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ករ រ្្�តពត្ិត្យពយដនេ

លវ ត័ដព�តុខ៖េ

េ

គលករ េដព�កេពត កងពុវ្�  
 

 

 

“Vis consilii expers mole ruit sua” 

(ករេ រ្បក មារំងេដកម ដដរវងនិ�ាយ វវមរដរេកេំេនេ្កេមក នា) 
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្�� ីរងយេ ម្បវុ�យវដាវ េរដបេមានននននននន

ករវដិរកសមរេនIPU-DCAF ក�ីពីកេិរិននននននន

ពដដិ្រំងកយរវរម ដកវងក�ដកមមន 

 

 

យងប�បកេេរវ�ន 

Philipp Fluri (េ្រំកកសីក) ដា Anders B.Johnsson (េ្រំកកសមង�ែិ) 

 

 

ែេប�បកេេរវនដាែេបយ�បយមដពពន 

Hans Born (េ្រំកសមវកាេ) 

 

 

ែេប េម�ណប 

Alexey Arbatov (មក្ី), Jean-Christophe Burkel (ដរមា), Eva Busza (អរេ ដប), Marina 

Caparini (កំ), Umit Cizre (  ិបី), David Darchiashvili  (ងច), Jonah Isawa 

Elaigwu (ររស្ ីី យ ), Hans-Peter Furrer (កសីក), Denise Garcia (រេ្កមីវ), Suzana 

Gavrilescu ( យាយ ី), Wilhelm Germann (អវក�េយាេ), Owen Greene (ែាេរបកក), Miroslav 

Hadzic (�កស្ីនដាេយមារិរេបក), Karl Haltiner (កសីក), Heiner Hänggi (កសីក), David Hobbs 

(ែាេរបកក), Jan Hoekema (សមវកាេ), Rogier Huizenga (សមវកាេ), Andrzej Karkoszka 

( យ្ាឡាញ), Peter G. Kelly (អរេ ដប), Simon Lunn (ែាេរបកក), Tom McDonald (ែាេរបកក), 

Dorijan Marsic (កកា យិី), Gian Giacomo Migone (ែមីតវី), Michael F. Noone (អរេ ដប), 

Aleksandr Pikayev (មក្ី), Christine Pintat (ដរមា), Andreas Prüfert (អវក�េយាេ), 

Christopher Sabatini (អរេ ដប), Liliane Serban ( យាយ ី), Ravinder Pal Singh (ឥា ), 

Anders C. Sjaastad (វរម), Bauke Snoep (សមវកាេ), Svitlana Svetova (ែសមង�េប), Jan 

Trapans (ឡ េិម)ី, Matias Tuler (អស្ាេំី), Marlene Urscheler (កសីក), Pentti Väänänen 
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(ហស មាឡាេ), Biljana Vankovska (យ រកយា), Marie Vlachova (សណរយរ��ប), 

Casper W. Vroom (សមវកាេ), Tamas Wachsler (សមាេបី), Donna Winslow (កំ), 

Herbert Wulf (អវក�េយាេ)។ 

 

បណរបេ�ក�បកេេរវន 

Willem van Eekelen (សមវកាេ), Andreas Gross (កសីក), Miroslav Filipovic (�កស្ីន

ដាេយមារិរេបក), Stepan Sulakshin (មក្)ី, Dimitro Tabachnik (ែសមង�េប), Ahmad Husni 

Hanadzlah (យ រឡកមី),  Adeseye Ogunlewe (ីរស្ ីី យ ) and  Elissavet Papadimitriou 

(េបដប) - កាដបកបណរប� ាដក  IPU ក�ីពី្�� រីដងនក�ដកមមែ�� ដិន

ដាកយបសាិអមមានដាន  Beth Mugo (បដ យី ) ដា Ricardo Vasquez (អស្ាេំី), 

កាដបកបណរប� ាដក  IPU ក�ីពីកយន មិុកនដាកដំពដេមក្។ន  

 

ែេប�បកេេរវយសន 

Oliver Wates (ែាេរបកក) 

 

្ េ្រយរេ�ន  យសែាេរបកកនំីេប្ាស្��ណមនែេ មន២០០៣។ន 
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អ្ម�កេ

 

រំងស្�� ក�ដកមមប��្�� កេាវកកមមមវយព្កេេមក្និសរនននននននននននន

កមខេខក មាកេ�យវែន្��  មារេិកម្�រា វរបបេមារទវរីដងក�ដកមម្កេ

េ្រំក� ដិ។នរទវរីដងរយេិកម�ិ្�រា វាមនមក�េសនដារទវកណិកមខេកននននននននន

 មាឡង បេំា�ាក�ដកមម�យវយរេ ងេិកមរវរបិរេករានដាកិ។ 

យារេិ�បេ្កេនដាយពចមដេខក មាកេកេ េ្ មិា�យវេិកមដននននន

េ្�ពវយររដរែេ ិរេារករ រករដបេមាកយនរយរេភីរាសរកប យីាាដិកេដំពដ�េ ង រំ ដិដវន

ដាម ដកវងក�ដកមមរ។នប៏ យ្ម��នរ ្ី� មិារាក� មារយមដិមមរាសរកបរយរេភីរាសរ្

ករេេាមរទវ ម្ណា េរប៏រំងនប៏  ិយំី្កេព បរបេដយាទេ រយរំ។នកយ

កំ  ំវមមកេិកមបេមាក្រាករិ្ េ្នែមេវិអម ដកនដាពដដិ្តេំកបេ�យព

ក�ដកមម។នកយអែមមិ�ាម មំ វមមកេិកម មារដ យីារពញរវញនេ្កដរ រ្មក 

ដំ  ំវាមពវ តិ ាំវម ាំុងនេពេ មាាមយញ្ររបរំកយ៏ចមដេនដាែម

រពញរវញន េ មា ម្ណារាសរ្ រំ ដិដវ មំ វមមកេិកមរារយ។នរយរេភីករេេ

ាមរទវ ម្ណារនិិេេកម្ាមយកេរវពកាុេេ ង�យវេិកមដពេា�ារំងករាឹន

មំបដិ�នដាកកនយទេ ។ 
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រដបេមាេ្រំកទីវីន មំយបេ មំាិាកាុេនដាបាបក មាេ្ំ េ្អមមាេិកមដ�បវេតន

�សា�ស។ន្រម្ភេនរដបេមាេ្រំកទីវីនកសបេិែ�� ដិ�ារេរវរេរញាម្ ដី កក

កករទពទេ របម ដញរបេបនដាបដរកសេ្ ដិ្ិ�ដកន�យវរងរាកាល�េែ្ ដី កករ

�ាេិកមដពេា�ា្កេ�ិ �ាម�អេរំសិរដបេមារពវែយបិ។នរងរា មំមបដិ�ែន

រកសមរេរទវរ�ាា ងយវេ  ិែាុកមខេករដបេមាម ដកវងក�ដកមមបេមាកកេាកាិនដារាសរ

កសេ្ ដិ្ិ�ដក�េ ងទេ នរយរេភីរាសរ្ករេេដ�េ្រីាិ េយវេេ្�ពវយរ

េប េ្កា្ ។ 

 

 

 

 

  

Senador Sergio Páez Verdugo 

    េ្េប្េេ �្បរកសយពែ�កយន 
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រកប�ីររ�រេ 

 

ច េ្តមាពីងាវាេកេេបរសរងន្�� ែាដ្រិង្យព� ដិនដាក�ដកមម� ដិេិកម

ដច េិ មំបែ�្�� យ៏កមខេកេ េ្យរ�យវករេេដកេដយព។នកពសកអនរន  ិយំី

្កេែេប�យវ ម្រពញកប�ែេបរ�វេរកិក�ដកមមកមក កេ្�ាប រអងប េិកុវេ។ន

េ្រិំអ�ីកការក េ្ំ េ្អមមានដាករបររឡរាាមកាកេរវពេដិ�ិាយរនដាយរដន

ាេេ្ញ្ករ�ករងិ្នដាកបដិបាេ្ប្រំងបមដិកេេ្ ដិិមរកេែមពីំក្ េប�ន

្កេក�ដកមម។នកិងេ្ហរដកអនំីន១១ន�មប�� នែេ មន២០០១នដាវំពរវ្កេិនដ

្�� បេែមពីយពចមដេរ។ 

យារេនកេិរិ ពដដិ្េ្ប្រំងេ្កដំពយពរំងកយកេ�ិសរកមខេខក មា

រឡរារយរេភីយ្ក្រាករិនដាកែមមិ�ាមករ�ករងិ្អ�ីក មាររំងិក យពនដាន

បណរង្យពរពញរវញ។នរ រ្េដកេិរិពដដិ្�្្ររំរយនិ�ារេទែេ បេ

មរិរកិក�ដកមមនដាក្បរសងមមកែមពីរ្កបបេ�្កេិនរសរងិហបេយា�យរេ ង

បមពមារាសរកប�ិេ បេនាន�យវររាសរ្ករ ាយ៏ានេរបរវរាយ៏េបម្ េិន៏្ប� ញ

ែយររយបមពមាឥំពដពវ�រេបរីដងនដារកយរបដរយ៏រវរកវម្។និអ្នម្បត បេ

េ្�ាដ្រិង្យមា្ ីងបេ�នរសរងិប៏អ្រាករាមារក �អេរំសិរា។នមណររពវ�យវន

កាុេកេដិរដបេមាកេវងែ�កវនេិកមដ�សបស រំងកេបុេន៏�កាុេ�យវម ដ្ ិ�ដន

ា ្េ្ំាមហដ វិងេ ងនេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្យ៏ �ាមប៏េិកមពេា�ានាម មំយបេន

មំាកមីម ដវ-រីនរាសរក�បំេេាេនដាេប េ្េបាាម មំយបេ មំាររយរេភីបរក�ដយពន

រដបេមាមណររពវ�យវ្�� ក�ដកមមក�េ្េ្រវ។ 

វប�ណរពីាេ�� ដិនដាយព�េ្េ្រវ�ដរកម ដកវងក�ដកមមនប��កេ្ទេយ៏

ពដិេដបយេ ងមរិកយនបេមាកេិរិពដដិ្តេំេ្ប្រំងេ្កដំពយព។នយពមមកទេ ន

�រេប្ររបរំកយ៏រេរកព�បកយព េ្នយពក�មេបស� ញកែាុក ម្បុវដបក�ដកមមន

េពេ មា្ េ្នម ដ បេំា�ាពវ តិកន េិនដាកែមមិ�កកន េិន មាែកេរន

ិរាសរ្កាដបកយនកវមដបរយរេភី ម្រពញយបដរេ្ប្រំងេ្កដំពយពនរវរប�វា

�ិព បរបអរេ រ្េដកេាមករសមេ�មយ៏នបរា្នដាាមយញ។ 
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បេមារទវ ម្ណាររសរងរ រំ្កសយពែ�កយន (IPU) ដាេា្េណា វំីេប្ា

ស្��ណមកេ េ្កេិរិពដដិ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន (DCAF) ដននននននន

េពេរេពរាទេ នរស្មតបេ�ិាាមរកសមរេេបុមរំកបិ�យវកែមមិ��បេ�ក�ានយព

េដបយដងេនដាបងរេ រ្េដកេេ ង�យវព្វេែមពីកែមមិ�យ៏េប េ្េា្ារេ�ងនដាង�ក

យយ�យវអា ងកយបេមាក េម�ណបយវេកេិរិពដដិ្ម ដកវងក�ដកមម។ន

រកសមរេរទវរប��េ្ំី្�កម្�រ មាាមបមដិរស្រ េ្រ។នបេមាែមឡមារពវរស្ម�រកប�ីន

េិានែិេ្ំរដបេមារកសមរេរទវរេិកមដពដដិ្ពដវងនដាកេេដិកេមារំងបណរន

បេ�កកយំ  ំវ្នមបកប�បកេេរវនដាេិកមដេិរិពដដិ្រំងែេបាមយញេ ងម ។ 

រកសមរេរនេិកមដករករំង�រតបរវររកប�ីកេដ រំ ែនេយា�យវកេ េ្រាសរក

េិរិពដដិ្រំងកយេ ងនេដអងបរបែមមិ�ដកេ េ្េប េ្េ្រំក មាែកេរយរំ។ន

ម ដនដាកែមមិ��យវអំ  ំវងបេបែមមិ�នដាេ្កដំពយពរដប�កាេ ងនិអ

េដកប�ដកេ�េ ងប�កាេ ងរំសិ។នរវរកពីរនរវេកយ មាែកេេដែមយាកទេ

រយរំ។នរំងសេាវរស មិយារេរសរងនរ រំ្កមរណរ មករដបេមារកសមរេររសកេដរមិពី

ដរវរបរឡរាាមមណម �យវ�ជិ�េប ដិមរកេស ករស មិរពប។នំន�េ�ារយនវប�ណរ

ក�មេបស� ញក្�� ក�ដកមមនររមាកែមមិ�យាកទេ រដបេមាេប េ្ ដំយរយព មាែកេក្�� ន

ក�ដកមម។នយារេនរបប ច េិ មំបរកសមរេរទវរែ�នរកសមរេ�ណយម�យវវប�ណរ

ាំវមន ាំុងេ ងនបេមាកា ងពេា�ាកេិរិពដដិ្រំងកយរវរម ដកវងក�ដកមមន�យវ

រងរាកាល�េែនិ�ារវរប �ំបដិ�ែេបអ្រាសរកកដបររសមេ�ម្�េេរំសិ។ន�មារេកងន

រងរានកាល�េែករដពមេរររងរកសមរេរទវរ�ា េម�ណបយ្រទវរីដងន

ក�ដកមមនដាកែមមិ�រ�ករងិ្�ារកប�ីេិកមក្កេេ្�ពវយរពដិេដបយត 

 

 

 

Anders B. Johnsson នបែបរុា ាំិន្ណាដ  ិTheodor H. Winkler 

 

ែបុរវខាដកន

កសយពែ�កយ 

 
យងបេា្េណា វំីេប្ាស្��ណម

កេ េ្កេិរិពដដិ្បាបក មាេ្

ំ េ្អមមាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្នន
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ែសីមក�យវែេបអបរេរញបេមារកសមរេរ   

 

រកសមរេរទវរន�បរញ�ន៨�រេបន�យវ�រេបីេ ងកាមពាបេ ងម ន

រសរងែេបអនអអ�ន២រ្ស្មមកកទេ ។នកអ េ្មា េ្រយរេករកសមរេរន

�ារ�វេាមកងវេយ�ាយ៏រេ្េា ម្រមិែមពី្�� ក�ដកមមនដា  ិយំី្កេកយបេមាកេិរិន

ពដដិ្រវរម ដកវងក�ដកមម។នរ � យីាប�ីនែេបអប៏អរេារករ រកអាមន�រេបន

ដាាមពាបេ ងម �យវមក ច េ្អេ�ណិ ម្រមិ។នរងរាដរស្មាមកនក្ិនដាវមំ េ្ន

វមរំងក�រេបន៏នាមពាបកេ េ្ា ងយវេករេារករ រក្កេែេបអ។ 

រដបេមារកសមរេរទវរនេ្ែ េ្េ ងម �យវព្វេែមពី្�� យ៏ក�មេបស� ញន

�យវដនរវរបរឡរារដបេមាែិេ្ំរេនរំងយ� េ្ាមជ សណិែមពី្ េ្ន៏្ំ រំ ន

ប ដិងមិ�នដាន្ប� ញែមពីកែមមិ�កេិរិពដដិ្នរំងកយរវរម ដកវងក�ដកមមរដបេមា្� ននននននននននន

េ្រំកររ្ាក។នរដមា្�រ េ្កាមពាបរកនរ�ិ មាែកេន�រេប�យវមណារារាែន

រ រិែេបអរាសរែសីដមកបេមាយេ� មិារាក�ន �យវ�រេបរករវរបរឡរាាមនននននននននននន

ែមសកិ�បេ�ក�ា�រេរ។នរ យារេប�ីនយា�យវដ្�� បេពីខារយរេនែមសកិន

 មារេិកមងបេប�កម្�រ មា�េ ង�ា្ ដ្ ំ� ដិ្កេេ្រំកីេ ងក។ 

�រេប មាពីខារយរេនព្វេែមពីេប្មណា េ �ំក�ីនដាម ដយបែមពីកេិរិពដដិ្ន

រំងកយរវរនម ដកវងក�ដកមម។ន�រេបំីន១នរម� ិរវរកម ដមិ�កំក្ ក�ដកមមន

រសរងិព្វេែមពី ដំយរយព ាំរប�កបវែមពី  ិយំី្កេកយន

ដាសេ វ្យរយកំរំសិរដបេមា្�� ក�ដកមម។ន

កមណ ាមក�យវេិកមរាសរករំរសងរដបេមា�រេបំីន១រប�� 

 

 រ រិកែ ដិមិវអ�ីកែសីមករដបេមា្ ដី កកក�ដកមម?  

 រ រិែសីរប�យវរេែកបេេបម�សាអ�ីនដាករ�ករងិ្? 

 រស មិែសីដ�កេិរិពដដិ្រំងកយរវរម ដកវងក�ដកមម�កចមដេ? 

 រ រិរទវកណិកមខេកែសីមកកែ ដិដវបដរតេ�្្េ្�ាដរិង្រវរម ដកវង

ក�ដកមម? 

 រ រិ  ិយំី្កេកយមរិន រំ ដិដវនដា មិុកែសីមក? 
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�រេបំីន២នរស្រ េ្ែមពីយមបេកវ មាែកេកមយ�្កេរទវរីដងននននននក�ដកមមន

� ដិនេព្ មានេប្មណា ប ដិងមិ�ែ�� ដិ�យវិបេពវព�េ ងរទវរីដងក�ដកមម

� ដិ មារយ។នាមពាប មាពីមារេកងក�រេបំីន២រ្ប� ញែមពី  ិយំី្កេកាុេកមីម ដវន

ដាេ្ពវពរ្ពសររងន េ មាំក្រម ដក្វងរង វិែមពី្�� ក�ដកមម។នកមណ ាមក

យា�� 

 រ រិកយ  ិយំីែសីមកនបេមាករាសររកប�ីករេេ បេំា�ារទវរីដង

ក�ដកមម? 

 រ រិ្ េ្ែ�� ដិ �ិ ិភដិន៏្រាករ្កុមមិ�យពកេ េ្រស្ម

រទវរីដងនក�ដកមម� ដិ យីាយារេ�មក? 

 រ រិកាុេកមីម ដវនដាេ្ពវពរ្ពសររង មំយបេ មំា យីាយារេ�មក�េ ងនននននននន

ម ដកវងក�ដកមមនរសរងរ រិកយអរេ រ្េដកេាមកាវ េមមកកទេ ្កេែាុក

 មាន២រដ យីាយារេ�មក? 

 រ រិរបអរ្ពសររងយវេសណរាែមពី្�� ក�ដកមម យីាយារេ�មក? 

 រ រិាក�ី  ិយំីែសីមករដបេមាម ដកវងក�ដកមម? 

 

�រេបំីន៣ន្បរសងែនែេប�មដកវងក�ដកមមន�យវបេមារយរីនបដវន

ដានេប្េចបេ�នែាុករី្កេយរយកំរំសិន េ មាេប្េសសមក�ដកមមនបា។ 

 

 រ រិ  ិែាុីេ ងកខារវរេមមបនដាកិពសបដរ�បេុបេែសីមករដបេមា

ម ដកវងក�ដកមម?  

 រ រិង�កបណរង្យពនដារីដងករនបេមាែសីមក�យវេិកមក�ចមដេ? 

 រ រិកយអែមមិ�ាមកេិរិពដដិ្្កេមក េ្ប្រំងេ្កដំពយពយារេ�មក

រវររកិក�ដកមម មារ?   

 

�រេបំីន៤នពដដិ្រេរវាមជ្បណិ មាឡង�យវកយអរេ រ្េដកេរយរេភីរាសរកេិរិ

ពដដិ្ម ដកវងក�ដកមមនរសរង�រេបររ�ករង�ាកមណ ន�យវ�អ អំនយាខារេកេ� 
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 រ រិជ្បណិែសីមកន�យវកយអរេ រ្េដកេរយរេភីរាសរកេិរិពដដិ្រវរម ដកវងន

ក�ដកមមេ្ប្រំងេ្កដំពយព? 

 រ រិនបរំក្កេកយក�ីពី្�� ក�ដកមមនអេិកមដរាសរ្េ្រកររឡរា យីា

យារេ�មក? 

 រ រិ  ិយំី្កេកយែសីមកបេមាកក រយញរំវនដារ រ្បកមកែមពី្�� នននននននននននន

ក�ដកមម? 

 រ រិបណរបេ�កកិ� ដិកយអរាសរករអងេ្កដំពយពយារេ�មក? 

 រ រិក ដី វវងរំរសង្ណ�� ាន(ombudsman) ្កេកយ  ិយំីែសីមក?  

 រ រិក ដី វវងរំរសងិប្្ណ�� ារយមរណរ កបេមាបដរកិ យីាយាន

រេ�មក? 

 រស មិែសីកយប មរបពដដិ្យវេំីតមាករកិក�ដកមម? 

 

�រេបំីន៥ដីងែមពីកវររំករ មាឡង�យវ្ាក្្�� េ្ទេយ៏�បេុបេ

មរិក�ដកមមនយា�ន្��  បេំា�ាកំបេេ្រំកបេមាសេ យពអកេនកបេេន

បម�សាយវេក�ដកមមករនបេមាន្�� រិមបេ�នដាជេបដយរបេ�រវរែមីា��ណិ�រយរេ។ន�រេបរន

ប៏បាក្�� បេែមពី្��  បេំា�ាកាវ េនរដបេមារ្កបបេ�ទមេំក�ដយពែ�� ដិន

រដបេមា មិ្េ�យវទ� ក�ដកមម មារក្ាន៏ក�ដកមមរដកយពរមងរករង។នយារេន

�រេបំីន៥រព្ីេ្បរសងាមកមណ េ ងម ខារេកេ� 

 

 រ រិេិកមរាសរយារេ�មករយរេភី្ មិវ្យព �ាមនិា្�� កកំបេេ្រំក

កេដិរដបេមាសេ យពអកេនដាកបរាមក�ដកមមករនបេមានដាករទព

កដំពដេមក្? 

 រ រិរទវ ម្ណានដាមណម មសខិកកំបេេ្រំកកេដិរដបេមាសេ យព

អកេែសីមក? 

 រ រិែសីមកដមក កេ្�ាច េ្តមាពីកអនំីន១១ន�មប�� ? រ រិរបអ�្ា�ប

យារេ�មកិាែមរពររិមបេ�នដាកិ យិយ៏រក្្ េ្តេវប�ណរ
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េ្�ាដ្រិង្? 

 រ រិរវម ដដបែសីមកមរិក�ដកមមែ�� ដិ្កេយរ មាឡង? រ រិ  ិយំីន

្កេកយែសីមករដបេមា្��  មារ? 

 រ រិកាវ េ្កេកយសរកមខេ យ្ម់នបេមាករាសររកប�ីករេេដិ�ន

្��ា បា វំពរបាវ េបេមាេ្ ដិ្ិ�ដកទមេំក�ដយពែ�� ដិរដននននននន្រំក?  

 

ន�រេបំីន៦នំីន៧នដាំីន៨នម ដយបរវរា មាន៣ បេំា�ាម ដកវងក�ដកមម។ន�រេបំីន៦ន

រម� ិរវរអម ដកកិ� ដិនដាកេិរិពដដិ្ មារំងកយនដារំងសេ វ្កមបេ�យរន

�្ចរ ក។ 

 

 រ រិអម ដកអ�បក�េ ងកេ េ្បរក�ដកមមរំងរ្ស្? 

 រ រិិក យពនដាបណរង្យពអែមមិ� យី ាយារេ�មក បេំា�ានននននននននននននន

អម ដកកេ េ្ម ដកវងក�ដកមម? 

 រ រិវប�មណា ែសីមកនកេ េ្រាសរកេិរិពដដិ្្ដកេរក្ បេំាអម ដក

កេ េ្ម ដកវងក�ដកមម? 

 រ រិរបអរាសរកមបេ�រវរម ដកវងក�ដកមមដ�យ៏រំ? រស មិែសីដ�កមបេ�នននន

នបរា្សរកមខេនរសរងរ រិិយមរណរ កយារេ�មក? 

 

 �រេបំីន៧ន បេំា�ា ម្បុវដបកម ដកវងក�ដកមមនដារទវ ម្ណាបេមាកា ងយវេកយ

បេមាករាសរដងវិបេ�រវរករេារករ រកនកកេេដិកេមាន

ដាក្ណ�ម ្� វែេប្រេេរកបេមាននននម ដកវងក�ដកមមនកាវដមិ�ិន

ដា្្េដបេរសាដមិ�ិនករេារករ រក វំពនដារកិររ្ារំសិ។ន

 

 រ រិបមណិកេកកវំពដេ្�ាដ្រិង្ន (democratic values) អ្ណ�ម រដបេមារេ េិបមដិ

្កេ ម្បុវដបម ដកវងក�ដកមមដ យីាយារេ�មក? 

 រ រិ ម្បុវដបម ដកវងក�ដកមមអ្រាករិ�កសាីពរីន( military unions) ដ�យ

៏រំ? 
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 រ រិេបេកីវាេតម ដ�� ាីមរ្កេម ដកវងក�ដកមមែសីមក? 

 រ រិរដបេមាេ្រំកររ្ាកនរបរាសរករស្មរេារករ រករីនដារស្មរកិររ្ាក

យីាយារេ�មក? 

 រ រិេបេកីវាេត្កេ ម្បុវដបម ដកវងក�ដកមម�យ៏រំ? រ រិ្ំ រំ ែ�� ដិ

�យ៏រំ? 

 រ រិ�រេបមកកកេប េ្េបា ម្បុវដបរដបេមាម ដកវងរនកិបេពវព�េ ង

កាដបកយ? 

 

�រេបំីន៨មារេកង បេំាាកា រកម ដកវងក�ដកមមន�ពដរកកន�រេបវំពបេ�ន

(រ រិេិកម ដំញែសីមកពីែេប?) កា ញយានដាររនអមមា។ 

 

 រ រិជ្កវបុ បេំា�ា�រេប្ េ្ែសីមក? 

 រ រិយមរណរ កកករាសររកប�ីករេេដិ�នយ៏េប េ្េា្ារេ�ងែមពីករាសរវំពបេ�នននននននននន

ែសីមក? 

 រ រិកវររំករែសីមក�យវរ�វេងមិ�ដបេ�យវេបដរកកន េិ? 

 រ រិកយអរាសរកិងិកេកាម្��  មាែកេរដ យីាយារេ�មក? 
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 ដិក 

 

រកប�ីររ�រេ 

 

ែសីមក�យវែេបអបរេរញបេមារកសមរេរ 

 

េ្ែ េ្្�� ីន(List of boxes) 

 

�រេបំីន១ន 

 

កម ដមិ�ំក្ នដា  ិែាុបេមាម ដកវងក�ដកមម� ដិ�នកេ្ទេ�យវកយា ្េ្ំន 

 

ាមពាបន១- កមក កេ្�ាក�ដកមមរដបេមាពដិពរុប�យវបមពមា�េ្េ្រវ 

ាមពាបន២- សរកមខេកកេិរិពដដិ្តេំ្កេកយន 

ាមពាបន៣-  ិយំីនដា មំ វមមកេិកម្កេកយនដាសេ វ្យរយកំរំសិន 

 

�រេបំីន២ន 

 

កេិរិពដដិ្តេំរវររទវរីដងក�ដកមម� ដិន 

ាមពាបន៤- កាេេ្ញរទវរីដងក�ដកមម� ដិន 

ាមពាបន៥- រទវរីដងក�ដកមម� ដិនដា្ំ រំ ប ដិងមិ�ែ�� ដិន 

ាមពាបន៦-  ិយំី្កេកាុេកមីម ដវនដាេ្ពវពរ្ពសររងន 

ាមពាបន៧- ំក្រម ដក្វងរង វិ បេំា�ារទវរីដងក�ដកមមន 

 

�រេបំីន៣  

 

�រេបេ្ ដិ្ិ�ដកមខេកកម ដកវងក�ដកមម� ដិន 
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ាមពាបន៨- រីន 

ាមពាបន៩- ែាកុរីយរយកំរំសិន 

ាមពាបន១០- យកេរវពបដវន 

ាមពាបន១១- រកិចបេ� 

ាមពាបន១២- េប្េសសមក�ដកមមនដារីនបាន 

 

�រេបំីន៤ន 

 

ក�ដកមម� ដិរដរេកេកេិរិពដដិ្តេំរំងកយ�នវប�មណា នដាង�កន 

 

ាមពាបន១៣- វប�មណា កកេិរិ ពដដិ្តេំរំងកយេ្ប្រំងេ្កដំពយពន 

ាមពាបន១៣- ង�កកយ�យវេិកមែមមិ�របរវរនម ដកវងក�ដកមមន 

ាមពាបន១៥- បណរបេ�កកិ� ដិន៏ក�ដកមម្កេកយ 

ាមពាបន១៦- កដី វវងរំរសងិប្្ណ�� ា 

ាមពាបន១៧- កមពដដិ្ំីតមារកិក�ដកមមន 

 

�រេបំីន៥ន 

 

កេិរិពដដិ្រកិក�ដកមមរពវបមពមារាសរកបេ�យព�នកវររំករនដាេ្ ដិ្ិ�ដកពដរកកន 

 

ាមពាបន១៨- បណីរវរប�វាន 

ាមពាបន១៩- ក�អបរក�ដកមមករនបេមាន 

ាមពាបន២០- ែមរពររិមបេ�ន 

ាមពាបន២១- ក�ដកមមនដា្ររបម ដំ ្ពវ តិ�នជ្បណិនដាកេ្ទេអ�ីកន 

ាមពាបន២២- រ្កបបេ�ក�ដយពែ�� ដិន 

 

�រេបំីន៦ន 
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ាសដ��មិេម�ន

ករាសរ្ករេេដាមកេិរិពដដិ្អម ដកេ្ប្រំងេ្កដំពយព បេំា�ា្�� ក�ដកមមន 

 

ាមពាបន២៣- ក�ដកមមនដាែមកក ា្្ំបេេដបេន (the power of the purse) 

ាមពាបន២៤- ករាសរកមបេ�ម ដកវងក�ដកមម បេំា�ាកមងអម ដក� ដិន 

 

�រេបំីន៧ន 

 

ាេមក្រដបេមាម ដកវងក�ដកមម�នកយម ដ�� ាីមរដងេនដាកេិរិពដដិ្តេំ

តេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន 

 

ាមពាបន២៥- ករវរបបេរកេបមណិកេកកវំពដេ្�េ្�ាដ្រិង្ន(democratic values) រដបេមាននននននននននននន

ម ដកវងក�ដកមមន 

ាមពាបន២៦- កេប េ្េបា ម្បុវដបរដបេមាម ដកវងក�ដកមមន 

ាមពាបន២៧- ករបណា រីនដាក្យដរកាេ្ប្រំងក ដិកេភា��រន 

 

�រេបំីន៨ន 

 

ាកា រ�នករាសរ្ករេេាមកេិរិពដដិ្តេំេ្ប្រំងេ្កដំពយពរវរកររនន

ដាករាសរវំពបេ�អមមាន 

 

ាមពាបន២៨- ករាសរវំពបេ�អមមានដាជ្បណិរីន 

ាមពាបន២៩- កា ញយានដាកររនអមមាន 

 

េា្េណា វស្��ណមកេ េ្កេិរិពដដិ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន 

 



 

 
17 

កសយពែ�កយន 

 

តរារស្រសាតេែប�រម ដមំ ព 
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េ្ែ េ្្�� ីនន 

 

េ្ែ េ្ំីន១�នកបេេបម�សាក�ដកមមយរពវ្រម្ភេ�វប�ណរំេរំង�ឡបន៏� េ... 

េ្ែ េ្ំីន២�នេ្រិំមមកកទេ កបដរេពេរេពរាក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន៣�ន

េមមបយយក�រេបកមខេក្កេយរ�យវអវំពយព បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមន 

េ្ែ េ្ំីន៤�នែ ដិដវបដរវតសរកមខេកេ េ្កេិរិពដដិ្តេំម ដកវងក�ដកមម

តេ�្្េ្�ាដ្រិង  ្

េ្ែ េ្ំីន៥�នកក រយញរំវរបរវររទវរីដងក�ដកមម� ដិ 

េ្ែ េ្ំីន៦�នវំពដេ្�ាដ្រិង្មន វេនដាករ�វេកចរ វ្រវរកពដក�� ែ�� ដិនដាន

បដរេពេរេពរាកមខេកយកំរំសិ�នបណីកេ្រំកកសីក 

េ្ែ េ្ំីន៧�នកាុេកមីម ដវរដបេមាអរេ ដបឡំី�នក្ប� ញ�បេ�ក�ាាម  ិយំីនដា

សរកមខេកែាុកកាុេកមីម ដវ 

េ្ែ េ្ំីន៨�នេ្រិំកេបុេអ�ី�នេទវមដបកេ េ្រកយីពកសពវ តិ 

េ្ែ េ្ំីន៩�នរកយីពកសពវ តិរេកងកអនំីន១១ន�មប�� នែេ មន២០០១ 

េ្ែ េ្ំីន១០�នរបស មំពវកយ 

េ្ែ េ្ំីន១១�នកយនដាេ្ពវពរ្ពសររង 

េ្ែ េ្ំីន១២�នរង វិរដបេមាយមរណរ កក�ដយព 

េ្ែ េ្ំីន១៣�នំក្រម ដក្វងរង វិក�ីពីេ្ ដិ្ិ�ដកនដាយមរណរ កក�ដយព 

េ្ែ េ្ំីន១៤�នម  ម្បុវដបរី�ាក�ី�នជ សណិកេ្រំក�កាដបកែាុក ាិ 

េ្ែ េ្ំីន១៥�នកាវ េ្កេាក�ីរដបេមារទវរីដងក�ដកមមន��រេបេ ងកកន

្េ�� ្រង វិ 

េ្ែ េ្ំីន១៦�ន ដំយរយពនដាកេ្ទេអ�ីកកក្�រា វាក�ីរបបេមាម ដកវងក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន១៧�នេ្រំក�យវទ� រី 

េ្ែ េ្ំីន១៨�នបម�ណំេេាេកិ� ដិ�នរយរេភីែសី? 

េ្ែ េ្ំីន១៩�នករេ រ្េដកេរីរដបេមាកែមមិ�្ េ្កមីម ដវន(civilian law) រដបេមាេ្រំកន

អេសសដបខាិភាា 
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េ្ែ េ្ំីន២០�នជ សណិកែាុយពរីយរររ្ារំសិបេមាេ្រំកេ ងម  

េ្ែ េ្ំីន២១�នវប�ណរកមខេកកបាបក មាបដវតេ�្្េ្�ាដ្រិង  ្

េ្ែ េ្ំីន២២�នក ម្ វិ�នដានកវររំករេ្ប្រេទែេ បេ 

េ្ែ េ្ំីន២៣�នបាបក មាបដវរដបេមាេ្រំករែេី �នបណីបមពមាម ដមិ�ិរបេមម 

េ្ែ េ្ំីន២៤�នកយនដាេាវដាដពដរកក�យវេិកមដរ�វេ្រកិចបេ��នជ សណិ

កេ្រំកអស្ាេំី 

េ្ែ េ្ំីន២៥�នកែមមិ�េ ងម កបណរបេ�កកយ បេំា�ានបសកន េិ 

េ្ែ េ្ំីន២៦�នេប្េសសមក�ដកមមនដារីនបានដារេទែេ បេ�កក� មពវមកមរិននននន

វំពដេ្�ាដ្រិង្ 

េ្ែ េ្ំីន២៧�នវដមដ ាិ្បណិនដាជ្បណិ�យវអរេ រ្េដកេរំងកយកេ េ្រាសរកេិរិន

ពដដិ្តេំម ដកវងក�ដកមមតេ�្្េ្�ាដរិង  ្

េ្ែ េ្ំីន២៨�នងមំពសាក��យវវប�ណរ្បក មំប�េមកេ េ្កេិរិពដដិ្តេំន

រំងកយរវរម ដកវងក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន២៩�នង�កនដាកែមមិ�កេ េ្កពេា�ានបរំកកយរវរ្�� ក�ដកមម�នននន

កមរណរ េ ងម  

េ្ែ េ្ំីន៣០�ន ដំយរយព េកប្វយកមីនដាី ដិម ដាីកយកេ េ្កេិរិពដដិ្រវរ

ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ 

េ្ែ េ្ំីន៣១�នកមរណរ  បេំា�ាកក រយញរំវេ្ប្រំងេ្កដំពយព 

េ្ែ េ្ំីន៣២�នវប�ណរពដរកកកបណរប� ាដកកយរចំក  

េ្ែ េ្ំីន៣៣�នបណរបេ�កាដករកមរ្ែរាកិកកពេបងបក មា វំពកំរដបេមាន

េ្រំកនកាយ វី�នជ សណិដងកណិក�ីពីរវ យ្ិវេ�សណររបរវរ្�� ន

ក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន៣៤�នេមមបកមខេកកបណរប� ាដកកយក�ីពីកកិ� ដិនដា្�� ក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន៣៥�នកេវងេ្ាមម េ្កេបណរប� ាដកបដរកេ្រំកនដាបណរបេ�កកិន

� ដិនកកយវរម យ 

េ្ែ េ្ំីន៣៦�នក ដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ា 

េ្ែ េ្ំីន៣៧�ន ដំយរយព ាំរបកក ដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ា បេំា�ា្��



 

 
20 

កិ� ដិរដបេមាេ្រំកេ ងម  

េ្ែ េ្ំីន៣៨�នជិ�េកេាកកយអវក�េយាេកេ េ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមា 

េ្ែ េ្ំីន៣៩�នបណីកេ្រំកអស្ាេំី 

េ្ែ េ្ំីន៤០�នពដាីស្�េេរវរែមក�� េ្ែមាករាសរ មណបេ�ដពេាីបនវំពយពន

្�េេរអងកមេិរិពដដិ្ំីតមារកិក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន៤១�នសេ យពបេមាេទអកេ�នរទវ ម្ណានដារទវកណិ 

េ្ែ េ្ំីន៤២�នក�អបរ មាក�ដកមមនដាវំពដេ្�ាដ្រិង  ្

េ្ែ េ្ំីន៤៣�នក វិ�េវម�យវយមរអងម ដដបានេាន 

េ្ែ េ្ំីន៤៤�នករ�ករងិ្្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមែាុកកសេ្� ដិមរិេព�ិ�ដកណិកអន

ំីន១១នន�មប��  

េ្ែ េ្ំីន៤៥�នកេ្ងមំពេ្ែមា�ាែមរពររិមបេ� 

េ្ែ េ្ំីន៤៦�នែមក�� ក�ីពីកទមិ ម្បុវ បេំា�ាយមរណរ កកសវងេ្មិ�ដាមននននននននននននននន

ដំេវង ម្បុវន(ETS N° 108)។ 

េ្ែ េ្ំីន៤៧�នក្រាករិក�ដយពនកបរក�ដយពនកាេេ្ញក�ដយពននននននននននននននននន

កបសាក�ដយព�នដងេវងយ៏សរេ្រីាិមក្កេែាុកកសេ្�� ដិន 

េ្ែ េ្ំីន៤៨�នយមរណរ កតមាពេបង វំពបរក�ដយពនែាុកកសេ្�� ដិ 

េ្ែ េ្ំីន៤៩�នម ដ បេំា�ាកាវ េរដបេមារ្កបបេ�បរក�ដយព 

េ្ែ េ្ំីន៥០�នកសស�បសស�្កេែាុកកសេ្�� ដិមរិែេប�អបរក�ដយព 

េ្ែ េ្ំីន៥១�នអម ដក�នជ្បណិកមខេកេ េ្ែ ដិដវបដរ�្្េ្�ាដ្រិង  ្

េ្ែ េ្ំីន៥២�នរស មិែសីកយប �ិាវ េ យីាកបេ�រដបេមា្�� អម ដក? 

េ្ែ េ្ំីន៥៣�នកមងមដកវងកិ� ដិបដិ�យបងក GDPន្កេពដិពរុបន

ដាេ្រំកនេ ងម  

េ្ែ េ្ំីន៥៤�នេ្ពវពរស្ម�រកនបេ�ម ដាីនដាអម ដកន(PPBS) 

េ្ែ េ្ំីន៥៥�នកកយប�េាវ រំ កអម ដកកិ� ដិ�នអម ដកកិ� ដិេ្រំកន

រែក យ្ញែេ មន២០០២ 

េ្ែ េ្ំីន៥៦�នជ្កបុកមខេកេ េ្ក្រាករិប�រ េ្អម ដកក�ដកមមេ្ប្រំងិក យព 

េ្ែ េ្ំីន៥៧�នម េិែេ បេ មាន៣រដបេមាអម ដកក�ដកមម 
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េ្ែ េ្ំីន៥៨�ន្�� េភាររមាកេិរិពដដិ្អម ដកេ្ប្រំងេ្កដំពយពរដបេមាននននននននននននននននននន

ម ដកវងក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន៥៩�នកែមមិ�អម ដកកិ� ដិរដបេមាយរមករដបេមាែ� យម្ យបអរបេងិ 

េ្ែ េ្ំីន៦០�នែបុកមប 

េ្ែ េ្ំីន៦១�ន  ិយំីកក ដី វវងកមបេ�� ដិ្កេេបិពែាេរបកកបេមាកេិរិពដដិ្ន

តេំរំងកយរវរម ដកវងក�ដកមម 

េ្ែ េ្ំីន៦២�នកយេ្រំកចននដាកពដដិ្តេំអម ដក 

េ្ែ េ្ំីន៦៣�នែមសកិេប្េេ �្បរែ� យម្ ក�ីពីកដំពដ្រាករិកបេកេ េ្កាដបន

ម្បុវដបអាីពកបាបក មាេ្ំ េ្អមមា 

េ្ែ េ្ំីន៦៤�នកែ េ្ មែមពីយព�ែេបយ�បយមនដាពវយរម ដ�� រដបេមាបាបក មាេ្ំ េ្អមមាននននននននននននន

អវក�េយាេ�នរទវកណិកន”Innere Führung” 

េ្ែ េ្ំីន៦៥�នេបេេ្ ដិ្ិ�ដកេ េ្េេ�ីែមមិ�្ េ្ 

េ្ែ េ្ំីន៦៦�នេបេកីវាេតែាុក OSCEនក�ីពី ដំយរយពរីដងរី បេំា�ាននននននន

ម ដកវងក�ដកមមន(១៩៩៤)�ន ដំយរយពកមខេក 

េ្ែ េ្ំីន៦៧�នកេប េ្េបា ម្បុវដប�នេេ�ី្របុវកេ េ្កាដបកយ 

េ្ែ េ្ំីន៦៨�នរកិរីរដាមមម ដញពដិពរុប 

េ្ែ េ្ំីន៦៩�នករាសរ មំប ម្បរេេញរវរ ហ� េ្បម�ណ 

េ្ែ េ្ំីន៧០�នរកប�ីករេេ្កេបណរបេ�កកដំពដេមក្ែាុកកសេ្�� ដិរវមន

១៩៩៨/៧៧�នក្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រេដាវ្រេេរបា វំព 

េ្ែ េ្ំីន៧១�នរកិាម ក�នបណីកេ្រំកកសីក 

េ្ែ េ្ំីន៧២�នរស មិែសីកយប ងបដិ� មំបំបេមរិករាសរវំពបេ�អមមា? 

េ្ែ េ្ំីន៧៣�នរទវរីដងយ៏រមរងន៏េដ្កេុកេកករាសរវំពបេ�អមមាន៏នននននន

យមរណរ កកករាសរវំពបេ�អមមាវប�ណរកន េិមរកេអយមរបប... 

េ្ែ េ្ំីន៧៤�នរទវរីដងេ្រំកហស មាឡាេក�ីពីករាសរវំពបេ�អមមា�នកេិរិពដដិ្

តេំរំងកយ 

េ្ែ េ្ំីន៧៥�នកររនអមមា�នដងេវង 

េ្ែ េ្ំីន៧៦�នបដរេពេរេពរាែេ បេ មិ្េក�ីពីកររនអមមា 
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េ្ែ េ្ំីន៧៧�នករាសររអងកំបេំណា បេ�អមមាកេ�ិយពម វងែក ិ�ន

ែសី�យវកយអរាសរែសីដ 

េ្ែ េ្ំីន៧៨�នកា ញយាអមមា�យវរដកវេ�នរវែម ដា�កកយបសាិអមមា   

េ្ែ េ្ំីន៧៩�ន  ិរវមដយេស� ែមពីកា ញយាអមមាាម ាិ 

េ្ែ េ្ំីន៨០�នបេ�ម ដាីែាកុកសេ្�� ដិេ្ែមា�ាកា ញយាមមក្ េ្អមមាាម ាិនដាននននននននននននន

ាមរសវមមក្ េ្�នេេ�ី្របុវកេ េ្កាដបកយ 

េ្ែ េ្ំីន៨១�ន  ិយំី្កេកយរដបេមាកេិរិពដដិ្កយមរញអមមា�និក យពនដាននននននននន

បណរង្យពរដបេមាេ្រំកកសយពែ� យម្  



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

ែផ�កទី I 

 

កម ដមិ�កំក្ ក�ដកមម 

នដា  ិែាុក�ដកមម�ន 

ករ្របឈមចំេព  
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ាមពាបន១ 

កម ដមិ�ក្�� ក�ដកមមរដបេមានន 

ពដិពរុប�យវបមពមា 

ន�េ្េ្រវន 

 

 

បេមាងររពវេ ងំក្មិ្ិមារេកងរនសេ យពក�ដកមម

រដបេមាកបវរុបកមក កេ្�ា យី ាខក មា។នមណររពវ�យវ

កបេេបម�សាចកេដវម្ដ េិរបនកេ្ទេអ�ីកបមពមា

តេវារងរាេប េ្រពវរមុ។នរស មិកណិរិេេកម្រងរា

រាសរកបដិបា�អ�ីនែមពីបមដិ មាឡង បេំា�ា្�� ក�ដកមមន

ារក នដានក�ដយព។ 

 

ក�ដយពដាក�ដកមមរដបេមាេ្រំកនននននកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ន 

 

េដ�េេប េ្ារក  មាែកេន្ាកកបេេបម�សាយវេក�ដយពន

ដាក�ដកមមរយរំ។នរដបេមាេប េ្កាុេ មាែកេនំក្រ�យវ

កេ្ប ិេ្�ាាទេ នដាេ្ែមាទេ �ិារបរិរឡរារវរ្��

�រេរ។នរដបេមាកាុេេ្�ាដ្រិង្នរកយីពកក្រ�រញេ ដិន
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ែម�� ិ្េ្�ពវយរនាេ្ាាាមំក្រ មាររបយវេ

មិា្កេមក �យវដ� េ្រែេ ិ។ន មិា មារយបដរ

រាសរកពដយបររយញរំវនដាអក�ា�អកាាម្��  មារនតេងរ

កពដយបររយញរំវ�សណរេ ង។នី ដិម ដាីរអ្

កាុេេ្�ាដ្រិង្ំ េ្សក េិដាមារក នដា�កសាបាមក

កេេ្កេេរវយ៏វតេ ងកេ េ្កាុេ� ដិ មាេាវ។ន�បេ�ក�ា

កេបាសាមសេ វ្េ្�ាដ្រិង្ន�យវយមរណរ កវតន

ិយមរអងយពត �ិារបររឡរាស កពីកេប េ្េបានរសរងិន

�េ្កក ង�ារក សដារ។នបេមាយេ�ង�ករំរសងារក ន

េ ងនវំពដេ្�ាដ្រិង្េិកមដរបរេរវរេរញែន

ិ មំយបេ មំា យីាាដិកេដំព�េ ងកបរក�ដកមមន

ដាក�ដយព។ន

នមណា បេំាររបរិរឡរាតេេាវរស មិយាិរប�ន្រម្ភេន

រកំ  ំវសុវេ យីា ាំវម ាំុងែន្�� ក�ដកមមេដ

េ �ិេបរក�ដកមម យ្មរ់រយរំន�ិាម ម្រមិេិកមបរាមកមមមវន

យព្កេេ្�ពវយរ្ដមរកេន។នវំពដេ្�ាដ្រិង្�យវចបេ

៏កបវេរដបេមាកយយ៏េ្កដំពយពេ ងនដរាសរ្បមដិរ

ែិេវង�បេ�ក�ា� 

 

“ែាដ្រិង្យព្កេកសបេិេ ងន មិ្េេ ងន

េ្�� ដិេ ងនយរេ ងនអវងដវមេត�ិិរញ

េបពីនែាដ្រិង្យពយ៏ពដិេដបយេ ងនរយប�ែន

រញេបពីែាដ្រិង្កេមក្� ដិ”។ – Vaclav Havel 
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្�� ក�ដកមម� ដិន�យវរម� ិរវរកកិយរន“ដកក ងេប

�” ្�� ក�ដកមមេមក្ន�យវងបដិ� មំបំបេ�យម ា្ាយវេ

េ្�ពវយរេ បេកនដាកសបេិ មាេាវ។ �បេ�ក�ាន្�� រយម

្យរពេាីបាមករ�ករងិ្្កេមក នមរិកបេេបម�សារវរ

ក�ដកមមតេងរ� 

 

 ម ដកំ េ្សក េិ�ន រ� ររ�រេរាសរកំ េ្សក េិារក នយា�ននននននន

ម ដករំរសងារក នរំងកបដិបា�េភា

មរិេ្�ពវយរនដាម ដកបសាក�ដយព។ 

 ករាសរែ�របេិ�នបេមាបណីានេាននរដរពវ�យវកមដិមម

េ �្ា�េ្ាយកំរំសិ្រាវងនរយរេភីរាសរែ�របេិរដបេមា

ារក ករនបេមានរយរេភីកិេ្�ពវយរ�យវបងារេទ

ម្រមិ។ន 

 ម ដករ�ករងិ្�នម ដកករេបុ�យវចមដេរដបេមា

បមឡមារពវន៏រេកងកេបុេកមីម ដវរយរេភីរ�វេាមកា ង

ទមេំយវេេ្�ាកមីម ដវ�យវារេទពីកេបុេ។នរ េ

កសាកាេាម មកេ េ្ារិសកមក នករ�វេាមកននននន

េាបរកយវេារិសកមក ន៏រ�វេាមាម ងករេបុននននននននន

ររ្ាក។  

 

ពីក�ដកមមរីរែរ របបក�ដកមមេប េ្េា្ារេ�ងន 

 

កមក កេ្�ា�យវរម� ិរវរន“ក�ដកមមេមក្” កមីកបស បេទេ �េ ង

កពេាីបាមំក្ ែមពីក�ដកមមនរបស កែន ងពីកពដច
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ខា�រេបរី។នកនបយពកេ�ិរេរែនរបេិកមរាសរក

បដិបាែមពី្�� ក�ដកមម្ដេប េ្េា្ារេ�ងនរំងបដិរបយវេ

បត� �យវេដិបេពវព�េ ងរីរា�យន(កាេអេ្ែ េ្ំីន១)។ 

 

េ្ែ េ្ំីន១ន  

 

កបេេបម�សានេបរវរក�ដកមមយកំរំសិយរពវ្រម្ភេអ

្�� ក�ដកមមមក នានន៏េពេ មា្�� ា្បរ្មយកំរំសិ...  

 

 កបេេបម�សាខា�រេបរីដង យា�ែរកេយព

រីដងនយរ�យវែកេិេយពន្�� រិមបេ�នដា

ក មរុិកដំពដេមក្។ 

 កបេេបម�សា�រេបរកយរបដរ យា�យពេបីេបនបមរណរ 

បក ិិាេ្រំកែេបនដាេ្រំកែេបេបន្�� សដ��មិេម
ែ�� ដិនរវ យ្ិវេេបរវរយរាដិខា�យវ�េហ

ែមខារកយរបដរន៏�យវ�យរេដកេដយពនដា

្�� រចកេមេំ�រយរេ។ 

 កបេេបម�សារំង្ ដសេ ន៏រំងេមក្�ែេប្ាក  

យា�រេទេស�រងមងរបក�ែសនក�េ្េ្រវអកក មិ

កបវនកដ េិ្ាេបមណយពយីន៏ �ំបនបាសរកភរាន

ដាាយកំរំសិ។ 

  កបេេបម�សាពីកាុេ យា�ារក ិាា� ដិយប ដិ

/៏យបរេរនបមរណរ េ្�ពវយរនជេបដយរបេ��យវែាុក

ច េិតមានកា ញយារេបេារញរ�កា�យនកា ញយារំង

មមក្ េ្នករាសរែរយ� េ្រមកិ�េំាេេ ងាម�យវេដ

អេប េ្េបាដនដាាេន�យបក េិ�រយរេ។ន 
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ែិេេ្រីាិករ្ស្ិរយ៏ ាំវម ាំុងនក�ីពី្�� ក�ដកមម

ប�ែន្រម្ភេរបកងវេយ�ាកេ�ិកមីារេុែមពីកបេេ

បម�សាមរិ្�� ក�ដកមមនដាករ�ករងិ្យ៏ចមដេ។ន

ម�ណបបមណម ដ្ ិ�ដម ដញប�ែនរកិក�ដកមម�យវ្�រា វរវេ

ែាុក មាែកេ�យវកដំពដែមរក្្ េ្នបេមាករេ រ្េដកេ

បក មាន្�� បក មាន៏រាសរកបេេបម�សារវរករេ រ្េដកេបក មាន

រយរេភីកិយរនដាេ្�ពវយរនអែមស ករស មិរពបន

េ្កដរ រ្ិកបេ�នរដបេមា�រេបេដ�េរីរដបេមាកាុេេ ង។ន

រវរកពីរនម ដកវងក�ដកមមនេដអាមយញយ៏ចមដេបេមា

ករ�ករងិ្មរិកេ្ទេអ�ីក មាររយរំ។ 

 

ពីក�ដកមម្កេយរីេ ងករែរ របបកសេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដកមម

�េ ងយរររ្ាកន 

 

កងវេរេរញែនរបេដអរាសរ្ករេេាមក�ដកមម� ដិតេ

�ិងរន“កា ងមក នា” រំងយររយ�ិេ បេនានរយរំន

�ិរបេិកមក�ចមដេនាមបដរកសេ្ ដិ្ិ�ដកក�ដកមម�េ ង

យរយយនបមដិ�្្រប��បមដិចកេបម ដវ។នរដបេមាកិមិ្ ិំ ីន

១៩នម ដាីសាក�ក�ីពីន“ មិវ្យពកែម” វប�ណររវរក ។ន

រដបេមាកិមិ្ ិំ ីន២០នែាុកក�ដកមម�យវវប�ណរ�

កសបេិកបីយមំវ�រេរនយា�នននកាុេេ្�� ដិន

(the League of Nations) �យវរេកងេបកក ង�នននននននែាុក

កសេ្�� ដិ រសរងប៏ែាុកកិ� ដិ េយា�

ែាកុ ាិ�រយរេ។  
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ច េ្តមាពីមាកេបុេេិ�បេនករបររឡរាេ ងរដន

បេមាារក ករនបេមា។នអ�ីករ្�� រិមបេ�ដកក ង�

យមណ� ាា េមមរដបេមាសពវ តិ។នកបវយមា្ ីងបេ�

ដរវរបបេរកេយពព�ាិបេទេ របម ដញរបេបិាយរនដាយរ  

រដបេមាម ដកវងក�ដកមមរា�យ។ន្រម្ភេនកបេេបម�សាន

យវេក�ដកមមរដបេមាេ្រំកេ ងនបង�ាបីរវំវយវេ

មិ្េេ ងនដារាសរ្ មិ្េរយេដកេដយពន៏ យ្ិវេ

យវេក�ដយពពដិពរុប។និអយពអ�ីក េ មាកពេាីប  

រ្ស្ិរក�ដកមមនដរ�វេសរកមខេរេររឡរាយវេននននន

បដរកសេ្ ដិ្ិ�ដកក�ដកមម�ែ�� ដិ។  

 

េ្ែ េ្ំីន២ 

េ្រិំមមកកទេ កបដរេពេរេពរាក�ដកមមន 

 

 កកិ� ដិ េន(Collective Defence) 

កកិ� ដិ េនេិកមដបមណ េិែ�កពដក�� េ ងិាយរន២ន

៏យររេរក្ា ងទេ របម ដញរបេបបេមាបណី

កិងេ្ហពីខារេី។នជ សណិ�បេ�ក�ា ម្រមិក

េ្រិំបដរេពេរេពរាក�ដកមមរនប�ែាុក ាិនដាែាុកកយរនននននន

អរេ ដប (Organisation of American States)។ 

 ក�ដកមម� ដិ េ�យវវប�ណរ�កសបេិន(Collective 

Security) 

�េ ងេ្ពវពរនកសបេិនបយពទេ រដ្ាេរចវករេ រ្បក មាន

ដាា ងយវេកាដបរដបេមាកសបេិ រ ្ី�យរយ៏កំរំសិាេ

រេ រ្េដកេបក មាប៏រំង។និ�េ្ពវពេ ង�យវរ�វេាមេ្ ដិបេ�

រំងរេ រ្បក មារំងកសបេិែ�� ដិន
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មរិក ម្រកដ ម្មក ញក�ដយពែ�� ដិ។នមមកពីកកិ� ដិ េន

ក�ដកមម េនប�កេ េ្េ្ែមា�ាកិងេ្ហពីខាបេមាកសបេិ។នននននន

ែាុកកសេ្�� ដិនប��ជ សណិ�បេ�ក�ាេ ង

កេ្ពវពក�ដកមមកសបេិរ។នរីាតេេតន៤១នដាន៤២ន

កាេ�ម��ែាកុកសេ្�� ដិនកសបេិែ�� ដិេិកមរេ រ្េដកេាម

កំបេករ ារបរវរែេប ម្មក ញក�ដយពនអតេងរម ដកេដ�េ

រីន៏ម ដករេ រ្េដកេបក មារី។ 

 

េ្ិព� SIMMA, Bruno: ាេ�ម��ែាុកកសេ្�� ដិនែេ មន១៩៩៥  

 

 កសេ្ ដិ្ិ�ដក�ដកមមន(Cooperative Security) 

កសេ្ ដិ្ិ�ដកក�ដកមមនររយ� េ្ក�ដកមម េ�េ ងម ដាី 

សាក�េប េ្េា្ារេ�ងរែរ របបក�ដកមម។នរបអបមណ េិិែ�ន

“ម ដាីសាក�យ៏ ាំវម ាំុងេ ងរែរ របបកបរក�ដកមម” 

�យវម ដសវយព្កេិវប�ណរ�ពសមម ដកវងន

�យវកាក េិានេរវរកយរឡរាម ដញន��ាញរញរិ។ន

ក�ដកមម�្្រវប�ណរ េ្�រា វ��ាេដ េ            ្�រា វ។ន

ក�ដកមម�្្រេដបមសដិមរិកាដបយព។នក�ដកមមន

�្្រាេដំេេាេពសមយបី��ារំសយបី។និេដាវដិ�

យមររសងរំងរីន�ិេិកមកយមររសងរំងេដរេ រ្

រី។ននននននននក�ដកមម�្្របមណ េិែនយរប��  ិែាុេភារដបេមា

េ្ពវពក�ដកមមន�ិិំ  ំវសុវេែន  ិែាុេដ�េយរប៏អរយរ  ិយំី

យ៏កមខេរា�យ។នម ដាីសាក�រេដិេេកម្ក្រាករិាមសេ វ្

ក�ដកមមរកាមករយរំន យ្ម��ិប៏េដ្យដរកានេដ្្រាករិ

ាមសេ វ្ក�ដកមម�្្រ�យ។នរវរកពីរនកសេ្ ដិ្ិ�ដកក�ដកមមន

កាក េិានេពីែិេេ្រីាិកក្រាករិំក េ្្កន

“កនយ�ពសមយបី”។  
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េ្ិព� EVANS Gareth: កសេ្ ដិ្ �ិដករយរេភីក�ដយពែេ មន១៩៩៣  

 

 

“បដរេពេរេពរាកិ� ដិ េនប��ំេេាេកបដរេពេរេពរាន

កសេ្ ដិ្ិ�ដកនយ៏ ាំវម ាំុង ម្រមិ។នរវរកពីរន

កសេ្ ដិ្ិ�ដកក�ដកមម�យវេដកាមកតដិេ ិរន

ិរបរិរដបេមា្� ញកបដរេពេរេពរា�រំសយបីន៏�

ពសមយបីនរំងេដចមដេែាុករី�រកាមកេ ងន៏

ែាកុរីយ៏កមខេេ ងរយរឡរង។ 

កករេេដិ�នបេមាកាវ េ�េ ងែាុកកសេ្ ដិ្ិ�ដក

ក�ដកមមេ ងនដាន�ពដរកកនប�ែាុកកិ� ដិ េន

�ារវ យ្ិវេយ៏ខក មាកក របរវរសេ កណិក�ដកមម្កេន

េ្រំក�េដខ។ន�រទវកណិនកសេ្ ដិ្ិ�ដក�្្រន

ិា ងពេា�ាយវេក�ដកមម� ដិរំងសិយ្ន

“ប� េ្កយ”  េទេ េ ងេ្ែមា�ាកបេេបម�សាររ្ាក។ន

រ យារេប�ីនកាវ�កាដបកែាុករេិកមកេដិរដ

រេកេវប�មណា េ ងម �នេ្រំករយេិកម� េ្កិពសបដរែមមិ�

របតេមិេម ម្ណានដាវប�មណា  មាឡង្កេកេរវពរ�យវ

រាសរ�្្រនិដរាសរ្ យ្ិវេយវេករស្មរទវរីដង

ក�ដកមម� ដិ្កេមក ។នរវរកពីរនិ�ា យ្ិវេយវេកេិរិ

ពដដិ្តេំរំងកយនរំងរស មិែយមរណរ កកករាសរ

រកប�ីករេេដិ�នេ ង�រេបេិកមដររនពីែេ បេ� ដិរប្ែ�� ដិ

�ែេបករេេាម ក របរសរង។ 
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ាមពាបំីន២ 

 

សរកមខេកកេិរិពដដិ្តេំន 

រំងកយ 
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ករាឹ�បេ� ាំរបែនរទវរីដងក�ដកមមប�

�យបដរន“ពីាេ�� ដិ” េ ង្កេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនរំងរស មិែព បរប

មរណយ�ាយ៏ចមដេនរសរងអច េិម ដកដសវក

រំសិរា។នកយេិកមដរបច េិ មំបែ�សេ វ្ន�យវេដកាមន

យពកប�ដកេ ដិ�ារបនបេមាករំរសង្��  បេំា�ា

ក�ដកមមរន�ពដរកករំងស�ិី ដិម ដាីេិកមមងរពវ�មាន

ដាបាសាមាមយញនពវ តិយ៏រពញរវញនដាចមដេយយ។ន

រ � យីាប៏រំងនរដបេមាកតបេ�ិារទវរីដងន

កយយបដរន�ែេបពដដិ្រឡរាម ដញនដាតេំរបរវរ

ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ន យីារហកេរស មិរវន៤ យីា

�យវកេិរិ ពដដិ្តេំន្��  បេំា�ាក�ដកមម�្្រន

ិ�កចមដេ� 

 

រទវកណិេប�កវំពដេ្�ាដ្រិង្នប�េិកមំ េ្សក េិ

កយ�បយម�្្ែត� ាដ្ិីន 

 

ែិីិយងបយរេេ�ីដរមារុបន Georges Clémenceau 

េ�ារយដបាក្�� បេែន“ កេបុេប��្�� ានេាន

រពប�យវេដអេ្បវេរប្រី” ។ន   

រ រុ ពីដីង�្្បម�្កា�្្ររសរងនរកប�ី�អកាកណិរន

ដ មវ�បែនរដបេមានេ្រំកេ្�ាដ្រិង្េ ងន មិារាក�ន

ែមបមពាវនរសរងទ� ម ដកវងររ្ា្កេយរនប េិកមដន

ម េិរញពីកេិរិពដដិ្តេំរំង មិារាក�រយន

រឡរង។នយរេ ង�យវេដកេិរិពដដិ្តេំរំងកយន
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របរវរម ដកវងក�ដកមមននននននរំរយន�ពដរកកនរីនយររយរបន

រេែ�យរ�យវវំពដេ្�ាដ្រិង្េដរពញរវញន៏�ន

េ្រំករ រំ្បសាវំពដននននននេ្�ាដ្រិង្។ 

រីាតេែេបេដារយ៏រ�េរេ្កេអរេ ដបរុបន Robert A Dahl 

ដដីងែន“ ្�� �សម វ�នដាេដរំេរសេរស

រដបេមារីដងនប�េិកមរសកិាាមកយ�បយម�្្ែត� ាដ្ិី”។ន

រំងម ដកវងក�ដកមមនកិបេពវព�េ ងយបដរ�កេាវេ ង

្កេយរនេ្ពវព មិវ្យពកែមនប��កចមដេរយរេភីំ េ្ំវេន

�េ ងែម្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។នយារេកេិរិពដដិ្តេន

ំនរំងកយរបរវរម ដកវងក�ដកមមនប�� មិយ៏កមខេេ ងន

កក�ប ម�វបែមរដបេេដិយរនរសរងេ្កដរ រ្រាសរ�្្រន

ិេ្កដំពយពនិ�ាបេេដិេពម�យ

របរវរែម្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន៏េ្យាដ្ិី។ 

 

េដ្ាេពពរ រ្ទ�  មិារាក�ន 

 

េបយវេ្រម្ភេរនង�កយ៏សរកមខេ ម្រមិេ ង្កេ

កយកេ េ្រាសរកេិរិពដដិ្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនប�អម ដក។នច េ្តមាពីន

កអនយម ា្ា�យវកយយម ា្ារប្ាតកេរដបេមាែ� យម្ ខាវដនដច េ្

បមរណរ ិរឡរានកយដ េ ្ក�ាាមមេ ងន

“េដ្ាេពព្រ រ្ទ�  មិារាក�”ន។នរំងែាុកក�ដកមម

រេ រ្េដកេាមម�ណប យីារេរកអម ដក្កេយរនិកមខេខក មា

កេ�យវកយេិកមរាសរកពដដិ្តេំនរវរករេ រ្េដកេាម

ាយ៏បេេ្កេយរេ្ប្រំងេ្កដំពយពនដាេ្កដំពដរវ។ 
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ក្រាករិាមេប្មណា ្ េ្ក�ីពីនន្�� ក�ដកមមន 

 

�បេ�ក�ានប��រេបី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ�ែេបរស្មរកប�ីេិា្ េ្ក�ីពីន

្�� ក�ដកមម។នរ យារេប�ីនកាដបកយរយរ  ិយំីយ៏កមខេ

េ ងបេមាកពដដិ្រឡរាម ដញាមរកប�ីេិា មារយ។នេ្កដរ រ្

ចមដេនព បរបអរកេរកមមរាសរម ដរសាបេ�រយរេភីយែ្ភ��ិ�ដ្ េ្

�យវដរកេរនពដិ�ដ�កម្�រ មាាមបមដិអ�ីកែមពីកបរននននននននន

ក�ដកមមដេប េ្េាា្រេ�ង យីាពដិេដបយ�េ។នរវរកពីរន

ិកមខេរា�យកេ េ្កយបេមាក្�� បេ្្កេែន្ េ្េដ

�េ�េបំកសក េ្េ ងរយរំន�ិិេិកម�ិេិកមដែមមិ� យី ា

រពញរវញ។ 

 

កយ�សរ ិយ� េ្របសណរាន 

 

ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនអេដកងវេយ�ាយ៏រពញរវញែមពី្��

ក�ដកមមន�យវ�អ ដំយពកេ េ្េ្�ពវយរ។ន មិារាក�

�ែេប�យវ មំយបេ មំា�រំសា េិន�េ ងេ្�ពវយរនដា

�ែេប�យវអងវេយ�ាែមពីំក្រ្កេេ្�ពវយរ។នព បរប

អរវរបាមបាសវេ្កេេ្�ពវយររដបេមាកយនដាពដដិ្រេរវ

ែរ រិ មំប�បាសវេ មារយនេិកមដ្�រា វរបបេមា្ េ្នដា

រទវរីដងក�ីពីក�ដកមម�យ៏ យីា។ 

 

្�� េ្ទេកេ េ្កេិរិពដដិ្តេំរំងកយរវរនននននននននននននននន
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ម ដកវងក�ដកមមន 

 

យី ារហកេ ដំយរយពម ន៣កម ដកវងក�ដកមម�យវ

្ាក្្�� េ្ទេយ៏ពដិេដបយេ ងនកេ េ្កេិរិពដដិ្

តេំរំងកយ�ន 

 ្ េ្ក�ីពីពវ តិកន េិនអររមាកាេពេា�ាិក យព

រដបេមាម ដកវងក�ដកមម។ន�ពដរកករដបេមាេ្រំករ រំ្

វំពដេ្�ាដ្រិង្ន៏េ្រំករ រំ្រារ្ពីារក 

�សបស ទេ ន្ េ្ក�ីពីពវ តិកន េិអ ដិ ិភដិន៏រាសរ្ យ្

ិវេយវេកេិរិពដដិ្តេំនរំងកយរបរវរម ដកវង

ក�ដកមម។ន្�� រិរបរិរា�យនរំងសេដ

្ េ្ក�ីពីកដំពដំ  ំវពវ តិ។ 

 ម ដកវងក�ដកមមនប���រេបយ៏ក�មេបស� ញាម ម្រមិេ ង�យវ

កយេិកមរាសរកេិរិពដដិ្នតេំាម្��  មារយា�ន

្�� វំពបេ�អមមានកេិរិពដដិ្អមមានដាករេិរេមក ៏

រស្ម្កេែាុយពរី មាឡង។នេដ�េេប េ្ន

មិានននរាក� មាែកេកមំព�ិមរណយ�ារេ្េាន

ដាាមយញយ៏េ្កដំពយពែមពី្��  មាររយរំន

�អេ មាព បរបេដរពវរមុន

ដាឱកកេប េ្េទេបេមាកែ ដិមិវិាមន

មរណយ�ា មាររា�យនរំងស�ិអណិ�ដ�

មិារាក�្កេព បរបបមណ េិនរសរងព បរបប៏េដដ

រាសរកែ ដិមិវិាមាមយញ មារដបេមាេ្រំកនដារដរេីនននននននននននន
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េ្រំករា�យ។ 

 ករម� ិរបរវរបដរកសេ្ ដិ្ិ�ដកក�ដកមម�ែ�� ដិន

អ យ្ិវេយវេិក យពនដាយពរក្្ េ្តេ�្្

េ្�ាដ្រិង្

ករទវរីដងក�ដកមម្កេេ្រំកេ ងនេ្កដរ រ្ិ

េដដ្�រា វកយរបបេមាយមរណរ ករំរយ។នយារេិ

កមខេខក មាកេែនកយេិកម�ិអរ�វេាម មិាវដ

ាវ េនដា្�រាសរកពដយបរក រយញរំវនដារាសររកប�ីន

ករេេដិ�រដបេមាែេ បេែ�� ដិ។ 
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ាមពាបំីន៣ន 

 

តួនាទី និាទ ួួលខុសតរត�វុបុ ់ី និីីីី

ស វប �រដរដាទាទត  

 

 

កំ  ំវមមកេិកម េន  

 

មណររពវ�យវកយនដា រំ ដិដវ  ិយំីររ្ាទេ រដបេមាន

្�� ក�ដកមមនព បរបប៏កំ  ំវមមកេិកមបេមាកបរ្

ក ម្រពញេមមបយ៏វតកម ដកវងក�ដកមមរា�យ។នកំ  ំវមមក

េិកម េរប៏�្កេរេយ�បយមរីដងនដារេយ�បយមរី

រា�យ។នយបី មាន២េដច េិ មំបទេ �បា្យដ្ប�រយរឡរងន

រំងស�ិព បរបរទវរគេដរក្ទេ ។នរនមងរបម ដញនព បរប

េិកមកទេ របម ដញរបេបនរយរេភីរស្មាមរទវរីដងក�ដកមមន

េ ងយ៏េ្កដំពយពនេប េ្េា្ារេ�ងនដាកបដិបាយវេ

េ្�ពវយរ ម្រមិ។នយារេនកេិរិពដដិ្តេំតេ�្្

េ្�ាដ្រិង្នេិកម្�រា វរា�យាមបដរកនយិារេយ�បយមនន

រីដងនដាេេ�ីរី�េមរកេនរំង�រតបរវរករាឹ�បេទេ ន

កកនយទេ រំងរ រ្បមសនដាករីបងវេទេ របម ដញរបេប។ន

ករាសរ មំយបេ មំា�េ ងទេ �រំសា េិ�្្រន

ែិេេ្រីាិ្�េេរំសិនរំងិ្បក ែេបរីដងន

ដារេយ�បយមរីេដ្កក ង�ែេដិ��ាទេ ន

យារេិា ង្រាករិដ�កេដយព យីារេរ។ 

 

ក�្ា�ប  ិយំី 



 

 

 

រដបេមាយរេ ងសេ វ្នបរា្ន៣ររ្ាទេ ប�ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន

ែាុី ដិ្ភ��ិ�ដនដាែម មិុកន�យវ ម្រពញ  ិយំីាមករដបេមា

រទវរីដងក�ដកមម� ដិ។នរដបេមាេ្ែ េ្ំីន៣កព្វេ

ែមពីសេ វ្ មាន៣នដា្�� បេែមពីេមមបយ៏�បេុបេ្កេ  ិែាុ

កមខេ មាន៣រដបេមាែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន�យវបេមារយេ្េមមយរនននននននននននននន

 រំ ដិដវនដាែបុរេ្�� ក។នតរារយរទវ ម្ណា

រ�វេាម ដំយរយព ាំរបេ ងែមពីេមមបរដបេមាេ្ពវពរីដងន�យវនននននន

េមមប មារនអវប�ណរេដយាទេ ពីេ្រំកេ ងរប

េ្រំកេ ងរំសិ។នយារេនតរារេដ មិា្សេ យព�យវន

របរិរដេប េ្េ្រំក មាែកេរយរំ។ 

រេីពីកយន មិុកនដា រំ ដិដវនកាុេកមីម ដវប៏ន

ដ េម�ណប�រកាមករេររា�យយវេក្រាករិនដាកែមមិ�

ាមរទវរីដងក�ដកមមនរសរងេ្ពវពរ្ពសររងប៏ដ េ

ម ដយប នតេងរករ�វេពវ តិយវេសណរាែមពីរិយន

ដាម ដក្កេ  ិែាុយរ មាែកេរា�យន(កាេអាមពាបំីន៦)។ 

�មា្�រ េ្ន  ិែាុ�សេ វ្ម ន២ន�យវរយរ  ិយំីយ៏

កមខេបេមាកេិរិពដដិ្តេំនកែមមិ�រទវរីដងននននន

ក�ដកមម� ដិនដាអម ដក�យវិបេពវពនយា�នក ដី វវងរំ

រសងិប្្ណ�� ាន( the Ombudsman)(កាេអាមពាបំីន១៦) ដា

ែបុកមបន(កាេអាមពាបំីន២៤)។ 

 

បណរង្យពរីដង 

 

រកិក�ដកមមនេិកម�ិបណរង្យពមរិសេ វ្ាម

ីេ ងក្កេយរ� 

 

 ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ រាសរកេិរិពដដិ្រំងមន វេរដែេ បេននននននននននន

ប� វនែេ បេ មិ្េន៏ែេ បេេាវ រំ ្កេ រំ ដិដវន

ដាបមណ េិាមអម ដកនរកប�ី�ណយម ាំរបនដាកបេ�យព�ននននននន

អ ដំយពយយករកិក�ដកមម។ 

 ែាុី ដិ្ភ��ិ�ដ រាសរកេិរិពដដិ្តេំតេងរកនននននននននន
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ែមេវិ្ េ្ន�យវបមណ េិនដារាសរដងវិបេ�រវររកិនននននននននន

ក�ដកមមន េ មាែម្កេិនដាតេងរកែមេវិ

ាមអម ដក�យវិបេពវព។នកេិរិពដដិ្តេំ�្្រយ

ប៏អយា�នក្រាករិាមក ដី វវងន៏

បណរប� ាដកនកយ�យវអរាសរករកមរ្ែរាកិនរវរិប្

្ណ�� ា មាឡង្កេេ្�ពវយរ។ 

 ែាុ មិុក រាសរកពដដិ្តេំ មាម ដកវងក�ដកមមន

ដាំបេរ កំណា យវេរី�យវេ្េព�ិ�មមកន

តេងរី ដិម ដាីយរ្ភរមណីនដាេពស�ំ ណា តេកចមដេ។ន 

 

 

េ្ែ េ្ំីន៣ 

េមមប្កេសេ វ្ាមក្កេយរ បេំា�ាម ដកវងក�ដកមម 

 កយ មិុក ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ 

   េ្េមមយរ បណរយរេេ� ី ែបុរេ្�� ក 

ក្��

បមពាវ 

រដបេមា 

េ្រំកមកន

កយ 

ពដយបរ 

រយញរំវន

ដា/៏�ិា

តមារេ 

្�� ក 

បមពាវ 

មិុក 

ាេ�ម�� 

េិរិពដដិ្ន

ាេ�ម�� 

យព្កេ

េ្យននន

ាដ្ិីន៏  

បណរយរេ

េ�ី 

�យវ�ែបុ

រេ្�� ក 

រដបេមា 

េ្រំកមកន

េ្យរ 

េមមប

េទេ�ិ� 

បដិ�ដងកន

�ិរដបេមាន

េ្រំកររ្ា

រំសិន

េ្េមមយរ

ែមពដិ

េដបយនជ. 

�ែបុរេ 

្�� ក 

បមពាវបេមា 

រពវ 

កេបុេ។ 

 រំ ដិដវប�

�ែបុរេ 

្�� ក 

បមពាវរដបេមា

រពវននននននននន

កេបុេ។ 

រដបេមា 

េ្រំកមក 

េមម មិ�ណា 

្កេែបុរេ្

�� ក�ិបេមា

រពវក

េបុេនរដបេមា 

េ្រំកមករំស

ិិ�េមម 

មិ�ណានននននន

ែដកេ�ងិ។ 

រទវ

រីដង

ក�ដកមម 

ពដយបរ 

រយញរំវ

មក�េសន

ដាែមេវិ

្ េ្ 

- មសិេរវ

ខរវរ្ េ្

 បេំា�ា

រទវ 

រីដង

ក�ដកមម 

រកេរន

ដាែមមិ� 

រទវ 

រីដង

ក�ដកមម 

រ�វេរី្វេយ

វេ  រំ  ដិដវន

ដារាសរ �រកន

ា ងន

ដាែមមិ�រទ

វ រី ដង 



 

 

ក�ដកមម 

អម ដក ែមេវិ

អម ដក 

 - រកេរអម ដក រ�វេ 

រី្វេាា

រំ  ដិដវ 

្ េ្ក

ិ� ដិ 

ែមេវិ 

្ េ្ 

េប្េេ �្បរ

ាេ�ម��្ប

រសងាេ�

ម��យពក

្ េ្ 

មសិេរវ

ខេ្កក 

ំបេ្រេ រ្

្ េ្ 

រកេរ្ េ្នដា

វដមដិ្ំ 

រំ ប ដិងមិ�

ររ្ារំសិ 

រ�វេរី្វេាា

  រំ  ដិដវន

ដាែមមិ�្ េ្ 

ម្បុវដបន រដបេមា 

េ្រំកមកន

កយ 

ែមែម

េវិរវរក

�ិាតមា 

ាមកន

ម ដដរវង

រវរយព 

រក្្ េ្

កក 

េ្េព�ិ� 

្កេ 

ម្បុវដបន

�ិាតមារេ 

្�� ក 

កមខេកន

ដាែមេវិ 

�រក 

ម្បុវដបន

�ិាតមារេ 

្�� ក 

កមខេកន

រ�វេ 

រី្វេែមពី្

�� ម្បុវដបន

ែមមិ�ន�រក 

ម្បុវដបន

ដា�ិាតមារេ 

្�� កែេ បេ 

រេកេន

វំពបេ�ន ពដដិ្រឡរា

ម ដញនដា/៏ 

ែមេវិាម 

បរេាាមក

 បេំា�ា

វំពបេ� 

អមមាន

រាសរកាមមម 

ាេេក 

 មរុិ 

្ េ្ែមរពរ 

ពមបវ ងន

ដាក 

បដ្របាន

- រកេរវំពបេ�

អមមាន

្រាករិនដានននននន

ែមមិ� យមរណរ  

កវំព 

បេ�អមមាន

ក្��ា 

វំពរប 

្រំក/

កំ  ំវ

វំព្រំ

កន

ែមេវិ� 

េមន៏ 

រេកងន៏ 

េដននន

ែមេវិ 

 វេ�ិ

រសន

ម ដដរវងពី 

យពរក្

្ េ្កក

េ្េព�ិ� 

្កេព បរបន

- ចរវរក

ាវ េ� 

ែ�� ដិន

រាសររកប�ី 

ករេេរវរ 

ម ដកក 

ាវ េន

េ្ ដិ្ិ�ដក្

�� ន

កពដ 

ក�� ននននននន

ែ�� ដិ/

កាវ 

 េកេរវព

យពន

ែមេវិន  មនដានននន

រ�វេនននន

កចរ វ្ 

កពដក��  

ែ�� ដិន

ំ  ំវមមក 

េិកមមរិក

ច       

ែ�� ដិន

រ�វេ រី្វេននន

ាា រំ  ដិដវន

 

 

យាដរវរបរឡរាពីខារយរេន  ិយំី្កេសេ វ្ាមក មាន៣  

្កេយរអេដយាទេ រដបេមាេ្រំកីេ ងក។នរ � យីាប�ីន

េ្ពវព កក�ប ម�វបែមនដរបរិរដេប េ្រពវន

�យវ្រាករិ្នេ្ពវព មិវ្យពកែមេ្ែមាក មរុិន
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ម្ិ ពី�រេបរីដងរបរវរម ដកវងក�ដកមម។នកាេាចមែន

រដបេមា េ្រំកយបរេរន រំ ដិដវ ម្ណាន

ម្រពញ  ិយំី�យវ វប�ណរេិរិេតរដបេមា្�� ក�ដកមមន

យារេិសរកមខេ ខក មាកេ�យវកយ 

េិកមែមេិរិពដដិ្តេំនដា  

ាេ្ប្រំងេ្កដំពយព។នរប�ិកមខេ�ាែសីក មាែកេន

ពីរេិ្�� េ្ទេអ�ីកន(កាេអាមពាបំីន១) អ្� វន

្សេ វ្នននសណររាសរកបមណ េិរឡរាម ដញាម  ិយំី្កេមក ។ 

 

រទវកណិ មាឡងកកេិរិពដដិ្តេំតេ�្្នននននននននន

េ្�ាដ្រិង្រំងកយ 

 

េដ្ំ រំ នបយព�ែ�� ដិនរដបេមា�រេប បេំា�ា  

កេិរិពដដិ្តេំតេវប�ណរេ្�ាដ្រិង្រំងកយ

រយរំនពីរេិ្�� ក�ដកមមនដាកិ� ដិេិកមដរបច េិាវ  

របបេមា្�� ែាដ្រិង្យព� ដិ។នប៏ យ្ម��ិ�្ំ រំ  មិ្េមកន

យា�នេបេកីវាេត្កេែាុកន OSCE (កេ េ្ពវ តិវមែដិ  

កាេអេ្ែ េ្ំីន៦៦) រសរងប៏ាមរទវកណិេ ងម �យវ  

េប េ្េបារវរ មំយបេ មំានតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ិាកមីម ដវនដាន

រី� 

 

 យរប��  ិែា�ុិេ ងប េិរដបេមាកាុេន�យវកដំពដរក្

្ េ្ម� េេមមរបរវរបាបក មាេ្ំ េ្អមមា។នរកិក�ដកមម

បណរង្យពនមរិអ�រ ាេ្�ាដ្រិង្         

រក្្ េ្ន។ 

 កយែាដ្រិង្យពនដាច េ្្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ

បណរង្យពមរិក្រាករិនកែមមិ�នដាកពដដិ្

រឡរាម ដញនាមរទវរីដង បេំា�ាក�ដកមមនដា

កិ� ដិ។ 

 កយន  ិយំីតេយរាេ�ម���ិេ ងប េិបេមាករ�វេកដំពដ

ែមនដាេិរិពដដិ្តេំរវរកមងរវរ



 

 

កកិ� ដិនដាក�ដកមម។ 

 កយន  ិយំីយ៏កមខេេ ង បេំា�ាកេ្កកនដា

ករវរបកេ្កកយពអកេន៏េ្កកកេបុេន

(កាេអាមពាបំីន១៨)។ 

 រទវកណិកែ ដិដវបដរវតន(កាេអេ្ែ េ្ំីន៤) ដាន

ី ដិយរនេិកមេប្យណ� េ្រវរេប េ្សេ វ្ មាែកេ្កេនននននននននននន

 រំ ដិដវ េ មាម ដកវងក�ដកមមរា�យ។ 

 ម្បុវដបម ដកវងក�ដកមមននេិកមបណរង្យព� ម្បុវ

មរិ មិុកនមរិក មរុិ ម្ិរវរ្ េ្� ដិនដា

្ េ្ែ�� ដិន(យា�កេ្េព�ិ�បមសមក�រេបយរ្ភរមណីនដាន

េពស�ំ ណា )។ 

 ែាកុម ដកវងក�ដកមមនេិកម�ិែព្េប�ិ្ខា�រេបនននននននននននននននននន

រីដង។ 

  

 

េ្ែ េ្ំីន៤ 

ែ ដិដវបដរវតន

ប��ិកេកយ៏កមខេកេ េ្កេិរិពដដិ្តេំតេ�្  ្

េ្�ាដ្រិង្របរវរម ដកវងក�ដកមម 

 

“ែ ដិដវបដរវតនប��ករស្មរទវរីដង�យវវប�ណរ  

អព្បណិដនរ រ្បមសនដា ាំវម ាំុងន�ក ដី វវងននននននននននននននននននន

ាដ្រិង្េ ង �យវរ�ប�មរបរំងកីវាេតម ដ�� ាីមរ�យវរាសរ 

កបេ�យពរយរេភីរវេ្រីាិសណរនី ដិយរនិក យពនរសរងិ  

�កាុេកមីម ដវយ៏ �ាមេ ងន�យវាវ េរដបេមាបដរកសណរ។ន

ែ ដិដវបដរំេរមរងេិកមដបមណ េិវប�ណររំងន

ករស្មរទវ រីដងម� េកន

ក ដី វវងាដ្រិង្�យវេដ បណរង្យពនេ្ពវព

្ េ្�យវេដងមិ�ដាេតន៏េដេិកម  ដែមមិ�ន

ក មរុិ ម្ិពីែមី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនកាុេ  

កមីម ដវេដាវ េរដបេមាាីម ដិ សណរនដាែមរពរ

ពមបវ ងបីរវំវ”។ន 

 

េ្ិព�នាយទពដិពរុបែេ មន១៩៩៤នែ ដិដវបដរ�ន្ំពដរសាិ្កេ

ាយទពដិពរុបំីេប្ា យិកមីរត 
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ែផ�កាទីII 

 

ក�សតរត�ន នតិត្យ ទមទួនី ីី

ទគួ ទេយាបតន

ុ�ទ�ទវ�� ុ �នុខលី 
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ាមពាបំីន៤ 

 

ក្រាករិរទវរីដង� ដិក�ីពីននន

្�� ក�ដកមម  

 

 

 

រេបេារ្មន 

 

រទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមន�ាែមពីម ដាីសាក�

្កេ រំ ដិដវនបេមាករំរសង្�� ក�ដកមមនដារ្ស្រាសរ្

ករេេដរ�បាវងតេក មព�ា មំប។នរទវរីដង� ដិរន

ិបេពវព�េ ងករាសររកប�ីករេេដិ�ាមក បេំា�ាម ដកវងន

ក�ដកមមន�យវ យ្ិវេយវេក�ដកមមខាបេមានដាខារេី្កេយរន

ដា្កេកាុេ។និ�រទវរីដងេ ង

�យវ�រតបរវរម ដាីសាក�ន�យវរយរេភីបរក�ដកមមនិរ�វេាម

ក�ណយមវំពដរីរសរងិេិកមដរស្មន

រដបេមាាសាេេប្មណា កវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ� មិ្េនដាែ�� ដិ

�យវយរប��យបី។នយារេនរទវរីដង� ដិរេដ�េេ �ិេ�ិ

�រតបរវរកងវេរេរញពីិេេកមក�រេបក�ដកមមនដាអ ដំយព្កេ

� ដិ យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មា យ្ិវេរំងបត� ន

ដាករ ាពីខារេីនដាករ្��រ ដិ�យយ។នរដបេមាេប េ្

បណី មាែកេនរទវរីដងរនេិកមរក្តេមក�េសនដា

រទវកណិ មាឡងន�យវ�ារដបេមាយរាេ�ម��� ដិន

៏ាេ�ម��ន(charter)។ 
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េ្ែ េ្ំីន៥ 

កក រយញរំវរវររទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមម 

 

រដបេមាកក រយញរំវនដាកែមេវិរវរនបសរទវរីដង

� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមន៏កពដយបរក រយញរំវ បេំា�ា

កែមមិ�នរដបេមាកវររំករពដរកកន មិារាក�ប រវរបរឡរាាម

កមណ មកន៏កមណ  មាែកេយាខារេកេ� 

 

 រ រិកបេេបម�សានដាហដ វិងេ្រិំែសីមក�យវកាុេ

េិកមំ  ំវដកកិ? រ រិែិេេ្រីាិេ ងនដា

ែិេេ្រីាិ្កេែេបមកនេិកមំ  ំវដាមកកិ? 

យារេនរ រិក�ដកមមេ្រិំមកន�យវេិកមរ�វេ�ក

ចមដេរយ? 

 រ រិរទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមនដបដិបាែមពី

ហដ វិងអ�ីកមរិម ដកវងក�ដកមម�យ៏រំនយា�្ំជេបដយរ

�យវែាុកច េិតមានដាែមរពររិមបេ��រយរេ? 

 រ រិក�ដកមម យ្មយ� រ រំ្េប េ្េទេ? 

 រ រិរបអករេេដក�ដកមម� ដិនរំងរ�បាវង យីា

យារេ�មក�នតេងរកាវ េ�កេរវពេដិ�ន៏តេងរ

កបរែព្េបដិយព? 

 រ រិបាបក មាក�ដកមម� ដិនេិកមែមមិ�េ្ ដិ្ិ�ដកកមខេក ម្រមិ

ែសីមក? រ រិ�ិេ្ ដិ្ិ�ដកកិ� ដិ�ិេ ង យ្មរ់�េរំន

៏ព បរបេិកមាវ េ�េ ងេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយព? 

 រ រិេិកមេរា្ដងែសីមកនរសរងរ រិម ដកវងេ ងេិកមាវ េ

រយរេភីរាសរ្ករេេនកបរក�ដកមមេ្ប្រំងរ�បាវង? 

រសរងេិកមរេ រ្ងររពវ យ្មយ� នដាេិកមកេដិរដរេកេវប�មណា

ែសីមក? 

 រ រិប �ិរាសរកពដដិ្រឡរាម ដញនាមរទវរីដងក�ីពី្��

ក�ដកមម�ញ�បញងតេរ្ស្? 

 រ រិេិកមយ យីាយារេ�នរយរេភី្រទវរីដងក�ដកមមន

រយររក្ទេ �េ ង្ េ្នដារទវកណិកដំពដេមក្នដា

េមក្ាេតែ�� ដិ? 

 រ រិ�ារវ យ្ិវេែសីមកេបរវរសដ��មិេមនដារកយរបដរ

រសរងរ រិេិកមងបពពពីែេប្ាេពព យ្មយ� ? 
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 រ រិរទវរីដងក�ដកមមនដាកែមមិ�្កេិ

រវ យ្ិវេែសីមកេបរវរ មំយបេ មំា្រំកនដាកេដយព មិ្េ? 

 រ រិសេ យពពដិនដាងមំពសាក�� ដិយរពវែយបិែសីមក

ិបេពវព�េ ងអមមាេ្វវងបុវ? 

 

 

តេរទវកណិកែមមិ�រទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដ

កមមនកិបេពវព�េ ងំីយេ បេបយរនដាេបក ាន េ មាន

នបសរទវរីដង�រេររំសិ។នយារេនិកមខេខក មា

កេែនេ្រំកេ ងេិកមរាសរករស្មាមងមំពសាក�� ដិក�ីពី

្�� ក�ដកមមយ៏េប េ្េា្ារេ�ងេ ងន�យវកិបេពវព�េ ង

 ិែាុ�យវិបេពវពនដា ដំយរយព មាែកេក្�� ននននននននននននក�ដកមម។  

រាសររ្ស្រនិរ�វេយវេ រំ ដិដវាមឱកកកេ េ្រាសរក

រំរសង�េ ង ដំយរយពក�ដកមម មាែកេនតេម ដាីសាក�

េប េ្េា្ារេ�ងនដាវប�ណរ េ្�រា វ។ន្កេ�យវរេែនននន

ហដ វិងអ�ីនយា�នែមរពររិមបេ�នដាជេបដយរបេ�ែ�� ដិន

ិេេកម្កមដិមមេ �្ា�េ្ា េទេ នពីរេិរយរេភីេ្ងមំពេ្ែមា

�ាកបេេបម�សាអ�ីក មារនិ េ ាមកាវ េពីសេ វ្

ររ្ាកយា�នរីនេបក ាសដ��មិេមនបដវនែ� មេពម�យន

ដាែាកុរកមរ្កណិកន េិ�រយរេ។ 

 

សរកមខេកកាវ េ្កេកយ  

 

បេមាវងរនរបេិកមចមែនរ្កបបេ�្កេកយប��ែេប មិា

្រវេ្រីាិនដាបាសវេ្កេេ្�ពវយរ។និរស មិរវ

េ ងម កេ េ្កាវ េ្កេកយនរដបេមាករស្មរទវ

រីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមនដាកេ េ្កែមេវិ

ងវេេពេពីកយតេរ្ស្�យវិក យពយាខារេកេ� 

 

 រទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមនិ យ្ិវេ

យវេាីម ដិ នរវេ្រីាិនដាកមមមវយព្កេេ្�
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ពវយរនយារេិេដេិកមរនមបម� បេ�ិរបរវរនកម ដដរវង

្កេ�រេបី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន៏រី�ិេ បេនារយរំ។ 

 រទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមនរវម ដដប

ាមកយវេែយបិ្កេរីនយវេែេប្រេេរកបខា

ក�ដកមម មា ម្កនដាយ។ី 

 រទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមននរវម ដដបន

�រេបសដ��មិេមាមកនប�ិ បេំា�េ ងេដបេ្កេែេបនននននន

្ាេពព។ 

 រេីពីកមង�រេបសដ��មិេមនម ដកក�ដកមមអ

បមសដិរកយីព្កេេ្�ពវយរនយារេិរវម ដដប

ាមរាាមរិវំពដេ្�ាដ្រិង្។ 

 យារេនិកមខេកេែនកយេិកមយែម ដក�្្

រយរដេប េ្រពវរមុនិេិកមរក្តេ្ េ្េមក្ាេត

ែ�� ដិ�យវរដ�ាន�ពដរកកែមក�� ំីេប្ា

ស្��ណម មាន៤នដាពដាីសន២ន េ មា្ េ្កដំពដេមក្

�ពដរកកនប�រកប�ីេ្កក�កបវក�ីពីកដំពដេមក្ន

ដាប ដិកក�� ែ�� ដិក�ីពីកដំពដពវយរនដាកដំពដនននននននននន

រីដង។នប ដិកក�� ែ�� ដិ�ាែនកដំពដេ ង

ម ្កេេ្�ពវយរនេដអេិកមដយបសាិរ បេមា

កវររំករប៏រំង។នកាេអាមពាបន១៨-២០។    

 

 ិយំី្កេកយរដបេមាយមបេកវកករស្មនននននន

រទវរីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមន 

 

មរិកយនកពដយបរក រយញរំវរវររទវរីដង

� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមនេដប រាសរ�ិេ�ារយរំនិប �ិ�

យមរណរ កេ ងន�យវកម ដមិ�រដបេមាន៤យមបេកវ្កេិ�ន

ករស្មនករាសររកប�ីករេេដិ�នកែមមិ�នដាកិងិកេក។ន

មណររពវ�យវេដប កវាបកយាវរបបេមានកំ  ំវមមកន
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េិកម្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដរដបេមាកតបេ�ិានដាែមមិ�រទវន

រីដងនយមរណរ ករប ិក យពនដាេិកមកន

ាវ េតេន�យវអរាសររបដរយរេភីរាសរ្ មិវ្យពយ៏កេន

រក្ិានែេប�យវឥំពដពវ មាែកេរបរវររទវរីដងន

 េ មាម ដកវងក�ដកមមមក នានដា្��

ក�មេបស� ញកជករសបេ�រីន(the military-industrial complex) 

(�យវិប្រនកមរគរវរ មំយបេ មំាិារទវរីដងន

ដាអម ដក)។ 

យារេរដបេមាេប េ្យមបេកវ មាែកេន មិារាក�ប �ិអ

រេ រ្េដកេាមង�ក�យវព បរបនរយរេភីរាសរ្�រេបី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ

យ�ាពីបាសវេក�ដកមមនដាក មព�ា មំប្កេសណរា�ននននននននននននន

តេងរនករចំក រំងមន វេ េិន៏ុងវប�ណិែប្ន��ិ�ដន

ករកមរ្ែរាកិនកមក្កេបណរបេ�កកយន“រកសមរេក” 

្��ា  មិារបា ្យរេេ�ីនដាេបក ា�រយរេ។ន(កាេអាមពាបន៤ន

�យវដីងែមពីង�កកយិបេពវព�ាម ដកវងក�ដកមម)។ 

  

យមបេកវរស្មន 

 

រដបេមាេប េ្េ្ពវពកយ មាែកេន  ិយំីកយនបម ដិ

រឡរងរដបេមាយមបេកវកករស្មនរទវរីដង� ដិអ�ីក�ីន

ពីក�ដកមម។នយបដររកេដិរដរេកេកេិេបដរន�ម្ាន

្កេេបក ានដាំីយេ បេបកេិេបដរ្កេ រំ ដិដវ។ន

ប៏ យ្ម��កយនដាកាដបកយអ  ិយំី

កមខេបេមាកងវេយ�ាែនរ រិរទវរីដង�យវរស េ្

ិរក្តេិេេកមកនដា ម្ណាេដែេ ្កេេ្�ពវយរ�យ៏រំន

រសរងិេិកមករាសរក�បកេេរវ�យ៏រំនេ្កដរ រ្ចមដេ។ 

� ាំរបន  ិយំី្កេកយេដប េិកមដបមសដិេ �ិេែំ  ំវនននននននននន

នបសនដាករេេែេពេន៏េដេពេរយរំ។ន

ិប �ិកពដរេទរី្វេ�េមន�េ ងបណរបេ�ក

កេិេបដរ្កេកយនរដបេមាយមរណរ ករស្មរទវរីដងន
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រយរេភីបណរបេ�កនអរ�វេាម មិាវរបបេមានបស

រទវរីដងនដា្ េ្�យវបមពមារស្មន�យវ�កម្�រ មាាម

ប�មម ដកវងរីដងររ្ាករដបេមាកយ។នរាសរ�្្រនិេដេ �ិេ

រាសរ្ មិារាក�នអ មិយមាម មំប�បាសវេ្កេេ្�ពវយរ�េមន

រដបេមាយមរណរ ករស្ម យ្មរ់រយរំន�ិិ�អេ មាអបរ

ដាម្ ដី កកនដាកពដយបររយញរំវកេ�ិម ដា�

រដបេមាកយ�អេរំសិរានរដរពវ�យវនបសរទវរីដងន

េិកមដំបេរកេរកមមកែមេវិរយ។នរវេ្រីាិយ៏មរកេ ម្រមិ

្កេេ្�� ដិនប �ិរវរកវម្ពីរវរ មំយបេ មំាែម

ិាករេកាយបរេរនដាករេកាេ្ែមារដបេមាកយនរសរងិេដ

ប ររមាយវេកពដយបររយញរំវនតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន

របរវរនបសរទវរីដង� ដិនក�ីពី្�� ក�ដកមមរឡរង។ន

បេមាស� ិីរនកយប អរកេរកមមាមក�បកេេរវនបស�យវ

ដំបេរកេរេបមក រ។ 

  

យមបេកវកករាសររកប�ីករេេ 

  

កយអនដាប រយរ  ិយំីយ៏កមខេបេមាយមបេកវកករាសរ

រកប�ីករេេដិ�ន�ពដរកកនរដរពវ�យវរទវរីដង� ដិន

ក�ីពី្�� ក�ដកមមដេបយវេកយ។នរពវនបសរក បេយវេន

កយកយននបសរិកក ង�ន“េំព្កេភិ�ដ្កេកយ” ដា�កន

ំ  ំវកមមេិកមរំងមន វេ្កេកយ។ននយារេនកយប រពវ

េប េ្េទេនរយរេភីកដបរនបសរទវរីដងរ្ដ

កមីារេុនរំងេដេិកមេ្� េ្េ្�វេរពបរយរំ។ 

កយនអករេេដិ�ំ  ំវងបន៏្យដរការកប�ីរកេរ្ េ្ន

៏រទវរីដងអ�ីន�យវរកេររំង រំ ដិដវនដារកេរកមម្រាសរកន

�បកេេរវ។នបេមាយមបេកវរនកយេិកម�ិរយរ  ិយំី យីា

កបេ�នដារេ រ្េដកេឥំពដពវមក្កេមក រំងរកេរកមម្ន

ក�បកេេរវនេ្កដរ រ្មក ងវេរេរញែនបស�យវដ
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រកេរេបរមណម មសខិ។នកមណ យ៏កមខេ�យវអេិកមរាសរន

ករំរសងនរដបេមាែមឡមារពវពដយបររយញរំវរំងកយន

ដាបេមាែមឡមារពវរាសររកប�ីករេេដិ�នរងរាដរវរបងបេប

ដីងរដបេមាាមពាបខារយរេ រសរង។ 

រដបេមាយមបេកវរនកយឥំពដពវ ម្រមិន�ពដរកករដន

បេមាករាសររកប�ីករេេដិ�នរវរ្�� អម ដក។ន

(កេ េ្ពវ តិ្�េេនកាេអ�រេបំីន៥ក�ីពីាសដ��មិេម)។ន

កយឥំពដពវកេ�ិរេរនរដរពវ�យវកយអរស្មាម

បណរបេ�កកេិេបដរ្កេមក ន្ាវពដយបររយញរំវន

របតេាមពាបក្�� ីេ ងរដបេមានបសរទវរីដងនដា

រាសរករដរែេ ិរបរវរករ�វេអម ដកន�យវ បេំា�ាក�ដកមម

ីេ ងកនប៏យា�រដរែេ ិរបរវរករ�វេអម ដកយ៏រពញរវញយវេន

រទវរីដងក�ដកមម មាេាវរា�យ។ន�រកកិ� ដិន

េិកមបមណ េិរពវ មំបកេ េ្ពដដិ្នដាេិកម មំយបេ មំា

្កេុកេ�េ ងិេេកមកកអម ដក។ 

កយនអ  ិយំីយ៏កមខេរដបេមាករ�វេន៏្រាករាមក

ទមេំ្កេសណរានដារាសរកយាមយពរក្្ េ្ក

នបសរទវរីដង�យវដែមេវិ។ន្�� ិក យពរដបេមាន

កពដយបររយញរំវរំងកយែមពី្�� ក�ដកមមនប��្�� យ៏

កមខេនយារេិប៏កមខេខក មាកេរា�យ�យវសណរាន

ដាេ្ពវពរ្ពសររងអាវ េរដបេមាកពដយបរនដាកមក

រយញរំវរ។ន 

 

យមបេកវែមមិ�ន 

 

កំ  ំវមមកេិកម្កេកយនិបេពវព�េ ងក�ដកមម� ដិេដន

្�រ េ្េ �ិេរពវ�យវនបសរទវរីដងន៏្�� អម ដកន

េិកមដែមេវិរយរំន�ិកំ  ំវមមកេិកមមរិកេិរិពដដិ្ន

តេំនដារាសរកមបេ�េិកម�ិពេា�ា្ដខក មាកក ។នរដបេមាែមឡមាន

រពវែមមិ�នកយេិកមេិរិពដដិ្កបេ�យព្កេ រំ ដិដវរំងន
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រេ រ្េដកេរវេជ្បណិ មាឡង�យវមក ន(កាេអាមពាបំីន

១៤) ដាាម ងពីសេ វ្នក មរេរវយកំរំសិន(ជ. កដី វវង

កមបេ�� ដិនកាេអាមពាបំីន២៤)។នកយអរេ រ្េដកេឥំពដពវន

្កេមក ន�ពដរកកនតេងរកករេេដិ�្កេមក រវរករ�វេន

អម ដក�យវិបេពវព។នកយប៏េិកមពដដិ្រឡរាម ដញាមកេិេយព

ម ដ�� ាីមរនដា្ររបរំក្កេក ដី វវងកមបេ�ន�យវែមមិ�ន

កបកមបេ�នដាយពែមរុេតេកមបេ�រា�យ។ 

កយនអរាសរែ�របេិរដរពវ�យវក�បកេេរវាមកន៏ន

ម ដ្ ិ�ដន�យវិេេកម្មក រាសរកែមេវិងវេេពេរបរវរម ដក

្កេ រំ ដិដវ។នជ សណិ�នក្��ា  វំពរប្រំកន(កាេអន

ាមពាបំី២២) ៏កេ្កកំបេេ្រំកបេមាសេ យពអកេន

(កាេអាមពាបំីន១៨)។នរេីពីរនកយអរាសរែ�របេិន

េ្កដរ រ្ រំ ដិដវរាសរបមសមកយ៏ានេាន។នបេមាបណីរន�ាេ�តន

កយរវរប�កមណ ។នបេមាបណីានេានខក មានកយអ្បុ េ្្ន

ករកមរ្ែរាកិពដរកក។ 

 

កិងិកេកនដារេរស�យវដរសកាេិន 

 

រដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ន រំ ដិដវ  ិយំីន

បេមាកិងិកេកនរបរវរកែមមិ�នបសរទវរីងដងន

្កេមក នដាំបេាាវំពរវកកិងិកេកររបកយន មាកន

ិងិកេក�្្្ ដណនដាបមណយព។នរំងែាុកយ�  ិែាុយ៏

កមខេរដបេមា្�� រនកិងិកេក�្្ររសកេដរមិេិកម

្�រា វកមបេ�នរំង្�រា វ  ិរវមនដាកបេ�យពែមមិ�ន

េពេ មាកមងអម ដក�យវិបេពវព។នរ ្ីកិងិកេករន

កង�ិ យី មប៏រំងនប៏កិងិកេករិកមខេរយរេភី្�� បេ

្ដ្កេែនបស្រម្ភេរប��នបសយ៏វតេ �ិេេិកមន៏ប៏ន

េិកមរស្មនបសអ�ីរកឡាេ ងរំសិ។នប�កា�យវន

កាុេកមីម ដវយ៏កបេ�នព បរបប៏េិកមរាសរកិងិកេកមន វេមក 
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្កេព បរប។នជ សណិនយា�កិងិកេកែមពីរ្កបបេ�

ក�ដយពនេ្ពវពអមមាាេាមនដាិកេកនប៏យា�នេ្ពវព ម្បុវដប្កេ

េបក ាកិ� ដិន(�ពដរកក�រករេារករ រកបា វំព) �រយរេ។ន

កយនប៏អា វែេបេ �្បររី្វេ្រាសរកមបេ�ពដរកករា�យ។ 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរដែសីមក 

 

ែមពីរទវរីដងក�ដកមម 

 េិកម្�� បេ្្កេែនិ មំយបេ មំាពដិេដបយិារទវន

រីដង� ដិក�ីពី្�� ក�ដកមមនេ្ ដិ្ិ�ដកន�រកន

កិ� ដិនដាិេេកមកអម ដក។ 

 រ រ្អរាសរដន�ពដរកកនរេកងពីរាសរករេ្រ្រាស្�េ ងន

រទវរីដងន�យវដរេ រ្េដកេរដបេមាេ្រំកររ្ាន

�យវសេ យពអរេ្រ្រាស្ដនេិកមរវរបកមណ រដន

បេមាកយន បេំា�ាកែមមិ�រទវរីដង�បេ�ក�ាន

ដា/៏នែមពីករាសរ្រម្ភេយពរបរវរនបសរទវរីដងន

រយរេភីរយរ្ េកម ដមិ�ិអ�ីក�នកាេអ�រេបំីន១ក�ីពីកម ដមិ�ិន

រទវរីដងក�ដកមមនដា  ិែាុ។ 

 កយនប រាសរ្ េ្ក�ីពីយមរណរ ករស្មនរាសររកប�ីករេេដិ�ន

ែមមិ�នដាិងិកេករទវរីដង� ដិក�ីពីក�ដកមមន

បមណ េិាម  ិយំី្កេកយនរដបេមាេប េ្យមបេកវ មាន៤កន

មយ�្កេិ។ 

 

ែមពីកមណ ិបេពវពររ្ារំស  ិ

 េិកម្�� បេ្ដ្កេែនរដបេមាយមរណរ កកកបមណ េិន៏ន

កបមណ េិរឡរាម ដញាមរទវរីដង� ដិនក�ីពីក�ដកមមន

កមណ យបរេរនរដបេមាេ្ែ េ្ំីន៥ន“កក រយញរំវន

ែមពីរទវរីដង� ដិក�ីពីក�ដកមម”។ 
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ាមពាបំីន៥ 

  

រទវរីដង� ដិក�ីពីក�ដកមមន

ដាវដមដ ាិ្បណិែ�� ដិ  

 

 

 

រទវកណិែ�� ដិន 

 

កពដក�� ែ�� ដិនរពវមកំបេ �ិ ិភដិនដារពវមករ រ្បន

ាំុងាមារេេរកយយនកេ េ្រាសរកបមណ េិាមរទវរីដងន

� ដិក�ីពីនក�ដកមម។នរដបេមាេ្រំកយបរេររដបេមាពដិពរុបន

�យវ�នកាដបកែាុកកសេ្�� ដិនដា� េ្កិពសបដររំងន

ាេ�ម��នែាកុកសេ្�� ដិនេតន២.៣នដាន២.៤ន�យវ�ាែ� 

“រវេកាដប មាែកេនេិកមរាសរករំរសងារក �ែ�� ដិន

រំងេរា្ដងក�ដម ដាីនរំងេដ្ាករេទែេ បេយវេក�ដយពន

ដាក�ដកមមនដាងមិ�ដាេត”។ 

“រវេកាដប មាែកេនរដបេមា មំយបេ មំាែ�� ដិ្កេមក េដ

េិកមរាសរកបេេបម�សាន៏រេ រ្េដកេបក មាេ្ែមា�ា ា្ណយពន

�យយីន៏នបរា្យពរីដង្កេយរេ ងន៏េិកមរាសរែសីេ ង

េដកចកពីរទវ ម្ណា្កេែាុកកសេ្�� ដិរឡរង”។ន 

រវរកពីរនរទវកណិ មំរសេំក េ្ែ�� ដិេ ងម ដន

�ាាមេប្មណា រីាេ ងម រា�យ។នរកប�ីេ្កករវមន

២៦២៥ន (XXV)ន្កេេហកេដដិែាុកកសេ្�� ដិក�ីពីន
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រទវកណិក្ េ្ែ�� ដិនិបេពវព�ា មំយបេ មំាេដិ�យពនដាន

កសេ្ ដិ្ិ�ដកិាយរនដាយរន(ែេ មន១៩៧០) េិកមដំ  ំវសុវេន

ែ�ក្បរសងយ៏ពដិេដបយាមាេ�ម��ែាុកកសេ្�� ដិន

យារេិន

ាកិពសបដររវរយរ�កាដបែាុកកសេ្�� ដិ មាែកេ។ន

រដបេមានរកប�ីេ្កករនរទវកណិកមខេកម ន

៨េិកមដ្បនរសងយាខារេកេ� 

 

រទវកណិំី I:  ករសកិាកបេេបម�សាន៏  

រេ រ្េដកេបក មា។ន  

រទវកណិំី II:   នករំរសងារក ែ�� ដិ  

រំងក�ដម ដាី។ន   

រទវកណិំី III:    កេដ មរុិេពម�យនដា ា្ណយពន 

�យយី្កេយរេ ង។ន 

រទវកណិំី IV:        កដំពដ្កេេ្�ពវយរបេមាករាសររកប�ីន 

ករេេដិ�រំងមក នានដាកេរដបេមា

ក�ដយពនរដរវរ�យយី្កេមក រដបេមាន

េពម�យ�យវេិកមដំ  ំវសុវេនដា

យ�ែ�� ដិ។ន   

រទវកណិំី V:          កេយពែាដ្រិង្យព្កេយរន

ដាកេដរេារិ�េាបរដបេមាបដរក

ករនបេមា្កេយរររ្ា។ន 

រទវកណិំីនVI:  រទពកដំពដេមក្។   

រទវកណិំី VII:      កសេ្ ដិ្ិ�ដកិាយរនដាយរ។ន 

រទវកណិំី VIII:   នក ម្រពញកិពសបដរនរំងរស� េិាេន  

�យវដបមណ េិរដរេកេ្ េ្ននននននន

ែ�� ដិ។ន 
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កពដក�� ពសមយបីក�ីពីក�ដកមមនដាកិ� ដិន 

 

កពដក�� ពសមយបី�រេរេ្រិំន បេំា�ាម ដកវង

ក�ដកមម។នកពដក�� កមខេក មារនយាខារេកេន(ក្ប

រសងខារេកេដដរពញរវញរយរំនរេទេ�ិ�

ជ សណិមកនកកពដក��  មារយនរបតេេ្រិំីេ ងក្កេ

ិ�ិ យ្មរ់)� 

 

កពដក�� �យវរាសរដងវិបេ�រវរក�ដកមមពដិពរុប�ន ាេ�ម��

ែាុកកសេ្�� ដិ។  

កពដក�� ែ�� ដិក្ េ្េមក្ាេតែ�� ដិន�យវរាសរដងវិបេ�ន

រវរារក េ្ំ េ្អមមាែ�� ដិនដាេដ�េែ�� ដិ�ន  ែមក��

ំីេប្ាស្��ណម មាន៤នែេ មន១៩៤៩ន េ មាពដាីស្�េេន២ែេ មន

១៩៧៧។ន  

កពដក�� ែ�� ដិនិបេពវព�ាេ្រិំអមមានដា្្�ន

កពដក�� េ្ែមាអមមាេីកីវនកពដក�� �ងមំពសាក�ក�ីពីក

ក េិ្េងអមមានែមក�� េីនែមក��  Tlatelolco �រយរេ។ន 

ែមក�� ែ�� ដិន�យវ្រាករិាមែាុក មិ្េនិបេពវពរំង�រេប

�េ ង្�� ក�ដកមម�ន ាេ�ម��្កេែាកុយរអរេ ដបនកពដក�� ន

កសយពែ� យម្ ន្ េ្  CSCE Final Act – CSCE/OSCE, 

្ េ្្កេកសយពអេសសដប។ន 

បដរេពេរេពរា មិ្េកកសេ្ ដិ្ិ�ដករីនដាាម ងកិ� ដិ

របម ដញរបេប�នកពដក��  ាិនយព�កយបាកេ េ្បដរេពេរេពរាន

ក�ដយពនកពដក��  WEUនកពដក�� អរេ ដបក�ីពីកា ងទេ

របម ដញរបេប។ន  
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រស មិរវកេ េ្យរ មាឡងនរាសរករ�វេកចរ វ្រវរ

កពដក�� ក�ដកមមែ�� ដិនប�េិកមបមណ េិាមរទវកណិែមមិ��

ែ�� ដិនបេមារទវ ម្ណាពេា�ាក�ដកមម មិ្េនដាែ�� ដិនដាន

រាសររអងកេ�ិេ្រកររឡរាកសេ្ ដិ្ិ�ដករំសយបីន៏ពសមយបីន

្កេមក ។នែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនតេងរេបក ាក្រំក្កេមក ន

�ាេ�តយ�បយមយមរណរ កចរវរ្��  មាែកេរ។ 

 

បដរេពេរេពរារំសយបីន៏កពដក�� េដិ�យពនកសេ្ ដិ្ិ�ដកន

ដាាម ងរីរបម ដញរបេបន 

 

រដរពវ�យវរស្មរទវរីដងក�ដកមម្កេយរនបដរេពេន

រេពរារំសយបីរយរ  ិយំីកមខេខក មាកេ។នរំងយរយបីន២ន

ាវ េន្ភ��ិ�ដរដបេមាកពដក�� �្្រអេិកមដពដយបររយរេភីន

រាសរក�បកេេរវតេ�យវអរាសរដនរយរេភីិេេកមតេ

រវេ្រីាិ�បេុបេនកវររំករនដាិេេកមក្កេេ្រំកន

�យវិបេពវព។នកពដក�� �ងមំពសាក�ក�ីពីកក េិ្េងអមមាន

(START) ិាែិីិកសយពការមសិនដាកសយរអរេ ដបប��ន

ជ សណិេ ង។ន 

 

េដេ �ិេ�ិកពដក��  មារនេិកមដរេ រ្េដកេរយរេភីកម�យាាមន

េដិ�យពនដាកេដ កិ ិទេ យ្មរ់រយរំន(ជ. កពដក��

រំសយបីក�ីពីេដិ�យពនកសេ្ ដិ្ិ�ដកនដាាម ងរបម ដញរបេបន

�យវដមសិេរវខិាមក្ីនដាអរេ ដបបេមា�មកីហនែេ មន

១៩៩៧) �ិកពដក��  មារ�អេ មាា ងរំរសងាមបណីន

�បេ�ក�ាកកសេ្ ដិ្ិ�ដករី�រេររា�យនយា�នបណីន

កកែម�� ិ្កតមាពេបង វំពនដាអមមារដរវរ�យយីន

្រំក�អេរំសិរា។នរដបេមាែមឡមាំកមិ្ែិេ មន១៩៩០នមក្ីដន

មសិេរវខរវរកពដក�� រំសយបីនក�ីពីកសេ្ ដិ្ិ�ដករីន

�េ ងែិីិសណរយរកកសយពការមសិ។ 
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កពដក��  មារនប៏អ្�រា វាមាម ង�រេបរីបេមាបណីន

ចមដេ។នបេមាវងរនាេ�ម��ក�ីពីយព�កយបាេ្�ាដ្រិង្ែេ មន

១៩៩៤នេិកមដរបច េិ មំបែ�ក្�ាមបដរេពេរេពរាអរេ ដបន

ដាកសរបេក�ាេែេ មន១៩៩២ន�យវរ រ្បរកាម្កបសា មំយបេន

មំារីរំសយបីិាេ្រំកនដាេ្រំក។ 

� ាំរបនកពដក�� រំសយបីេិកមដរបច េិ មំបែ�ជ្បណិ

េ ង�យវបមណ េិាមរទវរីដង្រំកក�ីពីក�ដកមម។និ�ន

ជ្បណិេ ងកេ េ្ពេា�ាាម មំយបេ មំាេដិ�យពន�េ ងេ្រំកន

យកំនដា�ជ្បណិកេ េ្រំរសង្�� �ាមក។នកយ�ែេបន

រាសររកប�ីករេេដិ�និបេពវព�ា្�� កកែមេវិងវេេពេរវរន

កពដក��  មារនដាកដំពដរេរបេមាករកេរកមម្ន

ក�បកេេរវរដបេមាមក�េសកែិេ្ំនរយរេភីែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដអន

ងបរបរាសរកចន�ាបេមាបណីកកពដក�� ក�ដកមមពសមយបី

�យវវប�ណរ�េ្កពណី។ 

 

សរកមខេកកាវ េ្កេកយនដាសណរាន 

 

រដបេមាេ្រំកយយន�យវកាវាេ្កេសណរានដាន

កយនរដបេមាយមរណរ កកករ�វេកចរ វ្រវរកពដក�� ែ�� ដិន

�យវេដេិកមដែមមិ�នយមរណរ ករេិកម�ិករវរប �ំបដិ�ន

រំងសិនា ងពេា�ាកទមេំពីេ្�ពវយរ។នរីាតេរទវន

កណិនរដបេមាេ្រំកេ្�ាដ្រិង្នែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនេដអន

ករេេមសិេរវខរវរកពដក�� ន៏បដរនេពេរេពរារំសយបី�ន

កន េិនរំងេដកយ�ារនដាងវេេពេពីនកយដរឡរង។ន

បដរេពេរេពរាែ�� ដិ�យវ យ្ិវេែាដ្រិង្យពន�យយីនដាន

េមម េិ�ែ�� ដិ្កេេ្រំកេិកម�ិនកពដយបររយញន

រំវនដាែមេវិរំងកយ។ 

រដបេមាេ្រំកមកនយា�េ្រំកកសីកនកពដក�� ាមកប�េិកមដ

ំបេរេកេករាសរេ្�េ ដិ។នតេម ដាីរនកាវ េ្កេកាុេ
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កមីម ដវនរដបេមាក�បកេេរវាមករដបេមារទវរីដងក

្រំក្កេេ្រំក�ាេិកមដយ។នរដបេមាេ្រំកកសីកន

ករាសរេ្�េ ដិន(កាេអេ្ែ េ្ំីន៦) ច េ្ររ�រេរាសរេមករ�វេ

កចរ វ្។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៦ 

វំពដេ្�ាដ្រិង្រំងមន វេនដាករ�វេកចរ វ្រវរកពដក�� ន

ែ�� ដិនដាបដរេពេរេពរាកមខេកយកំរំសិ�នបណីកេ្រំក

កសីក 

 

រដបេមាេ្រំកកសីកនកយកសពវពនេប្េេ �្បរកសពវពន( រំ ដិដវ) 

ដាេ្�ពវយរនាវ េរដបេមាយមរណរ កកករ�វេកចរ វ្រវរបដរន

េពេរេពរាែ�� ដិ។នបដរេពេរេពរាកមខេកកេ េ្េ្រំកេដេ �ិេន

ំបេរដរេកេកពដយបររយញរំវរំងកយ យ្មរ់រយរំន�ិន

�អេ មាំបេ្ពដយបររយញរំវនរំងសណរារា�យ។ន

េ្�ពវយរអ្រ�រញាមេ ដិ្កេមក នរវរបដរេពេរេពរាតេងរន

ករាសរេ្�េ ដិ។នរេីពីរនតេងរេ្�េ ដិនេ្�ពវយរអ

បមណ េិអណិ�ដាាេប្េេ �្បរកសពវពនបេមាកច េ្ររ�រេន៏្�្ េ្កន

ចបដរេពេរេពរាយរពវែយបិ។នករាសរេ្�េ ដិ�កចមដេន

រេិរ រ្ រំ ដិដវាេាវ�កាដបកន“ែាុកក�ដកមម េន

៏រដបេមាកសបេិ�យវេ្�� ដិរេរ” (Supranational 

Community) (េតន១៤០នមនកយរាេ�ម��កសពវព)។ 

 

 

បេមាយេ�ែេប មិារាក�នែេបអរាសរែសីដមក 

 

កចកពដក��  

នយែនកយ/បណរបេ�កិបេពវព្កេមក � 

- ដាវ េ�កាដបកេប្េចនរដបេមាយមរណរ 

កចន េ មា មិារាក�េបពីបណ្ប្
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រីដងររ្ាករា�យ។ 

- ំ  ំវងបរី្វេពីកាុេកមីម ដវន�ពដរកកពីែាុកន

រសមេ�មនដាិកសាេ ដិ�យវិបេពវព�ា្�� រ។ 

- អ្រ�រញាមំក្រ្កេមក �រកាមកនដា េរពវន

រមុយវេ រំ ដិដវនរយរេភីយែ មំប�បាសវេនដា

ម្ណាេដែេ ្កេេ្�ពវយរេិកមដ្�រា វ។ 

 

កម ដយបពីរវ យ្ិវេ 

នយែនកយំ  ំវដនដាអពដយបរាមែិេ្ ំម ដយប

វមែដិែមពីរវ យ្ិវេ�យវអរបរិន( មាងររពវន

េា្េនដាងររពវ�មា) េបរវររីដងនរកយរបដរនកាុេន

្ ដសេ ន៏្�� ររ្ារំសិ�យវរដបេមាកពដក�� ។ 

 

ករ�វេកចរ វ្ 

នយែនកយេិកមដរកេរកមមតេរពវរមុយ៏កេរក្បេមាន

ករ�វេកចរ វ្រវរកពដក�� ។ 

នយ្យពកមីកបស បេទេ និាកពដក�� �យវេិកមរ�វេន

កចរ វ្�េ ង�ា្ េ្� ដិនរំងរាសរក�បកេេរវាមន

្ភ��ិ�ដ្ េ្� ដិេ ងម ន៏េ្កដរ រ្ចមដេនដាអរាសរ

របដននេិកម មំបម្េេ្ាន៏មកេ េ្្បរសង បេំា�ាន

បដរេពេរេពរាែ�� ដិ។ 

 

កពដដិ្រឡរាម ដញាមម្េេ្ានដាម្បរសង 

នយែនកមពវយពកម្េេ្ានដាម្បរសង�យវេ្រំកន

ែេបរកេរកមមនេិកម�ិរាសរកពដដិ្រឡរាម ដញ�េ្ចមរដបេមារទវន

រីដង� ដិក�ីពីក�ដកមម្កេេ្រំក។ 
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ាមពាបំីន៦ 

 

 ិយំី្កេកាេុកមីម ដវនដា

េ្ពវពរ្ពសររង  

 

 

ម ដកវងក�ដកមមនកេ�ិវប�ណរបីាមនដានក�មេបស� ញន

រឡរាក។នរិន្ាកាម្�� េ្ទេាមកមរិកយនពីរេិ�ញ�បន

� េ្ព បរបមសនាមានដា ម្បុវដបាមយញ�យវខេដដន

កេ េ្ា ងព បរបនរាសរកេិរិពដដិ្តេំម ដកវងក�ដកមមនេ្ប្ន

រំងេ្កដំពយពមរកេ។ន�វំពរវសេ វ្�រេរេិកមដន

្រាករិរឡរារយរេភី ម្រពញាម  ិយំី្កេព បរបនរ ្ី�កយន

 ិយំីនបមពាវបេមាកច េ្្ រំ ដិដវនបណរង្យពរសរងប៏ន

រំង។ន មាកាុេកមីម ដវនដាេ្ពវពរ្ពសររងអ េម�ណបន

យវេកេិរិ នពដដិ្្កេកយរបរវរម ដកវងក�ដកមមនរដបេមាេប្ន

មណា �យវបមណ េិរំងកយ។ 

 

កាុេកមីម ដវន 

 

ិប្ែកាុេកមីម ដវនប�កមរគរវរែាុកកសវងងវិ�យវកេដិរដន

រយក សេ វ្យរនដីងេ យ្ានដាាីម ដិ នបាក ម្បុវេ បេកន

ដាកសបេិដីងរំង�ឡប។នកាុេកមីម ដវ

កបេក�វេបដិ�នដាវយពដរកកយយនជ សណិនយា�

ែាុកនដាេប្េេមក្�យវ មិា្រវេ្រីាិកាុេនរសរង

�យវរាសរាមកបេ�យពររ្ាក។ន�រេបខារេកេរន�ាពដដិ្រេរវន

ែរស មិែសីដ�កាុេកមីម ដវនប �ិ  ិយំីរដបេមាកយាមន
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បណរង្យព្កេម ដកវងក�ដកមមនរ រិ  ិយំីរែសីមកនរសរងន

ែរ រិកាុេកមីម ដវេិកម េម�ណបយារេ�មកនយវេកេិរិពដដិ្តេន

ំ្កេកយរបរវរម ដកវងក�ដកមម។ 

 

កាុេកមីម ដវនដាវំពដេ្�ាដ្រិង្ន 

 

កាុេកមីម ដវសរកមខេដា�ន មិាេ ងកយមរណរ កន

វំពដេ្�ាដ្រិង្ីងបេ�នដាន  ិយំីកេ�ិរេររឡរាន

បេមាករាសរ្វំពដេ្�ាដ្រិង្�យវដ្រាករិរឡរាយមរណរ កន

ដវត។នកាុេកមីម ដវនាវ េ យីាកបេ�នបេមាករេបរ មវ�បយវេន

រេយ�បយមរីដងែននិិេេកមកនដារវេ្រីាិ�ន

រេរ�យវែេប មារយេិកមនងបដិ� មំបំបេន

រដរពវ�យវព បរបរាសររកប�ីករេេដិ�រវរនរទវរីដងយរន

ដាកមងអម ដកសណរ។ន

រស មិយារេរសរងដ�កាុេកមីម ដវយ៏កបេ�េ ងនប��ិេេកមកន

�េាវ រំ េ ងកវំពដេ្�ាដ្រិង្។នកាុេកមីម ដវ

កក� មពវនបេមាកបរ មិវ្យព�េ ងែម្កេយរន

េ្ែមា�ា្្ម� េកដងេនដារំងវប�ណរេេ្ន

្កេកាុេកមីម ដវនមក �ាយែយរេដ�េ�ជ្បណិ្រេេររវ

េ្រីាិ្េមក្េ ងេប្េេ ងរយរំ។ន 

 

កាុេកមីម ដវនដាម ដកវងក�ដកមមន 

 

េប្េ មាឡងរដបេមាកាុេកមីម ដវនយា�នសេ វ្កដបរន

(academic institutions) េប្េែេបរសមេ�មន( think tanks) 

ែាុកកដំពដេមក្េដ�េ រំ ដិដវនដាែាុក�យវងបដិ� មំបន

ំបេរវរ្�� រទវរីដងេដ�េ រំ ដិដវនអព្ីេន

យីាកបេ�រយរេភីឥំពដពវនរបរវររកប�ីករេេនដារទវន

រីដងិបេពវព�ាម ដកវងក�ដកមម។ 
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 រំ ដិដវនអរវរប �ំបដិ�កាវ េ្កេែាុកេដ�េ

 រំ ដិដវនរដបេមាកពដយបររយញរំវ�សណរែមពី

ក�ដកមម� ដិនបាបក មាេ្ំ េ្អមមានកបបដវន

ដាករកមរ្កណិកន េិ។នកពដយបររយញរំវ�្្រតេ

ពដិា ងពេា�ាិក យព្កេ រំ ដិដវ្�េេរំសិ។ 

 

 ិយំី�បេុបេនដា មិាវ្កេែាុកេដ�េ រំ ដិដវន

ដាសេ វ្រសមេ�មិបេពវព�េ ងម ដកវងក�ដកមមន 

 

ែាុកេដ�េ រំ ដិដវ (NGOs) � ាំរប�ែាុកនបាេដ

បេដបេមរណញ។នរទវ ម្ណា្កេែាុក មារប� មិា្ន

ម្ណាេដែេ នដារវេ្រីាិ្កេកាុេរបតេេ្្ំយ៏

�បេុបេ។នមរិសេ វ្រសមេ�មនព បរបអ�ែាុកន NGOs 

នបរា្ពី រំ ដិដវន៏រនមងេបម ដញន មំយបេ មំា�េ ង

 រំ ដិដវនជ. តេងរកំ  ំវេាវដាដពី រំ ដិដវ។ 

 ែាកុន NGOsនដាសេ វ្រសមេ�មអពេា�ាកេិរិពដដិ្ន

តេំតេ�្្េ្�ាដ្រិង្្កេកយនរបរវរម ដកវងក�ដកមមន

តេងរ� 

 

 រ្ពសររងនបសម ដយបនដាពវ តិរំងនបរា្ែមពីន

ម ដកវងក�ដកមមនបដរករីនដា្�� កិ� ដិន

យវេកយនេ្ពវពរ្ពសររងនដាសណរា។ 

 ពដដិ្តេំនដារវរប �ំបដិ�្ករទពី ដិយរនដា

កដំពដេមក្រដបេមាម ដកវងក�ដកមម។ 

 រវរប្�� ក�ដកមមន�យវសរកមខេយវេកាុេ

 មាេាវរដបេមារ្ស្ិររីដង។ 

  េម�ណបបសាកេិេយព្កេកយនតេងរករ�វេមបុ

្ណ�ម ្� វនដាកដក� សុ។ 

 រ�វេាមំក្រររ្ាក្កេែេបាមយញនែមពីរទវ

រីដងក�ដកមម្កេ រំ ដិដវនអម ដកកិ� ដិន
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្�� វំពបេ�នដាានករវរបបេរកេកពដយបរ

រយញរំវ�សណរនដាក្រាករិាមារេេរករទវ

រីដងររ្ាក។ 

 រ�វេាមពវ តិេិឡ េ្នែមពីរកប�ីករេេរវររទវ

រីដងក�ដកមម� ដិនដារ្ស្�យវេិកមែមមិ�។ 

 ែ េ្ មសណរានដារាសរកកេេ្កេេរវកពដយបរន

រយញរំវរដបេមារម ដំកសណរ។នន 

 

ករាសរែ�របេិនរំងកាុេកមីម ដវរដអរេ ដបឡំីដន

្ប� ញ យីា្កេាម  ិយំីយ៏កម ា្�្្្កេែាុកន NGOsនដា

េា្េណា វរសមេ�មនរដបេមាកេិរិពដដិ្តេំម ដកវង

ក�ដកមមន(កាេអេ្ែ េ្ំីន៧)។ 

   

េ្ែ េ្ំីន៧ 

កាុេកមីម ដវរដអរេ ដបឡំី� 

ជ សណិ�បេ�ក�ាែមពី  ិយំីនដាសរកមខេកែាុកកាុេកមីម ដវ 

 

េប្េកាុេកមីម ដវ�រេរនរដបេមាអរេ ដបឡំីេិកមដ្រាករិរឡរាន

រដមាំកមិ្ែិេ មន១៩៨០នដា១៩៩០នរំងរទវ ម្ណារវរបន

បេរកេបដរកនយិាេប្េកមីម ដវនដារីនរំងរស មិែន

 រំ ដិដវកមីម ដវ�យវ� េ្រែេ ិអ�ីនបមពមាព្ីេរស្មយកេរវពន

បាបក មាេ្ំ េ្អមមារឡរាម ដញ។នបដរកនយ មារដា ង ម្ដ េិន

ាមយពនរក្កេបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដាដរ រ្បរឡរាាម

យមរណរ កមក កេ្�ាពវ តិនេ្ប្រំងម ដ�� ាីមរមរកេិាកាុេកមីម ដវន

ដាេេ�ី� េ្រែេ ិនដារេ្�� ករី�េមរកេ។នច េ្តមាន

ពីរពវរយេបនេប្េ មារកេ�ិ  ិយំីរេររឡរាករំងរយរ

 ិយំី�េ្ិពយ៏កមខេកាមយញកមីម ដវនដាាម ង្ររបរំក

រវរ្�� ក�ដកមមនដាកិ� ដិនដា  ិយំីយ៏កេ�ិាមរឡរា

រដបេមាកេិរិពដដិ្តេំរទវរីដងនដាអម ដករី។ 
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ជ សណិ 

ជ សណិេ ងនប�េប្េអស្ាេំីន SER en 2000នេិកមដ្រាករិ

រឡរារេកងពីក យ្ម យ្ារាសរយរេ្ហរីែេ មន១៩៩០នSER en 2000 

�យម ា្ាដច េ្ររ�រេ្រាករិ�រម ដំករយរេភីាេេ្ញ្បដរន

កនយិា មិា្កេកាុេកមីម ដវនបណ្ប្រីដងនដាន

រី។នបដរកនយ មារន្រាករិដ�េាវ រំ យ៏កមខេេ ងន

�យវ SER en 2000នដរ�វេាម មិាវ�រេបកមីម ដវយវេករស្មន

ដាពេបា្ េ្កមខេកន�យវ្រាករិដ�េប្មណា ករទវ

រីដងកិ� ដិ�្�្យន េ្។ 

 

យាទេ ររា�យនរដបេមាសណរយរយាេីីបនែេបាមយញកមីម ដវន

�រេបក�ដកមមនដាកិ� ដិ�យវ្រាករិដ�ែាុក  FLACSO 

ដរាសរក�េ ងរីនរយរេភី្រាករិាម្ េ្េ ងរយរេភីរាសរបម�ណ

ំេេាេបដវនរសរងរេកងេបដរ�វេរី្វេយវេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន

ដាកយនរដរពវ�យវព បរបរាសរកពដចរវរ្ េ្រយ។ 

 

េប្េកាុេកមីម ដវ�រេររដបេមាអរេ ដបឡំីនរាសរក យីាាដិកេដំពន

�េ ងបណរបេ�កកិ� ដិនដាក�ដកមមនរដបេមាកយ� ដិរយរេភីន

រវរបបេរកេកេិេយព�រេប្ររបរំក្កេកយនបេមាកេិរិពដដិ្ន

ដាតេំក ម្រពញេមមប្កេរី។ 

 

េប្េកាុេកមីម ដវ្កេេ្រំករ យ្ាប�ន Instituto de  Estudios Políticos 

y  Estratégicos (IDEPE)នរាសរក្ណ�ម ្� វ មិារាក�រកីន

េ្្កនដា ម្បុវដប្កេព បរបរដបេមាបណរបេ�កកិ� ដិកយន

ែមពីករាសរអម ដកនដាេប េ្េបាអម ដករី។ 

 

េប្េន FLACSOនរដបេមាេ្រំកករិយឡដា ងកយរាសរកម ដយបន

ដាពដចរវរ្ េ្េ ងម ន�យវ យ្ិវេរីន េ មាន

បម�ណំេេាេករកមរ្ងបកកន េិនដាកាវ្រេេររី
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រា�យ។ 

បាសាមយញកមីម ដវ 

ាមយញកមីម ដវរដបេមាម ដកវងកិ� ដិនដាក�ដកមមនរដកមស

ខិរដរឡរងរដបេមាអរេ ដបឡំី។នឱយពកាមយញកមីម ដវរន

ដ្នម្បត បេេដ្សេ វ្ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដាី ដិ្��ិ�ដរាសរកេិរិន

ពដដិ្តេំរីេ្ប្រំងេ្កដំពយព។នរ យារេប�ីន

រដបេមាងររពវមកីនែាុកកាុេកមីម ដវអា ង ម្រពញាមបាសខិន

ររំងា ងសេ វ្យរនដារាសរក្ណ�ម ្� វេប្េេបក្របុវន

េ្�ពវយរេ ងេប្េ។ 

 

្� ញ 

េបយវេរពវរនSER en 2000នអ�ីករដ្រាករិាម្� ញនthink 

tanksនដាែាកុេដ�េ រំ ដិដវែេ បេ មិ្េេ ង�យវជំនដក

កបមរិម ដកវងក�ដកមមនដាកិ� ដិ។ន្� ញ  RESDAL 

(www.ser2000.org.ar)នដ្រាករិាមេ្ពវព ដំេវងេ ង�យវន

នបសនដា្ េ្ បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមនដាកិ� ដិន

េពេ មាដរ�វេាមបេ�ម ដាីយយនកេ េ្េ្�ពវយរកមីម ដវរាសរក

កដបររសមេ�មនដារាសរំក្បដរកដបររដបេមាែាុករ។ 

 

េ្ិព� Chris Sabatini, National Endowment for 

Democracy, Washington DC, 2002 

 

 

េ្ពវពរ្ពសររងន 

 

� ាំរបនេ្ពវពរ្ពសររងនបរា្ា ងសណរានដា

មិាែេបរីដង្កេព បរបនរដបេមាករាសររកប�ី

ករេេដិ�។នព បរប េម�ណបយវេកេិរិពដដិ្តេំ

កបេ�យព្កេសេ វ្ មាន៣្កេយរន

http://www.ser2000.org.ar/�
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រសរងអឥំពដពវរបរវរនមក�េសនដាបមណយពក្�� ន

�យវដរវររដបេមាកពដយបររយញរំវ�សណរន

រសរង�េិឡ េ្េបម ដញិាឥំពដពវេបនរវរ រំ ដិដវន

ែេបរាសរអាីមបេ�នែេបកដបររសកាេិនដាកាុេកមីម ដវ។ន

យារេេ្ពវពរ្ពសររងព តិរំងរកបី���រេបយ៏កមខេេ ងក

វំពដនេ្�ាដ្រិង្។នេ្ែ េ្ំីន

៨រវរបរឡរាែមពី្�� យ៏ាម�យវអា ្នេ្ំរំងែេបសពវ តិន

�យវព្ីេ ដំរិស រំ ដិដវ។ន

កយក�ដកមមាាែេបសពវ តិនប��បត� កមខេកេ េ្ន

រកយីពកសពវ តិ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៨ 

េ្រិំកេបុេអ�ី�នេទវមដបកេ េ្រកយីពកសពវ តិ 

 

“េ្�សវន១/៣កេ្�ាបេមាពដិពរុបបមពមាកេរដបេមាេ្រំក

�យវរកយីពកសពវ តិនេដេិកមដែម�� ិ វេ�ិរស។ន

(…)នរងរាេិកម�្ា�បរា�យិាែេប�យវេិកមដកក េ្រដបេមាន

មិ្េកេបុេន

ប�ែេប�យវេដេិកមដរបរេារករ រករំងស�ិព បរបរាសរ�ែេប

សពវ តិន

ដាែេប�យវេិកមដរបកក េ្រំងរិយពីរេិ�ិព បរបរាសរកន

រកមរ្ែរាកិនដាករកែិេ្ំ បេំា�ា្�� រករ្នដាដ

ដំរិសកេ្េព�ិ�តេែមរពរដិ�នកបដ្របាេដបេនយពែងមិ�ដាេតន

ជេបដយរបេ�នដាកបកមី្ មំរ ដិ ។នកេបុេេ្រិំអ�ីរេដ�េិាន

បា វំពាេ�តន�ិិាេប្េយប ដិនេប្េេរយបេម ដ�� នេប្េសកយន

៏នេប្េជេបដយរានដរាសររកប�ីរងកណិកេ�ិរេទែេ បេ។ន

ប៏ យ្ម��កសក េ្ន៏  ្ក្កេែេបសពវ តិរដបេមាារក  មារ�ន

ដរប�េដ�េរបរិរឡរិរំងកយ្រយរំ។នរពវមកងមំពារ ្ីន

�េបពីន វំពាេ�តន�ិា�ិិេេាេេបបសប្ី�យវ្ាក្កន

វមដបយវេនព បរប”។ 
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េ្ិព�នដងកណិេ្ចមែេ មន២០០២ន, Reporters Without Borders 

 

 

រដបេមាេ្រំកន�យវេ្ពវពរ្ពសររងេដនបរា្ពីសេ វ្

 រំ ដិដវនេ្ពវពរ្ពសររងបង�ាេិកមដែេបយ�បយមងបរបរេ រ្ន

េដកេរាសរ�ជ្បណិរនកយ្កេព បរបខក មាកេ។នបេមាបណីន

រេ្ពវពរ្ពសររងនពដិ�េដអរវរបបេរកេិក យពនដាន

កេិរិ ពដដិ្តេំនតេ�្្វំពដេ្�ាដ្រិង្រវរម ដកវងន

ក�ដកមមដរយរំ។ 

�េ ងកេបយវេក្ររបម ដំ ្ែមីា��ណិនកំ  ំវដន

ពវ តិ�រកាមករំងសណរាកេ�ិដរេរ។នបេមាងរន

រពវេ ងំកមិ្បិការបរនដយេ ក� ាំរបរែរ របបន

ករាសរ្ិក យពនបណរង្យពសណរនដាកំ  ំវន

ពវ តិកេ�ិរេររឡរាក។នដយេ ករប េិកមដរវរប �ំបដិ�ន

រំងសនិ េម�ណបយវេកពដយបររយញរំវ�សណរន

រំងេ្�ពវយរនដាបមណយពមរកេែមពី្�� រទវ

រីដងកមខេកនដាា ង្រាករែ ដិដវបដរកេ�ិេ្រករ។ 

េ្ពវពែមីា��ណិនប៏មណម េដវតរា�យនរំងសិអន

េិកមដេប្េេា្វដងេរេ រ្េដកេនរយរេភីរ្ពសររងនផ សណិន

ករ រករែរានពាាសកិនដាកកត្ េរមររេា� ដិាសី្ន (Anti-

Semitism)។នរដបេមាារក អ�ីករនេ្ពវពរ្ពសររងររ្ារំសិន

យា�សេ ីងិម ដំ ម្ នដរ�វេាមរម ដំកនកេ េ្េប្េេា្វដងេន

ដាា ង្រាករិាម្ ដី កកកយពកត្ េរមររេិាេប្េររ្ាករដន

បេមាកាុេ។ 

 

កេ្េាវនដារ្ពសររងពវ តិែមពី្��

 បេំា�ាក�ដកមមន 
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រីាតេំក្រែ ដិដវបដរវតនដាេ្�ាដ្រិង្នេ្ពវពន

រ្ពសររងនកដំពដេ្េាវនដារ្ពសររងពវ តិែមពី្��  បេំាន

�ាក�ដកមមន�យវ យ្ិវេរវេ្រីាិសណរនេពេ មាន

  ិយំីបេមាករ�វេាមពវ តិពដិនកមេបដិនដាេ �ិេេិកម។ 

យារេនេ្ពវពរ្ពសររងអា ង រំ ដិដវនដាកយរយរេភី

ព្វេែមពីរកប�ីករេេនដារទវរីដង្កេព បរបយវេន

េ្�ពវយរន�យវកដំពដំ  ំវពវ តិនដាាវ េបមដិររ្ាកន

រដបេមាយមរណរ ករីដង។នជ សណិនេ្ពវពរ្ពសររងអន

 េម�ណបរវរបកន ងកដំពដំ  ំវពវ តិ្កេសណរានតេន

ងរករ្ពសររងពវ តិនែមពីែេប�យវេមមបសណរ

រដបេមាម ដកវងក�ដកមមនេ្រិំករទវរីដងក�ដកមម�យវន

ដែមេវិនកតមាពេបង វំពរដ្រំកនបដរករីន្�� ននន

 បេំា�ាវំពបេ�នកពដក�� នដាបដរេពេរេពរាយកំរំសិន

 ិែាុ�យវិបេពវពន្�� េ្ទេរដរពវខារដបេមា

ម ដកវងក�ដកមមនដាកពដយបររយញរំវ�យវិបេពវព។ន

រ យារេប៏រំងនេ្ពវពរ្ពសររងអំ  ំវាាមកេិរិពដដិ្ន

៏កសវងេិរិពដដិ្ មណររពវ�យវរទវកណិបរពវ តិ

កន េិេិកមដយ។ន 

 

្ េ្ បេំា�ាេ្ពវពរ្ពសររងនដា្��  បេំា

�ាក�ដកមមន 

 

េប េ្េ្រំក មាែកេនកមំព�ិ្ េ្រំរសង្�� ិបេពវពន

�េ ងរកយីពសពវ តិ។នរទវកណិរ�ារដបេមាន

េតន១៩នករកប�ីេ្កក�កបវក�ីពីកដំពដេមក្�យវ�ាន

យាិរបែ� 

“េ្�ពវយរេប េ្ា្ នកដំពដរកយីពបេមា

កបដិដាក្រ�រញេ ដិ�ន

កដំពដរ េកដំពដរកយីពកម�យាេ ដិន

រំងេដក មខនដាកដំពដ�កសាបនំ  ំវដន
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ដានរ្ពសររងពវ តិនដាបមដិ មាឡងតេងរន

េ្ពវពរ្ពសររងយយរំងឥិេពម�យ”។ 

 

មណររពវ�យវេដរទវកណិ�ណយមន�យវដ

នបយពទេ �ែ�� ដិែមពីែនរ រិេិកមរាសរយារេ�មករយរេភី្ករេេ

ដាមរកយីពកក្រ�រញេ ដិនដាេិកមកិរកយីពរ

យីាយារេ�មករយនរបប ប េិកុវេែនរទវកណិែ�� ដិ

ខារវរនដ�ាបេមាវងេដំបេបមសដិនរំងេដដរីា

របរវរកហេន េិេ ង បេំា�ា្�� ក�ដកមមរយរំ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៩ 

រកយីពកសពវ តិរេកងកអនំីន១១ន�មប�� នែេ មន

២០០១ 

 

ដំិរកយីពសពវ តិែ�� ដិនេិកមដេដពសរាសររសារវេែេ មរដកអន 

ំីន៣ន�មជកយ។នេ្្ំកេ េ្ ដំិែ�� ដិរែេ មន២០០២ន

ដីងែមពីរវ យ្ិវេ �យវអរបរិមរិរកយីពក 

សពវ តិកម ដក �យវេ្រំកយយអេ្កេងបរយរេភ ី

ពេា�ាក�ដកមម� ដិនដាែ�� ដិ្យន េ្ពីកិងេ្ហរិមបេ�  

កអនំីន១១ន�មប�� នែេ មន២០០១។ 

 

រុបន Koïchiro Matsuuraនែបុយងបកែាុកងាីកកានដ  

េ្សកិែ�ន“យពត �ិា យីា្កេិាកែមមិ�រកយីព  

�េាវ រំ នដាិេេកមកកេ�ិរេរបេមាកបរក�ដកមមរដមរិ  

េមមែមរពររិមបេ�នប៏ យ្ម��នរទវបមដិ មាេាវកងមំពយក  េ្ែមា 

រិមបេ�េិកមកបដិបា មរិក�ដកមមករកយីព្កេ 

រងរារា”។ 

 

េ្ិព�នThe World of Parliaments, រវមន៦, �មជកយនែេ មន២០០២, 
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IPU 

 

 

កយរ្ពសររង្�� ក�ដកមមយវេសណរាន 

 

រីាតេរទវកណិកែ ដិដវបដរវតនកេិរិពដដិ្

តេំតេ�្្េ្�ាដ្រិង្អេ្កដំពយពនវមេត�ិ

សណរាកងវេយ�ាែមពី្�� ាមកន�យវដរ រ្បក

ពដយបររយញរំវរដបេមាកយ។ 

េ្កដំពយពកករ្ពសររងយវេសណរានែមពី្��

ក�ដកមមនប�ិអរកវងរវរពវ តិយ៏កេភា�្្នដាកមេបដិ�យវេិកមន

្រ�រញរប្េ្�ពវយររំង រំ ដិដវនដាកយ។នកយេិកមន

រយរ  ិយំីយ៏កបេ�បេមាករ្ពសររងពវ តិនេ្ប្រំងបមណយពន

យវេសណរានរយរេភីព បរបងវេែមពីសេ យពនដាវំពរវកន

យមរណរ កកករាសររកប�ីករេេដិ�រដបេមាកយ។ 

 

ករអងសណរាំ  ំវដាមនបសយយន 

 

ម ដាីសាក�េ ងនកេ េ្កយរាសរករ្ពសររងពវ តិែមពី្��

ក�ដកមមយវេសណរាេ្ប្រំងេ្កដំពយពនប�កយអ

កសក�េ ង រំ ដិដវន៏រាសរកបរ�ិនបនារំងាេបាន

ពវ តិ មាររដបេមានបសន

ដា/៏មររងរដរវររបស មំពវ្កេនមក ។ 

 

 

េ្ែ េ្ំីន១០ 

របស មំពវកយ 

 

េបយវេ�មជកយនែេ មន២០០២នែាុកយម ន២៤៤ែាុ  រដបេមា 

េ្រំកម ន១៨០េ្រំកន(កយម ន៦៤�ំសដកយ)។ន IPUនដ  



 

 

72 

យ�ាែរបស មំពវកយម ន១៦៥នរដបេមាេ្រំកម ន

១២៨េ្រំកន(ែាុកយីេ ងករដនបេមាំសដកយរបស មំពវ  

រំង�ឡប)។នរទវកណិ�ណយមែមពីមក�េសនដាយកេរវព  

្កេរបស មំពវកយន�យវដែមេវិរំងេប្េេ �្បរន IPUនបេមា�ម  

ជកយនែេ មន២០០០នរបអរ រ្បរេរវដរដរវររបស មំពវន IPU�

http://www.ipu.org.។ 

 

 

ផ សណិនបសន បេំា�ាពវ តិក�ីពី្�� កម ដកវងន

ក�ដកមមន�យវអរាសរករ្ពសររងយវេសណរាន� 

 នបសងមំពសាក�កមខេកន

យា�រទវរីដង� ដិក�ីពីក�ដកមម។ 

 អម ដកកិ� ដិន(េដ្�រា វេាវដាដកន េិ)។ 

 រកប�ីេ្កកពវ តិនិបេពវព�ាកពដយបររយញន

រំវាមក មាែកេនរដបេមាកយិបេពវព�េ ងម ដកវងន

ក�ដកមមនរកប�ីករេេន��ិ�ដន្ េ្ន។វ។ន 

 បមណ េិរស មិ្កេបដរេ្ាមមនដាកពដយបររយញនរំវន

(បណរបេ�ក) កយ មាែកេ បេំា�ាន្�� ក�ដកមមន

(រវរប�វាបដរេ្ាមម ដ្ំ ស ) បេមារយនដងកណិន

ែមពីម ដសវយពនដាវប�មណា កបន(ToR) កកមកន

ដ្ំ ស រយ។ 

 ករដពមេរររងន បេំា�ាករកមរ្ែរាកិ្កេកយន

 បេំា�ា្�� ក�ដកមម។ 

 ដងកណិកយេ្ចមែេ មន៏ដងកណិពដដិ្រឡរាន

ម ដញែមពីកន ម្រពញេមមប្កេរកិក�ដកមម មាែកេ។ 

 ដងកណិន្កេក ដី វវងរំរសងិប្្ណ�� ាន

៏ដងកណិ្កេែបុកមបន បេំា�ាម ដកវង

ក�ដកមម។នក ដី វវងរំរសង្ណ�� ាអេដដ

ែម�� ិ្ករកដងកណិន បេំា�ាករកមរ្ន

http://www.ipu.org/�
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ែរាកិពដរកកមកន�ិេិកមដរកេរកមម្ំបេាាន

ដងកណិនរបបណរបេ�កកយេ ងម ។ន

 រំ ដិដវនេិកមដងកណិំបេាាកយែមពី

ម ដក�យវមក េ្កេងបនរបតេដងកណិ

្កេក ដី វវងរំរសង្ណ�� ាន៏ែបុកមប។ 

 ពវ តិែមពីបដរេពេរេពរារំសយបីនដាពសមយបី។ 

 ពវ តិពីរ្ស្�យវ មិារាក�ីេ ងកន៏បណ្ប្ន

រីដងរដបេមាកយនរាសរករដរែេ ិរវរ្��

ក�ដកមមន(យា�នអម ដកនកាវ េ�េ ងកេរវពេដិ�ែ�ន

� ដិន្�� រេារករ រក វំពន្�� វំពបេ�)។ 

 ្ េ្ក�ីពីរកយីពកពវ តិ។ 

កកេេ្កេេរវកាវ េ្កេសណរារដ

បេមាកបកយន 

 

ក្��ា ពវ តិ�ិ� ាន(ពីកយន៏ពី រំ ដិដវរប

សណរា) េដេប េ្េទេរំ។នកយេិកមរ�វេយវេ

សណរាាមវំពយពកកេដរកវង បេំាន�េ ងព បរបន

ែមពី្�� ក�ដកមម។នក្��ា ពវ តិន៏កកនយរបម ដញរបេបន

ិកមខេខក មាកេពីរេិ� 

 ិយ្កាវ េនដាកេិរិពដដិ្�ែដកេ�ងិន

ពីេ្�ពវយរ។ 

 ិ្រាករាម មំមបដិ�្កេសណរានេបរវរកន

ម្រពញកប្កេកយ។ 

 ិរាសរ្កេិរិពដដិ្នរវរកេប េ្េបាេដេ �ិេេិកមន

(ជ. តេងរក ដី វវងរំរសង្ណ�� ា្កេ

កយ)។ 

 ិ្រាករាមកទមេំពីសណរានដាយពរក្្ េ្ន

្កេ្ េ្នដារទវរីដង្កេ រំ ដិដវនដាន

កេដយពេ្�ាដ្រិង្។ 
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កេដរកវង បេំាទេ របម ដញរបេបនអេិកមដពេា�ាតេន

ងរ�រេបពវ តិកយនកមកនដាែាុយពតេំពវ តិន

បដរពដយបរតេ ាំំក្ិនដាតេកររររវដមដិតេែមីរេយវរបន

កាដបបណរបេ�កន�រេបរសមេ�ម្កេកយន។វ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន១១ 

កយនដាេ្ពវពរ្ពសររង 

 

“កយែរ�� រញ មិារាក� ្រាសរកពដច�្យន េាមម ដក 

 មាឡងរយរេភី� 

I. យាមករ រ្បមសន្កេកបកយន េ មាបដរេ្ាមម  

បណរបេ�កកយនដារយរេភីរាសរកពដចាម្�� រេដន

េ �ិេ�្�� នករទវរីដងកករ្ពសររង

យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មា�អ ដំយពរីដងយ៏កមខេ

�យវរវ យ្ិវេរំងមន វេនរបរវរក ម្រពញេមមបន

្កេវំពដេ្�ាដ្រិង្រា�យ។ 

II. រេ រ្េដកេាមម ដាីសាក�កករ្ពសររង�យវក េ្រាសរពីេមកន

ដាន្ររបម ដំ ្ពវ តិអ�ីន�ពដរកក� 

ប. រំងរ�វេាមវប�មណា កបយ៏វត្ មរមិនយវេេ្ពវពរ្ពសននននន

ររងនដា�ពដរកកយវេែេបយមិប្កយ។ 

ម. រំងយាមករ្ពសររងពវ តិ្ដរវឹែមពីន

កពដយបររយញរំវនតេងរករញររងាមបមណ េិន

រស មិនដាដងកណិកកពដយបររយញរំវ្កេកយ។ 

ប. រំង្រាករិរកិែឡញនកេ េ្រាសរករ្ពសររងតេន

េ្ពវពរែឡដបេិកដបរំងមន វេនរបយវេែេបសពវ តិនដាន

សណរា។ 

េ. រំងរ�វេាមកំ  ំវដរំងរពញរវញាមនបសន

កយនរយរេភី្កពដយបរ�សណរនេមករដន

រែេ ិែមេវិ្ េ្។ 
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III. កិ ិងបឱកកនរយរេភីំ  ំវងបរី្វេពីែេបាមយញែមពីន

ករ្ពសររងពវ តិ។ 

IV. រាសរ្ែេបេដ�េ�ែេបាមយញនអំ  ំវដាមែិេ្ំ្ េ្ន

កេ�ិរេរ។ 

V. េ្កេងបម ដកយ៏ចមដេនរយរេភីរាសរ្ មិារាក�មក នាន

ដាវ េកេ�ិរេររឡរានរដបេមាបដរពដយបររយញរំវន

�យវបមណ េិាមី ដិម ដាីន�យវអពរកេករាសររកប�ីករេេ។ 

VI. រដបេមារកិពវ តិនដាករាសរ មំយបេ មំានរវរប �ំបដិ�កយន

្រ្ពសររង្ េ្ មាឡងនដាព្វេ ដំយរយពកមខេកកន

្ េ្យវេែេបសពវ តិ�យវកិបេពវព ម្រមិ។ 

VII. រស្មកដក� សុនកេ េ្ែេបសពវ តិែមពីកបកយន

រំងរទវ ម្ណាព្វេយវេព បរប្ដងវេ្កេពីន

ី ដិម ដាី្ េ្នដាី ដិម ដាីកយនដារយរេភី្ព បរបងវេយ�ា្ដន

្កេ�អេរំសិាម មំយបេ មំាិាកយនដាសេ វ្ែ�� ដិ។ន

ែេបសពវ តិេបពីក�កិបេមារក្បនដា មិ្េនដា

ំក្យមយ�ីនប ំ  ំវដាមកងបដិ� មំបំបេពដរកក។ 

VIII. ្រាករិាម្� ញរ្ពសររងពវ តិនតេែមីា��ណិន

�យវអ្េ្�ពវយរនរាសរកេដរកវង បេំារបម ដញ

របេប�េ ង មា មិារាក�នដារកិពវ តិ្កេកយ។ 

IX. រវរប �ំបដិ�ន្ក្រាករិាម យ្មក�ំ ាំក្ិនបរា្�យវន

រាសរករ្ពសររងកប្កេកយនយា�រដបេមាេ្រំកេ ងន

ម រដបេមាំសី្ែ� យម្ នកសយរអរេ ដបនដាកំ។ 

X. ា ងេ្ពវពរ្ពសររង មារយន�យវមដិមមរ្ពសររងាម

ពវ តិេ្ប្រំងបមណយពមរកេនរំងទរវរេាវ រំ ន

នបរា្រពញរវញនដា�យវំ  ំវាាមកាដិ ដ្ំ ស រំងន

សបក មាំីររ”។ 

េ្ិព�នរកប�ីករេេរវមន១១៤២ន(១៩៩៧) 

កេហកេដដិកេប្េេ �្បរកយែ� យម្  
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កាវ េពីសណរានសរកមខេកេកេ េ្ន

កេដយពកេ្ពវពេ្�ាដ្រិង្ងររពវ�មា។នបេេដិកក

ាវ េេដយាទេ រយរំនពីេ្រំកេ ងរបេ្រំកេ ងរំសិ។ន

កយមកែម�� ិ្សណរានាវ េរដបេមាបដរេ្ាមម្កេន

បណរបេ�កកយ។នរកមខេខក មាកេកេ េ្ែាុកេដ�េន

 រំ ដិដវនដា ម្បុវេ បេក�យវម េ្អេ�ណិាេរ

ាេយ�ាែមពីយមរណរ ករាសរ្ េ្។នរ ្ី�កាវ េ�្្រយេដន

ដរ�វេយវេែេប�យវាវ េបេមាបដរេ្ាមមបណរបេ�កកយាមកដំពដន

រាសរែ�របេិររ្ាកប៏រំងនប៏មិ�្កេព បរបពដិ�ិកេកន

ខក មា�េ�ំ។ 

 

 

 

បេមាយេ� មិានែេបអរាសរែសីដមក 

ករ�វេរី្វេរវររទវរីដងនរំង  ិែាុេដ�េ�សេ វ្ 

 

 េិកមយែនង�ករស េ្រយរេភី្កយំ  ំវ

ែិេេ្រីាិនពីករ�វេេ ដិរី្វេពី មិាកាុេកមីម ដវន

រដបេមាកប្កេមក និបេពវព�េ ង្�� ក�ដកមម។ 

 រ រ្អរាសររបដនាេេ្ញ្កែមេវិ្ េ្�យវន

ែម�� ិ្សេ វ្កេិេបដរនែាុកេដ�េ រំ ដិដវន

ដាេ្ពវពរ្ពសររងនាវ េម�ណប�េ ងកប្កេន

បណរបេ�កកយន�យវកេិេបដរបេមាករំរសងន

្�� ក�ដកមម។ 

 

ករវរបបេរកេកងវេយ�ា្កេសណរា 

 េិកមយែនកយរទវរីដងក�ីពី មំយបេ មំា

យ៏កបេ��េ ងសណរានិបេពវព�ាករាសររកប�ី
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ករេេដិ�ន�យវ យ្ិវេយវេក�ដកមមនដាយមរណរ កក

ករាសររកប�ីករេេដិ�រដបេមាម ដកវងរ។ 

 

មំយបេ មំាិាក�ដកមមនដារកយីពសពវ តិ 

 េិកមយែនរកយីពសពវ តិេិកមដរវរបបេរកេរដបេមាន

្ េ្នដារដបេមាកែមមិ��បេ�ក�ាិបេពវព�េ ង្�� ន

ក�ដកមមនដាេិកមយែកំបេបមសដិេ ងិេដដន

 មរុិរវររទវកណិកដំពដេមក្ែ�� ដិរយរំ។ 

 េិកមយ្្ េ្ក�ីពីរកយីពកពវ តិ។ន
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ាមពាបំីន៧ន 

 

 

ំក្រម ដក្វងរង វិក�ីពីរទវរី

ដងក�ដកមមន 

 

 

្�� កេយពរង វិនប��បាសវេសណរាអ�ីេ ងយរពវន

មារេកងរ។ន្រម្ភេរនកេយពរង វិេិកមដរបច េិន

មំបែ��រេបេ ងយ៏កមខេនរដបេមា មំយបេ មំា�េ ង្�� ក�ដន

កមមរា�យនរេដ�េរំងស�ិនយបរេរកែេប មារយ

�ាក�ីនដានបមន�យវ�ារិសកមក នដាាមក កេំីវមរដន

េិកមដ យ្ិវេរំងារក េ្ំ េ្អមមារយរំន�ិរំងសាក�ីន

មិា្�ាិបេប� វេ្�ាពដិពរុប។នែេប មារយន

កដំពដរក�រទេ �េ ង ម្កនដាដាវ េម�ណប យីារេរយវេន

ករំនរសង្�� ក�ដកមម។នរំពរកកវ្នដាំក្រន

ម ដកវង្កេាក�ីន�ាយមរបបករ�ករងិ្នមរិ្�� េ្ទេន

ិបេពវព�េ ងក�ដកមមន�យវវប�ណរបដិបាកេ�ិរេរន
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មរិេ្�ពវយរនដានរក្ទេ �េ ងម ដាីសាក�ក�ីពីក�ដកមមន

េមក្នយារេិកេ�ិដ�យព។ននយារេនរដរពវរបបដិន

ពីកេយពរង វិរដបេមានរទវរីដងក�ដកមមន

ិកមខេខក មាកេ�យវេិកមបដិបាន្�� រនតេម ដាីន២ យីាន

មមកកទេ �នំីន១នរទវរីដងក�ដកមមនេិកមរម� ិរវរន

ដារាសរករំរសងាម្�� រករ្ បេំា�ារង វិ។ន

យមររសង�យវអរាសររបដនប�េិកមំបេរញាមយ

កេរវពរយរេភីយ្ករទពកដំពដនដារវេ្រីាិ

្កេាក�ី។នំីន២និកមខេខក មាកេបេមាកាេេ្ញកាវ េ្កេន

ាក�ីរដេប េ្បេេដិ មាែកេកករាសររកប�ីករេេដិ�នដារដបេមាន

េប េ្�រេប មាែកេ បេំា�ារទវរីដងក�ដកមម។ 

  

 

ាក�ីនដាយមររសងារក ន 

 

ករំរសងារក នកបរក�ដយពនដាកបសាក�ដយព

េដេ �ិេកិបេពវព�េ ងនែេប�យវាវ េរដបេមាកេបុេ

រំងមន វេន៏នារក េ្ំ េ្អមមារំងមន វេន�យវយបរេរកែេប

 មារយប�� ម្ករយរំន�ិាក�ីប៏  ិយំីយ៏កមខេរា�យ។ន

ប៏ យ្ម��មិ�្កេាក�ីរដន មិចក�ដយពន�ិា�ិេិកមន

ដរប ម្រិករចវនកាេភីរដបេមារពវកេបុេន៏ារក េ្ំ េ្ន

អមមាប៏រំងនព បរបេិកមពមិ  ិយំីរង វិ�េ្កពណីនដាច េ្ន

ងបកំ  ំវមមកេិកម�យវ�ាេ�ត�្កេ ម្ក។នរ យារេប�ីន

ាក�ីេិកមដរបំ  ំវសុវេកេ�ិរេររឡរាែនដ េម�ណបាមន
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ាមយញនយ៏កមខេនំក្រម ដកវងនដារទវបមដិវតក�រេរ។ន

�បេ�ក�ានកាវ េរំងមន វេ្កេាក�ីនរដបេមាយមរណរ កកកន

រាសររកប�ីនករេេដិ�នរដបេមាយមររសងារក នដាកបេ�យពន

ទមេំក�ដយពនិិេេកម្កមក កេ្�ាាមប�មម ដកវង�េ្កពណីន

ក  ិយំី្កេ ម្កនដាាក�ីរដបេមាកាុេនដារដបេមាសេ យពន

ារក ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន១២ 

រង វិរដបេមាយមរណរ កក�ដយព 

“រវេយមរណរ កក�ដយពេ ងន�យវរេរវ មវាិេេកមកនដាន  ិយំី្កេាក�ីន

ប��យមរណរ កមមកពីាេ�តនយារេិេដកេដយព”។ន... 

“បេមាែមឡមាែ�កវរេកងារក នករ�វេកដំពដែមនយវេាក�ីន

ិសរកមខេខក មាកេយវេកែ ដិមិវកាុេនដារកយរបដរ។នាក�ីនយា� ម្ក�យន

ែេប មាន២ប��ាារេទនដា�ន  ិែាុរដបេមាកេបុេនដាារក េ្ំ េ្អមមាន

ប៏ យ្ម���ាេ�តព បរបនម ដាីសាក�នដាាមយញមមកកទេ ។ន

រដបេមាែមឡមារពវកេបុេនាក�ីាវ េរដបេមាកបេ�យពអ�ីកនដារយរ  ិយំីអ�ីន

 េ មាកំ  ំវមមកេិកមកេ�ិរេររឡរា។នរ ្ី�កមក កេ្�ាយារេប�ីនាក�ី�ន

ញ�ប� េ្េិកមដរប ម្រិកនរដបេមាកបសាក�ដយពរេកងរពវនារក ន

 មារដបេមាកាុេ�យវរារ្ពីារក នដា មារដបេមាកន្រាករិន

ដាែមមិ�ាមងមំពសាក�ក�ីពីកបសាក�ដយពរំង

េ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពែ�� ដិ”។ 

កបដិបា្�� រង វិរដបេមាក�ដកមមេមក្�ន

ពីកេដរ េ្្�រា វាក�ីរប�ករាសរកកសណបេ�ាក�ីបេមាយមរណរ 
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កបសានននក�ដយពន២០១១នម ដំ ្សេ បដរកែ�� ដិនេ រ្ំកវរមន  

នេ្ែ េ្រវមន១៣ន�មក�េសយបរកាេរញពីរកប�ីករេេ្កេន

េប្េេ �្បរក�ដកមមែាកុកសេ្�� ដិរវមន១៣២៥ន(២០០០) 

�យវនបាក្�� បេន

ែមពីែិេេ្រីាិកកមក កេ្�ាំក្ររវរាក�ីែ�ន

ាារេទការក ន( េ មាែមរពរសដារនដាកច េ្ មរុិាក�ីន

ែ�ជ្បណិកកេបុេ) របបំក្រ�យវាក�ី�  ិែាុរដបេមាន

យមររសងារក នបសាក�ដយពនដាបរក�ដយពរំងទន

រក�រយពទេ �េ ង ម្ក�យ។នកមក កេ្�ាាមំក្ររនវង

ែ�កពដដិ្រេរវាមកបេ�យពនដា  ិយំី្កេាក�ីនដា ម្កេមន

បេមាែមឡមារពវនដារេកងរពវកេបុេន៏ារក េ្ំ េ្អមមា។ន

ិនវងែកេយពរង វិន

ដា្�� រង វិប�កាេ ង្កេិន

តមាពីយមបេកវយម ា្ាកកបមណ េិរទវរីដងន មារទវន

រីដង� ដិនដាែ�� ដិនដារដបេមា្ េ្�យវិបេពវព។ 

 

េ្ែ េ្ំីន១៣ 

ំក្រម ដក្វងរង វិក�ីពីេ្ ដិ្ិ�ដកនដាយមរណរ កក�ដយព 

 

េប្េេ �្បរក�ដកមមន(...) 

“៧. ាេេ្ញ្យរ�កាដបន្រាករាមកទមេំសដ��មិេមន្ររបរំកន

ដាិក�មយរំងទរវររទវកណិក�វេបដិ�នរយរេភីរាសរក្ណ�ម 

្� វែមពី្�� រង វិនបេមារយេាវដាដកេ េ្ាក�ី

្កេែាកុកសេ្�� ដិនេាវដាដបមែាុកកសេ្�� ដិនដា
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កដី វវងជិ�េកេាក�េមរកេន្កេ

ែាុកកសេ្�� ដិំ ាំវ្នមបនារិសកមក នដាែាុក

ិបេពវពយកំរំសិ។ 

 

៨. ែមិមយមយវេេប េ្  ិែាុិបេពវព មាែកេនរដរពវរាសរកចនដាន

ែមមិ�បដរេពេរេពរាក�ដយពនេិកមេ្កេងបំក្ររង វិន

យា��ន(ប) ិេេកមកពដរកក្កេាក�ីនដារប�ារកីបេមា

ែមឡមារពវរាសរ មិ ាិេដដមិ�ិនដារ រំ ីវមរដនដាកេ េ្កស� ី ដិន

កេភ នករាសរកសណបេ�នដាកបសាេ្រំករេកងារក ។ន

(ម) ម ដក�យវទមេំបមដិរ� ររ�រេក�ដយព្កេាក�ីនដាកាវន

 េ្កេា� ដិរយរេយប ដិនកេ េ្រំរសងារក នរសរងេិកម្ន

ាក�ីាវ េនរដបេមាេប េ្ង�កែមមិ�បដរេពេរេពរាក�ដយព មាែកេ។ន

(ប) ម ដក�យវយាមកកិនដារទពកដំពដេមក្្កេាក�ីន

ដារប�ារកីន�ពដរកកនរំងរស មិែនព បរបេិកមន

ដយរំងយរាេ�ម��នដា មំយបេ មំា�េ ងេ្ពវពរដរែេ ិន

បដវនដា មិុកន(...)។ 

 

១៥. កម�យាាម�នររយរេភីយែនរ្កបបេ�្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមន

េិកមកបដិបាមរកេពី្�� រង វិនដាកដំពដ្កេាក�ីនតេងរន

កពដរេទរី្វេ�េ ងេប្េាក�ីបេមារក្បនដាែ�� ដិន(...)”។ 

 

មក�េសយបរកាេរញពីរកប�ីករេេ្កេែាុកកសេ្�� ដិរវមន

១៣២៥ន(២០០០) ែមេវិកអនំីន៣១ន�ម មិុនែេ មន២០០០ន
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នរក្�េ ងនរកប�ីករេេដិ�រវមន១៣២៥ន(២០០០) 

ែបុរវខាដកែាុកកសេ្�� ដិន

ដំបេរញដងកណិេ ងក�ីពីន“ាក�ីនក�ដយពនដាក�ដកមម” 

(កអនំីន១៦ន�ម មិុនែេ មន២០០២)។នដងកណិរន

ិបេពវព�េ ងរវ យ្ិវេការក េ្ំ េ្អមមារបរវរាក�ីន

ដារប�ារកីនេប្មណា ្ េ្ែ�� ដិនកាវ េន

្កេាក�ីរដបេមាយមរណរ កក�ដយពនេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពន

េ្ ដិ្ិ�ដកេមក្ាេតនកបសានដាស� េ្រំករឡរាម ដញន

ប៏យា�នក មសងអមមានកក េិ្េងបា វំពនដាករាសរ

កសណបេ�។នវប�មណា មក្កេរកប�ីករេេនេិកមដន

្�រា វរបបេមាែមសកិរដមា្�រ េ្កាមពាបរ។ 

 

ាក�ីរដបេមាបណរបេ�កកិ� ដិ្កេកយន 

 

រីាតេកែរាកិ�កបវែមពីនាក�ីរដបេមារីដង�យវន

រស្មរាសររឡរា�្�្យន េ្រំងន IPUនរដបេមាងររពវន២៥ែេ ម

មារេកងរ្ប� ញែនាក�ីរដ�ិេដកាមមិ�ន

៏ មិារដនបេមាបណរបេ�កកិ� ដិ្កេកយរដរឡរង។ន

រេីពីរនាក�ីប៏បេេន  ិយំី�េ្ន៏ែមេ្ន

៏�ែេបរងកណិរដបេមាបណរបេ�កកយរ�យ។ន

កែរាកិ្កេន IPU បេមាែេ មន១៩៩៧ន( ម្កន

ដាាក�ីរដបេមារីដង�នេ្�ាដ្រិង្បមពមាច េ្បមរណរ ិ

រដរឡរង) ដ្ប� ញែនបេមាមរេកយម ន៩៧កយន
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�យវដរ�វេ ដំេវងែមពីាក�ីរដបេមាបណរបេ�កយយកយន

�ិន៣% យ្មរ់នាក�ីេ បេ�េ្កបណរបេ�ក

កិ� ដិ្កេកយ។ន� ាំរបនាក�ី មិាេ �ិេ�ិន១៨.៦% 

កែេប�យវ�េ្នបណរបេ�កកយ មាែកេ។ន

សេ យពរអ្បរសងតេបត� កមខេកន២ យីា។នបត� ំីន១ន

រំងសរដបេមាពដិពរុបន

រដម ាក�ី ដិ�េ�ំរដបេមាកយន(១៤.៣% បេមា�មជកយន

ែេ មន២០០២)។នបត� ំីន២នំក្រែកេបុេនក�ដយពនដា្�� ន

ក�ដកមមន� ាំរបេដ�េ�បដរក្កេាក�ីនរំងសិ�បដរកន

្កេ ម្ក។នំក្រ�្្រដចបេាវរេ្របបេមាក ដិ

អេ�ណិ្កេេមក្ មាែកេរដិករពញពដិពរុប។នំក្រន

រ្រាករិ�្�� នរំងស�ិកេបុេយបរេរដ យ្ិវេរបន

រវរេ្�ពវយរ មាេាវរដបេមាយរេ ងនរសរងែេប�យវ�ា

ារេទញ�ប� េ្�ា ម្កប�ាក�ីររសរង។ន 

 

ាក�ីកេអមមាន 

 

រដបេមារកិទមេំ�រេបយរដវនិក�មយនដាកទមេំររ្ារំសិន

កាវ េ្កេាក�ីរដបេមាបាបក មាេ្ំ េ្អមមានប�វប�ណរន

ាេ�តនដា�េ្កពណីរដបេមាេ្រំកយបរេរ។នមិ�្កេាក�ីប�ន

�ែេបទមិពីរេកង។នរប�កមខេកេេដេ �ិេបេមាែមឡមារពវ

ករពវក�ដយព យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មានដារពវមករេរន

�ាររដបេមាែមឡមារពវកេបុេន៏ារក េ្ំ េ្អមមារបរិន

រឡរា�អេរំសិរា។នរនមងេបម ដញនបេមាបេេដិបា វំពនដាេ្ ដិ្ិ�ដកន
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រីនកាវ េ�្្រ្កេាក�ីនប��ដ មិ ាិិអ�ីរកឡាេ ង។ន

រដែេ បេែ�� ដិន ដំេវង ដិកេែមពីាក�ីរដបេមារី។ន

េ្ែ េ្ំីន១៤ខារេកេ្ប� ញាមជ សណិកកាវ េ្កេាក�ីន

រដបេមាម ដកវងរីនរដបេមាយរ�កាដប្កេែាុក ាិ។ 

េ្ែ េ្ំីន១៤ 

ម  ម្បុវដបរី�ាក�ី�នជ សណិរដបេមាេ្រំក�កាដប

កែាកុ ាិ 
 

រ �ិ េ្រំក ម  % កបបបក មាន

កម្  

�្វស្ដប ៣,២០២ ៧.៦% 

កំ ៦,៥៥៨ ១១.៤% 

សណរយររ�បន ១,៩៩១ន ៣.៧% 

ំយបន ៨៦៣ន ៥.០% 

ដរមាន ២៧,៥១៦ន ៨.៥% 

អវក�េយាេន ៥,២៦៣ន ២.៨% 

េបដបន ៦,១៥៥ន ៣.៨% 

សមាេបីន ៣,០១៧ន ៩.៦% 

ែមីតវីន ៤៣៨ន ០.១% 

វមស ម្ម  ្ន ៤៧ន ០.៦% 

សមវកឡាេន ៤,១៧០ន ៨.០% 

វរមន ១,១៥២ន ៣.២% 

យ្ាឡាញន ២៧៧ន ០.១% 

ពវ មំងហក វេន ២,៨៧៥ន ៦.៦% 
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រែក យ្ញន ៦,៤៦២ន ៥.៨% 

 ិបីន ៩១៧ន ០.១% 

េបិពែាេរបកកន ១៦,៦២៣ន ៨.១% 

កសយរអរេ ដបន ១៩៨,៤៥២ន ១៤.០% 

េ្ិព�នNATO Review Summer 2001 

 

� ាំរបនរបអដីងរំងរាឹ�បេែនកាវ េ្កេាក�ី�ន

រី�យវដរេារករ រកនដា/៏�រីអាីពនអេិកមដន

ាេេ្ញរំងែេ បេយ�បយមរីដងន៏អ្� វេបពីកែ ដិមិវន

រដបេមាម ដកវងក�ដកមមមក នា។និហបេយា� មំយបេ មំា�េ ងន

ដ មិ ាិិន២ន�យវអរបរិរឡរារំងំបេរំង�ឡបពីទេ � 

 ិេេកមកបេមាករបសបេ្�ពវយរ មាេាវនរយរេភីកិន

ដារវរបបេរកេក�ដកមម� ដិ។ 

 ករាសរ មំររ្បេ�បាបក មាេ្ំ េ្អមមានមណររពវ�យវន

េ្រំកកែ ដិមិវកាុេនដាកងបដិ� មំបំបេន

រេរយវេករវរបកន ងកេយពរង វិ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន១៥ 

 

កាវ េ្កេាក�ីនរដបេមារទវរីដងក�ដកមម��រេបេ ងកន

ក្េ�� ្រង វិ 

 

រទវរីដងក�ដកមម្កេ រំ ដិដវនអរាសរកិងិកេករញន
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ពីំក្រកក្េ�� ្រង វិ។នរដបេមាកេដកីំពដិពរុបក�ីពីន

ាក�ីនរវរបំីន៤ន្កេែាកុកសេ្�� ដិ�យវដរាសររដបេមាំីេប្ាន

រ យ្កមានែាុកកសេ្�� ដិនដ្រាករិងមំពសាក�្ េ�� ្រង វិន

កបវនេ ងកេ េ្រវរបបេរកេកេយពរង វិ។នែាុកកសន

េ្�� ដិន (ECOSOC) ្ដងេវងកក្េ�� ្រង វិែ�ន“... 

យមរណរ កនកកិងិកេកពីរវ យ្ិវេេបរវរាក�ីន

ដា ម្ករដរេកេកែមមិ�នាមម ដកេ ង�យវដរេទា មំបន

បេមារយករាសរ្ េ្នរទវរីដងន៏បេ�ម ដាីយយន

រដេប េ្ម ដកវងនដាេប េ្បេេដិ មាែកេ។ន

ិ�ងមំពសាក�េ ងកេ េ្្�រា វបាសវេ្កេាក�ីប៏យាន

ម្កាវរបបេមាកតបេ�ិានែមមិ�នដាពដដិ្តេំនិងិកេកន

រទវរីដងនដាបេ�ម ដាីរដបេមា�រេបរីដងនរកយរបដរនដាន

កាុេនរយរេភី្ាក�ីនដា ម្កំ  ំវដាមែិេេ្រីាិរក�រទេ នរសរងន

ម ដកេយពរង វិេិកមដវម្ ម្ដ េិ។នរទវរគយ៏ាមេភារប�េិកមន

រាសរ្ករេេាមកេយពរង វិ�ំេខិ”។ន 

 

េ្ិព�នរកប�ីកេដ រំ �យវដនបយពទេ ្កេែាុក UN 

ECOSOCន១៩៩៧/២ 

 

រនមងេបម ដញនកាវ េរេររឡរាក្កេាក�ីនរដបេមាបាបក មា

េ្ំ េ្អមមានអ េម ដយប យវេកមក កេ្�ាពីកកិ� ដិ�យវ

វប�ណរ�េ្កពណីនេប�កកិក�ដកមមេមក្ម ដញ�ន

កងបដិ� មំបំបេរេររឡរាករបរវរករសមេ�មន

្ររបម ដំ ្ព តិន( េ មារដបេមាាយទរា�យ) 



 

 

88 

ដាកបរកមរ្ងបកកន េិនម ដាីសាក�ន

ដាេ្ ដិ្ិ�ដក�យវិេេកម្បាបក មា�ា្ ម វ�ន

ដាកសស�បសស�រាកង។នដយេ កររ�វេាមកុមមិ�ិយពអ�ី

យវេាក�ីន�ពដរកករដបេមាេ្រំកន�យវ ម្កនដាាក�ីកដំពដរក�រ

ទេ រដបេមាករសកាេិនដា្ណ�ម ្� វ។ 

 

 

េ្ែ េ្ំីន១៦ 

 

ដំយរយពនដាកេ្ទេអ�ីកកក្�រា វាក�ីរបបេមាម ដកវងក�ដកមម 

 

ក្រាករកាវ េ្កេាក�ីនរដបេមាម ដកវងក�ដកមមន

រសរង�ពដរកកនរដបេមារីនដាបដវន

ដរចំ�្�� ែរ រិកសស�បសស�រវររាកងន

ដាកែមមិ�ម ដវងេិកមែមមិ�យាទេ ិា ម្កនដាាក�ី�យ៏ យីា។ 

 

របេិកមកាមវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�ក�ីពីរិំន�យវេបយវេរពវរន

វដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�នរេិកមដយបរញពី�រេបរីន

ពីែាកុរី្កេយរន៏ពីបដវ�ន

របេិកមកបដិបា យី ាងបដិ� មំបំបេមរិិេេកមកពដរកកន

ដារវេ្រីាិកបារកប�យវដរស្កន៏េដដរស្ក

រដបេមាែាុយព�ិេ ងន៏ែាុយពររ្ាទេ នប៏យា�នរបេិកមងបដិ� មំប

ំបេមរិ្��  បេំា�ា មិយពនដា ដ្ មិយពរា�យ។ 
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របេិកមរាសរកពដចរឡរាម ដញាម្��  បេំា�ាករេករប ម្ិបេនដាន

រស វិណយពន េ មាយព បេ ញករិំនរ រិនបករ កេ េ្ន

ម្កនដាាក�ីប �ិយាទេ �យ៏រំ? រ រិនបករ រប �ិេិកមដន

ក េិ�នបករ  ម្កេប េ្កវររំករ មាែកេ�េរំ? 

 

្��  មារិេេកម្កបដិបា�អ�ី។នរបេិកមរស្ម្ េ្� ដិន

ប៏យា�នវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�ក�ីពីរីនែាុករី្កេយរន

ដាបដវន្រក្ទេ �េ ងិអយពកេវង មំររ្ មារ។នន

 

 

ាក�ី្រេេរករដបេមាេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពនដារដបេមាន

េបក ាកិ� ដិន 

 

យា�យវដ្ប� ញរដបេមា ដំេវង្កេែាុក ាិនរដបេមាន

រកសមរេ Summer 2001 Reviewនម  ម្បុវដបាក�ី�យវាវ េរដន

បេមាេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពនច េ្តមាពីក្�រ េ្របកកេបុេន

រុបរវរបំីន២នរដម  ដិ  ិរដរឡរង។នេ្រំកពី្ីន

យ្មរ់នយា�នេ្រំកកំនសមាេបីនដរមានសមវកាេនដាពវ មំងន

ហក វនដ្�រា វម ាក�ីរវរកពីន៥%ាវរបបេមា ម្បុវដបបរន

ក�ដយព្កេព បរប។ន

រីាតេ្ំពដរសាិ្កេែាុកកសេ្�� ដិន្ប� ញែន

មិ�្កេាក�ីេិកមដេ្�ពវយរែ្ែសំនរសរងន

ាក�ីឥំពដពវ�ម ដា�នរបរវរវំពរវកេ្ ដិ្ិ�ដក មារយ។ន
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ជ. កងបដិ� មំបំបេកេ�ិរេររបរវរ្�� រង វិនដា

ែមរពរសដាររវរាក�ី។ 

ក�ិាតមាាក�ី�យរេេ�ីន៏�ែមយរេេ�ីកិ� ដិរដ�ិបេេន

របរិយ�យវ។នែរាកិកបវ្កេនIPU ្ប� ញែបេមា�មេីយនែេ មន

២០០០នាក�ី មិាេ �ិេ�ិន១.៣%កយរេេ�ីំ  ំវ្នមប

កិ� ដិ/ក�ដកមម មាែកេនដាន៣.៩%កែមយរេេ�ីនដាន

កេ មិ�ណា�េេ�ីេបក ាយកំរំសិន េ មារវខកយរា�យន

រដបេមាម ដកវងកិ� ដិន(កាេអ�រំីកបវរុបន�យវេិកមន

រដពមេាររង េទេ រំង IPU ដា UNន�យវមណារារាែ�ន

ាក�ីរដបេមារីដង�ន២០០០)។  

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

ដំេវង 

 រកេរកមម ដំេវង�កេដ ដិន បេំា�ាកេិកាក�ីរដបេមា�រេបន

ីេ ងក្កេរីនែាុករី្កេយរនបដវនដាន

រកិរកមរ្កណិកន េិន េ មានពីេា្ណា វ្ណ�ម ្� វ

�យវិបេពវព។នរេីពីរនកយអរកេរកមម ដំេវង បេំា

�ាកេិាក�ីន�យវ  ិយំីមរកេនដា  ិយំីរាសរន

រកប�ីករេេដិ�នដា ដំេវង បេំា�ាក្�រា វាក�ីរប

បេមាបណរេ្ ដិ ាិ្កេេ្រំកនរបកេែាុកកសេ្�� ដិន

ែាុក ាិន៏ែាុកែ�� ដិយកំរំសិ�យវពដយបរែមពីន

្�� ក�ដកមម។ 
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រង វិនដាយមររសងារក នដាបសាេ្រំករឡរាម ដញ*) 

 តេ�យវអរាសររបដនកយេិកមយែនេប្េចរដបេមាន

ក�កសាបយមររសងការក នេិកម មិវ្យព

រង វិ។ 

 កយេិកមយែនបដរេពេរេពរាក�ដយពអា ងរំរសងន

ាមរវម ដដបេបរវរាក�ីនការក េ្ំ េ្អមមា�យវ

វប�ណរ�េ្ពវពនដាវប�ណរ្កេុកេនក េ

ម�ណប្កេាក�ីយវេយមរណរ កក�ដយពនដាិេេកមកនដា

អ ដំយព្កេព បរបរេកងារក ដ្�រ េ្។ 

 កយេិកមយែនកេិេយពនមរណយ�ាន្ំពដរសាិ្កេ

ាក�ី�យវរដបេមាែមឡមារពវការក នេិកមដរេ រ្េដកេន

�េ្រីាិកេ េ្កបសាេ្រំករឡរាម ដញ។ 

 

រង វិនដារ្កបបេ�ក�ដយព*) 

 កយអិកសាេ ដិ្កាវ េពីាក�ីនរដបេមារ្កបបេ�ន

ក�ដយពនដារដបេមាកបសាេ្រំករឡរាម ដញរេកង

ារក ។ 

 កយេិកមយនតេងរ្ េ្នែែេបបរក�ដយពនដា ម្បុវដបន

ែ�� ដិររ្ារំសិនេិកមំ  ំវដាមកសស�បសស� មា�រេបន

ម្ភាេតនដារង វិ។ 

 កយនេិកមរាសរកេិរិពដដិ្តេំាមកំបេំណា បេ�របរវរន

ែេបបរក�ដយពនដា ម្បុវដបែ�� ដិយកំរំសិ�យវ មរុិន

កដំពដាក�ី។ 
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 រំ ដិដវ 

 កយនេិកមយែនបេេដិកកំ  ំវមមកេិកម្កេាក�ីនដាន

ម្ករដបេមាេបក ាកិ� ដិនជ. រវរកន១០ែេ មនេិកម

មិវ្យពទេ ។នកយេិកមពដដិ្ពដវងែរ រិឱកកកេ េ្ាក�ីន

ដា ម្កយពរក�រទេ ៏រំរដបេមា្ េ្នដារដបេមាកែមមិ�ន

�បេ�ក�ា បេំា�ាករឡរាឡរមរកេន៏កកំ  ំវ

មមកេិកមរដបេមាករាសររកប�ីករេេដិ�។ 

 

កយ 

 កយនអរាសរកររនរាមន េិកកយពពីេមនដា/៏ន

រពវ្រម្ភេនកបណរប� ាដកកិ� ដិន៏ក�ដកមមន

រដបេមានកយនដាបេេដិកកំ  ំវមមកេិកម្កេាក�ី មិាន

រាក�នរដបេមាបណរបេ�ករយ។ 

 កយនអេិរិពដដិ្រេរវែរ រិបណរប� ាដកន

ដងបដិ� មំបនំបេមរិ្�� រង វិ�យ៏រំន

ដាំបេករ ា្ក្រាករ មិវ្យពរង វិន

ដាកំ  ំវសុវេរង វិេ្កដរ រ្ចមដេ។ 

 

*) ែមសកិនយបរកាេរញេបពីដងកណិ្កេែបុរវខាដកន

ែាុកកសេ្�� ដិក�ីពីាក�ីនក�ដយពនដាក�ដកមមននននននននននននន

កអនំីន៦ន�មន មិុនែេ មនន២០០២។នន 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែផ�កាទ III 

 

 

ែផ�កសវតនវត�នក�ុទស បដ ីី

តនុបាុ �នុខលី 
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ាមពាបំីន៨ 

 

រី 

 

 

 

�រេបរីនដចបេ៏កបវេ�ងាវាេកេេបរសរងកេិកមន

ដរបច េិ មំប� ាំរបែ��មវនដា�ំម្កេយរ។នេ្ែ េ្ំីន

១៧្ប� ញពីេ្រំកេ ងម  ាិរដបេមាពដិពរុបន�យវេបយវេន

ិបេប� វែេ មន២០០២នរដេដ�រេបរីរ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន១៧ 

 

េ្រំក�យវទ� រី 

 

េ្រំកមកនេដបាបក មាេ្ំ េ្អមមារយរំ។នេ្រំក មារន

ប��េ្រំក ាិកនរដបេមាេហកេមេំយបខាិភាាយា�េ្រំក

យានយវេិីមនបីដីំីនសរយ ន( Samoa) រកកាឡាេយមាន មំង យិវមងន
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ដយវានដា យិេា ាំនដាេ្រំករដបេមាកេមេំករី្សនយា�នេ្រំកន

មីកាេន( Vincent) ដា�េសុិីន( Grenadines) St.  Kitts  ដា  

Nevis,  St.  Lucia, Dominica, Grenada។នេ្រំកយកំរំសិ�យវន

ទ� បាបក មាេ្ំ េ្អមមាេ្រំក Costa Rica, Iceland, 

Mauritius, Panama, Somalia (�យវបមពមាកេដិបេមាយមរណរ ក្រាករិន

បា វំព) Andorra, San Marino, ដា Haiti។នេ្រំកយបរេរក

េ្រំក មារែាុយព�យវវមយម�រី  (ជ. 

បាក�ដកមម� ដិនដាែ� មេពម�យ�រយរេ)។ន

 

 

េមមប្កេរី 

កម ដមិ�ិ�រេបក�ដកមមនច េ្តមាពីមាកេបុេេិ�បេេបដរាសរ

្ យ្ិវេ យីាខក មានរបរវររីរដាមមម ដញពដិពរុប។នរី

េិកមដេ្បវេាមយបដរអ�ីកនមណររពវ�យវព បរបេិកមដរកេរកមម

្ ម្រពញាមយបដរកេាវ�រេរររ្ារំសិ។ន្រម្ភេរនិ�រឹា

ាេ�តកេ េ្រីរដបេមាពដិពរុបនបេមាកាវ េ ម្រពញាម

េមមបនម ន៥មមកកទេ � 

 

 កិនបរា្ន ា្ណយពនដាែាដ្រិង្យព�យយីន

ដានេ្�ពវយរ្កេមក ។ 

 ម្រពញរ្កបបេ�បរក�ដយពែ�� ដិ។ 

 ា ងករេបុរពវរេទេស�រងរបរិរឡរា។ 

 បរក�ដកមមករនបេមាន(ា ងយវេអ�រ ាែមមិ�្ េ្កមីម ដវន

រយរេភីបរក� េ្េ េ្នរដបេមាបណីរវរប�វានេ្កដ
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រ រ្ករាសរ្មាក� េ្េ េ្របរិរឡរា)។ 

 ាវ េរដបេមាកបសា� ដិន(េមមបកាុេ)។ 

 

បេេដិកកែមមិ�ាមេមមប មារនមមកកទេ ពីយរេ ងន

របយរេ ងរំសិនរំង�រតបរវរេប្មណា ្ េ្� ដិនដា

សេ យពក�ដកមម្កេេ្រំករយ។ 

 

កកិែាដ្រិង្យពន

ដាកាុេន 

 

រ ្ីកម ដមិ�ិ�រេបក�ដកមមនដាកបេេបម�សាអ�ីករ

ប៏រំងនក ម្រពញេមមប�េ្កពណី្កេរីរដ�ិ�យបដរន

យ៏កមខេនរយប�កិ មិ ាិេដន៏េ្រំក�កេរវពេដិ�េ្ែមា�ាន

កិងេ្ហរំងរី្រំក។នយបដររេដេ �ិេ្�រា វ

ាមកកិ�យយីនដាែាដ្រិង្យពរីដង្កេយរន

យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មាកិាមកាុេ� ដិ មាេាវ�អេរំសិន

រា។ 

ច េ្តមាពីមា្�រ េ្កកេបុេេិ�បេេបនរេយ�បយមរីដងន

ដារីនកងវេយ�ារេរែន

ែាដ្រិង្យព� ដិេដេ �ិេំ  ំវន

កបេេបម�សារំងរី្រំក យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មាន

ំ  ំវាកបេេបម�សាអ�ីេដ�េរីនយា�នែមរពររិមបេ�ន

កេបុេកមីម ដវនជេបដយរបេ��យវែាុកច េិតមានកិងេ្ហន

តេេ្ពវពែមីា��ណិនដាែមរពរពមបវ ង�រយរេន(កាេអេ្ែ េ្ំីន
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១)។នយបរេរកបាបក មាេ្ំ េ្អមមា្រម្ភេនបមពមារាសរក�ប

ំេេាេកិ� ដិ្កេមក ។នេ្ែ េ្ំីន១៨នព្វេែមពីយមរណរ កន

បម�ណំេេាេន៣កមខេក។ន 

 

េ្ែ េ្ំីន១៨ 

បម�ណំេេាេកិ� ដិ�រយរេភីែសី? 

 

ច េ្តមាពីែេ មន១៩៩០នរីយបរេរេិកមដរាសរបម�ណ  ំេេាេ

យី ា ាំវម ាំុង។ន

បម�ណំេេាេរីេិកមដរាសររំង�រតបរវររស មិរវ 

មមកកទេ រដបេមាេ្រំកររ្ាទេ ។នដីង្បងងវេន

បម�ណំេេាេរទវ ម្ណាន៣ យីា� 

 

 េ្�ាដ្រិង្យមា្ ីងបេ� 

រដបេមាេ្រំករេកងបមេ�មងីក� រេកង្្ម� េកនដា

េ្រំករេកងារក នរទវ ម្ណាកបម�ណំេេាេកិ

� ដិប�ករាសរេ្�ាដ្រិង្ីងបេ�� 

• ករាសរ្រីនបណរង្យពមរិែេ បេយ�បន

យមរីដងន�យវដ� េ្រែេ ិតេ�្្េ្�

ាដ្រិង្នរ រ្េដយារចេ រំនរីអ្ាកាមកន

បេេបម�សាយវេវំពដេ្�ាដ្រិង្។ 

• ករាសរ្ មិវ្យពកាន�យវេិកមករំងន

រីន�េ ងិេេកមក្កេម ដកវងររ្ារំសិរដបេមាន

កាុេ។ 
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 ក្រមរប�ា្ ដី កកក�ដកមមអ�ី 

• ក�បកេេរវ មំសមនដាអម ដក្កេរី្រក្ទេ ន

�េ ងកបេេបម�សាក�ដកមមអ�ី។ 

• ករាសរ្រីរេិរេមក ំ  ំវាមរ្កបបេ�អ�ីនជ. 

េ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយព។ 

 

 ែ�� ដិ ាិ្ីងបេ� 

កេ�ិរេររឡរាកនរី�វាេ្ ដិ្ិ�ដរដ�ិបេមាាសាេន

្ ដ្ ំ� ដិនរំសិរសរងន�ិេ្ ដិ្ិ�ដក�េ ងែាុយព្កេន

េ្រំកនររ្ា។នកសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�� ដិរនវប�ណរន

�្រ� អកេនយា�នរ្កបបេ�បរក�ដយព្កេកសន

េ្�� ដិន៏វប�ណរ�មាន៏ំេេាេ�សេ វ្ន(ជ. 

ែាុក ាិ) ៏ំេេាេ�រំសយបីន៏ពសមយបី។ 

• កំបេរីន(រំង�ឡប) ្កេដិរដរេកេកន

្�� �ែ�� ដិនដាយកេរវពច េិតមា

េ �ិេេិកម។ 

• ្រាករកេិេយពរីនបេមាករាសរេ្ ដិ្ិ�ដក�េ ងន

រីកេ្រំកយកំនយា�នករ�វេជ្បណិន

កសស�បសស�នក្ណ�ម ្� វយសន

ករ�វេពវ តិនេ្ពវព្�� នដាេិរិពដដិ្ន

(េ្ ដិ្ិ�ដកករនបេមា)។ន 
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ជ សណិកែាុយពែ�� ដិ�ែដកេ�ងិ� 

 បា វំពំីន១្កេអវក�េយាេ-សមវកាេ 

 បាមររកយ ាិដវេ ដំបន(េ្រំកវីអាីនរែក�ារសនឡ េិម)ី 

 បា វំពេេ្ យ្ាឡាញ-ំណ� យប-អវក�េយាេ 

 បាមររកយ ាិម ដកសបេ�ពសម� ដិិាេ្រំកកកា យិ បីនសមាេបីន

 យាយ ីនដាែសមង�េបន(បាមររកយ ាិន“TISA”)។ 

ក េម�ណបយវេក�ដយពែ�� ដិន 

 

នរីនាវ េរដបេមារ្កបបេ�ក�ដយព យីារហកេប៏ន

រស មិរវន២ យីា�យ។នំីន១នរយរេភីំ េ្សក េិារក នដា្រ�រ រកន

ាមកសងយងរវ យ្ិវេ្កេិនយា�នករាសរ្ មិ្េេដន

កេដយពនក មខយវេរកយរបដរនដាក្ាក្ារិសកន

មក យ៏រេរ�យវេដអេិរិេតដ។នំីន២នរីាវ េម�ណបន

រដបេមាកបរក�ដកមមេមក្នដាកិេ្�ាកមីម ដវរដបេមាន

មិ្េារក ។នក�ដកមមេមក្ន�ពដរកកនកំ  ំវដាមកដំពដន

េមក្នដកក ងេប�រទវរីដងយ៏សរកមខេ្កេន

កសបេិែ�� ដិនច េ្តមាពីារក អ�ីកដកក ង�ារក �្្ន

សដារនដារវ យ្ិវេរបរវរេ្�ាកមីម ដវេប។នរវកកន

ាវ េរដបេមារ្កបបេ�បរក�ដយពប�ែនរ្កបបេ� មាររ�វេន

ាមកុមមិ�ិយពយវេកសស�បសស�ែាុយពរីនដារាសរ្ព បន

របំ  ំវដាម្ំពដរសាិ�បេ�ក�ា។ 

 

ា ងករេបុរពវរេទេស�រង 
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េប េ្េ្រំក មាែកេនអន៏េិកមដ យ្ិវេរំងរេទ

េស�រងាេ�� ដិន៏រេទេស�រង្� វេបពីេមក្នយា�ន

�� ង�រយីន �ំបាមេនរិករារ�ន៏ក បេង�រហរដបេមា មិ្េ

ំីេប្ា។នរដបេមាសេ យពរេទអកេ�្្រនរីេិកមដ

ែមិមយមរំងអ�រ ាកមីម ដវ្មា ងនដា�បចងាមាម ង

ករេបុ្យន េ។នរីនែមមិ�ាមយបដរយយនយា�ន�អបរ្ េ្ន

ដាក� េ្េ េ្នរ�វេរកភរានែេ មរពំ្នដារេបេា្ ដក� យកំររ្ាននន

រំសិេពេ មារាសរ មំយបេ មំានដាយ�បា��ា ។នរវកករេ រ្េដកេ

រីកេ េ្េ្ ដិ្ិ�ដកា ងករេបុរេទេស�រងនេិកមដ

កាុេំ  ំវសុវេបេមារកាម�ម ដា�នរសរងកទមេំ្កេ

េ្�ពវយរដករបររឡរា�វមំ េ្។ 

 

ា ងយវេអ�រ ាកមីម ដវែមមិ�្ េ្ន 

 

េមមបររ្ារំសិ្កេរីនប�េិកមា ងយវេអ�រ ាកមីម ដវបេមាន

កែមមិ�្ េ្។នរ យារេប�ីនករេ រ្េដកេរី�្្រនិ្ាកន

្យពេេកាេកេខក មាកេ។នកាុេអំ  ំវា

កបេេបម�សា�យវ មំសមាមរពបនសាិយវេអ�រ ាកមីម ដវនដា

បដវ�ិនបនានេដអរាសរករំរសងដ។នយារេកា ង

ទមេំរំងរីប��កចមដេនជ.កបេេបម�សារន

យា�នកិងេ្ហរំងរិមបនជេបដយរបេ��យវែាុកច េិ

តមាន៏កា ញយារេបេារញររំងមមក្ េ្�រយរេ។នបាសវេនដាន

រេទែេ បេកករេ រ្រីនកេ េ្ែមមិ�្ េ្រំងអ�រ ា
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កមីម ដវ� 

 

 ិអបេេបម�សាយវេកេិរិពដដិ្នដាតេំន

រីរំងេ្�ពវយរនដាអ�រ ាកមីម ដវ។ 

 ិរសកេដរមិនពីកយមរីរបេ្ឡាបេ្ឡបេ

�េ ង្�� រីដង។ 

 រីនអស� ្ េ្�ិបេមាងររពវ្រ� អកេ

�ិ យ្មរ់ន�ិព បរបេដអយប៏កបវេរីដងន

កាុេន៏រកយរបដរការក ន៏ែក� េ្េ េ្

ដរឡរង។ 

 បាបក មាេ្ំ េ្អមមានំ  ំវកសស�បសស�កេ េ្

េ្ងមំពនយារេព បរបេដ�េេិកមដសស�បសស��ពដរកកន

កេ េ្ែមមិ�កបបដវន៏កេ េ្រំរសងន

្�� កមីម ដវរដបេមាេ្រំករឡរង។ 

 បាបក មាេ្ំ េ្អមមានដាបដវអេមមប�ន

វប�ណរេ្ប ិេ្�ាា�ាទេ ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន១៩ 

ករេ រ្េដកេរីរដបេមាកែមមិ�្ េ្កមីម ដវរដបេមាេ្រំកន

អេសសដបខាិភាា 

 

(...) បាបក មាកិ� ដិអេសសដបខាិភាាន (SANDF)នអ�ាេិកមដន

ំបេតមាពេបងរដបេមាកវររំកររវរប�វាមរកេ ម្រមិនយា�ន
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ក មរុិ មារក្ារវរក� េ្េ េ្សណរនស កពីកេិេបដរន

្កេបដវអេសសដបខាិភាាន៏ប៏ មរុិរបរវរបដរកិ� ដិន(...) 

ករេារករ រករីកេ េ្រេ រ្េដកេរដបេមាេ្រំកនប�កេដិរដន

រេកេកេិរិពដដិ្រំងកយនដា្ំ្ភ��ិ�ដបេមាយរាេ�ម��ក�ីពីន

កដំពដ�េាវ រំ នរសរងិេិកមេប េ្េបារំង្ េ្។ 

េ្ិព�ន“កក ិ� ដិរដបេមាវ ពំដេ្�ាដ រ្ិង្”។នរកសមរេកក�ីពីក

ក ិ� ដិកេ េ្សណរយរនអេសសដបខា ភិាាន�មជកយនែេ មន១៩៩៦   

 

េមមបកាុេន 

 

កំ  ំវសុវេែនរីន�ពដរកកនរី�យវន

 ហស � េ្បម�ណនដ េម�ណបយវេកបសា� ដិនយា�ន

ងមមាម វងរប�ាន(យបរេរ� ម្ក) េបពីេា្ រំ ររ្ាកកកាុេន

ដាា� ដិរយរេយប ដិនព បរបរាសរក�េ ងទេ ។នរ�កពដិរដន

បេមាកាុេន�យវាែរយ� េ្រមកិន៏កាុេ�យវពសម

ម្ភាេតន�យវរីេមមប�ន“ែេ មា មុ ង�យប”។នេមមប

កាុេេ ងរំសិ្កេរីនយា�ករ�វេកែ េ្ មរសកាេិន

យវេេ្�ពវយរកមីម ដវ។នេ្�ពវយរ�យវេដាមយញន៏ន

ាមយញបេេដិនអំ  ំវែិេេ្រីាិពីកាវ្រេេរនននននន

បា វំព។នេមមបកាុេេ ងរំសិ្កេរីនយបរេររដបេមាន

េ្រំកបមពមាែ ដិមិវិនប�ា ងន៏ទមេំយវេយរដវកមីម ដវរដបេមាន

មិ្េំេរកីវនរំងរេ រ្េដកេែិីិងមំពាា ងរ�វេាមកន

ែ េ្ មនា ង�រេប�អ មកមមយពន៏ា ងំ េ្សក េិកមា ដ ដវក

្ ដសេ �រយរេ។ 
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េមមបកាុេ មារនប��ជ សណិករ្ស្�យវរីអន

 េម�ណបយវេកាុេរដបេមាំេេាេ�ម ដា�។នរ យារេប៏រំងន

រដបេមាេ្រំកមកនរងរាដរេរវរេរញែរីដវាបកយវាបន

រារាេ្េព�ិ�ែមរពរែម ដា�រដបេមាកាុេនរកយរបដរនដារីដងនជ. 

រដបេមាេ្រំកមកនរីរាសរែ�របេិរដបេមា្�� រីដងន

ដាបេេបម�សាយវេ រំ ដិដវ។នរដបេមាេ្រំកមករំសិ�

ែបមកវនរីិបេពវពរដបេមា្បកមីិណដ ា�បេ�ន�យវរ�វេយវេន

ព បរបាមេដបេមណា វ្�េេពីអម ដក្កេយរន�យវរបេដអរាសរក

េិរិពដដិ្ន៏តេំតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ដ។ 

  

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

ក ម្រពញេមមប្កេរី 

 កយអយែរី ម្រពញេមមប� 

- ដវតតេកបមណ េិរំង្ េ្នដាម ដនដាវដមដិន

្ំ រំ ប ដិងមំពិបេពវព�េ ងរី។ 

- រក្តេំក្ នដារទវរីដងនននននននន

ក�ដកមម� ដិ។ 

- រ�ករងិ្តេិេេកមកក�ដកមម�បេ�ក�ា្កេកាុេ។ 

- ក ម្រពញេមមបេដ�េរីនេដរាសរ្ យ្ិវេន

យវេករេិរេមក ្កេរីនកេ េ្ែមមិ�េមមបន

្ឋេ្កេមក នប�េិកមកិែាដ្រិង្យព� ដិនដាន

 េម�ណបយវេកែមមិ�ី ដិយរ�ែ�� ដិ។ 
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បម�ណំេេាេកិ� ដិ 

 យែនបណរបេ�កកេិេបដរកយំ  ំវដាមន

ដងកណិវមែដិែមពីបម�ណំេេាេ�យវដរាសរន េ�េ ងន

ដងកណិម ដយបពីរវ យ្ិវេ�យវិបេពវពន�ាអរវរបន

្�� �យវិបេពវពរយនជ. តេងរករស្មកមក�រយរេ។ 

 

ករេ រ្េដកេរីរដបេមាកែមមិ�្ េ្កមីម ដវ 

�រទវកណិនរីេដប ាវ េែមមិ�្ េ្កមីម ដវរយរឡរងនប៏ យ្ម��ន

រដរពវ�យវទ� យមររសងនកយប � 

 យែនកាវ េ្កេរីរដបេមាកែមមិ�្ េ្កមីម ដវន

េិកមដបមណ េិ យីា្កេុកេនេិកមដ ដិ ិភដិនដាេប េ្េបាន

រំង្ េ្នរបតេ� 

- កវររំករ�យវ�យមបេកវមារេកង ម្រមិ។ 

- របតេវប�ណរនដាកបមសដិកកាវ េ។ 

- របតេងររពវកកាវ េ។ 

- របតេេ្រិំកែាុយពន�យវេិកមាវ េរដបេមាន

បណីីេ ងក។ 

- របតេសេ វ្ន�យវអំ  ំវងបរកប�ីករេេ

ែម�� ិ្រីាវ េនដាេដ្រីាវ េ្�។ 

- របតេងមត� ាដកកេិេបដរនបេមាបណី�យវន

ក មរុិ្ េ្ន៏ មរុិកដំពដេមក្ន។វ។ 
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 រាសរ្ េ្ន�យវបមណ េិែនកែមេវិន៏កែម�� ិយយេិកមរញន

រំងសេ វ្�យវេិកមដេ្បវេកដំពដែមនេមមរាសរកន

��បរ�រនក�េភានច េ្មក ន៏េមរ រ្បកដញេេ្ហ។ 

 យែនង�កកយន៏ង�កររ្ារំសិនរយរេភីយែន

កាវ េ្កេរីនរដបេមាកែមមិ�្ េ្កមីម ដវិរក្ទេ ន

�េ ង្ េ្នដារទវកណិេមក្ាេតនដាកដំពដេមក្

ែ�� ដិ។ន

 
 
 
 

 

ាមពាបំីន៩ន 

 

ែាកុរី្កេយរយកំរំស  ិ 

 

 

ិប្ែន“ែាុករីយរររ្ារំសិ” (ពីរពវរប�កមរគរវរន

ែប្ក េិនOSMOs) អែិេវងមមកទេ នរបតេំីប�កានដាន

េ្រំក�យវដរេ រ្េដកេិប្រ។ន� ាំរប  OSMOsនមមកពី

ែាុករីនបា។នរីាតេម ដំ ្សេ ែ�� ដិ�យវន

េាវ រំ រដំីេប្ាឡមាយិកេ េ្កកដបរងមំពសាក�នន (IISS) 

ំក្ ្កេ OSMOs (រពវមកកមរគរវរែាុក�យវ

វមយម�បា វំព)  េន“បាអមមាសិេ” បងនដាែ� មេពម�យន

េ្កដរ រ្បក មា មារនំ  ំវាមកសស�បសស�ពីបវងមំពរីន
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 ម្ិបេជ្បណិយា�បាបក មារីនដាេ្ ដិ្ិ�ដក

រដរេកេអ�រ ារីនរដបេមាបណី�យវកេបុេ។ 

េ្រំករកនរ មាែកេរដបេមាពដិពរុបន  OSMOsនរេីពីន

រី។នែាុក មារន មំយបេ មំា យីាាដិកេដំព�េ ងន

រីនរសរងបេមាបណីមកនរីរ�វេាមជ្បណិនកែម�� ិ្ន

រញាវេាវ រំ រីនរ�វេាមកសស�បសស�នដាាម ងររ្ាកន

យវេ OSMOs។ 

រដបេមាសេ យពមកន OSMOsនែមមិ�ាម្ររបរំករី�យវន

េដវប�ណរកេរក្នរយរេភី្េបក ្កបេ�យពកមីម ដវនដា/៏

ំ  ំវមមកេិកមនមរិក មរុិ ម្ិកដំពដេមក្ានេាន។ន

រំងសករេ រ្ OSMOsនអរាសរ្ក វិ�េឡមិាបា

បក មាបដវនដាបាបក មារីនិកមខេខក មាកេែ  ិយំីន

ដាឡរ្កេព បរបេិកមកបមណ េិ្ដ្កេ។នកន

ទមេំេដ្្�រា វកាវ េ្កេព បរបនរដបេមាេ្ ដិ្ិ�ដកន

បរក�ដកមមករនបេមា។នកយប ែមេវិ្ េ្យ៏កេរក្េប េ្េបារវរន

្�� រនដាេិរិពដដិ្តេំាមកបេ�យព្កេ រំ ដិដវ។ន

េ្យាដ្ិីន៏យងបយរេេ�ីេិកមែម�� ិ្កេិរិពដដិ្ន

តេំរំងកយរបរវរន OSMOsនរនេដេ �ិេរំងស

�ិ្ េ្�ាែនរវេបក មាប៏រំងន�យវំ  ំវេាវដាដពីយរេិកម

�ិកេដិរដរេកេកេិរិពដដិ្តេំនរំងកយ យ្មរ់

រយរំន�ិប៏រេិែិ្�� េ្ទេនដារេទែេ បេ

�យវអរបរិរំងករេ រ្េដកេបក មារ យីា ាំវម ាំុងន

រំងេដកេិរិពដដិ្េ �ិេេិកមរំសិរា។ 
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េ្ែ េ្ំីន២០ 

ជ សណិកែាុយពរីយរររ្ារំសិរដបេមាេ្រំកន

េ ងម  

 

 

េ្រំក 

ម  ម្បុវដបន

កបេ�រដបេមាន

បាបក មា

េ្ំ េ្អមមា 

កម្  

ម្បុវដបន

រដបេមាបាន

បក មាន

រីយរន

យកំរំស  ិ

េ្រិំន

ែាុយពន

រីយរ

យកំរំស  ិ

ហស មាឡាេ ៣១,៧០០ ៣,៤០០ ែ� មេពម�យ 

កសយរអរេ ដប ១,៣៦៥,៨០០ ៥៣,០០ ីេវ្ិន

តេអកក

�វប�ណរ

កមីម ដវ 

កសពវពមក្ ី ១,០០៤,១០០ ៤២៣,០០ ែ� មេពម�យ 

វំពន

ដាបក មាន

េបក ាេហន

ករនកេ េ្ន

កិកស

ពវពមក្ ី

រកិន

ក�ដកមមន

កសពវព 

ំីយេ បេបន
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មំយបេ មំាន

ដាពវ តិ 

បា វំពន

ែងក�វង

ីន។វ។ 

េយា យាបា ១៩៨,៥០០ ៤២,០០០ បារាអមមាន

សិេន

វំពាម ងនន

។វ។ 

ដរមា ២៩៤,៤៣០ ៩៤,៩៥០ បារាអមមាន

សិេ 

�ពដរកក

បាក�ដកមម 

សណរ 

្កេេបក ា

េហករនរដន

‘Carabinieri’ 

ែមីតវី ២៥០,៦០០ ២៥២,៥០០ 

 ិបី ៦០៩,៧០០ ២២០,២០០ បារាអមមាន

សិេ/ែ� ម� ដិ

/ែ� មកេមេំ 

ស្ាបីនហស កា ១០,០០០ ៤,៤៥០ បាអមមាន

សិេន

េប្េសសមន
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ក�ដកមម 

ទីវី ៨៧,០០០ ២៩,៥០០ ‘Carabinero

s’  

បា វំពន

កិន

ាកមីម ដវន

ដាបន

ដវកេមេំន

 េបន

ដវន

បដវន

កេមេំនដាន

បាបក មាន

រីនន

ាម ងបេមាន

មិ្េ 

សណរយរបារ យ ៦៨៣,០០០ ៣,៥០០,០០០ 

ឥណាា រកម ី ២៩៧,០០០ ១៩៥,០០០ 

េ្ិព�នIISS មិវ្យពរីន២០០០-២០០១នំីេប្ាឡមាយិន

 

 

េមមប្កេែាុករីយរយកំរំសិន  

 

�ញ�ប� េ្នOSMOs ម្រពញេមមបេ ងម ាមយា

ខារេកេ�ន  
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 េិរិពដដិ្េពម�យន េ មាេិរិពដដិ្រវរកា ញយា

មំដញនដាេមក្រំងមមក្ េ្ 

 េប េ្េបារវរបាយបេ� 

 បរ្ េ្នដាក� េ្េ េ្បេមាសេ យពអកេន

ដាកិេ្យរនដាំីតមា ម្ិបេអមមាាមកនយា�ន

ររាេបមងរបក�ែស�រយរេ។ 

 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

កាេអ�រេបិបេពវពន�យវរដបេមាាមពាបេមនដាាមពាប

ខារេកេ។ 
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ាមពាបំីន១០ 

 

យកេរវពបដវន 

 

 

 

បដវរដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ន 

 

បដវេិកមរាសរេ្ ដិ្ិ�ដករដបេមាាសាេី ដិយរ�ំេខិ។ន

ព បរបេិកមដេប្យណ� េ្រំង្ េ្�ិេ ងនរំងព បរបេិកម

ែមមិ�នដារវរបកន ង្ េ្។នរវរកពីរនបដវ  ិយំីមមកន

ពីសេ វ្កមខេកររ្ារំសិនរដបេមាេ្ពវពងមិ�ដាេតេពស�ំ ណា ន

យា�នក ដី វវងេពរាអ�រ ន មិុកន៏េណា វ�ប�េ្។នរីាន

តេំក្រកែ ដិដវបដរវតនយរ មាែកេេិកមបរក�ដកមម

ាាសណរាន េ មារទពរកយីពនដាកដំពដេមក្្កេន

ម្បុវ។នេ្�ពវយររដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ន

កដំពដំ  ំវដាមកេ្េព�ិ�មរិរំងងមិ�ដាេតនេដវរេតរានដាន

វប�ណរអដយេេ្ណ មំប�េមដនរដរពវបដវន

មន ម្រពញយបដរ្កេព បរប។នកែមមិ�ម ដក្កេបដវន

េបនរវរសណរានអច េិ មំបែ�កាបយ៏កមខេេ ងន

�យវ្�� បេពីបមណយពវំពដេ្�ាដ្រិង្រដបេមាេ្រំករយ។ 
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េ្ែ េ្ំីន២១ 

 

វប�ណរកមខេកកបាបក មាបដវរដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ 

 បដវនេិកមរទពី ដិយរនដា ម្រពញយបដររក្តេេបេន

កីវាេតម ដ�� ាីមរបដវ។ 

 តេ�្្វំពដេ្�ាដ្រិង្បដវេិកមនបរក�ដកមមាា

សណរេ្ប្រំងេ្កដំពយពនដារទពកដំពដេមក្។ 

 បដវេិកមបណរង្យពនិក យពនដាេិកមន

ង�កកេ េ្េិរិពដដិ្តេំ មាខាបេមានដាខារេី។ 

 កែមមិ�យបដរ្កេបដវនតេ�្្េ្�ាដរិង្ន

ប��កែមមិ�យបដរនតេ�ម្្រ� ងពីរេកេរបរវររំងន

រាសរករ�ករងិ្មរិិេេកមកនដា មំប�បាសវេ្កេេ្�ពវយរេ បេកន

ដាេប្េកសបេិនរសរងបដវេិកមរាសរន្ំ  ំវាមយពរាឹ�បេន

កងវេេពេនដាកទមេំពីសណរា។នយារេន

 មាែកេរអករេេដនវមេត�ិិក យពន

ដាកកនយទេ ។នបេមាវងរនរដបេមាេ្រំក�រេរន

ករាសរម ដេា្កាមែមនបដវន

រយរេភី្ករ�ករងិ្េប េ្េា្ារេ�ងនដាដន

សវករក្តេិេេកមក្កេេាវ រំ ។ 
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ិេេកមក្កកិ�ពដរកកន 

 

សេ វ្បដវនប��ជ្បណិ្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនរសរង

ព បរបកដំពដែមច េ្្ា�មម� េេមមរក្្ េ្នរដបេមាកាុេ

បេមាក ម្រពញយបដរ្កេព បរប។នរ � យីាប៏រំងន

រំងសនព បរបកេិេបដរ�្្រនរសរងរ រំ្សេ វ្េ ងរន

េិកមដរបរេ រ្េដកេ�ជ្បណិ្កេយរនកេ េ្រាសរក មរុិន

ម្ិនេ្េព�ិ�សដារនដា្េបក ្រវរកដំពដេមក្នដាែមរពរពមបវ ង។ 

យារេរសរងរ រំ្នរកិបដវនរដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�

ាដ្រិង្ិេេកម្កកិពដរកកនរយរេភីយែព បរបពដិន

�្រេេរនដាកិរវេ្រីាិ្កេកាុេនេដ�េកិរវន

េ្រីាិ្កេែេបរីដងនែេបក ដី វវងាដ្រិង្ន៏សេ វ្ន

បដវមក នារយរំ។នបដវេិកម�យន មកដំពដនដា ម្រពញន

យបដរ្កេមក រំងនបរា្ន�ិព បរបេិកមរទពាមរទវកណិន

េដវរេតរាបេមាករវរបកន ង្ េ្នដាេិកមែមមិ�យបដរតេ

ម ដ�� ាីមរបដវ។នេេ�ីបដវេិកមងវេយ�ានដារទពរំងខ� េ្ន

ម� ាមេបេកីវាេតម ដ�� ាីមរបដវ។នរេីពីរទពេបេកីវាេតន

បដវនេិកមរទពកដំពដាីម ដិ ្កេេ្�ពវយរេប េ្ា្ នប៏យា�ន

េិកមករ្��រ ដិ�មរកេនបេមាករេ រ្េដកេបក មា�ិបេមាបណី

ចមដេរយរេភីទមេំកបេ�យពរក្្ េ្នដាេដរេ រ្េដកេបក មា

ស កពីយពចមដេនដាស កពី្ េ្ែម�� ិរឡរង។នករេ រ្េដកេន

បក មារំងបក មាបដវន�ដរ�កវេិកមរទពម ដន

កេិន(  the rule of proportionality)។ន
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្�េេពីឡយមេបេេ្ប្រំងបណរង្យពខារេី មា�រេប

រីដងដា មិុកន(កាេអាមពាបន៣)

ឡយមេបេេ្ប្រំងបណរង្យព�រេបខាបេមាន៏នឡយមេបេន

េ្ប្រំងបណរង្យព�្្ក ដី វវងាដ្រិង្ប៏ប �ិ

រា�យ។ន�ដរ�កវេិកមែាុយពរកមរ្ែរាកិករនបេមាន

របរវរកេ្េព�ិ�បមសមក្កេបដវតេករចំេ្កេន

ដាិប្្ណ�� ា្កេេ្�ពវយរន

រដបេមាេ្ពវពបដវ�យវម ដ�� ាីមរ។ន 

 

េ្ែ េ្ំីន២២ 

ក ម្ វិ�នដាកវររំករេ្ប្រំងរេទែេ បេ 

 

“ែ ដិដវបដររវរបក មាក�ដកមមនេដតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ប៏អរាសរន

្ យ្ិវេយវេក�ដកមម�អ ដំយពរា�យ។នរដបេមាេ្រំក�រេរន

យពវរេតរារបបក�ដកមមរីន្� វ្ រំ ដិដវបបរបប

ក�ប�េ្បាបក មាបដវនរប�បាបក មារីន(�យវរាសរ្ន

កពដដបបេមាក�្ា�បេ ង�បដវនដាេ ង�

រីពដិេដបយ) ៏ រំ ដិដវរុ េិរុាេេាវដាដេដេប េ្េទេយវេននននន

បាបក មាបដវន�យវរាសរ្ យ្ិវេយវេកេិេយពកកយ

កមមិេដយពនដាក�ដកមមាាេ្�ពវយរ។ន�ពដរកករដបេមាេ្រំក

េដបេមណា វ ្នបដវនដាបក មាក�ដកមមររ្ារំសិំ  ំវន

ដេដបេ�មដ�រ �េមក េដាេកេនំ  ំវដក្ណ�ម ្� វ

ដិ  ិន៏េដំ  ំវដក្ណ�ម ្� វរសនែេបេប េ្េបា
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ពមបវ ងនដាបេេដិកែម ដ�� មរកេ”។ន... “រេយ�បយម�យវដ� េ្រែេ ិន

រដបេមាេ្រំកន�យវវំពដេ្�ាដ្រិង្រ រំ្យមពកបន�ញ�ប� េ្ន

ព�ា�រតបរវរបក មាក�ដកមមនបេមារយប៏ែាុយពរីរា�យរយរេភីន

បរ មិ�ណា្កេមក នពីរេិបាបក មា មារយែម ម្រមិរដន

បេមាកាុេ។នយាទេ រា�យនរេយ�បយម�្្រអេដ

បណរង្យពនដាិក យពមរិបា វំពនពីរេិព បរបព�ា�រតបរវរន

ែម្កេរីរយរេភីបរែម្កេមក ។ 

 

ដងកណិក�ីពីកែ ដិមិវេមក្ែេ មន២០០២ន

 

 

បមដិរ� ររ�រេរដេាវ រំ ន 

 

កេិរិ ពដដិ្តេំនតេ�្្េ្�ាដ្រិង្របរវរ

បដវនប៏អេិកមដពេា�ាតេងរង�កេដរកាមកពីរេកេន

របរវរនយា�នតេងរែាុកកដំពដេមក្�យវរាសរករដន

បេមាកសបេិេាវ រំ ន�យវព បរបអា ងយ្បាបក មា

បដវំ  ំវដាម មំមបដិ�ពីសណរា។នសេ វ្េិរិន

ពដដិ្តេំ�វប�ណរកមីម ដវនយា�នក ដី វវងំ  ំវិប្ន

្ណ�� ាពីសណរាំបេេ្ែមា�ាបដវ។ន

�ែេបេិរិពដដិ្ខារេីនដារាសរ្បដវ

បណរង្យពមរិកសបេិ�យវព បរប្រេេរ។នរដបេមាបណី

មកនក្រាករិាមេប្េេ �្បរក�ដកមមរមិ�បេមារយេប្េកាុេន

កមីម ដវនដារេយ�បយមេាវ រំ នពដិ�ដា ង�បវមែរកិបដវន
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រដែេ បេេាវ រំ ។នរបេិកម្ េ្កេ េ្កិែេប�យវរ�វេន

ពវ តិនដាេប្េកាុេកមីម ដវ�យវរយរ  ិយំី�ែេបនក មរេរវាមែមរពរន

រាសរ មំប�្ មបរេេញ្កេបដវនំីយេ បេបរកមរ្កណិកន េិនដាន

រី។ 

 

េ្ែ េ្ំីន២៣ 

បដវរដបេមាេ្រំករែេី �នបណី�យវបមពមាម ដមិ�ិន

របេមម 

 

មំយបេ មំាិាសេ វ្បដវន

ដា្ ដសេ ាមមម ដញ្កេសេ វ្រកយពេេ្។ន

សេ វ្បដវរាសរករវរ ដំយរយពាមកន២�នករេ រ្

េដកេបក មារយរេភីរវរបកន ង្ េ្នដារ�វេរកិយវេសណរាន

ាំរប។នរដបេមាេ្រំកបមពមាែ ដិមិវិនយា�នេ្រំករែេី នរំសរេទន

�្្រេិកមដរបរេរវរេរញ្កេេប�ឡិ។នេ្រំករដិកសាន

 មរំេ្រំករញពី�េេិរិេតេ្រំករែិ ា្ពីងររពវន

៣០ែេ មេបរសរងន

�យវកិកសា�្្រេដ េយវេំី្�រ េ្រដរឡរងរំនរំងរស មិែ

កិងេ្ហទេ រឡរាម ដញរដបេមាែេ មន១៩៩៨នដាន១៩៩៩។ន

បាបក មបដវ�យវ ម្បុវដបេ្�សវន៥,០០០យបេកមំព�ិ�

ែិីិបា វំព មរំ� ដិនរដរយរេំកមិ្ែិេ មន១៩៩០។នេាវរស មិរយប�ន

សេ��រយរំ�ន រំ ដិដវេិកមងបដិ� មំបំបេយវេែិីិងមំពា។ន

េេ�ី�រេយ�បយមមកនេ្មិ�ដ�បដវ្រេេរកប�ននននននននននននន
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យងបដវនរដបេមាែិីិបដវេេ្្កេេ្រំករែេី នដា

េ្រំករែិ ា្ពី។ 

 

្យន េ្េបរំសិនាម ង្ររបរំកររ្ាក�យវេិកមដរ�វេរំងន

 រំ ដិដវសមវកាេនរដបេមា�រេបរកមរ្ែរាកិេពស�ំ ណា ន

ក្រាករិាមកយនបដវនក្រាករិាមបេ�ម ដាីកដបរ។ន

យារេិ�បេ�ក�ាកេប�នក�េ្េ្រវាមម្ភាេតមកកន

យីារហកេពីរ កេាម ងនដារេយ�បយមរ�េរេមករដបេមាេ្រំក។ន

ែេប�យវក េ្្រេេរកប�រីបេមាេ្រំករែេី នំក្រ

ែមពីករេ រ្េដកេបក មាន

មមកពីករេ រ្េដកេបក មាបេមាេ្រំកេ្�ាដ្រិង្ផ. 

ិេេរិែាេរបកក។នបរេាមក កេ្�ាម្ភាេតនរដបេមា

បាបក មាបដវរែេី នរំងាម ងពី រំ ដិដវសមវកាេន

រទវ ម្ណារាសរ្ករេេរ�បាវងាមក

បសាបក មាបដវេ្�ាដ្រិង្េ ងន�យវបរ្ េ្នដាន

ក� េ្េ េ្នរំងរេ រ្េដកេបក មា�ែ្ភ្។ 

 

េ្ិព� Casper W. Vroom, សបវមដំ ្វវង Maastricht, The 

Netherlands, បរេាមក កេ �្ាម ភ្ាេតកបាបក មាបដវរែេី នែេ មន

២០០២   

 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 
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បេមាេប្មណា េ្�ាដ្រិង  ្

 កយេិកមរេរវែរ រិនបដវែមមិ�ាមយបដរ្កេមក រដបេមាន

ាសាេី ដិយរ៏េ ង យីា។ 

 កយេិកមរេរវែរ រិនបដវែមមិ�ាមយបដរ្កេមក រក្

តេេបេកីវាេតន�យវេ្�ពវយរ មព�ាាេដ៏ យីាន

យា�នកេ្េព�ិ�រំងងមិ�ដាេតនេដវរេតរាន

ដាអេ្រេរវរេរវ មំប�េមដ។នបេមាវងរន

កយេិកមរេរវែរ រិយរដនរទពរំងខ� េ្ម� ន

តេេបេកីវាេតែាុកកសេ្�� ដិកេ េ្ន

េេ�ីែមមិ�្ េ្ន(១៩៧៩) �យ៏ យីាន(កាេអេ្ែ េ្ំីន

៦៥)។ 

 

 

ក្ណ�ម ្� វ 

 េិកមរេរវែរ រិនបដវដំ  ំវក្ណ�ម ្� វនដាន

ែ េ្ មម ដ�� ាីមរកេ េ្បរ្ េ្នដាក� េ្េ េ្សណរ

បេមាបេេដិ�ែ្ភ្៏ យីា។នរ រិបដវដំ  ំវន

ក្ណ�ម ្� វែមពីេបេកីវាេតនវំពដេ្�ាដ្រិង្នកដំពដន

េមក្នដា្�� រង វិ�យ៏ យីា។នកាេអាមពាបំីន៧ន

្�េេ។ 

 

កាេអែមសកិរដបេមា�រេបំីន៦, ៧, ៨នក�ីពីា

សដ��មិេមនាេមក្នដាាកា រ។ន
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ាមពាបំីន១១ន 

 

កបរកកន េិដារកិចបេ�ន 

 

 

រកិចបេ�ន(រពវមកប៏រេែន“រកិក�ដកមម) ប�ន

��រេបយ៏កមខេេ ង្កេយរន�យវំ  ំវ្នមបរាសរកម ដយបនបរា្ន

ាមពវ តិិបេពវព�េ ងក�ដកមម្កេយរនដាកាុេនេពេ មា

កិរវេ្រីាិាមក្កេយរនដាកាុេរា�យ។នរ ្ី�ន

រកិរនព�ា�រតបរវរែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដប៏រំងនប៏កយ  ិយំីយ៏

កមខេបេមាកេិរិពដដិ្តេំាមកបេ�យពន្កេព បរប

រា�យ។ 

កបេេបម�សានដាហដ វិងអ�ីកមរិក�ដកមមខាបេមាន

េ្រំកន�យវ្� វេបពីែមរពររិមបេ�ែ�� ដិនកា ងយារេបេាន

រញរនក េិពពនជេបដយរបេ�ែាុកច េិតមានដាករាសរមបន

រក្បរំងមមក្ េ្និេេកម្កពេា�ាាមកេិេយពខា

រកមរ្កណិកន េិ។ន�ពដរកកន្យន េ្ពីេព�ិ�ដកណិកអនំីន១១ន

�មប�� នែេ មន២០០១េបនកំ  ំវដាមពវ តិយ៏ប ្ មំបដិ�ប��ន

រឹាកមខេ។ន យ្មយ� �មរេកងពីកិងេ្ហន រំ ដិដវកន
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េ្រំកេ ងម នដរ�វេកដំពដែមយវេរកិរកមរ្កណិ

កន េិនយា�នក��បករាសរ មំយបេ មំាតេែមីា��ណិនករ�ករងន

�កាតេ ាំកវពននដា មំយបេ មំាតេហស បេន(កាេអាមពាបំីន២០នក�ីន

ពីែមរពររិមបេ�)។ 

 

 ន្ររបម ដំ ្អ�ីកនបមពមាពេាីបកេិេយព�រេបរកមរ្ងបកណិន

មបបនដាច េ្ា�យវកេដិបេមាកកា្វង។នកពេាីប

កសេ្ ដិ្ិ�ដកកេ�ិរេររឡរាន�េ ងរកិរកមរ្កណិ

កន េិយយ មាបេមានដារេីេ្រំក។នពដិកេិអរកវងរវរន

កយបេមាកយែនករបររឡរាាមកដំពដែម្កេរកិ

រកមរ្កណិកន េិនិេដរនមងពីរទវកណិនដា្ េ្េមក្ាេតន

ែ�� ដិនដាកដំពដេមក្រយរឡរង។ 

 

យបដរករកិចបេ�ន 

 

វប�ណរករកិចបេ�នប�េិកមេ្េាវនដាម ដយបពវ តិ។ន

យបដរ�្្រនិេេកម្កបរកកន េិបេមាបេេដិមរកេ។ន

ដីងេ យ្ារំសិនិអ្ាក�រេទែេ បេនរដរពវន

�យវក ម្ិយវេពវ តិកន េិនរដបេមា្ ដ្ ំរីដងន

បេមាេ្រំក។នរកិចបេ�នអកក ង�កបេេបម�សាយវេន

កាុេនដាេ្ពវពរីដងន�យវព បរបយបដរកិ។នយារេន

ិកចមដេន្កេិរិពដដិ្តេំតេ�្្ននន

េ្�ាដ្រិង្នដារំងកយរបរវររកិចបេ�ន្�េេពីរវរ

កេិរិ ពដដិ្រំងី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ន�ិេ្ពវពេិរិពដដិ្

មិវ្យពកែម យ្មរ់ន�យវអំ េ្សក េិី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន៏ន
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កយពីករេ រ្េដកេនេដេ �ិេេិកមាមរកិចបេ�កេ េ្្រេេរ

រវេ្រីាិរីដង្កេមក មន វេ។ 

រដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្នរកិចបេ�េិកមមដិមម

ែមមិ�យបដរេ្ប្រំងេ្កដំពយពនេិកមែព្េបដិ�រេប

រីដងន(ទ� ្ប�ព ប) េិកមរទពេបេកីវាេតម ដ�� ាីមរន

េិកមេ្ ដិ្ិ�ដនរដបេមាាសាេកអណិ�ដរក្្ េ្្កេមក នដា

រក្តេ្ំ រំ ្ េ្នយរាេ�ម��នដាកែមមិ�នតេ�្្េ្�

ាដ្រិង្ មាឡង្កេយរ។ 

កេិរិ ពដដិ្តេំនតេ�្្េ្�ាដ្រិង្របរវររកិ

ចបេ�នប ច េ្ររ�រេរំងេប្មណា ្ េ្្កេុកេនប�្ េ្ន

�យវ្រាករិែាុកចបេ�រនរដបេមាវប��ដបរ្កេយរន

�យវែមេវិងវេេពេរំងកយ។នវប��ដបរ មារនប ្�� បេន

្�េេរំសិាមេពម�យកកដំពដែមនម ដាីសាក�នដាេរា្ដងក

ករាសរេ្ ដិ្ិ�ដកននដាបណរង្យព�យវរកិចបេ�រ

េិកម។ 

 

េ្ែ េ្ំីន២៤ 

កយនដាេាវដាដពដរកក�យវេិកមដរ�វេ្រកិចបេ��ន

ជ សណិកេ្រំកអស្ាេំី 

 

“្ េ្រវមន២៥.៥២០នក�ីពីែាុយព� ដិរកមរ្កណិកន េិន(កអនំីន

២៧ន�មម ដរកនែេ មន២០០១)។ 
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េតន៣៧�ន“បណរបេ�ក� ដិ ដំ សកយកកយ� ដិនកេិេបដរ

រាសរកេិរិ ពដដិ្តេំន“ករាសរម ដយាិអម ដក” រប្�រេបររ្ាកក

ែាុយព� ដិរកមរ្កណិកន េិ។នបេមារទវ ម្ណារនបណរបេ�ក

� ដិ ដំ សកយកកយ� ដិនអែមមិ�ាមម ដក មាឡងកេដិរដបេមាន

�យកេិេបដរ្កេមក ន�ពដរកក� 

១. រយរេភីាវ េនដារាសរែ�របេិរដបេមាបដរពដយបរែមពី្ េ្ន

អម ដក� ដិន�យវែមី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ្��ា េបកយ។នបេមាវងន

រែមី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ្��ា នរវេនបស�យវចមដេ

 មាែកេន�ពដរកកនប) ជ្កេរវពក�ីពីអម ដក្េេ្ានអម ដកន

កន េិនអម ដកបេេដិនម) ជ្កេរវព�យវ្�� បេពីន

រទវ ម្ណានបេ�ម ដាីនដារទវ ម្ណាកកមង។ 

 

២. រយរេភីកមមាម ងពីែាុករកមរ្កកន េិ មាែកេ�យវដន

្�រា វរដបេមា្ េ្រន�យវាេេ្ញ្ករ�វេេប េ្ន

ដំេវង មាែកេនេ្មិ�ដនដាដងកណិ បេំា�ាេមមបន

្កេែាកុ មារយ។នបេមាបណីចមដេន ដំេវងនដា

នបសន�យវ�ារដបេមាេតន៣៩នក្ េ្រប៏

េិកមរអងរា�យ។ 

 

៣. រយរេភីេិរិពដដិ្តេំរេរវែរ រិន

ម ដយាិអម ដកេិកមដរ�វេនរក្តេរទវ ម្ណាន

�យវ�ារដបេមា្ េ្អម ដក�យ៏ន យីា។ 

 
 

៤. រយរេភីរស្ម�ដងកណិេ្ចមែេ មនំបេាាកយ� ដិនដាន

េ្យាដ្ិីនបេមារយ�នប) ដងកណិម ដយបនដាិងន

ិកេករវរកចងិងអម ដកន�យវដរ�វេ្ែាុករកមរ្កន



 

 

124 

កន េិនម) ដងកណិព្វេែមពីវំពរវកកេិរិពដដិ្ន

តេំនដាកបេ�យពេិរិពដដិ្តេំ្កេបណរ

បេ�កំសដកយន េ មាែមសកិររ្ាក”។ 

 

េ្ិព�ន្ េ្រវមន២៥.៥២០នក�ីពីែាុយព� ដិរកមរ្កណិ

កន េិកេ្រំកអស្ាេំីនកអនំីន២៧ន�មម ដរដកនែេ មន២០០១ន

 

 

យរយបរេរនរាសរកេិរិពដដិ្តេំ�រកាមកន�ាេ�តន

តេងរបណរបេ�កេិរិពដដិ្តេំ្កេកយ។នម ដសវយព

កកេិរិ ពដដិ្តេំ្កេបណរបេ�កកយន�យវដ្រាករិន

 រសរងនយា�នបណរបេ�កកិ� ដិន៏បណរបេ�កបាបក មាន

េ្ំ េ្អមមា្កេកយនរពវមកម ដសវយពរេិកមដពេាីបន

រំង្�រា វ្�� ន បេំា�ាករកមរ្ងបកណិកន េិ

�អេរំសិ។នរដបេមាេ្រំកមកនកយដ្រាករិបណរបេ�កន៏នែមន

បណរបេ�កន�យវេិរិពដដិ្តេំ�ពដរកករវររកិន

រកមរ្កណិកន េិ។ 

បណរបេ�កេិរិ ពដដិ្តេំ្កេកយនេិកមកយ្ន

ំ  ំវដាមពវ តិន  ិយំីបេមាក�ិាតមាេ្ករកិន

រកមរ្កណិកន េិនដាេ្េិរិពដដិ្អម ដកន(កាេអេ្ែ េ្ំីន

២៤ក�ីពីេាវដាដពដរកក)។ 

រេីពីបណរបេ�កកេិេបដរ្កេកយន៏េដបណរ

បេ�ករនយរមកដ្រាករិ�រកាមកាមបណរបេ�កេិរិពដដិ្រវរន

ករកមរ្កណិកន េិនរដខារេីែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន៏មមំនកវវង។ន
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�ាេ�តសេ វ្េិរិពដដិ្្កេមមំនកវវងនដាី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ ម្រពញន

េមមប�រេបេប េ្េបាន៏យរដវនេដកាមយពនបរា្។ន

ព បរបមមកនពីបណរបេ�កកយ�យវ មិាេបពីបណ្ប្ន

រីដងនេេ្។ 

 

េ្ែ េ្ំីន២៥ 

កែមមិ�មកក្កេបណរបេ�កកយ បេំា�ានបសកន េិ 

 

 េ្កដរ រ្ចមដេនបណរបេ�កេិកមា ្េ្ាមម ដ្ំ ស ។ 

 បណរបេ�កនរងកណិាាកយរពញែាុនរំងកន

ពដយបររយញរំវ�សណរន(រវរ្�� េដកន េិ)។ 

 បណរបេ�កនកដំពដរកេរកមមពវ តិេ ង�យវេដ្រា�រ្ន

ាមពវ តិែមពីេ្ ដិ្ិ�ដក�យវបមពមាែមមិ�ន៏រកេរកមមរ �ិ ន

ដា ម្បុវដប្កេរកិចបេ�។ 

 បណរបេ�កនអ្រ�រញពវ តិេ ង្យន េ្ពីមក ដន

បមណ េិន(តេេ ដិយបរេរំេខិន៏េ ដិយបរេរាេ�ត) ែនន

ពវ តិរយនិរវេ្រីាិយវេសណរា។ 

 បណរបេ�កនេដំបេបមសដិមក នាមរិពវ តិ�យវេិកមន

ដរកេរកមមរយរំ។នតេបមដិរ� ររ�រេ្កេមក នយរេេ�ីំ  ំវន

្នមបរវររកិចបេ�នេិកមរ�វេពវ តិយវេនបណរបេ�កន

រដរពវ�យវពវ តិ�្្រយអា ងរាសរន

្កងវេយ�ារពញរវញ។ន

 

បេេដិកេ េ្រកិចបេ�រដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ន 

 



 

 

126 

ំេេាេយ៏�បេុបេកកេិរិពដដិ្តេំនរវររកិ

រកមរ្កណិកន េិនំ  ំវាឥំពដពវពីេ្កពណី្ េ្នេ្ពវព

រីដងនដាបត� េ្មិ�ដសាក�្កេយរ។នជ សណិនេ្រំកមកន

ំ  ំវាឥំពដពវពីេ្រំកែាេរបកកន�យវេ្កពណី្ េ្្កេរប

ប�ែមមិ�នមមេដឡន( common  law) យារេេ្រំក មាររេ រ្េដកេន

មិុក�ែេបេិរិពដដិ្តេំរបម ដញ។នរនមងរបម ដញនកេិរិន

ពដដិ្តេំរំងកយន មំាកទមេំរេររំងេ្រំកន

រដំសី្ែ� យម្ នដាេ្រំក�យវំ  ំវាកទ្កាក េិពីែមន

បដវរដបេមាេ្មិ�ដសាក�កេវង មំររ្។នកសយរអរេ ដបន

ង�កេិរិ ពដដិ្តេំនរដបេមាែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនែាុី ដិ្��ិ�ដន

ដា មិុកកសពវព។នេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្មកដន

្រាករិសេ វ្ន៏ក ដី វវងំ  ំវនដារំរសងិប្្ណ�� ាន

�យវកដំពដែមនរាសរករកមរ្ែរាកិាមករចំេ្កេពី្ំន

 មរុិកដំពដេមក្នរំងរកិចបេ�នដាកដំពដន

ែមបេមាកាេ្ាាសណរានែមពីវំពរវកករកមរ្ន

ែរាកិរយន(កាេអាមពាបន១៦នែមពីសេ វ្ំ  ំវនដារំរសងន

ិប្្ណ�� ា)។ 

 

ម ដសវយពន 

 

�ញ�ប� េ្នកកេិរិពដដិ្តេំរវររកិរកមរ្កណិ

កន េិម ដសវយពេដ ាំវម ាំុង។នរិអិបេពវព�េ ងន

េ្រិំកកបេ�យពរកមរ្កណិរយន(ករកមរ្កណិបេមាេ្រំក/ 

ករកមរ្កណិេ្ែមាិ្ម ដញន៏ករកមរ្កណិរំង្រំក) ៏ន
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ិអរកវងរវរ្�� �យវេិកមរកមរ្ងបពវ តិរយន(ម ដាីសាក�ន

េ្ ដិ្ិ�ដនកបេ�យពវ ុបេ)។នន

 
 
 

 

កពដយបររយញរំវ្កេកយ�សណរនដា�កន េិន 

 

� ាំរបនរដបេមាកាុេេ្�ាដ្រិង្នកេិរិពដដិ្តេំន

រវរកទក្ងបកណិន

រដវប�ណរេដកាមរ រ្បមសដាបីរេេររ រ្រេ្រ្ន

រាស្រប�រេបររ្ារំសិ្កេយរ។នជ សណិនកពដយបររយញន

រំវរំងបណរបេ�កកយន�រេបេិរិពដដិ្តេំករកមរ្ន

កណិនេដដរាសររពញរវញនដារ រ្បមសនរសរងកាដបកយន

�យវដាវ េនអេិកមរាសរកេភអ�ពដរកកែមក រទពរទវន

កណិកពវ តិកន េិ មាឡង�យវមក ដយ�ា។នរំងេដ

បដិពីំេេាេររ្ាកកកេិរិពដដិ្តេំន�យវដំបេរញន

កាុេេ្�ាដ្រិង្នមដិមមបរ មិវ្យពិាកយាមយពន

រក្្ េ្នដាបណរង្យព្កេែាុករយនតេងរកេិរិ

ពដដិ្តេំ�រំសា េិនដីងេ យ្ានដាេ យ្ារំសិរយរេភីបរន

យពកន េិ្កេមក នដារយរេភីកិក�ដកមម� ដិេ្ប្រំងន

េ្កដំពយព។ 

 

ក�្ា�បយបដរន 

 

ករស្មេរា្ដងនយកេរវពកេ េ្េិរិពដដិ្



 

 

128 

រវរែាុយពរកមរ្កណិកន េិនប�រយរេភី្រ�រ រកាមេមមយំីម� េេមម

្កេែាកុេ ងន៏ំីយេ បេបេ ង។នេ្�សវរំងស

សេ វ្ំេរំង�ឡបពីទេ រេរ�្្ររសរងនយា�នបា

បក មាេ្ំ េ្អមមានដាបាបដវន៏បារកមរ្កកន េិ

បេមាេ្រំកនដាបារកមរ្កណិកន េិរេីេ្រំកយាររសរង

រ រំ្ដ�នកបីសងាមែាុករកមរ្កណិកន េិមមកក

ទេ រា�យ។នកបីសង�្្រអេដកាមេ្កដំពយពនដា

អាេេ្ញ្កេ្ប ិេ្�ាាទេ នតេ�្្ក ដី វវង

ាដ្រិង្ន�ិ� ាំរបនរបច េិ មំបែ ិដ្ាក្កេិរិពដដិ្

តេ�្្េ្�ាដ្រិង្។នយារេនយរយបរេររកិំេរំងន

�ឡបពីទេ កេ េ្រកមរ្កណិខាបេមានដាកេ េ្រកមរ្កខាន

រី។នក�្ា�បំេ�្្រនិវតកេ េ្កេិរិពដដិ្តេន

�្្េ្�ាដ្រិង្នប៏ យ្ម��ិរាសរ្កេ្េាវពវ តិកន េិនដាកន

ម ដយបវប�ណររងដយងេដេ្េាវរ�មមន�យវអ្ាក�្�� ន

ពដរកករេកងកិងេ្ហរិមបេ�របរវរកសយរអរេ ដប។ 

 

ក្ណ�ម ្� វ ម្បុវដបរកមរ្កណិកន េិន 

 

ក្ណ�ម ្� វនដាកបសាែេបាមយញខារកមរ្កណិន

ប��បក�េ ងកកេិរិពដដិ្តេំ។ន�ពដរកកនក្ណ�ម ន

ម ដ�� ាីមរនក្រាករិ្ករ្��រ ដិ�មរកេមរិ្ំ រំ េ្�

ាដ្រិង្នដារទវកណិកដំពដេមក្នប៏យា�នកំ  ំវមមកេិកម

្កេេ្�ពវយរប�នសរកមខេកេនកេ េ្ក្ណ�ម 

្� វ ម្បុវដបរកមរ្កណិកន េិ។ េ្រំកកេវំពដេ្�ន
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ាដ្រិង្នាេរាសរក្ណ�ម ្� វេ្�ពវយរកមីម ដវខា�រេបន

ចបេ�នដារ�វេេមមប្របរាសរខា�រេបចបេ�នរំងេដ មំប្ន

�រេបរកេដិរដរេកេរីរឡរង។ន  

 

នបសេដកន េិន 

 

បត� េ ងរំសិន�យវអា ងកេេរវយវេកេិរិពដដិ្នដាន

បណរង្យពនប�ែនពវ តិែមពីកបេ�យពចបេ�អ្

សណាដយ�ារនដាំ  ំវដរេកងពីងររពវយ៏កេ

រក្េ ង។នរបអាេេ្ញកបរដនតេងរ្ េ្ក�ីពីរកនី

យពបេមាកំ  ំវពវ តិនដាតេងរក្រាករិ្ េ្ក�ីពី

ក្រ�រញនបសកន េិនរេកងពីងររពវយ៏កេរក្

េ ង។នក្រាករិ្ិក យពនដាកេិរិពដដិ្�បេ�ក�ាន

រំងសណានអកេេរវកេិរិពដដិ្តេ�្្េ្�

ាដ្រិង្ន(កាេអាមពាបន២១)។ 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

ង�កេិរិ ពដដិ្តេំ្កេកយ 

 េិកមយែកយនបណរបេ�កេ ងន៏ែមបណរបេ�ក

េ ងន�យវអណិ�ដ�បេុបេបេមាកេិរិពដដិ្តេំ

រវររកិចបេ� មាែកេន(កាេអករេ្រ្រាស្រដាមពាបន

១៥ក�ីពីបណរបេ�កកយ។ 

 េិកមយែនអណិ�ដ្កេសេ វ្រយេិកមដបមណ េិ យីា

្កេនដាកបមសដិ ដិ ម្រមិនតេ�យវរាសររបដនរសរង



 

 

130 

កាដប្កេសេ វ្នរយកដំពដំ  ំវដរវេពវ តិ

យ៏ចមដេ មាែកេនដាាមយញេប េ្េទេ។ 

 េិកមយែនបណរបេ�កកយច េិម ដកនដានរងកណិន

�រំសា េិែមពីវំពរវនរកប�ីកេដ រំ នដាែមសកិន

្កេមក ។ 

 

 

េប្មណា េ្�ាដ្រិង្នដា្ េ្ 

 េិកមយែន្ េ្ក�ីពីចបេ�េប្យណ� េ្រវរ្�� យាខា

រេកេ�ន្ េ្រេិកមបមណ េិ្ដ្កេាមវប�ណរ  េពម�យន

េ្ ដិ្ិ�ដកនកសេ្ ដិ្ិ�ដកនយបដរនយបដររងកណិនដាន

កេិរិ ពដដិ្តេំរកិចបេ�។នរេីពីរន្ េ្េិកមន

បមណ េិពីម ដាីសាក�យ៏�បេុបេន�យវរេ រ្េដកេរយរេភីំ  ំវ

ពវ តិនដាម ដាីបរបមណ េិេត�យវពវ តិវមែដិ្កេន

ម្បុវន េ មាសេ យព្កេ ម្បុវដបចបេ�រា�យ។ 

 េិកមពដដិ្តេំែរ រិរកិចបេ�នែព្េបដិ�រេបន

រីដងនដាេ្ ដិ្ិ�ដរបតេេបេកីវាេតម ដ�� ាីមរនរទពន

តេករ្��រ ដិ�មរិ្ំ រំ េ្�ាដ្រិង្នដាកន

ំ  ំវមមកេិកមមរិេ្�ពវយរ�យ៏ យីា។ 

 េិកមយែនបណរបេ�កកយេិរិពដដិ្តេំបដរកន

ចបេ�នច េិម ដករយរេភីយែ ម្បុវដបចបេ�ំ  ំវាមន

ក្ណ�ម ្� វពីរទវកណិេ្�ាដ្រិង្នដា្ េ្ក�ីន

ពីកដំពដេមក្។ 
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 កយនេិកម្រាករិ្ េ្�យវរ រ្បរកាម្សេ វ្យរ មាន៣ន

 ិយំី ម្រពញទេ របម ដញរបេបនយា�� 

- ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនកំ  ំវមមកេិកមមារេកងបេមាន

កែមមិ�យបដរនដាបមណ េិអ ដំយពរវររកិ

ចបេ�។ 

- កយន្រាករិ្ េ្ិបេពវពនតេំអម ដកនដា

េិរិពដដិ្រេរវកែមមិ�  ិយំីនដាេមមបរកិ

ចបេ�្កេ រំ ដិដវ។នកយេដប វាបកយ

ាវរបបេមានេ្ ដិ្ិ�ដកចបេ�្កេ រំ ដិដវ

រយរំ។ 

- មិុកនរញយីករករេនេ្កដរ រ្រកិចបេ�ន

ម្ិរវរេំព្កេភិ�ដនបានដា/៏ករាសរ មំយបេ មំាន

�នបា។ន មិុកនរាសរកតេំែរ រិរកិ

ចបេ�នពដិ�ដេ្ ដិ្ិ�ដបេមាាសាេ្ េ្បមណ េិ៏ននន

យី ា។ 

 

ិក យពនដាបណរង្យព 

 េិកមយែនកពដរេទរី្វេន៏កាាពវ តិ

យវេបណរបេ�កេិរិពដដិ្ចបេ�ន្កេកយែមពីរទវន

រីដងចបេ� ាំរប�យវរស្មរំងែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ 

 េិកមយែនបណរបេ�កេិរិពដដិ្បដរកចបេ�្កេកយន

អយែរកិចបេ�នេ្ ដិ្ិ�ដរបតេ្ េ្នដាន

បណរង្យពនរដរពវ�យវមក បរាមពវ តិកន េិនដាន

េ្កដំពយពនប�េិកមរទពតេ្ភ��ិ�ដក្ េ្ បេំា�ាក

ំបេ�ម្អ េិអិងបករេកា។ 
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 េិកមយែនបណរបេ�កំ  ំវដពវ តិរពញរវញែមពីន

កបេ�យព្កេំីយេ បេបចបេ�នរសរងបណរបេ�កននននន

 ិយំី�ិាតមាេ្ករកិចបេ� មារយ។ 

 

្��  បេំា�ាពវ តិកន េិ 

 េិកមយែន្ េ្ក�ីពីកដំពដំ  ំវពវ តិប��េរា្ដងយ៏ន

កមខេេ ងបេមាកយបណរង្យពនដាកេិរិពដដិ្ន

តេំ មារំងមន វេនដារំងេ្រីវរបរវររកិន

ចបេ�។ 

 េិកម្រាករិ្ករាសរកមបេ�ពដរកកនបេមាបណីកន

ិបេពវព�េ ងេាវដាដកន េិនរយរេភីបរ មិវ្យពិាន

ពវ តិកន េិនដាបណរង្យព។ 

 េិកមយែនវប�មណា ម ដដរវងនដាកព្ក្រ�រញនបសន

កន េិន�ារដបេមា្ េ្នរយរេភីយយវេរទវកណិ

ិក យព។នេិកមរាសរករ្ពសររង�រំសា េិមណារារា

ដងកណិន�យវយរំង្ េ្ក�ីពីកដំពដំ  ំវពវ តិន។ 

កាេអាមពាបន២០នក�ីពីរិមបេ�នដា�រេបំីន៦នក�ីពីាសដ��មិេម! 
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ាមពាបំីន១២ 

 

េប្េសសមក�ដកមមនដារីនបាន 

 

 

 

យរកដំពដម� េេមមនបេមាករេ រ្េដកេបក មារំងរក្្ េ្ន

ដា�ែេបរ�វេរកិក�ដកមម�ិេ ងប េិន�យវំ  ំវមមកេិកមមរិន

ករ�វេក�ដកមមករនបេមានដាកកិពីកបេេបម�សាពី

ខារេី។នរ យារេប៏រំងនរដបេមាងររពវ យ្មយ� ែេ មអ�ីករន

�ការក ករនបេមានដ្រាករិ្ដ មិ ាិិអ�ីេ ង�យវរបសុវេន

ែ�ករាសរនបាា្ីងបេ�ម ដកវងក�ដកមម។ន  ិែាុក�ដកមមេដន

�េយរមកនដរវា្ រារឡរានរសរងិដ្ាកកេ្ទេ

កេ េ្កេិកិពដដិ្តេ�្្េ្�ាដ្រិង្នបេមាំេេាេ

�យឡក េ្រាសរពីេមកេប។ 
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ច េ្តមាពីំកមិ្ែិេ មន១៩៩០េបនកបីសងាម

េប្េសសមក�ដកមមនបានដារី យីារេរ។ន� ាំរបនរបអ

�្ា�បេប្េសសម មារ�ន៣េប្េាមក�និ ដិកនី(េប្េ ហស កមី

ទេ វ្មា) េប្េសសមរីនបានដាេប្េសសមក�ដកមមនបា។ន

ិកមខេខក មាកេែនកបេ�យព្កេ  ិែាុ មារេិកមកេដិរដន

រេកេកេិរិេត្កេង�កយរ។  

េមមបនដារេទែេ បេកេប្េសសមក�ដកមមនដារីនបាន 

 

យបរេរ ម្រមិន�ិយររេកងារក ន៏្រាវងរយរំនរំន

�យវ ម្ណារេ រ្េដកេេប្េសសមនក�ដកមមនដារីនបា។ន

យរ មាររាសរ�្្រនរយរេភី ម្រពញនាមបាសខិបក មារីន

ដាបក មារី�យវេដកសស�បសស�េប េ្េទេន

យារេយរ មារេដកេិេយពបេមាករ�វេន

ក�ដកមមយវេេ្�ពវយរ្កេមក នដា/៏េប្េររ្ាកន៏េ ងព បរបន

េដាេកេក េ្ម� េេមមរវរកេិរិពដដិ្នតេ�្្េ្�

ាដ្រិង្ពដិកនរបរវរម ដកវងក�ដកមម្កេមក មន វេន៏េ ងព បរបន

ា ្េ្ំាមារក ខាបេមាយរ។ 

រដបេមាកវររំករ�្្រយនករេ រ្េដកេេប្េសសមក�ដកមមន

ដារីនបានហបេយា�រវម ដា�បេមាងររពវមកីន

�ពដរកកន បេំា�ាកពេា�ាាមយញម ដ�� ាីមរនដាកេិេយពននន

សស�បសស�ែេ បេ� ដិន េ មាអ្រាករាម មំមបដិ�េបរវរមក នា

រា�យ។នរ យារេប�ីនរវ យ្ិវេែម ដា�េបរវរយមរណរ ក

េ្�ាដ្រិង្យមា្ ីងបេ�នអបេេដិមរកេនដាក�មេបស� ញន

យា្ប� ញរដបេមាេ្ែ េ្ំីន២៦។ 
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សេ វ្សណរនដាសេ វ្�យវដ� េ្រែេ ិតេ�្្

េ្�ាដ្រិង្នដា�ពដរកកនប�កយកយរន“�ែេបា វេប្េសសម

នបា” េិកមកាមង�កេប េ្េទេនដាេ្កដំពយពមរកេ

កេ េ្េិរិពដដិ្តេំតេ�្្េ្�ាដ្រិង្នេដេ �ិេ�ិរប

រវរយកេរវព្កេយរមក នារយរំន�ិ�អេ មាេិរិពដដិ្តេ

ំរវរាមយញ្កេេប្េសសមរី/ក�ដកមមនបាន�យវមក ដ

ា វ្េប ម្រពញយបដររា�យ។ 

េ្ែ េ្ំីន២៦ 

េប្េសសមក�ដកមមនដារីនបានដារេទែេ បេាមកមរិវំពដេ្�

ាដ្រិង  ្

 

  ិែាុក�ដកមមនបានអរាសរ្�រេបរី/ក�ដកមមន

កេដយពមក�យនប៏ យ្ម��រដបេមាងររពវ�មាន រំ ដិដវមកអន

រេរវរេរញែនកព�ារវរបក មារីប��ម ដាីសាក�យ៏

កមខេេ ងបេមាកា ងរំរសង្�� ន(ករនបេមា)។ 

 កា វាមយញក្រំកន្រាករិ្្�� �រេរនយា�ន

ក យ្ិវេរបយវេរ្កបបេ�រី/ក�ដកមមនដាអម ដក្កេន

េ្រំករយ។នតេំក្រេ្�ាដ្រិង្នដា

ែ ដិដវបដរវតន្��  មារ�ដរ�កវេិកម�ិរំរសង

រដបេមាបដរពដយបររយញរំវ�សណរន

ដារំងកយ។ 

 រដបេមាបណីយបរេរន  ិែាុនបា មាររយរ  ិ�

ំីយេ បេបទ� ញប� វវបេអមមានរដរេកេា្ យព្កមរដន

បេមារ្កបបេ�ន(រក្្ េ្) ្កេ  ិែាុយកំ។ 
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 ហស កមីទេ វ្មា 

 ហស កមីទេ វ្មានប��ដ មិ ាិិរាមកេ្�ដរបរសរង។ន 

ារក អ�ីករ្ប� ញែ ហស កមីទេ វ្មារនរដ�ិ្�

មិ�រដបេមាេ្រំក�រេរនរដបេមាពដិពរុបរ។នដងេវង

ក ហស កមីទេ វ្មានរដបេមាេតន១ក ែមក��

ែ�� ដិេ្ែមា�ាករេារករ រកនករេ រ្េដកេនករ�វេសដ��មិេមន

ដាក្ណ�ម ្� វ ហស កមីទេ វ្មាែេ មន១៩៨៩ន�យវដ

ែមេវិរំងេហកេដដិែាុកកសេ្�� ដិន

រដបេមារកប�ីករេេរវមន៤៤/៣៤នមកអនំីន៤ន�មាេានែេ មន១៩៨៩។ន

ែមក�� ដាវ�ារដកអនំីន២០ន�ម មិុនែេ មន២០០១ន

ប៏ យ្ម��េបយវេរពវរ�ិេ្រំក្ី  ្ យ្មរ់ន

�យវដរ�វេកចរ វ្រវរែមក�� នរ។ន

ែមក�� រដពេាីបដងេវង�យវ�ារដបេមាេតន

៤៧កពដាីស្�េេន១ន របរវរែមក�� េប្ាស្��ណមន ែេ មន១៩៤៩ន

(�ពដរកក បេំា�ាាន�យវេិកមដរបា វ្ាវ េរាសរ

កបេ�យពសដារនរំងរទវ ម្ណារ� វ មវម រំ ដិដវេ ងន

៏េ្ែមា�ាយីកាេ�ម��្កេយរេ ងន៏ ម្ិ ម្ិរវរ ា្ណរយព

�យយី្កេយររយ។ 

“េតន១- កេ េ្រទវ ម្ណាកែមក�� រ� 

១.  ហស កមីទេ វ្មានប��ា មាឡង�យវន(ប) 

េិកមដរបា វ�ពដរកកនរដបេមាេ្រំកន៏រេីេ្រំក

រយរេភីេ្ងមំពរដបេមាារក េ្ំ េ្អមមា។ន(ម) ា មា

ឡង�យវេិកមដរវរប �ំបដិ�្ាវ េនរដបេមា
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កបេ�យពេ្ មំក�រងន�ពដរកកនរំង ម្ណាាេ

ដរវេ្រីាិ�នបានដាេិកមដក្រំងន៏

បេមាយេកយបីេ ងការក ែនព បរប�ារាសរក យ្ យ្ាម�

កា រ យីារេររវរកវម្ន៏រ�វេ� ម្ណ្កប�ដេមមយំី

រីយាទេ �ាេេ�ីរី្កេមក នរដបេមាបាបក មា

េ្ំ េ្អមមា្កេយបីបេមាារក រយ។ន(ប) ារយេដ

ក�� ដិរដបេមាេ្រំកន�យវ�យបីការក នដាប៏

េដ�េ�ដរមការដរវរ �ំបយីន�យវេប េ្េបារំង

យបីការក ។ន(េ) ារយេដ�េ�កាដបកបា

បក មាេ្ំ េ្អមមាកយបីការក នដាន(ា) េដេិកមដ

្��ា រំងយរ�យវេដ�េ�យបីកនារក ្ ម្រពញ

យបដរ�រកាមកនបេមាយេ�កាដបកបាបក មាេ្ំ េ្

អមមា្កេយរេ ងរយរឡរង។ 

 

២.  ហស កមីទេ វ្មានប៏�ា មាឡង�យវន

បេមាេប េ្សេ យព មាែកេ�ន(ប) េិកមដរេារករ រក�

ពដរកករដបេមាេ្រំកន៏រេីេ្រំកកេ េ្រទវ

ម្ណាាវ េរដបេមាកបេ�យពសដារនរំងរទវ

ម្ណា�ន(១) រ� វ មវម រំ ដិដវន៏េ្ែមាយីកាេ�ម��្កេ

យរេ ងន៏ន(២) ម្ិ ម្ិរវរ ា្ណរយព�យយី្កេ

យរេ ង។ន(ម) ា មាឡង�យវេិកមដរវរប �ំបដិ� 

្ាវ េរដបេមាកបេ�យពេ្ មំក�រងន�ពដរកកន

រំង ម្ណា ាេដរវេ្រីាិ�នបា៏េិកម

ដរបក្ែ�ារ�វេកា រអេាន(ប) ារយេដ

ក�� ដិរដបេមាេ្រំកន�យវ�យបីការក នដាប៏េដ

�េ�ដរមការដរវរ �ំបយីន�យវេប េ្េបារំងយបី
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ការក ។ន(េ) េដេិកមដ្��ា រំងយរេ ងរប ម្រពញ

យបដរ�រកាមកនដាន(ា) ារយេដ�េ�កាដបក

បាបក មាេ្ំ េ្អមមាកយរន�យវរដបេមា�យយីកយររយន

កា វរីកមីទេ វ្មា្រាសរកបេ�យព”។ 

 

កេ េ្រទវ ម្ណាកែមក�� រនិ�្ំរវ�រកានេានន

េ្កដរ រ្្ំរវ�រករនេិកមដេ្េព�ិ�រំង ម្បុវេ បេន

�យវដរេារករ រកនរេ រ្េដកេនរ�វេសដ��មិេមន៏រាសរកសស�បសស�

 ហស កមីទេ វ្មាន៏ យ្ម យ្ាេ្េព�ិ�ែមរពរ�្្រយន៏រ្មបមដិ

រដបេមាែមរពរ�្្រយន៏ក យ្ម យ្ា�្្រយ។នរ យារេប៏រំងន

បណី�រេរដរបរិរឡរានរដរពវ�យវ រំ ដិដវា វ

ាមយញករី្រំក្ ម្រពញយបដរពដរកកន(យា�រាសរ�ែេប

រ រ្បង�រហន៏ាវ េបេមាេ្ ដិ្ិ�ដកេ្ែមារិមបេ�ន។វ។)។ 

ែេបរងកណិពដរកកែមពី ហស កមីទេ វន្កេបណរបេ�កន

កដំពដេមក្ែាុកកសេ្�� ដិនដរវរប�ែមសកិរដបេមាន

ដងកណិ្កេទ េិែន“េហកេដដិេិកមែរ�� រញយវេយរ

 មាែកេន�យវេដ េកក ង�យបីែមក�� ្រ�វេកចរ វ្ន៏ន

ាវ�កាដបកែមក�� ។នំន�េ�ារយន

ែាកុកសេ្�� ដិប៏េិកមនែរ�� រញយរ�កាដបកែមក�� រន

្រាសរកពដដិ្រឡរាម ដញាមន្ េ្� ដិ្កេមក ន

រយរេភី្្ េ្� ដិ មាររក្�េ ងែមក�� ” (បែមណា ំីន

៧០)។ 

 

េប្េសសមរីនបាន 
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េប្េសសមរីនបាន�េ្រិំកន“ ហស កមីទេ វ្មា” 

យ៏ មំររ្។នយារេនព បរប ម្រពញកបរយរេភីរវមរណញនតេងរន

ករ�វេរកិរីនដាសស�បសស�ន៏ាវ េេ្ងមំពមន វេន៏

េដមន វេ។នតេំក្រ្ េ្នព បរបេដាវរបបេមាដងេវងយ៏ន

រាតរិកបាបក មា ហស កមីទេ វ្មារយរំនរំងសេប្េន

រអេប្េ ហស ាវដមិ�ិនែេប�យវ�វាកបេ�រដបេមាន

បាបក មាក�ដកមម។នេប្េសសមរីនបានរ�វេាមរកិ�រេរន

ច េ្ពីរកិេ្ងមំពនដាេ្ ដិ្ិ�ដកទមេំន៏រកិរ�វេេ �្បរន

រី្វេនដារកិសស�បសស�នសាិយវេរកិ ដំញយាអមមានចបេ�ន៏ន

 មរំម េ្ខ� មាន�រយរេ។នរំងេដបដិពីេ្រិំរកិ�យវ

ព បរបរ�វេ្ វប�ណរ� េ្កេព បរបប�រាសរេ្ ដិ្ិ�ដកតេន

កមរណរ ្កេ រំ ដិដវន�ពដរកកនបេមាសេ យពារក ន

៏យមបេកវកកបសាេ្រំករឡរាម ដញរេកងារក ។  

ជ សណិកេប្េសសមរីនបាេ ងនប�េប្េសសម  

MPRIន�យវេាវ រំ រដកសយរអរេ ដប។នេប្េសសមរ�ន

េប្េសសមអាីពន�យវាវ េរដបេមា្�� កិ� ដិតេងរបដរន

ក្នរំងរ�វេាមកទមេំនដាាម ងរដបេមា្��  បេំា�ាន

កកិ� ដិនយា�នាមយញខាែមមិ�្ េ្នដាកែ ដិមិវយពន

�ែេបយ�បយម�រយរេ។នេប្េសសមរេិកមដ្រាករិរឡរារំងន

ែិីិេេ�ីរី�េមរកេរដបេមាែេ មន១៩៨៨នរសរងេប្េសសមររដន

�ិ្�េ្ ដិ្ិ�ដករំងែិីិ ម្បុវដបរីរដរឡរង។ 

 

 

េប្េសសមក�ដកមមនបាន 
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េប្េសសមក�ដកមមនបានរ�វេរកិយយ បេំា�ាក

កិអាីមបេ�នដានេំព្កេភិ�ដនយារេកបេ�យព្កេព បរបប�ន

 េម�ណបយវេកំ េ្សក េិ្ំរវ�រក។នយារេនេប្េសសមក�ដកមមន

នបានរបរិរដេប េ្ំីប�កានប៏ យ្ម��ដយេ កអ�ីករ្ប� ញែន

ករេ រ្េដកេរកិក�ដកមមនបារនដរបររឡរាន�ពដរកកន

រដបេមា មិ្េ�យវារក ន�យវរ កេអាីមបេ�ាេដាមបដរន

កិ្ដរេរ�ាយរ�យវអរ�វេ្។នរបរាឹែេប្េសសម

�្្រនងបដិ� មំបំបេខក មារបរវរកកិេំព្កេភិ�ដនដាន

ម្បុវដបរេរ�ារី។នរ យារេប៏រំងន�កែមមិ�

�បេ�ក�ាន�ញ�ប� េ្េប្េសសម មារ មាាមយញរីន

ដាាមយញក�ដកមមនរំងសាមយញ មាន២រ�ិេេកមកយ៏ន

ចមដេរដបេមា មិ្េ�យវារក ។នយារេិពដដប�ា�ញប្ន

ំេែេប្េសសម�េប្េសសមរីនដាេប្េសសម�

េប្េសសមក�ដកមម។ 

រំងសកបីសងាម  ិែាុក�ដកមមនដាសរកមខេ

្កេិនិប៏កេ�ិសរកមខេខក មារឡរាកកេ េ្សេ វ្

េ្�ាដ្រិង្ន�ពដរកកនកយេិកមយ្្ំ រំ ែ្ភ្

កកេិរិ ពដដិ្តេំរវរ  ិែាុអ�ីក មារនរដបេមាម ដកវង

ក�ដកមមនរ រ្េដយារចេ រំនរទវកណិេ្�ាដ្រិង្�ាំ  ំវា

ាមកបេេបម�សា�បេ�េដខ។ 
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បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

�រេប្ េ្ 

 េិកមរសមេ�ម្រេរញែរ រិនយរ្កេែេប�យបីកែមក��

ែ�� ដិេ្ែមាករេារករ រកនករេ រ្េដកេនករ�វេសដ��មិេមន

ដាកសស�បសស� ហស កមីទេ វ្មានដាដែមេវិាម្ េ្

ិបេពវពយ៏វតក�យ៏ យីា។ 

 េិកម្�� បេែនរ រិេប្មណា ្ េ្�ាកេ េ្

េប្យណ� េ្រវរេប្េសសមក�ដកមមនដារីនបា�យ៏

យីា។ 

 

រទព្ំ រំ នដាកំបេំណា បេ�អមមា 

 រដរពវ�យវេប្េសសមក�ដកមមនដារីនបារាសរ

េ្ ដិ្ិ�ដករដន្រំករដបេមា មិ្េារក នកាេវរវរប

�ំបដិ�កយ្កេែេប្រាសរកេិរិពដដិ្នកបេ�យព្កេ

េប្េសសម មារយន�យវេាវ រំ រដបេមាេ្រំក្កេែេបន

ែរ រិេ្ ដិ្ិ�ដក្កេព បរបនិរក្�េ ងងមំពសាក�ន

ក�ដកមម� ដិន៏រទវរីដង្រំកនដា្ េ្ន្ំ រំ ន

ដារកប�ីករេេែ�� ដិិបេពវព�យ៏ យីា។ 

 តេ្ េ្នេប្េសសមក�ដកមមនដារីនបា េដេិកម

ែម�� ិ្រាសរេ្ ដិ្ិ�ដកនរដបេមា មិ្េន៏រដបេមាេ្រំក�យវន

�បេ�មិេមកកំបេំណា បេ�អមមារឡរង។ 

 
 

ិក យព 

 េិកមយ�ាែនទ� េប្េសសមក�ដកមមនដារីនបាេិកមន
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ដែម�� ិ្រាសរេ្ ដិ្ិ�ដកនរដរវរ �ំបយី្កេ� ដិ

រំងទ� កែម�� ិ�េមពីកយរឡរងនកាេភីប�កា�យវន

ព បរបេ្ ដិ្ិ�ដរយនេិកមដរកេរកមមន៏រំងកេពេរេពរាន

ពី រំ ដិដវប៏រំង។ 

 េិកមយែនអម ដក្កេ រំ ដិដវកេ េ្េប្េសសមក�ដកមមន

ដារីនបានដាកបេ�យព្កេព បរបេិកមកេដិរដរេកេន

កេិរិពដដិ្្កេកយ។ 

 

បណរង្យព 

 េិកមយែនកយរាសរ្ រំ ដិដវបណរង្យពន

មរិរវេំរាសរ មាែកេ្កេេប្េសសមក�ដកមមនដារី

នបានមរិេមម្ េ្នដាកែមមិ��បេ�ក�ានរដបេមាន

េ្រំកនដារដរេីេ្រំក។ន
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ែផ�កាទីIV 

 

 

ុ �នុខលបតនទេទសក្ក�សតរត�ន នតិី

ទយាុ់ភីួកលល�ខ ី និា �ក�  
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ាមពាបំីន១៣ន 

 

វប�មណា កកេ រិិពដដិ្រំងក

យេ្ប្រំងេ្កដំពយព  

 

 

កេិរិពដដិ្តេំរំងកយនរបរវរម ដកវងក�ដកមម

ិអរកវងរវរែម�យវកយមរិ រំ ដិដវនដារកិ

ក�ដកមម។នរដបេមា្ ដ្ ំរនែមវងែ�កេិេយពន

រយរេភីនឥំពដពវរបរវរារេេរកនដាអប្ភបដ ដី ្កេ រំ ដិដវន

រក្នតេ�ន េ្កេេ្�ពវយរន�យវដកម�យាតេងរនននននននន

មិារាក�។នែមរ េកេិេយពតេំកែមមិ�ន

រទវរីដងន្ េ្នរកប�ីករេេនដាអម ដកន�យវកយដន

ែមេវិ។នែមររញេបពីយរាេ�ម��នដា្ េ្ន�អេ មាន

រញេបពីម ដី ដិម ដាី្កេកយនដាកែមមិ��ំក េ្្កេន

កយរា�យ។ 

វប�មណា នរយរេភី្កេិរិពដដិ្តេំរំងកយេ្ប្ន
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រំងេ្កដំពយពរបរវរម ដកវងក�ដកមម� 

 ែមតេយរាេ�ម��នដា្ េ្េិកមបមណ េិ្ដ្កេ។ 

 កែមមិ��ំក េ្្កេកយ 

 ានដាាមយញ។ 

 �នរីដង។ 

 

ែមតេយរាេ�ម��នដា្ េ្ន 

 

យរាេ�ម��ន(៏្ េ្�យវិបេពវព) �ាាមេាវ រំ ្ េ្កមខេកន

ម្រមិកេ េ្កេិរិពដដិ្្កេកយនរបរវរម ដកវងក�ដកមម។

មណររពវ�យវយរាេ�ម��នវប�ណរមមកកទេ ពីេ្រំកេ ងន

របេ្រំកេ ងរំសិនរបតេសេ យពរីដងនម្ភាេតន

រកយរបដរនដាកាុេនយបរេរកយរាេ�ម���ាែ� 

 ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន(ជ. េ្យាដ្ិីនយងបយរេេ�ីន៏ន

យរេេ�ីកិ� ដិ) ំ  ំវមមកេិកមមរិរកិ

ក�ដកមម។ 

 ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនកំ  ំវមមកេិកមមរិេមមកយ។ 

 

រដរពវ�យវ្ភ��ិ�ដរដបេមាយរាេ�ម��នងមត� ាដកមរកេន

ម្រមិនិចមដេេិកម�ាាមែម្កេកយិបេពវព�េ ងន

ម ដកវងក�ដកមមរដបេមាយរាេ�ម��។នយរាេ�ម��នេដបង�ារាសរន

ម ដរសាបេ�រយរំ។នរវេករាសរម ដរសាបេ�យរាេ�ម��ន

� ាំរបិេិកមកនាមេ ដិយបរេររវរកវ េ្រដបេមាកយ។នយារេន
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យរាេ�ម���េរា្ដងយ៏កប�ដកដំពេ ងន

បេមាកកិែម្កេកយនរដបេមា�រេបយ៏រករ្រ។ន

ែម�្្រនប៏េិកម មរវរដបេមាន្ េ្យ៏�បេុបេររ្ារំសិន

 េ មា មរវរដបេមាម ដី ដិម ដាី្កេនកយ។នរេីពីរន

េិកមរស្ម្ំ រំ កាុេនដាកែមមិ�្នននននននបណរង្យពន

ដាកេិរិពដដិ្តេំរំងកយ។ 

េ្ែ េ្ំីន២៧្ប� ញពីកាយប បេំា�ាែម្កេកយន

�យវអរេ រ្េដកេនរយរេភីតេំម ដកវងក�ដកមម។នយបរេរកន

ែម មារន�ាពដយបររដបេមាាមពាប្�្យន េ្។  

 

េ្ែ េ្ំីន២៧ 

វដមដ ាិ្បណិន៏ជ្បណិ�យវអរេ រ្េដកេរំងកយកេ េ្

រាសរកេិរិ ពដដិ្តេំម ដកវងក�ដកមមតេ�្្េ្�ាដ្រិង ្

 

១. ែម ាំរប 

 

ប. រ� ររ�រេរាសរ្ េ្ 

ម. រាសរម ដរសាបេ�្ េ្ន៏ករក្ េ្រឡរាម ដញ 

ប. រចំក កាដបកែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ 

េ. រករេកាដបកែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដេប ម្ិក�រដបេមាកយ 

ា. រករេ ម្បុវដបរីនដាេេ�ីរាកកមីម ដវេប ម្ិក�ន
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រដបេមាកយ 

. រកេរកមមនបសពីែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ 

�. រាសរករកមរ្ែរាកិរំងកយ 

ា. រ រ្បកមក។ 

 

២. កេិរិ ពដដិ្អម ដក 

ប. កដំពដពដដិ្រេរវនបសអម ដក។ 

ម. កដំពដពដដិ្រឡរាម ដញនដារាសរម ដរសាបេ�េាវដាដកិន 

� ដិនដាក�ដកមម។ 

ប.   េិរិពដដិ្អម ដកតេបេ�ម ដាីនបរេានដាមនាេមង។ 

េ.  កដំពដែមេវិងវេេពេ/្យដរកាាមកមរណរ កមម្�េេន

អម ដកកិ� ដិនដាក�ដកមមេ ង។ 

 

៣. រ្កបបេ�បរក�ដយព/ពេបង វំពរដ្រំក�នកដំពដ្កេកយន

បេមាកែមេវិងវេេពេ/្យដរកា 

ប. ាវ េរដបេមាករាសររកប�ីករេេដិ�នេម វំពេិកមដន 

្��ា រប្រំក។ 

ម. បមណ េិអណិ�ដករ្កបបេ�យ្អណិ�ដនែាុកន

កសេ្�� ដិ។ 

ប. ករេេរវរអម ដករ្កបបេ�។ 

េ. ហដ វិងក ម្បុវដបរីន�យវាវ េបេមារ្កបបេ� 

បរក�ដយព។ 



 

 

148 

ា. ម ដកកាវ េ។ 

. �ម្កបស បេ្�� /េប េ្េបា។ 

�. ងររពវករ្កបបេ�។ 

ា. កដំពដមក កមម មំប�បា វំព ម្រពញរ្កបបេ�។ 

 

៤. វំពបេ� 

ប. កិពសបដរ្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនេិកមាាយមណ� ារពញរវញន 

យវេកយែមពីរកប�ីករេេរវរ្�� វំពបេ�។ 

ម. កដំពដែមេវិងវេេពេ/្យដរកាបដរក្។ 

ប. ពដដិ្រឡរាម ដញាមយមបេកវីេ ងកកវំពបេ�� 

I. រាសរក្�� បេិេេកមកេ េ្ជ្បណិអ�ី។ 

II. រាសរករេ្រ្រាស្នដារេារករ រកររាេប។ 

III. ិងិកេករវរកមរណរ កមម ាំ េិនដាកមណា។ 

 

៥. រទវរីដង ាំរបក�ីពីកកិ� ដិនដាក�ដកមម�នកដំពដបេមាន

កែមេវិងវេេពេ/្យដរកា 

ប. ំក្ រទវរីដងក�ដកមម។ 

ម. ំក្ កកេប េ្េបាម ដ្ ិ�ដ។ 

ប. យកេរវពបាបក មា។ 

េ. ងមំពសាក�រី/រទវកណិរី។ 
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៦. ម្បុវដបកិ� ដិ/ក�ដកមម 

ប. កដំពដែមេវិងវេេពេ/្យដរកា�រក ម្បុវដប។ 

ម. កដំពដបមណ េិែ ដិ្កម  ម្បុវដបកិ� ដិ/ 

ក�ដកមម។ 

ប. កដំពដែមេវិងវេេពេ/្យដរកាន៏កដំពដាវ េពដរេទ 

រី្វេែមពីក�ិាតមាេេ�ីរី�េមរកេន(យា�ន

ែបុ្�� ក)។ន

 
 

កែមមិ��ំក េ្ន 

 

្ េ្នេដ�េេប េ្េបារវររវេកែមមិ�នដាកេដរកវង បេន

ំាទេ  មាែកេរយរំ។នយារេនិចមដេេិកម្រាករិនដា�អបរាមន

ំក េ្នដាកែមមិ�យយ�យវកយក េ្រាសរកេិរិពដដិ្តេំ

បកាេបន�យវដទមេំរំង្ំ រំ កាុេនយា�នករទពន

ដារាឹ�បេទេ របម ដញរបេប។នជ សណិនកាាយមណ� ាន

ដាកាវ េ�េ ងកយ យីារពញរវញនដា េរពវរមុ

រដបេមាកម ដមិ�ិអ�ីក បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមនប�រយរេភីិក យពនដាន

បណរង្យពមរិេមម្ េ្នរសរងប៏�ក្រាករិាមបដរកនយ

ិាេ្�ារា�យ។ 

 

ានដាាមយញន 
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� ាំរបនកេិេយព្កេកយបេមាកេិរិពដដិ្តេំម ដកវងន

ក�ដកមមន�ិា�ិាក យ្ិវេរំងបត� រពវរមុនដាបេេដិកន

ាមយញន េ មាពវ តិ�យវមក ។ 

 

 

បត� រពវរម  ុ

 

ិ�កចមដេខក មាកេកេ េ្កយនបេមាកំ  ំវាម

ពវ តិ េរពវរមុែមពីរិយនដារកប�ីករេេ្កេ

 រំ ដិដវិបេពវព�េ ង្�� ក�ដកមមនដាម ដកវងក�ដកមម។នកយន

េដអរេិរេមក ដវតនេ្កដរ រ្ រំ ដិដវាាយមណ� ាេ្អមន

ញយម នរេកងពីមក ដករេេមារេកងរសរងរយ។នរដបេមាន

បណីរនកយ�ាា ្េ្ំាមសេ យពេ ងរេែន

“ែាកកក ង�ដង” រសរងមក �វាារេេរកែសីរេីពីែមេវិន

ងវេេពេន៏្យដរកាាមនរកប�ីករេេ្កេ រំ ដិដវន

�ិ យ្មរ់។ 

បេមារពវម ដ្ ិ�ដ� ដិន៏រេទអកេន រំ ដិដវ�ាេ�តន

កដំពដច េិម ដកយក េន ដាាយមណ� ាយវេកយ�រេកង។នន

រ យារេប�ីន រំ ដិដវេដអរាសរកបេ�យពេដកេចបពីាសាេ

េប្មណា �យវកយដែមេវិងវេេពេរយរឡរង។ 

រំងស្�� រទវរីដងក�ីពីក�ដកមមន�្�� កមខេន

កយនេិកមរពវរមុេប េ្េទេរយរេភីម ដយបនដាក រយញរំវន
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រវរ្�� កមខេកនយា�ន្��  បេំា�ាអម ដកកិ� ដិនរកប�ីន

ករេេ ដំញអមមាន៏ប៏េិកមពដដិ្រឡរាម ដញាមរទវរីដងក�ីពីន

កកិ� ដិ�រយរេ។ 

ម ដាីេ ងរយរេភី្រ�រ រកកាករ ានរំងរពវរមុប�េិកមរស្មន

�ងមំពសាក��យវវប�ណរ្បក មំប�េម។នេ្ែ េ្ំីន២៨ន

្ប� ញពី មិមកកងមំពសាក��្្រយនកេ េ្កយរាសរកេិរិន

ពដដិ្រវរម ដកវងក�ដកមម។ 

េ្ែ េ្ំីន២៨ 

ងមំពសាក��យវវប�ណរ្បក មំប�េមនកេ េ្កេិរិពដដិ្

តេំរំងកយរវរម ដកវងក�ដកមម 

 

កយន�ញ�ប� េ្េញ�ប�េ ងកតេំយមណ� ាេ្ចមកអន។ន

រវរកពីរន

រ្ស្ិរ�រេបរីដង្កេព បរបេ ង�រេបាមេិកមដំ  ំវពី

 រំ ដិដវ។នម ដាីសាក�យ៏េ្កដំពយពេ ងរយរេភីាមាមករ ាន

រពវរមុន

ប�េិកមរស្មាមងមំពសាក��យវវប�ណរ មំប�េមេ ងកេ េ្កេិរិន

ពដដិ្តេំ្កេកយ។ន បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមនងមំពសាក�ន

�្្រអ មិយាខារេកេ� 

 

កបមណ េិរ្ស្ិរ�ន កយេិកមព្ីេឥិទ េ្ទ�េ្កក ងរិយន

ដារកប�ីេិកមក្កេេ្�ពវយរន្កក ង�្�� រដបេមារ្ស្ិរ

រីដង។ 



 

 

152 

 

កម ដមិ�ិអ�ី ម្រមិ�ន កយចមដេេិកមំ  ំវយមណ� ាែមពីកម ដមិ�ិអ�ីក ម្រមិន

រដែេ បេ� ដិនដាែ�� ដិ បេំា�ា្�� ក�ដកមមនដារី។ន

កំ  ំវពវ តិរនេដ�េ�ិតេងរ រំ ដិដវ�ិេ ងរយរំន

�ិកយនេិកមទ�មកទ�មវបពវ តិពីែាុកេដ�េ រំ ដិដវយយន

យា�នសបវម ដំ ្វវងនម ដំ ្សេ កដបររសមេ�មន។វ។ 

 

រេរស�យវក េ្�កាក េិបកាេប�ន កយេិកមរសកាេិពីេ្ ដិ្ិ�ដកេមកន

�យវដែមមិ�រំង  ិែាុក�ដកមមេមកនតេងរ

កកដបររសមេ�មរឡរាម ដញ្ដញ�ប� េ្។ 

 

ពដដិ្រឡរាម ដញឥិទ េ្ទ�នកយេិកមិេេកម្ រំ ដិដវងបដិ� មំប

ំបេរវររិយនកែ ដិមិវិអ�ីក ម្រមិនដារេរស�យវដរសកាេិ

បកាេបនរដរពវ�យវមក រស្មរាសរ្រម្ភេយពរវររទវ

រីដងក�ដកមម្កេមក ។ន

 

 

ពវ តិនាមយញនដា ម្បុវដបកយន 

 

កេិរិ ពដដិ្តេំនរំងកយេ្ប្រំងេ្កដំពយពន

របរវរម ដកវងក�ដកមមនិេេកម្កយាមយញនដាា

េប េ្េទេ។នរ យារេប�ីនាមយញ�យវកយបេេេិកមទេ �េ ងន
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ាមយញ្កេ រំ ដិដវនដាបាបក មាក�ដកមមខក មាកេ។ន

បេមាបណីយបរេរនេ្កដរ រ្នកយ�ិេប្េ ម្បុវដប

រសមេ�មយ៏ ាិេ ងនមណររពវ�យវ រំ ដិដវអព�ាិបេរវរ

ម្បុវដប្កេេបក ាកិ� ដិនដាេបក ាយកំរំសិ�យវរាសរក

បេមាម ដកវងក�ដកមម។នកយមកនយា�នកយអស្ាេំីន

ក ដី វវង មំយបេ មំារី�ែដកេ�ងិេ ងនរដបេមាកយ�យវ

មិារាក�នដា ម្បុវដបកយនអរាសរកពដរេទរី្វេនដាន

រ�វេាមយម ា្យ� ន�ពដរកករបយវេបណរបេ�កកិ� ដិ/

ក�ដកមម។នេ យ្ារំសិន មិារាក�េិកមដរេារករ រកតេងរន

ករដរែេ ិ្ ម្រពញកបបេមាកយនរដបេមាអណិ�ដ�យវ

ងររពវេ ងបមណ េិនម�ណបនេេ�ីរាកកមីម ដវនដា ម្បុវដបន

រីនព បរប ម្រពញយបដរ្កេព បរបសាិរដបេមាេបក ាកិន

� ដិ។នរ យារចេ ប�ីន្�� �េាវ រំ នរយប�ែកយព�ា�រតប មាន

រក្ារវរពវ តិេបពី រំ ដិដវនដារីន�យវ�សេ វ្�យវន

ព បរបយបដររាសរកេិរិពដដិ្តេំ។នរិ្រាករិាមន

្រវងេដែមរងរវកេ េ្ មិានដា រំ ដិដវនដា

រី។នសេ យពរកេ�ិពដដបនរំងស�ិម ដកវងក�ដកមមន

�ម ដកវងេដរ រ្បមសនរេិិ�បដរករីនរសរងិេិកមដ

កិរំង្ េ្ចបេ�។ 

េ្ែ េ្ំីន២៩ន្ប� ញាមរី្វេមកែមពីរ្ស្ពេា�ាាមយញ្កេន

មិារាក�ែមពីម ដកវងក�ដកមម។ន 

 

េ្ែ េ្ំីន២៩ 
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ង�កន

ដាកែមមិ�រយរេភីពេា�ានបរំក្កេកយរវរ្�� ក�ដកមម�ន

កមរណរ េ ងម  

 

 េ្កដរ រ្េដ េនេិកម្រាករិបណរបេ�កកិ� ដិ/ 

ក�ដកមមកយន��រេបំេរំង�ឡបេ ងន�យវ�រេបរេិកមន

ាមយញនដាមរណយ�ាែមពី្�� ក�ដកមម�នកយអ

ពដចន�្ា�បបណរបេ�ករ្រប�ែមបណរ

បេ�កំ  ំវ្នមប្�� វំពបេ�ន្�� ម្បុវដបនអម ដកន

ដារ្កបបេ�បរក�ដកមម។ 

 កេ េ្ មិារាក�នកាេាវ េរសកាេិរដបេមាកដក�

សុែេ បេ� ដិនដាែ�� ដិនរាសរំក្បដរកដបរនមេិរិ

ពដដិ្រកិក�ដកមមន(កាេអាមពាបន១១នក�ីពីរកិចបេ�ន

ដាពវ តិកន េិ) ដាាវ េរដបេមាមបុ្ណ�ម ្� វ។ន

មបុ មាែកេរនអយា�បដរេ្ាមមរងកណិករា�្

ាា មិារាក�ន�យវេិកមរាសរយមរណរ របកេេ្រំក�យវ

បា វំព� ដិនបមពមា ម្រពញរ្កបបេ�បរក�ដយពរដំីរយ

រា�យ។ 

 រាសរកមក កេ្�ា្ំពដរសាិនដាកែមមិ�ិាកយកេ្រំកន

ររ្ាកនជ សណិនរដបេមាកេវងេ្ាមមកេដដិកយ

ែ�� ដិ។ 

 េិកម ម្បុវដបកយន�យវំ  ំវក្ណ�ម ្� វវតនដា
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ម ដ�� ាីមរេប េ្េទេ។ 

 េិកមរាសរករសមេ�មរដ្់វវងនដារដេា្េណា វ

នបស/រសមេ�មនដារដរវរេ្ពវព ដំេវងរែឡដបេិកដប។ 

 េិកមកដបររសកាេិពីែេបាមយញនេបពីែាុកេដ�េយរន(ជ. 

សបវមដំ ្វវងនម ដំ ្សេ រសមេ�ម) ៏ពីេេ�ីរីាវន

ដមិ�ិន(កាេអាមពាបន៦ក�ីពីកាុេកមីម ដវ)។ 

 េិកមរាសរ្កពដក�� ែ�� ដិនដា មិ្េិបេពវព�េ ងម ដកវងន

ក�ដកមម�យស� ដិនរយរេភី មិារាក�ដកដបររសន

កាេិន េ មានបសិបេពវព�េ ងករ�វេកចរ វ្�យវន

រដបេមាសេ វ្ពដដិ្តេំនកែមមិ�កពដក��

 មារយនេ្កដរ រ្។ 

 �រសារវេែេ មនរេារករ រកេ្្ំន២ន៏ន៣ន បេំា�ាម ដកវងន

ក�ដកមមន�យវ�ាេិកមរាសរករកមរ្ែរាកិេប េ្េា្ារេ�ងន(ជ. 

រំងែមបណរបេ�ក) រយរេភីរាសរកកដបររសកាេិ។ 

 ្រាករិាមេប្េ មិារាក�ន�យវេប េ្បណ្ប្ន

( មាកយនដាេព�ំពកយនរ រ្ចមដេ) ំ  ំវ្នមបកប

ក�ដកមម/កិ� ដិ�ននេប្េររយរ  ិ� think-tankនរកាមកេ ងន

រវរ្��  មារ។ 

 

 

�នររីដង 

 

រ ្ី�េាវ រំ ្ េ្នកេ េ្្កយរាសរកេិរិពដដិ្ន
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តេំរវរម ដកវងក�ដកមមនរសរងកយានដាាមយញ

េប េ្េទេបេមាករាសរកកបរប៏រំងនប៏កយេិកមកកាវន

 េររ្ារំសិនរយរេភី្កែមមិ�កបតេំេិរិពដដិ្

្កេមក កេ�ិេ្កដំពយពមរកេនរយប��នររីដង្កេន

មិារាក�នបេមាករេ រ្េដកេជ្បណិនដាង�ក�យវមក ន

កេ េ្រាសរកេិរិពដដិ្រវរម ដកវងក�ដកមម។នបាស�នររីដងន

បេមាកេិរិ ពដដិ្តេំរកិក�ដកមមនអ្� វេបពីបត� ន

មមកទេ ន េ មាបត� ខារេកេ� 

 

 ម ដវង្ប្�ន មិារាក�េបពី្ប្កេែមាេបរន

ែម្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនយារេព បរប មំរយេដ

ហស  ដំរិសែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ�សណរ។ 

 បាសកច េ្អេ�ណិពីេ្�ពវយរ�នរដបេមាេ្រំក

យបរេរនសណា� ាំរបេដច េ្អេ�ណិមរិន

្�� ក�ដកមម។នយារេន មិារាក��រេរបដិែន

រ ្ី�ព បរបនមដិមមបដិបារវរ្�� ក�ដកមម យីា

ប៏រំងនរពវ�យវេ្�ពវយរេដច េ្អេ�ណិ

េ្�ពវយរនប៏េដអរដរែេ ិ្ព បរបរឡរាម ដញ�យ។ 

 ្�� ក�ដកមមមកនអាេេ្ញ្ មិារាក��យវ�

កាដបកបណរបេ�កចបេ�នេដ្្រ�រញវំពរវ

កដងកណិ្កេព បរប។ 
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រដបេមាសេ យព�្្រនវដមដ ាិ្បណិ្កេកយអងបន

េបែមមិ�ដតេម ដាីែកបេ�ន

រដរពវរាសរកេិរិពដដិ្តេំរវរនរទវរីដងន

ដាកបេ�យ្្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនរវរប�វា�ិនសេ យពានេានន

យា�នរឹាអរកកមន៏សេ យពអកេ�យវន

ាេេ្ញ្ងបវដមដ ាិ្បណិ មារយេបរេ រ្េដកេ។នតេពដិន

ិ�កិពសបដរតេយរាេ�ម��នដា�យបដរយ៏កមខេេ ង្កេ

មិារាក�បេមាកេិរិពដដិ្តេំរវររិយនដាម ដកន

្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ 
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ាមពាបំីន១៤ 

 

ង�កកយ បេំា�ាម ដកវងក�ដកមម  

 

 

 

 

េ្ពវព្ េ្ មាែកេនរ�វេយវេកយាមេរា្ដងររ្ាករយរេភីន

 ញងបពវ តិកេ េ្េិរិពដដិ្នរវររទវរីដងន

េប េ្េបារវរយរដវនរ�វេកកិយវេ ម្បុវន៏វម្ ម្ដ េិកន

 មរុិ ម្ិនដាយពែងមិ�ដាេត។នរេីពីរន មិារាក�អន

ំ  ំវែិេេ្រីាិពីកែមមិ�វតក៏ មិារាក�អែ ដិមិលាម

កែមមិ�វតក មាឡងនដានននននននកយអែ ដិមិវនននម ដាីសាក�េដន

រកាមកេ ងម ន�យវ ម្រពញ្�េេរបរវរជ្បណិាេ�ម��ន

៏ជ្បណិ្ េ្នដាង�កយយ។ 

វំពយពរកាម្ េ្� េន៣ យីាកេ េ្កយំ  ំវដពវ តិន

ពី រំ ដិដវ� 

 កពដយបររយញរំវរំងកយ។ 

 កក កមណ រយញរំវរំងកយ។ 

 ករកមរ្ែរាកិរំងកយ។ 
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កពដយបររយញរំវរំងកយរវរ្�� ក�ដកមមន 

 

កពដយបររយញរំវរំងកយនិរ�វេាមឱកកកមខេេ ងន

កេ េ្រាសរកមក កេ្�ាាមបមដិន

ដាេ្េាវពវ តិកមខេកែមពីកពដិ មាឡងនដានរិយ្កេន

 រំ ដិដវ។ន� ាំរបនកពដយបររយញរំវរំងកយរវរន

រទវរីដងក�ដកមមនដា្�� ក�ដកមមអរាសររឡរានបេមាន

ំេេាេន៥េ្រិំ�ន 

 ្យន េ្ពីករាសរ្ំ្ប� ញ្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដរវរន

កំបេកមរណរ អម ដកកិ� ដិេ្ចមែេ ម្កេមក ។ 

 តេងរនរកប�ី�អកាកណិរកាមកន៏េដរកាមករំង

យរេេ�ី�យវិបេពវពនយា�នយរេេ�ីកិ� ដិន៏យរេេ�ីន

ក្រំក។ 

 តេងររកសមរេកិ� ដិន៏នបសកិ� ដិ

កមខេកររ្ារំសិ។ 

 តេងរបេ�ម ដាី្កេ រំ ដិដវន�យវំបេរញ្យន េ្ពី

ករដរែេ ិ។ 

 ្�� �បេុបេររ្ារំសិន�យវិេេកម្កយរាសរកន

ពដយបររយញរំវនយា�នរឹាអរកកមនបាសវេែមពី្�� ន

ក�ដកមមកមខេកន៏រេទេស�រង�រយរេ។ 

 

 

េ្ែ េ្ំីន៣០ 
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ដំយរយព េកប្វយកមីនដាី ដិម ដាីកយកេ េ្េិរិពដដិ្រវរែាុនី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ 

 

 កពដយបររយញរំវ ាំរប 

“រដបេមាេ្រំកមកន្ំ្��ិ�ដកយរាេ�ម��ិេេកម្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន

រ�វេយវេកយាមដងកណិ�រំសា េិ្កេមក ។ន(...) រដបេមាេ្រំកយបរេរន

្��  បេំា�ានរទវរីដង ាំរប  នេដ�េ�បេ�មិេមកេ េ្កេិរិន

ពដដិ្�រំសា េិរំងកសវងេ្មិ�ដរយរំ។ន�ញ�ប� េ្ន

្��  បេំា�ារទវរីដង ាំរបរយនអេិកមដនរកេរកមមរាសរកពដយបររយញរំវន

េ្កដ�កមរណរ ពីនកាដបេ បេ្កេកយន(...)”។ 

 កក រយញរំវ 

“(...) កក រយញរំវនប��ី ដិម ដាីកេ េ្ំ  ំវពវ តិនដារាសរកេិរិពដដិ្ន

រដបេមាេ្ពវពកយ�យវតមាពីងាីកេេបរសរង។នកក ន

រយញរំវេិកមដរាសរនរំងកាដបកយនមរិយរេេ�ី្រាសរកព្វេែមពីែសីេ ងន

�យវេបក ា្កេទ េិដរាសរន៏មរិរេយ�បយម រំ ដិដវែមពី្�� រទវរីដង ាំរប។ន

កក នរយញរំវ ដំយរយពកមខេន២�នំីន១និរាសរ្កនា�ាប� ាំរបនដាំីន២ន

ិ�កំបេំណា បេ�រីដងនពីរេិកពដយបររយញរំវរន

�ាយមរអងករដនរែេ ិរបរវរកមរណរ ន�យវកម�យាពីករពញដិ�ន៏េដរពញដិ�ន

្កេកយន្យន េ្ពីកព្វេ្បរសងពី រំ ដិដវ។នកក រយញនរំវន

ប��ី ដិម ដាីយ៏េ្កដំពយព ម្រមិនពីរេិយរេេ�ីេិកមន

ដែរ�� រញរំងមន វេ្េបរងកណិ។និេដេ �ិេ�

ជ្បណិកេ េ្ំ  ំវពវ តិ យ្មរ់រយរំន�ិិ�

ំេេាេកកេិរិពដដិ្រំងមន វេេ ងន(...)។ 
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 កពដយបរ ាំរប 

“រដបេមាេ្ពវពែាេរបកករបេដសុវេែមពីនី ដិម ដាីកកក រយញរំវ (Interpellation)នរយរំ   

រ ្ី�ន“កពដយបរ ាំរប (Adjournment Motion)”រយ នប��ី ដិម ដាី�ិេ ងយាទេ នប៏រំង។ន

កពដយបរ ាំរបនេិកមដរបរាសរយក េកេមរពវកយច េ្ររ�រេកេបន

ិរ�វេាមឱកកកេ េ្ករវរបនាម្�� េ ងម �េ ង រំ ដិដវន�ិេដរាសរករដន

រែេ ិរយរំន(...)”។ 

 ករចំក  

“រទវ ម្ណាកី ដិម ដាីកករចំក ន(...) ប�រយរេភីរទកងបនពវ តិពី រំ ដិដវន

រយរេភីរកេរកមមែ�របេិពី រំ ដិដវតេនកចមដេនរយរេភី្ប� ញែក មរុិ ម្ិន

ដា�កសាបនករំរសង។នី ដិម ដាីរប៏េិកមដរេ រ្រយរេភីំ  ំវាមននននននែាុរស មិវមែដិន

�យវា ងកាដប មាែកេ្ងវេពី្�� យ៏នក�មបស� ញ�យវិបេពវពរប�ា្ េ្ន

ដាវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�ដយកំរំសិ�យវដំបេាាកយពដដិ្ន(...)។នី ដិម ដាីរន

រ�វេយវេេប្េាម កេាមេរា្ដងេ ងនកក�កសាបមណម រមរង្កេ រំ ដិដវន

រសរងរ្ពស�សណរាមមមរមរង មាែកេររាសររអងរបរេ្រ្�ា រំ ដិដវ។ន

(...) េ្�េ ដ្ងយពកី ដិម ដាីរនអរបរិរំងសករេ រ្កដំពដ្កេកយបេមាន

កក កមណ នរសរងកាដបកយរពវរប៏�យេ បេបន

�យវរកយីពរពញរវញរា�យន(...)”។ 

 បណរប� ាដករកមរ្ែរាកិ�នកាេអេ្ែ េ្ំីន៣២។ 

 

េ្ិពកយ រំងន Michel Amellerនកសយពែ�កយនែេ មន១៩៦៦  

 

 

កមណ នដាកក រយញរំវ្កេកយន បេំា�ា្�� ក�ដកមមន 
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កមណ - �ំេេាេុងវប�ណិែប្ន៏មន វេ េិ- ្រាករិដ�ន

េមមបរកមរ្ែរាកិេ ង្កេកយនរសរងិ�ី ដិម ដាី�យវរេ រ្េដកេន

យីា ាំវម ាំុង ម្រមិរំងកយនរយរេភីេិរិពដដិ្រវរកបេ�យពន

្កេ រំ ដិដវ។ 

កមណ នអ េម�ណប យីារេរមរិកេិរិពដដិ្េ្ប្ន

រំងេ្កដំពយពរបរវរម ដកវងក�ដកមមនរំងសេមមបយ៏ន

កមខេ្កេិ។និបេពវព�េ ង្�� ក�ដកមមន� ាំរបនកមណ 

្កេកយ� 

 រ�វេយវេកាដបកយាមឱកកនរយរេភីំ  ំវាមពវ តិន

 េរពវរមុនកមេបដិនដាអ�ីកែមពីរទវរីដងន

កិ� ដិនដាក�ដកមម្កេ រំ ដិដវនដាែមពី្�� ន

ក�ដកមម� ាំរប។ 

 ា ងកយបេមាកេិរិពដដិ្រវរកែមមិ�ន្ េ្ បេំា

�ាម ដកវងក�ដកមមន�យវដែមេវិរំងកយ។ 

 រាសរ្សណានងបដិ� មំបំបេរវរ្��

កិ� ដិនដាក�ដកមមន�ពដរកករដរពវ�យវ

កមណ រំងមន វេ េិនដារេករងេិកមដរ្ពសររងន

តេ ាំំក្ិនដា/៏េិកមដរវរបងបេបពដយបររយញន

រំវរំងកយន៏េិកមដមររងរដបេមាេព�ិ� វ្េិន

ពវ តិរកាមក្កេ� ដិន(្កេកេពវ តិ�្្រន

េដ�េ�ិកយេ បេប េិន�យវំ  ំវរយរំន�ិន

សណារេររំសិដំ  ំវរា�យន េ មាន
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េ្ពវពរ្ពសររងនែាុកេដ�េ រំ ដិដវនដាកាុេន

កមីម ដវ មាេាវ)។ 

 ិអឥំពដពវនរបរវររ្ស្ិរ្កេ រំ ដិដវន

ក�ីពី្�� ក�ដកមមន៏ា ងិេេាេ ដំកយវេរ្ស្ិររ។ន 

 រ�វេឱកក្កាដប្ប្េ្ែមានរវរបកមណ ែមពី្�� ន

ក�ដកមមន�យវ�បាសវេ្កេព បរបន៏�ឱកក្ព បរបន

ំ  ំវដាមពវ តិយ៏ប ្រពញដិ�ន�យវមក េដដន

ំ  ំវពីរពវេមរយ។ 

 

នកមណ ្កេកយនិបេពវព�េ ងម ដកវងក�ដកមមយបរេរ�ន

កមណ �យវរករ្ខក មាកេ។នយរេេ�ី�យវំ  ំវ្នមបរ�ករង�ាន

កមណ ្កេកយន�ញ�ប� េ្�េា្ប� ញាមរិយេដាេរ�ករង។ន

យពែវេនបរន�ញ�ប� េ្រញេបពីរស មិរវែកបេ�យពកន

ម ដកវងក�ដកមមប��កបេ�យពកន េិ។ន� ាំរបននបស បេំា�ាន

ក�ដកមម� ដិនប��នបសកន េិនយារេិេដអរ្ពសររងាាន

កយនដាសណាដរំ។ 

  

េ្ែ េ្ំីន៣១ 

កមរណរ  បេំា�ាករយញរំវេ្ប្រំងេ្កដំពយព 

 ករេិរេយ៏រពញរវញ�ន កក កមណ ិបេពវព�េ ង្��

ក�ដកមមនេដ�េ�កបងរករវនន�ពដរកកកមណ 

�្្្ររបរំក។នយារេរយរេភីា ងយវេ្�� រនរបេិកមន

មំយបេ មំាេដរកាមក�េ ង ម្បុវដបរីន(៏េិកមយ�ាែមពីន
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េ្មិ�ដរីន៏េ្មិ�ដដយរយ រី)។ 

 យស្កេុកេ�ន ក្រាករិយពេដ្កេុកេរដបេមាន

កមណ នអយមរបបកងវេមមកនដារេករងេដេប េ្េទេពីន

េបក ាសេី។ 

 រពវរមុ�នករេារករ រករពវរមុរយរេភីក កម ប��ន

បត� យ៏កមខេេ ងន�យវ្�� បេពីេ្កដំពយព្កេកមណ ន

ដារវ យ្ិវេ្កេកមណ ន

រំង េ មាករ្ពសររង�សណររា�យ។នន 

 

រ យារេប៏រំងនែម្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដបេមាកបមណ េិន

នបសេ ង�នបសកន េិនេិកមដបមសដិរំង្ េ្។ន

រវរកពីរនយមរណរ កកកំបេនបស�នបសកន េិន

េិកម�ិិក យពរយរេភី្យ�ាែនែេប�ែេបំ  ំវមមកេិកម

បេមាករាសររកប�ីករេេដិ�ែននបស�បេ�មិេមកកកន េិន

ងររពវងា យ្ម់នកេ េ្នបសររដ�នបសកន េិន

 េ មាវប�មណា នកេ េ្បមណ េិនបសេ ង�នបសកន េិន

ដាក�យវនបសរយ�វា�នបសកន េិ។ 

រំង្�� រកិបេពវព�េ ងសេ វ្នបត� ខារេកេន

មំា េម�ណបយវេនក្រាករិកមណ េ្ប្រំងេ្កដំពយព

្កេកយ� 

 មិារាក�នអំបេាមកមណ ្�េេនរដរពវ�យវ

ព បរបេដរពញដិ��េ ងរេករងន៏នេិកមកាមក្�� បេ
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្�េេរំសិ។ 

 មិារាក�នអ្រាករិ្កពដយបររយញរំវន

ែមពី្�� �យវដរវរបរដបេមារយាកមណ រេករង។ 

 ម្ណាេដែេ ្កេកាដបកយនាេ�បេងបឱកក

�យវី ដិម ដាីរ�វេ្រយរេភីរចំ�កមណ ។ 

 សណានអាវ េស� េ្ករចំក ្កេ

មិារាក�បេមារយាកមណ រេករងន៏រាសរកតេំិន

រដតេម ដំ ម្ន៏ ាំំក្ិ។ 

 កពដយបររយញរំវន�ាេិកមដរ្ពសររង�

សណរនរំងស�ិ�ាករដពមេាររងាមន

នបសកមណ រេករងន�យវសណាអំ  ំវន

ដាមនបស មារ។ 

 

 

ករកមរ្ែរាកិពដរកក្កេកយរបរវរម ដកវងក�ដកមមន 

 

បណរបេ�កកយនរេីពីមក   ិយំីរដបេមាយមរណរ ករាសរ

្ េ្រសរងនមក ប៏េិកមាវ េរដបេមាកេិរិពដដិ្តេំរវរន

កែមមិ�រទវរីដង្កេ រំ ដិដវរា�យ។នកបេ�យពន

្កេ រំ ដិដវនអេិកមដពដដិ្តេំនតេងរេរា្ដងន

កកច េិតមានបណរបេ�កំ  ំវ្នមប�រេបពវ តិ្រ� 

អកេន�យវអបណរបេ�ករវរកពីេ ងនដាអកន

រដពមេរររងាមដងកណិពវ តិ។នរដបេមាករកមរ្ែរាកិ



 

 

166 

ពដរកកនកយេិកមែមរករេយា មិុក�យ។ 

 

បមណកេភិ�ដាមកនដាវប�ណរកបណរបេ�ករកមរ្ែរាកិន 

 

 បេំា�ា្�� ក�ដកមម/កិ� ដិនបណរបេ�កមរិបដរន

េ ងំ  ំវ្នមបកបរកមរ្ែរាកិន  ិយំីកមខេ�បេុបេន

រសរងបមណកេភិ�ដកបណរបេ�ករនរេរខក មាកេន

�ពដរកក� 

 

 ក្រាករិបណរបេ�ករនេិកមដសណាច េិន

មំបែ�ក�� រីដងម ដា�េ ង។ 

 ិ�ជ្បណិយ៏េប េ្េា្ារេ�ងេ ងនកេ េ្េិរិពដដិ្ន

តេំ្�� រីដងយ៏រករ្និបេពវព�ាម ដកវង

ក�ដកមម។ 

 ិនអ្រាករិ្កិងិកេកយ៏េ �ិេេិកមេ ងរបរវរ

រទវរីដង្កេ រំ ដិដវនិបេពវព�េ ង្�� ន

ក�ដកមមយ៏�បេុបេនដាអរកេរ្បេរា្ដងរយរេភីន

រំរសងន៏ិេេាេ ដំកន

�យវអំ  ំវងបដរំងន មាកយ មាេាវន

ដា រំ ដិដវ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣២ 



IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003  

167 

 

វប�ណរពដរកកកកបណរប� ាដកកយរចំក  

 

“(...) បណរបេ�ករកមរ្ែរាកិនយបដរកដបរាម្�� �បេុបេេ ង។ន

មរិរទវ ម្ណារនកយ្បុ េ្្កាដប្កេមក រាសរកេ្េាវនពវ តិិបេពវពន

�យវមក េិកមករយរេភីមក អរាសរកេិរិពដដិ្រំងនកេរក្ន

ដាអរាសរដងកណិំបេាាកយកេ េ្រាសរកពដយបររយញរំវន

ដាករេេ។កដំពបេមាក្រាករិកម និ�វំពរវករទវកណិាេ�� ដិ�យវន

កយេិកមពវ តិរពញរវញនែមពី្��  មាឡងន

 បេំា�ាម ដក�យវែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដដនែមមិ�ន(...)។ 

 

រដបេមាេ្រំកមកនបណរបេ�ករកមរ្ែរាកិកពដដបរដបេមាកន

រកមរ្ែរាកិយ៏េ្កដំពយព។ន�ញ�ប� េ្នព បរបេដែមន

្បុ េ្ ម្បុវិបេពវព្ាវមក នយា មិុករយរំ។នបត� ររ្ារំសិន

អករាសរែ�របេិពីអ�រ ា រំ ដិដវន�យវរាសរ្យមរណរ កន

រកមរ្ែរាកិ្កេបណរបេ�កនកង�ិ យី មនដារាសរ្ករកមរ្ែរាកិេដំ  ំវរវ។ន(...) 

ប៏ យ្ម��ម ដាីសាក�យ៏េ្រករ ម្រមិកករាសរ្ករកមរ្ែរាកិ្កេកយេ្កដំពយពន

ប�េិកមករាសរកេភអនរដរពវកំបេិក�មតា។ន(...) 

 

ិក�មតា�យវរ�វេរំងេេ�ីរាកកមីម ដវនយវេបណរបេ�ករកមរ្ែរាកិន

អ្�� ពដរកកនពីរេិព បរប�បារា្កេយរនេេ�ីំ  ំវ្នមបេបក ាេ ង។ន

រ រិ រំ ដិដវអ្បុ េ្ព បរប្រ�ករងេ �ិេបេេដិមរិកមណ �យវកយដរចំក ។ន

(...) (រដបេមានេ្រំកមក) របិេេកម្កងវេេពេពីេបក ាបេមាករ�វេាមិក�មតា។ន

ប៏ យ្ម��ិ ក�មតារអ�ាេ្បវេ្នរវរប�វា�ិិេដ្ាក



 

 

168 

េស�រងយវេក�ដកមមសណរន៏ិេដរាសរ្ យ្ិវេយវេកនែមមិ�រកិសណរន

(...)។ 

 

ប ប េិកុវេែនរ �រដបេមាេ្ពវពប៏រំងនបណរបេ�កន

�យវដ្រាករិរយរេភីយ�បយមករកមរ្ែរាកិនប�ទ� ែសីរេីពី�ែាុយពន

េ ង�យវរាសរករកមរ្ែរាកិនដា�កសាបកពដិរយរំន�យវ  ិយំីនេភា្កេែាុយពរន

ប�រាសរដងកណិំបេាាែាុកយ�យវ�ែេបដ្រាករិមក រយ។ន

�មារេកងិអរកវងរវរែាុកយបេមាកន ញរកប�ីកេដ រំ ពីដងកណិរកមរ្ែរាកិន

ដា ដំេវង�យវនេ្េាវដ មារយន(...)” 

 

េ្ិព�នកយនរំង Michel Amellerនកសយពែ�កយនែេ មន១៩៦៦ 

 

 

វប�ណរយ៏កមខេេ ងរំសិន្កេបណរបេ�ករកមរ្ែរាកិប�ន

កយព្កេបណរបេ�ក។នកេិក មិារាក�្ ប្

េ្ែមា�យវិបេពវពរដបេមាបណរបេ�កនិសរកមខេ

កេរេិិនអរាសរ្ យ្ិវេយវេវំពរវកករកមរ្ែរាកិ។ 

ែមកករកមរ្ែរាកិនេដយាទេ រំពីកយេ ងរបកយន

េ ងរំសិនដាពីបណរបេ�កេ ងរបបណរបេ�កេ ងរំសិ។ន

ែម�កេាវកមខេកយា�� 

 ែមបេមាករេារករ រក្�� នដាម ដសវយពកកន

រកមរ្ែរាកិ្កេកយ។ 
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 ែមមេិរិពដដិ្នរដបេមាេាវ រំ រីនដា

្ ដរមណយកំរំសិករកិក�ដកមមន(កាេអាមពាបន

១៧)។ 

 ែមេ្េាវ ដំេវងន

ដានបសកន េិិបេពវព មាែកេពីន

បណរេប េ្េបាយរដវេប េ្េបា រំ ដិដវន

៏ ម្បុវដប ាំរប។ 

 ែមំ  ំវិក�មតានរំងរាសរកេភអពី

បណរេប េ្េបានពីយរដវេប េ្េបា រំ ដិដវន៏រី

ប៏យា�ពីកាុេកមីម ដវ។ 

 ែមរស្មកមកសណរន៏កមយក ដ្ំ ស ។ 

 

ករកមរ្ែរាកិន្កេកយកំរវរកពេបង ហស ន

កំរដបេមាេ្រំកកាយ វីនប��ជ សណិយ៏វតេ ងន

(កាេអេ្ែ េ្ំីន៣៣)។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣៣ 

បណរប� ករកមរ្ែរាកិបណីកកតមាពេបងបាបក មាន

កំរដបេមាេ្រំកកាយ វី�ន

ជ សណិដងកណិ្កេកយក�ីពីរវ យ្ិវេ�ន

សណររបរវរ្�� ក�ដកមម 

 

បេមាែមឡមារពវកកតមាពេបងបា វំពកំនរដបេមាេ្រំកន
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កាយ វីបេមាែេ មន១៩៩៣នេព�ិ�ដកណិ�យវ្ាកកយរ បេររតរវយវេេ្�ន

ពវយរកំយបរេរនប�កដញេា� ដិកាយ វី�យវដវ្ន

ាវរបបេមា្ ដរមណេាវ រំ រីកំរដបេមាំីេប្ាន Belet 

Huenេ្រំកាវីន េ មាកនិងយមសាិយវេសក េ្ាមរប�ាាមំាេេ បេន

�យវេិកមដច េ្មក រំង ហស េ បេនេបពីេប្េបមេ�ាេយារវមន

២កបាមររកយាម វំពអកក្កេកំន (CAR) 

ក យ្ម យ្ារាសរែិ�និរំង ហស កំេ បេន

ដា្យន េ្ពីរ្កបបេ�ដ្�រ េ្នករចំេ្កេែមពីកុបេន៏ន

កកកឡពវ តិកមខេក។ន�ម្អ េិមរីយែាកកបេ�យពរាសរ មំប�

ម្បរេេញយ៏ប ្កត្ េរមររេន្កេកាដបន CARនប៏េិកមដ្រ�រញន

្យ�ា។នបណរបេ�ករីន�យវរកមរ្ែរាកិេព�ិ�ដកណិ មារយន

េិកមដ រំ ដិដវច េិ មំបែេដេប េ្េទេនរេិិេដដ ម្រពញ

តេក�ាេំ្កេកំន បេំា�ាបណរង្យពសណរន

យារេកយកំនរដរេកេ្ េ្ក�ីពីករកមរ្ែរាកិនដ្រាករិ

ាមករកមរ្ែរាកិសណររំងរ រ្បមសេ ង។ 

 

ម ដសវយពនដាកដំពដែម- ្ េ្ក�ីពីករកមរ្ែរាកិរ�វេាមកដំពដន

ែម្ករករេសប្ីនស� េ្រេករងបកដណសប្ីនា វន

រេម�ីែេបាមយញនដាំីេ �្បរនដាិងិកេកិក�មតា។នែមបេមាន

ក្បុ េ្្រ�វេបកដណសប្ីនប��ង�កេភារយរេភីបមណ េិែរ រិន

្�� ែសីមក�យវដរវរនរដបេមាេ្រំកកាយ វីនដារដនំី

្�� កាមកិ� ដិ។នសប្ីម ន១១៦យបេដរ�វេិក�មតាន
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យវេេប្េរកមរ្ែរាកិនរដបេមាកមកសណរ�យវដររងតេន

ាំំក្ិរពញេ្រំកកំ។នម ដសវយពកករកមរ្ែរាកិេដន

េ �ិេ�ិេប្យណ� េ្រវរែសីន�យវដរបរិរឡរារដបេមាេ្រំកកាយ វីន

យ្មរ់រយរំន�ិិដុិកព�ារបរវរ�ម្កបស បេកក្�� ន

ម ដវងនេ្ ដិ្ិ�ដក្កេបាបក មាកំនដាកបេ�យពន េ មាន

រកប�ីករេេ្កេេបក ាកិ� ដិរា�យ។ន�រេបំីន២ក

វប�មណា កបិបេពវពន( ToR) 

ិេេកម្កាដបបណរប� ាដកពដដិ្រេរវនាម្�� យ៏�បេុបេន

ិបេពវព�េ ងកតមាពេបង វំព មាេមនននននននបេមាែមឡមារពវន

ដារេកងរពវេ្ ដិ្ិ�ដករដបេមាេ្រំកកាយ វី។ន 

 

េដ�េ�កាមមមាេេ-នករកមរ្ែរាកិេដរទវ ម្ណាយាកន

ាមមមាេេរយរំនរ ្ី�រដបេមាកមកនរប្�រា វាមក

ពដដិ្រវរក្�� ពីសេ វ្នដារេករងិបេពវព�ាជ្ភំនមរស មិ�យវ

្� វ្ករចំេ្កេនដារាសរកាមមមាេេែេបិបេពវព

ប៏រំង។នមណម កមខេកករកមរ្ែរាកិប�រម� ិរវរ្�� ្កេ

សេ វ្នដាេ្ពវព បេំា�ាែាុកច េិតមានដាេប េ្េបា្កេបាន

បក មាកំនដា្កេេបក ាកិ� ដិន��ារវរ ម្បុវ�យវន

ដរេារករ រក្្រេេរករំងសេ វ្ មារ។នរ យារេប�ីន

ិរសកេដរមិែករកមរ្ែរាកិ មារនប៏ដពដដិ្រវរ

កបេ�យព្កេ ម្បុវនរដបេមា�ម្កបស បេ្�� ន

ដាបេមាវប�ណរ�យវព បរប�រេយ�បយម។ 
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វំពរវ- វំពរវកករកមរ្ែរាកិងររពវន២ែេ មប�ករស្ម

ដងកណិយ៏�មាែយក ងេ ងន�យវេប្យណ� េ្ាម្�� �រេរ�ន

យកេរវពនដានែាុកច េិតមាកបាបក មាកំនដាេបក ា

កិ� ដិនរដរពវម ម្រពញរ្កបបេ�រដបេមាេ្រំកកាយ វីន

កម ដយបែមពី�ម្កបស បេ្�� រដបេមារីកំនម្ភាេតនដា

េបេកីវាេត្កេរីន មំយបេ មំាិាកមីម ដវ-រីរដបេមា

េ្រំកកំន។វ។ននដងកណិដ្�រ េ្រំង

ែមសកិេ ងម ាមនកេ េ្រាសរក�បកេេរវកបេ�យពនដាន

រទវរីដង្កេ រំ ដិដវនដាបាបក មារី្កេ

េ្រំកកំ។នយបរេរកែមសកិ មារបមពមាេិកមដន

ែមមិ�តេ។ 

 

េ្ិព�នសាស� ច្ន្ណាដ  ិDonna Winslowនំីេ �្បរ្ររបរំក

កេប្េរកមរ្ែរាកិកយកំនែេ មន១៩៩៦  
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ាមពាបំីន១៥ 

 

បណរបេ�កកិ� ដិនដា

ក�ដកមមកយ  

 

 

រំងសយពក�មេបស� ញកម ដកវងក�ដកមមនយកេរវព�យវ

ដរស្មយ៏វត្កេបណរបេ�កកយនប��កបកមខេន

េ្កដរ រ្កយាេឥំពដពវរបរវរែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។នកេិរិន

ពដដិ្រំងកយរបរវរម ដកវងក�ដកមមនិបេពវពេដេ �ិេ

បណរបេ�កេ ង យ្មរ់រយរំន�ិិបេពវព�េ ង

បណរបេ�កេ ងម ន�យវរ �ិ មមកកទេ របតេកយកន

េ្រំកីេ ងកន(រសរងរពវមកអណិ�ដ េ្�រា វទេ )។ 

យបរេរនបណរបេ�ក មារន�យវរបអរករេាវ េ

រដបេមាកេវងេ្ាមម េនយា�� 

 

 បណរបេ�កកិ� ដិ (រពវមករបរេែ

បណរបេ�កបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន៏បណរបេ�កកន

ិ� ដិនដាក�ដកមមន៏បណរបេ�កបដរកក�ដកមមន
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ដាបដរកេ្រំក) 

�យវ� ាំរបបណរបេ�កររាសរកន

ិបេពវពរវេ្��  មាែកេន បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមន

ជ. រ្កបបេ�នែាុកច េិតមាន ម្បុវដបនេ្ ដិ្ិ�ដកនដាន

សដ��មិេម្កេរីនដាករេារករ រក វំពនដា

វំពបេ�។ 

 បណរបេ�កកេ េ្បដរក្រំកន រាសរកិបេពវព

�េ ងករាសររកប�ីករេេេិកមាវ េនរដបេមា

រ្កបបេ�បរក�ដយពន៏ំ  ំវមិ�្កេរីរដន

បេមា �ំបយី� ដិន្�� ក�ដកមមែ�� ដិនែាុកែ�� ដិ/ 

មិ្េនកពដក�� នដាបដរេពេរេពរាយយ។ 

 បណរបេ�កអម ដកន៏សដ��មិេម ន�យវ�ែេបករេេ

មារេកងរវរ្�� អម ដកនកេ េ្រ�វេ្ែាុកម ដកវងន

ក�ដកមម មាែកេនអបណរបេ�កបណរង្ន

សណរន�ែេបពដដិ្រឡរាម ដញាមដងកណិ

កមបេ�រវរអម ដក� ដិ មាេាវន េ មាអម ដកកិ� ដិន

រា�យ។ 

 បណរបេ�កន(ែមបណរបេ�ក) បដរកចបេ�ន

បណរបេ�ករន�ញ�ប� េ្រ រ្បបដរេ្ាមម�

ែសណរ។ 

 បណរបេ�កជករសបេ�នដាិណដ ា�បេ�ន រាសរករវរ

្�� កក ដំញា ញយាអមមាន(កមណានដា ាំ េិ)។ 

 បណរបេ�កម ដំ ្សាក�នដា្ររបម ដំ ្ន (កេ េ្ន

ករសមេ�មនដាែ ដិមិវរី)។ 
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 បណរបេ�កេហករនន (៏បដរកេ្រំក) រាសរក�េ ងន

បដវែ� មេពម�យនដា�េ ងែាុកកយយកំរំសិ។ 

ែមនដាេរា្ដងន 

 

ែមបេមាកេ្េាវនដាំ  ំវិក�មតាពីេ្ិខារេី្កេន

បណរបេ�កកយនេដយាទេ រំ។នបណរបេ�កកយមកន

យា�នបណរបេ�កែដកេ�ងិមរិបដរ្កេកយែាេរបកកន( the 

British House of Commons) េដកដំពដេ្េាវិក�មតារំងន

មក នារឡរងនមណររពវ�យវបណរបេ�កររ្ាកនយា�ន

បណរបេ�ករដបេមាកយអរេ ដបនែមរកនរ�ិទ� េពម�យន

បេមាកេ្េាវិក�មតាពីេ្ិពខារេីន(រដរេកេកេភអ)។ 

បណរបេ�កកយមកនកេិេយពបេមាកបសានដានែមេវិន

្ េ្ន៏រស្មរកប�ីេិា្ េ្អ�ីន៏រកេរកមម្រាសរម ដរសាបេ�រវរន

្ េ្�យវរដ�ានមណររពវ�យវបណរបេ�កយកំរំសិ

កដំពដេ �ិេ�ិនេិរិពដដិ្រវរកបេ�យព្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដាន

កករេេរវរអម ដករំងេដអ្រាករិ្ េ្។ 

បេេដិនេរា្ដងន

ដាាមយញ�យវបណរប� កអប��េ្កនយ៏កមខេ ម្រមិន

រេិិអ្បណរបេ�ក ម្រពញាមយបដរ្កេន

មក េ្ប្រំងេ្កដំពយព�នជ. បណរបេ�កេិកម ម្បុវដបន

កេិេយពនដាកេដយពនកេិេយពរសមេ�មនដាាមយញពដរកកន

ដាាមយញ ាំរបនែាុយពរសមេ�ម្កេកយន ដំេវងនដាន

នបសទមេំេប េ្េទេន(កេិេយពបេមាកំ  ំវនដារវដិាមន

ដំេវងនដានបស) កេិេបដរបេមាករករេែេបាមយញន

កេិេយពបេមាករស្មកមកនដាក រេករង។ន(កេ េ្ពវ តិន
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្�េេរំសិនកាេអាមពាបំីន១៤ក�ីពីង�កនដាជ្បណិកយ)។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣៤ 

េមមបកមខេក្កេបណរបេ�កកយក�ីពី្�� កិ� ដិន

៏ក�ដកមម 

 

រទវរីដងក�ដកមម 

 ពដដិ្នដារងកណិែមពីបមដិរ� ររ�រេរទវរីដងាមកន

�យវដេ្កករំងយរេេ�ីកិ� ដិ។ 

 ពដដិ្�រំសិ េិាមកែមមិ�នរទវរីដងរំង

យរេេ�ីកិ� ដិ។ 

 រាសរកេិរិ ពដដិ្ែរ រិេបក ាកិ� ដិនដែមមិ�តេន

្ េ្ក�ីពីរកយីពកពវ តិ�យ៏ យីាន េ មាបមណយពន

កករ�វេពវ តិយវេកយនរ រិរ�វេតេេរា្ដងែសីមក។ 

 ពដដិ្��ិ�ដនដាិប្្ណ�� ាិ យិពី ម្បុវដបរីនដាកមីម ដវន

ិបេពវព�ាម ដកវងក�ដកមម។ 

 

្ េ្ 

 ពដចនដារងកណិែមពីរកប�ីេិាន្ េ្រំងន

 រំ ដិដវនដា្��ា រកប�ីេិា្ េ្របកយ។ 

 ពដចរវរកពដក�� ែ�� ដិន៏ មិ្េនដាបដរេពេរេពរាន

�យវិបេពវព�េ ងកំ  ំវមមកេិកមន្កេេបក ា
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កិ� ដិ។ 

 េ្កដរ រ្ចមដេនរ� ររ�រេ្រាករិ្ េ្អ�ីរំងរកេរកមម្យរេេ�ីន

រាសរករកេរកមម្ េ្អ�ីន៏រស្មរកប�ីេិា្ េ្អ�ី

រំងមក នា។ន 

កមង 

 ពដដិ្នដារងកណិែមពីកដយេេ្ណាមកនដាក

មងេ្ចមែេ ម្កេេបក ាកិ� ដិ។ 

 ពដចនកមរណរ កមម្�េេកមង្កេេបក ា

កិ� ដិនដារងកណិាាកយនរដរពវកយេិកមកន

រាសរកពដច្�េេរំសិ។ 

 េ្កដរ រ្ចមដេន្បុ េ្្អ�រ ាកេិេបដររាសរកមបេ�។ 

កេប េ្េបានដាយរដវ 

 រាសរកពដចនរសរងេ្កដរ រ្ចមដេនេ្េាវិក�មតានដាន

រស្មដងកណិែមពីក�ិាតមាកមខេកនរំងអ�រ ាន

ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ�យវិបេពវពន(រេ្�� ករី�យវយ�បយមន

េ្ ដិ្ិ�ដកនេេ�ីរាកកមីម ដវ�េមរកេ)។ 

 រាសរកពដយបរន�េ ងែាុកករនបេមាំ  ំវ្នមបម ដកវងក�ដកមមន

តេងរសេ វ្ខារេីន�យវ មំយបេ មំា�េ ងកយន

(ជ. កដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ា) ដា ញកងបដិ� មំបន

ំបេ្កេកយមរិកេ្េព�ិ�មមក�ុា មាឡង។ 

 

េ្ិព�នដងកណិ្កេ Hansard Society Commission 

ក�ីពីកេ រិិ ពដដ ្ិរំងកយនេបិពែាេរបកកនែេ មន២០០១ 
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េ្ែ េ្ំីន៣៥នប��ជ សណិក�ីពីម ដាីសាក�យ៏វតេ ង�យវែមមិ�ន

រំងកយកេ្រំកវរម យ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣៥ 

 

កេវងេ្ាមម េ្កេបណរបេ�កបដរក្រំកនដាបណរបេ�ក

កិ� ដិកកយវរម យ 

 

“យបដរ្កេបណរបេ�កេេ្បដរក្រំកនប�េិកមរាសរកពដយបរន

រវរ្�� រទវរីដងក្រំកនយ៏កមខេ្កេ រំ ដិដវន

រទវរីដងិណដ ា�បេ�នដា្�� រទវរីដង

ក�ដកមម� ដិ។នបេមាបណីពដរកកនបណរបេ�កេេ្រអរវរប

�ែមសកិាាកយវរម យរំសិរា។ 

 

បណរបេ�កេេ្រនកាដបាេ�តេបពីបណរបេ�កននន

ែដកេ�ងិបដរក្រំកនេ្នដាែមេ្កយន(េ្កដរ រ្េដ

 េកក ង�កាដប)  េ មាេ្បណរបេ�កែដកេ�ងិ

កិ� ដិន�យវកាដបរនអសាិយវេន១១ា្ �យវេិកម

ដ�ិាតមារំងបណរបេ�ករដរែេ ិ។នរដរពវរាសរក�ិាតមាន

របប៏ដបដិបានែមពីកេិ មិាបណ្ប្រីដងនរដបេមា

បណរបេ�កេេ្ររា�យ។ 

 

រីាតេរទវកណិយាទេ នបណរបេ�ករដរែេ ិ�ិាតមាន

កាដបកយន�យវ�ាេិកមរករេបេមាបណី�យវែមិ� េ មាន
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បេមាបណីទ េ្កេបរា។ 

 

បណរបេ�កេេ្រន�ារកេ្ាមមនរដរពវ�យវេ្ងវេែ�ន

កចមដេន៏តេកមរណរ ្កេយងបយរេេ�ីនយរេេ�ីក្រំកន៏ន

កមរណរ ពីកាដបបណរបេ�កម ន១/៣។ 

 

បដរក្កេបណរបេ�កេេ្នេិកម មំប�រឹាកន េិនរវរប�វា�ិន

ក្បុ េ្ររ្ាពីរ។នយាទេ រា�យនមរិបដរេ្ាមមេេ្្កេន

បណរបេ�ករន�េ ងបណរបេ�កយកំរំសិមក�េសកបដរេ្ាមម

េិកមបរ មំប�រឹាកន េិ។នេ្អករេេែនកាេភី�ិយីករកន

រេកាដប្ាវេ្ាមមរដបេមាបណរបេ�កេេ្រនប៏េិកមបរ�

កកន េិ�យ។ 

 

រ្ស្ិរកបដរេ្ាមម្កេបណរបេ�កេេ្នេិកមំបេាាេមបដរេ្ាមមន

្កេកយវរម យនរដរពវ�យវ យីារហកេកាដបម ន

៦ា្ ្កេបណរបេ�កដរកេរកមម្រាសរយារេនរដបេមាបដរេ្ាមមែមពីកន

រស្មរ្ស្ិរេ្ាមម។នបណរបេ�កេិកមរាសរកពដចែរ រិន

ិវប�មណា ែសីមកកេ េ្្កយនងបេបរាសរកពដចនេ្កដន

រ រ្របេិកមាាយមណ� ាយវេេ្កយែមពី្�� រ។នកយ�ាន

ករេេ�ែសណរនែរ រិបដរេ្ាមមេ ងេិកមរាសរ�សណរន៏ន

�ែសណរ។នកាដប្កេ រំ ដិដវេ បេអរកេរកមម្កយន

រាសរកពដចរវរ្�� កមខេកនតេងរកមរណរ េ ង។ន

កពដយបររយញរំវិបេពវព�ា្�� កមខេកនេិកមរស្មរាសរ�

្យន េរេកងពីកមរណរ ន៏បេមាែមឡមារពវកបដរេ្ាមមនរក្តេន

កមរណរ ្កេកយ។នកមរណរ  មាឡងអេដដំបេាាកេ េ្ន
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កពដចរំងបណរបេ�ក”។ 

 

េ្ិព�ន�រេបំីន១៣កម ដី ដិម ដាី្កេកយវរម យន(Storting: 

http://www.stortinget.no/g) 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

មណម កមខេក�យវបណរបេ�កនរដបេមាកយេិកមរាសរ បេំា�ា

្�� កិ� ដិ 

 

 ពដដិ្រឡរាម ដញាមអណិ�ដ្កេបណរបេ�កនដាែមបណរ

បេ�កនរយរេភីយែ� 

- អណិ�ដរេិកមដបមណ េិ្កេុកេេ �ិេេិកម។ 

- អណិ�ដរនែម�� ិ្បណរបេ�កែមមិ�កបន

េប េ្�្្ យីា្ដេប េ្េា្ារេ�ង។ 

- អណិ�ដរនិរក្�េ ងរទវរីដងក�ដកមមន

ដារទវរីដង្កេេបក ាយកំន�យវអន

រវ យ្ិវេេបរវរក�ដកមមនយា�នរទវរីដង

បដរក្រំកនរទវរីដងក�ីពីអកកណិ/

កេមេំនរទវរីដងជករសបេ�ន

រទវរីដងក�ីពីករុ េិរុាេែបុដកី�រយរេ។ 

 

បណរបេ�កកយ�យវេ្កដំពយព 

 េិកមយែនតេ្ េ្នដាតេកែមមិ��បេ�ក�ា

បណរបេ�កនដាែមបណរបេ�ក�យវកេិេបដររដបេមា

http://www.stortinget.no/g)�
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កយនេិកមង�កយា�យវដរស្រ េ្រដបេមាេ្ែ េ្ំីន

៣៤។ 

 េិកមបដិបា្រាករិែមបណរបេ�កនកេ េ្ម ដកវង�បេុបេកន

កិ� ដិនយា�នែមបណរបេ�កអម ដកនវំពបេ�ន ម្បុវដបន

ដារ្កបបេ�បរក�ដយព�រយរេ។ 

 រ� ររ�រេរាសរ្ េ្នកេ េ្រទវរីដងពវ តិម ដកវងន

ក�ដកមមនដារ� ររ�រេ្យមរណរ កពដដិ្រឡរាម ដញាមន

កមងរវរកិ� ដិ 

 យែនបណរបេ�កាេប េ្េទេន េ មាអន

ំ  ំវេ ដិរី្វេពីែេបាមយញរា�យ។ 

 េិរិពដដិ្ន

ដាពដដិ្រឡរាម ដញាមបមាកែមមិ�វត�ែ�� ដិ�យវន

ដាេបានកេ េ្កេិរិពដដិ្តេំរំងកយរវរន

ម ដកវងក�ដកមម។ន
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ាមពាបំីន១៦ 

 

 

កដី វវងំ  ំវនរំរសងិប្្ណ�� ា  

 

 

 

បេមាមរេ  ិែា�ុសេ វ្នបរា្ន�យវពដដិ្តេំន

ម ដកវងក�ដកមមនក ដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ាន

�ែេប ម្រពញយបដរពដរកក�ារប។នេ្រំកមកនក ដី វវង

ំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ារនកេិេបដរ ាំរបនដារាសរកន

រំរសង្��  មាែកេ។នេ្រំកមករំសិសេ វ្េ ងរំសិន

�យវ  ិយំីរករយសារ�យនយា�នកេាកន៏បណរបេ�កន

ំ  ំវិប្្ណ�� ាសណរន(រដបេមាេ្រំកីរស្ ីី យ )។ន

រ យារេប�ីនរដបេមាេ្រំកយកំរំសិនក ដី វវងំ  ំវ
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រំរសងិប្្ណ�� ា�យវាមយញពដរកកនេិកមដ្រាករិន

រឡរារយរេភីរាសរករំរសងន្��  បេំា�ាបាបក មា

េ្ំ េ្អមមា។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣៦ 

កដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ា 

 

“(...) កដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ានរាសរក បេំា�ាន

ិប្្ណ�� ាពីសណានិបេពវព�ារកប�ីករេេនកបេ�យពន៏ន

កេដរែររពរពីយរដវសណរ។នេ្កក ដី វវងរេិកមន

ដរដរែេ ិរេារករ រករំងកយន៏េិកមដ�ិាតមារំងេ្ន

យរន៏ រំ ដិដវនតេងរន

កពដរេទរី្វេ៏រេកងពីកពដរេទរី្វេ�េ ងនកយ។ន

 ិយំី្កេក ដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ាប�េិកមន

កិេ្�ពវយរេ្ែមា�ាក មរុិកដំពដនក មរុិ ម្ិ

ែមនបមសមកនករាសកេ្�សកនរកប�ីករេេេដងមិ�ដាេតនដាន

កេប េ្េបាេដេ �ិេេិកមនរយរេភីរាសរក�បវមែយរដវសណរនដាន

រយរេភីរាសរ្កបេ�យព្កេ រំ ដិដវនកេ�ិវប�ណររ រ្បមសន

ដារាសរ្ មា រំ ដិដវនដាេេ�ី រំ ដិដវកេ�ិ

បណរង្យពមរិេ្�ពវយរ។នក ដី វវងំ  ំវរំរសង

ិប្្ណ�� ានអេិកមដរប�ារដបេមាយរាេ�ម��្កេេ្រំកនដាន

ទមេំរំង្ េ្ន៏េិកមដ្រាករិរំង្ េ្ន(...)។ 

 

រយរេភីកិកដំពដ្កេេ្�ពវយរនក ដី វវងំ  ំវរំរសង
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ិប្្ណ�� ាែមេ ងម � 

 

១. រាសរករកមរ្ែរាកិែរ រិន រំ ដិដវដែមមិ�កបន 

្កេមក រនមងពី្ េ្បមណ េិន៏រំងែងមិ�ដាេត�យ៏រំ។ 

២. េ្កដរ រ្ករកមរ្ែរាកិរេរញាមយពេដកេរក្នេិកមន

រ�វេរី្វេន្រាសរកវម្ ម្ដ េិាមំរាសរេដកេរក្រយន 

៣. រាសរដងកណិែមពីកបេ�យព្កេមក រវរបណី�បេន

ុបេេ ងនដាំបេាា រំ ដិដវនដាសេមី្ណ�� ានរសរងន

េ្កដរ រ្រី្វេ មារយនេដេិកមដំ  ំវងបរំង

 រំ ដិដវនេិកមំបេដងកណិរយាាកយ។នក ដី វវង

ំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ាយបរេរនរស្មដងកណិន

េ្ចមែេ មែមពីកេដំពដរវ្កេព បរបនដាំបេាាកយនដាន

សណា ាំរប។ 

 

�ាេ�តនក ដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ាេដែមន

បេមាករាសររកប�ីករេេដិ�ន�យវាកិពសបដររវរ រំ ដិដវនននននននន

រយរឡរង។នរនមងរបម ដញនរដបេមាេ្រំកមកក ដី វវងម ដកវង

សណរេ ងរនងមត� ាដក ាំរបរវរសេ វ្្កេ រំ ដិដវ

�រេរនជ សណិនយា�ន មិុកនបដវនដារីនរសរងន

េ្រំកមករំសិនសេ វ្េ ងន៏រេរបេមាមរេសេ វ្ខារវររ

េដកេដិរដរេកេងមត� ាដក្កេក ដី វវងររឡរង”។ន 

 

េ្ិព�ន វ្ណ់ពវ តិ The International OmbudsmanInstitute 
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Information Booklet on http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/ 

 

កាេអ�នក ដី វវងជិ�េកេាក�េមរកេកដំពដេមក្កសននននន

េ្�� ដិននបសរវមន១៩នម ដំ ្សេ � ដិកេ េ្ករវរបបេរកេន

ដានកិកដំពដេមក្ន

 

កដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ាកេ េ្កិ� ដិន 

 

បេមាយេ�សេ វ្ំេរំង�ឡបេ ងនក ដី វវងំ  ំវ

រំរសងិប្្ណ�� ា បេំា�ាកិ� ដិន�ារដបេមា

្ េ្នដារ �ិ មមកកទេ នយា�នក ដី វវងំ  ំវ

រំរសងិប្្ណ�� ា បេំា�ាកិ� ដិន(េ្រំកហស មាឡាេន

វរម យនពវ មំងហក វេនដាអវក�េយាេ) 

កេាកំ ាំវិប្្ណ�� ា ហដារីន(ែមីរស�ែវ) 

ម�ណបនក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ាកេបក ាកិ� ដិន

ដាបាបក មាេ្ំ េ្អមមានកំន(េ្រំកកំ) រសរងន

ក ដី វវងនំ  ំវិប្្ណ�� ាបាបក មាកិ� ដិែាាស� វីន

(េ្រំកែាាស� វី)។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣៧ 

ដំយរយព ាំរបកក ដី វវងំ  ំវរំរសងិប្្ណ�� ា បេំា�ា្

�� កិ� ដិរដបេមានេ្រំកេ ងម  

េ្រំក កេិេយព េមមប រងកណិរបន

អ�រ ាន

http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/�
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រីដង 

ែាាស� វី - កដី វវងន

ំ  ំវិប្ន

្ណ�� ាបាន

បក មាកិន

� ដិ 

- ច េិតមាន

រំងរកប�ីន

ករេេ្កេន

យរេេ� ី

រវេកេ្េព�ិ� 

មមក�ុា្កេន

កាដបកនបាន

បក មាេ្ំ េ្ននន

អមមាែាាស� វី 

- ដងកណិ

េ្ចមែេ មំបេន

ាារបយរេេ�ីន

កេ េ្ាេ្ន

ាាកយ។ 

ក  ំ - កដី វវងន

ំ  ំវិប្ន

្ណ�� ាកិន

� ដិ 

- ច េិតមាន

រំងរកប�ីន

ករេេ្កេន

យរេេ� ី

រយរេភីកិកដំពដន

េមក្្កេននន

ម្បុវដបកេបក ាន

កិ� ដិន(DND) 

ដាន

កាដបកបាន

បក មាក  ំ

(CF)។ 

- រងកណិរប 

DND ៏ នCFនែមពីន

បណីននន

�បេុបេ។ន

ដងកណិនន

េ្ចមែេ មែមពីន

កបេ�យព្កេន

មក ំបេាាន

យរេេ�ី។ 

- េប្េេ �្បរនន

ដិដវែព្េប�

ិ្ននបរា្ពីន

កេប េ្េបាន
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្កេយរេេ�ីន

កិ� ដិ។ 

វរម យ - កដី វវងន

ំ  ំវិប្ន

្ណ�� ាកិន

� ដិ 

- រដរេកេេប្ន

មណា កកយន

វរម យ 

�អបរកមមមវន

យព្កេ ហន

េ បេក។ន  ិយំី

កេាវរាសរករំ

រសងារក នដា

បរ្ ដី កកន

កករាឹ មំបដិ�

ទេ នដារ រ្បមសន

រដបេមា�រេបននន

ររ្ាកកេបក ាន

កិ� ដិ។ 

រវរប�ន

ែមសកិនរាសរកន

ិងិកេកនដារាសរន

ក ដំរិសរយរេភីន

្សេ វ្ននននន

សណរិបេន

ពវពែមមិ�តេ។ 

 

 

កដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ានប��ង�ក ម្រពញ្�េេេ ងន

កេ េ្េិរិពដដិ្រវររីនាម ក្េ្�ពវយរនដា/៏នកយ។ន

យបដរយ៏កមខេកក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ាន បេំា�ា

បដរករីរនប�េិកមរាសរករកមរ្ែរាកិរវរករចំេ្កេ

យយ បេំា�ានករាសររកប�ីករេេដិ�តេ មំររាដិ�ន

៏្ំរវ�រកេា្ដេ�យវេ្េព�ិ�នបេមាយេយរេេ�ីំ  ំវ្នមបរកិ

រីនដា្ំរវ�រកេា្ដេ�យវេ្េព�ិ�រំងរី។ 

កដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ាន បេំា�ាបដរករី

រដបេមាេ្ពវពរីដងនវប�ណរេដយាទេ រយរំពីេ្រំកន

េ ងរបេ្រំកេ ងរំសិ។នរដបេមាេ្រំកមកន(េ្រំកអវក�េយាេន
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ដាកសមង�ែិ) កយ�ែេបច េិតមាក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ា

កិ� ដិនរសរងក ដី វវងរេិកមរងកណិាាកយ។ន

ម�ណបេ្រំកមករំសិន(េ្រំកែមីរស�ែវនដាកំ) 

យរេេ�ីកិ� ដិន�ែេបច េិតមាក ដី វវងរ។នក ដី វវង

ំ  ំវិប្្ណ�� ាមកនក ដី វវង្កេមក រដបេមា្ ដរមណ

កយន(យា�នកេាកកយអវក�េយាេកេ េ្បាេ្ំ េ្អមមាន

កាេអេ្ែ េ្ំីន៣៨) ៏ក ដី វវងរអកេដិរដរេីកយន

(េ្រំកកសមង�ែិ)។ 

េ្�ពវយរន៏ែេប្រេេរកប ាិាម មាឡងំ  ំវា

ាមករាសរដ្ពីរីអនរកេរកមម្ក ដី វវងររាសរក

រកមរ្ែរាកិ។នរេីពីរយន មិារាក�អរកេរកមមក ដី វវងរន

្រាសរករកមរ្ែរាកិរវរក មរុិ ម្ិនដាិប្្ណ�� ា�យវេិកមន

ដរចំេ្កេ�អេរំសិរា។ន�ញ�ប� េ្នរឹាប�ី�យវេិកមដន

រកមរ្ែរាកិរំងក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ានយា�បណី

 បេំា�ាក មក ពីបណីបដររីននដាកព្បណីន

បដររីនកររននដាកាវ្រេេរបដរករីរឡរាម ដញន

្្អហនក មសង វំពនកទ េ្កេបរំងទ� ្ េ្នម ដវងន

ដា្ំរវ�រក�យវអំបេរ កដ។នេ្កដរ រ្ក ដី វវងរន

បរេរញយា�យវិប្្ណ�� ាដ្��ានក ដី វវងរអរវរបន

�ែមសកិយយន េ មាិេេកម្សេ វ្ិបេពវពរាសរកមក កេ្�ាន

៏រាសរនកពដចរឡរាម ដញាមរកប�ីករេេ្កេព បរប។ន

 

កដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ានដាកកន េិន 
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វប�ណរពដរកកកម ដកវងក�ដកមមប�ែនពវ តិមកេដអរ្ពសន

ររងយវេសណានរំងរស មិរវែិអ យ្ិវេយវេ

ក�ដកមម� ដិ។នរដបេមាេ្រំក�រេរនរបដ្រាករិាម្ភ��ិ�ដ

�បេុបេរដបេមា្ េ្ន បេំា�ារ្ស្�យវក ដី វវងរប ន

េ្ ដិ្ិ�ដរដបេមា្��  បេំា�ាក�ដកមម� ដិ។ន� ាំរបនរ ្ី�ន

ម ដកកបរកកន េិេិកមដែមមិ�ប៏រំងនប៏ក ដី វវងន

ំ  ំវិប្្ណ�� ានេិកមដែម�� ិ្រាសរករកមរ្ែរាកិរវេ្��

�យវមក ងវេែ�កចមដេនដាអរញាវេាវ រំ នរីន

ដាអពដដិ្រវេនបស�យវិបេពវព មាែកេ។នរ យារេប�ីន

ក ដី វវងរេដអំក ងវំពរវកករកមរ្ន

ែរាកិាាយវេសណា ាំរបដរយរំ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣៨ 

កេាកកយអវក�េយាេកេ េ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមា 

 

រំង្រាករិរឡរាម ដញាមបាបក មាេ្ំ េ្អមមានរដបេមាំកមិ្ែិេ មន

១៩៥០នេ្រំកអវក�េយាេនដរ�វេសរកមខេយវេកេិរិពដដិ្

្កេកយ។នរយរេភីយ្កែមមិ�ាមមក�េស�យវ

�ារដបេមាយរាេ�ម��ន�យវ បេំា�ា ម្បុវរដបេមាបាបក មាន

េ្ំ េ្អមមានេតន៤៥មនេិកមដ្�េេរបបេមា្ េ្រទវ្កេន

េ្រំក។នេតរករកែ�ន“េិកម្រាករិកេាកកយរយរេភីកិន

កដំពដ�េាវ រំ ្កេកាដបកបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដារយរេភីា ង  

Bundestagនបេមាកែមម �ិាមកេ រិិពដដិ្្កេកយ”។នរកប�ីវមែដិិបេន

ពវព�េ ងកែមម �ិាមេតរន�ារដបេមាន“្ េ្ក�ីពី កេាក
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កយកេ េ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមា”។ 

 

កេាកកយនប��ែាុក ម្រពញ្�េេេ ងរដបេមាកយន( Bundestag) 

យារេកេាករប��កាដបេ ងកកយ។នកេាករអរាសរកន

រកមរ្ែរាកិន្�� �បេុបេតេក្�� ្កេ  Bundestag 

៏បណរបេ�កកិ� ដិ្កេកយន៏អច េិម ដកតេកករេេន

្កេមក មន វេនរដរពវ�យវមក ដំ  ំវាមិប្រចំេ្កេររ្ាក។  

 

រករយសាទេ ន�េ ងរទវកណិកក�្ា�ាែមំេពីទេ �យន

កេាករាសរកេ រិិពដដិ្រវរយរេេ�ីកិ� ដិ។នកេាករអ េ ន

ពវ តិនដាអ��បបមណ េិរស មិ្កេយរេេ�ីកិ� ដិនដាយេ បេបដាន

ម្បុវដបរេកេឱិំ្កេយរេេ�ី។នទ េិអមេ រិិពដដិ្ំី្�� កន

យេ បេបនដាអ�រ ាកបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដាសេ វ្្កេព បរបរដន

រពវប៏ដរំងេដចមដេេព�េម។នទ េិអច េ្ររ�រេរាសរកន

រកមរ្ែរាកិនរដរពវដំ  ំវិប្្ណ�� ាពី ម្បុវដបរីរ 

ឡ�កប�ដ យ្ម់ប�ី។នែេបប៏រំងរដបេមាបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន

កដ ពំដំបេាារឹាប�ីរបកេាកនរំងេដដេ្��ា តេេបរកាមកន

ដាេដដេ វិងខក ែរបំបេម ដវងន៏រ រករែរាពីរេិ�ិ�� �ិដិ យិ

្កេមក ។ 

េ្ិពhttp://www.bundestag.de/ 

 

 

កដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ា�នង�កកេ េ្ពេា�ាករាឹ

មំបដិ�មរិរីន 

http://www.bundestag.de/�
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បមណ េិរស មិ្កេក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ារីនជ. យាន

បណីកក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ានរីកេ្រំក

កសមង�ែិន(�យវដ្រាករិរឡរាបេមាែេ មន១៩១៥) ្ប� ញែសេ វ្ន

រនដកក ង�ង�កយ៏ឥំពដពវេ ងនរដបេមាកពេា�ាាមរឹន

មំបដិ�្កេសណារដបេមាម ដកវងកិ� ដិ។នរេីពីរន

ក ដី វវងរនដរ�វេាមកកិពដរកកមរិរីរកីន

េ្្កេ្ែមា�ាក មរុិ ម្ិរដបេមារី។ន� ាំរប

កេដំពដរវាមក្កេក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ារនប��កន

 េម�ណបយវេក្រាករករាឹ មំបដិ�នរដបេមាម ដកវងរីរំងន

្រាករិាមិក យពកេ�ិរេរនរដបេមាយមរណរ កយរដវ មាេាវន

រំងេដរាសរ្ យ្ិវេយវេឡយមេបេរី។ន 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

សេ វ្ំ  ំវិប្្ណ�� ា 

 េ្កដរ រ្សេ វ្�្្រនេដ េរដបេមាេ្រំកន

្កេែេបនកាេែេបបដិបានដាច េិម ដកាេេ្ញ្កន

្រាករិាមសេ វ្េ ងរ។ 

 បេមាវងរនកាេាចមាមរទវកណិ�ណយមនដានបសន

រីាន េ មារេរស�យវដរស�រេរន�យវែេបអប

ដ បេនំា�ាសេ វ្ំ  ំវិប្្ណ�� ាែ�� ដិតេ

អកវង រំ �នhttp://www.ombudsmaninternational.com 

 

http://www.ombudsmaninternational.com/�


 

 

192 

សេ វ្ំ  ំវិប្្ណ�� ាកិ� ដិន៏ម ដកវងក�ដកមម 

 េ្កដរ រ្សេ វ្�្្រនេដ េរដបេមាេ្រំកន

្កេែេបនកាេែេបបដិបានដាច េិម ដកាេេ្ញ្កន

្រាករិាមសេ វ្េ ងរ។ 

 �កសាបពវ តិន៏រេរស�យវដរសកាេិ�រេរពី

្ំពដរសាិកេ្រំកេ ងម ន�យវសេ វ្ំ  ំវ

ិប្្ណ�� ាកិ� ដិ។ 

 េ្កដរ រ្េ្រំក្កេែេបនសេ វ្ំ  ំវិប្្ណ�� ាន

កិ� ដិេ ង េបរសរងនកាេែេបរកេរកមមរាសរកពដដិ្រឡរាន

ម ដញាមវប�មណា កបន( ToR)  ិយំីនី ដិម ដាី ាំរប

្កេសេ វ្រនបេមារយនី ដិម ដាីក�ីពីករាសរដងកណិន

ំបេាាកយនរវ យ្ិវេនានដាអម ដកនរំង

រេ្រ្រាស្�េ ងសេ វ្ិបេពវពនរដបេមាេ្រំកយកំ�យវន

សេ យពក�ដកមមរករយសាទេ ។ 
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ាមពាបំីន១៧ន 

 

កមេ រិិពដដិ្ំីតមារកិក�ដកមម  

 

 

 

សរកមខេន 

 

កងវេយ�ា យីាវតដិវតេែមពីម ដកវងក�ដកមមនសរកមខេន

ខក មាកេកេ េ្ មិារាក� មាែកេ។ន មិារាក�េិកមន

មរណយ�ា�្្េ �ំក�ីនតេងរកមេិរិពដដិ្មន វេយវេំីប�កាន

ក�ដកមមនរយរេភី�កសាងវេ្កេ�ិ្កេាមិេេកក្កេរកិន

ក�ដកមម។នបេមាំក្ររនកមរបយវេំីប�កា្កេរកិ

ក�ដកមមនអច េិ មំបែ�ម ដាីេ ងកករស្ម្បដរកនយន

ដាបសាាមាមរឹ មំបដិ�នដាករីបងវេទេ ិារេយ�បយមន

រីដងនដារេយ�បយមរី។នកមរបេិរិពដដិ្្កេ

មិារាក�នរវរបបេរកេកងវេយ�ាែមពី្�� េ្ចមកអន្កេ

 ហស នដា្ប� ញយវេព បរបែនែេ បេយ�បយមរីដងកន
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ច េ្អេ�ណិ យីាខក មានដាករ្��រ ដិ�មរកេមរិ

កមមមវយពនដារ្កបបេ�្កេព បរប។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៣៩ 

បណីកេ្រំកអស្ាេំី 

 

ែេបរីដងនមេិរិពដដិ្េាវ រំ រីនដាែាុយពរីន

រំងរទវ ម្ណានរាសរកមក កេ្�ារី្វេ�េ ង ម្បុវដប

រី។នកមេិរិពដដិ្រនកាាយមណ� ាយវេអ�រ ាបាន

បក មាេ្ំ េ្អមមានដាា ងក េិ្េងាមកេដ មំបដិ�ទេ នដាយពេដន

ាវដិ�ទេ ិាសេ វ្ មាន២រ។នកវកងវេយ�ាែមពី

្�� រីកេ�ិ្កេនករាសរ មំយបេ មំាិា មិារាក�នដាន

កាដបកបាបក មាេ្ំ េ្អមមានកេ�ិវប�ណរវត

េ្រកររឡរា។នមរិ្��  បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមនម ដន

ដារពវរមុវប�ណរមមកទេ នរសរងកមេិរិពដដិ្ិា ង្ន

ែេបរីដងកងវេយ�ាែមពី្�� រ។ 

 

េ្ិព�ន Pablo Carlos Martinez, “ ករស្មយកេរវពរឡរាម ដញកបា

បក មាេ្ំ េ្អមមានដា  ិយំី្កេកយ�ន្ំពដរសាិពីេ្រំក

អស្ាេំី” , http://www.pdgs.org 

 

 

នរដបេមាេណា វេមមមក នដាពពយទនែេប� េ្ពពយទប�កេដិរដន

បេមាប� េ្កយនដាកេដិរដរេកេកេិរិេត្កេ ម្បុវដបក�ដកមមន

http://www.pdgs.org/�
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 មារក្ា។នសេ យពពដរកករនរាសរ្ែេបរ ក មារយកេ�ិន

បងារេទនពីក មរុិ ម្ិកដំពដេមក្េប េ្េ្រិំ មាែកេ។ន

�ែបមកវនបណីកករាសរ មណបេ�នដាកេ្េព�ិ�េដប្ភី

រដបេមាពពយទនដាេណា វេមមនមារបរិេប េ្ំីប�កា។នយារេន

សេ វ្ មារយនប �ិ�បេ�មិេមកកេិរិពដដិ្តេំ�

ពដរកក។នជ្បណិយ៏េ្រីាិរដបេមាបណីរនប�កមន

េិរិពដដិ្យវេំីតមា មាររំង មិារាក�នដាែេបាមយញ

បេមារទវ ម្ណាន�កសាប្រេរញាមបណីកកេ្េព�ិ�េដប្ភីន

ដារាសរកំ េ្សក េិាមក មរុិ ម្ិ្�េេរំសិ។ 

នេ្ែ េ្ំីន៤០នព្វេែមពីង�កមេិរិពដដិ្តេំរដបេមាន

េណា វេមមនមាន�យវ�ារដបេមាពដាីស្�េេរដបេមាែមន

ក�� ែាុកកសេ្�� ដិេ្ែមា�ាករាសរ មណបេ�។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤០  

ពដាីស្�េេរវរែមក�� េ្ែមាករាសរ មណបេ�នដពេាីប

វំពយព្កមេិរិពដដិ្រដបេមាំីតមារកិក�ដកមម 

 

បេមា�មាេានែេ ម២០០២ន

េហកេដដិែាុកកសេ្�� ដិដែមេវិរវរ

ពដាីស ម្រពញ្�េេរវរែមក�� ែាុកកសេ្�� ដិន

េ្ែមា�ាករាសរន មណបេ�នដាកេ្េព�ិ�យ៏រនរ�នែេមក្ាេតន

៏្យន ្្រយេ បន៏នកំបេំណា បេ�។ន

ពដាីសរាកិពសបដរ្យរ មាឡងែម�� ិន្ែេបាមយញ� ដិន

ដាែ�� ដិនបរា្មរាសរកេិរិពដដិ្េណា វេមមនមក ្កេព បរប។ន
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ែេបាមយញ មារយយបដររវរប�ែមសកិន

រយរេភីក េិ្េងាមហដ វិងកកេ្េព�ិ�េដប្ភីយយ។ 

 

កេ េ្ពវ តិ្�េេកាេអនរដរវររបស មំពវ www.unhchr.ch 

 

 

វប�មណា រយរេភីមរាសរកេិរិពដដិ្្ដរ�បាវងន 

 

ពដិកេនកមេិរិពដដិ្រដរវរំីតមា្កេរកិក�ដកមមន

យា�េាវ រំ  វំពន៏េាវ រំ រីនប េិកមកកេេ្

កេេរវ�េ ងេបក ាិបេពវពន(ជ. េបក ាកិ� ដិ)។នកម

េិរិពដដិ្រំងេដ មព�ា មំបន៏េដកកេេ្កេេរវ�េមន

អ្រាករិ�រវម ដដបេដវតរបម ដញនរំងសរបអ្បរសងន

ែិមសាមករាឹ មំបដិ�ពីរីនរំងរាសរ មវាឡយមេបេនដាែន

កមេិរិពដដិ្រន មខយវេក ម្រពញេមមប្កេរីន

�រយរេ។នរដបេមាកមេិរិពដដិ្រនប៏េិកមកាវ េពីន

មិាកបណ្ប្រីដងររ្ាកនដាេិកមរស្ម្ដវតន

េយ េិ េិ�េម។ 

មណម មសខិកកមេិរិពដដិ្�្្រនប�ែបណរបេ�កន

កយនអ�ាដរេរញាមែសី�យវរេ្�� កករកិក�ដកមម

រយាេ្ព បរបរេរវ យ្មរ់។នកមេិរិពដដិ្�្្កសក

រេដ�កម្�រ មាាមិអយពពដិក្�� រយរំន�ិិដរ�វេយវេន

រីាមឱកកនរយរេភី�បកមសេ យពរបតេដិ�ព បរបាេដន

http://www.unhchr.ch/�
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�ពដរកកនបេមាបណីកកេិរិពដដិ្រវរអម ដក។នយារន

របប �ិកនបយពរវរកមេិរិពដដិ្ន�យវវប�ណរន

៣េ្រិំ�នកមេិរិពដដិ្�យវដរកេររំងរីន

កមេិរិ ពដដិ្�យវរកេររំងកយនដាេ្កក្យ�ា�េមនដាន

កមេិរិពដដិ្រំងកយន�ិកាាយមណ� ារំងេ្� េ្ននន

េ្�វេន(ជ. េ ងកអន)។ 

    

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

្ េ្ បេំា�ាកមេិរិពដដិ្រដបេមាំីតមាករកិក�ដកមម 

 ាេេ្ញ្កមេិរិពដដិ្នរំងកយរដបេមាំីតមាកន

រកិក�ដកមមន( េ មា វំព�យវដពេបងរដន្រំករា) 

�យវ្ េ្ិេេកម។ 

 រដរពវ�យវេដ្ េ្ន�ាពីបណរេ្ ដិ ាិកយេិកមមននននននន

េិរិពដដិ្ំីតមារកិក�ដកមមនេិកមកមមក ម្ិក�ែរ រិ មិាន

រាក�អមរាសរកេិរិពដដិ្នរដបេមាំីតមាករកិក�ដកមមន

ដ�យ៏ យីានរសរងែរ រិេាវ រំ នី ដិម ដាីន

វប�មណា ម ដដរវងែសីមកនបេមាករេារករ រក មិារាក�មេិរិ

ពដដិ្នរសរងិរវ យ្ិវេែសីមក។ 

 យែនវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ��យវ្�� បេ� 

- ំីតមាករកិក�ដកមមេ ងន�យវអរាសរកេិរិន

ពដដិ្ដ។ 

- កវររំករនដាវប�មណា ែសីមក�យវអម

េិរិពដដិ្�្្រយដនជ. កមេិរិពដដិ្េិកមដន
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របរស្មេប េ្រពវ�យវេិកមម�េ៏ យីា។ 

- កែមមិ��បេ�ក�ានដាយពញ�ប� េ្កកមេិរិន

ពដដិ្រំងកយរដបេមាែាុយពរីន៏េាវ រំ ន

រី� ដិ។ 

 យែនដងកណិវមែដិ�ុងវប�ណិែប្ែមពីកមន

េិរិពដដិ្�្្រយនេិកមដំបេាាកយន៏បណរបេ�កន

�យវិបេពវពនដា�បេ�មិេមកកពដយបររយញរំវ។ 

 រាសរកិងិកេកនរវ យ្ិវេកកមេិរិពដដិ្�យវដ

រាសរ រសរង មារយ។ 

 ពដដិ្រេរវែរ រិនយរ្កេែេបដរ�វេកចរ វ្រវរែមក��

ែាុកកសេ្�� ដិេ្ែមា�ាករាសរ មណបេ�ន

ដាពដាីស ម្រពញន្�េេ្កេិ�យ៏ យីា។ 

 

កាដបកបណរេ្ ដិ ាិកយ�យវមរាសរកេិរិពដដិ ្

 យែនបណរេ្ ដិ ាិកយេដ្ប្ព បន�យវ មិាន

កេិ 

 េ �ិេេិកមក្ប្�យវករេកាយបរេរនដាន្ប្េ្ែមាន

រដបេមាកយ។ន 

 ពដដិ្រេរវែរ រិបណរេ្ ដិ ាិ�យវមេិរិពដដិ្

មិវ្យពរង វិ�យ៏រំ។ 

 

ករេិរេមេិរិពដដិ  ្

 រយរេភី្រ�រ រកាមវំពរវរនមងនេិកមយែកមេិរិពដដិ្ន

្កេកយនកកេេ្កេេរវ�េ ងេបក ាកិ� ដិ។ 
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ករងកណិរបកយ 

 យែនដងកណិវមែដិេ ងេិកមដំបេាាកយ/ 

បណរបេ�កកេិេបដរ្កេកយនរសរងដងកណិ

រអរាសរកពដយបររយញរំវដ។ន 

 យែនអ�រ ាកេិេបដរបេមាម ដកវងក�ដកមមអ

កដំពដំ  ំវដងកណិ�េមនរយរេភីព បរបអរ�វេាម

រី្វេររ្ាក។ 

 

រវ យ្ិវេនដាករ្ពសររង�សណរ 

 យែនវំពរវនដាែមសកិ្កេបណរេ្ ដិ ាិកយន

 េ មារកប�ីករេេិបេពវព្កេកយនេិកមដងបរបន

ែមមិ�រាសរតេនរសរងេិកមកករេេរវរករ្ពសររងាមន

វំពរវនដាែមសកិ មារ�សណររា។ 
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ែផ�កាទ V 

 

 

ក�សតរត�ន នតិត្យ ទុដុ �នុខលី

បកបែុ�ិ ភីកួទាុី និសវតនវត�នក��នទុុី
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ាមពាបំីន១៨ន 

 

សេ យពកែ��េិបេ� 

 

 

 

កវររំករេិកមរវរប�វានយា�នបណីកកេបុេនបណីន

ការក ករនបេមាន៏សេ យពអកេររ្ារំសិន�យវយរេ ងេិកម

ែមមិ�ាមែមនដាី ដិម ដាីពដរកករយរេភីរំរសងាមម ដ្ ិ�ដរយ។ន

ករ�ករងិ្�្្រយនប េិកមដែមមិ�រំងេដ្ យ្ិវេយវេន

េ្ពវពតេ�្្េ្�ាដ្រិង្្កេ រំ ដិដវរឡរង។ន 

កេបុេនដាសេ យពអកេេ ងម ិេេកម្ករ�ករងិ្ន

រំងរីន៏អកេ្កក្ េ្អ�រ ក�ប។នរដបេមាបណីន

 មារនរីនដាម ដកវងក�ដកមម មាេាវរដ�ិ�បេ�មិេមកន

រទវកណិនដាកយ�ែ�� ដិនយា�នម ដក្ េ្ន

េមក្ាេតែ�� ដិនរសរងេិកមកេដិរដរេកេកេិរិពដដិ្តេ�្្ន

េ្�ាដ្រិង្។នកដំពដេមក្ប៏េិកមរវរបកន ង្មរកេតេ�យវអ

រាសរដ។នកែមមិ� មាឡង�យវច េិ មំបែិេដកចបពី

្ េ្នដានរទវកណិបមណ េិនរបេដេិកមែមមិ�រយរំនយា�យវន

្�� បេ យី ា្កេនរំងបណរបេ�កកដំពដេមក្កស
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េ្�� ដិនរដបេមារី្វេ ាំរប្កេមក រវមន២៩ន�មកីហនែេ មន

២០០១នរវរេតន៤កប ដិកក�� ែ�� ដិក�ីពីកដំពដពវយរនដា

កដំពដរីដង។ 

សេ យពកេបុេន 

 

េតន២.៤នកាេ�ម��ែាុកកសេ្�� ដិន�ាែ�ន 

“រដបេមា មំយបេ មំាែ�� ដិន្កេយរ�កាដបន

ែាុកកសេ្�� ដិនកាដប មាែកេេិកម

រសកិាកបេេបម�សាន៏រេ រ្េដកេបក មាន

(...)” ។ 

 

ករេ រ្េដកេបក មាេ្ែមា�ាយរេ ងរំសិនប�េិកមដហេន

ន េិំេខិ។ន  ិយំីេ ង្កេកយប�េិកមេិរិពដដិ្រេរវែរ រិន

ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដរទពតេ្េេ�ែ�� ដិ មារក�ីពីកន

រេ រ្េដកេនដាកបេេបម�សាកេបុេនដាេដរាសរស កេពម�យន

ែម្កេព បរបរដបេមាែមឡមារពវារក ។នេ្រំក

ែព្េបដិនយា�នេ្រំកកសីកដ្យដរកា យីាំេខិេដ

រេ រ្េដកេកេបុេន�េរា្ដងកករំរសងារក រដបេមាន

មំយបេ មំាក្រំក្កេមក រឡរង។ន យីារហកេប៏ន

េ្រំកេ ងនប�េ្រំកា យ្មន�យវយរាេ�ម��្កេរបន(ែេ មន១៩៤៦) 

ដហេន េិ យីា្កេនេដ្កបរបា វំព។នេ្រំក

យកំយា�នេ្រំកសមាេបីនដ្យដរកាេដរេ រ្េដកេកេបុេ�ន

េរា្ដងកករំរសងារក ិាេ្�� ដិនដាេ្�� ដិន



IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003  

203 

 

រឡរង។ 

បេមារពវកបុេនិអរកវងរវរ្ំ្ភ��ិ�ដកយរាេ�ម��នកយន

អាវ េនរដបេមាយមរណរ កកករាសររកប�ីករេេដិ�ន

យី ារហកេន៣រ្ស្មមកកទេ �យន(រស្ពីេដកមខេរបន

កមខេ)� 

 

(១) យរាេ�ម��នអែម�� ិ្កយមក នារាសរកេ្កកន

កេបុេនដាក�ដយព។  �កែមមិ�កពសកអននវប�មណា រិ មំាន

ំេេាេ�កេ� ដិបេ�នរំងរស មិែកេបុេ�ញ�ប� េ្ច េ្

ររ�រេរំងេដកេពនរសរងិអែនកយេដ

កេិេយពបេមាកិរបរាសររកប�ីករេេ។ 

 

(២) យរាេ�ម��នអិេេកម្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដំ  ំវងបកដំពដែមន

�បេុបេពីកយ�េមនេមមក ច េ្ររ�រេរាសរកេបុេន

៏្រាករិក�ដយព។ន ្ំ្��ិ�ដ�្្រន

�ាែម�� ិ្កយរាសរកពដយបររយញរំវន

រវរ្�� េមករាសរកេបុេនដាេមករាសរែ�របេិរីេ ងន

រដន្រំក។ 

 

(៣) យរាេ�ម��នអិេេកម្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដាាយមណ� ារបកយន ែមពីន

ករាសរកេបុេនរំងេដចមដេ្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដំ  ំវដាមកន

េពេរេពរា�េមពីកយរឡរង។នយរាេ�ម��យបរេរិេេកម្ន

កាាយមណ� ារបកយ។ន 
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សេ យពបេមាេទអកេន 

 

សេ យពបេមាេទអកេន

៏សេ យពកម ដ្ ិ�ដ� ដិអរបរិបេមាសេ យពររ្ាក។ន

យរាេ�ម��នដា្ េ្� ដិេ្រេរវរេរញាមនននននសេ យពេ ងម ន

រដរពវកេ្កកយពអកេបេមារយន

យា�កបេ�យពេ្ំ េ្អមមាន�យវបេេបម�សាយវេ

ក� េ្េ េ្យរាេ�ម��ន៏ក� េ្េ េ្សណរនសាិយវេន

រេទេស�រងាេ�� ដិនាេន�រិិ្ិន៏ម ដ្ ិ�ដសដ��មិេមនដាម ដ្ ិ�ដន

រកយរបដរ� ដិ�រយរេ។ 

កេ្កកេំបេេ្រំកបេមាសេ យពអកេនអរាសររបដរដន

បេមាបណីរវរប�វានដាប �ិែមរុេតេរទវកណិកមខេកន

មកនរយរេភី្រទវកណិេ្�ាដ្រិង្េដេិកមដរប មរុិ�ន

កាេអេ្ែ េ្ំីន៤១។នដងេវងកកវររំកររវរប�វាិន

អរកវងរវរយរាេ�ម��នដា្ េ្� ដិីេ ងក។នយរាេ�ម��នដាន

្ េ្ប ំ េ្សក េិែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនេដ្េ្កកំបេេ្រំកបេមាន

សេ យពអកេនរំងស�ិរិយរីដង្កេបណ្ប្ន

រឡរង។នរវរកពីរនយរាេ�ម��នដា្ េ្�យវិបេពវពប �ាែន

ករាសរយរេ្ហរំងរីនប��ក មរុិយរាេ�ម��។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤១ 
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សេ យពបេមាេទអកេ�នរទវ ម្ណានដារទវកណិ 

“រវេេ្ពវព្ េ្ មាែកេន�ាែមពីម ដកពដរកករយរេភីរំរសងន

សេ យពអកេ។នរ យារេប�ីនកេ្េព�ិ�មមកន៏កព  ្កដំពដ

េ ងន�យវចមដេបេមាករំរសងម ដ្ ិ�ដអវប�ណរ�ន

្រ� អកេ�ិ យ្មរ់នដាអរទវ ម្ណាេ �ិេស� 

សេ យព្េបបេ្េបិីយពនដាបរកិកដំពដ�េាវ រំ  ម្រមិ

�ិ យ្មរ់។ន(...) 

 

រទវកណិែ�� ដិ 

“រទវកណិែ�� ដិន�យវដ្រាករិរឡរា បេំា�ាសេ យពន

អកេនអករា�្យាខារេកេ� 

 

រទវកណិីិ្មបាវយពន�យវិបេពវពេ យ្ា�េ ងបដរ

េពេរេពរា�យវិាកេ្កកយពអកេនដាម ដកក

យពអកេ�យវដំបេរញនដាេ យ្ាិាកេ្កកយពអកេន

ដា្ េ្ករនបេមា្កេេ្រំក។នរទវកណិរាេយ្�េេរំសិន

ែន្ េ្ករនបេមាេិកមរក្�េ ង្ េ្ែ�� ដិ។ 

 

រទវកណិកកេ្កកន �យវកមរគរវរិេេកមកកកេ្កកន

យពអកេ�សណរ។ 

 

រទវកណិកករាសរ មំយបេ មំាន �យវកមរគរវរកិពសបដរ�យវេិកមន

ាាយមណ� ាយវេយរ�យបីយកំរំសិន�យវ�យបីកកពដក�� �យវន

ិបេពវពនតេងរែេបយមិប្្កេយរ�យបីរយនប៏យា�នតេងរន
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ែេបរងកណិពដរកកែាុកកសេ្�� ដិន

ក�ីពីសេ យពកដំពដេមក្រដន

បេមាែមឡមារពវកកំបេេ្រំកកេដិបេមាសេ យពអកេ។ 

 

រទវកណិ្រ� អកេនកមរគរវរវប�ណររវរប�វាកសេ ន

យពេ្កកអកេនដាងររពវបមណ េិកសេ យពអកេរយ។ 

 

រទវកណិកកបេេបម�សា�បេ�ក�ាន �យវិេេកម្ម ដ្ ិ�ដន

�បេ�ក�ាពដិេដបយនអ�ីន៏ យីារហកេ្ាករេទែេ បេ

ខក មាកេមរិកសបេិ។ 

 

រទវកណិកេិន កមរគរវរិេេកមក្ំេនេកម ដ្ ិ�ដ�យវន

វប�ណរកេិរប�ាម ដកន�យវេ្កេងបរយរេភី

ំ េ្ំវេ�េ ងម ដ្ ិ�ដរយ។ 

 

រទវកណិកយព យ្ិវេេដដនិបេពវព�េ ងកដំពដ�េាវ រំ ន

យ៏�បេុបេន�យវេដអយបសាិដ។ 

 

“ិកមខេខក មាកេ�យវកយន�យវ�ែេបកិកដំពដេមក្ន

េដប នកក ង�ាារេទយម ា្ារបកកេ្កកយពអកេររយន

រំន មាតេងរក មុ ងកយន មាកព  ្ន មាកក េិ្េង

ែមកយ យីារេរនដាែម្កេកយបេមាកេិរិពដដិ្តេ

ំែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។និប៏កមខេរា�យកេ េ្កយបេមាក
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កេិេយពរយរ  ិយំី្កេមក �ែេបេ្កកអកេនដា�ែេបយប

េ្កកអកេ។ន(...) 

 

វប�ណររកាម្ េ្កកេ្កកយពអកេ 

“(...) វប�ណររកាម្ េ្កកេ្កកយពអកេនប�ែន�កបេ�យពន

 មាឡងន�យវ្រាករិដ�រកប�ីេ្កកនករ�វេកចរ វ្ន

។វ។នដាម ដក�យវដំបេរញនរដរពវ�យវកព  ្ន

៏កបមសដិកដំពដមកន។វ។នេិកម�ិកេដិរដបេមាាសាេេប្មណា ក

រទវកណិ មាឡងន�យវេប េ្េបារំងី ដិយរនយារេិ�បេ�មិេម

កកេប េ្េបា។ន(...)  

 

ក ម្រពញ  ិយំី្កេកយ 

“កំ  ំវសុវេែនរទវកណិកនបរា្យពនដា មិវ្យពន

កែមររ្ាកនរដបេមាយរេ ងន(...) ប���រេបេ ងនដាប�រ េ្េ ងកន

ី ដិយរ។នយារេរសរងដ�េ្ពវពរកាម្ េ្យបរេរ ម្រមិន

រដបេមាពដិពរុបនរ�វេកដំពដែម្កយាវ េ យីាកបេ�រដននននននន

បេមាកេ្កកំបេេ្រំកបេមាសេ យពអកេន៏រដបេមាន

ករ�វេកចរ វ្្កេមក នរដរពវ�យវែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដដករេេន

រវរកំបេេ្រំកបេមាសេ យពអកេ។នរទវ ម្ណានប�េិកមំ េ្

សក េិែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដពីកកេិេបដរំេេមមនមរិកំបេរញ

ាមម ដក�យវសេ ំេនេ។ន(...) 

 

ឡយមេបេក្ំ្��ិ�ដរកាម្ េ្ បេំា�ាកេ្កកយពអកេ 

“តេ្ំពដរសាិ្ប� ញែនកាេ្្ំ្��ិ�ដ�យវេប េ្េបាន

រវរសេ យពអកេនឡយមេបេបេមាម ដយរាេ�ម��។ន
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្ េ្យបរេរន�ា យីា្កេេិាេមណម រនរ ្ី�្ េ្ររ្ាន

រំសិ�ារដបេមាំេេាេេ្រីវនរំងករកែន“ទ� អ�រ ាន

អែមមិ�េមមប�ែាុី ដិ្��ិ�ដនរំងរស មិរវ�ិេ្រំកកេដិរដន

បេមាសេ យពអកេរយរំ”។ន(...) 

 

កេេាេពីដងកណិ្កេែេបរងកណិពដរកកែាុកកសេ្�� ដិន

ក�ីពីកដ ពំដេមក្នដាបណីែ��េិបេ�ន , រ បុ L. Despouy, ំបេាា

រម ដំក IPU ក�ីពីកយនែេបកិកដំពដេមក្នំីេប្ា ស្មងត� យ្ក�ន េ ន

១៩៩៣ន 

 

 

បណីែ��េិបេ��បេ�ក�ានដាងាែ�ាសាន    

 

បណីែ��េិបេ�ងររពវ�មាន�យវេិកមដកយព្ន

រ េ្ែេ មន៏រ េ្ំកមិ្និែ��េិបេ�រប៏អយមរបបសេ យពេ ងន

�យវរទវកណិកជិ�េយពកមីម ដវនរវរែាុកម ដកវងក�ដកមម

ា ្ហដ វិងនដាយមរបបសេ យព�យវែាុក មារអន

ដំណា យពន�យវរាសរ្ យ្ិវេយវេវំពដេ្�ាដ្រិង្។ន

រស មិកណិរនមញេចកយាវរបបេមាសេ យពំេរមរងន

ដាបងារេទ។នែ��េិបេ��បេ�ក�ានដាទ� ែសីំ េ្ដយាន

�យវដរបរិរឡរារដបេមាេ្រំកេ ងម នពដិ�្ាកកបេេន

បម�សារំងមន វេនមរិកេិរិពដដិ្តេំ្កេកយរបរវរន

ម ដកវងក�ដកមម។ 
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បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

្ េ្ក�ីពីែ��េិបេ� 

 យែនេ្រិំររ្ាកកែ��េិបេ�េិកមដបមណ េិដងេវងន

្កេុកេរដបេមាយរាេ�ម��ន៏្ េ្។ 

 បណីែ��េិបេ�នប �ិែកេកមពវយពបេមាងររពវន៣ន៏ន៦

�មនរវរប�វា�ិេិកមដព្តេងរកពដយបររយញរំវន

ដារដរែេ ិទមេំកព្រំងកយ។ 

 ាេេ្ញន្ករទពរទវកណិែ�� ដិក�ីពីន

ដិ្មបាវយពនកេ្កកយពអកេនករាសរ មំយបេ មំាន

យព្រ� អកេនកបេេបម�សា�យវក

រវរប�វានកេិយពនដា្ េ្ បេំា�ាែ��េិបេ�។ 

 យែន្ េ្េមក្ាេតនកយរំងយរាេ�ម��នដា្ េ្ន

កដំពដេមក្�យវរដ�ានេិកមដរទពបេមាែមឡមារពវន

កែ��េិបេ�។ 

 យែនកេិេបដរិបេពវព្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដាកយ បេន

ំា�ាកេ្កកនដាករវរបែ��េិបេ�េិកមដបមណ េិន

ដងេវង យីា្កេនដារពញរវញរដបេមាយរាេ�ម��ន៏ន

្ េ្។ 

 

កយបេមាែមឡមារពវែ��េិបេ� 

 យែនកែ��េិបេ�ពដិ�េដដររមា មារក្ាាមន

ែម្កេកយនបេមាកេិរិពដដិ្តេំកបេ�យព្កេន



 

 

210 

ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនិបេពវព�េ ង្�� ក�ដកមមនដាករទព

កដំពដេមក្�យវេដអវបេន៏្�រ មដ។ 
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ាមពាបំីន១៩ 

កបរក�ដកមមករនបេមាន 

 

ក�ដកមមករនបេមាន(៏ក�ដកមមសណរ) ដាក� េ្េ េ្ន

សណរនប��េ្រីាិសណរយ៏កមខេេ ង។និរ�វេរវន

េ្រីាិយវេសណា ាំរបរដរវរ �ំបយី� ដិនរំងេដ

ករ រករែរានបេមារយ មាាែរយ� េ្រមក�នដាា្រំកន

រា�យ។និប្ក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណររន

េដប នេិកមដរប្�ាសរប្រេេររទវ ម្ណាែដេដិ�្កេនននននននននននននន

ែេបយ�បយមរីដងន៏បាបក មាន៏្រេេរយវេរវេ្រីាិម ដកវង

ក�ដកមមមក នាន�យវរ្កបបេ�្កេម ដកវងក�ដកមមរប��

ជ្បណិំេេមមកេ េ្បរកិព បរបរយរំ។ 

 

កេដ យពនដា ដំយរយព ាំរបក្ េ្�្្រយន 

 

េប េ្េ្ពវពរកាម្ េ្ មាែកេន្ េ្�យវេប្យណ� េ្រវរន

សេ យពន�យវេដិេេកម្ែ��េិបេ�កកេ្កកយព

អកេនប៏ យ្ម��ិ្ាក្កបេេបម�សា�បេ�ក�ាន៏្ាករេទន

ែេ បេមរិក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណរ។ 

្ េ្ មារយ �យវឥំពដពវមមកកទេ នដេ្បវេែមន

ពដរកកយវេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដា្ំ្��ិ�ដ ដិ ិភដិន៏ព  ្ាមកដំពដន

មករំងរទវ ម្ណាកិកដំពដន�េាវ រំ យកំររ្ារំសិន

�យវកមខេ�ានដាន�យវអេិកមដ មរុិ ម្ិនរដរេកេ
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កវររំករមកន�យវកវររំករ មារនចមដេេិកមបមណ េិ្

ដ្កេរំង្ េ្�យវិបេពវព។ 

កដំពដ�យវេិកមដរបដងេ ដិ ិភដិន៏ព  ្ ម្រមិយា�នកដំពដន

ំ  ំវដពវ តិនកដំពដរាសរដ មិបេ��សណរនកដំពដ

រកយីពនដាកដំពដំ  ំវដកេាបរក។ន្ េ្ែ�� ដិដន

ហេន េិ យីា្កេនាមកព  ្កដំពដ�យវេដអវបេន៏្�រ មដនន

យា�នកដំពដាីម ដិ នដាកដំពដេដំ  ំវាករាសរ មណន៏ំ  ំវាន

ាមកំបេំណា បេ�រវររាកងន៏កេ្េព�ិ��យវវប�ណរន

្យន ្្រយេ បន៏�្្ែេមក្ាេត។ន�ាេ�តែេប�យវំបេរដរេកេន

កេិរិ ពដដិ្ពដរកកនយា�នាមបរក្បន

ែេបសពវ តិនកបេ�ារីដងនែេបកិកដំពដេមក្នែេបន

�កសាបកដំពដេាបរកនដាារិសកមក នប៏យា�នា� ដិយប ដិនន

ដាេប្េកេសកយ។ន 

 

ហដ វិងិបេពវពររ្ាក�យវេដអរសកដន 

 

ហដ វិងររ្ាក�យវេដអរសកដមរិ្ េ្នក�ីពីក�អន

បរក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណរយា�� 

 ដងេវងែមពីវប�ណរកកបេេបម�សាន

វប�ណរេដ្កេុកេន�យវ្� វ្

ក្បរសងនរក្របតេរកប�ីេិកមក្កេែាុី ដិន

េ្ ដិ្ិ�ដ។ 

 ្ េ្ន�យវរ�វេយវេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដាមែាុកម ដកវងនន

ក�ដកមមេ ងម នរំងែម� េ្ុ េ្នដាន



IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003  

213 

 

រេរស ករស មិនរំងេដកេិរិពដដិ្នដា

អក�ា�អកាកេរក្នដារំងេដកំបេរ ក

យរដវនដាតេរកាម មិុកយ៏កេរក្។ 

 រពវមកនកបរកិក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្ន

េ េ្សណរនេិកមដរប មរុិ ម្ិរយរេភីកិន

រវេ្រីាិំេេមម្កេម ដកវងេ ងន៏ម ដកវង�រេរន

កិែេ បេយ�បយមរីដងន៏ម ដកវងក�ដកមមមក នាន

ដានេិកមដរបរេ រ្េដកេ�េរា្ដងេ ងកក

 ដិ ិភដិកដំពដនដារាសរកេិរិេតរវរសណា ាំរប។ 

 រីាា្ីងបេ�បាបក មាបដវន�យវ�ែេប

កិ្ េ្� ដិនដាក� េ្េ េ្និរាសរ្ក

�្ា�បេដំេររកនិាបាបក មាបដវនដា

រីន�យវ�ែេបកិក�ដកមមខារេី។នរ

ប��រេទែេ បេន�ពដរកករដរពវ�យវបាបក មាន

 មារយនំ  ំវដកជ្ិេេាេាវដាដ ដិ  ិន

យារេព បរបនអ មរុិ ម្ិែមរដបេមាម ដកវង

ក�ដកមមនដាេ្េព�ិ�ែមរពរពមបវ ងរំង

ដំណា យព។នរេទែេ បេេ ងរំសិករីាា្ីងបេ�ន

បាបក មាបដវនប�ែនែេប�យវកេែមអរេ រ្ន

េដកេបដវន(ដារពវមកប៏រេ រ្េដកេេប្េ

រកមរ្កណិកន េិនដាកបក មាិបេប� វរី) 

�ជ្បណិេ ងនេដេ �ិេកិក�ដកមមករនបេមានដាន

ក� េ្េ េ្សណរ យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មារាសរន

កេិរិ េតនដាទ្កាក េិែេបេ្ែមា�អេរំសិរា។ន

រវរកពីរនករេ រ្េដកេ�ញ�ប� េ្ាមបាបក មាន
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រីរយរេភីេប េ្េបាក� េ្េ េ្សណរនអយមន

របបរីដងា្ីងបេ�រី។ 

 កហេន េិកបេ�យព្កេកយនដា្កេ មិុកន

�ពដរកកនរដរពវ�យវ មាកយនដា មិុកេដន

ែមិ យិ�េ ងអ�រ ារដបេមាែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ 

 

យារេនម ដក�យវេ្កេងបរយរេភីរំរសង្�� ក�ដកមមន

ដាក� េ្េ េ្សណរនអយមរបបក មរុិកដំពដេមក្ន

រំងកាដបកបាបក មាេ្ំ េ្អមមានរសរងរដបេមា្ ដ្ ំនដាន

្ ដី កកមកនកាដប មារយ�អេ មាដំ  ំវែិេេ្រីាិ

ពីដំណា យព�អេរំសិរានតេងរកែមមិ�ាមម ដក

 មារយ។នកដំពដយាខារេកេ�ញ�ប� េ្េិកមដ មរុិរដបេមាន

្ ដ្ ំ មារយ�នកដំពដាីម ដិ នកដំពដេដំ  ំវាករាសរ មណបេ�ន

កេ្េព�ិ��្្ែេមក្ាេតន៏វប�ណរ្យន ្្រយេ បនកដំពដ ន

ចបរមិពីកច េ្មក តេ មំររាដិ�នកដំពដំ  ំវដកាមមមាេេន

រំងងមិ�ដាេតនរំងសុប�ីនបរា្េ ងន�យវ្រាករិរំង្ េ្ន

រកយីពកក្រ�រញេ ដិនដារកយីពកកេ្េាវរ�មម។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤២ 

ក�អបរ មាក�ដកមមនដាវំពដេ្�ាដ្រិង ្

 

រីាតេេ្មិ�ដសាក�នដាតេ្ំពដរសាិរដបេមាេ្រំកបមពមាន

ែ ដិមិវិ�រេរន្រម្ភេរន រំ ដិដវម� េកដំ េ្ំវេន៏នននន
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មក កេ្�ាងមំពសាក�រែរ របបវំពដេ្�ាដ្រិង  ្ រំងងបនននននន

រវកែវំពដេ្�ាដ្រិង្នម ដកេដិយព�េ ងក� េ្េ េ្ន

សណរនដាក�ដកមម ម្បុវ។នប៏ យ្ម��តេនបសយយ្�� បេែន

 មិពដិនិរនមងរបម ដញរយរំ�នកេិរិពដដិ្តេំរំងកមីម ដវ

តេ�្្េ្�ាដ្រិង្របរវរបាបក មាក�ដកមម្កេយរ រេីពីេដ

េ្ែមា�ាក�ដកមម ម្បុវនិ�អេ មារ�វេែិេេ្រីាិយវេបាបក មា

ក�ដកមមរបម ដញ។នេ្កដរ រ្ទ� កេិរិពដដិ្តេំ�្្រននននននន

រំរយនែេប�យវ  ិយំីយក�ដកមម ម្បុវអកក ង�

ែេបបេេបម�សាាម ម្រមិ។ន(...) 

 

េ្ិព�នដងកណិែ ដិមិវិេមក្្កេែាុកកសេ្�� ដិនែេ មន

២០០២ន( មំពវំីន៨៧) 

 

 

រដបេមាេ្រំកមកន្ េ្ក�ីពីកកិវំពដេ្�ាដ្រិង្េិកមន

ដែមេវិ។នជ សណិនរដបេមាេ្រំកអស្ាេំីន្ េ្រវមន

២៣.០៧៧នែេ មន១៩៨៤នក�ីពីន“កកិវំពដេ្�ាដ្រិង្” ដន

�បកេេរវរវរេបេេពស�ំ ណា នដា្រាករិាម្ំរវ�រកេពស�ំ ណា េ ងន

ម ន�យវេ្ែមា�ាេ្ពវពវំពដេ្�ាដ្រិង្នជ. កំបេរ កន

យវេកបេមមក្ េ្ន�យវរទវ ម្ណា្ាករេទែេ បេយវេ

វំពដេ្�ាដ្រិង្នដាករទពយរាេ�ម��។ 

 

កេមមមក  ម្បុវនរំងរស មិរវកកបេេបម�សាយវេនន

ក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណរន 
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្ េ្ មាែកេនក�ីពីក�អបរក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្ន

សណរន�ាែមពីកេមមមក  ម្បុវ�យវកា្វងពីកបេេន

បម�សាយវេក�ដកមមនដាក� េ្េ េ្សណររយ។ន

បេមាវងរន យីារហកេ្ េ្ន២េ្រិំ� 

 ្ េ្ន�ាែមពីកេមមមក  ម្បុវ�យវ្ាកកបេេន

បម�សា�បេ�ក�ាយវេក�ដកមម� ដិ�នកេមមមក រយ�ន

ាេ�តេិកមដ្បុ េ្រំង មិុកន�ិបេមាបណី

ពដរកកនកេមមមក រអ្បុ េ្រំងែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន

�ិនបនាប៏ដ�យ។ 

 ្ េ្ន�ាពីកេមមមក  ម្បុវេ បេន�យវែាុី ដិ

េ្ ដិ្ិ�ដងវេរេរញែនអ្ាកកបេេបម�សាយវេ

ក�ដកមម� ដិនជ. ្ េ្រ�វេកដំពដែមពដរកកយវេនននន

ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន�រតបតេកម ដដរវង្កេព បរបរយរេភី

រាសរកេប េ្េបាន៏ំ េ្សក េិសេ កណិ�យវ មំា្ាក

រេទែេ បេយវេក�ដកមម� ដិ។ 

 

េ្រំកយបរេរន�យវ្រាករិដ��រេបេ ងក  

មេដ�មវ្កេេបិពែាេរបកកន( British  Commonwealth) 

ំេេាេ្ េ្យាេ្រិំកជ សណិំីន២ក្ េ្ខារវរ។ន

រដរេកេ្ េ្រយនែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ�ាេ�តេិកមដន

ែម�� ិ្ែមមិ�ាមកដំពដែមាមកេ ងម ន�យវព  ្្��ិ�ដន

េ ងម ក�ីពីកយរំងយរាេ�ម��នរំងេដដេកន
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ងវេេពេ�េមន៏កាវ េពីែាុី ដិ្��ិ�ដន៏ែាុ មិុក។ន

្�� បក�េ ងន បេំា�ា  ិយំី្កេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដបេមាន

ក្បុ េ្្កេមមមក  ម្បុវន�យវអ្ាកកបេេបម�សាន

យវេក�ដកមម� ដិនតេ�្្យរដវន៏តេក្បុ េ្រំងយរេេ�ី។ន

ម្បុវ មារនេិកមដេមមមក រំងែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដបេមាងររពវន

យ៏�មាន៏មកីន៏េ ងេិកមព្រពវ្�រំសិន៏ទ� កវបមណ េិ។ន្ េ្ន

មកនេដ�េ្ េ្ មាែកេរយរំន�ាែមពីក្រាករិាមសេ វ្

រកររ ររឹាប�ីេ ងន�យវ  ិយំី្បុ េ្្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដរាសរក

រំ�វាែេប� េ្េមមនតេងរកពដរេទរី្វេន៏េដដេន

កពដរេទរី្វេប៏ដ។នកកយពកសេ វ្រអន

មំយបេ មំា�េ ងែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនបេមាបេេដិររ្ាក។ 

រដបេមាេ្រំក�រេរន្ េ្�្្រយន� ាំរបនេបតមាពីន

កេវងអដបេដងេនរសរងបមពមាេិកមដរបពដយបរ យីានននន

ាំវម ាំុងនដាកាម កេេបយវេកពសកអននរំងរស មិែន

្ េ្រនរ�វេាមកដំពដែមមមករបមមកនានយវេែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន

ដាែាកុម ដកវងក�ដកមមន�ពដរកកនប�បដវនរសរងិ

រវ យ្ិវេែម ដា�នេបរវរកដំពដពវយរនដាកដំពដរីដង។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤៣ 

ក វិ�េវម�យវយម្ យ្ិវេរំងរវម ដដបានេាន 

 

រដរពវ�យវ រំ ដិដវនព�ា�រតបរវរម ដកវងក�ដកមមរយរេភីបរ

េាវ រំ កែម្កេមក នបាបក មាក�ដកមម�ញ�ប� េ្ប��ន

ម្ពសរស មិកែក�ដកមមនមរិេ្�ពវយរនដាយរាដិខា្កេ

ព បរប។ន(...) រដរពវ�យវបាបក មា្កេេបក ាេហករនន



 

 

218 

បារាអមមាសិេនដារកិចបេ�នេិកមដែាក ញ្ាវ េរដបេមាន

កិកសារីដងនកមដិមមេ �្ា�េ្ារយរេភី�បវមែកេិរិពដដិ្ន

តេំរំងកមីម ដវតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន�ញ�ប� េ្េិកមដរបន

រាសរ្មរមរង។ន 

 

ដងកណិែ ដិមិវិេមក្ែាុកកសេ្�� ដិនែេ មន២០០២ន

( មំពវំីន៨៧នដាន៩២) 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

តបេ�ិា្ េ្រយរេភី�អបរកិក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្ន

សណរ 

 

 េិកមាចមែកបរកិក�ដកមមនដាក� េ្េ េ្

សណរនប�រយរេភីេ្�ពវយរនដាេដ�េកេ េ្រេ រ្េដកេន

�ជ្បណិកេ េ្រាសរកទ្កាក េិរវរេ្�ពវយររយរំន

៏នប៏កេ េ្្រេេរ្រទវ ម្ណា្កេបណ្ប្រីដងន

រយប៏រំ�យ។នេិកមយ្ក្រ�រ រកាមករេ រ្េដកេន

ដានករាសររីា្ីងបេ�បដវរេរស ករស មិរយរេភីន

រាសរកទ្កាក េិរវរេ្�ពវយរ។ 

 េិកមរាសរ្ែាុី ដិេ្ ដិ្ិ�ដបណរង្យពមរិកយនដាន

រ�វេែមតេរកាម្ េ្យ៏្កេុកេបេមាម បមសដិេ ង។ 

 េិកមបមណ េិរដបេមា្ េ្ែនម ដកវងក�ដកមម�ាំ  ំវាាមកន

ំបេរ កយរដវនដាតេរកាម មិុកនរ រ្ចមដេនបេមាបណីន

�យវករេ រ្េដកេាមែមន៏បាបក មាេ ងរេរ
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ស ករស មិ។ 

 រាសរកម ដយបពីយពែមមិ�ដនដាយពកេរស មិកេរវក

្ េ្កិវំពដេ្�ាដ្រិង្។ 

 

កេិរិពដដិ្តេំរំងកយ 

 េិកមយែនកយេិកមរាសរកពដយបររយញរំវ�រំសា េិាមន

្��  បេំា�ាក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណរន

េពេ មាពដដិ្រេរវាមយពិបេពវពក្ េ្ន�យវរដ�

ា�យវកិបេពវព�េ ងម ដកវងរ។ 

 េិកមយែនបណរបេ�កកេិេបដរ្កេកយដរេ រ្ន

េដកេាមេប េ្េរា្ដងនដាា មាែកេ�យវមក ន

រយរេភីំ  ំវដាមពវ តិយ៏កេរក្នដារាសរកេិរិពដដិ្ន

េ្ប្រំងេ្កដំពយពនតេ�យវអរាសររបដ បេំា�ាន

្�� ក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណរ។នេ្កដរ រ្ន

ចមដេនេិកមពេា�ាាមេរា្ដងនដាានេពេ មាាមយញ

កេ េ្បណរបេ�ក�យវិបេពវព។ 

 រ រ្អរាសរដនដាេ្កដរ រ្ចមដេនេិកមរវរប �ំបដិ�្ន

កមកសណរ បេំា�ា្��  មារ។ 

 ្រាករិ្បដរកនយន�វប�ណរសេ វ្ន៏នបា�េ ងន

ែាុកេដ�េ រំ ដិដវន�យវកិបេពវព�េ ង្�� ន

ក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណរន េ មា

រវ យ្ិវេកម ដកន�យវេ្កេងប�យវដ យ្ិវេន

យវេកដំពដេមក្នដារកយីព�សម វ�្កេេ្�ពវយរ។ន
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ាមពាបំីន២០ 

ែមរពររិមបេ� 

 

 

“ែមរពររិមបេ�នប��កបេេបម�សាេ ងេ្ែមា�ាយរន

�យវយរនចមដេេិកមកិេ្�ពវយរ្កេមក ។ន

យរេដេ �ិេនកដំពដ យ្មរ់រយរំន

�ិប៏កិពសបដរបេមាកនន

កិេ្�ពវយរ្កេមក �អេរំសិរា។នប៏ យ្ម��យរន

ប៏េិកមងបដិ� មំបំបេមរកេ ម្រមិនរយរេភីយែម ដកន

េ្ែមារិមបេ�នេដេិកម�េ្រប�ម ដក ដ្ំដមាន៏ន

 មរុិកដំពដេមក្រយរំ”។ 

 

“រដបេមាេ្រំកេ ងនរេទែេ បេ�ិារបរិរឡរា

រំងសរបងបរវកែនច េិម ដករយរេភីបរ

ក�ដកមមន�ិរាសរ�្្ររាសរ្រងរាវ្ាេាមកដំពដរកនី

យពកមខេកន�វំពរវិេដេ �ិេ�ិេដពេា�ា

ក�ដកមម្កេរងរានិ�អេ មារាសរ្ យ្ិវេយវេ

ក�ដកមម េ្កេរងរា�អេរំសិនរស មិយារេរសរងិន

�ារាសរ្ម ដយកាម រំ ដិដវេ្�ាដ្រិង្េ ង”។ន 

 

បាសសីនអេនែបុរវខាដកែាុកកសេ្�� ដិននននននននននននន 

កអនំីន២១ន�មម ដរដកនែេ មន២០០១  

 

 

ែមរពររិមបេ�នប��កបេេបម�សាយ៏ាម ម្រមិេ ងយវេក�ដកមមន

បេមាេ្រំកនក�ដកមមបេមា មិ្េនដាែ�� ដិ។នករ�ករងិ្មរិន

ែមរពររិមបេ�នវប�ណរក�មេបស� ញន�ពដរកករដរពវ�យវន

ែមរពររិមបេ�ន មំយបេ មំា�េ ងជេបដយរបេ��យវែាុកន

ច េិតមា។នករ�ករងិ្រយអករ�ករងិ្ច េ្ពីបាបក មា
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បដវនដាិេេរិេពម�យនសាិយវេនេប្េចបេ�នរសរងម ដកន

 មាម ដកបេមាម ដកវងសដ��មិេមនសាិយវេម ដកបេមាម ដកវងន

្ េ្េពស�ំ ណា នដាពវ តិម ដំ ្។ 

ច េ្តមាពីកអនំីន១១ន�មប�� េបនយរ�រេរដរេរវរេរញពីន

សរកមខេនដាយពចមដេបេមាកពេា�ារឡរាម ដញាម្ េ្

្កេមក ិបេពវព�ា្�� ខារវរ។នរវរកពីរនកសេ្ ដិ្ិ�ដកន

ែ�យរនប៏េិកមដពេា�ារា�យន�ពដរកកនិបេពវព�េ ងក�បន

 ម�វបាមពវ តិចបេ�នដាពវ តិម ដំ ្។នម ដក មាែកេរ

ពដិកេនិេដ�េេដ យ្ិវេយវេកដំពដេមក្នដាកដំពដរកយីពន

កាកមីម ដវ វេ�ិរសរយ�យ។ 

 បេំា�ាកសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�� ដិនរយរេភីរំរសង្�� ន

រិមបេ�នរកប�ីករេេដិ�្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមកស

េ្�� ដិរវមន១៣៧៣ន(�យវដែមេវិកអនំីន២៨ន�មប�� នែេ មន

២០០១នកាេអេ្ែ េ្ំីន៤៤) ដកាក េិានេ�ពដរកករវរ្�� កន

កេប េ្េបារវរេំព្កេភិ�ដ�រេបសដ��មិេម្កេរិមប។នរកប�ីន

ករេេរវមន១៣៧៣នប៏រ�វេសរកមខេយវេកេិរិពដដិ្

េពម�យនដាកេិរិពដដិ្ែិ�ក�� ណ វ្ណ់កុវេមក នដា

នបសរាសរយមរណរ នរយរេភីរាសរកំ េ្សក េិាមវយខាបេមានដា�កាន

�យ្កេរិមបន៏េប្េរិមប។នរកប�ីករេេរប៏

ែមសកិនក�ីពីរ្ស្្េបក ្ករេារករ រកកាដបកេប្េ

រិមបនដាករុ េិរុាេអមមាងមំព វិណា ាេ�តយវេព បរិមបរសរងន

ែមសកិរនប៏ដរវរបរឡរាាមរ្ស្ពេា�ាម ដកំ េ្សក េិន

តេងរកសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�យររា�យ។នែមសកិាេេ្ញ្ន

ក្��ា ែេប មាឡងន�យវាវ េរដបេមាករ�វេ

សដ��មិេមនរាសរ�រកនរស្មន៏េ្េព�ិ�ែមរពររិមបេ�ន៏ទមេំ

កបេ�យពរិមបេ�នេបកេ មិុក។នរកប�ីករេេប៏ដាេេ្ញ

្ក�ារដបេមា្ េ្� ដិនដាវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�យយែន

កបេ�យពរិមបេ�ខារវររយនប��្ំរវ�រកេពស�ំ ណា នដាេិកម

ំ  ំវករ�យន រ កានេាន។នរកប�ីករេេប៏ដែមិមយម្

កមក កេ្�ាាមពវ តិនែមរុេតេ្ េ្� ដិនដាែ�� ដិនដា

ែមិមយម្បដរកសេ្ ដិ្ិ�ដក�រេបយរដវនដា មិុក

រយរេភីំ េ្សក េិកេ្េព�ិ�កបេ�យពរិមបេ�។នរកប�ីករេេប៏
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ដ្រាករិាមបណរបេ�កេប្េេ �្បរក�ដកមមេ ងរា�យន�យវ

រវេកាដប មាែកេកេប្េេ �្បរក�ដកមមនរយរេភីរាសរកេិរិន

ពដដិ្តេំកែមមិ�រកប�ីករេេរនរំងាម ងពីន

ែេបាមយញយ៏កេរក្។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤៤ 

ករ�ករងិ្ន្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមែាុកកសេ្�� ដិមរិ

េព�ិ�ដកណិកអនំីន១១ន�មប��  

 

េប្េេ �្បរក�ដកមមន(...) 

៣. ែមិមយមយវេយរ មាែកេ� 

ប.  ដបម ដាីសាក�ពេាីបនដាពរកេាមកមក កេ្�ាពវ តិន

េ្ ដិ្ិ�ដកន�ពដរកកពវ តិិបេពវព�េ ងកបេ�យពន៏ន

វយ្កេព បរិមបន៏្� ញរិមបនពវ តិែមពី

ក�បកានបសរាសរយមរណរ នរណិអមមានរេបេារនមនដាអមមាន

បីេីនដាាីមសាក�នករេ រ្េដកេ្ររបម ដំ ្រាសរ មំយបេ មំា

រំងេប្េរិមបនដាកបេេបម�សាពីអមមាេហេ្វវងន

រំងេប្េរិមប។ 

ម. មក កេ្�ាពវ តិនរំងែមរុេតេ្ េ្� ដិនដា

ែ�� ដិនដារាសរកសេ្ ដិ្ិ�ដករវរ�រេបយរដវនដា

មិុករយរេភីំ េ្សក េិកេ្េព�ិ�កបេ�យពរិមបេ�។ 

ប. រាសរកសេ្ ដិ្ិ�ដកន�ពដរកកនតេងរបដរេពេរេពរាន

រំសយបីនដាពសមយបីនរយរេភីំ េ្សក េិនដា្េបក ្កិងេ្ហន

្កេរិមបនដាច េិម ដកេ្ែមាេប្េរិមប។ 

េ. ាវ�យបីកែមក�� នដាពដាីសែ�� ដិ�យវិបេ

ពវព្ដែ េ្តេ�យវអរាសរដន បេំា�ាែមរពររិមបេ�ន

 េ មានែមក�� ែ�� ដិក�ីពីក្េបក ្ករ�វេសដ��មិេមន

យវេែមរពររិមបេ�នមកអនំីន៩ន�មាេានែេ មន១៩៩៩។ 

ា. ្រាករកសេ្ ដិ្ិ�ដកនដាែមមិ�រពញរវញាមែមក�� ន

ដាពដាីសែ�� ដិន�យវិបេពវពែមរពររិមបេ�នដារកប�ី
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ករេេដិ�្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមរវមន១២៦៩ន(១៩៩៩) 

ដារវមន១៣៦៨ន(២០០១)។ 

. ច េិម ដកកេរក្កតេ្ំ្ភ��ិ�ដ្ េ្� ដិនដា

ែ�� ដិនបេមារយ្ំ រំ ែ�� ដិក�ីពីកដំពដេមក្េមន

រ�វេសេ យព�ារិសកមក នរយរេភីយែែេបកមមកដំពដនននន

េាបរកពដិ�េដដរស្ម�រកនកេេ្កេេរវន៏

ាវ េរដបេមាកេ្េព�ិ�ែមរពររិមបេ�។ 

�. រំងែមរុេតេ្ េ្ែ�� ដិនយែសេ យព�ន

ារិសកមក នេដេិកមដ មរុិ ម្ិរំងារវ�រកន

ែេបរស្មន៏ែេបកេេ្កេេរវកបេ�យពរិមបេ�នដាយ

េដ្កំ  ំវសុវេរិយរីដងន�រស មិរវន

រយរេភី្យដរកាកមរណរ កមមរាសរ្ិ្ វ្រិបន�យវំ  ំវាកន

រចំេ្កេន(...)។ 

 

េ្ិព�នេប្េេ �្បរក�ដកមមែាុកកសេ្�� ដិន

រកប�ីករេេរវមន១៣៧៣, S/RES/១៣៧៣, មកអនំីន២៨ន�មប�� ន

ែេ មន២០០១នhttp://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm 

 

 

ែមក�� ែ�� ដិនក�ីពីក្េបក ្ករ�វេសដ��មិេមយវេែមរពរន

រិមបេ�ន �យវដែមេវិរំងេហកេដដិែាុកកស

េ្�� ដិកអនំីន៩ន�មាេានែេ មន១៩៩៩និេេកម្យរមបដរក្ មាែកេន

រាសរ្ិ្ វ្ន ម្បុវ�យវ� េ្រចំពីករ�វេេាវដាដយវេកបេ�យពន

រិមបនដាិេេកម្ំបេរញាមម ដកយយរយរេភីរាសរករកមរ្ន

ែរាកិេ្ ដិ្ិ�ដកសដ��មិេម�យវកា្វង មាឡង។នេបយវេកអនំីន

២ន�មរេសនែេ មន២០០២នេ្រំកម ន១៣២េ្រំកដមន

សិេរវខរវរែមក�� រនរសរងេ្រំកម ន២៦េ្រំកន

ររ្ារំសិនដ ម្រពញយមរណរ ករ�វេកចរ វ្ន

ដាកក ង�យរយបីកនែមក�� ។ន

ែមក�� រដាវ�ាបេមាែេ មន២០០២។ 

 

http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm�
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រវ យ្ិវេកេព�ិ�ដកណិកអនំីន៩ន�មប�� ន 

 

កេ េ្ មិារាក�និកមខេខក មាកេបេមាកពដដិ្

តេំាមកំបេរញាមម ដាីសាក�ន�យវ មិវ្យពេ្ែមាន

�ាកិងេ្ហរំងព បរិមបន�ម ដាីសាក�េ ង�យវកិន

 មាក�ដកមមនដាកដំពដេមក្។នតេំក្រ្កេ មិារាក�ន

្��  បេំា�ាែមរពររិមបេ�នេិកម្ េ្�ាាមម ដាីសាក�អ�ីេប េ្ន

េា្ារេ�ងេ ងន�យវបមណ េិាមម ដកក�ដកមមនដាេ្ែមាែមរពរន

រិមបេ�នដាអក�ា�អកាិាក�ដកមមនដាកដំពដរកយីព�យវយាមន

ករទពយ៏រពញរវញនមរិ្ េ្េមក្ាេតនដាកដំពដេមក្ន

ែ�� ដិ�យវរដ�ា។ 

 

កបមណ េិដងេវងែមរពររិមបេ�តេរកាម្ េ្ 

 

សាិេបយវេរពរវនេដកបមណ េិដងេវងែមពីែមរពរ

រិមបេ�ន�យវដេពេរេពរា�ែ�� ដិរយរំ។ន វេ�ិននននន

កសបេិែ�� ដិនិយវេកេពេរេពរាទេ រវរដងេវង េ

�ិេ ងនរ រ្េដយារចេ រំដងេវងកែមរពររិមបេ��ាេិកមដរប

្�្ដងេវងនរបតេែសី�យវេដ�េ�ដងេវងយ៏ពដិេដបយ

្កេិ។នរីាតេី ដិសាក�ែ�� ដិនកិកសា មរំ� ដិនដាន

យរណ�រ េនបរា្ពីកកេក េ្រំង្រំកនប��កដំពដរក្្ េ្ន

យារេែមរពរ�្្រនេដ្រាករិដ�ែមរពររិមបេ�រយរំ។

រវរកពីរនកសបេិែ�� ដិន េ មាន IPUនរា�យនដបមណ េិន

រសរងបមណ េិរំសិែនែមរពររិមបេ�េដអកត ារីាេ �ិេ�ិន

សកយនក�� ដិន៏អ្ាេតន៏េទេ�ិរ �ិ ្កេិ�ិ យ្មរ់ន

រយរំ។នេបយវេរពវរម ដាីេ ងរំសិកកបមណ េិដងេវងក

ែមរពររិមបេ�នប�របេទេ�ិអរស្រ េ្េ្រិំកកិងេ្ហន

�យវរបដងេរេែែមរពររិមបេ�ន�យវកសបេិែ�� ដិដ

រាសរករែក វរ ក�េ្ចម�ិ យ្មរ់ប��នកិងេ្ហរំង

រនរ�េដរ រកេមមន�ពដរកកនកិងេ្ហេបរវរាកមីម ដវ

កកាិេិាេន៏ំេេាេកែមរពរសដាររំងេដរ រកេមម�យវេ្េព�ិ�
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រំងេប្េ ាិករដបេមាេ្រំកន៏យេ បេបវ ុបេររ្ារំសិ។ន 

កិងេ្ហរំងព បរិមបនវប�ណរ�ែមរពរសដារេដ

រ រកេមមេ្ែមា�ាាកមីម ដវនរំងេដបដិពីេមក្ាេតនដាាេន

រវេមមរវ េិ�ខក មា�សណរ។នម ដាីសាក�� េ�យវព បន

របដងេរេ រ្េដកេ េនក្កេង�រហនកំបេេទ េ្�្បបេមាន

អង�នកំបេេទ េ្�្បែិ�និនករាសរនិនដាកកក េ្

បុវ។នងមំពយកយ៏ដ�យព្កេព បរិមបិេេកម្ន

កទមេំសដ��មិេមនករុ េិរុាេអមមានដាេទ េ្ មរកម�េ្ចមនដាកន

ា ងទមេំពី្� ញែាុកែ�� ដិ។ន�ញ�ប� េ្េ្រំកំីន៣ន

�ិា�ិរ�វេយវេព បរិមបាមាម ងនដាំីប�កាុបេមក ។នេ្ែ េ្ំីន

៤៥នខារេកេព្វេាមមណម កមខេកមកកម ដាីសាក��យវន

មិវ្យពមរិែមរពររិមបេ�នរំងបាក្�� បេ មាិេេកមក

កេ េ្កិកដំពដរក្្ េ្បេមាកិ យិនប៏យា�និេេកមកកេ េ្ន

េ្កេងបម ដកេ្ែមា�ាែមរពររិមបេ�។នមណម ំីន៣៧ន

រដបេមាេ្ែ េ្នព្វេែមពីយពចមដេកម ដកេ្ែមាែមរពរ

រិមបេ�ន�យវេដេ �ិេរម� ិរវរកេ្ងមំពេ្ែមា�ាែមរពររិមបេ�ន

យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មារម� ិរវរកែ ដិមិវកាុេនរីដងន

ដារកយរបដរ្កេេ្រំក មាឡងន�យវអ�ាេេប

រិមបាមយេអ�ី�អេរំសិរា។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤៥ 

កេ្ងមំពេ្ែមា�ាែមរពររិមបេ� 

 

៣៤. (...) កេដកីំ មវ�បែនកិកសាកេ េ្ក មរំ� ដិនដានបរា្ន

ពីកកេក េ្រំង្រំកនប��កដំពដរក្្ េ្�យវ�ារដ

បេមារកប�ីករេេ�ែ�� ដិនដាែែមរពរ�្្រេដ្រាករិដ�ន

ែមរពររិមបេ�រយរឡរង។នរ យារេប៏រំងនកេដកីំ្�� បេែទ� ន

កិកសាេ ងនអ្ាក្កិងេ្ហរំងេដរ រកេមមន

�ពដរកកនរបរវរាកមីម ដវកកាិេិាេន៏របរវរំេេាេេ ងកែមរពរន

រិមបេ��យវែាុកច េិតមារំងយរ។ 
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៣៧. កេដកីំនាេកាក េិានេមរិិេេកមកយ៏កមខេ្ម ដកន

ក�ដកមមេ្ែមាែមរពររិមបេ�ន�យវទមេំរំងម ដកេប េ្

េា្ារេ�ងន�យវ្រាករិរឡរារយរេភីែ ដិមិវិរកយរបដរនដាកាុេនដាន

ពេា�ា រំ ដិដវ�យវ� េ្រែេ ិតេ�្្េ្�ាដ្រិង្។ 

 

េ្ិព�ននបសមារេកងកកេដកីំរវរបំីន៣្កេ  IPUនក�ីពី

ក�ដកមមនដាកសេ្ ដិ្ិ�ដករដបេមាកេមេំរេិី�ំរយ រន Valetta, 

Maltaន�មម ដរដកនែេ មន១៩៩៥ 

 

 

្ េ្េ្ែមាែមរពររិមបេ�នយា�ន្ េ្្កេេ្រំកែាេំីកន

(រកប�ីេិានបែមណា ន២៧៨មនកេបេេពស�ំ ណា ) ្ េ្្កេន

េ្រំកអវក�េយាេន១២៩បនកេបេេពស�ំ ណា នដា្ េ្្កេេ្រំកន

កំន(Bill C-36)ន្�រា វាម ដំយរយពយាខារេកេ� 

 

- ្�� ីកបេ�យពរិមបេ�េ ងម នជ. �ែមរពរន៏កបេេន

បម�សាន�យវ្រាករិដ�្ំរវ�រកនយា�ននិបេ�ន

កច េ្ម េ្ខ� មានកយរណ�រ េងបរំងមមក្ េ្ាម

ង�រហនកំបេេទ េ្�្បរំងរិមបន៏ករ�វេ

សដ��មិេមយវេកបេ�យពរិមបេ�។នយបរេរក្�� ី្ំរវ�រកន

រយកមរគរវរែមរពរមមក្ េ្នរដបេមា្ េ្�ាន(្ េ្ន

េ្ែមាែមរពររិមបេ�កេ្រំកអវក�េយាេនែាេំីកនដា

កំ)។ 

- កយ�បយមន៏កទមេំន(សដ��មិេម) យវេកបេរិមបនប៏ន

�ែមរពរមមក្ េ្�យន(រដបេមាេ្រំកអវក�េយាេនកំន

ដាែាេំីក)។ន 

- ម្ពសរស មិកកបេ�យពរិមបេ�ន�យវវប�ណរ�

រីដងនេរយបេិម ដ�� ន៏សកយន(េ្រំកកំ)។ 

- រិយកកបេ�យពរិមបេ�ន�យវរាសរក ម្ ដិិ ម្ វិងន៏ន

បេេបម�សាសណា ាំរបន៏្ា�ដិ្ា�មសណាន
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ាំរបន៏ រំ ដិដវ្េ្េព�ិ�កបេ�យពេ ងម ន៏ររមាពីន

កែមមិ�ាមកបេ�យពេ ងម ន(េ្រំកកំ)។ 

- រទវរគមន វេ្កេកបេ�យពរិមបេ�ន�យវ្ាក្ន

កសក េ្ន៏  ្កយវេេ្�ពវយរតេេរា្ដងយ៏

រនរ�ន�យវរាសរ្ាីម ដិ េមក្រេទែេ បេន

�យវ្� វ្មាខិន៏ មខយវេរកិន

៏េ្ពវពសណរន៏ននបាកមខេន(េ្រំកនកំ)។ 

- កេដរ េ្្�រា វាមកបេ�យព មាឡងន�យវដែមមិ�ន

បេមារទវ ម្ណា្រាករិន៏ន្រាករិរឡរាម ដញាមវំពដេ្�

ាដ្រិង្នដាី ដិយរនប៏យា�នកកិ្ េ្េមក្ាេតន

(េ្រំកែាេំីក)។ន្ំ្ភ��ិ�ដ្ េ្�្្រហេន េិកន

ិ យិរក្្ េ្នដាច េិ មំបកិកសា�្ំរវ�រក។ 

 

ិបេពវព�ា ដំយរយពក្ េ្េ្ែមាែមរពររិមបេ� មារន�បមដិន

 េប�ែនែមរពររិមបេ� មំយបេ មំា�េ ងែមរពរសដារនដាក្ាក

កមាខិយវេ ម្បុវន៏សេ វ្។ននរេីពីរន្ េ្�ាាម

្�� ីកបេ�យពេ ងម ន�យវ្រាករិដ�ែមរពររិមបេ�។នេដេ �ិេន

�ិកេ្េព�ិ�ែមរពររិមបេ�នអច េិ មំបែ�ែមរពរមមក្ េ្

យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មាេទេ�ិាវ េេប្េរិមបេ ងន

(�កាដបន�ែេបទមេំន៏�ែេបយ�បយម) ប៏របច េិ មំបែ�

កបេ�យពរិមបេ��យ។ 

តេំក្រកកេិរិពដដិ្តេំរំងកយនិកមខេខក មាន

កេបេមាកយ្ក្បរសងនយ៏កេរក្ាមិប្

ែមរពររិមបេ�នរដបេមា្ េ្េ្ែមាែមរពររិមបេ�អ�ី។នេ យ្ារំសិនននន

ដងេវងនេដេិកមវប�ណររាតរិរពបរយរំនពីរេិិអន

េដរ េ្្�រា វាមែមរពរន�យវេ្េព�ិ�រំងកបេរិមប។នេ យ្ាន

ដងេវងរិមបេ�នប៏េដេិកម ាំុងរពបសាិយវេិបេេបម�សាន

យវេកំបេកិ យិរក្្ េ្នដាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្�ែមរពរន

រវ�រករយ�យ។នកមណ យម ា្ារដំីរប�ែនរ រិែមរពរសដារបេមាបេេដិន

រ រំ្ច េិ មំបែ�ែមរពររិមបេ�នរដបេមាកាុេេ្�

ាដ្រិង្េ ង? ែេបរាសរ្ េ្កេ្រំកររ្ាកដរ�ករង�ាកមណ ន

រមមកកទេ នរំងរស មិែកាុេីេ ងកដ្រាករិាមដងេវងន
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តេរកាម្ េ្កែមរពរសដាររសាកមក ។ននរដរពវបមពមាពដចាមន

កមណ រនរបប �ិាចមាមរទវរគកែមរពរសដារ។នេ្កដរ រ្ន

តេរកាម្ េ្នែមរពរសដារេិកមដរបច េិ មំបែន�ែមរពររិមបេ�

�េរយនសេ ំេនេ្កេិនេិកម�ិកេិ�េ ងរទវរគ

្កេិ។ 

កមណ ំីន២នប�ែនម ដកេ្ែមាែមរពររិមបេ�ប កេិន

ប៏យា�នប  មំយបេ មំា�េ ងកបេេបម�សា្កេរិមប

មក នា។នរបប ាចមែនរទវ ម្ណា្កេ្ េ្េ្ែមាែមរពរន

រិមបេ�នប�ា ងបដវនដារកិក�ដកមមយកំរំសិ្ច េិ

ម ដកយ៏េ្កដំពយពេ្ែមា�ាែេបន�យវកិបេពវពននននន

�េ ងកបេ�យពរិមបេ�។និេដ ម្ណាន�អេ មារបេដប ន

រេ រ្េដកេិរយរេភី ម្ ដ្ំកដំពដរកយីពកក្រ�រញេ ដិនដាកបេន

រយរំន�អេ មាិេដប យមរបបកហេន េិកេ្ែមា

៏កមក កេ្�ារីដងរំងរក្្ េ្រយ�យ។ 

 

ម ដាីសាក�ន៣ យីាេ្ែមាែមរពររិមបេ�ន 

 

រកិក�ដកមមនអែមមិ�ម ដកន៣ យីារយរេភីកិកាុេន

ដានសេ វ្យរ្កេមក េ្ែមា�ាកិងេ្ហពីរិមប� 

 

 ម ដកេ្ែមាែមរពររិមបេ��ន នក េិ្េងរេទែេ បេយវេ

េ្�ពវយរនាីម ដិ សណរនអទនដារស រំ

យកេរវពយយ។ន 

 ម ដកំ េ្ំវេែមរពររិមបេ��ន  ំ េ្សក េិរិមបពីកិង

េ្ហនតេងរកបមណ េិែិ�ក�� ណនដា្�្ េ្

ព បរប។ 

  កេប េ្េបាម ដ្ ិ�ដ�ន ករំរសងនដាករាសរ្

សេ កណិកេដយពរឡរាម ដញន(សេ កណិ

រេទេស�រងនសេ កណិេ្កកយពអកេ) រេកងន

ពីកិងេ្ហរំងព បរិមប។ 
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កម ដយប្ប� ញែនកបេ�យពេ្ែមារិមបយបរេរ

មំយបេ មំា�េ ងន(១) ្ េ្� ដិនកកេេ្កេេរវនករ�វេ

េាវដាដន(២) ក�ដកមមករនបេមាន(៣) េមក្�េកបន(៤) ករាសរយមរណរ ន

ដាកេិរិ ពដដិ្េពម�យន(៥) ករ�វេសដ��មិេមន(៦) កសេ្ ដិ

្ិ�ដកែ�� ដិនដាន(៧) កបេេបម�សាេទ េ្�្ប្ណា ន

ាីមសាក�នដាបីេីសាក�។នន្�� ីកកបេ�យពយ៏រេរ មារប េិកមន

ដរបពដចែន�្�� ីេ ងកេ េ្រស្ម�ម ដកេ្ែមាននន

ែមរពររិមបេ�។ 

 

្ េ្� ដិនកកេេ្កេេរវនដាអម ដក 

- ែមេវិ្ េ្េ្ែមាែមរពររិមបេ�ពដរកកន៏�បកេេរវ្ េ្

�យវរដ�ា។ 

- រ�វេេាវដាដ្�េេយវេបាបក មាបដវនែ� មេពម�យន

អកកណិ� ដិនអ�រ ាកមខ ដិដវ� ដិនកេ្កណីងិន

� ដិនរី។ 

- ្រាករក�ប ម�វបនពវ តិិារកិក�ដកមមបេមានន

េ្រំក។ 

- ម្បុវដបងររពវ�មានដាេា្េណា វកេេ្កេេរវំ  ំវន

្នមបកេ េ្ករាសរកមមយមេីងបេ�នដាកកេេ្កេេរវន

ាមរទវរីដងររ្ាកនករកិក�ដកមមន(រកិចបេ�ន

ែ� មេពម�យនបដវនរី) រដែេ បេ មិ្េនដាែេ បេ

កសពវព/� ដិ។ 

- រ�វេកដំពដយវេេេ�ីចបេ�នដាេេ�ីែមមិ�្ េ្ំ  ំវដាមន

បមណ េិរស មិពវ តិែមពី ម្បុវ មាឡងនរដនក ដី វវង

បងនដានពពំ។ 

 

ក�ដកមមករនបេមា 

- វ ស� េ្កកន េិកករាសរ មំយបេ មំានតេេ្ពវព

ែមីា��ណិន ាំកវពននហស បេន(រំងេដដេាាយមណ� ាយវេន

សេ វ្ិបេពវពនជ. មិុក)។ 

- ិេេកម្េប្េសសម ាំបេយបេិនន េិ មំបាម ដំេវងន
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រណិ្កេែ ដិអដា្កេព បរបន(ជ. ដំេវងបេមាងរន

រពវន១ែេ ម) �យវអ្យេ បេបែមមិ�្ េ្អំ  ំវដន

ាម ដំេវង ាំបេយបេិ មារ។ 

- ំ  ំវបមណ េិរស មិរែឡដបេិកដបន្កេ ម្បុវេ បេកពី

យទនេប្េសសមែមីា��ណិនដាសេ វ្ឥណ រំងន

េដាាយមណ� ាយវេ ម្បុវ�យវកា្វង។ 

- ្រាករិេ្ពវពរសមេ�មតេបមមព ា្ វំន�យវកេ�ិ

េ្កដំពយពនតេងរកររយ� េ្�េ ងេ្ពវពពវ តិ

ដំេវងកមីម ដវេ ងម ។ 

- ែម�� ិ្េេ�ី�យវេដ�េ�បដវនាវ��បរេរវ

កមណមម នបសមន វេមក ន�យវរដបេមាេ្ពវព ដំេវង

បដវ។ 

- េមមមក  ម្បុវកា្វងងររពវ�មានរយរេភីសបក ពវ តិន

្ដរេរ�អេរំសិ។ 

- ្រាករិាមេ្ពវពតេំែេ បេ� ដិនជ. ែិ�ក�� ណ វ្ណ់

កុវេមក ។ 

 

ា�្កបេមមន(ាែរយ� េ្រមកិនែេបកមមកដំពដេាបរកនដាា្រំក) 

- រ�វេកដំពដយវេរកិក�ដកមមន្ាវ��បរេរវេ្ពវព ដំេវង

ែមពីា្រំក/ា�្កបេមម។ 

- តេំាន�យវ�កាដបកេប្េា� ដិយប ដិមកន

(េប្េក េ្េ្កេពាាសកិ)។ 

- យបសាិកដំពដនេដ្ំ  ំវដាមករកេរកមមរកររ ររឹាប�ីរដន

មិុកនេ្កដរ រ្ែេបកមមកដំពដេាបរកេិកមដកា្វងែន

� េ្ិបេពវពរដបេមាកបេ�យពរិមបេ�។ 

- ្យដរកាកមរណរ កមមកដំពដេាបរកនេ្កដរ រ្អ�រ ាិបេពវពន

(យរេេ�ី) ្�� បេែន ម្បុវរកេរកមមកដំពដេាបរករយ្ាកកន

បេេបម�សាយវេក�ដកមម� ដិ។ 

- បរ មំបន(សាិយវេន១០ែេ ម) ាមសេ េេបរកយកយ�យវខាន

ែរយ� េ្រមក�ដងបពីា្រំកនដាពីែេបកមមកដំពដននននននន
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េាបរក។ 

- ្រាករកពដដិ្បែិ�ក�� ណនរំងរេ រ្េដកេាមី ដិម ដាីន

 បេំា�ាកកមម ដំយរដក។ន្រាករកេិរិពដដិ្េ្មិ�ដ

រីដងន្កេែេបកមម ដំយរដកនដាែេបកមមកដំពដេាបរក។ 

 

 

ករាសរយមរណរ នដាកេិរិពដដិ្េបេពម�យ 

-  ដិ ិភដិប�កាេិរិ ពដដិ្េពម�យ។ 

- ម្ិបេអមមា្ ម្បុវង�រហកមីម ដវ។ 

- ម្ិបេ ស កិេទ េ្កមរិករានក្ន េ្រ រ្ប្ង�រហ។ 

- េិរិពដដិ្ យិវីករាសរយមរណរ ន១០០%រដេពុ

ង�រហតេយកមី�កុស។ 

- ្�េេាីមេិរដបេមាែិ�ក�� ណ វ្ណ់កុវេមក / 

វដមដិ�កា�យ។ 

- រាសរក��បរ�្ដញ�ប� េ្នដារពញរវញរដ

មណម �យវបងារេទន(បមពាេ�រនរកាមរេកេយីនដាន

េពុង�រហ)។ 

- សបក េ្មិ�ដា្ រដមណម រញាវ។ 

 

សដ��មិេម 

- េិរិពដដិ្េ្ ដិ្ិ�ដកសដ��មិេម។ 

- ន្រាករកេិរិ ពដដិ្ាយទនដាសេ វ្ឥណ ននននន

 មាឡងនរយរេភី្រ�រ រកកុាវមងបមសបេនដាកបដ្ន

របាេដបេមមក្ េ្។ន្ាកបបណីាយទន�យវកន

ិបេពវព�េ ងកបេ�យពរិមបេ�។ 

- ិេេកម្ាយទនរ�វេាមពវ តិែមពីរវេបណី មាែកេន

្កេព បរបន េ មាេាវ្េិ្កេព បរបយវេេ្ពវព

ដំេវងប� វន(កមក កេ្�ាពវ តិបណីាយទ) 

 េ មាបមណ េិ�្ំរវ�រកនមរិាយទេដ

រងកណិែមពីេ្ ដិ្ិ�ដកនរដរពវ�យវមក ដយ�ាន៏ន

កកា្វងែនករាសរេ្ ដិ្ិ�ដក្រេេរយវេន
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កបេ�យពរិមបេ�។ 

- ្រាករិនែាុយពចបេ�សដ��មិេមយ៏េ្កដំពយពេ ងន

(រដនេបក ាសដ��មិេម) 

  

កសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�� ដិ 

- ្រាករកសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�� ដិនជ. យីកច េ្មក រញ

រំងនកសយពែ� យម្ ន៏ករាសរ្ិ្ វ្សវក។ន 

- ្�រា វបដរេពេរេពរាែ�� ដិនក�ីពីកេ្ងមំពេ្ែមាែមរពរ

រិមបេ�របបេមា្ េ្� ដិ។ 

- ពេបង វំពន��រេបេ ងកបាបក មាាម ង�រេបក�ដកមម

ែ�� ដិ (ISAF)នរដបេមាេ្រំកអហុីសេ ។ 

- មសិេរវខនដារ�វេកចរ វ្រវរែមក�� កស

េ្�� ដិក�ីពីរិមបេ�។ 

- �ប ម�វបពវ តិ�ែ�� ដិន�េ ងរកិក�ដកមម

ាិកយកំរំសិ។ 

- រាសរករំរសងន្�� �៏កបវេក ម្ពសរស មិកែមរពរ

រិមបេ�នរំងរ�វេាមាម ងែ ដិមិវិកេ េ្េ្រំក�យវន

�ាេេប្កេព បរិមប។ 

 

កបេេបម�សារំងេទ េ្�្ប្ណា នអមមាាីមសាក�ន

ដាបីេីសាក� 

- ្រាករិន៏រាសរ្េា្េណា វមងរបក�ែសនាីមសាក�នបីេីសាក�ន

ដាម ដំ ម្សាក�ន�យវរស េ្កេ�ិននននននននននននន

េ្កដំពយពមរកេ។នរាសរកកេេ្កេេរវបដរមដិមមេ �្ា�េ្ាន

�យវរស េ្នរដបេមាម ដកវងរន មាករវដិ យិបេសម មា

/កក�មប មំប យិបេសម មាន( យិបេសម មាាេន�ែមិសស ង)។ 

- ្រាករនករេិរេ�េម្កេអ�រ ា�រេបកមខ ដិដវន

រំងយ្ករុ េិរុាេែេ មកាកាមេប េ្េទេ។ន 

- �បវមែបដរកិំីតមាមងរបក�ែសន(ជ. ក ម្ិបេរយំន

កេ េ្ច េ្ង�រហ ាិនរហបេមាងរបេរកេ ្
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រកមរ្ងបកណិ)។ 

 

 

កបរ មិវ្យពកកដំពដិាកដំពដេមក្នដា

កបរក�ដកមមន 

 

ម ដក មារន�យវរដ�ារដបេមាេ្រំក

េ ងម នេដ�េ�ម ដក្រ� អកេរយរំន�ិិរដ�ន

ាកេ េ្ងររពវ�មា។នយារេនម ដកេ្ែមាែមរពររិមបេ�ន

េដ�េ�ម ដកែ��េិបេ�រយរំន�ិិ�ម ដកាេ�ត�យវន

របរិរដបេមាាីមយពាេ�តរដបេមាកាុេ។នរកមខេខក មា

កេន�ពដរកករដរពវ�យវម ដក មារនិរវ

យ្ិវេរបរវរកដំពដពវយរនយា�នរកយីពកក្រ�រញេ ដិនរកនី

យពបេមាក្រាករិកបេនដាកដំពដនបាយព�រយរេ។និបេពវពន

�េ ងវប�ណរកេដិរកេកម ដកេ្ែមារិមបេ�នកំបេ

េ្រំករដបេមាសេ យពអកេន៏កេ្កកសេ យពែ��េិបេ�ន

ិវប�ណរេដកេរក្នពីរេិរិយកម ដក មារ

ិងររពវងារពប។ 

រេីពីរនម ដកេ្ែមារិមបេ��្ា�បកបេដ

្កេុកេិាបាបក មាែមមិ�្ េ្នដាបាចបេ�។នយេ បេបន

ែមមិ�្ េ្នយា�នបដវនដារកិចបេ�នរទវ ម្ណាន

មមកទេ ។នរកិចបេ�រាសរកេ្េាវពវ តិ�យវិបេពវព�ាកន

បេេបម�សាាមកនមណររពវ�យវបដវ  ិយំីបរ្ េ្ន

ដាក� េ្េ េ្។ន�ាេ�តនរកិចបេ�េដ្�្ េ្ន៏ច េ្មក ន

ាកា្វងរយរំន�ិបដវម ដញេដ ម្រពញ”កប�រេបចបេ�” 

េមព បរបិក�មតាប ្រាឹ�បេែន្ំរវ�រកេ ងរពដិ�ន

េិកមដេ្េព�ិ��េរយ។នតេំក្រកែ ដិដវបដរតេ�្្ន

េ្�ាដ្រិង្នរកិចបេ�នេដប ាវិបេពវពរដបេមាកបន

“រកមរ្ងបកណិកន េិ” ពីេ្�ពវយរមក នារយរំ។ន

ក�្ា�បកប�្្រនិកពដដបរបកនរំងរស មិែន

កេ្ងមំពេ្ែមារិមបេ�រដបេមាេ្រំកមកនិ្� វ្កន

្ពា្េងក ដិ ិភដិរបរវរករេ រ្េដកេចបេ�ន(្រំក) រយរេភីន
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ា ងទមេំយវេករកមរ្ែរាកិ្ំរវ�រករដបេមាេ្រំក។ 

្�� ំីន៣នប�ែនរកិក�ដកមមេិកមដែម�� ិ្ំបេេ្�

ពវយររដរេកេកនក មរេរវ្កេព បរបនរំងេដដេាាយមណ� ាន

យវេសេ វ្េិរិ ពដដិ្តេំនយា�ន មិុក�រយរេ។នរិអន

្រាករិាមក មរុិកដំពដេមក្េ្ប្រំងរេទែេ បេ។និពដដបន

កេ េ្េ្�ពវយរនក ដី វវងំ  ំវិប្្ណ�� ានដាែាុកេដន

�េ រំ ដិដវនបេមាករាសរ្ រំ ដិដវនដាយេ បេប្កេ រំ ដិដវន

កំ  ំវមមកេិកមមរិកបេ�យព្កេព បរបនពីរេិព បរបន

េដចមដេនរបាាយមណ� ាែមពីកបេ�យពនក មរេរវរបរវរេ្�

ពវយររយរំ។ 

ំីន៤នាែរយ� េ្រមកិនែេបកមមកដំពដេាបរកនដាា្រំកន

មំាប��រទវរគកម ដកេ្ែមាែមរពររិមបេ�។នរេទែេ បេន

អរបរិរឡរានពីរេិម ដក មារអ្រាករយពត �ិាន

ិាេប្េា� ដិយប ដិររ្ាករដបេមាកាុេនប៏យា�ន

រាសរ្ យ្ិវេយវេ្ំ រំ ្ េ្ន�យវេមក្េប េ្ា្ កដំពដរកេរកន

ទេ មរិេមម្ េ្។ 

រ ្ី�នម ដក មាែកេរអ�ម ដកយ៏ចមដេន

កេ េ្កេ្ងមំពេ្ែមានែមរពររិមបេ�េ្ប្រំងេ្កដំពយព

ប៏រំងនប៏កយប យែនម ដក មារនិរក្�េ ង�ា

្ េ្េមក្ាេតនដារទវកណិែ�� ដិក�ីពីកដំពដេមក្។ន

េ យ្ារំសិននកេ �្ា�េ្ារយរេភីបរក�ដកមមំេខិេដេ �ិេ�ិន

យពេដេដបយដងេ យ្មរ់រយរំន�ិិអរាសរ្យរេដន

រទពកិពសបដរ� ដិនដាែ�� ដិរំសិរា។នាេដក�ដកមម

ំេខិន វេ�ិកដំពដែមំេខិន�យវរិរនមងពីន

ំក្ កវំពដេ្�ាដ្រិង្។នរស មិយារេរសរងដ�រវេន

េ្ពវព្ េ្ មាែកេន្រាករិាមក ដិ ិភដិាមែមពដរកក�យវន

េិកមេ្បវេរប្ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។និបេពវព�េ ងកេ្ងមំពេ្ែមាន

�ាែមរពររិមបេ�្រម្ភេម ដញនយពត �ិាិាកដំពដរកយីពនដា

កបរក�ដកមមនអ្ាក�កេ្ទេានេានយវេកយ។នប៏ យ្ម��ន

ិពដិ�កមខេបេមាករាសរ្ មិវ្យពនិាកដំពដរកយីពនដា

កបរក�ដកមមន�យវិេដប �កំ  ំវមមកេិកមំេេមម្កេន
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ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ�ិនបនារយរំនរសរងបេមាយេ� មិានដា

ែេបយាមកដំពដ្កេេ្�ពវយរនកយប ែមមិ�ាមកេិរិពដដិ្ន

្ដយដិយវេរដបេមា្�� រ។ 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

កេ្ងមំពេ្ែមាែមរពររិមបេ� 

 កែមមិ�តេម ដាីសាក�យ៏ ាំវម ាំុងនេ្ែមាែមរពររិមបេ�ន

េដេ �ិេរម� ិរវរកកិនដាបរក�ដកមម យ្មរ់រយរំន

�ិ�អេ មានេិកមរាសរករំរសងាម ម្ពសរស មិ�៏កបវេ

្កេិ�អេរំសិរានយា�នារក ករនបេមាន�រយរេ។នាាចម

ែនករំរសងារក  មិ្េនតេងរេរា្ដងក�ដម ដាីន

ដាករវរបបេរកេបដរកនយែ�ម្ភាេតនដាករីបងវេ

ទេ ប��ម ដាីសាក�យ៏កមខេបេមាកំ េ្សក េិែមរពររិមបេ�។ 

 

 ារក ែេ បេ មិ្េេ ងម ន៏កបវេរញពីារក ិាន

ា� ដិយបរេរនដាា� ដិយប ដិន េ មាែេបេ្កេ

សកយរា�យ។នរកិេ្ំ េ្អមមាអេិកមដរេ រ្េដកេន៏ន

រេ រ្េដកេមមករដបេមាារក �្្រយ។ន មិារាក�េបពីន

កសបេិា� ដិយប ដិនប �ិ�កាដបកបណរបេ�កន

កិ� ដិនចបេ�នដាបដរក មិុក។នកយប ្រាករិាមន

បណរបេ�កពដរកកនដាសុប�ីពដរកកកេ េ្កិន

ា� ដិយប ដិ។ 

 

 េិកមយែនយរ្កេែេបប��យបីកែមក�� នដាពដាីស

ែ�� ដិ�យវិបេពវព�ាែមរពររិមបេ�ន េ មាែមក��

ែ�� ដិក�ីពីក្េបក ្ករ�វេសដ��មិេមយវេរិមបេ�មកអនំីន

៩�មាេានែេ មន១៩៩៩រា�យ។នរ រ្អរាសរដនច េិម ដក្ន

ករ�វេកចរ វ្ន៏ករទពតេវដមដ ាិ្បណិ មារន

ដាែមេវិាម្ េ្នដារទវរីដង�យវិបេពវព។ 
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 ពដដិ្តេំ យីាយដិយវេាមកបេ�យពន�យវន

រទវ ម្ណាំបេរញាមែមក�� ក�ីពីនក្េបក ្ក្ាកន

ែមរពររិមបេ�មងរបក�ែសនដាែមក�� ក�ីពីកវម្ ម្ដ េិែមរពរន

រិមបេ�េប េ្េា្ារេ�ងនរំងេហកេដដិ

ែាុកកសេ្�� ដិ។ 

 

 មដិមមំបេរញាមម ដក្ េ្ន�យវែម�� ិ្កកាន

កមណាយវេាារេទពីែមរពររិមបេ�នរយរេភីសេបុីយព

� ដិ�ាកមាេ ង។ 

 

 យែន្ េ្េ្ែមាែមរពររិមបេ�នបរាម មិវ្យពយ៏

កេរក្េ ងនិាកបរក�ដកមមនដាករទពកដំពដពវយរន

ដាកដំពដរីដងនិារវ យ្ិវេ�យវអរបរិន

្ េ្នខារវរ�េ ងនកមង�យវអរបរិរវរកន

ែមមិ�។ 

 

កាេអាមកមណា េព មាឡងន�យវរដបេមាេ្ែ េ្បេមាន

ាមពាបំីន១៨នក�ីពី្�� ែ��េិបេ�នដាាមពាបំីន១៩ក�ីពីក�អ

បរក�ដកមមករនបេមានដាក� េ្េ េ្សណរ។ 
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ាមពាបំីន២១ន 

 

ក�ដកមមនដា្ររបម ដំ ្ពវ តិ�ន

ជ្បណិអ�ីនដា

កេ្ទេអ�ីន 

 

 

ករបរិាម្ររបម ដំ ្ពវ តិអ�ីនដា ង�អបរកិន

ក�ដកមមរានដា្ាក�កបេេបម�សាានេានអ�ីរា។នរកប�ីន

ករេេ្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមែាុកកសេ្�� ដិរវមន

១៣៧៣ន(២០០១) (កាេអេ្ែ េ្ំីន៤៤) 

�យវដដីងរីារដបេមានាមពាបេមន

ដរ�វេាមិក�មតា យីា្កេែមពីកងវេយ�ា្កេន

កសបេិែ�� ដិនែមពីកែមមិ��េទេ រក្ររបម ដំ ្ពវ តិន

�យវ មំយបេ មំា�េ ងរិមបេ�ែ�� ដិនដាហដ វិងមរិន

ក�ដកមមនដាក�ដយពែ�� ដិ។ 

រដបេមា យ្មយ� ំកមិ្ិមារេកងរនែាុកែ�� ដិេ ងម ន
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ដមដិមមំ េ្សក េិករេ រ្េដកេ្ររបម ដំ ្ពវ តិនរយរេភីទមេំន

្ំរវ�រកនដាកបេ�យព�យវបេេបម�សាយវេក�ដកមមែ�� ដិន

រសរងែាុក មារនដមដិមម្រាករិរទវកណិ�ណយមរយរេភីន

ំ េ្សក េិយរ មាឡងនពីករេ រ្េដកេាម្ររបម ដំ ្ មារ

�យវ្ាកាមកបេេបម�សាយវេកដំពដេមក្នដារកយីព។ 

មណម ខារេកេរនអ� មំកេ េ្កយបេមាកងបរប

រាសរកែ ដិមិវ្ េ្នរយរេភីរំរសងាមកេ្ទេ មារយ។ 

 
 
 

 

ជេបដយរបេ�តេេ្ពវពែមីា��ណិន 

 

ដងេវងកែសីន�យវ្រាករិដ�ជេបដយរបេ�រវរេ្ពវព

ែមីា��ណិនបមពមាេិកមដរស្មរដរឡរង។នរ យារេប�ីនិប្ន

�យវរបដងេរេ រ្� ាំរបរយនប��្ំរវ�រកនដាក មរុិ ម្ិន

ិបេពវព�េ ងពវ តិម ដំ ្នយា�នកវ រេរវ�កន េិាម

ពវ តិ មាឡងរដរវរេ្ពវពបមមព ា្ វំនដាក្រាករិរេររប

បមមព ា្ វំ�រយរេ។នរ ្ី�បេមាងររពវ យ្មយ� ែេ មមារេកងររបន

រេរញកច េ្អេ�ណិ យីារេររដបេមា�រេបរប៏រំងនប៏ន

្�� កជេបដយរបេ�តេបមមព ា្ វំរនេដ�េ�្�� អ�ីរយ�យ

ពីរេិិជ្ំនមរស មិ�្្រដរបរិរឡរានតមាពីកអនយម ា្ា

�យវបមមព ា្ វំរវរញ�ា្ រាេបរេកយ។នយពមមកទេ រយប�ែន

ករបររឡរាាមកិងេ្ហ�្្រនរំងស�ិេ្ពវពន

ែមីា��ណិកេ�ិេ្�េ ដ្ងយពខក មារឡរា។ន្រម្ភេ

សណាដំ  ំវងប World Wide Web �េរា្ដងន

កករាសរ មំយបេ មំារដរវរែមីា��ណិ។នរ យារេប�ីនករេ រ្

េដកេកេ�ិរេរនប៏យ� េ្េបាម្�� ប៏កេ�ិរេរ�យ។នបេមាន

១កអនកន យីារហកេប៏ករងកណិពី្ំរវ�រកតេន

ែមីា��ណិរបរិរឡរាមក�យ។ 

រដកអនំីន២៣ន�មម ដរដកនែេ មន២០០១នេប្េេ �្បរែ� យម្ ដែមេវិាមន

ែមក�� ក�ីពីជេបដយរបេ�តេេ្ពវពែមីា��ណិន �យវ្រម្ភេបមពមាន
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រ រ្បរកាម្ករ�វេកចរ វ្ន  រសរងែមក�� រ�ាាវ�

ានរដរពវ�យវយរន៥ដរ�វេកចរ វ្នបេមារយ យីាន

រហេិកមយរន៣�យវ�កាដបកេប្េេ �្បរែ� យម្ ន(បេមា�ម

ជកយនែេ មន២០០២នែមក�� េិកមដមសិេរវខ រវេរំងយរន

ម ន២៩យរនកេប្េេ �្បរែ� យម្ នដាយរន៤រំសិ�យវេដ�េ�

កាដបកេប្េេ �្បរែ� យម្ )។នែមក�� ិេេកម្រទវ

រីដង េេ ងនកមរគកិកាុេនតេងរកែមេវិ្ េ្យ៏ន

កេរក្នដាាេេ្ញរវរបបេរកេកសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�� ដិ។ 

 
 

 

ក�ដកមមកេ្ពវពពវ តិន 

 

បមរណរ យ៏បមសមបកករេ រ្េដកេេ្ពវពពវ តិនរដបេមាម ដកវង

ររ្ាកបេមារទវ ម្ណាររ្ាកន្� វ្ែាុកែ�� ដិយយ

ប�ីបាសវេែមពីហដ វិង�យវិបេពវព។នបាសវេរដ្� វ

្េប្េេ �្បរកែាុកកេ េ្កសេ្ ដិ្ិ�ដករកយរបដរនដាន

ែ ដិមិវិន (OECD)នរញាមរទវកណិ�ណយមវមែដិេ ងបេមា�មន

ម ដរដកនែេ មន១៩៩២នក�ីពីក�ដកមមកេ្ពវពពវ តិ�យវន

“រទវ ម្ណា� 

 

 រវរបបេរកេកងវេយ�ាែមពីនហដ វិងកេ្ពវពពវ តិន

ដានម ដាីសាក�កិហដ វិង មារយ។ 

 ្រាករិាមេប្មណា ាំរបេ ងនរយរេភីា ងែេបំ  ំវ

មមកេិកមរដបេមាម ដកវងសណរនដានបាបេមាក

រស្មនដាែមមិ�ាមម ដកនដាី ដិម ដាី េទេ េ ងកេ េ្ន

បរក�ដកមមកេ្ពវពពវ តិ។ 

 រយរេភីាេេ្ញកសេ្ ដិ្ិ�ដកិាម ដកវងសណរនដាន

នបានរដបេមាករស្មនដាែមមិ�ាមម ដកនដាី ដិន

ម ដាី មារយ។ 

 ្រាករ មំមបដិ�នរដបេមាេ្ពវពពវ តិនដារដបេមារ្ស្

រេ រ្េដកេនដារ�វេពវ តិន(...)។ 
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 ាេេ្ញកសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�� ដិនរយរេភីបរក�ដកមមន

រដបេមាេ្ពវពពវ តិ”។ន

 

រដរពវេប្េេ �្បរកែាុកន OECDនែមេវិាមរទវកណិ

�ណយមរនព បរបដបាក្�� បេែន“រទវកណិ�ណយមរេដន

យ្ិវេនយវេកដំពដ�ែាដ្រិង្យព្កេេ្រំកីេ ងករឡរង

 បេំា�ាក�ដកមម� ដិនដាក� េ្េ េ្សណរនរសរងែសីន

�យវ�ារដបេមារទវកណិរនកេដិរដរេកេែមកន

្ំ្ភ��ិ�ដ�យវ�ារដបេមា្ េ្� ដិ”។ 

 

កមណមម នបស ម្បុវរដបេមាេ្ពវពបមមព ា្ វំន 

 

រដបេមា�មាេានែេ មន១៩៩០នេហកេដដិែាុកកសេ្�� ដិន

ដែមេវិន រទវកណិ�ណយម បេំា�ាកមណមម នបស

ម្បុវរដបេមាបមមព ា្ វំន។នកវពី យ្មយ� ែេ មេមរយនបេមា�មប�� នែេ មន

១៩៨០នែាុកន OECDនដំបេរញាមែមសកិ បេំា�ាន

រទវកណិ�ណយមក�ីពីកេប េ្េបានដាកកិនបាយពន

ដាវមសា�កា�យក ដំេវង ម្បុវនរដបេមាែេ មន១៩៨១នេប្េេ �្បរន

ែ� យម្ នដែមេវិាម ែមក�� េ ងក�ីពីកកិ ម្បុវ បេំា�ាន

បដរយមរណរ ករំងកសវងេ្មិ�ដាម ដំេវង ម្បុវ។នកាេអន

េ្ែ េ្ំីន៤៦។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤៦ 

 

ែមក��  ក�ីពីកទមិ ម្បុវ បេំា�ាបដរយមរណរ ករំង         

កសវងេ្មិ�ដនាម ដំេវង ម្បុវន(ETS no. 108) 

 

“ែមក�� រនប��វដមដ ាិ្បណិែ�� ដិាកិពសបដរយម ា្ារប�យវន

កិ ម្បុវពីក មរុិ ម្ិ មាឡងន បេំា�ាកេ្េាវនដាន

រ្ពសររង ដំេវង ម្បុវន( data processing)។នែមក�� រប៏  

ម្ណាេប េ្េបានវមសា�កា�យក ដំេវង ម្បុវរា�យ។នរេីពី  

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm�
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ករ�វេកយ បេំា�ាកេ្េាវនដាករ្ពសររង ដំេវង  

ម្បុវនែមក�� រដបមណ េិែនកពសររង ដំេវង�យវ  

វប�ណរន“រករ្” ែមពី� ដិសកិនរីដងនកមមយពនសកយនរិំននននននននននន

វដមដិរែក វរ កន�រយរេនប��ែមរពរមមក្ េ្នបេមាមណររពវ�យវន

េដ្ េ្យ៏កេរក្�ាែមពី្��  មារ។នែមក�� ប៏ដ�ាន

ែមពីកដំពដ ម្បុវនបេមាកយ�ាែមពីពវ តិ�យវដនបរ មំប បេំា�ាា្

ម្បុវរយនេ្កដរ រ្ចមដេរបកដំពដរាសរក�បិេេកមាមពវ តិេដ

កេរក្ មាឡង។ កហេន េិរវរកដំពដ�យវ�ារដបេមាន

ែមក�� នរវរប�វា�ិករេ រ្កដំពដរយរាសរ្ យ្ិវេយវេរវ  

េ្រីាិាមកន(ជ. ក�ដកមម� ដិនកកិ� ដិន។វ។)។នែមក�� ប៏ 

ដហេន េិនរា�យរបរវរវមសា�កា�យក ដំេវង ម្បុវរបយវេ  

យរយយ �យវរដបេមាយរ មារយ្ េ្្កេព បរបនេដ�ា ែមពី 

បដរកិេ្ហបេេ្�សវរ”។ 

 

េ្ិព�នេប្េេ �្បរែ� យម្ នរបស មំពវនhttp://conventions.coe.int 

 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

្ េ្ក�ីពី្ររបម ដំ ្ពវ តិ 

 យ្្ េ្េប េ្េា្ារេ�ងន បេំា�ា្ររបម ដំ ្

ពវ តិនជេបដយរបេ�តេែមីា��ណិ។នរំង្ររបម ដំ ្ន

កបីរេេរ យីាសវកនិិេេកម្កពដដិ្្ េ្

ិបេពវពរឡរាម ដញនដារាសរ្រម្ភេយព្ េ្ មារ។ 

 យែនយរ្កេែេបនប��យបីេ ងកែមក�� មិ្េនដាន

ែ�� ដិ�យវិបេពវពនដា្�រា វ្ំ្��ិ�ដររ្ាករដបេមាន

ែមក�� របបេមា្ េ្នដារទវរីដង� ដិ។ 

 េិកមងបដិ� មំបំបេែន្ េ្នដារទវរីដង� ដិ

ិបេពវព�េ ងករេ រ្េដកេ្ររបម ដំ ្ពវ តិនដាជេបដយរបេ�ន

តេេ្ពវពែមីា��ណិនេិកមដពដយបរ យីាវេតដិន

ដាែមមិ�រំងនងបដិ� មំបំបេន

http://conventions.coe.int/�
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ែមពីសរកមខេកកបរកិកដំពដេមក្ន

ដារកយីព�សម វ�។ 

 េ្កដរ រ្អរាសរដនច េិម ដកនតេងរកក រយញន

រំវ រំ ដិដវរំងកយន៏រកេរកមម្កមកន៏្រាករិន

្ េ្កេ េ្កាកមណាយវេម ដកន�យវ្ាករវ យ្ិវេ

 មាឡង។ 

 

េរា្ដងនដាា្កេកយ 

 យែនបណរបេ�កកយន៏ែមបណរបេ�កកយំ  ំវន

្នមបតេំន្�� ម ដមិ�ិ បេំា�ា្ររបម ដំ ្ពវ តិនដាន

កែមមិ�្ររបម ដំ ្ពវ តិ។ 

 េ្កដរ រ្ចមដេនច េិម ដក្រាករិាមបណរបេ�កន៏ន

ែមបណរបេ�កន៏យ្ក្�រា វាម្�� ររបបេមាន

អណិ�ដ្កេបណរបេ�កែដកេ�ងិ�យវរស េ្។ 

 យែនសេ វ្កយ�យវកេិេបដរានដាន

ាមយញេប េ្េទេរយរេភី ម្រពញរ្កបបេ�្កេមក ។ 

 េ្កដរ រ្អន្រាករិបណរបេ�កពវ តិកយរយរេភីតេំន

ដាាេេ្ញ្កពដយបររយញរំវនដាច េិម ដកន

រដបេមា�រេបពវ តិ។នបណរបេ�ករយេដប ្ប�ព បន

ដងេនដារ រ្អនបណរបេ�ករប �ំសដកយ។ 
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ាមពាបំីន២២ 

  

រ្កបបេ�បរក�ដយពែ�� ដិន 

 

 

រដបេមា្ ដ្ ំែ�� ដិ្រម្ភេនក្រាករបដរមដិមម

រំរសងារក តេេរា្ដងន�យវ�ារដបេមា្ំ្��ិ�ដ

កាេ�ម��ែាកុកសេ្�� ដិនាមពាបំីន៦ន(ករំរសងារក 

រំងក�ដម ដាី) ៏នាមពាបំីន៧ន(ម ដក បេំា�ាកបេេបម�សា

ក�ដយពនក មរុិ ម្ិក�ដយពនដាកបេ�យព កិ ិ

 មាឡង)។ន�រតបរវរ្ំ្ភ��ិ�ដ មារន

ែាុកកសេ្�� ដិដនរស្មាមំក្ ន

ដាេ្ ដិ្ិ�ដកេ ងម ន(កេ េ្ដងេវងនកាេអេ្ែ េ្ំីន

៤៧)  េ មាី ដិម ដាីកេ េ្រស្មនដាែមមិ�ាមនរ្កបបេ��្្រយន
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(កាេអេ្ែ េ្ំីន៤៨ក�ីពីយមរណរ កក

េ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពែាុកកសេ្�� ដិន�ាមហកន

ដាេ្ែ េ្ំីន

៥០ក�ីពីកសស�បសស�ែេបបរក�ដយពែាុកកសេ្�� ដិ)។ន

រីាតេនកម ដមិ�ិ�យវ យ្ិវេយវេក�ដកមមែ�� ដិន

របអែមិមយមយវេយរ មាឡង

្ាវ េរដបេមាកបេ�យពបរក�ដយព។ 

  

 

ក េម�ណបយវេរ្កបបេ�ក�ដយពរដន្រំកន 

 

កបរក�ដយពនកាេេ្ញក�ដយពន៏នេ្ ដិ្ិ�ដក្រាករិន

ក�ដយពនិអរកវងរវរកាវ េពីយរ�កាដបនតេងរ

ែម្កេេប្េេ �្បរក�ដកមម។នយររ�វេ វំព្ ម្រពញរ្កបបេ�ន

រដន្រំកនបេមារទវ ម្ណា្រាករិរឡរាម ដញាមក�ដយពនដា

ក�ដកមមរដបេមា មិ្េ�យវែកេដយព។និកមខេខក មាកេ

បេមាក្�� បេែនរវេកតមាពេបង វំព មាឡងនិេិកម�ិរក្ន

�េ ងម ដនដារទវកណិែ�� ដិ។នកមខេ ម្រមិរយប�ម ដន

ដារទវកណិ�យវ្�� បេរដបេមាាមពាបំីន៥ន�យវ

មណារារាែរទរីដងក�ដកមម� ដិនដាវដមដិ្ំ រំ 

ប ដិងមិ�ែ�� ដិ។ 

តេំក្រែ ដិដវបដរវតនរដបេមាេ្ពវពក�ីពីកេិរិពដដិ្

រយរេភី មិវ្យពកែមិាកយនដា រំ ដិដវនកយប ន

ឱកករយរេភីាវ េនរដបេមាករាសររកប�ីករេេែមពីក្��ា បាន

បក មាេ្ំ េ្អមមារញរបរេីេ្រំក។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤៧ 

ក្រាករិក�ដយពនកបរក�ដយពនកាេេ្ញក�ដយពនកបសានក�ដយព�ន

ដងេវងកមខេកមក្កេែាុកកសេ្�� ដិ 

ក្រាករិក�ដយព 
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ក្រាករិក�ដយពនកមរគរវរករេ រ្េដកេាមេរា្ដងក ាំិរយរេភីន

ែាក ញយបីបេមាារក ្្�្ េ្ែ ដយព�េ ងទេ នដាច េ្ររ�រេ

ចរំរសងារក រំងក�ដម ដាី។នែាុកកសេ្�� ដិន

អ  ិយំីរ�វេាមម ដកកិនយ៏រ្យបីបេមាារក 

នបយពទេ រកេរកមម្ែាុកកសេ្�� ដិរាសរ�្្រយ។នយារេក្រាករិក�ដយពន

េដករេ រ្េដកេាមបក មាេ្ែមាយបី

េ ងរយរេភី្ា�ម្�រ េ្ែ ដងយព�ាទេ រយរំ។ 

 

កបរក�ដយព 

ច េ្តមាពីែេ មន១៩៤៨េបនេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពកសេ្�� ដិម ន

៥៤រវរប។នបេមារយេ្ ដិ្ិ�ដកម ន៤១នេិកមដ្រាករិ

រឡរារំងេប្េេ �្បរក�ដកមមនរដបេមាងររពវន១២ែេ មមារេកងរ។ន្រម្ភេន

េ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពកសេ្�� ដិម ន១៥ប�កា។ 

 

�យម ា្ានកបរក�ដយពប��េរា្ដងកេ េ្រំរសងារក នរដបេមាយរន

រសរងិកិបេពវព�េ ងកតមាពេបងាម ម្បុវដបន

រីេបពីេ្រំកេ ងម នរដរេកេក្�� ្កេែាុកកសនេ្�� ដិន

រយរេភីា ងេិរិពដដិ្តេំនដារំរសងារក េ្ំ េ្អមមា។ន្រម្ភេន

កបរក�ដយពបមពមាេិកមដែមមិ�រេររឡរាកនរដបេមាារក បេមាយរន

ដាកេបុេកមីម ដវ។នយបដរ្កេនែេបបរក�ដយពែាុកកសេ្�� ដិ- 

ម្បុវដបរីនបដវកមីម ដវនដានេ្�ាកមីម ដវេ ងម ាម- 

ដា ង្យបីបេមាារក េដេ្ ាំក�រងន�ាទេ នដាា ង្ព បរប

រាសរក�េ ងទេ រំងក�ដម ដាី។ 

រវងែនា ងែមមិ�ាមបដរេពេរេពរាក�ដយពនេិរិពដដិ្្ំនទ េ្ដញេន

្រាករិាម មិ្េេំយ េ្នដា្រាករិាមសេ វ្រីដងន

រំងកសក�េ ង រំ ដិដវនែាុកេដ�េ រំ ដិដវនដាេប្េន

េ្�ពវយរេាវ រំ នរយរេភីរ�វេាមាម ងករេបុ្យន េនក េិ្េងន

ែិីិែេបេ្ងមំពនដារាសរកសណបេ�ព បរបាវបេមាកាុេ� ដិនរដកកត ិេីន

រស្មករដរែេ ិនដាាេេ្ញកែ ដិមិវេ្ប្នរំងដ�យព។ន

យរ�កាដបក�វេបដិ�រ�វេាម វំពនដាជ្បណិន

រំងែាុកកសេ្�� ដិេដបា វំពន៏បដវកមីម ដវរយរំ។នន

ែេបករាកិកណិរដរែេ ិនែេបពដដិ្តេំកដំពដេមក្ន
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ដាាកមីម ដវយកំរំសិនកសកទេ �េ ង ម្បុវដបនបករ ។ន“អមមា” 

យ៏ �ាម ម្រមិ្កេែេបបរក�ដយពនប�យពេដវមរែសារដបេមាន

កែមមិ�អណិ�ដ្កេព បរប។នប៏ យ្ម��កបរក�ដយពប��កបន

េ្ប្រំងរេទែេ បេេ ង។នច េ្តមាពីែេ មន១៩៤៨េបនែេបបរន

ក�ដយពែាុកកសេ្�� ដិ�រីនដាកមីម ដវដសក េ្�ាន

១៦៥០យបេរដបេមាក ម្រពញយបដរ្កេព បរប។ 

 

កាេេ្ញក�ដយព�នរ រិម ដកាេេ្ញក�ដយពយាទេ �ាកបរន

ក�ដយព�យ៏រំ? 

 

រដបេមាបណីកម ដកាេេ្ញក�ដយពនេប្េេ �្បរក�ដកមមរ�វេាមន

កដំពដែមយវេយរ�កាដបនរយរេភីច េិម ដកយ៏ចមដេ

 មាឡងរយរេភីរាសរ្ករេេាមរទវ ម្ណាន�យវដបមណ េិ។ន

កេពេរេពរា្កេយបីេដ�េ�កចមដេរយរំ។ននម ដកនាេេ្ញក�ដយពន

េិកមដរេ រ្េដកេរដបេមាបណីេ ងម  ាិ។នជ. យា�ន

កេបុេរដបេមាទាាកេមេំនេ្រំកកាយ វីនេ្រំក យាិ យេំនេ្រំកកសំីន ា្រកេរន

ដាស�ស្ីសុាមីនអវេដីនដាំីេវខារបរិ។ន

េ្ ដិ្ិ�ដកាេេ្ញក�ដយព មារនេដ�េកេដិរដរេកេ

កេប េ្េបា្កេែាុកកសេ្�� ដិរយរំ។នរនមងរបម ដញិកេដិ

រដរេកេកយ�បយមរំងមន វេរំងេ្រំកេ ងន៏េប្េេ ងកេ្រំកេ ងម ន

យា�នេ្រំកែាាស� វីា ងរដបេមាេ្រំកំីេវនខារបរិន(១៩៩៩) 

ែាុក ាិរដបេមាេ្រំក ា្រកេរនដាស�ស្ីសុាមីន(ពីែេ មន១៩៩៥) 

ដារដបេមាេ្រំកបាកាម យាន(១៩៩៩) �យវនែាុក ាិ�ែេបយ�បយម វំពន

រសរងែាកុកសេ្�� ដិយ�បយមនរ្កបបេ�យរដវ្រ� អកេ។ 

 

្ំ្��ិ�ដកាេ�ម��ែាកុកសេ្�� ដិនក�ីពីកបរក�ដយពនដា

ក�ដកមមែ�� ដិនប��េាវ រំ េប�កេ េ្ មាកបរក�ដយពរាន

ដាម ដកាេេ្ញក�ដយពរា។ 

 

កបសាក�ដយព 

កបសាក�ដយពនកមរគរវរកបេ�យព មាឡង�យវរទវ ម្ណាន

ា ងេ្រំកេ ង្ក�ដយពវាិុកេរឡរារេកងារក ។ន
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េ្ ដិ្ិ�ដក�្្រយអណិ�ដ ាំវម ាំុងខក មានកេន

ពីរេិេ្ ដិ្ិ�ដក មារយបដរស� នដាបសាយរនរឡរាម ដញ។ 

 

រ្កបបេ�េមក្ាេត 

រ្កបបេ� មារនរទវ ម្ណារ�វេាមាម ងេមក្ាេតរដបេមាន

បណីកកេបុេកមីម ដវនរេទ មំ ដិប្នដារេទេស�រងាេ�� ដិនយា�ន �ំបាមេន

រេទរមាកន ិនម្វេព ម្នដា មា ង�រយី�រយរេ។ន

ែេបាវ េរដបេមាេ្ ដិ្ិ�ដក មារន រំ ដិដវនែាុកេដ�េន រំ ដិដវន

ំីយេ បេបែាុកកសេ្�� ដិន េទេ រាសរករ�ករងិ្រន កទេ នមរិរេទអកេន

�យវវប�ណរក�មេបស� ញ មារន�យវរពវមកន

ប៏កា ងិក�មយពីបាបក មារីបេមាកែមមិ��យវ�ម ដាី�ិេ ងប េិបេមាកន

យាមបេ�ម ដាីា ងករេបុ មារ។ 

 

េ្ិព�នរបស មំពវែាុកកសេ្�� ដិ�នhttp://www.un.org 

 

ករវរបរឡរាែនិអរកវងរវរ រំ ដិដវនដាេ្�ពវយរន

បេមាកាវ េ�េ ងកយន្ដរេរតេ�យវអរាសរដន

រដបេមាយមរណរ កកក្��ា  វំពរប្រំកនរំងរស មិែកន

ពដយបររយញរំវនដារដរែេ ិរំងកយនិរវរបបេរកេាមយពន

រក្្ េ្តេ�្្េ្�ាដ្រិង្្កេរ្កបបេ�នដា្រាករាម

កទមេំពីេ្�ពវយរ។ 

 

កាវ េ្កេកយនរដបេមាយមរណរ កកករាសររកប�ីករេេដិ�ន

ែមពីក្��ា  វំពរប្រំកន 

 

រ ្ី�ក្��ា  វំពរប្រំកនកេ�ិសរកមខេខក មា

រឡរាក យីាប៏រំងនរដបេមា្ ដ្ ំកករំរសង�េ ងន

កបេេបម�សាអ�ីកនដាវំពយពបេមាករំរសងាមម ដ្ ិ�ដ

ែ�� ដិន  ិយំី្កេកយរដបេមាយរមករដបេេដិនរសរងរពវ

មកេដ វេ�ិរសន បេំា�ាកែមេវិងវេេពេរវរកន

ាវ េរដបេមារ្កបបេ�ក�ដយព។ន្�� រអនដាប �ិរាសរកន

មក កេ្�ាន យី ារហកេនេ ង�រេបនិដា ងយាមកេិរិ

http://www.un.org/�
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ពដដិ្តេំតេ�្្េ្�ាដ្រិង្នរដបេមា្�� ក�ដកមម

រា�យ។ 

សេ យពន៣មមកកទេ �យវសេ យពីេ ងកេិកមកន

ាវ េរំងមន វេពីកយរយរេភីែ ដិដវបដរវត។ 

 

 

កែមេវិងវេេពេពីកយេមនដារេកងន(  ិយំីយ៏

កមខេ)  

 

េ្កដរ រ្កែមេវិងវេេពេ�េមពីកយនិ�កចមដេន

បាបក មាេ្ំ េ្អមមានអ្��ា របរេីេ្រំកវុ�ប�ិិ

រក្តេរកប�ីករេេពីកយ�ិ យ្មរ់។នយពមមកទេ ្�ដន

ិាសេ យពន�យវកយែមរាសរកពដយបររយញរំវន

ដារាសរករដរែេ ិែមេវិរវរេ្្ំរន(យា�នកសយរន

អរេ ដប) �េ ង�ាបណីរដរពវ�យវិ�កិពសបដរ�យវេិកមន

ែមេវិ្ េ្ពដរកកន�យវ�ាែមពីេាវរស មិនដាអណិ�ដន

កេ េ្រ្កបបេ��្្រយន(េ្រំកកសមង�ែិ)។នបណី មាន២ន

្រាករិដ�យពរក្្ េ្នកែ�របេិេមក្ាេតនដា

រ្កបបេ�បរក�ដយពនតេ�្្េ្�ាដ្រិង្។ 

រពវរមុកមខេខក មាកេនរដបេមា្�� កិ� ដិនរសរងន

ី ដិម ដាី្កេកយន� ាំរបេដរវឹរយរំនយារេវប�មណា ្

កែមេវិ�េមរំងកយន�ដរិពដដបែមមិ�តេ។ន

រស មិយារេរសរងរដបេមាបណីយបរេរនដ�កាវ េពី

កយ�ខារេកងរដបេមានយមរណរ កកកតមាពេបង វំពរដ

ន្រំក។នជ. រដបេមា”រកប�ីករេេែមរាសរកេបុេ” ្កេ

កសយរអរេ ដបនកយេិកម�ិនបយពងវេេពេ�រេកងរវេកន

្��ា  វំព មាែកេរប្រំកបេមាងររពវរវរកពីន៩២កអន។ន

�ពដរកកនកេ េ្រពវមក វំពេិកមដ្��ា  របរសរងេមកយន

អរ�វេាមកងវេេពេ្កេមក ។នរនមងរបម ដញនរដបេមាេ្រំកន

ហស មាឡាេនេតន១០០កយរាេ�ម��ដែមិមយម្ករាសរន

កសេ្ ដិ្ិ�ដក�េមិាកយនដា រំ ដិដវ បេំា�ាន
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បាបក មាេ្ំ េ្អមមាន�យវេិកម្��ា រញរប្រំករំង�ា

ែកយនេិកមំ  ំវដាមរវេពវ តិយ៏ចមដេ មាែកេ�េម បេន

ំា�ាកតមាពេបងបា វំពនកេ េ្ាេេ្ញនដារវរបបេរកេកន

ែមមិ�្ េ្នដាក� េ្េ េ្ែ�� ដិ។នេតរប៏�ាែមពីន

ាម ងេមក្ាេតរដបេមាបណីារក េ្ំ េ្អមមារបរិរឡរា។ 

  

 ិយំី្កេកយនបេេដិរដបេមាកពដយបររយញរំវ

រវរ្�� ្��ា  វំពរប្រំកន(  ិយំីបេេដិ)  

 

យរាេ�ម��ន៏្ េ្បមសដិាម  ិយំី្កេកយ។នកយេិកមដន

ែម�� ិ្រាសរកពដយបររយញរំវនរវរក្��ា  វំពរប្រំកន

រដបេមាបណី�បេ�ក�ាន�ិេដអមក កេ្�ារកប�ីករេេដិ�្កេន

ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដរយរំ។នរវរកពីរនកយេដអរដរែេ ិរវរន

េ្្ំរ�អេរំសិរា។នបេមាបណីរន រំ ដិដវេទេ�ិន

ាាយមណ� ារបកយ�កររក។នរ ្ី�កយេដអរដរែេ ិន

រវររកប�ីករេេ�យវិបេពវពន�ិកពដយបររយញរំវ�្្រន

ិា ងរវរបកន ងយពរក្្ េ្កក្��ា  វំពនរប្រំកតេន

�្្េ្�ាដ្រិង្។ 

រដបេមាបណី�យវែមកយក ដិ ិភដិខក មានកយេដន

អយ�ា�រកាមកែមពីី ដិម ដាីកក្��ា  វំពនរប្រំករយរំ។ន

រ យារេប�ីនកែមមិ��ំក េ្រដបេមាេ្រំកមកនិក

ពដយបររយញរំវទេ ិាកយនដា រំ ដិដវនដាករដរែេ ិ

ែមេវិរវរក្��ា  វំពរប្រំក។ 

 

 

កយេដេិកមដ្�រា វរបបេមាយមរណរ កកករាសររកប�ី

ករេេដិ�ន(ទ�   ិយំី)  

 

ររបរិរឡរារដរពវ�យវកយន មាេដអរាសរកពដយបរ

រយញរំវរវរក្��ា  វំពរប្រំកន មាកែមេវិងវេេពេ

�រេកងប៏េដចមដេ។នក្��ា  វំពរប្រំកេិកមដច េិន

មំបែន�រកប�ីករេេរទវរីដងក្រំកយ៏កមខេន
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ដារកប�ីករេេន�យវ�បេ�កដំពដម� េេមម្កេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ន

រប�ែនកយេដាវ េរដបេមាយមរណរ កកករាសររកប�ីករេេន

ដិ��យវរនិរាសរ្កយេដអរាសរកេិរិពដដិ្តេំ

រ្កបបេ�បរក�ដយព្កេ រំ ដិដវដ។ 

 

េរា្ដងយកំរំសិ�យវកយអរេ រ្ដន 

កាេភីកយនេដេិកមដរប្�រា វរបបេមាយមរណរ កកករាសរន

រកប�ីករេេដិ� យី ាប៏រំងន៏េទេ�ិអ  ិយំីមកននន

ប៏រំងនប៏កយអំបេករ ារំងេ្រីវរវរ រំ ដិដវ

យីារហកេតេម ដាីន៤ យីា� 

 កយនអ្ា�មី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ្រាសរកព្វេែមពីកំ  ំវន

មមកេិកម្កេព បរបនរដមរិេមមកយនកេ េ្កន

ករេេដិ�្��ា  វំពរប្រំក។នរ យារចេ ប�ីន

េ្កដរ រ្នកយេដេិកមដាេ្រពញរវញែមពីបដរន

េពេរេពរាែ�� ដិ្កេ រំ ដិដវរំរយនកយេដ

អិ យិេ្ប្រំងេ្កដំពយពនរវររកប�ីករេេ

្កេ រំ ដិដវរយរឡរង។ 

 កយអិ យិ�េ ងី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនរដរពវករកេរកមមន

�បកេេរវអម ដក។នបេមាបណី�យវរ្កបបេ�បរ

ក�ដយព�យវេដដរេទា មំបន៏ មព�ា មំបនកយេិកម

ដរកេរកមម្រាសរកែមេវិងវេេពេនរវរេាវដាដ្�េេន

�យវេដដ្�រា វនរដបេមាអម ដក�យវដ

ករេេរសរង។នយារេកយវំពយព្រ�រញេ ដិន

តេងរែមក ា្្ំបេេដបេន(ជ. េ្រំកដរមា)។ 

 កាវ េ្កេកយនេដ�េកមខេេ �ិេបេមាែមឡមាន

រពវពដយបររយញរំវនដារដរែេ ិ្��ា  វំពរប

្រំករយរំ។នបេមាែមឡមាករ្កបបេ�បរក�ដយពន

មិារាក�នអរចំកមណ ន៏រេ រ្េដកេរយា

ក រ�ករង រយរេភីរចំក  រំ ដិដវប៏ដ�យ បេំា�ាន

រ្កបបេ�រ។នរេីពីរន មិារាក�អមេិរិន

ពដដិ្ វំពរដន្រំក�អេរំសិរាន(កាេអាមពាបំីន
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១៧)។ 

 រីាតេំក្រនបណរង្យពរេកងរ្កបបេ�ន

រេកងពីរ្កបបេ�បរក�ដយពេិកមដ្�រ េ្នកយ

អរាសរករចំក ន៏កមម្ រំ ដិដវរាសរកិងិកេក

ែមពីរ្កបបេ�បរក�ដយព្កេមក ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៤៨ 

យមរណរ កតមាពេបង វំពបរក�ដយពែាុកកសេ្�� ដិ�ាមហក 

 

ែាុកកសេ្�� ដិនេដបា វំពរយរំ។នេ្ ដិ្ិ�ដកបរន

ក�ដយពីេ ងកនេិកមដរបរស្មរឡរារយរេភី ម្រពញតេវប�មណា កន

សេ យពអ�ីីេ ងកនដារបតេកែមិមយមពីេប្េេ �្បរក�ដកមម។ន

កកយព្កេិនរបរិរឡរាន“ពីដិកយំរំ”។ 

 

កាដប មាន១៥ា្ ្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមនរ�វេកដំពដែម្ន

កតមាពេបងេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពនដា�ែេបបមណ េិាមន

អណិ�ដ្កេរ្កបបេ�រ។នរកប�ីករេេ�្្រនិេេកម្ន

ករេការែេ ិន យីា ដិ ម្រមិន៩ករេកាទមេំនរសរងេិកមេដក

រដរែេ ិែម ដា�ពីកាដបែដកេ�ងិ មាន៥្កេេប្េេ �្បរន

(េ្រំកដនដរមានកសពវពមក្ីនេបិពែាេរបកកនដាកសយរន

អរេ ដប)។នែបុរវខាដករញែមសកិពីរ្ស្�យវេ្ ដិ្ិ�ដកន

េិកមែមមិ�យារេ�មកនដារ្ស្រាសរដងកណិែមពីមិវយព្កេន

េ្ ដិ្ិ�ដករយ។ន�រេបេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពន (DPKO)នំ  ំវមមកន

េិកមមរិកយ�បយម�រេបេ្ ដិ្ិ�ដនកេប េ្េបានដាកា ងទមេំន

�រេបិក�មយេ្ចមកអនន

កេ េ្េ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពែាុកកសេ្�� ដិន

រដ ាំ មាពដិពរុប។ 

 

ែបុរវខាដកនរេារករ រករេ្�� ក វំពនដារកេរកមម្យរ�កាដបន

 េម ដយប  វំពនបដវកមីម ដវន៏ ម្បុវដបយកំរំសិ។នយរ�កាដបន

៏េប្េសសមនបាប៏ាវ េរ�វេាមរេបេា្ ដក� នជ្បណិនកយ�បា��ា ន
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ដាកទមេំិក�មយររ្ាករា�យ។ន ម្បុវដបទមេំកមីម ដវនបេមារយន

ម្បុវដបន�យវេិកមដ�ិាតមាពីបេមាេ្ពវព្កេែាុកកសេ្�� ដិន

ប៏េិកមដកមមមរីរំងយរ�កាដបន េ មា ម្បុវ�យវដរេារក

រ រក�ែ�� ដិន៏បេមារក្បរយរេភី ម្រពញរ្កបបេ��បេនុបេរា�យ។ 

 

រពវរមុន�យវិេេកម្កតមាពេបងរ្កបបេ�េដយាទេ ន

រសរងិអរកវងកមខេរវរ�នរ្កេយរ�កាដបបេមាក េ

ម�ណប វំពយវេេ្ ដិ្ិ�ដករយ។នរពវរមុកេ េ្រ�វេាន

សដ��មិេមនដាកេិេយព�ងមំពសាក�ប៏អ យ្ិវេយវេេ្ ដិ្ិ�ដកន

ររា�យ។នជ សណិ  បេមាែេ មន១៩៧៣ន ម្បុវដប្កេបាាម ង

ករេបុ្យន េ្កេែាុកកសេ្�� ដិំីន២ន (UNEF II)នេិកមដតមា

ពេបងរដបេមាេា្ដេ ា្ តិ បេមាងររពវន២៤រយា។នរ យារេប�ីន

កេ េ្រ្កបបេ�មកន�យវអណិ�ដក�មបស� ញន៏នកវមដប

ខាិក�មយន៏ែេបបរក�ដយពា ្េ្ំាមហដ វិងមរកេនិអ

មងរពវរ េ្�មរយរេភីេ្េាវរ�មមនដាតមាពេបង ម្បុវដបយ៏ចមដេ

 មារយ។ 

េ្ិព�នរបស មំពវែាុកកសេ្�� ដិ�ន  http://www.un.org 

 

េ្ែ េ្ំីន៤៩ 

ម ដ បេំាកាវ េរដបេមារ្កបបេ�បរក�ដយព 

រដរពវ�យវកយនរ�វេកដំពដែម្្��ា  វំពរប្រំកនកយប៏ន

អបមណ េិបេេដិកបាបក មាន�យវេិកមែម�� ិ្រេ រ្េដកេរដន

រេកេកវររំករែសីមកនវងែនកយបមណ េិាមម ដក

កាវ េ។ 

 

រងរាងវេែនតេងរម ដកកាវ េន (ROE)នកំបេបេេដិន

យវេែេបបរក�ដយពន្្រ�រ រកាមេ្ ដិ្ិ�ដក�យវ្� វ្ដ េិន

្ាេាីម ដិ ។ន្�� រនេិកមករេេ�វប�ណរ ម្បុវនដាព្ីេក េិន

្េង្ដរេរតេ�យវអរាសររបដនរំងែម�� ិ្ែេប

បរក�ដយពរាសរកកិមក រប។នរទវកណិេប�កកកិមក 

http://www.un.org/�
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េិកម�ិកមពវយព។ន ROEនប��បត� ទមេំ ម្បុវដបបរក�ដយព

ប៏យា�នេ្ ដិ្ិ�ដកន៏កបមណ េិងមំពសាក�្កេព បរប។ន

ងមំពសាក� មារេិកមន�ិករស្ម យី ាេ្្ាេ្ងវិេន

រយរេភី្ិែមរុេតេេ្ ដិ្ិ�ដកនដារទវរីដងនប៏យា�ន

វដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ��នែ�� ដិនយា�ន

រកប�ីករេេ្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមកសេ្�� ដិ�រយរេ។ 

 

ROEនេិកម�ាាមវប�មណា ម ដដរវងន�យវបាក្�� បេ យី ា្កេាមន

ករេ រ្េដកេ វំពរេររឡរាកនរយរេភីរាសរ្ មិវ្យពយ៏ចមដេិា

ក្�្ េ្នក្រាករន៏ករំរសងកេ្ទេេមមំបេទេ ។ន

កបមណ េិនROEន បេំា�ាក្រាករករ�ករងិ្និា ង្កន

តមាពេបង វំពយ៏ចមដេនរយរេភី ម្រពញតេបេេដិររ្ាកកែមរពរសដារន

ំន�េរយិា ងក េិ្េងាមរេទែេ បេររ្ាក។នបេមាវងរន ROE 

អ�ាាមករេ រ្េដកេ វំពបេមាបេេដិយាខារេកេន(ច េ្ពី ដិ ម្រមិ

របរេរ ម្រមិ)� 

- កេ េ្�ិកកិមក  វំព�ិ យ្មរ់។ 

- កកិមក  វំពន េ មាកកិាីម ដិ ្កេាកមីម ដវ។ 

- កិមក  វំពនាីម ដិ ្កេាកមីម ដវនដាកិាមំីតមា

កមខេកន(ជ. េនីរពំ្នសរ ន។វ។) 

- ករេ រ្េដកេាមម ដកយ៏ចមដេ មាែកេនរយរេភីយ្ន

ករាសរ្ករេេាមរទវ ម្ណា្កេេ្ ដិ្ិ�ដក។ 

 

ំន�េរយន ROEនប ្�រា វាមេ្រិំកអមមាន�យវែម�� ិ្

រេ រ្េដកេរដបេមាេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពេ ងក។នវប�មណា អច េ្ន

ពីទ� អមមា វេ�ិរសនសាិយវេករេ រ្េដកេាមអមមាាេានេ េន

 មាយិនង�រហនដា្ររបម ដំ ្េីកមីវ។ន 

 

ក្ណ�ម ្� វ ហកេ េ្បរក�ដយពន 

កាវ េរដបេមាេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពនប��យបដរយ៏ានេានន

កេ េ្បាបក មារីនរសរងិ េ ាមកសស�បសស� ម្ យ្

្�េេនដាក�ណយម�អេពីរវរករេិរេរស្ម វំព្រក្តេ
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ក�ាេំ។ 

កសស�បសស� ម្ យ្រ�កចមដេនយា�នាមយញពដរកកខាន

រំេីនកេិេយពបេមាកេដរកវង បេំា�េ ងាកមីម ដវ

 េ មាាមយញកាដ�បេ�ក�ាន(ប៏យា�នមរណយ�ាខា�រេប

យសែេបរក្ប) មរណយ�ាែមពីេ្កពណីនដា មំរសេំក េ្្កេន

ែេបរក្បនកងវេយ�ា យីា្កេែមពី្ េ្េមក្ាេតនដា

្ េ្កដំពដេមក្នដា�ពដរកកេិកមមរណយ�ារេ្េាែមពី

ម ដកកាវ េរដបេមារ្កបបេ�ីេ ងក។ន បេំា�ាមណម ន

មារេកងរនិកមខេខក មាកេបេមាកបាក្�� បេែនរដបេមាន

រ្កបបេ�បរក�ដយពន�ាេ�តករេ រ្េដកេបក មា វំពេិកមដ

 ដិ ិភដិនរសរងបេមាបណីមកនបក មារីេដកេអមមា វេ

�ិរស។ 

ិេេកមកាមកសស�បសស�ពដរកកនប៏ចមដេរា�យរដបេមាននន

យមបេកវរស្ម�រកន�យវបាបក មាេ្ំ េ្អមមាិបេពវពន

រដបេមារ្កបបេ�បរក�ដយពន�ញ�ប� េ្េិកមដពេបងែន ងន

ពីេ្រំកនរដបេមាំីប�កាយ៏វមដប�យវេដដបដិយវេ។នរដបេមាន

កវររំករ�្្រនកយ�បា��ា នដាករ�វេ វំពពដិ�ក

េ្ទេយ៏វមដបនរសរងបេមាកវររំករមកព បរបកា រ

ជ្បណិេិកមងបតេមក �រេរ�អេរំសិ។ 

�មារេកងនកសស�បសស�នដារេិរេមក ្�េេប៏�កចមដេន

រា�យនរដយមបេកវ្�� នដារុ េិរុាេិក�មយ។នរដរពវ�យវន

វំពកេ្រំក�រេរនរាសរេ្ ដិ្ិ�ដករដបេមា មិ្េ�ិេ ងរដរេកេន

កេិរិពដដិ្ េន�ម្បស បេកក្�� �េ្កពណីពីេបក ាកិន

� ដិេិកមមក កេ្�ា។នកកេេ្កេេរវិាបាបក មាេ្ំ េ្អមមាកន

េ្�� ដិររ្ាកនដាែាុកររ្ាកនយា�នបណរបេ�កកបដិន

េបសេែ�� ដិន ដិ �ិសរកមខេខក មារឡរា។ 

រដបេមាបណី�យវរ្កបបេ�បរក�ដយពន

យ�បយមរំងែាុកកសេ្�� ដិន

ក្�� វំពកវមដបេដេ �ិេ�ិននននននននននននន

រំងសរកប�ីករេេដិ�ន្កេេប្េេ �្បរបរក�ដកមម

យ្មរ់រយរំន�ិរំងសម ដកកាវ េនម ដេ្ ដិ្ិ�ដ
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្កេែាកុកសេ្�� ដិន

ដាេបេកីវាេតែាុកកសេ្�� ដិន េ មាវប�មណា យរដវ

 មាឡងន បេំា�ាបាបក មាពសម� ដិ្កេ

ែាុកកសេ្�� ដិរំសិរា។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៥០ 

 

កសស�បសស�្កេែាុកកសេ្�� ដិមរិែេបបរក�ដយព្កេែាុកកសេ្�� ដិ  

ែាុយពសស�បសស�េ ងន�យវដ្រាករិរដបេមា�រេបេ្ ដិ្ិ�ដកបរនក�ដយព្កេរវខាដក រំ ន

�ែេបរ�វេក�ណយមនែេបាមយញនដានពវ តិររ្ាកន

យវេយរ�កាដបែមពីកសស�បសស�ែេបបរក�ដយព។នែាុយពរន�ែេបរស្មាមបេ�ម ដាីន

ដានបស្ណ�ម ្� វ�យវនរទវ ម្ណាពេាីបមរណយ�ានដាី ដិម ដាីេ្ ដិ្ិ�ដតេក�ាេំន

�យវំ  ំវដពី្ំពដរសាិេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយពន�យវងររពវរ េ្ែេ ម។ន

ែាុយពសស�បសស�កសក�េ ងសុរីនដាសេ វ្្ណ�ម ្� វែេ បេ� ដិន

ដា មិ្េរដបេមាេ្រំក�រេរនដា�េ ងរ្កបបេ�បរក�ដយព។ន

េប្េាម ង្ណ�ម ្� វកសនេ្�� ដិនដាមបុន“េបក្ណ�ម ្� វ្�” េិកមដ្រាករិរឡរារយរេភី

ា ងយរ�កាដបនរដបេមាករស្មនដាែមមិ�ាមបេ�ម ដាី្ណ�ម ្� វក�ីពីកបរក�ដយព។ន

េបេកីវាេតនដារកសមរេ�ណយមនដារេរសយកំរំសិនេិកមដរស្មរឡរា�វប�ណរក�ាេំរយរេភីន

រ�វេកសស�បសស�យវេែេបបរក�ដយព មាឡង។ 

 

េ្ិព�នរបស មំពវែាុកកសេ្�� ដិ�ន  http://www.un.org 

 

 

វប�មណា ម ដដរវងនកេ េ្្��ា  វំពាវ េបេមារ្កបបេ�េមក្ាេត

រដន្រំកន 

 

កយនដា រំ ដិដវអរស្ម�វប�មណា ម ដដរវងកេ េ្ន

្��ា  វំពរប្រំក។នករេ រ្េដកេាមវប�មណា ម ដដរវងនននននននននន

្កេុកេនិ្រាករាមិក យពកយមរណរ កកករាសររកប�ី

ករេេដិ�ន�យវ�វំពរវនិអ្រាករាមកទមេំពីសណរន

មរិេ្ ដិ្ិ�ដកបរក�ដយព។នវប�មណា ម ដដរវងន២�យវន

កមខេន(កាេអេ្ែ េ្ខារេកេ)។នវប�មណា ម ដដរវងំីន១ិបេពវពន

http://www.un.org/�


 

 

256 

�េ ង្ ដ្ ំរីដងនដាេ្រិំេ្ ដិ្ិ�ដក។នវប�មណា ម ដដរវងន

ំីន២និបេពវព�េ ងរ្កបបេ�នអណិ�ដនក្�� នងររពវនដាន

េ្រិំក វំព�យវេិកម្��ា ។ 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

វប�មណា ាំរបិបេពវព�េ ង្ ដ្ ំនដាេ្រិំករ្កបបេ�

បរក�ដយព 

 កយន៏បណរបេ�កកេិេបដរ្កេកយេិកមកដបរន

៏ពដដិ្រេរវ� 

- ករ្��រ ដិ��ែ�� ដិ្កេយរ។ 

- យពកេរក្កក្��ា /ំ  ំវ វំពាវ េរដបេមាន

រ្កបបេ�ក�ដយព។ 

- េាវរស មិន៏េ្មិ�ដ បេំា�ាែ�របេិពដរកកន

េ ងន(ជ. ក មរុិកដំពដេមក្បេមាេំាេេ ងាមន

រដបេមាេ្រំកម ដ្ ិ�ដរយ)។ 

- ្រាករិាមវប�មណា កបន(ToR)នកេ េ្រ្កបបេ�ន

ក�ដយពែេ បេ មិ្េន៏សបវរុប។ 

- ម ដ�េាវ រំ កកាវ េ្កេ ហរដបេមាន

រ្កបបេ�ក�ដយព មិ្េន៏សបវរុប។ 

- ករេ រ្េដកេយ៏កេរក្ាមបក មារី។ 

- ក្រាករិរកប�ីករេេដិ��រេបរីដងយ៏ន

េ្កដំពយព។ 

- កបេេដិាមកដំពដែម្កេយរ។ 

- កទមេំ្កេសណាន៏េដទមេំមរិកាវន

 េរដបេមារ្កបបេ�ក�ដយព។ 

- ី ដិម ដាីិងិកេកនដារទវកណិររ្ាកិបេពវព�េ ងន

កពដដិ្តេំ្�។ 

- យពចមដេ្កេកយបេមាកំ  ំវាមពវ តិន

រពញរវញនរដរពវ្�រ េ្រ្កបបេ�រយរេភីកដបរន
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រឡរាម ដញែមពីរ្កបបេ�ក�ដយព មាេាវ។ 

 

វប�មណា ម ដដរវង�បេុបេិបេពវព�េ ងរ្កបបេ�ក�ដយព 

 កយនដាបណរបេ�កកេិេបដរ្កេកយេិកមពដដិ្រេរវន

ាម្�� យាខារេកេ� 

- ដងេវងនម ដសវយពនដាអណិ�ដ្កេរ្កបបេ�ន

ក�ដយព។ 

- េ្រិំកែាុយពរី�យវេិកមាវ េ។ 

- វំពយព្កេរីរដបេមារ្កបបេ�។ 

- យពនដាដ�យពកែាុយពនដាកា ររី។ 

- ងររពវ មព�ា មំបកេ្ ដិ្ិ�ដកនដាវប�មណា ម ដដរវងន

�យវេិកម ម្រពញន បេំា�ាកព្រ្កបបេ�ន

េ្កដរ រ្ចមដេ។ 

- ្�� អម ដក 

- េ្ ដិបេ�្កេសណាមរិរ្កបបេ�។ 

 

រេ រ្េដកេី ដិម ដាី្កេកយនិបេពវព�ារ្កបបេ�ក�ដយព 

 េ្កដរ រ្ចមដេនកយអ� 

- រស្មកមកសណរែមពីរ្កបបេ�ក�ដយព។ 

- សបក ្�េេែមពីកែមមិ�រ្កបបេ�ក�ដយព។ 

- រកេរកមម្កយមមក  ម្បុវដប�យវិបេពវពរដបេមាន

រ្កបបេ�ក�ដយពន�យវកា្វងែ មរុិកដំពដេមក្ន

្រឡរាេប្បរសង។ 

 បមមមញរបេមាករេ រ្េដកេី ដិម ដាីរចំក នដាកមកកយន

ិបេពវព�េ ងរ្កបបេ�ក�ដយព�យវបមពមាែមមិ�។ 
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ែផ�កាទ VI 

 

ធ ធ នន�រ�តតខភី 

 

ក�ទធធនិុទស្្យ  បតក�សតរត�ន នតិ

ថតនកកប�ប ័ �ិវ�� ុ �នុខល 

សវកវទយាសវុនា័់�ី
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ាមពាបំីន២៣ 

 

ក�ដកមមនដាែមក

ក ា្្ំបេេដបេន 

 

 

 

កយនដាយមរណរ កកច េិ�ាអម ដកិបេពវព�ា្�� ក�ដកមមន 

 

េប េ្ំីប�ការដបេមាពដិពរុបនតេ្ េ្នកយ  ិយំីន

បក�េ ងនរដបេមាកែមេវិនដាេិរិពដដិ្តេំករ�វេអម ដក

ិបេពវព�េ ងម ដកវងក�ដកមមនរ ្ី�ន  ិយំីរេដន

យាទេ ពីេ្រំកេ ងរបេ្រំកេ ងនរំងស�ិ្��

រីដងន៏វំពយព ម្រពញ  ិយំី្កេកយមមកកទេ ប៏រំង។ន

�ញ�ប� េ្នដា�បេ�ក�ានកយេដឥំពដពវរវរករាសររកប�ីន

ករេេដិ�នរសរងម ដក្កេព បរបនេិកមដររមារំងកន

កន េិនដាកេដ្រា�រ្្យ�ាពីកម ដយាិអម ដករបរវរម ដកវងន

ក�ដកមមនដាកមងេ ងម �យវិបេពវព។នម្ភាេត�យវន

ដ្រាករិរឡរា យីាងាែ�ាសានកែមយ៏ជិ�មាុជិ�េ្កេ
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ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដរដបេមាម ដកវងក�ដកមមន�ញ�ប� េ្នដររមាម ដក

្កេកយន�យវរាសរ្រវេបមដិរ� ររ�រេ មាែកេកករស្មមយ�ក

អម ដកកិ� ដិនក បេាវបេមាកយ្កេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដាបាបក មា

េ្ំ េ្អមមា។ 

រ យារេប�ីន មិារាក�េដប រេរវរសវរវរែមរញន

រកប�ីករេេរវរអម ដក� ដិរយរំនរំងសិ�ជ្បណិេ ងន

កេ េ្េិរិពដដិ្តេំនដារាសរបម�ណំេេាេម ដកវងក�ដកមមន

របតេិេេកមក្កេកាុេ� ដិ។ន“ែមក ា្្ំបេេដបេ” 

("power of the purse") អនដាេិកម�ិរេ រ្េដកេរយរេភីយ្ន

ករេ រ្េដកេករាសរម ដយាិអម ដកនរំងបណរង្យពមរិន

សណា។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៥១ 

 

អម ដក�នជ្បណិកមខេកេ េ្ែ ដិដវបដរតេ�្្នេ្�ាដ្រិង្ 

 “អម ដក� ដិនេដេ �ិេ�ិ�ជ្បណិ្ររបរំកេ ង�យវន

 េ្�រា វេដបេមណា វនដាមង យ្មរ់រយរំ។និ�ន

រកប�ី�អកាកណិរទវរីដងយ៏កមខេេ ងន�យវី ដិន

េ្ ដិ្ិ�ដរាសររឡរាបេមាេ ងែេ មក។និ�កម្�រ មាាមមក�េសន

�េាវ រំ ន�យវ�ារដបេមារទវរីដង� ដិ។ន

ិបាក្�� បេែមពីំក្រ្កេ រំ ដិដវនែមពីសេ យព

រកយរបដរកាុេ្កេេ្រំក� ដិ។និ�រកប�ីេ្កកេ ងន

្កេ រំ ដិដវែមពីរទវ ម្ណាន បេំា�ា្�� សរពរពពន
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សដ��មិេមនដារកយរបដរនរសរងិ�កម្�រ មាែមពីអ ដំយពកាុេន

ដារកយរបដរ្កេ រំ ដិដវ។ន(...) អម ដកនប៏�ជ្បណិេ ងន

កេ េ្ិកេ�មាាមរិយយរពវែយបិនដាកែមមិ�

កប្កេ រំ ដិដវបេមារពវែិីិកវរា�យ។ 

 “អម ដកនប��នបសយ៏កមខេេ ងបេមាកយាមិក យពន

បណរង្យពនយពេប េ្េា្ារេ�ងនដាែ ដិដវបដរវត។ន

តេងរកព្វេវមែដិែមពីមងន�យវដរកេរនិអ្ន

កយនដាសណា ាំរបន“យ�ាែរ រិេដបេិរបប�កា

មក” រាសរយារនិ្រាករាមិក យព។នរវរកពីរនអម ដកិេេកមន

្កែមេវិងវេេពេពីកយនេម រំ ដិដវអ

មងេដបេន៏្រាករេដបេមណា វនតេងររិរាសរ្

យរេេ�ីបណរង្យពមរិកយនដាបណរបេ�ក

្កេកយ។ 

 “ិក យពនដាបណរង្យពនេិកម�ិ�វប�មណា �យវ

បមណ េិរំងយរាេ�ម��ន�ពដរកកនិបេពវព�េ ងយមរណរ កន

កអម ដក� ដិ។ន េ�េ ងិក យពរដបេមាយមរណរ កអម ដក

 មាេាវនបណរង្យពប��មណម េបរចរ្យាាកវំពដន

េ្�ាដ្រិង្”។ 

 

កេេាេរញពីនដងកណិ ាំរបកកដក� សុ  IPUនក�ីពីនកយន

ដាយមរណរ កកច េិ�ាអម ដកន េ មាយបរកាេរញពីរកសមរេក�ីពី

ំក្ររង វិនNairobiន�មជកយនែេ មន២០០០ន
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តេពដិនកយអងបដិ� មំបំបេរវរ្�� ក�ដកមមនដាម ដកវងន

ក�ដកមមនរដបេមាយមបេកវកមខេកន៤កមយ�អម ដក� 

 

យមបេកវរស្មអម ដក�ន យមបេកវរ�យមបេកវ�យវន

ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនរកេរកមមម ដយាិអម ដកកេ េ្រទវ ម្ណាេ ងម ន

ប៏ យ្ម��នកយនដាកាដបកយអ េម ដយប យវេយមរណរ ករន

តេងរង�ករកាមកនដាេដរកាមកេ ងម ។ 

 

យមបេកវែមេវិអម ដក�ន រដបេមាយមបេកវរនកយអរាសរន

កកដបរនដាបមណ េិាមកច េ្អេ�ណិ្កេសណានដាន

យពកេរក្កម ដយាិអម ដកនរសរងបេមាបណីមកនកយអរ�វេាមន

រី្វេ�បេុបេមក បេំា�ាអម ដកក�ដកមមរ។    

 

យមបេកវែមមិ�អម ដកន៏មង�ន រដបេមាយមបេកវរន

កយនពដដិ្រឡរាម ដញនដារាសរកតេំកមង្កេ

 រំ ដិដវនរយរេភីពេា�ាិក យពនដាបណរង្យព។នកាេអាមន

�រេបិបេពវពខារេកេ។នបេមាបណីករកេរកមមអម ដក្�េេនកយន

រាសរកតេំនដាេិរិពដដិ្ាមកមរណរ ររយរេភីំ េ្សក េិាមកន

មងរសសសា។ 

 

យមបេកវរាសរកមបេ�ន៏រកររ រ�ន រដបេមាយមបេកវរនកយន

រាសរកេិរិពដដិ្ែរ រិនករេ រ្េដកេអម ដក�យវដម ដយាិ្ន
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េ �ិេេិកម�យ៏ យីា។នរវរកពីរន

កយិងិកេក�រំសា េិាមនយមរណរ កអម ដកនដា

កមបេ� មាេាវរយរេភីយាមបណរង្យពនេ្កដំពយពន

ដាកមេបដិយព។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៥២ 

 

រស មិែសីកយប ាវ េ យីាកបេ�រដបេមា្�� អម ដក? 

 បណ្ប្េ្ែមានអរេ រ្េដកេកពដយបររយញរំវរវរន

្�� អម ដកនរយរេភីំបេាមកមរណរ ររ្ាក។ 

 ករេកាយបរេរនរដបេមាករដរែេ ិករេេរវរអម ដក

្ប� ញាម មំមបដិ�្កេ មិារាក�យបរេរនរដបេមា

ម ដក្កេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ 

 កេិរិពដដិ្អម ដកនប��ម ដាីេ ងយ៏សរកមខេ ម្រមិបេមាន

កឥំពដពវរបរវររទវរីដង្កេ រំ ដិដវ។ 

 នរដរេកេ្ េ្ក�ីពីក�បកេេរវអម ដកន្ េ្រែម�� ិ្ន

ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ រាសរក ាំ េិរំង្�រ េ្មយ�កប�រ េ្អម ដក។  

កេេាេពីដងកណិ ាំរបកកដក� សុក�ីពីន“កយន

ដាយមរណរ កកច េិ�ាអមដកន េ មាពីរកសមរេំក្ររង វិ” , 

Bamako, Mali, �មមដរដកនែេ មន២០០១ 
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កមងរវរម ដកវងកិ� ដិន 

 

េ្ែ េ្ខារេកេនព្វេែមពី ដំយរយព ាំរបកកមង

រវរម ដកវងកិ� ដិនរដបេមាេ្រំកររ្ាករដបេមាពដិពរុប។ន

កក បេមនរដបេមាកមងខាកិ� ដិដរបរិរឡរារដន

រេកងងមបកេវងកកេបុេេិ�បេន�យវ្ប� ញែនេ្រំក�ន

រេរបមពមាមរណញេដបេពី្កេ�យវរេែន“ម�ណបក�ដយព”។

រ យារចេ ប�ីនេ្រំកយកំរំសិនរដបេមាំសី្អកមីនដាអេសសដបដន

្រាករាមកមង្កេមក នរដបេមាម ដកវងកិ� ដិនរដបេមា

ងររពវរ។  

 
 

េ្ែ េ្ំីន៥៣ 

កមងរវរកិ� ដិបដិ�នយបងនក GDPន្កេពដិពរុបន

ដាេ្រំកេ ងម  

 ១៩៨៥ ២០០០ ២០០១ 

ែាុក ាិ ៤.០ ២.២ ២.២ 

កសយរអរេ ដប ៦.៥ ៣.០ ៣.២ 

ែាេរបកក ៥.២ ២.៤ ២.៥ 

ដរមា ៤.០ន ២.៦ ២.៦ 

អវក�េយាេ ៣.២ ១.៦ ១.៥ 

េ្រំករដែ� យម្ េដន

�េ�កាដបន

ែាុក ាិន

៤.៣ ២.៨ ២.៣ 
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កសយពការមសិ/មក្ីន ១៦.១ ៥.០ ៤.៣ 

េា្ដេ ា្ តិ នដាន

អេសសដបខារារាន

១១.៩ ៦.៧ ៧.២ 

អកមីប� វនដាន

អកមីខាិភាាន

៤.៣ ៥.២ ៣.៨ 

អកមី ា្ តិ នដា

ែាាស� វីន

៦.៤ ៣.៥ ៣.៣ 

ា យ្មន ១.០ ១.០ ១.០ 

ករយ ស្ីនដាអរេ ដបន

ឡំីន

៣.២ ១.៧ ១.៧ 

ែមកេមេំមរេរដន

អេសសដបន

៣.១ ៣.៨ ៣.៤ 

រែេី ន េដយ�ា ៣០.០ ២០.៩ 

កម្ �សបវន ៦.៧ ៣.៦ ៣.៥ 

 

េ្ិព� មិវ្យពរីន២០០២-២០០៣, IISS, ំីេប្ាឡមាយិ 
 

 

ករស្មអម ដកិបេពវព�ាក�ដកមមេ្ប្រំងេ្កដំពយពន

 

 

បណរង្យពនដាិក យពនប��វប�មណា ពដរកកកេ េ្្

ករស្មអម ដកេ្ប្រំងេ្កដំពយព។នបណរង្យពរបរិន

រឡរានតេងរករាសរអម ដក�យវិក យព។និក យពនដាន

បណរង្យពនអរបរិរញេបពីរទវកណិកករាសរអម ដកន
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េ្ប្រំងេ្កដំពយព�ន 

 

ករ�វេកដំពដែម�េម – កយេិកមរ�វេកដំពដែមយវេ

ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដរយរេភីែមមិ�កមង។ 

នបយពន – រវេកមងនដាមណា វេិកម្�រា វរដបេមានបសន

អម ដក�ិេ ងនកេ េ្ំបេាាកយ។ន 

 

ងររពវ – ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនេិកមរទពេប្មណា រពវរមុបេមាន

កំបេនបសអម ដកាាកយ�រសារវេែេ ម។នេិកមកន

្�� បេេប្មណា រពវរមុន�យវ�ាេិកមមងអម ដក�យវ

ដម ដយាិរប្។  

 

យព�បេុបេ – េិកម្�� បេ្ដ្កេែមពីម នដាន

រកប�ីពណត យ ាំរបនករវេមនាេអម ដកមង្កេ

 រំ ដិដវ។នយារេនកព្វេែមពីមនាេអម ដកីេ ងកេិកម�ិន

្កេុកេន េ មាេាវដាដ�យវិបេពវព�ាអម ដកេដេិកមន

រេររពបរយរំ។  

 

ីិ្មបាវយពន – រវេកមងនដាកបេ�យព

 មាែកេេិកមរក្តេ្ េ្បមណ េិ។ 

 

យកេរវពបងងវេ – ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដេិកមំបេាាកយាម�រកន



IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003  

267 

 

កកមងដយេស� ន�យវវប�ណរបងេប េ្េបានដាន

បងងវេកេ េ្សណរា ាំរប។  

 

យពេប េ្េា្ារេ�ង – អម ដកយរិបេពវព�ា ដំយរយពររ្ាកកម ដកវង

ក�ដកមមនេិកម�ិវប�ណររពញរវញនដាេប េ្េា្ារេ�ង។ន

ទ� កមងេ ងន�យវេដបណរង្យពន េ មាន

អម ដកកេ េ្រកិក�ដកមម មាែកេនបេមារយនរីនែាុកន

រី្កេយរររ្ារំសិនបដវនដារកិចបេ�នប៏យា�ន

េប្េសសមរីនបាន�យវដា វរំងី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។ន 

 

ករ្ពសររង�សណរន – េ្�ពវយរេប េ្ា្ ន( ម្បុវន៏

�ែាុក) េិកមឱកករយរេភីកម�យាាមម េ្អេ�ណិ្កេ

ព បរបែមពីអម ដក។នរិ េ ្រវេនបសអម ដក មាែកេេិកមន

រស្ម្យកេរវពន�យវវប�ណរបងងវេនបងអន

េប េ្ំីប�ការដបេមាេ្រំកន(ជ. តេងរកររររនបសររប

ិេកវេរដ្់វវងបេមាេាវ រំ )។ 

 

យពកមីកបស បេទេ  – េិកម មំយបេ មំាយ៏្កេុកេិាន

រទវរីដងន�រកនកមរណរ កមមអម ដកនដាវំពរវកក

ែមមិ�។ 

 

េរា្ដងនដាវំពរវន – េិកមកព្វេែមពីរទវ ម្ណាកន

អម ដករយរេភី្កងវេយ�ាយ៏្កេុកេ បេំា�ានប) 
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ា�យវេិកមរ�វេ្នម) ក ម្រពញយបដរន៏កេិេយព

រយរេភីដំ  ំវរ�បាវងនដានប) វំពរវ�យវអិកេ�មាដ។  

�រកអម ដកនប វប�ណរ្ េិ�្ន�យវអរាសរក�បកេេរវន

ដរដបេមាមណម េ ងកមណម ន៣ខារវរ។ 

តេពដិនរទវកណិ មារអ�វប�មណា ម ដដរវង�្្

បមណយពកេ េ្ករស្មអម ដកយ៏កេរក្�្្ មំររ្។នរដរពវន

�យវ មិារាក�នមសាមពវ តិយ៏កេរក្ែមពីម ដកវងក�ដកមមន

ព បរបេដអនកម�យាាមបាសវេ បេំា�ាមយ�អម ដកកិ� ដិដន

រយរំ។ន 

 

វប�មណា កករស្មអម ដកក�ដកមមយ៏កេរក្ន 

 

 មិ�រេរន បេំា�ាករស្មអម ដកយ៏កេរក្�យវន

រវរបបេរកេកេិរិ ពដដិ្តេំ្កេកយនរបរវរអម ដកម ដកវងន

ក�ដកមម។នបេមាមរេរយនបេមាេប្មណា រកាម្ េ្នដាាេ�ម��យ៏ន

្កេុកេន មិ មារយកមងរយរេភីដវំពរវ

�បេ�ក�ាន�្្្ំកអម ដកនរពវរមុនដាករាសរ មំយបេ មំា�េ ង

កាុេកមីម ដវកមំព�ិ�្�� កមខេ។ 

 

េប្មណា ្ េ្នដាយរាេ�ម��យ៏្កេុកេន 

 

កដំពដ្កេ មិារាក�នបេមាកេិរិពដដិ្តេំម ដកវង

ក�ដកមមនេិកម�ិ�ា្្កេរដបេមាយរាេ�ម��នដា្ េ្យកំន
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រំសិ។នរវរកពីរនកយេិកម្រាករិ្ េ្ក�ីពីកំ  ំវពវ តិពីន

 រំ ដិដវនរសរងែមទកេបកងពវ តិពី រំ ដិដវេិកម

ែមមិ�រក្តេ្ េ្ មារយ។នកេិរិពដដិ្តេំរំង

កយរវរម ដកវងក�ដកមមនតេងរករាសរអម ដកនេិកម�ិរាសរិ្កក ង�

ំក េ្រីដង្កេកយ។នរិិេេកម្កមដិមម

េ �្ា�េ្ាករេភរេកេ។ 

 

កមងរយរេភីដវំពរវ�បេ�ក�ា 

 

យមរណរ កកករស្មអម ដកនប ែមមិ�តេម ដ�

េាវ រំ ន២កកមងរយរេភីដវំពរវ�បេ�ក�ា� 

 េ្កដំពយព�នរាសរ្ករេេាមរទវរគ្កេ

រទវរីដងន(“ែមមិ�មមណម �យវ

ាេដ”)។ 

 េ្កដំពដរវ�នរាសរ្ករេេាមរទវរគ្កេន

រទវរីដងនរំងរេ រ្េដកេាមា

ដិ ម្រមិន(“ែមមិ�មមណម �យវាេដរំងន

យពក្មកមកមរកេ”)។ 

 

 

េ្ែ េ្ំីន៥៤ 

េ្ពវពរស្ម�រកនបេ�ម ដាីនដាអម ដកន(PPBS) 

 

“(...) េ្ពវពរស្ម�រកនបេ�ម ដាីនដាអម ដកន (PPBS)ន�យម ា្ាន
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េិកមដរេ រ្េដកេរដបេមាកសយរអរេ ដបន(រយរេំកមិ្ ិំ ីន៦០) 

កេ េ្ករស្មអម ដកកិ� ដិន(រសរង្រម្ភេេ្ពវពរ

េិកមដរេ រ្េដកេរដបេមាេ្រំក�រេរន(...)។នមយ�កេ្ពវព  PPBS 

 េនយមបេកវរាសរ�រកយម ា្ាន�យវរដបេមាយមបេកវរន

របច េ្ររ�រេម ដយបរវរ្ ដសេ ក�ដកមមនប៏យា�នរវេ្រីាិ� ដិន

ដាកបេេបម�សានរយរេភីបមណ េិាមយបដរនកេយពនដាយកេរវពន

្កេបាបក មាេ្ំ េ្អមមា។នរំងរាសរកពដចរវរយព

ចមដេរនរ រំ្ករស្ម�បេ�ម ដាីរឡរា។នបេ�ម ដាីនប��ំេេាេេ ងន

ក�រកកបន�យវបមណ េិាមរទវ ម្ណា�បេុបេ�យវេិកមរាសរន

្ករេេ។និ មំយបេ មំាកមខេខក មាកេរដបេមាមយ�កេ្ពវពន

រនរំងសិយ� េ្ មំយបេ មំាករទវ ម្ណា�យវដបមណ េិ

�េ ង�ាាស ដ��មិេម។នតេម ដាីរនេ្ពវព  PPBSនិយ� េ្ទេ

�េ ងកម ដយាិានរបតេិេេកមក�យវដបមណ េិនដា

�រកនដាបេ�ម ដាីរក្តេអម ដក�យវដព្បណិ។នយារេន

ិកមខេខក មាកេែនេិកមករស្មបេ�ម ដាីរំង�រតបរបរវរន

អ ដំយពន�យវេិកម ម្រពញតេិេេកមក្យន េ ម្រមិ្កេបាបក មា

េ្ំ េ្អមមា។នកិងិកេកពីហដ វិង បេំា�ារវម ដដប�យវេដន

ដករេេតេរទវ ម្ណា�យវដបមណ េិនអេិកមដរេ រ្

េដកេកេ េ្បមណ េិអ ដំយព។នរដមា្�រ េ្កមយ�កេ្ពវពនPPBSនប�ន

យមបេកវិកេ�មារវរកែមមិ�ន�យវរដបេមាយមបេកវរន

េបក ានដាកាុេ មាេាវអបមណ េិដែនរ រិរដមាែេ មរទវន

ម្ណាម  យ្មយ� េិកមដរាសរ្ករេេ។នរដរពវរយរ រំ្របអ

រាសរក�្ា�បាេ្ប្រំងេ្កដំពយពដ...”។ 
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េ្ិព�និក យពអមដកក ិ� ដិរដរវរែមីា��ណ និរំងន  Kate Starkey 

ដា Andri van Menyនពវ តិន & ក�ដកមម, រវមន៥ , ២០០០។ននននននននននននន

C4 រដបេមាន Defence of Reengineering (ករាសរម ដកសបេ�កិ� ដិ

រឡរាម ដញ) 

 

រយរេភីរាសរកិងិកេកែរ រិនអម ដកកិ� ដិពដិ�េិកមដ

មងរក្តេរទវ ម្ណានរបតេេ �ំក�ី មំររ្កអម ដកន

កមងប �ិ មំយបេ មំា�េ ងបេ�ម ដាីនដារទវ ម្ណាន

(កាេអេ្ែ េ្ំីន៥៤) ជ. កមងប កិបេពវព�េ ងន

រទវរគនដារទវ ម្ណាករទវរីដងន(ជ. រ្កបបេ�ន

បរក�ដយពនរាសរកែ េ្ ម)។នរវេកមង មាែកេ

ប ្�រា វរបតេមនាេកប�រ េ្កបេ�យព។នរវរកពីរកយេិកមន

កេិេយពនរាសរកិងិកេករវរកមង មារយរ រិិរក្ន

�េ ងរទវ ម្ណា៏ យីានរំងាម ងពីកមបន

(កាេអាមពាប្យន េ្)។នរវងែន រំ ដិដវំបេាាកយាមន

 មិរញកអម ដកនដាវំពរវ្កេិន

េដ�េ មិាវកអម ដក�យវរកេរកមមនរយរំ។ន

េ្ពវពរស្មអម ដក�យវវប�ណរ�េ្ពវពយា�ន PPBS 

អរេ រ្េដកេដនវមេត�ិរកិក�ដកមមរស្ម�រកន

្កេព បរបិក យពនរក្តេវប�មណា កកបរ

កកន េិ។ 

 

�្្្ំអម ដកន 
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រយរេភីយ�ាែន រំ ដិដវពដិ�ែមមិ�តេម ដកេប្មណា ្ េ្ន

ដាែមមិ�តេអម ដកន�យវកយដែមេវិងវេេពេ�េរយន

ក�្្្ំអម ដកប��កបយ៏កមខេ។នកយប ពដចាមន

 មិខារេកេក�្្្ំអម ដក� 

 មំយបេ មំាិាអម ដកកិ� ដិន(កបណយក

មង) ដាករស្មិកេក។ 

 ករេ រ្េដកេ្ំ រំ កេ េ្ពដដិ្តេំនដាបមណ េិន

កំបេបមសដិរវរកចងេដែកេនដាកចងរវរក។ 

 បេមាបណីចងអម ដកកិ� ដិេដែកេន៏រវរកន

េិកមកាាយមណ� ានយវេយរេេ�ីសដ��មិេមន

ដាមមំនកវវង។ 

 ម ដកេ េ្កាអម ដក�យវចងរវរក�ន

កការវរអម ដកន

�យវដចងរវរករញពីអម ដកកិ� ដិន៏កកាន

រវរអម ដក�យវដចងរវរករញពីអម ដក រំ ដិដវ។ 

 

 

េប្មណា រពវរមុនដាងររពវន 

 

រយរេភីករេេដាមករស្មអម ដកយ៏កេរក្នេ្ប្រំង

េ្កដំពយពរដបេមាម ដកវងក�ដកមមនិ�កចមដេេិកម មំបរពវេប េ្ន

េទេកេ េ្ពដដិ្រេរវកមរណរ អម ដកកិ� ដិនេមករដន

រែេ ិ។នងររពវយ៏កេរក្ប  យីារហកេប៏ងររពវន
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៤៥កអននសាិយវេន៣�មន�យវអ្កយរាសរកពដដិ្រឡរាម ដញាមន

យពក�មេបស� ញកកមរណរ អម ដកកិ� ដិន្ដេប េ្នន

េា្ារេ�ង។ 

ករ�វេាមពវ តិយ៏កមេបដិនេប េ្េា្ារេ�ងនដា េរពវរមុន

ែមពីរទវរីដងអម ដកកិ� ដិនប៏កមខេរា�យកេ េ្ន

រស មិរវយាខារេកេ� 

 ពវ តិរនប�� ម្រដរវងេ ងកេ េ្កពដយបរ�ន

សណរ។ 

 ិា ងបេមាកបមណ េិាមមណម មសខិដានិេេកមក

កេ េ្រាសរក�បកេេរវនដា ម្រពញ្�េេពីក

មង�រេបក�ដកមមនដាកមង្កេ រំ ដិដវ

ររ្ារំសិ។ 

 កេប េ្េបាអម ដកម ដកវងក�ដកមមនេ្ប្រំងិក យពន

រវរបបេរកេាមបណរង្យពមរិសណានដា

កយនដា្រាករាម មំមបដិ�សណាមរិ

 រំ ដិដវ។ 

 

 

ករាសរ មំយបេ មំា�េ ងកាុេកមីម ដវន 

 

កយនអកមមាម ងពីែេបាមយញខារាសរ�រកសដ��មិេមនដាន

អម ដកពីែាុកកាុេកមីម ដវ្ា ងយវេព បរបនបេមាយមរណរ កពដដិ្

រឡរាម ដញនដាតេំសដ��មិេម។នរិកមខេខក មាកេ

�ពដរកកនរដបេមាករស្មាមអម ដកិបេពវព�េ ងម ដកវងក�ដកមមន
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�យវ�ដរ�កវនិវប�ណក�មេបស� ញនដាពដដបងវេ។ន

ិក យពនកយមរណរ ករស្មអម ដកន

ប �ិ�រតបរវរ្ េ្ក�ីពីរកយីពកកនំ  ំវពវ តិន

ដាី ដិម ដាីយកំរំសិ។ 

 

ក្ណ�ម ្� វនដាាមយញន 

 

�មារេកងនកយយបរេរេិកមករវរបបេរកេកេិេយព មាន

កាដបកយន មា ម្បុវដបកយនតេងរក្ណ�ម ្� វនដាន

កកដបររសមេ�មន�ពដរកកកេ េ្ ម្បុវដបាមយញ។ន

បេមាវងរនរយរេភីរវរបបេរកេែ ដិដវបដរតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន

ដាកប្កេកយេ្ប្រំងេ្កដំពយពនកយន IPUនបមពមារស្ន

មាមកដក� សុែេ បេ មិ្េនដាែេ បេែម មិ្េកេ េ្ មានននននន

មិារាក�នដា ម្បុវដប្កេកយន(កាេអ  www.ipu.org) 

េពេ មារស្មាមរកសមរេ្ណ�ម ្� វន�រេររំសិយា

រកសមរេរ�យ។ន 

 

េ្ែ េ្ំីន៥៥ 

កកយប�េាវ រំ កអម ដកកិ� ដិ�នអម ដកកិ� ដិក

េ្រំករែក យ្ញែេ មន២០០២ 

 

មំដញនដារកិបេ� 

- រកភរាអហ 

- កា កាមវរស រំ យកេរវព 
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- រេ្ាឥពរ 

- រកិ�នរិករាន �ំបន ាំកវពនន។វ។ 

- ករេករប ម្ិបេ 

- េដបេជិេេា 

- កយ�បា��ា  

- ក្ណ�ម ្� វ 

- ក�អ មរមា�សាក� 

- កមងរវរេ្ ដិ្ិ�ដកររ្ារំសិ។ 

 

កមងសដ��មិេមររ្ារំស  ិ

ដយេ កកររនយយ 

- ែាុកែ�� ដិ 

- ែាុយពកសវងងវិ 

- កររនររ្ារំសិ។ 

 

កម ដដរីប�បេ�ក�ា 

- ករាសរ មំររ្បេ�កបាបក មាេ្ំ េ្អមមា 

- កា កាមវអមមានដាកា រ 

- ករសមេ�មនដាែ ដិមិវិ 

- កម ដដរីបររ្ារំសិ។ 

 

កររនេាវា 

េំព្សដ��មិេម 
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េ្ិព�នអម ដកកិ� ដិកេ្រំករែក យ្ញែេ មន២០០២នេបក ា

កិ� ដិកេ្រំករែក យ្ញន

 

 

ិក យពនដាបណរង្យពរដបេមាករស្មអម ដកន

ម ដកវងក�ដកមមន 

 

ិក យពនដានកកន េិ 

 

ិក យពកករាសររកប�ីករេេដិ�នសរកមខេកេន

រយរេភីយែនវំពរវកករាសររកប�ីករេេដិ�និរក្ទេ

�េ ងកាេដ្កេសណានដារទវ ម្ណាករទវន

រីដង។និក យពរដបេមាករស្មអម ដកកិ� ដិា ង្ន

កយ ម្រពញ  ិយំីនេិរិពដដិ្តេំ្កេមក េ្ប្រំង

េ្កដំពយព។និ្រាករ មំមបដិ�្កេកាុេរដបេមាម ដកវងក�ដកមម។ន

បាសាមិក យពរដបេមាករស្មអម ដកកិ� ដិន�ញ�ប� េ្ិន

 មំយបេ មំា�េ ងករស្មអម ដក�្្ស កកេវងន៏ប៏កន

បមណ េិាមរទវ ម្ណាក�ដកមមេដដេ �ិេេិកម។និប៏ មំយបេន

មំា�េ ងកមសាមយញ�ពសមម ដកវងនរដបេមាែាុក

កមបេ�� ដិន េ មា្ំ្��ិ�ដយ៏ំេរមរង្កេយរាេ�ម��

 បេំា�ាករ�វេពវ តិនរយរេភីរាសរ្កេិរិពដដិ្�

សណររវររកប�ីករេេយយន េ មាក ដី វវងាដ្រិង្ន

�យវិេេកម្កុបេកណិកន េិ�យវិន េិ្េ�រ កពី
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បណរង្យព។នអ�រ ាកមបេ�នដា មិារាក�េិកមបមណ េិន

ដារាសរករំរសងាមយពបរេរងយយន�យវវប�ណរ

�េ្ពវពយ៏ាមរាារ្ដន(កាេអាមពាប្យន េ្)។ 

 
 

េ្ែ េ្ំីន៥៦ 

ជ្កបុកមខេកនមរិិក យពកក្រាករិប�រ េ្អម ដកម ដកវង

ក�ដកមម 

 

“បាសិក យពនដាបណរង្យពនិ�្�� រដបេមាករាសរអម ដក�យវន

 ម្បុវដបពី្ីយបេរដបេមា�រេបី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន�ែេបរាសររកប�ីករេេន

រវររទវរីដងនដាារដបេមាម ដកវងក�ដកមម។ន

េេ�ីកមខេកនរដបេមាេបក ាសដ��មិេមនដា�រេបមកកី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ

�ញ�ប� េ្េិកមដម េិរញពីករាសររកប�ីករេេដិ�ន៏រកប�ីន

ករេេដិ�្កេព បរបេដេិកមដរបំ  ំវងប។នសេ វ្កយ�យវន

អែមេិរិពដដិ្ន�យវិេេកមរំងយរាេ�ម��� ដិន េ មាន

េ្ពវពរ្ពសររងនដាកាុេកមីម ដវេិកមដរប មំបេ ងយមមរដប�កា

ាា�ិទ�ា”។ន... 

 

“រវេកមង មាែកេនរបរវរបក មាក�ដកមមររ្ាកន មា ម្បុវដបន

េ្ ដិ្ិ�ដកនដាជ្បណិនប �ិ្�រា វរបបេមាអម ដក។នអម ដក មារយន

ប �ិ្ប� ញពីរ្ស្រ�វេសដ��មិេមយវេកមងនីេ ងក”។នប៏ យ្ម��ន

អម ដកក�ដកមមយបរេរេដដ ម្រពញវប�មណា នេ ងរយរំ។ន

កម ដយាិអម ដកខាបេមាយពាា�ិកកម្រសរងនកមកម្ ន

�យវអ្�រា វេាវដាដពីេបក ាររ្ាកនរដ�ិន
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យពរកពដរកពដវ។នរដបេមាេ្រំក�យវែមមិ�កបេ�យពយ៏រេរ

រំងទ� អម ដកន រំ ដិដវមក នា�ិា�ិមសាមពវ តិកមេបដិ។ន

រស មិយារេរសរងនដ��េយេិកេ េ្ិកេបណរង្យពរំងរាសរន

ករេ្រ្រាស្�រកនដាកេ្ ដិ្ិ�ដនេដអរេ រ្េដកេដ។នេេ�ីន

រដបេមាេបក ាកិ� ដិនដា�រេបយកំរំសិក�រេបី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន

េិកមកាមមរណយ�ា�រេប្ររបរំក�បេុបេន បេំា�ា

កិ� ដិនរយរេភីមក អរាសររកប�ីករេេយ៏កេរក្របរវររទវន

រីដងកិ� ដិនអម ដកនដាវំពបេ�។នករំរសង្�� េដន

អម ដកន�ញ�ប� េ្នប�វប�ណររីដងមរកេន�យវិេេកម្ន

កមក កេ្�ា�េាវ រំ ងររពវ�មារដបេមា មំយបេ មំាិាកមីម ដវន

ដារី។ 

 

េ្ិព�នដងកណិែ ដិមិវិេមក្ែេ មន២០០២ន( មំពវន៨៩នយវេ៩១) 

 

 

កមង បេំា�ាកិ� ដិនដាក�ដកមម�យវអននដាន

េដអេិរិ ពដដិ្ដន 

 

េ្កដរ រ្រយរេភីេិរិពដដិ្តេំម ដកវងក�ដកមមនដាអរាសរន

កិងិកេកែរ រិនេដបេប េិកមមងរវររកិក�ដកមមន៏បេមា�រេបន

េ ង្កេ រំ ដិដវនកយចមដេេិកមកដំពដំ  ំវដាមន

នបសអម ដក�យវិបេពវពនរយរេភីយាមកម ដិ យពសដ��មិេម។ន

ករ�វេយវេកយេ �ិេ�ិម កម្ និ មរុិរវររទវកណិក�ីពីន
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យព�បេុបេន�យវ�រទវកណិេ ងកករស្មអម ដក្ដន

កេរក្ន(កាេអរកប�ីព្វេខារវរ)។នរដរពវ�យវន

ពវ តិេដេិកមដរ�វេ�បេុបេរំរយនកយេដអ ម្រពញាមន

យបដរតេយរាេ�ម��នបេមាកពដដិ្តេំអម ដកកិ� ដិដន

រយរំ។ 

កយនេិកមកដំពដំ  ំវដាមនបសអម ដកកិ� ដិ

 មាែកេ។នរដបេមាេ្រំកមកន(ជ. េ្រំកំណ� យបនដាេ្រំកន

វមងស ម្ម ស្ ) របដរ�វេពវ តិយវេកយន បេំា�ាមនាេអម ដកន

�យវេិកមមងន�យវ�នបសអម ដកវមែដិ ម្រមិ។នរដបេមាន

េ្រំកយកំន(យា�នេ្រំកដរមានេបដនដា យ្ាឡាញ) បណរបេ�កន

កិ� ដិកយនប��សេ វ្�ិេ ងប េិ�យវ�ែេបរ�វេពវ តិន

ែមពីមនាេអម ដកកិ� ដិ។នតេំក្រែ ដិដវបដរវតនប កន

យែនបណរប� ាដកន៏េ ងកយនេិកមកដំពដំ  ំវដាមន

នបសអម ដក មាែកេន(េ្កដរ រ្ចមដេយមរណរ ករប រាសរ�ន

សណរ)។នី ដិម ដាីយាទេ រនប ែមមិ�មរិរកិក�ដកមមយកំន

រំសិនយា�នរកិចបេ��រយរេ។ 

ករាសរម េិែេ បេអម ដករកិក�ដកមមនេិកមែមរុេតេ្ េ្ន

ដា�ពដរកក្ េ្ក�ីពីកដំពដំ  ំវពវ តិន(កាេអេ្ែ េ្ំីន

៥៧)។ 

មណររពវ�យវកយរាសរកពដយបរនដារដរែេ ិរវរអម ដក

ក�ដកមមនរកយីព្កេកយ បេំា�ាក�បកេេរវអម ដកន

េិកមដបមសដិនរំងនបសមង� េ្កិពសបដរេ ងម ន(ជ. 

បដរក្វំពបេ�ន�យវដមសិេរវខរដែេ មេមក) ដាន

រទវរីដងយយន(ជ. រទវរីដងក�ីពីេដបេរសា

ដមិ�ិនដារទវរីដង�អ មកមមយពកេ េ្រីាដ)។
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កមង មារនអរាសរក�បកេេរវ�ិបេមាងររពវ�មា

យ្មរ់។ 

 
 

 

េ្ែ េ្ំីន៥៧ 

ម េិែេ បេន៣បេេដិរដបេមាអម ដកក�ដកមម 

 

មិារាក�នចមដេេិកមយ្ មិវ្យពិាកកន េិកន

ពវ តិរដបេមាកវររំករពដរកកនដាកម ដយាិអម ដកកិ� ដិន

�េ ងបណរង្យព។នម ដាីេ ងអែនេិកមក ម្�្បាមមនាេ

អម ដកវមែដិ ាិកនរបតេកបក�រេបក�ដកមមយាខារេកេ� 

 

 អម ដកកិ� ដិ ាំរបំបេាាកយពដដិ្។ 

 កមងេាវាកេ េ្កបខាចបេ�នដាមង

កេ េ្េ្ ដិ្ិ�ដកន�យវអែមបណរបេ�កអម ដក

កិ� ដិនដានកមងរីរាសរកេិរិពដដិ្។ 

 កមងន�យវិបេពវព�េ ងកបចបេ�រីន

�យវអេិរិពដដិ្នរំងកាដបកបណរបេ�កនននននននននន

េិរិពដដិ្្កេកយ។នបណរបេ�ករេិកមកដំពដាវ

��បរេរវនបសនរបតេី ដិម ដាី�យវ�ារដបេមា្ េ្ក�ីន

ពីកកន េិ� ដិ។ 

 

េ្ិព�ន Ravinder Pal Singh, យមរណរ ករាសររកប�ីករេេ បេំា



IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003  

281 

 

�ាកបវ ពំបេ�អមមា, រវមន១, OUP, Oxford, ១៩៩៨ន

 

 

 

ិក យពេ្ែមា�ាកបដ្របាេាវដាដសណរន

ដាែមរពរពមបវ ងន 

 

កយនរយរ  ិយំីយ៏កមខេបេមាកយែន រំ ដិដវេដបដ្របាន

េាវដាដសណរ។នក្ប� ញែនក ម្ិ�្្រអន

របរិរឡរាន�ពដរកកន បេំា�ាអម ដក�យវដម ដយាិរប្ន

ម ដកវងក�ដកមមនរំងស�ិវប�ណរពដរកក្កេិនយា�ន

្�� ក�មេបស� ញ បេំា�ា្ររបរំកន េ មាវប�មណា �យវ

�ារដបេមាងមំពសាក�ក�ដកមម� ដិ។ 

ិក យពនដាបណរង្យពរដបេមាករស្មអម ដកកិ� ដិន

ប��វប�មណា ចមដេនកេ េ្្កយរាសរកេិរិពដដិ្ម ដកវង

ក�ដកមមេ្ប្រំងេ្កដំពយព។និក យពប�� ម្រវប�មណា ន

មរិបណរង្យពន�យវ�េាវ រំ េប�កែ ដិដវបដរវត។ន

យារេំក្  មាន២នប��បក�រដបេមាមយ�អម ដក មាេាវ។ 

 

“រំងសបាសាមបណរង្យពនដាិក យពន

ាំរបរដបេមាករស្មអម ដកកិ� ដិនិអន[…] 

រាសរ្បាសវេែមពី មំសមនកេិេយពនដារិយន

្កេបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន្កេេ្រំកេ ងន

កិក យពកេ�ិរេរនិរាសរ្ក

 ញកច េ្អេ�ណិនមរិកមងរវរ
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រីនដាក េិ្េងយពេដ្កេុកេនដាន

កងវេមមកន�យវយមរបបារក ”។ន 

 

Paul George, “កមងកិ� ដិបេមាំកមិ្និែេ មន១៩៩០�ន

្�� រទវរីដងក�ីពីអម ដកនដានសរពរពពកេ េ្

េ្រំកបមពមាែ ដិមិវិ” ែេ មន២០០២។ 

 

 

កំ  ំវសុវេ� ាំរបែនកមងរវររីយ៏រេរន

រវរកវម្និអ្�ាសាយ៏ិកេកកេ េ្រេ រ្េដកេរវរកន

ក េិ្េងយពេបីេបនដាកែ ដិមិវកាុេ។ន មិា្កេេ្�ន

ពវយរនេិកមំ  ំវដាមពវ តិែមពីេាវរស មិនដាម ដាីសាក��យវន

ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន�រករស្មក�ដកមមកេ េ្កាុេ� ដិនននននន

រំងសអម ដក មារនរញេបពីក េម ដយប ពីក្ាេពពន

្កេេ្�ពវយរ។នរដបេមាេ្រំកបមពមាែ ដិមិវិនករេ រ្េដកេន

អម ដកេដេ �ិេេិកម្ាក្កខិ្ាេរេរកេ។នមណររពវន

�យវ រំ ដិដវនបមពមាេ្កេខ� េ្ាមែ ដិដវបដរវតនមក ប៏ន

កិពសបដរនេិកមែម�� ិ្សណាាវ េរដបេមាកពដយបរន

 បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមរា�យ។នកយេិកមយែនអម ដកន

កិ� ដិ មិវ្យពិាកែ ដិមិវិនដាិេេកមក�រេបន

ក�ដកមម។និ្�� �រេរ�យវអររមាាមកេិរិពដដិ្ន

អម ដកម ដកវងក�ដកមមនេ្ប្រំងេ្កដំពយពរំងកយនយា

ព្វេរដបេមាេ្ែ េ្ខារេកេ។ន 
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េ្ែ េ្ំីន៥៨ 

្�� េភាកររមាកេិរិពដដិ្អម ដកម ដកវងក�ដកមមេ្ប្រំងន

េ្កដំពយព 

 កែមិ�េប្មណា យរាេ�ម��- 

ិកវមដប�យវអរបរិរឡរារំងសន

កែមិ�ាមេប្មណា យរាេ�ម��យ៏្កេន

ុកេ�យវរ�វេកដំពដែមយវេ មិារាក�នរយរេភីេិរិ

ពដដិ្កបេ�យព្កេម ដកវងក�ដកមម។ 

 បាសព តិ- ្យន េ្ពី្�� មសេប្មណា យរាេ�ម��េបនពមម

្ េ្ក�ីពីកដំពដំ  ំវពវ តិន�យវ្ាក្ក្រ�រញាម

ពវ តិរករ្យយ។នយារេនយពេដវតឥិរខរ នដាយព

រកពដរកពដវរដបេមាេប្មណា ្ េ្នអររមាាមកមដិមមន

្កេកយនបេមាកពដដិ្តេំរវរកបេ�យពម ដកវង

ក�ដកមមរ។នរវម ដដបប�ែនសណានដាកយេិកមដន

របយបសាិបណរង្យព្កេព បរបន�យវេិកមដយ

រំងេ្ពវពវំពដេ្�ាដ្រិង្យ៏វតេ ង។ 

 កបេ�យពនដាេ្ិពេដបេមណា វកម ដកវងក�ដកមម�យវន

វប�ណរេដ្កេុកេ- វប�ណរ�បេ�ក�ានដា

ែិេេ្រីាិនកេ្ិពេដបេមណា វកម ដកវងក�ដកមមេដន

្កេុកេនកេ េ្កបេ�យពពដរកកន(�ពដរកក

កបេ�យពិណដ ា�បេ�នយា�នេដបេមរណញ្កេេប្េសសមន

រីន៏េដបេមរណញពីករ�វេរកិបេ� មាឡង) �ដរន

កយេដដយ�ាន៏កាេភីេេ�ីរីមក នាសេ�ាប៏េដយ�ារា។ន

កបេ�យព មារនេិកម�ិបណរង្យពមរិកយន
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យាទេ �ាករ�វេសដ��មិេមយវេម ដកវងក�ដកមម�យ។ 

 កុបេដមាកមងកិ� ដិ- កមងមដកវងន

កិ� ដិរវរេដបេរសាដមិ�ិនរស រំ យកេរវពន

យ�បា��ា ន�រយរេន�ញ�ប� េ្េិកមដររនាវរបបេមាអម ដកន

្កេេបក ា/ម ដកវងររ្ារំសិនយា�នកមមមវយពន

វមរដ រំ នរកាមអរិករាន�រយរេ។នករាសរ�្្រនិរាសរ្ដ េិន

ា្ រា�អម ដកកិ� ដិនរសរងិរាសររអងសណានដាន

កយនេដអរាសរកិងិកេករបរវរកមងកិ� ដិន

យ៏ពដិេដបយដ។ 

 េ្ពវពរ្ពសររងំេរមរង- េ្រំក�រេរេ្ពវពរ្ពសន

ររងំេរមរងន(បេមាវងែមសាមយញនដាា) �យវេដន

អរាសរកតេំាមកប្កេម ដកវងក�ដកមមនដាកយន

ដ។ន្�� រិរាសរ្សណា ាំរបេដអំ  ំវដ

ាមពវ តិអ�ីកនដាេិកមដរាសរ្រម្ភេយពែមពីកបេ�យព្កេន

មិារាក�្កេមក នដាយបីរដបេមាម ដកវងក�ដកមម។ 

 រពវរមុ ដិរពបនកេ េ្រាសរកេិរិពដដិ្យ៏ននននននន

កេរក្- យា�យវដរវរបរឡរាខារយរេនករពវន

រមុ ដិរពបនកេ េ្រាសរកេិរិពដដិ្រវរអម ដកកិ� ដិន

ិអរាសរ្កេិរិពដដិ្តេំនរំងកយេដ

េ្កដំពយព។ 

 មសរស រំ យកេរវពនាមយញនដា ម្បុវដប- កយយបរេរមសន

រស រំ យកេរវពនាមយញនដា ម្បុវដបរយរេភីែមមិ�ាមរវេន

ិេេកមក មាែកេន�យវចមដេរយរេភីយែនី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន



IPU and DCAF - Parliamentary oversight of the security sector, 2003  

285 

 

បណរង្យពមរិេ្�ពវយរ�យវមក ្រេេរ។ 

  

 

កេិរិ ពដដិ្អម ដករដបេមាេ្រំកកេ

វំពដេ្�ាដ្រិង្ន 

 

វបវំពដេ្�ាដ្រិង្ន�យវដ្បេរដបាវរបបេមាំសី្ន

ែ� យម្ បេមាំកមិ្ែិេ មន១៩៩០នដ្ប� ញែនកែមមិ�កេិរិពដដិ្ន

តេំរំងកយនពដិ�កិបេពវព�ពដរកក�េ ងន

េ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ពដិេដបយ�េ។នេ្ែ េ្ំីន៥៩ន

ព្វេ យីាវមែដិែមពីកែមមិ�អម ដកនរដបេមាយរែ� យម្ យបអរបេងិន

�យវដ្�រា វេ្ពវពរីដង្កេព បរបន

របបេមាេប្មណា កករស្មអម ដកេ្ប្រំងិក យពនដាន

បណរង្យព។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៥៩ 

កែមមិ�អម ដកកិ� ដិរដបេមាយរេ ងម រដបេមាែ� យម្ យបអរបេងិន

(បដិេ �ិេែេ មន២០០១) 

 

េ្រំកអវេដី�នក ដី វវងេប េ្េបាអម ដកេិកមដ្រាករិរឡរារដន

បេមា�ម មិុនែេ មន២០០០។ននបសរទវរីដងកិ� ដិេិកមន

ដរដពមេាររងនរំងបាក្�� បេពីវប�មណា កិ� ដិសាិន

យវេែេ មន២០០៨។នេបក ាកិ� ដិ�ែេបំ  ំវមមកេិកមមរិន

យមរណរ កកករស្មអម ដក� ដិ។ 
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េ្រំក ស្មវហុ�ីន អម ដកកិ� ដិេិកមដពដយបររំងកយ� ដិន

(កយ ស្មវហុ)ី ែកេងររពវន១០ែេ ម។នក មព�ា� ាំរបែកយន

�ា�បវមែកេិេយពេិរិពដដិ្្កេមក នរយរេភី្កបេិរិពដដិ្ន

តេំរវរម ដកវងក�ដកមមរវប�ណររពញរវញ។ន 

 

េ្រំកេបកអិ�ន អម ដកេិកមដ រំ ដិដវ�ែេបរកេរន្យន េ្េបរ រំ្ន

ំបេាាកយនដាេិកមដរដពមេាររងរដបេមាន“េព�ិ�្េិពវ តិន

រកាមក”។នយមរណរ ករាសរអម ដកច េ្ពី�មបបកំយវេ�មម ដរដកន ំបេរបន

េបក ាសដ��មិេមនដាេបក ាកិ� ដិ។នកយករេេេ �ិេ�ិរវរន

ម កម្ កអម ដកកិ� ដិ យ្មរ់ន�ិេដកដំពដែម

ករេេរវរយកេរវពអម ដករឡរង។ 

 

សណរយរយ រកយាី�នេបក ាកិ� ដិ�ែេបរស្មកមរណរ អម ដកន

្យន េ្េបំបេរបេបក ាសដ��មិេម។នរដយមបេកវរនកន

ពដយបរទេ �េ ងេបក ាយកំនរយរេភីរុារុា�េ ងវំពយព្កេន

េ្រំក។ន្យន េ្េបអម ដកេិកមដំបេរប រំ ដិដវ។ន្យន េ្ពីន

កពដដិ្ រវេរសរងនអម ដកប៏ដ្��ា របកយ។នយរេេ�ី

កិ� ដិនំបេកមរណរ អម ដកាាបណរបេ�ករទវរីដង

ករនបេមានដាកិ� ដិ។ន្យន េ្ពីករដរែេ ិនអម ដកេិកមដន

ពេបា្�រា វ�េបដិរំងេ្។នអម ដក� ដិប�ន២.១២% ក GDP។ 

 

េ្រំក យាយ ី�នេ្ពវពរាសរ�រកនបេ�ម ដាីនអម ដកនដាិងិកេកន (PPBES) 

េិកមដែមមិ�នច េ្តមាពី�មេបរនែេ មន២០០០នរំងេបក ា
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កិ� ដិ។នរទវ ម្ណា្កេេ្ពវពរប�េិកមពេា�ាិក យពមរិន

រវេកបេ�យព មាែកេ្កេម ដកវងក�ដកមម។នបណរបេ�កេ ងន

ម រដបេមាកយន�យវកិបេពវពរដបេមាយមរណរ កកករាសរន

អម ដករ�នកិ� ដិនក� េ្េ េ្សណរនក�ដកមម� ដិនអម ដកន

សដ��មិេមនដាាយទ។នយងប រំ រដខាបេមាេបក ាកិ� ដិន

រ �ិ ែនយងប រំ  មំយបេ មំា�េ ងកយន្ េ្ន

កមមយមេីងបេ�នដា មំយបេ មំាសណរ។ននបស�រក-

កិ� ដិកមខេេិកមដរ្ពសររងរដរវរែមីា��ណិ។ 

  

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

ម ដកវងក�ដកមមរដបេមាមយ�អម ដក 

 កយេិកមងបដិ� មំបំបេមរិម ដកវងក�ដកមមនរដបេមាន

យមបេកវកមខេកន៤កមយ�អម ដក�នយមបេកវរស្មន

អម ដកនយមបេកវែមេវិអម ដកនយមបេកវែមមិ�អម ដកនដាន

យមបេកវរាសរកមបេ�រវរកមងអម ដក។ 

 េិកមយ្កេិរិពដដិ្តេំ រំងសេ វ្ 

កមបេ��យវ្រាករិរំង្ េ្។ 

 កយនដាសេ វ្េិរិពដដិ្យកំរំសិប នរាសរកមបេ�រវរ មំយបេន

មំាកិេេកមកអម ដកនដាវំពរវ្កេិន(ករាសរកមបេ�ន

រវរវំពរវកបេ�យព)។ 

 

ម េិកកយេ្ប្រំងេ្កដំពយពនរយរេភីយ្ិក យពន
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រដបេមាករាសរអម ដកម ដកវងក�ដកមម 

 ិេេកមែនេិកមរស្មអម ដករបតេរទវកណិ�យវដព្វេន

រដបេមាាមពាបរក�ីពីករស្មអម ដកេ្ប្រំងេ្កដំពយព។ 

 ព្ីេកមមាម ងពីែេបាមយញនបរា្ន�យវអា ងកយន៏ន

មក ែេបមន វេនបេមាកិងិកេករវរកមរណរ កមមអម ដកក�ដកមមែរ រិន

ិកេរក្នដាិបេពវព�យ៏រំនរសរងកំបេកមរណរ រេិកមន

រាសរបេមាំេេាេេ ងេ្ប្រំងិក យព។ 

 យែនរកិក�ដកមមបមពមារេ រ្េដកេាមម ដាីសាក�ំ មររ្បេមាន

ករាសរ�រកសដ��មិេមនដាអម ដកន�យវអ្កយរាសរកន

ិងិកេកនរបរវរកមងរវរកិ� ដិដ

រំងរក្្ េ្នដាកងវេពី មំយបេ មំាិា

រទវ ម្ណានអម ដក�យវដរ�វេ្នដាវំពរវំ  ំវដ។ 

 តេំសេ យពរដបេមាកយ្កេែេបនរំងរេ រ្េដកេាមន

មណម ព្វេរដបេមាេ្ែ េ្ំីន៥៨នដារ� ររ�រេបមដិរយរេភីន

�បវមែមណម រមរង្កេែេបនរបតេ្ ដ្ ំរីដងន

្កេេ្រំកែេប។ 

 

 



 

 

 

 

 

 

ាមពាបំីន២៤ 

 

 

ករាសរកមបេ�រវរកមងអម ដក� ដិន

 បេំា�ាម ដកវងក�ដកមមន 

 

 

 

កយនដាក ដី វវងកមបេ�� ដិន 

 

កំ  ំវមមកេិកម្កេកយមរិអម ដក� ដិនេដ�េ េ្េ �ិេន

កយរាសរកែមេវិរវរអម ដករយរំ។នកយេិកម ម្រពញ  ិយំី�ន

ែេបេិរិពដដិ្តេំនដារាសរកមបេ�នរំងាចមែនករាសរ

កមបេ�្�� ីបណរង្យ៏រពញរវញនរបរវររកិក�ដកមមន

��រេបេ ងកយមរណរ កតេវំពដេ្�ាដ្រិង្នរសរងាចមែន

យមរណរ កកមបេ�េិកមេប្យណ� េ្ មានករាសរកមបេ�រវរ  ិរវមន

ដាករាសរកមបេ� មាវំពរវែមមិ�។ន្�� ីមណា វមងនដា

ដងកណិេ្ចមែេ ម្កេរកិក�ដកមមនប��េ្ិពយ៏កមខេេ ង

កេ េ្កយរាសរកិងិកេកែរ រិនេដបេ យ្មយ� េិកមដ

មងរដបេមាែេ មអម ដកែេ មេម។ 

បេមាេមមយំី�ែេបេិរិពដដិ្តេំនកយេិកមំ  ំវាម ងពីន

សេ វ្នបរា្ន�យវ�ក ដី វវងកមបេ�� ដិេ ងន(រពវមករបន

រេែនក ដី វវងែបុកមបេ�� ដិនក ដី វវងអម ដកន

៏ក ដី វវងបណរង្) �យវប �ិេិកមដ្រាករិរឡរារំងន

្ េ្យរាេ�ម��ន�សេ វ្នបរា្េ ង្កេ�រេបកី ដិេ្ ដិ្ិ�ដន

ី ដិ្��ិ�ដនដា មិុក។នតេពដិនកយប យែែបុកមប� 

 េិកមដ�ិាតមារំងកយនដាអណិ�ដកបន

យ៏្កេុកេ។ 
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 េរា្ដងតេរកាម្ េ្នដាារយរេភី ម្រពញន

រ្កបបេ�្កេព បរបរំងនបរា្។ 

 កដំពដែមនបរា្នបេមាករងកណិរបកយន

ដានបណរបេ�កអម ដក្កេមក រដរពវប៏ដន

ែមពី្�� េ ង បេំា�ាកមង។ 

 

កយនេិកមេិរិពដដិ្រេរវែនរ រិកំបេរ កតេរកាម

មិុកន�យវ�ារំង្ េ្�យ៏រំនមរិបណីកែមរពរន

ពមបវ ងនដាកច េិ�ាេដេ �ិេេិកមាមា្កេយររំងន

េេ�ីនដាសេ វ្រីដង។នកយប េិរិពដដិ្រា�យែរ រិន

ក យ្ យ្ាមកាម ដញ�យ៏រំនបេមាបណីករចំេ្កេមមក។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៦០ 

ែបុកមប 

“រ ្ី�នែបុកមបកេដិរដរេកេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនី ដិ្��ិ�ដន៏ន

មិុកប៏រំងនប៏ិចមដេកេកេ េ្ក ដី វវងកមបេ�េិកម

�ិនបរា្នដាកសវងងវិពដិេដបយ។នក ដី វវងេ ងរេិកមន

ាេប េ្េទេនរយរេភី ម្រពញរ្កបបេ�្កេមក ្ដរ�បាវង។ន

េមមប្កេក ដី វវងរន៣� 

រាសរកេិរិពដដិ្សដ��មិេម  

កដី វវងកមបេ�នេិកមរាសរកពដដិ្ររនរាមន េិពីកមេបដិយពន

យពរាឹ�បេនដាយពរពញរវញកស ដ��មិេម្កេែាុយព មាែកេន

្កេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដាយងប រំ សណរ។ 

 

កដី វវងរេិកមពដដិ្ររនរាមន េិែនរវេេ្ ដិ្ិ�ដកសដ��មិេម មាន

ែកេេិកមដែមមិ�នរក្តេវដមដិ្ំ រំ ក�ីពីេាវដាដសណរ។ន

រដបេមា្ ដ្ ំកក ម្រពញេមមបេិរិពដដិ្តេំនក ដី វវងន

កមបេ�នេិកម ម្រពញរ្កបបេ��បណរង្បនដាេេ�ី�យវន

ែម�� ិ្ក ាំ េិេដបេ។នព បរបេិកមបណរង្យព



 

 

មរិសេេដបេន

ព បរបដច េិ�ារវរប�វា�ិបេមាបណី�យវេដ�េ

�កំ  ំវមមកេិកម្កេព បរប។នបេមាបណីកចងិងេដនននន

េ �ិេេិកមន៏ែមរពរពមបវ ងនក ដី វវងកមបេ�កិពសបដរបេមាន

ករងកណិែមពីវំពរវ្កេព បរបរបកេ មិុក។ 

 

កេិរិ ពដដិ្តេំរកាម្ េ្ 

កដី វវងកមបេ�នេិកមរាសរកពដដិ្ររនរាមន េិែនរវេកមងនន

ដាមណា វសណរ មាែកេេិកម�ិដរាសររក្តេ្ េ្ក�ីពីកន

េប េ្េបាអម ដក។ 

 

កយាមករេ រ្េដកេយ៏កេរក្ាមេាវដាដសណរ 

កដី វវងកមបេ� មំររ្ន�យវ ម្រពញេមមយំី�ែេប

ែ ដិដវបដរវតនេិកមយ្ករេ រ្េដកេយ៏កេរក្ាមេាវដាដន

សណរនរំង�រតបរវរេាវ រំ កវប�មណា ម ដដរវងន៣ខារេកេ� 

I. ករេ រ្េដកេា្មរទវរគ� េិកមយែាន

េិកមដរេ រ្េដកេនរយរេភី�រវេ្រីាិ�ែ ដិ្ មាន

បមណយពនដា្ ដណ។ 

II. េ្កដំពយព� ច េិម ដករយរេភីរាសរ្ករេេរទវ ម្ណាន

�យវដបមណ េិ។ 

III. េ្កដំពដរវ� ច េិម ដករយរេភី្ករេ រ្េដកេាន

រយរេភីករេេដាមវំពរវ�ែ ដិ្។ 

 

កេិរិ ពដដិ្ មាេមនដារេកងេិកមរាសរតេបមដិរ� ររ�រេ្កេន

ក ដី វវងកមបេ�ន៏តេកមរណរ ្កេកយ”។ 

 

កេេាេពីដងកណិ ាំរបកកដក� សុ IPU ក�ីពីកយនដាននននននននននននននន

យមរណរ កអម ដកនរំង្�រា វំក្ម ដកវងរង វិន (Bamako, Mali, 

�មមដរដកនែេ មន២០០១) 
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ករាសរកមបេ�អម ដករវរម ដកវងក�ដកមមបេមាកែមមិ��បេ�ក�ាន 

 

ករាសរកមបេ�អម ដកម ដកវងក�ដកមមនពដិ�យមរណរ កយ៏

ក�មេបស� ញេ ងកេ េ្កយ�េនរំងស�ិិកិបេពវពន

�េ ងកម ដយបរបរវរដងកណិកមបេ�ន�យវ្�� មក

 មំយបេ មំាមន វេនដា្�� មក មំយបេ មំារំងេ្រីវន

�េ ងម ដកវងក�ដកមមនជ. ្�� ិណដ ា�បេ�នជករសបេ�នករាសរន

មំយបេ មំាន៏កររនេដបេ។នកេ្ទេយ៏ាមប�កងវេយ�ាេដ

្កេែមពី មំយបេ មំាកកបេ�យពន�យវេដ មំយបេ មំា

�ាទេ ។ 

�បេ�ក�ានេបក ាសេមី�រេបក�ដកមមនកិ� ដិនេហករនន

ិណដ ា�បេ�នជករសបេ�នបេយបេិនដាសដ��មិេមន�ំក េ្េិកមន

ំបេាានកយ�រំសា េិាមដងកណិយ៏រពញរវញក�ីពី

រ្ស្�យវព បរបមងអម ដក�យវដម ដយាិរប្។នី ដិម ដាីន

�យវកយរេ រ្េដកេនអ�នកពដដិ្ដងកណិេ្ចមែេ ម

�យវររររេបពីេបក ាីេ ងកនកពដដិ្រេរវរឡរាម ដញែមពីក

ម ដយាិអម ដកីេ ងករំងបណរបេ�កកយនករាសរកមបេ�

្�� ីបណរង្េ្ចមែេ ម្កេេបក ាីេ ងកន

កពដយបររយញរំវ�ន

េ ងេបក ាីេ ងករដបេមាកយ�រយរេ។ 

យារេនយមរណរ ករាសរកមបេ�អា ងកយបេមាកិងិកេកែរ រិន

មយ�អម ដកេិកមដរទពនតេរទវកណិីិ្មបាវយពន

េ្កដំពដរវកកមងនដាេ្កដំពយពបេមាករាសរ្ករេេន

រ�បាវងតេរទវ ម្ណា�យវដបមណ េិ៏ យីា។ 

 
 

េ្ែ េ្ំីន៦១ 

 ិយំីកក ដី វវងកមបេ�� ដិ្កេេបិពែាេរបកកបេមាន



 

 

កេិរិពដដិ្តេំរំងកយរវរម ដកវងក�ដកមម 

 

រំងេិកមដ្រាករិរឡរា�សេ វ្នបរា្េ ងបេមាែេ មន១៩៨៣នដាន

យ�បយមរំងេេ�ីាេេ្�� ីេ បេនដាែបុកមបេ បេន (C&AG) 

កដី វវងកមបេ�� ដិ្កេេបិពែាេរបកកន (NAO)នេិកម

រងកណិនាាកយែមពីកមងេដបេ្កេ រំ ដិដវប� វ។  

NAO រាសរកមបេ�សដ��មិេមនដារងកណិែមពី វំពរវ�យវរបរិពីន

ករេ រ្េដកេអម ដករយ។ 

 

 រាសរកមបេ�សដ��មិេម�នរីាតេ្ េ្នC&AG  ដា  NAO  

ំ  ំវមមកេិកមនមរិករាសរកមបេ�រវរបណរង្្កេន

យងប រំ នដាយេ បេប មាែកេ្កេ រំ ដិដវនដាន

រងកណិវំពរវាាកយ។ន�េ ងកមប

ររ្ារំសិន C&AG  េិកមរ�វេាមបមដិ្កេមក ែមពីបណីងន

 មារយែរ រិនពដិ�េដករងកណិមមកពីកពដិ

រយរំ។ន C&AG  ប៏េិកម្�� បេែនរវេេ្ ដិ្ិ�ដករដបេមា

បណរង្នកមំព�ិដំ  ំវកែម�� ិយ៏កេរក្ពីន

កយន រសរង។នេ្កដរ រ្ន NAO  ដបរេរញាមបមសមកន

េ ង C&AG  �ា្រ�រញាមេ ដិរី្វេ្កេមក ។ន

បេមាបណី�យវេដបមសមកន៏យពេដេ្េបិីរដបេមាន

បណរង្រំរយន C&AG  

អរស្មដងកណិំបេាាន

កយែមពី្�� កមខេកររ្ារំសិ។នដងកណិ�្្រយន

អេិកមដពដចនរំងបណរបេ�កបណរង្

សណរ្កេកយ�េ ្។ 

 កមបេ�រវរវំពរវករេេដ 

�រសារវេែេ មនដងកណិេ្�សវន៥០ដងកណិន

េិកមដំបេាាកយនរំងេេ�ីាេេរ្�� ីនដាែបុកមបន

ែមពីវំពរវករេេដ  រំងយងប រំ នដាយេ បេបន

 រំ ដិដវន្យន េ្ពីដំ  ំវាពីក ដី វវង

កមបេ�។នក ដី វវងកមបេ�� ដិពដដិ្នដារងកណិន

ែមពីកក្មកមកនេ្កដំពយពនដាេ្កដំពដរវកកន
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មងសណរ។ មណររពវ�យវដងកណិន

អ្ប� ញាមកែមមិ�េដដវតន៏កែមមិ�វតន

ដងកណិប៏រ�វេាមែមសកិនរយរេភីា ងរាសរ្

ករេេដាមវំពរវមរកេរា�យ។ន NAOនរាឹែ

តេងរកែមមិ�តេែមសកិ មាែកេន�យវមក ដន

រវរបរឡរាបេមាងររពវន៣ែេ មន រំ ដិដវដក្មេដបេន

ដម ន១.៤និេុរម។នដងកណិែមពី

កេដំពដរវកិ� ដិនដេប្យណ� េ្រវរកមងន

ររ្ាកយា�នជំពា បេបយ�បិក�មយន

ករាសរែិ�ក�� ណបេ�េប្េេ្ងមំពននក មាក�មបន

ដាា កាមវដា�បវេតជ្បណិរេ រ្េដកេរដរវរយីនដាកន

បសាអទាមក្កេេបក ាកិ� ដិរឡរាម ដញ។នន NAO 

ប៏នរងកណិែមពីមិវយពកបរេាាមក មាន

៣០រា�យ។ 

 មំយបេ មំា�េ ងកយនដាមយ�កបណរង្យព 

មំយបេ មំា�េ ងកយន�ពដរកកន�េ ងបណរបេ�កន

បណរង្សណរនសរកមខេខក មាកេមរិន

កប្កេក ដី វវងកមបេ�។នរីាតេវប��ដបរន

C&AGនប��េេ�ី្កេកយ�េ ្នរសរងកបយ៏េភា

្កេេេ�ីា្ រនប�រាសរ� មិាកយ។នតេម ដាីរនមយ�កន

បណរង្យពអេ្ ដិ្ិ�ដដ។នរដរពវ�យវអម ដកន

សណរេិកមដមងនរំង រំ ដិដវប� វន

C&AGនរកយីពបេមាករងកណិាាកយែមពីយពន

េ្េបិីនយពកេរក្នដាកេដំពដរវ�យវំ  ំវដពីន

កមងអម ដករ។នបណរបេ�កបរណង្សណរន

អំ  ំវាមិក�មតាន�យវរដបេមាដងកណិរពីន

េេ�ី�េមរកេ ម្រមិនរដបេមាសេ វ្សណររយនដាអ

រវរបរឡរាាមែមសកិយយន�យវ រំ ដិដវេិកមរាសរកន

រ�ករងិ្។នរេីពីរន NAOនេិកមរ�ករងាមកមណ �ាន៤០០ន

កមណ ពីកាដបកយែមពី្�� ន�យវ យ្ិវេយវេកន



 

 

មងសណរ។ 

 

េ្ិព�ន  Tom McDonald, េេ�ីកមប�េមរកេន ,កដី វវងកមបេ�

� ដិេបិពែាេរបកកនែេ មន២០០២ន  

 

 

 មិកមខេក្កេក ដី វវងកមបេ�ន 

 

កដី វវងកមបេ�នប��ជ្បណិយ៏កមខេ ម្រមិេ ងកេ េ្ន

កយបេមាកេិរិពដដិ្តេំ។នក ដី វវងរេិកមន

វប�ណរកេភិ�ដកមខេកយាខារេកេនរយរេភីមក អ ម្រពញ

កបេ្ប្រំងេ្កដំពយពមរកេ� 

 អ�រ ាកមបេ�� ដិនរងកណិរបបណរបេ�កន

បណរង្កយន�យវ�បណរបេ�កេ ងមមកពីបណរន

បេ�កអម ដក។ 

 កដី វវងរនប កដំពដាវ��បរេរវនបសន

កន េិយយន�ិេដេិកមរាសរករ្ពសររង�សណរន

ាមនបស មារយរំ។ 

 កដី វវងរនេិកមកេិេយព�ពសមម ដកវង�េ ងន

ាមយញខាម ដកវងក�ដកមមន

កេប េ្េបាម ដកវងកិ� ដិន្ររបរំកនសដ��មិេមន

ដា្ េ្។ 

 

 

េ្ែ េ្ំីន៦២ 

កយ្កេេ្រំកចនដាកេិរិពដដិ្អម ដក 

 

រដមាែេ មន២០០១ន មិារាក�កេ្រំកចដព្កពដយបរន

រយញរំវ្កេកយែមពី្ េ្ក�ីពីអម ដកែេ មន២០០២នងររពវន១�មន

ពីរេិក�មសារី្វេទេ ែមពី  ិរវម�េាវ រំ នដាបាសរពវន

រមុកេ េ្រាសរកពដយបរនពីរេិ រំ ដិដវដរររររកប�ីេិាន

អម ដកេបង�ិរពប។នំន�េរយនរំងាម ងពីែេបាមយញអរេ ដបន
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េបក ាកិ� ដិនដរស្មបេ�ម ដាីអម ដកកិ� ដិេ ង�យវេដន

ក េ្ពីេមេប។ន មិារាក�ឱកកពដដិ្រេរវ មិកន

យកេរវព�េាវ រំ កបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដារ�វេាម

េ ដិរី្វេែមពីកមងរវរកិ� ដិ។នរេីពីរនរកប�ីេិាន

អម ដកន�យវដរស្មតេក�ាេំែាុក ាិនដ�្ា�បកន

មង�ន៣�រេប�ន ម្បុវដបនា កាមវជ្បណិកា រនដាន

ម ដដរីប។ 

 

រីាតេំក្រកកេប េ្េបារំងកយន្�� កមខេប�ែកយន

ដែមេវិងវេេពេរវរអម ដករដមា�មេបរនែេ មន២០០២នដាែនប) 

េ្យាដ្ិីនយរេេ�ីសដ��មិេមន

ដាយរេេ�ីកិ� ដិំក្រមមកទេ រវរន

កមងយ៏រេររវរម ដកវងកិ� ដិនម) 

ក�ប�េ្យក េករដបេមាន  ិរវមអម ដកន

�យវេដដព្វេយវេ មិារាក�នប) មិារាក�ន

េដេិកមដរបាេ្ាានែមពីកវម ដយបកកក េិ្េង ម្បុវដបរដន

បេមាេបក ាកិ� ដិនដារវ យ្ិវេ�រេបសដ��មិេមេបរវរនននននន

ម ដកក េិ្េង ម្បុវដបរ។នំន�េរយនកមរណរ កមមអម ដក្កេន

យេ បេប រំ ដិដវ�យវន

េដ េដ្�រា វរបបេមា្ េ្អម ដកេិកមដន

 រមិពីកេិរិ ពដដិ្្កេកយ។ 

 

រដមារេកងនបេ�ម ដាីអម ដកកិ� ដិដំ  ំវាាមក យ្ិវេន

យីាខក មានពីរេិកយនដែមេវិងវេេពេេ �ិេ�ិន៣៨ុ�ាវន

(វមងកេ្រំកច) កេ េ្កមងកិ� ដិនមណរ�យវន

បេ�ម ដាីអម ដករយេិកមកកម្ សាិយវេន៧១ុ�ាវ។ន

រដបេមា្ ដ្ ំរនេ្យាដ្ិីនដាេប្េេ �្បរក�ដកមម� ដិន

�ាករេេពីរ្ស្េិកមន

ម ដយាិេាវដាដអម ដករប្សេ វ្ររ្ាក្កេ រំ ដិដវ។នកយអន

កិ ិងបឱកកយ៏ិកេករន



 

 

រយរេភីែមមិ�ាមកេិរិពដដិ្តេំន�្្េ្�ាដ្រិង្ន

តេងរី ដិម ដាីកយរយរេភីពដយបររយញរំវនដាន

ែមេវិងវេេពេរវរអម ដក�យវដរកេរ។ 

 

េ្ិព� David Darchiashviliនេ្�រេបរសមេ�មកយកកយ

េ្រំកចែេ មន២០០២ 

 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

ករាសរកមបេ�រំងនបរា្នដាេ្កដំពយព 

 ាេេ្ញន្ក្�រា វាមក្រាករិាមសេ វ្កមបេ�

បមពាវេ ងរបបេមាយរាេ�ម��ន៏្ េ្�យវ�ាែមពី� 

- វប�ណរនដាម ដសវយពក មំយបេ មំាិាសេ វ្ន

កមបេ�� ដិនដាកយ។ 

- នបរា្យព្កេសេ វ្កមបេ�� ដិនដាកាដបន

េពេ មាេេ�ី្កេសេ វ្រនប៏យា�ននបរា្យពន

�រេបសដ��មិេម្កេសេ វ្។ 

- �ាពីកពដដិ្តេំាមករ�ករងិ្នដានម ដក

្កេ រំ ដិដវន្យន េ្ពីករាសរដងកណិ

រំងក ដី វវងកមបេ�នដាបណរបេ�ក

បណរង្សណរ្កេកយ។ 

 ពដដិ្ែរ រិរទវកណិន�យវ�ារដបេមារកប�ីេ្កក

វីយក�ីពីរទវកណិ�ណយមែមពី្ េ្កមបេ�ន( the Lima 

Declaration of Guidelines on Auditing Precepts) េិកមដ�កមន

្�រ មារដបេមា្ េ្� ដិនដាកែមមិ�្កេែេប�យ៏រំ។ន

រកប�ីេ្កករនអបដរដរវររបស មំពវ្កេែាុកន

ែ�� ដិ្កេម ដំ ្សេ កមបេ�បមពាវប�នwww.intosai.org ។ 

 

កមបេ�តេីិ្មបាវយពនេ្េបិីយពកមបេ�នដាកបេ�យព

កមបេ� 

 ពដដិ្រេរវែរ រិនសេ វ្កមបេ�� ដិដងបដិ� មំបំបេរវរន

http://www.intosai.org/�
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ដំយរយព មាន៣រ�យ៏រំន បេំា�ា្�� ក�ដកមម។ 

 ពដដិ្រេរវែនរ ្ី�ករាសរកមបេ�រេកងក

មងរវរម ដកវងក�ដកមមប៏រំងនប៏កយដរសកាេិនដាន

យប្ំពដរសាិយ៏ចមដេនេពេ មារាសរកពដចាម្��

ិបេពវពយយនរដរពវ�យវបមពមាពដយបររវរអម ដកម ដកវង

ក�ដកមមរដរពវរេកង។ 

 ដងកណិកមបេ�យបរេរនករាសរកមបេ�រវរន

សដ��មិេម្�ដ្� ។នអ�រ ាកមបេ�រក្្ េ្ប �ិអរាសរន

កមបេ�រវរបរេាយ៏�បេុបេ�វមែដិន៏រេ រ្េដកេំីេ �្បរន

រយរេភីរាសរកិងិកេកនបរា្នេ្កដរ រ្អ�រ ាកមបេ�រន

មសខិាមាមយញ្កេមក ។ 

 អ�រ ាកមបេ�រក្្ េ្នប៏ប រាសរកមបេ�រវរក ម្រពញ

េមមប្កេែាុយពសដ��មិេមករកិក�ដកមមរា�យ។ន

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ែផ�កាទ VII 

 

ធ ធ ្ ខុសទេក�ខិ តនុបាុ �នុខលភី

ក�ធនិា តនបា នទតី និ

ក�សតរត�ន នតិត្យ ត្ែវវសវបធនវទតា  ិ 
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ាមពាបំីន២៥ 

 

 

ករវរបបេរកេិកេកវំពដេ្�ាដ្រិង្រដបេមានន

ម ដកវងក�ដកមម  

 

 

ករសកាេិែមពីវំពដេ្�ាដ្រិង្នដាឥ ដី ្អ្កេបាន

បក មាេ្ំ េ្អមមានចមដេេិកម�ិរវរបបេរកេរយរេភី្ព បរបអរាសរន

កសណបេ�ាវរបបេមាកាុេនដាេដ្ាកកបេេបម�សាន

យវេវំពដេ្�ាដ្រិង្។នរដបេមា�រេបររ្ាកកពដិពរុបន

្ំពដរសាិដ្ប� ញែនរីេដេិកមដេប េ្េបាេ �ិេេិកមន

ដាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន៏េដដ្�រា វរពញរវញរបបេមាន

រក េ្កាុេនរសរង្�� រនិអ្ាក�កបេេបម�សាយវេន

វំពដេ្�ាដ្រិង្� 

 

 ព បរបនអរេ រ្េដកេឥំពដពវ មរុិរវរយរាេ�ម��ន៏ន

អរាសរយរេ្ហរី។ 

 ព បរបនអរាសរកបេ�យពរីតេ មំររាដិ�ន៏អន

រាសរកា ញយាររ្ាក។ 

 ព បរបនអរកក្ងបារេរេា្វស ករស មិ�យវ

ចមដេកេ េ្រេ រ្េដកេនរដបេមាម ដកវងយកំរំសិ
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រដបេមាកាុេ។ 

 ព បរបនអរេ រ្េដកេេដេ �ិេេិកមាមេាវដាដ�យវដន

ម ដយាិ្។ 

 ព បរបនអ មរុិកដំពដេមក្ន(ជ. វ ន្កេនរាសរែមរពរមមកន

្ េ្ររ្ាករំងសដារន៏ច េ្ មរុិបារប�រយរេ)។ 

 

ង�កកេ េ្្ណ�ម ្� វ ម្បុវដបេ្�ាដ្រិង្ន

រដបេមាម ដកវងក�ដកមម 

 

ករវរបបេរកេនឥ ដី ្អេ្�ាដ្រិង្្កេបាបក មាេ្ំ េ្ន

អមមាវងែន�ក្រាករិាមង�ករដបេមាែាកុរីន

�យវ េម�ណបយវេករវរបបេរកេកងវេយ�ានដាករទពវំពដន

េ្�ាដ្រិង្នរទពសេ វ្នដារទវកណិកដំពដេមក្។ន

ង�កករនបេមា មារនិចមដេខក មាកេរយរេភី ម្រពញ្�េេយវេ

កេិរិពដដិ្្កេកយន រំ ដិដវនដាសណារបរវរបា

បក មាេ្ំ េ្អមមា។នវប�ណរកេភិ�ដខារេកេអា ងបេមា

កពេា�ាវំពដេ្�ាដ្រិង្យវេេបាបក មាេ្ំ េ្អមមា។ 

 

កសស េីិប�ដមរិយរាេ�ម��នដាសេ វ្យរន 

 

ែ ដិដវបដរវត  េក្ណ�ម កីវាេតនករទពី ដិយរន

ដាយរាេ�ម��នដាសេ វ្� ដិរដបេមាម ដកវងក�ដកមម។ន ហនដាន

ែេបកិកាុេេ្�ាដ្រិង្យកំរំសិនេិកមកភអែមក េិកមន

សស េីិប�ដមរិយរាេ�ម��នដាសេ វ្យរនេដ�េសស េីិប�ដន

មរិរេយ�បយមរីដងរយរំ។នកកភអ  “េដមរិេមម” ែមពីន

កសស េីិប�ដរនប��ដេដិ�ា្ មិា្ិប្ែនរកិ
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ក�ដកមមនេដេ �ិេយពរស� េិាេមរិ រំ ដិដវ្រម្ភេ

រ យ្មរ់រយរំន�ិេិកមរទពយរាេ�ម��នដា្ េ្�យវដន

ែមេវិរំង មិារក្្ េ្្កេេ្�ពវយរ។នកេិរិពដដិ្ន

តេំរំងេ្�ពវយររវរម ដកវងក�ដកមមនប យា�ន

កយ�ាែមពីកេភអ�បេុបេ្កេរីនដារ រិេិកមរាសរយារេ�រយរេភីន

្រីែមមិ�តេកេភអ្កេមក ។ 

 

្ំ្�� ករនបេមា�យវដបមណ េិ យីាវតកម ដកវងក�ដកមមន 

 

ិកមខេខក មាកេនបេមាក្�រា វេប្មណា ្ េ្ បេំា�ាន

កេិរិ ពដដិ្តេំនតេ�្្េ្�ាដ្រិង្របបេមា្ំ្�� ន

ករនបេមាកម ដកវងក�ដកមមនយា�� 

 កំបេបមសដិកដំពដតេយរាេ�ម��្កេេេ�ីរី។ 

 កែមេវិន៏ពដដិ្រឡរាម ដញាម្ េ្រេារករ រកបា វំពន

្ េ្ក�ីពីកាវ្រេេរបា វំពនេបេេពស�ំ ណា រីន

រំង្�រា វេប្មណា ្ េ្នរក្តេែមក�� ំីេប្ាន

ស្��ណម។ 

 ករទព្ំ្�� ប��កិពសបដរ្កេ ម្បុវដបរី។ 

 

រដបេមាយរយបរេរនរដរពវ�យវយរាេ�ម��យកដំពដនដាន

រកយីព�េាវ រំ ្កេេ្�ពវយរេប េ្ា្ ន្ េ្រដរេកេ

យរាេ�ម��េ ងម នអ ដិ ិភដិកដំពដ្កេរីបេមាបណី�យវ

ព បរបេិកមដេ្បវេយបដរយ៏�បេុបេេ ងម ។នយារេន

�រទវកណិនរីកដំពដយា�េ្�ពវយរយកំនពីរេិន

រីប៏�េ្�ពវយរ�យនមមកទេ េិាេព បរបនបករ ។ 

រ យារេប�ីនរីំ  ំវាាមក ដិ ិភដិាមរកយីពកក
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្រ�រញេ ដិនកដំពដាវពដដិ្រេរវនបសកន េិនរកយីពរយររសរ

ពីរេិនិិបេពវព�េ ងនករេិរេមក  រវេ្កេរី/ម ដកវងន

ក�ដកមមនដាកដំពដេិកមដរបរដរែេ ិរដបេមា មិ�ណារីដង។ន

េដ�េនរវេេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្ មាែកេកមំព�ិ

 ដិ ិភដិកដំពដពវយរ្កេរីរយរំ។នជ សណិនរដបេមា

េ្រំក មាឡងរដ មិ្េកកាេិីមនយា�េ្រំកអវក�េយាេនដាន

េ្រំកសមវកាេនរីកដំពដ្រាករិនដាាវ េរដបេមាកសាីព។ន

រដបេមាយរយកំនរីកដំពដ្រាករិនដាាវ េរដបេមាកបេន

�ិ យ្មរ់។នរ យារេប៏រំងនបេមាេប េ្បណីនរវេក ដិ ិភដិន

 មាឡងនេិកម�ិ�ា្្កេរដបេមា្ េ្នដា្�� បេ្្កេែន

េេ�ីរីនរដបេមាក�ដកមម� ដិនឡរ  ិយំីបេេដិេ �ិេ�យវន

្ េ្ិេេកម្ក ដិ ិភដិ។ 

 

កបេនដាកសាីពរីន 

 

រដបេមាយរ�រេរនកហេន េិេដ្រី្រាករិន៏ន

ាវ េរដបេមាកសាីពនរយរេភីកិរវេ្រីាិ្កេែេបាវន

្រេេររីរំងក�វេបដិ�នដា/៏ែេប�យវេិកមដរបណា ្ាវន

្រេេរ វំព។នកេ្ែមា�ាេ�តមរិកាវ េកសាីពពី ម្បុវដបន

រីប�ែនព បរបអរាសរ្ យ្ិវេយវេម ដវងនដាក� េ្េ េ្ន

រីរដបេមាបាបក មាេ្ំ េ្អមមា។នរ យារេប៏រំងនរដបេមាន

យរររ្ារំសិន�យវែមមិ�រក្តេេតន១១កែមក�� ែ� យម្ ន

ក�ីពីកដំពដេមក្នដារកយីព�េាវ រំ ន (ECHR)នែម�� ិ្ន

ម្បុវដបរីន្រាករិនដាាវ េកបេន៏កសាីព។នេ្រំកន

 មារយយា�េ្រំកែាេំីកន�្វស្ដបនសណរយរ��បន

ំណ� យបនហស មាឡាេនអវក�េយាេនសមាេបីនរែសឡាេយិនឡមស្ម ស្ ន
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សមវកាេនវរម យនពវ មំងហុវេនមក្ីនសណរយរកកា យិ បីនកកា យិ រសន

កសមង�ែិនដាកសីក។នរដបេមាយរ មារន ម្បុវដបរី�យវន

កបេន៏កសាីពកដំពដមមកកទេ នអរកវងរវរេ្រិំកបេន

�យវព បរបាវ េរយ។នព បរប មាែកេកដំពដពដរេទរី្វេន

�េ ងយរេេ�ីកិ� ដិនរសរងែេបមកកដំពដចវប�មណា ន

កប្កេព បរប�អេរំសិរា។នរដបេមាបណីីេ ងកនព បរបដន

រវរបបេរកេាមវប�មណា ែមពីកមមយពនដាកមមិេដយព្កេរីន

រសរងព បរបា ងទមេំយវេកាដបេ បេក្កេព បរបនជ. បេមាបណីន

ារក  បេំា�ា�រេប្ េ្និា ម្បុវដបរីនដាែេ បេយ�បន

យម្កេព បរប។នែ� យម្ ែាុករេម ន២កេ េ្ ម្បុវដប

រី។នរដបេមាំីេប្ាេ ស្មង�កវន EUROMILនប��ែាុក ម្បុវដបន

រីែ� យម្ �ិេ ងប េិនរំងេដបដិពីឡរ។នែាុករេំីន២រដន

បេមាែ� យម្ នប�េប្េេ �្បរែ� យម្ កែាុករេារករ រក វំពន(ECCO)នរដបេមា

ំីេប្ាក�មបមមេ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៦៣ 

 

ែមសកិន្កេេប្េេ �្បរែ� យម្ ក�ីពីកដំពដាេបាកបេកេ េ្ន

ម្បុវដបអាីពកបាបក មាេ្ំ េ្អមមា 

 

១. កយមវ�បន(...) រយរេភីរ�វេយវេកាដបអាីពកបាបក មាន

េ្ំ េ្អមមានរដរេកេកវររំករាេ�តនាមកដំពដាេបាកបេន

�ិេដកដំពដរាសរបាយបេ�រយរំន(...)។ 

៤. រដបេមាងររពវ�រេរែេ មរនបា វំពកយរ�កាដបមកដន

មក កេ្�ាពីេ្ពវពរបណា វំពនេប�េ្ពវព វំពអាីពកមំពសា។ន

�រវម ដដបន ម្បុវដបរីដកក ង� ម្បុវដបន“ែដកេ�ង” �យវន

សេ វ្្កេព បរបប��នេបក ាកិ� ដិនយារេព បរបវប�ណរ
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កេភិ�ដេប េ្េទេបេមាកកដំពដន�យវដេ្បវេ្រដបេមាែមន

ក�� ែ� យម្ ក�ីពីកដំពដេមក្នដាាេ�ម��ែ� យម្ ក�ីពី្�� កាុេបដរ។  

៥. រដរពវ�យវបា វំពេដ ម្រពញយបដរ វំពនកាដបកបាបក មា

េ្ំ េ្អមមានយា�ន“េ្�ពវយរបេមានបករ ” �យនប កដំពដ

រពញរវញបេមាក្រាករិនាវ េ យីាកបេ�រដបេមាកបេ

េ ងន�យវដ្រាករិរយរេភីកិាមរវេ្រីាិ�អាីពន

្កេព បរបនរដបេមាេប្មណា កសេ វ្េ្�ាដ្រិង្នមណររពវន

ព បរបរដ�បា វំព។ន 

៦. ម្បុវដបរីនប កដំពដែមមិ�ាមកដំពដយាទេ ន េ មាកដំពដ

ាវ េ�េ ងបណ្ប្រីដង�យវរក្្ េ្។  

៧. យារេនកយរកេរ្បណរបេ�កកយរេេ�ីែមិមយមយវេ រំ ដិដវ

កយរ�កាដប� 

 

I. ែម�� ិ្កាដបកបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដា ម្បុវដបន

រីនអ្រាករិ�កបេ�យវកដំពដរាសរកចែមពីន

្�� �យវិបេពវព�េ ងេដបេ�មនដាវប�មណា កប។ន  

II. យបរញាមក ដិ ិភដិរវរកដំពដន�យវេដចមដេយ

រពវ្រម្ភេបេមាក្រាករិកបេនកេ េ្កាដបកបាន

បក មាេ្ំ េ្អមមា។ 

III. ែម�� ិ្កាដបកបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដា ម្បុវដបន

រីនកក ង�កាដបកបណ្ប្រីដង

�យវរក្្ េ្។ 

IV. រយរេភី្�រា វាមកដំពដ មារនរបបេមាវដមដិ្ំ រំ រីន

ដាេបេរី្កេយរ�កាដប។ 

V. ពដដិ្រេរវពីវំពយពនកក្រាករិក ដី វវងំ  ំវន
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ិប្្ណ�� ាន�យវ ម្បុវដបរីអំបេិប្្ណ�� ាដន

បេមាបណីម ដិ ំកបន៏ម ដិ ំររ្ារំសិ បេំា�ា

រកិរី។ 

 

៨. កយនប៏ែមិមយងយវេបណរបេ�កយរេេ�ីរយរេភីពដដិ្រេរវន

វំពយពកក�បកេេរវនាេ�ម��ែ� យម្ ក�ីពីម ដកវងកាុេបដររំងរាសរន

ម ដរសាបេ�រវរេតន៥ន�យវ�ាែន“រំងរទវ ម្ណាន

រយរេភីយន៏រវរបបេរកេរកយីព្កេបេ�បដរីាដិនដា

ដរីាបនបេមាក្រាករិាមែាុកេាវ រំ នែាុក� ដិន៏ែាុកន

ែ�� ដិនកេ េ្កិរវេ្រីាិរកយរបដរកាុេនដារយរេភីន

ាវ េរដបេមាែាុក មារយនយបីេិកមយែន្ េ្� ដិេដេិកមន៏ន

េិកមដរបងបរបរាសរ្ យ្ិវេយវេរកយីពររយរំ។នកយន

�យវរដបេមាេតរនេិកមងបរបែមមិ�មរិបដវនដាន

កាដបកបាបក មាេ្ំ េ្អមមានរសរងកយរេិកម�ិបមណ េិន

រដបេមាវដមដិ្ំ រំ នដា្ េ្� ដិ”។ 

 

ែមសកិរវមន១៥៧២ន(២០០២) េប្េេ �្បរកយែ� យម្ នកអនំីន៣ន

�មប�� នែេ មន២០០២ន

 

 

ករវរបបេរកេក្ណ�ម ្� វែមពីិកេកនដាន

្ំ រំ កមខេកន 

 

ក្ណ�ម ្� វយវេរីនប រម� ិរវរកបសារីន

�យវម ដ�� ាីមរន�យវករ្��រ ដិ�មរកេនដារេិរេមក រយរេភីន

ម្រពញយបដរ្កេព បរប។នក្ណ�ម ្� វប វប�ណរន
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ែព្េបដិខារីដងនដាេដប ្�រា វេរយបេិម ដ��

រីដងនដាករនកយរីដងរយរឡរង។នក្ណ�ម ន

្� វរនប មបុក�ីពីវំពដេ្�ាដ្រិង្នយរាេ�ម��ន្ េ្ន

េមក្ាេតែ�� ដិនដាកដំពដេមក្។នករ�វេមបុ្ណ�ម ្� វន

យវេម ដកវងក�ដកមមែមពី្ េ្េមក្ាេតែ�� ដិនដា្ េ្កដំពដន

េមក្នសរកមខេខក មាកេកេ េ្ាេេ្ញវំពដ

េ្�ាដ្រិង្រដបេមាម ដកវងរយ។នរយរេភីកងវេយ�ាែមពី្ េ្ន

កដំពដេមក្ែ�� ដិនកាដបកយអកដបរពីរកសមរេន

មណារារាែនរកសមរេ�ណយមកេ េ្កយក�ីពីន“ករទព្ េ្ន

េមក្ាេតែ�� ដិ” �យវដរញររងបេមាែេ មន១៩៩៩រំងន

កសយពែ�កយនដាបណរបេ�កកបដំេបសេែ�� ដិន

(Handbook N° 1)។ន មាបណរបេ�កកបដំេបសេែ�� ដិ

(ICRC)  មាក ដី វវងជិ�េកេាក�េមរកេកេ េ្កដំពដេមក្

ែាុកកសេ្�� ដិន (UNHCHR) 

ដរ�វេាមាម ង្ររបរំកយវេយរន

�យវ ម្ណាពេា�ាកេិេយព្កេព បរបន បេំា�ាករទពន

្ េ្េមក្ាេតែ�� ដិនដា្ េ្កដំពដេមក្ែ�� ដិ។ 

 

ែព្េបដិយពរីដងនដាកាវ េេដកបេ�ន 

 

រកិក�ដកមមនេិកម�ិែព្េបដិយពរីដង។ន

រវងែនបណ្ប្រីដងេដែម�� ិ្រាសរងមំពយកន

រដបេមា្យន ងរីរឡរង។នរដបេមាេ្រំកមកនរីកបេ�េិកមន

ដែម�� ិ្កក ង�កាដបកបណ្ប្រីដងនម�ណបន

រដបេមាេ្រំកររ្ារំសិន�ពដរកកយរ�យវដ្�ាពី្្ន
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បមមេ�មងីក�ន ម្បុវដបរីេដែម�� ិ្ាវ េរដបេមា្ប្

រយរំ។នជ សណិនរដបេមាេ្រំក យ្ាឡាញន ម្បុវដបកេបក ាន

េហករននយា�នរកិចបេ�ន៏បដវនេិកមដហេន េិេដ្ន

ាវ�កាដបកបណ្ប្រីដងរឡរង។នរដបេមាេ្រំកន

យបរេរនរីេដអ�កាដបកកយ� ដិរឡរង។ន

រ យារេប�ីនរដបេមាេ្រំកមកនជ. េ្រំកសមវកាេនដាេ្រំកន

អវក�េយាេនរីកបេ�អ�កាដបកកយេាវ រំ ន៏កយន

មិ្េដ។ 

 

រកិក�ដកមមប��ប�រ បេ�កម្�រ មាកាុេន 

�រទវកណិនរវេេ  ិយំីនដានឡររដបេមារកិក�ដកមមេិកម

�ិរ រ្បមសយវេេ្�ពវយរ មាែកេនរំងេដបដិពីរង វិន

្ប្រីដងនមណ់រនពាាសកិន៏សកយរឡរង។នែេប�យវន

រ�េរេ�ារបរ រកីន៏េ្្កេិកមកេដិរដបេមាវប�មណា ម ដដរវងន

កេ េ្រាសរករេារករ រក។នយរយបរេរងវេរេរញែន ម្បុវដបន

រកិក�ដកមមន�ពដរកកនបដវនដាបាបក មាេ្ំ េ្អមមានេិកមន

�ិ�ប�រ បេ�កម្�រ មាកាុេ មាេាវ។នយរ មារដំបេរញាមន

រទវរីដងយ៏�បេុបេនរយរេភីរវរប �ំបដិ�េប្េ មាឡងរដន

បេមាកាុេន�យវេដ មិារដបេមារកិក�ដកមម្ំបេិប្ន

ាវ្រេេរកបរដំីរយ។ 

 

្ េ្ំបេរ កយវេកេដរទព្ េ្នដា ម្ិ្ំ្�� ន 

 

វប�ណរនម ដសវយពនេ្ ដិ្ិ�ដកនយបដរនករងកណិន

កំ  ំវមមកេិកមនដាកេិរិពដដិ្តេំរវររកិក�ដកមមន

 មាែកេេិកម�ិេប េ្េបារំង្ េ្។នរកិក�ដកមមេដ
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ែមរវរប�វា�ិនកាតមវ្ប� ញរំង្ េ្។និបេពវពន

�េ ងរីន្ េ្�បេុបេនយា�ន្ េ្ក�ីពី ម្បុវដបរីន៏ន

េបេេពស�ំ ណា រីនប ្�� បេ្្កេែមពីបេេដិក្ំ្�� ន

�យវរីេិកមរទពតេ។នរដបេមាេ្រំកយបរេរន្ េ្

 មារនាកិពសបដរ្រេ្�� កីេ ងេិកមរទពី ដិយរន

រដរពវប៏រំងន�យវករញ្ំ្�� ន�យវរាសរយារេិន

យា� ដិ ិភដិាមកដំពដែម្កេរេ្�� កមក�យ។ន្ េ្�ាែន

ម្បុវដបរីនយបដរេដែមមិ�ាម្ំ្�� ន(្ំរវ�រក) 

មមក្ េ្។នទ�  ម្បុវដបរីេ បេអងបរវកែមក រាសរន

�្្រនរបតេ្�� ្កេរេ្�� ក្កេមក ន�យវ�ែេប្�� ន

្មក េ្េព�ិ�រវ�រក�្្រ។នរវរកពីរន ម្បុវដបរីេដន

កិពសបដរនែមមិ�្ំ្�� នេ្កដរ រ្ិេដ�េ�យបដរ្កេមក ន៏ន

ែមរពររយិ មរុិរកប�ីកអកអេា្កេេមក្។នរវងែ

ម្បុវដបមក នាន�ដរនេិកមបណរង្យពមន វេមក មរិន

កបេ�យព្កេមក នរ ្ី�ព បរបេិកមដ្�� រំងរេ្កេមក ន

ប៏រំង។ 

ែេ បេយ�បយមរីបមពាវនេិកមដរវរប �ំបដិ�្រាសរ�បេេករបន

ដាេិកម្សណាដយ�ាែនកបេ�យព�យវរនមងពីវំពដន

េ្�ាដ្រិង្នេ្ែមាន៏រនមងពីយរាេ�ម��ន៏្ំ្�� ែកីវាេតន

្កេេរីេដេិកមដែម�� ិរឡរង។នរិកមខេខក មាកេន

កេ េ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមាកែិីិរីម� េក។នជ. រេកងន

ពីកម ដវេិឡ េ្េបម ដញាមវំពដេ្�ាដ្រិង្នរដបេមាេ្រំកន

អស្ាេំីនជិ�េរកីងិបមពាវក្កេរីអស្ាេំីដន

េ្កកែន“ទ េ្េ្េព�ិ�ែមរពរេដប្ភីិរបរំសិ។នែេបប៏រំងន

�យវរញ្ំ្�� ែកីវាេតនរសរងែេបប៏រំង�យវរាសរតេន
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្ំ្�� ែកីវាេតនប��ក មរុិ្ េ្”។ន តេងរក�អកា

�្្រនែេ បេយ�បយមបមពាវដ្�� បេ្កេែនរវេ ម្បុវដបរីន

េប េ្ា្ ន�ាេិកមបណរង្យពមន វេមក េ បេកមរិ្ំរវ�រកន

ដា្ំេា្ដេនរសរងព បរបេដេិកមងបរវកែនព បរបរទពតេន

្ំ្�� ន(មមក្ េ្) ពីែេ បេរវរ្កេព បរបរឡរង។ 

្�� �យវិបេពវពេ ង�េ ងកំ េ្សក េិនដាកេ្ងមំព

េ្ែមា�ាដំណា យពនប�េិកមយែនកេ្េព�ិ�មមកម ដ�� ាីមរនដាន

ក មរុិ្ េ្េមក្ាេតែ�� ដិនដាកដំពដេមក្�ាេិកមននននននននន

រ�យន រ ករំងសេ វ្ មិុកន៏សេ វ្យរដវកេិេបដរ។ 

 

ក្រាករិាមវប�មណា ម ដដរវងកេ េ្�ិាតមា ម្បុវដបក�ដកមមន 

 

ឡរនដា  ិយំីបមពាវ្កេរកិក�ដកមមនយា�ន

ែបុរេ្�� កន៏េ្រកិចបេ�នេិកម�ិាតមារំង

មមំនកវវងន៏យរេេ�ីកិ� ដិ។នរដបេមាយរមកនក�ិាតមា

 មារនេិកមំបេកេដិរដរេកេកពដយបររយញរំវរំងកយន

ដា/៏កែមេវិងវេេពេពីកយ។នរ ្ី�េេ�ីបមពាវេិកមន

ដ�ិាតមានរំងែេ បេយ�បយមរីដងកមីម ដវប៏រំងវប�មណា ន

ម ដដរវងម ដ�� ាីមរនប�សរកមខេ ម្រមិរដបេមាយមរណរ ក

រេារករ រក។ 

 

េេ�ីកមីម ដវរដបេមាបណរេប េ្េបាបមពាវរដបេមាម ដកវងក�ដកមមន 

 

�មារេកងនតេំក្រែ ដិដវបដរវតនរកិក�ដកមមនយា�ន

បាបក មាេ្ំ េ្អមមានប េេ�ីកមីម ដវរដបេមាបណរេប េ្េបា

បមពាវ។ េាវរស មិេភាប�ែនយរេេ�ីិបេពវពេិកមំ  ំវរី្វេន
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េដេ �ិេពីជិ�េរកីងិរី យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មាេិកមន

ំ  ំវរី្វេពីេេ�ីកមីម ដវរា�យនរយរេភីយ្យមរណរ កកន

ករាសររកប�ីករេេ មិវ្យព។  

 

េបេកីវាេតម ដ�� ាីមរន 

 

េបេកីវាេតកបម ដ�� ាីមរនេិកមដ្រាករិរឡរារញពី

កែមមិ�នរញពី្ េ្នដារទវរីដង។ន ម្បុវដបរីេិកម

 េកសកទេ រំងកមំពដិ��េ ងសេ វ្យរនដារទពយរាេ�ម��ន

ហស វ្ាេ្រេេររកិសណរន ម្រពញយបដរ្កេមក រំងន

េ្កដំពយពនដាេ្កដំពដរវនដាេដ ម្ិែមន៏រេ រ្េដកេអម ដកន

សណរេដេ �ិេេិកមរយរំ។និកមខេខក មាកេែន

េបេកីវាេតនម ដ�� ាីមរនេិកមវប�ណរែមមិ�តេរំងកមំពដិ�ន

រំងេដេិកមេ �ិេ�ិន

វប�ណរ�កច េ្្ា�ម្ែមមិ�តេ�ិេ ងេមមប េិរយរំ។ន

កែមមិ�តេរំងកមំពដិ�វងែន ម្បុវដបរីន

 ម្រដរវងម ដា�មរិយរាេ�ម��នដាសេ វ្� ដិនពីរេិ

ព បរបនដងវេយ�ាែមពីបមណេ្រីាិកវំពដេ្�ាដ្រិង្រដន

បេមាកាុេ� ដិ្កេព បរប។ 

រដបេមាេ្រំកយបរេរនដំបេរញាមេប្េកីវាេត�យវន

េប េ្េបារវរអប្ភបដ ដី ្កេ ម្បុវដបរី។នជ សណិនេបេន

កីវាេតម ដ�� ាីមរ្កេអវក�េយាេនកេ េ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមាន

ព្វេរដបេមាេ្ែ េ្ំីន៦៤។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៦៤ 
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កែ េ្ មយព�ែេបយ�បយមនដាពវយរម ដ�� យវេបាបក មាេ្ំ េ្

អវក�េយាេ�នរទវកណិន“Innere Führung” 

 

“(...) បេមាែមឡមារពវពដយបររយញរំវរវរក្រាករិ  Bundeswehr 

(បាបក មាេ្ំ េ្អមមា ្  េេ ង្កេអវក�េយាេ) រេកងពីកេបុេន

រុបរវរបំីន២នំក្ កិប្ន Innere  Führung 

(កយ�បយមេ្ប្រំងកីវាេតនដាកែ េ្ មពវយរម ដ�� ) េិកមដរបន

ច េិ មំបែ�នម ដាីសាក�េ ងរដបេមាបម�ណំេេាេបាបក មា

េ្ំ េ្អមមានតេងរកចបរញេ្ប្រំងេកដកពីេ្កពណីន

ម្រណ។ន(...) កនបយព� ាំរបែនរទវកណិន Innere  

Führungនរ�វេាមក�ណយម�េាវ រំ កេ េ្ែាុកករនបេមាកន

Bundeswehrនែមពីករាសរកសណបេ�្កេមក ាវរបបេមាយរនដាន

កាុេ។ន(...) Innere Führung ា ងក េិ្េងាមសេ យព �ិា�ិាន៏ន

ារក �យវរបរិរឡរាិាកដំពដ ម្បុវនដារកយីព្កេ ម្បុវដប

រីបេមាយេ�េ្�ពវយរនន�េ ង�ាិេេកមក្ក ម្រពញ

យបដររី។នែេបយ�បយម�េេ�ី�េមរកេេិកមករទព យីាន

េ�វរេ្មរិរកប�ីកអកអេា្កេេមក្ន�យវ�េាវ រំ េប�កន

យរាេ�ម��្កេរងរាន(...)។នេ យ្ារំសិនរទវ ម្ណាប�រយរេភីរាសរន

កសណបេ� Bundeswehrនាវរបបេមាយរនដាកាុេ្កក ង�

សេ វ្េ ងនរសរងេប េ្ ម្បុវដបរី មាែកេ្កក ង�

េ្�ពវយរន(...)។នរទវ ម្ណាប�េិកម ម្ដ េិាមកេពរងដេា

 មាឡងន�យវ  Bundeswehrនអកក ង�ន“យរបេមាយរ” �យវ�ន

រេទែេ បេេ ងរដបេមាេប េ្បាបក មាេ្ំ េ្អមមា មាែកេន(...)។ន

រទវ ម្ណា្កេនInnere Führung ប�� 

 រាសរ្ ម្បុវដបរីនកងវេយ�ា យីា្កេែមពីេាវ រំ ន

េប�តេរកាមរីដងនដា្ េ្្កេ  Bundeswehrនប៏យា�ន
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រទវ ម្ណានដាែិេវងករ្កបបេ�រី្កេព បរបន

រា�យ។ 

 រយរេភីាេេ្ញករាសរកសណបេ�្កេន Bundeswehrនដាន

ម្បុវដបរី្កេព បរបនរបបេមាយរនដាកាុេនដារយរេភី

្រាករិន្កងវេយ�ាពីសណាកេ�ិរេរែមពីន

រ្កបបេ�្កេព បរប។ 

 រយរេភីរវរបបេរកេ�ន្កេ ម្បុវដបរីនបេមាកែមមិ�ាមន

យបដរ្កេព បរបេ្ប្រំងេកដកនដារយរេភីបរាមន

ម ដវងនដាសេបុីយពរដបេមាបាបក មាេ្ំ េ្អមមា។ 

 រយរេភីយែនយកេរវពករនបេមា្កេបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន

េិកមដរស្មនរំងទរវរេាវ រំ កករទពរកប�ី

កអកអេា្កេេមក្នដារក្តេ្ េ្នដាយរាេ�ម��នដារយរេភីន

កេេរវយវេកែមមិ�ាមរ្កបបេ�ន្កេបាបក មាេ្ំ េ្ន

េ្ប្រំងេ្កដំពយពមរកេ។ 

 

មក�េសនដារទវ ម្ណា�បេ�ក�ា្កេនInnere Führung រដបេមាាីម ដិ ន

រីេ្ចមកអនន�ារដបេមា្ េ្ន្ំ្�� នដាវដមដិ្ំ រំ ន

ប ដិងមិ�្កេរី។ន(...)”។ 

 

េ្ិព�នរបស មំពវ្កេកយកសពវពអវក�េយាេនwww.bundestag.de 

 

 

រដែេ បេែ�� ដិនសាិេបយវេរពវរេបេកីវាេតម ន

២ន�យវេិកមដរស្មន�យវ�ាេប្មណា កេ េ្េបេ

កីវាេតម ដ�� ាីមរ្កេ ម្បុវដបរីនរដបេមាកាុេកេវំពដេ្�ន

http://www.bundestag.de/�
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ាដ្រិង្។នំីន១នបេមាែេ មន១៩៧៩នេហកេដដិដែមេវិរវរន

េបេែ�� ដិកេ េ្េេ�ីែមមិ�្ េ្�នកាេអេ្ែ េ្ំីន៦៥។នេបេន

រ�ាពីវប�ណរ ាំរបេ ងនដាេិកមដែមមិ�េដេ �ិេមរិន

ម្បុវដបរីនបករ  យ្មរ់រយរំន�ិ�អេ មាកេ េ្ន

េេ�ីសណរ មាែកេន�យវរាសរករដបេមាំីយេ បេប

ែមមិ�្ េ្រំសិរា។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៦៥  

េបេេ្ ដិ្ិ�ដកេ េ្េេ�ីែមមិ�្ េ្ 

េិកមដែមេវិរំងរកប�ីករេេេហកេដដិន៣៤/១៦៩នរដកអនំីន

១៧ន�មាេានែេ មន១៩៧៩ 

 

េតន១- េប េ្រពវរមុ េេ�ីែមមិ�្ េ្នេិកម ម្រពញយបដរ�យវ

្ េ្ដេ្បវេយវេព បរបនរំង្រេេរកសបេិនដាកិា

េប េ្ា្ ពីែមរពរមមក្ េ្នរំងកំ  ំវមមកេិកមមរកេតេម ដ�� ាីមរន

្កេមក ។ 

 

េតន២- រដបេមាកែមមិ�យបដរ្កេព បរបនេេ�ីែមមិ�្ េ្េិកមន

រទពនដាកិរកប�ីកអកអេាេមក្នដាបរនដារវរបកន ងកដំពដន

េមក្្កេ ម្បុវេប េ្ា្ ។ 

 

េតន៣- េេ�ីែមមិ�្ េ្នអរេ រ្េដកេបក មា�ិបេមាបណីចមដេន

ម្រមិនដាិេេកម្ក ម្រពញយបដរ្កេមក �ិ យ្មរ់។  

 

េតន៤- ្��  បេំា�ាកកន េិរដបេមាម ដ�� ាីមរនេេ�ីែមមិ�ន
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្ េ្នេិកមបរកកន េិនរវរប�វា�ិកែមមិ�យបដរន៏ិេេកម្ន

ក�កសាបងមិ�ដាេត។ន 

 

េតន៥- ទ� េេ�ីែមមិ�្ េ្េ បេនអរាសរ មណបេ�ន

ញម ញាេ្ករាសរ មណបេ�ន៏ែ េិឱ្ែមរពររាសរ មណបេ�ន៏ន

េ្េព�ិ�ែមពីរនរ�នែេមក្ាេតន៏្យន ្្រយេ បន៏ំបេំណា បេ�ន

៏�អេ មាេេ�ីែមមិ�្ េ្នេដអងបរវកែែមមិ�តេ្ំ្�� ន

ែេ បេរវរន៏ងបរវកែ�កវររំកររវរប�វានយា�នេ្រំកន

កេបុេន៏កបេេបម�សាពីកេបុេន៏កបេេបម�សាន

យវេក�ដកមម� ដិនែកេដយពរីដងករនបេមាន៏យពអកេ

សណរររ្ារំសិនរយរេភីដ�េាវរស មិរយរេភីរាសរ មណបេ�ន៏ន

េ្េព�ិ�ែមរពររនរ�នែេមក្ាេតន៏្យន ្្រយេ បន៏ំបេំណា បេ�ន

រយរឡរង។ 

 

េតន៦- េេ�ីែមមិ�្ េ្នេិកមយាមកកិយ៏រពញរវញមរិន

កមមយព្កេ ម្បុវរដបេមាេណា វេមមនមានដា�ពដរកកនេិកមច េិន

ម ដក�្យន េនរយរេភីយ្កងបដិ� មំបំបេ�រេបន

រមា�សាក�មរិ ម្បុវ មារយបេមាបណីចមដេ។  

 

េតន៧- េេ�ីែមមិ�្ េ្នេដេិកមេ្េព�ិ�ែមរពរពមបវ ងេ ង។ន

ព បរបេិកមេ្ែមានដាេ្ងមំពេ្ែមា�ំេខិាមែមរពរ មាែកេន

�្្រយ។ 

េតន៨- េេ�ីែមមិ�្ េ្នេិកមរទព្ េ្នដាេប្�ា។ន

ព បរបប៏េិកមំ េ្សក េិនតេកេិេយព្កេព បរបនដាេ្ែមាំេខិន

មរិក មរុិ្ េ្។នេេ�ីែមមិ�្ េ្ន�យវរស មិរវប ្
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រាឹដែនក មរុិ្ េ្ពដិេដបយ�េន៏ាដិក មរុិន

្ េ្របរិរឡរានេិកមរងកណិែមពី្��  មាររបអ�រ ាែេ បេរវរន

រសរងរ រ្ចមដេនេិកមរងកណិរបអ�រ ាយ៏កេរក្យកំរំសិន៏ន

សេ វ្យកំរំសិ�យវកដំពដែមបេមាករកររ រន៏រ�វេកមណា។  

 

បមណ េិកុវេ�នេតីេ ងកកេបេេ្ ដិ្ិ�ដរ្�រា វាម្ំន

ែតេ ាដ្្ងន�យវេដេិកមដករករដបេមា�រេបររឡរាម ដញ

រយរំ។នរយរេភីអនបស មាេាវនកាេាវរប�  www.UN.org 

 

  

េបេេ្ ដិ្ិ�ដំីន២ប�េបេកីវាេតនOSCE នក�ីពី ដំយរយពរីដងន

ដារីកម ដកវងក�ដកមមន(កាេអេ្ែ េ្ំីន៦៦)។នេបេរន

េិកមែមមិ�នមរិ ម្បុវដបរីកែាុកម ដកវងក�ដកមម មាែកេន

រសរងិនដរ�វេាមក�ណយមកេ េ្ ម្បុវដបបាបក មាន

េ្ំ េ្អមមា។នេបេ�ាែន ម្បុវដបរីេិកមរទពរទវកណិន

កីិ្មបាវយពនវំពដេ្�ាដ្រិង្នែព្េបដិយពនរទពកដំពដន

េមក្នដាែមរុេតេ្ េ្េមក្ាេតែ�� ដិ។នេបេដ

ាតមវ្ប� ញែន ម្បុវដបរីអច េ្្ំ  ំវមមកេិកម� ម្បុវន

មរិក មរុិ្ េ្េមក្ាេត។នរ យារេប�ីន្ េ្ដរវរបពីន

្�� �រេរន�យវកេដិរដរេកេងមត� ាដក្កេេ្រំកសេមី។ន

យារេនេបេរប��េបេិេមមេ ងយ៏កមខេិបេពវព�េ ងន

ែម្កេយរន�យវេិកមដកិ យីាេ្្ាេ្ងវិេេបយវេ

រពវរ។នច េ្តមាពី្�� យរន OSCE 

ដមសិេរវខរវរេបេរបេមានែេ មន១៩៩៤េបន្� យរ  OSCE 

ដ្�រស្ម�្ំ រំ ក�ីពីរ្ស្នរេារករ រកន្ណ�ម ្� វន

សស�បសស�ន៏្�� វំព្កេព បរប។នរន

http://www.un.org/�
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ិ មំយបេ មំា�េ ងមណម កមខេកនរដបេមាេបេ�យវ�ាែន

កបសាបាបក មាេ្ំ េ្អមមាេ្ប្រំងម ដ�� ាីមរន

េិកមរក្របតេនកេិរិពដដិ្រវរបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន

តេ�្្េ្�ាដ្រិង្។ 

 
 
 
 
 
 

េ្ែ េ្ំីន៦៦ 

េបេេ្ ដិ្ិ�ដ្កេ OSCEនក�ីពី ដំយរយពនរីដង-

រី បេំា�ាម ដកវងក�ដកមម�ន ដំយរយពកមខេក 

 ំក្ យ៏ ាំវម ាំុងកបាបក មាករនបេមានយា�

រកិចបេ�នបាបក មាិបេប� វរីនដាបដវ។ន

្��ិ�ដ មារន្�� បេពីយបដរ្កេយរបេមាកបរបាបក មាន

 មារយ្កេដិរដរេកេកេិរិពដដិ្នតេ�្្េ្�

ាដ្រិង្នតេងរអ�រ ា�យវកដំពដរក្្ េ្តេវំពដន

េ្�ាដ្រិង្ន(បែមណា ំីន២០នដា២១)។ 

 ករ�វេនកែមេវិងវេេពេពីកយមរិអម ដកន

កិ� ដិនដាករវរប �ំបដិ�្កក េិ្េងកន

មងរវររី។និក យពនដាកដំពដំ  ំវដពវ តិន

្កេសណាាមពវ តិន�យវិបេពវព�េ ងបាបក មាន

េ្ំ េ្អមមាន(បែមណា ំី២២)។ 

 ែព្េបដិយពរីដង្កេបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន

(បែមណា ំីន២៣)។ 
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 ម្បុវដបបាបក មាេ្ំ េ្អមមានអច េ្្ំ  ំវមមកេិកម�ន

វប�ណរ ម្បុវនមរិក មរុិ្ េ្េមក្ាេតែ�� ដិន

(បែមណា ំីន៣១)។ 

 រ �បេមារពវក�ដយពនដារ �បេមារពវ

កេបុេនបាបក មាេ្ំ េ្អមមានេិកមដ្�� ននរាសរកន

្ណ�ម ្� វនដា ម្ិបេជ្បណិនរំងែមរុេតេ្ំន

្��ិ�ដក្ េ្ែ�� ដិន(បែមណា ំី៣៤)។ 

 ករេ រ្េដកេបក មានរយរេភី ម្រពញរ្កបបេ�ក�ដកមមករនបេមាន

េិកម�ិកេរក្�េ ងិេេកមក។នបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន

េិកមងបដិ� មំបំបេមរកេន ម្រមិរយរេភី្ រ�រ រកាមរេទែេ បេ

យវេាកមីម ដវន៏េំព្កេភិ�ដ្កេព បរបន(បែមណា ំីន៣៦)។ 

 បាបក មាេ្ំ េ្អមមានេដេិកមដរបរេ រ្េដកេរយរេភី ដិ ិភដិន

កែមមិ�កដំពដេមក្នដាកដំពដពវយររំងក�ដម ដាីនដារក្ន

្ េ្ដរឡរងន៏រយរេភីយបសាិែិ�ក�� ណ� ដិនសកយន

ម្ភាេតនយសន៏� ដិពពមពីេ្�ពវយរដរឡរងន

(បែមណា ំីន៣៧)។ន 

 

េ្ិព�នេបេេ្ ដិ្ិ�ដ្កេ  OSCEន�រេបំីន VII ដា VIII។នកាេអ�ន

របស មំពវ្កេនOSCE�នwww.osce.org  ដារបស មំពវេបេេ្ ដិ្ �ិដ្កេន

OSCE�ន http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/

buda94e.htm#Anchor_COD_65130 

 

 

ងមត� ាដករីន 

 

វប�មណា កេ េ្ំបេពដវងរីន�រតបរវរវប�មណា �រេរន

http://www.osce.org/�
http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/buda94e.htm#Anchor_COD_65130�
http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/buda94e.htm#Anchor_COD_65130�
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�យវរញេបពីនវប�ណរពដរកកករ្កបបេ�រី។ន

ជ សណិនរីនដាកមីម ដវំក្រម ដកវងមមកកទេ ែមពីក

េ្េព�ិ�រវ�រក្កេរី។ 

ម្បុវដបកមីម ដវេ បេនេដំ  ំវាាមករចំេ្កេេពស�ំ ណា ន

មរិករយររញពីកប�យវដច េិតមា្រាសរន៏មបខេដន

ដ ម្រពញាមកបរយរអងដវត។ន

េ្សេ វ្អេទេ�ិន្រណ� ញរញាម ម្បុវដបរយន

មរិក ម្រពញកបេដដវតន្កេ ម្បុវដបរយន

ដាអ្យដរកាេដរ�វេាមកទមេំទ េិរដន

រពវទ េិរបំបេិប្រដប�ការាសរកររ្ានប៏ យ្ម��េ្សេ វ្ន

រយេដដ្��ាទ េិរប មិុកេពស�ំ ណា រយរំ។នម�ណប

ម្បុវដបរីម ដញនេិកមំ  ំវាាមករចំេ្កេេពស�ំ ណា

មរិកចបរញពី មិ�ណា្កេទ េិន៏េដដ ម្រពញាមយបដរន

�យវដច េិតមានរំងែមរុេតេ្ំ រំ នដាវប�មណា េ ងន

ម ។នកេ្េព�ិ��្្រយេដេ �ិេ�ិេិកមដរចំេ្កេែដន

រដ្ាេរចវយបដរ យ្មរ់រយរំន�ិេិកមដរចំេ្កេែ

ដរាសរ្ យ្ិវេយវេកមមិេដយពនដាកមមមវយព្កេ ម្បុវដបន

រីយកំរំសិរា�យ។នជ សណិររ្ារំសិក្ំរវ�រកន

រីន�យវេដដំ  ំវសុវេរដបេមាកាុេកមីម ដវនបេមារយន

ក្រាករិ្�� ីរ �ិ  ហ�បកា្កម ក េិរចវា នកទ េ្ន

រំងទ� ្ េ្នកេដរទពមរិែេ បេរវរនករកេដេពេន

ស� េ្្បុ េ្នកា ងយវេខ� មានដាករយបរពវីេ�រយរេ។ 

្�� រន្ាក�បាសវេយ៏ាមេ ងែរ រិ្ំរវ�រកែសីមកប កេដិរដន

រេកេងមត� ាដករីនរសរង្ំរវ�រកយារេ�មកប កេដិរដ

រេកេងមត� ាដកកមីម ដវ។ន�រទវកណិនរបប រេ រ្ មិុករីន
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បេមារ្ស្បមសដិេ ងនរសរងរបប រេ រ្េដកេងមត� ាដក្កេ

មិុកកមីម ដវ្ដរេរតេ�យវអរាសរដ។នងមត� ាដកន

រីប េិកមដ ដិ ិភដិេ �ិេ្ំរវ�រកន�យវដេ្េព�ិ�រដបេមាន

រពវបមពមាែមមិ�េមមបរីនរសរងេបេកីវាេតរីប ន

យពេិរិទេ ដិ ម្រមិ�េ ង្ េ្េពស�ំ ណា កមីម ដវ។ 

ិកមខេខក មាកេបេមាកបាក្�� បេែនរដបេមាេ្រំក

យបរេរនរដបេមាបាបក មាេ្ំ េ្អមមា មិុករីេដេ �ិេ�ិ

��រេបេ ងកសុប�ី មិុកន�ិប៏�សុប�ីយរដវ�យវ�

�រេបេ ងកី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។នរវងែនរាេបេរី�

ញ�ប� េ្នេដេិកមដ�ិាតមាតេងរ្ំ្��ិ�ដតេយរាេ�ម��ន

ដានវប�មណា កក�ិាតមារាេបេរយរំ។នរ យារចេ ប�ីនរបេិកមន

ាចមែនរដបេមាេប េ្បណី មាែកេន មិុករីប េិកមដន

ពដដិ្តេំរំង�រេប មិុក។នរដបេមាេ្រំកយបរេររបន

រាសរយារេនតេងរក្រាករិាមសុជំពណិកមីម ដវនរដរពវន

ក្��ា កេមរិងមត� ាដករី។ 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

េិកមពដដិ្រេរវែ� 

១. ម្បុវដបរីនដរាសរកេភអែមក សស េីិប�ដមរិយរ

ាេ�ម��នី ដិយរនដាសេ វ្យរន យ្ម��េដ�េសស េីិប�ដមរិ ម្បុវន

រយរំ។ 

២. រដបេមាក្ណ�ម ្� វរីនេិកម�ិក្ណ�ម ្� វ

ែមពីិកេកកវំពដេ្�ាដ្រិង្នដា្ េ្ក�ីពីកដំពដពវយរនដា្ េ្ក�ី

ពីេមក្ាេត។ 

៣. េេ�ីរីនេដេិកមែម�� ិ្កក ង�កាដបកយរឡរង។ 



 

 

182 

៤. ករេារករ រក ហអ�ីនដាេេ�ីអ�ីេិកម�រតបរវរម ដ�� ាីមរ។ 

៥. េិកមំបេ្រក្្ េ្ាមយបដរ្កេរីបេមាកេដរទពែមមិ�ន

តេ្ំ្�� មមក្ េ្ន(្ំរវ�រក) ដារាសរ មំប� ម្បរេេញ។ 

៦. េបេកីវាេត្កេរីនេិកមវប�ណរ�កែមមិ�រំងន

ក�វេបដិ�ន�យវេិកមទមេំរំងេបេេ្ ដិ្ិ�ដយ៏កេរក្។ 

៧. េិកមក ដិ ិភដិកេយព្កេងមត� ាដករីនតេ�យវអន

រាសរដនរសរងរកប�ីករេេ្កេ មិុករី�ដរអន

្��ា កេរដបេមា មិុកេពស�ំ ណា កមីម ដវ។ 

៨. រកិក�ដកមមីេ ងក្កេយរនេិកមច េ្្ំ  ំវមមកេិកម មា

មរិេមម្ េ្នដា មាមរិកែមមិ�ន(កាេអាមពាបេមែមពីន

បណរង្យព្កេរីីេ ងក) រសរងេិកម្ េ្�ាែមពីកន

ង�កបណរង្យពករនបេមានកេ េ្រកិក�ដកមម�យវន

ែម�� ិ្កពដដិ្រឡរាម ដញករនបេមាកកេ្េព�ិ�មមក�ុានដាន

ិប្្ណ�� ាសណរនេពេ មាកំបេរ កមរិែេបំ  ំវមមកន

េិកមរា�យ។នេិកមពដដិ្រេរវែនង�ក�្្រយដែមមិ�ាមយបដរ

្កេព បរបេ្ប្រំងេ្កដំពយព។នេិកមពដដិ្រេរវែកយិេេកម្ន

ករកមរ្ែរាកិរំងនបរា្នរសរងាកា្វងេិកមដយមរប

ាមមមាេេ។ 

 

កដំពដពវយរ្កេ ម្បុវដបរី 

  ដិ ិភដិរំង្ េ្នមរិកដំពដពវយរ្កេ ម្បុវដបរីន

រយរេភីយយពរេិរេមក  រវេនដាែព្េបដិយព្កេរកិន

ក�ដកមម។ 

 រ យារេប�ីនេិកមាចមែនកក េិ្េងាមកដំពដពវយរ

េ ងនេិកម�ិ មំយបេ មំារំងមន វេ�េ ងវប�ណរន
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ដានយបដរយ៏�បេុបេ្កេរកិក�ដកមមនជ. កកេក េ្ន

ម� េេមមរវរបាបក មាក�ដកមមរដបេមាកាុេ។ 

 កែមមិ�រវរក ដិ ិភដិរវរកដំពដពវយរនេិកមរ រ្បរកាម្នននននននន

ករំរសងាម្ណ�� ាស មំប�។ 

 

ករទពតេ 

 ្ េ្េិកម�ាែ ម្បុវដបរីន េ មាែេប�យវដរបណា ន

យបដរេដរទពរាសរតេ្ំ្�� មមក្ េ្នដាែកីវាេតន

ដា្ំ្�� �យវរនមងពី្ េ្កដំពដេមក្ែ�� ដិ។ 

 េិកមពដដិ្រេរវែនិេ្ពវពំបេម ដវងរបរវរ ម្បុវដប

រី�យវែមមិ�រនមងពីខារវរនរដបេមារកិក�ដកមម។ 

 

ក ម្ិនដាែមរពរពមបវ ង 

 េិកមច េិម ដកយក េនេ្កដរ រ្រឹាអរកកមន៏ែមរពរន

ពមបវ ងនដាែមរពរសដាររបរិរឡរារដបេមាបាបក មាក�ដកមម។ 

 យែនករកមរ្ែរាកិកមីារេុដាកេរក្ន

រសរងរ រ្ចមដេនកករេេំបេរ ករំងេដ្ាតាេពីន

សេ វ្កេិេបដរ។ 

 ្រាករិ្ េ្ន�យវហេន េិរីនដា ម្បុវដបរកិក�ដកមមន

ររ្ារំសិនេដ្រាសរកបំីន២ន៏ាវ េរដបេមាកប

ិណដ ា�បេ�នបាន៏េប្េ/ែាុក។ 
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ាមពាបំីន២៦ 

 

កេប េ្េបា ម្បវុដបរដបេមាម ដកវងក�ដកមម 

 

 

 

កបរីនប��កបេ ង�យវិេេកម្ក�កាក េិន

ាមកវមដបាមកមកនយា�កវមដប�រេបរាកងនកមក កេំី

ប�កា�រំសា េិនកចបែន ងពីេបរសន�រយរេ។នកយេិកមយ�ាែន
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រីន“េដ�េេទេ�ិ�កបេ ងររ្ារំសិ” រយរំ។ន

កេប េ្េបា ម្បុវដបយ៏កេរក្ន េ មាករេារករ រកនកកេេដិន

កេមានក�្ា�ប ម្បុវដបនេដបេទេ វនក្ណ�ម ្� វនដាន

េ្ពវពរវរប �ំបដិ�នកមំព�ិកមខេយវេករស្មាមម ដកវងក�ដកមមន

េ ងេ្ប្រំងម ដ�� ាីមរនរំងរទពតេរទវកណិ

េ្�ាដ្រិង្នដារទពី ដិយរនដាជិ�េយពកមីម ដវ។ 

កយនេិកមតេំរវរក្រាករិនដា�អបររកិក�ដកមមេ្ប្ន

រំងម ដ�� ាីមរ។នព បរបប យែនេិកមករស្មនដាែមមិ�ន

�រកេប េ្េបា ម្បុវដបន�យវយមរបបបក មាកបេ ង�យវន

ម ដ�� ាីមរនដារទពេ្�ាដ្រិង្។នកយប រាសរកេិរិពដដិ្ន

្�េេែរ រិនយរដេ្េព�ិ�រំងងមិ�ដាេត�យន៏ យីាមរិន

ម្បុវដបរីនិបេពវព�េ ងេដបេ�មនវប�មណា កបន

េដបេជ្ិេេានេដបេរសាដមិ�ិន�រយរេ។ 

 
 

េ្ែ េ្ំីន៦៧ 

កេប េ្េបា ម្បុវដប�នេេ�ី្របុវកេ េ្ មិារាក� 

 

កយនប េិកមដរបាាយមណ� ាែមពីមណម យយកកមរណរ ្កេ

 រំ ដិដវិបេពវព�េ ងកេប េ្េបា ម្បុវដបនរដបេមារកិ

ក�ដកមម។ 

 

្�� រទវរីដង ាំរប 

 រ រិកយនេិកមដរកេរកមម្រាសរកែមេវិងវេេពេរវររទវន

រីដងេប េ្េបា ម្បុវដបនកេ េ្រកិក�ដកមមនរដបេមាន

កមរណរ កមមអម ដកេ្ចមែេ មន៏រដបេមានបសរំង�ឡប�យ៏រំ? 

 រ រិរទវរីដងេប េ្េបា ម្បុវដបនដារទវរីដងន
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យកេរវពបាបក មានវប�ណរ�បេ�ក�ានដាកេរក្ន

�េ ងអម ដកនដារកយរបដរ� ដិ�យ៏រំ? 

 

មណម ខក មានដាវប�មណា ាំរប 

 រ រិកយនដបមណ េិាមម ែ ដិ្ក ម្បុវដបរីន

យា�នបាបក មាេ្ំ េ្អមមានបដវន៏រកិចបេ�

�យ៏រំ? 

 រ រិកយនដករេេរវរកមង�ែ ដិ្

កេ េ្ ម្ណ្កប�ដីេ ងក�យ៏រំ? 

 រ រិសណានអកដំពដំ  ំវដាមរទវ

រីដងេប េ្េបា ម្បុវដប មាែកេ�យ៏រំ? 

 រ រិកយនដំ  ំវាមពវ តិិបេពវព មាែកេ�េ ងម ន

ក ម្ណ្កប�ដនេដបេ�មនេមមបន មិ�ណា មំរន។វ។ន�យ៏រំ? 

 រ រិរទវរីដងបម�ណំេេាេម ដកវងក�ដកមមនបមពមារាសរកន

រំរសងាមរវម ដដបកាុេនិបេពវព�េ ងក្�្ េ្ន

ម្បុវដបរី�យ៏រំ? 

 

ករេារករ រកនដាកេញេ 

 រ រិករេារករ រកនេិកមដរ រ្បយវេេ្�ពវយរេប េ្ា្ បេមាន

រយប៏ាក�ី�េ�យ៏រំ? រ រិ្ េ្�ា�្្រ

�យ៏រំ? 

 រ រិេ្ពវពរេារករ រក ម្បុវដបនរំងមសកេ េ្រកិន

ក�ដកមម�យ៏រំន�យវមមកពីេ្ពវពរេារករ រករំង ដ្ំដមាន

�យវ�ិ ម្បុវមកកកាុេនអំបេិប្ដ? 

 រ រិវប�មណា ម ដដរវងម ដ�� ាីមរនេិកមដរេ រ្េដកេ�យ៏រំរយរេភីន
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រាសរករេារករ រករ្ប�ា? 

 រ រិកវេ មិ�ណា មំររេរ�យ៏រំនរដបេមារកិ

ក�ដកមម? 

 រ រិែេតរដ្ាេមរកេ�យ៏រំន្យន េ្ពីករេារក

រ រក្ឋេ? 

 

្��  បេំា�ា ម្បុវដប 

 រ រិរទវកណិិេមម�យវែន ម្បុវដបរី�ាេិកមន

រេារករ រកនដាិរេករាឡ�កប�ដរំង�រតបរវរសេ កយនដាន

បមណកេភិ�ដេិកមដរទពរាសរតេ៏រំ? 

 រ រិេ្ពវពិងិកេកម ដ�� ាីមរ�េ្ចម�យ៏រំ? 

 រ រិេ្ពវពរិក យពនកិ្មេវិនដាងមិ�ដាេត�យ៏រំ? 

 រ រិរកិក�ដកមមនរ�វេាមក បេ ញនដារវរប �ំបដិ�ន

�យ៏រំ? 

 រ រិ ម្បុវដបរីនេិកមដហេន េិេដ្េមម្អ�ីន

េ ងរំសិ�យវេដបេ�ម�យ៏រំ? 

 រ រិរេ្�� កយ�បយមន្ំពដរសាិរដបេមាកេ ាិេដន

ដាក េ្្រេេរនកបរដបេមារ្កបបេ�បរក�ដយពន

្រំក�យ៏រំ? 

 រ រិកយន៏បណរបេ�កកយ�យវិបេពវពេិកមដពដរេទន

រី្វេរំងយរេេ�ីកិ� ដិន(៏យរេេ�ីិបេពវព

យកំរំសិ) បេមាបណីក�ិាតមាឡរមរកេនយា�ន

ែបុរេ្�� ក�យ៏រំ? 

 

េដបេរ្សមិ្ ិ

 រ រិេដបេ�ម្កេ ម្បវុដបរីមរកេេប េ្េទេនរ រ្រេ្រ្រាស្ន



 

 

188 

�េ ងែេបម ដ�� ាីមរររ្ារំសិន�យវអ្រកិក�ដកមមន

េ្ប ិេ្�ាា�េ ងេប្េសសមនបានរដរវរំីររកបន

ដ�យ៏រំ? 

 រ រិេដបេ�មនដរ រ្ប េរពវរមុ�យ៏រំ? 

 រ រិ ម្បុវដបរីនំ  ំវដាមបស េរវរប �ំបដិ��យ៏រំន

របតេសេ កយនដាបមណកេភិ�ដ្កេព បរប? 

 រ រិសេ កយពដិេដបយ្កេ ម្បុវដបរីនឥំពដពវរបរវរន

េដបេរ្សមិ្ិ្កេព បរប�យ៏រំ? 

 រ រិេ្ពវពេដបេរ្សមិ្និិក យពកេ េ្ែេបរេ រ្េដកេន

េ្ពវពរនដាកេ េ្សណា ាំរប�យ៏រំ? 

 រ រិ្�� ែសីមក បេំា�ាកាវដមិ�ិនដាេ្ពវពេដបេន

រសាដមិ�ិ? 

  បេំា�ាេដបេ�មនដាែិេេ្រីាិ្កេ ម្បុវដបរីន

រ រិករពញដិ�រពញរអករេន�េ ងបេ�ម ដាីាវដមិ�ិ

�យ៏រំ? រ រិ ម្បុវដបរីដំ  ំវែសីមកនដាព បរបខិ

ែសីមករដរពវព បរបាវដមិ�ិ? 

 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

យបដរនដា មំសមកបាបក មាក�ដកមម 

 េិកមពដដិ្រេរវែនយបដរ�យវដេ្បវេរប្បាបក មាន

េ្ំ េ្អមមានប៏យា�ន មំសមកបាបក មាេ្ំ េ្អមមាន

ិកេរក្ទេ �េ ងារកយរបដរ្កេ� ដិ។ 
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េដបេរ្សមិ្ិ្កេបាបក មាក�ដកមម 

 េិកមពដដិ្រេរវែនេដបេ�ម្កេ ម្បុវដបរី

ដ�យព�រេបរកយរបដរនដាវប�ណរេ្ប ិេ្�ាារដបេមាន

ំីររកបនដាកេេ្កេ េ្ដ�រ �េាីម ដិ ។ 

 េិកមតេំរេរវែនេដបេ�មេិកមដរ រ្ប�រំសា េិ។ 

 េិកមចមែនេដបេ�មេដេប េ្េទេអ យ្ិវេយវេករ�វេន

រកិក�ដកមមនដាេដរវរប �ំបដិ�យវេងមំពាម វងរប�ា�យវន

កក� មពវ។ 

 េិកមាចមែនេដបេ�មេដេប េ្េទេនដា/៏ក្ាេេដបេ�មេដន

រំសា េិនអយមរកិក�ដកមមរបបកបេ�យពពមបវ ងន៏ន

របាេ្ម វ�រ នដាែមរពរសដារ។ 

 ែិេេ្រីាិ�រេបសដ��មិេមនដា ម្ពសកដំពដ្កេ ម្បុវដបរីន

 េ មាែេ បេយ�បយម្កេព បរបនេដេិកម្រាករិដ�ករវរប

�ំបដិ�នយវេរកិក�ដកមម្មដិមមបរាមឥំពដពវរីដងន

្កេព បរបរយរឡរង។នែិេេ្រីាិ�រេបសដ��មិេមនដា

ម្ពសកដំពដនេិកម មិវ្យព�េ ង ម្បុវដប្កេ រំ ដិដវយកំន

រំសិរា�យ។ន ម្ពសកដំពដនេិកមេ្បវេរប្ ម្បុវដបរីន

កេរក្�េ ងវប�មណា នដាក ម្រពញយបដររដ មិ្េន

រេទែេ បេ។ 

 េិកមពដដិ្រេរវែរ រិន្្ាវដមិ�ិយ៏ប ្រពញដិ��យន

៏រំ? 
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ាមពាបំីន២៧ 

 

បម�ណ វំពនដាក្យដរកា

េ្ប្រំងកេភា��រ  

 

 

 

យរាេ�ម��្កេយររកនរ មាែកេន្�រា វាម្��ិ�ដេ ង�យវន

�ាែនកកិយរប��យបដរនដា�កំ  ំវមមកេិកម

េ្ប្រំងកីវាេតមរិេ្�ពវយរេប េ្ា្ ។នរដបេមាយរមកន

យបដរ�្្រនប�ាកិពសបដររំង្ េ្នតេងររកិរីន

រំងរទវ ម្ណាែនេ្�ពវយរេប េ្ា្ េិកមរេិរេាវ្រេេរន
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បាបក មាេ្ំ េ្អមមានរដរពវ�យវ រំ ដិដវេិកមកព បរប

ចមដេ។នេ្�ពវយរ� េ្កិពសបដរាវ្រេេររីន(យបរេរ

� ម្ក)។ន្��ិ�ដរ�ារដបេមាយរាេ�ម��នដារដបេមាន

្ េ្�យវ្�� បេែ� 

 

 ែេបមកន�យវេិកមាវ្រេេររី។ 

 ងររពវ្រេេររី។ 

 កព្/ករវរប�វាកាវ្រេេររី។ 

 ី ដិម ដាីកករេារករ រក។ 

 រ កមរិករបរមក។ 

 អងមែ្ភ្នដាែ ដិ្។ 

  

រេីពីរនេ្រំកយបរេរដ្�រា វរបបេមា្ េ្ាមកដំពដ

្យដរកាេដកេអមមានប�ក្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រនដាន

ករេារករ រករប្រេេររកិររ្ា។ 

 

ែិេេ្រីាិនដាយពរពញដិ�រពញរអករេមរិកន

ាវ្រេេររីន 

 

េ្រំកយបរេរន្�រេារករ រកបា វំព។នេាវរស មិយ៏កមខេន

េ ងប�ែនេ្រំក មារយដច េិ មំបករេារករ រករីរប�ន

� មិយ៏ិកេកេ ងកវំពដេ្�ាដ្រិង្នដាម្ភាេត� ដិ។ន

ប៏ យ្ម��េបយវេរពវរនករេារករ រក វំពបមពមាាកិ យិរដបេមាន

េ្រំករវរពដិពរុប។នកមណ កេ េ្ពដយបររយញរំវប�ែមពីន

សរេ្រីាិនដាករពញដិ�រពញរអករេបេមាកាវ្រេេរ វំពរដន

បេមាបា វំពយ៏ មំររ្នរំងសារក េ្ំ េ្អមមាវប�ណរ
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អ�ីក។នេ្រំកេ ងម ដវម្រចវន៏ ម្ណាវម្រចវាមន

ករបណា វំពបេមារពវែយបិយ៏មកី។នកាេភីេ្រំកដរមា�យវន

�េ្រំកេ ងន�យវដន“្រាករិ” ្ករបណា វំពនរដបេមា

កេវង មំររ្រនេ្រំករដវម្រចវករបណា វំពរ

រដបេមាែេ មន២០០១។នមកដំក្ិ ងពីក្�រ េ្របកបា វំព

េហាន�ិិ�ាេិកមាម ករំងបាបក មាក�វេបដិ� មាែកេ�យវន

ំេេាេ ាិនរេ រ្្ររបរំកមរកេនដាអវវិដ។ 

 
 
 
 
 

 

េ្ែ េ្ំីន៦៨ 

រកិរីាមមម ដញពដិពរុប 

 

កំ  ំវមមកេិកមមរិកាវ្រេេរបា វំព�នរដបេមាេ្រំក

យបរេរនអងមច េ្ររ�រេាវ្រេេររីប�ន១៨ែេ មន�ិរដបេមាេ្រំក

មកអងមាវ្រេេររីប�ន១៦, ១៧, ១៩ន៏២០ែេ ម។នកពសកអនេ្រំក

េ ងម ំ  ំវាក�ីរាសរ�បា វំពបម�ណរា�យ។ 

 

ងររពវកកាវ្រេេរបា វំព�ន�ាេ�តងររពវន៦�មសាិន

យវេន៣ែេ ម។ន 

 

ក្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រនដារកិាម ក�នេ្រំកាដិន

ិបេប� វពដិពរុបនំ  ំវងបក្យដរកាេ្ប្រំង

កេភា��រនដារកិាម ក។នបេមាបណីយបរេរនកំបេន
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រ ក� េ្ពពយទមរិក្យដរកាេដាវ្រេេរ វំព។ 

 

េ្ិព�នដងកណិ្កេែបុរវខាដក�យវដរស្មែមរុេ

តេរកប�ីករេេ្កេបណរប� ាដករវមន១៩៩៥/៨៣ន UNCHR 

១៩៩៧។ E/CN.4/1997/99 

 

 

ដំយរយពម ដា�នដាែម ដា�កបម�ណ វំពន 

 

រដរពវរងរារាសរម ដយបែមពី ដំយរយពម ដា�នដាែម ដា�កន

ករបណា វំពន មិារាក�អបដិយាខារេកេ� 

 

រស មិែសីេិកមបរបម�ណ វំព?  

េ ដិទមេំមរិបម�ណ វំពយាខារេកេ� 

 បម�ណ វំពន�ញ�ប� េ្កិបេពវព�េ ង

បមដិកវំពដេ្�ាដ្រិង្នពីរេិនិ�កិពសបដររកាមន

្ េ្េ ងនដាកំ  ំវមមកេិកមេ្ប្រំងកីវាេតន

កេ េ្េ្�ពវយរេ បេកន(យបរេរប�� ម្ក) ដា

រំងសនរបាេែមមិ�រំងរក�រយពមរិែេប

ិបេពវព មាែកេ�នែេប�យវកិពសបដរាវ្រេេរ វំពន

រំងេដបដិពីមណ់រនសកយន៏ពាាសកិរឡរង។ន

រដបេមាេ្រំកមកនកិពសបដររេដបដិពីរិំរយរំន

រេិកាវ្រេេរ វំពរនិកមខេកេ េ្ មា ម្កន

ដាាក�ីរក�រកទេ ។ 

  ហ�យវដរេារករ រករសរងនប៏�េ្�ពវយរបេមាន

នបករ នរសរងមិ�្កេព បរបា ងំ េ្សក េិបាន
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បក មាេ្ំ េ្អមមាពីកកក ង�យរេ ងរដបេមាយរ។ន

យារេនករបណា វំពអច េិ មំបែនិដររយ� េ្តេន

វំពដេ្�ាដ្រិង្និាកាុេនដាបាបក មាេ្ំ េ្

អមមា។ 

 ដីង� ាំរបនករបណា វំពេិកមមង ្�ា

បា វំពក�វេបដិ�នរំងស�ិេដបេ�ម្កេ ហ

�យវដរេារករ រកន ្�ាេដបេ�ម ហក�វេបដិ�ន

ែន ងកេ។ 

 បម�ណ វំពរនិរាសរ្កេ្េាវរ�មមេ្�ពវយរន

េបពីេប េ្រក េ្នដាេប េ្ំីប�កាកកាុេ។នយារេន

 ហ�យវេិកមដរបណា នេ្មិ�ដរសកាេិនដាន

េ្មិ�ដ្ំពដរសាិកបេេ្នរំងែេបមក�ន

បណរង្បន៏ម ដកសបនសាិយវេន�ារទរន៏បកដប។ន

ែេប�យវ� េ្បម�ណ មារនអរេ រ្ាមបមណមមិ វិ

រសកាេិនដា្ំពដរសាិកប មារនដ យីាវតន

 េ មានរដបេមាែមឡមារពវរ្កបបេ�បរក�ដយព

រំសិរានរសរងព បរបអ េម�ណបយវេកបសាន

រស រំ យកេរវពនដាសេ វ្្កេេ្រំករេកង

ារក ដ�អេរំសិរា។ 

 

រស មិែសីេិកម្�រ េ្បម�ណ វំព? 

 

កកដបរ្កេរងរាែមពីករបណា បា វំពនរដាមមម ដញពដិពរុបន

ដ្ប� ញាមរស មិរវេភាកយាខារេកេន�យវយមរបបន

ក្�រ េ្ាមបា វំពេហានដាេ្ពវពរបណា វំពរ� 
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 រដបេមាងររពវន២៥ែេ មរន�ពដរកកន្យន េ្ពី្�រ េ្ន

របកកេបុេេិ�បេនបាបក មាេ្ំ េ្អមមា្កេន

េ្រំក�រេរនដ េ ាិរបកនរិយមរបបាមន

កេិយ៏ ាិកករបណា វំពន�យវចមដេរយរេភី្រេេរន

រដបេមាបា វំពន(រពវមកនេាវរស មិអ្� វេបពីន

សណានេដរពញដិ�មរិយពែងមិ�ដាេត

បីសងនរដបេមាយមរណរ កកករបណា វំពរ)។ន

�ពដរកកនេ្រំករដបេមា មិ្េែ� យម្ -អិកាេ ដំបដក េិន

្េងាមបា វំព្កេមក ។នេ្រំករដបេមាំសី្អេសសដបន

ដាំសី្អកមីន មំា�ដរេ រ្េដកេាមែិេេ្រីាិកន

ក�ដយពន�យវេ្រំក្កេមក នដរាសរកក េិន

្េងាមម បា វំពន្យន េ្ពីកេបុេេិ�បេដន

្�រ េ្រប។ 

 បាបក មាេ្ំ េ្អមមានកេ�ិម ដ�� ាីមរខក មារឡរាកន

ដានកព�ា�រតបរវរ្ររបម ដំ ្ មំររ្ក។ន

�ញ�ប� េ្នចមដេេិកម្ណ�ម ្� វ

ងររពវ�មានេម ហអរេ រ្េដកេាមេ្ពវពអមមាន

យ៏ មំររ្នដាក�មេបស� ញ។ន ហ�យវដរបណា ន

� ាំរបនេដ្រេេរបា វំពងារយរំនយារេព បរបអេដន

កាមររេ រ្ាមអមមាងមំព វិណា យ៏ មំររ្ មារនយារេន

រសរងដ�បា វំពន មំរយរបបករាឹ�បេរវរន

 ហក�វេបដិ�អាីពរេររឡរាក។ន 

 រ្កបបេ�បរក�ដយពនិេេកមរីេដេ �ិេ

ាមយញរី�េាវ រំ  យ្មរ់រយរំន�ិិេេកម្ន

ព បរបប៏រាមយញចនដាាមយញយកំររ្ារំសិ�យ។ន
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ែេប� េ្បម�ណយបរេរន្រេេរបា វំពងររពវមកីរពបន

េដអំ  ំវដាមាមយញនដា្ំពដរសាិេប េ្េទេន

�យវអាវ េនរដបេមាេ្ ដិ្ិ�ដកទមេំក�ដយព�យវន

វប�ណរក�មេបស� ញនរដបេមាេ្រំករេកងារក ន

ដរយរំ។ 

 រដបេមាេ្រំកមកនយរាេ�ម��ហេន េិេដ្រេ រ្េដកេន

 ហបម�ណនរយរេភីកិ �ំបយី្កេេ្រំកនដាេដន

ែម�� ិ្តមាពេបង ហបម�ណនរដន្រំកន

រយរំ។ 

 

 

 

េ្ែ េ្ំីន៦៩ 

ករាសរ មំប ម្បរេេញរវរ ហបម�ណ 

 

រដបេមាក្រេេររីនឡយមេបេេដរកាមក�ិារបរិិាន

 ហបម�ណម វងរប�ានដា ហបម�ណម វងមកេ។ន

ឡយមេបេេដរកាមក�្្រនិកមខេខក មាកេនពីរេិ ហន

បម�ណម វងមកេន្រេារ ហបម�ណម វងរប�ាែមពីម ដនដាន

ំក េ្្កេបា វំព។និ្រាករិដ�រក េ្កាុេេ ង្កេរី។ន

រ យារេប៏រំងនរដបេមាបណី�រេរន ហបម�ណម វងមកេន

ដ ម្ិយវេឡយមេបេេដរកាមករនរយរេភីែិេេ្រីាិនបាន

្កេមក នរំង្ា�ម ហម វងរប�ារាសរកាម កព បរបនដារាសរដ្ន

ព បរប។នេ្កដរ រ្េដដេប េ្េបារំងេេ�ីរីដវតរំរយន

ឡយមេបេេដរកាមករនអរបស កពីកេប េ្េបាន�យវ្� វន



 

197 

 

្របរិសេ យពន�យវ ហបម�ណម វងរប�ារាសរកិ្ិ

�េ ងករាសរដ្នែមរពរសដាររវររាកងនដាក ម្ ដិិ ម្ វិង។ន

រីាតេែាុកបម�ណ វំពកេប្េេ �្បរែ� យម្ ន (ECCO)នករាសរដ្ន

ប��្�� យ៏ាមេ ងកេ េ្ ហបម�ណម វងរប�ានរំងរពវមកន

ិរាសរ្  ្កសេ េន៏ពដកសាិនដាអ្� វ្សក េ្ន៏ករាសរ

ែិ�និ។នរយរេភីរាសរកកិ ហបម�ណនដារយរេភីរប អ �រ �ិ ន

្កេបា វំពនករាសរដ្�្្រេិកម�ិរាសរកំ េ្សក េិតេងរកន

េប េ្េបាយ៏ �ិា �ាពីេេ�ីរី។នរវរកពីរនសេ វ្េិរិពដដិ្ន

តេំខាបេមានដាខារេីេិកមំបេរ កបេមាបណីានេាន

របរិរឡរានដាេិកមស� ី ដិយររដបេមាបា វំពរឡរាម ដញ។ 

 

េ្ិព�ន Ilona Kissនកដំពដ� េ្បម�ណរដបេមារពវក�ដយពែេ មន

២០០១នរដបេមានwww.dcaf.ch  ដា ECCO (កាេអរកសមរេរ� ក�ីពីន

កដំពដ្កេែេប� េ្បម�ណនរដបេមាែ� យម្ ប� វនដាខារបរិែេ មន

១៩៩៦នhttp://www.xs4all.nl/~ecco/) 

 

 

ក្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រ (CO) ដារកិាម កន 

 

េ្�ពវយរមកនាេរបរមកពីកិពសបដរ្កេព បរបបេមាក

កិ មិ ាិេដនរំង�រតបរវរេបេកីវាេតររ្ាកនយា�ន

មក កេសកយន(“េដេិកមកក េ្ាីម ដិ េមក្កិស” ៏ាមរឹកសម្

មន វេមក ន(េិកមេ្កេាេតែសដារ)។ននននន�រវម ដដបនែេប មារេិកម

ំ  ំវាាមំណា បេ�យ៏ានេានន េនំណា បេ�រវររាកងមរិ

កេដរទពតេ្ំ្�� ្កេយរ។ 

រដបេមាិបេប� វកិមិ្ិមារេកងនបមដិ បេំា�ាកដំពដន

http://www.dcaf.ch/�
http://www.xs4all.nl/~ecco/)�
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្យដរកាេដាវ េរដបេមាបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដាកេអមមាន

ដរវរឡរានដាេិកមដរបំ  ំវងប យីា ាំវម ាំុង។ន

រដបេមាយរមកនរបដ�ាមណម ររដបេមា្ េ្�អេរំសិរា។ន

ដយេ ករនិរបរិរឡរាំន�េទេ �ាក្�រ េ្ាមកាវ្រេេរន

បា វំពរំង� េ្កិពសបដរនរដបេមាយរមកន(ែាេរបកកនអវក�េយាេន

រែសបឡាេយិនហស មាឡាេន� ស្វស្ដបនវមស្ម  ្នដរមានរែក យ្ញន

ែមីតវីនដាពវ មំងហក វ)។ 

រប្ដងេវងយវេែេប្យដរកានេ្ប្រំងកេភា��រែ�ន

ែេប�យវេ្ែមាកកេអមមាន៏ែេប្យដរកាេដាវ េរដបេមាន

កសស�បសស�នដារកិរីេ ង។នរ ្ី�ែេប្យដរកា

 មាែកេនេ្កេាមស្កេមក រំង�រតបរវរេកដកប៏រំងប៏ន

ព បរបនរស មិរវសកយនំក្រម ដ�� ន៏រីដងររ្ាកទេ ន

កេ េ្ាមរឹ្កេព បរបរា�យ។ 

រកប�ីករេេ្កេកយន 

 

រំងស�ិក្យដរកានេ្ប្រំងកេភា��រកេ�ិេិកមន

ដរបទមេំរេររឡរាកនកយកយរមកដករេេ្រាករិ្ េ្រដន

រេកេកវររំករន�យវេ្�ពវយរេិកមដយរេ្កក្ាវន

្រេេរ វំពនព បរបអរបរមកពីកិសបដររដ។នយា�រដបេមាន

កសយរអរេ ដបនដាយររដែ� យម្ ខាវដ មាែកេនរំងេ្រំកន

េបដ�េ្រំកមារេកងន�យវំ  ំវងប  COនររដបេមាែេ មន

១៩៩៧។ 

រដបេមាយរ�យវន COនេដេិកមដរបំ  ំវសុវេនព បរបំ  ំវាន

ាមករចំេ្កេនរំងងបរវកែនព បរប េិរចវា ន៏

បភ េិ� ដិន�យវ�្ំរវ�រកន២ន�យវ� េ្រ កានេាន។នរដបេមាន

យរររ្ារំសិនកំបេរ កេពស�ំ ណា ពដរកកន(“កេដរទពន
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េ្ ដិ្ិ�ដតេរំងេដរាចវ”) រសរងរ ករេិកមដ�ារដន

បេមា្ េ្រី។ 

 

កំ  ំវសុវេែ� CO�នែេប�ែេបករេេនដា�រតប

រវររស មិរវែសីមក?  

 

ី ដិម ដាីបេមាកបមណ េិែ� COនយា�នកព្វេរស មិរវន

ពីាមរឹសកយ្កេព បរបនរ រិាមរឹរិឥំពដពវែសីមកេបរវរន

ាីម ដិ ្កេព បរបនរសរងរ រិាមរឹរិេ្ែមា�េ ងកាវ្រេេរន

បា វំពយារេ�មក។នរកប�ីករេេែរ រិេិកមំ  ំវឡរ�ន COន៏ន

ប៏េដំ  ំវរយនិអរកវងរបរវរបណរប� ាដកមណម ្េបក ាន

កបន(េ្រំកកសីកនេ្រំក ស្មវហុ)ី េបក ាេហករនន(េ្រំកន

កកា យិ ី) ៏េបក ាងមិ�ដាេតន(េ្រំកេបកអិ)។ 

 

CO បេមាយេ�កដំពដេមក្េ ងន 

 

រដបេមា�មរេសនែេ មន២០០០ន្យន េ្ពីរទវកណិ�ាន

រដបេមារកប�ីករេេរវមន១៩៩៨/៧៧នបណរប� ាដក

កដំពដេមក្្កេែាុកកសេ្�� ដិនដំបេរញរំងេដន

ករដរែេ ិាមរកប�ីករេេរវមន២០០០/៣៤នរំងំ  ំវន

សុវេាមកដំពដ្កេ ម្បុវេប េ្ា្ នបេមាក្យដរកាេដាវ្រេេរន

បា វំពរំងរស មិរវកេភា��រនែ�កែមមិ�កដំពដរកយីពន

រំងរក្្ េ្កក្រ�រញេ ដិនេកដកនដាសកយនយាន

�យវ�ារដបេមារកប�ីេ្កក�សបវក�ីពីកដំពដេមក្នដាន

ប ដិកក�� ែ�� ដិក�ីពីកដំពដពវយរនដាកដំពដរីដង។នបេមាែេ មន

១៩៩៣នបណរបេ�កកដំពដេមក្ែាុកកសេ្�� ដិដំ  ំវ
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សុវេែ COនប��កដំពដេ ង�យវរបរិរញេបពីេតន១៨កន

ប ដិកក�� ែ�� ដិក�ីពីន“ករេ រ្េដកេ វំពក�វេបសក េ្អ

យ្ិវេ យីាានេានយវេរកយីពកេកដកនដាកដំពដាមរឹន

រវរសកយន៏កដំពដាមរឹ”។ន

បណរបេ�កែាុកកសេ្�� ដិដន្�� បេ្�េេរំសិែន

“រដរពវ�យវកដំពដរេិកមដរបំ  ំវសុវេរំង្ េ្ន

៏រំងំក េ្នរពវរយិេដែសី

មមកទេ ិាែេប្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រនរំងទរវរន

េាវ រំ ែនកាវ្រេេរបា វំព�កេ្ែមា�ាាមរឹ្កេព បរបន

យារេនិ�ាទ� ករ រករែរាេ្ែមា�ាែេប្យដរកាេ្ប្រំងន

កេភា��ររយរំន

រំងរស មិ�យវព បរបេដដ្រេេរបា វំពរយរឡរង”។ 

  

េ្ែ េ្ំីន៧០ 

រកប�ីករេេន្កេបណរបេ�កកដំពដេមក្

ែាុកកសេ្�� ដិរវមន១៩៩៨/៧៧�ន

ក្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រេដាវ្រេេរនបា វំព 

 

បណរប� ាដកន(...)  

ាចមែនកំ  ំវសុវេរដបេមារកប�ីេ្កក�សបវក�ីពីន

កដំពដេមក្នដាប ដិកក�� ែ�� ដិក�ីពីកដំពដពវយរនដាកដំពដ

រីដងែនេមក្េប េ្ា្ កដំពដាីម ដិ នរកយីពនដាក�ដកមមន

ប៏យា�នកដំពដរកយីពបេមាក្រ�រញេ ដិនេកដកនដាសកយន

ដាកដំពដេដេិកមដរបរ រករែរាន(...) 
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ំ  ំវសុវេែន ក្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រេដាវ្រេេរន

បា វំពនយបរកាេរញពីរទវកណិនដារស មិរវកេកដកន

ាមរឹយ៏កសម្នយា�នាមរឹរវរសកយនកីវាេតនេមក្ាេតន(...)។ 

 

១. កច េ្អេ�ណិមរិន កដំពដ្កេេមក្េប េ្ា្ បេមាក

្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រនេដាវ្រេេរបា វំពែ�កែមមិ�ន

កដំពដរកយីព្រ�រញេ ដិនេកដកនដាសកយរក្្ េ្យា�យវន

�ារដបេមាេតន១៨នករកប�ីេ្កក�សបវក�ីពីកដំពដ

េមក្នដាេតន១៨នកប ដិកក�� ែ�� ដិក�ីពីកដំពដពវយរនដាន

កដំពដរីដង។ 

២. កាេសស បេិន មរិយរមក�យវដំ  ំវងបាមក្យដរកា

េ្ប្រំងកេភា��ររនែ�ក្យដរការក្្ េ្រំង

េដកក រយញរំវ។ 

៣. ែមិមយមយវេយរ មាឡងន �យវេដ េេ្ពវព�្្រយ្ន

្រាករិាមសេ វ្រាសររកប�ីករេេដិ�រំងនបរា្នដាេដវមរែសាន

បេមាកែម�� ិ្ក្យដរកានេ្ប្រំងកេភា��របេមាបណីន

�បេុបេនរំងេដករ រករែរាិាែេប្យដរកាេ្ប្រំង

កេភា��ររំងរស មិរវព បរបាមរឹររ្ាក។ 

៤.  មវ�បយវេយរ មាឡងន�យវេ្ពវពកិពសបដរាវ្រេេរបា វំពន

�យវេដ េន្ំ្��ិ�ដ បេំា�ាក្យដរកាេ្ប្រំង

កេភា��រនេិកមរ�វេយវេែេប្យដរកាាមំេេាេររ្ាកករកិាម កន

�យវកេរក្�េ ងរស មិរវន�យវព បរប្យដរកានយា�

ែេបេដេ្ងមំពន៏�ែេបា ងករេបុយវេាកមីម ដវនរយរេភីរវ

េ្រីាិសណរនដាេដ�េរយរេភី�កំបេរ ករយរំ។ 

៥. កាក េិានេែន យរ មាឡងេិកមេ្កេងបាមម ដកយ៏ចមដេ

យយរយរេភីបមមំបេរ កពពយទនយវេែេប្យដរកាេ្ប្រំង
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កេភា��រន៏ំបេំណា បេ�យ�យវកមរិកមបខេដដាវន

្រេេរបា វំពនដា មវ�បែនទ�  ម្បុវេ បេេិកមំ  ំវមមកេិកមន៏ន

ំ  ំវរ កេ�ារំសិមរិ្ំរវ�រកន�យវមក ដក េិរ កសេ ពន

 រសរងន៏េិកមដរវរប�វារ ក រសរងនរក្តេ្ េ្នដាន

ី ដិម ដាីេពស�ំ ណា ្កេយរីេ ងករឡរងន(...)។ 

 

រកប�ីករេេរវមន១៩៩៨/៧៧ UNCHR  

 

 

រកិាម កន 

 

យរយបរេរន�យវំ  ំវសុវេឡរ្កេ COនដរ�វេាមរកិន

ាម ក្រកិរី�យវ�ារដបេមា្ េ្។នរកិាម ករន

អបមាន២ាមក� 

 ាវ្រេេរបា វំពរំងេដកេអមមា។ 

 ាវ្រេេរសេ វ្ខាកមមមវយពកាុេនយា�ន

េនីរពំ្ន�អ មេមក្ចកេារនែាុកាពដកន។វ។ន

រពវមកនាវ្រេេរកប�េ ង  NGOs ៏ ែាុកន

ែ� រំ ដិដវ។ 

 

�ាេ�តនរកិាម កងររពវ�មា�ារកិរី។ន

ជ សណិនរដបេមាេ្រំកដរមានិងររពវន២០�មរសរងន

រកិរីងររពវន១០�ម។នរដបេមាេ្រំកែាេំីកិន

ងររពវន១២�មនរសរងរកិរីេ �ិេ�ិន៧�ម។នរដបេមាន

េ្រំក ស្មវហុនីងររពវន២៤�មនរសរងរកិរីងរន
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រពវរយក ន៦នរបន៩�ម យ្មរ់។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៧១ 

រកិាម ក�នបណីេ្រំកកសីក 

 

េ្រំកកសីកនប��េ្រំកេ ងបេមាមរេេ្រំក្ី  ្រដបេមាែ� យម្

ខាវដន�យវរដរេ រ្េដកេបម�ណ វំព។នបម�ណ វំពេិកមដ្�រា វន

របបេមាយរាេ�ម��ន(េតន៥៩.១) ្ េ្ក�ីពីែាុករីែេ មន១៩៩៥ន

ដា្ េ្ក�ីពីរកិរីែេ មន១៩៩៥។នបម�ណ វំពេិកមដន

ែមមិ�មរិ ម្ក មាែកេអងមរយក ពីន២០នយវេន៤២ែេ មនដា

សាិយវេន៥៥ែេ មកេ េ្ែេបឡ�កប�ដមរកេ។ 

 

រកិរីយម ា្ាងររពវន៤�មនដាន៣កដ� សិរសារវេន២ន

ែេ មន េ មាវមហ េិដញេកមរិករារពញេ ងែេ មរំសិ។ 

 

្ េ្ក�ីពីរកិាម កែេ មន១៩៩៦នំ  ំវសុវេកដំពដ្យដរកាេ្ប្

រំងកេភា��រនរំងរស មិរវកីវាេតនដាសកយ។នេបក ាន

ជករសបេ�នដាកបំ  ំវិប្កមមន�យវេិកមដករេេរំងន

បណរប� ាដកន�យវកាដបន៣ា្ ន�យវដរេារករ រករញពីន

កាដបម ន១២០ា្ �យវដរេារករ រករញពីកររងតេន

សពវ តិ។នេ្�សវ�ន៥%កែេប�យវអងម� េ្បម�ណេិកមន

ដម្�� ីែ�ន COs។នមរិែេប�យវកដំពដ្កេព បរបេិកមច េិ មំបន

ែ�ន COsនេដេិកមដំ  ំវសុវេរយរំន�ិរដំ ាំាេកក ង�ន

COsនអេ្ទេេមម�ាក� េ្រ កពពយទងររពវន៤នរបន៥ន

�ម។ 
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COsនេិកម ម្រពញរកិពវយរាម ក្រកិរី។នរកិរន

ងររពវន៤៥០កអនរដបេមាសេ វ្សណរនដានបា�យវ្រេេរ្ន

រវេ្រីាិសណរនយា�នេនីរពំ្នេណា វងមមាន

េណា វរសមេ�មរដនសបវម ដំ ្វវងនយងប រំ កេពទ�ន។វ។ 

 

េ្ិព�នក ដី វវងែ� យម្ កេ េ្ក្យដរកាេ្ប្រំងកេភា��រ

(EBCO) 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

បម�ណ វំពន៏ទ� បម�ណ វំព? 

 េិកមអក�ា�អកា យីាេ្្ាេ្ងវិេ មាបមណកេភិ�ដនដាបមណម ដ្ ិ�ដន

រក្តេ្ ដ្ ំកេ្រំក្កេែេប។ 

 បេមាវងរនេិកមាចមាម មិកមខេក មាឡង�យវន

រដបេមាាមពាបរនដាេិកមពដដិ្រេរវែរ រិ មិមក�យវិន

ិបេពវព�េ ង្ ដ្ ំកេ្រំក្កេែេប។ 

 

ែេប� េ្បម�ណំ  ំវាាមក ម្ិន៏កេ្េព�ិ��្្្យន ្្រយេ ប 

 េិកមច េិម ដក�្យន េនេ្កដរ រ្ែេប� េ្បម�ណន

េ បេេិកមដរងកណិែនដំ  ំវាាមក ម្ិន

កមបប ន៏ែមរពរសដារ។ 

 េិកមពដដិ្រេរវែនរ រិករកមរ្ែរាកិកមីារេុ�យវ៏រំន

រសរងេ្កដរ រ្ចមដេនេិកមកំបេរ ករំងសេ វ្ន

កេិេបដរនដាេិកមែមមិ�រំងេដ្ាតាេងា។ 
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 េ្កដរ រ្នេដ េក ដី វវង្ណ�� ាកិ� ដិរដបេមាន

េ្រំក្កេែេបនកាេពដចរកេរកមម្ក្រាករិន

ក ដី វវង្ណ�� ារយនរសរងេិកមេ្បវេកដំពដែមយវេន

ក ដី វវងរយនរយរេភីរាសរករំរសងាមកេ្េព�ិ� ម្ិន

៏ក្យន ្្រយេ បរបរវរែេប� េ្បម�ណ។ 

ឡរ� COs 

 រាសរក្�� បេឡររកាម្ េ្្កេ COsនរដបេមាេ្រំក្កេែេបន

រសរងេ្កដរ រ្អនកាេពដចច េិម ដកបមណ េិននន

ដងេវងិរដបេមា្ េ្ន៏�បវមែ្ េ្�យវរស េ្។ 

 រដបេមា្ ដ្ ំរន

េិកមេដបយែែេបដំ  ំវាមពវ តិអ�ី ម្រមិន

 បេំា�ាម ដាីសាក�នរយរេភីរំរសង្�� នដាសេ យពន

រកាម្ េ្នដា�បេ�ក�ារដបេមាយរររ្ារំសិ។ 

 

រកិាម ក 

 េិកមររនរាមន េិរេរវែរ រិនរកិាម ក្�រា វរដបេមា្ េ្ន

រដបេមាេ្រំក្កេែេប៏រំនរសរងេ្កដរ រ្អន

កាេពដច្�រា វដងេវង្កេិនរដបេមា្ េ្ន៏រាសរកន

�បវមែ្ េ្�យវរស េ្។ 

 រដបេមា្ ដ្ ំរយនែេបេិកមេដបយែែេបដំ  ំវាមពវ តិន

អ�ី ម្រមិែមពីម ដាីសាក�នរយរេភីរំរសង្�� នដាសេ យពន

រកាម្ េ្នដា�បេ�ក�ារដបេមាយរររ្ារំសិ។ 
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ែផ�កាទ VIII 

 

ធ ធ ុាម �ភី

កទធធនិុទស្្ទយាទបនបា បត

ក�សតរត�ន នតិត្យ 

សវកវទយាសវុនា័់�ទួនក�ី

ទផ��អតខធី និួា័ក្មអតខធី 
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ាមពាបំីន២៨ន 

 

វំពបេ�អមមានដាកា ររីន 

 

 

 

រទវរីដងវំពបេ�នេិកមរញពី�រកនដារទវន

រីដងន“�េមរកេ” យា�នងមំពសាក�� ដិក�ីពីក�ដកមម

រី�រយរេ។នរវេិេេកមកកេ េ្អមមាន៏កា ររីេិកមន

�ិេិកមដេិរិពដដិ្នរំងបដិពដចាមរវ យ្ិវេន

ដាសរកមខេន្កេិមរិរទវរីដងក�ដកមម� ដិ។ 

ំក្យ � ដិក�ីពីម ដកវងក�ដកមមនា ងរាសរ្ករេេដាមន

កេដយពរដបេមាយមរណរ កេប េ្េបាបដរកកិ� ដិនដា្រាករន

ាមយពអេ្រេរវរេរវន

រដបេមាករស្មរទវរីដងកិន� ដិងររពវ�មា។ន

ិកមខេកេបេមាកបរាមរទវ ម្ណាកន

រទវរីដងកិ� ដិន្កេរក្�េ ងា�យវន

ដរ�វេ្កេ េ្ម ដកវងកិ� ដិនដាបរាម មិវ្យពិាន

ម ដកវងកិ� ដិនដាកាុេ។ 
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ិក យពរដបេមាវំពបេ�អមមាន 

 

រដបេមាេ្រំកកេវំពដេ្�ាដ្រិង្យ៏ �ាមនកបេ�យពរាសរន

អម ដក� ាំរបនដាវំពបេ�អមមា�ពដរកកនេិកម�ិិក យពនដាន

បណរង្យពមរិសណា។នតេំក្រក

បណរង្យពសណរនិេិកម មំយបេ មំាកេរស មិរវន

ិារទវរីដងន�រកនអម ដកន�េ ង�ាវំពបេ�អមមា។នន

រដេប េ្ំីប�កាន្�� ររបេដរាសរ មាេ្អមងេ្ែរយរំ។ន

�ែបមកវនរដបេមាេ្រំកយបរេរនកយែមបមណ េិរដន

បេមា្�� វំពបេ�អមមា។ 

រដរពវរ�វេេាវដាដន៏រ�វេាមកដំពដែមយវេេ្ ដិ្ិ�ដកន

វំពបេ�និកមខេកេកេ េ្កយរាសរកពដដិ្រេរវែមពី

ីិ្មបាវយពកេ្ ដិ្ិ�ដក�្្រយន�ពដរកកេិកមាចមាមន

វដមដ ាិ្បណិន៏បដរេពេរេពរាែ�� ដិ�យវ �ិ ិភដិាមករវដិន

កា ញយាន៏ករេ រ្េដកេាមេ្រិំកអមមាមកនយា�នកពដក�� ន

េដបីសងអមមាមងរបក�ែសន(១៩៦៨) ែមក�� េប្ាែាត យិក�ីពីន

កហេន េិករេ រ្េដកេនកក�មប មំបនករវដិនដាកររនន

េទ េ្េីេ្ែមាេមក្នដា ម្មក ញេមក្ន(១៩៩៧) រកប�ីករេេន

្កេេប្េេ �្បរក�ដកមមែាុកកសេ្�� ដិន។វ។ 

ែកេងររពវ�រេរែេ មេបរសរងន�យវកយដា ្ក

វមដបនរដបេមាករំរសងាមយពក�មេបស� ញិបេពវព�េ ង

កបណយិកេករវរកា រកិ� ដិាមក។ន្�� រិរាសរ្ន

េ្រំកបមពមាែ ដិមិវនដាេ្រំករារ្ពីារក បងារេទពីែេបន
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រុ េិរុាេអមមាខារេីនដាខាបេមាន�យវរាសរកវបេយារវដិរវន

្កេព បរបបេមាិកេកយ៏រែបនដាបាសវេ្�ដ្� ែមពីវប�មណា ន

កកេិរិ ពដដិ្តេំតេ�្្េ្�ាដ្រិង្។ 

មរិេាវរស មិ មារនកយម េ្អេ�ណិរដបេមាន

ក្រាករិបណរបេ�កពដរកកន៏ែមបណរបេ�កំ  ំវ្នមបន

្�� វំពបេ�អមមា។នរំងរាសរ�្្រនព បរបអរវរបបេរកេន

ិក យពរដបេមាយមរណរ កវំពបេ�អមមានដា្ា�មី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ្ន

បណរង្យពមរិេ្�ពវយរ។ 

កយន្�� រំងស រំ ដិដវកសន បេរកនរបេមាកន

្រ�រញាម  ិរវមនិបេពវព�ាកអមមាាមកាេ�តនដាិេេកមក

កក ដំញអមមាាមកាេ�ត មារន(ង�រហេ្មានអរេកន

កមរិករាាមនេ្ពវពរយំនេីកមីវនដាយិេ្មាន�រយរេ) 

រសរងេ ង�រេបរំសិន រំ ដិដវេដ�នរបេមាករ្ពសររង�

សណរាមេ្រិំអមមាាេ ាិនដាាេរសវន�យវមក ន

ដាេិកមររនន(កមរិករាេទ េ្នcalibreន ាិ�ាន១០០នេ.េ)។ 

រដបេមាយមរណរ ក ដំញអមមាន�រទវកណិន រំ ដិដវេិកម

កសក�េ ងកយនរយរេភីយែន�រក ដំញអមមា�យវស កពីន

េសដរតនិេដំបេ្នមបរវរសដ��មិេម្កេេ្រំកបេមា

ងររពវ�មា។នបេ�ម ដាី ដំញអមមានប�ច េិ មំបយា�នក ដំញយាេំព្ន

កេភិ�ដសណរយកំរំសិ�យ។នយារេនេដេ �ិេរី

អ ដំយព យ្មរ់រយរំនម ដកវងររ្ារំសិប៏អ ដំយពរដបេមាន

យមរណរ ករាសររកប�ីករេេដិ�រា�យ។នកយេិកមិងិកេកពីរវន

យ្ិវេនដា្នមបសដ��មិេមកក ដំញអមមារបរវរកាុេ� ដិ។ 
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េ្ែ េ្ំីន៧២ 

រស មិែសីកយប ងបដិ� មំបំបេមរិករាសរវំពបេ�អមមា? 

 រំងសកិបេពវព�េ ងេាវដាដសណរ។ 

 កករេេែមពីេ្ពវពអមមានិេដេ �ិេ�ិ�្��  បេំា�ាន

ាមយញ្ររបរំកនដាក�ដកមម យ្មរ់រយរំន�ិិប៏

 បេំា�ាករាសររកប�ីករេេរវរអម ដកន�យវេិកមមងន

របរវរន“កមរិករាន៏ �្” រសរងេ្កដរ រ្ិេិកមមងរវរន

“កមរិករា” រ រិ�ន“កមរិករាេ្រិំែសី” រ រិិិកេក យ្មយ� នរសរងន

រស មិែសីចមដេ ដំញកមរិករាេ្រិំរ�រយរេ។ 

 ក ដំញអមមានេដេិកម្ាក�្នមបយវេសដ��មិេម្កេេ្រំកន

រឡរងន មាបេមាងររពវមកីនដាងររពវ�មាន( េ មាកន

មង ាំរបរពញេ ងមយ�្កេិរា)។ 

 កេិរិ ពដដិ្តេំរំងកយនេិកមរាសរកអក�ា�អកាាមន

ិកេកកកមងរវរអមមានរាស្�ាិេេកមកបេមាម ដកវង

កាុេបដរ។ 

 យមរណរ កវំពបេ�អមមាេិកមិក យពនបណរង្យពន

មរិកយនរសកិាែមរពរពមបវ ងនរាសរ្ខិ្ាេនដា មរុិន

ម្ិេាវដាដសណរ។ 

 កេិរិពដដិ្តេំរំងកយនដាសណាអយម

របបកក េិ្េងាមរេទែេ បេនកក ដំញអមមាតេរកាមនន

េដេិាេរដបេមា មិ្េ។ន
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រ រិកវររំករពដរកកេិកមបរ�កន េិ៏រំ?  

 

រទវកណិកែ ដិដវបដរវតន�ពដរកកនិក យពនេិកម�ិា ងន

ិេេាេ ដំកយវេករស្មរទវរីដងសណរនបេមាេប េ្ន

ដំយរយព មាែកេន េ មា ដំយរយព បេំា�ាកវបេន៏ ដំញអមមាន

រា�យ។នយារេិ�កចមដេបេមាកពដដិ្រេរវែរ រិកវររំករន

ពដរកកែសីមកន�យវអរាសរ្ករាសររកប�ីករេេដិ��រេប

កិ� ដិកក ង�បណីរវរប�វានរសរងិចមដេេិកម�ិបរ�ន

កកន េិរយ។ 

រទវកណិ�ណយមែមពីកវបេនដា ដំញអមមានេិកម�រតបរវរន

រទវកណិកិក យពនដាបណរង្យពសណរ។ន

េាវរស មិកយពកន េិនរដបេមាយមរណរ កកករាសររកប�ីករេេន

�យវិេេកមរំងេ្រំក�ែេបរុ េិរុាេន៏�ែេបំ  ំវេិកម�ា្

ដ្កេុកេ។នេ្កដរ រ្េាវរស មិ�្្រយយមរបបវំពយពន

កែមរពរពមបវ ងនរដបេមាបដរេពេរេពរា ដំញ-វបេអមមានហដ វិងន

�្្រេិកម�ិបមណ េិរឡរារំងយបី មាន២នរសរងេិកមបមណ េិន

រា�យាមម ដករយរេភី្រ�រ រកាមហដ វិង មារយ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៧៣ 

រទវរីដងនយ៏រមរងន៏េដ្កេុកេកវំពបេ�អមមាន៏

យមរណរ កកករាសរវំពបេ�អមមាវប�ណរកន េិមរកេអយមរបប... 

 កពដដិ្របរវរេាវរស មិកក ដំញេ្ពវពអមមានេដដេប េ្
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េា្ារេ�ង។ 

 កេដេ្កដំពយពនរដបេមារកប�ីករេេ្កេ រំ ដិដវន

រំងិអរវម ដដបេដវតមរិក�ដកមមន� ដិន

ដា មិ្េ។ 

 កកា្វងពីេ្រំកាដិខា។ 

 ែមរពរពមបវ ងរដបេមាវំពបេ�អមមានដារកប�ីករេេរវរន

វំពបេ� បេំា�ាកា ររីេប េ្េ្រិំ។ 

 នក យ្ិវេយ៏ានេានយវេ មំមបដិ�សណាមរិន

បាបក មាេ្ំ េ្អមមាន�យវអយមរបបកដ េិ្ាេាមន

រប អ �រ �ិ នដាយពេេកាេក�យវេដចមដេ។ន

 

 

ករាសររកប�ីករេេេប េ្េា្ារេ�ងរវរ្�� វំពបេ�ន 

 

រដបេមាបណីកក ដំញេ្ពវពអមមានរដបេមាយមរណរ កកករាសរ

រកប�ីករេេដិ�នរបេិកមបមណ េិនដា្�រា វាមម ដាីសាក�ន

ដា ដំយរយពយាខារេកេ� 

 

 �្្កកិងិកេកកបេេបម�សា។ 

 ំក្ នងររពវ�មាកកបសាកេិេយព

កិ� ដិ។ 

 កបមណ េិាមិេេកមកកា រអ�ីក។ 

 កម ដយាិអម ដកកេ េ្វំពបេ�អមមា។ 
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 កយាមបមណយព្ររបរំកនដាយមរណរ ក

កមបេ�របរវរកេដំពដរវរេកងពីវំពបេ�អមមា។ 

 កមង មាេាវរបរវរមយ�កវំពបេ�អមមាន េ មាន

ក�អ មនដាករាសរ�បវមែន៏រាសរ្រម្ភេយពអមមាន។វ។ 

 ិងិកេករវរកមណានដាក ាំ េិររ្ាក។ 

 

្រាករិាមយមរណរ កពដដិ្តេំនដារកររ រ្កេកយរដបេមាន

េប េ្យមបេកវ មាែកេរនិ�ាក េិ្េងាមឱកកកកន

ខិ្ាេនករបា្កមន៏ក ម្ិរដបេមាេ្ពវពកករាសររកប�ីន

ករេេ្កេី ដិេ្ ដិ្ិ�ដ។នរយរេភីែមមិ�កេិរិពដដិ្តេំ

េ្ប្រំងេ្កដំពយពនកយេិកមិេេកម្ រំ ដិដវាាយមណ� ា

យវេព បរបនែមពីេប េ្យមបេកវកវំពបេ�អមមា មាែកេ។ន

រវរកពីរនកយេិកមកដំពដករេេរវរបដរក្វំពបេ�

 មាែកេ។នកយ្កេេ្រំកហស មាឡាេប��ជ សណិេ ងកន

ែាុី ដិ្ភ��ិ�ដេ ងន�យវពដដិ្តេំរវេយមបេកវ មាែកេន

ករកប�ីករេេរវរ្�� វំពបេ�អមមាន(កាេអេ្ែ េ្ំីន៧៤)។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៧៤ 

រទវរីដងេ្រំកហស មាឡាេក�ីពីករាសរវំពបេ�កិ� ដិ�ន

�រេបេិរិពដដិ្តេំរំងកយ 

 

េ្រំកហស មាឡាេនេ្កពណី �ាមងាែ�ាសានដាកែមមិ�យ៏ �ិា �ាន

កកេិរិពដដិ្តេំរំងកយនរបរវរវំពបេ�កិ� ដិ។ន

�រទវកណិនរវេរកប�ីករេេវំពបេ� មាែកេ�យវិកេកន
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រវរកពីន២៥ុែ� យាន(េ្�សវន២៥ុយម កុ ) េិកម�កាក េិកយ។ន

យមរណរ ករនរបរេែី ដិម ដាី ដំញ។ន រំ ដិដវន(�បេ�ក�ាប�យរេេ�ីន

កិ� ដិ) ្��ា វដមដិេ ង�យវដរេារករ រករញពីេ្រិំ មាន

៤ន(បនមនបនដាេ) អរកវងរវរយមបេកវកក ដំញ។នរំងេដន

ដេព្វេវមែដិនយមបេកវមមកកទេ រនិច េ្ររ�រេពីិេេកមកកន

េ្ពវពអមមាអ�ីេ ងន(៏ ដំញអមមាអ�ីងបេបមក កេ្�ាអមមាបមពមារេ រ្) 

សាិយវេនកមរណរ ាមកមម ដំញេ្ពវពអមមា Xនពីែេបរវដិ Yន�រយរេ។ 

 

កយនាវ េរដបេមាករាសររកប�ីករេេរដេប េ្យមបេកវ

 មាែកេកក ដំញ។នយារេនរដរពវ�យវ រំ ដិដវ្ប� ញែមក ន

ាេមក កេ្�ាអមមាន៏ ដំញអមមាន(៏រវរបរឡរាែមពីកាេដេ្ពវពអមមាន

រន៏អមមារយ) កយអាម កេន៏�បកេេរវាមកមរណរ រយ។ន

រកប�ីករេេមារេកងន(ករ�វេ”រិករារមសម”) ប៏អេិកមដាម កេនន

៏�បកេេរវរា�យនរ ្ី�បេ�ក�ាកណិរ�ញ�ប� េ្បេេរបរិន

រឡរាកេ។នយបរេរនរិយ្កេ រំ ដិដវរដបេមាយមរណរ កន

 មាេាវនេិកមំ  ំវាាមឥំពដពវពីែប្ន៤  ិន(បនមនបនដាេ) �យវន

េិកមដពដយបររដបេមាកយ។ 

 

មរិបរេាាមក�យវរវរកពីន១០០នុែ� យានី ដិម ដាីពដរកកេិកមដន

្រាករិរឡរាន(“បរេាាម”) �យវិបេពវពករងកណិកេ�ិវមែដិន

ដាញ�ប� េ្របកេកយ។នជ សណិ�បេ�ក�ាេ ងករឹារប�ន

រិយ្កេ រំ ដិដវហស មាឡាេនបេមាកាវ េរដបេមាយមបេកវន

រស្មកមរណរ ដំញង�រហិងេ្ហ េន�យវ�ង�រហ្�រមពីន
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ង�រហ F-16ន្កេអរេ ដប។នប៏ យ្ម��និបរេាាមកររ្ារំសិន

ជ. បាពវ ាិវវិ វំពអកក្កេេ្រំកហស មាឡាេ។ 

 

� ាំរបនិហបេយា�ែនរដបេមាេ្រំកហស មាឡាេសេ កណិ

្រម្ភេ្កេេ្រំកនេិកមដម ដដរវងែិប ្រពញដិ�។និន

កពដយបរែមពី្នមបសដ��មិេមនដាកេិរិពដដិ្តេំរំងកយន

របរវរយមរណរ កន�យវរពវមកិវប�ណរ្ររបរំកខក មា។ន

រដបេមាេប្មណា រនសេ វ្កិ� ដិនបរា្ដរចំ�កមណ 

 បេំា�ា្�� បមណយពនដាននបរា្យពកពវ តិ្កេ

 រំ ដិដវនដាកាេដាមន“ិក�មតារយរេភីងបេបាម កេ” រំងន

សេ វ្រ។នមារេកងនប៏កពដយបរែមពី  ិយំី្កេ

ជករសបេ�នដាែេប្�រម ្�រា វនដាក�កាក េិកាដបបណរ

បេ�កកិ� ដិ។ននរ យារេប៏រំងនរំងេដដីងែមពី្��

រឹាអរកកមនិេដរស មិកណិអេបបេាមករបរិរឡរារយរំន

 បេំា�ា្�� រ។ 

 

េ្ិព�នJan Hoekemaនែិីិកាដបកយនេ រ្ំកហស មាឡាេនែេ មន២០០២ 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

កេិរិ ពដដិ្តេំវំពបេ�អមមា 

 កេិរិ ពដដិ្តេំវំពបេ�អមមា្កេកយនេិកម�ិ្�រា វន

របបេមា្ េ្។ 

 េិកមពដដិ្រេរវែនរ រិកេិរិពដដិ្តេំរំងកយរបន
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រវរម ដកវងក�ដកមមនដេប េ្េា្ារេ�ង៏រំនរសរងិដេប្ន

យណ� េ្រវេ ដំយរយព មាែកេកវំពបេ��យ៏រំនរំងរម� ិន

កងបដិ� មំបំបេ�ពដរកករវរ� 

- ិេេកមក�រេបក�ដកមម។ 

- រវម ដដប�រេបរីដងរដបេមា មិ្េនយា�នក េិន

េ្មាក សិ មមារដបេមា មិ្េ។ 

- ្នមបអម ដកន(ងររពវមកីនដាងររពវ�មា) ដា 

- ឥំពដពវរបរវរជករសបេ�� ដិនរដបេមាម ដកវងនបាន

ដាសណរ។ 

 

ិក យពនដាបណរង្យពរដបេមាវំពបេ�ក សិ មមា 

 េិកមរាសរ្េដបយែនកយរី្វេរដបេមាយមរណរ កកន

វំពបេ�ក សិ មមានដាកា ររី។ 

 ិេេកម្មិ�កយន៏បណរបេ�កកេិេបដរ្កេ

កយនបេមាបណីចមដេនរំងដងកណិវមែដិអ�ីកន

 បេំា�ាកក សិ មមាាមកាេ�តនដាបមណយពន

�រេប្ររបរំកន(ង�រហេ្មានអរេកនកមរិករាាមន

េ្ពវពរយំនេីកមីវនដាយិេ្មា) ដាេ្រិំកមរិករាាេ ាិន

ដារសវន(កមរិករាេទ េ្ ាិ�ាន១០០នេ.េ)  េ មាេាវរស មិ

កក ដំញក សិ មមាអ�ីក មារ។ 

 េិកមរាសរ្េដបយែនកយំ  ំវដាមនបសព្វេែមពី

�រកបសាកេិេយពកិ� ដិងររពវ�មា។ 

 េិកមរាសរ្េដបយែន្��  បេំា�ាកកន េិរដបេមាបដរន
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េពេរេពរាវំពបេ�នេិកមដរំរសងរំងកយន៏រំងន

បណរបេ�កកេិេបដរ្កេកយនតេងរយមរណរ កន

រក្្ េ្ន�យវយាមបណរង្យពនំន�េ�ាកបរាមន

កកន េិរី។ 

កម ដយបរវ យ្ិវេកវំពបេ� 

 រាសរម ដយបយពកមីកបស បេទេ នក�រកវំពបេ��េ ងរទវន

រីដងម ដកវងក�ដកមម។ 

 េិកមរាសរ្េដបយែនកយដកដបរនដាិងិកេក្នមប

សដ��មិេមកវំពបេ�ក សិ មមានរំងរេ្រ្រាស្�េ ងិេេកមកន

សណរនដាអ ដំយពកាុេររ្ារំសិនរយរេភីំ េ្សក េិាមន

ែ មិវ្យពន�យវរាសរ្ យ្ិវេយវេកែ ដិមិវនដាកេដយពន

ករកយរបដរកាុេ្កេេ្រំក។ 

 រេ រ្េដកេាមី ដិម ដាីកយនរយរេភីំ េ្សក េិាមរកប�ីករេេន

វំពបេ�ក សិ មមា�យវស កេសដរត។នកយនេិកមយាមយពន

កេរស មិកេរវរដបេមា�រកន�យវេដ្� វ្ន

្នមបរីយវេេ្រំក� ដិបេមាងររពវ�មា។ 

 

កមបេ�រវរវំពបេ�ក សិ មមា 

 េិកមពដដិ្នតេំពីយពកេរក្ិារទវរីដងន

ដា�រកកិ� ដិនអម ដកកិ� ដិន�េ ងកមងន

�បេ�ក�ារបរវរកា ររីនដារេបេាក សិ មមា។ 

 រាសរកមបេ�ែមពីវំពរវនរេកងពីវំពបេ�េ្ពវពក សិ មមាន

រេកងពីបដរក្េិកមដែមមិ�ន( យី ារហកេប៏រាសរន

កមបេ�យមបេកវ មាន៣មណម រដបេមាមយ�កវំពបេ�ន

ក សិ មមា�យ)។ 
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បណរបេ�កវំពបេ�កយ 

 េ្កដរ រ្េដ េបណរបេ�កន៏ែមបណរបេ�ក

វំពបេ�កយរំនកាេ្រាករិបណរបេ�កន៏ែមបណរបេ�កន

រនរំងរវរបរឡរាែមពីសរកមខេក មំយបេ មំាិាកន

រាសរ�រករទវរីដងន�រកសដ��មិេមនដាកមបេ�ន

ជករសបេ�នករសមេ�មនដាកែ ដិមិវិកិ� ដិ។ 

 បេមាវងរនរកេរកមមនដាកដបរពវ តិែមពីវប�មណា កបន

(ToR) ី ដិម ដាីនដាវំពរវ្កេសេ វ្រករយសាទេ រដបេមាន

កយររ្ា។ 

 រាសរ្េដបយែនសេ វ្កយ្កេែេបំ  ំវដាមរី្វេន

ដារេ រ្េដកេរី្វេពីែេបាមយញយយ។ 

   



 

 

 

 

 

 

 

ាមពាបំីន២៩ន 

 

កា ញយានដាកររនអមមា  

 

 

 

កយន  ិយំីយ៏កមខេរដបេមាកពដដិ្តេំ មាកា ញន

យានដាររនក សិ មមា។នម ដនដានី ដិម ដាី�យវេប េ្េបារវរវំពបេ�

ក សិ មមានេិកម�ិរក្ទេ �េ ងម ដនដានី ដិម ដាី�យវ�ារដ

បេមា្ េ្� ដិក�ីពីវំពបេ�ក សិ មមាន្ េ្អម ដក� ដិនដា្ េ្

សដ��មិេមន៏បដរក្នដា្ េ្ក�ីពីករំរសងម ដិ ំ។ន ដំយរយព

យយករទវរីដងក�ីពីកា ញយានដាររនក សិ មមានដាេប្

មណា ្ េ្្កេិប �ិ�រតបរវររទវកណិិក យពនដា

បណរង្យព។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៧៥ 

កររនក សិ មមា�នដងេវង 

 

កររនអមមាន� ាំរបនេិកមដរបងវេែនិេប្យណ� េ្រវររវេន

កបេ�យព មាែកេន�យវយរនដា  ិែាុេដ�េយរដាវ េរដបេមាន

កបេ�យព មារយនរយរេភីំ  ំវន៏វបេក សិ មមា។នកររនក សិ មមា េ

នកវបេន៏រាសរអាីមបេ�ន ដំញន៏រាសរវំពបេ�ន េ មាក្ ដចរ ប

ក សិ មមា។ន
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រទវរីដង� ដិក�ីពីកា ញយានដាររនក សិ មមាន 

 

 រំ ដិដវនប ំបេរញាមរទវរីដងនដា្ េ្ក�ីពីន

កវបេក សិ មមាន�យវេិកមំបេាាកយរយរេភីែមេវិងវេេពេ។ន

រទវរីដងរនប �ិបមណ េិាមរទវកណិ�ណយមកេ េ្ន

កវបេក សិ មមាាេ�តនដាេិកម្�រា វាមមណម យាខារេកេ� 

 កយមាវនដាយមរញាមក សិ មមាាេ�តេិកមំបេ្កេដិន

រដរេកេកេិរិពដដិ្តេំនរំងបណរបេ�កន

កយ�យវិបេពវព។ 

 វដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�ក�ីពីកា ញយាក សិ មមានេិកមរក្ន

�េ ងរទវកណិ មាឡងនកាេ�ម��កស

េ្�� ដិន្ េ្ែ�� ដិន៏កហេន េិក សិ មមាន

្កេែាកុកសេ្�� ដិន

ដាេិកមបដិយវេ្�� រកយរបដរនរីដងនកីវាេតន

ដាក�ដកមម្កេេ្រំក�យវន ដំញក សិ មមា។ 

 រទវកណិិក យពនរដបេមាយមរណរ កកករាសរ

រកប�ីករេេដិ�នរយរេភីយាមកម ដិ យពនដាន

បណរង្យពម ដ�� ាីមរ។ 

 ង�កនំ េ្សក េិកវបេរំងេដកីវាេតប ន

្�រា វរបបេមា្ េ្នរំង�រតបរវរែមសកិកសន

េ្�� ដិនដាែមសកិិបេពវពយកំរំសិនដា�រតបរវរន

កែមមិ�វតករដបេមាេ្រំកយយ។នែេបរុ េិរុាេនដាន

ែេបំ  ំវនប ្រាករិាមេបេកម ដិ េ ង។ 

 កយនេិកមកងវេយ�ាែមពីវប�ណរនដាេ្រិំកន

ក សិ មមា�យវដវបេនែិពដិ�រយរេភី្រេេររកប�ីននននន

េិកមកខាកិ� ដិពដិេដបយ�េនយា�យវកយក

េ្រំកំ  ំវដែមេវិងវេេពេ។ 

 កយកេ្រំករុ េិរុាេក សិ មមានេិកមកងវេយ�ាពី

េ្រំកំ  ំវនែរ រិេ្រំករករទពកដំពដន

េមក្នដាកដំពដរកយីព�េាវ រំ នដាេ្ពវពន

បណរង្យពេ្ប្រំងេ្កដំពយពនមរិរកប�ីន



 

 

ករេេដិ�ិបេពវព�េ ងវំពបេ�ក សិ មមា។ 

 កយនេិកមកងវេយ�ាែនកវបេក សិ មមារេដន

�េរយរេភី ម្មក ញក�ដយពន្រាករយពត �ិា មិ្េន៏ន

ារក េ្ំ េ្អមមាន៏្រាករិកវបេក សិ មមាតេរកាមាា�ិន

រដបេមា មិ្េរយរំន៏្ាកែកេដយពរដបេមា មិ្េតេន

ងរកវបេេ្ពវពក សិ មមាន�យវរាសរ្ពដិពរុបេដន

កេដយពន៏កវបេអមមាាម ាិនដារសវរយរំ។ន

កយេិកមកងវេយ�ាែរ រិបណរបេ�ក

កិ� ដិកយនដច េ្ររ�រេពដយបរែមពីកបេេ

បម�សាយវេកេដយព មិ្េ៏រំន៏ងវេយ�ាែមពីក ដំញ

អមមាយ៏រេររវរកវម្នដាបណីែមរពរពមបវ ងន

�យវរ រ្ប្កពដយបររយញរំវនរដែេ បេ មិ្េន

�យ៏រំ។ន 

 ប ្រាករិង�កនរយរេភីំ េ្សក េិកវបេក សិ មមាយវេ

េ្រំកមកន�យវដយមរញក សិ មមា្�ន៏្�ាសរទវន

ម្ណារនមងពីវប�មណា ន�យវ្�� បេរដបេមាវដមដិន

យមាវ។ 

 

កយនេិកម្រាករិាមី ដិម ដាីកមបេ�នបរា្េ ងនរំង

ែមតេរកាម្ េ្នរយរេភីយែយមរណរ កវបេក សិ មមាែេ បេ� ដិន

ិកេដិរដរេកេកេិរិពដដិ្នដាតេំរំងនបរា្។នរប�ន

េិកមរាសរនរំងែមរុេតេរទវកណិ�ណយម�យវបមណ េិរំងន

កយ។នេ្ែ េ្ំីន៧៦នជ សណិែមពីបដរេពេរេពរាែ�� ដិន

ដាេបេេ្ ដិ្ិ�ដនិបេពវព�េ ងរទវរីដង� ដិក�ីពីកា ញន

យាក សិ មមា។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៧៦ 

បដរេពេរេពរា មិ្េក�ីពីកររនក សិ មមា 

 

 េបេេ្ ដិ្ិ�ដែ� យម្  

េប្េេ �្បរកសយពែ� យម្ នដរញាមរកប�ីករេេេ ងមន

កអនំីន៨ន�មេដអមយនែេ មន១៩៩៨។នរកប�ីករេេររទវន
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ម្ណាំ េ្សក េិាមវមសាក សិ មមានរញពីេ្រំកបេមាកសយពន

ែ� យម្ របកេ មិ្េែកេដយពនរដបេមាពដិពរុប�យវកន

 មរុិកដំពដេមក្ានេាន។នយរ�កាដបកសយពែ� យម្ ដន

រញាមរកប�ីករេេដិ�ន្យន េ្ពីំ  ំវាមកទ្កាក េិពីន

ែាុកេដ�េ រំ ដិដវ�រេរនរកេរកមម្ំបេរញាមរទវន

រីដងា ញយាក សិ មមានេ្ប្រំងកំ  ំវមមកេិកម។ន

េបេរន្�រា វាម្�� ីរ �ិ  ដំករគ�យវរករ្េ ងន

ម នដារ�វេាមេ្ពវពេ ងកេ េ្ររនរាមន េិនដាពដដិ្

តេំាមករ�វេនដាករេ រ្េដកេក សិ មមាប៏យា�េ្ពវពន

�ប ម�វបពវ តិរបម ដញរបេបនដាកពដរេទរី្វេទេ ន

ក�ីពីកែម�� ិនដា្យដរកាអ�រ វ្ណ់យមរញ។ 

 

េបេេ្ ដិ្ិ�ដែ� យម្ នេដដាកិពសបដររវរយរ�យបីរយរំន

រសរងប៏េដនង�ករយរេភីច េ្យរ មារយ្ក

ំ  ំវមមកេិកមមរិនកមបខេដដរទពតេេបេរន

រយប៏រំ�យ។នយារេនិអរកវងរវរយរន�យវ្ េ្ក�ីពីន

កយមរញក សិ មមានរាសរក �ិ ិភដិកយមរញរប្ារវ�រកន

�យវ មរុិកដំពដេមក្នរសរង្យន េ្េបំបេកទ្កាក េិន

រដបេមាង�កពដរេទរី្វេរំសយបី។ 

 

េបេរនវប�មណា ម ដដរវងន៨មណម ន�យវយរ�កាដបន

េិកមងបដិ� មំបំបេិបេពវព�េ ងកយមរញក សិ មមា� 

១) “រទពករ្��រ ដិ��ែ�� ដិ្កេយរ�កាដប

កសយពែ� យម្  មាែកេន�ពដរកកនកំបេំណា បេ��យវដន

រញេបដិរំងេប្េេ �្បរក�ដកមមែាុកកសេ្�� ដិន

(...)។ 

២) រទពកដំពដេមក្រដបេមាេ្រំក�យវ�រទវរគមាន

រេកងន(...)។ 

៣) សេ យពករនបេមារដបេមាេ្រំក�យវ�រទវរគ

មារេកងន�យវរបរិាមយពត �ិាន៏ារក េ្ំ េ្ន



 

 

អមមាន(...)។ 

៤) យរ�កាដបន�ាេដរញាមអ�រ វ្ណ់យមរញន

េ្កដរ រ្នហដ វិង�បេ�ក�ាន�យវេ្រំកំ  ំវ�ាន

រេ រ្េដកេាមក សិ មមាយមរញនយ៏រេររវរកវម្ររយរេភី

េ្ែមា�ាេ្រំកេ ងរំសិន៏រយរេភីរេ រ្េដកេបក មារយរេភី

 េ  �ំបយីេបម ដញន(...)។ 

៥) ក�ដកមម� ដិ្កេយរ�កាដបនដា្កេ�យយី�យវន

មំយបេ មំាក្រំក្កេេ្រំករយនប�កេដិរដរេកេន

កំ  ំវមមកេិកម្កេយរ�កាដបន៏�កេរវពេដិ�ន(...)។ 

៦) អប្ភបដ ដី ្កេេ្រំកែេប ដំញន បេំា�ាកសបេិន

ែ�� ដិនយា�នឥ ដី ្អទមេំយវេព បរិមបន ដបវប�ណរន

កកេរវពយព្កេេ្រំករយនដាករទព្ េ្ែ�� ដិន

្កេេ្រំករយន(...)។ 

៧) ហដ វិងែនកា រក សិ មមា�ាេិកម្�ាសរប ដំកន

រគររ្ារដបេមាេ្រំកែេប ដំញន៏កេិកមដយ�បា��ា ្�ន

របប�ការរ្ា�យវវប�មណា េដវតន(...)។ 

៨) យពកេរក្កកេិេយព�រេប្ររបរំកនដា�រេប

រកយរបដរ្កេេ្រំកំ  ំវន(...)” 

េ្ិព�នhttp://europa.eu.int 

 

 ែាុកយរអរេ ដបនដាកររនក សិ មមា 

ិក យពនរដបេមាកា ញយាក សិ មមា មិ្េកេ េ្អរេ ដបេិកមន

ដ�បវមែនរដរពវ�យវកាដប មាន១៩កែាុកយរន

អរេ ដបន (OAS)នដមសិេរវខារវរបដរេពេរេពរាេ ងក�ី

ពីកររនអមមាាេ�ត។នែមក�� ែ�អរេ ដបក�ីពីិក យពន

រដបេមាក ដំញក សិ មមាាេ�តន�យវេិកមដែមេវិងវេេពេន

រដបេមាេហកេដដិនរដបេមាំីេប្ាក ដិយឡិេេកម្េ្រំកន

សិេរវមី មាែកេន្រ�រញពវ តិែមពីកយមរញនដាយមាវន

រេបេាក សិ មមាាមកេ្ចមែេ ម។ 

 

រីាតេេតន៣ន“យរ�យបីេិកមរងកណិ�េ្ចមែេ មយវេន

http://europa.eu.int/�
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នក មាក�មបន( depositary) ែមពីកយមរញនដាយមាវាមអមមា

ាេ�ត្កេមក នរដបេមាែេ មេ្ ដិ ដំខាេមមនរំងរ�វេាម

ពវ តិែមពីយរយមរញនិបេពវព�េ ងកយមាវនដា្ ដណន

ដាេ្រិំកក សិ មមា�យវដយមាវន េ មាពវ តិែមពីន

េ្រំកយមាវនិបេពវព�េ ងកយមរញនដា្ ដណនដាន

េ្រិំកក សិ មមា�យវដយមរញ។នយរយបីអរ�វេាមន

ពវ តិ្�េេន�យវមក បដិែនិកិបេពវពនយា�ន

កបមណ េិអមមានដាេយា�យវ្កេអមមាន(...)។នរេីពីរនយរេិកមន

ាាយមណ� ាយវេទេ របម ដញរបេបនែមពីកយមាវនករវដិន

ក សិ មមារដបេមាេ្រំកនដាពវ តិ បេំា�ាកេដន

កយមាវន៏ករវដិក សិ មមាបេមាេ្រំកន(េតន៦)។ 

 

េ្ិព�http://www.oas.org,2002  

 

 

ករទពកំបេំណា បេ�ក សិ មមា�ែ�� ដិន 

 

ំណា បេ�នប��ជ្បណិ្កេកសបេិែ�� ដិេ ងកេ េ្ន

្��ា ក�� េដងវេរក្នមរិអប្ភបដ ដី ្កេយរេ ងបេមាន

បណីយររយនបមពមា មរុិ្ េ្ែ�� ដិនដាបេេបម�សា

ក�ដយពនដាក�ដកមមែ�� ដិ។នេាវ រំ រកាម្ េ្រ�ារដន

បេមាេតន៤១នកាេ�ម��ែាុកកសេ្�� ដិន

�យវអ្េប្េេ �្បរនក�ដកមមន

រាសរកែមិមយមយវេយរ�កាដបបមម្រេ រ្អមមារយរេភីស� នក�ដយពន

ដាក�ដកមមែ�� ដិ។នច េ្ពីែេ មន១៩៤៥នសាិយវេែេ មន១៩៩០ន

េប្េេ �្បរក�ដកមមែាកុកសេ្�� ដិនដំបេំណា បេ��ិរវរន

េ្រំកន២ យ្មរ់។នច េ្តមាពីែេ មន១៩៩០នេប្េេ �្បរក�ដកមមន

ែាុកកសេ្�� ដិនដំបេំណា បេ�កម្ ម ន១២យា។ 

បេមាវងរនករកេរកមមវដមដិ ដំញអមមាន�យវ្�� បេ ដំករគន

មារេកង�យវក សិ មមានេិកម្��ា របយវេរយនអ�ជ្បណិន



 

 

យ៏កមខេេ ងកេ េ្កយនរាសរកពដដិ្ពីី ដិម ដាីកេ េ្រ�វេ

អ�រ វ្ណ់យវេកររនអមមា។នរ យារេប៏រំងនិក ម្ិន

យីារេរនរំងសក�បកា្កមាមវដមដិ ដំញអមមារ។ 

 

កម្�� ីក សិ មមាាេ�ត្កេែាុកកសេ្�� ដិន 

 

រដកអនំីន៦ន�មាេានែេ មន១៩៩១នេហកេដដិដរញាមរកប�ីន

ករេេរវមន៤៦/៣៦ន Lនមណារារាែន“ិក យពមរិ

រេបេាក សិ មមា” �យវរកេរកមម្ែបុរវខាដក្រាករិនដាបរ មំបាមន

្�� ីរេបេាក សិ មមាាេ�ត�យវវប�ណរ�សបវនដាេដរ រកន

រែរារដនរកយាដក រំ ែាុកកសេ្�� ដិរដបេមាំីេប្ាញាងយ

បនរយរេភី្�រា វ ដំេវងក�ីពីកររនអមមា�ែ�� ដិន េ មាពវ តិន

�យវដរ�វេរំងយរ�កាដបែមពី្យន ងរីនវំពបេ�អមមាន

ករវដិអមមាបេមាេ្រំកនដារទវរីដងិបេពវព

យកំរំសិ។ 

្�� ីនមអមមាាមកម ន៧េ្រិំ�យវដនបយពបេមារយន

អរេកនី� ម្ិបេអមមាន( armoured vehicles) 

េ្ពវពកមរិករារមក ានង�រហេ្ងមំពនជំពា បេបេ្ងមំពន

យិេ្មានដាេីកមីវ។ន្�� ីរដាវ�ាពីែេ មន១៩៩២។ន

ែបុរវខាដកនដំបេដងកណិ�រំសា េិាាេហ

កេដដិន�យវ ដំេវងនដាពវ តិ�យវដរ�វេរំងយរន

ម ន១១០នយរែមពីកយមាវនដាយមរញាមរេបេាក សិ មមា�យវន

រដបេមា្�� ីរយ។នដងកណិរប៏្�រា វាមពវ តិន

�យវរ�វេនរំង រំ ដិដវែមពីក ដំញអមមាពីេ្រំករវដិអមមាន

ដាពី្យន ងរីរា�យ។នកាេអន http://disarmament.un.org/

cab/register.html។ 

 

ិេេកមកាមន“កំបេំណា បេ�យ៏កមែក ិ”  

 

ែបុរវខាដកដរេកំបេំណា បេ��រេបនរកយរបដរយ៏េប េ្ន

េា្ារេ�ងែ�ន“ជ្បណិេដកមែក ិ” េ ង។នម ដករន�ដរន

េដេ្កដំពយពនរសរង�ញ�ប� េ្ិរាសរ្ន
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យ្ិវេយវេេ្រំកាដិខានប៏យា�នេ្�ពវយរសេ��កន

េ្រំក�យវ�រទវរគកំណា បេ�។នយារេនែេបមករាឹែកំបេន

ំណា បេ��យវវប�ណរកេ�ិកមែក ិន

ដារម� ិម្�� �ាេមប�ន�កចមដេ ម្រមិ។ន

កំបេំណា បេ�ក សិ មមាប��េ្រិំេ ងកន

កំបេំណា បេ�យ៏កមែក ិន្យន េ្ពីកំបេំណា បេ�រវរសដ��មិេមនដាន

ករាសរយមរណរ ។នកំបេំណា បេ�យ៏កមែក ិនិេេាេរទវរគរបបន

្្នដាែេបយ�បយមេ្រំកនរំងេដរាសរ្ យ្ិវេយវេេ្�

ពវយរសេ��នដាបាបក មាេ្ែមារដបេមាេ្រំក។នរ យារេប�ី

កំបេំណា បេ�យ៏កមែក ិនដ្ប� ញែិកវមដប យីាខក មាន

បេមាកែមមិ�នដាេដំ  ំវដរ�បាវង មារក្ារយរំ។ន

ម ដករនេិកម�បកេេរវនដា�បវមែរឡរាម ដញន(កាេអេ្ែ េ្ំីន

៧៧)។ 

 

 

េ្ែ េ្ំីន៧៧ 

ករាសរ្កំបេំណា បេ�អមមាកេ�ិយពកមែក ិ�ន

រ រិកយអរាសរែសីដនមក? 

 

កយនរដបេមាេ្រំកយមអមមារញនេិកមយ្ក្រាករិាមន

វប�មណា េ ងម យាខារេកេ� 

 េិកម្ េ្នដារទវកណិ�ណយមយរដវនដាវដមដិ

្ំ រំ ប ដិងមិ�ន�យវបមណ េិក មរុិរវរកំបេំណា បេ�ន

អមមា្កេែាុកកសេ្�� ដិនប��្ំរវ�រកេពស�ំ ណា ន

េ ង។ 

 េិកមកកេេ្កេេរវខាបេមា រំ ដិដវន�យវេិកម

ច េិតមាែាុយពយមេមមេ ងកេ េ្ែមមិ�កំបេំណា បេ�។ 

 េិកម�ប ម�វបពវ តិនដាពវ តិចបេ��េ ងេបក ា្កេន

 រំ ដិដវនដាិា រំ ដិដវនដា រំ ដិដវរយរេភីបមណ េិាមន

កយ�បា��ា ន ដំករគនរកាម�កាក េិ�យវកា្វងន៏ទ� ញន

ប� វ។ 



 

 

 េិរិពដដិ្្�� ីន�យវបមណ េិាមេមម មំដញ�យវកេដិរដរេកេន

កំបេំណា បេ�។ 

 េិកមកដំពដែមយបសាិ មំដញយ�បា��ា ន�យវ ម្ិរវរន

កំបេំណា បេ�ន��ា្ាសដវ មំដញេិឡ េ្របេ្រំកន

េ្ិពរយរេ។ 

 េិកម្ំ្��ិ�ដបេមាក្ាកបន៏យបសាិេំព្កេភិ�ដពីរវកន

្ំរវ�រកន៏ពីកវបេយាអមមារំងមមក្ េ្។ 

 រាសរករកមរ្បនដាររនរាមន េិាមកយ�បា��ា អមមាន�យវអន

្�ាសមមក ដំករគ។ 

 

េ្ិព�នរបស មំពវ្កេ BICC www.bicc.de,  ែេ មន២០០២ 

របេិបរេកងកេបុេេិ�បេ�នរេបេាក សិ មមា

�យវរវដិរវរកនដាកររនន 

 

កេបុេេិ�បេនដយមរបបកក េិ្េង មំសមកបា វំពរដន

ាមមម ដញពដិពរុប។នរវងែនរេបេាក សិ មមារ េ្ុ

េិកមដរដកវេ�វារេ រ្ក។នបាសាមកេប េ្េបាយ៏កមីកបស បេាមន

អមមា�យវរដកវេ មាររដបេមាពដិពរុបន្� វ្កន

ររនអមមារ េ្ុពី រំ ដិដវេ ងនរប រំ ដិដវេ ងនដាពី

 រំ ដិដវរបេប្េេដ េយរន�យវរិរាសរ្កររនអមមាន

�្្រនរបរមិពីកេិរិពដដិ្តេំ�សណរ។ន

ិ្កេកេែនយបរេរកអមមា មារេិកមដ្�ាសមមកន

ដំករគ្រប�កវ អមមាន៏វ រំងមន វេរញពីនក មាន

ក សិ មមា�យវេដកីេកេ �ិាម �ា។ 

េ្�សវន២/៥កក សិ មមាាមកាេ�ត មាែកេ�យវដរាសរកន

ា ញយារដបេមាំកមិ្ែិេ មន១៩៩០នរញេបពីក�មប�យវរដកវេ។ន

េាវរស មិកករដកវេអមមាយ៏រេរកព�បកយព េ្រន េ មាន

ដ មិ ាិិកកា ញយាអមមា�ែ�� ដិនរដបេមាំកមិ្ែិេ មន១៩៩០ន

ប�ែនក មាក សិ មមាយ៏ាម្កេែិីិ្កមបការមសិនដ រមិពីក

េប េ្េបា្កេអ�រ ាេា្ដេ។នរំងសេ្រំក្��

រកយរបដរយ៏ានេាននដារំងសរដរកកកវេអមមាយ៏រេរន

កព�បកយព េ្ននក មាក សិ មមា�យវរវរកដកក ង�េ្ិពកសេន

http://www.bicc.de/�
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េដបេ�យវេិកមកចមដេនរយរេភី ម្រពញិេេកមក�រេបសដ��មិេម

�្យន េ។នេ យ្ារំសិនិ�កពដិ�យវែនកវបេយាយបរេរន

េិកមដរស្មរំង្� ញជេបដយរាន�យវអន៏េដន

មំយបេ មំា�េ ងែេបយ�បយមរីដងន�យវបមពមាកេែម។ន

រ យារេប�ីនែិីិ្កមបការមសិេដ�េ�ែេប�េ្កក ងនក មាអមមា្ន

រប�កវបេយា�ិនារយរំ។នេ្រំកែ ដិមិវិនដាបមពមា

ែ ដិមិវិ�រេរដរាសរ�្្ររា�យ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៧៨ 

កា ញយាអមមា�យវរដកវេ�នរវែម ដា�កកយបសាិអមមា 

 

“រ ្ី�កក បេមាមកា ញយាអមមាអ�ីកប៏រំងនប៏កេដ ដិ

្ប� ញែនកា ញយា យីារេរាមអមមាចកេក�យវ

រកកកវេ។នបត�  េរ្មិាបត� មញេចនដាបត� ែាក ញន

ឥំពដពវរបរវរកា ញយាអមមារដរកកកវេរ។នកពដក�� ក�ីន

ពីកយបសាិអមមានកទ េ្ដញេនដាកក េិ្េងាមក

តមាពេបងនដ្រាករិាម្�� ីសរពរ វិណា �យវអមមាាមកកម្ ន

ម ន១៦៥,០០០នអមមារដបេមាពដិពរុប មាេាវន�យវបេមារយន

អមមា�ាន១៨,០០០នអមមាេិកមដយមរញន៏ដរ�វេ្រយក ន

ែេ មន១៩៩០នដាន១៩៩៥។ន�រវរបយម ា្ារសរងបេមាែេ មន១៩៩៤ន�យវន

កា ញយាអមមារវរកនម រេរ�ាកា ញយាអមមាអ�ី។ន

កា ញយាអមមារវរករំងិកេក ្ន៏ករ�វេអមមារំង

បដិកអកតេងរបេ�ម ដាីាម ង។នកា ញយា�្្រិរវេដវតន

មរិបេ�ម ដាីយបសាិក សិ មមានរដបេមា មិ្េារក នដា្ាក្កន

 េិេ្មាក សិ មមារដបេមា មិ្េ។ 

 

េ្ិព�ន Herbert Wulfនែេ មន១៩៩៨នេា្េណា វែ�� ដិំីេប្ារដ

កេ េ្កំ េ្សក េិក �្េកាអមមាាម ាិ www.bicc.de 

  

ិ្កេកេែនេ្រំក�យវ ដំញអមមាប��េ្រំកេដកាមន

http://www.bicc.de/�


 

 

បីរេេរនយារេ� ាំរបនេ្រំករយកេរវពកយន

កេ េ្រាសរកពដដិ្តេំរដំេរមរងរដរឡរង។ន

រដបេមាែមឡមាំកមិ្ែិេ មន១៩៩០ន

េ្រំក យីារហកេម ន៩០េ្រំកដយម

ាវអមមាាមក�យវរវរក។និកមខេកេ�យវេិកមរាសរកេិរិន

ពដដិ្្កេ�ិ �ិាម �ាមរិអមមាាម ាិនរសរង្ េ្ប ា

កិពសបដរមរិ រំ ដិដវនដារី្រងកណិេ្ចមែេ មយវេ

កយែមពីកដ េិ្ាេន៏រចបេ�អមមាាម ាិនដាេទ េ្ មរកម។ន

របេិកមេ្កេងបាមម ដកនមរិក ម្�វាររាេបអមមាាម

ាិ្រប�ររាេបរវដិ មំដញេដ�េរី។ 

រដបេមាងររពវន៥ែេ មរយក ែេ មន១៩៩៧-២០០១នកក បេន

ម�សបវាមកា ញយាអមមា។នកក េិ្េងរំងកសន

យរអរេ ដបន�យវ�ែេបរុ េិរុាេយ៏ាម ម្រមិបេមារយក ែេ មន១៩៩៧-

២០០១នបេមាម ន៦៥% ច េ្តមាពីែេ មន១៩៩៨។នេ្រំកមក្ីប��ន

េ្រំករុ េិរុាេាម ម្រមិំីន២រដបេមាងររពវរ។នករបរន

រឡរាម ន២៤%ពីែេ មន២០០០នយវេន២០០១ន�យវរាសរ្េ្រំកមក្ីន

កក ង�េ្រំករុ េិរុាេាម ម្រមិបេមាែេ មន២០០១ន(េ្ិពន SIPRI 

Yearbook ២០០២)។ 

េ្រំកដន�េ្រំកំ  ំវអមមាាម ម្រមិបេមាែេ មន២០០១ន

្យន េ្ពីករបររឡរាន៤៤%ពីែេ មន២០០០។នកយមាវរំងន

េ្រំកឥា នករបររឡរាន៥០% �យវរាសរ្េ្រំករន

កក ង�េ្រំកំ  ំវអមមាាម ម្រមិំីន៣បេមាែេ មន២០០១។ 

េ្រំកំ  ំវអមមាាមកររ្ារំសិរដបេមាែេ មន១៩៩៧-២០០១

េ្រំកអរយ េ្ ស្ីសែសាិីិនកិ យិេនដាេ្រំក  ំបីន (SIPRI Yearbook 

២០០២)។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៧៩ 

 ិរវមដយេស� ែមពីកា ញយាអមមាាម ាិ 

 

“មណររពវ�យវ មំសមកករវដិអមមាាម ាិនបមពមាអងម ដិ�ាន

ករវដិបេមាែមឡមាករេបុេេិ�បេនអមមារ េ្ុរយរេបមពមាេិកមន

ដរវដិ�រសារវេែេ មរដរឡរងន(...)។ន�រតបតេកដយេស� ន(...) 
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ិកេកកករវដិអមមាបេមាសបវរុបន េ មាេទ េ្ មរកមរា

កេ េ្ែេ មន២០០០នេិកមដដយេ្ណែិកេក យី ារហ

កេន៤ិេុយម កុ អរេ ដប។នមរិ្ ដណម ដញនរបដយេស� ន

ែអមមាាម ាិអ�ីកេ្�សវន៤.៣ុរយរេេិកមដរវដិបេមាែេ មន

២០០០ន(...) ប�ក បេមន៣០% (រ រ្រេ្រ្រាស្�េ ងម េ្ចមែេ ម�ន

េា្េបេមាែមឡមាកេបុេេិ�បេ)”។ 

 

“រដរពវ�យវិេេកមកអមមាាម ាិអ�ីកនអកក បេមន(...) 

ករុ េិរុាេរដបេមាំីររ មំា�កបីសង” (...)។នម 

េប្េសសមនដរបររឡរា�ាន៣យាបេមាងររពវ ដិ�ាន២ំកមិ្និ

រច េ្ពីន១៩៦នេប្េសសមនបេមាំកមិ្ែិេ មន១៩៨០នយវេន៦០០េប្េសសមន

េបយវេ្រម្ភេ”។ 

 

(...) មិ�កករបររឡរាាមេប្េសសមអ�ីកនដាេ្រំក�យវរវដិន

អមមាាម ាិនដាែេប�យវ ម្ណាវបេិរប្េមក្េប េ្ទេ ន

េប េ្ំីប�កានដាបេមាិកេកប៏ដនរវងែន្រម្ភេរិ

កេ�ិបងរករវរឡរាកកេ េ្ រំ ដិដវម� េកន  ិែាុេដ�េយរន

ព បរិមបនដាជេបដយរានបេមាកំ  ំវដាមអមមា�យវកេ�ិអ�ីន

មំររ្នដាេហេ្វវង�ារពវេមក មាែកេ។នយារេិ�្�� ន

ក�ដកមមែ�� ដិ្យន េេ ងន�យវិេេកម្កេិរិពដដិ្្កេន

 រំ ដិដវរបរវរករវដិអមមាាម ាិ។ 

 

េ្ិព�នែរាកិអមមាាម ាិែេ មន២០០១នOxford University Press 

 

 

េ្ែ េ្ំីន៨០ 

បេ�ម ដាីែាុកកសេ្�� ដិេ្ែមា�ាកា ញយាអមមាាម ាិន

ដាាមរសវមមក្ េ្�នេេ�ី្របុវកេ េ្ មិារាក� 

 

“រយរេភីំ េ្សក េិនេ្ងមំពេ្ែមានដាវម្ ម្ដ េិាមកា ញយាមមក្ េ្ន



 

 

ាមអមមាាម ាិនដាាមរសវន (SALW)នយរ�យវដាវ េរដបេមាន

កេដកីំែាកុកសេ្�� ដិនក�ីពីកា ញយាមមក្ េ្ាមអមមាាមន

ាិនដាាមរសវនរដបេមាេប េ្ ដំយរយព មាែកេ្កេិន(�មបបកំនែេ មន

២០០១នំីេប្ាញាងយប) 

ដំបេរញាមករ្��រ ដិ�រីដង�រេររដនែេ បេ� ដិន មិ្េន

ដាែ�� ដិនបេមារយ� 

 

រដែេ បេ� ដិ 

 បេមាបណីេដ េន្រាករិ្ េ្នវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�ន

ី ដិម ដាីយរដវ្ដេប េ្េទេនរយរេភីរាសរកេិរិពដដិ្រវរន

ករវដិន SALWនរដបេមា មិ្េ�យវកេដិរដរេកេ�យ

កេិេបដរ្កេមក នដាេិរិពដដិ្កយមរញនក�កាក េិន៏ន

កររនាមអមមាេ្រិំរយ។ 

 បមណ េិេប្េនដា ម្បុវ�យវាវ េរដបេមាករវដិរំងន

មមក្ េ្នា ញយានក�មប មំបនររននកេក េ្នប៏យា�ន

រ�វេសដ��មិេមរយរេភី ដំញន SALWនមមក្ េ្នដាច េិម ដកន

រដរេកេ្ េ្� ដិនេ្ែមា�ាេប្េនដា ម្បុវ មារយ។ 

 យែនររាេប�យវដំ  ំវអ�រ វ្ណ់ ដ្ំសក បកុវេ

រវរនSALWនីេ ងកនរដបេមាយមរណរ ករវដិបេ�្កេមក ។ 

 យែនបមណ េិរស មិេប េ្េា្ារេ�ងនដាកមេបដិេិកមដបរន

មំបងររពវ�មាតេន�យវអរាសរដែមពីករវដិន

កក�មប មំបនកររន SALWនរដរេកេងមត� ាដក្កេមក ។ 

 យាមកំ  ំវមមកេិកមមរិរវេ SALWន មាែកេ�យវន

កេក េ្នដារញរំងយរនដាម ដកេ្ប្រំង

េ្កដំពយពរយរេភីរកមរ្បអមមា�្្រយ។ 

 ្រាករិនដាែមមិ�្ េ្នវដមដិ្ំ រំ ប ដិងមិ�នដាី ដិម ដាី

យរដវនរយរេភីយាមកេិរិពដដិ្េ្ប្រំងេ្កដំពយពន

របរវរកយមរញនដាក�កាក េិាម  SALWន េ មាករេ រ្ន

េដកេាមវដមដិងែ ាិិកេ េ្ ដំញអមមាងបរបរេ រ្រា�យ។ 

 មដិមមេ �្ា�េ្ានរំងេដរាសរ្ យ្ិវេយវេកដំពដ្កេយរបេមាន

កយមរញន SALWន�យវព បរបដយមាវរវរបេមនរយរេភីន

ាាយមណ� ាយវេយរន�យវ�េ្ិពរយរេយមរញអមមារំងននននន
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ែមរុេតេបដរេពេរេពរារំសយបីនេមររនាមអមមាន

 មារយរឡរាម ដញ។ 

 រស្ម្ េ្� ដិន៏ី ដិម ដាីយរដវ្ដេប េ្េទេរយរេភី

េប េ្េបាកបេ�យព្កេែេបន�យវាវ េរដបេមាកប�ន

ទ� ញប� វវបេនSALW។ 

 ច េិម ដកយ៏កេរក្នេ្ែមា�ាកបេ�យព�យវ មរុិន

ម ដកន

្កេេប្េេេ �្បរក�ដកមមែាុកកសេ្�� ដិក�ីពី

ំណា បេ�ក សិ មមា។ 

 យែនSALWន�យវដច េ្នយបសាិន៏េ្េាវដេិកមដន

ម្មក ញរចវ មាែកេ។ 

 យែនបាបក មាេ្ំ េ្អមមានបដវនដាសេ វ្

ររ្ារំសិន�យវកដំពដែមកេក េ្ន SALWន្រាករិាមន

្ំ រំ នដាី ដិម ដាីវមែដិនដាេប េ្េា្ារេ�ងិបេពវព�េ ងន

កេប េ្េបានដាកបរក�ដកមមនក មាក�មបអមមា មារយ។ 

 រស្មនដាែមមិ�នតេ�យវអរាសរដនាមបេ�ម ដាីយបសាិន

អមមានក េិ មសងបា វំពនដាករាសរកសណបេ�េ្ប្ន

រំងេ្កដំពយព។ 

 រាសរករំរសងាមិេេកមក�ពដរកក្កេបមន�យវ យ្ន

ិវេរំងារក េ្ំ េ្អមមាន(...)” 

 

េ្ិព�ន�រេបបដរកយបអមមាែាុកកសេ្�� ដិន

របស មំពវ�នhttp://www.un.org/Depts/dda, ែេ មន២០០២ 

 

រំងារវ យ្ិវេនពីកបីរេេររេកងកេបុេេិ�បេន

្�� កិក យពនដាបណរង្យពកី ដិម ដាីេិរិពដដិ្រវរកន

យមរញអមមានដកក ង�មណម ន�យវេិកមរាសរកពដយបរ

រយញរំវរ �ី បបមបនរដបេមាេ្រំក�រេរនែមពីែរ រិកយអន

ដានប រាសរែសីមក។ 

េ្ែ េ្ំីន៨១ន្ប� ញាមជ សណិកម ដក�យវយរ�

http://www.un.org/Depts/dda�


 

 

កាដបកកសយពែ� យម្ ដេ្កេងប។នកងវេយ�ាកេ�ិន

រេររឡរាែមពីសរកមខេកិក យពនដាបណរង្យពដយមន

របបក�បវមែ�យមមបម  ិនរដបេមាកេិរិពដដិ្្កេកយរបរវរន

កយមរញអមមារដបេមាយរ មារយនប៏ យ្ម��ិរដែន ងពីយពវត

ឥិរខរ រដរឡរងរដបេមាេ្រំក�រេរ។ 

 

េ្ែ េ្ំីន៨១ 

 ិយំី្កេកយរដបេមាកេិរិពដដិ្កយមរញអមមា� 

ិក យពនដានបណរង្យពរដបេមាេ្រំកកសយពែ� យម្  

 

េ្រំកែាេំីក�ន េដ្ំ្��ិ�ដរដរេកេ្ េ្េ្រំកែាេំីកន

 បេំា�ាកំក ងពវ តិយវេ មិារាក�រយរំ។ 

 

េ្រំក�្វស្ដប�ន្ េ្េ ង�យវដែមេវិបេមាែេ មន១៩៩១ន

ដាកិពសបដរ្ រំ ដិដវនរងកណិរបកយែមពីកររនអមមាន

�រសារវេែេ ម។ន្ េ្េដដ�ាែមពីកេិរិពដដិ្តេំរបរវរន

ែេប�យវដំ  ំវអ�រ វ្ណ់រយរេភីយមរញអមមាន

រសរងយមរញរប្នែេបន៏េ្រំកេ ងរយរំ។ន

រប��បត� បក�នរំងស�ិនកយមរញន

េដេិកម ម្ិរវរេបេេ្ ដិ្ិ�ដ្កេកសយពែ� យម្ រឡរង។ 

 

េ្រំកំណ� យប�នេដ្ំ្��ិ�ដ�ាែមពីកពដយបររយញរំវន

រំងកយែមពីកយមរញអមមាន៏ប៏វដមដ ាិ្បណិរក្្ េ្ន

កេ េ្កេិរិពដដិ្រវរ្�� រនតេ�្្េ្�ាដ្រិង្រយរំ។ន

រ យារេប៏រំងន្យន េ្ពីករ ា�សណរខក មារឡរាកន

យរេេ�ីងមិ�ដាេតបមពមាព្ីេ្រ�រញាមដងកណិន

្ឋេែមពីកយមរញអមមាន�យវ�ា្�រា វកេិរិពដដិ្កយមរញន

ិកេកកកយមរញនដានេ្រំក�រទវរគកកយមរញ។ 

េ្រំកហស មាឡាេ�នេបយវេរពវរនេបក ាក� ដិដរញររងន

ាមដងកណិេ្ចមែេ មម ន២ែមពីកយមរញជ្បណិកា រន

កិ� ដិនែមរុេតេនេបេេ្ ដិ្ិ�ដ្កេកសយពែ� យម្ ។ន

ដងកណិនវប�ណរេប េ្េា្ារេ�ងនយារេិពេា�ាិក យព។ន
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រ យារេប៏រំងនប៏រដបាសកពដយបររយញរំវរំងកយន

�រំសា េិែមពីកររនអមមាររា�យ។ 

 

េ្រំកដរមា�ន កយដរមាដ េ  យីាខក មាកក ្ រំ ដិដវន

្�� បេនដារ�វេាមដងកណិេ្ចមែេ មវមែដិនយា�នពវ តិែមពីន

អមមាាម ាិនបដវនជ្បណិក�ដកមមនដាបដរកសេ្ ដិ្ិ�ដក

រី មាែកេ។នរវរកពីរនិប �ិកពដយបររយញរំវន

រេរ�អេរំសិែមពីដងកណិរដបេមាកយ។ 

 

េ្រំកអវក�េយាេ�ន ដងកណិយម ា្ាែមពីកយមរញអមមាេិកមដន

រញររងបេមាែេ មន២០០០។នរប មព�ាែនបណរបេ�កកយ�យវ

ិបេពវពន�ារាសរកកដបរែមពីដងកណិ្យន េ្�នដងកណិែមពីន

កិ� ដិនបដរក្រំកនិណដ ា�បេ�នដាអកដំពដេមក្។ន

 ិយំី្កេកយនេិកមដ �ិ ិភដិមរិកេិរិពដដិ្របរវរែសី�យវន

 រំ ដិដវដយមរញបេមាែិីិកវ។ 

 

េ្រំកេបដប�ន េដង�ករងកណិន�យវរ�វេយវេកយនដាន

សណាែមពីពវ តិនិបេពវព�េ ងកែម�� ដិ្យមរញាមន

អមមារយរំ។នពវ តិរកាមក�ិេ ងប េិ�យវដរ�វេរំង

�រេបម្�� ីអមមា្កេែាុកកសេ្�� ដិ។ 

 

េ្រំករែសឡាេ�ន ្ំ្��ិ�ដរដរេកេ្ េ្កេ្រំករែសឡាេន

�យវាកិពសបដររវរយរ ដិដវន្រញររងាមដងកណិែមពីន

កយមរញ បេំា�ាអមមា។នរ យារេប៏រំងនែមរុេតេន

េបេេ្ ដិ្ិ�ដ្កេកសយពែ� យម្ នេបក ាក្រំកសាិេបយវេែេ មន

២០០២នដរញររងាមដងកណិេ្ចមែេ មម ន២។នបមពមាន

កែមមិ�ាមំក េ្េ ងរដបេមាកយនរយរេភី្ មិារាក�ំ បេន

កមណ របយរេេ�ីិបេពវពែមពីអ�រ វ្ណ់យមរញ។ 

 
 

េ្រំកែមីតវី�ន  រំ ដិដវេិកមរងកណិរបកយែមពីកែម�� ិន

ដាកយ�បា��ា ិបេពវព�េ ងកយមរញនយមាវនដាក�កាក េិន



 

 

ាមកា រកិ� ដិ។នមណម  មារ�ារដបេមា្ េ្ែេ មន

១៩៩០ន�យវិេេកម្ដងកណិវមែដិរា។នរ យារេប�ី

ប៏កយនេដ  ិយំី�រកាមករដបេមាកេិរិពដដិ្រវរកយមរញន

រយ�យ។ 

 

េ្រំកវមស្ម ស្ �នេដជករសបេ�អមមារវរក នដាប៏េដន

ាមេ្ពវពបណរង្យពរា�យ។ 

 

េ្រំកសាឡាេ�ន ដងកណិេប េ្េា្ារេ�ងយម ា្ាន១ែមពីកន

យមរញអមមានេិកមដរញររងបេមា�ម មិុនែេ មន១៩៩៨។នកន

ាាយមណ� ារេីរកាមកនេមកយរាសរកេិរិពដដិ្របរវរេ្ពវពយមរញន

អមមា្កេេ្រំកសាឡាេ�ន�រេបចបេ�្កេ រំ ដិដវដាេ្ន

បណរបេ�កកិ� ដិកយនែមពីរវេកវបេអមមា�យវរវរកននននននន

 មាែកេ។ 

 

េ្រំកពវ មំងហក វេ�នេមដងកណិ�យវដរញររងបេមាន

ែេ មន១៩៩៨នេដ្ំ្��ិ�ដកេ េ្្កយរាសរកេិរិពដដិ្រវរន

រកប�ីករេេរញអ�រ វ្ណ់យមអមមារញរយរំនរសរងប៏េដ

្ំ្�� ដិកេ េ្កយរាសរកពដយបរប៏រំ�យ។ន មិារាក�អក ន

កមណ ែមពីករញអ�រ វ្ណ់យមរញអមមាបេមាែិីិកវដ។ 

 

េ្រំករែក យ្ញ�ន ដងកណិេ ងរញររងច េ្តមាពីែេ មន

១៩៩៨េប។នេដកេិរិពដដិ្រវរកយមរញអមមា�េម

រយរំ។ន�ិបណរបេ�កពវ តិចបេ�រកាមក្កេកយ

យ្មរ់�យវដាវ េ។នកពដយបររយញរំវរំងកយបមពមាន

របររឡរា។ 

 

េ្រំកកសមង�ែិ�ន ដងកណិយម ា្ាដរញររងបេមាែេ មន១៩៨៤ន

ប�រដបេមាែេ មន�យវកយដ្រាករិាមេប្េេ �្បររ�វេរី្វេែមពីកន

យមរញជ្បណិរីនរសរងរប��បម េ ងកេ េ្េ្រំករដន

ែ� យម្ ររ្ារំសិ។នកយរាសរកពដយបររវរដងកណិ�នននននននននននននននន

រសារវេែេ ម។ 
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េបិពែាេរបកក�ន េ្ពវពរងកណិ្កេែាេរបកកិក យព

ម្រមិ។នច េ្តមាពីដងកណិរវរបំីន១រញររងបេមាែេ មន

១៩៩៩នេបនបណរបេ�កេេ្េ ងេិកមដ្រាករិរំងយរេេ�ី

កិ� ដិនយរេេ�ីក្រំកនយរេេ�ីែ ដិមិវិម ដកវងិណដ ា�បេ�ន

ដាជករសបេ�ែ�� ដិ។នបណរបេ�កេេ្ររងកណិាាន

កយ�េ ្នដាកដំពដែមេិរិពដដិ្តេំកយមរញ។ 

 

េ្ិព�នwww.saferworld.co.uk, ែេ មន២០០២ 

 

 

ាមយញ្កេកយ 

 

យាដរវរបខារយរេនាមយញ្កេកយប��បត� យ៏កមខេរយរេភីន

យែនកយអរាសរកតេំេប េ្េា្ារេ�ងរបរវរយមរណរ ក

កកា ញយានដាកររនអមមា។នបាសាមាមយញម ដ�� ាីមរន

អ�េាវរស មិាមក�រេរ កេ េ្ករាសររកប�ីករេេដិ�ន

ិបេពវព�េ ងពវ តិកន េិ។នក្ណ�ម ្� វកាដបកយន

�ពដរកកនែេប�យវ�កាដបកបណរបេ�កកេិេបដរន

កយនប��កចមដេខក មាកេ។នយាទេ ររា�យនរបេិកមរ�វេាមន

ក្ណ�ម ្� វយវេ ម្បវុដបកយនាមាមយញយយនយា�ាមយញន

ខាកា ញយាអមមានវំពបេ�អមមានាមយញ�រេបរសមេ�មន

កេប េ្េបានបសនកបណយិកេកនដាកេិរិពដដិ្្�� ី

សរពរ វិណា ន មាែកេរិា ង្រាករិាមេប្មណា េ ងក

ែេបាមយញន�យវកេិេយពបេមាករ�ករងិ្មរិកមណ ន

 មាឡង្កេបណរបេ�កកិ� ដិកយ។នរវរកពីរន

ក្រាករិាមាយទ ដំេវងពវ តិនែមពី ដំយរយពររ្ាកកករាសរ

រកប�ីករេេដិ�ិបេពវព�េ ងម ដកវងក�ដកមមន�ាអា ងយវេន

បណរបេ�កកិ� ដិកយនបេមាករកេរកមមាមពវ តិពីែាុន

ី ដិេ្ ដិ្ិ�ដនដាពីរីរយរេភីមក រាសរកពដដិ្តេំនដាពដដិ្ន

រេរវាមរកប�ីករេេដិ�យយ។ន

 

http://www.saferworld.co.uk/�


 

 

 

បេមាយេ� មិារាក�ែេបអរាសរែសីដមក 

 

កេិរិពដដិ្តេំកា ញយាអមមា 

 ាេេ្ញន្ក្�រា វកេិរិពដដិ្រវរកា ញយាអមមា�

ែ�� ដិរដបេមារ្ស្ិរកយ។ 

 ាេេ្ញ្កែមមិ�ែមសកិន�យវរដបេមាេ្ែ េ្ំីន៨០ន

�យវមណារារាែន

“បេ�ម ដាីែាុកកសេ្�� ដិេ្ែមា�ាកា ញយាមមក្ េ្អមមាាម

 ាិ ដាាមរសវមមក្ េ្�ន

េេ�ី្របុវកេ េ្កាដបកយ”។ 

 រវរប �ំបដិ�យរ្កេែេប្ែមមិ��រំសា េិតេ�ន 

- វប�មណា ន បេំា�ាករងកណិែមពីអមមា�យវ

រដបេមា្�� ីអមមា្កេែាុកកសេ្�� ដិ។ 

- វដមដ ាិ្បណិែាុកកសេ្�� ដិន បេំា�ាក

រងកណិែមពីកមងរី។ន 

- កពដក�� មិ្េន�យវិបេពវព�េ ងអមមា។ 

 

រទវរីដង� ដិក�ីពីកា ញយាអមមា 

 យន្ករាសរ្រម្ភេយពរទវរីដង� ដិក�ីពី

កវបេអមមានដាេិកមយ�ាែរ រិរទវរីដងរដំបេន

ាាកយកមមកែមេវិងវេេពេ�យ៏ យីា។ 

 េិកមេដបយែនង�កេ ងរយរេភីាកិពសបដររវរ រំ ដិដវន

្ំបេដងកណិាាកយិបេពវព�េ ងកនា ញយាអមមា។ 

 

កំបេំណា បេ�អមមា 

 យែន្��  បេំា�ាកំបេំណា បេ�អមមាេិកមដរវរបន

ងបេបពដយបរនរដបេមាកយន បេំា�ាយពកេរក្កន

កំបេំណា បេ�នេ្រិំកំណា បេ�នដារវ យ្ិវេកន

ំណា បេ� មារយ។ 

 ាេេ្ញ្កពដយបរែមពីន“កំបេំណា បេ�តេវប�ណរកមែក ិ” 

រដបេមាកយន�ពដរកកមណម �យវរដបេមានេ្ែ េ្ំីន៧៧។ 

 ាេេ្ញ្ រំ ដិដវ្កេែេបនរទពតេកំបេំណា បេ�នអមមាន
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ដាយ្ករ�វេងមិ�ដាេតនដាកំបេរ កបេមាន

បណីក មរុិរវរកំបេំណា បេ�អមមា។ 

 

អមមា�យវរវរក 

 ាេេ្ញ្កយន៏បណរបេ�កកេិេបដរ្កេកយន

 េ មាបណរបេ�កពពបងន្ងបដិ� មំបំបេមរិនអមមារវរកន

ដាច េិម ដករយរេភីំ េ្សក េិនដាេិរិពដដិ្� 

- រវេកររនអមមារវរកពីន៏�កាក េិេ្រំក្កេែេប។ 

- រវេវំពបេ�អមមារវរក មាែកេ។ 

 ាេេ្ញនយរ្កេែេប្ េម ដយប យវេ្�� ីសរពរ វិណា ក�ីពីន

អមមា�យវរវរកនដា្ក ម្មក ញរចវាមអមមា មារយ។ 

 ាេេ្ញនយរ្កេែេប្ច េិម ដក្�េេរំសិរយរេភីបមណ េិន

ាមេប្េសសមន�យវិបេពវពរដបេមាកររនាមអមមា�យវរវរកន

ដារាសរកេិរិ ពដដិ្រវរកបេ�យព្កេព បរប។ 

 

អមមាាម ាិ 

 យែនកយន៏បណរបេ�ក�យវិបេពវព្កេកយំ  ំវន

ដាមពវ តិវមែដិបេមាែេ មីេ ងកនក�ីពីករវដិបេមារក្បន

ដាកវបេអមមាាម ាិ។ន េ ្ក្ប� ញាម

ដងកណិេ្ចមែេ មនរំង្�រា វាមពវ តិវមែដិែមពីន

កបេ�យព្កេេប្េសសម�យវិបេពវព មារយ។ 

 េិកមយ�ាែនកវបេអមមាាម ាិ�យវរវដិរដបេមារក្បេិកមន

កេដិរដរេកេវប�មណា �ិាម �ានយាដ្�� បេរដបេមាាមពាបរ។ 

 

 

 

រ រិ IPUន�ែស?ី 

 

រំងេិកមដ្រាករិរឡរារដបេមាែេ មន១៨៨៩ន IPUនប��ែាុកកយែ�� ដិ  

្កេយរែាដ្រិង្យព។នឡរ�ែេបករាកិកអ�ី្កេ  IPUនរដបេមា  



 

 

ែាុកកសេ្�� ដិដរាសរ្ន IPUនអយមកយាវរបបេមាែបែ�� ដិន

ដារាសរ្ករេកា ្កេែេប� េ្រែេ ិ�យវ� មិា្កេេ្�ពវយរន

េិកមដរបស� េ្ររដបេមារម ដំក បដរពដយបរ�ែ�� ដិ។ 

េបយវេ�មេបរនែេ មន២០០៣នកយម ន១៤៤កយដាវ�កាដបន IPU។ន

បេមាយេ�ា្របុវកេ េ្កពដយបរនដាម េិករំងកយន IPUនេ្េាវរ�មម

កយរយរេភី� 

 រាសរកពដចែមពីកមណ  មាឡង�យវ�បាសវេនដា�កច េ្អេ�ណិន

្កេែ�� ដិ។ 

  េម�ណបយវេកកិនដារវរបបេរកេកដំពេមក្្កេ មិារាក�។ 

 ា ងពេា�ាសេ វ្ មិាេ្�ពវយររដាមមម ដញពដិពរុប។ 

 

្�� ក�ដយពនដាក�ដកមមន

�ដរ�កវេិកមដរវរបងបេបពដយបរបេេដិមរកេរដបេមានរ្ស្ិរ្កេន IPU។ន

យបរេរនកាដប្កេន IPUនដច េិម ដក បេំា�ា្�� នក�ដកមមយយនយា�ន

កយបសាិអមមានកំបេំណា បេ�អមមា�ែ�� ដិន មិុក  េពស�ំ ណា ែ�� ដិន

ដាែមរពររិមបេ�។នរដបេមាែេ មន១៩៩៤ន IPUនដ្រាករិ  ាមបណរបេ�ក 

ពដរកកេ ងរយរេភីរវរបបេរកេករទព្ េ្េមក្ាេតែ�� ដិ។នរំងកសកណិ  

�េ ងបណរបេ�កកបដំេបសេែ�� ដិនបណរបេ�ករដរញររងាម  

រកសមរេេ ងបេមាែេ មន១៩៩៩នកេ េ្ មិារាក�ក�ីពីករទព្ េ្េមក្ាេត  

ែ�� ដិ។ 

 IPUនប៏ាេា ង្ពាាមយពត �ិានតេងរកចរីដង។ន IPUនរស្ម

បដរេ្ាមមរយរេភីរ�វេឱកក្បដរកនយរយរេភី្ពាយពត �ិានដា្រាករិាម មំមបដិ�។ន

IPUនប៏បណរបេ�កកយេ ងនរយរេភីា ងពរកេករំរសងម ដ្ ិ�ដរដេា្ដេ ា្ តិ ន

ដាេប្េកេេ្កេេរវេ ងេប្េនរយរេភីាេេ្ញាមបដរកនយិា មិា្កេ

បណ្ប្រីដង្រម្ភេរដបេមា�រេប មាន២កCyprus។ន IPUនប៏ង�កពដរកក

េ ងរា�យកេ េ្រវរបបេរកេម ដកវងក�ដកមមនដាកសេ្ ដិ្ិ�ដកបេមាម ដកវងក�ដកមម

រដបេមា មិ្េរេិី�ំរយ រណ។ 

 

IPU Headquarters 

Inter-Parliamentary Union 

Chemin du Pommier 5 

Case Postale 330 

Office of the Permanent Observer of the 

IPU to the UN 

Inter-Parliamentary Union 

220 East 42nd Street 
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CH-1218 Grand Saconnex, Geneva 

Switzerland 

Tel: 41 22 919 41 50 

Fax: 41 22 919 41 60 

e-mail: postbox@mail.ipu.org 

Website: www.ipu.org 

 

Suite 3102 

New York, N.Y. 10017 

USA 

Tel. (212) 557 58 80 

Fax (212) 557 39 54 

e-mail: ny-office@mail.ipu.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េា្េណា វស្��ណមកេ េ្កេប េ្េបាបាបក មាន

េ្ំ េ្អមមាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន (DCAF) 

 

រ ្ី�មិវរយពបេមាងររពវន១ំកមិ្រិប៏រំងន

ប៏ក�បំេេាេនដាកេប េ្េបា មំយបេ មំាិាកមីម ដវ-រី

តេ�្្េ្�ាដ្រិង្នរដ�ិ�កេ្ទេយ៏ាមមរិយរយបី

រេរយ�យវ។នរ�កពដិន�ពដរកកនមរិេ្រំក�យវ

mailto:postbox@mail.ipu.org�
http://www.ipu.org/�
mailto:ny-office@mail.ipu.org�


 

 

កេដិរដបេមាែ�កវនរែរ របបវំពដេ្�ាដ្រិង្នេ្រំក

�យវេិកមដ�សបស រំងកេបុេនដាេ្រំករេកងារក 

ដ្�រ េ្។នបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដាបាបក មាិបេប� វ

រីនប៏យា�នបដវនែ� មេពម�យនដាយកេរវពិបេពវព�ា

ម ដកវងក�ដកមមយកំរំសិនរដ�ិ�  ិែាុយ៏កមខេរដបេមាេ្រំក

យបរេរ។ន�ញ�ប� េ្នព បរបរយរ  ិ�ន“យរបេមាយរ” រំងំបេ

្នមបរបរវរាយ៏ម្ េិរមរងនរមាកនយមរណរ កេ្�

ាដ្រិង្យមា្ ីងបេ�នដា្រាករាមារក ករនបេមាន៏ារក �

ែ�� ដិ។នយារេនកំ  ំវសុវេយ៏ ាំវម ាំុងែកេប េ្

េបាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន�យវេ្�ពវយរាវ េន

របរវរយកេរវពបាបក មាេ្ំ េ្អមមានប��ជ្បណិយ៏កមខេន

េ ងបេមាកំ េ្សក េិាមារក នរវរបបេរកេក�ដយពនដាវំពដេ្�ន

ាដ្រិង្នដាយាមកែ ដិមិវរកយរបដរកាុេេ្ប្រំងន

ដ�យព។ 

កពេា�ាកេប េ្េបាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន�យវេ្�

ពវយរាវ េនរបរវរយកេរវពបាបក មាេ្ំ េ្អមមាដ

កក ង�្�� រទវរីដងយ៏កមខេេ ងនរដរវររ្ស្ិរ

្កេកសបេិែ�� ដិ។នរដ�ម មិុនែេ មន២០០០នរយរេភី េ

ម�ណប�បេ�ក�ាយវេដយេ ក ាំរបនដា�យវវប�ណរ

ម ដា�រន រំ ដិដវកេ្រំកកសីកដ្រាករិាមេា្េណា វ

កេ េ្េបាេេបាបាបក មាេ្ំ េ្អមមានតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន

(DCAF)នតេបមដិរ� ររ�រេ េេ ង្កេេបក ាកសពវពំ  ំវ

្នមបកិ� ដិនកិេ្�ពវយរកមីម ដវនដាបីឡនដានេបក ា

ក្រំកកសពវព។ 

 

រ្កបបេ�ន 

 

េា្េណា វនរវរប �ំបដិ�នដាទមេំយរនដាសេ វ្េដ�េ

យររដបេមាកមដិមមេ �្ា�េ្ា្កេព បរបនបេមាកពេា�ាកេប េ្

េបាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន�យវេ្�ពវយរាវ េ

របរវរបាបក មាេ្ំ េ្អមមានដាបាក�ដកមមនដារវរបបេរកេ

កសេ្ ដិ្ិ�ដកែ�� ដិរដបេមាម ដកវងរនរំង�្ឋេរម� ិ
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រវរ មិ្េែ� យម្ -អិកាេ ដំប�េមកដ។ 

 

រយរេភីែមមិ�ាមរទវ ម្ណា មារនេា្េណា វ� 

• េិកមេ្េាវពវ តិនរាសរកកដបររសមេ�មនដារាសរ

កបេ�យព�្� ញន រយរេភីបមណ េិាម្�� ន្រាករិាមន

រេរស�យវដរសកាេិន

ដាាេបាាមកែមមិ�វតកនរដបេមាម ដកវងកក

េប េ្េបាបាបក មាេ្ំ េ្អមមានតេ�្្េ្�

ាដ្រិង្នដា មំយបេ មំាិាេ្�ពវយរ- រី។ 

• រ�វេាមាមយញនដាកទមេំ្កេមក ន

មរិយបី�យវនកច េ្អេ�ណិ មាែកេន

�ពដរកកន រំ ដិដវនកយនអ�រ ារីន

ែាុកែ�� ដិនែាុកេដ�េ រំ ដិដវន

ម ដំ ្សេ កដបររសមេ�មន�រយរេ។ 

 

DCAF កសក យីាាដិកេដំព�េ ងអ�រ ា� ដិនែាុក

ែ�� ដិនដាែាុកេដ�េ រំ ដិដវនសេ វ្កដបររសមេ�មន

ដានែេបាមយញ។នរដបេមាកបេ្ ដិ្ិ�ដនដាម ដយប្កេមក នDCAF       

ព�ា�រតបរវរកា ងទមេំពី រំ ដិដវម ន៤២េ្រំក�យវ

មិារដបេមាេបេ្េ �្បរេាវដាដ្កេមក នដាព�ា�រតបរវរេប្េ

េ �្បរ ដិដវែ�� ដិ�យវែេបាមយញវភីក�ាន៥០ា្ ន

ដាព�ា�រតបរវរម ដំ ្សេ  Think Tankនដាេប្េកប្កេមក ។ន

េា្េណា វដ្រាករិយព�កយបាន៏ដមបដរេពេរេពរា

កសេ្ ដិ្ិ�ដក�េ ងសេ វ្រសមេ�មេ ងម នដា�េ ង

ែាកុែ�� ដិមកន េ មា�េ ងែ�កយររ្ារំសិរា�យ។ 

បេ�ម ដាីកបន 

 

រយរេភីអកដបររវរេ្្ំយ៏�បេុបេន បេំា�ាកេប េ្

េបាបាបក មាេ្ំ េ្អមមាតេ�្េ្�ាដ្រិង្ន DCAF 

ដ្រាករិន៏នបមពមា�ិ្រាករិាម េប្េកបម ន១២េប្េ�យវ

រាសរកកដបររវរ្�� យា��នបម�ណំេេាេម ដកវងក�ដកមមន



 

 

កេិរិ ពដដិ្តេំបាបក មាេ្ំ េ្អមមានតេ�្្

េ្�ាដ្រិង្នកបសាិក យពរដបេមាករាសរអម ដកនដា

វំពបេ�កិ� ដិនដាកា ងពីែេបាមយញខាបដរក

កមីម ដវ�រេបរទវរីដងក�ដកមម� ដិនកេិរិពដដិ្រវរ

បាបក មាបដវនដាបាបក មាក�ដកមមេដ�េរីន

មំយបេ មំាិាកមីម ដវ-រីនរដបេមាសេ យពរេកងារក ន

វប�មណា ម ដដរវងកេ េ្យពរ�បាវងន៏្រាវងរដបេមាក

េប េ្េបារវរបាបក មាេ្ំ េ្អមមានតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន

មំយបេ មំាិាកមីម ដវ-រីនរដបេមា្ ដ្ ំកេ្រំករដ

អេសសដបនករាសរ�រកនកេប េ្េបានដាកកេេ្កេេរវ

េប្េកបរំងម ដំ ្សេ  Think Tankន្កេេា្េណា វ។ 

េបក ាកសពវពកេ្រំកកសីកំ  ំវ្នមបនបដរកិ� ដិន

កិពវយរនដាបីឡន�ែេបរ�វេអម ដកយវេន DCAFន�យវន

ម ន៨ុេសសាេេដបេកសីកបេមាែេ មន២០០២។នែេប េម ដយប 

យ៏ាមេ ងរំសិនប�េបក ាកសពវពក្រំកកេ្រំកកសីកន

រសរងប៏យរ�កាដបមកកេាវដាដនDCAFនដទមេំនDCAF 

រំងរ�វេ ម្បុវដប្�េេន៏ េម�ណបរដបេមាកបេ�យព

�បេុបេមក្កេេា្េណា វ។ 

 

* អវេដីនអរេ ដបនែាេំីកនអ�ស្ក្ស្ាេន�្វឡមកន

ា្កីនស�ស្ីបាមីនបាយ �ិម វនេបកអិនសណរយរ��បន

ំណ� យបនរែក�ារសនហស មាឡាេនដរមានចនអវក�េយាេនេបដបន

សមាេបីនរែសឡាេនែមីតវីនឡិមនីវីអារសនេយាវយា យិ នសមវកាេន

ីរស្ ីី យ នវរម យន យ្ាឡាញនពវ មំងហក វេន យាយ ីនកសពវពមក្ីន

កម�្នដាេយមារិរណេបកនសណរយរកកា យិ បីនកកា យិ ីនអេសសដបន

ខាិភាានរែក យ្ញនកសមង�ែិនកសីកនែិីិសណរយរ

ងារហុសក មកីយ រកយាីនែសមង�េបនេបិពែាេរបកកន

កសយរអរេ ដបនដាន Canton of Geneva។ន

 

 

អកវង រំ  មំយបេ មំាន 
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កេ េ្ពវ តិ្�េេកាេ បេំា�ន 

េា្េណា វំីេប្ាស្��ណមកេ េ្កេិរិពដដិ្បាបក មាេ្ំ

េ្អមមាតេ�្្េ្�ាដ្រិង្ន (DCAF)�នRue de Chantepoulet 

11, P.O.Box 1360, CH-1211 Geneva 1, Switzerland 

Tel: +41 (22) 741-7700; Fax: +41 (22) 741-7705; Email: 

info@dcaf.ch; Website: www.dcaf.ch.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thematic Index 

 
Accountability (see also oversight)  

Internal accountability  

Political accountability  

Commonwealth of Independent States  

Cooperation  

Corruption  

mailto:info@dcaf.ch�
http://www.dcaf.ch/�


 

 

African Union  

Agreements (international)  

Aliens  

Alternative service: see conscientious 
objectors  

Armament  

Armed Forces: see military  

Arms trade/transfer  

Arms embargo: see sanctions  

Association of South East Asian Nations  

Auditing  

Audit office  

Best practices  

Border control  

Budget  

Budgeting systems (PPBS)  

Catastrophes/Crises  

Civic education  

Civil-Military Relations  

Civil rights  

Civil society  

Code of conduct  

For politico-military aspects of security 
(OSCE)  

For law enforcement officials (UN)  

For arms transfer (EU)  

Collective security  

Committee  

Community policing  

Confidentiality: see secrecy  

Conflict  

Conscientious objectors/objection  

Conscription 

Constitution/constitutional framework 

Human rights  

Human security  

Humanitarian law  

Humanitarian missions  

Information warfare: see Cyber-crime  

Innere Führung (leadership)  

Intelligence services (see also secrecy)  

Inter-Parliamentary Union  

International Organisations (see also under 

Council of Europe  

Courts  

Customary Law  

Cyber-crime  

Decision-making  

Defence  

Defence budget  

Defence reform  

Democracy  

Democratic values  

Democratic control: see oversight  

Democratisation (of military)  

Deployment abroad  

Detention Centres  

Disarmament  

Disaster relief  

Disobedience  

Eavesdropping  

Emergency: see exceptional circumstances  

European Union  

Exceptional circumstances  

Executive: see government  

Expenditure (military)  

Expertise  

Freedom of information legislation  

Gender: see women  

Government  

Governance  

democratic governance  

effective governance  

good governance  

Grassroots initiatives  

Harassment (of conscripts) 

Hearings  

Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe  

Paramilitary units: see other state 
militarised organisations  

Parliamentary  

Debate  

Hearings  

Inquiry  

Questions  
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the organisation's name)  

International peace missions: see peace 
missions  

International regulations  

International law  

Internal security  

Internationalisation (of the military)  

Internet  

Judiciary  

Law enforcement  

Legitimacy  

Media  

Military  

Military Unions: see representative 
associations  

Monitor/monitoring  

Nation  

Non-Governmental Organisation  

North Atlantic Treaty Organisation  

Ombudsman  

Opposition  

Organisation of African Unity (see also 
African Union)  

Organisation for Security and Cooperation in 
Europe  

Other state militarised organisations  

Oversight  

Democratic oversight  

Parliamentary oversight  

Parliamentary Assemblies 

NATO – Parliamentary Assembly 

September 11  

Servicemen / -women  

Small arms  

Society: see civil society  

State of emergency/siege: see exceptional 
circumstances  

Terrorism (see also internal security)  

Definition of terrorism  

Policy  

Measures  

Legislation  

Powers  

Resources  

Staff  

Parliamentary Committees  

Defence committee  

Intelligence committee  

Security committee  

Peace-building  

Peace-enforcement  

Peacekeeping: see peace missions  

Peacemaking  

Peace missions  

Pensions  

Police  

Principles  

Prisons: see detention centres  

Private security actors  

Procurement  

Reform  

Defence reform  

Police reform  

Security sector reform  

Retirement: see pensions  

Representative associations  

Rules of engagement  

Salaries (of servicemen)  

Sanctions 

Secrecy (see also intelligence services)  

Security  

Security Council  

Security policy 

  



 

 

Torture  

Transparency  

Treaties: see agreements  

Troops: see military  

United Nations  

Value-for-money  

Women  

War  

Western European Union  

World Wide Web, see Internet  

World Bank      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បរកដំពដេប េ្ យី ា។នទ� �រេបេ ងករកសមរេរអេិកមដរវដិនបរ មំបន
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