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រដ្ឋ មន្រនត ីក្កស្ួងការបរនទ្ស្ស្ហរដ្ឋ អានមរ ិក នោក Michael R. Pompeo
សហរដ្ឋ អាមេរ ិក បានយកជាេូ លដ្ឋឋនថា េនុសសទ ាំងអស់ ៖ «មកើតេកមានភាពមសម ើគ្នា មហើយមេ
មកើតេកមានសិទ្ធិខ្លះដដ្លេិនអាចកាត់ផ្តាច់មចញបាន មដ្ឋយកនុងចាំមោេសិទ្ធិទ ាំងមនះមានជី វ ិត មសរ ី
ភាព និងសិទ្ធិកនុងការដសែ ងរកសុភេងគ ល»។ រដ្ឋ ធេម នុញ្ញរបស់មយើង ធានាសិទ្ធិដដ្លមេេិនអាចកាត់ផ្តាច់
មចញបានទ ាំងមនះ មដ្ឋយប្បកាសឲ្យមប្បើប្បាស់នូវ វ ិមោធនកេម ទ្ីេួយ ថា «រដ្ឋ សភានឹងេិនមធែ ីចាប់ដដ្ល
មគ្នរពដ្ល់ការបមងក ើតោសនា ឬហាេឃាត់ការប្បតិបតា ិោសនាមដ្ឋយមសរ ី ឬបប្ងួ េមសរ ីភាពកនុងការ
និយាយសា ី មសរ ីភាពោរព័ត៌មាន ឬមសរ ីភាពរបស់ប្បជាជនកនុងការមធែ ីការជួ បប្បជុាំគ្នា និងមសរ ីភាពកនុង
ការសុាំឲ្យរដ្ឋឋភិបាលេិតេូ រមដ្ឋះប្ោយមរឿងមកើតទ្ុកខេិនសុខ្ចិតាោេួ យ»។ វ ិមោធនកេម ទ្ី ៥ ក៏ដចងផង
ដដ្រថា «មេេិនអាចដ្កហូ តមចញពីេនុសសមាាក់ នូ វជី វ ិត មសរ ីភាព ឬប្ទ្ពយសេបតា ិ មដ្ឋយេិនឆ្ល ងដ្ាំម ើរ
ការកា ីប្តឹេប្តូវមទ្»។
ទ្សសនៈដ្ូ ចគ្នាទ ាំងមនះប្តូវបានអនុេ័តជាអនា រជាតិ
មៅកនុងមសចកា ីប្បកាសជា
ោកលសា ីពីសិទ្ធិេនុសស ពិមសសមាប្ាទ្ី ៣ ១០ ១២ ១៨ ១៩ និង ២០។
អា កបងក បមងក ើតសហរដ្ឋ អាមេរ ិក និងប្បតិភូមៅកនុងេ ៈកេម ការអងគ ការសហប្បជាជាតិសាីពីសិទ្ធិ
េនុសស ទ្ទ្ួ លោគល់ថា េនុសសប្េប់គ្នាប្តូវដតមានមសរ ីភាពជាេូ លដ្ឋឋនទ ាំងមនះ ទក់ទ្ងនឹងោសនា
ឬជាំមនឿ ការបមញ្េ ញេតិ ការជួ បជុគ្ន
ាំ ា មដ្ឋយសនា ិភាព និងការចងប្កងគ្នាជាប្ក ុេ ជាសមាេេ។ មសរ ីភាព
ទ ាំងមនះេិនដេនផា លឲ្
់ យមដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាលមទ្ ដតវាមចញេកពីភាពថ្លលលនរពី
ូ កាំម ើតរបស់េនុសស មហើយវាក៏
េិនអាចប្តូវបានរ ឹតតបិតមដ្ឋយេិនសេមហតុផល មដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាលមទ្ មបើមទះបីជាមដ្ើេបីជាំរុញបាំ ងដផា ក
មសដ្ឋ កិចេ សងគ េ ឬវបបធេ៌ក៏មដ្ឋយ។ មេេិនអាចកាត់ផ្តាច់មចញបាននូ វមសរ ីភាពទ ាំងមនះបានមទ្។ រដ្ឋឋភិ
បាលមាននាទ្ីកនុងការធានាថា រដ្ឋឋភិបាលខ្ល ួនឯងេិនមប្ជៀតដប្ជកមដ្ឋយខ្ុស មលើសិទ្ធិេនុសស និងមសរ ី
ភាពជាេូ លដ្ឋឋនមទ្។
បោ
ា រដ្ឋ អធិបមតយយដដ្លមយើងមានកិចេសហការយា៉ាងជិតសា ិទ្ធ យូរអដងែ ង និងប្បកបមដ្ឋយដផល ផ្តក
េឺជារដ្ឋ ដដ្លមៅកនុងមនាះ រដ្ឋឋភិបាល ជាទ្ូ មៅ មគ្នរពសិទ្ធិេនុសស ដដ្លរ ួេមានមសរ ីភាពោសនា ឬជាំមនឿ
មសរ ីភាពកនុងការបមញ្េ ញេតិ មសរ ីភាពកនុងការជួ បជុគ្ន
ាំ ា មដ្ឋយសនា ិ វ ិធី និងមសរ ីភាពកនុងការចងប្កងជា
ប្ក ុេ ជាសមាេេ មហើយេិនមធែ ីការរំមោភមលើសិទ្ធិេនុសសទ ាំងកាំមោល
ដ្ូ ចជាការសមាលប់មប្ៅប្បព័នធ
តុោការ ការមធែ ីទរុ កេម ការឃុាំខ្ល ួនយូរាេទ្ាំមនើងចិតា។ ផទ យ
ុ មៅវ ិញ រដ្ឋ ដដ្លេាំោេកាំដហងសនា ិសុខ្
តាំបន់ េឺជារដ្ឋ ដដ្លឧបតថ េភដ្ល់មភរវកេម ឬងាយនឹងកាលយជាមគ្នលមៅថ្នការមប្ជើសមរ ីសមភរវករ។ រដ្ឋ ដបប
មនះមប្ចើនដតជារដ្ឋ ដដ្លមានរដ្ឋឋភិបាលេិនមគ្នរពសិទ្ធិដដ្លមេេិនអាចកាត់ផ្តាច់មចញបាន របស់េនុសស
ដដ្លរស់មៅកនុងរងែ ង់ប្ពាំដដ្នរបស់ខ្ល ួន។
មគ្នលនមយាបាយរបស់រដ្ឋ បាលមោកប្បធានាធិបតី Trump េឺមធែ ីទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាេួ យរដ្ឋឋភិបាល
ដ្ថ្ទ្មទ្ៀត មដ្ឋយេិនេិតពីប្បវតា ិរបស់រដ្ឋឋភិបាលទ ាំងមនាះមទ្ មបើសិនជាការមធែ ីដ្ូមចា ះនឹងជាំរុញដ្ល់ផល
ប្បមយាជន៍របស់សហរដ្ឋ អាមេរ ិក។ ដត មយើងបានមេើលមឃើញថា ផលប្បមយាជន៍របស់សហរដ្ឋ អាមេរ ិកមៅ
កនុងសថ ិរភាព វ ិបុលភាព និងសនា ិសុខ្យូរអដងែ ងថ្នពិភពមោក ដដ្លមោរមពញមៅមដ្ឋយរដ្ឋ អធិបមតយយ រ ឹង
មាាំ នឹងប្តូវបានធានា មបើសិនជារដ្ឋឋភិបាលទ ាំងមនាះមគ្នរពមសរ ីភាពជាេូ លដ្ឋឋន និងសិទ្ធិេនុសស។ មដ្ើេបី
បាំ ងមនះ សហរដ្ឋ អាមេរ ិកេឺជាេិតតប្បកបមដ្ឋយសមានចិតា និងជាអា កគ្នាំប្ទ្យា៉ាងរ ឹងមាាំ ចាំមោះអា ក
ទ ាំងឡាយោដដ្លមធែ ីកាំដ ទ្ប្េង់មដ្ើេបីបញ្េ ប់ការមប្ជៀតដប្ជកមដ្ឋយខ្ុស មៅកនុងការអនុវតា សិទ្ធិដដ្លេិន
អាចកាត់ផ្តាច់មចញបាន េិនថាអា កទ ាំងមនាះសថ ិតមៅកនុងឬមៅខាងមប្ៅ រដ្ឋឋភិបាលមទ្។
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នស្ចកត ស្
ី នងេ បរ ួម
ប្បមទ្សកេពុជាជាប្បមទ្សប្បកាន់របបោជានិយេអាប្ស័យរដ្ឋ ធេម នុញ្ញ
ដដ្លមានរដ្ឋឋភិបាលេួ យ
មកើតមចញាេរយៈការមបាះមឆ្ាតសភា ។ េ បកសប្បជាជនកេពុជា (CPP) បានទ្ទ្ួ លបានអាសនៈសភា
ទ ាំងអស់ មៅកនុងការមបាះមឆ្ាតជាតិ កាលពីថ្លៃ ទ្ី ២៩ ដខ្កកក ដ្ឋ មដ្ឋយបានហាេប្បាេេ បកសប្បឆ្ាំង
ធាំជាងមេ កាលពីដខ្វ ិចឆ ិកា ឆ្ាាំ ២០១៧។ មៅេុនមពលទ្ួ លជ័យជេា ះមនះ មោកនាយករដ្ឋ េន្រនាី ហុន ដសន
បានកាន់តាំដ ងមនះអស់រយៈមពល ៣៣ ឆ្ាាំេកមហើយ។ អា កសមងក តការ ៍អនា រជាតិ មដ្ឋយរ ួេទ ាំងរដ្ឋឋភិ
បាលបរមទ្ស និងអងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលអនា រជាតិ និងជាតិ បានរ ិះេន់ការមបាះមឆ្ាតមនះ ថាគ្នមន
ភាពមសរ ី និងយុតាិធេ៌ មហើយេិនតាំោងមអាយឆ្នទ ៈរបស់ប្បជាជនកេពុជាមទ្។
អាជាាធរសុី វ ិលប្េប់ប្េងមលើកងកមាលាំងសនដ ិសុខ្ ដដ្លជាញឹកញាប់ េាំោេមប្បើកមាលាំង ប្បឆ្ាំងនឹង
អា កដដ្លប្បឆ្ាំងនឹងនាយករដ្ឋ េន្រនាី ហុន ដសន មហើយជាទ្ូ មៅ ប្តូវបានមេមេើលមឃើញថា ជាប្ក ុេប្បដ្ឋប់
អាវុធរបស់េ បកសប្េប់ប្េងប្បមទ្ស CPP ។
បញ្ហាដផា កសិទ្ធិេនុសសរ ួេមានការសមាលប់មដ្ឋយខ្ុសចាប់ ឬាេអាំមពើចិតា មដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល ឬជួ ស
េុខ្មអាយរដ្ឋឋភិបាល ការមធែ ីមអាយបាត់ខ្ល ួនបងក មដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល ការមធែ ទ
ី រុ កេម មដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល ការ
ចប់ខ្ល ួនេនុសសាេអាំមពើចិតាមធែ ីម ើងមដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល អា កមទសនមយាបាយ ការមប្ជៀតដប្ជកាេអាំមពើ
ចិតាមៅកនុងជី វ ិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋ ដ្ូ ចជាការាេដ្ឋនជាទ្ូ មៅាេប្បព័នធមអ ិចប្តូនិច ការចប់
ពិរុទ្ធ និងការអនុវតា ចាប់ប្ពហម ទ្ ឌ ទក់ទ្ងនឹងការបរ ិហារមករមាិ៍ ដ្ឋយមរ ីសេុខ្ ការមប្ជៀតដប្ជកមៅកនុងសិទ្ធិ
មធែ ីការប្បេូ លផត មាំុ ដ្ឋយសនា ភា
ិ ព និងមសរ ីភាពកនុងការចងប្កងគ្នាជាប្ក ុេ សមាេេ ការរ ឹតតបិតកនុងការ
ចូ លរ ួេទក់ទ្ងនឹងនមយាបាយ អាំមពើពុករលួ យជាទ្ូ មៅ មដ្ឋយរ ួេទ ាំងមៅកនុងប្បព័នទតុោការ និងការបងខ ាំ
មអាយកុមារមធែ ីពលកេម ។
រដ្ឋឋភិបាលេិនបានផា ល់ភសា ាងថ្នការកាត់មទសេន្រនាីដដ្លបានប្បប្ពឹតាបទ្រំមោភចាប់មទ្ រ ួេ
ទ ាំងអា កដដ្លមានការោក់ព័នធនឹងករ ីពុករលួ យ។ វបបធេ៌និទ្ ឌ ភាពមៅដតមានមៅម ើយ។
ដផា កទ្ី១ ៖ ការមគ្នរពភាពថ្លល លនររបស់
ូ
េនុសស រ ួេទ ាំងមសរ ីភាពរ ួចផុតពី ៖
ក. ការដ្កហូ តជី វ ិតតាមអាំនពើចិតត និងការស្ម្លាប់នោយសារនហតុផលននោបាយ ឬនោយខុស្ចាប់
មានមេនិយាយថា រដ្ឋឋភិបាល ឬភាាក់ងាររដ្ឋឋភិបាលបានមធែ ីការសមាលប់េនុសសាេអាំមពើចិតា ឬ
មដ្ឋយខ្ុសចាប់។ េិតេកប្តឹេដខ្កកក ដ្ឋ អងគ ការ NGO េួ យដដ្លមធែ កា
ី រដផា កសិទ្ធិេនុសស បានោយការ ៍
ពីករ ស
ី មាលប់មប្ៅប្បព័នធតុោការចាំនួន ៤ ករ ី ។
មៅដខ្េិនា ឆ្ាាំ ២០១៧ តុោការបានកាត់មទសមអាយម្មះ មអឿត អាង ឲ្យជាប់ពនធ នាគ្នរអស់
ី
ិត
េួ យជ វ ចាំមោះការសមាលប់មោកដកេ
ី ដដ្លជាអា ក វ ិភាេនមយាបាយ ដ្៏កាលហាន និងប្បកបមដ្ឋយ
ប្បជាប្បិយភាព កាលពីឆ្ាាំ ២០១៦ ។ េិតេកប្តឹេដខ្កកក ដ្ឋ ករ ីមនះមៅដតមបើកចាំហមៅម ើយ មហើយរដ្ឋឋ
ភិបាលបានសនារកមេើលអា កសេេាំនិត ដតេិនមឃើញមានមធែ ីសកេម ភាពអែ ីមទ្ ។ មដ្ឋយកត់សមាគល់មឃើញ

ថា ជនរងមប្គ្នះ និងឃាតកេិនបានោគល់គ្នា និងលកខ ៈេិនប្បប្កតីដ្ថ្ទ្មទ្ៀត ដ្ូ ចជាការដដ្លបុរសប្កី
ប្ករ ូបមនះមានកាាំមភល ើងថ្លល មប្បើ អា កសមងក តការ ៍ជាមប្ចើនមជឿថា ភាេីទ្ី ៣ បានជួ លម្មះ មអឿត អាង។
មៅថ្លៃ ទ្ី ៨ េិនា ហិងាបានមកើតម ើងមៅមខ្តតប្កមចះ មៅមពលកមាលាំងសនា ិសុខ្បាញ់ប្បហារមៅ
ី ល ី កាលពីោប់ទ្សវតសរ៍េុន មៅឲ្យប្ក ុេហុនចាំការមៅសូ េួ យ ។ ប្បព័នធផសពែ ផាយេួ យ
មលើអាកតវា៉ាការមផទ រដ្ធ
ចាំនួនបានោយការ ៍ពកា
ី រោលប់េនុសសពី ២ មៅ ៦ នាក់ មហើយ ៤០ នាក់មទ្ៀតបានរងរបួ ស ។ មប្កាយមាន
ហិងាមនះបនា ិច រដ្ឋឋភិបាលបានបញ្ហារមអាយប្បព័នធផសពែ ផាយកនុងប្ស ុក “ដកតប្េូវ” ព័ត៌មានរបស់ខ្ល ួន។
អងគ ការ NGO ចាំនួន ៤ និងការ ិយាល័យថ្នឧតា េសា ងការសិទ្ធិេនុសសរបស់អងគ ការសហប្បជាជាតិបាន
បមងក ើតេ ៈកមាមធិការមសុប
ើ អមងក តេួ យសប្មាប់មៅមេើលកដនល ងមនាះ។ មេបានមឃើញថា មៅថ្លៃ ទ្ី ៧ េិនា
ប្ក ុេហន
ុ បានចប់មផា ើេព័ទ្ធរបងដ្ីរបស់ខ្ល ួន មហើយេួ យថ្លៃមប្កាយេក ទហាន កងោជអាវុធហតថ និង
នេរបាលចាំនួន ១៥០ នាក់បានដ្ុតផទ ះរបស់ប្បជាជនមៅកនុងភូ េិ ដដ្លជាការមធែ ីមអាយអា កភូ េិបិទ្ផល វូ ធាំ
មហើយទេទរមអាយបញ្ឈប់ការដ្ុតផទ ះទ ាំងមនាះភាលេ។ មបើមយាងាេរបាយការ ៍របស់សាងការសិទ្ធិេនុសស
របស់អងគ ការសហប្បជាជាតិ កមាលាំងសនា ិសុខ្បានបាញ់បាំដបកហវ ូងអា កភូ េិ។ សា ងការសិទ្ធិេនុសសសហប្បជា
ជាតិបានទ្ទ្ួ លោគល់ថា មដ្ឋយោរកមាលាំងសនា ិសុខ្បិទ្េិនឲ្យចូ លដ្ល់កដនល ងបាញ់មនាះ មេេិនដ្ឹងចាស់ពី
ចាំនួនអា កោលប់ និងរបួ សមទ្។
បនាទប់ពីមានមហតុការ ៍មនះមកើតម ើង មោក ស ចាំរ៉ាុង អភិបាលមខ្តតប្កមចះ បានបដ្ិមសធ
របាយការ ថា
៍
កាំោង
ាំ សនា ិសុខ្បានបាញ់អាកតវា៉ា។ មោក មេៀត ច័នទថា រ ិទ្ធ អា កនាាំោកយនេរបាលជាតិ
អះអាងថា អា កភូ េិ មដ្ឋយមានកាាំមភល ើងដកថ្ចា បានមធែ ីមអាយនេរបាលចាំនួន ៧ នាក់របួ ស ចាំដ កអា ក
ភូ េិដត ២ នាក់មទ្ ដដ្លរងរបួ សប្ោល េិនដេនមដ្ឋយោរប្គ្នប់កាមាំ ភល ើងមទ្ េឺមដ្ឋយោរចប្េូងឬសសី។

ខ. ការបាត់ខល ួន
ប្ពះមតជេុ មាស វ ិចិប្ត ដដ្លជាសងឃមានម្មះលបីមាាក់ និងជាសកេម ជនដផាកសងគ េ ដដ្លបាន
បាត់ខ្ល ួនកាលពីដខ្េិលនា
ុ
ឆ្ាាំ ២០១៧ មៅឃុប្ាំ កបីមរៀល មខ្តា មសៀេោប បនាទប់ពីកមាលាំងសនា ិសុខ្វាយប្ពះ
អងគ មៅដតបាត់ខ្ល ួនមៅម ើយ មហើយេិតេកដ្ល់ដខ្តុោ មៅដតគ្នមនព័តមា
៌ នលម ីទក់ទ្ងនឹងប្ពះអងគ មទ្។
េ. ការមធែ ីទរុ

កេម និងការប្បប្ពឹតា ឬទ្ ឌ កេម បនាទបបមនាថក អេនុសសធេ៌ ឬមឃារមៅដ្ថ្ទ្មទ្ៀត

រដ្ឋ ធេម នុញ្ញហាេប្បាេទ្មងែ ដី បបមនះ ដតការវាយដ្ាំ និងទ្ប្េង់ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតថ្នការមធែ ីបាបមលើរ ូបោង
កាយមៅមលើអាកជាប់ឃុាំរបស់នេរបាល និងអា កជាប់ពនធ នាគ្នរមៅដតមានជាបនា មៅកនុងឆ្ាាំថ្នរបាយ
ការ ។៍
មានរបាយការ ៍ ដដ្លអាចទ្ុកចិតដបានថា មយាធា និងនេរបាលសុី វ ិលបានមធែ ីទរុ កេម មលើោង
កាយ និងផល វូ ចិតដ មហើយមានមពលខ្ល ះ វាយដ្ាំយា៉ាងធៃ នធ
់ ៃ រមៅមលើជនដដ្លប្តូវឃុាំខ្ល ួនមដ្ឋយោរបទ្ប្ពហម ទ្ ឌ
មទ្ៀតផង ជាពិមសសមៅអាំ ុ ងមពលសួ រចមេល ើយ ។ េិតេកដ្ល់ដខ្កកក ដ្ឋ អងគ ការមប្ៅរដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុក
េួ យ បានសមងក តមឃើញមានមធែ ីទរុ កេម មៅមលើអាកជាប់ពនធ នាគ្នរឬអា កជាប់ឃច
ុាំ ាំនួន ៩ ករ ី ។ មោក
េឹេ សុខ្ បានប្បាប់អាកោរព័ត៌មានកនុងប្ស ុក បនាទប់ពីការមដ្ឋះដលងមោកពីការឃុាំឃាាំងថា ឆ្មាំេុកបាន
វាយគ្នត់ ោល់មពលមោកេិនប្ពេមធែ ីាេបញ្ហា ឬមបើកមសៀវមៅ។ អា កជាប់ឃុាំដ្ថ្ទ្មទ្ៀតបាននិយាយថា
អាជាាធរបានបងខ ាំមអាយពួ កមេមដ្ើរេួ យមមា៉ាង មដ្ឋយទ្ូ លទ្ឹកេួ យធុង ឬបងខ ាំមអាយពួ កមេឈរោប់មមា៉ាង
មៅកោ
ា លថ្លៃ ។

េិតេកប្តឹេដខ្កកក ដ្ឋ អងគ ការមប្ៅរដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុកេួ យ បានោយការ ៍ពីករ ីអាជាាធ
រេូ លដ្ឋឋន ភាាក់ងាររដ្ឋឋភិបាល ឬអងគ រកសរបស់អាកធាំវាយដ្ាំជនសុី វ ិលដដ្លេិនជាប់ឃុាំចាំនួន ៩ ករ ។ី
សាានភាពពនធ នាគារ និងមណឌលឃុាំខល ួន
ោថនភាពពនធ នាគ្នរមានសភាពយា៉ាប់ខាលាំង មហើយកនុងករ ីជាមប្ចើន េាំោេកាំដហងដ្ល់អាយុជី វ ិត
មទ្ៀតផង ។ កាលពីដខ្កុេភៈ អងគ ការពលកេម អនា រជាតិ (ILO) បានមសា ើសុាំមអាយរដ្ឋឋភិបាលនិយាយការោរ
ការអនុវតា របស់ខ្ល ួនមលើពលកេម មដ្ឋយបងខ ាំសប្មាប់អាកជាប់ឃុាំ
មហើយសុាំឲ្យរដ្ឋឋភិបាលដកដប្បចាប់េួយ
ចាំនួន មដ្ើេបីមធែ ីយា៉ាងោឲ្យការចប់ឃុាំខ្ល ួនមជៀសផុតពីការបងខ ាំមធែ ីពលកេម ។
ទ្ិដ្ឋភាពទ្ីកដនល ង៖ ការមានអា កមទសមប្ចើននាាំមអាយចមងអ ៀតខាលាំងេឺជាបញ្ហាេួ យ។ មយាងាេអេគ នាយក
ដ្ឋឋនពនធ នាគ្នរថ្នប្កសួ ងេហាថ្ផទ មៅដខ្កកក ដ្ឋ ឆ្ាាំ ២០១៧ មានអា កមទស និងអា កជាប់ពនធ នាគ្នរ
ចាំនួនប្បមា ជាង
២៦ ០០០ នាក់ មៅកនុងពនធ នាគ្នរចាំនួន ២៩ ដដ្លប្តូវបានបមងក ើតម ើងសប្មាប់
ដ្ឋក់អាកជាប់ពនធ នាគ្នរ និងអា កជាប់ឃុាំប្តឹេដតចាំនួន ១១ ០០០ នាក់ប៉ាុមោ
ណ ះ ។ េន្រនាីដផា កពនធ នាគ្នរបាន
និយាយថា «សប្ងាគេប្បឆ្ាំងនឹងមប្េឿងមញៀន« របស់រដ្ឋឋភិបាលបានមធែ ីឲ្យពនធ នាគ្នរកាន់ដតចមងអ ៀតខាលាំង
ម ើង។ អេគ នាយកដ្ឋឋនពនធ នាគ្នរេិនប្ពេផា ល់តួមលខ្ចុងមប្កាយមទ្។
មៅកនុងពនធ នាគ្នរភាេមប្ចើន គ្នមនការដ្ឋក់ឲ្យមៅដ្ឋច់ពីគ្នាមទ្ រវាងអា កមទសជាេនុសសមពញវ ័យ
និងអា កមទសជាកុមារ រវាងប្ប ុស និងប្សី ឬរវាងអា កមទសធៃ ន់ និងអា កមទសប្ោល ឬសប្មាប់ការឃុាំេុន
សវនាការមទ្។ មបើមយាងាេអេគ នាយកដ្ឋឋនពនធ នាគ្នរ មៅឆ្ាាំ ២០១៦ កនុងចាំមោេអា កមទស មាន
ប្បដហល ៣៤% េិនទន់កាត់កាី ២៩% បានទ្ទ្ួ លការកាត់កាីចុងមប្កាយ មហើយប្បដហល ៨% ថ្នអា កមទសេឺ
ជាន្រសាី និង ៤% ជាអនីតិជន។ អងគ ការមប្ៅរដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុកដ្ដដ្ល បានោយការ ៍ថា ចាំនួនកុមារធាំ
និងតូ ចដដ្លសថ ិតមៅជាេួ យមាាយកនុងពនធ នាគ្នរ មានការមកើនម ើងមប្ចើន ចប់ពីឆ្ាាំ ២០១៦ េក
មដ្ឋយោររដ្ឋឋភិបាលមបើកយុទ្ធនាការប្បឆ្ាំងមប្េឿងមញៀន។
មយាងាេអងគ ការមប្ៅរដ្ឋឋភិបាលកា ងប្ស ុក
េួ យ ចាំនួនកុមារតូ ចៗមៅកនុងពនធ នាគ្នរមកើនពី ៣០ មៅឆ្ាាំ ២០១៥ ដ្ល់ ១៤៩ នាក់ េិតេកដ្ល់ដខ្េិ
នា។
េិតេកដ្ល់ដខ្តុោ នាយកដ្ឋឋនពនធ នាគ្នរេិនបានោយការ ៍ពីចាំនួនអា កមទសោលប់ កនុង
ពនធ នាគ្នរមទ្។ មៅឆ្ាាំ ២០១៦ ដដ្លាេកាំ ត់ប្ាេឺជាឆ្ាាំចុងមប្កាយបាំផុត មានោលប់ចាំនួន ៧៦ នាក់។
អងគ ការមប្ៅរដ្ឋឋភិបាល បាននិយាយថា មៅកនុងករ ីជាមប្ចើន របបអាហារសប្មាប់អាកជាប់ពនធ នាគ្នរ
និងរបស់ចាំបាច់មផសងៗមទ្ៀត ដតមៅដតេិនប្េប់ប្គ្នន់មទ្។ អា កសមងក តការ ៍បានបនា ោយការ ៍ថា របប
សាំោប់ទ្ិញអាហារសាំោប់អាកមទស មពលខ្ល ះ ប្តូវបានកឹបមកងយកមដ្ឋយអាជាាធរ ដដ្លជាការមធែ ីឲ្យមានក
ងែ ះអាហារ ូបតថ េភ និងជាំងឺអាកមទសមានកាន់ដតមប្ចើន។ អាជាាធរេិនបានផាល់តួមលខ្ចុងមប្កាយសា ីពី
ចាំនួនពនធ នាគ្នរដដ្លកនុងមនាះអា កមទសមានទ្ឹកោអតមប្បើប្បាស់មទ្ លែមី បើ េិតេកដ្ល់ឆ្ាាំ ២០១៦
ពនធ នាគ្នរចាំនួន ១៨ មទ្ កនុងចាំមោេពនធ នាគ្នរចាំនួន ២៩ មានផា ល់ទ្ឹកោអត។ ពនធ នាគ្នរគ្នមនកដនល ង
ប្េប់ប្គ្នន់សោ
ាំ ប់ជនពិការោងកាយ
និងអា ក ប់សតិម ើយ។
អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលបានមចទ្
ប្បកាន់ថា អា កប្េប់ប្េងពនធ នាគ្នរប្បប្ពឹតាេិនមសម គ្ន
ើ ា មលើអាកមទស ដ្ូ ចជាករ ីផាល់ការអនុញ្ហញតមអាយ
អា កចូ លសួ រសុខ្ទ្ុកខ ការបតរមៅបនទ
ូ
ប់លអ និងឱកាសមចញពីបនទ ប់ មៅមពលថ្លៃ សាំោប់អាកមទសដដ្លប្េួ ោរ
របស់មេមានលុយសូ ក។
មបើមយាងាេអងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលកា ងប្ស ុកេួ យ
«េ ៈកមាមធិការ
ប្េប់ប្េងអា កមទសមដ្ឋយខ្ល ួនឯង» ដដ្លជាប្ក ុេអា កមទសដដ្លប្តូវបានចងប្កង និងដ្ឹកនាាំមដ្ឋយឆ្មាំ
េុក មពលខ្ល ះ មធែ ីការវាយដ្ាំមលើអាកមទសដ្ថ្ទ្មទ្ៀត។ មានមសចកា ីោយការ ថា
៍
មានការមប្បើប្បាស់មប្េឿង
មញៀនមៅកនុងពនធ នាគ្នរយា៉ាងមប្ចើន ដដ្លមេអាចមធែ ីមៅបានមដ្ឋយសូ កបា៉ាន់េន្រនាីពនធ នាគ្នរ។

កេពុជាមានេជឈេ ឌ លបនាបមប្េឿងមញៀនរបស់រដ្ឋឋភិបាលចាំនួន ៧ និងមាន៣ មទ្ៀតជារបស់
ឯកជន ។ អា កសមងក តការភាេមប្ចើនបានយល់ប្សបថា ភាេមប្ចើនថ្នអា កដដ្លប្តូវបានយកេកឃុាំមៅទ្ី
មនះេឺប្តូវបានឃុាំមដ្ឋយបងខ ាំ ឬមផាើមៅេ ឌ ល មដ្ឋយសេតថ កិចេ ឬសមាជិកប្េួ ោរ មដ្ឋយគ្នមនឆ្ល ងកាត់
ដ្ាំម ើរការកា ីប្តឹេប្តូវមទ្។ មយាងាេអាជាាធរជាតិប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំងមប្េឿងមញៀន គ្នមនអា កដដ្លជាប់មៅកនុង
េ ឌ លមានអាយុមប្កាេ ១៨ ឆ្ាមាំ ទ្។ អា កសមងក តការ ៍បានកត់សាំគ្នល់មឃើញថាបុេគលិកកនុងេ ឌ លជាញឹក
ញាប់មប្បើ វ ិធីបងខ ាំ មដ្ើេបី “ប្េប់ប្េង”មៅមលើអាកជាប់កនុងមនាះ និងមអាយហាត់ប្បា យា៉ាងខាលាំង ។
រដ្ឋ បាល៖ អាជាាធរេិនបានមប្បើ វ ិធីមផសងមប្ៅពីការដ្ឋក់េុកមទ្ សាំោប់ជនមលម ើសអហិងា។ អា កមទសអាច
ដ្ឋក់ប ា ឹងសា ីពីការរំមោភបាំោនមៅតុោការ ាេរយៈមេធាវ ី មដ្ឋយេិនមានការប្តួ តពិនិតយដកដប្បម ើ
យ។ ដតអា កមទសេួ យចាំនួនធាំគ្នមនលទ្ធ ភាពរកមេធាវ ីតាំោងផល វូ ចាប់ម ើយ។ រដ្ឋឋភិបាលមសុើបអមងក តមលើ
ោកយប ា ឹងដបបមនះ មហើយាេមេើលោថនភាពពនធ នាគ្នរ និងេជឈេ ឌ លឃុឃា
ាំ ាំង ាេរយៈអេគ នាយក
ដ្ឋឋនពនធ នាគ្នររបស់ប្កសួ ងេហាថ្ផទ ដដ្លមធែ ីរបាយការ ៍ប្បចាំឆ្មាសសា ីពកា
ី រប្េប់ប្េងពនធ នាគ្នរ។ អេគ
នាយកដ្ឋឋនពនធ នាគ្នរេិនបមញ្េ ញរបាយការ ៍មនះមទ្ មទះបីជាអងគ ការសងគ េសុី វ ិលបានមធែ ីការមសា ើសុាំជា
ញឹកញាប់កាី។
អា កមទស និងអា កជាប់ការឃុាំឃាាំងជាធេម ា ប្តូវបានអនុញ្ហញតមអាយជួ បជាេួ យអា កមៅមេើល ដត
អងគ ការសិទ្ធិេនុសសបានអះអាងថា មពលខ្ល ះ ប្េួ ោរប្តូវផដ ល់សាំ ូ កដ្ល់េន្រនដីពនធ នាគ្នរមដ្ើេបីបានសួ រសុខ្
ទ្ុកខអា កជាប់ពនធ នាគ្នរ ឬប្តូវផដ ល់មសបៀងអាហារ និងរបស់របរចាំបាច់ដ្ថ្ទ្មទ្ៀត ។ មានរបាយការ ៍េួរមអា
យមជឿទ្ុកចិតដបានថា ជាញឹកញាប់ េន្រនដីបានទេទរប្បាក់សាំ ូ ក េុននឹងអនុញ្ហញតមអាយអា កជាប់
ពនធ នាគ្នរចូ លរ ួេការជាំនុាំជប្េះកដ ី ឬសវនាការឧទ្ធ រ ៍ និងេុនមពលមដ្ឋះដលងអា កជាប់ពនធ នាគ្នរដដ្ល
បានបញ្េ ប់អា តដ ិជាប់ពនធ នាគ្នររបស់ខ្ល ួនមពញមលញមហើយមនាះ ។ េង់ ថ្រ៉ាយា៉ា និសសិតមាាក់ដដ្លបានជាប់
ពនធ នាគ្នរេួ យឆ្ាាំ មដ្ឋយោរបមងាាះមហែ សបុកដដ្លប៉ាះោល់នមយាបាយ បាននិយាយថា គ្នត់ប្តូវសូ កឆ្មាំ
េុកប្បដហលេួ យដ្ុោល ោល់មពលដដ្លគ្នត់បានជួ បជាេួ យអា កនមយាបាយ សកេម ជនសិទ្ធិេនុសស ដដ្ល
ជាប់ពនធ នាគ្នរ។
ការាេដ្ឋនមដ្ឋយឯកោជយ៖ មដ្ឋយមានលកខ ខ្ ឌ ជាេុន និងការដ្ឋក់កាំហិត ជាទ្ូ មៅ រដ្ឋឋភិបាលបនដ
អនុញ្ហញតមអាយប្ក ុេសិទ្ធិេនុសសអនដ រជាតិ និងប្ក ុេសិទ្ធិេនុសសកនុងប្ស ុក ដ្ូ ចជាេ ៈកមាមធិការកាកបាទ្
ប្កហេអនដ រជាតិ និងការ ិយាល័យឧតដ េសា ងការសហប្បជាជាតិទ្ទ្ួ លបនទុកសិទ្ធិេនុសស (UNHCHR) ចូ ល
មេើលពនធ នាគ្នរ និងផដ លកា
់ រប ្ ុ ះបោ
ដ លសិទ្ធិេនុសសដ្ល់ឆ្មាំពនធ នាគ្នរ ។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបា
លេួ យចាំនួនបានោយការ ៍ថា ជួ នកាល ការសហការពីអាជាាធរដដ្នដ្ីមៅមានកប្េិត ដដ្លជាការមធែ ីមអា
យមានការលាំបាកសប្មាប់ទក់ទ្ងអា កជាប់ឃុាំដដ្លេិនទន់ទ្ទ្ួ លការជាំនុាំជប្េះកដ ី ។ មរឿងមនះមានជា
ពិមសសមលើករ ីធាំៗ ដ្ូ ចជាការឃុាំខ្ល ួនមេដ្ឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំង កឹេ សុខា ដដ្លប្តូវបានមេមដ្ឋះដលងមៅថ្លៃ
ទ្ី ១០ ដខ្កញ្ហញ បនាទប់ពឃ
ី ុាំេុនសវនាការ មៅកនុងពនធ នាគ្នរចាំនួនេួ យឆ្ាាំ មដ្ឋយអាជាាធរបានអនុញ្ហញត
មអាយដតភរ ិយា និងមេធាវ ីដតប៉ាុមោ
ណ ះចូ លជួ ប។ មទះបីជាប្េួ ោរសុាំមអាយកាកបាទ្ប្កហេអនា រជាតិអាច
ចូ លជួ បកា ី ដតលកខ ខ្ ឌ ដដ្លមៅមប្កាេមនាះ រដ្ឋឋភិបាលអនុញ្ហញតមអាយមានការចូ លជួ បដបបមនះ ដដ្លរ ួេ
មានការជួ បមដ្ឋយេិនផ្តទល់ដ្ល់ជនជាប់ឃុាំ េិនអាចមអាយប្េួ ោរទ្ទ្ួ លយកបានម ើយ។
ប្កសួ ងេហាថ្ផទ តប្េូវមអាយមេធាវ ី អា កប្តួ តពិនិតយសិទ្ធិេនុសស និងអា កសួ រសុខ្ទ្ុកខដ្ថ្ទ្មទ្ៀតសុាំ
ការអនុញ្ហញត េុននឹងចូ លជួ បអា កជាប់ពនធ នាគ្នរ មដ្ឋយមប្ចើនដតតប្េូវមអាយសុាំពីអងគ ភាពមប្ចើនកដនល ង
អាប្ស័យមលើករ ីេួយៗ មហើយកនុងករ ីខ្លះ រដ្ឋឋភិបាលតប្េូវមអាយអងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលចុះហតថ
មលខាមលើអនុសារ ៈថ្នការមយាេយល់ជាផល វូ ការ មដ្ឋយបញ្ហាក់ពី “តួ នាទ្ី” របស់មេ កនុងមពលមៅមេើលអា ក
មទស។

លែ ីមបើប្ក ុេេនុសសកនុងប្ស ុកដដ្លមធែ ីការាេដ្ឋនមដ្ឋយឯកោជយ
អាចជួ បជាលកខ ៈឯកជន
ជាេួ យអា កមទសកា ី ដតអា កខ្ល ះក៏េិនអាចជួ បបានមទ្។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុកដផា កសិទ្ធិ
េនុសសេួ យដដ្លជាធេម ា ផា ល់ការដលទ ាំសុខ្ភាពដ្ល់អាកមទស បាននិយាយថា មពលខ្ល ះ រដ្ឋឋភិបាលេិន
អនុញ្ហញតមអាយមេចូ លមេើលអា កមទសដដ្លកាត់កាីមហើយ និងជាសមាជិកថ្នេ បកសប្បឆ្ាំងម យ
ើ ។ អងគ
ការ NGO េួ យមទ្ៀតបាននិយាយថា រដ្ឋឋភិបាលបានមចទ្ខ្ល ួនថា មានេាំនិតលាំមអៀងនមយាបាយ មហើយ
មប្បើការមៅមេើលអា កមទសមដ្ើេបីជប្េ ុញអា កមទសនមយាបាយឲ្យកាន់ដតមផគ ើនខាលង
ាំ ម ើង។
តាំោងថ្ន
ការ ិយាល័យសា ងការអងគ ការសហប្បជាជាតិទ្ទ្ួ លបនទុកសិទ្ធិេនុសសបាននិយាយថា ធេម ា ខ្ល ួនអាចជួ ប
ជាលកខ ៈឯកជនមៅមពលសមាភសអា កជាប់ពនធ នាគ្នរពិមសសោមាាក់។
ឃ. ការចាប់ ឬឃុាំខល ួនតាមអាំនពើចិតត
ចាប់ហាេប្បាេការចប់ឬឃុាំខ្ល ួនាេអាំមពើចិតា ដតមពលខ្ល ះ រដ្ឋឋភិបាលេិនបានមគ្នរពបាំោេទ ាំង
មនះមទ្ ដ្ូ ចជាបានមធែ ីការឃុាំខ្ល ួនាេអាំមពើចិតាមលើបុេគលិកថ្នអងគ ការអាដ្ហុកចាំនួន ៤២៧ ថ្លៃ មប្កាេការ
មចទ្ប្បកាន់ដដ្លមាន មហតុផលនមយាបាយ។ អាដ្ហុក សថ ិតកនុងចាំមោេអងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាល
ដផា កសិទ្ធិេនុសសដដ្លចស់ និងមលចមធាលជាងមេ មៅកេពុជា។ អាជាាធរបានមដ្ឋះដលងបុេគលិកអាដ្ហុក
ទ ាំងមនាះមអាយមៅមប្ៅឃុាំ មៅដខ្កកក ដ្ឋ ឆ្ាាំ ២០១៧។ មៅដខ្កញ្ហញ ឆ្ាាំ ២០១៨ សវនាការមលើករ ីរបស់មេ
ប្តូវបានមធែ ីម ើង វ ិញ។
ការបា ឹងផា ល់មដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាលកនុងករ ីប្ពហម ទ្ ឌ ទក់ទ្ងនឹងការបរ ិហាមករ ាិ៍
ក៏បាននាាំដ្ល់ការ
ចប់ខ្ល ួនេួ យចាំនួនផងដដ្រ។ ឧទហរ ៍ មេដ្ឹកនាាំកេម ករថាាក់មខ្តា ម្មះ សាំ សុខា ប្តូវបានកាត់មទស
និងរកមឃើញថា មានមទសកាំបាាំងេុខ្ មៅដខ្េកោ ពីបទ្បរ ិហារមករមាិ៍ លើមោក ហុន ដសន បនាទប់ពីគ្នត់
បានយកដសបកមជើងវាយរ ូបមោក ហុន ដសន មហើយប្តូវបានមេលតបាន។ មទះបីជាឧតា េសា ងការសហ
ប្បជាជាតិទ្ទ្ួ លបនទុកជនមភៀសខ្ល ួន (UNHCR) បានផា ល់មអាយគ្នត់នូវឋានៈជាជនមភៀសខ្ល ួនមៅប្បមទ្ស
ថ្លកា ី ដតរដ្ឋឋភិបាលថ្លបានចប់បងខ ាំបញ្ជន
ូ គ្នត់ប្ត ប់េកវ ិញ ាេសាំម ើរបស់រដ្ឋឋភិបាលកេពុជា កាលពី
ដខ្កុេភៈ មហើយគ្នត់ប្តូវជាប់ពនធ នាគ្នរចាំនួន ២ ឆ្ាាំ។
មៅដខ្កុេភៈ រដ្ឋឋភិបាលបានអនុេ័តចាប់ដ្ឋក់មទសមលើអាកប្បមាទ្មសា ច ដដ្លបាននាាំដ្ល់ការ
ចប់ខ្ល ួនពលរដ្ឋ យា៉ាងមហាចោស់ចាំនួន ៣ នាក់។
តួ នាទ្ីរបស្់នគរបាល និងយនដ ការស្នដ ស្
ិ ុខ
អេគ សាងការដ្ឋឋន នេរបាលជាតិ ដដ្លសថ ិតមប្កាេការប្េប់ប្េងរបស់ប្កសួ ងេហាថ្ផទ ប្េប់ប្េងអងគ
ភាពនេរបាលសុី វ ិលទ ាំងអស់ ។ កមាលាំងនេរបាល ប្តូវដបងដចកជាកមាលាំងដដ្លមានអាំោចមដ្ើេបីមធែ ីការ
ចប់ខ្ល ួន កមាលាំងដដ្លគ្នមនអាំោចចប់ខ្ល ួន និងនេរបាលយុតដិធេ៌ ដដ្លអាំោចរបស់ខ្ល ួនមានដ្ល់ការ
អនុវតា ដ្ីការបស់តុោការ ។ កងោជអាវុធហតថ ទ្ទ្ួ លបានការអនុញ្ហញតឲ្យចប់ខ្ល ួនជនសុី វ ិល ប្បសិនមបើេ
ន្រនដីទ ាំងមនាះបាំមពញលកខ ខ្ ឌ កនុងការប ្ ុ ះបោ
ដ ល និងបទ្ពិមោធន៍មដ្ើេបីបាំមពញការងារជានេរបាលសុី
វ ិល ប្បសិនមបើជនសុី វ ិលសថ ត
ិ មៅកដនល ងរបស់មយាធា ឬកនុងករ ីទ្ទ្ួ លបានការអនុញ្ហញតពីអាជាាធរេូ ល
ដ្ឋឋន ។ ដតាេភាពជាក់ដសា ង កងោជអាវុធហតថ មធែ ស
ី កេម ភាពមលើជនសុី វ ិលជាធេម ា មប្កាេការអនុញ្ហញត
និងចងអុលរបស់អាជាាធរមខ្តា និងអាជាាធរេូ លដ្ឋឋន មដ្ឋយជាញឹកញាប់ មដ្ើេបីជួយនេរបាលសុី វ ិលដដ្ល
េិនអាចទ្ប់ទ្ល់នឹងហវ ូងេនុសសមដ្ឋយខ្ល ួនឯងបាន។
មានការនិយាយេកថា
េន្រនដីនេរបាលបានប្បប្ពឹតដអាំមពើរំមោភបាំោនមផសងៗមដ្ឋយមាននិទ្
ឌ ភាព(ភាពគ្នមនមទស) មហើយកនុងករ ីភាេមប្ចើន អាជាាធរបានចត់ វ ិធានការបនដ ិចបន្ ួច ឬពុាំមាន
ចត់ វ ិធានការអែ ីម ើយ ។ ជាទ្ូ មៅ េន្រនាីរដ្ឋឋភិបាល និងសមាជិកប្េួ ោររបស់មេេិនប្តូវបានកាត់មទសមទ្។

ពីដខ្េកោដ្ល់ដខ្កកក ដ្ឋ
អងគ ការសិទ្ធិេនុសសសកនុងប្ស ុកេួ យបានបានាេដ្ឋនករ ីនិទ្ ឌ
ភាពចាំនួន ៩ ដដ្លប៉ាះោល់ដ្ល់ជនរងមប្គ្នះចាំនួន ១០ នាក់។ អងគ ការមនាះបាននិយាយថា ចាំនួនករ ី
ដបបមនះអាចមានមប្ចើនជាងមនះឆ្ៃយ ដតជនរងមប្គ្នះេិនហានដ្ឋក់ោកយបា ឹង មៅេុនមពលមបាះមឆ្ាត
ដដ្លមានភាពរមសុប
ើ ដផា កនមយាបាយ។ ប្កសួ ងេហាថ្ផទ ទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវមលើការវាយតថ្េល ការសមាលប់មដ្ឋយ
កមាលាំងសនា ិសុខ្ មហើយចាប់តប្េូវ ឲ្យនេរបាល ប្ពះោជអាជាា និងមៅប្កេមធែ ីការមសុើបអមងក តោល់ោកយ
ប ដ ឹងទ ាំងអស់ រ ួេទ ាំងប ដ ឹងអាំពីការរំមោភបាំោនរបស់នេរបាលផងដដ្រ ។ មទះជាយា៉ាងមនះកដ ី កនុងការ
អនុវតដ ជាក់ដសដ ង មៅប្កេ និង ប្ពះោជអាជាាកប្េមធែ កា
ី រមសុើបអមងក តមដ្ឋយឯកោជយោស់។ មៅប្កេជាំនុាំ
ជប្េះ ជាធេម ា មចញោលប្កេដផអ កាេដតរបាយការ ៍ជាោយលកខ ៍អកសរ ដដ្លទ្ទ្ួ លបានេកពី
នេរបាល និងសកខ ីកេម របស់ោកសីដតប៉ាុមោ
ណ ះ ។ ជាទ្ូ មៅ នេរបាលបានទ្ទ្ួ លការប ្ ុ ះបោ
ដ លសា ីពីការ
ការោរ ឬមគ្នរពសិទ្ធិេនុសសដតបនា ិចបនត ួចប៉ាុមោ
ណ ះ។
នីតិ វ ិធីចាប់ខល ួន និងការក្បក្ពឹតដចាំន

ោះអន កជាប់ឃុាំ

ចាប់តប្េូវឲ្យនេរបាលសុាំដ្ីកាពីមៅប្កេមសុើបអមងក ត េុនមធែ ីការចប់ខ្ល ួន ប៉ាុដនដ នេរបាលអាច
ី ចាំមោះជនោដដ្លប្តូវបានប្បទ្ះមឃើញកាំពុងប្បប្ពឹតដបទ្មលម ើស ។ ជាញឹកញាប់
ចប់ខ្ល ួនមដ្ឋយគ្នមនដ្កា
អាជាាធរមលើកម ើងពីការមលើកដលងមនះ មៅមពលចប់ខ្ល ួនឥសសរជននមយាបាយបកសប្បឆ្ាំង មបើមទះបីជា
បទ្មលម ើសដដ្លមេមចទ្មនាះ បានមកើតម ើងោប់ឆ្ាាំេកមហើយកា ី។ អា ក រ ិះេន់បានមចទ្រដ្ឋឋភិបាលពីការមធែ ី
ដ្ូ មចា ះ មដ្ើេបីមេចពីចាប់ដដ្លផា ល់មអាយសមាជិកសភានូ វអភ័យឯកសិទ្ធិសភា។ ចាប់អនុញ្ហញតមអាយនេរ
បាលឃាត់ខ្ល ួនបុេគលោមាាក់ រ ួចមធែ ីការមសុើបអមងក តកនុងរយៈមពល ៤៨ មមា៉ាង មដ្ឋយេិនោប់បញ្ចល
ូ រយៈ
មពលចុងសបាដហ៍ និងថ្លៃឈប់សប្មាកផល វូ ការ េុននឹងមធែ ីការមចទ្ប្បកាន់ ឬជនសងស័យប្តូវបានមដ្ឋះ
ដលង ។ កនុងករ ីបទ្ឧប្កិដ្ឋកនុងោថនភាពពិមសសដដ្លដចងមដ្ឋយចាប់ នេរបាលអាចឃុាំខ្ល ួនជនសងស័យ
រយៈមពល ២៤ មមា៉ាងបដនថ េមដ្ឋយមានការឯកភាពពីប្ពះោជអាជាា ។ មទះជាយា៉ាងមនះកដ ី ជាទ្មាលប់ អាជាាធ
ដតងដតឃុាំខ្ល ួនេនុសសហួ សរយៈមពលកាំ ត់ េុននឹងមធែ ីការមចទ្ប្បកាន់ ។
មានវ ិធីថ្នការធានាឲ្យមៅមប្ៅឃុាំ
ដតអា កជាប់ពនធ នាគ្នរជាមប្ចើន
ជាពិមសសអា កដដ្លគ្នមន
តាំោងដផា កចាប់ ឬមេធាវ ី គ្នមនឱកាសដសែ ងរកការមដ្ឋះដលងមដ្ឋយការធានាមអាយមៅមប្ៅឃុមាំ ើយ ។ ជា
ធេម ា មសចកា ីមសា ើឲ្យមៅមប្ៅឃុប្ាំ តូវបានបដ្ិមសធចាំមោះករ ី ដដ្លប្តូវបានចត់ទ្ុកថា បោ
ា លេកពី
មហតុផលនមយាបាយ។
ាេចាប់ ជនជាប់មចទ្អាចប្តូវបានចប់ខ្ល ួន និងឃុាំខ្ល ួនរហូ តដ្ល់រយៈ មពល ២៤មមា៉ាង េុន
នឹងអាចមានមេធាវ ី ប៉ាុដនដ អាកជាប់ពនធ នាគ្នរ ជាធេម ា ប្តូវជាប់ឃុាំជាមប្ចើនថ្លៃ េុននឹងអាចជួ បមេធាវ ី
ឬជួ បសមាជិកប្េួ ោរ ។ មយាងាេេន្រនដីរដ្ឋឋភិបាល ការឃុាំខ្ល ួនយូរដបបមនះ ភាេមប្ចើនបោ
ដ លេកពី
សេតថ ភាពមានកប្េិតរបស់ប្បព័នធតុោការ ។ រដ្ឋឋភិបាលេិនបានផា លម់ េធាវ ីសាំោប់ជនជាប់ឃុាំដដ្លប្កីប្ក
ខាលាំងមទ្។
ការចប់ខ្ល ួនាេអាំមពើចិតា៖ េិតេកដ្ល់ដខ្កកក ដ្ឋ អងគ ការសិទ្ធិេនុសសកនុងប្ស ុកេួ យ បាននិយាយថា
មានករ ីចប់ខ្ល ួនាេអាំមពើចិតាចាំនួនយា៉ាងមហាចោស់ ៦ ករ ីលមីមទ្ៀត។ ចាំនួនថ្នការចប់ខ្ល ួននិងឃុាំ
ខ្ល ួនាេអាំមពើចិតាទ្ាំនងជាមានមប្ចើនជាងមនះ
ពីមប្ោះជនរងមប្គ្នះមៅាេតាំបន់ជនបទ្េិនបា ឹង
មដ្ឋយោរមានការពិបាកមធែ ីដ្ាំម ើរេកការ ិយាល័យរបស់អងគ ការ ឬមានកងែ ល់ពស
ី ុវតថ ិភាពថ្នប្េួ ោររបស់
មេ។ អាជាាធរេិនបានចត់ វ ិធានដ្ឋក់ទ្ ឌ កេម ឬវ ិធានការផល វូ ចាប់ប្បឆ្ាំងនឹងអា កទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវចាំមោះ
ការឃុាំខ្ល ួនមេមដ្ឋយខ្ុសចាប់មទ្។
េិតេកប្តឹេដខ្កកក ដ្ឋ អាជាាធរមៅ េជឈេ ឌ លសងគ េកិចេ ថ្ប្ពសព ឺ ដ្៏ចមងអ ៀតដ ន បាននិយាយថា
មានអា កប្តូវបានឃុាំចាំនួន ៥៨៥ នាក់ បនាទប់ពីមានការប្បេូ លចប់ខ្ល ួនេនុសសគ្នមនផទ ះសដេបង អា កសុាំ

ទន អា ក វ ិកលចរ ិក និងអា ករកសុីផល វូ មភទ្ កនុងយុទ្ធនាការចុះមបាសសាំអាតាេផល វូ កនុងប្ក ុងភា ាំមពញ មៅ
ឆ្ាាំ ២០១៧។ ពីដ្ាំបូង អាជាាធរដ្ឋក់េនុសសចាំនួន ១៥៦០ នាក់ មដ្ឋយរ ួេទ ាំងកុមារចាំនួន ២៦២ នាក់ផង
មៅេជឈេ ឌ លថ្ប្ពសព ឺ មដ្ឋយគ្នមនផាល់ការពាបាលជាំងឺឬមសបៀងអាហារប្េប់ប្គ្នន់។ កដនល ងមនាះ ដដ្ល
ប្េប់ប្េងមដ្ឋយប្កសួ ងសងគ េកិចេ លបីខាងការរំមោភមធែ ីបាប ដដ្លមធែ ីឲ្យអា កជាប់ឃុាំ ២ នាក់ោលប់ មៅកនុង
ឆ្ាាំ ២០១៥។ មយាងាេអាជាាធរថ្ប្ពសព ឺ អា កជាប់ឃុាំចាំនួន ៥៨៥ នាក់សថិតមៅទ្ីមនាះមៅម យ
ើ បនាទប់ពកា
ី រ
មធែ ីសមាហរ កេម កនុងសហេេន៍ វ ិញថ្នអា កជាប់ឃុាំពីេុនេកចាំនួន ១១០០ នាក់។
ការឃុាំខ្ល ួនេុនសវនាការ៖ ចាប់អនុញ្ហញតមអាយមានការឃុាំខ្ល ួនេុនសវនាការរហូ តដ្ល់រយៈមពល ៦ ដខ្
ចាំមោះបទ្មលម ើសេជឈិេ និង ១៨ ដខ្ ចាំមោះបទ្ឧប្កិដ្ឋ។ មពលខ្ល ះ អាជាាធរឃុាំេុនសវនាការមដ្ឋយគ្នមន
តាំោងដផា កចាប់កាី។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលបាននិយាយថា អាជាាធរឃុាំអាកដដ្លប្តូវបានមចទ្ពី
បទ្មលម ើសប្ោល េុនសវនាការមលើសរយៈមពល ៦ ដខ្។
លទ្ធ ភាពរបស់អាកជាប់ឃក
ុាំ ន ុ ងការមចទ្សួ រពីភាពប្សបចាប់ថ្នការឃុាំខ្ល ួនេុនចូ លតុោការ៖ សាំ ុ ាំមរឿងមៅ
េរេិនទន់ចត់ការ និងការពនារមពលយូរកនុងការទ្ទ្ួ លបានោលដ្ីកា ប៉ាះោល់ដ្ល់សិទ្ធិកនុងការមធែ ីការ
តាាំងមៅកនុងតុោការប្បឆ្ាំងនឹងេូ លដ្ឋឋនចាប់ ឬលកខ ៈមធែ ីដតាេទ្ាំមនើងចិតាថ្នការឃុាំខ្ល ួនេនុសស។
ការមលើកដលងមទស៖ ាេធេម ា រដ្ឋឋភិបាលផា ល់ការមលើកដលងមទស ដដ្លប្បទនមដ្ឋយប្ពះេហាកសប្ត
មៅមពលមានបុ យជាតិសខា
ាំ ន់ៗ។ េិតេកប្តឹេដខ្កញ្ហញ រដ្ឋឋភិបាលេិនទន់បានកាំ ត់មពលផា លកា
់ រ
មលើកដលងមទស សាំោប់បុ យជាតិមទ្ ដតរដ្ឋឋភិបាលបានផា ល់ប្ពះោជមលើកដលងមទសេួ យចាំនួនដ្ល់អាក
មទសនមយាបាយ បនាទប់ពីការមបាះមឆ្ាតជាតិ មៅដខ្កកក ដ្ឋ។ មៅដខ្សីហា រដ្ឋឋភិបាលបានមលើកដលង
មទសមអាយមេដ្ឹកនាាំេ បកសប្បឆ្ាំងចាំនួន ១៤ នាក់ និងសកេម ជនដ្ីធលីចាំនួន ៤ នាក់។ រដ្ឋឋភិបាល
បានប្បកាសជាោធារ ៈចាស់ និងាេការមចទ្ប្បកាន់េកថា ាេរយៈការយាយីមលើបុេគលមាាក់ៗថា
អា កដដ្លប្តូវបានមលើកដលងមទសទ ាំងអស់មនាះអាចប្បឈេនឹងការចប់ខ្ល ួនម ង
ើ វ ិញ
មបើការមធែ ី
សកេម ភាពដដ្លរដ្ឋឋភិបាលចត់ទ្ុកថាមានបញ្ហា។
ង. ការបដ្ិនស្ធមិននអាយទ្ទ្ួ លបានការជាំនុាំជក្មោះកដ ជា
ី សាធារណៈនោយយុតដិធម៌
រដ្ឋ ធេម នុញ្ញបានដចងថាតុោការមានភាពឯកោជយ ប៉ាុដនដ រដ្ឋឋភិបាល ជាទ្ូ មៅ េិនមគ្នរពឯកោជយ
ភាពរបស់តុោការម ើយ ។ តុោការសថ ិតមប្កាេឥទ្ធ ិពល និងការមប្ជៀតដប្ជករបស់ដផា កនីតិប្បតិបតដ ិ ដដ្ល
មានអាំោចដ្ាំម ើងសកា ិ បម ា ញមចញ និងដ្ឋក់ពិន័យមលើមៅប្កេាេចិតា។ េន្រនាីតុោការមប្ចើនដតមាន
េុខ្តាំដ ងកនុងមពលជាេួ យគ្នា មៅកនុងេ បកសកាន់អាំោច មហើយអា កសមងក តការ ៍បាននិយាយថា
មានដតអា កដដ្លមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាេួ យនឹងេ បកសប្បជាជន ឬដផា កប្បតិបតា ិមទ្ ដដ្លបានទ្ទ្ួ លេុខ្
តាំដ ងកនុងតុោការ។ មានអាំមពើពុករលួ យយា៉ាងោលដ្ឋលកនុងចាំមោេមៅប្កេ ប្ពះោជអាជាា និងេន្រនដី
តុោការ ។ ដផា កតុោការគ្នមនប្បសិទ្ធិភាព មហើយេិនអាចធានាដ្ាំម ើរកា ីមដ្ឋយយុតាិធេ៌ប្តឹេប្តូវបានមទ្។
អា កសមងក តការ ៍និយាយថា សមាេេមេធាវ ីជាតិលាំមអៀងយា៉ាងខាលាំងមៅរកសមាជិកដដ្លមាន
ដខ្សប្សឡាយជាេួ យេ បកសប្បជាជន មៅកនុងការមប្ជើសមរ ីសសមាជិក។ ចាំដ កមេធាវ ីេកពីេ បកស
ប្បឆ្ាំងឬប្ក ុេមផសងេិនសូ វមានឱកាសមទ្។
មពលខ្ល ះ
សមាេេមប្ជើសយកអា កដដ្លគ្នមនសេតថ ភាព
មដ្ឋយោរដតដខ្សប្សឡាយនមយាបាយ។ អា ក វ ិភាេមដ្ឋយេិនលាំមអៀងបានបងាាញមអាយមឃើញថា អា កដ្ឋក់
ោកយចូ លជាសមាជិកមៅកនុងសមាេេមនះបានមធែ ីការសូ កបា៉ាន់យា៉ាងមប្ចើន មដ្ើេបីបានចូ ល។ ជាញឹកញាប់
លទ្ធ ផលថ្នសវនាការហាក់មានការកាំ ត់ទ្ុកជាេុនមប្សច។ ឧទហរ ៍ នាយករដ្ឋ េន្រនាី ហុន ដសនបាន
ប្បកាសមៅេុនសវនាការរបស់តុោការកាំពូលបនា ិច សា ីពីការរំោយេ បកស CNRP បនា ិចថា មោកមាន
ការទ្ុកចិតា “៩៩,៩៩%” ពីោលដ្ីកាតុោការមនះ។

មបើាេអងគ ការ NGO កងែ ះមៅប្កេ និងបនទ ប់តុោការបានពនាករ ីជាមប្ចើន។ មៅដខ្សីហា
សមាេេមេធាវ ីកេពុជាបាននិយាយថា មានមៅប្កេដតចាំនួន ១៥១ នាក់ដតប៉ាុមោ
ណ ះមៅកនុងប្បមទ្ស។
អងគ ការ NGO ក៏មជឿផងដដ្រថា េន្រនាីតុោការមប្ចើនមផ្តាតមលើករ ី ដដ្លកនុងមនាះ មេបានទ្ទ្ួ លលុយ។ការ
ពនារមពលរបស់តុោការ
ឬអាំមពើពុករលួ យរបស់តុោការមប្ចើនដតមធែ ីមអាយជនរងការមចទ្ប្បកាន់រ ួច
ផុតពីការកាត់មទស។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលបានអះអាងថា ដ្ូ ចមៅកនុងឆ្ាាំកនល ងមៅដដ្រ ចុងមចទ្
ដដ្លមានប្ទ្ពយឬមានអាំោច រ ួេទ ាំងសមាជិកថ្នកងកមាលាំងសនា ិសុខ្ផង ាេធេម ា បង់លុយមអាយ
ជនរងមប្គ្នះ និងអាជាាធរ មដ្ើេបីមអាយទ្ាំោក់ការមចទ្ប្បកាន់ប្ពហម ទ្ ឌ ។ អាជាាធរប្តូវបានមេដ្ឹងថា បាន
មតឿនមអាយជនរងមប្គ្នះ ឬប្េួ ោររបស់មេទ្ទ្ួ លយកនូ វសាំ ងប៉ាះប៉ាូ វជាលុយកាក់ ជាលន រនឹ
ូ ងការទ្មាលក់
មចលការមចទ្ប្បកាន់ប្ពហម ទ្ ឌ ឬការេិនបងាាញេុខ្ជាោកសី។
នីតិ វ ិធីជាំនុាំជក្មោះកដ ី
ចាប់ដចងពីសិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួ លបានការកាត់កាីមដ្ឋយយុតាិធេ៌ និងជាោធារ
អនុវតា ចាប់មលើសិទ្ធ មិ នះោស់។

ៈ ដតតុោការកប្េ

ាេចាប់ ចុងមចទ្មានសិទ្ធិប្តូវបានមេសនម តថា ជាជនសលត
ូ ប្តង់ និងមានសិទ្ធិបាឹងឧទ្ធ រ ៍ ជា
មរឿយៗចុងមចទ្ប្តូវសូ កបា៉ាន់ ជាជាងពឹងមលើដ្ាំម ើរការកា ី ។ សវនាការប្តូវបានមធែ ជា
ី ោធារ ៈ ដតមប្ចើនដត
ប្តូវបានពនាមពល មដ្ឋយោរការ ិយាធិបមតយយកនុងតុោការ។ ចុងមចទ្មានសិទ្ធិបងាាញវតា មាន មហើយ
ពិមប្គ្នះមយាបល់ជាេួ យមេធាវ ី ប្បឈេ និងមចទ្សួ រោកសីប្បឆ្ាំងនឹងខ្ល ួន មហើយ បងាាញោកសី និងភសតុ
ាងមដ្ឋយខ្ល ួនមេ។ កនុងករ ីប្ពហម ទ្ ឌ ប្បសិនមបើចង
ុ មចទ្គ្នមនប្បាក់រកមេធាវ ីមាាក់បាន តុោការប្តូវ
ផដ ល់តាំោងដផា កចាប់មដ្ឋយឥតេិតថ្លល ដ្ល់ចុងមចទ្ ។ មទះជាយា៉ាងោក៏មដ្ឋយ ជាមរឿយៗ តុោការដតង
ដតខ្ែ ះធនធានមដ្ើេបីផដលប្់ បឹកាដផា កចាប់ មហើយចុងមចទ្ភាេមប្ចើនសែ ះដសែ ងរកជាំនួយពីអងគ ការេិនដេន
រដ្ឋឋភិបាល ឬប្តូវម ើងតុោការមដ្ឋយគ្នមនតាំោងដផា កចាប់ ។ មៅកនុងករ ីគ្នមនមេធាវ ីការោរចុងមចទ្
កនុងមរឿងប្ពហម ទ្ ឌ តុោការពនាករ ីរហូ តទល់ដតមេធាវ ីប្តូវបានរកបាន មហើយករ ី ដបបមនះមប្ចើនដត
សុីមពលោប់ដខ្។ ការជាំនុាំជប្េះកដ ីមប្ចើនដតមធែ ីម ើងប្គ្នន់ដតបន្រងគប់កិចេ មហើយការសួ រមដ្ញមដ្ឋលមប្ចើនមដ្ឋយ
ភាេីមាខងមៅភាេីមាខង ជាធេម ា េិនបានមកើតមានម ើយ ។ ចាប់ដចងពីសិទ្ធិទ ាំងមនះសាំោប់ចុងមចទ្
ទ ាំងអស់។
មានការខ្ែ ះមេធាវ ីមប្ចើនដដ្លមានជាំនាញប្តឹេប្តូវ ពិមសសមៅមប្ៅប្ក ុងភា ាំមពញ។ អា កដដ្លគ្នមន
ធនធានសាំោប់រកមេធាវ ី បាត់បង់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការកាត់កាីមដ្ឋយយុតាិធេ៌។ របាយការ ៍របស់អងគ ការ
International Commission of Jurists ឲ្យដ្ឹងថា ការប្តូវមធែ ីការសូ កបា៉ាន់មប្ចើនមដ្ើេបីបានចូ លជាសមាជិក
ថ្នសមាេេមេធាវ ីមធែ ឲ្
ី យចាំនួនមេធាវ ីតិច
ដដ្លជាការមធែ ីមអាយមេធាវ ីបចចុបបនា មានឱកាសប្េប់ប្គ្នន់
កនុងការទ្ទ្ួ លបានលុយ ាេរយៈេមធាបាយប្សបចាប់ ឬេិនប្សបចាប់។
អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាល បានោយការ ៍ថា ការដលល ងជាោយលកខ អ
៍ កសររបស់ោកសី និងអា ក
រងការមចទ្ប្បកាន់មប្ចើនដតប្តូវបានយកមធែ ីជាភសតុាងដតេួ យេត់ មៅកនុងសវនាការ។ មពលខ្ល ះ អាជាាធ
របងខ ាំមអាយោរភាព មដ្ឋយការវាយដ្ាំ ឬការេាំោេកាំដហង មហើយចុងមចទ្ដដ្លេិនមចះអកសរ ជាញឹកញាប់
េិនប្តូវបានប្បាប់ពមី សចកា ីមៅកនុងចមេល ើយោរភាព ដដ្លមេប្តូវបានបងខ ាំមអាយចុះហតថ មលខាមៅមលើមនាះ
មទ្។ តុោការទ្ទ្ួ លយកការោរភាពមដ្ឋយបងខ ាំដបបមនះ យកមធែ ីជាភសតុាង មៅកនុងសវនាការ មទះបីជា
មានចាប់ហាេការមធែ ីដ្ូមចា ះកា ី។ មបើមយាងាេអងគ ការ NGO ដផា កសិទ្ធិេនុសសេួ យ ដដ្លមធែ ីការសមងក តមលើ
ោោឧទ្ធ រ ៍ ពីថ្លៃ ទ្ី ១ ដខ្វ ិចឆ ិកា ឆ្ាាំ ២០១៦ ដ្ល់ថ្លៃ ទ្ី ៣១ ដខ្តុោ ឆ្ាាំ ២០១៧ មានសវនាការ ៣៤០ ករ ី
មដ្ឋយមានចុងមចទ្ចាំនួន ៥៥៨ នាក់ មដ្ឋយកនុងមនាះមានការេាំោេមលើចុងមចទ្ចាំនួន ២០ នាក់ មហើយ
ចុងមចទ្ចាំនួន ៤០ នាក់ប្តូវបានមេមធែ ីទរុ កេម ឲ្យមឆ្ល ើយោរភាព។ មដ្ឋយោរការពិបាកមៅកនុងការដ្ឹក

អា កមទសពីពនធ នាគ្នរមខ្តា េកោោឧទ្ធ រ
កោ
ា លថ្នសវនាការឧទ្ធ រ ៍ ដតប៉ាុមោ
ណ ះ។

៍មៅភា ាំមពញ ចុងមចទ្មានវតា មានដតមៅកនុងតិចជាងោក់

អន កជាប់ពនធ នាគារ និងអន កជាប់ឃុាំនោយសារមូ លនហតុននោបាយ
េិតប្តឹេថ្លៃ ទ្ី ១ ដខ្សីហា អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុកដផា កសិទ្ធិេនុសសេួ យបានបា៉ាន់
ប្បមា ថា អាជាាធរបានឃុាំខ្ល ួនអា កមទសនមយាបាយចាំនួន ២១ នាក់។ មៅដខ្កញ្ហញ បនាទប់ពីមានការ
មលើកដលងមទសមប្កាយការមបាះមឆ្ាត និងការមអាយដ្ឋក់មៅមប្ៅឃុាំេួយចាំនួន NGO ដ្ដដ្លមនះបាន
បា៉ាន់ប្បមា ថា មានអា កមទសនមយាបាយចាំនួន ៥ នាក់។
កនុងចាំោេអា កដដ្លប្តូវបានមដ្ឋះដលង មៅមប្កាយការមបាះមឆ្ាត មានប្បធានេ បកស CNRP េឺ
មោក កឹេ សុខា។ មៅដខ្កញ្ហញ ឆ្ាាំ ២០១៧ នេរបាលបានចប់ខ្ល ួនគ្នត់ មដ្ឋយមចទ្ពីករ ីកបត់ជាតិ។
េន្រនាីជាន់ខ្ពស់េ បកស CNRP បានោក់ខ្ល ួន មហើយភាេមប្ចើនមេចមៅបរមទ្ស។ មហតុផលដដ្លរដ្ឋឋភិបា
លមលើកម ើងប្បឆ្ាំងនឹងមោក កឹេ សុខាេឺដផអ កមលើ វ ីមដ្អូ កាលពី ៤ ឆ្ាាំេុន ដដ្លកនុងមនាះ មេបកសមនះ
បានប្បាប់ទ្សសនិកជន មៅប្បមទ្សអូ ប្ោាលី ពីការងាររបស់េ បកសមោក មៅកនុងការមរៀបចាំការងារមៅ
ាេេូ លដ្ឋឋន មដ្ឋយមានការដ នាាំពីអាកជាំនាញបរមទ្ស។ រដ្ឋឋភិបាលបានអះអាងថា ការនិយាយដ្ូ មចា ះ
មសម ើនឹងការដដ្លមោក កឹេ សុខា “ោរភាព” ថាប្បមទ្សេួ យមទ្ៀតបានប្បាប់គ្នត់ពីរមបៀបបមងក ើត
“បដ្ិវតា ន៍ព ៌” មៅកេពុជា។ លែ ីមបើអាជាាធរបានឃុាំខ្ល ួនគ្នត់អស់រយៈមពលេួ យឆ្ាក
ាំ ា ី ដតមេធាវ ីរបស់មោក
កឹេ សុខាបាននិយាយថា គ្នមនភាពរ ីកចមប្េើនមទ្ មៅកនុងការមសុើបអមងក តរបស់រដ្ឋឋភិបាល លែ ីមបើតោ
ុ ការ
បានមចទ្សួ រោកសីចាំនួន ១៣ នាក់មហើយកា ី មដ្ឋយរ ួេទ ាំងសកេម ជនសិទ្ធិេនុសស មហើយពួ កមេជាមប្ចើន
បានអះអាងថា គ្នមនជាប់ទក់ទ្ងអែ ីជាេួ យមោក កឹេ សុខា មទ្។ មៅថ្លៃ ទ្ី ១០ ដខ្កញ្ហញ រដ្ឋឋភិបាលបាន
មផទ រមោក កឹេ សុខា មអាយ “ជាប់ឃមុាំ ៅកនុងផទ ះ” វ ិញ លែ ីមបើមៅកនុងចាប់ថ្នប្បមទ្សកេពុជា គ្នមនេូ លដ្ឋឋន
ចាប់សាំោប់ការដ្ឋក់ឃមុាំ ៅកនុងផទ ះកា ី។ អាជាាធរេិនមអាយកឹេ សុខាមចញពីរងែ ង់ ៣ បលុកមៅជុាំ វ ិញផទ ះរបស់
គ្នត់ ហាេគ្នត់េិនឲ្យជួ បជាេួ យអតីតមេដ្ឹកនាាំ CNRP អា កោរព័ត៌មាន បរមទ្ស និងចូ លរ ួេមៅកនុង
សកេម ភាពឬការជួ បជុាំនមយាបាយ។
មៅដខ្មេោ ោោឧទ្ធ រ បា
៍ នដ្េក ល់មទសរបស់សកេម ជនថ្នេ បកស CNRP ចាំនួន ១១ នាក់
ពីបទ្មចទ្មធែ កា
ី របះមបារ មហើយបានកាត់មទសមអាយពួ កមេជាប់ពនធ នាគ្នរចាំនួនពី ៧ មៅ ២០ ឆ្ា។ាំ
អាជាាធរបានមចទ្ពួ កមេថាបានចូ លរ ួេមៅកនុងការតវា៉ាមៅកនុងឆ្ាាំ ២០១៤ ដដ្លនាាំមអាយមានការរង
របួ សដ្ល់អាកតវា៉ាចាំនួន ៦ នាក់ និងឆ្មាំសនា ិសុខ្ខ្័ ឌ ដ្ូ នមពញចាំនួន ៣៩ នាក់។
មៅដខ្កញ្ហញ មោក ហុន ដសនបានមដ្ឋះដលងអតីតសមាជិកសភា អុ៊ុំ សាំអាន រ ួេជាេួ យនឹងមេ
ដ្ឹកនាាំេ បកស CNRP ចាំនួន ១៣ នាក់មទ្ៀត ាេរយៈេហាកសប្តប្ពះោជទនមទស។ ពួ កមេប្តូវបាន
ចប់ខ្ល ួនាាំងពីឆ្ាាំ ២០១៦ ប្តូវបានមចទ្ប្បកាន់ ដដ្លមេើលមៅមានលកខ ៈនមយាបាយ មហើយប្តូវបាន
កាត់មទសឲ្យជាប់ពនធ នាគ្នររហូ តដ្ល់ ៣០ ដខ្។
នីតិ វ ិធីតោ
ុ ការស្ុី វ ីល និងដ្ាំន

ោះក្សាយ

ប្បមទ្សកេពុជាមានប្បព័នធេួយសប្មាប់មដ្ឋះប្ោយប ដ ឹងរដ្ឋ បបមវ ី
មហើយប្បជាពលរដ្ឋ មានសិទ្ធិ
ដ្ឋក់ោកយប ដ ឹងដសែ ងរកសាំ ងការខ្ូ ចខាតចាំមោះការរំមោភសិទ្ធិេនុសស ។ ជាទ្ូ មៅ មានទ ាំងដ្ាំមោះ
ប្ោយាេផល វូ រដ្ឋ បាល ទ ាំងដ្ាំមោះប្ោយាេផល វូ តុោការ ដតអាជាាធរមប្ចើនដតេិនអនុវតា ោលដ្ីកាតុោ
ការ។
ស្ាំណងក្ទ្ពយស្មបតត ិ (Property Restitution)

ការបងខ ាំយកេកដ្ឋក់ជាសេូ ហភាព មៅមប្កាេរបបដខ្ម រប្កហេ និងការផ្តលស់ទ្ីលាំមៅរបស់ប្បជា
ជនបានមធែ ីឲ្យកេម សិទ្ធិដ្ីធលមា
ី នភាពេិនចាស់ោស់។ ចាប់ភូេិបាលដចងថា អា កដដ្លមានកេម សិទ្ធិមដ្ឋយ
សុខ្ោនា មលើដ្ីឯកជន ឬដ្ីរដ្ឋ (េិនោប់បញ្ចល
ូ ដ្ីោធារ ៈ ដ្ូ ចជាសួ នចារ) ឬបានរស់មៅកនុងអាគ្នររដ្ឋ
មដ្ឋយគ្នមនការតវា៉ាទេទរពីអាកមផសង កនុងរយៈមពល ៥ឆ្ាាំ េុនការប្បកាសឲ្យមប្បើចាប់មនះ មៅឆ្ាាំ ២០០១
មានសិទ្ធិដ្ឋក់ោកយសុាំកេម សិទ្ធិមលើដ្ី/អាគ្នរមនាះជាោថពរ។ ដត ប្បជាជនភាេមប្ចើនមៅដតខ្ែ ះការយល់ដ្ឹង
និងេមធាបាយសាំោប់ទ្ទ្ួ លបានឯកោរកេម សិទ្ធិដ្ីធលីជាផល វូ ការប្េប់ប្គ្នន់។
ការ ិយាល័យសុ រ ីមយាដ្ីមខ្តា និងប្ស ុកបនា មធែ ីាេនិតិ វ ិធីថ្នការចុះបញ្ា ីដ្ីេុនឆ្ាាំ ២០០១ ដដ្លេិន
បញ្ចល
ូ ការសិកាអមងក តបានប្តឹេប្តូវមលើដ្ី ឬឱកាសសាំោប់ឲ្យោធារ ជនផា លេ
់ តិ។ ការទ្ិញដ្ីទ្ុកលក់
មដ្ឋយគ្នមនប័ ណ កេម សិទ្ធិចាស់ោស់ បានបោ
ា លមអាយមានជមមាលះ មៅប្េប់មខ្តា ទ ាំងអស់ មហើយបាន
បមងក ើនភាពានតឹងរវាងអា កភូ េិប្កីប្កាេជនបទ្ និងឈម ួញទ្ិញលក់ដ្ី។ សហេេន៍រស់មៅាេតាំបន់
ប្ក ុងប្បឈេនឹងការបម ា ញមចញមដ្ឋយបងខ ាំ មដ្ើេបីយកកដនល ងសាំោប់េមប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ោ ិជាកេម ។
អាជាាធរបានបនា បងខ ាំឲ្យអា កប្ស ុកផ្តលស់ទ្ីលាំ មទះបីកនុងប៉ាុនាមនឆ្ាាំេកមនះ មានការលយចុះកា ី។ អា ក
ខ្ល ះមប្បើការេាំោេកាំដហងបា ង
ឹ ឬបម ា ញមចញ មដ្ើេបីសេលុតអា កប្ក និងអា កសថ ិតកនុងោថនភាពខ្សត់មខ្ាយ ឲ្យ
ទ្ូ ទត់សាំ ងដ្ីរបស់មេ មៅកនុងតថ្េល មប្កាេតថ្េល ទ្ីផា។ មដ្ឋយេិតេកប្តឹេដខ្េិនា អងគ ការNGO កនុង
ប្ស ុកេួ យបាននិយាយថា បានឮករ ីលមីចាំនួន ២៧ ទក់ទ្ងនឹងការចប់យកដ្ី និងការបម ា ញមចញ
ដដ្លមានមៅមលើប្េួ ោរចាំនួន ១៦៤៧។ អងគ ការ NGO េួ យមទ្ៀតបានោយការ ៍ពជ
ី មមាលះលម ីទក់ទ្ងនឹងដ្ី
ធល ី រវាងអា កជាំនួញ និងអា កភូ េិ មដ្ឋយមានការមចទ្ប្បកាន់ពីការទ្ប្នាទនចប់យកដ្ី ការលួ ចធនធាន
ធេម ជាតិ ដ្ីសេបទនមសដ្ឋ កិចេ និងការបម ា ញមចញពីដ្ីធលី។ អា កដដ្លរងការបម ា ញមចញខ្ល ះបានតវា៉ា
័ មៅតុោការ ដតករ ីភាេមប្ចើនេិនទន់ប្តូវបានមេចត់ការមៅមលើមទ្។
បានមជាេជយ
ច. ការនក្ជៀតជ្ក្ជកតាមអាំនពើចិតតកនុងភាពឯកជន ក្គួ សារ នគហោឋន ឬកនុងការន្ា ើយ្ា ងគាន
លែ ីមបើចាប់មានដចងអាំពីភាពឯកជនថ្នលាំមៅដ្ឋឋន និងការមឆ្ល ើយឆ្ល ងគ្នា
មហើយហាេឃាត់ការ
ដឆ្កមឆ្រខ្ុសចាប់ កា ី ដតអងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលបានោយការ ៍ថាជាទ្មាលប់ នេរបាលមធែ ីការ
ី ពីតោ
ដឆ្កមឆ្រ និង រ ឹបអូ ស មដ្ឋយគ្នមនដ្កា
ុ
។ រដ្ឋឋភិបាលបានដ្ឋក់កាមេោ៉ាលតមៅកដនល ងេ កមាមធិ
ការមបាះមឆ្ាតជាតិ ។ ជាធេម ា រដ្ឋឋភិបាលបមញ្េ ញោរមឆ្ល ើយឆ្ល ងផ្តទល់ខ្ល ួន មហើយលតការនិយាយមឆ្ល ើយឆ្ល ង
ាេទ្ូ រស័ពទរបស់មេដ្ឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំង និងមេដ្ឹកនាាំសងគ េសុី វ ិល មហើបមញ្េ ញមៅមអាយប្បព័នធផសពែ ផាយ
ដដ្លប្តូវគ្នាជាេួ យរដ្ឋឋភិបាល។ នេរបាលដដ្លចប់មោក កឹេ សុខា មៅដខ្ កញ្ហញ ប្តូវបានមេនិយាយថា
បានចូ លផទ ះគ្នត់មដ្ឋយមប្បើកមាលាំង មហើយគ្នមនដ្ីកាតុោការមទ្។ អាជាាធរេូ លដ្ឋឋនបានចូ លនិងដឆ្កមឆ្រ
អងគ ការសហេេន៍ និងការ ិយាល័យសហជីពកាន់ដតញឹកញាប់ម ើង។

ដផាកទ្ី២ ៖ ការមគ្នរពមសរ ីភាពពលរដ្ឋ ដដ្លរ ួេមាន
ក. មសរ ីភាពបមញ្េ ញេតិ និងមសរ ីភាពោរព័ត៌មាន
លែ ីមបើរដ្ឋ ធេម នុញ្ញមានដចងពីមសរ ីភាពបមញ្េ ញេតិ រ ួេទ ាំងមសរ ីភាពដផា កោរព័ត៌មានកា ី ដតកនុងឆ្ាាំ
ថ្នរបាយការ ម៍ នះ រដ្ឋឋភិបាលបានខ្ិតខ្ាំមប្ចើនកនុងការមធែ ីឲ្យដផា កោរព័ត៌មានឯកោជយចុះមខ្ាយ មហើយ
មធែ ីការរ ឹតតបិតមប្ចើនជាងេុនមៅមលើមសរ ីភាពកនុងការបមញ្េ ញេតិ។
មសរ ីភាពកនុងការបមញ្េ ញេតិ៖ រដ្ឋ ធេម នុញ្ញអនុញ្ហញតឲ្យមានការបមញ្េ ញេតិមដ្ឋយមសរ ី មលើកដលងដតកនុង
ករ ី ដដ្លប៉ាះោល់ដ្ល់សនដ ស
ិ ុខ្ោធារ ៈ ។ រដ្ឋ ធេម នុញ្ញក៏ប្បកាសផងដដ្រថា ប្ពះេហាកសប្ត «េិនអាចប្តូវ
មេរំមោភបាន» មហើយមសចកដ ីដ នាាំរបស់ប្កសួ ងេហាថ្ផទ ដដ្លអនុមោេាេចាប់ប រ ិហាមករ ដិ៍ បញ្ហាក់ជាលម ី

នូ វដដ្នកាំ ត់ទ ាំងមនះ មហើយហាេប្បាេេិនមអាយអា កមបាះពុេព និងនិពនធ នាយកផសពែ ផាយមរឿងោ
ដដ្លប្បមាល និងបរ ិហាមករប្ដិ៍ ពះេហាកសប្ត ថាាក់ដ្ឹកនាាំនិងោថប័នរដ្ឋឋភិបាល ។
ចាប់មបាះមឆ្ាត តប្េូវឲ្យអងគ ការសងគ េសុី វ ិលមានភាព “អពាប្កឹត” មៅកនុងអាំ ុ ងមពលថ្ន
យុទ្ធនាការនមយាបាយ មហើយហាេពួ កមេេិនឲ្យ “ប្បមាល” េ បកសនមយាបាយាេរយៈប្បព័នធផសពែ ផា
យ។ លែមី បើចាប់ទក់ទ្ងនឹងយុទ្ធនាការតប្េូវឲ្យអងគ ភាពោរព័ត៌មានមធែ កា
ី រផាយឲ្យបានមសម ភា
ើ ពសប្មាប់
េ បកសនិេួយៗដដ្លចូ លរ ួេកនុងការមបាះមឆ្ាតកា ី
ដតមេគ្នមនមឃើញមានភសតុាងបងាាញពីការអនុវតា
ចាប់មនះម ើយ
មហើយអងគ ភាពោរព័ត៌មានផាយឲ្យេ បកសប្បជាជនកេពុជាមប្ចើនជាងេ បកសដ្ថ្ទ្
ទ ាំងអស់។
រដ្ឋឋភិបាលបានមប្បើប្កេប្ពហម ទ្ ឌ មដ្ើេបីកាត់មទសពលរដ្ឋ ពីបទ្បទ្បរ ិហារមករ ដិ៍ ផាយព័ត៌មានេិន
ពិត និងញុះញង់ ដដ្លអាចនាាំដ្ល់ការដ្ឋក់ពនធ នាគ្នររហូ តដ្ល់ ៣ ឆ្ាាំ។ មៅប្កេក៏អាចបញ្ហាមអាយបង់
ការផ្តកពិន័យផងដដ្រ ដដ្លអាចនាាំមអាយមានការចប់ដ្ឋក់ពនធ នាគ្នរ មបើេន
ិ បង់មទ្។ តុោការបាន
បកប្ោយកនុងលកខ ៈទ្ូ លាំទ្ូោយនូ វមទស “ញុះញង់” មហើយេន្រនាីជាន់ខ្ពស់កនុងរដ្ឋឋភិបាលបានេាំោេឥសសរ
ជនេ បកសប្បឆ្ាំង ពីបទ្ញុះញង់ មដ្ឋយោរអាំមពើ ដ្ូ ចជាការអាំោវនាវឲ្យមាន “ការផ្តលស់បតរក
ូ ន ុ ងរដ្ឋឋភិបា
ល” ាេរយៈការមបាះមឆ្ាត។
មៅដខ្កុេភៈ រដ្ឋឋភិបាលបានដកដប្បចាប់ មដ្ឋយដ្ឋក់មទសប្ពហម ទ្ ឌ ចាំមោះការប្បមាលមសា ច។ េិត
េកប្តឹេដខ្កញ្ហញ រដ្ឋឋភិបាលបានចប់ខ្ល ួនេនុសសយា៉ាងតិច ៣ នាក់ពីបទ្ប្បមាលមសា ច។ មៅថ្លៃ ទ្ី៤ តុោ
តុោការមៅមខ្តា មសៀេោបបានដ្ឋក់មទសអា កកាត់សក់ ម្មះ បាន សាំភី ដដ្លជាសមាជិកមាាក់ថ្នេ
បកស CNRP ដដ្លប្តូវបានរំោយ មអាយជាប់ពនធ នាគ្នរចាំនួន ៧ ដខ្ បនាទប់ពីគ្នត់បាន Share ខ្ល ឹេោរ
កនុងមហែ សបុក សា ីពីប្ពះេហាកសប្ត នមោតា េ សីហេុនី កាលពីដខ្ឧសភា។ មនះេឺជាការដ្ឋក់មទសមលើកដ្ាំបូង
ចប់ាាំងពីរដ្ឋឋភិបាលអនុេ័តចាប់ទក់ទ្ងនឹងការប្បមាលមសា ច។
អងគ ការ NGO កនុងប្ស ុកចាំនួន ១១៧ បានសាំដដ្ងកាលពីដខ្េិលុនា នូ វកងែ លម់ លើការបប្ងាកបរបស់រ
ដ្ឋឋភិបាល មលើមសរ ីភាពកនុងការបមញ្េ ញេតិ និងសិទ្ធិទក់ទ្ងនឹងភាពជាឯកជនរបស់មេ មដ្ឋយោររដ្ឋឋភិ
បាលមធែ ីការាេដ្ឋនមលើការមៅទ្ូ រស័ពទជាឯកជន និងប្បព័នធផសពែ ផាយសងគ េរបស់មេ។
មសរ ីភាពោរព័តមា
៌ ន៖ កាដសតជាភាោដខ្ម រភាេមប្ចើន ទ្ទ្ួ លបានការគ្នាំប្ទ្លវ ិកាពីបុេគលដដ្លសា ិទ្ធនឹង
េ បកសប្បជាជនដដ្លកាំពុងដ្ឹកនាាំប្បមទ្ស ឬមានអា កទ ាំងមនាះជាមាេស់។ រដ្ឋឋភិបាល កងកមាលាំងមយាធា
និងេ បកសនមយាបាយកាន់អាំោចបានបនា មានឥទ្ធ ិពលមលើប្បព័នធផសពែ ផាយ ។ ោថនីយ៍ វ ិទ្យ
ុ និងោថនី
យ៍ទ្ូរទ្សសន៍ភាេមប្ចើន សថ ត
ិ មប្កាេការប្េប់ប្េង ឬមប្កាេឥទ្ធ ិពលយា៉ាងខាលាំងរបស់េ បកសប្បជាជនកេពុ
ជា ។ កាដសតចាំនួន ៣ ដដ្លមបាះពុេពមប្ចើនជាងមេ មហើយគ្នាំប្ទ្េ បកសប្បជាជន េិនដដ្លរ ិះេន់រដ្ឋឋភិបា
លពីបញ្ហាសិទ្ធិេនុសស ឬបញ្ហាដដ្លមានលកខ ៈនមយាបាយមទ្។ េិតេកប្តឹេដខ្សីហា គ្នមនកាដសតប្បឆ្ាំង
មចញមទ្ៀងទត់មទ្ មហើយអាជាាធរេិនដដ្លអនុញ្ហញតមអាយេ បកស CNRP មានោថនីយទ្ូ រទ្សសន៍មទ្
មទះបីជាកាលពីឆ្ាាំ ២០១៤ រដ្ឋឋភិបាលបានផា លកា
់ រយល់ប្ពេកា ី។
កាលពីដខ្ឧសភា េ កមាមធិការជាតិមរៀបចាំការមបាះមឆ្ាត (េ.ជ.ប) បានមចញប្កេប្បតិបតា ិ
េួ យសាំោប់ការមបាះមឆ្ាតដខ្កញ្ហញ
មដ្ឋយប្បាប់អាកោរព័ត៌មានថា ពួ កមេនឹងប្បឈេការដ្ឋក់ពិន័យ
ចាំនួនរហូ តដ្ល់ ៣០ ោនមរៀល (៧ ៥០០ ដ្ុោល) មបើសន
ិ ជាមេសមាភសអា កមបាះមឆ្ាត មៅជិតោថនីយ៍មបាះ
មឆ្ាត
ឬមបើមេមបាះពុេពផាយព័តមា
៌ នដដ្លអាចប៉ាះោល់ដ្ល់សថិរភាពនមយាបាយ
ឬបោ
ា លមអាយ
ោធារ ជនបាត់បង់ទ្ាំនុកចិតាមលើការមបាះមឆ្ាត។ មៅដខ្ឧសភាមនាះដដ្រ រដ្ឋឋភិបាលរដ្ឋឋភិបាលហាក់
មរៀបចាំការលក់កាដសតឯកោជយចុងមប្កាយមេមៅកេពុជា
មៅឲ្យអា កជាំនួញជាជនជាតិមា៉ាម សុី
ដដ្ល
ផសពែ ផាយេុខ្ជាំនួញរបស់គ្នត់ថាជា “ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងោធារ ៈជាសមាៃត់”។
មៅដខ្កញ្ហញ ឆ្ាាំ ២០១៧ កាដសត The Cambodia Daily ដដ្លជាកាដសតឯកោជយជាភាោអង់មេល ស
េួ យកនុងចាំមោេកាដសតឯកោជយជាភាោអង់មេល សចាំនួន ២ ប្តូវបានបិទ្ បនាទប់ពីរយៈមពល ២៥ ថ្នការ
មបាះពុេពផាយ។ រដ្ឋឋភិបាលបានមចទ្កាដសតមនះថា បានមេចេិនបង់ពនធ ចាំនួន ២៥,២ ោន់ោនមរៀល
(៦,៣ ោនដ្ុោល)។ ដតដផា កពនធ ដ្ឋេិនប្ពេបងាាញព័តមា
៌ នលេអ ិតសា ីពីការមចទ្ប្បកាន់មទ្ មហើយព័តមា
៌ ន

សា ីពីប្បាក់េិនទន់បានបង់ពនធ បានធាលយមចញយា៉ាងរហ័សមដ្ឋយប្បព័នធផសពែ ផាយដដ្លប្េប់ប្េងមដ្ឋយរ
ដ្ឋឋភិបាល មទះបីជាមានការទេទរមដ្ឋយចាប់ឲ្យរដ្ឋឋភិបាលមដ្ឋះប្ោយករ េ
ី ិនបង់ពនធ ជាសមាៃត់កាី។
មៅដខ្សីហា រដ្ឋឋភិបាលបានបិទ្ វ ិទ្យ
ុ FM ចាំនួន ៣២ មៅាេមខ្តា ចាំនួន ២០ ដដ្លជាការប៉ាះោល់ដ្ល់
ោថនីយដដ្លផាយបនា នូវព័ត៌មានឯកោជយ ពី វ ិទ្យអាសុមី សរ ី វ ិទ្យ
ុ វ ីអូ មអ និង វ ិទ្យ
ុ សមេល ងប្បជាធិបមតយយ។
អាំមពើហិងា និងការយាយី៖ ហិងា និងការេាំោេកាំដហងមលើអាកោរព័ត៌មានមៅមានមប្ចើនមៅម យ
ើ ។ មបើ
មយាងាេេជឈេ ឌ លកេពុជាមដ្ើេបីប្បព័នធផសពែ ផាយឯកោជយ (CCIM) ចាំនួន ៣៨% ថ្នអា កោរព័ត៌មាន
បាននិយាយថា អាជាាធររដ្ឋឋភិបាលបានវាយប្បហារជាោកយសេា ី ឬមលើោងកាយមលើពួកមេ មៅកនុងឆ្ាាំ
២០១៧។
មៅកនុងការមបាះមឆ្ាតឃុាំ កាលពីដខ្ឧសភា ឆ្ាាំ ២០១៧ អាជាាធរបានមចទ្ប្បកាន់អាកកាដសត
Cambodia Daily ពីរនាក់ពីបទ្ “ញុះញង់” និងរំមោភមលើសិទ្ធិអាកមបាះមឆ្ាត មដ្ឋយាេការមចទ្ប្បកាន់
មនាះ បានសួ រមេអាំពីអាកដដ្លមេចង់មបាះមឆ្ាតឲ្យ ។ អា កកាដសតទ ាំងពីរនាក់មនាះបានមេចមចញពី
ប្បមទ្ស មហើយកា កា
ី ា ាំមលើពួកមេបានបនា មដ្ឋយកាំបាាំងេុខ្។
អាជាាធរបានមដ្ឋះដលងអតីតអា កោរព័ត៌មានវ ិទ្យ
ុ អាសុីមសរ ី ២ នាក់ ឲ្យមៅមប្ៅឃុាំ មៅដខ្កញ្ហញ
បនាទប់ពីការចប់ខ្ល ួនពួ កមេកាលពីដខ្វ ិចឆ ិកា ឆ្ាាំ ២០១៧ ពីបទ្មចទ្កបត់ជាតិ មដ្ឋយមប្កាយេក អាជាាធ
របានបដនថ េបទ្មចទ្ដចកចយរ ូបអាសអាភាស។
ការចប់ពិរុទ្ធ ឬការដ្ឋក់កហ
ាំ ិតមលើមសចកា ីកនុងអតថ បទ្៖ ចាប់ហាេការចប់ពិរុទ្ធេុនមបាះពុេពផាយ មហើយ
គ្នមនប្បព័នធចប់ពិរុទ្ធផល វូ ការមទ្។
ដតរដ្ឋឋភិបាលបានមប្បើកាន់ដតមប្ចើនម ើងនូ វេមធាបាយមផសងមទ្ៀត
មដ្ើេបីមធែ ីការចប់ពិរុទ្ធមលើប្បព័នធផសពែ ផាយ និងប្បព័នធផសពែ ផាយសងគ េ។ មប្ៅពីការេាំោេកាំដហង ហឹងា
ការយារយី ការចប់ខ្ល ួន និងការសមងក តាេដ្ឋន រដ្ឋឋភិបាលបានមប្បើការប្េប់ប្េងមលើចាប់អនុញ្ហញតនិង
អាជាាប ណ សប្មាប់អាកោរព័ត៌មាន ប្បព័នធផសពែ ផាយ ដដ្លេិនសថ ិតមៅមប្កាេការប្េប់ប្េងមដ្ឋយផ្តទល់
របស់រដ្ឋឋភិបាលឬេ បកស CPP។ ប្បព័នធផសពែ ផាយឯកជនបានោរភាពថា បានមធែ ីការចប់ពិរុទ្ធមលើខ្ល ួន
ឯងខ្ល ះ មដ្ឋយខាលចរដ្ឋឋភិបាលមធែ ីការសងសឹក។ ល។ មបើមយាងាេ CCIM ចាំនួន ៦៧% ថ្នអា កោរព័ត៌មាន
មានការខាលចរអាកនុងការមធែ ីមសចកា ីោយការ ទ
៍ ក់ទ្ងនឹងបញ្ហានមយាបាយ និងសិទ្ធិេនុសស។
ចាប់ប រ ិហារមករ៖ាិ៍ រដ្ឋឋភិបាលមប្បើចាប់ប រ ិហារមករ ាិ៍ េួ លបងាកច់ បកអាប្កាត មដ្ើេបីមធែ កា
ី ររ ឹតតបិតមលើការ
ពិភាកាគ្នាជាោធារ ៈមលើបញ្ហាដដ្លរដ្ឋឋភិបាលេិតថាមានភាពរមសើប
ឬប្បឆ្ាំងនឹងផលប្បមយាជន៍
របស់ខ្ល ួន។ មៅថ្លៃ ទ្ី ១៧ ដខ្សីហា អាជាាធរបានមដ្ឋះដលងមោក េឹេ សុខ្ បនាទប់ពីគ្នត់បានអនុវតា មទស
ចាំនួន ១៨ ដខ្មៅកនុងពនធ នាគ្នរ មប្កាយការបា ឹងរបស់មោកនាយករដ្ឋ េន្រនាី ហុន ដសន ដដ្លបានអះអាង
ថា មោកេឹេ សុខ្បានមចទ្គ្នត់ថា ជាអា កទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវកនុងការសមាលប់មោកដកេ ី។ េិតេកដ្ល់ដខ្
កញ្ហញ មោក េឹេ សុខ្េិនបានបង់លុយចាំនួន ៨០០ ោនមរៀល (២ ដសនដ្ុោល) ជាសាំ ងដ្ល់មោកនាយ
រដ្ឋ េន្រនាីមទ្។ ការខ្កខានេិនបានបង់មនះអាចនាាំឲ្យមានការជាប់ពនធ នាគ្នរចាំនួន ២ ឆ្ាដាំ លេមទ្ៀត។
មោក េឹេ សុខ្ដលេទ ាំងបានប្បឈេនឹងបទ្មចទ្ប្បកាន់ថា បានបរ ិហាមករេ
ាិ៍
បកសប្បជាជន ដដ្ល
គ្នត់បានមចទ្ថា បានជួ លឃាតក។
សនា ិសុខ្ជាតិ៖ រដ្ឋឋភិបាលដតងដតមលើកម ើងពីកងែ ល់សនា ិសុខ្ជាតិមធែ ីជាមហតុផលថ្នការរ ឹតតបិតមលើសិទ្ធិ
របស់ពលរដ្ឋ ដដ្លរ ិះេន់េន្រនាី និងនមយាបាយរដ្ឋឋភិបាល។ មដ្ឋយដ ក រដ្ឋឋភិបាលដតងដតេាំោេកាត់មទស
និងចប់ខ្ល ួនអា កដដ្លមចទ្សួ រពីការកាំ ត់ប្ពាំដដ្នរបស់រដ្ឋឋភិបាលជាេួ យប្បមទ្សមវៀតោេ ឬអា កដដ្ល
និយាយថា រដ្ឋឋភិបាលបានកាត់ដ្ីឲ្យមវៀតោេ ។
នស្រ ីភាពអុីនធឺជ្ណត

រដ្ឋឋភិបាលបានដ្ឋក់កាំហិតនិងបងាអក់មលើការទ្ទ្ួ លបានអុិនធឺដ តមប្បើ
ចប់ពិរុទ្ធមលើខ្លឹេោរ
បមងាាះាេអុិនធឺដ ត មហើយមានមសចកា ីោយការ ដ្
៍ ៏េួរឲ្យទ្ុកចិតាបានថា ោថប័នរដ្ឋឋភិបាលបានាេ
ដ្ឋនការទក់ទ្ងគ្នាជាឯកជន ាេអុិនធឺដ ត។ មបើមយាងាេ សហភាពទ្ូ រេេនាេេន៍អនា រជាតិ (ITU)
ចាំនួន ៣៤% ថ្នប្បជាជនកេពុជាមានមប្បើមសវាអុិនធឺដ ត មៅឆ្ាាំ២០១៧។
ចាប់សាីពីទ្ូរេេនាេេន៍ ប្តូវបានមេរ ិះេន់ជាទ្ូ មៅ មដ្ឋយសកេម ជនសិទ្ធិេនុសស និងសងគ េសុី វ ិល
ធាំៗមៅកនុងប្បមទ្ស ដដ្លបានអះអាងថា វាផា ល់ឲ្យរដ្ឋឋភិបាលនូ វអាំោចទ្ូ លាំទ្ូោយកនុងការលួ ចោាប់ការ
ពិភាកាជាោធារ ៈាេអុិនធឺដ ត មដ្ឋយមប្បើឧបករ ៍ទក់ទ្ងគ្នាជាឯកជន។
រដ្ឋឋភិបាលមាន
អាំោចាេផល វូ ចាប់កនុងការាេដ្ឋនប្េប់ការសនទ នាាេទ្ូ រស័ពទ ោរាេទ្ូ រស័ពទ អុីមេ៉ាល សកេម ភាព
ាេប្បព័នធផសពែ ផាយសងគ េ និងការមឆ្ល ើយឆ្ល ងរបស់បុេគល មដ្ឋយគ្នមនការយល់ប្ពេឬដ្ឹងពីពួកមេ។ េតិ
សាំដដ្ង ដដ្លប្តូវបានមេេិតថា រំមោភមលើន័យសនា ិសុខ្ជាតិដដ្លកាំ ត់មដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល អាចនាាំដ្ល់ការ
ចប់ដ្ឋក់ពនធ នាគ្នររហូ តដ្ល់ ១៥ឆ្ាាំ។
មៅដខ្ឧសភា រដ្ឋឋភិបាលបានបានមចញបទ្បញ្ហាអនា រប្កសួ ង ដដ្លមានម្មះថា “ការប្េប់ប្េង
មលើការមេហទ្ាំព័រ និងប្បព័នធផសពែ ផាយសងគ េ មៅប្ពះោជាោចប្កកេពុជា” ។ បទ្បញ្ហាមនះផា ល់មអាយរដ្ឋឋភិ
បាលនូ វអាំោចបិទ្ទ្ាំព័រផសពែ ផាយសងគ េ ឬមេហទ្ាំព័រ ដដ្លផសពែ ផាយព័តមា
៌ នដដ្លបាំផ្តលញការការោរ
ជាតិ សនា ិសុខ្ជាតិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាតិជាេួ យប្បមទ្សដ្ថ្ទ្ មសដ្ឋ កិចេ សោ
ា ប់ធាាប់សងគ េ ការមរ ីសមអើង
ឬប្បថ្ព ី ឬវបបធេ៌ជាតិ។ បទ្បញ្ហាមនះប្តូវបានយកេកមប្បើជាមលើកដ្ាំបូង ៣ ថ្លៃ េុនការមបាះមឆ្ាតជាតិ
២៩ កកក ដ្ឋ មៅមពលរដ្ឋឋភិបាលបានបញ្ហារមអាយប្ក ុេហុនទ្ូ រេេនាេេន៍កាងប្ស ុកបិទ្មេហទ្ាំព័រព័ត៌មាន
ឯកោជយេួ យចាំនួន ដដ្លរ ួេមានវ ិទ្យ
ុ សមេល ងសហរដ្ឋ អាមេរ ិក វ ិទ្យ
ុ អាសុីមសរ ីជាភាោដខ្ម រ និង វ ិទ្យ
ុ សមេល ង
ប្បជាធិបមតយយ។
“ប្ក ុេសប្ងាគេាេប្បព័នធអន
ុី ធឺដ ត” មៅកនុងអងគ ភាពព័ត៌មាន និងប្បតិកេម រហ័ស របស់ទ្ីសាីការ
េ ៈរដ្ឋ េន្រនាី មាននាទ្ីាេដ្ឋន និងប្បឆ្ាំងនឹងព័ត៌មាន “េិនប្តឹេប្តូវ” ពីដផា កោរព័ត៌មាន និងប្បព័នធ
ផសពែ ផាយសងគ េ។ អងគ ភាពប្បតិកេម រហ័ស មាននាទ្ីទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវកនុងការផាយវ ីមដ្អូ ដដ្លនិយាយថា
សងគ េសុី វ ិល ប្បព័នធផសពែ ផាយឯកោជយ និងេ បកសប្បឆ្ាំងឃុបឃិតជាេួ យេហាអាំោចបរមទ្ស មដ្ើេបីផត ួ
លរំលាំរដ្ឋឋភិបាល។
រដ្ឋឋភិបាលមប្ចើនមប្បើ វ ីមដ្អូ ទ ាំងមនះមធែ ីជាមហតុផលសប្មាប់បប្ងាកបមៅមលើអាកដដ្ល
ប្បឆ្ាំងនឹងការប្េប់ប្េងរបស់មោកនាយករដ្ឋ េន្រនាី។ មៅកនុងយុទ្ធនាការមបាះមឆ្ាត ឆ្ាាំ ២០១៨ មោក
នាយករដ្ឋ េន្រនាីដតងដតេាំោេថា
អា កជាំនាញខាងអុិនធឺដ តរបស់មោកអាចរកមឃើញទ្ូ រស័ពទរបស់អាក
ដដ្លបមងាាះោរបរ ិហារមករា
ាិ៍ េមហែ សបុក ដតកនុងរយៈមពល ៤ នាទ្ី។
នស្រ ីភាពខាងការស្ិកាអប់រំ និងពិធីវបបធម៌
ជាទ្ូ មៅ
រដ្ឋឋភិបាលពុមា
ាំ ន រ ឹតតបិតមសរ ីភាពដផា កការសិកាអប់រឬ
ំ ពិធីវបបធេ៌នានាម យ
ើ
។
មទះជាយា៉ាងោក៏មដ្ឋយ ក៏អាកមធែ ីការកនុងដផា កសិកាអប់រំមប្ចើនមានការប្ប ុងប្បយ័តា មៅមពលបមប្ងៀន
េុខ្ វ ិជាាោក់ព័នធនឹងនមយាបាយ មដ្ឋយោរខាលចប៉ាះោល់អាកនមយាបាយ ។ មានប្េូជាមប្ចើនមធែ ីការចប់
ពិរុទ្ធមលើខ្ល ួនឯង ឬសាំដដ្ងេតិជាលកខ ៈេិនបមញ្េ ញម្មះ។ មៅដខ្កកក ដ្ឋ សកេម ជនសងគ េសុី វ ិលបានរ ិះ
េន់រដ្ឋឋភិបាលថា ទ្ិញសនល ឹកមឆ្ាត មៅមពលប្កសួ ងអប់រំបញ្ហាឲ្យបិទ្ោោមរៀនចាំនួន ៣ ថ្លៃ មដ្ើេបីឲ្យសិសស
វ ិលប្ត ប់មៅមបាះមឆ្ាត មៅមខ្តា របស់មេ។ អា ក រ ិះេន់ចត់ទ្ុកទ្មងែ ីមនះជាមរឿងធាំ មៅកនុងបរ ិបទ្ថ្នការ
មបាះមឆ្ាត ដដ្លរដ្ឋឋភិបាលចង់មធែ ីឲ្យមានអា កមៅមបាះមឆ្ាតឲ្យបានមប្ចើន មដ្ើេបីជាំរុញភាពប្សបចាប់ថ្ន
ការមបាះមឆ្ាត ពីមប្ោះរដ្ឋឋភិបាលេិនបានអនុវតា មគ្នលការ ៍មនះមសម គ្ន
ើ ា មៅកនុង វ ិស័យមនាះមទ្។ ឧទហរ ៍
រដ្ឋឋភិបាលេិនបានផា ល់ដ្ល់កេម ករមោងចប្កនូ វថ្លៃ សប្មាកពីការងារបដនថ េ មដ្ើេបីមៅមបាះមឆ្ាតមទ្។
ខ. នស្រ ីភាពក្បមូ លផ្ គា
ាំុ ន និងនស្រ ីភាពបនងក ើតអងគ ការ/ស្ម្លគម
នស្រ ីភាពក្បមូ លផ្ ាំគា
ុ ន នោយស្នត ិ វ ិធី

រដ្ឋ ធេម នុញ្ញមានដចងពីមសរ ីភាពប្បេូ លផត ាំគ្ន
ុ ា មដ្ឋយសនដ ិ វ ិធី ប៉ាុដនដ មានមពលខ្ល ះ រដ្ឋឋភិបាលេិនបាន
មគ្នរពសិទ្ធិមនះមទ្ ។
ចាប់សាីពីអងគ ការ សមាេេតប្េូវឲ្យអងគ ការ សមាេេទ ាំងអស់ចុះបញ្ា ី មហើយតាំរ ូវឲ្យមានការប្បាប់
ជាេុននូ វការប្បជុាំ ការមបើកវេគ មរៀនសូ ប្ត ការតវា៉ា ការមដ្ើរកប
ួ ន ឬបាតុកេម ដតអាជាាធរេិនបានអនុវតា
បានខាាប់ខ្ជ ួនមលើការទេទរមនះមទ្។ ខ្េួ យដចងពីការប្តូវជប្មាបប្បាប់ចាំនួន ៥ ថ្លៃ េុន សប្មាប់ការមធែ ី
បាតុកេម មដ្ឋយសនា ិ វ ិធីភាេមប្ចើន ចាំដ កខ្េួ យមទ្ៀតដចងពីការតប្េូវឲ្យជូ នដ្ាំ ឹងចាំនួន ១២ មមា៉ាងេុន
សប្មាប់ការប្បេូ លផត គ្ន
ាំុ ា មដ្ឋយេិនមានការមប្គ្នងទ្ុក មៅមលើទ្ីកដនល ង ឯកជន ឬសប្មាប់ការតវា៉ាមៅ
កដនល ងកាំ ត់ មហើយកប្េិតចាំនួនអា កចូ លរ ួេប្តឹេ ២០០ នាក់។ ាេចាប់ អាជាាធរមខ្តា និងអាជាាធរប្ក ុង
មានអាំោចសមប្េចមចញការអនុញ្ហញតមអាយមធែ បា
ី តុកេម ។ ាេភាពជាក់ដសា ង ពិមសសមៅភា ាំមពញ េន្រនាី
អាជាាធរថាាក់មប្កាេបដ្ិមសធសាំម ើសុាំ
មបើសិនជាថាាក់ជាតិេិនផា ល់ការអនុញ្ហញតចាស់ោស់សប្មាប់ការ
ប្បេូ លផត ាំគ្ន
ុ ា មនាះមទ្។ ាេធេម ា អាជាាធរាេប្េប់លាំដ្ឋប់ថាាក់េិនផា លកា
់ រអនុញ្ហញតដ្ល់ប្ក ុេដដ្លរ ិះេន់
េ បកសដ្ឹកនាាំប្បមទ្សមទ្ ។
របាយការ ៍ ដដ្លេួ រឲ្យទ្ុកចិតាជាមប្ចើន បានឲ្យដ្ឹងថា មពលខ្ល ះ រដ្ឋឋភិបាលោោាំងេិនឲ្យសមាេេ ឬ
អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលមរៀបចាំពិធីជាោធារ ៈទក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិេនុសស មដ្ឋយមលើកមហតុផលថា ប្ក ុេ
ទ ាំងមនាះេិនបានទ្ទ្ួ លការអនុញ្ហញតពីអាជាាធរេូ លដ្ឋឋន ដតចាប់េិនតប្េូវឲ្យមានការយល់ប្ពេជាេុន
សាំោប់មធែ ីពិធីដបបមនះមទ្ ។ អាជាាធរមលើកមហតុផលពីតប្េូវការឲ្យមាន «សថ ិរភាព» និង «សនា ិសុខ្ោធារ
ៈ» ដដ្លជាោកយេិនមាននិយាយមៅកនុងចាប់ មហើយដ្ូ មចា ះ ប្តូវបានបកប្ោយាេចិតា សប្មាប់ការ
េិនផា លកា
់ រអនុញ្ហញត។ អាជាាធររដ្ឋឋភិបាលមពលខ្ល ះ ដលេទ ាំងមលើកម ើងពីខ្មៅកនុងចាប់អងគ ការ មដ្ើេបី
ោោាំងអងគ ការ សមាេេេិនឲ្យមរៀបចាំពិធីជាោធារ ៈ ឬបាំដបកការប្បជុាំឬការមរៀនសូ ប្ត ដដ្លមេេិតថា
ប្បឆ្ាំងនឹងរដ្ឋឋភិបាល។
មទះបីជាមានការរ ឹតតបិតទ ាំងមនះកា ី ដតដផា កោរព័ត៌មានបានោយការ ៍ពកា
ី រតវា៉ាជាោធារ ៈ
ជាមប្ចើន ដដ្លភាេមប្ចើនទក់ទ្ងនឹងដ្ីធលី ឬជមមាលះដ្ីធលី។ កនុងករ ីខ្លះ នេរបាលបាំដបកហវ ូងេនុសសដដ្ល
ប្បេូ លផត ាំគ្ន
ុ ា មដ្ឋយគ្នមនការអនុញ្ហញត មដ្ឋយកនុងករ ខ្
ី ល ះ បោ
ា លឲ្យមានរបួ សតិចតួ ចដ្ល់បាតុករ។ មៅ
កនុងករ ីមផសងមទ្ៀត នេរបាលបានមប្បើកមាលាំងប្បឆ្ាំងនឹងបាតុករ បនាទប់ពីពួកមេមធែ ីមអាយសទ ះចោចរ
េាំោេមប្បើឬមប្បើហង
ិ ា ឬេិនប្ពេោាប់ការបញ្ហាឲ្យបាំដបកគ្នា។
មបើមយាងាេរបាយការ រ៍ ួេគ្នា
ដដ្លមចញមៅដខ្សីហា របស់េជឈេ ឌ លសិទ្ធិេនុសសកេពុជា
(CCHR) អងគ ការអាដ្ហុក អងគ ការ American Center for International Labor Solidarity និង
International Center for Not- for- Profit Law េិតពីដខ្មេោ ឆ្ាាំ ២០១៧ ដ្ល់ដខ្េិនា មាន ៤៨ ករ ី
ថ្នការោោាំងមដ្ឋយអាជាាធរ េិនឲ្យអងគ ការ NGO មធែ ីការប្បជុាំ មបើកវេគ មរៀនសូ ប្ត ឬប្បេូ លផត ាំគ្ន
ុ ា មដ្ឋយោរ
ចាប់សាីពីអងគ ការ សមាេេ។ របាយការ ៍មនះដលេទ ាំងកត់ប្ា ការដ្ឋក់កាំហត
ិ ចាំនួន ៥៣៩ មលើកមដ្ឋយរ
ដ្ឋឋភិបាល និងោថប័នភាេីទ្ី ៣ ដដ្លមានការទក់ទ្ងជាេួ យរដ្ឋឋភិបាល មលើមសរ ីភាពជាេូ លដ្ឋឋន ពីដខ្
មេោ ឆ្ាាំ ២០១៧ ដ្ល់ដខ្េិនា មដ្ឋយមានកាំម ើនមលើសឆ្ាាំេុនចាំនួន ៥២%។ លែ ីមបើការរ ឹតតបិតភាេមប្ចើន
មានមៅភា មាំ ពញកា ី ដតក៏មានផងដដ្រមៅាេប្េប់មខ្តា មលើកដលងមខ្តា ថ្ប្ពដវង និងមខ្តា ដកប។ មពលខ្ល ះ
អាជាាធរបា ឹងអា កមធែ ីការតវា៉ាមដ្ឋយសនា ភា
ិ ព។ មៅថ្លៃ ទ្ី ១៤ ដខ្កុេភៈ អាជាាធរបានចប់ខ្ល ួនមេសហជីព ៤
នាក់ មហើយបានមចទ្ពួ កមេពីបទ្មរៀបចាំកូដ្កេម ខ្ុសចាប់ មៅមោងចប្ក Cosmo Textile Factory មៅ
មខ្តា កោ
ា ល។ មៅដខ្តុោ ឆ្ាាំ ២០១៧ អាជាាធរបានចប់េនុសស ៥ នាក់ ដដ្លបានមរៀបចាំដចកចយខ្ិត
ប័ ណ មៅកនុងមពលបុ យអុទ្
ាំ ូ ក មដ្ើេបីអាំោវនាវឲ្យមានការមធែ ីបាតុកេម ទេទរឲ្យរដ្ឋឋភិបាលមដ្ឋះដលងអា ក
មទសនមយាបាយ។ មៅថ្លៃ ដ្ដដ្លមនាះ តុោការប្ក ុងភា ាំមពញបានមកាះមៅ ម ង មសងហុង ប្បធានសហព័នធ
និសសិតបញ្ញ វនតប្បជាធិបមតយយកេពុជា ពីបទ្មចទ្ញុះញង់ឲ្យប្បប្ពឹតាអាំមពើឧប្កិដ្ឋ មដ្ឋយអាំោវនាវឲ្យោធារ
ជនមធែ ីការតវា៉ា ប្បសិនមបើេ បកស CNRP ប្តូវបានរំោយ។
េន្រនាីមយាធា និងេន្រនាីរដ្ឋឋភិបាលជាន់ខ្ពស់ រ ួេទ ាំងមោកនាយករដ្ឋ េន្រនាី ហុន ដសន មោកអភិបាល
ោជធានីភាាំមពញ ឃួ ង មប្សង អា កនាាំោកយេ បកស CPP មោក សុខ្ ឥោន អា កនាាំោកយប្ក ុេប្បឹការដ្ឋ
េន្រនាី មោក ថ្ផ សុីផ្តន អេគ មេបញ្ហាការកងទ្័ព មោក ប៉ាុល ោមរឿន បានប្ពមានោធារ ជនេិនមអាយ

ប្បេូ លផត ាំឬ
ុ មធែ បា
ី តុកេម មៅកនុងទ្ីប្ក ុង មៅកនុងសវនាការកា ីមេដ្ឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំង មោក កឹេ សុខា
បនាទប់ពមា
ី នការចប់ខ្ល ួនមោក កាលពីដខ្កញ្ហញ ឆ្ាាំ ២០១៧។
មៅដខ្មេោ េជប បានេាំោេកាត់មទសអា កដដ្លអាំោវនាវឲ្យអា កមបាះមឆ្ាតមធែ ីពហិកាការមបាះ
មឆ្ាត។ មៅដខ្េិលនា
ុ
េជប បានមផាើោរាេទ្ូ រស័ពទថ្ដ្ មដ្ឋយហាេេិនឲ្យ « រ ិះេន់ វាយប្បហារ ឬមប្បៀប
មធៀបមគ្នលនមយាបាយរបស់េ បកសេួ យ មៅេ បកសដ្ថ្ទ្មទ្ៀត» ។ េន្រនាីរដ្ឋឋភិបាល បានេាំោេកាំដហង
ថា អា កដដ្លេិនមៅមបាះមឆ្ាត ដតយកថាាេ
ាំ កប្ជលក់ប្មាេថ្ដ្បនល ាំថា បានមបាះមឆ្ាតនឹងប្តូវទ្ទ្ួ លពិន័
យ។
នស្រ ីភាពបនងក ើតអងគ ការ/ស្ម្លគម
រដ្ឋ ធេម នុញ្ញមានដចងអាំពីមសរ ីភាពបមងក ើតអងគ ការ/សមាេេ
ដតរដ្ឋឋភិបាលេិនបានមគ្នរពសិទ្ធិ
មនះជាប់ោប់មទ្ ពិមសសទក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិកេម ករ (សូ េមេើលប្តង់ដផា ក ៧.ក) ។ ចាប់សាីពីអងគ ការេិនដេន
រដ្ឋឋភិបាល តប្េូវឲ្យប្េប់អងគ ការ សមាេេទ ាំងអស់មានអពាប្កិតភាពដផា កនមយាបាយ ដដ្លការមនះេិន
ប្តឹេដតរ ឹតតបិតមលើសិទ្ធិកនុងការចូ លរ ួេដតប៉ាុមោ
ណ ះមទ្ ដតដលេទ ាំងរ ឹតតបិតសិទ្ធិថ្នអងគ ការទ ាំងមនាះ មៅកនុង
ការសាំដដ្ងេតិមដ្ឋយមសរ ីមទ្ៀតផង។
មៅដខ្េិលុនា ឆ្ាាំ ២០១៧ មោកនាយករដ្ឋ េន្រនាី ហុន ដសនបានបញ្ហាឲ្យប្កសួ ងេហាថ្ផទ រំោយបនទ ប់
ោថនការ ៍ របស់ប្ក ុងអងគ ការNGO ចាំនួន៤០ ដដ្លភាេមប្ចើនមធែ កា
ី រដផា កសិទ្ធេ
ិ នុសស បនាទប់ពីអងគ ការ
ទ ាំងមនាះបានមចញលទ្ធ ផលរកមឃើញទក់ទ្ងនឹងដ្ាំម ើរការមបាះមឆ្ាតឃុាំមៅថ្លៃ ៤ េិលនា
ុ ។ បនទ ប់ោថន
ការ ៍ បានរងការមចទ្ថា បានរំមោភមលើចាប់សាីពអ
ី ងគ ការ សមាេេ មដ្ឋយោរេិនបានចុះបញ្ា ីការជា
អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាល (លែ ីមបើអងគ ការនិេួយៗកនុងចាំមោេអងគ ការទ ាំង ៤០ មនាះបានចុះបញ្ា ីការ
មហើយកា ី) និងពីបទ្រំមោភមលើបញ្ហញតិថ្នចាប់មនះសា ីពីអពាប្កិតភាពដផា កនមយាបាយ។ បនាទប់ពីអងគ ការ
COMFREL ដដ្លជាអងគ ការ NGO ្នេុខ្មេមៅកនុងបនទ ប់ោថនការ ៍ បានប្បកាសថា ខ្ល ួននឹងមធែ ីការ
សមងក តបរ ិយាកាសមបាះមឆ្ាតមប្ៅផល វូ ការ មដ្ឋយេិនចូ លមៅកនុងោថនីយមបាះមឆ្ាត អងគ ការមនះបានទ្ទ្ួ ល
ការប្ពមានពីប្កសួ ងេហាថ្ផទ ថា អា កសម ័ប្េចិតាអងគ ការមនះទ ាំងអស់ដដ្លប្តូវបានមឃើញថា មធែ ីការសមងក ត
ការមបាះមឆ្ាត នឹងប្តូវទ្ទ្ួ លរងការពិន័យាេចាប់។
មៅដខ្កញ្ហញ ឆ្ាាំ ២០១៧ ប្កសួ ងេហាថ្ផទ បានលុបមចលការចុះបញ្ា ីថ្ន អងគ ការមាាធេម ជាតិ
(Mother Nature) ដដ្លជាអងគ ការេួ យ មធែ ីការការោរបរ ិោថន មដ្ឋយេិនបានផាល់ការពនយល់មទ្ មដ្ឋយ
ប្គ្នន់ដតមចញលិខ្ិតេួ យបញ្ហាក់ពីអាំោចរបស់ប្កសួ ងេហាថ្ផទ កនុងការមធែ ីដ្ូមចា ះ ៖ «ឧបនាយករដ្ឋ េន្រនាី
និងជារដ្ឋ េន្រនាីប្កសួ ងេហាថ្ផទ (ស មខ្ង) សមប្េចចិតាលុបអងគ ការមាាធេម ជាតិ....មចញពីបញ្ា ីថ្នអងគ ការ
េិនដេនរដ្ឋឋភិបាលមៅប្កសួ ងេហាថ្ផទ» ។
មៅដខ្សីហា អាជាាធរបានបងខ ាំឲ្យ វ ិទ្ាោថនជាតិប្បជាធិបមតយយ (NDI) បញ្ឈប់ប្បតិបតា ិការរបស់
ខ្ល ួនមៅកេពុជា បនាទប់ពអា
ី ជាាធររកមឃើញថា អងគ ការមនះេិនបានចុះបញ្ា ីប្តឹេប្តូវជាេួ យប្កសួ ងការ
បរមទ្ស (មទះបីជាមានអនុសារ ៈមយាេយល់គ្នាប្តឹេប្តូវជាេួ យ េជប កា ី)។
មៅដខ្កញ្ហញ ឆ្ាាំ ២០១៧ ប្កសួ ងេហាថ្ផទបានផ្តអកផងដដ្រ នូ វការងាររបស់អងគ ការ NGO េួ យដផា ក
សិទ្ធិេនុសស ដដ្លមាន អងគ ការសេធេ៌កេពុជា (Equitable Cambodia) មដ្ឋយោរអែ ីដដ្លប្កសួ ងមចទ្ថា
រំមោភមលើលកខ ខ្នា ិកៈរបស់អងគ ការខ្ល ួនឯង
និងការខ្កខានេិនបានមអាយប្កសួ ងដ្ឹងពីបញ្ា ីបុេគលិក
ចុងមប្កាយបាំផុតរបស់ខ្ល ួន។ ទ្ីបាំផុត ប្កសួ ងបានអនុញ្ហញតឲ្យអងគ ការមនះមបើកម ង
ើ វ ិញ មៅដខ្កុេភៈ។
បញ្ហញតិដដ្លដចងេិនចាស់មៅកនុងចាប់េួយចាំនួនហាេប្បាេសកេម ភាពោទ ាំងអស់ដដ្លអាច
«មធែ ីឲ្យខ្ូ ចដ្ល់សនា ិភាព សថ រិ ភាព និងសោ
ា ប់ធាាប់ោធារ ៈ» ឬប៉ាះោល់ដ្ល់ «សនា ិសុខ្ជាតិ ោេេគ ីជាតិ
ប្បថ្ព ី និងវបបធេ៌ថ្នសងគ េជាតិកេពុជា» ។ អងគ ការសងគ េសុី វ ិលបានសាំដដ្ងកងែ ល់ចាំមោះបទ្បញ្ហញតិ
ដដ្លដចងេិនចាស់ ថា បានបមងក ើតឲ្យមានការប្បឈេខាលាំងនឹងការរ ឹតតបិតាេចិតា មលើសិទ្ធិរបស់អងគ
ការ សមាេេ។ មយាងាេអា ក រ ិះេន់ ចាប់អងគ ការ និងចាប់សហជីព (មេើលដផាក៧.ក) ដចងពីដ្ាំម ើរការ
ចុះបញ្ា ីសមុេោមញ និងមប្ចើនជាំហាន មហើយខ្ែ ះការការោរដផា ករដ្ឋ បាល ដដ្លជាការមធែ ីឲ្យដ្ាំម ើរការថ្នការចុះ

បញ្ា ីរងលកខ ៈនមយាបាយ។ ចាប់មនះដលេទ ាំងកាំ ត់ឲ្យមានការមធែ ីរបាយការ ៍យា៉ាងតឹងដតង សា ីពី
លវ ិកា និងសកេម ភាព រ ួេទ ាំងការប្តូវបងាាញសាំម ើសល
ុាំ វ ិកាដដ្លបានទ្ទ្ួ លលវ ិកា កិចចប្ពេមប្ពៀងមលើល វ ិកា
ជាំនួយ ឬកិចចប្ពេមប្ពៀងដផា កហិរញ្ញ វតថុ។ កាតពែ កិចេបដនថ េមទ្ៀតរ ួេមានការបងាាញសាំម ើសុាំល វ ិកាដដ្ល
បានទ្ទ្ួ លការយល់ប្ពេ កិចចប្ពេមប្ពៀងមលើល វ ិកាឬអាំមោយលវ ិកា និងេ មនយយធនាគ្នររបស់អងគ ការស
មាេេ។
អង្គ ការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិរតត ិការដ ើម្បីកម្ពុជា (CCC) ដដ្លជារបស់ប ត ុ ថ្ាំ នអងគ ការមប្ៅរ
ដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុក បាននិយាយកាលពីដខ្កកក ដ្ឋថា ជាទ្ូ មៅ អងគ ការមប្ៅរដ្ឋឋភិបាល ខ្ែ ះការដ នាាំពីរដ្ឋឋ
ភិបាល សា ីពីការមគ្នរពាេលកខ ខ្ ឌ ទេទរ។
គ. នស្រ ីភាពសាស្នា
ចាំមោះមសចកា ីមរៀបោប់លេអ ិតសា ីពីមសរ ីភាពោសនា សូ េមេើលរបាយការ
ាេមេហទ្ាំព័រ www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។

ស
៍ ា ីពីមសរ ីភាពោសនា

ឃ. នស្រ ីភាពនដ្ើរនហើរ
ចាប់មានដចងអាំពីមសរ ីភាពមដ្ើរមហើរមៅកនុងប្បមទ្ស ការមធែ ីដ្ាំម ើរមៅបរមទ្ស ការមធែ ីអមនាាប្បមវ
សន៍ និងមាតុភូេិនិវតដ ន៍ មហើយជាទ្ូ មៅ កនុងការអនុវតដ ជាក់ដសដ ង រដ្ឋឋភិបាលបានមគ្នរពសិទ្ធិទ ាំងមនះ ។
និរមទ្ស៖ មៅឆ្ាាំេុនៗ អា ក រ ិះេន់រដ្ឋឋភិបាល និងអា កនមយាបាយថ្នេ បកសប្បឆ្ាំងមប្ចើនដតនិរមទ្សខ្ល ួន
ឯងមៅបរមទ្ស។ មៅកនុងករ ីខ្លះ រដ្ឋឋភិបាលចត់ វ ិធានការោាំងខ្ទ ប់េិនឲ្យអា កមធែ ីនិរមទ្សខ្ល ួនប្ត ប់េក
វ ិញ។ អាជាាធរថ្លបានចប់បញ្ជន
ូ សកេម ជនការងារកនុងប្ស ុកេួ យ ដដ្លបានទ្ទ្ួ លឋានៈជាជនមភៀសខ្ល ួន
មហើយមៅប្បមទ្ស ឲ្យប្ត ប់េកកេពុជា វ ិញ មៅដខ្កុេភៈ។
ការការ

រជនន ៀស្ខល ួន

ការចប់បញ្ជន
ូ ជនមភៀសខ្ល ួនប្ត ប់ វ ិញ៖ មដ្ឋយមចទ្ថា ការទេទរសុាំសិទ្ធិប្ជកមកានពួ កមេមខ្ាយ និង
ថា ពួ កមេេឺជា “ជនអមនាាប្បមវសន៍មសដ្ឋ កិចេ” រដ្ឋឋភិបាលបានចប់មផា ើេដ្ាំម ើរការចប់បញ្ជន
ូ ប្ត ប់មៅ
ប្បមទ្សមដ្ើេ វ ិញនូ វ ជនជាតិមវៀតោេកាន់ោសនាប្េឹះប្ក ុេេ៉ាុងាញា៉ា ។ ទ ាំងមនះេឺជាករ ីចុងមប្កាយ
ថ្នការបញ្ជន
ូ ជនជាតិេ៉ាុងាញា៉ា ចាំនួនយា៉ាងមហាចោស់ ១៤០ នាក់មៅប្បមទ្សមវៀតោេវ ិញ េិតាាំងពី
ឆ្ាាំ ២០១៥ េក។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលខ្ល ះបាននិយាយថា ចាំោត់ការមនះេឺបោ
ា លេកពីមានការ
គ្នបសងក ត់ពីរដ្ឋឋភិបាលមវៀតោេ។ បនាទប់ពីមានមសចកា ីដលល ងការ ៍ រ ិះេន់កាលពីដខ្សីហា ឆ្ាាំ ២០១៧
របស់មោកប្សី Rhona Smith អា កោយការ ៍ពិមសសដផា កសិទ្ធិេនុសសរបស់អងគ ការសហប្បជាជាតិមៅកេពុ
ជា ដដ្លមៅកនុងមនាះ មោកប្សីបានទ្ទ្ួ លោគល់ភាពប្តឹេប្តូវថ្នការអះអាងសុស
ាំ ិទ្ធិប្ជកមកានអា កេ៉ាុងា
ញា៉ា មវៀតោេដដ្លកាន់ោសនាប្េឹះ ៣៦ នាក់ រដ្ឋឋភិបាលកេពុជាបានបញ្ជ ូនពួ កមេចាំនួន ៧ នាក់មៅ
ប្បមទ្សទ្ី ៣។ រដ្ឋឋភិបាលបានបដ្ិមសធមសចកា ីដលល ងរបស់អាកោយការ ៍ពមិ សស មហើយបានមថាកលមទស
មោកប្សី ចាំមោះជាការមប្ជៀតដប្ជកចូ លកនុងកិចេការថ្ផទកនុងរបស់ខ្ល ួន។
លទ្ធ ភាពទ្ទ្ួ លបានការប្ជកមកាន៖ ចាប់ប្បមទ្សកេពុជាមានដចងអាំពីការផដ លស
់ ិទ្ធិប្ជកមកាន ឬឋានៈជា
ជនមភៀសខ្ល ួន មហើយរដ្ឋឋភិបាលបានមរៀបចាំប្បព័នធេួយសប្មាប់ផដល់កិចេការោរដ្ល់ជនមភៀសខ្ល ួន ។ រដ្ឋឋភិ
បាលេិនបានផា ល់លទ្ធភាពមសម ើគ្នាកនុងការមប្បើប្បាស់ប្បព័នធមនះដ្ល់អាកសុាំសិទ្ធិប្ជកមកាន
និងជនមភៀស
ខ្ល ួនទ ាំងអស់មទ្ (សូ េអានខាងមលើ)។

ការងារ៖ អា កដដ្លបានទ្ទ្ួ លឋានៈជាជនមភៀសខ្ល ួន គ្នមនសិទ្ធិមធែ ីការមទ្។
លទ្ធ ភាពទ្ទ្ួ លបានការបមប្េើដផា កមសវាោធារ ៈជាេូ លដ្ឋឋន៖ អា កដដ្លបានទ្ទ្ួ លឋានៈជាជនមភៀសខ្ល ួន
គ្នមនលទ្ធ ភាពទ្ទ្ួ លបានការបមប្េើដផា កមសវាោធារ ៈជាេូ លដ្ឋឋនទ្ រ ួេទ ាំងមសវាោធារ ៈ និងមសវា
ធនាគ្នរផងដដ្រ។
ដ្ាំមោះប្ោយយូរអដងែ ង៖ មយាងាេកិចចប្ពេមប្ពៀងជាេួ យប្បមទ្សអូ ប្ោាលី មៅឆ្ាាំ ២០១៤ រដ្ឋឋភិបាល
បានទ្ទ្ួ លយកឲ្យោាក់មៅ នូ វជនមភៀសខ្ល ួនចាំនួន ៧ នាក់ ដដ្លប្តូវបានមេឃុាំ កនុងមពលដដ្លពួ កមេដសែ ង
រកសិទ្ធិប្ជកមកានមៅប្បមទ្សអូ ប្ោាលី ។ ជនមភៀសខ្ល ួនចុងមប្កាយមេបានេកដ្ល់មៅដខ្មេោ ឆ្ាាំ ២០១៧
។ កនុងចាំមោេអា កទ ាំង ៧ មាន ៣ នាក់ ដដ្លជាជនជាតិ Rohingya ពីប្បមទ្សភូ មា បានបនា ោាក់មៅ
កេពុជាជាបនា ចាំដ ក ៤ នាក់មទ្ៀត ដដ្លមានមាាក់េកពីភូមា និង ៣ នាក់មទ្ៀតេកពីអុីោ៉ាក់ បាន
សមប្េចចិតតប្ត ប់មៅប្បមទ្សរបស់មេវ ិញ។ លែ ីមបើជនជាតិ Rohingya ទ ាំង ៣ នាក់បានសមប្េចចិតាមៅ
កេពុជាកា ី ដតគ្នមនវ ិធីចាស់ោស់សោ
ាំ ប់ឲ្យជនមភៀសខ្ល ួនទ្ទ្ួ លបានសញ្ហាតិមទ្។ មាាក់កនុងចាំមោេអា កមភៀស
ខ្ល ួនទ ាំងមនាះដដ្លបនា ោាក់មៅ បានេាំោេមធែ ីកូដ្កេម បងអ ត់អាហារខ្ល ួនឯង មបើអាជាាធរេិនឲ្យគ្នត់បាន
ជួ បជុាំជាេួ យប្េួ ោរគ្នត់ម ើង វ ិញមទ្។
ជនគាានក្បនទ្ស្ [ជនគាានរដ្ឋ ]
ប្បមទ្សកេពុជាមានអា ករស់មៅដដ្លជាជនគ្នមនប្បមទ្ស។ គ្នមនទ្ិនាន័យលម ី ដដ្លេួ រឲ្យទ្ុកចិតាបាន
សា ីពីចាំនួន ឬប្បជាោន្រសាថ្នអា កគ្នមនរដ្ឋ មទ្ ដតអងគ ការ UNHCR បាននិយាយថា ពួ កមេភាេមប្ចើនជា
អា ិកជនមវៀតោេ។
រដ្ឋឋភិបាលេិនបានអនុវតដ ចាប់ឬមគ្នលនមយាបាយប្បកបមដ្ឋយប្បសិទ្ធភាព
មដ្ើេបីផដល់ឱកាសដ្ល់ជនទ ាំងមនាះឲ្យទ្ទ្ួ លបានសញ្ហាតិម ើយ ។ (សូ េមេើលដផា កទ្ី ៦ សា ីពីកុមារ)។ មហតុផល
ដដ្លមប្ចើនមានជាងមេចាំមោះភាពគ្នមនប្បមទ្សេឺ កងែ ះឯកោរប្តឹេប្តូវពីប្បមទ្សកាំម ើត។
មបើមយាងាេអងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលេួ យ បុេគលដដ្លគ្នមនភសតុាងសញ្ហាតិ មប្ចើនេិនសូ វ
បានទ្ទ្ួ លបានការងារដដ្លមានលកខ ៈផល វូ ការ ការសិកា ការចុះបញ្ា ីអាោហ៍ពិោហ៍ លទ្ធ ភាពាេផល វូ
តុោការ និងកេម សិទ្ធិដ្ីធលីមទ្។
ជ្ផនកទ្ី៣. នស្រ ីភាពកនុងការចូ លរ ួមកនុងដ្ាំនណើរការននោបាយ
រដ្ឋ ធេម នុញ្ញផដ ល់សិទ្ធិដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋ កនុងការមប្ជើសមរ ីសរដ្ឋឋភិបាលរបស់ខ្ល ួនាេរយៈការមបាះមឆ្ាត
ជាមទ្ៀងទត់ មដ្ឋយមសរ ី និងយុតាិធេ៌ មដ្ឋយដផអ កមលើសិទ្ធិមបាះមឆ្ាតជាោកល និងមសម ើភាព។ មៅកនុងឆ្ាាំ
២០១៧ សភាបានមធែ ី វ ិមោធនកេម មលើចាប់េ បកសចាំនួន ២ ដ្ង មដ្ឋយេា ងៗ ពប្ងីកមហតុផលសាំោប់ឲ្យរដ្ឋឋ
ភិបាលរំោយេ បកសនមយាបាយ និងហាេបុេគលេិនឲ្យកាន់េុខ្តាំដ ងដ្ឹកនាាំកនុងេ បកស និងជី វ ិត
នមយាបាយ។ វ ិមោធនកេម ទ ាំងមនាះដលេទ ាំងរ ឹតតបិតេ បកសេិនឲ្យមប្បើឯកោរជាសាំម ង ជារ ូបភាព ឬ
ជាសាំម រ ដដ្លបានេកពីជនមលម ើសដដ្លតុោការបានដ្ឋក់មទស។
មៅដខ្វ ិចឆ ិកា ឆ្ាាំ ២០១៧ តុោការកាំពូលបានមលើកពី វ ិមោធនកេម លមី មៅកនុងការសមប្េចចិតារបស់
ខ្ល ួន មដ្ើេបីរំោយេ បកសសមប្ងាគះជាតិកេពុជា (CNRP) ដបងដចកមៅអីរបស់េ បកសមនះ មៅកនុងសភា
និងមៅកនុងអាជាាធរេូ លដ្ឋឋន មៅឲ្យេ បកសដ្ថ្ទ្ ពិមសសឲ្យេ បកសកាន់អាំោច CPP ហាេប្បាេមេ
ដ្ឹកនាាំេ បកស CNRP ចាំនួន ១១៨ នាក់េិនមអាយមធែ ីសកេម ភាពនមយាបាយចាំនួន ៥ ឆ្ាាំ។ មោកនាយក
រដ្ឋ េន្រនាីបានប្បកាសថា
ការដបងដចកមៅអីម ើង វ ិញមនះជាការមលើកសទ ួយការមបា ជាាចិតាាេរដ្ឋ ធេម នុញ្ញ
របស់ប្បមទ្សកេពុជា
ចាំមោះលទ្ធ ិប្បជាធិបមតយយពហុបកស។
ដតអា កសមងក តការ ៍េួយចាំនួនបានមចទ្
ប្បកាន់តុោការកាំពូល ដដ្លមានប្បធានសថ ិតមៅកនុងជួ រដ្ឹកនាាំរបស់េ បកស CPP ពីបទ្មានភាព
លាំមអៀងនមយាបាយ មហើយបានមចទ្សួ រពីភាពប្តឹេប្តូវថ្នការសមប្េចចិតារបស់តុោការ និងកងែ ះការ

ប្បកាន់ាេបទ្ដ្ឋឋនចាប់។ ឧទហរ ៍ ការសមប្េចហាេប្បាេេិនឲ្យមានេ បកស CNRP មានម ើង េុន
មពលមេដ្ឹកនាាំរបស់បកសមនះរងការដ្ឋក់មទសមដ្ឋយតុោការពីបទ្មចទ្អែ ីេួយ ។
ការនបាោះនឆ្នត និងការចូ លរ ួមជ្ផនកននោបាយ
ការមបាះមឆ្ាតជាតិលមីៗកនល ងមៅ៖ ការមបាះមឆ្ាតជាតិកនុងមពលលម ីៗបាំផុត ប្តូវបានមធែ ីថ្លៃ ទ្ី ២៩ ដខ្កកក ដ្ឋ
មហើយមានការចូ លរ ួេថ្នេ បកសនមយាបាយចាំនួន ២០ មដ្ឋយគ្នមនការចូ លរ ួេេ បកស CNRP ដដ្លជា
េ បកសប្បឆ្ាំងធាំជាងមេ។ មលើសពីមនះមទ្ៀត េ បកសប្បឆ្ាំងទ ាំង ១៩ ដដ្លចូ លប្បកួ តប្បដជង មាន
ការគ្នាំប្ទ្តិចមហើយមានមប្ចើនមទ្ើបនឹងបមងក ើតលម ី។
មដ្ឋយោរមានការធាលក់ចុះថ្នអងគ ភាពោរព័ត៌មានឯកោជយ
អងគ ភាពោរព័ត៌មានដដ្ល
ប្េប់ប្េងមដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល មធែ ីការផសពែ ផាយមលើសលុប មៅេុនមពលមបាះមឆ្ាត ពិមសសមៅតាំបន់ជនបទ្
ដដ្លអា កមបាះមឆ្ាតភាេមប្ចើនេិនសូ វទ្ទ្ួ លបានព័ត៌មានពីដផា កោរព័ត៌មានឯកោជយាេអុិនធឺដ ត
មហើយទ្ទ្ួ លបានព័ត៌មានភាេមប្ចើនពីប្បព័នធផសពែ ផាយប្េួ ោរមោក ហុន ដសន និងេ បកស CPP ។
អា កមបាះមឆ្ាតជាមប្ចើនេូ សមចល ជាជាងមបាះមឆ្ាតឲ្យេ បកសប្បឆ្ាំងោេួ យ។ មបើាេតួ មលខ្
របស់រដ្ឋឋភិបាល េនុសសចាំនួនជិត ៧ ោននាក់ ដដ្លប្តូវជាចាំនួន ៨៣% ថ្នអា កមានសិទ្ធិមបាះមឆ្ាត បាន
មចញមៅមបាះមឆ្ាត។ េ បកសកាន់អាំោច CPP បានទ្ទ្ួ លចាំនួន ៤,៨ ោនសាំមលង មដ្ឋយឈា ះមៅអីទ ាំង
១២៥ មៅកនុងរដ្ឋ សភា។ អាជាាធរេិតថា សនល ឹកមឆ្ាតប្បមា ៦ ដសនេិនប្តូវបានយកជាបានការ ចាំដ ក
មៅកនុងការមបាះមឆ្ាតកនុងឆ្ាាំ ២០១៣ មានដត ១ ដសនសនល ឹកមទ្។
លែ ីមបើមានប្បមទ្សចាំនួន ៦ បានចត់ទ្ុកការមបាះមឆ្ាតមនះថាមានភាពមសរ ី យុតាិធេ៌ និងតមាល
ភាពកា ី ដតអា កសមងក តការ ៍ភាេមប្ចើនចត់ទ្ុកដ្ាំម ើរការមបាះមឆ្ាតទ ាំងេូ លថាមានកាំហុសឆ្គ ង។ ោថន
ទ្ូ ត ភាេមប្ចើនមៅកេពុជាេិនប្ពេមធែ ីជាអា កសមងក តការ ៍ផល វូ ការ មៅកនុងការមបាះមឆ្ាតមនះមទ្។ អងគ ការ
សមងក តការ ៍មបាះមឆ្ាតដដ្លេិនដេនរបស់រដ្ឋ មដ្ឋយរ ួេមានទ ាំងេជឈេ ឌ ល Carter Center និង Asian
Network for Free Elections ក៏បានសមប្េចចិតាេិនេកមធែ ីការាេដ្ឋនការមបាះមឆ្ាតមនះដដ្រ ពីមប្ោះ
អងគ ការទ ាំងមនាះចត់ទ្ុកថា ការមបាះមឆ្ាតមនះខ្ែ ះភាពប្តឹេប្តូវជាេូ លដ្ឋឋន។ េជប បានមចទ្សហេេ
ន៍អនា រជាតិថា មានភាពលាំមអៀង មដ្ឋយនិយាយថា សហេេន៍អនា រជាតិគ្នាំប្ទ្ េជប ដតមៅមពលោមាន
ការចូ លរ ួេការមបាះមឆ្ាតរបស់េ បកស CNRP ដតប៉ាុមោ
ណ ះ។ មដ្ឋយគ្នមនអា កសមងក តការ ៍ឯកោជយដដ្លេួ រ
មអាយទ្ុកចិតាបាន លទ្ធ ផលមឆ្ាតក៏មេេិនអាចមធែ កា
ី រមផទ ៀងផ្តទត់បញ្ហាក់មដ្ឋយឯកោជយបានផងដដ្រ។
េ បកសនមយាបាយ និងការចូ លរ ួេនមយាបាយ៖ ប្បហាក់ប្បដហលនឹង CNRP ដដ្រ េ បកសនមយាបាយ
នានាទ្ទ្ួ លរងនូ វការមរ ីសមអើងាេផល វូ ចាប់ ការអនុវតា ចាប់េិនមសម ើភាព ការេាំោេកាំដហង និងការផាយ
ព័ត៌មានមដ្ឋយមានលាំមអៀង។ កាាទ ាំងអស់មនះនាាំឲ្យេ បកស CPP យកផ្តាច់េខ្
ុ នូ វអាំោចនមយាបាយ។
អា កសមងក តការ ៍ជាមប្ចើនបានតអញដតអ
ូ
ថា ការដបកគ្នាថ្នបកសប្បឆ្ាំងមធែ ីឲ្យេ បកស CPP ប្េប់ប្េង
ទ ាំងប្ស ុងមលើរដ្ឋ សភាជាតិ។
អា កកាន់េុខ្តាំដ ងជាមប្ចើនមៅកនុងរដ្ឋឋភិបាលប្តូវដតជាសមាជិកថ្នេ
បកស CPP ។
ការចូ លរ ួេរបស់ន្រសាី និងប្ក ុេជនជាតិភាេតិច៖ គ្នមនចាប់ដដ្លដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំដដ្នមលើការចូ លរ ួេរបស់ន្រសាី
និងជនជាតិភាេតិច មៅកនុងដ្ាំម ើរការនមយាបាយមទ្ ដតវបបធេ៌ប្បថ្ព ីកប្េិតការចូ លរ ួេរបស់ន្រសដីមៅ
កនុងនមយាបាយ និងរដ្ឋឋភិបាល ។ មទះបីជាេ បកស CPP បានសនាេា ងមហើយេា ងមទ្ៀតថា នឹងបមងក ើន
តាំោងរបស់ន្រសាីកាី ដតចាំនួនមបកខ ជនជាន្រសាីដដ្លជាប់មឆ្ាតមៅកនុងការមបាះមឆ្ាតជាតិមៅដខ្កកក ដ្ឋមាន
ការលយចុះពី ២០% េកប្តឹេ ១៥%។ ការមបាះមឆ្ាតកាលពីដខ្េិលុនា ឆ្ាាំ ២០១៧ ប្ក ុេប្បឹកាឃុាំសងាកត់ ាេ
ពិតមៅ មានការលយចុះពីលទ្ធ ផល ឆ្ាាំ ២០១២។ ការមបាះមឆ្ាតថាាក់េូលដ្ឋឋន មៅដខ្េិលនា
ុ
ឆ្ាាំ ២០១៧
មឃើញមានជាមលើកដ្ាំបូង នូ វការចូ លរ ួេថ្នេ បកសប្បជាធិបមតយយជនជាតិមដ្ើេកេពុជា ។
ជ្ផនកទ្ី៤ ៖ អាំនពើពុករលួយ និងកងវ ោះតម្លាភាពកនុងរោឋ ិបាល

ចាប់មានដចងអាំពីមទសប្ពហម ទ្ ឌ សប្មាប់អមាំ ពើពុករលួ យដដ្លប្បប្ពឹតាមដ្ឋយេន្រនាីនានា ។ មទះជា
យា៉ាងោក៏មដ្ឋយ រដ្ឋឋភិបាលេិនបានអនុវតដ ចាប់មនះប្បកបមដ្ឋយប្បសិទ្ធភាពម ើយ មហើយេន្រនដីជាញឹក
ញាប់ ដតងដតប្បប្ពឹតាអាំមពើពុករលួ យមដ្ឋយមាននិទ្ ឌ ភាព ។
អាំមពើពុករលួ យ៖ ប្កេប្ពហម ទ្ ឌ បានកាំ ត់អាំមពើពក
ុ រលួ យនានា មហើយកាំ ត់ចាស់នូវមទសចាំមោះការ
ប្បប្ពឹតាអាំមពើទ ាំងមនះ។ ចាប់ប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួ យ ដចងពីេូលដ្ឋឋនចាប់សប្មាប់ឲ្យប្ក ុេប្បឹកាជាតិ
ប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួ យ និងអងគ ភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពក
ុ រលួ យទ្ទ្ួ ល និងមសុើបអមងក តប ា ឹងទក់ទ្ងនឹង
អាំមពើពុករលួ យ។ អងគ ភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួ យេិនសហការឲ្យបានញឹកញាប់ជាេួ យសងគ េសុី វ ិល មហើយ
ប្តូវបានមេមេើលមឃើញថា គ្នមនប្បសិទ្ធភាពកនុងការប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំងនឹងអាំមពើពុករលួ យ។ ផទ យ
ុ មៅវ ិញ អងគ
ភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួ យមានភាពសកេម មៅកនុងការដ្ឹកនាាំការមសុើបអមងក តមៅមលើសមាជិកថ្នេ
បកសប្បឆ្ាំង ដដ្លជាការនាាំឲ្យមេនាាំគ្នាយល់ថា អងគ ភាពមនះបមប្េើផលប្បមយាជន៍របស់េ បកសកាន់
អាំោច។ ផទ យ
ុ មៅវ ិញ អងគ ភាពមនះេិនដដ្លមសុើបអមងក តសមាជិកជាន់ខ្ពស់ថ្នេ បកសកាន់អាំោចមទ្។
ឧទហរ ៍ មយាងាេរបាយការ ៍មសុើបអមងក តមចញដខ្កកក ដ្ឋ របស់ទ្ូរទ្សសន៍ al-Jazeera អេគ នាយកថ្ន
អេគ នាយកដ្ឋឋនពនធ ដ្ឋរកេពុជា បានរំមោភមលើចាប់ោរជីវកេម អូប្ោាលី មហើយបានមេចពនធ អូប្ោាលីមលើ
ភាេហុនមប្បង ដតអាជាាធរកេពុជាេិនបានមធែ ីការមសុប
ើ អមងក តឬកាត់មទសគ្នត់មទ្។ េន្រនាីោជការប្តូវមាន
ការយល់ប្ពេពីប្បធាន េុនមពលមឆ្ល ើយសាំ ួ រផល វូ ចាប់ ទក់ទ្ងនឹងការមចទ្ប្បកាន់មរឿងអាំមពើពុករលួ យ។
អាំមពើពុករលួ យមានលកខ ៈោលដ្ឋល មៅកនុងសងគ េ និងរដ្ឋឋភិបាល។ មានមសចកា ីោយការ ៍េក
ថា នេរបាល ប្ពះោជអាជាា មៅប្កេមសុើបអមងក ត និងមៅប្កេជប្េះកា ី បានទ្ទ្ួ លសាំ ូ កពីអាករកសុី ទ ាំង
ប្សបចាប់ ទ ាំងខ្ុសចាប់។ ពលរដ្ឋ ដតងដតតអញដតអ
ូ
ជាោធារ ៈអាំពីអាំមពើពុករលួ យ។ មបៀវតសរ៍េិនប្េប់
ប្គ្នន់រ ួេចាំដ កឲ្យមាន «អាំមពើពុករលួ យមដ្ើេបីរស់» កនុងចាំមោេេន្រនាីថាាក់ទប ចាំដ កវបបធេ៌និទ្ ឌ ភាព
មធែ ីឲ្យអាំមពើពុករលួ យ រ ីកោយកនុងចាំមោេេន្រនដីជាន់ខ្ពស់ ។
មយាងាេការវាស់សទង់ដដ្លមានម្មះថា 2016 Global Corruption Barometer តុោការេឺជា វ ិស័
យដដ្លពុករលួ យជាងមេ មៅកនុងរយៈមពល ៤ ឆ្ាជា
ាំ ប់គ្នា ដដ្លបនាទប់េកេឺដផា កអនុវតា ចាប់។
ការប្បកាសប្ទ្ពយសេបតិា៖ ោជការ រ ួេទ ាំងេន្រនាីដតងាាំង និងេន្រនាីជាប់មឆ្ាតផង ាេចាប់ ប្តូវប្បកាសប្ទ្
ពបសេបតា ិរបស់មេ។ អងគ ភាពប្បឆ្ាំងអាំមពើពុករលួ យ (ACU) ទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវកនុងការទ្ទ្ួ លយកមសចកា ី
ប្បកាស ចាំដ កការពិន័យចាំមោះការេិនមគ្នរពាេមានការជាប់ពនធ នាគ្នរោប់ពី ១ ដខ្មៅ ១ ឆ្ាាំ។ ការ
ប្បកាសប្ទ្ពយសេបតា ិរបស់េន្រនាីជាន់ខ្ពស់េិនប្តូវបានឲ្យដ្ឹងដ្ល់ោធារ ៈមទ្ មហើយមៅបិទ្ជិតកនុងមប្ោេ
សាំបុប្ត រហូ តទល់ដតមានការបា ឹងទក់ទ្ងនឹងអាំមពើពុករលួ យ។ មានដតមសចកា ីប្បកាសប្ទ្ពបសេបតិាដត
េួ យេត់ប្តូវបានមបើកមេើល េឺមសចកា ីប្បកាសរបស់អតីតប្បធានេ បកស CNRP កឹេ សុខា ។
ជ្ផនកទ្ី៥ ៖ ឥរ ិោបថរបស្់រោឋ ិបាលចាំន ោះការនស្ុើបអនងក តរបស្់អងគ ការអនដ រជាតិ និងអងគ ការមិនជ្មនរ
ោឋ ិបាលនលើការនចាទ្ក្បកាន់ពីការរំនោ ស្ិទ្ធិមនុស្ស
មានរបាយការ ៍ជាមប្ចើនអាំពីកងែ ះការសហការ
បាំភយ
័ មដ្ឋយ េន្រនដីរដ្ឋឋភិបាលមលើអាកមសុើបអមងក ត។

មហើយមៅកនុងករ

ីេួយចាំនួន

មានការបាំភិត

អងគ ការសិទ្ធិេនុសសកនុងប្ស ុក និងអនដ រជាតិរងកាំម ើនថ្នការយាយី េាំោេកាំដហង ការាេដ្ឋន
និងការសេលុតពីេន្រនដីេូលដ្ឋឋន និងអា កដដ្លមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាេួ យរដ្ឋឋភិបាល ។ អងគ ការសងគ េសុី វ ិល
និងអងគ ការពលកេម េួយចាំនួន
បាននិយាយមប្កាយការមឆ្ាតដខ្កកក ដ្ឋថា
នេរបាលបានឆ្ម ក់ចូល
ការ ិយាល័យរបស់មេ មហើយដផា កពនធ ដ្ឋរបានមសុើបអមងក តេ មនយយរបស់មេ។

មានអងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលដដ្លមធែ ីការងារដផា កសិទ្ធិេនុសសប្បមា ជា ២៥ មៅកនុងប្បមទ្ស
និងមានចាំនួនប្បដហល ១០០ មទ្ៀតដដ្លមផ្តាតការយកចិតាទ្ុកដ្ឋក់មលើសិទ្ធិេនុសសជាដផា កេួ យថ្នការងារ
របស់មេមៅកនុង វ ិស័យមផសងមទ្ៀត ប៉ាុដនដ មានដតអងគ ការេួ យចាំនួនតូ ចប៉ាុមោ
ណ ះ ដដ្លមធែ ីសកេម កនុងការ
មរៀបចាំកេម វ ិធីប ្ ុ ះបោ
ដ ល ឬមសុើបអមងក តការរំមោភសិទ្ធិេនុសស ។
អងគ ការសហប្បជាជាតិ និងអងគ ការអនា រជាតិដ្ថ្ទ្មទ្ៀត៖ រដ្ឋឋភិបាល ជាទ្ូ មៅ បានអនុញ្ហញតមអាយតាំោង
អងគ ការសហប្បជាជាតិេកមធែ ីទ្សសនកិចេ ។ មៅដខ្េិនា អា កោយការ ៍ពិមសសថ្នអងគ ការសហប្បជាជាតិ
ទ្ទ្ួ លបនទុកសិទ្ធិេនុសសមៅកេពុជា មោកប្សី Rhona Smith បានេកមធែ ីទ្សសនកិចេមៅកេពុជាជា ចាំនួន ១០
ថ្លៃ ។ មៅកនុងការប្បជុាំរបស់មោកប្សីជាេួ យរដ្ឋ សភាជាតិ េជប េ ៈកមាមធិការសិទ្ធិេនុសសកេពុជា និង
NGO
មោកប្សីបានមលើកពីកងែ ល់ប្ជាលមប្ៅមលើការរ ឹតតបិតមលើដផា កោរព័ត៌មាន
ការចូ លរ ួេដផាក
នមយាបាយ មសរ ីភាពកនុងការបមញ្េ ញេតិ និងការដបងដចកមៅអីសភារបស់េ បកស CNRP មៅឲ្យេ
បកសកាន់អាំោច មដ្ឋយនិយាយថា «សនា ិភាព សថ ិរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍» េិនអាចកាត់ផ្តាច់មចញពី
កាតពែ កិចេសិទ្ធិេនុសសមទ្។ រដ្ឋឋភិបាលមប្ចើនដតេិនប្ពេជួ បប្បជុាំថាាក់ខ្ពស់ ជាេួ យតាំោងថ្នអងគ ការសហ
ប្បជាជាតិ មហើយេិនឲ្យពួ កមេជួ បជាេួ យេន្រនាីបកសប្បឆ្ាំង មដ្ឋយរ ួេទ ាំងមោក កឹេ សុខា ផងដដ្រ។ អា ក
នាាំោកយរបស់រដ្ឋឋភិបាលដតងដតរ ិះេន់តាំោងពិមសសថ្នអងគ ការសហប្បជាជាតិជាោធារ ៈ ចាំមោះការ
និយាយរបស់មេសា ីពីបញ្ហានានាដផា កសិទ្ធិេនុសស។
ោថប័នសិទ្ធិេនុសសរបស់រដ្ឋឋភិបាល៖ រដ្ឋឋភិបាលមានោថប័នសិទ្ធិេនុសសចាំនួន ៣ ដដ្លរ ួេមានេ ៈកមាមធិ
ការដ្ឋច់មដ្ឋយដ ក ទ្ទ្ួ លបនទុកការោរសិទ្ធិេនុសស និងទ្ទ្ួ លោកយប ា ឹង មៅមប្កាេប្ពឹទ្ធសភា និងរដ្ឋ
សភា ប្ពេទ ាំងេ ៈកមាមធិការសិទ្ធិេនុសសកេពុជា ដដ្លសថ ិតមៅមប្កាេខ្ុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋ េន្រនាី។ េ ៈ
កមាមធិការសិទ្ធិេនុសសកេពុជាប្បេល់របាយការ ៍របស់ រដ្ឋឋភិបាល មដ្ើេបីចូលរ ួេកនុងដ្ាំម ើរការពិនិតយសិទ្ធិ
េនុសសជាអនា រជាតិ ដ្ូ ចជាការពិនិតយមទ្ៀងទត់ជាសកល និងបានមឆ្ល ើយតបចាំមោះរបាយការ ៍របស់ោថ
ប័នរដ្ឋឋភិបាល និងអងគ ការអនា រជាតិ ប៉ាុដនា េិនបានមធែ ីការមសុើបអមងក តោថនភាពសិទ្ធិេនុសសមដ្ឋយឯក
ោជយម ើយ។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលដផា កសិទ្ធិេនុសសដដ្លេួ រឱយទ្ុកចិតាបានចត់ទ្ុកថា េ ៈកមាមធិ
ការរបស់រដ្ឋឋភិបាលថា មានប្បសិទ្ធភាពការងារមៅមានកាំ រ ិត មហើយបានរ ិះេន់តួនាទ្ីរបស់មេមៅកនុងការ
និយាយការោរការបប្ងាកបរបស់រដ្ឋឋភិបាល មៅមលើសងគ េសុី វ ិល និងអា កប្បឆ្ាំង។
អងគ ជាំនុាំជប្េះវ ិោេញ្ញ កនុងតុោការកេពុជា (ECCC) ដដ្លប្តូវបានបមងក ើតម ើងមៅឆ្ាាំ ២០០៦ បាន
បនា មធែ ីការមសុើបអមងក ត និងដ្ឋក់មទសមេដ្ឹកនាាំដខ្ម រប្កហេ និងអា កទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវខ្ព ស់បាំផុតចាំមោះអាំមពើ
យង់ឃាង ដដ្លប្តូវបានប្បប្ពឹតាពីឆ្ាាំ ១៩៧៥ ដ្ល់ឆ្ាាំ ១៩៧៩ ដដ្លមៅកនុងមនាះ ប្បជាជនមៅកនុងប្បមទ្ស
ចាំនួនជិត ១ ភាេ ៤ បានោលប់។ ECCC េឺជាតុោការកូ នកាត់ មដ្ឋយមានបុេគលក
ិ និងមៅប្កេជាតិ និង
អនា រជាតិ មហើយប្េប់ប្េងមដ្ឋយចាប់កនុងប្ស ុករបស់កេពុជាផង និងកិចចប្ពេមប្ពៀងរវាងរដ្ឋឋភិបាល និង
អងគ ការសហប្បជាជាតិផង។ មៅថ្លៃ ទ្ី ១៦ ដខ្វ ិចឆ ិកា ឆ្ាាំ ២០១៦ ECCC បាន ដ្ឋក់មទសមៅមលើម្មះ នួ ន ជា
និងមខ្ៀវ សាំផន ពីបទ្ប្បល័យពូ ជោសន៍ ឧប្កិដ្ឋកេមប្បឆ្ាំងេនុសសជាតិ និងការរំមោភយា៉ាងធៃ ន់ធៃរមលើ
អនុសញ្ហញប្ក ុង Geneva ឆ្ាាំ ១៩៤៩។ ោលប្កេដ្ឋក់មទសរបស់តុោការមនះេឺជាការទ្ទ្ួ លោគល់ជាផល វូ ការ
មលើកដ្ាំបូងថា ឧប្កិដ្ឋកេម របស់របបដខ្ម រប្កហេេឺជាបទ្ប្បល័យពូ ជោសន៍ ដ្ូ ចដដ្លមានដចងមៅមប្កាេ
ចាប់អនា រជាតិ។ េនុសសប្បដហល ២ ោននាក់ប្តូវបានមេមជឿថា បានោលប់ មដ្ឋយោរពួ កដខ្ម រប្កហេ មៅ
ចមនាលះមពលពីឆ្ាាំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៩។
ជ្ផនកទ្ី៦៖ ការនរ ីស្នអើង ការរំនោ បាំ
ន្រស្តី

នកនុងស្ងគ ម និងការជួញដ្ូ រមនុស្ស

ការរំមោភមសពសនថ វៈ និងហឹងាកនុងប្េួ ោរ៖ ការរំមោភមសពសនថ វៈ និងអាំមពើហិងាកនុងប្េួ ោរ េឺជាបញ្ហា
ធាំ។ ចាប់ដ្ឋក់មទសប្ពហម ទ្ ឌ ចាំមោះអាំមពើរំមោភមសពសនថ វៈ និងការបាំោរបាំោន។ អាំមពើរំមោភមសពសនថ វៈ
ប្តូវកាត់មទសឱយជាប់ពនធ នាគ្នរពី ៥ឆ្ាាំ មៅ ៣០ឆ្ាាំ។ អាំមពើរំមោភមសពសនថ វៈ បា ី/ប្បពនធ េិនប្តូវបានដចង
ជាក់ោក់មៅកនុងប្កេប្ពហម ទ្ ឌ ម ើយ ប៉ាដុ នា អាចមធែ ីការមចទ្ប្បកាន់ថាជា “អាំមពើរំមោភមសពសនថ វៈ” “ការ
បងក របួ សោាេ” ឬ “ការបាំោរបាំោនេិនសេរេយ”បាន។ កប្េមានការមចទ្ប្បកាន់ពីបទ្រំមោភមសពសនថ
វៈបា ី/ប្បពនធ ាេប្កេប្ពហម ទ្ ឌ
និងចាប់សាីពអ
ី ាំមពើហិងាកនុងប្េួ ោរោស់។ ចាប់សាីពីអាំមពើហិងាកនុង
ប្េួ ោរកាំ ត់ដ្ឋក់មទសប្ពហម ទ្ ឌ ចាំមោះអាំមពើហិងាកនុងប្េួ ោរ ប៉ាុដនា េិនមានដចងជាក់ោក់អាំពីការដ្ឋក់
មទសម ើយ។ មេអាចមប្បើប្កេប្ពហម ទ្ ឌ មដ្ើេបីដ្ឋក់មទសចាំមោះបទ្មលម ើសហិងាកនុងប្េួ ោរ មដ្ឋយដ្ឋក់
មទសពនធ នាគ្នរចប់ពី ១ ឆ្ាាំរហូ តដ្ល់ ១៥ឆ្ា។ាំ
អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុក និងអនា រជាតិបានោយការ ៍ថា អាំមពើហង
ិ ាប្បឆ្ាំងន្រសាី មាន
ដ្ូ ចជាអាំមពើហិងាកនុងប្េួ ោរ និងការរំមោភមសពសនថ វៈ មកើតមានជាទ្ូ មៅ។ អាំមពើហិងាកនុងប្េួ ោរនិងការ
រំមោភផល វូ មភទ្មប្ចើនដតេិនប្តូវបានមេោយការ ៍អស់ មដ្ឋយោរជនរងមប្គ្នះខាលចការសងសឹកមដ្ឋយជន
មលម ើស ការមរ ីសមអើងមៅកនុងសងគ េ និងការដដ្លមេេិនទ្ុកចិតតប្បព័នធតុោការ។ មៅកនុងចាំមោេេន្រនាី
តុោការ មានចាំនួននារ ីតិចតួ ច។ ១៤% ថ្នមៅប្កេ ១២% ថ្នប្ពះោជអាជាា ២០% ថ្នមេធាវ ី។ អងគ ការ
NGO បាននិយាយថា អាជាាធរេិនសូ វប្បឹងដប្បងខាលង
ាំ កនុងការអនុវតា ចាប់ប្េួ ោរមទ្ មហើយមជៀសវាងការ
ោក់ព័នធកនុងជមមាលះកនុងប្េួ ោរ។ មានដត ២០% ថ្នករ ីអាំមពើហិងាកនុងប្េួ ោរ ដដ្លប្តូវបានាេដ្ឋនពី
ឆ្ាាំ ២០១៤ ដ្ល់ឆ្ាាំ ២០១៦ បាន្នដ្ល់ដ្មាំ ើរការកា ប្ី ពហម ទ្ ឌ ។
ការរំមោភផល វូ មភទ្ និងអាំមពើហឹងាកនុងប្េួ ោរ ជាញឹកញាប់ បោ
ា លមអាយោលប់៖ អងគ ការ NGO
េួ យបាននិយាយថា មានការសមាលប់ចាំនួន ១០ ករ ី មៅកនុងការសមងក តពីដខ្េកោ ដ្ល់ដខ្េិលនា
ុ
មលើ
ករ ីអាំមពើហឹងាកនុងប្េួ ោរចាំនួន ៣៩ និងករ ីរំមោភផល វូ មភទ្ចាំនួន ១៨។ មៅកនុងចាំមោេករ ីទ ាំង
៥៧ មនះ អាជាាធរបានចប់ខ្ល ួនជនមលម ើសបានដត ២៣ នាក់មទ្។ មយាងាេរបាយការ ៍ឆ្ាាំ ២០១៧ របស់
អងគ ការ NGO ដផា កសិទ្ធិេនុសស ទ ាំងអាជាាធរ ទ ាំងោធារ ជន ជាទ្ូ មៅ េិនចត់ទ្ុកអាំមពើហឹងាកនុង
ប្េួ ោរថាជាបទ្មលម ើសប្ពហម ទ្ ឌ មទ្ ។
មៅដខ្កកក ដ្ឋ ឆ្ាាំ ២០១៧ ប្កសួ ងព័ត៌មាន និងប្កសួ ងកិចេការនារ ីបានចប់មផា ើេអនុវតតប្កេ
អាកបបកិ រ ិយាសាំោប់ប្បព័នធផសពែ ផាយ
ទក់ទ្ងនឹងហិងាមៅមលើនា រ ី។
ប្កេមនះហាេប្បាេការមបាះ
ពុេភព័ត៌មាន ដដ្លរ ួេទ ាំងរ ូបថ្នជនរងមប្គ្នះ ការបងាាញពីការោលប់ របួ ស ឬភាពអាប្កាតរបស់ជនរង
មប្គ្នះ ការមប្បើោកយប្បមាលមៅមលើន្រសា។ី ប្កសួ ងកិចេការនារ ី ដលេទ ាំងបានប្បកាសពីប្បព័នធមធែ ីមសចកា ីោយ
ការ ៍ មៅកនុងជួ ររដ្ឋឋភិបាល មដ្ើេបីបមងក ើនតមាលភាព និងេ មនយយភាព មៅកនុងការមឆ្ល ើយតបរបស់រដ្ឋឋភិ
បាល ចាំមោះហិងាមៅមលើន្រសាី។ ប្កសួ ងកិចេការនារ ី ដលេទ ាំងបានមធែ ីការសប្េបសប្េួ លជាេួ យអងគ ការ
NGO េួ យចាំនួន និងដផា កោរព័ត៌មានខ្ល ះ មដ្ើេបីមធែ ីកេម វ ិធីាេ វ ិទ្យ
ុ និងទ្ូ រទ្សសន៍សាីពីបញ្ហាទក់ទ្ងនឹង
ន្រសាី។
ការមបៀតមបៀនផល វូ មភទ្៖ ប្កេប្ពហម ទ្ ឌ ដ្ឋក់មទសប្ពហម ទ្ ឌ ចាំមោះការមបៀតមបៀនផល វូ មភទ្ មដ្ឋយដ្ឋក់
ពនធ នាគ្នរពី ៦ ថ្លៃមៅ ៣ ដខ្ និងពិន័យជាទ្ឹកប្បាក់ចាំនួនពី ១០០ ០០០មរៀលមៅ ៥០០ ០០០មរៀល (២៥ មៅ
១២៥ ដ្ុោលរអាមេរ ិក)។ ការសិកាេួ យដដ្លប្តូវបានមធែ មី ដ្ឋយអងគ ការ CARE International បានរកមឃើញថា
ជិត១ ភាេ ៣ ថ្នកេម កា រ ិនីមោងចប្កកាត់មដ្រធាលប់ប្តូវបានមេមបៀតមបៀនផល វូ មភទ្ មៅកដនល ងមធែ ីការរបស់
មេ មៅកនុងរយៈមពល ១២ ដខ្ចុងមប្កាយមនះ។
ការបងខ ិតបងខ ាំកនុងការប្េប់ប្េងចាំនួនប្បជាជន៖
ប្េប់ប្េងកាំម ើតមដ្ឋយេិនសម ័ប្េចិតាមទ្។

គ្នមនមសចកា ីោយការ

ព
៍ ីរំលូតកូ នមដ្ឋយបងខ ាំ

ឬវ ិធី

ការមរ ីសមអើង៖ រដ្ឋ ធេម នុញ្ញដចងអាំពីសិទ្ធិមសម ើភាពគ្នាសាំោប់ន្រសាី ការទ្ទ្ួ លបានប្បាក់កថ្ប្េមសម គ្ន
ើ ា ចាំមោះការងារ
ដ្ូ ចគ្នា និងឋានៈមសម ើគ្នាកនុងអាោហ៍ពិោហ៍។ ជាទ្ូ មៅ ន្រសាីមានសិទ្ធិមលើប្ទ្ពយសេបតា ិមសម ើភាពគ្នា មានសិទ្ធិ
ាេផល វូ ចាប់ដ្ូចគ្នាកនុងការដ្ឋក់ោកយប ា ឹងដលងលះ និងសិទ្ធិមសម ើគ្នាកនុងការទ្ទ្ួ លបានការអប់រំ និង
ការងារេួ យចាំនួន។ ប៉ាុដនា ប្បថ្ព ីវបបធេ៌ និងការទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវកនុងការមេើលកូ នបានកប្េិតលទ្ធ ភាព
របស់ន្រសាី កនុងការ្នមៅដ្ល់ការទ្ទ្ួ លបានេុខ្តាំដ ងខ្ព ស់មៅកនុងការងារ ឬបានការងារមធែ ី (សូ េមេើល
ដផា ក ៧ ឃ)។
កុម្លរ
ការចុះសាំបុប្តកាំម ើត៖ ាេចាប់ កុមារទ្ទ្ួ លសញ្ហាតិពក
ី ាំម ើតពីឪពុកមាាយដដ្លេិនដេនជាជនជាតិ
ដខ្ម រ កនុងករ ី ដដ្លឪពុកមាាយទ ាំងពីរមនាះបានមកើត និងរស់មៅមដ្ឋយប្សបចាប់មៅកនុងប្បមទ្សកេពុជា
ឬករ ី ដដ្លឪពុក/មាាយោមាាក់ទ្ទ្ួ លបានសញ្ហាតិកេពុជាាេរយៈេមធាបាយមផសងមទ្ៀតាេផល វូ ចា
ប់។ ជនជាតិដខ្ម រមដ្ើេប្តូវបានចត់ទ្ុកថាជាពលរដ្ឋ ។ ប្កសួ ងេហាថ្ផទបានប្េប់ប្េងប្បព័នធចុះបញ្ា ីកាំម ើត
ាេដបបទ្ាំមនើប ប៉ាុដនា ទរកទ ាំងអស់េិនសុទ្ធដតប្តូវបានចុះបញ្ា ីភាលេៗម ើយ ពិមសសមដ្ឋយោរកងែ ះការ
យល់ដ្ឹងពីោរៈសាំខាន់ថ្នការចុះបញ្ា ីកាំម ើត និងអាំមពើពុករលួ យមប្ចើន របស់អាជាាធរេូ លដ្ឋឋន។ ចប់ពីដខ្
េកោេក អាជាាធរដលងយកកថ្ប្េចាំមោះការចុះបញ្ា ីកាំម ើត។
ការខ្កខានេិនបានចុះបញ្ា ីកាំម ើតនាាំឲ្យមានការមរ ីសមអើង រ ួេទ ាំងកនុងការេិនផា ល់មសវាោធារ
ៈផងដដ្រ។ កុមារជនជាតិភាេតិច និងកុមារដដ្លគ្នមនសញ្ហាតិមប្ចើនប្តូវបានផ្តត់មចញពីដ្ាំម ើរការចុះ
បញ្ា ីកាំម ើត។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលដដ្លផា ល់មសវាចាំមោះសហេេន៍ដដ្លប្តូវបានមេផ្តត់មចញ បាន
ោយការ ៍ថា ជាមរឿយៗ កុមារដដ្លគ្នមនសាំបុប្តកាំម ត
ើ និងមសៀវមៅប្េួ ោរ បាត់បង់លទ្ធ ភាពទ្ទ្ួ លបាន
ការអប់រំ និងការដលទ ាំសុខ្ភាព។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលទ ាំងមនាះក៏បានបញ្ហាក់ផងដដ្រថា អា កទ ាំង
មនះមប្ចើនដតគ្នមនលទ្ធ ភាពកនុងការទ្ទ្ួ លបានការងារមធែ ី ការមានប្ទ្ពយសេបតា ិផ្តទល់ខ្ល ូន ការចូ លរ ួេមបាះ
មឆ្ាត ឬការមប្បើប្បាស់ប្បព័នធចាប់។
ការអប់រំ៖ ការអប់រំរហូ តដ្ល់ថាាក់ទ្ី៩ េឺឥតមានបង់ថ្លល ម ើយ ប៉ាុដនា េិនដេនជាកាតពែ កិចចប្តូវដតមរៀនមទ្។
កុមារជាមប្ចើនបានឈប់មរៀនមដ្ើេបីជួយប្េួ ោរកនុងការងារកសិកេម លកខ ៈប្េួ ោរ
មធែ ីការងារមៅកនុង
សកេម ភាពមផសងមទ្ៀត ។ អា កខ្ល ះមទ្ៀតចូ លមរៀនមៅអាយុមប្ចើន ឬេិនចូ លមរៀនមោះដតេា ង។ រដ្ឋឋភិបាលេិន
បដ្ិមសធមកម ងប្សីកនុងការទ្ទ្ួ លបានការអប់រំមសម ើភាពគ្នាមទ្។ ប៉ាុដនា ជាមរឿយៗប្េួ ោរដដ្លមានធនធាន
មានកប្េិត ផា លអា
់ ទ្ិភាពដ្ល់មកម ងប្ប ុសជាងមកម ងប្សី ពិមសសមៅតាំបន់ជនបទ្។ មបើមយាងាេរបាយ
ការ អ
៍ ងគ ការអនា រជាតិ បនាទប់ពីកប្េិតបឋេសិកា ចាំនួនមកម ងប្សីចុះម្មះចូ លមរៀនធាលក់ចុះយា៉ាងខាលាំង
មៅតាំបន់ទ្ីប្ក ុង ចាំដ កការចូ លមរៀនរបស់មកម ងប្ប ុសមៅមប្កាយថាាក់បឋេសិកា មានចាំនួនធាលក់ចុះមប្ចើន
េួ រសេ មៅតាំបន់ជនបទ្។
ការរំមោភមធែ ីបាបកុមារ៖ មបើាេអា កសមងក តការ ៍ ការរំមោភមធែ ីបាបកុមារមប្ចើនមកើតមាន មហើយការ
បា ឹងប្បឆ្ាំងនឹងជនប្បប្ពឹតាកប្េមានោស់។ មបើមយាងាេរបាយការ ៍របស់អងគ ការ UNICEF សា ីពីហិងា
មលើកុមារ កុមារកេពុជាមាាក់កនុងចាំមោេ ២ នាក់ធាលប់រងហិងាខាលាំង។ ការរំមោភផល វូ មភទ្មលើកុមារមៅដតជា
បញ្ហាធៃ ន់ធៃរមៅម យ
ើ
មហើយមសចកា ីោយការ ៍សាីពប
ី ទ្មលម ើសមនះមឃើញមានមប្ចើនម ើងៗ មៅកនុងមពល
ប៉ាុនាមនឆ្ាាំកនល ងមៅមនះ។ ការរំមោភមសពសនថ វៈមលើកមា
ុ រមៅដតជាបញ្ហាធៃ ន់ធៃរេួ យមៅម ើយ។
ការឆ្ប់មរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ និងការបងខ ាំមអាយមរៀបអាោហ៍ពិោហ៍៖ អាយុប្េប់ការាេចាប់សប្មាប់
មកម ងប្ប ុស និងមកម ងប្សីេឺ ១៨ ឆ្ាាំ ដតកុមារអាយុប្តឹេ ១៦ ឆ្ាាំអាចមរៀបការមដ្ឋយប្សបចាប់បាន មបើមាន
ការយល់ប្ពេពីឪពុកមាាយ។
ឪពុកមាាយ សមាជិកសហេេន៍ និងអា កនមយាបាយេិនចត់ទ្ុក
អាោហ៍ពិោហ៍កុមារថា ជាបញ្ហាមទ្ ។

ការមកងប្បវ ័ញ្េ ផល វូ មភទ្មលើកុមារ៖ ការរ ួេមភទ្ជាេួ យកុមារអាយុមប្កាេ ១៥ ឆ្ាាំ េឺជាអាំមពើខ្ុសចាប់។ រដ្ឋឋភិ
បាលបានបនា ឆ្មក់ផទះបន មដ្ើេបីរកមេើល និងប្បេូ លជនរងមប្គ្នះមដ្ឋយោរការជួ ញដ្ូ រផល វូ មភទ្ជាកុមារ
លែ ីមបើភាេមប្ចើនថ្នការជួ ញដ្ូ រផល វមភទ្មលើ
ូ
កុមារមានការោក់បាាំង មានមៅាេកដនល ងបាំម រ ីផល វូ មភទ្ «មដ្ឋយ
េិនផ្តទល់» ដ្ូ ចជាាេមបៀរហាគដ្ិន ហាងមា៉ាសា កដនល ងដកសេផ សស បារខាោ៉ាអូ មខ្ និងកដនល ងេិនដេនមធែ ី
ោ ិជាកេម នានា។ នេរបាលបនា មសុើបអមងក តមលើករ ីជួញដ្ូ រកុមារ មៅាេផទ ះបន ឬកនុងករ ី ដដ្លជន
រងមប្គ្នះេកបា ឹងមដ្ឋយផ្តទល់ ដតេិនមធែ ីការមលើករ ីសមុេោមញខាលាំងមទ្ ឧទហរ ៍ ការមកងប្បវ ័ញ្េ ផល វូ មភទ្
ាេអុិនធឺដ ត។ រដ្ឋឋភិបាលេិនអនុញ្ហញតមអាយមានការមប្បើបមចេ កមទ្សមសុើបអមងក តសមាៃត់ មៅកនុងការ
មសុើបអមងក តមលើការជួ ញដ្ូ រមទ្ ដដ្លជាការមធែ ីមអាយនេរបាលមប្ចើនេិនអាចចប់ឲ្យអា កប្បប្ពឹតាិការជួ ញដ្ូ រ
មលើកុមារទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវបានមទ្។
ប្បមទ្សកេពុជា មៅដតជាមគ្នលមៅមទ្សចរ ៍ផល វូ មភទ្មលើកុមារ។ រដ្ឋឋភិបាលបានមប្បើប្បាស់ចាប់
មដ្ើេបីកាត់មទសទ ាំងអា កមទ្សចរផល វូ មភទ្ ទ ាំងពលរដ្ឋ ដដ្លមកងប្បវ ័ញ្េ កុមារកនុងមពសាចរ។ ចាប់ដ្ឋក់
មទសជាប់ពនធ នាគ្នរចប់ពី ២ មៅ ២០ ឆ្ាាំ ចាំមោះការមកងប្បវ ័ញ្េ ជួ ញដ្ូ រផល វូ មភទ្មលើកុមារ។ ចាប់មនះក៏
ហាេប្បាេផងដដ្រនូ វការផលិត និងការមានរ ូបអាសអាភាសកុមារ ដតចាប់េិនហាេឃាត់មដ្ឋយដ្ឋក់
មទសប្ពហម ទ្ ឌ ចាំមោះការផា ល់កុមារសាំោប់ការសាំដដ្ងភាពអាសអាភាស។
មបើមយាងាេអងគ ការដផា កសិទ្ធិេនុសសកនុងប្ស ុកេួ យ ជនប្បប្ពឹតាដដ្លមានដខ្សរយៈកនុងរដ្ឋឋភិបាល
េិនប្តូវបានចប់ឲ្យទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវ មៅមប្កាេចាប់ម យ
ើ មហើយអា កជាំនាញកនុងប្ស ុកបានសាំដដ្ងកងែ ល់អាំពី
ការខ្កខានរបស់រដ្ឋឋភិបាល កនុងការដ្ឋក់មទសឲ្យបានសេប្សបមៅមលើជនបរមទ្សដដ្លទ្ិញការរ ួេមភទ្ជា
េួ យកុមារ។ អាំមពើពុករលួ យដដ្លោលដ្ឋលមៅប្េប់ដផាកទ ាំងអស់កនុងរដ្ឋឋភិបាល ដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំដដ្នយា៉ាង
ខាលាំងមលើលទ្ធ ភាពរបស់េន្រនាីមាាក់ៗ
កនុងការចប់ឲ្យជនប្បប្ពឹតាការជួ ញដ្ូ រផល វូ មភទ្មលើកុមារទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវ
មហើយរដ្ឋឋភិបាលេិនមធែ ីការមសុើបអមងក តឬកាត់មទសេន្រនា ីដដ្លឃុបឃិតម ើយ។
កុមារផ្តលស់ទ្ីលាំមៅ៖ រដ្ឋឋភិបាលបានផាល់មសវាមានកប្េិត និងេិនប្េប់ប្គ្នន់ដ្ល់កុមាររស់មៅាេចិមញ្េ ើេ
លា ល់ មៅេជឈេ ឌ លោារនីតិសេបទ។ កុមារផ្តលស់ទ្ីលមាំ ៅមៅដតជាបញ្ហាធៃ ន់ធៃរ និងកាំពុងមកើនម ើងខាលាំង
ពិមសសមដ្ឋយការមធែ ីចាំោកប្ស ុកមចញមៅមធែ ីការមៅបនា មាន
មហើយកុមារកនុងចាំនួនមប្ចើនប្តូវបានទ្ុក
មចល។ អងគ ការេិនដេនរដ្ឋឋភិបាលកនុងប្ស ុកេួ យបានវាយតថ្េល ថា មានកុមារាេចិមញ្េ ើេផល វូ កនុងចាំនួន
ប្បដហលជាពី ១២០០ មៅ ១៥០០ នាក់មៅកនុងោជធានីភាាំមពញ ដដ្លគ្នមនទ្ាំនាក់ទ្ាំនងប្េួ ោរ មហើយកុមារ
ប្បមា ជាពី ១៥ ០០០ មៅ ២០ ០០០នាក់ បានមធែ កា
ី រងារមៅាេចិមញ្េ ើេផល វូ ប៉ាដុ នា បានប្ត ប់មៅផទ ះ វ ិញ
មៅមពលយប់។
កុមារមៅាេេ ឌ លអងគ ការ៖ អងគ ការ NGO និងអា កសមងក តការ ៍ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតបានមចទ្ថា
េជឈេ ឌ លកុមារកាំប្ោឯកជនជាមប្ចើនគ្នមនការប្េប់ប្េងលអ មទ្ មហើយមានកុមារអត់កាំប្ោមប្ចើន មដ្ើេបី
ទក់ទញអាំមោយពីជនបរមទ្ស។ មបើមយាងាេអងគ ការ UNICEF និងការប្ោវប្ជាវេួ យដដ្លមធែ ីមដ្ឋយ
ោកលវ ិទ្ាល័យ Columbia មានកុមារកនុងចាំនួនពី ៣៦ ០០០ មៅ ៤៩ ០០០ នាក់រស់មៅាេផទ ះដដ្លផា ល់
ការដលទ ាំ ឬេជឈេ ឌ លកុមារកាំប្ោ។ ប្បដហល ៨០% ថ្នកុមារទ ាំងមនះមានយា៉ាងមហាចោស់ក៏ឪពុក ឬក៏
មាាយដដ្រ។
ការដលទ ាំឲ្យោាក់មៅាេផទ ះនាាំឲ្យមានការលូ តោស់ឬលទ្ធផលសុខ្ភាពទបសប្មាប់កមា
ុ រ
មហើយមធែ ីមអាយពួ កមេប្បឈេនឹងការមកងប្បវ ័ញ្េ
មៅមពលអនាេត។ គ្នមនកេម វ ិធីការោរកុមារដដ្ល
ដ្ាំម ើរការឬប្ទ្ប្ទ្ង់មដ្ឋយរដ្ឋ សប្មាប់ផាល់ជមប្េើសមានសុវតថ ិភាពចាំមោះកុមារមទ្។
ការចប់ជាំ រ ិតកុមារឆ្ល ងដដ្ន៖ ប្បមទ្សកេពុជាេិនដេនជាហតថ មលខ្ីថ្នអនុសញ្ហញប្ក ុងឡាមអ ឆ្ាាំ១៩៨០ សា ីពី
ទ្ិដ្ឋភាពសុី វ ិលថ្នការចប់ជាំ រ ិតកុមារឆ្ល ងដដ្នម ើយ។
សូ េមេើលរបាយការ ៍ប្បចាំឆ្ាាំរបស់ប្កសួ ងការ
បរមទ្សសហរដ្ឋ អាមេ រ ិកសា ីពីការចប់កុមារឆ្ល ងដដ្នាេ

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

ការ

មានសហេេន៍អនិកជនកាន់ោសនាជែ ីសតូ ចេួ យមៅកនុងោជធានីភាាំមពញ មហើយេិនមានរបាយ
អ
៍ ាំពី ទ្មងែ ីប្បឆ្ាំងនឹងោសនាមនះម ើយ។

ការជួញដ្ូ រមនុស្ស
សូ េចូ លមេើលរបាយការ ៍សាីពីការជួ ញដ្ូ រេនុសស របស់ប្កសួ ងការបរមទ្សសហរដ្ឋ អាមេរ ិក មៅមេ
ហទ្ាំព័រ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។
ជនពិការ
ចាប់ហាេប្បាេការមរ ីសមអើង ការប្ពមងើយកមនដ ើយ ការមកងប្បវ ័ញ្េ ឬការមបាះបង់ជនពិការ ទ ាំង
ពិការោងកាយ ទ ាំងពិការដផា កសតិបញ្ហញ។ ចាប់មនះេិននិយាយពីការបងក លកខ
ពិការ កនុងការមធែ ីដ្មាំ

ៈងាយប្សួ លសប្មាប់ជន

ើរមទ្។ ប្កសួ ងសងគ េកិចេ និងអតីតយុទ្ធជន ជាអា កទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវរ ួេកនុងការការោរ

សិទ្ធិរបស់ជនពិការ លែ ីមបើចាប់កាំ

ត់ដ្ឋក់ភារកិចេមដ្ឋយដ កជាក់ោក់សប្មាប់ប្កសួ ងដ្ថ្ទ្មទ្ៀត ដដ្លរ ួេ
ឹ ជញ្ជន
មានប្កសួ ងសុខាភិបាល ប្កសួ ងអប់រំ ប្កសួ ងោធារ ការ និងដ្ក
ូ និងប្កសួ ងការោរជាតិ។ រដ្ឋឋភិ
បាលសុឲ្
ាំ យប្េប់ោថនីយ៍ទ្ូរទ្សសន៍ទ ាំងអស់មានកេម វ ិធីបកដប្បជាភាោសញ្ហញអេកេម វ ិធីផាយរបស់មេ។
េកដ្ល់ប្តឹេដខ្េិលុនា មានោថនីយ៍ទ្ូរទ្សសន៍ធាំៗពីរ ដដ្លេួ យជាទ្ូ រទ្សសន៍រដ្ឋ និងេួ យមទ្ៀតជាទ្ូ រទ្សសន៍
ឯកជន មានការបកដប្បភាោជាភាោសញ្ហញ មៅកនុងកេម វ ិធីផាយព័ត៌មានរបស់មេ។
ជនពិការជួ បប្បទ្ះការមរ ីសមអើងជាមប្ចើនពីសងគ េ ជាពិមសសកនុងការទ្ទ្ួ លការងារជាំនាញ ។
កុមារដដ្លមានភាពពិការខ្ល ះៗបានចូ លមរៀនមៅោោធេម ា។ មបើមយាងាេប្កសួ ងអប់រំ កុមារ
ពិការចាំនួន ១៩ ០០០ នាក់ បានមរៀនមៅោោបឋេសិកា កនុងឆ្ាាំសិកា ២០១៥ -២០១៦។ ប្កសួ ងបានមធែ ី
ការមលើការប ត ុ ះបោ
ា លប្េូសាីពី វ ិធីបញ្ចល
ូ សិសសពិការឲ្យមរៀនជាេួ យសិសសេិនពិការ។
កុមារដដ្លពិការខាលាំង បានមរៀនមៅោោមដ្ឋយដ ក ដដ្លឧបតថ េភមដ្ឋយអងគ ការ NGO មៅភា ាំមព
ញ។ ការសិកាសាំោប់ពួកមេគ្នមនមៅមប្ៅភា ាំមពញមទ្។
ពុាំមានការកប្េិតាេចាប់ោេួ យចាំមោះសិទ្ធិជនពិការកនុងការមបាះមឆ្ាត ឬចូ លរ ួេកនុងកិចេការ
នានារបស់ពលរដ្ឋ ម ើយ ប៉ាដុ នដ រដ្ឋឋភិបាលេិនបានចូ លរ ួេខ្ិតខ្ាំប្បឹងដប្បង មដ្ើេបីជួយដ្ល់ជនពិការឲ្យចូ ល
រ ួេកាន់ដតមប្ចើនកនុងនាេជាពលរដ្ឋ ម យ
ើ ។
ស្ញ្ជាតិ/ពូ ជសាស្ន៍/ជាតិពនធុភាគតិច
អា កជាំនាញបានទ្ទ្ួ លោគល់ថាមានប្បតិកេម េិនលអ មៅមលើតួនាទ្ីមសដ្ឋ កិចេកាន់ដតមប្ចើនម ើង
របស់ជនជាតិចិន និងចាំនួនកាន់ដតមប្ចើនម ើងថ្នជនជាតិចិន មៅកនុងប្បមទ្ស។ កាដសតជាភាោដខ្ម រ
មានចុះមប្ចើន នូ វមរឿងសា ីពីបទ្មលម ើសដដ្លប្បប្ពឹតាមដ្ឋយជនជាតិចិន និងមៅដកចិន មៅកេពុជា មដ្ឋយរ ួេ

មានទ ាំងហិងាមដ្ឋយប្ក ុេយូកូ ង ការដកល ងកាលយរបស់ រ ូបអាសអាភាស ការមបើកបរមដ្ឋយប្សវ ឹង និងថាាមាំ ញៀ
ន។ មៅដខ្កញ្ហញ ប្កសួ ងេហាថ្ផទ បានប្បកាសថា ខ្ល ួននឹងមរៀបចាំប្ក ុេការងារេួ យ សាំោប់មដ្ឋះប្ោយបទ្
មលម ើស ដដ្លភាេមប្ចើនប្បប្ពឹតាមដ្ឋយជនជាតិចិន។
ជនជាតិនដ្ើមភាគតិច
មៅដខ្វ ិចឆ កា
ិ
អងគ ការកនុងប្ស ុកេួ យ បានោយការ

ថា
៍
មានសហេេន៍ជនជាតិមដ្ើេភាេតិច

ចាំនួនដត ២៦ ប៉ាុមោ
ណ ះកនុងចាំមោេសហេេន៍ជនជាតិមដ្ើេភាេតិច ចាំនួន ៤៥៨ ដដ្លបានទ្ទ្ួ លប័ ណ
ី ល ីពីរដ្ឋឋភិបាល ។
កេម សិទ្ធិដ្ធ
អាំនពើហិងា ការនរ ីស្នអើង និងអាំនពើហង
ិ ានោយជ្ផែកនលើក្បន ទ្ននចាំណង់ផល វូ ន ទ្ និងអតដ ស្ញ្ជាណនយនឌ័រ
គ្នមនចាប់ដដ្លដ្ឋក់មទសចាំមោះការរ ួេមភទ្ថ្នេនុសសមភទ្ដ្ូ ចគ្នាមដ្ឋយមានការប្ពេមប្ពៀងគ្នា
មទ្ មហើយក៏គ្នមនការមរ ីសមអើងជាផល វូ ការចាំមោះប្ក ុេន្រសដប្ី សឡាញ់ន្រសដី បុរសប្សឡាញ់បរុ ស បុេគលប្សឡាញ់ទ ាំង
ពីរមភទ្ និងបុេគលប្ ូរមភទ្ (LGBTI) មទ្មទះបីជាការមរ ីសមអើង និងការមពបប្ជាយមៅដតមាន ជាពិមសស
មៅតាំបន់ជនបទ្។
ជាទ្ូ មៅ ប្ក ុេ LGBTI ពុាំសូវមានឱការទ្ទ្ួ លបានការងារមធែ ីមទ្ មដ្ឋយោរមានការមរ ីសមអើងនិងការ
ផ្តត់ពួកមេមចញ។ េនុសសកនុងប្ក ុេមនះ មប្ចើនដតប្តូវបានមេយាយី និងសេលុត មដ្ឋយោរការងាររបស់មេ
មៅកនុងកដនល ងកាំោនា និងដផា កជួ ញដ្ូ រផល វូ មភទ្។ ពុមា
ាំ នរបាយការ
មដ្ឋយោរប្បមភទ្ថ្នចាំ

៍អាំពីការមរ ីសមអើងមដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល

ង់ផល វូ មភទ្ មៅកនុងការងារ ភាពជាពលរដ្ឋ ការទ្ទ្ួ លបានការសិកា ឬការដលទ ាំ

សុខ្ភាពមទ្ ។ មៅកនុងឆ្ាថ្ាំ នរបាយការ

ម៍ នះ េនុសសប្សីប្សឡាញ់ប្សីមាននិយាយមប្ចើនមៅកនុងប្បព័នធផសពែ

ផាយ។
អងគ ការកនុងប្ស ុកេួ យដដ្លមធែ ីការដផា កសិទ្ធិរបស់ប្ក ុេេនុសសមៅកនុងប្ក ុេ LGBTI បានោយការ
ករ

៍ពី

ីចាំនួនជាង ១០០ ថ្នហិងាឬការមធែ ីបាបមៅមលើសមាជិកកនុងប្ក ុេេនុសសមនះ មដ្ឋយរ ួេមានទ ាំង

ហិងាប្បប្ពឹតាមដ្ឋយសមាជិកកនុងប្េួ ោរ។ ការមាក់ងាយ ឬការេាំោេប្បដហលជាោោាំងេិនមអាយមេហាន
និយាយប្បាប់។
ការម្លក់ងាយកនុងស្ងគ មទាក់ទ្ងនឹងជាំងឺនអដ្ស្៍
ការសិកាបងាាញថា មានេនុសសជាមប្ចើនមានការមរ ីសមអើងនឹងអា កជាំងឺ និងអា កមានផទ ក
ុ មេមោេ
មអដ្ស៍។
ជ្ផនកទ្ី៧ ៖ ស្ិទ្ធក
ិ មា ករ
ក. ស្ិទ្ធប
ិ នងក ើតអងគ ការ/ស្ម្លគម និងស្ិទ្ធច
ិ រចាអនុស្ញ្ជារ ួម
ចាប់អនុញ្ហញតមអាយអា កមធែ ីការដផា កឯកជនបមងក ើត និងចូ លរ ួេសហជីពាេការមប្ជើសមរ ីសរបស់
ខ្ល ួនមេផ្តទល់ សិទ្ធិកនុងការមធែ ីកូដ្កេម និងសិទ្ធិកនុងការចរចអនុសញ្ហញរ ួេ។ ចាប់ដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំដដ្នមលើសិទ្ធិ
ី ផ្តត់េិនឲ្យកេម
កនុងការមធែ ីកូដ្កេម សប្េួ លអនា ោេេរបស់រដ្ឋឋភិបាលមៅកនុងកិចេការថ្ផទ កនុងរបស់សហជព
ករប្បមភទ្ខ្ល ះចូ លរ ួេកនុងសហជីព មហើយអនុញ្ហញតឲ្យភាេីទ្ី៣ ដសែ ងរកការរំោយសហជីព មដ្ឋយទ្នទ ឹេនឹង
មនាះ មធែ ីការដ្ឋក់ពិនយ
័ តិចតួ ចមលើមៅដក ចាំមោះការប្បប្ពឹតាេិនប្តឹេប្តូវជាេួ យកេម ករ។

ចាប់សមុេោមញសា ីពីការចុះបញ្ា ីសហជីពមានន័យថា
ការទេទរឲ្យមានការអនុញ្ហញតជាេុន
សប្មាប់ការបមងក ើតសហជីព។ លកខ ខ្ ឌ ទេទរកនុងការចុះបញ្ា ីសហជីពរ ួេមានការដ្ឋក់បញ្ចល
ូ ដផា ក ការ
ប្សង់ម្មះេន្រនាី និងសមាជិកប្េួ ោររបស់មេ មហើយផា ល់មសចកា ីលេអ ិតទក់ទ្ងនឹងធនាគ្នរ មៅប្កសួ ង
ការងារ និងប ត ុ ះបោ
ា លវ ិជាាជវី ៈ ។ ចាប់ហាេេិនមអាយសហជីពដដ្លេិនបានចុះបញ្ា ីការដ្ាំម ើរការមទ្។
ចាប់ក៏បញ្ហាក់ផងដដ្រថា មានដតសហជីពដដ្លមាន «ឋានៈតាំោងកេម ករភាេមប្ចើន» េឺសហជីពធាំជាង
មេមៅកដនល ងមធែ កា
ី រេួ យ មទ្ើបអាចមធែ ីជាតាំោងកេម ករបាន មៅកនុងការចរចអនុសញ្ហញរ ួេ។ េន្រនាីោជការ
ប្េូបមប្ងៀន អា កមធែ ីការមៅាេសហប្គ្នសរដ្ឋ និងអា កមធែ ីការដផា កធនាគ្នរ ដផា កដលទ ាំសុខ្ភាព និង វ ិស័យ
ី បានមទ្។ ការមនះមធែ ីឲ្យមេអាច
មប្ៅផល វូ ការ អាចបមងក ើតបានដត «សមាេេ» មទ្ េិនអាចបមងក ើតសហជព
ការោរកេម ករបានតិចជាងសហជីព។
េិតេកប្តឹេដខ្កញ្ហញ ប្កសួ ងការងារ និងប ត ុ ះបោ
ា លវ ិជាាជវី ៈ បានមចញបទ្បញ្ហាសប្មាប់អនុវតា
ី ឆ្ា២
ចាំនួន ៨ ចាំ ុ ច ចាំមោះចាប់សាីពីសហជព
ាំ ០១៦ ។ យា៉ាងមហាចោស់មានេួ យចាំ ុ ចេិនទន់ប្តូវបាន
ី ទ ាំងអស់អាច
មចញ។ ឧទហរ ៍ មៅដខ្កកក ដ្ឋ ប្កសួ ងបានមចញបទ្បញ្ហាេួ យមដ្ឋយបាំភលឺថា សហជព
ើរការមដ្ឋះប្ោយការវ ិវាទ្រ ួេ។ ប្កសួ ងដលេទ ាំងបានមចញបទ្បញ្ហា
េួ យមទ្ៀត សា ីពីការមប្ជើសមរ ីសតាំោងសហជីពសាំោប់មដ្ឋះប្ោយជាេួ យមៅដក ប្ពេជាេួ យនឹងបទ្បញ្ហា
ី និងសមាេេមៅដកមផាើរបាយការ ៍ប្បចាំឆ្ាាំចាំនួន ២ មៅសមាជិករបស់មេ និងប្ក
ដដ្លតប្េូវឲ្យសហជព
ី ជាមប្ចើនបាន
សួ ង។ របាយការ ៍េួយសា ព
ី ីហិរញ្ញ វតថុ និងេួ យមទ្ៀតសា ីពីសកេម ភាពរបស់ខ្ល ួន។ សហជព
តាំោងសមាជិករបស់មេ មៅកនុងដ្ាំម

សាំដដ្ងកងែ ល់ថា មេេិនអាចមគ្នរពបានាេបទ្បញ្ហាសា ីពីរបាយការ ៍ហិរញ្ញ វតថុបានមទ្ ដដ្លតប្េូវសហ
ី កនុងេូ លដ្ឋឋនទ ាំងអស់មធែ ីកាំ ត់មហតុហិរញ្ញ វតថុប្បចាំថ្លៃ ប្បចាំសបាាហ៍ និងប្បចាំឆ្ាាំ ប្ពេទ ាំងរកា
ជព
សាំមៅជាប្កដ្ឋសថ្នបងាកន់ថ្ដ្ ចាំ ូ លទ ាំងអស់។
ចាប់មានដចងថាកេម ករអាចមធែ ីកូដ្កេម បាន

ដតបនាទប់ពីបាំមពញបានាេលកខ ខ្ ឌ ទេទរ
េួ យចាំនួនដតប៉ាុមោ
ណ ះ ដ្ូ ចជាការចុះបញ្ា ីបានប្តឹេប្តូវថ្នសហជីព ដ្ូ ចការដដ្លវ ិធីោន្រសដមដ្ឋះប្ោយវ ិវាទ្
័ (ដ្ូ ចជាការចរច ការផសះផា ឬការមដ្ឋះប្ោយមដ្ឋយអាជាាកោ
ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតេិនបានទ្ទ្ួ លមជាេជយ
ដ ល ជា
មដ្ើេ) ការបញ្េ ប់រយៈមពលរង់ចាំ ៦០ ថ្លៃ បនាទប់ពមា
ី នមលចម ើងនូ វជមមាលះ ការមបាះមឆ្ាតមដ្ឋយសមាៃត់
ី និងការជូ នដ្ាំ ឹងជាេុនរយៈមពលប្បាាំពីរថ្លៃមៅកាន់និមយាជក និងប្កសួ ងការងារ
របស់សមាជិកសហជព
និងប ្ ុ ះបោ
ដ លវ ិជាាជវី ៈ ។ អា កមធែ ីកូដ្កេម ប្តូវមានមទសប្ពហម ទ្ ឌ មបើពួកមេបិទ្ផល វូ មាត់ប្ចកចូ ល ឬ
ប្បប្ពឹតាអែីមផសងមទ្ៀត ដដ្លអាជាាធរេូ លដ្ឋឋនចត់ទ្ុកថាប៉ាះោល់ដ្ល់សោ
ា ប់ធាាប់ោធារ ៈ។ មៅមពល
ី បានមបាះមឆ្ាតសមប្េចចិតាមអាយមធែ ីកូដ្កេម មហើយ ដដ្លទេទរមអាយមានការយល់ប្ពេមដ្ឋយ
សហជព
សមេល ងភាេមប្ចើនថ្នសមាជិកសហជីព មដ្ឋយមាន៥០% ថ្នសមាជិកសហជីពបានប្េប់កូរ៉ាុេ
អាចមចញមសចកា ីសមប្េចប្បឆ្ាំងនឹងការមធែ ីកូដ្កេម

តុោការ

មហើយតប្េូវមអាយចប់មផា ើេម ើង វ ិញនូ វការចរច

ជាេួ យនិមយាជក។
ការពប្ងឹងការអនុវតា សិទ្ធិមដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល កនុងការចូ លរ ួេកនុងសមាេេ មដ្ឋយរ ួេទ ាំងមសរ ីភាពរ ួច
ី និងមសរ ីភាពកនុងការមធែ ីការចរចអនុសញ្ហញរ ួេ មានលកខ ៈេិន
ផុតពីការមរ ីសមអើងប្បឆ្ាំងនឹងសហជព
សុីសងាែក់មទ្។ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជិតសា ិទ្ធកនុងចាំមោេេន្រនាីរដ្ឋឋភិបាល និមយាជក និងមេដ្ឹកនាាំសហជីព ពិមសស
មេដ្ឹកនាាំថ្នសហជីពដដ្លគ្នាំប្ទ្រដ្ឋឋភិបាល ដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំដដ្នមលើឆ្នទ ៈរបស់រដ្ឋឋភិបាល មៅកនុងការមដ្ឋះ
ី
ប្ោយបញ្ហាថ្នការរំមោភសិទ្ធិកេម ករ។ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងទង
ាំ មនះមធែ ីឲ្យោាំងសទ ះដ្ល់ការងារឯកោជយរបស់សហជព
ពីមប្ោះភាេមប្ចើនថ្នសហព័នធសហជីពមៅកនុងប្បមទ្សមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជិតសា ិទ្ធជាេួ យេ

បកស

ប្េប់ប្េងប្បមទ្ស មហើយមានដតភាេតិចមទ្ដដ្លមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជិតសា ិទ្ធជាេួ យេ

បកសប្បឆ្ាំង ឬមធែ ី

ការមដ្ឋយឯកោជយ។
ដ្ាំមោះប្ោយជមមាលះសេូ ហភាពមានភាពេិនសុីសងាែក់គ្នា េួ យភាេធាំមដ្ឋយោរមានខ្េួ យដចង
កនុងចាប់សហជីព ដដ្លប្តូវបានបកប្ោយថា អនុញ្ហញតឲ្យសហជីពដដ្លមានសមាជិកមប្ចើនបាំផុតមធែ ីជា
តាំោងសមាជិកមៅកនុងជាំមោះសេូ ហភាព។ បនាទប់ពីប្កសួ ងការងារមចញបទ្បញ្ហាមៅដខ្កកក ដ្ឋ មដ្ឋយ
ី មានសមាជិកភាេតិចអាចមធែ ីតាំោងសមាជិករបស់មេ មៅកនុងនីតិ វ ិធីមដ្ឋះប្ោយជមមាលះ
បាំភលឺថា សហជព
សេូ ហភាព ប្ក ុេប្បឹកាអាជាាកោ
ា ល ដដ្លជាោថប័នឯកោជយេួ យសប្មាប់មដ្ឋះប្ោយជមមាលះសេូ ហភាព
របស់កេម ករ បានមដ្ឋះប្ោយជមមាលះសេូ ហភាពយា៉ាងតិចបាំផុតេួ យ ដដ្លប្តូវបានបញ្ជន
ូ េកមដ្ឋយសហ
ជីពដដ្លគ្នមនសមាជិកភាេមប្ចើន ដតសកេម ជនេួ យចាំនួនបានតអញដតអ
ូ
ថា បទ្បញ្ហាមនាះដ្ូ ចជាប្ជ ុលមពក
មហើយមៅកនុងការបកប្ោយចាប់ រហូ តដ្ល់មដ្ើរផទ យ
ុ ពីចាប់មៅមទ្ៀត។ មៅេុនដខ្កកក ដ្ឋ ចាំនួនករ ី ដដ្ល
ធាលក់ដ្ល់ប្ក ុេប្បឹកាអាជាាកោ
ា លឯកោជយបានធាលក់ចុះពីចាំនួនជាង ៣០ កនុងេួ យដខ្ មៅេុនចាប់សហ
ី ប្តូវបានអនុេ័ត េកប្តឹេ ២ ករ ីកនុងេួ យដខ្មៅមពលមប្កាយេក ដដ្លជាមធែ ីឲ្យអា កសមងក តការ ៍
ជព
អនា រជាតិសាំដដ្ងកងែ ល់។
ជមមាលះនិេួយៗកនុងការងារអាចយកមៅឲ្យតុោការមដ្ឋះប្ោយ

លែមី បើប្បព័នធតុោការមានភាព

លាំមអៀង និងគ្នមនតមាលភាពកា ី។ គ្នមនតុោការឯកមទ្សសប្មាប់ជមមាលះកនុងការងារមទ្។ ប្ក ុេប្បឹកាអាជាាក
ោ
ា លមសា ើសុាំប្កសួ ងការងារឲ្យផា លកា
់ រអនុញ្ហញតសប្មាប់ដ្ាំម ើរការេមប្មាងោកលបងេួ យកនុងការកាត់កាីជាំ
ី បានសាំដដ្ងកងែ ល់ថា រដ្ឋឋភិបាលចត់ទ្ុកជាំមោះសេូ ហភាពថាជាជាំមោះបុេគល
មោះបុេគល លែមី បើសហជព
មដ្ើេបីបនថ យតថ្េល ថ្នសមាជិកភាពកនុងសហជីព។
កេម ករបាននិយាយពីឧបសេគ នានា មៅកនុងការអនុវតា សិទ្ធិរបស់មេកនុងការចូ លរ ួេកនុងសមាេេ
ឹ នាាំកេម ករឯកោជយ មដ្ឋយរ ួេ
មដ្ឋយមសរ ី។ មានមសចកា ីោយការ ៍ពកា
ី ររំខានរបស់រដ្ឋឋភិបាល មៅមលើមេដ្ក
ឹ នាាំកេម ករមលចមធាលេួ យចាំនួន ដដ្លមានទ្ាំនាក់
ទ ាំងការមចទ្ប្បកាន់ាេផល វូ ចាប់េិនសេរេយ។ មេដ្ក
ី ឯកោជយបានរងការមចទ្ប្បកាន់ ឬសថ ិតមៅមប្កាេការឃាលមាំ េើល
ទ្ាំនងជាេួ យេ បកសប្បឆ្ាំង ឬសហជព
ពីតុោការ។ សហភាពការងារកេពុជា (CLC) បានោយការ

៍ថា មានមេដ្ឹកនាាំសហជីពយា៉ាងមហាចោស់

២០ នាក់ ប្បឈេនឹងការមចទ្ប្បកាន់ប្ពហម ទ្ ឌ ។
មៅដខ្កកក ដ្ឋ តុោការប្ក ុងភា ាំមពញបានទ្មាលក់មចលបទ្មចទ្ប្បកាន់ «រំមោភមសចកា ីទ្ុកចិតា»
ប្បឆ្ាំងនឹងសកេម ជនការងារដ្៏មលចមធាលមាាក់មោក មេឿន តុោ។ អា កសមងក តការ
មចទ្មនាះមានលកខ

៍ឯកោជយមជឿថា ការ

ៈនមយាបាយ ដដ្លមធែ ីមអាយគ្នត់ប្តូវប្បឈេនឹងការពិន័យយា៉ាងមប្ចើន និងការជាប់

ពនធ នាគ្នររហូ តដ្ល់ ៣ ឆ្ា។ាំ តុោការបានទ្មាលក់មចលករ
មានមសចកា ីោយការ

ីមនះបនាទប់ពីមានការដប្សកតវា៉ាជាអនា រជាតិ។

៍ថា មានជាបនា នូវទ្ប្េង់ដ្ថ្ទ្មទ្ៀតថ្នការយាយី។ ឧទហរ

៍ នេរបាល

បានឆ្ម ក់ចូលមៅកនុងការ ិយាល័យអងគ ការការងារេួ យ ដដ្លមធែ ីការងារដផា កតសូ េតិជូនកេម ករ ចាំនួន២
ដ្ង េិតាាំងពីដខ្កកក ដ្ឋេក មដ្ឋយាេមសចកា ីោយការ

៍េកថា មដ្ើេបីរកមេើលឯកោរចុះបញ្ា ី ឯកោរ
ី និងអងគ ការខ្ល ះ បាននិយាយថា
ពនធ ទ្ិដ្ឋឋការបុេគលិកបរមទ្ស និងភសតុាងថ្នការជួ លអគ្នរ។ សហជព
េន្រនាីរដ្ឋឋភិបាលបានគ្នបសងក ត ឲ្យមាេស់ផទះឈប់ជួលផទ ះឲ្យពួ កមេ។ សហជីពេួ យចាំនួនបាននិយាយពីការ
យាយី និងការេាំោេកាំដហងរបស់េន្រនាីអាជាាធរេូ លដ្ឋឋន កនុងមពលពួ កមេមរៀបចាំការប្បជុាំឬសិកាខោោធេម
ា ពិមសសកនុងរយៈមពលេុនមបាះមឆ្ាតដខ្កកក ដ្ឋ។

ាេមសចកា ីោយការ

៍េកថា

និមយាជកខ្ល ះេិនប្ពេចុះហតថ មលខាទ្ទ្ួ លោគល់សហជីពជាផល វូ ការ

មទ្ មដ្ឋយគ្នមននរោមធែ ីអែព
ី ួ កគ្នត់ ឬេិនប្ពេបនា កុងប្ារយៈមពលខ្ល ដ្
ី ល់កេម ករដដ្លបានចូ លរ ួេមៅ
ី (ប្បដហល ៨០% ថ្នកេម ករមៅកនុង វ ិស័យកេម នាោលផល វូ ការមធែ ីការាេកុងប្ារយៈមពលខ្ល ី)។
កនុងសហជព
និមយាជក និងេន្រនាីអាជាាធរេូ លដ្ឋឋន ជាញឹកញាប់ េិនប្ពេផា ល់ឯកោរចាំបាច់សប្មាប់ចុះបញ្ា ិកាសហ
ី មទ្។ សកេម ជនការងារបាននិយាយថា ធនាគ្នរជាមប្ចើនេិនមបើកេ នីជូនសហជីពដដ្លេិនទន់ចុះ
ជព
បញ្ា ីមទ្

លែ ីមបើាេចាប់

សហជីពេិនអាចចុះបញ្ា ីបានមទ្រហូ តទល់ដតមេបានផា ល់ព័ត៌មានលេអ ិតសា ីពី

ធនាគ្នរសិន។ អាជាាធរការងារថាាក់មខ្តា ាេមសចកា ោ
ី យការ

៍េក បានទ្ុកមចលមដ្ឋយគ្នមនកាំ

ត់ថ្លៃ

នូ វោកយសុាំចុះបញ្ា ិកា មដ្ឋយសួ ររកឯកោរបដនថ េ ឬឲ្យដ្ឋក់ោកយេកោជាលម ី មដ្ឋយោរមានកាំហុសបនា ិច
បនត ួច មៅកនុងរយៈមពលដ្ឋក់ោកយេា ងៗ ដដ្លកាំ

ត់ប្តូវមានរយៈមពល ៣០ ថ្លៃ ។ ដតមានភសតុាងបងាាញ
ី កនុង វ ិស័យកាត់មដ្រសាំមលៀ
ថា ការមធែ ីដ្ូមចា ះមានការលយចុះមៅប្តឹេោក់កោ
ា លឆ្ាាំ ពិមសសសប្មាប់សហជព
ី កេម ករសាំ ង់ និងថ្ប្ពមឈើកេពុជា (BWTUC) បាន
កបាំោក់ និងដសបកមជើង។ ផទ យ
ុ ពីមនះ សហព័នធសហជព
័ មៅដខ្សីហា មៅកនុងការខ្ិតខ្ាំជាមលើកទ្ី ៥ របស់មេ មប្កាយការដ្ឋក់ោកយសុាំមលើក
ចុះបញ្ា ីមដ្ឋយមជាេជយ
ដ្ាំបូងមៅដខ្េកោ។ មដ្ឋយេិតេកប្តឹេដខ្វ ិចឆ ិកា មានដតសមាជិកសហជីពេូ លដ្ឋឋនចាំនួន ១២ ប៉ាុមោ
ណ ះ
កនុងចាំមោេសមាជិករបស់សហព័នធមនះចាំនួន ៤២ ដដ្លអាចចុះបញ្ា ីបាន។
អប្ាចូ លជាសមាជិកកនុងសហជីពមានភាពខ្ុសគ្នា

រវាងវ ិស័យមផសងៗថ្នមសដ្ឋ កិចេ។

មៅកនុង

ឧសាហកេម បដ្ិសោ
ឋ រកិចេ អប្ាមានជិត ២០%។ មៅកនុង វ ិស័យកាត់មដ្រដសបកមជើង និងសាំមលៀកបាំោក់
ី មប្ចើនកា ី ដតអប្ាអា កចូ លជាសមាជិកមានដតពី ២០ មៅ ៣០ ភាេរយដត
ផល វូ ការ មទះបីមានសហជព
ប៉ាុមោ
ណ ះ។ សហជីពទ ាំងមនះជាមប្ចើនតាំោងផលប្បមយាជន៍ថ្នមៅដកមោងចប្ក និងេ

បកស CPP ជាជាង

ផលប្បមយាជន៍របស់កេម ករ។ មៅឆ្ាាំ ២០១៧ ការសិកាេួ យរបស់សហព័នធ BWTUC បានបងាាញមអាយមឃើញ
ថា មានដត ៩%ថ្នអា កមធែ កា
ី រដផា កសាំ
ី ឬសមាជិកសមាេេ។
សហជព
មានរបាយការ

ង់ចាំនួន ១០១០ នាក់មៅទ្ូ ទ ាំងការដ្ឋឋនមៅភា ាំមពញ េឺជាសមាជិក

នា
៍ នាេួ រមអាយមជឿទ្ុកចិតាថា កេម ករប្តូវបានបម ា ញមចញពីការងារមដ្ឋយោរ

មហតុផលេិនសេរេយ បនាទប់ពីបានមរៀបចាំ ឬចូ លរ ួេកនុងកូ ដ្កេម ។ មទះបីជាកូ ដ្កេម ភាេមប្ចើនខ្ុសចាប់
ក៏មដ្ឋយ

ក៏ការចូ លរ ួេមៅកនុងកូ ដ្កេម ខ្ុសចាប់េិនអាចជាមហតុផល

ដដ្លអាចទ្ទ្ួ លយកបានមដ្ឋយ

ប្សបចាប់សប្មាប់ការបម ដ ញកេម ករពីការងារម ើយ ។ កនុងករ ីេួយចាំនួន និមយាជកេិនបនា កុងប្ាយៈ
មពលខ្ល ីសប្មាប់សមាជិកសហជីពដដ្លសកេម មទ្ មហើយកនុងករ ីខ្លះមទ្ៀត និមយាជកបានគ្នបសងក ត់កូដ្ករ
ឬបុេគលិកសហជីពទ្ទ្ួ លយកសាំ

ង មហើយោដលងពីការងាររបស់ខ្ល ួន ។ ចលនាសហជីពជាទ្ូ មៅបានមេើល

មឃើញថា រដ្ឋឋភិបាលេិនបានមដ្ឋះប្ោយអែ ីមអាយមានប្បសិទ្ធភាពមទ្ ចាំមោះការបម ា ញមចញដបបមនះ។
ី មដ្ឋយនិមយាជក
អងគ ការពលកេម អនា រជាតិ (ILO) បានកត់សមាគល់ពកា
ី រមរ ីសមអើងមៅមលើសហជព
ី ឯកោជយ ប្ពេទ ាំងាេរយៈការបមងក ើតសហ
ាេរយៈការមប្ជៀតដប្ជកនិងការបម ា ញសមាជិកថ្នសហជព
ជីពដដ្លគ្នាំប្ទ្មដ្ឋយនិមយាជក។ មទះបីជាចាប់ផាលកា
់ រការោរដ្ល់មេដ្ឹកនាាំសហជីពកា ី ដតមានមោងចប្ក
ី ប្បកបមដ្ឋយមជាេជយ
័
ី អាចទ្ទ្ួ លបាន
ជាមប្ចើនបានបញ្េ ប់ការងាររបស់េន្រនាីសហជព
េុនមពលសហជព
ការចុះបញ្ា ីជាផល វូ ការ។
េមប្មាងមោងចប្កកាន់ដតប្បមសើរមៅកេពុជា (BFC) របស់ោរជីវកេម ហិរញ្ញ វតថុអនា រជាតិ (IFC) ថ្នអងគ
ី
ការ ILO បានរកមឃើញកងែ ល់ជាបនា មលើលទ្ធ ភាពរបស់កេម ករ កនុងការបមងក ើត និងចូ លរ ួេកនុងសហជព
ី
ី ។ ទ្ាំហាំ
មដ្ឋយមសរ ី ការមប្ជៀតដប្ជករបស់មៅដកមៅកនុងសហជព
និងការប្េប់ប្េងរបស់មៅដកមលើសហជព

ី
ប្េបដ្ ា ប់របស់ BFC មានកប្េិតប្តឹេ វ ិស័យនាាំមចញមទ្ ដ្ូ មចា ះកប្េិតពិតប្បាកដ្ថ្នការយាយីមលើសហជព
ប្បដហលមានមប្ចើនជាងមនះឆ្ៃយ ពិមសសមៅាេមោងចប្កដដ្លគ្នមនការចុះបញ្ា ិកា។
ខ. ការហាមការងារនោយបងេ ាំ ឬនោយការតាំរ ូវ
ចាប់ហាេប្បាេប្េប់ទ្ប្េង់ទ ាំងអស់ថ្នការងារមដ្ឋយបងខ ាំ ឬមដ្ឋយការតប្េូវ។
រដ្ឋឋភិបាលេិនបានអនុវតា ចាប់មនះមអាយមានប្បសិទ្ធភាពមទ្។

េន្រនាីនានាបាននិយាយពីការ

លាំបាកមៅកនុងការបញ្ហាក់ពីោថនភាពការងារ និងប្បាក់ដខ្ មៅកនុង វ ិស័យមប្ៅផល វូ ការកនុងដផា កមនោទ្
កសិកេម សាំ

ង់ និងការងារបាំម រ ីាេផទ ះ។ ការផ្តកពិន័យដដ្លកាំ

ត់មដ្ឋយចាប់ ចាំមោះការបងខ ាំមអាយមធែ ី

ពលកេម េឺមានភាពតឹងដតង មដ្ឋយរ ួេមានទ ាំងការដ្ឋក់ពនធ នាគ្នរ និងការពិន័យជាប្បាក់។
លែ ីមបើរដ្ឋឋភិបាលប្បឹងដប្បងកនុងការមលើកម ើងពីបញ្ហាថ្នការងារមដ្ឋយបងខ ាំ មៅកនុងប្បមទ្សកា ី ដត
ប្បសិទ្ធភាពថ្នការខ្ិតខ្ាំទ ាំងមនះមៅេិនចាស់។

មលើសពីមនះមទ្ៀត

និមយាជកបានមធែ ីការជាេួ យសេតថ កិចេេូលដ្ឋឋន

មានភសតុាងខ្ល ះដដ្លបងាាញថា

មដ្ើេបីមធែ ីឲ្យកេម ករជាប់កនុងទសភាពបាំ ុ លពលកេម

ដដ្លមានដ្ូ ចជាមៅកនុងឧសាហកេម ឥដ្ឋ ។ ឧទហរ

៍ របាយការ

ឆ្
៍ ា ាំ២០១៦ របស់អងគ ការសិទ្ធិេនុសស

កនុងប្ស ុកលីកាដ្ូ (LICADHO) បានបងាាញពីពលកេម កុមារ និងពលកេម ទសភាពបាំ ុ ល មៅាេ ឥដ្ឋ
មដ្ឋយរ ួេទ ាំងមានភសតុាងថ្ននិមយាជកមប្បើអាជាាធរេូ លដ្ឋឋន

មដ្ើេបីទ្ុកកេម ករឲ្យសថ ិតមៅកនុងពលកេម

ទសភាពបាំ ុ ល។ លែ ីមបើពដ្
ី ប
ាំ ូ ង រដ្ឋឋភិបាលបានបដ្ិមសធរបាយការ
មករ ាិ៍ ប្បសិនមបើរបាយការ

៍ មហើយេាំោេកាត់មទសពីបទ្បរ ិហារ

៍ប្តូវបានរកមឃើញថាេិនពិតកា ី ដតមៅដខ្ឧសភា េ

ប្បឆ្ាំងអាំមពើជួញដ្ូ រេនុសស (NCCT) បានោយការ

ៈកមាមធិការជាតិប្បយុទ្ធ

ថា
៍
ខ្ល ួនបានបិទ្មោងចប្កផលិតឥដ្ឋ ចាំនួន ៣ ពីបទ្

រំមោភមលើពលកេម កុមារ មហើយកាំពុងមធែ ីការមសុើបអមងក តមលើមោងចប្កចាំនួន ១០០ ដលេមទ្ៀត។
បាំ ុ លដដ្លជាំោក់ភាេីទ្ី ៣ មៅដតជាបញ្ហាសាំខាន់េួយមៅកនុងការជប្េ ុញឲ្យមានពលកេម មដ្ឋយ
បងខ ាំ។ មបើមយាងាេការរកមឃើញថ្នការសិកាអមងក តរបស់ BWTUC ដដ្លប្តូវបានមធែ ីមៅកនុងឆ្ាាំ ២០១៧
មាន ៤៨% ថ្នកេម ករសាំ

ង់ចាំនួន ១០១០ នាក់ មៅភា ាំមពញជាំោក់បាំ ុ លមេ ៧៥% ថ្នពួ កមេជាំោក់សហ

ប្គ្នសេីប្កូហិរញ្ញ វតថុ ឬធនាគ្នរ មហើយមាន ២៥% ជាំោក់លុយសមាជិកប្េួ ោរ។
ការបងខ ាំឲ្យមធែ ីការ ដដ្លាេធេម ា ទក់ទ្ងនឹងការងារមលើសមមា៉ាង មកើតមានមៅាេមោងចប្ក
សាំមលៀកបាំោក់ និងមោងចប្កវាយនភ ឌ សប្មាប់នាមាំ ចញចាំនួន ៦កនុងចាំមោេមោងចប្កចាំនួន ៣៩៥
អប្ា េឺមានប្បហាក់ប្បដហលនឹងឆ្ាាំ ២០១៧ ។ កេម ករប្តូវមានការយល់ប្ពេពីប្បធានជាបរមទ្ស េុនមពល
មេអាចមចញពីមោងចប្កបាន មហើយកេម ករតអញដតអ
ូ
ថា មេខាលចមេបញ្ឈប់ពកា
ី រងារ មបើសិនជាមេេិនប្ពេ
មធែ ីការមលើសមមា៉ាង។
កុមារក៏ប្បឈេនឹងការបងខ ាំមអាយមធែ ីពលកេម ដដ្រ (សូ េមេើលដផា ក ៧.េ)។
សូ េមេើលផងដដ្រនូ វរបាយការ
ចាំ

ងមជើងថារបាយការ

៍ប្បចាំឆ្ាាំរបស់ប្កសួ ងការបរមទ្សសហរដ្ឋ អាមេរ ិកដដ្លមាន

ស
៍ ា ីពីការជួ ញ ដ្ូ រេនុសស ាេអាស័យដ្ឋឋន www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ ។

គ. ការហាមឃាត់ពលកមា កុម្លរ និងអាយុអបបបរម្លជ្ដ្លអាចនធវ ីការបាន

ចាប់បានកាំ

ត់ថា អាយុ១៥ឆ្ាាំ េឺជាអាយុអបបបរមា សប្មាប់បាំមពញការងារ និង អាយុ១៨ ឆ្ាជា
ាំ

អាយុអបបបរ ិមា សប្មាប់បមាំ ពញការងារដដ្លមានមប្គ្នះថាាក់ ។ ចាប់អនុញ្ហញតកុមារ អាយុចមនាលះពី១២ មៅ
១៥ឆ្ាាំ មធែ ី «ការងារប្ោល» ដដ្លេិនមានមប្គ្នះថាាក់ដ្ល់សុខ្ភាព និងេិនប៉ាះោល់ដ្ល់ការសិការបស់មេ ។
បទ្បញ្ហាសប្មាប់អនុវតា មាននិយាយមប្ចើនពីសកេម ភាព ដដ្លប្តូវបានចត់ទ្ុកថាជា «ការងារធៃ ន់» ។
សកេម ភាពទ ាំងមនះរ ួេមានកសិកេម ការមធែ ីឥដ្ឋ មនោទ្ ថាាជ
ាំ ក់ និងផលិតកេម ដ្ាំ ូ ង។ ចាប់កាំ

ត់ប្ពាំ

ដដ្នកុមារដដ្លសថ ិតកនុងអាយុពី ១២ ដ្ល់ ១៥ ឆ្ាាំ មធែ ីការយា៉ាងមប្ចើនប្តឹេ ៤ មមា៉ាងមៅថ្លៃ មរៀន និង យា៉ាង
មប្ចើនប្តឹេ ៧ មមា៉ាងមៅថ្លៃអត់មរៀន មហើយហាេប្បាេការមធែ ីការពីមមា៉ាង ៨ យប់ដ្ល់មមា៉ាង ៦ ប្ពឹក។ ការ
ការោរចាំមោះអាយុអបបបរមាគ្នមនមទ្សាំោប់កុមារមធែ កា
ី របមប្េើាេផទ ះ។
ចាប់ការងារដចងពីការពិន័យជាប្បាក់ចាំនួនពី ៣១ ដ្ងមៅ ៦០ ដ្ងថ្នប្បាក់ឈន ួលប្បចាំថ្លៃ
បចចុបបនា ចាំមោះជនដដ្លរំមោភមលើបញ្ហញតិរបស់ជាតិសាីពីពលកេម កុមារ។ មៅឆ្ាាំ ២០១៧ នាយកដ្ឋឋនពល
កេម កុមារ ដដ្លសថ ិតមៅមប្កាេប្កសួ ងការងារ បានទ្ទ្ួ លលវ ិកាពីរដ្ឋឋភិបាលជាមលើកដ្ាំបូង។ រដ្ឋឋភិបាល
ឹ ចាប់សាីពីពលកេម កុមារ
បានផា ល់ប្បាក់ចាំនួន ៤០ ោនមរៀល (១០ ០០០ ដ្ុោល) សប្មាប់ប្បតិបតា ិការពប្ងង
និងការអនុវតា យុទ្ធោន្រសាជាតិគ្នាំោរសងគ េ លែ ីមបើគ្នមនអា កោក់ព័នធោមាាក់ ដដ្លមានការងារទក់ទ្ង
នឹងការប្បឆ្ាំងពលកេម កុមារ មជឿថា ចាំនួនមនះប្េប់ប្គ្នន់មនាះមទ្។ នាយកដ្ឋឋនមនះ មានអា កមធែ ីអធិការ
កិចេចាំនួន ៣៣ រ ូប មៅភា ាំមពញ និងអធិការថាាក់ការងារកុមារមាាក់ មៅាេមខ្តា និេួយៗកនុងចាំមោេ
មខ្តតប្ក ុងទ ាំង ២៥។ អធិការកិចេមលើពលកេម កុមារផត មាំុ ៅទ្ីប្ក ុងភា ាំមពញ និងមៅាេមោងចប្កកនុង វ ិស័យ
ផល វូ ការមៅាេមខ្តា ដដ្លផលិតទ្ាំនិញសប្មាប់នាាំមចញ ជាជាងតាំបន់ជនបទ្ ដដ្លមានចាំនួនកុមារមធែ ី
ពលកេម មលើសលុប។

នាយកដ្ឋឋនបានចប់មផា ើេមធែ អ
ី ធិការកិចេមដ្ឋយេិនប្បកាសប្បាប់េុនាេប ា ឹង

និងអធិការកិចេាេដ្ឋនបនា មៅកនុងឆ្ាាំថ្នរបាយការ

ម៍ នះ ដតេិនបានញឹកញាប់មទ្។ មៅឆ្ាាំ ២០១៧ រ

ដ្ឋឋភិបាលដ្ឋក់ការពិន័យពីបទ្រំមោភមលើពលកេម កុមារចាំនួន ៤២ ករ

។ី ចាំនួនមនះេឺទបជាងឆ្ៃយ

ោស់មៅនឹងពលកេម កុមារដដ្លមេនិយាយថា មានមប្ចើនមៅកនុងប្បមទ្ស កេពុជា។
ឹ ការអនុ
ការប ត ុ ះបោ
ា លេិនប្េប់ប្គ្នន់មធែ ីឲ្យអាជាាធរេូ លដ្ឋឋនខ្ែ ះសេតថ ភាព មៅកនុងការពប្ងង
វតា បទ្បញ្ហាទ ាំងមនះ ពិមសសមៅាេតាំបន់ជនបទ្ និងមៅកនុង វ ិស័យដដ្លមានការប្បឈេខាលាំង មហើយ
មេមានការសងស័យមៅមលើភាពមពញមលញថ្នការមធែ ីអធិការកិចេ។ ឧទហរ
មៅាេកដនល ងផលិតឥដ្ឋ នានា មៅឆ្ាាំ ២០១៧

៍ អធិការរបស់ប្កសួ ងបានចុះ

ដតគ្នមនមឃើញបទ្រំមោភមលើពលកេម កុមារមទ្ មទះបីជា

មានការនិយាយមប្ចើនេកថា មានកុមារមធែ កា
ី រមៅាេកដនល ងផលិតឥដ្ឋ មកបឿង។ បដនថ េពីមលើមនះមទ្ៀត
ទ្ ឌ កេម ចាំមោះការរំមោភមៅកនុងការងារ

រ ួេទ ាំងបទ្រំមោភទក់ទ្ងនឹងពលកេម កុមារ

កប្េប្តូវបាន

ដ្ឋក់ ប្សបមៅាេចាប់ោស់។
មានពលកេម កុមារកនុងទ្ប្េង់អាប្កក់បាំផុត ដ្ូ ចជាមៅកនុងការងារកសិកេម កដនល ងមធែ ីឥដ្ឋ មកបឿង
និងការជួ ញដ្ូ រផល វូ មភទ្ (សូ មេើលដផា ក ៦ សា ីពីកុមារ) ។ ការេិនសូ វទ្ទ្ួ លបានការសិកាជាេូ លដ្ឋឋន និងការ
គ្នមនកាំ ត់ថាចាំបាច់ប្តូវមអាយមរៀនដ្ល់ប្តឹេោមនាះ
រ ួេចាំដ កមធែ ីឲ្យកុមារងាយរងការមកងប្បវ ័ញ្េ ។
កុមារេកពីប្េួ ោរប្កីប្កងាយរងមប្គ្នះ មដ្ឋយោរប្េួ ោរអា កមានខ្ល ះ ាេមសចកា ីោយការ ៍េកថា មធែ ីជា
ចិតាលអមហើយជួ លកុមារបមប្េើការងារកនុងផទ ះ ដតដបរជារំមោភមធែ ីបាប និងមកងប្បវ ័ញ្េ មៅវ ិញ។ កុមារក៏រង
ផងដដ្រនូ វការបងខ ាំឲ្យមដ្ើរសុទ
ាំ ន។
ពលកេម កុមារមៅាេមោងចប្កដសបកមជើង
និងសាំមលៀកបាំោក់សសប្មាប់ការនាាំមចញមានការ
លយចុះមប្ចើន មៅកនុងមពលប៉ាុនាមនឆ្ាាំមនះ។ អា ក វ ិភាេខ្ល ះេិតថា ការមនះបោ
ា លេកពីការគ្នបសងក ត់ថ្ន

កេម វ ិធីតប្េូវឲ្យមានការដកលេអ ចាំបាច់របស់េមប្មាង BFC ។ ាាំងពីឆ្ាាំ ២០១៥ េក BFC បានរកមឃើញ
កុមារមធែ ីពលកេម ចាំនួនេិនដ្ល់ ២០ នាក់មទ្ កនុងេួ យឆ្ាាំ កនុងចាំមោេមោងចប្កប្បមា
របាយការ

៨០០។ មៅកនុង

ស
៍ រុបចុងមប្កាយរបស់ខ្ល ួន សាំោប់រយៈមពលពីថ្លៃ ទ្ី ១ ដខ្ឧសភា ឆ្ាាំ ២០១៧ ដ្ល់ថ្លៃ ទ្ី ៣០ ដខ្

េិលុនា ឆ្ាាំ ២០១៨ BFC បានរកមឃើញករ

ីចាំនួន ១០ ដដ្លកនុងមនាះ កុមារអាយុមប្កាេ ១៥ មធែ ីការមៅាេ

មោងចប្ក។
សូ េចូ លមេើលនូ វការរកមឃើញសា ីពទ្
ី ប្េង់អាប្កក់បាំផុតថ្នពលកេម កុមាររបស់

ប្កសួ ងការងារសហ

រដ្ឋ អាមេរ ិក ាេមេហទ្ាំព័រ WWW.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/។
ឃ. ការនរ ីស្នអើងទាក់ទ្ងនឹងការងារ
ចាប់ហាេការមរ ីសមអើងកនុងការងារ មដ្ឋយោរពូ ជោសន៍ ព
េាំនិតនមយាបាយ កាំម

៌សេប
ុ រ មភទ្ ពិការភាព ោសនានា
ី មទ្។ ចាប់ពីរដ្ឋច់មដ្ឋយ
ើ ប្បភពមដ្ើេកនុងសងគ េ ឬសមាជិកភាពកនុងសហជព
ត

ដ កពីគ្នាហាេយា៉ាងចាស់នូវការមរ ីសមអើង មដ្ឋយោរដតការមានមេមោេមអដ្ស៍។ ចាប់េិនហាេចាស់នូវ
ឺ ល ងមទ្។ រដ្ឋ ធេម នុញ្ញ
ការមរ ីសមអើងមដ្ឋយដផអ កមលើចាំ ង់ផល វូ មភទ្ អតា សញ្ហណ
មជនឌ្័រ អាយុ ភាោ ឬជាំងឆ្
ដចងថា ពលរដ្ឋ ទ ាំងពីរមភទ្ទ្ទ្ួ លបានប្បាក់មបៀវតសរ៍មសម ើគ្នា ចាំមោះការងារមសម ើគ្នា។
ជាទ្ូ មៅ រដ្ឋឋភិបាលេិនពប្ងឹងការមគ្នរពចាំមោះចាប់ទ ាំងមនះមទ្។ ាេចាប់ ទ្ ឌ កេម ចាំមោះការ
មរ ីសមអើងកនុងការងាររ ួេមានការពិន័យជាប្បាក់ សាំ

ងប៉ាះប៉ាូ វរដ្ឋ បបមវ

ី និងរដ្ឋ បាល។ ប្បាក់ពិន័យចាំមោះ

ការងារមរ ីសមអើងកនុងការងារមានពី ២,៥ មៅ ៣,៦ ោនមរៀល (៦២៥ដ្ុោល មៅ ៩០០ ដ្ុោល)។
េនុសសប្ប ុសប្សីបនតប្បឈេនឹងការមរ ីសមអើងកនុងការ មៅកនុងឧសាហកេម នានា។ មបើមយាងាេ
ការសិកាអមងក តេួ យរបស់ BWTUC ការងារប្បចាំថ្លៃ សាំោប់កេម ករសាំ ង់ប្ប ុសមានប្បាក់ឈន ួល ២០,២%
មប្ចើនជាងប្បាក់ឈន ួលសាំោប់ការងារដ្ូ ចគ្នារបស់កេម កា រ ិនី។ កេម វ ិធី BFC បាននិយាយថា មៅកនុង វ ិស័យកាត់
មដ្រសាំមលៀកបាំោក់ និងដសបកមជើង មៅដកមោងចប្កមរ ីសមអើងយា៉ាងខាលាំងមៅមលើបុរសកនុងការមរឿងមប្ជើសមរ ីស
ចូ លមធែ ីការ និងការផា ល់ប្បាក់បាំោច់ មដ្ឋយមេយល់ថា បុរសមប្ចើនមានបញ្ហាទក់ទ្ងនឹងអាកបបកិ រ ិយា
មដ្ឋយជាទ្ូ មៅ ការមធែ ីដ្ូមចា ះគ្នមនរងផលវ ិបាកផល វូ ចាប់ម ើយ។ BFC បាននិយាយថា ៧% ថ្នមោងចប្កដដ្ល
មានអាជាាប័ ណ សាំោប់ការនាាំមចញ មានការមរ ីសមអើងដផា កមជនឌ្័រ ចាំដ

ក ២% ប្តូវបានោយការ

៍េកថា

បញ្េ ប់ការងាររបស់ន្រសាីមានថ្ផទ មោះ ឬបងខ ាំមអាយពួ កមេោដលងពីការងារ។
មៅកនុងរបាយការ ៍ ដខ្េកោ BFC បានរកមឃើញថា មោងចប្កចាំនួន ៣៧ (៨% ថ្នមោងចប្កទ ាំង
អស់មៅកនុងប្បមទ្ស) មានទ្មាលប់ម រ ីសមអើងតិចតួ ច មោងចប្កចាំនួន ១០ េិនបានបម ា ញមចញន្រសាីមានថ្ផទ
ី
មោះមទ្ មហើយមោងចប្កចាំនួន ៨ េិនបានមរ ីសមអើងមៅមលើកេម ករ មដ្ឋយោរការចូ លជាសមាជិកសហជព
មទ្។
ការយាយីមលើន្រសាីមានមប្ចើន។ េមប្មាងប្ោវប្ជាវធាំេួយ ដដ្លមធែ ីមដ្ឋយអងគ ការ Care International
បានរកមឃើញថា ចាំនួន ១ ភាេ ៣ ថ្ននារ ីមៅកនុងឧសាហកេម កាត់មដ្របានទ្ទ្ួ លរងនូ វការយាយីផល វូ មភទ្
មៅកនុងរយៈមពល ១២ ដខ្េុន។ មបើមយាងាេរបាយការ
ដដ្លបានអមងក តមៅមលើ មានអារេម

៍របស់ BFC កាលពីដខ្េិនា កេម ករចាំនួន ៣៨%

៍េិនលអ «ជាញឹកញាប់» ឬ «មៅមពលខ្ល ះ» មដ្ឋយោរអាកបបកិ រ ិយាមៅ

កនុងមោងចប្ក មហើយ ៤០% ថ្នកេម ករេិនមជឿថា មានប្បព័នធចាស់ោស់ និងប្តឹេប្តូវ សប្មាប់ឲ្យមេោយ
ការ

៍ពីការយាយីផល វូ មភទ្ មៅកនុងមោងចប្ករបស់មេមទ្។

ង.លកេ ខណឌការងារជ្ដ្លអាចទ្ទ្ួ លយកបាន
ត់មបៀវតសរ៍អបបបរមាសាំោប់ វ ិស័យោេួ យមទ្ មលើកដលងដតវ ិ
ី
ស័យកាត់មដ្រសាំមលៀកបាំោក់។ ចាប់សាីពីប្បាក់ឈន ួលអបបបរមា ដដ្លបានអនុេ័តមៅដខ្េិលុនា ពប្ងក
ប្បាក់ឈន ួលអបបបរមាមអាយប្េបដ្ ា ប់ វ ិស័យលម ីៗមទ្ៀត ឬប្េបដ្ ា ប់ វ ិស័យមសដ្ឋ កិចេផល វូ ការទ ាំងេូ ល ដត
មៅេុនដខ្េិលុនា ចាប់េន
ិ បានកាំ

គ្នមនការទេទរឲ្យកាំ

ត់រងែ ង់មពលមវោឲ្យចាប់មធែ ីដ្ូមចា ះមទ្។ បញ្ហញតា ិលមីេិនបានចូ លជាធរមានមទ្ មៅ

កនុង មៅកនុងឆ្ាាំថ្នរបាយការ

៍មនះ។ ចាប់សាីពីប្បាក់ឈន ួលអបបបរមា ក៏បានបមងក ើតផងដដ្រនូ វប្ក ុេប្បឹកា
ី និងអងគ ការរបស់និមយាជក
ជាតិសាីពីប្បាក់ឈន ួលអបបបរមា ដដ្លមានតាំោងេកពីរដ្ឋឋភិបាល សហជព
មដ្ើេបីមធែ ីការប្ោវប្ជាវ និងផា ល់អនុោសន៍សាីពីប្បាក់ឈន ួលអបបបរមា។ េិតេកប្តឹេដខ្វ ិចឆ ិកា រដ្ឋឋភិបាល
េិនបានបាំភលឺពី វ ិធីដដ្លសមាជិកភាពមៅកនុងោថប័នប្បាក់ឈន ួលប្តីភាេីលមីមនះប្តូវបានមប្ជើសមរ ីសមនាះមទ្។
សមាេេអា កមធែ ីការកនុងមសដ្ឋ កិចេមប្ៅប្បព័នធ និងអងគ ការសងគ េសុី វ ិលបានរ ិះេន់ចាប់មនះថា េិនបាន
ប្េប់ដ្ ា ប់មលើអាកមធែ ីការកនុងមសដ្ឋ កិចេមប្ៅផល វការមទ្។
ូ
ដតប្បាក់ឈន ួលអបបបរមាឆ្ាាំ ២០១៩ ប្តូវបានកាំ
កាលពីដខ្តុោ មៅមប្កាេប្បព័នធប្ក ុេប្បឹកាផា ល់ប្បឹកាការងារ ដដ្លកាំ

ត់

ត់ប្បាក់ឈន ួលដតសប្មាប់ វ ិស័យ

កាត់មដ្រសាំមលៀកបាំោក់ និងដសបកមជើងមទ្។ ប្បាក់ឈន ួលអបបបរមា េឺមលើសពីការបា៉ាន់ប្បមា

ជាផល វូ ការ

សប្មាប់កប្េិតប្បាក់ចាំ ូ លថ្នភាពប្កីប្ក។
ចាប់មានដចងអាំពីរយៈមពលមធែ ីការប្បចាំសបាដហ៍ាេបទ្ដ្ឋឋនប្សបចាប់ចាំនួន ៤៨មមា៉ាង េិន
មអាយមលើសពី ៨ មមា៉ាងកនុងេួ យថ្លៃម ើយ ។ ចាប់កាំ

ត់អប្ា ១៣០ ភាេរយថ្នប្បាក់ឈន ួលមធែ កា
ី រមៅមពល

ថ្លៃ សប្មាប់មវនការងារមៅមពលយប់ និង ១៥០ ភាេរយសប្មាប់ការងារបដនថ េមមា៉ាង ដដ្លប្តូវមកើនម ើង
ដ្ល់ ២០០ ភាេរយ ប្បសិនមបើការងារមលើសមមា៉ាងមនាះមកើតមានម ើងមៅមពលយប់ មៅថ្លៃ អាទ្ិតយ ឬមៅថ្លៃ
ឈប់សប្មាក ។ និមយាជិកប្តូវបានអនុញ្ហញតមអាយមធែ ីការមលើសមមា៉ាងយា៉ាងមប្ចើន ២ មមា៉ាងកនុងេួ យថ្លៃ ។
ចាប់ហាេការមធែ កា
ី រមលើសមមា៉ាងប្ជ ុល ដចងថា ការមធែ កា
ី រមលើសមមា៉ាងទ ាំងអស់ប្តូវដតមៅាេការសម ័ប្េចិតា
មហើយដចងពីការឈប់សប្មាកប្បចាំឆ្ាមាំ ដ្ឋយមានប្បាក់ឈន ួល។ អា កមធែ ីការមៅដផា កដ្ឹកជញ្ជន
ូ ាេទ្ឹក និង
អាកាសេិនទ្ទ្ួ លបានប្បាក់ឧបតថ េភដផា កសងគ េ
កាំ

និងប្បាក់ចូលនិវតា ន៍មទ្មហើយប្តូវបានមលើកដលងពីការ

ត់ប្ពាំដដ្នមមា៉ាងការងារ ដដ្លប្តូវបានដចងមដ្ឋយចាប់។
មៅដខ្េិលុនា បនាទប់ពីមានមោងចប្កយា៉ាងមហាចោស់ចាំនួន ៩ បានបិទ្ទែរភាលេៗ មៅឆ្មាសទ្ី

១ មដ្ឋយេិនបានបង់ប្បាក់ជាង ៨៨ ោន់ោនមរៀល (២២ ោនដ្ុោល) ជាប្បាក់ឈន ួលដដ្លប្តូវបង់ ឬប្បាក់
បាំោច់ដដ្លប្តូវបង់ជូនកេម ករ រដ្ឋឋភិបាលបានមធែ ី វ ិមោធនកេម មលើចាប់ មដ្ើេបីលុបបាំបាត់ប្បាក់បាំោច់
សាំោប់និមយាជិត ដដ្លមធែ កា
ី រាេកុងប្ារយៈមពលខ្ល ី។ ជាជាំនួស វ ិញ ចាប់ដដ្លប្តូវបានមធែ ី វ ិមោធនកេម
មនះតប្េូវមអាយបង់ប្បាក់មសម ើនឹងប្បាក់ឈន ួលថ្លៃ មធែ កា
ី រចាំនួន១៥ ថ្លៃ ដដ្លប្តូវបង់ោល់ ៦ ដខ្េា ង មៅមអាយ
និមយាជិតទ ាំងអស់ ដដ្លមធែ ីការាេកុងប្ាេិនកាំ

ត់រយៈ មពល។

សុខ្ភាពមៅកដនល ងមធែ ីការ និងបទ្ដ្ឋឋនសុវតថ ិភាពប្តូវដតប្េប់ប្គ្នន់មដ្ើេបីផដល់សុខ្ុមាលភាព ដ្ល់
កេម ករ ។ អធិការការងារវាយតថ្េលប្បាក់ពិន័យ មដ្ឋយមយាងមៅាេរ ូបេនា សមុេោមញ ដផអ កមលើភាពធៃ ន់ធៃរ
និងរយៈមពលថ្នកាំហុស

ប្ពេជាេួ យនឹងចាំនួនកេម ករដដ្លទ្ទ្ួ លរង។

អធិការរបស់ប្កសួ ងការងារមាន

អាំោចវាយតថ្េលប្បាក់ពិន័យទ ាំងមនះ មៅនឹងកដនល ង មដ្ឋយេិនបាច់មានការសហការពីនេរបាលមទ្ ដត
គ្នមនបទ្បញ្ហញតិាជាក់ចាស់ោេួ យសប្មាប់ការោរកេម ករ ដដ្លតវា៉ាពីោថនភាពប៉ាះោល់ដ្ល់សុខ្ភាព ឬ
គ្នមនសុវតថ ិភាពមទ្។

ប្កសួ ងការងារ េឺជាអា កទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវកនុងការពប្ងឹងការអនុវតា ចាប់ការងារ ដតចាំនួនអធិការ
មានេិនប្េប់សប្មាប់មធែ ីអធិការកិចេមអាយបានមពញមលញ។ ការពិន័យកប្េប្តូវបានវាយតថ្េល ោស់ មហើយ
ឹ ការអនុវតា ចាប់សាីពកា
មានេិនប្េប់ប្គ្នន់សប្មាប់មដ្ឋះប្ោយបញ្ហាមទ្។ រដ្ឋឋភិបាលេិនបានពប្ងង
ី រងារ
ដលេមមា៉ាង និងមមា៉ាងការងារឲ្យមានប្បសិទ្ធភាពមទ្។ មៅមប្ៅឧសាហកេម កាត់មដ្រ រដ្ឋឋភិបាលកប្េពប្ងឹង
ឹ ការអនុវតា មលើបទ្ដ្ឋឋននានា មដ្ឋយ
ការអនុវតា មលើបទ្បញ្ហាសា ីពមី មា៉ាងការងារោស់។ រដ្ឋឋភិបាលពប្ងង
អមនល ើមដ្ឋយោរខ្ល ួន ខ្ែ ះបុេគលិកដដ្លបានទ្ទ្ួ លការប ្ ុ ះបោ
ដ លប្តឹេប្តូវ និងបរ ិកាខរចាំបាច់ មហើយនិងកា
មានអាំមពើពុករលួ យ ។ េន្រនាីរបស់ប្កសួ ងការងារ បានោរភាពពីភាពអសេតថ ភាព មៅកនុងការមធែ ីអធិការ
កិចេមពញមលញមលើមមា៉ាងការងារ មហើយពឹងទ ាំងប្ស ុងមលើ BFC ឲ្យមធែ កា
ី រងារមនះ មៅាេមោងចប្កមដ្រសាំមលៀ
កបាំោក់សាំោប់នាាំមចញ។
កេម ករបានោយការ

៍ថា ការងារមលើសមមា៉ាងមប្ចើនហួ សកប្េិត មហើយជួ នកាលមេតប្េូវឲ្យមធែ ីជា

ចាំបាច់មទ្ៀតផង ។ មានមប្ចើនគ្នាបានតអញដតអ
ូ
ថា មៅដកបងខ ាំមេមធែ ីការ ១២ មមា៉ាងកនុងេួ យថ្លៃ លែ ីមបើចាប់
កាំ

ត់ប្តឹេ ១០ មមា៉ាងកា ី មដ្ឋយរ ួេទ ាំងមមា៉ាងមលើសផង។ ជាញឹកញាប់ កេម ករប្បឈេនឹងការពិន័យជា

ប្បាក់ ការបម ា ញមចញ ឬការបាត់បង់ប្បាក់បដនថ េ ប្បសិនមបើមេេិនប្ពេមធែ ីការដលេមមា៉ាង។ កេម ករ និង
អងគ ការពលកេម នានាមានកងែ ល់ផងដដ្រថា ការមប្បើកុងប្ារយៈមពលខ្ល ី ពិមសសមៅកនុង វ ិស័យកាត់មដ្រ
ដដ្លកាំម

ើនថ្នផលិតភាពមប្ចើនមៅប្ទ្ឹងេិនម ើង

អនុញ្ហញតឲ្យប្ក ុេហុនមេចផុតពីលកខ ខ្ ឌ ទេទរខ្ល ះ

ាេចាប់ និងមលើប្បាក់មបៀវតសរ៍។ កុងប្ារយៈមពលខ្ល ដី លេទ ាំងអនុញ្ហញតឲ្យមៅដកមានមសរ ីភាពមប្ចើន កនុង
ី និងនារ ីមានថ្ផទ មោះ មដ្ឋយប្គ្នន់ដតេិនបនា កុងប្ាមអា
ការបញ្េ ប់ការងាររបស់អាកមរៀបចាំបមងក ើតសហជព
យពួ កមេ។ ចាប់កាំ

ត់រយៈមពលកុងប្ាប្តឹេមប្ចើនបាំផុត ២៤ ដខ្។ ជាធេម ា មៅដកជួ លកេម ករាេកុង

ប្ារយៈមពលខ្ល ី ជារហូ ត ដដ្លមប្ចើនដតមានរយៈមពល ៣ ដខ្េា ង។ ប្កសួ ងការងារ បកប្ោយចាប់នះថា
អនុញ្ហញតឲ្យមានការជួ លាេកុងប្ាតៗគ្នាដបបមនះ

ដ្ោបោមានការឈប់ពីការងារកនុងមពលោេួ យ

មៅកនុងអាំ ុ ងមពលោល់ ២៤ ដខ្។ ប្ក ុេប្បឹកាអាជាាកោ
ា ល និងអងគ ការ ILO បានជាំទស់នឹងការបកប្ោយ
ចាប់មនះ មដ្ឋយទ្ទ្ូ ចថា មប្កាយរយៈមពល ២៤ ដខ្ កេម ករប្តូវដតទ្ទ្ួ លបានជាអចិថ្ន្រនាយ៍នូវ «កុងប្ាដដ្ល
មានរយៈមពលេិនកាំ

ត់» (សូ េមេើលដផា ក ៧.ក)។

កនុងការសទ ង់េតិេួយ នាដខ្មេោ ឆ្ាាំ ២០១៧ មធែ ីម ើងមដ្ឋយ BWTUC បានបា៉ាន់ប្បមា
េនុសសប្បមា

២០០ ០០០ នាក់ មធែ ីការមៅកនុងឧសាហកេម សាំ

ថា មាន

ង់។ មាន ៨៩% ថ្នអា កមឆ្ល ើយចាំនួន ១០១០

នាក់ គ្នមនកុងប្ាការងារមទ្ ភាេមប្ចើនេិនដដ្លទ្ទ្ួ លប្បាក់បដនថ េ ឬប្បាក់មបើកផ្តាច់ឲ្យមពលឈប់មធែ ីការ
មទ្ មហើយមានដត ៩% មានម្មះមៅកនុងរបបជាតិសនា ិសុខ្សងគ េ (NSSF) ។ របួ សកនុងមពលមធែ ីការងារ និង
បញ្ហាសុខ្ភាពមកើតមានម ើងជាញឹកញាប់ ។ មោងចប្កកាត់មដ្រធាំៗ ភាេមប្ចើនដដ្លផលិតសប្មាប់ទ្ផ
ី ារ
មៅប្បមទ្សអភិវឌ្ឍ បានបាំមពញបានលអ េួ រសេាេបទ្ដ្ឋឋនអនាេ័យ និងសុវតថ ិភាពការងារ ដដ្លជា
លកខ ខ្ ឌ សប្មាប់ចុះកិចេសនាជាេួ យអតិលិជនទ្ិញថ្នផលិតផលរបស់ខ្ល ួន ។ ោថនភាពការងារមៅាេ
មោងចប្កខាាតតូ ចេួ យចាំនួន និងឧសាហកេម តូចៗ មានលកខ

ៈទ្ន់មខ្ាយ មហើយជាមរឿយៗ េិនបាន

បាំមពញាេបទ្ដ្ឋឋនអនដ រជាតិមទ្ ។ នាយកដ្ឋឋនសុវតថ ិភាពការងារ និងសុខ្ភាព (OSH) បាននិយាយថា
មៅកនុងរយៈមពល ៦ ដខ្ដ្ាំបូង មានកេម ករចាំនួន ២៥៣៣ នាក់បានរងរបួ សកនុងការងារ មដ្ឋយចាំនួនមនះ
មានមលើសពីចាំនួនមៅកនុងឆ្ាាំ ២០១៧។ កនុងចាំមោេអា ករបួ សទ ាំងមនះ មាន ៤៤៤ នាក់បានរបួ ស
ឹ កេម ករកាត់មដ្រមៅេកកដនល ងមធែ ីការ ាេរល
មដ្ឋយោរមប្គ្នះថាាក់ចោចរ ៍ មដ្ឋយោរមៅដកមប្ចើនដ្ក
យនា ធាំដដ្លមបើកចាំហ និងគ្នមនសុវតថ ិភាព។

ការដ្ួ លសនល ប់ទ ាំងហវ ូងៗមៅដតជាបញ្ហាេួ យមៅម យ
ើ ។ NSSF បានោយការ

៍ថា កេម ករចាំនួន

១៣៥០ នាក់បានដ្ួ លសនល ប់មៅកនុងមោងចប្កចាំនួន ១៣ មៅកនុងរយៈមពល ៦ ដខ្ដ្ាំបូង។ ចាំនួនមនះមកើន
មលើសពីចាំនួន ៤១៥ នាក់ ដដ្លបានដ្ួ លសនល ប់មៅាេមោងចប្កចាំនួន ៨ មៅកនុងរយៈមពលដ្ូ ចគ្នា កនុងឆ្ាាំ
២០១៧។ គ្នមនមសចកា ីោយការ

៍ពីរបួ សធៃ ន់មដ្ឋយោរការសនល ប់មទ្។ អា កសមងក តការ

៍បាននិយាយពីការ

មធែ ីការមលើសមមា៉ាងប្ជ ុល សុខ្ភាពប្ទ្ ុឌ្មប្ទេ ការមដ្កេិនប្េប់ ខ្យល់មចញចូ លេិនលអ កងែ ះអាហារ ូបតថ េភ
ប្តឹេប្តូវសប្មាប់កេម ករ

ថាាស
ាំ មាលប់សតែ ចថ្ប្ងប្តូវបានបាញ់មៅកនុងវាលដប្សដកបរខាង

ពុលមចញេកពីសកេម ភាពផលិតកេម ក៏មានចាំដ

មហើយចាំហាយជាតិ

កមធែ ីមអាយកេម ករសនល ប់មប្ចើនគ្នាផងដដ្រ។

BFC បានោយការ

៍ថា ការមគ្នរពាេបទ្ដ្ឋឋនរបស់នាយកដ្ឋឋនសុវតថ ិភាពការងារ និងសុខ្ភាព
មៅដតជាបញ្ហាប្បឈេេួ យដដ្លកាន់ដតមានមប្ចើនម ង
ើ មៅកនុង វ ិស័យនាាំមចញសាំមលៀកបាំោក់ មដ្ឋយោរ
នីតិ វ ិធី និងមគ្នលនមយាបាយរបស់ប្ក ុេហុនេិនសេប្សប មហើយនិងការទ្ទ្ួ លខ្ុសប្តូវ និងតួ នាទ្ី
ប្េប់ប្េងេិនប្តូវបានកាំ
ចាំ ុ ចទ ាំងអស់ដដ្លកាំ

ត់ចាស់។ BFC បាននិយាយពីការេិនមគ្នរពកាន់ដតមប្ចើនម ើង មៅកនុងប្េប់
ត់មដ្ឋយនាយកដ្ឋឋន

មដ្ឋយរ ួេមានការរងនឹងោរធាតុេីេីមប្គ្នះថាាក់

ការ

មរៀបចាំមប្តៀេចាំមោះប្គ្នអាសនា ប្បព័នធប្េប់ប្េង OSH កដនល ងផា ល់សុខ្ុមាលភាព បរ ិោថនសប្មាប់កេម ករ
ការការោរកេម ករ និងការោាក់មៅរបស់កេម ករ៕

