អូ ស េហើយៃវ៉
តួនាទីរបស់រដាឋភិបាលកមពជាុ កនងុ ការវាយរបហារែខតុលាឆានំ ២០១៥
េលើអកន នេយាបាយរបឆាំង

សេងខប
េពលៃថងរតង់ៃថងទី ២៦ ែខតុលា ឆានំ ២០១៥ មនុសសរបមាណជាង ២០ នាក់ បានវាយរបហារដ៏សាហាវតំណាងរារសតរបឆាំងពីរនាក់ េនៅេពលពួកេគេចញពីរដឋសភាកមពុជា

បនាទប់ពីបាតុកមមរបឆាំងពួករបឆាំង េនៅខាងេរកៅអាគាររដឋសភា ។ គង់ សភា និង ញ៉យ ចំេរីន មកពីគណបកសសេរងាគះជាតិ (គសជ) រតូវបានអូសេចញពីឡានពួកេគ និងរងនូវការៃវ៉ដំ ទាត់ធាក់
និងេលាតទរនាទំពីេលើ ។
សភា និង ចំេរីន រងរបួសពាសេពញខលួន ។ សភា បាក់េកាតងរចមុះ េហើមនិងជាំេលើកបាល ។ ការទាត់ធាក់ជាេរចើនេជើងេនៅេលើខនង បណាតលឲយឈឺយា៉ងខាលំងេនៅរតង់ចេងកះ ។
រូបេគេរគចរមាមៃដ និងជាំសមងេជើង ។ រកដាសរតេចៀកសាត ំរបស់គាត់រតូវរែហក បណាតលឲយេធវើការវះកាត់ ។ ចំេរីន បានបាក់ឆអឹងកៃដ ៣ កែនលង ។ គាត់រតូវវះកាត់ឆអឹងរងវង់ែគនក រយៈេពល ៥ េមា៉ង
េដាយឆអឹងខាងេរកាមៃនរងវង់ែភនកបានបាក់ចូលទីកនុងរងវង់ែភនក េធវើឲយមានេរគាះថានក់ដល់ែភនក ។ គាត់ក៏រតូវបាក់េកាតងរចមុះ បាក់េធនញមុខមួយ ជាំកៃដខាងេឆវង និងឈឺេដើមរទូងខាលំងផងែដរ ។
មិនយូរប៉ុនាមនេរកាយការវាយរបហារ ៃថងទី ២៦ ែខតុលា ឆានំ ២០១៥ គង់ សភា បាននិយាយរបាប់អងគការឃាល ំេមើល
អំពីអវីែដលបានេកើតមានេឡើងេនៅេពលគាត់បានចាកេចញពីបរិេវណរដឋសភា ។

សិទិធមនុសស

ខញុំេឃើញរបុសមានក់ឈរេនៅពីមុខឡានេយើង មានវិទយុទាក់ទងកនុងៃដ ។ អនកេបើកឡានេយើងបានឈប់េដើមបីេជៀសវាងបុកេគ ។ ហវូងមនុសសរបែហល ២០-៣០ នាក់ បានេឡាមព័ទធឡាន
េហើយមានក់ពាក់មួករកហម មកពីចិេញចើមថនល់មាខងេទៀត បានេបើកទាវរឡានរតង់កែនលងខញុំអងគុយ រួចទាញខញុំេចញពីឡានេដាយមានមនុសសពីរនាក់េទៀតជួយ ។
ខញុំចាំថា េនៅេពលពួកេគកំពុងៃវ៉ខញុំកនុងឡាន និងទាញេចញពីឡាន មានមានក់និយាយថា “ែហអង សាម នថាែហអងខាលំងឬ?” ។ ខញុំបានេរីបរមះេចញពីពួកេគ និងចូលកនុងឡានវិញ
រសាប់ែតេគអូសខញុំេចញពីឡានមតងេទៀត េហើយដាល់ផងទាត់ធាក់ខញុំផង ។ ខញុំចាប់វិលមុខ និងែលងចាំអីចបាស់ រគាន់ែតចាំបានថារតូវបានពួកេគទាញខញុំេចញពីឡានបីដងដាច់ពីគាន ។
េលើកចុងេរកាយពួកេគបានចូលេទៅកនុងឡានែហកេជើងេខាែហកេហាេបៅ៉េខាចង់បានកាបូបលុយខញុំ ។

ញ៉យ ចំេរីន បាននឹកេឃើញថា៖
ដល់ខញុំបានេចញតាមទាវរចំេហៀងេហើយ េយើងបត់សាតំ េហើយខញុំេឃើញ សភា កំពុងរតូវេគវាយរបហារកនុងឡានគាត់ ។ ពួកេគេនៅឆាងយពីេយើងរបែហល ១០ ែម៉រត ។
ខញុំចាំថាខញុំបានេឃើញនគរបាលពីរនាក់ េនៅរបែហល ៥ ែម៉រតពីេយើង រគាន់ែតឈរេមើលេទ មិនបានេធវើអីេដើមបីបញឈប់ការវាយរបហារ ។

គូដណត ឹងខញុំបានពយាយាមថយឡានេយើងេទៅេរកាយ ែតថយមិនរួចេដាយមានឡានដៃទេទៀតកំពុងែតចង់េចញតាមទាវដែដលេនៅពីេរកាយេយើង ។ េរកាយេនាះបនតិច មនុសសយា៉ ងតិច ១០ នាក់

បានេឡាមព័ទធឡានខញុំ េដាយកាន់េនៅកនុងៃដសអីមយា៉ងែដលខញុំមិនសាគ ល់ ។ ខញុំចាំថាពួកេគែរសកថា “េបើកទាវរ! េបើកទាវរ! .... អាហនឹងែដរ” ចងអុលមកខញុំ ។ របុសមានក់ កាន់វិទយុទាក់ទង
ែដលេរបើៃវ៉បំែបកបងអួចខញុំ េដើមបីេបើកទាវរ និងទាញខញុំេចញ ។ គូដណត ឹងខញុំ រតូវបានេគៃវ៉កបាលពីេរកាយ េធវើឲយភ័យខាលំង ប៉ុែនតេគទុកគាត់កនុងឡានមិនេធវើអីេទ ។

ខញុំដួលេលើដី េហើយរគាន់ែតចាំថា ពួកេគបានដាល់និងទាត់ធាត់េរសាចមកេលើខញុំ េហើយបានពយាយាមខំរងអស់ពីកមាលំង ែតខញុំមិនអាចបញឈប់ការវាយរបហារបានេទ ។ ខញុំសនលប់ ។
ខញុំបានេឃើញវីេដអូែដលេគបេងាហះ [តាមបណាតញសងគម េនៅេពលេរកាយមក] ថាមានអនកណាមានក់ បានេលាតទរនាទំេលើេដើមរទូងខញុំ ែតេរឿងេនះខញុំមិនចាំេទ ។

1

ៃថងបនតបនាទប់មក មានរបតិកមមយា៉ងខាលំងរបស់ែខមរ ចំេពាះការវាយរបហារដ៏សាហាវ និងរតូវបានផសពវផសាយទូលំទូលាយ ។ េលើសពីេនះ សហរដឋអាេមរិក សហភាពអឺរ៉ុប
និងការិយាល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកសិទិធមនុសស បានេចញេសចកតីែថលងការណ៍ េថាកលេទាសការវាយរបហារឬសំែដងេសចកតីរពួយបារមភ
និងអំពាវនាវឲយអនករបរពឹតតទទួលខុសរតូវ។
មួយអាទិតយេរកាយេកើតេហតុ មនុសសបីនាក់ េឈាម ះ សុត វា៉នី, ចាយ សារិទធ និង េមៅ៉ េហឿន ែដលេគេហៅថាជា “ជនៃដដល់” --និងរតូវបានថតជាប់កនុងវីេដអូេនៅកែនលងេកើតេហតុ បាន ”សារភាព” ថាពួកេគជាអនកវាយរបហារ េហើយបានរតូវដាក់ឃុំរង់ចាំការជំនុំជរមះ ហាក់ដូចជាចំណាត់ការមួយ េរៀបចំេដើមបីបិទបាំង
ជាជាងគាស់កកាយេចញការទទួលខុសរតូវចំេពាះឧរកិដឋកមមេនះ ទីបំផុតេនៅដល់ណា ។

តាំងពីដំបូងដល់ចប់ ការវាយរបហារៃថងទី ២៦ ែខតុលា ឆានំ ២០១៥ មានលកខណៈសំគាល់ទាំងរសុងៃនរបតិបតតិការរបស់កមាលំងសនតិសុខរដាឋភិបាល ។ មុនមួយៃមងេកើតេហតុ េនៅបា៉រីស៍ ហ៊ុន

ែសន របធានគណបកសកាន់អំណាច គណបកសរបជាជនកមពុជា (គបក) បានរបតិកមមេទៅនឹងការតវា៉របឆាំងទសសកិចចរបស់គាត់េនៅទីេនាះ េដាយការគរមាមកំែហងជាចំហ េធវើការសងសឹក
គសជ វិញ ។ កមាលំងសនតិសុខ បានសរមួលដល់បាតុកមមរបឆាំង គសជ េនៅខាងេរកៅរដឋសភា ជាការផទុយេទៅនឹងឱកាសដៃទេទៀត ែដលនគរបាលរបតិកមមយា៉ងសាហាវ
និងេពលខលះេដាយហឹងសាេដើមបីកំេញើញ ឬបំែបកបាតុកមមេដាយសនតិវិធីេរៀបចំេដាយ គសជ សហជីពកមមករ សកមមជនដីធលី និងរកុមសងគមសុីវិលឯេទៀត។ េលើសពីេនះេទៀត
សាកសីបានចងអុលេលើេយាធាៃនបញាជ ការដាឋនអងគរកសរបស់ ហ៊ុន ែសន ផាទល់ េសលៀកពាក់សុីវិល េធវើជាសនលូ ៃនអនកចូលរួមបាតុកមម ។ ចុងបញចប់
ផទុយេទៅនឹងការបដិេសធនិងការនិយាយរកឡិចរកឡុក ពីដំបូងរបស់រដាឋភិបាល និងកងទ័ព ឯកសារផលូវការសមាងត់េនៅចុងឆានំ ២០១៥ បានកំណត់អតតសញាញ ណអនកជាប់ឃុំ ៣ នាក់
ថាជាបុគគលិកបញាជ ការដាឋនអងគរកស ែដល៣នាក់េនះបានបញាជ ក់កនុងេពលសវនាការេរឿងកតីរបស់ពួកេគ េទាះបីជាពួកេគទទូចថាមិនបានេធវើតាមបញាជ ពីថានក់េលើក៏េដាយ
ែតេដាយសារកំហឹងផាទល់ខលួនរបស់បុគគលមានក់ៗ េទ ។

េនៅៃថងទី ២ ែខវិចឆិកា រដាឋភិបាលកមពុជាបានរាយការណ៍ថា បុគគលិក “េយាធា” ៣ នាក់ ៃនកងេយាធពលេខមរភូមិនទ(ខម) មាន សុត វា៉នី, េមៅ៉ េហឿន និង ចាយ សារិទធ
បានចូលសារភាពេដាយសមរគចិតត ចំេពាះអាជាញធរ បនាទប់ពីការអំពាវនាវជាសាធារណៈរបស់នាយករដឋមរនតី ហ៊ុន ែសន េដើមបីឲយពួកអនកវាយរបហារេគចុះចូល ។ ទាំងបីនាក់
រតូវបានេគេឃើញយា៉ ងចបាស់កនុងវីេដអូែដលបានផសពវផសាយយា៉ ងទូលំទូលាយ កនុងចំេណាមរកុមអនកវាយរបហារយា៉ ងេរចើនេនាះ ។

រដាឋភិបាលបាននិយាយថា កនុងេពលជាប់ឃុំ អនកទាំងបីបាន”សារភាព”េដាយសមរគចិតត ថាមានែតពួកេគបីនាក់គត់ បានរបរពឹតតការវាយសរមុកេទៅេលើសមាជិកសភាទាំងពីរនាក់ ៃន គសជ
។ តាមការេរៀបរាប់ផលូវការ ៃនេសចកតីែថលងរបស់ពួកេគ អនកបីនាក់បាននិយាយថា ពួកេគបានេធវើអំេពើេនះេដាយខលួនឯង េដាយកំហឹងផាទល់ខលួនេដាយសារពួកេគរតូវបានអនកនេយាបាយ គសជ
េចាទរបកាន់ថាជា “អាយ៉ង” យួន ។

េដាយរដាឋភិបាលរតូវបានតាមដានយា៉ ងខាលំងកាល កនុងរសុកនិងអនតរជាតិ ថាមិនរតូវបេណាតយឲយេកើតមាននិទ័ណឌភាពចំេពាះការវាយរបហារដ៏គេគលើនែបបេនះ អនកទាំងបីនាក់
រតូវបានដាក់េទៅឲយេធវើការជុំនំជរមះេនៅៃថងទី ២៨ ែខេមសា ឆានំ ២០១៦ ចំេពាះបទរបរពឹតតហឹងសាេដាយេចតនាមានសាថ នទមងន់េទាស និងបទេធវើឲយខូចខាតេដាយេចតនាមានសាថ នទមងន់េទាស
េទៅេលើឡានមួយរបស់សមាជិកសភា គសជ ជាបទេលមើសរតូវផតនាទេទាសរួមជាមួយគាន ឲយជាប់គុករហូតដល់ ១០ ឆានំ ។

េនៅៃថងទី ២៨ ែខេមសា និងេនៅេពលសវនាការបែនថមេនៅៃថងទី ១០ ែខឧសភា អនកទាំងបីនាក់ បានសារភាពជាសាធារណៈ ថាពួកខលួនបានេធវើការវាយរបហារ ។ ក៏ប៉ុែនត
ពួកេគបានបដិេសធេឆលើយសំណួរអំពីែខសបញាជ របស់បញាជ ការដាឋនអងគរកស ។ ការដាក់បងាហញរបស់ពួកេគ ហាក់ដូចជាមានបំណងការពារអនកេផសងេទៀត ែដលអាចបានេចញបញាជ ឬបានចូលរួម
កនុងការេរៀបចំែផនការ និងអនុវតតការវាយរបហារ ។ េចៅរកមកនុងរបព័នធតុលាការរតួតរតាេដាយ គបក ហាមមិនឲយសួរអំពី េតើពួកេគបានទទួលបញាជ ឲយចូលរួមកនុងការវាយរបហារ
បានរបកាសថា ខលួននឹងេចញសាលរកុម េនៅៃថងទី ២៧ ែខឧសភា ។
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កមាលំងសនតិសុខេធវើសកមមភាពកនុងនាម ហ៊ុន ែសន និង គបក មានការទទួលការខុសរតូវចំេពាះការេធវើទុកខបុកេមនញ ការ គរមាកំែហង ការចាប់ខលួន និងការេចាទរបកាន់មិនឈរេលើចបាប់
និងការវាយរបហារេលើរូបកាយៃនពួកអនករបឆាំងនេយាបាយ សកមមជនសងគមសុីវិល និងអនកណាែដលេគយល់ថាជាអនកទិេតៀនគណបកសកាន់អំណាច តាំងពីេរចើនទស វតស៍មកេហើយ ។ ប៉ុែនត
ការវាយរបហារៃថងទី ២៦ ែខតុលា េលើសមាជិកសភារបឆាំងពីរនាក់េនៅខាងេរកៅរដឋសភា រតូវបានេធវើេឡើងេដាយគេឃលើន សូមបីែតេដាយបទដាឋនៃនកមពុជារបស់ ហ៊ុន ែសន ក៏េដាយ ។
េដាយេហតុេនះ អងគការឃាល ំេមើល សិទិធមនុសស បានខិតខំេធវើការរសាវរជាវសុីជេរមៅ មិនរតឹមែតេទៅេលើការវាយរបហារេនះេទ ប៉ុែនតេទៅេលើអវីែដលេគេចាទថាជារបភពៃនការវាយរបហារផងែដរ
។

អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស បានសមាភសន៍ជាមួយជនរងេរគាះពីការវាយរបហារ េពលពួកេគកំពុងែតសរមាកទទួលការពយាបាលសាន មរបួសពួកេគ េនៅរបេទសៃថ
េហើយបានទទួលព័ត៌មានពីសាកសីអំពីបាតុកមមនិងការវាយរបហារ និងពីបុគគលិកកងេយាធា និងជនសុីវិលែដលធាលប់បានដឹងឮអំពីអងគភាពអងគរកសរបស់ ហ៊ុន ែសន ។ អងគការឃាល ំេមើលសិទិធ
មនុសស និងពួកអនកេសុើបអេងកតសិទិធមនុសសឯេទៀត ក៏បានពិនិតយផងែដរនូវឯកសារមិនបានផសពវផសាយនិងជាផលូវការ, របាយការណ៍របស់របព័នធផសពវផសាយជាភាសាែខមរ អង់េគលស
និងភាសាឯេទៀត, រូបថត និងវីេដអូ, រួមទាំងែដលបានថតកនុងេពលបាតុកមម និងការវាយរបហារ េដាយអនកតាមដានសិទិធមនុសសយកបាន ឬបេងាកះតាមេហវសប៊ុក
និងរបភពអុិនថឺរែណតដៃទេទៀត និងទិននន័យកនុងបញជីេឈាម ះអនកេបាះេឆានត បងាហញពីលំេនៅដាឋនរបស់បុគគលិកបញាជ ការដាឋនអងគរកស ។

េយើងបានគាស់កកាយេចញនូវព័ត៌មានពាក់ព័នធជាមួយកមាលំងកងអងគរកសរបស់ ហ៊ុន ែសន រួមមានេដើមកំេណើត ការវិវតតន៍ ការពរងាយបចចុបបនន, ការចាត់តាំង និងែខសរយៈបញាជ ការ
របស់ពួកេគ ែដលេនៅទីបញចប់េឡើងដល់នាយករេដឋមរនតី ។ អងគភាពអងគរកស យូរមកេហើយ លបីខាងរំេលាភសិទិធមនុសស រួមមានការវាយរបហារេដាយរគាប់ែបកៃដ ៃថងទី ៣០ ែខមីនា ឆានំ
១៩៩៧ េលើមីទិញមួយដឹកនាំេដាយ សម រងសុី េមដឹកនាំរបឆាំង ែដលបានសមាលប់យា៉ងេហាចណាស់ ១៦ នាក់ និងេធវើឲយរបួសេលើសពី ១៥០ នាក់ ។ ថវីេបើ
ការិយាល័យេសុើបអេងកតសហព័នធរបស់សហរដឋអាេមរិក (FBI) បានសននិដាឋនថាអងគភាពអងគរកសមានជាប់ពាក់ព័នធកនុងការវាយរបហារេនះក៏េដាយ
ក៏រដាឋភិបាលកមពុជាមិនបានេធវើការេសុើបអេងកតពិតរបាកដេទ េហើយពួកអនករបរពឹតតមិនរតូវបាននាំខលួនេទៅឲយតុលាការេដើមបីរកយុតតិធ៌មទាល់ែតេសាះ ។

របាយការណ៍ក៏បានេរៀបរាប់អំពីការទាក់ទងគានរវាងកមាលំងកងអងគរកស និងរកុមសងគម ែដលសថិតេនៅជួរមុខៃនបាតុមមរបឆាំង គសជ កនុងែខតុលា កនុងទីរកុងភនំេពញ
និងកែនលងេផសងេទៀតទូទាំងរបេទស ។ ទាំងេនះរួមមានអងគការយុវជនលំេអៀងេទៅខាង គបក ែដលេនៅេពលវាយរបហារេនាះបានេហៅខលួនឯងថា េសនានាគ
និងកងទ័ពែដលរតូវបានទទួលបញាជ ឲយេធវើការជួបជុំដូចេនះេដាយរបដាប់អាវុធ និងេសលៀកពាក់ឯកសណាឋន ។

នាយទាហានែខមរថានក់ខពស់មួយចំនួន និយាយជាសមាងត់ បានអះអាងថា េនៅកនុងមជឈដាឋនរដាឋភិបាលរតូវបានេគេជឿជាទូេទៅថាការេចាទរបកាន់ និងកាត់េសចកតីែត សុត វា៉នី, េមៅ៉ េហឿន
និង ចាយ សារិទធ គឺកនុងបំណងបំបាត់ការសងស័យថា “ថានក់េលើ” ៃនរដាឋភិបាល ជាប់ពាក់ព៍នធកនុងការវាយរបហារេនះ ។ ការជុំនំជរមះ អនកទាំងបីនាក់េនះ
បានេធវើមិនដឹងមិនឮអំពីភសតុតាងែដលថាមានអនកេផសងេទៀតជាេរចើន ែដលមានការពាក់ព័នធេដាយផាទល់កនុងការវាយរបហារេនះ ។ មានការខកខានមិនបានចាត់ឲយពួកអនកដាក់ែផនការ
និងេរៀបចំការវាយរបាហារ ែដលអាចរួមមានអនកមុខអនកការនេយាបាយនិងេយាធាថានក់ខពស់ ។

អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស សូមសំែដងជាថមីមតងេទៀត ការអំពាវនាវរបស់ខលួនឲយមានការេសុើបអេងកតេដាយេពញេលញ និងេដាយឯករាជ ចំេពាះការវាយរបហារៃថងទី ២៦ ែខតុលា
ថាការេសុើបអេងកតផលូវចបាប់េនះ មានការគាំរទ េដាយអងគការសហរបជាជាតិ និងគាមនការេរជៀតែរជករបស់រដឋភិបាល និងគួរធានាអំពីការកាត់េសចកតីមានភាពរតឹមរតូវចំេពាះមុខតុលាការកមពុជា
នូវពួកអនកទទួខុសរតូវទាំងអស់ ៃនការវាយរបហារ េដាយមិនខវល់ ថាពួកេគមានឋានៈ និងតួនាទី ែបបណាក៏េដាយ ។

3

អនុសាសន៍
ជូនរាជរដាឋភិបាលកមពជាុ
•

េធវើជាបនាទន់ មិនលំេអៀង និងហមត់ចត់ ការេសុើបអេងកតបនតេលើលទធភាពៃនការទទួលខុសរតូវរបស់នាយទាហាន និងបុគគលិក បញាជ ការដាឋនអងគរកស និងមរនតីេយាធានិងរដាឋភិបាលដៃទេទៀត
កនុងែខសបញាជ របស់កងេយាធពលេខមរភូមិនទ និងេមដឹកនាំនិងសមាជិកៃន េសនានាគ និងអងគការយុវជនដៃទេទៀត ែដលអាចទទួលខុសរតូវកនុងការវាយរបហារៃថងទី ២៦ ែខតុលា ឆានំ២០១៥ េទៅេលើ គង់
សភា និងញ៉យ ចំេរីន ។

•

ធានាេធវើេចាទរបកាន់រតឹមរតូវ េលើពួកអនករកេឃើញថាជាប់ពាក់ព័នធកនុងការេធវើែផនការ េរៀបចំ អនុវតត អនុ-ញាញ ត ឬេធវើឲយរាំងសទះដល់ការេសុើបអេងកតអំពីការវាយរបហារៃថងទី ២៦ ែខតុលា
មិនខវល់ថាអនកេនាះមានឋានៈ ឬតួនាទី ជាអវីក៏េដាយ ។

•

តាមរយៈនីតិវិធីតមាលភាព បេងកើតគណៈកមមការឯករាជយមួយ េដើមបីេធវើការេសុើបអេងកតជាបនាទន់ និងេដាយហមត់ចត់ និងេធវើអនុសាសន៍ដល់របព័នធតុលាការ សរមាប់េធវើការកាត់េចាទរបកាន់ ។

•

ចាត់តាំងជាគណកមមការឯករាជយ ៃនអតីតសមាជិកអងគការអនុវតតចបាប់ េចៅរកមចូលនិវតតិ និងសមាជិកសហគមន៍សិទិធមនុសសេនៅកមពុជា ែដលមនុសសទាំងបីរបេភទេនះទទួលបានការេគារព
និងធានាថាគណកមមការមិនមានទទួលឥទធិពលពីគណបកសនេយាបាយទាំងអស់ ែខសបញាជ កមាលំងសនតិសុខ និងអងគការរដាឋភិបាលនានា ។

•

សុំជំនួយពីការិយាល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកសិទិធមនុសស និងការគាំរទពីអនតរជាតិដៃទេទៀត និងសហការេដាយេពញេលញជាមួយការិយាល័យឧតតមសនងការទទួលបនទុកសិទិធមនុសស
និងអនកេផសងេទៀត ឲយជួយធានា ឯករាជភាព ភាពមិនលំេអៀង និងគួរឲយេជឿទុកចិតតបាន ដល់ការេសុើបអេងកតបនតេនះ ។

•

ធានាឲយគណកមមការទទួលបានេដាយេពញេលញ ឯកសារផលូវការមានពាក់ព័នធទាំងអស់ មានអំណាចេចញដីកាបងាគប់ឲយផតល់ឯកសារ និងឲយសាកសីបងាហញខលួន និងផតល់សកខីកមម, មេធយា
បាយមានរបសិទធភាពេដើមបីផតល់កិចចការពារចាំបាច់ដល់សាកសី និងអំណាចេធវើេសចកតីែថលងការណ៍សាធារណៈកនុងេពលនិងេរកាយការេសុើបអេងកតរបស់ខលួន
រួមមានការេឆលើយតបចំេពាះរបតិកមមផលូវការណាមួយេលើការងាររបស់ខលួន ។

•

ផតល់អំណាចដល់គណកមមការ េដើមបីេធវើអនុសាសន៍ជាសាធារណៈ ដល់ការពយួរ ការដកេចញ ការដាក់ទណឌ កមមវិន័យ និង៊/ឬ
េចាទរបកាន់ពីបទរពហមទ័ណឌេលើអនកណាែដលខលួនរកេឃើញថាមានេហតុផលសមគួរថាមានចំែណកកនុង/ឬមានការទទួលខុសរតូវកនុងការវាយរបហារ ។

•

ធានាថាការកាត់កតីរតូវបានេធវើេដាយឯករាជយ និងមិនលំេអៀង រសបតាមបទដាឋនអនតរជាតិៃនការកាត់កតីេដាយរតឹមរតូវ ។

•

េដញេចាល អនកណាែដលរតូវបានផតនាទេទាសពីបទរពហមទ័ណឌ េចញពីកងកមាលំងសនតិសុខ និងពីតួនាទីផលូវការណាមួយ ។

ចំេពាះអនកផតលជ់ នំ យួ អនតរជាតិដល់របេទសកមពុជា៖
•

អំពាវនាវជាសាធារណៈ េដើមបីឲយមានការគាំរទសកមម ដល់អនុសាសន៍ខាងេលើ ។

•

គាបសងកត់ឲយមានការែកទរមង់ពិតរបាកដៃនកមាលំងសនតិសុខកមពុជា រួមមាន អងគភាពអងគរកស កុំឲយពាក់ព័នធនឹងនេយាបាយ និងេធវើឲយពួកេគេទៅជាវិជាជជីវៈ រួមមានហាមឃាត់របកបេដាយរបសិទធ
ភាពេមបញាជ ការកមាលំងសនតិសុខ មានតួនាទីផលូវការឬមិនផលូវការ ជាថានក់ដឹកនាំកនុងគណបកសនេយាបាយ និងពីការផតល់ឬទទួលបញាជ ែដលមានបំណងេរបើផលរបេយាជន៍បុគគលនេយាបាយឬគណបកស
នេយាបាយ។

•

ពរងឹងការខិតខំ េដើមបីគាបសងកត់ឲយបេងកើតេសវាយុតតិធ៌ម និងអយយការ ឯករាជយ និងវីជាជជីវៈ រួមមានការអនុម័តេដាយរដាឋភិបាល នូវវិធានការណ៍ចាំបាច់េដើមបីែកទរមង់
ឬដាក់ជំនួសឧតតមរកុមរបឹកសាៃនអងគេចៅរកមែដលមាននិនានការនេយាបាយបចចុបបនន ។ បញចប់តួនាទីរតួតរតាកនុងការជាក់ែសតង របស់រកសួងយុតតិធ៌ម េលើតុលាការ ។

•

បញាជ ក់ឲយចបាស់ដល់រដាឋភិបាលថា តាំងពីជាងពីរទសវតស៍េហើយ តាំងពីការចុះហតថេលខាៃនកិចចរពមេរពៀងសនតិភាពទីរកុងបា៉រីស៍ និងការអនុម័តរដឋធមមនុញញៃនរពះរាជាណាចរកកមពុជាឆានំ ១៩៩៣
ការែកទរមង់កងទ័ព នគរបាល តុលាការ និងសាថ ប័នរដឋដៃទេទៀត េដើមបីេធវើឲយេទៅជាវិជាជជីវៈ និងចាកផុតពីការគាបសងកត់របស់ គបក គឺមានសារសំខាន់ណាស់ជាចាំបាច់
េហើយថាេបើមិនដូេចានះេទជំនួយអនតរជាតិដល់របេទសកមពុជានឹងរតូវេធវើការវាយតៃមលេឡើងវិញ ។
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