
របាយការណ៍ស្ត ពីសី្ិទ្ធមិនសុ្ស នៅកមព ុជា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

បុពវកថា 

រដ្ឋមន្រនត ីក្កសួ្ងការបរនទ្ស្ស្ហរដ្ឋអានមរកិ នោក Michael R. Pompeo 

 សហរដ្ឋអាមេរកិ បានយកជាេូលដ្ឋឋ នថា េនុសសទាំងអស់ ៖ «មកើតេកមានភាពមសម ើគ្នា  មហើយមេ

មកើតេកមានសិទ្ធិខ្ល ះដដ្លេិនអាចកាត់ផ្តា ច់មចញបាន មដ្ឋយកន ុងចាំមោេសិទ្ធិទ ាំងមនះមានជីវតិ មសរ ី

ភាព និងសិទ្ធិកន ុងការដសែងរកសុភេងគល»។ រដ្ឋធេមនុញ្ញ របស់មយើង ធានាសិទ្ធិដដ្លមេេិនអាចកាត់ផ្តា ច់

មចញបានទាំងមនះ មដ្ឋយប្បកាសឲ្យមប្បើប្បាសនូ់វវមិោធនកេមទី្េួយ ថា «រដ្ឋសភានឹងេិនមធែ ីចាប់ដដ្ល

មគ្នរពដ្លក់ារបមងក ើតោសនា ឬហាេឃាត់ការប្បតិបតា ិោសនាមដ្ឋយមសរ ី ឬបប្ងួេមសរភីាពកន ុងការ

និយាយសា ី មសរភីាពោរពត៌័មាន ឬមសរភីាពរបសប់្បជាជនកន ុងការមធែ ីការជួបប្បជុាំគ្នា  និងមសរភីាពកន ុង

ការសុាំឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលេិតេូរមដ្ឋះប្ោយមរឿងមកើតទុ្កខេិនសុខ្ចិតាោេួយ»។ វមិោធនកេមទី្ ៥ ក៏ដចងផង

ដដ្រថា «មេេិនអាចដ្កហូតមចញពីេនុសសមាា ក់ នូវជីវតិ មសរភីាព ឬប្ទ្ពយសេបតា ិ មដ្ឋយេិនឆ្លងដ្ាំម ើរ

ការកា ីប្តឹេប្តវូមទ្»។ ទ្សសនៈដូ្ចគ្នា ទាំងមនះប្តវូបានអនុេ័តជាអនារជាតិ មៅកន ុងមសចកា ីប្បកាសជា

ោកលសា ីពីសិទ្ធិេនុសស ពិមសសមាប្ាទ្ី ៣ ១០ ១២ ១៨ ១៩ និង ២០។ 

 អាកបងកបមងក ើតសហរដ្ឋអាមេរកិ និងប្បតិភូមៅកន ុងេ ៈកេមការអងគការសហប្បជាជាតិសា ីពីសិទ្ធិ

េនុសស ទ្ទួ្លោគ ល់ថា េនុសសប្េប់គ្នា ប្តវូដតមានមសរភីាពជាេូលដ្ឋឋ នទាំងមនះ ទក់ទ្ងនឹងោសនា 

ឬជាំមនឿ ការបមញ្េញេតិ ការជួបជុាំគ្នា មដ្ឋយសនា ិភាព និងការចងប្កងគ្នា ជាប្កេុ ជាសមាេេ។ មសរភីាព

ទាំងមនះេិនដេនផាលឲ់្យមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលមទ្ ដតវាមចញេកពីភាពថ្លលលន រូពីកាំម ើតរបស់េនុសស មហើយវាក៏

េិនអាចប្តវូបានរតឹតបិតមដ្ឋយេិនសេមហតុផល មដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលមទ្ មបើមទះបីជាមដ្ើេបជីាំរុញបាំ ងដផាក

មសដ្ឋកិចេ សងគេ ឬវបបធេ៌ក៏មដ្ឋយ។ មេេិនអាចកាត់ផ្តា ច់មចញបាននូវមសរភីាពទាំងមនះបានមទ្។ រដ្ឋឋ ភិ

បាលមាននាទ្ីកន ុងការធានាថា រដ្ឋឋ ភិបាលខ្ល នួឯងេិនមប្ជៀតដប្ជកមដ្ឋយខុ្ស មលើសិទ្ធិេនុសស និងមសរ ី

ភាពជាេូលដ្ឋឋ នមទ្។ 

 បោា រដ្ឋអធិបមតយយដដ្លមយើងមានកិចេសហការយា៉ា ងជិតសា ិទ្ធ យូរអដងែង និងប្បកបមដ្ឋយដផលផ្តក  

េឺជារដ្ឋដដ្លមៅកន ុងមនាះ រដ្ឋឋ ភិបាល ជាទូ្មៅ មគ្នរពសិទ្ធិេនុសស ដដ្លរេួមានមសរភីាពោសនា ឬជាំមនឿ 

មសរភីាពកន ុងការបមញ្េញេតិ មសរភីាពកន ុងការជួបជុាំគ្នា មដ្ឋយសនា ិវធីិ  និងមសរភីាពកន ុងការចងប្កងជា

ប្កេុ ជាសមាេេ មហើយេិនមធែ ីការរំមោភមលើសិទ្ធិេនុសសទាំងកាំមោល  ដូ្ចជាការសមាល ប់មប្ៅប្បព័នធ

តុោការ ការមធែ ីទរុ កេម ការឃុាំខ្ល នួយូរាេទ្ាំមនើងចិតា។ ផទ យុមៅវញិ រដ្ឋដដ្លេាំោេកាំ ដហងសនា ិសុខ្

តាំបន់ េឺជារដ្ឋដដ្លឧបតថេភដ្ល់មភរវកេម ឬងាយនឹងកាល យជាមគ្នលមៅថ្នការមប្ជើសមរសីមភរវករ។ រដ្ឋដបប

មនះមប្ចើនដតជារដ្ឋដដ្លមានរដ្ឋឋ ភិបាលេិនមគ្នរពសទិ្ធិដដ្លមេេិនអាចកាត់ផ្តា ច់មចញបាន របស់េនុសស

ដដ្លរស់មៅកន ុងរងែង់ប្ពាំ ដដ្នរបស់ខ្ល នួ។  

 មគ្នលនមយាបាយរបស់រដ្ឋបាលមោកប្បធានាធិបតី Trump េឺមធែ ីទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាេួយរដ្ឋឋ ភិបាល

ដ្ថ្ទ្មទ្ៀត មដ្ឋយេិនេិតពីប្បវតា ិរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលទាំងមនាះមទ្ មបើសិនជាការមធែ ីដូ្មចាះនឹងជាំរុញដ្ល់ផល

ប្បមយាជនរ៍បស់សហរដ្ឋអាមេរកិ។ ដត មយើងបានមេើលមឃើញថា ផលប្បមយាជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរកិមៅ

កន ុងសថ ិរភាព វបុិលភាព និងសនា ិសុខ្យូរអដងែងថ្នពិភពមោក ដដ្លមោរមពញមៅមដ្ឋយរដ្ឋអធិបមតយយ រងឹ

មាាំ នឹងប្តវូបានធានា មបើសិនជារដ្ឋឋ ភិបាលទាំងមនាះមគ្នរពមសរភីាពជាេូលដ្ឋឋ ន និងសិទ្ធិេនុសស។ មដ្ើេបី

បាំ ងមនះ សហរដ្ឋអាមេរកិេឺជាេិតត ប្បកបមដ្ឋយសមានចិតា និងជាអាកគ្នាំប្ទ្យា៉ា ងរងឹមាាំ ចាំមោះអាក

ទាំងឡាយោដដ្លមធែ ីកាំ ដ ទ្ប្េង់មដ្ើេបីបញ្េ ប់ការមប្ជៀតដប្ជកមដ្ឋយខុ្ស មៅកន ុងការអនុវតាសិទ្ធិដដ្លេិន

អាចកាត់ផ្តា ច់មចញបាន េិនថាអាកទាំងមនាះសថ ិតមៅកន ុងឬមៅខាងមប្ៅ   រដ្ឋឋ ភិបាលមទ្។ 



 របាយការ ប៍្បចាំឆ្ា ាំសា ីពសីិទ្ធិេនុសសមៅាេប្បមទ្សេួយៗេឺជាការរេួចាំ ដ កេួយដ្ល់ដ្ាំម ើរការ

មនះ។ 

របាយការណ៍ស្ត ពីសី្ិទ្ធមិនសុ្ស នៅកមព ុជា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

នស្ចកតសី្នងេបរមួ  

ប្បមទ្សកេព ុជាជាប្បមទ្សប្បកាន់របបោជានិយេអាប្ស័យរដ្ឋធេមនុញ្ញ  ដដ្លមានរដ្ឋឋ ភិបាលេួយ

មកើតមចញាេរយៈការមបាះមឆ្ា តសភា ។ េ បកសប្បជាជនកេព ុជា (CPP) បានទ្ទួ្លបានអាសនៈសភា

ទាំងអស់ មៅកន ុងការមបាះមឆ្ា តជាតិ កាលពីថ្លៃទី្ ២៩ ដខ្កកកដ្ឋ មដ្ឋយបានហាេប្បាេេ បកសប្បឆ្ាំង

ធាំជាងមេ កាលពីដខ្វចិឆ ិកា ឆ្ា ាំ ២០១៧។ មៅេុនមពលទួ្លជ័យជេាះមនះ មោកនាយករដ្ឋេន្រនា ី ហ ុន ដសន

បានកាន់តាំ ដ ងមនះអស់រយៈមពល ៣៣ ឆ្ា ាំេកមហើយ។ អាកសមងកតការ ៍អនារជាតិ មដ្ឋយរេួទាំងរដ្ឋឋ ភិ

បាលបរមទ្ស និងអងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលអនារជាតិ និងជាតិ បានរះិេន់ការមបាះមឆ្ា តមនះ ថាគ្នម ន

ភាពមសរ ីនិងយុតា ិធេ៌ មហើយេិនតាំោងមអាយឆ្នទៈរបស់ប្បជាជនកេព ុជាមទ្។ 

អាជាា ធរសីុវលិប្េប់ប្េងមលើកងកមាល ាំងសនដ ិសុខ្ ដដ្លជាញឹកញាប់ េាំោេមប្បើកមាល ាំង ប្បឆ្ាំងនឹង

អាកដដ្លប្បឆ្ាំងនឹងនាយករដ្ឋេន្រនា ី ហ ុន ដសន មហើយជាទូ្មៅ ប្តវូបានមេមេើលមឃើញថា ជាប្កេុប្បដ្ឋប់

អាវុធរបស់េ បកសប្េប់ប្េងប្បមទ្ស CPP ។ 

បញ្ហា ដផាកសិទ្ធិេនុសសរេួមានការសមាល ប់មដ្ឋយខុ្សចាប់ ឬាេអាំមពើចិតា មដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ឬជួស

េុខ្មអាយរដ្ឋឋ ភិបាល ការមធែ ីមអាយបាត់ខ្ល នួបងកមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ការមធែទីរុ កេមមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ការ

ចប់ខ្ល នួេនុសសាេអាំមពើចិតាមធែ ីម ើងមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល អាកមទសនមយាបាយ ការមប្ជៀតដប្ជកាេអាំមពើ

ចិតាមៅកន ុងជីវតិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋ ដូ្ចជាការាេដ្ឋនជាទូ្មៅាេប្បព័នធមអ ិចប្តនិូច ការចប់

ពិរុទ្ធ និងការអនុវតាចាប់ប្ពហមទ្ ឌទក់ទ្ងនឹងការបរហិារមករ ាិ៍មដ្ឋយមរសីេុខ្ ការមប្ជៀតដប្ជកមៅកន ុងសិទ្ធិ

មធែ ីការប្បេូលផត ុាំមដ្ឋយសនាភិាព និងមសរភីាពកន ុងការចងប្កងគ្នា ជាប្កេុ សមាេេ ការរតឹតបិតកន ុងការ

ចូលរេួទក់ទ្ងនឹងនមយាបាយ អាំមពើពុករលួយជាទូ្មៅ មដ្ឋយរេួទាំងមៅកន ុងប្បព័នទតុោការ និងការបងខ ាំ

មអាយកុមារមធែ ីពលកេម។ 

រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានផាល់ភសាាងថ្នការកាត់មទសេន្រនា ីដដ្លបានប្បប្ពឹតាបទ្រំមោភចាប់មទ្ រេួ

ទ ាំងអាកដដ្លមានការោក់ព័នធនឹងករ ីពុករលួយ។ វបបធេ៌និទ្ ឌភាពមៅដតមានមៅម ើយ។ 

ដផាកទី្១ ៖ ការមគ្នរពភាពថ្លលលន រូរបស់េនុសស  រេួទ ាំងមសរភីាពរចួផុតពី ៖ 

ក. ការដ្កហូតជីវតិតាមអាំនពើចិតត និងការស្ម្លា ប់នោយសារនហតុផលននោបាយ ឬនោយខសុ្ចាប់  

មានមេនិយាយថា រដ្ឋឋ ភិបាល ឬភាា ក់ងាររដ្ឋឋ ភិបាលបានមធែ ីការសមាល ប់េនុសសាេអាំមពើចិតា ឬ

មដ្ឋយខុ្សចាប់។ េិតេកប្តឹេដខ្កកកដ្ឋ អងគការ NGO េួយដដ្លមធែកីារដផាកសិទ្ធិេនុសស បានោយការ ៍

ពីករ សីមាល ប់មប្ៅប្បព័នធតុោការចាំនួន ៤ ករ  ី។ 

មៅដខ្េិនា ឆ្ា ាំ ២០១៧ តុោការបានកាត់មទសមអាយម ម្ ះ មអឿត អាង ឲ្យជាប់ពនធនាគ្នរអស់

េួយជីវតិ ចាំមោះការសមាល ប់មោកដកេ  ី ដដ្លជាអាកវភិាេនមយាបាយ ដ្ក៏ាល ហាន និងប្បកបមដ្ឋយ

ប្បជាប្បិយភាព កាលពឆី្ា ាំ ២០១៦ ។ េិតេកប្តឹេដខ្កកកដ្ឋ ករ ីមនះមៅដតមបើកចាំហមៅម ើយ មហើយរដ្ឋឋ

ភិបាលបានសនារកមេើលអាកសេេាំនិត ដតេិនមឃើញមានមធែ ីសកេមភាពអែ ីមទ្ ។ មដ្ឋយកត់សមាគ ល់មឃើញ



ថា ជនរងមប្គ្នះ និងឃាតកេិនបានោគ ល់គ្នា  និងលកខ ៈេិនប្បប្កតីដ្ថ្ទ្មទ្ៀត ដូ្ចជាការដដ្លបុរសប្កី

ប្ករបូមនះមានកាាំមភល ើងថ្លលមប្បើ អាកសមងកតការ ៍ជាមប្ចើនមជឿថា ភាេីទី្ ៣ បានជួលម ម្ ះ មអឿត អាង។  

មៅថ្លៃទី្ ៨ េិនា ហិងាបានមកើតម ើងមៅមខ្តត ប្កមចះ មៅមពលកមាល ាំងសនា ិសុខ្បាញ់ប្បហារមៅ

មលើអាកតវា៉ា ការមផទរដ្ធីល ី កាលពីោប់ទ្សវតសរ៍េុន មៅឲ្យប្កេុហ ុនចាំការមៅស ូ េួយ ។ ប្បព័នធផសពែផាយេួយ

ចាំនួនបានោយការ ៍ពកីារោល ប់េនុសសពី ២ មៅ ៦ នាក់ មហើយ ៤០ នាក់មទ្ៀតបានរងរបួស ។ មប្កាយមាន

ហិងាមនះបនា ិច រដ្ឋឋ ភិបាលបានបញ្ហា រមអាយប្បព័នធផសពែផាយកន ុងប្សកុ “ដកតប្េូវ” ព័ត៌មានរបស់ខ្ល នួ។ 

អងគការ NGO ចាំនួន ៤ និងការយិាល័យថ្នឧតាេសាងការសិទ្ធិេនុសសរបស់អងគការសហប្បជាជាតិបាន

បមងក ើតេ ៈកមាម ធិការមសុើបអមងកតេួយសប្មាប់មៅមេើលកដនលងមនាះ។ មេបានមឃើញថា មៅថ្លៃទី្ ៧ េិនា 

ប្កេុហ នុបានចប់មផាើេព័ទ្ធរបងដ្ីរបស់ខ្ល នួ មហើយេួយថ្លៃមប្កាយេក ទហាន កងោជអាវុធហតថ និង

នេរបាលចាំនួន ១៥០ នាក់បានដ្ុតផទះរបស់ប្បជាជនមៅកន ុងភូេិ ដដ្លជាការមធែ ីមអាយអាកភូេិបិទ្ផល វូធាំ 

មហើយទេទរមអាយបញ្ឈប់ការដ្ុតផទះទ ាំងមនាះភាល េ។ មបើមយាងាេរបាយការ ៍របស់សាងការសិទ្ធិេនុសស

របស់អងគការសហប្បជាជាតិ កមាល ាំងសនា ិសុខ្បានបាញ់បាំ ដបកហវ ងូអាកភូេិ។ សា ងការសិទ្ធិេនុសសសហប្បជា

ជាតិបានទ្ទួ្លោគ ល់ថា មដ្ឋយោរកមាល ាំងសនា ិសុខ្បិទ្េិនឲ្យចូលដ្ល់កដនលងបាញម់នាះ មេេិនដ្ឹងចាស់ពី

ចាំនួនអាកោល ប់ និងរបួសមទ្។ 

បនាទ ប់ពីមានមហតុការ ៍មនះមកើតម ើង មោក ស ចាំរ៉ាុង អភិបាលមខ្តត ប្កមចះ បានបដ្ិមសធ

របាយការ ថ៍ា កាំោាំងសនា ិសុខ្បានបាញ់អាកតវា៉ា ។ មោក មេៀត ច័នទថា រទិ្ធ អាកនាាំោកយនេរបាលជាតិ 

អះអាងថា អាកភូេិ មដ្ឋយមានកាាំមភល ើងដកថ្ចា បានមធែ ីមអាយនេរបាលចាំនួន ៧ នាក់របួស ចាំ ដ កអាក

ភូេិដត ២ នាក់មទ្ ដដ្លរងរបួសប្ោល េិនដេនមដ្ឋយោរប្គ្នប់កាាំមភល ើងមទ្ េឺមដ្ឋយោរចប្េូងឬសសី។ 

 

ខ. ការបាត់ខល នួ 

 ប្ពះមតជេុ  មាស វចិិប្ត ដដ្លជាសងឃមានម ម្ ះលបមីាា ក់ និងជាសកេមជនដផាកសងគេ ដដ្លបាន

បាត់ខ្ល នួកាលពីដខ្េិលនុា ឆ្ា ាំ ២០១៧ មៅឃុាំប្កបីមរៀល មខ្តាមសៀេោប បនាទ ប់ពីកមាល ាំងសនា ិសុខ្វាយប្ពះ

អងគ មៅដតបាត់ខ្ល នួមៅម ើយ មហើយេិតេកដ្ល់ដខ្តុោ មៅដតគ្នម នព័ត៌មានលមីទក់ទ្ងនឹងប្ពះអងគមទ្។ 

 េ. ការមធែ ីទរុ កេម និងការប្បប្ពឹតា ឬទ្ ឌ កេមបនាទ បបមនាថ ក អេនុសសធេ៌ ឬមឃារមៅដ្ថ្ទ្មទ្ៀត 

 រដ្ឋធេមនុញ្ញហាេប្បាេទ្មងែដីបបមនះ ដតការវាយដ្ាំ និងទ្ប្េង់ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតថ្នការមធែ ីបាបមលើរបូោង

កាយមៅមលើអាកជាប់ឃុាំរបស់នេរបាល និងអាកជាប់ពនធនាគ្នរមៅដតមានជាបនា  មៅកន ុងឆ្ា ាំថ្នរបាយ

ការ ៍។  

មានរបាយការ ៍ដដ្លអាចទុ្កចិតដបានថា មយាធា និងនេរបាលសីុវលិបានមធែ ីទរុ កេមមលើោង

កាយ និងផល វូចិតដ មហើយមានមពលខ្លះ វាយដ្ាំយា៉ា ងធៃន់ធៃរមៅមលើជនដដ្លប្តវូឃុាំខ្ល នួមដ្ឋយោរបទ្ប្ពហមទ្ ឌ

មទ្ៀតផង ជាពិមសសមៅអាំ ុងមពលសួរចមេល ើយ ។ េិតេកដ្ល់ដខ្កកកដ្ឋ អងគការមប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុ

េួយ បានសមងកតមឃើញមានមធែ ីទរុ កេមមៅមលើអាកជាប់ពនធនាគ្នរឬអាកជាប់ឃុាំចាំនួន ៩ ករ ី ។ មោក 

េឹេ សុខ្ បានប្បាប់អាកោរព័ត៌មានកន ុងប្សកុ បនាទ ប់ពីការមដ្ឋះដលងមោកពីការឃុាំឃាាំងថា ឆ្ម ាំេុកបាន

វាយគ្នត់ ោល់មពលមោកេិនប្ពេមធែ ីាេបញ្ហា  ឬមបើកមសៀវមៅ។ អាកជាប់ឃុាំដ្ថ្ទ្មទ្ៀតបាននិយាយថា  

អាជាា ធរបានបងខ ាំមអាយពួកមេមដ្ើរេួយមមា៉ា ង មដ្ឋយទូ្លទឹ្កេួយធុង ឬបងខ ាំមអាយពួកមេឈរោប់មមា៉ា ង 

មៅកោា លថ្លៃ។ 



 េិតេកប្តឹេដខ្កកកដ្ឋ អងគការមប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុេួយ បានោយការ ៍ពីករ ីអាជាា ធ

រេូលដ្ឋឋ ន ភាា ក់ងាររដ្ឋឋ ភិបាល ឬអងគរកសរបស់អាកធាំវាយដ្ាំជនសីុវលិដដ្លេិនជាប់ឃុាំចាំនួន ៩ ករ ី។  

សាា នភាពពនធនាគារ នងិមណឌ លឃុាំខល នួ  

ោថ នភាពពនធនាគ្នរមានសភាពយា៉ា ប់ខាល ាំង មហើយកន ុងករ ីជាមប្ចើន េាំោេកាំ ដហងដ្ល់អាយជុីវតិ

មទ្ៀតផង ។ កាលពីដខ្កុេភៈ អងគការពលកេមអនា រជាតិ (ILO) បានមសា ើសុាំមអាយរដ្ឋឋ ភិបាលនិយាយការោរ

ការអនុវតារបស់ខ្ល នួមលើពលកេមមដ្ឋយបងខ ាំសប្មាប់អាកជាប់ឃុាំ មហើយសុាំឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលដកដប្បចាប់េួយ

ចាំនួន មដ្ើេបីមធែ ីយា៉ា ងោឲ្យការចប់ឃុាំខ្ល នួមជៀសផុតពកីារបងខ ាំមធែ ីពលកេម។ 

ទិ្ដ្ឋភាពទ្ីកដនលង៖ ការមានអាកមទសមប្ចើននាាំមអាយចមងអៀតខាល ាំងេឺជាបញ្ហា េួយ។ មយាងាេអេគនាយក

ដ្ឋឋ នពនធនាគ្នរថ្នប្កសួងេហាថ្ផទ  មៅដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ា ាំ ២០១៧ មានអាកមទស និងអាកជាប់ពនធនាគ្នរ 

ចាំនួនប្បមា ជាង    ២៦ ០០០  នាក់ មៅកន ុងពនធនាគ្នរចាំនួន ២៩ ដដ្លប្តវូបានបមងក ើតម ើងសប្មាប់

ដ្ឋក់អាកជាប់ពនធនាគ្នរ និងអាកជាប់ឃុាំប្តឹេដតចាំនួន ១១ ០០០ នាក់ប៉ាុមោណ ះ ។ េន្រនា ីដផាកពនធនាគ្នរបាន

និយាយថា «សប្ងាគ េប្បឆ្ាំងនឹងមប្េឿងមញៀន« របស់រដ្ឋឋ ភិបាលបានមធែ ីឲ្យពនធនាគ្នរកាន់ដតចមងអៀតខាល ាំង

ម ើង។ អេគនាយកដ្ឋឋ នពនធនាគ្នរេិនប្ពេផាល់តួមលខ្ចុងមប្កាយមទ្។ 

 មៅកន ុងពនធនាគ្នរភាេមប្ចើន គ្នម នការដ្ឋក់ឲ្យមៅដ្ឋច់ពីគ្នា មទ្ រវាងអាកមទសជាេនុសសមពញវយ័ 

និងអាកមទសជាកុមារ រវាងប្បសុ និងប្ស ីឬរវាងអាកមទសធៃន់ និងអាកមទសប្ោល ឬសប្មាប់ការឃុាំេុន

សវនាការមទ្។ មបើមយាងាេអេគនាយកដ្ឋឋ នពនធនាគ្នរ មៅឆ្ា ាំ ២០១៦  កន ុងចាំមោេអាកមទស មាន

ប្បដហល ៣៤% េិនទន់កាត់កា ី ២៩% បានទ្ទួ្លការកាត់កា ីចុងមប្កាយ មហើយប្បដហល ៨% ថ្នអាកមទសេឺ

ជាន្រសា ី និង ៤% ជាអនីតិជន។  អងគការមប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុដ្ដដ្ល បានោយការ ៍ថា ចាំនួនកុមារធាំ 

និងតូចដដ្លសថ ិតមៅជាេួយមាា យកន ុងពនធនាគ្នរ មានការមកើនម ើងមប្ចើន ចប់ពីឆ្ា ាំ ២០១៦ េក 

មដ្ឋយោររដ្ឋឋ ភិបាលមបើកយុទ្ធនាការប្បឆ្ាំងមប្េឿងមញៀន។ មយាងាេអងគការមប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលកាងប្សកុ

េួយ ចាំនួនកុមារតូចៗមៅកន ុងពនធនាគ្នរមកើនពី ៣០ មៅឆ្ា ាំ ២០១៥ ដ្ល ់១៤៩ នាក់ េិតេកដ្ល់ដខ្េិ

នា។ 

 េិតេកដ្ល់ដខ្តុោ នាយកដ្ឋឋ នពនធនាគ្នរេិនបានោយការ ៍ពីចាំនួនអាកមទសោល ប់ កន ុង

ពនធនាគ្នរមទ្។ មៅឆ្ា ាំ ២០១៦ ដដ្លាេកាំ ត់ប្ាេឺជាឆ្ា ាំចុងមប្កាយបាំផុត មានោល ប់ចាំនួន ៧៦ នាក់។ 

អងគការមប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល បាននិយាយថា មៅកន ុងករ ីជាមប្ចើន របបអាហារសប្មាប់អាកជាប់ពនធនាគ្នរ 

និងរបស់ចាំបាច់មផសងៗមទ្ៀត ដតមៅដតេិនប្េប់ប្គ្នន់មទ្។ អាកសមងកតការ ៍បានបនាោយការ ៍ថា របប

សាំោប់ទិ្ញអាហារសាំោប់អាកមទស មពលខ្លះ ប្តវូបានកឹបមកងយកមដ្ឋយអាជាា ធរ ដដ្លជាការមធែ ីឲ្យមានក

ងែះអាហារបូតថេភ និងជាំងឺអាកមទសមានកាន់ដតមប្ចើន។ អាជាា ធរេិនបានផាល់តួមលខ្ចុងមប្កាយសា ីពី

ចាំនួនពនធនាគ្នរដដ្លកន ុងមនាះអាកមទសមានទឹ្កោអ តមប្បើប្បាស់មទ្ លែមីបើ េិតេកដ្ល់ឆ្ា ាំ ២០១៦ 

ពនធនាគ្នរចាំនួន ១៨ មទ្ កន ុងចាំមោេពនធនាគ្នរចាំនួន ២៩ មានផាល់ទឹ្កោអ ត។ ពនធនាគ្នរគ្នម នកដនលង

ប្េប់ប្គ្នន់សាំោប់ជនពិការោងកាយ និងអាក ប់សតិម ើយ។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលបានមចទ្

ប្បកាន់ថា អាកប្េប់ប្េងពនធនាគ្នរប្បប្ពឹតាេិនមសម ើគ្នា មលើអាកមទស ដូ្ចជាករ ីផាល់ការអនុញ្ហញ តមអាយ

អាកចូលសួរសុខ្ទុ្កខ  ការបត រូមៅបនទប់លអ  និងឱកាសមចញពីបនទប់ មៅមពលថ្លៃ សាំោប់អាកមទសដដ្លប្េួោរ

របស់មេមានលុយសូក។ មបើមយាងាេអងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលកាងប្សកុេួយ «េ ៈកមាម ធិការ

ប្េប់ប្េងអាកមទសមដ្ឋយខ្ល នួឯង» ដដ្លជាប្កេុអាកមទសដដ្លប្តវូបានចងប្កង និងដ្ឹកនាាំមដ្ឋយឆ្ម ាំ

េុក មពលខ្លះ មធែ ីការវាយដ្ាំមលើអាកមទសដ្ថ្ទ្មទ្ៀត។ មានមសចកា ីោយការ ៍ថា មានការមប្បើប្បាសម់ប្េឿង

មញៀនមៅកន ុងពនធនាគ្នរយា៉ា ងមប្ចើន ដដ្លមេអាចមធែ ីមៅបានមដ្ឋយសូកបា៉ា ន់េន្រនា ីពនធនាគ្នរ។ 



កេព ុជាមានេជឈេ ឌ លបនាបមប្េឿងមញៀនរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលចាំនួន ៧ និងមាន៣ មទ្ៀតជារបស់

ឯកជន ។ អាកសមងកតការភាេមប្ចើនបានយល់ប្សបថា ភាេមប្ចើនថ្នអាកដដ្លប្តវូបានយកេកឃុាំមៅទ្ី

មនះេឺប្តវូបានឃុាំមដ្ឋយបងខ ាំ ឬមផាើមៅេ ឌ ល មដ្ឋយសេតថកិចេ ឬសមាជិកប្េួោរ មដ្ឋយគ្នម នឆ្លងកាត់

ដ្ាំម ើរការកា ីប្តឹេប្តវូមទ្។ មយាងាេអាជាា ធរជាតិប្បយុទ្ធ ប្បឆ្ាំងមប្េឿងមញៀន គ្នម នអាកដដ្លជាប់មៅកន ុង

េ ឌ លមានអាយមុប្កាេ ១៨ ឆ្ា ាំមទ្។ អាកសមងកតការ ៍បានកត់សាំគ្នល់មឃើញថាបុេគលិកកន ុងេ ឌ លជាញឹក

ញាប់មប្បើវធីិបងខ ាំ មដ្ើេបី “ប្េប់ប្េង”មៅមលើអាកជាប់កន ុងមនាះ និងមអាយហាត់ប្បា យា៉ា ងខាល ាំង ។ 

រដ្ឋបាល៖ អាជាា ធរេិនបានមប្បើវធីិមផសងមប្ៅពីការដ្ឋក់េុកមទ្ សាំោប់ជនមលម ើសអហងិា។ អាកមទសអាច

ដ្ឋក់ប ា ឹងសា ីពីការរំមោភបាំោនមៅតុោការ ាេរយៈមេធាវ ី មដ្ឋយេិនមានការប្តួតពិនិតយដកដប្បម ើ

យ។ ដតអាកមទសេួយចាំនួនធាំគ្នម នលទ្ធភាពរកមេធាវតីាំោងផល វូចាប់ម ើយ។ រដ្ឋឋ ភិបាលមសុើបអមងកតមលើ

ោកយប ា ឹងដបបមនះ មហើយាេមេើលោថ នភាពពនធនាគ្នរ និងេជឈេ ឌ លឃុាំឃាាំង ាេរយៈអេគនាយក

ដ្ឋឋ នពនធនាគ្នររបស់ប្កសួងេហាថ្ផទ ដដ្លមធែ ីរបាយការ ៍ប្បចាំឆ្មាសសា ីពកីារប្េប់ប្េងពនធនាគ្នរ។ អេគ

នាយកដ្ឋឋ នពនធនាគ្នរេិនបមញ្េញរបាយការ ៍មនះមទ្ មទះបីជាអងគការសងគេសីុវលិបានមធែ ីការមសា ើសុាំជា

ញឹកញាប់កា ី។ 

អាកមទស និងអាកជាប់ការឃុាំឃាាំងជាធេមា ប្តវូបានអនុញ្ហញ តមអាយជួបជាេួយអាកមៅមេើល ដត

អងគការសិទ្ធិេនុសសបានអះអាងថា មពលខ្លះ ប្េួោរប្តវូផដល់សាំ ូកដ្ល់េន្រនដ ីពនធនាគ្នរមដ្ើេបបីានសួរសុខ្

ទុ្កខអាកជាប់ពនធនាគ្នរ ឬប្តវូផដល់មសបៀងអាហារ និងរបសរ់បរចាំបាច់ដ្ថ្ទ្មទ្ៀត ។ មានរបាយការ ៍េួរមអា

យមជឿទុ្កចិតដបានថា ជាញឹកញាប់ េន្រនដ ីបានទេទរប្បាក់សាំ ូក េុននឹងអនុញ្ហញ តមអាយអាកជាប់

ពនធនាគ្នរចូលរេួការជាំនុាំជប្េះកដ ី ឬសវនាការឧទ្ធរ  ៍ និងេុនមពលមដ្ឋះដលងអាកជាប់ពនធនាគ្នរដដ្ល

បានបញ្េ ប់អា តដិជាប់ពនធនាគ្នររបស់ខ្ល នួមពញមលញមហើយមនាះ ។ េង់ ថ្រ៉ាយា៉ា  និសសិតមាា ក់ដដ្លបានជាប់

ពនធនាគ្នរេួយឆ្ា ាំ មដ្ឋយោរបមងាា ះមហែសប ុកដដ្លប៉ាះោល់នមយាបាយ បាននិយាយថា គ្នត់ប្តវូសូកឆ្ម ាំ

េុកប្បដហលេួយដ្ោុល  ោល់មពលដដ្លគ្នត់បានជួបជាេួយអាកនមយាបាយ សកេមជនសិទ្ធិេនុសស ដដ្ល

ជាប់ពនធនាគ្នរ។ 

ការាេដ្ឋនមដ្ឋយឯកោជយ៖ មដ្ឋយមានលកខខ្ ឌជាេុន និងការដ្ឋក់កាំហិត ជាទូ្មៅ រដ្ឋឋ ភិបាលបនដ

អនុញ្ហញ តមអាយប្កេុសិទ្ធិេនុសសអនដរជាតិ និងប្កេុសិទ្ធិេនុសសកន ុងប្សកុ ដូ្ចជាេ ៈកមាម ធិការកាកបាទ្

ប្កហេអនដរជាតិ និងការយិាល័យឧតដេសាងការសហប្បជាជាតិទ្ទួ្លបនទ ុកសិទ្ធិេនុសស (UNHCHR) ចូល

មេើលពនធនាគ្នរ និងផដលក់ារប ុ្ះបោដ លសិទ្ធិេនុសសដ្លឆ់្ម ាំពនធនាគ្នរ ។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបា

លេួយចាំនួនបានោយការ ៍ថា ជួនកាល ការសហការពីអាជាា ធរដដ្នដ្ីមៅមានកប្េិត ដដ្លជាការមធែ ីមអា

យមានការលាំបាកសប្មាបទ់ក់ទ្ងអាកជាប់ឃុាំដដ្លេិនទន់ទ្ទួ្លការជាំនុាំជប្េះកដ ី ។ មរឿងមនះមានជា

ពិមសសមលើករ ីធាំៗ ដូ្ចជាការឃុាំខ្ល នួមេដ្ឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំង កឹេ សុខា ដដ្លប្តវូបានមេមដ្ឋះដលងមៅថ្លៃ

ទី្ ១០ ដខ្កញ្ហញ  បនាទ ប់ពឃីុាំេុនសវនាការ មៅកន ុងពនធនាគ្នរចាំនួនេួយឆ្ា ាំ មដ្ឋយអាជាា ធរបានអនុញ្ហញ ត

មអាយដតភរយិា និងមេធាវដីតប៉ាុមោណ ះចូលជួប។ មទះបីជាប្េួោរសុាំមអាយកាកបាទ្ប្កហេអនារជាតិអាច

ចូលជួបកា ី ដតលកខខ្ ឌ ដដ្លមៅមប្កាេមនាះ រដ្ឋឋ ភិបាលអនុញ្ហញ តមអាយមានការចូលជួបដបបមនះ ដដ្លរេួ

មានការជួបមដ្ឋយេិនផ្តទ លដ់្ល់ជនជាប់ឃុាំ េិនអាចមអាយប្េួោរទ្ទួ្លយកបានម ើយ។ 

 ប្កសួងេហាថ្ផទតប្េូវមអាយមេធាវ ី អាកប្តួតពិនិតយសិទ្ធិេនុសស និងអាកសួរសុខ្ទុ្កខដ្ថ្ទ្មទ្ៀតសុាំ

ការអនុញ្ហញ ត េុននឹងចូលជួបអាកជាប់ពនធនាគ្នរ  មដ្ឋយមប្ចើនដតតប្េូវមអាយសុាំពីអងគភាពមប្ចើនកដនលង

អាប្ស័យមលើករ ីេួយៗ មហើយកន ុងករ ីខ្លះ រដ្ឋឋ ភិបាលតប្េូវមអាយអងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលចុះហតថ

មលខាមលើអនុសារ ៈថ្នការមយាេយល់ជាផល វូការ មដ្ឋយបញ្ហា ក់ពី “តួនាទ្”ី របស់មេ កន ុងមពលមៅមេើលអាក

មទស។ 



 លែីមបើប្កេុេនុសសកន ុងប្សកុដដ្លមធែ ីការាេដ្ឋនមដ្ឋយឯកោជយ អាចជួបជាលកខ ៈឯកជន

ជាេួយអាកមទសកា ី ដតអាកខ្លះក៏េិនអាចជួបបានមទ្។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុដផាកសិទ្ធិ

េនុសសេួយដដ្លជាធេមា ផាល់ការដលទាំសុខ្ភាពដ្លអ់ាកមទស បាននិយាយថា មពលខ្លះ រដ្ឋឋ ភិបាលេិន

អនុញ្ហញ តមអាយមេចូលមេើលអាកមទសដដ្លកាត់កា ីមហើយ និងជាសមាជិកថ្នេ បកសប្បឆ្ាំងម ើយ។ អងគ

ការ NGO េួយមទ្ៀតបាននិយាយថា រដ្ឋឋ ភិបាលបានមចទ្ខ្ល នួថា មានេាំនិតលាំមអៀងនមយាបាយ មហើយ

មប្បើការមៅមេើលអាកមទសមដ្ើេបីជប្េញុអាកមទសនមយាបាយឲ្យកាន់ដតមផគើនខាល ាំងម ើង។ តាំោងថ្ន

ការយិាល័យសាងការអងគការសហប្បជាជាតិទ្ទួ្លបនទ ុកសិទ្ធិេនុសសបាននិយាយថា ធេមា ខ្ល នួអាចជួប

ជាលកខ ៈឯកជនមៅមពលសមាភ សអាកជាប់ពនធនាគ្នរពិមសសោមាា ក់។  

ឃ. ការចាប់ ឬឃុាំខល នួតាមអាំនពើចិតត 

 ចាប់ហាេប្បាេការចប់ឬឃុាំខ្ល នួាេអាំមពើចិតា ដតមពលខ្លះ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានមគ្នរពបាំោេទាំង

មនះមទ្ ដូ្ចជាបានមធែ ីការឃុាំខ្ល នួាេអាំមពើចិតាមលើបុេគលិកថ្នអងគការអាដ្ហុកចាំនួន ៤២៧ ថ្លៃ មប្កាេការ

មចទ្ប្បកាន់ដដ្លមាន មហតុផលនមយាបាយ។ អាដ្ហុក សថ ិតកន ុងចាំមោេអងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាល

ដផាកសិទ្ធិេនុសសដដ្លចស ់ និងមលចមធាល ជាងមេ មៅកេព ុជា។ អាជាា ធរបានមដ្ឋះដលងបុេគលិកអាដ្ហុក

ទាំងមនាះមអាយមៅមប្ៅឃុាំ មៅដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ា ាំ ២០១៧។ មៅដខ្កញ្ហញ  ឆ្ា ាំ ២០១៨ សវនាការមលើករ ីរបស់មេ

ប្តវូបានមធែ ីម ើងវញិ។ 

 ការបា ឹងផាល់មដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងករ ីប្ពហមទ្ ឌទក់ទ្ងនឹងការបរហិាមករ ាិ៍ ក៏បាននាាំដ្លក់ារ

ចប់ខ្ល នួេួយចាំនួនផងដដ្រ។ ឧទហរ ៍ មេដ្ឹកនាាំកេមករថាា ក់មខ្តា ម ម្ ះ សាំ សុខា ប្តវូបានកាត់មទស

និងរកមឃើញថា មានមទសកាំបាាំងេុខ្ មៅដខ្េកោ ពីបទ្បរហិារមករ ាិ៍មលើមោក ហ ុន ដសន បនាទ ប់ពីគ្នត់

បានយកដសបកមជើងវាយរបូមោក ហ ុន ដសន មហើយប្តវូបានមេលតបាន។ មទះបីជាឧតាេសាងការសហ

ប្បជាជាតិទ្ទួ្លបនទ ុកជនមភៀសខ្ល នួ (UNHCR) បានផាល់មអាយគ្នត់នូវឋានៈជាជនមភៀសខ្ល នួមៅប្បមទ្ស

ថ្លកា ី ដតរដ្ឋឋ ភិបាលថ្លបានចប់បងខ ាំបញ្ជ នូគ្នត់ប្ត ប់េកវញិ ាេសាំម ើរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលកេព ុជា កាលពី

ដខ្កុេភៈ មហើយគ្នត់ប្តវូជាប់ពនធនាគ្នរចាំនួន ២ ឆ្ា ាំ។ 

 មៅដខ្កុេភៈ រដ្ឋឋ ភិបាលបានអនុេ័តចាប់ដ្ឋក់មទសមលើអាកប្បមាទ្មសាច ដដ្លបាននាាំដ្លក់ារ

ចប់ខ្ល នួពលរដ្ឋយា៉ា ងមហាចោស់ចាំនួន ៣ នាក់។  

តួនាទ្ីរបស្់នគរបាល និងយនដការស្នដសិ្ុខ  

អេគសាងការដ្ឋឋ ន នេរបាលជាតិ ដដ្លសថ ិតមប្កាេការប្េប់ប្េងរបស់ប្កសួងេហាថ្ផទ ប្េប់ប្េងអងគ

ភាពនេរបាលសីុវលិទាំងអស់ ។ កមាល ាំងនេរបាល ប្តវូដបងដចកជាកមាល ាំងដដ្លមានអាំោចមដ្ើេបមីធែ ីការ

ចប់ខ្ល នួ កមាល ាំងដដ្លគ្នម នអាំោចចប់ខ្ល នួ និងនេរបាលយុតដ ិធេ៌ ដដ្លអាំោចរបស់ខ្ល នួមានដ្ល់ការ

អនុវតាដ្ីការបស់តុោការ ។ កងោជអាវុធហតថទ្ទួ្លបានការអនុញ្ហញ តឲ្យចប់ខ្ល នួជនសីុវលិ ប្បសិនមបើេ

ន្រនដ ីទ ាំងមនាះបាំមពញលកខខ្ ឌ កន ុងការប ុ្ះបោដ ល និងបទ្ពិមោធន៍មដ្ើេបីបាំមពញការងារជានេរបាលសុី

 វលិ ប្បសិនមបើជនសីុវលិសថ តិមៅកដនលងរបស់មយាធា ឬកន ុងករ ីទ្ទួ្លបានការអនុញ្ហញ តពីអាជាា ធរេូល

ដ្ឋឋ ន ។ ដតាេភាពជាក់ដសាង កងោជអាវុធហតថមធែសីកេមភាពមលើជនសីុវលិជាធេមា មប្កាេការអនុញ្ហញ ត

និងចងអ ុលរបសអ់ាជាា ធរមខ្តា និងអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ ន មដ្ឋយជាញឹកញាប់ មដ្ើេបីជួយនេរបាលសីុវលិដដ្ល

េិនអាចទ្ប់ទ្លនឹ់ងហវ ងូេនុសសមដ្ឋយខ្ល នួឯងបាន។  

មានការនិយាយេកថា េន្រនដ ីនេរបាលបានប្បប្ពឹតដអាំមពើរំមោភបាំោនមផសងៗមដ្ឋយមាននិទ្

 ឌភាព(ភាពគ្នម នមទស) មហើយកន ុងករ ីភាេមប្ចើន អាជាា ធរបានចត់វធិានការបនដ ិចបន្ចួ ឬពុាំមាន

ចត់វធិានការអែ ីម ើយ ។ ជាទូ្មៅ េន្រនា ីរដ្ឋឋ ភិបាល និងសមាជិកប្េួោររបស់មេេិនប្តវូបានកាត់មទសមទ្។ 



 ពីដខ្េកោដ្ល់ដខ្កកកដ្ឋ អងគការសិទ្ធិេនុសសសកន ុងប្សកុេួយបានបានាេដ្ឋនករ ីនិទ្ ឌ

ភាពចាំនួន ៩ ដដ្លប៉ាះោល់ដ្ល់ជនរងមប្គ្នះចាំនួន ១០ នាក់។ អងគការមនាះបាននិយាយថា ចាំនួនករ ី

ដបបមនះអាចមានមប្ចើនជាងមនះឆ្ៃ យ ដតជនរងមប្គ្នះេិនហានដ្ឋក់ោកយបា ឹង មៅេុនមពលមបាះមឆ្ា ត

ដដ្លមានភាពរមសុើបដផាកនមយាបាយ។ ប្កសួងេហាថ្ផទ ទ្ទួ្លខុ្សប្តវូមលើការវាយតថ្េលការសមាល ប់មដ្ឋយ

កមាល ាំងសនា ិសុខ្ មហើយចាប់តប្េូវ ឲ្យនេរបាល ប្ពះោជអាជាា  និងមៅប្កេមធែ ីការមសុើបអមងកតោល់ោកយ

ប ដ ឹងទាំងអស ់រេួទ ាំងប ដ ឹងអាំពីការរំមោភបាំោនរបស់នេរបាលផងដដ្រ  ។ មទះជាយា៉ា ងមនះកដ ី កន ុងការ

អនុវតដជាក់ដសដង មៅប្កេ និង ប្ពះោជអាជាា កប្េមធែកីារមសុើបអមងកតមដ្ឋយឯកោជយោស់។ មៅប្កេជាំនុាំ

ជប្េះ ជាធេមា មចញោលប្កេដផអកាេដតរបាយការ ៍ជាោយលកខ ៍អកសរ ដដ្លទ្ទួ្លបានេកពី

នេរបាល និងសកខ ីកេមរបស់ោកសីដតប៉ាុមោណ ះ ។ ជាទូ្មៅ នេរបាលបានទ្ទួ្លការប ុ្ះបោដ លសា ីពីការ

ការោរ ឬមគ្នរពសិទ្ធិេនុសសដតបនា ិចបនត ចួប៉ាុមោណ ះ។  

នីតិវធិីចាប់ខល នួ នងិការក្បក្ពឹតដចាំន ោះអនកជាបឃ់ុាំ  

ចាប់តប្េូវឲ្យនេរបាលសុាំដ្ីកាពីមៅប្កេមសុើបអមងកត េុនមធែ ីការចប់ខ្ល នួ ប៉ាុដនដនេរបាលអាច

ចប់ខ្ល នួមដ្ឋយគ្នម នដ្កីាចាំមោះជនោដដ្លប្តវូបានប្បទ្ះមឃើញកាំពុងប្បប្ពឹតដបទ្មលម ើស ។ ជាញឹកញាប់ 

អាជាា ធរមលើកម ើងពកីារមលើកដលងមនះ មៅមពលចប់ខ្ល នួឥសសរជននមយាបាយបកសប្បឆ្ាំង មបើមទះបីជា

បទ្មលម ើសដដ្លមេមចទ្មនាះ បានមកើតម ើងោប់ឆ្ា ាំេកមហើយកា ី។ អាករះិេន់បានមចទ្រដ្ឋឋ ភិបាលពកីារមធែ ី

ដូ្មចាះ មដ្ើេបមីេចពីចាប់ដដ្លផាល់មអាយសមាជិកសភានូវអភ័យឯកសិទ្ធិសភា។ ចាប់អនុញ្ហញ តមអាយនេរ

បាលឃាត់ខ្ល នួបុេគលោមាា ក់ រចួមធែ ីការមសុើបអមងកតកន ុងរយៈមពល ៤៨ មមា៉ា ង មដ្ឋយេិនោប់បញ្ច លូរយៈ 

មពលចុងសបាដ ហ៍ និងថ្លៃឈប់សប្មាកផល វូការ េុននឹងមធែ ីការមចទ្ប្បកាន់ ឬជនសងស័យប្តវូបានមដ្ឋះ

ដលង ។ កន ុងករ ីបទ្ឧប្កិដ្ឋកន ុងោថ នភាពពិមសសដដ្លដចងមដ្ឋយចាប់  នេរបាលអាចឃុាំខ្ល នួជនសងសយ័

រយៈមពល ២៤ មមា៉ា ងបដនថេមដ្ឋយមានការឯកភាពពបី្ពះោជអាជាា  ។ មទះជាយា៉ា ងមនះកដ ី ជាទ្មាល ប់ អាជាា ធ

ដតងដតឃុាំខ្ល នួេនុសសហួសរយៈមពលកាំ ត់ េុននឹងមធែ ីការមចទ្ប្បកាន់ ។ 

មានវធីិថ្នការធានាឲ្យមៅមប្ៅឃុាំ ដតអាកជាប់ពនធនាគ្នរជាមប្ចើន ជាពមិសសអាកដដ្លគ្នម ន

តាំោងដផាកចាប់ ឬមេធាវ ីគ្នម នឱកាសដសែងរកការមដ្ឋះដលងមដ្ឋយការធានាមអាយមៅមប្ៅឃុាំម ើយ ។ ជា

ធេមា មសចកា ីមសា ើឲ្យមៅមប្ៅឃុាំប្តវូបានបដ្ិមសធចាំមោះករ ីដដ្លប្តវូបានចត់ទុ្កថា បោា លេកពី

មហតុផលនមយាបាយ។  

ាេចាប់ ជនជាប់មចទ្អាចប្តវូបានចប់ខ្ល នួ និងឃុាំខ្ល នួរហូតដ្ល់រយៈ មពល ២៤មមា៉ា ង េុន

នឹងអាចមានមេធាវ ីប៉ាុដនដអាកជាប់ពនធនាគ្នរ ជាធេមា ប្តវូជាប់ឃុាំជាមប្ចើនថ្លៃ េុននឹងអាចជួបមេធាវ ី

ឬជួបសមាជិកប្េួោរ ។ មយាងាេេន្រនដ ីរដ្ឋឋ ភិបាល ការឃុាំខ្ល នួយូរដបបមនះ ភាេមប្ចើនបោដ លេកពី

សេតថភាពមានកប្េិតរបសប់្បព័នធតុោការ ។ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានផាល់មេធាវសីាំោប់ជនជាប់ឃុាំដដ្លប្កីប្ក

ខាល ាំងមទ្។  

ការចប់ខ្ល នួាេអាំមពើចិតា៖ េិតេកដ្ល់ដខ្កកកដ្ឋ អងគការសិទ្ធិេនុសសកន ុងប្សកុេួយ បាននិយាយថា 

មានករ ីចប់ខ្ល នួាេអាំមពើចិតាចាំនួនយា៉ា ងមហាចោស ់៦ ករ ីលមីមទ្ៀត។ ចាំនួនថ្នការចប់ខ្ល នួនិងឃុាំ

ខ្ល នួាេអាំមពើចិតាទ្ាំនងជាមានមប្ចើនជាងមនះ ពីមប្ោះជនរងមប្គ្នះមៅាេតាំបន់ជនបទ្េិនបា ឹង 

មដ្ឋយោរមានការពិបាកមធែ ីដ្ាំម ើរេកការយិាល័យរបស់អងគការ ឬមានកងែល់ពីសុវតថ ិភាពថ្នប្េួោររបស់

មេ។ អាជាា ធរេិនបានចត់វធិានដ្ឋក់ទ្ ឌ កេម ឬវធិានការផល វូចាប់ប្បឆ្ាំងនឹងអាកទ្ទួ្លខុ្សប្តវូចាំមោះ

ការឃុាំខ្ល នួមេមដ្ឋយខុ្សចាប់មទ្។ 

 េិតេកប្តឹេដខ្កកកដ្ឋ អាជាា ធរមៅ េជឈេ ឌ លសងគេកិចេ ថ្ប្ពសព ឺ ដ្៏ចមងអៀតដ ន បាននិយាយថា 

មានអាកប្តវូបានឃុាំចាំនួន ៥៨៥ នាក់ បនាទ ប់ពីមានការប្បេូលចប់ខ្ល នួេនុសសគ្នម នផទះសដេបង អាកសុាំ



ទន អាកវកិលចរកិ និងអាករកសុីផល វូមភទ្  កន ុងយុទ្ធនាការចុះមបាសសាំអាតាេផល វូកន ុងប្កងុភា ាំមពញ មៅ

ឆ្ា ាំ ២០១៧។ ពីដ្ាំបូង  អាជាា ធរដ្ឋក់េនុសសចាំនួន ១៥៦០ នាក់ មដ្ឋយរេួទាំងកុមារចាំនួន ២៦២ នាក់ផង 

មៅេជឈេ ឌ លថ្ប្ពសព ឺ មដ្ឋយគ្នម នផាល់ការពាបាលជាំងឺឬមសបៀងអាហារប្េប់ប្គ្នន់។ កដនលងមនាះ ដដ្ល

ប្េប់ប្េងមដ្ឋយប្កសួងសងគេកិចេ លបីខាងការរំមោភមធែ ីបាប ដដ្លមធែ ីឲ្យអាកជាប់ឃុាំ ២ នាក់ោល ប់ មៅកន ុង

ឆ្ា ាំ ២០១៥។ មយាងាេអាជាា ធរថ្ប្ពសព ឺ អាកជាប់ឃុាំចាំនួន ៥៨៥ នាក់សថ ិតមៅទ្ីមនាះមៅម ើយ បនាទ ប់ពកីារ

មធែ ីសមាហរ កេមកន ុងសហេេន៍ វញិថ្នអាកជាប់ឃុាំពីេុនេកចាំនួន ១១០០ នាក់។ 

ការឃុាំខ្ល នួេុនសវនាការ៖ ចាប់អនុញ្ហញ តមអាយមានការឃុាំខ្ល នួេុនសវនាការរហូតដ្ល់រយៈមពល ៦ ដខ្ 

ចាំមោះបទ្មលម ើសេជឈិេ និង ១៨ ដខ្ ចាំមោះបទ្ឧប្កិដ្ឋ។ មពលខ្លះ អាជាា ធរឃុាំេុនសវនាការមដ្ឋយគ្នម ន

តាំោងដផាកចាប់កា ី។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលបាននិយាយថា អាជាា ធរឃុាំអាកដដ្លប្តវូបានមចទ្ពី

បទ្មលម ើសប្ោល េុនសវនាការមលើសរយៈមពល ៦ ដខ្។ 

លទ្ធភាពរបស់អាកជាប់ឃុាំកន ុងការមចទ្សួរពភីាពប្សបចាប់ថ្នការឃុាំខ្ល នួេុនចូលតុោការ៖ សាំ ុាំមរឿងមៅ

េរេិនទន់ចត់ការ និងការពនារមពលយូរកន ុងការទ្ទួ្លបានោលដ្ីកា ប៉ាះោល់ដ្ល់សិទ្ធិកន ុងការមធែ ីការ

តាាំងមៅកន ុងតុោការប្បឆ្ាំងនឹងេូលដ្ឋឋ នចាប់ ឬលកខ ៈមធែ ីដតាេទ្ាំមនើងចិតាថ្នការឃុាំខ្ល នួេនុសស។ 

ការមលើកដលងមទស៖ ាេធេមា រដ្ឋឋ ភិបាលផាល់ការមលើកដលងមទស ដដ្លប្បទនមដ្ឋយប្ពះេហាកសប្ត 

មៅមពលមានបុ យជាតិសាំខាន់ៗ។ េិតេកប្តឹេដខ្កញ្ហញ  រដ្ឋឋ ភិបាលេិនទន់បានកាំ ត់មពលផាលក់ារ

មលើកដលងមទស សាំោប់បុ យជាតិមទ្ ដតរដ្ឋឋ ភិបាលបានផាល់ប្ពះោជមលើកដលងមទសេួយចាំនួនដ្ល់អាក

មទសនមយាបាយ បនាទ ប់ពីការមបាះមឆ្ា តជាតិ មៅដខ្កកកដ្ឋ។ មៅដខ្សហីា រដ្ឋឋ ភិបាលបានមលើកដលង

មទសមអាយមេដ្ឹកនាាំេ បកសប្បឆ្ាំងចាំនួន ១៤ នាក់ និងសកេមជនដ្ីធល ីចាំនួន ៤ នាក់។ រដ្ឋឋ ភិបាល

បានប្បកាសជាោធារ ៈចាស់ និងាេការមចទ្ប្បកាន់េកថា ាេរយៈការយាយីមលើបុេគលមាា ក់ៗថា 

អាកដដ្លប្តវូបានមលើកដលងមទសទាំងអស់មនាះអាចប្បឈេនឹងការចប់ខ្ល នួម ើងវញិ មបើការមធែ ី

សកេមភាពដដ្លរដ្ឋឋ ភិបាលចត់ទុ្កថាមានបញ្ហា ។ 

ង. ការបដិ្នស្ធមិននអាយទ្ទួ្លបានការជាំនុាំជក្មោះកដជីាសាធារណៈនោយយតុដ ិធម៌  

រដ្ឋធេមនុញ្ញបានដចងថាតុោការមានភាពឯកោជយ ប៉ាុដនដ  រដ្ឋឋ ភិបាល ជាទូ្មៅ េិនមគ្នរពឯកោជយ

ភាពរបស់តុោការម ើយ ។ តុោការសថ ិតមប្កាេឥទ្ធិពល និងការមប្ជៀតដប្ជករបស់ដផាកនីតិប្បតិបតដ ិ ដដ្ល

មានអាំោចដ្ាំម ើងសកា ិ បម ា ញមចញ និងដ្ឋក់ពិន័យមលើមៅប្កេាេចិតា។ េន្រនា ីតុោការមប្ចើនដតមាន

េុខ្តាំ ដ ងកន ុងមពលជាេួយគ្នា  មៅកន ុងេ បកសកាន់អាំោច មហើយអាកសមងកតការ ៍បាននិយាយថា 

មានដតអាកដដ្លមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាេួយនឹងេ បកសប្បជាជន ឬដផាកប្បតិបតា ិមទ្ ដដ្លបានទ្ទួ្លេុខ្

តាំ ដ ងកន ុងតុោការ។ មានអាំមពើពុករលួយយា៉ា ងោលដ្ឋលកន ុងចាំមោេមៅប្កេ ប្ពះោជអាជាា  និងេន្រនដ ី

តុោការ ។ ដផាកតុោការគ្នម នប្បសិទ្ធិភាព មហើយេិនអាចធានាដ្ាំម ើរកា ីមដ្ឋយយុតា ិធេ៌ប្តឹេប្តវូបានមទ្។ 

 អាកសមងកតការ ៍និយាយថា សមាេេមេធាវជីាតិលាំមអៀងយា៉ា ងខាល ាំងមៅរកសមាជិកដដ្លមាន

ដខ្សប្សឡាយជាេួយេ បកសប្បជាជន មៅកន ុងការមប្ជើសមរសីសមាជិក។ ចាំ ដ កមេធាវេីកពីេ បកស

ប្បឆ្ាំងឬប្កេុមផសងេិនសូវមានឱកាសមទ្។ មពលខ្លះ សមាេេមប្ជើសយកអាកដដ្លគ្នម នសេតថភាព 

មដ្ឋយោរដតដខ្សប្សឡាយនមយាបាយ។ អាកវភិាេមដ្ឋយេិនលាំមអៀងបានបងាា ញមអាយមឃើញថា អាកដ្ឋក់

ោកយចូលជាសមាជិកមៅកន ុងសមាេេមនះបានមធែ ីការសូកបា៉ា ន់យា៉ា ងមប្ចើន មដ្ើេបីបានចូល។ ជាញឹកញាប់ 

លទ្ធផលថ្នសវនាការហាកម់ានការកាំ ត់ទុ្កជាេុនមប្សច។ ឧទហរ ៍ នាយករដ្ឋេន្រនា ី ហ ុន ដសនបាន

ប្បកាសមៅេុនសវនាការរបស់តុោការកាំពូលបនា ិច សា ីពីការរំោយេ បកស CNRP បនា ិចថា មោកមាន

ការទុ្កចិតា “៩៩,៩៩%” ពីោលដ្ីកាតុោការមនះ។  



មបើាេអងគការ NGO កងែះមៅប្កេ និងបនទប់តុោការបានពនាករ ីជាមប្ចើន។ មៅដខ្សហីា 

សមាេេមេធាវកីេព ុជាបាននិយាយថា មានមៅប្កេដតចាំនួន ១៥១ នាក់ដតប៉ាុមោណ ះមៅកន ុងប្បមទ្ស។  

អងគការ NGO ក៏មជឿផងដដ្រថា េន្រនា ីតុោការមប្ចើនមផ្តា តមលើករ ីដដ្លកន ុងមនាះ មេបានទ្ទួ្លលុយ។ការ

ពនារមពលរបស់តុោការ ឬអាំមពើពុករលួយរបសតុ់ោការមប្ចើនដតមធែ ីមអាយជនរងការមចទ្ប្បកាន់រចួ

ផុតពីការកាត់មទស។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលបានអះអាងថា ដូ្ចមៅកន ុងឆ្ា ាំកនលងមៅដដ្រ ចុងមចទ្

ដដ្លមានប្ទ្ពយឬមានអាំោច រេួទ ាំងសមាជិកថ្នកងកមាល ាំងសនា ិសុខ្ផង ាេធេមា បង់លុយមអាយ

ជនរងមប្គ្នះ និងអាជាា ធរ មដ្ើេបីមអាយទ្ាំោក់ការមចទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ ឌ ។ អាជាា ធរប្តវូបានមេដ្ឹងថា បាន

មតឿនមអាយជនរងមប្គ្នះ ឬប្េួោររបស់មេទ្ទួ្លយកនូវសាំ ងប៉ាះប៉ាូ វជាលុយកាក់ ជាលន រូនឹងការទ្មាល ក់

មចលការមចទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ ឌ  ឬការេិនបងាា ញេុខ្ជាោកសី។  

នីតិវធិីជាំនុាំជក្មោះកដ  ី

ចាប់ដចងពីសិទ្ធិកន ុងការទ្ទួ្លបានការកាត់កា ីមដ្ឋយយុតា ិធេ៌ និងជាោធារ ៈ ដតតុោការកប្េ

អនុវតាចាប់មលើសិទិ្ធមនះោស់។ 

ាេចាប់ ចុងមចទ្មានសិទ្ធិប្តវូបានមេសនមតថា ជាជនសល តូប្តង់ និងមានសិទ្ធិបា ឹងឧទ្ធរ ៍ ជា

មរឿយៗចុងមចទ្ប្តវូសូកបា៉ា ន់ ជាជាងពឹងមលើដ្ាំម ើរការកា ី ។ សវនាការប្តវូបានមធែជីាោធារ ៈ ដតមប្ចើនដត

ប្តវូបានពនាមពល មដ្ឋយោរការយិាធិបមតយយកន ុងតុោការ។ ចុងមចទ្មានសទិ្ធិបងាា ញវតាមាន មហើយ

ពិមប្គ្នះមយាបល់ជាេួយមេធាវ ី ប្បឈេ និងមចទ្សួរោកសីប្បឆ្ាំងនឹងខ្ល នួ មហើយ បងាា ញោកសី និងភសត ុ

ាងមដ្ឋយខ្ល នួមេ។ កន ុងករ ីប្ពហមទ្ ឌ  ប្បសិនមបើចុងមចទ្គ្នម នប្បាក់រកមេធាវមីាា ក់បាន តុោការប្តវូ

ផដល់តាំោងដផាកចាប់មដ្ឋយឥតេិតថ្លលដ្ល់ចុងមចទ្ ។ មទះជាយា៉ា ងោក៏មដ្ឋយ ជាមរឿយៗ តុោការដតង

ដតខ្ែះធនធានមដ្ើេបផីដលប់្បឹកាដផាកចាប់ មហើយចុងមចទ្ភាេមប្ចើនសែ ះដសែងរកជាំនួយពអីងគការេិនដេន

រដ្ឋឋ ភិបាល ឬប្តវូម ើងតុោការមដ្ឋយគ្នម នតាំោងដផាកចាប់ ។ មៅកន ុងករ ីគ្នម នមេធាវកីារោរចុងមចទ្

កន ុងមរឿងប្ពហមទ្ ឌ  តុោការពនាករ ីរហូតទល់ដតមេធាវបី្តវូបានរកបាន មហើយករ ីដបបមនះមប្ចើនដត

សុីមពលោប់ដខ្។ ការជាំនុាំជប្េះកដ ីមប្ចើនដតមធែ ីម ើងប្គ្នន់ដតបន្រងគប់កិចេ មហើយការសួរមដ្ញមដ្ឋលមប្ចើនមដ្ឋយ

ភាេីមាខ ងមៅភាេីមាខ ង ជាធេមា េិនបានមកើតមានម ើយ ។ ចាប់ដចងពីសិទ្ធិទ ាំងមនះសាំោប់ចុងមចទ្

ទាំងអស់។ 

មានការខ្ែះមេធាវមីប្ចើនដដ្លមានជាំនាញប្តឹេប្តវូ ពិមសសមៅមប្ៅប្កងុភា ាំមពញ។ អាកដដ្លគ្នម ន

ធនធានសាំោប់រកមេធាវ ី បាត់បង់សិទ្ធិទ្ទួ្លបានការកាត់កា ីមដ្ឋយយុតា ិធេ៌។ របាយការ ៍របស់អងគការ 

International Commission of Jurists ឲ្យដ្ឹងថា ការប្តវូមធែ ីការសូកបា៉ា ន់មប្ចើនមដ្ើេបីបានចូលជាសមាជិក

ថ្នសមាេេមេធាវមីធែឲី្យចាំនួនមេធាវតិីច ដដ្លជាការមធែ ីមអាយមេធាវបីចច ុបបនាមានឱកាសប្េប់ប្គ្នន់

កន ុងការទ្ទួ្លបានលុយ ាេរយៈេមធាបាយប្សបចាប់ ឬេិនប្សបចាប់។  

 អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាល បានោយការ ៍ថា ការដលលងជាោយលកខ អ៍កសររបស់ោកសី និងអាក

រងការមចទ្ប្បកាន់មប្ចើនដតប្តវូបានយកមធែ ីជាភសត ុាងដតេួយេត់ មៅកន ុងសវនាការ។ មពលខ្លះ អាជាា ធ

របងខ ាំមអាយោរភាព មដ្ឋយការវាយដ្ាំ ឬការេាំោេកាំ ដហង មហើយចុងមចទ្ដដ្លេិនមចះអកសរ ជាញឹកញាប់ 

េិនប្តវូបានប្បាប់ពីមសចកា ីមៅកន ុងចមេល ើយោរភាព ដដ្លមេប្តវូបានបងខ ាំមអាយចុះហតថមលខាមៅមលើមនាះ

មទ្។ តុោការទ្ទួ្លយកការោរភាពមដ្ឋយបងខាំដបបមនះ យកមធែ ីជាភសត ុាង មៅកន ុងសវនាការ មទះបីជា

មានចាប់ហាេការមធែ ីដូ្មចាះកា ី។ មបើមយាងាេអងគការ NGO ដផាកសិទ្ធិេនុសសេួយ ដដ្លមធែ ីការសមងកតមលើ

ោោឧទ្ធរ ៍ ពថី្លៃទី្ ១ ដខ្វចិឆ ិកា ឆ្ា ាំ ២០១៦ ដ្ល់ថ្លៃទី្ ៣១ ដខ្តុោ ឆ្ា ាំ ២០១៧ មានសវនាការ ៣៤០ ករ  ី

មដ្ឋយមានចុងមចទ្ចាំនួន ៥៥៨ នាក់ មដ្ឋយកន ុងមនាះមានការេាំោេមលើចុងមចទ្ចាំនួន ២០ នាក់  មហើយ

ចុងមចទ្ចាំនួន ៤០ នាក់ប្តវូបានមេមធែ ីទរុ កេមឲ្យមឆ្ល ើយោរភាព។ មដ្ឋយោរការពិបាកមៅកន ុងការដ្ឹក



អាកមទសពីពនធនាគ្នរមខ្តាេកោោឧទ្ធរ ៍មៅភា ាំមពញ ចុងមចទ្មានវតាមានដតមៅកន ុងតិចជាងោក់

កោា លថ្នសវនាការឧទ្ធរ ៍ដតប៉ាុមោណ ះ ។  

អនកជាប់ពនធនាគារ និងអនកជាបឃ់ុាំនោយសារមូលនហតុននោបាយ  

 េិតប្តឹេថ្លៃទី្ ១ ដខ្សហីា អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុដផាកសិទ្ធិេនុសសេួយបានបា៉ា ន់

ប្បមា ថា អាជាា ធរបានឃុាំខ្ល នួអាកមទសនមយាបាយចាំនួន ២១ នាក់។ មៅដខ្កញ្ហញ  បនាទ ប់ពីមានការ

មលើកដលងមទសមប្កាយការមបាះមឆ្ា ត និងការមអាយដ្ឋក់មៅមប្ៅឃុាំេួយចាំនួន NGO ដ្ដដ្លមនះបាន

បា៉ា ន់ប្បមា ថា មានអាកមទសនមយាបាយចាំនួន ៥ នាក់។ 

 កន ុងចាំោេអាកដដ្លប្តវូបានមដ្ឋះដលង មៅមប្កាយការមបាះមឆ្ា ត មានប្បធានេ បកស CNRP េឺ

មោក កឹេ សុខា។ មៅដខ្កញ្ហញ  ឆ្ា ាំ ២០១៧ នេរបាលបានចប់ខ្ល នួគ្នត់ មដ្ឋយមចទ្ពីករ ីកបត់ជាតិ។ 

េន្រនា ីជាន់ខ្ពស់េ បកស CNRP បានោក់ខ្ល នួ មហើយភាេមប្ចើនមេចមៅបរមទ្ស។ មហតុផលដដ្លរដ្ឋឋ ភិបា

លមលើកម ើងប្បឆ្ាំងនឹងមោក កឹេ សុខាេឺដផអកមលើវមីដ្អូ កាលពី ៤ ឆ្ា ាំេុន ដដ្លកន ុងមនាះ មេបកសមនះ

បានប្បាប់ទ្សសនិកជន មៅប្បមទ្សអូប្ោា លី ពីការងាររបស់េ បកសមោក មៅកន ុងការមរៀបចាំការងារមៅ

ាេេូលដ្ឋឋ ន មដ្ឋយមានការដ នាាំពីអាកជាំនាញបរមទ្ស។ រដ្ឋឋ ភិបាលបានអះអាងថា ការនិយាយដូ្មចាះ

មសម ើនឹងការដដ្លមោក កឹេ សុខា “ោរភាព” ថាប្បមទ្សេួយមទ្ៀតបានប្បាប់គ្នត់ពីរមបៀបបមងក ើត 

“បដ្ិវតាន៍ព ៌” មៅកេព ុជា។ លែីមបើអាជាា ធរបានឃុាំខ្ល នួគ្នត់អស់រយៈមពលេួយឆ្ា ាំកា ី ដតមេធាវរីបស់មោក 

កឹេ សុខាបាននិយាយថា គ្នម នភាពរកីចមប្េើនមទ្ មៅកន ុងការមសុើបអមងកតរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល លែីមបើតុោការ

បានមចទ្សួរោកសីចាំនួន ១៣ នាក់មហើយកា ី មដ្ឋយរេួទាំងសកេមជនសិទ្ធិេនុសស មហើយពួកមេជាមប្ចើន

បានអះអាងថា គ្នម នជាប់ទក់ទ្ងអែ ីជាេួយមោក កឹេ សុខា មទ្។ មៅថ្លៃទី្ ១០ ដខ្កញ្ហញ  រដ្ឋឋ ភិបាលបាន

មផទរមោក កឹេ សុខា មអាយ “ជាប់ឃុាំមៅកន ុងផទះ”  វញិ លែីមបើមៅកន ុងចាប់ថ្នប្បមទ្សកេព ុជា គ្នម នេូលដ្ឋឋ ន

ចាប់សាំោប់ការដ្ឋក់ឃុាំមៅកន ុងផទះកា ី។ អាជាា ធរេិនមអាយកឹេ សុខាមចញពីរងែង់ ៣ បល ុកមៅជុាំ វញិផទះរបស់

គ្នត់ ហាេគ្នត់េិនឲ្យជួបជាេួយអតីតមេដ្ឹកនាាំ CNRP អាកោរព័ត៌មាន បរមទ្ស និងចូលរេួមៅកន ុង

សកេមភាពឬការជួបជុាំនមយាបាយ។  

 មៅដខ្មេោ ោោឧទ្ធរ ប៍ានដ្េកល់មទសរបស់សកេមជនថ្នេ បកស CNRP ចាំនួន ១១ នាក់ 

ពីបទ្មចទ្មធែកីារបះមបារ មហើយបានកាត់មទសមអាយពួកមេជាប់ពនធនាគ្នរចាំនួនពី ៧ មៅ ២០ ឆ្ា ាំ។ 

អាជាា ធរបានមចទ្ពួកមេថាបានចូលរេួមៅកន ុងការតវា៉ា មៅកន ុងឆ្ា ាំ ២០១៤ ដដ្លនាាំមអាយមានការរង

របួសដ្ល់អាកតវា៉ា ចាំនួន ៦ នាក់ និងឆ្ម ាំសនា ិសុខ្ខ័្ ឌ ដូ្នមពញចាំនួន ៣៩ នាក់។ 

 មៅដខ្កញ្ហញ  មោក ហ ុន ដសនបានមដ្ឋះដលងអតីតសមាជិកសភា អ ុ៊ុំ សាំអាន រេួជាេួយនឹងមេ

ដ្ឹកនាាំេ បកស CNRP ចាំនួន ១៣ នាក់មទ្ៀត ាេរយៈេហាកសប្តប្ពះោជទនមទស។ ពួកមេប្តវូបាន

ចបខ់្ល នួាាំងពឆី្ា ាំ ២០១៦  ប្តវូបានមចទ្ប្បកាន់ ដដ្លមេើលមៅមានលកខ ៈនមយាបាយ មហើយប្តវូបាន

កាត់មទសឲ្យជាប់ពនធនាគ្នររហូតដ្ល់ ៣០ ដខ្។ 

នីតិវធិីតោុការស្ុីវលី នងិដ្ាំន ោះក្សាយ 

ប្បមទ្សកេព ុជាមានប្បព័នធេួយសប្មាប់មដ្ឋះប្ោយប ដ ឹងរដ្ឋបបមវ ី មហើយប្បជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិ

ដ្ឋក់ោកយប ដ ឹងដសែងរកសាំ ងការខូ្ចខាតចាំមោះការរំមោភសិទ្ធិេនុសស ។ ជាទូ្មៅ មានទាំងដ្ាំមោះ

ប្ោយាេផល វូរដ្ឋបាល ទាំងដ្ាំមោះប្ោយាេផល វូតុោការ ដតអាជាា ធរមប្ចើនដតេិនអនុវតាោលដ្ីកាតុោ

ការ។  

ស្ាំណងក្ទ្ពយស្មបតត ិ (Property Restitution) 



 ការបងខ ាំយកេកដ្ឋក់ជាសេូហភាព មៅមប្កាេរបបដខ្មរប្កហេ និងការផ្តល ស់ទី្លាំមៅរបស់ប្បជា

ជនបានមធែ ីឲ្យកេមសិទ្ធិដ្ីធលមីានភាពេិនចាស់ោស់។ ចាប់ភូេិបាលដចងថា អាកដដ្លមានកេមសិទ្ធិមដ្ឋយ

សុខ្ោនាមលើដ្ីឯកជន ឬដ្ីរដ្ឋ (េិនោប់បញ្ច លូដ្ីោធារ ៈ ដូ្ចជាសួនចារ) ឬបានរស់មៅកន ុងអាគ្នររដ្ឋ

មដ្ឋយគ្នម នការតវា៉ា ទេទរពីអាកមផសង កន ុងរយៈមពល ៥ឆ្ា ាំ េុនការប្បកាសឲ្យមប្បើចាប់មនះ មៅឆ្ា ាំ ២០០១ 

មានសិទ្ធិដ្ឋក់ោកយសុាំកេមសិទ្ធិមលើដ្ី/អាគ្នរមនាះជាោថ ពរ។ ដត ប្បជាជនភាេមប្ចើនមៅដតខ្ែះការយល់ដ្ឹង

និងេមធាបាយសាំោប់ទ្ទួ្លបានឯកោរកេមសិទ្ធិដ្ីធល ីជាផល វូការប្េប់ប្គ្នន់។ 

 ការយិាល័យសុរមីយាដ្ីមខ្តានិងប្សកុបនាមធែ ីាេនិតិវធីិថ្នការចុះបញ្ា ីដ្ីេុនឆ្ា ាំ ២០០១ ដដ្លេិន

បញ្ច លូការសិកាអមងកតបានប្តឹេប្តវូមលើដ្ី ឬឱកាសសាំោប់ឲ្យោធារ ជនផាលេ់តិ។ ការទិ្ញដ្ីទុ្កលក់ 

មដ្ឋយគ្នម នប័ ណ កេមសិទ្ធិចាស់ោស់ បានបោា លមអាយមានជមមាល ះ មៅប្េប់មខ្តាទ ាំងអស់ មហើយបាន

បមងក ើនភាពានតឹងរវាងអាកភូេិប្កីប្កាេជនបទ្ និងឈម ញួទិ្ញលក់ដ្ី។ សហេេន៍រស់មៅាេតាំបន់

ប្កងុប្បឈេនឹងការបម ា ញមចញមដ្ឋយបងខាំ មដ្ើេបយីកកដនលងសាំោប់េមប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ោ ិជាកេម។ 

 អាជាា ធរបានបនាបងខ ាំឲ្យអាកប្សកុផ្តល ស់ទី្លាំ មទះបីកន ុងប៉ាុនាម នឆ្ា ាំេកមនះ មានការលយចុះកា ី។ អាក

ខ្លះមប្បើការេាំោេកាំ ដហងបាងឹ ឬបម ា ញមចញ មដ្ើេបីសេល ុតអាកប្ក និងអាកសថ ិតកន ុងោថ នភាពខ្សត់មខ្ាយ ឲ្យ

ទូ្ទត់សាំ ងដ្ីរបស់មេ មៅកន ុងតថ្េលមប្កាេតថ្េលទី្ផា។ មដ្ឋយេិតេកប្តឹេដខ្េិនា អងគការNGO កន ុង

ប្សកុេួយបាននិយាយថា បានឮករ ីលមីចាំនួន ២៧ ទក់ទ្ងនឹងការចប់យកដ្ី និងការបម ា ញមចញ 

ដដ្លមានមៅមលើប្េួោរចាំនួន ១៦៤៧។ អងគការ NGO េួយមទ្ៀតបានោយការ ៍ពីជមមាល ះលមីទក់ទ្ងនឹងដ្ី

ធល ី រវាងអាកជាំនួញ និងអាកភូេិ មដ្ឋយមានការមចទ្ប្បកាន់ពីការទ្ប្នាទ នចប់យកដ្ី ការលួចធនធាន

ធេមជាតិ ដ្ីសេបទនមសដ្ឋកិចេ និងការបម ា ញមចញពីដ្ីធល ី។ អាកដដ្លរងការបម ា ញមចញខ្លះបានតវា៉ា

បានមជាេជយ័មៅតុោការ ដតករ ីភាេមប្ចើនេិនទន់ប្តវូបានមេចត់ការមៅមលើមទ្។ 

ច. ការនក្ជៀតជ្ក្ជកតាមអាំនពើចិតតកន ុងភាពឯកជន ក្គួសារ នគហោឋ ន ឬកន ុងការន ា្ ើយ ា្ងគាន  

លែីមបើចាប់មានដចងអាំពីភាពឯកជនថ្នលាំមៅដ្ឋឋ ន និងការមឆ្ល ើយឆ្លងគ្នា  មហើយហាេឃាត់ការ

ដឆ្កមឆ្រខុ្សចាប់ កា ី ដតអងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលបានោយការ ៍ថាជាទ្មាល ប់ នេរបាលមធែ ីការ

ដឆ្កមឆ្រ និង របឹអូស មដ្ឋយគ្នម នដ្កីាពីតុោ ។ រដ្ឋឋ ភិបាលបានដ្ឋក់កាមេោ៉ា លតមៅកដនលងេ កមាម ធិ

ការមបាះមឆ្ា តជាតិ ។ ជាធេមា រដ្ឋឋ ភិបាលបមញ្េញោរមឆ្ល ើយឆ្លងផ្តទ ល់ខ្ល នួ មហើយលតការនិយាយមឆ្ល ើយឆ្លង

ាេទូ្រស័ពទរបស់មេដ្ឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំង និងមេដ្ឹកនាាំសងគេសីុវលិ មហើបមញ្េញមៅមអាយប្បព័នធផសពែផាយ

ដដ្លប្តវូគ្នា ជាេួយរដ្ឋឋ ភិបាល។ នេរបាលដដ្លចបម់ោក កឹេ សុខា មៅដខ្ កញ្ហញ  ប្តវូបានមេនិយាយថា 

បានចូលផទះគ្នត់មដ្ឋយមប្បើកមាល ាំង មហើយគ្នម នដ្ីកាតុោការមទ្។ អាជាា ធរេូលដ្ឋឋ នបានចូលនិងដឆ្កមឆ្រ

អងគការសហេេន៍ និងការយិាល័យសហជីពកាន់ដតញឹកញាប់ម ើង។ 

 

ដផាកទី្២ ៖ ការមគ្នរពមសរភីាពពលរដ្ឋ ដដ្លរេួមាន  
ក. មសរភីាពបមញ្េញេតិ និងមសរភីាពោរព័ត៌មាន  
 

លែីមបើរដ្ឋធេមនុញ្ញមានដចងពីមសរភីាពបមញ្េញេតិ រេួទ ាំងមសរភីាពដផាកោរព័ត៌មានកា ី ដតកន ុងឆ្ា ាំ

ថ្នរបាយការ ម៍នះ រដ្ឋឋ ភិបាលបានខិ្តខ្ាំមប្ចើនកន ុងការមធែ ីឲ្យដផាកោរព័ត៌មានឯកោជយចុះមខ្ាយ មហើយ

មធែ ីការរតឹតបិតមប្ចើនជាងេុនមៅមលើមសរភីាពកន ុងការបមញ្េញេតិ។ 

 

មសរភីាពកន ុងការបមញ្េញេតិ៖ រដ្ឋធេមនុញ្ញអនុញ្ហញ តឲ្យមានការបមញ្េញេតិមដ្ឋយមសរ ី មលើកដលងដតកន ុង

ករ ីដដ្លប៉ាះោលដ់្ល់សនដសិុខ្ោធារ ៈ ។ រដ្ឋធេមនុញ្ញ ក៏ប្បកាសផងដដ្រថា ប្ពះេហាកសប្ត «េិនអាចប្តវូ

មេរំមោភបាន» មហើយមសចកដ ីដ នាាំរបស់ប្កសួងេហាថ្ផទ ដដ្លអនុមោេាេចាប់បរហិាមករ ដិ៍ បញ្ហា ក់ជាលមី



នូវដដ្នកាំ ត់ទាំងមនះ មហើយហាេប្បាេេិនមអាយអាកមបាះពុេព និងនិពនធនាយកផសពែផាយមរឿងោ 

ដដ្លប្បមាល និងបរហិាមករ ដិ៍ប្ពះេហាកសប្ត ថាា ក់ដ្ឹកនាាំនិងោថ ប័នរដ្ឋឋ ភិបាល ។  

ចាប់មបាះមឆ្ា ត តប្េូវឲ្យអងគការសងគេសីុវលិមានភាព “អពាប្កឹត” មៅកន ុងអាំ ុងមពលថ្ន

យុទ្ធនាការនមយាបាយ មហើយហាេពួកមេេិនឲ្យ “ប្បមាល” េ បកសនមយាបាយាេរយៈប្បព័នធផសពែផា

យ។ លែមីបើចាប់ទក់ទ្ងនឹងយុទ្ធនាការតប្េូវឲ្យអងគភាពោរព័ត៌មានមធែកីារផាយឲ្យបានមសម ើភាពសប្មាប់

េ បកសនិេួយៗដដ្លចូលរេួកន ុងការមបាះមឆ្ា តកា ី ដតមេគ្នម នមឃើញមានភសត ុាងបងាា ញពីការអនុវតា

ចាប់មនះម ើយ មហើយអងគភាពោរព័ត៌មានផាយឲ្យេ បកសប្បជាជនកេព ុជាមប្ចើនជាងេ បកសដ្ថ្ទ្

ទាំងអស់។  

 

រដ្ឋឋ ភិបាលបានមប្បើប្កេប្ពហមទ្ ឌ មដ្ើេបកីាត់មទសពលរដ្ឋពីបទ្បទ្បរហិារមករ ដិ៍ ផាយព័ត៌មានេិន

ពិត និងញុះញង់ ដដ្លអាចនាាំដ្ល់ការដ្ឋក់ពនធនាគ្នររហូតដ្ល់ ៣ ឆ្ា ាំ។ មៅប្កេក៏អាចបញ្ហា មអាយបង់

ការផ្តកពិន័យផងដដ្រ ដដ្លអាចនាាំមអាយមានការចប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្នរ មបើេិនបង់មទ្។ តុោការបាន

បកប្ោយកន ុងលកខ ៈទូ្លាំទូ្ោយនូវមទស “ញុះញង់” មហើយេន្រនា ីជាន់ខ្ពស់កន ុងរដ្ឋឋ ភិបាលបានេាំោេឥសសរ

ជនេ បកសប្បឆ្ាំង ពីបទ្ញុះញង់ មដ្ឋយោរអាំមពើ ដូ្ចជាការអាំោវនាវឲ្យមាន “ការផ្តល ស់បត រូកន ុងរដ្ឋឋ ភិបា

ល” ាេរយៈការមបាះមឆ្ា ត។ 

មៅដខ្កុេភៈ រដ្ឋឋ ភិបាលបានដកដប្បចាប់ មដ្ឋយដ្ឋក់មទសប្ពហមទ្ ឌ ចាំមោះការប្បមាលមសាច។ េិត

េកប្តឹេដខ្កញ្ហញ  រដ្ឋឋ ភិបាលបានចប់ខ្ល នួេនុសសយា៉ា ងតិច ៣ នាក់ពីបទ្ប្បមាលមសាច។ មៅថ្លៃទី្៤ តុោ 

តុោការមៅមខ្តាមសៀេោបបានដ្ឋក់មទសអាកកាត់សក់ ម ម្ ះ បាន សាំភី ដដ្លជាសមាជិកមាា ក់ថ្នេ 

បកស CNRP ដដ្លប្តវូបានរំោយ មអាយជាប់ពនធនាគ្នរចាំនួន ៧ ដខ្ បនាទ ប់ពីគ្នត់បាន Share ខ្ល ឹេោរ

កន ុងមហែសបុក សា ីពីប្ពះេហាកសប្ត នមោតាេ សីហេុនី កាលពីដខ្ឧសភា។ មនះេឺជាការដ្ឋក់មទសមលើកដ្ាំបូង 

ចប់ាាំងពីរដ្ឋឋ ភិបាលអនុេ័តចាប់ទក់ទ្ងនឹងការប្បមាលមសាច។ 

អងគការ NGO កន ុងប្សកុចាំនួន ១១៧ បានសាំ ដដ្ងកាលពីដខ្េិលុនា នូវកងែលម់លើការបប្ងាក បរបស់រ

ដ្ឋឋ ភិបាល មលើមសរភីាពកន ុងការបមញ្េញេតិ និងសិទ្ធិទក់ទ្ងនឹងភាពជាឯកជនរបស់មេ មដ្ឋយោររដ្ឋឋ ភិ

បាលមធែ ីការាេដ្ឋនមលើការមៅទូ្រស័ពទជាឯកជន និងប្បព័នធផសពែផាយសងគេរបស់មេ។ 

 

មសរភីាពោរព័ត៌មាន៖ កាដសតជាភាោដខ្មរភាេមប្ចើន ទ្ទួ្លបានការគ្នាំប្ទ្លវកិាពីបុេគលដដ្លសា ិទ្ធនឹង

េ បកសប្បជាជនដដ្លកាំពុងដ្ឹកនាាំប្បមទ្ស ឬមានអាកទាំងមនាះជាមាេ ស់។ រដ្ឋឋ ភិបាល កងកមាល ាំងមយាធា 

និងេ បកសនមយាបាយកាន់អាំោចបានបនាមានឥទ្ធិពលមលើប្បព័នធផសពែផាយ ។ ោថ នីយ៍វទិ្យុ  និងោថ នី

យ៍ទូ្រទ្សសន៍ភាេមប្ចើន សថ តិមប្កាេការប្េប់ប្េង ឬមប្កាេឥទ្ធិពលយា៉ា ងខាល ាំងរបស់េ បកសប្បជាជនកេព ុ

ជា ។ កាដសតចាំនួន ៣ ដដ្លមបាះពុេពមប្ចើនជាងមេ មហើយគ្នាំប្ទ្េ បកសប្បជាជន េិនដដ្លរះិេន់រដ្ឋឋ ភិបា

លពីបញ្ហា សិទ្ធិេនុសស ឬបញ្ហា ដដ្លមានលកខ ៈនមយាបាយមទ្។ េិតេកប្តឹេដខ្សីហា គ្នម នកាដសតប្បឆ្ាំង

មចញមទ្ៀងទត់មទ្ មហើយអាជាា ធរេិនដដ្លអនុញ្ហញ តមអាយេ បកស CNRP មានោថ នីយទូ្រទ្សសន៍មទ្ 

មទះបីជាកាលពីឆ្ា ាំ ២០១៤ រដ្ឋឋ ភិបាលបានផាលក់ារយល់ប្ពេកា ី។ 

 កាលពីដខ្ឧសភា េ កមាម ធិការជាតិមរៀបចាំការមបាះមឆ្ា ត (េ.ជ.ប) បានមចញប្កេប្បតិបតា ិ

េួយសាំោប់ការមបាះមឆ្ា តដខ្កញ្ហញ  មដ្ឋយប្បាប់អាកោរព័ត៌មានថា ពួកមេនឹងប្បឈេការដ្ឋក់ពិន័យ

ចាំនួនរហូតដ្ល់ ៣០ ោនមរៀល (៧ ៥០០ ដ្ោុល ) មបើសនិជាមេសមាភ សអាកមបាះមឆ្ា ត មៅជិតោថ នីយ៍មបាះ

មឆ្ា ត ឬមបើមេមបាះពុេពផាយព័ត៌មានដដ្លអាចប៉ាះោល់ដ្ល់សថ ិរភាពនមយាបាយ ឬបោា លមអាយ

ោធារ ជនបាត់បង់ទ្ាំនុកចិតាមលើការមបាះមឆ្ា ត។ មៅដខ្ឧសភាមនាះដដ្រ រដ្ឋឋ ភិបាលរដ្ឋឋ ភិបាលហាក់

មរៀបចាំការលក់កាដសតឯកោជយចុងមប្កាយមេមៅកេព ុជា មៅឲ្យអាកជាំនួញជាជនជាតិមា៉ា ម សីុ ដដ្ល

ផសពែផាយេុខ្ជាំនួញរបស់គ្នត់ថាជា “ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងោធារ ៈជាសមាៃ ត់”។  

មៅដខ្កញ្ហញ  ឆ្ា ាំ ២០១៧ កាដសត The Cambodia Daily ដដ្លជាកាដសតឯកោជយជាភាោអង់មេលស

េួយកន ុងចាំមោេកាដសតឯកោជយជាភាោអង់មេលសចាំនួន ២ ប្តវូបានបិទ្ បនាទ ប់ពីរយៈមពល ២៥ ថ្នការ

មបាះពុេពផាយ។ រដ្ឋឋ ភិបាលបានមចទ្កាដសតមនះថា បានមេចេិនបង់ពនធចាំនួន ២៥,២ ោន់ោនមរៀល 

(៦,៣ ោនដ្ុោល )។  ដតដផាកពនធដ្ឋេិនប្ពេបងាា ញព័ត៌មានលេអិតសា ីពីការមចទ្ប្បកាន់មទ្ មហើយព័ត៌មាន



សា ីពីប្បាក់េិនទន់បានបង់ពនធបានធាល យមចញយា៉ា ងរហ័សមដ្ឋយប្បព័នធផសពែផាយដដ្លប្េប់ប្េងមដ្ឋយរ

ដ្ឋឋ ភិបាល មទះបីជាមានការទេទរមដ្ឋយចាប់ឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលមដ្ឋះប្ោយករ េិីនបង់ពនធជាសមាៃ ត់កា ី។ 

មៅដខ្សហីា រដ្ឋឋ ភិបាលបានបិទ្វទិ្យុ  FM ចាំនួន ៣២ មៅាេមខ្តាចាំនួន ២០  ដដ្លជាការប៉ាះោល់ដ្ល់

ោថ នីយដដ្លផាយបនានូវព័ត៌មានឯកោជយ ពីវទិ្យអាសីុមសរ ីវទិ្យុ វអូីមអ និងវទិ្យុ សមេលងប្បជាធិបមតយយ។ 

 

អាំមពើហិងា និងការយាយី៖ ហិងា និងការេាំោេកាំ ដហងមលើអាកោរព័ត៌មានមៅមានមប្ចើនមៅម ើយ។ មបើ

មយាងាេេជឈេ ឌ លកេព ុជាមដ្ើេបបី្បព័នធផសពែផាយឯកោជយ (CCIM) ចាំនួន ៣៨% ថ្នអាកោរព័ត៌មាន

បាននិយាយថា អាជាា ធររដ្ឋឋ ភិបាលបានវាយប្បហារជាោកយសេា ី ឬមលើោងកាយមលើពួកមេ មៅកន ុងឆ្ា ាំ 

២០១៧។ 

មៅកន ុងការមបាះមឆ្ា តឃុាំ កាលពីដខ្ឧសភា ឆ្ា ាំ ២០១៧  អាជាា ធរបានមចទ្ប្បកាន់អាកកាដសត 

Cambodia Daily ពីរនាក់ពីបទ្ “ញុះញង់”  និងរំមោភមលើសិទ្ធិអាកមបាះមឆ្ា ត មដ្ឋយាេការមចទ្ប្បកាន់

មនាះ បានសួរមេអាំពីអាកដដ្លមេចង់មបាះមឆ្ា តឲ្យ ។ អាកកាដសតទាំងពីរនាក់មនាះបានមេចមចញពី

ប្បមទ្ស មហើយកាកីាា ាំមលើពួកមេបានបនាមដ្ឋយកាំបាាំងេុខ្។ 

 អាជាា ធរបានមដ្ឋះដលងអតីតអាកោរព័ត៌មានវទិ្យុ អាសីុមសរ ី ២ នាក់ ឲ្យមៅមប្ៅឃុាំ មៅដខ្កញ្ហញ  

បនាទ ប់ពីការចប់ខ្ល នួពួកមេកាលពីដខ្វចិឆ ិកា ឆ្ា ាំ ២០១៧ ពីបទ្មចទ្កបត់ជាតិ មដ្ឋយមប្កាយេក អាជាា ធ

របានបដនថេបទ្មចទ្ដចកចយរបូអាសអាភាស។ 

 

ការចប់ពិរុទ្ធ ឬការដ្ឋក់កាំហិតមលើមសចកា ីកន ុងអតថបទ្៖ ចាប់ហាេការចប់ពិរុទ្ធេុនមបាះពុេពផាយ មហើយ

គ្នម នប្បព័នធចប់ពិរុទ្ធផល វូការមទ្។ ដតរដ្ឋឋ ភិបាលបានមប្បើកាន់ដតមប្ចើនម ើងនូវេមធាបាយមផសងមទ្ៀត 

មដ្ើេបមីធែ ីការចប់ពិរុទ្ធមលើប្បព័នធផសពែផាយ និងប្បពន័ធផសពែផាយសងគេ។ មប្ៅពីការេាំោេកាំ ដហង ហឹងា 

ការយារយី ការចប់ខ្ល នួ និងការសមងកតាេដ្ឋន រដ្ឋឋ ភិបាលបានមប្បើការប្េប់ប្េងមលើចាប់អនុញ្ហញ តនិង

អាជាា ប ណ សប្មាប់អាកោរព័ត៌មាន ប្បព័នធផសពែផាយ ដដ្លេិនសថ ិតមៅមប្កាេការប្េប់ប្េងមដ្ឋយផ្តទ ល់

របស់រដ្ឋឋ ភិបាលឬេ បកស CPP។ ប្បព័នធផសពែផាយឯកជនបានោរភាពថា បានមធែ ីការចប់ពិរុទ្ធមលើខ្ល នួ

ឯងខ្លះ មដ្ឋយខាល ចរដ្ឋឋ ភិបាលមធែ ីការសងសឹក។ ល។ មបើមយាងាេ CCIM ចាំនួន ៦៧% ថ្នអាកោរព័ត៌មាន

មានការខាល ចរអាកន ុងការមធែ ីមសចកា ីោយការ ៍ទក់ទ្ងនឹងបញ្ហា នមយាបាយ និងសិទ្ធិេនុសស។ 

  

ចាប់បរហិារមករ ាិ៍៖ រដ្ឋឋ ភិបាលមប្បើចាប់បរហិារមករ ាិ៍ េួលបងាក ច់ បកអាប្កាត មដ្ើេបីមធែកីាររតឹតបិតមលើការ

ពិភាកាគ្នា ជាោធារ ៈមលើបញ្ហា ដដ្លរដ្ឋឋ ភិបាលេិតថាមានភាពរមសើប ឬប្បឆ្ាំងនឹងផលប្បមយាជន៍

របស់ខ្ល នួ។ មៅថ្លៃទី្ ១៧ ដខ្សីហា អាជាា ធរបានមដ្ឋះដលងមោក េឹេ សុខ្ បនាទ ប់ពីគ្នត់បានអនុវតាមទស

ចាំនួន ១៨ ដខ្មៅកន ុងពនធនាគ្នរ មប្កាយការបា ឹងរបស់មោកនាយករដ្ឋេន្រនា ី ហ ុន ដសន ដដ្លបានអះអាង

ថា មោកេឹេ សុខ្បានមចទ្គ្នត់ថា ជាអាកទ្ទួ្លខុ្សប្តវូកន ុងការសមាល ប់មោកដកេ  ី។ េិតេកដ្ល់ដខ្

កញ្ហញ  មោក េឹេ សុខ្េិនបានបង់លុយចាំនួន ៨០០ ោនមរៀល (២ ដសនដ្ោុល ) ជាសាំ ងដ្ល់មោកនាយ

រដ្ឋេន្រនា ីមទ្។ ការខ្កខានេិនបានបង់មនះអាចនាាំឲ្យមានការជាប់ពនធនាគ្នរចាំនួន ២ ឆ្ា ាំដលេមទ្ៀត។ 

មោក េឹេ សុខ្ដលេទាំងបានប្បឈេនឹងបទ្មចទ្ប្បកាន់ថា បានបរហិាមករ ាិ៍េ បកសប្បជាជន ដដ្ល

គ្នត់បានមចទ្ថា បានជួលឃាតក។ 

 

សនា ិសុខ្ជាតិ៖ រដ្ឋឋ ភិបាលដតងដតមលើកម ើងពីកងែល់សនា ិសុខ្ជាតិមធែ ីជាមហតុផលថ្នការរតឹតបិតមលើសិទ្ធិ

របសព់លរដ្ឋ ដដ្លរះិេន់េន្រនា ី និងនមយាបាយរដ្ឋឋ ភិបាល។ មដ្ឋយដ ក រដ្ឋឋ ភិបាលដតងដតេាំោេកាត់មទស 

និងចបខ់្ល នួអាកដដ្លមចទ្សួរពីការកាំ ត់ប្ពាំ ដដ្នរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលជាេួយប្បមទ្សមវៀតោេ ឬអាកដដ្ល

និយាយថា  រដ្ឋឋ ភិបាលបានកាត់ដ្ីឲ្យមវៀតោេ ។ 

 

នស្រភីាពអុីនធឺជ្ណត 
 



រដ្ឋឋ ភិបាលបានដ្ឋក់កាំហិតនិងបងាអ ក់មលើការទ្ទួ្លបានអិុនធឺដ តមប្បើ ចប់ពិរុទ្ធមលើខ្ល ឹេោរ

បមងាា ះាេអិុនធឺដ ត មហើយមានមសចកា ីោយការ ដ៍្៏េួរឲ្យទុ្កចិតាបានថា ោថ ប័នរដ្ឋឋ ភិបាលបានាេ

ដ្ឋនការទក់ទ្ងគ្នា ជាឯកជន ាេអិុនធឺដ ត។ មបើមយាងាេ សហភាពទូ្រេេនាេេន៍អនារជាតិ (ITU)  

ចាំនួន ៣៤% ថ្នប្បជាជនកេព ុជាមានមប្បើមសវាអិុនធឺដ ត មៅឆ្ា ាំ២០១៧។ 

ចាប់សា ីពីទូ្រេេនាេេន៍ ប្តវូបានមេរះិេន់ជាទូ្មៅ មដ្ឋយសកេមជនសិទ្ធិេនុសស និងសងគេសីុវលិ

ធាំៗមៅកន ុងប្បមទ្ស ដដ្លបានអះអាងថា វាផាល់ឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលនូវអាំោចទូ្លាំទូ្ោយកន ុងការលួចោា ប់ការ

ពិភាកាជាោធារ ៈាេអិុនធឺដ ត មដ្ឋយមប្បើឧបករ ៍ទក់ទ្ងគ្នា ជាឯកជន។  រដ្ឋឋ ភិបាលមាន

អាំោចាេផល វូចាប់កន ុងការាេដ្ឋនប្េប់ការសនទនាាេទូ្រស័ពទ ោរាេទូ្រស័ពទ អីុមេ៉ាល សកេមភាព

ាេប្បព័នធផសពែផាយសងគេ និងការមឆ្ល ើយឆ្លងរបស់បុេគល មដ្ឋយគ្នម នការយល់ប្ពេឬដ្ឹងពីពួកមេ។ េតិ

សាំ ដដ្ង ដដ្លប្តវូបានមេេិតថា រំមោភមលើន័យសនា ិសុខ្ជាតិដដ្លកាំ ត់មដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល អាចនាាំដ្ល់ការ

ចប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្នររហូតដ្ល់ ១៥ឆ្ា ាំ។  

មៅដខ្ឧសភា រដ្ឋឋ ភិបាលបានបានមចញបទ្បញ្ហា អនារប្កសួង ដដ្លមានម ម្ ះថា “ការប្េប់ប្េង

មលើការមេហទ្ាំព័រ និងប្បព័នធផសពែផាយសងគេ មៅប្ពះោជាោចប្កកេព ុជា” ។ បទ្បញ្ហា មនះផាល់មអាយរដ្ឋឋ ភិ

បាលនូវអាំោចបិទ្ទ្ាំព័រផសពែផាយសងគេ ឬមេហទ្ាំព័រ ដដ្លផសពែផាយព័ត៌មានដដ្លបាំផ្តល ញការការោរ

ជាតិ សនា ិសុខ្ជាតិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាតិជាេួយប្បមទ្សដ្ថ្ទ្ មសដ្ឋកិចេ សោា ប់ធាា ប់សងគេ ការមរសីមអើង 

ឬប្បថ្ព ី ឬវបបធេ៌ជាតិ។ បទ្បញ្ហា មនះប្តវូបានយកេកមប្បើជាមលើកដ្ាំបូង ៣ ថ្លៃ េុនការមបាះមឆ្ា តជាតិ 

២៩ កកកដ្ឋ មៅមពលរដ្ឋឋ ភិបាលបានបញ្ហា រមអាយប្កេុហ ុនទូ្រេេនាេេន៍កាងប្សកុបិទ្មេហទ្ាំព័រព័ត៌មាន

ឯកោជយេួយចាំនួន ដដ្លរេួមានវទិ្យុ សមេលងសហរដ្ឋអាមេរកិ វទិ្យុ អាសីុមសរជីាភាោដខ្មរ និង វទិ្យុ សមេលង

ប្បជាធិបមតយយ។ 

“ប្កេុសប្ងាគ េាេប្បព័នធ អីុនធឺដ ត” មៅកន ុងអងគភាពព័ត៌មាន និងប្បតិកេមរហ័ស របស់ទី្សា ីការ

េ ៈរដ្ឋេន្រនា ី មាននាទី្ាេដ្ឋន និងប្បឆ្ាំងនឹងព័ត៌មាន “េិនប្តឹេប្តវូ” ពីដផាកោរព័ត៌មាន និងប្បព័នធ

ផសពែផាយសងគេ។ អងគភាពប្បតិកេមរហ័ស មាននាទី្ទ្ទួ្លខុ្សប្តវូកន ុងការផាយវមីដ្អូដដ្លនិយាយថា 

សងគេសីុវលិ ប្បព័នធផសពែផាយឯកោជយ និងេ បកសប្បឆ្ាំងឃុបឃិតជាេួយេហាអាំោចបរមទ្ស មដ្ើេបីផត ួ

លរំលាំរដ្ឋឋ ភិបាល។ រដ្ឋឋ ភិបាលមប្ចើនមប្បើ វមីដ្អូទាំងមនះមធែ ីជាមហតុផលសប្មាប់បប្ងាក បមៅមលើអាកដដ្ល

ប្បឆ្ាំងនឹងការប្េប់ប្េងរបស់មោកនាយករដ្ឋេន្រនា ី។ មៅកន ុងយុទ្ធនាការមបាះមឆ្ា ត ឆ្ា ាំ ២០១៨ មោក

នាយករដ្ឋេន្រនា ីដតងដតេាំោេថា អាកជាំនាញខាងអិុនធឺដ តរបស់មោកអាចរកមឃើញទូ្រស័ពទរបស់អាក

ដដ្លបមងាា ះោរបរហិារមករ ាិ៍ាេមហែសបុក ដតកន ុងរយៈមពល ៤ នាទី្។ 

 
នស្រភីាពខាងការស្កិាអប់រំ និងពិធីវបបធម៌  

 
ជាទូ្មៅ រដ្ឋឋ ភិបាលពុាំមាន រតឹតបិតមសរភីាពដផាកការសិកាអប់រំឬពិធីវបបធេ៌នានាម ើយ ។ 

មទះជាយា៉ា ងោក៏មដ្ឋយ ក៏អាកមធែ ីការកន ុងដផាកសិកាអប់រំមប្ចើនមានការប្បងុប្បយ័តា មៅមពលបមប្ងៀន

េុខ្វជិាា ោក់ព័នធនឹងនមយាបាយ មដ្ឋយោរខាល ចប៉ាះោល់អាកនមយាបាយ ។ មានប្េជូាមប្ចើនមធែ ីការចប់

ពិរុទ្ធមលើខ្ល នួឯង ឬសាំ ដដ្ងេតិជាលកខ ៈេិនបមញ្េញម ម្ ះ។ មៅដខ្កកកដ្ឋ សកេមជនសងគេសីុវលិបានរះិ

េន់រដ្ឋឋ ភិបាលថា ទិ្ញសនល ឹកមឆ្ា ត មៅមពលប្កសួងអប់រំបញ្ហា ឲ្យបិទ្ោោមរៀនចាំនួន ៣ ថ្លៃ មដ្ើេបីឲ្យសិសស

 វលិប្ត ប់មៅមបាះមឆ្ា ត មៅមខ្តារបស់មេ។ អាករះិេន់ចត់ទុ្កទ្មងែ ីមនះជាមរឿងធាំ មៅកន ុងបរបិទ្ថ្នការ

មបាះមឆ្ា ត ដដ្លរដ្ឋឋ ភិបាលចង់មធែ ីឲ្យមានអាកមៅមបាះមឆ្ា តឲ្យបានមប្ចើន មដ្ើេបីជាំរុញភាពប្សបចាប់ថ្ន

ការមបាះមឆ្ា ត ពីមប្ោះរដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានអនុវតាមគ្នលការ ៍មនះមសម ើគ្នា  មៅកន ុងវស័ិយមនាះមទ្។ ឧទហរ  ៍

រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានផាល់ដ្ល់កេមករមោងចប្កនូវថ្លៃសប្មាកពីការងារបដនថេ មដ្ើេបីមៅមបាះមឆ្ា តមទ្។ 

 

ខ. នស្រភីាពក្បមូលផ្ុាំគាន  នងិនស្រភីាពបនងកើតអងគការ/ស្ម្លគម 

 

នស្រភីាពក្បមូលផ្ុាំគាន  នោយស្នត ិវធិ ី

 



រដ្ឋធេមនុញ្ញមានដចងពីមសរភីាពប្បេូលផត ុាំគ្នា មដ្ឋយសនដ ិវធីិ ប៉ាុដនដមានមពលខ្លះ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបាន

មគ្នរពសិទ្ធិមនះមទ្ ។  

ចាប់សា ីពីអងគការ សមាេេតប្េូវឲ្យអងគការ សមាេេទាំងអស់ចុះបញ្ា ី មហើយតាំរវូឲ្យមានការប្បាប់

ជាេុននូវការប្បជុាំ ការមបើកវេគមរៀនសូប្ត ការតវា៉ា  ការមដ្ើរកបួ ន ឬបាតុកេម ដតអាជាា ធរេិនបានអនុវតា

បានខាា ប់ខ្ជ នួមលើការទេទរមនះមទ្។ ខ្េួយដចងពកីារប្តវូជប្មាបប្បាប់ចាំនួន ៥ ថ្លៃេុន សប្មាប់ការមធែ ី

បាតុកេមមដ្ឋយសនា ិវធីិភាេមប្ចើន ចាំ ដ កខ្េួយមទ្ៀតដចងពីការតប្េូវឲ្យជូនដ្ាំ ឹងចាំនួន ១២ មមា៉ា ងេុន 

សប្មាប់ការប្បេូលផត ុាំគ្នា មដ្ឋយេិនមានការមប្គ្នងទុ្ក មៅមលើទី្កដនលង ឯកជន ឬសប្មាប់ការតវា៉ា មៅ

កដនលងកាំ ត់ មហើយកប្េិតចាំនួនអាកចូលរេួប្តឹេ ២០០ នាក់។ ាេចាប់ អាជាា ធរមខ្តា និងអាជាា ធរប្កងុ

មានអាំោចសមប្េចមចញការអនុញ្ហញ តមអាយមធែបីាតុកេម។ ាេភាពជាក់ដសាង ពិមសសមៅភាាំមពញ េន្រនា ី

អាជាា ធរថាា ក់មប្កាេបដ្មិសធសាំម ើសុាំ មបើសិនជាថាា ក់ជាតិេិនផាល់ការអនុញ្ហញ តចាស់ោស់សប្មាបក់ារ

ប្បេូលផត ុាំគ្នា មនាះមទ្។ ាេធេមា អាជាា ធរាេប្េប់លាំដ្ឋប់ថាា ក់េិនផាលក់ារអនុញ្ហញ តដ្ល់ប្កេុដដ្លរះិេន់

េ បកសដ្ឹកនាាំប្បមទ្សមទ្ ។ 

 

របាយការ ៍ដដ្លេួរឲ្យទុ្កចិតាជាមប្ចើន បានឲ្យដ្ឹងថា មពលខ្លះ រដ្ឋឋ ភិបាលោោាំងេិនឲ្យសមាេេ ឬ

អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលមរៀបចាំពិធីជាោធារ ៈទក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិេនុសស មដ្ឋយមលើកមហតុផលថា ប្កេុ

ទាំងមនាះេិនបានទ្ទួ្លការអនុញ្ហញ តពីអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ ន ដតចាប់េិនតប្េូវឲ្យមានការយល់ប្ពេជាេុន

សាំោប់មធែ ីពិធីដបបមនះមទ្ ។ អាជាា ធរមលើកមហតុផលពីតប្េូវការឲ្យមាន «សថ ិរភាព» និង «សនា ិសុខ្ោធារ

 ៈ» ដដ្លជាោកយេិនមាននិយាយមៅកន ុងចាប់ មហើយដូ្មចាះ ប្តវូបានបកប្ោយាេចិតា សប្មាប់ការ

េិនផាលក់ារអនុញ្ហញ ត។ អាជាា ធររដ្ឋឋ ភិបាលមពលខ្លះ ដលេទាំងមលើកម ើងពីខ្មៅកន ុងចាប់អងគការ មដ្ើេបី

ោោាំងអងគការ សមាេេេិនឲ្យមរៀបចាំពិធីជាោធារ ៈ ឬបាំ ដបកការប្បជុាំឬការមរៀនសូប្ត ដដ្លមេេិតថា 

ប្បឆ្ាំងនឹងរដ្ឋឋ ភិបាល។  

មទះបីជាមានការរតឹតបិតទាំងមនះកា ី ដតដផាកោរព័ត៌មានបានោយការ ៍ពីការតវា៉ា ជាោធារ ៈ

ជាមប្ចើន ដដ្លភាេមប្ចើនទក់ទ្ងនឹងដ្ីធល ី ឬជមមាល ះដ្ីធល ី។ កន ុងករ ីខ្លះ នេរបាលបាំ ដបកហវ ងូេនុសសដដ្ល

ប្បេូលផត ុាំគ្នា មដ្ឋយគ្នម នការអនុញ្ហញ ត មដ្ឋយកន ុងករ ខី្លះ បោា លឲ្យមានរបួសតិចតួចដ្ល់បាតុករ។ មៅ

កន ុងករ ីមផសងមទ្ៀត នេរបាលបានមប្បើកមាល ាំងប្បឆ្ាំងនឹងបាតុករ បនាទ ប់ពីពួកមេមធែ ីមអាយសទ ះចោចរ  

េាំោេមប្បើឬមប្បើហងិា ឬេិនប្ពេោា ប់ការបញ្ហា ឲ្យបាំ ដបកគ្នា ។ 

 មបើមយាងាេរបាយការ ៍រេួគ្នា  ដដ្លមចញមៅដខ្សីហា របស់េជឈេ ឌ លសិទ្ធិេនុសសកេព ុជា 

(CCHR) អងគការអាដ្ហុក អងគការ American Center for International Labor Solidarity និង 

International Center for Not- for- Profit Law េិតពីដខ្មេោ ឆ្ា ាំ ២០១៧ ដ្ល់ដខ្េិនា មាន ៤៨ ករ ី

ថ្នការោោាំងមដ្ឋយអាជាា ធរ េិនឲ្យអងគការ NGO មធែ ីការប្បជុាំ មបើកវេគមរៀនសូប្ត ឬប្បេូលផត ុាំគ្នា  មដ្ឋយោរ

ចាប់សា ីពីអងគការ សមាេេ។ របាយការ ៍មនះដលេទាំងកត់ប្ា ការដ្ឋក់កាំហតិចាំនួន ៥៣៩ មលើកមដ្ឋយរ

ដ្ឋឋ ភិបាល និងោថ ប័នភាេីទី្ ៣ ដដ្លមានការទក់ទ្ងជាេួយរដ្ឋឋ ភិបាល មលើមសរភីាពជាេូលដ្ឋឋ ន ពីដខ្

មេោ ឆ្ា ាំ ២០១៧ ដ្ល់ដខ្េិនា មដ្ឋយមានកាំម ើនមលើសឆ្ា ាំេុនចាំនួន ៥២%។ លែីមបើការរតឹតបិតភាេមប្ចើន

មានមៅភាាំមពញកា ី ដតក៏មានផងដដ្រមៅាេប្េប់មខ្តា មលើកដលងមខ្តាថ្ប្ពដវង និងមខ្តាដកប។ មពលខ្លះ 

អាជាា ធរបា ឹងអាកមធែ ីការតវា៉ា មដ្ឋយសនាភិាព។ មៅថ្លៃទី្ ១៤ ដខ្កុេភៈ អាជាា ធរបានចប់ខ្ល នួមេសហជីព ៤ 

នាក់ មហើយបានមចទ្ពួកមេពីបទ្មរៀបចាំកូដ្កេមខុ្សចាប់ មៅមោងចប្ក Cosmo Textile Factory មៅ

មខ្តាកោា ល។ មៅដខ្តុោ ឆ្ា ាំ ២០១៧ អាជាា ធរបានចប់េនុសស ៥ នាក់ ដដ្លបានមរៀបចាំ ដចកចយខ្ិត

ប័ ណ  មៅកន ុងមពលបុ យអុាំទូ្ក មដ្ើេបីអាំោវនាវឲ្យមានការមធែ ីបាតុកេមទេទរឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលមដ្ឋះដលងអាក

មទសនមយាបាយ។ មៅថ្លៃដ្ដដ្លមនាះ តុោការប្កងុភា ាំមពញបានមកាះមៅ ម ង មសងហុង ប្បធានសហព័នធ

និសសិតបញ្ញ វនត ប្បជាធិបមតយយកេព ុជា ពីបទ្មចទ្ញុះញង់ឲ្យប្បប្ពឹតាអាំមពើឧប្កិដ្ឋ មដ្ឋយអាំោវនាវឲ្យោធារ 

ជនមធែ ីការតវា៉ា  ប្បសិនមបើេ បកស CNRP ប្តវូបានរំោយ។ 

េន្រនា ីមយាធា និងេន្រនា ីរដ្ឋឋ ភិបាលជាន់ខ្ពស់ រេួទ ាំងមោកនាយករដ្ឋេន្រនា ី ហ ុន ដសន មោកអភិបាល

ោជធានីភា ាំមពញ ឃួង មប្សង អាកនាាំោកយេ បកស CPP មោក សុខ្ ឥោន អាកនាាំោកយប្កេុប្បឹការដ្ឋ

េន្រនា ី មោក ថ្ផ សុីផ្តន អេគមេបញ្ហា ការកងទ័្ព មោក ប៉ាុល ោមរឿន បានប្ពមានោធារ ជនេិនមអាយ



ប្បេូលផត ុាំឬមធែបីាតុកេម មៅកន ុងទី្ប្កងុ មៅកន ុងសវនាការកា ីមេដ្ឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំង មោក កឹេ សុខា 

បនាទ ប់ពមីានការចប់ខ្ល នួមោក កាលពីដខ្កញ្ហញ  ឆ្ា ាំ ២០១៧។  

មៅដខ្មេោ េជប បានេាំោេកាត់មទសអាកដដ្លអាំោវនាវឲ្យអាកមបាះមឆ្ា តមធែ ីពហិកាការមបាះ

មឆ្ា ត។ មៅដខ្េិលនុា េជប បានមផាើោរាេទូ្រស័ពទថ្ដ្ មដ្ឋយហាេេិនឲ្យ « រះិេន់ វាយប្បហារ ឬមប្បៀប

មធៀបមគ្នលនមយាបាយរបស់េ បកសេួយ មៅេ បកសដ្ថ្ទ្មទ្ៀត» ។ េន្រនា ីរដ្ឋឋ ភិបាល បានេាំោេកាំ ដហង

ថា អាកដដ្លេិនមៅមបាះមឆ្ា ត ដតយកថាា ាំេកប្ជលក់ប្មាេថ្ដ្បនល ាំថា បានមបាះមឆ្ា តនឹងប្តវូទ្ទួ្លពិន័

យ។ 

 

នស្រភីាពបនងកើតអងគការ/ស្ម្លគម  
 

រដ្ឋធេមនុញ្ញមានដចងអាំពីមសរភីាពបមងក ើតអងគការ/សមាេេ ដតរដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានមគ្នរពសទិ្ធ ិ

មនះជាប់ោប់មទ្ ពិមសសទក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិកេមករ (សូេមេើលប្តង់ដផាក ៧.ក) ។ ចាប់សា ីពីអងគការេិនដេន

រដ្ឋឋ ភិបាល តប្េូវឲ្យប្េប់អងគការ សមាេេទាំងអស់មានអពាប្កិតភាពដផាកនមយាបាយ ដដ្លការមនះេិន

ប្តឹេដតរតឹតបិតមលើសិទ្ធិកន ុងការចូលរេួដតប៉ាុមោណ ះមទ្ ដតដលេទាំងរតឹតបិតសិទ្ធិថ្នអងគការទាំងមនាះ មៅកន ុង

ការសាំ ដដ្ងេតិមដ្ឋយមសរមីទ្ៀតផង។ 

មៅដខ្េិលុនា ឆ្ា ាំ ២០១៧ មោកនាយករដ្ឋេន្រនា ី ហ ុន ដសនបានបញ្ហា ឲ្យប្កសួងេហាថ្ផទរំោយបនទប់

ោថ នការ ៍ របស់ប្កងុអងគការNGO ចាំនួន៤០ ដដ្លភាេមប្ចើនមធែកីារដផាកសិទ្ធេិនុសស បនាទ ប់ពីអងគការ

ទាំងមនាះបានមចញលទ្ធផលរកមឃើញទក់ទ្ងនឹងដ្ាំម ើរការមបាះមឆ្ា តឃុាំមៅថ្លៃ ៤ េិលនុា។ បនទប់ោថ ន

ការ ៍ បានរងការមចទ្ថា បានរំមោភមលើចាប់សា ីពអីងគការ សមាេេ មដ្ឋយោរេិនបានចុះបញ្ា ីការជា

អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាល (លែីមបើអងគការនិេួយៗកន ុងចាំមោេអងគការទាំង ៤០ មនាះបានចុះបញ្ា ីការ

មហើយកា ី) និងពីបទ្រំមោភមលើបញ្ហញ តិថ្នចាប់មនះសា ីពីអពាប្កិតភាពដផាកនមយាបាយ។ បនាទ ប់ពីអងគការ 

COMFREL ដដ្លជាអងគការ NGO ្នេុខ្មេមៅកន ុងបនទប់ោថ នការ ៍ បានប្បកាសថា ខ្ល នួនឹងមធែ ីការ

សមងកតបរយិាកាសមបាះមឆ្ា តមប្ៅផល វូការ មដ្ឋយេិនចូលមៅកន ុងោថ នីយមបាះមឆ្ា ត អងគការមនះបានទ្ទួ្ល

ការប្ពមានពីប្កសួងេហាថ្ផទថា អាកសម ័ប្េចិតាអងគការមនះទាំងអស់ដដ្លប្តវូបានមឃើញថា មធែ ីការសមងកត

ការមបាះមឆ្ា ត នឹងប្តវូទ្ទួ្លរងការពិន័យាេចាប់។ 

មៅដខ្កញ្ហញ  ឆ្ា ាំ ២០១៧ ប្កសួងេហាថ្ផទបានលុបមចលការចុះបញ្ា ីថ្ន អងគការមាាធេមជាតិ 

(Mother Nature) ដដ្លជាអងគការេួយ មធែ ីការការោរបរោិថ ន មដ្ឋយេិនបានផាល់ការពនយល់មទ្ មដ្ឋយ

ប្គ្នន់ដតមចញលិខិ្តេួយបញ្ហា ក់ពីអាំោចរបស់ប្កសួងេហាថ្ផទកន ុងការមធែ ីដូ្មចាះ ៖ «ឧបនាយករដ្ឋេន្រនា  ី

និងជារដ្ឋេន្រនា ីប្កសួងេហាថ្ផទ (ស មខ្ង) សមប្េចចិតាលុបអងគការមាាធេមជាតិ....មចញពីបញ្ា ីថ្នអងគការ

េិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលមៅប្កសួងេហាថ្ផទ» ។  

 

មៅដខ្សហីា អាជាា ធរបានបងខ ាំឲ្យ  វទិ្ាោថ នជាតិប្បជាធិបមតយយ (NDI) បញ្ឈបប់្បតិបតា ិការរបស់

ខ្ល នួមៅកេព ុជា បនាទ ប់ពអីាជាា ធររកមឃើញថា អងគការមនះេិនបានចុះបញ្ា ីប្តឹេប្តវូជាេួយប្កសួងការ

បរមទ្ស (មទះបីជាមានអនុសារ ៈមយាេយលគ់្នា ប្តឹេប្តវូជាេួយ េជប កា ី)។ 

មៅដខ្កញ្ហញ  ឆ្ា ាំ ២០១៧ ប្កសួងេហាថ្ផទបានផ្តអ កផងដដ្រ នូវការងាររបស់អងគការ NGO េួយដផាក

សិទ្ធិេនុសស ដដ្លមាន អងគការសេធេ៌កេព ុជា (Equitable Cambodia) មដ្ឋយោរអែ ីដដ្លប្កសួងមចទ្ថា 

រំមោភមលើលកខខ្នា ិកៈរបស់អងគការខ្ល នួឯង និងការខ្កខានេិនបានមអាយប្កសួងដ្ឹងពីបញ្ា ីបុេគលិក

ចុងមប្កាយបាំផុតរបស់ខ្ល នួ។ ទី្បាំផុត ប្កសួងបានអនុញ្ហញ តឲ្យអងគការមនះមបើកម ើងវញិ មៅដខ្កុេភៈ។ 

បញ្ហញ តិដដ្លដចងេិនចាស់មៅកន ុងចាប់េួយចាំនួនហាេប្បាេសកេមភាពោទាំងអស់ដដ្លអាច 

«មធែ ីឲ្យខូ្ចដ្លស់នា ិភាព សថ រិភាព និងសោា ប់ធាា ប់ោធារ ៈ» ឬប៉ាះោល់ដ្ល់ «សនា ិសុខ្ជាតិ ោេេគ ីជាតិ 

ប្បថ្ព ី និងវបបធេ៌ថ្នសងគេជាតិកេព ុជា» ។ អងគការសងគេសីុវលិបានសាំ ដដ្ងកងែល់ចាំមោះបទ្បញ្ហញ តិ

ដដ្លដចងេិនចាស ់ ថា បានបមងក ើតឲ្យមានការប្បឈេខាល ាំងនឹងការរតឹតបិតាេចិតា មលើសិទ្ធិរបសអ់ងគ

ការ សមាេេ។ មយាងាេអាករះិេន់ ចាប់អងគការ និងចាប់សហជីព (មេើលដផាក៧.ក) ដចងពីដ្ាំម ើរការ

ចុះបញ្ា ីសម ុេោម ញ និងមប្ចើនជាំហាន មហើយខ្ែះការការោរដផាករដ្ឋបាល ដដ្លជាការមធែ ីឲ្យដ្ាំម ើរការថ្នការចុះ



បញ្ា ីរងលកខ ៈនមយាបាយ។ ចាប់មនះដលេទាំងកាំ ត់ឲ្យមានការមធែ ីរបាយការ ៍យា៉ា ងតឹងដតង សា ីពី

លវកិា និងសកេមភាព រេួទ ាំងការប្តវូបងាា ញសាំម ើសុាំលវកិាដដ្លបានទ្ទួ្លលវកិា កិចច ប្ពេមប្ពៀងមលើលវកិា

ជាំនួយ ឬកិចច ប្ពេមប្ពៀងដផាកហិរញ្ញ វតថ ុ។ កាតពែកិចេបដនថេមទ្ៀតរេួមានការបងាា ញសាំម ើសុាំលវកិាដដ្ល

បានទ្ទួ្លការយល់ប្ពេ កិចច ប្ពេមប្ពៀងមលើលវកិាឬអាំមោយលវកិា និងេ មនយយធនាគ្នររបសអ់ងគការស

មាេេ។ 

អង្គការគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតត ិការដ ើម្បីកម្ព ុជា (CCC) ដដ្លជារបស់ប ត ុ ាំថ្នអងគការមប្ៅរ

ដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុ បាននិយាយកាលពីដខ្កកកដ្ឋថា ជាទូ្មៅ អងគការមប្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល ខ្ែះការដ នាាំពីរដ្ឋឋ

ភិបាល សា ីពីការមគ្នរពាេលកខខ្ ឌទេទរ។  

  
គ. នស្រភីាពសាស្នា  

 
ចាំមោះមសចកា ីមរៀបោប់លេអ ិតសា ីពីមសរភីាពោសនា សូេមេើលរបាយការ ស៍ា ីពីមសរភីាពោសនា 

ាេមេហទ្ាំព័រ www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។ 
 
ឃ. នស្រភីាពនដ្ើរនហើរ  

 
ចាប់មានដចងអាំពីមសរភីាពមដ្ើរមហើរមៅកន ុងប្បមទ្ស ការមធែ ីដ្ាំម ើរមៅបរមទ្ស ការមធែ ីអមនាា ប្បមវ

សន៍ និងមាតុភូេិនិវតដន៍ មហើយជាទូ្មៅ កន ុងការអនុវតដជាក់ដសដង រដ្ឋឋ ភិបាលបានមគ្នរពសិទ្ធិទ ាំងមនះ ។  

 

និរមទ្ស៖ មៅឆ្ា ាំេុនៗ អាករះិេន់រដ្ឋឋ ភិបាល និងអាកនមយាបាយថ្នេ បកសប្បឆ្ាំងមប្ចើនដតនិរមទ្សខ្ល នួ

ឯងមៅបរមទ្ស។ មៅកន ុងករ ីខ្លះ រដ្ឋឋ ភិបាលចត់វធិានការោាំងខ្ទប់េិនឲ្យអាកមធែ ីនិរមទ្សខ្ល នួប្ត ប់េក

 វញិ។ អាជាា ធរថ្លបានចប់បញ្ជ នូសកេមជនការងារកន ុងប្សកុេួយ ដដ្លបានទ្ទួ្លឋានៈជាជនមភៀសខ្ល នួ

មហើយមៅប្បមទ្ស ឲ្យប្ត ប់េកកេព ុជាវញិ មៅដខ្កុេភៈ។ 

 

ការការ រជនន ៀស្ខល នួ  

 

ការចប់បញ្ជ នូជនមភៀសខ្ល នួប្ត ប់វញិ៖ មដ្ឋយមចទ្ថា ការទេទរសុាំសិទ្ធិប្ជកមកានពួកមេមខ្ាយ និង

ថា ពួកមេេឺជា “ជនអមនាា ប្បមវសន៍មសដ្ឋកិចេ” រដ្ឋឋ ភិបាលបានចប់មផាើេដ្ាំម ើរការចប់បញ្ជ នូប្ត ប់មៅ

ប្បមទ្សមដ្ើេវញិនូវ ជនជាតិមវៀតោេកាន់ោសនាប្េឹះប្កេុេ៉ាុងាញា៉ា  ។ ទ ាំងមនះេឺជាករ ីចុងមប្កាយ

ថ្នការបញ្ជ នូជនជាតិេ៉ាុងាញា៉ា  ចាំនួនយា៉ា ងមហាចោស ់១៤០ នាក់មៅប្បមទ្សមវៀតោេវញិ េិតាាំងពី

ឆ្ា ាំ ២០១៥ េក។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលខ្លះបាននិយាយថា ចាំោត់ការមនះេឺបោា លេកពីមានការ

គ្នបសងកត់ពីរដ្ឋឋ ភិបាលមវៀតោេ។ បនាទ ប់ពីមានមសចកា ីដលលងការ ៍រះិេន់កាលពីដខ្សីហា ឆ្ា ាំ ២០១៧ 

របសម់ោកប្សី Rhona Smith អាកោយការ ៍ពិមសសដផាកសិទ្ធិេនុសសរបស់អងគការសហប្បជាជាតិមៅកេព ុ

ជា ដដ្លមៅកន ុងមនាះ មោកប្សបីានទ្ទួ្លោគ ល់ភាពប្តឹេប្តវូថ្នការអះអាងសុាំសិទ្ធិប្ជកមកានអាកេ៉ាុងា

ញា៉ា  មវៀតោេដដ្លកាន់ោសនាប្េឹះ ៣៦ នាក់ រដ្ឋឋ ភិបាលកេព ុជាបានបញ្ជ នូពួកមេចាំនួន ៧ នាក់មៅ

ប្បមទ្សទី្ ៣។ រដ្ឋឋ ភិបាលបានបដ្ិមសធមសចកា ីដលលងរបស់អាកោយការ ៍ពមិសស មហើយបានមថាក លមទស

មោកប្សី ចាំមោះជាការមប្ជៀតដប្ជកចូលកន ុងកិចេការថ្ផទកន ុងរបស់ខ្ល នួ។  

 

លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការប្ជកមកាន៖ ចាប់ប្បមទ្សកេព ុជាមានដចងអាំពីការផដលស់ិទ្ធិប្ជកមកាន ឬឋានៈជា

ជនមភៀសខ្ល នួ មហើយរដ្ឋឋ ភិបាលបានមរៀបចាំប្បព័នធេួយសប្មាប់ផដល់កិចេការោរដ្ល់ជនមភៀសខ្ល នួ ។ រដ្ឋឋ ភិ

បាលេិនបានផាល់លទ្ធភាពមសម ើគ្នា កន ុងការមប្បើប្បាស់ប្បព័នធ មនះដ្ល់អាកសុាំសិទ្ធិប្ជកមកាន និងជនមភៀស

ខ្ល នួទ ាំងអស់មទ្ (សូេអានខាងមលើ)។  

 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/


ការងារ៖ អាកដដ្លបានទ្ទួ្លឋានៈជាជនមភៀសខ្ល នួ គ្នម នសិទ្ធិមធែ ីការមទ្។ 

 

លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការបមប្េើដផាកមសវាោធារ ៈជាេូលដ្ឋឋ ន៖ អាកដដ្លបានទ្ទួ្លឋានៈជាជនមភៀសខ្ល នួ

គ្នម នលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការបមប្េើដផាកមសវាោធារ ៈជាេូលដ្ឋឋ នទ្ រេួទ ាំងមសវាោធារ ៈ និងមសវា

ធនាគ្នរផងដដ្រ។ 

  

ដ្ាំមោះប្ោយយូរអដងែង៖ មយាងាេកិចច ប្ពេមប្ពៀងជាេួយប្បមទ្សអូប្ោា លី មៅឆ្ា ាំ ២០១៤ រដ្ឋឋ ភិបាល

បានទ្ទួ្លយកឲ្យោា ក់មៅ នូវជនមភៀសខ្ល នួចាំនួន ៧ នាក់ ដដ្លប្តវូបានមេឃុាំ កន ុងមពលដដ្លពួកមេដសែង

រកសិទ្ធិប្ជកមកានមៅប្បមទ្សអូប្ោា លី ។ ជនមភៀសខ្ល នួចុងមប្កាយមេបានេកដ្លម់ៅដខ្មេោ ឆ្ា ាំ ២០១៧

។ កន ុងចាំមោេអាកទាំង ៧ មាន ៣ នាក់ ដដ្លជាជនជាតិ Rohingya ពីប្បមទ្សភូមា បានបនាោា ក់មៅ

កេព ុជាជាបនា ចាំ ដ ក ៤ នាក់មទ្ៀត ដដ្លមានមាា ក់េកពីភូមា និង ៣ នាក់មទ្ៀតេកពីអីុោ៉ា ក់ បាន

សមប្េចចិតត ប្ត ប់មៅប្បមទ្សរបស់មេវញិ។ លែីមបើជនជាតិ Rohingya ទាំង ៣ នាក់បានសមប្េចចិតាមៅ

កេព ុជាកា ី ដតគ្នម នវធីិចាស់ោស់សាំោប់ឲ្យជនមភៀសខ្ល នួទ្ទួ្លបានសញ្ហា តិមទ្។ មាា ក់កន ុងចាំមោេអាកមភៀស

ខ្ល នួទ ាំងមនាះដដ្លបនាោា ក់មៅ បានេាំោេមធែ ីកូដ្កេមបងអត់អាហារខ្ល នួឯង មបើអាជាា ធរេិនឲ្យគ្នត់បាន

ជួបជុាំជាេួយប្េួោរគ្នត់ម ើងវញិមទ្។ 

 

ជនគាា នក្បនទ្ស្ [ជនគាា នរដ្ឋ] 

 
ប្បមទ្សកេព ុជាមានអាករស់មៅដដ្លជាជនគ្នម នប្បមទ្ស។ គ្នម នទិ្នាន័យលមី ដដ្លេួរឲ្យទុ្កចិតាបាន 

សា ីពីចាំនួន ឬប្បជាោន្រសា ថ្នអាកគ្នម នរដ្ឋមទ្ ដតអងគការ UNHCR បាននិយាយថា ពួកមេភាេមប្ចើនជា

អា ិកជនមវៀតោេ។ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានអនុវតដចាប់ឬមគ្នលនមយាបាយប្បកបមដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព 

មដ្ើេបផីដល់ឱកាសដ្លជ់នទាំងមនាះឲ្យទ្ទួ្លបានសញ្ហា តិម ើយ ។  (សូេមេើលដផាកទី្ ៦ សា ីពីកុមារ)។ មហតុផល

ដដ្លមប្ចើនមានជាងមេចាំមោះភាពគ្នម នប្បមទ្សេឺ កងែះឯកោរប្តឹេប្តវូពីប្បមទ្សកាំម ើត។ 

មបើមយាងាេអងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលេួយ បុេគលដដ្លគ្នម នភសត ុាងសញ្ហា តិ មប្ចើនេិនសូវ

បានទ្ទួ្លបានការងារដដ្លមានលកខ ៈផល វូការ ការសិកា ការចុះបញ្ា ីអាោហ៍ពិោហ ៍ លទ្ធភាពាេផល វូ

តុោការ និងកេមសិទ្ធិដ្ីធល ីមទ្។ 

 

ជ្ផនកទ្៣ី. នស្រភីាពកន ុងការចូលរមួកន ុងដ្ាំនណើរការននោបាយ  
 

រដ្ឋធេមនុញ្ញផដល់សិទ្ធិដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋកន ុងការមប្ជើសមរសីរដ្ឋឋ ភិបាលរបស់ខ្ល នួាេរយៈការមបាះមឆ្ា ត

ជាមទ្ៀងទត់ មដ្ឋយមសរ ី និងយុតា ិធេ៌ មដ្ឋយដផអកមលើសិទ្ធិមបាះមឆ្ា តជាោកល និងមសម ើភាព។ មៅកន ុងឆ្ា ាំ 

២០១៧ សភាបានមធែ ីវមិោធនកេមមលើចាប់េ បកសចាំនួន ២ ដ្ង មដ្ឋយេាងៗ ពប្ងីកមហតុផលសាំោប់ឲ្យរដ្ឋឋ

ភិបាលរំោយេ បកសនមយាបាយ និងហាេបុេគលេិនឲ្យកាន់េុខ្តាំ ដ ងដ្ឹកនាាំកន ុងេ បកស និងជីវតិ

នមយាបាយ។  វមិោធនកេមទ ាំងមនាះដលេទាំងរតឹតបិតេ បកសេិនឲ្យមប្បើឯកោរជាសាំម ង ជារបូភាព ឬ

ជាសាំម រ ដដ្លបានេកពីជនមលម ើសដដ្លតុោការបានដ្ឋក់មទស។ 

មៅដខ្វចិឆ ិកា ឆ្ា ាំ ២០១៧ តុោការកាំពូលបានមលើកពីវមិោធនកេមលមី មៅកន ុងការសមប្េចចិតារបស់

ខ្ល នួ មដ្ើេបីរំោយេ បកសសមប្ងាគ ះជាតិកេព ុជា (CNRP) ដបងដចកមៅអីរបស់េ បកសមនះ មៅកន ុងសភា 

និងមៅកន ុងអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ ន មៅឲ្យេ បកសដ្ថ្ទ្ ពិមសសឲ្យេ បកសកាន់អាំោច CPP  ហាេប្បាេមេ

ដ្ឹកនាាំេ បកស CNRP ចាំនួន ១១៨ នាក់េិនមអាយមធែ ីសកេមភាពនមយាបាយចាំនួន ៥ ឆ្ា ាំ។ មោកនាយក

រដ្ឋេន្រនា ីបានប្បកាសថា ការដបងដចកមៅអីម ើងវញិមនះជាការមលើកសទ យួការមបាជាា ចិតាាេរដ្ឋធេមនុញ្ញ

របស់ប្បមទ្សកេព ុជា ចាំមោះលទ្ធិប្បជាធិបមតយយពហុបកស។ ដតអាកសមងកតការ ៍េួយចាំនួនបានមចទ្

ប្បកាន់តុោការកាំពូល ដដ្លមានប្បធានសថ ិតមៅកន ុងជួរដ្ឹកនាាំរបស់េ បកស CPP ពីបទ្មានភាព

លាំមអៀងនមយាបាយ មហើយបានមចទ្សួរពីភាពប្តឹេប្តវូថ្នការសមប្េចចិតារបស់តុោការ និងកងែះការ



ប្បកាន់ាេបទ្ដ្ឋឋ នចាប់។ ឧទហរ ៍ ការសមប្េចហាេប្បាេេិនឲ្យមានេ បកស CNRP មានម ើង េុន

មពលមេដ្ឹកនាាំរបស់បកសមនះរងការដ្ឋក់មទសមដ្ឋយតុោការពីបទ្មចទ្អែ ីេួយ ។ 

 

ការនបាោះនឆ្ន ត  និងការចូលរមួជ្ផនកននោបាយ  
 
ការមបាះមឆ្ា តជាតិលមីៗកនលងមៅ៖ ការមបាះមឆ្ា តជាតិកន ុងមពលលមីៗបាំផុត ប្តវូបានមធែ ីថ្លៃទី្ ២៩ ដខ្កកកដ្ឋ 

មហើយមានការចូលរេួថ្នេ បកសនមយាបាយចាំនួន ២០ មដ្ឋយគ្នម នការចូលរេួេ បកស CNRP ដដ្លជា

េ បកសប្បឆ្ាំងធាំជាងមេ។ មលើសពមីនះមទ្ៀត េ បកសប្បឆ្ាំងទាំង ១៩ ដដ្លចូលប្បកួតប្បដជង មាន

ការគ្នាំប្ទ្តិចមហើយមានមប្ចើនមទ្ើបនឹងបមងក ើតលមី។ 

 មដ្ឋយោរមានការធាល ក់ចុះថ្នអងគភាពោរព័ត៌មានឯកោជយ អងគភាពោរព័ត៌មានដដ្ល

ប្េប់ប្េងមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល មធែ ីការផសពែផាយមលើសលុប មៅេុនមពលមបាះមឆ្ា ត ពិមសសមៅតាំបន់ជនបទ្ 

ដដ្លអាកមបាះមឆ្ា តភាេមប្ចើនេិនសូវទ្ទួ្លបានព័ត៌មានពីដផាកោរព័ត៌មានឯកោជយាេអិុនធឺដ ត 

មហើយទ្ទួ្លបានព័ត៌មានភាេមប្ចើនពបី្បព័នធផសពែផាយប្េួោរមោក ហ ុន ដសន និងេ បកស CPP ។ 

 អាកមបាះមឆ្ា តជាមប្ចើនេូសមចល ជាជាងមបាះមឆ្ា តឲ្យេ បកសប្បឆ្ាំងោេួយ។ មបើាេតួមលខ្

របស់រដ្ឋឋ ភិបាល េនុសសចាំនួនជិត ៧ ោននាក់ ដដ្លប្តវូជាចាំនួន ៨៣% ថ្នអាកមានសិទ្ធិមបាះមឆ្ា ត បាន

មចញមៅមបាះមឆ្ា ត។ េ បកសកាន់អាំោច CPP បានទ្ទួ្លចាំនួន ៤,៨ ោនសាំមលង មដ្ឋយឈា ះមៅអីទាំង 

១២៥ មៅកន ុងរដ្ឋសភា។ អាជាា ធរេិតថា សនល ឹកមឆ្ា តប្បមា  ៦ ដសនេិនប្តវូបានយកជាបានការ ចាំ ដ ក

មៅកន ុងការមបាះមឆ្ា តកន ុងឆ្ា ាំ ២០១៣ មានដត ១ ដសនសនល ឹកមទ្។ 

 លែីមបើមានប្បមទ្សចាំនួន ៦ បានចត់ទុ្កការមបាះមឆ្ា តមនះថាមានភាពមសរ ី យតុា ិធេ៌ និងតមាល

ភាពកា ី ដតអាកសមងកតការ ៍ភាេមប្ចើនចត់ទុ្កដ្ាំម ើរការមបាះមឆ្ា តទាំងេូលថាមានកាំហុសឆ្គង។ ោថ ន

ទូ្ត ភាេមប្ចើនមៅកេព ុជាេិនប្ពេមធែ ីជាអាកសមងកតការ ៍ផល វូការ មៅកន ុងការមបាះមឆ្ា តមនះមទ្។ អងគការ

សមងកតការ ៍មបាះមឆ្ា តដដ្លេិនដេនរបស់រដ្ឋ មដ្ឋយរេួមានទាំងេជឈេ ឌ ល Carter Center និង Asian 

Network for Free Elections ក៏បានសមប្េចចិតាេិនេកមធែ ីការាេដ្ឋនការមបាះមឆ្ា តមនះដដ្រ ពីមប្ោះ

អងគការទាំងមនាះចត់ទុ្កថា ការមបាះមឆ្ា តមនះខ្ែះភាពប្តឹេប្តវូជាេូលដ្ឋឋ ន។ េជប បានមចទ្សហេេ

ន៍អនារជាតិថា មានភាពលាំមអៀង មដ្ឋយនិយាយថា សហេេន៍អនារជាតិគ្នាំប្ទ្ េជប ដតមៅមពលោមាន

ការចូលរេួការមបាះមឆ្ា តរបស់េ បកស CNRP ដតប៉ាុមោណ ះ។ មដ្ឋយគ្នម នអាកសមងកតការ ៍ឯកោជយដដ្លេួរ

មអាយទ្ុកចិតាបាន លទ្ធផលមឆ្ា តក៏មេេិនអាចមធែកីារមផទៀងផ្តទ ត់បញ្ហា ក់មដ្ឋយឯកោជយបានផងដដ្រ។ 

 

 េ បកសនមយាបាយ និងការចូលរេួនមយាបាយ៖ ប្បហាក់ប្បដហលនឹង CNRP ដដ្រ េ បកសនមយាបាយ

នានាទ្ទួ្លរងនូវការមរសីមអើងាេផល វូចាប់ ការអនុវតាចាប់េិនមសម ើភាព ការេាំោេកាំ ដហង និងការផាយ

ព័ត៌មានមដ្ឋយមានលាំមអៀង។ កាា ទាំងអស់មនះនាាំឲ្យេ បកស CPP យកផ្តា ច់េុខ្នូវអាំោចនមយាបាយ។

អាកសមងកតការ ៍ជាមប្ចើនបានតអ ញូដតអថា ការដបកគ្នា ថ្នបកសប្បឆ្ាំងមធែ ីឲ្យេ បកស CPP ប្េប់ប្េង

ទាំងប្សងុមលើរដ្ឋសភាជាតិ។ អាកកាន់េុខ្តាំ ដ ងជាមប្ចើនមៅកន ុងរដ្ឋឋ ភិបាលប្តវូដតជាសមាជិកថ្នេ 

បកស CPP ។ 

 

ការចូលរេួរបស់ន្រសា ី និងប្កេុជនជាតិភាេតិច៖ គ្នម នចាប់ដដ្លដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំ ដដ្នមលើការចូលរេួរបស់ន្រសា ី 

និងជនជាតិភាេតិច មៅកន ុងដ្ាំម ើរការនមយាបាយមទ្ ដតវបបធេ៌ប្បថ្ព ីកប្េិតការចូលរេួរបស់ន្រសដ ីមៅ

កន ុងនមយាបាយ និងរដ្ឋឋ ភិបាល ។ មទះបីជាេ បកស CPP បានសនាេាងមហើយេាងមទ្ៀតថា នឹងបមងក ើន

តាំោងរបស់ន្រសា ីកា ី ដតចាំនួនមបកខជនជាន្រសា ីដដ្លជាប់មឆ្ា តមៅកន ុងការមបាះមឆ្ា តជាតិមៅដខ្កកកដ្ឋមាន

ការលយចុះពី ២០% េកប្តឹេ ១៥%។ ការមបាះមឆ្ា តកាលពីដខ្េិលុនា ឆ្ា ាំ ២០១៧ ប្កេុប្បឹកាឃុាំសងាក ត់ ាេ

ពិតមៅ មានការលយចុះពីលទ្ធផល ឆ្ា ាំ ២០១២។ ការមបាះមឆ្ា តថាា ក់េូលដ្ឋឋ ន មៅដខ្េិលនុា ឆ្ា ាំ ២០១៧ 

មឃើញមានជាមលើកដ្ាំបូង នូវការចូលរេួថ្នេ បកសប្បជាធិបមតយយជនជាតិមដ្ើេកេព ុជា ។  

 

ជ្ផនកទ្៤ី ៖ អាំនពើពុករលួយ និងកងវោះតម្លា ភាពកន ុងរោឋ  ិបាល  



 ចាប់មានដចងអាំពីមទសប្ពហមទ្ ឌ សប្មាប់អាំមពើពុករលួយដដ្លប្បប្ពឹតាមដ្ឋយេន្រនា ីនានា ។ មទះជា

យា៉ា ងោក៏មដ្ឋយ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានអនុវតដចាប់មនះប្បកបមដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពម ើយ មហើយេន្រនដ ីជាញឹក

ញាប់ ដតងដតប្បប្ពឹតាអាំមពើពុករលួយមដ្ឋយមាននិទ្ ឌភាព ។  

 

អាំមពើពុករលួយ៖ ប្កេប្ពហមទ្ ឌបានកាំ ត់អាំមពើពុករលួយនានា មហើយកាំ ត់ចាស់នូវមទសចាំមោះការ

ប្បប្ពឹតាអាំមពើទ ាំងមនះ។ ចាប់ប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួយ ដចងពីេូលដ្ឋឋ នចាប់សប្មាប់ឲ្យប្កេុប្បឹកាជាតិ

ប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួយ និងអងគភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួយទ្ទួ្ល និងមសុើបអមងកតប ា ឹងទក់ទ្ងនឹង

អាំមពើពុករលួយ។ អងគភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួយេិនសហការឲ្យបានញឹកញាប់ជាេួយសងគេសីុវលិ មហើយ

ប្តវូបានមេមេើលមឃើញថា គ្នម នប្បសិទ្ធភាពកន ុងការប្បយុទ្ធ ប្បឆ្ាំងនឹងអាំមពើពុករលួយ។ ផទ យុមៅវញិ អងគ

ភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួយមានភាពសកេមមៅកន ុងការដ្ឹកនាាំការមសុើបអមងកតមៅមលើសមាជិកថ្នេ 

បកសប្បឆ្ាំង ដដ្លជាការនាាំឲ្យមេនាាំគ្នា យល់ថា អងគភាពមនះបមប្េើផលប្បមយាជន៍របស់េ បកសកាន់

អាំោច។ ផទ យុមៅវញិ អងគភាពមនះេិនដដ្លមសុើបអមងកតសមាជិកជាន់ខ្ពស់ថ្នេ បកសកាន់អាំោចមទ្។ 

ឧទហរ ៍ មយាងាេរបាយការ ៍មសុើបអមងកតមចញដខ្កកកដ្ឋ របស់ទូ្រទ្សសន៍ al-Jazeera អេគនាយកថ្ន

អេគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរកេព ុជា បានរំមោភមលើចាប់ោរជីវកេមអូប្ោា លី មហើយបានមេចពនធអូប្ោា លីមលើ

ភាេហ ុនមប្បង ដតអាជាា ធរកេព ុជាេិនបានមធែ ីការមសុើបអមងកតឬកាត់មទសគ្នត់មទ្។ េន្រនា ីោជការប្តវូមាន

ការយល់ប្ពេពបី្បធាន េុនមពលមឆ្ល ើយសាំ ួរផល វូចាប់ ទក់ទ្ងនឹងការមចទ្ប្បកាន់មរឿងអាំមពើពុករលួយ។ 

 

អាំមពើពុករលួយមានលកខ ៈោលដ្ឋល មៅកន ុងសងគេ  និងរដ្ឋឋ ភិបាល។ មានមសចកា ីោយការ ៍េក

ថា នេរបាល ប្ពះោជអាជាា  មៅប្កេមសុើបអមងកត និងមៅប្កេជប្េះកា ី បានទ្ទួ្លសាំ ូកពីអាករកសុី ទ ាំង

ប្សបចាប់ ទ ាំងខុ្សចាប់។ ពលរដ្ឋដតងដតតអ ញូដតអជាោធារ ៈអាំពីអាំមពើពុករលួយ។ មបៀវតសរ៍េិនប្េប់

ប្គ្នន់រេួចាំ ដ កឲ្យមាន «អាំមពើពុករលួយមដ្ើេបីរស់» កន ុងចាំមោេេន្រនា ីថាា ក់ទប ចាំ ដ កវបបធេ៌និទ្ ឌភាព

មធែ ីឲ្យអាំមពើពុករលួយ រកីោយកន ុងចាំមោេេន្រនដ ីជាន់ខ្ពស ់។ 

 

មយាងាេការវាស់សទ ង់ដដ្លមានម ម្ ះថា 2016 Global Corruption Barometer តុោការេឺជាវស័ិ

យដដ្លពុករលួយជាងមេ មៅកន ុងរយៈមពល ៤ ឆ្ា ាំជាប់គ្នា  ដដ្លបនាទ ប់េកេឺដផាកអនុវតាចាប់។  

 

ការប្បកាសប្ទ្ពយសេបតិា៖ ោជការ រេួទ ាំងេន្រនា ីដតងាាំង និងេន្រនា ីជាប់មឆ្ា តផង ាេចាប់ ប្តវូប្បកាសប្ទ្

ពបសេបតា ិរបសម់េ។ អងគភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួយ (ACU) ទ្ទួ្លខុ្សប្តវូកន ុងការទ្ទួ្លយកមសចកា ី

ប្បកាស ចាំ ដ កការពិន័យចាំមោះការេិនមគ្នរពាេមានការជាប់ពនធនាគ្នរោប់ពី ១ ដខ្មៅ ១ ឆ្ា ាំ។ ការ

ប្បកាសប្ទ្ពយសេបតា ិរបស់េន្រនា ីជាន់ខ្ពស់េិនប្តវូបានឲ្យដ្ឹងដ្ល់ោធារ ៈមទ្ មហើយមៅបិទ្ជិតកន ុងមប្ោេ

សាំបុប្ត រហូតទល់ដតមានការបា ឹងទក់ទ្ងនឹងអាំមពើពុករលួយ។ មានដតមសចកា ីប្បកាសប្ទ្ពបសេបតិាដត

េួយេត់ប្តវូបានមបើកមេើល េឺមសចកា ីប្បកាសរបស់អតីតប្បធានេ បកស CNRP កឹេ សុខា ។  

 
ជ្ផនកទ្៥ី ៖ ឥរោិបថរបស្រ់ោឋ  ិបាលចាំន ោះការនស្ុើបអនងកតរបស្អ់ងគការអនដរជាតិ និងអងគការមិនជ្មនរ

ោឋ  ិបាលនលើការនចាទ្ក្បកាន់ពីការរំនោ ស្ទិ្ធ ិមនសុ្ស  

 
មានរបាយការ ៍ជាមប្ចើនអាំពីកងែះការសហការ មហើយមៅកន ុងករ ីេួយចាំនួន មានការបាំភិត

បាំភ័យមដ្ឋយ  េន្រនដ ីរដ្ឋឋ ភិបាលមលើអាកមសុើបអមងកត។ 

  

អងគការសិទ្ធិេនុសសកន ុងប្សកុ និងអនដរជាតិរងកាំម ើនថ្នការយាយី េាំោេកាំ ដហង ការាេដ្ឋន 

និងការសេល ុតពីេន្រនដ ីេូលដ្ឋឋ ន និងអាកដដ្លមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាេួយរដ្ឋឋ ភិបាល ។ អងគការសងគេសីុវលិ 

និងអងគការពលកេមេួយចាំនួន បាននិយាយមប្កាយការមឆ្ា តដខ្កកកដ្ឋថា នេរបាលបានឆ្មក់ចូល

ការយិាល័យរបស់មេ មហើយដផាកពនធដ្ឋរបានមសុើបអមងកតេ មនយយរបស់មេ។ 

 



មានអងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលដដ្លមធែ ីការងារដផាកសិទ្ធិេនុសសប្បមា ជា ២៥ មៅកន ុងប្បមទ្ស 

និងមានចាំនួនប្បដហល ១០០ មទ្ៀតដដ្លមផ្តា តការយកចិតាទុ្កដ្ឋក់មលើសិទ្ធិេនុសសជាដផាកេួយថ្នការងារ

របសម់េមៅកន ុងវស័ិយមផសងមទ្ៀត ប៉ាុដនដមានដតអងគការេួយចាំនួនតូចប៉ាុមោណ ះ ដដ្លមធែ ីសកេមកន ុងការ

មរៀបចាំកេម វធីិប ុ្ះបោដ ល ឬមសុើបអមងកតការរំមោភសិទ្ធិេនុសស ។  

 

អងគការសហប្បជាជាតិ និងអងគការអនា រជាតិដ្ថ្ទ្មទ្ៀត៖ រដ្ឋឋ ភិបាល ជាទូ្មៅ បានអនុញ្ហញ តមអាយតាំោង

អងគការសហប្បជាជាតិេកមធែ ីទ្សសនកិចេ ។ មៅដខ្េិនា អាកោយការ ៍ពិមសសថ្នអងគការសហប្បជាជាតិ

ទ្ទួ្លបនទ ុកសិទ្ធិេនុសសមៅកេព ុជា មោកប្សី Rhona Smith បានេកមធែ ីទ្សសនកិចេមៅកេព ុជាជា ចាំនួន ១០ 

ថ្លៃ។ មៅកន ុងការប្បជុាំរបសម់ោកប្សីជាេួយរដ្ឋសភាជាតិ េជប េ ៈកមាម ធិការសិទ្ធិេនុសសកេព ុជា និង 

NGO មោកប្សីបានមលើកពីកងែល់ប្ជាលមប្ៅមលើការរតឹតបិតមលើដផាកោរព័ត៌មាន ការចូលរេួដផាក

នមយាបាយ មសរភីាពកន ុងការបមញ្េញេតិ និងការដបងដចកមៅអីសភារបស់េ បកស CNRP មៅឲ្យេ 

បកសកាន់អាំោច មដ្ឋយនិយាយថា «សនា ិភាព សថ ិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍» េិនអាចកាត់ផ្តា ច់មចញពី

កាតពែកិចេសិទ្ធិេនុសសមទ្។ រដ្ឋឋ ភិបាលមប្ចើនដតេិនប្ពេជួបប្បជុាំថាា ក់ខ្ពស់ ជាេួយតាំោងថ្នអងគការសហ

ប្បជាជាតិ មហើយេិនឲ្យពួកមេជួបជាេួយេន្រនា ីបកសប្បឆ្ាំង មដ្ឋយរេួទាំងមោក កឹេ សុខា ផងដដ្រ។ អាក

នាាំោកយរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលដតងដតរះិេន់តាំោងពិមសសថ្នអងគការសហប្បជាជាតិជាោធារ ៈ ចាំមោះការ

និយាយរបស់មេសា ីពីបញ្ហា នានាដផាកសិទ្ធិេនុសស។ 

   

ោថ ប័នសិទ្ធិេនុសសរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល៖ រដ្ឋឋ ភិបាលមានោថ ប័នសិទ្ធិេនុសសចាំនួន ៣ ដដ្លរេួមានេ ៈកមាម ធិ

ការដ្ឋច់មដ្ឋយដ ក ទ្ទួ្លបនទ ុកការោរសិទ្ធិេនុសស និងទ្ទួ្លោកយប ា ឹង មៅមប្កាេប្ពឹទ្ធសភា និងរដ្ឋ

សភា ប្ពេទាំងេ ៈកមាម ធិការសិទ្ធិេនុសសកេព ុជា ដដ្លសថ ិតមៅមប្កាេខុ្ទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋេន្រនា ី។ េ ៈ

កមាម ធិការសិទ្ធិេនុសសកេព ុជាប្បេល់របាយការ ៍របស ់  រដ្ឋឋ ភិបាល មដ្ើេបីចូលរេួកន ុងដ្ាំម ើរការពិនិតយសិទ្ធិ

េនុសសជាអនារជាតិ ដូ្ចជាការពិនិតយមទ្ៀងទត់ជាសកល និងបានមឆ្ល ើយតបចាំមោះរបាយការ ៍របស់ោថ

ប័នរដ្ឋឋ ភិបាល និងអងគការអនារជាតិ ប៉ាុដនាេិនបានមធែ ីការមសុើបអមងកតោថ នភាពសិទ្ធិេនុសសមដ្ឋយឯក

ោជយម ើយ។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលដផាកសិទ្ធិេនុសសដដ្លេួរឱយទុ្កចិតាបានចត់ទុ្កថា េ ៈកមាម ធិ

ការរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលថា មានប្បសិទ្ធភាពការងារមៅមានកាំរតិ មហើយបានរះិេន់តួនាទ្រីបស់មេមៅកន ុងការ

និយាយការោរការបប្ងាក បរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល មៅមលើសងគេសីុវលិ និងអាកប្បឆ្ាំង។ 

  

 អងគជាំនុាំជប្េះវោិេញ្ញកន ុងតុោការកេព ុជា (ECCC) ដដ្លប្តវូបានបមងក ើតម ើងមៅឆ្ា ាំ ២០០៦ បាន

បនាមធែ ីការមសុើបអមងកត និងដ្ឋក់មទសមេដ្ឹកនាាំដខ្ម រប្កហេ និងអាកទ្ទួ្លខុ្សប្តវូខ្ពស់បាំផុតចាំមោះអាំមពើ

យង់ឃាង ដដ្លប្តវូបានប្បប្ពឹតាពីឆ្ា ាំ ១៩៧៥ ដ្លឆ់្ា ាំ ១៩៧៩ ដដ្លមៅកន ុងមនាះ ប្បជាជនមៅកន ុងប្បមទ្ស

ចាំនួនជិត ១ ភាេ ៤ បានោល ប់។ ECCC េឺជាតុោការកូនកាត់ មដ្ឋយមានបុេគលកិ និងមៅប្កេជាតិ និង

អនារជាតិ មហើយប្េប់ប្េងមដ្ឋយចាប់កន ុងប្សកុរបស់កេព ុជាផង និងកិចច ប្ពេមប្ពៀងរវាងរដ្ឋឋ ភិបាល និង

អងគការសហប្បជាជាតិផង។ មៅថ្លៃទី្ ១៦ ដខ្វចិឆ ិកា ឆ្ា ាំ ២០១៦ ECCC បាន ដ្ឋក់មទសមៅមលើម ម្ ះ នួន ជា 

និងមខ្ៀវ សាំផន ពបីទ្ប្បល័យពូជោសន៍ ឧប្កិដ្ឋកេម ប្បឆ្ាំងេនុសសជាតិ និងការរំមោភយា៉ា ងធៃន់ធៃរមលើ

អនុសញ្ហញ ប្កងុ Geneva ឆ្ា ាំ ១៩៤៩។ ោលប្កេដ្ឋក់មទសរបស់តុោការមនះេឺជាការទ្ទួ្លោគ ល់ជាផល វូការ

មលើកដ្ាំបូងថា ឧប្កិដ្ឋកេមរបស់របបដខ្មរប្កហេេឺជាបទ្ប្បល័យពូជោសន៍ ដូ្ចដដ្លមានដចងមៅមប្កាេ

ចាប់អនារជាតិ។ េនុសសប្បដហល ២ ោននាក់ប្តវូបានមេមជឿថា បានោល ប់ មដ្ឋយោរពួកដខ្មរប្កហេ មៅ

ចមនាល ះមពលពឆី្ា ាំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៩។ 

 

ជ្ផនកទ្ី៦៖ ការនរសី្នអើង ការរំនោ បាំ នកន ុងស្ងគម នងិការជួញដូ្រមនុស្ស 

  

ន្រស្ត ី 

 



ការរំមោភមសពសនថវៈ និងហឹងាកន ុងប្េួោរ៖ ការរំមោភមសពសនថវៈ និងអាំមពើហិងាកន ុងប្េួោរ េឺជាបញ្ហា

ធាំ។ ចាប់ដ្ឋក់មទសប្ពហមទ្ ឌ ចាំមោះអាំមពើរំមោភមសពសនថវៈ និងការបាំោរបាំោន។ អាំមពើរំមោភមសពសនថវៈ

ប្តវូកាត់មទសឱយជាប់ពនធនាគ្នរពី ៥ឆ្ា ាំ មៅ ៣០ឆ្ា ាំ។ អាំមពើរំមោភមសពសនថវៈ បា ី/ប្បពនធេិនប្តវូបានដចង

ជាក់ោក់មៅកន ុងប្កេប្ពហមទ្ ឌ ម ើយ ប៉ាដុនា  អាចមធែ ីការមចទ្ប្បកាន់ថាជា “អាំមពើរំមោភមសពសនថវៈ” “ការ

បងករបួសោា េ” ឬ “ការបាំោរបាំោនេិនសេរេយ”បាន។ កប្េមានការមចទ្ប្បកាន់ពីបទ្រំមោភមសពសនថ

វៈបា ី/ប្បពនធាេប្កេប្ពហមទ្ ឌ  និងចាប់សា ីពអីាំមពើហិងាកន ុងប្េួោរោស់។ ចាប់សា ីពីអាំមពើហិងាកន ុង

ប្េួោរកាំ ត់ដ្ឋក់មទសប្ពហមទ្ ឌ ចាំមោះអាំមពើហិងាកន ុងប្េួោរ ប៉ាុដនា  េិនមានដចងជាក់ោក់អាំពីការដ្ឋក់

មទសម ើយ។  មេអាចមប្បើប្កេប្ពហមទ្ ឌ  មដ្ើេបីដ្ឋក់មទសចាំមោះបទ្មលម ើសហិងាកន ុងប្េួោរ មដ្ឋយដ្ឋក់

មទសពនធនាគ្នរចប់ពី ១ ឆ្ា ាំរហូតដ្ល់ ១៥ឆ្ា ាំ។ 

 

 អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុ និងអនារជាតិបានោយការ ៍ថា អាំមពើហិងាប្បឆ្ាំងន្រសា ី មាន

ដូ្ចជាអាំមពើហិងាកន ុងប្េួោរ និងការរំមោភមសពសនថវៈ មកើតមានជាទូ្មៅ។ អាំមពើហិងាកន ុងប្េួោរនិងការ

រំមោភផល វូមភទ្មប្ចើនដតេិនប្តវូបានមេោយការ ៍អស់ មដ្ឋយោរជនរងមប្គ្នះខាល ចការសងសឹកមដ្ឋយជន

មលម ើស ការមរសីមអើងមៅកន ុងសងគេ និងការដដ្លមេេិនទុ្កចិតត ប្បព័នធតុោការ។ មៅកន ុងចាំមោេេន្រនា ី

តុោការ មានចាំនួននារតិីចតួច។ ១៤% ថ្នមៅប្កេ ១២% ថ្នប្ពះោជអាជាា  ២០% ថ្នមេធាវ។ី អងគការ 

NGO បាននិយាយថា អាជាា ធរេិនសូវប្បឹងដប្បងខាល ាំងកន ុងការអនុវតាចាប់ប្េួោរមទ្ មហើយមជៀសវាងការ

ោក់ព័នធកន ុងជមមាល ះកន ុងប្េួោរ។ មានដត ២០% ថ្នករ ីអាំមពើហិងាកន ុងប្េួោរ ដដ្លប្តវូបានាេដ្ឋនពី

ឆ្ា ាំ ២០១៤ ដ្ល់ឆ្ា ាំ ២០១៦ បាន្នដ្ល់ដ្ាំម ើរការកា បី្ពហមទ្ ឌ ។  

 

 ការរំមោភផល វូមភទ្ និងអាំមពើហឹងាកន ុងប្េួោរ ជាញឹកញាប់ បោា លមអាយោល ប់៖ អងគការ NGO 

េួយបាននិយាយថា មានការសមាល ប់ចាំនួន ១០ ករ ី មៅកន ុងការសមងកតពីដខ្េកោ ដ្ល់ដខ្េិលនុា មលើ

ករ ីអាំមពើហឹងាកន ុងប្េួោរចាំនួន ៣៩ និងករ ីរំមោភផល វូមភទ្ចាំនួន ១៨។ មៅកន ុងចាំមោេករ ីទាំង 

៥៧ មនះ អាជាា ធរបានចប់ខ្ល នួជនមលម ើសបានដត ២៣ នាក់មទ្។ មយាងាេរបាយការ ៍ឆ្ា ាំ ២០១៧ របស់

អងគការ NGO ដផាកសិទ្ធិេនុសស ទ ាំងអាជាា ធរ ទ ាំងោធារ ជន ជាទូ្មៅ េិនចត់ទុ្កអាំមពើហឹងាកន ុង

ប្េួោរថាជាបទ្មលម ើសប្ពហមទ្ ឌ មទ្ ។ 

 

 មៅដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ា ាំ ២០១៧  ប្កសួងព័ត៌មាន និងប្កសួងកិចេការនារបីានចបម់ផាើេអនុវតត ប្កេ

អាកបបកិរយិាសាំោប់ប្បព័នធផសពែផាយ ទក់ទ្ងនឹងហិងាមៅមលើនារ។ី ប្កេមនះហាេប្បាេការមបាះ

ពុេភព័ត៌មាន ដដ្លរេួទាំងរបូថ្នជនរងមប្គ្នះ ការបងាា ញពីការោល ប់ របួស ឬភាពអាប្កាតរបស់ជនរង

មប្គ្នះ ការមប្បើោកយប្បមាលមៅមលើន្រសា ។ី ប្កសួងកិចេការនារ ី ដលេទាំងបានប្បកាសពីប្បព័នធមធែ ីមសចកា ីោយ

ការ ៍ មៅកន ុងជួររដ្ឋឋ ភិបាល មដ្ើេបីបមងក ើនតមាល ភាព និងេ មនយយភាព មៅកន ុងការមឆ្ល ើយតបរបស់រដ្ឋឋ ភិ

បាល ចាំមោះហងិាមៅមលើន្រសា ី។ ប្កសួងកិចេការនារ ី ដលេទាំងបានមធែ ីការសប្េបសប្េួលជាេួយអងគការ 

NGO េួយចាំនួន និងដផាកោរព័ត៌មានខ្លះ មដ្ើេបមីធែ ីកេម វធីិាេ វទិ្យុ  និងទូ្រទ្សសន៍សា ីពីបញ្ហា ទក់ទ្ងនឹង

ន្រសា ី។ 

 

ការមបៀតមបៀនផល វូមភទ្៖ ប្កេប្ពហមទ្ ឌដ្ឋក់មទសប្ពហមទ្ ឌ ចាំមោះការមបៀតមបៀនផល វូមភទ្ មដ្ឋយដ្ឋក់

ពនធនាគ្នរពី ៦ ថ្លៃមៅ ៣ ដខ្ និងពិន័យជាទឹ្កប្បាក់ចាំនួនពី ១០០ ០០០មរៀលមៅ ៥០០ ០០០មរៀល (២៥ មៅ 

១២៥ ដ្ោុល រអាមេរកិ)។ ការសិកាេួយដដ្លប្តវូបានមធែមីដ្ឋយអងគការ CARE International បានរកមឃើញថា 

ជិត១ ភាេ ៣ ថ្នកេមការនីិមោងចប្កកាត់មដ្រធាល ប់ប្តវូបានមេមបៀតមបៀនផល វូមភទ្ មៅកដនលងមធែ ីការរបស់

មេ មៅកន ុងរយៈមពល ១២ ដខ្ចុងមប្កាយមនះ។ 

 

ការបងខ ិតបងខ ាំកន ុងការប្េប់ប្េងចាំនួនប្បជាជន៖ គ្នម នមសចកា ីោយការ ៍ពីរំលូតកូនមដ្ឋយបងខាំ ឬវធីិ

ប្េប់ប្េងកាំម ើតមដ្ឋយេិនសម ័ប្េចិតាមទ្។ 

 



ការមរសីមអើង៖ រដ្ឋធេមនុញ្ញ ដចងអាំពីសិទ្ធិមសម ើភាពគ្នា សាំោប់ន្រសា ី ការទ្ទួ្លបានប្បាក់កថ្ប្េមសម ើគ្នា ចាំមោះការងារ

ដូ្ចគ្នា  និងឋានៈមសម ើគ្នា កន ុងអាោហ៍ពិោហ៍។ ជាទូ្មៅ ន្រសា ីមានសិទ្ធិមលើប្ទ្ពយសេបតា ិមសម ើភាពគ្នា  មានសិទ្ធិ

ាេផល វូចាប់ដូ្ចគ្នា កន ុងការដ្ឋក់ោកយប ា ឹងដលងលះ និងសិទ្ធិមសម ើគ្នា កន ុងការទ្ទួ្លបានការអប់រំ និង

ការងារេួយចាំនួន។ ប៉ាុដនា  ប្បថ្ព ីវបបធេ៌ និងការទ្ទួ្លខុ្សប្តវូកន ុងការមេើលកូនបានកប្េិតលទ្ធភាព

របស់ន្រសា ី កន ុងការ្នមៅដ្ល់ការទ្ទួ្លបានេុខ្តាំ ដ ងខ្ពស់មៅកន ុងការងារ ឬបានការងារមធែ ី (សូេមេើល

ដផាក ៧ ឃ)។  

  

កុម្លរ 

 

ការចុះសាំបុប្តកាំម ើត៖ ាេចាប់ កុមារទ្ទួ្លសញ្ហា តិពកីាំម ើតពីឪពុកមាា យដដ្លេិនដេនជាជនជាតិ

ដខ្មរ កន ុងករ ីដដ្លឪពុកមាា យទាំងពីរមនាះបានមកើត និងរស់មៅមដ្ឋយប្សបចាប់មៅកន ុងប្បមទ្សកេព ុជា 

ឬករ ីដដ្លឪពុក/មាា យោមាា ក់ទ្ទួ្លបានសញ្ហា តិកេព ុជាាេរយៈេមធាបាយមផសងមទ្ៀតាេផល វូចា

ប់។ ជនជាតិដខ្មរមដ្ើេប្តវូបានចត់ទុ្កថាជាពលរដ្ឋ។ ប្កសួងេហាថ្ផទបានប្េប់ប្េងប្បព័នធចុះបញ្ា ីកាំម ើត

ាេដបបទ្ាំមនើប ប៉ាុដនាទរកទាំងអស់េិនសុទ្ធដតប្តវូបានចុះបញ្ា ីភាល េៗម ើយ ពិមសសមដ្ឋយោរកងែះការ

យល់ដ្ឹងពីោរៈសាំខាន់ថ្នការចុះបញ្ា ីកាំម ើត និងអាំមពើពុករលួយមប្ចើន របស់អាជាា ធរេូលដ្ឋឋ ន។ ចប់ពីដខ្

េកោេក អាជាា ធរដលងយកកថ្ប្េចាំមោះការចុះបញ្ា ីកាំម ើត។  

 

 ការខ្កខានេិនបានចុះបញ្ា ីកាំម ើតនាាំឲ្យមានការមរសីមអើង រេួទ ាំងកន ុងការេិនផាល់មសវាោធារ

 ៈផងដដ្រ។ កុមារជនជាតិភាេតិច និងកុមារដដ្លគ្នម នសញ្ហា តិមប្ចើនប្តវូបានផ្តត់មចញពីដ្ាំម ើរការចុះ

បញ្ា ីកាំម ើត។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលដដ្លផាល់មសវាចាំមោះសហេេន៍ដដ្លប្តវូបានមេផ្តត់មចញ បាន

ោយការ ៍ថា ជាមរឿយៗ កុមារដដ្លគ្នម នសាំបុប្តកាំម ើត និងមសៀវមៅប្េួោរ បាត់បង់លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន

ការអប់រំ និងការដលទាំសុខ្ភាព។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលទាំងមនាះក៏បានបញ្ហា ក់ផងដដ្រថា អាកទាំង

មនះមប្ចើនដតគ្នម នលទ្ធភាពកន ុងការទ្ទួ្លបានការងារមធែ ី ការមានប្ទ្ពយសេបតា ិផ្តទ ល់ខ្ល នូ ការចូលរេួមបាះ

មឆ្ា ត ឬការមប្បើប្បាសប់្បពន័ធចាប់។ 

 

ការអប់រំ៖ ការអប់រំរហូតដ្លថ់ាា ក់ទី្៩ េឺឥតមានបង់ថ្លលម ើយ ប៉ាុដនា  េិនដេនជាកាតពែកិចច ប្តវូដតមរៀនមទ្។ 

កុមារជាមប្ចើនបានឈប់មរៀនមដ្ើេបីជួយប្េួោរកន ុងការងារកសិកេមលកខ ៈប្េួោរ មធែ ីការងារមៅកន ុង

សកេមភាពមផសងមទ្ៀត ។ អាកខ្លះមទ្ៀតចូលមរៀនមៅអាយុមប្ចើន ឬេិនចូលមរៀនមោះដតេាង។ រដ្ឋឋ ភិបាលេិន

បដ្ិមសធមកមងប្សីកន ុងការទ្ទួ្លបានការអប់រំមសម ើភាពគ្នា មទ្។ ប៉ាុដនា  ជាមរឿយៗប្េួោរដដ្លមានធនធាន

មានកប្េិត ផាលអ់ាទ្ភិាពដ្ល់មកមងប្បសុជាងមកមងប្ស ី ពិមសសមៅតាំបន់ជនបទ្។ មបើមយាងាេរបាយ

ការ អ៍ងគការអនារជាតិ បនាទ ប់ពីកប្េិតបឋេសិកា ចាំនួនមកមងប្សីចុះម ម្ ះចូលមរៀនធាល ក់ចុះយា៉ា ងខាល ាំង

មៅតាំបន់ទី្ប្កងុ ចាំ ដ កការចូលមរៀនរបស់មកមងប្បសុមៅមប្កាយថាា ក់បឋេសិកា មានចាំនួនធាល ក់ចុះមប្ចើន

េួរសេ មៅតាំបន់ជនបទ្។  

 

ការរំមោភមធែ ីបាបកុមារ៖ មបើាេអាកសមងកតការ ៍ ការរំមោភមធែ ីបាបកុមារមប្ចើនមកើតមាន មហើយការ

បា ឹងប្បឆ្ាំងនឹងជនប្បប្ពឹតាកប្េមានោស់។ មបើមយាងាេរបាយការ ៍របស់អងគការ UNICEF សា ីពីហិងា

មលើកុមារ កុមារកេព ុជាមាា ក់កន ុងចាំមោេ ២ នាក់ធាល ប់រងហងិាខាល ាំង។ ការរំមោភផល វូមភទ្មលើកុមារមៅដតជា

បញ្ហា ធៃន់ធៃរមៅម ើយ មហើយមសចកា ីោយការ ៍សា ីពបីទ្មលម ើសមនះមឃើញមានមប្ចើនម ើងៗ មៅកន ុងមពល

ប៉ាុនាម នឆ្ា ាំកនលងមៅមនះ។  ការរំមោភមសពសនថវៈមលើកុមារមៅដតជាបញ្ហា ធៃន់ធៃរេួយមៅម ើយ។  

 

ការឆ្ប់មរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ និងការបងខ ាំមអាយមរៀបអាោហ៍ពិោហ៍៖ អាយបុ្េប់ការាេចាប់សប្មាប់

មកមងប្បសុ និងមកមងប្សីេឺ ១៨ ឆ្ា ាំ ដតកុមារអាយុប្តឹេ ១៦ ឆ្ា ាំអាចមរៀបការមដ្ឋយប្សបចាប់បាន មបើមាន

ការយល់ប្ពេពឪីពុកមាា យ។  ឪពុកមាា យ សមាជិកសហេេន៍ និងអាកនមយាបាយេិនចត់ទុ្ក

អាោហ៍ពិោហកុ៍មារថា ជាបញ្ហា មទ្ ។ 



  

ការមកងប្បវញ័្េ ផល វូមភទ្មលើកុមារ៖ ការរេួមភទ្ជាេួយកុមារអាយុមប្កាេ ១៥ ឆ្ា ាំ េឺជាអាំមពើខុ្សចាប់។  រដ្ឋឋ ភិ

បាលបានបនាឆ្មក់ផទះបន មដ្ើេបីរកមេើល និងប្បេូលជនរងមប្គ្នះមដ្ឋយោរការជួញដូ្រផល វូមភទ្ជាកុមារ 

លែីមបើភាេមប្ចើនថ្នការជួញដូ្រផល  ូវមភទ្មលើកុមារមានការោក់បាាំង មានមៅាេកដនលងបាំមរផីល វូមភទ្ «មដ្ឋយ

េិនផ្តទ ល»់ ដូ្ចជាាេមបៀរហាគ ដ្ិន ហាងមា៉ា សា កដនលងដកសេផសស បារខាោ៉ា អូមខ្ និងកដនលងេិនដេនមធែ ី

ោ ិជាកេមនានា។ នេរបាលបនាមសុើបអមងកតមលើករ ីជួញដូ្រកុមារ មៅាេផទះបន ឬកន ុងករ ីដដ្លជន

រងមប្គ្នះេកបា ឹងមដ្ឋយផ្តទ ល់ ដតេិនមធែ ីការមលើករ ីសម ុេោម ញខាល ាំងមទ្ ឧទហរ ៍ ការមកងប្បវញ័្េ ផល វូមភទ្

ាេអិុនធឺដ ត។ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនអនុញ្ហញ តមអាយមានការមប្បើបមចេកមទ្សមសុើបអមងកតសមាៃ ត់ មៅកន ុងការ

មសុើបអមងកតមលើការជួញដូ្រមទ្ ដដ្លជាការមធែ ីមអាយនេរបាលមប្ចើនេិនអាចចប់ឲ្យអាកប្បប្ពឹតា ិការជួញដូ្រ

មលើកុមារទ្ទួ្លខុ្សប្តវូបានមទ្។ 

 

 ប្បមទ្សកេព ុជា មៅដតជាមគ្នលមៅមទ្សចរ ៍ផល វូមភទ្មលើកុមារ។ រដ្ឋឋ ភិបាលបានមប្បើប្បាសច់ាប់ 

មដ្ើេបកីាត់មទសទាំងអាកមទ្សចរផល វូមភទ្ ទាំងពលរដ្ឋដដ្លមកងប្បវញ័្េ កុមារកន ុងមពសាចរ។ ចាប់ដ្ឋក់

មទសជាប់ពនធនាគ្នរចបព់ី ២ មៅ ២០ ឆ្ា ាំ ចាំមោះការមកងប្បវញ័្េ  ជួញដូ្រផល វូមភទ្មលើកុមារ។ ចាប់មនះក៏

ហាេប្បាេផងដដ្រនូវការផលិត និងការមានរបូអាសអាភាសកុមារ ដតចាប់េិនហាេឃាត់មដ្ឋយដ្ឋក់

មទសប្ពហមទ្ ឌ  ចាំមោះការផាល់កុមារសាំោប់ការសាំ ដដ្ងភាពអាសអាភាស។ 

 

 មបើមយាងាេអងគការដផាកសិទ្ធិេនុសសកន ុងប្សកុេួយ ជនប្បប្ពឹតាដដ្លមានដខ្សរយៈកន ុងរដ្ឋឋ ភិបាល 

េិនប្តវូបានចប់ឲ្យទ្ទួ្លខុ្សប្តវូ មៅមប្កាេចាប់ម ើយ មហើយអាកជាំនាញកន ុងប្សកុបានសាំ ដដ្ងកងែល់អាំពី

ការខ្កខានរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល កន ុងការដ្ឋក់មទសឲ្យបានសេប្សបមៅមលើជនបរមទ្សដដ្លទិ្ញការរេួមភទ្ជា

េួយកុមារ។ អាំមពើពុករលួយដដ្លោលដ្ឋលមៅប្េប់ដផាកទាំងអស់កន ុងរដ្ឋឋ ភិបាល ដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំ ដដ្នយា៉ា ង

ខាល ាំងមលើលទ្ធភាពរបស់េន្រនា ីមាា ក់ៗ កន ុងការចប់ឲ្យជនប្បប្ពឹតាការជួញដូ្រផល វូមភទ្មលើកុមារទ្ទួ្លខុ្សប្តវូ 

មហើយរដ្ឋឋ ភិបាលេិនមធែ ីការមសុើបអមងកតឬកាត់មទសេន្រនា ីដដ្លឃុបឃិតម ើយ។ 

  

កុមារផ្តល ស់ទី្លាំមៅ៖ រដ្ឋឋ ភិបាលបានផាល់មសវាមានកប្េិត និងេិនប្េប់ប្គ្នន់ដ្ល់កុមាររស់មៅាេចិមញ្េ ើេ

លាល ់មៅេជឈេ ឌ លោា រនីតិសេបទ។ កុមារផ្តល ស់ទី្លាំមៅមៅដតជាបញ្ហា ធៃន់ធៃរ និងកាំពុងមកើនម ើងខាល ាំង 

ពិមសសមដ្ឋយការមធែ ីចាំោកប្សកុមចញមៅមធែ ីការមៅបនាមាន មហើយកុមារកន ុងចាំនួនមប្ចើនប្តវូបានទុ្ក

មចល។ អងគការេិនដេនរដ្ឋឋ ភិបាលកន ុងប្សកុេួយបានវាយតថ្េលថា មានកុមារាេចិមញ្េ ើេផល វូកន ុងចាំនួន

ប្បដហលជាពី ១២០០ មៅ ១៥០០ នាក់មៅកន ុងោជធានីភា ាំមពញ ដដ្លគ្នម នទ្ាំនាក់ទ្ាំនងប្េួោរ មហើយកុមារ

ប្បមា ជាពី ១៥ ០០០ មៅ ២០ ០០០នាក់ បានមធែកីារងារមៅាេចិមញ្េ ើេផល វូ ប៉ាដុនា  បានប្ត ប់មៅផទះវញិ

មៅមពលយប់។ 

  

កុមារមៅាេេ ឌ លអងគការ៖ អងគការ NGO និងអាកសមងកតការ ៍ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតបានមចទ្ថា 

េជឈេ ឌ លកុមារកាំប្ោឯកជនជាមប្ចើនគ្នម នការប្េប់ប្េងលអ មទ្  មហើយមានកុមារអត់កាំប្ោមប្ចើន មដ្ើេបី

ទក់ទញអាំមោយពជីនបរមទ្ស។ មបើមយាងាេអងគការ UNICEF និងការប្ោវប្ជាវេួយដដ្លមធែ ីមដ្ឋយ

ោកលវទិ្ាល័យ Columbia មានកុមារកន ុងចាំនួនពី ៣៦ ០០០ មៅ ៤៩ ០០០ នាក់រស់មៅាេផទះដដ្លផាល់

ការដលទាំ ឬេជឈេ ឌ លកុមារកាំប្ោ។ ប្បដហល ៨០% ថ្នកុមារទាំងមនះមានយា៉ា ងមហាចោស់ក៏ឪពុក ឬក៏

មាា យដដ្រ។ ការដលទាំឲ្យោា ក់មៅាេផទះនាាំឲ្យមានការលូតោស់ឬលទ្ធផលសុខ្ភាពទបសប្មាបកុ់មារ 

មហើយមធែ ីមអាយពួកមេប្បឈេនឹងការមកងប្បវញ័្េ  មៅមពលអនាេត។ គ្នម នកេម វធីិការោរកុមារដដ្ល

ដ្ាំម ើរការឬប្ទ្ប្ទ្ង់មដ្ឋយរដ្ឋ សប្មាប់ផាល់ជមប្េើសមានសុវតថ ិភាពចាំមោះកុមារមទ្។ 

 

ការចប់ជាំរតិកុមារឆ្លងដដ្ន៖ ប្បមទ្សកេព ុជាេិនដេនជាហតថមលខី្ថ្នអនុសញ្ហញ ប្កងុឡាមអ ឆ្ា ាំ១៩៨០ សា ីពី

ទិ្ដ្ឋភាពសីុវលិថ្នការចប់ជាំរតិកុមារឆ្លងដដ្នម ើយ។ សូេមេើលរបាយការ ៍ប្បចាំឆ្ា ាំរបស់ប្កសួងការ

បរមទ្សសហរដ្ឋអាមេ រកិសា ីពីការចប់កុមារឆ្លងដដ្នាេ 



https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-
Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html  
 
ការក្បឆ្ាំងនឹងសាស្នាជវសី្ (Anti-Semitism) 

 

          មានសហេេន៍អនិកជនកាន់ោសនាជែីសតូចេួយមៅកន ុងោជធានីភា ាំមពញ មហើយេិនមានរបាយ

ការ ៍អាំព ី  ទ្មងែ ីប្បឆ្ាំងនឹងោសនាមនះម ើយ។ 

 

ការជួញដូ្រមនសុ្ស 

 
         សូេចូលមេើលរបាយការ ៍សា ីពីការជួញដូ្រេនុសស របស់ប្កសួងការបរមទ្សសហរដ្ឋអាមេរកិ មៅមេ

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

ជនពិការ  

ចាប់ហាេប្បាេការមរសីមអើង ការប្ពមងើយកមនដ ើយ ការមកងប្បវញ័្េ  ឬការមបាះបង់ជនពិការ ទាំង

ពិការោងកាយ ទាំងពកិារដផាកសតិបញ្ហញ ។ ចាប់មនះេិននិយាយពីការបងកលកខ ៈងាយប្សួលសប្មាបជ់ន

ពិការ កន ុងការមធែ ីដ្ាំម ើរមទ្។  ប្កសួងសងគេកិចេ និងអតីតយុទ្ធជន ជាអាកទ្ទួ្លខុ្សប្តវូរេួកន ុងការការោរ

សិទ្ធិរបស់ជនពិការ លែីមបើចាប់កាំ ត់ដ្ឋក់ភារកិចេមដ្ឋយដ កជាក់ោក់សប្មាប់ប្កសួងដ្ថ្ទ្មទ្ៀត ដដ្លរេួ

មានប្កសួងសុខាភិបាល ប្កសួងអប់រំ ប្កសួងោធារ ការ និងដ្ឹកជញ្ជ នូ និងប្កសួងការោរជាតិ។ រដ្ឋឋ ភិ

បាលសុាំឲ្យប្េប់ោថ នីយ៍ទូ្រទ្សសន៍ទាំងអស់មានកេម វធីិបកដប្បជាភាោសញ្ហញ អេកេម វធីិផាយរបស់មេ។ 

េកដ្លប់្តឹេដខ្េិលុនា មានោថ នីយ៍ទូ្រទ្សសន៍ធាំៗពីរ ដដ្លេួយជាទូ្រទ្សសន៍រដ្ឋ និងេួយមទ្ៀតជាទូ្រទ្សសន៍

ឯកជន មានការបកដប្បភាោជាភាោសញ្ហញ  មៅកន ុងកេម វធីិផាយព័ត៌មានរបស់មេ។ 

  ជនពិការជួបប្បទ្ះការមរសីមអើងជាមប្ចើនពីសងគេ ជាពមិសសកន ុងការទ្ទួ្លការងារជាំនាញ ។  

កុមារដដ្លមានភាពពកិារខ្លះៗបានចូលមរៀនមៅោោធេមា។ មបើមយាងាេប្កសួងអប់រំ កុមារ

ពិការចាំនួន ១៩ ០០០ នាក់ បានមរៀនមៅោោបឋេសិកា កន ុងឆ្ា ាំសិកា ២០១៥ -២០១៦។ ប្កសួងបានមធែ ី

ការមលើការប ត ុ ះបោា លប្េសូា ីពីវធីិបញ្ច លូសិសសពិការឲ្យមរៀនជាេួយសិសសេិនពិការ។ 

កុមារដដ្លពិការខាល ាំង បានមរៀនមៅោោមដ្ឋយដ ក ដដ្លឧបតថេភមដ្ឋយអងគការ NGO មៅភា ាំមព

ញ។ ការសិកាសាំោប់ពួកមេគ្នម នមៅមប្ៅភា ាំមពញមទ្។ 

ពុាំមានការកប្េិតាេចាប់ោេួយចាំមោះសិទ្ធិជនពិការកន ុងការមបាះមឆ្ា ត ឬចូលរេួកន ុងកិចេការ

នានារបសព់លរដ្ឋម ើយ ប៉ាដុនដ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានចូលរេួខិ្តខ្ាំប្បឹងដប្បង មដ្ើេបជួីយដ្លជ់នពិការឲ្យចូល

រេួកាន់ដតមប្ចើនកន ុងនាេជាពលរដ្ឋម ើយ ។  

ស្ញ្ជា តិ/ពូជសាស្ន/៍ជាតពិនធ ុភាគតចិ  

អាកជាំនាញបានទ្ទួ្លោគ លថ់ាមានប្បតិកេមេិនលអ មៅមលើតួនាទ្ីមសដ្ឋកិចេកាន់ដតមប្ចើនម ើង

របស់ជនជាតិចិន និងចាំនួនកាន់ដតមប្ចើនម ើងថ្នជនជាតិចិន មៅកន ុងប្បមទ្ស។ កាដសតជាភាោដខ្មរ

មានចុះមប្ចើន នូវមរឿងសា ីពីបទ្មលម ើសដដ្លប្បប្ពឹតាមដ្ឋយជនជាតិចិន និងមៅដកចិន មៅកេព ុជា មដ្ឋយរេួ

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


មានទាំងហងិាមដ្ឋយប្កេុយូកូង ការដកលងកាល យរបស់ របូអាសអាភាស ការមបើកបរមដ្ឋយប្សវងឹ និងថាា ាំមញៀ

ន។ មៅដខ្កញ្ហញ  ប្កសួងេហាថ្ផទបានប្បកាសថា ខ្ល នួនឹងមរៀបចាំប្កេុការងារេួយ សាំោប់មដ្ឋះប្ោយបទ្

មលម ើស ដដ្លភាេមប្ចើនប្បប្ពតឹាមដ្ឋយជនជាតិចិន។ 

ជនជាតិនដ្ើមភាគតិច  

មៅដខ្វចិឆកិា អងគការកន ុងប្សកុេួយ បានោយការ ថ៍ា មានសហេេន៍ជនជាតិមដ្ើេភាេតិច 

ចាំនួនដត ២៦ ប៉ាុមោណ ះកន ុងចាំមោេសហេេន៍ជនជាតិមដ្ើេភាេតិច ចាំនួន ៤៥៨ ដដ្លបានទ្ទួ្លប័ ណ

កេមសិទ្ធិដ្ីធល ីពីរដ្ឋឋ ភិបាល ។ 

អាំនពើហិងា ការនរសី្នអើង នងិអាំនពើហងិានោយជ្ផែកនលើក្បន ទ្ននចាំណង់ផល វូន ទ្ និងអតដស្ញ្ជា ណនយនឌរ័  

គ្នម នចាប់ដដ្លដ្ឋក់មទសចាំមោះការរេួមភទ្ថ្នេនុសសមភទ្ដូ្ចគ្នា មដ្ឋយមានការប្ពេមប្ពៀងគ្នា

មទ្ មហើយក៏គ្នម នការមរសីមអើងជាផល វូការចាំមោះប្កេុន្រសដ បី្សឡាញ់ន្រសដ ី បុរសប្សឡាញ់បុរស បុេគលប្សឡាញ់ទាំង

ពីរមភទ្ និងបុេគលប្រូមភទ្ (LGBTI) មទ្មទះបីជាការមរសីមអើង និងការមពបប្ជាយមៅដតមាន ជាពិមសស

មៅតាំបន់ជនបទ្។  

ជាទូ្មៅ ប្កេុ LGBTI ពុាំសូវមានឱការទ្ទួ្លបានការងារមធែ ីមទ្ មដ្ឋយោរមានការមរសីមអើងនិងការ

ផ្តត់ពួកមេមចញ។ េនុសសកន ុងប្កេុមនះ មប្ចើនដតប្តវូបានមេយាយ ី និងសេល ុត មដ្ឋយោរការងាររបស់មេ

មៅកន ុងកដនលងកាំោនា និងដផាកជួញដូ្រផល វូមភទ្។ ពុាំមានរបាយការ ៍អាំពីការមរសីមអើងមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល 

មដ្ឋយោរប្បមភទ្ថ្នចាំ ង់ផល វូមភទ្ មៅកន ុងការងារ ភាពជាពលរដ្ឋ ការទ្ទួ្លបានការសិកា ឬការដលទាំ

សុខ្ភាពមទ្ ។ មៅកន ុងឆ្ា ាំថ្នរបាយការ ម៍នះ េនុសសប្សីប្សឡាញ់ប្សមីាននិយាយមប្ចើនមៅកន ុងប្បព័នធផសពែ

ផាយ។ 

អងគការកន ុងប្សកុេួយដដ្លមធែ ីការដផាកសិទ្ធិរបស់ប្កេុេនុសសមៅកន ុងប្កេុ LGBTI បានោយការ ៍ពី

ករ ីចាំនួនជាង ១០០ ថ្នហិងាឬការមធែ ីបាបមៅមលើសមាជិកកន ុងប្កេុេនុសសមនះ មដ្ឋយរេួមានទាំង

ហិងាប្បប្ពឹតាមដ្ឋយសមាជកិកន ុងប្េួោរ។ ការមាក់ងាយ ឬការេាំោេប្បដហលជាោោាំងេិនមអាយមេហា ន

និយាយប្បាប។់ 

ការម្លក់ងាយកន ុងស្ងគមទាក់ទ្ងនឹងជាំងឺនអដ្ស្៍  

ការសិកាបងាា ញថា មានេនុសសជាមប្ចើនមានការមរសីមអើងនឹងអាកជាំងឺ និងអាកមានផទ កុមេមោេ

មអដ្ស៍។  

ជ្ផនកទ្៧ី ៖ ស្ិទ្ធកិមាករ  

ក. ស្ិទ្ធបិនងកើតអងគការ/ស្ម្លគម  នងិស្ិទ្ធចិរចាអនសុ្ញ្ជា រមួ 

ចាប់អនុញ្ហញ តមអាយអាកមធែ ីការដផាកឯកជនបមងក ើត និងចូលរេួសហជីពាេការមប្ជើសមរសីរបស់

ខ្ល នួមេផ្តទ ល ់សិទ្ធិកន ុងការមធែ ីកូដ្កេម និងសិទ្ធិកន ុងការចរចអនុសញ្ហញ រេួ។ ចាប់ដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំ ដដ្នមលើសិទ្ធិ

កន ុងការមធែ ីកូដ្កេម សប្េួលអនាោេេរបស់រដ្ឋឋ ភិបាលមៅកន ុងកិចេការថ្ផទកន ុងរបស់សហជីព ផ្តត់េិនឲ្យកេម

ករប្បមភទ្ខ្លះចូលរេួកន ុងសហជីព មហើយអនុញ្ហញ តឲ្យភាេីទី្៣ ដសែងរកការរំោយសហជីព មដ្ឋយទ្នទ ឹេនឹង

មនាះ មធែ ីការដ្ឋក់ពិន័យតិចតួចមលើមៅដក ចាំមោះការប្បប្ពឹតាេិនប្តឹេប្តវូជាេួយកេមករ។ 



 ចាប់សម ុេោម ញសា ីពីការចុះបញ្ា ីសហជីពមានន័យថា ការទេទរឲ្យមានការអនុញ្ហញ តជាេុន 

សប្មាប់ការបមងក ើតសហជីព។ លកខខ្ ឌទេទរកន ុងការចុះបញ្ា ីសហជីពរេួមានការដ្ឋក់បញ្ច លូដផាក ការ

ប្សង់ម ម្ ះេន្រនា ី និងសមាជិកប្េួោររបស់មេ មហើយផាល់មសចកា ីលេអ ិតទក់ទ្ងនឹងធនាគ្នរ មៅប្កសួង

ការងារ និងប ត ុ ះបោា លវជិាា ជីវៈ ។ ចាប់ហាេេិនមអាយសហជីពដដ្លេិនបានចុះបញ្ា ីការដ្ាំម ើរការមទ្។ 

ចាប់ក៏បញ្ហា ក់ផងដដ្រថា មានដតសហជីពដដ្លមាន «ឋានៈតាំោងកេមករភាេមប្ចើន» េឺសហជីពធាំជាង

មេមៅកដនលងមធែកីារេួយ មទ្ើបអាចមធែ ីជាតាំោងកេមករបាន មៅកន ុងការចរចអនុសញ្ហញ រេួ។ េន្រនា ីោជការ 

ប្េបូមប្ងៀន អាកមធែ ីការមៅាេសហប្គ្នសរដ្ឋ និងអាកមធែ ីការដផាកធនាគ្នរ ដផាកដលទាំសុខ្ភាព និងវស័ិយ

មប្ៅផល វូការ អាចបមងក ើតបានដត «សមាេេ»  មទ្ េិនអាចបមងក ើតសហជីពបានមទ្។ ការមនះមធែ ីឲ្យមេអាច

ការោរកេមករបានតិចជាងសហជីព។  

េិតេកប្តឹេដខ្កញ្ហញ  ប្កសួងការងារ និងប ត ុ ះបោា លវជិាា ជីវៈ បានមចញបទ្បញ្ហា សប្មាបអ់នុវតា

ចាំនួន ៨ ចាំ ុច ចាំមោះចាប់សា ីពីសហជីព ឆ្ា ាំ២០១៦ ។ យា៉ា ងមហាចោសម់ានេួយចាំ ុចេិនទន់ប្តវូបាន

មចញ។ ឧទហរ ៍ មៅដខ្កកកដ្ឋ ប្កសួងបានមចញបទ្បញ្ហា េួយមដ្ឋយបាំភល ឺថា សហជីពទាំងអស់អាច

តាំោងសមាជិករបស់មេ មៅកន ុងដ្ាំម ើរការមដ្ឋះប្ោយការវវិាទ្រេួ។ ប្កសួងដលេទាំងបានមចញបទ្បញ្ហា

េួយមទ្ៀត សា ីពីការមប្ជើសមរសីតាំោងសហជីពសាំោប់មដ្ឋះប្ោយជាេួយមៅដក ប្ពេជាេួយនឹងបទ្បញ្ហា  

ដដ្លតប្េូវឲ្យសហជីព និងសមាេេមៅដកមផាើរបាយការ ៍ប្បចាំឆ្ា ាំចាំនួន ២ មៅសមាជិករបស់មេ និងប្ក

សួង។ របាយការ ៍េួយសា ពីីហិរញ្ញ វតថ ុ និងេួយមទ្ៀតសា ីពីសកេមភាពរបសខ់្ល នួ។ សហជីពជាមប្ចើនបាន

សាំ ដដ្ងកងែល់ថា មេេិនអាចមគ្នរពបានាេបទ្បញ្ហា សា ីពីរបាយការ ៍ហិរញ្ញ វតថ ុបានមទ្ ដដ្លតប្េូវសហ

ជីពកន ុងេូលដ្ឋឋ នទាំងអស់មធែ ីកាំ ត់មហតុហិរញ្ញ វតថ ុប្បចាំថ្លៃ ប្បចាំសបាា ហ៍ និងប្បចាំឆ្ា ាំ ប្ពេទាំងរកា

សាំមៅជាប្កដ្ឋសថ្នបងាក ន់ថ្ដ្ ចាំ ូលទាំងអស់។  

ចាប់មានដចងថាកេមករអាចមធែ ីកូដ្កេមបាន ដតបនាទ ប់ពីបាំមពញបានាេលកខខ្ ឌទេទរ

េួយចាំនួនដតប៉ាុមោណ ះ ដូ្ចជាការចុះបញ្ា ីបានប្តឹេប្តវូថ្នសហជីព ដូ្ចការដដ្លវធីិោន្រសដ មដ្ឋះប្ោយវវិាទ្

ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតេិនបានទ្ទួ្លមជាេជ័យ (ដូ្ចជាការចរច ការផសះផា ឬការមដ្ឋះប្ោយមដ្ឋយអាជាា កោដ ល ជា

មដ្ើេ) ការបញ្េ ប់រយៈមពលរង់ចាំ ៦០ ថ្លៃ បនាទ ប់ពមីានមលចម ើងនូវជមមាល ះ ការមបាះមឆ្ា តមដ្ឋយសមាៃ ត់

របសស់មាជិកសហជីព និងការជូនដ្ាំ ឹងជាេុនរយៈមពលប្បាាំពីរថ្លៃមៅកាន់និមយាជក និងប្កសួងការងារ 

និងប ុ្ះបោដ លវជិាា ជីវៈ ។ អាកមធែ ីកូដ្កេមប្តវូមានមទសប្ពហមទ្ ឌ  មបើពួកមេបិទ្ផល វូ មាត់ប្ចកចូល ឬ

ប្បប្ពឹតាអែ ីមផសងមទ្ៀត ដដ្លអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ នចត់ទុ្កថាប៉ាះោល់ដ្ល់សោា ប់ធាា ប់ោធារ ៈ។  មៅមពល

សហជីពបានមបាះមឆ្ា តសមប្េចចិតាមអាយមធែ ីកូដ្កេមមហើយ ដដ្លទេទរមអាយមានការយលប់្ពេមដ្ឋយ

សមេលងភាេមប្ចើនថ្នសមាជិកសហជីព មដ្ឋយមាន៥០% ថ្នសមាជិកសហជីពបានប្េប់កូរ៉ាុេ  តុោការ

អាចមចញមសចកា ីសមប្េចប្បឆ្ាំងនឹងការមធែ ីកូដ្កេម មហើយតប្េូវមអាយចប់មផាើេម ើងវញិនូវការចរច

ជាេួយនិមយាជក។  

        ការពប្ងឹងការអនុវតាសិទ្ធិមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល កន ុងការចូលរេួកន ុងសមាេេ មដ្ឋយរេួទាំងមសរភីាពរចួ

ផុតពីការមរសីមអើងប្បឆ្ាំងនឹងសហជីព និងមសរភីាពកន ុងការមធែ ីការចរចអនុសញ្ហញ រេួ មានលកខ ៈេិន

សុីសងាែ ក់មទ្។ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជិតសា ិទ្ធកន ុងចាំមោេេន្រនា ីរដ្ឋឋ ភិបាល និមយាជក និងមេដ្ឹកនាាំសហជីព ពិមសស

មេដ្ឹកនាាំថ្នសហជីពដដ្លគ្នាំប្ទ្រដ្ឋឋ ភិបាល ដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំ ដដ្នមលើឆ្នទៈរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល មៅកន ុងការមដ្ឋះ

ប្ោយបញ្ហា ថ្នការរំមោភសទិ្ធិកេមករ។ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងទាំងមនះមធែ ីឲ្យោ ាំងសទ ះដ្លក់ារងារឯកោជយរបស់សហជពី 

ពីមប្ោះភាេមប្ចើនថ្នសហព័នធសហជីពមៅកន ុងប្បមទ្សមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជិតសា ិទ្ធជាេួយេ បកស



ប្េប់ប្េងប្បមទ្ស មហើយមានដតភាេតិចមទ្ដដ្លមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជិតសា ិទ្ធជាេួយេ បកសប្បឆ្ាំង ឬមធែ ី

ការមដ្ឋយឯកោជយ។  

 ដ្ាំមោះប្ោយជមមាល ះសេូហភាពមានភាពេិនសុីសងាែ ក់គ្នា  េួយភាេធាំមដ្ឋយោរមានខ្េួយដចង

កន ុងចាប់សហជីព ដដ្លប្តវូបានបកប្ោយថា អនុញ្ហញ តឲ្យសហជីពដដ្លមានសមាជិកមប្ចើនបាំផុតមធែ ីជា

តាំោងសមាជិកមៅកន ុងជាំមោះសេូហភាព។ បនាទ ប់ពីប្កសួងការងារមចញបទ្បញ្ហា មៅដខ្កកកដ្ឋ មដ្ឋយ

បាំភល ឺថា សហជីពមានសមាជិកភាេតិចអាចមធែ ីតាំោងសមាជិករបស់មេ មៅកន ុងនីតិវធីិមដ្ឋះប្ោយជមមាល ះ 

សេូហភាព ប្កេុប្បឹកាអាជាា កោា ល ដដ្លជាោថ ប័នឯកោជយេួយសប្មាបម់ដ្ឋះប្ោយជមមាល ះសេូហភាព

របស់កេមករ បានមដ្ឋះប្ោយជមមាល ះសេូហភាពយា៉ា ងតិចបាំផុតេួយ ដដ្លប្តវូបានបញ្ជ នូេកមដ្ឋយសហ

ជីពដដ្លគ្នម នសមាជិកភាេមប្ចើន ដតសកេមជនេួយចាំនួនបានតអ ញូដតអថា បទ្បញ្ហា មនាះដូ្ចជាប្ជលុមពក

មហើយមៅកន ុងការបកប្ោយចាប់ រហូតដ្ល់មដ្ើរផទ យុពីចាប់មៅមទ្ៀត។  មៅេុនដខ្កកកដ្ឋ ចាំនួនករ ីដដ្ល

ធាល ក់ដ្លប់្កេុប្បឹកាអាជាា កោា លឯកោជយបានធាល ក់ចុះពីចាំនួនជាង ៣០ កន ុងេួយដខ្ មៅេុនចាប់សហ

ជីពប្តវូបានអនុេ័ត េកប្តឹេ ២ ករ ីកន ុងេួយដខ្មៅមពលមប្កាយេក ដដ្លជាមធែ ីឲ្យអាកសមងកតការ ៍

អនារជាតិសាំ ដដ្ងកងែល់។   

 ជមមាល ះនិេួយៗកន ុងការងារអាចយកមៅឲ្យតុោការមដ្ឋះប្ោយ លែមីបើប្បព័នធតុោការមានភាព

លាំមអៀង និងគ្នម នតមាល ភាពកា ី។ គ្នម នតុោការឯកមទ្សសប្មាប់ជមមាល ះកន ុងការងារមទ្។ ប្កេុប្បឹកាអាជាា ក

ោា លមសា ើសុាំប្កសួងការងារឲ្យផាលក់ារអនុញ្ហញ តសប្មាបដ់្ាំម ើរការេមប្មាងោកលបងេួយកន ុងការកាត់កា ីជាំ

មោះបុេគល លែមីបើសហជីពបានសាំ ដដ្ងកងែល់ថា រដ្ឋឋ ភិបាលចត់ទុ្កជាំមោះសេូហភាពថាជាជាំមោះបុេគល 

មដ្ើេបីបនថយតថ្េលថ្នសមាជកិភាពកន ុងសហជីព។  

 កេមករបាននិយាយពីឧបសេគនានា មៅកន ុងការអនុវតាសិទ្ធិរបស់មេកន ុងការចូលរេួកន ុងសមាេេ

មដ្ឋយមសរ។ី មានមសចកា ីោយការ ៍ពកីាររំខានរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល មៅមលើមេដ្ឹកនាាំកេមករឯកោជយ មដ្ឋយរេួ

ទាំងការមចទ្ប្បកាន់ាេផល វូចាប់េិនសេរេយ។ មេដ្ឹកនាាំកេមករមលចមធាល េួយចាំនួន ដដ្លមានទ្ាំនាក់

ទ្ាំនងជាេួយេ បកសប្បឆ្ាំង ឬសហជីពឯកោជយបានរងការមចទ្ប្បកាន់ ឬសថ ិតមៅមប្កាេការឃាល ាំមេើល

ពីតុោការ។ សហភាពការងារកេព ុជា (CLC) បានោយការ ៍ថា មានមេដ្ឹកនាាំសហជីពយា៉ា ងមហាចោស់ 

២០ នាក់ ប្បឈេនឹងការមចទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ ឌ ។ 

 មៅដខ្កកកដ្ឋ តុោការប្កងុភា ាំមពញបានទ្មាល ក់មចលបទ្មចទ្ប្បកាន់ «រំមោភមសចកា ីទុ្កចិតា» 

ប្បឆ្ាំងនឹងសកេមជនការងារដ្៏មលចមធាល មាា ក់មោក មេឿន តុោ។ អាកសមងកតការ ៍ឯកោជយមជឿថា ការ

មចទ្មនាះមានលកខ ៈនមយាបាយ ដដ្លមធែ ីមអាយគ្នត់ប្តវូប្បឈេនឹងការពិន័យយា៉ា ងមប្ចើន និងការជាប់

ពនធនាគ្នររហូតដ្ល់ ៣ ឆ្ា ាំ។ តុោការបានទ្មាល ក់មចលករ ីមនះបនាទ ប់ពីមានការដប្សកតវា៉ា ជាអនារជាតិ។ 

 មានមសចកា ីោយការ ៍ថា មានជាបនានូវទ្ប្េង់ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតថ្នការយាយី។ ឧទហរ ៍ នេរបាល

បានឆ្មក់ចូលមៅកន ុងការយិាល័យអងគការការងារេួយ ដដ្លមធែ ីការងារដផាកតស ូ េតិជូនកេមករ ចាំនួន២ 

ដ្ង េិតាាំងពីដខ្កកកដ្ឋេក មដ្ឋយាេមសចកា ីោយការ ៍េកថា មដ្ើេបីរកមេើលឯកោរចុះបញ្ា ី ឯកោរ

ពនធ ទិ្ដ្ឋឋ ការបុេគលិកបរមទ្ស និងភសត ុាងថ្នការជួលអគ្នរ។ សហជីព និងអងគការខ្លះ បាននិយាយថា 

េន្រនា ីរដ្ឋឋ ភិបាលបានគ្នបសងកត ឲ្យមាេ ស់ផទះឈប់ជួលផទះឲ្យពួកមេ។ សហជីពេួយចាំនួនបាននិយាយពីការ

យាយី និងការេាំោេកាំ ដហងរបស់េន្រនា ីអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ ន កន ុងមពលពួកមេមរៀបចាំការប្បជុាំឬសិកាខ ោោធេម

ា  ពិមសសកន ុងរយៈមពលេុនមបាះមឆ្ា តដខ្កកកដ្ឋ។ 



ាេមសចកា ីោយការ ៍េកថា និមយាជកខ្លះេិនប្ពេចុះហតថមលខាទ្ទួ្លោគ ល់សហជីពជាផល វូការ

មទ្ មដ្ឋយគ្នម ននរោមធែ ីអែ ពួីកគ្នត់ ឬេិនប្ពេបនាកុងប្ារយៈមពលខ្លដី្ល់កេមករដដ្លបានចូលរេួមៅ

កន ុងសហជីព (ប្បដហល ៨០% ថ្នកេមករមៅកន ុងវស័ិយកេមនាោលផល វូការមធែ ីការាេកុងប្ារយៈមពលខ្ល ី)។ 

និមយាជក និងេន្រនា ីអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ ន ជាញឹកញាប់ េិនប្ពេផាល់ឯកោរចាំបាច់សប្មាប់ចុះបញ្ា ិកាសហ

ជីពមទ្។ សកេមជនការងារបាននិយាយថា ធនាគ្នរជាមប្ចើនេិនមបើកេ នីជូនសហជីពដដ្លេិនទន់ចុះ

បញ្ា ីមទ្ លែីមបើាេចាប់ សហជីពេិនអាចចុះបញ្ា ីបានមទ្រហូតទល់ដតមេបានផាល់ព័ត៌មានលេអ ិតសា ីពី

ធនាគ្នរសិន។ អាជាា ធរការងារថាា ក់មខ្តា ាេមសចកាោីយការ ៍េក បានទុ្កមចលមដ្ឋយគ្នម នកាំ ត់ថ្លៃ 

នូវោកយសុាំចុះបញ្ា ិកា មដ្ឋយសួររកឯកោរបដនថេ ឬឲ្យដ្ឋក់ោកយេកោជាលមី មដ្ឋយោរមានកាំហុសបនា ិច

បនត ចួ មៅកន ុងរយៈមពលដ្ឋក់ោកយេាងៗ ដដ្លកាំ ត់ប្តវូមានរយៈមពល ៣០ ថ្លៃ។ ដតមានភសត ុាងបងាា ញ

ថា ការមធែ ីដូ្មចាះមានការលយចុះមៅប្តឹេោក់កោា លឆ្ា ាំ ពិមសសសប្មាបស់ហជីពកន ុងវស័ិយកាត់មដ្រសាំមលៀ

កបាំោក់ និងដសបកមជើង។ ផទ យុពីមនះ សហព័នធសហជពីកេមករសាំ ង់ និងថ្ប្ពមឈើកេព ុជា (BWTUC) បាន

ចុះបញ្ា ីមដ្ឋយមជាេជ័យ មៅដខ្សីហា មៅកន ុងការខិ្តខ្ាំជាមលើកទី្ ៥ របស់មេ មប្កាយការដ្ឋក់ោកយសុាំមលើក

ដ្ាំបូងមៅដខ្េកោ។ មដ្ឋយេិតេកប្តឹេដខ្វចិឆ ិកា មានដតសមាជិកសហជីពេូលដ្ឋឋ នចាំនួន ១២ ប៉ាុមោណ ះ

កន ុងចាំមោេសមាជិករបស់សហព័នធមនះចាំនួន ៤២ ដដ្លអាចចុះបញ្ា ីបាន។ 

អប្ាចូលជាសមាជិកកន ុងសហជីពមានភាពខុ្សគ្នា  រវាងវស័ិយមផសងៗថ្នមសដ្ឋកិចេ។ មៅកន ុង

ឧសាហកេមបដ្ិសោឋ រកិចេ អប្ាមានជិត ២០%។ មៅកន ុងវស័ិយកាត់មដ្រដសបកមជើង និងសាំមលៀកបាំោក់

ផល វូការ មទះបីមានសហជពីមប្ចើនកា ី ដតអប្ាអាកចូលជាសមាជិកមានដតពី ២០ មៅ ៣០ ភាេរយដត

ប៉ាុមោណ ះ។ សហជីពទាំងមនះជាមប្ចើនតាំោងផលប្បមយាជន៍ថ្នមៅដកមោងចប្ក និងេ បកស CPP ជាជាង

ផលប្បមយាជន៍របស់កេមករ។ មៅឆ្ា ាំ ២០១៧ ការសិកាេួយរបស់សហព័នធ  BWTUC បានបងាា ញមអាយមឃើញ

ថា មានដត ៩%ថ្នអាកមធែកីារដផាកសាំ ង់ចាំនួន ១០១០ នាក់មៅទូ្ទាំងការដ្ឋឋ នមៅភា ាំមពញ េឺជាសមាជិក

សហជីព ឬសមាជិកសមាេេ។ 

មានរបាយការ ៍នានាេួរមអាយមជឿទុ្កចិតាថា កេមករប្តវូបានបម ា ញមចញពីការងារមដ្ឋយោរ

មហតុផលេិនសេរេយ បនាទ ប់ពីបានមរៀបចាំ ឬចូលរេួកន ុងកូដ្កេម។ មទះបីជាកូដ្កេមភាេមប្ចើនខុ្សចាប់

ក៏មដ្ឋយ ក៏ការចូលរេួមៅកន ុងកូដ្កេមខុ្សចាប់េិនអាចជាមហតុផល ដដ្លអាចទ្ទួ្លយកបានមដ្ឋយ

ប្សបចាប់សប្មាប់ការបម ដ ញកេមករពីការងារម ើយ ។ កន ុងករ ីេួយចាំនួន និមយាជកេិនបនាកុងប្ាយៈ

មពលខ្ល ីសប្មាប់សមាជិកសហជីពដដ្លសកេមមទ្ មហើយកន ុងករ ីខ្លះមទ្ៀត និមយាជកបានគ្នបសងកត់កូដ្ករ 

ឬបុេគលិកសហជីពទ្ទួ្លយកសាំ ង មហើយោដលងពីការងាររបស់ខ្ល នួ ។ ចលនាសហជីពជាទូ្មៅបានមេើល

មឃើញថា រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានមដ្ឋះប្ោយអែ ីមអាយមានប្បសិទ្ធភាពមទ្ ចាំមោះការបម ា ញមចញដបបមនះ។  

អងគការពលកេមអនារជាតិ (ILO) បានកត់សមាគ លពី់ការមរសីមអើងមៅមលើសហជពីមដ្ឋយនិមយាជក 

ាេរយៈការមប្ជៀតដប្ជកនិងការបម ា ញសមាជិកថ្នសហជីពឯកោជយ ប្ពេទាំងាេរយៈការបមងក ើតសហ

ជីពដដ្លគ្នាំប្ទ្មដ្ឋយនិមយាជក។ មទះបីជាចាប់ផាល់ការការោរដ្ល់មេដ្ឹកនាាំសហជីពកា ី ដតមានមោងចប្ក

ជាមប្ចើនបានបញ្េ ប់ការងាររបស់េន្រនា ីសហជីពប្បកបមដ្ឋយមជាេជ័យ េុនមពលសហជីពអាចទ្ទួ្លបាន

ការចុះបញ្ា ីជាផល វូការ។ 

  េមប្មាងមោងចប្កកាន់ដតប្បមសើរមៅកេព ុជា (BFC)  របស់ោរជីវកេមហិរញ្ញ វតថ ុអនា រជាតិ (IFC) ថ្នអងគ

ការ ILO បានរកមឃើញកងែល់ជាបនាមលើលទ្ធភាពរបស់កេមករ កន ុងការបមងក ើត និងចូលរេួកន ុងសហជីព

មដ្ឋយមសរ ី ការមប្ជៀតដប្ជករបស់មៅដកមៅកន ុងសហជពី និងការប្េប់ប្េងរបស់មៅដកមលើសហជីព។ ទ្ាំហាំ



ប្េបដ្ ា ប់របស់ BFC មានកប្េិតប្តឹេវស័ិយនាាំមចញមទ្ ដូ្មចាះកប្េិតពិតប្បាកដ្ថ្នការយាយមីលើសហជពី

ប្បដហលមានមប្ចើនជាងមនះឆ្ៃ យ ពិមសសមៅាេមោងចប្កដដ្លគ្នម នការចុះបញ្ា ិកា។ 

ខ. ការហាមការងារនោយបងេាំ ឬនោយការតាំរវូ  

ចាប់ហាេប្បាេប្េប់ទ្ប្េង់ទាំងអសថ់្នការងារមដ្ឋយបងខាំ ឬមដ្ឋយការតប្េូវ។ 

រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានអនុវតាចាប់មនះមអាយមានប្បសិទ្ធភាពមទ្។ េន្រនា ីនានាបាននិយាយពីការ

លាំបាកមៅកន ុងការបញ្ហា ក់ពីោថ នភាពការងារ និងប្បាក់ដខ្ មៅកន ុងវស័ិយមប្ៅផល វូការកន ុងដផាកមនោទ្ 

កសិកេម សាំ ង់ និងការងារបាំមរាីេផទះ។ ការផ្តកពិន័យដដ្លកាំ ត់មដ្ឋយចាប់ ចាំមោះការបងខ ាំមអាយមធែ ី

ពលកេមេឺមានភាពតឹងដតង មដ្ឋយរេួមានទាំងការដ្ឋក់ពនធនាគ្នរ និងការពិន័យជាប្បាក់។ 

 លែីមបើរដ្ឋឋ ភិបាលប្បឹងដប្បងកន ុងការមលើកម ើងពីបញ្ហា ថ្នការងារមដ្ឋយបងខាំ មៅកន ុងប្បមទ្សកា ី ដត

ប្បសិទ្ធភាពថ្នការខិ្តខ្ាំទ ាំងមនះមៅេិនចាស់។ មលើសពីមនះមទ្ៀត មានភសត ុាងខ្លះដដ្លបងាា ញថា 

និមយាជកបានមធែ ីការជាេួយសេតថកិចេេូលដ្ឋឋ ន មដ្ើេបីមធែ ីឲ្យកេមករជាប់កន ុងទសភាពបាំ ុលពលកេម 

ដដ្លមានដូ្ចជាមៅកន ុងឧសាហកេម ឥដ្ឋ។ ឧទហរ ៍ របាយការ ឆ៍្ា ាំ២០១៦ របស់អងគការសិទ្ធិេនុសស

កន ុងប្សកុលីកាដូ្ (LICADHO) បានបងាា ញពីពលកេមកុមារ និងពលកេមទសភាពបាំ ុល មៅាេ ឥដ្ឋ 

មដ្ឋយរេួទាំងមានភសត ុាងថ្ននិមយាជកមប្បើអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ ន មដ្ើេបីទ្ុកកេមករឲ្យសថ ិតមៅកន ុងពលកេម

ទសភាពបាំ ុល។ លែីមបើពដី្ាំបូង រដ្ឋឋ ភិបាលបានបដ្ិមសធរបាយការ ៍ មហើយេាំោេកាត់មទសពីបទ្បរហិារ

មករ ាិ៍ ប្បសិនមបើរបាយការ ៍ប្តវូបានរកមឃើញថាេិនពិតកា ី ដតមៅដខ្ឧសភា េ ៈកមាម ធិការជាតិប្បយទុ្ធ

ប្បឆ្ាំងអាំមពើជួញដូ្រេនុសស (NCCT) បានោយការ ៍ថា ខ្ល នួបានបិទ្មោងចប្កផលិតឥដ្ឋចាំនួន ៣ ពីបទ្

រំមោភមលើពលកេមកុមារ មហើយកាំពុងមធែ ីការមសុើបអមងកតមលើមោងចប្កចាំនួន ១០០ ដលេមទ្ៀត។ 

បាំ ុលដដ្លជាំោក់ភាេីទី្ ៣ មៅដតជាបញ្ហា សាំខាន់េួយមៅកន ុងការជប្េញុឲ្យមានពលកេមមដ្ឋយ

បងខ ាំ។ មបើមយាងាេការរកមឃើញថ្នការសិកាអមងកតរបស់ BWTUC ដដ្លប្តវូបានមធែ ីមៅកន ុងឆ្ា ាំ ២០១៧ 

មាន ៤៨% ថ្នកេមករសាំ ង់ចាំនួន ១០១០ នាក់ មៅភា ាំមពញជាំោក់បាំ ុលមេ ៧៥% ថ្នពួកមេជាំោក់សហ

ប្គ្នសេីប្កូហិរញ្ញ វតថ ុ ឬធនាគ្នរ មហើយមាន ២៥% ជាំោក់លុយសមាជិកប្េួោរ។ 

ការបងខ ាំឲ្យមធែ ីការ ដដ្លាេធេមា ទក់ទ្ងនឹងការងារមលើសមមា៉ា ង មកើតមានមៅាេមោងចប្ក

សាំមលៀកបាំោក់ និងមោងចប្កវាយនភ ឌ សប្មាបន់ាាំមចញចាំនួន ៦កន ុងចាំមោេមោងចប្កចាំនួន ៣៩៥ 

អប្ា េឺមានប្បហាក់ប្បដហលនឹងឆ្ា ាំ ២០១៧ ។ កេមករប្តវូមានការយល់ប្ពេពបី្បធានជាបរមទ្ស េុនមពល

មេអាចមចញពីមោងចប្កបាន មហើយកេមករតអ ញូដតអថា មេខាល ចមេបញ្ឈប់ពីការងារ មបើសិនជាមេេិនប្ពេ

មធែ ីការមលើសមមា៉ា ង។ 

កុមារក៏ប្បឈេនឹងការបងខ ាំមអាយមធែ ីពលកេមដដ្រ (សូេមេើលដផាក ៧.េ)។ 

សូេមេើលផងដដ្រនូវរបាយការ ៍ប្បចាំឆ្ា ាំរបស់ប្កសួងការបរមទ្សសហរដ្ឋអាមេរកិដដ្លមាន

ចាំ ងមជើងថារបាយការ ៍សា ីពីការជួញ ដូ្រេនុសស ាេអាស័យដ្ឋឋ ន www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ ។  

គ. ការហាមឃាត់ពលកមាកុម្លរ នងិអាយុអបបបរម្លជ្ដ្លអាចនធវីការបាន  



ចាប់បានកាំ ត់ថា អាយ១ុ៥ឆ្ា ាំ េឺជាអាយុអបបបរមា សប្មាប់បាំមពញការងារ និង អាយុ១៨ ឆ្ា ាំជា

អាយុអបបបរមិា សប្មាប់បាំមពញការងារដដ្លមានមប្គ្នះថាា ក់ ។ ចាប់អនុញ្ហញ តកុមារ អាយុចមនាល ះព១ី២ មៅ

១៥ឆ្ា ាំ មធែ ី «ការងារប្ោល» ដដ្លេិនមានមប្គ្នះថាា ក់ដ្ល់សុខ្ភាព និងេិនប៉ាះោល់ដ្ល់ការសិការបស់មេ ។ 

បទ្បញ្ហា សប្មាបអ់នុវតាមាននិយាយមប្ចើនពីសកេមភាព ដដ្លប្តវូបានចត់ទុ្កថាជា «ការងារធៃន់» ។ 

សកេមភាពទាំងមនះរេួមានកសិកេម ការមធែ ីឥដ្ឋ មនោទ្ ថាា ាំជក់ និងផលិតកេមដ្ាំ ូង។  ចាប់កាំ ត់ប្ពាំ

ដដ្នកុមារដដ្លសថ ិតកន ុងអាយុពី ១២ ដ្ល់ ១៥ ឆ្ា ាំ មធែ ីការយា៉ា ងមប្ចើនប្តឹេ ៤ មមា៉ា ងមៅថ្លៃមរៀន និង យា៉ា ង

មប្ចើនប្តឹេ ៧ មមា៉ា ងមៅថ្លៃអត់មរៀន មហើយហាេប្បាេការមធែ ីការពីមមា៉ា ង ៨ យប់ដ្ល់មមា៉ា ង ៦ ប្ពឹក។ ការ

ការោរចាំមោះអាយុអបបបរមាគ្នម នមទ្សាំោប់កុមារមធែកីារបមប្េើាេផទះ។ 

ចាប់ការងារដចងពីការពន័ិយជាប្បាក់ចាំនួនពី ៣១ ដ្ងមៅ ៦០ ដ្ងថ្នប្បាក់ឈន លួប្បចាំថ្លៃ

បចច ុបបនា  ចាំមោះជនដដ្លរំមោភមលើបញ្ហញ តិរបស់ជាតិសា ីពីពលកេមកុមារ។ មៅឆ្ា ាំ ២០១៧ នាយកដ្ឋឋ នពល

កេមកុមារ ដដ្លសថ ិតមៅមប្កាេប្កសួងការងារ បានទ្ទួ្លលវកិាពីរដ្ឋឋ ភិបាលជាមលើកដ្ាំបូង។ រដ្ឋឋ ភិបាល

បានផាល់ប្បាក់ចាំនួន ៤០ ោនមរៀល (១០ ០០០ ដ្ោុល ) សប្មាប់ប្បតិបតា ិការពប្ងឹងចាប់សា ីពីពលកេមកុមារ 

និងការអនុវតាយុទ្ធោន្រសាជាតិគ្នាំោរសងគេ លែីមបើគ្នម នអាកោក់ព័នធោមាា ក់ ដដ្លមានការងារទក់ទ្ង

នឹងការប្បឆ្ាំងពលកេមកុមារ មជឿថា ចាំនួនមនះប្េប់ប្គ្នន់មនាះមទ្។ នាយកដ្ឋឋ នមនះ មានអាកមធែ ីអធិការ

កិចេចាំនួន ៣៣ របូ មៅភា ាំមពញ និងអធិការថាា ក់ការងារកុមារមាា ក់ មៅាេមខ្តានិេួយៗកន ុងចាំមោេ

មខ្តត ប្កងុទាំង ២៥។ អធិការកិចេមលើពលកេមកុមារផត ុាំមៅទី្ប្កងុភា ាំមពញ និងមៅាេមោងចប្កកន ុងវស័ិយ

ផល វូការមៅាេមខ្តា ដដ្លផលិតទ្ាំនិញសប្មាប់នាាំមចញ ជាជាងតាំបន់ជនបទ្ ដដ្លមានចាំនួនកុមារមធែ ី

ពលកេមមលើសលុប។ នាយកដ្ឋឋ នបានចប់មផាើេមធែអីធិការកិចេមដ្ឋយេិនប្បកាសប្បាប់េុនាេប ា ឹង 

និងអធិការកិចេាេដ្ឋនបនា មៅកន ុងឆ្ា ាំថ្នរបាយការ ៍មនះ ដតេិនបានញកឹញាប់មទ្។ មៅឆ្ា ាំ ២០១៧ រ

ដ្ឋឋ ភិបាលដ្ឋក់ការពិន័យពបីទ្រំមោភមលើពលកេមកុមារចាំនួន ៤២ ករ ។ី ចាំនួនមនះេឺទបជាងឆ្ៃ យ

ោស់មៅនឹងពលកេមកុមារដដ្លមេនិយាយថា មានមប្ចើនមៅកន ុងប្បមទ្ស  កេព ុជា។ 

ការប ត ុ ះបោា លេិនប្េប់ប្គ្នន់មធែ ីឲ្យអាជាា ធរេូលដ្ឋឋ នខ្ែះសេតថភាព មៅកន ុងការពប្ងឹងការអនុ

វតាបទ្បញ្ហា ទាំងមនះ ពិមសសមៅាេតាំបន់ជនបទ្ និងមៅកន ុងវស័ិយដដ្លមានការប្បឈេខាល ាំង មហើយ

មេមានការសងសយ័មៅមលើភាពមពញមលញថ្នការមធែ ីអធិការកិចេ។ ឧទហរ ៍ អធិការរបស់ប្កសួងបានចុះ

មៅាេកដនលងផលិតឥដ្ឋនានា មៅឆ្ា ាំ ២០១៧  ដតគ្នម នមឃើញបទ្រំមោភមលើពលកេមកុមារមទ្ មទះបីជា

មានការនិយាយមប្ចើនេកថា មានកុមារមធែកីារមៅាេកដនលងផលិតឥដ្ឋ មកបឿង។ បដនថេពីមលើមនះមទ្ៀត 

ទ្ ឌ កេមចាំមោះការរំមោភមៅកន ុងការងារ រេួទ ាំងបទ្រំមោភទក់ទ្ងនឹងពលកេមកុមារ កប្េប្តវូបាន

ដ្ឋក់ ប្សបមៅាេចាប់ោស់។  

មានពលកេមកុមារកន ុងទ្ប្េង់អាប្កក់បាំផុត ដូ្ចជាមៅកន ុងការងារកសិកេម កដនលងមធែ ីឥដ្ឋមកបឿង 

និងការជួញដូ្រផល វូមភទ្ (សូមេើលដផាក ៦ សា ីពីកុមារ) ។ ការេិនសូវទ្ទួ្លបានការសិកាជាេូលដ្ឋឋ ន និងការ

គ្នម នកាំ ត់ថាចាំបាច់ប្តវូមអាយមរៀនដ្ល់ប្តឹេោមនាះ រេួចាំ ដ កមធែ ីឲ្យកុមារងាយរងការមកងប្បវញ័្េ ។ 

កុមារេកពីប្េួោរប្កីប្កងាយរងមប្គ្នះ មដ្ឋយោរប្េួោរអាកមានខ្លះ ាេមសចកា ីោយការ ៍េកថា មធែ ីជា

ចិតាលអ មហើយជួលកុមារបមប្េើការងារកន ុងផទះ ដតដបរជារំមោភមធែ ីបាប និងមកងប្បវញ័្េ មៅវញិ។ កុមារក៏រង

ផងដដ្រនូវការបងខ ាំឲ្យមដ្ើរសុាំទន។ 

ពលកេមកុមារមៅាេមោងចប្កដសបកមជើង និងសាំមលៀកបាំោក់សសប្មាបក់ារនាាំមចញមានការ

លយចុះមប្ចើន មៅកន ុងមពលប៉ាុនាម នឆ្ា ាំមនះ។ អាកវភិាេខ្លះេិតថា ការមនះបោា លេកពីការគ្នបសងកត់ថ្ន



កេម វធីិតប្េូវឲ្យមានការដកលេអចាំបាច់របសេ់មប្មាង BFC ។ ាាំងពីឆ្ា ាំ ២០១៥ េក BFC បានរកមឃើញ

កុមារមធែ ីពលកេមចាំនួនេិនដ្ល់ ២០ នាក់មទ្ កន ុងេួយឆ្ា ាំ កន ុងចាំមោេមោងចប្កប្បមា  ៨០០។ មៅកន ុង

របាយការ ស៍រុបចុងមប្កាយរបស់ខ្ល នួ សាំោប់រយៈមពលពីថ្លៃទី្ ១ ដខ្ឧសភា ឆ្ា ាំ ២០១៧ ដ្ល់ថ្លៃទី្ ៣០ ដខ្

េិលុនា ឆ្ា ាំ ២០១៨ BFC បានរកមឃើញករ ីចាំនួន ១០ ដដ្លកន ុងមនាះ កុមារអាយមុប្កាេ ១៥ មធែ ីការមៅាេ

មោងចប្ក។ 

សូេចូលមេើលនូវការរកមឃើញសា ីពីទ្ប្េង់អាប្កក់បាំផុតថ្នពលកេមកុមាររបស ់ ប្កសួងការងារសហ

រដ្ឋអាមេរកិ ាេមេហទ្ាំព័រ WWW.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/។ 

ឃ. ការនរសី្នអើងទាក់ទ្ងនងឹការងារ 

 ចាប់ហាេការមរសីមអើងកន ុងការងារ មដ្ឋយោរពូជោសន៍ ព ៌សេបុ រ មភទ្ ពិការភាព ោសនានា 

េាំនិតនមយាបាយ កាំម ើត ប្បភពមដ្ើេកន ុងសងគេ ឬសមាជិកភាពកន ុងសហជីពមទ្។ ចាប់ពីរដ្ឋច់មដ្ឋយ

ដ កពីគ្នា ហាេយា៉ា ងចាសនូ់វការមរសីមអើង មដ្ឋយោរដតការមានមេមោេមអដ្ស៍។ ចាប់េិនហាេចាស់នូវ

ការមរសីមអើងមដ្ឋយដផអកមលើចាំ ង់ផល វូមភទ្ អតាសញ្ហណ  មជនឌ្័រ អាយុ ភាោ ឬជាំងឺឆ្លងមទ្។ រដ្ឋធេមនុញ្ញ

ដចងថា ពលរដ្ឋទ ាំងពីរមភទ្ទ្ទួ្លបានប្បាក់មបៀវតសរ៍មសម ើគ្នា  ចាំមោះការងារមសម ើគ្នា ។ 

 ជាទូ្មៅ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនពប្ងឹងការមគ្នរពចាំមោះចាប់ទាំងមនះមទ្។ ាេចាប់ ទ្ ឌ កេមចាំមោះការ

មរសីមអើងកន ុងការងាររេួមានការពិន័យជាប្បាក់ សាំ ងប៉ាះប៉ាូ វរដ្ឋបបមវ ី និងរដ្ឋបាល។ ប្បាក់ពិន័យចាំមោះ

ការងារមរសីមអើងកន ុងការងារមានពី ២,៥ មៅ ៣,៦ ោនមរៀល (៦២៥ដ្ោុល  មៅ ៩០០ ដ្ុោល )។ 

េនុសសប្បសុប្សីបនត ប្បឈេនឹងការមរសីមអើងកន ុងការ មៅកន ុងឧសាហកេមនានា។ មបើមយាងាេ

ការសកិាអមងកតេួយរបស់ BWTUC ការងារប្បចាំថ្លៃសាំោប់កេមករសាំ ង់ប្បសុមានប្បាក់ឈន លួ ២០,២% 

មប្ចើនជាងប្បាក់ឈន លួសាំោប់ការងារដូ្ចគ្នា របស់កេមការនីិ។ កេម វធីិ BFC បាននិយាយថា មៅកន ុងវស័ិយកាត់

មដ្រសាំមលៀកបាំោក់ និងដសបកមជើង មៅដកមោងចប្កមរសីមអើងយា៉ា ងខាល ាំងមៅមលើបុរសកន ុងការមរឿងមប្ជើសមរសី

ចូលមធែ ីការ និងការផាល់ប្បាក់បាំោច់ មដ្ឋយមេយល់ថា បុរសមប្ចើនមានបញ្ហា ទក់ទ្ងនឹងអាកបបកិរយិា 

មដ្ឋយជាទូ្មៅ ការមធែ ីដូ្មចាះគ្នម នរងផលវបិាកផល វូចាប់ម ើយ។ BFC បាននិយាយថា ៧% ថ្នមោងចប្កដដ្ល

មានអាជាា ប័ ណ សាំោប់ការនាាំមចញ មានការមរសីមអើងដផាកមជនឌ្័រ ចាំ ដ ក ២% ប្តវូបានោយការ ៍េកថា 

បញ្េ ប់ការងាររបស់ន្រសា ីមានថ្ផទមោះ ឬបងខ ាំមអាយពួកមេោដលងពីការងារ។ 

មៅកន ុងរបាយការ ៍ដខ្េកោ BFC បានរកមឃើញថា មោងចប្កចាំនួន ៣៧ (៨% ថ្នមោងចប្កទាំង

អសម់ៅកន ុងប្បមទ្ស) មានទ្មាល ប់មរសីមអើងតិចតួច មោងចប្កចាំនួន ១០ េិនបានបម ា ញមចញន្រសា ីមានថ្ផទ

មោះមទ្ មហើយមោងចប្កចាំនួន ៨ េិនបានមរសីមអើងមៅមលើកេមករ មដ្ឋយោរការចូលជាសមាជិកសហជពី

មទ្។ 

 ការយាយីមលើន្រសា ីមានមប្ចើន។ េមប្មាងប្ោវប្ជាវធាំេួយ ដដ្លមធែ ីមដ្ឋយអងគការ Care International 

បានរកមឃើញថា ចាំនួន ១ ភាេ ៣ ថ្ននារមីៅកន ុងឧសាហកេមកាត់មដ្របានទ្ទួ្លរងនូវការយាយីផល វូមភទ្ 

មៅកន ុងរយៈមពល ១២ ដខ្េុន។ មបើមយាងាេរបាយការ ៍របស់ BFC កាលពីដខ្េិនា កេមករចាំនួន ៣៨% 

ដដ្លបានអមងកតមៅមលើ មានអារេម ៍េិនលអ  «ជាញឹកញាប់» ឬ «មៅមពលខ្លះ»  មដ្ឋយោរអាកបបកិរយិាមៅ

កន ុងមោងចប្ក មហើយ ៤០% ថ្នកេមករេិនមជឿថា មានប្បព័នធចាស់ោស់ និងប្តឹេប្តវូ សប្មាប់ឲ្យមេោយ

ការ ៍ពីការយាយីផល វូមភទ្ មៅកន ុងមោងចប្ករបស់មេមទ្។ 



ង.លកេខណឌ ការងារជ្ដ្លអាចទ្ទួ្លយកបាន 

មៅេុនដខ្េិលុនា ចាប់េិនបានកាំ ត់មបៀវតសរ៍អបបបរមាសាំោប់វស័ិយោេួយមទ្ មលើកដលងដតវ ិ

ស័យកាត់មដ្រសាំមលៀកបាំោក់។ ចាប់សា ីពីប្បាក់ឈន លួអបបបរមា ដដ្លបានអនុេ័តមៅដខ្េិលុនា ពប្ងីក

ប្បាក់ឈន លួអបបបរមាមអាយប្េបដ្ ា ប់វស័ិយលមីៗមទ្ៀត ឬប្េបដ្ ា ប់វស័ិយមសដ្ឋកិចេផល វូការទាំងេូល ដត

គ្នម នការទេទរឲ្យកាំ ត់រងែង់មពលមវោឲ្យចាប់មធែ ីដូ្មចាះមទ្។ បញ្ហញ តា ិលមីេិនបានចូលជាធរមានមទ្ មៅ

កន ុង មៅកន ុងឆ្ា ាំថ្នរបាយការ ៍មនះ។ ចាប់សា ីពីប្បាក់ឈន លួអបបបរមា ក៏បានបមងក ើតផងដដ្រនូវប្កេុប្បឹកា

ជាតិសា ីពីប្បាក់ឈន លួអបបបរមា ដដ្លមានតាំោងេកពីរដ្ឋឋ ភិបាល សហជីព និងអងគការរបស់និមយាជក 

មដ្ើេបមីធែ ីការប្ោវប្ជាវ និងផាល់អនុោសន៍សា ីពីប្បាក់ឈន លួអបបបរមា។ េិតេកប្តឹេដខ្វចិឆ ិកា រដ្ឋឋ ភិបាល

េិនបានបាំភល ឺពីវធីិដដ្លសមាជិកភាពមៅកន ុងោថ ប័នប្បាក់ឈន លួប្តីភាេីលមីមនះប្តវូបានមប្ជើសមរសីមនាះមទ្។ 

សមាេេអាកមធែ ីការកន ុងមសដ្ឋកិចេមប្ៅប្បព័នធ  និងអងគការសងគេសីុវលិបានរះិេន់ចាប់មនះថា េិនបាន

ប្េប់ដ្ ា ប់មលើអាកមធែ ីការកន ុងមសដ្ឋកិចេមប្ៅផល  ូវការមទ្។ ដតប្បាក់ឈន លួអបបបរមាឆ្ា ាំ ២០១៩ ប្តវូបានកាំ ត់

កាលពីដខ្តុោ មៅមប្កាេប្បព័នធ ប្កេុប្បឹកាផាល់ប្បកឹាការងារ ដដ្លកាំ ត់ប្បាក់ឈន លួដតសប្មាប់ វស័ិយ

កាត់មដ្រសាំមលៀកបាំោក់ និងដសបកមជើងមទ្។ ប្បាក់ឈន លួអបបបរមា េឺមលើសពីការបា៉ា ន់ប្បមា ជាផល វូការ

សប្មាប់កប្េិតប្បាក់ចាំ ូលថ្នភាពប្កីប្ក។  

ចាប់មានដចងអាំពីរយៈមពលមធែ ីការប្បចាំសបាដ ហ៍ាេបទ្ដ្ឋឋ នប្សបចាប់ចាំនួន ៤៨មមា៉ា ង េិន

មអាយមលើសព ី៨ មមា៉ា ងកន ុងេួយថ្លៃម ើយ ។ ចាប់កាំ ត់អប្ា ១៣០ ភាេរយថ្នប្បាក់ឈន លួមធែកីារមៅមពល

ថ្លៃ សប្មាប់មវនការងារមៅមពលយប់ និង ១៥០ ភាេរយសប្មាប់ការងារបដនថេមមា៉ា ង ដដ្លប្តវូមកើនម ើង

ដ្ល ់២០០ ភាេរយ ប្បសិនមបើការងារមលើសមមា៉ា ងមនាះមកើតមានម ើងមៅមពលយប់ មៅថ្លៃអាទ្ិតយ ឬមៅថ្លៃ

ឈប់សប្មាក ។ និមយាជកិប្តវូបានអនុញ្ហញ តមអាយមធែ ីការមលើសមមា៉ា ងយា៉ា ងមប្ចើន ២ មមា៉ា ងកន ុងេួយថ្លៃ។ 

ចាប់ហាេការមធែកីារមលើសមមា៉ា ងប្ជលុ ដចងថា ការមធែកីារមលើសមមា៉ា ងទាំងអស់ប្តវូដតមៅាេការសម ័ប្េចិតា 

មហើយដចងពកីារឈប់សប្មាកប្បចាំឆ្ា ាំមដ្ឋយមានប្បាក់ឈន លួ។ អាកមធែ ីការមៅដផាកដ្ឹកជញ្ជ នូាេទឹ្ក និង

អាកាសេិនទ្ទួ្លបានប្បាក់ឧបតថេភដផាកសងគេ និងប្បាក់ចូលនិវតាន៍មទ្មហើយប្តវូបានមលើកដលងពកីារ

កាំ ត់ប្ពាំ ដដ្នមមា៉ា ងការងារ ដដ្លប្តវូបានដចងមដ្ឋយចាប់។ 

មៅដខ្េិលុនា បនាទ ប់ពីមានមោងចប្កយា៉ា ងមហាចោស់ចាំនួន ៩ បានបិទ្ទែ រភាល េៗ មៅឆ្មាសទី្ 

១ មដ្ឋយេិនបានបង់ប្បាក់ជាង ៨៨ ោន់ោនមរៀល (២២ ោនដ្ោុល ) ជាប្បាក់ឈន លួដដ្លប្តវូបង់ ឬប្បាក់

បាំោច់ដដ្លប្តវូបង់ជូនកេមករ រដ្ឋឋ ភិបាលបានមធែ ីវមិោធនកេមមលើចាប់ មដ្ើេបលុីបបាំបាត់ប្បាក់បាំោច់

សាំោប់និមយាជិត ដដ្លមធែកីារាេកុងប្ារយៈមពលខ្ល ី។ ជាជាំនួសវញិ ចាប់ដដ្លប្តវូបានមធែ ីវមិោធនកេម

មនះតប្េូវមអាយបង់ប្បាក់មសម ើនឹងប្បាក់ឈន លួថ្លៃមធែកីារចាំនួន១៥ ថ្លៃ ដដ្លប្តវូបង់ោល់ ៦ ដខ្េាង មៅមអាយ

និមយាជិតទាំងអស់ ដដ្លមធែ ីការាេកុងប្ាេិនកាំ ត់រយៈ មពល។ 

សុខ្ភាពមៅកដនលងមធែ ីការ និងបទ្ដ្ឋឋ នសុវតថ ិភាពប្តវូដតប្េប់ប្គ្នន់មដ្ើេបផីដល់សុខុ្មាលភាព ដ្ល់

កេមករ ។ អធិការការងារវាយតថ្េល ប្បាក់ពិន័យ មដ្ឋយមយាងមៅាេរបូេនាសម ុេោម ញ ដផអកមលើភាពធៃន់ធៃរ 

និងរយៈមពលថ្នកាំហុស ប្ពេជាេួយនឹងចាំនួនកេមករដដ្លទ្ទួ្លរង។ អធិការរបស់ប្កសួងការងារមាន

អាំោចវាយតថ្េល ប្បាក់ពិន័យទាំងមនះ មៅនឹងកដនលង មដ្ឋយេិនបាច់មានការសហការពីនេរបាលមទ្ ដត

គ្នម នបទ្បញ្ហញ តិាជាក់ចាសោ់េួយសប្មាប់ការោរកេមករ ដដ្លតវា៉ា ពីោថ នភាពប៉ាះោល់ដ្ល់សុខ្ភាព ឬ

គ្នម នសុវតថ ិភាពមទ្។ 



ប្កសួងការងារ េឺជាអាកទ្ទួ្លខុ្សប្តវូកន ុងការពប្ងឹងការអនុវតាចាប់ការងារ ដតចាំនួនអធិការ

មានេិនប្េប់សប្មាប់មធែ ីអធិការកិចេមអាយបានមពញមលញ។ ការពិន័យកប្េប្តវូបានវាយតថ្េលោស់ មហើយ

មានេិនប្េប់ប្គ្នន់សប្មាបម់ដ្ឋះប្ោយបញ្ហា មទ្។ រដ្ឋឋ ភិបាលេិនបានពប្ងឹងការអនុវតាចាប់សា ីពីការងារ

ដលេមមា៉ា ង និងមមា៉ា ងការងារឲ្យមានប្បសិទ្ធភាពមទ្។ មៅមប្ៅឧសាហកេមកាត់មដ្រ រដ្ឋឋ ភិបាលកប្េពប្ងឹង

ការអនុវតាមលើបទ្បញ្ហា សា ីពីមមា៉ា ងការងារោស់។ រដ្ឋឋ ភិបាលពប្ងឹងការអនុវតាមលើបទ្ដ្ឋឋ ននានា មដ្ឋយ

អមនល ើមដ្ឋយោរខ្ល នួ ខ្ែះបុេគលិកដដ្លបានទ្ទួ្លការប ុ្ះបោដ លប្តឹេប្តវូ និងបរកិាខ រចាំបាច់ មហើយនិងកា

មានអាំមពើពុករលួយ ។ េន្រនា ីរបស់ប្កសួងការងារ បានោរភាពពីភាពអសេតថភាព មៅកន ុងការមធែ ីអធិការ

កិចេមពញមលញមលើមមា៉ា ងការងារ មហើយពឹងទាំងប្សងុមលើ BFC ឲ្យមធែកីារងារមនះ មៅាេមោងចប្កមដ្រសាំមលៀ

កបាំោក់សាំោប់នាាំមចញ។ 

 កេមករបានោយការ ៍ថា ការងារមលើសមមា៉ា ងមប្ចើនហួសកប្េិត មហើយជួនកាលមេតប្េូវឲ្យមធែ ីជា

ចាំបាច់មទ្ៀតផង ។ មានមប្ចើនគ្នា បានតអ ញូដតអថា មៅដកបងខ ាំមេមធែ ីការ ១២ មមា៉ា ងកន ុងេួយថ្លៃ លែីមបើចាប់

កាំ ត់ប្តឹេ ១០ មមា៉ា ងកា ី មដ្ឋយរេួទាំងមមា៉ា ងមលើសផង។ ជាញឹកញាប់ កេមករប្បឈេនឹងការពិន័យជា

ប្បាក់ ការបម ា ញមចញ ឬការបាត់បង់ប្បាក់បដនថេ ប្បសិនមបើមេេិនប្ពេមធែ ីការដលេមមា៉ា ង។ កេមករ និង

អងគការពលកេមនានាមានកងែល់ផងដដ្រថា ការមប្បើកុងប្ារយៈមពលខ្ល ី ពិមសសមៅកន ុងវស័ិយកាត់មដ្រ 

ដដ្លកាំម ើនថ្នផលិតភាពមប្ចើនមៅប្ទឹ្ងេិនម ើង អនុញ្ហញ តឲ្យប្កេុហ ុនមេចផុតពីលកខខ្ ឌទេទរខ្លះ

ាេចាប់ និងមលើប្បាក់មបៀវតសរ៍។ កុងប្ារយៈមពលខ្ល ដីលេទាំងអនុញ្ហញ តឲ្យមៅដកមានមសរភីាពមប្ចើន កន ុង

ការបញ្េ ប់ការងាររបស់អាកមរៀបចាំបមងក ើតសហជីព និងនារមីានថ្ផទមោះ មដ្ឋយប្គ្នន់ដតេិនបនាកុងប្ាមអា

យពួកមេ។ ចាប់កាំ ត់រយៈមពលកុងប្ាប្តឹេមប្ចើនបាំផុត ២៤ ដខ្។ ជាធេមា មៅដកជួលកេមករាេកុង

ប្ារយៈមពលខ្ល ី ជារហូត ដដ្លមប្ចើនដតមានរយៈមពល ៣ ដខ្េាង។ ប្កសួងការងារ បកប្ោយចាប់នះថា 

អនុញ្ហញ តឲ្យមានការជួលាេកុងប្ាតៗគ្នា ដបបមនះ ដ្ោបោមានការឈប់ពីការងារកន ុងមពលោេួយ 

មៅកន ុងអាំ ុងមពលោល់ ២៤ ដខ្។ ប្កេុប្បឹកាអាជាា កោា ល និងអងគការ ILO បានជាំទស់នឹងការបកប្ោយ

ចាប់មនះ មដ្ឋយទ្ទូ្ចថា មប្កាយរយៈមពល ២៤ ដខ្ កេមករប្តវូដតទ្ទួ្លបានជាអចិថ្ន្រនាយ៍នូវ «កុងប្ាដដ្ល

មានរយៈមពលេិនកាំ ត់»  (សូេមេើលដផាក ៧.ក)។  

កន ុងការសទ ង់េតិេួយ នាដខ្មេោ ឆ្ា ាំ ២០១៧ មធែ ីម ើងមដ្ឋយ BWTUC បានបា៉ា ន់ប្បមា ថា មាន

េនុសសប្បមា  ២០០ ០០០ នាក់ មធែ ីការមៅកន ុងឧសាហកេមសាំ ង់។ មាន ៨៩% ថ្នអាកមឆ្ល ើយចាំនួន ១០១០ 

នាក់ គ្នម នកុងប្ាការងារមទ្ ភាេមប្ចើនេិនដដ្លទ្ទួ្លប្បាក់បដនថេ ឬប្បាក់មបើកផ្តា ច់ឲ្យមពលឈប់មធែ ីការ

មទ្ មហើយមានដត ៩% មានម ម្ ះមៅកន ុងរបបជាតិសនា ិសុខ្សងគេ (NSSF) ។ របួសកន ុងមពលមធែ ីការងារ និង

បញ្ហា សុខ្ភាពមកើតមានម ើងជាញឹកញាប់ ។ មោងចប្កកាត់មដ្រធាំៗ ភាេមប្ចើនដដ្លផលិតសប្មាប់ទី្ផារ

មៅប្បមទ្សអភិវឌ្ឍ បានបាំមពញបានលអ េួរសេាេបទ្ដ្ឋឋ នអនាេ័យ និងសុវតថ ិភាពការងារ ដដ្លជា

លកខខ្ ឌ សប្មាប់ចុះកិចេសនាជាេួយអតិលិជនទិ្ញថ្នផលិតផលរបស់ខ្ល នួ ។ ោថ នភាពការងារមៅាេ

មោងចប្កខាា តតូចេួយចាំនួន និងឧសាហកេមតូចៗ មានលកខ ៈទ្ន់មខ្ាយ មហើយជាមរឿយៗ េិនបាន

បាំមពញាេបទ្ដ្ឋឋ នអនដរជាតិមទ្ ។ នាយកដ្ឋឋ នសុវតថ ិភាពការងារ និងសុខ្ភាព (OSH) បាននិយាយថា 

មៅកន ុងរយៈមពល ៦ ដខ្ដ្ាំបូង មានកេមករចាំនួន ២៥៣៣ នាក់បានរងរបួសកន ុងការងារ មដ្ឋយចាំនួនមនះ

មានមលើសពីចាំនួនមៅកន ុងឆ្ា ាំ ២០១៧។ កន ុងចាំមោេអាករបួសទាំងមនះ មាន ៤៤៤ នាក់បានរបួស

មដ្ឋយោរមប្គ្នះថាា ក់ចោចរ ៍  មដ្ឋយោរមៅដកមប្ចើនដ្ឹកកេមករកាត់មដ្រមៅេកកដនលងមធែ ីការ ាេរល

យនាធាំ ដដ្លមបើកចាំហ និងគ្នម នសុវតថ ិភាព។  



ការដួ្លសនលប់ទាំងហវ ងូៗមៅដតជាបញ្ហា េួយមៅម ើយ។ NSSF បានោយការ ៍ថា កេមករចាំនួន 

១៣៥០ នាក់បានដួ្លសនលប់មៅកន ុងមោងចប្កចាំនួន ១៣ មៅកន ុងរយៈមពល ៦ ដខ្ដ្ាំបូង។ ចាំនួនមនះមកើន

មលើសពីចាំនួន ៤១៥ នាក់ ដដ្លបានដួ្លសនលប់មៅាេមោងចប្កចាំនួន ៨ មៅកន ុងរយៈមពលដូ្ចគ្នា  កន ុងឆ្ា ាំ 

២០១៧។ គ្នម នមសចកា ីោយការ ៍ពីរបួសធៃន់មដ្ឋយោរការសនលប់មទ្។ អាកសមងកតការ ៍បាននិយាយពីការ

មធែ ីការមលើសមមា៉ា ងប្ជលុ សខុ្ភាពប្ទ្ឌុ្មប្ទេ ការមដ្កេិនប្េប់ ខ្យល់មចញចូលេិនលអ  កងែះអាហារបូតថេភ

ប្តឹេប្តវូសប្មាប់កេមករ ថាា ាំសមាល ប់សតែចថ្ប្ងប្តវូបានបាញ់មៅកន ុងវាលដប្សដកបរខាង មហើយចាំហាយជាតិ

ពុលមចញេកពីសកេមភាពផលិតកេមក៏មានចាំ ដ កមធែ ីមអាយកេមករសនលប់មប្ចើនគ្នា ផងដដ្រ។ 

 BFC បានោយការ ៍ថា ការមគ្នរពាេបទ្ដ្ឋឋ នរបសន់ាយកដ្ឋឋ នសុវតថ ិភាពការងារ និងសុខ្ភាព

មៅដតជាបញ្ហា ប្បឈេេួយដដ្លកាន់ដតមានមប្ចើនម ើង មៅកន ុងវស័ិយនាាំមចញសាំមលៀកបាំោក់ មដ្ឋយោរ

នីតិវធីិ និងមគ្នលនមយាបាយរបស់ប្កេុហ ុនេិនសេប្សប មហើយនិងការទ្ទួ្លខុ្សប្តវូ និងតួនាទី្

ប្េប់ប្េងេិនប្តវូបានកាំ ត់ចាស់។ BFC បាននិយាយពីការេិនមគ្នរពកាន់ដតមប្ចើនម ើង មៅកន ុងប្េប់

ចាំ ុចទាំងអស់ដដ្លកាំ ត់មដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ ន មដ្ឋយរេួមានការរងនឹងោរធាតុេីេីមប្គ្នះថាា ក់ ការ

មរៀបចាំមប្តៀេចាំមោះប្គ្នអាសនា ប្បព័នធ ប្េប់ប្េង OSH កដនលងផាល់សុខុ្មាលភាព បរោិថ នសប្មាប់កេមករ 

ការការោរកេមករ និងការោា ក់មៅរបស់កេមករ៕ 

 


