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មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតកូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ  (bzfo)  រីតនរាេងេីេតង

ក�ុងឆ� ច១៩៩២ េដ

រកាីបម�លចរបតាកកបរករមៃរសណដ�សរតហរអ័ូ��មមងស់ bzfo ជសមមមជរ

ករកសកៃរមមព កដូា�ចផ� ទសក�ុងកសប រា ជីសម្ាាសសមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ  ់ 

កអេងេីាបង ក�ុងកណក េរពរីតនរេវាទចេតង េដរកជទិសរកជមពអងួកទជី�សងួ

ម អរ�នា្បមម េហក សី អងួកបា-ភា-អច (កម�ុជ) 

កអេងេីាចងតាអទដចេណ កេររកបេដសមចរពយន ជកតារកសពងកាេបសៃរសណដ�ស

រតហរអ័ូ��មមង◌សរជងអងួកទជី�សសស�

លខ ររតចកដរ(PBB)់ បាភ� កសប� សូមចូរជបជមជររទចូពមក�ុងកេវាទច អរុនី� ន ជភម ឬទងរកង

ូប័ូក�ុងកណក េរពេត់ តហ មីរ� សូមចរ រជង

បស្រនកដូល�ុពាបិចងក�ុងកេពតុម�មេរពជាសសអ�កទងរកងកណក េរព ម�មជរ

កមរ ចីណងងឲបាភ� កសប� សូមចូរជបជនងេ ូេត  ់ 
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0០. េសទក�ាសេង�ាបចេរ 
 
 
 

កណក េរពតណម ណអចតាាកមចេរ

ៃរកសជកមអេងេីទចរពរតា កដូរេវាទចេបធ

េនកម�ុជ់ កសជកមបាមពរេបធេនទេណ� ព

ៃយ�បា៣ កែីុល ឆ� ច២០០៨ រជងៃយ�បា២២ 
កែឧសភ

 ឆ� ច២០០៩់ អ�កទចូពម� សូស� សរក

ក�ុងកអេងេីេរព ម�អ�កកដូរេកីមុរ

ឆ� ច១៩៧៥ រជងរន សីបុកែ�ពរេមេ ជ
មរងេរលពៃរាាកែខរករម់ អ�កទចូពម� សូ

ស� សរកសាុរ១០៧៧ណកស់ រាណ

មពភមាពរៃរអ�កទចូពម� សូ

ស� សរក ម�២៤៧ណកសរដកសេកឲសុចតចងែ�ពរ

ជេដម-ាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា េនទចេេពមុែ

អងមួចរុចមរមពន ជសមម�ក�ុងីុលកកម�ុជ េហ
ក សី អនីក់ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដម-
ាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាចងេរពសបជីក�ុងទចេណមមរ

ងេរលពដចាចងូេមាង�សស កដូរដកសេកឲ 
េនទចេេពមុែអនីក់ េងរសពអ�កទចូពម 
� សូស� សរកអចតាឥ ជយាបាសសតពកល សី

ទចេេពអ ាីីកែខរករម ទចេេពអនីក ទចេេព

សចណង រជងទចេេពកេរី្មែ�ពរាសសតពកេម

ក�ុងក្ពមជមពរឹងមរៃដដ សូ់

ាករបមេ ូេរពេបវី េងែ�ុចរស� សជមព

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្-
េនណា អចតាមចូេរីុៃរកទចូពមាសសតពកេម 
ក�ុងដចេណ ករា ជីន ជបាាសសីុលក់  

េនក�ុងកអេងេីេ ូកបាតា កដូរេបធ

េនទេណ� ពៃយ�បា២ កែន ជទ�ជក ឆ� ច២០១០ រជងៃយ�បា

១០កែប�ច ឆ� ច២០១០ករ�ងេរេរព អ�កដកសេកឲ

សុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រីតនរ

ស� សជយខាម�ងេបវី់ ក�ុងទចេណមអ�កដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ទចរពរ

២៤៧ណកសតាកអេងេីេ ូកបាមព ៩១.៥%
 (២២៦ណកស) អទរីតនរស� សជយខាម�ង

េបវី់  
េលូាចណង ម�េដម្កសធង សូអចតា

ូាមពេ សូៃរកដកសេកឲ រជងកទចូពមក�ុង

ដចេណ ករា ជីន ជបាាសសអនីកេរេ ូអ�ក

ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

ផវ សូ រជងេរេ ូរករមរមស្ាសសតពកេម រជង
េដម្ាកសធង សូអចតារាភតៃរកលចរបក�កទជី�

សងួម រជងក�កទ្ាស ទចេណពដឹងអចតាដចេណ ក

រា ជីន ជបា រជងតជេសស ក សូេេេរេ ូក

មចរុចមរមពសចណុច េរងបាមពរាឆចងរឹង

 កចង េរេកអ ន េហ ឌុទ់  ាកមចេរទម្

ងូកដូេងែ�ុចបបពូរ រដចទនងេរកមរ

  
ក�ុងទចេណមអ�កសស់ររមាន ជី តា

ាាកែខរករម តពកមេរីកអទចេេពអនីក់

  ាឯកអេងេីាណវ ាសាបង េ អ�កដកសេកឲសុច

តចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា មជររ

ាបង រចនូន ជកអន ជមជរ េកសតហររឹ័ង

កដកសេកឲាសសតពកេមេត់ ាករបមេ ូ

េរពេបវី តពកេមហកសដចទជរបចរុកទជី�េរ

េ ូីុលក រជងរាបង អចតាកេតទជី�

េតេយ�មរឹងកបាសសីុលកេរព  ់អ�ក
ទចូពម� សូស� សរកជេរទរ ចតឹងេ អនីក
រឹងពមទចកណកដ សូក្ពម រជងកយមាចង
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រាបជ កសេ ីុលកេរពរដឹកណចេរក

រជណ� កដបសេម្មមពក�ុងក្ពមក�ុង

ទចេណមតពកេម់ ជបចេរ មចូេរីុទម្ងៃរ

កដកសេកឲ ម�េដម្ាកសធងកុី�ជបមម រជងេដម្ា
សងសឹកទចេេពអធាកដូរេកីេតងក�ុងាា

កែខរករម់ 

អ�កទចូពម� សូស� សរកភមេរទររ

ន សីបុកេ សចណងជាបង ដបសចនរសមព់

 វុតាន ជរៃវក�ុងាសសអនីក មរុស្ជេរទរ

ទងសរសចណងជយន ជកូក�ណនាុមួូជជង

សចណងសមចរភត ឬ�ចនទជី�់ យមងណមុជ 
អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា -្
េនណា រេ� ទងសេបធាុណឲឧប័ជសដ សូសមជក

រករមរម្សកដូរស� ាសេរទរជងអ�កេនសស

់រមាន ជី  កដូមជររដកសេកឲេនអនីក់ 
េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រកេត

ទជី�េតេយ�មរឹងកមពលចរប កដូតពកេម

បបពូរតាេមន ា រជងរករមរម្សាសសែ�ពរ់ 
អ�កទចូពម� សូស� សរកជេរទរទង�ុូាបង 

េ តពកេមរតមដរដចេណ ករា ជីន ជបាេន

អនីក់ េាពជយមងេរពក�ា អ�កដកសេកឲសុច

តចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ជេរទរហកស

ដចទជែធពនីតហ មីរស�ាតាកដកសេកឲាសស

ែ�ពរ រជងដចេណ ករា ជីន ជបាេនីុលក់  
យមងណមុជ កមចរុចមរមពសចណុច េរង

បាមពរាឆចងរឹងឌុទ រជងសូរកមសរាស

សចណុច េរងបាមពេរពរីតនរបបពូកយមង

ន ជមជរ់ េងែ�ុចរកេេេ អ�កដកសេកឲ

សុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រជយអចតា

អ ាីីកូដបកសរន�នាសាសសែ�ពរកីជមព

រករមរម្សាសសែ�ពរ រជងអ�កេនសស់ររ

មាន ជី តាាាកែខរករមកីាមុេណណ ព់ តពកេមភម

េរទរន សីបុកកេបធាុណឲឧប័ជសដ សូអ�កកដូ

រសស◌�◌◌ាស រជងកទងរកងបុកជឯកសរចន

េរង ម់ នាសសតពកេមជន ជរកដបរ

សនសចនរសមពក�ុងកមពារ័ចារប

កន�នាសាសសតពកេម់   
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1១. េសទក�ាេ�ម
 

 

ជេ ូកដចាចងាង�សស េរជង៣០ឆ� ចាណវ ាសតា

រតឹី�ជកណក ដបមហាច�ជីាចផ�  កដូរេកី

េតងក�ុងាាកែខរករម (១៩៧៥-១៩៧៩)
អ ាីីមរេូខសកចតុងរីតនរណចែ�ពរមកទចេេព

មុែីុលក�ចនកមព កដូអរុនី�តម

ាបដ� រទ្ាសអរ�ជ ជី េណពម�អងួមចរុចមរមព

ន ជសមម�ក�ុងីុលកកម�ុជ (អនីក)់  
អនីក ចីណងងឲកជទែិជីែចរាឹងករាងដបតជេសស

មពក�ុងកកសធងកុី�ជបមមអរ�ជ ជី កបដចទជ 
ក�ុងរាតហរ័ទ្ាសជ ជីាសសកម�ុជ  ់ុបស័សស�យខា

មពេបធងឲីុលកេរពែុសកា�កតាី ុលក

ឧរកជដ�កមខស�បួមអរ�ជ ជីមុរូ់  អនីករ

បាតចងេនកម�ុជ េររាុមួ ជូកជ ជី រជង
អរ�ជ ជី េរកមកអរុនី�រចនទ្ាសជ ជីង

រជងទ្ាសអរ�ជ ជីង ជុប័សសស�កាា

ីុលកកចរក សីមព់ 

ជេ ូកដចាចងាង�សសក�ុងរានី�ជសសស�ៃរ

ីុលកឧរកជដ�កមខស�បួម កដូមរងេរលព

រីតនរអរុប� ីងឲទចូពមយមងសកមខក�ុង

ដចេណ ករា ជីន ជបាាសសីុលក ក�ុងណមជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ់  
 

 

 

 

 

 
 

ាករបមេ ូេរពេបវី អនីកជីុលក

អរ�ជ ជីដចាចងេមាង�សស កដូរអណី�ជ

� សូសចណង់ 

ូក�ណនតជេសសនងេ ូាសសអនីក

� សូរចនឪកសយខាូដ សូកទចូពមករសកីរ

ូក�ណនបច ចូបចលាសសរាជមរ កដូ
បបពូាមពេ សូ រជង� សូរចនា ជយកសមព 
កដូរេលូាចណងណចមករចនុី�ជបមមងឲ

រាជមរ់ 

កណក េរពភជ ាសមករចនាកមចេរ

ាសសកអេងេីតា កដូរេវាទចេតង

ជមពអ�កេនសស់ររមាន ជី តាាាកែខ

រករម់ 
កអេងេីបាមពរកទចូពមតាអ�ក

� សូស� សរក១០៧៧ណកស មកតាេែី�-រករង
ណណេនកម�ុជ េរេបធេតងក�ុងទេណ� ពៃយ�បា៣

កែីុល ឆ� ច២០០៨ រជង ៃយ�បា២២ កែឧសភ

 ឆ� ច២០០៩ រចីប សូរឹងកមចរុចមរមពេរងក�ា

បាមពាសសីុលក់  
សចណព ទម្ងូក�ុងកអេងេីបាមពេរព

ពមរន  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 េ ីេរីុកណក អធាកដូអ�កទចូពម� សូស� សរករល�ងក សីក�ុងាាកែខរករម? 

 ណាទិុា្រ� េ ីតពកេម សូេេយមងណកដទចេេពអ ាីីកែខរករម? 

 េ ីឥ ជយាប រជងក ចតឹងបុកអធាែ�ព កដូតពកេមរ េកសតហរ័រឹងកមចរុចមរមព? 

 េ ីតពកេមរម ជីេយា សូអធាែ�ព េកសតហរ័រឹងសចណង រជងសចណងអធាែ�ពកដូរាមា? 

 



មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតកូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ  
 

សេម�ងអ�កសស់ររមាន ជី  
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ក�ុងទចេណមអ�កទចូពម� សូស� សរក 
១០៧៧ រ ◌◌កស រាណមពភមាពររដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជ េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា េន

អនីក់  
កអេងេីមពេបវីរនាសេ�មេន

ៃយ�បា២ កែន ជទ�ជក ឆ� ច២០១០ រជងរាមិាសេន

ៃយ�បា១២ កែប�ច ឆ� ច២០១០យខាូេរព់ ក�ុងេណព អ�ក
� សូទេម�កដូរដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រីតនរស� សជយខា

ម�ងេបវី ម�ាណវ ាសតាក� សូស� សរកេ ូក

បាមព រាណ១ឆ� ច ៧កែ់ 

ក�ុងកអេងេីេ ូកបាតាេរព េងរេបធ

ាបស� សរកទចរពរ២២៦់ 
ាណវ ាសតាកេទសូរកមសរាស

សចណុច េរងបាមព រជងករកមចរុចមរមពសចណុច

េរងបាតាក�ុងឆ� ច២០១០ េងែ�ុចរេផ� ីេរ

េ ូសចណព នងេរកម េរកដូជក�ក

សចនរសៃរកណក េរព់  
 
 
 

  

 

 េ ីអ�កេនសស់ររមាន ជី  បបពូរាបតជេសបរកអធាែ�ព េកសតហរ័រឹងកដកសេកឲសុចតចង

ែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាសសែ�ពរេនអនីក (កមខន ជបា្តធម កលចរបេដ

អងួកណណ រជង េមន ា)?   

 េ ីសកមខភតាសសតពកេម េកសតហរ័រឹងអនីក រកាមពេ សូេនករមជីណកដេរេ ូ

មាន ជី ាសសតពកេម ឬមាន ជី ាសសរករមរម្សតពកម?    

 េ ីតពកេមរឥ ជយាបដចទេម�ទកដទចេេពកមចរុចមរមពក�ុងសចណុច េរងបាមព រជង
សូរកមសរាសសចណុច េរងបាមពេរព?  

 េ ីអ�កេនសស់ររមាន ជី រកសធងកកលចរបក�កទជី�សងួមរាេភបណែ�ព ក�ុង
កសរមាែ�ពរសសេនជមពរឹងអ ាីីកូដបន�នាសាសសតពកេម? 

 

 

 

កណក េរពរីតនរេវាទចជរចមចតចក

់ មចតចកបា២េផ� ីេរេ ូតហ មីរស�ាតាាា

កែខរករម អនីក កទចូពមាសសមរងេរលព

 រជងសចណងក�ុងា ជាបៃរីុលក  ់ក�ុងមចតចក
បា៣ រកាបង អចតាន ជបាសសស� រជងាក
មចេរៃរកសជកមអេងេីបាមព់ មចតចកបា៤

រកាបង ូប័ូយខាូរមកតាកសជកម

អេងេីបាតា់ ទុងេរក ក�ុងមចតចកបា៥ រ

េសទក�ាសេង�ាស�ាតាាកមចេរទម្ង  ូរជងក

តជភកមមពេកសតហរ័រឹងកទចូពមាសស

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  ់

   

 
 



មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតឲូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ 
 
 

                                                      សេម�ងអ�កសស់ររមាន ជី                                   

 

9 

 

៣. កសជកមជមពអ�កេនសស់ររមាន ជី ផវ សូ(០៨-០៩) 

 

4៣.១ ន ជបាសសស� 
 

េរមសេ សមរសមចច 

ទចរពរសាុៃរអ�ក�ូ សស� សរករ១០៧៧ណកស មកតា១៩េែី�-រករងៃររាេបសកម�ុជ ដចទរ

កទង�ុ◌ុូាបង ក�ុងត់ងនងេរកម  ់ 

ត់ង១◌ន អ�កទចូពម� សូស� សរកតមេែី�រាមព  ូ

(%) 
កណ� ូ 23.2 

ភ�ចេត  17.4 

តកកន 7.2 

កចតី  6.3 

កចតងសស��  5.1 

សធ េវង 4.2 

 សីដចាង 4.0 

កចតងសនម  4.9 

េេបជស សី 3.5 

េសវម់ា 3.0 

សវឹងករីង 3.0 

រតពសាររុ 3.0 

ីរមជ ា 2.9 

េកពកុង 2.9 

កចតងសបច  2.7 

កចតងសឆ� ចង 2.6 

រកេទព  2.6 

ាណវ រមហ 1.5 

ៃាម ជូរ 0.9 

 



មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតកូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ  
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ក�ុងទចេណមអ�កទចូពម� សូស� សរកាចងអសស ២៣% (២៤៧ណកស) រដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ក�ុងសចណុច េរងមព ឬសចណុច េរងាចងតាេនអនីក  ់

 

 

អ�កេបធស� សរក  

ាបស� សរករីតនរេបធេតងេដអ�កេបធស� សរកកម�ុជ កដូរា ជប� ារីក�កទជី�ន ជបក់ 
មុររឹងនាសេ�មកអេងេីេ ូកបាមពេរព អ�កេបធស� សរករទចូពមក�ុងសជក� សលាណ�ុ ពាណ� ូ

នេតូតាស� រកមពស�ាតាូន ជកក�ក�ចនទជី�ៃរស�បួម រជងកាមពបងួជទ�ចនទជី� កន ជភមអចតាមម��

�ចនទជី�េកសតហរ័ណណ ាេទិកេបសស� សរក កបដចទជ សនតាសសអនីក រជងាាកែខរករម់ 
ក�ុងអចតុងេតូាណ�ុ ពាណ� ូេរព កកមកអរុនី�រចនត់ងសចណព រីតនរកមកាេរង្រមព

ា្ចរឹងបស្ណារេកសតហរ័ណណ េរែ�ឹមសៃរត់ងសចណព សរាសអរុនី�រីតនរកមក

តជភកម រជងកកសរម្ូ  រាសជរេានចទស់ ក�ុងអចតុងេតូៃរកេបធអេងេ  ីអ�កេបធស� សរករីតនរ

រី្ីតជរជីឲតមដរផវ សូេដអ�កមចណទជី�ន ជបកតាចា់ 
 
 

រា ជីន ជបា 

កេរមសេ សអ�កទចូពម� សូស� សរកអរុនី�េរតមន ជបាសសស�តាដចណកសកូន 
ដចាចងេត អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រីតនរបចណកសបចរង េដរ

មចរពតាសមមអដរុកកេសជប័ជមរុស្ រជងអភជនឌ្រកេនកម�ុជ (Adhoc) រជងេស�សុចងឲទចូពមក�ុង

កអេងេីេរព់ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាចងអសសរីតនរបចណកសបចរងេដ

សមមអដរុក ក�ុងដចណកសកូដចាចងូៃរសកមខភត្តធមាសសេម រជងរដកសេកឲាណ�ឹ ង

េរករសអនីកពទ់ សូេរ់ េរពររហេ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

ាចងអសស កដូរទចូពមក�ុងកអេងេីេរពជអ�កដចាចងូេមាង�សសក�ុងទចេណមមរងេរលព កដូរ

ដកសេកឲេនីុលក់  
េររតាេរព អ�កទចូពម� សូស� សរកេ្ងេបវី រីតនរេរមសេ សេដេរារសសន ជបាសសស�

េរមសេ សមរសមចចបយស្ូ់  
ក�ុងេណព ាបស� សរកទចរពរ ១២០រីតនរេបធេតងេនតមភចមជ កដូអងួកៃដមច ម�អងួក

ទជី�សងួម អរ�នា្បមម (អងួកបាភាអច កម�ុជ) កចតុងេបធកេនបាេណព កបដចទជេនម�ារជកសរាសអ�កមម��

មកតជេរលពមម��េររ ាសសអងួកបាភាអច កម�ុជ េន់មរាភ�ចេត់ ទចកណកឯអ�កទចូពម� សូស� សរក

េ្ងូេបវី រីតនរេរមសេ សតមភចមជេ្ងូេនកម�ជុ កដូេងែ�ុចរទុពេរ េដម្ាេបធស� សរក

ាចងេរព់  
អ�កទចូពម� សូស� សរកាចងអសសកដូអទទចូពមររីតនកីេកីមុរឆ� ច១៩៧៥ រជងន សីបុកេ

ែ�ពរជមរងេរលពៃរាាកែខរករម់ មជររូក�ណនន ជរជទ�ហៃរកផ សីេនូរីតនរកមកអរុនី�

េត់  



មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតឲូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ 
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ក�ុងទចេណមមរងេរលពាចងអសសកដូរីតនរបចណកសបចរងេស�សុចងឲទចូពម� សូស� សរកក�ុង

កអេងេី ៨២០ណកសាដជេសបមជរ�ូ សស� សរក់ ាករបមេ ូេរពេបវី ររចកណា  ាបស� សរកមជរ

អទាមិាសេររ េដសកីាបង ចូកក�កភស កងធពនីេតូេនល ឬករមជីៃរភតតរីឹង

ក�កអមខណក េកីេតងទចេេពអ�ក� សូស� សរក់ អ�កទចូពម� សូស� សរកាចងរចណកសេរពមជររីតនរ

់ាសទចូក�ុងកន ជភមបជរ�រហេត់  
អ�កទចូពម� សូស� សរករីតនរស� សជូក�ណនមពាមុែផវ សូ េដេរារសសភសកែខ 

េនទេណ� ពៃយ�បា៣ កែីុល ឆ� ច២០០៨ រជងៃយ�បា២២ កែឧសភ ឆ� ច២០០៩់  
មុររឹងេបធាបស� សរករាមពូ អ�កទចូពមរីតនរ� សូតហ មីរអចតាទចណុទនងេរកម រជងរីតន

� សូករតមេរត្ងផវ សូ សីជមុរ់ 
 

 ូក�ណនសខហរមទជី�ាចងយសរងៃរាបស� សរក 

 នេតូ រជងរារាបៃរាបស� សរក 

 សជប័ជក�ុងកាដជេសបមជរេល�សចណព ណមព កបដចទជ សជប័ជក�ុងកាមិាសាបស� សរកក�ុង

េតូណកបរ  

 េលូកណក ៃរកកមកស� សី រជង អណមជកភត់  

 
អ�កេបធស� សរករីតនរកណណច េដម្ាណេ របាតចងសមយសាសរាសស� សរក កដូអទ

� សូរចនភតឯកមរនចទស់ លខ រក� សូអចេណរជម�នីបុដ សូអ�ក� សូាបស� សរកទចេេព

កទចូពមាសសតពកេមក�ុងកអេងេីេរពេប់ េាពជយមងេរពក�ា េនទុងាមិាសាបស� សរករាមពូ 
កដចដប ចីទមព ក�ុងេណពរ សាចមពដុច រជងរកមមព រីតនរ� សូមចរ ាមុករ�េងែ�ុចមជរររាសអ�ក

� សូស� សរកអចតាកដចេរព មុរេតូេបធាបស� សរកេត់  
ជមបឲម ាបស� សរករាមពូរីតនកនេតូ១េមង ករ�ព់ 

 

5៣.២  ន� ីតមសសកនង 
 ន� ីតមសសកនងរីតនរាេងេីេតងក�ុងរករមកប  ់

សចណព ាចងអសសរីតនរាកករាតាភសអងសេម�សេរជភសកែខ េដអ�កមចណទជី�សសស�

កម�ុជ រជងាកករារីតាសេរជភសអងសេម�សន ជ េដអ�កាកករា កដូមជររដឹងអចតាសចេេេដម

ជភសអងសេម�សេត េដម្ាេវ្ងផវ សីអចតាភតរីឹមរីតនៃរកាកករាជមពរឹងអីបាបេដម  ់
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57 Pham, P., Vinck, P., Balthazard, M., Hean, S. & Stover, E. (2009). ដចេទ�ពេងរឹងមជរេភ�ទេប់ កអេងេីកដូក�ក

េរេ ូទចរពររាជមរ ស�ាតាឥ ជយាបទចេេពកកសងសងួម រជងអងួមចរុចមរមពន ជសមម�ក�ុងីុលកកម�ុជ់ 
  
      
 
 

ាករបមេ ូេរពេបវី សចណព ទចរពរាពរស�ាតាឥ ជយាបទចេេពសចណង ាេងេីេតងេដ Pham et al. 

(2009 ) កបរីតនរដកសាមិច ូងកដ57់ 

៣.៣ ូប័ូ 

 

កាបង  រជងកន ជភមបជរ�រហ 

បជរ�រហរីតនរន ជភម េដេរារសសកមខន ជបា Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

 កចកណ 17.0 ់  
ជបចេរ ូប័ូក�ុងមចតចកេរពរីតនរាបង តមេាវាដទសេដកតកតាល�  េេូម�ាបង 

ជភមក�ុងរករមៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  (២៤៧ណកស ជ “អ�កដកសេកឲ

សុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ”) រជងរករមៃរអ�ក� សូស� សរក កដូមជររទចូពមក�ុងដចេណ ក

រា ជីន ជបាៃរអនីក (សាុ៨៣០ណកស ជ “អ�កមជរទចូពមក�ុងដចេណ ករា ជីន ជបាៃរអនីក”)់ 
ជឹកកមាស រករមាចងតាេរពរីតនរាបង  េដេរា្ាេបវាេររឹងមរសមចចាចងមច  ូ(សាុ១០៧៧ 
ជ “ទចរពរសាុ”)់  

េតូណ រតជរវុសាុដទសេដកតកមព ឬកីមព ជបចេរម�តសចេសេរេ ូភមក�ុង

រករមពមាមិច ូល� ៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  រជងអ�កមជរទចូពមក�ុងដចេណ 

ករា ជីន ជបាាសសីុលក (សាុ ១០៧៧)់ 

 
រាជសសស�សងួម 

ជមបឲម អ�កទចូពម� សូស� សរករអុ ៥៦.២ ឆ� ច ម�តពកេមរអុទេណ� ពតា៣៥េរ៩៨

ឆ� ច់ ៦១.៧ភមៃរមរសមចចជសស�ា់  តាភមាាៃរអ�ក� សូស� សរករេវាក រជងរាណមពភម

ាាជសស�ាេមម់ រាណ៨៩ភមជកែខមរជ ជីេដភម ជីទ េរ៩២ភមររាសេែ�ពរ

ករសរតពតុបស័សណ់ ជមបឲម អ�កទចូពម� សូស� សរករទចណេតូេវរសចរីាពរឆ� ច់  
រាណ៣៨ភមអពអងេ ែ�ពរអទអរ រជងសេសរ ែណនកដូរាណ៣១ភមេ 
ែ�ពរជអរក�មរ់  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតឲូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ 
 
 

                                                      សេម�ងអ�កសស់ររមាន ជី                                   

 

13 

ត់ង២◌ន រាជសសស�សងួម  

បចរចមរសមចច (n) % សស�ា  អុ (S.D.) សប រភតរម្ស 

េវាក េមម កូងូព េន ាូន េ្ងូ 

1077 61.7 56.2 (10.2) 66.2 27.9 2.8 1.6 1.5 
  

អុ (%)  កអាស ច  

35–44 

    ឆ� ច 

45–54 

ឆ� ច 
55–64 

ឆ� ច 
> 65 

ឆ� ច 
 ឆ� ចសជកម (S.D.) អក�កមខ (%) 

 ប ជីទ ពីទ េប 

13.6 31.3 32.3 22.8  3.9 (3.6) 38.3 30.5 31.2 
 

មរជ ជីេដមភម ជីទ (%) 

 

 មចេររក�កសសណ  (%) 

 

កែខ នម ទជរ េ្ងូ  រតពតុប ័ អុ◌ាស� ម រមាសវ េ្ងូ 

89.1 4.5 1.7 4.7  92.2 5.8 1.7 0.3 
 

 

រតឹី�ជកណក ៃរកាមពបងេជទ�ចនទជី� 

កេតារាបពរឹងរតឹី�ជកណក ៃរកាមពបងេជទ�ចនទជី�រូក�ណនបច ចូបចលេនក�ុងាាកែខ

រករម់ រតឹី�ជកណក ៃរកាមពបងេជទ�ចនទជី�អទជកល�ងក សីផវ សូ ឬរេេាសសអ�ក� សូស� សរក

់ បជរ�រហេរពាបង អចតារតឹី�ជកណក អុកូៃរមរសមចច រជងដចេទ�ព ់ាសាមិច ូាចង

រតឹី�ជកណក កដូរេកីេតងមុរ រជងាណវ ាសតាករមាសរមងាសសាាកែខរករម  ់យមងណមុជ 
រតឹី�ជកណក ភមេរទររីតនរ់កណក េ រេកីេតងេសវកីាចងអសសក�ុងអចតុងាាកែខរករម  ់ 

េសវកីរមាសអ�ក� សូស� សរករេេ រជងល�ងក សីផវ សូរចនកងធពនីមងចាអហ េរ� សូ

ស� សរកេរទរជង៩២%រីតនរាង�ចងឲេបធក ឬរេេរតឹី�ជកណក ាចងេរពេកីេតងទចេេព

អ�កដៃប់ យមងេហទណសសអ�ក� សូស� សរកាាភមាា់កណក េរេេ ឬរងេរលពតា

កតរប សីតារករមរម្ស កមេម�្សេដាង�ច រជងសប រភតៃរកតរាុប័ល� ់ 
យមងណមុជ សប រភតៃរកតរាុបល័� អទ់ាសាមជច ូរចនេរីុកណក ៃរស�បួម

េនវីណម កដូរេកីេតងមុរឆ� ច១៩៧៥ ឬក�ុងអចតុងកីសចក�ករេយៃវក�ុង កដូេកីរ

េតងាណវ ាសតាាាកែខរករមរដពូ ចូ  ់ 
កាង�ចងឲេវាកេដអងួក កដូជេកឲមពសចេសេរេ ូេ� កសដឹកណចាក្កុមខុរាស�

កម�ុជ  ម�រភតបច ចូបចលជន� ចង េដេេសវកីេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរកទង�ុូាបង 

េ យមងេហទណសស ែ�ពររេេកេវាកេដាង�ច់  សាុេរ ១៥.១%ៃរអ�ក� សូ

ស� សរក់កណក េ ែ�ពរេមផវ សូរីតនរាង�ចងឲេវាកេដអងួក  ់េដេរីុេអ�ក� សូ

ស� សរកភមេរទររេវាកេរក�ុងាាេណព ឬកបេកខងន� ចងេតករឹងេវាក ទចរពរេរពតជីជែ�សស
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ូខមមពសម់ មពងឲភ� កសេ�ូ ក�ុងទចេណមអ�ក� សូស� សរក កដូល�ងក សីកាមុរាមងរឹងាង�ចងឲេវាក

 េរ៤៥.៧%រជយេ ែ�ពរមជរហ ររាកកកមជររតមតមេមេណពេប(លខ របជរ�រហាបង )់ 
ដចទល� កដ ជឹកកាសអ�ក� សូស� សរក់កណក អចតាកនាសតរប សី ក�ុងេលូាចណង

កេរស� ាសេនូ់ រាណ៤៤ភមរេេេរីុកណក េរពេកីេតងទចេេពអ�កដៃប រជង
មជីមពភមាារេេសមជករករមរម្សែ�ពររីតនរកេរស� ាស  ់

ភមសរាសអ�កកដូរល�ងក សី ឬរេេរតឹី�ជកណក ៃរកាមពបងេជទ�ចនទជី� េាតម

ក់កណក ាសសអ�ក� សូស� សរក រដចទាបង ក�ុងត់ងនងេរកម់ 
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Figure 1: Traumatic Events (experienced and witnessed) as reported by the participants 
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Figure 2: Fear of the former Khmer Rouge as perceived by the respondents

Total No participation in ECCC Civil Party applicants

េ ីអ�កេនរអមខណក ន� ទតពកអ ាីីកែខរករមកដឬេប? (%) 

ឥ ជយាបទចេេពអ ាីីកែខរករម  

ូប័ូាបង នងេ ូ� សូរចនចាភតមពៃរកន�នាសកដូរអចសាណ� ដបប�រសប�ក�ុង

ទចេណមអ�កទចូពម� សូស� សរកភមេរទរ់ អទសរខីរេ តេនកីាមពេ សូដ សូក សូេេ

ាសសតពកល សីទចេេពអ ាីីកែខរករម រជងកេតទជី�្ពម អភហេាស ឬសងសឹកន ជ់ រីងសេរព 
មពាង�ុូាបង ងកដេ េនកម�ុជ មរងេរលព រជងមរៃដដ សូជេរទរកចតុងសសេនលតចល� េន

ក�ុងភចមជកីមព់ 
រាសជរេាសពេអ�កទចូពម� សូស� សរកេនកី សូេេេអទរមេ� ពតងអ ាីីកែខ

រករម រជងអ�កមជរកមរកែខរករមឬអ សីេណព ភមេរទរាដជេសបេលខ រកណា កាាេរពេត  ់អ�ក
ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ៩២.១ភមីាេ “េប” រជងអ�កមជរដកសេកឲរ

៩០%ៃរកណា  (លខ របជរ�រហាបង )់  
ភមេរទរៃរអ�កទចូពម� សូទេម�រកយ�ងេ ែ�ពរកូងន� ទកែខរករមេបវីេរ  ់អ�ក

ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រាបង អចតាករមជីែ�សសជងារ�ជទារវពទៃរកភហ

ន� ទ កដូេនកីរេនេត់ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

មជីមពភមរចៃរអ�កទចូពម� សូស� សរកឯកភត “ាចងយសរង” េនេតូសពតពកេមអចតាករ

អមខណក ទងសសងសឹក េរមពភមរចេបវីអពអងេ តពកេមរអមខណក ទងសសងសឹករឹងតពកកែខ

រករម ក�ុង “របងសរាដបបចេបងមព”់ 
អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាបង រចនអមខណក ន� ចងជងេរពេរទរក�ុងក

ទងសសងសឹក េាេរា្ាបសេ◌វាេររឹងអ�កកដូមជររដកសេកឲេនអនីក  ់អមខណក េរពរីតនរលចរប

េដាកមចេរាសស Field រជង នឹម 58 កដូអទាបង េ មរងេរលព កដូនាសអមខណក

ទចូពមក�ុងដចេណ ករា ជីន ជបាាសសីុលក រអមខណក ន� ចងជងក�ុងកសងសឹករឹងមរៃដដ សូ  ់ 
 
 
 
 

58 Field, N.  & Chhim, S. (2008). កទងសសងសឹក រជងឥ ជយាបទចេេពីុលកកែខរករម ក�ុងទចេណមមរជ ជី

កម�ុជ់  J Loss Trauma. 13(4), 352-372. 
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Figure 3: អ◌ មស មណក ទងស សងសឹ កាងស រ◌ ដោអស រកទច ូ
ព ម

Total No participation in ECCC Civil Party applicants

45.5

17.0
21.8

11.6
4.0

42.3

16.2
23.8

12.9
4.8

56.3

19.8 15.4
7.3

1.2
0%

20%

40%

60%

80%

100%

not at all rather not in part to a large extent totally

Figure 4: Forgiveness as expressed by the respondents

Total No participation in ECCC Civil Party applicants

េ ីអ�ករអមខណក ទងសសងសឹករឹងតពកអ ាីីកែខរករមកដឬេប? (%) 

េ ីអ�កអទអភហេាសងឲតពកអ ាីីកែខរករមរេរឬេន? (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

យសាល� រឹងាកមចេរនងេ ូកដ េសវកីេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរករាសេ ែ�ពរ 
“មជរអទ” អភហេាសងឲតពកកែខរករមរេត ែណនកដូរកី១៦%ាមុេណណ ពាបង េ ែ�ពរ
រអភហេាស “ក�ុងរបងសរាបចេបងមព” ឬ អភហេាសងឲ “ាចងយសរង”់ ជមបឲម អ�កដកសេកឲ

សុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ន សីបុកេែ�ពរ មជរារសរេរី្មែ�ពរអភហេាសងឲអ ាីីកែខ

រករមេនេត េររកី១.២%ាមុេណណ ព (៣ណកសក�ុងទចេណមអ�ក� សូស� សរក២៤៧ណកស)េល�
េ ែ�ពររអភហេាសងឲតពកកែខរករម “ាចងយសរង” ពទេរ់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
េងែ�ុចបបពូរាកមចេរដចទល� េរពកដ េនេតូកដូសពអ�ក� សូស� សរកអចតា

កេរី្មែ�ពរាសសតពកេមទចេេពក្ពម់ រាណេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរកកយ�ងេ ែ�ពរេន
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Figure 5: Readiness to reconcile as expressed by the respondents

Total No participation in ECCC Civil Party applicants

េ ីអ�ករេរី្មែ�ពរេរឬេនក�ុងក្ពមជមពរឹងតពកអ ាីីកែខរករម? (%) 

 “មជរារស” រេរី្មែ�ពរេនេត រជងេរទរជងមពភមរចរជយេ ែ�ពរ “ជក�កែ�ព” រេរី្ម

ែ�ពរ្ពមជមពរឹងអ ាីីតពកកែខរករម ែណនកដូរកី១៣ភមាមុេណណ ពរេរី្ម

ែ�ពរ ក�ុង “របងសរាបចដុច”  រជង៣ភមរេរី្មែ�ពរ “ាចងយសរង” ក�ុងក្ពម់  
មចរចសនងេរកមាបង េ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា បចរងជមជរារស

រេរី្មែ�ពរេនករមជីាាជងេរពេបវ  ីក�ុងក្ពម កដូតមជរមពងឲភ� កសេ�ូអធាេត ី្ជី 
តពកេមររជណ� កន� ចងជងក�ុងកទងសសងសឹក រជងរករមជីៃរកអភហេាសងឲាាជង់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េដរកេរី្មទជី�េនករមជីាាទចេេពក្ពមេណព តអទរឹងណចងឲកសកសពអចតាអធា

កដូតជីជរេកីេតងក�ុងា ជាបេរព ក�ុងអចតុងេតូ៣០ឆ� ចករ�ងេរេរព់ េរទរជងតាភមាាៃរ

អ�ក� សូស� សរករអពអងេ លខ រក្ពម “អធាាចងអសស” តងតពកកែខរករម រជង អ�កមជរកមរជ
តពកកែខរករមេនតមមចូដ� រ់ មពងឲក សីសួ សូងកដេ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា  រជងអ�កមជរកមរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា េ្នណា លខ រអធាកដូែុសល� បចដុចេតក�ុងកតីៃម�ាសស

តពកេមអចតាដចេណ ក្ពមមុរេរព  ់
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Figure 6: Occured reconciliation as perceived by the participants

Total No participation in ECCC Civil Party applicants

េ ីអ�កមជីេ រក្ពមេកីេតងក�ុងភចមជអ�កកដឬេប? (%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រចីមកដ សូទចណុទេរព ូប័ូាបង រចនកងធពនីៃរក សូដឹងអចតាដចេណ ក្ពម

ក�ុងសរមមរក ពមជមពរឹងករមជីាាៃរកេរី្មែ�ពរក�ុងក្ពម រជងអមខណក ទងសសងសឹក

 តជេសសក�ុងទចេណមអរុរករមៃរមរសមចចាសសេងែ�ុច កដូតពកេមជអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ់  
 
 

ឥ ជយាបទចេេពអនីក 

េដតជនណេរេ ូាកមចេរដចទរេវា់ាសនងេ ូ ហកសដចទជរីរមតនកៃរ

ន ជរក េដម្ាេ ូកកម�សសក្ពមក�ុងសងួមកម�ុជ  ់អនីករីតនរាេងេីេតង មជររីឹមកី េដម្ា
� សូរចនុី�ជបមមាមុេណណ ពេប ាមុករ�កបេដម្ាពមទចកណកដ សូក្ពមក�ុងសងួមកម�ជុងកដ់  

េនេតូសកសពអ�ក� សូាបស� សរក េេ ីតពកេមមជីេ អនីករឹងពមទចកណកដ សូក្ពម

េនកម�ុជឬអ សីេណព ជងេកសកណ� ូរឯកភត រជងមពភមាា ចតឹងេ អនីករឹងពមទចកណក យមង

េហទណសស “មពទចកណក” ក�ុងក្ពម់ ដចេទ�ព ទេម�ៃរអ�ក�ូ សស� សរករាណាពរក�ុង

ទចេណមរចណកសាបង េ រក ចតឹងបុកេ អនីករឹងសរមាសរម្ូក្ពមេនកម�ុជ់ 
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Figure 7: Contribution to reconciliation by the ECCC as assessed by respondents

Total No participation in ECCC Civil Party applicants

Do you think the ECCC will contribute to reconciliation in 
 

េ ីអ�កមជីេ អនីករឹងពមទចកណកដ សូក្ពមេនកម�ុជកដឬេប? (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្តធមតហ មីរ សកមខភត្តធម រជងកេរមសេ សសក្ា កបដចទជ អ�កទចូពមជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  ជកបដបសចនរសក�ុងទចេណមកបណណាសសអនីក េដម្ាេល�ីាេររឹង

ក ចតឹងបុកាចងេរព់ ដចេទ�ព តសចនរសក�ុង� សូដចណឹងដ សូរាជមរអចតាអីបជភតាសសីុលក  ់ដចទ
រេវា់ាសនងេ ូ កមចរដចណឹងដ សូមរងេរលពអចតាអនីក ជមចហរដចាចងេមាង�សសក�ុងកប

្តធមាសសអងួកមជរកមរដ� ភជូ  ់ក�ុងទចេណមអ�ក� សូស� សរក (៨៧៣ណកស) កដូមជររីតន

របចណកសបចរងតមនអងួកមពកដូេបធកមខន ជបា្តធម ៨៤.៧ភមរជយេ តពកេមដឹង
អចតាអីបជភតាសសីុលកកែខរករម  ់១៥.៣ភមេបវីមជរកដូរដឹងឹអចតាអនីកេសព មុរ
តពកេម� សូស� សរកក�ុងកអេងេីេរព (លខ របជរ�រហាបង )់  

អ�ក� សូស� សរកកបរីតនរសកសពេេ ីតពកេមេកីសេសទចេេពីុលកកែខរករមឬអ សី់

 ភមេរទររឯកភត ក�ុងេណព៩២.១ភមរេល�េ “ប” រជង២.៨េល�ឯកភត ាមុករ�ាករបម
េបវីេ តទចណេតូអសសចន� ចងេតក បច់ចកីីុលកេរពរីតនរាេងេីេតង (លខ របជរ�រហ
ាបង )់  

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា កបរីតនរសកសពក�ុងសចណព េាកទចរមព

ងកដអចតាមចូេរីុ កដូតពកេមរសេរមទទជី�េដែ�ពរឯង ក�ុងកដកសេកឲ់ កសធងកុី�ជបមម ជ
ទេម� កដូេងែ�ុចមពារាបពឹកកាសជងេមាង�សស ាណវ ាសមក កទងសសងសឹក ជមចូេរីុមព

កដូាណ� ូងឲអ�កដកសេកឲមពភមាាដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  ់ ាឯទេម�
េកសតហរ័រឹងសចណង រជងអមខណក ជាសកីតធកជទិរីតនេបធទចេេពសទសក ជីមជរសចនរឹឹកកាសាមុណខ រ

េត់ មចរចសបា៨ាបង កីរចមពមចូេរីុ កដូឹឹកកាសជងេមាមុេណណ ព់ 
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Figure 8: Reasons for the application as a Civil Party

េរីុអធារជអ�កសេរមទទជី�ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា? (%ៃរកណា ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ឥ ជយាបទចេេពសចណង59 

 សចណងសរាសមរងេរលពរីតនរន សីបុកជេរងសចនរស េដអ�ក� សូស� សរកភមេរទរ់

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាមាសចណងេរពយមងបបចទ រជងឹកកាសជង

េាេរា្ាេបវាេររឹងអ�កមជររដកសេកឲ  ់ 
េនេតូសពេ រណមព� សូសចណង ាមុករ�៦០%រជយេ  មរៃដដ សូមពេទូុ� សូ

សចណងាចងអសស់ រាណេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរកទង�ុូាបង េ សចណងាចងេរពមពរីតន

រ�ូ សងឲសរមមរក ាមុករ�េរទរជងមពភមាាេល�េ សចណងមពជសចណងជូក�ណនាុមួូ់  
ភមេរទរៃរអ�ក� សូស� សរកទងសរសចណងយន ជកជូក�ណនាុមួូ់ សចណងសមចរភត

ដចទជ េសតកមខសងួម ឬកសងេរដ� ទណសម�ហរ័រីតនរាមា ជីទជង  ់រកីអ�ក� សូស� សរក

មពទចរពរ ចីទាមុេណណ ពទងសរសចណង កដូសបជីក�ុងរាេភបសចណង�ចនទជី� ដចទជ កេវាទចាុណឲារ

ងឲមរងេរលព ឬកសុចេាសតាមរៃដដ សូ់ យមងណមុជ ាុណឲារកដូរីតនរាមាដបមពងឲ

ក សីសួ សូឹកកាសជង េដអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  េាេរា្ាេបវាេរ
រឹងមរងេរលពបចេរ កដូមជររទចូពមក�ុងរា ជីន ជបាាសសអនីក  ់
 

 

 

 

59 ូប័ូរីតនរេពតុម�មពទេរក�ុង : Stammel, N., Bockers, E., Taing, S. & Knaevelsrud, C. (2010)់ 
ីរមតនកអ�កេនសស់ររមាន ជី  ◌ន ម ជីេយា សូស�ាតាសចណងសរាសមរងេរលពតាាាកែខរករមេនកម�ុជ់
Traumatic Stress Points, 24 (6), 7-9. 
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ត់ង៣◌ន ម ជីេយា សូាសសអ�ក� សូស� សរកអចតាសចណង 

 Total No CPA CPA 

េ ីតសចនរសេប ក�ុងក�ូ សសចណងងឲមរងេរលពតា

ាាកែខរករម? (% ប/នស) 

 

80.0 

 

78.0 

 

86.6 

េ ីសចណងមព� សូងឲាុមួូ 
ឬសរមមរក ឬាចងតា? 

ាុមួូ  (%) 35.3 34.1 38.9 

សរមមរក (%) 51.2 53.2 45.2 

ាចងតា (%) 13.5 12.7 15.9 

េ ីរណមពទចណេរេ ូសចណង 
កដូរីតន� សូងឲមរងេរលព? 

មរៃដដ សូ (%) 60.8 60.8 60.6 

សរមមរក  (%) 1.2 1.5 - 

ដ� ភជូ  (%) 20.8 22.9 14.4 

សរមមរកអរ�ជ ជី (%) 11.0 8.9 17.4 

េ្ងូ (%) 6.3 5.8 7.6 

CPA = អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  

 

ត់ង៤◌ន រាេភបៃរសចណងេស�េតងេដអ�ក� សូស� សរក 

 សាុ (%) No CPA (%) CPA (%) 

សចណងយន ជកជូក�ណនាុមួ  ូ 36.8 39.1 30.3 

េសតកមខសងួម (េសតសុែភត អាស ច…) 15.2 13.7 19.5 

ាុណឲារសរាសអ�កស� ាស រជងមរងេរលពកដូេនសស 9.2 6.7 16.0 

េរដ� ទណសម�ហរ ័ 9.1 8.4 11.3 

វព រជង ដា 8.5 9.2 6.5 

កអភជនឌ្េសដ�កជទ ិរជងកមខន ជបាេ ូកកចតសសេណជ មជកមខ  6.9 7.5 5.2 

សីធេររន មងចាអហ េរមគងា ជក� កសជកមខ 3.7 4.1 2.6 

ចាសចណក សមរវា ាចមរាដ� រ 3.1 2.8 4.3 
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កសុចេាសតាមរៃដដ សូ  2.9 3.7 0.9 

នី�អ ម់ម រជង រតពន ជហ (អុ◌ាស� ម)  1.5 1.4 1.7 

ុី�ជបមម 0.8 1.1 - 

ៃយ� ចូ ឹក រជង កចណ សីរតក�ុងរានី�ជសសស� 0.3 0.2 0.4 

េ្ងូ 1.9 2.1 1.3 

CPA = អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា      

 

៣.៤ ទចរុទែធពន  ី

រទចរុទែធពនីមពទចរពរក�ុងូប័ូៃរកអេងេីេរព កដូនចទសរីតនកីទង�ុូាបង ់  
ដចាចង រា ជីន ជបាៃរកេរមសេ សមរសមចចមជររអរុនី�េរតមន ជបាសសស�េរមសេ សេដៃទដរឲ

េត ដចេទ�ពេរាកមចេរអទមជរាបង អចតាភតបចេរទចេេពរាជមរកម�ុជ  ់ាករបមេ ូេរព

េបវី េដអ�ក�ូ សស� សរករីតនរេរមសេ ស តមនកសកសពអ�កភចមជងឲទចូពម� សូាប

ស� សរក ដចេទ�ពតរកណា កដូេ អ�កេនសស់ររមាន ជី កដូពមាមិច ូក�ុងមរសមចច ម�រលរសកីជ អ�
កកដូនាសអមខណក េ ូរារាប េររអមខណក រេរី្មែ�ពររជយអចតាេរង ម់ នាសសែ�ពរ  ់

ាបង មពេបវីេកីេតង េនេតូកដូម ជីេយា សូ រជងែ�ឹមសរីតនរាកករាតាភស

អងសេម�សេរជភសកែខ់ ាចងតាភសែុសតាល� រីងសទចណុទមពទចរពរ  ់េដម្ាេដពយសាបង េរព

ដចេណ កតជភកម រជងាកករាភសដបបច ចូបចលមពរីតនរអរុនី� ក�ុងេលូាចណងតជរជីឲសេរមទ

ត់ងសចណព  ក�ុងេណពពមរ កាកករារីតាសមកជភសអងសេម�សន ជ េរកតជភកមតជស� មព

ជមពអ�កមចណក�ុងយសរកអចតាអីបរហេកឲេតទរកកដូេរារសសក�ុងកអេងេីេរព  ់
េដអចតុងេតូេបធស� សរកេនទេណ� ពតាកែីុល ឆ� ច២០០៨ ដ សូ កែឧសភ ឆ� ច២០០៩ អ�ក

ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  កដូទចូពមក�ុងកអេងេីេរពម�សបជីក�ុងទចេណមអ�កេន

សស់ររមាន ជី ដចាចងូេមេនកម�ុជ កដូរឪកសដកសេកឲេនអនីក់ រា ជីន ជបាាចងមចូ កបដចទជ
សកមខភត្តធមអរុនី�េដអងួកមជរកមរដ� ភជូណណេនយខាេេខ ង រជងកចតុងអភជនឌ្ាករបម
េ ូាបតជេសបរកដចាចង េូនេត់ ដចេទ�ព បជរ�រហេនក�ុងកអេងេីេរពអទមជរ ចីណងងឲអ�កដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  កដូរដកសេកឲាណវ ាសមក រជងរបបពូរចនកមខន ជបា

្តធមកដូរីតនរកកសរម្ូ់   
បាាមិាស ដចេណ ករា ជីន ជបារាឆចងរឹង កចង េរេកអ ន េហ ឌុទ រនាសេ�ម ក�ុងអចតុងេតូៃរ

ករាមចូបជរ�រហ ម�ៃយ�បា១៧ កែកុម�ន ឆ� ច២០០៩់ តអទរកណា កដូេ អ�ក� សូស� សរក កដូ
រមចរដចណឹងអចតាកមចរុចមរមព អទបបពូឥប័ជតូេ ូឥ ជយាបាសសតពកេមទចេេពអនីក រជងទចេេព

អ ាីីមរៃដដ សូតារតឹី�ជកណក េរព  ់
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2៤. កសជកមជមពអ�កដកសេកឲ (២០១០) 

 
6៤.១  ន ជបាសសស� 

េរមសេ សមរសមចច 

ទចរពរសាុៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ២២៦ណកសរីតនរស� សេន

ក�ុងេែី�-រករងៃររាេបសកម�ុជ ដចទរាបង ក�ុងត់ងនងេរកម់ តពកេមែ�ពរបបពូដចណឹងអចតា

កាដជេសប ឬកបបពូករៃរេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាសសែ�ពរេនអនីក់ ដចទ
រតណម ណក�ុងមចតចក៣ អ�ក� សូស� សរកាចងអសសក�ុងកអេងេីេរពសបជីក�ុងទចេណមមរងេរលព

ដចាចងូេមាង�សស កដូរដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា េនទចេេពមុែអនីក  ់
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត់ង៥◌ន

 អ�ក�ូ សស� សរកតមេែី�រាមព  ូ(%) 

កចតី 24.3 

សធ េវង 17.7 

កចតងសស�� 10.6 

សវឹងករីង 8.4 

កចតងសនម 7.1 

តកកន 6.6 

េកពកុង 5.8 

រតពសាររុ 4.9 

ីរមជ ា 3.5 

កចតងសឆ� ចង 3.5 

រកេទព 2.7 

ភ�ចេត 1.8 

កណ� ូ 1.3 

ៃាម ជូរ 1.3 

េសវម់ា 0.4 



មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតឲូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ 
 
 

                                                      សេម�ងអ�កសស់ររមាន ជី                                   

 

25 

 

អ�កេបធស� សរក  

ាបស� សរករីតនរេបធេតងេដអ�កេបធស� សរកមចណទជី�ន ជបកមរជ ជីកម�ុជ  ់េកស

កណ� ូៃរតពកេមរទចូពមក�ុងកអេងេីឆ� ច២០០៨/២០០៩ម�ងពទេរ់ អ�កេបធស� សរករីតនរ

ាណ�ុ ពាណ� ូក�ុងសជក� សលមពនេតូតាស� រក់ បស្ណារ�ចនទជី�េកសតហរ័រឹងស�បួម ក

ាមពបងេជទ�ចនទជី� រជងូន ជកសុែភត�ចនទជី� រីតនរកមកកណណច់  ែ�ឹមស រជងបស្ណារៃរ

ត់ងសចណព រីតនរកមកតជភកម រជងកកីរមតន េនេតូនចទស់ ក�ុងនមួាណ�ុ ពាណ� ូជកសកស�ង 
អ�កេបធស� សរករីតនរាេរង្រអចតាេាវាេរារសសត់ងសចណព   ់

 
  

រា ជីន ជបា 

អ�ក�ូ សស� សរកាចងអសស កដូទចូពមក�ុងកអេងេីបាតាេរព ជអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដ

មាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  កដូរីតនរស� សម�ងពទេរក�ុងឆ� ច២០០៨ ឬ២០០៩់ តពកេមរីតនរ

បចណកសបចរងម�ងេបវី ក�ុងាចណងេស�សុចងឲទចូពមក�ុងកអេងេីបាតាេរពេបវី  ់
ក�ុងទចេណមអ�ក� សូាបស� សរកាចងអសសក�ុងកអេងេីេ ូកបាមព ១២ណកសមជររីតនរ

កេេជយខាេត ៥ណកសាដជេសបមជរទចូពម ែណនកដូាបស� សរកទចរពរតាមជររីតនេបធេត 
េដសកីាបង សុែភតេកសតហរ័រឹងអុ់ មពងឲស� េបវីេណព អ ាីីអ�ក�ូ សស� សរកតាណកស

របបពូមណភតក�ងុនេតូៃរកេបធស� សរក់ ជសាុ ទចេណមអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ២៤៧កដូរ� សូស� សរកក�ុងកអេងេីមុរ ២២៦ណកសរ� សូស� សរកជយខា

ម�ងេបវីក�ុងកអេងេីេ ូកបាតា  ់

អ�ក� សូស� សរករីតនរស� សជូក�ណនមពាមុែផវ សូ េដេរារសសភសកែខ េនទេណ� ព

ៃយ�បា២ កែីុល ឆ� ច២០១០ រជងៃយ�បា១០ កែប�ច ឆ� ច២០១០់  
មុររឹងេបធស� សរករាមពូ អ�ក� សូស� សរករីតនរ� សូតហ មីរអចតាទចណុទនងេរកម រជង

រីតន� សូករតមេរត្ងផវ សូ សីរ 
 ូក�ណនសខហរមទជី�ាចងយសរងៃរាបស� សរក 

 នេតូ រជងរារាបៃរាបស� សរក 

 សជប័ជក�ុងកាដជេសបមជរេល�សចណព ណមព កបដចទជ សជប័ជក�ុងកាមិាសាបស� សរកក�ុង

េតូណកបរ  

 េលូកណក ៃរកកមកស� សី រជងអណមជកភត  

េនទុងាមិាសាបស� សរករាមពូ អ�ក� សូស� សរកបបពូរកដចដប ចីទមព ម�មុងមព់  
ជមបឲម ាបស� សរករាមពូរីតនកនេតូ១េមង ករ�ព់ 
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7៤.២  ន� ីតមសសកនង 

ន� ីតមសសកនងដចទរាបង េរព រីតនរាេងេីក�ុងរករមកបាសស bzfo េដរកជទិសរក

ជមពអងួកបាភាអច កម�ុជ់ ន� ីតមសសកនងមពទចរពររីតនរកេទតាកអេងេីបាមព  ់អេយ
សកូ្ងមពទចរពរ (កេតទជី�រឹងរាេយម រា ជីកមខក�កអមខណក េររឹងេសទក�ាសេរមទាសស

ីុលក ូាមពេ សូាសសកសកូ្ងេ ូមាន ជី ាសសអ�ក� សូស� សរក) ជកកកសរម្ូត់ង

សចណព  កដូេដមេតងាេងេីេតងេដ Orth & Maercker60 ់ សចណព ាពរស�ាតាក សូេេទចេេព

កសុចអភហេាសាសសឌុទ រជងកេ ូកកូងេាស រីតនរកេទតាសចណព  កដូេដមេតងាេងេី

េតងេដ Allan រជងសរក ា61 ់ រមាសសចណព ាចងអសសរីតនរសរមាេរតមា ជាបកម�ុជ់  
សចណព យខាូាចងអសសរីតនរាកករាតាភសអងសេម�សេរជភសកែខ េដអ�កទជី�ន ជបកកម�ុជ 

រជងាកករារីតាសេរជភសអងសេម�សន ជ េដអ�កាកករា កដូមជររ សូ/េេសចេេេដេ◌ម

ជភសអងសេម�ស េដម្ាេវ្ងផវ សីអចតាមុណភតៃរកាកករា េដម្ាងឲយសាល� េររឹងែ�ឹមសេដម  ់

 
 

8៤.៣ ូប័  ូ
 

កាបង  រជងកន ជភមបជរ�រហ  

បជរ�រហរីតនរន ជភម េដេរារសសកមខន ជបា Statistical Package for Social Sciences (SPSS) កចកណ
 ១៧.០់ ជបចេរ ាកមចេរណណរីតនរាបង ជរករមាចងមចូៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា សាុទចរពរ២២៦ណកស់   
សចណព ែ�ពអរុប� ីងឲរទេម�ីាេរទរ (មចសាបជ កសេរកមទចណងេមងេ ទចរពរជ “%ៃរ

កណា ”) ដចេទ�ពរករធជកាបង អចតាភមៃរអ�កកដូរ� សូទេម�រាមព  ់ 
រាសជរេាសចណព េណពរីតនរសពក�ុងកអេងេីាចងតាេណព កេរា្ាេបវាតីៃម�តង

កអេងេីេ ូកបាមព (២០០៨/២០០៩) រជងកអេងេីេ ូកបាតា (២០១០) រីតនរាបង ់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

60 Orth, U. & Maercker, A. (2004). េ ីកមចរុចមរមពមរេូខសេបធងឲមរងេរលពតាឧរកជដ�កមខបបពូរចនកាមពបងេជទ

�ចនទជី�ជយខាម�ងេបវីឬ? Journal of Interpersonal Violence, 19(2), 212-227. 
61 Allan, A., Allan, M.M., Kaminer, D. & Stein, D.J. (2006). កកសធង សូអចតាបចណកសបចរងតងកសុចេាស រជង
កអភហេាសងឲក�ុងទចេណមមរងេរលពតាក ចេលភសជប័ជមរុស្  Behavioral Sciences and the Law, 24, 87-102 
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រាជសសស�សងេម  

ទចរពរសាុៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណជ ២២៦ណកសក�ុងកអេងេីេរពរីតន

រាបង តាកអេងេីេ ូកបាមពក�ុងឆ� ច២០០៨/២០០៩់ ជមបឲម អ�ក� សូស� សរកនសសជងមុរ

១.៧ ឆ� ច់ 
ត់ង៦ : រាជសសស�សងួម 

បចរចមរសមចច (n) % សស�ា  អុមបឲម 

អ (S.D.) 

សប រភតរម្ស 

េវាក េមម កូងូព េន ាូន េ្ងូ 

226 70.4% 58.5 (9.7) 56.2 36.7 2.2 2.7 2.2 

 

ូ្អុ (%)  កអាស ច 

35-44 

ឆ� ច 

45-54 

ឆ� ច 

55-64 

ឆ� ច 

> 65 

ឆ� ច 

 កអាស ចមបឲមមជី

ជឆ� ច (S.D.) 

អក�កមខ (%) 

 ប ជីទ ពីទ េប 

8.0 27.1 36.9 28.0  3.8 (3.8) 40.4 24.4 35.1 

 

មរជ ជីេដមភម ជីទ (%)  មចេររសសណ (%) 

 
កែខ នម ទជរ េ្ងូ  រតពតុប ័ អុ◌ាស� ម រមាសវ េ្ងូ 

77.9 13.3 0.9 8.8  79.2 18.1 2.2 0.4 
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រា ជីកមខ រជងូាមពេ សូេ ូរករមរម្សាសសអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ 
េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា   

អ�ក� សូស� សរកាចងអសសរដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  មុរកអេងេី

េ ូកបាមពក�ុងឆ� ច២០០៨/២០០៩់  
អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា េនក�ុងមរសមចចេរពរជយេ ក�ុងទចេណម

ជង៧៥ភមៃរកណា ាចងអសស សមជករករមរម្សមជីូាសសែ�ពរាចងអសសដឹងអចតាកដកសេកឲាសស

ែ�ពរ់ កី៥ភមាមុេណណ ព កដូមជរររាសរណេសពក�ុងរម្សាសសែ�ពរ  ់
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ក�ុងទចេណមអ�កកដូររាសរករមរម្សែ�ពរ (សាុ២១៤ណកស) ជីទ ពីទណសសរបបពូ

រា ជីកមខអន ជមជរតាសមជករករមរម្សាសសែ�ពរ េនេតូតពកេមររាសតាកដកសេកឲ់ េរទរជង

77.3

17.5
5.2

0%

20%
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80%

100%

all of them some of them no one

Figure x: family informed (%)
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Figure 9: Family members' knowledge about the application as indicated by the participants 
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Figure 10: Family members' reaction towards the application as indicated by the participants 

Do your immediate family members know that you applied to become a civil party to the ECCC? (%) 

េ ីតពកេមររា ជីកមខយមងេមមទេនេតូកដូតពកេមឹេអ�ករដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

េនអនីក?  (%)  
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េកសកណ� ូរជយេ របបពូរា ជីកមខន ជមជរ េរទចេេពកណា េ្ងេបវីេ  រា ជីកមខន ជមជរ 
កបមជររបបពូ ទចកណកអន ជមជរកបមជររបបពូ  ់ាករបមេ ូេរពេបវី សមជករករមរមស្ហកសដចទ

ជ រាភតៃរកលចរបក�កសងួម រជងកេ ូកបឹកទជី�ដបសចនរសមព េកសតហរ័រឹងកដកសេកឲេរព់ ៤០
ភមរអមខណក េ បបពូរកលចរបតាសមជករម្សាសសែ�ពរ “មងន� ◌◌◌ចង” េកសតហរ័រឹងក

ដកសេកឲេនអនីក់ ៣៧ភមរជយេ ែ�ពររអមខណក េ បបពូរកលចរប “ូខមមពសម” 
១០ភមបបពូសួ សូេ រកលចរបតារម្ស “ ជីទ ពីទ” ឬ “អ សីេសព”់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ូាមពេ សូកដូកដកសេកឲ ឬកទចូពមាសសអ�កដកសេកឲេនអនីករេ ូរករមរម្សាសសតពកេម

ជបចេរ ម�ន ជមជរ រជង លខ ររា ជីកមខអធាាចងអសស់ សាុេរ កីរចភមាមុេណណ ពាបង េ រូាមពេ សូ

អន ជមជរ់ 
 

 

 

 

 

 

 

កលចរបតាេមន ា 

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា មជររីឹមកីរីតនកជនចទសរចនកលចរបតា

រករមរម្សាសសតពកេមាមុេណណ ពេប ាមុករ�កបរីតនកជនចទសកដរចនមចរពក�កទ្ាស  ់“នាសតាេតូេទ

ដាកដចេណពយសីេរ េដម្ាទចូពមក�ុងកជទដិចេណ ករា ជីន ជបា េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាចងឡរីតន
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Figure 11: Feeling of support by family members as indicated by the participants

Did you feel supported by your family regarding your application as Civil Party to the ECCC? (%)  
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Figure 12: Impact of application/participation on the family as indicated by the participants

What impact has your application/participation at the ECCC on your family? (%)  
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ចីណងេដេមន ាី ចណងេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា មពចា េនរមាសេតូាចងអសស” (បចតហ៣៣)62់

 នាសតាេតូកដូអ�កដកសេកឲរីតនរបបពូសួ សូជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ភ� ម តពកេមកបនចទសរីតន

រេមន ាមពចាកដ់ 
តពកេមកបេដ ពីណបាយមងសចនរសងកដមុរេតូេទដាកដចេណពយស េដកមពា រជង

ស� សកចរក�ា រជង� សូេយា សូក�កទ្ាស េកសតហរ័រឹងេកឲសុចាសសតពកេម  ់េាពជយមងណកបេដ 
ូុពរតកីរមចរពតាេមន ា េបាកេបធាណ�ឹ ងឧប័ណក រាឆចងរឹងកាដជេសបអទរារតឹី�ជេររ  ់ក�ុ
ងទចេណមមរសមចចេរព ៦១.១ភម (១៣៨ណកស)ៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្

េនណា សួ សូេមន ាាសសែ�ពរ (លខ របជរ�រហាបង )់ ូប័ូនងេរកម កដូរាបង ក�ុង ចាភត

១៣ រជង ១៤ សចេសេរេ ូកីអ�ក� សូស� សរកាចងេរពាមុេណណ ព់ 
ទចេេពកបចណកសបចរងជមពេមន ា ៨៤.១ភម ម�ជកមពាមុែផវ សូ រជង២០.៣ភម មពា

តមបចសហតវ (លខ របជរ�រហាបង )់ អ�ក� សូស� សរកេសវកីាចងអសស កដូសួ សូេមន ាាសសែ�ពររ

បចណកសបចរងផវ សូ ឬរាេយូ េនេតូស� សរក យមងេហទណសសម�ង់ េរទរជង៦០ភម

រជយេ តពកេមរបចណកសបចរងេរទរដងជមពរឹងេមន ាែ�ពរ  ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ�ក� សូស� សរកភមេរទរ កដូទង�ុូាបង េ សួ សូេមន ាាសសែ�ពរ រកេតទជី�

រឹងេមន ាាសសែ�ពរ់ រកីអ�ក� សូស� សរករចមពណកសាមុេណណ ពមជរាបជ កសេ “េតទជី� ឬមជរ
េតទជី�” កដ  ាឯអ�កេ្ង យមងេហទេ “េតទជី�” េាមជរដចេទ�ពេប េ “េតទជី�ន� ចង”់ 
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Figure 13: Frequency of lawyer consultation as reported by the respondents

How often did you consult your lawyer, either by phone or by direct contact? (%)  

62 ន ជរ២៣ ៃរន ជរៃវក�ុង (ន ជេសបរកមខេ ូកបារចមព) ៃយ�បា១៧ កែកប�  ឆ� ច២០១០ 

 



មម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតឲូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ 
 
 

                                                      សេម�ងអ�កសស់ររមាន ជី                                   

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទចេណពដឹងអចតាកដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  

ក�ុងអចតុងេតូៃរកេបធស� សរកេ ូកបាតា ជមបឲមរនេតូ១.៧ឆ� ចាណវ ាសតាកអេងេី

េ ូកបាមព រាណេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរកមជររដឹងេ កូតាេដមមក តពកេមរ

ដកសេកឲសរាសសចណុច េរងណមពេត់ េាតជរជីឲេមូកីអរុមរសមចចៃរអ�កកដូបបពូដចណឹង

េ ែ�ពរជអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  (១១៣ណកស) រាណមពភមាា (២៨.៣%
) េនកីមជរដឹងេេ ីតពកេមរីតនរបបពូសួ សូ ឬាដជេសបក�ុងសចណុច េរងណមពេត (មជរ
ាបង បជរ�រហ)់ 

ាណវ ាសតាេទដាកដចេណពយសសរាសសចណុច េរង០០២េនៃយ�បា១៥ កែកប�  ឆ� ច២០១០ពទ
មក េសទក�ាសេរមទដចាចងេមស�ាតាកបបពូសួ សូ រជងាដជេសបេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

កបរីតនរេទ់  

យមងណមជ េដអ�កដកសេកឲកដូរីតនរាដជេសបមជរបបពូសួ សូ អទដកសាណ�ឹ ង

ឧប័ណក រាឆចងរឹងេសទក�ាសេរមទេរព ក�ុងនេតូដាសៃយ� រជងតមនេមន ាាសសែ�ពរ ដចេទ�ព ទចេេព

អ�កកដូរា�ឹងឧប័ណក កចតុងងសនចេសទក�ាសេរមទទុងេរកេនេត ក�ុងនេតូៃរកេបធ

ស� សរក់  

យមងណមុជ េកសកណ� ូរីឹមៃរអ�ក�ូ សស� សរករបបពូតហ មីរពទ់ សូេរអចតា

េសទក�ាសេរមទទុងេរកៃរកេកឲសុចាសសែ�ពរ (លខ របជរ�រហាបង )់ 

រាភតទម្ងៃរតហ មីរ េកសតហរ័រឹងេកឲសុចាសសតពកេម ម�ាុមួ ជូកអងួកមជរកមរដ� ភជូ

 (៣៧.២%) ចីណងេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រានច ចីារស កដូេដ ពីជាុមួូសចនរសក�ុងាណ� 

សរមមរកអងួកមជរកមរដ� ភជ  ូ(៣២.៧%) រជងេមន ា (២៤.៨%)់ រាភតេ្ងូេបវី រ ៧.១
ភម ជទេម�េរទរ (លខ របជរ�រហាបង )់ ជបចេរ អ�ក� សូស� សរករីតនរមចរដចណឹងផវ សូជ

0.0 0.0 4.4

40.9
54.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

very 
unsatisfied

unsatisfied neither 
satisfied, nor 
unsatisfied

satisfied very satisfied

Figure 14: Satisfaction with the lawyer as reported by the respondents  

How satisfied are you with your lawyer? (%)  
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ូក�ណនាុមួូ រ៨២.៣ភម រជង១៧.៧ភមតមនបចសហតវ់ ជូែជី េរាជមេបក

ៃរកមចរដចណឹងដ សូអ�ក� សូស� សរកអចតាេកឲសុចាសសតពកេម រ៧.១ភម (លខ របជរ�រហាបង )
់ 
 

 ក សូេេអចតាកមចរុចមរមពេរងក�ា ឌុទ 

កចង េរេកអ ន េហ ឌុទ ជមរៃដដ សូដចាចងេម រីតនរដកសងឲបបពូេាសេដអនីក  ់
សនណកមចរុចមរមពរនាសេ�មេនៃយ�បា២០ កែមាណ ឆ� ច២០០៩ េរសូរកមរីតនររាកសេន

ៃយ�បា២៦ កែកកេដ ឆ� ច២០១០់ ៧៩.២ភមៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  
កដូពមាមិច ូក�ុងកអេងេីេរពរជយេ តពកេមរតមដរកជទិដចេណ ករា ជីន ជបាេនអនីក (លខ រ
បជរ�រហាបង )់ 

ក�ុងទចេណមអ�កកដូរអពអងេរតមដរកជទិដចេណ ករា ជីន ាបា រាភតតហ មីរកដូរ

េល�ឹកកាសជងេម ម�រាតហរ័្តធមតហ មីរ តជេសស បចបស្រក កដូរីតនរេរារសស

េដរាណតាភមាាៃរអ�ក� សូស� សរក រជង ន ជបឲុ(៤២%)់ រាភតាករបមេបវី ពមរ សកមខភត

្តធម ដចទជ កជទិរាមុចណណ េវាទចេតងេដអងួកមជរកមរដ� ភជ  ូរជងេដរកទចូពម

តារាជតូដ� ដចទជ កអេមជ ងឲមកបស្ណសនណកផវ សូេនអនីក (១៨.៩%)់ ៤៣.១ភម

ៃរអ�ក�ូ សស� សរករអេមជ មកបស្ណីុលកេន់មរាភ�ចេតពទេរ (លខ របជរ�រហ
ាបង )់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ក�ុងទចេណមអ�ក�ូ សស� សរកាចងអសស ៤១.២ភមរជយេ ែ�ពរដឹងអចតាកដកសេាស

ឌុទ (លខ របជរ�រហាបង )់ ដចេទ�ព អ�កាចងេរពរីតនរសពអចតាទចរពរជកសលកសៃរឆ� ច កដូឌុទរីតនជាស

ក�ុងតរណ័ល ាណវ ាសតាកេទសូរកម់  
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Figure 15: Sources of information about the trial as indicated by the respondents

េ ីអ�កតមដរកជទិដចេណ ករា ជីន ជបាេនអនីកេដេាវាណ? (%)  
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នេតូជាសតរ័ណលជ�ចនក ដចទាបង ក�ុងសូរកម ម�៣៥ឆ� ច េាេាពជរីតនតឲពេដ

េរីុូទម្ងតា ដចទរេវា់ាសក�ុងេសទក�ាកយ�ងកណក តរឲ សូាករបមាសសសូរកម ម�បាមព 
ីុលករសេរមទតឲពនេតូរចឆ� ច េដឌុទរីតនរកមបុកេរកមកេុចចងេយេដែុស

ទ្ាស មុររឹងល សីរីតនរាមជច រមកសបជីេរកមកេុចចងាសសអនីក  ់ បាតា ឌុទរជាសតរ័ណល

១១ឆ� ចពទមកេរ េនេតូកដូកក សីេាសរីតនរសេរមទជទុងេរក់ េរពររហ

េ ឌុទរីតនជាសតរ័ណលនេតូ១៩ឆ� ចេបវី កដូេរពរីតនរកចណ សីជទេម�ដបរីឹមរីតន

សរាសសចណព នងេ ូ់ ក�ុងកណា កដូអ�ក� សូស� សរកេល�េ៣៥ឆ� ចេបវីេណព ទេម�េរពរីតនរ

ាកយសេជសចទណកមព ាបជ កសេតពកេមមជរដឹងអចតាទចកណកៃរកតឲពេរព់ 
ទេម�ៃរអ�កកដូាបង េដឹងអចតាកដកសេាស (៩៣ណកស) រីតនរ្តធមម�ុច១៩ឆ� ច

(៣៤.៤%) រជង៣៥ឆ� ច (២៣.៣%) កដូេរពាបង េ អ�ក� សូស� សរករទចេណពដឹងេនករមជី

ជកសលកសមពអចតាសូរកម់ េរទរជង៥០%ររជយេ ឌុទរីតនរដកសេាសរចីដ សូ១៩ឆ� ច

ឬ៣៥ឆ� ច់ ក�ុងទចេណមកដូរអពអងេរដឹងអចតានេតូជាសតរ័ណល រាណមពភមាា

ដឹងតជីរកដអចតានេតូជាសតរ័ណលរីឹមរីតន ម�១៩ឆ� ចេបវី កដូឌុទរីតនេនជាសតរ័ណល់

យមងណមុជ េរពាបង េ ទចរពរដបមពងឲក សីសួ សូៃរអ�កដកសេកឲបបពូដចណឹងរេរទរអចតា

សូរកម ាមុករ�មកមងន ជេបវី តអទជសចទណកមពេ សូរកមរីតនរអេងេីជូក�ណនបច ចូ

បចលជង េម សូដឹងអចតាភត ចូអជីាសសត់ អ�ក� សូស� សរកាាណកសកដូរីតនរដកេទតា

ពីេូែាចងេរព  អពអងេ ែ�ពរទ្សសណសសេ ឌុទបបពូរកក សីេាសមពមាន ជី ់ សរាស

មរសមចចសាុ េរពររហេ ១៣.៧ភមរដឹងអចតានេតូជាសតរ័ណលរីឹមរីតន (លខ រ
បជរ�រហាបង )់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

់ សូអ�ក� សូស� សរក កដូរតមដរដចេណ ករា ជីន ជបា ាមុករ�ាបង េែ�ពរមជរដឹងអចតា

កក សីេាសឌុទ រីតនរមចរដចណឹងេដអ�កេបធស� សរកអចតាសលរកមេប់ េរពេបធេតេដ

កអរអីបាបេដម កដូពមាមិច ូរចនបជដ�ភតដចទេវា់ាសនងេ ូ កដូណចេរកនេតូជាស
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Figure 16: Prison term of Duch according to the respondents knowledge

How many more years does Duch have to serve in prison? (%)  

years 
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តរ័ណលតជីរកដ (រករមកដូរីតនរមចរដចណឹង)់ រាសជរេាអ�ក� សូស� សរកមជីេ ែ�ពរដឹង
អចតានេតូជាសតរ័ណលរីឹមរីតន ាមុករ�� សូទេម�មជររីឹមរីតនេណព មជររក� សូតហ មីរាករបម

េបវីេត (រករមកដូមជររីតនរមចរដចណឹង)់ 
ជបចេរ េរទរជង៦០ភម “េតទជី�”  ឬ “េតទជី�ន� ចង” រឹងសូរកម ១០ភម

រជយេ “េតទជី�ង រជងមជរេតទជី�ង” ែណនកដូរាណ� កសក�ុងទចេណមាពរណកស “មជរ

េតទជី�” ឬ “មជរេតទជី�េសព”់ 
រកេរា្ាេបវាតងរករមៃរអ�ក� សូស� សរក កដូរាសអចតា ពីេូែ េយងេរតម

ទចេណពដឹងផវ សូែ�ពរាសសតពកេម (រករមកដូមជររីតនរមចរដចណឹង) រជងរករមអ�កកដូរីតនរមចរ

ដចណឹងក�ុងនេតូៃរកេបធស� សរក (រករមកដូរីតនរមចរដចណឹង)់ រករមកដូរីតនរមចរ

ដចណឹងេដអីបាបេដមបចរងជ “មជរេតទជី�” ឬ “មជរេតទជី�េសព” ជីទជងរករមេ្ងូេបវី 
េេូម�១៦.៧ភម េាេរា្ាេបវាជមពរឹង៣៦.៦ភម េរកប “េតទជី�” ឬ “េតទជី�

ណសស” េរទរជងរករមេ្ងូេបវ  ីេេូម� ៦៩.៧ភម េាេរា្ាេបវាេររឹង៥៦ភម់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រកសកសពាករបមេបវីអចតាក សូេេទចេេពសូរកមដ សូអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរ

ជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ់ ៣៦.៧ភមរជយេ ត “មជរយសូ េរកបមជរប�រស” ១៦.៩ភម

ន សីបុកេ “យសូ” ១៧.៨ភមេ “យសូេតក” រជងស សូាមុណខ រេបវីមជីេ ត “ប�រសប�” 
(២០.៩%) ឬ ៧.៦% េ “ប�រសប�ណសស” (លខ របជរ�រហាបង )់ 

 
រករមកណ� ូភមេរទរកដូមជីេកក សីេាសមជរយសូ កីកបមជរប�រសេណព  ពមជមពរឹង

កេតទជី�រឹងសូរកមេនករមជីែ�សសជបចេរ ដចទរាបង នងេ ូ អទទង�ុូាបង េ 
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Figure 17: Satisfaction with the sentence against Duch as reported by the participants

Total Informed group Not informed group 

How satisfied are you with the sentence against Duch? (%)  
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នេតូជាសតរ័ណលរីតនរតជនណេសមមឲ េដអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា ភមេរទរេនក�ុងកអេងេីេរព  ់
រា ជីកមខនងអមខណក េររឹងកក សីេាសឌុទ ជឹកកាស រីតនរាបជ កសេ រូក�ណន

ន ជមជរ តាសចណកសអ�ក� សូស� សរក ក�ុងេណពរកេតទជី�  កបចេស្ រជងេបរភតជេដម់

  រា ជីកមខអន ជមជរនងអមខណក  ដចទជកែឹងសម្ ឬកែកទជី� រ ជីទ ពីទ់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
េដម្ាទងសដឹងេេ ីកក សីេាសដចទេម�ទ កដូអ�ក� សូស� សរកមជីេសមមឲេណព េងែ�ុច

រសពតពកេមេេ ីឌុទមពកីក សីេាសាមុណខ រឆ� ចេបវ  ីេាេយងេរតមក សូេេអចតា

េលូកណក ុី�ជបមមេ◌ផវ សូែ�ពរាសសតពកម់ ទេម�ាបង រចនមចចាាដចណកសកូរ រាណ២០ភម

េរមសេ សកនេតូជាសតរ័ណលម�ុច១៩ឆ� ចេបវី កដូឌុទរីតនជាសមុក  ាឯមពភមាពរេបវីមជីេ

 ឌុទមពបបពូរនេតូជាសតរ័ណលកក្ូរឹងកក សីេាសនេតូ៣៥ឆ� ច កដូមជរ

ារសក សីេទ េរភមេរទរ តពកេមរជយេ ៣០ឆ� ច កីរករមបាាាលចរបងឲរកក សីេាស៤០ឆ� ច

 ឬេ ូសរ�ឹងេបវី់ 
មពងឲក សីសួ សី អ�ក� សូស� សរក៣៩ណកស (មជរ់ាសាមិច ូក�ុង ពីេូែេរព)ាដជេសបមជររតម

� សូ ពីេូែណមពេត េររជយេ ទងសេេឌុទេនក�ុងមុកអសសមពមាន ជី  ់
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Figure 18: Emotional reactions about the sentence as experienced by the respondents
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What did you feel when you heard that Duch was sentenced to serve 19 more years in prison? (%) 
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ដចទជចាឌុទ អនីករណចកមរៃដដ សូកែខរករមជូក�ណនាុមួូមកទចេេពមុែ

សណមរ់ ដចេទ�ព អ�ក� សូស� សរករីតនរសកសពអចតាក សូេេណេតូាទិុា្រ�ាសស

តពកេមអចតាឌុទ់  
េសវកីេកសកណ� ូៃរមរសមចចក�ុងកអេងេីេរពរឯកភតេ “ឌុទរសុចងឲអភហេាស

េដេសខ ព”់ រាណ� កសក�ុងទចេណមាាណកសមជរឯកភតាចងយសរងេររឹង� េរពេប់ រូ្

ដចទល� េរពកដទចេេពសចណព  កដូេេ ីតពកេមមជីេ “ឌុទតជីជេសកស� ទចេេពអធាកដូល សីរ

រារតឹី�ជក�ុងាាកែខរករមកដឬេប?”  
អ�ក� សូស� សរកឯកភតេរទរជងេររឹង� កដូេ “ឌុទរសុចកអភហេាសទចេេពអធា

កដូល សីររារតឹី�ជ” រជង “ឌុទរសភតកចរុសាសសែ�ពរ”់ 
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Figure 20: Perception of Duch today as reported by the participants

I strongly disagree I disagree I agree I strongly agree

3.8

11.3 10.2

17.2

9.7
12.9

7.5

3.2
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 3 5 6 7 8 10 15 18 19 20 24 25 30 32 35 39 40 45 49 50 60 69 70 79 80 99 10
0

Figure 19:  Prison term of Duch that the participants wish for

To how many more years in jail should Duch have been sentenced? (%) 

What do you think about Duch today? Duch … (%) 

years 
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ក សូេេអចតាអនីក រជងសកមខភតេកសតហរ័េ្ងូ  

៩០ភមៃរអ�ក�ូ សស� សរកាចងអសសរជយេ ជមពរឹងទចេណពដឹងកដូតពកេមរ

ណេតូាទិុា្រ�េរព តពកេមរឹងដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ជយខា េេូម�៨៤.១
ភមរជយេ “រកដណសស” រជង៥.៨ភមរជយេ “រឹងដកសេកឲ” (លខ របជរ�រហ
ាបង )់ េាពជយមងេរពក�ា េសវកីេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរកម� យមងេហទណសស 
“ ជីទ ពីទ” អចតាសុនី�ជភតផវ សូែ�ពរ ជូប័ូៃរកដកសេកឲាសសែ�ពរ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រកីទចរពរ ជីទ ពីទាចុីរកណក អចតាាបតជេសបរកអន ជមជរជកសកស�ង់ ៩៧.៣
ភមរជយេ ែ�ពរមជរកដូរមពារាបពាបង អធាេប េកសតហរ័រឹងសរ�ជសុែផវ សូែ�ពរាសសតពកេម ជ
ូប័ូៃរសកមខភតាសសែ�ពរាកសបជររឹងអនីក  ់៩៦.៩ភមកបរជយកដេ ែ�ពរមជររមពា

រាបពាបង  េកសតហរ័រឹងអនីកេត (លខ របជរ�រហាបង )់  

មពភមាារជយេ តពកេមេមរជកសេ ីុលកេបធកឯក់មឲ “ាចងយសរង” តាឥប័ជតូក�ក

នងរេយ់ ១០ភមរជយេ ែ�ពរមជរេមរេដចេទ�ពេសពេត រជង១៨ភមេមរេ ូឯក់ម

ភតាសសីុលក កី “ ជីទ ពីទ”ាមុេណណ ព់ េាពជយមងេរពក�ា ៣៣ភមេមរជកសេរេ ូអនី�រ

ាចងយសរងៃរឥប័ជតូនងក�ករេយ កដូជូប័ូយមងន ជមជរក�ុងា ជាបកម�ុជកដូ

ជឹកកាសលខ រកេមរបុកទជី�េ ូីុលក63 ទចកណកអ�ក� សូស� សរកឯេបវីាបង េ ែ�ពរមជរ
មជរេមរជកសេ ូឯក់មភតាចងយសរងៃរីុលកេរពេត  ់ 
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Figure 20: Concerns about their personal safety as stated by the participants

Are you concerned about your personal safety as a result of your application as a 
Civil Party to the ECCC? (%) 
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63 Pham, P., Vinck, P., Balthazard, M., Hean, S. & Stover, E. (2009). So we will never forget. A population based  
     Survey on Attitudes about Social Reconstruction and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.  
     Publication. Retrieved November 16, 2010: http://hrc.berkeley.edu/pdfs/So-We-Will-Never-Forget.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

កេរី្មែ�ពរទចេេពក្ពម 

 តាភមាាមជីេ អនីករឹងពមទចកណកដ សូក្ពមេនកម�ុជ រជងេសវកីអ�ក� សូស� សរក

ាចងអសសេបវីមជីេ រឹងពមទចកណក យមងេហទណសស “ជទចកណកណមព”់ សចណព ដចទល� េរពកដ

រីតនរសពដ សូអ�កទចូពម� សូស� សរកក�ុងកអេងេីេ ូកបាមព ក�ុងឆ� ច២០០៨/២០០៩់  
 
ពីេូែៃរអ�កកដូរជយេ ីុលកេរពរឹងមជរពមទចកណកដ សូក្ពមរែ�សសជង

ារ�ជទ ក�ុងកអេងេីេ ូកបាមព េាេរា្ាេបវាេររឹងកអេងេីបាតា  ់
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Figure 21: Opinion on political influence  as stated by the respondents

Do you believe the court acts independently from political influence? (%) 
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Figure 22: Opinions on the ECCCs contribution to reconciliation as indicated by the participants
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Do you think the ECCC will contribute to reconciliation in Cambodia? (%) 

http://hrc.berkeley.edu/pdfs/So-We-Will-Never-Forget.pdf�
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រា ជីកមខេររឹងកមចរុចមរមពក�ាឌុទអទពមទចកណកកដេនរីងសទចណុទេរព  ់អ�កទចូពម� សូ

ស� សរករីតនរសកសពអចតារាេភបៃរូាមពេ សូ កដូដចេណ កមចរុចមរមពរេ ូកេរី្មែ�ពរ

្ពមាសសតពកេមជមពរឹងមរៃដដ សូ  ់
៤៨%រជយេ កមចរុចមរមពរ “ូាមពេ សូន ជមជរេ ូកេរី្មែ�ពរាសសតពកេមក�ុងក

្ពម” ែណនកដូ១៤ភមរជយេ តរ “ូាមពេ សូអន ជមជរ” រជង៣៨ភម សូេេ

េ “ូាមពេ សូអន ជមជរកបលខ រ រជងូាមពេ សូន ជមជរកបលខ រ”់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

កបាមុករ� ៣៩ភមរជយេ ែ�ពរេនមជរារសេរី្មែ�ពរ្ពម “ា សូកីេសព” េនេតូកដូ

សកសពផវ សូអចតាាបង េរព់ កី៨ភមាមុេណណ ព រេរី្មែ�ពរ “ជេយសទ” ក�ុងក្ពម ាមុករ�១៨
ភមេល�េ ែ�ពររេរី្មែ�ពរ “េរទរេរ”់ រីងសទចណុទេរព មពក សីសួ សូងកដេ 
កេរី្មែ�ពរក�ុងក្ពម រកេករេតងក�ុងទចេណមមរសមចច នាសតចងតាកអេងេីេ ូកបាមពក�ុង

ឆ� ច២០០៨/២០០៩មក់ កេរា្ាេបវាេរពាបង េ ក�ុងនេតូដបែ�ាេនទេណ� ពកអេងេីាចងតា

ក ាកទេរមរដបមពងឲក សីសួ សូមពេរកកេរី្មែ�ពរជងមុរក�ុងក្ពមរេក ីរេតង េេ
ូម�អចតុងេតូកដូរមាដណ� ាសភមេរទរៃរកមចរុចមរមពជសណនក�ុងេរងក�ាបាមពាសសីុលក

េរព់ 
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Figure 23: The trials impact on readiness to reconcile as stated by the respondents

What impact has the trial against Duch on your readiness to reconcile with the perpetrators? (%) 
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អ�កទចូពម� សូស� សរកកបរីតនរសកសពេេ ីរអធាកដូតពកេម សូេបុយាសកដឬេប

 េកសតហរ័រឹងសកមខភតាសសតពកេមាកសបងរឹងអនីក  ់៦៦.៤ភមរជយេ លខ រអធាកដូតពកេម

 សូេបុយាសេត (លខ របជរ�រហាបង )់ យមងណមជ ១៤.៦ភមៃរអ�កទចូពម� សូ

ស� សរករក ចនរអមខណក រឹងនេតូដបកនងអណ�  កដូីុលកេរពរេរារសស់ ជឹក

កាស តពកេមាបង កម�េ មរៃដដ សូអទស� ាស មុរេតូតពកេមរីតនរក សីេាស់ រកីអ�ក

ទចូពម� សូស� សរកាមុណខ រណកសាមុេណណ ពម�េ កមចរុចមរមពរឹងមជរណចមករចនុី�ជបមមេត (៤.០%)
 ឬរជយេ តមាកកករចនរតឹី�ជកណក ៃរកន�នាសេតងន ជ (២.២%) (លខ របជរ�រហាបង )់ 
ាករបមេ ូេរពេបវី អ�ក� សូស� សរករីតនរេស�សុចេយា សូណណ កដូតពកេមអទ� សូរ េដម្ាេបធ
ងឲកទចូពមេនអនីក រូក�ណនបយស្ូជងមុរសរាសតពកេម់ ១៤.០ភមរជយេ 
ីុលកមពេបធកងឲេូររជងេរពេបវ  ីេរក សីេាសមរៃដដ សូងឲរឆាសូ់ រចតាភមទងស

ងឲេមអេមជ េរបស្ណអនីក  រជងរាណ៤ភមេបវីកបរសុចជយន ជក េដម្ាជេសរុេបធ

ដចេណ េរ រជងស� កសេនភ�ចេត់ យន ជក មងចាអហ រជងកបបពូរកកយាចសុែភត រីតនរសុចេស�

េដអ�កទចូពម� សូស� សរករចមពភម រជងាពរភមកបររជយេ សចណងរឹងមពដ សូ

តពកេម់  
អ�កទចូពម� សូស� សរកែ�ពទងសបបពូរតហ មីរាករបម (៥%) សកមខភត្តធមេនមជី

វពសកម្ងែ�ពរ (២%) រជងរជយេ តពកេមទងសទចូពមសនណកាសសីុលក់ សូៃយ� (៤%)់ េាព

ជយមងេរពក�ា េសវកី៤០ភមរជយេ លខ រអធាកដូអទមពេបធងឲកទចូពមេនអនីកបយស្ូ

ជងមុរសរាសតពកេមេត់ 
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Figure 24: Readiness to reconcile as indicated by the respondents
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Are you ready to reconcile with the former Khmer Rouge? (%)  
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Figure 25: Suggestions made by the respondents to make their participation easier
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 បររ 
កទចូពមេនអនីកកបអទជឪកសមពងឲមរងេរលពតជភកមេរង ម់ នាសសែ�ពររងកដ 

ាមុករ� តកបអទេបធងឲតពកេមូឹកេេរចនរតឹី�ជកណក ដបកសរន�នាស កូេនអ ាីីកូងកដ់ ដចេទ�ព 
អ�កទចូពម� សូស� សរករីតនរសកសពអចតាបររ កដូតពកេមអទេរារសសក�ុងមាន ជី សសេនរានច

ៃយ� ក�ុងកមចែ�ពរជមពរឹងកទងនច រជងអមខណក ដបមចទ សីាចងេរព់ អ�ក� សូស� សរកក�ុងមរសមចចរីតន

រសពសចណព េាកទចរមពអចតាអ�កកដូតពកេមេរមពា េនេតូកដូតពកេមមជីេរទរអចតាេរង ម់ ន

ាសសែ�ពរ កូេនសមហកែខរករម់ 
ភមេរទរៃរអ�កទចូពម� សូស� សរក់កណក េ ែ�ពរររជយជមពរករមរម្ស រជង

អ�កសស់ររមាន ជី តាាាកែខរករម  ់អ�ក� សូស� សរករជយ ជីទ ពីទាចុីអចតាកមពាអ�កមចណ ឬ
អជ� បមចូដ� រ់ ១៥ភមៃរមរសមចច់ កណក េ តពកេមមជរររជយជមពអ�កណេត់ 

 
 

 

 

 

 

What would you suggest to make participation in the ECCC easier for you? (% of cases)  

  

77.3

17.5
5.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

all of them some of them no one
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Figure 27: Places mentioned by the participants
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Figure 26: Approached persons as indicated by the participants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ែណនកដូភមេរទរៃរមរសមចច (៥៩.៧%) ់កណក េ លខ របាណតជេសស កដូតពកេម

អទេរ េនេតូមជីេរទរអចតាេរង ម់ នាសសែ�ពរ ឯអ�ក� សូស� សរកែ�ពេបវីេ ែ�ពរេរនី�អ ម់ម 
េរមណា ដ� របមខជ ជី ឬេរវពអ�កមជីនង់  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you think too much about the experiences you went through in Khmer Rouge time, 
are there any special places in or near your community you are going to? (% of cases) 

When you think too much about your experiences in Khmer Rouge time, to whom do you 
talk to? (% of cases)  
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Figure 28: Sources of professional mental health support as reported by the 
participants

េនេតូសកសពអចតាអ�កកដូែ�ពររជយជមពអចតាេរង ម់ នមចទ សី កូេនសមហកែខរករម

អ�ក� សូស� សរកភមេរទរេល�េ តពកេមរជយជមពរករមរម្ស ឬអ�កសស់ររមាន ជី េ្ងេបវី

់ រាណរចភមកបរេល�េ ែ�ពររជយជមពអ�កេបធកសរមមរកាសសអងួក

មជរកមរដ� ភជូ កដូអ�កាចងេណពកបអទ� សូកលចរបសុែភត�ចនទជី�ដ សូតពកេមងកដ  ់
េនេតូសពេេ ីតពកេមរកសធងកមចរពតាអ�កមចណក�កសុែភត�ចនទជី�កដឬេបេណព ៨៥.៤

ភមេល�េ មជររេប់ េាេាពជ េរពជទចរពរភមេរទរយមងទ្សសលសសកបេដ តកបរ

រហេ រាណ១៥ភម (៣៣ណកស) តកយមបបពូកលចរបតាអ�កមចណសុែភត�ចនទជី� (លខ រ
បជរ�រហាបង )់  

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ក�ុងកអេងេីេរព់កណក េ តពកេម
បបពូរកលចរបសុែភត�ចនទជី�តា� សូេសតេរពែុសូល� មពទចរពរ  ់ក�ុងទចេណមអ�កកដូរ

់កណក េ រកសធងកកលចរបសុែភត�ចនទជី� ៣៦ភមរេរកអ�កេបធកសរមមរកាសស

អងួកមជរកមរដ� ភជូ់ អ�ក� សូស� សរកាាណកសរាសេ ែ�ពរេរកនសសបច◌ុ េបធជរាភតសរាស

កមពលចរបសុែភត�ចនទជី�់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក�ុងសចណព រចមពាណវ ាសេរព អ�កទចូពម� សូស� សរករីតនរសកសពផវ សូអចតាភតឹក-កាស

ៃរកេរមពាអ�ក� សូេសតលចរបក�កទជី�សងួមែុសូល�  េនេតូកដូតពកេមរអមខណក បុយាស

  េដសកីេរង ម់ នាសសែ�ពរ កូេនសមហកែខរករម់ រករមអ�កកដូេមេរតជេរលព

េយា សូឹកកាសជងេម ម�អ�កសស់ររមាន ជី តាាាកែខរករមដៃបេបវ  ីរជងាណវ ាសមកអ�កេបធក

សរមមរក កដូជាុមួ ជូកអងួកមជរកមរដ� ភជូ អជ� បមចូដ� រ រជងរតពសង្់ អ�កសខហរមទជី�

ក�កសុែភត រមតេតបឲ រជងរមតាុ់ណរីតនររជយ ជីទជង់ េាេរា្ាេបវាេររឹងអ�ក� សូេសត

លចរបទជី�សងួមេ្ងូេបវី អ�កទចូពម� សូស� សរកទង�ុូាបង េ តពកេមរជយេរករសអ�កសស

From which mental health provider do you seek support when you feel stressed due to your 
experiences during the Khmer Rouge regime? (% of cases) 
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់ររមាន ជី តាាាកែខរករមដៃបេបវីឹកកាសជង េនេតូតពកេមរអមខណក បុយាសេដ

សកីេរង ម់ងតាអ ាីីាសសែ�ពរ  ់
ែណនរកី១៣ភមេល�េ តពកេម “មជរកដូ” រជយេរករសអ�កេនសស់ររមាន ជី

េ្ងេត យមងេហទណសសេកសកណ� ូៃរមរសមចចេល�េ តពកេម “មពរកូ” ររជយេរករស

អ�កសស់ររមាន ជី េ្ង រជង៣៦ភមេល�េ តពកេមររជយល�  “ឹកកាស”់  
សេង�ាមក េនេតូកដូអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ក�ុងកអេងេីេរព

មជីេរទរេតកអចតាេរង ម់ងដបកសរន�នាសាសសែ�ពរ កូេនាាកែខរករម ជឹកកាស តពកេម
រជយេរករសរករមរមស្ ឬអ�កសស់ររមាន ជី េ្ងេបវី ាមុករ�មពទចរពរាមុេណណ ពរបាកករ�ងេរ ា
រ័ចអមខណក  រជងមពទចរពរ ចីទកសធងកមចរពតាអ�ក� សូេសតសុែភត�ចនទជី�  ់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េររតារ�ឹង អ�កទចូពម� សូស� សរកកបរីតនរសកសពអចតាេេ ីតពកេមមជីេ សកមខភតជកស

លកសមពទចរពរអទមពារ័ចារបកន�នាសាសសតពកេមកូេនសមហកែខរករមរែ�ពកដឬេប់ 
រាៃតណា តុប័សសណៃរកេវាទចាុណឲឧបវជសដ សូរតូឹងអ�កកដូរស� ាសរីតនរ

េ ូកេតងេដអ�កទចូពម� សូស� សរកភមេរទរេជតជបាដបររាេយមរក ក�ុងការមចជមពរឹង
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Figure 29: Frequency of respondents talking with possible mental health providers
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How often do you talk to … when you feel stressed due to your experiences in 
Khmer Rouge time? (%) 
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កន�នាសផវ សូែ�ពរាសសតពកេម់ ាាក�ុងទចេណមអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាពរ

ណកសាបង េ ាុណឲារអទមពតពកេម “មពសម” ឬ “េរទរណសស”់  

ម ជីេយា សូអចតាេេ ីករជយេរករសអ ាីីកែខរករមរឹងេបធងឲរអមខណក បចេស្តា

េរង ម់ងាសសែ�ពរកដឬអ សីេណព ម�រូក�ណនែុសកា�កតាល� យមងន� ចងក�ុងទចេណមមរសមចចៃរអ�កដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  ់ែណនកដូ៤០ភមមជីេ េរពអទមពដ សូតពកេម 
“មពសម” ឬ “េរទរណសស”  ាឯ៦០ភមេបវីាបង េ េរពអទរលរសកីមព “ ជីទ ពីទ” ឬ
 “អ សីេសព”់ 

ភមេរទរៃរអ�កទចូពម� សូស� សរក (៦៩%)ន សីបុកកទងរកងបុកជឯកសៃរេរង ម់ងាសស

តពកេមេនាាកែខរករមេ “ររាេយមរកមពសម” ឬ “ររាេយមរកណសស” ក�ុងកមពារ័ច

ារបកន�នាសផវ សូែ�ពរាសសតពកេម់ អ�ក� សូស� សរកាមុណខ រណកសាមុេណណ ព (៦%)មជីេ 

កទងរកងជឯកសមជរអទមពតពកេមងឲបចេស្េត់ ទចរពរដបេរទរទងសងឲឯកសាចងេរព

េាកទចរងឲសណមរ (៨៩%) ែណនរកី១១ភមាមុេណណ ពមជរទងសងឲ្តធមជ

សណន (លខ របជរ�រហាបង )់  

 

 

 

 

 

 

The majority of the participants (” to deal with their own suffering. Only a few respondents (6%) thought 

that the documentation could not help them at all to cope with their experiences. 

 

 

 

ទចណុទែធពនីៃរកអេងេ  ី

ដចទល� ងកដ ក�ុងកអេងេីាណវ ាសេរព តសចនរសក�ុងកមចសាបជ កសេ អ�កទចូពម� សូស� សរក

ជរករមបាមពៃរអ�កសស់ររមាន ជី  កដូរដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  ់ដចេទ�ព មជ
រអទាបង ជូក�ណនបចេររចនាកមចេរាចងេរពេត  ់ូប័ូអទែុសកា�កល� ក�ុងរករម

េ្ងូេបវីៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  កដូរទចូពមក�ុងសកមខភត

្តធម េដសមមអដរុក រជងអងួកេ្ងូេបវី់  
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Figure 30: Opinions on possible measures to deal with own suffering as evaluated by 
the repondents
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To what extend could it help you to … in order to deal with your painful past? (%) 
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អ�ក� សូស� សរក តជេសសអ�កសស់ររមាន ជី ផវ សូតាាាកែខរករម ជឹកកាស សបជីក�ុង

មចណរសមព កដូែធពនីកអាស ចជមចូដ� រ់ អរក�ភតរូក�ណនបច ចូបចល េេូម�តាភមាា

ៃរអ�កទចូពម� សូស� សរកក�ុងកអេងេីេរពាបង េ ែ�ពរអទអរ ឬសេស ជីទ ពីទាមុេណណ ព េរ

ភមេរទរមជរសចនដឹងអចតាេកឲេតទរកេរារសសេនីុលក ឬេកឲទ្ាសអធាេត់ ាករបមេ ូេរពេបវី  
អ�កសស់ររមាន ជី ភមេរទរជមរុស្នសស កដូរាបង សុែភតង់ ជកសកស�ង កត� ាចងេរព

អទាមពេ សូដ សូសមីបភតាសសអ�ក� សូស� សរក ក�ុងកស� ាស ឬ សូសចណព ់ អ�កេបធស� សរករីតន

រាណ�ុ ពាណ� ូងឲសេងួីេមូក សូាសសអ�កទចូពម� សូស� សរក រជងសពសចណព រទចកដូូ

 េនេតូនចទស់ 
កអេងេីេរពរីតនរេបធភ� មូាណវ ាសតាេទដាកដចេណពយសសរាសសចណុច េរង០០២

 េរអ�កដកសេកឲែ�ពបបពូរដចណឹងអចតាកបបពូករ រជងកាដជេសបទចេេពេកឲសុចាសស

ែ�ពរ់ េាពជយមងេរពក�ា ដចេណ កៃរកមចរដចណឹងដ សូអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�-
ា្េនណា រឹងបចរងជទចណេតូរចីប សូេដមឆ� ច២០១១់ េរពររហេ មជរររមាសអ�កទចូពម

� សូស� សរកាចងអសសេណពេប កដូបបពូរកមចរដចណឹងអចតាសប រភតៃរេកឲសុចាសសែ�ពរេន

អចតុងេតូៃរកេបធាបស� សរក់ តអទកដូេ កបបពូសួ សូ ឬកាដជេសបមុរេតូេបធាប-
ស� សរកអទាមពេ សូដ សូេាវាកដូតពកេម សូេេអចតាអនីក់ ាករបមេ ូេរពេបវី រករមេ្ង
មពេបវីៃរអ�កទចូពម� សូស� សរក កដូមជរារសរបបពូដចណឹង ទេម�ាសសតពកេមអទរឹង

ាមពេ សូ េដនេតូដបច កដូតពកេមរីតនងសនច តចងតាេតូកដូតពកេមដកសេកឲមក  ់
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៥. កតជភកម 
 

 

ឥ ជយាបទចេេពអនីក 

ភ� មូាណវ ាសតាកក� រេរមកេ ូ

រាេបសកម�ុជក�ុងឆ� ច១៩៧៩ កមចរុចមរមពដបែ�ា

មពរីតនរេវាទចេតងេដដ� ភជូ កដូ
 រមាសរមងេដកងបហតេនវីណម់ ាមុូ តី 
រជងេ� កសដឹកណចេ្ងូេបវីរីតនរក សីេាស

កចចងមុែ់ ាណវ ាសតាេទសលរកមេរពេរ

លខ រេេរកជទិែជីែចរាឹងករាងណមពក�ុង

កនាសងឲមរៃដដ សូៃរាាកែខរករមបបពូ

ែុសរីតនអធាេត់ ជឹកកាស មរងេរលពរីតន

រានមរឹងអធាកដូេហេ នា្បមមរជបណណ ភត 
េេូម�អ ាីីណកដ�ម�រ�ាៃរកម�ុជរាជ-
បជាេីឲ េអវង សា កយមាចងបបពូររចន

កេ ូកកូងេាស់ ាទិុា្រ� ល សីរីតនរ

នាសងឲបបពូែុសរីតនេនទចេេពមុែអនីក 
ទចេេពអធាកដូេមដឹងេជុី�ជបមមរីតនរងសនច

អសសេតូយមងច េដមរសស់ររមាន ជី ់ 

សកមខភត្តធម កដូរាចណង

មចរដចណឹងដ សូរាជតូដ�េនបចាចងរាេបស

អចតាអីបជភតាសសអនីក រណេ តរីតនម
ភជ ាសេររឹងមរសជកាសសរាជមរកម�ុជ់ 
ដចទល� ងកដ អ�កកដូមជរេកសតហរ័ផវ សូរឹង

សកមខភត្តធមកបរីតនរកេេេ

រដឹងអចតាី ុលកងកដក�ុងទចេណមកណា

រាណ៨៥ភម់ 
ក�ុងកអេងេីបាមពក�ុងឆ� ច២០០៨/

២០០៩ ទចរពរភមេរទរដបមពងឲភ� កសេ�ូៃរ

អ�កទចូពម� សូស� សរកទង�ុូាបង េ តពក
េមេរីកអ កដូរីុលកកែខរករម់ 
រទចរពរដប ជីទ ពីទាចុីរជយេ ែ�ពរេរីកអ
 កីត�ីយម នេតក់ 

ក�ុងកណា រាណ៩០ភម អ�កទចូ
ពម� សូស� សរករជយេ តពកេមមជរមជីេ 
េនរមេ� ពតងកែខរករម រជងអ�កកដូ
មជរកមរជកែខរករមេណពេប់ េាពជយមង

េរពក�ា កភហន� ទទចេេពអ ាីីកែខរករមេន

រេនេតក�ុងទចេណមមពភមាាៃរអ�ក

ទចូពម� សូស� សរក់  
ដចទរតជភកមារ�ជទេបវ  ីេសវកីលខ រ

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា -្
េនណា ណ� កសមពាាបង  ាកសបជររឹងកដកស

េកឲាសសែ�ពរេនអនីកេត់ អនី�រៃរ

ាបតជេសបរកអន ជមជរអទជីុ្ចមព កដូ
មរមរងឲរកេមរបុកទជី�ករសកីេរទរ រជង
កដូេបធងឲមរុស្� ន សីបុកអនីកជអធាកដូ

សមរឹងតមដរេបវី េាេាពជរករត្

មខកបេដ់ កបរកាបង អចតាកេមរបុក

ទជី�ងកដ ាកសបជររឹងកម�អចតាឥប័ជតូ

ក�ករេយក�ុងកជទិកាសសអនីក កដូជ

រារាបមពពមដចេណ ជមពីុលកនាស

តចងតាកទនដចាចងូ រចីមកប សូរឹង

ភតយសតជទយសតជូណណណេតូាទិុា្រ�

 េកសតហរ័រឹងកេសុាអេងេី កដូអទដឹកណច

េរកសចណុច េរងាករបមេបវីក�ុងេតូអណមី់ 
េនេតូសពេេ ីអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ព

រជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា េមរជកសេ ីុលក

ដចេណ កេដឯក់មឲតាឥប័ជតូក�ក

រេយកដឬអ សីេណព រាណាាភមាពរ

េមរជកសកាាេរព “មពសម” ឬ “ាចងយសរង”់ 
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មពក�ុងទចេណមាចណងរេ� ណណៃរ

កាេងេីអនីកេនកម�ុជ ម�េដម្ាមពអភជនឌ្

រាតហរ័ីុលកជ ជី េរីុ្ចដបសចនរសមព

ម�កសងរចនបចរុកទជី�់ េក �េិកខ ពន ជមជរៃរ

អនីកជសប� ណរាកាេដក�ាសង្ឹមមព

េកសតហរ័រឹងកសងបចរុកទជី�េរព  ់ជឹក-
កាស េរពកបរីតនេដបរវឹមល� ជមពរឹងក ចតឹងបុ

កដបែ�សសងកដ់ 
ភមេរទរ អ�ក� សូស� សរកទចូពមក�ុង

ដចេណ ករា ជីន ជបាាសសីុលក ក�ុងាចណង

កសធងកុី�ជបមម េរតពកេមេរីកអទចេេព

អីបជភតាសសីុលក់ េាពជយមងេរពក�ា 
ពីេូែដបមពងឲក សីសួ សូៃរអ�ក� សូស� សរក

រ ចនរទជី�រឹងនេតូដបចៃរដចេណ ក

រា ជីន ជបា រជងម�េ មរៃដដ សូអទស� ាសមុរ

េតូតពកេមបបពូេាស់ សេង�ាេរ េងក

េេេ ករមជីដបែ�សសៃរកេរីកអទចេេព

អនីក ក�ុងទចេណេ◌◌មអ�កសស់ររមាន ជី តា

ាា

កែខរករម់ ាករបមេ ូេរពេបវី អ�កដកសេកឲ

សុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា មជររ

់កណក អចតាូន ជកអន ជមជរអធាេប

 េកសតហរ័រឹងកដកសេកឲាសសាសសែ�ពរេន

អនីក់ េរេងែ�ុចកបមជររកេេេ

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េន

ណា ក�ុងកអេងេីេរពមជរេតទជី�ជមពរឹង

កបាសសីុលក ឬេតពកេមមជរេមរជកស

ីុលកេរពេត់ ាកមចេរេរពកបរីតនរ

លចរបេដឥ ជយាបាសសអ�ក� សូ

ស� សរកទចេេពកមចរុចមរមពេរងក�ាឌុទកដ់  
 

 

អធាកដូមរមរងឲអ�កសស់ររមាន ជី

ទចូពមេនអនីក? 

 សាុេរ េសវកីេកសកណ� ូៃរអ�ក

� សូស� សរករអមខណក រត្ម�អចតា

សុនី�ជភតផវ សូែ�ពរាសសតពកេមេនករមជីមពជ

ូប័ូៃរកដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ាសសែ�ពរេនអនីក  ់
រេរីុូទម្ងតា កដូេបធងឲតពកេមដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  េា
េាពជតពកេមរាបង េ រករត្ម�

ដបមពងឲក សីសួ សូក�ា់ េរីុូកដូរ

រជយឹកកាសជងេមទចេេពកទចូពមេន

អនីក ដចទាបង ក�ុងកអេងេីេរព ម�េដម្ា
កសធងកុី�ជបមម  រជងេដម្ាសងសឹកទចេេពអធា

កដូរេកីេតងទចេេពតពកេមក�ុងអចតុង

ាាកែខរករម់ 
 
ដចេទ�ព ាចណងរេ� ទងសសងសឹករឹង

អ ាីីកែខរករម ម�េនកីរ េររីតនរ

់កណក ឹកកាស តជេសសេដអ�កកដូ

រដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េន

ណា ់ ដចទល� ងកដ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ

េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រ់កណក េ ែ�ពរ
រអភហេាសងឲអ ាីីកែខរករម ជីទ ពីទ

ជងអ�កកដូមជររដកសេកឲេនអនីក  ់
ក�ុងកអេងេីេរព មពភមាាៃរអ�កដកសេកឲ

ររជយេ តពកេមទងសទចូពម ក�ុងេលូាចណ

ងសងសឹក់ េរពយសាល� រឹងាកមចេរ

េដ Field រជង នឹម កដូរកេេេ
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 អ�កសស់ររមាន ជី តាាាកែខរករម កដូ
រាចណងទចូពម ឬ� សូសក�ាកមខេនអនីក

រាចណងន� ចងជងក�ុងកសងសឹករឹង

មរៃដដ សូ64់ 
 
កទចូពមជអ�កដកសេកឲសុចតចង

ែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា េន

អនីក 
 

ដចទរាមិកសនងេ ូ ាចណងទងសរ

ុី�ជបមម រជងាចណងទងសសងសឹកទចេេពអធា កដូ
រេកីេតងក�ុងអចតុងាាកែខរករមរីតនរ

េ ូកេតងជេរីុូទម្ងៃរកដកសេកឲ

េនអនីក ាសសអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ 
េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ់ 

ាពរក�ុងទចេណមអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរ

ជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រចណកសកដូរ

� សូស� សរកទង�ុូាបង េ តពកេមរ

តមដរដចេណ ករា ជីន ជបាេនអនីក់ េន
េតូេណពដចេណ ករា ជីន ជបាាចងេរព ម�ភមេរទរ

ជសនណកមចរុចមរមពរាឆចងរឹង កចង 
េរេកអ ន េហឌុទ ់ សនណកក�ុងសចណុច េរង០

០១ ររារតឹី�ជេរេនទេណ� ពកែមាណ ឆ� ច២០០៩
រជងទុងកែកកេដ ឆ� ច២០១០់ ភមេរទរៃរអ�ក

ទចូពម� សូស� សរកាបង េ ក្តធម

តមរាតហរ័តហ មីរ ជរាភតទម្ងៃរកបបពូ

តហ មីរអចតាដចេណ កមចរុចមរមព់ ាករបមេ ូេរព

េបវី ពីេូែដបមពងឲក សីសួ សូ (រាណ

១៩%)់កណក េែ�ពររេរទចូពម

បស្ណសនណកមចរុចមរមពេនីុលកក�ុង

់មរាភ�ចេត់  

កទចូពមបស្ណសនណកមចរុចមរមព

េបវងា សីរូក�ណនករម េដសកី

េសរុេបធដចេណ  រជងស� កសេន់មរា

ភ�ចេត់ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដម

ាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា មពទចរពរកដូរ� សូ

ស� សរក េស�សុចកដឹកមមជច រេរអនីក រជង
កលចរបយន ជក សរាសទចណេ ូកេបធ

ដចេណ  រជងកស� កសេន េនភ�ចេត េដម្ា
ទចូពមបស្ណសនណក់ េរពមពមចសាបជ កស

ាកមចេរាសសេងកដូេ ក�ុងកអេងេី

េរព អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា បចរងជនាសអមខណក រឹងអនកី 
េរទងសេល�្ីកឪកសដបករមេរពមក

ីុលក េដម្ាេមូសកមខភតសនណក

ផវ សូកភ�កតពកេម  ់

 ក្តធមតហ មីរជ�ចនកេដ

អនីកេនៃយ�បា២២ កែកកេដ ឆ� ច២០១០េរពតជី
ជមពសរម្ូដ សូបរមងសៃរកទចូពមាសស

មរងេរលព់ ីុលកទង�ុូាបង េ រចី

មកប សូេតូរ�ឹង សណមរ១២០០០ណកស

រមកទចូពមបស្ណកមចរុចមរមពក�ុងសចណុច

េរង០០១ រជងរាបិកសេ កដឹកមមជច រតម

យរ�រករងេដឥីមជីៃយ�អទរីតនរ� សូមចរ

ដ សូអ�កទងសទចូពម65់ 

េនេតូសកសពអចតាអធាកដូេម សូេ

បុយាស ទចេេពសកមខភតាសសតពកេមេកសតហរ័រឹ

ងអនីក េរទរជង៦៦ភមរជយេ 
លខ រអធាកដូេមមជីេ បុយាសេប់ ទេម�កី

មពកដូ� សូេដ ពីេូែដបេរទរៃរអ�កដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ក�ុង

មរសមចចេរព (មជី១៥%)េ អនីកទចណេតូ
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េរទររពសេរីុ រជងរាណ ពីេូែដចទល�

េរពកដេស�ងឲតេរ�គរដចេណ ករា ជីន ជបា  ់អ�ក
� សូស� សរករីតនរសកសពសចណព េាកទចរ

មពេ េ ីរអធាកដូតពកេមអទងឲេយា សូ 
េដម្ាេបធងឲកទចូពមាសសតពកេមេនអនីក

បយស្ូជងមុរកដឬេប់ ទេម�េរទរជង

េមម� “លខ រអធាង”់ ដចេទ�ព តហកសដចទជ អ�ក
ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

លខ រអរុសសរកអធា េដម្ាេបធងឲរាេសេតងរចន

ដចេណ ករា ជីន ជបាេត កដូររហេ 
តពកេមេតទជី�់ 

េកសតហរ័រឹងបចណកសបចរងរឹងេមន ា េង

កេេេ អ�កកដូសួ សូេមន ាែ�ពរ (៦១%)
រីតនរកេេេ េតទជី�រឹងេមន ាាសស

ែ�ពរ់ ភមេរទរ បចណកសបចរងជមពរឹងេមន ា

រេកីេតងេរទរដឹង រាណ៨០ភម

រមពាេមន ាែ�ពរេរទរជងម�ង រជងជកមពា

ផវ សូ់ លខ រអ�ក� សូស� សរកណ� កសទង�ុូ

ាបង េ ែ�ពរមជរេតទជី� ែណនកដូេរទរ

ជងេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរកាបង 

េ តពកេម “េតទជី�ន� ចង” រឹងេមន ាាសសែ�ពរ់ 
មជររីឹមកីបបពូរកលចរបតាេមន ា

ាមុេណណ ពេប អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដម

ាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ក�ុងកអេងេីេរពកបបបពូរ

កលចរបងកដតារករមរម្សែ�ពរ  ់ាាក�ុង
ទចេណមអ�ក� សូស� សរកាពរណកសបបពូ

អមខណក េ រកលចរបេដរករមរម្សែ�ពរ

ក�ុងកដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�

ា្េនណា េនអនីក់ ដចទល� េរពកដ រករមរម្ស

មជីស�ជីរីតនរមចរដចណឹងអចតាកដកសេកឲ

េដអ�កដកសេកឲភមេរទរ់ 
រា ជីកមខាសសរករមរមស្ េនេតូ

តពកេមឹអចតាកដកសេកឲ រីតនរ់កណក

េដអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា  េរូក�ណនន ជមជរ់ រា ជីកមខ

អតករកឹីកបរីតនរ់កណក ឹកកាសង

កដ ាមុករ�កបមជររាបជ កសអចតារា ជីកមខអន ជមជរ

ងកដ់  
េនេតូសកសពអចតាូាមពេ សូអធាែ�ព

កដូកទចូពមាសសតពកេមេនអនីករេ ូ

រករមរម្សាសសតពកេមករ�ងមក រាណេកស

កណ� ូៃរអ�ក� សូស� សរករជយេ ូ
ាមពេ សូន ជមជរកបលខ រ ូាមពេ សូអន ជមជរកប

លខ រ ែណនកដូេកសកណ� ូេបវីន សីបុកេ 
រូាមពេ សូន ជមជរ់ 

ាកមចេរាសសេងករ�ងមកាបង 

េ អ�ក� សូស� សរកបចរងជនាសអមខណក រឹង

ីុលក រជងេ តពកេមបបពូរកលចរបដប

េតទជី�តាសចណកសេមន ា រជងរករមរម្ស់  
េនេតូសកសពអចតាសចណុច េរង កដូ

តពកេមរដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា េសវកីេកសកណ� ូៃរមរសមចចេល�

េ តពកេមមជររដឹងេេ ីសចណុច េរងណមព

េណពេប់ េាេាពជក�ុងទចេណមអ�កកដ រូីតន

របបពូដចណឹងេជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

ក�ា អរតេរពេនកីែ�សសេនេត ម�មពភមាា់

  
ក�ុងបរមងសកាាាបដចាចងកដូនចទសរីតន

ដកសេរីុលក េសវកីអ�កដកសេកឲរមាសចា

រីតនរេស�ងឲ “សចមមចសាបជ កសេ ីដចេណ ក

រា ជីន ជបាណមព កដូអ�កទងសទចូពម”66់ 
មេរមសរកីរីតនាបង សចណុច េរង០០១ ឬ
សចណុច េរង០០២ ឬសចណុច េរងាចងតា់ 

កតរឲ សូកដូអទេបធរទចេេពាបង

េរព ម�េ អ�ក� សូស� សរកនងេ ូមជរ

រាចេតបរមងសកាាាបេដែ�ពរឯងេប់ 
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េរពបចរងមកតាូក�ណនសខុមសខ ៃរបរមងស

កាាាបកីម�ង កដូេរាេកឲេតទរកីុលក

េរទរ រជងកសុចងឲេវា់ាសតជស� អចតាឧរកជដ�កមខ

កដូរេនប កបដចទជអរតែ�សសៃរអរក�មរ

ក�ុងទចេណមមរសមចច់  ជឹកកាស ាុមួ ជូក

្តធមអងួកមជរកមរដ� ភជូររាមចូ

តហ មីរនចទសូ ក�ុងាបស� សរកជមព

អ�កដកសេកឲ េរាចេតបរមងស

កាាាបជមពអ�កដកសេកឲ់ 
នេតូដបកនងតងកដកសេកឲ រជង

ាបស� សរកកបអទជេរីុូមព កដូអ�ក

ទចូពម� សូស� សរកមជរអទទងនចេេ ីសចណុច

េរងណមព កដូតពកេមរដកសេកឲសុចតចង

ែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  តជេសសរាសជរេា

អ�កេណពមជររតមដរកមចរុចមរមពេបវ េីណព

 រជងលខ ររណបចណកសបចរងតពកេម  ់
ទុងេរក េនេតូកដូអ�កទចូពម

� សូស� សរករីតនរសកសពេេ ី ជមព

រឹងទចេណពដឹងកដូែ�ពររណាទិុា្រ� តពកេម
រឹងដកសេកឲយខា េដម្ាសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា ឬអ សី ៨៥ភមេល�េ ែ�ពររឹង
ដឹកដកសេកឲជយខា់ 

ាកមចេរាសសេងទង�ុូាបង េ 
អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្

េនណា រកេតទជី�រឹងកទចូពមាសសែ�ពរ

េនអនីក រជងកលចរបតាសចណកសេមន ា 
អងួកមជរកមរដ� ភជូ រជងរករមរម្សែ�ពរ់

កអភជនឌ្មពេស�េតងេដអ�ក� សូស� សរក

 េណពម�កលចរបករសកីបច ចូបចលសរាស

កេរបស្ណផវ សូេនអនីក រជងសរាស

កតមដរសនណក់ េាេាពជរ

កេតទជី�ករមជីែ�សសរឹងីុលក រជង
ាណ� លចរបាសសីុលកក�ា ាកមចេរ

េងែ�ុចកបាបង េ រកងធពនីក�កតហ មីរឬ

ក សូដឹងសុាមេរ្កយមេបវីអចតារា ជីន ជបាាសស

អនីក សរាសអ�កទចូពម� សូស� សរកជ

េរទរណកស់ 

 

កេរី្មែ�ពរសរាសក្ពម 

េាេាពជតសចនរសក�ុងករាឆចងរឹង

នា្បមមរជបណណ ភតក�ា អនីកបបពូែុសរីតន

ទចេេពកីអ�កកដូរីតនរកចណ សីេជអ�ក

កដូបបពូែុសរីតនែ�សសាចុី់ តមតជីេន

កម�ុជ ជេរទរណកសេនកចតុងរានមមុែរឹង

សប រភតតជកេនេត ី្ជីអ ាីីមរៃដដ សូ

កចតុងសសេនក�ុងភចមជជមពល� េនេត េរ

កយមាចងករស ចីកណងកដូរអចណទេបវីង

់ ពីេូែៃរអ�កកដូន សីបុកជ “អ ាីីកែខ

រករម” ម�េនរេរទរេនេត់ 
េយងេរេ ូកត� េរព កអភហេាស

 រជងក្ពមហកសដចទជសចនរសក�ុងសងួម

កម�ុជ េដម្ាល�ុពេរកសប រភតមព កដូ
មរងេរលព កូងភហន� ទអ ាីីមរៃដដ សូ

េបវី់  
េរទរជងេកសកណ� ូៃរអ�ក� សូ

ស� សរកក�ុងកអេងេីេរព េនមជរារសេរី្ម

ែ�ពរ្ពមជមពរឹងអ ាីីកែខរករមេន

េត េេូម� តាភមាាៃរអ�កទចូពម� សូ

ស� សរកន សីបុកេែ�ពរ “េនមជរារសេរី្មែ�ពរ

ា សូកីេសព” ឬ “មជររេរី្មែ�ពរ” ក�ុងក

្ពម់ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដម

ាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា កយមាចងរេរី្មែ�ពរ ជីទ ពីទ

ទចេេពក្ពម់ រាណទចរពរដចទ

ល� េរពៃរអ�កទចូពម� សូស� សរកកយ�ងេ “លខ រ

ា សូកី” ៃរក្ពមរេកីេតងក�ុង

ភចមជែ�ពរ់ 
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យមងណមុជ េរទរល� េមរជកសេ 
អនីករឹងពមទចកណកដ សូក្ពម (៥៣.៩%)
 េេូម�ក�ុងទចេណមអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរ

ជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  ពីេូែេរពរ

ករសកីែ�សស (៥៨.១%)់ កអេងេីេ ូកបាតា

ាបង រចនកន ជនឌ្ដបមពងឲនាសអមខណក មព

េកសតហរ័រឹងក្ពម់ េាេរា្ាេបវាេររឹង

ភមតាឆ� ច២០០៨/២០០៩ ក�ុងឆ� ច២០១០ ពី

េូែៃរេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  កដូរមជីេ

 អនីករឹងពមទចកណកដ សូក្ពមេករេតង

ារ�ជទ េរាទិុា្រ�េនមជី៦០ភម់

់ាសាចងអ�កកដូរជយេ អនីករឹងពម
ទចកណក “ជទចកណកែ�ព” ដ សូក្ពម 
ភមរេករេតងដ សូ៩៥ភមក�ុង

ឆ� ច២០១០ េាេរា្ាេបវាេររឹង៩០ភមក�ុង

អចតុងេតូៃរកអេងេីេ ូកបាមព់  អទ

សរខីរេ កមចរុចមរមពេរងក�ាឌុទ រាករូ

ជរឥប័ជតូេរេ ូាកមចេរនងេ ូ

េកសតហររឹ័ងក្ពម់ 
េសវកីេកសកណ� ូៃរមរសមចចៃរអ�ក

ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

ទង�ុូាបង េ កមចរុចមរមពរូ-
ាមពេ សូន ជមជរេ ូកេរី្មែ�ពរាសសតពកេម 
ក�ុងក្ពម់ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជ 
េដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា រីតនរសកសពជយខា 
អចតាកេរី្មែ�ពរផវ សូែ�ពរាសសតពកេមក�ុង 
ក្ពម់ កេរា្ាេបវាជមពរឹង 
ាកមចេរាសសកអេងេីបាមព រីតនរេបធ 
េតង រាណតាឆ� ចមុរ ាបង េ ករមជីៃរ 
កេរី្មែ�ពរក�ុងក្ពមរកេករ 
េតង់  

េាេរា្ាេបវងរឹង៥១ភម កដូ 
រជយេ តពកេមមជររេរី្មែ�ពរ “ា សូកី

េសព” ក�ុងក្ពមក�ុងឆ� ច២០០៨/២០០៩ 
រកី៣៩.៤ភមរជយដចទល� េរពកដក�ុង

កអេងេីបាតា ែណនកដូ ពីេូែអ�កកដូ

រជយេ “រេរី្មែ�ពរករមជីែ�សស” រមជី

រឹងតាដង (ម�តា៩.៣”េរ១៧.៧%) រជង
ភមកដូាបង េ “រេរី្មែ�ពរាចង

យសរង” រ ពីេូែាាដងែ�សសជងមុរ់ 
 

ទចេណពដឹង រជងម ជីេយា សូ

អចតាកមចរុចមរមពេរងក�ា ឌុទ 

ដចទាបង នងេ ូ ទចរពរដបេរទរៃរអ�ក
ដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

ក�ុងមរសមចចេរពាបង េ ែ�ពររតមដរ

ដចេណ ករា ជីន ជបាាសសអនីក  ់េាពជយមង

េរពក�ា មជរទ្សសលសសេបេឹកកាសាមុណណ

កដូអ�កទចូពម� សូស� សរករេរារសស

រាភតែុសូល� ៃរតហ មីរ ដចេទ�ពតជករឹង

រជយេេ ីបច ចូបចលាមុណណ  កដូតពកេម

អទតមដរកមចរុចមរមព់ េរពអទជ

មេបកមពក�ុងកតរឲ សូអចតាមចូ េរីុ

កដូរាណ៨០ភមរាបង េ តពកេម
រតមដរកមចរុចមរមព ាមុករ�កីរាណ

៤០ភមាមុេណណ ពរជយេ តពកេមដឹងអចតា
កដកសេាសាសសឌុទ រជងក�ុងទចេណមកី

រាណ៣០ភមអទ� សូ ពីេូែរីឹមរីតន

ៃរនេតូកដូឌុទរីតនជាសតរ័ណល  ់ 
ូប័ូាបង េ ទចេណពដឹង រជង

ក សូដឹងអចតាកមចរុចមរមព មជររីតនរ

កាងកទកេសខូល� ក�ុងមរសមចចៃរអ�កដកសេកឲ

សុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  កដូរ

� សូស� សរកក�ុងកអេងេីេរពេត់ ែណន

កដូ៦០ភមមជរដឹងអចតាកក សីេាសាសស

ឌុទ់ ពីេូែដបមពងឲក សីសួ សូៃរអ�ក� សូ
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ស� សរកកដូេនស សូ រទចេណពដឹងយមង

តជស� អចតាកមចរុចមរមព រជងដឹងអចតាសូរកម

ទុងេរក កដូរីតនរារបមករីឹម ១៩ឆ� ច
(៣៤.៤%)់ ជេរទរណកសកបរេល�េ ឌុទេន
កីរីតនជាសតរ័ណល៣៥ឆ� ច (២៣.៣%) 
កដូេរពទង�ុូាបង េ អ�កទចូពម� សូ

ស� សរកេរទរណកស មជរ សូអចតាីុ្ចេរពៃរ

សូរកម់ អ�កទចូពម� សូស� សរកកដ េូន

ស សូ តមតជីរអពអងេ ែ�ពរដឹងអចតាក

ក សីេាស ាមុករ�រ� សូ ពីេូែែុសេរន ជ់

ដចេទ�ព តហកសដចទជ កមចរុចមរមពរីតនរ

សេងួីេមូជមចូដ� របច ចូបចល ាមុករ�រ

កីរករមអ�ក� សូស� សរកដប ចីទាមុេណណ ពាបង 

រចនក សូដឹងសុាមេរ្អចតាដចេណ ករា ជីន ជបា  ់
អទរមចូេរីុមពទចរពរទចេេព 

កណា េរព់ បាមព េរដ� ទណសម�ហរ័េនតម

បាមរាបាសសកម�ុជបបពូរកអភជនឌ្ ជីទ

ពីទ ដចេទ�ពេរ មជរររមាសល� េបកដូបបពូ

រក្តធម ដចទជតមនបចបស្រក ឬ
ន ជបឲុេណព់ បាតា អ�កកដូរូុកកស ជីទ ពីទ

បចរងន សូរឹងីរមតនកជមចូដ� រសរាសរករម

រម្សាសសែ�ពរជជងកតមដរដចេណ ក

រា ជីន ជបា ជអបជភត់ បាាា េាវាកដូេម

្តធមតហ មីរអទសខុមសខ េតកសរាស

អ�កែ�ព តជេសសទចេេពនសសូ រជងអ�កកដូលខ រ

ទចេណពដឹង់  
េរទុងេរក េដេរីុេ អ�ក

ទចូពម� សូស� សរកជេរទរណកសី�ចកី�េ 
ដចេណ ករា ជីន ជបាាសសីុលកទចណេតូ

ចន� ចងេតក (១៤.៦%) តអទេ អ�កែ�ពកូង

នាសអមខណក  េរនាសតមដរដចេណ ក

រា ជីន ជបា់ 

ជបចេរ ូប័ូៃរសចណុច េរង០០១រីតន

រេមូេេយមងន ជមជរ់ តាក�ុងទចេណម

អ�កទចូពម� សូស� សរកាាណកសេតទជី�រឹង 
កក សីេាស (៦៤% “េតទជី�” ឬ “េតទជី�

ន� ចង”)់ រករមដបបចកបរន សីបុកេ សូរកម

រូក�ណនមជរប�រស េរកបមជរយសូ (៣៦.
៩%) កដូអទជសចទណកមពាបង េ 
សូរកមរីតនរន សីបុកេ ុី�ជបមម ឬ
សមមឲ់  

រាណមពភមាពរៃរអ�ក� សូ

ស� សរកមជរេតទជី�កក សីេាស(២៤.៩% 
“មជរេតទជី�”ឬ “មជរេតទជី�ន� ចង”)រជង 
រាណ១៨ភមកបរជយេ េាស

យសូេតក់ កេតទជី�េរពអទបបពូ

ឥប័ជតូតាក ចតឹងបុក កដូរាជមររ

ទចេេពកក សីេាស េេូម� សរាសអ�កែ�ព

អីបជភតៃរសលរកម ម�តពកេមេតទជី�

ណសសេរេរ ែណនកដូអ�កេ្ងេបវី

រេ� ងឲរសូរកមកដូប�រសប�ជងេរព់

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា  ្
េនណា  កដូរ� សូស� សរករីតនរសកសព

អចតាកក សីេាសកដូតពកេមេតទជី� េដ

េយងេរតមេលូកណក ុី�ជបមមផវ សូែ�ពរ

ាសសតពកេម កដូអទ� សូរចនអធាកដូតពកេម

 ចតឹងបុក់ បជរ�រហាបង េ មរុស្ភមេរទរ

ទងសកចណ សីកក សីេាសែ�សស ម�នាសតា៣៥ឆ� ច

េតងេរកក សីេាសមពមាន ជី  ដចេទ�ពក ចតឹង

បុកទចេេពកក សីេាសឌុទ បចរងជែ�សស់ ត
ហកសដចទជ អ�ក� សូស� សរកែ�ពកដូាបង 

េ តពកេមេតទជី� េនកីមជីេ ឌុទ មពបបពូ
េាសេរទរឆ� ចជងរ�ឹងេបវី់ 

កតរឲ សូកដូអទេបធេររទចេេព

កណា េរពម�េ អ�កាចងេរព សូអចតាកក សី
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េាសសចអងេរេ ូករមជីៃរអងួេរីុ ាមុករ�
តមអមខណក  ម�មជរបបពូកកក សីេាស

េរពេប់ក�ុងទចេណមរា ជីកមខនងអមខណក

ភ� មូកបពមរ កចរឹង រជងកែកទជី�ងកដ 
េាេាពជភមេរទរមជរាបង អចតាអមខណក

ាចងេរពកបេដ់ រាណមពភមាាែឹង

“មពសម” ឬកយមាចងែឹងន� ចង រជងមពភមាពរ

ែកទជី� “មពសម” ឬ “ន� ចងណសស”់ 
េាពយមងណកបេដ

 រា ជីកមខន ជមជរ រេរទរ់  
 

រាភតៃរកលចរបក�កទជី�សងួម 
អ�កេនសស់ររមាន ជី តាាាកែខ 

រករមបចរងជសក្ា ឬមរងេរលពៃររតឹី�ជ-
កណក ៃរកាមពបងេជទ�ចនទជី�់ ក�ុងទចេណម 
ាបតជេសបរកេកសតហរ័រឹងកែខរករម កដូរីតន 
រ់កណក ឹកកាសជងេម ក�ុងកអេងេី

េរព ពមររ កងធពអហ ឬបឹក 
 កាង�ចងឲេបធក រជងកមេម�្សេដាង�ច់ 
កសជកមមពទចរពរមុរូាបង េ េនករមជី 
ែ�សស មរកម�ុជរមចង�សុែភត�ចនទជី� េកសតហរ ័
រឹងកាមពបងេជទ�ចនទជី�

67,68់ 
ក�ុងា ជាបៃរអនីក កន�នាសាសស

មរងេរលព រជងកេរង ម់ នដបកសរេន� ទម

ាសសតពកេមបបពូកនាសអមខណក តារមាសល�  
េរកបេកីេទជទម� សូអចតាកតកូរជង

កលចរបងកដ តជេសសាកសបងរឹងូប័ភត

ៃរក� សូសចណង កដូរីតនជកាមពាមចនងឲ

តឲសរកមខណណ កដូបបពូងករ�ងមក់ 
អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា  ក�ុងកអេងេីេរព រីតនរសកសព

អចតារាភតទម្ងៃរកលចរបដ សូតពកេម េន
េតូបបពូអមខណក  ចមពូទជី�ន� ចងេដអ ាីី

កូដបកសរន�នាសាសសតពកេម់ តពកេម់- 
កណក េ ែ�ពររជយកីជមពរករមរម្សរជង

អ�កេនសស់ររមាន ជី តាាាកែខរករមដចទល�

ាមុេណណ ព់ 
រករមរម្សេដ ពីដបសចនរសមពក�ុងសងួម

កម�ុជ េរេដសកីកងធពនីេសត

សងួម សមជករករមរមស្រីតនតឹងេកសល� េរ

ន ជេរមក េនេតូកដូរីតនករចនកលចរប់

ាាភមាពរៃរអ�ក� សូស� សរករអមខណក េ

បបពូរកលចរបតារករមរម្ស េកសតហរ័រឹង

កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េន

ណា ាសសតពកេម (“ន� ចងណសស” ៣៩.១% រជង
 “មពសម” ៣៧.២%)់ ជបចេរ រករមរម្ស

រីតនរមចរដចណឹង រជងលខ ររា ជីកមខអន ជមជរ 
េនេតូតពកេមដឹងអចតាកសេរមទទជី�ាសសអ�ក

ដកសេកឲ់  
េនេតូមជីេរទរអចតាេរង ម់ នាសសែ�ពរ

កូសមហកែខរករម អ�ក� សូស� សរកភម

េរទររជយេ តពកេមលខ រកករ�ងណតជេសស

កដូរីតនេរេត េេូម�៦០ភមេនវព់

េរពេបធងឲ ពីណបាាសសរករមរម្សករសកី

តរីឹង ី្ជីារវុកាចងយសរងៃរកលចរបដ សូ

អ�កេនសស់ររមាន ជី  ភមេរទរម�� កសេរេ ូ

រករមរម្សាសសតពកេម់ ទចកណកអ�កេនសស

់ររមាន ជី ដៃបេបវី ជរករមេ្ងកីមព

កដូរីតនរកេេក�ុងកអេងេីេរព េជ

អ�កេនសស់ររមាន ជី ដចទល�  ជអ�កកដូ

តពកេមរជយជមពអចតាាបតជេសបរកាសស

ែ�ពរេររតារករមរម្ស់  
កកដូ� ាសល�ងក សីេជមតសណដចទល�

អទេបធងឲបយស្ូដ សូតពកេមក�ុងក

រជយល� ជទចរ់ ៨៧ភមៃរអ�កដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា កដូ
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រ� សូស� សរក ាបង េ ជឹកកាស ឬ
មពរកូ តពកេមរជយជមពអ�កេនសស់រ

រមាន ជី េ្ងេបវី់  
ាកមចេរេរពកបាងេាសអីបរហេ ក

លចរបសមមៃរអ�កេនសស់ររមាន ជី  រជង
ន ជបាសសស�មពែ�ពរឯងអទជន ជរកដបរ

រាសជប័ភតមព ក�ុងការ័ចារបារវុកតារករម

រម្សាសសតពកេម់ 
កកសធងកមចរពតាអ�កមចណរីតនរ

់កណក កីេដ១៥ភមៃរអ�កដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

ាមុេណណ ព ក�ុងកអេងេីេរព់ រាភតទម្ងៃរ
កលចរបកាាេរព ម�បបពូតាាុមួ ជូកសរមមរក

ាសសអងួកមជរកមរដ� ភជូ (៣៦.៤%) រជង
១៥.២% រជយេអងួកទជី�សងួមអរ�

នា្បមម (អងួកបាភាអច កម�ុជ)ជអ�ក� សូ

កលចរបដ សូសរមមរកេនតម ចីារសែ�ពេន

កម�ុជ់ 

 
 
ាកមចេរេរពមចសាបជ កសយមងទ្សស

េ កលចរបសុែភត�ចនទជី�មចណេនកីមជរ

ារសេតរជមេនកម�ុជ់  
អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា រីតនរន សីបុកេ ជរករមកដូ

បងេរលព រជងជកេផ� ីអមខណក ទម្ង

សរាសអ�ក� សូេសតសុែភត�ចនទជី� ជជង

រករមកដូបងេរលពេ្ងូេបវីក�ុង

រាេបសេរព់ ជកសកស�ង រកែ្បចសហតវមចរព

សរាស� សូរាឹកមតជេសសមព សរាសតពកេម

� សូមចរេដអងួកបាភាអច កម�ុជ់  
ន ជរក ដចទជ កែ្បចសហតវមចរពមព

ាេងេរកបបពូររចនកលចរបក�កសុែភត

�ចនទជី�មចណ ាមុករ�រកីអ�កដកសេកឲសុចតចង

ែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា មពទចរពរ ចីទ

ាមុេណណ ព កដូបបពូរកលចរបមចណេរព 
េរេរពាបង េ ទណសម�ហរ័កយាចសុែភត

មចូដ� រេនតម ចីារសជេរទរ មជររ� សូក

លចរបរាេភបេរពេត់ 
េនករមជីសរមមរក រអ�កេ្ងេបវី

មពទចរពរ កដូអទ� សូជកលចរបរែ�ព់ 
េាពជយមងណក�ា តពកេមមជររីតនរតជេរលព

េយា សូជមពេបវងា សីេត់ រករមាចងេរព

ពមរ រតពសង្ អជ� បមចូដ� រ េតបឲេន
តមមណណ ូសុែភត រមតេតបឲាុ់ណ រជងអ�ក
សខហរមទជី�សុែភតភចមជ់ េរពាបង េ រ

ទណសម�ហរ័មចូដ� រែ�ព កដូអទរីតនរ

េរារសសេដម្ាអរុនី�ន ជរកណណ កដូរ

ាចណងមពលចរបដ សូអ�កេនសស់ររមាន ជី ក�ុង

កមពារ័ចារបអ ាីីកូដបកសរន�

នាសាសសតពកេម់ េាេាពជរករមដចទេវា់ាស

នងេ ូបចរងជរមចណេនរករមជីក�ា

តពកេមមជររីតនរតជេរលពេយា សូឹកកាស

េដម្ាមពណងឲររចនាបអរ�់ មមរក

េបវងា សីេត់ 
េសវកី៨៦ភមៃរអ�កដកសេកឲសុច

តចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា  កដូរ

� សូស� សរក រជយ “ឹកកាស” ឬ “មពរ

កូ” េរករសអ�កេនសស់ររមាន ជី េ្ង

េបវីអចតាាបតជេសបរកន�នាសាសសែ�ពរ កដូ
េរពហកសដចទជន ជបាសសស�កដូអទបបពូ

េជមមហ េដតឹងក�កាបអរ�់មមរកក�កទជី�

សងួមេរេ ូរករមអ�កេនសស់ររមាន ជី  
កដូរីតនរតរងឹងអចណទ ក�ុងកេវាទចរករម

មពែ�ពរឯងេបវងា សីមព់ 
 

សចណង 
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ក�ុងកអេងេីបាមព រាណ១៦ភម

ៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ង

ដ�ា្េនណា កដូរ� សូស� សរកកយ�ងេ 
សចណងជមចូេរីុមព កដូតពកេមដកសេកឲ

េនអនីក់ អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដម- 
ាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា ន សីបុកេសចណងសចនរសេា

េរា្ាេបវារឹងអ�កេនសស់ររមាន ជី កដូ

មជររដកសេកឲេនអនីក់ ដចេទ�ព សចណង

ហកសដចទជកមរមរបឹកទជី�ដបសចនរសមពក�ុង

កដកសេកឲ អមរឹងកកសធងកុី�ជបមម រជង
កទងសសងសឹក់ 

រាណ៦០ភមរជយេ 
សចណងមពរីតនរទចណេដមរេូខស 
២១ភមរជយេ ដ� ភជូ រជងមជី១១
ភមេ សរមមរកអរ�ជ ជី មពទចណ

ទចេេពសចណងាចងេរព់ 
វុេររឹងាបាបជ �ចនកាសសអនីក 

៣៧ភមាមាសចណងជូក�ណនាុមួូរជ

ងសចណងជយន ជក់ ១៦ភមៃរអ�កដកស

េកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា

ាបង ាចណងរេ� ទងសេបធាុណឲារងឲ

អ�កកដូរស� ាស រជងមរងេរលពកដូេន

សស់ររមាន ជី  េរតពកេមទងសរេរព

េរទរជង េាេរា្ាេបវាេររឹងអ�កកដូមជរ

រដកសេកឲ់  
ក�ុងកអេងេីបាតា ទចណុទាាកដូអទ

ភជ ាសផវ សូេររឹងសចណង រីតនរាបង ដ សូ

អ�កទចូពម� សូស� សរក ក�ុងាចណងតីៃម�

កនាសអមខណក ាសសតពកេម់ ន ជរកកដូ

អ�ក� សូស� សរកភមេរទរន សីបុកេមពដ សូ

តពកេមេណពម� កេវាទចាុណឲារ់ េសវកីាា

ភមាពរៃរអ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដម

ាណ�ឹ ងដ�ា្េនណា កដូ� សូស� សរកន សីបុក

 តជបាាុណឲារេ “ជមចរពយមងន� ចង” ឬ “ជ

មចរពមពសម” ក�ុងកមពារ័ចារបកន�

នាសាសសែ�ពរ់  
ាកមចេរបាតាាបង េ ៧០ភម 

មជីេ កទងរកងបុកជឯកសរចន

ាបតជេសបរកាសសែ�ពរអទ “ជមចរពយមង

ន� ចង” ឬ “ជមចរពមពសម”  េេូម�រាណ

៨៩ភមកបទងសងឲឯកសាចងេរពរីតនរ

្តធមជសណន់  
េដេរីុេ ន ជរកាចងេរពបចរងជ

សបជីក�ុងអីបរហៃរសចណង�ចនទជី� រជង
សមចរភតេណព ន ជរកាចងេរពមពរីតនរ

តជនណ ក�ុងន ជបាសសស�ណេតូអណមី កដូ
េកសតហរ័រឹងក� សូសចណង់ 

កមពា រជងតជភកមជមពអ ាីីកែខ

រករមរីតនរតីៃម�េ មជរសចនរ

រាេយមរក់ េាពជយមងេរពក�ា ៤០ភម

េនកីន សីបុកេរពេ “ជមចរពយមងន� ចង” ឬ
 “ជមចរពមពសម”់  

សេង�ាមក េកសតហរ័រឹងសចណង េងែ�ុច

កេេេ កេវាទចតជបាាុណឲារងឲរករម

រម្សអ�កកដូរស� ាសក�ុងាាកែខរករម កប
ដចទជ ាបអរ�់ មមរកជរករម ជមពរឹងអ�កេន

សស់ររមាន ជី តាាាកែខរករមឬរករមរម្ស

េ្ងេបវី ក�ុងណមជន ជរកទជី�សងួមមព 
រឹងហកសដចទជន ជបាសសស�មព កដូបចរងរឹង

បបពូរេជមមហ ក�ុងទចេណមមរសមចចៃរ

អ�កដកសេកឲសុចតចងែ�ពរជេដមាណ�ឹ ងដ�-
ា្េនណា  កដូរ� សូស� សរក់ 
 

 

 

 



 

 
 

3៦. េសខ រជងេសទក�ាកយ�ងអចណមុណ 

 
 
 
េសខ : 
 
Nadine Stammel 
មចរពកក�កយសនរជនេនមម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតកូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ

រជងជេាក�មរាណណជ ីេនសកូន ជបក ហូ Free University Berlin  

 
Sebastian Burchert 
រជស្ជីាមិាសកសជកមក�កទជី�ន ជបកេនសកូន ជបក ហូ  Greifswald University 

 
តចង សុភត 

មចរពកក�កយសនរជនេនអងួកទជី�សងួម អរ�នា្បមម កម�ុជ  

 
Estelle Bockers 
មចរពកក�កយសនរជនេនមម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតកូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ

រជងជេាក�មរាណណជ ីេនសកូន ជបក ហូ Free University Berlin 

 
Christine Knaevelsrud 
រារក�កយសនរជនេនមម្មណណ ូកាឡចងសរាសកតកូមរងេរលពតាអចេតាណុកមខ

រជងជសសស� នឲមចរពេនសកូន ជបក ហូ Free University Berlin 

 
 
 
 
 
កពមទចកណកាសសេសខន 
Nadine Stammel រជង Christine Knaevelsrud រេវាទច រជងរី្ីតជរជីឲេមូកអេងេីាចងតា  ់Nadine 

Stammel, Sebastian Burchert, សុភត តចង រជង Estelle Bockers រសរមាសរម្ូកអេងេីេន

កម�ុជ់ Nadine Stammel, Sebastian Burchert រជង Estelle Bockers ររី្ីតជរជីឲេមូអ�ករាមចូ

បជរ�រហេនតមមចូដ� រ់ Nadine Stammel, Sebastian Burchert រជង សុភត តចង រន ជភមូប័ូ

រជងសេសកណក េរព់  

 
េងែ�ុចសចមកយ�ងអចណមុណទចេេពអងួកទជី�សងួម អរ�នា្បមម (បាភាអច កម�ុជ) សរាសកជទសិរក

ាសសតពកេម់ ជតជេសស េងែ�ុចសចមកយ�ងអចណមុណទចេេព េនមជ. នឹម សុ ម់ (អងួកបាភាអច កម�ុជ)



 

 

រជងកប�  Judith Strasser តាអងួកេសតកមខអភជនឌ្រកអូ��មមងស (DED)់ អ�កាចងតារ� សូរចនកលចរប

ដបបចេបង រជងេយា សូដបរីៃម� ក�ុងកអរុនី� រជងកេវាទចកអេងេីេនកម�ុជ  ់
 

េងែ�ុចកបសចមកយ�ងអចណមុណទចេេពសមមអដរុកកេសជប័ជមរុស្ រជងអភជនឌ្រកេនកម�ុជ

(សមម Adhoc) ទចេេពកមពលចរបដបរីៃម�ាសសតពកេម  ់
 

េងែ�ុចសចមកយ�ងអចណមុណយមងរជូេរលទចេេពអ�កេបធស� សរកាសសេងែ�ុច ក�ុងេណពពមរ

សុរ សច ាូដ, យសុរ សុែេាម, សចស ឌាណ, តុក ា, សង ស�◌ុម, េភវក សុាណ, ឹម សុេែររ, 
េែ តុងលី, រ នឌ្ណ រជងរបា តសណ កដូេបធស� សរកាចងអសសេដលខ រករ សីេររ់   

 
ជទុងេរក េងែ�ុចសចមកយ�ងអចណមុណដ សូរមាសល�  កដូរទចូពមេដសខហរមទជី�ក�ុងកអេងេី

ាសសេងែ�ុច់ កសជកមយសនរជនេរពរឹងមជរអទដចេណ កេររេត រាសជរេាលខ រក� ចងទជី�រជង

កេាកទចរាសសតពកេម់ 
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