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របយករណ៍េនះេរៀប បស់េងខបអំពីដំេណ រករ និងលទធផល 

ៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ ែដល 

បនេរៀបចំេឡងនៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ0១៣ ជធនី 

ភនេំពញ ្របេទសកមពុជ។ ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស  

ជំនន់េ្រកយ ្រតូវបនេរៀបចំេ យ្រកុមអនកចបប់ករពរ 

សិទធិកមពុជ (CDP) េ យមនករសហករជមយួអងគករ 

ចិត្តសងគមអន្តរវបបធម ៌(TPO) និងអងគភពគពំរជនរងេ្រគះ 

ៃនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ. ត.ក)។

ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តជីមយួមនុស ជំននេ់្រកយ គឺជ 

យន្តករយុត្តិធមអ៌ន្តរកលេ្រក្របពន័ធតុ ករស្រមបអ់នក

េនរស់ នមនជីវតិពីរបបែខម្រកហម។ អនកេនរស់ នមន 

ជីវតិទងំេនះ ផ្ដល់ជេវទិករមយួែដលនិយយេរៀប បអំ់ពីេរឿង ៉ វព ិតៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និង េយនឌរ័

ែដលបនេកតមនកនុងអំឡុងរបបេនះ។ ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឆន  ំ២០១៣ 

មនេគលេ ជក់ ក ់កនុងករបេងកតកិចចសនទនរ ងអនកេនរស់ នមនជីវតិពីរបបែខមរ្រកហម 

និងយុវជន េដមបេីលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័ និងេដមបបីេងកតឱយមនករ

ពិភក អំពីករេឆ្លយតបេទនឹងបទឧ្រកិដ្ឋេកតមនេពលកន្លងមក និងករករពរអំេពហិង េល្រស្តីន

េពលអនគត។

េនកនុងកមមវធីីៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ មន្រស្តីេនរស់ នមនជីវតិ 

ពីរបបែខមរ្រកហមចំនួនបនួនក ់បនអេញជ ញមកែចករែំលកបទពិេ ធនរ៍បស់ខ្លួនអំពីអំេពហិង ផ្លូវ 

េភទ និងេយនឌរ័ េនចំេពះមុខគណៈវនិិចឆយ័្រកុមនិស តិកមពុជ និងអនកចូលរមួជង៤០០នក។់ អនក 

ែដលបនអេញជ ញចូលរមួមនដូចជ និស តិមកពី មម វទិយល័យកនុង្រសុក ប៉ែុន្តកម៏នេដមបណ្ដឹ ង 

រដ្ឋបបេវណី តំ ងមកពីអងគករជតិ និងអន្តរជតិ រមួទងំម្រន្តី ក្តីែខមរ្រកហម (អ.វ.ត.ក) 

ផងែដរ។ និស តិម វទិយល័យចំនួន្របមំយួនកប់នេ្រជសេរ សេធ្វជ្រកុមគណៈវនិិចឆយ័ េ យ 

មនករគ្ំរទពី្រកុមករងរ និស តិពិេសសបែនថមចំនួនដបន់កេ់ទៀត។ បនទ បពី់ករផ្ដល់សកខីកមមរបស់

អនកេនរស់ នមនជីវតិ ្រកុមគណៈវនិិចឆយ័ជនិស តិបនេធ្វករ្របកសជ ធរណៈ នូវេសចក្ដីែថ្លង

េសចក្តី េផ្តីម
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ករណ៍ជមយួលទធផលរកេឃញស្ដីពីបញ្ហ ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័ កនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម 

និងផ្ដល់ជអនុ សនដ៍ល់ភគីពកព់ន័ធជេ្រចនេទៀត។

ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ បេងកតបនជែផនកៃនគេ្រមងរមួស្ដីពី្រស្តី និង

យុត្តិធមអ៌ន្តរកលកនុង្របេទសកមពុជែដលកំពុង្រតូវបនអនុវត្តេ យអងគភពគពំរជនរងេ្រគះ 

អងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធម ៌និង្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១១ េ យមន 

ករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុពីមូលនិធិរបស់អងគករសហ្របជជតិ េដមបបីញចបអំ់េពហិង េល្រស្តី។
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ចបពី់ៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ១ំ៩៧៥ ដល់ៃថងទី៦ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៩ បក កុមមុយនីស្តកមពុជ 

្រតូវបន គ ល់ជទូេទថ របបែខមរ្រកហម ែដល្រគប់្រគង្របេទសកមពុជ និង្រតូវបនប្ដូ រេឈម ះជ 

ថមីថ “កមពុជ្របជធិបេតយយ”។ េនេ្រកមករដឹកនរំបស់ ប៉ុល ពត, នួន ជ, េអៀង រ ីនិងសមជិក 

ដៃទេទៀតៃនបក កុមមុយនីស្តកមពុជ ្របេទសកមពុជទងំមូល្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរេទជគុក ជំរុកំរងរដធំ៏ 

ល្វឹងេល្វយ អមេ យមនទីរឃុំឃងំជេ្រចនេទៀតេដមបឈីនេទសេ្រមចបន “បដិវត្តនស៍ងគមនិយម” 

របស់បក កុមមុយនីស្តកមពុជ។ ្របជជន្រតូវបនបងខំឱយេធ្វករយ៉ងធងនធ់ងរេ យអមនុស ធម។៌ ទេង្វេនះ

បនប ្ដ លឱយមនុស ជេ្រចនពនន់ក់ ្ល បប់តប់ងជី់វតិ េ យ រភពអតឃ់្ល ន ជំងឺ និង 

ថ នភពរស់េនកនុងភព ្រកក ់តឹងែតង។ ្រសបេពលជមយួគន េនះ បក កុមមុយនីស្តកមពុជបន        

ពយយមយ៉ងឥត្រ ក្រ ន្តកនុងករលុបបំបតក់មមសិទធិឯកជន ែដលពួកេគយល់េឃញថជស្រតូវ

ៃនរបបរបស់ខ្លួន។ េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់បក កុមមុយនីស្តកមពុជរយៈេពលជិតបនួឆន  ំ ករឃុំខ្លួន 

ករេធ្វទរណុកមម និងករសម្ល បរ់ងគ លេល្របជជនស្លូត្រតងប់នេកតេឡងជទូេទេន្រគបទី់កែន្លង។ 

មករប៉ន់ ម ន មនុស ចំនួនជិតពីរ ននកប់នបតប់ងជី់វតិកនុងរបបេនះ។

របូឆ្ល កេ់លផទ ងំថមកនុងេខត្ត

បតដំ់បង ែដលបង្ហ ញព ី

កររេំ ភជ្រកុមពីកមម - 

ភបិលែខមរ្រកហម។

្របវត្តិសេងខប និងបរបិទ
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មនករណីជេ្រចនេទៀតេកតេឡងេ យេគមនិបនដឹង េ្រកពីទ្រមងេ់ផ ងៗៃនអំេពហិង ផ្លូវ 

េភទ និងេយនឌរ័េល្រស្តី1 រមួទងំករសម្ល ប ់និងកររេំ ភបំពន។ ករសិក ្រ វ្រជវែដលបនអនុវត្ត 

េ យ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជកនុងឆន ២ំ០០៨ និង២០១១ បន យតៃម្លេលលកខណៈៃនអំេព 

ហិង េនះ និងបនសននិ ្ឋ នថ ឧ្រកិដ្ឋកមមហិង ផ្លូវេភទនិងេយនឌរ័ បនេកតេឡងជេ្រចនកនុងរបប 

េនះ។ ឧ្រកិដ្ឋកមមទងំេនះ រមួមន កររេំ ភេសពសនថវៈ កររេំ ភជ្រកុមពីជនេលមសជេ្រចននក ់

កររេំ ភ្រទង្់រទយធំេលជនរងេ្រគះេ្រចននក ់កររេំ ភេ យេ្របឧបករណ៍េផ ងៗ ករបងខំឱយ 

្រកតកយ ករេធ្វ ជីវកមមផ្លូវេភទ និងករបងខំឲយេរៀបករ។

េ យ រមនិមនករសិក ែបបបរមិណេលចំនួន្របជជន ទំហំភូមិ ្រស្តជកែ់ស្ដង ចំនួន 

ជនរងេ្រគះ ជនេលមស និងចំនួនករណីបទឧ្រកិដ្ឋអំេពហិង ផ្លូវេភទនិងេយនឌរ័ េនែតមនិទនដឹ់ង 

ចបស់េនេឡយ។ ករមិនមនទិននន័យអំពីបញ្ហ ទំងេនះេធ្វឱយមនករយល់េឃញថ កនុងរបបែខមរ 

្រកហមមនិមនអំេពហិង ផ្លូវេភទនិងេយនឌរ័េល្រស្តីេឡយ។ េលសពីេនះ ករយល់េឃញេនះ ចរក 

េឃញកនុង្រកម សីលធមរ៌បស់បក កុមមុយនីស្តកមពុជស្រមបក់មម ភបិល ែដលបនែចងអំពីបទឧ្រកិដ្ឋ

ែដល ច កទ់ណ្ឌ កមមបនចំេពះ “ករ្រប្រពឹត្តខុសសីលធម”៌។ ករសិក ្រ វ្រជវរបស់្រកុមអនកចបប ់

ករពរសិទធិកមពុជបង្ហ ញថ ជករពិតបទេលមសផ្លូវេភទែដល្រប្រពឹត្តេ យកមម ភបិល ក្រម្រតូវបន 

េគេធ្វករេសុបអេងកត ស់។ ជនរងេ្រគះមនិទទួលបនសំណង ចំែណកជនេលមសកម៏និ្រតូវបន ក់

ទណ្ឌ កមមែដរ។ គួបផ ជំមយួករេរ សេអង និងករមកង់យកនុងសងគមែដលជនរងេ្រគះជួប្របទះ ករ

យល់េឃញែបបេនះកនែ់តបេងកនឱយមនជំេនឿខ្ល ងំេឡងថ មនិមនករណីអំេពហិង ផ្លូវេភទ និង 

េយនឌរ័កនុងរបបេនះេឡយ និង ងំដល់្រស្តីជេ្រចនកនុងករែស្វងរកករគ្ំរទ និងលទធភពទទួលបន 

យុត្តិធម។៌ 

នេពលកន្លងមក មនកិចច្របឹងែ្របងជេ្រចនបនបេងកតេឡងកនុង្របេទសកមពុជ េដមបេី ះ្រ យ 

េរឿង ៉ វែដលជេករដែំណលៃនបក កុមមុយនសី្តកមពុជ មរយៈករព្រងងឹដំេណ រករយុត្តធិមអ៌ន្តរកល។ 

យន្តករសំខនបំ់ផុតគឺ អ.វ.ត.ក ែដលជតុ ករឧ្រកដិ្ឋកមមស្រងគ មអន្តរជតិកូនកត ់មនមុខងរ 

1 Nakagawa អំេពហិង េយនឌ័រកនុងរបបែខមរ្រកហម - េរឿង ៉ វរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិពីកមពុជ្របជធិបេតយយ ២០០៨។ 
Natale ខញុំភ័យេសទរលស់្របលឹងអស់ពីខ្លួន - ករសិក ្រ វ្រជវមួយស្ដពីីអំេពហិង េយនឌ័រកនុងកមពុជ្របជធិបេតយយកនុង 
េខត្តបត់ដំបង និង ្វ យេរៀង ឆន ២ំ០១១។ អតថបទទំងពីរ ចរកបនកនុងេគហទំព័រ www.gbvkr.org/publications and 
material/research and documentation ។
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ប្ដឹងេចទ្របកនេ់លេមដឹកនជំនខ់ពស់ៃនបក កុមមុយនីស្តកមពុជ។ អ.វ.ត.ក គឺជតុ ករែតមយួគត ់

ែដលជំនំុជ្រមះេរឿងក្ដីឧ្រកិដ្ឋកមមេកតេឡងកនុងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ។ េនតុ ករេនះជនរងេ្រគះ

ចចូលរមួជភគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីេ យទទួលបនសិទធិែផនកនីតិវធីិ និងសិទធិកនុងករទមទរ 

សំណងសមូហភព និងសំណងផ្លូវចិត្ត។ អនកេនរស់ នមនជីវតិជេ្រចនែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវ

េភទនិងេយនឌរ័ គឺសថិតកនុងចំេ មភគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណីែដលបនទទួល គ ល់កនុង ដំ ក ់

កលៃនករជំនំុជ្រមះរបស់តុ ករ។ តុ ករេនះបនចតទុ់កថ “ករបងខំឲយេរៀបករ” គឺជបទឧ្រកិដ្ឋ

្របឆងំនឹងមនុស ជតិ ែដលជករណីមយួកនុងចំេ មករណីនន ប៉ុែន្តបទឧ្រកិដ្ឋេនះមនិ្រតូវបន 

កប់ញចូ លកនុងដំេណ រកររបស់តុ ករេឡយ។

្រសេដៀងគន នឹង អ.វ.ត.ក អងគករសងគមសីុវលិបនផ្ដួចេផ្ដមបេងកតយន្តករយុត្តិធមអ៌ន្តរកល 

េ្រក្របពន័ធតុ ករដូចជ េវទិកសហគមន ៍ឬកិចចសនទនរ ងជនរងេ្រគះនិងជនេលមស និងេស ផ្ដល់

ករគ្ំរទេផ ងេទៀតស្រមបអ់នកេនរស់ នមនជីវតិពីសមយ័កមពុជ្របជធិបេតយយ។ ចបពី់ឆន ២ំ០១១ 

េ យមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួអងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធម ៌ ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ 

និងអងគភពគពំរជនរងេ្រគះ បនកំពុងអនុវត្តគេ្រមងរមួមយួស្ដីពី្រស្តីនិងយុត្តិធមអ៌ន្តរកលកនុង 

្របេទសកមពុជ។ គេ្រមងេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡង េដមបឱីយ្រស្តីបនចូលរមួកនុងដំេណ រករយុត្តិធម ៌

អន្តរកល ែដល ចជួយ្រស្តីឱយអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករែស្វងរកករពិត យុត្តិធមពី៌បទឧ្រកិដ្ឋ 

ករ ្ដ រនីតិសមបទ និងករធនថមនិមនបទឧ្រកិដ្ឋែបបេនះេកតេឡងជថមីេទៀត។ េលសពីេនះេទៀត 

េ យមនករគ្ំរទែផនកសងគមចិត្ត ្រស្ត និងចបបដ់ល់អនករស់ នមនជីវតិ គេ្រមងេនះបនរមួ 

បញចូ លជមយួសកមមភពផ ព្វផ យ េដមបេីលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័

កនុងអំឡុងសមយ័កមពុជ្របជធិបេតយយ េដមបកីនែ់តបេងកនឱយមនបរយិកសគ្ំរទដល់អនកេនរស់ ន

មនជីវតិបែនថមេទៀត។

េទះបីមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ អ.វ.ត.ក និងអងគករសងគមសីុវលិកេ៏ យ កក៏រយល់ដឹង 

របស់អនកជំននេ់្រកយស្រងគ មកនុង្របេទសកមពុជ េនមនក្រមតិអំពី្របវត្តិ ្រស្តៃន្របេទសរបស់ខ្លួន។ 

នេពលថមីៗេនះ ្របពន័ធអបរ់ផំ្លូវករេទបែតបនបញចូ លេមេរៀនអំពីរបបែខមរ្រកហមេទកនុងកមមវធីិសិក កនុង

មុខវជិជ ្របវត្តិ ្រស្ត។ ្របជជនកមពុជវយ័េកមងជេ្រចនទទួលបនពត័ម៌នតិចតួច និងមយួែផនកអំពីរបប

េនះ មរយៈឳពុកម្ដ យ មតិ្តភក្ដិ ឬ្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន ែដលេពលខ្លះេធ្វឱយពួកេគមនិេជឿ និងមន 
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ករយល់ខុស។ ្របជជនសថិតកនុងវយ័េនះ មនិសូវយល់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូ វេភទ និងេយនឌរ័ ែដល 

្រប្រពឹត្តេល្រស្តីកនុងអំឡុងសមយ័កមពុជ្របជធិបេតយយេឡយ។  
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ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឆន ២ំ០១៣ ្រតូវបនេរៀបចំបនទ បពី់ករ ្ដ ប់

សំេឡងរបស់្រស្តី ែដលបនេរៀបចំកនុងឆន ២ំ០១១ និង២០១២។ េវទិកនីមយួៗ្រតូវបនេរៀបចំេឡង 

េ យ្របកនខ់ជ ប់ មទ្រមងដូ់ចគន  ែដលអនកេនរស់ នមនជីវតិផ្ដល់សកខីកមមជ ធរណៈមុននឹង 

គណៈវនិិចឆយ័ កេ់ចញនូវេសចក្ដីែថ្លងករណ៍រមួជមយួលទធផលរកេឃញនិងអនុ សន។៍ កនុងឆន  ំ

២០១១ ្របធនបទៃនេវទិកករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តី េផ្ដ តេលអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហមកនុង 

្របេទសកមពុជ។2 េ្រកពី្របធនបទេនះ ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិកឆន ២ំ០១២3 មន 

េគលេ បេងកនករយល់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័កនុងេពលមនជេម្ល ះ េ យជទូេទ 

មរយៈករ ្ដ ប ់ករផ្ដល់សកខីកមមរបស់្រស្តីមកពី្របេទសចំនួនបីកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក។

េវទិកទងំបីៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តី មនផល្របេយជនចំ៍េពះកិចច្របឹងែ្របងរបស់ អ.វ.ត.ក 

កនុងករេ ះ្រ យបទឧ្រកដិ្ឋជេ្រចនែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងេពលកន្លងមក។ េវទិកទងំេនះផ្ដល់នូវយុត្តធិម ៌

អន្តរកលេ្រក្របពន័ធតុ ករេដមប៖ី

 ផ្ដល់សិទធិអំ ចដល់អនកេនរស់ នមនជីវតិែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័ 

មរយៈករផ្ដល់ឱកសដល់ពួកេគកនុងករបេញចញសំេឡងពកព់ន័ធនឹងបទឧ្រកិដ្ឋេនះ និង 

បង្ហ ញពីត្រមូវករ និងករទមទររបស់ខ្លួន

 ផ្ដល់កិត្តិយសដល់អនកេនរស់ នមនជីវតិេឡងវញិ មរយៈករបង្ហ ញឱយដឹងជ ធរណៈ 

អំពីភពឈចឺប ់កដូ៏ចជ ភពរងឹម ំនិងេសចក្ដីក្ល នរបស់ពួកេគ

 ្របឆងំនឹងករមកង់យ និងករេរ សេអងេលអនកេនរស់ នមនជីវតិ មរយៈករេលកកមពស់ 

ករយល់ដឹងអំពីផលបះ៉ពល់ែដលពួកេគជួប្របទះ និងក្ដីកង្វល់របស់ពួកេគ

 បេងកតឱយមនកំណត់្រ ្របវត្តិ ្រស្តកន់ែត្រតឹម្រតូវ មរយៈករេរៀបចំឯក រស្ដី ពីបទ 

ពិេ ធនរ៍បស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ។

2 របយករណ៍ស្ដីពីដំេណ ករៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តី ពីអំេពហិង ផ្លូវេភទេ្រកមរបបែខមរ្រកហម  ២០១១ ចរកបនេន www.gbvkr.org/publica-

tions-and-materials/reports.
3 ករ ្ត បសំ់េឡង្រសី្ត កនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិកស្តីអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័េពលមនជេម្ល ះ - របយករណ៍ឆន  ំ២០១២ ចរកបនេន www.

gbvkr.org/publications-and-materials/reports.

េគលេ  និងដំេណីរករ
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ចំណុចសំខនៃ់នករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តី គឺករផ្ដល់សកខីកមមរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិែដល 

ទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម។ េរឿង ៉ វផទ ល់ខ្លួនទងំេនះេធ្វឱយេយងយល់

ដឹងបែនថមេទៀតអំពីអំេពហិង កនុងេពលមនជេម្ល ះ និងបទពិេ ធន៍ ចេ់ យែឡកពីគន របស់្រស្តីនិង

កុមរ។ី ពួកេគកប៍នបង្ហ ញឱយេឃញអំពីភពឈចឺប ់ ែដលេកតមនមកជយូរែដលបងកេឡងេ យ 

អនកែដល្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋទងំេនះ។

មរយៈទំនកទំ់នងជមយួភគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី េ យមនកិចចសហ្របតិបត្តិករ 

អងគករសងគមសីុវលិេផ ងៗ និងករងរកនុងសហគមន ៍្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជបនកំណត ់និង

ចុះជួប្រស្តីជអនកេនរស់ នមនជីវតិជេ្រចននក ់ ែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូវេភទនិងេយនឌរ័ េដមប ី

ឱយចូលរមួកនុងករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីឆន ២ំ០១៣។ កនុងចំេ ម្រស្តីែដលស័្រគមចិត្ត្រស្តីបនួនក្់រតូវបន 

េ្រជសេរ សឱយផ្ដល់សកខីកមម។ ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជបនចបេ់ផ្ដមដំេណ រករេរៀបចំ និងែណន ំ

្រស្តីទងំ េនះេទ មនីតិវធីិ េ យមនករគ្ំរទពីអនកចិត្ត ្រស្តរបស់េយងគឺ កញញ  េ្រស  រ ្ឋ ។

អនកផ្តល់សកខី កមម



របយករណ៍ស្ដីពីដំេណ ករៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ   ២០១៣
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េដមបេីរៀបចំ្រស្តីទងំេនះកនុងករផ្ដល់សកខីកមមកនុងេពលជំនំុជ្រមះ បុគគលិកៃន្រកុមអនកចបបក់រពរ

សិទធិកមពុជ៖

 បនផ្ដល់ពត័ម៌នដល់្រស្តីទងំេនះ អំពីអ្វីែដលពកព់ន័ធកនុងករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស

ជំននេ់្រកយ និងដំេណ ករៃនេវទិកេនះ

 បន កសួរជផ្លូវករេទ្រស្តីទងំេនះអំពីករឯកភពយល់្រពមកនុងចូលរមួេវទិកេនះ

 បនផ្ដល់ករអបរ់អំំពីចិត្ត ្រស្តស្រមបេ់ធ្វ្របតិកមមតប ែដល ចមនកនុងេពលផ្ដល់សកខីកមម 

និងយុទធ ្រស្តេ ះ្រ យ

 បនចង្រកងឯក រស្ដីពីេរឿង ៉ វរបស់្រស្តី និងបនជួយពួកេគកនុងករអនុវត្តករផ្ដល់សកខីកមម

 បនពិនិតយ ម ន្របតិកមមតប និងបទពិេ ធន្៍រស្តីទងំេនះបនទ បក់រជំនំុជ្រមះ។

បនទ បពី់ករ ្ដ បសំ់េឡងរបស់្រស្តីជមយួមនុស ជនំនេ់្រកយ អនកផ្ដល់សកខកីមមបនបង្ហ ញថ 

េវទិកេនះមនឥទធិពលវជិជមនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។ ្រស្តីបនេលកេឡងថមុនេពលបង្ហ ញសកខីកមម 

របស់ពួកេគ ពួកេគមន រមមណ៍អស់សងឃមឹ និងអនចិ់ត្តេ យ រនេពលកន្លងមក ពួកេគមនិែដល

មនឱកសកនុងករនិយយអំពីអំពីហិង ែដលបន្រប្រពឹត្តេលពួកេគ។ ពួកេគពិតជចងនិ់យយជ 

ធរណៈ េនចំេពះមុខហ្វូងមនុស ជេ្រចនស្រមបេ់ពលដំបូង។ បនទ បពី់ករចូលរមួរបស់ពួកេគ 

កនុងករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ ្រស្តីទងំបនួនកប់នបង្ហ ញអំពីភពធូរេសប យ 

និង រមមណ៍ែដលទទួលបនករគ្ំរទពីអនកចូលរមួ ្ដ ប ់ជពិេសសេនេពលែដលបនេឃញអនក 

ចូលរមួ ្ដ បយ់ ំបនទ បពី់បន ្ដ បស់កខកីមម និងមនករ ណិត សូរចំេពះពកួគត។់ ពួកគតរ់កី យ 

ែដលទទួលបនកម្ល ងំចិត្ត និងករេលកទឹកចិត្តកនុងករឱយអនកដៃទបនដឹងអំពីបទពិេ ធនរ៍បស់ខ្លួន។ 

្រស្តីទងំបនួនកយ់ល់្រសបថ ករចូលរមួកនុងករ ្ដ បសំ់េឡងរបស់្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ 

ផ្ដល់អតថ្របេយជនស៍្រមបពួ់កគត ់ពីេ្រពះពួកគតម់នឱកសកនុងករបង្ហ ញអំពីក្ដីកង្វល់ និងត្រមូវ 

កររបស់ខ្លួន។ ពួកេគសងឃមឹថេវទិកៃនករ ្ដ បសំ់េឡងរបស់្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយនឹង   

េរៀបចំេទៀតកនុងេពលអនគតស្រមបអ់នកេនស់ នមនជីវតិជេ្រចននកេ់ទៀត ែដលកំពុងរងច់ឱំកស

កនុងបេញចញមតិ និងជំរញុ្រស្តីឱយចូលរមួ។
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ករ ្ដ បសំ់េឡងរបស់្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឆន ២ំ០១៣ បនបែង្វរករយកចិត្តទុក 

ករ់បស់ខ្លួនេទេលមនុស េកតេ្រកយសមយ័ស្រងគ ម េ យមនករចូលរមួពីនិស តិមកពីម  

វទិយល័យ និងមុខជំនញខុសៗគន េទកនុងដំេណ រករេវទិកទងំមូល។ គណៈវនិិចឆយ័កនុងឆន កំន្លងមក

មនសមសភពពីអនកជំនញជតិ និងអន្តរជតិេលែផនកអំេពហិង ផ្លូវេភទនិងេយនឌរ័ ស្រមបគ់ណៈ 

វនិិចឆយ័ៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឆន ២ំ០១៣េនះ សមសភពចូលរមួមន 

មកពីអនកសម័្រគចិត្តែដលជនិស តិម វទិយល័យ េដមប ី កេ់ចញេសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់គណៈ 

វនិិចឆយ័។

កនុងករេរៀបចំតួនទីរបស់ពួកេគ 

្រកុមករងរែដលមននសិ តិចំនួន 

ដប់្របពីំរនក់ទទួលបនករ 

បណ្ដុ ះប ្ដ លពីអនកជំនញរយៈ

េពលពីរៃថងពី្របធនបទពកព់ន័ធ។ 

្របធនបទទងំេនះរមួមនបញ្ហ

េយនឌរ័អំេពហិង ផ្លូវេភទ និង 

េយនឌរ័ ផលបះ៉ពល់ចិត្តសងគម

ស្រមប់ជនរងេ្រគះ ្របវត្តិែខមរ 

្រកហម និងករសរេសរេសចក្ដី 

ែថ្លងករណ៍ៃនករវនិិចឆយ័ពី្រកុម 

ករងរែដលនិស តិចំនួន្របមំយួនក្់រតូវបនេ្រជសេរ ស េ យមតិ្តរមួ្រកុមរបស់ខ្លួនឱយេធ្វជសមជិក 

គណៈវនិិចឆយ័។ សមជិកគណៈវនិិចឆយ័មនឱកសជួប និង គ ល់អនកផ្ដល់សកខីកមមមុននឹង ្ដ បក់រ

្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជនំនេ់្រកយ។ អនកផ្ដល់្របឹក ចំនួនពីរនកគឺ់កញញ  កសូ៊ម ី ក គ ៉  

Kasum Nakagawa ជ ្រ ្ត ចរយៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្ត និងេ ក ដួង វន ជអនក 

ស្រមបស្រមួលគេ្រមង GBV អំេពហិង ផ្លូវេភទរបស់្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជបនផ្ដល់ករ

ែណនដំល់្រកុមករងរែដលជនិស តិ មរយៈដំេណ រករេធ្វេសចក្ដី្រពងេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ៃន 

ករវនិិចឆយ័។  

គណៈវនិិចឆ័យ
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កនុងវគគពិនិតយ ម នបនទ បពី់េវទកិ ្ដ បសំ់េឡងរបស់្រស្តីជមយួមនុស ជនំនេ់្រកយ និស តិ 

ែដលជសមជិកគណៈវនិិចឆយ័បនបង្ហ ញករេពញចិត្ត និងករែថ្លងអំណរគុណែដលបនចូលរមួកនុង

េវទិកេនះ។ សមជិកគណៈវនិិចឆយ័សែម្ដងករអរគុណជពិេសសចំេពះអនកផ្ដល់សកខីកមម ែដលបន 

ែចករែំលកេរឿង ៉ វផទ ល់ខ្លួន និង្របបអំ់ពីភពលំបកកនុងករផ្ដល់សកខីកមមជ ធរណៈ។ ពួកេគបន

េលកទឹកចិត្តឱយ្រស្តីមនេសចក្ដកី្ល នកនុងករេធ្វែបបេនះ។ ពួកេគបនេផ្ដ តចិត្តទុក កេ់ល រៈសំខន ់

ៃនករេលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីអំេពហិង ផ្លូវេភទនិងេយនឌរ័ ែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងរបបែខមរ្រកហម 

និងបនេលកេឡងថពួកេគមនិែដលបនដឹងអំពីបញ្ហ ទងំេនះ មុននឹងមនេវទិកៃនករ ្ដ បសំ់េឡង

្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយេឡយ។ សមជិកគណៈវនិិចឆយ័បនេប្ដជញ អនុវត្តសកមមភពជេ្រចន 

ដូចជ ករេធ្វបទបង្ហ ញអំពីេវទិកៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយកនុងថន កេ់រៀន 

ឬពិភក អំពីេវទិកជមយួមតិ្តរមួថន ក។់ 
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កនុងអំឡុងករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីឆន ២ំ០១៣ អនកេនរស់ នមនជីវតិចំនួនបនួនកប់នផ្ដល់  

សកខីកមមអំពីបទពិេ ធនផ៍ទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគទកទ់ងនឹងអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័កនុងរបប 

ែខមរ្រកហម។ ករផ្ដល់សកខីកមមរបស់ពួកេគ េធ្វេឡង មរយៈករេឆ្លយតបេទនឹងសំណួរែដលសួរេ យ 

ម្រន្តីកមមវធីិរបស់្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ កញញ  ហង  ចរយិ ។ ជំពូកបនទ បនិ់យយអំពីេសចក្ដី 

ស្រមងស់េងខបែដលបនែកស្រមួលពីករែថ្លងករណ៍ៃនសកខីកមមរបស់ពួកេគ។

មំុ វន់
ខញុ ំេឈម ះ មុ ំវន ់មន យុ៦៥ឆន  ំរបបរកសីុលកថ់ន កំញចបជ់មយួនិង 

ករសីុឈនួលកបដំ់ឡូងឱយេគ។

ជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ្រកហមជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ្រកហម

េពលែខមរ្រកហមបនចូលមករស់េនកនុងភូមេិនដំបូង េគអតអី់េទ 

ល្អ ស់ េ្រកយមកបន២ែខពួកេគបន្របមូល្រទពយសមបត្តិអនក 

្រសុកទងំអស់ េហយផទះធំខញុ ំេគេរ េធ្វជសហករណ៍ េគថេពល្រសុក 

្រសួលបលួេគឱយខញុ ំវញិ..រហូតេ ឪពុកម្ដ យខញុ ំេទសម្ល បអ់ស់ថ 

ជេមឃុំគតជ់អនកេភ្លងករេ ះ កេ៏គយកគតេ់ទសម្ល បេ់ទ។ 

រហូតមកខញុ ំក្៏រតូវេគឱយេធ្វករកនុងសហករណ៍ េយងមនកូនខចី១ែខ ជករងរ្រ ល។ បចចុបបននខញុ ំេន 

សល់កូន៥នកក់នុងចំេ មកូន១៦នក។់ េនអំឡុងេពលសមយ័ែខមរ្រកហម កូនរបស់ខញុ ំចំនួន៦នក ់

បន ្ល បេ់ យ រែតពួកេគគម នអ្វីបរេិភគ។ 

បទពិេ ធន ៍ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័បទពិេ ធន ៍ៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័

សមយ័េនះេគបនបងខំចិត្តខញុ ំឱយេរៀបករេនករ ្ឋ នែរកដីរចួមកេគេ ខញុ ំមកសួរថ៖ *ឥឡូវ 

មតិ្តឯង្រតូវែតេរៀបករ េហយមតិ្តែដលករេនះមនិែដល គ ល់គន មនិែដល្រស ញ់េ ះ េហយឱយខញុ ំ

យកអនកបុរសមនកូន៨នកេ់ហយខញុមំនិយកេទ។ អតយ់កក្៏រតូវែតយកែដរ រចួមកបនមយួ រកន្លង 

ផុតបន៤ៃថងេគេ េទៀតសួរេហយសួរេទៀត ដល់ៃថងេរៀបបេ ្ដ យ ៦០គូរកនុងមយួៃថងមនមន១់គត ់

ផក ២ថូ២ េដម កពី់មុខ, ៦០គូរអងគុយដំេរៀបជួរគន មនែតែសបកេជង១គូរ េគឲយ្រទបអងគុយរចួេហយ 

េឡងេប្តជញ ចិត្តេទ ៉បរ់ងគន េទ ថេយងសុខចិត្តែថរក គន មយួជីវតិេទខំបងករបេងកតផល េបមនកូន 

សកខីកមម
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េយងចិញច ឹមកូន។

ដល់េពលេម៉ង៣ជិតភ្លេឺគឲយេយងមកផទះ ដល់េពលយបែ់ដលេយងេរៀបេដកេហយគូភគីែដល

ប្ដី ្របពនធ ែដលអត្់រស ញ់គន នឹងនិយយថ េយងករៗសិនេទដល់យ៉ងមចិៗចែំបកគន  េយង្រសុះ 

្រសួលនឹងគន  អតដឹ់ងថមនឈ្លប ពួន ្ដ បេ់្រកមផទះេទេគេឡងេទថ “្រតូវែតផ ដំំេណកេនកែន្លង 

េនះ” កេំភ្លងេគភជងេ់គឲយេយងេដកេទ។ “្រគនែ់តេដកឲយេគរកុកពិ៏បកែដរ” េនះជភ  របស់ េ្រប 

មកេលខញុ ំ... ខញុ ំតមតេ់ទវញិថ “ឲយេគរកុេមច៉? ” េគថ “េដកឲយេគចុយ!” ឱយផ ដំំេណកនិងដូច ក ់

ប្រជូកបរចឹង ឈរេមលថេដកឬកអ៏ត។់ ដល់េពលផ ដំំេណកេហយ ថ “េទ!េទ ចុយគន េហយ 

េយងចុះេចញ”។ មេមលេនះេហយយបែ់ស្អក មក មេទៀត ខ្ល ចេយងយល់្រពមែតមយួយប ់

និងដល់៦យបែ់ដល្រគបកំ់ណតដ់ល់ ឈបម់ក ម។ េពលដឹងថមនកូនេហយ បំែបកប្តីឲយេទ 

ឆង យេទៀត អតឲ់យេនជុំគន េទអំ ចផ្ដ ចក់រ ។ ដល់េពលឆ្លងទេន្លឲយប្តីមកែត២ៃថងេទ ឲយេទវញិមនិ 

បចេ់នេទ។

ក ៃីនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័ក ៃីនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័

មនេឈម ះដិនេគេចទថេវៀត មេ យេចទថខុសសីលធម ៌ េគចបយ់កេទថ ្ល បែ់ត 

េទដល់វត្តកំពុងក្ដីេគមករេំ ភសិនបនេគសម្ល ប.់.. េហយពួកខញុ ំែរកជីេនវត្តេឃញផទ ល់ែភនក េហយក៏

អត់ នឮម៉តែ់ដរខ្ល ចថងបទ់ងំអស់គន សុខចិត្តែរកដីេទមក។ បនទ បពួ់ក មន កច់បៃ់ដ ចបេ់ជង

ខ្លះរេំ ភេទ ខ្លះចបៃ់ដចបេ់ជងេទ.. រចួេហយ ចងៃដេទេ្រកយ ចងេហយ វះឆ្អឹងខនង េហយ 

យក្របម៉តេ់ទ្រ ្ំរ  េកតេឡងឆង យ្របែហល១០មពីកែន្លងែដលេយងឈរ។ នរេីនះបនែ្រសក 

េហយពួកេយងបនេឃញែតមនិ ៊ នយកចិត្តទុក កេ់មលេទ េយង្រគន្់រកេឡកេមលពីចមង យ 

ែតមនិ ៊ នេមលចំេទ េយងបន្តេធ្វករធមម ។ 

មនកមម ភបិលមន ក់ ចមនមតិ្តនរ៥ីនក ់កមម ភបិលែតងែតចងអ្រងឹងេដកេនខងេល ពួក 

មតិ្តនរចីងមុងេដកខងេ្រកម េពលេគ្រតូវករេគេកះមយួេទ.. ចូលេទកនុងមយួេទ េហយេចញមក 

វញិយំមយួ េទអត់ នែ្រសកថយ៉ង េទខ្ល ចេគសម្ល បេ់ចល េ កនុងមយួយប៥់នក ់ (មតិ្តេសៀ 

មនអំ ចធំ ស់) មតិ្តេសៀកមម ភបិល េគធំ ស់េគចងអី់អនក កប៏ន  ្រសី៥នក្់រតូវបនេគ 

េ េទម្តងមយួៗេរៀង ល់យប។់
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េឈម ះមតិ្តេថនៗមន យុ១៨ែដរ េ េទឆង យពីកែន្លងែដលខញុ ំេដក ២០ែម្៉រត ឮសំេឡងែ្រសក 

ជួយផងៗ កំុឱយេធ្វបបខញុ ំ ែលងខញុ ំេទ ឮសូរផូងកប៏តេ់ទអតេ់ឃញរហូត េនករ ្ឋ នកម៏និេឃញែដរ.. 

គន ្ល បេ់ទេហយមចិបនេឃញ បនថអំ ចផ្ដ ចក់ររបស់េគក៏ ធំ ងេគកមម ភបិល ងេគអនក

ធំេគចងប់នអនក េគយកអនកហនឹង។

េរៀង ល់មយួែខឬពីរសប្ត ហ៍ម្តង ្រកុមនរ ីៗ ៥នកែ់តងែតមកជំនួស្រកុម្រស្តីចស់ៗ៥នក់

េនះ។ ្រស្តីទងំេនះមនិែមនមកពីតំបនេ់យងេទ ពួកេគមករស់េនកនុងសហករណ៍របស់ពួកេយង។ 

ពួកេគ យុ ្របែហល២១, ២២, ២៥ឆន  ំ្របែហលចឹង។ ខញុ ំេឃញេគខ កឹខ លួ និងយំ េហយមនមន ក ់

និយយថពួកេយង្រតូវបនរេំ ភេ យែខមរ្រកហម។ ពួកេគរលឹំកខញុ ំកំុឱយ្របបេ់រឿងេនះដល់អនក  េប

មនិអញច ឹងេទេយង ច្រតូវេគសម្ល ប ់មនែតេពលេនះេទែដលខញុបំនឮ និងបននិយយជមយួពួក 

េគពីេរឿងេនះ។ ពួក េធ្វេរៀង ល់២ៃថងម្តង។ ្រស្តី៥នកេ់នះ្រតូវបនេគបំបតេ់ចញបនទ បពី់្រតូវបន 

រេំ ភ៣ដង។

កនុងឆន ១ំ៩៧៧ មនេគេរៀបករេនកនុងកងេរៀបចំេ យែខមរ្រកហម។ មនែខមរ្រកហមមន កេ់គ ង 

េគជកមម ភបិលនងិជអនកធំ េគេ អនកែដលេរៀបេនះ ្រសីែដលជគូរភគជី្របពនធេគេ ថយកេទ 

ផ ដំំេណកមុន ដល់ផ ដំំេណកេហយនឹងយកេទឱយប្ដវីញិ ែតប្ដេីនះអតយ់កេទេគបញ់ងបទ់ងំពីរ។

ផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមម ផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមម 

ខញុ ំមិនខឹងអនកគូភគីប៉ុនម នេទ ែតខញុ ំ 

ខឹង អនកឱយផ ដំំេណក ែដលបងខំ 

កឱ់យខញុ ំផ ដំំេណកជមយួគន ។ ខញុ ំ 

មនករឈចឺប្់រតងហ់នងឹ ែដលខម ស 

អស់ខ្លួន ក៏ខម សខ្លួនឯងេចះែត 

កទុ់ក ឥឡូវខញុ ំមកេបកកកយឲយ 

អស់ចំេពះឧ្រកដិ្ឋកមមរបស់  ែដល

បនេធ្វេលរបូខញុ ំឲយបងប្អូនរមួជតិ 

និងអន្តរជតិ និស តិបញញ វន្ត ័កូន 

េចជំននេ់្រកយយល់ដឹងថ របបេនះ បនេធ្វអំេពមកេលខញុ ំេ្រចនបំផុត។
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េធ្វេនះេដមបឱីយ ្ល បែ់តេយងមនិ ្ល ប ់ េបេយងមនិ្រពមរមួដំេណក សម្ល បេ់យងេចល        

ដូេចនះេយងខំែតេធ្វេទខមំតស់ងកតចិ់ត្តេដមបរីស់។ ខញុ ំផ្ដ េំផញសំេឡង្រស្តីែខមរ េដមបបីក្រ យឱយបងប្អូន 

ដឹង ឱយេកមងដឹងថរបបេនះ ល្អប៉ុ ្ណ ្រកកប់៉ុ ្ណ ។ ខញុ ំមន រមមណ៍ខម ស់េអៀនខ្ល ងំ និងេ ក 

្ដ យេនកនុងជីវតិ គឺសំ ង ្រកកប់នមកជួបនូវេរឿងែបបេនះ។ ឈចឺបក់នុងជីវតិេនះេទះបីជ ្ល ប់

កម៏និ ចបំេភ្លចែដរ។ ខញុ ំមនិែដល្របបេ់រឿងេនះដល់អនក េទ េ្រពះខញុ ំេអៀនខម ស់ ប៉ុែន្តខញុ ំមនិ ច 

កទុ់កបនេទ ្រតូវែត្របក្រ យឱយបងប្អូនដឹង។ ខញុ ំខំព្រងឹង ម រតីេដមបរីកសីុចិញច ឹមកូន េដមបជីីវតិ 

របស់ខញុ ំ សេ្រងគ ះកូនខញុ ំឱយរចួផុតពីករមនទុកខ។

សំណូមពរ និង រសំណូមពរ និង រ

មនសំណូមពរ ក្ដីថឱយឆបក់តេ់ទសជនជបេ់ចទទងំអស់ឱយបនឆបរ់ហ័ស។ សូម 

ផ្ដ េំផញេទ្រគបគ់ន  ខំេធ្វយ៉ង េដមបកំុីឱយមនឧ្រកិដ្ឋកមមេនះេកតេឡងេទៀត េហយខំប្រងួបប្រងួមគន   

េដមប ី ងជិវតិថមីកំុឱយេកតេឡងម្ដងេទៀត។
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យំ៊ ស់
ខញុ ំមកពីភូមអូិរេ្រជ ឃុំអូរេ្រជ ្រសុកៃ្រពនប ់្រកុងកំពងេ់ ម ខញុ ំជជន 

ជតិែខមរឥ ្ល ម មន យុ៧៦ឆន ។ំ

ជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ ្រកហមជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ ្រកហម

ខញុ ំរស់េនភូមអូិរេ្រជ ឃុំអូរេ្រជ។ សមយ័ែខមរ្រកហមខញុ ំ្របកបករងរ 

េគ កទិ់សេ េន្រសុក៣៧ េលកដីទំនប ់ េធ្វែ្រស ែរកដីេ យអត ់

រហូរ្រគប្់រគន។់ ្រគួ រខញុ ំនិងកូនេគយកេទសម្ល បេ់នឆន  ំ

១៩៧៧ េដមឆន េំនះ ែតខញុ ំមនិបនេឃញកូនខញុ ំមនិដឹង ្ល បេ់ន 

កែន្លង ែដរ។ េពលែខភ្ល ឺ ដូចៃថងខញុ ំេឃញេគចង្របជជន ក ់

ម៉ែខ ៗ ៧នក ់៥នក ់៣នកអី់កម៏នេគយកេទៃវេចល។ ខញុ ំមនបងប្អូន១៣នក ់ ែតឥឡូវេនែត៣ 

នកេ់ទ បង្របុសខញុ ំ្រតូវបនេគយកេទេហយដុតទងំរស់។ 

េ យ រែតខញុ ំេធ្វករធងនេ់ពក ខញុ ំឈេឺហមេនកនុងករ ្ឋ ន។ ខញុ ំបនេឡងមកេដកេពទយ មកដល់ 

េលែខមរ្រកហមអតឱ់យខញុ ំេដកេពទយេទ  េគបងខំឱយខញុ ំេធ្វករឱយខញុ ំកបជី់កេហយែរកដី។ ដល់េពលកប ់េទខញុ ំ 

លុងដីេ្រកមនិងដល់ដីខងេលបកម់កេលខញុ ំ េហយបនេគែសងខញុ ំយកេទេពទយ។  ខញុ ំកេ៏ដកេពទយនឹង 

យូរៃថង ែតេជងខញុ ំេហមខ្លួនេហម គម នថន ពំយបលេយងេទមនែតទឹកដូងេគចកឱ់យ ល់ៃថង  គម នបតអី់ 

ទងំខ្លួនៃដេជងេហមទងំអស់មនសល់អីេនះេទ។ េមកងេគថ  មតិ្តឯងេដកេពទយយូរេហយអតេ់ចញ 

ចឹង? េគថ្រតូវែតេចញ េហយខញុ ំកេ៏ចញពីេពទយ េពលេចញមកខញុ ំេធ្វអីអតេ់កតេទ ខញុ ំអតម់នផទះសែមបង 

អីេទ។ ខញុ ំកនឹ៏កេឃញកេ៏ទសំុផទះប្អូនជីដូនមយួេដក។ 

បទពិេ ធនៃ៍នអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័បទពិេ ធនៃ៍នអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័

ឆន ១ំ៩៧៧មនយបម់យួ្របែហលជេម៉ង១០ មនែខមរ្រកហមមន កប់នមកេ ខញុ ំឱយេចញ 

ពីផទះ។ ខញុបំនសួរ ថ េ ខញុេំធ្វអី? ថមតិ្តឯងចុះមកេនះ េពលចុះមកដីខញុេំឆ្លយថ “មនករអមីតិ្តពូ?” 

េចទថខញុ ំចងេ់ទយួន *ខញុ ំថខញុ ំអតម់នចងេ់ទ ចងអី់េទ* កប៏េណ្ដ រខញុ ំ្របែហល៣០ែមត៉ពីផទះ។ 

ដល់ទីេនះ ចបេ់ផ្តមរញុខញុ ំឱយេដកេនគល់ដូង ្របបចក់ខញុ ំដល់េពលែដលខញុ ំជិត ចខ់យល់និង 

េហយ កែ៏លង កស៏្រមត រងុខញុ ំ រេំ ភនឹងដូចេគេ េ ះមនិដូចប្តី្របពនធ ខញុ ំឈចុឺកចប់ ស់ 

ខ្លួន្របណខញុ ំគម ន្រ ក្រ នកែន្លង េទ ខញុ ំកូនខចីផង។ កល រេំ ភខញុ ំដល់េពលេហយ និយយ 
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ថ កំុេទនិយយ្របបអ់នក  េបនិយយ្របបអ់នក  េបមតិ្តឯងនិយយអីសម្ល បេ់ចល ៃថងេនះខញុ ំ 

ខ្ល ច េហយខញុ ំមនិឱយបងប្អូនឬមតិ្ត ដឹងពីេរឿងខញុ ំេកតេឡងយបេ់នះេទ។ 

ដល់េពល រេំ ភេហយក៏ យកៃដេខ្វះខម ស (្រប បេ់ភទ) ខញុ ំនិងេបះេពលែដលធ្ល កម់កវញិ 

និងខញុ ំមនិដឹង្របែវងប៉ុនម នេទ េ្រពះខញុ ំអតដឹ់ងខ្លួនេទ ម នែត សម្ល បខ់ញុ ំេចលេហយមនិដឹងេទ េ្រកយ 

េលកេបះខ្លួនខញុ ំកដួ៏ល្រតឡប្់រតលិនឈេឺហមទងំមុខទងំខម ស់ (្រប បេ់ភទ) ខញុ ំមនិដឹងខ្លួនដល់េពល 

្របែហលេម៉ង៤ភ្ល ឺខញុ ំឮមនរ់ងវខញុ ំកខំ៏្របឹង មកផទះប្អូនជីដូនមយួនិង្របែហល៣០ែម្៉រត។ មកដល់ប្អូន 

ខញុ ំភញ កេ់ផ្អលេ្រពះ គិតថ េគយកខញុ ំេទសម្ល បប់តេ់ហយ សួរថ * េអយ!* *អូបងឯងមកវញិ 

េហយអ?ី េគយកបងឯងេទេធ្វអី ម នែតេគយកបងឯងេទសម្ល បេ់ចលបតេ់ហយ ខញុ ំេឆ្លយថ* *អត ់

េទ!* * រចួ សួរតេទៀតថ ចុះេគយកបងឯងេទេធ្វអី!* ខញុ ំ្របបថ់ *េគយកអញេទរេំ ភ*។ រចួកេ៏ ប

គន ២នកប់ងប្អូនេទេនេលផទះ មនិ ននិយយអីែដរ ចភំ្លចឺនិំយយគន  កំុនិយយខ្ល ចេគសម្ល ប ់

យកេទសម្ល បេ់ចល។

ដល់ភ្លេឺឡងខញុ ំេទរកសំុបយចុងេភេគេគអតឲ់យ េគសួថេនកង ? ខញុ ំថ េនកងមតិ្តពិន េគ 

ចេំមលមតិ្តពិនមកេបចងប់នបយ។ ដល់ៃថងេម៉ង១១េគេឡងមកពីែរកជីទងំអស់គន េហយេមចុង 

េភ្របបេ់មកងថ កូន្រកុមមតិ្តពិនឯង យ៉ងេមច៉ បនអតេ់ទេធ្វករ ខញុ ំថ ខញុ ំេទអតរ់ចួេទ េ្រពះខញុ ំនិង 

ឈេឺ្រពះ ថខញុ ំេហមទងំអស់ទងំមុខទងំៃដេជង ដល់េគខឹងខញុ ំមនិេធ្វករ េគៃវខញុ ំ៣ដងអែ្រងក េហយថ 

មតិ្តឯងេមច៉មនិេទេធ្វករ?។ ខញុ ំេទអតរ់ចួ រចួ យកដងែរងបុកខម ស (្រប បេ់ភទ) ខញុ ំពីរបីដងេនមុខ 

មនុស ជេ្រចន ខញុ ំឈចឺប់ ស់។ អតម់ននរ ៊ នជួយេទ អនកខ្លះ ថេយងសីុពលកមមេគ 

េគថឲយបុកឱយងបចុ់ះ ខ្លះ េគ ណិតចឹងេទ េគថ ណិតគត់ ស់េបគតេ់ធ្វមនិេកត 

គតេ់ហមដល់ថន កហ់នឹង េហយេនេធ្វបបគតអី់េទៀត ឯ ខ្លះ ថេយងសីុពលកមមេគ េគថឲយបុក 

ឱយងបចុ់ះ។ 

ផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមមផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមម

ល់ៃថងផ្លូវកយខញុ ំេនឈកឺនុងខ្លួនគម នកំ ំងកំែហងអីេទ សគមរងីៃរ ឈចិឺត្ត កនុង្រប បេ់ភទនិង 

េចះែតចុកអលួ េចះែតទិញថន េំលប ងធូរយូរៗម្ដង។ 
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ខញុ ំមន រមមណ៍ខឹងខ្ល ងំ ឈចឺបក់នុងខ្លួនខញុ ំមន រមមណ៍ខម ស់េគ ខញុ ំេចះែត កទុ់កជង៣០ឆន  ំ

ទងំឆន ១ំ៩៧៩ ដល់េពល កព់កយបណ្ដឹ ងអងគករនិងេ េទ កេ៏ចះែតេទ អតម់នឱយេគដឹងេទ 

ខម សេគ ែតឥឡូវខញុ ំនឹងេបកឲយកូនេចជំននេ់្រកយដឹងថ របបប៉ុលពតនិង េធ្វអំេព ្រកកប់៉ុនម ន ឲយ

ដឹងលឺទងំេ្រក្របេទសកនុង្របេទសថ មនរដ្ឋអំ ចេធ្វបប្របជជនយ៉ង ។

សំណូមពរ និង រសំណូមពរ និង រ

ខញុសំេ្រមចចិត្តនិយយេរឿងេនះ េ្រពះ 

ខញុ ំបនចូលរមួកមមវធីិេនះកលេលក

មុនខញុេំឃញអន្តរជត ិនិងជនរងេ្រគះ 

េផ ង មនេគេកមងជងខញុ ំែតេគ ៊ ន 

បក ្រកតខ្លួនេគអស់គម នសល់ 

ដល់ខញុ ំមន យុ៧០ជង េហយខញុ ំ 

ទុកេធ្វអី ចឹងេហយេធ្វឲយខញុ ំ ៊ នបក 

្រកធខ្លួនឯងឲយបងប្អូនកូនេច 

ដឹងទងំអស់ឲយដឹងថ េគេកមងេគ 

៊ ននិយយ ខញុ ំចស់មនអីខ្ល ចនិយយេបកចំហរឲយបងប្អូនកូនេចញតិមតិ្តដឹងឲយអស់។

ខញុ ំមនពកយេពចន ៍ចងផ់្ដ េំផញេទជនរងេ្រគះដូចខញុ ំ សូមឲយ ៊ នក្ល នេឡងនិយយឲយបងប្អូន 

កូនេចអស់េ កទងំអស់ដឹងលឮបរេទសនិងេ្រក្របេទសដឹងទងំអស់គន ។ ខញុ ំចងឲ់យ ក្ដីែខមរ 

្រកហមកតេ់ទសេមដឹកនែំខមរ្រកហមនឹងឲយឆប ់េ្រពះខញុ ំចស់េហយខ្ល ច ្ល បមុ់នមនិបនដឹង។
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េ ះ វ ្ណ
ខញុ ំេឈម ះ េ ះ វ ្ណ  េនភូមអូិេ្រជ ឃុំអូេ្រជ្រសុក ៃ្រពនប ់ ្រកុង 

កំពងេ់ ម មងីមន យុ៦០ឆន  ំមុខរបបេធ្វែ្រស។

ជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ ្រកហមជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ ្រកហម

េនសមយ័ែខមរ្រកហមកនុងឆន ១ំ៩៧៥ េគជេម្ល សម្ដ យខញុ ំបងប្អូនខញុ ំឲយ 

ែបកគន អស់។ ផទះខញុធំំទូលំទូ យ រះុយកេទេធ្វជ្រងុក្រសូវ េហយ 

ឲយេទេនផទះខទមមយួតូច រចួេហយែខមរ្រកហមបំបិទ សនខញុ ំ។ ខញុ ំ 

ជជនជតិឥ ្ល មមយួរបូេធ្វបបមងី ឲយមងីញំុ ច្់រជូក យក 

វ ិ រមងីេទចិញច ឹមសត្វ្រជូក េធ្វជ្រទុង្រជូក រចួេហយ បងខំមងីឲយ 

េលកទំនបជី់ក្រប យ បងខំឲយេធ្វែ្រស មអំេពចិត្តរបស់  បងខំមងីឱយញំុ ច្់រជូកេទៀត េបមនិញំុ 

និងសម្ល បេ់ចល។ ែខមរ្រកហមបំែបកខញុ ំនិងប្ដីខញុ ំមនិឲយខញុ ំេទជួបជំុគន  ឲយេទេធ្វករេនសហករណ៍េផ ងៗ 

គន  មនិឲយមកជិតគន  មនិឲយមកជួបគន េ ះ ដល់ឆន ១ំ៩៧៧ បន ជេម្ល សខញុ ំមកេនកំពងស់ពឺវញិ។ 

េនកនុងឆន ១ំ៩៧៧ ែដរ្រគួ រខញុ ំេគឲយកន្់រកបី១នឹម មនៃថងមយួប្តីខញុ ំកប៏នបតខ់្លួន មងីមនិដឹងថប្តីេទ 

មក េទេឃញែត្រកបីគត ់ខញុ ំមនិដឹងគតេ់ទ េទ នឹកេឃញថមនែតេគយកេទសម្ល ប ់

គតេ់ទបតរ់ហូតដល់សព្វៃថង។

បទពិេ ធនៃ៍នអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័បទពិេ ធនៃ៍នអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័

េនឆន ១ំ៩៧៧ េនយបម់យួ្របែហលជបនមយួ ទិតយបនទ បពី់ប្តីខញុ ំបនបតខ់្លួន ខញុ ំមកពី 

ជីក្រប យវញិ ខញុ ំហូបបយរចួេហយចូលេដកេ យអតប់នមុជទឹក និងអតប់នប្តូរេខ វេទ េ្រពះខញុ ំ 

សគមរងីៃរអស់កម្ល ងំ មកេដក្រសមុកទងំេជងេខមនិបន ្រប កសុ់ទធែតភក។់ ដល់េពល្របែហល 

េម៉ង១២យប ់មនេមកងមន ក់ មកេ មងី មងីគិតថ (អូយ! យកប្តមីងីេទសម្ល បឥ់ឡូវយកមងីេទ 

សម្ល បេ់ទៀតេហយ)។ 

ខញុ ំឮេគេ ថ មតិ្តនរ ីៗ អេញជ ញេងបចុះមកេនះមក ខញុ ំកអ៏ស់្រពលឹងកនុងខ្លួន េហយនឹកេឃញថ 

េគយកមងីេទសម្ល បែ់តមនិដឹងថមនេរឿងអីេកតេឡងេទ មងី្រគនែ់តនឹកេឃញថេគយកមេីទ 

សម្ល ប។់ ខញុ ំកចុ៏ះមកទងំភយ័ញ័រ ខញុ ំសួរថ េតមនករអីមតិ្ត? ែត មនិេឆ្លយ។ ខញុ ំេឃញ មនកេំភ្លង 
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ពូេថ ែខ មយួដំធំ។ រញុខញុ ំឱយេដរេទមុខ េហយ េដរពីេ្រកយេទកែន្លងមយួែដលមនេដមេស 

មនធំ់មយួ ្របែហលកន្លះគីឡូឬមយួគីឡូដីពីផទះ។  

េទដល់េដមេឈធំេនះមនែតខញុ ំនិង អតម់នអនក េទ មងីមនិែដល គ ល់ េទ ដឹងថ  

េមកងធំជអនកចបច់ងសម្ល បឱ់យថចមៗ។ រញុខញុ ំផ្តួលេនគល់េឈេដមេសមន ់ ចប្់រ តេខ 

ខញុ ំេចញ េហយខញុ ំកម៏និបននឹកេឃញថ និងេធ្វអីខញុ ំ ្រគនែ់តគិតថ និងសម្ល បខ់ញុ ំ្របែហលជវះេពះខញុ ំ 

យកេថ្លម យក្របម៉តយ់កេទ្រ ្ំរ  ែត មពិត យក្រមមៃដ កចូ់លកនុង្រប បេ់ភទខញុ ំ។ 

យកៃដរកុេឆក លបុកយ៉ងខ្ល ំង ទ្រមែំតេយងឈឺអស់ចិត្ត។ រកុេឆក លៗ រចួេហយ េធ្វ ម 

ទំេនងចិត្តរបស់ មចិត្ត រចួេហយ ផ្ដ េំផញរខញុ ំថ មតិ្តនរឯីងកំុ្របបអ់នក  ៊ នែត្របបេ់គខញុ ំនឹង 

សម្ល បម់តិ្តនរឯីងេចលអតទុ់កេទ។ រចួេហយខញុ ំកេ៏ននឹងអស់កំ ំងខ្ល ងំេពក មងីេនសមងេំនេ្រកម 

េដមេឈហនឹង្របែហលជបនកន្លះេម៉ង ខញុ ំខ្ល ច មកវញិេធ្វបបកខំ៏េដរ្រតឡបម់កផទះវញិ។ េនេម៉ង 

៥្រពឹក ខញុ ំឮសំេឡងជួងែដលជសេម្លងេ ្របជជនេទេធ្វករ។ ខញុ ំឈឺ ស់ែតអត់ ៊ ន្របបអ់នក

េគេទ េ្រពះខ្ល ចេគសម្ល ប។់ េទេធ្វករមនបងប្អូនថ គ ល់មតិ្តនរ ីៗ េធ្វករជមយួគន ថ បងឯង 

ជួយេកសខយល់ឲយខញុ ំតិចមក ខញុ ំេរៀងអតសូ់វ្រសួលកនុងខ្លួន នងនិយយ្របបថ់ពូហនឹងេហយចបន់ង 

រេំ ភម្ដងែដរ េយងកំុ្របបេ់គេយង កទុ់កដូចគន ។

ឥឡូវមងីហនឹង ្ល បេ់ហយ េហយពូេនះេឈម ះពូសយ េមកងេធ្វេនហនឹងេមមនិែមនេទេគយក 

េទសម្ល បេ់ចលអស់េហយ ែត ង េមកង មនិឱយេយងនិយយ េបមនិចឹង នឹងសម្ល បេ់ចល 

េយងកេ៏គរព មនិ ៊ ននិយយ ខញុ ំឈចិឺត្ត ស់ែដល រកុកកូរកកយ្រប បខ់ញុ ំឈេឺហម េនខងកនុង

េធ្វឲយមនជំងឺរហូតដល់សព្វៃថងហនឹង ែតខញុ ំខំពយបល។ ដល់សងគមេនះេហយ មងីខំរកថន ពំយបល ថន  ំ

សងកូវអីពយបល មងីេចះែត្របឹងហូបទល់សព្វៃថង។

ក  ីៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័ក  ីៃនអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័

ខញុ ំដឹងេរឿងមងីយុំ ស់ ជបងជីដូនមយួ។ គត្់រតូវបនរេំ ភេ យែខមរ្រកហម បនទ បពី់គត ់

បនេចញពីមនទីរេពទយេហយមក ន កេ់នជមយួខញុ ំ។ េនយបេ់នះមនទ នមន កេ់គមកេ គត ់

េទ ែតខញុ ំអតដឹ់ងគត្់រតូវបនេគយកេទ េទ។ ខញុ ំ្រគនែ់តគិតថែខមរ្រកហមយកគតេ់ទសម្ល ប់

េចល។ ខញុ ំ ណិតគត់ ស់ខញុ ំខ្ល ច ស់។ េនេពល្រពឹកខញុ ំេឃញគត្់រតឡបម់កវញិ ខញុ ំសួរគត ់អូ! 
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បងឯងមកវញិេហយអី? េគយកបងឯងេទេធ្វអីគត្់របបថ់ *េគយកគតេ់ទរេំ ភ*។ រចួកេ៏ទចូល 

េដកទងំឈចុឺកចប។់ 

ផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមមផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមម

មនិសបបយកនុងចិត្តេទ ខញុ ំមនិ ចបំេភ្លចបន ខញុ ំេនែតខ្ល ចនិងខឹង ។ ខញុ ំចងឲ់យអងគករជួយេ ះ  

្រ យទងំកនុង្របេទសេ្រក្របេទសប្អូនៗមងីមទងំអស់ ជួយេ ះ្រ យមងីឱយបនធូរ្រ ល 

េនកនុងចិត្ត កំុឲយពិបកកនុងចិត្ត៣០ឆន ជំងេហយ មងីេនែតមនករឈចឺបនិ់ងករែដលេគចបរ់ ំ

េ ភ។ មងីមនិែដល្របបអ់នក បនទល់ែតេ ះេនសមយ័ហនឹង ដល់េពលឥឡូវមងី ចនិយយ 

្របប ់ម្ដ យមងី ប្អូនមងីែដលមងី ចនិយយ្របប។់ េពលនឹកេឃញថមងីបន ្ដ បប់៉ុស្ដិ៍សំេឡង្រស្តី 

និយយេរឿងែដលដូចមងីែដរ មងីកច៏ងឲ់យអងគករ េ មងីនិយយពីេរឿងផ្លូវេភទ និងមងីគិតចង ់

និយយដូចប៉ុស្ដិ៍ផ យចឹងែដរ ឲយបងប្អូនជនរមួជតិឮទងំអស់និងប្អូនៗ និស តិជំននេ់្រកយឲយ ដឹង

មងីឥឡូវ៦០ឆន េំហយ មងីកអ៏ស់េករ ិ៍្ដអស់ខម សេហយេចះែត្របបដ់ល់ប្អូនៗបនដឹងបនឮទងំអស់ 

គន េទ។

សំណូមពរ និង រសំណូមពរ និង រ

សូមឲយប្អូនៗទងំអស់និងអងគករទងំអស់

ពូមមងីែដលមកចូលរមួ ្ដ បក់នុងៃថងេនះឬអងគករ 

កនុងនិងេ្រក្របេទសទងំអស់េធ្វយ៉ងេមច៉ជួយគ ំ

្រទមងី និងអនកេផ ងេទៀត ែដលរងេ្រគះពីកររេំ ភ 

កនុងសមយ័ែខមរ្រកហម។ កំុេរ សេអងពួកេយង េ្រពះ 

ខញុ ំមនិ ចេជៀសផុតេទកលេនះ។ សូមជួយគ្ំរទ 

ខញុ ំ និងកំុឲយរបបែខមរ្រកហមេកតជេលកទីពីរេទៀត កំុ 

ឲយមនេកតស្រងគ មែខមរ្រកហមជេលកទីពីរេទៀត។
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ជ ណំុ 
ខញុ ំមកពីេខត្តេពធ៍ ត ់ឃុំ ន ម្រពះ ្រសុកបកនមន យុ៧៦ 

េឈម ះជណំុ។

ជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ ្រកហម ជីវតិេនេ្រកមរបបែខមរ ្រកហម 

ខញុរំស់េនភនេំពញពុកខញុគំតេ់ធ្វប៉លីូសសក្ដពី័រ ខញុេំនចកំរមនដល់េចញ 

ពីចំករមនេទប្តីខញុ ំេបក ន។ េយងធ្ល បជ់្រគួ រែដលធូរធរ។ 

ឳពុកខញុ ំជអនកមន និងជអនកឧបតថមភ្រគួ រ។ 

េពល ពតចូលភនេំពញ ខញុ ំ្រតូវបនបងខំេចញេទេខត្ត ែកវ្រសុក 

កំេណ តខញុ ំ។ ខញុ ំេចញពីភនេំពញេទេខត្ត ែកវេគបងខំឲយេធ្វករ និងទងំ្រគួ រែតែបកគន ទងំអស់ពុកខញុ ំ 

ម្ដ យខញុ ំប្ដីខញុ ំកូនខញុ ំបងៃថ្ល្រសី ្រតូវបនទទួលរងពីរបបៃ្រពៃផ យបឃ់នងេ់នះ។ ពួគេគ្រតូវបនេធ្វបប យ 

និងចបយ់កេទេពទយ។ េគ ន កេ់នែតមយួ ទតិយរចួ ្ល បអ់ស់េហតុអី? ពួកេគបនឲយថន ទំន យេលប 

និងមនិអនុញញ តឲយផឹក និងហូប រេទ។

ែខមរ្រកហមដឹងថឳពុកខញុ ំធ្ល បេ់ធ្វជម្រន្តីប៉ូលីសេគបនសម្ល បគ់ត។់ ែខមរ្រកហមសម្ល បអ់នក្រគប ់

គន ឲយែតជអតីតអនកម្រន្តរី ្ឋ ភបិល។ ខញុ ំេនសល់បងប្អូន៦នក។់ េនអម្លុងសមយ័ែខមរ្រកហមខញុ ំ្រតូវ 

បនេគបងខឲំយេធ្វែ្រសខញុរំងនូវភពអតឃ់្ល ន។ កូនរបស់ខញុ៤ំនក់ ្ល ប។់ ឳពុកខញុ ំ ្ល បមុ់ន រចួេហយ្របែហល 

កន្លះែខេ្រកយមកចូលឆន ១ំ៩៧៧ ម្ត យខញុ ំ្រតូវែខមរ្រកហមបងខំឲយេធ្វកររចួ ្ល បេ់គមនិឲយ កសពមក 

ខញុ ំេទខញុ ំ មនិដឹងថេគយកគតេ់ទ េទ។

បទពិេ ធនៃ៍នអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័បទពិេ ធនៃ៍នអំេពហិង ផ្លូវេភទ និងេយនឌរ័

យបម់យួបនទ បពី់ខញុ ំ្រតឡបម់កពីេធ្វករេនឯែ្រសវញិ េនពីខងេជងភូមបិ យណ៍វ ិ រពីរនិង 

ដល់េហយេឃញេគ លអំបិលយបេ់ឡងែខភ្លៃឺថងមយួេ ច ខញុ ំកេ៏ធ្វពុតជឈេឺនមខញុ ំលួចអំបិលេគមយួ

ៃដ រចួកប៏នលួចអំបិល ្រ បែ់តេពលេនះនងមុេំគេនឈេឺនមែកបរខញុ ំេគកែ៏្រសកថ េចរលួចអំបិលៗ 

ដល់ខញុ ំរកទំ កេ់គចបៃ់ដខញុ ំជបេ់ដមបេីគឲយេឃញភស្តុ ង ដល់េពលរចួេហយេគេ ឈ្លប២នកម់ក 

ចបខ់ញុ ំ។ ឈ្លបេគមកមនគន ២នកតូ់ចៗ េគឲយខញុ ំេដរដំេណ រែឆក ខញុ ំកេ៏ចះែត ចឹងេទ េទដល់េ្រកមេដម 

េ ន តមយួ កជួ៏បនឹងអនកេឡងេ ន តេឈម ះេគៀម កនិ៏យយេទឈ្លបេនះថ “ ែហង!េដរេចញេទទុកឲយ ែហង!េដរេចញេទទុកឲយ 

អញ អញេធ្វបប ទល់ែតងបម់ហីនងឹអញ អញេធ្វបប ទល់ែតងបម់ហីនងឹ”។ 
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េពលឈ្លបេទបតេ់ទេគចបេ់ផ្ដមេធ្វបបខញុ ំ េគ្រ ត រងុេហយេគរេំ ភេហយេគ យខញុ ំ២ 

ដំបងេនពិករដល់ ល់ៃថង និង្រតេកៀកេនះេគថខូចថលមយួចំេហៀង េហយដល់ឥឡូវពយបលថន ែំខមរ 

អញច ឹងេទបន្រគនប់ន្ដិច េហយដល់េពល រេំ ភេហយ ៃវខញុ ំ២ដំបងេហយ កតស់្លឹកេញ៉ញ្រគប 

េលខញុ ំេពញ្របែហលជ គិតថខញុ ំ ្ល ប់េហយ។ ខញុ ំឈឺ្រប ប់េភទនិងធ្ល ក់ឈម។ ខញុ ំអត់ដឹងខ្លួនេទ 

្របែហលជេម៉ង៣ជងកម៏និដឹងែដរខញុ ំក៏ លូនេទផទះវញិ។ 

ខញុ ំេពលេនះកេ៏ទបែតកូនែងត៉ខចីែដរ អនកេមលកូនខញុ ំគឺជម្ដ យមងីខញុ ំេឈម ះយយែស គតឆ់ងល់ថ 

ខញុ ំេទ កប៏តយូ់រេម៉្លះ មនេគខ បឹ្របបគ់តថ់ លួចអំបិលេគ េគយកេទមនទីរេហយ រឯីខ្លួនឯងខំ  

ទងំឈចឺប ់េហយជិតដល់ផទះេហយជួបឈ្លបមយួេទៀត កសួ៏រថមតិ្តឯងមកពី  ខញុ ំថខញុ ំេទផទះវញិ 

ខញុ ំអត្់រសួលខ្លួន។ េគចបខ់ញុ ំេទ កក់នុងគុកេនប យ២ដែដល ែដលកនុងេនះមនអនកេទសជេ្រចន។ 

ខញុ ំជបក់នុងគុកេនះែត២ៃថងេទេ យ រែតធ្ល កឈ់មេពក េទបគណៈ្រសុកេគេឃញឲយេចញមកវញិ។

ផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមមផលបះ៉ពល់ និង ្របតិកមម

ធ្ល បនឹ់កគិតថចងេ់ធ្វបប ែដរ ចងស់ងសឹក ែដរ ែតខញុ ំចូលេរៀនសូ្រតកនសី់លកនទ់នេទ 

ខញុ ំកម៏និ ចេទសងសឹក េទ កំុឱយមនកមមេពៀរ ខញុ ំកឈ៏បម់នគំនិតចងកមមពរេចញពីខួរកបលខញុ ំ។ 

មពិតខញុ ំបនឈចឺបេ់្រចនឆន េំហយ ែតៃថងេនះ ្របេសរេ្រពះខញុ ំចងែ់ចករែំលក ។ កនុងបំណងរបស់ខញុ ំ 

ចងឲ់យ្របជជនេរៀនសូ្រតពីករឈចឺប ់េទជករករពរកុំឲយ េកតេឡងម្តងេទៀត។ 

ខញុ ំេនឈេឺជងេនឈ្ឺរតេកៀកខងេឆ្វង កនុងចិត្តមនិសូវឈចឺបេ់ទដូចថ យូរឆន េំទេហយ ប៉ុែន្ដ 

េពលេនះនឹកេឃញគឺឈចឺបវ់ញិ។ តសូ៊េដមបកូីនេដមបខី្លួនឯងេដមបកិីត្តិយសខញុ ំ្រតូវែតពយយម។ ចងឲ់យ 

បងប្អូនជជនរងេ្រគះេផ ងេទៀតេធ្វដូចខញុ ំ។

សំណូមពរ និង រសំណូមពរ និង រ

សូមផ្ដ ដំល់អនកមនេរឿងដូចខញុ ំឲយបនតសូ៊េឡង ្រតូវែតយល់ដឹង និងកត្់រ េរឿងេយងស្រមប ់

េកមងជំននេ់្រកយ។ ឲយជួយកតេ់ទសែខមរ្រកហមឱយបនទនខ់ញុ ំេមលេឃញ ឱយខញុ ំបនដឹងថ េធ្វបប 

យ៉ងេមច៉ខ្លះសូមឲយកតេ់ទសភ្ល មៗេទ។
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ខញុ ំមនវធីិកនុងករស្រមបស្រមួលខ្លួន

ឯង។ ខញុ ំមិនដឹងថេតមនមនុស  

ប៉ុនម ននក់្រតូវបនទទួលរងពីករ

ឈចឺបេ់នះេទ ប៉ុែន្តខញុ ំចងេ់លកទឹក 

ចិត្តដល់ជនរងេ្រគះ និងអនករស់េន 

េផ ងេទៀត សូមមនេសចក្តីក្ល ន

កនុងករបំែបកភពេសង ម ង ត ់អញច ឹង 

អនក ចមន រមមណ៍ថផ្លូវចិត្តអនក 

្របេសរជងមុន។ ខញុ ំសូមសំណូមពរ 

ឲយរ ្ឋ ភបិលជួយេ ះ្រ យឱយបនឆប ់ កំុឱយសងគមេយងេកតមនេឡងជេលកទី២។ សំេណ របស់ 

ខញុ ំ គឺខញុ ំចងេ់ឃញអនកទងំេនះនយំកមកកតេ់ទស។ ខញុ ំ៧៦េហយ ែ្រកងលរខញុ ំមនិបនេឃញ បនដឹង 

ពីយុត្តិធម ៌ េបមនិបនេឃញបនដឹងកេ៏ឃញកនុងកែសតឲយអស់ចិត្តែដរ ខញុ ំចងឲ់យកូន និងេច របស់ខញុ ំ 

បន ្ដ បសំ់េឡងៃនករេឡងនិយយេ យផទ ល់របស់ខញុ ំេនះ និងកត្់រ ទុក។ ខញុ ំចងេ់លកទឹកចិត្ត 

មនុស ទងំអស់ សូមឲយឆ្ល ត និងេរៀនសូ្រតកំុឲយដូចជំននខ់ញុ ំ េហយខញុ ំចងឱ់យអនកបំបតៃ់នកររងទុកខ 

េនះ។
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បនទ បពី់ករេធ្វសកខីកមម កមមវធីិបនេបកឱកសឲយអនកចូលរមួបនសួរសំណួរឬផ្តល់ជេយបល់

េលអ្វីែដលពួកេគបនឮ។ កនុងអំឡុងេពលៃនករេបកករពិភក ជចំហេនះ មនអនករស់ នមនជីវតិ 

មន កពី់អំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហមមនភពក្ល ន េដមបែីចករែំលកបទពិេ ធនផ៍ទ ល់ខ្លួន 

របស់គតនិ់ង្រតូវបនកត្់រ កនុងេនះ : 

ខញុ ំរស់េនភូមអូិរ ឃុំដូនជំុ ្រសុកបកន េខត្ត 

េពធិ៍ ត ់ខញុកំជ៏ជនរងេ្រគះកនុងរបបែខមរ្រកហម 

អស់រយៈេពល ៣ឆន  ំ៨ែខ ២០ៃថងដូចជនរងេ្រគះ 

ដៃទេទៀតែដរ។ េលកទី១ អងគករពិភពេ កបន

ជួយមកែណននិំងេលកទឹកចិត្តខញុ ំ េហយបនន ំ

ខញុ ំឱយ គ ល់ ក្ដីបនពីរដង។ សូមេទសខញុ ំ 

ភយ័ញ័រ។ 

ខញុ ំសូមេរៀប បអំ់ពី្របវត្តិរស់េនរបស់ខញុ ំផទ ល់េនកនុងរបបែខមរ្រកហម ខញុ ំរស់េនភូមកិន្ដ ង ឃុំ 

កន្ដ ង ្រសុកបកន េខត្តេពធិ៍ ត។់ េពលេនះពួកេគឱយខញុ ំេធ្វ្រប យជមយួប្ដីរបស់ខញុ ំេសមនឹងជីវតិ 

េហយេគឱយខញុែំរកថម។ ប្តរីបស់ខញុេំធ្វ ព ន។ ៃថងមយួេនេពលបយៃថង្រតង ់ េគ្រគបគ់ន មកហូបបយ 

អស់េហយ ែតេនមនិេឃញប្តីខញុ ំមកហូបបយេទៀត េឃញែតប្ដីេគ េពលេនះខញុ ំសំុេគេទបតេ់ជង រចួេគ 

ថយល់្រពម ខញុ ំេទេហយ្រតឡបម់កហូបបយវញិ។ រចួេហយខញុ ំេទកែន្លងក ង ព នរកប្តីខញុ ំ។ េពល 

េនះមន ចស់មន ក្់របបខ់ញុ ំ ប្ដីរបស់នងេគ យនឹងដំបងែរកថមអូសចូលសទឹង ្ល បប់ត។់ ខញុ ំែលងខ្ល ច 

អ្វីទងំអស់ ខញុ ំបនែ្រសកថ “នរ ែដលបនសម្ល បឳ់ពុកម្ដ យបងប្អូន និងប្ដីរបស់ខញុ ំសូមមកយកខញុ ំ

េទ កេ៏ទចុះ”។

េពលេនះមនេមកងពល ជេមទ នេគបននិយយថ “េហ្របពនធ កបត ់ េយង្រស ញ់ 

នងយូរេហយ េតនង្រពមករជមយួខញុ ំឬអត?់” ខញុ ំេឆ្លយថេទេតខញុ ំ ច្រស ញ់អនក ទទួលអនកយ៉ង 

េមច៉? េរៀបករស្អីកនុងមយួយប៣់០េទ៤០គូ គម ន ចញ់តិបងប្អូន្រពះសងឃ ចរយចូលរមួអញច ឹងេនះ 

ខញុបំនែ្រសកនងិយ ំេហយេមេគនិយយថ ចប្់រសីេនះជនកបតេ់នះ ក្់រច ៉ក ់រចួខញុ្ំរតូវេគ ក្់រច ៉ក។់  

សំេឡងពីអនកចលូរមួ
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ខញុ ំបនយំែ្រសក្រគបេ់ពលេវ រកឪពុកម្ត យនិងបងប្អូន្រសី្របុសរបស់ខញុ ំែតអត្់របេយជនេ៍ទ។ 

ខញុ ំ្រតូវបនេគ ក្់រច ៉ ក។់ ខញុ ំ ចេមលេឃញែតេមឃនិងផក យ។ េនេពលែដលខញុ ំេបកែភនករបស់ខញុ ំទងំ

អស់ អ្វីែដលខញុ ំបនេឃញគឺមនផក យ។ ខញុ ំ្រតូវបនេគ ក្់រច ៉ កេ់ យ រែតខញុ ំមនិយល់្រពមេរៀបករ 

ជមយួ្របធន ចឹងខញុ ំ្រតូវបនេគ ក្់រច ៉ ក។់ បនបញជ ឲយកូនេច េផ ងេទៀតចូលមកេលងេ ះខញុ ំ 

េលង្រប បេ់ភទខញុ ំ គបេ ះខញុ ំ។ រចួមកពួក បនេ្របជរបស់មយួេដមបេីធ្វបប្រប បេ់ភទរបស់ខញុ ំ។

េជងរបស់ខញុ ំ្រតូវបនែហកេចញពីគន  េហយខញុ ំបនសន្លប្់របបីំដង។ េពលខញុ ំេនកនុងគុកែសន 

ម េវទន គម នកេនទលេខនយ ្រសេមចខៃំដនិងេជងរបស់ខញុ ំជប្់រច ៉ ក ់កនុងមយួយបខ់ញុ ំសន្លប៨់ដង។ 

ខញុ ំបននិយយថ ខញុ ំនឹងខលិំងគរបស់ពួកេគ ប៉ុែន្តបនទ បម់កពួកេគបន កលិ់ងគពួកេគចូលេទកនុងមត ់

របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបនពយយមេគចពី ។ ខញុ ំ្រគនែ់តបន្់រសនឲ់យ្រពះជួយខញុ ំ។ ខញុ ំ្រតូវបន្រសេមចនិងសត្វល្អិត

ខ។ំ ពួកេគបនមកម្ដងេទៀត បនេថបនិងរេំ ភខញុ ំ។ ពួកេគេថបខញុ ំម្តងេហយម្តងេទៀត។ េនេពលេនះ 

ខញុ ំមនិែមនសគមេទខញុ ំបនពយយមតទល់ ខញុ ំបនសបថេទពួកេគខញុបំនប ្ត រេនពួកេគ។ ពួកេគមនិ 

្រគនែ់តមនិខ្វល់េទ ពួកេគបនមកេហយេថបខញុ ំេហយេលងជមយួសុដនរ់បស់ខញុ ំម្តងេហយម្តងេទៀត។

ខញុ ំសូមអំពវនវដល់និស តិ អនកេនរស់ នមនជីវតិ អនកចូលរមួ្របជជនកមពុជ និងអងគករ 

សងគមសីុវលិសូមជួយចងចេំរឿងេនះ និងែស្វងរកយុត្តិធមស៌្រមបខ់ញុ ំេនឆន 2ំ013។ ខញុ ំអំពវនវេទ 

អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល ែដលបនេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍េនះ បន្តជួយដល់ជនរងេ្រគះេនទូទងំ្របេទស។ 

្របជជន្រតូវបនសម្ល បប់នទ បពី់រេំ ភ េហយេនេពលែដល្រស្តីមនៃផទេពះនង្រតូវបនេគេបះ         

េចលេនកនុងេភ្លងនិងដុតទងំរស់ េហយគម ននរ មន កច់តក់រេរឿងេនះេឡយ។ ឥឡូវេនះេយងមន 

អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល េយងមនម្រន្តី ធរណៈ េយងមនអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលអន្ដរជតិ ែដលបន 

ជួយរ ្ឋ ភបិលឱយេនឆង យពីេខន ះ្រច ៉ ក។់ ខញុ ំចងឲ់យសិស បន្តសិក ។ មនិ្រតូវឆបេ់ជឿេគេទ ្រតូវ 

ក្ល ន។ ខញុ ំេលកទឹកចិត្តដល់ជនរងេ្រគះកមពុជ និងសិស និស តិ ខញុ ំសូមជូនពរឱយអនកមន យុែវង 

និងសុភមងគលជេរៀងរហូត។
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និសិ តចំនួន្របមំយួនកែ់ដលជ

សមជិកគណៈវនិិចឆយ័បន ្ដ ប់

សកខីកមម និងបនសួរសំណួរអនក 

ផ្ដល់សកខីកមម។ បនទ បពី់ករផ្ដល់ 

សកខីកមម សមជិកគណៈវនិិចឆយ័

បនបង្ហ ញពីករេកតសរេសរ 

ចំេពះអនកផ្ដល់សកខីកមម ែដលបន 

បង្ហ ញពីភពរងឹម ំកនុងករ្របប់

ពីបទពិេ ធនរ៍បស់ខ្លួន ភពក្ល នកនុងករនិយយករពិត និងស ្ដ នចិត្តកនុងែចករែំលកេរឿង ៉ វ 

ផទ ល់ខ្លួន។ 

្រកុមករងរែដលមនសមជិកចំនួន១០នក ់ជនិស តិមកពីម វទិយល័យខុសៗគន  បន 

ផ្ដល់ករគ្ំរទដល់គណៈវនិិចឆយ័ កនុងករេរៀបចំេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ៃនករវនិិចឆយ័ែដលមនេសចក្ដីលម្អតិ

ដូចខងេ្រកម៖

សមជកិៃនគណៈវនិិចឆយ័ និង្រកុមករងរ៖

េឆង ចននី់  / ឈុន េសៀក ៉  / អីុន រ ្ឋ  /

ែកវ បុបផ ឧសភ / ែកវ រតន / ខុន ចនថ  / 

ឃុត អិច / ឌ ីែម ៊មសីុីវនូ៉ / ៃណ ឧត្តម /

ណុច ្រសីនង / ៃផ សភបញញ  / សឹុម ក ់

/ ស ឈវីហគចិ / រមី សុវ ្ណ រ ី / ថន ភរ ៉ ូ /

យុន ្រសីនិច

េសចក្តី ែថ្លងករណ៍របស់គណៈវនិិចឆ័យ
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េសចក្តីេផ្តមេសចក្តីេផ្តម

របបែខមរ្រកហមែដល្របជជនទូេទនិង កលេ កបន ដឹងគឺជរបប្របល័យពូជ សន ៍ 

មយួែដលបនសម្ល ប្់របជជនអស់ជិត២ ននក ់កនុងអំឡុងឆន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩។ របបមយួេនះ្រតូវ 

េគចតទុ់កជរបបេខម ងងឹតបំផុតកនុង្របវត្តិ ្រស្តែខមរ។ េនសមយ័េនះ្របជជនែខមរជពិេសសពលរដ្ឋ

េន ជធនីភនេំពញ និង មទី្របជំុជនននទងំអស់ ្រតូវបងខំជេម្ល សេទកនតំ់បន់ ច្់រសយលេន

មប ្ត េខត្តេដមបេីធ្វែ្រសចំករ។ ្របជ ្រស្តទូេទ្រតូវបនពួកែខមរ្រកហមបងខំឱយេធ្វករហួសកម្ល ងំ 

េ យផ្តល់នូវ ររបូតថមភតិចតួចេសទរែតមនិ ច្រទ្រទងស់ភព ងកយបន។ ជងេនះេទេទៀត 

ពលរដ្ឋកប៏នជួបេនេ កនដកមមដជូ៏រចតជ់េ្រចនេទៀត  និងកររេំ ភសិទធិ្រគបរ់បូភពយ៉ងៃ្រពៃផ  

ដូចជកររេំ ភសិទធិរស់ នមនជីវតិ សិទធិកនុងករេ្រជសេរ សគូ្រសករ និងករេចទ្របកន្់របជជន 

ស្លូត្រតងថ់ជខម ងំ រចួយកេទ កទ់ណទ កមមនិងសម្ល បជ់េដម។ កប៏៉ុែន្តមនរបូភពៃនអំេពហិង មយួ

របស់ែខមរ្រកហមែដលេនែតសថិតេនជ ថកំ៌បងំេនះគឺអំេពហិង េយនឌរ័។ 

អំេពហិង េយនឌរ័ គឺជអំេពហិង ែដលបងកេឡងេលជន មន កេ់ យ រែតេយនឌរ័របស់ 

ពួកេគ។ ពកយេយនឌរ័មនិែមនសំេ េលេភទរបស់មនុស េទ (េទះបីពួកេគជបុរស ឬ្រស្តីពីកំេណ ត 

កេ៏ យ) ប៉ុែន្តេយនឌរ័សំេ េលគំនិតែដល្រតូវបនបេងកតេឡងកនុងសងគម អំពីអ្វីែដល មនអតថនយ័ 

ចំេពះបុរស ឬ ្រស្តី (តួនទីនិង កបបកិរយិអ្វីខ្លះ ែដលសងគមយល់ថសម្រសប និងគុណតៃម្លអ្វីខ្លះ 

ែដល កេ់លបុរស និង្រស្តី េកមង្របុស និងេកមង្រសី)។ 

ហិង េយនឌរ័ គឺជពកយមយួែដលរមួបញចូ លទេង្វហិង  ែដលបងកឲយជនរងេ្រគះទទួលេ្រគះ

ថន ក ់ែផនក ងកយ ផ្លូវេភទ និងផ្លូវចិត្ត។ ហិង ទងំេនះរមួមន ករគំ មកំែហង ករ យដំ អំេពហិង  

កនុង្រគួ រ កររេំ ភេសពសនថវៈនិងករបំពរបំពនផ្លូវេភទ អំេពហិង ផ្លូវចិត្ត និងេសដ្ឋកិចច អំេពហិង  

ពកព់ន័ធនឹងជំនូនពីខង្រសី (ចំណងៃដពីខង្រសីឲយេទកូនកេម្ល ះេពលេរៀបករ) អំេពហិង ទកទិ់ន 

នឹងករេកង្របវញ័ច  ករេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស និងករគំ មកំែហងេនទីកែន្លងេធ្វករ ឬ េរៀន ករជួញ 

ដូរ្រស្តី ករេធ្វ ជីវកមមផ្លូវេភទ ករបងខំឲយេរៀបករ ករបងខំឲយមនៃផទេពះ និងករបងខំឲយេធ្វេពសយចរ។

ករសិក ្រ វ្រជវជបន្តបនទ ប ់ជពិេសសគឺករ្រ វ្រជវរបស់ ្រស្តចរយ Kasumi Naka-

gawa និង្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជែដលបនបញជ កថ់ មនករណីករេ្របអំេពហិង េល 

េយនឌរ័ជេ្រចនបនេកតមនកនុងរបបែខមរ្រកហម។ ករណីទងំេនះរមួមនកររេំ ភេសពសនថវៈ ករ 

រេំ ភេហយសម្ល ប ់កររេំ ភបូក និងកររេំ ភ មរយៈករបងខំឱយេរៀបករជេដម។ 

អតថបទេពញៃនេសចក្តី ែថ្លងកររបស់គណៈវនិិចឆ័យ
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េ យែឡកចំេពះជនរងេ្រគះវញិ េទះបីជរយៈេពលជង៣០ឆន បំនកន្លងេទកេ៏ យកក៏រ

ឈចឺបទ់ងំេនះេនែតបន្តេកតមនរហូតមកដល់សព្វៃថង ចំែណកឯយុត្តិធមពិ៌ត្របកដេនែតមនិទន់

បនផ្តល់ជូនដល់ជនរងេ្រគះេនេឡយ។ ជងេនះេទេទៀតអី្វែដលគួរឲយេ ក ្ត យបំផុតេនះ គឺ 

អំេពហិង េយនឌរ័នរបបែខមរ្រកហម ពំុសូវមនករចប់ រមមណ៍ពីសំ ក់ ក្តីែខមរ្រកហម 

ជរ ្ឋ ភបិល កដូ៏ចជអងគករពកព់ន័ធននប៉ុនម នេនះេទ និងជពិេសសគឺយុវជនពំុបនដឹងអំពីេរឿង

េនះ។ េហតុេនះេហយ េទប្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ បនបេងកតនូវកមមវធីិករ ្ត បសំ់េឡង្រស្តី 

ជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឆន ២ំ០១៣ ែដលស្តីអំពី “អំេពហិង េយនឌរ័េ្រកមរបបែខមរ្រកហម” កនុង 

េគលបំណងែស្វងរកយុត្តិធមដ៌ល់ជនរងេ្រគះ មរយៈករផ្តល់ឱយពួកគតម់នឱកសទម្ល យ 

ថកំ៌បងំ និងនិយយពីេរឿង ៉ វពិតរបស់ពួកគត ់ស្តីពីអំេពហិង េយនឌរ័ជ ធរណៈ។ ជងេនះ 

េទេទៀត កមមវធីិកនឹ៏ងផ្តល់ជគំនិត ចំេណះដឹងថមី និងគំរដូល់ពលរដ្ឋែខមរជពិេសសយុវជន បនដឹងឮ 

គិតពិចរ  និងចូលរមួកនុងសកមមភពែស្វងរកយុត្តិធមដ៌ល់ជនរងេ្រគះ ពីអំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបប

ែខមរ្រកហម ្រពមទងំចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករលុបបំបតអំ់េពហិង េយនឌរ័កនុងេពលបចចុបបនន និង 

អនគត។

កររកេឃញកររកេឃញ

កមមវធីិករ ្ត បសំ់េឡង្រស្តីឆន េំនះ មនករចូលរមួេធ្វជគណៈវនិិចឆយ័េ យយុវជនែដលមកពី 

ប ្ត កលវទិយល័យននកនុងេនះរមួមន៖ កលវទិយល័យភូមនិទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្ត 

េសដ្ឋកិចច កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ និង កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ។

េ្រកយពីបនេធ្វករ្រ វ្រជវសីុជេ្រម និងសិក េល្របធនបទអំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័ ្រពម 

ទងំ ្ត បនូ់វ ល់សកខីកមមននែដលជនរងេ្រគះ កដូ៏ចជ ក បីនេធ្វករេរៀប បរ់ចួមក ្រកុមគណៈ   

វនិិចឆយ័បនេធ្វករកតស់មគ ល់េឃញថ អំេពហិង េយនឌរ័នរបបែខមរ្រកហមភគេ្រចនគឺបនេកតេល 

្រស្តី ប៉ុែន្តកម៏នជនរងេ្រគះជបុរសផងែដរ។ ្រសី្តរងេ្រគះគឺជជនជតិែខមរអីុ ្ល ម និងជនជតិេផ ង 

េទៀត។ គណៈវនិិចឆយ័កប៏នរកេឃញ និងយល់េឃញថ របបកមពុជ្របជធិបេតយយគឺជរបបមយួែដល

បនចតទុ់កករបំពរបំពនផ្លូវេភទ គឺជទេង្វខុសសីលធម ៌ េហយេបជន ៊ ន្រប្រពឹត្តិនឹងមន 

េទសដល់ ្ល ប។់ មរយៈសកខីកមម គណៈវនិិចឆយ័បនពិនិតយេឃញថ ភគេ្រចនៃនអនក្រប្រពឹត្តិនូវ 

អំេពែដលខុសសីលធមទ៌ងំេនះ គឺជ្រកុមែខមរ្រកហមែដលជអនកមន នៈ និងអំ ច។ ដូេចនះមន 

នយ័ថ អនក មកជ៏ែខមរ្រកហម រឯីអនក្រប្រពឹត្តកិជ៏ែខមរ្រកហម ឯចំែណកអនកទទួលរងេ្រគះគ្ឺរបជជន 
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ទនេ់ខ យ ស្លូត្រតង ់ ែដលរស់ទងំេវទន។ ជលទធផល្របពន័ធៃនករ្រគប្់រគងខងេល ពំុបនផ្តល់     

យុត្តិធមស៌មរមយ មយួដល់ជនរងេ្រគះេ យ រអំេពហិង េឡយ។

ជករពតិ ស់បនទ បពី់បនទទួលរងេ្រគះពអំីេពៃ្រពៃផ ទងំេនះ ជនរងេ្រគះពំុមនលទធភព 

ចករពរ និងត ងំជមយួអនក្រប្រពឹត្តិអំេពទងំេនះបនេទ។ េហយជនរងេ្រគះបន្រតឹមែតទទួល 

រងនូវករឈចឺបម់កេលខ្លួនទងំផ្លូវកយនិងផ្លូវចិត្តរហូតមកដល់បចចុបបននេនះ។ ជនរងេ្រគះែដលបន 

ទទួលរងនូវអំេពៃ្រពៃផ ទងំេនះមន រមមណ៍ភយ័ខ្ល ច ឈចិឺត្តនិងខម សេអៀនជខ្ល ងំ េនេពលែដល 

នរ មន កប់នដឹងពី ថកំ៌បងំរបស់គត ់េហយរបូភពៃនអំេពទងំេនះេនែតបន្តដកជ់បក់នុង រមមណ៍ 

េ យមនិ ចបំេភ្លចបន។ ជនរងេ្រគះកម៏នបញ្ហ ផ្លូវកយផងែដ បនទ បពី់្រតូវបនជនៃដដល់រេំ ភ 

បំពនផ្លូវេភទ រហូតដល់បចចុបបននេនះ ន មរបសួេនះេនែតេធ្វឲយជនរងេ្រគះមនករឈចឺបឥ់ត្រ ក 

្រ ន។ ជករពិត ស់ ទំហំៃនកររេំ ភបំពនេលសិទធិមនុស នសមយ័េនះមនទំហំធំ ប៉ុែន្ត 

យុត្តិធមពិ៌តពំុទនប់នផ្តល់ឱយជនរងេ្រគះេនេឡយេទរហូតមកដល់េពលបចចុបបននេនះ។

កនុងចំេ មជនរងេ្រគះទងំ៤របូែដលេយងបន ្ត ប ់មន២នកជ់ជនរងេ្រគះេ យផទ ល់ 

និង២នក់េផ ងេទៀតជជនរងេ្រគះផង និងជ ក ផីង។ េ្រកយពីបន ្ត ប់សកខីកមម្រកុមគណៈ 

វនិិចឆយ័បនពិនិ្រតេឃញថ របូភពៃនអំេពហិង េយនឌរ័េ្រកមរបបែខមរ្រកហមមនេ្រចនដូចជ៖ 

ករបងខំឲយេរៀបករ ករបងខំឲយរមួេភទ ករេធ្វឱយ ម៉ស់េករ ្តិ៍េភទ និងករេធ្វទរណុកមមផ្លូវេភទ។ ល់ 

ករណីទងំអស់េនះ ្រតូវបន្រប្រពឹត្តិេ យជនេលមសែដលជអនកមនអំ ចកនុងរបបែខមរ្រកហម។ 

ក ្ត ែដលជំរញុឱយមនឧ្រកិដ្ឋកមមទងំេនះ៖ 

 េ យ រអនកមនអំ ចរបស់របបែខមរ្រកហម្រតូវបនផ្តល់សិទធិអំ ច កនុងករេចទ្របកន ់

សម្ល ប ់និងេធ្វទរណុកមម មអំេពចិត្ត។ ពួកេគែតងែត កទ់រណុកមមេធ្វឱយមនករ ម៉ស់ 

ែផនកផ្លូវេភទជ ធរណៈ គំ មកំែហងសម្ល បដ់ល់ជនរងេ្រគះមនិឱយេធ្វករ្របឆងំេទនឹង 

របបែខមរ្រកហម និង្របកសនូវ ល់អំេពែដលបនេកតេទេលពួកេគ។

 េ យ រអនកមនអំ ចរបស់របបែខមរ្រកហម បនចតទុ់កកររេំ ភបំពនគឺជករកំ ន្ត។

 េ យ រអនកមនអំ ចរបស់របបែខមរ្រកហមែតងែតសម្ល បជ់នរងេ្រគះ េដមបបំីបត ់

ភស្តុ ង បនទ បពី់កររេំ ភេសពសនថវៈរចួ។

 េ យ រអនកមនអំ ចរបស់របបែខមរ្រកហមមនិ្រតូវបន កេ់ទសេទ មនីតិវធីិចបប។់
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 េ យ រជនរងេ្រគះ ពំុមនសិទិធត ៉ ឬមនភពភយ័ខ្ល ចរហូតដល់ពំុ ៊ ន យករណ៍ដល់ 

អជញ ធរែខមរ្រកហម។

េ យបនេឃញនូវករឈចឺប ់និងភពអយុត្តធិមេ៌នែតបន្ត េ យគម នដំេ ះ្រ យ មយួ 

សម្រសបេនះ ្រកុមគណៈវនិិចឆយ័សូមេធ្វករែថ្លងនូវ នុ សនដូ៍ចតេទ៖

ករផ្តល់អនុ សន៍ករផ្តល់អនុ សន៍

េ្រកយពីបន ្ត បនូ់វសកខីកមមែដលបនបង្ហ ញេនកនុងកមមវធីិករ ្ត បសំ់េឡង្រស្តីជមយួ 

មនុស ជំននេ់្រកយ និងេ យបនេមលេឃញនូវបញ្ហ ែដលជនរងេ្រគះបនបង្ហ ញរចួមក ្រកុម 

និស តិែដលជ គណៈវនិិចឆយ័បនេរៀបចំផ្តល់នូវសំេណ មយួចំនួនេទកនភ់គីពកព់ន័ធដូចតេទ៖

ក. ចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ

១. ផ្តល់ករ្រស ញ់ដល់ជនរងេ្រគះនិងផ្តល់តៃម្លដល់ជនរងេ្រគះ េ យបេងកតឱយមន 

កមមវធីិេលកទឹកចិត្តដល់ជនរងេ្រគះ េ យ រអំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័េនកនុងរបបែខមរ 

្រកហម និងកនុងេពលបចចុបបនន ដូចជករផ្តល់សំណងផ្លូវចិត្ត មរយៈករបេងកតឱយមន 

គ្លីនិកឬមណ្ឌ លផ្តល់្របឹក  េ យផ្តល់ជកញចបថ់វកិ និងម្រន្តជំីនញ េដមបផី្តល់្របឹក ផ្លូវ 

ចិត្តដល់ជនរងេ្រគះេ យឥតគិតៃថ្ល។

២. បន្តគ្ំរទ និងសហករជមយួអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល កនុងបំណងជំរញុឱយមនករផ្តល់ 

្របឹក ផ្លូវចិត្តឥតគិតៃថ្ល ឱយកនែ់តេ្រចនដល់ជនរងេ្រគះ។

៣. កប់ញចូ លបញ្ហ អំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័ ទងំេនកនុងរបបែខមរ្រកហមបចចុបបនន និង 

អនគត េទកនុងកមមវធីិសិក  (អនុវទិយល័យ វទិយល័យ និងម វទិយល័យ) េហយព្រងឹង 

គុណភពអបរ់ ំនិងជំរញុករបេ្រង ននិងករសិក របស់សិស េទ មកមមវធីិសិក  េ យ 

បេងកតឱយមនកមមវធីិចុះកមមសិក េទកែន្លងែដលេកតមនបញ្ហ េនះជកែ់ស្តង។

៤. ផ ព្វផ យពីចបបទ់កទ់ងនឹងអំេពហងិ ្របឆងំេយនឌរ័ឱយបនកនែ់តទូលំទូ យ ដល់ 

តំបនឆ់ង យៗ នឹងព្រងងឹករអនុវត្តនច៍បបេ់ហយ កទ់ណ្ឌ កមមដល់អនក្រប្រពឹត្ត្របកបេ យ

យុត្តិធមនិ៌ងតម្ល ភព េ យលុបបំបតអំ់េពពុករលួយេដមបផី្តល់យុត្តិធមដ៌ល់ជនរងេ្រគះ។

៥. បេងកតឲយមនកមមវធីិ្របកួត្របែជងេលមុខវជិជ ្របវត្តិ ្រស្ត ជពេិសស្របវត្តិ ្រស្តែខមរ្រកហម 

ថន កជ់តិ េដមបជំីរញុេលកទឹកចិត្តដល់យុវជនជំននេ់្រកយ (្របជជន) ឱយ្រ វ្រជវពី 
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្របវតិ្ត ្រស្តឱយកនែ់តចបស់។

៦. អភរិក តំបនឧ់្រកិដ្ឋកមមននែដលេនសល់ពីរបបែខមរ្រកហម េដមបទុីកជភស្តុ ងេដមប ី

បង្ហ ញដល់េកមងជំននេ់្រកយ េ្រពះថភស្តុ ងទងំេនះកំពុងនឹងបនបតប់ង។់

៧. គួរេបះកញចបថ់វកិរមយួែដលមនលកខណៈឯក ជយ េទឱយអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដល

េធ្វករេទេលបញ្ហ អំេពហងិ ្របឆងំេយនឌរ័េនកនុងរបបែខមរ្រកហម េដមបបីន្តសកមមភព 

ឱយបនេ្រចនបែនថមេទៀត

៨. ព្រងឹងនូវយន្តករករពរនិងធនេទេលសន្តិសុខ្របេទស ថនឹងមនិឲយមននូវបញ្ហ េនះ 

េកតេឡងម្តងេទៀត។

៩. ជំរញុឱយមនករបេងកតក្លបឹែដលេធ្វករេផ្ត តេទេលបញ្ហ េយនឌរ័េន ម កលវទិយល័យ។

ខ. អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ( ក្តីែខមរ្រកហម)

១. កប់ញចូ លឧ្រកិដ្ឋកមមទកទ់ងនឹងអំេពហិង េយនឌរ័េផ ងេទៀត េ្រកពីករណីករបងខំឲយេរៀប

ករកនុងរបបែខមរ្រកហមេទកនុងសំណំុេរឿង ០០៣ ឬ០០៤ បន្តេទៀត េដមបែីស្វងរកយុត្តិធមនិ៌ង

សន្តិភពផ្លូវចិត្តដល់ជនរងេ្រគះេ យកតេ់ទសផទ ល់េលជនេលមស។

២. ពេន្ល នករកតេ់ទស ជពិេសសសំណូមពរឱយមនករកតេ់ទសកនុងករណីករបងខំ 

េរៀបករកនុងករណី ០០២/២ ែដលជសំណំុេរឿងបនទ ប។់

គ. អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល

១. ព្រងីកសកមមភពគេ្រមងទកទ់ងនឹងអំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម េដមបឲីយ 

ជនរងេ្រគះជេ្រចនេទៀត មនឱកសែចករែំលកេរឿង ៉ វរបស់ពួកគតម់កកនអ់នកជំនន ់

េ្រកយបនដឹងអំពីេរឿងេនះឲយែតកនែ់តទូលំទូ យ។

២. បេងកននូវសកមមភពដូចជវគគសិកខ សិ េវទកិ ធរណៈ ឬវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់យុវជន 

អំពី្របវត្តិ ្រស្តែខមរ្រកហម ករផ ះផ ផ្លូវចិត្ត អំពីហងិ ្របឆងំេយនឌរ័រមួទងំករចុះកមមសិក  

េទ មតំបនឧ់្រកិដ្ឋកមមននេ យផទ ល់។



របយករណ៍ស្ដីពីដំេណ ករៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ   ២០១៣

Page | 33

៣. បេងកននូវករផ្តល់ករ្របឹក ផ្លូវចិត្តពីអនកជំនញដល់ជនរងេ្រគះឲយកនែ់តេ្រចន។

៤. ម ននូវករអនុវត្តចបបអំ់េពហិង ្របឆងំេយនឌរ័របស់ ជញ ធរ និង្របជពលរដ្ឋ ្រពម 

ទងំផ្តល់អនុ សនសំ៍ បក់រអនុវត្តចបបឲ់យបន្រតឹម្រតូវ។

៥. ចូលរមួសកមមភពជមយួរ ្ឋ ភបិលៃន្របេទស ែដលធ្ល បជួ់ប្របទះនឹងេរឿងអំេពហិង        

្របឆងំេយនឌរ័ េដមបេីធ្វករផ្ល ស់ប្តូរនូវបទពិេ ធននិ៍ងរកដំេ ះ្រ យឲយកនែ់តមន

ភពល្អ្របេសរនិងមន្របសិទធភព។

៦. បេងកតករគ្ំរទនិងចូលរមួកនុងសកមមភពេផ ងៗ េដមបទីប់ ក តនិ់ង្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេព

ហិង ្របឆងំនឹងេយនឌរ័។

ឃ. យុវជន

១. េធ្វករសិក ្រ វ្រជវពី្របវត្តិ ្រស្តរបស់ខ្លួនឲយបនសីុជេ្រម ជពិេសសគឺករសិក ពី 

ថកំ៌បងំៃនអំេពហងិ ្របឆងំេយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម េហយេ្រប្របស់ចំេណះដងឹទងំ 

េនះឲយបន្រតមឹ្រតូវ កនុងបំណងទប់ ក តកំុ់ឲយជន់ ន្របវត្តិ ្រស្តចបពី់បចចុបបនននិងេទ 

អនគត។

២. ចូលរមួ ល់សកមមភពេផ ងៗែដលទកទ់ងេទនឹងករអបរ់ ំអំពីអំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័

ដូចជវគគបណ្តុ ះប ្ត លេវទិក ធរណៈសិកខ  និងករេធ្វទស នៈកិចចសិក ជ 

េដម េដមបឲីយមនចំេណះដឹងពីបញ្ហ េនះេហយេជៀស ងនូវករ្រប្រពឹត្តនូវអំេពទងំេនះ។

៣. េធ្វករែចករែំលកពត័ម៌ន ចំេណះដឹងេទកនអ់នកដៃទ េដមបលុីបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នអំេព 

ហិង ្របឆងំេយនឌរ័េនកមពុជ និងករលុបបំបតក់រេរ សេអងេលជនរងេ្រគះេហយងក

មកេលកទឹកចិត្តដល់ជនរងេ្រគះ មរយៈករផ្តល់ករគ្ំរទដល់ពួកគត។់

៤. េធ្វករេប្តជញ ថ នឹងមនិ្រប្រពឹត្តជ ចខ់ត នូវ្រគបទ់្រមងទ់ងំអស់ៃនអំេពហងិ ្របឆងំេយនឌរ័ 

្រពមទងំជំរញុឱយមនុស េនជុំវញិខ្លួនជពិេសស្រកុម្រគួ រ និងមតិ្តភក័្តិ រមួគន បពឈប ់

អំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័។ យករណ៍េទ ជញ ធរមនសមតថកិចចឲយទនេ់ពលេវ េន 

េពលមនអំេពហិង  ្របឆងំេយនឌរ័េកតេឡង។
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ង. មច ស់ជំនួយ

១. ផ្តល់នូវថវកិដល់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ឬយុវជនែដលមនគេ្រមងេធ្វករទកទ់ងនឹង 

អំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម។

២. បន្តនូវករគ្ំរទជថវកិ និងជសមភ រៈ ចំេពះអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនិងយុវជនឱយបន្ត

ករអនុវត្តនិងបេងកនសកមមភពគេ្រមង ែដលទកទ់ងេទនឹងអំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័ 

េដមបេីធ្វសកមមភពជួយដល់ជនរងេ្រគះ។

៣. ផ្តល់ជំនួយដល់ករចង្រកងឯក រ្របវត្តិ ្រស្ត ទកទ់ងេទនឹងរបបែខមរ្រកហម ែដល្រតួត 

ពិនិតយេ យអនកជំនញ េដមបទុីកជឯក រដល់កូនេចជំននេ់្រកយេទៀតឲយបនដឹងពី 

េរឿងពិតពីអតីតកលរបស់អនកជំននមុ់ន។

៤. ជួយដល់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលបន្តឱយមនករ្របរពធកមមវធីិ ករ ្ត បសំ់េឡង្រស្តីេន 

ឆន េំ្រកយៗេទៀត។

៥. បន្តេធ្វករផ ព្វផ យជអន្តរជតិនូវកមមវធីិ ករ ្ត បសំ់េឡង្រស្តី េដមបឱីយ្របេទសែដលធ្ល ប់

ជួប្របទះនូវបញ្ហ ្រសេដៀងគន ជមយួ្របេទសកមពុជយកេទេធ្វជគំរ។ូ

ច. ្របពន័ធផ ព្វផ យ

១. ជំរញុករផ ព្វផ យនូវពត័ម៌នែដលទកទ់ងនឹងអំេពហិង ្របឆងំេយនឌរ័ ឲយបនទូលំ 

ទូ យេដមបឲីយ្របជជនទូេទបនដឹងពីបញ្ហ េនះឲយកនែ់តសីុជេ្រម។
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 ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ អងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធម ៌និងអងគភពគពំរជនរងេ្រគះ

សូមសែម្ដងេសចក្ដីែថ្លងអំណរគុណយ៉ងៃ្រកែលងចំេពះអនក្រគបរ់បូ និងអងគករែដលបនចូលរមួបេងកត

េវទិកករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឆន ២ំ០១៣ឱយទទួលបនេជគជយ័។

ជបឋម េយងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះអនកផ្ដល់សកខីកមម រមួមន អនក្រសី មុ ំវន ់ េ ះ វ ្ណ  

យំ៊ ស និង ជ ណំុ ែដលមនេសចក្ដីក្ល ន កម្ល ងំចិត្ត និងករជំរញុចិត្តកនុងករចូលរមួេវទិក 

េនះ។

េយងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ ្រកុមករងរពិេសសៃននិស តិ និងនិស តិែដលបនេដរតួនទី 

ជគណៈវនិិចឆយ័ េដមបជីគំរដូល់មនុស ជំននេ់្រកយ៖

េឆង ចននី់  / ឈុន េសៀក ៉  អិុន រ ្ឋ  / ែកវ បុបផ ឧសភ / ែកវ រតន / ខុន ចនថ  / ឃុត អិុច /

Adi-Mere Misivono / ៃណ ឧត្តម / ណុច ្រសីនង / ៃផ សភបញញ  / រមី សុវ ្ណ រ ី/ ែសម ក ់/ 

ស ជីវហគចិ / ថន ភរ ៉ ូ/ និង / យូន ្រសីនិច។

េសចក្តី ែថ្លងអំណរគុណ
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េយងកសូ៏មអរគុណដល់ គមិន រមួមន េ ក សុខ សំេអឿន ដួង វន និង ហង  វណ្ណ ៈ 

អនកស្រមបស្រមួល េថេរ  ឌឺ ងជីស និង យូ សុធរ ីអនកផ្ដល់្របឹក ដល់គណៈវនិិចឆយ័ កសូ៊ម ី

ក គ ៉  និងអនក្របតិចរកិជតិ និងអន្តរជតិ ែដលចូលរមួចំែណកកនុងេវទិកេនះ។

េយងសូមអរគុណដល់ែផនក្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងទំនកទំ់នងៃន កលវទិយល័យភមូនិទ 

ភនេំពញស្រមបក់រថតអំពីេវទិកជឯក រភពយន្ត។

េយងសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ងៃ្រកែលងចំេពះមូលនិធិសបបរុសរបស់អងគករសហ្របជជតិ 

េដមបបីពឈបហ់ងិ េល្រស្តី និងករគ្ំរទបេចចកេទសែដលផ្ដល់េ យេស សន្តភិពសីុវលិអងគករ GIZ។
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្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ / Cambodian Defenders Project (CDP) ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ / Cambodian Defenders Project (CDP) 

កនុងនមជអងគករសងគមសីុវលិែដលមនវយ័ចំ ស់ជងេគកនុង្របេទសកមពុជ ្រកុមអនកចបប់

ករពរសិទធិកមពុជេប្ដជញ ចិត្តផ្ដល់អនកតំ ងែផនកចបបេ់ យឥតគិតៃថ្លដល់្របជជន្រកី្រក និងជន 

ងយរងេ្រគះ កដូ៏ចជ េលកកមពស់នីតិរដ្ឋ ករបេងកត្របពន័ធតុ ករ និងអភបិលកចិចែបប្របជធិបេតយយ 

កនុង្របេទសកមពុជ។ សិទធិមនុស របស់្រស្តី ជពិេសសលទធភពទទួលបនយុត្តិធម ៌ែតងែតងជករងរ

ចមបងរបស់្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ។ កនុងឆន ២ំ០០៦ ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជបនេធ្វ

ករសិក ្រ វ្រជវមួយកនុងចំេ មករសិក ្រ វ្រជវដំបូងដៃទេទៀត ែដលេផ្ដ តេលអំេពហិង  

េយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម។ កនុងឆន ២ំ០០៩ ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជបនបេងកតគេ្រមង េដមប ី

េលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករេកតេឡងនូវអំេពហិង កនុងរបបែខមរ្រកហម និងេដមបបីេងកនលទធភព

ឱយអនកេនរស់ នមនជីវតិពីរបបេនះទទួលបនយុត្តិធម ៌និងករគ្ំរទ។

អងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធមក៌មពុជ / Transcultural Psychosocial Organization Cambodia (TPO)អងគករចតិ្តសងគមអន្តរវបបធមក៌មពុជ / Transcultural Psychosocial Organization Cambodia (TPO)

អងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធមក៌មពុជ ្រតូវបនបេងកតេឡងកនុង្របេទសកមពុជកនុងែខកុមភៈ ឆន  ំ

១៩៩៥ ជអងគករ ខរបស់អងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធមអ៌ន្តរជតិៃន្របេទសហូឡង។់ បនទ បពី់បន

ចុះេឈម ះកនុងបញជ ីកនុងឆន ២ំ០០០ កនុងនមជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកឯក ជយ អងគករចិត្ត 

សងគមអន្តរវបបធមក៌មពុជ គឺជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកមពុជឈនមុខេគ កនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត 

និងអន្ត គមន ៍ចិត្តសងគម។ បនទ បពី់ អ.វ.ត.ក ្រតូវបនបេងកតេឡងអងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធមប៌ន 

ផ្ដួចេផ្ដមនូវកមមវធីិចិត្តសងគម្រគប្់រជុងេ្រជយមយួ េដមបផី្ដល់ករគ្ំរទដល់ ក  ីនិងភគីេដមបណ្ដឹ ង 

រដ្ឋបបេវណី កដូ៏ចជ េលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត ែដលេកតមនកនុងចំេ ម 

្របជជនទូេទ។ ករសហករយ៉ងជិតសនិទធជមយួ ក  ីនិងអងគភពគពំរ ក  ីនិងអនកជំនញេន 

អ.វ.ត.ក និងអងគភពគពំរជនរងេ្រគះ អងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធមផ៌្ដល់េស ចិត្តសងគមជេ្រចន ម

រយៈអនកជំនញសុខភពផ្លូវចិត្តែដលជជនជតិែខមរ។ ករផ្ដល់េស ទងំេនះ មនចបពី់ករផ្ដល់ករ 

គ្ំរទែផនកចិត្ត ្រស្តេននឹងកែន្លង និងបនទ បពី់ដំេណ រករនីតិវធីិរបស់ អ.វ.ត.ក រហូតដល់ករអនុវត្ត 

ជ មញញ នូវករពយបលករបះ៉ទងគិចផ្លូវចិត្ត និង្រកុមជួយខ្លួនឯង មសហគមន។៍

អនកេរៀបចំ
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អងគភពគពំរជនរងេ្រគះរបស់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ / Victims Support Section of អងគភពគពំរជនរងេ្រគះរបស់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ / Victims Support Section of 

the Extraordinary Chamber of the Courts of Cambodia (VSS)the Extraordinary Chamber of the Courts of Cambodia (VSS)

អងគភពគពំរជនរងេ្រគះបនបេងកត េដមបគី្ំរទដល់ អ.វ.ត.ក មរយៈករផ្ដល់ជំនួយ 

ដល់ជនរងេ្រគះ ែដលមនបំណងចូលរមួកនុងដំេណ រករ។ ដំេណ រករេនះរមួមនដំេណ រករៃនករេរៀប

ចំពកយបណ្ដឹ ង និងពកយេសនសំុរបស់ជនរងេ្រគះ ែដលែស្វងរកករអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករចូលរមួ 

កនុងដំេណ រករ។ េដមបជួីយដល់ជនរងេ្រគះ អងគភពគពំរជនរងេ្រគះផ្ដល់ករគ្ំរទផ្លូវចបប ់និងរដ្ឋបល 

ដល់េមធវភីគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងផ្ដល់ពត័ម៌នដល់ជនរងេ្រគះអំពីសិទធិរបស់ពួកេគទកទ់ង 

នឹងករចូលរមួ និងសំណង។ អងគភពេនះគ្ំរទដល់ករងររបស់សហ្រពះ ជ ជញ  និងសហេច្រកម 

េស៊បអេងកត មរយៈករជួយដល់ដំេណ រករេរៀបចំពកយបណ្ដឹ ង និងពកយេសនសំុេធ្វជភគីេដមបណ្ដឹ ង

រដ្ឋបបេវណី និងករេរៀបចំរបយករណ៍ស្រមបក់រយិល័យទងំេនះ។ អងគភពេនះកេ៏ធ្វករទកទ់ងជ

មយួភគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងេមធវរីបស់ភគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី េដមបដឹីងអំពី ថ នភពៃន

ពកយបណ្ដឹ ង និងពកយេសនសំុរបស់ភគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី និងផ្ដល់បចចុបបននភពពត័ម៌នអំពីភព 

រកីចេ្រមនៃនករណីបណ្ដឹ ងនីមយួៗដល់ភគីេដមបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ ជចុងេ្រកយ អងគភពគពំរជន 

រងេ្រគះ ធនដល់សុវតថិភព និងសុខុមលភពរបស់ជនរងេ្រគះ ែដលចូលរមួកនុងដំេណ រករេនះ។ 

ករធនេនះរមួមន ករធនថ ជនរងេ្រគះទទួលបនករយល់ដឹងសម្រសបអំពីេ្រគះថន កែ់ដល 

ចេកតមនេនេពលខ្លះកនុងករចូលរមួដំេណ ករេនះ កដូ៏ចជករផ្ដល់វធិនករករពរ និងជំនួយ 

េផ ងេទៀត ដូចជករគ្ំរទចិត្តសងគមដល់ជនរងេ្រគះ។  
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ឧបសមពន័ធ ក ៖  រេបៀប រៈៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួ  ឧបសមពន័ធ ក ៖  រេបៀប រៈៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជនំនេ់្រកយករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួ  

   មនុស ជំននេ់្រកយ ែដលេរៀបចំេឡងេនៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ជធនីភនេំពញ   មនុស ជនំនេ់្រកយ ែដលេរៀបចំេឡងេនៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ជធនីភនេំពញ

រេបៀប រៈរេបៀប រៈ

7:30 – 8:00 ករចុះេឈម ះ

8:00 េគរពេភ្លងជតិ

8:00 – 8:15 សុនទរកថ ្វ គមន៍

សុខ សំេអឿន នយក្របតិបត្ត ិ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធកិមពុជ

8:15 – 8:30 េសចក្ដីសេងខបអំពីផ្លូវចិត្ត

េ្រស  រ ្ឋ  អនកចិត្តវទិយ ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធកិមពុជ

8:30 – 9:00 សកខីកមមរបស់អនកជំនញ ៖ អំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម

ដួង វន អនកស្រមបស្រមួលគេ្រមង ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធកិមពុជ

9:00 – 10:00 សកខីកមមរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ េ ក្រសី មុ ំវន់

10:00 – 10:30 ស្រមក

10:30 – 11:30 សកខីកមមរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ េ ក្រសី យំ៊ ស់

11:30 – 12:30 សកខីកមមរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ េ ក្រសី េ ះ វ ្ណ

12:30 – 14:00 រៃថង្រតង់

14:00 – 15:00 សកខីកមមរបស់អនកេនរស់ នមនជីវតិ េ ក្រសី ជ ណំុ

15:00 – 16:00 វគគេចទសំណួរ

16:00 – 16:30 ស្រមក

16:30 – 17:00 េសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់គណៈវនិិចឆយ័

17:00 – 17:30 បិទកមមវធីិ
ហង  វណ្ណ ៈ ្របធនអងគភពគពំរជនរងេ្រគះ

ឧបសមព័នធ
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ឧបសមពន័ធ ខ ៖ េសចក្ដ្ីរបកសពត័ម៌នអំពីករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឧបសមពន័ធ ខ ៖ េសចក្ដ្ីរបកសពត័ម៌នអំពីករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជនំនេ់្រកយ

ករ្របកសពត័ម៌នករ្របកសពត័ម៌ន

ស្រមបក់រ្របកសពត័ម៌នបនទ ន ់៖ ៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣

ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយឆន ២ំ០១៣ករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជនំនេ់្រកយឆន ២ំ០១៣

េ យមនភពជៃដគូជមយួអងគករចិត្តសងគមអន្តរវបបធម ៌និងអងគភពគពំរជនរងេ្រគះេន

អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញ េនកនុងតុ ករកមពុជ ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជ បនេរៀបចំេវទិកេលក 

ទីបីៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយេនៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣។ 

េវទិកករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយ បនបង្ហ ញពីករផ្ដល់សកខីកមមជ 

ធរណៈរបស់្រស្តីបនួនក ់ ែដលមនភពក្ល នកនុងករនិយយេរៀប បអំ់ពីអំេពហិង េយនឌរ័ 

កនុងរបបែខមរ្រកហម។ េរឿង ៉ វទកទ់ងនឹងករេរៀបករេ យបងខំ កររេំ ភេសពសនថវៈ ករបងករបសួ 

និងទណ្ឌ កមមផ្លូ វេភទ គឺសុទធសឹងជអំេពេធ្វឱយមនភពឈចឺបផ់្លូ វចិត្ត។ កររស់ នេនមនជីវតិរបស់ 

្រស្តីទងំេនះគឺជភស្តុ ងៃនភពអតធ់មត ់និងករេប្ដជញ ចិត្តរបស់ពួកេគ។

េគលបំណងៃនេវទិកករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយកនុងឆន េំនះ គឺេដមបេីលក 

កមពស់ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងរបស់មនុស ជំននេ់្រកយអំពី្របវត្តិ ្រស្តៃនែខមរ្រកហម េ យដឹង

អំពីបទពិេ ធនរ៍បស់អនកេនរស់ នមនជីវតិែដលទទួលរងអំេពហិង ផ្លូ វេភទ។ េវទិកេនះមន 

េគលេ ឱយមនករចូលរមួពីយុវជនកនុងករតសូ៊មតិ េដមបផី្ដល់ករគ្ំរទ និងយុត្តិធមដ៌ល់អនកេនរស់ 

នមនជីវតិ កដូ៏ចជ ករករពរអំេពហិង េយនឌរ័កនុងេពលបចចុបបនន និងអនគត។ ភគេ្រចនៃនអនក 

ចូលរមួេ្រចនជង៤០០នក ់គឺជសិស កលវទិយល័យ រមួទងំ សមជិកគណៈវនិិចឆយ័ទងំ្របមំយួ

នកផ់ងែដរ(ជមយួតំ ងមកពីវស័ិយចបប ់ហិរញញ វតថុ ចិត្ត ្រស្ត និងេយនឌរ័)។ 

ចំណុចសំខន់ៗ  និងអនុ សនៃ៍នេសចក្ដែីថ្លងករណ៍របស់គណៈវនិិចឆយ័ចំណុចសំខន់ៗ  និងអនុ សនៃ៍នេសចក្ដែីថ្លងករណ៍របស់គណៈវនិិចឆយ័

ស្រមបសិ់សជេ្រចនែដលជសមជកិគណៈវនិិចឆយ័ និងជអនកចូលរមួ ្ដ ប ់េនះគឺជេលកដំបូង 

ែដលេយងបន ្ដ បអំ់ពីអំេពហងិ េយនឌរ័ែដលេកតមនកនុងរបបែខមរ្រកហម។ េយងទទួលបនពត័ម៌ន 

ជេ្រចនពីអនកផ្ដល់សកខីកមម េហយេយងមនករចប់ រមមណ៍ និងករជំរញុទឹកចិត្តេ យបនេឃញ 

េសចក្ដកី្ល ន និងភពរងឹមេំឡងវញិរបស់ជនរងេ្រគះ។ េយងផ្ដល់ជអនុ សនដូ៍ចខងេ្រកម។ 
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រ ្ឋ ភបិល្រតូវ ៖

• បេងកតសំណងស្រមបក់រ្របកឹ  និងករគ្ំរទដៃទេទៀតផ្ដល់ជូនេ យឥតគិតៃថ្លដល់អនកេនរស់ 

នមនជីវតិ ែដលទទួលរងអំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម

• អនុវត្តចបប ់និងធនឱយមនករ កទ់ណ្ឌ កមមេលជនេលមសែដល្រប្រពតឹ្តអំេពហិង េយនឌរ័កនុង 

របបែខមរ្រកហម និងផ្ដល់តម្ល ភពឱយបនកនែ់ត្របេសរកនុងដំេណ រករចបប់

• ធនករពរភស្តុ ង្របវត្តិ ្រស្តៃនអំេពហិង េនះ ស្រមបម់នុស ជំននេ់្រកយឱយបនយល់ដឹង 

េ យករែថរក ទី ងំៃនបទឧ្រកិដ្ឋ និងភស្តុ ងៃនករេធ្វទរណុកមម និងបេងកតឱយមនករ្របកួត 

្របែជងជ្របវត្តិ ្រស្តស្ដីពី្របធនបទេនះេនថន កជ់តិ េដមបឱីយមនករចូលរមួពីយុវជន។

• េលកកមពស់ករយល់ដឹងថន កជ់តិអំពីអំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម េ យបញចូ លពត័ម៌ន

អំពីបញ្ហ េនះេទកនុងកមមវធីិសិក េន េរៀន និងម វទិយល័យ និងអនុវត្តទស នកិចចសិក

េនទី ងំៃនបទឧ្រកិដ្ឋ

• ផ្ដល់មូលនិធិដល់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុងករបំេពញករងរេលបញ្ហ អំេពហិង េយនឌរ័ 

កនុងរបបែខមរ្រកហម

• បេងកតយន្តករែដលធនថ របបែខមរ្រកហមែបបេនះនឹងមនិេកតេឡងម្ដងេទៀតេឡយ។

អ.វ.ត.ក ្រតូវ ៖

• បេងកនេលប នកនុងករបញចបសំ់ណំុេរឿង០០២

• បញចូ លបទឧ្រកិដ្ឋអំេពហិង េយនឌរ័ស្ដីពីករេរៀបករេ យបងខំេទកនុងដីករេចទ្របកនសំ់ណំុ

េរឿង០០៣ និង០០៤។

អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល្រតូវ ៖

• បំេពញករងរស្ដីពីអំេពហិង ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម ដូេចនះ បញ្ហ េនះមនិ្រតូវបនបំេភ្លចេចល

• ផ្ដល់ករ្របកឹ  និងករគ្ំរទេផ ងៗដល់អនកេនរស់ នមនជីវតិ និងផ្ដល់ឱកសដល់ពួកេគ្របប ់

អំពីេរឿង ៉ វរបស់ខ្លួន និងផ្ដល់ករគ្ំរទពួកេគ

• សហករបែនថមជមយួ ជញ ធរ និងអនុវត្តចបបែ់ដលេឆ្លយតបនឹងអំេពហិង េយនឌរ័

• េរៀបចំសិកខ  េវទិក និងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល េដមបឱីយយុវជនជំននេ់្រកយចូលរមួយល់ដឹង 

អំពីបញ្ហ អំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម និងចូលរមួបងក រកំុឲយមនអំេពហិង ែបបេនះ និង 

េធ្វករផ ះផ រ 
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• សហករជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុង្របេទសដៃទេទៀត ែដលមនបទពិេ ធនទ៍កទ់ង 

នឹងស្រងគ ម េដមបែីចករែំលកបទពិេ ធន ៍និងចំេណះដឹងអំពីករេឆ្លយតបនឹងបញ្ហ ទងំេនះ

• េធ្វករសិក ្រ វ្រជវសីុជេ្រមអំពី្របវត្តិៃនអំេពហិង េយនឌរ័កនុងរបបែខមរ្រកហម េដមបឱីយមនករ

យល់ដឹងកនែ់ត្របេសរអំពីអតីតកល និង្របបព់ត័ម៌នអំពីករេឆ្លយតបនឹងករករពរ។

យុវជន្រតូវ ៖

• គ្ំរទជនរងេ្រគះៃនអំេពហិង េយនឌរ័កនុងេពលកន្លងមក និងេពលបចចុបបនន 

• យករណ៍ឱយបនសកមមអំពីអំេពហិង េយនឌរ័េទកន់ ជញ ធរ

• ចូលរមួកនុងករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងករសិក ្រ វ្រជវអំពីអំេពហិង េយនឌរ័ែដលេកតមនកនុង 

េពលកន្លងមក និងបចចុបបនន េដមបកីរយល់ដឹង និងករពរអំេពហិង កំុឲយេកតេឡង

• ែចករែំលកពត័ម៌នជមយួគន េទវញិេទមក។

អនកផ្ដល់ជំនួយ្រតូវ ៖

• ផ្ដល់មូលនិធិបែនថមដល់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុងករបំេពញករងរទកទ់ងនឹងអំេពហិង  

េយនឌរ័

• គ្ំរទករចង្រកងឯក រអំពីអំេពហងិ េយនឌរ័េកតមនកនុងេពលជេម្ល ះ េដមបឱីយមនុស ជនំនេ់្រកយ 

យល់ដឹងអំពីបញ្ហ ទងំេនះ

• គ្ំរទអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលកនុងករេរៀបចំករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយន 

េពលអនគត

• េលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី្របធនបទេនះកនុងក្រមតិអន្តរជតិ និងែចករែំលកបទពិេ ធនជ៍មយួ

អនកដៃទ។

្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ន្រតូវ ៖

• ្រតូវផ ព្វផ យអំពី្របធនបទេនះឱយកនែ់តទូលំទូ យ េដមបធីនថ ធរណៈជន និង ជញ ធរ

បនដឹងអំពីអំេពហិង េនះ េហយអនកេនរស់ នមនជីវតិបនបេញចញសំេឡងរបស់ខ្លួន។

ជំ នបនទ ប់ជំ នបនទ ប់

កនុងសប្ដ ហ៍បនទ ប ់គណៈវនិិចឆយ័នឹង កេ់ចញនូវេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ផ្លូវករេពញេលញ។ កនុង 

រយៈេពលប៉ុនម នែខខងមុខ ្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធិកមពុជនឹងេរៀបចំករផ្ដល់សកខីកមម និងេសចក្ដី 
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ែថ្លងករណ៍របស់គណៈវនិិចឆយ័ និង កឯ់ក រទងំេនះជរបយករណ៍ែដល ចរកបនជ ធរណៈ 

ែដលនឹង្រតូវបនផ ព្វផ យអំពីអំេពហិង េយនឌរ័កនុងេគហទំពរ័ www.gbvkr.org

ែខ ភពយន្តឯក រស្ដីពីករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយកនុងឆន េំនះ កនឹ៏ង្រតូវ 

បេង្ហ ះកនុងេគហទំពរ័េនះផងែដរ។ សូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័េនះស្រមបភ់ពយន្តឯក រេនះ និង 

របយករណ៍ៃនករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយែដលេរៀបចំកនុងឆន ២ំ០១១ និង 

២០១២។

អនកចូលរមួកនុងករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជំននេ់្រកយអនកចូលរមួកនុងករ ្ដ បសំ់េឡង្រស្តីជមយួមនុស ជនំនេ់្រកយ

អនកផ្ដល់សកខកីមមែដលជអនកេនរស់ នមនជីវតិ៖ េ ក្រសី មុ ំវន ់យំ៊ ស់ េ ះ វ ្ណ  និងជ ណំុ។

គណៈវនិិចឆយ័ (PUC, RULE, RUPPPUC, RULE, RUPP ចិត្តវទិយ ចបប ់ហិរញញ វតថុ និងេយនឌរ័)

គណៈវនិិចឆយ័សំខន់ៗ  ៖ ស ជីវេហគច ៃផ សុភបញញ  ឃុត អិុច រមឹ សុវ ្ណ រ ីអិុន រ ្ឋ  ែកវ បុបផ ឧសភ

គណៈវនិិចឆយ័គ្ំរទ ៖ Adi Mere MISIVONO  ខុន ចនថ  េឆង ចន័ទនី  ឈុន សីុក្វ  ែកវ រតនៈ ៃន 

ឧត្ដម នុច ្រសីនង ែសម ក ់ថន ភជ យួន ្រសីនិច

្រកុមេរៀបចំរបស់្រកុមអនកចបបក់រពរសិទធកិមពុជ ៖ េ ក ដួង វន កញញ  ហង  ចរយិ កញញ  េ្រស  រ ្ឋ  

កញញ  យី ប៊នីី។
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