
 

 

របយករណ៍ស្តីពីសិទធិមនុស  េនកមពុជ ឆន ២ំ០២២ 

េសចក្តីសេងខបរមួ  

្របេទសកមពុជជ្របេទស្របកន់របប ជនិយម ្រស័យធមមនុញញ ែដលមនរ ្ឋ ភិបលមួយេកីតេចញ ម
រយៈករេបះេឆន តសភ ។ គណបក ្របជជនកមពុជ (CPP) បនឈនះនូវ សនៈសភទងំ ១២៥ េនកនុងករ
េបះេឆន តជតិ ឆន  ំ២០១៨ េ យបន ម្របមគណបក ្របឆងំធំជងេគ កលពីឆន  ំ២០១៧ េហយីេធ្វី
ឲយ្របេទសសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងៃនគណបក ែតមួយ កនុងភពជក់ែស្តង េ យមនរ ្ឋ ភិបលមួយ ែដលជ
ធមម េ្របីអំ ចផ្ត ច់ករ។ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសនបនកន់តំែណងេនះ ងំពីឆន  ំ១៩៨៥ មក។ អនក
សេងកតករណ៍អន្តរជតិ េ យរមួទងំរ ្ឋ ភិបលបរេទស និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិ និងជតិ បនរះិ
គន់ករេបះេឆន ត ថគម នភពេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ េហយីមិនតំ ងឲយឆនទៈរបស់្របជជនកមពុជេទ។ 

នគរបលជតិរក សន្តិសុខៃផទកនុង។ កងេយធពលេខមរភូមិនទ ទទួលខុស្រតូវេលីសន្តិសុខខងេ្រក េហយី
ក៏មនករទទួលខុស្រតូវែផនកសន្តិសុខៃផទកនុងខ្លះែដរ។ នគរបលជតិសថិតេនេ្រកម្រកសួងម ៃផទ ចំែណកកង
េយធពលេខមរភូមិនទសថិតេនេ្រកម្រកសួងករពរជតិ។ ជញ ធរសុីវលិ្រគប់្រគងេលីកងកម្ល ងំសន្ដិសុខ ែដលជ
ញឹកញប់ គំ មេ្របីកម្ល ងំ្របឆងំនឹងអនកែដល្របឆងំនឹងនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន េហយីជទូេទ ្រតូវបនេគ
េមីលេឃញីថ ជ ខ្រប ប់ វុធរបស់គណបក ្រគប់្រគង្របេទស CPP ។ េគនិយយថ សមជិកកម្ល ងំសន្តិ
សុខបន្រប្រពឹត្តេលមីស។ 

បញ្ហ ែផនកសិទធិមនុស សំខន់ៗរមួមនករេធ្វីទរុណកមម ករ ក់ទណ្ឌ កមម ឬករ្រប្រពឹត្តេទេលីដ៏េឃរេឃ 
អមនុស ធម៌ ឬែដលេធ្វីឲយបក់មុខ េ យរ ្ឋ ភិបល ករឃុខំ្លួន មអំេពីចិត្តេ យរ ្ឋ ភិបល  អនកជប់ឃុឬំអនក
េទសនេយបយ ករគម នតុ ករឯក ជយ ករេ្រជៀតែ្រជក មអំេពីចិត្តេនកនុងជីវតិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋ រមួទងំ
ករលួច ្ត ប់ ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិចជទូេទ កររតឹតបតិធងន់ធងរេលីេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ េសរភីព រ
ព័ត៌មន និងអិុនធឺែណត រមួទងំករេ្របីហងិ  ឬករគំ មេ្របីហងិ  ករចប់ខ្លួន ឬកត់េទសអនក រព័ត៌មន
េ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវ ករចប់ពិរុទធ ករបិទេគហទំព័រ ករអនុវត្តចបប់្រពហមទណ្ឌ ទក់ទងនឹងករបរ ិ រេករ ្ត ិ៍ 
ចបប់រតឹតបតិេលីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (NGO) ករេ្រជៀតែ្រជកេនកនុងសិទធិេធ្វីករ្របមូលផ្តុ ំេ យសន្តិភព និង
េសរភីពកនុងករចង្រកងគន ជ្រកុម សមគម កររតឹតបតិខ្ល ងំេលីករចូលរមួទក់ទងនឹងនេយបយ ករកត់បនថយ
លទធភពស្រមប់ឲយពលរដ្ឋេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូររ ្ឋ ភិបលេ យសន្តិភព មរយៈករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ 
អំេពីពុករលួយជទូេទ ដូចជេនកនុង្របព័នទតុ ករ កររតឹតបតិខ្ល ងំេ យរ ្ឋ ភិបល និងករយយេីលីអងគករ
សិទធិមនុស ជតិ និងអន្តរជតិ កង្វះករេសុីបអេងកត និងតម្ល ភពចំេពះអំេពីហងិ េទេលី្រស្តី មនករជួញដូរ
មនុស  និងទ្រមង់ ្រកក់បំផុតៃនពលកមមកុមរ ដូចជករបងខំឲយកុមរេធ្វីពលកមម។ 



 

 

វបបធម៌និទណ្ឌ ភពជទូេទេនែតមន។ មនេសចក្តី យករណ៍ែដលគួរឲយទុកចិត្តមកថ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
រមួទងំនគរបលផង បន្រប្រពឹត្តបទរេំ ភេ យមននិទណ្ឌ ភព េហយីកនុងករណីភគេ្រចីន រ ្ឋ ភិបល
អន្ត គមន៍តិចតួច ឬមិនេធ្វីអន្ត គមន៍េ ះ។ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល និងសមជិក្រគួ ររបស់េគ ជទូេទ េគចផុតពីករ
កត់េទស។ 

ែផនកទី១ ៖ ករេគរពភពៃថ្លថនូរ្រតឹម្រតវូ របស់មនុស  ៖ 

ក. ករយកជីវតិ មអំេពីចិត្ត និងករសម្ល ប់េ យ រេហតុផលនេយបយ ឬេ យខុសចបប ់ 

មនេសចក្តី យករណ៍ថ រ ្ឋ ភិបល ឬភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលបនេធ្វីករសម្ល ប់មនុស មអំេពីចិត្ត ឬេ យ
ខុសចបប់។ េនៃថងទី ៧ ែខសី  សួង ដន ែដលជអនកដឹកននំេយបយមន ក់េនេខត្តកំពង់ធំ បន ្ល ប់េនេ្រកម
ករឃុឃំងំរបស់កង ជ វុធហតថ។ កូន្រសីគត់បននិយយថ ម្រន្តីកង ជ វុធហតថេខត្តបនរតឹកគត់ ្ល ប់ េន
េពលចុះេទប្រងក បកែន្លងេលងែលបងសុីសងខុសចបប់មួយ។ េ្រកយមក ម្រន្តី្រកសួងករពរជតិបនចប់ខ្លួនម្រន្តី
កង ជ វុហតថ ៣ នក់ ែដលមនករពក់ព័នធ ែតអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលេធ្វីករែផនកសិទធិមនុស  បន
និយយថ តុ ករបនេលីកែលងករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ េលីពួកេគ េ្រកយពីករបនបង់លុយចំនួន 
១៥ ០០០ ដុ ្ល រដល់្រគួ រជនរងេ្រគះ។ 

េនែខមក  ឆន  ំ២០២១  តុ ករេខត្តបត់ដំបងបន ក់េទសម្រន្តីទ ន ២ នក់ េនេខត្តបនទ យ
មនជ័យ េឈម ះ ស បុ៊នេសឿង និងឆយ រតន េ យមន ក់ជប់ពនធនគរ ៤ ឆន  ំនិងមន ក់េទៀត ៧ ឆន  ំចំេពះករ
្ល ប់េឈម ះ ទុយ ្រសស់ េនកនុងេ្រកមករជប់ឃុរំបស់េគ េនឆន  ំ២០២០។ េទះបីមនកររះិគន់ពីអងគករ ថ 

េទសេនះ្រ លេពកក៏េ យ ក៏េនែខកុមភៈ មនេសចក្តី យករណ៍មកថ បុ៊នេសឿង្រតូវបនេ ះែលង េ្រកយពី
េទសេនសល់េនះ្រតូវបនពយួរ។ 

ខ. ករបត់ខ្លួន 

 គម នេសចក្តី យករណ៍ពីករបត់ខ្លួនេ យ រ ឬជំនួសមុខឲយ ជញ ធររ ្ឋ ភិបលេទ។  

ជិត ៣ ឆន បំនទ ប់ពីករបត់ខ្លួនសកមមជនគ្ំរទ្របជធិបេតយយៃថមន ក់ដ៏េលចេធ្ល  េឈម ះ Wanchalearm 
Satsaksit េនកមពុជ េ្រកម ថ នភពគួរឲយសង យ័ ជញ ធរមិនបនផ្តល់ព័ត៌មនថមីស្តីពីករេសុីបអេងកតេទេលីករ
បត់ខ្លួនេនះេទ េទះបីមនករអំពវនវពី្រគួ រគត់ក្តី។ េនែខេម  អងគករជតិ និងអន្តរជតិ បនេចញេសចក្តី
ែថ្លងករណ៍រមួគន ជមួយ្រគួ រគត់ េ យសែម្តងកង្វល់យ៉ង្រជលេ្រជចំេពះប ជ័យរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករេធ្វី
ករេសុីបអេងកត្របកបេ យតម្ល ភព និង្របសិទធភព។ 



 

 

ក បីននិយយថ ឆន  ំ២០២០ មនជន្រប ប់ វុធមួយ្រកុមបនចប់ជំរតិ Wanchalearm េនេ្រក
គរ ន ក់េនមួយ េនភនំេពញ។ ពីដំបូង ជញ ធរបនបដិេសធ េ យនិយយថ គម នករចប់ជំរតិេទ េ យ

អះ ងថ កំណត់េហតុផ្លូវករបនបង្ហ ញថ Wanchalearm បនចកេចញពី្របេទស កលពី ៣ ឆន មុំន។
តំ ងៃនឧត្តមសនងករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិេនទី្រកុងហ ែឺណវ បនសែម្តងកង្វល់ថ ឧបបត្តិេហតុ
េនះ « ចមនករបត់ខ្លួនេ យបងខំ»។  

គ. ករេធ្វីទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្ត ឬទណ្ឌ កមមបនទ បបេនថ ក អមនុស ធម ៌ឬេឃរេឃដៃទេទៀត 

 រដ្ឋធមមនុញញ ម្របមទេង្វីែបបេនះ ែតករ យដំ និងទ្រមង់ដៃទេទៀតៃនករេធ្វីបបេលីរូប ងកយេទេលី
អនកជប់ឃុរំបសន់គរបល និងអនកជប់ពនធនគរេនែតមនជបន្ត េនកនុងឆន ៃំនរបយករណ៍។  

អនកជប់ឃុ ំនិង អងគករ បននិយយថ េយធ និងនគរបលសីុវលិបនេធ្វីទរុណកមមេលី ងកយ និងផ្លូវ
ចិត្ដ េហយីមនេពលខ្លះ យដំយ៉ងធងន់ធងរេទេលីជនែដល្រតូវឃុខំ្លួន និងអនកត ៉  េ យរមួទងំ េនអំឡុងេពលសួរ
ចេម្លីយផង ។ ឧទហរណ៍ អនកេទសមន ក់ែដលេទីប្រតូវបនេ ះែលងបននិយយថ នរគបលេខត្តេសៀម បបន
យដំគត់ ឲយេឆ្លីយថ គត់បនលួច្រទពយសមបត្តិរបស់ េរៀន។ ជនរងេ្រគះក្រម យករណ៍ពីហងិ ែបបហនងឹ
េទអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ស់ រហូតទល់ែតពួកេគ្រតូវបនេ ះែលងពីករឃុឃំងំ។ 

ថ្វីេបីចបប់ត្រមូវឲយនគរបល ្រពះ ជ ជញ  និងេច្រកមេធ្វីករេសុីបអេងកតបណ្តឹ ងទងំអស់ រមួទងំបណ្តឹ ង
ទក់ទងនឹងបទរេំ ភេ យនគរបលក្តី ែត មពិត ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល និងសមជិក្រគួ រមននិទណ្ឌ ភពពីបទ
រេំ ភសិទធិមនុស ។ េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ក្រមេធ្វីករេសុីបអេងកតេ យឯក ជយ ស់។ ថ្វីេបីចបប់អនុញញ ត
ឲយមនករេសុីបអេងកតេលីបទេចទស្តីពីកររេំ ភេ យរ ្ឋ ភិបលក្តី ែត មភពជក់ែស្តង េគពិនិតយករណីែបប
េនះែតកនុងករណីែដល ធរណជនរះិគន់ខ្ល ងំ ឬមនករចប់ រមមណ៍ពីនយករដ្ឋម្រន្តីែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េបីករណី
រេំ ភបំពនធ្ល ក់ដល់សវនករ េច្រកមកត់ក្តីេ្រចីនែតេចញ ល្រកមេ យែផ្អកែតេលីរបយករណ៍េផញីមករបស់
នគរបល និងករេឆ្លីយរបស់ ក ។ី ជទូេទ នគរបលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញតិចតួច េលីករ
ករពរ ឬេគរពសិទធិមនុស ។  

ថ នភពពនធនគរ និងមជឈមណ្ឌ លឃុខំ្លួន  

ថ នភពពនធនគរមនសភពយ៉ប់ខ្ល ងំ េហយីកនុងករណីជេ្រចីន គំ មកំែហងដល់ យុជីវតិែថមេទៀត
ផង ។  

ទិដ្ឋភពទីកែន្លង៖ ករមនអនកេទសកកកុញេ្រចីនគឺជបញ្ហ មួយ។ ពនធនគរចំនួន ២៨ ែដលមនេនកនុង្របេទស
េ្រគងមកស្រមប់ ក់អនកេទសែតចំនួនអតិបរម ១១ ០០០ នក់េទ ែតគិតមកដល់ែខតុ  មនអនកេទសចំនួន 



 

 

៣៨ ០៥០ នក់។ េខត្តកំពត និងក ្ត លមនសភពធងន់ធងរជងេគ េ យមនអនកេទសេលីសចំនួនកំណត់ចំនួន 
៤០០%។ 

 ម្រន្តីនិយយថ មនអនកេទសកុមរចំនួន ១ ៤២២ នក់ េនទូទងំ្របេទស េ យេ្រចីនែតេនកនុង
ពនធនគរស្រមប់មនុស ធំ។ 

របប រស្រមប់អនកជប់ពនធនគរ និងរបស់ចបំច់េផ ងៗេទៀត ែតេនែតមិន្រគប់្រគន់េទ េនកនុង
ករណីជេ្រចីន។ អនកេទសខ្លះនិយយថ េគ្រតូវខចីលុយពីម្រន្តីពនធនគរ េដីមបទិីញ របន្រគប់្រគន់។ ជញឹក
ញប់ សមជិក្រគួ រ្រតូវផ្តល់របស់ចបំច់ខ្លះ េហយីេពលខ្លះ ្រតូវសូកប៉ន់ម្រន្តី កនុងករផ្តល់របស់បែនថមដល់អនក
េទស។ គិតមកដល់ែខធនូ ពនធនគរចំនួន ១១ មិនបនផ្តល់ទឹក ្អ ត។ ពនធនគរគម នកែន្លង្រគប់្រគន់ស្រមប់អនក
េទសែដលមនពិករភពេលី ងកយ និងែផនកខួកបល។ េបីេយង មអងគករ េពលខ្លះ ពួកបងធំ យដំេលីអនក
េទសដៃទេទៀត។ 

អនកសេងកតករភគេ្រចីនបនយល់្រសបថ ភគេ្រចីនៃន អ្វីែដលេគេ ថ «អនកជំងឺ» េន ម
មជឈមណ្ឌ លរបស់ ្ត រនីតិសមបទៃនអនកជំងឺ ន ក់េន ែដល្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ ឯកជន និង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិប
ល ្រតូវបនឃុេំ យមិនេទ មករសម័្រគចិត្ត ្រតូវបនេផញីេ យនគរបល ឬសមជិក្រគួ រ េ យគម នឆ្លងកត់
ដំេណីរករក្តី្រតឹម្រតូវេទ។ អនកសេងកតករណ៍បនកត់សំគល់េឃញីថ បុគគលិកកនុងមណ្ឌ ល ជញឹកញប់ េ្របីវធីិបងខំ 
េដីមប ី“្រគប់្រគង”េទេលីអនកជប់ឃុកំនុងេនះ និងឱយ ត់្របណយ៉ងខ្ល ងំ ។  

រដ្ឋបល៖ េទះបីរ ្ឋ ភិបលបញច ក់ថ ខ្លួនបនេសុីបអេងកតេលីករេចទ្របកន់ពីករណីេមីលែថមិនល្អ េហយី ម
េមីល ថ នភពពនធនគរ និងមជឈមណ្ឌ លឃុឃំងំ មរយៈអគគនយក ្ឋ នពនធនគររបស់្រកសួងម ៃផទ ែតអងគ
ករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែដលេធ្វីករែផនកសិទធិមនុស បនិយយថ គម នកំែណលម្អអ្វីេទ។ អស់រយៈេពល ៣ ឆន េំហយី
ែដលអគគនយក ្ឋ នពនធនគរមិនបេញចញរបយករណ៍ស្តីពីករ្រគប់្រគងពនធនគរេទ។  

 មុនេពលមនវធិនករកូវដី ១៩ េនែខកុមភៈ ជញ ធរែតងែតអនុញញ តឲយអនកេទសជួបអនកចូលជួប ែតអងគ
ករែផនកសិទធិមនុស បនបញជ ក់ថ េពលខ្លះ ្រគួ រ្រតូវសូកម្រន្តីេដីមបី ចចូលជួបបន។ មនរបយករណ៍គួរេជឿ
ទុកចិត្ដបនថ ជញឹកញប់ ម្រន្ដីបនទមទរ្របក់សំណូក មុននឹងអនុញញ តអនកជប់ពនធនគរចូលរមួករជំនំុ
ជ្រមះក្ដី ឬសវនករឧទធរណ៍ និងមុនេពលេ ះែលងអនកជប់ពនធនគរែដលបនបញច ប់េទសជប់ពនធនគររបស់
ខ្លួនេពញេលញេហយីេនះ ឬមុនេពលអនុញញ តឲយេគេចញពីបនទប់ឃុឃំងំរបស់េគ ។  

ករ ម នេ យឯក ជយ៖ េ យមនករ ក់កំហតិ ជទូេទ រ ្ឋ ភិបលបន្ដអនុញញ ត្រកុមអងគករសិទធិមនុស អ
ន្ដរជតិ និង្រកុមសិទធិមនុស កនុង្រសុក ដូចជគណៈកមម ធិករកកបទ្រកហមអន្ដរជតិ និងករយិល័យឧត្ដមសនង
ករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ចូលេមីលពនធនគរ ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនបន យ



 

 

ករណ៍ថ ជួនកល ករសហករពី ជញ ធរែដនដីេនមនក្រមិត ែដលជករេធ្វីឱយមនករលំបកចូលជួបអនកជប់
ឃុែំដលមិនទន់ទទួលករជំនំុជ្រមះក្ដី ។  

តំ ងៃនករយិល័យសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស បននិយយថ ធមម  ខ្លួន
ចជួបជលកខណៈឯកជនេនេពលសមភ សន៍អនកជប់ពនធនគរពិេសស មន ក់។  

កំែណលម្អ៖ ្រកសងួសងគមកិចចបនេបីក «កែន្លង ្ត រនីតិសមបទ» ដំបូងរបស់ខ្លួន ស្រមប់ជនេលមីសជអនីតិជន 
កលពីែខធនូ ឆន  ំ២០២១។ មជឈមណ្ឌ លឃុឃំងំេនះ ែដលមនទី ងំេនេខត្តក ្ត ល ្រតូវបនបេងកីតេឡងី
ស្រមប់មនុស ចំនួន ១៤០០ នក់ ែតបន ក់អនកេទស្របមណ ២២៣០ នក់ គិត្រតឹមែខធនូ។ អនកេទសជអ
នីតិជនភគេ្រចីន្រតូវបនឃុេំនកនុងពនធនគរស្រមប់មនុស ធំ។ 

ឃ. ករចប ់ឬឃុខំ្លួន មអំេពីចិត្ត  

ចបប់ ម្របមករចប់ឬឃុខំ្លួន មអំេពីចិត្ត េហយីក្រមិតករឃុខំ្លួនមុនសវនករែត្រតឹម ១៨ ែខ ែត
េពលខ្លះ រ ្ឋ ភិបលមិនបនេគរពប្រមមទងំេនះេទ។ េយង មករយិល័យឧត្តមសនងករសិទធិមនុស របស់សហ
្របជជតិ េ យគិត្រតឹមែខធនូ មនករណីឃុខំ្លួន មអំេពីចិត្តចំនួនយ៉ងេ ច ស់ ៤០០០។ 

នីតិវធីិចបខ់្លួន និងករ្រប្រពឹត្ដេទេលីអនកជប់ឃុ ំ 

ចបប់ត្រមូវ នគរបលសុំដីកពីេច្រកមេសុីបអេងកត មុនេធ្វីករចប់ខ្លួន បុ៉ែន្ដនគរបល ចចប់ខ្លួនេ យ
គម នដីកចំេពះជន ែដល្រតូវបន្របទះេឃញីកំពុង្រប្រពឹត្ដបទេលមីស ។ ចបប់អនុញញ តឱយនគរបលឃត់ខ្លួន
បុគគល មន ក់ រចួេធ្វីករេសុីបអេងកតកនុងរយៈេពល៤៨េម៉ង េ យមិន ប់បញចូ លេពលចុងសប្ដ ហ៍ និងៃថងឈប់
ស្រមកផ្លូវករេទ មុននឹង្រតូវេធ្វីករេចទ្របកន់ ឬជនសង យ័្រតូវបនេ ះែលង ។ កនុងករណីបទឧ្រកិដ្ឋកនុង ថ ន
ភពពិេសសែដលែចងេ យចបប់ នគរបល ចឃុខំ្លួនជនសង យ័រយៈេពល ២៤ េម៉ងបែនថម េ យមនករឯក
ភពពី្រពះ ជ ជញ  ។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ជទម្ល ប់ ជញ ធែតងែតឃុខំ្លួនមនុស ហួសរយៈេពលកំណត់ មុននឹងេធ្វី
ករេចទ្របកន់។ 

មនវធីិៃនករធនឱយេនេ្រកឃុ ំែតអនកជប់ពនធនគរជេ្រចីន ជពិេសសអនកែដលគម នតំ ងែផនកចបប់ 
ឬេមធវ ីគម នឱកសែស្វងរកករេ ះែលងេ យករធនឱយេនេ្រកឃុេំឡយី ។ ជធមម  េសចក្តីេសនីឱយេនេ្រកឃុំ
្រតូវបនបដិេសធចំេពះករណីែដល្រតូវបនចត់ទុកថ ប ្ត លមកពីេហតុផលនេយបយ ែដលមនភពរេសីប 
ែដលនឲំយមនករឃុខំ្លួនយូរ មុនសវនករចប់េផ្តីម។  

េពលខ្លះ ជញ ធរឃុខំ្លួនមនុស េ យគម នតំ ងេមធវកីរពរ។ 



 

 

ករចបខ់្លួន មអំេពីចិត្ត៖ គិតមកដល់ែខធនូ អនកសេងកងករណ៍បនបនរកេឃញីករណីចប់ខ្លួន មអំេពីចិត្តចំនួន
យ៉ងេ ច ស់ ៤៩ នក់  ែដលរមួមន ៤០ នក់ជសកមមជននេយបយ ១ នក់ជអនក រព័ត៌មន ៨ នក់
ជសកមមជនសិទធិដីធ្លី។ អនកសេងកតករណ៍េជឿថ ចំនួនពិតៃនករចប់ខ្លួននិងឃុខំ្លួន មអំេពីចិត្ត ទំនងជមនេ្រចីន
ជងេនះ ពីេ្រពះជនរងេ្រគះេន មតំបន់ជនបទមិនប្តឹង េ យ រមនករពិបកេធ្វីដំេណីរមកករយិល័យរបស់
អងគករ ឬមនកង្វល់ពីសុវតថិភពៃន្រគួ ររបស់េគ។ ជញ ធរមិនបនចត់វធិន ក់ទណ្ឌ កមម ឬវធិនករផ្លូវចបប់
្របឆងំនឹងអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះករឃុខំ្លួនេគេ យខុសចបប់េទ។  

គិត្រតឹមែខកញញ  ឆន  ំ២០២១ ជញ ធរេនេខត្តរតនគីរបីនចប់ខ្លួនសកមមជនបរ ិ ថ ន េឈម ះ ឈន ផ ្ល  
េ យេចទ្របកន់គត់ពីបទរុក នដីៃ្រពរបស់រដ្ឋ។ អងគករែផនកសិទធិមនុស  បនេថក លេទសករចប់ខ្លួនេនះ 
េ យេចទ ជញ ធរមូល ្ឋ នពីបទេ្របីេលសចបប់េដីមបសីងសឹកចំេពះបណ្តឹ ងែដលេឈម ះ ផ ្ល  បនប្តឹង កលពី
ឆន  ំ២០១៧ េ យេចទ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ពីបទខកខនេធ្វីករេសុីបអេងកត េ យ្រតឹម្រតូវេលីករកប់េឈខុីសចប
ប់។ 

ជញ ធរបនបន្តេធ្វីករេចទ្របកន់ មអំេពីចិត្ត ពីបទ «ញុះញង់» េ យេ្របីចបប់េដីមបេីធ្វីករេចទ
្របកន់្រពហមទណ្ឌ ្របឆងំនឹងេមដឹកនគំណបក ្របឆងំ និងអនកគ្ំរទរបស់េគ សកមមជនករងរ និងបរ ិ ថ ន និង
ពលរដ្ឋែដលនិយយប៉ះពល់ ដូចជសម្តីប៉ះពល់េលីម្រន្តីជន់ខពស់របស់រ ្ឋ ភិបល ្រពមទងំករបេង្ហ ះ រ ម
្របព័នធផ ព្វផ យសងគមទក់ទងនឹងេរឿង្រពំែដនជមួយេវៀត ម ករេឆ្លីយតបនឹងជំងឺកូវដីរបស់រ ្ឋ ភិបល ទំនក់
ទំនងជមួយចិន និងករគ្ំរទចំេពះសមជិកៃនគណបក ្របឆងំ។ ចបប់ ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះ «ករ
ញុះញង់េ យផទ ល់ឲយ្រប្រពឹត្តេទស្រពហមទណ្ឌ  ឬេធ្វីឲយប៉ះពល់សន្តិសុខសងគម» ។ ពកយេនះ្រតូវបនេគេ្របីេដីមបបី
្រងក បនិង ក់ទណ្ឌ កមមេលីអនក្របឆងំ ឬ រនេយបយសន្តិភព។ គិតមក្រតឹមែខធនូ អងគករែផនកសិទធិមនុស មួយ
បន យករណ៍ថ រ ្ឋ ភិបលបន ក់ពកយបណ្តឹ ងថមីពីបទញុះញង់ ្របឆងំនឹងអនក រព័ត៌មន សមជិកសហ
ជីព និងសកមមជននេយបយយ៉ងេ ច ស់ចំនួន ១៥ នក់។  

ករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន៖ ករឃុខំ្លួនយូរមុនសវនករគឺជបញ្ហ មួយ ពិេសសកនុងករណីទក់ទងនឹងនេយបយ 
េហយីេពលខ្លះ រយៈេពលឃុខំ្លួនមុនសវនករគឺេលីសរយៈេពលអតិបរមិែដលកំណត់េ យចបប់។ អងគករែផនក
សិទធិមនុស មួយបននិយយថ  មនមនុស ជប់ឃុបំេ ្ត ះ សននចំនួន ២២ ០៩៣ នក់ ែដល្រតូវជចំនួន 
៧១% ៃនអនកជប់េនពនធនគរ េនកនុងពនធនគរចំនួន ១៩ កនុងចំេ មពនធនគរ និងមណ្ឌ លែកែ្របទងំ ២៨ 
េនកនុង្របេទស។ ចំនួនសរុបៃនមនុស ជប់ឃុបំេ ្ត ះ សនន ឬមុនសវនករ ទំនងជមនេ្រចីនជងេនះ។ េយង
មម្រន្ដីរ ្ឋ ភិបល ករឃុខំ្លួនយូរែបបេនះ ភគេ្រចីនប ្ដ លមកពីសមតថភពមនក្រមិតរបស់្របព័នធតុ ករ ។ 

ជបែនថមេលីករយតឺយ៉វជ្របព័នធ ករមិន្រពមឲយសថិតេនេ្រកឃុក៏ំរមួចំែណកឲយមនករឃុខំ្លួនេលីសេពលកំណត់
មុនសវនករែដរ។ ឧ. េនកនុងករណីេចទពី «ករញុះញង់» គម ននរ មន ក់្រតូវបនអនុញញ តឲយសថិតេនេ្រកឃុំ
េឡយី េហយី មរបយករណ៍មក អនករងករេចទកនុងករណីែបបេនះ ្រតូវបនឃុខំ្លួនរហូតដល់ផុតេពលសវនករ 
េហយីេសទីរែត្រគប់េពល គឺផុត ជញ យុកលអបបបរម ៦ ែខ។ 



 

 

ង. ករបដិេសធមិនឲយទទួលបនករជំនំុជ្រមះក្ដីជ ធរណៈេ យយុត្ដិធម ៌ 

រដ្ឋធមមនុញញបនែចងថតុ ករមនភពឯក ជយ បុ៉ែន្ដ រ ្ឋ ភិបល ជទូេទ មិនេគរពឯក ជយភពរបស់
តុ ករេឡយី េ យករសេ្រមចរបស់តុ ករសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងេ្រចីនឥទធិពលរបស់អនកនេយបយ។ ម្រន្តី
តុ ករ ែដលមនរហូតដល់្របធនតុ ករកំពូល េ្រចីនែតមនមុខតំែណងកនុងេពលជមួយគន  េនកនុងគណបក
កន់អំ ច េហយីអនកសេងកតករណ៍បននិយយថ មនែតអនកែដលមនទំនក់ទំនងជមួយនឹងគណបក ្របជ
ជនេទ ែដលបនទទួលមុខតំែណងកនុងតុ ករ។ មនអំេពីពុករលួយយ៉ង ល លកនុងចំេ មេច្រកម ្រពះ ជ
ជញ  និងម្រន្ដីតុ ករ ។ តុ ករគម ន្របសិទធិភព េហយីមិន ចធនដំេណីរក្តេី យយុត្តិធម៌្រតឹម្រតូវបន

េទ។ ជញឹកញប់ លទធផលៃនសវនករ ក់្រតូវបនកំណត់ជមុនេ្រសច។  

សវនករេលីអនកជប់េចទចំនួន្របមណ ១២០ នក់ជ្រកុម េ្រកមករេចទពីបទញុះញង់ បនបន្ត 
េ យមនមនុស យ៉ងេ ច ស់ ៨០ នក់្រតូវបនតុ ករ ក់េទស េហយីមន ៤០ េនរង់ចកំរ ក់
េទសេនេឡយី។ ពួកេគភគេ្រចីនគឺមនករពក់ព័នធនឹងគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ អនកែដលមន្របវត្តិេទស្រពហម
ទណ្ឌ  មិន ចកន់តំែណង ធរណៈេទ រហូតទល់ែត្រពះម ក ្រតផ្តល់ករសេ ្ត ស្របណីេលីកែលងេទស 
បនទ ប់ពីមនសំេណីពីនយករដ្ឋម្រន្តី។ គម នេសចក្តី យករណ៍ពីករេលីកែលងករេចទ្របកន់ពីបទញុះញង់េទ។ 

 រ ្ឋ ភិបលបនបន្តពនយរករសេ្រមចចិត្ត កនុងសវនករែដលបនអូសបន្ល យយូរមក េលីេ ក កឹម សុខ 
អតីតេមដឹកនគំណបក ្របឆងំ ែដលជប់េចទពីបទ «ឃុបឃតិជមួយម អំ ចបរេទស» េនឆន  ំ២០១៧។ 
េនកនុងសវនករមួយចំនួន ្រពះ ជ ជញ េលីកេឡងីនូវអំណះអំ ងដែដលៗ េហយីបង្ហ ញភស្តុ ងែដលគម ន
ករទក់ទង ែដលជករពនយរដំេណីរក្តី។ សិទធិនេយបយរបស់េ ក កឹម សុខេនែត្រតូវរងកររតឹតបតិខ្ល ងំ
ដែដល េ យករបញជ របស់តុ ករ េហយីកលពីែខមិថុន េច្រកមបន្រពមនគត់ថ ករ ក់ឲយេ ក កឹម សុ
ខឲយេនេ្រកឃុំ ចនឹងលុបេចលវញិ េបីសិនជគត់េធ្វី «សកមមភពនេយបយ» េនេពលែដលគត់េនកនុង
ដំ ក់កលសវនករេនេឡយី។ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលបនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ែដលផទុយគន  េ យេពលខ្លះទទូច
ថ តុ ករកត់េសចក្តីេ យឯក ជយ េហយីេពលខ្លះេទៀត និយយថ សវនករេលីរូបេ កនឹងមនបន្ត « ប់
ឆន »ំ ឬថ លទធផលនឹង ្រស័យេលីក ្ត ដៃទេទៀត ដូចជករដកករអនុេ្រគះពនធមួយែផនករបស់សហភពអឺរ ៉ុប។  

ករពនយរេពលរបស់តុ ករ និងអំេពីពុករលួយ ជញឹកញប់ េធ្វីឲយជនជប់េចទ ចេគចបនពីករកត់
េទស។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ក៏េជឿផងែដរថ ម្រន្តីតុ ករេ្រចីនេផ្ត តេលីករណីែដល េគ ចបនទទួលផល
្របេយជន៍ជលុយកក់។ មនករេចទជេ្រចីនថ ចុងេចទែដលមន្រទពយឬមនអំ ច រមួទងំសមជិកៃនកង
កម្ល ងំសន្តិសុខផង មធមម  បង់លុយឱយជនរងេ្រគះ និង ជញ ធរ េដីមបឱីយទំ ក់ករេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ ។ 
ករេចទេនះ្រតូវបនបញជ ក់េ យរបយករណ៍របស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងករណីែដលចុងេចទជអនកមន
្រទពយ្រតូវបនេគេឃញីមនេសរភីពេដីរេហរីេពញេលញ បនទ ប់ពីមនករចុះផ យកនុង រព័ត៌មនអំពីករចប់ខ្លួន
ពួកេគ េហយីេ្រកយមក េគមិនេឃញីេសចក្តី យករណ៍បែនថមពីករកត់ក្តី ឬលទធផលចុងេ្រកយៃនករណីទងំ



 

 

េនះ។ េពលខ្លះ ជញ ធរបនេតឿនឱយជនរងេ្រគះ ឬ្រគួ ររបស់េគទទួលយកនូវសំណងប៉ះបូ៉វជលុយកក់ ជថនូរ
នឹងករទម្ល ក់េចលករេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ  ឬករមិនបង្ហ ញមុខជ ក ។ី  

នីតិវធីិជំនំុជ្រមះក្ដី  
ចបប់ែចងពីសិទធិកនុងករទទួលបនករកត់ក្តីេ យយុត្តិធម៌ និងជ ធរណៈ ែតតុ ករក្រមអនុវត្ត

ចបប់េលីសិទិធេនះ ស់។  
មចបប់ េគ្រតូវ្របប់ចុងេចទពីបទេចទ្របកន់េទេលីពួកេគ មនសិទធិ្រតូវបនេគសនមតថ ជជនស្លូត

្រតង់េនមុនតុ កររកេឃញីកំហុស និងមនសិទធិប្តឹងឧទធរណ៍ ែតជេរឿយៗ ចុងេចទេ្រជីសេរសីយកករសូកប៉ន់ 
ជជងពឹងេលីដំេណីរករក្តីែដល្រតឹម្រតូវ ។ សវនករមិន្រតូវបនេធ្វីជ ធរណៈ្រគប់េពលេទ េហយីេ្រចីនែត្រតូវ
បនពនយរេពល ។ ថ្វីេបីចុងេចទមនសិទធិបង្ហ ញវត្តមនកនុងសវនករ ែតចបប់អនុញញ តឲយមនសវនករេ យ
កំបងំមុខ។  តុ ករ ចេបីកសវនករ និង ក់េទសេលីជនសង យ័បនេ យកំបងំមុខ េ យគម នតំ ង
េមធវរីបស់ចុងេចទ។ ជញឹកញប់ សិទធិមនេមធវមិីន្រតូវបនអនុវត្តេ យតុ ករេទ។ កនុងករណី្រពហមទណ្ឌ  
្របសិនេបីចុងេចទគម ន្របក់រកេមធវមីន ក់បន តុ ករ្រតូវផ្ដល់តំ ងែផនកចបប់េ យឥតគិតៃថ្លដល់ចុងេចទ 
។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ជេរឿយៗ តុ ករែតងែតខ្វះធនធនេដីមបផី្ដល់្របឹក ែផនកចបប់ េហយីចុងេចទភគ
េ្រចីនស្វះែស្វងរកជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬ្រតូវេឡងីតុ ករេ យគម នេមធវ ី។ េនកនុងករណីគម ន
េមធវកីរពរចុងេចទកនុងេរឿង្រពហមទណ្ឌ  តុ ករពនយរករណីរហូតទល់ែតេមធវ្ីរតូវបនរកបន េហយីករណី
ែបបេនះេ្រចីនែតសុីេពល ប់ែខ។ ករជំនំុជ្រមះក្ដីេ្រចីនែតេធ្វីេឡងី្រគន់ែតប្រងគប់កិចច េហយីករសួរេដញេ លេ្រចីន
េ យភគីមខ ងេទភគីមខ ង ជធមម  មិនបនេកីតមនេឡយី ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និយយថ េសចក្តី
្របកសជ យលកខណ៍អក ររបស់ ក  ីនិងរបស់ជនរងករេចទ េ្រចីនែត្រតូវបនេគយកេធ្វីជភស្តុ ងែតមួយ
គត់ េនកនុងសវនករ។  

េពលខ្លះ ជញ ធរបងខំឱយ រភព េ យករ យដំ ឬករគំ មកំែហង េហយីចុងេចទ ជញឹកញប់ មិន្រតូវ
បន្របប់ពីេសចក្តីេនកនុងចេម្លីយ រភព ែដលេគ្រតូវបនបងខំឱយចុះហតថេលខេទេលីេនះេទ។ តុ ករទទួល
យកករ រភពេ យបងខំែបបេនះ យកេធ្វីជភស្តុ ង េនកនុងសវនករ េទះបីជមនចបប់ មករេធ្វីដូេចនះក្តី។ 
េបីេយង មអងគករែផនកសិទធិមនុស មួយ ែដលេធ្វីករសេងកតេលីសវនករចំនួន ១៤៨ េន ឧទធរណ៍ េន
ឆមសទី ១ ឆន  ំ២០២១ មនុស ចំនួន ៨ នក់បននិយយថ នគរបលយុត្តិធម៌បនេធ្វីទរុណកមម ឬេ្របីហងិ  
េដីមបឲីយេគ រភព េនកនុងអំឡុងេពលៃនករេសុីបអេងកត។  

 
អនកេទស នងិអនកជប់ឃុនំេយបយ  

គិត្រតឹមែខធនូ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង្រសុកែផនកសិទធិមនុស មួយបនប៉ន់្របមណថ ជញ ធរបន
ឃុខំ្លួនអនកេទសនេយបយចំនួន្របមណ ៤០ នក់។ អនកករពរសិទធិមនុស  និងអនកេទសនេយបយេ្រចីនែត
្របឈមនឹងកររតឹតបតិខ្ល ងំ ដូចជករ ម ន និងករបដិេសធមិនឲយអនកេទេមីលផ្តល់អំេ យ។ ជញឹកញប់ រ



 

 

្ឋ ភិបល ម អងគករែផនកសិទធិមនុស មិនឲយជួបអនកេទសនេយបយ ែតបនអនុញញ តឲយអងគករអន្តរជតិ ដូចជ
អងគករសហ្របជជតិ និងគណៈកមម ធិករកកបទ្រកហមអន្តរជតិជួបបន។ 

 
ករប្រងក បេនបរេទស  
ករសម្ល បេ់នេ្រក្របេទស ករចបជ់្រមិត ករបងខំឱយ្រតឡបម់កវញិ ឬហងិ ដៃទេទៀត ឬករគំ មកំែហងេ្របី
ហងិ ៖ មនេសចក្តី យករណ៏គួរឲយទុកចិត្តបនថ រ ្ឋ ភិបលបនេ្របីហងិ  ឬករគំ មេ្របីហងិ  ្របឆងំនឹង
បុគគលេន្របេទសដៃទ េ យរមួទងំបងខំឲយពួកេគវលិ្រតឡប់មកកមពុជវញិ។ េយង មរបយករណ៍ ឆន  ំ២០២១ 
របស់អងគករឃ្ល េំមីលសិទធិមនុស  (Human Rights Watch) ជនេភៀសខ្លួនែខមរែដល ក់ខ្លួនេនទី្រកុងបងកក 
បននិយយពីកំេណីនៃនករ ម ន និងករគំ មពីជនមិន គ ល់មុខ ែដលេគេជឿថ សថិតេនេ្រកមបញជ របស់
ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ េនែខតុ  ឆន  ំ២០២១ នយករដ្ឋម្រន្តីបនអំពវនវឲយបំបត់សកមមជនមន ក់របស់គណ
បក សេ្រងគ ះជតិ ែដលបនចុះេឈម ះជមួយឧត្តមសនងករជន់ខពស់ទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន ៃនអងគករសហ្របជ
ជតិ (UNHCR) េន្របេទសៃថ េហយីបញជ ឲយនគរបលរកេមីលជនេនះ េបីេទះជេន េ្រក្របេទសក៏េ យ។ 
េនែខវចិឆិក ឆន  ំ២០២១ រ ្ឋ ភិបលៃថបនបញជូ នសកមមជនបក ្របឆងំចំនួន ៣ នក់ ែដលបនចុះេឈម ះជមួយ 
UNHCR េហយី។ តុ ករ្រកុងភនំេពញបនកត់េទសឲយពួកេគជប់ពនធនគរចំនួន ២ ឆន  ំកលពីែខកុមភៈ។ គិត
មក្រតឹមែខធនូ មិនទន់មនចំ ត់ករេលីករប្តឹងឧទធរណ៍របស់េគេទ។ 
 
ករ កកំ់ហតិេលីករេដីរេហរី៖ អនកេធ្វីអ ថ ធិបបយនេយបយបននិយយថ ជញ ធរមនបំណង្រគប់្រគងករ
េដីរេហរី េដីមបេីធ្វីករសងសឹកេលីពលរដ្ឋេនេ្រក្របេទស។ ជញ ធរបន ងំករវលិ្រតឡប់ៃនអនករះិគន់រ ្ឋ ភិបល 
និងអនកនេយបយ្របឆងំខ្លះ ែដលកំពុងនិរេទសខ្លួនឯងេនេ្រក្របេទស េ យរមួមនករដកលិខិតឆ្លងែដនកមពុ
ជ។ 
 
នីតិវធិីតុ ករសីុវលិ និងដំេ ះ្រ យ  

្របេទសកមពុជមន្របព័នធមួយស្រមប់េ ះ្រ យបណ្ដឹ ងរដ្ឋបបេវណី េហយី្របជពលរដ្ឋមនសិទធិ ក់
ពកយបណ្ដឹ ងែស្វងរកសំណងករខូចខតចំេពះកររេំ ភសិទធិមនុស  ថ្វីេបីតុ ករមិនបនកត់ឲយពលរដ្ឋឈនះ 
កនុងករណីែបបេនះក្តី ។ ជទូេទ មនទងំដំេ ះ្រ យ មផ្លូវរដ្ឋបល ទងំដំេ ះ្រ យ មផ្លូវតុ ករ។ 
ែតអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និយយថ ករែដល ធរណជនមិនទុកចិត្តេលី្របព័នធតុ ករ េ យ រែតមនអំេពី
ពុករលួយ និងករ្រគប់្រគងពីេលីរបស់អនកនេយបយ េធ្វីឲយមនុស ជេ្រចីនមិន ៊ ន ក់ពកយបណ្តឹ ង េហយី ជញ
ធរេ្រចីនែតមិនអនុវត្ត លដីកតុ ករ។  

 
កររបឹអូស នងិសំណង្រទពយសមបត្តិ  

ចបប់ែចងថ អនកែដលមនកមមសិទធិេ យសុខ ន្តេលីដីឯកជន ឬដីរដ្ឋ (មិន ប់បញចូ លដី ធរណៈ ដូច
ជសួនចបរ) ឬបនរស់េនកនុង គររដ្ឋេ យគម នករត ៉ទមទរពីអនកេផ ង កនុងរយៈេពល ៥ឆន  ំមុនករ្របកស



 

 

ឱយេ្របីចបប់េនះ េនឆន  ំ២០០១ មនសិទធិ ក់ពកយសុំកមមសិទធិេលីដី/ គរេនះជ ថ ពរ។ ែតពលរដ្ឋភគេ្រចីនខ្វះ
ចំេណះដឹង និងមេធយបយេដីមបទីមទរយកឯក រកមមសិទធិផ្លូវករ។  

ករយិល័យសុរេិយដីេខត្តនិង្រសុកបន្តេធ្វី មនីតិវធីិៃនករចុះបញជ ីដីមុនឆន  ំ២០០១ ែដលមិនបញចូ លករ
សិក អេងកតបន្រតឹម្រតូវេលីដី ឬឱកសស្រមប់ ធរណជនផ្តល់មតិ។ ករទិញដីទុកលក់ េ យគម នប័ណ្ណកមម
សិទធិចបស់ ស់ បនប ្ត លឱយមនជេម្ល ះ េន្រគប់េខត្តទងំអស់ េហយីបនបេងកីនភព នតឹងរ ងអនកភូមិ្រកី
្រក មជនបទ និងឈមួញទិញលក់ដីកនុង្រសុក និងអន្តរជតិ។ សហគមន៍រស់េន មតំបន់្រកុង្របឈមនឹងករប
េណ្ត ញេចញេ យបងខំ និងេ យគម នសំណង េដីមបយីកកែន្លងស្រមប់គេ្រមង ងសង់ស្រមប់លក់។  

ជញ ធរបនបន្តបងខំឱយអនក្រសុកផ្ល ស់ទីលំេន េទះបីេគមនឯកក របញជ ក់កមមសិទធិ្រតឹម្រតូវក្តី។ 
អនកខ្លះេ្របីករគំ មកំែហងប្តឹង ឬបេណ្ត ញេចញ េដីមបសីំឡុតអនក្រក និងអនកសថិតកនុង ថ នភពខ ត់េខ យ ឱយ
ទូទត់សំណងដីរបស់េគ េនកនុងតៃម្លេ្រកមតំៃលទីផ រ។ េ យគិតមក្រតឹមែខមិថុន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល កនុង
្រសុកមួយបននិយយថ បនឮករណីថមីចំនួនយ៉ងេ ច ស់ ៣០ ទក់ទងនឹងករចប់យកដី និងករបេណ្ត
ញេចញ ែដលមនេទេលី្រគួ រចំនួន ៨៩០ េនទូទងំ្របេទស។ ្រកុមហុ៊នេលចេធ្ល របស់េ ក ពុង ឃវែស 
ែដលជ្របធនសមគមសមព័នធែខមរ-ចិនេនកមពុជ បនបន្ត នដីស្រមប់េធ្វី្រព នយន្តេ ះអន្តរជតិ។ េនឆន  ំ
២០១៨ រ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់ដីចំនួន ៦៥០០ acre (ជង ២៦០០ ហកិ ) ស្រមប់គេ្រមងេនះ ែដលរមួទងំដី
របស់្រគួ រ ប់រយ ែដលមនប័ណ្ណកមមសិទិធដីធ្លផី្លូវករ។ ្រគួ រទងំេនះមិន្រពមទទួលយកសំណងចំនួន ២,៥ 
ដុ ្ល រកនុងមួយហ្វូតកេរ (square foot) េ យអនកភូមិខ្លះអះ ងថ ដីរបស់េគមនតៃម្លរហូតដល់ ៣០០ ដុ ្ល រ
កនុងមួយហ្វូតកេរ។ 
 
ច. ករេ្រជៀតែ្រជក មអេំពីចិត្តកនុងភពឯកជន ្រគួ រ េគហ ្ឋ ន ឬកនុងករេឆ្លីយឆ្លងគន   

ថ្វីេបីចបប់មនែចងអំពីភពឯកជនៃនលំេន ្ឋ ន និងករេឆ្លីយឆ្លងគន  េហយី មឃត់ករែឆកេឆរខុស
ចបប់ក្តី ែតអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបន យករណ៍ថ ជទម្ល ប់ នគរបលេធ្វីករែឆកេឆរ និងរបឹអូស េ យគម ន
ដីកពីតុ  ។ រ ្ឋ ភិបលបនបន្តបេញចញ រេឆ្លីយឆ្លងផទ ល់ខ្លួន េហយីថតករនិយយេឆ្លីយឆ្លង មទូរស័ពទរបស់
េមដឹកនបំក ្របឆងំ និងេមដឹកនសំងគមសុីវលិ េហបីេញចញេទឱយ្របព័នធផ ព្វផ យែដល្រតូវគន ជមួយរ ្ឋ ភិប
ល។  ករេឆ្លីយរបស់េ ក កឹម សុខ េនកនុងសវនករេនៃថងទី ១៥ មិថុន ្រតូវបនែបកធ្ល យេទ រព័ត៌មន
របស់រ ្ឋ ភិបល េបីេទះបីជមនករែឆកេឆរខ្ល ងំមិនឲយយកេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិចចូលកនុងសវនករ េហយីមន
ប្រមមេលីករថតសេម្លងកនុងសវនករក្តី។ 

 
ឆ. បទរេំ ភទកទ់ងនឹងវ ិ ទ 
កររេំ ភបំពនេលី ងកយ ករ ក់ទណ្ឌ កមម និងករេធ្វីទរុណកមម៖ េបីេយង មេគហទំព័រអងគករសហ្របជ
ជតិ មនេឈម ះ Conduct in UN Field Missions មនករេចទ្របកន់មួយករណីស្តីពីករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ 
ទក់ទងនឹងម្រន្តីេយធកមពុជ ៤ រូប ែដលបេ្រមីករងរែថរក សន្តិភពេន ធរណរដ្ឋ ្រហ្វកិក ្ត ល កលពី
ែខធនូ ឆន  ំ២០២១។ េនដំ ច់ឆន  ំអងគករសហ្របជជតិេនបន្តេធ្វីករេសុីបអេងកតេនេឡយី។ 



 

 

 
ែផនកទី២ ៖ ករេគរពេសរភីពពលរដ្ឋ ែដលរមួមន  
 
ក. េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ រមួទងំេសរភីពែផនក រពត័៌មន៖ រដ្ឋធមមនុញញអនុញញ តឱយមនករបេញចញមតិ
េ យេសរ ីេ យរមួទងំេសរភីព រព័ត៌មនស្រមប់អនក រព័ត៌មន និង្របព័នធផ ព្វផ យដៃទេទៀតផងែដរ។ រ
្ឋ ភិបលបនេធ្វីកររតឹតបតិខ្ល ងំេលីករបេញចញមតិ េ យរមួទងំករបេញចញមតិេ យ រព័ត៌មនឯក ជយ និង
សេម្លង្របឆងំដៃទេទៀត។ បុគគល និង ថ ប័នជេ្រចីន បន យករណ៍ពីករចប់ពិរុទធេ យខ្លួនឯងយ៉ងេ្រចីន ជ
ពិេសស ម្របព័នធផ ព្វផ យសងគម។  
 
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ៖ រដ្ឋធមមនុញញផ្តល់េសរភីពកនុងករសែម្តងមតិ េលីកែលងែតកនុងករណីែដលប៉ះពល់
ដល់សន្ដិសុខ ធរណៈ ។ រដ្ឋធមមនុញញក៏្របកសផងែដរថ ្រពះម ក ្រត «មិន ចនរ រេំ ភបំពន» បន
េឡយី ។ 
   
ចបប់េបះេឆន ត ត្រមូវឱយអងគករសងគមសុីវលិមនភព «អពយ្រកឹត» េនកនុងអំឡុងេពលៃនយុទធនករនេយបយ 
េហយី មពួកេគ «្របមថ» គណបក នេយបយ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យ។   
 

រ ្ឋ ភិបលបនចប់ខ្លួន និងកត់េទសពលរដ្ឋពី ផ យព័ត៌មនមិនពិត និង«ញុះញង់»។ េនែខមិថុន 
នគរបលេខត្តតបូងឃមុបំនចប់ខ្លួនអនកេលង Tik Tok មន ក់ ពីបទ «ផ យព័ត៌មនមិនពិត» េ្រកយពីគត់បន
បេង្ហ ះវេីដអូអន នបង្ហ ញថមនុស  ២ នក់េនេខត្តេកះកុង បន ្ល ប់េ យ រជំងឺកូវដី ១៩។ បុគគលរូបេនះ 
្រតូវបនចប់ខ្លួនេហយីរងករេចទពីបទញុះញង់។ េនែខកកក  នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បន្របកសថ គត់
បនបញជ ឲយអភិបលេខត្តេធ្វីករចប់ខ្លួនជនេនះ។ មកដល់ែខធនូ ជនេនះបនសថិតកនុងករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន ។ 
  

េនកនុងេសចក្តី យករណ៍ េនឆន  ំ២០២១ អងគករែផនកសិទធិមនុស បននិយយថ ៥៩ ភគរយ ៃនអនក
េឆ្លីយចំនួន ៨៩៦ នក់ បន យករណ៍ថ ពួកេគបនចប់ពិរុទធខ្លួនឯង មអិុនធ័រែណត េដីមបេីជៀស ងផលវបិក
ពី ជញ ធរ ឬជនមនអំ ច ខណៈចំនួន ៨៤% ៃនេមដឹកន ំអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសហជីព បននិយយថ 
េគកត់បនថយករនិយយស្តីរបស់េគែដរ។ 

 
អំេពីហងិ  និងករយយ៖ី ហងិ  និងករគំ មកំែហងេលីអនក រព័ត៌មនេនមនេ្រចីនេនេឡយី។ េនែខមក  
ជញ ធរបនចប់ខ្លួនអនក រព័ត៌មនេឈម ះ េក ពិសិដ្ឋ អនក យករណ៍ៃន រព័ត៌មន េសៀម មទន់េហតុករណ៍ 

ពីបទញុះញង់ េហយីផ្តនទ េទសគត់ឲយជប់ពនធនគរចំនួន ២ ឆន  ំេ យ របនអំពវនវឲយគណបក ្រគប់្រគង
្របេទសចុះេចញ និងអំពវនវឲយសហគមន៍អន្តរជតិកត់ជំនួយដល់រ ្ឋ ភិបល។  



 

 

អតីតអនក រព័ត៌មនវទិយុ សុីេសរ ីេ ក យង សុធរនិ និង េ ក អួ៊ន ឈនិ េនែតជប់ករ ម ន
របស់តុ ករដែដល េ យមនកំហតិកនុងករេដីរេហរី និងេធ្វីករ។ េនៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឧទធរណ៍បន
តមកល់ករសេ្រមចរបស់តុ ករថន ក់េ្រកម កនុងករបន្តដកហូតលខិិតឆ្លងែដនពីពួកេគ។  អនកទងំពីរ្រតូវបនេចទ
េនឆន  ំ២០១៧ ពីបទ «្របមូលព័ត៌មនខុសចបប់ឲយរដ្ឋបរេទស» េហយីេនកនុងឆន  ំ២០១៨ បនរងករេចទពីបទ
ែចកចយរូបភព ស ភស។ េបី្រតូវបនរកេឃញីកំហុស មករេចទទី១ ពួកេគនឹង្រតូវជប់ពនធនគរ ១៥ 
ឆន ។ំ អងគករ និងអនកសេងកតករណ៍បននិយយថ ករណី្របឆងំនឹងពួកេគមនលកខណៈនេយបយ េហយីបន
េ ករកត់ក្តីយូរ និងករដកយកលិខិតឆ្លងែដនរបស់អនក រព័ត៌មនថ ជភស្តុ ងៃនករគំ មកំែហងរបស់រ ្ឋ
ភិបលេទេលី្របព័នធផ ព្វផ យ។  

មជឈមណ្ឌ លកមពុជេដីមប្ីរបព័នធផ ព្វផ យឯក ជយ(CCIM) និងសមព័នធអនក រព័ត៌មនកមពុជ េ កត់ េខ
មបូច បន យករណ៍ថ េនឆន  ំ២០២១ មន ៥១ ករណីៃនករយយេីលីអនក រព័ត៌មនចំនួន ៩៣ នក់ 
េ យករណីខ្លះទក់ទងនឹងអនក រព័ត៌មនេ្រចីន។ កនុងចំេ មអនក រព័ត៌មនចំនួន ៩៣ នក់េនះ មន ៣២ 
នក់្រតូវបនចប់ខ្លួន ២៤ នក់្របឈមនឹងក្តីក្ត  ំ េហយី ១៨ នក់រងហងិ  ឬករយយ។ី េនែខសី  េ ក ហុងី 
បុ៊នេហៀង េមបញជ ករកងអងគរក នយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន បន រភពថ កូនេចរបស់គត់បន ល់អនក រ
ព័ត៌មនកនុង្រសុកមន ក់ ចំេលីមុខ េនេពលអនក រព័ត៌មនេនះកំពុងែតេធ្វីេសចក្តី យករណ៍ និងសេងកតេមីលករ
កប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ីេនភនំ េម៉។ 
 
ករចបពិ់រុទធ ឬករ ក់កំហតិេលីមតិកកនុងអតថបទចំេពះអនក រពត័ម៌ន និង្របពន័ធផ ព្វផ យេផ ងេទៀត រមួ
ទងំ្របព័នធផ ព្វផ យអន ញ៖ រ ្ឋ ភិបល េយធ និងគណបក ដឹកន្ំរបេទសជមច ស់ ឬមនឥទធិពលេលី
កែសតេបះពុមព និង ្របព័នធផ ព្វផ យភគេ្រចីន។ មន្របភពព័ត៌មនឯក ជយតិចតួច ស់េដីមបទីទួលព័ត៌ម
ន។ ថ្វីេបីចបប់ មករចប់ពិរុទធមុនេបះពុមពផ យ និងគម ន្របព័នធចប់ពិរុទធផ្លូវករក្តី  ែតរ ្ឋ ភិបលបនេ្របី
មេធយបយេផ ងេទៀត េដីមបេីធ្វីករចប់ពិរុទធេលី្របព័នធផ ព្វផ យ និងអនក រព័ត៌មន ែដលមិនសថិតេនេ្រកមករ
្រគប់្រគងេ យផទ ល់របស់រ ្ឋ ភិបល ឬគណបក ្របជជន មរយៈករ្រគប់្រគងេលី ជញ បណ្ណនិងលិខិតអនុញញ ត 
េលី រព័ត៌មនែដលមិនសថិតេនេ្រកមរ ្ឋ ភិបល ឬគណបក ្របជជនេ យផទ ល់។ ្របព័នធផ ព្វផ យឯកជន
បន រភពថ បនេធ្វីករចប់ពិរុទធេលីខ្លួនឯងខ្លះ មយង៉េ យខ្ល ចរ ្ឋ ភិបលេធ្វីករសងសឹក។ អនក រព័ត៌មន
អះ ងថ មច ស់កែសត្របប់កំុឲយេគសរេសរពីេរឿងែដលេធ្វីឲយរ ្ឋ ភិបលខឹង េហយីបននិយយថ ខ្លួនបនេធ្វីករ
ពិនិតយចប់ពិរុទធេលីខ្លួនឯង េ យ រកនុងេពលថមីៗេនះ មនករេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ េលីអនក រព័ត៌មន។ ករ
អេងកតរបស់សហ្របជជតិេលីេសរភីព រព័ត៌មន ែដលបនេចញេនែខសី  បនបង្ហ ញថ អនក រព័ត៌មន
មន ក់ៗែដល្រតូវបនសមភ សន៍ បននិយយថ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេ្រជៀតែ្រជកេលីករងររបស់េគ។ កនុងចំេ ម
អនកែដល្រតូវបនសមភ សន៍ មន ៨៥%េជឿថ ករចប់ពិរុទធេលីខ្លួនឯងមនកន់ែតេ្រចីន េ យរមួមនកំេណីនៃន
ករ មសេងកតេមីលេ យ ជញ ធរ និងលទធភពកន់ែតតិច កនុងករទទួលបនព័ត៌មនជ ធរណៈ។  
 េនែខមីន ្រកសួងព័ត៌មនបនដក ជញ ប័ណ្ណពី រព័ត៌មនចំនួន ៣ គឺ រព័ត៌មន Bayong Times, 
Khmer Cover TV និង Cambodia Today ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបននិយយថ ករដក ជញ បណ្ណគឺ្រតូវបន



 

 

េធ្វីេឡងីេ យគម នករ្រពមនជមុន េហយីបនកត់សមគ ល់ថ គម នដំេណីរករប្តឹងត ៉ ្របឆងំនឹងករសេ្រមចេនះ
េទ។ ្របព័នធផ ព្វផ យនិយយថ រព័ត៌មន Cambodia Today បនេធ្វីេសចក្តី យករណ៍អំពីភពមិន្រប្រកតី 
េនកនុងដំេណីរករេដញៃថ្លេលីកុង្រ របស់រដ្ឋមួយ មុនេពល្រកសួងេចញករសេ្រមចចិត្ត។ 
 
ចបប់បរ ិ រេករ ្ត ិ៍៖ ចបប់កំហតិករសែម្តងមតិែដលបំពនេលីសន្តិសុខ ធរណៈ បរ ិ រេករ ្ត ិ៍ឬមូលបងក ច់្រពះម
ក ្រត េហយី ម្របមនិពនធនយកនិងមច ស់ រព័ត៌មនមិនឲយផ ព្វផ យេរឿងែដលេមីលងយ ឬបងខូចេករ ្ត ិ៍្រពះ
ម ក ្រត ថន ក់ដឹកនរំ ្ឋ ភិបល ឬ ថ នប័ន ធរណៈ។ រ ្ឋ ភិបលេ្របីចបប់បរ ិ រេករ ្ត ិ៍ មួលបងក ច់ បក ្រកត 
េដីមបេីធ្វីកររតឹតបតិេលីករនិយយគន ជ ធរណៈេលីបញ្ហ ែដលរ ្ឋ ភិបលគិតថមនភពរេសីប ឬ្របឆងំនឹង
ផល្របេយជន៍របស់ខ្លួន។   
 
សន្តិសុខជតិ៖ រ ្ឋ ភិបលបនបន្តេលីកេឡងីពីកង្វល់សន្តិសុខជតិេធ្វីជេហតុផលៃនកររតឹតបតិេលីសិទធិរបស់
ពលរដ្ឋ ែដលរះិគន់ម្រន្តី និងនេយបយរ ្ឋ ភិបល។ េនែខមក  ្រពះ ជ ជញ ៃនតុ ករ្រកុងភនំេពញ េសង េហៀ
ងបនេចទថ កូដករ្រកុមហុ៊នកសុីណូ គ េវលីដ៍ បនទទួលជំនួយថវកិខុសចបប់ េដីមបបីងកភពវកឹវរសងគម 
និងគំ មកំែហងសន្តិសុខជតិ។ 
  
េសរភីពអុីនធឺែណត  

មនរបយករណ៍ដ៏គួរឲយទុកចិត្តបនថ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល បនេធ្វីករ ម ននូវករេឆ្លីយឆ្លងគន មអន
ញ ។ 

ចបប់ផ្តល់ឲយរ ្ឋ ភិបលមនអំ ច មផ្លូវចបប់កនុងករ ម ន្រគប់ករសនទន មទូរស័ពទ រ មទូរ
សពទ អីុេម៉ល សកមមភព ម្របព័នធផ ព្វផ យសងគម និងករេឆ្លីយឆ្លងរបស់បុគគល េ យគម នករយល់្រពមឬដឹងពី
ពួកេគ ឬេ យគម នេហតុផល្រតឹម្រតូវ។ មតិសំែដងែដល្រតូវបនេគគិតថ រេំ ភេលីន័យសន្តិសុខជតិែដល
កំណត់េ យរ ្ឋ ភិបល ចនដំល់ករចប់ ក់ពនធនគររហូតដល់ ១៥ឆន ។ំ  

រ ្ឋ ភិបលមនអំ ចបិទទំព័រផ ព្វផ យសងគម ឬេគហទំព័រ ែដលផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលនដំល់ «
ច ចលកនុងសងគម ែដលបំផ្ល ញករករពរជត ិសន្តិសុខជតិ ទំនក់ទំនងជតិជមួយ្របេទសដៃទ េសដ្ឋកិចច ស
្ត ប់ធន ប់សងគម ករេរសីេអីង ឬ្របៃពណី ឬវបបធម៌ជតិ»។  

  «្រកុមស្រងគ ម ម្របព័នធអិុនធឺែណត» េនកនុងអងគភពព័ត៌មន និង្របតិកមមរហ័ស របស់ទីស្តីករគណរដ្ឋ
ម្រន្តី បន ម ន និង្របឆងំនឹងព័ត៌មន «មិន្រតឹម្រតូវ» មអងគភពព័ត៌មន និងប ្ត ញសងគម។  

កររតឹតបតិ េលីេសរភីពខងករសិក អប់រ ំនិងពធិីវបបធម៌  
 រ ្ឋ ភិបលបនបន្តរតឹតបតិេសរភីពែផនកករសិក អប់រ ំនិងករពិភក នេយបយ េន ម េរៀន 

និង កលវទិយល័យនន។ អនកេធ្វីករកនុងែផនកសិក អប់រ ំេ្រចីនមនករ្របុង្របយត័ន េនេពលបេ្រងៀនមុខវជិជ ពក់
ព័នធនឹងនេយបយ េ យ រខ្ល ចប៉ះពល់អនកនេយបយ េហយីមនបុគគលជេ្រចីនេនែផនក្រ វ្រជវអប់រ ំបន



 

 

សែម្តងនូវទស នៈរបស់ពួកេគ េ យមិនបេញចញេឈម ះ និងជទូេទបនេជៀស ងករពិភក ពីេរឿងរេសីប េនកនុង
ថន ក់េរៀនរបស់េគ។  
 
ខ. េសរភីព្របមូលផ្តុ ំគន េ យសន្តិវធីិ និងបេងកីតអងគករ/សមគម 

រ ្ឋ ភិបលេធ្វីកររតឹតបតិេលីេសរភីព្របមូលផ្តុ ំគន េ យសន្ដិវធីិ  និងករចង្រកងគន ជ្រកុម ជសមគម។ 
 

េសរភីព្របមូលផ្តុ ំគន  េ យសន្តិវធិ ី
ថ្វីតបតិែតរដ្ឋធមមនុញញមនែចងពីេសរភីព្របមូលផ្តុ ំគន េ យសន្ដិវធីិក្តី បុ៉ែន្ដេពលខ្លះ រ ្ឋ ភិបលមិនបន

េគរពសិទធិេនះេទ ។ ករអេងកតមួយេនឆន  ំ២០២១ េ យ អងគករែផនកសិទធិមនុស មួយ បង្ហ ញថ េនឆន  ំ២០២១ 
មនែត ៣៥% ៃនេមដឹកនអំងគករ និងសហជីពករងរ បនេជឿថ េគមនេសរភីពកនុងករេធ្វីករ្របមូលផ្តុ ំេ យ
សន្តិវធីិ ។ 

 ចបប់ត្រមូវឱយមនករជូនដំណឹងជមុន នូវករត ៉  ករេដីរកបួន ឬបតុកមម ែត ជញ ធរមិនបនអនុវត្តបន
ខជ ប់ខជួនេលីករទមទរេនះេទ។ ្របករមួយែចងពីករ្រតូវជ្រមប្របប់ចំនួន ៥ ៃថងមុន ចំេពះករេធ្វីបតុកមមេ យ
សន្តិវធីិភគេ្រចីន ចំែណក្របករមួយេទៀតែចងពីករត្រមូវឱយជូនដំណឹងចំនួន ១២ េម៉ងមុន ចំេពះករ្របមូលផ្តុ ំគន
េ យមិនមនករេ្រគងទុក េនេលីទីកែន្លងឯកជន ឬស្រមប់ករត ៉ េនកែន្លងកំណត់ េហយីក្រមិតចំនួនអនកចូល
រមួ្រតឹម ២០០ នក់។ មចបប់ ជញ ធរេខត្ត និង ជញ ធរ្រកុងមនអំ ចសេ្រមចេចញករអនុញញ តឱយេធ្វីបតុក
មម។ មភពជក់ែស្តង ពិេសសេនភនំេពញ ម្រន្តី ជញ ធរថន ក់េ្រកមបដិេសធសំេណីសុំ េបីសិនជថន ក់ជតិមិនផ្តល់
ករអនុញញ តចបស់ ស់ស្រមប់ករ្របមូលផ្តុ ំគន េនះេទ។ មធមម  ជញ ធរ ម្រគប់លំ ប់ថន ក់មិនផ្តល់ករ
អនុញញ តដល់្រកុមែដលរះិគន់គណបក ដឹកន្ំរបេទសេទ ។  

ជញ ធរេលីកេហតុផលពីត្រមូវឱយមន សថិរភព និង សន្តិសុខ ធរណៈ ែដលជពកយមិនមននិយយ
េនកនុងចបប់ េហយីដូេចនះ ្រតូវបនបក្រ យ មចិត្ត ស្រមប់ករមិនផ្តល់ករអនុញញ ត។ េនែខកុមភៈ ជញ ធរបន
ចប់សមជិកសហជីពចំនួន ៣ នក់ ពីបទមិនេគរព មវធិនករកូវដី ១៩ បនទ ប់ពីពួកេគបន្របមូលផ្តុ ំគន េន
ខងេ្រក និងមនពក់ម៉ស េដីមបតី ៉ េនែកបរកសុីណូ គ េវលីដ៍។ េ យេលីកេឡងីពីជំងឺកូវដី ១៩ ជញ ធ
របន ម្របមបតុកមម េនៃថងទី ១០ ែខកកក  េន ថ នីយចក់ ងំ កល់តិច ជទីេ ក ែកម ឡ ីែដលជអនក
រះិគន់រ ្ឋ ភិបលដ៏លប ី្រតូវបនសម្ល ប់ កលពី ៦ ឆន មុំន។ មនុស ប់ពន់នក់បន្របមូលផ្តុ ំេនទីេនះ កនុងឆន មុំ
នៗ េដីមបរីម្លឹកដល់េ ក េនខួបៃនករេធ្វីឃតេ ក។  

របយករណ៍ែដលគួរេ យទុកចិត្តបន បនេ យដឹងថ រ ្ឋ ភិបល ងំសមគម ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបលេរៀបចំពិធីជ ធរណៈទក់ទងនឹងសិទធិមនុស  េ យេលីកេហតុផលថ ្រកុមទងំេនះមិនបនទទួលករ
អនុញញ តពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ ជញ ធររ ្ឋ ភិបល េពលខ្លះែថមទងំេលីកេឡងីពី្របករេនកនុងចបប់អងគករ េដីមបី
ងំអងគករ សមគមកនុងករេរៀបចំពិធីជ ធរណៈ ឬបំែបកករ្របជំុឬករេរៀនសូ្រត ែដលេគគិតថ ្របឆងំនឹងរ
្ឋ ភិបល។ េនៃថងទី ១០ ែខសី  ជញ ធរមូល ្ឋ នេនេខត្ត ្វ យេរៀង បនបញឈប់ េហយី្រពមនអនកេធ្វីករកនុង 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមន ក់ថ រូបេគមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេទេមីលកែន្លងែដលអនកភូមិេចទថ មនសកមមភព



 

 

កប់េឈខុីសចបប់។ េនៃថងទី ២៦ ែខកកក  នគរបលមន ក់េនេខត្តៃ្រពែវង បនសួរតំ ងៃន អងគករេ្រករ ្ឋ ភិ
បលមន ក់ែផនកសិទធិមនុស ថ េតីគត់បនទទួលបនករអនុញញ តឲយេបីកវគគេរៀនសូ្រតែផនកសិទធិមនុស ដល់អនកភូមិ 
ថ្វីេបី មចបប់ េគមិនចបំច់សុំករអនុញញ តេឡយី។ 

េទះបីជមនកររតឹតបតិទងំេនះក្តី ក៏េនែតមនករត ៉ េ យគម នករអនុញញ ត ជ ធរណៈខ្លះ ែដល
ភគេ្រចីនទក់ទងនឹងដីធ្លី ឬជេម្ល ះករងរ និងករទមទរឲយេ ះែលងអនកេទសនេយបយ។ េនេពលករត ៉
េ យគម នករអនុញញ តេកីតេឡងី ជញ ធរេ្របីកម្ល ងំបំែបកភ្ល មៗ។ េនែខកុមភៈ ទ នកងពលតូចេលខ ៧០ 
បនបញ់គំ មអនកភូមិ េហយី យដំពួកេគខ្លះ កនុងេពលេយធ នដីៃ្រពមនជេម្ល ះ េនេខត្តកំពង់សពឺ។  

អនកចូលរមួកនុងករត ៉ ែដលគម នករអនុញញ ត េពលខ្លះ ្រតូវបនឃុខំ្លួន េហយីកត់េទស។េនែខសី  
ឧទធរណ៍បនតមកល់េទស ឆន  ំ២០២១ េលីយុវជនជសកមមជនចំនួន ១០ រូប ែដលមកពី្រកុមសកមមជនប

រ ិ ថ នែខមរថវរៈ ឲយជប់ពនធនគរចំនួនពី ១៤ េទ ១៥ ែខ េ យ រពួកេគបនចូលរមួកនុងករត ៉ េ យសន្តិវធីិ 
េដីមបទីមទរឲយេ ះែលងេ ក រ ៉ុង ឈុន។ 
 
េសរភីពបេងកតីអងគករ/សមគម  

រដ្ឋធមមនុញញមនែចងអំពីេសរភីពបេងកីតអងគករ/សមគម ែតរ ្ឋ ភិបលមិនបនេគរពសិទធិេនះឲយបនជប់
ប់េទ េ យេ ជពិេសសេទេលី្រកុម ែដលខ្លួនេជឿថ មនករពក់ព័នធនឹងអនក្របឆងំែផនកនេយបយ ។ ចបប់

ស្តីពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ត្រមូវឲយ្រគប់អងគករ សមគមទងំអស់មនអពយ្រកឹតភពែផនកនេយបយ ែដល
ករេនះមិន្រតឹមែតរតឹតបតិេលីសិទធិកនុងករចូលរមួែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំរតឹតបតិសិទធិៃនអងគករទងំេនះ េនកនុង
ករសំែដងមតិេ យេសរែីថមេទៀតផង។ 

បញញត្តិែដលែចងមិនចបស់េនកនុងចបប់មួយចំនួន ម្របមសកមមភព ទងំអស់ែដល ច «េធ្វីឲយ 
ខូចដល់សន្តិភព សថិរភព និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ» ឬប៉ះពល់ដល់ «សន្តិសុខជតិ មគគីជតិ ្របៃពណី 
និងវបបធម៌ៃនសងគមជតិកមពុជ»។ ករេនះបេងកីតឲយមនករ្របឈមខ្ល ងំនឹងកររតឹតបតិ មចិត្ត និងមនលកខណៈ
នេយបយ  េលីសិទធិរបស់អងគករ សមគម។ េយង មអនករះិគន់ ចបប់អងគករ និងចបប់សហជីព ែចងពីដំេណីរ
ករចុះបញជ ីសមុគ ម ញ និងេ្រចីនជំ ន េហយីខ្វះករករពរែផនករដ្ឋបល និងតម្ល ភព ែដលជករេធ្វីឲយដំេណីរករ
ៃនករចុះបញជ ីតឹងខ្ល ងំ។ ចបប់េនះ ែដលកំណត់ឲយមនករេធ្វីរបយករណ៍យ៉ងតឹងែតងស្តីពីថវកិ និងសកមមភព 
រមួទងំករ្រតូវបង្ហ ញសំេណីសុំថវកិែដលបនទទួលថវកិ កិចច្រពមេ្រពៀងេលថីវកិជំនួយ កិចច្រពមេ្រពៀងែផនក
ហរិញញវតថុ គណេនយយធនគររបស់អងគករសមគម ែថមទងំេចទជបនទុកធងន់ ែដល ចអនុញញ តឲយម្រន្តីេធ្វីករ
រតឹតបតិ ឬបិទអងគករ េ យ រេហតុផលបន្តិចបន្តួច។ អងគករ និងសហជីពខ្លះ បនត្អូញែត្អរពីករែដលនគរបល
ម នជប់ េលីសកមមភពរបស់ពួកេគ េហយីគំ មអនកចូលរមួ េ យបនបញជូ ននគរបលកនុងឯកស ្ឋ ន និង

េស្ល កពក់សុីវលិឲយេធ្វីករសេងកតកនុងករ្របជំុ និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លរបស់ពួកេគ។ 
  
គ. េសរភីពខង សន  



 

 

ចំេពះេសចក្តីេរៀប ប់លម្អិតស្តីពីេសរភីព សន សូមេមីលរបយករណ៍ស្តីពីេសរភីព សនអន្តរជតិ 
មេគហទំព័រ www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។ 

 
ឃ. េសរភីពេដីរេហរី  និងសិទធិកនុងករចកេចញពី្របេទស 

ចបប់មនែចងអំពីេសរភីពេដីរេហរីេនកនុង្របេទស ករេធ្វីដំេណីរេនបរេទស ករេធ្វីអេន្ត ្របេវសន៍ និង
មតុភូមិនិវត្ដន៍ េហយីជទូេទ កនុងករអនុវត្ដជក់ែស្ដង រ ្ឋ ភិបលបនេគរពសិទធិទងំេនះ ។   

 
ច. ករករពរជនេភៀសខ្លួន  
 រ ្ឋ ភិបលបនេធ្វីសហ្របតិបត្តិករជមួយករយិល័យៃនឧត្តមសនងករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជន
េភៀសខ្លួន (UNHCR) និងអង្ឋករមនុស ធម៌ដៃទេទៀត េដីមបផី្តល់ករករពរដល់ជនេភៀសខ្លួន អនកែស្វងរកសិទធិ
្រជកេកន ជនេភៀសខ្លួនែដលវលិ្រតឡប់វញិ មនុស ដៃទេទៀតែដលជទីកង្វល់។  
 
លទធភពទទួលបនករ្រជកេកន៖ ចបប់្របេទសកមពុជមនែចងអំពីករផ្ដល់សិទធិ្រជកេកន ឬ នៈជជនេភៀស
ខ្លួន េហយីរ ្ឋ ភិបលបនេរៀបចំ្របព័នធមួយស្រមប់ផ្ដល់កិចចករពរដល់ជនេភៀសខ្លួន ។ ែត រ ្ឋ ភិបលមិនបនផ្ត
ល់លទធភពេសមីគន កនុងករេ្របី្របស់្របព័នធេនះដល់អនកសុំសិទធិ្រជកេកន និងជនេភៀសខ្លួនទងំអស់េទ េហយីក៏គម ន
តម្ល ភពែដរ។ អនកែស្វងរកសទិធិ្រជកេកនែដលចូលកនុង្របេទសេ យគម នឯក រ ឬ ន ក់េនហួសទិ ្ឋ ករកំណត់ 
ចនឹងរកករចប់បញជូ នេចញវញិ។ ជញ ធរមិនផ្តល់ នៈស្រមប់អនក ន ក់េន្រសបចបប់ ឬេសៀវេភ ន ក់ដល់

ជនេភៀសខ្លួនេទ ែត្រគន់ែតផ្តល់ “ប័ណ្ណជនេភៀសខ្លួន” េទ។  
 

េសរភីពកនុងករេដីរេហរី៖ គម នករនិយយអំពី ជញ ធររតឹតបតិេលីករេដីរេហរីបស់ជនេភៀសខ្លួន ែដលបនចុះ
េឈម ះេទ។ ែត ជញ ធរបនរតឹតបតិេលីករេដីរេហរីរបស់អនក្រសុកភនំពី្របេទសេវៀត មចំនួន ១២ នក់ ែដលេន
សល់ េហយីែដលកំពុងែស្វងរក នៈជនេភៀសខ្លួន េហយីែដល ជញ ធរមិនបនចត់ទុកជជនេភៀសខ្លួនេទ។  
 
ករករពរបេ ្ត ះ សនន៖ ជញ ធរបនបន្តអនុញញ តឲយជនេភៀសខ្លួន គ នី ថ នចំនួនជង ២០០ នក់ ន ក់
េនកមពុជ រហូតទល់ែតេគ ចេទ ងំទីលំេនកនុង្របេទសទី ៣ បន។ 

ថ នភព នងិករ្រប្រពឹត្តេលីជនេភៀសខ្លួនកនុង្របេទស 

គម ន 

ជនគម នរដ្ឋ 



 

 

្របេទសកមពុជមនអនករស់េនែដលជជនគម នរដ្ឋ។ អងគករ UNHCR បននិយយថ មនមនុស គម នរដ្ឋចំនួន
្របមណ ៥៧ ៤៥០ នក់ េបីគិតមក្រតឹមដំ ច់ឆន  ំ២០២០  េហយីពួកេគភគេ្រចីនជ ណិកជនេវៀត ម។ 
េនែខមិថុន ជញ ធរេខត្តកំពង់ឆន បំនបញជ ឲយបំផ្ល ញផទះបែណ្ត តទឹកចំនួន ១៣០០  ែដលភគេ្រចីនជរបស់ជន
ជតិេវៀត ម ែដលបនរស់េនទីេនះជយូរមកេហយី ែតគម នឯក រជជនជតិែខមរ។ ជញ ធរមិនបនអនុវត្ត
ចបប់ ឬេគលនេយបយបន្រតឹម្រតូវ កនុងករផ្តល់ដល់្រកុមមនុស ែបបេនះ នូវឱកសទទួលបន ឬចង្រកងឯក
របញជ ក់សញជ តិដល់ពួកេគេទ (សូមេមីលែផនកទី ៦ ស្តីពីកុមរ)។ េបីេយង មអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ 

បុគគលែដលគម នភស្តុ ងសញជ តិ េ្រចីនមិនសូវបនទទួលបនករងរផ្លូវករ ករសិក  ករចុះបញជ ី ពហ៍ពិពហ៍ 
លទធភព មផ្លូវតុ ករ និងកមមសិទធិដីធ្លីេទ។  

ែផនកទី៣. េសរភីពកនុងករចូលរមួកនុងដំេណីរករនេយបយ  

រដ្ឋធមមនុញញផ្ដល់សិទធិដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករេ្រជីសេរសីរ ្ឋ ភិបលរបស់ខ្លួន មរយៈករេបះេឆន តជេទៀង
ទត់ េ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ េ យែផ្អកេលីសិទធិេបះេឆន តជ កល និងេសមីភព ែត មភពជក់ែស្តង គម នលទធ
ភពែបបេនះេទ។ មចបប់ រ ្ឋ ភិបល ចរ ំ យគណបក នេយបយ និង មបុគគលកន់មុខតំែណងដឹកនំ
កនុងគណបក  និងមនជីវតិនេយបយ។ ចបប់ែថមទងំរតឹតបតិគណបក មិនេ យេ្របីឯក រជសេម្លង ជរូប
ភព ឬជសំេណរ ែដលបនមកពីជនេលមីសែដលតុ ករបន ក់េទស។ េនេ្រកម្រកមសីលធម៌របស់គណៈក
មម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត អនក រព័ត៌មន ច្រតូវបនពិន័យជ្របក់ េបីសិនជេគ «រខំនដំេណីរករេបះ
េឆន ត» សមភ សន៍អនកេបះេឆន តេនកនុង ថ នីយេបះេឆន ត ឬេបះពុមពផ យព័ត៌មនែដល ចប៉ះពល់ «សថិរភព
នេយបយ» ឬប ្ត លឲយ ធរណជនបត់បង់ទំនុកចិត្តេលីករេបះេឆន ត។  

ករេបះេឆន ត និងករចូលរមួែផនកនេយបយ  

ករេបះេឆន តជតិកន្លងមក៖ ករេបះេឆន តជតិកនុងេពលថមីៗបំផុត ែដល្រតូវបនេធ្វីេនឆន  ំ២០១៨។ មនករចូល
រមួៃនគណបក នេយបយចំនួន ២០ ែតគម នករចូលរមួៃនគណបក សេ្រងគ ះជតិ (CNRP) ែដលជគណបក
្របឆងំធំជងេគ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងអនកសេងកតករណ៍ឯក ជយបនកត់សមគ ល់េឃញីថ មនគណបក  
ចំនួន ១៦ កនុងចំេ មគណបក  ១៩ ែដលចូល្របកួត្របែជង គឺជគណបក រណបឲយគណបក  CPP ។ អនក
វភិគឯក ជយភគេ្រចីនចត់ទុកករេបះេឆន តេនះថ មនកំហុសឆគងជេ្រចីន។  

កមពុជបនេរៀបចំករេបះេឆន តឃុសំងក ត់ េនែខមិថុន។ ថ្វីេបីគណបក ចំនួន ១៧ បនចូលរមួ ែតគណ
បក ្របឆងំឯក ជយែដលមនករគ្ំរទេ្រចីនគឺមនែតមួយេទ គឺគណបក េភ្លីងេទៀន។ គណបក  CPP ទទួលបន
េកអី្រកុម្របឹក ឃុ្ំរបមណ ៨០% េហយីគណបក េភ្លីងេទៀនទទួលបន្របមណ ១៩%។  



 

 

េនមុនករេបះេឆន ត គជប បនបិទខទប់េបកខជនចំនួនជិត ១៥០ នក់ មកពីគណបក េភ្លីងេទៀន ឈរេឈម ះ េ យ
េលីកេហតុផលថ មិនេចះអក រ និងមិន្រគប់លកខណៈសមបត្តិេផ ងេទៀត។ ។ អនកវភិគឯក ជយភគេ្រចីនចត់ទុក
ករេបះេឆន តេនះថ មនកំហុសឆគងជេ្រចីន េទះបីមនអនកេចញេទេបះេឆន តេ្រចីនក្តី។ មនេសចក្តី យករណ៍ពី
ភពមិន្រប្រកតី េនៃថងេបះេឆន ត ដូចជករមនបុគគលិកសន្តិសុខ និងម្រន្តីមូល ្ឋ នេនកនុងឬជិតកែន្លងេបះេឆន ត 
ករ ប់សន្លឹកេឆន តគម នភព្រប្រកតី េហយីមនកររតឹតបតិមិនសម្រសបេលីអនកសេងកតករណ៍េបះេឆន ត។ 

ថ្វីេបីចបប់េធ្វីយុទធនករត្រមូវឲយែផនក រព័ត៌មនននេធ្វីករផ យេសមីៗគន  ស្រមប់គណបក និមួយៗ 
ែដលចូលរមួេនកនុងករេបះេឆន តនិមួយៗក្តី ែតេគគម នេឃញីភស្តុ ងែដលបង្ហ ញពីករអនុវត្តចបប់េនះេទ េនកនុង
ករេបះេឆន តឃុេំនែខមិថុន ឬករេបះេឆន តេនឆន  ំ២០១៨។ ែផនក រព័ត៌មនផ យពីគណបក ្របជជនេ្រចីន
ជងេគ។ េ យ រមនករធ្ល ក់ចុះៃនអងគភព រព័ត៌មនឯក ជយ អងគភព រព័ត៌មនែដល្រគប់្រគងេ យរ ្ឋ
ភិបល េធ្វីករផ ព្វផ យេលីសលុប េនមុនេពលេបះេឆន ត ពិេសសេនតំបន់ជនបទ ែដលអនកេបះេឆន តភគេ្រចីន
មិនសូវទទួលបនព័ត៌មនពីែផនក រព័ត៌មនឯក ជយ។  

គណបក នេយបយ និងករចូលរមួនេយបយ៖ គណបក នេយបយនន បនរងករេរសីេអីង មផ្លូវចបប់ 
ករអនុវត្តចបប់មិនេសមីភព ករគំ មកំែហង និងករផ យព័ត៌មនេ យមនលំេអៀង។ ក ្ត ទងំអស់េនះនឲំយ
គណបក  CPP យកផ្ត ច់មុខនូវអំ ចនេយបយ។ អនកកន់មុខតំែណងជេ្រចីនេនកនុងរ ្ឋ ភិបល្រតូវែតជ
សមជិកៃនគណបក  CPP ។ េយង មអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល កនុង្រសុកែផនកសិទធិមនុស មួយ ពីែខមក  ដល់ែខ
េម  មនករប្រងក បែផនកនេយបយចំនួន ៦៥ ករណី។ កនុងករណីមួយ េមភូមិេនេខត្តកំពង់ចមបនបងខំឲយ
េបកខជនេបះេឆន តឃុ ំ២ នក់មកពីគណបក េភ្លីងេទៀន ចុះចូលជមួយគណបក ដឹកន្ំរបេទស េដីមបរីក បននូវ
្របក់ឧបតថមភសន្តិសុខសងគម និង្របក់ឧបតថមភ្របចែំខស្រមប់ជំងឺកូវដី ១៩។ 

 េនែខកុមភៈ មករសុំរបស់រ ្ឋ ភិបល ្រពះម ក ្រត បនផ្តល់ឲយវញិ នូវនីតិសមបទនេយបយ ដល់
ម្រន្តីបក ្របឆងំបីរូបេទៀត (បែនថមេលីម្រន្តីចំនួន ២៩ នក់ េនឆន  ំ២០២១) ែដលសថិតេនកនុងចំេ មមនុស
ចំនួន ១១៨ នក់ ែដល្រតូវបន មេធ្វីសកមមភពនេយបយ បនទ ប់ពីតុ ករកំពូលរ ំ យគណបក េចល េន
ឆន  ំ២០១៧។ រ ្ឋ ភិបលមិន្រពមផ្តល់នីតិសមបទនេយបយេឡងីវញិដល់ម្រន្តីអតីតបក សេ្រងគ ះជតិ ចំនួន ៤ 
រូប េ យមិនបនេលីកេឡងីពីេហតុផលផ្លូវចបប់េទ។ េនែខវចិឆិក ករ ម្របមេលីសមជិកបក ្របឆងំទងំ 
១១៨ នក់បនផុតកំណត់ ែតមនេ្រចីននក់េនរងករេចទ្របកន់្រពហមទណ្ឌ ែដលមនេហតុផលនេយបយ 
ែដលេនែត ចក្រមិតសកមមភពនេយបយរបស់េគដែដល េបីតុ ករ ក់េទស។ 

 េយង មសមព័នធអនក រព័ត៌មនកមពុជ អនក រព័ត៌មនចំនួន ៥ នក់បនរងករយយេី យ ជញ ធ
រមូល ្ឋ ន កនុងេពលេគចុះយកព័ត៌មនេនកនុងករេបះេឆន តឃុ ំេនៃថងទី ៥ ែខមិថុន។  



 

 

 េនៃថងទី ២៦ ែខតុ  នយករដ្ឋម្រន្តីបនគំ មរ ំ យគណបក េភ្លីងេទៀន លុះ្រ ែតគណបក េនះ 
េថក លេទសសម្តីរបស់េ ក សម រង ុ ីែដលរះិគន់្រពះម ក ្រត។ 

 េ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសនបននិយយកលពីែខសី  ឆន  ំ២០២១ ថ គត់នឹងមិនផ្តល់សិទធិេធ្វីន
េ បយឲយអនកនេយបយវញិេទ េបីសិនជគត់មិន «សបបយចិត្ត» ។ អនកជំនញកនុង្រសុក និងសមជិកគណ
បក ្របឆងំបនត្អូញែត្អថ ដំេណីរករ « ្ត រនីតិសមបទ» គឺេធ្វី មែតអំេពីចិត្ត ែដលនឲំយេគេមីលេទ ក់ដូចជ
ថ អនកនេយបយែដល្រតូវបនេគ មឃត់មិនឲយេធ្វីនេយបយេនះ គឺជអនកខុស េហយីបនអនុញញ តឲយ
នយករដ្ឋម្រន្តី ចេ្រជីសេរសីអនកនេយបយ្របឆងំរបស់គត់។ គណបក  CPP ្រគប់្រគង្រគប់លំ ប់ថន ក់ទងំ
អស់ៃនរ ្ឋ ភិបល ប់ពីថន ក់ភូមិ ដល់្រកុម្របឹក េខត្ត ដល់រដ្ឋសភជតិ។ េនែខកញញ  ឆន  ំ២០២០ នយករដ្ឋម្រន្តី 
ហុ៊ន ែសនបនែថ្លងថ ករណីេ ក កឹម សុខ ្របែហលមិនេ ះ្រ យចប់េនមុនឆន  ំ២០២៤ េទ (សូមេមីលផង
ែដរ្រតង់ែផនក ១.ង)។ កនុងអំឡុងេពលៃនស នករ េ ក កឹម សុខ្រតូវបន មមិនឲយេធ្វី «សកមមភព
នេយបយ» ទងំអស់។ 

ករចូលរមួរបស់្រស្តី និង្រកមុជនជតិភគតិច៖ គម នចបប់ែដល ក់កំហតិ្រពំែដនេលីករចូលរមួរបស់្រស្តី និងជន
ជតិភគតិច េនកនុងដំេណីរករនេយបយេទ ែតវបបធម៌្របៃពណី ក្រមិតសិក អប់រ ំនិងករទទួលខុស្រតូវកនុងកិចច
ករផទះក្រមិតករចូលរមួរបស់្រស្ដីេនកនុងនេយបយ និងរ ្ឋ ភិបល ជពិេសសចបប់្រសី ែដលមន ងំពីសតវត ទី 
១៤ មក មនចំែណក ងំខ្ល ងំកនុងេរឿងេនះ ។ ្រកុមជនជតិភគតិចេ្រចីនែតទទួលបនករអប់រតិំច និងមនករ
ចូលរមួតិច កនុងកិចចករនេយបយ។ េនឆន  ំ២០២១ ករអេងកតមួយែដល្រតូវបនេធ្វីេ យ អងគករែផនកសិទធិមនុស
បនសិក េលីមនុស ចំនួន ៨៩៦ នក់ ែដលមកពី្រគប់ ថ នភពសងគមេសដ្ឋកិចច មនែត ៣០% េជឿថ ្រស្តីមន
រមមណ៍ថ មនេសរភីពកនុងករចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយ។ េនកនុងឃុ ំសងក ត់ទងំ ១៦៥២ មន្រស្តី 

១៧៣ បនជប់េឆន តជេមឃុ ំេចសងក ត់។ េនះជចំនួនេលីសពីឆន  ំ២០១៧ បន្តិច។ 

ែផនកទី៤ ៖ អេំពីពុករលួយ និងកង្វះតម្ល ភពកនុងរ ្ឋ ភបិល  

ចបប់មនែចងអំពីេទស្រពហមទណ្ឌ ស្រមប់អំេពីពុករលួយែដល្រប្រពឹត្តេ យម្រន្តីនន ។ េទះជយ៉ង
ក៏េ យ រ ្ឋ ភិបលមិនបនអនុវត្ដចបប់េនះ្របកបេ យ្របសិទធភពេឡយី។ ្រកុម្របឹក ជតិ្របឆងំនឹងអំេពី

ពុករលួយ និងអងគភព្របឆងំអំពីពុករលួយ ្រតូវបនអនុញញ តេ យចបប់ឲយទទួល និងេធ្វីករេសុីបអេងកតបណ្តឹ ង
ពុករលួយ។ ែតអងគភពេនះមិនបនសហករបនញឹកញប់ ជមួយសងគមសុីវលិ េហយី្រតូវបនេគចត់ទុកថ គម ន
្របសិទធភពកនុងករ្របឆងំនឹងអំេពីពុករលួយេ យម្រន្តី ែតែបរជយកចិត្តទុក ក់េលីករេសុីបអេងកតេលីម្រន្តីគណ
បក ្របឆងំ ែដលនឲំយេគមនករគិតថ អងគភពេនះបេ្រមី្របេយជន៍គណបក កន់អំ ច CPP ។ មនេសចក្តី
យករណ៍េ្រចីនពីករណីពុករលួយ េនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល និងតុ ករ កនុងអំឡុងឆន ៃំនរបយករណ៍។  



 

 

អំេពីពុករលួយ៖អងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយមិនែដលេសុីបអេងកតសមជិកជន់ខពស់ៃនគណបក កន់អំ ចេទ 
េទះបីមនករេចទ្របកន់ជេ្រចីនពីបទពុករលួយ កនុងលំ ប់ថន ក់ជន់ខពស់ៃនគណបក  និងរ ្ឋ ភិបលក្តី។  

អងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយបនទទួលលិខិត្របកស្រទពយសមបត្តិចំនួន ១៥ ០០០ ពីម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
ែតអងគភពពិនិតយេមីលេសចក្តី្របកសេនះែតេនេពលមនបណ្តឹ ងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ គិតមក្រតឹមែខធនូ អងគភពបន
ទទួលបណ្តឹ ងយ៉ងេ ច ស់ចំនួន ៤៦ ែដលមនពក់ក ្ត លជបណ្តឹ ងអនមិក េហយីបនពិនិតយេសចក្តី
្របកសចំនួន ១៦ ជករេឆ្លីយតប។ គម នបណ្តឹ ង មួយនដំល់ចំ ត់ករអនុវត្តចបប់េទ។ 

អំេពីពុករលួយមនលកខណៈ ល ល េនកនុងសងគម និងរ ្ឋ ភិបល។ មនេសចក្តី យករណ៍មកថ 
នគរបល ្រពះ ជ ជញ  េច្រកមេសុីបអេងកត និងេច្រកមជ្រមះក្តី បនទទួលសំណូកពីអនករកសុី ទងំ្រសបចបប់ 
ទងំខុសចបប់។ ម្រន្តី ជករ្រតូវមនករយល់្រពមពី្របធន មុនេពលេឆ្លីយសំណួររបស់ ថ ប័ននីតិបញញត្តិ ទក់ទង
នឹងករេចទ្របកន់ស្តីពីអំេពីពុករលួយ។  

ពលរដ្ឋែតងែតត្អូញែត្អជ ធរណៈអំពីអំេពីពុករលួយ។ េបៀវត រមិ៍ន្រគប់្រគន់រមួចំែណកឲយមន «អំេពី
ពុករលួយេដីមបរីស់» កនុងចំេ មម្រន្តីថន ក់ទប ចំែណកវបបធម៌និទណ្ឌ ភពេធ្វីឲយអំេពីពុករលួយរកី យកនុង
ចំេ មម្រន្ដីជន់ខពស់ ។ អនក យករណ៍ ឬត ៉ ្របឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ េពលខ្លះ ្របឈមនឹងករេចទ្របកន់្រព
មមទណ្ឌ ។  

ករេសុីបអេងកតេលីអំេពីពុករលួយទក់ទងនឹងមនុស លបីៗ  មេសចក្តី យករណ៍មក គឺថ មិន ចេធ្វី
េទបនេទ េបីគម នករយល់្រពមេ យផទ ល់ពីេ កនយរដ្ឋម្រន្តី។ ឧទហរណ៍ េនែខកុមភៈ នយករដ្ឋម្រន្តីបនប
េណ្ត ញម្រន្តីជន់ខពស់ពនធនគមន ក់ េ្រកមករេចទថ បនទរសំណូកចំនួន ៧១ ០០០ ដុ ្ល រ ស្រមប់តំែណង
កនុង្រកសួងម ៃផទ។ អងគករមួយ ែដលេធ្វីករទក់ទងនឹងករ្របឆងំអំេពីពុករលួយ បន យករណ៍ថ នយករដ្ឋ
ម្រន្តីបនទទួលយកម្រន្តីេនះវញិ េ យឲយេធ្វីជទី្របឹក ្រកសួងម ៃផទ ែដលជករនឲំយមនករអំពវនវឲយអងគ
ភព្របឆងំអំេពីពុករលួយេធ្វីករេសុីបអេងកតេលីករណីេនះ។ គិតមក្រតឹមែខធនូ គម នេសចក្តី យករណ៍អំពីករេសុីប
អេងកតេនះេទ។ 

ែផនកទី៥ ៖ ឥរយិបថរបស់រ ្ឋ ភិបលចំេពះករេសីុបអេងកតរបស់អងគករអន្ដរជតិ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបលេលីករេចទ្របកន់ពីបទរេំ ភសិទធិមនុស   

មនរបយករណ៍ជេ្រចីនអំពីកង្វះករសហករ េហយីេនកនុងករណីមួយចំនួន មនករបំភិតបំភ័យេ យ 
ម្រន្ដីរ ្ឋ ភិបលេលីអនកេសុីបអេងកតសិទធិមនុស ។  

មនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលេធ្វីករងរែផនកសិទធិមនុស ្របមណជ ២៥ េនកនុង្របេទស និងមន
ចំនួន្របែហល ១០០ េទៀតែដលេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីវសិ័យេផ ងេទៀត ែដលមនេនកនុងបញ្ហ សិទធិមនុស  



 

 

បុ៉ែន្ដមនែតអងគករមួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលេធ្វីសកមមភពកនុងករេរៀបចំកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ ល ឬេសុីបអេងកតករ
រេំ ភសិទធិមនុស  ។  

ថ បន័សិទធិមនុស របស់ ជរ ្ឋ ភិបល៖ រ ្ឋ ភិបលមន ថ ប័នសិទធិមនុស ចំនួន ៣ ែដលរមួមនគណៈកមម ធិករ
ច់េ យែឡក ទទួលបនទុកករពរសិទធិមនុស  និងទទួលពកយបណ្តឹ ង េនេ្រកម្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ ្រពមទងំ

គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ ែដលសថិតេនេ្រកមខុទទកល័យនយករដ្ឋម្រន្តី។ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស
កមពុជ ្របគល់របយករណ៍របស់រ ្ឋ ភិបល េដីមបចូីលរមួកនុងដំេណីរករពិនិតយសិទធិមនុស ជអន្តរជតិ ដូចជករ
ពិនិតយេទៀងទត់ជសកល និងបនេឆ្លីយតបចំេពះរបយករណ៍របស់ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល និងអងគករអន្តរជតិ បុ៉ែន្ត
មិនបនេធ្វីករេសុីបអេងកត ថ នភពសិទធិមនុស េ យឯក ជយេឡយី។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែផនកសិទធិមនុស
ែដលគួរឱយទុកចិត្តបនចត់ទុកថ គណៈកមម ធិកររបស់រ ្ឋ ភិបលថ មន្របសិទធភពករងរមនកំរតិ េហយីបន
រះិគន់តួនទីរបស់េគេនកនុងករនិយយករពរករប្រងក បរបស់រ ្ឋ ភិបល េទេលីសងគមសុីវលិ និងបក ្របឆងំ។  

អងគជំនំុជ្រមះច្រមុះវ ិ មញញេនកនុងតុ ករកមពុជ (ECCC) បនបន្តេធ្វីករេសុីបអេងកត និង ក់េទសេម
ដឹកនែំខមរ្រកហម និងអនកទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុតចំេពះអំេពីយង់ឃនង ែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្តពីឆន  ំ១៩៧៥ ដល់ឆន  ំ
១៩៧៩ និងបនបិទករណីេនសល់ េហយីបនដំេណីរករងរេ យមនក្រមិត។ ECCC គឺជតុ ករកូនកត់ 
េ យមនបុគគលិក និងេច្រកមជតិ និងអន្តរជតិ េហយី្រគប់្រគងេ យចបប់កនុង្រសុករបស់កមពុជផង និងកិចច្រពម
េ្រពៀងរ ងរ ្ឋ ភិបល និងអងគករសហ្របជជតិផង។ េនចុងែខធនូ ឆន  ំ២០២១ តុ ករបនទម្ល ក់េចលករណី
្របឆងំនឹងមនុស  ២ នក់ ែដលសថិតេនេ្រកមករេសុីបអេងកតេនេឡយី គឺករណី មស មុត និងយមឹ ទិត េ យ
បនេលីកេឡងីពីករគម នករេចទ្របកន់ចបស់ ស់ ចយកជករបន។ េច្រកមកមពុជេនកនុងតុ ករេនះ
បនអះ ងេ យេជគជ័យថ បុរស ២ នក់េនះមិនសថិតេនេ្រកមយុ ្ត ធិកររបស់តុ ករេនះេទ។  

េនៃថងទី ២២ ែខកញញ  តុ ករកំពូលកត់ក្តីែខមរ្រកហម បនតមកល់េទស្របល័យពូជ សន៍ បទឧ្រកិដ្ឋ
្របឆងំនឹងមនុស ជតិ និងកររេំ ភធងន់ធងរេលីអនុសញញ ទី្រកុងហ ែឺណវ េលីេឈម ះ េខៀវ សំផន ្របធនរដ្ឋៃនរបប
ែខមរ្រកហម េនកនុងទសវត  ១៩៧០។ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េនឆន  ំ២០២១ មនបំណងបែង្វរ ល្រកមឆន  ំ២០១៨ 
ែដល ក់េទសឲយជប់ពនធនគរមួយជីវតិ ពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ កររេំ ភធងន់ធងរេលអីនុសញញ ្រកុង 
ហ ែឺណវ និងបទ្របល័យពូជ សន៍។ 

 ែផនកទី៦៖ ករេរសីេអីង កររេំ ភបពំនកនុងសងគម  

្រស្តី  

កររេំ ភេសពសនថវៈ និងហងិ កនុង្រគួ រ៖ កររេំ ភេសពសនថវៈ និងអំេពីហងិ កនុង្រគួ រគឺជបញ្ហ ធំ។ ចបប់
ែដលមិនបញជ ក់េភទៃនជនរងេ្រគះ ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះអំេពីរេំ ភេសពសនថវៈ និងករបំពរបំពន។ 



 

 

អំេពីរេំ ភេសពសនថវៈ្រតូវកត់េទសឱយជប់ពនធនគរពី ៥ឆន  ំេទ ៣០ឆន ។ំ អំេពីរេំ ភេសពសនថវៈ ប្តី/្របពនធមិន
្រតូវបនែចងជក់ ក់េនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ េឡយី បុ៉ែន្ត ចេធ្វីករេចទ្របកន់ថជ «អំេពីរេំ ភេសពសនថវៈ» 
«ករបងករបួស ន ម» ឬ «ករបំពនមិនសមរមយ» បន។ ក្រមមនករេចទ្របកន់ពីបទរេំ ភេសពសនថវៈប្តី/
្របពនធ ស់។ ចបប់ស្តីពីអំេពីហងិ កនុង្រគួ រកំណត់ ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ បុ៉ែន្ត មិន
មនែចងជក់ ក់អំពីករ ក់េទសេឡយី។ េគ ចេ្របី្រកម្រពហមទណ្ឌ  េដីមបី ក់េទសចំេពះបទេលមីសហងិ
កនុង្រគួ រ េ យ ក់េទសពនធនគរចប់ពី ១ ឆន រំហូតដល់ ១៥ឆន ។ំ  

អំេពីហងិ កនុង្រគួ រនិងកររេំ ភផ្លូវេភទេ្រចីនែតមិន្រតូវបនេគ យករណ៍អស់ េ យ រជនរងេ្រគះ
ខ្ល ចករសងសឹកេ យជនេលមីស ករមក់ងយកនុងសងគម ករេរសីេអីងេនកនុងសងគម  និងករែដលេគមិនទុកចិត្ត
្របព័នធតុ ករ។ េនកនុងចំេ មម្រន្តីតុ ករ និងនគរបល មនចំនួននរតិីចតួច ែដលទំនងជមូលេហតុនឲំយ
មនករ យករណ៍មិនអស់ពីកររេំ ភេសពសនថវៈ និងកររេំ ភេធ្វីបបកនុង្រគួ រ។ អងគករ NGO បននិយយ
ថ ជញ ធរមិនសូវ្របឹងែ្របងខ្ល ងំកនុងករអនុវត្តចបប់ស្តីពីហងិ កនុង្រគួ រេទ េហយីេជៀស ងករពក់ព័នធកនុង
ជេម្ល ះកនុង្រគួ រ។   

កររេំ ភេសពសនថវៈ និងហងិ កនុង្រគួ រ េពលខ្លះ ប ្ត លឲយ ្ល ប់។ អនកសេងកតករណ៍ភគេ្រចីនេជឿ
ថ ទងំ ជញ ធរ ទងំ ធរណជន ជទូេទ មិនចត់ទុកអំេពីហងិ កនុង្រគួ រថជបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ េទ។  

 េនែខឧសភ នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសនបននិយយថ ឈមួញលបេីឈម ះ ៥ នក់ បនសូកប៉ន់នគរបល 
និងម្រន្តីតុ ករ ឲយែក្លងបន្លំភស្តុ ង្របឆងំនឹងនិស តិ្រសីមន ក់ េឈម ះ មន េព្រជរ ី  ែដល្រតូវបនឃុខំ្លួនមួយរ
យៈខ្លី េនឆន  ំ២០២១ េ្រកយេចទ្របកន់ឧកញ៉មន ក់ េឈម ះ េហង េសៀ ពីបទបុ៉នប៉ងរេំ ភ។ េ កនយករដ្ឋ
ម្រន្តីបននិយយថ គត់ចូលពក់ព័នធ ពីេ្រពះ «អន្ត គមន៍របស់អនកមន» កនុងករណីេនះ គឺជ «អំេពីអយុត្តិធម៌»។ 
ែត មកដល់ែខវចិឆិក គម នករប្តឹងឈមួញ ឬម្រន្តីនគរបលពក់ព័នធេទ។ 

្រកសួងព័ត៌មន និង្រកសួងកិចចករនរបីនចប់េផ្តីមអនុវត្ត្រកម្របតិបត្តិស្រមប់្របព័នធផ ព្វផ យ ទក់ទង
នឹងហងិ េទេលីនរ ីែដល មករផ ព្វផ យអត្តសញញ ណ រូបថតរបស់ជនរងេ្រគះ ករបង្ហ ញរូបៃនករ ្ល ប់ ឬ
របួសរបស់្រស្តី ករបង្ហ ញរូប ្រកត និងករេ្របីពកយខ្លះែដលបន្តុះបង្អ ប់េលី្រស្តី។  

ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ៖ ្រកម្រពហមទណ្ឌ ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ េ យ ក់ពនធនគរពី 
៦ ៃថងេទ ៣ ែខ និងពិន័យជទឹក្របក់បន្តិចបន្តួច។ ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទេនកែន្លងេធ្វីករ្រតូវបនេគេជឿថមនជ
ទូេទ។  

សិទធិកនុងករបន្តពូជ ៖ គម នេសចក្តី យករណ៍ពីកររលូំតកូនេ យបងខំ ករេធ្វីមិនឲយមនកូនេ យមិនេទ មករ
សម័្រគចិត្តេទ។ ្របៃពណីវបបធម៌មនចំែណកធំកនុងឧបសគគស្រមប់្រស្តីកនុងករពនយរកំេណីត ។  



 

 

អនកេនលីវមនករេអៀនខម ស់កនុងករនិយយពីករពនយរកំេណីតជមួយេពទយ។ រដ្ឋផ្តល់លទធភពឲយជនរង
េ្រគះេ យកររេំ ភផ្លូវេភទទទួលបនេស សុខភពបន្តពូជ េហយីវធីិៃនករពនយរកំេណីតកនុងករណីបនទ ន់ មន
ផ្តល់ជចំែណកមួយៃនេស េនះ។ មនករនិយយេ្រចីនថ ធរណជន និងអនករចួជីវតិពីហងិ ផ្លូវេភទ ចូលចិត្ត
េទគ្លីនិករបស់អងគករ េបីសិនជមន ពីេ្រពះេន មគ្លីនិករដ្ឋ មិនសូវមនបុគគលិកេធ្វីករ េហយីកែន្លងមិនល្អ។ អងគ
ករមួយបននិយយថ បុគគលិកេន មមណ្ឌ លសុខភពរដ្ឋមនករខនះែខនងេ្រចីន កនុងករជួយអនករងេ្រគះ
េ យ រហងិ ផ្លូវេភទ េបីសិនជមនវត្តមនៃនតំ ងៃនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ។ 

ករជំេរឿនែផនក្របជ ្រស្ត និងសុខភពេនកមពុជបង្ហ ញថ េនឆន  ំ២០២១ អ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យមន 
១៥៤នក់ កនុងចំេ ម ១០០ ០០០ នក់ែដលឆ្លងទេន្ល េហយីរស់កូន។ េនឆន  ំ២០១៤ មន ្ល ប់ ១៧០ នក់ 
កនុងចំេ ម ១០០ ០០០ នក់។ ក ្ត សំខន់ែដលេធ្វីឲយមនម្ត យ ្ល ប់េ្រចីនគឺកង្វះកែន្លងេពទយ ថន េំពទយ និង្រគូ
េពទយជួយស្រមលកូន។ 

ករេរសីេអីង៖ រដ្ឋធមមនុញញែចងអំពីសិទធិេសមីភពគន ចំេពះ្រស្តី ករទទួលបន្របក់កៃ្រមេសមីគន ចំេពះករងរដូចគន  
និង នៈេសមីគន កនុង ពហ៍ពិពហ៍។ ជញ ធរមិនអនុវត្តចបប់បនល្អេទ។ ជទូេទ ្រស្តមីនសិទធិេលី្រទពយសមបត្តិេសមី
ភពគន  មនសិទធិ មផ្លូវចបប់ដូចគន កនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ងែលងលះ និងសិទធិេសមីគន កនុងករទទួលបនករអប់រ ំ
និងករងរមួយចំនួន។ បុ៉ែន្ត ្របៃពណីវបបធម៌ និងករទទួលខុស្រតូវកនុងករេមីលកូនបនក្រមិតលទធភពរបស់្រស្តី 
កនុងករឈនេទដលក់រទទួលបនមុខតំែណងខពស់េនកនុងករងរ ឬបនករងរេធ្វី។  

ជញ ធររពឹំងថ ្រស្តីេស្ល កពក់សម្រសប ម «្របៃពណីែខមរ» ។ េនៃថងទី ៣០ សី  ្រកសួងកិចចករនរ ី
បន្រពមនផលិតកមមម ហង  ចំេពះករេរៀបចំកមមវធីិ្របឡងបវរកញញ  Miss Grand Cambodia េ យរះិគន់
អនកេរៀបចំកមមវធីិ ែដលឲយអនកចូលរមួេស្ល កពក់ «បេញចញ ច់ខ្ល ងំ»។ 

ករេរសីេអីង និងហងិ េលី្រកុមភគតិច ឬករេរសីេអីងជតិ សនជ៍្របពន័ធ 

 រដ្ឋធមមនុញញផ្តល់សមភពេនចំេពះមុខចបប់ េហយីផ្តល់សិទធិដូចគន ដល់ពលរដ្ឋទងំអស់ េ យមិនគិតពី
ពូជ សន៍ េភទ ភ  សន និនន ករនេយបយ េដីមកំេណីត នៈសងគម ្រទពយធន ឬ ថ នភពអ្វីៗ។ ចបប់
ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះករេរសីេអីង និងហងិ  េបី ្រតូវបនបងកេឡងីេ យ រ «សមជិកភពកនុង្រកុមជន

ជតិ សញជ តិ ពូជ សន៍ ឬ សន មួយ» ។ 

 អនកជំនញបនសេងកតេឃញីមនកំេណីនៃនឥរយិបទអវជិជមនចំេពះជនជតិចិន េនកនុង្របេទស មយង៉
េ យ រទំនក់ទងនឹងជមួយនឹងសកមមភពឧ្រកិដ្ឋកមម ពិេសសេន្រកុង្រពះសីហនុ។ កែសត យករណ៍ពីបទ
េលមីសែដល្រប្រពឹត្តេ យ ណិកជនចិន និងេថែកចិន (ែដលភគេ្រចីនមនេទេលីជនជតិចិនដូចគន ) ដូចជ
មនុស ឃត ករបញ់េបះ ប្លន់ ហងិ េ យ្រកុមេចរ ករចប់ជំរតិ ករជួញដូរមនុស  ករែក្លងក្ល យរបស់ 
សកមមភព ស ភស ករែក្លងបន្លំ ករេបីករថយន្ត្រសវងឹ និងថន េំញ ន។  



 

 

 ណិកជនេវៀត មែដលរស់េនេលីៃផទទេន្ល ប ្រតូវបនបងខំឲយេរផីទះបែណ្ត តទឹក េ យផទះភគេ្រចីនគឺ
ជរបស់អនកេន ទេវៀត ម។ (សូមេមីល្រតង់ ២ ឆ)។ 

ជនជតិេដីម 

 ជំេរឿនថន ក់ជតិថមីបំផុត ែដល្រតូវបនេធ្វីេនឆន  ំ២០១៩ បង្ហ ញថ មន្រកុមជនជតិភគតិចចំនួន ២៤ 
េនកនុង្របេទស ែដល្រតូវជ ៣% ៃន្របជជនសរុប។ ថ្វីេបីគម នេសចក្តី យករណ៍ពីហងិ  ឬករគំ មកំែហងេទ
េលីជនជតិេដីម េ យ រេហតុផលនេយបយក្តី ែតពួកេគ្របឈមនឹង ថ នភពេសដ្ឋកិចចពិបក េហយីមនខ្លះ
្របឈមនឹងករេរសីេអីងកនុងសងគម។ អងគករែដលេធ្វីករទក់ទងនឹងសហគមន៍ជនជតិេដីម និយយថ ចំណូល
មធយមរបស់មនុស មន ក់េនកនុងសហគមន៍ជនជតិេដីមគឺ្របមណ ៨០ ដុ ្ល រកនុងមួយែខ េ យេនថន ក់ជតិមន
ជមធយម ពី ២១៧ េទ ២៥០ ដុ ្ល រ កនុងមួយែខ។ 

 សិទធិដីធ្លីរបស់ជនជតិេដីម ឬសហគមន៍ជនជតិេដីម មិន្រតូវបនេគរព ឬករពរបន្រតឹម្រតូវេទ។ ថ្វីេបី
ចបប់ទទួល គ ល់កមមសិទធិរមួរបស់សហគមន៍ជនជតិេដីមក្តី ក៏ ជញ ធរមនភពយតឺយ៉វ កនុងករេចញប័ណ្ណកមម
សិទធិ្រសបចបប់េលីដីរបស់េគ។ អងគករមួយបនរកេឃញីថ ជញ ធរបនចំ យេពល ១១ ឆន  ំេដីមបេីធ្វីករចុះ
បញជ ីប័ណ្ណកមមសិទធិចំនួន ៣៧ េលីដីសហគមន៍ជនជតិេដីម។ 

កុមរ  

ករចុះសំបុ្រតកំេណីត៖ មចបប់ សញជ តិ ចទទួលបន មរយៈកំេណីតពីឪពុកម្ត យ ជជនជតិែខមរ ឬមនែត
ឳពុកឬម្ត យជជនជតិែខមរ។ កូន ចទទួលបនសញជ តិពីឳពុកនិងម្ត យ ែដលមិនែមនជជនជតិែខមរ កនុងករណី
ែដលឪពុកម្ត យទងំពីរេនះបនេកីត និងរស់េនេ យ្រសបចបប់េនកនុង្របេទសកមពុជ ឬករណីែដលឪពុក/ម្ត យ

មន ក់ទទួលបនសញជ តិកមពុជ មរយៈមេធយបយេផ ងេទៀត មផ្លូវចបប់។ មចបប់ ជនជតិែខមរេដីម្រតូវ
បនចត់ទុកថជពលរដ្ឋ។ ្រកសួងម ៃផទបន្រគប់្រគង្របព័នធចុះបញជ ីកំេណីត បុ៉ែន្តទរកទងំអស់មិនសុទធែត្រតូវ
បនចុះបញជ ីភ្ល មៗេឡយី ពិេសសេ យ រកង្វះករយល់ដឹងពី រៈសំខន់ៃនករចុះបញជ ីកំេណីត និងអំេពីពុក
រលួយេ្រចីន របស់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន។   

ករខកខនមិនបនចុះបញជ ីកំេណីតនឲំយមនករេរសីេអីង រមួទងំកនុងករមិនផ្តល់េស ធរណៈផងែដ
រ។ កុមរជនជតិភគតិច និងកុមរែដលគម នសញជ តិេ្រចីន្រតូវបនផត់េចញពីដំេណីរករចុះបញជ ីកំេណីត។ អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលផ្តល់េស ចំេពះសហគមន៍ែដល្រតូវបនេគផត់េចញ បន យករណ៍ថ ជេរឿយៗ កុមរ
ែដលគម នសំបុ្រតកំេណីត និងេសៀវេភ្រគួ រ បត់បង់លទធភពទទួលបនករអប់រ ំនិងករែថទសុំខភព។ អងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលទងំេនះក៏បនបញជ ក់ផងែដរថ អនកទងំេនះេ្រចីនែតគម នលទធភពកនុងករទទួលបន
ករងរេធ្វី ករមន្រទពយសមបត្តិផទ លខ់្លូន ករចូលរមួេបះេឆន ត ឬករេ្របី្របស់្របព័នធចបប់។  



 

 

ករសិក អបរ់៖ំ ករអប់រឥំតមនបង់ៃថ្លេឡយី បុ៉ែន្ត មិនែមនជកតព្វកិចច្រតូវែតេរៀនេទ រហូតដល់ថន ក់ទី ៩។ កុមរ
ជេ្រចីនបនឈប់េរៀនេដីមបជួីយ្រគួ រកនុងករងរកសិកមមលកខណៈ្រគួ រ េធ្វីករងរេនកនុងសកមមភពេផ ងេទៀត 
។ អនកខ្លះេទៀតចូលេរៀនេន យុេ្រចីន ឬមិនចូលេរៀនេ ះែតម្តង។ រ ្ឋ ភិបលមិនបដិេសធេកមង្រសីកនុងករទទួល
បនករអប់រេំសមីភពគន េទ។ បុ៉ែន្ត ជេរឿយៗ ្រគួ រែដលមនធនធនមនក្រមិត ផ្តល់ ទិភពដល់េកមង្របុសជង
េកមង្រសី ពិេសសេនតំបន់ជនបទ។ េបីេយង មរបយករណ៍អងគករអន្តរជតិ បនទ ប់ពីក្រមិតបឋមសិក  ចំនួន
េកមង្រសីចុះេឈម ះចូលេរៀនធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំេនតំបន់្រកុង ចំែណកករចូលេរៀនរបស់េកមង្របុសេនេ្រកយថន ក់
បឋមសិក  មនចំនួនធ្ល ក់ចុះេ្រចីន េនតំបន់ជនបទ។  

កររេំ ភេធ្វីបបកុមរ៖ អនកសេងកតករណ៍និយយថ មនចបប់្របឆងំនឹងករេធ្វីបបកុមរ េហយី ជញ ធរចត់
វធិនករចបប់្របឆងំនឹងជនេលមីស។ េបីេយង មរបយករណ៍ ឆន  ំ២០២០ របស់អងគករ UNICEF ស្តីពីហងិ
េលីកុមរ ្របែហលពក់ក ្ត លៃនកុមរកមពុជរងហងិ ធងន់ធងរ។ ពីែខមក  ដល់ែខមិថុន អងគករមួយែដលេធ្វីករ
ែផនកសិទធិមនុស  េនកនុង្រសុកបនេធ្វីករេសុីបអេងកតេលីបទរេំ ភេលីសិទធិកុមរចំនួន ៨៣ កុមរចំីនួន ៧៧ និង
កុមរចំនួន ៦នក់។ កនុងេនះ មនកុមរចំនួន ៦ នក់បត់បង់ជីវតិ។ ជិត ៨០% គឺជករណីរេំ ភេសពសនថវៈ ឬ
ករប៉ងរេំ ភេសពសនថវៈ និងមន ៤ ករណីជករណីរេំ ភបូក ។ 

ករឆបេ់រៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងករបងខំេរៀប ពហ៍ពិពហ៍៖ យុ្រគប់ករ មចបប់ស្រមប់េកមង្របុស និងេកមង
្រសីគឺ ១៨ ឆន  ំែតកុមរ យុ្រតឹម ១៦ ឆន ំ ចេរៀបករេ យ្រសបចបប់បន េបីមនករយល់្រពមពីឪពុកម្ត យ។  

ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទេលីកុមរ៖ កររមួេភទជមួយកុមរ យុេ្រកម ១៥ ឆន  ំគឺជអំេពីខុសចបប់។ ចបប់ មករ
េកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទេលីកុមរ និងភព ស ភសកុមរ។ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទេលីកុមរេនមនេ្រចីន។ ជញ ធរប
នេឆ្លីយតប្របកបេ យ្របសិទធភព េទនឹងេសចក្តី យករណ៍ េហយីមនបំណងអនុវត្តចបប់។ ជញ ធរបនបន្ត
ឆមក់ផទះបន េដីមបរីកេមីល និង្របមូលជនរងេ្រគះេ យ រករជួញដូរផ្លូវេភទជកុមរ ថ្វីេបីភគេ្រចីនៃនករជួញដូរ
ផ្លូវេភទេលីកុមរមនករ ក់បងំ មនេន មកែន្លងបេ្រមីផ្លូវេភទ «េ យមិនផទ ល់» ដូចជ មេបៀរ គ ដិន 
កែន្លងេធ្វីម៉ស  កែន្លងែកសមផស  ខ ៉ អូេខ និងកែន្លងមិនែមនេធ្វីពណិជជកមមនន ឬ្រតូវបនេរៀបចំ មអិុនធឺែណ
ត។ នគរបលបន្តេសុីបអេងកតេលីករណីជួញដូរកុមរ េន មផទះបន ឬកនុងករណីែដលជនរងេ្រគះមកប្តឹងេ យ
ផទ ល់ ែតមិនេធ្វីករេលីករណីសមុគ ម ញខ្ល ងំេទ ឧទហរណ៍ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ មអិុនធឺែណត។  រ ្ឋ ភិបល
និយយថ បនេ្របីបេចចកេទសេសុីបអេងកតសមង ត់េនកនុងករេសុីបអេងកតេលី « មករណីមួយៗ» មករ
អនុញញ តេ យេច្រកម ែតមិនបញជ ក់លម្អិតេទ។ 

្របេទសកមពុជមនប ្ត ញអិុនធឺែណតេ្រចីន េហយីអនកឯកេទសបននិយយថ ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ
េលីកុមរមនករេកីនេឡងី។ េបីេយង ម អងគករសកមមភពេដីមបកុីមរ (Action Pour Les Enfants) ែដលេធ្វី
ករករពរកុមរ មនករណីេកង្របវញ័ច កុមរចំនួន ១៨៣ េនឆមសទី ១ ។ េនឆមសទី ១ ៃនឆន  ំ២០២១ មន 
១៤០ ករណី។ អងគករេនះេជឿថ ចំនួនជក់ែស្តង ចមនេ្រចីនជងេនះឆង យ េ យ រជនរងេ្រគះ និង្រគួ រ



 

 

របស់េគមិនចង់ យករណ៍ពីករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទេលីកុមរេ យ រខ្ល ចខម សេគ ករេរសីេអីងកនុងសងគម និងករ
មិនេជឿតុ ករ។ 

្របេទសកមពុជេនែតជេគលេ េទសចរណ៍ផ្លូវេភទេលីកុមរ។ រ ្ឋ ភិបលបនេ្របី្របស់ចបប់ េដីមបកីត់
េទសទងំអនកេទសចរផ្លូវេភទ ទងំពលរដ្ឋែដលេកង្របវញ័ច កុមរកនុងេពសយចរ។ ចបប់ ក់េទសជប់ពនធនគរ
ចប់ពី ២ េទ ២០ ឆន  ំចំេពះករេកង្របវញ័ច  ជួញដូរផ្លូវេភទេលីកុមរ។ ចបប់េនះក៏ ម្របមផងែដរនូវករផលិត 
និងករមនរូប ស ភសកុមរ។  

កុមរផ្ល ស់ទីលំេន៖ កុមរផ្ល ស់ទីលំេនេនែតជបញ្ហ ធងន់ធងរ និងកំពុងេកីនេឡងីខ្ល ងំ។ រ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់េស
មនក្រមិត និងមិន្រគប់្រគន់ដល់កុមររស់េន មចិេញច ីមថនល់  េហយីជនិចចកល បញជូ នពួកេគេទមណ្ឌ លរបស់
អងគករឲយជួយ។ ្រកសួងសងគមកិចចបន្របមណថ មនកុមរេន មចិេញច ីមផ្លូវ្របមណ ២ ៦០០ នក់ េនកនុង
្របេទស។  

កុមរេន មមណ្ឌ ល អងគករ៖ រដ្ឋគម នេគលនេយបយចំេពះកុមរពិករ េន មមណ្ឌ ល រមួទងំកែន្លងស្រមប់
មនុស េពញវយ័ែដលវកិលចរកិ កែន្លងែថទែំផនកសងគមកិចច មណ្ឌ លកុមរកំ្រព និងកែន្លងេមីលែថទកុំមរេពល
ៃថង។ េទះបីមនេគលនេយបយែថទេំផ ងក្តី ក៏រដ្ឋមិនេធ្វីករ ម នមណ្ឌ លែថទែំដលផ្តល់ករ ន ក់ ្រស័យ
ែដរ េហយីអនកសេងកតករណ៍បនេចទថ មជឈមណ្ឌ លកុមរកំ្រពឯកជនជេ្រចីនគម នករ្រគប់្រគងល្អេទ េហយី
មនកុមរអត់កំ្រពេ្រចីន េដីមបទីក់ទញអំេ យពីជនបរេទស។ េនះេបីេយង មអងគករ UNICEF និងករ
្រ វ្រជវមួយែដលេធ្វីេ យ កលវទិយល័យ Columbia េនឆន  ំ២០១៨។ ្របែហល ៨០% ៃនកុមរទងំេនះ
មនយ៉ងេ ច ស់ក៏ឪពុក ឬក៏ម្ត យែដរ។ ករែថទឱំយ ន ក់េន មផទះ នឱំយមនករលូត ស់ឬលទធផល
សុខភពទបស្រមប់កុមរ េហយីេធ្វីឱយពួកេគ្របឈមនឹងករេកង្របវញ័ច  េនេពលអនគត។ គម នកមមវធីិករពរ
កុមរែដលដំេណីរករឬ្រទ្រទង់េ យរដ្ឋ ស្រមប់ផ្តល់ជេ្រមីសេផ ងែដលមនសុវតថិភពចំេពះកុមរេទ។  

ករ្របឆងំនងឹ សនជ្វីហ (Anti-Semitism)  

មនសហគមន៍អនិកជនកន់ សនជ្វីហតូចមួយេនកនុង ជធនីភនំេពញ េហយីមិនមនរបយករណ៍អំពីទេង្វី
្របឆងំនឹង សនេនះេឡយី។  

ករជួញដូរមនុស   

សូមចូលេមីលរបយករណ៍ស្តីពីករជួញដូរមនុស  របស់្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ េនេគហទំព័រ 
www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ ។  

អំេពីហងិ  ករេរសីេអីង និងអំេពីហងិ េ យែផ្អកេលី្របេភទៃនចំណង់ផ្លូវេភទ និងអត្ដសញញ ណេយនឌ័រ  



 

 

ករ កេ់ទស្រពហមទណ្ឌ ៖ គម នចបប់  ក់េទសចំេពះកររមួេភទេ យមនករ្រពមេ្រពៀងគន រ ងមនុស
េពញវយ័ មនេភទដូចគន េទ ។ 

ហងិ ចំេពះ្រកុមមនុស ្រស ញ់េភទដូចគន ៖ គម នរបយករណ៍អំពីករេរសីេអីងជផ្លូវករចំេពះ្រកុម្រស្ដី
្រស ញ់្រស្ដី បុរស្រស ញ់បុរស បុគគល្រស ញ់ទងំពីរេភទ និងបុគគលប្ដូរេភទ (LGBTQI+) េទ។ ករ
មក់ងយ ឬករគំ មកំែហង ្របែហលជេធ្វីមិនឲយេគេចញនិយយ។  

ករេរសីេអីង៖ គម នេសចក្តី យករណ៍ពីករេរសីេអីងផ្លូវករេទេលី្រកុម LGBTQI+ េ យ ជញ ធរេទ។ គម នចបប់
្របឆងំនឹងករេរសីេអីង េ យ រែបបៃនចំណង់ផ្លូវេភទ អត្តសញញ ណេយនឌ័រ េហយីក៏គម នករ ក់ទណ្ឌ កមម
ចំេពះេរសីេអីងែដរ។ អនកតស៊ូមតិកនុងសងគមសុីវលិ និងឥស រជន ធរណៈែដលគ្ំរទ្រកុម LGBTQI+ ជទូេទ 
ទទួលបនករអត់ឱន។ មនុស កនុង្រកុម LGBTQI+ ពំុសូវមនឱករទទួលបនករងរេធ្វីេទ េ យ រមនករ
េរសីេអីងនិងករផត់ពួកេគេចញ។ មនុស កនុង្រកុមេនះ េ្រចីនែត្រតូវបនេគេរសីេអីងេទេលី េ យ រករងររបស់
េគេនកនុងកែន្លងកំ ន្ត និងែផនកជួញដូរផ្លូវេភទ។   

ករមនករទទួល គ ល់េយនឌរ័ មផ្លូវចបប៖់ រដ្ឋមិនអនុញញ តឲយមនករែកែ្របឯក រចបប់ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ
េទ។ 

ករបងខំទកទ់ងនឹងទេង្វីទកទ់ងនឹងែផនកេពទយ ឬចិត្ត ្រស្ត េទេលីមនុស កនុង្រកមុ LGBTQI+ ៖ គម នេសចក្តី យ
ករណ៍ពីករវះកត់ប្តូរេភទេទ ែតក៏គម នចបប់ មករេធ្វីែបបេនះែដរ។ 

កររតឹតបតិេលីេសរភីពបេញចញមតិ ករចង្រកងគន  ឬករ្របមូលផ្តុ ំគន េ យសន្តិភព៖ ថ្វីេបី អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
មិនបន យករណ៍ពីកររតឹតបតិែបបេនះ ពិេសស្របឆងំនឹង្រកុម្រស ញ់េភទដូចគន ក្តី ែតេគបនកត់សមគ ល់
េឃញីថ ករគម នចបប់្របឆងំនឹងករេរសីេអីង ក់ក្រមិត្រពំែដនេលីករសែម្តងមតិ ឬចង្រកងគន ជ្រកុម។ 

ជនពិករ  

ជនពិករមិន ចទទួលបនករសិក  េស សុខភព ករេចញចូល គរ ករេធ្វីដំេណីរ មរថយន្តបន
ដូចជនមិនពិករេទ។ ចបប់ ម្របមករេរសីេអីង ករ្រពេងីយកេន្ដីយ ករេកង្របវញ័ច  ឬករេបះបង់ជនពិករ ទងំ
ពិករ ងកយ ទងំពិករែផនកសតិបញញ  ែតមិន្រតូវបនេគអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពេទ។ ចបប់េនះមិននិយយពីករ
បងកលកខណៈងយ្រសួលសំ ប់ជនពិករ កនុងករេធ្វីដំេណីរេទ។  

ជនពិករជួប្របទះករេរសីេអីងជេ្រចីនពីសងគម ជពិេសសកនុងករទទួលករងរជំនញ ។ កុមរែដលមន
ភពពិករខ្លះៗបនចូលេរៀនេន ធមម ។ កុមរែដលពិករខ្ល ងំ បនេរៀនេន េ យែឡក ែដលឧបតថមភ
េ យអងគករ េនភនំេពញ។ ករអប់រសំ្រមប់សិស មនពិករភពខ្ល ងំ មិន្រតូវបនផ្តលេ់ យរ ្ឋ ភិបល េហយី មិន



 

 

មនេនេ្រកភនំេពញេទ។ NGO មួយេនកនុង្រសុក បននិយយថ កុមរពិករយ៉ងេ ច ស់ ៦០% មិនបនេទ
េរៀន េ យេធៀបនឹងអ្រ បនទទួលករសិក ស្រមប់កុមរទូេទមនជង ៨០%។ េទះបី ពំុមនករ

ក្រមិត មចបប់ មួយចំេពះសិទធិជនពិករកនុងករចូលរមួេបះេឆន ត ឬចូលរមួកនុងកិចចករននរបស់ពលរដ្ឋ រ ្ឋ
ភិបលមិនបនចូលរមួខិតខំ្របឹងែ្របង េដីមបជួីយដល់ជនពិករឱយចូលរមួកន់ែតេ្រចីនកនុងនមជពលរដ្ឋេឡយី ។  

ែផនកទី៧ ៖ សិទធិកមមករ  

ក. សិទធិបេងកតីអងគករ/សមគម និងសិទធិចរចអនុសញញ រមួ  

ចបប់អនុញញ តឲយអនកេធ្វីករែផនកឯកជនបេងកីត និងចូលរមួសហជីព មករេ្រជីសេរសីរបស់ខ្លួនេគផទ ល់ 
សិទធិកនុងករេធ្វីកូដកមម និងសិទធិកនុងករចរចអនុសញញ រមួ ។ ចបប់ផត់មិនេ យកមមករ្របេភទខ្លះចូលរមួកនុងសហ
ជីព រតឹបន្តឹងជខ្ល ងំេលីសិទធិកនុងករ្របមូលផ្តុ ំ ក់កំហតិសិទធិកនុងករេធ្វីកូដកមម ស្រមួលឱយមនអន្ត គមន៍របស់រ ្ឋ
ភិបលេនកនុងកិចចករៃផទកនុងរបស់សហជីព ក៏អនុញញ តផងែដរឲយរ ្ឋ ភិបល ក៏ដូចជភគីទី៣ ែស្វងរកកររ ំ យ
សហជីព េហយីេធ្វីករ ក់ពិន័យតិចតួចេលីនិេយជក ចំេពះករ្រប្រពឹត្តមិន្រតឹម្រតូវជមួយកមមករ។ រ ្ឋ ភិបល 
ប ជ័យកនុងករអនុវត្តចបប់ឲយមន្របសិទធភព។ ករ ក់ពិន័យចំេពះករេរសីេអីងេនកនុងករេ្រជីសេរសីនិេយជិក
េធ្វីករ និងបេណ្ត ញេចញពីករងរមនតុលយភពជមួយនឹងករ ក់ពិន័យចំេពះករេរសីេអីង្របេភទដៃទេទៀ
ត។ ករពិន័យក្រម្រតូវបនអនុវត្តេទេលីអនករេំ ភបំពន ស់។ 

មនករ យករណ៍ជេ្រចីនពីកររតឹតបតិខ្ល ងំេលីករបេងកីតសហជីព េហយីកនុងឆន េំនះ រ ្ឋ ភិបល បន
រតឹតបតិសិទធិកមមករ កនុងករេធ្វីករជួបជំុគន ។ ជញ ធរបនបដិេសធសំេណីភគេ្រចីនរបស់សហជីព កនុងករេធ្វីករជួប
ជំុគន  េ យ រេហតុផលពិបករក គម្ល តសងគម។ សហជីពបនត្អូញែត្អរថ នគរបលបន ងំពួកេគមិនឲយេដីរ
កបួន េហយីបនបំែបកសកមមភពែបបេនះ មុនេពលេគេដីរដល់េគលេ ។ 

ម្រន្តី ជករ ្រគូបេ្រងៀន អនកេធ្វីករេន មសហ្រគសរដ្ឋ និងអនកេធ្វីករែផនកធនគរ ែផនកែថទសុំខភព 
និងវសិ័យេ្រកផ្លូវករ ចបេងកីតបនែត “សមគម” េទ មិន ចបេងកីតសហជីពបនេទ។ ករេនះេធ្វីេ យេគ ច
ករពរកមមករបនតិចជងសហជីព។ ចបប់ែថមទងំ មមិនឲយអនកមិនេចះអក រកន់តួនទីដឹកនសំហជីពេទ។ 

សហជីព្របឈមនឹងករពិបកេ្រចីន េនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស ែដលមនករេលីកែលងពីបទបញជ និង
ចបប់កនុង្រសុកមួយចំនួន។ មនេសចក្តី យករណ៍ថ និេយជកបនឃុបឃតិជមួយ ជញ ធរេដីមបី ងំករបេងកីត
សហជីព េនតំបន់ទងំេនះ និងថ និេយជកបនបេណ្ត ញកមមករេ យ រសកមមភពកនុងសហជីព។ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិប
លខ្លះបននិយយថ សហជីពឯក ជយមិន្រតូវបន ្វ គមន៍េទ េនកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស េនេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់េគ។ េនកនុងតំបន់ទងំេនះ េគអនុញញ តឲយែតសហជីពែដលគ្ំរទរ ្ឋ ភិបល។ 



 

 

 មេសចក្តី យករណ៍មកថ និេយជកខ្លះមិន្រពមចុះហតថេលខទទួល គ ល់សហជីពជផ្លូវករេទ ឬមិន
្រពមបន្តកុង្រ រយៈេពលខ្លីដល់កមមករែដលបនចូលរមួេនកនុងសហជីពេឡយី។ កមមករភគេ្រចីន េនកនុងវសិ័យកមម
ន្ត លផ្លូវករេធ្វីករ មកុង្រ រយៈេពលខ្លី។ ករមនកុង្រ ខ្លីេធ្វីឲយនិេយជកងយមិនបន្តកុង្រ ឲយអនកបេងកីត
សហជីព។ និេយជកខ្លះេឆ្ល តេកងពីដំេណីរករយូរៃនករចុះបញជ ី េដីមបបីញឈប់ម្រន្តីសហជីពជប់េឆន តពីករងរ 
េនមុនេពលសហជីព្រតូវបនចុះបញជ ីករជផ្លូវករ ែដលជករេធ្វីឲយពួកេគមិន ចបេ្រមីកនុងសហជីពបន េហយីរតឹ
ែតេធ្វីឲយដំេណីរៃនករចុះបញជ ីសហជីពកន់ែតយូរ។ 

េមដឹកនកំមមករមួយចំនួនបននិយយថ មនលកខខណ្ឌ ទមទរដ៏លំបក កនុងករចុះបញជ ី េនមុនេពលផ្ត
ល់ករអនុញញ តស្រមប់បេងកីតសហជីព។ លកខខណ្ឌ ទមទរកនុងករចុះបញជ ីសហជីពរមួមនធមមនុញញចុះបញជ ី  ករ
មនបញជ ីៃនម្រន្តី និងសមជិក្រគួ រ និងករផ្តល់េសចក្តីលម្អិតៃនឯក រធនគរ េទ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប
្ត លវជិជ ជីវៈ។ តំ ងសហជីពបននិយយថ មនជំពូកកនុង្រសុកជេ្រចីនពិបកបំេពញ មលកខខណ្ឌ ទមទរ

ដ៏លំបកទងំេនះ ស់ ថ្វីេបី្រកសួងករងរបននិយយថ មិនបន យតៃម្លករពិន័យចំេពះករមិនេគរព ម
េទ េ យគិត្រតឹមែខធនូ។ 

 សកមមជនករងរបននិយយថ ធនគរជេ្រចីនមិនេបីកកុងេ យសហជីពែដលមិនទន់ចុះបញជ ីេទ 
ថ្វីេបី មចបប់ សហជីពមិន ចចុះបញជ ីបនេទរហូតទល់ែតេគបនផ្តល់ព័ត៌មនលំអិតជមួយធនគរសិន។ 
ជញ ធរករងរថន ក់េខត្ត មេសចក្តី យករណ៍មក បនទុកេចលេ យគម នកំណត់ៃថង នូវពកយសុំចុះបញជ ីករ 

េ យសួររកឯក របែនថម ឬឱយ ក់ពកយមក រជថមី េ យ រមនកំហុសបន្តិចបន្តួច េនកនុងរយៈេពល ក់
ពកយម្តងៗ ែដលកំណត់្រតូវមនរយៈេពល ៣០ ៃថង។ ែតមនភស្តុ ងបង្ហ ញថ ករេធ្វីដូេចនះមនករថយចុះ 
ពិេសសសំ ប់សហជីពកនុងវសិ័យកត់េដរសំេលៀកបំពក់និងែសបកេជីង។ ចបប់ មករដំេណីរករៃនសហជីព
ែដលមិនបនចុះបញជ ី។ 

កមមករបន យករណ៍ពីឧបសគគននេនកនុងករអនុវត្តសិទធិរបស់េគកនុងករចូលរមួកនុងសមគមេ យេស
រ។ី មនេសចក្តី យករណ៍ពីកររខំនរបស់រ ្ឋ ភិបល េទេលីេមដឹកនកំមមករឯក ជយ េ យរមួទងំករេចទ
្របកន់ មផ្លូវចបប់មិនសមរមយ។ េមដឹកនកំមមករេលចេធ្ល មួយចំនួនែដលមនទំនក់ទំនងជមួយគណបក
្របឆងំ ឬសហជីពឯក ជយបនរងករេចទ្របកន់ ឬសថិតេនេ្រកមករ មឃ្ល េំមីលរបស់តុ ករ ដូចជ
សមជិក និងេមដឹកនសំហជីពកសុីណូ គ េវលីដ៍ ចំនួន ១១ នក់្រតូវបនចប់ខ្លួន ឬេចទ្របកន់ពីបទ «
ញុះញង់» និងរេំ ភេលីចបប់ស្តីពីជំងឺកូវដី ១៩។ គិត្រតឹមែខធនូ ្រកសួងករងរ បន យករណ៍ថ មនករណី
្រពហមទណ្ឌ  និងរដ្ឋបបេវណីចំនួនយ៉ងតិច ១៤២ ទក់ទងនឹងេមដឹកនសំហជីព េបីេធៀបនឹងឆន  ំ២០១៩ មន ចំនួន 
១៣៨ ករណី។ 



 

 

ថ្វីេបីបុគគលិកកមមករមនសិទធិេធ្វីករត ៉ក្តី ែតមនលកខខណ្ឌ ទមទរសមុគ ម ញ។ ចបប់មនែចងថកមមករ
ចេធ្វីកូដកមមបន ែតបនទ ប់ពីបំេពញបន មលកខខណ្ឌ ទមទរមួយចំនួនែតបុ៉េ ្ណ ះ ដូចជករចុះបញជ ីបន្រតឹម

្រតូវៃនសហជីព ដូចជករែដលវធីិ ្រស្ដេ ះ្រ យវ ិ ទដៃទេទៀតមិនបនទទួលេជគជ័យ (ដូចជករចរច ករ
ផ ះផ  ឬករេ ះ្រ យេ យ ជញ ក ្ដ ល ជេដីម) ករបញច ប់រយៈេពលរង់ច ំ៦០ ៃថង បនទ ប់ពីមនេលចេឡងី
នូវជេម្ល ះ ករេបះេឆន តេ យសមង ត់របស់សមជិកសហជីព និងករជូនដំណឹងជមុនរយៈេពល្របពីំរៃថងេទកន់
និេយជក និង្រកសួងករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ (MOLVT) ។ អនកេធ្វីកូដកមម ច្រតូវមនេទស្រពហម
ទណ្ឌ  េបី ជញ ធរមូល ្ឋ នចត់ទុកថេធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ។  

មនរបយករណ៍ជេ្រចីនថ កមមករ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីករងរេ យ រេហតុផលមិនសមរមយ 
បនទ ប់ពីបនេរៀបចំ ឬចូលរមួកនុងកូដកមម ែដល «ខុសចបប់» ។ សហជីពេផ្តីមកូដកមមេ យមិនបនបំេពញបន ម
ករទមទរខងេលីេនះេទ ែដលជករមួយមនភពខុសចបប់ េបី មករកំណត់ខងេលី ។ េនះេបីេយង ម
គេ្រមងេ ងច្រកកន់ែត្របេសីរេនកមពុជ (BFC)។ ែតេបី មេមដឹកនកំរងរ ករចូលរមួេនកនុងកូដកមមខុសចបប់
មិន ចជេហតុផល ែដល ចទទួលយកបនេ យ្រសបចបប់ស្រមប់ករបេណ្ដ ញកមមករពីករងរេឡយី ។ កនុង
ករណីមួយចំនួន និេយជកមិនបន្តកុង្រ រយៈេពលខ្លីដល់សមជិកសហជីពែដលសកមមេទ េហយីកនុងករណីខ្លះេទៀត 
និេយជកបនគបសងកត់កូដករ ឬបុគគលិកសហជីពឲយទទួលយកសំណង េហយី ែលងពីករងររបស់ខ្លួន ។ រ ្ឋ ភិ
បលមិនបនេ ះ្រ យឲយមន្របសិទធភពេទ ចំេពះករបេណ្ត ញេចញែបបេនះ។  

សហជីពមួយចំនួនបននិយយថ មនកំេណីនៃនកររកេរឿងសហជីព េនចំេពះមុខករធ្ល ក់ចុះៃនេសដ្ឋ
កិចច េ យ រជំងឺកូវដី ១៩។ សហជីព្រទ្រទង់សិទធិករងរបុគគលិកកមមករែខមរ  (LRSU) ែដលតំ ងឲយកមមករៃនក
សុីណូ គ េវលីដ៍ េនភនំេពញ បនេចទ្របកន់េថែក ពីបទយកជំងឺ តតបតេធ្វីជេលសៃនកររកេរឿងសហជីព
អន្តរជតិ។ ្របែហលពក់ក ្ត លៃននិេយជិករបស់្រកុមហុ៊នគឺជសមជិកៃន LRSU េនមុនេពលមនករេធ្វីកូដកមម 
ែតសមជិកៃនសហជីពេនះមនចំនួនជង ៨២% ៃនកមមករែដល្រតូវបនេគរ ំ យេ យ រេហតុផល ទក់ទងនឹង
េមេ គ តតបតេនះ ែដលជករបង្ហ ញឲយេឃញីថ  កររ ំ យទងំេនះមនលកខណៈជករសងសឹក។ LRSU 
ទមទរឲយេថែកទទួលយកេធ្វីករវញិ នូវេមដឹកនសំហជីពនិងកមមករចំនួន ៣៦៥ នក់។ គិតមក្រតឹមែខធនូ កមមករ
ចំនួន ១៣០ នក់បនបន្តទមទរឲយេថែកទទួលពួកេគេធ្វីករវញិ។ ជេម្ល ះេនះបនបន្តេធ្វីឲយមនករត ៉ជ្របច ំ
និងហងិ អូសបន្ល យ រ ងសមជិកសហជីព និងកម្ល ងំសន្តិសុខ ែដលបុ៉នប៉ងឲយអនកត ៉ េឡងីរថយន្ត្រកុង។ 

េនចុងែខធនូ ឆន  ំ២០២១ ជញ ធរបនឆមក់ចូលកនុងករយិល័យរបស់ LRSU េហយីបនចប់ខ្លួនសមជិក
សហជីពមួយចំនួន េ យេចទថ ញុះញង់។ េនៃថងទី ៤ ែខមក  នគរបលបនចប់ខ្លួន្របធន LRSU គឺកញញ  ឈឹ



 

 

ម សុីថរ េ យេចទដូចគន ពីបទញុះញង់។ េនៃថងទី ១៤ មីន សមជិកសហជីពទងំេនះ្រតូវបនេ ះែលងពី
ពនធនគរ េ្រកយពីបន ក់សំេណីេទ្រកសួងករងរសុំអន្ត គមន៍ឲយេនេ្រកឃុ ំេហយីបនអំពវនវឲយកមមករផ្អ ក
ករត ៉  េដីមបី ចេធ្វីករចរច។ េនៃថងទី ២៦ វចិឆិក ឈមឹ សុីថរ ្រតូវបនចប់ខ្លួនម្តងេទៀត េនេពលគត់វលិ្រតឡប់ពី
បរេទសជេលីកទី៣ បនទ ប់ពីគត់្រតូវបនេ ះែលងឲយេនេ្រកឃុ។ំ េនកនុងដីកចប់ខ្លួនរបស់គត់ ជញ ធរបន
អះ ងថ គត់បនរេំ ភេលីលកខខណ្ឌ ៃនករេ ះែលងរបស់គត់ េ យេធ្វីដំេណីរេទេ្រក្របេទស។ េមធវគីត់
បននិយយថ តុ ករមិនបនបង្ហ ញឯក រែដលនិយយលម្អិតពីលកខខណ្ឌ ៃនករេ ះែលងឲយេនេ្រកឃុេំទ 
និងថ សុីថរ មិន្រតូវបនេគ្របប់ពីកររតឹតបតិេលីករេធ្វីដំេណីរេទេ្រក្របេទសេទ។ 

ចំនួនកូដកមមមនករថយចុះពីចំនួន ៣៦៣ េនឆន  ំ២០១៥ មកចំនួន ៦២ េនឆន  ំ២០២១។ បតុកមមរបស់
កមមករបនថយចុះពី ១៩២ េនឆន  ំ២០១៥ មក ១៣ េនឆន  ំ២០២១ េនះេបី ម្រកសួងករងរ។ ម្រន្តីករងរចត់
ទុកថ េនះជេជគជ័យរបស់រ ្ឋ ភិបលេនកនុងករែកលម្អលកខខណ្ឌ ករងរ និងអតថ្របេយជន៍ េ យេលីកេឡងីពី
វធិនករ ដូចជកំេណីនៃន្របក់ែខអបបបរម ករផ្តល់្របក់បែនថម ករស្រមួលស្រមប់ករេធ្វីដំេណីរេនៃថងបុណយ។ 
េមដឹកនសំហជីពជេ្រចីននិយយថ ករធ្ល ក់ចុះៃនកូដកមមប ្ត លមកពីកររតឹតបតិេ្រចីនៃនលទធភពស្រមប់កមមករ
អនុវត្តសិទធិករងររបស់េគ។ កូដកមមភគេ្រចីនទក់ទងនឹង្របក់ែខែដលមិន្រតូវបនបង់ និងករមិនផ្តល់្របក់អតថ
្របេយជន៍ បនទ ប់ពីេ ងច្រកបិទទ្វ រ។ 

េនកនុងឆន េំនះ រ ្ឋ ភិបលបនរតឹតបតិេលីសិទធិកមមករកនុងករេធ្វីករ្របមូលផ្តុ ំគន ។ ជញ ធរបដិេសធសំេណី
របស់សហជីពភគេ្រចីន កនុងករសុំេធ្វីករ្របមូលផ្តុ ំ េ យ រេហតុផលត្រមូវកររក គម្ល តសងគម ែដលជករេធ្វីឲយ
មនករពិបក ឬមិន ចេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍បន។ សហជីពបនត្អូញែត្អរថ នគរបលបន ងំពួកេគមិនឲយនគំន
េដីរែហរ េហយីបនបំែបកពួកេគ មុនេពលេគ ចេទដល់ទីេ របស់េគបន។ ឧទហរណ៍ សមជិកៃន LRSU បន
និយយថ បន្របឈមនឹងករយយនិីងហងិ របស់ ជញ ធរ កនុងេពលេគអនុវត្តសិទធិរបស់េគកនុងករ្របមូលផ្តុ ំ និង
ចង្រកងគន ។ ជេ្រចីនេលីក អនកត ៉ ្រតូវបនចប់និងដឹកយកេទទី ងំឆង យ េ យេលីកេហតុផលកូវដី ១៩។ ករ
យតប់គន រ ង ជញ ធរ និងកមមករេនៃថងទី១១ សី  បនប ្ត លឲយកមមករយ៉ងេ ច ស់ ១៧ នក់របួស 
េ យ២ នក់របួសធងន់។ 

ដំេ ះ្រ យជេម្ល ះករងរ មនភពមិនសុីចង្វ ក់គន ។ សហជីពបន យករណ៍ថ មនដំេណីរេទមុខ
កនុងលទធភពតិចតួចរបស់សហជីពកនុងករេធ្វីជតំ ងឲយកមមករ កនុងជេម្ល ះ «សមូហភព»។ ្រកុម្របឹក ជញ បន
េ ះ្រ យជេម្ល ះករងរចំនួន ៤៤ េនឆន  ំ២០២១ និង ៦៦ េនឆន  ំ២០២០ និង ៣៣៨ េនឆន  ំ២០១៥។ ជ
បែនថមេលីជំងឺ តតបត ម្រន្តីៃន្រកុម្របឹក និយយថ ករធ្ល ក់ចុះគឺេ យ រករចត់ទុកជេម្ល ះជេ្រចីនថជ «



 

 

ជេម្ល ះបុគគល» ជជងសមូហភព ែដលជករេធ្វីឲយេគមិន ចបញជូ នជេម្ល ះេទ្រកុម្របឹក  ែដលេ ះ្រ យ
ចំេពះែតករណីជេម្ល ះ «សមូហភព»។ ជេម្ល ះករងរែដល្រតូវបនកំណត់ថជជេម្ល ះ «បុគគល» ច្រតូវបន
បញជូ នេទតុ ករ ថ្វីេបី្របព័នធតុ ករមនភពលំេអៀង និងគម នតម្ល ភពក្តី។ គម នតុ ករឯកេទសស្រមប់ែតក្តី
ទក់ទងនឹងជេម្ល ះករងរេទ។ 

ខ. ករ មករងរេ យបងខំ ឬេ យករត្រមវូ  
ចបប់ ម្របម្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនករងរេ យបងខំ ឬេ យករត្រមូវ។ ែត រ ្ឋ ភិបលមិនបនអនុវត្ត

ចបប់េនះឲយមន្របសិទធភពេទ។ មនកំេណីនយ៉ងេ្រចីនៃនេសចក្តី យករណ៍ស្តីពី្រកុមឧ្រកិដ្ឋជនចិនជួញដូរជន
ជតិចិន និងជនបរេទស ឲយមកេធ្វីករេនកមពុជេ យបងខំ េនកនុងែលបង មអិុនធឺែណត និងករេបកបន្លំ។ អងគ
ករេ្រករ ្ឋ ភិបល បន យករណ៍ថ កមមករចំ ក្រសុក្រតូវបនេគជួញដូរឲយមកេធ្វីករេនករ ្ឋ នសំណង់
របស់ចិន និងករ ្ឋ នសំណង់ដៃទេទៀត េនកមពុជ។ េបីេយង មអងគករគំនិតផ្តួចេផ្តីមជ កល្របឆងំនឹង
ឧ្រកិដ្ឋកមមឆ្លងែដនេ យមនករចត់ ងំ មនុស ប់មឺុននក់្រតូវបនឃុខំ្លួនទងំខុស េហយី្រតូវបនបងខំឲយេធ្វីករ
េនកនុងគេ្រមងឆេបក មអុិនធឺែណត។ 

មនភស្តុ ងខ្លះែដលបង្ហ ញថ និេយជក ពិេសសមច ស់ឡឥដ្ឋ  រេំ ភេលីចបប់ ម្របមេលីពលកមម
េ យបងខំឬទសភពបំណុលពលកមម ។  មច ស់ឡឥដ្ឋេធ្វីឲយមនុស ជេ្រចីន កនុងចំេ មនុស ចំនួនជង មួយមឺុន
នក់ ែដលរស់េន មកែន្លងឡឥដ្ឋទងំេនះ េ យរមួទងំកុមរផង ជប់បំណុល ប់ជំនន់ េ យបង់សងជំនួយផ្ត
ច់ឲយ ឬត្រមូវឲយពួកេគខចីថមីេទៀត ជលកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់ករងរឲយេធ្វី។ 

បំណុលេនែតជបញ្ហ សំខន់មួយេនកនុងករជំរុញឲយមនពលកមមេ យបងខំ។ េបីេយង មរបយករណ៍ 
ឆន  ំ២០២១ រមួគន របស់្រកុមអនកេធ្វីករែផនកសិទធិមនុស ចំនួន ២  ្របជជនកមពុជចំនួន ៣,៦ ន្រគួ រ ជំពក់
បំណុលមី្រកូហរិញញវតថុ រហូតដល់្របែហល ១១,៨ ពន់ នដុ ្ល រ េនឆន  ំ២០២០។ របយករណ៍និយយថ កមចី
ខន តតូចគិតជមធយមមន ៤២៨០ ដុ ្ល រ  ែដលជទំហធំំជងចំណូល្របចឆំន ៃំន្របជជនកមពុជចំនួន ៩៥%។ 
របយករណ៍េនះបែនថមេទៀតថ កមមករខ្លះបនខចីលុយថមី េដីមបយីកេទសងបំណុលចស់។  សមគមមី្រកូហរិញញវតថុ 
និងសមគមធនគរកមពុជនិយយថ គម នបញ្ហ ធំដល់បុ៉ណ្ណឹ ងេទ។ កុមរក៏្របឈមនឹងករបងខំឲយេធ្វីពលកមមែដរ 
(សូមេមីលែផនក ៧.គ)។  

 សូមេមីលផងែដរនូវរបយករណ៍្របចឆំន រំបស់្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិែដលមនចំណងេជីង
ថ របយករណ៍ស្តពីីករជួញដូរមនុស  ែដលមន ស័យ ្ឋ ន www.state.gov/trafficking-in-persons-
report/  

 
សូមចូលេមីលផងែដរនូវលទធផលរកេឃញីស្តីពីទ្រមង់ ្រកក់បំផុតៃនពលកមមកុមររបស់្រកសួងករងរ

សហរដ្ឋ េមរកិ មេគហទំព័រ http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/ 
  

ឃ. ករេរសីេអីងទក់ទងនងឹករងរ  



 

 

        ចបប់ មករេរសីេអីងកនុងករងរ េ យ រពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ េភទ ពិករភព សន គំនិត
នេយបយ កំេណីត ្របភពេដីមកនុងសងគម ឬសមជិកភពកនុងសហជីព។ ចបប់មិន មចបស់នូវករេរសីេអីង
េ យែផ្អកេលីចំណង់ផ្លូវេភទ អត្តសញញ ណេយនឌ័រ យុ ភ  ឬជំងឺឆ្លងេទ។ រដ្ឋធមមនុញញែចងថ ពលរដ្ឋទងំពីរ
េភទទទួលបន្របក់េបៀវត រេ៍សមីគន  ចំេពះករងរេសមីគន ។  
          ជទូេទ រ ្ឋ ភិបលមិនព្រងឹងករេគរពចំេពះចបប់ទងំេនះេទ។ តំ ងៃនអងគករមួយ ែដលេធ្វីករជមួយ
ជមួយ្រកុមជនជតិភគតិច បននិយយថ ករេរសីេអីង្របឆងំនឹង្រកុមជនជតិភគតិចេនែតជបញ្ហ ។ គម្ល តគន
ៃន្របក់ែខរ ងបុរស និង្រស្តីេនែតមន។ ករអេងកតមួយរបស់កមមវធីិអភិវឌ ន៍របស់អងគករសហ្របជជតិ េនឆន  ំ
២០២១ បនរកេឃញីថ នរកីមពុជ គិតជមធយម ទទួលបន្របក់ែខ ១៩% តិចជងបុរស ចំេពះករងដូចគន ។ 
េបីេយង មករសិក អេងកតេលីកម្ល ងំពលកមមថមីបំផុត េនឆន  ំ២០១៩ របស់រ ្ឋ ភិបល ្របក់ែខមធយមស្រមប់
បុរសគឺ្របមណ ២៥០ ដុ ្ល រ េហយីស្រមប់នរគឺី ២១៧ ដុ ្ល រ។  

ករេបៀតេបៀនេទេលីនរេីនកែន្លងករងរ មនេ្រចីន។ ករពិន័យចំេពះករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ (ជប់
ពនធនគរពី ៦ ៃថងេទ ៣ ែខ បូកនិង្របក់ពិន័យ េនះេបី ម្រកម្រពហមទណ្ឌ )មិនសម្រសបនឹងពិន័យដូចមនែចង
កនុងចបប់ពលរដ្ឋេទ។  
  
ង.លកខខណ្ឌ ករងរែដល ចទទួលយកបន  

ចបបស់្តីពីេបៀវត រ ៍និងេម៉ងករងរ៖ ចបប់េបៀវត រអ៍បបបរម ្រគបដណ្ត ប់ែតេលីវសិ័យកត់េដរសំេលៀក
បំពក់ និងែសបកេជីងែតបុ៉េ ្ណ ះ េហយី មនេ្រចីនជងករប៉ន់្របមណជផ្លូវករ ស្រមប់ក្រមិតចំណូលៃនភព្រកី
្រក។ ករសិក អេងកតេនឆន  ំ២០២១ េ យសហជីពឈនមុខេគចំនួនពីរ បនកំណត់ថ កមមករ្រតូវករ ៣០០ 
ដុ ្ល រកនុងមួយែខ ស្រមប់ទប់នឹងករចំ យ្របចៃំថងែដលេចះែតេឡងីៃថ្ល េ្រចីនជងេបៀវត រអ៍បបបរម ១៩៤ 
ដុ ្ល ។ 

េនែខកកក  ្រកសួងករងរបនបេងកីតគេ្រមងេ ធននិវត្តន៍សន្តិសុខសងគម ែដលមនបំណងផ្តល់អតថ
្របេយជន៍ដល់និេយជិកកនុងវសិ័យឯកជន ែដលចូលនិវត្តន៍។ និេយជក និងនិេយជិកែដលចុះបញជ ីមនកតព្វកិចច
្រតូវរមួវភិគទនដល់ែផនករេ ធនេនះ។ ចបប់មនែចងអំពីរយៈេពលេធ្វីករ្របចសំប្ដ ហ៍ មបទ ្ឋ ន្រសបចបប់
ចំនួន ៤៨េម៉ង មិនឲយេលីសពី ៨ េម៉ងកនុងមួយៃថងេឡយី ។ ចបប់កំណត់អ្រ  ១៣០ ភគរយៃន្របក់ឈនួលេធ្វី
ករេនេពលៃថង ស្រមប់េវនករងរេនេពលយប់ និង ១៥០ ភគរយស្រមប់ករងរបែនថមេម៉ង ែដល្រតូវេកីន
េឡងីដល់ ២០០ ភគរយ ្របសិនេបីករងរេលីសេម៉ងេនះេកីតមនេឡងីេនេពលយប់ េនៃថង ទិតយ ឬេនៃថង
ឈប់ស្រមក ។ និេយជិក្រតូវបនអនុញញ តឲយេធ្វីករេលីសេម៉ងយ៉ងេ្រចីន ២ េម៉ងកនុងមួយៃថង។ ចបប់ មករ
េធ្វីករេលីសេម៉ង្រជុល ែចងថ ករេធ្វីករេលីសេម៉ងទងំអស់្រតូវែតេទ មករសម័្រគចិត្ត េហយីែចងពីករឈប់
ស្រមក្របចឆំន េំ យមន្របក់ឈនួល។ អនកេធ្វីករេនែផនកដឹកជញជូ ន មទឹក និង កសមិនទទួលបន្របក់
ឧបតថមភសន្តិសុខសងគម និង្របក់ចូលនិវត្តន៍េទ េហយី្រតូវបនេលីកែលងពីករកំណត់្រពំែដនេម៉ងករងរ ែដល្រតូវ
បនែចងេ យចបប់។  



 

 

កមមករ និងអងគករពលកមមននមនកង្វល់ផងែដរថ ករេ្របីកុង្រ រយៈេពលខ្លី ពិេសសេនកនុងវសិ័យ
កត់េដរ េធ្វីឲយ្រកុមហុ៊នេគចផុតពីលកខខណ្ឌ ទមទរខ្លះ មចបប់ និងេលី្របក់េបៀវត រ។៍ កុង្រ រយៈេពលខ្លីែថម
ទងំ ឲយេថែកមនឱកសេ្រចីន កនុងករបញច ប់ករងររបស់អនកេរៀបចំបេងកីតសហជីព និងនរមីនៃផទេពះ េ យ
្រគន់ែតមិនបន្តកុង្រ ឲយពួកេគ។ ចបប់កំណត់រយៈេពលឲយអនុវត្តកុង្រ ែបបេនះេ្រចីនបំផុត្រតឹមែត ២៤ ែខ ែត

ចរថមីៗអនុញញ តឲយនិេយជកបន្តរយៈេពលៃនករអនុវត្តែបបេនះដល់ ៤ ឆន ។ំ ្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល និង
អងគករពលកមមអន្តរជតិ បនជំទស់នឹងករបក្រ យចបប់េនះ េ យកត់សមគ ល់ថ េ្រកយរយៈេពល ២៤ ែខ 
កមមករ្រតូវែតទទួលបន «កុង្រ ែដលមនរយៈេពលមិនកំណត់្រពំែដន» អចិៃ្រន្តយ ៍(សូមេមីលែផនក ៧.ក)។ ករ
បងខំឲយេធ្វីករេលីសេម៉ងេនែតជបញ្ហ  េន មេ ងច្រកែដលផលិតស្រមប់ករនេំចញ។ សហជីពនិងកមមករបន
និយយថ អនក្រគប់្រគងេ ងច្រកបនបេណ្ត ញេចញនូវកមមករែដលមិន្រពមេធ្វីករេលីសេម៉ង។ 
 

កមមករបន យករណ៍ថ មនករងរេលីសេម៉ងេ្រចីនហួសក្រមិត េហយីជួនកលេគត្រមូវឲយេធ្វីជចបំច់
េទៀតផង ។ មនេ្រចីនគន បនត្អូញែត្អថ េថែកបងខំឲយេគេធ្វីករ ១២ េម៉ងកនុងមួយៃថង ថ្វីេបីចបប់កំណត់្រតឹម ១០ 
េម៉ងក្តី េ យរមួទងំេម៉ងេលីសផង។ ជញឹកញប់ កមមករ្របឈមនឹងករបេណ្ត ញេចញ ករពិន័យ ឬករបត់បង់
្របក់បំ ច់ េបីសិនជេគមិន្រពមេធ្វីករែថមេម៉ង។  

 
សុខភព និងសុវតថិភពកនុងករងរ៖ មចបប់ បទ ្ឋ នសុវតថិភព និងសុខភពេនកែន្លងេធ្វីករ្រតូវែត្រគប់្រគន់
ស្រមប់សុខមលភពរបស់កមមករ។ ករេគរព មបទ ្ឋ នសុវតថិភពករងរ និងសុខភពេនែតជបញ្ហ ្របឈម
មួយ េនកនុងវសិ័យនេំចញសំេលៀកបំពក់ ជទូេទេ យ រនីតិវធីិ និងេគលនេយបយរបស់្រកុមហុ៊នមិនសម
្រសប េហយីនិងករទទួលខុស្រតូវ និងតួនទី្រគប់្រគងមិន្រតូវបនកំណត់ចបស់។ កមមករេ ងច្រកកត់េដរជេ្រចីន
មនកង្វល់ចំេពះសុវតថិភពរបស់េគ។ ឧ. កែន្លងអងគុយ និងអនម័យមិនសមរមយ។ េនះេបីេយង មអងគករពល
កមមមួយ។ 

របួសេនកែន្លងករងរ និងករពិបកែផនកសុខភពេនែតជបញ្ហ  ថ្វីេបីសថិតិចុងេ្រកយបង្ហ ញពីករបនល្អ
េឡងីខ្លះក្តី។ មូលនិធិជតិសន្តិសុខសងគម េនឆន  ំ២០២១ បន យករណ៍ពីករដួលសន្លប់ចំនួន ៣ េលីកេលីកមម
ករចំនួន ៣៨ នក់ េ យ រជតិគីមី េក្ត ខ្ល ងំ មិនសូវមនខយល់េចញចូល និងករេធ្វីករេលីសេម៉ងេ្រចីនេពក ។ 
េនឆន  ំ២០២០ មនកមមករចំនួន ២៣៩ នក់ដួលសន្លប់។ េនេ្រកវសិ័យកត់េដរ មន ៤៩% ៃនរបួសទក់ទងនឹង
ករងរប ្ត លមកពីេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េបីេយង មសថិតិ ឆន  ំ២០២១ របស់ ជញ ធរ ែដលបន យករណ៍ថ 
៣២៦៨ ករណី និង ្ល ប់ចំនួន ១០៩ នក់ ។ េនឆន  ំ២០២០ មន ៤១៨៥ ករណី និងមន ្ល ប់ចំនួន ១១០
នក់ ។ 

បែនថមេលីេសចក្តី យករណ៍យ៉ងេ្រចីនស្តីពីកង្វល់ែផនកសុខភព និងសុវតថិភពេនកែន្លងករងរ េន ម
េ ងច្រក តំ ងែផនកករងរបនកត់សមគ ល់េឃញីថ កមមករភគេ្រចីនេន មករ ្ឋ នសំណង់ និងឡឥដ្ឋ មិន
ដឹងពីចបប់ស្តីពីសុវតថិភពេនកែន្លងករងរេទ េហយីក៏គម នវធីិស្រមប់ករពរកមមករពីកររងរបួស និងជំងឺ ឬេធ្វីករ
យករណ៍ពីបទរេំ ភេទ។  



 

 

ករសិក សេងកតចុងេ្រកយបំផុត ែដល្រតូវបនេធ្វីេនឆន  ំ២០១៨ េ យសហជីពែផនកសំណង់ បន
បង្ហ ញថ  ១៩% ៃនកមមករែដល្រតូវបនសមភ សន៍កនុងចំេ មកមមករសំណង់ ១០១០ នក់ បនរងរបួសេពល
កំពុងេធ្វីករ ែតមនែត ៣៥% េទ ែដលបនទទួលករជួយពីេថែកេលីករចំ យៃថ្លេពទយ។ សហជីពនិយយថ 
ភពខ្វះចេន្ល ះរបស់ចបប់អនុញញ តឲយេថែកេគចផុតពីករទទួលខុស្រតូវ។ 

េនឆន  ំ២០២១ មូលនិធិជតិសន្តិសុខសងគមបនកត់្រ េ្រគះថន ក់ចំនួន ៧៧ េនកែន្លងករងរសំណង់ 
េ យមន ៧ នក់ ្ល ប់ និង ៣៤ នក់របួសធងន់។ 
 
េបៀវត រ ៍េម៉ងករងរ និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបបែ់ផនកសុវតថិភព និងសុខភពេនកែន្លងករងរ៖ ្រកសួងករងរគឺ
ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ករងរ ែតរ ្ឋ ភិបលមិនបនព្រងឹងករអនុវត្តចបប់េនះ
្របកបេ យ្របសិទធភពេទ។ អធិករមនអំ ចេធ្វីអធិករកិចចេ យមន្របកសមុន េហយីមនអំ ច យតំ
ៃលករ ក់េទស ែតករពិន័យក្រម្រតូវបន យតៃម្ល ស់ េហយីមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ប្រងក បេលីកររេំ ភ
ចបប់េទ។  ករពិន័យចំេពះកររេំ ភចបប់ ស្តីពី្របក់ែខអបបបរម (ជប់ពនធនគរពី ៦ ៃថងេទ ១ ែខ)និងករងរ
េលីសេម៉ង (ពិន័យេសមីនឹង ពី ៣១ េទ ៦០ ដងៃន្របក់េបៀវត រធ៍មម ្របចៃំថង) គឺតិចជងបទេលមីសដៃទេទៀត 
ដូចជករែក្លងបន្លំ។ រ ្ឋ ភិបលបំេពញបន មបទ ្ឋ នអងគករពលកមមអន្តរជតិ ចំេពះចំនួនៃនអធិករ េនកនុង
្របេទសមនករអភិវឌ ន៍តិច ែតបនអនុវត្តស្តង់ រេ យអេន្លី េ យ របុគគលិកខ្វះករបណ្តុ ះប ្ត ល ខ្វះបរកិខ រ
ចបំច់ និងមនអំេពីពុករលួយ។ ម្រន្តីរបស់្រកសួងករងរបន រភពពីភពអសមតថភព េនកនុងករេធ្វីអធិករ
កិចចេពញេលញ េលីេម៉ងករងរ េហយីពឹងទងំ្រសុងេលី BFC ឲយេធ្វីករងរេនះ េន មេ ងច្រកេដរសេម្ល កបំព
ក់នេំចញ។ េនេ្រកឧស ហកមមសេម្ល កបំពក់ស្រមប់នេំចញ ក្រមមនករេគរពចបប់េម៉ងករងរ ស់។  
 េនែខមីន ្រកសួងករងរបនដំេណីរករេឡងីវញិ នូវគេ្រមង កលបងស្រមប់ករ យតៃម្លខ្លួនឯង ម
អិុនធឺែណត ស្រមប់េ ងច្រកផលិតទំនិញេធ្វីដំេណីរ ែសបកេជីង និងសេម្ល កបំពក់ទងំអស់  ស្រមប់ជ្របវត្តិ
ទក់ទងនឹងកិចចដំេណីរករេឡងីវញិៃនករចុះអធិករកិចចផទ ល់។ េ យ រមនករផទុះេមេ គកូវដី ១៩ េនែខកុមភៈ
ឆន  ំ២០២១ ្រកសួងករងរបនេធ្វីអធិករកិចចេ យផទ ល់ែតចំនួន ១៧៦ ដងេទ េនឆន  ំ២០២១ ចំែណកេនឆន  ំ
២០២០ បនេធ្វីចំនួន ១៨២៤ ដង។ ស្រមប់ឆន  ំ២០២១ ភគេ្រចីន្រកសួង បនេធ្វី «អធិករកិចចករងរពិេសស» 
ជករណីៗ កែន្លងែដរលមនករេសនីសុំជពិេសស ឬមនកររេំ ភបំពនយ៉ងធងន់ធងរ្រតូវេគ យករណ៍ ។ 
 ថ្វីេបី មចបប់ អធិករកិចចករងរមន នៈជ «នគរបលយុត្តិធម៌» ក្តី ែតម្រន្តីករងរមិន ចពនយល់បន
ថ េតីអំ ចអ្វីែដល នៈេនះផ្តល់ឲយអធិករ។ 
 
វសិ័យេ្រក្របព័នធ៖ ករប៉ន់ ម នមនចំនួនខុសគន  ែតេបី មករសិក អេងកតឆន  ំ២០១៩ របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
(ករអេងកតចុងេ្រកយបំផុត) ជង ៨៨% ៃនកម្ល ងំពលកមមចំនួន ៩ ននក់ ែដលមន យុពី ១៥ ឆន េំឡងីេធ្វី
ករេនកនុងវសិ័យេ្រក្របព័នធ។ េនឆន  ំ២០២១ មនអនកេធ្វីករជិត ៣ ននក់ ចទទួលអតថ្របេយជន៍ េនេ្រកម
មូលនិធិសន្តិសុខសងគមជតិ។ 



 

 

  អនកេធ្វីករេ្រក្របព័នធ េ យមនអនកេធ្វីករជេ្រចីនកនុងែផនកកសិកមម មករ ្ឋ នសំណង់ និងករ ្ឋ នឡឥ 
ដ្ឋ មិនសថិតេនេ្រកមចបប់ទក់ទងនឹងសុខភព សុវតថិភពកនុងករងរ  េម៉ង និងេបៀវត រេ៍ទ។ ្រកុមហុ៊នសំណង់ 
និងកែន្លងឡឥដ្ឋភគេ្រចីន ដំេណីរករេ្រក្របព័នធ េហយីអនកេធ្វីករេនកនុងវសិ័យទងំេនះមិនសថិតេនេ្រកមចបប់ស្តី
ពី្របក់េបៀវត រអ៍បបបរមេទ ខ្វះករធន ៉ ប់រង េហយីេធ្វីករេនៃថងចុងសប្ត ហ៍ េនៃថងបុណយ េ យមនៃថងស្រមក
តិច។ 

អធិកររបស់្រកសួងករងរ ចចុះេធ្វីអធិករកិចចេនករ ្ឋ នេ្រក្របព័នធ ែតបននិយយថ េ យ រអនក
េធ្វីករទងំេនះមិនមនចុះបញជ ីករ ករកំណត់អត្តសញញ ណកមម និងករទំនក់ទំនងជមួយពួកេគេនែតមនករ
ពិបក។ ្រកសួងករងរេធ្វីែត «អធិករកិចចពិេសសៗ» េនកនុងវសិ័យេ្រក្របព័នធ ែតបនទ ប់ពីទទួលបនបណ្តឹ ងែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
 
 


