របាយការណ៍ស្ព
ីត ស្
ី ទ្
ិ ធម
ិ នុស្សនៅកមពជា
ុ ឆ្នាំ២០១៩
នស្ចកតីស្នខេបរួម
ប្បនទ្ស្កមពជា
ុ ជាប្បនទ្ស្ប្បកាន់របបរាជានិយមអាប្ស្័យធមមនុញ្ដញ ែលមានរដ្ឋាភិបាលមួយនកើតនចញ
តាមរយៈការនបាោះនឆ្នតស្ភា។គណបកសប្បជាជនកមពជា
ុ (CPP) បានទ្ទ្ួលបានអាស្នៈស្ភាទាំខអស្់
នៅកនុខការនបាោះនឆ្នតជាតិ កាលពីដែកកកដ្ឋ នដ្ឋយបានហាមប្បាមគណបកសប្បឆ្ាំ ខធាំជាខនគ កាលពីឆ្នាំ ២០១៧។
នៅមុននពលទ្ួលជ័យជាំនោះននោះ នោកនាយករែាមន្រនតី ហុន ដស្នបានកាន់តាំដណខននោះអស្់រយៈនពល ៣៣ ឆ្នាំ
មកនហើយ។ អនកស្នខកតការណ៍អនតរជាតិ នដ្ឋយរួមទាំខរដ្ឋាភិបាលបរនទ្ស្ និខអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលអនតរជាតិ
និខជាតិ បានរោះគន់ការនបាោះនឆ្នតននោះ ថាគ្មមនភាពនស្រី និខយុតតិធម៌
នហើយមិនតាំណាខនអាយឆនទៈរបស្់ប្បជាជនកមពជា
ុ នទ្។
នគរបាលជាតិកមពជា
ុ រកាស្នតស្
ិ ុែផ្ទទកនុខ។ កខនោធពលនែមរភូមិនទ្
ទ ទ្ួលែុស្ប្តូវនលើស្នតស្
ិ ុែខាខនប្ៅ
នហើយក៏មានការទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវដទនកស្នតិស្ុែផ្ទទកនុខែលោះដែរ។ នគរបាលជាតិស្ិត
ថ នៅនប្កាមប្កស្ួខមហាផ្ទទ ចាំដណក
កខនោធពលនែមរភូមិនស្
ទ ត
ិ ថ នៅនប្កាមប្កស្ួខការពារជាតិ។ អាជាាធរស្ុី វលប្គប់ប្គខនលើកខកមាលាំខស្នដិស្ុែ
ដែលជាញឹកញាប់ គាំរាមនប្បើកមាលាំខប្បឆ្ាំ ខនឹខអនកដែលប្បឆ្ាំ ខនឹខនាយករែាមន្រនតី ហុន ដស្ន នហើយជាទ្ូនៅ ប្តូវបាន
នគនមើលន

ើញថា ជាសាខាប្បដ្ឋប់អាវុធរបស្់គណបកសប្គប់ប្គខប្បនទ្ស្ CPP ។

បញ្ហាដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សស្ាំខាន់ៗរួមមានការនធវើទរុណកមមនដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល ការ

ុាំែួ លនតាមអាំនពើចិតតនដ្ឋយ

រដ្ឋាភិបាល ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអាំនពើចិតតនៅកនុខជី វតឯកជនរបស្់ពលរែា រួមទាំខការលួចសាតប់តាមប្បព័ននធ អឡិច
ប្តូនិចជាទ្ូនៅ អនកនទស្ននោបាយ តុោការគ្មមនឯករាជយ ការចាប់ពិរុទ្ធ និខការអនុវតតចាប់ប្ពហមទ្ណឌទក់ទ្ខនឹខ
ការបរហារនករតិ៍នដ្ឋយនរីស្មុែ ការនប្ជៀតដប្ជកនៅកនុខស្ិទ្ធិនធវើការប្បមូលទតាំនុ ដ្ឋយស្នតិភាព និខនស្រីភាពកនុខការចខ
ប្កខគ្មនជាប្កុម ស្មាគម ការរឹតតបិតកនុខការចូលរួមទក់ទ្ខនឹខននោបាយ អាំនពើពុករលួយជាទ្ូនៅ នដ្ឋយរួមទាំខនៅ
កនុខប្បព័នត
ធ ោ
ុ ការ និខការនប្បើកមាលាំខពលកមមកុមារទាំខបខេ។
ាំ
វបបធម៌និទ្ណឌភាពជាទ្ូនៅនៅដតមាន។ មាននស្ចកតរា
ី យការណ៍ដែលគួរឲ្យទ្ុកចិតតមកថា មន្រនតីរដ្ឋាភិបាល
រួមទាំខនគរបាsលទខ បានប្បប្ពឹតតបទ្រំនោភនដ្ឋយមាននិទ្ណឌភាព នហើយកនុខករណីភាគនប្ចើន រដ្ឋាភិបាលអនតរាគមន៍
តិចតួច ឬមិននធវើអនតរាគមន៍នសាោះ។ មន្រនតីរដ្ឋាភិបាល និខស្មាជិកប្គួសាររបស្់នគ ជាទ្ូនៅ នគចទុតពីការកាត់នទស្។
ដទនកទ្ី១៖ការនគ្មរពភាពផ្លលលរូន របស្់មនុស្សរួមទាំខនស្រីភាពរួចទុតពី៖

ក. ការែកហូតជី វតតាមអាំនពើចិតត និខការស្មាលប់នដ្ឋយសារនហតុទលននោបាយ ឬនដ្ឋយែុស្ចាប់
គិតប្តឹមដែធនូ គ្មមននស្ចកតរា
ី យការណ៍ពីការដែលរដ្ឋាភិបាល ឬភានក់ងាររដ្ឋាភិបាលបាននធវើការស្មាលប់មនុស្ស
តាមអាំនពើចិតត ឬនដ្ឋយែុស្ចាប់នទ្។
គិតមកប្តឹមដែតុោ គ្មមនការចាប់ែួ លនជនស្ខស័យណាមានក់ នៅកនុខករណីហខ
ិ ាកាលពីដែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ
នែតតប្កនចោះ ដែលនពលននាោះ កមាលាំខស្នតិស្ុែបានបាញ់ប្បហារនលើអនកតវ៉ា ប្បឆ្ាំ ខនឹខការនទទរែីនៅឲ្យចាំការនៅស្ូមួយ។
សារព័ត៌មានមួយចាំនួនបាននិោយថា មានសាលប់ពី ២ នៅ ៥ នាក់ នហើយ ៤០ នាក់នទ្ៀតរខរបួស្។ បនាទប់ពីមាន
ហិខាននាោះភាលម រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ហាឲ្យសារព័តមា
៌ នដកតប្មូវរបាយការណ៍របស្់ែួ លន។ អខគការ NGO ចាំនួន ៤ និខ
ការោល័យផ្នឧតតមស្នខការស្ិទ្ធិមនុស្សរបស្់អខគការស្ហប្បជាជាតិបានបនខកើតគណៈកមាមធិការនស្ុើបអនខកតមួយ
នៅនមើលកដនលខននាោះ។ នគន

ើញថា ប្កុមហុនបានចាប់នទតើមកាំណត់ប្ពាំប្បទ្ល់ែី នហើយមួយផ្លៃនប្កាយមក នគរបាល

កខរាជអាវុធហតថ និខទហានចាំនួន ១៥០ នាក់បានែុតទទោះរបស្់អនកភូមិ ដែលនាាំឲ្យអនកភូមប
ិ ិទ្ទលូវធាំ នហើយទមទរឲ្យ
បញ្ឈប់ការែុតននាោះ។ នបើនោខតាមរបាយការណ៍របស្់កា រោល័យអខគការស្ហប្បជាជាតិ កមាលាំខស្នតិស្ុែបានបាញ់
នែើមបីបាំដបកអនកភូមិ។ ការោល័យស្ិទ្ធិមនុស្សអខគការស្ហប្បជាជាតិបាននមើលន

ើញថា នដ្ឋយសារកមាលាំខស្នតិស្ុែ

បិទ្កដនលខបាញ់ននាោះ នគមិនែឹខចាស្់ថា មានសាលប់នខ
ិ របួស្បនា
ុ ម ននាក់ជាប្បាកែ។
បនាទប់ពីមាននហតុការណ៍ននាោះ នោក ស្ ចាំរខ
ុ អភិបាលនែតតប្កនចោះ បានបែិនស្ធព័តមា
៌ នថា កមាលាំខស្នតិស្ុែ
បានបាញ់អនកតវ៉ា ។ នោក នគៀត ចនទថា រទ្ធ អនកនាាំពាកយនគរបាលជាតិអោះអាខថា អនកភូមិដែលមានកាាំនភលើខនធវើនដ្ឋយផ្ែ
បាននធវើឲ្យរបួស្ែល់នគរបាលចាំនួន ៧ នាក់ ចាំដណកអនកភូមមា
ិ នដត ២ នាក់នទ្ដែលរខរបួស្ប្សាល
នដ្ឋយសារែាំបខឬស្សី មិនដមននដ្ឋយសារកាាំនភលខ
ើ នទ្។
លវីនបើចាប់តប្មូវឲ្យនគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា និខនៅប្កមនធវើការនស្ុើបអនខកតបណតឹខទាំខអស្់ រួមទាំខបណតឹខ
ទក់ទ្ខនឹខបទ្រំនោភនដ្ឋយនគរបាល ដតតាមពិត មន្រនតីរដ្ឋាភិបាល និខស្មាជិកប្គួសារមាននិទ្ណឌភាពពីបទ្រំនោភ
ស្ិទ្ធិមនុស្ស។ នៅប្កម និខប្ពោះរាជអាជាាកប្មនធវើការនស្ុើបអនខកតនដ្ឋយឯករាជយណាស្់។
នបើករណីរំនោភធ្លលក់ែល់ស្វនាការ នៅប្កមកាត់កតីនប្ចើនដតនចញសាលប្កមនដ្ឋយដទែកដតនលើរបាយការណ៍
នទាើមករបស្់នគរបាល និខការនឆលើយរបស្់សាកសី។ ជាទ្ូនៅ នគរបាលទ្ទ្ួលបានការបណតុោះបណា
ត លជាំនាញតិចតួច
នលើការការពារ ឬនគ្មរពស្ិទ្ធិមនុស្ស។
ែ. ការបាត់ែួ លន

គ្មមននស្ចកតរា
ី យការណ៍ស្ីព
ត ីការបាត់ែួ លននដ្ឋយ ឬពីអាជាាធររដ្ឋាភិបាលនទ្ កនុខអាំឡុខនពលននោះ។ ប្ពោះនតជគុណ
មាស្ វចិប្ត ដែលជាស្ខឃមានន្
ម ោះលបីមានក់ និខជាស្កមមជនដទនកស្ខគម បានបាត់ប្ពោះកាយនៅឆ្នាំ ២០១៧ នៅ
ប្កបីនរៀល នែតតនស្ៀមរាប បនាទប់ពីកមាលាំខស្នតិស្ុែចាប់

។
ុាំ នៅមុនននាោះ នគន

ុាំ

ើញប្ពោះអខគនិមនតនៅតាមទលូវ។ គិតមក

ែល់ដែតុោ ប្ពោះអខគនៅជាមួយប្គួសារ នហើយទ្ទ្ួលការពាបាលជាំខឺែួរកាល។
គ. ការនធវើទរុណកមមនិខការប្បប្ពឹតតឬទ្ណឌកមមបនាទបបននាថកអមនុស្សធម៌ឬនោរនៅែផ្ទ្នទ្ៀត
រែាធមមនុញ្ហា
ញ មប្បាមទ្នខវើដបបននោះដតការវយែាំនខ
ិ ទ្ប្មខ់ែផ្ទ្នទ្ៀតផ្នការនធវើបាបនលើរូបរាខកាយនៅនលើអនក
ជាប់

ុាំរបស្់នគរបាលនិខអនកជាប់ពនធនាគ្មរនៅដតមានជាបនតនៅកនុខឆ្នាំផ្នរបាយការណ៍។
មានរបាយការណ៍ដែលអាចទ្ុកចិតបា
ដ នថានោធ្លនិខនគរបាលស្ុី វលបាននធវទ
ើ រុណកមមនលើរាខកាយនិខទលូវ

ចិតដនហើយមាននពលែលោះ វយែុោ
ាំ ខធៃន់ធរៃ នៅនលើជនដែលប្តូវ

ុាំែួ លននដ្ឋយសារបទ្ប្ពហមទ្ណឌនទ្ៀតទខជាពិនស្ស្នៅ

អាំឡុខនពលស្ួរចនមលើយ។ឧទហរណ៍ នៅផ្លៃទ្ី ១៨ ដែនមសា ទ្ិត រ៉ាន ដែលជាស្កមមជន និខជាកូនប្បុស្របស្់អតីត
ស្មាជិកប្កុមប្បឹកា

ុាំជាប់នឆ្នតរបស្់គណបកសស្នន្រងាគោះជាតិ បានសាលប់ចាំនួន ៧២ នមាខបនាទប់ពីប្តូវបានចាប់ែួ លន។

ប្គួសារគ្មត់ និខអខគការ NGO កនុខប្ស្ុកមួយ ដែលនធវើការនស្ុប
ើ អនខកតករណីននោះ បានស្និដ្ឋ
ន ា នថា គ្មត់ប្តូវបានវយែាំ
នដ្ឋយមន្រនតព
ី នធនាគ្មរ។ អាជាាធរបានប្បកាស្ជាទលូវការថា ការសាលប់ននាោះគឺជានប្គ្មោះថានក់មួយ នដ្ឋយអោះអាខថា រ៉ានបាន
ែួលនពលប្ស្វឹខ នហើយបាននបាកកាល។ ន្
ម ោះនអខ រដ្ឋា ដែលប្តូវបានចាប់ែួ លននៅផ្លៃទ្ី ២៩ ឧស្ភា ពីបទ្ស្ខស័យ
មាននប្គឿខនញៀន ប្តូវបានកខរាជអាវុធហតថវយោខខាលខ
ាំ កនុខនពលស្ួរចនមលើយ។ ប្បពនធគ្មត់បានលួចលត
របួស្របស្់បី ត នៅនពលនៅនមើលគ្មត់កនុខមនទីរនពទ្យ បនាទប់ពកា
ី រវយែាំ។ អខគការ Freedom House
បាយរាយការណ៍ថា ការនធវើទរុណកមមនៅនលើជនស្ខស័យ និខអនកនទស្មានជាញឹកញាប់ នហើយកមាលាំខស្នតស្
ិ ុែនប្ចើន
ដតប្តូវបាននចាទ្ថា នប្បើប្បាស្់កមាលាំខប្ជុលនៅនលើជនស្ខស័យដែលជាប់
សាថនភាពពនធនាគ្មរនិខមណឌល

ុាំ។

ុាំែួ លន

សាថនភាពពនធនាគ្មរមានស្ភាពោប់ខាលខ
ាំ នហើយកនុខករណីជានប្ចើនគាំរាមកាំដហខែល់អាយុជី វតដលមនទ្ៀតទខ។
ទ្ិែាភាពទ្ីកដនលខ៖ការមានអនកនទស្នប្ចើននាាំឲ្យពនធនាគ្មរចនខែៀតខាលខ
ាំ គឺជាបញ្ហាមួយ។នោខតាមអគគនាយកដ្ឋានពនធនា
គ្មរផ្នប្កស្ួខមហាផ្ទទនៅ ឆ្នាំ ២០១៧ មានអនកនទស្និខអនកជាប់ពនធនាគ្មរចាំនួនប្បមាណជាខ
កនុខពនធនាគ្មរ ចាំនួន២៩ដែលប្តូវបានបនខកត
ើ នឡើខស្ប្មាប់ដ្ឋក់អនកជាប់ពនធនាគ្មរនិខអនកជាប់

២៦ ០០០ នាក់នៅ
ុាំប្តឹមដតចាំនួន១១០០០

នាក់បុនណា
ណ ោះ។មន្រនតីដទនកពនធនាគ្មរបាននិោយថា “ស្ន្រងាគមប្បឆ្ាំ ខនឹខនប្គឿខនញៀន” របស្់រដ្ឋាភិបាលបាននធវើឲ្យ

ពនធនាគ្មរកាន់ដតចនខែៀខខាលខ
ាំ នឡើខ។ អគគនាយកដ្ឋានពនធនាគ្មរមិនប្ពមទតល់តួនលែចុខនប្កាយនទ្ដតប្បព័នទ
ធ សពវទាយកនុខ
ប្ស្ុកនិោយថា នៅដែកកកដ្ឋ អាជាាធរបានដ្ឋក់

ុាំអនកនទស្ចាំនួន ៣២ ០៨៧ នាក់។

នៅកនុខពនធនាគ្មរភាគនប្ចើនគ្មមនការដ្ឋក់ឲ្យនៅដ្ឋច់ពីគ្មននទ្រវខអនកនទស្ជាមនុស្សនពញវ័យនិខអនកនទស្ជា
កុមារ(រួមទាំខកុមារដែលរស្់នៅជាមួយមាតយជាអនកនទស្)
រវខអនកនទស្ធៃនន
់ ិខអនកនទស្ប្សាលឬស្ប្មាប់ការ

ុាំបនណា
ត ោះអាស្ននមុនស្វនាការនទ្។

នបើនោខតាមប្បព័នទ
ធ សពវទាយ កាលពីដែកកកដ្ឋ មាននទស្ជាន្រស្តីចាំនួន ២ ៨៨៥ នាក់ នដ្ឋយកនុខននាោះមាន ៣៣
មានផ្ទទនពាោះ នហើយ ១១៤ នាក់មានកូនអាយុនប្កាម ៣ ឆ្នាំ។
គិតមកែល់ដែតុោ នាយកដ្ឋានពនធនាគ្មរ មិនបានរាយការណ៍ពីចាំនួនអនកនទស្សាលប់កនុខពនធនាគ្មរនទ្។
NGO ដែមរមួយបាននិោយថា របបអាហារស្ប្មាប់អនកជាប់ពនធនាគ្មរនិខរបស្់ចាាំបាច់នទសខៗនទ្ៀតដតនៅ
ដតមិនប្គប់ប្គ្មន់នទ្។អនកស្នខកតការណ៍បានបនតរាយការណ៍ថារបបស្ប្មាប់ទ្ិញអាហារអនកនទស្នពលែលោះប្តូវបានកិប
នកខ យកនដ្ឋយអាជាាធរដែលជាការនធវើឲ្យមានកខវោះអាហារូបតថមកា
ភ ន់ដតខាលខ
ាំ និខជាំខឺអនកនទស្មានកាន់ដតនប្ចើន។
អាជាាធរមិនបានទតលត
់ ួនលែចុខនប្កាយស្តីពីចាំនួនពនធនាគ្មរដែលកនុខននាោះអនកនទស្មានទ្ឹកសាែតនប្បើប្បាស្់នទ្ លវីនបើ
គិតមកែល់ឆ្នាំ ២០១៦ មានពនធនាគ្មរដតចាំនួន១៨ នទ្កនុខចាំនណាមពនធនាគ្មរចាំនួន២៩ មានទតល់ទ្ឹកសាែត។
ពនធនាគ្មរគ្មមនកដនលខប្គប់ប្គ្មន់ែល់ជនពិការរាខកាយនិខអនកឡប់ស្តិនឡើយ។អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាល បាននចាទ្
ប្បកាន់ថាអនកប្គប់ប្គខពនធនាគ្មរប្បប្ពឹតតមិននស្មគ្ម
ើ ន នលើអនកនទស្ែូចជាករណីទល
ត ់ការអនុញ្ហញតឲ្យអនកចូល
ស្ួរស្ុែទ្ុកេការបតូរនៅបនទប់លែ និខឱកាស្នចញពីបនទប់នៅនពលផ្លៃស្ស្ប្មាប់អនកនទស្ដែលប្គួសាររបស្់នគមានលុយ
ស្ូក។ នបើនោខតាមអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលដែមរមួយ “គណៈកមាមធិការប្គប់ប្គខែលួនឯខរបស្់អនកនទស្” ដែលជា
ប្កុមអនកនទស្ដែលប្តូវបានចខប្កខ និខែឹកនាាំនដ្ឋយឆ្មាំគុក នពលែលោះនធវើ
ការវយែាំនលើអនកនទស្ែផ្ទ្នទ្ៀត។មាននស្ចកតរា
ី យការណ៍ថា មានការនប្បើប្បាស្់នប្គឿខនញៀននៅកនុខពនធនាគ្មរ
ោខនប្ចើន ដែលនគអាចនធវើនៅបាននដ្ឋយស្ូកបាន់មន្រនតីពនធនាគ្មរ។
កមពជា
ុ មានមជឈមណឌលបនាបថានាំនញៀនរបស្់រដ្ឋាភិបាលចាំនន
ួ ៧ និខមាន៣ នទ្ៀតជារបស្់ឯកជន។អនក
ស្នខកតការណ៍ភាគនប្ចើនបានយល់ប្ស្បថាភាគនប្ចើនផ្នអនកដែលប្តូវបានយកមក

ុាំនៅទ្ីននោះគឺប្តូវបាន

ុាំនដ្ឋយបខេាំឬ

នទាើនៅមណឌលនដ្ឋយស្មតថកិចចឬស្មាជិកប្គួសារ នដ្ឋយគ្មមនឆលខកាត់ែាំនណើរការកតីប្តឹមប្តូវនទ្។នោខតាម
អាជាាធរជាតិប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំ ខនប្គឿខនញៀនគ្មមនអនកដែលជាប់នៅកនុខមណឌលមានអាយុនប្កាម

១៨ឆ្នាំនទ្។អនកស្នខកតការណ៍បានកត់ស្មាគល់ន

ើញថាបុគគលិកកនុខមណឌលជាញឹកញាប់នប្បើ វធីបខេាំនែើមបី “ប្គប់ប្គខ”

នៅនលើអនកជាប់កនុខននាោះនិខឲ្យហាត់ប្បាណោខខាលខ
ាំ ។
រែាបាល៖មិនមាន នីតិ វធីទូវល ចាប់ កនុខការបនខកត
ើ នូវប្កុមប្បឹការែាបាលពនធនាគ្មរនទ្ ។ អនកនទស្អាចដ្ឋក់បណតខ
ឹ ស្តីពី
ការរំនោភបាំពាននៅតុោការ តាមរយៈនមធ្លវីដតអនកនទស្មួយចាំនួនធាំគ្មមនលទ្ធភាពរកនមធ្លវីតាំណាខទលូវចាប់
នឡើយ។រដ្ឋាភិបាលនស្ុើបអនខកតនលើពាកយបណតឹខដបបននោះនហើយតាមនមើលសាថនភាពពនធនាគ្មរនិខមណឌល

ុាំោាំខ

តាមរយៈអគគនាយកដ្ឋានពនធនាគ្មររបស្់ប្កស្ួខមហាផ្ទទដែលនធវើរបាយការណ៍ប្បចាាំឆមាស្ស្តីពី
ការប្គប់ប្គខពនធនាគ្មរ។ អគគនាយកដ្ឋានពនធនាគ្មរមិនបនញ្ច ញរបាយការណ៍ននោះនទ្ នទោះបីជាអខគការស្ខគមស្ុី វល បាន
នធវើការនស្នស្
ើ ជា
ុាំ ញឹកញាប់កតី។
អនកនទស្និខអនកជាប់ការ

ុាំោាំខជាធមមតាប្តូវបានអនុញ្ហញតឲ្យជួបជាមួយអនកនៅនមើលដតអខគការស្ិទ្ធិ

មនុស្សបានអោះអាខថា នពលែលោះប្គួសារប្តូវទដល់ស្ណ
ាំ ូកែល់មន្រនដីពនធនាគ្មរនែើមបីបានស្ួរស្ុែទ្ុកេអនកជាប់
ពនធនាគ្មរឬប្តូវទដល់នស្បៀខអាហារនិខរបស្់របរចាាំបាច់ែផ្ទ្នទ្ៀត។ មានរបាយការណ៍គួរឲ្យនជឿទ្ុកចិតដបានថាជា
ញឹកញាប់មន្រនដបា
ី នទមទរប្បាក់ស្ាំណូកមុននឹខអនុញ្ហញតឲ្យអនកជាប់ពនធនាគ្មរចូលរួមការជាំនុាំជប្មោះកដី
ឬស្វនាការឧទ្ធរណ៍និខមុននពលនដ្ឋោះដលខអនកជាប់ពនធនាគ្មរដែលបានបញ្ច ប់អាណតដិជាប់ពនធនាគ្មរ
របស្់ែួ លននពញនលញនហើយននាោះមុននពលអនុញ្ហញតឲ្យនគនចញពីបនទប់
បាននិោយពីការដ្ឋក់នទស្មិននស្មើគ្មន កនុខចាំនណាមអនកជាប់

ុាំោាំខរបស្់នគ។NGO

ុាំ នដ្ឋយកត់ស្មាគល់ន

ញ
ើ ថា អនកនទស្ដែលមានលុយ

សានក់នៅបានប្ស្ួលជាខអនកនទស្គ្មមនលុយ។ NGO កនុខប្ស្ុកមួយនិោយថា
មាននទស្ដែលមានលុយោខនហាចណាស្់ចាំនួន ៥ នាក់ ប្តូវបានប្បប្ពឹតតមកនលើកនុខលកេណៈពិនស្ស្ ពីមន្រនតី
ពនធនាគ្មរ ចាំដណកអនកនទសខនទ្ៀត ពិនស្ស្ស្កមមជនស្ិទ្ធិមនុស្ស មិនបានសានក់នៅប្ស្ួលនទ្។ គខ់ រា៉ា ោ
ដែលជានិស្សិតជាប់នទស្មួយឆ្នាំ នដ្ឋយសារបានបនងាាោះសារដែលមានលកេ ណៈននោបាយតាមនហវស្បុក នៅឆ្នាំ
២០១៦ ប្តូវបានចាប់ែួ លន នៅផ្លៃទ្ី ៩ ដែលកកកដ្ឋ។ នៅកនុខពនធនាគ្មរ គ្មត់បាននធវកា
ើ រតវ៉ា នដ្ឋយបខែត់បាយែលួនឯខ២ ផ្លៃ
បនាទប់ពីមន្រនតីពនធនាគ្មរមិនអនុញ្ហញតឲ្យគ្មត់ទ្ទ្ួលនស្ៀវនៅពី អនកនៅជួប នហើយមិនទតល់នពលប្គប់ប្គ្មន់ឲ្យគ្មត់បាន
នចញពីបនទប។
់
ការតាមដ្ឋននដ្ឋយឯករាជយ៖នដ្ឋយមានលកេ ែណឌជាមុន និខការដ្ឋក់កហ
ាំ ិត ជាទ្ូនៅរដ្ឋាភិបាលបនដអនុញ្ហញតឲ្យប្កុម
ស្ិទ្ធិមនុស្សអនដរជាតិនិខប្កុមស្ិទ្ធិមនុស្សកនុខប្ស្ុកែូចជាគណៈកមាមធិការកាកបាទ្ប្កហមអនដរជាតិ និខការោល័យ
ឧតដមស្នខការស្ហប្បជាជាតិទ្ទ្ួលបនទក
ុ ស្ិទ្ធិមនុស្ស(UNHCHR) ចូលនមើល
ពនធនាគ្មរនិខទដល់ការបណដុោះបណា
ដ លស្ិទ្ធិមនុស្សែល់ឆ្មាំពនធនាគ្មរ។អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលមួយ

ចាំនួនបានរាយការណ៍ថាជួនកាលការស្ហការពីអាជាាធរដែនែីនៅមានកប្មិត ដែលជាការនធវើឲ្យមានការលាំបាក
ស្ប្មាប់ទក់ទ្ខអនកជាប់

ុាំដែលមិនទន់ទ្ទ្ួលការជាំនជ
ុាំ ប្មោះកដី។

នរឿខននោះមានជាពិនស្ស្នលើករណីធាំៗ ែូចជាការ
នៅ

ុាំកនុខទទោះ នៅដែកញ្ហញ បនាទប់ពីប្តូវបាន

ុាំែួ លននមែឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំ ខ កឹម ស្ុខា ដែលប្តូវបាននគនទទរ

ុាំមុនស្វនាការ រយៈនពលចាំនួនមួយឆ្នាំ នដ្ឋយអាជាាធរបាន

អនុញ្ហញតដតភរោ និខនមធ្លវីដតបុនណា
ណ ោះចូលជួប។ នទោះបីជាប្គួសារស្ុឲ្
ាំ យកាកបាទ្ប្កហមអនតរជាតិអាចចូលជួបកតី
ដតលកេ ែ័ណឌដែលនៅនប្កាមននាោះ រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ហញតឲ្យមានការចូលជួបដបបននោះ ដតនដ្ឋយមិនផ្ទទល់ែល់ជនជាប់
ការននោះមិនអាចឲ្យប្គួសារទ្ទ្ួលយកបាននឡើយ។ ស្ូមបីដតបនាទប់ពីប្តូវបាននទទរនៅដ្ឋក់

ុាំ ។

ុាំនៅកនុខទទោះកតី ក៏រដ្ឋាភិបាល

នៅដតបនតឲ្យដតភរោ និខនមធ្លវីចូលជួបដតបុនណា
ណ ោះ នហើយនៅមុននពលផ្នការនលើកដលខការដ្ឋក់

ុាំនៅកនុខទទោះ

អាជាាធរបានបែិនស្ធស្ាំនណើជានប្ចើនរបស្់សាថនទ្ូតនានា និខអខគការស្ហប្បជាជាតិ នែើមបីចូលជួបគ្មត់។
ប្កស្ួខមហាផ្ទទតប្មូវនអាយនមធ្លវីអនកប្តួតពិនិតយស្ិទ្ធិមនុស្សនិខអនកស្ួរស្ុែទ្ុកេែផ្ទ្នទ្ៀតស្ុាំការអនុញ្ហញត
មុននឹខចូលជួបអនកជាប់ពនធនាគ្មរនដ្ឋយនប្ចើនដតតប្មូវស្ុាំពអ
ី ខគភាពនប្ចើនកដនលខអាប្ស្័យនលើករណីមួយៗ
នហើយកនុខករណីែលោះ រដ្ឋាភិបាលតប្មូវឲ្យអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលចុោះហតថនលខានលើអនុស្ារណៈផ្ន
ការនោគយល់ជាទលូវការ នដ្ឋយបញ្ហាក់ពី “តួនាទ្ី” របស្់នគ កនុខនពលនៅនមើលអនកនទស្។
លវីនបើប្កុមមនុស្សកនុខប្ស្ុកដែលនធវើការតាមដ្ឋននដ្ឋយឯករាជយអាចជួបជាលកេ ណៈឯកជនជាមួយអនកនទស្កតី
ដតអនកែលោះក៏មិនអាចជួបបាននទ្។ អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលកនុខប្ស្ុកដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សមួយដែលជាធមមតា
ទតល់ការដលទាំស្ុែភាពែល់អនកនទស្ បាននិោយថា នពលែលោះរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ហញតឲ្យនគចូល
នមើលអនកនទស្ដែលកាត់កតីនហើយ និខជាស្មាជិកផ្នគណបកសប្បឆ្ាំ ខនឡើយ។ អខគការមួយនទ្ៀតបាននិោយថា
រដ្ឋាភិបាលបាននចាទ្ែលួនថាមានគាំនិតលាំនអៀខននោបាយ នហើយនប្បើការនៅនមើលអនកនទស្នែើមបីជាំរុញ
អនកនទស្ននោបាយឲ្យកាន់ដតនទគើនខាលខ
ាំ នឡើខ។តាំណាខផ្នការោល័យស្នខការអខគការស្ហប្បជាជាតិ
ទ្ទ្ួលបនទក
ុ ស្ិទ្ធិមនុស្សបាននិោយថាធមមតាែលួនអាចជួបជាលកេ ណៈឯកជននៅនពលស្មាភស្ន៍អនកជាប់ពនធនាគ្មរ
ពិនស្ស្ណាមានក់។
. ការចាប់ឬ

ុាំែួ លនតាមអាំនពើចិតត

ចាប់ហាមប្បាមការចាប់ឬ

ែ
ុាំ ួ លនតាមអាំនពើចិតតនហើយកប្មិតការ

ដែដតនពលែលោះរដ្ឋាភិបាលមិនបាននគ្មរពបប្មាមទាំខននោះនទ្ ែូចជាបាននធវើការ

ុាំែួ លនមុនស្វនាការដតប្តឹម ១៨
ុាំែួ លនតាមអាំនពើចត
ិ តនលើអតីត

ប្បធ្លនគណបកសស្នន្រងាគោះជាតិ កឹម ស្ុខា ហួស្ពីប្ពាំដែនចាប់កាំណត់។ គិតមកប្តឹមដែវចឆកា
ិ នោក កឹម

ស្ុខាបានចាំណាយនពល ២៦ ដែ នៅកនុខការ
បាននដ្ឋោះដលខគ្មត់ពីការ

ុាំែួ លនមុនស្វនាការ មុននពលស្វនាការែកកាំហិតមួយដទនក នដ្ឋយ

ុាំែួ លននៅកនុខទទោះ ដតមិនអនុញ្ហញតឲ្យគ្មត់នធវើែាំនណើរនៅបរនទ្ស្ ឬនធវើស្កមមភាព

ននោបាយនឡើយ។ នលើស្ពីននោះនទ្ៀត នៅដតមានការនចាទ្នៅនឡើយពីបទ្កបត់ជាតិ នហើយគ្មត់
នៅដតស្ថិតនៅនប្កាមការតាមដ្ឋនរបស្់តុោការ។
នីតិ វធីចាប់ែួ លននិខការប្បប្ពឹតដនៅនលើអនកជាប់

ុាំ

ចាប់តប្មូវនអាយនគរបាលស្ុែ
ាំ ីកាពីនៅប្កមនស្ុើបអនខកតមុននធវើការចាប់ែួ លនបុដនដនគរបាលអាច
ចាប់ែួ លននដ្ឋយគ្មមនែីកាចាំនពាោះជនណាដែលប្តូវបានប្បទ្ោះន

ញ
ើ កាំពុខប្បប្ពឹតដបទ្នលមើស្។ចាប់អនុញ្ហញតនអាយនគរ

បាលោត់ែួ លនបុគគលណាមានក់រច
ួ នធវើការនស្ុើបអនខកតកនុខរយៈនពល៤៨នមាខនដ្ឋយមិនរាប់បញ្ចូ លនពលចុខស្បាដហ៍
និខផ្លៃឈប់ស្ប្មាកទលូវការមុននឹខនធវើការនចាទ្ប្បកាន់ឬជនស្ខស័យប្តូវបាន
នដ្ឋោះដលខ។កនុខករណីបទ្ឧប្កិែាកនុខសាថនភាពពិនស្ស្ដែលដចខនដ្ឋយចាប់នគរបាលអាច

ែ
ុាំ ួ លនជនស្ខស័យ

រយៈនពល២៤នមាខបដនថមនដ្ឋយមានការឯកភាពពីប្ពោះរាជអាជាា។នទោះជាោខននោះកដីជាទ្មាលប់អាជាាធដតខដត

ុាំែួ លន

មនុស្សហួស្រយៈនពលកាំណត់មុននឹខនធវើការនចាទ្ប្បកាន់។
មានវធីផ្នការធ្លនាឲ្យនៅនប្ៅ

ដុាំ តអនកជាប់ពនធនាគ្មរជានប្ចើនជាពិនស្ស្អនកដែលគ្មមនតាំណាខដទនកចាប់

ឬនមធ្លវីគ្មមនឱកាស្ដស្វខរកការនដ្ឋោះដលខនដ្ឋយការធ្លនាឲ្យនៅនប្ៅ
នស្ចកតីនស្នើស្នុាំ ៅនប្ៅ

ុាំនឡើយ។ជាធមមតា

ុាំប្តូវបានបែិនស្ធចាំនពាោះករណីដែលប្តូវបានចាត់ទ្ក
ុ ថាបណា
ត លមកពីនហតុទល

ននោបាយដែលមានភាពរនស្ុប
ើ ។
ការចាប់ែួ លនតាមអាំនពើចត
ិ ត៖គិតមកែល់ដែតុោអខគការស្ិទ្ធិមនុស្សកនុខប្ស្ុកមួយបាននិោយថាមាន
ករណីចាប់ែួ លនតាមអាំនពើចិតតចន
ាំ ន
ួ ោខនហាចណាស្់២៩ នាក់។ចាំនន
ួ ផ្នការចាប់ែួ លននិខ

ុាំែួ លនតាមអាំនពើចិតត

ទ្ាំនខជាមាននប្ចើនជាខននោះពីនប្ពាោះជនរខនប្គ្មោះនៅតាមតាំបន់ជនបទ្មិនបតឹខនដ្ឋយសារមានការ
ពិបាកនធវើែាំនណើរមកការោល័យរបស្់អខគការឬមានកខវល់ពស្
ី ុវតថភា
ិ ពផ្នប្គួសាររបស្់នគ។អាជាាធរមិន
បានចាត់ វធ្លនដ្ឋក់ទ្ណឌកមមឬ វធ្លនការទលូវចាប់ប្បឆ្ាំ ខនឹខអនកទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវចាំនពាោះការ

ុាំែួ ន
ល នគនដ្ឋយែុស្ចាប់នទ្។

នៅដែកកកដ្ឋ អាជាាធរបាននទទរអនកជាំខឺ វកលចរកចាំនួន ៤៨ នាក់ ពីមជឈមណឌលស្ខគមកិចចែ៏ចនខែៀតដណន
ផ្ប្ពស្ពនឺ ៅមណឌលសាតរនីតិស្មបទ នៅនែតតកណា
ត ល។ គិតមកប្តឹមដែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៨ អាជាាធរ
នៅផ្ប្ពស្ពបា
ឺ ននិោយថា មានអនកប្តូវបាន

ុាំចន
ាំ ួន ៥៨៥ នាក់ បនាទប់ពីមានការប្បមូលចាប់ែួ លនមនុស្សគ្មមនទទោះស្ដមបខ

អនកស្ុាំទន អនក វកលចរកនិខអនករកស្ុីទូវល នភទ្ចាំនន
ួ ១៧២៧ នាក់កនុខយុទ្ធនាការ

ចុោះនបាស្ស្ាំអាតតាមទលូវកនុខប្កុខភនាំនពញ នៅឆ្នាំ ២០១៧។ ពីែាំបូខអាជាាធរដ្ឋក់មនុស្សចាំនួន ១៥៦០ នាក់
នដ្ឋយរួមទាំខកុមារចាំនួន ២៦២ នាក់ទខ នៅមជឈមណឌលផ្ប្ពស្ពឺ នដ្ឋយគ្មមនទតល់ការពាបាលជាំខឺ
ឬនស្បៀខអាហារប្គប់ប្គ្មន់។ កដនលខននាោះប្តូវបានប្គប់ប្គខនដ្ឋយប្កស្ួខស្ខគមកិចច លបីខាខការរំនោភនធវបា
ើ ប។
ការ

ុាំែួ លនមុនស្វនាការ៖តាមចាប់ជនជាប់នចាទ្អាចប្តូវបានចាប់ែួ លននិខ

អាចមាននមធ្លវីបុដនដអនកជាប់ពនធនាគ្មរជាធមមតាប្តូវជាប់

ុាំែួ លនរហូតែល់រយៈនពល២៤នមាខមុននឹខ

ជា
ុាំ នប្ចើនផ្លៃមុននឹខអាច

ជួបនមធ្លវីឬជួបស្មាជិកប្គួសារ។នោខតាមមន្រនដីរដ្ឋាភិបាលការ

ុាំែួ លនយូរដបបននោះភាគនប្ចើនបណា
ដ លមក

ពីស្មតថភាពមានកប្មិតរបស្់ប្បព័នត
ធ ុោការ។ចាប់អនុញ្ហញតឲ្យមានការ

ុាំែួ លនមុនស្វនាការរហូតែល់រយៈ

នពល៦ដែចាំនពាោះបទ្នលមើស្មជឈិមនិខ១៨ ដែចាំនពាោះបទ្ឧប្កិែា។ដតអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលបាននិោយថា
អាជាាធរ

ុាំអនកដែលប្តូវបាននចាទ្ែលោះ មុនស្វនាការនលើស្រយៈនពលអតិប រមាដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប់។ នពលែលោះ

អាជាាធរ

ុាំមនុស្សមុនស្វនាការនដ្ឋយគ្មមនតាំណាខដទនកចាប់។

លទ្ធ ភាពរបស្់អនកជាប់

ក
ុាំ នុខការនចាទ្ស្ួរពីភាពប្ស្បចាប់ផ្នការ

ុាំែួ លនមុនចូលតុោការ៖

ស្ាំណាំនុ រឿខនៅគរមិនទន់ចាត់ការ និខការពនារនពលយូរកនុខការទ្ទ្ួលបានសាលែីកាបោះពាល់ែល់ស្ិទ្ធិកនុខ
ការនធវើការតតាាំខនៅកនុខតុោការប្បឆ្ាំ ខនឹខមូលដ្ឋានចាប់ ឬលកេ ណៈនធវើដតតាមទ្ាំននើខចិតតផ្នការ

ុាំែួ លនមនុស្ស។

ខ. ការបែិនស្ធមិនឲ្យទ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជប្មោះកដីជាសាធ្លរណៈនដ្ឋយយុតដិធម៌
រែាធមមនុញ្បា
ញ នដចខថាតុោការមានភាពឯករាជយបុដនដរដ្ឋាភិបាលជាទ្ូនៅមិននគ្មរពឯករាជយភាព
របស្់តុោការនឡើយ។តាមភាពជាក់ដស្តខ អាជាាធរប្គប់ប្គខនលើតុោការ នហើយការស្នប្មចរបស្់តោ
ុ ការ
ស្ថិតនប្កាមឥទ្ធ ិពលរបស្់អនកននោបាយ។ មន្រនតត
ី ុោការ ដែលមានរហូតែល់ប្បធ្លនតុោការ នប្ចើន
ដតមានមុែតាំដណខកនុខនពលជាមួយគ្មននៅកនុខគណបកសកាន់អណា
ាំ
ចនហើយអនកស្នខកតការណ៍បាននិ
ោយថាមានដតអនកដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយនឹខគណបកសប្បជាជនឬដទនកប្បតិបតតិនទ្ដែលបាន
ទ្ទ្ួលមុែតាំដណខកនុខតុោការ។ ជាញឹកញាប់ លទ្ធ ទលផ្នស្វនាការហាក់ប្តូវបានកាំណត់ជាមុននប្ស្ច។
ឧទហរណ៍៖ នាយករែាមន្រនតី ហុន ដស្នបានប្បកាស្នៅមុនស្វនាការរបស្់តុោការកាំពល
ូ បនតិច ស្តីពីការរំោយ
គណបកស CNRP បនតិចថា នោកមានការទ្ុកចិតត “៩៩,៩៩%” ពីសាលែីកាតុោការននោះ។
មានអាំនពើពុករលួយោខរាលដ្ឋលកនុខចាំនណាមនៅប្កមប្ពោះរាជអាជាានិខមន្រនដត
ី ោ
ុ ការ។ដទនកតុោការគ្មមន
ប្បស្ិទ្ធិភាព នហើយមិនអាចធ្លនាែាំនណើរកតីនដ្ឋយយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវបាននទ្។

អនកស្នខកតការណ៍នោ
ិ យថាគណៈនមធ្លវីជាតិលាំនអៀខោខខាលខ
ាំ នៅរកស្មាជិកដែលមានដែសប្ស្ឡាយ
ជាមួយគណបកសប្បជាជននៅកនុខការនប្ជើស្នរីស្ស្មាជិក។ចាំដណកនមធ្លវីមកពីគណបកសប្បឆ្ាំ ខឬប្កុមនទសខមិនស្ូវ
មានឱកាស្នទ្។នពលែលោះស្មាគមនប្ជើស្យកអនកដែលគ្មមនស្មតថភាពនដ្ឋយសារដត
ដែសប្ស្ឡាយននោបាយ។អនក វភាគនដ្ឋយមិនលាំនអៀខបានបងាាញឲ្យន

ើញថា អនកដ្ឋក់ពាកយចូលជា

ស្មាជិកនៅកនុខសាថប័នននោះបាននធវើការស្ូកបាន់ោខនប្ចើន នែើមបីបានចូល។
នបើតាមអខគការ NGO កខវោះនៅប្កម និខបនទបត
់ ុោការបានពនាករណីជានប្ចើន។អខគការ NGO
ក៏នជឿទខដែរថា មន្រនតត
ី ុោការនប្ចើននផ្ទតតនលើករណីដែលកនុខននាោះ នគបានទ្ទ្ួលលុយ។ការពនារនពល
របស្់តុោការឬអាំនពើពក
ុ រលួយរបស្់តុោការនប្ចើនដតនធវើឲ្យជនរខការនចាទ្ប្បកាន់រួចទុតពីការ
កាត់នទស្។មានការនចាទ្ថាចុខនចាទ្ដែលមានប្ទ្ពយឬមានអាំណាចរួមទាំខស្មាជិកផ្នកខកមាលាំខស្នតិស្ុែ
ទខតាមធមមតាបខ់លុយឲ្យជនរខនប្គ្មោះនិខអាជាាធរនែើមបីឲ្យទ្ាំោក់ការនចាទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ណឌ។ ការនចាទ្
ននោះប្តូវបានបញ្ហាក់នដ្ឋយរបាយការណ៍របស្់ NGO និខករណីដែលចុខនចាទ្ជាអនក
មានប្ទ្ពយប្តូវបាននគន

ើញមាននស្រីភាពនែើរនហើរនពញនលញ បនាទប់ពីមានការចុោះទាយកនុខសារព័តមា
៌ នអាំពី

ការចាប់ែួ លនពួកនគ នហើយនប្កាយមក នគមិនន

ើញនស្ចកតរា
ី យការណ៍បដនថមពីការកាត់កតី ឬលទ្ធ ទលចុខនប្កាយ

ផ្នករណីទាំខននាោះ។ នពលែលោះ អាជាាធរបាននតឿនឲ្យជនរខនប្គ្មោះឬប្គួសាររបស្់នគទ្ទ្ួលយកនូវស្ាំណខបោះបវូ ជា
លុយកាក់ជាលនូរនឹខការទ្មាលក់នចាលការនចាទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ណឌឬការមិនបងាាញមុែជាសាកសី។
នីតិ វធីជាំនជ
ុាំ ប្មោះកដី
ចាប់ដចខពីស្ិទ្ធក
ិ នុខការទ្ទ្ួលបានការកាត់កតីនដ្ឋយយុតធ
តិ ម៌ និខជាសាធ្លរណៈ ដតតុោការកប្មអនុវតតចាប់
នលើស្ិទ្ធ និ នោះណាស្់។
តាមចាប់ នគប្តូវប្បាប់ចខ
ុ នចាទ្ពីបទ្នចាទ្ប្បកាន់នៅនលើពួកនគ មានស្ិទ្ធិប្តូវបាននគស្នមតថា
ជាជនស្លូតប្តខ់នៅមុនតុោការរកន

ើញកាំហុស្និខមានស្ិទ្ធប
ិ ឹខ
ត ឧទ្ធ រណ៍ដតជានរឿយៗចុខនចាទ្នប្ជើស្នរីស្

យកការស្ូកបាន់ ជាជាខពឹខនលើែាំនណើរការកត។
ី ស្វនាការមិនប្តូវបាននធវើជាសាធ្លរណៈប្គប់នពលនទ្
នហើយនប្ចើនដតប្តូវបានពនានពល នដ្ឋយសារការោធិបនតយយកនុខតុោការ។ចុខនចាទ្មានស្ិទ្ធិបងាាញវតតមាន
នហើយពិនប្គ្មោះនោបល់ជាមួយនមធ្លវីប្បឈម និខនចាទ្ស្ួរសាកសីប្បឆ្ាំ ខនឹខែលួននហើយបងាាញ
សាកសីនខ
ិ ភស្តតា
ុ ខនដ្ឋយែលួននគ។តុោការអាចដ្ឋក់នទស្នលើជនស្ខស័យបាននដ្ឋយកាំបាាំខមុែ
តាមការអនុញ្ហញតនដ្ឋយចាប់។ កនុខករណីប្ពហមទ្ណឌប្បស្ិននបើចុខនចាទ្គ្មមនប្បាក់រកនមធ្លវីមានក់

បានតុោការប្តូវទដល់តណា
ាំ
ខដទនកចាប់នដ្ឋយឥតគិតផ្លលែល់ចុខនចាទ្។នទោះជាោខណាក៏នដ្ឋយ ជា
នរឿយៗតុោការដតខដតែវោះធនធ្លននែើមបីទល
ដ ់ប្បឹកាដទនកចាប់នហើយចុខនចាទ្ភាគនប្ចើនស្វោះដស្វខរកជាំនយ
ួ ពីអខគការ
មិនដមនរដ្ឋាភិបាលឬប្តូវនឡើខតុោការនដ្ឋយគ្មមនតាំណាខដទនកចាប់។នៅកនុខករណីគ្មមននមធ្លវីការពារចុខនចាទ្
កនុខនរឿខប្ពហមទ្ណឌតុោការពនារករណីរហូតទល់ដតនមធ្លវីប្តូវរកបាននហើយករណីដបបននោះ
នប្ចើនដតស្ុីនពលរាប់ដែ។ការជាំនុាំជប្មោះកដីនប្ចើនដតនធវើនឡើខប្គ្មន់ដតបន្រខគប់កិចចនហើយការ
ស្ួរនែញនដ្ឋលនប្ចើននដ្ឋយភាគីមាេខនៅភាគីមាេខជាធមមតាមិនបាននកើតមាននឡើយ។តុោការទតល់នស្វ
បកដប្បនដ្ឋយមិនគិតផ្លល។
មានការែវោះនមធ្លវីនប្ចើនដែលមានជាំនាញប្តឹមប្តូវពិនស្ស្នៅនប្ៅប្កុខភនាំនពញ។អនកដែលគ្មមនធនធ្លនស្ប្មាប់
រកនមធ្លវីបាត់បខ់ស្ិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការកាត់កតីដែលនបើកចាំហជាសាធ្លរណៈ និខនដ្ឋយយុតធ
តិ ម៌។ របាយការណ៍
របស្់អខគការ International Commission of Jurists ឲ្យែឹខថា ការប្តូវនធវើការស្ូកបាន់
នប្ចើននែើមបីបានចូលជាស្មាជិកផ្នគណៈនមធ្លវីនធវើនអាយនមធ្លវីដែលមានជាំនាញ មានចាំនន
ួ តិច
ដែលជាការនធវើឲ្យនមធ្លវីបចចុបបននមានឱកាស្ប្គប់ប្គ្មន់កនុខការទ្ទ្ួលបានចាំណូលនប្ចើន តាមរយៈមនធាបាយ
ប្ស្បចាប់ ឬមិនប្ស្បចាប់។
នពលែលោះអាជាាធរបខេាំឲ្យសារភាព នដ្ឋយការវយែាំឬការគាំរាមកាំដហខនហើយចុខនចាទ្ដែលមិននចោះ
អកសរជាញឹកញាប់មន
ិ ប្តូវបានប្បាប់ពីនស្ចកតីនៅកនុខចនមលើយសារភាពដែលនគប្តូវបានបខេឲ្
ាំ យចុោះហតថនលខា
នៅនលើននាោះនទ្។តុោការទ្ទ្ួលយកការសារភាពនដ្ឋយបខេាំដបបននោះ យកនធវើជាភស្តតា
ុ ខ នៅកនុខស្វនាការ
នទោះបីជាមានចាប់ហាមការនធវើែូនចនោះកត។
ី នបើនោខតាមអខគការ NGO ដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សមួយ
ដែលនធវើការស្នខកតនលើសាោឧទ្ធ រណ៍ ពីផ្លៃទ្ី ១ ដែវចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ែល់ផ្លៃទ្ី ៣១ ដែតុោ ឆ្នាំ ២០១៧
មានស្វនាការ ៣៤០ ករណី នដ្ឋយមានចុខនចាទ្ចាំនួន ៥៥៨ នាក់ នដ្ឋយកនុខននាោះមានការគាំរាមនលើចុខនចាទ្ចាំនួន ២០
នាក់ នហើយចុខនចាទ្ចាំនួន ៤០ នាក់ប្តូវបាននគនធវើទរុណកមមឲ្យនឆលើយសារភាព។
នដ្ឋយសារការពិបាកនៅកនុខការែឹកអនកនទស្ពីពនធនាគ្មរនែតតមកសាោឧទ្ធ រណ៍នៅភនាំនពញ ចុខនចាទ្មាន
វតតមានដតនៅកនុខតិចជាខពាក់កណា
ត លផ្នស្វនាការឧទ្ធ រណ៍ដតបុនណា
ណ ោះ។
អនកជាប់ពនធនាគ្មរនិខអនកជាប់

ុាំនដ្ឋយសារមូលនហតុននោបាយ

គិតប្តឹមដែតុោអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលកនុខប្ស្ុកដទនកស្ិទ្ធម
ិ នុស្សមួយបានបាន់ប្បមាណថា
អាជាាធរបាន

ុាំែួ លនអនកនទស្ននោបាយចាំនួនោខតិច៦៥ នាក់ នដ្ឋយកនុខចាំនណាមននាោះ មាន ៥៦

នាក់រខការនចាទ្ប្បកាន់ថា “នប្គ្មខដទនការប្បឆ្ាំ ខនឹខរែា” ឬ “វយប្បហារនលើរែា” ដែលអាចមាននទស្រហូតែល់
១០ ឆ្នាំ ស្ប្មាប់ពលរែាសាមញ្ញ (យូរជាខននោះ ស្ប្មាប់មន្រនតរា
ី ជការ)។ ការនចាទ្ប្បកាន់គឺដទែកនលើបទ្នចាទ្ថា
ពួកនគមានក់ៗនរៀបចាំការនធវបា
ើ តុកមមឲ្យប្ស្បនឹខការវលប្បឡប់មកវញផ្ននមែឹកនាាំគណបកសស្នន្រងាគោះជាតិ ស្ម រខសុី
ឬដទែកនលើការបនងាាោះសារតាមប្បព័នទ
ធ សពវទាយស្ខគម ដែលគ្មាំប្ទ្នោក ស្ម រខសុី ឬគណបកសស្នន្រងាគោះជាតិ។ NGO
បានប្ពមានថា ការនចាទ្ទាំខននោះគឺជាការនចាទ្ធៃន់បដនថមនលើបទ្នចាទ្ប្ពហមទ្ណឌនលើ “ការញុោះញុខ”់
ប្បឆ្ាំ ខនឹខអនកនទស្ននោបាយែផ្ទ្នទ្ៀត ដែលមាននទស្ជាប់ពនធនាគ្មររហូតែល់ ២ ឆ្នាំ។
នៅផ្លៃទ្ី ១០ ដែវចឆកា
ិ រដ្ឋាភិបាលបានែកបប្មាមែលោះនលើនោក កឹម ស្ុខា នដ្ឋយបានលុបនចាលការ
ុាំគ្មត់នៅកនុខទទោះ។ នោកប្តូវបានអនុញ្ហញតឲ្យនចញនប្ៅទទោះ បនាទប់ពីបានចាំណាយនពលចាំនន
ួ ២៦ ដែ
នៅកនុខការ

ុាំែួ លនមុនស្វនាការ ដែលមានរយៈនពល ៨ ដែដវខជាខរយៈនពល ១៨ ដែដែលជារយៈនពលដវខ

បាំទុតដែលប្តូវបានកាំណត់នដ្ឋយចាប់ បនាទប់ពីការចាប់ែួ លននោក នៅឆ្នាំ ២០១៧ ពីបទ្កបត់ជាតិ។ គិត
មកែល់ដែវចឆិកា នោក កឹម ស្ុខាមិនប្តូវបានអនុញ្ហញតឲ្យអនុវតតស្ិទ្ធិននោបាយរបស្់គ្មត់ នហើយនោក
មិនប្តូវបានអនុញ្ហញតឲ្យនធវើែាំនណើរនៅបរនទ្ស្នទ្។ នហតុទលដែលរដ្ឋាភិបាលនលើកនឡើខប្បឆ្ាំ ខនឹខនោក កឹម
ស្ុខាគឺដទែកនលើ វីនែអូ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ដែលកនុខននាោះ នមបកសននោះបានប្បាប់ប្បជាជន នៅប្បនទ្ស្អូន្រសាតលី
ពីការងាររបស្់គណបកសនោក នៅកនុខការនរៀបចាំការងារនៅតាមមូលដ្ឋាន នដ្ឋយមាន
ការដណនាាំពីអនកជាំនាញបរនទ្ស្។ រដ្ឋាភិបាលបានអោះអាខថា ការនិោយែូនចនោះនស្មើនឹខការដែលនោក កឹម ស្ុខា
“សារភាព” ថាប្បនទ្ស្មួយនទ្ៀតបានប្បាប់គ្មត់ពរី នបៀបបនខកើត “បែិវតតនព
៍ ណ៌” នៅកមពជា
ុ ។
អនកជាំនាញដទនកចាប់ បាននិោយថា គ្មមនភាពនជឿននលឿននទ្ នៅកនុខការនស្ុើបអនខកតរបស្់រដ្ឋាភិបាល។ នៅដែកញ្ហញ
ឆ្នាំ ២០១៨ រដ្ឋាភិបាលបាននទទរនោក កឹម ស្ុខា ឲ្យមកសានក់នៅកនុខស្ភាពនស្មន
ើ ខ
ឹ ការ “ជាប់
លវីនបើនៅកនុខចាប់ផ្នប្បនទ្ស្កមពជា
ុ គ្មមនមូលដ្ឋានចាប់ស្ប្មាប់ការដ្ឋក់

ុាំនៅកនុខទទោះ” វញ

ុាំនៅកនុខទទោះកត។
ី អាជាាធរមិនឲ្យនោក កឹម

ស្ុខានចញពីរខវខ់ ៣ បលក
ុ នៅជុាំវញទទោះរបស្់គ្មត់ ហាមគ្មត់មន
ិ ឲ្យជួបជាមួយអតីតនមែឹកនាាំ CNRP អនកសារព័ត៌មាន
ជនបរនទ្ស្ និខចូលរួមនៅកនុខស្កមមភាពឬការជួបជុន
ាំ នោបាយ។
ការស្ខស្ឹកជាលកេ ណៈននោបាយប្បឆ្ាំ ខនឹខអនកដែលស្ថិតនៅនប្ៅប្បនទ្ស្
មាននស្ចកតរា
ី យការណ៍ដែលគួរឲ្យទ្ុកចិតបា
ត នថា រដ្ឋាភិបាលបាននប្បើប្បាស្់នដ្ឋយែុស្ នូវមនធាបាយ
ពប្ខឹខការអនុវតតចាប់អនតរជាតិ នែើមបីបាំណខននោបាយ នធវជា
ើ ការស្ខស្ឹកប្បឆ្ាំ ខនឹខអនកស្ថិតនៅនប្ៅប្បនទ្ស្។
កាលពីដែមិលុនា នោក រា៉ា ត់ រ័តនមុនី ដែលជាអនកបកដប្ប និខជាអនកយកព័តមា
៌ នជាជនជាតិដែមរ ប្តូវបានកាត់នទស្ឲ្យ

ជាប់ពនធនាគ្មរចាំនួន ២ ឆ្នាំចាំនពាោះការងាររបស្់នោកទក់ទ្ខនឹខគនប្មាខភាពយនតឯកសារ មួយ ស្តីពីការជួញែូរទលូវ
នភទ្នលើកុមារ។ នោកប្តូវបានចាប់ែួ លននៅទ្ីប្កុខបាខកក នៅឆ្នាំ ២០១៨ នហើយ ប្តូវ បាន ចាប់បញ្ាូនមកកមពជា
ុ
តាមការនស្នើស្ុាំរបស្់អាជាាធរកមពជា
ុ ។ NGO កនុខប្ស្ុក និខអនតរជាតិបានរោះគន់ការចាប់ែួ លន និខការដ្ឋក់នទស្ននាោះ
ថាជាការស្ខស្ឹកននោបាយ នដ្ឋយសារដតគ្មត់បានោតប្តដ្ឋខការពិត ស្តីពីបញ្ហារនស្ុើបស្ប្មាប់រដ្ឋាភិបាល។
នីតិ វធីតុោការស្ុី វីលនិខែាំនណាោះប្សាយ
ប្បនទ្ស្កមពជា
ុ មានប្បព័នម
ធ ួយស្ប្មាប់នដ្ឋោះប្សាយបណដឹខរែាបបនវណីនហើយប្បជាពលរែាមានស្ិទ្ធិដ្ឋក់ពាកយ
បណដឹខដស្វខរកស្ាំណខការែូចខាតចាំនពាោះការរំនោភស្ិទ្ធិមនុស្ស។ជាទ្ូនៅមានទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវរែាបាល
ទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវតុោការ។ ដត NGO និោយថា ការដែលសាធ្លរណជនមិនទ្ុកចិតតនលើប្បព័នត
ធ ុោការ
នដ្ឋយសារដតមានអាំនពើពុករលួយ និខការប្គប់ប្គខពីនលើរបស្់អនកននោបាយ នធវើឲ្យមនុស្សជានប្ចើន មិនហានដ្ឋក់ពាកយ
បណតឹខ នហើយអាជាាធរនប្ចើនដតមិនអនុវតតសាលែីកាតុោការ។
ស្ាំណខប្ទ្ពយស្មបតតិ
ការបខេាំយកមកដ្ឋក់ជាស្មូហភាព នៅនប្កាមរបបដែមរប្កហម និខការផ្ទលស្់ទ្ីលាំនៅរបស្់ប្បជាជន
បាននធវឲ្
ើ យកមមស្ិទ្ធិែីធលី មានភាពមិនចាស្់ោស្់។ ចាប់ភូមបា
ិ លដចខថា អនកដែលមានកមមស្ិទ្ធិនដ្ឋយស្ុែ
សានតនលើែីឯកជន ឬែីរែា (មិនរាប់បញ្ចូ លែីសាធ្លរណៈ ែូចជាស្ួនចារ) ឬបានរស្់នៅកនុខអគ្មររែា នដ្ឋយ
គ្មមនការតវ៉ា ទមទរ ពីអក
ន នទសខកនុខរយៈនពល៥ ឆ្នាំ មុនការប្បកាស្នប្បើចាប់ននោះ នៅឆ្នាំ ២០០១ មាន
ស្ិទ្ធិដ្ឋក់ពាកយស្ុាំកមមស្ិទ្ធិនលើែ/ី អាគ្មរននាោះជាសាថពរ។ដតប្បជាជនភាគនប្ចើន នៅដតែវោះការយល់ែឹខ និខមនធា
បាយស្ប្មាប់ទ្ទ្ួលបានឯកសារកមមស្ិទ្ធិែីធលី ជាទលូវការប្គប់ប្គ្មន់។
ការោល័យស្ុ រីនោែីនែតត និខប្ស្ុក បនតនធវតា
ើ មនិតិ វធីផ្នការចុោះបញ្ាីែី មុនឆ្នាំ ២០០១ ដែលមិនបញ្ចូ លការ
ស្ិកាអនខកតបានប្តឹមប្តូវ នលើែី ឬឱកាស្ស្ប្មាប់ឲ្យសាធ្លរណជន ទតល់មតិ។ ការទ្ិញែីទ្ក
ុ លក់ នដ្ឋយគ្មមនប័ណណកមម
ស្ិទ្ធិចាស្់ោស្់ បានបណា
ត លឲ្យមានជនមាលោះ នៅប្គប់នែតតទខ
ាំ អស្់ នហើយបានបនខកើនភាពតានតឹខរវខអនកភូមិប្កីប្ក
តាមជនបទ្និខឈមួ ញទ្ិញលក់ែី។ ស្ហគមន៍រស្់នៅតាមតាំបន់ប្កុខ ប្បឈមនឹខការបនណតញនចញនដ្ឋយបខេាំ នែើមបី
យកកដនលខស្ប្មាប់គនប្មាខសាខស្ខ់ទ្ុកលក់។
អាជាាធរបានបនតបខេាំអនកប្ស្ុកផ្ទលស្់ទ្ីលាំនៅ នទោះបីកនុខបុនាមនឆ្នាំមកននោះមានការលយចុោះកតី។ អនកែលោះនប្បើការ
គាំរាមកាំដហខបតខ
ឹ ឬបនណតញនចញ នែើមបីស្មលត
ុ អនកប្ក និខអនកស្ថិតកនុខសាថនភាពែសត់នែាយ ឲ្យទ្ូទត់ស្ាំណខែីរបស្់

នគនៅកនុខតផ្មលនប្កាមទ្ីទារ។ នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដែមិលុនាអខគការNGO
កនុខប្ស្ុកមួយបាននិោយថានគបានឮករណីលីច
ម ន
ាំ ួន ៣៥ ទក់ទ្ខនឹខការចាប់យកែី និខការបនណតញនចញ
ដែលមាននៅនលើប្គួសារចាំនួន ២៥១៦។
ច. ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអាំនពើចត
ិ តកនុខភាពឯកជនប្គួសារ នគហដ្ឋានឬកនុខការនឆលើយឆលខគ្មន
លវីនបើចាប់មានដចខអាំពភា
ី ពឯកជនផ្នលាំនៅដ្ឋាន និខការនឆលយ
ើ ឆលខគ្មន នហើយហាមោត់ការដឆកនឆរែុស្ចាប់
កតី ដតអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាល បានរាយការណ៍ថា ជាទ្មាលប់ នគរបាលនធវើការដឆកនឆរ និខ
រឹបអូស្នដ្ឋយគ្មមនែីកាពីតុោ។ ជាធមមតា រដ្ឋាភិបាលបនញ្ច ញសារនឆលើយឆលខផ្ទទល់ែួ លន នហើយលតការនិោយនឆលើយឆលខ
តាមទ្ូរស្័ពរទ បស្់នមែឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំ ខ និខនមែឹកនាាំស្ខគមស្ុី វល នហើយបនញ្ច ញនៅែល់ប្បព័នទ
ធ សពវទាយ
ដែលប្តូវគ្មនជាមួយរដ្ឋាភិបាល។ កាលពីដែកញ្ហញ ស្មាជិក ២ នាក់ផ្នគណបកសស្នន្រងាគោះជាតិ
ប្តូវបានចាប់ែួ លននហើយនចាទ្ពីបទ្ញុោះញុខ់ និខបរហារនករតិ៍ បនាទប់ពីបនងាាោះសារតាមនហវស្បក
ុ រោះគន់រដ្ឋាភិបាល។
នប្កាយមក នគរបាលបានអានខាលខ
ាំ ៗកនុខតុោការ នូវកិចចស្នទនាស្មាៃត់របស្់ពក
ួ នគ។ តាមនស្ចកតីរាយការណ៍មកថា
អាជាាធរមូលដ្ឋានបានចូលនិខដឆកនឆរអខគការស្ហគមន៍ និខការោល័យស្ហជីព។

ដទនកទ្ី២៖ការនគ្មរពនស្រីភាពពលរែាដែលរួមមាន
ក. នស្រីភាពបនញ្ច ញមតិនខ
ិ នស្រីភាពសារព័ត៌មាន

រែាធមមនុញ្មា
ញ នដចខពីនស្រីភាពបនញ្ច ញមតិ រួមទាំខនស្រីភាពដទនកសារព័ត៌មាន។ ដតតាាំខពីឆ្នាំ ២០១៧ មក
រដ្ឋាភិបាលបាននធវើយុទ្ធនាការជាបនតបនាទប់ នែើមបីលុបបាំបាត់សារព័ត៌មានឯករាជយ និខស្នមលខប្បឆ្ាំ ខនៅកនុខប្បនទ្ស្
នហើយនធវើការ រឹតតបិតនប្ចើនជាខមុន នៅនលើនស្រីភាពកនុខការបនញ្ច ញមតិ។ មនុស្សជានប្ចើន និខសាថប័ននានា បាន
និោយពីការប្តូវនធវើការពិនិតយចាប់ពិរុទ្ធែួ លនឯខ។

នស្រីភាពកនុខការបនញ្ច ញមតិ៖ រែាធមមនុញ្ញ អនុញ្ហញតមានការបនញ្ច ញមតិនដ្ឋយនស្រី នលើកដលខដតកនុខករណីដែល
បោះពាល់ែល់ស្នដិស្ុែសាធ្លរណៈ។ រែាធមមនុញ្ក
ញ ៏ប្បកាស្ទខដែរថាប្ពោះមហាកសប្ត “មិនអាចប្តូវនគរំនោភបាន”
នហើយនស្ចកដីដណនាាំរបស្់ប្កស្ួខមហាផ្ទទ ដែលអនុនោមតាមចាប់ប រហានករដិ៍ បញ្ហាក់ជាលមីនូវដែនកាំណត់ទាំខននោះ
នហើយហាមប្បាមមិនឲ្យអនកនបាោះពុមព និខនិពនធនាយកទសពវទាយនរឿខណា ដែលប្បមាលនិខបរហានករដិ៍ប្ពោះមហាកសប្ត
ថានក់ែឹកនាាំរដ្ឋាភិបាល និខសាថប័នសាធ្លរណៈ ។

ចាប់នបាោះនឆ្នតមានចាំណច
ុ តប្មូវឲ្យអខគការស្ខគមស្ុី វលមានភាព “អពាប្កឹត” នៅកនុខអាំឡខ
ុ នពលផ្ន
យុទ្ធនាការននោបាយនហើយហាមពួកនគមិនឲ្យ “ប្បមាល” គណបកសននោបាយតាមរយៈប្បព័នទ
ធ សពវទាយ។ លវីនបើ
ចាប់ទក់ទ្ខនឹខយុទ្ធនាការ តប្មូវអខគភាពសារព័ត៌មាននធវើការទាយឲ្យបាននស្មភា
ើ ព ស្ប្មាប់គណបកស
និមួយៗដែលចូលរួមកនុខការនបាោះនឆ្នតកតី ដតនគគ្មមនន

ញ
ើ មានភស្តតា
ុ ខបងាាញពីការអនុវតតចាប់ននោះនឡើយ

នហើយអខគភាពសារព័ត៌មានទាយឲ្យគណបកសប្បជាជនកមពជា
ុ នប្ចើនជាខគណបកសែផ្ទ្ទាំខអស្់។

រដ្ឋាភិបាល បាននប្បើប្កមប្ពហមទ្ណឌ នែើមបីកាត់នទស្ពលរែា ពីបទ្បទ្បរហារនករដិ៍ ទាយព័ត៌មានមិនពិត
និខញុោះញខ់ ដែលអាចនាាំែល់ការដ្ឋក់ពនធនាគ្មររហូតែល់ ៣ ឆ្នាំ។ នៅប្កមក៏អាចបញ្ហាឲ្យបខ់ការផ្ទកពិន័យទខដែរ
ដែលអាចនាាំឲ្យមានការចាប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ នបើមិនបខ់នទ្។ នគរបាល និខតុោការបានបកប្សាយកនុខលកេ ណៈទ្ូលាំ
ទ្ូោយពាកយថា “ញុោះញខ់” នហើយដែលនាាំឲ្យមានការចាប់ែួ ន
ល ចាំនួន ៤០ ករណី ទក់ទ្ខនឹខការបនងាាោះសារតាមប្បព័នធ
ទសពវទាយស្ខគម ។
នៅដែកុមភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ រដ្ឋាភិបាលបាននចញចាប់ នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌចាំនពាោះការប្បមាលប្ពោះ
មហាកសប្ត នហើយពលរែាចាំនន
ួ ោខតិច ៣ នាក់ប្តូវបានចាប់ែួ លន។ នៅផ្លៃទ្ី ៩ ដែមករាន្
ម ោះ នអខ ជលសា បានជាប់
នទស្ពនធនាគ្មរចាំនួន ៣ ឆ្នាំនដ្ឋយសារការបនងាាោះកនុខនហវស្បុក ដែលនគគិតថា ប្បមាលប្ពោះមហាកសប្ត។ រដ្ឋាភិបាល
បាននប្បើចាប់ប រហារនករតិ៍ប្ពហមទ្ណឌ នៅនលើមនុស្សដែលនគគិតថា ជាអនកប្បឆ្ាំ ខ។ នៅដែកញ្ហញ នោក ស្ម រខសុី បាន
ជាប់នចាទ្ពីបទ្នធវើការបរហារនករតិ៍ជាសាធ្លរណៈ នហើយញុោះញុខ់ឲ្យប្បប្ពឹតតបទ្ឧប្កិែា
នៅនពលនោកនចាទ្ប្បកាន់នោក ហុន ដស្ន ថាបាននប្បើនស្តច នធវើជាចាំណាប់ខាមខ
ាំ និខជាអាយខ។

សារព័ត៌មានរួមទាំខសារព័តមា
៌ នតាមអុិនធ័រដណត៖ រដ្ឋាភិបាលកខកមាលាំខនោធ្ល និខគណបកសននោបាយកាន់
អាំណាចបានបនតមានឥទ្ធ ិពលនលើប្បព័នទ
ធ សពវទាយ មានប្បភពព័ត៌មានតិចតួច។ កាដស្ត
ចាំនួន៣ដែលនបាោះពុមពនប្ចើនជាខនគ នហើយគ្មាំប្ទ្គណបកសប្បជាជន មិនដែល រោះគន់រដ្ឋាភិបាលពីបញ្ហាស្ិទ្ធិមនុស្ស
ឬបញ្ហាដែលមានលកេ ណៈននោបាយនទ្។
នៅឆ្នាំ ២០១៧ រដ្ឋាភិបាលបានបិទ្ វទ្យុ FM ចាំនួន ៣២ នៅតាមនែតតចាំនួន ២០ ដែលជាការបោះពាល់
ែល់សាថនីយដែលទាយបនតនវូ ព័ត៌មានឯករាជយ ពី វទ្យអាស្ុីនស្រី វទ្យុ វីអូនអ និខ វទ្យុស្នមលខប្បជាធិបនតយយ។
កាលពីដែឧស្ភា ឆ្នាំ ២០១៨ គណៈកមាមធិការជាតិនរៀបចាំការនបាោះនឆ្នត (គជប) បាននចញប្កមប្បតិបតតិមួយ
ស្ប្មាប់ការនបាោះនឆ្នតដែកញ្ហញ ឆ្នាំ ២០១៨ នដ្ឋយប្បាប់អនកសារព័ត៌មានថា ពួកនគនឹខប្បឈមការដ្ឋក់ពន
ិ ័យចាំនួន
រហូតែល់ ៣០ ោននរៀល (៧ ៥០០ ែុោល) នបើស្ិនជានគស្មាភស្ន៍អនកនបាោះនឆ្នត នៅជិតសាថនីយ៍នបាោះនឆ្នត ឬនបើនគ

នបាោះពុមពទាយព័ត៌មាន ដែលអាចបោះពាល់ែល់ស្រិ ថ ភាពននោបាយ ឬបណា
ត លឲ្យសាធ្លរណជនបាត់បខ់ទ្ាំនុកចិតតនលើ
ការនបាោះនឆ្នត។

អាំនពើហខ
ិ ានិខការោយី៖ហិខានិខការគាំរាមកាំដហខនលើអនកសារព័ត៌មាន នៅមាននប្ចើននៅនឡើយ។ នៅផ្លៃទ្ី ៣០
ដែមករា ស្ុឹម ឈីវ្ន ដែលជាអនកយកព័តមា
៌ នឲ្យស្មាគមសារព័ត៌មានកមពជា
ុ នែើមបីនស្រីភាព
ប្តូវបាននគវយស្នលប់ កនុខនពលដែលគ្មត់កាំពខ
ុ យកព័ត៌មានស្តីពីការននសាទ្ែុស្ចាប់នៅនែតតនស្ៀមរាប។ នៅផ្លៃទ្ី ៤
កុមភៈ មនុស្សប្បុស្ចាំនន
ួ ២០ នាក់បានគប់ែុាំលម និខវយន្
ម ោះ ស្ន ស្ិទ្ធសា
ី ល ប់។ គិតមកែល់ដែតុោ
នគមិនទន់ែឹខពីមូលនហតុផ្នការវយស្មាលប់ននាោះនទ្ ដតស្ិទ្ធី បាននធវើការឲ្យទ្ូរទ្ស្សន៍តាមអុិនធ័រដណត BTBP
អស្់រយៈនពល១ ឆ្នាំ ទក់ទ្ខនឹខបញ្ហាស្ខគម។
គិតមកែល់ដែតុោ អតីតអនកសារព័ត៌មានវទ្យុអាស្ុីនស្រី ២ នាក់ ដែលប្តូវបានចាប់ែួ លននៅឆ្នាំ ២០១៧ ពីបទ្
កបត់ជាតិ (ជាការនចាទ្ដែលអនកស្នខកតការណ៍បាននិោយថា មាននហតុទលននោបាយ) ដែលនៅនពលនប្កាយមក
អាជាាធរបានបដនថមបទ្នចាទ្ដចកចាយរូបអាស្អាភាស្ មិនទន់មានការបញ្ច ប់ស្វនាការនៅនឡើយនទ្ បនាទប់ពីែាំនណើរ
ការកតីបុនាមនែខមកនហើយ។ នៅផ្លៃទ្ី ៣ តុោ តុោការបានបញ្ាូនករណីពក
ួ នគប្តឡប់នៅឲ្យនៅប្កមនស្ុើបអនខកត វញ
នែើមបីប្បមូលភស្តតា
ុ ខបដនថម។ NGO និខអនកស្នខកតការណ៍បាននិោយថា
ករណីប្បឆ្ាំ ខនឹខពួកនគមានលកេ ណៈននោបាយ នហើយបាននៅការកាត់កតីយូរ និខការែកយកលិែិតឆលខដែនថា
ជាការគាំរាមកាំដហខរបស្់រដ្ឋាភិបាលនៅនលើប្បព័នទ
ធ សពវទាយ។

ការចាប់ពិរុទ្ធឬការដ្ឋក់កហ
ាំ ិតនលើនស្ចកតីកនុខអតថបទ្៖ ចាប់ហាមការចាប់ពិរុទ្ធមុននបាោះពុមទ
ព ាយ នហើយគ្មមនប្បព័នធ
ចាប់ពិរុទ្ធទូវល ការនទ្។ ដតរដ្ឋាភិបាលបាននប្បើមនធាបាយនទសខនទ្ៀត នែើមបីនធវើការចាប់ពិរុទ្ធនលើប្បព័នទ
ធ សពវទាយ និខអនក
សារព័ត៌មាន ដែលមិនស្ថិតនៅនប្កាមការប្គប់ប្គខនដ្ឋយផ្ទទល់របស្់រដ្ឋាភិបាល ឬគណបកសប្បជាជន។ ប្បព័នធ
ទសពវទាយឯកជនបានសារភាពថា បាននធវើការចាប់ពិរុទ្ធនលើែួ លនឯខែលោះ នដ្ឋយខាលចរដ្ឋាភិបាលនធវើការស្ខស្ឹក។ អនកសារ
ព័ត៌មានអោះអាខថា មាចស្់កាដស្តប្បាប់កុាំឲ្យនគស្រនស្រពីនរឿខ ដែលនធវើឲ្យរដ្ឋាភិបាលែឹខ នហើយបាននិោយថា ែលួនបាន
នធវើការពិនិតយចាប់ពិរុទ្ធនលើែួ លនឯខ នដ្ឋយសារកនុខនពលលមីៗននោះ មានការនចាទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ណឌនលើអនកសារព័ត៌មាន។

ចាប់ប រហារនករត៖ិ៍ រដ្ឋាភិបាលនប្បើចាប់ប រហារនករតិ៍មួលបងាកច់ បកអាប្កាតនែើមបីនធវើការ រឹតតបិតនលើការនិោយគ្មនជា
សាធ្លរណៈនលើបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលគិតថាមានភាពរនស្ុើប ឬប្បឆ្ាំ ខនឹខទលប្បនោជន៍របស្់ែួ លន។នៅដែធនូ ឆ្នាំ
២០១៨ នោក ស្ម រខសុី ប្តូវបានតុោការដ្ឋក់នទស្ពីបទ្បរហារនករតិ៍ នហើយប្តូវបានបងាគប់ឲ្យបខ់ជាំខច
ឺ ត
ិ តចាំនួន ១
ោនែុោល នៅនាយករែាមន្រនតី ហុន ដស្ន បនាទប់ពីគ្មត់បាននចាទ្នោកនាយករែាមន្រនតីពីបទ្ទ្ទ្ួលស្ាំណូក។ នោក រខសុី

បានរស្់នៅនិរនទ្ស្តាាំខពីឆ្នាំ ២០១៤ នដ្ឋយនោកបាននគចនចញពីប្បនទ្ស្ នែើមបីនគចពីការនចាទ្ប្បកាន់នលើកមុន មក
នលើរូបនោកពីបទ្បរហារនករត។
ិ៍

ស្នតិស្ុែជាតិ៖ រដ្ឋាភិបាល បានបនតនលើកនឡើខពីកខវល់ស្នតិស្ែ
ុ ជាតិ នធវើជានហតុទលផ្នការរឹតតបិតនលើស្ិទ្ធិ របស្់
ពលរែាដែល រោះគន់មន្រនតី និខននោបាយរដ្ឋាភិបាល។

នស្រីភាពអុីនធ័រដណត

មានការនិោយែ៏គរួ ឲ្យទ្ុកចិតបា
ត នថា សាថប័នរែានធវើការតាមដ្ឋនការនឆលើយឆលខគ្មនតាមអុិនធ័រដណត។ចាប់ស្ីព
ត ី
ទ្ូរគមនាគមន៍ប្តូវបានរោះគន់ជាទ្ូនៅ នដ្ឋយស្កមមជនស្ិទ្ធិមនុស្ស និខស្កមមជនស្ាំខាន់ៗកនុខស្ខគមស្ុី វលថា ទតល់ឲ្យ
រដ្ឋាភិបាលនូវអាំណាចទ្ូលទ្
ាំ ោ
ូ យកនុខការលួចសាតប់ការពិភាកាជាសាធ្លរណៈតាមអុិនធ័រដណត នដ្ឋយនប្បើឧបករណ៍
ទក់ទ្ខគ្មនជាឯកជន។ ចាប់ននោះទតល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាល មានអាំណាចតាមទលូវចាប់ កនុខការតាមដ្ឋនប្គប់ការស្នទនា
តាមទ្ូរស្័ពទ សារតាមទ្ូរស្័ពទ អុីនមល ស្កមមភាពតាមប្បព័នទ
ធ សពវទាយស្ខគម និខការនឆលើយឆលខរបស្់បុគគល នដ្ឋយ
គ្មមនការយល់ប្ពមឬែឹខពីពួកនគ។ មតិស្ម្តែងដែលប្តូវបាននគគិតថា រំនោភនលើ
ន័យស្នតិស្ុែជាតិដែលកាំណត់នដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល អាចនាាំែល់ការចាប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ រហូតែល់ ១៥ឆ្នាំ។
រដ្ឋាភិបាល មានអាំណាចបិទ្ទ្ាំព័រទសពវទាយស្ខគម ឬនគហទ្ាំព័រ ដែលទសពវទាយព័ត៌មានដែលបាំផ្ទលញការ
ការពារជាតិ ស្នតិស្ុែជាតិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាតិជាមួយប្បនទ្ស្ែផ្ទ្ នស្ែាកិចច ស្ណា
ត ប់ធ្លនប់ស្ខគម ការនរីស្នអើខ
ឬប្បផ្ពណី ឬវបបធម៌ជាតិ។ ឧទហរណ៍ ៣ ផ្លៃ មុនការនបាោះនឆ្នតជាតិ ឆ្នាំ ២០១៨ រដ្ឋា
ភិបាលបានបញ្ហាឲ្យប្កុមហុនទ្ូរគមនាគមន៍កនខប្ស្ុក បិទ្នគហទ្ាំព័រព័ត៌មានឯករាជយមួយចាំនួន ដែលរួមមាន
វទ្យុស្នមលខស្ហរែាអានមរកជាភាសាដែមរ វទ្យុអាស្ុីនស្រីជាភាសាដែមរ និខស្នមលខប្បជាធិបនតយយ។
“ប្កុមស្ន្រងាគមតាមប្បព័នអ
ធ ុិនធ័រដណត” នៅកនុខអខគភាពប្បតិកមមរហ័ស្និខ សារព័តមា
៌ នរបស្់ទ្ីស្ីកា
ត រគណៈ
រែាមន្រនតី មាននាទ្ីតាមដ្ឋន និខប្បឆ្ាំ ខនឹខព័ត៌មាន “មិនប្តឹមប្តូវ” ពីដទនកសារព័តមា
៌ ននិខប្បព័នទ
ធ សពវទាយស្ខគម។
នោកនាយករែាមន្រនតីដតខដតគាំរាមថា អនកជាំនាញខាខអុិនធ័រដណតរបស្់នោក អាចរកន
បនងាាោះសារបរហារនករតិ៍តាមនហវស្បុក ដតកនុខរយៈនពល ៤ នាទ្ី។

នស្រីភាពខាខការស្ិកាអប់រំនខ
ិ ពិធវី បបធម៌

ើញទ្ូរស្័ពរទ បស្់អនកដែល

ជាទ្ូនៅរដ្ឋាភិបាលពុាំមានរឹតតបិតនស្រីភាពដទនកការស្ិកាអប់រឬ
ំ ពិធវី បបធម៌នឡើយ ជាទលូវការ ឬជា
ចាំហនឡើយ។ នទោះជាោខណាក៏នដ្ឋយ ក៏អនកនធវកា
ើ រកនុខដទនកស្ិកាអប់រំ នប្ចើនមានការប្បុខប្បយ័តន នៅនពល
បនប្ខៀនមុែ វជាាពាក់ព័នន
ធ ឹខននោបាយនដ្ឋយសារខាលចបោះពាល់អនកននោបាយ។ មានប្គូជានប្ចើននធវើការ
ចាប់ពិរុទ្ធនលើែួ លនឯខ ឬស្ដមតខមតិជាលកេ ណៈមិនបនញ្ច ញន្
ម ោះ។

ែ. នស្រីភាពប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន និខនស្រីភាពបនខកើតអខគការ/ស្មាគម
រដ្ឋាភិបាលនធវកា
ើ ររឹតតបិតនលើនស្រីភាពប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន នដ្ឋយស្នដិវធី និខការចខប្កខគ្មនជាប្កុម ជាស្មាគម។

នស្រីភាពប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន នដ្ឋយស្នតិវធី
រែាធមមនុញ្មា
ញ នដចខនស្រីភាពប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន នដ្ឋយស្នដិវធីបុដនដនពលែលោះរដ្ឋាភិបាលមិនបាននគ្មរពស្ិទ្ធិននោះនទ្។
គិតមកប្តឹមដែតុោ មានស្មាជិកគណបកសស្នន្រងាគោះជាតិចាំនន
ួ ជាខ ១៥០ នាក់ប្តូវបាន

ុាំែួ ន
ល ឬប្តូវបាននកាោះ

នៅចូលតុោការ នែើមបីសាកស្ួរទក់ទ្ខនឹខការចូលរួមរបស្់នគ នៅកនុខការជួបជុនាំ ប្ៅទលូវការ នែើមបីហូបបាយ។
NGO បាននិោយថា នៅកនុខនពលសាកស្ួរននាោះ រដ្ឋាភិបាលបាននចាទ្ប្បកាន់មន្រនតប
ី កសប្បឆ្ាំ ខថា បានរំនោភនលើែីកា
របស្់តុោការកាំពូលឆ្នាំ ២០១៧ ដែលបានរំនោយនិខហាមប្បាមគណបកសស្នន្រងាគោះជាតិ។
ចាប់ស្ីព
ត ីអខគការ ស្មាគមតប្មូវឲ្យអខគការ ស្មាគមទាំខអស្់ចុោះបញ្ាី នហើយតប្មូវឲ្យមានការប្បាប់ជាមុននូវការតវ៉ា
ការនែើរកបួន ឬបាតុកមម ដតអាជាាធរមិនបានអនុវតតបានខាាប់ែន
ួ ា នលើការទមទរននោះនទ្។ ែមួយដចខពីការប្តូវជម្រាប
ប្បាប់ចាំនួន ៥ ផ្លៃមុនការនធវើបាតុកមមនដ្ឋយស្នតិវធីភាគនប្ចើន ចាំដណកែមួយនទ្ៀតដចខពីការតប្មូវឲ្យជូនែាំណឹខចាំនួន
១២ នមាខមុនស្ប្មាប់ការប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន នដ្ឋយមិនមានការនប្គ្មខទ្ុកនៅនលើទ្ីកដនលខឯកជន ឬស្ប្មាប់ការតវ៉ា នៅកដនលខ
កាំណត់ នហើយកប្មិតចាំនួនអនកចូលរួមប្តឹម ២០០ នាក់។ តាមចាប់អាជាាធរនែតតនិខអាជាាធរប្កុខមានអាំណាចស្នប្មច
នចញការអនុញ្ហញតឲ្យនធវើបាតុកមម។ តាមភាពជាក់ដស្តខ ពិនស្ស្នៅភនាំនពញ មន្រនតអា
ី ជាាធរថានក់នប្កាមបែិនស្ធស្ាំនណើស្ុាំ
នបើស្ិនជាថានក់ជាតិ មិនទតល់ការអនុញ្ហញតចាស្់ោស្់ស្ប្មាប់ការប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន ននាោះនទ្។ តាមធមមតាអាជាាធរប្គប់
លាំដ្ឋប់ថានក់មិនទតល់ការអនុញ្ហញតែល់ប្កុមដែល រោះគន់គណបកសែឹកនាាំប្បនទ្ស្នទ្។
របាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទ្ុកចិតតបានបាននអាយែឹខថារដ្ឋាភិបាលរារាាំ ខមិនឲ្យស្មាគមឬអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាល
នរៀបចាំពិធីជាសាធ្លរណៈទក់ទ្ខនឹខស្ិទ្ធិមនុស្សនដ្ឋយនលើកនហតុទលថាប្កុមទាំខននាោះមិន
បានទ្ទ្ួលការអនុញ្ហញតពីអាជាាធរមូលដ្ឋាន ដតចាប់មិនតប្មូវឲ្យមានការយល់ប្ពមជាមុនស្ប្មាប់នធវើពិធីដបបននោះនទ្ ។
អាជាាធរនលើកនហតុទលពីតប្មូវការឲ្យមាន“ស្ថិរភាព” និខ “ស្នតិស្ុែសាធ្លរណៈ” ដែលជាពាកយមិនមាននិោយ

នៅកនុខចាប់ នហើយែូនចនោះ ប្តូវបានបកប្សាយតាមចិតត ស្ប្មាប់ការមិនទតល់ការអនុញ្ហញត។អាជាាធររដ្ឋាភិបាលនពលែលោះ
ដលមទាំខនលើកនឡើខពីែនៅកនុខចាប់អខគការ នែើមបីរារាាំ ខអខគការ ស្មាគមមិនឲ្យនរៀបចាំពិធជា
ី សាធ្លរណៈ ឬបាំដបកការ
ប្បជុឬ
ាំ ការនរៀនស្ូប្ត ដែលនគគិតថា ប្បឆ្ាំ ខនឹខរដ្ឋាភិបាល។NGO និខស្ហជីពែលោះបានតែូញដតែរថា នគរបាលតាមដ្ឋន
ស្កមមភាពរបស្់ពក
ួ នគោខយកចិតតទ្ក
ុ ដ្ឋក់ នហើយគាំរាមអនកចូលរួម នដ្ឋយបាន
បញ្ាូននគរបាលពាក់ឯកស្ណា
ា នឲ្យនៅឈរនៅនប្ៅការោល័យរបស្់ពក
ួ នគ នៅកនុខនពលនគនបើកការប្បជុ។
ាំ
នទោះបីជាមានការរឹតតបិតទាំខននោះកតី ក៏ដទនកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ពីការតវ៉ា នដ្ឋយគ្មមនការអនុញ្ហញត ជា
សាធ្លរណៈជានប្ចើន ដែលភាគនប្ចើនទក់ទ្ខនឹខែីធលី ឬជនមាលោះែីធលី។ កនុខករណីោខតិចមួយនគរបាលបានបាំដបកហវូខ
អនកតវ៉ា ដែលនាាំឲ្យអនកតវ៉ា មានក់របួស្ធៃន់ បនាទប់ពីនគរបាលបាញ់។ នៅកនុខករណីនទសខនទ្ៀត នគរបាលបានចាប់ែួ លន
និខនចាទ្ប្បកាន់បាតុករែលោះ ពីបទ្ចូលនៅកនុខែីឯកជន នហើយនធវើការតវ៉ា នដ្ឋយគ្មមនការអនុញ្ហញតប្តឹមប្តូវ។
នបើនោខតាមរបាយការណ៍របស្់ NGO មួយ នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដែមិលុនា មាន ៧១ ករណីផ្នការ
រំនោភនលើនស្រីភាពផ្នការប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន ។ NGO ដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សមួយនទ្ៀតបាននិោយថា មាន៩៩ ករណីផ្នរដ្ឋា
ភិបាល រំនោភនលើនស្រីភាពផ្នការជួបជុាំគ្មន នៅកនុខរយៈនពលពីដែនមសា ឆ្នាំ ២០១៨ ែល់ដែមិនា ឆ្នាំ ២០១៩។
នៅផ្លៃទ្ី ១០ កកកដ្ឋ អាជាាធរបាន

ុាំែួ លនមនុស្ស ៧ នាក់នពលនគនគ្មរពវញ្ហញណកេ ននធ ោក ដកម ឡី ដែលជាអនក

រោះគន់រដ្ឋាភិបាល នៅែួបនលើកទ្ី៣ ផ្នការបាញ់ស្មាលប់នោក។ អាជាាធរមិនអនុញ្ហញតឲ្យ NGO នធវើការជួបជុគ្ម
ាំ ន នៅនប្ៅ
ឬដ្ឋក់កប្មខផ្ទកនៅនប្ៅហាខសាាំខកាល់តិចបូកនគ្ម ជាទ្ីដែលនោកប្តូវបាននគបាញ់ស្មាលប់។

នស្រីភាពបនខកើតអខគការ/ស្មាគម

រែាធមមនុញ្ញ មានដចខអាំពីនស្រីភាពបនខកើតអខគការ/ស្មាគមដតរដ្ឋាភិបាល មិនបាននគ្មរពស្ិទ្ធិននោះឲ្យបានជាប់ោប់នទ្
ពិសេេទក់ទ្ខនឹខស្ិទ្ធិរបស្់កមមករ (ស្ូមនមើលប្តខ់ដទនក៧.ក) ។ ចាប់ស្ីព
ត ីអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលតប្មូវឲ្យប្គប់
អខគការ ស្មាគមទាំខអស្់មានអពាប្កិតភាពដទនកននោបាយ ដែលការននោះមិនប្តឹមដត រឹតតបិតនលើស្ិទ្ធិកនុខការចូលរួម
ដតបុនណា
ណ ោះនទ្ ដតដលមទាំខ រឹតតបិតស្ិទ្ធិផ្នអខគការទាំខននាោះ នៅកនុខការស្ដមតខមតិនដ្ឋយនស្រីនទ្ៀតទខ។
បញ្ញតតិដែលដចខមិនចាស្់នៅកនុខចាប់មួយចាំនួនហាមប្បាមស្កមមភាពណាទាំខអស្់ដែលអាច “នធវើឲ្យែូចែល់ស្នតភា
ិ ព
ស្ថិរភាព និខស្ណា
ត ប់ធ្លនប់សាធ្លរណៈ” ឬបោះពាល់ែល់ “ស្នតិស្ុែជាតិ សាមគគីជាតិ ប្បផ្ពណី និខវបបធម៌
ផ្នស្ខគមជាតិកមពជា
ុ ”។ អខគការស្ខគមស្ុី វល បានស្ដមតខកខវល់ចាំនពាោះបទ្បញ្ញតតិ ដែលដចខមិនចាស្់ ថាបានបនខកើតឲ្យ

មានការប្បឈមខាលខ
ាំ នឹខការ រឹតតបិតតាមចិតត នលើស្ិទ្ធិរបស្់អខគការស្មាគម។ នោខតាមអនក រោះគន់ចាប់អខគការ និខ
ចាប់ស្ហជីព (នមើលដទនក៧.ក) ដចខពីែាំនណើរការចុោះបញ្ាស្
ី គ
មុ សាមញ និខនប្ចើនជាំហាន នហើយែវោះការការពារដទនក
រែាបាលដែលជាការនធវើឲ្យែាំនណើរការផ្នការចុោះបញ្ារី ខលកេណៈននោបាយ។ចាប់ននោះដលមទាំខកាំណត់ឲ្យមានការនធវើ
របាយការណ៍ោខតឹខដតខស្តព
ី ីល វកានិខស្កមមភាព រួមទាំខការប្តូវបងាាញស្ាំនណើស្ុាំល វកាដែលបានទ្ទ្ួលលវកា កិចច
ប្ពមនប្ពៀខនលើល វកាជាំនួយ កិចចប្ពមនប្ពៀខដទនកហិរញ្ញវតថគ
ុ ណននយយធនាគ្មររបស្់អខគការស្មាគម។
គណៈកមាមធិការស្ហប្បតិបតតកា
ិ រស្ាំរាប់កមពជា
ុ (CCC) ដែលជារបស្់បណតុាំផ្នអខគការ NGO កនុខប្ស្ុក បាន
និោយនៅឆ្នាំ ២០១៨ ថា ជាទ្ូនៅ អខគការ NGO ែវោះការដណនាាំពីរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការនគ្មរពតាមលកេ ែណឌទមទរ។

គ. នស្រីភាពសាស្នា

ចាំនពាោះនស្ចកតីនរៀបរាប់លមែិតស្តីពីនស្រីភាពសាស្នាស្ូមនមើលរបាយការណ៍ស្ីព
ត ីនស្រីភាពសាស្នា
តាមនគហទ្ាំពរ័ www.state.gov/religiousfreedomreport/។

. នស្រីភាពនែើរនហើរ

ចាប់មានដចខអាំពីនស្រីភាពនែើរនហើរនៅកនុខប្បនទ្ស្ការនធវើែាំនណើរនៅបរនទ្ស្ការនធវើអននាត
ប្បនវស្ន៍និខមាតុភូមិនវិ តដន៍នហើយជាទ្ូនៅកនុខការអនុវតដជាក់ដស្ដខរដ្ឋាភិបាលបាននគ្មរពស្ិទ្ធទ
ិ ាំខននោះ។

និរនទ្ស្៖ អនក រោះគន់រដ្ឋាភិបាល និខអនកននោបាយផ្នគណបកសប្បឆ្ាំ ខែលោះបាននិរនទ្ស្ែលួនឯខនៅបរនទ្ស្។ នៅកនុខ
ករណីែលោះ រដ្ឋាភិបាលចាត់ វធ្លនការរាាំខែទប់មិនឲ្យអនកនធវើនិរនទ្ស្ែលួនប្តឡប់មកវញ។

ជននភៀស្ែលួនកនុខប្បនទ្ស្
មិនមាន។

ការការពារជននភៀស្ែលួន

ការចាប់បញ្ាូនជននភៀស្ែលួនប្តឡប់ វញ៖
នៅដែធនូ រដ្ឋាភិបាលបានបនណតញនចញនូវអនកប្ស្ុកភនាំនវៀតណាមមុខតាញា ចាំនួន ៤ នាក់ ឲ្យប្តឡប់នៅ
ប្បនទ្ស្នវៀតណាមវញ បនាទប់ពីមានមានក់បានស្ុាំប្តឡប់នៅវញ នហើយ ៣ នាក់នទ្ៀតប្តូវបានប្បកាស្ថា មិនអាច
ទ្ទ្ួលបានឋានៈជាអនកដស្វខរកស្ិទ្ធិប្ជកនកាន។

លទ្ធ ភាពទ្ទ្ួលបានការប្ជកនកាន៖
ចាប់ប្បនទ្ស្កមពជា
ុ មានដចខអាំពីការទដល់ស្ិទ្ធិប្ជកនកាន ឬឋានៈជាជននភៀស្ែលួន នហើយរដ្ឋាភិបាល បាន
នរៀបចាំប្បព័នម
ធ ួយ ស្ប្មាប់ទល
ដ ់កិចចការពារែល់ជននភៀស្ែលួន។រ ដ្ឋាភិបាល មិនបានទតល់លទ្ធ ភាពនស្មើគ្មន
កនុខការនប្បើប្បាស្់ប្បព័ននធ នោះែល់អនកស្ុាំស្ិទ្ធិប្ជកនកាន និខជននភៀស្ែលួនទាំខអស្់នទ្ នហើយក៏គ្មមនតមាលភាពដែរ។ អនក
ដស្វខរកស្ិទ្ធិប្ជកនកានដែលចូលកនុខប្បនទ្ស្នដ្ឋយគ្មមនឯកសារ ឬសានក់នៅហួស្ទ្ិដ្ឋាការកាំណត់
អាចនឹខរកការចាប់បញ្ាូននចញវញ។
នស្រីភាពកនុខការនែើរនហើរ៖ នស្រីភាពកនុខការនែើរនហើរ ស្ប្មាប់អនកដែលប្តូវបានអនុញ្ហញតឲ្យចូលនៅកនុខប្បនទ្ស្ កនុខ
នាមជាជននភៀស្ែលួន នប្ចើនដតរកការរឹតតបិត នដ្ឋយសារនគែវោះឯកសារចាាំបាច់ស្ប្មាប់ការនធវែ
ើ ាំនណើរ
(ស្ូមនមើលខាខនប្កាម)។

ការងារ៖ ចាប់អនុញ្ហញតឲ្យជននភៀស្ែលួននធវើការ និខនបើកមុែរបរជាំនួញ។ ដតជននភៀស្ែលួនមិនទ្ទ្ួលបាននូវប័ណណសានក់
នៅនទ្ ដែលជាការនធវើឲ្យនគមានការពិបាកកនុខការអនុវតតស្ិទ្ធិននោះ។

លទ្ធ ភាពទ្ទ្ួលបានការបាំន រីដទនកនស្វសាធ្លរណៈជាមូលដ្ឋាន៖ អនកដែលបានទ្ទ្ួលឋានៈជាជននភៀស្ែលួន ប្តូវការប័ណណ
សានក់នៅ។ ដតជាក់ដស្តខ នគទ្ទ្ួលបានប័ណណជននភៀស្ែលួន ដែលមិនប្តូវបាននគទ្ទ្ួលសាគល់ នហើយពិបាកនធវើឲ្យនគ
ទ្ទ្ួលបានការបាំន រីដទនកនស្វសាធ្លរណៈជាមូលដ្ឋាន។

ជនគ្មមនប្បនទ្ស្ [ជនគ្មមនរែា]
ប្បនទ្ស្កមពជា
ុ មានអនករស្់នៅដែលជាជនគ្មមនប្បនទ្ស្។ គ្មមនទ្ិនន
ន ័យលមី ដែលគួរឲ្យទ្ុកចិតបា
ត ន ស្តីពីចាំនួន
ឬប្បជាសាន្រស្តផ្នអនកគ្មមនរែានទ្ ដតអខគការ UNHCR បាននិោយថា ពួកនគភាគនប្ចើនជាអាណិកជននវៀតណាម។ រដ្ឋា
ភិបាល មិនបានអនុវតដចាប់ ឬនគ្មលននោបាយប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាព នែើមបីទល
ដ ់ឱកាស្ែល់ជនទាំខននាោះ

ឲ្យទ្ទ្ួលបានស្ញ្ហាតិនឡើយ(ស្ូមនមើលដទនកទ្ី ៦ ស្តីពីកុមារ)។ នហតុទលដែលនប្ចើនមានជាខនគ
ចាំនពាោះភាពគ្មមនប្បនទ្ស្គឺ កខវោះឯកសារប្តឹមប្តូវពីប្បនទ្ស្កាំនណើត។ នៅផ្លៃទ្ី ២១ ស្ីហា
ប្បព័នទ
ធ ាយកនុខប្ស្ុកបាននិោយថា រដ្ឋាភិបាល បានបែិនស្ធស្ាំនណើមួយរបស្់នវៀតណាម ដែលស្ុាំឲ្យទតល់
ស្ញ្ហាតិកមពជា
ុ ែល់អនកទាំខននាោះ។
នបើនោខតាមអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលមួយ បុគគលដែលគ្មមនភស្តតា
ុ ខស្ញ្ហាតិនប្ចើន មិនស្ូវបានទ្ទ្ួលបាន
ការងារទលូវការ ការស្ិកា ការចុោះបញ្ាអា
ី ពាហ៍ពិពាហ៍ លទ្ធភាពតាមទលូវតុោការ និខកមមស្ិទ្ធិែីធលីនទ្។

ដទនកទ្ី៣. នស្រីភាពកនុខការចូលរួមកនុខែាំនណើរការននោបាយ

រែាធមមនុញ្ញ ទដល់ស្ិទ្ធិែល់ប្បជាពលរែាកនុខការនប្ជើស្នរីស្រដ្ឋាភិបាលរបស្់ែួ លន តាមរយៈការនបាោះនឆ្នតជានទ្ៀខទត់
នដ្ឋយនស្រី និខយុតតិធម៌ នដ្ឋយដទែកនលើស្ិទ្ធិនបាោះនឆ្នតជាសាកល និខនស្មើភាព។ ដតតាមចាប់ រដ្ឋាភិបាលអាចរំោយ
គណបកសននោបាយ និខហាមបុគគលមិនឲ្យកាន់មុែតាំដណខែឹកនាាំកនុខគណបកស និខមានជី វតននោបាយ។ វនសាធន
កមមទាំខននាោះ ដលមទាំខរឹតតបិតគណបកស មិនឲ្យនប្បើជាស្នមលខឯកសារជារូបភាព ឬជាស្ាំនណរ ដែលបានមកពីជននលមើស្
ដែលតុោការបានដ្ឋក់នទស្។
គិតមកប្តឹមដែតុោ មានមន្រនតីគណបកសស្នន្រងាគោះជាតិចាំនួនដត ៩ នាក់បុនណា
ណ ោះ កនុខចាំនណាម ១១៨ នាក់ ដែលប្តូវបាន
ហាមពីស្កមមភាពននោបាយ បានដ្ឋក់ពាកយ នហើយបានទ្ទ្ួលស្ិទ្ធិនធវើននោបាយនឡើខវញ។ អនកឯកនទ្ស្កនុខប្ស្ុក និខ
ស្មាជិកគណបកសប្បឆ្ាំ ខ បានតែូញដតែរថា ែាំនណើរការ “ទតលន
់ ីតិស្មបទ”ននាោះនធវើតាមដតចិតតនឹកន

ើញ

នធវើឲ្យនគយល់ែុស្ថា អនកននោបាយមកពីគណបកសប្បឆ្ាំ ខននាោះ បាននធវើែុស្ នហើយនធវើឲ្យនោកនាយករែាមន្រនតី
អាចនប្ជើស្នរីស្គូប្បឆ្ាំ ខននោបាយរបស្់គ្មត់បាន។ ការហាមប្បាមពីនែើមមក នលើការនធវើស្កមមភាពននោបាយ ដែល
មាននឡើខ បនាទប់ពីការរំោយគណបកសប្បឆ្ាំ ខននោះនដ្ឋយតុោការកាំពូលនៅឆ្នាំ ២០១៧ ។
ការហាមប្បាមននោះប្តូវបានអនកស្នខកតការណ៍មួយចាំនួនរោះគន់ថា បណា
ត លមកពីភាពលាំនអៀខដទនកននោបាយ
នដ្ឋយបានកត់ស្មាគល់ថាន

ើញថា ការស្នប្មចនធវើការហាមប្បាមននោះមាននឡើខ មុន

នពលនមែឹកនាាំរបស្់បកសននោះរខការដ្ឋក់នទស្នដ្ឋយតុោការ ពីបទ្កបត់ជាតិ។ ជាមួយនឹខការរំោយគណបកសននោះ
មន្រនតជា
ី ប់នឆ្នតចាំនួន ៥០០៧ នាក់របស្់គណបកសននោះ ក៏ប្តូវបានែកពីតាំដណខ នហើយជាំនួស្នដ្ឋយមន្រនតីរបស្់គណបកស

ប្បជាជន។ ជាលទ្ធ ទល គណបកសប្បជាជន ប្គប់ប្គខប្គប់លាំដ្ឋប់ថានក់ទាំខអស្់ ផ្នរដ្ឋាភិបាល
រាប់ពីប្កុមប្បឹកាប្ស្ុកនែតតែល់ស្ភាជាតិ។

ការនបាោះនឆ្នតនិខការចូលរួមដទនកននោបាយ

ការនបាោះនឆ្នតជាតិលៗ
ីម កនលខនៅ៖ការនបាោះនឆ្នតជាតិកនុខនពលលមីៗបាំទុតដែលប្តូវបាននធវើនៅដែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៨ មាន
ការចូលរួមផ្នគណបកសននោបាយចាំនួន ២០ នដ្ឋយគ្មមនការចូលរួមគណបកស CNRP
ដែលជាគណបកសប្បឆ្ាំ ខធាំជាខនគ។ គណបកសប្បឆ្ាំ ខទាំខ ១៩ ដែលចូលប្បកួតប្បដជខ មានការគ្មាំប្ទ្តិច
នហើយមាននប្ចើននទ្ើបនឹខបនខកើតលមី។
នដ្ឋយសារមានការធ្លលក់ចោះុ ផ្នអខគភាពសារព័ត៌មានឯករាជយ
អខគភាពសារព័ត៌មានដែលប្គប់ប្គខនដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល នធវើការទសពវទាយនលើស្លុប នៅមុននពលនបាោះនឆ្នត ពិនស្ស្
នៅតាំបន់ជនបទ្ ដែលអនកនបាោះនឆ្នតភាគនប្ចើនមិនស្ូវទ្ទ្ួលបានព័តមា
៌ នពីដទនកសារព័ត៌មានឯករាជយ។

ស្នលឹកនឆ្នតចាំនួនប្បដហល ៦០០ ០០០ ស្នលក
ឹ យកជាការមិនបាន កនុខការនបាោះនឆ្នតនលើកមុន ចាំនួនស្នលឹកនឆ្នត
យកជាការមិនបានមាន ១០០ ០០០ ស្នលឹក។ អនកស្នខកតការណ៍និោយថា ននោះគឺជាស្ញ្ហញផ្នការតវ៉ា នដ្ឋយសារពួកនគ
រខស្មាពធឲ្យនៅនបាោះនឆ្នត នដ្ឋយគ្មមនគណបកស CNRP ឈរន្
ម ោះ។ អនកនបាោះនឆ្នតជានប្ចើន ស្ុែចិតគ
ត ូស្នចាល ជា
ជាខនបាោះឲ្យគណបកសប្បឆ្ាំ ខណាមួយ។ នបើតាមតួនលែរបស្់រដ្ឋាភិបាល មនុស្សចាំនួនជិត ៧ ោននាក់
ដែលប្តូវជាចាំនួន ៨៣% ផ្នអនកមានស្ិទ្ធិនបាោះនឆ្នត បាននចញនៅនបាោះនឆ្នត។ គណបកសកាន់អាំណាច CPP
បានទ្ទ្ួលចាំនួន ៤,៨ ោនស្សតេង នដ្ឋយឈន ោះនៅអីទាំខ ១២៥ នៅកនុខរែាស្ភា។ ស្ថិតិរបស្់រដ្ឋាភិបាល
មិនអាចបញ្ហាក់បាននទ្ នដ្ឋយសារែវោះអនកស្នខកតការណ៍ឯករាជយ។

អាជាាធរគិតថា ស្នលឹកនឆ្នតប្បមាណ ៦ ដស្នេន្េឹក មិនប្តូវយកជាការបាន្ ចាំដណកនៅកនុខការនបាោះនឆ្នតកនុខឆ្នាំ
២០១៣ មានដត ១ ដស្នស្នលឹកនទ្។
អនកស្នខកតការណ៍ឯករាជយភាគនប្ចើន ចាត់ទ្ុកែាំនណើរការនបាោះនឆ្នតទាំខមូលថា មានកាំហស្
ុ ឆគខធៃន់ធៃរ។
សាថនទ្ូតភាគនប្ចើននៅកមពជា
ុ មិនប្ពមនធវើជាអនកស្នខកតការណ៍ទូវល ការ នៅកនុខការនបាោះនឆ្នតននោះនទ្។
អខគការស្នខកតការណ៍នបាោះនឆ្នតដែលមានដមនរបស្់រែា នដ្ឋយរួមមានទាំខមជឈមណឌល Carter Center និខ Asian
Network for Free Elections ក៏បានស្នប្មចចិតតមិនមកនធវើការតាមដ្ឋនការនបាោះនឆ្នតននោះដែរ ពីនប្ពាោះអខគការទាំខ
ននាោះចាត់ទ្ុកថា ការនបាោះនឆ្នតននោះែវោះភាពប្តឹមប្តូវជាមូលដ្ឋាន។ គជប បាននចាទ្ស្ហគមន៍អនតរជាតិថា

មានភាពលាំនអៀខ នដ្ឋយនិោយថា ស្ហគមន៍អនតរជាតិគ្មាំប្ទ្ គជប
ដតនៅនពលណាមានការចូលរួមការនបាោះនឆ្នតរបស្់គណបកស CNRP ដតបុនណា
ណ ោះ។ នទោះបីជាមានន្
ម ោះថា
ឯករាជយកតី ដតរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក់កានមរា៉ា លតនៅ គជប ដែលនធវើឲ្យសេអាចតាមដ្ឋនការងាររបស្់គជបបាន។
នដ្ឋយគ្មមនអនកនស្នខកតការណ៍ឯករាជយដែលគួរនអាយទ្ុកចិតបា
ត ន លទ្ធ ទលនឆ្នតក៏នគមិនអាចនធវើការនទទៀខផ្ទទត់
បញ្ហាក់នដ្ឋយឯករាជយបានទខដែរ។

គណបកសននោបាយនិខការចូលរួមននោបាយ៖ គិតមកប្តឹមដែកកកដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ហាក់ថា មានគណបកស
ននោបាយចាំនួន ៤៤ បានចុោះបញ្ាីការជាមួយប្កស្ួខមហាផ្ទទ។ នោកដលខដតគណបកសប្បជាជន
គណបកសននោបាយនានា បានរខការនរីស្នអើខតាមទលូវចាប់ ការអនុវតតចាប់មិននស្មើភាព ការគាំរាមកាំដហខ និខការ
ទាយព័ត៌មាននដ្ឋយមានលាំនអៀខ។ កតាតទាំខអស្់ននោះនាាំឲ្យគណបកស CPP យកផ្ទតច់មុែនូវអាំណាចននោបាយ។
អនកកាន់មុែតាំដណខជានប្ចើននៅកនុខរដ្ឋាភិបាលប្តូវដតជាស្មាជិកផ្នគណបកស CPP។ បនាទប់ពីការរំោយ CNRP
រដ្ឋាភិបាល បានបនតគ្មបស្ខកតន់ លើស្នមលខប្បឆ្ាំ ខ។ គិតមកប្តឹមដែមិលុនា NGO កនុខប្ស្ុកមួយបាននិោយថា
មានករណីេំរាតកាំដហខចាំនន
ួ ២៩ ែល់ស្កមមជននោបាយ។

ការចូលរួមរបស្់ន្រស្តីនិខប្កុមជនជាតិភាគតិច៖ គ្មមនចាប់ដែលដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំដែន នលើការចូលរួមរបស្់ន្រស្តី និខជនជាតិ
ភាគតិច នៅកនុខែាំនណើរការននោបាយនទ្ ដតវបបធម៌ប្បផ្ពណីកប្មិតការចូលរួមរបស្់ន្រស្ដនី ៅកនុខននោបាយ និខរដ្ឋា
ភិបាល។ នទោះបីជាគណបកសCPP បានស្នាមតខនហើយមតខនទ្ៀតថា នឹខបនខកើនតាំណាខរបស្់ន្រស្តីកតី ដតចាំនន
ួ នបកេ ជន
ជាន្រស្តី ដែលជាប់នឆ្នតនៅកនុខការនបាោះនឆ្នតជាតិនៅដែកកកដ្ឋឆ្នាំ ២០១៨ មានការលយចុោះពី ២០% មកប្តឹម ១៥%។
ការនបាោះនឆ្នតថានក់មូលដ្ឋាន នៅឆ្នាំ ២០១៧ ន

ញ
ើ មានជានលើកែាំបូខ នូវការចូលរួមផ្នគណបកសប្បជាធិបនតយយជន្

ជាតិនែើមកមពជា
ុ ។

ដទនកទ្ី៤៖ អាំនពើពុករលួយ និខកខវោះតមាលភាពកនុខរដ្ឋាភិបាល
ចាប់មានដចខអាំពីនទស្ប្ពហមទ្ណឌ ស្ប្មាប់អាំនពើពុករលួយដែលប្បប្ពឹតតនដ្ឋយមន្រនតីនានា។ នទោះជាោខណា
ក៏នដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវតដចាប់ននោះ ប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាពនឡើយ នហើយមន្រនដីជាញឹកញាប់ដតខដតប្បប្ពឹតត
អាំនពើពុករលួយនដ្ឋយមាននិទ្ណឌភាព។

អាំនពើពុករលួយ៖ ប្កមប្ពហមទ្ណឌបានកាំណត់អាំនពើពុករលួយនានា នហើយកាំណត់ចាស្់នូវនទស្ ចាំនពាោះការប្បប្ពឹតតអាំនពើ
ទាំខននោះ។ ចាប់ប្បឆ្ាំ ខអាំនពើពក
ុ រលួយ ដចខពីមូលដ្ឋានចាប់េម្រាប់ឲ្យប្កុមប្បឹកាជាតិប្បឆ្ាំ ខអាំនពើពុករលួយ និខអខគ

ភាពប្បឆ្ាំ ខអាំនពើពុករលួយ ទ្ទ្ួលនិខនស្ុើបអនខកតបណតឹខ ទក់ទ្ខនឹខអាំនពើពុករលួយ។អខគភាពប្បឆ្ាំ ខអាំនពើពុករលួយ
មិនស្ហការឲ្យបានញឹកញាប់ ជាមួយស្ខគមស្ុី វលនហើយប្តូវបាននគនមើលន

ើញថា គ្មមនប្បស្ិទ្ធភាពកនុខការប្បយុទ្ធ

ប្បឆ្ាំ ខនឹខអាំនពើពុករលួយ។ ទទយ
ុ នៅវញ អខគភាពប្បឆ្ាំ ខអាំនពើពុករលួយ មានភាពស្កមមនៅកនុខការែឹកនាាំការនស្ុើប
អនខកតនៅនលើស្មាជិកផ្នគណបកសប្បឆ្ាំ ខ ដែលជាការនាាំឲ្យនគនាាំគ្មនយល់ថា អខគភាពននោះ បសម្រតើទលប្បនោជន៍របស្់
គណបកសកាន់អណា
ាំ
ច។ អខគភាពននោះមិនដែលនស្ុើបអនខកតស្មាជិកជាន់ែពស្់ផ្នគណបកសកាន់អាំណាចនទ្ នទោះបីមាន
ការនចាទ្ប្បកាន់ជានប្ចើនពីបទ្ពុករលួយ កនុខលាំដ្ឋប់ថានក់ជាន់ែពស្់ផ្នគណបកស និខរដ្ឋាភិបាលកតី។ឧទហរណ៍
នោខតាមរបាយការណ៍នស្ុើបអនខកត នចញដែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៨ របស្់ទ្ូរទ្ស្សន៍ Aljazeera
អគគនាយកផ្នអគគនាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរកមពជា
ុ បានរំនោភ នលើចាប់សារជីវកមមអូន្រសាតលី នហើយបាននគចពនធអូន្រសាតលី
ដតអាជាាធរកមពជា
ុ មិនបាននធវកា
ើ រនស្ុើបអនខកត ឬកាត់នទស្គ្មត់នទ្។ មន្រនតីរាជការប្តូវមានការយល់ប្ពមពីប្បធ្លន
មុននពលនឆលើយស្ាំណួររបស្់ស្ថាប័ន្ន្ីតិបញ្ញត្ែិ ទក់ទ្ខនឹខការនចាទ្ប្បកាន់ស្ីព
ត ីអាំនពើពុករលួយ។
អាំនពើពុករលួយមានលកេ ណៈរាលដ្ឋល នៅកនុខស្ខគមនិខរដ្ឋាភិបាល។ មាននស្ចកតរា
ី យការណ៍មកថា
នគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា នៅប្កមនស្ុើបអនខកត និខនៅប្កមជម្រតះកតី បានទ្ទ្ួលស្ាំណូកពីអនករកស្ុី ទាំខប្ស្បចាប់ ទាំខ
ែុស្ចាប់។ពលរែាដតខដតតែូញដតែរជាសាធ្លរណៈ អាំពីអាំនពើពុករលួយ។ នបៀវតសរ៍មិនប្គប់ប្គ្មន់រួមចាំដណកឲ្យ
មាន“អាំនពើពុករលួយនែើមបីរស្់” កនុខចាំនណាមមន្រនតីថានក់ទប ចាំដណកវបបធម៌និទ្ណឌភាព នធវើឲ្យអាំនពើពុករលួយ រីកសាយ
កនុខចាំនណាមមន្រនដីជាន់ែពស្់។
នោខតាមការវស្់ស្ទខ់ដែលមានន្
ម ោះថា 2016 Global Corruption Barometer តុោការ គឺជា វស្័យ
ដែលពុករលួយជាខនគ នៅកនុខរយៈនពល ៤ ឆ្នាំជាប់គ្មន ដែលបនាទប់មកមានស្ថាប័ន្អ្នកអនុវតតចាប់។

ការប្បកាស្ប្ទ្ពយស្មបតិត៖ រាជការ រួមទាំខមន្រនតីដតខតាាំខនិខ មន្រនតីជាប់នឆ្នតទខតាមចាប់ ប្តូវប្បកាស្ប្ទ្ពបស្មបតតិ
របស្់នគ។ អខគភាពប្បឆ្ាំ ខអាំនពើពុករលួយ(ACU) ទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវកនុខការទ្ទ្ួលយកនស្ចកតីប្បកាស្
ចាំដណកការពិន័យចាំនពាោះការមិននគ្មរពតាម មានការជាប់ពនធនាគ្មររាប់ពី ១ ដែនៅ ១ ឆ្នាំ។ ការប្បកាស្ប្ទ្ពយស្មបតតិ
របស្់មន្រនតជា
ី ន់ែពស្់មិនប្តូវបានឲ្យែឹខ ែល់សាធ្លរណៈនទ្ នហើយនៅបិទ្ជិតកនុខនប្សាមស្ាំបុប្ត
រហូតទល់ដតមានការបតឹខ ទក់ទ្ខនឹខអាំនពើពក
ុ រលួយ។ មានដតនស្ចកតីប្បកាស្ប្ទ្ពបស្មបតិដត តមួយគត់
ប្តូវបាននបើកនមើល គឺការប្បកាស្របស្់អតីតប្បធ្លនគណបកស CNRP កឹម ស្ុខា ។

ដទនកទ្ី៥៖ ឥរោបលរបស្់រដ្ឋាភិបាល ចាំនពាោះការនស្ុើបអនខកតរបស្់អខគការអនដរជាតិ និខអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលនលើ
ការនចាទ្ប្បកាន់ ពីបទ្រំនោភស្ិទ្ធិមនុស្ស

មានរបាយការណ៍ជានប្ចើន អាំពក
ី ខវោះការស្ហការ នហើយនៅកនុខករណីមួយចាំនួន មានការបាំភត
ិ បាំភ័យនដ្ឋយ
មន្រនដីរដ្ឋាភិបាល នលើអនកនស្ុើបអនខកតស្ិទ្ធិមនុស្ស។ រដ្ឋាភិបាលបានគប្មាមបតខ
ឹ NGO ចាំនួន ២ ទក់ទ្ខនឹខការនចញ
របាយការណ៍ ស្តីពីទលអវជាមានផ្នកមចីខានតតូច នលើអនកទ្ទ្ួលកមចី។
អខគការស្ិទ្ធិមនុស្សកនុខប្ស្ុក និខអនដរជាតិ រខកាំនណើនផ្នការោយី េំរាតកាំដហខ ការតាមដ្ឋន និខការស្តេត្
ុ
ពីមន្រនដម
ី ូលដ្ឋាន និខអនកដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយរដ្ឋាភិបាល។ អខគការស្ខគមស្ុី វល
និខអខគការពលកមមបាននិោយថា នគរបាល បានឆមកច
់ ូលការោល័យរបស្់នគ ។
មានអខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាល ដែលនធវើការងារដទនកស្ិទ្ធិមនុស្ស ប្បមាណជា ២៥ នៅកនុខប្បនទ្ស្ និខមាន
ចាំនួនប្បដហល ១០០ នទ្ៀតដែលនផ្ទតតការយកចិតតទ្ក
ុ ដ្ឋក់នលើ វស្័យនទសខនទ្ៀត ដែលមាននៅកនុខបញ្ហាស្ិទ្ធិមនុស្ស
បុដនដមានដតអខគការមួយចាំនួនតូចបុនណា
ណ ោះ ដែលនធវើស្កមមភាព កនុខការនរៀបចាំកមម វធីបណដុោះបណា
ដ ល ឬនស្ុើបអនខកតការ
រំនោភស្ិទ្ធិមនុស្ស។
អខគការស្ហប្បជាជាតិនិខអខគការអនតរជាតិែផ្ទ្នទ្ៀត៖ រដ្ឋាភិបាល ជាទ្ូនៅបានអនុញ្ហញតឲ្យតាំណាខអខគការស្ហប្បជា
ជាតិមកនធវើទ្ស្សនកិចច។ ដតរដ្ឋាភិបាល នប្ចើនដតមិនប្ពមជួបប្បជុាំថានក់ែពស្់ ជាមួយតាំណាខផ្នអខគការស្ហប្បជាជាតិ
នហើយតិន្ឲ្យពួកនគជួបជាមួយមន្រនតីបកសប្បឆ្ាំ ខ នដ្ឋយរួមទាំខនោក កឹម ស្ុខា ទខដែរ។ នៅដែឧស្ភា
អនករាយការណ៍ពិនស្ស្ផ្នអខគការស្ហប្បជាជាតិទ្ទ្ួលបនទក
ុ ស្ិទ្ធិមនុស្ស នៅកមពជា
ុ នោកប្ស្ី Rhona Smith
បានមកនធវើទ្ស្សនកិចច នៅកមពជា
ុ ចាំនួន ១០ ផ្លៃ។ នៅកនុខការប្បជុរាំ បស្់នោកប្ស្ី ជាមួយអខគភាពប្បឆ្ាំ ខអាំនពើពុករលួយ
រែាស្ភាជាតិ គជប គណៈកមាមធិការស្ិទ្ធិមនុស្សកមពជា
ុ និខ NGO នោកប្ស្ីបាននលើកពីកខវល់ប្ជាលនប្ៅនលើការ រឹត
តបិតនលើដទនកសារព័តមា
៌ ន ការចូលរួមដទនកននោបាយ នស្រីភាពកនុខការបនញ្ច ញមតិ ការ

ុាំែួ លនោខយូរនលើនោក កឹម

ស្ុខា និខចាប់ស្ីព
ត គ
ី ណបកសននោបាយ។ អនកនាាំពាកយរបស្់រដ្ឋាភិបាល ដតខដតរោះគន់តាំណាខពិនស្ស្
ផ្នអខគការស្ហប្បជាជាតិ ជាសាធ្លរណៈចាំនពាោះការនិោយរបស្់នគ ស្តីពីបញ្ហានានាដទនកស្ិទ្ធិមនុស្ស។

សាថប័នស្ិទ្ធិមនុស្សរបស្់រដ្ឋាភិបាល៖ រដ្ឋាភិបាល មានសាថប័នស្ិទ្ធិមនុស្សចាំនួន ៣ ដែលរួមមានគណៈកមាម
ធិការដ្ឋច់នដ្ឋយដឡក ទ្ទ្ួលបនទក
ុ ការពារស្ិទ្ធិមនុស្ស និខទ្ទ្ួលពាកយបណតឹខ នៅនប្កាមប្ពឹទ្ធស្ភា និខរែាស្ភា ប្ពម
ទាំខគណៈកមាមធិការស្ិទ្ធិមនុស្សកមពជា
ុ ដែលស្ថិតនៅនប្កាមែុទ្ទកាល័យនាយករែាមន្រនតី។ គណៈកមាមធិការស្ិទ្ធិមនុស្ស
កមពជា
ុ ប្បគល់របាយការណ៍របស្់រដ្ឋាភិបាល នែើមបីចូលរួមកនុខែាំនណើរការពិនត
ិ យស្ិទ្ធិមនុស្ស ជាអនតរជាតិ ែូចជាការ
ពិនិតយនទ្ៀខទត់ជាស្កល និខបាននឆលើយតបចាំនពាោះរបាយការណ៍របស្់សាថប័នរដ្ឋាភិបាលនិខអខគការអនតរជាតិ បុដនតមិន
បាននធវើការនស្ុើបអនខកត សាថនភាពស្ិទ្ធិមនុស្សនដ្ឋយឯករាជយនឡើយ។ អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលដទនកស្ិទ្ធិមនុស្ស ដែល
គួរឱយទ្ុកចិតតបានចាត់ទ្ុកថា គណៈកមាមធិការរបស្់រដ្ឋាភិបាលថា មានប្បស្ិទ្ធភាពការងារនៅមានកម្រតិត្

នហើយបានរោះគន់តួនាទ្ីរបស្់ស្ថាប័ន្សន្ះ នៅកនុខការនិោយការពារ ការបន្រងាកបរបស្់រដ្ឋាភិបាល នៅនលើស្ខគមស្ុី វល
និខគណបកសប្បឆ្ាំ ខ។
អខគជាំនុាំជប្មោះចប្មុោះ វសាមញ្ញនៅកនុខតុោការកមពជា
ុ (ECCC) ដែលប្តូវបានបនខកើតនឡើខនៅឆ្នាំ ២០០៦ បាន
បនតនធវើការនស្ុើបអនខកត និខដ្ឋក់នទស្នមែឹកនាាំដែមរប្កហម និខអនកទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវែពស្់បាំទុតចាំនពាោះអាំនពើយខ់ ន ខ ដែល
ប្តូវបានប្បប្ពឹតព
ត ីឆ្នាំ ១៩៧៥ ែល់ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ ECCC គឺជាតុោការកូនកាត់ នដ្ឋយមានបុគគលិក និខនៅប្កមជាតិ
និខអនតរជាតិ នហើយប្គប់ប្គខនដ្ឋយចាប់កនុខប្ស្ុករបស្់កមពជា
ុ ទខ និខកិចចប្ពមនប្ពៀខរវខរដ្ឋាភិបាល
និខអខគការស្ហប្បជាជាតិទខ។ នៅផ្លៃទ្ី ២៨ មិលុនា ស្ហនៅប្កមនស្ុើបអនខកតកមពជា
ុ និខអនតរជាតិ
បានទតល់អនុសាស្ន៍នដ្ឋយដឡក និខទទយ
ុ គ្មនថានតើគរួ ែាំនណើរការនលើករណី យឹម ទ្ិត ឬអត់។
ែូចកនុខករណីប្បឆ្ាំ ខនឹខន្
ម ោះ មាស្ មុត និខនៅ អាន នៅឆ្នាំ ២០១៨ ស្ហនៅប្កមនស្ុប
ើ អនខកត
អនតរជាតិទល
ត ់នោបល់ឲ្យនធវើការនចាទ្ប្បកាន់ ចាំដណកភាគីខាខកមពជា
ុ អោះអាខថា តុោការែវោះយុតាតធិការ
កនុខការនធវើការនចាទ្ប្បកាន់។ គិតមកែល់ដែតុោ ECCC មិនបានប្បកាស្ថា ែលួននឹខែាំនណើរការនលើករណីណាមួយកនុខ
ចាំនណាមករណីចុខនប្កាយទាំខ ៣ ននោះនទ្។ នៅផ្លៃទ្ី៤ ម្ែស្ីហា នួន ជា បានសាលប់កនុខអាយុ ៩៣ ឆ្នាំ កនុខនពលដែល
តុោការពិចារណានលើបណតខ
ឹ ឧទ្ធ រណ៍ នលើការដ្ឋក់នទស្នលើគ្មត់កាលពីដែវចឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨
ពីបទ្ប្បល័យពូជសាស្ន៍ ឧប្កិែាកមមប្បឆ្ាំ ខមនុស្សជាតិ និខការរំនោភធៃនធ
់ ៃរនលើអនុស្ញ្ហញប្កុខហសឺដណវ ឆ្នាំ ១៩៤៩។

ដទនកទ្ី៦៖ ការនរីស្នអើខការរំនោភបាំពានកនុខស្ខគម និខការជួញែូរមនុស្សន្រស្តី
ការរំនោភនស្ពស្នថវៈនិខហិខាកនុខប្គួសារ៖ ការរំនោភនស្ពស្នថវៈ និខអាំនពើហិខាកនុខប្គួសារ គឺជាបញ្ហាធាំ។ ចាប់
ដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ ចាំនពាោះអាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈ និខការបាំពារបាំពាន។ អាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈ ប្តូវកាត់នទស្ឱយ
ជាប់ពនធនាគ្មរពី ៥ ឆ្នាំនៅ ៣០ ឆ្នាំ។ អាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈបតី/ប្បពនធ មិនប្តូវបានដចខជាក់ោក់នៅកនុខប្កមប្ពហម
ទ្ណឌនឡើយ បុដនតអាចនធវកា
ើ រនចាទ្ប្បកាន់ថាជា “អាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈ” “ការបខករបួស្សានម” ឬ “ការបាំពារបាំពាន
មិនស្មរមយ” បាន។ កប្មមានការនចាទ្ប្បកាន់ ពីបទ្រំនោភនស្ពស្នថវៈបតី/ប្បពនធតាមប្កមប្ពហមទ្ណឌនិខចាប់ស្ីព
ត ី
អាំនពើហិខាកនុខប្គួសារណាស្់។ ចាប់ស្ីព
ត ីអាំនពើហខ
ិ ាកនុខប្គួសារកាំណត់ដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌចាំនពាោះអាំនពើហិខាកនុខ
ប្គួសារ បុដនតមិនមានដចខជាក់ោក់អាំពីការដ្ឋក់នទស្នឡើយ។ នគអាចនប្បើប្កមប្ពហមទ្ណឌនែើមបីដ្ឋក់នទស្ចាំនពាោះ
បទ្នលមើស្ហិខាកនុខប្គួសារ នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ពនធនាគ្មរ ចាប់ពី ១ ឆ្នាំរហូតែល់ ១៥ ឆ្នាំ។
អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលកនុខប្ស្ុកនិខអនតរជាតិបានរាយការណ៍ថាអាំនពើហខ
ិ ាប្បឆ្ាំ ខន្រស្តី មានែូចជាអាំនពើ
ហិខាកនុខប្គួសារ និខការរំនោភនស្ពស្នថវៈ នកើតមានជាទ្ូនៅ។ អាំនពើហិខាកនុខប្គួសារ និខការរំនោភទលូវនភទ្ នប្ចើន
ដតមិនប្តូវបាននគរាយការណ៍អស្់ នដ្ឋយសារជនរខនប្គ្មោះខាលចការស្ខស្ឹកនដ្ឋយជននលមើស្ ការនរីស្នអើខនៅកនុខស្ខគម
និខការដែលនគមិនទ្ុកចិតតប្បព័នត
ធ ុោការ។ នៅកនុខចាំនណាមមន្រនតីតុោការ មានចាំនួននារីតច
ិ តួច។ ១៤% ផ្ននៅប្កម

១២% ផ្នប្ពោះរាជអាជាា ២០% ផ្ននមធ្លវី។ អខគការ NGO បាននិោយថា អាជាាធរមិនស្ូវប្បឹខដប្បខខាលខ
ាំ កនុខការ
អនុវតតចាប់ប្គួសារនទ្ នហើយនជៀស្វខការពាក់ពន
័ ក
ធ នុខជសាេះកនុខប្គួសារ។ មានដត ២០% ផ្នករណីអាំនពើហខ
ិ ា
កនុខប្គួសារ ដែលប្តូវបានតាមដ្ឋនពីឆ្នាំ ២០១៤ ែល់ឆ្នាំ ២០១៦ បាន្នែល់ែាំនណើរការកតីប្ពហមទ្ណឌ។
ការរំនោភទលូវនភទ្ និខអាំនពើហខ
ិ ាកនុខប្គួសារ ជាញឹកញាប់ បណា
ត លនអាយសាលប់៖ អខគការ NGO មួយបាន
និោយថា មានការស្មាលប់ចាំនន
ួ ១០ ករណី នៅកនុខការស្នខកតពីដែមករា ែល់ដែមិលុនា នលើករណីអាំនពើហខ
ិ ាកនុខ
ប្គួសារចាំនួន ៣៩ និខករណីរំនោភទលូវនភទ្ចាំនួន ១៨។ នៅកនុខចាំនណាមករណីទាំខ ៥៧ ននោះ អាជាាធរបានចាប់ែួ លនជន
នលមើស្បានដត ២៣ នាក់នទ្។ នោខតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ ២០១៧ របស្់អខគការ NGO ដទនកស្ិទ្ធិមនុស្ស ទាំខអាជាាធរ
ទាំខសាធ្លរណជនជាទ្ូនៅ មិនចាត់ទ្ុកអាំនពើហិខាកនុខប្គួសារ ថាជាបទ្នលមើស្ប្ពហមទ្ណឌនទ្។
នៅដែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៧ ប្កស្ួខព័ត៌មាន និខប្កស្ួខកិចចការនារី បានចាប់នទតើមអនុវតតប្កមអាកបបកិ រោ
ស្ម្រាប់ប្បព័នទ
ធ សពវទាយទក់ទ្ខនឹខហិខានៅនលើនា រី។ ប្កមននោះហាមប្បាមការនបាោះពុតពពត
័ ៌មាន ដែលរួមទាំខរូបផ្ន
ជនរខនប្គ្មោះ ការបងាាញពីការសាលប់ របួស្ ឬភាពអាប្កាតរបស្់ជនរខនប្គ្មោះ ការនប្បើពាកយប្បមាលនៅនលើន្រស្តី។ ប្កស្ួខ
កិចចការនារី ដលមទាំខបានប្បកាស្ពីប្បព័ននធ ធវើនស្ចកតរា
ី យការណ៍ នៅកនុខជួររដ្ឋាភិបាល នែើមបីបនខកើនតាេភាព
និខគណននយយភាព នៅកនុខការនឆលើយតបរបស្់រដ្ឋាភិបាល ចាំនពាោះហិខានៅនលើន្រស្តី។ ប្កស្ួខកិចចការនារី ដលមទាំខបាន
នធវើការស្ម្រតបេម្រតួល ជាមួយអខគការ NGOមួយចាំនួន និខដទនកសារព័ត៌មានែលោះ នែើមបីនធវើកមម វធីតាម វទ្យុ និខទ្ូរទ្ស្សន៍
ស្តីពីបញ្ហាទក់ទ្ខនឹខន្រស្ត។
ី

ការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្៖ប្កមប្ពហមទ្ណឌដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ ចាំនពាោះការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្នដ្ឋយដ្ឋក់ពនធនាគ្មរពី ៦
ផ្លៃនៅ ៣ ដែ និខពិន័យជាទ្ឹកប្បាក់ចន
ាំ ួនពី ១០០០០០ នរៀលនៅ ៥០០០០០ នរៀល (២៥នៅ១២៥ ែុោលរអានមរក)។
ការស្ិកាមួយដែលប្តូវបាននធវនើ ដ្ឋយអខគការ CARE International បានរកន

ើញថា ជិត១ ភាគ ៣ ផ្នកមមកា រនី

នរាខចប្កកាត់នែរ ធ្លលប់ប្តូវបាននគនបៀតនបៀនទលូវនភទ្ នៅកដនលខនធវើការរបស្់នគ នៅកនុខរយៈនពល ១២ ដែចុខនប្កាយ
ននោះ។

ការបខេិតបខេាំកនុខការកាំណត់ចន
ាំ ន
ួ ប្បជាជន៖ គ្មមននស្ចកតរា
ី យការណ៍ពីរំលូតកូននដ្ឋយបខេាំ ការនធវើមិនឲ្យមានកូននដ្ឋយ
មិននៅតាមការស្ម័ប្គចិតតនទ្។

ការនរីស្នអើខ៖ រែាធមមនុញ្ញ ដចខអាំពីស្ិទ្ធិនស្មើភាពគ្មនស្ម្រាប់ន្រស្តី ការទ្ទ្ួលបានប្បាក់កផ្ប្មនស្មើគ្មន ចាំនពាោះការងារែូចគ្មន
និខឋានៈនស្មើគ្មនកនុខអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍។ ជាទ្ូនៅ ន្រស្តីមានស្ិទ្ធិនលើប្ទ្ពយស្មបតតិនស្មើភាពគ្មន មានស្ិទ្ធិតាមទលូវចាប់ែូចគ្មន
កនុខការដ្ឋក់ពាកយបណតឹខដលខលោះ និខស្ិទ្ធិនស្មគ្ម
ើ ន កនុខការទ្ទ្ួលបានការអប់រំ និខការងារមួយចាំនួន។ បុដនតប្បផ្ពណី

វបបធម៌ និខការទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវកនុខការនមើលកូន បានកប្មិតលទ្ធ ភាពរបស្់ន្រស្តី
កនុខការ្ននៅែល់ការទ្ទ្ួលបានមុែតាំដណខែពស្់នៅកនុខការងារ ឬបានការងារនធវើ (ស្ូមនមើលដទនក ៧

)។

កុមារ
ការចុោះស្ាំបុប្តកាំនណើត៖ តាមចាប់ស្ញ្ហាតិ កូន្អាចទ្ទ្ួលបានតាមរយៈកាំនណើតពីឪពុកមាតយ ដែលមិនដមនជាជន
ជាតិដែមរ កនុខករណីដែលឪពុកមាតយទាំខពីរននាោះ បាននកើតនិខរស្់នៅនដ្ឋយប្ស្បចាប់ នៅកនុខប្បនទ្ស្កមពជា
ុ ឬករណី
ដែលឪពុក/មាតយណាមានក់ ទ្ទ្ួលបានស្ញ្ហាតិកមពជា
ុ តាមរយៈមនធាបាយនទសខនទ្ៀតតាមទលូវចាប់។ ជនជាតិដែមរនែើម
ប្តូវបានចាត់ទ្ុកថាជាពលរែា។ ប្កស្ួខមហាផ្ទទ បានប្គប់ប្គខប្បព័នច
ធ ុោះបញ្ាក
ី ាំនណើត តាមដបបទ្ាំននើប
បុដនតទរកទាំខអស្់ មិនស្ុទ្ធដតប្តូវបានចុោះបញ្ាភា
ី ល មៗនឡើយ ពិនស្ស្នដ្ឋយសារកខវោះការយល់ែឹខ ពីសារៈស្ាំខាន់
ផ្នការចុោះបញ្ាក
ី ាំនណើត និខអាំនពើពុករលួយនប្ចើន របស្់អាជាាធរមូលដ្ឋាន។ ចាប់ពីដែមករាមក អាជាាធរ ម្លងយកម្របាក់
ចាំនពាោះការចុោះបញ្ាីកាំនណើត។
ការែកខានមិនបានចុោះបញ្ាក
ី ាំនណើត នាាំឲ្យមានការនរីស្នអើខរួម ទាំខកនុខការមិនទតល់នស្វសាធ្លរណៈ
ទខដែរ។ កុមារជនជាតិភាគតិច និខកុមារដែលគ្មមនស្ញ្ហាតិនប្ចើន ប្តូវបានផ្ទត់នចញពីែាំនណើរការចុោះបញ្ាីកាំនណើត។
អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាល ដែលទតល់នស្វចាំនពាោះស្ហគមន៍ ដែលប្តូវបាននគផ្ទត់នចញបានរាយការណ៍ថាជានរឿយៗ
កុមារដែលគ្មមនស្ាំបុប្តកាំនណើត និខនស្ៀវនៅប្គួសារបាត់បខ់លទ្ធ ភាពទ្ទ្ួលបានការអប់រំនខ
ិ ការដលទាំស្ុែភាព។
អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាលទាំខននាោះ ក៏បានបញ្ហាក់ទខដែរថា អនកទាំខននោះនប្ចើនដតគ្មមនលទ្ធភាព កនុខការទ្ទ្ួលបាន
ការងារនធវើការ មានប្ទ្ពយស្មបតតិផ្ទទល់ែូ លន ការចូលរួមនបាោះនឆ្នត ឬការនប្បើប្បាស្់ប្បព័នច
ធ ាប់។

ការអប់រំ៖ ការអប់រំរហូតែល់ថានក់ទ្ី៩ គឺឥតមានបខ់ផ្លលនឡើយបុដនតមិនដមនជាកាតពវកច
ិ ចប្តូវដតនរៀននទ្។ កុមារជានប្ចើន
បានឈប់នរៀន នែើមបីជយ
ួ ប្គួសារកនុខការងារកស្ិកមមលកេណៈប្គួសារ នធវើការងារនៅកនុខស្កមមភាពនទសខនទ្ៀត។ អនកែលោះ
នទ្ៀតចូលនរៀននៅអាយុនប្ចើន ឬមិនចូលនរៀននសាោះដតមតខ។ រដ្ឋាភិបាលមិនបែិនស្ធនកមខប្ស្ីកនុខការទ្ទ្ួលបានការអប់រំ
នស្មើភាពគ្មននទ្។ បុដនតជានរឿយៗប្គួសារដែលមានធនធ្លនមានកម្រតិត្ ទតលអា
់ ទ្ិភាពែល់នកមខប្បុស្ ជាខនកមខប្ស្ី
ពិនស្ស្នៅតាំបន់ជនបទ្។ នបើនោខតាមរបាយការណ៍អខគការអនតរជាតិ បនាទប់ពក
ី ប្មិតបឋមស្ិកា ចាំនួននកម ខប្ស្ី
ចុោះន្
ម ោះចូលនរៀនធ្លលក់ចោះុ ោខខាលខ
ាំ នៅតាំបន់ប្កុខ ចាំដណកការចូលនរៀនរបស្់នកម ខប្បុស្ នៅនប្កាយថានក់បឋមស្ិកា
មានចាំនួនធ្លលក់ចុោះនប្ចើនគួរស្មនៅតាំបន់ជនបទ្។

ការរំនោភនធវើបាបកុមារ៖ នបើតាមអនកស្នខកតការណ៍ ការរំនោភនធវើបាបកុមារនប្ចើននកើតមាន នហើយការបតឹខប្បឆ្ាំ ខនឹខ
ជនប្បប្ពឹតក
ត ប្មមានណាស្់។ នបើនោខតាមរបាយការណ៍របស្់អខគការ UNICEF ស្តីពហ
ី ខ
ិ ានលើកុមារ

កុមារកមពជា
ុ មានក់កនុខចាំនណាម ២ នាក់ធ្លលប់រខហិខាខាលខ
ាំ ។ ការរំនោភទលូវនភទ្នលើកមា
ុ រនៅដតជាបញ្ហាធៃន់ធៃរនៅនឡើយ
នហើយនស្ចកតរា
ី យការណ៍ ស្តីពប
ី ទ្នលមើស្ននោះ ន

ើញមាននប្ចើននឡើខៗ នៅកនុខនពលបុនាមនឆ្នាំកនលខនៅននោះ។

ការរំនោភនស្ពស្នថវៈនលើកមា
ុ រ នៅដតជាបញ្ហាធៃនធ
់ ៃរមួយនៅនឡើយ។

ការឆ្ប់នរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និខការបខេាំឲ្យនរៀបអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍៖ អាយុប្គប់ការ តាមចាប់ស្ម្រាប់នកម ខប្បុស្ និខ
នកម ខប្ស្ីគឺ ១៨ ឆ្នាំ ដតកុមារអាយុប្តឹម ១៦ ឆ្នាំអាចនរៀបការនដ្ឋយប្ស្បចាប់បាន នបើមានការយល់ប្ពមពីឪពុកមាតយ។
ឪពុកាែយ ស្មាជិកស្ហគមន៍ និខអនកននោបាយ មិនចាត់ទ្ុកអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារថា ជាបញ្ហានទ្ ។

ការនកខប្បវ័ញ្ចទូវល នភទ្នលើកុមារ៖ ការរួមនភទ្ជាមួយកុមារអាយុនប្កាម១៥ឆ្នាំ គឺជាអាំនពើែុស្ចាប់។ រដ្ឋាភិបាល បាន្
បនតឆមក់ទទោះបន នែើមបីរកនមើល និខប្បមូលជនរខនប្គ្មោះនដ្ឋយសារការជួញែូរទលូវនភទ្ ជាកុមារ លវីនបើភាគនប្ចើនផ្នការជួញ
ែូរទលូវនភទ្នលើកុមារមានការោក់បាាំខ មាននៅតាមកដនលខបសម្រតើទូវល នភទ្ “នដ្ឋយមិនផ្ទទល់” ែូចជាតាមនបៀរហ្គាែិន
កដនលខមាេា កដនលខដកស្មផស្ស ខារា៉ា អូនែ និខកដនលខមិនដមននធវើពាណិជក
ា មមនានា។ នគរបាលបនតនស្ុើបអនខកត
នលើករណីជួញែូរកុមារនៅតាមទទោះបន ឬកនុខករណីដែលជនរខនប្គ្មោះមកបតឹខនដ្ឋយផ្ទទល់
ដតមិននធវើការនលើករណីស្គ
មុ សាមញខាលខ
ាំ នទ្ ឧទហរណ៍ ការនកខប្បវ័ញ្ចទូវល នភទ្តាមអុិនធ័រដណត។ រដ្ឋាភិបាល មិន
អនុញ្ហញតឲ្យមានការនប្បើបនចចកនទ្ស្នស្ុើបអនខកតេាាត្់ នៅកនុខការនស្ុើបអនខកតនលើការជួញែូរនទ្ ដែលជាការនធវើឲ្យ
នគរបាល នប្ចើនមិនអាចចាប់អនកប្បប្ពឹតតិការជួញែូរនលើកុមារទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវបាននទ្។
ប្បនទ្ស្កមពជា
ុ នៅដតជានគ្មលនៅនទ្ស្ចរណ៍ទូវល នភទ្នលើកុមារ។ រដ្ឋាភិបាលបាននប្បើប្បាស្់ចាប់នែើមបីកាត់
នទស្ទាំខអនកនទ្ស្ចរទលូវនភទ្ ទាំខពលរែាដែលនកខប្បវ័ញ្ចកមា
ុ រកនុខនពស្ាចារ។ ចាប់ដ្ឋក់នទស្ជាប់ពនធនាគ្មរចាប់
ពី ២ នៅ ២០ ឆ្នាំចាំនពាោះការនកខប្បវ័ញ្ច ជួញែូរទលូវនភទ្នលើកមា
ុ រ។ចាប់ននោះក៏ហាមប្បាមទខដែរនូវការទលិត
និខការមានរូបអាស្អាភាស្កុមារ ដតចាប់មិនហាមោត់នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ ចាំនពាោះការទតល់កមា
ុ រ ស្ម្រាប់
ការស្ាំដែខភាពអាស្អាភាស្។
នបើនោខតាមអខគការដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សកនុខប្ស្ុកមួយ ជនប្បប្ពឹតតដែលមានដែសរយៈកនុខរដ្ឋាភិបាល មិនប្តូវ
ចាប់ឲ្យទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវ នៅនប្កាមចាប់នឡើយ នហើយអនកជាំនាញកនុខប្ស្ុក បានស្ម្តែងកខវល់អាំពីការែកខានរបស្់រដ្ឋា
ភិបាល កនុខការដ្ឋក់នទស្ឲ្យបានស្មប្ស្ប នៅនលើជនបរនទ្ស្ដែលទ្ិញការរួមនភទ្ជាមួយកុមារ។ អាំនពើពុករលួយដែល
រាលដ្ឋលនៅប្គប់ដទនកទាំខអស្់ កនុខរដ្ឋាភិបាលដ្ឋក់កហ
ាំ ិតប្ពាំដែនោខខាលខ
ាំ នលើលទ្ធ ភាពរបស្់មន្រនតីមានក់ៗ កនុខការចាប់
ឲ្យជនប្បប្ពឹតតការជួញែូរទលូវនភទ្នលើកុមារ ទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវ នហើយរដ្ឋាភិបាលមិននធវើការនស្ុើបអនខកត ឬកាត់នទស្មន្រនតី
ដែល

ុប

ិតនឡើយ។

កុមារផ្ទលស្់ទ្ីលាំនៅ៖ រដ្ឋាភិបាលបានទតល់នស្វមានកម្រតិត្ និខមិនប្គប់ប្គ្មន់ ែល់កមា
ុ ររស្់នៅតាមចិនញ្ច ើមលនល់ នៅ
មជឈមណឌលសាតរនីតិស្មបទ។ កុមារផ្ទលស្់ទ្ីលាំនៅនៅដតជាបញ្ហាធៃនធ
់ ៃរ និខកាំពុខនកើននឡើខខាលខ
ាំ ពិនស្ស្នដ្ឋយការនធវើ
ចាំណាកប្ស្ុកនចញនៅនធវើការនៅបនតមាន នហើយកុមារកនុខចាំនន
ួ នប្ចើនប្តូវបានទ្ុកនចាល។ អខគការមិនដមនរដ្ឋាភិបាល
កនុខប្ស្ុកមួយ បានវយតផ្មលថា មានកុមារតាមចិនញ្ច ើមទលូវ កនុខចាំនួនប្បដហលជាពី ១២០០ នៅ ១៥០០ នាក់នៅកនុខរាជ
ធ្លនីភាំនន ពញដែលគ្មមនទ្ាំនាក់ទ្ាំនខប្គួសារនហើយកុមារប្បមាណជាពី ១៥០០០ នៅ ២០០០០ នាក់បាននធវើការងារនៅតាម
ចិនញ្ច ើមទលូវបុដនតបានប្តឡប់នៅទទោះ វញនៅនពលយប់។
កុមារនៅតាមមណឌល អខគការ៖ អខគការNGO និខអនកស្នខកតការណ៍ែផ្ទ្នទ្ៀតបាននចាទ្ថា មជឈមណឌល
កុមារកាំប្ពាឯកជនជានប្ចើន គ្មមនការប្គប់ប្គខលែនទ្ នហើយមានកុមារអត់កាំប្ពានប្ចើន
នែើមបីទក់ទញអាំនណាយពីជនបរនទ្ស្។ នបើនោខតាមអខគការ UNICEF
និខការប្សាវប្ជាវមួយដែលនធវនើ ដ្ឋយសាកលវទ្ាល័យ Columbia មានកុមារកនុខចាំនួនពី ៣៦០០០ នៅ ៤៩០០០
នាក់រស្់នៅតាមទទោះដែលទតលកា
់ រដលទាំ ឬមជឈមណឌលកុមារកាំប្ពា។ ប្បដហល ៨០% ផ្នកុមារទាំខននោះ
មានោខនហាចណាស្់ក៏ឪពុក ឬក៏មាតយដែរ។ ការដលទាំឲ្យសានក់នៅតាមទទោះនាាំឲ្យមានការលូតោស្់ ឬលទ្ធ ទល
ស្ុែភាពទបេម្រាប់កុមារ នហើយនធវើឲ្យពួកនគប្បឈមនឹខការនកខប្បវ័ញ្ច នៅនពលអនាគត។ គ្មមនកមម វធីការពារ
កុមារ ដែលែាំនណើរការ ឬប្ទ្ប្ទ្ខ់នដ្ឋយរែា ស្ម្រាប់ទល
ត ់ជនប្មើស្មានស្ុវតថិភាពចំស ះកុមារនទ្។

ការចាប់ជម្រតិត្កុមារឆលខដែន៖ ប្បនទ្ស្កមពជា
ុ មិនដមនជាហតថនលែីផ្នអនុស្ញ្ហញប្កុខឡានអ ឆ្នាំ ១៩៨០ ស្តីពីទ្ិែាភាព
ស្ុី វលផ្នការចាប់ជម្រតិត្កុមារឆលខដែននឡើយ។ ស្ូមនមើលរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្នាំ របស្់ប្កស្ួខការបរនទ្ស្
ស្ហរែាអានមរកស្តីពីការចាប់កុមារឆលខដែន តាមរយៈ travel.state.gov/content/travel/en/InternationalParent-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html ។

ការប្បឆ្ាំ ខនឹខសាស្នាជវីស្(Anti-Semitism)
មានស្ហគមន៍អណិកជនកាន់សាស្នាជវីស្តូចមួយ នៅកនុខរាជធ្លនីភាំនន ពញ នហើយមិនមានរបាយការណ៍អាំពីទ្នខវើ
ប្បឆ្ាំ ខនឹខសាស្នាននោះនឡើយ។

ការជួញែូរមនុស្ស
ស្ូមចូលនមើលរបាយការណ៍ស្ព
ីត ីការជួញែូរមនុស្ស របស្់ប្កស្ួខការបរនទ្ស្ស្ហរែាអានមរក នៅនគហទ្ាំពរ័

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។

ជនពិការ
ចាប់ហាមប្បាមការនរីស្នអើខ ការប្ពនខើយកននដើយ ការនកខប្បវ័ញ្ច ឬការនបាោះបខ់ជនពិការ
ទាំខពិការរាខកាយ ទាំខពិការដទនកស្តិបញ្ហញ។ ចាប់ននោះ មិននិោយពីការបខកលកេ ណៈងាយប្ស្ួលដល់ជនពិការ
កនុខការនធវើែាំនណើរនទ្។ ប្កស្ួខស្ខគមកិចច ជាអនកទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវរួមកនុខការការពារស្ិទ្ធិរបស្់ជនពិការ
លវីនបើចាប់កាំណត់ដ្ឋក់ភារកិចចនដ្ឋយដឡកជាក់ោក់ ចំស ះប្កស្ួខែផ្ទ្នទ្ៀត ដែលរួមមានប្កស្ួខស្ុខាភិបាល អប់រំ
សាធ្លរណការនិខែឹកជញ្ាូន និខប្កស្ួខការពារជាតិ។ រដ្ឋាភិបាល សេនើដល់ប្គប់សាថនីយ៍ទ្ូរទ្ស្សន៍ទាំខអស្់
មានកមម វធីបកដប្បជាភាសាស្ញ្ហញ អមកមម វធីទាយរបស្់នគ។ មកែល់ប្តឹមដែមិលុនា មានសាថនីយ៍ទ្ូរទ្ស្សន៍ធាំៗពីរ
ដែលមួយជាទ្ូរទ្ស្សន៍រែា និខមួយនទ្ៀតជាទ្ូរទ្ស្សន៍ឯកជន មានការបកដប្បភាសាជាភាសាស្ញ្ហញ
នៅកនុខកមម វធីទាយព័តមា
៌ នរបស្់នគ។
ជនពិការ ជួបប្បទ្ោះការនរីស្នអើខជានប្ចើនពីស្ខគម ជាពិនស្ស្កនុខការទ្ទ្ួលការងារជាំនាញ។
កុមារដែលមានភាពពិការែលោះៗ បានចូលនរៀននៅសាោធមមតា។ នបើនោខតាមប្កស្ួខអប់រំ កុមារពិការចាំនន
ួ
១៩ ០០០ នាក់ បាននរៀននៅសាោបឋមស្ិកា កនុខឆ្នាំស្ិកា ២០១៥ -២០១៦។ ប្កស្ួខបាននធវើការនលើការបណតុោះ
បណា
ត លប្គូស្ីព
ត ី វធីបញ្ចូ លស្ិស្សពិការ ឲ្យនរៀនជាមួយស្ិស្សមិនពិការ។
កុមារដែលពិការខាលខ
ាំ បាននរៀននៅសាោនដ្ឋយដឡក ដែលឧបតថមភនដ្ឋយអខគការ NGO នៅភនាំនពញ។
ការស្ិកា េម្រាប់ពួកនគគ្មមននៅនប្ៅភនាំនពញនទ្។
ពុាំមានការកប្មិតតាមចាប់ណាមួយ ចាំនពាោះស្ិទ្ធិជនពិការកនុខការនបាោះនឆ្នត ឬចូលរួមកនុខកិចចការនានារបស្់
ពលរែានឡើយ បុដនដរដ្ឋាភិបាល មិនបានចូលរួមែិតែាំប្បឹខដប្បខ នែើមបីជួយែល់ជនពិការ ឲ្យចូលរួមកាន់ដតនប្ចើនកនុខនាម
ជាពលរែានឡើយ។
ស្ញ្ហាតិ/ពូជសាស្ន៍/ជាតិពនធភា
ុ គតិច
អនកជាំនាញបានទ្ទ្ួលសាគល់ថា មានប្បតិកមមមិនលែនៅនលើតនា
ួ ទ្ីនស្ែាកិចច កាន់ដតនប្ចើននឡើខរបស្់ជនជាតិចិន
និខចាំនន
ួ កាន់ដតនប្ចើននឡើខផ្នជនជាតិចិន នៅកនុខប្បនទ្ស្។ កាដស្តជាភាសាដែមរមានចុោះនប្ចើន

នូវនរឿខស្តីពីបទ្នលមើស្ដែលប្បប្ពឹតតនដ្ឋយជនជាតិចន
ិ និខនៅដកចិននៅកមពជា
ុ
នដ្ឋយរួមមានទាំខហិខានដ្ឋយប្កុមសកេ ងស្ថាវ ការដកលខកាលយរបស្់ រូបអាស្អាភាស្ ការនបើកបរនដ្ឋយប្ស្វឹខ
និខថានាំនញៀន។ នៅដែកញ្ហញ ប្កស្ួខមហាផ្ទទបានប្បកាស្ថា ែលួននឹខនរៀបចាំប្កុមការងារមួយ សដើតបីនដ្ឋោះប្សាយបទ្នលមើស្
ដែលភាគនប្ចើនប្បប្ពឹតតនដ្ឋយជនជាតិចិន។
ជនជាតិនែើម
នៅដែវចឆិកា អខគការ NGO កនុខប្ស្ុកមួយបាននិោយថា មានស្ហគមន៍ជនជាតិនែើមចាំនួនដត ២៦ បុនណា
ណ ោះ
កនុខចាំនណាមស្ហគមន៍ជនជាតិនែើមចាំនួន ៤៥៨ ដែលបានទ្ទ្ួលប័ណណកមមស្ិទ្ធិែីធលីពីរែា។
អាំនពើហខ
ិ ា ការនរីស្នអើខ និខអាំនពើហិខានដ្ឋយដទែកនលើប្បនភទ្ផ្នចាំណខ់ទូវល នភទ្ និខអតដស្ញ្ហញណនយនឌ័រ
គ្មមនចាប់ដែលដ្ឋក់នទស្ ចាំនពាោះការរួមនភទ្ផ្នមនុស្សនភទ្ែូចគ្មន នដ្ឋយមានការប្ពមនប្ពៀខគ្មននទ្នហើយក៏គ្មមន
ការនរីស្នអើខជាទលូវការ ចាំនពាោះប្កុមន្រស្ដីប្ស្ឡាញ់ន្រស្ដីបុរស្ប្ស្ឡាញ់បុរស្ បុគគលប្ស្ឡាញ់ទាំខពីរនភទ្ និខបុគគលបដរូ
នភទ្(LGBTI)នទ្ នទោះបីជាការនរីស្នអើខ និខការនពបប្ជាយនៅដតមានជាពិនស្ស្នៅតាំបន់ជនបទ្។
ជាទ្ូនៅ ប្កុម LGBTI ពុាំស្វូ មានឱកាេទ្ទ្ួលបានការងារនធវើនទ្ នដ្ឋយសារមានការនរីស្នអើខនិខការផ្ទត់ពក
ួ
នគនចញ។ មនុស្សកនុខប្កុមននោះ នប្ចើនដតប្តូវបាននគោយី និខស្តេត្
ុ នដ្ឋយសារការងាររបស្់នគនៅកនុខកដនលខកាំសានត
និខដទនកជួញែូរទលូវនភទ្។ ពុាំមានរបាយការណ៍ អាំពីការនរីស្នអើខនដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល នដ្ឋយសារប្បនភទ្ ផ្នចាំណខ់ទូវល នភទ្
នៅកនុខការងារ ភាពជាពលរែា ការទ្ទ្ួលបានការស្ិកា ឬការដលទាំស្ុែភាពនទ្។ នៅកនុខឆ្នាំផ្នរបាយការណ៍ននោះ
មនុស្សប្ស្ីប្ស្ឡាញ់ប្ស្ី មាននិោយនប្ចើននៅកនុខប្បព័នទ
ធ សពវទាយ។
អខគការកនុខប្ស្ុកមួយដែលនធវកា
ើ រដទនកស្ិទ្ធិរបស្់ប្កុមមនុស្សនៅកនុខប្កុម LGBTI បានរាយការណ៍ពីករណី
ចាំនួនជាខ ១០០ ផ្នហិខា ឬការនធវើបាបនៅនលើស្មាជិកកនុខប្កុមមនុស្សននោះ នដ្ឋយរួមមានទាំខហិខាប្បប្ពឹតតនដ្ឋយ
ស្មាជិកកនុខប្គួសារ។ ការមាក់ងាយ ឬការគាំរាម ប្បដហលជារបាាំខរារាាំខនគឲ្យហាននិោយប្បាប់។
ការមាក់ងាយកនុខស្ខគមទក់ទ្ខនឹខជាំខឺនអែស្៍
ការស្ិកាបងាាញថា មានមនុស្សជានប្ចើនមានការនរីស្នអើខនឹខអនកជាំខឺ និខអនកមានទទក
ុ នមនរាគនអែស្៍។

ដទនកទ្ី៧៖ស្ិទ្ធិកមមករ
ក. ស្ិទ្ធិបនខកើតអខគការ/ស្មាគម និខស្ិទ្ធិចរចាអនុស្ញ្ហញរួម
ចាប់អនុញ្ហញតអនកនធវើការដទនកឯកជន បនខកើតនិខចូលរួមស្ហជីព តាមការនប្ជើស្នរីស្របស្់ែួ លននគផ្ទទល់ ស្ិទ្ធិ
កនុខការនធវើកូែកមម និខស្ិទ្ធិកនុខការចរចាអនុស្ញ្ហញរួម។ ចាប់ដ្ឋក់កហ
ាំ ិតប្ពាំដែននលើស្ិទ្ធិកនុខការនធវើកូែកមម
ស្ម្រតួលអនតរាគមន្៍របស្់រដ្ឋាភិបាល នៅកនុខកិចចការផ្ទទកនុខរបស្់ស្ហជីព ផ្ទត់មិនឲ្យកមមករប្បនភទ្ែលោះ
ចូលរួមកនុខស្ហជីព នហើយអនុញ្ហញតឲ្យភាគីទ្ី៣ ដស្វខរកការរំោយស្ហជីព នដ្ឋយទ្នទឹមនឹខននាោះ នធវើការដ្ឋក់ពិន័យ
តិចតួចនលើនៅដក ចាំនពាោះការប្បប្ពឹតតមិនប្តឹមប្តូវជាមួយកមមករ។
ចាប់ដ៏ស្គ
មុ សាមញស្តីពីការចុោះបញ្ាីស្ហជីព មានន័យថា ការទមទរឲ្យមានការអនុញ្ហញតជាមុន ចំស ះការ
បនខកើតស្ហជីព។ លកេ ែណឌទមទរ កនុខការចុោះបញ្ាីស្ហជីព រួមមានការដ្ឋក់បញ្ចូ លធមមនញ្
ុ ញ ការប្ស្ខ់ន្
ម ោះមន្រនតី
និខស្មាជិកប្គួសាររបស្់នគ នហើយទតល់នស្ចកតីលតអិត្ទក់ទ្ខនឹខធនាគ្មរ នៅប្កស្ួខការងារ។ ចាប់ហាមមិនឲ្យ
ស្ហជីពដែលមិនបានចុោះបញ្ាកា
ី រែាំនណើរការនទ្។ ចាប់ក៏បញ្ហាក់ទខដែរថា មានដតស្ហជីពដែលមាន “ឋានៈតាំណាខ
កមមករភាគនប្ចើន” គឺស្ហជីពធាំជាខនគនៅកដនលខនធវើការមួយ នទ្ើបអាចនធវើជាតាំណាខកមមករបាន
នៅកនុខការចរចាអនុស្ញ្ហញរួម។ មន្រនតរា
ី ជការ ប្គូបនប្ខៀន អនកនធវើការនៅតាមស្ហប្គ្មស្រែា និខអនកនធវកា
ើ រដទនកធនាគ្មរ
ដទនកដលទាំស្ុែភាព និខ វស្័យនប្ៅទលូវការ អាចបនខកត
ើ បានដត “ស្មាគម” នទ្ មិនអាចបនខកត
ើ ស្ហជីពបាននទ្។
ការននោះ នធវើឲ្យនគអាចការពារកមមករ បានតិចជាខស្ហជីព។ ចាប់ដលមទាំខហាមប្បាមកមមករ
ដែលប្តូវបានតុោការដ្ឋក់នទស្ មិននធវើជាអនកែឹកនាាំស្ហជីពឬដទនករែាបាលស្ហជីពនទ្
នហើយ រឹតតបិតកមមករមិននចោះអកសរ និខអនកស្ថិតនៅនប្កាមអាយុ ១៨ ឆ្នាំមិនឲ្យកាន់តាំដណខែឹកនាាំកនុខស្ហជីព។
តាមនស្ចកតរា
ី យការណ៍មកថា និនោជកែលោះ មិនប្ពមចុោះហតថនលខា ទ្ទ្ួលសាគល់ស្ហជីពជាទលូវការនទ្ នដ្ឋយ
គ្មមននរណានធវើអវីពួកគ្មត់ ឬមិនប្ពមបនតកុខប្តារយៈនពលែលី ែល់កមមករដែលបានចូលរួមនៅកនុខស្ហជីព (ប្បដហល
៨០% ផ្នកមមករនៅកនុខ វស្័យកមមនសា
ត លទលូវការ នធវើការតាមកុខប្តារយៈនពលែលី)។ និនោជក
និខមន្រនតីអាជាាធរមូលដ្ឋាន ជាញឹកញាប់ មិនប្ពមទតលឯ
់ កសារចាាំបាច់ស្រា
ាំ ប់ចោះុ បញ្ាីការស្ហជីពនទ្។
ស្កមមជនការងារបាននិោយថា ធនាគ្មរជានប្ចើនមិននបើកេណន្ីឲ្យស្ហជីពដែលមិនទន់ចុោះបញ្ាីនទ្ លវីនបើតាមចាប់
ស្ហជីពមិនអាចចុោះបញ្ាបា
ី ននទ្រហូតទល់ដតនគបានទតល់ព័តមា
៌ នលតអិត្ស្តីពីធនាគ្មរស្ិន។ អាជាាធរការងារថានក់នែតត

តាមនស្ចកតរា
ី យការណ៍មក បានទ្ុកនចាលនដ្ឋយគ្មមនកាំណត់ផ្លៃ នូវពាកយស្ុាំចុោះបញ្ជកា
ិ រ នដ្ឋយស្ួររកឯកសារបដនថម
ឬនអាយដ្ឋក់ពាកយមកសារជាលមី នដ្ឋយសារមានកាំហុស្បនតច
ិ បនតួច នៅកនុខរយៈនពលដ្ឋក់ពាកយមតខៗ
ដែលកាំណត់ប្តូវមានរយៈនពល ៣០ ផ្លៃ។ ដតមានភស្តតា
ុ ខបងាាញថា ការនធវើែូនចនោះមានការលយចុោះ
នៅប្តឹមពាក់កណា
ត លឆ្នាំ ពិនស្ស្េម្រាប់ស្ហជីពកនុខ វស្័យកាត់នែរ ស្សតេៀកបាំពាក់នខ
ិ ដស្បកនជើខ។
កមមករបាននិោយពីឧបស្គគនានា នៅកនុខការអនុវតតស្ិទ្ធិរបស្់នគ កនុខការចូលរួមកនុខស្មាគមនដ្ឋយនស្រី។
មាននស្ចកតរា
ី យការណ៍ពកា
ី ររំខានរបស្់រដ្ឋាភិបាល នៅនលើនមែឹកនាាំកមមករឯករាជយ នដ្ឋយរួមទាំខការនចាទ្ប្បកាន់
តាមទលូវចាប់មិនស្មរមយ។ នមែឹកនាាំកមមករនលចនធ្លលមួយចាំនន
ួ ដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយគណបកសប្បឆ្ាំ ខ ឬ
ស្ហជីពឯករាជយបានរខការនចាទ្ប្បកាន់ ឬស្ថត
ិ នៅនប្កាមការតាមនមើលរបស្់តោ
ុ ការ។ នៅផ្លៃទ្ី ២៨ ឧស្ភា
សាោឧទ្ធ រណ៍បាននលើកដលខការនចាទ្ប្បកាន់ នលើនមែឹកនាាំស្ហជីពលបីៗចាំនួន ៦ រូប
ដែលបានរខការនចាទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ណឌ ពីបទ្ចូលរួមកនុខការតវ៉ា េំស ើងប្បាក់ដែសោយអ្ហិងា នៅឆ្នាំ ២០១៤។
ដតនៅដែកកកដ្ឋ តុោការ បាននចាទ្ប្បកាន់ប្បធ្លននទ្ើបជាប់នឆ្នតលមី
ផ្នស្មព័នស្
ធ ហជីពប្បជាធិបនតយយកមមករកាត់នែរកមពជា
ុ ទក់ទ្ខនឹខការតវ៉ា នៅឆ្នាំ ២០១៦។
មាននស្ចកតរា
ី យការណ៍ថា មានជាបនតនូវទ្ម្រតង់ែផ្ទ្នទ្ៀតផ្នការោយី។ នៅកនុខឆមាស្ទ្ី ១ NGO និខស្ហ
ជីពែលោះ បានតែូញដតែពីនរឿខនគរបាលតាមដ្ឋនស្កមមភាពរបស្់នគ នហើយេំរាតកាំដហខអនកចូលរួម នដ្ឋយបញ្ាូននគរបាល
នស្លៀកពាក់ឯកស្ណា
ា ននៅឈរនៅនប្ៅការោល័យរបស្់នគ កនុខនពលប្បជុាំ (ស្ូមនមើលចាំណច
ុ ២.ែ)។
អខគការពលកមមអនតរជាតិ (ILO) បានកត់ស្ាាល់ពកា
ី រនរីស្នអើខនៅនលើស្ហជីពនដ្ឋយនិនោជក តាមរយៈ
ការនប្ជៀតដប្ជក និខការបនណតញស្មាជិកផ្នស្ហជីពឯករាជយ ប្ពមទាំខតាមរយៈការបនខកត
ើ ស្ហជីពដែលគ្មាំប្ទ្
នដ្ឋយនិនោជក។ នទោះបីជាចាប់ទល
ត ់ការការពារែល់នមែឹកនាាំស្ហជីពកតី ដតមាននរាខចប្កជានប្ចើនបានបញ្ច ប់ការងារ
របស្់មន្រនតស្
ី ហជីព ប្បកបនដ្ឋយនជាគជ័យ មុននពលស្ហជីពអាចទ្ទ្ួលបានការចុោះបញ្ាជា
ី ទលូវការ។
ចាប់មានដចខថាកមមករអាចនធវើកូែកមមបាន
ដតបនាទប់ពីបាំនពញបានតាមលកេ ែណឌទមទរមួយចាំនួនដតបុនណា
ណ ោះ ែូចជាការចុោះបញ្ាីបានប្តឹមប្តូវផ្នស្ហជីព
ែូចការដែលវធីសាន្រស្ដនដ្ឋោះប្សាយវវទ្ែផ្ទ្នទ្ៀត មិនបានទ្ទ្ួលនជាគជ័យ (ែូចជាការចរចារ ការទសោះទា
ឬការនដ្ឋោះប្សាយនដ្ឋយអាជាាកណា
ដ លជានែើម) ការបញ្ច បរ់ យៈនពលរខ់ចាាំ ៦០ ផ្លៃ បនាទប់ពី

មាននលចនឡើខនូវជសាេះការនបាោះនឆ្នតនដ្ឋយស្មាៃត់ របស្់ស្មាជិកស្ហជីព និខការជូនែាំណឹខជាមុន រយៈនពល
ប្បាាំពីរផ្លៃ នៅកាន់និនោជក និខប្កស្ួខការងារនិខបណដុោះបណា
ដ លវជាាជីវៈ(MOLVT) ។អនកនធវើកូែកមមប្តូវមាននទស្
ប្ពហមទ្ណឌ នបើនគបិទ្ទលូវ មាត់ប្ចកចូល ឬប្បប្ពឹតតអវីនទសខនទ្ៀត ដែលអាជាាធរមូលដ្ឋានចាត់ទ្ុកថាបោះពាល់ែល់ស្ណា
ត ប់
ធ្លនប់សាធ្លរណៈ។ នៅនពលស្ហជីពបាននបាោះនឆ្នតស្សម្រតចចិតតឲ្យនធវក
ើ ូែកមមនហើយ ដែលទមទរឲ្យមានការយល់
ប្ពមនដ្ឋយេសតេងភាគនប្ចើនផ្នស្មាជិកស្ហជីព នដ្ឋយមាន៥០% ផ្នស្មាជិកស្ហជីពបានប្គប់កូរុំ តុលាការអាច
នចញនស្ចកតីស្សម្រតចប្បឆ្ាំ ខនឹខការនធវក
ើ ូែកមម នហើយតម្រតូវឲ្យចាប់នទតើមនឡើខ វញនូវការចរចាជាមួយនិនោជក។
មានរបាយការណ៍គរួ នអាយនជឿទ្ុកចិតថា
ត កមមករប្តូវបានបនណតញនចញពីការងារនដ្ឋយសារនហតុទលមិន
ស្មរមយ បនាទប់ពីបាននរៀបចាំ ឬចូលរួមកនុខកូែកមម។ស្ហជីពនទតើមកូែកមមនដ្ឋយមិនបានបាំនពញបានតាមការទមទារ
ខាខនលើននោះនទ្ ដែលជាការមួយមានភាពែុស្ចាប់ នបើតាមបនចចកនទ្ស្។ ននោះនបើនោខតាមកមម វធីនរាខចប្កលែ
នៅកមពជា
ុ (BFC)។ ដតការចូលរួមនៅកនុខកូែកមមែុស្ចាប់ មិនអាចជានហតុទលដែលអាចទ្ទ្ួល
យកបាននដ្ឋយប្ស្បចាប់ ស្ប្មាប់ការបនណដញកមមករពីការងារនឡើយ។ កនុខករណីមួយចាំនន
ួ
និនោជកមិនបនតកុខប្តារយៈនពលែលី ដល់ស្មាជិកស្ហជីពដែលស្កមមនទ្ នហើយកនុខករណីែលោះនទ្ៀត និនោជក
បានគ្មបស្ខកត់កូែករ ឬបុគគលក
ិ ស្ហជីពឲ្យទ្ទ្ួលយកស្ាំណខ នហើយោដលខពីការងាររបស្់ែួ លន ។
ចលនាស្ហជីពជាទ្ូនៅ បាននមើលន

ើញថា រដ្ឋាភិបាលមិនបាននដ្ឋោះប្សាយអវឲ្
ី យមានប្បស្ិទ្ធភាពនទ្

ចាំនពាោះការបនណតញនចញដបបននោះ។
គណៈកមមកាធិការនដ្ឋោះប្សាយបាតុកមមកូែកមម របស្់ប្កស្ួខការងារបាននិោយថា នៅកនុខឆមាស្ទ្ី ១ មាន
កមមករចាំនួន ១៦ ៥៨៥ នាក់បាននធវើបាតុកមម និខកូែកមមចន
ាំ ួន ២៦ ែខ។ នៅកនុខអាំឡុខនពលែូចគ្មន កនុខឆ្នាំ ២០១៨
មានកូែកមមចាំនួន ២៨ ដែលមានការចូលរួមផ្នកមមករចាំនួន ៤ ៦១៧ នាក់។ របាយការណ៍ននាោះនិោយថា
កនុខចាំនណាមករណីទាំខ ២៦ មាន ១៦ ករណីប្តូវបាននដ្ឋោះប្សាយបាននដ្ឋយនជាគជ័យ នហើយ ១០
ករណីនទ្ៀតប្តូវបានបញ្ាូននៅប្កុមប្បឹកាអាជាាកណា
ត ល។
នៅកនុខឆ្នាំននោះ រដ្ឋាភិបាលបានរឹតតបិតនលើស្ិទ្ធិកមមករ កនុខការនធវើការប្បមូលទតាំគ្ម
ុ ន ។ នៅផ្លៃទ្ី ២ មករា នគរបាល
បានរុោះនរីការរបស្់តាាំខជាសាធ្លរណៈ របស្់ប្កុមស្មាគម និខស្ហជីព ដែលនធវើការរំលឹកការបន្រងាកបនដ្ឋយហិងារបស្់
រដ្ឋាភិបាល នៅនលើកូែកមម ឆ្នាំ ២០១៤។ អាជាាធរប្កុខភនាំនពញ ពីែាំបូខ បានបែិនស្ធស្ាំនណើរបស្់ស្ហជីព និខស្មាគម

ចាំនួន ១២ នែើមបីនធវើការអបអរទ្ិវស្ិទ្ធនារី ៨ មិនា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ ដតនប្កាយមក
រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ហញតឲ្យប្កុមទាំខននោះនធវើនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ ដតបានដ្ឋក់ពប្ងាយនគរបាលប្បឆ្ាំ ខកូែកមមោខនប្ចើន
នែើមបីការពារកុាំឲ្យពួកនគនចញពីកដនលខននាោះ។
ែាំនណាោះប្សាយ វវាទ ជាមួយកមមករមានភាពមិនស្ុច
ី ងាវក់គ្មន មួយភាគធាំនដ្ឋយសារមន្រនតរី ដ្ឋាភិបាលចាត់ទ្ុក
ជសាេះ ថា ជា វវាទ “បុគគល” ជាជាខ វវាទ “ស្មូហភាព"។ ប្កុមប្បឹកាអាជាាកណា
ត ល នដ្ឋោះប្សាយដត វវាទ ស្មូហ
ភាពនទ្។ ស្ហជីពបាននិោយថា មានភាពនជឿននលឿនកនុខលទ្ធ ភាពរបស្់ “ស្ហជីពមានតាំណាខភាគតិច” កនុខការនធវើ
ត្ំណាខកមមករ នៅកនុខ វវាទ ស្មូហភាព។ ប្កុមប្បឹកាអាជាាកណា
ត លឯករាជយ បានកត់ស្ាាល់ន

ើញថា ែលួនបានទ្ទ្ួល

ករណីចាំនន
ួ ៦៨ នៅកនុខរយៈនពល ៧ ដែែាំបូខ នហើយចាំនន
ួ ននោះនកើនពីចន
ាំ ួន ២៨ នៅកនុខរយៈនពលែូចគ្មន កាលពីឆ្នាំកនលខ
នៅ ។ ការននោះ បងាាញពីលទ្ធភាពរបស្់ស្ហជីពតាំណាខភាគតិច កនុខការនធវើជាតាំណាខឲ្យកមមករ នៅកនុខ វវាទ ។
គ្មមនតុោការឯកនទ្ស្កនុងការសោះម្រស្ថយវវាទ ការងារនទ្។ វវាទ ការងារដែលប្តូវបាននគកាំណត់ថា ជា វវាទ
“បុគគល” អាចយកនៅនអាយតុោការនដ្ឋោះប្សាយ លវីនបើប្បព័នត
ធ ុោការមានភាពលាំនអៀខ និខគ្មមនតាេភាពកតី។ ចាប់
តប្មូវឲ្យមានការនធវើនស្ចកតរា
ី យការណ៍លតអិត្នប្ចើន និខដ្ឋក់ការរឹតតបិតនប្ចើននលើស្ហជីពកមមករ។ តាំណាខស្ហជីព
បារមភថា នគមិនអាចបាំនពញបានតាមការទមទរជានប្ចើនកនុខចាប់។
ែ. ការហាមការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការត្ម្រតូវ
ចាប់ហាមប្បាមប្គប់ទ្ម្រតង់ទខ
ាំ អស្់ ផ្នការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការតម្រតូវ។
រដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវតតចាប់ននោះ ឲ្យមានប្បស្ិទ្ធភាពនទ្។ មន្រនតីនានាបាននិោយពីការលាំបាកនៅកនុខការ
បញ្ហាក់ពសា
ី ថ នភាពការងារ និខប្បាក់ដែ នៅកនុខ វស្័យនប្ៅទលូវការកនុខដទនកននសាទ្ កស្ិកមម ស្ាំណខ់ និខការងារបសម្រតើ
តាមទទោះ។ ពិន័យដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប់ ចាំនពាោះការបខេាំឲ្យនធវើពលកមមគមា
ឺ នភាពតឹខដតខ នដ្ឋយរួមមានទាំខការ
ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ និខការពិន័យជាប្បាក់ ដតវមិនប្គប់ប្គ្មន់នធវើឲ្យនគរាខចាលនទ្។
លវីនបើរដ្ឋាភិបាលប្បឹខដប្បខកនុខការទញការចាប់អារមមណ៍នៅនលើការងារនដ្ឋយបខេាំនៅកនុខប្បនទ្ស្កតី ដតប្បស្ិទ្ធភាព
ផ្នការែិតែាំទាំខននោះនៅមិនចាស្់។ នលើស្ពីននោះនទ្ៀត មានភស្តតា
ុ ខែលោះដែលបងាាញថា និនោជក ពិនស្ស្មាចស្់ឡឥែា
រំនោភនលើចាប់ហាមប្បាមនលើពលកមមនដ្ឋយបខេាំឬទស្ភាពបាំណល
ុ ពលកមម ។ អាជាាធរមូលដ្ឋានែលោះនធវើមិនែឹខមិនឮ

ចាំនពាោះការរំនោភទាំខននោះ។ ភាគនប្ចើនផ្នកមមករឡឥែា មិនអាចទ្ទ្ួលបានការដលទាំាំស្ុែភាពនដ្ឋយឥតគិតផ្លល
នប្កាមមូលនិធិស្នតិស្ុែជាតិស្ខគមនទ្ ពីនប្ពាោះកដនលខទាំខននាោះមិនបានចុោះបញ្ាជា
ី ស្មាជិកផ្នមូលនិធិននោះនទ្។
បាំណល
ុ ដែលជាំពាក់ភាគីទ្ី ៣ នៅដតជាបញ្ហាស្ាំខាន់មួយ នៅកនុខការជាំរុញឲ្យមានពលកមមនដ្ឋយបខេាំ។ នបើ
នោខតាមរបាយការណ៍ដែស្ីហា របស្់អខគការលីកាែូ ប្បជាជនកមពជា
ុ ចាំនន
ួ ២
ោននាក់ជាំពាក់បាំណល
ុ មីប្កូហិរញ្ញវតថុ នហើយកនុខនពលបុនាមនឆ្នាំលៗ
ីម ននោះ បាំណល
ុ មានការនកើននឡើខោខនប្ចើន
ដែលជាការនាាំឲ្យមាននប្ចើនផ្នពលកមមកុមារ និខពលកមមបណ
ាំ ល
ុ ។ នោខតាមការស្ិកាអនខកតនៅឆ្នាំ ២០១៧
មាន៤៨% ផ្នកមមករស្ាំណខ់ចន
ាំ ួន ១០១០ នៅភនាំនពញ ជាំពាក់បាំណល
ុ នគកនុខននាោះ ៧៥%
ផ្នពួកនគជាំពាក់ស្ហប្គ្មស្មីប្កូហរិ ញ្ញវតថុ ឬធនាគ្មរនហើយមាន ២៥% ជាំពាក់លុយស្មាជិកប្គួសារ។
នដ្ឋយសារប្កុមហុនស្ាំណខ់ និខឡឥែាភាគនប្ចើន មានលកេ ណៈនប្ៅប្បព័នធ នហើយគ្មមនការចុោះបញ្ាី កមមករនៅ
កនុខ វស្័យទាំខននោះមិនស្ូវទ្ទ្ួលបានអតថប្បនោជន៍នប្ចើននទ្។ ស្ប្មាប់ពក
ួ នគ
គ្មមនការកាំណត់ប្បាក់នបៀវតសរ៍អបបបរមានទ្ ែវោះការធ្លនារា៉ា ប់រខ នហើយនធវើការនៅចុខស្បាតហ៍ និខផ្លៃបុណយ
នដ្ឋយមានផ្លៃឈប់ស្ប្មាកតិច។
ការបខេាំឲ្យនធវើការ ដែលតាមធមមតា ទក់ទ្ខនឹខការងារនលើស្នមាខ នៅដតជាបញ្ហានៅតាមនរាខចប្ក ដែល
ទលិតរបស្់ស្ប្មាប់នានាំ ចញ។ ស្ហជីព និខកមមករបាននិោយថា អនកប្គប់ប្គខែលោះបញ្ឈប់កមមករពីការងារ នបើស្ិនជា
នគមិនប្ពមនធវើការនលើស្នមាខ។
កុមារក៏ប្បឈមនឹខការបខេាំឲ្យនធវើពលកមមដែរ (ស្ូមនមើលដទនក ៧.គ)។
ស្ូមនមើលទខដែរនូវរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្នាំរបស្់ប្កស្ួខការបរនទ្ស្ស្ហរែាអានមរក ដែលមានចាំណខនជើខ
ថារបាយការណ៍ស្ីព
ត ីការជួញែូរមនុស្ស ដែលមានអាស្័យដ្ឋាន www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
គ. ការហាមោត់ពលកមមកមា
ុ រ និខអាយុអបបបរមាដែលអាចនធវកា
ើ របាន
ចាប់បានកាំណត់ថា អាយុ ១៥ ឆ្នាំគឺជាអាយុអបបបរមាស្ប្មាប់បាំនពញការងារ និខអាយុ ១៨ ឆ្នាំជាអាយុ
អបបបរមា ស្ប្មាប់បាំនពញការងារដែលមាននប្គ្មោះថានក់។ ចាប់អនុញ្ហញតឲ្យកុមារអាយុចននាលោះពី ១២ នៅ ១៥ ឆ្នាំនធវើ
“ការងារប្សាល” ដែលមិនមាននប្គ្មោះថានក់ែល់ស្ុែភាព និខមិនបោះពាល់ែល់ការស្ិការបស្់នគ។ បទ្បញ្ហាស្ម្រាប់

អនុវតតមាននិោយនប្ចើនពីស្កមមភាព ដែលប្តូវបានចាត់ទ្ុកថាជា “ការងារធៃន”់ ។ ស្កមមភាពទាំខននោះរួមមានកស្ិកមម
ការនធវើឥែា ននសាទ្ ថានាំជក់ និខទលិតកមមែាំឡូខ។ ចាប់កាំណត់ប្ពាំដែនកុមារដែលស្ថិតកនុខអាយុពី ១២ ែល់ ១៥ ឆ្នាំ នធវើ
ការោខនប្ចើនប្តឹម ៤ នមាខនៅផ្លៃនរៀន និខ ោខនប្ចើនប្តឹម ៧ នមាខនៅផ្លៃអត់នរៀន នហើយហាមប្បាមការនធវើការពី
នមាខ ៨ យប់ែល់នមាខ ៦ ប្ពឹក។
នៅដែឧស្ភា ឆ្នាំ ២០១៨ ប្កស្ួខការងារ បាននចញបទ្បញ្ហាមួយដែលកាំណត់ចាស្់ពពា
ី កយថា
ការងារតាមទទោះ នហើយបានកាំណត់អាយុអបបបរមាស្ប្មាប់ការងារតាមទទោះ គឺ ១៨ ឆ្នាំ។ ដតបទ្បញ្ហាននោះមិនបាន
កាំណត់ពីស្ិទ្ធិអនកនធវកា
ើ រតាមទទោះឲ្យបខបែូននទ្។ លវីនបើបទ្បញ្ហាននោះ ទតល់ការការពារទក់ទ្ខនឹខអាយុអបបបរមា
ស្ប្មាប់អនកនធវើការតាមទទោះកតី ដតប្កមពលកមម មិនអនុវតតស្ប្មាប់កុមារនៅនប្ៅការងារកនុខប្បព័ននធ ឡើយ
ែូនចនោះកុមារដែលចូលរួមកនុខទ្ប្មខ់ែផ្ទ្នទ្ៀតផ្នការងារនប្ៅប្បព័នធ
មិនប្តូវបានការពារនៅនប្កាមចាប់ស្ីព
ត អា
ី យុអបបបរមានឡើយ។

ចាប់ការងារដចខពីការពិន័យជាប្បាក់ចាំនន
ួ រហូតែល់ ៦០ ែខផ្នប្បាក់ឈួ ន លប្បចាាំផ្លៃបចចុបបនន ចាំនពាោះជនដែល
រំនោភនលើបញ្ញត្ែិរបស្់ជាតិស្ព
ីត ីពលកមមកុមារ ដតវមិនប្គប់ប្គ្មន់នធវើឲ្យនគខាលចនឹខប្បប្ពឹតតនលមើស្ នហើយការពិន័យននោះ
កប្មប្តូវបានដ្ឋក់ណាស្់។
នាយកដ្ឋានពលកមមកមា
ុ រ ដែលស្ថិតនៅនប្កាមប្កស្ួងាការងារ មានអធិការមិនប្គប់ប្គ្មន់កនុងការចាប់បខេាំឲ្យ
នគអនុវតតចាប់ឲ្យបានប្តឹមប្តូវ។ អធិការកិចចនលើពលកមមកមា
ុ រទតាំនុ ៅទ្ីប្កុខភនាំនពញ
និខនៅតាមនរាខចប្កកនុខ វស្័យទលូវការនៅតាមនែតត ដែលទលិតទ្ាំនិញស្ម្រាប់នានាំ ចញ ជាជាខតាំបន់ជនបទ្
ដែលមានចាំនួនកុមារនធវើពលកមមនលើស្លុប។ នលើស្ពីននោះនទ្ៀត គណៈកមាមធិការជាតិប្បឆ្ាំ ខពលកមមកមា
ុ រ
បានិោយថា អធិការការងារ មិននធវើអធិការកិចចនៅតាមកដនលខបែិស្ណា
ា រកិចច ឬកដនលខកេ ឹបរាប្តី នៅនពលយប់នទ្
ពីនប្ពាោះែវោះលវកាស្ប្មាប់ឲ្យអធិការនធវើការនលើស្នមាខ។ នៅឆ្នាំ ២០១៨ រដ្ឋាភិបាលបាននធវកា
ើ រពិន័យនលើប្កុមហុនចាំនន
ួ
១០ ពីបទ្រំនោភនលើបទ្ដ្ឋានពលកមមកុមារ ។ ចាំនួនននោះតិចជាខពលកមមកមា
ុ រ ដែលមានជាទ្ូនៅនៅកនុខប្បនទ្ស្នប្ចើន។

ការបណតុោះបណា
ត លមិនប្គប់ប្គ្មន់ នធវើឲ្យអាជាាធរមូលដ្ឋាន ែវោះស្មតថភាពនៅកនុខការពប្ខឹខការអនុវតតបទ្បញ្ហា
ទាំខននោះ ពិនស្ស្នៅតាមតាំបន់ជនបទ្ និខនៅកនុខ វស្័យដែលមានការប្បឈមខាលខ
ាំ ។
កុមារងាយរខនឹខពលកមមកុមារកនុខទ្ប្មខ់អាប្កក់បាំទុត ែូចជានៅកនុខការងារកស្ិកមម កដនលខនធវើឥែានកបឿខ និខ
ការជួញែូរទលូវនភទ្ (ស្ូនមើលដទនក ៦ ស្តីពីកមា
ុ រ) ។ នៅផ្លៃទ្ី ៩ មិនា កុមា រីអាយុ ៩ ឆ្នាំមានក់បានដ្ឋច់ផ្ែនៅកនុខពុមព
មាស្ុីននធវើអិែា នៅប្ស្ុកែាច់កណា
ត ល កនុខនែតតកណា
ត ល។ គ្មមនការបតឹខប្ពហមទ្ណឌប្បឆ្ាំ ខនឹខមាចស្់ឡឥែាននាោះនទ្។ ការ
មិនស្ូវទ្ទ្ួលបានការស្ិកាជាមូលដ្ឋាន និខការគ្មមនកាំណត់ថាចាាំបាច់ប្តូវឲ្យនរៀនែល់ប្តឹមណាននាោះ រួមចាំដណកនធវើឲ្យ
កុមារងាយរខការនកខវ័ញ្ច។ កុមារមកពីប្គួសារប្កីប្កងាយរខនប្គ្មោះ នដ្ឋយសារប្គួសារអនកមានែលោះ
តាមនស្ចកតរា
ី យការណ៍មកថា នធវើជាចិតតលែនហើយជួលកុមារឲ្យបាំន រីការងារកនុខទទោះ ដតដបរជារំនោភនធវបា
ើ ប
និខនកខប្បវ័ញ្ចនៅវញ។ កុមារក៏រខទខដែរនូវការបខេាំនអាយនែើរស្ុាំទន។
ពលកមមកុមារនៅតាមនរាខចប្កស្សតេៀកបាំពាក់ ស្ម្រាប់ការនាាំនចញមានការលយចុោះនប្ចើន
នៅកនុខនពលបុនាមនឆ្នាំននោះ។ អនក វភាគែលោះគិតថា ការននោះបណា
ត លមកពីការគ្មរស្ខកត់ផ្នកមម វធីតាំរវូ ឲ្យមានការដកលតអចាាំ
បាច់របស្់កមម វធីនរាខចប្កលែនៅកមពជា
ុ (BFC)។ តាាំខពីឆ្នាំ ២០១៥ មក BFC
បានរកន

ញ
ើ កុមារនធវើពលកមមចាំនួនមិនែល់ ២០ នាក់នទ្ កនុខមួយឆ្នាំ កនុខចាំនណាមនរាខចប្កប្បមាណ ៥៥០។

នៅកនុខរបាយការណ៍ស្រុបចុខនប្កាយរបស្់ែួ លន រយៈនពលពីផ្លៃទ្ី ១ ដែឧស្ភា ឆ្នាំ ២០១៧ ែល់ផ្លៃទ្ី ៣០ ដែមិលុនា ឆ្នាំ
២០១៨ BFC បានរកន

ើញករណីចាំនួន ១០ ដែលកនុខននាោះ កុមារអាយុនប្កាម ១៥ នធវកា
ើ រនៅតាមនរាខចប្ក។ ដត BFC

និខអខគការនទសខនទ្ៀតបានស្ដមតខកខវលថា
់ ពលកមមកុមារនិខការរំនោភនទសខនទ្ៀតប្បដហលអាចមាននប្ចើន
នៅតាមនរាខចប្កទលិតដស្បកនជើខ និខស្មាភរៈស្ប្មាប់ការនធវើែាំនណើរស្ប្មាប់ការនាាំនចញ
ពីនប្ពាោះដទនកទាំខននោះមិនស្ថិតនៅនប្កាមអាណតតិតាមដ្ឋននមើលរបស្់ BFC នទ្។
ស្ូមចូលនមើលទខដែរនូវលទ្ធ ទលរកន

ើញស្តីពីទ្ាំរខ់អាប្កក់បទ
ាំ ុតផ្នពលកមមកុមាររបស្់ប្កស្ួខការងារ

ស្ហរែាអានមរក តាមនគហទ្ាំព័រ http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/childlabor/findings/។
. ការនរីស្នអើខទក់ទ្ខនឹខការងារ

ចាប់ហាមការនរីស្នអើខកនុខការងារ នដ្ឋយសារពូជសាស្ន៍ ពណ៌ស្មបុរ នភទ្ ពិការភាព សាស្នានា គាំនិត
ននោបាយ កាំនណើត ប្បភពនែើមកនុខស្ខគម ឬស្មាជិកភាពកនុខស្ហជីពនទ្។ ចាប់មិនហាមចាស្់នូវការនរីស្នអើខ
នដ្ឋយដទែកនលើចាំណខ់ទូវល នភទ្ អតតស្ញ្ហណណនជនឌ័រ អាយុ ភាសា ឬជាំខឺឆលខនទ្។ រែាធមមនុញ្ដញ ចខថា ពលរែាទាំខពីរនភទ្
ទ្ទ្ួលបានប្បាក់នបៀវតសនស្មើគ្មន ចាំនពាោះការងារនស្មើគ្មន។
ជាទ្ូនៅ រដ្ឋាភិបាលមិនពប្ខឹខការនគ្មរពចាំនពាោះចាប់ទខ
ាំ ននោះនទ្។ តាមចាប់ ទ្ណឌកមមចាំនពាោះការនរីស្នអើខកនុខ
ការងាររួមមានការពិន័យជាប្បាក់ ស្ាំណខបោះបវូ រែាបបនវណី និខរែាបាល។ ទ្ណឌកមមទាំខននោះមិនប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្មាប់រារាាំ ខ
ការនរីស្នអើខនឡើយ។
នបើនោខតាមរបាយការណ៍របស្់ BFC កាលពីដែមិនា ឆ្នាំ ២០១៨ កមមករចាំនួន ៣៨% ដែលបានអនខកតនៅនលើ
មានអារមមណ៍មិនលែ “ជាញឹកញាប់” ឬ “នៅនពលែលោះ” នដ្ឋយសារអាកបបកិ រោនៅកនុខនរាខចប្ក នហើយ ៤០% ផ្ន
កមមករមិននជឿថា មានប្បព័នច
ធ ាស្់ោស្់ និខប្តឹមប្តូវ ស្ម្រាប់ឲ្យនគរាយការណ៍ពីការោយីទូវល នភទ្ នៅកនុខនរាខចប្ក
របស្់នគនទ្។
ខ.លកេ ែណឌការងារដែលអាចទ្ទ្ួលយកបាន
ប្កស្ួខការងារគឺជាអនកទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវ កនុខការពប្ខឹខការអនុវតតចាប់ការងារ ដតរដ្ឋាភិបាលមិនបានពប្ខឹខការ
អនុវតតចាប់ននោះប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាពនទ្។ ការពិន័យកប្មប្តូវបានវយតម្តេណាស្់ នហើយមានមិនប្គប់ប្គ្មន់កនុងការ
នដ្ឋោះប្សាយបញ្ហានទ្។ រដ្ឋាភិបាលពប្ខឹខការអនុវតតនលើបទ្ដ្ឋាននានា នដ្ឋយអននលើនដ្ឋយសារែលួន ែវោះបុគគលិកដែលបាន
ទ្ទ្ួលការបណដុោះបណា
ដ លប្តឹមប្តូវនិខបរកាេរចាាំបាច់ នហើយនិខការមានអាំនពើពុករលួយ។ មន្រនតរី បស្់ប្កស្ួខការងារ បាន
សារភាពពីភាពអស្មតថភាព នៅកនុខការនធវើអធិការកិចចនពញនលញនលើនមាខការងារ នហើយពឹខទាំខប្ស្ុខនលើ BFC ឲ្យ
នធវើការងារននោះ នៅតាមនរាខចប្កនែរស្សតេៀកបាំពាក់នានាំ ចញ។
ដតប្កស្ួខការងារ បាននបើកការបណតុោះបណា
ត ល និខនធវើការប្ប ងអធិការកិចចការងារចាំនួនជាខ ៦០០ នាក់ នៅ
កនុខឆ្នាំននោះ នហើយបាននិោយថា អធិការកិចចមានក់ៗប្តូវជាប់នតស្តនទ្ើបអាចនធវើការបាន។
របួស្នៅកនុខការងារ និខបញ្ហាស្ុែភាពនៅនតើនកើតមាននប្ចើន។ នៅផ្លៃទ្ី ២៣ មិលុនា អាគ្មរមួយរបស្់ចិនបាន
រលាំ នៅទ្ីប្កុខប្ពោះស្ីហនុ បណា
ត លឲ្យសាលប់កមមករចាំនួន ២៦ នាក់ នហើយ ២៦ នាក់នទ្ៀតរបួស្។ ជនរខនប្គ្មោះទាំខននាោះ

និខប្គួសាររបស្់នគមិនបានទ្ទ្ួលស្ាំណខនពញនលញ ពីមូលនិធិជាតិស្នតិស្ុែស្ខគមនទ្ ពីនប្ពាោះប្កុមហុនស្ាំណខ់មិន
បានចុោះបញ្ា។
ី
គ្មមនការនធវើអធិការកិចចប្គប់ប្គ្មន់នៅការដ្ឋានស្ាំណខ់ នដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលនទ្។ ស្ុវតថិភាពការងារ និខចាប់ស្ីព
ត ី
ស្ុែភាពស្ប្មាប់ឧស្ាហកមមស្ាំណខ់ ដចងពីការដ្ឋក់ពន
ិ ័យ
ដែលគ្មមនភាពធៃន់ធរៃ ប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្មាប់រារាាំខការរំនោភនទ្។
ចាប់មិនបានកាំណត់នបៀវតសអបបបរមាស្ាំរាប់ វស្័យណាមួយនទ្ នលើកដលខដតវស្័យកាត់នែរស្សតេៀកបាំពាក់
និខដស្បកនជើខ។ វមាននប្ចើនជាខការបាន់ប្បមាណជាទលូវការ ស្ប្មាប់កប្មិតចាំណូលផ្នអនកប្ក។
តាមចាប់ បទ្ដ្ឋានស្ុវតថភា
ិ ព និខស្ុែភាពនៅកដនលខនធវើការ ប្តូវដតប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្មាប់ស្ែ
ុ មាលភាពរបស្់
កមមករ។ អធិការកិចចការងារ វយតម្តេប្បាក់ពិន័យ នដ្ឋយនោខនៅតាមរូបមនតស្គ
មុ សាមញ ដទែកនលើភាពធៃន់ធៃរ
និខរយៈនពលផ្នកាំហុស្ ប្ពមជាមួយនឹខចាំនួនកមមករដែលទ្ទ្ួលរខ។ អធិការរបស្់ប្កស្ួខការងារមានអាំណាចវយ
តម្តេប្បាក់ពិន័យទាំខននោះ នៅនឹខកដនលខ នដ្ឋយមិនបាច់មានការស្ហការពីនគរបាលនទ្ ដតគ្មមនបទ្បញ្ញត្ែិជាក់
ចាស្់ណាមួយស្ម្រាប់ការពារកមមករ ដែលតវ៉ា ពីសាថនភាពបោះពាល់ែល់ស្ុែភាព ឬគ្មមនស្ុវតថិភាពនទ្។ ចាំនន
ួ អធិការ
មានមិនប្គប់ស្ប្មាប់នធវកា
ើ រពប្ខឹខការអនុវតតចាប់ឲ្យមានប្បស្ិទ្ធភាព។ នៅដែមិលុនា
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ហាឲ្យមន្រនតីថានក់នែតត នធវើអធិការកិចចនៅកដនលខ ឥែា នែើមបីរកនមើលដប្កខមានពលកមមកុមារ
ឬការនធវើពលកមមនប្កាមការជួបបាំណល
ុ នហើយបាននធវើយុទ្ធនាការមួយនែើមបីលុបបាំបាត់ពលកមមកុមារ
នៅតាមកដនលខឡឥែា នៅែាំណាច់ឆ្នាំ។
ការែួលស្នលបជា
់ សម្រចើន្ នៅដតជាបញ្ហាមួយនៅនឡើយ។ NSSF បាននិោយថា កមមករចាំនួន ៤១៧ នាក់បាន
ែួលស្នលប់នៅកនុខនរាខចប្កចាំនន
ួ ៥ នៅកនុខរយៈនពល ៦ ដែែាំបូខ។ ចាំនួនននោះលយចុោះពីចាំនន
ួ ១៣៥០ នាក់
ដែលបានែួលស្នលប់ នៅកនុខរយៈនពលែូចគ្មន កនុខឆ្នាំ ២០១៨។ អនកស្នខកតការណ៍
បាននិោយពីការនធវើការនលើស្នមាខប្ជុល ស្ុែភាពប្ទ្ុឌនប្ទម ការនែកមិនប្គប់ ែយល់នចញចូលមិនលែ
កខវោះអាហារូបតថមភប្តឹមប្តូវរបេ់កមមករ ថានាំស្ាេប់ស្តវចផ្ប្ខ ប្តូវបានបាញ់នៅកនុខវលដប្ស្ដកបរខាខ
នហើយចាំហាយជាតិពុលនចញមកពីស្កមមភាពទលិតកមមកមា
៏ នចាំដណកនធវើឲ្យកមមករស្នលប់នប្ចើនគ្មនទខដែរ។

ការនគ្មរពតាមបទ្ដ្ឋានស្ុវតថភា
ិ ពការងារ និខស្ុែភាពនៅដតជាបញ្ហាប្បឈមមួយ
ដែលកាន់ដតមាននប្ចើននឡើខ នៅកនុខ វស្័យនាាំនចញស្ាំនលៀកបាំពាក់ នដ្ឋយសារន្ីតិ វធី
និខនគ្មលននោបាយរបស្់ប្កុមហុនមិនស្មប្ស្ប នហើយនិខការទ្ទ្ួលែុស្ប្តូវ
និខតួនាទ្ីប្គប់ប្គខមិនប្តូវបានកាំណត់ចាស្់។
NSSF បាននិោយថា នៅកនុខឆមាស្ទ្ី ១ មានកមមករចាំនួន ២៤
នាក់បានសាលប់នដ្ឋយសារនប្គ្មោះថានក់ចរាចរណ៍ នៅកនុខនពលនធវែ
ើ ាំនណើរនៅនិខមកពីកដនលខការងារ។
នៅកនុខអាំឡុខនពលែូចគ្មន កនុខឆ្នាំ ២០១៨ មានដត ៨ នាក់នទ្។ នប្គ្មោះថានក់ទាំខននាោះបណា
ត លឲ្យមនុស្សរបួស្ចាំនួន ៩២០
នាក់ នដ្ឋយកនុខរយៈនពលែូចគ្មន កនុខឆ្នាំ ២០១៨ មានដត ៦២ នាក់នទ្។ ការនធវើែាំនណើរនដ្ឋយគ្មមនស្ុវតថិភាពរបស្់កមមករ
គឺជាកខវល់មួយធាំ ស្ប្មាប់អក
ន ពាក់ព័ននធ ៅកនុខឧស្ាហកមមកាត់នែរ។ នៅផ្លៃទ្ី ៤ ដែនមសា កមមករ ៤ នាក់បានដ្ឋច់ផ្ែ
នៅកនុខនប្គ្មោះថានក់ នពលឡានរបស្់នគបុកជាមួយឡានមួយនទ្ៀត។
កមមករ និខអខគការពលកមមនានាមានកខវល់ទខដែរថា ការនប្បើកុខប្តារយៈនពលែលី
ពិនស្ស្នៅកនុខ វស្័យកាត់នែរ ដែលនប្ចើនគ្មមនកាំនណើនផ្នទលិតភាព អនុញ្ហញតឲ្យប្កុមហុន
នគចទុតពីលកេ ែណឌទមទរែលោះតាមចាប់ និខនលើប្បាក់នបៀវតស។ កុខប្តារយៈនពលែលី ដលមទាំខអនុញ្ហញតឲ្យនៅដក
មាននស្រីភាពនប្ចើន កនុខការបញ្ច ប់ការងាររបស្់អក
ន នរៀបចាំបនខកើតស្ហជីព និខនារីមានផ្ទទនពាោះ
នដ្ឋយប្គ្មន់ដតមិនបនតកខ
ុ ប្តាជូន្ពួកនគ។ ចាប់កាំណត់រយៈនពលឲ្យអនុវតតកខ
ុ ប្តាដបបននោះនប្ចើនបាំទុតប្តឹមដត ២៤ ដែ
ដតសារាចរណ៍លីៗ
ម អនុញ្ហញតឲ្យនិនោជក បនតរយៈនពលផ្នការអនុវតតដបបននោះែល់ ៤ ឆ្នាំ។ ប្កុមប្បឹកាអាជាាកណា
ត ល
និខអខគការ ILO បានជាំទស្់នខ
ឹ ការបកប្សាយចាប់ននោះ នដ្ឋយកត់ស្មាគល់ន
កមមករប្តូវដតទ្ទ្ួលបាន “កុខប្តាដែលមានរយៈនពលមិនកាំណត់ប្ពាំដែន”

ញ
ើ ថា នប្កាយរយៈនពល ២៤ ដែ

អចិផ្ន្រនតយ៍ (ស្ូមនមើលដទនក ៧.ក)។

ចាប់មានដចខអាំពីរយៈនពលនធវើការប្បចាាំស្បាដហ៍ តាមបទ្ដ្ឋានប្ស្បចាប់ចាំនន
ួ ៤៨នមាខ មិនឲ្យនលើស្ពី ៨
នមាខកនុខមួយផ្លៃនឡើយ។ ចាប់កាំណត់អប្តា ១៣០ ភាគរយផ្នប្បាក់ឈួ ន លនធវើការនៅនពលផ្លៃស្ប្មាប់នវនការងារ នៅ
នពលយប់ និខ ១៥០ ភាគរយស្ប្មាប់ការងារបដនថមនមាខដែលប្តូវនកើននឡើខែល់ ២០០ ភាគរយប្បស្ិននបើការងារ
នលើស្នមាខននាោះនកើតមាននឡើខនៅនពលយប់ នៅផ្លៃអាទ្ិតយ ឬនៅផ្លៃឈប់ស្ប្មាក។ និនោជិក ប្តូវបានអនុញ្ហញតឲ្យ
នធវើការនលើស្នមាខោខនប្ចើន ២ នមាខកនុខមួយផ្លៃ។ ចាប់ហាមការនធវើការនលើស្នមាខប្ជុល ដចខថា ការនធវើការនលើស្

នមាខទាំខអស្់ប្តូវដតនៅតាមការស្ម័ប្គចិតត នហើយដចខពីការឈប់ស្ម្រាកប្បចាាំឆ្នាំនដ្ឋយមានប្បាក់ឈួ ន ល។ អនកនធវកា
ើ រ
នៅដទនកែឹកជញ្ាូនតាមទ្ឹក និខអាកាស្មិនទ្ទ្ួលបានប្បាក់ឧបតថមភស្នតិស្ុែស្ខគម និខប្បាក់ចូលនិវតតន៍នទ្ នហើយប្តូវ
បាននលើកដលខពីការកាំណត់ប្ពាំដែននមាខការងារ ដែលប្តូវបានដចខនដ្ឋយចាប់។
កមមករបានរាយការណ៍ថា មានការងារនលើស្នមាខនប្ចើនហួស្កប្មិតនហើយជួនកាល នគតម្រតូវឲ្យនធវើជាចាាំបាច់
នទ្ៀតទខ។ មាននប្ចើនគ្មនបានតែូញដតែថា នៅដកបខេាំឲ្យនគនធវកា
ើ រ ១២ នមាខកនុខមួយផ្លៃ លវីនបើចាប់កាំណត់ប្តឹម ១០
នមាខកតី នដ្ឋយរួមទាំខនមាខនលើស្ទខ។ ជាញឹកញាប់ កមមករប្បឈមនឹខការបនណតញនចញ ការពិន័យ ឬការបាត់បខ់
ប្បាក់បាំណាច់ នបើស្ិនជានគមិនប្ពមនធវើការដលមនមាខ៕

