របាយករណ៍ស�ព
�ិ នុស្ស េនកម�ុជា ឆា� ំ ២០១៦
ី ស
ី ទ
ិ ម
េសចក�ស
ី េង�បរួម
្របេទសកម�ជ
� ជ្របេទស្របកាន់របបរជនិយមឣ្រស័យធម�នុ��

ែដលមានរដ�ភិបាលមួយេកើត

េចញតាមរយៈការេបាះេឆា�តសភា ។ េ�ក�� ងការេបាះេឆា�តកាលពីេពលថ�ីៗបំផុតេនះ ែដលេរៀបចំេធ�ើេឡើងេ�
ឆា�ំ២០១៣ គណបក្ស្របជជនកម�ជ
� (CPP) បានឈ� ះ េដយ្របកិតបំផុត គិតតាំ ងពីឆា�ំ ១៩៩៣ មក េដយ
ទទួលបានឣសនៈចំនួន ៦៨ ចំែណកគណបក្សសេ�ង�ះជតិកម�ជ
� (CNRP) បានទទួលឣសនៈចំនួន ៥៥ ។

អ�កសេង�តការណ៍ៃនអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល (NGO) ក�� ង្រស�ក និងអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលអន�រជតិ
បានវយតៃម�ថ

ដំេណើរការេបាះេឆា�តេនះមានខ�ះចេន�ះេ្រចើន

លទ� ភាពក�� ងការេ្របើ្របាស់្របព័នេ� ឃាសនមិនេស�គា
ើ �
មិនធម�តាេឣយអ�កេបាះេឆា�ត។

ដូចជប��ក�� ងការចុះេឈា
� ះអ�កេបាះេឆា�ត

ការេចញប័ណ�េបាះេឆា�តផ��វការបេណ
� ះឣសន�េ្រចើន

េទាះបីជមានកង�ល់យ៉ងេនះក� ីសីព
� ដ
ី ំេណើរការេបាះេឆា�ត

េ�ទីបំផុត

គណបក្សទាំងពីរបានយល់្រពមេលើលទ� ផលផ��វការ េហើយបានចូលអង�យ
� ក�� ងសភាជតិ។
កងកមា�ំងសន�ិសុខស�ត
ិ េ�េ្រកាមឣជ�ធរសុី វ�ល។
ប��ធំបំផុតែផ�កសិទ�ិមនុស្សរួមមានការែដលតុលាការមានលក� ណៈនេយបាយ និងគា�ន្របសិទ�ភាព

ការ រ�តត្បឹតកាន់ែតេ្រចើនេឡើងេលើេសរ�ភាពក�� ងការបេ�� ញមតិ ការជួបជុំគា� និងការចង្រកងគា�ជ្រក�ម មាន
ទាំងការគំរម ទាំងភាពជក់ែស�ងៃនការេ្របើហឹង្សោ និងការដក់ពន�នគារេដើម្បីសំឡ�តគណបក្ស្របឆាំ ង និង
សង�មសុី វ�ល ្រពមទាំងេដើម្បីប�ង�បេលើសំេលង្របឆាំ ង។
ប��សិទ�ិមនុស្សដៃទេទៀតរួមមានការបន�រ�េលាភេលើអ�កជប់ពន�នគារ

ការរ�តត្បិតេលើេសរ�ភាព

សារព័ត៌មាន ការសំែដងមតិតាមអុិនធ័រែណត ការខកខានមិនបានផ�ល់លទ� ភាពេស�ើគា� និងការ្រប្រពឹត�េដយ
មិន្រតឹម្រត�វេលើអ�កសុំសិទ�ិ្រជកេកាន អំេពើពុករលួយែដលមានជទូេ� និងការជួញដូរមនុស្ស។
េទាះបីជរដ�ភិបាលកាត់េទាសម�ន�ីខ�ះែដលបាន្រប្រពឹត�បទរ�េលាភ រួមទាំងអ�កែដលមានការពាក់ពន
័ �
នឹងករណីពុករលួយក� ី ែតនិទណ�ភាពចំេពាះការរ�េលាភភាគេ្រចើនេ�ែតមានេ�េឡើយ។
ែផ�កទី១ ៖ ករេគរពភពៃថ� ថ�ររបស់មនុស្ស រួមទំងេសរ�ភពរួចផុតពី ៖

ក. ករដកហូតជី�តតមអំេពើចិត� និងករសំលប់េដយសា㘔រេហតុផលនេយាបយ ឬេដយខុស
ច្បោប់
គា�នរបាយការណ៍ែដលគួរេឣយទុកចិត�បានថ

រដ�ភិបាលឬភា�ក់ងររបស់រដ�ភិបាលបានេធ�ើឃាᙼត

តាមអំេពើចិត� ឬេដយខុសច្បោប់េឡើយ េ�ក�� ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍។ គា�នភាពេជឿនេលឿនេ�មុខេទ េ�ក�� ង
ការេសុើបអេង�តេលើការសំលាប់មនុស្សែដល្រត�វបានេគេចាទថ េធ�ើេដយខុសច្បោប់ េ�ឆា�ំ ២០១៤។
េ�ៃថ�ទី ១០ ែខកក� ដ ខា�ន់កាំេភ�ើងមា�ក់បានសំលាប់េលាក ែកម ឡី ែដលជអ�ក វ�ភាគែផ�ក
នេយបាយ និងសង�មេដយមិនសំៃចមាត់និងែដលមាន្របជ្របិយភាពមា�ក់ េ�ក�� ងហាងមួយ ក�� ងរជធានីភំ�
ឹ ថ មានេឈា
េពញ។ នគរបាលបានចាប់ជនសង្ស័យមា�ក់ ែដលេ្រកាយមក្រត�វបានេគដង
� ះ េអឿត ឣង ែដល

បាននិយយថ េគសំលាប់េលាក ែកម ឡី េដយសារេលាក ែកម ឡីជំពាក់បំណល
ុ គាត់ចំនន
ួ ៣០០០ ដុលា�
(១២ លានេរៀល) ។ ទាំងខាង្រគ�សា䰰រេលាក ែកម ឡី ទាំងខាង្រគ�សាររបស់ជនេនះបាននិយយថ អ�កទាំង
ពីរមិនែដលសា�ល់គា�េទ។

េដយកត់សំគាល់េលើេរឿងេនះ

និងភាពមិន្រប្រកតីដៃទេទៀតេ�ក�� ងករណីេនះ

េដយរួមទាំងការែដលជនបាញ់សំលាប់ែដលជជន្រកី្រកមា�ក់េហើយមានកាំ េភ�ើងខ�ីដ៏ៃថ�េនះអ�កសេង�តការណ៍
ជេ្រចើនេជឿថ ភាគីទ៣
ី បានជួលេឈា
� ះ េអឿត ឣង។ មកដល់្រតឹមែខតុលា ឣជ�ធរមិនេឃើញមានភាព
េជឿនេលឿនណមួយេ�ក�� ងការេសុើបអេង�តេទ

េដយេលើកេហតុផលថ

េអឿតឣង

មិន្រពមេធ�ើ

សហ្របតិបត�ិការជមួយនគរបាល។
តុលាការកាត់េទាសែខ�រ្រកហម (ECCC) ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីចាប់េឣយេមដឹកនំជន់ខ�សែ់ ខ�រ
្រកហមទទួលខុស្រត�វចំេពាះបទឧ្រកិដ�េ�េ្រកាមរបបែខ�រ្រកហម។ ECCC គឺជតុលាការ “កូនកាត់” ពីេ្រពាះ

មានបុគ�លិក ្រពះរជឣជ� និងេ�្រកមអន�រជតិនិងក�� ង្រស�ក ែតជែផ�កមួយៃន្របព័នច
� ្បោប់របស់្របេទស។

ថ�ីត្បិតែត ECCC ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេ�េ្រកាមច្បោប់ជតិក�ី ែតដំេណើរក� ីសិត
� េ�េ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ងឆា�ំ
២០០៣ រវងអង�ការសហ្របជជតិ និងរដ�ភិបាល។ ជែផ�កមួយៃនកិច�្រពមេ្រព�ងឆា�ំ ២០០៣ រដ�ភិបាល

បាន្រពមអនុវត�សាលដីការបស់តុលាការេនះ។ ែតេ�ក�� ងឆា�ំ ២០១៥

នគរបាលយុត�ិធម៌មិនបានអនុវត�តាម

ដីការចាប់ខ� ន ែដលេចញេដយសហេ�្រកមេសុើបអេង�តអន�រជតិេឡើយ ែដលនំេឣយមានការេចាទ្របកាន់
ថ រដ�ភិបាលេ្រជ�តែ្រជកេ�ក�� ងកិច�ការរបស់ ECCC ។ េ្រកាយមកចុងេចាទបានស�័្រគចិត�បង�ញខ��ន េ�
ចំេពាះមុខតុលាការ។

ខ. ករបត់ខន
�

េ�ឆា�ំ ២០១៤ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក��ង្រស�កមួយបាននិយយថ ែខម សុផតបាត់ខ� នបន�ប់ពី
កំលាំងសន�ិសុខរបស់រដ�ភិបាល្រត�វបានេគនិយយថ

បានបាញ់គាត់ េ�ក�� ងការប៉ះទង�ិចហឹង្សោមួយ េ�

េ្រ�េរងច្រកកាត់េដរ Canadia ។ សាㅼក្សីបានេឃើញគាត់្រត�វបានេគេលើកដក់ក�ងឡនេពទ្យ។ គិតមកដល់
ែខក�� សុផតេ�បាត់ខ� នេ�េឡើយ។
គ. ករេធ� ើទរុណកម� និងករ្រប្រពឹត� ឬទណ�កម� បន�បបេន�ក អមនុស្សធម៌ ឬេឃរេ�ដៃទេទៀត
រដ�ធម�នុ��ហាម្របាមទេង�ើែបបេនះ ែតការវយដំ និងទំរង់ដៃទេទៀតៃនការេធ�ើបាបេលើរូបរងកាយ
េ�េលើអ�កជប់ឃុំរបស់នគរបាល និងអ�កជប់ពន�នគារេ�ែតមានជបន� េ�ក�� ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍។
មានរបាយការណ៍ែដលឣចទុកចិត�បានថ េយធា និងនគរបាលសុី វ�លបានេធ�ទា
ើ រុណកម�េលើរង
កាយ និងផ��វចិត� េហើយមានេពលខ�ះ វយដុំយ៉ងធ�ន់ធ�រេ�េលើជនែដល្រត�វឃុំខ� នេដយសារបទ្រពហ�ទណ�
េទៀតផង ជពិេសសេ�អំឡង
� េពលសួរចេម�ើយ ។ គិតមកដល់ែខកក�ដ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយេឈា
� ះ
ឣដហុកបានរយការណ៍ថ

ឣជ�ធរបានេធ�ទា
ើ រុណកម�េ�េលើអ�កជប់ពន�នគា案រឬអ�កជប់ឃុំចំនន
ួ យ៉ង

េហាចណស់ ១៥ ករណី ចំែណកេ�ក�� ងឆា�ំ ២០១៥ ទាំងមូលមាន២០ ករណី។ អង�ការ NGO មួយេទៀត

បានរយការណ៍ពីការវយដំេលើរូបរងកាយចំនួន ៣១ ករណី។ េ�ក��ងរយៈេពល ៦ ែខដំបូងៃនឆា�ំ
២០១៥ មាន១៩ ករណី។ មានសា곈�ប់ក�ង ៨ ករណី និងរបួសជិតសាꞀ�ប់ក�ង ៤ ករណី។ តុលាការយក

ចំេលើយសាꃌរភាពេដយបង�ំេធ�ើជភស�តា
� ង្រសបច្បោប់េ�អំឡ�ងេពលជំនុំជ្រមះក� ី

េទាះបីជច្បោប់ហាមមិន

េឣយយកការសា괨រភាពែបបេនះជការបានក� ី ។
គិតមក្រតឹមែខកក� ដ អង�ការឣដហុកបានរយការណ៍ពីករណីចំនួន ១០ ែដលក�� ងេនះឣជ�ធរ
មូលដ�ន ភា�ក់ងររដ�ភិបាល ឬអង�រក្សឯកជនរបស់ម�ន�ីរដ�ភិបាលបានេ្របើកំលាំងវយដំេ�េលើជនសុី វ�ល។
េ�ក�� ងរយៈេពល ៦ ែខដំបូងៃនឆា�ំ ២០១៥ មាន ១២ ករណី។ ក�� ងករណីខ�ះ នគរបាលបានេ្របើកំលាំងេដើម្បី
ទប់ទល់នឹងការគំរមេ្របើហឹង្សោ ឬអំេពើហឹង្សោេដយអ�កេធ�ើបាតុកម�។ ក�� ងករណីខ�ះេទៀត នគរបាលបានេ្របើ
កំលាំង្របឆាំ ងនឹងអ�កេធ�ើបាតុកម�អហឹង្សោ បន�ប់ពីអ�កេធ�ើបាតុកម�េធ�ើេឣយរ�ខានដល់ចរចរតាមផ��វ េហើយមិន
្រពមបំែបកគា�តាមការប��។
មានមជ្ឈមណ�លបន្សោបថ�ំេញ�នរបស់រដ�ភិបាលចំនួន

៧។

អ�កសេង�តការភាគេ្រចើនបានយល់

្រសបថ ភាគេ្រចើនៃនអ�កែដល្រត�វបានយកមកឃុេំ �ទីេនះគឺ្រត�វបានឃុំេដយបង�ំ ឬេផ�ើេ�មណ�ល េដយ

សមត�កិច� ឬសមាជិក្រគ�សា⸴រ។ េយងតាមឣជ�ធរជតិ្របយុទ�្របឆាំ ងេ្រគ�ងេញ�ន គា�នអ�កែដលជប់េ�
ក�� ងមណ�លមានឣយុេ្រកាម ១៨ ឆា�ំេទ។ អ�កសេង�តការណ៍បានកត់សំគាល់េឃើញថបុគ�លិកក�� ងមណ�ល
ជញឹកញប់េ្របើ វ�ធីបង�ំ េដើម្បី “្រគប់្រគង”េ�េលើអ�កជប់ក�ងេនះ ដូចជចងពួកេគ ឬេឣយហាត់្របាណ

យ៉ងខា�ង
ំ ឬេ្របើ វ�ធីេ��េផ្សងេទៀត។ ថ�ក់ដឹកនំរដ�ភិបាលទទួលសា�ល់សារៈសំខាន់ៃនការព្យោបាលការេញ�ន

ថ�ំ ែដល្រត�វបានចាត់ទុកថ ជេរឿងសុខភាព ជជងេរឿង្រពហ�ទណ� ែតគា�នចាត់ វ�ធាការេ្រចើនតាមការ
និយយេនះេទ។ ឣជ�ធរចាប់មនុស្ស្របមាណ ២០០០ ដក់េ�ក�� ងមជ្ឈមណ�លទាំងេនះ។
សា⒰�នភពពន� នគរ និងមជ្ឈមណ�លឃុំខន
�
សា挤�នភាពពន�នគារមិនសម្រសបតាមបទដ�នអន�រជតិេឡើយ

។

សា률�នភាពជេ្រចើនេ�ែតមាន

លក� ណៈយ៉ប់ េហើយក�� ងករណីជេ្រចើន គ្រមាមកំែហងដល់ឣយុជី វត
� េទៀតផង ។
ទិដភា
� ពទីកែន�ង៖

ការមានអ�កេទាសេ្រចើននំេឣយចេង��តខា�ង
ំ គឺជប��មួយ។េយងតាមអគ� នយកដ�ន

ពន�នគារៃន្រកសួងមហាៃផ� េដយគិត្រតឹមែខតុលា មានអ�កេទាស និងអ�កជប់ពន�នគារ ចំនួន ្របមាណ
២០ ០០០ នក់ េ�ក�� ងពន�នគារចំនន
ួ ២៧ ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីដក់អ�កជប់ពន�នគារ និងអ�ក
ជប់ឃុំ្រតឹមែតចំនន
ួ ១១ ០០០ នក់ ។
េ�ក�� ងពន�នគារភាគេ្រចើន គា�នការដក់េឣយេ�ដច់ពគា
ី � េទរវងអ�កេទាសជមនុស្សេពញវ�យ និង

អ�កេទាសជកុមារ រវង្រប�ស និង្រសី ឬរវងអ�កេទាសធ�ន់ និងអ�កេទាស្រសា줴លេទ។ អ�កជប់ឃុំែដលមិន
ទាន់បានកាត់ក�ី និងអ�កែដល្រត�វបានតុលាការកាត់ក�េី ហើយ ជធម�តា ្រត�វបានេគដក់េឣយេ�ឡ�កឡំគា�។
េបើេយងតាមអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�កមួយ

នរ�មានៃផ�េពាះ

និងកូនមួយចំនួនរស់េ�

ជមួយមា�យរបស់េគក�� ងពន�នគារ។
នយកដ�នពន�នគារបានរយការណ៍ថ េដយគិតមក្រតឹមែខសីហាᜬ មានអ�កជប់ពន�នគារចំនួន ៧
នក់បានសា꺘�ប់ក�ងពន�នគារ។ នគរបាលបានអះឣងថ េគបានេធ�កា
ើ រេសុើបអេង�ត េហើយបានរកេឃើញថ
ការសា줴�ប់គប
ឺ ណ
� លមកពីការមានជំងឺពីមុនមក ឬជំងឺដៃទេទៀត ។
អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក��ង្រស�កបានអះឣងថ

របបឣហា왤រស្រមាប់អ�កជប់ពន�នគារ

និង

របស់ចាំបាច់េផ្សងៗេទៀត ែតេ�ែតមិន្រគប់្រគាន់េទ។ អ�កសេង�តការណ៍បានបន�រយការណ៍ថ របបសំរប់
ទិញឣហាꢔរសំរប់អ�កេទាស េពលខ�ះ ្រត�វបានកិបេកងយកេដយឣជ�ធរ ែដលជការេធ�ើេឣយមានកង�ះ

ឣហា꒸រូបត�ម�

និងជំងឺអ�កេទាសមានកាន់ែតេ្រចើន។

អ�កេទាសមានទឹកសា臨�តេ្របើ្របាស់ែតេ�ក�� ងពន�នគារ

ចំនួន ១៨ េទ ក�� ងចំេណមពន�នគារចំនន
ួ ២៧។ ពន�នគារគា�នកែន�ង្រគប់្រគាន់សំរប់ជនពិការរងកាយ និង
អ�កឡប់សតិេឡើយ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបានេចាទ្របកាន់ថ អ�ក្រគប់្រគងពន�នគារ្រប្រពឹត�មិនេស�ើគា�
េលើអ�កេទាស ដូចជករណីផល
� កា
់ រអនុ��តេឣយអ�កចូលសួរសុខទុក� ការប��រេ�បន�ប់ល� និងឱកាសេចញពី
បន�ប់

េ�េពលៃថ�

រដ�ភិបាល

សំរប់អ�កេទាសែដល្រគ�សា臨ររបស់េគមានលុយសូក។

េបើេយងតាមអង�ការមិនែមន

េហើយ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងនិងដឹកនំេដយឆា�ំពន�នគារ

អ�កេទាសែដលមានការចង្រកងគា�េគ

ែដលេគេ�ថ “គណកមា�ធិការ្រគប់្រគងខ��នឯងរបស់អ�កេទាស” េពលខ�ះ េធ�កា
ើ រវយដំេលើអ�កេទាសដៃទ
េទៀត។
រដ�បាល៖ ឣជ�ធរមិនបានេ្របើ វ�ធីេផ្សងេ្រ�ពីការដក់គុកេទ សំរប់ជនេល�ើសអហឹង្សោ។ អ�កេទាស និងអ�ក
ជប់ការឃុឃា
ំ ំ ងជធម�តា្រត�វបានអនុ��តេឣយជួបជមួយអ�កេ�េមើល ែតអង�ការសិទ�ិមនុស្សបានអះឣង
ថ េពលខ�ះ ្រគ�សា㇠រ្រត�វផ�ល់សំណូកដល់ម�ន�ីពន�នគារេដើម្បីបានសួរសុខទុក�អ�កជប់ពន�នគារ ឬ្រត�វផ�ល់
េស្ប�ងឣហាꯈរ

និងរបស់របរចាំ បាច់ដៃទេទៀត

។

មានរបាយការណ៍គួរេឣយេជឿទុកចិត�បានថ

ជ

ញឹកញប់ ម�ន�ីបានទាមទារ្របាក់សំណូក មុននឹងអនុ��តេឣយអ�កជប់ពន�នគារចូលរួមការជំនជ
ុំ ្រមះក� ី
ឬសវនការឧទ� រណ៍

និងមុនេពលេដះែលងអ�កជប់ពន�នគារែដលបានប�� ប់ឣណត�ិជប់ពន�នគាររបស់

ខ��នេពញេលញេហើយេនះ ។
អ�កេទាសឣចដក់បណ�ឹងស�ីពកា
ី ររ�េលាភបំពានេ�តុលាការ តាមរយៈេមធាវ� េដយមិនមានការ
្រត�តពិនិត្យែកែ្របេឡើយ។

ែតអ�កេទាសមួយចំនួនធំគា�នលទ� ភាពរកេមធាវ�តំណងផ��វច្បោប់េឡើយ។

រដ�ភិបាលេសុើបអេង�តេលើពាក្យបណ�ឹងែបបេនះ

េហើយតាមេមើលសា욠�នភាពពន�នគារ

និងមជ្ឈមណ�លឃុំ

ឃាំ ង តាមរយៈអគ� នយកដ�នពន�នគាររបស់្រកសួងមហា욠ៃផ� ែដលេធ�ើរបាយការណ៍្របចាំឆមាសស�ីពីការ
្រគប់្រគងពន�នគារ។

អគ� នយកដ�នពន�នគារមិនបេ�� ញរបា셐យការណ៍េនះដល់

េទាះបីជអង�ការសង�ម

សុី វ�លបានេធ�កា
ើ រេស�ើសុំជញឹកញប់ក�ី។
ការតាមដនេដយឯករជ្យ៖ជទូេ� រដ�ភិបាលបន�អនុ��តេឣយ្រក�មសិទ�ិមនុស្សអន�រជតិ និង្រក�មសិទ�ិ
មនុស្សក�� ង្រស�ក

ដូចជគណៈកមា⻄�ធិការកាកបាទ្រកហមអន�រជតិ

្របជជតិទទួលបន�ក
� សិទ�ិមនុស្ស

(UNHCHR)

និងការ�យល័យឧត�មស�ងការសហ

ចូលេមើលពន�នគារ

និងផ�លកា
់ របណ�ះបណ
� លសិទ�ិ

មនុស្សដល់ឆា�ំពន�នគារ ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយចំនួនបានរយការណ៍ថ ជួនកាល ការសហការ
ពីឣជ�ធរ ែដនដីេ�មានក្រមិត ែដលជការេធ�េើ ឣយមានការលំបាកស្រមាប់ទាក់ទងអ�កជប់ឃុំែដលមិន

ទាន់ទទួលការជំនុំជ្រមះក� ី ។ ្រកសួងមហា뭌ៃផ�ត្រម�វេឣយេមធាវ� អ�ក្រត�តពិនិត្យសិទ�ិមនុស្ស និងអ�កសួរសុខ
ទុក�ដៃទេទៀតសុំការអនុ��ត មុននឹងចូលជួបអ�កជប់ពន�នគារ

េហើយក�� ងករណីខ�ះ រដ�ភិបាលតំរូវេឣយ

អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលចុះហត�េលខាេលើអនុស្សោរណៃនការេយគយល់ជផ��វការ េដយប��ក់្រពំែដនៃន
“តួនទី” របស់េគ ក�� ងេពលេ�េមើលអ�កេទាស។
ថ�ីេបើ្រក�មមនុស្សក�� ង្រស�កែដលេធ�ើការតាមដនេដយឯករជ្យ បានេធ�ើសកម�ភាពេដយមានឯករជ្យ

្រគប់្រគាន់ េដយគា똸�នទទួលឥទ� ិពលពីរដ�ភិបា똸លក� ី ែត្រក�មខ�ះបានកត់សំគាល់េឃើញថ ឣជ�ធរមិនអនុ��ត

េឣយេគេ�េមើលអ�កេទាសេដយសំងត់េទ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�កែផ�កសិទ�ិមនុស្សមួយែដល
ជធម�តា ផ�លកា
់ រែថទាំសុខភាពដល់អ�កេទាស បាននិយយថ េពលខ�ះរដ�ភិបាលមិនអនុ��តេឣយេគចូល

ិ ៃនគណបក្ស្របឆាំ ងេឡើយ។ អង�ការមួយេទៀតបាននិយយ
េមើលអ�កេទាសែដលកាត់ក�ីេហើយ និងជសមាជក
ថ រដ�ភិបាលបានេចាទខ��នថ មានគំនត
ិ លំេអៀងនេយបាយ េហើយេ្របើការេ�េមើលអ�កេទាសេដើម្បីជំរុញ
អ�កេទាសេឣយកាន់ែតេផ�ន
ើ ខា�ង
ំ េឡើង។

តំណងៃនការ�យល័យស�ងការអង�ការសហ្របជជតិទទួលបន�ក
�

សិទ�ិមនុស្សបាននិយយថ ធម�តា ខ��នឣចជួបជលក� ណៈឯកជនេ�េពលសមា�សន៍អ�កជប់ពន�នគារណ
មា�ក់ែដលគួរេឣយចាប់ឣរម�ណ៍ពិេសស ។
ឃ. ករចប់ ឬឃុំខន
� តមអំេពើចិត�
ច្បោប់ហា캨ម្របាមការចាប់ឬឃុំខ� នតាមអំេពើចិត� ែតេពលខ�ះ រដ�ភិបាលមិនបានេគារពបំរមទាំងេនះ
េទ។
តួនទីរបស់នគរបល និងយន� ករសន� ិសុខ
អគ� ស�ងការនគរបាលជតិ ែដលស�ត
ិ េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងមហា鄌ៃផ� ្រគប់្រគងអង�ភាព
នគរបាលសុី វ�លទាំងអស់ ។ កមា�ំងនគរបាល្រត�វែបងែចកជកមា�ំងែដលមានអំណចេដើម្បីេធ�កា
ើ រចាប់ខ� ន

ី របស់
កមា�ំងែដលគា�នអំណចចាប់ខ� ន និងនគរបាលយុត�ិធម៌ ែដលអំណចរបស់ខ� នមានដល់ការអនុវត�ដកា
តុលាការ

។

កងរជឣវុធហត�ទទួលបានការអនុ��តេឣយចាប់ខ� នជនសុី វ�ល

្របសិនេបើម�ន�ីទាំងេនះ

បំេពញលក� ខ័ណ�ក�� ងការបណ�ះបណ
� ល និងបទពិេសា캨ធន៍េដើម្បីបំេពញការងរជនគរបាលសុី វ�ល ្របសិនេបើ
ជនសុី វ�លស�ិតេ�កែន�ងរបស់េយធា ឬក�� ងករណីទទួលបានការអនុ��តពីឣជ�ធរមូលដ�ន ។ ែតតាមភាព
ជក់ែស�ង

កងរជឣវុធហត�េធ�ើសកម�ភាពេលើជនសុី វ�លជធម�តា

េ្រកាមការអនុ��តនិងចង�ល
� របស់

ឣជ�ធរេខត� និងឣជ�ធរមូលដ�ន េដយជញឹកញប់ េដើម្បីជួយនគរបាលសុី វ�លែដលមិនឣចទប់ទល់នឹង

ហ��ងមនុស្សេដយខ��នឯងបាន។

្រកសួងមហា存ៃផ�គឺជសា쎐�ប័នរដ�ភិបាលសំខាន់សំរប់វយតំៃលការសំលាប់

េដយកំលាំងសន�ិសុខ។
មានការនិយយមកថ

ម�ន�ន
ី គរបាលបា윰ន្រប្រពឹត�អំេពើរ�េលាភបំពា쵬នេផ្សងៗេដយមា俨ននិទណ�ភាព

(ភា存ពគា뭌�នេទា뭌ស) េហើយក�� ងករណីភាគេ្រចើន ឣជ�ធរបានចាត់ វ�ធានការបន�ច
ិ បន��ច ឬពុំមា骴នចាត់ វធា
� នកា쵬រអ�ី
េឡើយ ។ េ�ែខសីហា윰 អង�ការឣដហុកបានរយការណ៍ថមានករណីនិទណ�ភាពចំនួន ៤៧។ ច្បោប់ត្រម�វ
េឣយនគរបាល ្រពះរជឣជ� និងេ�្រកមេធ�កា
ើ រេសុើបអេង�តរល់ពាក្យបណ�ឹងទាំងអស់ រួមទាំងបណ�ឹងអំពី
កា鄌ររ�េលាភបំពានរបស់នគរបាលផងែដរ

។ េទាះជយ៉ងេនះក� ី ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង េ�្រកម និង

្រពះរជឣជ�ក្រមេធ�ើការេសុើបអេង�តេដយឯករជ្យណស់។ េ�្រកមជំនុំជ្រមះ ជធម�តា េចញសា存ល្រកម
ែផ�កតា윰មែតរបាយការណ៍ជលាយលក� ណអ
៍ ក្សរ ែដលទទួលបានមកពីនគរបាល និងសក� ីកម�របស់សា鄌ក្សីែត
ប៉ុេណ
� ះ ។ ជទូេ� នគរបាលបានទទួលការបណ�ះបណ
� លជំនញបន�ិចបន��ចែតប៉ុេណ
� ះ។
នីតិ�ធីចប់ខន
� និងករ្រប្រពឹត�េ�េលើអ�កជប់ឃុំ
ច្បោប់ត្រម�វេឣយនគរបាលសុំដីកាពីេ�្រកមេសុើបអេង�ត

មុនេធ�កា
ើ រចាប់ខ� ន

ី ចំេពាះជនណែដល្រត�វបាន្របទះេឃើញកំពុង្រប្រពឹត�បទេល�ើស
ចាប់ខ� នេដយគា�នដកា
េឣយនគរឃាត់ខ� នបុគ�លណមា�ក់

ប៉ុែន�នគរបាលឣច
។

ច្បោប់អនុ��ត

រួចេធ�កា
ើ រេសុប
ើ អេង�តក�� ងរយៈេពល២៤េមា៉ងេដយមិនរប់ប��� លរយៈ

េពលចុងសបា�ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រមាកផ��វការ មុននឹងេធ�កា
ើ រេចាទ្របកាន់ ឬជនសង្ស័យ្រត�វបានេដះែលង ។

ក�� ងករណីបទឧ្រកិដ�ក�ងសា�នភាពពិេសសែដលែចងេដយច្បោប់

នគរបាលឣចឃុំខ� នជនសង្ស័យរយៈេពល

២៤ េមា៉ងបែន�មេដយមានការឯកភាពពី្រពះរជឣជ� ។ េទាះជយ៉ងេនះក� ី ជទមា�ប់ ឣជ�ធរែតងែត
ឃុំខ� នមនុស្សហួសរយៈេពលកំណត់ មុននឹងេធ�ើការេចាទ្របកាន់ ។
មានវ�ធៃី នការធានេឣយេ�េ្រ�ឃុំ ែតអ�កជប់ពន�នគារជេ្រចើន ជពិេសសអ�កែដលគា�នតំណង
ែផ�កច្បោប់ ឬេមធាវ� គា�នឱកាសែស�ងរកការេដះែលងេដយការធានេឣយ េ�េ្រ�ឃុំេឡើយ ។ ជធម�តា
េសចក�េី ស�ើេឣយេ�េ្រ�ឃុំ្រត�វបានបដិេសធចំេពាះករណីែដល្រត�វបានចាត់ទុកថ បណ
� លមកពីេហតុផល

នេយបាយ។ តាមច្បោប់ ជនជប់េចាទឣច្រត�វបានចាប់ខ� ន និងឃុំខ� នរហូតដល់រយៈ េពល ២៤េមា៉ង មុន
នឹងឣចមានលទ� ភាពទទួលបាន្របឹក្សោច្បោប់ ប៉ុែន�អ�កជប់ពន�នគារ ជធម�តា ្រត�វជប់ឃុំជេ្រចើនៃថ� មុននឹង

ឣចជួបេមធាវ� ឬជួបសមាជិក្រគ�សា塼រ ។ េយងតាមម�ន�ីរដ�ភិបាល ការឃុំខ� នយូរែបបេនះ ភាគេ្រចើន

បណ
� លមកពីសមត�ភាពមានក្រមិតរបស់្របព័នត
� ុលាការ ។ រដ�ភិបាលមិនបានផ�លេ់ មធាវ�សរ
ំ ប់ជនជប់ឃុំ
ែដល្រកី្រកខា�ង
ំ េទ។
ការចាប់ខ� នតាមអំេពើចត
ិ ៖
� គិតមកដល់ែខសីហា富 អង�ការឣហុក បាននិយយថ មានករណីចាប់ខ� ន ឬឃុំខ� ន
ចំនួន ១៧ ករណី ែដលេគចាត់ទក
ុ ថ ជអំេពើេធ�ើតាមអំេពើចត
ិ � ែតមិនបានេលើកេឡើងនូវឧទាហរណ៍ច្បោស់ណ
មួយេទ។

អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែផ�កសិទ�ិមនុស្សមួយេទៀតបាននិយយថ

មានករណីចាប់ខ� នឬឃុំខ� ន

េដយខុសច្បោប់ចំនួន ២៨ ករណី ចំែណកេ�ឆា�ំ ២០១៥ មាន១៦ករណី។ ចំនួនៃនការចាប់ខ� នតាមអំេពើចិត�
ទំនងជមានេ្រចើនជងេនះ

ពីេ្រពាះជនរងេ្រគាះេ�តាមតំបន់ជនបទមិនប�ឹង

េដយសា阘រមានការពិបាកេធ�ើ

ដំេណើរមកការ�យល័យរបស់អង�ការឣដហុក ឬមានកង�ល់ពស
ី ុវត�ិភាពៃន្រគ�សាររបស់េគ។ ឣជ�ធរមិនបាន
ចាត់ វ�ធានដក់ទណ�កម� ឬវ�ធានការផ��វច្បោប់្របឆាំ ងនឹងអ�កទទួលខុស្រត�វចំេពាះការឃុខ
ំ � នេដយខុសច្បោប់េទ
។
េ�ក�� ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍េនះ ឣជ�ធរ្រក�ងភ�ំេពញបានចាប់ខ� នមនុស្សរប់សិបអ�ក ែដលជធម�តា
គឺអ�កគា�នផ�ះសែម្បង អ�ក វ�កលចរ�ក អ�កេ្របើេ្រគ�ងេញ�ន ឬអ�ករកសុីផ� វេភទ ក�� ងអំឡ�ងេពលយុទ�នការចុះ

េបាសសំឣតតាមផ��វក��ង្រក�ង េហើយក�� ងចំេណមអ�កែដល្រត�វបានចាប់េនះ មានខ�ះ្របែហលជជនរងេ្រគាះ
េដយសា윰រការជួញដូរមនុស្ស។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�កមួយបាននិយយថ តាមធម�តា អ�កែដល

្រត�វឃុំខ� ន បាត់បង់លុយកាក់ និង្រទព្យសម្បត�ិ ក�� ងអំឡ�ងេពលៃនការេបាសសំឣតេនះ ែដលឣជ�ធរេ�ថ
ជការ

“េធ�ើេឣយសង�មមានសណ
� ប់ធា�ប់”។

ឣជ�ធរយកអ�កទាំងេនះេ�ដក់េ�មជ្ឈមណ�លរបស់

្រកសួងសង�មកិច� ែដលមានចំងយ ១៥ ៃម៉ល៍ ពី្រក�ងភ�ំេពញ ឬប���នេ�េឣយអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល

ក�� ង្រស�ក។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលេ្រចើនែតែលងេគមកវ�ញ េ�ក�� ងរយៈេពលែតប៉ុន�នេមា៉ងែតប៉ុេណ
� ះ។
កាលពីែខមិថន
ុ

ម�ន�សា鬜
ី លា្រក�ងបានឃាត់ខ� នមនុស្សចំនួនជង

១០០

នក់

េ�មុនពិធីបុណ្យ

សា阘ធារណៈ។ អ�កែដល្រត�វបានឃាត់េនះមានកុមាររស់េ�តាមផ��វ អ�កគា�នផ�ះសែម្បង អ�ករកសុីផ� វេភទ
និងជនវ�កលចរ�ក។ ឣជ�ធរយកពួកេគេ�ដក់េ�មជ្ឈមណ�លឃុំឃាំងៃ្រពស�ឺ។
ការឃុខ
ំ � នមុនសវនការ៖ ច្បោប់អនុ��តេឣយមានការឃុំខ� នមុនសវនការរហូតដល់រយៈេពល ៦ ែខ ចំេពាះ
បទេល�ើសមជ្ឈិម និង ១៨ ែខ ចំេពាះបទឧ្រកិដ�។ គិតមក្រតឹមែខក�� ្រកសួងមហាៃផ�បាននិយយថ មាន
មនុស្សចំនួន ៧០៣២ នក់សិត
� ក��ងឃុំខ� នមុនសវនការ។ បុគ�លិកតុលាការ្រត�វបានរយការណ៍មកថ បាន
ខិតខំពេន��នការពិនត
ិ ្យសំេរចេលើករណីទាំងេនះ។

ថ�ីេបើអ�កជប់ឃុំមុនសវនការ្រត�វបានឃុេំ ដយគា�ន

តំណងែផ�កច្បោប់ក�ី ែតគា�នការរយការណ៍មកថ មានការឃុំខ� នេលើសពីរយៈេពលកំណត់េដយច្បោប់ ឬក៏
មានការបាត់បង់សំណំេុ រឿងេទ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបាននិយយថ អ�កទាំងេនះែដលជប់យូរ្រត�វ
បានេចាទពីបទេល�ើស្រសា뭌ល។
លទ� ភាពរបស់អ�កជប់ឃុំក�ងការេចាទសួរពីភាព្រសបច្បោប់ៃនការឃុំខ� នមុនចូលតុលាការ៖ អ�កែដល្រត�វបាន

ចាប់ខ� នឬឃុំខ� នឣចតវ�ក�� ងតុលាការ ចំេពាះមូលដ�នច្បោប់ឬលក� ណៈេធ�តា
ើ មទំេនើងចិតៃ� នការឃុំខ� នេគ ែត
ឣជ�ធរេ្រចើនែតមិនេគារពសិទ�ិេនះេទ។
ង. ករបដិេសធមិនេឣយទទួលបនករជំនុំជ្រមះក� ីជសាធរណៈេដយយុត�ិធម៌
រដ�ធម�ន�
ុ �បានែចងថតុលាការមានភាពឯករជ្យ ប៉ុែន�ក�ងការអនុវត�ជក់ែស�ង រដ�ភិបា칐ល ជទូេ�
មិនេគា굌រពឯករជ្យភា뱌ពរបស់តុលាការេឡើយ ។ តុលា있កា있រស�ត
ិ េ្រកា있មឥទ� ិពល និងការេ្រជ�តែ្រជករបស់ែផ�ក
នីតិ្របតិបត�ិ ែដលមានអំណចដំេឡើងសក� ិ បេណ�ញេចញ និងដក់ពិន័យេលើេ�្រកមតាមចិត។
� ម�ន�ត
ី ុលាការ
េ្រចើនែតមានមុខតំែណងក��ងេពលជមួយគា�

េ�ក�� ងគណបក្សកាន់អំណច

េហើយអ�កសេង�តការណ៍បាន

និយយថ មានែតអ�កែដលមានទំនក់ទំនងជមួយនឹងគណបក្ស្របជជន ឬែផ�ក្របតិបត�ិេទ ែដលបានទទួល
មុខតំែណងក�� ងតុលាការ។មានអំេពើពុករលួយយ៉ងរលដលក�� ងចំេណមេ�្រកម

្រពះរជឣជ�

និងម�ន�ី

តុលាការ ។
អ�កសេង�តការណ៍និយយថ សមា츬គមេមធា굌វ�ជតិលេំ អៀងយ៉ងខា�ង
ំ េ�រកសមាជិកែដលមា굌នែខ្ស
្រសឡយជមួយគណបក្ស្របជជន

េ�ក�� ងការេ្រជើសេរ�សសមាជិក។

ចំែណកេមធាវ�មកពីគណបក្ស

្របឆាំ ងឬ្រក�មេផ្សងមិនសូវមានឱកាសេទ។ េពលខ�ះ សមាគមេ្រជើសយកអ�កែដលគា�នសមត�ភាព េដយសារ
ែតែខ្ស្រសឡយនេយបាយ។

ជញឹកញប់

លទ� ផលៃនសវនការហាក់មានការកំណត់ទុកជមុនេ្រសច។

ឧទាហរណ៍ អ�កសេង�តការណ៍េ�ក�� ងសវនការៃនសកម�ជនរបស់គណបក្ស្របឆាំ ងចំនួន ១១ រូប ែដលរង
កា굌រេចាទថ បានេធ�ើការបះេបារ បាននិយយថ បន�ប់ពីេ�្រកមសំរកេដើម្បីេធ�ើការពិចារណ

នគរបាល

យុត�ិធម៌បានព័ទ�បន�បស
់ វនការ េហើយបានេរៀបចំេផ�រជនសង្ស័យេ�ពន�នគារ ែដលជការបង�ញថ សាល
្រកមដក់េឣយជប់េទាស្រត�វបានកំណត់ជមុនេ្រសចេ�េហើយ (សូមេមើល្រតង់អ�កជប់ឃុំ និងអ�កេទាស
នេយបាយខាងេ្រកាម)។
កំ រ�តៃនអំេពើពុករលួយខ�ស់

និងអសមត�ភា굌ពមានេ�ក�� ង្របព័នត
� ុលាការេហើយរដ�ភិបាលមិនបាន

ធានេឣយមានដំេណើរការក� ី្រតឹម្រត�វេទ។

េបើេយងតា址មរបាយការណ៍របស់រដ�ភិបាល

កង�ះេ�្រកម

និងបន�ប់តុលាការបានពន្យោករណីជ

េ្រចើន។ អង�កាඈរ NGO ក៏េជឿផងែដរថ ម�ន�ីតុលាការេ្រចើនេផ�តេលើករណីែដលក�� ងេនះ េគបានទទួលលុយ។
កា富រពន្យោរេពលរបស់តុលាការ ឬអំេពើពុករលួយរបស់តុលាការេ្រចើនែតេធ�ើេឣយជនរងការេចាទ្របកាន់រួចផុត

ពីកា富រកា富ត់េទា𧮟𧮟𧮟 ម�ន�ីរដ�ភិបាល និងសមាជិក្រគ�សាររបស់េគែដល្រប្រពឹត�បទេល�ើសេ្រចើនែត មិន្រត�វបាន
ដក់េទាសេឡើយ (និទណ�ភាព)។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបានអះឣងថ ដូចេ�ក�� ងឆា�ំកន�ងេ�ែដរ ចុង
េចាទែដលមាន្រទព្យឬមានអំណច រួមទាំងសមាជិកៃនកងកំលាំងសន�ិសុខផង តាមធម�តា បង់លុយេឣយ

ជនរងេ្រគាះ និងឣជ�ធរ េដើម្បីេឣយទំលាក់ការេចាទ្របកាន់្រពហ�ទណ�។ ឣជ�ធរ្រត�វបានេគដឹងថ បាន
េតឿនេឣយជនរងេ្រគាះ

ឬ្រគ�សា富ររបស់េគទទួលយកនូវសំណងប៉ះប៉ូវជលុយកាក់

ជថ��រនឹងការទំលាក់

េចាលការេចាទ្របកាន់្រពហ�ទណ� ឬការមិនបង�ញមុខជសា있ក្សី។
នីតិ�ធីជំនុំជ្រមះក� ី
តាមច្បោប់ ចុងេចាទមានសិទ�ិ្រត�វបានេគសន�តថ ជជនស��ត្រតង់ និងមានសិទ�ិបឹង
� ឧទ� រណ៍ ប៉ុែន�
េដយសារអំេពើពុករលួយ រ�ករលដល
ែដលមានលក� ណៈអនុេ្រគាះ

។

ជេរឿយៗចុងេចាទ្រត�វសូកេ�្រកម
សវនការ្រត�វបានេធ�ជ
ើ សាធារណៈ

េដើម្បីេឣយេចញសា鬜ល្រកម
ែតេ្រចើនែត្រត�វបានពន្យោេពល

េដយសារការ�យធិបេតយ្យក�� ងតុលាការ។ ចុងេចាទមានសិទ�ិបង�ញវត�មាន េហើយពិេ្រគាះេយបល់ជមួយ
េមធាវ� ្របឈម និងេចាទសួរសា墌ក្សី្របឆាំ ងនឹងខ��ន េហើយ បង�ញសា있ក្សី និងភស�តា
� ងេដយខ��នេគ។ ក�� ង
ករណី្រពហ�ទណ� ្របសិនេបើចុងេចាទគា�ន្របាក់រកេមធាវ�មា�ក់បាន តុលាការ្រត�វផ�លត
់ ំណងែផ�កច្បោប់េដយ
ឥតគិតៃថ�ដល់ចុងេចាទ ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ជេរឿយៗ តុលាការែតងែតខ�ះធនធានេដើម្បីផល
� ្រ់ បឹក្សោ
ែផ�កច្បោប់

េហើយចុងេចាទភាគេ្រចើនស�ះែស�ងរកជំនួយពីអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល

ឬ្រត�វេឡើងតុលាការ

េដយគា�នតំណងែផ�កច្បោប់ ។ េ�ក�� ងករណីគា�នេមធាវ�ការពារចុងេចាទក�� ងេរឿង្រពហ�ទណ� តុលាការពន្យោ
ករណីរហូតទាល់ែតេមធាវ�្រត�វបានរកបាន

េហើយករណីែបបេនះេ្រចើនែតសុីេពលរប់ែខ។

ការជំនុំជ្រមះក� ី

េ្រចើនែតេធ�េើ ឡើង្រគាន់ែតប�ង�ប់កិច� េហើយការសួរេដញេដលេដយភាគីមា�ងេ�ភាគីមា�ង ជធម�តា មិនបាន
េកើតមានេឡើយ ។ តុលាការបានេធ�កា
ើ របក្រសាយេដយេសរ�។ ចុងេចាទ និងេមធាវ�របស់ខ� នមានសិទ�ិពិនិត្យ
េមើលភស�តា
� ងែដលរដ�ភិបាលរក្សោទុក ទាក់ទងនឹងេរឿងក� ីរបស់ខ� ន។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ េគេ្រចើនមាន
ការពិបាកនឹងទទួលបានលទ� ភាពដូចេពាលេនះណស់ ជពិេសស ្របសិនេបើសំណំេុ រឿងេនះពាក់ព័នន
� ឹងេរឿង

នេយបាយ ឬពាក់ព័នន
� ឹងម�ន�ីរដ�ភិបាលជន់ខ�ស់ ឬសមាជិកឥស្សរជនែដលមានែខ្សរយៈរ�ងមាំ ។ ច្បោប់ែចង
ពីសិទ�ិទាំងេនះសំរប់ចុងេចាទទាំងអស់។

មានការខ�ះេមធាវ�េ្រចើនែដលមានជំនញ្រតឹម្រត�វ
ធនធានសំរប់រកេមធាវ�

ពិេសសេ�េ្រ�្រក�ងភ�ំេពញ។

បាត់បង់សិទ�ិទទួលបានការកាត់ក�ីេដយយុត�ិធម៌។

អ�កែដលគា�ន

េយងតាមសមាគមៃន

គណេមធាវ� គិតមកដល់ែខក�� មានេមធាវ�ចំនន
ួ ៨៦៩ នក់ផល
� ់េសវផ��វច្បោប់ េ�ទូទាំង្របេទស។ េ�ក�� ង
ឆា�ំ២០១៥ មានេមធាវ�ចំនន
ួ ៧៩៦ នក់។ អ�ក្រកឣចែស�ងរកេសវផ��វច្បោប់េដយឥតគិតៃថ�ពីេមធាវ�ទាំងេនះ
តាមរយៈអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលខ�ះ។
អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបានរយការណ៍ថ ការែថ�ងជលាយលក� ណ៍អក្សររបស់សក្សី និងអ�ក
រងការេចាទ្របកាន់េ្រចើនែត្រត�វបានយកេធ�ជ
ើ ភស�តា
� ងែតមួយ េ�ក�� ងសវនការ។ េពលខ�ះ ជនរងការេចាទ
្របកាន់្រត�វបានបង�ំេឣយនិយយ េដយការវយដំ ឬការគំរមកំែហង េហើយចុងេចាទែដលមិនេចះអក្សរ ជ
ញឹកញប់ មិន្រត�វបាន្របាប់ពីេសចក� ីេ�ក�� ងចំេលើយសារភាព ែដលេគ្រត�វបានបង�ំេឣយចុះហត�េលខាេ�
េលើេនះេទ។ សិទ�ិរបស់ពលរដ�ក�ងការមានវត�មានេ�ក�� ងសាលាឧទ� រណ៍ជញឹកញប់មានកំ រ�ត េដយសា䷸រ

ឹ អ�កេទាសពីពន�នគារេខត�មកសាលាឧទ� រណ៍េ�ភ�ំេពញ។ ដូេច�ះ ជងពាក់កណ
ការពិបាកេ�ក�� ងការដក
� ល
ៃនសវនការឧទ� រណ៍្រប្រពឹត�េ�េដយគា�នវត�មានរបស់ចុងេចាទេឡើយ។
គិតមក្រតឹមែខមិថុន អង�ការ NGO ក�� ង្រស�កែផ�កសិទ�ិមនុស្សមួយបានេធ�កា
ើ រតាមដនសវនការ
ចំនួន ១៤៣ េដយក�� ងេនះ មាន ៧៣ ខ�ះវត�មានៃនេមធាវ�។ ក�� ងករណីចំនួន ៧០ ៃនករណីទាំងេនះ ចុងេចាទ
បានសារភាពពីបទេល�ើស មុនេពលសវនការចាប់េផ�ើម ចុងេចាទចំនួន ១៣ នក់បានអះឣងថ េគបានសា믤រ
ភាពេដយសារមានការេធ�ើទារុណកម� ការបង�ំ និងការគំរមរបស់នគរបាល។
អ� កជប់ពន� នគរ និងអ� កជប់ឃុំេដយសា鬜រមូលេហតុនេយាបយ
េយងតាមអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែផ�កសិទ�ិមនុស្ស គិតមិ្រតឹមែខមិថុន ឣជ�ធរបានចាប់ខ� នឬឃុំ
ខ��នមនុស្សយ៉ងតិចចំនួន ២៩ នក់ ទាក់ទងនឹងនេយបាយ។
េ�ែខកក� ដ ឆា�ំ ២០១៥

តុលាការ្រក�ងភ�ំេពញបានកាត់េទាសេឣយសកម�ជនគណបក្សសេ�ង�ះ

ជតិចំនួន ១១ េឣយជប់ពន�នគារចំនន
ួ ពី ៧ េ� ២០ ឆា�ំ ចំេពាះតួនទីតាមការេចាទ្របកាន់ េ�ក�� ងការតវ�
េ�ឆា�ំ ២០១៤
របួស។

ែដលបណ
� លេឣយអ�កតវ�ចំនួន ៦ នក់ និងសន�ិសុខខ័ណ�ដូនេពញចំនួន ៣៩ នក់រង

អ�កសេង�តការណ៍ខ�ះអះឣងថ

តុលាការបានេចញសា鬜លដីកាេនះេដយគា�នភស�តា
� ងែដលភា�ប់

សកម�ជនទាំងេនះេ�នឹងបទេចាទ េហើយែបរជបក្រសា믤យេទាសទាំងេនះថជការដក់ទណ�កម�ចំេពាះការ
ចូលរួមរបស់ពួកេគ េ�ក�� ងការតវ�េលើការកំណត់្រពំែដនជមួយេវៀតណម ែដលជប��មួយមានលក� ណៈ

នេយបាយជខា�ង
ំ ។ សកម�ជនគណបក្ស្របឆាំ ងែដលជប់ឃំទា
ុ ំង ១១ រូបបានេធ�ើការប�ឹងឧទ� រណ៍ េហើយេ�

ៃថ�ទី ២៣ ែខសីហា址 សា址លាឧទ� រណ៍បានយល់្រពមបំែបកករណីជពីរ គឺករណីមួយតវ�ចំេពាះសា富ល្រកម
េហើយករណីទី២ គឺតវ�ចំេពាះនិតិ វ�ធីច្បោប់មិនសម្រសប។

េ�ែខសីហា ឆា�ំ ២០១៥ េលាកនយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសនបានប��េឣយឣជ�ធរចាប់ខ� នេលាក

ហុង សុខហួ សមាជិក្រពឹទ�សភាមកពីគណបក្សសម រង្ស�ី េហើយបានេចាទ្របកាន់គាត់ពីបទ “ែក� ងកា�យ
ឯកសារ” និង “ញ�ះញង់” តាមរយៈការចុះផ្សោយសន�ិស��្រពំែដនែក� ងកា�យ ឆា�ំ ១៩៧៩ រវងរដ�ភិបាល និង
្របេទសេវៀតណម ែដលតាមការនិយយមកថ បានបង�ញពីកិច្រ� ពមេ្រព�ងលុបបំបាត់្រពំែដនេចាល រវង
្របេទសទាំងពីរ។ េ�ៃថ�ទី ២៣ មិថុន តុលាការកំពូលបានដំកល់សាល្រកមរបស់សាលាឧទ� រណ៍ ែដលបាន

បដិេសធមិនេឣយេលាកេ�េ្រ�ឃុំ េទាះបីមានការេស�ើពី្រគ�េពទ្យរបស់គាត់ េដយសារមានកង�ល់សុខភាព
ក� ី។ េ�ៃថ�ទី ៧ វ�ចិកា
� េ�្រកមសាលាដំបូងរជធានីភំេ� ពញ រស់ ពិសិដ�បានរកេឃើញថ េលាកហុង សុខហួ
មានេទាសពីបទែក� ងឯកសារសាធារណៈ េ្របើឯកសារែក� ងកា�យ និងញ�ះញង់េឣយមានចលាចល

េហើយ

បានដក់េទាសេឣយេលាកជប់េទាសក�� ងពន�នគារចំនួន ៧ ឆា�ំ។ អ�កសេង�តការណ៍ជេ្រចើនបានបក្រសាយ
ចំណត់ការទាំងេនះថជមេធ្យោបាយមួយក�� ងការគាបសង�ត់គណបក្សសេ�ង�ះជតិកុំេឣយេធ�កា
ើ ររ�ះគន់
រដ�ភិបាលចំេពាះការខកខានក�� ងការកំណត់្រពំែដនជមួយ្របេទសេវៀតណមេឣយបានសម្រសប។
េ�ែខឧសភា

អង�ភាព្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយ

(ACU)

បានចាប់ឃុំម�ន�ជ
ី ន់ខ�ស់របស់សមាគម

ឣដហុកចំនួន ៤ រូប និងអគ�េលខាធិការរងៃនគជបមួយរូប ែដលជអតីតសមាជិករបស់សមាគមឣដហុក

។ ACU េចាទអ�កទាំង ៥ ថបានេធ�កា
ើ រសូកបា៉ន់ ្រសីកំណន់ដូចែដល្រត�វបានេចាទ្របកាន់ របស់េលាក កឹម

សុខា េឣយកុហកក�� ងេរឿងេស�ហាលួចលាក់មួយ។ អ�កទាំង ៥ បន�បដិេសធការេចាទ្របកាន់េនះ។ ពួកេគេ�
ក�� ងឃុំ

រង់ចាំការកាត់ក�ី។

មនុស្សរបស់សហ្របជជតិ

ពីដំបូង

ឣជ�ធរេចាទ្របកាន់ពលរដ�មា�ក់ែដលេធ�ើការេឣយការ�យល័យសិទ�ិ

េ�ភ�ំេពញពីបទេលើកទឹកចិត�េឣយ្រសីកំណន់េនះកុហក

ែតេ្រកាយមក

ឣជ�ធរបានទំលាក់ការេចាទ្របកាន់េនះវ�ញ។
អ�កនេយបាយៃនគណបក្ស្របឆាំ ង និងអង�ការសង�មសុី វ�លបាននិយយថ ឣជ�ធរេ្រចើនែតមិន
ផ�លល
់ ទ� ភាពេឣយអ�កេទាស ែដលេគេជឿថ េទាសរបស់េគេនះបណ
� លមកពីេហតុផលនេយបាយ។ ក�� ង
ករណីម�ន�ីឣដហុកទាំង ៤ រូប ឣជ�ធរអនុ��តេឣយមានការចូលសួរសុខទុក�ចំនួន ២ ដងក�� ងមួយ
សបា�ហ៍។

នីតិ�ធីតុលករសុី វ�ល និងដំេណាះ្រសាយ
្របេទសកម�ជ
� មានអង�តុលាការមួយស្រមាប់បណ�ឹងរដ�ប្បេវណី

េហើយ្របជពលរដ�មានសិទ�ិដក់

ពាក្យបណ�ឹងែស�ងរកសំណងការខូចខាតចំេពាះការរ�េលាភសិទ�ិមនុស្ស ។ ជទូេ� មានទាំងដំេណះ្រសាយ
ែផ�ករដ�បាល ទាំងដំេណះ្រសាយែផ�កតុលាការ ែតឣជ�ធរេ្រចើនែតមិនអនុវត�សាលដីកាតុលាការ។
សំណង្រទព្យសម្បត�ិ (Property Restitution)
ការបង�ំយកមកដក់ជសមូហភាព េ�េ្រកាមរបបែខ�រ្រកហម និងការផ�ស់ទីលំេ�របស់្របជជន

បានេធ�ើេឣយកម�សិទ�ិដីធ�ីមានភាពមិនច្បោស់លាស់។ ច្បោប់ភូមិបាលែចងថ អ�កែដលមានកម�សិទ�ិេដយសុខ

សាន�េលើដីឯកជន ឬដីរដ� (មិនរប់ប��� លដីសាធារណៈ ដូចជសួនច្បោរ) ឬបានរស់េ�ក�� ងឣគាររដ�េដយ
គា�នការតវ�ទាមទារពីអ�កេផ្សង ក�� ងរយៈេពល ៥ឆា�ំ មុនការ្របកាសេឣយេ្របើច្បោប់េនះ េ�ឆា�ំ ២០០១ មាន

សិទ�ិដក់ពាក្យសុំកម�សិទ�ិេលើដី/ឣគារេនះជសា바�ពរ។ ែត ្របជជនភាគេ្រចើនេ�ែតខ�ះការយល់ដឹងនិងមេធ្យោ
បាយសំរប់ទទួលបានឯកសា바រកម�សិទ�ិដីធ�ីជផ��វការ្រគប់្រគាន់។

ការ�យល័យសុ រ�េយដីេខត�និង្រស�កបន�េធ�តា
ើ មនិតិ វធ
� ីៃនការចុះប��ីដីមុនឆា�ំ ២០០១ ែដលមិនប��� ល

ការសិក្សោអេង�តបាន្រតឹម្រត�វេលើដី ឬឱកាសសំរប់េឣយសា바ធារណជនផ�ល់មតិ។ គណកមា�ការសុ រ�េយដី
ែដលរដ�ភិបាលបានបេង�ើតេឡើង េ�ឆា�ំ ២០០២

េដើម្បីេដះ្រសាយេឣយបានឆាប់ និងតាមការេពញចិត�

របស់ភាគីពាក់ពន
័ � នូវករណីដីមិនទាន់ចុះប��ី (មិនរប់ប��� លករណីទាក់ទងនឹងមរតក ឬកុង្រតា) មិនបាន

អនុវត�េលើការកំណត់អត�ស��ណ និងការកំណត់្រពំសីមាៃនដីរដ� ែដលជការនំេឣយមានវ�វទ និងការ

បេណ�ញ ែដល្រត�វបានជំរុញេឣយេលឿនេដយសកម�ភាពរបស់រដ�ក�ងការេធ�កា
ើ រអភិវឌ្ឍន៍េលើដីមានជំេលាះ។

ការទិញដីទុកលក់

េដយគា�នប័ណ�កម�សិទ�ិច្បោស់លាស់

បានបណ
� លេឣយមានជំេលាះ

េ�្រគប់េខត�

ទាំងអស់ េហើយបានបេង�ើនភាពតានតឹងរវងអ�កភូមិ្រកី្រកតាមជនបទ និងឈ�� ញទិញលក់ដី។ សហគមន៍រស់
េ�តាមតំបន់្រក�ង្របឈមនឹងការបេណ�ញេចញេដយបង�ំ

េដើម្បីយកកែន�ងសំរប់គំេរងអភិវឌ្ឍន៍

ពាណិជក
� ម�។ គិតមក្រតឹមែខសីហា ្រកសួងេរៀបចំែដនដីបានរយការណ៍ថ ប័ណ�កម�សិទ�ិដីចំនួន៦១៩ ១៤០

្រត�វបានែចកេឣយអ�កភូមិ គិតតាំងពីឆា�ំ ២០១២ មក។ េ�ឆា�ំៃនរបាយការណ៍េនះ ប័ណ�កម�សិទ�ិដីចំនួន ៩
១៤០ ្រត�វបានែចក។

ករណីឣជ�ធរបង�ំេឣយអ�ក្រស�កផ�ស់ទីលំេ�េ�ែតបន�មាន េទាះបីក�ងប៉ុន�នឆា�ំមកេនះ មានការ
ថយចុះក� ី។ អ�កខ�ះេ្របើការគំរមកំែហងប�ឹង ឬបេណ�ញេចញ េដើម្បីសំឡ�តអ�ក្រក និងអ�កស�ិតក�� ងសា�នភាព

ខ្សត់េខ្សោយ េឣយទូទាត់សំណងដីរបស់េគ េ�ក�� ងតំៃលេ្រកាមតំៃលទីផ្សោ។ េដយគិតមក្រតឹមែខកក� ដ
អង�ការឣដហុកបាននិយយថ

បានទទួលសំណំេុ រឿងថ�ទា
ី ក់ទងនឹងជំេលាះដីធ�ីរវងអ�ករកសុី

និងអ�កភូមិ

ចំនួន ៨១ករណី ែដលរួមមានការេចាទពីការចាប់យកដី ការលួចធនធានធម�ជតិ ដីសម្បទានេសដ�កិច� និង
ការ

បេណ�ញេចញពីដីធ�ី។ ការេនះរួមប��� លដីចំនួន ២០៦១៤ acre ែដលប៉ះពាល់្រគ�សារចំនួន្របមាណ

៧៦៥៧។ អ�ក្រកគា�នឯកសារផ��វច្បោប់សំរប់ប��ក់េលើអំណះអំណងរបស់េគេលើដីេទ េហើយខ�ះជំេនឿេលើ

្របព័នត
� ុលាការ។ អ�កែដលរងការបេណ�ញេចញខ�ះបានតវ�បានេជគជ័យេ�តុលាការ ែតករណីភាគេ្រចើន
មិនទាន់្រត�វបានេគចាត់ការេ�េលើេទ។
ច. ករេ្រជ�តែ្រជកតមអំេពើចិត�ក�ងភពឯកជន ្រគ�សារ េគហដ�ន ឬក�� ងករេឆ� ើយឆ� ងគ�
ច្បោប់មានែចងអំពីភាពឯកជនៃនលំេ�ដ�ន និងការេឆ�ើយឆ�ងគា� េហើយហាមឃាត់ការែឆកេឆរខុស

ច្បោប់ ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយក៏អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបានរយការណ៍ថជទមា�ប់ នគរបាលេធ�ើការ

ី ពីតុលា ។ អង�ការ NGO មួយបាននិយយ េដយមិនបានផ�លភ
ែឆកេឆរ និង រ�បអូស េដយគា�នដកា
់ ស�តា
� ង
ថរដ�ភិបាលបានដំេឡើងបរ�កា�តាមសេង�តេមើលកែន�ងផ�ល់េសវអុិនធ័រែណត

េដើម្បីតាមដនចរចរក�� ង

អុិនធ័រែណត េហើយជធម�តា តាមដនការទាក់ទងតាមទូរស័ព�ជលក� ណៈឯកជន។

ែផ�កទី២ ៖ ករេគរពេសរ�ភពពលរដ� ែដលរួមមាន
ក. េសរ�ភពបេ�� ញមតិ និងេសរ�ភពសារព័ត៌មាន
រដ�ធម�ន�
ុ �មានែចងពីេសរ�ភាពបេ�� ញមតិ

និងេសរ�ភាពែផ�កសារព័ត៌មាន។

េទាះជយ៉ងណក៏

េដយ េ�ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង សិទ�ិទាំងេនះមិន្រត�វបានេគារពជនិច�េឡើយ ។
េសរ�ភាពក��ងការបេ�� ញមតិ
រដ�ធម�នុ��អនុ��តេឣយមានការបេ�� ញមតិេដយេសរ�

េលើកែលងែតក�� ងករណីែដលវប៉ះពាល់

ដល់សន�ិសុខសាធារណៈ ។ រដ�ធម�នុ��ក៏្របកាសផងែដរថ ្រពះមហាក្ស្រត “មិនឣច្រត�វេគរ�េលាភបាន”
េហើយេសចក� ីែណនំរបស់ ្រកសួងមហាៃផ� ែដលអនុេលាមតាមច្បោប់ប រ�ហាេករ�� ប��ក់ជថ�ីនូវែដនកំណត់
ទាំងេនះ េហើយហាម្របាមមិនេឣយអ�កេបាះពុម� និងនិពន�នយកផ្សព�ផ្សោយេរឿងណ ែដល្របមាថ និង

បរ�ហាេករ��្រពះមហាក្ស្រត ថ�ក់ដឹកនំនិងសា�ប័នរដ�ភិបាល ។

េ�ែខមិន

ឆា�ំ

២០១៥

រដ�សភាជតិបានយល់្រពមេធ�ើ វ�េសាធនកម�េលើច្បោប់្រគប់្រគង

គណកមា�ធិការជតិេរៀបចំការេបាះេឆា�ត (គជប) េហើយបានអនុម័តច្បោប់ថស
ី� ីព
� ីការេបាះេឆា�តេ្រជើសេរ�ស

សមាជិករដ�សភាជតិ។ ទាំង វ�េសាធនកម� ទាំងច្បោប់ថមា
ី� នប��តិែដលតំរូវេឣយអង�ការសង�មសុី វល
� មាន

ភាព “អព្យោ្រកិត” េ�ក�� ងអំឡ�ងេពលៃនយុទ�នការនេយបាយ េហើយហាមពួកេគមិនេឣយ “្របមាថ”
គណបក្សនេយបាយតាមរយៈ្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយ។ ច្បោប់សីព
� ីសមាគម និងអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល ែដល
្រត�វបាន្របកាសេឣយេ្របើេ�ែខសីហា រ�តត្បិតបែន�មេទៀតនូវេសរ�ភាពក�� ងការនិយយស�ី

េដយទាមទារ

េឣយអង�ការសមាគមទាំងអស់មានអព្យោ្រកឹតភាពនេយបាយ។
ច្បោប់ហាម្របាមមិនេឣយមានការ្រត�តពិនិត្យចាប់ពិរុទ�មុនេពលេបាះពុមផ
� ្សោយ
ជប់ពន�នគារ

េដយសារការសែម�ងមតិេឡើយ

។

េទាះជយ៉ងណក៏េដយ

ឬការដក់េទាស

រដ�ភិបាលបានេ្របើ្រកម

្រពហ�ទណ�េដើម្បីកាត់េទាសពលរដ�ពីបទបទបរ�ហារេករ�� ផ្សោយព័ត៌មានមិនពិត និងញ�ះញង់។ ្រកម្រពហ�ទណ�
មិនមានែចកពីការចាប់ដក់ពន�នគារចំេពាះការបរ�ហារេករ��េទ ែតែចងពីការដក់ពន�នគារចំេពាះការញ�ះញង់
ឬផ្សោយព័ត៌មានមិនពិត ែដលឣចនំេឣយមានការចាប់ដក់ពន�នគាររហូតដល់ ៣ ឆា�ំ។ េ�្រកមក៏ឣច
ប��េឣយបង់ការផកពិន័យផងែដរ ែដលឣចនំេឣយមានការចាប់ដក់ពន�នគារ េបើមិនបង់េទ។ តុលា
ការបានបក្រសាយក�� ងលក� ណៈទូលំទូលាយនូវេទាស

“ញ�ះញង់”

េហើយម�ន�ីជន់ខ�ស់ក�ងរដ�ភិបាលបាន

គំរមឥស្សរជនគណបក្ស្របឆាំ ង ពីបទញ�ះញង់ េដយសារអំេពើ ដូចជការអំពាវនវេឣយមាន “ការផ�ស់
ប��រក�� ងរដ�ភិបាល” តាមមេធ្យោបាយេបាះេឆា�ត។
អង�ការ NGO ក�� ង្រស�កែផ�កសិទ�ិមនុស្សមួយ ្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយ និងអ�ក វ�ភាគឯករជ្យមួយចំនួនបាន
បន�សំែដងកង�ល់ជសាធារណៈអំពីសកម�ភាពរបស់រដ�ភិបាលែដលេ�េលើការងររបស់េគ

េដយរួមទាំង

ករណី្របឆាំ ងនឹងម�ន�ីសមាគមឣដហុកផងែដរ។ េ�ៃថ�ទី ៩ ឧសភា សកម�ជនសិទ�ិមនុស្សមួយ្រក�មបាន

េផ�ើមយុទ�នការ “ៃថ�ចន�ពណ៌េ��” េដើម្បីតវ�នឹងអំេពើអយុត�ិធម៌របស់តុលាការ េហើយទាមទារេឣយមានការ
េដះែលងអ�ីែដលេគេ�ថ

អ�កេទាសមនសិកា។

យុទ�នការេនះអំពាវនវេឣយសមាជិកេស��កពាក់េ��

េដើម្បីសំែដងសាមគ� ីភាពជមួយអ�កជប់ឃុំក�ងពន�នគារ។ េ�ក�� ងករណីមួយចំនួន ឣជ�ធរបានចាប់ខ� នអ�ក
េធ�យ
ើ ុទ�នការ េហើយបានេដះែលងពួកេគមកវ�ញ េដយភា�ប់លក� ខ័ណ�សន្យោមិនចូលរួមជថ�ក
ី � ងការតវ�។

េសរ�ភាពសារព័តមា
៌ ន៖ គណបក្សនេយបាយធំៗទាំងអស់មានលទ� ភាពសមេហតុផល និងេទៀងទាត់ ចំេពាះ
កាែសត។

កាែសតធំៗទាំងអស់ជភាសាែខ�រទទួលបានការគាំ្រទថវ�កាពីបុគ�លែដលស�ិទ�នឹងគណបក្ស្របជ

ជនែដលកំពុងដឹកនំ្របេទស ។

េបើេយងតាម្រកសួងព័ត៌មាន មានកាែសតជភាសាែខ�រ្របមាណ ១៣

ចំែណក “កាែសត” តូចៗចំនួនពី ៣០ េ� ៤០ េបាះពុមម
� ិនេទៀងទាត់េទ។
ថ�ីេបើអ�កសេង�តការណ៍ចាត់ទុកកាែសតចំនួន

៥

ែដលេបាះពុមេ� ្រចើនជងេគ

ថគាំ្រទគណបក្ស

្របជជនក� ី ែតកាែសតភាគេ្រចើន រ�ះគន់រដ�ភិបាលក�� ងលក� ណៈមិនចំ ពិេសសទាក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ និង

ការចាប់យកដី។ គិតមក្រតឹមែខសីហា គា�នកាែសត្របឆាំ ងេចញេទៀងទាត់េទ ែតសំេលង្របឆាំ ងពឹងេលើការ
ផ្សោយេអឡិច្រត�វនិច និង្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយសង�ម េដើម្បីសំែដងមតិនន រួមទាំងមតិ្របឆាំ ងផង។ ថ�េី បើការ
េ្របើ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ជទូេ�គា�នការចាប់ពិរុទ�ក�ី ែតសកម�ជនខ�ះមានកត់សំគាល់េឃើញមានកំេណើន
ៃនការប�ង�បតាមេគាលេ�េដយឣជ�ធរ

ែដលនំេឣយអ�កេ្របើ្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយសង�មខ�ះរងការគំរម

ការចាប់ខ� ន និងការកាត់េទាសេដយអយុត�ិធម៌។
រដ�ភិបាល កងកំលាំងេយធា និងគណបក្សនេយបាយកាន់អំណចបានបន�មានឥទ� ិពលេលើ្របព័ន�
ផ្សព�ផ្សោយ

េហើយបានេ្របើឥទ� ិពលេលើខ�ឹមសារៃនការផ្សោយ។

មានសា�នីយ៍ទូរទស្សន៍ក�ង្រស�កចំនួន

១៦

េហើយនិងសា�នីយ៍ វ�ទ្យ�ចំនួន ១៧៥។ សា�នីយ៍ វ�ទ្យ�ភាគេ្រចើន និងសា�នីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់សិត
� េ្រកាមការ្រគប់
្រគង ឬេ្រកាមឥទ� ព
ិ លយ៉ងខា�ង
ំ របស់គណបក្ស្របជជនកម�ជ
� េហើយមានែតចំនន
ួ តិចតួចេទែដលឯករជ្យ ឬ
មិនកាន់ខាងគណបក្សដៃទ។

េយងតាមអង�ការ

NGO

មួយែដលតាមដន្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយ

ជធម�តា

រដ�ភិបាលេ្របើទូរទស្សន៍រដ�េដើម្បីផ្សោយពីសកម�ភាពរបស់រដ�ភិបាល និងគណបក្ស CPP និងេដើម្បី រ�ះគន់
គណបក្ស្របឆាំ ង េដយមិនផ�ល់លទ� ភាពេស�ើគា�េឣយគណបក្ស្របឆាំ ងេឡើយ។ េ�ែខកក� ដ អង�ការសង�ម
សុី វ�លបាន រ�ះគន់្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយក�� ង្រស�ក ចំេពាះការមិនបានផ្សោយពី្រពឹត�ិការណ៍ៃនការសំលាប់េលាក ែកម

ឡី។ អ�កខ�ះនិយយថ បណ
� លមកពីមានការគាបសង�ត់េដយគណបក្ស CPP និងរដ�ភិបាលេ�េលើ្របព័ន�
ផ្សព�ផ្សោយ។
ជែផ�កមួយៃនកិច�្រពមេ្រព�ង ឆា�ំ ២០១៤ ែដលប�� ប់ភាពជប់គាំងនេយបាយរវងគណបក្សកាន់
អំណច និងគណបក្ស្របឆាំ ង រដ�ភិបាលបានផ�លេ់ ឣយគណបក្សសេ�ង�ះជតិនូវឣជ�ប័ណ�េបើកសា�នីយ

ទូរទស្សន៍មួយ ែតគណបក្ស CNRP ្របឈមនឹងការពិបាកក��ងការទទួលបានដីក�ងមូលដ�ន និងការអនុ��ត
សាងសង់។

េ�ែខេមសា

ឣជ�ធរេខត�កណ
� លបានហាមមិនេឣយគណបក្ស

CNRP

ដំេឡើងអង់ែត

ទូរទស្សន៍ េដយេលើកពីកង�ល់របស់រស់េ�ក�� ងមូលដ�នថ សា�នីយេ៍ នះនឹងបេ�� ញចំហាយេអឡិច្រត�និចែដល
ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់េគ។ ម�ន�ីគណបក្ស CNRP បានេចាទឣជ�ធរថមានភាពលំេអៀង េដយកត់
សំគាល់ថអង់ែតនរបស់ទូរទស្សន៍អប្សោរែដលគាំ្រទគណបក្ស

CPP

បានផ្សោយេចញពីកែន�ងមានមនុស្ស

រស់េ�កកកុញ ក�� ង្រក�ងភ�ំេពញ តាំ ងពីឆា�ំ ១៩៩៦ មក េដយគា�នប��ឬការតវ�េឡើយ។ គណបក្ស CNRP
បាន្របកាសេ�ែខមិថុនថ ខ��ននឹងរកទីតាំងថ�ីសំរប់សា�នីយ៍ទូរទស្សន៍របស់ខ� ន។
អំេពើហង
ឹ ្សោ និងការយរយី៖ ហឹង្សោ និងការគំរមកំែហងេលើអ�កសារព័ត៌មានេ�មានេ្រចើនេ�េឡើយ។ េ�ៃថ�
ទី១០ េមសា នគរបាល្រស�កៃប៉លិន េឈា
� ះ េឃៀ សុខនបានផ�ងកា
់ ំ េភ�ើងេ�េលើេឈា
� ះ អ៊ុក តូច ែដលជអ�ក
សារព័ត៌មានរបស់កាែសតកម�ជ
� អភិវឌ្ឍន៍

េដយអះឣងថ

គាត់ខឹងនឹងការេសុើបអេង�តរបស់អ�ក

សារព័ត៌មានេនះេ�េលើការែដលគាត់បានបាញ់េ�េលើអ�កភូមិ។ េ�ក�� ងករណីេដយែឡកមួយ េប៉អិមេខត�
មណ�លគី រ�បានឃាត់ខ� ន វ�ន់ ទូច អ�កេធ�ើការេឣយទូរទស្សន៍េលខ ៩ ែដលបានរយការណ៍ថ េមប��ការ

របស់េគបានទទួលសំណូកពីអ�កកាប់េឈើខុសច្បោប់េ�តំបន់អភិរក្សជីវសា�ស�ចរំ ុះសីមា។

ការចាប់ពរិ ទ
ុ � ឬការដក់កហ
ំ ត
ិ េលើេសចក�ក
ី � ងអត�បទ៖ មានេសចក�រ
ី យការណ៍ខ�ះមកថភា�ក់ងររដ�ភិបាល
បានយរយី ឬសំលុតអ�កសារព័ត៌មាន អ�កេបាះពុមផ
� ្សោយ ឬអ�កែចកចាយព័ត៌មាន។ េដយសាររដ�ភិបាល
្រគប់្រគងេលើច្បោប់អនុ��តនិងឣជ�ប័ណ�សំរប់អ�កសារព័ត៌មាន ្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយភាគេ្រចើនបានេធ�កា
ើ រចាប់
ពិរុទ�េលើខ� នឯងខ�ះ។ អ�កយកព័ត៌មាន និងនិពន�នយកខ�ះបានសារភាពថបានបង�ង់ៃដក��ងការសរេសររបស់េគ
េដយខា�ចរដ�ភិបាលេធ�កា
ើ រសងសឹក។
ច្បោប់ប រ�ហារេករ�� និងសន�ស
ិ ខ
ុ ជតិ៖ រដ�ភិបាលេ្របើច្បោប់ប រ�ហារេករ��េដើម្បីេធ�ើការរ�តត្បិតេលើការពិភាក្សោគា�
ជសាធារណៈេលើប��ែដលរដ�ភិបាលគិតថមានភាពរេសើប

ឬ្របឆាំ ងនឹងផល្របេយជន៍របស់ខ� ន។

រដ�ភិបាលបានេចញដីការចាប់ខ� នចំេពាះេមដឹកនំ្របឆាំ ង គឺេលាក សម រង្ស�ី េដយែផ�កេលើការដក់េទាស
របស់តលា
ុ ការទាក់ទងនឹងការប�ឹងរបស់អតីតរដ�ម�ន�ីការបរេទស េហា ណំ ហុង ស�ីពីការបរ�ហារេករ�� កាលពី
ឆា�ំ២០០៨ (សូមេមើលែផ�កទី ៣)។
សន�ស
ិ ខ
ុ ជតិ៖ រដ�ភិបាលែតងែតេលើកេឡើងពីកង�ល់សន�ិសុខជតិេធ�ជ
ើ េហតុផលៃនការរ�តត្បិតេលើសទ
ិ � រិ បស់
ពលរដ� ែដលរ�ះគន់ម�ន�ី និងនេយបាយរដ�ភិបាល។ េដយែឡក រដ�ភិបាលែតងែតគំរមកាត់េទាស និងចាប់

ខ��នអ�កែដលេចាទសួរពីការកំណត់្រពំែដនរបស់រដ�ភិបាលជមួយ្របេទសេវៀតណម
រដ�ភិបាលបានកាត់ដីេឣយេវៀតណម ។

ឬអ�កែដលនិយយថ

េសរ�ភពអុីនធ័រែណត
រដ�ភិបាលមិនបានដក់កំហិតេលើ្របព័នអ
� ុិនធ័រែណត

ឬចាប់ពិរុទ�

(Censor)

េសចក� ីេ�ក�� ង

អុិនធ័រែណតេទ ែតមានរបាយការណ៍គួរេឣយទុកចិត�បានថ រដ�ភិបាលបានតាមដនអុីេម៉ល ឬការេឆ�ើយឆ�ង
ផ�ល់ខ� នតាមអុីនធ័រែណត ។ មានេសវអុិនធ័រែណតសំរប់េ្របើជទូេ� ពិេសសេ�តាមទី្របជុំជន េហើយ
ជង ៣១% ៃន្របជជនកម�ជ
� ឣចេ្របើេសវអុិនធ័រែណត។ជង ៩៨%ៃនអ�កេ្របើ្របាស់េ្របើអុិនធ័រែណត
តាមរយៈ

ទូរស័ព�ៃដ

េដយមិនសូវមានការតែខ្សបណ
� ញដល់ផ�ះេទ

េនះេបើតាមព័ត៌មានពី្រកសួង

ទូរគមនគមន៍ និងៃ្របសនីយ៍។
េ�ែខធ�� ឆា�ំ ២០១៥ ច្បោប់សីព
� ីទូរគមនគមន៍បានចូលជធរមាន ែដលបណ
� លេឣយមាន្របតិកម�
ខា�ង
ំ ពីសកម�ជនសិទ�ិមនុស្ស និងសង�មសុី វ�លធំៗេ�ក�� ង្របេទស ែដលបានអះឣងថ វផ�ល់េឣយរដ�ភិបាល
នូវអំណចទូលំទូលាយក�� ងការលួចសា�ប់ការពិភាក្សោជសាធារណៈតាមអុិនធ័រែណត
ទាក់ទងគា�ជឯកជន។

េយងតាមអង�ការសិទ�ិមនុស្សលីកាដូ

េដយេ្របើឧបករណ៍

រដ�ភិបាលមានអំណចតាមផ��វច្បោប់ក�ងការ

តាមដន្រគប់ការសន�នតាមទូរស័ព� សារតាមទូរស័ព� អុីេម៉ល សកម�ភាពតាម្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយសង�ម និងការ

េឆ�ើយឆ�ងរបស់បុគ�ល េដយគា�នការយល់្រពមឬដឹងពីពួកេគ។ មតិសំែដងែដល្រត�វបានេគគិតថ រ�េលាភេលើ
ន័យសន�ិសុខជតិែដលកំណត់េដយរដ�ភិបាល ឣចនំដល់ការចាប់ដក់ពន�នគាររហូតដល់ ១៥ឆា�ំ។ គិតមក
ដល់ែខវ�ចិកា
� គា�នការចាប់ខ� នេដយែផ�កេលើច្បោប់ថីេ� នះេទ។
អង�ការសិទ�ិមនុស្សក�� ង្រស�កមួយបានអះឣងថ មានករណីចាប់ខ� នមនុស្សយ៉ងតិច ២០ េដយសារ

ែដលេគបានបេង�ះតាមអុិនធ័រែណត។ េ�ែខមិន តុលាការ្រក�ងភ�ំេពញបានដក់េទាសេឣយយុវជនមនសិកា

នេយបាយ គង់ រ� យ៉ជប់ពន�នគារចំនួន ១៨ ែខ ពីបទអំពាវនវេឣយមាន “បដិវត�ន៍ពណ៌” តាម
េហ�សបុក។

្រក�មសង�មសុី វ�លបានេថ�លេទាសការដក់េទាសេនះ

េហើយបានេ�វថជ វ�ធានការមួយ

េដើម្បី រ�តត្បិតេសរ�ភាពៃនការបេ�� ញមតិតាមអុិធ័រែណត។ សកម�ជនមួយចំនួនបាននិយយថ រដ�ភិបាលបាន
េ្របើករណីរបស់េឈា
� ះរ� យ៉េដើម្បីគំរម សំលុត និងបង�រជឧបសគ� សំរប់សង�មសុី វ�ល។

េ�ឆា�ំ ២០១៥ ្រកសួងមហាៃផ�បាន្របកាសថ នឹងចាប់អនុវត�បទប��េឣយអ�កេ្របើ Sim Card

ទាំងអស់បង�ញអត�ស��ប័ណ�។ ការេនះនំេឣយមានការផ�ច់ Sim card ចំនួនជិតមួយលាន។ គិតមកដល់

ែខក�� Sim card ចំនួន្របមាណ ១៩ លាន្រត�វបានេ្របើ្របាស់ ចំែណកេ�ក�� ងឆា�ំ ២០១៥ មាន្របមាណ ២០
លាន្រត�វបានេ្របើ។

នគរបាលបានេលើកេហតុផលៃនវ�ធានការថ�ីថជជំហានចាំ បាច់មួយេដើម្បីទប់សា�ត់បទ

េល�ើស េដយរួមទាំងការជួញដូរមនុស្ស និងអំេពើេភរវកម�។ េទាះបីជមានការទាមទារយ៉ងេនះក� ី ក៏្រក�មហ៊ុន

ទូរស័ព�ចល័តជេ្រចើនមិនបានប��ក់ពអ
ី ត�ស��ណរបស់មា�ស់ Sim card ែដរ។ ្រក�មសង�មសុី វ�លបន�
សំែដងកង�លថ
់
រដ�ភិបាលឣចេ្របើការ្របមូលព័ត៌មានផ�ល់ខ� នពីការចុះប��ី Sim card េដើម្បីរំងខ�ប់ការ
សំែដងមតិតាមអុិនធ័រែណត។
“្រក�មស�ង�មតាម្របព័នអ
� ុិនធ័រែណត”

េ�ក�� ងអង�ភាព្របតិកម�រហ័សនិងែផ�កសារព័ត៌មានរបស់

ទីសីកា
� រគណរដ�ម�ន�ី មាននទីតាមដន និង្របឆាំ ងនឹង ព័ត៌មាន “មិន្រតឹម្រត�វ” ពីែផ�កសារព័ត៌មាន និង្របព័ន�
ផ្សព�ផ្សោយសង�ម។

ព័ត៌មានធា�យមកស�ីពីព្រងងច្បោប់សីព
� ីបទេល�ើសតាមអុិនធ័រែណត

េ�ែខកក� ដ

ឆា�ំ

២០១៥ បានេធ�ើេឣយេគមានការភ័យខា�ចែថមេទៀតថ រដ�ភិបាលកំពុងែតបេង�ត
ើ យន�ការច្បោប់ថីម
� ួយេដើម្បី
ព្រងីកអំណចរបស់ខ� ន

ក�� ងការចាប់និងដក់េទាសអ�កែដល្របឆាំ ងនឹងគំនិតរបស់ខ� ន។

ជការេឆ�ើយតប

រដ�ភិបាលបានប��ក់ថ េគាលបំណងរបស់ច្បោប់េនះគឺេដើម្បី “េធ�ើេឣយសាធារណជនដឹង” និងការពារ
“កិត�ិនម” របស់រដ�ភិបាល និងការពារកុំេឣយមានការ “្របមាថ” មកេលើរដ�ភិបាល។
េសរ�ភពខាងករសិក្សោអប់រ� និងពិធីវប្បធម៌

ជទូេ� រដ�ភិបាលពុំមាន រ�តត្បិតេសរ�ភាពែផ�កការសិក្សោអប់រ�ឬពិធីវប្បធម៌េឡើយ ។ េទាះជយ៉ង

ណក៏េដយ ក៏អ�កេធ�កា
ើ រក�� ងែផ�កសិក្សោអប់រ�េ្រចើនមានការ្រប�ង្របយ័ត� េ�េពលបេ្រង�នមុខ វ�ជ�ពាក់ព័នន
� ឹង
នេយបាយ េដយសារខា�ចប៉ះពាល់អ�កនេយបាយ ។ េ�ែខឧសា ្រកសួងអប់រ�បានរ�លឹកដល់្រគឹះសា�នអប់រ�
រដ�

និងឯកជន

ពីច្បោប់ែដលហាមការពិភាក្សោ

និងសកម�ភាពនេយបាយទាំងអស់។

ច្បោប់ែចងថ

“សកម�ភាពនេយបាយនិងការេឃាសនេឣយគណបក្សនេយបាយណមួយ េ�ក�� ង្រគឹះសា�នអប់រ�្រត�វបាន
ហាមឃាត់ដច់ខាត”។ សកម�ជនជេ្រចើនបានអះឣងថ ច្បោប់េនះមានបំណងរំ ងខ�បកា
់ រគាំ្រទរបស់យុវជន
ចំេពាះគណបក្ស្របឆាំ ង េដយបែន�មថ ភាគេ្រចើនៃននយកសាលាគាំ្រទគណបក្ស CPP ។ម�ន�រី ដ�ភិបាល
ហាក់ដូចជេលើកែលងអង�ការធំៗមួយចំនួនេ�តាមសាលា

ែដលមានការទាក់ទងជមួយគណបក្សកាន់

អំណច េដយេលើកេឡើងថអង�ការទាំងេនះគឺជ្រក�ម “េ្រ�ការសិក្សោ” ែដលជំរុញ “បុព�េហតុមនុស្សធម៌”។

ខ. េសរ�ភព្របមូលផ��ំគ� និងេសរ�ភពបេង�ើតអង�ករ/សមាគម
េសរ�ភព្របមូលផ��ំគ�
រដ�ធម�នុ�មា
� នែចងពីេសរ�ភាព្របមូលផ�ំគា
� � េដយសន�ិវ�ធី

ប៉ុែន�មានេពលខ�ះ

រដ�ភិបាលមិនបាន

េគារពសិទ�ិេនះេទ េ�ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង ។
ច្បោប់អង�ការតំរូវេឣយមានការសុំការអនុ��តជមុន មុននឹងេធ�កា
ើ រដែង�រក្ប�នតវ� ឬបាតុកម� ថ�េី បើ
ឣជ�ធរមិនសូវអនុវត�តាមការទាមទារេនះបានខា�ប់ខ�នក� ី។ ខមួយែចងពីការ្រត�វជំរប្របាប់ចំនួន ៥ ៃថ�មុន
សំរប់ការេធ�ើបាតុកម�េដយសន�ិវ�ធី ចំែណកខមួយេទៀតែចងពីការតំរូវេឣយជូនដំណឹងចំនួន ១២ េមា៉ងមុន

សំរប់ការ្របមូលផ�ំគា
� � េដយមិនមានការេ្រគាងទុក េ�េលើទីកែន�ង ឯកជន ឬសំរប់ការតវ�េ�កែន�ងកំណត់

េហើយកំ រ�តចំនួនអ�កចូលរួម្រតឹម ២០០ នក់។ តាមច្បោប់ ឣជ�ធរេខត� និងឣជ�ធរ្រក�ងមានអំណចសំេរច

េចញការអនុ��តេឣយេធ�ើបាតុកម�។

តាមភាពជក់ែស�ង

ពិេសសេ�ភ�ំេពញ

ម�ន�ឣ
ី ជ�ធរថ�ក់េ្រកាម

្របគល់សទ
ិ � ិេឣយឣជ�ធរថ�ក់ជតិ វ�ញ ក�� ងការសំេរច េហើយេធ�កា
ើ របដិេសធសំេណើសុំ េបើឣជ�ធរថ�ក់
ជតិមិនផ�ល់ការអនុ��តច្បោស់េឣយេធ�កា
ើ រ្របមូលផ�គា
ំ� � ។

តាមធម�តា

ផ�លកា
់ រអនុ��តដល់្រក�មែដលរ�ះគន់គណបក្សដឹកនំ្របេទសេទ ។
របាយការណ៍ែដលគួរេឣយទុកចិត�បាន

បានេឣយដឹងថ

ឣជ�ធរតាម្រគប់លំដប់ថ�ក់មិន

េពលខ�ះ

រដ�ភិបាលររំ ងមិនេឣយ

សមាគម ឬអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលេរៀបចំពិធជ
ី សាធារណៈ េដយេលើកេហតុផលថ ្រក�មទាំងេនះមិន

បានចុះប��ីេ្រកាមច្បោប់សីព
� ីអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល ែដលេទើបែតអនុមត
័ ថ�ីៗេនះេទ ថ�ីេបើបទប��េលើការ
អនុវត�ច្បោប់េនះមិនទាន់មានក� ី។ ឣជ�ធរេលើកេហតុផល”ស�ិរភាព” និង “សន�ិសុខសាធារណៈ” សំរប់ការ
មិនផ�លកា
់ រអនុ��ត ែតច្បោប់មិនកំណត់ច្បោស់នូវន័យៃនពាក្យ ថស�ិរភាព និងសន�ិសុខសាធារណៈ សំរប់េធ�ើ

ជេហតុផលក�� ងការបដិេសធការអនុ��តេទ ។ ឣជ�ធររដ�ភិបាលេពលខ�ះែថមទាំងេលើកេឡើងពីខេ�ក�� ង
ច្បោប់អង�ការ េដើម្បីររំ ងអង�ការ សមាគមមិនេឣយេរៀបចំពិធជ
ី សាធារណៈ ឬបំែបកការ្របជុំឬការេរៀន
សូ្រត ែដលេគគិតថ ្របឆាំ ងនឹងរដ�ភិបាល។ ក�� ងករណីខ�ះ នគរបាលបំែបកហ��ងមនុស្សែដល្របមូលផ�ំគា
� �
េដយគា�នការអនុ��ត េដយក�� ងករណីខ�ះ បណ
� លេឣយមានរបួសតិចតួចដល់បាតុករ។ កាែសតបាន

រយការណ៍ពកា
ី រតវ�ជសាធារណៈេ្រចើន េដយភាគេ្រចើនទាក់ទងនឹងជំេលាះដីធ�ី ឬជំេលាះជមួយកម�ករ។

អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែផ�កសិទ�ិមនុស្សមួយបាននិយយថ រដ�ភិបាលបានររំ ងការ្របជុំគា� ឬ
ការែថ�ងជសាធារណៈេដយសន�ិភាពយ៉ងតិចចំនន
ួ ៤២ ករណី ែដលជចំនួនេកើនេឡើងេទ� ដងេលើចន
ំ ន
ួ េ�ឆា�ំ
២០១៥។ អង�ការសម�័នភា
� ពៃនសហគមន៍កសិករកម�ជ
�
ែដលជអង�ការសហគមន៍ េធ�ើការជមួយកសិករ
េដើម្បីែកលំអជីវភាពរបស់េគ

បាននិយយថ

េហើយទាមទារឯកសារចុះប��ីផ� វការ

ឣជ�ធរេខត�ៃ្រពែវងបានប�្ឈប់វគ� េរៀនសូ្រតមួយរបស់េគ

ថ�ីេបើ្រកសួងមហាៃផ�បានអះឣងថ

ច្បោប់អង�ការមិនតំរូវេឣយ

អង�ការែបបេនះេធ�កា
ើ រចុះប��ីេឡើយ។
េសរ�ភពបេង�ើតអង�ករ/សមាគម
រដ�ធម�នុ��មានែចងអំពីេសរ�ភាពបេង�ើតអង�ការ/សមាគម

ែតរដ�ភិបាលមិនបានេគារពសិទ�ិ

េនះ

េឣយបានជប់លាប់េទ ពិេសសទាក់ទងនឹងសិទ�ិរបស់កម�ករ (សូមេមើល្រតង់ែផ�ក ៧.ក) ។
បទប��តិែដលមិននិយយច្បោស់េ�ក�� ងច្បោប់សីព
� អ
ី ង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល

ហាម្របាមសកម�

ភាពែដលឣច “េធ�ើេឣយខូចដល់សន�ិភាព ស�ិរភាព និងសណ
� ប់ធា�ប់សាធារណៈ” ឬប៉ះពាល់ដល់ “សន�ិសុខ
ជតិ សាមគ� ីជតិ ្របៃពណី និងវប្បធម៌ដ៏ល�ៃនសង�មជតិកម�ជ
� ”។ អង�ការសង�មសុី វ�លបានសំែដងកង�ល់
ចំេពាះបទប��តិែដលែចងមិនច្បោស់ ថ បានបេង�ើតេឣយមានការ្របឈមខា�ង
ំ នឹងការរ�តត្បិតតាមចិត� េលើ
សិទ�ិរបស់អង�ការ សមាគម។ េយងតាមអ�ក រ�ះគន់ច្បោប់អង�ការែចងពីដំេណើរការចុះប��ីសគ
� សា�ញ និងេ្រចើន
ជំហាន

េហើយខ�ះការការពារែផ�ករដ�បាល

ែដលជការេធ�ើេឣយដំេណើរការៃនការចុះប��រី ងលក� ណៈ

នេយបាយ។

ច្បោប់េនះែថមទាំងកំណត់េឣយមានការេធ�ើរបាយការណ៍យ៉ងតឹងែតង

ស�ីពីថ វ�កា

និង

សកម�ភាព។

កាតព�កិច�បែន�មេទៀតរួមមានការបង�ញសំេណើសុំថ វ�កាែដលបានទទួលការយល់្រពម

កិច�

្រពមេ្រព�ងេលើថ វ�កាឬអំេណយថវ�កា និងគណេនយ្យធនគាររបស់អង�ការសមាគម។ ក�� ងេពលែដលស�ត
ិ ិ
ផ��វការមិនទាន់មានេ�េឡើយ អង�ការ NGO ជេ្រចើនបានេលើកេឡើងពីការលំបាកក�� ងការបំេពញការងរចុះ
ប��ីជមួយរដ�ភិបាល។
គ. េសរ�ភពសាសន
ចំេពាះេសចក�េី រៀបរប់លំអិតស�ីពីេសរ�ភាពសា㗘សន សូមេមើលរបាយការណ៍សីព
� ីេសរ�ភាពសា㠌សន

តាមេគហទំព័រ www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។

ឃ. េសរ�ភពេដើរេហើរ ជនផ�ស់ទីកែន� ងក�� ង្របេទស ករករពរជនេភៀសខ�ន
� និងជនគ�នរដ�
ច្បោប់មានែចងអំពីេសរ�ភាពេដើរេហើរេ�ក�� ង្របេទស ការេធ�ដ
ើ ំេណើរេ�បរេទស និរ្របេវសន៍ និងមាតុ
ភូមន
ិ ិវត�ន៍ េហើយជទូេ� ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង រដ�ភិបាលបានេគារពសិទ�ិទាំងេនះ ។

និរេទស៖ េមដឹកនំបក្ស្របឆាំ ង សម រង្ស�ីបានបន�សិត
� េ�ក�� ង្របេទសបារំ ង េដយេធ�ើនិរេទសខ��នឯង។

រដ�ភិបាលបានេចញដីការចាប់ខ� ន េ�ែខវ�ចកា
ិ � ឆា�ំ ២០១៥ េដយេចាទពីបទបរ�ហា䥄រេករ�� ក�� ងេពលេលាកស�ត
ិ
េ�េ្រ�្របេទស េហើយមកដល់ដំណច់ឆា�ំ េលាកមិនទាន់្រតឡប់មកវ�ញេទ។

ករករពរជនេភៀសខ�ន
�

លទ� ភាពទទួលបានការ្រជកេកាន៖ ច្បោប់្របេទសកម�ជ
� មានែចងអំពីការផ�ល់សិទ�ិ្រជកេកាន ឬឋានៈជជន

េភៀសខ��ន េហើយរដ�ភិបាលបានេរៀបចំ្របព័នម
� ួយស្រមាប់ផល
� ់កិច�ការពារដល់ជនេភៀសខ��ន ។ រដ�ភិបាលមិន
បានផ�លល
់ ទ� ភាពេស�ើគា�ក�� ងការេ្របើ្របាស់្របព័ន�េនះដល់អ�កសុំសិទ�ិ្រជកេកានទាំងអស់េទ។

ដូចជថ

ឣជ�ធរេ្រចើនែតមិនផ�ល់លទ� ភាពដល់្រក�មអ�ក្រស�កភ�ំមកពី្របេទសេវៀតណមែដលែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកាន

េ�ក�� ងដំេណើរការចុះេឈា
� ះជនេភៀសខ��ន។ ្របព័នជ
� តិែផ�កសិទ�ិ្រជកេកានមានសមត�ភាពេ�មានកំ រត
� ែដល
ជការនំេឣយមានការយឺតយ៉វសំរប់អ�កែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកានខ�ះ។ េ�ែខេមសា䠼 រដ�ភិបាលបានប���ន
ទាហា쿰នជងមួយពាន់នក់េ�កាន់្រពំែដនេវៀតណម

េ�កាន់្រចកដក់ឡក់ជប់េខត�រតនគី រ� េដើម្បីររំ ងកុំ

េឣយអ�ក្រស�កភ�ំេវៀតណមមកែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកានេ�កម�ជ
� ។

េ�ែខឧសភា

ការ�យល័យៃនឧត�ម

ស�ងការសហ្របជជតិសំរប់ជនេភៀសខ��នបានេផ�រអ�ក្រស�កភ�ំម៉ុងតាញ៉មួយ្រក�មែដលមានគា�

១៣

នក់

េ�មជ្ឈមណ�លពិនិត្យេមើលជនេភៀសខ��នេ�្របេទសហ�ីលីពីន េហើយែស�ងរក្របេទសទី ៣ សំរប់ការតាំ ងទី
លំេ�របស់េគជថ�ី។

អ�កែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកានចំនួន

១៦

នក់បែន�មេទៀតបា䯼នស�័្រគចិត� វ�ល្រតឡប់េ�

្របេទសកំេណើតរបស់េគវ�ញ េ�ែខកក�ដ បន�ប់ពម
ី ន
ិ បានទទួលឋានៈជជនេភៀសខ��ន េ�ភ�ំេពញ។
ការចាប់ប���នជនេភៀសខ��ន្រតឡប់ វញ
� ៖ េដយបាននិយយថ

ពួកេគគឺជ

“ជនអេន�្របេវសន៍េសដ�កិច�”

រដ�ភិបាលបានចាប់ប���នអ�ក្រស�កភ�ំេវៀតណមចំនន
ួ យ៉ងេហាចណស់ ៥០ នក់េ�្របេទសេវៀតណមវ�ញ
េ�ក�� ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍េនះ

េដយមិនបានេធ�កា
ើ រកំណត់ឋានៈជនេភៀសខ��នេឡើយ។

េយងតាមឧត�ម

ស�ងការទទួលបន�ក
� ជនេភៀសខ��នរបស់អង�ការសហ្របជជតិ (UNHCR) បានរយការណ៍ថ អ�ក្រស�កភ�ំ

េវៀតណមចំនួនជង ១៧០ នក់ បេ�ភ�ំេពញបានបង�ញបំណងចង់ចុះេឈា
� ះជអ�កែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកាន
ែតនយកដ�នជនេភៀសខ��នរបស់្រកសួងមហាៃផ�មិនអនុ��តេឣយេគេធ�ដ
ើ ូេច�ះេទ។ េ�ែខតុលា ្រកសួងបាន

្របកា唔សជសាធាⴸរណៈថ

ខ��នមិនបានផ�លស
់ ិទ�ិ្រជកេកានដល់អ�ក្រស�កភ�ំេវៀតណមភាគេ្រចើនែដលបន�សា奌�ក់

េ� បន�ប់ពីេធ�ើសំភា㊤សន៍ជេ្រចើន េដយនិយយថ “ចំេលើយរបស់េគមិនបំេពញបានតាមកតិស��ស�ីពីជន

េភៀសខ��ន” េទ។ ពីដំបូង សា焔រព័តមា
៌ នក�� ង្រស�កបាននិយយថ ្រកសួងបានផ�ល់េឣយពួកេគនូវេពល ២
សបា�ហ៍សរ
ំ ប់ការចាកេចញពី្របេទស េបើេគមិន្រពមេចញេទ េនះេគនឹង្រត�វចាប់ប���ន្រតឡប់េ�្របេទស
េវៀតណមវ�ញ ែតេ្រកាㆰយមក ្រកសួងបានដកការកំណត់េពលេនះវ�ញ។

ការងរ៖ េបើេយងតាមអង�កាㆰរ NGO មួយ ឯកសា暠រែដល្រត�វបានផ�លេ់ ឣយេដយរដ�ភិបាㆰលគឺមិន្រគប់្រគាន់
សំរប់េឣយមនុស្ស ៨៥

នក់ែដលបានទទួលឋានៈជជនេភៀសខ��នេ�ឆា�ំ

២០១៥

ឣចេធ�កា
ើ រ េបើក

គណេនយ្យធនគារ ឬេ្របើេសវសាធារណៈបានេទ។
ដំេណះ្រសាយយូរអែង�ង៖ េយងតាមកិច�្រពមេ្រព�ង ឆា�ំ ២០១៤ ជមួយ្របេទសអូ�សា暄�លី រដ�ភិបាលបា䯼ន
ទទួលយកេឣយសា�ក់េ� នូវជនេភៀសខ��នចំនន
ួ ៥ នក់ ែដល្រត�វបានេគឃុេំ �េកាះ Nauru ។ បន�ប់ពកា
ី រ
មកដល់ៃនជនេភៀសខ��ន Rohingya មា�ក់ មាន ៤ នក់េទៀតបានមកដល់ែដរ។ ្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយក�� ង្រស�ក

បានរយការណ៍ថ មនុស្ស ៤ នក់្រត�វបានេគទុកេ�ក�� ងផ�ះ វ�ឡមួយ ែដលផ�ល់េដយរដ�ភិបាល េហើយ
េដយផ�យ
� នឹងការធាន មិន្រត�វបានអនុ��តេឣយែស�ងរកផ�ះ ឬរស់េ�ចូលក�� ងសង�មេឡើយ។ បន�ប់មក
ជនេភៀសខ��នទាំង ៤ នក់ ជលទ� ផល បានសុំ្រតឡប់េ�្របេទសេដើមរបស់េគវ�ញ រួមទាំងប�្រី បពន�ជនជតិ
អុីរ�ង់ ែដលបានវ�ល្រតឡប់េ�្របេទសអុីរ�ង់ វ�ញ េ�ែខមិន។ គា劸�នវ�ធច
ី ្បោស់លា劸ស់សំរប់េឣយជនេភៀសខ��ន
ទទួលបានស��តិេទ។ ជនេភៀសខ��ន Rohingya តាមេសចក� ីរយការណ៍មកថ បានេ�ក�� ង្របេទសកម�ជ
�
េ�េឡើយ។ គា�នវ�ធីណសំរប់េឣយជនេភៀសខ��នទទួលបានស��តិេទ។
ជនគ�ន្របេទស [ជនគ�នរដ�]
្របេទសកម�ជ
� មា褈នអ�ករស់េ�ែដលជជនគា褈�ន្របេទស

ចំែណកឯរដ�ភិបាលមិនបានអនុវត�ច្បោប់ឬ

េគាលនេយបាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េដើម្បីផល
� ់ឱកាសដល់ជនទាំងេនះេឣយទទួលបានស��តិេឡើយ
។ (សូមេមើលែផ�កទី ៦ ស�ីពីកុមារ)

ការសិក្សោមួយេ�ឆា�ំ២០០៧ េដយអង�ការ UNHCR បា៉ន់្របមាណថ អ�កែដល្របែហលជគា�ន
្របេទសជេ្រចើនពាន់នក់បានរស់េ�ក�� ង្របេទសកម�ជ
�
។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ការបា៉ន់សា�នរបស់ការ
សិក្សោេនះបានមកពីភស�តា
� ងែដលគា�នលក� ណៈច្បោស់លាស់ េហើយតំណងរបស់អង�ការ UNHCR េ�ក�� ង

្រស�កមិនបានចាត់ទុកថតួេលខទាំងេនះមានលក� ណៈ្របាកដ្របជេឡើយ ។ េហតុផលែដលេ្រចើនមានជងេគ
ចំេពាះភាពគា�ន្របេទសគឺកង�ះឯកសា虰រ្រតឹម្រត�វពី្របេទសកំេណើត។
� ភាគេ្រចើនគឺ្រក�មឣណិកជន
អង�ការ UNHCR បានែថ�ងថ ្របជជនែដលគា�ន្របេទសេ�កម�ជ
េវៀតណម។ េបើេយងតាមអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយ បុគ�លែដលគា�នភស�តា
� ងស��តិ េ្រចើនមិនសូវ

បានទទួលបានការងរែដលមានលក� ណៈផ��វការ ការសិក្សោ ការចុះប��ីឣពាហ៍ពិពាហ៍ លទ� ភាពតាមផ��វ

តុលាការ និងកម�សិទ�ិដីធ�ីេទ។

ែផ�កទី៣. េសរ�ភពក�� ងករចូលរួមក�� ងដំេណើរករនេយា嵴បយ
រដ�ធម�នុ��ផល
� ់សិទ�ិដល់្របជពលរដ�ក�ងការេ្រជើសេរ�សរដ�ភិបា嫈លរបស់ខ� នេដយសន�ិវ�ធី

េហើយជ

ទូេ�្របជពលរដ�េ្របើ្របាស់សិទ�ិេនះេ�ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង តាមរយៈការេបាះេឆា�តតាមេពលេវលាេទៀង
ទាត់ និងជសា跰កល ។
ករេបះេឆ�ត និងករចូលរួមែផ�កនេយាបយ
ការេបាះេឆា�តជតិថៗ
ី� កន�ងេ�៖ ការេបាះេឆា�តជតិក�ងេពលថ�ីៗបំផុត ែដល្រត�វបានេធ�ើេ�ឆា�ំ ២០១៣ ជរួម
មានលក� ណៈស�ប់សា蹬�ត់ល�

េដយ្រគប់គណបក្សទាំងអស់បានចូលរួមេដយគា�នការេ្រជ�តែ្រជក

េ�ក�� ង

យុទ�នការមួយ ែដលជទូេ� គា�នការគំរមកំែហង ែដលខុសពីការេបាះេឆា�តជតិពីមុន។ ថ�ីេបើមានការ
រ�េជើបរ�ជួលតិចតួចេ�ៃថ�េបាះេឆា�តក� ី ែតដំេណើរការេបាះេឆា�តេពារេពញេ�េដយភាពមិន្រប្រកតី ដូចជមាន
ការេចាទ្របកាន់ថ មានេ្រចើនេលើសការរ�ពឹងទុកនូវចំនន
ួ ប័ណ�េបាះេឆា�តបេណ
� ះឣសន�។ តាមការគណន
របស់រដ�ភិបាលខ��នឯង អ�កមានសិទ�ិេបាះេឆា�តចំនន
ួ ជង ៩%មិនឣចេបាះេឆា�តបាន េដយសារមានប��
ប��ីអ�កេបាះេឆា�ត។ អង�កាសង�មសុី វ�លជេ្រចើនបានរកេឃើញប��ៃនអ�កេបាះេឆា�តែដលនមិនឣចេ�េបាះ
េឆា�តបាន េ�មុនេពលេបាះេឆា�តេ�េទៀត ែតគណកមា�ធិការេរៀបចំការេបាះេឆា�តមិនបានចាត់ វ�ធានការែក
តំរូវជដុំកំភួនេទ។ អ�កសេង�តការណ៍បានបង�ញថ កំ រ�តៃនភាពមិន្រប្រកតីៃនការេបាះេឆា�តគួរែតមានការ
េសុើបអេង�តេដយឯករជ្យ ែតកា䥘រេសុើបអេង�តេពញេលញ និងេដយឯករជ្យមិន្រត�វបានេធ�េើ ទ។ គណបក្ស

សេ�ង�ះជតិមិនចូល្របជុំសភាេទ រហូតដល់ែខកក� ដ ឆា�ំ ២០១៤ េ�េពលមានការ្រពមេ្រព�ងជមួយ

គណបក្ស្របជជនែដលដឹកនំ្របេទស េលើកំែណទំរង់ៃនគណកមា�ធិការជតិេរៀបចំការេបាះេឆា�ត។
ជែផ�កមួយៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ

គណបក្សទាំំងពីរែថមទាំងបានយល់្រសបគា�ប��រេពលេបាះេឆា�ត

មក្រតឹមែខកុមៈ� ឆា�ំ ២០១៨ វ�ញ េដើម្បីេឣយ្រត�វនឹងរដូវ្របាំង េដើម្បីេឣយមានអ�កមកេបាះេឆា�តេ្រចើន។ ែត
េ�ែខសីហា ឆា�ំ ២០១៥ រដ�ភិបាលបាន្របកាសថ ការេបាះេឆា�តនឹង្រប្រពឹត�េ�េ�ែខកក� ដ ឆា�ំ ២០១៨
វ�ញ ែដលេគេមើលេឃើញថ ជការរ�េលាភេ�េលើកិច�្រពមេ្រព�ង។ ក�� ងេពលែដលកម�ជ
� េរៀបចំខ� នសំរប់ការ
េបាះេឆា�តឃុំ េ�ឆា�ំ ២០១៧ និងការេបាះេឆា�តជតិេ�ឆា�ំ ២០១៨ សកម�ជនក�� ងសង�មសុី វ�ល និងសកម�ជន
សិទ�ិមនុស្ស្រត�វបានេគនិយយថ មានការបារម�ែ្រកងរដ�ភិបាលេ្របើល្បិចបែន�មេទៀត េដើម្បីគាបសង�ត់េលើ
អ�កែដល្របឆាំ ងនឹងទស្សនៈរបស់ខ� ន។

អ�កសេង�តការណ៍បានសំែដងកង�លេ់ លើអព្យោ្រកិត្យភាពៃន

ិ ែដលែតងតាំងេដយគណបក្ស CNRP ឬមានទំនក់ទំនងជមួយគណបក្ស
គណកមា�ធិការ េ�េពលសមាជក
េនះេ�ក�� ង

គជបបានទទួលរងនូវការយរយីតាមផ��វច្បោប់យ៉ងធ�ន់ធ�រ។

រដ�ភិបាលបានចាប់ឃុំ

អគ� េលខាធិការរងៃនគជប េឈា
� ះ នី ចរ�យ េដយេចាទថ គាត់បានជួយអ�កការពារសិទ�ិមនុស្សចំនួន ៤
នក់េ�ក�� ងសមាគមឣដហុក ែដល្រត�វបានេចាទពីបទសូកបា៉ន់្រសីកំណន់របស់េលាក កឹម សុខា តាមការ
� ភ�ំេពញបានេកាះេ� េលាក រ�ុង ឈុន ែដលស�ត
េចាទមកេនះ។ េ្រ�ពីេនះេទៀត តុលាការ្រកង
ិ ក�� ងចំេណម

មនុស្សែដលែតងតាំងេដយគណបក្ស CNRP ពីបទេចាទថបានចូលរួមេ�ក�� ងការតវ� ក��ងឆា�ំ ២០១៤។

គណបក្សនេយបាយ និងកា劈រចូលរួមនេយបា劈យ៖ េ�ែខតុលា ឆា�ំ ២០១៥ អ�កតវ�បានវយសមាผជិកសភាពីរ
រូបៃនគណបក្ស្របឆាំ ង បន�ប់ពមា
ី នការតវ�េ�េ្រ�រដ�សភាជតិ។ ្រក�មសង�មសុី វ�លខ�ះបាននិយយថ ការ

តវ�េនះ្រត�វបានេរៀបចំេដយរដ�ភិបាល។ អ�កេ្របើ្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយសង�មបានអះឣងថ េគសា�ល់ថ យ៉ង
េហា趸ចណស់អ�កវយមា�ក់ក�ងចំេណមអ�កវយទាំងេនះគឺជសមាជិកៃនកងអង�រក្សរបស់េលាកនយក

រដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន។ េ�ែខវ�ចកា
ិ�
ឆា�ំ ២០១៥ ជនបីរូបៃនជនែដល្រត�វបា劈នេគសង្ស័យថ ជអ�ក្រប្រពឹត�
ែដលសុទ�ែតជសមាជិកៃនអង�ភាពកងអង�រក្សៃននយករដ�ម�ន�ី

បាន្របគល់ខ� នេឣយនគរបាល។

គណកមា�ការមួយរបស់រដ�ភិបាលែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីេសុើបអេង�តេលើការវយដំេនះ បាននិយយ
ថ

ខ��ននឹងមិនេធ�ើការេសុើបអេង�តេលើជនសង្ស័យបែន�មេទៀតេឡើយ

ភស�តា
� ង វ�េដអូៃនការពាក់ព័នរ� បស់ជន្រប្រពឹត�ដៃទេទៀតក៏េដយ។

េបើគា�នដីកាតុលាការ

េទាះបីជមា嫈ន

តុលាការបានកាត់េទាសអ�ក្រប្រពឹតទា
� ំង

េនះេឣយជប់ពន�នគារចំនួន ៤ ឆា�ំ ែតេ្រកាយមក បានបន�យេទាសរបស់េគមកេ�្រតឹមមួយឆា�ំ វ�ញ។

េ�ែខវ�ចកា
ិ�
ឆា姠�ំ ២០១៥

តុលាការ្រក�ងភ�ំេពញបានប��េឣយចាប់ខ� ន្របធានគណបក្ស្របឆាំ ង

សមរង្ស�ី េដយេយងេលើការដក់េទាសពីបទប រ�ហារេករ�� ែដលប�ឹងេដយេលាកេហា ណំ ហុង រដ�ម�ន�ី
្រកសួងការបរេទស េ�ឆា嫈�ំ ២០០៨។ អ�កគាំ្រទគណបក្ស្របឆាំ ងបាននិយយថ ការ្របទានការេលើកែលង
េទាសេដយ្រពះមហា姠ក្ស្រតដល់េលាក សម រង្ស�ី េ�ឆា嫈�ំ ២០១៣ ែដលអនុ��តិេឣយគាត់ វ�ល្រតឡប់មកពី

ី េនះ
ការនិរេទសខ��នេដយខ��នឯង េហើយចូលរួមេ�ក�� ងការេបាះេឆា�តេ�ឆា�ំ ២០១៣ បានេធ�ើេឣយសា鴜លដកា
គា�នសុពលភាព។ តុលាការបានេចញសា鴜លដីកាែតរយៈេពល ២៤ េមា⦘៉ង បន�ប់ពន
ី យករដ�ម�ន�ីេធ�កា
ើ រ

្រពមានជសាធារណៈដល់េលាក រង្ស�ីថ ការវយ្របហា姠រជពាក្យសំដីរបស់េលាកេ�េលើរដ�ភិបាលឣចនំ
ដល់ការកាត់េទាសេលើរប
ូ េលាក។ បន�ប់មក រដ�សភាជតិបានេបាះេឆា�តដកេលាក សម រង្ស�ីេចញពីសភា
ជតិ ែដលជការដកហូតយកអភ័យឯកសិទ�ិពីរូបេលាក។ ការប��េឣយចាប់ខ� នេលាក សម រង្ស�ីមានេឡើង
េ�េពលេលាកស�ិតេ�េ្រ�្របេទស ែដលអ�កសេង�តការណ៍បាននិយយថ ជភស�តា
� ងថ រដ�ភិបាលមាន

បំណងររំ ងមិនេឣយេមដឹកនំបក្ស្របឆាំ ង វ�លមកចូល្របេទសវ�ញ។

បន�ប់មក រដ�ភិបាលបានេធ�ើការេសុើបអេង�ត និងប�ឹងអនុ្របធានបក្ស្របឆាំ ង កឹម សុខា េដយេផ�ើម
េចញពីការេចាទ្របកាន់ពេី រឿងសា鴜ហា鴜ស�នជ
់ មួយជងអ៊ុតសក់ឣយុ ២៣ ឆា�ំ េឈា
� ះ ខុំ ចាន់ដរទី។ េ�ែខ
កុមៈ�

ការសន�នតាមទូរស័ព�តាមការេចាទមក

រវងេលាក

សុខា

និងនងដរទី្រត�វបានេគបេង�ះតាម

អុិនធ័រែណត។ េ�ក�� ងែផ�កមួយ មនុស្ស្រប�សែដលេគថជេលាក សុខា បាន្រពមផ�ល់្របាក់ខ�ះ និងផ�ះមួយ
េ�

េឣយនរ�េនះ។ ែផ�កេលើេនះ អង�ភា⦘ព្របឆា嫈ំ ងអំេពើពុករលួយបានេបើកការេសុើបអេង�តេ�េលើ

ហិរ��វត�រ� បស់េលាកកឹម សុខា។ សា을�ប័នរដ�ដៃទេទៀត ្រពមទាំងអង�ភា嫈ព្របឆា⦘ំ ងេភរវកម�របស់្រកសួងមហា姠

ៃផ� និងតុលាការ្រក�ងភ�ំេពញ តាមេសចក�រ
ី យការណ៍មក បានេបើកការេសុើបអេង�តេលើេរឿងេនះែដរ។ េ�ៃថ�ទី

ិ សភារបស់គណបក្ស CNRP ្រត�វបានតុលាការេកាះេ� ទាក់ទងនឹងការេចាទ្របកាន់ពី
២ ឧសភា សមាជក
បទជួញដូរមនុស្ស ក�� ងការសំរួលការេធ�ើដំេណើររបស់នងដរទីេ�្របេទសៃថ េដើម្បីជួបជមួយេលាក សុខា
។ េ�ៃថ�ទី ១៧ ឧសភា ឣជ�ធរបានេកាះេ�េលាក សុខាមកសា躐កសួរ។ េដយេលើកពីអភ័យឯកសិទ�ស
ិ ភា

របស់េលាក េលាក សុខាមិន្រពមេធ�ើតាមេកាះេ�េនះ និងការេកាះេ�េ្រកាយមកេទៀតទាក់ទងនឹងេរឿងេនះ
។ េ�ៃថ�ទី ៩ ែខក�� តុលាការបានកំណត់េឣយេលាកសុខាជប់ពន�នគារចំនន
ួ ៥ ែខ និងពិន័យជ្របាក់

ី រតុលាការ។ េ�ៃថ�ទី ៤ វ�ចកា
ចំនួន ៨០០ ០០០ េរៀល ((២០០ ដុលា�) ចំេពាះការមិនេធ�ើតាមដកា
ិ � សា躔លា
ឧទ� រណ៍បាន

ដំកល់េទាសជប់ពន�នគារ ៥ ែខេនះ។ ឣជ�ធរមិនែដលេសុើបអេង�តការែបកធា�យពីេដើមមក

ៃនការសន�នតាម ទូរស័ព� ែដល្រត�វបានថតេនះេទ។

អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល និងគណបក្សនេយបាយមួយចំនួន បានេចាទ្របកាន់ថ សមាជិកភាព

េ�ក�� ងគណបក្ស្របជជនកម�ជ
� ែដលដឹកនំ្របេទស បានផ�ល់អត�្របេយជន៍ ដូចជអំេណយ ជំនួយសេ�ង�ះ
បន�ន់របស់រដ�ភិបាល និងសម្បទានដេី សដ�កិច� ។ េ�ែខមិថុន ឆា�ំ ២០១៥ រដ�ភិបាលបាន្របកាសថ

ឯកអគ� រដ�ទូតរបស់ខ� នែដលបំេ រ�ការេ�បរេទស ក៏បំេ រ� “គណកមា�ធិការនយក”របស់គណបក្ស្របជជនែដរ

េហើយ្រត�វមាននទីដឹកនំយុទ�នការ្របមូលសមាជិក

េហើយៃរអង�ស្របាក់ជន
ំ យ
ួ េឣយគណបក្ស្របជជន

េ�ក�� ង្របេទសែដលេគេធ�ើការ។ េ�ែខវ�ចកា
ិ�
ឯកអគ� រដ�ទូតកម�ជ
� ្របចាំ េ�្របេទសកូេរ�ខាងត្ប�ងបាន្របាប់
ពលរដ�ែខ�រែដលរស់េ�ក�� ង្របេទសកូេរ�ខាងត្ប�ងថ េគឣច្របឈមនឹងការចាប់ខ� ន ឬការបេណ�ញេចញ េបើ

េគចូលរួមក�� ងការជួបជុគា
ំ � ែដលគាំ្រទគណបក្ស្របឆាំ ង េរៀបចំេដយេមដឹកនំគណបក្ស្របឆាំ ងែដលកំពុងេធ�ើ
ទស្សនកិច�េ�ទីេនះ។
េលាសង្ឃជដរបមក

មានការពិបាកក��ងការចុះេឈា
� ះេបាះេឆា�ត

េពញេលញេ�ក�� ងដំេណើរការេបាះេឆា�ត។

ឬ្រត�វបានេគមិនេឣយចូលរួម

្រពះសង្ឃរជមហា躔និកាយបានអំពាវនវកុេំ ឣយ្រពះសង្ឃចូលរួម

ក�� ងការេបាះេឆា�តេ�ក�� ង្របេទស េហើយបានសុំេឣយរដ�ភិបាលេចញច្បោប់ហា을ម្របាមដូេច�ះ។ គជបរយ
ការណ៍ថ

េទាះបីជខ��នគាំ្រទសិទ�ិេបាះេឆា�តរបស់េលាសង្ឃក� ី

ែត្រកសួងមហា櫸ៃផ�មិន្រពមេចញប័ណ�េបាះ

េឆា�តេឣយេលាកសង្ឃេទ។
គិតមកដល់ែខក��

្រកសួងមហា惬ៃផ�មិនបានបេ�� ញព័ត៌មានស�ីពីចំនួនគណបក្សនេយបាយែដល

េទើបចុះប��ីថី� ែតែផ�កសា櫸រព័ត៌មានបាន្របាប់ពីគណបក្សថ�ីមួយចំនួន។
� ជនជតិភាគតិច៖គា�នច្បោប់ែដលដក់កំហិត្រពំែដនេលើការចូលរួមរបស់�ស�ី និង
ការចូលរួមរបស់�ស�ី និង្រកម
ជនជតិភាគតិច េ�ក�� ងដំេណើរការនេយបាយេទ ែតវប្បធម៌្របៃពណីក្រមិតការចូលរួមរបស់ �ស�ីេ�ក�� ង
រដ�ភិបាល ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ �ស�ីបានចូលរួមេ�ក�� ងការេបាះេឆា�តជតិ ឆា�ំ ២០១៣។
ែផ�កទី៤ ៖ អំេពើពុករលួយ និងកង�ះតមា�ភពក��ងរដ�ភិបល
ច្បោប់មានែចងអំពីេទាស្រពហ�ទណ�ស្រមាប់អំេពើពុករលួយែដល្រប្រពឹត�េដយម�ន�ីនន ។ េទាះជ
យ៉ងណក៏េដយ រដ�ភិបាលមិនបានអនុវត�ច្បោប់េនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេឡើយ េហើយម�ន�ីជញឹកញប់
ែតងែត្រប្រពឹត�អំេពើពុករលួយេដយមាននិទណ�ភាព ។

អំេពើពក
ុ រលួយ៖

្រកម្រពហ�ទណ�បានកំណត់អំេពើពុករលួយនន

េហើយកំណត់ច្បោស់នូវេទាសចំេពាះការ

្រប្រពឹត�អំេពើទាំងេនះ។ ច្បោប់្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយែចងពីមូលដ�នច្បោប់សរ
ំ ប់េឣយ្រក�ម្របឹក្សោជតិ្របឆាំ ង
អំេពើពុករលួយ និងអង�ភាព្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយទទួល និងេសុើបអេង�តបណ�ឹងទាក់ទងនឹងអំេពើពក
ុ រលួយ។
អង�ភាព្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយមិនសហការេឣយបានញឹកញប់ជមួយសង�មសុី វ�ល េហើយ្រត�វបានេគេមើល

េឃើញថ គា�ន្របសិទ�ភាពក�� ងការ្របយុទ�្របឆាំ ងនឹងអំេពើពុករលួយ។ េ�ែខមិថុន ឆា�ំ ២០១៥ ្រក�ម្របឹក្សោ

រដ�ម�ន�ី ែដលជសា趸�ប័នក�� ងសា趸ខា្របតិបត�ិ បានេចញបទប��តំរូវេឣយម�ន�ីរជការ្រត�វមានការយល់្រពមពី
្របធាន មុនេពលេឆ�ើយសំណួររបស់សាខានិតិប��តិ ទាក់ទងនឹងការេចាទ្របកាន់ទាក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ។
អំេពើពុករលួយមានលក� ណៈរលដល និងទូលំទូលាយេ�្រគប់ែផ�កៃនសង�ម និង្រគប់ែផ�កទាំងអស់
ក�� ងរដ�ភិបាល។ មានេសចក�រ
ី យការណ៍មកថ នគរបាល ្រពះរជឣជ� េ�្រកមេសុើបអេង�ត និងេ�្រកម
ជំរះក� ី បានទទួលសំណូកពីអ�ករកសុីខុសច្បោប់។ ពលរដ�ែតងែតត��ញែត�ជសា趸ធារណៈអំពីអំេពើពុករលួយ។
េបៀវត្សរ�មិន្រគប់្រគាន់រួមចំែណកេឣយ

មាន“អំេពើពុករលួយេដើម្បីរស់”

ក�� ងចំេណមម�ន�ថ
ី � ក់ទាប

ចំែណកវប្បធម៌និទណ�ភាពេធ�ើេឣយអំេពើពក
ុ រលួយ រ�កសាយក�� ងចំេណមម�ន�ីជន់ខ�ស់ ។
េយងតាមអង�ការ NGO មួយែដលេធ�ើការតាមដនអំេពើពុករលួយ េ�ឆា�ំ ២០១៥ មានករណី
ពុករលួយចំនួន ២៩៧ (េ�ក�� ងឆា�ំ ២០១៤ មាន ២១៧) ១១ ករណីទាក់ទងនឹងការការរ�េលាភអំណចធ�ន់ធ�រ

េដយេមដឹកនំជន់ខ�សេ់ �ក�� ងសា貐ខាតុលាការ និតិ្របតិបត�ិ និងនិតិប��តិ ១៣៥ ករណី ពាក់ព័នន
� ឹងការសូក

បា៉ន់ និងការេកងបន�ំេដយម�ន�ីសាធារណជន់ខ�ស់ ១៣៣ ករណីពាក់ព័នន
� ឹងការេ្របើធនធានរបស់រដ�េដយ
មិន្រតឹម្រត�វ េដើម្បីបំណងនេយបាយ េហើយ ១៨ ករណីពាក់ព័នន
� ឹងការនិយមបក្សពួក។ របាយការណ៍មួយ
េទៀតនិយយពីភាគហ៊ុនដ៏េ្រចើនរបស់សមាជិក្រគ�សា裀រេលាកនយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន។

ការ្របកាស្រទព្យសម្បតិ៖
� រជការ រួមទាំងម�ន�ីែតងតាំង និងម�ន�ីជប់េឆា�តផង តាមច្បោប់ ្រត�វ្របកាស
្រទព្បសម្បត�ិរបស់េគ។

អង�ភាព្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយទទួលខុស្រត�វក�� ងការទទួលយកេសចក� ី្របកាស

ចំែណកការពិន័យចំេពាះការមិនេគារពតាមមានការជប់ពន�នគាររប់ពី ១ ែខេ� ១ ឆា�ំ។ េ�ឆា�ំ ២០១៥
ACU បានរយការណ៍ថ ក�� ងចំេណមម�ន�ីរដ�ភិបាលចំនួន ៥ ២៥៥ នក់ែដល្រត�វបានតំរូវេឣយ្របកាស
្រទព្យសម្បត�ិ មាន ៩៩,៩% បានេគារពតាមការតំរូវ។ ការ្របកាស្រទព្យសម្បត�ិរបស់ម�ន�ីជន់ខ�សម
់ ិន្រត�វ

បានេឣយដឹងដល់សាធារណៈេទ េហើយេ�បិទជិតក�� ងេ្រសាមសំបុ្រត រហូតទាល់ែតមានការប�ឹងទាក់ទងនឹង

អំេពើពុករលួយ។ េ�ែខមិន ACU បាន្របកាសថ ខ��ននឹងេបើកេ្រសា힘មសំបុ្រតរបស់េលាក កឹម សុខា
េដយសា脠រមានការេចាទ្របកាន់ថ

េលាកបានសន្យោទិញដី

និងផ�ល់លុយដល់្រសីកំណន់តាមការេចាទមក

របស់គាត់។ កន�ងមក មិនែដលមានការេបើកេ្រសាមសំបុ្រត្របកាស្រទព្យសម្បត�ិេទ។
លទ� ភាពរបស់សា힘ធារណជនក��ងការទទួលបានព័តមា
៌ ន៖ ច្បោប់អនុ��តេឣយេគេមើលឯកសា힘រព័ត៌មានេដយ
គា�នកំណត់ េ�ក�� ងប័ណ
� សារសាធារណៈ ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ច្បោប់េនះផ�ល់លទ� ភាពេឣយេមើល
ឯកសាររដ�ភិបាលែដលមិន្រត�វបានប��ក់ច្បោស់

ែតក�� ងរយៈ

២០

ឆា�ំេ្រកាយមកែតប៉ុេណ
� ះ

ចំែណក

ឯកសារប៉ះពាល់ដល់សន�ិសុខជតិ និងការពារជី វ�តផ�ល់ខ� នឣចបេ�� ញេឣយបានបន�ប់ពរី យៈេពល ៤០ឆា�ំ
និង ១២០ ឆា�ំេ្រកាយមកែតប៉ុេណ
� ះ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយចំនួនបានរយការណ៍ថ េ�ក�� ងភាព
ជក់ែស�ង ខ��នមានការលំបាកក�� ងការសុំបានព័ត៌មានមកេមើល។ រដ�ភិបាល ជញឹកញប់ មិនបាន ឬមិនឣច
េឆ�ើយតបចំេពាះសំេណើសុំព័ត៌មានបានេឡើយ ។
ែផ�កទី៥ ៖ ឥរ�យាបថរបស់រដ�ភិបលចំេពះករេសុើបអេង�តរបស់អង�ករអន� រជតិ និងអង�ករមិន
ែមនរដ�ភិបលេលើករេចទ្របកន់ពីបទរ�េលភសិទ�ិមនុស្ស
អង�ការសិទ�ិមនុស្សក�� ង្រស�ក

និងអន�រជតិេផ្សងៗ

ជទូេ�

េធ�ើការេដយគា�នការរ�តត្បិតពី

រដ�ភិបាលេឡើយ ក�� ងការេសុើបអេង�ត និងផ្សោយរបកគំេហើញអំពីករណីសិទ�ិមនុស្សរបស់ខ� ន ។ ជេរឿយៗ
ម�ន�រី ដ�ភិបាលបានសហការជមួយបុគ�លិកសិទ�ិមនុស្សក�� ងការេសុើបអេង�តរបស់ខ� ន ។ េទាះជយ៉ងណក៏
េដយ មានរបាយការណ៍ជេ្រចើនអំពីកង�ះការសហការ េហើយេ�ក�� ងករណីមួយចំនន
ួ មានការបំភិតបំភយ
័
េដយម�ន�ី រដ�ភិបាល ដូចជករណី្របឆាំ ងនឹងសមាគមឣដហុក (សូមេមើលែផ�ក ១ ង) ។
អង�ការសិទ�ិមនុស្សក�� ង្រស�ក
ម�ន�ម
ី ូលដ�ន

។

និងអន�រជតិជួប្របទះការគ្រមាមកំែហង

អំេពើទាំងេនះមានលក� ណៈជទ្រមង់ រ�តត្បិត

និងការេធ�ើទុក�បុកេម�ញពី

និងការរ�ខានដល់ការជួប្របជុំែដលឧបត�ម�

េដយអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលនន ការបំភិតបំភ័យេដយពាក្យសម�ី ការគ្រមាមចាត់ វ�ធានការផ��វច្បោប់ និង
ការររំ ងតាមែបបការ�យធិបេតយ្យ េដយែផ�កេលើប��តិក�ងច្បោប់អង�ការ ។
មានអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែដលេធ�កា
ើ រងរែផ�កសិទ�ិមនុស្ស្របមាណជ

២៥

េ�ក�� ង្របេទស

និងមានចំនួន្របែហល ១០០ េទៀតែដលេផ�តការយកចិត�ទុកដក់េលើសទ
ិ � ិមនុស្សជែផ�កមួយៃនការងររបស់

េគេ�ក�� ង វ�ស័យេផ្សងេទៀត

ប៉ុែន�មានែតអង�ការមួយចំនួនតូចប៉ុេណ
� ះ

ែដលសកម�ក�ងការេរៀបចំកម� វ�ធី

បណ�ះបណ
� ល ឬេសុើបអេង�តការរ�េលាភសិទ�ិមនុស្ស ។
អង�ការសហ្របជជតិ

និងអង�ការអន�រជតិដៃទេទៀត៖រដ�ភិបាលជទូេ�បានសហការជមួយអង�ការអន�រ

ជតិេហើយបានអនុ��តេឣយតំណងអង�ការសហ្របជជតិមកេធ�ើទស្សនកិច� ។ អ�ករយការណ៍ពិេសសៃន
អង�ការសហ្របជជតិទទួលបន�ក
� សិទ�ិមនុស្សេ�កម�ជ
� េលាក្រសី Rhona Smith បានមកេធ�ើទស្សនកិច�េ�

កម�ជ
� ចំនួន ១ ដង កាលពីែខមិន េដើម្បីពិនត
ិ ្យេមើលសា邼�នភាពៃន្រក�មែដលស�ិតក��ងសា�នភាពខ្សត់េខ្សោយ និង

មិនសូវទទួលបានការយកចិត�ទុកដក់ ដូចជ្រក�ម�ស�ី ជនជតិភាគតិច និងជនរងេ្រគាះេដយការ្របកាន់ពូជ
សា꡴សន៍ និង្របកាន់ជតិពន� ។ េលាក្រសី Rhona Smith បានបន�េធ�ើទស្សនកិច�បែន�មេទៀត េ�ទី្រក�ងភ�ំេពញ

េ�ែខតុលា។ ម�ន�ីេ្រចើនែតេលើក “េហតុផលរដ�បាល” េដើម្បីពន្យល់ពីការែដលម�ន�ីរដ�ភិបាលមិនចង់ជួប
េលាក្រសី។

រដ�ភិបាលែតងែតរ�ះគន់តំណងពិេសសៃនអង�ការសហ្របជជតិជសា늈ធារណៈ

ចំេពាះការ

និយយរបស់េគស�ីពីប��ននែផ�កសិទ�ិមនុស្ស។
សា⣜�ប័នសិទ�ម
ិ នុស្សរបស់រដ�ភិបាល៖ រដ�ភិបាលមានសា�ប័នសិទ�ិមនុស្សចំនួន ៣ ែដលរួមមានគណៈកមា�ធិការ
ដច់េដយែឡកចំនួន ២ ទទួលបន�ក
� ការពារសិទ�ិមនុស្ស និងទទួលពាក្យបណ�ឹង េដយសា逜�ប័នមួយស�ិតេ្រកាម
្រពឹទ�សភា និងមួយេទៀតស�ិតេ្រកាមរដ�សភា ្រពមទាំងគណៈកមា�ធិការសិទ�ិមនុស្សកម�ជ
� ែដលស�ិតេ�េ្រកាម
ខុទ�កាល័យនយករដ�ម�ន�ី។

គណៈកមា�ធិការទាំងេនះពុំមានការ្របជុំេទៀងទាត់

ឬដំេណើរការ្របកបេដយ

តមា�ភាពេឡើយ។ គណៈកមា�ធិការសិទ�ិមនុស្សកម�ជ
� ្របគល់របាយការណ៍របស់រដ�ភិបាល េដើម្បីចូលរួមក�� ង
ដំេណើរការពិនិត្យសិទ�ិមនុស្សជអន�រជតិ

ដូចជការពិនត
ិ ្យេទៀងទាត់ជសកល

របាយការណ៍របស់សា�ប័នរដ�ភិបាលអន�រជតិ

និងបានេឆ�ើយតបចំេពាះ

ប៉ុែន�មិនបានេធ�កា
ើ រេសុើបអេង�តសា�នភាពសិទ�ិមនុស្សេដយ

ឯករជ្យេឡើយ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែផ�កសិទ�ិមនុស្សែដលគួរឱ្យទុកចិត�បាន ចាត់ទុកសមត�ភាពរបស់
គណៈកមា�ធិការរបស់រដ�ភិបាលថ េ�មានក្រមិត។
រដ�ភិបាលបានេធ�ជ
ើ មា�ស់ផ�ះស្រមាប់អង�ជំនុំជ្រមះច្រម�ះ វ�សា뛠ម��េ�ក�� ងតុលាការកម�ជ
� (ECCC)

ែដលដំេណើរការរួមគា�ជមួយអង�ការសហ្របជជតិ េដើម្បីកាត់េទាសេមដឹកនំែខ�រ្រកហម និងអ�កទទួលខុស
្រត�វខ�សប
់ ំផុតចំេពាះការរ�េលាភបំពានេ�សម័យែខ�រ្រកហម ។ អ�កសេង�តការណ៍ខ�ះមានជំេនឿថ េសចក� ី

អតា裀�ធិប្បោយជសាធារណៈរបស់អ�កដឹកនំរដ�ភិបាលអំពីប��ទាក់ទងនឹងឣណត�ិយតា裀
ុ � ធិកា裀រៃនអង�ជន
ំ ុំ

ជ្រមះ វ�សាម��េ�ក�� ងតុលា뛠កា邘រកម�ជ
� គឺជទ្រមង់មួយៃនកា贌រេ្រជ�តែ្រជករបស់អ�កនេយបាយ ។េទាះជយ៉ង

ណក៏េដយ

គា�នភស�តា
� ងែដលបង�ញថ

េសចក� អ
ី តា�ធិប្បោយទាំងេនះ

បានរំ ងស�ះដល់ការងររបស់

តុលាការេឡើយ។ េ�ដំណច់ឆា�ំ ២០១៥ តុលាការបានេបើកសវនការទាក់ទងនឹងចុងេចាទៃនរបបេនះ ែដល
រួមមានអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍េលើ្រក�មជនជតិភាគតិចចាម ការបង�ំេឣយេរៀបការ ការរ�េលាភផ��វេភទ ការ

េធ�ើ វ�សុទ�កម�ៃផ�ក�ង និងបទេចាទ្របកាន់ពីអំេពើឧ្រកិដែ� ដល្រត�វបាន្រប្រពឹត�េ�តាមមន�ីរសន�ិសុខខ�ះ និងេ�តាម
ការដ�ន។
ែផ�កទី៦៖ ការេរ�សេអើង ការរ�េលាភបំពានក��ងសង�ម និងការជួញដូរមនុស្ស
រដ�ធម�ន�
ុ �ហាម្របា裀មកា얰រេរ�សេអើងទា얰ក់ទងនឹងពូជសាសន៍ េយនឌ័រ ពិការភាព ភាសា ឬឋានៈសង�ម
ប៉ុែន� ជទូេ� រដ�ភិបា裀លមិនបា裀នអនុវត�បំរមទាំងេនះេឣយមា裀ន្របសិទ�ភាពេឡើយ ។
�ស�ី
ការរ�េលាភេសពសន�វៈ និងហិង្សោក��ង្រគ�សារ៖ ច្បោប់ដក់េទាស្រពហ�ទណ�ចំេពាះអំេពើរេ� លាភេសពសន�វៈ និង
ការបំពារបំពាន។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�ក និងអន�រជតិបានរយការណ៍ថ អំេពើហិង្សោ្របឆាំ ង

�ស�ី មានដូចជអំេពើហឹង្សោក��ង្រគ�សា뛠រ និងការរ�េលាភេសពសន�វៈ េកើតមានជទូេ�។ អំេពើរ�េលាភេសព
សន�វៈ្រត�វកាត់េទាសឱ្យជប់ពន�នគារពី ៥ឆា�ំ េ� ៣០ឆា�ំ។ អំេពើរ�េលាភេសពសន�វៈ ប�ី/្របពន�មិន្រត�វបាន
ែចងជក់លាក់េ�ក�� ង្រកម្រពហ�ទណ�េឡើយ ប៉ុែន� ឣចេធ�កា
ើ រេចាទ្របកាន់ថជ “អំេពើរ�េលាភេសពសន�វៈ”
“ការបង�របួសសា뛠�ម” ឬ “ការបំពារបំពានមិនសមរម្យ”បាន។ េយងតាមច្បោប់សីព
� អ
ី ំេពើហង
ិ ្សោក�� ង្រគ�សារ
ការរ�េលាភេសពសន�វៈប�ី/្របពន�ឣចស�ត
ិ េ�ក�� ងនិយមន័យៃនអំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សារែដលរួមប��� ល

“ការ

បំពានផ��វេភទ” ផងែដរ។ ក្រមមានការេចាទ្របកាន់ពីបទរ�េលាភេសពសន�វៈប�ី/្របពន�តាម្រកម្រពហ�ទណ�
និងច្បោប់សីព
� ីអំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សារណស់។

ច្បោប់សីព
� ីអំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សាដក់េទាស្រពហ�ទណ�

ចំេពាះអំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សារ ប៉ុែន� មិនមានែចងជក់លាក់អំពកា
ី រដក់េទាសេឡើយ។ ប៉ុែន� េគឣចេ្របើ្រកម
្រពហ�ទណ� េដើម្បីដក់េទាសចំេពាះបទេល�ើសហឹង្សោក�� ង្រគ�សា뛠រ េដយដក់េទាសពន�នគារចាប់ពី ១ ឆា�ំរហូត
ដល់ ១៥ឆា�ំ។ េបើេយងតាមរបាយការណ៍របស់អង�ការ េលើកែលងេទាសអន�រជតិ េឈា
� ះ Amnesty
International មានមន�ីរេពទ្យរដ�ែតមួយេ�តាមេខត�និមួយៗនិងមន�ីរេពទ្យធំៗមួយចំនួន េ�ភ�ំេពញ ែដល
មានកែន�ង្រគប់្រគាន់សំរប់ពិនិត្យជនរងេ្រគាះេដយការរ�េលាភផ��វេភទ
យកជភស�ង
� តាងបានេដយតុលាការ។

េហើយេចញប័ណ�ប��ក់ែដលឣច

គិតមក្រតឹមែខតុលាក ឆា�ំ ២០១៥ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយ េឈា
� ះឣដហុកបានទទួល
របាយការណ៍អំពីករណីរ�េលាភេសពសន�វៈចំនួន ១៨៣ ករណី េដយក�� ងេនះ មាន ៣ ករណីបណ
� លេឣយ
ជនរងេ្រគាះសា ។ េ�ក�� ងចំេណមករណីទាំងេនះ មាន ៣៣ ករណី ្រត�វបានកាត់ក�េី ដយតុលាការ ១

ករណី្រត�វបានស្រមបស្រម�លេដយឣជ�ធរែដនដី

េហើយករណីែដលេ�សល់េ�រង់ចាំសវនការ។

អំេពើ

ហិង្សោក�� ង្រគ�សានិងការរ�េលាភផ��វេភទមានការេកើនេឡើង េបើេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�� ងឆា�ំ ២០១៤
ែតេ្រចើនែតមិន្រត�វបានេគរយការណ៍អស់

េដយសារ�ស�ីខា�ចការសងសឹកេដយជនេល�ើស។

េ�ែខមករ

្រកសួងែផនការ និង្រកសួងកិច�ការនរ�បានេចញការអេង�តថ�ក់ជតិសីព
� ីសុខភាព និងបទពិេសាធន៍ក�ងជី វ�ត
របស់�ស�ី។ ការអេង�តេនះបង�ញថ �ស�ីមា�ក់ក�ងចំេណម ៥ នក់េ�ក�� ង្របេទសរងហឹង្សោក�� ង្រគ�សារ និង
ហឹង្សោផ��វ
ឆា�ំ

េភទ។ េបើេយងតាម្រកសួងមហាៃផ� ការរ�េលាភផ��វេភទមានការេកើនេឡើងចំនួន ១២ % េលើស

២០១៤

េទាះបីជបទេល�ើសទូេ�មានការថយចុះក� ី។

េ�ក�� ងរបាយការណ៍ឆា�ំ

២០១៣

របស់

និងសង�មសុី វ�ល

េដើម្បី

សហ្របជជតិ ជិត ២០% ៃនបុរសចំនួន ១៨៦៣ នក់ ែដល្រត�វបានសំភាសន៍ បានសា램រភាពថ បាន
រ�េលាភ�ស�ី។
េ�ែខកក� ដ

្រកសួងកិច�ការនរ�បាន្របជុជ
ំ មួយតំណងៃនរដ�ភិបាល

ពិភាក្សោពីការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពជតិេលើកទី ២ ស�ីពីការការពារហឹង្សោេលើ�ស�ី ែដលរួមមានទាំងហឹង្សោ
ផ��វេភទនិងហឹង្សោ្រប្រពឹត�េដយៃដគូ។ ្រកសួងបាន្របកាស្របព័នរ
� យការណ៍ថីម
� ួយេ�ក�� ងរដ�ភិបាល េដើម្បី
បេង�ើនតំលាភាព និងគណេនយ្យភាព េ�ក�� ងករណីែដលរដ�ភិបាលេឆ�ើយតបនឹងហឹង្សោេ�េលើ�ស�ី។ ្រកសួង
កិច�ការនរ�ែថមទាំងបានសំរបសំរួលអង�ការ NGO មួយចំនួន និងែផ�កសារព័ត៌មានខ�ះ េដើម្បីេធ�ក
ើ ម� វធ
� ីតាម
វ�ទ្យ� និងទូរទស្សន៍សីព
� ីប��ទាក់ទងនឹង�ស�ី។ រដ�ភិបាលែថមទាំងបានផ�ល់ថ វ�កាដល់អង�ការ NGO ែដល
បានផ�លកា
់ របណ�ះបណ
� លសំរប់�ស�ី្រកី្រក ែដលងយរងេ្រគាះេដយការេធ�ើបាបេដយប�ី េពស្យោចារ និង
ការជួញដូរមនុស្ស។
េដយគិតមក្រតឹមែខសីហាេធ�ើការេសុើបអេង�តេលើករណីហឹង្សោក�� ង្រគ�សារចំនួន
៥២ ករណី ករណីេសពសន�វៈចំនួន ៦៧ ករណី ចំែណកអង�ការសិទ�ិមនុស្សលីកាដូបានេសុើបអេង�តករណី
ហឹង្សោេដយែឡកក��ង្រគ�សា䀰រចំនន
ួ ៦២ និងករណីរេ� លាភផ��វេភទចំនួន ៣៣ ករណី។
និយយថ

ឣជ�ធរមិនសូវ្របឹងែ្របងខា�ង
ំ ក�� ងការអនុវត�ច្បោប់្រគ�សា䂬រេទ

ជំេលាះក�� ង្រគ�សារ។

អង�ការ NGO បាន

េហើយេជៀសវងការពាក់ព័នក
� �ង

ការេបៀតេបៀនផ��វេភទ៖

្រកម្រពហ�ទណ�ដក់េទាស្រពហ�ទណ�ចំេពាះការេបៀតេបៀនផ��វេភទ

េដយដក់

ពន�នគារពី ៦ ៃថ�េ� ៣ ែខ និងពិន័យជទឹក្របាក់ចំនួនពី ១០០ ០០០េរៀលេ� ៥០០ ០០០េរៀល (២៥ េ�
១២៥ ដុលា�រឣេមរ�ក)។ អង�ការ ILO េ�ក�� ងរបាយការណ៍ឆា�ំ ២០១៣ របស់ខ� ន បាននិយយថ កម�ក រ�នី
កាត់មា�ក់ក�ងចំេណម ៥ នក់បានរងការេបៀតេបៀនផ��វេភទ។ េ�ែខឧសភា ឣជ�ធរបានបកសក� ិម�ន�ីជន់
ខ�សមា
់ � ក់មកពី្រកសួងអប់រ� បន�ប់ពីគាត់បានេបៀតេបៀនផ��វេភទេលើអ�កបកែ្របភាសា뜰ជជនជតិកេូ រខាងត្ប�ង
មា�ក់ ែដលេគបានេឣយមកេធ�កា
ើ រជមួយគាត់ ក�� ងអំឡ�ងទស្សនកិច�ជផ��វការេ�្របេទសកូេរខាងត្ប�ង។ ម�ន�ី
បានទំលាក់ការេចាទ្របកាន់ បន�ប់ពីកាត់បានបង់្របាក់ពិន័យចំនួន ១២ ៣០០ ដុលា�ឣេមរ�ក។ សកម�ជនជ
េ្រចើនបានអះឣងថ ទណ�កម�េនះតិចេពក ែត្រកសួងបានប��ក់ថ ការសំេរចចិតរ� បស់ខ� នក��ងការប��� ះ
ឋានៈបុគ�លេនះគឺែផ�កេលើច្បោប់្រគប់្រគងម�ន�ីរជការ។
សិទ�ប
ិ ន�ពជ
ូ ៖ គូសា趜�មីភ រ�យ និងបុគ�លមា�ក់ៗឣចសេ្រមចចិត�េលើចំនួនកូនែដលចង់បាន គមា�តមានកូន និង
េពលមានកូន េហើយពួកេគមានព័តមា
៌ ន និងមេធ្យោបាយេដើម្បីេធ�ើការសេ្រមចចិត�េដយេសរ� េដយគា�នការ
េរ�សេអើង ការបង�ំ ឬហឹង្សោ។ �ស�ីមានសិទ�ិទទួលេសវពន្យោរកំេណើត និងការែថទាំមុនេពលស្រមាល ្រពម
ទាំងឆ�បមានជំនញ

និងការែថទាំេ្រកាយេពលស្រមាលផងែដរ

ប៉ុែន�ជេរឿយៗ

សិទ�ិេនះេ�មានក្រមិត

េដយសា램រ ឧបសគ� ្របាក់ចំណូល និងកតា�ភូមសា램
ិ �ស�។ េយងតាមអង�ការសុខភាពពិភពេលាក ្របេទស
កម�ជ
� មានអ្រតាមរណៈមាតា េ�ឆា�ំ ២០១៥ ចំនួន ១៦១ នក់ក�ងទារកេកើតរស់ចំនួន ១០០ ០០០នក់ ។ េ�
ក�� ងឆា�ំ ២០១៤ មាន១៧០ នក់ ក�� ងចំេណមទារកេកើតមករស់ចំនួន ១០០ ០០០ នក់។ កតា�ចម្បង ែដលមាន
ឥទ� ិពលេលើអ្រតាមរណៈមាតាខ�ស់េ�ក�� ង្របេទសរួមមានកង�ះមណ�លសុខភាព្រតឹម្រត�វ ថ�ំសង��វ និងកង�ះ
ឆ�បមានជំនញ្រតឹម្រត�វ។ េបើេយងតាមការអេង�តែផ�កសុខភាពនិង្របជសា램�ស�េ�កម�ជ
�
ក�� ងឆា�ំ ២០១៤

អ្រតាេ្របវ�ឡង់ៃនការេ្របើមេធ្យោបាយពន្យោរកំេណើតក�� ងចំេណម�ស�ែី ដលេរៀបការេហើយ និងស�ិតក�� ងឣយុពី
១៥ េ� ៤៩ ឆា�ំ គឺមាន្របែហល ៣៩% េហើយ�ស�ីចំនួន ១២% ែដលស�ត
ិ ក�� ងឣយុពី ១៥ េ� ១៩ ឆា�ំបាន
ឆ�ងទេន� ឬមានៃផ�េពាះកូនដំបូង។
ការេរ�សេអើង៖ រដ�ធម�នុ��ែចងអំពីសិទ�ិេស�ើភាពគា�សំរប់�ស�ី ការទទួលបាន្របាក់កៃ្រមេស�ើគា�ចំេពាះការងរ
ដូចគា� និងឋានៈេស�ើគា�ក�� ងឣពាហ៍ពិពាហ៍។ ជទូេ� �ស�ីមានសិទ�ិេលើ្រទព្យសម្បត�ិេស�ើភាពគា� មានសិទ�ិតាម
ផ��វច្បោប់ដូចគា�ក�� ងការដក់ពាក្យបណ�ឹងែលងលះ និងសិទ�ិេស�ើគា�ក�� ងការទទួលបានការអប់រ� និងការងរមួយ
ចំនួន។ ប៉ុែន� ្របៃពណីវប្បធម៌ និងការទទួលខុស្រត�វក�� ងការេមើលកូនបានក្រមិតលទ� ភាពរបស់�ស�ីេដើម្បីឈាន

េ�ដល់ការទទួលបានមុខតំែណងខ�ស់េ�ក�� ងការងរ ឬបានការងរេធ�ើ។

បុរសយ៉ងេ្រចើនេលើសលុបបេ្រមើ

ការងរេយធា នគរបាល និងការងររជការសុី វ�ល។

កុមារ
ការចុះសំប្រុ តកំេណើត៖ តាមច្បោប់ ស��តិឣចទទួលបានតាមរយៈកំេណើតពីឪពុកមា�យែដលមិនែមនជជន
ជតិែខ�រ ក�� ងករណីែដលឪពុកមា�យទាំងពីរេនះបានេកើត និងរស់េ�េដយ្រសបច្បោប់េ�ក�� ង្របេទសកម�ជ
�
ឬករណីែដលឪពុក/មា�យណមា�ក់ទទួលបានស��តិកម�ជ
� ។ ្រកសួងមហាៃផ�បា램ន្រគប់្រគង្របព័នច
� ុះប��ី
កំេណើតតាមែបបទំេនើប ប៉ុែន�ទារកទាំងអស់មិនសុទ�ែត្រត�វបានចុះប��ភា
ី � មៗេឡើយ េដយសារែតឪពុកមា�យ
ពន្យោរេពល។ េ្រ�ពីេនះ កុមារែដលបានេកើតចាប់ពីពាក់កណ
� លទសវត្សរ�ឆា�ំ១៩៧០ ដល់ពាក់កណ
� ល
ទសវត្សរ�ឆា�ំ១៩៩០ ជទូេ� មិន្រត�វបានចុះប��ីកំេណើតេឡើយ េដយសាᒠរការ្រគប់្រគងរបស់េវៀតណម/ែខ�រ
្រកហម/ស�ង�មសុី វ�ល។ អ�កែដលមិនបានចុះប��ីទាំងេនះជេ្រចើន ែដលេ្រកាយមកមាន្រគ�សា꡴រផ�ល់ខ� ន មិន
បានយល់អំពីភាពចាំ បាច់ៃនការចុះប��េី នះេទ។ ជទូេ� កុមារមិនេ�ចុះប��ីកំេណើតេឡើយ រហូត ទាល់ែត
េគ្រត�វការចាំ បាច់។
ការខកខានមិនបានចុះប��ីកំេណើតនំេឣយមានការេរ�សេអើង រួមទាំងការមិនផ�ល់េសវសាធា阬រណៈ
ផង។ ការសិក្សោមួយេ�ឆា�ំ ២០០៧ ែដលេធ�ើេឡើងេដយអង�ការ UNHCR ស�ីពីភាពគា�នស��តិេ�ក�� ង
្របេទសកម�ជ
� បាននិយយថ ជេរឿយៗ កុមារជនជតិភាគតិច និងកុមារែដលគា�នស��តិ្រត�វបានផត់
េចញពីដំេណើរការចុះប��ីកំេណើត។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែដលផ�លេ់ សវចំេពាះសហគមន៍ែដល្រត�វបាន
េគផត់េចញ បានរយការណ៍ថ ជេរឿយៗ កុមារែដលគា�នសំបុ្រតកំេណើត និងេសៀវេ�្រគ�សា បាត់បង់
លទ� ភាពទទួលបានការអប់រ� និងការែថទាំសុខភាព។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលទាំងេនះក៏បានប��ក់ផង
ែដរថ អ�កទាំងេនះេ្រចើនែតគា�នលទ� ភាពក�� ងការទទួលបានការងរេធ�ើ

ការមាន្រទព្យសម្បត�ិផ�ល់ខ� ន

ការ

ចូលរួមេបាះេឆា�ត ឬការេ្របើ្របាស់្របព័នច
� ្បោប់។
ការអប់រ៖� ការអប់រ�រហូតដល់ថ�ក់ទ៩
ី គឺឥតមានបង់ៃថ�េឡើយ ប៉ុែន� មិនែមនជកាតព�កិច�្រត�វែតេរៀនេទ។
កុមារជេ្រចើនបានឈប់េរៀនេដើម្បីជួយ្រគ�សារក�� ងការងរកសិកម�លក� ណៈ្រគ�សា

េធ�ើការងរេ�ក�� ង

សកម�ភាពេផ្សងេទៀត ចូលេរៀនេ�ឣយុេ្រចើន ឬមិនចូលេរៀនេសា씐ះែតម�ង។ រដ�ភិបាលមិនបដិេសធេក� ង្រសី

ក�� ងការទទួលបានការអប់រ�េស�ើភាពគា�េទ។ ប៉ុែន� ជេរឿយៗ ្រគ�សារែដលមានធនធានមានកំ រ�ត ផ�លឣ
់ ទិភាព

ដល់េក� ង្រប�សជងេក� ង្រសី ពិេសសេ�តំបន់ជនបទ។ េបើេយងតាមរបាយការណ៍អង�ការអន�រជតិ បន�ប់ពី

ក្រមិតបឋមសិក្សោ ចំនួនេក� ង្រសីចុះេឈា
� ះចូលេរៀនធា�ក់ចុះយ៉ងខា�ង
ំ េ�តំបន់្រក�ង ចំែណកការចូលេរៀនរបស់

េក� ង្រប�សេ�េ្រកាយថ�ក់បឋមសិក្សោ មានចំនួនធា�ក់ចុះេ្រចើនគួរសម េ�តំបន់ជនបទ។ សាលាេរៀនេ�ក�� ង

តំបន់ជេ្រចើនស�ិតេ�ឆា�យពីផ�ះ េហើយការេធ�ើដំេណើរក៏ជប��មួយផងែដរ។ កតា�េនះបានេធ�ឱ
ើ ្យប៉ះពាល់ដល់
េក� ង្រសីជពិេសស េដយសារកង�ល់ពីសុវត�ភា
ិ ពក��ងការេធ�ដ
ើ ំេណើរពីផ�ះេ�សាលាេរៀន។
ការេធ�បា
ើ បកុមារ៖ េបើតាមអ�កសេង�តការណ៍ ការេធ�ើបាបកុមារ្រត�វេគបានេជឿថ មានជទូេ� េហើយការប�ឹង
្របឆាំ ងនឹងជន្រប្រពឹត�ក្រមមានណស់។ របាយការណ៍ឆា�ំ ២០១៤ របស់អង�ការ UNICEF និយយថ ៦១%
ៃនកុមា រ�ែដលេឆ�ើយសំណួរ និង ៥៨% ៃនកុមារែដលេឆ�ើយសំណួរ ែដលស�ត
ិ ក�� ងឣយុពី ១៣ ទី ១៧ ឆា�ំបាន
រងការវយដំេ�ក�� ង្រគ�សាﭠរ។ ការរ�េលាភេសពសន�វៈកុមារេ�ែតជប��ធ�ន់ធ�រមួយេ�េឡើយ។ អង�ការមិន
ែមនរដ�ភិបាល ADHOC បានរយការណ៍ ថ ករណីរ�េលាភេសពសន�វៈ និងប៉ុនប៉ងរ�េលាភេសពសន�វៈចំនួន
ើ រេសុប
ើ អេង�ត
៩៩ ករណីបានេកើតេឡើងចំេពាះកុមារែដលមានឣយុេ្រកាម ១៨ ឆា�ំ។ អង�ការលីកាដូបានេធ�កា
េលើករណីរ�េលាភផ��វេភទចំនន
ួ ១១៦ ក�� ងេនះមានការរ�េលាភបូកចំនួន ៤ ករណី។
ការឆាប់េរៀបឣពាហ៍ពពា
ិ ហ៍

និងការបង�េំ ឣយេរៀបឣពាហ៍ពពា
ិ ហ៍៖

ឣយុ្រគប់ការតាមច្បោប់សំរប់េក� ង

្រប�ស និងេក� ង្រសីគឺ ១៨ ឆា�ំ ែតកុមារឣយុ្រតឹម ១៦ ឆា�ំឣចេរៀបការេដយ្រសបច្បោប់បាន េបើមានការ
យល់្រពមពីឪពុកមា�យ។
េទ។

តាម្របៃពណីវប្បធម៌

ការេរៀបការរបស់កុមារមិន្រត�វបានចាត់ទុកថ ជប��

រដ�ភិបាលនិងអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក��ង្រស�កមួយបានេលើកកំពស់ការយល់ដឹងេលើឣយុអប្ប រ�មា

ដូចែដល្រត�វបានកំណត់េដយច្បោប់។
ការេកង្របវ���ផ�វេភទេលើកមា
ុ រ៖ ការរួមេភទជមួយកុមារឣយុេ្រកាម ១៥ ឆា�ំ គឺជអំេពើខុសច្បោប់។ ប៉ុែន�
េពស្យោចារ្យកុមារបានេកើតេឡើង។ នគរបាលបានបន�ឆ�ក់ចូលផ�ះបន េដើម្បីសេ�ង�ះេក� ង្រសីមិន្រគប់ឣយុែដល
្រត�វបានេគជួញដូរេធ�េើ ពស្យោ

ថ�ីេបើភាគេ្រចើនៃនការជួញដូរផ��វេភទេលើកុមារមានការលាក់បាំង

មានេ�តាម

កែន�ងបំេ រ�ផ� វេភទ “េដយមិនផ�ល់” ដូចជតាមេបៀហា
កែន�ងមិនែមនេធ�ើពា뜰ណិជក
� ម�នន។ នគរបា뜰លបន�េសុើបអេង�តេលើករណីជួញដូរកុមា뜰រ េ�តាមផ�ះបន ឬក�� ង
ករណីែដលជនរងេ្រគាះមកប�ឹងេដយផ�ល់

ែតមិនេធ�កា
ើ រេលើករណីសគ
� សា�ញខា�ង
ំ េទ។

រដ�ភិបាលមិនបាន

េចញការែណនំជផ��វការែដលអនុ��តេឣយមានការេ្របើបេច�កេទសេសុើបអេង�តសំងត់េ�ក�� ងការេសុើប
អេង�តេលើការជួញដូរេទ

េហើយកង�ះសិទ�ិអំណចច្បោស់លាស់បានបន�រំងស�ះមិនេឣយនគរបាលចាប់េឣយ

អ�ក្រប្រពឹត�ិការជួញដូរេលើកុមារទទួលខុស្រត�វេពញេលញបានេទ។

្របេទសកម�ជ
� េ�ែតជេគាលេ�េទសចរណ៍ផ� វេភទេលើកុមារ។

អង�ការ

NGO

មួយបានេចញ

របាយការណ៍ឆា�ំ ២០១៥ េដយពិនិត្យេលើការមានកុមារជេ្រចើនេ�ក�� ងចំេណមមនុស្សេ�កែន�ងបំេ រ�ផ� វេភទ
េ�តាមទី្រក�ងសំខាន់ ៣ េហើយបានរកេឃើញថ កុមារមានចំនន
ួ ្រត�វជ ២,២% ៃនមនុស្សេ�ទីេនះ ចំែណក
េ�ឆា�ំ ២០១៣ មាន ៨,២%។ រដ�ភិបាលបានេ្របើ្របាស់ច្បោប់ េដើម្បីកាត់េទាសទាំងអ�កេទសចរផ��វេភទ ទាំង
ពលរដ�ែដលេកង្របវ���កុមារក�� ងេពស្យោចារ។ ច្បោប់ដក់េទាសជប់ពន�នគារចាប់ពី ២ េ� ១៥ ឆា�ំ ចំេពាះ
ការេកង្របវ���ផ� វេភទេលើកុមារ។ ច្បោប់េនះក៏ហាម្របាមផងែដរនូវការផលិត និងការមានរូបឣសឣភាស
កុមារ។

េបើេយងតាមអង�ការែផ�កសិទ�ិមនុស្សក�� ង្រស�កមួយ

ជន្រប្រពឹត�ែដលមានែខ្សរយៈក�� ងរដ�ភិបាលមិន

្រត�វបានចាប់េឣយទទួលខុស្រត�វ េ�េ្រកាមច្បោប់េឡើយ េហើយអ�កជំនញក�� ង្រស�កបានសំែដងកង�លអ
់ ំពីការ
ខកខានរបស់រដ�ភិបាល

ក�� ងការដក់េទាសេឣយបានសម្រសបេ�េលើជនបរេទសែដលទិញការរួមេភទជ

មួយកុមារ។ អំេពើពុករលួយែដលរលដលេ�្រគប់ែផ�កទាំងអស់ក�ងរដ�ភិបាលដក់កហ
ំ ិត្រពំែដនយ៉ងខា�ង
ំ េលើ
លទ� ភាពរបស់ម�ន�ីមា�ក់ៗ

ក�� ងការចាប់េឣយជន្រប្រពឹត�ការជួញដូរផ��វេភទេលើកមា
ុ រទទួលខុស្រត�វ

េហើយ

រដ�ភិបាលមិនេធ�កា
ើ រេសុើបអេង�តឬកាត់េទាសម�ន�ីែដលឃុបឃិតេឡើយ។
កុមារផ�ស់ទល
ី េំ �៖ រដ�ភិបាលបានផ�ល់េសវមានកំ រ�ត និងមិន្រគប់្រគាន់ដល់កុមាររស់េ�តាមចិេ�� ម
ើ ថ�ល់

េ�មជ្ឈមណ�លសា脠�រនីតិសម្បទា។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�កមួយបានវយតៃម�ថ មា鏸នកុមា鏸រតាម
ចិេ�� ើមផ��វក�� ងចំនួន្របែហលនឹងចំនួនក�� ងឆា�ំ ២០១៤ គឺមាន្របមាណជ ១២០០ េ� ១៥០០ នក់េ�ក�� ង
រជធានីភំេ� ពញ ែដលគា�នទំនក់ទំនង្រគ�សារ េហើយកុមា鏸រ្របមាណជពី ១៥ ០០០ េ� ២០ ០០០នក់ បាន
េធ�កា
ើ រងរេ�តាមចិេ�� ើមផ��វ ប៉ុែន� បាន្រតឡប់េ�ផ�ះ វ�ញេ�េពលយប់។ កុមារ្របមាណជ ២០០ េ� ៤០០
នក់បានរស់េ�ជមួយ្រគ�សាររបស់ខ� នេ�តាមចិេ�� ើមផ��វៃនរជធានីភំេ� ពញ។
ការអេង�តមួយរបស់រដ�ភិបាល េ�ឆា�ំ ២០១៤ បានរកេឃើញថចំនួន ៧០% ៃនកុមារកំ្រពាចំនន
ួ
១២ ០០០ នក់ ែដលរស់េ�តាមមជ្ឈមណ�លរបស់រដ� និងឯកជន មានឪពុកមា�យ ឬបងប��ន។ ចំនួន
មជ្ឈមណ�លកុមារកំ្រពាេ�ក�� ង្របេទសមានកំេណើនពី ១៥៥ េ�ឆា�ំ ២០០៥ ដល់២២៥ េ�ឆា�ំ ២០១៤
ែដលក�� ងចំនន
ួ េនះ មានែត ២៣ េទែដល្រគប់្រគងេដយរដ�។ អង�ការ NGO និងអ�កសេង�តការណ៍ដៃទេទៀត
បានេចាទថ មជ្ឈមណ�លកុមារកំ្រពាឯកជនជេ្រចើនគា�នការ្រគប់្រគងល�េទ េហើយមានកុមារអត់កំ្រពាេ្រចើន
េដើម្បីទាក់ទាញអំេណយពីជនបរេទស។

ការចាប់ជំ រ�តកុមារឆ�ងែដន៖

្របេទសកម�ជ
� មិនែមនជហត�េលខីៃនអនុស��្រក�ងឡេអ

ឆា�ំ១៩៨០

ស�ីពី

ទិដ�ភាពសុី វ�លៃនការចាប់ជំ រ�តកុមារឆ�ងែដនេឡើយ។ សូមេមើលរបា
សហរដ�ឣេមរ�កស�ីពីការចាប់កុមារឆ�ងែដន តាម travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html ។

ការ្របឆាំងនឹងសា먐សនជ�ស
ី (Anti-Semitism)
មានសហគមន៍អនិកជនកាន់សាសនជ� ីសតូចមួយេ�ក�� ងរជធានីភេំ� ពញ

េហើយមិនមានរបាយ

ការណ៍អំពីទេង�ើ្របឆាំ ងនឹងសា鿸សនេនះេឡើយ។

ការជួញដូរមនុស្ស

សូមចូលេមើលរបាយការណ៍សីព
� ីការជួញដូរមនុស្ស របស់្រកសួងការបរេទសសហរដ�ឣេមរ�ក េ�

េគហទំព័រ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។

ជនពិការ
ច្បោប់ហាមការេរ�សេអើង ការ្រពេងើយកេន�យ
ើ ការេកង្របវ��� ឬការេបាះបង់ជនពិការ។ េ�ក�� ងច្បោប់
េនះ និយមន័យជនពិការរួមមានទាំងជនែដលមានជំងឺសតិសា옄�រតី និងជនពិការ្របាជ�ផងែដរ េហើយច្បោប់េនះ
ក៏ត្រម�វផងែដរថ ឣគារសាធារណៈ និងទីតាំងផ�លេ់ សវរដ�ភិបាល រួមទាំង្រគឹះសា쑴�នអប់រ�ផងែដរ ្រត�វមាន
មេធ្យោបាយែដលឣចឱ្យជនពិការេចញចូលបាន។ ច្បោប់េនះមិននិយយពីមេធ្យោបាយេចញចូល ឬេឡើងចុះ
េពលេធ�ដ
ើ ំេណើរតាមយន�េហាះ ឬេធ�ើដំេណើរតាមមេធ្យោបាយេផ្សងេឡើយ។្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និង
យុវនីតស
ិ ម្បទាទទួលខុស្រត�វរួមេលើការការពារសិទ�ិជនពិការ

ថ�ីេបើច្បោប់េនះកំណត់ភារកិច�ជក់លាក់សរ
ំ ប់

បណ
� ្រកសួងេផ្សងេទៀតែដរ ដូចជ ្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងអប់រ� ្រកសួងសា옄ធារណៈការ និងដឹកជ���ន
និង្រកសួងការពារជតិ។

រដ�ភិបាលបានេស�ឱ
ើ ្យបណ
� ញទូរទស្សន៍ទាំងអស់េ្របើ្របាស់ការបកែ្របភាសា쏔

ស��ក�� ងកម� វ�ធទា
ី ំងអស់របស់ខ� ន។ គិត្រតឹមែខក�� មានសា옄�នីយទូរទស្សន៍ធំជងេគមួយមានការបកែ្រប
ភាសា쏔ស��។ ទីសីកា
� រគណៈរដ�ម�ន�ីបានអនុម័តអនុ្រកឹត្យចំនួន ៤ ែដលគាំ្រទច្បោប់េនះ។

កម� វ�ធីែដលេរៀបចំេឡើងេដយអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលនន

បា쎐នេធ�ើកា쎐រែកលម�គួរឱ្យកត់សមា�ល់

ចំេពាះការ្រប្រពឹត� និងការសា髌�រនីតិសម្បទាេលើជនពិការ ប៉ុែន� ពួកគាត់បាន្របឈមនឹងការេរ�សេអើងពីសង�ម
យ៉ងេ្រចើន ជពិេសសលទ� ភាពក�� ងការទទួលបានការងរជំនញ។
កុមារពិការតិចតួចឣចចូលសា쏔លាេរៀនធម�តាបានែដរ។

កុមារែដលពិការខា�ង
ំ

បានចូលេរៀនេ�

សាលាដច់េដយែឡក ែដលឧបត�មេ� ដយអង�ការ NGO េ�ភ�ំេពញ។ េបើេយងតាមអង�ការ NGO មួយ ការ
សិក្សោសំរប់កុមារែដលមានភាពពិការខា�ង
ំ គា�នេ�េ្រ�្រក�ងភ�ំេពញេទ។

គា�នការដក់កហ
ំ ិតផ��វច្បោប់េលើសិទ�ិជនពិការក�� ងការេបាះេឆា�ត ឬចូលរួមេ�ក�� ងកិច�ការសុី វល
� េឡើយ
ប៉ុែន�រដ�ភិបាលមិនបានខិតខំ្របឹងែ្របងសហការណមួយ

េដើម្បីជួយពួកគាត់ឱ្យមានការចូលរួមក�� ងការងរ

ពលរដ�ជធម�តាេឡើយ។

ស��តិ/ពូជសាសន៍/ជនជតិេដើមភាគតិច
ច្បោប់សីព
� ីស��តិមិនមា鳴នែចងច្បោស់លា鳴ស់អំពីសិទ�ិរបស់ជនជតិេដើមភា鳴គតិចេឡើយ។

ការការពារ

តាមរដ�ធម�នុ�ន
� ិយយែតពី “្របជជនែខ�រ” ប៉ុេណ
� ះ។ ឣណិកជនចិន និងេវៀតណមគឺជជនជតិភាគតិច
ភាគេ្រចើនជងេគ។ ជនជតិចិន្រត�វបានទទួលយកេ�ក�� ងសង�ម ប៉ុែន� មានការបន�ស�ប់េខ�ើមចំេពាះជនជតិ

េវៀតណម ែដល្រត�វបានេគេមើលេឃើញថ ជការគំរមកំែហងចំេពាះ្របេទសជតិ និងវប្បធម៌។ ្រក�មមួយ

ចំនួនរួមទាំង្រក�មអ�កនេយបាយផងក�� ងបក្ស្របឆាំ ងផង បានបន�នយ
ិ យ្របឆាំ ងនឹងជនជតិេវៀតណមយ៉ង

ខា�ង
ំ កា�។ ្រក�មទា쏴ំងេនះបានស�ីបេន�សថ មានការ្រគប់្រគងែផ�កនេយបាយពី្របេទសេវៀតណមេលើគណបក្ស

្របជជនកម�ជ
�
ប��ទ�ន�នេ�តាមតំបន់្រពំែដន និងប��ជេ្រចើនេផ្សងេទៀត ែដល្រក�មទាំងេនះបានដក់
កំហុសេ�េលើជនជតិេវៀតណម យ៉ងេហាចណស់ក៏ក�ងចំែណកខ�ះែដរ។

ជនជតិេដើមភាគតិច
ី ូនតា
ជការជួយដល់ការខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភាគតិច ក�� ងកិច�ការពារទឹកដដ

និងធនធានធម�ជតិរបស់ខ� ន ្រកសួងែដនដីបានេចញប័ណ�កម�សិទ� ដ
ិ ីរួមេ�េឣយសហគមន៍ជនជតិេដើមចំនួន

១១ សហគមន៍ ែដលមាន្រគ�សារចំនួន ៧៥២ េហើយរស់េ�ដីទំហំ ២២ ៣៧៨ acre។ អង�ការមិនែមន
រដ�ភិបាលបា鳴ន រ�ះគន់ដំេណើរការអនុវត�យឺតៃនការផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ� ិដីេហើយបា鳴នបន�សេុំ ឣយមានការផ�កកា鳴រ

លក់ដី និងការផ�លស
់ ម្បទានដីែដលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ជនជតិេដើមភា鳴គតិច។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល
ក�� ង្រស�ក និងអន�រជតិមានសកម�ភាពយ៉ងសកម�ក�ងការអប់រស
� ហគមន៍ជនជតិេដើមភាគតិចអំពដ
ី ំេណើរការ
ចុះប��ីដី ្រពមទាំងផ�ល់ជតំណងែផ�កច្បោប់ក�ង វ�វទផងែដរ។

អំេពើហង
ឹ ្សោ ការេរ�សេអើង ្រពមទាំងអំេពើហង
ឹ ្សោេដយេហតុផលផ��វេភទ
និងអត�ស��ណេជនឌ័រ
មិនមានច្បោប់ែដលដក់េទាស្រពហ�ទណ�េលើការ្រសឡញ់េភទដូចគា�េឡើយ េហើយក៏មិនមានការេរ�ស

េអើងជផ��វការ្របឆាំ ងនឹង្រក�ម�ស�ី្រសឡញ់�ស�ី បុរស្រសឡញ់បុរស បុគ�លែដល្រសឡញ់ទាំងបុរស និង�ស�ី
និងអ�កវះកាត់ែកអវៈយវៈេភទ (LGBT) េនះេទ េទាះបីជេ�ែតបន�មានការេរ�សេអើងពីសង�មមួយចំនួន និង
ការនំគា�ស�ប់ ជពិេសសេ�ក�� ងតំបន់ជនបទក� ី។ រដ�ភិបាលបានផ�ល់េមា៉ងផ្សោយសំរប់កម� វ�ធីទាក់ទងនឹង
សិទ�ិរបស់្រក�ម LGBTI ។

គា�នរបាយការណ៍អំពកា
ី រេរ�សេអើងពីសំណក់រដ�ភិបាល ែផ�កេលើលក� ណៈៃនចំណង់ផ� វេភទ េ�ក�� ង
ការងរ ភាពគា�នស��តិ ឬលទ� ភាពទទួលបានការអប់រ� ឬការែថទាំសុខភាពេឡើយ។ ប៉ុែន� ការ្រសឡញ់េភទ

ដូចគា� ជទូេ� ទទួលរងការខា�ចរឣរ និងការសង្ស័យពីសំណក់្របជជនទូេ� េហើយមាន្រក�មគាំ្រទតិចតួច

ប៉ុេណ
� ះែដលឣចរយការណ៍្របាប់ពីករណីេ រ�សេអើង ។ ការេរ�សេអើងេ្រ�ផ��វការ្របឆាំ ងនឹង្រក�ម LGBT

េ�ែតមាន។ េបើេយងតាមរបាយការណ៍ឆា�ំ ២០១៥ មួយស�ីពីការេរ�សេអើង្របឆាំ ងនឹង្រក�ម LGBTI េ�តាម

សាលា ែដលផ្សោយេដយមជ្ឈមណ�លសិទ�ិមនុស្សកម�ជ
� ៦២,៧% ៃនមនុស្សមកពី្រក�ម LGBTI បាននិយយ
ថបានរងការសំឡ�ត េដយមាន ៩៣,៦% ៃនពួកេគនិយយថ វជការេឆ�ើយតបនឹងលក� ណៈៃនចំណង់ផ� វ

េភទរបស់េគ ឬអត�ស��ណេជនឌ័ររបស់េគ។ ជិត ១៧% ៃនអ�កែដល្រត�វបានសាកសួរ បាននិយយថ ្រគ�
របស់េគបានសំឡ�តពួកេគ។
អង�ការក�� ង្រស�កមួយែដលេធ�កា
ើ រេលើសិទ�ិរបស់្រក�ម LGBTI បានរយការណ៍ពីករណីជង ១០០ៃន

ហឹង្សោ ឬការរ�េលាភបំពានេ�េលើមនុស្សក�� ង្រក�ម LGBTI េដយរួមទាំងអំេពើហឹង្សោក��ង្រគ�សារែដល្រប្រពឹត�

េដយសមាជិក្រគ�សារ។ ែតការមាក់ងយ ឬការគំរមកំែហងឣចជកតា�មួយក�� ងការររំ ងមិនេឣយមាន
ការ្របាប់ពីករណីែបបេនះ។

ំ េឺ អដស៍
ករមាក់ងយពស
ី ង�មទក់ទងនង
ឹ េមេរគ នង
ិ ជង
ការសិក្សោែផ�កវយតំៃលពីសុខភាﰜពរបស់ វទ
� ្យោសា�នមួយៃនសាកលវ�ទ្យោល័យ Washington បង�ញ
ថ ចំនួនអ�កមានេមេរគេអដស៍េ�កម�ជ
� ក�� ងឆា�ំ ២០១៥ គឺ្របែហល ៨២ ៩៧០ នក់ ែដលការេកើនេឡើង
ចំនួន ៦,៦% េលើឆា�ំ ២០១៤។ ការអេង�តែផ�កសុខភាពនិង្របជសា�ស� ឆា�ំ ២០១០ បានកត់សំគាល់េឃើញថ
២១% ៃន�ស�ី និង ១៨% ៃនបុរសបាននិយយថេគមានឥរ�យបទេរ�សេអើងេ�េលើអ�កជំងឺេអដស៍ ឬអ�កមាន
ផ�ក
� េមេរគេអដស៍។ បន�ប់ពីមានឧប្បត�េិ ហតុកាលពីឆា�ំ ២០១៤ ែដលក�� ងេនះ ្រគ�េពទ្យគា�នច្បោប់អនុ��ត
មា�ក់បានេធ�ើេឣយឆ�ងេមេរគេអដស៍េដយអេចតនដល់អ�កភូមិ្របមាណ ២៩០ នក់ អ�កភូមបា
ិ ននិយយពី
ការមាក់ងយជទូេ�ពីអ�កភូមិដៃទេទៀត េដយមានអ�កខ�ះមិនទាក់ទងជមួយជនរងេ្រគាះែតម�ង។

ែផ�កទី ៧៖សទ
�ិ ម�ករ នេិ យាជត
ិ
ិ ក
ក.

េសរ�ភាពចូលរួម និងសិទ�ច
ិ រចាអនុស��រួម (Freedom of Association and the Right to

Collective Bargaining)
ច្បោប់ការពារសិទ�ិរបស់អ�កេធ�ើការក��ង វ�សយ
័ ឯកជនក�� ងការបេង�ើតនិងចូលរួមក�� ងសហជីព

តាមការ

េ្រជើសេរ�សរបស់េគេដយគា�នការអនុ��តជមុន សិទ�ិក�ងការេធ�ក
ើ ូដកម� និងសិទ�ិក�ងការចរចាអនុស��រួម។

រដ�សភាជតិបានអនុម័តច្បោប់ថស
ី� ីព
� ីសហជីព (TUL) េ�ៃថ�ទី ៤ េមសា។ មុនេពលចូលជធរមាន ច្បោប់
TUL ទាមទារការផ្សព�ផ្សោយបទប��សំរប់អនុវត�ចំនួន ៩ ចំណច
ុ ែដលចាំ បាច់សំរប់បក្រសាយច្បោប់
TUL។ ៤ ចំណច
ុ ្រត�វបានេចញ េដយគិតមក្រតឹមែខវ�ចកា
ិ � ។ ច្បោប់ TUL ក៏អំពាវនវផងែដរេឣយមានការ
អនុវត�ច្បោប់សព
ី� ីការបេង�ត
ើ តុលាការការងរ។
ច្បោប់ TUL ក៏ដក់កំ រ�ត្រពំែដនថ�ផ
ី ងែដរេលើសិទ�ិក�ងការេធ�ើកដ
ូ កម� សំរួលដល់អន�រគមរបស់រដ�ភិបាល

េ�ក�� ងកិច�ការៃផ�ក�ងរបស់សហជីព មិនេឣយកម�ករក�� ង្របេភទ្រក�មខ�ះចូលរួមក�� ងសហជីព អនុ��តេឣយ

ី
ភាគីទប
ី ីែស�ងរកការរ�លាយសហជព
េដយទន�ឹមនឹងេនះ ដក់ពន
ិ យ
័ តិចតួចេ�េលើនេិ យជក ចំេពាះការ

្រប្រពឹត�មិន្រតឹម្រត�វជមួយកម�ករ។ ច្បោប់េនះតំរូវេឣយសហជីពបង�ញលក� ខន�ក
ិ ៈ ប��ីេឈា
� ះបុគ�លិក និង
េសចក�ល
ី ំអិតជមួយធនគារ េ�្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជីវៈ។ ច្បោប់ TUL ហាមមិនេឣយ

សហជីពែដលមិនទាន់ចុះប��ីការ េធ�ើសកម�ភាព។ អង�ការ ILO បានផ�ល់េហើយរដ�ភិបាលបានទទួល នូវ

“េបសកកម�ទាក់ទងេដយផ�ល់” ែដលេគរ�ពឹងថ នឹងមានមកេ�្រតីមាសទី១ ៃនឆា�ំ ២០១៧ សំរប់ផល
� កា
់ រ
ែណនំេលើការេគារពតាមបទដ�នអន�រជតិ។
ម�ន�ីរជការ ្រគ�បេ្រង�ន អ�កេធ�ើការក��ងសហ្រគាសរដ� និងអ�កេធ�ើការេ�ក��ងែផ�កធនគារ ការែថទាំ

សុខភាព និង វ�ស័យឯកជនឣចបេង�ើតបានែតសមាគមេទ េ�េ្រកាមច្បោប់សីព
� ីអង�ការ មិនែមនសហជីពេទ។

អង�ការ ILO បន�សុំេឣយរដ�ភិបាលធានសិទ�ិរបស់និេយជិតសាធារណៈ ក�� ងការចូលរួមក�� ង្រក�ម សមាគម

និងការចចារអនុស��រួម។ បុគ�លិកេ�ក�� ងឧស្សោហកម�ដឹកជ���នតាមផ��វឣកាស និងផ��វទឹកមានេសរ�ភាព

ក�� ងការបេង�ើតសហជីព ប៉ុែន�គា�នសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយជន៍របបធានែផ�កសង�ម និង្របាក់េសាធននិវត�ន៍
េឡើយ េហើយទទួលការេលើកែលងពីការកំហិតេមា៉ងការងរែដលមានែចងេ�ក��ងច្បោប់។
បទប្ប��ត�ិសីព
� ីការចរចាអនុស��រួមទាមទារេឣយសហជីពែតមួយេ�ក�� ងសហ្រគាសមួយបង�ញ

“ឋានៈជតំណងេ្រចើនបំផុត” (MRS) គឺមានន័យថ សហជីពតំណងេឣយចំនួននិេយជិតេ្រចើនបំផុតេ�
ក�� ង្រក�មចរចា ឬយ៉ងេហា률ចណស់និេយជិតចំនន
ួ យ៉ងតិច ៣០% េ�ក�� ងសហ្រគាស។ េ�េពលែដល
សហជីពបានទទួល

បានេទ។
េ្រចើនបំផុត

ែតTUL

MRS

គា�នសហជីពណេផ្សងេទៀតឣចេធ�ើជតំណងេឣយកម�ករេ�ក�� ងជំេលាះរួម

អនុ��តេឣយភាគីទប
ី ីេធ�កា
ើ រជំទាស់ចំេពាះការផ�លេ់ ឣយសហជីពនូវភាពជតំណង

េហើយការជំទាស់េនះឣចយកេធ�ើជេហតុផលសំរប់េឣយរដ�ភិបាលបដិេសដ�ឋានៈេនះ។

អង�ការ ILO បានកត់សំគាល់េឃើញថ ការអនុ��តេឣយមានការជំទាស់ពីភាគីទី៣ផ�យ
� េ�នឹងសិទ�ីសីព
� ី

ការងរែដលមានការយល់្រពមជអន�រជតិ ទាក់ទងនឹងេសរ�ភាពៃនការចង្រកងជ្រក�មជសមាគម និងការ
ចរចាអនុស��រួម។ បទប្ប��ត�ិទាំងេនះក៏ចងភា�ប់កាតព�កច
ិ �គូភាគីឱ្យឯកភាពនឹងដំេណើរការចរចាែដលមាន
លំដប់លំេដយ្រតឹម្រត�វ និងផ�លស
់ ំេណើ និងជសំេណើតបែដលសម្រសប និងសមេហតុផល។ និេយជក
្រត�វែតផ�លទ
់ តា
ី ំ ងសំរប់ការេធ�ើសកម�ភាពរបស់សហជីព

តាមការេស�ើសរុំ បស់សហជីព។

និងព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងដំេណើរការចរចា

ច្បោប់ែចងថ កម�ករឣចេធ�ក
ើ ូដកម�បាន ែត្រត�វបំេពញតាមការទាមទារមួយចំនួនសិន ដូចជការចុះ

ប��ីសហជីពបាន្រតឹម្រត�វ ការបរជ័យៃនវ�ធីេផ្សងេទៀតក�� ងការេដះ្រសាយការវ�វទ (ដូចជការចរចា ការ

សំរបសំរួលេដយឣជ�កណ
� ល) រយៈេពលយ៉ងតិច ៦០ ៃថ�បន�ប់ពីមានេលចេឡើងនូវជំេលាះ ការេបាះ

ី និងការជំរប្របាប់មុនចំនួន ៧ ៃថ� េ�និេយជក និង្រកសួង
េឆា�តេដយសំងត់របស់សមាជិកសហជព

ការងរ។ TUL ែចងថ ការសំេរចចិតរ� បស់សហជីពក�� ងការេធ�ើកូដកម�្រត�វមានការយល់្រពមរបស់សំេលង
ភាគេ្រចើនដច់ខាតរបស់សមាជិកសហជីព ែដលចូលរួមក�� ងការ្របជុំសីព
� ីការេធ�ក
ើ ូដកម�។

ការ្របជុំេនះ្រត�វ

មានកូរុ�ៃនចំនន
ួ ភាគេ្រចើនដច់ខាតៃនសមាជិកសហជីពសរុប។ បន�ប់ពស
ី ហជីពបានេបាះេឆា�តសំេរចេលើការ
េធ�ក
ើ ូដកម�េហើយ

តុលារការមានអំំណចេចញប��្របឆាំ ងនឹងការេធ�ើកូដកម�

េហើយតំរូវេឣយមានការ

ចាប់េផ�ើមេឡើង វ�ញនូវការចរចាជមួយនិេយជក។
ការព្រងឹងេដយរដ�េលើការអនុវត�សិទ�ិបេង�ើត្រក�ម សមាគម េសរ�ភាពចាកផុតពីការេរ�ងេអើង្របឆាំ ងនឹង

សហជីព និងសិទ�ិក�ងការចរចាអនុស��រួមមានលក� ណៈមិនសុីសង�ក់េទ។ ច្បោប់ែចងពីការដក់ពន
ិ ័យចំនួន

េ្រចើនបំផុត ៥ លានេរៀល ចំេពាះការរ�េលាភសិទ�ក
ិ � ងការចង្រកង្រក�ម សមាគម និងប��តិសព
ី� ីការចរចា

អនុស��រួម។ យ៉ងណក� ី ការេរ�សេអើង្របឆាំ ងសហជីព ការសំឡត
� និងការសងសឹកេដយនិេយជក ឬ

សមាជិកសហជីពែដលគាំ្រទរដ�ភិបាល

ជទូេ�មិនទទួលបាននូវការដក់ទណ�កម�េទ។

េចតនរបស់

រដ�ភិបាលក�� ងការព្រងឹងការអនុវត�សិទ�ិទាំងេនះ្រត�វបន�ច
� បង�ក់េដយសារទំនក់ទំនងជិតស�ិទ�េ�ក�� ង

ចំេណមម�ន�ីរដ�ភិបាល និេយជក និងេមដឹកនំសហជីព ពិេសសអ�កដឹកនំសហជីពែដលគាំ្រទរដ�ភិបាល។
ទំនក់ទំនងទាំងេនះបង�ក់មិនេឣយេមដឹកនំសហជីពរយការណ៍ពីករណីេ រ�សេអើង

ដំេណើរការបំេពញការងររេដយឯករជ្យរបស់សហជីព
ទំនក់ទំនងជមួយគណបក្សដឹកនំ្របេទស

េហើយរំ ងស�ះដល់

េដយសហជីពភាគេ្រចើនេ�ក�� ង្របេទសមាន

េហើយមានែតចំនួនតិចតួចេទែដលមានទំនក់ទំនងជមួយ

គណបក្ស្របឆាំ ង ឬេធ�ើការេដយឯករជ្យ។ រដ�ភិបាលមិនបានផ�ល់ធនធាន្រគប់្រគាន់ដល់ែផ�កអនុវត�ច្បោប់េទ
ពិេសសការផ�ល់ការ

បណ�ះបណ
� ល និងធនធាន េដើម្បីធានេឣយែផ�កអធិការកិច�ការងរមាន

ដំេណើរការេ�ល�។
ករណីជេ្រចើនែដល្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� លយកមកេដះ្រសាយ

ស�ិតេ�ក�� ងឧស្សោហកម�

វយនភណ� និងសំេលៀកបំពាក់។ ភាគេ្រចើនៃនការសំេរចរបស់្រក�ម្របឹក្សោេនះគា�នភា�ប់កាតព�កិច�េទ បន�ប់ពី
ផុតសុពលភាព េ�ឆា�ំ ២០១៤ ៃនអនុស្សោរណៈៃនការេយគយល់ ឆា�ំ ២០១២ រវង្រក�មឧស្សោហកម�ៃន

សមាគមេរងច្រកកាត់េដរកម�ជ
� (GMAC) និងសហព័នស
� ហជីពចំនួន ៨ ែដលកំណត់េឣយេរងច្រកនិង

កម�ករទទួលយកការសំេរចរបស់្រក�ម្របឹក្សោេនះ។ តាំ ងពីឆា�ំ ២០១៤ មក ៃនអនុស្សោរណៈេនះបានជួបគា�

ចំនួន ៣ ដង េដើម្បីពិភាក្សោជមួយគា� ទាក់ទងនឹងប��ច្បោប់ការងរ។ សហជីពខ�ះេស�េើ ឣយរដ�ភិបាល

ព្រងីកតួនទីរបស់្រក�ម្របឹក្សោ េដយប��� លការវ�វទទាក់ទងនឹង្របេយជន៍បុគ�ល និង្របេយជន៍សមូហភាព
និងេធ�ើេឣយការសំេរចរបស់ខ� នមានការភា�ប់កាតព�កិច�្របកបេដយការឯកភាពគា�។
និតិ វ�ធក
ី � ងការេដះ្រសាយវ�វទជផ��វការរបស់្រកសួងការងរ ដំបូងគឺេគចង់េឣយមានសំរបសំរួលគា�
សិន េដយបន�ប់មក េទើបមានឣជ�កណ
� លចូលេដះ្រសាយ។ ែតតាមភាពជក់ែស�ង ដំេណះ្រសាយ
ចំេពាះ វ�វទរួមមានលក� ណៈឯកភាពគា�េទ។ ការបេង�ើតគណកមា�ធិការេដះ្រសាយកូដកម� និងបាតុកម� េដើម្បី
េធ�កា
ើ រងរេលើកជំេលាះទាក់ទងនឹងកូដកម�បាននំេឣយមានភាពមិនច្បោស់លាស់ែផ�កយុតា�ធិការជមួយនឹង
នយកដ�នេដះ្រសាយជំេលាះការងរ។ ក�� ងករណីខ�ះ ្រកសួងមិន្រពមេធ�កា
ើ រទាក់ទងនឹងនិតិ វ�ធេី ដះ្រសាយ
ការ វ�វទតាមផ��វច្បោប់ែតម�ង េដយែបរជេផ�ើលិខត
ិ េ�តុលាការសុំអន�រគមេ�វ�ញ។ េ�ក�� ងករណីខ�ះេទៀត
្រកសួងប���នករណីេ�្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� ល េដយគា�នលិខិតសា�មចាំ បាច់

ែដលជការេធ�េើ ឣយការ

វ�វទេ�ែតេដះ្រសាយមិនេចញ។
វ�វទបុគ�លឣចយកមកេដះ្រសាយេ�ចំេពាះមុខតុលាការ

ែត្របព័នត
� លា
ុ ការមិនមានភាពអព្យោ្រកិត

និងតមា�ភាពេទ។ គា�នតុលាការឯកេទសសំរប់កាត់ក�ីជំេលាះក�� ងការងរេទ ែតដូចែដល្រត�វបានកំណត់េដយ
ច្បោប់ TUL ្រកសួងការងរបានសន្យោថនឹងបេង�ត
ើ តុលាការេនះ (្រត�វបានេ�ថ តុលាការការងរ) េ�
េ្រកាមសមត�កិច�របស់ខ� ន េ�្រតឹមឆា�ំ ២០១៧។ េ�ែតមានការជែជកគា�ជបន�េលើសមាសភាព និងមុខងរ
ៃនតុលាការេនះ េហើយមកដល់ៃថ�ទី ១៣ ធ�� ្រកសួងមិនទាន់បានបំភឺព
� ីលក� ណៈៃនទំនក់ទំនងរបស់ខ� នេ�នឹង

្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� លេទ។

តាមេសចក� ីរយការណ៍មក កម�ករជួបឧបសគ� ក�ងការអនុវត�សិទ�ិរបស់េគក�� ងការបេង�ើត្រក�ម
េដយសារនិេយជកខ�ះមិន្រពមចុះហត�េលខាេលើសប
ំ ្រុ តជូនដំណឹង

ែដលទទួលសា�ល់សហជីពជផ��វការ

(ចំេពាះេរឿងេនះ រដ�ភិបាលមិនបានផ�ល់ការេដះ្រសាយជផ��វការេទ) ឬបន�កុង្រតាការងរសំរប់រយៈេពលខ�ី

ដល់កម�ករែដលចូលរួមក�� ងសហជីព។ េ្រ�ពីេនះេទៀត កម�ករេ�ក�� ង វ�ស័យកាត់េដរេ�កម�ជ
� ្រត�វបានជួល
ដូចជអ�កេ�៉ការបន� ែដលជការេធ�េើ ឣយការចូល ឬបេង�ើតសហជីពមានការពិបាក។

ការេរៀបចំបេង�ើតសហជីព ឬសមាគមេ�ក�� ងចំេណមបុគ�លិកក�� ង វ�ស័យសាធារណៈបាន្របឈមមុខ
នឹងឧបសគ� ជេ្រចើន។ឧទាហរណ៍ សមាគម្រគ�បេ្រង�នឯករជ្យកម�ជ
� បានចុះប��ីការជ “សមាគម” េដយ

សារការហា밬មឃាត់ការបេង�ើតសហជីពក�� ង វ�ស័យសាធារណៈ េហើយ រដ�ភិបាលបានបដិេសធសំេណើសុំការ

អនុ��តដែង�រក្ប�ន និងេធ�កា
ើ រតវ� ។ សមាគមវ�ស័យសាធារណៈមួយេផ្សងេទៀតគឺ សមាគមម�ន�រ
ី ជការ
ឯករជ្យកម�ជ
�
បានេលើកេឡើងថ ការភ័យខា�ចការេបៀតេបៀន ការេរ�សេអើង ឬប��� ះតំែណងជកតា�ែដល
ររំ ងេគមិនឱ្យចូលរួមក�� ងសមាគម។
មានរបាយការណ៍គួរេឣយេជឿទុកចិត�ថ
និេយជក

មានការេធ�ើទុក�បុកេម�ញ្របឆាំ ងនឹងសហជីពពីសំណក់

រួមទាំងការបេណ�ញេមដឹកនំសហជីពក�� ងេរងច្រកកាត់េដរ

និងសហ្រគាសេផ្សងេទៀតេចញពី

ការងរផងែដរ។ កម� វ�ធីមួយែដលមានេឈា
� ះថ េរងច្រកល�េ�កម�ជ
� (Better Factories Cambodia ឬ
BFC) ែដលជកម� វ�ធរី បស់អង�ការ ILO និងមូលនិធិ IMF ែដលតាមដនេរងច្រកនំេចញទាំងអស់ បានកត់
សំគាល់េ�ក�� ងរបាយការណ៍របស់ខ� ន ពីៃថ�ែខឧសភា ឆា�ំ ២០១៥ ដល់ែខេមសា ថ ៦,៨% ៃនេរងច្រកបាន

កាត់បន�យលុយបង់មកសហជីព

េដយគា�នការយល់្រពមេដយេសរ�របស់កម�ករ

ឬបានររំ ងកម�ករមិន

េឣយបេង�ើតឬចូលរួមក�� ងសហជីពេដយគា�នការគំរមកំែហងផ�ច់កុង្រតាេឡើយ។ កម� វ�ធី BFC ក៏បានរក
េឃើញផងែដរថ

២,៩%

ៃនេរងច្រកែដល្រត�វបានពិនិត្យ

បានេ្រជ�តែ្រជកក�� ងចំេណមកម�ករ

ឬក�� ង

សហជីព េ�េពលេគបេង�ើតបទប��របស់េគ េធ�ើការេបាះេឆា�ត ឬេរៀបចំការ្រគប់្រគងរបស់េគ េហើយ

២,៩% ៃនេរងច្រកបានខិតខំេ្រចើន ក�� ងការេធ�ើេឣយសហជីពស�ិតេ�េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់្រក�មហ៊ុន។
ការងរ្រគប

ដណ
� ប់របស់ BFC មាន្រតឹមែតេ�ក�� ង វ�ស័យនំេចញេទ េហើយកំ រ�តៃនការយរយីេ�េលើ

សហជីពេ�ក�� ងឧស្សោហកម�ទាំងមូល្របែហលជមានេ្រចើនជងេនះ

ដូចជការបេណ�ញេចញ

ពិេសស

ចំេពាះេមដឹកនំសហជីព ការរ�េលាភេលើកុង្រតារយៈេពលខ�ី និងការយរយីេលើរងកាយ។ ក�� ងេពលថ�ីៗេនះ
អង�ការ Human Rights Watch បាននិយយថ កម�ករកាត់េដរែដលេធ�ើការេ�តាមេរងច្រកែដលមិន្រត�វ
បានចុះប��ីជផ��វការ

ែដលេ្រចើនែតជអ�កេ�៉ការបន�ពីេរងច្រកនំេចញធំៗ

ងយរងនឹងការរ�េលាភក�� ង

ការងរ ទាក់ទងនឹងច្បោប់ជតិ និងច្បោប់អន�រជតិ។ អង�ការេនះនិយយថ “ប��ឣ្រកក់ៗខា�ង
ំ ខ�ះែដលេយើង
បានចង្រកងជឯកសាꇄរ មានេឡើងេ�តាមេរងច្រកេ�៉ការបន� េហើយវគួរែតមានការេផ�តការយកចិតទ
� ុក
ដក់ខា�ង
ំ េ�េលើការព្រងីកអធិការកិច�េ�តាមេរងច្រកទាំងេនះ”។
គា�ននរណមា�ក់្រត�វបានចាប់េឣយទទួលខុស្រត�វចំេពាះហឹង្សោែដល្រប្រពឹត�េ�េលើអ�កតវ�

េ�ឆា�ំ

២០១៤ ែដលេធ�ើេឣយមានសា�ប់ ៥ នក់ និងរបួសជេ្រចើននក់េទៀត។ មនុស្សជេ្រចើនេ�ក�� ងសង�មសុី វ�ល
មិនបានគិតថ គណកមា�ធិការរបស់រដ�ភិបាល ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីេសុើបអេង�តការវយ្របហារ
ទាំំងេនះ មានលក� ណៈគួរេឣយយកជការបានណស់។ អង�ការ ILO េស�ើេឣយរដ�ភិបាលបេ�� ញលទ� ផល

រកេឃើញ និងការសន�ិដ�នរបស់ខ� ន េឣយសាធារណជនដឹង។

បន�ប់ពីមានការតវ�េដយហឹង្សោេ�ឆា�ំ ២០១៣ សមាគមេរងច្រកកាត់េដរកម�ជ
� (GMAC) បានប�ឹង

េ�តុលាការ្រក�ងភ�ំេពញ្របឆាំ ងនឹងសហព័នស
� ហជីពចំនួន ៦ េដយេចាទថ សហព័នទា
� ំងេនះបានញ�ះញង់

េឣយកម�ករេធ�កា
ើ រតវ�េដយហឹង្សោ ែដលនំេឣយប៉ះពាល់និងខូចខាតដល់ផលិតកម� និងសំភារៈេរងច្រក។
តុលាការ្រក�ងភ�ំេពញបានដក់េឣយេមដឹកនំសហជីពទាំងេនះេឣយស�ិតេ�េ្រកាមការតាមេមើលរបស់

តុលាការ ររំ ងមិនេឣយេគចូលរួម ឬេរៀបចំការតវ�ណមួយ េឣយេគេ�េ�កែន�ងេផ្សងេដយគា�នការ
្របាប់មុន េហើយប��េឣយេគបង�ញខ��នេ�សា�ក់ការឣជ�ធរមូលដ�ន រល់ែខ។ េដយគិតមក្រតឹមែខធ��
ការប��េនះេ�ែតមានសុពលភាពេ�េឡើយ។

ការេចាទបទ្រពហ�ទណ�្របឆាំ ងនឹងេមដឹកនំសហជីព

ឯករជ្យទាំង ៦ េ�មិនទាន់្រត�វបានចាត់ការេ�េលើេ�េឡើយ។ េមដឹកនំកម�ករបាននិយយថ តុលាការ
ី ឯករជ្យ។
ែដលរងឥទ� ិពលនេយបាយបានបន�រក្សោករណីេចាទេ�េឡើយ េដើម្បីគំរមកំែហងចលនសហជព
មានរបាយការណ៍គួរេឣយេជឿទុកចិតបា
� នថ

កម�ករ-និេយជិត្រត�វបានបេណ�ញេចញពីការងរ

េដយសាꇄរ េហតុផលមិន្រតឹម្រត�វ បន�ប់ពព
ី ួកេគបានេរៀបចំ ឬចូលរួមេ�ក�� ងកូដកម�។ េទាះបីជកូដកម�ភាគ
េ្រចើនមិន្រសបច្បោប់ក៏េដយ ែតការចូលរួមេ�ក�� ងកូដកម�មិន្រសបច្បោប់មិនែមនជេហតុផលែដលឣចទទួល
យកបានតាមផ��វច្បោប់សំរប់ បេណ�ញកម�ករ-និេយជិតេចញពីការងរេឡើយ។ េ�ក�� ងករណីខ�ះ

និេយជក

បានដក់សមា�ធេលើកូដករឱ្យទទួលយកសំណង និងឈប់ពីការងររបស់ខ� ន េដយេលើកេហតុផលថ កុង្រតា
រយៈេពលខ�ីរបស់េគបានដច់។
ខាងចលនសហជីពជទូេ�មិនេជឿថ ការេដះ្រសាយចំេពាះការបេណ�ញេចញមាន្របសិទ�ភាពេនះ
េទ។ ឧទាហរណ៍ ្រកសួងសង�មកិច�ឣចេចញប��េឣយទទួលយកកម�ករវ�ញ ែតេរឿងេនះេ្រចើនែតជំរុញ
េឣយេ�ែកគាបសង�ត់េឣយកម�ករលាែលងជថ��នឹងទូទាត់្របាក់។ េពលខ�ះ េ�ែកមិនបានេគារពតាមដីកា
តុលាការេឣយទទួលយកកម�ករេឣយេធ�កា
ើ រវ�ញេទ។ ឧទាហរណ៍ េ�ែខកក�ដ េ�ែក្រក�មហ៊ុនឡន្រក�ង

កាពីតូលបានបេណ�ញេមដឹកនំសហជីព ៥ នក់ ប៉ុន�នៃថ�បន�ប់ពីេគបានសុំការយល់្រពមពី្រកសួង េដើម្បី
បេង�ើតសហជីពមួយ។ ពួកេគមិន្រត�វបានេឣយចូលេធ�ើការវ�ញេទ េទាះបីជ្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� លបាន

ប��េឣយេ�ែកទទួលពួកេគេឣយចូលេធ�ើការវ�ញ កាលពីៃថ�ទ៣
ី ០ កក� ដ។ គិតមក្រតឹមែខសីហា ឆា�ំ
ី ចំនន
២០១៥ សមាជិកនិងេមដឹកនំសហជព
ួ ៤៥ នក់ េ�ក�� ង្រក�មហ៊ុន្រត�វបានបេណ�ញេចញេដយសារ

សកម�ភាពសហជីពរបស់េគ។ េ�ែខកុមៈ� ជនេល�ស
ើ ែដលេស��កពាក់េ�� េហើយពាក់មួកជិះម៉ូតូបានវយតប់
ិ ៃន្រក�មហ៊ុនឡន្រក�ងេនះ ែដលកំពុងេធ�កា
យ៉ងខា�ង
ំ េ�េលើនិេយជត
ើ រតវ�។

ខ.

ការហាមឃាត់មន
ិ េឣយមានការងរេដយបង�ំ ឬការងរែបបកាតព�កច
ិ �
ច្បោប់ហាម្របាមមិនេឣយមានការងរេដយបង�ំ ឬជកាតព�កិច�្រគប់ទំរង់ទាំងអស់។
រដ�ភិបាលមិនបានអនុវត�ច្បោប់េនះេឣយមាន្របសិទ�ភាព េ�្រគប់ករណីទាំងអស់េទ។ ពិេសស ម�ន�ី

រដ�ភិបាលបាននិយយពីការពិបាកក�� ងការប��ក់សា�នភាពការងរ និង្របាក់ែខ ក�� ងែផ�កេនសាទ កសិកម�
សំណង់ និងការងរេ� ក�� ងផ�ះ េដយសារលក� ណៈមិនផ��វការៃនការងរទាំងេនះ។ ទណ�កម�េ្រកាមច្បោប់
ចំេពាះពលកម�េដយបង�គ
ំ ឺខា�ង
ំ េដយរួមមានទាំងការដក់ពន�នគារ និងការពិន័យជ្របាក់។ ែតគា�នភស�តា
� ង
ៃនការខិតខំរបស់រដ�ភិបាលក�� ងការយកចិត�ទុកដក់េ�េលើប��ៃនការបង�ំេឣយេធ�ើពលកម�េ�តាមផ�ះ។
េលើសពីេនះេទៀត មានភស�តា
� ងខ� ះថ ឣជ�ធរអនុវត�ច្បោប់ក�ងមូលដ�ន្រត�វបានេ�ែកេ្របើេដើម្បីេឣយកម�ករ
េ�ជប់បំណល
ុ ពលពលកម� ដូចជេ�កែន�ងេធ�ើអិដេ� ក្ប�ង។ អង�ការលីកាដូបានេលើកេឡើងនូវករណីមួយចំនួន
ៃនអន�រគមែបបេនះរបស់រដ�។ េ�ក�� ងករណីមួយ អង�ការលីកាដូបានចូលអន�រគមជួសមុខេឣយយុវជនមា�ក់
ែដលបានចាកេចញពីេរងច្រក ពីេ្រពាះេ�ែកេរងច្រកបានយកលុយែដល្រគ�សារគាត់រកបានទាំងអស់ េដើម្បី
ទូទាត់បំណល
ុ របស់េគ ែដលជការេធ�េើ ឣយពួកេគអស់លុយរលីងពីខ� ន។ គាត់បានេ�េរងច្រកទី ២ េហើយ
សាកខ�ីលុយេគ ែតមា�ស់េរងច្រកទី១បានេឣយនគរបាលចាប់ឪពុកមា�យរបស់បុរសេនះ េហើយបង�ំេឣយ

កូន្រប�ស វ�ល្រតឡប់មកេធ�ើការវ�ញ។ េ�ក�� ងករណីទី ២ អង�ការលីកាដូបាននិយយថ �ស�ីមា�ក់ខំេធ�ើការេដើម្បី

េដះបំណល
ុ ចំនួន ១២ លានេរៀល (៣០០០ ដុលា�ឣេមរ�ក) ែដលខ�ីេដយកូន្របសារ្រប�សរបស់គាត់ ែតគាត់

្រត�វទទួលរង េដយសារកូន្របសារ្រប�សេនះបានរត់េគចេចញពីេរងច្រក។ គាត់ចង់បឹង
� នគរបាល េ�េពល
ែដលកូន្រប�សឣយុ ៧ ឆា�ំរបស់គាត់បានរងរបួសេដយមា៉សុីេរងច្រក ែតនគរបាលបាន្របាប់គាត់ថ េបើគាត់

ប�ឹង មា�ស់េរងច្រកនឹងប�ឹងតបវ�ញ េដើម្បីទារបំណុលរបស់កូន្របសារ្រប�សគាត់ េហើយគាត់្រត�វចូលគុក។

ពលកម�េដយបង�ំេកើតមានេ�តាមផ�ះ និងេ�ក�� ង វ�ស័យេ្រ�ផ��វការ ។ កុមារេ�ក�� ង្រគ�សារ្រកី្រកេ�
ែត្របឈមនឹងហានិភ័យ េដយសារ្រគ�សារអ�កមាន្រទព្យ េពលខ�ះ េ្របើេលសមនុស្សធម៌ េដើម្បីជួលកុមារ
េឣយបំេ រ�ការងរក��ងផ�ះ ែតែបរជេធ�ើបាប និងេកង្របវ���េលើពួកេគេ�វ�ញ (សូមេមើលែផ�ក ៧គ)។ មាន
ការនិយយផងែដរពីពលកម�េដយបង�ំេ�ក�� ងែផ�កេនសាទ កសិកម� សំណង់។

កម� វ�ធី BFC បានរយការណ៍មកថ េរងច្រកកាត់េដរសំេលៀកបំពាក់ និងវយនភណ�ចំនួន ៦ មាន
ករណីៃនការបង�ំេឣយមនុស្សេធ�ើពលកម�។ ករណី ៥ ក�� ងចំេណមករណីទាំង ៦ េនះទាក់ទងនឹងការបង�ំ
េឣយេធ�ើការែថមេមា៉ង េដយក�� ងេនះ កម�ករ្រត�វបានតំរូវេឣយសុំការយល់្រពមជលាយលក� ណ៍អក្សរេម
ការបរេទស មុនេពលេគចាកេចញពីេរងច្រក។ កម�ករបានត��ញែត�រថ េគខា�ចការប�្ឈប់ពីការងរ េបើសិនជ
េគមិន្រពមេធ�ើការែថមេមា៉ង។

� ីការជួញដូរមនុស្ស របស់្រកសួងការបរេទសសហរដ�ឣេមរ�ក តាម
សូមចូលេមើលរបាយការណ៍សីព

េគហទំព័រ

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។

គ. ការហាមឃាត់ចេំ ពាះពលកម�កមា
ុ រ និងឣយុេធ�កា
ើ រងរអប្បបរ�មា
ច្បោប់កំណត់ថ ឣយុេធ�ើការងរអប្បបរ�មាគឺ ១៥ ឆា�ំ េហើយស្រមាប់ការងរែដលមានេ្រគាះថ�ក់
ឣយុអប្បបរ�មាេនះគឺ ១៨ ឆា�ំ។ ច្បោប់អនុ��តឱ្យកុមារឣយុចេន�ះពី ១២ េ� ១៥ឆា�ំ េធ�ើ “ការងរ្រសាល”
ែដលជការងរមិនមានេ្រគាះថ�ក់ដល់សុខភាពរបស់កុមារទាំងេនះ

ក៏ដូចជមិនប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សោេ�

សាលា។ ច្បោប់កំណត់ថ េមា៉ងការងររបស់កុមារឣយុពី ១២ េ� ១៥ឆា�ំ មិនឣចេលើសពី ៤ េមា៉ងក�� ង
មួយៃថ�េឡើយ ស្រមាប់ៃថ�សិក្សោ និង ៧ េមា៉ងក�� ងមួយៃថ� ស្រមាប់ៃថ�ឈប់ស្រមាក េហើយហាមឃាត់ការេធ�ើ
ការេ�ចេន�ះពីេមា៉ង ៨:០០ យប់ ដល់េមា៉ង ៦:០០្រពឹក។ រដ�ភិបាលក៏ហាមឃាត់ការទទួលកុមារឱ្យបេ្រមើ
ការងរេ�ក�� ង វ�ស័យ ែដលមានហានិភ័យខ�សដ
់ ល់សុវត�ិភាព ឬហានិភ័យសុខភាពចំេពាះអនីតិជន។ ែតការ
ការពារឣយុអប្បបរ�មាគា�នសំរប់ការងរេ�តាមផ�ះេទ។
្រកសួងការងរ

និងបណ�ះបណ
� ល វ�ជ�ជវី ៈមានការទទួលខុស្រត�វក�� ងការេធ�អ
ើ ធិការកិច�េលើពលកម�

កុមារ ទាំងក��ង វ�ស័យេសដ�កិច�ផ� វការ និងេ្រ�ផ��វការ ។ ប៉ុែន� អធិការការងររបស់្រកសួងេនះមិនបានេធ�ើ
អធិការកិច�ក�ង វ�ស័យេសដ�កិច�េ្រ�ផ��វការ ឬព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់េ�ក�� ងឧស្សោហកម�ខុសច្បោប់េទ ដូចជេ�
តាម េរងច្រកកាត់េដរែដលមិនចុះប��កា
ី រ និងេបើកដំេណើរការេដយមិនមានឣជ�ប័ណ�ពី្រកសួងការងរ និង
បណ�ះបណ
� ល វ�ជ�ជវី ៈ និង្រកសួងពាណិជក
� ម�។ េ�ក�� ង វ�ស័យផ��វការ អធិការការងរបានេធ�ើការពិនិត្យជ

្របចាំ ចំេពាះឧស្សហកម�មួយចំនួន ដូចជវ�ស័យកាត់េដរ (ែដលមានប��ពលកម�កុមារតិចតួចប៉ុេណ
� ះ) ប៉ុែន�
េ�ក�� ងឧស្សោហកម�មួយចំនួនេទៀតែដលឣចមានពលកម�កុមារខ�ស់បំផុត

ការេធ�ើអធិការកិច�ការងរេកើត

េឡើងែតក�� ងករណីែដលមានពាក្យបណ�ឹងប៉ុេណ
� ះ។ គិតមកដល់ឆា�ំ ២០១៤ ែដលជឆា�ំចុងេ្រកាយែដលមាន

ទិនន
� ័យេនះ មានអធិការការងរចំនួន ៥៨ នក់ ែដលបានទទួលការបណ�ះបណ
� លេឣយេធ�អ
ើ ធិការកិច�េលើ

ពលកម�កុមារ។ ្រក�មអធិការកិច�អន�រមន�ីរសា�ប័នរបស់្រកសួងការងរ ែដលរួមមានអធិការចំនន
ួ ៨ នក់ មក
ពីមន�ីរសា�ប័នចំនួន៨

ែដលរួមមានមា�ក់មកពីនយកដ�នពលកម�កុមារ បានបន�ដេំ ណើរការងរ។ មានែត

អធិការែដលបានេរៀនពីការេធ�ើអធិការកិច�េលើពលកម�កុមារេទ

ែដលបានេធ�ើអធិការកិច�

េដើម្បីរកេមើល

បទេល�ើសពលកម�កុមារ យ៉ងសកម�។
នយកដ�នទទួលបន�ក
� ពលកម�កុមារបាននិយយថ េដយសារកង�ះថវ�កា ខ��នឣចេធ�អ
ើ ធិការកិច�ែត
េ�ក�� ង និងេ�ជុំ វ�ញរជធានីភេំ� ពញែតប៉ុេណ
� ះ។ ចំនួនអធិការេ�មិន្រគប់្រគាន់សរ
ំ ប់ព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់
ពាក់ព័នេ� ឡើយ។ ច្បោប់ការងរែចងអំពីការដក់ពន
ិ យ
័ ចំនួនពី ៣១ េ� ៦០ ដង ៃន្របាក់ឈ� ល្របចាំ ែខ ចំេពាះ
ចុងេចាទែដល្រត�វបានេចាទ្របកាន់ពីបទរ�េលាភេលើបទប��ត�ិសីព
� ីពលកម�កុមារ។

ទណ�កម�ែបបេនះ

្រគប់្រគាន់សំរប់េធ�េើ ឣយេគមិនហា
៊ នរ�េលាភ ែតក្រម្រត�វបានេគអនុវត�ណស់។
ពលកម�កុមារមានេ្រចើនក�� ងែផ�កកសិកម�

ែដលរួមមានការផលិតស�អំេ�

សិប្បកម�ផលិតឥដ�

ការដ�នផលិតអំបិល សិប្បកម�ែកៃច�បង�រ វ�ស័យេនសាទ ការងរតាមផ�ះ ផលិតកម�េ�ស៊ូ

ការជួសជុល

ឡន វយណភណ� ការកាប់េឈើ ទីសត�ឃាត និងការផលិត្រសា ្រសាេបៀ។ កុមារក៏មានេធ�ជ
ើ អ�កសុំទាន
អ�កេដើរលក់តាមផ��វ អ�កខាត់ែស្បកេជើង និងអ�កេដើរេរ�សរបស់េអតចាយផងែដរ។ពលកម�កុមារក៏្រត�វបានេគ

រយការណ៍ថ មានេ�ក�� ង វ�ស័យកាត់េដរសំេលៀកបំពាក់ និងែស្បកេជើង ក៏ដូចជវ�ស័យបដិសណ
� រកិច�ផង
ែដរ។
កម� វ�ធីេរងច្រកល�េ�កម�ជ
�
(BFC) បាននិយយថ គិតមកដល់ដំណច់ែខេមសា ខ��នបានរកេឃើញ
ករណីពលកម�កុមារចំនន
ួ ១៦ ករណី េ�តាមេរងច្រកចំនួន ៣៨១ ែដលរបាយការណ៍េនះបានសិក្សោេ�
េលើ។ ចំនួនករណីេនះមានការថយចុះ េដយក�� ងរយៈេពលដូចគា�េនះ ក�� ងឆា�ំ ២០១៥ មាន ៣០ ករណី។ យ៉ង
ណក� ី កុមារខ�ះបានទទួលការងរេដយសារផ�ល់ឯកសារអត�ស��ណកម�ែក� ងកា�យ។ កុមារទាំងេនះេធ�ើការ
េពញេវន េហើយជញឹកញប់ េដយេ្របើមា៉សុីនែដលមានេ្រគាះថ�ក់ផង។ អត�បទមួយក�� ងសារព័តមា
៌ នេ�
ក�� ងឆា�ំ ២០១៥ បាននិយយពីកុមា រ�ឣយុ ១៤ ឆា�ំមា�ក់ ែដលបានេចាះរន�ែស�កេជើងចំនន
ួ ៣០០ ក�� ងមួយៃថ�
េហើយកម�ករេរងច្រកែដលមានឣយុពី ១៦ ឆា�ំ ដល់ ១៧ ឆា�ំ ្រត�វបានេគេឣយេធ�ើការរយៈេពល ១៥ េមា៉ង
េហើយ្រត�វបានបេណ�ញេចញពីការងរ េបើេគមិន្រពមេធ�ើការែថមេមា៉ង េលើសពីមង
� ឬពីរដង។

សូមចូលេមើលរបកគំេហើញស�ីពីទ្រមង់ធ�ន់ធ�រៃនពលកម�កុមារ

របស់្រកសួងការងរសហរដ�ឣេមរ�ក

េ�តាមេគហទំព័រ www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/ ។

ឃ. ការេរ�សេអើងទាក់ទងនឹងការងរ
ច្បោប់ហាម្របាមការេរ�សេអើងក�� ងការងរេដយែផ�កេលើជតិសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ េភទ ជំេនឿសាសន

ពិការភាព មតិនេយបាយ កំេណើត ្របវត�ិេដើមក�� ងសង�ម ឬសមាជិកភាពក�� ងសហជីពេឡើយ។ មានច្បោប់ពីរ
ដច់េដយែឡកពីគា�ែដលហាម្របាមយ៉ងច្បោស់នូវការេរ�សេអើងេដយសារការមានេមេរគេអដស៍។

ច្បោស់

មិនហាម្របាមច្បោស់ េលើការេរ�សេអើងក�� ងការងរ េដយសារេភទៃនមនុស្សែដលេគ្រសឡញ់ និង/ឬអត�
ស��ណេជនឌ័រ ឣយុ ភាសា និងជំងឆ
ឺ �ងេទ។ រដ�ធម�នុ��ែចងថ ពលរដ�ែខ�រទាំងពីរេភទទទួលបាន្របាក់ែខ
េស�ើគា� ចំេពាះការងរេស�ើគា�។
ជទូេ�

រដ�ភិបាលគា�នសមត�ភាពក�� ងការព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់ទាំងេនះេទ។

ទណ�កម�េ�េ្រកាម

ច្បោប់ េលើការេរ�សេអើងក��ងការងររួមមានការពិនយ
័ ជ្របាក់ សំណងរដ�បាល និងសុី វ�ល ។ ការពិនយ
័ ចំេពាះ
ការេរ�សេអើងេ�កែន�ងការងរមានពី ២,៥ លានេរៀល (៦២៥ ដុលា�) ដល់ ៣,៦ លានេរៀល (៩០០ ដុលា�) ។
កម� វ�ធេី រងច្រកល�េ�កម�ជ
�
(BFC) បាននិយយថ េ�ក�� ង វ�ស័យកាត់េដរសំេលៀកបំពាក់ និងែស្បកេជើង
េ�ែកេរងច្រកេ្រចើនែតមានការេរ�សេអើងេ�េលើបុរស ក�� ងការេ្រជើសេរ�សេឣយមកេធ�កា
ើ រ និងក�� ងការផ�ល់
អត�្របេយជន៍ េហើយជទូេ� ទេង�ើេនះគា�នទទួលផលវ�បាកេទ។ របាយការណ៍របស់ BFC ពីែខឧសភា ឆា�ំ
២០១៥ ដល់ែខេមសា បានរកេឃើញអ្រតាៃនការេរ�សេអើងក�� ងការងរ តាមេភទ ចំនួន ១០%។ មាន
េហតុផលេផ្សងៗគា�ចំេពាះការេរ�សេអើងេនះ រប់ពីការែដលេរងច្រកមិនចង់េ រ�សបុរសេធ�ើការ េដយសារេគ
គិតថ បុរសេ្រចើនបង�រប�� េហើយេហតុផលៃនការេរ�សេអើងេលើន រ�គកា
ឺ រឣចមានៃផ�េពាះ និងការសំរក
មាតុភាព។

អង�ការ

ILO

សហជីពេដយនិេយជក

បានកត់សំគាល់េដយក� ីកង�ល់នូវេសចក� ីរយការណ៍សីព
� ីការេរ�សេអើង្របឆាំ ង

តាមរយៈការេ្រជ�តែ្រជក

និងការបេណ�ញសមាជិកៃនសហជីពឯករជ្យេចញពី

ី ែដលគាំ្រទេដយេ�ែក។
ការងរ និងតាមរយៈការបេង�ើតសហជព

អង�ការ ILO បានអំពាវនវេឣយមាន

ការែកែ្របច្បោប់ េដើម្បីេឣយមានការផ�លកា
់ រការពារ្រគប់្រគាន់្របឆាំ ងនឹងការេរ�សេអើងេ�េលើសហជីព និង
ទណ�កម�្រគប់្រគាន់ល�មេដើម្បីកុំេឣយមានការ្រប្រពឹត�េល�ើស។

ង. លក�ខណ
័ � ការងរែដលឣចទទួលយកបាន
ច្បោប់ផល
� ់េឣយសហជីពការងរនូវអំណចក��ងការកំណត់េបៀវត្សអប្បបរ�មា
អនុសាសន៍របស់គណៈកមា�ធិការ្របឹក្សោការងរ

ែដលជ្រក�មមានសមាភាពមកពីភាគីបី

េដយែផ�កេលើ
គឺតំណង

រដ�ភិបាល សហជីព និងេ�ែក។ េ�ែខតុលា គណកមា�ធិការបាន្របកាសថ េបៀវត្សអប្បបរ�មាថ�ស
ី ំរប់

កម�ករកាត់េដរ ក�� ងឆា�ំ ២០១៧ នឹងេឡើងដល់ចំនួន ៦២៥ ៥០០ េរៀល (១៥៦ ដុលា�) ពីចំនួនបច��ប្បន� ែដល
មាន ៥៦០ ០០០ េរៀល (១៤០ ដុលា�) ក�� ងមួយែខ េដយែផ�កេលើការងរចំនន
ួ ៤៨ េមា៉ងក�� ងមួយសបា�ហ៍។

ច្បោប់មិនកំណត់េឣយមានេបៀវត្សអប្បបរ�មាសំរប់ វស
� ័យេផ្សងេទៀតេទ។

ច្បោប់ែចងពីការងរជបទដ�នក�� ងមួយសបា�ហ៍មាន ៤៨ េមា៉ង េហើយមិន្រត�វេលើសពី ៨ េមា៉ងក�� ង

មួយៃថ�េទ។ ច្បោប់កំណត់អ្រតា ១៣០% ៃនេបៀវត្សេពលៃថ�សំរប់ការងរេពលយប់ េហើយនិង ១៥០%
សំរប់ការងរេលើសេមា៉ង ែដលេឡើងដល់ ២០០% េបើសិនជការងរេលើសេមា៉ងេនះេធ�ើេ�េពលយប់ េ�ៃថ�

ឣទិត្យ ឬៃថ�បុណ្យ។ និេយជិត្រត�វបានអនុ��តេឣយេធ�ើការេលើសេមា៉ងចំនួន ២ េមា៉ងយ៉ងេ្រចើន ក�� ងមួយ

�
ៃថ�។ ច្បោប់ហាម្របាមការេធ�ើការេលើសេមា៉ង្រជល
និយយថ ការងរេលើសេមា៉ង្រត�វេធ�ើែតក�� ងលក� ណៈ

ស�័្រគចិត� េហើយែចងពីការឈប់សំរក្របចាំ ឆា�ំ េដយមាន្របាក់ែខ។ កែន�ងេធ�កា
ើ រគួរមានស�ង់ដរសុខភាព

និងសុវត�ិភាព្រគប់្រគាន់េដើម្បីផល
� ់សុខមាលភាពដល់កម�ករ-និេយជិត។

ច្បោប់មានែចងអំពកា
ី រពិន័យែដរ

េហើយេរងច្រក្រត�វបានពិន័យេ�តាមរូបមន�សគ
� សា�ញ េដយឣ្រស័យេលើកំ រ�តៃនបទេល�ើស។ អធិការកិច�
របស់្រកសួងការងរមានអំណចវយតំៃលការពិនយ
័ េ�នឹងកែន�ង េដយគា�នការេធ�ើសហ្របតិបត�ិការចាំ បាច់
ិ
របស់នគរបាលេឡើយ ប៉ុែន�គា�នបទប្ប��តជ
�ិ ក់លាក់េដើម្បីការពារកម�ករ-និេយជត
ែដលតវ�អំពល
ី ក� ខ័ណ�
គា�នសុវត�ិភាព ឬប៉ះពាល់ដល់សុខភាពេឡើយ។
រដ�ភិបាលមិនបានអនុវត�ច្បោប់ទំលាប់សីព
� ីេមា៉ងការងរ

និងការងរេលើសេមា៉ង្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពេឡើយ។ កម�ករ-និេយជិតបាននិយយថ ជេរឿយៗ ការងរែថមេមា៉ងមានចំនួនេលើសលុបេពក
េហើយេពលខ�ះជការត្រម�វឱ្យេធ�ើែតម�ង។ េ�េ្រ�ពីឧស្សោហកម�កាត់េដរ បទប្ប��ត�ិសីព
� ីេមា៉ងការងរក្រម

ិ េធ�កា
្រត�វបានអនុវត�ណស់។ និេយជកេ្រចើនែតបង�ិតបង�ំឱ្យនិេយជត
ើ រងរ។ ជេរឿយៗ បុគ�លិកកម�ករ

្របឈមមុខនឹងការពិន័យ ការបេណ�ញេចញពីការងរ ឬការបាត់បង់្របាក់ឧបត�ម� ្របសិនេបើពួកេគបដិេសធ
មិនេធ�ើការងរែថមេមា៉ង។

រដ�ភិបាលបានព្រងឹងការអនុវត�សង
� ដ
់ រែដល្រត�វបានកំណត់

មិនបានខា�ប់ខ�នេទ ម្យោ៉ងេដយសារខ�ះ

បុគ�លិកែដលមានជំនញ និងខ�ះឧបករណ៍។ម�ន�ី្រកសួងការងរបានសារភាពពីអសមត�ភាពរបស់េគ េ�ក�� ង
ការេធ�ើអធិការកិច�េលើេមា៉ងការងរ។ នយកដ�នអធិការកិច�ការងររបស់្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� ល
វ�ជ�ជីវៈបានេចញការ្រពមានចំនន
ួ ១៨៣ ស�ីពីការរ�េលាភ េ�ក�� ងរយៈេពល ៦ ែខដំបូង េបើេ្រប�បេធៀបេ�

េ�ក�� ងេពលដូចគា�េនះក�� ងឆា�ំ ២០១៥ មានការេចញការ្រពមានចំនន
ួ ១៩៧ ដង។ នយកដ�នែថមទាំងបាន

េធ�ើការពិន័យេលើ្រក�មហ៊ុន/េរងច្រកចំនួន ១៩ ចំែណកេ�ឆា�ំ ២០១៥ មានការពិន័យេលើ្រក�មហ៊ុន/េរងច្រក
ចំនួន ២៩។ ថ�ីេបើ្រកសួងបាននិយយថ ខ��នមានអធិការកិច�ការងរចំនួន ៤៩៩ នក់ក�ី ែតការខ�ះថវ�កា អំេពើ
ពុករលួយជទូេ� និងការដក់ទណ�កម�មិន្រគប់្រគាន់ចំេពាះការរ�េលាភេលើច្បោប់ការងរគឺជឧបសគ�ដល់ការ
ព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់របស់រដ�ភិបាល។ េដយេលើកេឡើងពីកង�ះធនធានមនុស្ស និងថវ�កា ្រកសួងមិនបានេធ�ើ
អធិការកិច�បានេទៀងទាត់ និង្រគប់្រគាន់ េ�តាមេរងច្រកេទ។ ថ�ីេបើជញឹកញប់ ្រកសួងេ្រចើនសំេរចេឣយ
ខាងនិេយជិតឈ� ះយ៉ងណក� ី ែត្រកសួងក្រមេ្របើអំណចតាមផ��វច្បោប់របស់ខ� ន េដើម្បីដក់ពន
ិ ័យេលើេ�ែក

ែដលមិនេគារពបទប��របស់ខ� នណស់។ ឧទាហរណ៍ ក�� ងចំេណមសហ្រគាសចំនួន ១៨៣ ែដលបានទទួល
ការ្រពមានទាក់ទងនឹងការរ�េលាភច្បោប់ការងរ ពី្រកសួងកាលពីឆា�ំេ� មានែតសហ្រគាសចំនួន ១៩ ែត ែដល
្រត�វបានពិន័យ។
ប��សុខភាព

និងរបួសេដយសារការងរមានេ្រចើន។

េរងច្រកកាត់េដរធំៗភាគេ្រចើនែដលផលិត

សំរប់ទីផ្សោរេ�ក�� ង្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ បំេពញបានេ្រចើនគួរសមេ�នឹងបទដ�នសុវត�ភា
ិ ព និងសុខភាព ែដល
ជលក� ខ័ណ�ៃនកុង្រតារបស់េគជមួយអ�កទិញ។ លក� ខ័ណ�ការងរេ�តាមេរងច្រកតូចៗខ�ះ និងេ�តាមេរង
សិប្បកម�មិនល�េទ

េហើយេ្រចើនែតមិនបំេពញបានតាមបទដ�នអន�រជតិ។

មូលនិធិជតិសន�ិសុខសង�ម

(NSSF) បាននិយយថ េ�ក�� ងរយៈេពល ៦ ែខដំបូងៃនឆា�ំរបាយការណ៍ មានកម�កររបួសទាក់ទងនឹង
ការងរចំនួន ១៦ ០៨០ នក់ េហើយមានសា�ប់ចំនួន ៨៤ នក់។ ក�� ងចំេណមអ�កសា�ប់ទាំង ៨៤ នក់េនះ
NSSF បាននិយយថ ៦៦ នក់បានសា�ប់េ�ក�� ងេ្រគាះថ�ក់ចរចរ។ NSSF មិនបានបង�ញរបាយការណ៍
របស់ខ� នស�ីពីការពិន័យ ឬការប�ឹង្របឆាំ ងនឹងសហ្រគាសេទ។
េ�ក�� ងរបាយការណ៍របស់ខ� នែដល្រគបដណ�ប់េលើរយៈេពលពីែខឧសភា

ឆា�ំ

២០១៥ដល់ែខេមសា

កម� វ�ធី BFC បាននិយយថ ែផ�កជេ្រចើនទាក់ទងនឹងសុខភាព និងសុវត�ភា
ិ ពក�� ងការងរ េ�ែតជប��
្របឈមមួយសំរប់េរងច្រកកាត់េដរ េហើយេ្រចើនែតជលទ� ផលៃនកង�ះេគាលនេយបាយ និតិ វ�ធី និងការ
ែបងែចកតួនទី និងការទទួលខុស្រត�វសម្រសប។ កម� វ�ធី BFC បានរយការណ៍ថ េ�តាមេរងច្រកចំនន
ួ

១៨៤ ែដល្រត�វជចំនួន ៥០% ៃនេរងច្រកនំេចញ សារធាតុគីមី និងសារធាតុពុល្រត�វបានេគសរេសរសា�ក
ស�� ទុកដក់ មិនបាន្រតឹម្រត�វ េហើយប៉ះពាល់ដល់កម�ករ។ BFC បានកត់សំគាល់េឃើញថ មានេរងច្រក
ចំនួន ១០៩ មិនបានេធ�ើការហ�ក
ឹ ហាត់សំរប់បង�រ្រគាឣសន� រល់រយៈេពល ៦ ែខម�ង តាមការត្រម�វៃនច្បោប់
េឡើយ។
ការដួលសន�ប់យ៉ងេ្រចើនេ�ែតជប��មួយ។ មូលនិធិជតិសន�ិសុខសង�ម (NSSF)បាននិយយថ
សំរប់រយៈេពល ៦ ែខដំបូង មានកម�ករចំនួន 285 នក់បានដួលសន�ប់េ�តាមេរងច្រកចំនួន 6 េ�ទូទាំង
្របេទស ក�� ងេពលែដលពួកេគកំពុងបំេពញការងរ។ ចំនួនេនះថយចុះចំនួន ៤៧% ពីចំនួន ៥៣៨ នក់ ែដល
បានសន�បេ់ �ក�� ងរយៈេពលដូចគា�េនះ
រយការណ៍មកេទ។
្រគប់្រគាន់

ក�� ងឆា�ំ

២០១៥។

អ�កសេង�តការណ៍បាននិយយថ

ខ្យល់ឣកាសេចញចូលមិនល�

គា�នរបួសធ�ន់ធ�រេដយសារសន�ប់្រត�វបាន

ការងរេ្រចើនេពក

សុខភាពមិនល�

កង�ះឣហារូបត�មស
� មរម្យសំរប់កម�ករ

ផលិតកម�បានរួមចំែណកេឣយមានសន�បេ់ ្រចើនគា�។

េលើសពីេនះេទៀត

ការេដកមិន

និងចំហាយពុលពី

ការេធ�ើដំេណើរេ�េធ�ើការក៏មាន

េ្រគាះថ�ក់សរ
ំ ប់កម�ករេរងច្រកែដរ។ របាយការណ៍របស់ NSSF បានប��ក់ថ េ�ឆា�ំ ២០១៥ មាន
េ្រគាះថ�ក់ចំនួន ៦ ៤៩១ េ�េលើកម�ករចំនួន ៧៣៥៧ នក់ េដយក�� ងេនះ កម�ករចំនួន ១៣០ នក់បានសា�ប់
េហើយ ១០៦៨ នក់េទៀតបានរងរបួសធ�ន់។

