

កា ររ  ភសពសន្ថ វៈ និងទា រុណកម្ម នះបន្ត អស់រយៈពលជា ង១ខ។ នា ពល  ះដរ ខ្ញ ុំ  ូវគ  ើដូចទា សករ 

 យខ្ញ ុំ  ូវធ្វ ើកា រដូចជា  ក  អា វ និងដា ំស្ល  យពួកគជា ដើម។

 អំឡុងពល  ះ អ្ន ក  ី អា មា៉ រា៉ ល និង  ្ត ីដទទៀត  ូវគឃុំទុក  សា លា មយួ  ប់  ង  យពូក អា  ៊ី ។ 

 ជា រៀងរា ល់ថ្ង អ្ន ក  ី  ូវបា នសួរចម្ល ើយ អំពីពត៌មា នដល  ឌិតឡើង  យជនជា តិទីម័រខា ងកើតហា នសុីបមា  ក់។ 
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 សិនបើអ្ន ក  ីនិយា យអ្វ ីដលមិនទំនងនឹងរឿង  ះទ អ្ន ក  ី   កដជា  ូវគធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងរ  ភទៀតមិន

ខា ន។ សូម ីត ្ត  ីមា នផ្ទ  ះ និងមា  យមា នកូនតូចក៏  ូវគរ  ភដរ។ កូនរបស់  ្ត ីទា ំងនះយំយា៉ ងខា  ំងបុ៉ន្ត 

ពួកអា  ៊ីមិនខ្វ ល់ឡើយ។

 ចុងក  យ អ្ន ក  ីបា នភៀសខ្ល ួន និងបា នគច  សា លា វិញ ដើម ីជៀសពី   ះថា  ក់។ ប៉ុន្ត វា មិនបា នរយៈ

ពលយូរឡើយ។ មា នព័ត៌មា នបន្ល ំមួយ  ូវបា នគរា យកា រណ៍មកថា  អ្ន ក  ីបា នទា ក់ទងជា មួយទា ហា ន ហា  លីនទីល 

ហើយអ្ន ក  ីក៏  ូវគចា ប់ខ្ល ួនម្ត ងទៀត  ខ ក    ១៩៨២ ហើយនា ំខ្ល ួន  កា ន់ កូឌីម៉ុន អា យណា រូ។

 "  ពលមកដល់ខ្ញ ុំ  ូវចា ំ  ធា នផ្ន កសុើបកា រពា រ រហូតដល់ ៉ ង២រសៀល។ គា ត់បា នសួរកូន  គា ត់ថា  

"ណឹង ហើយឬនា ង អ៊ុលហា្គ   ះ? អីឡូវចា ំសិន  យើង  ងូតទឹកសិន។ " បនា  ប់មក ខ្ញ ុំ  ូវបា នគ   មិន

មនបន្ទ ប់សួរចម្ល ើយទ តជា បន្ទ ប់ដកគា ត់ដើម ីរួមដំណក។ ភា  ក់ងា រសុើបកា រពា រផ ងទៀតបា នមកសួរចម្ល ើយ

ខ្ញ ុំជា មួយពា ក  ទ  កា ន់  យគា  នភស្ត ុតា ងជា  ើន ដូចជា  "តើអ្ន កឯងធា  ប់ជួយផ្ត ល់ស ៀងដល់ទា ហា ន ហា  លីន 

ទីលទ? តើផ្ទ ះអ្ន កឯងជា កន្ល ងជួប  ជុំរបស់ទា ហា ន ហា  លីនទីលមនទ?" ប៉ុន្ត ខ្ញ ុំ  ត  កកហើយពួកគ  ត

បន្ត ធ្វ ើទា រណុកម្ម ខ្ញ ុំ។ "

 ចុងបញ្ច ប់ អ្ន ក  ី អា មា៉ រា៉ ល  ូវបា ន  ះលងហើយ  លប់  ដា រ វិញ។  មិនយូរបុ៉នា  ន ប្ត ីអ្ន ក  ីក៏  ូវ

បា ន  ះលងពីជំរ អា តង់តូរូ ហើយ  ួសា រអ្ន ក  ីទា ំងពីរក៏បា នជួបជំុ និងពិភា ក  អំពីប   ទា ំងឡា យដលអ្ន ក

 ី អា មា៉ រា៉ ល បា នជួប  ទះ  ពលអ្ន ក  ី  ក្ន ុងកណា្ដ  ប់ដកងទ័ពឥណ ូនសុី។ អ្ន ក  ីទា ំងពីរនា ក់ប្ត ី  ពន្ធ 

បា នទទួលកា រ  ឹក  ពីអា ចា រ មា  ក់ ហើយអ្ន ក  ីបា នរៀបរា ប់   ប់រឿង  ប់យា៉ ង  ប្ត ីអ្ន ក  ី  យសា ររឿងទា ំង 

អស់នះបា នកើតឡើងខុសនឹងឆន្ទ ៈរបស់អ្ន ក  ី។ អា ចា រ  ះបា នសួរ  ប្ត ីអ្ន ក  ីថា  តើគា ត់  មទទួលអ្ន ក  ីជា 

ភរិយា វិញដរឬទ? គា ត់ក៏បា នឆ្ល ើយថា  ម។

 "ពួកយើងពិតជា ចង់មា នកូនខា  ំងណា ស់ ខ្ញ ំុបា នព  យា មជា ង១០ឆា  ំហើយមុននឹងខ្ញ ំុ   យពទ ពិនិត ។ 

 ូពទ និយា យថា  ខ្ញ ុំ  ហលជា មិនអា ចមា នកូនឡើយ  យសា រតកា ររងទា រុណកម្ម  និងអំពើរ  ភដល

ប៉ះពា ល់ដល់សរីរា ង្គ បន្ត ពូជ។ ខ្ញ ុំបា ន  រក  ូពទ បុរា ណដើម ីមា៉ ស   និងផឹកថា  ំបុរា ណ។ ជា សំណា ងល្អ  ខ្ញ ុំក៏មា ន

គភ៌មនតកា រឆ្ល ងទន្ល ពិតជា ឈឺចា ប់ខា  ំងណា ស់។ ខ្ញ ុំឆ្ល ងទន្ល បា នកូន៤នា កទ់ា ំងអស់ តកូនចុងក  យរបស់ខ្ញ ំុសឹង

ធ្វ ើ  យខ្ញ ុំសា  ប់  ហើយ។ "

អ្ន ក  ី  មា៉ រីយា៉  ហា  ទីមា៉  គឺជា  ្ត ីមមា៉ យដលមា នមុខរបរលក់នំ។ រលឹកពីបទពិ  ធន៍

 "ទា ហា នឥណ ូនសុីតងតមកចា ប់ខ្ញ ុំយក   ហ្វ  េមបូយា ន ស   ប់ធ្វ ើកា រសា កសួរ។ ខ្ញ ុំបា ន   ប់គថា  ខ្ញ ុំ

អត់ដឹងរឿងអ្វ ីទា ំងអស់ ពួកយើង   ន់តដឹងថា មា នកងទ័ព  ក្ន ុង    តខ្ញ ំុមិនដឹងថា ពួកគបា នសមា  ប់មនុស  ឬ

អត់ទ។ ទា ហា នទា ំងនះ ក៏ចា ប់ផ្ត ើមវា យ និងទា ត់ខ្ញ ុំ និង  ពន្ធ របស់មូអា   នតា មអំពើចិត្ត ។  បនា  ប់មកពួកគក៏ចា ប់

ផ្ត ើម  ះសម្ល ៀកបំពា ក់ពួកខ្ញ ុំ  ពលដលពួកគមក  យុទ្ធ ពី   វិញ ពួកយើង  ូវបា នបង្ខ ំ  យរួមភទជា មួយ 

ពួកគ។ កូន  ីខ្ញ ុំដល  ជា មួយទា ហា នបា នកើត  ឆា  ំ ១៩៩៧ ហើយ  យសា រនា ងខ្ញ ុំបា នទទួល   ក់ឧបត្ថ ម្ភ 
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ក្ន ុងនា មជា មា  យ។ "

 "ពលខ្ល ះ   ហ្វ  េមបូយា ន ជនជា តិទីម័រដលបា ននា ំខ្ល ួនយើងមកពីផ្ទ ះបា នដា ក់ពួកយើងក្ន ុងបន្ទ ប់ទឹក។ ពួកគ

បា នបង្ខ ំពួកយើង  យរួមដំណក ហើយបនា  ប់ពី  ះគឺពួកទា ហា នឥណ ូនសុីម្ត ង ពួកទីម័រទា ំងនះបា នបិទមុខ 

ខ្ល ួនឯងជា មួយបា  ស្ទ ិកដើម ីកុំ  យយើងសា្គ  ល់ តខ្ញ ុំដឹងថា ពួកនះ ជា ជនជា តិទីម័រ ដូចជា រដ្ឋ បា ល អា   អូ និង 

មីហ្គ ូអល។  ពួកគបា នសា  ប់អស់ហើយ។" ចុងក  យអ្ន ក  ី ហា  ទីមា៉   ូវបា ន  ះលង។

 "ពលខ្ញ ំុ  រកកងទា ហា នប៉ូលីសវិញ ខ្ញ ំុបា នសរសរលិខិតមួយប្ត ឹងពី  ក ដា នឌីម។ គក៏បា នដក 

 ក ដា នឌីម ភា  មៗផងដរ។ ទា ហា នទា ំងនះ  ត  ទខ្ញ ុំថា ខ្ញ ុំជា ពួក េ្រ ហ្វ តទីលីន (ទា ហា នបដិវដ្ដ ន៍ដើម ី 

ឯករា ជ  ទីម័រខា ងកើត)  ហើយ  ទខ្ញ ុំទៀតថា  បា នយកស ៀង  យពួក េ្រ ហ្វ តទីលីន  ក្ន ុង   ។  ខ្ញ ុំបា ន   ប់

ពួកគថា  មនហើយខ្ញ ុំជា ពួក េ្រ ហ្វ តទីលីន ហើយពួកគក៏វា យខ្ញ ំុ និងបា នយកខ្ញ ំុធ្វ ើជា  "  ពន្ធ " ពួកគរ  ភខ្ញ ុំ 

ហើយធ្វ ើ  យខ្ញ ុំមា នកូន៤នា ក់  យមា  ក់ៗមា នឪពុកផ ងៗគា  ទៀតផង។ "

……………………………………………..
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កា រណនា ំ
 កា រសា  ប់សម្ល ង  ្ត កី្ន ងុតំបន់អា សីុប៉ា សីុហ្វ កិ ស្ត ពីីហិង  យនឌ័រពលមា នជ   ះបា ន   រព្ធ ឡើង  មជ មណ ល

គូម៉នា ល ឌីអា កូនា   ទីក ុងភ្ន ំពញ  ទសកម្ព ុជា   ថ្ង ទី១០-១១ ខតុលា  ឆា  ំ ២០១២។  កម្ម វិធី  ូវបា នរៀបចំ 

ឡើង  យក ុមអ្ន កច  ប់កា រពា រសិទ្ធ កម្ព ុជា  អង្គ កា រអន្ត រវប ធម៌ចិត្ត សង្គ ម និងអង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះនអង្គ ជំនុំ

ជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា  (អ.វ.ត.ក)។ កម្ម វិធីនះបា នផ ព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈ និងបា នចូលរួម  យតំណា ង

រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  តំណា ងអង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ តុលា កា រកម្ព ុជា  ដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប វណី  អង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ 

តុលា កា រកម្ព ជុា   អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ  អង្គ កា រក  រដា  ភិបា លទា ងំក្ន ងុ  កុ  និងអន្ត រជា តិ  និងសិស   និស តិជា  ើន។

  ឹតិ្ត កា រណ៍ជា  វត្ត ិសា  ្ត នះ បា នផ្ត ល់  យ  ្ត ីដលជា ជនរង   ះ និងសា ក ីនហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ

អំឡុងពលមា នជ   ះ  ក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិកជា មួយនឹងកា រពិភា ក   ដើម ីបំបកភា ពស្ង ៀមសា  ត់ ជុំវិញកា រ

បំពា ន  ឆា ំងនឹង  ្ត ីក្ន ុងផលប៉ះពា ល់ពលមា នជ   ះ និងដើម ីទា មទា រយុត្ត ិធម៌។ កម្ម វីធីសា  ប់នះ ចូលរួម  យ

គណៈវិនិច្ឆ ័យជំនា ញ ដើម ីសា  បស់ក្ខ ីកម្ម របស់ជនរង   ះ និងអ្ន កជំនា ញផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ផ ងទៀត  យថមទា ំង 

កំណត់ជា លទ្ធ ផលនិងផ្ត ល់ជា អនុសា សន៍ផងដរ។ ក្ន ុងកិច្ច ពិភា ក  នះ មា នអ្ន កជំនា ញ ដូចជា  អ្ន ក  ី លី វិច្ឆ ិតា 

(អ្ន កកា រពា រសិទ្ធ មនុស មកពី  ទសកម្ព ុជា ) វា៉ ហុឺដា  ណណា  (អ្ន កជំនា ញយនឌ័រ និងសិទ្ធ ិមនុស មកពី  ទស

ឥណា  ) ឌីអា ណ អតតូ (សា    ចា រ ច  ប់ មកពី  ទសអូ    លី) និង អ៊ូរូរា៉  ចា វា ត ដ ឌីអូស (អ្ន កតំណា ងហ្វ ីលីពិន

របស់គណៈកម្ម កា រអា សា៊ នលើកា រជ  ុញ  និងកា រពា រសិទ្ធ ិ ្ត  ី និងកុមា រ ACWC)។

 គណៈវិនិច្ឆ ័យ បា នសា  ប់ពីសក្ខ ីកម្ម ពី ្ត  ីជនរង   ះ និងសា ក ីហិង  ផ្ល ូវភទ ដលកើតឡើងក្ន ុងអំឡុងមា ន

ជ   ះ៤  ក្ន ុងតំបន់ៈ កម្ព ុជា  (១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩) បង់កា  ដស  (១៩៧១) នបា៉ ល់ (១៩៩៦ ដល់ ២០០៦) 

និងទីម័រ (១៩៧៤ ដល់ ១៩៩៩)។ សក្ខ ីកម្ម ទា ំងនះ បា នអម   យសា រវីដអូមួយរបស់  ក  ី ដលជា 

អ្ន កតំណា ងពិសស អគ្គ លខា ធកិា រអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ លើករណីហិង  យនឌ័រពលមា នជ   ះ។ គណៈវិនិច្ឆ ័យ

ក៏បា នសា  ប់សក្ខ ីកម្ម ពីអ្ន កជំនា ញអន្ត រជា តិ  យរា ប់បញ្ច ូលទា ំងកា រពិពណ៌នា ទូ  នដើមហតុ និងទ  ង់ហិង  

យនឌ័រក្ន ុងជ   ះ  ដា ប់អា វុធ  យ  ក  ី សុីលគី ស្ទ ូឌហ ុីនស្គ ី (អ្ន ក  ឹក  អន្ត រជា តិចំ  ះដើមបណ្ដ ឹងរដ្ឋ ប -

វណី  អង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ តុលា កា រកម្ព ុជា ) និងបទបងា  ញអំពីកា រអនុវត្ត ដ៏ល្អ បំផុត និងប   ទា ំងក្ន ុង និងក  

 ព័ន្ធ តុលា កា រ ចំ  ះយុត្ត ិធម៌យនឌ័រ  យសា  ្ត ាចា រ  ស៊ូសា ណា  សា គូតូ (នា យក កា រិយា ល័យ   វ   វ

ឧក ិដ្ឋ កម្ម ស  ្គ ាម សា កលវិទ  ល័យច  ប់សហរដ្ឋ អា មរិក ទីក ុង វា៉ សុីន  ន)។ ភ្ញ ៀវកិត្ត ិយស អនី មា៉ រី ្គ  អស៍

(  ធា ន  ឹក  កា រ  ប់  ង សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខ  ្ត ីនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ) បា នសង្ក ត់ធ្ង ន់  លើសា រៈសំខា ន់

របស់សចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិលើ  ្ត ី សន្ត ិភា ព និងសន្ត ិសុខដលបា នចង  ក្ន ុង

សចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ១៣២៥, ១៨២០, ១៨៨៨, ១៨៨៩, ១៩៦០ ដល

ជា ផ្ន កនគ   ងអន្ត រជា តិមួយ ក្ន ុងកា របញ្ច ប់និទណ ភា ព ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រពលមា នជ   ះ និងដើម ី

ឧបសម្ព ័ន្ធ  គ ស្ចក្ត ីថ្ល ្ងការណ៍របស់គណៈវិនិច្ឆ ័យ
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ស   ច  យបា ន កា រព  ឹងសិទ្ធ ិអំណា ច  ្ត ីជា សកល។ កម្ម វិធីនះក៏  ូវបា នបើកនូវកា រសា  គមន៍  យ  ក

ជំទា វ   មា៉ លីន (អនុរដ្ឋ លខា ធិកា រ ក សួងកិច្ច កា រនា រី នរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ) និងបា នបិទ  វិញ  យអនុសា សន៍

របស់ឯកឧត្ត ម  ម យិនទៀង (  ធា នគណៈកម្ម កា រអន្ត រក សួងអា សា៊ នលើសិទ្ធ ិមនុស  កម្ព ុជា )។

 កម្ម វីធីសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីនះ ក៏បា នឮនូវសា រនសា មគ្គ ីភា ពពីអ្ន ករៀបចំកម្ម វីធី ្ត  ីនកា រជំនុំជ  ះរបស់  ទស 

្គ  តា មឡា  យមនសិកា រ អ្ន ក  ី ម៉ូនីកា  ភីណហ ូន (អ្ន កជំនា ញចិត្ត សា  ្ត សង្គ ម សិក  សហគមន៍ និង

សកម្ម ភា ពចិត្ត សា  ្ត  (ECAP), ្គ  តា មា៉ ឡា )។ ្គ  តា មឡា  "សម្ព ័ន្ធ មិត្ត  ្ត ីដើម ីទមា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់" មា ន

រា ប់បញ្ច ូលដូចជា  អ្ន កជំនា ញចិត្ត សា  ្ត សង្គ ម សិក  សហគមន៍ និងសកម្ម ភា ពចិត្ត សា  ្ត  សម្ព ័ន្ធ ភា ពជា តិន ្ត  ី

្គ  តា មឡា  (UNAMG) និង ្ត  ីដើម ីកា រផា  ស់ប្ដ ូរពិភព  ក (MTM)។ អ្ន ក  ី ភីណហ ូន ក៏បា ននិយា យពីកា រ 

ខិតខំ  ឹង   ងរបស់  ្ត ីដលរស់រា នមា នជីវិតក្ន ុងកា ររកយុត្ត ិធម៌។ គណៈវិនិច្ឆ ័យ  យតា ងនា ម  យជនរង   ះ 

និងអ្ន កមា នជីវិតដលមកពី  ទសកម្ព ុជា  បង់កា  ដស  នបា៉ ល់ និងទីម័រ អ្ន ករៀបចំកម្ម វិធីសម្ល ង ្ត  ី និងអ្ន កចូល

រួមទា ំងអស់សូមព  ីកនូវសា មគ្គ ីភា ពចំ  ះជនរង   ះ ្គ  តា មា៉ ឡា  និងគា ំ  ពួកគក្ន ុងដំណើរស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌។

លទ្ធ ផល 
 មុននឹងបងា  ញពីលទ្ធ ផល និងមតិ  បល់គណៈវិនិច្ឆ ័យបា នផ្ត ល់នូវកា រគា ំ  ចំ  ះសចក្ត ីកា  ហា នយា៉ ងធំធង

របស់ជនរង   ះ និងសា ក ីដលបា ន  ះជំហា ន  មុខ  ឡូក និងយកឈ្ន ះ និងគា ស់កកា យនូវសា  កសា  ម

ទុយ៌ស ដលភា គ  ើនទា ក់ទងនឹងភា ពជា ជនរង   ះចំ  ះហិង  ផ្ល ូវភទ។ ដើម ីជា ជំនួយក្ន ុងកា របំបកភា ពស្ង ៀម

សា  ត់ជុំវិញរឿងដ៏យូរទា ំង  ះ សក្ខ ីកម្ម ទា ំងនះ ជា វិភា គទា នក្ន ុងកា រផ្ត ល់កា រយល់ដឹងពីតថភា ពទូ  របស់ហិង  

យនឌ័រពលមា នជ   ះ និងកា របន្ត នូវឥទ្ធ ិពលអវិជ្ជ មា នមកលើជនរង   ះ និងកូនរបស់ពកួគជា  ើនខឆា  ំមក

ហើយបនា  ប់ពីកា របញ្ច ប់ស  ្គ ាម។ សក្ខ ីកម្ម ទា ំងនះ ក៏បា នឆ្ល ុះប   ំង  យឃើញពីភា ពអយុត្ត ិធម៌ដ៏គួរ  យស្អ ប់

ខ្ព ើមននិទណ ភា ពរបស់ជនល្ម ើសដលតងតកើតមា ន។ គណៈវិនិច្ឆ ័យបា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ផងដរថា  ភា ពអា មា៉ ស និង

កា រស្ត ីប   ស  ូវត  ូវបា នដកចញ  យឆា  យពីជនរង   ះ ហើយបង្វ  លើជនល្ម ើស រដា  ភបិា ល និងសា  ប័ន

អន្ត រជា តិ ដលមា នកា តព្វ កិច្ច បញ្ច ប់និទណ ភា ព ហើយបង្ក ើតភា ព   កដ  ជា អំពីកា រទទួលបា នរបស់ ្ត  ីនូវសិទ្ធ ិ

មនុស យា៉ ងពញលញក្ន ុងអំឡុងពលមា នជ   ះ   និងសន្ត ិភា ពផងដរ។

 ក. កតា  ជំរុញចំ  ះហិង  ផ្ល ូវភទ  និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធ
 ១.  កា រយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលា យ នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធ  មុនពល

អំឡុងពល និងក  យពីជ   ះ  ដា ប់អា វុធ និងដា ក់ជុំវិញសា  នកា រណ៍ កា រតស៊ូក្ន ុងន  បា យ និង

 ឹតិ្ត កា រណ៍វឹកវរផ ងៗ ពិតជា មា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា របំបា ត់យា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ិភា ពនូវហិង   ភទនះ 

ដលអា ចបង្ក កា រប៉ះពា ល់ដល់សន្ត ិសុខ   និងស្ថ រភា ពអន្ត រជា តិ។
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 ២.  ទ  ង់ និងមូលហតុនហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធមា នភា ព  ដៀងគា  

  ប់  ទសទា ំងអស់ ដលមា ន  ក្ន ុងកម្ម វិធីសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីនះ បើ  ះបីជា លក្ខ ណៈនជ   ះ

របស់  ទសនីមួយៗ មា នភា ពពិសសរៀងៗខ្ល ួនក៏  យ។ មូលហតុចម ងធំ  ះគឺ  វត្ត ិនវិសមភា ព

សិទ្ធ ិអំណា ចរវា ងបុរស និង ្ត  ីដលជា ហតុនា ំ  កា ន់កា រ  ួត    ប់  ង និងរីសអើងចំ  ះ ្ត  ីពី 

សំណា ក់បុរស។

 ៣.   ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធ និងក  យជ   ះ ធ្វ ើ  យបា ត់បង់ឱកា ស

អភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច  និងជីវភា ពរស់  របស់ជនរង   ះ និងរា រា ំង  ្ត ី ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍សិទ្ធ ិមនុស របស់គ

យា៉ ងពញលញចំ  ះកា រចូលរួមសកម្ម ភា ពន  បា យ សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម វប ធម៌ និងភា ពជា  ជា 

ពលរដ្ឋ ។

 ៤.   ះបីកា ររ  ភសពសន្ថ វៈជា  ភទនហិង  មួយដលបា ន  ើយា៉ ងទូលំទូលា យ  ឆា ំងនឹង  ្ត ី និង

ក្ម ង  ី ក្ន ុងអំឡងុជ   ះ  ដា បអ់ា វធុ វា  តជា ឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា ត ិដលទម្ង ន់  ស  ូវបា ន ្ក  ល  ស 

 មា នក  ិត  ឡើយ។ វប ធម៌ និងទមា  ប់ជា សកល ក្ន ុងកា រមិននិយា យស្ត ី និងសា  កសា  មទុយ៌ស 

ជុំវិញហិង  ផ្ល ូវភទ  ូវបា នប   ស  លើជនរង   ះ   និងនិទណ ភា ពចំ  ះជនល្ម ើស។

 ៥.    ពលដលហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធ  ូវបា ន   ឹត្ត ិលើបុរស ហិង  

ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រដលមា នភា គតិចនះ មិន  ូវបា នលើកយកមកពិភា ក  ក្ន ុងកា រកម្ម វិធីនះឡើយ។ 

វា  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ថា  ពិតជា កើតឡើងមន ហើយទា ំងនះមិន  ូវបា នរា យកា រណ៍ និងពិនិត ពិច័យ

ឡើយ ដលអា ចជា ហតុនា ំ  យមា នប   ក្ន ុងសង្គ ម និងជះឥទ្ធ ិពលអវិជ្ជ មា នយា៉ ងខា  ំងផ ងទៀត

 លើដំណើរជីវិតផងដរ។

 ខ. អំពើទ  ង់នហិង  
 ៦.    ប់ភា គីទា ំងអស់នជ   ះ អា ចមា នចំណកទា ក់ទងគា   នឹងហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា ន

ជ   ះ  ដា ប់អា វុធ ដូចដលបា នឃើញច  ស់ពីសក្ខ ីកម្ម ដលបា នមកពី  ទស នបា៉ ល់ និងទីម័រខា ង

កើត ហើយរដ្ឋ អំណា ច  ូវបា នបងា  ញ  យឃើញថា  ជា អ្ន ក   ឹត្ត ិនូវអំពើហិង  ទា ំងនះ បើ  ះបីជា 

មា នកា តព្វ កិច្ច ថា  ក់ជា តិ អន្ត រជា តិ និងច  ប់ដើម ីកា រពា រ និងលើកតម្ក ើងសិទ្ធ ិ  ្ត ីក៏  យ។

 ៧.   ្ត ីទា ំងឡា យដលបា នផ្ត ល់ជា សក្ខ ីកម្ម ដល់កម្ម វីធីនះ  ូវបា នរា យកា រណ៍ថា  កំពុងទទួលរងកា រឈឺចា ប់ 

នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធ។ ដូចដលបា នរៀបរា ប់មកហើយ  ះ 

អំពើបំពា នទា ំងនះ កើតឡើង  ក្ន ុងបរិបទនអំពើ  រ  ផ ងៗទៀត ដលនា ំ  រកកា រ  ឆា ំងនឹង

ជនសុីវិល ដលមា នដូចជា  ឃា តកម្ម  ឃុំខ្ល ួន  យខុសច  ប់ ទា រុណកម្ម ឆក់ខ ភ្ល ើង កា រធ្វ ើ  យ

បា ត់ខ្ល ួន កា របង្ខ ំ  យធ្វ ើកា រ និងជម្ល ៀស  យបង្ខ ំ កា រចា ប់ខ្ល ួនតា មទំនើងចិត្ត  ភា ពអត់ឃា  ន និង
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កា រកា ប់សមា  ប់។ ដូចដលអ្ន ករស់រា នមា នជីវិតដលបា នផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម  ជា កម្ម វត្ថ ុនឧក ិដ្ឋ កម្ម ទា ំងនះ

កន្ល ងមក  និងបទពិ  ធន៍របស់ពួកគក្ន ុងពលមា នជ   ះ។

 ៨.   ្ត ីដលរស់រា នមា នជីវិត ដលមកពី  ទស កម្ព ុជា  បង់កា  ដស  នបា៉ ល់ និងទីម័រខា ងកើត បា នរៀប

រា ប់ថា  ពួកគ  ូវបា នរង ឬបា នឃើញទ  ង់អំពើ  រ  នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា ន

ជ   ះ  ដា ប់អា វុធនះដលរួមមា ន៖

  ក.  អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈដូចជា  កា ររ  ភកុមា រ រ  ភបូក រ  ភជា ពួក រ  ភ  ើនដង រ  ភ

 យ  ើវត្ថ ុផ ងៗ រ  ភ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ  ្ត ីដល  ូវមើលក្ម ង រ  ភមុនសមា  ប់ និង

កា រធ្វ ើទា រុណកម្ម ផ្ល ូវភទ។

  ខ.  កា រព  ត់ និងដា ក់ជា ទា សករផ្ល ូវភទ

  គ.  កា រឃុំខ្ល ួន  យខុសច  ប់ រួមទា ំងក្ន ុងអំឡុងពលមា នគភ៌ និងពលស   លកូន

  ឃ.  កា របង្ខ ំ  យ  ះ  អា វ ដូចជា  កន្ល ងសា ធា រណៈជា ដើម

  ង.  កា រ  ើ   ស់ភា សា យនឌ័រមិនសមរម   យកា រយា យី  និងរ  ភបំពា ន

  ច.  ទា សករតា មផ្ទ ះ

  ឆ.  កា របង្ខ ំ  យធ្វ ើកា រក្ន ុងអំឡុងព  ះ និងធ្វ ើកា រភា  មបនា  ប់ពីស   លហើយ

  ជ. កា ររៀបកា រ  យបង្ខ ំដលមា នទា ំង "អា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ដើម ីបា នរស់"

  ឈ.  កា រមា នផ្ទ  ះ  យបង្ខ ំដលបណា្ដ  លមកពីកា ររ  ភសពសន្ថ វៈ កា ររៀបកា រ  យបង្ខ ំ និង

ពស  កម្ម  យបង្ខ ំ

  ញ.  ទា រុណកម្ម ផ្ល ូវភទ ដលមា នទា ំងកា រួមភទតា មមា ត់ និងរន្ធ គូទ កា រកា ត់អវៈយវៈភទ របួស 

អវៈយវៈបន្ត ពូជដលមិនអា ចព  បា លបា ន   និងកា របំពា នសុខភា ពសិទ្ធ ិបន្ត ពូជផ ងៗទៀត។

  ដ.  កា របំបកបំបា ក់  ួសា រ

  ថ.  កា របង្ខ ំ  យមើល ្ត  ីក្ម ងៗ មិត្ត ភក្ត ិ និងសមា ជិក  ួសា រដ៏ទទៀត ទទួលរង  យហិង  ផ្ល ូវភទ

និងយនឌ័រក្ន ុងពលមា នជ   ះ  ដា ប់អា វុធ។

 ៩.  ជនរង   ះជា  ើន  ូវបា នកំណត់ជា  ល  នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុងមា នជ   ះ  យសា រ

ពួកគជា ្ត  ី និងកុមា រ។ ជនរង   ះក៏ជា មុខស     យសា រតកា រជា ប់ទា ក់ទង  យផា  ល់របស់

ពួកគ  ក្ន ុងពលជ   ះ  យធ្វ ើជា អ្ន ក  យុទ្ធ  ឬក៏  យសា រពួកគទា ក់ទង ឬបា នជួយក ុមផ ង

ទៀត  ក្ន ុងជ   ះ ឬក៏  យសា រពួកគ  ូវបា នគគិតថា ជា "ស  ូវ"។

 ១០.  ្ត  ីដលបា នផ្ត ល់ជា សក្ខ ីកម្ម ដល់កម្ម វិធីនះ ដលជា ពិសសមកពី  ទសកម្ព ុជា  និងបង់កា  ដស   

ក៏បា ននិយា យដរអំពីភា ពជា មិត្ត  និងកា រអា ណិតអា សូរ អំពីហិង  ដលបា នកើតលើ ្ត  ីមកពីបណា្ដ  

 ទសដលមា នជនជា តិភា គតិច ឬក ុមសា សនា ផ ង ឬជា អ្ន កដល  ូវឧក ិដ្ឋ ជនបា នគិតថា ជា  "អ្ន ក
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ដ៏ទ"។ គណៈវិនិច្ឆ យ័ក៏បា នធ្វ ើកា រសន្ន ដិា  នថា   ្ត ដីលមកពីសហគមន៍ជនជា តិភា គតិចនា នា  ជា ពិសស

អ្ន កដលងា យរង   ះ  យហិង  ផ្ល ូវភទអំឡុងពលជ   ះ ដលមា នសា មគ្គ ីភា ពរវា ង  ្ត ីមកពីសហគ

មន៍ទា ំងអស់មា នភា ពចា ំបា ចជ់ា ខា  ំងក្ន ុងកា លៈទសៈនះ។

 ១១.  ឧទា ហរណ៍ជា  ើននះ វា ច  ស់ណា ស់ថា  ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ គឺជា ផ្ន កមួយដ៏ធំ 

ដលមា នទិស  មិន  ឹមតបំផា  ញសចក្ត ីថ្ល ថ្ន ូររបស់  ្ត ី និងកុមា រដលពា ក់ព័ន្ធ  យផា  ល់  ះទ ថម

ទា ំងភា  ប់ជា មួយ "កិត្ត ិយស" របស់សហគមន៍ទា ំងមូលទៀតផង។

 គ. កា រប៉ះទង្គ ិចលើជនរង   ះ   ួសា រ  និងសហគមន៍
 ១២.  អ្ន ករស់រា នមា នជីវិតនិងសា ក ី នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុងមា នជ   ះបា នរងនូវកា រឈឺចា ប់ផ្ល ូវចិត្ត 

រយៈពលយូរ  មទា ំងគមា  តសង្គ មដលមា នផលប៉ះពា ល់យា៉ ងខា  ំងលើសា  រតី ផ្ល ូវចិត្ត  សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម 

និងសុខភា ពរា ងកា យទៀតផង  ដលមា នដូចជា ៈ

  ក.  កា របន្ត នអា រម្ម ណ៍អា មា៉ ស់ ភា ពមា នកំហុស ភា ពភ័យខា  ច និងគមា  តសង្គ ម និងវប ធម៌ 

ភា ពគា  នមធ  បា យ និងភា ពអស់សងឃឹម ដលមា នដូចជា  កា រប៉ងធ្វ ើអត្ត ឃា ត ធ្វ ើអត្ត ឃា ត និង

 គស   ន  គស   កា រប៉ះទង្គ ិចផ្ល ូវចិត្ត  (PSTD)

  ខ.  កា រមិនអា ចបង្ក កំណើតបា ន និងកា ររងរបួសសរីរា ង្គ បន្ត ពូជ ដលបណា្ដ  លមកពីហិង  ផ្ល ូវភទ និង

កា ររលូតកូន  យគា  នសុវត្ថ ិភា ព។

  គ.  សា  កសា  មទុយ៌សនសង្គ ម  នខ្ល នួឯង  និង  សួា រ   មទា ងំកូនដលកើតមកពីកា ររ  ភសពសន្ថ វៈ

  ឃ.  កា របំ  ះបង់ពី  ួសា រ កា រលងលះ ភា ពបា ត់បង់កា រគា ំ  ពីអ្ន ក  ជុំវិញខ្ល ួន និងកា តព្វ កិច្ច ហួស

សមត្ថ ភា ព។

  ង.   កា របា ត់បង់  ព សម ត្ត ិ និងកម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី ភា ពគា  នជ  ក កា របន្ត ផា  ស់ទីជ  កញឹកញា ប់ 

ភា ពទា ល់ក  កង្វ ះតំហទា ំសុខភា ព និងកា រកើនឡើងនភា ពងា យរង   ះ ពីអពំើរ  ភផ្ល ូវភទ

ផ្ទ ួនៗ  និងអំពើបំពា នយនឌ័រ។

  ច.   កា រប៉ះពា ល់ដល់ "ផនកា រជីវិត" បងា  ក់ និងបំបា ត់ឱកា សក្ន ុងជីវិត ដលមា នដូចជា  កង្វ ល់ពីកា រ

សិក   ជីវភា ពរស់  និងកា រចូលរួមសកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  អា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ និងកា រចញ្ច ិមកូន។

  ឆ.  កា របន្ត បំពា ន  យឧក ិដ្ឋ ជន បនា  ប់ពីជ   ះ  ក្ន ុងសា  នភា ពននិទណ ភា ព និងភា ពចុះខ  យ

ននិតិរដ្ឋ ស   ប់ជនរង   ះ។

  ជ. កំណើនឡើងនភា ពងា យរង   ះ  យកា របង្ខ ំពស  កម្ម    និងកា រជួញដូរមនុស ។

 ១៣.   ះបីជា មា នប   កើតឡើងជា បន្ត បនា  ប់ក៏  យ ក៏អ្ន ក  មា នជីវិត និងសា ក ីនហិង  ផ្ល ូវភទ និង

យនឌ័រ កំពុងមា នជ   ះទា ំងនះ បា នប ្ច ញនូវភា ពកា  ហា ន និងរឹងមា ំ  ះមុត  យសមត្ថ ភា ព
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ពួកគផា  ល់ក្ន ុងកា របន្ត ជីវិត ដើម ីបក   យ  ឆា ំងនឹងនិទណ ភា ពដលជា រឿយៗអា ចមា នភា ព  ថុយ

 ថា ន និងដើម ីទប់ទល់  នឹងឥទ្ធ ិពលអវិជ្ជ មា នជា  ើន  យបទពិ  ធន៍ពួកគផា  ល់អម  យ

កិត្ត ិយស និងកមា  ំងចិត្ត ។ យុទ្ធ សា  ្ត ដើម ីរស់របស់ពួកគដលមា នដូចជា  "អា ពា ហ៍ពិពា ហ៍ដើម ីរស់" 

និង "កា ររួមភទដើម ីរស់"  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ថា ជា ទង្វ ើវីរភា ពមួយនកា រស៊ូ   ំ  ឆា ំងនឹងរឿងចម្ល កៗ

ដ៏ធំធង។

 ១៤.  កមា  ំងចិត្ត នកូនៗរបស់អ្ន ករស់រា នមា នជីវិត និងកា រផ្ត ល់កា រគា ំ  ដល់មា  យពួកគ ត  ូវបា នទទួល

សា្គ  ល់ និងលើកទឹកចិត្ត ។ ក្ម ងៗទា ំងនះ  មទា ំងអ្ន កជំនា ន់ក  យដើរតួយា៉ ងសំខា ន់ក្ន ុងកា រលុបបំបា ត់

ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ បញ្ច ប់និទណ ភា ពរបស់ឧក ិដ្ឋ ជនដលកំពុងតសប  យនឹង

សិទ្ធ ិនះ  មទា ំងផ្ទ រនូវកា រឈឺចា ប់របស់ជនរង   ះ   យឧក ិដ្ឋ ជន និងរដា  ភិបា លទា ំង  ះវិញ។

 ឃ. អំពីកា រទទួលខុស  ូវ
 ១៥.  ហិង  ផ្ល ូវភទនិងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ ដូចដលបា នបក   យ  ក្ន ុងសក្ខ ីកម្ម  និងជា សរុបមករា ប់ 

បញ្ច ូលថា ជា ឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិ និងបា ន   ឹត្ត ិ  យ  ប់ភា គីទា ំងអស់  ក្ន ុងជ   ះ ដលរួមមា ន

កងទ័ពដលគា ំ   យរដា  ភិបា ល   និងអ្ន កដលមិន  ក្ន ុងជួរកងទ័ព។

 ១៦.  មួយចំននួ ឬ  ហលភា គ  ើននហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុងមា នជ   ះ  ូវបា នមើលរលង ឬក៏

រៀបចំ  យច  ស់លា ស់ជា យុទ្ធ សា  ្ត  ធា មួយ  យអ្ន ក  ក្ន ុងជួររដា  ភិបា លផា  ល់ដលមា នកា តព្វ 

កិច្ច  បច  ប់ក្ន ុងកា រទប់ទល់នឹងហិង  ទា ំងនះ កា រពា រជនរង   ះ និងធ្វ ើ  យ   កដនូវកា រទទួល

ខុស  ូវលើហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុងមា នជ   ះនះ។

 ១៧.  ហតុកា រណ៍ផ ងទៀតនហិង  ផ្ល ូវភទនិងយនឌ័រកំពុងមា នជ   ះ  ូវបា នប ្ដ  យ  យកើតឡើង 

ឬរៀបចំ  យភា គីមិនមនរដា  ភិបា ល  ក្ន ុងជ   ះ  ះ ដលមា នកា តព្វ កិច្ច ទប់ទល់កា រប៉ះពា រមកលើ

ជនសុីវិល ដលមា នទា ំង ្ត  ីដលបា នធ្វ ើជា សា ក ី ចំ  ះកម្ម វីធីនះ។

 ១៨.  អ្ន ក   ឹតិ្ត  មា នដូចជា  អ្ន កដលមា នឋា នៈជា អ្ន កដឹកនា ំទា ហា នក្ន ុងកង  ដា ប់អា វុធ និងសមា ជិកសនា 

ជន  ប៉ូលីសក្ន ុងតំបន់  និងអង្គ រក ផា  ល់ខ្ល ួន។

 ១៩.   ងតា មចម្ល ើយដលផ្ត ល់  យសា ក ី គា  នឧក ិដ្ឋ ជនណា មួយ  ូវបា នយកមកកា ត់  សចំ  ះទង្វ ើ

របស់ពួកគឡើយ។

 ង. នីតិអន្ត រជា តិ  និងស្ត ង់ដា រអន្ត រជា តិដលអា ចអនុវត្ត បា ន
 ២០.   ពលដលកើតឡើងនូវទង្វ ើទា ំងនះភា គ  ើន  ូវបា នបក   យ  ក្ន ុងចម្ល ើយជា ភស្ត ុតា ងដល

មា នយា៉ ង  ចណា ស់កា របំពា ននិតិអន្ត រជា តិ ដលមា នសុពលភា ពអំឡុងពលជ   ះ  ដា ប់អា វុធ  ះ
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 យបា នត  ូវថា  ជនសុីវិល  ូវបា នរក   និងចា ត់ទុកជា អំពើមនុស ធម៌   ប់កា លៈទសៈទា ំងអស់

 យគា  នកា ររីសអើង រួមទា ំងហតុផលផ្ល ូវភទផងដរ (មា   រួមទី៣នអនុសញ្ញ ក ុងហ ឺណវ ឆា  ំ

១៩៤៩) រួមទា ំងៈ

  ក.  ហិង  លើជីវិត និងមនុស  ដូចជា អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ ទា រុណកម្ម ផ្ល ូវភទ កា រកា ត់អវៈយវៈភទ 

និងពស  កម្ម  យបង្ខ ំ។

  ខ.  អំពើ  មា ថ  លើកិត្ត ិយសផា  ល់ខ្ល ួន ដូចជា  អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ កា រចា ប់ព  ត់ និងទា សករ

ផ្ល ូវភទ កា រឃុំខ្ល ួន  យខុសច  ប់  អា ក  ត  យបង្ខ ំ  និងអា ពា ហ៍ពិពា ហ៍  យបង្ខ ំនិងដើម ីរស់។

 ២១.  លើសពីនះ  ទៀត  ង  តា មសុពលភា ពរបស់ច  ប់  ពលដលហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុង 

មា នជ   ះ បា នកើតឡើងអំពើទា ំងនះអា ចរួមបញ្ច ូលជា កា របំពា នលើនិតិ  ហ្ម ទណ អន្ត រជា តិ ដលមា ន

ដូចជា ៖

  ក.  ឧក ិដ្ឋ កម្ម  ឆា ំងមនុស ជា តិក្ន ុងករណីរ  ភសពសន្ថ វៈ ទា រុណកម្ម ផ្ល ូវភទ កា រដា ក់ជា ទា សករ

ផ្ល ូវភទ កា រឃុំខ្ល ួន  យខុសច  ប់ ពស  កម្ម  យបង្ខ ំ កា រមា នគភ៌  យបង្ខ ំ ក ៀវ ឬសកម្ម -

ភា ពផ ងទៀត ដលមា នទ  ង់ជា ហិង  ផ្ល ូវភទដលមា នសា  នទម្ង ន់  ហា ក់  ហល ដល

បា ន   ឹត្ត ិជា ទ  ង់រា លដា ល ឬកា រវា យ  ហា រជា  ព័ន្ធ  យផា  ល់  លើជនសុីវិល និង

  ឹត្ត ិ  យកា រយល់ថា ជា កា រវា យ  ហា រ។

  ខ.  ឧក ិដ្ឋ កម្ម ស ្គ   ម ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះរួមមា នដល់កា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  

ឬក៏កា រ   ឹត្ត ិអំពើអមនុស ធម៌ កា របុ៉នប៉ងបង្ក  យមា នកា រឈឺចា ប់ជា ទម្ង ន់ ឬរបួសធ្ង ន់ធ្ង រលើ

រា ងកា យ ឬសុខភា ព កា រជម្ល ៀស  យបង្ខ ំ ឬឃុំឃា ំង  យខុសច  ប់  មទា ំងទ  ង់ផ ងៗ

ទៀតដលធ្វ ើ  យមា នភា ពអា មា៉ ស់   ឬកា រមើលងា យជា ដើម។

 ២២.  ជា ពិសស ករណី   ទសកម្ព ុជា  ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ មា នទា ំងកា ររៀបកា រ

 យបង្ខ  ំ អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ និងកា របំបកបំបា ក់  សួា រអា ចជា ធា តុផ នំអំពើ  ល័យពូជសា សន៍

 សិនបើអំពើដលបា ន   ឹត្ត ិ  កប  យឆន្ទ ៈក្ន ុងកា របំផា  ញទា ំងអស់ ឬផ្ន កខ្ល ះនជា តិ ជនជា តិ 

ពូជសា សន៍  ឬក ុមសា សន៍ណា មួយ។

 ២៣.  អំពើដលបា នរៀបរា ប់មកនះក៏មា នធា តុផ ំ នកា របំពា នលើសទ្ធ ិស   សិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិជា  ើន 

ដលអនុវត្ត បា នមួយចំនួន ក្ន ុងអំឡុងជ   ះ  ដា ប់អា វុធ និងដលអា ចអនុវត្ត ពញលញបា ន  លើ

ផលប៉ះពា ល់ជា បន្ត បនា  ប់  យហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ  ពលជ   ះបា នបញ្ច ប់

 ។ ប៉ុន្ត កតា  ដលស្ម ុគសា  ញមួយ  ះគឺ ត  ូវកា រថា   ទសដលពា ក់ព័ន្ធ  ូវផ្ត ល់សចា  ប័នលើ

សទ្ធ ិសញ្ញ  ះ  ពលដលអំពើ និងកា រប៉ះទង្គ ិចទា ំង  ះបា នកើតឡើង ដលជា ហតុនា ំ  យ

ដនអនុវត្ត   ូវបា នក  ិតភា គ  ើន  លើកា រប៉ះទង្គ ិចកំពុងបន្ត  យហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុង
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មា នជ   ះ  ះ លើកលងករណី  ទសនបា៉ ល់ដលជា ករណីជ   ះថ្ម ីជា ងគ។  យចងចា ំចំណុច

នះ កា របំពា នដលអា ចកើតមា នលើសទ្ធ ិស   កា តព្វ កិច្ច សិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ មា នចំណុចគួរ  យកត់

សមា្គ  ល់ដូចជា 

  ក.  កា ររីសអើងលើ  ្ត ី ចំ  ះកា រអនុវត្ត ន៍សិទ្ធ ិជា មូលដា  ន ដលមា នដូចជា  កា រឈឺចា ប់  យវិបត្ត ិ 

និងគមា  តសង្គ ម ដលបណា្ដ  លមកពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ កា រសា  រសរីរា ង្គ 

បន្ត ពូជ និងកង្វ ះខា តវិធា នកា រកា រពា រចំ  ះ  ្ត ីមា នផ្ទ  ះ កា ររៀបកា រ និងមា នផ្ទ  ះ  យ

បង្ខ ំ និងកើនឡើងនភា ពងា យរង   ះ  យសា រហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុងមា នជ   ះ

នា ពលអនា គត។ [(កា របំពា នលើអនុស   លើកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់នកា ររីសអើង  ឆា ំង

នឹង  ្ត ី (CEDAW) ដលផ្ត ល់សចា  ប័ន  យ  ទសកម្ព ុជា  (១៩៩២) បង់កា  ដស  (១៩៩០) 

នបា៉ ល់ (១៩៩០) និងទីម័រខា ងកើត (២០០៣)]។

  ខ.  កា របំពា នលើសិទ្ធ ិក្ម ង  ី ដលមា នដូចជា  អំពើរ  ភកុមា រ និងកា រកង  វ័ញ្ច ផ្ល ូវភទ កា ររៀប

កា រជា មួយកុមា រ កា របដិសធចំ  ះកា រសិក   កា របកបា ក់  ួសា រ កា ររីសអើង និងវិបត្ត ិផ្ល ូវចិត្ត  

ដលទា ក់ទងនឹងសា  នភា ពឪពុកមា  យ [(កា របំពា នលើអនុស   សិទ្ធ ិកុមា រ (CRC) ផ្ត ល់សចា  ប័ន

 យ  ទសកម្ព ុជា  ឆា  ំ (១៩៩២) បង់កា  ដស  (១៩៩០) នបា៉ ល់ (១៩៩០) និងទីម័រ 

ខា ងកើត(២០០៣)]។

  គ.   កា របំពា នលើសិទ្ធ ិ  ជា ពលរដ្ឋ  និងសិទ្ធ ិន  បា យ ដលមា នដូចជា  កា របងា្ខ  ំងខុសច  ប់ កា រឃុំ 

ខ្ល ួនតា មទំនើងចិត្ត  ទា សភា ពផ្ល ូវភទ សិទ្ធ ិទា មទា រសំណង [(កា របំពា នលើកតិកា ស   អន្ត រជា តិ 

លើសិទ្ធ ិ  ជា ពលរដ្ឋ  និងន  បា យ (ICCPR) ផ្ត ល់សចា  ប័ន  យកម្ព ុជា ឆា  ំ (១៩៩២) 

បង់កា  ដស  (២០០០) នបា៉ ល់ (១៩៩១) និង ទីម័រខា ងកើត (២០០៣)]។

  ឃ.  កា របំពា នលើសិទ្ធ ិសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងវប ធម៌ ដលមា នដូចជា  កា រធ្វ ើកា រ  យបង្ខ ំ ទា សភា ព

ក្ន ុង  ុក កា របា ត់បង់  ព សម ត្ត ិ ភា ពគា  នជ  ក ភា ពទា ល់ក  កា របា ត់បង់កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី កង្វ ះ

ឱកា សកា រងា រ កង្វ ះសិទ្ធ ិសុខភា ព និងបន្ត ពូជ [(កា របំពា នលើកតិកា ស   អន្ត រជា តិលើសិទ្ធ ិ

សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងវប ធម៌ ផ្ត ល់សចា  ប័ន  យកម្ព ុជា ឆា  ំ (១៩៩២) បង់កា  ដស  (១៩៩៩) 

នបា៉ ល់ (១៩៩១) និងទីម័រខា ងកើត (២០០៣)]។

  ង.  ទា រុណកម្ម  និងអំពើយង់ឃ្ន ង អមនុស ធម៌ និងមើលងា យមើល  កផ ងទៀត ដលមា នដូចជា  

អំពើរ  ភសពសន្ថ វៈ និងទ  ង់ធ្ង ន់ធ្ង រផ ងទៀតនហិង  ផ្ល ូវភទ កា រកា ត់អវៈយវៈភទ កា រឃុំ

ខ្ល ូន  យគា  នទំនា ក់ទំនងមកខា ងក   និងកា រអា ក  ត  យបង្ខ ំ [(កា របំពា នលើកតិកា ស   

 ឆា ំងនឹងកា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  (CAT) ផ្ត ល់សចា  ប័ន  យកម្ព ុជា ឆា  ំ (១៩៩២) បង់កា  ដស  

(១៩៩៨) នបា៉ ល់ (១៩៩១) និងទីម័រខា ងកើត (២០០៣)]។
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 ២៤.  វា ក៏មា នកា រកើតឡើងនកា ររួមបញ្ច ូលគា  នបទដា  នអន្ត រជា តិ ដលបា នប   ក់យា៉ ងច  ស់លា ស់ពីហិង  

ផ្ល ូវភទនិងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ និងផលប៉ះពា ល់របស់វា ដូចជា ៖

  ក.  សចក្ត សី   ចរបស់ក មុ  កឹ  សន្ត សុិខអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ លើ  ្ត  ី សន្ត សុិខ និងស្ថ រភា ព

ដលផ្ត ួចផ្ត ើម  យកា រអនុម័តជា ឯកច្ឆ ័ននសចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខ អង្គ កា រសហ  ជា -

ជា តិ ១៣២៥ (ឆា  ំ ២០០០) ដលបនា  ប់មកមា នសចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ១៨២០ (ឆា  ំ ២០០៨) ១៨៨៩ (ឆា  ំ ២០០៩) និង ១៩៦០ (ឆា  ំ ២០១១) 

ដលបា នផ្ត ល់ជា គ   ងដលអា ចទុកចិត្ត បា ន ក្ន ុងកា របញ្ច ប់និទណ ភា ពនហិង  ផ្ល ូវភទ និង

យនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ និងធ្វ ើ  យមា នជា   កដនូវកា រចូលរួមរបស់  ្ត ីយា៉ ងពញលញក្ន ុង

កា រ  ះ   យជ   ះ កា រចរចា រដើម ីសន្ត ិភា ព កា រសា  បនា សន្ត ិភា ព យុត្ត ិធម៌អន្ត រកា ល 

សំណង    និងដំណើរមករកភា ពសះជា វិញ។

  ខ.  មូលដា  ន  ឹះ និង  លកា រណ៍ណនា ំរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិលើសិទ្ធ ិទា មទា រសំណង និង 

កា រជួសជុលចំ  ះជនរង   ះនកា របំពា ននិតិសិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ និងកា របំពា នដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រលើ

ច  ប់សិទ្ធ ិមនុស  អន្ត រជា តិ ដលបា នអនុម័ត  យ សចក្ត ីស   ចសមា ជរបស់អង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ ៦០/១៤៧  ថ្ង ទី ១៦ ធ្ន ូ ២០០៥ (មា  ទី ១៦)។

  គ.  សចក្ត ីថ្ល ងកា ររបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ លើ  លកា រណ៍មូលដា  ននយុត្ត ិធម៌ស   ប់ជនរង

  ះនឧក ិដ្ឋ កម្ម  និងកា របំពា នអំណា ចដលបា នអនុម័ត  យសចក្ត ីស   ចសមា ជរបស់

អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ៤០/៣៤  ថ្ង ទី ២៩ វិច្ឆ ិកា  ១៩៨៥ (មា   ទី ១៣)

  ឃ.   លកា រណ៍ណនា ំនចំណុច  លនយុត្ត ិធម៌ ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងជនរង  ះ និងសា ក ីនឧក ិដ្ឋ 

កម្ម ដលបា នអនុម័ត  យ សចក្ត ីស   ចរបស់ក ុម  ឹក  សដ្ឋ កិច្ច   និងសង្គ មនអង្គ កា រសហ-

 ជា ជា តិ ២០០៥/២០ ថ្ង ទី ២២ កក្ក ដា  ២០០៥ (មា    ទី៣៥ និង៣៧)

  ង.  សចក្ត ី  កា សរបស់ក ុង ណរូប៊ី លើសិទ្ធ ិ  ្ត ី និងកុមា រី ក្ន ុងកា រទទួលសំណង និងកា រព  បា ល 

ដលបា នអនុម័ត  ថ្ង ទី ២១ មីនា  ២០០៧ (មា   ទី៦) និង

  ច.  កា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពលើក  ងន  លកា រណ៍ ស   ប់កា រកា រពា រ និងលើកតម្ក ើងសិទ្ធ ិមនុស  

តា មរយៈសកម្ម ភា ព ដើម ី  ឆា ំងនិទណ ភា ព  យដា ក់ស្ន ើរ  គណៈកម្ម កា រសិទ្ធ ិមនុស  

ថ្ង ទី ៨ កុម្ភ ៈ ២០០៥ (  លកា រណ៍ ទី៣១)

 ច. អំពីភា ពបរា ជ័យក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍
 ២៥.   បពលក្ន ុងកា រទទួលសា្គ  ល់ និងលើកទឹកចិត្ត   ទសទា ំង  ះ ដលបា ន  ឹង   ង ផ្ត ួចផ្ត ើមឱកា ស

ដើម ដីា ក់បញ្ច លូកា រចូលរួមដ៏មា នន័យរបស់  ្ត  ី ទស នៈវិស័យដ៏ពិសសនកា រទទួលខុស  វូ និងយន្ត កា រ
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យុត្ត ិធម៌ អន្ត រកា លគណៈវិនិច្ឆ ័យបា នប   ក់អំពីកា រខ្វ ះខា តយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រនូវឆន្ទ ៈន  បា យ ក្ន ុងកា រធ្វ ើ

 យ   កដថា  យន្ត កា រយុត្ត ិធម៌អន្ត រកា លបនា  ប់ពីជ   ះបា នដា ក់បញ្ច ូលយា៉ ងមា នន័យ និងប   ក់

អំពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ អំឡុងមា នជ   ះ ដល  ូវកំណត់ថា  ជា ប    តា ម  ទសនា នា  

ដល  ូវបា នបងា  ញ  យសា ក ីដលផ្ត ល់សក្ខ ីកម្ម ។ លទ្ធ ផល  ះគឺ យា៉ ងល្អ ត  មា នក  ិត  

ឡើយ និងពិសសបា នព  យា មផ្ត ល់ជា សំណងមួយចំនួនស   ប់ជនរង   ះ និងយា៉ ងអា ក ក់បំផុត

 ះគឺ កា របដិសធន៍យា៉ ងចំហក្ន ុងកា រទទួលសា្គ  ល់ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ ហើយ

ចា ត់ទុកវា ថា  មា នកា ររួមបញ្ច ូលកា របំពា នយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រនូវនិតិ  ហ្ម ទណ អន្ត រជា តិ ជា ផ្ន កនជ   ះ និង

ដលមា ន  ក  មរបបមា នកា រគា បសង្ក ត់។

 ២៦.  សក្ខ ីកម្ម ក៏បា នបងា  ញអំពីភា ពបរា ជ័យរបស់រដ្ឋ នា នា ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍និតិអន្ត រជា តិ  លន  បា យ កា រ

 ឹង   ង និងស្ត ង់ដា រដលត  ូវនូវកា រកា រពា រ និងគា ំ  សិទ្ធ ិ  ្ត ី និងវិសមភា ពពិត   កដក្ន ុងអំឡុង

ជ   ះ  ដា ប់អា វុធបនា  ប់ពីជ   ះក្ន ុងអំឡុងអន្ត រកា ល និងសន្ត ិភា ព។ ប    ះគឺមិនមនមកពីភា ព

គា  នច  ប់ និង  លកា រណ៍  ះទ ប៉ុន្ត មកពីកា របដិសធន៍ ឬកា រតំអក់របស់  ទសទា ំងនះក្ន ុងកា រ

អនុវត្ត ន៍កា តព្វ កិច្ច របស់ពួកគ។

កា រផ្ត ល់អនុសា សន៍
  យ  ង  តា មលទ្ធ ផលដលបា នមកពីកា រធ្វ ើសក្ខ ីកម្ម បា នបងា  ញ  ក្ន ុងកម្ម វិធីសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីមក 

គណៈវិនិច្ឆ ័យ បា នផ្ត ល់ជា សំណើរមួយចំនួនដលក្ន ុង  ះសង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា រពា ក់ព័ន្ធ ភា ពបរា ជ័យ ក្ន ុងកា រអនុវត្ត  

កា តព្វ កិច្ច ជា តិ  និងអន្ត រជា តិដលមា ន   ប់។

 ក. ចំ  ះ  ទស កម្ព ុជា  បង់កា  ដស  នបា៉ ល់ និងទីម័រខា ងកើតក. ចំ  ះ  ទស កម្ព ុជា  បង់កា  ដស  នបា៉ ល់ និងទីម័រខា ងកើត
  ១.  ធ្វ ើ  យ   កដថា  អ្ន ករស់រា នមា នជីវិតពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ និង  ួសា រ 

របស់ពួកគអា ចស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌បា នតា មរយៈយន្ត កា រតុលា កា រឯករា ជ ។

  ២.   ធ្វ ើ  យជឿនលឿនយន្ត កា រនជ  ើសផ ងក   ព័ន្ធ តុលា កា រ និងកា រសា  បនា សន្ត ិភា ពដើម ី

ផ្ត ល់ឱកា ស  យជនរង   ះនហិង  ផ្ល ូវភទ  និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ ក្ន ុងកា រជួយ  យ

សម្ល ងពួកគ  ូវបា នឮ និងបើកទូលា យចំ  ះកា រទទួលសា្គ  ល់ជា សា ធា រណៈ និងពិភា ក  ជុំវិញ

ប   ហិង  យនឌ័រទា ំងនះ។

  ៣.  គា ំ  គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមក្ន ុង  ុកដូចជា  កម្ម វិធីកា រសា  ប់សម្ល ង  ្ត ីក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ស្ត ីពីហិង  

យនឌ័រ ពលមា នជ   ះ ដើម ី  យ ្ត  ីអា ចចករលកបទពិ  ធន៍ និងដើម ីអា ចទា មទា រ

យុត្ត ិធម៌។
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  ៤.   បង្ក ើត  និងអនុវត្ត កម្ម វីធីសំណងស   ប់ជនរង   ះហិង  ផ្ល ូវភទ  និងយនឌ័រពលមា នជ   ះ។

  ៥.  ធ្វ ើ  យ   កដពីលទ្ធ ផលយូរអង្វ ងនយន្ត កា រយុត្ត ិធម៌អន្ត រកា ល  យអនុវត្ត នូវសចក្ត ីស   ច 

និងមតិ  បល់ទា ំងអស់ ធ្វ ើ  យ   កដពីមត៌ករបស់ពួកគ ចំ  ះច  ប់ក្ន ុង  ុក និងអភិបា លកិច្ច  

ហើយ  ះជំហា ន ដើម ីកា រអនុវត្ត សិទ្ធ ិជា មូលដា  នរបស់  ្ត ី សិទ្ធ ិសដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម  យគា  ន

កា ររីសអើង។

  ៦.  បន្ត ផ្ត ល់នូវ កា រគា ំ  ចិត្ត សង្គ ម ដល់ជនរង   ះតា មដលពួកគ  ូវកា រ។

  ៧.   ជូនជា លិខិតអ ្ជ ើញ  តំណា ងពិសសរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ផ្ន កយុត្ត ិធម៌អន្ត រកា លដើម ី

មកធ្វ ើទស នកិច្ច  និងវា យតម្ល លើគុណភា ពនយុត្ត ិធម៌ ដលកំពុង  ូវបា នផ្ត ល់  យជនរង   ះ 

ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រពលមា នជ   ះក្ន ុងយន្ត កា រយុត្ត ិធម៌អន្ត រកា ល។

  ៨.  ចំ  ះអ្វ ីដលមិនទា ន់មា ន  ូវបង្ក ើត  តា មសចក្ត ីស   ចរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ១៣២៥/ 

១៨២០ ជា មួយគ   ងសកម្ម ភា ពរបស់ជា តិដលភា  ប់សិទ្ធ ិ  ្ត ី និងសិទ្ធ ិមនុស របស់អង្គ កា រក  

រដា  ភិបា លជា មួយនឹងពលវលា ជា ក់លា ក់ កា រចង្អ ុលបងា  ញច  ស់លា ស់ និងធនធា ន  ប់   ន់ 

 មទា ំងផ្ត ល់អា ទិភា ព លើកា រអនុវត្ត ន៍របស់ពួកគ។

 ខ. ចំ  ះ  ទសនីមួយៗ ខ. ចំ  ះ  ទសនីមួយៗ
  ១.  ទសកម្ព ុជា 
  ចំ  ះអង្គ ជំនុំជ  ះវិសា មញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា  (អ.វ.ត.ក)
  ៩.  ចំ  ះអង្គ ជំនុំជ  ះ: ព  ីកនូវវិសា លភា ពបច្ច ុប ន្ន របស់ករណី ០០២/០១ ដើម ីបន្ថ មនូវ ផ្ន កដីកា រ

ដំ  ះ   យដលទា ក់ទងនឹងកា ររៀបកា រ  យបង្ខ ំ

  ១០.  ចំ  ះសហ  ះរា ជអា ជា  : ទា ក់ទងនឹងករណី ០០៣ និង ០០៤  ូវពិនិត យា៉ ងហ្ម ត់ចត់នូវឯកសា រ

សំអា ងភស្ត ុតា ងរបស់កា រិយា ល័យសហ  ះរា ជអា ជា   ដលទា ក់ទងនឹងកា ររ  ភសពសន្ថ វៈ និង

 ភទផ ងទៀតនអំពើហិង  ផ្ល ូវភទ  មទា ំងឯកសា រផ ងៗទៀត ដលបា ន  មូល  យ 

អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ចា ប់តា ំងពីតំណា ក់កា លសុើបសួរ  ូវបា នដា ក់ជូនជា មួយនឹងកា រពិនិត

មើល ដើម ីប   ក់ថា តើបទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ កើតឡើង  កន្ល ងកើតហតុ មា ន  ក្ន ុង

តំណា ក់កា លសុើបសួរ។  សិនបើ  ូវបា នចា ប់ខ្ល ួន  ូវដា ក់  ជា មួយនឹងសហ  ក មសុើប

អង្ក ត។

  ១១.  ចំ  ះសហ  ក មសុើបអង្ក ត: ស  ួលសំនួរ  យសា មញ្ញ  ដលទា ក់ទងនឹងហិង  ផ្ល ូវភទ និង

យនឌ័រ កំពុងមា នជ   ះ និងកា រ  ទ  កា ន់ផ ងទៀតដលបា នសុើបសួរស   ប់ករណី ០០៣ 

និង ០០៤។
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  ១២.  ចំ  ះតុលា កា រ: ធ្វ ើ  យ   កដថា  បទពិ  ធន៍នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ

 ូវបា នដា ក់បញ្ច ូលក្ន ុងគ   ងករ  តំណល។

  ១៣.  ចំ  ះតុលា កា រ: បង្ក  យមា នកា រចូលរួមរបស់អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល និងជនរង   ះ  ក្ន ុងកា រ

ធ្វ ើគ   ងករ  តំណលផ ងទៀតនា ថ្ង អនា គត នងិ/ឬ គំនិតផ្ត ើមវិធា នកា រក   ព័ន្ធ តុលា កា រ 

ជា ពិសសកា រចូលរួមរបស់ ្ត  ី និងជនរង   ះនហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ។

  ១៤.  ចំ  ះអង្គ ភា ពគា ំ  ជនរង   ះ:  យសហកា រជា មួយអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល អនុវត្ត វិធា នកា រក  

តុលា កា រដលប   ក់អំពីត  ូវកា ររបស់ជនរង   ះនហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ

ឧទា ហរណ៍ដូចជា  កា រធ្វ ើ  យមា នកា រចងចា ំ កា រនិយា យកា រពិត និងជួយដល់កា រ   វ   វ និង

កា រផ្ត ល់នូវឯកសា រផ ងៗ ដើម ីបំពញកា រទទួលខុស  ូវរបស់តុលា កា រចំ  ះសហគមន៍ ដើម ី

ធ្វ ើ  យ   កដថា    ជនរង   ះមា នជីវិត  កប  យកតិ្ត ិយស  និងសចក្ត ីថ្ល ថ្ន ូរ។

  ចំ  ះតុលា កា រជា តិ  ទសកម្ព ុជា 
  ១៥.  ស  បស  ួល និងជ  ុញកា រកា ត់  ស បទល្ម ើសហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ 

 តុលា កា រក្ន ុង  ុក  យធ្វ ើ  យ   កដថា  ជនរង   ះមា នឱកា សដលសម្ល ងពួកគ  ូវ

បា នឮ។

 

  ចំ  ះរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា 
  ១៦.  ផ្ត ួចផ្ត ើមនូវកា រសុើបអង្ក តភា  មៗ និង  យគា  នលម្អ ៀង ពីភស្ត ុតា ងដលមា ន   ប់ ធ្វ ើ  យ

  កដ កា រកា ត់  ស  យមា ន  សិទ្ធ ភា ព  លើហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ 

 យត  ូវ  យឧក ិដ្ឋ ជនមា  ក់ៗ ទទួលខុស  ូវលើអំពើដលខ្ល ួនបា ន   ឹត្ត ិក្ន ុងអតីតកា ល នងិ

ដលកំពុងបន្ត កា របំពា ន

  ១៧.   គា ំ  គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម កា រផ ះផ  ររបស់អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល  ថា  ក់  ុក

  ១៨.  កា រពា រសហគមន៍ជនជា តិភា គតិចនា នា   ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  និង  រពសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ  យ

 ូវធ្វ ើឡើង  យស្ម ើភា ពគា   និង  យគា  នកា ររីសអើង។

  ១៩.  គា ំ  នូវកា រផ្ត ល់ឯកសា រ ដើម ីរក  ទុកជា  វត្ត ិសា  ្ត  នូវបទពិ  ធន៍ពីអតីតកា លរបស់ជន

រង   ះ និងអ្ន ករស់រា នមា នជីវិត ចំ  ះកា រទមា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់ និងដើម ីជួយក្ន ុងដំណើរ

កា រសះជា 

  ២០.  បង្ក ើតកម្ម វិធីសំណង  យធ្វ ើកា រ  ឹក  ជា មួយជនរង   ះហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា ន

ជ   ះដលឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា ររបស់ពួកគ។
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  ចំ  ះក សួងកិច្ច កា រនា រី  ទសកម្ព ុជា 
  ២១.  ផ្ត ល់ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំក្ន ុងជួររដា  ភិបា ល ដើម ីគា ំ  ដល់កា រកា ត់  សហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ

អំឡុងមា ន ជ   ះ និងផ្ត ល់វិធា នកា រក   ព័ន្ធ តុលា កា រ ដើម ីផ្ត ល់គា ំ  ដល់ជនរង   ះ។

 ២.  ទសបង់កា  ដស
 គណៈវិនិច្ឆ ័យបា នផ្ត ល់ជា មតិចំ  ះរដា  ភិបា លបង់កា  ដស  ក្ន ុងកា របង្ក ើតសា លា ក្ត ីឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិស   ប់

 ទសបង់កា  ដស  (ICTB) ដើម ីកា ត់  សឧក ិដ្ឋ ជន ដលបា នបង្ក អំពើ   ក្ន ុងអំឡុងស ្គ   មដើម ីរ  ះ

 ទសនា ឆា  ំ ១៩៧១ និងដើម ីដា ក់បញ្ច ូលឧក ិដ្ឋ កម្ម នហិង  ផ្ល ូវភទ  ក្ន ុងអណត្ត ិរបស់  ទសនះ។ កា រផ្ត ួច

ផ្ត ើម  យមា នវា ឡើង និងដលធ្វ ើ  យអ្ន ក  មា នជីវិតមួយចំនួនអា ចទទួលបា នយុត្ត ិធម៌។ គណៈវិនិច្ឆ ័យក៏បា ន

សា ទរចំ  ះកា រទទួលសា្គ  ល់ជា និមិត្ត រូប ដលរដា  ភិបា លបង់កា  ដស បា នផ្ត ល់  យដល់ជនរង   ះនកា ររ  ភ

ទា ំងនះជា  "ប៊ីរុង ្គ  ណា ស" ឬ "វីរនា រីនស ្គ   ម" ។ កា រទទួលសា្គ  ល់ជា វិជ្ជ មា នទា ំងនះ  ូវតមា នកា រគា ំ   យ

មា នជា កា រផ្ត ល់សំណងជា សមា  រៈជា ក់ស្ត ង និងកា រគា ំ  ផ ងទៀត ដលនឹងជួយដល់ប៊ីរុង ្គ  ណា ស ទា ំង  ះសះ

ជា ពីអតីតកា ល និងរស់   យភា ពថ្ល ថ្ន ូរ។ ចំណុចនះហើយ ដលរដា  ភិបា លបង់កា  ដស កំពុងតមា នភា ពច   ះ

  ង  ឡើយ។

  ចំ  ះសា លា ក្ត ីឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិបង់កា  ដស
  ២២.  បង្ក ើតយន្ត កា រដលអា ចធ្វ ើ  យសា លា ក្ត ីឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិបង់កា  ដស អា ចផ្ត ល់កា រកា រពា រជូន

ដល់ ្ត  ីដល  មា នជីវិតពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងអំឡុង និងក  យមា នជ   ះដើម ីកា រ

ចូលរួមក្ន ុងសា លា ក្ត ី ឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិបង់កា  ដស នះ ក្ន ុងនា មជា សា ក ី  យមា នអង្គ ភា ព

គា ំ  ជនរង   ះ ផ្ត ល់ជា ជំនួយតា មដលអា ចធ្វ ើ  បា នស   ប់អ្ន កមា នជីវិតដើម ីអា ច  យ

ពួកគផ្ត ល់ជា សក្ខ ីកម្ម ដល់សា លា ក្ត ីនះ។

  ចំ  ះរដា  ភិបា លបង់កា  ដស
  ២៣.  ក្ន ុងកា រសហកា រជា មួយអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល ដើម ីរៀបចំជា យន្ត កា រក   ព័ន្ធ តុលា កា រផ ងទៀត

ដូចជា  កម្ម វិធីកា រសា  ប់ជា សា ធា រណៈ គណៈកម្ម កា រស្វ ងរកកា រពិត ឬយន្ត កា រដលសម  ប

ផ ងទៀត ស   ប់បិរបទ  ទសបង់កា  ដស  ដើម ីផ្ត ល់  យ ្ត  ីដលមា នជីវិតពីហិង  ផ្ល ូវ

ភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះនូវសុវត្ថ ិភា ព នូវកា រ  រព និងវទិកា រដលមា នសុវត្ថ ិភា ព 

ដើម ីទមា  យភា ពស្ង ៀមសា  ត់របស់ពួកគ និងដើម ីចករលករឿងរបស់ពួកគ  ូវចងចា ំដរថា  
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មា ន  ្ត ីមួយចំនួន  ូវកា រធា នា នូវកា រសមា  ត់  និងអនា មិកភា ព។

  ២៤.  ក្ន ងុកា រសហកា រជា មួយអង្គ កា រសង្គ មសីុវិល អនុវត្ត វិធា នកា រដើម កំីណត់អត្ត ស   ណអ្ន កមា នជីវិត

ពីហិង  ផ្ល ូវភទ នងិយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ ធា នា នូវកា រសមា  ត់ ចងក ងឯកសា រនូវរឿងរបស់

ពួកគ និងធា នា នូវសិទ្ធ យ៉ិា ងច  ស់លា ស់ កា រទទួលសា្គ  ល់ និងផលសំណងក្ន ងុនា មជា អ្ន ក  យុទ្ធ 

ដើម ីសរីភា ព។ សំណងទា ំងនះ  ូវតមា នដូចជា    ក់  ធនជា រៀងរា ល់ខ កា រផ្ត ល់ជា 

ឱសថ និងកា រព  បា លផ្ន កសា  រតី  យមិនគិតក    និងវិធា នកា រសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មផ ងទៀត 

ដល  វូកា រ  យ  ្ត ដីលរស់រា នមា នជីវិត ដលនឹងអា ច  យពួកគរស់  ក្ន ងុជីវិត  កប  យ

ភា ពថ្ល ថ្ន ូរ។

  ២៥.  សហកា រជា មួយគ   ងផ្ត ួចផ្ត ើមរបស់អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល ដលមា ន   ប់កា រពា រករ  ដំណល

ស ្គ   មរ  ះជា តិជា អា ទិភា ព។ ហតុនះ រដា  ភិបា ល  ូវបង្ក ើតកម្ម វីធីអប់រ  ជា ជន រួមទា ំងអ្ន ក

ជំនា ន់ក  យអំពីតថភា ពនស ្គ   ម។  ជា ជន  ូវត  ូវបា នផ្ត ល់កា រយល់ដឹងអំពកីា រតស៊ូរបស់

ប៊ីរុង ្គ  ណា ស កា រឈឺចា ប់ដលពួកគបា ន   ំ   និងកា រលះបង់របស់ពួកគស   ប់ជា តិ ដើម ី

លុបបំបា ត់សា  កសា  មទុយ៌ស និងគមា  តសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ដលអ្ន កជា ប៊ីរុង ្គ  ណា សបា នឆ្ល ងកា ត់ 

និងលើកពួកគ  យសា កសមជា  "វីរនា រីនស  ្គ ាម"

  ២៦.  កា រពា រសហគមន៍ ជនជា តិភា គតិចហិណ ូក្ន ុង  ទសបង់កា  ដស  និង  រពសិទ្ធ ិរបស់ពួកគ

 យចា ត់ទុកពួកគ  យសមភា ព   និង  យគា  នកា ររីសអើង។

 ៣.  ទសនបា៉ ល់
 គណៈវិនិច្ឆ យ័បា នកត់សមា្គ  ល់ថា   ក្ន ងុ  ទសនប៉ា ល់ អង្គ កា រសង្គ មសីុវិលមួយចំនួនដូចជា  អង្គ កា រអវូខសីុ 

បា នចូលរួមក្ន ុង  ព័ន្ធ ច  ប់ជា តិតា មដលអា ចធ្វ ើ  បា ន ហើយបា នប ្ច ញទា ងំអស់នូវមធ  បា យដលមា ន និង

ដលអា ច  ើ   ស់បា ន។ បច្ច ុប ន្ន នះ ន  បា យ  ទសនបា៉ ល់កំពុងជួបវិបត្ត ិដលមា នដូចជា  កា ររលា យសភា 

និងត  វូកា រ កា របង្ក ើតកា រ  ះ   តថ្ម ។ី បុ៉ន្ត រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ដលមា នសព្វ ថ្ង មិនបា នផ្ត ល់នូវនិតិវិធីលើ  តឹ្ត កិា រណ៍ជា យថា 

ហតុដូចនះឡើយ ដលជា ហតុធ្វ ើ  យមា នត  ូវកា រធ្វ ើវិ  ធនកម្ម ។  យសា រតសា  ប័នមា នអំណា ចនា នា  

ធ្វ ើវិ  ធនកម្ម លើរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  ះគឺសភា   ូវបា នរលា យបា នធ្វ ើ  យគា  នលទ្ធ ភា ព ណា មួយក្ន ុងកា រធ្វ ើវិ  ធន-

កម្ម លើរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ឡើយ។ រដា  ភិបា លប ្ដ  ះអា សន្ន  វូតចា ត់វិធា នកា រជា បនា  ន់ ដើម បំីបា ត់វិបត្ត និះធ្វ ើវិ  ធនកម្ម 

លើរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ បង្ក ើតកា រ  ះ   តដើម ីបង្ក ើតសភា ថ្ម ីមួយ និងបង្ក ើនលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រអនុវត្ត លិទ្ធ ិ  ជា ធិបតយ របស់

រដា  ភិបា ល។
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  ចំ  ះរដា  ភិបា លនបា៉ ល់
  ២៧.  រា យកា រណ៍  ក មុ  កឹ  សន្ត សុិខ លើកា រចង្អ លុបងា  ញនកា រអនុវត្ត ន៍ផនកា រសកម្ម ភា ពជា តិ  យ

រា ប់បញ្ច ូលទា ំងចំនួននករណីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ ដល  ូវបា នសុើប

អង្ក តចំនួនករណីដលយកមកជំនុំជ  ះ ចំនួន ្ត  ីដលបា នផ្ត ល់ជា សំណង និងអំពីកា រចងចា ំ 

និងកា រឈឺចា ប់របស់  ជា ជន និង ្ត  ីន  ទសនបា៉ ល់ដល  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ និងរក  

ស   ប់អ្ន កជំនា ន់ក  យ។

  ២៨.  បង្ក ើតកម្ម វិធីបងា  ញកា រពិត និង/ឬ យន្ត កា រក   ព័ន្ធ តុលា កា រផ ងទៀត ដើម ីលើកឡើងពី

ហិង  ដលទា កទ់ងនឹងជ   ះ ដលមា នទា ំងហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ  យ

គា  នវិធា នណា មួយក្ន ុងកា រលើកលង  យឧក ិដ្ឋ ជននឧក ិដ្ឋ កម្ម ដ៏  រ   ដូចជា ហិង  ផ្ល ូវ

ភទ  និងយនឌ័រកំពុង មា នជ   ះ  ះឡើយ

  ២៩.  ដកមកវិញនូវសំណើរក្ន ុងកា រផ្ត ល់ជា កា រលើកលង  សជា ទូ  ដល់ឧក ិដ្ឋ ជន ដលបា ន   ឹត្ត ិ

ហិង  ដលទា ក់ទងនឹងជ   ះ និងផ្ត ល់នូវកា រធា នា ដល់ជនរង   ះហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ

អំឡុងមា នជ   ះ ដលថា  ឧក ិដ្ឋ ជនទា ំង  ះមិន  ូវរួចខ្ល ួនឡើយ។

  ៣០.  ព  ឹងគណៈកម្ម កា រសិទ្ធ ិមនុស ក្ន ុង  ទសលុបបំបា ត់នូវកា រដា ក់ក  ិត  លើអា ណត្ត ិរបស់ពួកគ

ធ្វ ើដូចនះវា អា ចបង្ក លក្ខ ណៈក្ន ុងកា រលើកឡើងនូវកា របំពា នដលបា នកើតឡើងក្ន ុងរយៈពល៦ខ

នកា រកើតឡើង និងបា នផ្ត ល់អំណា ចក្ន ុងកា រនិយា យពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រកំពុងមា ន

ជ   ះ។

  ៣១.  ធ្វ ើវិ  ធនកម្ម ច  ប់ ដើម ី  យ  ប  តា មសចក្ត ីបងា្គ  ប់របស់តុលា កា រកំពូល  ទស

នប៉ា ល់ដកចញនូវក  តិដលមា នរយៈពល  មឹ ៣៥ថ្ង  ក្ន ងុកា ររា យកា រណ៍អំពីបទល្ម ើសរ  ភ

និងហិង  ផ្ល ូវភទ។

  ៣២.  ធ្វ ើវិ  ធនកម្ម លើវិធា នភស្ត ុតា ង ដលទា ក់ទងនឹងហិង  ផ្ល ូវភទ ដើម ីអនុវត្ត តា មស្ត ង់ដា និតិ-

អន្ត រជា តិ និងដា ក់បន្ថ មនូវភស្ត ុតា ងសំអា ងហតុ និងភស្ត ុតា ងស្ថ ិតក្ន ុងល័ក្ខ ខ័ណ បង្ខ ិតបង្ខ ំរួមទា ំង

ភស្ត ុតា ងវជ្ជ សា  ្ត  និងភស្ត ុតា ងទា ក់ទងនឹងផ្ល ូវច  ប់។

  ៣៣.  ទទួលសា្គ  ល់ជា ផ្ល ូវកា រនកា រកើតឡើងហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ និងកា របញ្ច ប់

កា រធ្វ ើ  យរង   ះទ្វ ដង  លើអ្ន ករស់រា នមា នជីវិតនហិង  ផ្ល ូវភទ ដលបណា្ដ  លមកពីកា រ

បដិសធជា បន្ត បនា  ប់។

  ៣៤.  ទទួលសា្គ  ល់ថា ជា ជនរង   ះ ដលអ់្ន ករស់រា នមា នជីវិតពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា ន

ជ   ះ  ប់មធ  បា យទា ំងអស់នកា រផ្ត ល់សំណង  យមា នទា ំងកា រផ្ត ល់ជា ជំនួយនូវកា រធូរ
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  លប ្ដ  ះអា សន្ន ។

  ៣៥.   ធ្វ ើ  យ   កដថា  ករណីទា ំងអស់នហិង  ទា ក់ទងនឹងជ   ះ រួមទា ំងហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ

មិន  ូវបា នដកចញ  យសចក្ត ីស   ចនា នា ឡើយ ហើយជនរង   ះ សា ក ី និងភស្ត ុតា ង

 ូវបា នរក   និងកា រពា រ។

 

 ៤.  ទសទីម័រខា ងកើត
 វិធា នកា រយុត្ត ិធម៌អន្ត រកា ល  ូវបា នអនុវត្ត រួចហើយ  យរដា  ភិបា លទីម័របា នផ្ត ល់វិភា គទា នដ៏សំខា ន់ ដើម ី 

ស   ចបា ននូវយុត្ត ិធម៌បនា  ប់ពីជ   ះ ប៉ុន្ត  តមិនទា ន់  ប់   ន់  ឡើយ។ រដា  ភិបា លចា ំបា ច់ជា បនា  ន់  ូវ

អនុវត្ត តា មវិធា នកា រណ៍ផ ងជា  ើនទៀតដើម ីបញ្ច ប់វប ធម៌និទណ ភា ព ដលរដា  ភិបា លខ្ល ួនឯងផា  ល់បា នជ  ុញ 

(ឧទា ហរណ៍ តា មរយៈកា រលើកលង  សដល់អ្ន កដលមិនទា ន់បា នផ្ត នា   សពីឧក ិដ្ឋ កម្ម ស ្គ   ម) ហើ់យ  ូវធ្វ ើ

 យបា នហ្ម ត់ចត់នូវកា រលើកឡើងពីឧក ិដ្ឋ កម្ម ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ ដលបា ន   ឹត្ត ិក្ន ុងជ   ះអតីតកា ល 

ហើយផ្ត ល់  យជនរង   ះមកវិញនូវយុត្ត ិធម៌ខា ងសដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម  មទា ំងយុត្ត ិធម៌តា មផ្ល ូវតុលា កា រ។

  ចំ  ះរដា  ភិបា លទីម័រខា ងកើត
  ៣៦.  ទទួលសា្គ  ល់ភា  មៗ ្ត  ីដលរង   ះ  យសា រហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រក្ន ុងអំឡុងជ   ះដើម ី

ឯករា ជ  ជា វិរនា រីនស ្គ   ម ហើយធ្វ ើ  យពួកគទទួលបា ននូវផល   ជន៍ និងឯកសិទ្ធ ិដូច

ទា ហា នជើងចា ស់ផ ងៗទៀតផងដរ។

  ៣៧.  ពិនិត  និងអនុវត្ត ភា  មៗនូវសចក្ត ីច  ប់ ដលអស់សុពលភា ពតា ំងពីកា រ  ះ   តលើកចុងក  យ

ដើម ីបង្ក ើតកម្ម វីធីសំណងយនឌ័ររួមស   ប់ជនរង   ះ ធ្វ ើ  យ   កដនូវកា រដា ក់បញ្ច ូលអ្ន ក

រស់រា នមា នជីវិតនហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ បង្ក ើតវិទ  សា  ននកា រចងចា ំដល

នឹងអនុវត្ត ភា គ  ើន  លើមតិ  បល់របស់ CAVR និងរៀបចំធនធា នថវិកា  យបា ន  ប់   ន់ 

ដើម ីគា ំ  កា រអនុវត្ត របស់ពួកគ។

  ៣៨.  បង្ក ើតជា មូលនិធិសា មគ្គ ីភា ព ដូចដល  ូវបា នផ្ត ល់ជា  បល់  យ  ក អគ្គ លខា ធិកា រ 

 ក្ន ុងរបា យកា រណ៍របស់  ក  ឆា  ំ ២០០៦ ស្ត ីពីយុត្ត ិធម៌ និងកា រផ ះផ  រស   ប់  ទស

ទីម័រដលនឹងទទួលយកវិភា គទា នពី  ទសជា សមា ជិកអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ និង   ក់ចំណូល

ពី  ទសទីម័រខ្ល ួឯងផា  ល់ផ្ទ រ  កា ន់កម្ម វិធីសំណងជនរង   ះ។

  ៣៩.  ទទូចសុំ  យ  ធា នា ធិបតីសា ធា រណៈរដ្ឋ  ទសនះ ទទួលសា្គ  ល់នូវក  ិតរបស់សិទ្ធ ិរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ 

ស្ត ីពីកា រលើកលង  ស ដលនឹងធា នា នូវកំណើននតមា  ភា ព និងកា រផ្ត ល់  បល់ក្ន ុងកា រ

ស   ចចិត្ត ។
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  ៤០.   ូវធា នា ថា  ឯកសា រទា ំងអស់នអង្គ ភា ពឧក ិដ្ឋ កម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ និងក ុមសុើបអង្ក តឧក ិដ្ឋ កម្ម ក  ិតធ្ង ន់

រួមបញ្ច លូទា ងំភស្ត តុា ងដល  មូលបា នទា ងំអស់តា មរយៈកា រសុើបអង្ក តរបស់ក មុនះ អំពីហិង  

ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ អំឡុងមា នជ   ះ  ូវបា នរក  យា៉ ងមា នសុវត្ថ ិភា ពរហូតដល់ពលបទ

ប    UNMIT  ូវចប់  ចុងឆា  ំ ២០១២ និងធា នា ថា  ឯកសា រទា ំងនះអា ចយកមក  ើបា ្រ ស់

បា នស   ប់កា រកា ត់  សនា ពលអនា គត កា រនិយា យកា រពិត និងដំណើរយុត្ត ិធម៌អន្ត រកា ល

ក   ព័ន្ធ តុលា កា រផ ងទៀត   កា រចងចា  ំ  និងកម្ម វិធីផ្ត ល់សំណង។

  ៤១.  ចុះបញ្ជ ីដីកា រប ្ដ  ះអា សន្ន នឧក ិដ្ឋ កម្ម ធ្ង ន់ធ្ង រ ជា មួយប៉ូលីសអន្ត រជា តិអា ំងទប៉ូល  មទា ំង

ចញជា ដីកា រប ្ដ  ះអា សន្ន   យផ្អ ក  លើកា រ  ឹក   យក ុមសុើបអង្ក តឧក ិដ្ឋ កម្ម ក  ិត

ធ្ង ន់។

  ៤២.   ូវធា នា ថា  ក សួងយុត្ត ិធម៌  ទសទីម័រ និងកា រិយា ល័យអគ្គ  ះរា ជអា ជា  ស្ន ើសុំ ជំនួយអន្ត រជា តិ 

ដើម ីបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពនបុគ្គ លិកតុលា កា រ ដើម ីកា ត់  សលើឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិ។

  ៤៣.   ូវធា នា ថា តុលា កា រក្ន ុង  ុកមា នឯករា ជ ភា ព ដើម ីតា មដា ន  យគា  នកា រ  ៀត   កពី

ន  បា យនូវករណីទា ំងអស់អំពីភស្ត ុតា ង ដលបា ន  មូល  យក ុមសុើបអង្ក តឧក ិដ្ឋ កម្ម 

ក  ិតធ្ង ន់  យមា នទា ំងអ្ន កដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ  

ពលដលបសកកម្ម  UNMIT បា នបញ្ច ប់។

  ៤៤.  អភិវឌ កម្ម វិធីសដ្ឋ កិច្ច  និងជំនួយសង្គ ម  យជំនួស ជា ពិសសស   ប់ជនរង   ះ ដល

ងា យនឹងរង   ះ  យកា របំពា នសិទ្ធ ិមនុស ដ៏គួរ  យស្អ ប់ខ្ព ើម ជា ពិសសជនរង   ះនហិង  

ផ្ល ូវភទ  និងយនឌ័រកំពុងមា នជ   ះ

  ៤៥.  គា ំ  នូវកា ររា ប់បញ្ច ូលគ   ងផ្ត ួចផ្ត ើមកា រចងចា ំថា  ក់ជា តិ   តលើជនរង   ះ ដលទទួលសា្គ  ល់

 ប់ជនរង   ះនជ   ះទា ំងអស់  យមិនគិតពីកា រពា ក់ព័ន្ធ រឿងន  បា យទា ំងពីមុន នងិពល

បច្ច ុប ន្ន ។

  ៤៦.  ផ្ត ល់សចា  ប័នជា បនា  ន់លើអនុស   ស្ត ីពីកា រ  ឆា ំងនឹងកា រកា រពា រ កា របំ  ះបង់  យបង្ខ ំដល់

មនុស  ប់រូប និងបង្ក ើតគណៈកមា  កា រស   ប់អ្ន កបា ត់ខ្ល ួន  យមា នទា ំងកា រផ្ត ល់ជា ភា ព

  កដ  ជា លើច  ប់ និងយុត្ត ិធម៌ចំ  ះ  ួសា រជនរង   ះ និងភា ពច  ស់លា ស់របស់អ្ន កជា ទី

 លា ញ់របស់ពួកគដលកំពុងតបា ត់ខ្ល ួន។

  ចំ  ះអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ
  ៤៧.  អគ្គ លខា ធិកា រអង្គ កា រសង  ជា ជា តិ  ូវខិតខំ  ឹង   ងជា បនា  ន់ ដើម ី   កដថា  ក ុមសុើប

អង្ក តឧក ិដ្ឋ កម្ម ក  ិតធ្ង ន់ មា នធនធា ន និងពលវលា  ប់   ន់ក្ន ុងកា រធ្វ ើកា រសុើបអង្ក ត។
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អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ  ូវតធ្វ ើ  យជឿនលឿនដល់យន្ត កា រដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ព ដើម ីផ្ត ល់

ជា កា រ  ួតពិនិត  យមិនឈប់ឈរ ហើយធ្វ ើ  យ   កដថា  អា ជា  ធរជា តិចា ត់វិធា នកា រលើ

ករណីទា ំងនះ  ូវបា នផ្ត ល់ជា ឯកសា រ  យក ុមសុើបអង្ក តឧក ិដ្ឋ កម្ម ក  ិតធ្ង ន់នះ។

  គ. ចំ  ះសា  ប័នក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិកគ. ចំ  ះសា  ប័នក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក
  ៤៨.   យមា នកា រដឹកនា រំបស់ក មុ  កឹ  តំបន់អា សីុប៉ា សីុហ្វ កិចំ  ះសចក្ត សី   ចក មុ  កឹ  សន្ត សុិខ

នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ១៣២៥ ស  ួលលើកា ររៀបចំ និងកា រអនុវត្ត ន៍ផនកា រសកម្ម ភា ពក្ន ុង

តំបន់នសចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ១៣២៥/១៨២០  យ

 ប់  ទសទា ំងអស់ក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ដលមិនទា ន់បា នអនុវត្ត  ឡើយនូវស្ត ង់ដា គំរូន

ពលវលា សុចណករណ៍  យជា ក់លា ក់  និងធនធា ន  ប់   ន់។

  ៤៩.  សមា គមន៍  ជា ជា តិអា សុីអា គ្ន យ៍  ូវធា នា នូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើប   ហិង  ផ្ល ូវភទ និង

យនឌ័រ អំឡុងមា នជ   ះ  ក្ន ុងរបៀបវា រៈ និងផនកា រកា រងា ររបស់ខ្ល ួន ជា ពិសសកា រ   ត

 លើកា តព្វ កិច្ច  ដលស្ថ ិតក  មសចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ 

១៣២៥/១៨២០ ដើម ីលើកឡើងពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះក្ន ុងតំបន់ និង

លើកតំកើងទស នវិស័យយនឌ័រ ស្ត ីពីសន្ត ិភា ព និងស្ថ រភា ព។ ជា ពិសស បញ្ច ប់និទណ ភា ព

នហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ និងធា នា នូវសំណងដលមា ន  សិទ្ធ ិភា ពដល់

ជនរង   ះ  វូតជា ចំណុចយកចិត្ត ទុកដា ក់  យអន្ត រគណៈកម្ម កា រ ស្ត ពីីសិទ្ធ មិនុស របស់សមា គមន៍

 ជា ជា តិអា សុីអា គ្ន យ៍ (IACHR)  យគណៈកម្ម កា រសមា គមន៍  ជា ជា តិអា សុីអា គ្ន យ៍ចំ  ះ

កា រលើកតំកើង  និងកា រកា រពា រសិទ្ធ ិ ្ត   ី និងកុមា រ (ACWC) និងពីសា  ប័នដលពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត។

  ៥០.  សមា គមន៍សហ  តិបត្ត ិកា រតំបន់អា សុីខា ងត ូង (SAARC) ក្ន ុងអា ណត្ត ិរបស់ខ្ល ួនបង្ក ើតជា យន្ត កា រ

អនុតំបន់ដើម ីលើកពីប   សិទ្ធ ិមនុស  និងឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិ ដលរួមទា ំងហិង  ផ្ល ូវភទ និង

យនឌ័រកំពុងមា នជ   ះ។

 ឃ. ចំ  ះសហគមន៍អន្ត រជា តិឃ. ចំ  ះសហគមន៍អន្ត រជា តិ
  ចំ  ះអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ
  ៥១.  ជ  ុញយា៉ ងខា  ំងកា   ដល់រដា  ភិបា ល  តំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក ដើម ីរា យកា រណ៍ដល់  ប់សា  ប័ន

សទ្ធ ិស      សិទ្ធ ិមនុស ទា ំងអស់អំពីកា រ  ឹង   ងអនុវត្ត ស្ត ីពី ្ត  ី   សន្ត ិសុខ   និងស្ថ ភា ព

  ៥២.   ើ   ស់ និងប ្ច ញ  យអស់លទ្ធ ភា ពនូវរា ល់និតិវិធីពិសសរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ និង

អ្ន កដលពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត ក្ន ុងសា លា ក្ត ីរបស់ពួកគ ដើម ីតស៊ូមតិបញ្ច ប់និទណ ភា ពនហិង  
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ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះក្ន ុងតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក  យតំណា ងពិសសនអគ្គ -

លខា ធិកា រទទួលបន្ទ ុកលើហិង  ផ្ល ូវភទពលមា នជ   ះ តំណា ងពិសសលើហិង   ឆា ំងនឹង

 ្ត ី ដើមហតុ និងលទ្ធ ផលតំណា ងពិសស  ឆា ំងនឹងកា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងតំណា ងពិសស

លើកា រលើកតម្ក ើងកា រពិត  យុត្ត ិធម៌  សំណង  និងកា រធា នា នូវកា រមិនកើតឡើងម្ត ងទៀត។

  ៥៣.  ទទូចសុំ  យ  ទស  តំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិកដលពា ក់ព័ន្ធ  បង្ក ើតមូលនិធិស្វ ងរកកា រពិតថា  ក់

ជា តិស   ប់ជនរង   ះហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ  ប  តា មកា តព្វ កិច្ច 

សទ្ធ ិស   អន្ត រជា តិ និងសា  ប័នរួមនបទដា  នស្ត ីពីសិទ្ធ ិទទួលបា នសំណង ដូចដលបា នចង  

ក្ន ុងមា   ទី៨ នសចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍ជា សកលស្ត ីពីសិទ្ធ ិមនុស  មា   ទី៩ នកិច្ច  ម  ៀង

អន្ត រជា តិស្ត ីពីសិទ្ធ ិសុីវិល និងន  បា យ មា   ទី៦ នកិច្ច  ម  ៀង អន្ត រជា តិស្ត ីពីកា រលុប

បំបា ត់  លរា ល់ទ  ង់នកា ររីសអើងពូជសា សន៍ មា   ទី១៤ នកិច្ច  ម  ៀងស្ត ីពីកា រ 

 ឆា ំងកា រធ្វ ើទា រុណកម្ម  និងទណ កម្ម  រ   និងអំពើអមនុស ធម៌ផ ងទៀត មា   ទី១៦ 

ន  លកា រណ៍ណនា ំ និងវិធា នបឋមរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីសិទ្ធ ទទួលបា នសំណង

ដល់ជនរង   ះនកា របំពា នធ្ង ន់ធ្ង រលើច  ប់សិទិ្ធ មនុស អន្ត រជា តិ និងកា របំពា នលើនិតិសិទ្ធ ិ

មនុស អន្ត រជា តិ មា   ទី១៣ នសចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍ លើ  លកា រណ៍មូលដា  ន ស្ត ីពីយុត្ត ិធម៌

ស   ប់ជនរង   ះ  យឧក ដិ្ឋ កម្ម  និងកា របំពា នអំណា ចមា   ទី៣៥ និង៣៧ ន  លកា រណ៍

ណនា ំស្ត ីពីចំណុច  លនយុត្ត ិធម៌ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងជនរង   ះជា កុមា រ និងសា ក ីនឧក ិដ្ឋ កម្ម  

មា   ទី៦ នសចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍ទីក ុងណរូប៊ី លើសិទ្ធ ិ ្ត  ី និងកុមា រក្ន ុងកា រទទូលបា នសំណង 

និង  លកា រណ៍ទី៣១ នបណ្ដ ុំ  លកា រណ៍ ស្ត ីពីកា រកា រពា រ និងលើកតម្ក ើងសិទ្ធ មនុស តា ម

រយៈសកម្ម ភា ពលុបបំបា ត់នូវនិទណ ភា ព។ (ធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ព ឆា  ំ២០០៥)

  ចំ  ះគណៈកមា  ធិកា រនអនុស   ស្ត ពីីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើងលើ ្ត   ី(CEDAW)
  ៥៤.   ក្ន ុងកា រ   តលើអនុសា សន៍ទូ   នអនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើងលើ ្ត  ី

ស្ត ីពីសិទ្ធ ិ ្ត  ីក្ន ុងសា  នភា ពជ   ះ  ដា ប់អា វុធ  ូវទទូច  យគណៈកមា  ធិកា រនអនុស   នះ ស្ន ើ

សុំជា ពិសសដល់  ទសជា សមា ជិកក្ន ុងកា ររា យកា រណ៍  លើកា រអនុម័ត និងអនុវត្ត ផនកា រ

សកម្ម ភា ពជា តិរបស់ខ្ល ួននូវសចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខ ១៣២៥/១៨២០  យបង្ក ើត

នូវចំណងទា ក់ទងរវា ងផនកា រសកម្ម ភា ពជា តិ និងកា តព្វ កិច្ច  អនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់

ទ  ង់រីសអើងលើ ្ត  ីរបស់  ទសទា ំងនះ។
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  ចំ  ះមា  ស់ជំនួយអន្ត រជា តិ
  ៥៥.  គា ំ  កម្ម វិធីព  ឹងកា រផ្ត ល់អំណា ចដល់ ្ត  ី និងវិធា នកា រធនធា ន ដើម ីគា ំ  កា រសងសំណង និង

បដិទា នស   ប់ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ  យរួមទា ំងកា រផ្ត ល់ជា កា រអប់រ

សវា កម្ម សុខភា ពបន្ត ពូជ សវា កម្ម គា ំ  ចិត្ត សង្គ ម កា រទទួលបា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងមីក ូ

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងវិធា នកា រផ ងទៀត ដើម ីធា នា នូវជីវិត  កប  យភា ពថ្ល ថ្ន ូរចំ  ះពួកគ និងកូនៗ

របស់ពួកគ។

  ៥៦.  គា ំ  លក្ខ ័ខ័ណ ចំ  ះយន្ត កា រក្ន ុង និងក   ព័ន្ធ តុលា កា រ លើកា រអនុម័តវិធា នកា រដើម ីធា នា 

 យបា ននូវកា រកា ត់  សលើហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ និងធ្វ ើ  យ   កដ

ថា យន្ត កា រយុត្ត ិធម៌អន្ត រកា លក  យជ   ះទា ំងអស់ជា ប   រួមពិសសខា ងយនឌ័រ។

  ង. ចំ  ះអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា លង. ចំ  ះអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល
  ៥៧.   ួតពិនិត កា រអនុវត្ត ន៍ កា តព្វ កិច្ច សមភា ពយនឌ័ររបស់  ទសនីមួយៗ ដលត  ូវ  យមា ន

កា រយល់ដឹងនូវសា រៈសំខា ន់នសមភា ពរបស់ ្ត   ី ដូចជា តា មរយៈកា រដា ក់ស្ន ើរបា យកា រណ៍   ល

 គណៈកមា  ធិកា រសទ្ធ ិស    សិទ្ធ ិមនុស  នងិ  ើ   ស់និតិវិធីបណ្ដ ឹងបុគ្គ ល (ជា ពិសសគណៈ

កមា  ធិកា រនអនុស   ស្ត ពីីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើងលើ ្ត   ី និងគណៈកម្ម កា រសិទ្ធ មិនុស ) 

ចំ  ះ  ទសដលបា នផ្ត ល់សចា  ប័ន ព   ងអនុស  រណៈតា មជ  ើសដលពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីនា ំ

យកកា របំពា នដលទា ក់ទងនឹងហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះ និងផលប៉ះពា ល់របស់

វា ដលកំពុងបន្ត មកចំ  ះមុខគណៈកមា  ធិកា រសទ្ធ ិស   ទា ំងនះ។

  ៥៨.   មូលផ្ត ុំជា  ចា ំ ទា ំងថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់តំបន់ ដើម ីទា មទា រកា រកា រពា រសទិ្ធ ិមនុស  និងកា រលើក

តម្ក ើងចំ  ះ ្ត  ី និងកុមា រក្ន ុង និងបនា  ប់ពីកា រមា នជ   ះ។ ដា ក់បញ្ច ូលអ្ន ករស់រា នមា នជីវិត

ពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងភា  ប់ទំនា ក់ទំនង  នឹងបុរសក្ន ុងកា រជួយគា ំ  ដល់កា រលុបបំបា ត់ហិង  លើ

្ត  ី

  ៥៩.   ក្ន ុងកា រ   តលើអនុសា សន៍ទូ   នអនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើងលើ ្ត  ី

លើសិទ្ធ ិ ្ត  ីក្ន ុងសា  នភា ពជ   ះ  ដា ប់អា វុធដា ក់ស្ន ើជា របា យកា រណ៍   លជូន  គណៈកមា  -

ធិកា រនអនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើងលើ ្ត  ី ស្ត ីពីសិទ្ធ ិ ្ត  ីក្ន ុងសា  នភា ពជ   ះ

 ដា ប់អា វុធ និងកា រអនុវត្ត ន៍ ផនកា រសកម្ម ភា ពជា តិ ១៣២៥/១៨២០ ដលមា នហើយ។

  ៦០.   ឹង   ងព  ឹង  យកា ន់តខា  ំងថមទៀតនូវបណា្ដ  ញអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល និងអង្គ កា រក  រដា  -

ភិបា លក្ន ុងតំបន  យភា  ប់  នឹងអង្គ កា រអន្ត រជា តិឃា  ំមើលសកម្ម ភា ពសិទ្ធ ិ ្ត  ី  ចា ំតំបន់អា សុី

បា៉ សុីហ្វ ិក (IWRAW-AP) ដើម ីលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹងពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា ន
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ជ   ះ និងបង្ក ើនកា រដា ក់សំពា ធលើរដា  ភិបា ល  ក្ន ុងតំបន់ដើម ី  យ  ទសទា ំងនះ អនុវត្ត 

កា តព្វ កិច្ច អន្ត រជា តិរបស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា របញ្ច ប់និទណ ភា ព និងផ្ត ល់សំណងដល់ជនរង   ះយា៉ ង

  កដ។

  ៦១.  ផ្ត ួចផ្ត ើមជ  ុញ និងគា ំ  គ   ងផ្ត ើមគំនិតរបស់អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលក្ន ុង  ុក និងក្ន ុងតំបន់ដើម ី

អភិវឌ យន្ត កា រយុត្ត ធិម៌អន្ត រកា លក   ព័ន្ធ តុលា កា រផ ងទៀត ដូចជា កម្ម វិធីសា  ប់សម្ល ង ្ត  ដីល

បា នផ្ត ល់ឱកា សដល់អ្ន ករស់រា នមា នជីវិតពីហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រអំឡុងមា នជ   ះក្ន ុងកា រ

និយា យរឿងរបស់ពួកគចូលរួមក្ន ុងកា រលុបបំបា ត់បុរវិនិច្ឆ ័យក្ន ុងសង្គ ម និងវប ធម៌ដល  បន្ត 

បន ល់សា  កសា  មទុយ៌ស និងគមា  តដល់អ្ន ករស់រា នមា នជីវិត  មទា ំងទទួលសា្គ  ល់ និងសា ទរនូវ

ភា ពកា  ហា ន   និងរឹងមា ំដ៏ធំធងរបស់ពួកគ។
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សមា ជិកគណៈវិនិច្ឆ ័យ
 អ្ន ក  ី អ៊ូរូរា៉  ចា វា៉ តា  ឌ ឌីយូស៍  យបា នបញ្ច ប់កា រសិក  ពីសា កលវិទ  ល័យ  ទសហ្វ ីលីពិន 

ដលអ្ន ក  ី បា នចា ប់យកអនុបរិញ្ញ ប័   (បរិចា រកិច្ច បរទស) និងកា រសិក  បញ្ច ប់ (កា រសិក  ពីអា សុី និងហ្វ ីលីពិន) 

អ្ន ក  ី បច្ច ុប ន្ន ជា សា    ចា រ  ផ្ន កទំនា ក់ទំនងអន្ត រជា តិ អភិបា លកិច្ច ជា សកល និងកា រសិក  ពីអ    វសន៍   

មហា វិទ  ល័យ មើរីយៀម  ទសហ្វ ីលីពិន ទន្ទ ឹមនឹងនះដរ អ្ន ក  ីស្ថ ិតក្ន ុងតំណងជា  ធា ន  តិបត្ត ិន 

វិទ  សា  ន ្ត  ី និងយនឌ័រ (WAGI)។ សា    ចា រ  ឌ ឌីយូស៍ ក៏ធា  ប់ជា  ធា ន កា ឡា យា៉ ន ដលជា អង្គ កា រគា ំ   

្ត  ីមួយជា  ធា នសម្ព ័ន្ធ គណៈកម្ម កា រតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក និងអន្ត រជា តិ  ឆា ំងកា រជួញដូរ ្ត  ី និងជា  ធា នដំបូង 

បង្អ ស់ក្ន ុងចំ  មអ្ន កផ ងទៀតរបស់សមា គមន៍កា រសិក  អំពី ្ត  ី  ទសហ្វ ីលីពិន។ បច្ច ុប ន្ន  អ្ន ក  ីជា អ្ន កសង្ក ត

កា រណ៍លើអនុស   ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើងលើ ្ត  ី (CEDAW-WATCH) ក្ន ុង  ទសហ្វ ីលីពិន។

  ឆា  ំ ១៩៩៤ អ្ន ក  ី  ូវបា នតងតា ំងជា អ្ន កតំណា ង នគណៈកម្ម កា រជា តិសំ   ប់តួនា ទីរបស់ ្ត  ីហ្វ ីលីពិន 

(NCRFW) ហើយក៏  ូវបា ន  ើសរីសជា  ធា ន ចា ប់ពីឆា  ំ ២០០១ ដល់ ២០០៤។  ក្ន ុងតំណងជា គណៈកម្ម កា រ 

និង  ធា ននគណៈកម្ម កា រជា តិលើតួនា ទីរបស់ ្ត  ីហ្វ ីលីពិន (NCRFW) អ្ន ក  ីបា នចូលរូមជា តំណា ង  ទស 

ហ្វ ីលីពិន  សន្ន ិសិទស្ត ីពី ្ត  ីមួយ  ទីក ុងប៉កា ំង សន្ន ិសិទ  វីយ៉ន ស្ត ីពីសិទ្ធ ិមនុស   មទា ំងសន្ន ិសិត  ចា ំ

ឆា  ំស្ត ីពីឋា នៈ ្ត  ី ក្ន ុងសន្ន ិសិទទីក ុងញូយ៉ក។ ចា ប់ពីឆា  ំ ១៩៩៤ ដល់ ១៩៩៨ អ្ន ក  ីមា នតួនា ទីជា អ្ន កជំនា ញ និង

តំណា ងពិសស  ក្ន ុងគណៈកម្ម កា រអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ស្ត ីពីកា រលុបបំបា ត់រា ល់ទ  ង់រីសអើង  ឆា ំងនឹង ្ត  ី 

(CEDAW) ហើយក្ន ុងខ មករា  ឆា  ំ ២០១១ អ្ន ក  ី  ូវបា នតងតា ំងជា អ្ន កតំណា ង  ទសហ្វ ីលីពិនស   ប់ គណៈ

កម្ម កា រអា សា៊ នស្ត ីពីកា រលើកតម្ក ើង និងកា រកា រពា រ ្ត  ី និងកុមា រ។ សា    ចា រ  ឌ ឌីយូស៍ ក៏ជា សមា ជិក ក ុម  ះ

រា ជអា ជា  ក្ន ុងសា លា ក្ត ីរបស់ ្ត  ីនា ឆា  ំ ២០០០  លើកា របង្ក ើត  យមា នទា សករផ្ល ូវភទ  យទា ហា ន ជបុ៉ន ជា តុលា រ

កា រ  ជា ជនដលផ្ត ើម  យអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ដលធ្វ ើឡើង  ទីក ុង តូក  ឆា  ំ ២០០០ ដល  ទ  កា ន់

អធិរា ជជបុ៉នថា ជា ឧក ិដ្ឋ ជនស ្គ   ម។

 ក    លី វិជ្ជ តា  បា នទទួលស   ប័  ច  ប់ និងអនុបណ ិតគីមីវិទ  ពី  ទសកា ណា ដា ។ ក   បា នចូល

រួមកម្ម វិធី Chevening Fellowship Porgramme របស់សា  នទូតអង់គ្ល ស នមហា វិទ  ល័យ ទីក ុងឡុង ចក ភព

អង់គ្ល ស និងទទួលបា នវិញ្ញ បនប័  ស្ត ីពីយនឌ័រ យុត្ត ិធម៌សង្គ ម និងភា ពជា  ជា ពលរដ្ឋ ដលមា នជំនា ញអំពីកា រវិភា គ

យនឌ័រ និងកា រព   ង  លន  បា យ។ អ្ន ក  ីក៏ជា និសិ តថា  ក់បណ ិតផងដរ។ ក    គឺជា សា  បនិក និង

នា យករបស់អង្គ កា រកា រគា ំ  ផ្ន កច  ប់ស   ប់ស្ត ី និងកុមា រ  កម្ព ុជា  (LSCW)។ អង្គ កា រនះ គឺជា អង្គ កា រមិនរក 

ក    និងមិនពា ក់ព័ន្ធ នឹងន  បា យដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ឆា  ំ ២០០២ ដលមា ន  លកា រណ៍ចម ងគឺចូលរួម

ក្ន ុងកា រអភិវឌ ន៍និតិរដ្ឋ  ជ  ុញកា រស្វ ងរកយុត្ត ិធម៌ និងកា រពា រសិទ្ធ ិមនុស  យរួមបញ្ច ូលទា ំងជនចំណា ក  ុក។ 

ក   ក៏ជា សា ្ត  ចា រ ក  ៉ ងលើមុខវិជា  កា រសិក  ពីយនឌ័រ  សា កលវិទ  ល័យប   សា  ្ត កម្ព ុជា ផងដរ ហើយ

ឧបសម្ព ័ន្ធ  ឃ៖ ្ វិត្ត ិរូប
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ក៏ជា អ្ន កភា  ប់ទំនា ក់ទំនង  នឹងមជ មណ ល   វ   វ និងកា រអភិវឌ ន៍អន្ត រជា តិ  ទសកា ណា ដា  ដលក   គឺជា 

 ធា នក ុមនគ   ង   វ   វមួយ ស្ត ីពីយុត្ត ិធម៌ និងកា រយល់ឃើញនយុត្ត ិធម៌ស   ប់ជនជា ប់  ទជា ្ត  ី និង

្ត  ីរង   ះ  យឧក ិដ្ឋ កម្ម ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។ ក    លី ក៏បា នធ្វ ើកា រសិក    វ   វលើគ   ងជា  ើន ដល

ទា ក់ទងនឹងហិង  យនឌ័រក្ន ុង និងក   ទសកម្ព ុជា ។  ឆា  ំ ២០០៩ ក    ូវបា នអ ្ជ ើញជា សា ក ីជំនា ញ  តុលា 

កា រស   ប់ ្ត  ី  ទីក ុង បា លី  ទស ឥណ ូនសុី។

 អ្ន ក  ី វា៉ ហុីដា  ណណា  បា នធ្វ ើកា រទា ក់ទងនឹងប   សិទ្ធ ិ ្ត  ីនិងសិទ្ធ ិមនុស  រយៈពល១៨ឆា  ំមក

ហើយ។ អ្ន ក  ីគឺជា  សា  បនិកនិងជា នា យកនកា រ   វ   វពី ្ត  ី និងក ុមសកម្ម ភា ព ទីក ុងមុ៉មប ហើយ  តបន្ត 

ធ្វ ើកា រក្ន ុងនា មជា សមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា លស   ប់  ប់  ងមូលនិធិហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ អ្ន ក  ីជា អតីត នា យក  តិបត្ត ិ

របស់ក ុម ្ត  ីដើម ីយុត្ត ិធម៌យនឌ័រ ទីក ុង ញូវយ៉ក ដើម ីដា ក់វិស័យយនឌ័រចូល  តុលា កា រឧក ិដ្ឋ កម្ម អន្ត រជា តិ។

អ្ន ក  ីមា នទំនា ក់ទំនងយ៉ា ងជិតស្ន ិតជា មួយគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម  យ ្ត  ីដើម ីយុត្ត ិធម៌យនឌ័រ ទីក ុងហយ្គ  និងមូលនិធិ

សកម្ម ភា ពបនា  ន់ស   ប់សិទ្ធ ិ  ្ត ី  ទសអា មរិក និងកនយា៉  និងបណា្ដ  ញសា មគ្គ ីអន្ត រជា តិរបស់  ្ត ីដលរស់  

ក  មច  ប់មូស្ល ីម ទីក ុងឡុង។ អ្ន ក  ីជា ជំនួយកា រសា    ចា រ ច  ប់   ឹះសា  នសិទ្ធ ិ ្ត  ីអន្ត រជា តិ  ឹះសា  នច  ប់ 

CUNY ទីក ុងញូវយ៉ក។ អ្ន ក  ីជា សមា ជិកសកម្ម មា  ក់ក្ន ុងសមា គមន៍ឥណា  នកា រសិក  អំពី  ្ត ី។ អ្ន ក  ីធ្វ ើកា រទា ំង

ក្ន ុង និងក   ទសលើប   ទា ក់ទងនឹងយុត្ត ិធម៌ សិទ្ធ ិមនុស យនឌ័រ និងជ   ះ។

 សា    ចា រ  ដា យអា ណ អតតូ គឺជា នា យកវិទ  សា  ននិតិអន្ត រជា តិ និងមនុស សា  ្ត  (IILAH) ន

 ឹះសា  នច  ប់ ទកី ុងមលប៊ន។ អ្ន ក  ី ដា យអា ណ គឺជា អ្ន កជំនា ញលើប   យនឌ័រក្ន ុងនិតិអន្ត រជា តិ ហើយ

ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ កា រ   វ   វរបស់អ្ន ក  ីមា នកា របញ្ច ូល ្ត  ី  ក្ន ុងនិតិសិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ  យលើកឡើងពី

ហិង  ផ្ល ូវភទអំឡុង  តិបត្ត ិកា ររក  សន្ត ិភា ព ពា ក ស្ន ើរសចក្ត ីស   ចក ុម  ឹក  សន្ត ិសុខ ១៣២៥ និងកា រងា ររបស់

អង្គ កា រក  រដា  ភិបា លលើប   សិទ្ធ ិមនុស ។ អ្ន ក  ីជា សា មា ជិកសកម្ម មា  ក់  ក្ន ុងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា លលើប   

សិទ្ធ ិមនុស មួយចំនួនមា នអង្គ កា រសកម្ម ភា ពបណា្ដ  ញនសិទ្ធ ិ ្ត  ី  ទសអូ    លី (WRANA) គ   ងសមភា ព

សដ្ឋ កិច្ច  ្ត  ី  ទសកា ណា ដា  (WEEP) អង្គ កា រអន្ត រជា តឃិា  ំមើលសកម្ម ភា ព សិទ្ធ ិ ្ត  ី  ចា ំតំបន់អា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក 

 ទស មា៉ ឡសុី (IWRAW-AP) មជ មណ លសវនា កា ្ត  ីអន្ត រជា តិ ទីក ុងញូវយ៉ក (IWTC)។ អ្ន ក  ីបា នជួយ

ព   ងសចក្ត ីអធិប  យទូ  នសមភា ព ្ត  ី ជូន  គណៈកម្ម កា រ សិទ្ធ ិសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងវប ធម៌  មទា ំង

អនុសា សន៍ទូ  ស្ត ីពីកា តព្វ កិច្ច សិទ្ធ ិស   ជូន  គណៈកម្ម កា រស្ត ីពីកា របំបា ត់កា ររីសអើង ្ត  ី។ 

គណៈវិនិច្ឆ ័យជំនា ញ
 អ្ន ក  ី ហ ណា ប់ ហា វា៉  បា ងហ្គ ូរា៉  ន  ទសហ ៊ រា៉ លីអន មា នតួនា ទីជា តំណា ងពិសសន

អគ្គ លខា ធិកា  ស្ត ីពីហិង  ផ្ល ូវភទអំឡុងមា នជ   ះក្ន ុងនា មជា អគ្គ លខា ធិកា ររង  ថ្ង ទី ៤ ខក    ឆា  ំ២០១២។ 
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ក្ន ុងបន្ទ ុកនះ អ្ន ក  ីមា នឋា នៈជា  ធា នបណា្ដ  ញអន្ត រភា  ក់ងា រនសកម្ម ភា ពរបស់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ  ឆា ំងហិង  

ផ្ល ូវភទអំឡុងពលមា នជ   ះ។ អ្ន ក  ី បា ងហ្គ ូរា៉  មា នបទពិ  ធន៍លើ  លន  បា យកា រទូត និងជា ក់ស្ត ង 

លើវិស័យអភិបា លកិច្ច  ដំ  ះ   យជ   ះ និងផ ះផ  រក្ន ុង  ទសអា ្រ ហ្វ ិក។ ថ្ម ីៗនះ អ្ន ក  ីបន្ត ធ្វ ើជា រដ្ឋ ម ្ត  ី 

សុខា ភិបា ល និងអនា ម័យនរដា  ភិបា ល  ទសហ ៊ រា៉ លីអន ហើយក៏ជា អតីតរដ្ឋ ម ្ត  ីក សួងកា របរទស និងសហ 

 តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ ដលជា តំណង ្ត  ីទីពីគត់   ទសហ ៊ រា៉ លីអនដលកា ន់តំណងនះ។ អ្ន ក  ីក៏ជា  ធា ន

 ឹក   នងិជា អ្ន កនា ំពា ក ជូន  ធា ននា ធិបតីលើប   ទ្វ រភា គី និងអន្ត រជា តិ។ អ្ន ក  ី បា ងហ្គ ូរា៉  បា នជួយក្ន ុងកា រ

អភិវឌ ន៍កម្ម វិធីជា តិស្ត ីពីសុខភា ពអា ចទទួលយកបា នគា ំ  កា របំបា ត់កា រកា ត់អវៈយវៈភទ រៀបចំគណៈកម្ម កា សា  រ

សន្ត ិភា ពជា តិ និងជួយស  បស  ួលដល់ទំនា កទ់ំនងទ្វ រ និងពហុភា គី ជា មួយនឹងសហគមន៏អន្ត រជា តិ។ អ្ន ក  ី

មា នបទពិ  ធន៍ទូលំទូលា យក្ន ងុកា រទំនា ក់ទំនងជា មួយភា គីនរដ្ឋ  និងក  រដ្ឋ  ស្ត ពីីប   ផ ងៗដលទា ក់ទងនឹងហិង  

ផ្ល ូវភទរួមទា ំងកា រទា ក់ទងជា មួយក ុមបះ  រទៀតផង។  អ្ន ក  ី បា ងហ្គ ូរា៉  មា នបទពិ  ធន៍ជា ក់ស្ត ងអំពី  តិបត្ត ិកា រ

រក  សន្ត ិភា ពរបស់បសសកម្ម អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិក្ន ុង  ទស លីប៊ីរៀ ដល  ទី  ះ អ្ន ក  ីរៀបចំផ្ន កជន

សុីវិលធំបំផុតមួយក្ន ុងបសសកម្ម  ះ លើកតម្ក ើងកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពសា  ប័នរដា  ភិបា ល និងកា រផ ះផ  រសហគមន៍។  

អ្ន ក  ីជា អ្ន កធ្វ ើយុទ្ធ នា កា រដលមា នបទពិ  ធន៍ ដលជ  ុញ  យសង្គ មសុីវិល ដើម ីសិទ្ធ ិមនុស  សិទ្ធ ិ ្ត  ី និង

 ជា ធិបតយ  ឆា ំងនឹងអំពើពុករលួយ និងនិទណ ភា ព ដលគួរកត់សមា្គ  ល់  យអ្ន ក  ីជា  ធា ន  តិបត្ត ិក ុម

ទំនួលខុស  ូវជា តិ  ធា ន និងសហសា  បនិកនគណៈបក ចលនា ដើម ីកា ររីកច  ើន   ទសហ ៊ រា៉ លីអន 

ហើយក៏ជា អ្ន កស  បស  ួល និងសហសា  បនិកនយុទ្ធ នា កា រដើម ីអភិបា លកិច្ច ល្អ ។ អ្ន ក  ីបា នទទួលពា នរងា  ន់

ថា  ក់ជា តិ និងអន្ត រជា តិជា  ើនរួមទា ំងរងា  ន់អន្ត រជា តិ  ទសអា ហ្វ ្រ ិកស្ត ីពីគុណសម ត្ត ិ ជា អ្ន កដឹកនា ំ មតិ្ត ភា ពដើម ី

 ជា ធិបតយ  រីហ្គ ិន-ហា  សល ពា នរងា  ន់មនុស ជា តិ បា យា៉ ត រា៉ ស់ទីន ពា នរងា  ន់សិទ្ធ មនុស ផ្ត ល់  យគណៈកម្ម កា រ

មធា វីដើម ីសិទិ្ធ មនុស  ពា នរងា  ន់កា រចកចា យ  ព សម តិ្ត ជា តិ ដើម ី  ជា ធិបតយ  និងពា នរងា  ន់វិទ  សា  ន 

អា ្រ ហ្វ ិក   អា មរិក   នអតីតនិសិ ត  ី។

 អ្ន ក  ី ម៉ូនីកា  ពិនហ ូន ជា នជនជា តិ ្គ  តា មឡា ដលអរគុណដល់បុព្វ ជនរបស់អ្ន ក  ី សព្វ ថ្ង គឺជា  

សា    ចា រ មហា វិទ  ល័យចិត្ត វិទ   និងកា រសិក  កា រគា ំ  ្ត  ី។ អ្ន ក  ីក៏ជា អ្ន កជំនា ញចិត្ត សា  ្ត ក្ន ុងករណីយុត្ត ិធម៌

ជា តទិា ក់ទងនឹង ្ត  ីដលរង   ះ  យហិង  ផ្ល ូវភទក្ន ុងជ   ះ  ដា ប់អា វុធ   ទស ្គ  តា មឡា ។

 អ្ន ក  ី ពិនហ ូន គឺជា ក ុម  ឹក  អ្ន កឯកទសមា៉ យា៉   ទស ្គ  តា មឡា ។ អ្ន ក  ីបា នលះបង់អស់

រយៈពល  ើនជា ង១២ឆា  ំ  យធ្វ ើជា អ្ន កកា រពា រសិទ្ធ ិ ្ត  ី និងសិទ្ធ ិជនជា តិភា គតិច។ អ្ន ក  ីបា នផ្ត ល់កា រគា ំ  

ផ្ន កសា  រតីដល់ជនរង   ះដលរស់រា នមា នជីវិតពីទា រុណកម្ម ផ្ល ូវកា យ ផ្ល ូវចិត្ត  និងផ្ល ូវភទ ជា មួយ និង  ួសា ររបស់

អ្ន កបា ត់ខ្ល ួន និងជា មួយ ្ត  ីរង   ះពីហិង  ផ្ល ូវភទក្ន ុងជ   ះ  ដា ប់អា វុធ និងអ្ន កដលបា នជួបនិងរង   ះហិង  

ផ្ល ូវភទដល   ឹត្ត ិ  យកងកមា  ំរដ្ឋ  យសា រតកា តព្វ កិច្ច កា រពា រស្ថ ិតក្ន ុងដពួកគ។ 
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 អ្ន ក  ី ស៊ូសា ណា  សា ឃូតូ ជា  ធា នកា រិយា ល័យ   វ   វឧក ិដ្ឋ កម្ម ស  ្គ ាម (WCRO) ន

សា កលវិទ  ល័យច  ប់ ទីក ុង វា៉ សុី  ន (WLC) ដលលើកតម្ក ើងកា រអភិវឌ ន៍ និងកា រអនុវត្ត ន៍និតិ  ហ្ម ទណ  

អន្ត រជា តិ និងច  ប់សិទ្ធ ិមនុស អន្ត រជា តិ។  អ្ន ក  ីក៏ចា ត់ចង កម្ម វិធីច  ប់នា រដូវ   របស់ WLC  ទីក ុង ហក 

ដលអនុ   ត  យបណ ិតច  ប់ និងនិសិត អនុបណ ិតមា នឱកា សសិក  និតិ  ឮហ្ម ទណ អន្ត រជា តិ។ លើសពីនះ  

ទៀត អ្ន ក  ី សា ឃូតូ គឺជា សា ្ត  ចា រ ជំនា ញមា  ក់ ក្ន ុងរសុីដន   WLC ដល  ទី  ះ អ្ន ក  ីប  ៀនពី

 ធា នបទក  ិតខ្ព ស់ដលទា ក់ទងនឹងនិតិ  ហ្ម ទណ អន្ត រជា តិ ច  ប់យនឌ័រនិងសិទ្ធ ិមនុស  និងចម្ល ើយតបគតិ 

យុត្ត អន្ត រជា តិ ចំ  ះ ្ត  ីដលរង   ះ  យជ   ះ។ អ្ន ក  ីក៏ជា សមា ជិកក ុម  ឹក   មហា វិទ  ល័យ  កម្ម វិធី 

នា រដូវ    WLC’s academy ស្ត ីពីសិទ្ធ ិមនុស  និងច  ប់សិទ្ធ ិមនុស ដល  ទី  ះ អ្ន ក  ីបា នប  ៀនរួមលើ

មុខវិជា  យុត្ត ិធម៌អន្ត រជា តិនកា របំពា នសិទ្ធ ិមនុស  និងច  ប់សិទ្ធ ិមនុស ។ មុនពលចូលរួម WCRO អ្ន ក  ី សា ឃូតូ 

ចា ត់ចងកម្ម វិធីសវា កម្ម ច  ប់  អង្គ កា រព  ឹងអំណា ច ្ត  ី  ឆា ំងនឹងហិង   (WEAVE) ជា ស្ម ៀនកា រិយា ល័យ  ះរា ជ

អា ជា  នសវនា កា រ  ហ្ម ទណ អន្ត រជា តិរបស់អតីត  ទសយូ ្គ  សា  វី (ICTY) និងធ្វ ើកា រ  មជ មណ លសកម្ម ភា ព

ច  ប់ដើម ីសិទ្ធ ិមនុស ក្ន ុង  ទស ្គ  តា មឡា ។ អ្ន ក  ីក៏ធ្វ ើជា សហ  ធា ននក ុម  ល  រួមរបស់ ្ត  ីននិតិ

អន្ត រជា តិ នសង្គ មអា មរិកដើម ីនិតិអន្ត រជា តិ (  ឆា  ំ ២០០៦ ដល់ ២០០៩) និង  ូវផ្ត ល់ពា នរងា  ន់រលឹក  ចា ំ

ឆា  ំលើកទី២២នមជ មណ លច  ប់របស់ ្ត  ី ដូរូហ ុី ប៊ីធី ក្ន ុងកា រផ្ត ល់វិភា គទា នយា៉ ងសំខា ន់ដល់សិទ្ធ ិ ្ត  ី។

 អ្ន ក  ី សុីលគី ស្ទ ូហ ិនស្គ ី ចា ប់ពីឆា  ំ ២០០៨ អ្ន ក  ី សុីលគី ស្ទ ូហ និស្គ ី បា នធ្វ ើជា អ្ន កតំណា ងរដ្ឋ ប វណី

 អង្គ ជំនុំជ  ះវិសមញ្ញ ក្ន ុងតុលា កា រកម្ព ុជា  (អ.វ.ត.ក)។ រហូតដល់ឆា  ំ ២០០៩ អ្ន ក  ីគឺជា អ្ន ក  ឹក  ច  ប់ ជា ន់

ខ្ព ស់មា  ក់ សំរា ប់កម្ម វិធីសា លា ក្ត ីខ្ម រក ហមរបស់អង្គ កា រសិទ្ធ ិមនុស កម្ព ុជា  អា ដហុក ហើយរហតូដល់ខ កុម្ភ ៈ ឆា  ំ

២០១២ អ្ន ក  ីកា ន់មុខតំណងដ៏ដលនះ  ក្ន ុងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា លកម្ព ុជា មួយទៀត   ះថា  អង្គ កា រជំនួយ

ផ្ន កច  ប់  កម្ព ុជា ។ ចា ប់ពីឆា  ំ ១៩៩០ អ្ន ក  ី សុីលគី ស្ទ ូហ ិនស្គ ី មា នតួនា ទីជា អ្ន កកា រពា រក្ត ីខា ង  ហ្ម ទណ  

អឺរុប។ វសិ័យកា រងា ររបស់អ្ន ក  ីដលចម ងជា ងគគឺ ព  ឹងសិទ្ធ ិជនរង   ះហិង  ផ្ល ូវភទ រ  ភបំពា នផ្ល ូវភទ

កា រជួញដូរ និងជនរង   ះ  យកា ររីសអើងជា តិសា សន៍ទា ំងក្ន ុង និងក  បន្ទ ប់សវនា កា រ។ អ្ន ក  ីមា នជំនា ញ

លើផ្ន កនិតិ  ហ្ម ទណ អន្ត រជា តិ និងច  ប់សិទ្ធ ិមនុស ។ អ្ន ក  ីបា នចូលរមួសមា គមមធា វី  ជា ធិបតយ  អឺរុប 

ក្ន ុងឆា ំ  ២០០០ និងបន្ត ជា អគ្គ លខា ធិកា រ ចា ប់ពីឆា  ំ ២០០៥ ដល់ឆា  ំ ២០០៧។ អ្ន ក  ីបា នចូលរួម និងរៀបចំ 

បសសកកម្ម សិទ្ធ ិមនុស ជា  ើនដូចជា  កា រសង្ក តសវនា កា រ និងគណៈ  តិភូក្ន ុង  ទស ទួគី អស  ញ ក ិច 

អ៊ី   អល កូរខា ងត ូង និងកា ស្ម ៀ។  ឆា  ំ២០០៦ អ្ន ក  ី  ូវតងតា ំងជា អ្ន ក  ឹក  នតុលា កា រ  ហ្ម ទណ  

អន្ត រជា តិ  ទីក ុងហក។ 
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អ្ន កស  បស  ួល
 អ្ន ក  ី ប៉ុក ប   វិចិ   ទទួលបា នបរិ   ប័  អនុបណ ិត ផ្ន កកា រអភិវឌ ន៍កសិកម្ម  និងជនបទ ពី

វិទ  សា  នអន្ត រជា តិ សិក  សង្គ ម ក្ន ុងទីក ុងហក  ទសហូឡង់។ អ្ន ក  ីមា នបទពិ  ធន៍  ើនជា ង២០ឆា  ំ

ក្ន ុងតួនា ទីជា ម ្ត  ីជា ន់ខ្ព ស់ និង  ធា ន  តិបត្ត ិក្ន ុងសា  ប័នអភិវឌ ជា  ើន ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា រួម ទា ំងដគូអភិវឌ ន៍

ភា  ក់ងា រអង្គ សហ  ជា ជា តិ និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល។ អ្ន ក  ី ប    មា ន  វត្ត ិកា រងា រយា៉ ងល្អ  ក្ន ុងកា រលើក

តម្ក ើងសិទ្ធ ិ ្ត  ី  និងសមភា ពយនឌ័រ។

 អ្ន ក  ី ខា ស៊ូមី ណា កា ហា្គ  វា៉  មកពី  ទសជប៉ុន បា នមក  ទសកម្ព ុជា  ដើម ធី្វ ើកា រព  ឹងសិទ្ធ 

អំណា ច ្ត  ី ចា ប់តា ំងពីឆា  ំ ១៩៩៧។ ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៦ អ្ន ក  ី ណា កា ហា្គ  វា៉  បា នធ្វ ើកា រសិក  ដំបូងបង្អ ស់អំពីហិង  

យនឌ័រ អំឡុងពលខ្ម រក ហមកា ន់អំណា ច ដលមា នចំណងជើងថា  "ហិង  យនឌ័រក្ន ុងអំឡុងរបបខ្ម រក ហម"

(ឆា  ំ២០០៧) សព្វ ថ្ង  អ្ន ក  ីជា សា    ចា រ មុខវិជា  សិក  យនឌ័រ នសា កលវិទ  ល័យប   សា  ្ត   ទីក ុងភ្ន ំពញ។

អ្ន កតំណា ងពិសស
 អ្ន ក  ី ថរា៉ សា  ឌ ឡា ងហ្គ ីស ជា បណ ិត ហើយក៏ជា អ្ន ក  ឹក  ឯករា ជ អន្ត រជា តិ ស្ត ីពីសិទ្ធ ិ ្ត  ីអំឡុង

ពលជ   ះបនា  ប់ពីជ   ះ និងកា រកំណត់អន្ត រកា ល  កប  យជំនា ញខ្ព ស់ លើបទដា  ននិងស្ត ង់ដា រសិទ្ធ ិមនុស

អន្ត រជា តិ។ មុនមក  ទសកម្ព ុជា  អ្ន ក  ីគឺជា នា យករងលើកម្ម វធិីក្ន ុង  ទសអា ហា្គ  នីសា  ន ជា មួយ ្ត  ីអង្គ កា រ

សហ  ជា ជា តិ  យគា ំ   លើកា រ  ឹង   ងដ៏មា នន័យ ក្ន ុងកា រដា ក់បញ្ច ូល ្ត  ីក្ន ុងដំណើរឈា ន  រកសន្ត ិភា ព

ស្ថ រភា ព និងកា រផ ះផ  រ។ ចា ប់ពីឆា  ំ ២០១១មក អ្ន ក  ីបា នរស់   ទសកម្ព ុជា  ហើយធ្វ ើកា រ   តលើវធិា នកា រ

សម  ប ដើម ីលើកប   ហិង  ផ្ល ូវភទ និងយនឌ័រ  យជា ផ្ន កមួយនភា ពវឹកវរជា ទូ  ដល   ឹត្ត ិ  យរបប

ខ្ម រក ហម។ សព្វ ថ្ង នះ អ្ន ក  ីកំពុងរៀបចំគ   ង  វត្ត ិសា  ្ត ផា  ល់មា ត់អំពីបទពិ  ធន៍ ្ត  ីដលស្ថ ិតក  ម

របបខ្ម រក ហមរួមទា ំងកា ររ  ភសពសន្ថ វៈ និងទ  ង់ផ ងទៀតនហិង  យនឌ័រ។ អ្ន ក  ី ឌ ឡា ងហ្គ ីស ទទួល

បិរញ្ញ ប័  បណ ិត  យទទួលកា រហ្វ ឹកហ្វ ឺនលំដា ប់ខ្ព ស់ ស្ត ីពីដំណើរនកា រនិយា យកា រពិត និងយុត្ត ិធម៌ អន្ត រកា ល 

និងស្ត ីពីកា រចងក ងឯកសា រពីកា របំពា នសិទ្ធ ិមនុស  យដក  ង់ចញពីជីវិតពិត។ អ្ន ក  ីក៏មា ននា ទីជា សមា ជិកន

អ្ន កជំនួយសា កលវិទ  ធិកា រ នសា កលវិទ  ល័យភូមិន្ទ និតិសា  ្ត  និងវិទ  សា  ្ត សដ្ឋ កិច្ច  (ទីក ុងភ្ន ំពញ) និង

សា កលវិទ  ល័យប   សា  ្ត  (ទីក ុងភ្ន ំពញ)។ អ្ន ក  ីក៏បា នផ ព្វ ផ  យយា៉ ងទូលំទូលា យស្ត ីពីប   ដលទា ក់ទង

នឹង ្ត  ី  សន្ត ិភា ព  និងស្ថ រភា ព។  
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