
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

របាយការណ៍ស្តីពីសិ្ទ្ធមិនុស្ស នៅកមពុជា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

នស្ចកតីស្នខេបរមួ  

ប្បនទ្ស្កមពុជាជាប្បនទ្ស្ប្បកាន់របបរាជានិយមអាប្ស្័យធមមនុញ្ញ ដែលមានរដ្ឋា ភិបាលមួយនកីតនចញតាម
រយៈការនបាោះនឆ្ន តស្ភា ។ គណបកសប្បជាជនកមពុជា (CPP) បានទ្ទ្ួលបានអាស្នៈស្ភាទាំខ ១២៥ នៅកនុខការ
នបាោះនឆ្ន តជាត ិឆ្ន ាំ ២០១៨ នដ្ឋយបានហាមប្បាមគណបកសប្បឆ្ាំខធាំជាខនគ កាលពីឆ្ន ាំ ២០១៧ ន យីនធវី
ឲ្យប្បនទ្ស្ស្ថិតនៅនប្កាមការប្គប់ប្គខននគណបកសដតមួយ កនុខភាពជាក់ដស្តខ។ នោកនាយករែាមន្រនត ី  ុន ដស្ន
បានកាន់តាំដណខននោះតាាំខពឆី្ន ាំ ១៩៨៥ មក។ អ្នកស្នខេតការណ៍អ្នតរជាត ិនដ្ឋយរមួទាំខរដ្ឋា ភិបាលបរនទ្ស្ និខអ្ខគ
ការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលអ្នតរជាតិ និខជាតិ បានរោិះគនក់ារនបាោះនឆ្ន តននោះ ថាគ្មម នភាពនស្រ ីនិខយុតតធិម៌ ន យីមិន
តាំណាខនអាយឆនទៈរបស្់ប្បជាជនកមពុជានទ្។ 

នគរបាលជាតិរកាស្នតិសុ្ខនទទកនុខ។ កខនោធពលនខមរភូមិនទទ្ទ្លួខុស្ប្តូវនលសី្នតិសុ្ខខាខនប្ៅ ន យី
ក៏មានការទ្ទ្ួលខុស្ប្តូវដទនកស្នតិសុ្ខនទទកនុខខលោះដែរ។ នគរបាលជាតសិ្ថិតនៅនប្កាមប្កស្ខួមហានទទ ចាំដណកកខ
នោធពលនខមរភូមនិទស្ថិតនៅនប្កាមប្កស្ួខការពារជាត។ិ អាជាា ធរសុ្ីវលិប្គប់ប្គខនលីកខកមាល ាំខស្នដសុិ្ខ ដែលជា
ញឹកញាប់ គាំរាមនប្បីកាំោាំខប្បឆ្ាំខនឹខអ្នកដែលប្បឆ្ាំខនឹខនាយករែាមន្រនតី   ុន ដស្ន ន យីជាទូ្នៅ ប្តូវបាននគ
នមីលន ញីថា ជាសាខាប្បដ្ឋប់អាវុធរបស្់គណបកសប្គប់ប្គខប្បនទ្ស្ CPP ។ ស្មាជកិកមាល ាំខស្នតសុិ្ខបានប្បប្ពតឹត
នលមីស្ខលោះៗ។ 

បញ្ហា ដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សស្ាំខាន់ៗ រមួមានការនធវទីរុណកមមនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ការដ្ឋកទ់្ណឌ កមម ឬការប្បប្ពតឹត
នៅនលីែ៏នោរនៅ អ្មនុស្សធម៌ ឬដែលនធវីឲ្យបាក់មុខ នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ការ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចិតតនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល  
អ្នកជាប់ ុាំឬអ្នកនទស្ននោបាយ ការគ្មម នតុោការឯករាជយ ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអ្ាំនពីចតិតនៅកនុខជីវតិឯកជនរបស្់
ពលរែា រមួទាំខការលួចសាត បត់ាមប្បព័នធនអ្ឡចិប្តូនិចជាទូ្នៅ ការរតឹតបតិធងន់ធងរនលីនស្រភីាពកនុខការបនញ្េញមតិ 
នស្រភីាពសារពត័៌មាន និខអុ្ិនធ័រដណត រមួទាំខការនប្បី ខឹា ឬការគប្មាមនប្ប ីខឹា ការចាប់ខលួន ឬកាត់នទស្អ្នក
សារព័ត៌មាននដ្ឋយគ្មម នន តុទលប្តឹមប្តូវ ការចាបព់ិរុទ្ធ ការបិទ្នគ ទ្ាំព័រ ការអ្នុវតតចាប់ប្ព មទ្ណឌ ទក់ទ្ខនឹខ
ការបរហិារនករ ត ិ៍ ចាប់រតឹតបតិនលីអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល (NGO) ការនប្ជៀតដប្ជកនៅកនុខស្ិទ្ធិនធវកីារប្បមូលទតុ ាំ
នដ្ឋយស្នតិភាព នខិនស្រភីាពកនុខការចខប្កខគ្មន ជាប្កុម ស្មាគម ការរតឹតបតិខាល ាំខនលីការចូលរមួទក់ទ្ខនឹខ
ននោបាយ ការកាត់បនថយលទ្ធភាពស្ប្មាប់ឲ្យពលរែានធវកីារផ្លល ស្់បតូររដ្ឋា ភបិាលនដ្ឋយស្នតិភាព តាមរយៈការនបាោះ
នឆ្ន តនដ្ឋយនស្រ ីនិខយុតតិធម ៌អ្ាំនពីពុករលួយជាទូ្នៅ ែូចជានៅកនុខប្បពន័ទតុោការ កខវោះការនសុ្ីបអ្នខេត នខិតមាល
ភាពចាំនពាោះអ្ាំនពី ខឹានៅនលីន្រស្តី ការជួញែូរមនុស្ស និខទ្ប្មខ់អាប្កកប់ាំទុតននពលកមមកុមារ ែូចជាការបខេាំឲ្យកុមារ
នធវីពលកមម។ 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

វបបធម៌និទ្ណឌ ភាពជាទូ្នៅនៅដតមាន។ មាននស្ចកតីរាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុ្កចតិតមកថា មន្រនតីរដ្ឋា ភបិាល 
រមួទាំខនគរបាលទខ បានប្បប្ពឹតតបទ្រ ាំនោភនដ្ឋយមាននិទ្ណឌ ភាព ន យីកនុខករណីភាគនប្ចីន រដ្ឋា ភិបាលអ្នតរាគម
តិចតួច ឬមិននធវីអ្នតរាគមនសាោះ។ មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល នខិស្មាជិកប្គួសាររបស្់នគ ជាទូ្នៅ នគចទុតពីការកាត់នទស្។ 

ដទនកទ្ី១ ៖ ការនគ្មរពភាពនលលលនូររបស់្មនុស្ស  រមួទាំខនស្រភីាពរចួទុតព ី៖ 

ក. ការែក ូតជីវតិតាមអ្ាំនពចីិតត និខការស្ាំោប់នដ្ឋយសារន តុទលននោបាយ ឬនដ្ឋយខុស្ចាប់  

ោ៉ា ខនហាចណាស្់មាននស្ចកតីរាយការណ៍មួយថា រដ្ឋា ភិបាល ឬភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាលបាននធវីការស្មាល ប់
មនុស្សតាមអ្ាំនពចីិតត ឬនដ្ឋយខុស្ចាប។់ នៅនលងទ្ី ១ មករា ទុ្យ ប្ស្ស្់ ដែលជាមនុស្សមាន ក់កនុខចាំនណាមមនុស្ស
ចាំនួន ៥ នាក ់ដែលប្តូវបានចាប់ខលួន កនុខជនមាល ោះែធីលី នៅនខតតបនាទ យមានជ័យ បានសាល ប់នៅកដនលខ ុាំោាំខរបស្់
នគរបាល។ ពីរនាក់នទ្ៀត ដែលប្តូវបានចាប់ខលួនជាមួយគ្មត់ បាននោិយថា កខរាជអាវុធ តថបានវាយប្ស្ស្់
ឲ្យស្នលប ់ន យីមនិប្ពមយកនៅពាបាល។ បនាទ ប់ពីកាដស្តចុោះនប្ពាខប្ពាត នោកនាយករែាមន្រនតី   ុន ដស្នបាន
បញ្ហា ឲ្យនធវីការនសុ្បីអ្នខេត ន យីមន្រនតីនគរបាល ២ នាក់ប្តូវបានចាបខ់លួន។ 

ខ. ការបាត់ខលួន 

 សាកសបីាននិោយថា នៅនលងទ្ី ៤ ដខមិលុនា ជនប្បដ្ឋប់អាវុធមួយប្កុមបានចាប់ជាំរតិស្កមមជនគ្មាំប្ទ្ប្បជាធិ
បនតយយនលមាន ក់ ន ម្ ោះ Wanchalearm Satsaksit នៅនប្ៅអាគ្មរសាន ក់នៅរបស្់គ្មត់ កនុខប្កុខភនាំនពញ នៅកណាត
លនលង។ អ្ខគការ NGO ដទនកស្ទិ្ធិមនុស្សមួយចាំនួនបាននចាទ្ប្បកាន់រដ្ឋា ភបិាលកមពជាថា មនិបានខតិខាំនធវីការនសុ្ីប
អ្នខេតការបាត់ខលួនរបស្់គ្មត់នទ្ ន យីបាននចាទ្ថា អាជាា ធរនល និខអាជាា ធរកមពុជាបាន ុប តិគ្មន  កនុខករណីននោះ។ 
ពីែាំបូខ អាជាា ធរបានបែិនស្ធជាសាធារណៈ នដ្ឋយនិោយថា គ្មម នការចាប់ជាំរតិនទ្ នដ្ឋយអ្ោះអាខថា កាំណត់ន តុ
ទលូវការបានបងាា ញថា Wanchalearm បានចាកនចញពីប្បនទ្ស្ កាលពី ៣ ឆ្ន ាំមុន។ នៅនលងទ្ី ៩ មិលុនា រដ្ឋា ភិបាល
បាននធវីការនសុ្បីអ្នខេតករណីននោះ បនាទ ប់ពីតាមនស្ចកតីរាយការណ៍មកថា សាថ នទូ្តនលបាននស្នី។ នៅែាំណាច់ឆ្ន ាំ ការ
នសុ្ីបអ្នខេតរបស្ន់គរបាលកមពុជាមិនបានរកន ញីជនស្ខសយ័ មូលន តុ ឬទ្កីដនលខដែលគ្មតស់្ថិតនៅនទ្។ អ្នកនាាំ
ពាកយននឧតតមស្នខការស្ិទ្ធមិនុស្សរបស្ស់្ ប្បជាជាតិនៅកមពុជា បានស្ដមតខកខវលថ់ា ន តុការណ៍ននាោះ “ប្បដ ល
អាចជាការបាត់ខលួនទាំខបខេាំ”។ គិតមកប្តឹមដខវចិឆិកា ប្កុមការងាររបស្់ UN ស្តពីីការបាតខ់លួននដ្ឋយការបខេាំ ឬនដ្ឋយ
ស្ម័ប្គចិតត បាននធវកីារនសុ្ីបអ្នខេត។ 

គ. ការនធវីទរុណកមម និខការប្បប្ពឹតត ឬទ្ណឌ កមមបនាទ បបននាថ ក អ្មនុស្សធម៌ ឬនោរនៅែនទ្នទ្ៀត 

 រែាធមមនុញ្ញហាមប្បាមទ្នខវីដបបននោះ ដតការវាយែាំ នខិទ្ាំរខែ់នទ្នទ្ៀតននការនធវបីាបនលីរូបរាខកាយនៅនលី
អ្នកជាប់ ុាំរបស្ន់គរបាល នខិអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរនៅដតមានជាបនត នៅកនុខឆ្ន ាំននរបាយការណ៍។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

មានរបាយការណ៍ដែលអាចទុ្កចិតដបានថា នោធា និខនគរបាលសុ្ីវលិបាននធវទីរុណកមមនលីរាខកាយ នខិ
ទលូវចិតដ ន យីមាននពលខលោះ វាយែុាំោ៉ា ខធងន់ធងរនៅនលជីនដែលប្តូវ ុាំខលួននដ្ឋយសារបទ្ប្ព មទ្ណឌ នទ្ៀតទខ ជា
ពិនស្ស្នៅអ្ាំឡុខនពលស្រួចនមលីយ ។ នៅនលងទ្ី ៨ ដខឧស្ភា មាត យមីខរបស្់ន ម្ ោះ ទ្ិត រ ៉ាន បានអ្ោះអាខថា បាននធវី
ទរុណកមម នខិស្មាល ប់កមួយគ្មត់ និខថា ខលួនរបស្់កមួយគ្មតម់ានសាន មជាាំ នពលគ្មត់យកមក។ នៅកនុខរបាយការណ៍
នចញនៅដខឧស្ភា អ្ខគការនលីកដលខនទស្អ្នតរជាតិ Amnesty International បានស្រនស្រថា អាជាា ធរ “ដតខដត
នធវីទរុណកមម នខិការនធវីបាបកនុខទ្ប្មខ់នទសខនទ្ៀត” ជាដទនកមួយននយុទ្ធនាការរបស្់ប្បនទ្ស្ ស្តីព ី“ស្ន្រងាគ មប្បឆ្ាំខ
នប្គឿខនញៀន” ។ នបីនោខតាមសាកស ីទុ្យ ប្ស្ស្់ ដែលជាស្កមមជនែីធល ីបានរខការនធវទីរុណកមម មុននពលសាល ប់ 
(សូ្មនមីលដទនក ១ក)។  

លវីនបីចាប់តប្មូវឲ្យនគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា  និខនៅប្កមនធវីការនសុ្ីបអ្នខេតបណតឹ ខទាំខអ្ស្ ់រមួទាំខបណតឹ ខ
ទក់ទ្ខនឹខបទ្រ ាំនោភនដ្ឋយនគរបាល ដតតាមពិត មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល និខស្មាជិកប្គួសារមាននិទ្ណឌ ភាពពីបទ្
រ ាំនោភស្ិទ្ធមិនុស្ស។ នៅប្កម និខប្ពោះរាជអាជាា កប្មនធវីការនសុ្ីបអ្នខេតនដ្ឋយឯករាជយណាស្់។លវីនបីចាប់អ្នុញ្ហញ តឲ្យ
មានការនសុ្ីបអ្នខេតនលីបទ្នចាទ្ស្តីពកីាររ ាំនោភនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលកត ីដតតាមភាពជាក់ដស្តខ នគពិនតិយករណីដបបននាោះ
ដតកនុខករណីដែលសាធារណជនរោិះគន់ខាល ាំខ ឬមានការចាបអ់ារមមណ៍ពីនាយករែាមន្រនតីដតប៉ាុនណាណ ោះ។ នបីករណីរ ាំនោភ
ធាល ក់ែលស់្វនាការ នៅប្កមកាត់កតីនប្ចីនដតនចញសាលប្កមនដ្ឋយដទែកដតនលីរបាយការណ៍នទាីមករបស្់នគរបាល នខិ
ការនឆលីយរបស្ស់ាកស។ី ជាទូ្នៅ នគរបាលទ្ទ្លួបានការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញតិចតួច នលីការការពារ ឬនគ្មរព
ស្ិទ្ធិមនុស្ស។  

សាថ នភាពពនធនាគ្មរ និខមជឈមណឌ ល ុាំខលួន  

សាថ នភាពពនធនាគ្មរមានស្ភាពោ៉ា ប់ខាល ាំខ ន យីកនុខករណីជានប្ចីន គប្មាមកាំដ ខែលអ់ាយុជីវតិដលម
នទ្ៀតទខ ។  

ទ្ិែាភាពទ្កីដនលខ៖ ការមានអ្នកនទស្កកកុញនប្ចនីគឺជាបញ្ហា មួយ។ នោខតាមប្កស្ួខមហានទទ គតិប្តឹមដខនមសា 
មានអ្នកនទស្ នខិអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ ចាំនួនប្បមាណជាខ ៣៩ ០០០ នាក់ នៅកនុខពនធនាគ្មរចាំនួន ២៩ ដែលប្តូវ
បានបនខេីតនឡខីស្ាំរាប់ដ្ឋក់អ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ នខិអ្នកជាប ុ់ាំប្តឹមដតចាំនួន ១១ ០០០ នាក់ប៉ាុនណាណ ោះ ។ មន្រនតីដទនក
ពនធនាគ្មរបាននិោយថា “ស្ន្រងាគ មប្បឆ្ាំខនឹខនប្គឿខនញៀន” របស្់រដ្ឋា ភបិាលបាននធវីនអាយពនធនាគ្មរកាន់ដតចនខែៀខ
ខាល ាំខនឡខី នដ្ឋយមានអ្នកនទស្នប្គឿខនញៀនប្បមាណ ២២ ០០០ នាក់។  

នៅកនុខពនធនាគ្មរភាគនប្ចីន គ្មម នការដ្ឋក់នអាយនៅដ្ឋចព់គី្មន នទ្ រវាខអ្នកនទស្ជាមនុស្សនពញវយ័ និខអ្នក
នទស្ជាកុមារ (រមួទាំខកុមារដែលរស្់នៅជាមួយមាត យជាអ្នកនទស្) រវាខអ្នកនទស្ធងន់ និខអ្នកនទស្ប្សាល ឬស្ាំ
រាប់ការ ុាំមុនស្វនាការនទ្។ នបីនោខតាម NGO នដ្ឋយគតិមកប្តឹមដខមករា មានអ្នកនទស្ជាន្រស្តីមាននទទនពាោះចាំននួ 
៤៣ នាក់ ន យីមានកូនចាំននួ ១០៣ នាក់រស្់នៅជាមយួមាត យ។ នាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មរមិនបានរាយការណ៍ពីចាំននួ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

អ្នកនទស្សាល ប់ កនុខពនធនាគ្មរនទ្។ នៅដខកុមភៈ ទរកអាយុ ៥ ដខមាន ក់ ដែលរស្់នៅជាមោួត យកនុខពនធនាគ្មរ បាន
សាល ប់។តុោការបានបញ្ាូ នមាត យកុមារននោះ ដែលកាលននាោះ មាននទទនពាោះ ៨ ដខ នៅកដនលខ ុាំោាំខ នៅដខមិលុនា ឆ្ន ាំ
២០១៩ ពីបទ្មាននប្គឿខនញៀនបនិតចបនតួចជាប់ខលួន។ នាខកាំពុខរខ់ចាាំស្វនាការ នៅនពលទរកសាល ប។់  

របបអាហារស្ប្មាប់អ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ នខិរបស្់ចាាំបាច់នទសខៗនទ្ៀត ដតនៅដតមិនប្គប់ប្គ្មន់នទ្។ ជាញឹក
ញាប់ ស្មាជិកប្គសួារនធវីការសូ្កបា៉ា នខ់លោះ នែីមបទីតល់បដនថមែល់អ្នកនទស្។ អ្នកស្នខេតការណ៍បានបនតរាយការណ៍
ថា របបស្ាំរាប់ទ្ិញអាហារស្ាំរាប់អ្នកនទស្ នពលខលោះ ប្តូវបានកិបនកខយកនដ្ឋយអាជាា ធរ ដែលជាការនធវីនអាយមាន
កខវោះអាហារូបតថមភកាន់ដតខាល ាំខ និខជាំខអឺ្នកនទស្មានកាន់ដតនប្ចីន។ អាជាា ធរមនិបានទតលត់ួនលខចុខនប្កាយស្តពីី
ចាំនួនពនធនាគ្មរដែលកនុខននាោះអ្នកនទស្មានទ្កឹសាែ តនប្បីប្បាស្់នទ្ លវីនបី គិតមកែល់ឆ្ន ាំ ២០១៦ មានពនធនាគ្មរដត
ចាំនួន ១៨ នទ្ កនុខចាំនណាមពនធនាគ្មរចាំននួ ២៩ មានទតលទ់្ឹកសាែ ត។ អ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាលបាននចាទ្ប្បកាន់
ថា អ្នកប្គប់ប្គខពនធនាគ្មរប្បប្ពឹតតមិននស្មីគ្មន នលអី្នកនទស្ ែូចជាករណីទតល់ការអ្នុញ្ហញ តនអាយអ្នកចូលស្ួរសុ្ខទុ្កេ 
ការបតូរនៅបនទប់លែ នខិឱកាស្នចញពីបនទប់ នៅនពលនលង ស្ាំរាប់អ្នកនទស្ដែលប្គសួាររបស្់នគមានលុយសូ្ក។ នបី
នោខតាមអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលដខមរមួយ មានប្កុមអ្នកនទស្ដែលប្តូវបានចខប្កខ នខិែឹកនាាំនដ្ឋយឆ្ម ាំគុក 
នពលខលោះ នធវីការវាយែាំនលីអ្នកនទស្ែនទ្នទ្ៀត។ NGO បានរាយការណ៍ថា មានការនប្បីប្បាស្់នប្គឿខនញៀននៅកនុខ
ពនធនាគ្មរោ៉ា ខនប្ចីន ដែលនគអាចនធវីនៅបាននដ្ឋយសូ្កបា៉ា ន់មន្រនតីពនធនាគ្មរ។  

កមពុជាមានមជឈមណឌ លបនាបថាន ាំនញៀនរបស្់រដ្ឋា ភិបាលចាំនួន ៧ និខមាន៣ នទ្ៀតជារបស្់ឯកជន ។ អ្នក
ស្នខេតការភាគនប្ចីនបានយល់ប្ស្បថា ភាគនប្ចនីននអ្នកដែលប្តូវបានយកមក ុាំនៅទ្ីននោះ គឺប្តូវបាន ុាំនដ្ឋយបខេាំ 
ឬនទាីនៅមណឌ លនដ្ឋយស្មតថកិចេ ឬស្មាជកិប្គួសារ នដ្ឋយគ្មម នឆលខកាត់ែាំនណីរការកតីប្តឹមប្តូវនទ្។ នោខតាមអាជាា
ធរជាតិប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំខនប្គឿខនញៀន គ្មម នអ្នកដែលជាប់នៅកនុខមណឌ លមានអាយុនប្កាម ១៨ ឆ្ន ាំនទ្។ អ្នកស្នខេត
ការណ៍បានកតស់្ាំគ្មល់ន ញីថា បុគគលិកកនុខមណឌ ល ជាញឹកញាប់ នប្បីវធិបីខេាំ នែមីប ី“ប្គប់ប្គខ”នៅនលអី្នកជាប់កនុខ
ននាោះ និខនអាយហាត់ប្បាណោ៉ា ខខាល ាំខ ។  

រែាបាល៖ អាជាា ធរមិនបាននប្បីវធិីនទសខនប្ៅពកីារដ្ឋក់គុកនទ្។ អ្នកនទស្អាចដ្ឋកប់ណតឹ ខស្តីពីការរ ាំនោភបាំពាននៅ
តុោការ តាមរយៈនមធាវ ីដតអ្នកនទស្មួយចាំនួនធាំគ្មម នលទ្ធភាពរកនមធាវតីាំណាខទលូវចាប់នឡយី។ រដ្ឋា ភិបាលបាន
និោយថា ខលួនបាននសុ្ីបអ្នខេតនលីពាកយបណតឹ ខ ន យីតាមនមីលសាថ នភាពពនធនាគ្មរ និខមជឈមណឌ ល ុាំោាំខ 
តាមរយៈអ្គគនាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មររបស្់ប្កស្ួខមហានទទ ដែលនធវីរបាយការណ៍ប្បចាាំឆមាស្ស្តពីីការប្គប់ប្គខពនធ
នាគ្មរ។ អ្គគនាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មរមិនបនញ្េញរបាយការណ៍ននោះនទ្ នទោះបីជាអ្ខគការស្ខគមសុ្ីវលិបាននធវីការនស្នសុី្ាំ
ជាញឹកញាបក់តី។  

 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

អ្នកនទស្ និខអ្នកជាបក់ារ ុាំោាំខជាធមមតា ប្តូវបានអ្នុញ្ហញ តនអាយជបួជាមួយអ្នកនៅនមីល ដតអ្ខគការ
ស្ិទ្ធិមនុស្សបានអ្ោះអាខថា នពលខលោះ ប្គួសារប្តូវទដល់ស្ាំណូកែល់មន្រនដពីនធនាគ្មរនែីមបបីានស្ួរសុ្ខទុ្កេអ្នកជាប់
ពនធនាគ្មរ ។ មានរបាយការណ៍គួរនអាយនជឿទុ្កចិតដបានថា ជាញឹកញាប់ មន្រនដបីានទមទរប្បាក់ស្ាំណូក មុននឹខ
អ្នុញ្ហញ តនអាយអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរចូលរមួការជាំនុាំជប្មោះកដ ីឬស្វនាការឧទ្ធរណ៍ និខមុននពលនដ្ឋោះដលខអ្នកជាប់
ពនធនាគ្មរដែលបានបញ្េប់អាណតដិជាប់ពនធនាគ្មររបស្់ខលួននពញនលញន យីននាោះ ឬមុននពលអ្នុញ្ហញ តឲ្យនគនចញពី
បនទប់ ុាំោាំខរបស្់នគ ។ NGO បាននិោយពីការដ្ឋក់នទស្មិននស្មីគ្មន  កនុខចាំនណាមអ្នកជាប់ ុាំ នដ្ឋយកត់ស្ាំគ្មល់
ន ញីថា អ្នកនទស្ដែលមានលុយ សាន ក់នៅបានប្ស្ួលជាខអ្នកនទស្គ្មម នលុយ ន យីការរតឹតបតិនប្ចីន ែូចជាការ
តាដ្ឋនតឹខដតខ និខការមនិអ្នុញ្ហញ តឲ្យទ្ទ្ួលអ្ាំនណាយពីអ្នកចូលស្ួរសុ្ខទុ្កខ ប្តូវបានដ្ឋក់នៅនលីអ្នកនទស្ជា
អ្នកនធវីការការពារស្ិទ្ធិមនុស្ស។  

ការតាមដ្ឋននដ្ឋយឯករាជយ៖ នដ្ឋយមានលកេខណ័ឌ ជាមុន នខិការដ្ឋក់កាំ តិ ជាទូ្នៅ រដ្ឋា ភិបាលបនដ
អ្នុញ្ហញ តនអាយប្កុមស្ិទ្ធិមនុស្សអ្នដរជាតិ និខប្កុមស្ទិ្ធិមនុស្សកនុខប្ស្កុ ែូចជាគណៈកមាម ធិការកាកបាទ្ប្ក មអ្
នដរជាតិ នខិការោិលយ័ឧតដមស្នខការស្ ប្បជាជាតិទ្ទ្លួបនទុកស្ទិ្ធិមនុស្ស (UNHCHR) ចូលនមីលពនធនាគ្មរ 
និខទដលក់ារបណដុ ោះបណាដ លស្ទិ្ធិមនុស្សែល់ឆ្ម ាំពនធនាគ្មរ ។ អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលមយួចាំនួនបានរាយការណ៍ថា 
ជួនកាល ការស្ ការពីអាជាា ធរដែនែីនៅមានកប្មតិ ដែលជាការនធវីនអាយមានការលាំបាកស្ប្មាបចូ់លជបួអ្នកជាប់
 ុាំដែលមនិទនទ់្ទ្ួលការជាំនុាំជប្មោះកដ ី។  

ប្កស្ួខមហានទទតប្មូវនអាយនមធាវ ីអ្នកប្តតួពិនតិយស្ិទ្ធមិនុស្ស និខអ្នកស្ួរសុ្ខទុ្កេែនទ្នទ្ៀតសុ្ាំការអ្នុញ្ហញ ត 
មុននឹខចូលជបួអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ នដ្ឋយនប្ចីនដតតប្មូវនអាយសុ្ាំពអី្ខគភាពនប្ចីនកដនលខ អាប្ស្័យនលកីរណីមួយៗ 
ន យីកនុខករណីខលោះ រដ្ឋា ភិបាលតាំរូវនអាយអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលចុោះ តថនលខានលីអ្នុស្ារណននការនោគយល់
ជាទលូវការ នដ្ឋយបញ្ហា ក់ពី “តនួាទ្ី” របស្់នគ កនុខនពលនៅនមីលអ្នកនទស្។  

លវីនបីប្កុមមនុស្សកនុខប្ស្កុដែលនធវីការតាមដ្ឋននដ្ឋយឯករាជយ អាចជបួជាលកេណៈឯកជនជាមួយអ្នកនទស្
កតី ដតអ្នកខលោះក៏មិនអាចជួបបាននទ្។ អ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលកនុខប្ស្ុកដទនកស្ិទ្ធមិនុស្សមួយដែលជាធមមតា ទតល់
ការដលទាំសុ្ខភាពែល់អ្នកនទស្ បាននិោយថា នពលខលោះ រដ្ឋា ភិបាលមិនអ្នុញ្ហញ តនអាយនគចូលនមលីអ្នកនទស្
ដែលកាតក់តីន យី នខិជាស្មាជិកននគណបកសប្បឆ្ាំខនឡយី។ អ្ខគការ NGO មយួនទ្ៀតបាននិោយថា រដ្ឋា ភិបាល
បាននចាទ្ខលួនថា មានគាំនតិលាំនអ្ៀខននោបាយ ន យីនប្បកីារនៅនមីលអ្នកនទស្នែីមបជីាំរុញអ្នកនទស្ននោបាយ
នអាយកាន់ដតនទគនីខាល ាំខនឡខី។ តាំណាខននការោិលយ័ស្នខការអ្ខគការស្ ប្បជាជាតិទ្ទ្លួបនទុកស្ិទ្ធមិនុស្សបាន
និោយថា ធមមតា ខលួនអាចជបួជាលកេណៈឯកជននៅនពលស្មាភ ស្ន៍អ្នកជាប់ពនធនាគ្មរពនិស្ស្ណាមាន ក។់  

 . ការចាប់ ឬ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចិតត  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ចាប់ហាមប្បាមការចាប់ឬ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចិតត ន យីកាំរតិការ ុាំខលួនមុនស្វនាការដតប្តមឹ ១៨ ដខ ដតនពល
ខលោះ រដ្ឋា ភបិាលមនិបាននគ្មរពបាំរាមទាំខននោះនទ្ ែូចជាបាននធវីការ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចិតតនលីអ្តីតប្បធានគណបកស
ស្នន្រងាគ ោះជាតិ កឹម សុ្ខា  ួស្ពីប្ពាំដែនចាប់កាំណត។់ កមឹមកប្តឹមដខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ ២០១៩ នោក កមឹ សុ្ខាបាន
ចាំណាយនពល ២៦ ដខ នៅកនុខការ ុាំខលួនមុនស្វនាការ មុននពលស្វនាការែកកាំ តិមយួដទនក នដ្ឋយបាននដ្ឋោះ
ដលខគ្មតព់ីការ ុាំខលួននៅកនុខទទោះ ដតមិនអ្នុញ្ហញ តឲ្យគ្មត់នធវែីាំនណីរនៅបរនទ្ស្ ឬនធវីស្កមមភាពននោបាយនឡយី។ 
នលីស្ពីននោះនទ្ៀត នៅដតមានការនចាទ្នៅនឡយីពបីទ្កបតជ់ាតិ ន យីគ្មត់នៅដតស្ថិតនៅនប្កាមការតាមដ្ឋនរបស្់
តុោការ។  

នីតិវធិីចាប់ខលួន និខការប្បប្ពឹតដនៅនលីអ្នកជាប់ ុាំ  

ចាប់តប្មូវនអាយនគរបាលសុ្ាំែីកាពីនៅប្កមនសុ្ីបអ្នខេត មុននធវីការចាបខ់លួន ប៉ាុដនដនគរបាលអាចចាប់ខលួន
នដ្ឋយគ្មម នែកីាចាំនពាោះជនណាដែលប្តូវបានប្បទ្ោះន ញីកាំពុខប្បប្ពតឹដបទ្នលមីស្ ។ ចាប់អ្នុញ្ហញ តនអាយនគរបាល
ោត់ខលួនបុគគលណាមាន ក ់រចួនធវីការនសុ្ីបអ្នខេតកនុខរយៈនពល៤៨នមា៉ា ខ នដ្ឋយមិនរាប់បញ្េូ លនពលចុខស្បាដ  ៍ និខ
នលងឈប់ស្ប្មាកទលូវការ មុននខឹនធវីការនចាទ្ប្បកាន់ ឬជនស្ខសយ័ប្តូវបាននដ្ឋោះដលខ ។ កនុខករណីបទ្ឧប្កិែាកនុខសាថ ន
ភាពពិនស្ស្ដែលដចខនដ្ឋយចាប់ នគរបាលអាច ុាំខលួនជនស្ខសយ័រយៈនពល ២៤ នមា៉ា ខបដនថម នដ្ឋយមានការឯក
ភាពពីប្ពោះរាជអាជាា  ។ នទោះជាោ៉ា ខននោះកដី ជាទ្មាល ប់ អាជាា ធដតខដត ុាំខលួនមនុស្ស ួស្រយៈនពលកាំណត់ មុននឹខនធវី
ការនចាទ្ប្បកាន ់។  

មានវធិីននការធានានអាយនៅនប្ៅ ុាំ ដតអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរជានប្ចីន ជាពិនស្ស្អ្នកដែលគ្មម នតាំណាខដទនក
ចាប់ ឬនមធាវ ីគ្មម នឱកាស្ដស្វខរកការនដ្ឋោះដលខនដ្ឋយការធានានអាយនៅនប្ៅ ុាំនឡយី ។ ជាធមមតា នស្ចកតីនស្នីនអា
យនៅនប្ៅ ុាំប្តូវបានបែិនស្ធចាំនពាោះករណីដែលប្តូវបានចាត់ទុ្កថា បណាត លមកពីន តុទលននោបាយ ដែល
មានភាពរនស្បី។  

ការចាប់ខលួនតាមអ្ាំនពីចិតត៖ គតិមកែល់ដខកកេដ្ឋ អ្ខគការស្ទិ្ធិមនុស្សកនុខប្ស្កុមួយ បាននោិយថា មានករណីចាប់
ខលួនតាមអ្ាំនពីចិតតចាំនួនោ៉ា ខនហាចណាស្់ ១៦ នាក់ ។ ចាំននួននការចាបខ់លួននខិ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចតិតទ្ាំនខជាមាន
នប្ចីនជាខននោះ ពីនប្ពាោះជនរខនប្គ្មោះនៅតាមតាំបនជ់នបទ្មិនបតឹខ នដ្ឋយសារមានការពិបាកនធវីែាំនណីរមកការោិល័យ
របស្់អ្ខគការ ឬមានកខវល់ពសុី្វតថិភាពននប្គួសាររបស្់នគ។ អាជាា ធរមនិបានចាត់វធិានដ្ឋក់ទ្ណឌ កមម ឬវធិានការទលូវ
ចាប់ប្បឆ្ាំខនឹខអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវចាំនពាោះការ ុាំខលួននគនដ្ឋយខុស្ចាប់នទ្។  

នៅនលងទ្ី ២ ដខមិលុនា អាជាា ធរនខតតនកាោះកុខបានចាប់យកកខ់របស្ស់្កមមជនជោិះកខច់ាំនួន ១៨ នាក់ ន យី
បានោត់ពកួនគមនិឲ្យនធវីែាំនណីរបនតនទ្ៀត បនាទ ប់ពពីួកនគបាននទតីមែាំនណីរជិោះកខ់មកភនាំនពញ នែីមបទីញការចាប់
អារមមណ៍នលីបញ្ហា បរសិាថ នកនុខមូលដ្ឋា ន។ ែាំបូខ អាជាា ធរអ្ោះអាខថា នគប្តូវប្តួតពនិិតយដប្កខប្កុមននាោះមាននមនរាគកូវ ី
ែ ១៩ ដតបនាទ ប់ពយីកស្ាំណាកពីប្ចមុោះរចួ អាជាា ធរបានរបឹអូ្ស្យកកខ់របស្់នគ រ ូតទល់ដតស្កមមជនទាំខននាោះ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ប្ពមបញ្ឈប់ដទនការរបស្់នគ ជាជាខប្បឈមនឹខការចាប់ខលួនពីបទ្ “ញុោះញខ់”។ អ្ខគការ NGO កនុខប្ស្ុក ដែលនធវីការ
ដទនកស្ិទ្ធមិនុស្សបាននរៀបរាបព់ីស្កមមភាពរបស្់អាជាា ធរថា មានន តុទលននោបាយ នដ្ឋយគូស្បញ្ហា ក់ថា ប្កុម
ននាោះគ្មម នបានប្បប្ពតឹតខុស្ចាប់នទ្។   

ប្កស្ួខស្ខគមកិចេ នខិបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈបាននិោយថា នៅឆ្ន ាំ ២០១៩ អាជាា ធរបានប្បមូលមនុស្ស
គ្មម នទទោះស្ដមបខ អ្នកសុ្ាំទន មនុស្សឡបស់្តិ និខអ្នករកសុ្ទីលូវនភទ្ចាំនួន១០០០ នាក់ ។ អាជាា ធរបានដ្ឋក់ពកួនគកនុខ
មណឌ លស្ខគមកចិេ នដ្ឋយគ្មម នទតល់ការពាបាលជាំខឬឺនស្បៀខអាហារប្គប់ប្គ្មន់នទ្។ នៅដខនមសា ប្កស្ួខបានទ្ទ្លួ
សាគ ល់ថាខលួនមិនអាចពាបាល ឬបញ្េូលពួកនគឲ្យនៅរស្់នៅកនុខស្ខគមជាតជិាធមមតាបាននឡយី។  

ការ ុាំខលួនមុនស្វនាការ៖ តាមចាប់ ជនជាប់នចាទ្អាចប្តូវបានចាប់ខលួន នខិ ុាំខលួនរ ូតែល់រយៈ នពល ២៤នមា៉ា ខ 
មុននឹខអាចមាននមធាវ ីប៉ាុដនដអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ ជាធមមតា ប្តវូជាប់ ុាំជានប្ចីននលង មុននឹខអាចជួបនមធាវ ីឬជបួ
ស្មាជិកប្គួសារ ។ នោខតាមមន្រនដីរដ្ឋា ភបិាល ការ ុាំខលួនយូរដបបននោះ ភាគនប្ចនីបណាដ លមកពសី្មតថភាពមាន
កប្មិតរបស្់ប្បពន័ធតុោការ ។ ចាប់អ្នុញ្ហញ តនអាយមានការ ុាំខលួនមុនស្វនាការរ ូតែលរ់យៈនពល ៦ ដខ ចាំនពាោះ
បទ្នលមសី្មជឈមិ និខ ១៨ ដខ ចាំនពាោះបទ្ឧប្កែិា។ ដតអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលបាននិោយថា អាជាា ធរ ុាំអ្នកដែល
ប្តូវបាននចាទ្ខលោះ មុនស្វនាការ នលីស្រយៈនពលអ្តិបរមិាដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប់។ នពលខលោះ អាជាា ធរ ុាំមនុស្សមុន
ស្វនាការនដ្ឋយគ្មម នតាំណាខដទនកចាប។់ នៅដខនមសា ប្កស្ួខមហានទទបាននោិយថា បាន ុាំមនុស្សមុនស្វនាការ
ចាំនួន ១៣ ៧២៩ នាក់ ដែលប្តូវជាចាំនួនប្បដ ល ១ ភាគ ៣ ននអ្នកនទស្ទាំខអ្ស្់កនុខពនធនាគ្មរ។  

លទ្ធភាពរបស្់អ្នកជាប ុ់ាំកនុខការនចាទ្ស្ួរពភីាពប្ស្បចាបន់នការ ុាំខលួនមុនចូលតុោការ៖ ស្ាំណុាំ នរឿខនៅគរមិន
ទន់ចាត់ការ និខការពនារនពលយូរកនុខការទ្ទ្លួបានសាលែីការប៉ាោះពាលែ់លស់្ិទ្ធិកនុខការនធវីការតតាាំខនៅកនុខ
តុោការប្បឆ្ាំខនឹខមូលដ្ឋា នចាប់ ឬលកេណៈនធវីដតតាមទ្ាំននីខចិតតននការ ុាំខលួនមនុស្ស។ នៅនលងទ្ី ១៨ ដខឧស្ភា 
ប្កស្ួខយុតតិធមប៌ាននទតីមយុទ្ធនាការដែលមានរយៈនពល ៦ ដខ នែីមបនីដ្ឋោះប្សាយការកកស្ទោះននស្ាំណុាំ នរឿខចាំននួជិត 
៤ មុឺន នៅទូ្ទាំខប្បនទ្ស្។  

ខ. ការបែិនស្ធមនិនអាយទ្ទ្លួបានការជាំនុាំជប្មោះកដីជាសាធារណៈនដ្ឋយយុតដិធម៌  

រែាធមមនុញ្ញបានដចខថាតុោការមានភាពឯករាជយ ប៉ាុដនដ រដ្ឋា ភិបាល ជាទូ្នៅ មិននគ្មរពឯករាជយភាពរបស្់
តុោការនឡយី ។ ការស្ាំនរចរបស្់តុោការស្ថិតនប្កាមឥទ្ធិពលរបស្អ់្នកននោបាយ។ មន្រនតីតុោការ ដែលមានរ ូត
ែល់ប្បធានតុោការ នប្ចីនដតមានមុខតាំដណខកនុខនពលជាមយួគ្មន  នៅកនុខគណបកសកាន់អ្ាំណាច ន យីអ្នកស្នខេត
ការណ៍បាននិោយថា មានដតអ្នកដែលមានទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាមួយនឹខគណបកសប្បជាជន ឬដទនកប្បតិបតតិនទ្ ដែល
បានទ្ទ្លួមុខតាំដណខកនុខតុោការ។ ជាញឹកញាប់ លទ្ធទលននស្វនាការហាក់ប្តូវបានកាំណត់ជាមុននប្ស្ច។ នៅ
កនុខការបនតស្វនាការកបត់ជាតនិលីនមែឹកនាាំគណបកសប្បឆ្ាំខននោបាយ កមឹ សុ្ខា រដ្ឋា ភបិាលបាននចញនស្ចកតី
ដលលខដែលទទុយគ្មន  នដ្ឋយនពលខលោះទ្ទូ្ចថា តុោការកាត់នស្ចកតីនដ្ឋយឯករាជយ ន យីនពលខលោះនទ្ៀត និោយថា ស្វ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នាការនលីរូបនោកនឹខមានបនត “រាប់ឆ្ន ាំ” ឬថា លទ្ធទលនខឹអាប្ស្័យនលកីតាត ែនទ្នទ្ៀត ែូចជាការែកការអ្នុនប្គ្មោះ
ពនធមួយដទនករបស្់ស្ ភាពអ្រឺ ៉ាុប។  

មានអ្ាំនពីពុករលួយោ៉ា ខរាលដ្ឋលកនុខចាំនណាមនៅប្កម ប្ពោះរាជអាជាា  និខមន្រនដតុីោការ ។ តុោការគ្មម ន
ប្បស្ិទ្ធិភាព ន យីមនិអាចធានាែាំនណីរកតីនដ្ឋយយុតតិធម៌ប្តមឹប្តូវបាននទ្។  

អ្នកស្នខេតការណ៍និោយថា ស្មាគមនមធាវជីាតលិាំនអ្ៀខោ៉ា ខខាល ាំខនៅរកស្មាជកិដែលមានដខសប្ស្ឡាយ
ជាមួយគណបកសប្បជាជន នៅកនុខការនប្ជសី្នរសី្ស្មាជិក។ ចាំដណកនមធាវមីកពីគណបកសប្បឆ្ាំខឬប្កុមនទសខមិន
សូ្វមានឱកាស្នទ្។ នពលខលោះ ស្មាគមនប្ជីស្យកអ្នកដែលគ្មម នស្មតថភាព នដ្ឋយសារដតដខសប្ស្ឡាយននោបាយ។ 
អ្នកវភិាគនដ្ឋយមិនលាំនអ្ៀខបានបងាា ញនអាយន ញីថា អ្នកដ្ឋក់ពាកយចូលជាស្មាជិកនៅកនុខស្មាគមននោះបាននធវី
ការសូ្កបា៉ា ន់ោ៉ា ខនប្ចីន នែីមបបីានចូល។ នៅនលងទ្ី ១៦ ដខតុោ លី ចាន់លុល ដែលជាអ្នកគ្មប្ទ្ននគណបកសែឹកនាាំ
ប្បនទ្ស្ ន យីដែលបានជួយនធវីនស្ចកតីប្ពាខចាប់រ ាំោយគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ បានជាប់នឆ្ន តជាប្បធាននន
ស្មាគមននោះ។   

កខវោះនៅប្កម នខិបនទប់តុោការបានពនាករណីជានប្ចីន។ អ្ខគការ NGO ក៏នជឿទខដែរថា មន្រនតីតុោការ
នប្ចីននផ្លត តនលកីរណីដែលកនុខននាោះ នគបានទ្ទ្លួលុយ។ ការពនារនពលរបស្់តុោការ ឬអ្ាំនពីពុករលួយរបស្់
តុោការនប្ចីនដតនធវីនអាយជនរខការនចាទ្ប្បកាន់រចួទុតពីការកាត់នទស្។ មានការនចាទ្ថា ចុខនចាទ្ដែលមាន
ប្ទ្ពយឬមានអ្ាំណាច រមួទាំខស្មាជិកននកខកាំោាំខស្នតសុិ្ខទខ តាមធមមតា បខលុ់យនអាយជនរខនប្គ្មោះ នខិអាជាា
ធរ នែីមបនីអាយទ្ាំោកក់ារនចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ ។ ការនចាទ្ននោះប្តូវបានបញ្ហា ក់នដ្ឋយរបាយការណ៍របស្់ NGO 
និខករណីដែលចុខនចាទ្ជាអ្នកមានប្ទ្ពយប្តូវបាននគន ញីមាននស្រភីាពនែីរន រីនពញនលញ បនាទ ប់ពីមានការចុោះ
ទាយកនុខសារព័ត៌មានអ្ាំពីការចាប់ខលួនពួកនគ ន យីនប្កាយមក នគមនិន ញីនស្ចកតីរាយការណ៍បដនថមពកីារកាត់កតី 
ឬលទ្ធទលចុខនប្កាយននករណីទាំខននាោះ។ នពលខលោះ អាជាា ធរបាននតឿននអាយជនរខនប្គ្មោះ ឬប្គសួាររបស្់នគទ្ទ្លួ
យកនូវស្ាំណខប៉ាោះប៉ាូវជាលុយកាក់ ជាលនូរនឹខការទ្ាំោក់នចាលការនចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ  ឬការមិនបងាា ញមុខជាសា
កស។ី  

នីតិវធិីជាំនុាំជប្មោះកដ ី 
ចាប់ដចខពសី្ិទ្ធកិនុខការទ្ទ្ួលបានការកាតក់តីនដ្ឋយយុតតិធម៌ និខជាសាធារណៈ ដតតុោការកប្មអ្នុវតត

ចាប់នលីស្ទិ្ិធននោះណាស្។់  
 

តាមចាប់ នគប្តូវប្បាប់ចុខនចាទ្ពីបទ្នចាទ្ប្បកាន់នៅនលីពកួនគ មានស្ិទ្ធិប្តូវបាននគស្នមតថា ជាជនស្លូត
ប្តខ់នៅមុនតុោការរកន ញីកាំ ុស្ និខមានស្ិទ្ធបិតឹខឧទ្ធរណ៍ ដតជានរឿយៗ ចុខនចាទ្នប្ជីស្នរសី្យកការសូ្កបា៉ា ន់ 
ជាជាខពឹខនលីែាំនណីរការកត ី។ ស្វនាការមនិប្តូវបាននធវីជាសាធារណៈប្គប់នពលនទ្ ន យីនប្ចីនដតប្តូវបានពនារ
នពល នដ្ឋយសារការោិធិបនតយយកនុខតុោការ។ ចុខនចាទ្មានស្ិទ្ធបិងាា ញវតតមាន ន យីពិនប្គ្មោះនោបល់ជាមួយ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នមធាវ ីប្បឈម និខនចាទ្ស្ួរសាកសបី្បឆ្ាំខនឹខខលួន ន យីបងាា ញសាកស ីនិខភស្តុតាខនដ្ឋយខលួននគ។ តុោការអាច
នបីកស្វនាការ និខដ្ឋក់នទស្នលីជនស្ខសយ័បាននដ្ឋយកាំបាាំខមុខ តាមការអ្នុញ្ហញ តនដ្ឋយចាប់។ កនុខករណីប្ព ម
ទ្ណឌ  ប្បស្ិននបីចុខនចាទ្គ្មម នប្បាក់រកនមធាវមីាន ក់បាន តុោការប្តូវទដល់តាំណាខដទនកចាបន់ដ្ឋយឥតគតិនលលែល់ចុខ
នចាទ្ ។ នទោះជាោ៉ា ខណាក៏នដ្ឋយ ជានរឿយៗ តុោការដតខដតខវោះធនធាននែីមបទីដល់ប្បកឹាដទនកចាប់ ន យីចុខ
នចាទ្ភាគនប្ចនីស្វោះដស្វខរកជាំនួយពីអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល ឬប្តូវនឡខីតុោការនដ្ឋយគ្មម នតាំណាខដទនកចាប់ ។ 
នៅកនុខករណីគ្មម ននមធាវកីារពារចុខនចាទ្កនុខនរឿខប្ព មទ្ណឌ  តុោការពនារករណីរ ូតទល់ដតនមធាវបី្តូវបានរក
បាន ន យីករណីដបបននោះនប្ចនីដតសុ្ីនពលរាប់ដខ។ ការជាំនុាំជប្មោះកដីនប្ចីនដតនធវីនឡខីប្គ្មន់ដតបន្រខគបក់ិចេ ន យីការស្ួរ
នែញនដ្ឋលនប្ចនីនដ្ឋយភាគមីាេ ខនៅភាគមីាេ ខ ជាធមមតា មនិបាននកីតមាននឡយី ។ NGO និោយថា នស្ចកតី
ប្បកាស្ជាោយលកេអ្កសររបស្់សាកស ីនិខរបស្់ជនរខការនចាទ្ នប្ចីនដតប្តូវបាននគយកនធវីជាភស្តុតាខដតមួយគត ់
នៅកនុខស្វនាការ។ តុោការទតល់នស្វាបកដប្បនដ្ឋយមិនគតិនលល។  
 

មានការខវោះនមធាវនីប្ចីនដែលមានជាំនាញប្តឹមប្តូវ ពិនស្ស្នៅនប្ៅប្កុខភនាំនពញ។ អ្នកដែលគ្មម នធនធានស្ាំ
រាប់រកនមធាវ ីបាតប់ខស់្ិទ្ធិទ្ទ្លួបានការកាត់កតីដែលនបីកចាំ ជាសាធារណៈ និខនដ្ឋយយុតតិធម។៌ របាយការណ៍
របស្់អ្ខគការ International Commission of Jurists នអាយែឹខថា ការប្តូវនធវីការសូ្កបា៉ា ន់នប្ចីននែីមបបីានចូលជា
ស្មាជិកននស្មាគមនមធាវនីធវនីអាយនមធាវដីែលមានជាំនាញ មានចាំននួតិច ដែលជាការនធវនីអាយនមធាវបីចេុបបននមាន
ឱកាស្ប្គប់ប្គ្មន់កនុខការទ្ទ្លួបានចាំណូលនប្ចីន តាមរយៈមនធាបាយប្ស្បចាប់ ឬមិនប្ស្បចាប។់  
នពលខលោះ អាជាា ធរបខេាំនអាយសារភាព នដ្ឋយការវាយែាំ ឬការគាំរាមកាំដ ខ ន យីចុខនចាទ្ដែលមិននចោះអ្កសរ ជាញឹក
ញាប់ មិនប្តូវបានប្បាបព់ីនស្ចកតីនៅកនុខចាំនលីយសារភាព ដែលនគប្តូវបានបខេាំនអាយចុោះ តថនលខានៅនលីននាោះនទ្។ 
តុោការទ្ទ្ួលយកការសារភាពនដ្ឋយបខេាំដបបននោះ យកនធវីជាភស្តុតាខ នៅកនុខស្វនាការ នទោះបីជាមានចាប់ហាម
ការនធវីែូនចនោះកតី។ នបីនោខតាមអ្ខគការ NGO ដទនកស្ិទ្ធមិនុស្សមួយ ដែលនធវីការស្នខេតនលសីាោឧទ្ធរណ៍ កនុខនពល
ចននាល ោះពឆី្ន ាំ ២០១៧ ែល់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ចុខនចាទ្ចាំននួ ១០ នាក់បានរខការគប្មាមកាំដ ខ ន យីចុខនចាទ្ចាំននួ 
២១ នាក់ប្តូវបាននគនធវីទរុណកមមនអាយនឆលីយសារភាព។ មានដតសាោឧទ្ធរណ៍មួយដតប៉ាុនណាណ ោះ នៅភនាំនពញ ន យី 
នដ្ឋយសារការពិបាកនៅកនុខការែឹកអ្នកនទស្ពពីនធនាគ្មរនខតតមកសាោឧទ្ធរណ៍នៅភនាំនពញ ចុខនចាទ្មានវតតមាន
ដតនៅកនុខតចិជាខពាក់កណាត លននស្វនាការឧទ្ធរណ៍ដតប៉ាុនណាណ ោះ ។  
 
អ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ និខអ្នកជាប់ ុាំនដ្ឋយសារមូលន តុននោបាយ  
គិតប្តឹមដខស្ីហា អ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាលកនុខប្ស្ុកដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សមួយបានបា៉ា ន់ប្បមាណថា អាជាា ធរបាន ុាំខលួន
អ្នកនទស្ននោបាយចាំនួនោ៉ា ខតិច ៤០ នាក់ នដ្ឋយកនុខចាំនណាមននាោះ មាន ២៣ គឺជាមន្រនតី ឬអ្នកគ្មាំប្ទ្គណបកស
ប្បឆ្ាំខ CNRPដែលប្តូវបានរ ាំោយ។ អ្នកគ្មាំប្ទ្និខស្កមមជនគណបកសប្បឆ្ាំខចាំនួនជាខ ៨០ នាក់ ដែលប្តូវបាន
ចាប់ខលួននៅឆ្ន ាំ ២០១៩ ប្តូវបាននដ្ឋោះដលខឲ្យនៅនប្ៅ ុាំ ពីបទ្នចាទ្ដែលមិនទនប់ានកាត់កតីនៅនឡយី ន យីអាច
ប្បឈមនខឹការចាបខ់លួននឡខីវញិ នៅប្គប់នពល។  
 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នៅនលងទ្ី ១៥ ដខមករា ស្នាការនលីប្បធានគណបកស CNRP គឺនោកកឹម សុ្ខា បានចាប់នទតីម។ ពីែាំបូខ 
មានអ្នកចូលរមួតិចតចួ រមួទាំខអ្នកការទូ្តមាន ក ់និខអ្នកបកដប្បមាន ក់ពសីាថ នទូ្តនិមួយៗ ប្តវូបានអ្នុញ្ហញ តឲ្យចូល
ស្នខេតការណ៍។ ស្វនាការនលីនោក កឹម សុ្ខាប្តូវបានផ្លែ កនដ្ឋយគ្មម នកាំណត់នពល កាលពីដខមិនា នដ្ឋយសារ
កខវល់នលីនមនរាគកូវែី ១៩ ន យីនបីគិតមកប្តមឹដខវចិឆិកា ស្វនាការននោះមិនទន់បានបនតនៅនឡយីនទ្។ នៅដខក
កេដ្ឋ តុោការបានគប្មាមនោក កមឹ សុ្ខាថា ែាំនណីររបស្់នោកនៅតាមនខតត នប្ៅប្កខុភនាំនពញ អាចប្តូវបានចាត់
ទុ្កថាជា “ស្កមមភាពននោបាយ” ដែលប្តូវបានហាមនៅនប្កាមលកេខ័ណឌ ននការនដ្ឋោះដលខនប្កាមការតាមដ្ឋនរបស្់
តុោការ ពកីារ ុាំខលួននៅកនុខទទោះ។ នៅនលងទ្ី ១៦ ដខតុោ អាជាា ធរមូលដ្ឋា នបានបញ្ឈបជ់ាបនណាត ោះអាស្នន មិន
ឲ្យនោក កមឹ សុ្ខាជួយអ្ាំនណាយែល់អ្នករខនប្គ្មោះនដ្ឋយទ្ឹកជាំនន់ នៅនខតតបនាទ យមានជ័យ នដ្ឋយនៅស្កមមភាព
ននោះថាជា “ស្កមមភាពននោបាយ”។   
 
នីតិវធីិតុោការសុ្ីវលី និខែាំនណាោះប្សាយ  

ប្បនទ្ស្កមពុជាមានប្បព័នធមួយស្ប្មាប់នដ្ឋោះប្សាយបណដឹ ខរែាបបនវណី ន យីប្បជាពលរែាមានស្ិទ្ធដិ្ឋក់
ពាកយបណដឹ ខដស្វខរកស្ាំណខការខូចខាតចាំនពាោះការរ ាំនោភស្ិទ្ធិមនុស្ស ។ ជាទូ្នៅ មានទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវ
រែាបាល ទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវតុោការ។ ដត NGO និោយថា ការដែលសាធារណជនមិនទុ្កចតិតនលីប្បព័នធ
តុោការ នដ្ឋយសារដតមានអ្ាំនពីពុករលយួ និខការប្គប់ប្គខពីនលីរបស្អ់្នកននោបាយ នធវឲី្យមនុស្សជានប្ចីនមនិ
ហា នដ្ឋក់ពាកយបណតឹ ខ ន យីអាជាា ធរនប្ចីនដតមិនអ្នុវតតសាលែីកាតុោការ។  

 
ស្ាំណខប្ទ្ពយស្មបតត ិ

ការបខេាំយកមកដ្ឋក់ជាស្មូ ភាព នៅនប្កាមរបបដខមរប្ក ម និខការផ្លល ស្់ទ្លីាំនៅរបស្់ប្បជាជនបាននធវី
នអាយកមមស្ិទ្ធិែធីលីមានភាពមនិចាស្់ោស្់។ ចាប់ភូមិបាលដចខថា អ្នកដែលមានកមមស្ិទ្ធិនដ្ឋយសុ្ខសានតនលីែី
ឯកជន ឬែីរែា (មិនរាប់បញ្េូលែីសាធារណៈ ែូចជាស្ួនចារ) ឬបានរស្់នៅកនុខអាគ្មររែានដ្ឋយគ្មម នការតវា៉ា
ទមទរពីអ្នកនទសខ កនុខរយៈនពល ៥ឆ្ន ាំ មុនការប្បកាស្នអាយនប្បីចាប់ននោះ នៅឆ្ន ាំ ២០០១ មានស្ិទ្ធិដ្ឋក់ពាកយសុ្ាំ
កមមស្ិទ្ធិនលីែ/ីអាគ្មរននាោះជាសាថ ពរ។ ដត ប្បជាជនភាគនប្ចនីនៅដតខវោះការយលែ់ឹខនខិមនធាបាយស្ាំរាប់ទ្ទ្ួលបាន
ឯកសារកមមស្ិទ្ធែិីធលីជាទលូវការប្គប់ប្គ្មន។់ ដតពលរែាភាគនប្ចនីខវោះចាំនណោះែឹខ និខមនធាបាយនែីមបទីមទរយកឯក
សារកមមស្ទិ្ធិទលូវការ។  

ការោិល័យសុ្រនីោែីនខតតនខិប្ស្ុកបនតនធវីតាមនិតិវធិីននការចុោះបញ្ា ីែីមុនឆ្ន ាំ ២០០១ ដែលមិនបញ្េូ លការ
ស្ិកាអ្នខេតបានប្តមឹប្តូវនលែីី ឬឱកាស្ស្ាំរាប់នអាយសាធារណជនទតល់មត។ិ ការទ្ញិែីទុ្កលក់ នដ្ឋយគ្មម នបណ័ណ
កមមស្ិទ្ធចិាស្់ោស្់ បានបណាត លនអាយមានជាំនោោះ នៅប្គប់នខតតទាំខអ្ស្់ ន យីបានបនខេីនភាពតានតខឹរវាខអ្នក
ភូមិប្កីប្កតាមជនបទ្ និខឈមួញទ្ិញលក់ែ។ី ស្ គមន៍រស្់នៅតាមតាំបន់ប្កខុប្បឈមនឹខការបនណត ញនចញនដ្ឋយ
បខេាំ នែីមបយីកកដនលខស្ាំរាបគ់ាំនរាខសាខស្ខ់ស្ប្មាប់លក។់  

អាជាា ធរបានបនតបខេាំនអាយអ្នកប្ស្ុកផ្លល ស្ទ់្ីលាំ នទោះបកីនុខប៉ាុនាម នឆ្ន ាំមកននោះ មានការលយចុោះកត។ី អ្នកខលោះនប្បី
ការគាំរាមកាំដ ខបតឹខ ឬបនណត ញនចញ នែីមបសី្ាំឡុតអ្នកប្ក និខអ្នកស្ថិតកនុខសាថ នភាពខសតន់ខាយ នអាយទូ្ទត់



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ស្ាំណខែីរបស្់នគ នៅកនុខតាំនលនប្កាមតាំនលទ្ីទារ។ នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដខកកេដ្ឋ អ្ខគការNGO កនុខប្ស្ុកមួយបាន
និោយថា បានលឺករណីលមីចាំនួន ៣៣ ទកទ់្ខនខឹការចាបយ់កែី នខិការបនណត ញនចញ ដែលមាននៅនលីប្គួសារ
ចាំនួន ១៣២៧ នៅទូ្ទាំខប្បនទ្ស្។  
 
ច. ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអ្ាំនពីចិតតកនុខភាពឯកជន ប្គសួារ នគ ដ្ឋា ន ឬកនុខការនឆលីយឆលខគ្មន   

លវីនបីចាប់មានដចខអ្ាំពីភាពឯកជនននលាំនៅដ្ឋា ន និខការនឆលយីឆលខគ្មន  ន យីហាមោត់ការដឆកនឆរខុស្
ចាប់ កតី ដតអ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាលបានរាយការណ៍ថាជាទ្មាល ប់ នគរបាលនធវីការដឆកនឆរ និខរបឹអូ្ស្ នដ្ឋយគ្មម ន
ែីកាពីតុោ ។ ជាធមមតា រដ្ឋា ភិបាលបនញ្េញសារនឆលយីឆលខផ្លទ ល់ខលួន ន យីលតការនិោយនឆលីយឆលខតាមទូ្រស្័ពទ
របស្់នមែកឹនាាំបកសប្បឆ្ាំខ នខិនមែឹកនាាំស្ខគមសុ្ីវលិ ន បីនញ្េញនៅនអាយប្បពន័ធទសពវទាយដែលប្តូវគ្មន ជាមួយរដ្ឋា
ភិបាល។   

NGO នខិប្បពន័ធទសពវទាយអ្នតរជាតិបានរាយការណ៍ថា នៅឧស្ភា អ្ខគភាពប្បតកិមមរ ័ស្របស្ទ់្ីស្តីការ
គណរែាមន្រនតីបានទលតិវនីែអូ្ដខលខកាល យន យីបនងាា ោះកនុខប្បព័នធទសពវទាយ នែីមបបីខេូចនករ ត ិ៍ន ម្ ោះប្ពោះស្ខឃស្កមមជន 
លួន សាវា៉ាត ដែលមានន ម្ ោះលបជីាសាធារណៈ។ វនីែអូ្ស្តពីីប្ពោះស្ខឃសាវា៉ាត លបចីាំនពាោះការចខប្កខឯកសាររបស្់
ប្ពោះអ្ខគស្តីពីការរ ាំនោភស្ទិ្ធិែធីលី មានសារស្នមលខតាមវនីែអូ្របស្់ប្ពោះអ្ខគដែលប្តូវបាននគកាត់តខុស្ភាពនែីម។ រដ្ឋា ភិ
បាលបាននប្បកីារសារបនងាា ោះកនុខប្បព័នធទសពវទាយស្ខគមយកនធវីជាន តុទលស្ប្មាប់ទសកឹប្ពោះអ្ខគ ន យីនចាទ្
ប្បកាន់ប្ពោះអ្ខគពីបទ្រ ាំនោភទលូវនភទ្។ នប្កាយមក ប្ពោះអ្ខគបាននភៀស្ប្ពោះកាយនៅនប្ៅប្បនទ្ស្ ន យីបានសុ្ាំស្ិទ្ធិ
ប្ជកនកានននោបាយ នៅប្បនទ្ស្ស្វសី្។  

មានការនិោយថា អាជាា ធរមូលដ្ឋា នបានចូល និខដឆកនឆអ្ខគការស្ គមន៍ និខការោិល័យស្ ជីព។  
 
ដទនកទី្២ ៖ ការនគ្មរពនស្រភីាពពលរែា ដែលរមួមាន  

នៅដខនមសា ទ្ ី២៩ ចាបល់មីមយួស្ប្មាប់ប្គ្មអាស្ននបានចូលជាធរមាន។ នោកនាយករែាមន្រនតីបានអ្ោះអាខ
ថា ចាប់ននោះមានភាពចាាំបាច់ នដ្ឋយសារដតមានការទទុោះនឡខីនននមនរាគកូវែី។ វាអ្នុញ្ហញ តឲ្យរដ្ឋា ភិបាលហាមប្បាម ឬ
ដ្ឋក់កាំ តិប្ពាំដែននលីនស្រភីាពននការនធវីែាំនណីរ ការប្បមូលទតុ ាំគ្មន  ការដចកចាយពត័៌មាន នខិលទ្ធភាពកនុខការចាក
នចញពីទទោះស្ដមបខ នៅកនុខអ្ាំឡុខនពលននការប្បកាស្ប្គ្មអាស្នន។ NGO និខអ្នកជាំនាញរបស្់អ្ខគការស្ ប្បជាជាតិ
បាននថាេ លនទស្ចាបន់នោះ នដ្ឋយនលីកនឡខីថា វាខវោះយនតការប្តួតពិនតិយប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាព ន យីអាចប្តូវ
បាននគនប្បីនែមីបបីាំពាននលីស្ទិ្ធិរបស្់ពលរែា។ គិតមកប្តមឹដខវចិឆិកា រដ្ឋា ភបិាលមនិបានប្បកាស្សាថ នភាពអាស្នន
នទ្។  
 
ក. នស្រភីាពកនុខការបនញ្េញមតិ រមួទាំខនស្រភីាពដទនកសារព័ត៌មាន៖ រែាធមមនុញ្ញអ្នុញ្ហញ តនអាយមានការបនញ្េញមតិ
នដ្ឋយនស្រ ីនដ្ឋយរមួទាំខនស្រភីាពសារពត័៌មានទខដែរ។ តាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៧ រដ្ឋា ភិបាលបាននធវីយុទ្ធនាការជាបនត 
នែីមបលុីបបាំបាតស់ារព័ត៌មានឯករាជយ នខិស្នមលខប្បឆ្ាំខ នៅកនុខប្បនទ្ស្ ន យីនធវីការរតឹតបតិខាល ាំខនលីការបនញ្េញ
មតិនដ្ឋយនស្រ។ី មនុស្ស និខសាថ ប័នជានប្ចនីបាននិោយពកីារប្តូវបនថយការនិោយស្តីរបស្់នគ។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នស្រភីាពកនុខការនិោយស្តី៖ រែាធមមនុញ្ញទតល់នស្រភីាពកនុខការស្ដមតខមតិ នលីកដលខដតកនុខករណីដែលប៉ាោះពាលែ់ល់
ស្នដិសុ្ខសាធារណៈ ។ រែាធមមនុញ្ញក៏ប្បកាស្ទខដែរថា ប្ពោះមហាកសប្ត “មិនអាចប្តូវនគរ ាំនោភបាន” ន យីនស្ចកដី
ដណនាាំរបស្់ប្កស្ខួមហានទទ ដែលអ្នុនោមតាមចាប់បរហិានករ ដ ិ៍ បញ្ហា ក់ជាលមីនូវដែនកាំណត់ទាំខននោះ ។   
ចាប់នបាោះនឆ្ន តមានខដែលតាំរូវនអាយអ្ខគការស្ខគមសុ្ីវលិមានភាព “អ្ពាប្កតិ” នៅកនុខអ្ាំឡុខនពលននយុទ្ធនាការ
ននោបាយ ន យីហាមពកួនគមិននអាយ “ប្បមាល” គណបកសននោបាយតាមរយៈប្បព័នធទសពវទាយ។   
រដ្ឋា ភិបាលបានកាត់នទស្ពលរែាពីបទ្បទ្បរហិារនករ ដ ិ៍ ទាយព័ត៌មានមិនពតិ នខិញុោះញខ់ ដែលអាចនាាំែល់ការដ្ឋក់
ពនធនាគ្មររ ូតែល់ ៣ ឆ្ន ាំ។ នៅប្កមក៏អាចបញ្ហា នអាយបខក់ារផ្លកពិនយ័ទខដែរ ដែលអាចនាាំនអាយមានការចាប់
ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ នបីមនិបខ់នទ្។ នគរបាលនិខ តុោការបានបកប្សាយកនុខលកេណៈទូ្លាំទូ្ោយពាកយថា “ញុោះញខ់”
។ គិតប្តឹមដខមិលុនា អាជាា ធរបាននធវីការចាប់ខលួនចាំនួន ១៧ ករណី ទក់ទ្ខនឹខការបនងាា ោះសារតាមប្បពន័ធទសពវទាយ
ស្ខគម នដ្ឋយមួយចាំនួនធាំទកទ់្ខនឹខការនមនរាគរាតតាតកូវែី ១៩។ NGO បាននោិយថា នគរបាលបានបខេាំ
ឲ្យមនុស្ស ១១ នាកចុ់ោះ តថនលខានលីការយល់ប្ពមដលខបនងាា ោះ “ែាំណឹខដកលខកាល យ” ជាលនូរនឹខការទ្ាំោក់ការនចាទ្
ប្បកាន់។ នៅនលងទ្ី ១២ ដខមនិា នគរបាលនៅនខតតកាំពតបានបខេាំឲ្យនកមខអាយុ ១៤ ឆ្ន ាំសុ្ាំនទស្នៅកនុខសាោ 
បនាទ ប់ពសី្ិស្សរមួថាន ក់មាន កប់ានបនងាា ោះសារឯកជនរបស្់នាខ ដែលអ្ោះអាខថា មនុស្ស ៣ នាក់បានសាល ប់នដ្ឋយសារ
នមនរាគកូវែី នៅកនុខប្កុខរបស្ន់ាខ។ NGO នៅនខតតកាំពតបានកត់ស្មាគ ល់ន ញីបទ្រ ាំនោភនលីនស្រភីាពកនុខការស្
ដមតខមតចិាំនួន ២៧។  
 
នស្រភីាពដទនកសារព័តម៌ាន នខិប្បព័នធទសពវទាយ រមួតាាំខសារព័ត៌មានតាមអុ្និធ័រដណត៖ រដ្ឋា ភិបាល កខកាំោាំខ
នោធា និខគណបកសននោបាយកាន់អ្ាំណាចបានបនតមាន ឬមានឥទ្ធិពលនលីប្បព័នធទសពវទាយជាកាដស្ត នខិតាម
រលកធាតុអាកាស្។ មានប្បភពព័ត៌មានឯករាជយតិចតចួ។ កាដស្តចាំនួន ៣ ដែលនបាោះពុមពនប្ចីនជាខនគ ន យីគ្មាំប្ទ្
គណបកសប្បជាជន មនិដែលរោិះគន់រដ្ឋា ភិបាលពីបញ្ហា ស្ិទ្ធិមនុស្ស ឬបញ្ហា ដែលមានលកេណៈននោបាយនទ្។ នៅដខ
នមសា ប្កស្ខួព័តម៌ានបានែកអាជាា បណ័ណពសីាថ នីយវទិ្យុរទិ្ធីដស្ន បនាទ ប់ពីមាេ ស្់សាថ នីយបានរោិះគនច់ាំណាត់ការរបស្់រ
ដ្ឋា ភិបាល នលីនមនរាគកូវែី១៩។  
 

គណកមាម ធិការជាតិនរៀបចាំការនបាោះនឆ្ន ត (គជប) បាននចញប្កមប្បតបិតតិមយួស្ាំរាប់ការនបាោះនឆ្ន តដខកញ្ហញ  
ឆ្ន ាំ ២០១៨ នដ្ឋយប្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ពកួនគនឹខប្បឈមការដ្ឋកព់ិន័យជាប្បាកោ់៉ា ខនប្ចីន នបសី្ិនជានគ
ស្មាភ ស្ន៍អ្នកនបាោះនឆ្ន ត នៅជតិសាថ នីយន៍បាោះនឆ្ន ត ឬនបីនគនបាោះពុមពទាយព័តម៌ានដែលអាចប៉ាោះពាល់ែល់ស្ថិរភាព
ននោបាយ ឬបណាត លនអាយសាធារណជនបាត់បខទ់្ាំនុកចតិតនលីការនបាោះនឆ្ន ត។  
 
អ្ាំនពី ខឹា នខិការោរយ៖ី  ខិា និខការគាំរាមកាំដ ខនលីអ្នកសារព័ត៌មាននៅមាននប្ចីននៅនឡយី។ នៅនលងទ្ី ២៥ 
ដខមិលុនា អាជាា ធរបានចាប់ខលួនរស្់ សុ្ខដខតពីបទ្ “ញុោះញខ់ឲ្យមានចោចលស្ខគម” បនាទ ប់ពីគ្មតប់ាននធវកីាររោិះគន់
តាមន វស្បុក នូវការនឆលីយតបរបស្់រដ្ឋា ភិបាល ចាំនពាោះនមនរាគរាតតាត។ នៅដខនមសា អាជាា ធរបានចាប់ខលួនសុ្វណណ 
រទិ្ធី ដែលជាមាេ ស្់ TV FB ពបីទ្នចាទ្ែូចគ្មន ននោះ បនាទ បព់ីគ្មត់បនងាា ោះនៅកនុខប្បព័នធទសពវទាយ នូវពាកយែខប្ស្ខ់របស្់



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នោកនាយករែាមន្រនតី  ុន ដស្ន ដែលប្បាប់អ្នករត់ម៉ាូតូឌុប នខិអ្នករតតុ់តុឲ្យលក់ោនតរបស្ន់គនៅ នបីនគគ្មម នលុយ 
នដ្ឋយសារដតនមនរាគរាតតាតកូវែី ១៩។  
 

នៅនលងទ្ី ២៧ ដខតុោ   តុោការកាំពូលបានបែិនស្ធបណតឹ ខរបស្់អ្តីតអ្នកសារពត័៌មានវទិ្យុអាសុ្ីនស្រ ី២ 
នាក់ នដ្ឋយអ្នុញ្ហញ តឲ្យបនតការនសុ្ីបអ្នខេតនលីបទ្នចាទ្ទកទ់្ខនឹខចារកមមនលីអ្នកទាំខពីរឲ្យបនត។ អ្នកទាំខពីរប្តូវ
បាននចាទ្នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ពបីទ្ “ប្បមូលព័ត៌មានខុស្ចាបឲ់្យរែាបរនទ្ស្” ន យីនៅកនុខឆ្ន ាំ ២០១៨ បានរខការ
នចាទ្ពីបទ្ដចកចាយរូបភាពអាស្អាភាស្។ នបីប្តូវបានរកន ញីកាំ ុស្តាមការនចាទ្ទ្១ី ពួកនគនឹខប្តូវជាប់
ពនធនាគ្មរព ី៧ នៅ ១៥ ឆ្ន ាំ។ NGO និខអ្នកស្នខេតការណ៍បាននិោយថា ករណីប្បឆ្ាំខនឹខពួកនគមានលកេណៈ
ននោបាយ ន យីបាននៅការកាត់កតីយូរ និខការែកយកលិខិតឆលខដែនរបស្់អ្នកសារពត័៌មានថា ជាភស្តុតាខនន
ការគប្មាមកាំដ ខរបស្់រដ្ឋា ភបិាលនៅនលីប្បព័នធទសពវទាយ។  
 
ការចាប់ពិរុទ្ធ ឬការដ្ឋកក់ាំ តិនលីនស្ចកតកីនុខអ្តថបទ្៖ ចាបហ់ាមការចាបព់ិរុទ្ធមុននបាោះពុមពទាយ ន យីគ្មម នប្បពន័ធ
ចាប់ពិរុទ្ធទលូវការនទ្។ ដតរដ្ឋា ភបិាលបាននប្បមីនធាបាយនទសខនទ្ៀត នែមីបនីធវីការចាបព់ិរុទ្ធនលីប្បព័នធទសពវទាយ និខ
អ្នកសារពត័៌មាន ដែលមនិស្ថតិនៅនប្កាមការប្គប់ប្គខនដ្ឋយផ្លទ ល់របស្់រដ្ឋា ភិបាល ឬគណបកសប្បជាជន តាមរយៈ
ការប្គប់ប្គខនលីអាជាា បណ័ណនខិលិខិតអ្នុញ្ហញ ត។ ប្បព័នធទសពវទាយឯកជនបានសារភាពថា បាននធវីការចាប់ពិរុទ្ធនលី
ខលួនឯខខលោះ នដ្ឋយខាល ចរដ្ឋា ភបិាលនធវីការស្ខស្កឹ។ អ្នកសារព័ត៌មានអ្ោះអាខថា មាេ ស្ក់ាដស្តប្បាបកុ់ាំឲ្យនគស្រនស្រពី
នរឿខដែលនធវីឲ្យរដ្ឋា ភិបាលខឹខ ន យីបាននោិយថា ខលួនបាននធវីការពិនតិយចាបព់ិរុទ្ធនលីខលួនឯខ នដ្ឋយសារកនុខនពល
លមីៗននោះ មានការនចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ នលអី្នកសារពត័៌មាន។  
 
ចាប់បរហិារនករ ត ិ៍៖ ចាប់កាំ តិការស្ដមតខមតិដែលបាំពាននលីស្នតសុិ្ខសាធារណៈ បរហិារនករ ត ិ៍ឬមូលបងាេ ច់ប្ពោះមហា
កសប្ត ន យីហាមប្បាមនពិនធនាយកនិខមាេ ស្ស់ារព័ត៌មានមិនឲ្យទសពវទាយនរឿខដែលនមលីងាយ ឬបខេូចនករ ត ិ៍ប្ពោះ
មហាកសប្ត ថាន ក់ែឹកនាាំរដ្ឋា ភបិាល ឬសាថ នបន័សាធារណៈ។ រដ្ឋា ភិបាលនប្បីចាប់បរហិារនករ ត ិ៍ មួលបងាេ ច់ បកអាប្កាត 
នែីមបនីធវីការរតឹតបតិនលីការនោិយគ្មន ជាសាធារណៈនលីបញ្ហា ដែលរដ្ឋា ភបិាលគតិថាមានភាពរនស្បី ឬប្បឆ្ាំខនឹខ
ទលប្បនោជន៍របស្ខ់លួន។   
 
ស្នតិសុ្ខជាត៖ិ រដ្ឋា ភបិាលបានបនតនលកីនឡខីពីកខវល់ស្នតសុិ្ខជាតិនធវីជាន តុទលននការរតឹតបតិនលសី្ិទ្ធិរបស្់
ពលរែា ដែលរោិះគន់មន្រនតី និខននោបាយរដ្ឋា ភិបាល។ 
 

 ពីដខមករា ែល់ដខមិនា រដ្ឋា ភបិាលបានចាប់ខលួនមនុស្សចាំននួ ១៧ នាក ់ដែលទាយព័តម៌ានស្តីពីនមនរាគកូវ ី
ែ១៩ នៅនលីប្បព័នធទសពវទាយ។ អ្នកនាាំពាកយរដ្ឋា ភិបាល គឺនោក នទ សុ្ីផ្លន បាននោិយថា ការដចករ ាំដលក
ព័ត៌មានដបបននោះ “ជាការបខេរចលចល និខនប្គ្មោះថាន ក់”ន យីអាចប៉ាោះពាលែ់លស់្នតិសុ្ខជាតិ និខបណាត លឲ្យមាន
ការស្លន់នសាល ។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 
នស្រភីាពអីុ្នធ័រដណត  
 

មានការនិោយែ៏គួរឲ្យទុ្កចតិតបានថា សាថ ប័នរែានធវីការតាមដ្ឋនការនឆលយីឆលខគ្មន តាមអុ្និធ័រដណត។  
ចាប់ស្តីពទូី្រគមនាគមន៍ប្តូវបានរោិះគន់ជាទូ្នៅ នដ្ឋយស្កមមជនស្ទិ្ធិមនុស្ស នខិស្កមមជនស្ាំខាន់ៗកនុខស្ខគមសុ្ី
វលិថា ទតល់នអាយរដ្ឋា ភបិាលនូវអ្ាំណាចទូ្លាំទូ្ោយកនុខការលួចសាត បក់ារពិភាកាជាសាធារណៈតាមអុ្ិនធ័រដណត 
នដ្ឋយនប្បីឧបករណ៍ទក់ទ្ខគ្មន ជាឯកជន។ ចាប់ននោះទតលឲ់្យរដ្ឋា ភិបាលមានអ្ាំណាចតាមទលូវចាប់កនុខការតាមដ្ឋន
ប្គប់ការស្នទនាតាមទូ្រស្័ពទ សារតាមទូ្រស្័ពទ អុ្ីនម៉ាល ស្កមមភាពតាមប្បព័នធទសពវទាយស្ខគម និខការនឆលយីឆលខរបស្់
បុគគល នដ្ឋយគ្មម នការយល់ប្ពមឬែឹខពីពួកនគ ឬនដ្ឋយគ្មម នន តុទលប្តឹមប្តូវ។ មតសិ្ាំដែខដែលប្តូវបាននគគតិថា 
រ ាំនោភនលីន័យស្នតសុិ្ខជាតិដែលកាំណត់នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល អាចនាាំែល់ការចាបដ់្ឋក់ពនធនាគ្មររ ូតែល់ ១៥ឆ្ន ាំ។  
 

រដ្ឋា ភិបាលមានអ្ាំណាចបទិ្ទ្ាំព័រទសពវទាយស្ខគម ឬនគ ទ្ាំព័រ ដែលទសពវទាយពត័៌មានដែលនាាំែល់ 
“ចោចលកនុខស្ខគម ដែលបាំផ្លល ញការការពារជាត ិស្នតសុិ្ខជាតិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាតិជាមយួប្បនទ្ស្ែនទ្ នស្ែាកិចេ ស្
ណាត ប់ធាន បស់្ខគម ការនរសី្នអ្ខី ឬប្បនពណី ឬវបបធមជ៌ាត។ិ  នៅដខនមសា អាជាា ធរបានែកអាជាា បណ័ណននទូ្រទ្ស្សន៍
តាមន វស្បុក TV FB នដ្ឋយប្បធានននទូ្រទ្ស្សន៍ននោះបានែកប្ស្ខស់្មតីរបស្់នោកនាយករែាមន្រនត ី  ុន ដស្ន 
ទក់ទ្ខនឹខនមនរាគកូវែី ១៩។ 
  “ប្កុមស្ន្រងាគ មតាមប្បពន័ធអុ្ិនធរ័ដណត” នៅកនុខអ្ខគភាពប្បតកិមមរ ័ស្និខដទនកសារព័ត៌មានរបស្់ទ្ីស្តីការ
គណរែាមន្រនតី មាននាទ្ីតាមដ្ឋន និខប្បឆ្ាំខនខឹព័ត៌មាន “មិនប្តឹមប្តូវ” ពីដទនកសារពត័៌មាន និខប្បព័នធទសពវទាយស្
ខគម។ នៅឆ្ន ាំ ២០១៩ នោកនាយករែាមន្រនតីបានគាំរាមថា អ្នកជាំនាញខាខអុ្ិនធ័រដណតរបស្់នោកអាចរកន ញី
ទូ្រស្័ពទរបស្អ់្នកដែលបនងាា ោះសារបរហិារនករ ត ិ៍តាមន វស្បុក ដតកនុខរយៈនពល ៤ នាទ្ី។ ន យីកនុខចាំងាយដត ៥  វតី
នទ្ នូវអ្នកដែលបនងាា ោះសារប្បមាល នៅតាមន វស្បក។ នៅនលងទ្ីឋ ២៦ តុោ បានបនងាា ោះសារននការប្បជុាំជាឯកជន 
តាម Zoom ដែលនៅកនុខននាោះ នោក  ូ វា៉ាន់ ននគណបកសប្បឆ្ាំខ បានបាំទុស្ឲ្យអ្នកគ្មាំប្ទ្នធវីការតវា៉ា  នៅមុខសាថ ន
ទូ្តចិន។ នោក   ុន ដស្នបានប្ពមានឲ្យនោក  ូ វា៉ាន់ “ប្បប្ពឹតតឲ្យបានប្តឹមប្តូវ” នដ្ឋយប្បពនធ និខកូនរបស្់នោក
កាំពុខដតរស្់នៅកនុខប្បនទ្ស្កមពុជានទ្។ 

 
នស្រភីាពខាខការស្ិកាអ្ប់រ ាំ និខពិធីវបបធម៌  
 

 រដ្ឋា ភិបាលពុាំមានរតឹតបតិនស្រភីាពដទនកការស្ិកាអ្ប់រ ាំឬពិធីវបបធម៌នឡយី ជាទលូវការ ឬជាចាំ នឡយី ។ 
នទោះជាោ៉ា ខណាក៏នដ្ឋយ ក៏អ្នកនធវីការកនុខដទនកស្កិាអ្ប់រ ាំនប្ចីនមានការប្បុខប្បយត័ន នៅនពលបនប្ខៀនមុខវជិាា ពាក់
ព័នធនឹខននោបាយ នដ្ឋយសារខាល ចប៉ាោះពាល់អ្នកននោបាយ ។ មានប្គូជានប្ចីននធវកីារចាបព់ិរុទ្ធនលីខលួនឯខ ឬស្ាំដែខ
មតិជាលកេណៈមិនបនញ្េញន ម្ ោះ។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 
ខ. នស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន  នខិនស្រភីាពបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម 

រដ្ឋា ភិបាលនធវកីាររតឹតបតិនលីនស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន នដ្ឋយស្នដិវធិី  នខិការចខប្កខគ្មន ជាប្កមុ ជាស្មាគម។ 
 

នស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន  នដ្ឋយស្នតិវធីិ 
លវីតបតិដតរែាធមមនុញ្ញមានដចនស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន នដ្ឋយស្នដិវធិីកតី ប៉ាុដនដនពលខលោះ រដ្ឋា ភិបាលមិនបាននគ្មរព

ស្ិទ្ធិននោះនទ្ ។ នៅកនុខការអ្នខេតមួយ ដែលលទ្ធទលប្តូវបានបនញ្េញកាលពីដខកកេដ្ឋ ស្ប្មាប់គនប្មាខតាមដ្ឋន 
Fundamental Freedoms Monitoring Project នគរកន ញីថា មានដត ៤០%ដតប៉ាុនណាណ ោះននអ្នកនឆលីយបាន
និោយថា នគអាចនធវីការប្បមូលទតុ ាំគ្មន នដ្ឋយស្នតិភាព នបីនប្បៀបនធៀបនឹខឆ្ន ាំ២០១៦ មាន ៦៥%។ 

ចាប់ តាំរូវនអាយមានការប្បាបជ់ាមុននូវការតវា៉ា  ការនែីរកបួន ឬបាតុកមម ដតអាជាា ធរមិនបានអ្នុវតតបាន
ខាា ប់ខាួននលីការទមទរននោះនទ្។ ខមយួដចខពីការប្តូវជាំរាបប្បាប់ចាំននួ ៥ នលងមុន ស្ាំរាប់ការនធវីបាតុកមមនដ្ឋយស្នតិវធិី
ភាគនប្ចីន ចាំដណកខមយួនទ្ៀតដចខពីការតាំរូវនអាយជូនែាំណឹខចាំនួន ១២ នមា៉ា ខមុន ស្ាំរាប់ការប្បមូលទតុ ាំគ្មន នដ្ឋយមិន
មានការនប្គ្មខទុ្ក នៅនលទី្ីកដនលខឯកជន ឬស្ាំរាប់ការតវា៉ា នៅកដនលខកាំណត់ ន យីកាំរតិចាំនួនអ្នកចូលរមួប្តឹម ២០០ 
នាក់។ តាមចាប់ អាជាា ធរនខតត និខអាជាា ធរប្កុខមានអ្ាំណាចស្ាំនរចនចញការអ្នុញ្ហញ តនអាយនធវីបាតុកមម។ តាមភាព
ជាកដ់ស្តខ ពិនស្ស្នៅភនាំនពញ មន្រនតីអាជាា ធរថាន ក់នប្កាមបែិនស្ធស្ាំនណីសុ្ាំ នបីស្និជាថាន កជ់ាតិមិនទតល់ការអ្នុញ្ហញ ត
ចាស្់ោស្ស់្ាំរាប់ការប្បមូលទតុ ាំគ្មន ននាោះនទ្។ តាមធមមតា អាជាា ធរតាមប្គប់លាំដ្ឋប់ថាន កម់ិនទតល់ការអ្នុញ្ហញ តែល់ប្កុម
ដែលរោិះគន់គណបកសែឹកនាាំប្បនទ្ស្នទ្ ។ អាជាា ធរនលកីន តុទលពីតប្មូវការនអាយមាន”ស្ថិរភាព” នខិ “ស្នតសុិ្ខ
សាធារណៈ” ដែលជាពាកយមនិមាននិោយនៅកនុខចាប់ ន យីែូនចនោះ ប្តូវបានបកប្សាយតាមចិតត ស្ាំរាប់ការមិនទត
ល់ការអ្នុញ្ហញ ត។ 

របាយការណ៍ដែលគួរនអាយទុ្កចិតតបាន បាននអាយែឹខថា រដ្ឋា ភិបាលរារា ាំខមិននអាយស្មាគម ឬអ្ខគការ
មិនដមនរដ្ឋា ភិបាលនរៀបចាំពិធជីាសាធារណៈទកទ់្ខនខឹស្ទិ្ធិមនុស្ស នដ្ឋយនលកីន តុទលថា ប្កុមទាំខននាោះមិន
បានទ្ទ្លួការអ្នុញ្ហញ តពអីាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ដតចាប់មិនតប្មូវនអាយមានការយល់ប្ពមជាមុនស្ាំរាប់នធវីពិធីដបបននោះ
នទ្ ។ អាជាា ធររដ្ឋា ភបិាល នពលខលោះដលមទាំខនលីកនឡខីពីខនៅកនុខចាបអ់្ខគការ នែីមបរីារា ាំខអ្ខគការ ស្មាគមមិននអា
យនរៀបចាំពិធជីាសាធារណៈ ឬបាំដបកការប្បជុាំឬការនរៀនសូ្ប្ត ដែលនគគតិថា ប្បឆ្ាំខនខឹរដ្ឋា ភិបាល។  

នទោះបីជាមានការរតឹតបតិទាំខននោះកតី កដ៏ទនកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ពកីារតវា៉ា នដ្ឋយគ្មម នការអ្នុញ្ហញ ត 
ជាសាធារណៈជានប្ចនី ដែលភាគនប្ចីនទក់ទ្ខនឹខែធីលី ឬជាំនោោះែីធល ីនិខការទមទរឲ្យនដ្ឋោះដលខអ្នកនទស្ននោ
បាយ។ តាាំខពីការចាប់ខលួននមស្ ជីព នោក រ ៉ាខុ ឈុន នៅនលងទ្ី ៣១ កកេដ្ឋមក អាជាា ធរជាញឹកញាប់ បាននធវីការ
បាំដបកប្កុមអ្នកតវា៉ា  ដែលទមទរឲ្យនដ្ឋោះដលខគ្មត់ ន យីបណាត លឲ្យមានរបសួ្ោ៉ា ខតចិ ៤ នាក។់ នៅកនុខករណី
នទសខនទ្ៀត នគរបាលបានចាប់ខលួន នខិនចាទ្ប្បកាន់បាតុករខលោះ ពបីទ្ចូលនៅកនុខែីឯកជន ន យីនធវីការតវា៉ា នដ្ឋយ
គ្មម នការអ្នុញ្ហញ តប្តឹមប្តូវ។ នៅនលងទ្ី ៧ ដខកញ្ហញ  នគរបាលបានចាប់ខលួនអ្នកនរៀបចាំមួយចាំនួនននការប្បមូលទតុ ាំនធវីការ
តវា៉ា  នៅភនាំនពញ នៅនលងបនាទ ប់ នែីមបទីមទរឲ្យនដ្ឋោះដលខនោក រ ៉ាុខ ឈុន នខិស្កមមជនែនទ្នទ្ៀត។ ការប្បមូលទតុ ាំគ្មន
ននាោះនៅដតបនតនធវី ន យីអ្នកចូលរមួមួយចាំនួនប្តូវបានចាប់ខលួន។ 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 នបីនោខតាមរបាយការណ៍របស្់ NGO កនុខប្ស្ុកមួយ នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដខកកេដ្ឋ មាន ៦២ ករណីននការ
រ ាំនោភនលីនស្រភីាពននការប្បមូលទតុ ាំគ្មន ។ NGO ដទនកស្ទិ្ធិមនុស្សមួយនទ្ៀតបាននិោយថា មាន ១៨៥ ករណីននការ
ប្បមូលទតុ ាំគ្មន  នដ្ឋយ ១០១ ទក់ទ្ខនខឹស្ិទ្ធែិីធលី ៦៨ ទកទ់្ខនឹខស្ទិ្ធិកមមករ ន យី ១៦ ទក់ទ្ខនឹខនរឿខនទសខ គិត
ពីដខនមសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែល់ដខមិនា។ ពិតដមនន យី រដ្ឋា ភបិាលបានរតឹតបតិនលកីរណីចាំនួន ៥៣ កនុខលកេណៈ
ណាមួយ ន យីបានបញ្ឈប់ករណីចាំននួ ២១ បដនថមនទ្ៀត។ 

នៅនលងទ្ី ១០ កកេដ្ឋ នៅខួបនលីកទ្ី៣ ននការបាញ់ស្មាល ប់នោក ដកម ឡអីាជាា ធរបានបទិ្ហាខលក់នៅហាេ
រា៉ាស្សាាំខកាល់តិចបូកនគ្ម ន យីអាជាា ធរមិនអ្នុញ្ហញ តឲ្យ NGO នខិស្កមមជននធវីការជបួជុាំគ្មន នៅប្ស្ុកកាំនណីតរបស្់
គ្មត់នទ្ នែមីបរីារា ាំខបាតុកមម ឬការតវា៉ា  ដែលអាចមាន។  
 
នស្រភីាពបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម  
 

រែាធមមនុញ្ញមានដចខអ្ាំពីនស្រភីាពបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម ដតរដ្ឋា ភិបាលមិនបាននគ្មរពស្ទិ្ធិននោះនអាយបាន
ជាប់ោប់នទ្ នដ្ឋយនៅជាពិនស្ស្នៅនលីប្កុម ដែលខលួននជឿថា មានការពាក់ព័នធនឹខអ្នកប្បឆ្ាំខដទនកននោបាយ ។ 
ចាប់ស្តីពអី្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាល តាំរូវនអាយប្គបអ់្ខគការ ស្មាគមទាំខអ្ស្់មានអ្ពាប្កិតភាពដទនកននោបាយ 
ដែលការននោះមិនប្តមឹដតរតឹតបតិនលីស្ទិ្ធិកនុខការចូលរមួដតប៉ាុនណាណ ោះនទ្ ដតដលមទាំខរតឹតបតិស្ិទ្ធិននអ្ខគការទាំខននាោះ 
នៅកនុខការស្ាំដែខមតិនដ្ឋយនស្រដីលមនទ្ៀតទខ។ 

បញ្ហញ តិដែលដចខមនិចាស្់នៅកនុខចាបម់ួយចាំនួន ហាមប្បាមស្កមមភាពណាទាំខអ្ស្់ដែលអាច “នធវីនអា
យខូចែល់ស្នតិភាព ស្ថិរភាព និខស្ណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ” ឬប៉ាោះពាល់ែល់ “ស្នតសុិ្ខជាតិ សាមគគីជាតិ ប្បនពណី 
និខវបបធមន៌នស្ខគមជាតកិមពុជា”។ អ្ខគការស្ខគមសុ្ីវលិបានស្ាំដែខកខវល់ចាំនពាោះបទ្បញ្ហញ តិដែលដចខមិនចាស្់ ថា 
បានបនខេីតនអាយមានការប្បឈមខាល ាំខនឹខការរតឹតបតិតាមចិតត និខនដ្ឋយភាា ប់នៅនឹខននោបាយ នលសី្ិទ្ធិរបស្់អ្ខគ
ការ ស្មាគម។ នោខតាមអ្នករោិះគន ់ចាប់អ្ខគការ នខិចាប់ស្ ជពី ដចខពីែាំនណីរការចុោះបញ្ា ីស្មុគសាម ញ នខិនប្ចីន
ជាំហាន ន យីខវោះការការពារដទនករែាបាល និខតមាល ភាព ដែលជាការនធវីនអាយែាំនណីរការននការចុោះបញ្ា ីរខឹខាល ាំខនឹខការ 
ជាំទស្របស្់អ្នកននោបាយឬអ្នកចាប់ កនុខនរឿខចុោះបញ្ា ី។ ចាប់ននោះ ដែលកាំណត់នអាយមានការនធវីរបាយការណ៍
ោ៉ា ខតឹខដតខស្តពីីលវកិា នខិស្កមមភាព រមួទាំខការប្តូវបងាា ញស្ាំនណីសុ្ាំលវកិាដែលបានទ្ទ្ួលលវកិា កចិេប្ពមនប្ពៀខ
នលីលវកិាជាំនួយ កចិេប្ពមនប្ពៀខដទនក រិញ្ញវតថុ គណននយយធនាគ្មររបស្់អ្ខគការស្មាគម ដលមទាំខនចាទ្ជាបនទុកធងន់ 
ដែលអាចអ្នុញ្ហញ តឲ្យមន្រនតីនធវកីាររតឹតបតិ ឬបិទ្អ្ខគការ នដ្ឋយសារន តុទលបនតចិបនតួច។ NGO ខលោះ នខិស្ ជីព
បានតែូញដតែរពីការដែលនគរបាលតាមដ្ឋនជាប ់នលីស្កមមភាពរបស្ព់ួកនគ ន យីគប្មាមអ្នកចូលរមួ នដ្ឋយបាន
បញ្ាូ ននគរបាលកនុខឯកស្ណាា ន នខិនស្លៀកពាក់សុ្ីវលិឲ្យនធវីការស្នខេតកនុខការប្បជុាំ នខិវគគបណតុ ោះបណាត លរបស្ព់ួក
នគ។ 

NGO កនុខប្ស្ុកមួយបានកត់ប្តាន ញី ៣៣៣ ករណីស្តពីកីារដែលអាជាា ធរនធវីការរតឹតបតិនលីនស្រភីាពនន
ការចខប្កខជាអ្ខគការ ស្មាគមន ពីដខនមសា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែល់ដខមនិា និខប្កុមស្ គមន៍នប្ៅទលូវការ ចាំនួន ២៣ 
ករណី។  
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គ. នស្រភីាពសាស្នា  
 

ចាំនពាោះនស្ចកតីនរៀបរាបល់ាំអ្ិតស្តីពីនស្រភីាពសាស្នា សូ្មនមីលរបាយការណ៍ស្តីពីនស្រភីាពសាស្នា តាមនគ
 ទ្ាំព័រ www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។ 
 
 . នស្រភីាពនែីរន រី  
 

ចាប់មានដចខអ្ាំពីនស្រភីាពនែរីន រីនៅកនុខប្បនទ្ស្ ការនធវែីាំនណីរនៅបរនទ្ស្ ការនធវអី្ននាត ប្បនវស្ន៍ នខិ
មាតុភូមនិិវតដន៍ ន យីជាទូ្នៅ កនុខការអ្នុវតដជាក់ដស្ដខ រដ្ឋា ភិបាលបាននគ្មរពស្ទិ្ធិទាំខននោះ ។ នៅដខនមសា រដ្ឋា ភិបា
លបាននធវកីាររតឹតបតិនលីការនចញចូលរបស្់មនុស្សកនុខប្កុខភនាំនពញ នលងបុណយចូលឆ្ន ាំ នែីមបទី្ប់សាេ តក់ាររាលដ្ឋលនន
នមនរាគកូវែី ១៩។ 

 
និរនទ្ស្៖ អ្នករោិះគន់រដ្ឋា ភិបាល និខអ្នកននោបាយននគណបកសប្បឆ្ាំខខលោះបាននិរនទ្ស្ខលួនឯខនៅបរនទ្ស្។ នៅ
កនុខករណីខលោះ រដ្ឋា ភិបាលចាត់វធិានការរា ាំខខទប់មិននអាយអ្នកនធវីនិរនទ្ស្ខលួនប្តឡប់មកវញិ។  
 
ជននភៀស្ខលួនកនុខប្បនទ្ស្ 
 អ្ត់មាន។ 
 
ការការពារជននភៀស្ខលួន  
 
ការចាប់បញ្ាូ នជននភៀស្ខលួនប្តឡប់វញិ៖ 
 រដ្ឋា ភិបាលបាននធវីស្ ប្បតបិតតិការជាមួយការោិល័យននឧតតមស្នខការស្ ប្បជាជាតទិ្ទ្ួលបនទុកជន
នភៀស្ខលួន (UNHCR) និខអ្ខាការមនុស្សធមែ៌នទ្នទ្ៀត នែមីបទីតល់ការការពារ និខជាំនួយែល់ជនផ្លល ស្ទ់្ីលាំនៅកនុខ
ប្បនទ្ស្ ជននភៀស្ខលួន ជននភៀស្ខលួនដែលបានវលិប្តឡប់មកវញិ អ្នកដស្វខរកស្ិទ្ធិប្ជកនកាន អ្នកគ្មម នរែា និខ
មនុស្សែនទ្នទ្ៀតដែលជាទ្កីខវល់។  
 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការប្ជកនកាន៖  

ចាប់ប្បនទ្ស្កមពុជាមានដចខអ្ាំពីការទដល់ស្ិទ្ធិប្ជកនកាន ឬឋានៈជាជននភៀស្ខលួន ន យីរដ្ឋា ភិបាលបាន
នរៀបចាំប្បព័នធមួយស្ប្មាប់ទដលក់ិចេការពារែល់ជននភៀស្ខលួន ។ រដ្ឋា ភិបាលមនិបានទតល់លទ្ធភាពនស្មគី្មន កនុខការនប្បី
ប្បាស្់ប្បពន័ធននោះែល់អ្នកសុ្ាំស្ទិ្ធិប្ជកនកាន និខជននភៀស្ខលួនទាំខអ្ស្់នទ្ ន យីកគ៏្មម នតមាល ភាពដែរ។ អ្នកដស្វខរក
ស្ិទ្ធិប្ជកនកានដែលចូលកនុខប្បនទ្ស្នដ្ឋយគ្មម នឯកសារ ឬសាន ក់នៅ ួស្ទ្ិដ្ឋា ការកាំណត ់អាចនឹខរកការចាបប់ញ្ាូ ន
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នចញវញិ។ អាជាា ធរមនិទតលឋ់ានៈស្ប្មាប់អ្នកសាន ក់នៅប្ស្បចាប់ ឬនស្ៀវនៅសាន កែ់លជ់ននភៀស្ខលួននទ្ ដតប្គ្មន់ដត
ទតល់ “បណ័ណជននភៀស្ខលួន” នទ្។  

 
នស្រភីាពកនុខការនែីរន រី៖ អាជាា ធររតឹតបតិនលីការនែីរន រីបស្់ជននភៀស្ខលួន។ ឧទ រណ៍ អាជាា ធរមូលដ្ឋា នតប្មូវ
ឲ្យអ្នកប្ស្កុភនាំពីប្បនទ្ស្នវៀតណាម ដែលបានទ្ទ្ួលឋានៈជននភៀស្ខលួន សាន ក់នៅដតនៅកដនលខសាន ក់នៅបនណាត ោះ
អាស្ននរបស្់នគដតប៉ាុនណាណ ោះ នប្ៅពីនពលនៅទ្ិញអ្ីវា៉ា ន់នប្បីប្បាស្់ចាាំបាច់ប្បចាាំនលង។  
 
ការងារ៖ចាបអ់្នុញ្ហញ តឲ្យជននភៀស្ខលួននធវីការ និខនបីកមុខរបរជាំនួញ។ ដតជននភៀស្ខលួនមនិទ្ទ្ួលបាននូវបណ័ណសាន
ក់នៅនទ្ ដែលជាការនធវឲី្យនគមានការពិបាកកនុខការអ្នុវតតស្ិទ្ធិននោះ។  
 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការបាំនរដីទនកនស្វាសាធារណៈជាមូលដ្ឋា ន៖ ការដែលអាជាា ធរមិនប្ពមទតល់ឲ្យនូវបណ័ណសាន ក់នៅ
ែល់ជននភៀស្ខលួន នធវឲី្យពួកនគមានការពបិាក កនុខការទ្ទ្លួបានការបាំនរដីទនកនស្វាសាធារណៈជាមូលដ្ឋា ន។  
 

ជនគ្មម នប្បនទ្ស្ [ជនគ្មម នរែា]  

ប្បនទ្ស្កមពុជាមានអ្នករស្់នៅដែលជាជនគ្មម នរែា។ អ្ខគការ UNHCR បាននិោយថា មានមនុស្សគ្មម នរែាចាំនួន
ប្បមាណ ៥៧ ៤៤៤ នាក់ នបគីិតមកប្តឹែាំណាច់ឆ្ន ាំ ២០១៩  ន យីពួកនគភាគនប្ចីនជាអាណិកជននវៀតណាម។ រ
ដ្ឋា ភិបាលមិនបានអ្នុវតដចាបឬ់នគ្មលននោបាយប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាព នែមីបទីដលឱ់កាស្ែលជ់នទាំខននាោះនអា
យទ្ទ្ួលបានស្ញ្ហា តិនឡយី ។ (សូ្មនមលីដទនកទ្ី ៦ ស្តពីកុីមារ)។ ន តុទលដែលនប្ចីនមានជាខនគចាំនពាោះភាពគ្មម ន
ប្បនទ្ស្គឺ កខវោះឯកសារប្តឹមប្តូវពីប្បនទ្ស្កាំនណីត។   

នបីនោខតាមអ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាលមួយ បុគគលដែលគ្មម នភស្តុតាខស្ញ្ហា តិ នប្ចីនមិនសូ្វបានទ្ទ្ួលបានការងារ
ទលូវការ ការស្ិកា ការចុោះបញ្ា ីអាពា ៍ពិពា ៍ លទ្ធភាពតាមទលូវតុោការ និខកមមស្ិទ្ធែិីធលីនទ្។  

ដទនកទី្៣. នស្រភីាពកនុខការចូលរមួកនុខែាំនណីរការននោបាយ  

រែាធមមនុញ្ញទដលស់្ិទ្ធែិល់ប្បជាពលរែាកនុខការនប្ជីស្នរសី្រដ្ឋា ភិបាលរបស្់ខលួនតាមរយៈការនបាោះនឆ្ន តជានទ្ៀខទត ់
នដ្ឋយនស្រ ីនិខយុតតិធម៌ នដ្ឋយដទែកនលសី្ិទ្ធិនបាោះនឆ្ន តជាសាកល និខនស្មភីាព ដតតាមភាពជាក់ដស្តខ គ្មម នលទ្ធភាព
ដបបននោះនទ្។ តាមចាប់ រដ្ឋា ភបិាលអាចរ ាំោយគណបកសននោបាយ និខហាមបុគគលមនិនអាយកាន់មុខតាំដណខ
ែឹកនាាំកនុខគណបកស និខមានជីវតិននោបាយ។ វនិសាធនកមមទាំខននាោះដលមទាំខរតឹតបតិគណបកសមិននអាយនប្បីឯក
សារជាស្ាំនលខ ជារូបភាព ឬជាស្ាំនណរ ដែលបានមកពីជននលមីស្ដែលតុោការបានដ្ឋក់នទស្។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

គិតមកប្តឹមដខស្ីហា មានមន្រនតីគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិចាំននួដត ១២ នាកប់៉ាុនណាណ ោះ កនុខចាំនណាម ១១៨ នាក់ ដែល
ប្តូវបានហាមពសី្កមមភាពននោបាយ បានដ្ឋក់ពាកយ ន យីបានទ្ទ្លួស្ទិ្ធិនធវីននោបាយនឡខីវញិ គមឺាន ៣ នាក់
កនុខឆ្ន ាំននរបាយការណ៍ និខ ៩ នាក់ កនុខឆ្ន ាំ ២០១៩។ អ្នកឯកនទ្ស្កនុខប្ស្ុក និខស្មាជកិគណបកសប្បឆ្ាំខបាន
តែូញដតែរថា ែាំនណីរការ “ទតលស់្ិទ្ធិឲ្យវញិ” ននាោះនធវីតាមដតចតិតនឹកន ញី នធវីឲ្យនគយល់ខុស្ថា អ្នកននោបាយមកពី
គណបកសប្បឆ្ាំខននាោះ បាននធវខុីស្ ន យីនធវីឲ្យនោកនាយករែាមន្រនតីអាចនប្ជីស្នរសី្គូប្បឆ្ាំខននោបាយរបស្់គ្មត់
បាន។ ការហាមប្បាមពីនែីមមកនលីការនធវសី្កមមភាពននោបាយ ដែលមាននឡខីបនាទ បព់កីាររ ាំោយគណបកស
ប្បឆ្ាំខននោះនដ្ឋយតុោការកាំពូល នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ។ ការស្នប្មចចិតតននោះប្តូវបានមជឈដ្ឋា នជានប្ចីនរោិះគន់ថា មាន
ភាពលាំនអ្ៀខដទនកននោបាយ នដ្ឋយបានកត់ស្មាគ ល់ថាន ញីថា ការស្ាំនប្មចនធវីការហាមប្បាមននោះមាននឡខីមុន
នពលនមែកឹនាាំរបស្់បកសននោះរខការដ្ឋក់នទស្នដ្ឋយតុោការពីបទ្កបត់ជាតិ ។ ជាមួយនឹខការរ ាំោយគណបកសននោះ 
មន្រនតីជាប់នឆ្ន តចាំននួ ៥០០៧ នាក់របស្គ់ណបកសននោះក៏ប្តូវបានែកពីតាំដណខ ន យីជាំនសួ្នដ្ឋយមន្រនតីរបស្់គណ
បកសប្បជាជន។ គណបកសប្បជាជនប្គប់ប្គខប្គប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ទាំខអ្ស្់ននរដ្ឋា ភបិាល រាបព់ីប្កុមប្បឹកាប្ស្ុកនខតតែល់
ស្ភាជាត។ិ  

ការនបាោះនឆ្ន ត និខការចូលរមួដទនកននោបាយ  

ការនបាោះនឆ្ន តជាតិលមីៗកនលខនៅ៖ ការនបាោះនឆ្ន តជាតិកនុខនពលលមីៗបាំទុត ដែលប្តូវបាននធវីនៅដខកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៨។ 
មានការចូលរមួននគណបកសននោបាយចាំននួ ២០ ដតគ្មម នការចូលរមួននគណបកស CNRP ដែលជាគណបកស
ប្បឆ្ាំខធាំជាខនគ។ គណបកសប្បឆ្ាំខទាំខ ១៩ នប្ៅពគីណបកសប្គប់ប្គខអ្ាំណាច CPP ដែលចូលប្បកតួប្បដជខ 
មានការគ្មាំប្ទ្តិចន យីមាននប្ចីននទ្ីបនឹខបនខេតីលម។ី  

លវីនបីចាប់នធវយុីទ្ធនាការតប្មូវឲ្យដទនកសារពត័៌មាននានានធវកីារទាយនស្មីៗគ្មន  ស្ប្មាបគ់ណបកសនិមួយៗ 
ដែលចូលរមួនៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តនិមួយៗកតី ដតនគគ្មម នន ញីភស្តុតាខដែលបងាា ញពកីារអ្នុវតតចាប់ននោះនទ្ នៅកនុខ
ការនបាោះនឆ្ន តឆ្ន ាំ ២០១៨។ ដទនកសារពត័៌មានទាយពីគណបកសប្បជាជននប្ចីនជាខនគ។ នដ្ឋយសារមានការធាល ក់ចុោះ
ននអ្ខគភាពសារព័តម៌ានឯករាជយ អ្ខគភាពសារពត័៌មានដែលប្គប់ប្គខនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល នធវកីារទសពវទាយនលសី្លុប 
នៅមុននពលនបាោះនឆ្ន ត ពិនស្ស្នៅតាំបន់ជនបទ្ ដែលអ្នកនបាោះនឆ្ន តភាគនប្ចីនមិនសូ្វទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានពីដទនក
សារព័ត៌មានឯករាជយ។  

ស្នលឹកនឆ្ន តចាំននួប្បដ ល ៦០០ ០០០ ស្នលកឹយកជាការមិនបាន កនុខការនបាោះនឆ្ន តនលកីមុន ចាំនួន
ស្នលឹកនឆ្ន តយកជាការមិនបានមាន ១០០ ០០០ ស្នលឹក។ អ្នកស្នខេតការណ៍និោយថា ននោះគឺជាស្ញ្ហញ ននការតវា៉ា  
នដ្ឋយសារពួកនគរខស្មាព ធឲ្យនៅនបាោះនឆ្ន ត នដ្ឋយគ្មម នគណបកស CNRP ឈរន ម្ ោះ។ អ្នកនបាោះនឆ្ន តជានប្ចីនសុ្ខ
ចិតតគូស្នចាល ជាជាខនបាោះឲ្យគណបកសប្បឆ្ាំខណាមួយ។ នបីតាមតួនលខរបស្់រដ្ឋា ភិបាល ចាំនួន ៨៣% ននអ្នក
មានស្ិទ្ធិនបាោះនឆ្ន ត បាននចញនៅនបាោះនឆ្ន ត។ គណបកសកាន់អ្ាំណាច CPP បានឈនោះនៅអ្ីទាំខ ១២៥ នៅកនុខរែា
ស្ភា។ ស្ថិតិរបស្់រដ្ឋា ភបិាលមិនអាចបញ្ហា ក់បាននទ្ នដ្ឋយសារខវោះអ្នកស្នខេតការណ៍ឯករាជយ។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

អ្នកស្នខេតការណ៍ឯករាជយភាគនប្ចីនចាតទុ់្កែាំនណីរការនបាោះនឆ្ន តទាំខមូលថាមានកាំ ុស្ឆគខធងនធ់ងរ។ សាថ នទូ្ត
ភាគនប្ចីននៅកមពុជាមនិប្ពមនធវីជាអ្នកស្នខេតការណ៍ទលូវការ នៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តននោះនទ្។ អ្ខគការស្នខេតការណ៍
នបាោះនឆ្ន តដែលមានដមនរបស្រ់ែា នដ្ឋយរមួមានទាំខមជឈមណឌ ល Carter Center នខិ Asian Network for Free 
Elections ក៏បានស្នប្មចចិតតមិនមកនធវីការតាមដ្ឋនការនបាោះនឆ្ន តននោះដែរ ពីនប្ពាោះអ្ខគការទាំខននាោះចាត់ទុ្កថា ការ
នបាោះនឆ្ន តននោះខវោះភាពប្តមឹប្តូវជាមូលដ្ឋា ន។ គជប បាននចាទ្ស្ គមន៍អ្នតរជាតិថា មានភាពលាំនអ្ៀខ នដ្ឋយ
និោយថា ស្ គមន៍អ្នតរជាតិគ្មាំប្ទ្ គជប ដតនៅនពលណាមានការចូលរមួការនបាោះនឆ្ន តរបស្គ់ណបកស CNRP 
ដតប៉ាុនណាណ ោះ។ នទោះបីជាមានន ម្ ោះថា ឯករាជយកតី ដតរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក់កានមរា៉ាលតនៅ គជប ដែលនធវីឲ្យវាអាចតាម
ដ្ឋនការងាររបស្់គជបបាន។   

គណបកសននោបាយ និខការចូលរមួននោបាយ៖ គិតមកប្តឹមដខកកេដ្ឋ រដ្ឋា ភបិាលបានបញ្ហា ក់ថា មាន
គណបកសននោបាយចាំននួ ៥៥ បានចុោះបញ្ា ីការជាមយួប្កស្ួខមហានទទ។ នលីកដលខដតគណបកសប្បជាជន នខិ
គណបកសតូចៗមួយចាំនួនដែលគ្មាំប្ទ្រដ្ឋា ភបិាល គណបកសននោបាយនានាបានរខការនរសី្នអ្ីខតាមទលូវចាប់ ការ
អ្នុវតតចាបម់ិននស្មភីាព ការគាំរាមកាំដ ខ នខិការទាយព័តម៌ាននដ្ឋយមានលាំនអ្ៀខ។ កតាត ទាំខអ្ស្់ននោះនាាំនអាយ
គណបកស CPP យកផ្លត ចមុ់ខនូវអ្ាំណាចននោបាយ។ អ្នកកាន់មុខតាំដណខជានប្ចីននៅកនុខរដ្ឋា ភិបាលប្តូវដតជា
ស្មាជិកននគណបកស CPP ។ គិតមកប្តឹមដខកកេដ្ឋ NGO កនុខប្ស្ុកមួយបាននិោយថា មានករណីគប្មាមកាំដ ខ
ចាំនួន ២៣ ែល់ស្កមមជននោបាយ។ នៅនលងទ្ី ១៩ ដខតុោ មានមនុស្ស ២ នាកជ់ិោះម៉ាូតូ បានវាយនលឌីិន វា៉ា រនិ អ្គគ
នលខាធិការននគណកមាម ធកិារប្បតិបតតិរបស្់គណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ ដែលប្តូវបានរ ាំោយ កនុខនពលដែលគ្មត់នែីរមក
ទទោះ ពីហាខកាន វ នដ្ឋយយកែុាំលមគប់នលីមុខរបស្់គ្មត់។ គតិមកប្តមឹដខវចិឆិកា មន្រនតីគណបកសប្បឆ្ាំខោ៉ា ខនហាច
ណាស្់ចាំនួន ១០ នាក់បានរខការវាយដបបននោះ ដតអាជាា ធរមិនបានចាប់ខលួនជនស្ខសយ័ណាមាន ក់បាននទ្។  

ការចូលរមួរបស្់ន្រស្តី និខប្កមុជនជាតិភាគតិច៖ គ្មម នចាប់ដែលដ្ឋកក់ាំ តិប្ពាំដែននលកីារចូលរមួរបស្់ន្រស្តី 
និខជនជាតិភាគតិច នៅកនុខែាំនណីរការននោបាយនទ្ ដតវបបធម៌ប្បនពណីកប្មិតការចូលរមួរបស្់ន្រស្ដីនៅកនុខ
ននោបាយ នខិរដ្ឋា ភិបាល ជាពិនស្ស្ចាប់ប្ស្ី ដែលមានតាាំខពសី្តវតសទ្ី ១៤ មក មានចាំដណករារា ាំខខាល ាំខកនុខ
នរឿខននោះ ។ នទោះបីជាគណបកស CPP បានស្នាមតខន យីមតខនទ្ៀតថា នឹខបនខេីនតាំណាខរបស្់ន្រស្តកីតី ដតចាំនួន
នបកេជនជាន្រស្តីដែលជាប់នឆ្ន តនៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តជាតិនៅដខកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ  

២០១៨ មានការលយចុោះមកប្តឹម ១៩ នាក់ ពី ២៥ នាក់ កនុខការនបាោះនឆ្ន តជាតិឆ្ន ាំ ២០១៣។ ការនបាោះ
នឆ្ន តថាន ក់មូលដ្ឋា ន នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ន ញីមានជានលីកែាំបូខ នូវការចូលរមួននគណបកសប្បជាធិបនតយយជនជាតិ
នែីមកមពុជា ។  

ដទនកទី្៤ ៖ អ្ាំនពីពុករលួយ និខកខវោះតមាល ភាពកនុខរដ្ឋា ភិបាល  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ចាប់មានដចខអ្ាំពីនទស្ប្ព មទ្ណឌ ស្ប្មាបអ់្ាំនពីពុករលួយដែលប្បប្ពតឹតនដ្ឋយមន្រនតីនានា ។ នទោះជាោ៉ា ខ
ណាក៏នដ្ឋយ រដ្ឋា ភបិាលមិនបានអ្នុវតដចាប់ននោះប្បកបនដ្ឋយប្បស្ទិ្ធភាពនឡយី ន យីមន្រនដីជាញឹកញាប់ ដតខដត
ប្បប្ពឹតតអ្ាំនពពុីករលយួនដ្ឋយមាននិទ្ណឌ ភាព ។  

អ្ាំនពីពុករលួយ៖ ប្កមប្ព មទ្ណឌ បានកាំណត់អ្ាំនពីពុករលួយនានា ន យីកាំណត់ចាស្នូ់វនទស្ចាំនពាោះការប្បប្ពតឹត
អ្ាំនពីទាំខននោះ។ ចាប់ប្បឆ្ាំខអ្ាំនពីពុករលយួដចខពមូីលដ្ឋា នចាប់ស្ាំរាប់នអាយប្កមុប្បឹកាជាតិប្បឆ្ាំខអ្ាំនពីពុករលួយ 
និខអ្ខគភាពប្បឆ្ាំខអ្ាំនពពុីករលួយទ្ទ្លួ នខិនសុ្ីបអ្នខេតបណតឹ ខទក់ទ្ខនឹខអ្ាំនពីពុករលយួ។ អ្ខគភាពប្បឆ្ាំខអ្ាំនពី
ពុករលួយមិនស្ ការនអាយបានញឹកញាប់ជាមួយស្ខគមសុ្ីវលិ ន យីប្តូវបាននគនមីលន ញីថា គ្មម នប្បស្ិទ្ធភាព
កនុខការប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំខនឹខអ្ាំនពពុីករលួយ។ ទទុយនៅវញិ អ្ខគភាពប្បឆ្ាំខអ្ាំនពីពុករលួយមានភាពស្កមមនៅកនុខការ
ែឹកនាាំការនសុ្បីអ្នខេតនៅនលសី្មាជិកននគណបកសប្បឆ្ាំខ ដែលជាការនាាំនអាយនគនាាំគ្មន យល់ថា អ្ខគភាពននោះបាំនរ ី
ទលប្បនោជន៍របស្គ់ណបកសកាន់អ្ាំណាច។ អ្ខគភាពននោះមិនដែលនសុ្ីបអ្នខេតស្មាជិកជាន់ខពស្់ននគណបកសកាន់
អ្ាំណាចនទ្ នទោះបីមានការនចាទ្ប្បកាន់ជានប្ចីនពបីទ្ពុករលយួ កនុខលាំដ្ឋប់ថាន ក់ជានខ់ពស្់ននគណបកស និខរដ្ឋា ភបិា
លកតី។ ឧទ រណ៍ នោខតាមរបាយការណ៍នសុ្ីបអ្នខេតនចញដខកញ្ហញ  របស្់វទិ្យុអាសុ្ីនស្រ ីកូនប្ស្ី ២ នាក់របស្់
នទ្ស្រែាមន្រនតី និខជាអ្តតីអ្គគនមបញ្ហា ការ ប៉ាុល សានរឿន បាននចញមុខកនុខការបនលាំទកទ់្ខនខឹអ្ចលនប្ទ្ពយ នៅអូ្
ន្រសាត លី ដែលមានតនមលប្បមាណ ១០០ ោនែុោល ។ របាយការណ៍មួយរបស្់វទិ្យុអាសុ្ីនស្របីាននិោយនៅដខនមសា
ថា    ុន គឹមឡុខ ដែលជាកមួយប្ស្ីរបស្់នោកនាយករែាមន្រនតី   ុន ដស្ន នខិនោកនមនគរបាលជាតិ ននត សានវឿន
ជាបតី បានទ្ិញវឡីាមួយនៅប្បនទ្ស្សុ្ពី កនុខតនមល ២,៧ ោនែុោល ។ អ្នកទាំខពីរស្ថិតកនុខចាំនណាមដខសអ្នកធាំចាំនួន ៨ 
នាក់ ដែលមានន ម្ ោះកនុខរបាយការណ៍ដែលនចញនៅដខតុោ ឆ្ន ាំ ២០១៩ នដ្ឋយសារពត័៌មាន Reuters ថាបាន
ទ្ទ្ួលស្ញ្ហា តសុិ្ីព បនាទ ប់ពបីាននបាោះទុ្នវនិិនោគកនុខមាន ក់ៗចាំនួន ២,២ ោនែុោល  នៅកនុខប្បនទ្ស្ននាោះ។  

 មន្រនតីរាជការប្តូវមានការយលប់្ពមពីប្បធាន មុននពលនឆលយីស្ាំណួររបស្់សាខានិតបិញ្ហញ ត ិទក់ទ្ខនឹខការ
នចាទ្ប្បកានស់្តីពីអ្ាំនពីពុករលយួ។  

អ្ាំនពីពុករលួយមានលកេណៈរាលដ្ឋល នៅកនុខស្ខគម និខរដ្ឋា ភិបាល។ មាននស្ចកតីរាយការណ៍មកថា 
នគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា  នៅប្កមនសុ្ីបអ្នខេត និខនៅប្កមជាំរោះកតី បានទ្ទ្លួស្ាំណូកពីអ្នករកសុ្ី ទាំខប្ស្បចាប់ ទាំខ
ខុស្ចាប។់ ពលរែាដតខដតតែូញដតែជាសាធារណៈអ្ាំពីអ្ាំនពីពុករលួយ។ នបៀវតសរម៍និប្គប់ប្គ្មន់រមួចាំដណកឧយ មាន
“អ្ាំនពីពុករលយួនែីមបរីស្់” កនុខចាំនណាមមន្រនតីថាន កទ់ប ចាំដណកវបបធម៌នទិ្ណឌ ភាពនធវីនអាយអ្ាំនពីពុករលួយរកីសាយ
កនុខចាំនណាមមន្រនដជីាន់ខពស្់ ។  

នោខតាមការវាស្ស់្ទខ់ដែលមានន ម្ ោះថា 2016 Global Corruption Barometer តុោការគឺជាវសិ្យ័
ដែលពុករលួយជាខនគ នៅកនុខរយៈនពល ៥ ឆ្ន ាំជាប់គ្មន  ដែលបនាទ បម់កមានដទនកអ្នុវតតចាប់។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ការប្បកាស្ប្ទ្ពយស្មបតិត៖ រាជការ រមួទាំខមន្រនតីដតខតាាំខ នខិមន្រនតីជាប់នឆ្ន តទខ តាមចាប ់ប្តូវប្បកាស្ប្ទ្ពបស្មបតតិ
របស្់នគ។ អ្ខគភាពប្បឆ្ាំខអ្ាំនពីពុករលយួ (ACU) ទ្ទ្លួខុស្ប្តូវកនុខការទ្ទ្លួយកនស្ចកតីប្បកាស្ ចាំដណកការ
ពិន័យចាំនពាោះការមនិនគ្មរពតាមមានការជាប់ពនធនាគ្មររាប់ព ី១ ដខនៅ ១ ឆ្ន ាំ។ ការប្បកាស្ប្ទ្ពយស្មបតតិរបស្់មន្រនតី
ជាន់ខពស្ម់ិនប្តូវបាននអាយែខឹែលស់ាធារណៈនទ្ ន យីនៅបិទ្ជតិកនុខនប្សាមស្ាំបុប្ត រ ូតទល់ដតមានការបតឹខ
ទក់ទ្ខនឹខអ្ាំនពពុីករលួយ។ មានដតនស្ចកតីប្បកាស្ប្ទ្ពបស្មបតិតដតមួយគត់ប្តូវបាននបកីនមីល គឺនស្ចកតីប្បកាស្
របស្់អ្តតីប្បធានគណបកស CNRP កឹម សុ្ខា ។ NGO បានទមទរឲ្យមានវនិសាធនកមមនលីចាប់ប្បឆ្ាំខអ្ាំនពពុីក
រលួយ ន យីសុ្ាំឲ្យមានចុោះកនុខកាំណត់ន តុសាធារណៈ នូវប្ទ្ពយស្មបតតិទាំខអ្ស្់ របស្់មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល។  

ដទនកទី្៥ ៖ ឥរោិបលរបស់្រដ្ឋា ភិបាលចាំនពាោះការនសុ្ីបអ្នខេតរបស់្អ្ខគការអ្នដរជាតិ និខអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា
ភិបាលនលីការនចាទ្ប្បកាន់ពីបទ្រ ាំនោភស្ិទ្ធិមនុស្ស  

មានរបាយការណ៍ជានប្ចនីអ្ាំពកីខវោះការស្ ការ ន យីនៅកនុខករណីមួយចាំនួន មានការបាំភិតបាំភយ័នដ្ឋយ 
មន្រនដីរដ្ឋា ភិបាលនលីអ្នកនសុ្បីអ្នខេតស្ិទ្ធមិនុស្ស។ រដ្ឋា ភិបាលបានគប្មាមបតឹខ NGO ចាំនួន  គឺអ្ខគការលីកាែូ STT និខ
អ្ខគការ Central ទកទ់្ខនខឹការនចញរបាយការណ៍ ស្តីពីទលអ្វជិាមានននកមេីខាន តតូច នលីអ្នកទ្ទ្ួលកមេ។ី  

មានអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលដែលនធវកីារងារដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សប្បមាណជា ២៥ នៅកនុខប្បនទ្ស្ និខមាន
ចាំនួនប្បដ ល ១០០ នទ្ៀតដែលនផ្លត តការយកចតិតទុ្កដ្ឋកន់លីវសិ្័យនទសខនទ្ៀត ដែលមាននៅកនុខបញ្ហា ស្ិទ្ធមិនុស្ស 
ប៉ាុដនដមានដតអ្ខគការមួយចាំននួតូចប៉ាុនណាណ ោះ ដែលនធវសី្កមមភាពកនុខការនរៀបចាំកមមវធិបីណដុ ោះបណាដ ល ឬនសុ្បីអ្នខេតការ
រ ាំនោភស្ិទ្ធមិនុស្ស ។  

អ្ខគការស្ ប្បជាជាតិ និខអ្ខគការអ្នតរជាតិែនទ្នទ្ៀត៖រដ្ឋា ភិបាល ជាទូ្នៅ បានអ្នុញ្ហញ តនអាយតាំណាខ
អ្ខគការស្ ប្បជាជាតិមកនធវទី្ស្សនកចិេ ។ ដតរដ្ឋា ភបិាលនប្ចីនដតមនិប្ពមជបួប្បជុាំថាន ក់ខពស្់ ជាមួយតាំណាខននអ្ខគ
ការស្ ប្បជាជាតិ ន យីមិននអាយពួកនគជួបជាមួយមន្រនតបីកសប្បឆ្ាំខ នដ្ឋយរមួទាំខនោក កឹម សុ្ខាទខដែរ។ អ្នក
នាាំពាកយរបស្់រដ្ឋា ភិបាលដតខដតរោិះគនត់ាំណាខពិនស្ស្ននអ្ខគការស្ ប្បជាជាតិជាសាធារណៈ ចាំនពាោះការនិោយ
របស្់នគស្តពីីបញ្ហា នានាដទនកស្ិទ្ធិមនុស្ស។  

សាថ ប័នស្ិទ្ធិមនុស្សរបស្់រដ្ឋា ភបិាល៖ រដ្ឋា ភិបាលមានសាថ ប័នស្ិទ្ធិមនុស្សចាំនួន ៣ ដែលរមួមានគណៈកមាម ធិការដ្ឋច់
នដ្ឋយដឡក ទ្ទ្ួលបនទុកការពារស្ិទ្ធិមនុស្ស នខិទ្ទ្លួពាកយបណតឹ ខ នៅនប្កាមប្ពឹទ្ធស្ភា និខរែាស្ភា ប្ពមទាំខគ
ណៈកមាម ធិការស្ិទ្ធិមនុស្សកមពុជា ដែលស្ថិតនៅនប្កាមខុទ្ទកាល័យនាយករែាមន្រនត។ី គណៈកមាម ធិការស្ិទ្ធិមនុស្សកមពុ
ជាប្បគល់របាយការណ៍របស្់រដ្ឋា ភិបាល នែីមបចូីលរមួកនុខែាំនណីរការពនិិតយស្ទិ្ធិមនុស្សជាអ្នតរជាតិ ែូចជាការពិនិតយ
នទ្ៀខទត់ជាស្កល និខបាននឆលីយតបចាំនពាោះរបាយការណ៍របស្់សាថ ប័នរដ្ឋា ភបិាល និខអ្ខគការអ្នតរជាតិ ប៉ាុដនតមិន
បាននធវីការនសុ្បីអ្នខេតសាថ នភាពស្ិទ្ធមិនុស្សនដ្ឋយឯករាជយនឡយី។ អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលដទនកស្ិទ្ធមិនុស្ស
ដែលគួរឱយទុ្កចតិតបានចាត់ទុ្កថា គណៈកមាម ធិការរបស្់រដ្ឋា ភិបាលថា មានប្បស្ិទ្ធភាពការងារនៅមានកាំរតិ ន យី



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

បានរោិះគន់តួនាទ្ីរបស្់នគនៅកនុខការនិោយការពារការបន្រងាេ បរបស្់រដ្ឋា ភិបាល នៅនលសី្ខគមសុ្ីវលិ នខិគណបកស
ប្បឆ្ាំខ។  

អ្ខគជាំនុាំជប្មោះចប្មុោះវសិាមញ្ញនៅកនុខតុោការកមពុជា (ECCC) បានបនតនធវីការនសុ្ីបអ្នខេត និខដ្ឋក់នទស្នម
ែឹកនាាំដខមរប្ក ម នខិអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវខពស្ប់ាំទុតចាំនពាោះអ្ាំនពីយខ់ នខ ដែលប្តូវបានប្បប្ពឹតតពីឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ែល់ឆ្ន ាំ 
១៩៧៩ ។ ECCC គជឺាតុោការកូនកាត ់នដ្ឋយមានបុគគលកិ និខនៅប្កមជាត ិនិខអ្នតរជាតិ ន យីប្គប់ប្គខនដ្ឋយ
ចាប់កនុខប្ស្ុករបស្់កមពុជាទខ និខកិចេប្ពមនប្ពៀខរវាខរដ្ឋា ភបិាល នខិអ្ខគការស្ ប្បជាជាតិទខ។ មនិទន់មានការ
ស្នប្មចនលកីរណីប្បឆ្ាំខនឹខន ម្ ោះ មាស្ មុត និខនៅ អាននៅនឡយីនទ្។ នៅដខស្ីហា តុោការកាំពូលបានបិទ្
ករណី នៅ អាន នដ្ឋយសារគ្មម នការយល់ប្ស្បគ្មន នលីការកាត់កតីនលីនៅ អាន។ គិតមកប្តមឹដខវចិឆិកា ECCC មនិទន់
ស្នប្មចថា នតីប្តូវបនតនលីករណីណាមួយ ដែលនៅស្ល់ននាោះនទ្។  

 ដទនកទី្៦៖ ការនរសី្នអី្ខ ការរ ាំនោភបាំពានកនុខស្ខគម និខការជញួែូរមនុស្ស  

ន្រស្តី  

ការរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ និខ ខឹាកនុខប្គួសារ៖ ការរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ នខិអ្ាំនពី ខឹាកនុខប្គួសារគឺជាបញ្ហា ធាំ។ ចាប់
ដែលមិនបញ្ហា ក់នភទ្ននជនរខនប្គ្មោះ ដ្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ ចាំនពាោះអ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ និខការបាំពារបាំពាន។ 
អ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈប្តូវកាត់នទស្ឱយជាប់ពនធនាគ្មរពី ៥ឆ្ន ាំ នៅ ៣០ឆ្ន ាំ។ អ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ បត/ីប្បពនធមិន
ប្តូវបានដចខជាក់ោក់នៅកនុខប្កមប្ព មទ្ណឌ នឡយី ប៉ាុដនត អាចនធវីការនចាទ្ប្បកាន់ថាជា “អ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ” 
“ការបខេរបួស្សាន ម” ឬ “ការបាំពារបាំពានមនិស្មរមយ”បាន។ កប្មមានការនចាទ្ប្បកាន់ពីបទ្រ ាំនោភនស្ពស្នថវៈបតី/
ប្បពនធណាស្។់ ចាបស់្តីពីអ្ាំនពី ខិាកនុខប្គួសារកាំណតដ់្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ ចាំនពាោះអ្ាំនព ីខិាកនុខប្គសួារ ប៉ាុដនត មិន
មានដចខជាក់ោកអ់្ាំពីការដ្ឋក់នទស្នឡយី។ នគអាចនប្បីប្កមប្ព មទ្ណឌ  នែីមបដី្ឋក់នទស្ចាំនពាោះបទ្នលមសី្ ខឹា
កនុខប្គួសារ នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ពនធនាគ្មរចាប់ពី ១ ឆ្ន ាំរ ូតែល់ ១៥ឆ្ន ាំ។  

អ្ាំនពី ខិាកនុខប្គួសារនខិការរ ាំនោភទលូវនភទ្នប្ចីនដតមនិប្តូវបាននគរាយការណ៍អ្ស្់ នដ្ឋយសារជនរខនប្គ្មោះ
ខាល ចការស្ខស្ឹកនដ្ឋយជននលមីស្ ការនរសី្នអ្ីខនៅកនុខស្ខគម  នខិការដែលនគមិនទុ្កចតិតប្បព័នធតុោការ។ នៅកនុខ
ចាំនណាមមន្រនតីតុោការ មានចាំនួននារតីិចតួច។ ១៤% នននៅប្កម ១២% ននប្ពោះរាជអាជាា  ២០% នននមធាវ ីដែល
ទ្ាំនខជាមូលន តុនាាំឲ្យមានការរាយការណ៍មិនអ្ស្់ពីការរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ និខការរ ាំនោភនធវីបាបកនុខប្គសួារ។ 
អ្ខគការ NGO បាននិោយថា អាជាា ធរមនិសូ្វប្បឹខដប្បខខាល ាំខកនុខការអ្នុវតតចាប់ប្គួសារនទ្ ន យីនជៀស្វាខការពាក់
ព័នធកនុខជាំនោោះកនុខប្គសួារ។   

ការរ ាំនោភទលូវនភទ្ និខអ្ាំនពី ខឹាកនុខប្គួសារ នពលខលោះ បណាត លនអាយសាល ប៖់ អ្ខគការ NGO មយួបាននិោយថា 
មានការស្មាល ប់ចាំននួ ១០ ករណី នៅកនុខការស្នខេត នៅឆ្ន ាំ២០១៨ នលីករណីអ្ាំនពី ខឹាកនុខប្គួសារចាំនួន ៣៩ នខិ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ករណីរ ាំនោភទលូវនភទ្ចាំនួន ១៨។ នៅកនុខចាំនណាមករណីទាំខ ៥៧ ននោះ អាជាា ធរបានចាបខ់លួនជននលមីស្បានដត 
២៣ នាក់នទ្។ អ្នកស្នខេតការណ៍ភាគនប្ចីននជឿថា ទាំខអាជាា ធរ ទាំខសាធារណជន ជាទូ្នៅ មិនចាត់ទុ្កអ្ាំនពី ឹ
ខាកនុខប្គួសារថាជាបទ្នលមីស្ប្ព មទ្ណឌ នទ្។  

ប្កស្ួខពត័៌មាន និខប្កស្ួខកចិេការនារបីានចាប់នទតីមអ្នុវតតប្កមអាកបបកិរោិស្ាំរាប់ប្បព័នធទសពវទាយ 
ទក់ទ្ខនឹខ ខឹានៅនលីនារ។ី ប្កមននោះហាមប្បាមការនបាោះពុមភពត័៌មាន ដែលរមួទាំខរូបននជនរខនប្គ្មោះ ការបងាា ញ
ពីការសាល ប់ របួស្ ឬភាពអាប្កាតរបស្ជ់នរខនប្គ្មោះ នខិការនប្បីពាកយប្បមាលនៅនលីន្រស្ត។ី ប្កស្ួខកចិេការនារដីលមទាំខ
បានប្បកាស្ពីប្បពន័ធនធវីនស្ចកតីរាយការណ៍ នៅកនុខជួររដ្ឋា ភបិាល នែីមបបីនខេីនតមាល ភាព នខិគណននយយភាព នៅកនុខ
ការនឆលីយតបរបស្់រដ្ឋា ភបិាល ចាំនពាោះ ខឹានៅនលីន្រស្ត។ី  

ការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្៖ ប្កមប្ព មទ្ណឌ ដ្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ ចាំនពាោះការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្ នដ្ឋយដ្ឋកព់នធនាគ្មរពី 
៦ នលងនៅ ៣ ដខ និខពិន័យជាទ្ឹកប្បាក់បនតិចបនតួច។ ការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្នៅកដនលខនធវីការប្តូវបាននគនជឿថាមានជា
ទូ្នៅ(សូ្មនមលីដទនក ៧. )។  

នៅនលងទ្ី ១០ កកេដ្ឋ នគរបាលប្ស្ីចាំនួន ៤ នាកប់ានដ្ឋកល់ិខិតនៅនោកឧបនាយករែាមន្រនតី ស្ នខខ 
នដ្ឋយនិោយពកីារនបៀតនបៀនទលូវនភទ្នដ្ឋយនោក អ្ ុក កុស្ល នមនគរបាលនខតតកាំពខធ់ាំ។ លិខិតននាោះស្រនស្រថា 
ពួកនគបានរាយការណ៍ជានប្ចនីនលីកមកន យី តាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៨ មក ដតមនិដែលបានទ្ទ្ួលយុតតធិម៌នឡយី។ នម
នគរបាលននាោះបានោដលខ ន យីបាននៅបួស្ ដតកនុខរយៈនពលប៉ាុនាម ននលងដែលលិខតិននាោះនលចលឺែលស់ាធារណ
ជន ដតគតិមកែល់ដខវចិឆិកា នគមិនន ញីតុោការចាត់វធិានការអ្វីនឡយី។  

ការបខេិតបខេាំកនុខការកាំណតច់ាំនួនប្បជាជន៖ គ្មម ននស្ចកតីរាយការណ៍ពីការរ ាំលូតកូននដ្ឋយបខេាំ ការនធវមីិន
នអាយមានកូននដ្ឋយមនិនៅតាមការស្ម័ប្គចិតតនទ្។  

ការនរសី្នអ្ីខ៖ រែាធមមនុញ្ញដចខអ្ាំពីស្ទិ្ធិនស្មីភាពគ្មន ស្ាំរាប់ន្រស្តី ការទ្ទ្លួបានប្បាក់កនប្មនស្មីគ្មន ចាំនពាោះការងារែូចគ្មន  
និខឋានៈនស្មីគ្មន កនុខអាពា ៍ពពិា ៍។ អាជាា ធរមនិអ្នុវតតចាប់បានលែនទ្។ ជាទូ្នៅ ន្រស្តីមានស្ិទ្ធិនលីប្ទ្ពយស្មបតតិនស្មី
ភាពគ្មន  មានស្ិទ្ធតិាមទលូវចាបែូ់ចគ្មន កនុខការដ្ឋកព់ាកយបណតឹ ខដលខលោះ នខិស្ទិ្ធិនស្មីគ្មន កនុខការទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រ ាំ 
និខការងារមយួចាំននួ។ ប៉ាុដនត ប្បនពណីវបបធម៌ និខការទ្ទ្ួលខុស្ប្តូវកនុខការនមីលកូនបានកប្មិតលទ្ធភាពរបស្់ន្រស្ត ី
កនុខការ្ននៅែលក់ារទ្ទ្លួបានមុខតាំដណខខពស្់នៅកនុខការងារ ឬបានការងារនធវី (សូ្មនមលីដទនក ៧  )។  

អាជាា ធររ ាំពឹខថា ន្រស្តីនស្លៀកពាក់ស្មប្ស្បតាម “ប្បនពណីដខមរ”។ នៅដខកុមភៈ នោកនាយករែាមន្រនតីបាននចាទ្
ន្រស្តីខលោះថាបាន “នស្លៀកពាក់ខលមុីខខលីនប្កាយ” នៅនពលលក់ទ្ាំនញិតាមអុ្ិនធ័រដណត ន យីបានបញ្ហា ឲ្យអាជាា ធរនធវីការ
នសុ្ីបអ្នខេត។ ២ នលងនប្កាយមក នគរបាលចាបខ់លួន រចនា អ្នកលក់តាមន វស្បុក ពបីទ្អាស្អាភាស្ នដ្ឋយនស្លៀក
ពាក់ដែល “ប៉ាោះពាល់កិតតយិស្នារដីខមរ”។ នៅនលងទ្ី ២៤ នមសា នាខប្តូវបានដ្ឋក់នទស្ឲ្យជាប់ពនធនាគ្មរចាំននួ ៦ 
ដខ។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

កុមារ  

ការចុោះស្ាំបុប្តកាំនណីត៖ តាមចាប់ ស្ញ្ហា តិអាចទ្ទ្ួលបានតាមរយៈកាំនណីតពីឪពុកមាត យដែលមិនដមនជាជនជាតិ
ដខមរ កនុខករណីដែលឪពុកមាត យទាំខពីរននាោះបាននកតី នខិរស្់នៅនដ្ឋយប្ស្បចាប់នៅកនុខប្បនទ្ស្កមពុជា ឬករណី
ដែលឪពុក/មាត យណាមាន ក់ទ្ទ្លួបានស្ញ្ហា តិកមពុជាតាមរយៈមនធាបាយនទសខនទ្ៀតតាមទលូវចាប់។ ជនជាតិដខមរនែីម
ប្តូវបានចាតទុ់្កថាជាពលរែា។ ប្កស្ខួមហានទទបានប្គប់ប្គខប្បព័នធចុោះបញ្ា ីកាំនណីតតាមដបបទ្ាំននបី ប៉ាុដនតទរកទាំខ
អ្ស្់មិនសុ្ទ្ធដតប្តវូបានចុោះបញ្ា ីភាល មៗនឡយី ពិនស្ស្នដ្ឋយសារកខវោះការយល់ែឹខពីសារៈស្ាំខាន់ននការចុោះបញ្ា ី
កាំនណីត និខអ្ាំនពីពុករលួយនប្ចីន របស្់អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន។   

ការខកខានមិនបានចុោះបញ្ា ីកាំនណីតនាាំនអាយមានការនរសី្នអ្ីខ រមួទាំខកនុខការមិនទតល់នស្វាសាធារណៈទខ
ដែរ។ កុមារជនជាតិភាគតចិ និខកុមារដែលគ្មម នស្ញ្ហា តិនប្ចីនប្តូវបានផ្លត់នចញពីែាំនណីរការចុោះបញ្ា ីកាំនណីត។ អ្ខគ
ការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលដែលទតល់នស្វាចាំនពាោះស្ គមន៍ដែលប្តូវបាននគផ្លត់នចញ បានរាយការណ៍ថា ជានរឿយៗ 
កុមារដែលគ្មម នស្ាំបុប្តកាំនណីត និខនស្ៀវនៅប្គួសារ បាត់បខ់លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការអ្ប់រ ាំ និខការដលទាំសុ្ខភាព។ 
អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលទាំខននាោះកប៏ានបញ្ហា ក់ទខដែរថា អ្នកទាំខននោះនប្ចនីដតគ្មម នលទ្ធភាពកនុខការទ្ទ្ួលបាន
ការងារនធវី ការមានប្ទ្ពយស្មបតតិផ្លទ ល់ខលូន ការចូលរមួនបាោះនឆ្ន ត ឬការនប្បីប្បាស្់ប្បព័នធចាប់។  

ការស្ិកា៖ ការអ្ប់រ ាំរ ូតែលថ់ាន ក់ទ្៩ី គឺឥតមានបខ់នលលនឡយី ប៉ាុដនត មនិដមនជាកាតពវកិចេប្តូវដតនរៀននទ្។ កុមារជា
នប្ចនីបានឈប់នរៀននែីមបជីួយប្គួសារកនុខការងារកស្កិមមលកេណៈប្គួសារ នធវកីារងារនៅកនុខស្កមមភាពនទសខនទ្ៀត ។ 
អ្នកខលោះនទ្ៀតចូលនរៀននៅអាយុនប្ចីន ឬមនិចូលនរៀននសាោះដតមតខ។ រដ្ឋា ភិបាលមិនបែិនស្ធនកមខប្ស្ីកនុខការទ្ទ្លួ
បានការអ្ប់រ ាំនស្មីភាពគ្មន នទ្។ ប៉ាុដនត ជានរឿយៗ ប្គសួារដែលមានធនធានមានកាំរតិ ទតល់អាទ្ិភាពែល់នកមខប្បុស្ជាខ
នកមខប្ស្ី ពិនស្ស្នៅតាំបនជ់នបទ្។ នបីនោខតាមរបាយការណ៍អ្ខគការអ្នតរជាតិ បនាទ ប់ពកីប្មិតបឋមស្កិា ចាំននួ
នកមខប្ស្ីចុោះន ម្ ោះចូលនរៀនធាល ក់ចុោះោ៉ា ខខាល ាំខនៅតាំបន់ប្កុខ ចាំដណកការចូលនរៀនរបស្់នកមខប្បុស្នៅនប្កាយថាន ក់
បឋមស្កិា មានចាំនួនធាល ក់ចុោះនប្ចីន នៅតាំបនជ់នបទ្។  

ការរ ាំនោភនធវីបាបកុមារ៖ នបតីាមអ្នកស្នខេតការណ៍ ការរ ាំនោភនធវីបាបកុមារនប្ចីននកីតមាន ន យីការបតឹខប្បឆ្ាំខនឹខ
ជនប្បប្ពឹតតកប្មមានណាស្់។ នបីនោខតាមរបាយការណ៍របស្់អ្ខគការ UNICEF ស្តីពី ខឹានលីកុមារ កុមារកមពុជា
មាន ក់កនុខចាំនណាម ២ នាក់ធាល ប់រខ ខឹាខាល ាំខ។ ការរ ាំនោភទលូវនភទ្នលកុីមារនៅដតជាបញ្ហា ធងន់ធងរនៅនឡយី ន យីនស្
ចកតីរាយការណ៍ស្តពីីបទ្នលមីស្ននោះន ញីមាននប្ចីននឡខីៗ នៅកនុខនពលប៉ាុនាម នឆ្ន ាំកនលខនៅននោះ។ គិតប្តមឹដខកកេដ្ឋ 
NGO មយួដែលនធវីការដទនកស្ទិ្ធិមនុស្ស នៅកនុខប្ស្ុកបាននធវកីារនសុ្ីបអ្នខេតនលីបទ្រ ាំនោភនលីស្ិទ្ធកុិមារចាំននួ ៦៧ 
ករណី ន យីន ញីថា ៥៦គជឺាករណីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ ឬការប៉ាខរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ។ នៅនលងទ្ី ៤ ដខតុោ 
នគរបាលបានចាបខ់លួនកុមារាមានជាំខសឺ្រនស្ប្បសាទ្មាន ក់ នដ្ឋយនចាទ្ថា លួចរបស្់ពទី្សីាន ក់ការកណាត លរបស្់
គណបកសប្បឆ្ាំខ។ នគរបាលបានដ្ឋក់នខាន ោះគ្មត់ ន យីបានបខេាំឲ្យចុោះ តថនលខានលយីល់ប្ពមកនុខការឈបចូ់លមក
កនុខកដនលខហាមោត់ ន យីបាននដ្ឋោះដលខវញិ នប្កាយ ុាំខលួនបាន ២ នលង។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ការឆ្ប់នរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ និខការបខេាំនអាយនរៀបអាពា ៍ពិពា ៍៖ អាយុប្គប់ការតាមចាប់ស្ាំរាប់នកមខប្បុស្ និខ
នកមខប្ស្ីគឺ ១៨ ឆ្ន ាំ ដតកុមារអាយុប្តឹម ១៦ ឆ្ន ាំអាចនរៀបការនដ្ឋយប្ស្បចាប់បាន នបីមានការយល់ប្ពមពីឪពុកមាត
យ។  

ការនកខប្បវញ័្េ ទលូវនភទ្នលកុីមារ៖ ការរមួនភទ្ជាមួយកុមារអាយុនប្កាម ១៥ ឆ្ន ាំ គឺជាអ្ាំនពីខុស្ចាប។់ រដ្ឋា ភិបាលបាន
បនតឆមកទ់ទោះបន នែមីបរីកនមីល និខប្បមូលជនរខនប្គ្មោះនដ្ឋយសារការជួញែូរទលូវនភទ្ជាកុមារ លវីនបីភាគនប្ចនីននការ
ជួញែូរទលូវនភទ្នលីកុមារមានការោក់បាាំខ មាននៅតាមកដនលខបាំនរទីលូវនភទ្ “នដ្ឋយមនិផ្លទ ល់” ែូចជាតាមនបៀហាេ ែិន 
កដនលខនធវីមា៉ា សា កដនលខដកស្មផស្ស បាខារា៉ា អូ្នខ និខកដនលខមនិដមននធវីពាណិជាកមមនានា។ នគរបាលបនតនសុ្បីអ្នខេត
នលីករណីជួញែូរកុមារ នៅតាមទទោះបន ឬកនុខករណីដែលជនរខនប្គ្មោះមកបតឹខនដ្ឋយផ្លទ ល់ ដតមិននធវីការនលីករណី
ស្មុគសាម ញខាល ាំខនទ្ ឧទ រណ៍ ការនកខប្បវញ័្េ ទលូវនភទ្តាមអុ្ិនធ័រដណត។ រដ្ឋា ភិបាលមនិអ្នុញ្ហញ តនអាយមានការនប្បី
បនចេកនទ្ស្នសុ្ីបអ្នខេតស្ាំងាត់នៅកនុខការនសុ្ីបអ្នខេតនលកីារជួញែូរនទ្ ដែលជាការនធវីនអាយនគរបាលនប្ចីនមិន
អាចចាប់នអាយអ្នកប្បប្ពឹតតិការជួញែូរនលកុីមារទ្ទ្លួខុស្ប្តវូបាននទ្។  

ប្បនទ្ស្កមពុជានៅដតជានគ្មលនៅនទ្ស្ចរណ៍ទលូវនភទ្នលកុីមារ។ រដ្ឋា ភបិាលបាននប្បីប្បាស្់ចាប់ នែមីបកីាត់
នទស្ទាំខអ្នកនទ្ស្ចរទលូវនភទ្ ទាំខពលរែាដែលនកខប្បវញ័្េ កុមារកនុខនពស្ាចារ។ ចាបដ់្ឋក់នទស្ជាប់ពនធនាគ្មរ
ចាប់ពី ២ នៅ ២០ ឆ្ន ាំ ចាំនពាោះការនកខប្បវញ័្េ  ជួញែូរទលូវនភទ្នលីកុមារ។ ចាប់ននោះក៏ហាមប្បាមទខដែរនូវការទលិត 
និខការមានរូបអាស្អាភាស្កុមារ។  

អ្ខគការដទនកស្ិទ្ធមិនុស្ស និខអ្នកជាំនាញកនុខប្ស្កុបានស្ាំដែខកខវល់អ្ាំពីការខកខានរបស្់រដ្ឋា ភិបាល កនុខការ
ដ្ឋក់នទស្នអាយបានស្មប្ស្បនៅនលីជនបរនទ្ស្ដែលទ្ញិការរមួនភទ្ជាមួយកុមារ។ អ្ាំនពីពុករលួយដែលរាល
ដ្ឋលនៅប្គប់ដទនកទាំខអ្ស្ក់នុខរដ្ឋា ភិបាល ដ្ឋកក់ាំ តិប្ពាំដែនោ៉ា ខខាល ាំខនលីលទ្ធភាពរបស្ម់ន្រនតីមាន ក់ៗ កនុខការចាប់
នអាយជនប្បប្ពឹតតការជញួែូរទលូវនភទ្នលីកុមារទ្ទ្ួលខុស្ប្តូវ ន យីរដ្ឋា ភិបាលមិននធវកីារនសុ្ីបអ្នខេតឬកាត់នទស្
មន្រនតីដែល ុប តិនឡយី។  

កុមារផ្លល ស្ទ់្ីលាំនៅ៖ កុមារផ្លល ស្់ទ្ីលាំនៅនៅដតជាបញ្ហា ធងនធ់ងរ និខកាំពុខនកនីនឡខីខាល ាំខ។ រដ្ឋា ភិបាលបានទតល់នស្វា
មានកាំរតិ និខមនិប្គប់ប្គ្មន់ែល់កុមាររស្់នៅតាមចិនញ្េ ីមលនល់ នៅមជឈមណឌ លសាត រនីតសិ្មបទ ដែលមានដត១ នៅ
ភនាំនពញ។ នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលកនុខប្ស្កុមួយបានវាយតនមលថា មានកុមារតាមចិនញ្េ ីមទលូវកនុខ
ចាំនួនប្បដ លជាព ី១២០០ នៅ ១៥០០ នាក់នៅកនុខរាជធានីភនាំនពញ ដែលគ្មម នទ្ាំនាកទ់្ាំនខប្គសួារ ន យីកុមារ
ប្បមាណជាពី ១៥ ០០០ នៅ ២០ ០០០នាក់ បាននធវីការងារនៅតាមចិនញ្េ ីមទលូវ ប៉ាុដនត បានប្តឡប់នៅទទោះវញិនៅ
នពលយប។់  

កុមារនៅតាមមណឌ ល អ្ខគការ៖ អ្ខគការ NGO និខអ្នកស្នខេតការណ៍ែនទ្នទ្ៀតបាននចាទ្ថា មជឈមណឌ ល
កុមារកាំប្ពាឯកជនជានប្ចីនគ្មម នការប្គប់ប្គខលែនទ្ ន យីមានកុមារអ្តក់ាំប្ពានប្ចីន នែីមបទីក់ទញអ្ាំនណាយពជីនបរ
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នទ្ស្។ នបីនោខតាមអ្ខគការ UNICEF និខការប្សាវប្ជាវមយួដែលនធវីនដ្ឋយសាកលវទិ្ាល័យ Columbia នៅឆ្ន ាំ 
២០១៨មានកុមារកនុខចាំនួនព ី៣៦ ០០០ នៅ ៤៩ ០០០ នាក់រស្់នៅតាមទទោះដែលទតលក់ារដលទាំ ឬមជឈមណឌ ល
កុមារកាំប្ពា។ ប្បដ ល ៨០% ននកុមារទាំខននោះមានោ៉ា ខនហាចណាស្់ក៏ឪពុក ឬក៏មាត យដែរ។ ការដលទាំនអាយសាន ក់
នៅតាមទទោះនាាំនអាយមានការលូតោស្់ឬលទ្ធទលសុ្ខភាពទបស្ាំរាប់កុមារ ន យីនធវីនអាយពួកនគប្បឈមនឹខការ
នកខប្បវញ័្េ  នៅនពលអ្នាគត។ គ្មម នកមមវធិីការពារកុមារដែលែាំនណីរការឬប្ទ្ប្ទ្ខ់នដ្ឋយរែា ស្ាំរាប់ទតល់ជនប្មសី្មាន
សុ្វតថិភាពស្ាំរាប់កុមារនទ្។  

ការចាប់ជាំរតិកុមារឆលខដែន៖ ប្បនទ្ស្កមពុជាមនិដមនជា តថនលខីននអ្នុស្ញ្ហញ ប្កុខឡានអ្ ឆ្ន ាំ១៩៨០ ស្តពីីទ្ិែាភាព
សុ្ីវលិននការចាប់ជាំរតិកុមារឆលខដែននឡយី។ សូ្មនមលីរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស្់ប្កស្ខួការបរនទ្ស្ស្ រែាអានមរ ិ
កស្តីពីការចាប់កុមារឆលខដែន តាម travel.state.gov/content/travel/en/International-Parent-Child-
Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html ។  

ការប្បឆ្ាំខនឹខសាស្នាជវីស្ (Anti-Semitism)  

មានស្ គមនអ៍្និកជនកានស់ាស្នាជវសី្តូចមួយនៅកនុខរាជធានីភនាំនពញ ន យីមនិមានរបាយការណ៍អ្ាំព ីទ្នខវី
ប្បឆ្ាំខនឹខសាស្នាននោះនឡយី។  

ការជួញែូរមនុស្ស  

សូ្មចូលនមីលរបាយការណ៍ស្តីពីការជញួែូរមនុស្ស របស្់ប្កស្ួខការបរនទ្ស្ស្ រែាអានមរកិ នៅនគ ទ្ាំព័រ 
www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ ។  

ជនពិការ  

ចាប់ហាមប្បាមការនរសី្នអ្ីខ ការប្ពនខីយកននដយី ការនកខប្បវញ័្េ  ឬការនបាោះបខជ់នពកិារ ទាំខពិការរាខ
កាយ ទាំខពិការដទនកស្តិបញ្ហញ  ដតមិនប្តូវបាននគអ្នុវតតឲ្យមានប្បស្ទិ្ធភាពនទ្។ ចាប់ននោះមិននិោយពីការបខេរលកេ
ណៈងាយប្ស្ួលស្ាំរាប់ជនពកិារ កនុខការនធវែីាំនណីរនទ្។ ប្កស្ួខស្ខគមកចិេជាអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវរមួកនុខការការពារស្ទិ្ធិ
របស្់ជនពិការ លវីនបីចាប់កាំណត់ដ្ឋក់ភារកចិេនដ្ឋយដឡកជាក់ោកស់្ាំរាប់ប្កស្ួខែនទ្នទ្ៀត ដែលរមួមានប្កស្ួខសុ្
ខាភិបាល អ្ប់រ ាំ សាធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ននិខប្កស្ួខការពារជាតិកត។ី  

ជនពិការជបួប្បទ្ោះការនរសី្នអ្ខីជានប្ចីនពសី្ខគម ជាពិនស្ស្កនុខការទ្ទ្លួការងារជាំនាញ ។  

កុមារដែលមានភាពពិការខលោះៗបានចូលនរៀននៅសាោធមមតា។ នបីនោខតាមរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
របស្់ប្កស្ខួអ្ប់រ ាំ មានស្ិស្សពិការចាំនួន ៦០ ២៨៤ នៅទូ្ទាំខប្បនទ្ស្។ ប្កស្ួខបាននធវកីារនលីការបណតុ ោះ

http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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បណាត លប្គូស្តីពីវធិីបញ្េូ លស្សិ្សពិការនអាយនរៀនជាមួយស្សិ្សមិនពកិារ។កុមារដែលពិការខាល ាំខ បាននរៀន
នៅសាោនដ្ឋយដឡក ដែលឧបតថមភនដ្ឋយអ្ខគការ NGO នៅភនាំនពញ។ ការស្កិាស្ាំរាបព់ួកនគគ្មម ននៅនប្ៅ
ភនាំនពញនទ្។  

ពុាំមានការកប្មិតតាមចាបណ់ាមួយចាំនពាោះស្ិទ្ធិជនពិការកនុខការនបាោះនឆ្ន ត ឬចូលរមួកនុខកិចេការនានារបស្់
ពលរែានឡយី ប៉ាុដនដរដ្ឋា ភិបាលមិនបានចូលរមួខិតខាំប្បឹខដប្បខ នែីមបជីយួែលជ់នពកិារនអាយចូលរមួកាន់ដតនប្ចនីកនុខ
នាមជាពលរែានឡយី ។  

ស្ញ្ហា តិ/ពូជសាស្ន៍/ជាតិពនធុភាគតិច  

អ្នកជាំនាញបានទ្ទ្ួលសាគ លថ់ាមានប្បតកិមមមនិលែនៅនលចីាំនួនកាន់ដតនប្ចីននឡខីននជនជាតិចិននៅកនុខ
ប្បនទ្ស្ មា៉ាខ នដ្ឋយសារនគយល់ថា ចនិនប្ចីននធវសី្កមមភាពនលមីស្ ពិនស្ស្នៅប្កុខប្ពោះស្ី នុ។ កាដស្តជាភាសា
ដខមរមានចុោះនប្ចីន នូវនរឿខស្តីពបីទ្នលមសី្ដែលប្បប្ពឹតតនដ្ឋយជនជាតចិិន នខិនៅដកចនិ នៅកមពុជា នដ្ឋយរមួមានទាំខ
 ខឹានដ្ឋយប្កុមយូកូខ ការដកលខកាល យរបស្់ រូបអាស្អាភាស្ ការនបីកបរនដ្ឋយប្ស្វខឹ នខិថាន ាំនញៀន។ នៅនលងទ្ ី១៥ 
ស្ីហា អាជាា ធរបានចាប់ខលួនចនិចាំនួន ២៩ នាក់ ន យីបាននចាទ្ពួកនគថា នធវីការចាប់ជាំរតិមនុស្ស។ នៅដខវចិឆិកា 
អាជាា ធរបានរាយការណ៍ថា បានចាប់បញ្ាូ ននចញ នូវជនបរនទ្ស្ចាំននួ ៥៤២ នាក់ នដ្ឋយសារនធវីស្កមមភាពខុស្
ចាប់ នដ្ឋយកនុខននាោះ ភាគនប្ចនីជាជនជាតិចិន នៅកនុខរយៈនពល ៩ ដខែាំបូខ។ នៅនលងទ្ ី២០ វចិឆិកា មន្រនតីនៅទ្ីប្កុខ
ប្ពោះស្ី នុបានចាប់បញ្ាូ ននចញនូវន្រស្តីចនិ ២ នាក់ ពបីទ្នពស្ាចារ។  

អ្ាំនពី ខឹា ការនរសី្នអី្ខ និខអ្ាំនពី ខឹានដ្ឋយដទែកនលបី្បនភទ្ននចាំណខ់ទលូវនភទ្ និខអ្តដស្ញ្ហញ ណនយនឌ័រ  

គ្មម នចាប់ដែលដ្ឋក់នទស្ចាំនពាោះការរមួនភទ្ននមនុស្សនភទ្ែូចគ្មន នដ្ឋយមានការប្ពមនប្ពៀខគ្មន នទ្ ន យីក៏
គ្មម នការនរសី្នអ្ខីជាទលូវការចាំនពាោះប្កុមន្រស្ដីប្ស្ឡាញ់ន្រស្ដី បុរស្ប្ស្ឡាញ់បុរស្ បុគគលប្ស្ឡាញ់ទាំខពីរនភទ្ នខិបុគគល
បដូរនភទ្ (LGBTI) នទ្  នទោះបជីាការនរសី្នអ្ីខ និខការនពបប្ជាយនៅដតមានកតី ជាពិនស្ស្នៅតាំបន់ជនបទ្។  

ជាទូ្នៅ ប្កុម LGBTI ពុាំសូ្វមានឱការទ្ទ្លួបានការងារនធវីនទ្ នដ្ឋយសារមានការនរសី្នអ្ខីនិខការផ្លត់ពួក
នគនចញ។ មនុស្សកនុខប្កមុននោះ នប្ចីនដតប្តូវបាននគោរយ ីនខិស្ាំលុត នដ្ឋយសារការងាររបស្់នគនៅកនុខកដនលខកាំសា
នត និខដទនកជួញែូរទលូវនភទ្។   

ដទនកទី្៧ ៖ សិ្ទ្ធិកមមករ  

ក. ស្ិទ្ធិបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម និខស្ិទ្ធិចរចាអ្នុស្ញ្ហញ រមួ  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ចាប់អ្នុញ្ហញ តនអាយអ្នកនធវីការដទនកឯកជនបនខេតី នខិចូលរមួស្ ជពីតាមការនប្ជីស្នរសី្របស្់ខលួននគផ្លទ ល់ ស្ិទ្ធកិនុខ
ការនធវីកូែកមម នខិស្ិទ្ធកិនុខការចរចាអ្នុស្ញ្ហញ រមួ។ ចាប់ដ្ឋក់កាំ តិប្ពាំដែននលសី្ិទ្ធកិនុខការនធវីកូែកមម ស្ាំរលួអ្នតរា
គមរបស្់រដ្ឋា ភិបាលនៅកនុខកចិេការនទទកនុខរបស្ស់្ ជីព ផ្លត់មិននអាយកមមករប្បនភទ្ខលោះចូលរមួកនុខស្ ជីព ន យី
អ្នុញ្ហញ តនអាយភាគីទ្ី៣ ដស្វខរកការរ ាំោយស្ ជពី នដ្ឋយទ្នទឹមនឹខននាោះ នធវីការដ្ឋកព់ិន័យតចិតួចនលីនៅដក 
ចាំនពាោះការប្បប្ពឹតតមនិប្តឹមប្តូវជាមួយកមមករ។ អាជាា ធរមនិបានអ្នុវតតចាប់ឲ្យមានប្បស្ទិ្ធភាពនទ្។ ការដ្ឋក់ពិន័យ
ចាំនពាោះការនរសី្នអ្ីខនៅកនុខការនប្ជីស្នរសី្មនុស្សនធវីការ និខបនណត ញនចញពីការងារមានតលយភាពជាមួយនឹខការ
ដ្ឋក់ពិន័យចាំនពាោះការនរសី្នអ្ីខប្បនភទ្ែនទ្នទ្ៀត។  

ចាប់ស្មុគសាម ញស្តពីីការចុោះបញ្ា ីស្ ជពីមានន័យថា ជាការទមទរនអាយមានការអ្នុញ្ហញ តជាមុន ស្ាំរាប់
ការបនខេីតស្ ជីព។ លកេខណ័ឌ ទមទរកនុខការចុោះបញ្ា ីស្ ជីពរមួមានការដ្ឋកប់ញ្ាូ លធមមនុញ្ញ ការប្ស្ខ់ន ម្ ោះ
មន្រនតី និខស្មាជកិប្គួសាររបស្់នគ ន យីទតល់នស្ចកតលីាំអ្តិទក់ទ្ខនឹខធនាគ្មរ នៅប្កស្ួខការងារ។ ចាប់ហាមមិន
នអាយស្ ជពីដែលមិនបានចុោះបញ្ា ីការែាំនណីរការនទ្។ មន្រនតីរាជការ ប្គូបនប្ខៀន អ្នកនធវកីារនៅតាមស្ ប្គ្មស្រែា 
និខអ្នកនធវីការដទនកធនាគ្មរ ដទនកដលទាំសុ្ខភាព និខវសិ្យ័នប្ៅទលូវការ អាចបនខេីតបានដត “ស្មាគម” នទ្ មិនអាច
បនខេីតស្ ជីពបាននទ្។ ការននោះនធវីនអាយនគអាចការពារកមមករបានតិចជាខស្ ជីព។ ចាប់ដលមទាំខហាមមិនឲ្យ
អ្នកមិននចោះអ្កសរកាន់តនួាទ្ីែកឹនាាំស្ ជីពនទ្។ ប្កស្ួខការងារបានយល់ប្ពមនលកីារបនខេតីស្ ជពីលមីចាំនួន ៦៧  
នៅកនុខនពល ៩ ដខែាំបូខ គឺលយចុោះ ៦៣៥ ពីឆ្ន ាំ ២០១៧ លវីនបីនរាគរាតតាតកូវែី ១៩ ប្បដ លជាអាចប៉ាោះពាលក់នុខ
ែាំនណីរការចុោះបញ្ា ីស្ ជីពកត។ី  

  តាមនស្ចកតីរាយការណ៍មកថា និនោជកខលោះមនិប្ពមចុោះ តថនលខាទ្ទ្លួសាគ ល់ស្ ជីពជាទលូវការនទ្ ឬមិន
ប្ពមបនតកុខប្តារយៈនពលខលែីល់កមមករដែលបានចូលរមួនៅកនុខស្ ជីព (កមមករភាគនប្ចនី នៅកនុខវសិ្័យកមមនត
សាលទលូវការនធវកីារតាមកុខប្តារយៈនពលខលី)។ និនោជក និខមន្រនតីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ជាញឹកញាប់ មិនប្ពមទតលឯ់ក
សារចាាំបាចស់្ាំរាប់ចុោះបញ្ា ីការស្ ជីពនទ្។ និនោជកខលោះនឆលៀតនកខពីែាំនណីរការយូរននការចុោះបញ្ា ី នែីមបបីញ្ឈប់មន្រនតី
ស្ ជីពជាប់នឆ្ន តពីការងារ នៅមុននពលស្ ជីពប្តូវបានចុោះបញ្ា ីការជាទលូវការ ដែលជាការនធវីឲ្យពួកនគមិនអាច
បនប្មីកនុខស្ ជពីបាន ន យីរតឹដតនធវីឲ្យែាំនណីរននការចុោះបញ្ា ីស្ ជពីកាន់ដតយូរ។ 

ស្កមមជនការងារបាននិោយថា ធនាគ្មរជានប្ចនីមិននបីកកុខនអាយស្ ជីពដែលមិនទន់ចុោះបញ្ា ីនទ្ លវីនបី
តាមចាប់ ស្ ជពីមិនអាចចុោះបញ្ា ីបាននទ្រ ូតទល់ដតនគបានទតលព់័ត៌មានលាំអ្តិស្តពីីធនាគ្មរស្ិន។ អាជាា ធរ
ការងារថាន ក់នខតត តាមនស្ចកតរីាយការណ៍មក បានទុ្កនចាលនដ្ឋយគ្មម នកាំណត់នលង នូវពាកយសុ្ាំចុោះបញ្ា ីការ នដ្ឋយស្ួរ
រកឯកសារបដនថម ឬនអាយដ្ឋក់ពាកយមកសារជាលមី នដ្ឋយសារមានកាំ ុស្បនតិចបនតួច នៅកនុខរយៈនពលដ្ឋក់ពាកយមត
ខៗ ដែលកាំណត់ប្តូវមានរយៈនពល ៣០ នលង។ ដតមានភស្តុតាខបងាា ញថា ការនធវីែូនចនោះមានការលយចុោះ ពិនស្ស្ស្ាំ
រាប់ស្ ជពីកនុខវសិ្័យកាត់នែរស្ាំនលៀកបាំពាក់នខិដស្បកនជខី។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

កមមករបាននិោយពីឧបស្គគនានានៅកនុខការអ្នុវតតស្ិទ្ធិរបស្់នគកនុខការចូលរមួកនុខស្មាគមនដ្ឋយនស្រ។ី 
មាននស្ចកតីរាយការណ៍ពីការរ ាំខានរបស្់រដ្ឋា ភិបា នៅនលីនមែឹកនាាំកមមករឯករាជយ នដ្ឋយរមួទាំខការនចាទ្ប្បកានត់ាម
ទលូវចាប់មិនស្មរមយ។ នមែឹកនាាំកមមករនលចនធាល មយួចាំននួដែលមានទ្ាំនាកទ់្ាំនខជាមួយគណបកសប្បឆ្ាំខ ឬស្ 
ជីពឯករាជយបានរខការនចាទ្ប្បកាន់ ឬស្ថិតនៅនប្កាមការតាមនមីលរបស្់តុោការ។ ឧទ រណ៍ នៅដខកកេដ្ឋ អាជាា
ធរបានចាបខ់លួននមែឹកនាាំស្ ជីពដែលបានែកឹនាាំជាយូរមក និខជាប្បធានននស្ ភាពននស្ ព័នធស្ ជពី ដែល
គ្មាំប្ទ្គណបកសប្បឆ្ាំខ គឺនោក រ ៉ាុខ ឈុន ពីបទ្ “ញុោះញុខ” នដ្ឋយសារដតបាននិោយនៅកាន់ប្បព័នធទសពវទាយ
នដ្ឋយរោិះគន់រដ្ឋា ភិបាល កនុខជាំនោោះប្ពាំដែនជាមួយប្បនទ្ស្នវៀតណាម។ គតិមកប្តឹមដខវចិឆកិា នោកនៅជាប់ ុាំនៅ
នឡយី។ 

នៅនលងទ្ី ១៧ មករា អាជាា ធរបានចាប់ខលួននមស្ ជីព ៤ រូប នៅនរាខចប្កនធវកីាបូបមួយ ន យីបាននចាទ្
ពួកនគពបីទ្ “ញុោះញខ់”  នដ្ឋយនរៀបចាំការតវា៉ាមួយ នែីមបទីមទរឲ្យចូលនធវីការវញិ នូវស្មាជិកស្ ជីព ៣ រូប ដែល
ប្តូវបានបនណត ញនចញពីការងារ។ អ្ស្់រយៈនពលជិត ២ ដខ មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល ដែលតាមនស្ចកតីរាយការណ៍មកថា 
តាមការនស្នីរបស្់និនោជក គបឺ្កុម  ុន Superl Cambodia បាន ុាំខលួននមែកឹនាាំស្ ជីពមាន ក់ នៅនរាខចប្កមួយ
ដែលនធវីកាបូបនែ បនាទ ប់ពគី្មត់បានបនងាា ោះនៅនលីប្បព័នធទសពវទាយស្ខគម ស្តពីីដទនការរបស្់នរាខចប្ក កនុខការ
រ ាំសាយកមមករ។ 

នៅឆ្ន ាំ ២០១៩ កមមករប្បមាណ ១៤០ នាក់ប្បឈមនឹខការការនចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ  ចាំនពាោះស្កមមភាព
ននស្ ជពីរបស្់នគ នដ្ឋយប្បដ ល ២០ នាក់ប្តូវបានដ្ឋក់នទស្នដ្ឋយតុោការ។ ននោះនបតីាមរបាយការណ៍នចញ
ជាសាធារណៈ។ 

មាននស្ចកតីរាយការណ៍ថា មានជាបនតនូវទ្ាំរខ់ែនទ្នទ្ៀតននការោរយ ីនិខនពលខលោះ  ខឹា។ នៅដខកុមភៈ 
បុរស្បិទ្មុខ ៥ នាក់បានវាយប្បហារនលីនមែកឹនាាំស្ ជីពមាន ក់ បណាត លឲ្យស្ប្មាកនពទ្យ។ ស្ ជីពខលោះបានតែូញ
ដតែពីនរឿខនគរបាលតាមដ្ឋនស្កមមភាពរបស្់នគ ន យីគប្មាមកាំដ ខអ្នកចូលរមួ នដ្ឋយបញ្ាូ ននគរបាលនស្លៀកពាក់
ឯកស្ណាា ននៅឈរនៅនប្ៅការោិល័យរបស្់នគ កនុខនពលប្បជុាំ (សូ្មនមីលចាំណុច ២.ខ)។ ស្ ជពីកមមករ
ស្ាំណខ់មួយបានតែូញដតែរថា អាជាា ធរបានរ ាំខានការប្បជុាំរបស្់នគ នដ្ឋយស្ួររកការចុោះបញ្ា ីសាន មរបស្ស់្ ជពី នខិ
ឯកសារជលួទទោះ។  

ស្ ជីពមួយចាំនួនបាននិោយពីកាំនណីនននការនធវីទុ្កេ កនុខនពលដែលនស្ែាកចិេមានការធាល ក់ចុោះ នដ្ឋយសារ
នមនរាគកូវែី ១៩។ ឧទ រណ៍ នៅដខនមសា នរាខចប្កចាំនួន ២ បានបនណត ញនចញនូវនមែឹកនាាំស្ ជពីចាំននួ ៥ 
នាក់ បនាទ ប់ពីនគបាននរៀបចាំការតវា៉ា ប្បឆ្ាំខនខឹការស្នប្មចចតិតរបស្់រដ្ឋា ភិបាល កនុខការពនារបុណយចូលឆ្ន ាំ។ នៅដខ
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កកេដ្ឋ ស្ណាា គ្មរ Le Meridien Hotel នៅនស្ៀមរាប បានបនណត ញស្កមមជនស្ ជពីចាំនួន ៣ នាក ់នដ្ឋយសារដត
បានបនងាា ោះសារ នខិនស្ចកតីគ្មាំប្ទ្មតិែនទ្នទ្ៀតតាមប្បព័នធទសពវទាយស្ខគម ស្ប្មាប់កមមករ នៅកនុខស្ណាា គ្មរ។ 

ចាប់មានដចខថាកមមករអាចនធវីកូែកមមបាន ដតបនាទ ប់ពីបាំនពញបានតាមលកេខ័ណឌ ទមទរមួយចាំននួដត
ប៉ាុនណាណ ោះ ែូចជាការចុោះបញ្ា ីបានប្តឹមប្តូវននស្ ជពី ែូចជាការដែលវធិីសាន្រស្ដនដ្ឋោះប្សាយវវិាទ្ែនទ្នទ្ៀតមិនបាន
ទ្ទ្ួលនជាគជ័យ (ែូចជាការចរចារ ការទសោះទា ឬការនដ្ឋោះប្សាយនដ្ឋយអាជាា កណាដ ល ជានែីម) ការបញ្េប់រយៈ
នពលរខ់ចាាំ ៦០ នលង បនាទ ប់ពមីាននលចនឡខីនូវជាំនោោះ ការនបាោះនឆ្ន តនដ្ឋយស្មាង ត់របស្ស់្មាជិកស្ ជពី នខិការ
ជូនែាំណឹខជាមុនរយៈនពលប្បាាំពីរនលងនៅកានន់ិនោជក នខិប្កស្ួខការងារ និខបណដុ ោះបណាដ លវជិាា ជីវៈ (MOLVT) 
។ អ្នកនធវីកូែកមមអាចប្តូវមាននទស្ប្ព មទ្ណឌ  នបីនគបទិ្ទលូវ មាត់ប្ចកចូល ឬប្បប្ពឹតតអ្វីនទសខនទ្ៀត ដែលអាជាា ធរមូល
ដ្ឋា នចាត់ទុ្កថាប៉ាោះពាល់ែលស់្ណាត បធ់ាន ប់សាធារណៈ។ នៅដខមករា តុោការបាននចញបញ្ហា ដបបននោះ នដ្ឋយឲ្យ
បុគគលិកកមមករ នៅស្ណាា គ្មរនិខការសុ្ណូី NagWorld កុាំនធវីកូែកមម។ បុគគលិកកមមករប្បមាណ ៣០០០ នាក់មិន
នគ្មរពតាមបទ្បញ្ហា ននាោះ ន យីបនតនធវីកូែកមម នដ្ឋយនៅទ្បីាំទុត ទ្ទ្ួលបានការែាំនឡខីប្បាក់ដខ នខិការឲ្យចូលនធវី
ការវញិ នូវនមែកឹនាាំស្ ជីពមាន ក់ ដែល NagaWorld បានបនណត ញនចញ។  តុលការអាចនចញនស្ចកតីស្ាំនរច
ប្បឆ្ាំខនឹខការនធវីកូែកមម ន យីតាំរូវនអាយចាប់នទតីមនឡខីវញិនូវការចរចាជាមួយនិនោជក។  

មានរបាយការណ៍គួរនអាយនជឿទុ្កចិតតថា កមមករប្តូវបានបនណត ញនចញពីការងារនដ្ឋយសារន តុទលមិន
ស្មរមយ បនាទ ប់ពបីាននរៀបចាំ ឬចូលរមួកនុខកូែកមម។ ស្ ជពីនទតីមកូែកមមនដ្ឋយមិនបានបាំនពញបានតាមការទមអារ
ខាខនលីននោះនទ្ ដែលជាការមយួមានភាពខុស្ចាប់ នបីតាមបនចេកនទ្ស្។ ននោះនបីនោខតាមកមមវធិីនរាខចប្កលែនៅ
កមពុជា (BFC)។ ដតការចូលរមួនៅកនុខកូែកមមខុស្ចាប់មិនអាចជាន តុទល ដែលអាចទ្ទ្ួលយកបាននដ្ឋយប្ស្ប
ចាប់ស្ប្មាបក់ារបនណដ ញកមមករពីការងារនឡយី ។ កនុខករណីមួយចាំនួន និនោជកមិនបនតកុខប្តារយៈនពលខលីស្ាំរាប់
ស្មាជិកស្ ជីពដែលស្កមមនទ្ ន យីកនុខករណីខលោះនទ្ៀត ននិោជកបានគ្មបស្ខេត់នអាយកូែករ ឬបុគគលិកស្ ជីព
ទ្ទ្ួលយកស្ាំណខ ន យីោដលខពីការងាររបស្់ខលួន ។ រដ្ឋា ភិបាលមិនបាននដ្ឋោះប្សាយនអាយមានប្បស្ិទ្ធភាពនទ្ 
ចាំនពាោះការបនណត ញនចញដបបននោះ។  

គណកមមកាធិការនដ្ឋោះប្សាយបាតុកមម កូែកមមរបស្់ប្កស្ួខការងារបាននិោយថា នៅកនុខឆមាស្ទ្ី ១ មាន
កមមករចាំនួន ៥០ ៧០០ នាកប់ាននធវីបាតុកមម និខកូែកមមចាំនួន ៩២ ែខ។ នៅកនុខអ្ាំឡុខនពលែូចគ្មន  កនុខឆ្ន ាំ ២០១៩ 
មានកូែកមមចាំនួន ២៦ ដែលមានការចូលរមួននកមមករចាំនួន ១៦ ៥៨៥ នាក។់ របាយការណ៍ននាោះនិោយថា គណក
មាម ការននោះបាននដ្ឋោះប្សាយនដ្ឋយនជាគជ័យ នូវ ៥៧ ករណី កនុខចាំនណាមករណីទាំខ ៩២ ន យី ៣៥ ករណីនទ្ៀតប្តូវ
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បានបញ្ាូ ននៅប្កុមប្បឹកាអាជាា កណាត ល។ កូែកមមភាគនប្ចនីទក់ទ្ខនឹខប្បាក់ដខដែលមនិប្តូវបានបខ់ និខការមិនទត
ល់ប្បាក់អ្តថប្បនោជន៍ បនាទ បព់ីនរាខចប្កបិទ្ទវ រ នដ្ឋយសារនមនរាគកូវែី១៩។ 

នៅកនុខឆ្ន ាំននាោះ រដ្ឋា ភិបាលបានរតឹតបតិនលីស្ិទ្ធិកមមករកនុខការនធវីការប្បមូលទតុ ាំគ្មន ។ អាជាា ធរបែិនស្ធស្ាំនណី
របស្់ស្ ជីពភាគនប្ចីន កនុខការសុ្ាំនធវីការប្បមូលទតុ ាំ នដ្ឋយសារន តុទលតប្មូវការរកាគមាល តស្ខគម ដែលជាការនធវីឲ្យ
មានការពិបាកឋ ឬមិនអាចនរៀបចាំប្ពឹតតិការណ៍បាន។ ស្ ជពីបានតែូញដតែរថា នគរបាលបានរារា ាំខពួកនគមិនឲ្យនាាំគ្មន
នែីរដ រ ន យីបានបាំដបកពួកនគ មុននពលនគអាចនៅែល់ទ្ីនៅរបស្់នគបាន។ 

ែាំនណាោះប្សាយជាំនោោះជាមយួកមមករមានភាពមិនសុ្ចីងាវ ក់គ្មន  មួយភាគធាំនដ្ឋយសារមន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលចាត់
ទុ្កជាំនោោះថា ជាជាំនោោះ “បុគគល” ជាជាខជាំនោោះ “ស្មូ ភាព"។ ប្កុមប្បឹកាអាជាា កណាត លនដ្ឋោះប្សាយដតជាំនោោះ
ស្មូ ភាពនទ្។ ស្ ជីពបាននិោយថា មានភាពនជឿននលឿនកនុខលទ្ធភាពរបស្ ់“ស្ ជីពមានតាំណាខភាគតិច” 
កនុខការនធវីែាំណាខកមមករ នៅកនុខជាំនោោះស្មូ ភាព។ ប្កមុប្បឹកាអាជាា កណាត លឯករាជយបានកតស់្ាំគ្មល់ន ញីថា 
ខខលួនបានទ្ទ្លួករណីចាំនួន ៤៥ នៅកនុខរយៈនពល ៧ ដខែាំបូខ ន យីចាំននួននោះលយពចីាំនួន ៦៨ នៅកនុខរយៈនពល
ែូចគ្មន  ននឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

គ្មម នតុោការឯកនទ្ស្ស្ាំរាបជ់ាំនោោះកនុខការងារនទ្។ ជាំនោោះការងារដែលប្តូវបាននគកាំណត់ថា ជាជាំនោោះ 
“បុគគល” អាចយកនៅនអាយតុោការនដ្ឋោះប្សាយ លវីនបីប្បពន័ធតុោការមានភាពលាំនអ្ៀខ និខគ្មម នតាំោភាពកតី។ 
ចាប់តប្មូវឲ្យមានការនធវីនស្ចកតីរាយការណ៍ រិញ្ញវតថុប្បចាាំឆ្ន ាំ ែូចជានៅនប្កាមកាលៈនទ្ស្ៈខលោះ  នស្ចកតីប្បកាស្
ដែលប្តូវបាននធវីស្វនាការឯករាជយ។ តាំណាខស្ ជីពបារមភថា នគមិនអាចបាំនពញបានតាមការទមទរជានប្ចីនកនុខ
ចាប់។  

  
ខ. ការហាមការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការតាំរូវ  

ចាប់ហាមប្បាមប្គប់ទ្ាំរខ់ទាំខអ្ស្់ននការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការតាំរូវ។  
 រដ្ឋា ភិបាលមិនបានអ្នុវតតចាប់ននោះនអាយមានប្បស្ិទ្ធភាពនទ្។ ពនិ័យដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប់ ចាំនពាោះការ

បខេាំនអាយនធវពីលកមម ឬការជលួមនុស្សឲ្យនធវីពលកមមនែីមបនីដ្ឋោះបាំណុល (អាចមាននទស្ជាប់ពនធនាគ្មរ ូតែល់ ១ 
ដខ ឬការពនិ័យជាប្បាក់) ដតវាមិនស្មនៅនឹខពិន័យស្ប្មាបន់ទស្ធងន់ ែូចជាការចាប់ជាំរតិ (ោ៉ា ខនហាចណាស្់
ជាប់ពនធនាគ្មរមួយឆ្ន ាំ)។ មន្រនតីនានាបាននិោយថា ការបខេាំឲ្យនធវីពលកមមនប្ចនីមាននៅកនុខវសិ្័យស្ាំណខ។់នលីស្ពី
ននោះនទ្ៀត មានភស្តុតាខខលោះដែលបងាា ញថា និនោជក ពិនស្ស្មាេ ស្់ឡអ្ិែា  រ ាំនោភនលចីាប់ហាមប្បាមនលីពលកមម
នដ្ឋយបខេាំឬទស្ភាពបាំណុលពលកមម ។   

 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

  លវីនបីរដ្ឋា ភបិាលប្បខឹដប្បខកនុខការទញការចាប់អារមមណ៍នៅនលីការងារនដ្ឋយបខេាំនៅកនុខប្បនទ្ស្កតី ដត
ប្បស្ិទ្ធភាពននការខតិខាំទាំខននោះនៅមនិចាស្។់  

បាំណុលដែលជាំពាកភ់ាគីទ្ី ៣ នៅដតជាបញ្ហា ស្ាំខានម់ួយនៅកនុខការជាំរុញនអាយមានពលកមមនដ្ឋយបខេាំ។ 
នបីនោខតាមរបាយការណ៍ដខស្ីហារបស្អ់្ខគការលីកាែូ ប្បជាជនកមពុជាចាំននួជាខ ២,៦ ោននាកជ់ាំពាកប់ាំណុលមី
ប្កូ រិញ្ញវតថុ រ ូតែល់ប្បដ ល ១០ ពាន់ោនែុោល  ដែលជាការនាាំឲ្យមានកាំនណីនននពលកមមកុមារ និខពលកមម
នដ្ឋយសារជាបប់ាំណុល។ស្មាគមមីប្ក ូរិញ្ញវតថុ និខស្មាគមធនាគ្មរកមពុជានិោយថា គ្មម នបញ្ហា ធាំែលប់៉ាុណណឹ ខ
នទ្។  

ការបខេាំនអាយនធវកីារងារនលសី្នមា៉ា ខ នៅដតជាបញ្ហា នៅតាមនរាខចប្កដែលទលតិរបស្ស់្ប្មាប់នាាំនចញ។ 
ស្ ជីព និខកមមករបាននិោយថា អ្នកប្គប់ប្គខខលោះបញ្ឈបក់មមករពីការងារ នបីនគមនិប្ពមនធវីការនលីស្នមា៉ា ខ។  

 កុមារក៏ប្បឈមនខឹការបខេាំនអាយនធវីពលកមមដែរ (សូ្មនមលីដទនក ៧.គ)។  
 
 សូ្មនមលីទខដែរនូវរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស្់ប្កស្ួខការបរនទ្ស្ស្ រែាអានមរកិដែលមានចាំណខនជខី

ថា របាយការណ៍ស្តីពីការជួញ ែូរមនុស្ស ដែលមានអាស្័យដ្ឋា ន www.state.gov/trafficking-in-persons-
report/  

  
គ. ការហាមោត់ពលកមមកុមារ និខអាយុអ្បបបរមិាដែលអាចនធវីការបាន  

ចាប់បានកាំណត់ថា អាយុ១៥ឆ្ន ាំ គជឺាអាយុអ្បបបរមិាស្ប្មាប់បាំនពញការងារ និខ អាយុ១៨ ឆ្ន ាំជាអាយុ 
អ្បបបរមិាស្ប្មាប់បាំនពញការងារដែលមាននប្គ្មោះថាន ក់ ។ លវីនបីចាប់ហាមពលកមមកុមារអាយុនប្កាម ១៥ ឆ្ន ាំ ដតវាមិន
នប្បីនលីកុមារនៅនប្ៅទ្ាំនាក់ទ្ាំនខការងារនប្ៅទលូវការនទ្។ ចាប់អ្នុញ្ហញ តនអាយកុមារ អាយុចននាល ោះពី១២ នៅ១៥ឆ្ន ាំ 
នធវី “ការងារប្សាល” ដែលមនិមាននប្គ្មោះថាន ក់ែលសុ់្ខភាព និខមិនប៉ាោះពាល់ែល់ការស្កិារបស្់នគ ។ បទ្បញ្ហា ស្ាំ
រាប់អ្នុវតតមាននិោយនប្ចនីពសី្កមមភាព ដែលប្តូវបានចាតទុ់្កថាជា “ការងារធងន់”។ ស្កមមភាពទាំខននោះរមួមាន
កស្ិកមម ការងារនៅអ្ែិា ននសាទ្ ថាន ាំជក់ នខិទលតិកមមែាំឡូខ។  ចាប់កាំណត់ប្ពាំដែននអាយកុមារដែលស្ថិតកនុខអាយុ
ពី ១២ ែល ់១៥ ឆ្ន ាំ នធវីការោ៉ា ខនប្ចីនប្តមឹ ៤ នមា៉ា ខនៅនលងនរៀន និខ ោ៉ា ខនប្ចីនប្តឹម ៧ នមា៉ា ខនៅនលងអ្ត់នរៀន ន យី
ហាមប្បាមការនធវកីារពីនមា៉ា ខ ៨ យបែ់ល់នមា៉ា ខ ៦ ប្ពឹក។  

 
ប្កស្ួខការងារបាននចញបទ្បញ្ហា មួយដែលកាំណត់ចាស្់ពពីាកយថា ការងារតាមទទោះ ន យីបានកាំណត់

អាយុអ្បបបរមិាស្ប្មាបក់ារងារតាមទទោះ គឺ ១៨ ឆ្ន ាំ។ ដតបទ្បញ្ហា ននោះមិនបានកាំណត់ពសី្ទិ្ធិអ្នកនធវីការតាមទទោះឲ្យបខ
បែូននទ្។  

 
 លវីនបីបទ្បញ្ហា ននោះដចខពកីារពិន័យនលអី្នកដែលរ ាំនោភនលបីញ្ហញ តិស្តពីីពលកមមកុមារកត ីដតវាកប្មប្តូវបាននគ

អ្នុវតតណាស្។់ ការពិនយ័ចាំនពាោះការជលួកាំោាំខពលកមមកុមារមិនសុ្គី្មន នឹខការពិន័យចាំនពាោះបទ្នលមីស្ធងន់ធងរ
ប្បហាក់ប្បដ លននោះ ែូចជាការចាប់ជាំរតិ (ោ៉ា ខនហាចណាស្់ជាប់ពនធនាគ្មរមួយឆ្ន ាំ) នលីកដលខដតការជួលកុមារ

http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នៅកនុខសាថ នភាពការងារដែលប៉ាោះពាល់សុ្ខភាព ឬការលូតោស្់ននរាខកាយរបស្កុ់មារ ដែលមាននទស្ជាប់
ពនធនាគ្មរព ី២ នៅ ៥ឆ្ន ាំ (១០ ឆ្ន ាំនបសីាថ នភាពកងារននាោះបណាត លឲ្យកុមារសាល ប់)។  

 
អ្ធិការកិចេនលីពលកមមកុមារទតុ ាំនៅទ្ីប្កុខភនាំនពញ នខិនៅតាមនរាខចប្កកនុខវសិ្័យទលូវការនៅតាមនខតត ដែលទ

លិតទ្ាំនញិស្ាំរាបន់ាាំនចញ ជាជាខតាំបន់ជនបទ្ ដែលមានចាំនួនកុមារនធវពីលកមមនលសី្លុប។ ការបណតុ ោះបណាត លមិន
ប្គប់ប្គ្មន់នធវីនអាយអាជាា ធរមូលដ្ឋា នខវោះស្មតថភាពនៅកនុខការពប្ខឹខការអ្នុវតតបទ្បញ្ហា ទាំខននោះ ពិនស្ស្នៅតាម
តាំបន់ជនបទ្ និខនៅកនុខវសិ្យ័ដែលមានការប្បឈមខាល ាំខ។ នលសី្ពីននោះនទ្ៀត គណកមាម ធិការជាតិប្បឆ្ាំខពលកមម
កុមារបានិោយថា អ្ធកិារការងារមិននធវីអ្ធិការកិចេនៅតាមកដនលខបែិស្ណាា រកិចេ ឬកដនលខកលិបរាប្តី នៅនពលយប់
នទ្ ពីនប្ពាោះខវោះលវកិាស្ប្មាបឲ់្យអ្ធិការនធវីការនលសី្នមា៉ា ខ។ នៅឆ្ន ាំ ២០១៩ រដ្ឋា ភិបាលបាននធវីការពិនយ័នលីប្កមុ  ុន
ចាំនួនដត ៣ នទ្ ពបីទ្រ ាំនោភនលីបទ្ដ្ឋា នពលកមមកុមារ ។   

 
កុមារជានប្ចីននធវកីារជាមួយឳពុកមាត យ នៅចាំការនៅស្ ូ ចាំការសាវ យចនទ ីនិខចាំការនចក ។ ននោះនបីតាមស្ 

ជីពមួយដែលនធវីការងារទក់ទ្ខនឹខវសិ្យ័កស្កិមម។ កនុខចាំនណាមអ្នកនធវីការនៅតាមចាំការទាំខននាោះ មានកុមារពី ៥ 
នៅ ១០ ភាគរយ។  

 
កុមារងាយរខនឹខពលកមមកុមារកនុខទ្ប្មខអ់ាប្កកប់ាំទុត ែូចជានៅកនុខការងារកស្ិកមម កដនលខនធវីអ្ែិានកបឿខ 

និខការជួញែូរទលូវនភទ្ (សូ្នមលីដទនក ៦ ស្តពីីកុមារ) ។ ការមិនសូ្វទ្ទ្ួលបានការស្កិាជាមូលដ្ឋា ន និខការគ្មម ន
កាំណត់ថាចាាំបាច់ប្តូវនអាយនរៀនែល់ប្តមឹណាននាោះ រមួចាំដណកនធវីនអាយកុមារងាយរខការនកខវញ័្េ ។ កុមារមកពី
ប្គួសារប្កីប្កងាយរខនប្គ្មោះ នដ្ឋយសារប្គួសារអ្នកមានខលោះ តាមនស្ចកតីរាយការណ៍មកថា នធវីជាចិតតលែន យីជលួ
កុមារនអាយបាំនរកីារងារកនុខទទោះ ដតដបរជារ ាំនោភនធវបីាប នខិនកខប្បវញ័្េ នៅវញិ។ កុមារក៏រខទខដែរនូវការបខេាំនអាយ
នែីរសុ្ាំទន។  

 
ពលកមមកុមារនៅតាមនរាខចប្កស្ាំនលៀកបាំពាកស់្ាំរាប់ការនាាំនចញមានការលយចុោះនប្ចីន នៅកនុខនពលប៉ាុនាម ន

ឆ្ន ាំននោះ។ អ្នកវភិាគខលោះគិតថា ការននោះបណាត លមកពីការគ្មរស្ខេត់ននកមមវធិតីាំរូវនអាយមានការដកលាំអ្ចាាំបាច់របស្់កមម
វធិីនរាខចប្កលែនៅកមពុជា (BFC) ។ តាាំខពឆី្ន ាំ ២០១៥ មក BFC បានរកន ញីកុមារនធវពីលកមមចាំនួនមនិែល់ ២០ 
នាក់នទ្ កនុខមួយឆ្ន ាំ កនុខចាំនណាមនរាខចប្កប្បមាណ ៥៥០។ នៅកនុខរបាយការណ៍ស្រុបចុខនប្កាយរបស្់ខលួន ស្ាំរាប់រ
យៈ ឆ្ន ាំ ២០១៩ BFC បានរកន ញីករណីចាំនួន ២ ដែលកនុខននាោះ កុមារអាយុនប្កាម ១៥ នធវីការនៅតាមនរាខចប្ក
កាត់នែរស្ប្មាប់នាាំនចញ។ ដត BFC និខអ្ខគការនទសខនទ្ៀតបានស្ដមតខកខវល់ថា ពលកមមកុមារនិខការរ ាំនោភនទសខ
នទ្ៀតប្បដ លអាចមាននប្ចីន នៅតាមនរាខចប្កទលិតដស្បកនជីខ និខស្មាភ រៈស្ប្មាប់ការនធវីែាំនណីរស្ប្មាបក់ារនាាំ
នចញ ឬអ្នកន ៉ាការបនត ពីនប្ពាោះដទនកទាំខននោះមិនស្ថតិនៅនប្កាមអាណតតិតាមដ្ឋននមលីរបស្់ BFC នទ្។  

 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

សូ្មចូលនមីលទខដែរនូវលទ្ធទលរកន ញីស្តីពទី្ាំរខ់អាប្កកប់ាំទុតននពលកមមកុមាររបស្់ប្កស្ួខការងារស្ 
រែាអានមរកិ តាមនគ ទ្ាំព័រ http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/។  

  
 . ការនរសី្នអី្ខទក់ទ្ខនឹខការងារ  
        ចាប់ហាមការនរសី្នអ្ីខកនុខការងារ នដ្ឋយសារពូជសាស្ន៍ ពណ៌ស្មបុរ នភទ្ ពកិារភាព សាស្នានា គាំនិត
ននោបាយ កាំនណីត ប្បភពនែីមកនុខស្ខគម ឬស្មាជិកភាពកនុខស្ ជីព។ ចាប់មនិហាមចាស្់នូវការនរសី្នអ្ីខ
នដ្ឋយដទែកនលីចាំណខទ់លូវនភទ្ អ្តតស្ញ្ហណណនជនឌ័រ អាយុ ភាសា ឬជាំខឺឆលខនទ្។ រែាធមមនុញ្ញដចខថា ពលរែាទាំខពីរ
នភទ្ទ្ទ្ួលបានប្បាក់នបៀវតសនស្មីគ្មន  ចាំនពាោះការងារនស្មីគ្មន ។  
 
          ជាទូ្នៅ រដ្ឋា ភិបាលមនិពប្ខឹខការនគ្មរពចាំនពាោះចាបទ់ាំខននោះនទ្។ តាមចាប់ ទ្ណឌ កមមចាំនពាោះការនរសី្នអ្ខី
កនុខការងាររមួមានការពិន័យជាប្បាក់ ស្ាំណខប៉ាោះប៉ាូវរែាបបនវណី និខរែាបាល។   
 ការនបៀតនបៀននៅនលីនារមីាននប្ចីន។ ពិនយ័ចាំនពាោះការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្ (ជាប់ពនធនាគ្មរពី ៦ នលងនៅ ៣ 
ដខ បូកនិខប្បាកព់ិន័យ ននោះនបតីាមប្កមប្ព មទ្ណឌ )មិនស្មប្ស្បនឹខពនិ័យចាំនពាោះប្បនភទ្មួយចាំនួនននការនប្ជៀត
ដប្ជកកនុខការនបាោះនឆ្ន ត (ជាបព់នធនាគ្មរពី១ នៅ ៣ ឆ្ន ាំ)។ នបីនោខតាមរបាយការណ៍របស្់ BFC កាលពីឆ្ន ាំ 
២០១៨ កមមករចាំនួន ៣៨% ដែលបានអ្នខេតនៅនលី មានអារមមណ៍មនិលែ “ជាញឹកញាប”់ ឬ “នៅនពល
ខលោះ”  នដ្ឋយសារអាកបបកិរោិនៅកនុខនរាខចប្ក ន យី ៤០% ននកមមករមិននជឿថា មានប្បព័នធចាស្់ោស្់ និខប្តឹម
ប្តូវ ស្ាំរាប់នអាយនគរាយការណ៍ពីការោរយទីលូវនភទ្ នៅកនុខនរាខចប្ករបស្់នគនទ្។  
  
ខ.លកេខ័ណឌ ការងារដែលអាចទ្ទ្លួយកបាន  

ចាប់មិនបានកាំណត់នបៀវតសអ្បបបរមិាស្ាំរាប់វសិ្័យណាមួយនទ្ នលីកដលខដតវសិ្័យកាត់នែរស្ាំនលៀកបាំពាក់ 
និខដស្បកនជីខ។ វាមាននប្ចីនជាខការបា៉ា ន់ប្បមាណជាទលូវការ ស្ប្មាប់កប្មិតចាំណូលននអ្នកប្ក។  

 
ចាប់មានដចខអ្ាំពីរយៈនពលនធវីការប្បចាាំស្បាដ  ៍តាមបទ្ដ្ឋា នប្ស្បចាប់ចាំននួ ៤៨នមា៉ា ខ មិននអាយនលសី្ព ី

៨ នមា៉ា ខកនុខមួយនលងនឡយី ។ ចាប់កាំណត់អ្ប្តា ១៣០ ភាគរយននប្បាកឈ់នួលនធវកីារនៅនពលនលង ស្ប្មាប់នវនការងារ
នៅនពលយប ់និខ ១៥០ ភាគរយស្ប្មាបក់ារងារបដនថមនមា៉ា ខ ដែលប្តូវនកីននឡខីែល ់២០០ ភាគរយ ប្បស្និនបី
ការងារនលីស្នមា៉ា ខននាោះនកតីមាននឡខីនៅនពលយប ់នៅនលងអាទ្ិតយ ឬនៅនលងឈប់ស្ប្មាក ។ និនោជិកប្តូវបាន
អ្នុញ្ហញ តនអាយនធវីការនលសី្នមា៉ា ខោ៉ា ខនប្ចនី ២ នមា៉ា ខកនុខមយួនលង។ ចាប់ហាមការនធវីការនលីស្នមា៉ា ខប្ជុល ដចខថា 
ការនធវីការនលីស្នមា៉ា ខទាំខអ្ស្់ប្តូវដតនៅតាមការស្ម័ប្គចិតត ន យីដចខពកីារឈបស់្ាំរាកប្បចាាំឆ្ន ាំនដ្ឋយមានប្បាកឈ់នួ
ល។ អ្នកនធវីការនៅដទនកែកឹជញ្ាូ នតាមទ្កឹ នខិអាកាស្មិនទ្ទ្ួលបានប្បាកឧ់បតថមភស្នតសុិ្ខស្ខគម នខិប្បាកចូ់ល
និវតតន៍នទ្ ន យីប្តូវបាននលីកដលខពីការកាំណត់ប្ពាំដែននមា៉ា ខការងារ ដែលប្តូវបានដចខនដ្ឋយចាប។់  

 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

កមមករបានរាយការណ៍ថា មានការងារនលីស្នមា៉ា ខនប្ចីន ួស្កប្មិត ន យីជនួកាលនគតាំរូវនអាយនធវីជា
ចាាំបាច់នទ្ៀតទខ ។ មាននប្ចីនគ្មន បានតែូញដតែថា នៅដកបខេាំនអាយនគនធវីការ ១២ នមា៉ា ខកនុខមួយនលង លវីនបីចាប់កាំណត់
ប្តឹម ១០ នមា៉ា ខកតី នដ្ឋយរមួទាំខនមា៉ា ខនលសី្ទខ។ ជាញឹកញាប់ កមមករប្បឈមនឹខការបនណត ញនចញ ការពិនយ័ ឬ
ការបាត់បខ់ប្បាក់បាំណាច ់នបសី្ិនជានគមិនប្ពមនធវីការដលមនមា៉ា ខ។  

 
ប្កស្ួខការងារគឺជាអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវកនុខការពប្ខខឹការអ្នុវតតចាប់ការងារ ដតរដ្ឋា ភិបាលមិនបានពប្ខឹខការ

អ្នុវតតចាប់ននោះប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាពនទ្។ ការពិនយ័កប្មប្តូវបានវាយតាំនលណាស្់ ន យីមានមនិប្គប់ប្គ្មន់ស្ាំ
រាប់នដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា នទ្។  ការពិន័យចាំនពាោះការរ ាំនោភចាប ់ស្តីពីប្បាក់ដខអ្បបបរមិា (ជាប់ពនធនាគ្មរពី ៦ នលងនៅ ១ 
ដខ)និខការងារនលសី្នមា៉ា ខ (ពិន័យនស្មនីឹខ ព ី៣១ នៅ ៦០ ែខននប្បាក់នបៀវតសរធ៍មមតាប្បចាាំនលង)។ នៅនប្ៅ
ឧស្ា កមមកាត់នែរស្ប្មាបក់ារនាាំនចញ អាជាា ធរកប្មអ្នុវតតចាប់កាំណត់នមា៉ា ខការងារណាស្។់ អាជាា ធរអ្នុវតត
បទ្ដ្ឋា ននដ្ឋយអ្ននល ីនដ្ឋយសារបុគគលិកមិនសូ្វទ្ទ្លួបានការបណតុ ោះបណាត ល ខវោះបរកិាេ រចាាំបាច់ និខអ្ាំនពីពុករលួយ។
មន្រនតីរបស្ប់្កស្ខួការងារបានសារភាពពីភាពអ្ស្មតថភាព នៅកនុខការនធវអី្ធិការកចិេនពញនលញ នលីនមា៉ា ខការងារ 
ន យីពឹខទាំខប្ស្ុខនល ីBFC នអាយនធវីការងារននោះ នៅតាមនរាខចប្កនែរស្ាំនលៀកបាំពាក់ស្ាំរាប់នាាំនចញ។  

 
នដ្ឋយសារប្កុម  ុនស្ាំណខ់ និខនរាខចប្កឡអ្ិែាភាគនប្ចីនែាំនណីរការនប្ៅប្បព័នធ នដ្ឋយគ្មម នការចុោះបញ្ា ី 

កមមករនៅកនុខវសិ្័យននោះមនិសូ្វទ្ទ្ួលបានប្បាក់ទលប្បនោជន៍នប្ចីននទ្។ គ្មម នការកាំណតប់្បាក់នបៀវតសរអ៍្បបបរមិា
ស្ប្មាប់ពកួនគនទ្។ នគគ្មម នការធានារា៉ាប់រខ ន យីនធវីការនៅនលងចុខស្បាត  ៍ នខិនលងបុណយ នដ្ឋយមាននលងឈប់តចិ។ 
ភាគនប្ចីនននអ្នកនធវីការតាមឡអ្ិែាគ្មម នទ្ទ្ួលបានការដលទាំសុ្ខភាពនដ្ឋយឥតបខ់នលល ពីមូលនិធសិ្នតិសុ្ខស្ខគមជាតិ
នទ្  នដ្ឋយសារកដនលខទាំខននាោះមិនបានចុោះបញ្ា ីជាស្មាជកិននមូលនធិិនទ្។  

 
តាមចាប់ បទ្ដ្ឋា នសុ្វតថិភាព និខសុ្ខភាពនៅកដនលខនធវីការប្តូវដតប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្មាបសុ់្ខមាលភាពរបស្់កមម

ករ។ អ្ធិការការងារវាយតាំនលប្បាក់ពិន័យ នដ្ឋយនោខនៅតាមរូបមនតស្មុគសាម ញ ដទែកនលីភាពធងន់ធងរ នខិរយៈនពល
ននកាំ ុស្ ប្ពមជាមួយនឹខចាំននួកមមករដែលទ្ទ្ួលរខ។ អ្ធកិាររបស្់ប្កស្ួខការងារមានអ្ាំណាចវាយតាំនលប្បាក់
ពិន័យទាំខននោះ នៅនឹខកដនលខ នដ្ឋយមិនបាច់មានការស្ ការពីនគរបាលនទ្ ដតគ្មម នបទ្បញ្ហញ តិជាកច់ាស្ណ់ា
មួយស្ាំរាប់ការពារកមមករ ដែលតវា៉ាពីសាថ នភាពប៉ាោះពាល់ែល់សុ្ខភាព ឬគ្មម នសុ្វតថិភាពនទ្។ ការនធវអី្ធិការកិចេនដ្ឋយ
អាជាា ធរ នៅកដនលខស្ាំណខ់ គមឺិនប្គប់ប្គ្មន់នទ្។ ការពិនយ័ចាំនពាោះការរ ាំនោភនលីចាបស់្តពីីសុ្វតថិភាព និខសុ្ខភាព
នៅកដនលខការងារ (តាមធមមតាបខ់ពនិ័យពី ៣០ នៅ ១២០ ែខននប្បាក់នបៀវតសរធ៍មមតាប្បចាាំនលង) គឺមនិប្ស្បតាម
ទ្ណឌ កមមចាំនពាោះបទ្នលមីស្ប្បហាក់ប្បដ លគ្មន ននោះ ែូចជាការបនលាំ (ដែលប្តូវជាប់ពនធនាគ្មរពី ៦ ដខនៅ ៣ ឆ្ន ាំ)។ 

ការែួលស្នលប់ទាំខ វូខៗនៅដតជាបញ្ហា មយួនៅនឡយី។ NSSF បាននិោយថា កមមករចាំនួន ២៣៩ នាក់
បានែួលស្នលប់នៅកនុខនរាខចប្កចាំនួន ៣ នៅកនុខរយៈនពល ៦ ដខែាំបូខ។ ចាំននួននោះលយចុោះពីចាំននួ ៤១៧ នាក់ 
ដែលបានែួលស្នលប់ នៅកនុខរយៈនពលែូចគ្មន  កនុខឆ្ន ាំ ២០១៩។ អ្នកស្នខេតការណ៍បាននោិយពីការនធវីការនលីស្
នមា៉ា ខប្ជុល សុ្ខភាពប្ទ្ុឌនប្ទម ការនែកមិនប្គប ់ខយល់នចញចូលមនិលែ កខវោះអាហារូបតថមភប្តឹមប្តូវស្ាំរាប់កមមករ ថាន ាំ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ស្ាំោបស់្តវចនប្ខប្តូវបានបាញ់នៅកនុខវាលដប្ស្ដកបរខាខ ន យីចាំហាយជាតិពុលនចញមកពីស្កមមភាពទលតិកមមក៏
មានចាំដណកនធវីនអាយកមមករស្នលប់នប្ចនីគ្មន ទខដែរ។  

ការនគ្មរពតាមបទ្ដ្ឋា នសុ្វតថភិាពការងារ នខិសុ្ខភាពនៅដតជាបញ្ហា ប្បឈមមយួ នៅកនុខវសិ្័យនាាំនចញស្ាំ
នលៀកបាំពាក់ ជាទូ្នៅនដ្ឋយសារនិតិវធិី និខនគ្មលននោបាយរបស្់ប្កមុ  ុនមិនស្មប្ស្ប ន យីនិខការទ្ទ្ួលខុស្
ប្តូវ និខតនួាទ្ីប្គប់ប្គខមនិប្តវូបានកាំណត់ចាស្់។  

 
កមមករ នខិអ្ខគការពលកមមនានាមានកខវល់ទខដែរថា ការនប្បីកុខប្តារយៈនពលខលី ពិនស្ស្នៅកនុខវសិ្័យ

កាត់នែរ ដែលនប្ចីនគ្មម នកាំនណីនននទលតិភាព អ្នុញ្ហញ តនអាយប្កុម  ុននគចទុតពលីកេខ័ណឌ ទមទរខលោះតាមចាប់ 
និខនលីប្បាក់នបៀវតស។ កុខប្តារយៈនពលខលីដលមទាំខអ្នុញ្ហញ តនអាយនៅដកមាននស្រភីាពនប្ចនី កនុខការបញ្េប់ការងារ
របស្់អ្នកនរៀបចាំបនខេតីស្ ជពី និខនារមីាននទទនពាោះ នដ្ឋយប្គ្មន់ដតមិនបនតកុខប្តានអាយពកួនគ។ ចាប់កាំណត់រយៈ
នពលនអាយអ្នុវតតកុខប្តាដបបននោះនប្ចីនបាំទុតប្តមឹដត ២៤ ដខ ដតសារាចរណ៍លមីៗអ្នុញ្ហញ តឲ្យនិនោជកបនតរយៈនពល
ននការអ្នុវតតដបបននោះែល ់៤ ឆ្ន ាំ។ ប្កមុប្បឹកាអាជាា កណាត ល និខអ្ខគការ ILO បានជាំទស្់នឹខការបកប្សាយចាប់
ននោះ នដ្ឋយកត់ស្មាគ ល់ថា នប្កាយរយៈនពល ២៤ ដខ កមមករប្តូវដតទ្ទ្លួបាន “កុខប្តាដែលមានរយៈនពលមិន
កាំណត់ប្ពាំដែន” អ្ចិនន្រនតយ ៍(សូ្មនមលីដទនក ៧.ក)។  

 
របួស្នៅកនុខការងារ នខិបញ្ហា សុ្ខភាពនៅនតីនកីតមាននប្ចីន។ នៅនលងទ្ ី៤ មករា អាគ្មរមយួដែលកាំពុខប្តូវ

បានសាខស្ខ ់នៅដកប បានរលាំ បណាត លឲ្យសាល ប់កមមករដខមរចាំនួន ៣៦ នាក ់ន យី ២៣ នាក់នទ្ៀតរបសួ្។ នៅដខ
កកេដ្ឋ ែខស្នទូចមួយបានរលាំ នៅការដ្ឋា នស្ាំណខ់ នៅប្កខុនបា៉ា យដប៉ាត ន យីបណាត លឲ្យមនុស្ស ៥ នាក់សាល ប។់ 

 
 
 
 
 


