
 

 

របាយការណស៍្តពីសី្ទិ្ធមិនសុ្សនៅកមពជុាឆ្ន ាំ២០១៩ 

នស្ចកតីស្នខេបរមួ 

ប្បនទ្ស្កមពជុាជាប្បនទ្ស្ប្បកាន់របបរាជានិយមអាប្ស័្យធមមនុញ្ញដែលមានរដ្ឋា ភិបាលមួយនកើតនចញ

តាមរយៈការនបាោះនឆ្ន តស្ភា។គណបកសប្បជាជនកមពជុា(CPP) បានទ្ទួ្លបានអាស្នៈស្ភាទាំខអស់្ 

នៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តជាតិ កាលពីដែកកកដ្ឋ នដ្ឋយបានហាមប្បាមគណបកសប្បឆ្ាំខធាំជាខនគ កាលពីឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

នៅមុននពលទួ្លជ័យជាំនោះននោះ នោកនាយករែាមន្រនត ីហ ុន ដស្នបានកានត់ាំដណខននោះអស់្រយៈនពល ៣៣ ឆ្ន ាំ

មកនហើយ។ អនកស្នខកតការណ៍អនតរជាតិ នដ្ឋយរួមទាំខរដ្ឋា ភិបាលបរនទ្ស្ នខិអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាលអនតរជាតិ 

និខជាតិ បានរ ោះគន់ការនបាោះនឆ្ន តននោះ ថាគ្មម នភាពនស្រី និខយុតតិធម៌ 

នហើយមិនតាំណាខនអាយឆនទៈរបស់្ប្បជាជនកមពជុានទ្។ 

នគរបាលជាតិកមពជុារកាស្នតសុិ្ែផ្ទទកនុខ។ កខនោធពលនែមរភូមិនទទ្ទួ្លែុស្ប្តូវនលើស្នតសុិ្ែខាខនប្ៅ 

នហើយក៏មានការទ្ទួ្លែុស្ប្តវូដទនកស្នតិសុ្ែផ្ទទកនុខែលោះដែរ។ នគរបាលជាតិស្ថិតនៅនប្កាមប្កសួ្ខមហាផ្ទទ ចាំដណក

កខនោធពលនែមរភូមិនទស្ថតិនៅនប្កាមប្កស្ួខការពារជាតិ។ អាជាា ធរសីុ្វ លប្គប់ប្គខនលើកខកមាល ាំខស្នដិសុ្ែ

ដែលជាញឹកញាប់ គាំរាមនប្បើកមាល ាំខប្បឆ្ាំខនឹខអនកដែលប្បឆ្ាំខនឹខនាយករែាមន្រនតី ហ ុន ដស្ន នហើយជាទូ្នៅ ប្តវូបាន

នគនមើលន ើញថា ជាសាខាប្បដ្ឋប់អាវធុរបស់្គណបកសប្គប់ប្គខប្បនទ្ស្ CPP ។ 

បញ្ហា ដទនកសិ្ទ្ធិមនុស្សស្ាំខាន់ៗរួមមានការនធវើទរុណកមមនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ការ ុាំែលួនតាមអាំនពើចិតតនដ្ឋយ

រដ្ឋា ភិបាល ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអាំនពើចិតតនៅកនុខជីវ តឯកជនរបស់្ពលរែា រួមទាំខការលួចសាត ប់តាមប្បព័នធនអឡិច

ប្តូនិចជាទូ្នៅ អនកនទស្ននោបាយ តុោការគ្មម នឯករាជយ ការចាប់ពិរុទ្ធ និខការអនុវតតចាប់ប្ពហមទ្ណឌ ទក់ទ្ខនខឹ

ការបរ ហារនករ តិ៍នដ្ឋយនរីស្មុែ ការនប្ជៀតដប្ជកនៅកនុខសិ្ទ្ធិនធវើការប្បមូលទតុាំនដ្ឋយស្នតិភាព និខនស្រីភាពកនុខការចខ

ប្កខគ្មន ជាប្កុម ស្មាគម ការរឹតតបិតកនុខការចូលរួមទក់ទ្ខនខឹននោបាយ អាំនពើពុករលួយជាទូ្នៅ នដ្ឋយរួមទាំខនៅ

កនុខប្បព័នធតោុការ និខការនប្បើកមាល ាំខពលកមមកុមារទាំខបខេាំ។ 

វបបធម៌និទ្ណឌ ភាពជាទូ្នៅនៅដតមាន។ មាននស្ចកតរីាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុ្កចិតតមកថា មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល 

រួមទាំខនគរបាsលទខ បានប្បប្ពឹតតបទ្រំនោភនដ្ឋយមាននិទ្ណឌ ភាព នហើយកនុខករណីភាគនប្ចើន រដ្ឋា ភិបាលអនតរាគមន៍

តិចតចួ ឬមិននធវើអនតរាគមន៍នសាោះ។ មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល និខស្មាជិកប្គសួាររបស់្នគ ជាទូ្នៅ នគចទុតពកីារកាត់នទស្។ 

ដទនកទី្១៖ការនគ្មរពភាពផ្លលលនរូរបស់្មនុស្សរួមទាំខនស្រីភាពរចួទុតពី៖ 



 

 

ក. ការែកហូតជីវ តតាមអាំនពើចិតត នខិការស្មាល ប់នដ្ឋយសារនហតុទលននោបាយ ឬនដ្ឋយែុស្ចាប់ 

គិតប្តឹមដែធនូ គ្មម ននស្ចកតរីាយការណ៍ពីការដែលរដ្ឋា ភបិាល ឬភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាលបាននធវើការស្មាល ប់មនុស្ស

តាមអាំនពើចិតត ឬនដ្ឋយែុស្ចាប់នទ្។ 

គិតមកប្តឹមដែតុោ គ្មម នការចាប់ែលួនជនស្ខស័យណាមាន ក់ នៅកនុខករណីហខិាកាលពីដែមីនា ឆ្ន ាំ ២០១៨ នៅ

នែតតប្កនចោះ  ដែលនពលននាោះ កមាល ាំខស្នតិសុ្ែបានបាញ់ប្បហារនលើអនកតវ៉ា ប្បឆ្ាំខនខឹការនទទរែីនៅឲ្យចាំការនៅស្ ូមួយ។ 

សារពត័៌មានមួយចាំនួនបាននោិយថា មានសាល ប់ពី ២ នៅ ៥ នាក់ នហើយ ៤០ នាក់នទ្ៀតរខរបួស្។ បនាទ ប់ពីមាន

ហិខាននាោះភាល ម រដ្ឋា ភបិាលបានបញ្ហា ឲ្យសារព័តម៌ានដកតប្មូវរបាយការណ៍របស់្ែលួន។ អខគការ NGO ចាំនួន ៤ និខ

ការ ោល័យផ្នឧតតមស្នខការសិ្ទ្ធិមនុស្សរបស់្អខគការស្ហប្បជាជាតិបានបនខកើតគណៈកមាម ធិការនសុ្ើបអនខកតមួយ 

នៅនមើលកដនលខននាោះ។ នគន ើញថា ប្កុមហ ុនបានចាប់នទតើមកាំណត់ប្ពាំប្បទ្ល់ែី នហើយមួយផ្លៃនប្កាយមក នគរបាល 

កខរាជអាវុធហតថ និខទហានចាំនួន ១៥០ នាក់បានែុតទទោះរបស់្អនកភូមិ ដែលនាាំឲ្យអនកភូមបិិទ្ទលូវធាំ នហើយទមទរឲ្យ

បញ្ឈប់ការែុតននាោះ។ នបើនោខតាមរបាយការណរ៍បស់្ការ ោល័យអខគការស្ហប្បជាជាតិ កមាល ាំខស្នតិសុ្ែបានបាញ់

នែើមបីបាំដបកអនកភូមិ។ ការ ោល័យសិ្ទ្ធិមនុស្សអខគការស្ហប្បជាជាតិបាននមើលន ើញថា  នដ្ឋយសារកមាល ាំខស្នតិសុ្ែ

បិទ្កដនលខបាញ់ននាោះ នគមិនែឹខចាស់្ថា មានសាល ប់នខិរបួស្ប នុាម ននាក់ជាប្បាកែ។ 

បនាទ ប់ពីមាននហតកុារណ៍ននាោះ នោក ស្ ចាំរខុ អភិបាលនែតតប្កនចោះ បានបែិនស្ធព័តម៌ានថា កមាល ាំខស្នតិសុ្ែ

បានបាញ់អនកតវ៉ា ។ នោក នគៀត ចនទថារ ទ្ធ អនកនាាំពាកយនគរបាលជាតិអោះអាខថា អនកភូមិដែលមានកាាំនភលើខនធវើនដ្ឋយផ្ែ 

បាននធវើឲ្យរបួស្ែល់នគរបាលចាំនួន ៧ នាក់ ចាំដណកអនកភូមមិានដត ២ នាក់នទ្ដែលរខរបសួ្ប្សាល 

នដ្ឋយសារែាំបខឬស្សី មិនដមននដ្ឋយសារកាាំនភលើខនទ្។  

លវីនបើចាប់តប្មូវឲ្យនគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា  នខិនៅប្កមនធវើការនសុ្ើបអនខកតបណត ឹខទាំខអស់្ រួមទាំខបណត ឹខ

ទក់ទ្ខនឹខបទ្រំនោភនដ្ឋយនគរបាល ដតតាមពតិ មន្រនតីរដ្ឋា ភបិាល និខស្មាជិកប្គួសារមាននិទ្ណឌ ភាពពីបទ្រំនោភ

សិ្ទ្ធិមនុស្ស។ នៅប្កម និខប្ពោះរាជអាជាា កប្មនធវើការនសុ្ើបអនខកតនដ្ឋយឯករាជយណាស់្។ 

នបើករណីរំនោភធ្លល ក់ែល់ស្វនាការ នៅប្កមកាត់កតីនប្ចើនដតនចញសាលប្កមនដ្ឋយដទែកដតនលើរបាយការណ៍

នទាើមករបស់្នគរបាល និខការនឆលើយរបស់្សាកសី។ ជាទូ្នៅ នគរបាលទ្ទួ្លបានការបណតុ ោះបណាត លជាំនាញតចិតចួ 

នលើការការពារ ឬនគ្មរពស្ិទ្ធិមនុស្ស។ 

ែ. ការបាត់ែលួន 



 

 

 គ្មម ននស្ចកតរីាយការណ៍ស្តីពីការបាត់ែលួននដ្ឋយ ឬពីអាជាា ធររដ្ឋា ភិបាលនទ្ កនុខអាំឡុខនពលននោះ។ ប្ពោះនតជគុណ 

មាស្ វ ចិប្ត ដែលជាស្ខឃមានន ម្ ោះលបីមាន ក ់និខជាស្កមមជនដទនកស្ខគម បានបាត់ប្ពោះកាយនៅឆ្ន ាំ ២០១៧ នៅ ុាំ

ប្កបីនរៀល នែតតនស្ៀមរាប បនាទ ប់ពីកមាល ាំខស្នតិសុ្ែចាប់ ុាំ។ នៅមុនននាោះ នគន ើញប្ពោះអខគនិមនតនៅតាមទលូវ។ គិតមក

ែល់ដែតុោ ប្ពោះអខគនៅជាមួយប្គួសារ នហើយទ្ទួ្លការពាបាលជាំខឺែួរកាល។ 

គ. ការនធវើទរុណកមមនិខការប្បប្ពឹតតឬទ្ណឌ កមមបនាទ បបននាថ កអមនុស្សធម៌ឬនោរនៅែផ្ទ្នទ្ៀត 

 រែាធមមនុញ្ញហាមប្បាមទ្នខវើដបបននោះដតការវយែាំនខិទ្ប្មខ់ែផ្ទ្នទ្ៀតផ្នការនធវើបាបនលើរូបរាខកាយនៅនលើអនក

ជាប់ ុាំរបស់្នគរបាលនិខអនកជាប់ពនធនាគ្មរនៅដតមានជាបនតនៅកនុខឆ្ន ាំផ្នរបាយការណ។៍ 

មានរបាយការណ៍ដែលអាចទ្កុចិតដបានថានោធ្លនិខនគរបាលសីុ្វ លបាននធវើទរុណកមមនលើរាខកាយនខិទលូវ

ចិតដនហើយមាននពលែលោះ វយែុាំោ ខធៃន់ធៃរនៅនលើជនដែលប្តូវ ុាំែលួននដ្ឋយសារបទ្ប្ពហមទ្ណឌ នទ្ៀតទខជាពិនស្ស្នៅ

អាំឡុខនពលសួ្រចនមលើយ។ឧទហរណ៍ នៅផ្លៃទី្ ១៨ ដែនមសា ទ្ិត រ៉ាន ដែលជាស្កមមជន នខិជាកូនប្បុស្របស់្អតីត

ស្មាជិកប្កុមប្បឹកា ុាំជាប់នឆ្ន តរបស់្គណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ បានសាល ប់ចាំនួន ៧២ នមា ខបនាទ ប់ពីប្តូវបានចាប់ែលួន។ 

ប្គួសារគ្មត់ នខិអខគការ NGO កនុខប្សុ្កមួយ ដែលនធវើការនសុ្ើបអនខកតករណីននោះ បានស្និនដ្ឋា នថា គ្មត់ប្តូវបានវយែាំ

នដ្ឋយមន្រនតពីនធនាគ្មរ។ អាជាា ធរបានប្បកាស្ជាទលូវការថា ការសាល ប់ននាោះគឺជានប្គ្មោះថាន ក់មួយ នដ្ឋយអោះអាខថា រ៉ានបាន

ែួលនពលប្ស្វឹខ នហើយបាននបាកកាល។ ន ម្ ោះនអខ រដ្ឋា  ដែលប្តូវបានចាប់ែលួននៅផ្លៃទី្ ២៩ ឧស្ភា ពីបទ្ស្ខស័យ

មាននប្គឿខនញៀន ប្តវូបានកខរាជអាវុធហតថវយោ ខខាល ាំខ កនុខនពលសួ្រចនមលើយ។ ប្បពនធគ្មតប់ានលួចលត

របួស្របស់្បតី នៅនពលនៅនមើលគ្មតក់នុខមនទីរនពទ្យ បនាទ ប់ពកីារវយែាំ។ អខគការ Freedom House 

បាយរាយការណ៍ថា ការនធវើទរុណកមមនៅនលើជនស្ខស័យ នខិអនកនទស្មានជាញឹកញាប់ នហើយកមាល ាំខស្នតសុិ្ែនប្ចើន

ដតប្តូវបាននចាទ្ថា នប្បើប្បាស្ក់មាល ាំខប្ជុលនៅនលើជនស្ខស័យដែលជាប់ ុាំ។ 

សាថ នភាពពនធនាគ្មរនិខមណឌ ល ុាំែលួន 

សាថ នភាពពនធនាគ្មរមានស្ភាពោ ប់ខាល ាំខនហើយកនុខករណជីានប្ចើនគាំរាមកាំដហខែល់អាយុជីវ តដលមនទ្ៀតទខ។ 

ទិ្ែាភាពទី្កដនលខ៖ការមានអនកនទស្នប្ចើននាាំឲ្យពនធនាគ្មរចនខែៀតខាល ាំខគឺជាបញ្ហា មួយ។នោខតាមអគគនាយកដ្ឋា នពនធនា

គ្មរផ្នប្កស្ខួមហាផ្ទទនៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧ មានអនកនទស្និខអនកជាប់ពនធនាគ្មរចាំនួនប្បមាណជាខ    ២៦ ០០០ នាក់នៅ

កនុខពនធនាគ្មរ ចាំនួន២៩ដែលប្តវូបានបនខកើតនឡើខស្ប្មាប់ដ្ឋកអ់នកជាប់ពនធនាគ្មរនិខអនកជាប់ ុាំប្តឹមដតចាំនួន១១០០០ 

នាក់ប ុនណាណ ោះ។មន្រនតីដទនកពនធនាគ្មរបាននោិយថា “ស្ន្រងាគ មប្បឆ្ាំខនឹខនប្គឿខនញៀន” របស់្រដ្ឋា ភិបាលបាននធវើឲ្យ



 

 

ពនធនាគ្មរកាន់ដតចនខែៀខខាល ាំខនឡើខ។ អគគនាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មរមិនប្ពមទតល់តួនលែចុខនប្កាយនទ្ដតប្បព័នធទសពវទាយកនុខ

ប្សុ្កនិោយថា នៅដែកកកដ្ឋ អាជាា ធរបានដ្ឋក់ ុាំអនកនទស្ចាំនួន ៣២ ០៨៧ នាក់។ 

 នៅកនុខពនធនាគ្មរភាគនប្ចើនគ្មម នការដ្ឋក់ឲ្យនៅដ្ឋច់ពីគ្មន នទ្រវខអនកនទស្ជាមនុស្សនពញវ័យនខិអនកនទស្ជា

កុមារ(រួមទាំខកុមារដែលរស្់នៅជាមួយមាត យជាអនកនទស្) 

រវខអនកនទស្ធៃនន់ិខអនកនទស្ប្សាលឬស្ប្មាប់ការ ុាំបនណាត ោះអាស្ននមុនស្វនាការនទ្។ 

នបើនោខតាមប្បព័នធទសពវទាយ កាលពីដែកកកដ្ឋ មាននទស្ជាន្រស្តីចាំនួន ២ ៨៨៥ នាក់ នដ្ឋយកនុខននាោះមាន ៣៣ 

មានផ្ទទនពាោះ នហើយ ១១៤ នាកម់ានកូនអាយុនប្កាម ៣ ឆ្ន ាំ។ 

គិតមកែល់ដែតោុ នាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មរ មិនបានរាយការណ៍ពីចាំនួនអនកនទស្សាល ប់កនុខពនធនាគ្មរនទ្។ 

NGO ដែមរមួយបាននោិយថា របបអាហារស្ប្មាប់អនកជាប់ពនធនាគ្មរនខិរបស់្ចាាំបាច់នទសខៗនទ្ៀតដតនៅ

ដតមិនប្គប់ប្គ្មន់នទ្។អនកស្នខកតការណ៍បានបនតរាយការណ៍ថារបបស្ប្មាប់ទិ្ញអាហារអនកនទស្នពលែលោះប្តូវបានកិប

នកខ យកនដ្ឋយអាជាា ធរដែលជាការនធវើឲ្យមានកខវោះអាហារបូតថមភកាន់ដតខាល ាំខនិខជាំខឺអនកនទស្មានកាន់ដតនប្ចើន។ 

អាជាា ធរមិនបានទតល់តួនលែចខុនប្កាយស្តីពីចាំនួនពនធនាគ្មរដែលកនុខននាោះអនកនទស្មានទឹ្កសាែ តនប្បើប្បាស្់នទ្ លវីនបើ 

គិតមកែល់ឆ្ន ាំ ២០១៦ មានពនធនាគ្មរដតចាំនួន១៨ នទ្កនុខចាំនណាមពនធនាគ្មរចាំនួន២៩ មានទតល់ទឹ្កសាែ ត។ 

ពនធនាគ្មរគ្មម នកដនលខប្គប់ប្គ្មនែ់ល់ជនពិការរាខកាយនខិអនកឡប់ស្តិនឡើយ។អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល បាននចាទ្

ប្បកានថ់ាអនកប្គប់ប្គខពនធនាគ្មរប្បប្ពឹតតមិននស្មើគ្មន នលើអនកនទស្ែូចជាករណីទតល់ការអនញុ្ហញ តឲ្យអនកចូល

សួ្រស្ុែទុ្កេការបតូរនៅបនទប់លែ និខឱកាស្នចញពីបនទប់នៅនពលផ្លៃស្ស្ប្មាប់អនកនទស្ដែលប្គួសាររបស់្នគមានលុយ

សូ្ក។ នបើនោខតាមអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលដែមរមួយ “គណៈកមាម ធិការប្គប់ប្គខែលួនឯខរបស់្អនកនទស្” ដែលជា

ប្កុមអនកនទស្ដែលប្តូវបានចខប្កខ និខែឹកនាាំនដ្ឋយឆ្ម ាំគុក នពលែលោះនធវើ

ការវយែាំនលើអនកនទស្ែផ្ទ្នទ្ៀត។មាននស្ចកតរីាយការណ៍ថា មានការនប្បើប្បាស្ន់ប្គឿខនញៀននៅកនុខពនធនាគ្មរ

ោ ខនប្ចើន ដែលនគអាចនធវើនៅបាននដ្ឋយសូ្កបា ន់មន្រនតីពនធនាគ្មរ។ 

កមពជុាមានមជឈមណឌ លបនាបថាន ាំនញៀនរបស់្រដ្ឋា ភិបាលចាំននួ៧ និខមាន៣ នទ្ៀតជារបស់្ឯកជន។អនក

ស្នខកតការណ៍ភាគនប្ចើនបានយល់ប្ស្បថាភាគនប្ចើនផ្នអនកដែលប្តូវបានយកមក ុាំនៅទី្ននោះគឺប្តវូបាន ុាំនដ្ឋយបខេាំឬ

នទាើនៅមណឌ លនដ្ឋយស្មតថកិចចឬស្មាជិកប្គសួារ នដ្ឋយគ្មម នឆលខកាត់ែាំនណើរការកតីប្តឹមប្តូវនទ្។នោខតាម

អាជាា ធរជាតិប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំខនប្គឿខនញៀនគ្មម នអនកដែលជាប់នៅកនុខមណឌ លមានអាយុនប្កាម 



 

 

១៨ឆ្ន ាំនទ្។អនកស្នខកតការណប៍ានកត់ស្មាគ ល់ន ើញថាបុគគលិកកនុខមណឌ លជាញឹកញាប់នប្បើវ ធីបខេាំនែើមបី “ប្គប់ប្គខ”

នៅនលើអនកជាប់កនុខននាោះនិខឲ្យហាត់ប្បាណោ ខខាល ាំខ។ 

រែាបាល៖មិនមាន នតីិវ ធីទលូវចាប់ កនុខការបនខកើតនូវប្កុមប្បឹការែាបាលពនធនាគ្មរនទ្ ។ អនកនទស្អាចដ្ឋក់បណត ខឹស្តីពី

ការរំនោភបាំពាននៅតុោការ តាមរយៈនមធ្លវីដតអនកនទស្មួយចាំនួនធាំគ្មម នលទ្ធភាពរកនមធ្លវីតាំណាខទលូវចាប់

នឡើយ។រដ្ឋា ភបិាលនសុ្ើបអនខកតនលើពាកយបណត ឹខដបបននោះនហើយតាមនមើលសាថ នភាពពនធនាគ្មរនខិមណឌ ល ុាំោាំខ

តាមរយៈអគគនាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មររបស់្ប្កស្ួខមហាផ្ទទដែលនធវើរបាយការណ៍ប្បចាាំឆមាស្ស្តីពី

ការប្គប់ប្គខពនធនាគ្មរ។ អគគនាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មរមិនបនញ្ចញរបាយការណ៍ននោះនទ្ នទោះបីជាអខគការស្ខគមសីុ្វ ល បាន

នធវើការនស្នើសុ្ាំជាញកឹញាប់កតី។ 

អនកនទស្និខអនកជាប់ការ ុាំោាំខជាធមមតាប្តវូបានអនញុ្ហញ តឲ្យជួបជាមួយអនកនៅនមើលដតអខគការសិ្ទ្ធិ

មនុស្សបានអោះអាខថា នពលែលោះប្គួសារប្តូវទដល់ស្ាំណូកែល់មន្រនដីពនធនាគ្មរនែើមបីបានសួ្រស្ុែទុ្កេអនកជាប់

ពនធនាគ្មរឬប្តវូទដល់នស្បៀខអាហារនិខរបស់្របរចាាំបាច់ែផ្ទ្នទ្ៀត។ មានរបាយការណ៍គួរឲ្យនជឿទុ្កចិតដបានថាជា

ញឹកញាប់មន្រនដបីានទមទរប្បាក់ស្ាំណូកមុននខឹអនញុ្ហញ តឲ្យអនកជាប់ពនធនាគ្មរចូលរួមការជាំនុាំជប្មោះកដី

ឬស្វនាការឧទ្ធរណ៍និខមុននពលនដ្ឋោះដលខអនកជាប់ពនធនាគ្មរដែលបានបញ្ចប់អាណតដិជាប់ពនធនាគ្មរ

របស់្ែលួននពញនលញនហើយននាោះមុននពលអនុញ្ហញ តឲ្យនគនចញពីបនទប់ ុាំោាំខរបស់្នគ។NGO 

បាននោិយពីការដ្ឋក់នទស្មិននស្មើគ្មន  កនុខចាំនណាមអនកជាប់ ុាំ នដ្ឋយកត់ស្មាគ ល់ន ើញថា អនកនទស្ដែលមានលុយ 

សាន ក់នៅបានប្សួ្លជាខអនកនទស្គ្មម នលុយ។ NGO កនុខប្សុ្កមួយនិោយថា 

មាននទស្ដែលមានលុយោ ខនហាចណាស្់ចាំនួន ៥ នាក ់ប្តវូបានប្បប្ពឹតតមកនលើកនុខលកេណៈពិនស្ស្ ពីមន្រនតី

ពនធនាគ្មរ ចាំដណកអនកនទសខនទ្ៀត ពិនស្ស្ស្កមមជនសិ្ទ្ធិមនសុ្ស មិនបានសាន ក់នៅប្សួ្លនទ្។  គខ ់រា៉ាោ  

ដែលជានិស្សិតជាប់នទស្មួយឆ្ន ាំ នដ្ឋយសារបានបនងាា ោះសារដែលមានលកេណៈននោបាយតាមនហវស្បុក នៅឆ្ន ាំ 

២០១៦ ប្តូវបានចាប់ែលួន នៅផ្លៃទី្ ៩ ដែលកកកដ្ឋ។ នៅកនុខពនធនាគ្មរ គ្មត់បាននធវើការតវ៉ា នដ្ឋយបខែត់បាយែលួនឯខ២ ផ្លៃ 

បនាទ ប់ពីមន្រនតីពនធនាគ្មរមិនអនញុ្ហញ តឲ្យគ្មត់ទ្ទួ្លនស្ៀវនៅពី អនកនៅជួប នហើយមិនទតល់នពលប្គប់ប្គ្មន់ឲ្យគ្មត់បាន

នចញពីបនទប់។ 

ការតាមដ្ឋននដ្ឋយឯករាជយ៖នដ្ឋយមានលកេែណឌ ជាមុន និខការដ្ឋក់កាំហិត ជាទូ្នៅរដ្ឋា ភបិាលបនដអនញុ្ហញ តឲ្យប្កុម

សិ្ទ្ធិមនុស្សអនដរជាតិនិខប្កុមសិ្ទ្ធិមនុស្សកនុខប្សុ្កែូចជាគណៈកមាម ធិការកាកបាទ្ប្កហមអនដរជាត ិនខិការ ោល័យ

ឧតដមស្នខការស្ហប្បជាជាតទិ្ទួ្លបនទកុសិ្ទ្ធិមនុស្ស(UNHCHR) ចូលនមើល

ពនធនាគ្មរនខិទដល់ការបណដុ ោះបណាដ លសិ្ទ្ធិមនុស្សែល់ឆ្ម ាំពនធនាគ្មរ។អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាលមួយ



 

 

ចាំនួនបានរាយការណ៍ថាជនួកាលការស្ហការពីអាជាា ធរដែនែីនៅមានកប្មិត ដែលជាការនធវើឲ្យមានការលាំបាក

ស្ប្មាប់ទក់ទ្ខអនកជាប់ ុាំដែលមិនទន់ទ្ទួ្លការជាំនុាំជប្មោះកដី។ 

នរឿខននោះមានជាពិនស្ស្នលើករណីធាំៗ ែូចជាការ ុាំែលួននមែឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំខ កឹម សុ្ខា ដែលប្តូវបាននគនទទរ

នៅ ុាំកនុខទទោះ នៅដែកញ្ហញ  បនាទ ប់ពីប្តូវបាន ុាំមុនស្វនាការ រយៈនពលចាំនួនមួយឆ្ន ាំ នដ្ឋយអាជាា ធរបាន

អនុញ្ហញ តដតភរ ោ នខិនមធ្លវីដតប ុនណាណ ោះចូលជួប។ នទោះបីជាប្គួសារសុ្ាំឲ្យកាកបាទ្ប្កហមអនតរជាតអិាចចូលជួបកតី 

ដតលកេែ័ណឌ ដែលនៅនប្កាមននាោះ រដ្ឋា ភបិាលអនញុ្ហញ តឲ្យមានការចូលជួបដបបននោះ ដតនដ្ឋយមិនផ្ទទ ល់ែល់ជនជាប់ ុាំ ។ 

ការននោះមិនអាចឲ្យប្គសួារទ្ទួ្លយកបាននឡើយ។ សូ្មបីដតបនាទ ប់ពីប្តូវបាននទទរនៅដ្ឋក់ ុាំនៅកនុខទទោះកតី ករ៏ដ្ឋា ភបិាល

នៅដតបនតឲ្យដតភរ ោ និខនមធ្លវីចូលជួបដតប ុនណាណ ោះ នហើយនៅមុននពលផ្នការនលើកដលខការដ្ឋក់ ុាំនៅកនុខទទោះ 

អាជាា ធរបានបែិនស្ធស្ាំនណើជានប្ចើនរបស់្សាថ នទូ្តនានា នខិអខគការស្ហប្បជាជាត ិនែើមបីចូលជួបគ្មត។់ 

ប្កស្ួខមហាផ្ទទតប្មូវនអាយនមធ្លវីអនកប្តតួពិនិតយសិ្ទ្ធិមនុស្សនិខអនកស្ួរសុ្ែទុ្កេែផ្ទ្នទ្ៀតសុ្ាំការអនញុ្ហញ ត

មុននឹខចូលជួបអនកជាប់ពនធនាគ្មរនដ្ឋយនប្ចើនដតតប្មូវសុ្ាំពអីខគភាពនប្ចើនកដនលខអាប្ស័្យនលើករណីមួយៗ 

នហើយកនុខករណីែលោះ រដ្ឋា ភបិាលតប្មូវឲ្យអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាលចុោះហតថនលខានលើអនុស្ារណៈផ្ន

ការនោគយល់ជាទលូវការ នដ្ឋយបញ្ហា ក់ព ី“តួនាទី្” របស់្នគ កនុខនពលនៅនមើលអនកនទស្។ 

 លវីនបើប្កុមមនុស្សកនុខប្សុ្កដែលនធវើការតាមដ្ឋននដ្ឋយឯករាជយអាចជួបជាលកេណៈឯកជនជាមួយអនកនទស្កតី 

ដតអនកែលោះក៏មិនអាចជួបបាននទ្។ អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលកនុខប្សុ្កដទនកសិ្ទ្ធិមនុស្សមួយដែលជាធមមតា 

ទតល់ការដលទាំសុ្ែភាពែល់អនកនទស្ បាននោិយថា នពលែលោះរដ្ឋា ភិបាលមិនអនុញ្ហញ តឲ្យនគចលូ

នមើលអនកនទស្ដែលកាត់កតីនហើយ និខជាស្មាជិកផ្នគណបកសប្បឆ្ាំខនឡើយ។ អខគការមួយនទ្ៀតបាននោិយថា 

រដ្ឋា ភិបាលបាននចាទ្ែលួនថាមានគាំនិតលាំនអៀខននោបាយ នហើយនប្បើការនៅនមើលអនកនទស្នែើមបីជាំរុញ

អនកនទស្ននោបាយឲ្យកាន់ដតនទគើនខាល ាំខនឡើខ។តាំណាខផ្នការ ោល័យស្នខការអខគការស្ហប្បជាជាតិ

ទ្ទួ្លបនទកុស្ិទ្ធិមនុស្សបាននោិយថាធមមតាែលួនអាចជួបជាលកេណៈឯកជននៅនពលស្មាភ ស្ន៍អនកជាប់ពនធនាគ្មរ

ពិនស្ស្ណាមាន ក។់ 

 . ការចាប់ឬ ុាំែលួនតាមអាំនពើចិតត 

 ចាប់ហាមប្បាមការចាប់ឬ ុាំែលួនតាមអាំនពើចិតតនហើយកប្មិតការ ុាំែលួនមុនស្វនាការដតប្តមឹ ១៨ 

ដែដតនពលែលោះរដ្ឋា ភិបាលមិនបាននគ្មរពបប្មាមទាំខននោះនទ្ ែូចជាបាននធវើការ ុាំែលួនតាមអាំនពើចតិតនលើអតីត

ប្បធ្លនគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាត ិកឹម ស្ខុា ហួស្ពីប្ពាំដែនចាប់កាំណត់។ គតិមកប្តឹមដែវ ចឆកិានោក កឹម 



 

 

សុ្ខាបានចាំណាយនពល ២៦ ដែ នៅកនុខការ ុាំែលួនមុនស្វនាការ មុននពលស្វនាការែកកាំហិតមួយដទនក នដ្ឋយ

បាននដ្ឋោះដលខគ្មត់ពីការ ុាំែលួននៅកនុខទទោះ ដតមនិអនញុ្ហញ តឲ្យគ្មត់នធវើែាំនណើរនៅបរនទ្ស្ ឬនធវើស្កមមភាព

ននោបាយនឡើយ។ នលើស្ពីននោះនទ្ៀត នៅដតមានការនចាទ្នៅនឡើយពីបទ្កបត់ជាតិ នហើយគ្មត់

នៅដតស្ថិតនៅនប្កាមការតាមដ្ឋនរបស់្តុោការ។ 

នីតិវ ធីចាប់ែលួននិខការប្បប្ពឹតដនៅនលើអនកជាប់ ុាំ 

ចាប់តប្មូវនអាយនគរបាលសុ្ាំែីកាពីនៅប្កមនសុ្ើបអនខកតមុននធវើការចាប់ែលួនប ុដនដនគរបាលអាច

ចាប់ែលួននដ្ឋយគ្មម នែីកាចាំនពាោះជនណាដែលប្តូវបានប្បទ្ោះន ើញកាំពុខប្បប្ពតឹដបទ្នលមើស្។ចាប់អនុញ្ហញ តនអាយនគរ

បាលោតែ់លួនបុគគលណាមាន ក់រចួនធវើការនសុ្ើបអនខកតកនុខរយៈនពល៤៨នមា ខនដ្ឋយមិនរាប់បញ្ចូលនពលចុខស្បាដ ហ៍

និខផ្លៃឈប់ស្ប្មាកទលូវការមុននឹខនធវើការនចាទ្ប្បកានឬ់ជនស្ខស័យប្តូវបាន

នដ្ឋោះដលខ។កនុខករណីបទ្ឧប្កែិាកនុខសាថ នភាពពិនស្ស្ដែលដចខនដ្ឋយចាប់នគរបាលអាច ុាំែលួនជនស្ខស័យ

រយៈនពល២៤នមា ខបដន ថមនដ្ឋយមានការឯកភាពពីប្ពោះរាជអាជាា ។នទោះជាោ ខននោះកដីជាទ្មាល ប់អាជាា ធដតខដត ុាំែលួន

មនុស្សហួស្រយៈនពលកាំណតមុ់ននឹខនធវើការនចាទ្ប្បកាន។់ 

មានវ ធីផ្នការធ្លនាឲ្យនៅនប្ៅ ុាំដតអនកជាប់ពនធនាគ្មរជានប្ចើនជាពិនស្ស្អនកដែលគ្មម នតាំណាខដទនកចាប់

ឬនមធ្លវគី្មម នឱកាស្ដស្វខរកការនដ្ឋោះដលខនដ្ឋយការធ្លនាឲ្យនៅនប្ៅ ុាំនឡើយ។ជាធមមតា

នស្ចកតីនស្នើសុ្ាំនៅនប្ៅ ុាំប្តូវបានបែិនស្ធចាំនពាោះករណីដែលប្តូវបានចាត់ទុ្កថាបណាត លមកពីនហតុទល

ននោបាយដែលមានភាពរនសុ្ើប។ 

ការចាប់ែលួនតាមអាំនពើចតិត៖គិតមកែល់ដែតុោអខគការសិ្ទ្ធិមនុស្សកនុខប្សុ្កមួយបាននោិយថាមាន

ករណីចាប់ែលួនតាមអាំនពើចិតតចាំននួោ ខនហាចណាស្២់៩ នាក។់ចាំននួផ្នការចាប់ែលួននិខ ុាំែលួនតាមអាំនពើចិតត

ទ្ាំនខជាមាននប្ចើនជាខននោះពីនប្ពាោះជនរខនប្គ្មោះនៅតាមតាំបនជ់នបទ្មិនបតឹខនដ្ឋយសារមានការ

ពិបាកនធវើែាំនណើរមកការ ោល័យរបស់្អខគការឬមានកខវល់ពសុី្វតថភិាពផ្នប្គសួាររបស់្នគ។អាជាា ធរមិន

បានចាត់វ ធ្លនដ្ឋក់ទ្ណឌ កមមឬវ ធ្លនការទលូវចាប់ប្បឆ្ាំខនខឹអនកទ្ទួ្លែុស្ប្តូវចាំនពាោះការ ុាំែលួននគនដ្ឋយែុស្ចាប់នទ្។ 

 នៅដែកកកដ្ឋ អាជាា ធរបាននទទរអនកជាំខ ឺវ កលចរ កចាំនួន ៤៨ នាក់ ពីមជឈមណឌ លស្ខគមកចិចែ៏ចនខែៀតដណន 

ផ្ប្ពស្ពនឺៅមណឌ លសាត រនីតិស្មបទ នៅនែតតកណាត ល។ គតិមកប្តឹមដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៨ អាជាា ធរ

នៅផ្ប្ពស្ពបឺាននិោយថា មានអនកប្តូវបាន ុាំចាំនួន ៥៨៥ នាក់ បនាទ ប់ពីមានការប្បមូលចាប់ែលួនមនុស្សគ្មម នទទោះស្ដមបខ 

អនកស្ុាំទន អនកវ កលចរ កនិខអនករកស្ុីទលូវនភទ្ចាំននួ ១៧២៧ នាក់កនុខយុទ្ធនាការ



 

 

ចុោះនបាស្ស្ាំអាតតាមទលូវកនុខប្កខុភនាំនពញ នៅឆ្ន ាំ ២០១៧។ ពីែាំបូខអាជាា ធរដ្ឋក់មនុស្សចាំនួន ១៥៦០ នាក ់

នដ្ឋយរួមទាំខកុមារចាំនួន ២៦២ នាក់ទខ នៅមជឈមណឌ លផ្ប្ពស្ព ឺនដ្ឋយគ្មម នទតល់ការពាបាលជាំខឺ

ឬនស្បៀខអាហារប្គប់ប្គ្មន។់ កដនលខននាោះប្តវូបានប្គប់ប្គខនដ្ឋយប្កស្ួខស្ខគមកិចច លបីខាខការរំនោភនធវើបាប។ 

ការ ុាំែលួនមុនស្វនាការ៖តាមចាប់ជនជាប់នចាទ្អាចប្តវូបានចាប់ែលួននិខ ុាំែលួនរហតូែល់រយៈនពល២៤នមា ខមុននឹខ

អាចមាននមធ្លវីប ុដនដអនកជាប់ពនធនាគ្មរជាធមមតាប្តវូជាប់ ុាំជានប្ចើនផ្លៃមុននឹខអាច

ជួបនមធ្លវីឬជួបស្មាជិកប្គសួារ។នោខតាមមន្រនដីរដ្ឋា ភិបាលការ ុាំែលួនយូរដបបននោះភាគនប្ចើនបណាដ លមក

ពីស្មតថភាពមានកប្មិតរបស់្ប្បព័នធតុោការ។ចាប់អនញុ្ហញ តឲ្យមានការ ុាំែលួនមុនស្វនាការរហតូែល់រយៈ

នពល៦ដែចាំនពាោះបទ្នលមើស្មជឈិមនិខ១៨ ដែចាំនពាោះបទ្ឧប្កិែា។ដតអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលបាននោិយថា 

អាជាា ធរ ុាំអនកដែលប្តូវបាននចាទ្ែលោះ មុនស្វនាការនលើស្រយៈនពលអតិបរ មាដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប់។ នពលែលោះ 

អាជាា ធរ ុាំមនុស្សមុនស្វនាការនដ្ឋយគ្មម នតាំណាខដទនកចាប់។  

លទ្ធភាពរបស់្អនកជាប់ ុាំកនុខការនចាទ្សួ្រពីភាពប្ស្បចាប់ផ្នការ ុាំែលួនមុនចូលតុោការ៖ 

ស្ាំណុាំនរឿខនៅគរមិនទន់ចាតក់ារ នខិការពនារនពលយូរកនុខការទ្ទួ្លបានសាលែីកាប ោះពាល់ែល់សិ្ទ្ធិកនុខ

ការនធវើការតតាាំខនៅកនុខតោុការប្បឆ្ាំខនខឹមូលដ្ឋា នចាប់ ឬលកេណៈនធវើដតតាមទ្ាំននើខចិតតផ្នការ ុាំែលួនមនុស្ស។ 

ខ. ការបែិនស្ធមិនឲ្យទ្ទួ្លបានការជាំនុាំជប្មោះកដីជាសាធ្លរណៈនដ្ឋយយុតដិធម៌ 

រែាធមមនុញ្ញបានដចខថាតោុការមានភាពឯករាជយប ុដនដរដ្ឋា ភបិាលជាទូ្នៅមិននគ្មរពឯករាជយភាព

របស់្តុោការនឡើយ។តាមភាពជាក់ដស្តខ អាជាា ធរប្គប់ប្គខនលើតុោការ នហើយការស្នប្មចរបស់្តោុការ

ស្ថិតនប្កាមឥទ្ធិពលរបស់្អនកននោបាយ។ មន្រនតតីុោការ ដែលមានរហូតែល់ប្បធ្លនតុោការ នប្ចើន

ដតមានមុែតាំដណខកនុខនពលជាមួយគ្មន នៅកនុខគណបកសកាន់អាំណាចនហើយអនកស្នខកតការណ៍បាននិ

ោយថាមានដតអនកដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយនឹខគណបកសប្បជាជនឬដទនកប្បតិបតតិនទ្ដែលបាន

ទ្ទួ្លមុែតាំដណខកនុខតោុការ។ ជាញឹកញាប់ លទ្ធទលផ្នស្វនាការហាក់ប្តូវបានកាំណតជ់ាមុននប្ស្ច។ 

ឧទហរណ៖៍ នាយករែាមន្រនតី ហ ុន ដស្នបានប្បកាស្នៅមុនស្វនាការរបស់្តុោការកាំពលូបនតិច ស្តីពីការរំោយ

គណបកស CNRP បនតិចថា នោកមានការទុ្កចិតត “៩៩,៩៩%” ពីសាលែីកាតុោការននោះ។  

មានអាំនពើពុករលួយោ ខរាលដ្ឋលកនុខចាំនណាមនៅប្កមប្ពោះរាជអាជាា និខមន្រនដតីោុការ។ដទនកតុោការគ្មម ន

ប្បសិ្ទ្ធិភាព នហើយមិនអាចធ្លនាែាំនណើរកតីនដ្ឋយយុតតិធម៌ប្តឹមប្តូវបាននទ្។ 



 

 

អនកស្នខកតការណន៍ោិយថាគណៈនមធ្លវីជាតិលាំនអៀខោ ខខាល ាំខនៅរកស្មាជិកដែលមានដែសប្ស្ឡាយ

ជាមួយគណបកសប្បជាជននៅកនុខការនប្ជើស្នរីស្ស្មាជិក។ចាំដណកនមធ្លវីមកពគីណបកសប្បឆ្ាំខឬប្កុមនទសខមិនសូ្វ

មានឱកាស្នទ្។នពលែលោះស្មាគមនប្ជើស្យកអនកដែលគ្មម នស្មតថភាពនដ្ឋយសារដត

ដែសប្ស្ឡាយននោបាយ។អនកវ ភាគនដ្ឋយមិនលាំនអៀខបានបងាា ញឲ្យន ើញថា អនកដ្ឋកព់ាកយចូលជា

ស្មាជិកនៅកនុខសាថ ប័នននោះបាននធវើការស្ូកបា នោ់ ខនប្ចើន នែើមបីបានចូល។  

នបើតាមអខគការ NGO កខវោះនៅប្កម និខបនទប់តុោការបានពនាករណីជានប្ចើន។អខគការ NGO 

ក៏នជឿទខដែរថា មន្រនតតីុោការនប្ចើននផ្ទត តនលើករណីដែលកនុខននាោះ នគបានទ្ទួ្លលុយ។ការពនារនពល

របស់្តុោការឬអាំនពើពុករលួយរបស់្តុោការនប្ចើនដតនធវើឲ្យជនរខការនចាទ្ប្បកានរ់ួចទតុពីការ

កាត់នទស្។មានការនចាទ្ថាចខុនចាទ្ដែលមានប្ទ្ពយឬមានអាំណាចរួមទាំខស្មាជិកផ្នកខកមាល ាំខស្នតិសុ្ែ

ទខតាមធមមតាបខ់លុយឲ្យជនរខនប្គ្មោះនិខអាជាា ធរនែើមបីឲ្យទ្ាំោក់ការនចាទ្ប្បកានប់្ពហមទ្ណឌ ។ ការនចាទ្

ននោះប្តូវបានបញ្ហា ក់នដ្ឋយរបាយការណ៍របស់្ NGO និខករណីដែលចុខនចាទ្ជាអនក

មានប្ទ្ពយប្តូវបាននគន ើញមាននស្រីភាពនែើរនហើរនពញនលញ បនាទ ប់ពីមានការចោុះទាយកនុខសារព័តម៌ានអាំពី

ការចាប់ែលួនពួកនគ នហើយនប្កាយមក នគមិនន ើញនស្ចកតរីាយការណ៍បដន ថមពីការកាត់កតី ឬលទ្ធទលចុខនប្កាយ

ផ្នករណីទាំខននាោះ។ នពលែលោះ អាជាា ធរបាននតឿនឲ្យជនរខនប្គ្មោះឬប្គសួាររបស់្នគទ្ទួ្លយកនូវស្ាំណខប ោះប វូជា

លុយកាក់ជាលនូរនឹខការទ្មាល ក់នចាលការនចាទ្ប្បកានប់្ពហមទ្ណឌ ឬការមិនបងាា ញមុែជាសាកសី។ 

នីតិវ ធីជាំនុាំជប្មោះកដ ី

ចាប់ដចខពីសិ្ទ្ធកិនុខការទ្ទួ្លបានការកាត់កតីនដ្ឋយយុតតធិម៌ និខជាសាធ្លរណៈ ដតតោុការកប្មអនុវតតចាប់

នលើសិ្ទិ្ធននោះណាស់្។ 

តាមចាប ់នគប្តវូប្បាប់ចខុនចាទ្ពីបទ្នចាទ្ប្បកាន់នៅនលើពួកនគ មានសិ្ទ្ធិប្តវូបាននគស្នមតថា

ជាជនស្លូតប្តខ់នៅមុនតុោការរកន ើញកាំហុស្និខមានសិ្ទ្ធបិតឹខឧទ្ធរណ៍ដតជានរឿយៗចខុនចាទ្នប្ជើស្នរីស្

យកការសូ្កបា ន់ ជាជាខពឹខនលើែាំនណើរការកត។ីស្វនាការមិនប្តូវបាននធវើជាសាធ្លរណៈប្គប់នពលនទ្

នហើយនប្ចើនដតប្តវូបានពនានពល នដ្ឋយសារការ ោធិបនតយយកនុខតោុការ។ចខុនចាទ្មានសិ្ទ្ធិបងាា ញវតតមាន

នហើយពិនប្គ្មោះនោបល់ជាមួយនមធ្លវីប្បឈម និខនចាទ្សួ្រសាកសីប្បឆ្ាំខនឹខែលួននហើយបងាា ញ

សាកសីនខិភស្តតុាខនដ្ឋយែលួននគ។តោុការអាចដ្ឋក់នទស្នលើជនស្ខស័យបាននដ្ឋយកាំបាាំខមុែ 

តាមការអនញុ្ហញ តនដ្ឋយចាប់។ កនុខករណីប្ពហមទ្ណឌ ប្បសិ្ននបើចុខនចាទ្គ្មម នប្បាករ់កនមធ្លវមីាន ក់



 

 

បានតោុការប្តវូទដល់តាំណាខដទនកចាប់នដ្ឋយឥតគិតផ្លលែល់ចុខនចាទ្។នទោះជាោ ខណាក៏នដ្ឋយ ជា

នរឿយៗតុោការដតខដតែវោះធនធ្លននែើមបីទដល់ប្បឹកាដទនកចាបន់ហើយចុខនចាទ្ភាគនប្ចើនស្វោះដស្វខរកជាំនយួពីអខគការ

មិនដមនរដ្ឋា ភិបាលឬប្តវូនឡើខតុោការនដ្ឋយគ្មម នតាំណាខដទនកចាប។់នៅកនុខករណីគ្មម ននមធ្លវីការពារចុខនចាទ្

កនុខនរឿខប្ពហមទ្ណឌ តោុការពនារករណរីហូតទល់ដតនមធ្លវីប្តូវរកបាននហើយករណីដបបននោះ

នប្ចើនដតស្ុីនពលរាប់ដែ។ការជាំនុាំជប្មោះកដីនប្ចើនដតនធវើនឡើខប្គ្មនដ់តបន្រខគប់កិចចនហើយការ

សួ្រនែញនដ្ឋលនប្ចើននដ្ឋយភាគីមាេ ខនៅភាគីមាេ ខជាធមមតាមិនបាននកើតមាននឡើយ។តុោការទតល់នស្វ

បកដប្បនដ្ឋយមិនគិតផ្លល។ 

មានការែវោះនមធ្លវីនប្ចើនដែលមានជាំនាញប្តឹមប្តូវពិនស្ស្នៅនប្ៅប្កុខភនាំនពញ។អនកដែលគ្មម នធនធ្លនស្ប្មាប់

រកនមធ្លវបីាត់បខ់ស្ិទ្ធិទ្ទួ្លបានការកាត់កតីដែលនបើកចាំហជាសាធ្លរណៈ នខិនដ្ឋយយុតតធិម៌។ របាយការណ៍

របស់្អខគការ International Commission of Jurists ឲ្យែឹខថា ការប្តវូនធវើការសូ្កបា ន់

នប្ចើននែើមបីបានចូលជាស្មាជិកផ្នគណៈនមធ្លវីនធវើនអាយនមធ្លវីដែលមានជាំនាញ មានចាំននួតិច 

ដែលជាការនធវើឲ្យនមធ្លវីបចចុបបននមានឱកាស្ប្គប់ប្គ្មន់កនុខការទ្ទួ្លបានចាំណូលនប្ចើន តាមរយៈមនធាបាយ

ប្ស្បចាប់ ឬមិនប្ស្បចាប់។ 

នពលែលោះអាជាា ធរបខេាំឲ្យសារភាព នដ្ឋយការវយែាំឬការគាំរាមកាំដហខនហើយចខុនចាទ្ដែលមិននចោះ

អកសរជាញកឹញាប់មិនប្តូវបានប្បាប់ពីនស្ចកតីនៅកនុខចនមលើយសារភាពដែលនគប្តវូបានបខេាំឲ្យចុោះហតថនលខា

នៅនលើននាោះនទ្។តុោការទ្ទួ្លយកការសារភាពនដ្ឋយបខេាំដបបននោះ យកនធវើជាភស្តតុាខ នៅកនុខស្វនាការ 

នទោះបីជាមានចាប់ហាមការនធវើែូនចនោះកត។ី នបើនោខតាមអខគការ NGO ដទនកសិ្ទ្ធិមនុស្សមួយ 

ដែលនធវើការស្នខកតនលើសាោឧទ្ធរណ៍ ពីផ្លៃទី្ ១ ដែវ ចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ែល់ផ្លៃទី្ ៣១ ដែតោុ ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

មានស្វនាការ ៣៤០ ករណ ីនដ្ឋយមានចុខនចាទ្ចាំនួន ៥៥៨ នាក់ នដ្ឋយកនុខននាោះមានការគាំរាមនលើចុខនចាទ្ចាំនួន ២០ 

នាក់  នហើយចុខនចាទ្ចាំនួន ៤០ នាក់ប្តវូបាននគនធវើទរុណកមមឲ្យនឆលើយសារភាព។ 

នដ្ឋយសារការពិបាកនៅកនុខការែឹកអនកនទស្ពីពនធនាគ្មរនែតតមកសាោឧទ្ធរណ៍នៅភនាំនពញ ចុខនចាទ្មាន

វតតមានដតនៅកនុខតិចជាខពាកក់ណាត លផ្នស្វនាការឧទ្ធរណ៍ដតប ុនណាណ ោះ។ 

អនកជាប់ពនធនាគ្មរនិខអនកជាប់ ុាំនដ្ឋយសារមូលនហតុននោបាយ 

 គិតប្តឹមដែតោុអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលកនុខប្សុ្កដទនកសិ្ទ្ធមិនុស្សមួយបានបា ន់ប្បមាណថា 

អាជាា ធរបាន ុាំែលួនអនកនទស្ននោបាយចាំនួនោ ខតិច៦៥ នាក់ នដ្ឋយកនុខចាំនណាមននាោះ មាន ៥៦ 



 

 

នាក់រខការនចាទ្ប្បកាន់ថា “នប្គ្មខដទនការប្បឆ្ាំខនខឹរែា” ឬ “វយប្បហារនលើរែា” ដែលអាចមាននទស្រហូតែល់ 

១០ ឆ្ន ាំ ស្ប្មាប់ពលរែាសាមញ្ញ (យូរជាខននោះ ស្ប្មាប់មន្រនតរីាជការ)។ ការនចាទ្ប្បកានគ់ឺដទែកនលើបទ្នចាទ្ថា 

ពួកនគមាន ក់ៗនរៀបចាំការនធវើបាតកុមមឲ្យប្ស្បនឹខការវ លប្បឡប់មកវ ញផ្ននមែឹកនាាំគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ ស្ម រខសីុ 

ឬដទែកនលើការបនងាា ោះសារតាមប្បព័នធទសពវទាយស្ខគម ដែលគ្មាំប្ទ្នោក ស្ម រខសុ ីឬគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាត។ិ NGO 

បានប្ពមានថា ការនចាទ្ទាំខននោះគឺជាការនចាទ្ធៃន់បដន ថមនលើបទ្នចាទ្ប្ពហមទ្ណឌ នលើ “ការញុោះញខុ”់ 

ប្បឆ្ាំខនឹខអនកនទស្ននោបាយែផ្ទ្នទ្ៀត ដែលមាននទស្ជាប់ពនធនាគ្មររហតូែល់ ២ ឆ្ន ាំ។ 

 នៅផ្លៃទី្ ១០ ដែវ ចឆកិា រដ្ឋា ភិបាលបានែកបប្មាមែលោះនលើនោក កឹម ស្ខុា នដ្ឋយបានលុបនចាលការ

 ុាំគ្មត់នៅកនុខទទោះ។ នោកប្តូវបានអនញុ្ហញ តឲ្យនចញនប្ៅទទោះ បនាទ ប់ពីបានចាំណាយនពលចាំននួ ២៦ ដែ 

នៅកនុខការ ុាំែលួនមុនស្វនាការ  ដែលមានរយៈនពល ៨ ដែដវខជាខរយៈនពល ១៨ ដែដែលជារយៈនពលដវខ

បាំទុតដែលប្តូវបានកាំណត់នដ្ឋយចាប់ បនាទ ប់ពីការចាប់ែលួននោក នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ពីបទ្កបត់ជាត។ិ គតិ

មកែល់ដែវ ចឆិកា នោក កឹម សុ្ខាមិនប្តវូបានអនញុ្ហញ តឲ្យអនុវតតស្ិទ្ធិននោបាយរបស់្គ្មត ់ នហើយនោក

មិនប្តូវបានអនញុ្ហញ តឲ្យនធវើែាំនណើរនៅបរនទ្ស្នទ្។ នហតទុលដែលរដ្ឋា ភិបាលនលើកនឡើខប្បឆ្ាំខនឹខនោក កឹម 

សុ្ខាគឺដទែកនលើវីនែអូ កាលពីឆ្ន ាំ ២០១៣  ដែលកនុខននាោះ នមបកសននោះបានប្បាប់ប្បជាជន នៅប្បនទ្ស្អូន្រសាត លី 

ពីការងាររបស់្គណបកសនោក នៅកនុខការនរៀបចាំការងារនៅតាមមូលដ្ឋា ន នដ្ឋយមាន

ការដណនាាំពីអនកជាំនាញបរនទ្ស្។ រដ្ឋា ភិបាលបានអោះអាខថា ការនិោយែូនចនោះនស្មើនឹខការដែលនោក កឹម ស្ុខា 

“សារភាព” ថាប្បនទ្ស្មួយនទ្ៀតបានប្បាប់គ្មត់ពីរនបៀបបនខកើត “បែិវតតនព៍ណ៌” នៅកមពជុា។ 

 អនកជាំនាញដទនកចាប់ បាននោិយថា គ្មម នភាពនជឿននលឿននទ្ នៅកនុខការនសុ្ើបអនខកតរបស់្រដ្ឋា ភិបាល។ នៅដែកញ្ហញ  

ឆ្ន ាំ ២០១៨ រដ្ឋា ភិបាលបាននទទរនោក កឹម ស្ុខា ឲ្យមកសាន ក់នៅកនុខស្ភាពនស្មើនខឹការ “ជាប់ ុាំនៅកនុខទទោះ” វ ញ 

លវីនបើនៅកនុខចាប់ផ្នប្បនទ្ស្កមពជុា គ្មម នមូលដ្ឋា នចាប់ស្ប្មាប់ការដ្ឋក់ ុាំនៅកនុខទទោះកត។ី អាជាា ធរមិនឲ្យនោក កឹម 

សុ្ខានចញពរីខវខ ់៣ បលកុនៅជុាំវ ញទទោះរបស់្គ្មត ់ហាមគ្មត់មិនឲ្យជួបជាមួយអតីតនមែឹកនាាំ CNRP អនកសារព័ត៌មាន 

ជនបរនទ្ស្ និខចូលរួមនៅកនុខស្កមមភាពឬការជួបជុាំននោបាយ។  

ការស្ខសឹ្កជាលកេណៈននោបាយប្បឆ្ាំខនខឹអនកដែលស្ថិតនៅនប្ៅប្បនទ្ស្ 

 មាននស្ចកតរីាយការណ៍ដែលគរួឲ្យទុ្កចិតតបានថា រដ្ឋា ភបិាលបាននប្បើប្បាស្់នដ្ឋយែុស្ នូវមនធាបាយ

ពប្ខឹខការអនវុតតចាប់អនតរជាតិ នែើមបីបាំណខននោបាយ នធវើជាការស្ខសឹ្កប្បឆ្ាំខនខឹអនកស្ថិតនៅនប្ៅប្បនទ្ស្។ 

កាលពីដែមិលុនា នោក រា៉ា ត ់រត័នមុនី ដែលជាអនកបកដប្ប នខិជាអនកយកព័តម៌ានជាជនជាតដិែមរ ប្តូវបានកាត់នទស្ឲ្យ



 

 

ជាប់ពនធនាគ្មរចាំនួន ២ ឆ្ន ាំចាំនពាោះការងាររបស់្នោកទក់ទ្ខនឹខគនប្មាខភាពយនតឯកសារ មួយ ស្តីពីការជញួែូរទលូវ

នភទ្នលើកុមារ។ នោកប្តូវបានចាប់ែលួននៅទី្ប្កុខបាខកក នៅឆ្ន ាំ ២០១៨ នហើយ ប្តវូ បាន ចាប់បញ្ាូនមកកមពជុា 

តាមការនស្នើសុ្ាំរបស់្អាជាា ធរកមពជុា។ NGO កនុខប្សុ្ក និខអនតរជាតិបានរ ោះគនក់ារចាប់ែលួន នខិការដ្ឋក់នទស្ននាោះ 

ថាជាការស្ខស្ឹកននោបាយ នដ្ឋយសារដតគ្មតប់ានោតប្តដ្ឋខការពិត ស្តីពីបញ្ហា រនសុ្ើបស្ប្មាប់រដ្ឋា ភិបាល។ 

នីតិវ ធតីុោការស្ុីវីលនិខែាំនណាោះប្សាយ 

ប្បនទ្ស្កមពជុាមានប្បព័នធមួយស្ប្មាប់នដ្ឋោះប្សាយបណដ ឹខរែាបបនវណីនហើយប្បជាពលរែាមានសិ្ទ្ធិដ្ឋក់ពាកយ

បណដ ឹខដស្វខរកស្ាំណខការែូចខាតចាំនពាោះការរំនោភស្ិទ្ធិមនសុ្ស។ជាទូ្នៅមានទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវរែាបាល

ទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវតោុការ។ ដត NGO នោិយថា ការដែលសាធ្លរណជនមិនទុ្កចិតតនលើប្បព័នធតុោការ 

នដ្ឋយសារដតមានអាំនពើពុករលួយ និខការប្គបប់្គខពីនលើរបស់្អនកននោបាយ នធវើឲ្យមនុស្សជានប្ចើន មិនហា នដ្ឋក់ពាកយ

បណត ឹខ នហើយអាជាា ធរនប្ចើនដតមិនអនុវតតសាលែីកាតុោការ។ 

ស្ាំណខប្ទ្ពយស្មបតតិ 

 ការបខេាំយកមកដ្ឋក់ជាស្មូហភាព នៅនប្កាមរបបដែមរប្កហម និខការផ្ទល ស់្ទី្លាំនៅរបស់្ប្បជាជន 

បាននធវើឲ្យកមមសិ្ទ្ធិែីធលី មានភាពមិនចាស់្ោស់្។ ចាប់ភូមបិាលដចខថា អនកដែលមានកមមសិ្ទ្ធិនដ្ឋយសុ្ែ

សានតនលើែីឯកជន ឬែីរែា (មិនរាប់បញ្ចូលែីសាធ្លរណៈ ែូចជាសួ្នចារ) ឬបានរស់្នៅកនុខអគ្មររែា នដ្ឋយ

គ្មម នការតវ៉ាទមទរ ពីអនកនទសខកនុខរយៈនពល៥ ឆ្ន ាំ មុនការប្បកាស្នប្បើចាប់ននោះ នៅឆ្ន ាំ ២០០១ មាន

សិ្ទ្ធិដ្ឋក់ពាកយសុ្ាំកមមសិ្ទ្ធិនលើែី/អាគ្មរននាោះជាសាថ ពរ។ដតប្បជាជនភាគនប្ចើន នៅដតែវោះការយល់ែឹខ និខមនធា

បាយស្ប្មាប់ទ្ទួ្លបានឯកសារកមមសិ្ទ្ធិែីធលី ជាទលូវការប្គប់ប្គ្មន់។ 

ការ ោល័យសុ្រីនោែីនែតត នខិប្សុ្ក បនតនធវើតាមនិតិវ ធីផ្នការចុោះបញ្ាីែី មុនឆ្ន ាំ ២០០១ ដែលមិនបញ្ចូលការ

សិ្កាអនខកតបានប្តឹមប្តូវ នលើែី ឬឱកាស្ស្ប្មាប់ឲ្យសាធ្លរណជន ទតល់មត។ិ ការទិ្ញែីទុ្កលក់ នដ្ឋយគ្មម នប័ណណ កមម

សិ្ទ្ធិចាស់្ោស់្ បានបណាត លឲ្យមានជនមាល ោះ នៅប្គប់នែតតទាំខអស់្ នហើយបានបនខកើនភាពតានតខឹរវខអនកភូមិប្កីប្ក 

តាមជនបទ្និខឈមួ ញទ្ញិលកែី់។ ស្ហគមនរ៍ស្ន់ៅតាមតាំបន់ប្កុខ ប្បឈមនឹខការបនណត ញនចញនដ្ឋយបខេាំ នែើមបី

យកកដនលខស្ប្មាប់គនប្មាខសាខស្ខ់ទុ្កលក់។ 

 អាជាា ធរបានបនតបខេាំអនកប្សុ្កផ្ទល ស់្ទី្លាំនៅ នទោះបីកនុខប ុនាម នឆ្ន ាំមកននោះមានការលយចុោះកតី។ អនកែលោះនប្បើការ

គាំរាមកាំដហខបតខឹ ឬបនណត ញនចញ នែើមបីស្មលតុអនកប្ក នខិអនកស្ថិតកនុខសាថ នភាពែសត់នែាយ ឲ្យទូ្ទត់ស្ាំណខែីរបស់្



 

 

នគនៅកនុខតផ្មលនប្កាមទី្ទារ។ នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដែមិលុនាអខគការNGO 

កនុខប្សុ្កមួយបាននោិយថានគបានឮករណីលមីចាំនួន ៣៥ ទក់ទ្ខនឹខការចាប់យកែី និខការបនណត ញនចញ 

ដែលមាននៅនលើប្គួសារចាំនួន ២៥១៦។  

ច. ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអាំនពើចតិតកនុខភាពឯកជនប្គួសារ នគហដ្ឋា នឬកនុខការនឆលើយឆលខគ្មន  

លវីនបើចាប់មានដចខអាំពភីាពឯកជនផ្នលាំនៅដ្ឋា ន នខិការនឆលើយឆលខគ្មន  នហើយហាមោត់ការដឆកនឆរែុស្ចាប់

កតី ដតអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល បានរាយការណ៍ថា ជាទ្មាល ប់ នគរបាលនធវើការដឆកនឆរ នខិ

 រឹបអូស្នដ្ឋយគ្មម នែីកាពីតុោ។ ជាធមមតា រដ្ឋា ភិបាលបនញ្ចញសារនឆលើយឆលខផ្ទទ ល់ែលួន នហើយលតការនិោយនឆលើយឆលខ

តាមទូ្រស្័ពទរបស់្នមែឹកនាាំបកសប្បឆ្ាំខ និខនមែឹកនាាំស្ខគមសីុ្វ ល នហើយបនញ្ចញនៅែល់ប្បព័នធទសពវទាយ 

ដែលប្តូវគ្មន ជាមួយរដ្ឋា ភិបាល។  កាលពីដែកញ្ហញ  ស្មាជិក ២ នាក់ផ្នគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ 

ប្តូវបានចាប់ែលួននហើយនចាទ្ពបីទ្ញុោះញខុ់ នខិបរ ហារនករ តិ៍ បនាទ ប់ពីបនងាា ោះសារតាមនហវស្ប កុ រ ោះគនរ់ដ្ឋា ភបិាល។ 

នប្កាយមក នគរបាលបានអានខាល ាំខៗកនុខតុោការ នវូកចិចស្នទនាស្មាៃ ត់របស់្ពកួនគ។ តាមនស្ចកតីរាយការណ៍មកថា 

អាជាា ធរមូលដ្ឋា នបានចូលនិខដឆកនឆរអខគការស្ហគមន៍ នខិការ ោល័យស្ហជីព។ 

 

ដទនកទ្ី២៖ការនគ្មរពនស្រីភាពពលរែាដែលរួមមាន 

ក. នស្រីភាពបនញ្ចញមតិនខិនស្រីភាពសារព័ត៌មាន 

 

រែាធមមនុញ្ញមានដចខពីនស្រីភាពបនញ្ចញមតិ រួមទាំខនស្រីភាពដទនកសារព័ត៌មាន។ ដតតាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៧ មក

រដ្ឋា ភិបាលបាននធវើយុទ្ធនាការជាបនតបនាទ ប់ នែើមបីលុបបាំបាតស់ារពត័៌មានឯករាជយ នខិស្នមលខប្បឆ្ាំខនៅកនុខប្បនទ្ស្ 

នហើយនធវើការ រតឹតបិតនប្ចើនជាខមុន នៅនលើនស្រីភាពកនុខការបនញ្ចញមតិ។ មនុស្សជានប្ចើន នខិសាថ ប័ននានា បាន

និោយពីការប្តវូនធវើការពនិិតយចាប់ពិរុទ្ធែលួនឯខ។ 

 

នស្រីភាពកនុខការបនញ្ចញមត៖ិ រែាធមមនុញ្ញ អនញុ្ហញ តមានការបនញ្ចញមតិនដ្ឋយនស្រី នលើកដលខដតកនុខករណីដែល

ប ោះពាល់ែល់ស្នដិសុ្ែសាធ្លរណៈ។ រែាធមមនុញ្ញក៏ប្បកាស្ទខដែរថាប្ពោះមហាកសប្ត “មិនអាចប្តវូនគរំនោភបាន” 

នហើយនស្ចកដីដណនាាំរបស់្ប្កសួ្ខមហាផ្ទទ ដែលអនុនោមតាមចាប់បរ ហានករ ដិ៍ បញ្ហា កជ់ាលមីនូវដែនកាំណត់ទាំខននោះ 

នហើយហាមប្បាមមិនឲ្យអនកនបាោះពុមព នខិនិពនធនាយកទសពវទាយនរឿខណា ដែលប្បមាលនិខបរ ហានករ ដិ៍ប្ពោះមហាកសប្ត 

ថាន ក់ែឹកនាាំរដ្ឋា ភិបាល និខសាថ ប័នសាធ្លរណៈ ។ 



 

 

ចាប់នបាោះនឆ្ន តមានចាំណចុតប្មូវឲ្យអខគការស្ខគមសីុ្វ លមានភាព “អពាប្កតឹ” នៅកនុខអាំឡខុនពលផ្ន

យុទ្ធនាការននោបាយនហើយហាមពួកនគមិនឲ្យ “ប្បមាល” គណបកសននោបាយតាមរយៈប្បព័នធទសពវទាយ។ លវីនបើ

ចាប់ទក់ទ្ខនឹខយុទ្ធនាការ តប្មូវអខគភាពសារព័ត៌មាននធវើការទាយឲ្យបាននស្មើភាព ស្ប្មាប់គណបកស

និមួយៗដែលចូលរួមកនុខការនបាោះនឆ្ន តកតី ដតនគគ្មម នន ើញមានភស្តតុាខបងាា ញពីការអនវុតតចាប់ននោះនឡើយ 

នហើយអខគភាពសារព័ត៌មានទាយឲ្យគណបកសប្បជាជនកមពជុា នប្ចើនជាខគណបកសែផ្ទ្ទាំខអស់្។  

 

រដ្ឋា ភិបាល បាននប្បើប្កមប្ពហមទ្ណឌ  នែើមបីកាត់នទស្ពលរែា ពីបទ្បទ្បរ ហារនករ ដិ៍ ទាយពត័៌មានមិនពតិ 

និខញោុះញខ់ ដែលអាចនាាំែល់ការដ្ឋក់ពនធនាគ្មររហតូែល់ ៣ ឆ្ន ាំ។ នៅប្កមកអ៏ាចបញ្ហា ឲ្យបខ់ការផ្ទកពនិ័យទខដែរ

ដែលអាចនាាំឲ្យមានការចាប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ នបើមិនបខ់នទ្។ នគរបាល និខតុោការបានបកប្សាយកនុខលកេណៈទូ្លាំ

ទូ្ោយពាកយថា “ញុោះញខ”់ នហើយដែលនាាំឲ្យមានការចាប់ែលួនចាំនួន ៤០ ករណី ទក់ទ្ខនខឹការបនងាា ោះសារតាមប្បព័នធ

ទសពវទាយស្ខគម ។  

នៅដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ រដ្ឋា ភបិាលបាននចញចាប់ នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ ចាំនពាោះការប្បមាលប្ពោះ

មហាកសប្ត នហើយពលរែាចាំននួោ ខតិច ៣ នាក់ប្តវូបានចាប់ែលួន។ នៅផ្លៃទី្ ៩ ដែមករាន ម្ ោះ នអខ ជលសា បានជាប់

នទស្ពនធនាគ្មរចាំនួន ៣ ឆ្ន ាំនដ្ឋយសារការបនងាា ោះកនុខនហវស្ប ុក ដែលនគគតិថា ប្បមាលប្ពោះមហាកសប្ត។  រដ្ឋា ភិបាល

បាននប្បើចាប់បរ ហារនករ តិ៍ប្ពហមទ្ណឌ  នៅនលើមនុស្សដែលនគគិតថា ជាអនកប្បឆ្ាំខ។ នៅដែកញ្ហញ  នោក ស្ម រខសុី បាន

ជាប់នចាទ្ពីបទ្នធវើការបរ ហារនករ តិ៍ជាសាធ្លរណៈ នហើយញុោះញុខ់ឲ្យប្បប្ពឹតតបទ្ឧប្កិែា 

នៅនពលនោកនចាទ្ប្បកាន់នោក ហ ុន ដស្ន ថាបាននប្បើនស្តច នធវើជាចាំណាប់ខាម ាំខ នខិជាអាយ ខ។ 

 

សារពត័៌មានរួមទាំខសារព័តម៌ានតាមអិុនធ័រដណត៖ រដ្ឋា ភបិាលកខកមាល ាំខនោធ្ល និខគណបកសននោបាយកាន់

អាំណាចបានបនតមានឥទ្ធិពលនលើប្បព័នធទសពវទាយ មានប្បភពព័ត៌មានតិចតចួ។ កាដស្ត

ចាំនួន៣ដែលនបាោះពុមពនប្ចើនជាខនគ នហើយគ្មាំប្ទ្គណបកសប្បជាជន មិនដែល រ ោះគនរ់ដ្ឋា ភបិាលពីបញ្ហា សិ្ទ្ធិមនុស្ស 

ឬបញ្ហា ដែលមានលកេណៈននោបាយនទ្។ 

នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ រដ្ឋា ភិបាលបានបិទ្វ ទ្យុ FM ចាំនួន ៣២ នៅតាមនែតតចាំនួន ២០  ដែលជាការប ោះពាល់

ែល់សាថ នីយដែលទាយបនតនវូព័ត៌មានឯករាជយ ពីវ ទ្យអាសីុ្នស្រី វ ទ្យុវីអូនអ និខ វ ទ្យុស្នមលខប្បជាធិបនតយយ។ 

កាលពីដែឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៨ គណៈកមាម ធិការជាតិនរៀបចាំការនបាោះនឆ្ន ត (គជប) បាននចញប្កមប្បតិបតតិមួយ

ស្ប្មាប់ការនបាោះនឆ្ន តដែកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨  នដ្ឋយប្បាប់អនកសារពត័៌មានថា ពកួនគនខឹប្បឈមការដ្ឋក់ពនិ័យចាំនួន

រហតូែល់ ៣០ ោននរៀល (៧ ៥០០ ែុោល ) នបើសិ្នជានគស្មាភ ស្ន៍អនកនបាោះនឆ្ន ត នៅជិតសាថ នីយ៍នបាោះនឆ្ន ត ឬនបើនគ



 

 

នបាោះពុមពទាយពត័៌មាន ដែលអាចប ោះពាល់ែល់ស្ថរិភាពននោបាយ ឬបណាត លឲ្យសាធ្លរណជនបាត់បខ់ទ្ាំនុកចតិតនលើ

ការនបាោះនឆ្ន ត។ 

 

អាំនពើហខិានិខការោយី៖ហខិានិខការគាំរាមកាំដហខនលើអនកសារពត័៌មាន នៅមាននប្ចើននៅនឡើយ។ នៅផ្លៃទី្ ៣០ 

ដែមករា ស្ុឹម ឈីវ្ន ដែលជាអនកយកព័តម៌ានឲ្យស្មាគមសារព័ត៌មានកមពជុានែើមបីនស្រីភាព 

ប្តូវបាននគវយស្នលប់ កនុខនពលដែលគ្មត់កាំពខុយកពត័៌មានស្តីពីការននសាទ្ែុស្ចាប់នៅនែតតនស្ៀមរាប។ នៅផ្លៃទី្ ៤ 

កុមភៈ មនុស្សប្បុស្ចាំននួ ២០ នាក់បានគប់ែុាំលម នខិវយន ម្ ោះ ស្ន សិ្ទ្ធសីាល ប់។ គតិមកែល់ដែតុោ 

នគមិនទន់ែឹខពីមូលនហតផុ្នការវយស្មាល ប់ននាោះនទ្ ដតសិ្ទ្ធី បាននធវើការឲ្យទូ្រទ្ស្សនត៍ាមអិុនធ័រដណត BTBP 

អស់្រយៈនពល១ ឆ្ន ាំ ទក់ទ្ខនខឹបញ្ហា ស្ខគម។ 

 គិតមកែល់ដែតោុ អតតីអនកសារពត័៌មានវ ទ្យុអាសីុ្នស្រី ២ នាក់ ដែលប្តូវបានចាប់ែលួននៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ពីបទ្

កបត់ជាតិ (ជាការនចាទ្ដែលអនកស្នខកតការណ៍បាននោិយថា មាននហតទុលននោបាយ) ដែលនៅនពលនប្កាយមក 

អាជាា ធរបានបដន ថមបទ្នចាទ្ដចកចាយរូបអាស្អាភាស្ មិនទនម់ានការបញ្ចប់ស្វនាការនៅនឡើយនទ្ បនាទ ប់ពីែាំនណើរ

ការកតីប ុនាម នែខមកនហើយ។ នៅផ្លៃទី្ ៣ តុោ តោុការបានបញ្ាូនករណីពកួនគប្តឡប់នៅឲ្យនៅប្កមនសុ្ើបអនខកតវ ញ 

នែើមបីប្បមូលភស្តតុាខបដន ថម។ NGO និខអនកស្នខកតការណប៍ាននោិយថា 

ករណីប្បឆ្ាំខនឹខពួកនគមានលកេណៈននោបាយ នហើយបាននៅការកាត់កតីយូរ និខការែកយកលិែិតឆលខដែនថា 

ជាការគាំរាមកាំដហខរបស់្រដ្ឋា ភបិាលនៅនលើប្បព័នធទសពវទាយ។ 

 

ការចាប់ពិរុទ្ធឬការដ្ឋកក់ាំហិតនលើនស្ចកតីកនុខអតថបទ្៖ ចាប់ហាមការចាប់ពិរុទ្ធមុននបាោះពុមពទាយ នហើយគ្មម នប្បព័នធ

ចាប់ពិរុទ្ធទលូវការនទ្។ ដតរដ្ឋា ភបិាលបាននប្បើមនធាបាយនទសខនទ្ៀត នែើមបីនធវើការចាប់ពិរុទ្ធនលើប្បព័នធទសពវទាយ នខិអនក

សារពត័៌មាន ដែលមិនស្ថិតនៅនប្កាមការប្គប់ប្គខនដ្ឋយផ្ទទ ល់របស់្រដ្ឋា ភិបាល ឬគណបកសប្បជាជន។ ប្បព័នធ

ទសពវទាយឯកជនបានសារភាពថា បាននធវើការចាប់ពិរុទ្ធនលើែលួនឯខែលោះ នដ្ឋយខាល ចរដ្ឋា ភបិាលនធវើការស្ខសឹ្ក។ អនកសារ

ព័ត៌មានអោះអាខថា មាច ស់្កាដស្តប្បាបក់ុាំឲ្យនគស្រនស្រពីនរឿខ ដែលនធវើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលែឹខ នហើយបាននិោយថា ែលួនបាន

នធវើការពិនិតយចាប់ពិរុទ្ធនលើែលួនឯខ នដ្ឋយសារកនុខនពលលមីៗននោះ មានការនចាទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ណឌ នលើអនកសារពត័៌មាន។ 

  

ចាប់បរ ហារនករ តិ៍៖ រដ្ឋា ភិបាលនប្បើចាប់បរ ហារនករ តិ៍មួលបងាក ច់ បកអាប្កាតនែើមបីនធវើការ រតឹតបិតនលើការនោិយគ្មន ជា

សាធ្លរណៈនលើបញ្ហា ដែលរដ្ឋា ភិបាលគតិថាមានភាពរនសុ្ើប ឬប្បឆ្ាំខនខឹទលប្បនោជន៍របស់្ែលួន។នៅដែធនូ ឆ្ន ាំ 

២០១៨ នោក ស្ម រខសីុ ប្តូវបានតោុការដ្ឋក់នទស្ពីបទ្បរ ហារនករ តិ៍ នហើយប្តូវបានបងាគ ប់ឲ្យបខ់ជាំខចឺតិតចាំនួន ១ 

ោនែុោល  នៅនាយករែាមន្រនតី ហ ុន ដស្ន បនាទ ប់ពីគ្មត់បាននចាទ្នោកនាយករែាមន្រនតីពីបទ្ទ្ទួ្លស្ាំណូក។ នោក រខសុី 



 

 

បានរស្ន់ៅនិរនទ្ស្តាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៤ នដ្ឋយនោកបាននគចនចញពីប្បនទ្ស្ នែើមបីនគចពីការនចាទ្ប្បកាន់នលើកមុន មក

នលើរូបនោកពីបទ្បរ ហារនករ តិ៍។ 

 

ស្នតិសុ្ែជាតិ៖ រដ្ឋា ភិបាល បានបនតនលើកនឡើខពីកខវល់ស្នតិសុ្ែជាតិ នធវើជានហតុទលផ្នការរតឹតបិតនលើសិ្ទ្ធិ របស់្

ពលរែាដែល រ ោះគន់មន្រនតី នខិននោបាយរដ្ឋា ភិបាល។ 

 

នស្រីភាពអីុនធ័រដណត 

  

មានការនិោយែ៏គរួឲ្យទុ្កចិតតបានថា សាថ ប័នរែានធវើការតាមដ្ឋនការនឆលើយឆលខគ្មន តាមអិុនធ័រដណត។ចាប់ស្តីពី

ទូ្រគមនាគមន៍ប្តូវបានរ ោះគន់ជាទូ្នៅ នដ្ឋយស្កមមជនសិ្ទ្ធិមនុស្ស និខស្កមមជនស្ាំខាន់ៗកនុខស្ខគមសីុ្វ លថា ទតល់ឲ្យ

រដ្ឋា ភិបាលនូវអាំណាចទូ្លាំទូ្ោយកនុខការលួចសាត ប់ការពភិាកាជាសាធ្លរណៈតាមអិុនធរ័ដណត នដ្ឋយនប្បើឧបករណ៍

ទក់ទ្ខគ្មន ជាឯកជន។ ចាប់ននោះទតល់ឲ្យរដ្ឋា ភិបាល មានអាំណាចតាមទលូវចាប់ កនុខការតាមដ្ឋនប្គប់ការស្នទនា 

តាមទូ្រស័្ពទ សារតាមទូ្រស័្ពទ អីុនម ល ស្កមមភាពតាមប្បព័នធទសពវទាយស្ខគម និខការនឆលើយឆលខរបស់្បុគគល នដ្ឋយ

គ្មម នការយល់ប្ពមឬែឹខពីពួកនគ។ មតិស្ម្តែងដែលប្តូវបាននគគិតថា រំនោភនលើ

ន័យស្នតិសុ្ែជាតិដែលកាំណត់នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល អាចនាាំែល់ការចាប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ រហូតែល់ ១៥ឆ្ន ាំ។  

រដ្ឋា ភិបាល មានអាំណាចបិទ្ទ្ាំព័រទសពវទាយស្ខគម ឬនគហទ្ាំព័រ ដែលទសពវទាយព័ត៌មានដែលបាំផ្ទល ញការ

ការពារជាតិ ស្នតិសុ្ែជាតិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាតិជាមួយប្បនទ្ស្ែផ្ទ្ នស្ែាកិចច ស្ណាត ប់ធ្លន ប់ស្ខគម ការនរីស្នអើខ 

ឬប្បផ្ពណី ឬវបបធម៌ជាត។ិ ឧទហរណ៍ ៣ ផ្លៃ មុនការនបាោះនឆ្ន តជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១៨ រដ្ឋា

ភិបាលបានបញ្ហា ឲ្យប្កុមហ ុនទូ្រគមនាគមន៍កនខប្សុ្ក បិទ្នគហទ្ាំព័រព័ត៌មានឯករាជយមួយចាំនួន ដែលរួមមាន

 វ ទ្យុស្នមលខស្ហរែាអានមរ កជាភាសាដែមរ  វ ទ្យុអាសីុ្នស្រីជាភាសាដែមរ និខស្នមលខប្បជាធិបនតយយ។ 

“ប្កុមស្ន្រងាគ មតាមប្បព័នធអិុនធរ័ដណត” នៅកនុខអខគភាពប្បតកិមមរហ័ស្និខ សារព័តម៌ានរបស់្ទី្ស្តីការគណៈ

រែាមន្រនតី មាននាទី្តាមដ្ឋន និខប្បឆ្ាំខនឹខព័ត៌មាន “មិនប្តឹមប្តវូ” ពីដទនកសារព័តម៌ាននិខប្បពន័ធទសពវទាយស្ខគម។ 

នោកនាយករែាមន្រនតីដតខដតគាំរាមថា អនកជាំនាញខាខអិុនធ័រដណតរបស់្នោក អាចរកន ើញទូ្រស័្ពទរបស់្អនកដែល

បនងាា ោះសារបរ ហារនករ តិ៍តាមនហវស្បុក ដតកនុខរយៈនពល ៤ នាទី្។ 

 

នស្រីភាពខាខការស្ិកាអប់រំនខិពិធវីបបធម ៌

 



 

 

ជាទូ្នៅរដ្ឋា ភិបាលពុាំមានរតឹតបិតនស្រីភាពដទនកការស្កិាអប់រឬំពិធវីបបធម៌នឡើយ ជាទលូវការ ឬជា

ចាំហនឡើយ។ នទោះជាោ ខណាក៏នដ្ឋយ ក៏អនកនធវើការកនុខដទនកសិ្កាអប់រំ នប្ចើនមានការប្បុខប្បយ័តន នៅនពល

បនប្ខៀនមុែវ ជាា ពាក់ព័នធនឹខននោបាយនដ្ឋយសារខាល ចប ោះពាល់អនកននោបាយ។ មានប្គូជានប្ចើននធវើការ

ចាប់ពិរុទ្ធនលើែលួនឯខ ឬស្ដមតខមតិជាលកេណៈមិនបនញ្ចញន ម្ ោះ។ 

 

ែ. នស្រីភាពប្បមូលទតុាំគ្មន នខិនស្រីភាពបនខកើតអខគការ/ស្មាគម 

រដ្ឋា ភិបាលនធវើការរឹតតបិតនលើនស្រីភាពប្បមូលទតុាំគ្មន នដ្ឋយស្នដិវ ធី នខិការចខប្កខគ្មន ជាប្កុម ជាស្មាគម។ 

 

នស្រីភាពប្បមូលទតុាំគ្មន នដ្ឋយស្នតិវ ធ ី

រែាធមមនុញ្ញមានដចខនស្រីភាពប្បមូលទតុាំគ្មន នដ្ឋយស្នដិវ ធីប ុដនដនពលែលោះរដ្ឋា ភិបាលមិនបាននគ្មរពសិ្ទ្ធិននោះនទ្។ 

គិតមកប្តឹមដែតុោ មានស្មាជិកគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិចាំននួជាខ ១៥០ នាក់ប្តូវបាន ុាំែលួន ឬប្តូវបាននកាោះ

នៅចូលតុោការ នែើមបីសាកសួ្រទក់ទ្ខនខឹការចូលរួមរបស់្នគ នៅកនុខការជួបជុាំនប្ៅទលូវការ នែើមបីហូបបាយ។ 

NGO បាននោិយថា នៅកនុខនពលសាកស្រួននាោះ រដ្ឋា ភិបាលបាននចាទ្ប្បកានម់ន្រនតបីកសប្បឆ្ាំខថា បានរំនោភនលើែីកា

របស់្តុោការកាំពូលឆ្ន ាំ ២០១៧ ដែលបានរំនោយនិខហាមប្បាមគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ។ 

ចាប់ស្តីពីអខគការ ស្មាគមតប្មូវឲ្យអខគការ ស្មាគមទាំខអស់្ចុោះបញ្ាី នហើយតប្មូវឲ្យមានការប្បាប់ជាមុននវូការតវ៉ា  

ការនែើរកបួន ឬបាតុកមម ដតអាជាា ធរមិនបានអនុវតតបានខាា ប់ែានួនលើការទមទរននោះនទ្។ ែមួយដចខពកីារប្តូវជម្រាប

ប្បាបច់ាំនួន ៥ ផ្លៃមុនការនធវើបាតុកមមនដ្ឋយស្នតិវ ធភីាគនប្ចើន ចាំដណកែមួយនទ្ៀតដចខពីការតប្មូវឲ្យជូនែាំណឹខចាំនួន 

១២ នមា ខមុនស្ប្មាប់ការប្បមូលទតុាំគ្មន  នដ្ឋយមិនមានការនប្គ្មខទុ្កនៅនលើទី្កដនលខឯកជន ឬស្ប្មាប់ការតវ៉ា នៅកដនលខ

កាំណត ់នហើយកប្មិតចាំនួនអនកចូលរួមប្តឹម ២០០ នាក។់ តាមចាប់អាជាា ធរនែតតនិខអាជាា ធរប្កុខមានអាំណាចស្នប្មច

នចញការអនញុ្ហញ តឲ្យនធវើបាតកុមម។ តាមភាពជាក់ដស្តខ ពិនស្ស្នៅភនាំនពញ មន្រនតអីាជាា ធរថាន ក់នប្កាមបែិនស្ធស្ាំនណើសុ្ាំ 

នបើសិ្នជាថាន ក់ជាត ិមិនទតល់ការអនុញ្ហញ តចាស្់ោស់្ស្ប្មាប់ការប្បមូលទតុាំគ្មន ននាោះនទ្។ តាមធមមតាអាជាា ធរប្គប់

លាំដ្ឋប់ថាន ក់មិនទតល់ការអនញុ្ហញ តែល់ប្កុមដែល រ ោះគនគ់ណបកសែឹកនាាំប្បនទ្ស្នទ្។ 

របាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុ្កចតិតបានបាននអាយែឹខថារដ្ឋា ភបិាលរារាាំខមិនឲ្យស្មាគមឬអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល

នរៀបចាំពិធីជាសាធ្លរណៈទកទ់្ខនឹខសិ្ទ្ធិមនុស្សនដ្ឋយនលើកនហតុទលថាប្កុមទាំខននាោះមិន

បានទ្ទួ្លការអនញុ្ហញ តពអីាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ដតចាប់មិនតប្មូវឲ្យមានការយល់ប្ពមជាមុនស្ប្មាប់នធវើពិធីដបបននោះនទ្ ។ 

អាជាា ធរនលើកនហតុទលពីតប្មូវការឲ្យមាន“ស្ថិរភាព” នខិ “ស្នតិសុ្ែសាធ្លរណៈ” ដែលជាពាកយមិនមាននោិយ



 

 

នៅកនុខចាប ់នហើយែូនចនោះ ប្តវូបានបកប្សាយតាមចិតត ស្ប្មាប់ការមិនទតល់ការអនញុ្ហញ ត។អាជាា ធររដ្ឋា ភបិាលនពលែលោះ

ដលមទាំខនលើកនឡើខពីែនៅកនុខចាប់អខគការ នែើមបីរារាាំខអខគការ ស្មាគមមិនឲ្យនរៀបចាំពិធជីាសាធ្លរណៈ ឬបាំដបកការ

ប្បជុាំឬការនរៀនសូ្ប្ត ដែលនគគិតថា ប្បឆ្ាំខនឹខរដ្ឋា ភិបាល។NGO និខស្ហជីពែលោះបានតែូញដតែរថា នគរបាលតាមដ្ឋន

ស្កមមភាពរបស់្ពកួនគោ ខយកចិតតទ្កុដ្ឋក់ នហើយគាំរាមអនកចូលរួម នដ្ឋយបាន

បញ្ាូននគរបាលពាកឯ់កស្ណាា នឲ្យនៅឈរនៅនប្ៅការ ោល័យរបស់្ពកួនគ នៅកនុខនពលនគនបើកការប្បជុាំ។ 

នទោះបីជាមានការរឹតតបិតទាំខននោះកតី ក៏ដទនកសារពត័៌មានបានរាយការណ៍ពីការតវ៉ា នដ្ឋយគ្មម នការអនញុ្ហញ ត ជា

សាធ្លរណៈជានប្ចើន ដែលភាគនប្ចើនទក់ទ្ខនឹខែីធលី ឬជនមាល ោះែីធលី។ កនុខករណីោ ខតិចមួយនគរបាលបានបាំដបកហវូខ

អនកតវ៉ា  ដែលនាាំឲ្យអនកតវ៉ាមាន ក់របួស្ធៃន ់បនាទ ប់ពីនគរបាលបាញ។់ នៅកនុខករណីនទសខនទ្ៀត នគរបាលបានចាប់ែលួន 

និខនចាទ្ប្បកានប់ាតុករែលោះ ពីបទ្ចូលនៅកនុខែីឯកជន នហើយនធវើការតវ៉ា នដ្ឋយគ្មម នការអនញុ្ហញ តប្តឹមប្តវូ។ 

នបើនោខតាមរបាយការណរ៍បស់្ NGO មួយ នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដែមិលុនា មាន ៧១ ករណីផ្នការ

រំនោភនលើនស្រីភាពផ្នការប្បមូលទតុាំគ្មន ។ NGO ដទនកសិ្ទ្ធិមនុស្សមួយនទ្ៀតបាននោិយថា មាន៩៩ ករណីផ្នរដ្ឋា

ភិបាល រំនោភនលើនស្រីភាពផ្នការជួបជុាំគ្មន  នៅកនុខរយៈនពលពីដែនមសា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ែល់ដែមិនា ឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

នៅផ្លៃទី្ ១០ កកកដ្ឋ អាជាា ធរបាន ុាំែលួនមនុស្ស ៧ នាក់នពលនគនគ្មរពវ ញ្ហញ ណកេនធនោក ដកម ឡី ដែលជាអនក

 រ ោះគន់រដ្ឋា ភិបាល នៅែួបនលើកទី្៣ ផ្នការបាញ់ស្មាល ប់នោក។ អាជាា ធរមិនអនញុ្ហញ តឲ្យ NGO នធវើការជួបជុាំគ្មន នៅនប្ៅ 

ឬដ្ឋក់កប្មខផ្ទក នៅនប្ៅហាខសាាំខកាល់តិចបូកនគ្ម ជាទី្ដែលនោកប្តវូបាននគបាញស់្មាល ប់។ 

 

 

នស្រីភាពបនខកើតអខគការ/ស្មាគម 

 

រែាធមមនុញ្ញ មានដចខអាំពីនស្រភីាពបនខកើតអខគការ/ស្មាគមដតរដ្ឋា ភបិាល មិនបាននគ្មរពស្ទិ្ធិននោះឲ្យបានជាប់ោប់នទ្ 

ពិសេេទក់ទ្ខនឹខស្ិទ្ធិរបស់្កមមករ (សូ្មនមើលប្តខ់ដទនក៧.ក) ។ ចាបស់្តីពីអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលតប្មូវឲ្យប្គប់

អខគការ ស្មាគមទាំខអស់្មានអពាប្កិតភាពដទនកននោបាយ ដែលការននោះមិនប្តឹមដត រតឹតបិតនលើសិ្ទ្ធិកនុខការចូលរួម

ដតប ុនណាណ ោះនទ្ ដតដលមទាំខរឹតតបិតស្ិទ្ធិផ្នអខគការទាំខននាោះ នៅកនុខការស្ដមតខមតិនដ្ឋយនស្រីនទ្ៀតទខ។ 

បញ្ញតតិដែលដចខមិនចាស្ន់ៅកនុខចាប់មួយចាំនួនហាមប្បាមស្កមមភាពណាទាំខអស់្ដែលអាច “នធវើឲ្យែូចែល់ស្នតភិាព 

ស្ថិរភាព និខស្ណាត ប់ធ្លន ប់សាធ្លរណៈ” ឬប ោះពាល់ែល់ “ស្នតិសុ្ែជាតិ សាមគគីជាតិ ប្បផ្ពណី និខវបបធម៌

ផ្នស្ខគមជាតិកមពជុា”។ អខគការស្ខគមសីុ្វ ល បានស្ដមតខកខវល់ចាំនពាោះបទ្បញ្ញតតិ ដែលដចខមិនចាស់្ ថាបានបនខកើតឲ្យ



 

 

មានការប្បឈមខាល ាំខនខឹការ រតឹតបិតតាមចិតត នលើសិ្ទ្ធិរបស់្អខគការស្មាគម។ នោខតាមអនក រ ោះគនច់ាប់អខគការ និខ

ចាប់ស្ហជីព (នមើលដទនក៧.ក) ដចខពីែាំនណើរការចោុះបញ្ាសី្មគុសាម ញ នខិនប្ចើនជាំហាន នហើយែវោះការការពារដទនក

រែាបាលដែលជាការនធវើឲ្យែាំនណើរការផ្នការចុោះបញ្ារីខលកេណៈននោបាយ។ចាប់ននោះដលមទាំខកាំណត់ឲ្យមានការនធវើ

របាយការណ៍ោ ខតឹខដតខស្តពីីលវ កានិខស្កមមភាព រួមទាំខការប្តូវបងាា ញស្ាំនណើសុ្ាំលវ កាដែលបានទ្ទួ្លលវ កា កចិច

ប្ពមនប្ពៀខនលើលវ កាជាំនួយ កចិចប្ពមនប្ពៀខដទនកហរិញ្ញវតថគុណននយយធនាគ្មររបស់្អខគការស្មាគម។ 

គណៈកមាម ធិការស្ហប្បតិបតតកិារស្ាំរាបក់មពជុា(CCC) ដែលជារបស់្បណតុ ាំផ្នអខគការ NGO កនុខប្សុ្ក បាន

និោយនៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ថា ជាទូ្នៅ អខគការ NGO ែវោះការដណនាាំពីរដ្ឋា ភិបាល ស្តីពីការនគ្មរពតាមលកេែណឌ ទមទរ។  

  

គ. នស្រីភាពសាស្នា 

 

ចាំនពាោះនស្ចកតីនរៀបរាប់លមែិតស្តីពីនស្រីភាពសាស្នាសូ្មនមើលរបាយការណ៍ស្តីពីនស្រភីាពសាស្នា 

តាមនគហទ្ាំពរ័www.state.gov/religiousfreedomreport/។ 

 

 . នស្រីភាពនែើរនហើរ 

 

ចាប់មានដចខអាំពីនស្រីភាពនែើរនហើរនៅកនុខប្បនទ្ស្ការនធវើែាំនណើរនៅបរនទ្ស្ការនធវើអននាត

ប្បនវស្ន៍និខមាតុភូមិនវិតដន៍នហើយជាទូ្នៅកនុខការអនវុតដជាក់ដស្ដខរដ្ឋា ភបិាលបាននគ្មរពសិ្ទ្ធទិាំខននោះ។ 

 

និរនទ្ស្៖ អនករ ោះគន់រដ្ឋា ភិបាល និខអនកននោបាយផ្នគណបកសប្បឆ្ាំខែលោះបាននិរនទ្ស្ែលួនឯខនៅបរនទ្ស្។ នៅកនុខ

ករណីែលោះ រដ្ឋា ភិបាលចាត់វ ធ្លនការរាាំខែទប់មិនឲ្យអនកនធវើនិរនទ្ស្ែលួនប្តឡប់មកវ ញ។  

 

ជននភៀស្ែលួនកនុខប្បនទ្ស្ 

 មិនមាន។ 

 

ការការពារជននភៀស្ែលួន 

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


 

 

 

ការចាប់បញ្ាូនជននភៀស្ែលួនប្តឡប់វ ញ៖ 

 នៅដែធនូ រដ្ឋា ភិបាលបានបនណត ញនចញនូវអនកប្សុ្កភនាំនវៀតណាមម ុខតាញា  ចាំនួន ៤ នាក់ ឲ្យប្តឡប់នៅ

ប្បនទ្ស្នវៀតណាមវ ញ បនាទ ប់ពីមានមាន កប់ានស្ុាំប្តឡប់នៅវ ញ នហើយ ៣ នាក់នទ្ៀតប្តូវបានប្បកាស្ថា មិនអាច

ទ្ទួ្លបានឋានៈជាអនកដស្វខរកសិ្ទ្ធិប្ជកនកាន។ 

  

លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការប្ជកនកាន៖ 

ចាប់ប្បនទ្ស្កមពជុា មានដចខអាំពីការទដល់សិ្ទ្ធិប្ជកនកាន ឬឋានៈជាជននភៀស្ែលួន នហើយរដ្ឋា ភិបាល បាន

នរៀបចាំប្បព័នធមួយ ស្ប្មាប់ទដល់កិចចការពារែល់ជននភៀស្ែលួន។រ ដ្ឋា ភិបាល មិនបានទតល់លទ្ធភាពនស្មើគ្មន  

កនុខការនប្បើប្បាស្់ប្បព័នធននោះែល់អនកស្ុាំសិ្ទ្ធិប្ជកនកាន នខិជននភៀស្ែលួនទាំខអស់្នទ្ នហើយក៏គ្មម នតមាល ភាពដែរ។ អនក

ដស្វខរកសិ្ទ្ធិប្ជកនកានដែលចលូកនុខប្បនទ្ស្នដ្ឋយគ្មម នឯកសារ ឬសាន ក់នៅហួស្ទិ្ដ្ឋា ការកាំណត់ 

អាចនខឹរកការចាប់បញ្ាូននចញវ ញ។ 

នស្រីភាពកនុខការនែើរនហើរ៖ នស្រីភាពកនុខការនែើរនហើរ ស្ប្មាប់អនកដែលប្តូវបានអនញុ្ហញ តឲ្យចូលនៅកនុខប្បនទ្ស្ កនុខ

នាមជាជននភៀស្ែលួន នប្ចើនដតរកការរឹតតបិត នដ្ឋយសារនគែវោះឯកសារចាាំបាច់ស្ប្មាប់ការនធវើែាំនណើរ 

(សូ្មនមើលខាខនប្កាម)។  

 

ការងារ៖ ចាប់អនញុ្ហញ តឲ្យជននភៀស្ែលួននធវើការ នខិនបើកមុែរបរជាំនួញ។ ដតជននភៀស្ែលួនមិនទ្ទួ្លបាននូវប័ណណសាន ក់

នៅនទ្ ដែលជាការនធវើឲ្យនគមានការពិបាកកនុខការអនវុតតស្ិទ្ធិននោះ។  

 

លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការបាំនរីដទនកនស្វសាធ្លរណៈជាមូលដ្ឋា ន៖ អនកដែលបានទ្ទួ្លឋានៈជាជននភៀស្ែលួន ប្តវូការប័ណណ

សាន ក់នៅ។ ដតជាក់ដស្តខ នគទ្ទួ្លបានប័ណណ ជននភៀស្ែលួន ដែលមិនប្តូវបាននគទ្ទួ្លសាគ ល់ នហើយពិបាកនធវើឲ្យនគ 

ទ្ទួ្លបានការបាំនរីដទនកនស្វសាធ្លរណៈជាមូលដ្ឋា ន។ 

 

ជនគ្មម នប្បនទ្ស្ [ជនគ្មម នរែា] 

ប្បនទ្ស្កមពជុា មានអនករស់្នៅដែលជាជនគ្មម នប្បនទ្ស្។ គ្មម នទិ្ននន័យលមី ដែលគួរឲ្យទុ្កចិតតបាន ស្តីពីចាំនួន 

ឬប្បជាសាន្រស្តផ្នអនកគ្មម នរែានទ្ ដតអខគការ UNHCR បាននិោយថា ពួកនគភាគនប្ចើនជាអាណិកជននវៀតណាម។ រដ្ឋា

ភិបាល មិនបានអនវុតដចាប់ ឬនគ្មលននោបាយប្បកបនដ្ឋយប្បសិ្ទ្ធភាព នែើមបីទដល់ឱកាស្ែល់ជនទាំខននាោះ 



 

 

ឲ្យទ្ទួ្លបានស្ញ្ហា តិនឡើយ(សូ្មនមើលដទនកទី្ ៦ ស្តីពីកុមារ)។ នហតុទលដែលនប្ចើនមានជាខនគ

ចាំនពាោះភាពគ្មម នប្បនទ្ស្គឺ កខវោះឯកសារប្តឹមប្តូវពីប្បនទ្ស្កាំនណើត។ នៅផ្លៃទី្ ២១ ស្ីហា 

ប្បព័នធទាយកនុខប្សុ្កបាននោិយថា រដ្ឋា ភបិាល បានបែិនស្ធស្ាំនណើមួយរបស់្នវៀតណាម ដែលសុ្ាំឲ្យទតល់

ស្ញ្ហា តកិមពជុាែល់អនកទាំខននាោះ។ 

នបើនោខតាមអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលមួយ បុគគលដែលគ្មម នភស្តតុាខស្ញ្ហា តិនប្ចើន មិនសូ្វបានទ្ទួ្លបាន

ការងារទលូវការ ការស្កិា ការចុោះបញ្ាអីាពាហ៍ពិពាហ៍ លទ្ធភាពតាមទលូវតោុការ និខកមមសិ្ទ្ធិែីធលីនទ្។ 

 

ដទនកទី្៣. នស្រីភាពកនុខការចលូរួមកនុខែាំនណើរការននោបាយ 

 

រែាធមមនុញ្ញ ទដល់សិ្ទ្ធិែល់ប្បជាពលរែាកនុខការនប្ជើស្នរីស្រដ្ឋា ភិបាលរបស់្ែលួន តាមរយៈការនបាោះនឆ្ន តជានទ្ៀខទត់ 

នដ្ឋយនស្រី និខយុតតិធម៌ នដ្ឋយដទែកនលើសិ្ទ្ធិនបាោះនឆ្ន តជាសាកល និខនស្មើភាព។ ដតតាមចាប់ រដ្ឋា ភិបាលអាចរំោយ

គណបកសននោបាយ និខហាមបុគគលមិនឲ្យកាន់មុែតាំដណខែឹកនាាំកនុខគណបកស និខមានជីវ តននោបាយ។  វ នសាធន

កមមទាំខននាោះ ដលមទាំខរឹតតបិតគណបកស មិនឲ្យនប្បើជាស្នមលខឯកសារជារូបភាព ឬជាស្ាំនណរ ដែលបានមកពីជននលមើស្

ដែលតុោការបានដ្ឋក់នទស្។ 

គិតមកប្តឹមដែតុោ មានមន្រនតីគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិចាំនួនដត ៩ នាក់ប ុនណាណ ោះ កនុខចាំនណាម ១១៨ នាក់ ដែលប្តូវបាន

ហាមពីស្កមមភាពននោបាយ បានដ្ឋក់ពាកយ នហើយបានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិនធវើននោបាយនឡើខវ ញ។ អនកឯកនទ្ស្កនុខប្សុ្ក និខ

ស្មាជិកគណបកសប្បឆ្ាំខ បានតែូញដតែរថា ែាំនណើរការ “ទតល់នីតិស្មបទ”ននាោះនធវើតាមដតចិតតនឹកន ើញ 

នធវើឲ្យនគយល់ែុស្ថា អនកននោបាយមកពីគណបកសប្បឆ្ាំខននាោះ បាននធវើែុស្ នហើយនធវើឲ្យនោកនាយករែាមន្រនតី 

អាចនប្ជើស្នរីស្គូប្បឆ្ាំខននោបាយរបស់្គ្មត់បាន។ ការហាមប្បាមពីនែើមមក នលើការនធវើស្កមមភាពននោបាយ ដែល

មាននឡើខ បនាទ ប់ពីការរំោយគណបកសប្បឆ្ាំខននោះនដ្ឋយតុោការកាំពូលនៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ។ 

ការហាមប្បាមននោះប្តូវបានអនកស្នខកតការណ៍មួយចាំនួនរ ោះគន់ថា បណាត លមកពីភាពលាំនអៀខដទនកននោបាយ 

នដ្ឋយបានកត់ស្មាគ ល់ថាន ើញថា ការស្នប្មចនធវើការហាមប្បាមននោះមាននឡើខ មុន

នពលនមែឹកនាាំរបស់្បកសននោះរខការដ្ឋក់នទស្នដ្ឋយតុោការ ពីបទ្កបត់ជាតិ។ ជាមួយនឹខការរំោយគណបកសននោះ  

មន្រនតជីាប់នឆ្ន តចាំនួន ៥០០៧ នាក់របស់្គណបកសននោះ ក៏ប្តូវបានែកពីតាំដណខ នហើយជាំនួស្នដ្ឋយមន្រនតីរបស់្គណបកស



 

 

ប្បជាជន។ ជាលទ្ធទល គណបកសប្បជាជន ប្គប់ប្គខប្គប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ទាំខអស់្ ផ្នរដ្ឋា ភិបាល 

រាប់ពីប្កុមប្បឹកាប្សុ្កនែតតែល់ស្ភាជាតិ។ 

 

ការនបាោះនឆ្ន តនិខការចូលរួមដទនកននោបាយ 

 

ការនបាោះនឆ្ន តជាតិលមីៗ កនលខនៅ៖ការនបាោះនឆ្ន តជាតកិនុខនពលលមីៗបាំទុតដែលប្តវូបាននធវើនៅដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៨ មាន

ការចូលរួមផ្នគណបកសននោបាយចាំនួន ២០ នដ្ឋយគ្មម នការចូលរួមគណបកស CNRP 

ដែលជាគណបកសប្បឆ្ាំខធាំជាខនគ។  គណបកសប្បឆ្ាំខទាំខ ១៩ ដែលចូលប្បកួតប្បដជខ មានការគ្មាំប្ទ្តិច

នហើយមាននប្ចើននទ្ើបនខឹបនខកើតលមី។ 

 នដ្ឋយសារមានការធ្លល ក់ចោុះផ្នអខគភាពសារពត័៌មានឯករាជយ 

អខគភាពសារពត័៌មានដែលប្គប់ប្គខនដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល នធវើការទសពវទាយនលើស្លុប នៅមុននពលនបាោះនឆ្ន ត ពិនស្ស្

នៅតាំបន់ជនបទ្ ដែលអនកនបាោះនឆ្ន តភាគនប្ចើនមិនសូ្វទ្ទួ្លបានព័តម៌ានពីដទនកសារពត័៌មានឯករាជយ។ 

 

 ស្នលឹកនឆ្ន តចាំនួនប្បដហល ៦០០ ០០០ ស្នលកឹយកជាការមិនបាន កនុខការនបាោះនឆ្ន តនលើកមនុ ចាំនួនស្នលឹកនឆ្ន ត

យកជាការមិនបានមាន ១០០ ០០០ ស្នលឹក។ អនកស្នខកតការណ៍និោយថា ននោះគឺជាស្ញ្ហញ ផ្នការតវ៉ា  នដ្ឋយសារពកួនគ

រខស្មាព ធឲ្យនៅនបាោះនឆ្ន ត នដ្ឋយគ្មម នគណបកស CNRP ឈរន ម្ ោះ។ អនកនបាោះនឆ្ន តជានប្ចើន សុ្ែចិតតគូស្នចាល ជា

ជាខនបាោះឲ្យគណបកសប្បឆ្ាំខណាមួយ។ នបើតាមតួនលែរបស់្រដ្ឋា ភិបាល មនុស្សចាំនួនជិត ៧ ោននាក់ 

ដែលប្តូវជាចាំនួន ៨៣% ផ្នអនកមានស្ិទ្ធិនបាោះនឆ្ន ត បាននចញនៅនបាោះនឆ្ន ត។ គណបកសកាន់អាំណាច CPP 

បានទ្ទួ្លចាំនួន ៤,៨ ោនស្សតេង នដ្ឋយឈន ោះនៅអីទាំខ ១២៥ នៅកនុខរែាស្ភា។ ស្ថិតិរបស់្រដ្ឋា ភិបាល 

មិនអាចបញ្ហា ក់បាននទ្ នដ្ឋយសារែវោះអនកស្នខកតការណ៍ឯករាជយ។ 

  

អាជាា ធរគិតថា ស្នលឹកនឆ្ន តប្បមាណ ៦ ដស្នេន្េឹក មិនប្តវូយកជាការបាន្ ចាំដណកនៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តកនុខឆ្ន ាំ 

២០១៣ មានដត ១ ដស្នស្នលឹកនទ្។ 

 អនកស្នខកតការណឯ៍ករាជយភាគនប្ចើន ចាត់ទ្ុកែាំនណើរការនបាោះនឆ្ន តទាំខមូលថា មានកាំហសុ្ឆគខធៃន់ធៃរ។ 

សាថ នទូ្តភាគនប្ចើននៅកមពជុា មិនប្ពមនធវើជាអនកស្នខកតការណ៍ទលូវការ នៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តននោះនទ្។ 

អខគការស្នខកតការណន៍បាោះនឆ្ន តដែលមានដមនរបស់្រែា នដ្ឋយរួមមានទាំខមជឈមណឌ ល Carter Center និខ Asian 

Network for Free Elections ក៏បានស្នប្មចចិតតមិនមកនធវើការតាមដ្ឋនការនបាោះនឆ្ន តននោះដែរ ពីនប្ពាោះអខគការទាំខ

ននាោះចាត់ទ្ុកថា ការនបាោះនឆ្ន តននោះែវោះភាពប្តឹមប្តូវជាមូលដ្ឋា ន។ គជប បាននចាទ្ស្ហគមន៍អនតរជាតថិា 



 

 

មានភាពលាំនអៀខ នដ្ឋយនិោយថា ស្ហគមន៍អនតរជាតគិ្មាំប្ទ្ គជប 

ដតនៅនពលណាមានការចូលរមួការនបាោះនឆ្ន តរបស់្គណបកស CNRP ដតប ុនណាណ ោះ។ នទោះបីជាមានន ម្ ោះថា 

ឯករាជយកតី ដតរដ្ឋា ភបិាលបានដ្ឋក់កានមរា៉ា លតនៅ គជប ដែលនធវើឲ្យសេអាចតាមដ្ឋនការងាររបស់្គជបបាន។  

នដ្ឋយគ្មម នអនកនស្នខកតការណ៍ឯករាជយដែលគួរនអាយទុ្កចតិតបាន លទ្ធទលនឆ្ន តក៏នគមិនអាចនធវើការនទទៀខផ្ទទ ត់

បញ្ហា ក់នដ្ឋយឯករាជយបានទខដែរ។ 

 

គណបកសននោបាយនខិការចលូរួមននោបាយ៖ គិតមកប្តមឹដែកកកដ្ឋ រដ្ឋា ភបិាលបានបញ្ហា កថ់ា មានគណបកស

ននោបាយចាំនួន ៤៤ បានចោុះបញ្ាីការជាមួយប្កស្ួខមហាផ្ទទ។ នោកដលខដតគណបកសប្បជាជន 

គណបកសននោបាយនានា បានរខការនរីស្នអើខតាមទលូវចាប់ ការអនវុតតចាប់មិននស្មើភាព ការគាំរាមកាំដហខ និខការ

ទាយព័ត៌មាននដ្ឋយមានលាំនអៀខ។ កតាត ទាំខអស់្ននោះនាាំឲ្យគណបកស CPP យកផ្ទត ច់មុែនវូអាំណាចននោបាយ។ 

អនកកាន់មុែតាំដណខជានប្ចើននៅកនុខរដ្ឋា ភបិាលប្តវូដតជាស្មាជិកផ្នគណបកស CPP។ បនាទ ប់ពីការរំោយ CNRP 

រដ្ឋា ភិបាល បានបនតគ្មបស្ខកតន់លើស្នមលខប្បឆ្ាំខ។ គិតមកប្តឹមដែមិលុនា NGO កនុខប្សុ្កមួយបាននោិយថា 

មានករណីេំរាតកាំដហខចាំននួ ២៩ ែល់ស្កមមជននោបាយ។ 

 

ការចូលរួមរបស់្ន្រស្តីនិខប្កុមជនជាតិភាគតចិ៖ គ្មម នចាប់ដែលដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំដែន នលើការចលូរួមរបស់្ន្រស្តី និខជនជាតិ

ភាគតិច នៅកនុខែាំនណើរការននោបាយនទ្ ដតវបបធម៌ប្បផ្ពណីកប្មិតការចូលរួមរបស់្ន្រស្ដនីៅកនុខននោបាយ នខិរដ្ឋា

ភិបាល។ នទោះបីជាគណបកសCPP បានស្នាមតខនហើយមតខនទ្ៀតថា នខឹបនខកើនតាំណាខរបស់្ន្រស្តីកតី ដតចាំននួនបកេជន

ជាន្រស្តី ដែលជាប់នឆ្ន តនៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តជាតិនៅដែកកកដ្ឋឆ្ន ាំ ២០១៨ មានការលយចុោះព ី២០% មកប្តឹម ១៥%។ 

ការនបាោះនឆ្ន តថាន ក់មូលដ្ឋា ន នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ន ើញមានជានលើកែាំបូខ នវូការចូលរួមផ្នគណបកសប្បជាធិបនតយយជន្

ជាតិនែើមកមពជុា។ 

 

ដទនកទី្៤៖ អាំនពើពុករលួយ នខិកខវោះតមាល ភាពកនុខរដ្ឋា ភបិាល 

 ចាប់មានដចខអាំពីនទស្ប្ពហមទ្ណឌ  ស្ប្មាប់អាំនពើពុករលួយដែលប្បប្ពឹតតនដ្ឋយមន្រនតីនានា។ នទោះជាោ ខណា

ក៏នដ្ឋយ រដ្ឋា ភបិាលមិនបានអនវុតដចាប់ននោះ ប្បកបនដ្ឋយប្បសិ្ទ្ធភាពនឡើយ នហើយមន្រនដីជាញឹកញាប់ដតខដតប្បប្ពឹតត

អាំនពើពុករលួយនដ្ឋយមាននិទ្ណឌ ភាព។ 

 

អាំនពើពុករលួយ៖ ប្កមប្ពហមទ្ណឌ បានកាំណត់អាំនពើពុករលួយនានា នហើយកាំណត់ចាស្ន់ូវនទស្ ចាំនពាោះការប្បប្ពឹតតអាំនពើ

ទាំខននោះ។ ចាប់ប្បឆ្ាំខអាំនពើពុករលួយ ដចខពីមូលដ្ឋា នចាបេ់ម្រាប់ឲ្យប្កុមប្បឹកាជាតិប្បឆ្ាំខអាំនពើពុករលួយ និខអខគ



 

 

ភាពប្បឆ្ាំខអាំនពើពុករលួយ ទ្ទួ្លនិខនសុ្ើបអនខកតបណត ឹខ ទកទ់្ខនឹខអាំនពើពុករលួយ។អខគភាពប្បឆ្ាំខអាំនពើពុករលួយ

មិនស្ហការឲ្យបានញកឹញាប់ ជាមួយស្ខគមសីុ្វ លនហើយប្តវូបាននគនមើលន ើញថា គ្មម នប្បសិ្ទ្ធភាពកនុខការប្បយុទ្ធ

ប្បឆ្ាំខនឹខអាំនពើពុករលួយ។ ទទយុនៅវ ញ អខគភាពប្បឆ្ាំខអាំនពើពុករលួយ មានភាពស្កមមនៅកនុខការែឹកនាាំការនសុ្ើប

អនខកតនៅនលើស្មាជិកផ្នគណបកសប្បឆ្ាំខ ដែលជាការនាាំឲ្យនគនាាំគ្មន យល់ថា អខគភាពននោះ បសម្រតើទលប្បនោជន៍របស់្

គណបកសកានអ់ាំណាច។ អខគភាពននោះមិនដែលនសុ្ើបអនខកតស្មាជិកជាន់ែពស់្ផ្នគណបកសកាន់អាំណាចនទ្ នទោះបមីាន

ការនចាទ្ប្បកានជ់ានប្ចើនពីបទ្ពុករលួយ កនុខលាំដ្ឋប់ថាន ក់ជានែ់ពស់្ផ្នគណបកស នខិរដ្ឋា ភបិាលកតី។ឧទហរណ៍ 

នោខតាមរបាយការណន៍សុ្ើបអនខកត នចញដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៨ របស់្ទូ្រទ្ស្សន៍ Aljazeera  

អគគនាយកផ្នអគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរកមពជុា បានរំនោភ នលើចាប់សារជីវកមមអូន្រសាត លី នហើយបាននគចពនធអូន្រសាត លី 

ដតអាជាា ធរកមពជុា មិនបាននធវើការនសុ្ើបអនខកត ឬកាត់នទស្គ្មត់នទ្។ មន្រនតីរាជការប្តវូមានការយល់ប្ពមពីប្បធ្លន 

មុននពលនឆលើយស្ាំណួររបស់្ស្ថា ប័ន្ន្ីតិបញ្ញត្ែ ិទក់ទ្ខនខឹការនចាទ្ប្បកានស់្តីពីអាំនពើពុករលួយ។ 

អាំនពើពុករលួយមានលកេណៈរាលដ្ឋល នៅកនុខស្ខគមនខិរដ្ឋា ភិបាល។ មាននស្ចកតរីាយការណ៍មកថា 

នគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា  នៅប្កមនសុ្ើបអនខកត នខិនៅប្កមជម្រតះកតី បានទ្ទួ្លស្ាំណូកពីអនករកសីុ្ ទាំខប្ស្បចាប់ ទាំខ

ែុស្ចាប់។ពលរែាដតខដតតែូញដតែរជាសាធ្លរណៈ អាំពីអាំនពើពុករលួយ។ នបៀវតសរ៍មិនប្គប់ប្គ្មន់រួមចាំដណកឲ្យ

មាន“អាំនពើពុករលួយនែើមបីរស្”់ កនុខចាំនណាមមន្រនតីថាន ក់ទប ចាំដណកវបបធម៌និទ្ណឌ ភាព នធវើឲ្យអាំនពើពុករលួយ  រីកសាយ

កនុខចាំនណាមមន្រនដីជានែ់ពស់្។ 

នោខតាមការវស់្ស្ទខ់ដែលមានន ម្ ោះថា 2016 Global Corruption Barometer តោុការ គឺជា វ ស័្យ

ដែលពុករលួយជាខនគ នៅកនុខរយៈនពល ៤ ឆ្ន ាំជាប់គ្មន  ដែលបនាទ ប់មកមានស្ថា ប័ន្អ្នកអនវុតតចាប។់  

 

ការប្បកាស្ប្ទ្ពយស្មបតិត៖ រាជការ រួមទាំខមន្រនតីដតខតាាំខនខិ មន្រនតីជាប់នឆ្ន តទខតាមចាប់ ប្តូវប្បកាស្ប្ទ្ពបស្មបតតិ

របស់្នគ។ អខគភាពប្បឆ្ាំខអាំនពើពុករលួយ(ACU) ទ្ទួ្លែុស្ប្តូវកនុខការទ្ទួ្លយកនស្ចកតីប្បកាស្ 

ចាំដណកការពិន័យចាំនពាោះការមិននគ្មរពតាម មានការជាប់ពនធនាគ្មររាប់ពី ១ ដែនៅ ១ ឆ្ន ាំ។ ការប្បកាស្ប្ទ្ពយស្មបតតិ

របស់្មន្រនតជីានែ់ពស់្មិនប្តូវបានឲ្យែឹខ ែល់សាធ្លរណៈនទ្ នហើយនៅបិទ្ជិតកនុខនប្សាមស្ាំបុប្ត 

រហតូទល់ដតមានការបតឹខ ទក់ទ្ខនឹខអាំនពើពុករលួយ។ មានដតនស្ចកតីប្បកាស្ប្ទ្ពបស្មបតិតដតមួយគត់ 

ប្តូវបាននបើកនមើល គឺការប្បកាស្របស់្អតីតប្បធ្លនគណបកស CNRP កឹម ស្ុខា ។  

 

ដទនកទី្៥៖ ឥរ ោបលរបស់្រដ្ឋា ភិបាល ចាំនពាោះការនសុ្ើបអនខកតរបស់្អខគការអនដរជាតិ និខអខគការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាលនលើ

ការនចាទ្ប្បកាន ់ពីបទ្រំនោភសិ្ទ្ធិមនុស្ស 

 



 

 

មានរបាយការណ៍ជានប្ចើន អាំពកីខវោះការស្ហការ នហើយនៅកនុខករណីមួយចាំនួន មានការបាំភតិបាំភ័យនដ្ឋយ

មន្រនដីរដ្ឋា ភិបាល នលើអនកនសុ្ើបអនខកតសិ្ទ្ធិមនុស្ស។ រដ្ឋា ភបិាលបានគប្មាមបតខឹ NGO ចាំនួន ២ ទក់ទ្ខនខឹការនចញ

របាយការណ៍ ស្តីពីទលអវ ជាមានផ្នកមចីខាន តតចូ នលើអនកទ្ទួ្លកមចី។  

អខគការសិ្ទ្ធិមនុស្សកនុខប្សុ្ក នខិអនដរជាត ិរខកាំនណើនផ្នការោយី េំរាតកាំដហខ ការតាមដ្ឋន និខការស្តេតុ្

ពីមន្រនដមូីលដ្ឋា ន និខអនកដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយរដ្ឋា ភបិាល។ អខគការស្ខគមសីុ្វ ល 

និខអខគការពលកមមបាននោិយថា នគរបាល បានឆមកច់ូលការ ោល័យរបស់្នគ ។ 

មានអខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល ដែលនធវើការងារដទនកសិ្ទ្ធិមនសុ្ស ប្បមាណជា ២៥ នៅកនុខប្បនទ្ស្ និខមាន

ចាំនួនប្បដហល ១០០ នទ្ៀតដែលនផ្ទត តការយកចិតតទ្កុដ្ឋក់នលើវ ស័្យនទសខនទ្ៀត  ដែលមាននៅកនុខបញ្ហា សិ្ទ្ធិមនុស្ស

ប ុដនដមានដតអខគការមួយចាំនួនតចូប ុនណាណ ោះ ដែលនធវើស្កមមភាព កនុខការនរៀបចាំកមមវ ធីបណដុ ោះបណាដ ល ឬនសុ្ើបអនខកតការ

រំនោភសិ្ទ្ធិមនុស្ស។ 

អខគការស្ហប្បជាជាតិនិខអខគការអនតរជាតិែផ្ទ្នទ្ៀត៖ រដ្ឋា ភិបាល ជាទូ្នៅបានអនុញ្ហញ តឲ្យតាំណាខអខគការស្ហប្បជា

ជាតិមកនធវើទ្ស្សនកិចច។ ដតរដ្ឋា ភិបាល នប្ចើនដតមិនប្ពមជួបប្បជុាំថាន ក់ែពស់្ ជាមួយតាំណាខផ្នអខគការស្ហប្បជាជាតិ 

នហើយតិន្ឲ្យពួកនគជួបជាមួយមន្រនតីបកសប្បឆ្ាំខ នដ្ឋយរួមទាំខនោក កឹម ស្ខុា ទខដែរ។ នៅដែឧស្ភា 

អនករាយការណ៍ពិនស្ស្ផ្នអខគការស្ហប្បជាជាតិទ្ទួ្លបនទកុសិ្ទ្ធិមនុស្ស នៅកមពជុា នោកប្សី្ Rhona Smith 

បានមកនធវើទ្ស្សនកិចច នៅកមពជុាចាំនួន ១០ ផ្លៃ។ នៅកនុខការប្បជុាំរបស់្នោកប្សី្ ជាមួយអខគភាពប្បឆ្ាំខអាំនពើពុករលួយ 

រែាស្ភាជាត ិគជប គណៈកមាម ធិការស្ិទ្ធិមនុស្សកមពជុា នខិ NGO នោកប្សី្បាននលើកពីកខវល់ប្ជាលនប្ៅនលើការ រឹត

តបិតនលើដទនកសារព័តម៌ាន ការចូលរួមដទនកននោបាយ នស្រីភាពកនុខការបនញ្ចញមតិ ការ ុាំែលួនោ ខយរូនលើនោក កឹម 

សុ្ខា និខចាប់ស្តីពីគណបកសននោបាយ។ អនកនាាំពាកយរបស់្រដ្ឋា ភិបាល ដតខដតរ ោះគនត់ាំណាខពិនស្ស្

ផ្នអខគការស្ហប្បជាជាតិ ជាសាធ្លរណៈចាំនពាោះការនោិយរបស់្នគ ស្តីពីបញ្ហា នានាដទនកសិ្ទ្ធិមនុស្ស។ 

 

សាថ ប័នសិ្ទ្ធិមនុស្សរបស់្រដ្ឋា ភបិាល៖ រដ្ឋា ភិបាល មានសាថ ប័នសិ្ទ្ធិមនុស្សចាំនួន ៣ ដែលរួមមានគណៈកមាម

ធិការដ្ឋច់នដ្ឋយដឡក ទ្ទួ្លបនទកុការពារស្ិទ្ធិមនុស្ស និខទ្ទួ្លពាកយបណត ឹខ នៅនប្កាមប្ពឹទ្ធស្ភា នខិរែាស្ភា ប្ពម

ទាំខគណៈកមាម ធិការសិ្ទ្ធិមនសុ្សកមពជុា ដែលស្ថិតនៅនប្កាមែុទ្ទកាល័យនាយករែាមន្រនតី។ គណៈកមាម ធិការសិ្ទ្ធិមនុស្ស

កមពជុា ប្បគល់របាយការណរ៍បស់្រដ្ឋា ភិបាល នែើមបីចូលរួមកនុខែាំនណើរការពិនតិយសិ្ទ្ធិមនុស្ស ជាអនតរជាត ិែូចជាការ

ពិនិតយនទ្ៀខទត់ជាស្កល និខបាននឆលើយតបចាំនពាោះរបាយការណ៍របស់្សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលនិខអខគការអនតរជាតិ ប ុដនតមិន

បាននធវើការនសុ្ើបអនខកត សាថ នភាពសិ្ទ្ធិមនុស្សនដ្ឋយឯករាជយនឡើយ។ អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាលដទនកសិ្ទ្ធិមនុស្ស ដែល

គួរឱយទុ្កចតិតបានចាត់ទ្ុកថា  គណៈកមាម ធិការរបស់្រដ្ឋា ភិបាលថា មានប្បសិ្ទ្ធភាពការងារនៅមានកម្រតិត្ 



 

 

នហើយបានរ ោះគនត់ួនាទី្របស់្ស្ថា ប័ន្សន្ះ នៅកនុខការនោិយការពារ ការបន្រងាក បរបស់្រដ្ឋា ភិបាល នៅនលើស្ខគមសីុ្វ ល 

និខគណបកសប្បឆ្ាំខ។  

 អខគជាំនុាំជប្មោះចប្មុោះវ សាមញ្ញនៅកនុខតោុការកមពជុា (ECCC) ដែលប្តូវបានបនខកើតនឡើខនៅឆ្ន ាំ ២០០៦ បាន

បនតនធវើការនសុ្ើបអនខកត និខដ្ឋកន់ទស្នមែឹកនាាំដែមរប្កហម នខិអនកទ្ទួ្លែុស្ប្តូវែពស់្បាំទុតចាំនពាោះអាំនពើយខ់ ន ខ ដែល

ប្តូវបានប្បប្ពឹតតពីឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ែល់ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ។ ECCC គឺជាតុោការកូនកាត់ នដ្ឋយមានបុគគលិក និខនៅប្កមជាតិ 

និខអនតរជាតិ នហើយប្គប់ប្គខនដ្ឋយចាប់កនុខប្សុ្ករបស់្កមពជុាទខ និខកិចចប្ពមនប្ពៀខរវខរដ្ឋា ភិបាល 

និខអខគការស្ហប្បជាជាតិទខ។ នៅផ្លៃទី្ ២៨ មលិុនា ស្ហនៅប្កមនសុ្ើបអនខកតកមពជុា និខអនតរជាតិ 

បានទតល់អនសុាស្ន៍នដ្ឋយដឡក និខទទយុគ្មន ថានតើគរួែាំនណើរការនលើករណី យឹម ទ្ិត ឬអត។់ 

ែូចកនុខករណីប្បឆ្ាំខនឹខន ម្ ោះ មាស្ មុត និខនៅ អាន នៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ស្ហនៅប្កមនសុ្ើបអនខកត 

អនតរជាតិទតល់នោបល់ឲ្យនធវើការនចាទ្ប្បកាន់ ចាំដណកភាគខីាខកមពជុាអោះអាខថា តុោការែវោះយុតាត ធកិារ 

កនុខការនធវើការនចាទ្ប្បកាន។់ គិតមកែល់ដែតោុ ECCC  មិនបានប្បកាស្ថា ែលួននខឹែាំនណើរការនលើករណីណាមួយកនុខ

ចាំនណាមករណីចុខនប្កាយទាំខ ៣ ននោះនទ្។ នៅផ្លៃទី្៤ ម្ែសី្ហា នួន ជា បានសាល ប់កនុខអាយុ ៩៣ ឆ្ន ាំ កនុខនពលដែល

តុោការពចិារណានលើបណត ខឹឧទ្ធរណ៍ នលើការដ្ឋក់នទស្នលើគ្មត់កាលពីដែវ ចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ពីបទ្ប្បល័យពូជសាស្ន៍ ឧប្កែិាកមមប្បឆ្ាំខមនុស្សជាត ិនិខការរំនោភធៃនធ់ៃរនលើអនុស្ញ្ហញ ប្កុខហសឺដណវ ឆ្ន ាំ ១៩៤៩។ 

 

ដទនកទ្៦ី៖ ការនរសី្នអើខការរនំោភបាំពានកនុខស្ខគម នខិការជញួែរូមនសុ្សន្រស្ត ី

ការរំនោភនស្ពស្នថវៈនិខហិខាកនុខប្គួសារ៖ ការរំនោភនស្ពស្នថវៈ និខអាំនពើហិខាកនុខប្គសួារ គឺជាបញ្ហា ធាំ។ ចាប់

ដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ  ចាំនពាោះអាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈ នខិការបាំពារបាំពាន។ អាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈ ប្តូវកាត់នទស្ឱយ

ជាប់ពនធនាគ្មរពី ៥ ឆ្ន ាំនៅ ៣០ ឆ្ន ាំ។ អាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈបតី/ប្បពនធ មិនប្តវូបានដចខជាក់ោក់នៅកនុខប្កមប្ពហម

ទ្ណឌ នឡើយ ប ុដនតអាចនធវើការនចាទ្ប្បកាន់ថាជា “អាំនពើរំនោភនស្ពស្នថវៈ” “ការបខករបួស្សាន ម” ឬ “ការបាំពារបាំពាន

មិនស្មរមយ” បាន។ កប្មមានការនចាទ្ប្បកាន ់ពីបទ្រំនោភនស្ពស្នថវៈបតី/ប្បពនធតាមប្កមប្ពហមទ្ណឌ និខចាប់ស្តីពី

អាំនពើហិខាកនុខប្គួសារណាស្។់ ចាប់ស្តីពីអាំនពើហខិាកនុខប្គសួារកាំណត់ដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ ចាំនពាោះអាំនពើហិខាកនុខ

ប្គួសារ ប ុដនតមិនមានដចខជាកោ់ក់អាំពីការដ្ឋក់នទស្នឡើយ។ នគអាចនប្បើប្កមប្ពហមទ្ណឌ នែើមបីដ្ឋក់នទស្ចាំនពាោះ

បទ្នលមើស្ហិខាកនុខប្គសួារ នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ពនធនាគ្មរ ចាប់ព ី១ ឆ្ន ាំរហូតែល់ ១៥ ឆ្ន ាំ។ 

 អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលកនុខប្សុ្កនិខអនតរជាតិបានរាយការណ៍ថាអាំនពើហខិាប្បឆ្ាំខន្រស្តី មានែូចជាអាំនពើ

ហិខាកនុខប្គសួារ និខការរំនោភនស្ពស្នថវៈ នកើតមានជាទូ្នៅ។ អាំនពើហិខាកនុខប្គសួារ និខការរំនោភទលូវនភទ្ នប្ចើន

ដតមិនប្តូវបាននគរាយការណ៍អស់្ នដ្ឋយសារជនរខនប្គ្មោះខាល ចការស្ខស្កឹនដ្ឋយជននលមើស្ ការនរីស្នអើខនៅកនុខស្ខគម 

និខការដែលនគមិនទុ្កចិតតប្បពន័ធតុោការ។ នៅកនុខចាំនណាមមន្រនតីតុោការ មានចាំនួននារីតចិតួច។ ១៤% ផ្ននៅប្កម 



 

 

១២% ផ្នប្ពោះរាជអាជាា  ២០% ផ្ននមធ្លវី។ អខគការ NGO បាននិោយថា អាជាា ធរមិនសូ្វប្បឹខដប្បខខាល ាំខកនុខការ

អនុវតតចាប់ប្គសួារនទ្ នហើយនជៀស្វខការពាក់ពន័ធកនុខជសាេ ះកនុខប្គួសារ។ មានដត ២០% ផ្នករណីអាំនពើហខិា

កនុខប្គសួារ ដែលប្តូវបានតាមដ្ឋនពីឆ្ន ាំ ២០១៤ ែល់ឆ្ន ាំ ២០១៦ បាន្នែល់ែាំនណើរការកតីប្ពហមទ្ណឌ ។  

 ការរំនោភទលូវនភទ្ និខអាំនពើហខិាកនុខប្គសួារ ជាញកឹញាប់ បណាត លនអាយសាល ប់៖ អខគការ NGO មួយបាន

និោយថា មានការស្មាល ប់ចាំននួ ១០ ករណី នៅកនុខការស្នខកតពីដែមករា ែល់ដែមិលុនា នលើករណីអាំនពើហខិាកនុខ

ប្គួសារចាំនួន ៣៩ និខករណីរំនោភទលូវនភទ្ចាំនួន ១៨។ នៅកនុខចាំនណាមករណីទាំខ ៥៧ ននោះ អាជាា ធរបានចាប់ែលួនជន

នលមើស្បានដត ២៣ នាក់នទ្។ នោខតាមរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៧ របស់្អខគការ NGO ដទនកស្ិទ្ធិមនុស្ស ទាំខអាជាា ធរ 

ទាំខសាធ្លរណជនជាទូ្នៅ មនិចាត់ទុ្កអាំនពើហិខាកនុខប្គួសារ ថាជាបទ្នលមើស្ប្ពហមទ្ណឌ នទ្។ 

 នៅដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៧  ប្កសួ្ខព័ត៌មាន និខប្កស្ួខកិចចការនារី បានចាប់នទតើមអនវុតតប្កមអាកបបកិរ ោ

ស្ម្រាប់ប្បព័នធទសពវទាយទកទ់្ខនឹខហិខានៅនលើនារី។ ប្កមននោះហាមប្បាមការនបាោះពុតពពត័៌មាន ដែលរួមទាំខរូបផ្ន

ជនរខនប្គ្មោះ ការបងាា ញពកីារសាល ប់ របួស្ ឬភាពអាប្កាតរបស់្ជនរខនប្គ្មោះ ការនប្បើពាកយប្បមាលនៅនលើន្រស្តី។ ប្កស្ខួ

កិចចការនារ ីដលមទាំខបានប្បកាស្ពីប្បព័នធនធវើនស្ចកតរីាយការណ៍ នៅកនុខជរួរដ្ឋា ភបិាល នែើមបីបនខកើនតាេ ភាព 

និខគណននយយភាព នៅកនុខការនឆលើយតបរបស់្រដ្ឋា ភិបាល ចាំនពាោះហិខានៅនលើន្រស្តី។ ប្កស្ខួកិចចការនារី ដលមទាំខបាន

នធវើការស្ម្រតបេម្រតួល ជាមួយអខគការ NGOមួយចាំនួន នខិដទនកសារព័ត៌មានែលោះ នែើមបីនធវើកមមវ ធីតាម វ ទ្យុ នខិទ្ូរទ្ស្សន៍

ស្តីពីបញ្ហា ទក់ទ្ខនឹខន្រស្ត។ី 

 

ការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្៖ប្កមប្ពហមទ្ណឌ ដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ  ចាំនពាោះការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្នដ្ឋយដ្ឋក់ពនធនាគ្មរពី ៦ 

ផ្លៃនៅ ៣ ដែ និខពិន័យជាទឹ្កប្បាក់ចាំនួនពី ១០០០០០ នរៀលនៅ ៥០០០០០ នរៀល (២៥នៅ១២៥ ែុោល រអានមរ ក)។ 

ការស្ិកាមួយដែលប្តវូបាននធវើនដ្ឋយអខគការ CARE International បានរកន ើញថា ជិត១ ភាគ ៣ ផ្នកមមការ ន ី

នរាខចប្កកាត់នែរ ធ្លល ប់ប្តវូបាននគនបៀតនបៀនទលូវនភទ្ នៅកដនលខនធវើការរបស់្នគ នៅកនុខរយៈនពល ១២ ដែចុខនប្កាយ

ននោះ។ 

 

ការបខេិតបខេាំកនុខការកាំណត់ចាំននួប្បជាជន៖ គ្មម ននស្ចកតរីាយការណ៍ពីរំលូតកូននដ្ឋយបខេាំ ការនធវើមិនឲ្យមានកូននដ្ឋយ

មិននៅតាមការស្ម័ប្គចិតតនទ្។ 

 

ការនរីស្នអើខ៖ រែាធមមនុញ្ញ ដចខអាំពីសិ្ទ្ធិនស្មើភាពគ្មន ស្ម្រាប់ន្រស្តី ការទ្ទួ្លបានប្បាក់កផ្ប្មនស្មើគ្មន  ចាំនពាោះការងារែូចគ្មន  

និខឋានៈនស្មើគ្មន កនុខអាពាហ៍ពពិាហ៍។ ជាទូ្នៅ ន្រស្តីមានសិ្ទ្ធិនលើប្ទ្ពយស្មបតតិនស្មើភាពគ្មន  មានសិ្ទ្ធិតាមទលូវចាប់ែូចគ្មន  

កនុខការដ្ឋក់ពាកយបណត ឹខដលខលោះ និខស្ិទ្ធិនស្មើគ្មន កនុខការទ្ទួ្លបានការអប់រ ំនិខការងារមយួចាំនួន។ ប ុដនតប្បផ្ពណី



 

 

វបបធម៌  និខការទ្ទួ្លែុស្ប្តូវកនុខការនមើលកូន បានកប្មិតលទ្ធភាពរបស់្ន្រស្តី 

កនុខការ្ននៅែល់ការទ្ទួ្លបានមុែតាំដណខែពស់្នៅកនុខការងារ ឬបានការងារនធវើ (សូ្មនមើលដទនក ៧  )។ 

 

កមុារ 

ការចុោះស្ាំបុប្តកាំនណើត៖ តាមចាប់ស្ញ្ហា តិ កនូ្អាចទ្ទួ្លបានតាមរយៈកាំនណើតពីឪពុកមាត យ ដែលមិនដមនជាជន

ជាតិដែមរ កនុខករណីដែលឪពុកមាត យទាំខពីរននាោះ បាននកើតនិខរស្់នៅនដ្ឋយប្ស្បចាប់ នៅកនុខប្បនទ្ស្កមពជុា ឬករណី

ដែលឪពុក/មាត យណាមាន ក ់ទ្ទួ្លបានស្ញ្ហា តិកមពជុា តាមរយៈមនធាបាយនទសខនទ្ៀតតាមទលូវចាប់។ ជនជាតិដែមរនែើម 

ប្តូវបានចាត់ទុ្កថាជាពលរែា។ ប្កស្ួខមហាផ្ទទ បានប្គប់ប្គខប្បព័នធចុោះបញ្ាកីាំនណើត តាមដបបទ្ាំននើប 

ប ុដនតទរកទាំខអស់្ មិនសុ្ទ្ធដតប្តូវបានចុោះបញ្ាភីាល មៗនឡើយ ពិនស្ស្នដ្ឋយសារកខវោះការយល់ែឹខ ពីសារៈស្ាំខាន់

ផ្នការចុោះបញ្ាកីាំនណើត  និខអាំនពើពុករលួយនប្ចើន របស់្អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន។ ចាប់ពីដែមករាមក អាជាា ធរ ម្លងយកម្របាក់

ចាំនពាោះការចោុះបញ្ាីកាំនណើត។ 

 ការែកខានមិនបានចុោះបញ្ាកីាំនណើត នាាំឲ្យមានការនរីស្នអើខរមួ ទាំខកនុខការមិនទតល់នស្វសាធ្លរណៈ

ទខដែរ។ កុមារជនជាតភិាគតចិ និខកុមារដែលគ្មម នស្ញ្ហា តិនប្ចើន ប្តវូបានផ្ទត់នចញពីែាំនណើរការចោុះបញ្ាីកាំនណើត។ 

អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល ដែលទតល់នស្វចាំនពាោះស្ហគមន៍ ដែលប្តូវបាននគផ្ទត់នចញបានរាយការណ៍ថាជានរឿយៗ 

កុមារដែលគ្មម នស្ាំបុប្តកាំនណើត និខនស្ៀវនៅប្គួសារបាត់បខល់ទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការអប់រំនខិការដលទាំសុ្ែភាព។ 

អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលទាំខននាោះ ក៏បានបញ្ហា ក់ទខដែរថា អនកទាំខននោះនប្ចើនដតគ្មម នលទ្ធភាព កនុខការទ្ទួ្លបាន

ការងារនធវើការ មានប្ទ្ពយស្មបតតិផ្ទទ ល់ែលូន ការចូលរួមនបាោះនឆ្ន ត ឬការនប្បើប្បាស្់ប្បព័នធចាប់។ 

 

ការអប់រំ៖ ការអប់រំរហតូែល់ថាន ក់ទ្ី៩ គឺឥតមានបខ់ផ្លលនឡើយប ុដនតមិនដមនជាកាតពវកចិចប្តវូដតនរៀននទ្។ កុមារជានប្ចើន

បានឈប់នរៀន នែើមបីជយួប្គួសារកនុខការងារកសិ្កមមលកេណៈប្គួសារ នធវើការងារនៅកនុខស្កមមភាពនទសខនទ្ៀត។ អនកែលោះ

នទ្ៀតចូលនរៀននៅអាយុនប្ចើន ឬមិនចូលនរៀននសាោះដតមតខ។ រដ្ឋា ភិបាលមិនបែិនស្ធនកមខប្សី្កនុខការទ្ទួ្លបានការអប់រំ

នស្មើភាពគ្មន នទ្។ ប ុដនតជានរឿយៗប្គសួារដែលមានធនធ្លនមានកម្រតិត្ ទតល់អាទិ្ភាពែល់នកមខប្បុស្ ជាខនកមខប្សី្ 

ពិនស្ស្នៅតាំបន់ជនបទ្។ នបើនោខតាមរបាយការណ៍អខគការអនតរជាតិ បនាទ ប់ពកីប្មិតបឋមសិ្កា ចាំនួននកមខប្សី្

ចុោះន ម្ ោះចូលនរៀនធ្លល ក់ចោុះោ ខខាល ាំខ នៅតាំបន់ប្កុខ ចាំដណកការចូលនរៀនរបស់្នកមខប្បុស្ នៅនប្កាយថាន ក់បឋមសិ្កា 

មានចាំនួនធ្លល ក់ចុោះនប្ចើនគួរស្មនៅតាំបន់ជនបទ្។ 

 

ការរំនោភនធវើបាបកមុារ៖ នបើតាមអនកស្នខកតការណ៍ ការរំនោភនធវើបាបកុមារនប្ចើននកើតមាន នហើយការបតឹខប្បឆ្ាំខនខឹ

ជនប្បប្ពឹតតកប្មមានណាស់្។ នបើនោខតាមរបាយការណ៍របស់្អខគការ UNICEF ស្តីពហីិខានលើកុមារ 



 

 

កុមារកមពជុាមាន កក់នុខចាំនណាម ២ នាកធ់្លល ប់រខហិខាខាល ាំខ។ ការរំនោភទលូវនភទ្នលើកមុារនៅដតជាបញ្ហា ធៃន់ធៃរនៅនឡើយ

នហើយនស្ចកតរីាយការណ៍ ស្តីពបីទ្នលមើស្ននោះ ន ើញមាននប្ចើននឡើខៗ នៅកនុខនពលប ុនាម នឆ្ន ាំកនលខនៅននោះ។  

ការរំនោភនស្ពស្នថវៈនលើកមុារ នៅដតជាបញ្ហា ធៃនធ់ៃរមួយនៅនឡើយ។ 

 

ការឆ្ប់នរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និខការបខេាំឲ្យនរៀបអាពាហ៍ពពិាហ៍៖ អាយុប្គប់ការ  តាមចាប់ស្ម្រាប់នកមខប្បុស្ និខ

នកមខប្សី្គឺ ១៨ ឆ្ន ាំ ដតកុមារអាយុប្តឹម ១៦ ឆ្ន ាំអាចនរៀបការនដ្ឋយប្ស្បចាប់បាន នបើមានការយល់ប្ពមពីឪពកុមាត យ។ 

ឪពុកាែ យ ស្មាជិកស្ហគមន៍ និខអនកននោបាយ មិនចាតទុ់្កអាពាហ៍ពិពាហក៍ុមារថា ជាបញ្ហា នទ្ ។ 

 

ការនកខប្បវ័ញ្ចទលូវនភទ្នលើកុមារ៖ ការរួមនភទ្ជាមួយកមុារអាយុនប្កាម១៥ឆ្ន ាំ គឺជាអាំនពើែុស្ចាប់។ រដ្ឋា ភិបាល បាន្

បនតឆមក់ទទោះបន នែើមបីរកនមើល នខិប្បមូលជនរខនប្គ្មោះនដ្ឋយសារការជួញែរូទលូវនភទ្ ជាកមុារ លវីនបើភាគនប្ចើនផ្នការជួញ

ែូរទលូវនភទ្នលើកុមារមានការោក់បាាំខ មាននៅតាមកដនលខបសម្រតើទលូវនភទ្ “នដ្ឋយមិនផ្ទទ ល់” ែូចជាតាមនបៀរហ្គា ែិន 

កដនលខមា េា កដនលខដកស្មផស្ស ខារា៉ា អូនែ និខកដនលខមិនដមននធវើពាណិជាកមមនានា។ នគរបាលបនតនសុ្ើបអនខកត 

នលើករណីជួញែូរកុមារនៅតាមទទោះបន ឬកនុខករណីដែលជនរខនប្គ្មោះមកបតឹខនដ្ឋយផ្ទទ ល់ 

ដតមិននធវើការនលើករណីស្មគុសាម ញខាល ាំខនទ្ ឧទហរណ៍ ការនកខប្បវ័ញ្ចទលូវនភទ្តាមអិុនធ័រដណត។ រដ្ឋា ភិបាល មិន

អនុញ្ហញ តឲ្យមានការនប្បើបនចចកនទ្ស្នសុ្ើបអនខកតេាា ត់្ នៅកនុខការនសុ្ើបអនខកតនលើការជួញែូរនទ្ ដែលជាការនធវើឲ្យ

នគរបាល នប្ចើនមិនអាចចាប់អនកប្បប្ពឹតតិការជួញែូរនលើកុមារទ្ទួ្លែុស្ប្តូវបាននទ្។ 

 ប្បនទ្ស្កមពជុា នៅដតជានគ្មលនៅនទ្ស្ចរណ៍ទលូវនភទ្នលើកុមារ។ រដ្ឋា ភបិាលបាននប្បើប្បាស្ច់ាប់នែើមបីកាត់

នទស្ទាំខអនកនទ្ស្ចរទលូវនភទ្ ទាំខពលរែាដែលនកខប្បវ័ញ្ចកមុារកនុខនពស្ាចារ។ ចាប់ដ្ឋក់នទស្ជាប់ពនធនាគ្មរចាប់

ពី ២ នៅ ២០ ឆ្ន ាំចាំនពាោះការនកខប្បវ័ញ្ច ជញួែូរទលូវនភទ្នលើកមុារ។ចាប់ននោះក៏ហាមប្បាមទខដែរនូវការទលិត 

និខការមានរូបអាស្អាភាស្កមុារ ដតចាប់មិនហាមោត់នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ប្ពហមទ្ណឌ  ចាំនពាោះការទតល់កមុារ ស្ម្រាប់

ការស្ាំដែខភាពអាស្អាភាស្។ 

 នបើនោខតាមអខគការដទនកសិ្ទ្ធិមនុស្សកនុខប្សុ្កមួយ ជនប្បប្ពឹតតដែលមានដែសរយៈកនុខរដ្ឋា ភិបាល មិនប្តូវ

ចាប់ឲ្យទ្ទួ្លែុស្ប្តូវ នៅនប្កាមចាប់នឡើយ នហើយអនកជាំនាញកនុខប្សុ្ក បានស្ម្តែងកខវល់អាំពីការែកខានរបស់្រដ្ឋា

ភិបាល កនុខការដ្ឋក់នទស្ឲ្យបានស្មប្ស្ប នៅនលើជនបរនទ្ស្ដែលទិ្ញការរួមនភទ្ជាមួយកុមារ។ អាំនពើពុករលួយដែល

រាលដ្ឋលនៅប្គប់ដទនកទាំខអស់្ កនុខរដ្ឋា ភិបាលដ្ឋក់កាំហិតប្ពាំដែនោ ខខាល ាំខ នលើលទ្ធភាពរបស់្មន្រនតីមាន ក់ៗ កនុខការចាប់

ឲ្យជនប្បប្ពឹតតការជួញែូរទលូវនភទ្នលើកុមារ ទ្ទួ្លែុស្ប្តូវ នហើយរដ្ឋា ភិបាលមិននធវើការនសុ្ើបអនខកត ឬកាត់នទស្មន្រនតី

ដែល ុប ិតនឡើយ។ 

  



 

 

កុមារផ្ទល ស់្ទី្លាំនៅ៖ រដ្ឋា ភបិាលបានទតល់នស្វមានកម្រតិត្ នខិមិនប្គប់ប្គ្មន់ ែល់កមុាររស្់នៅតាមចិនញ្ច ើមលនល់ នៅ

មជឈមណឌ លសាត រនតីិស្មបទ។ កមុារផ្ទល ស់្ទី្លាំនៅនៅដតជាបញ្ហា ធៃនធ់ៃរ និខកាំពុខនកើននឡើខខាល ាំខ ពិនស្ស្នដ្ឋយការនធវើ

ចាំណាកប្សុ្កនចញនៅនធវើការនៅបនតមាន នហើយកុមារកនុខចាំននួនប្ចើនប្តូវបានទុ្កនចាល។ អខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល

កនុខប្សុ្កមួយ បានវយតផ្មលថា មានកមុារតាមចិនញ្ច ើមទលូវ កនុខចាំនួនប្បដហលជាព ី១២០០ នៅ ១៥០០ នាក់នៅកនុខរាជ

ធ្លនីភនាំនពញដែលគ្មម នទ្ាំនាក់ទ្ាំនខប្គសួារនហើយកុមារប្បមាណជាព ី១៥០០០ នៅ ២០០០០ នាក់បាននធវើការងារនៅតាម

ចិនញ្ច ើមទលូវប ុដនតបានប្តឡប់នៅទទោះវ ញនៅនពលយប់។ 

កុមារនៅតាមមណឌ ល អខគការ៖ អខគការNGO និខអនកស្នខកតការណ៍ែផ្ទ្នទ្ៀតបាននចាទ្ថា មជឈមណឌ ល

កុមារកាំប្ពាឯកជនជានប្ចើន គ្មម នការប្គប់ប្គខលែនទ្ នហើយមានកុមារអត់កាំប្ពានប្ចើន

នែើមបីទក់ទញអាំនណាយពីជនបរនទ្ស្។ នបើនោខតាមអខគការ UNICEF 

និខការប្សាវប្ជាវមួយដែលនធវើនដ្ឋយសាកលវ ទ្ាល័យ Columbia មានកុមារកនុខចាំនួនពី ៣៦០០០ នៅ ៤៩០០០ 

នាក់រស់្នៅតាមទទោះដែលទតល់ការដលទាំ ឬមជឈមណឌ លកុមារកាំប្ពា។ ប្បដហល ៨០% ផ្នកមុារទាំខននោះ

មានោ ខនហាចណាស្ក់៏ឪពុក ឬកម៏ាត យដែរ។ ការដលទាំឲ្យសាន ក់នៅតាមទទោះនាាំឲ្យមានការលូតោស់្ ឬលទ្ធទល

សុ្ែភាពទបេម្រាប់កុមារ នហើយនធវើឲ្យពួកនគប្បឈមនឹខការនកខប្បវ័ញ្ច នៅនពលអនាគត។ គ្មម នកមម វ ធីការពារ

កុមារ ដែលែាំនណើរការ ឬប្ទ្ប្ទ្ខ់នដ្ឋយរែា ស្ម្រាប់ទតល់ជនប្មើស្មានសុ្វតថិភាពចំស ះកុមារនទ្។ 

 

ការចាប់ជម្រតិត្កុមារឆលខដែន៖ ប្បនទ្ស្កមពជុា មិនដមនជាហតថនលែីផ្នអនុស្ញ្ហញ ប្កុខឡានអ ឆ្ន ាំ ១៩៨០ ស្តីពីទិ្ែាភាព

សីុ្វ លផ្នការចាប់ជម្រតិត្កុមារឆលខដែននឡើយ។ សូ្មនមើលរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំ របស់្ប្កសួ្ខការបរនទ្ស្

ស្ហរែាអានម រ កស្តីពីការចាប់កុមារឆលខដែន តាមរយៈ travel.state.gov/content/travel/en/International-

Parent-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html ។ 

 

ការប្បឆ្ាំខនខឹសាស្នាជវីស្(Anti-Semitism) 

មានស្ហគមន៍អណិកជនកានស់ាស្នាជវីស្តចូមួយ នៅកនុខរាជធ្លនភីនាំនពញ នហើយមិនមានរបាយការណ៍អាំពីទ្នខវើ

ប្បឆ្ាំខនឹខសាស្នាននោះនឡើយ។ 

 

ការជញួែរូមនសុ្ស 

សូ្មចូលនមើលរបាយការណ៍ស្តពីីការជួញែូរមនុស្ស របស់្ប្កសួ្ខការបរនទ្ស្ស្ហរែាអានមរ ក នៅនគហទ្ាំពរ័ 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។ 

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


 

 

ជនពិការ 

ចាប់ហាមប្បាមការនរីស្នអើខ ការប្ពនខើយកននដើយ ការនកខប្បវ័ញ្ច ឬការនបាោះបខ់ជនពកិារ 

ទាំខពិការរាខកាយ  ទាំខពិការដទនកស្តិបញ្ហញ ។ ចាប់ននោះ មិននិោយពកីារបខកលកេណៈងាយប្សួ្លដល់ជនពិការ 

កនុខការនធវើែាំនណើរនទ្។  ប្កស្ួខស្ខគមកិចច ជាអនកទ្ទួ្លែុស្ប្តវូរួមកនុខការការពារសិ្ទ្ធិរបស់្ជនពិការ 

លវីនបើចាប់កាំណត់ដ្ឋកភ់ារកចិចនដ្ឋយដឡកជាក់ោក ់ចំស ះប្កសួ្ខែផ្ទ្នទ្ៀត ដែលរួមមានប្កសួ្ខស្ុខាភបិាល អប់រ ំ

សាធ្លរណការនខិែឹកជញ្ាូន នខិប្កស្ួខការពារជាត។ិ រដ្ឋា ភបិាល សេនើដល់ប្គប់សាថ នីយ៍ទូ្រទ្ស្សន៍ទាំខអស់្ 

មានកមមវ ធីបកដប្បជាភាសាស្ញ្ហញ  អមកមមវ ធីទាយរបស់្នគ។ មកែល់ប្តឹមដែមិលុនា មានសាថ នីយ៍ទូ្រទ្ស្សនធ៍ាំៗពរី 

ដែលមួយជាទូ្រទ្ស្សនរ៍ែា និខមួយនទ្ៀតជាទូ្រទ្ស្សនឯ៍កជន មានការបកដប្បភាសាជាភាសាស្ញ្ហញ  

នៅកនុខកមមវ ធទីាយព័តម៌ានរបស់្នគ។ 

 ជនពិការ ជួបប្បទ្ោះការនរីស្នអើខជានប្ចើនពីស្ខគម ជាពិនស្ស្កនុខការទ្ទួ្លការងារជាំនាញ។ 

កុមារដែលមានភាពពិការែលោះៗ បានចូលនរៀននៅសាោធមមតា។ នបើនោខតាមប្កស្ខួអប់រំ កុមារពិការចាំននួ 

១៩ ០០០ នាក់ បាននរៀននៅសាោបឋមសិ្កា កនុខឆ្ន ាំសិ្កា ២០១៥ -២០១៦។ ប្កស្ខួបាននធវើការនលើការបណតុ ោះ

បណាត លប្គូស្តីពីវ ធីបញ្ចូលសិ្ស្សពិការ ឲ្យនរៀនជាមួយសិ្ស្សមិនពិការ។ 

កុមារដែលពិការខាល ាំខ បាននរៀននៅសាោនដ្ឋយដឡក ដែលឧបតថមភនដ្ឋយអខគការ NGO នៅភនាំនពញ។ 

ការស្ិកា េម្រាប់ពួកនគគ្មម ននៅនប្ៅភនាំនពញនទ្។ 

ពុាំមានការកប្មិតតាមចាប់ណាមួយ ចាំនពាោះស្ិទ្ធិជនពិការកនុខការនបាោះនឆ្ន ត ឬចូលរួមកនុខកិចចការនានារបស់្

ពលរែានឡើយ ប ុដនដរដ្ឋា ភបិាល មិនបានចូលរួមែិតែាំប្បឹខដប្បខ នែើមបីជួយែល់ជនពិការ ឲ្យចលូរួមកាន់ដតនប្ចើនកនុខនាម

ជាពលរែានឡើយ។ 

ស្ញ្ហា តិ/ពូជសាស្ន៍/ជាតិពនធភុាគតចិ 

អនកជាំនាញបានទ្ទួ្លសាគ ល់ថា មានប្បតកិមមមិនលែនៅនលើតនួាទី្នស្ែាកិចច កាន់ដតនប្ចើននឡើខរបស់្ជនជាតចិិន 

និខចាំននួកាន់ដតនប្ចើននឡើខផ្នជនជាតិចិន នៅកនុខប្បនទ្ស្។ កាដស្តជាភាសាដែមរមានចុោះនប្ចើន 



 

 

នូវនរឿខស្តីពីបទ្នលមើស្ដែលប្បប្ពឹតតនដ្ឋយជនជាតិចនិ នខិនៅដកចិននៅកមពជុា 

នដ្ឋយរួមមានទាំខហិខានដ្ឋយប្កុមសកេងស្ថា វ ការដកលខកាល យរបស់្ រូបអាស្អាភាស្ ការនបើកបរនដ្ឋយប្ស្វឹខ 

និខថាន ាំនញៀន។ នៅដែកញ្ហញ  ប្កសួ្ខមហាផ្ទទបានប្បកាស្ថា ែលួននឹខនរៀបចាំប្កុមការងារមួយ សដើតបីនដ្ឋោះប្សាយបទ្នលមើស្ 

ដែលភាគនប្ចើនប្បប្ពឹតតនដ្ឋយជនជាតិចិន។ 

ជនជាតិនែើម 

នៅដែវ ចឆិកា អខគការ NGO កនុខប្សុ្កមួយបាននិោយថា មានស្ហគមន៍ជនជាតិនែើមចាំនួនដត ២៦ ប ុនណាណ ោះ 

កនុខចាំនណាមស្ហគមន៍ជនជាតិនែើមចាំនួន ៤៥៨ ដែលបានទ្ទួ្លប័ណណ កមមសិ្ទ្ធិែីធលីពីរែា។ 

អាំនពើហខិា ការនរីស្នអើខ និខអាំនពើហិខានដ្ឋយដទែកនលើប្បនភទ្ផ្នចាំណខ់ទលូវនភទ្ នខិអតដស្ញ្ហញ ណនយនឌរ័ 

គ្មម នចាប់ដែលដ្ឋក់នទស្ ចាំនពាោះការរួមនភទ្ផ្នមនុស្សនភទ្ែូចគ្មន  នដ្ឋយមានការប្ពមនប្ពៀខគ្មន នទ្នហើយកគ៏្មម ន

ការនរីស្នអើខជាទលូវការ ចាំនពាោះប្កុមន្រស្ដីប្ស្ឡាញន់្រស្ដីបុរស្ប្ស្ឡាញ់បុរស្ បុគគលប្ស្ឡាញទ់ាំខពីរនភទ្ នខិបុគគលបដរូ

នភទ្(LGBTI)នទ្ នទោះបីជាការនរីស្នអើខ និខការនពបប្ជាយនៅដតមានជាពិនស្ស្នៅតាំបនជ់នបទ្។ 

ជាទូ្នៅ ប្កុម LGBTI ពុាំសូ្វមានឱកាេទ្ទួ្លបានការងារនធវើនទ្ នដ្ឋយសារមានការនរីស្នអើខនិខការផ្ទត់ពកួ

នគនចញ។ មនុស្សកនុខប្កុមននោះ នប្ចើនដតប្តូវបាននគោយី និខស្តេតុ្ នដ្ឋយសារការងាររបស់្នគនៅកនុខកដនលខកាំសានត 

និខដទនកជញួែូរទលូវនភទ្។ ពុាំមានរបាយការណ៍ អាំពីការនរីស្នអើខនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល នដ្ឋយសារប្បនភទ្ ផ្នចាំណខ់ទលូវនភទ្ 

នៅកនុខការងារ ភាពជាពលរែា ការទ្ទួ្លបានការស្ិកា ឬការដលទាំសុ្ែភាពនទ្។ នៅកនុខឆ្ន ាំផ្នរបាយការណ៍ននោះ 

មនុស្សប្សី្ប្ស្ឡាញប់្សី្ មាននោិយនប្ចើននៅកនុខប្បព័នធទសពវទាយ។ 

អខគការកនុខប្សុ្កមួយដែលនធវើការដទនកសិ្ទ្ធិរបស់្ប្កុមមនុស្សនៅកនុខប្កុម LGBTI បានរាយការណ៍ពីករណី

ចាំនួនជាខ ១០០ ផ្នហិខា ឬការនធវើបាបនៅនលើស្មាជិកកនុខប្កុមមនុស្សននោះ នដ្ឋយរួមមានទាំខហខិាប្បប្ពឹតតនដ្ឋយ

ស្មាជិកកនុខប្គសួារ។ ការមាក់ងាយ ឬការគាំរាម ប្បដហលជារបាាំខរារាាំខនគឲ្យហា ននោិយប្បាប់។ 

ការមាកង់ាយកនុខស្ខគមទក់ទ្ខនឹខជាំខឺនអែស៍្ 

ការស្ិកាបងាា ញថា មានមនសុ្សជានប្ចើនមានការនរីស្នអើខនឹខអនកជាំខ ឺនិខអនកមានទទកុនមនរាគនអែស៍្។ 



 

 

ដទនកទី្៧៖ស្ិទ្ធិកមមករ 

ក. សិ្ទ្ធិបនខកើតអខគការ/ស្មាគម និខសិ្ទ្ធិចរចាអនុស្ញ្ហញ រួម 

ចាប់អនញុ្ហញ តអនកនធវើការដទនកឯកជន បនខកើតនិខចូលរួមស្ហជីព តាមការនប្ជើស្នរីស្របស់្ែលួននគផ្ទទ ល់ សិ្ទ្ធិ

កនុខការនធវើកូែកមម និខសិ្ទ្ធិកនុខការចរចាអនុស្ញ្ហញ រួម។ ចាបដ់្ឋក់កាំហិតប្ពាំដែននលើសិ្ទ្ធិកនុខការនធវើកូែកមម 

ស្ម្រតួលអនតរាគមន្រ៍បស់្រដ្ឋា ភបិាល នៅកនុខកិចចការផ្ទទកនុខរបស់្ស្ហជីព ផ្ទត់មិនឲ្យកមមករប្បនភទ្ែលោះ 

ចូលរួមកនុខស្ហជីព នហើយអនុញ្ហញ តឲ្យភាគីទី្៣ ដស្វខរកការរំោយស្ហជីព នដ្ឋយទ្នទឹមនឹខននាោះ នធវើការដ្ឋក់ពិន័យ

តិចតចួនលើនៅដក ចាំនពាោះការប្បប្ពឹតតមិនប្តឹមប្តវូជាមួយកមមករ។ 

 ចាប់ដ៏ស្មគុសាម ញស្តីពីការចុោះបញ្ាីស្ហជីព មានន័យថា ការទមទរឲ្យមានការអនញុ្ហញ តជាមុន ចំស ះការ

បនខកើតស្ហជីព។ លកេែណឌ ទមទរ កនុខការចោុះបញ្ាីស្ហជីព រួមមានការដ្ឋក់បញ្ចូលធមមនញុ្ញ ការប្ស្ខ់ន ម្ ោះមន្រនតី 

និខស្មាជិកប្គសួាររបស់្នគ នហើយទតល់នស្ចកតីលតអិត្ទក់ទ្ខនឹខធនាគ្មរ នៅប្កស្ួខការងារ។ ចាប់ហាមមិនឲ្យ

ស្ហជីពដែលមិនបានចុោះបញ្ាកីារែាំនណើរការនទ្។ ចាប់ក៏បញ្ហា ក់ទខដែរថា មានដតស្ហជីពដែលមាន “ឋានៈតាំណាខ

កមមករភាគនប្ចើន” គឺស្ហជីពធាំជាខនគនៅកដនលខនធវើការមួយ នទ្ើបអាចនធវើជាតាំណាខកមមករបាន 

នៅកនុខការចរចាអនុស្ញ្ហញ រួម។ មន្រនតរីាជការ ប្គូបនប្ខៀន អនកនធវើការនៅតាមស្ហប្គ្មស្រែា និខអនកនធវើការដទនកធនាគ្មរ 

ដទនកដលទាំសុ្ែភាព នខិ វ ស័្យនប្ៅទលូវការ អាចបនខកើតបានដត “ស្មាគម”  នទ្ មិនអាចបនខកើតស្ហជីពបាននទ្។ 

ការននោះ នធវើឲ្យនគអាចការពារកមមករ បានតចិជាខស្ហជីព។ ចាប់ដលមទាំខហាមប្បាមកមមករ 

ដែលប្តូវបានតុោការដ្ឋក់នទស្ មិននធវើជាអនកែឹកនាាំស្ហជីពឬដទនករែាបាលស្ហជីពនទ្ 

នហើយ រឹតតបតិកមមករមិននចោះអកសរ នខិអនកស្ថិតនៅនប្កាមអាយុ ១៨ ឆ្ន ាំមិនឲ្យកានត់ាំដណខែឹកនាាំកនុខស្ហជីព។ 

តាមនស្ចកតរីាយការណ៍មកថា និនោជកែលោះ មិនប្ពមចុោះហតថនលខា ទ្ទួ្លសាគ ល់ស្ហជីពជាទលូវការនទ្ នដ្ឋយ

គ្មម ននរណានធវើអវីពួកគ្មត់ ឬមិនប្ពមបនតកុខប្តារយៈនពលែលី ែល់កមមករដែលបានចូលរួមនៅកនុខស្ហជីព (ប្បដហល 

៨០% ផ្នកមមករនៅកនុខវ ស័្យកមមនតសាលទលូវការ នធវើការតាមកុខប្តារយៈនពលែលី)។ និនោជក 

និខមន្រនតីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ជាញឹកញាប់ មិនប្ពមទតល់ឯកសារចាាំបាច់ស្ាំរាប់ចោុះបញ្ាីការស្ហជីពនទ្។ 

ស្កមមជនការងារបាននិោយថា ធនាគ្មរជានប្ចើនមិននបើកេណន្ីឲ្យស្ហជីពដែលមិនទនច់ុោះបញ្ាីនទ្ លវីនបើតាមចាប់ 

ស្ហជីពមិនអាចចុោះបញ្ាបីាននទ្រហូតទល់ដតនគបានទតល់ព័តម៌ានលតអិត្ស្តីពីធនាគ្មរស្និ។ អាជាា ធរការងារថាន ក់នែតត 



 

 

តាមនស្ចកតរីាយការណ៍មក បានទុ្កនចាលនដ្ឋយគ្មម នកាំណត់ផ្លៃ នវូពាកយសុ្ាំចុោះបញ្ជកិារ នដ្ឋយសួ្ររកឯកសារបដន ថម 

ឬនអាយដ្ឋក់ពាកយមកសារជាលមី នដ្ឋយសារមានកាំហុស្បនតចិបនតួច នៅកនុខរយៈនពលដ្ឋក់ពាកយមតខៗ 

ដែលកាំណត់ប្តូវមានរយៈនពល ៣០ ផ្លៃ។ ដតមានភស្តតុាខបងាា ញថា ការនធវើែូនចនោះមានការលយចុោះ

នៅប្តឹមពាក់កណាត លឆ្ន ាំ ពិនស្ស្េម្រាប់ស្ហជីពកនុខវ ស័្យកាត់នែរ ស្សតេៀកបាំពាក់នខិដស្បកនជើខ។  

កមមករបាននោិយពឧីបស្គគនានា នៅកនុខការអនវុតតសិ្ទ្ធិរបស់្នគ កនុខការចូលរួមកនុខស្មាគមនដ្ឋយនស្រី។ 

មាននស្ចកតរីាយការណ៍ពកីាររខំានរបស់្រដ្ឋា ភិបាល នៅនលើនមែឹកនាាំកមមករឯករាជយ នដ្ឋយរួមទាំខការនចាទ្ប្បកាន់

តាមទលូវចាបមិ់នស្មរមយ។ នមែឹកនាាំកមមករនលចនធ្លល មួយចាំននួ ដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយគណបកសប្បឆ្ាំខ ឬ

ស្ហជីពឯករាជយបានរខការនចាទ្ប្បកាន់ ឬស្ថតិនៅនប្កាមការតាមនមើលរបស់្តោុការ។ នៅផ្លៃទី្ ២៨ ឧស្ភា 

សាោឧទ្ធរណប៍ាននលើកដលខការនចាទ្ប្បកាន ់នលើនមែឹកនាាំស្ហជីពលបីៗចាំនួន ៦ រូប 

ដែលបានរខការនចាទ្ប្បកាន់ប្ពហមទ្ណឌ  ពីបទ្ចូលរួមកនុខការតវ៉ាេ ំស ើងប្បាក់ដែសោយអ្ហិងា នៅឆ្ន ាំ ២០១៤។ 

ដតនៅដែកកកដ្ឋ តុោការ បាននចាទ្ប្បកានប់្បធ្លននទ្ើបជាប់នឆ្ន តលមី 

ផ្នស្មព័នធស្ហជីពប្បជាធិបនតយយកមមករកាត់នែរកមពជុា ទកទ់្ខនឹខការតវ៉ា  នៅឆ្ន ាំ ២០១៦។ 

មាននស្ចកតរីាយការណ៍ថា មានជាបនតនូវទ្ម្រតង់ែផ្ទ្នទ្ៀតផ្នការោយី។ នៅកនុខឆមាស្ទី្ ១ NGO នខិស្ហ

ជីពែលោះ បានតែូញដតែពីនរឿខនគរបាលតាមដ្ឋនស្កមមភាពរបស់្នគ នហើយេំរាតកាំដហខអនកចលូរួម នដ្ឋយបញ្ាូននគរបាល 

នស្លៀកពាក់ឯកស្ណាា ននៅឈរនៅនប្ៅការ ោល័យរបស់្នគ កនុខនពលប្បជុាំ (សូ្មនមើលចាំណចុ ២.ែ)។ 

អខគការពលកមមអនតរជាត ិ(ILO) បានកត់ស្ាា ល់ពីការនរីស្នអើខនៅនលើស្ហជីពនដ្ឋយនិនោជក តាមរយៈ

ការនប្ជៀតដប្ជក នខិការបនណត ញស្មាជិកផ្នស្ហជីពឯករាជយ ប្ពមទាំខតាមរយៈការបនខកើតស្ហជីពដែលគ្មាំប្ទ្

នដ្ឋយនិនោជក។ នទោះបីជាចាប់ទតល់ការការពារែល់នមែឹកនាាំស្ហជីពកត ីដតមាននរាខចប្កជានប្ចើនបានបញ្ចប់ការងារ

របស់្មន្រនតសី្ហជីព ប្បកបនដ្ឋយនជាគជ័យ មុននពលស្ហជីពអាចទ្ទួ្លបានការចុោះបញ្ាជីាទលូវការ។ 

ចាប់មានដចខថាកមមករអាចនធវើកូែកមមបាន 

ដតបនាទ ប់ពីបាំនពញបានតាមលកេែណឌ ទមទរមួយចាំនួនដតប ុនណាណ ោះ ែូចជាការចោុះបញ្ាីបានប្តឹមប្តូវផ្នស្ហជីព 

ែូចការដែលវ ធសីាន្រស្ដនដ្ឋោះប្សាយវ វទ្ែផ្ទ្នទ្ៀត មិនបានទ្ទួ្លនជាគជ័យ (ែូចជាការចរចារ ការទសោះទា 

ឬការនដ្ឋោះប្សាយនដ្ឋយអាជាា កណាដ លជានែើម) ការបញ្ចប់រយៈនពលរខ់ចាាំ ៦០ ផ្លៃ បនាទ ប់ពី



 

 

មាននលចនឡើខនវូជសាេ ះការនបាោះនឆ្ន តនដ្ឋយស្មាៃ ត់ របស់្ស្មាជិកស្ហជីព នខិការជនូែាំណឹខជាមុន រយៈនពល

ប្បាាំពីរផ្លៃ នៅកាន់និនោជក នខិប្កសួ្ខការងារនខិបណដុ ោះបណាដ លវ ជាា ជីវៈ(MOLVT) ។អនកនធវើកូែកមមប្តវូមាននទស្

ប្ពហមទ្ណឌ  នបើនគបិទ្ទលូវ មាត់ប្ចកចូល ឬប្បប្ពឹតតអវីនទសខនទ្ៀត ដែលអាជាា ធរមូលដ្ឋា នចាតទុ់្កថាប ោះពាល់ែល់ស្ណាត ប់

ធ្លន ប់សាធ្លរណៈ។  នៅនពលស្ហជីពបាននបាោះនឆ្ន តស្សម្រតចចិតតឲ្យនធវើកូែកមមនហើយ ដែលទមទរឲ្យមានការយល់

ប្ពមនដ្ឋយេសតេងភាគនប្ចើនផ្នស្មាជិកស្ហជីព នដ្ឋយមាន៥០% ផ្នស្មាជិកស្ហជីពបានប្គប់កូរុ ំ តលុាការអាច

នចញនស្ចកតីស្សម្រតចប្បឆ្ាំខនខឹការនធវើកូែកមម នហើយតម្រតូវឲ្យចាប់នទតើមនឡើខវ ញនវូការចរចាជាមួយនិនោជក។  

មានរបាយការណ៍គរួនអាយនជឿទុ្កចិតតថា កមមករប្តវូបានបនណត ញនចញពកីារងារនដ្ឋយសារនហតុទលមិន

ស្មរមយ បនាទ ប់ពីបាននរៀបចាំ ឬចូលរួមកនុខកូែកមម។ស្ហជីពនទតើមកូែកមមនដ្ឋយមិនបានបាំនពញបានតាមការទមទារ

ខាខនលើននោះនទ្ ដែលជាការមួយមានភាពែុស្ចាប់ នបើតាមបនចចកនទ្ស្។ ននោះនបើនោខតាមកមមវ ធីនរាខចប្កលែ

នៅកមពជុា (BFC)។ ដតការចលូរួមនៅកនុខកូែកមមែុស្ចាប់ មិនអាចជានហតុទលដែលអាចទ្ទួ្ល

យកបាននដ្ឋយប្ស្បចាប ់ស្ប្មាប់ការបនណដ ញកមមករពីការងារនឡើយ។ កនុខករណីមួយចាំននួ 

និនោជកមិនបនតកុខប្តារយៈនពលែលី ដល់ស្មាជិកស្ហជីពដែលស្កមមនទ្ នហើយកនុខករណីែលោះនទ្ៀត និនោជក

បានគ្មបស្ខកត់កូែករ  ឬបុគគលិកស្ហជីពឲ្យទ្ទួ្លយកស្ាំណខ នហើយោដលខពីការងាររបស់្ែលួន ។ 

ចលនាស្ហជីពជាទូ្នៅ បាននមើលន ើញថា រដ្ឋា ភិបាលមិនបាននដ្ឋោះប្សាយអវឲី្យមានប្បសិ្ទ្ធភាពនទ្ 

ចាំនពាោះការបនណត ញនចញដបបននោះ។ 

គណៈកមមកាធិការនដ្ឋោះប្សាយបាតុកមមកូែកមម របស់្ប្កសួ្ខការងារបាននិោយថា នៅកនុខឆមាស្ទី្ ១ មាន

កមមករចាំនួន ១៦ ៥៨៥ នាក់បាននធវើបាតុកមម និខកូែកមមចាំនួន ២៦ ែខ។ នៅកនុខអាំឡុខនពលែូចគ្មន  កនុខឆ្ន ាំ ២០១៨ 

មានកូែកមមចាំនួន ២៨ ដែលមានការចូលរួមផ្នកមមករចាំនួន ៤ ៦១៧ នាក់។ របាយការណ៍ននាោះនិោយថា 

កនុខចាំនណាមករណីទាំខ ២៦ មាន ១៦ ករណីប្តូវបាននដ្ឋោះប្សាយបាននដ្ឋយនជាគជ័យ នហើយ ១០ 

ករណីនទ្ៀតប្តូវបានបញ្ាូននៅប្កុមប្បឹកាអាជាា កណាត ល។ 

នៅកនុខឆ្ន ាំននោះ រដ្ឋា ភិបាលបានរឹតតបិតនលើសិ្ទ្ធិកមមករ កនុខការនធវើការប្បមូលទតុាំគ្មន ។ នៅផ្លៃទី្ ២ មករា នគរបាល 

បានរុោះនរីការរបស់្តាាំខជាសាធ្លរណៈ របស់្ប្កុមស្មាគម និខស្ហជីព ដែលនធវើការរំលឹកការបន្រងាក បនដ្ឋយហិងារបស់្

រដ្ឋា ភិបាល នៅនលើកូែកមម ឆ្ន ាំ ២០១៤។ អាជាា ធរប្កុខភនាំនពញ ពីែាំបូខ បានបែិនស្ធស្ាំនណើរបស់្ស្ហជីព និខស្មាគម



 

 

ចាំនួន ១២ នែើមបីនធវើការអបអរទិ្វសិ្ទ្ធនារី ៨ មិនា នៅពហុកីឡាដ្ឋា នជាតិ ដតនប្កាយមក 

រដ្ឋា ភិបាលបានអនុញ្ហញ តឲ្យប្កមុទាំខននោះនធវើនៅពហុកីឡដ្ឋា នជាតិ ដតបានដ្ឋក់ពប្ងាយនគរបាលប្បឆ្ាំខកូែកមមោ ខនប្ចើន 

នែើមបីការពារកុាំឲ្យពួកនគនចញពីកដនលខននាោះ។ 

ែាំនណាោះប្សាយ វវាទ ជាមួយកមមករមានភាពមិនសីុ្ចងាវ កគ់្មន  មួយភាគធាំនដ្ឋយសារមន្រនតរីដ្ឋា ភិបាលចាត់ទុ្ក

ជសាេ ះ ថា ជា វវាទ  “បុគគល” ជាជាខ វវាទ  “ស្មូហភាព"។ ប្កុមប្បឹកាអាជាា កណាត ល នដ្ឋោះប្សាយដត វវាទ ស្មូហ

ភាពនទ្។ ស្ហជីពបាននោិយថា មានភាពនជឿននលឿនកនុខលទ្ធភាពរបស់្ “ស្ហជីពមានតាំណាខភាគតិច” កនុខការនធវើ

ត្ំណាខកមមករ នៅកនុខ វវាទ ស្មូហភាព។ ប្កុមប្បឹកាអាជាា កណាត លឯករាជយ បានកត់ស្ាា ល់ន ើញថា ែលួនបានទ្ទួ្ល

ករណីចាំននួ ៦៨ នៅកនុខរយៈនពល ៧ ដែែាំបូខ នហើយចាំននួននោះនកើនពីចាំនួន ២៨ នៅកនុខរយៈនពលែូចគ្មន  កាលពីឆ្ន ាំកនលខ

នៅ ។ ការននោះ បងាា ញពីលទ្ធភាពរបស់្ស្ហជីពតាំណាខភាគតិច កនុខការនធវើជាតាំណាខឲ្យកមមករ នៅកនុខ វវាទ ។ 

 គ្មម នតុោការឯកនទ្ស្កនុងការសោះម្រស្ថយវវាទ ការងារនទ្។  វវាទ ការងារដែលប្តវូបាននគកាំណត់ថា ជា វវាទ  

“បុគគល” អាចយកនៅនអាយតោុការនដ្ឋោះប្សាយ លវីនបើប្បព័នធតុោការមានភាពលាំនអៀខ នខិគ្មម នតាេ ភាពកតី។ ចាប់

តប្មូវឲ្យមានការនធវើនស្ចកតរីាយការណ៍លតអិត្នប្ចើន និខដ្ឋកក់ាររឹតតបតិនប្ចើននលើស្ហជីពកមមករ។ តាំណាខស្ហជីព

បារមភថា នគមិនអាចបាំនពញបានតាមការទមទរជានប្ចើនកនុខចាប់។ 

ែ. ការហាមការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការត្ម្រតូវ 

ចាប់ហាមប្បាមប្គប់ទ្ម្រតង់ទាំខអស់្ ផ្នការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការតម្រតូវ។ 

រដ្ឋា ភិបាលមិនបានអនវុតតចាប់ននោះ ឲ្យមានប្បសិ្ទ្ធភាពនទ្។ មន្រនតីនានាបាននោិយពីការលាំបាកនៅកនុខការ

បញ្ហា ក់ពសីាថ នភាពការងារ និខប្បាក់ដែ នៅកនុខវ ស័្យនប្ៅទលូវការកនុខដទនកននសាទ្ កសិ្កមម ស្ាំណខ់ និខការងារបសម្រតើ

តាមទទោះ។ ពិន័យដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប់ ចាំនពាោះការបខេាំឲ្យនធវើពលកមមគមឺានភាពតឹខដតខ នដ្ឋយរួមមានទាំខការ

ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ នខិការពិន័យជាប្បាក់ ដតវមិនប្គប់ប្គ្មន់នធវើឲ្យនគរាខចាលនទ្។ 

លវីនបើរដ្ឋា ភិបាលប្បឹខដប្បខកនុខការទញការចាប់អារមមណ៍នៅនលើការងារនដ្ឋយបខេាំនៅកនុខប្បនទ្ស្កតី ដតប្បសិ្ទ្ធភាព

ផ្នការែិតែាំទាំខននោះនៅមិនចាស់្។ នលើស្ពីននោះនទ្ៀត មានភស្តតុាខែលោះដែលបងាា ញថា និនោជក ពិនស្ស្មាច ស់្ឡឥែា 

រំនោភនលើចាបហ់ាមប្បាមនលើពលកមមនដ្ឋយបខេាំឬទស្ភាពបាំណលុពលកមម ។ អាជាា ធរមូលដ្ឋា នែលោះនធវើមិនែឹខមិនឮ 



 

 

ចាំនពាោះការរំនោភទាំខននោះ។ ភាគនប្ចើនផ្នកមមករឡឥែា មិនអាចទ្ទួ្លបានការដលទាំាំសុ្ែភាពនដ្ឋយឥតគតិផ្លល 

នប្កាមមូលនិធិស្នតិសុ្ែជាតិស្ខគមនទ្ ពីនប្ពាោះកដនលខទាំខននាោះមិនបានចោុះបញ្ាជីាស្មាជិកផ្នមូលនិធិននោះនទ្។ 

បាំណលុដែលជាំពាក់ភាគីទី្ ៣ នៅដតជាបញ្ហា ស្ាំខាន់មួយ នៅកនុខការជាំរុញឲ្យមានពលកមមនដ្ឋយបខេាំ។ នបើ

នោខតាមរបាយការណ៍ដែសី្ហា របស់្អខគការលីកាែូ ប្បជាជនកមពជុាចាំននួ ២ 

ោននាក់ជាំពាក់បាំណលុមីប្កហូិរញ្ញវតថ ុនហើយកនុខនពលប ុនាម នឆ្ន ាំលមីៗ ននោះ បាំណលុមានការនកើននឡើខោ ខនប្ចើន 

ដែលជាការនាាំឲ្យមាននប្ចើនផ្នពលកមមកុមារ នខិពលកមមបាំណលុ។ នោខតាមការស្ិកាអនខកតនៅឆ្ន ាំ ២០១៧ 

មាន៤៨% ផ្នកមមករស្ាំណខ់ចាំនួន ១០១០ នៅភនាំនពញ ជាំពាកប់ាំណលុនគកនុខននាោះ ៧៥% 

ផ្នពួកនគជាំពាក់ស្ហប្គ្មស្មីប្កូហរិញ្ញវតថ ុឬធនាគ្មរនហើយមាន ២៥% ជាំពាក់លុយស្មាជិកប្គសួារ។ 

នដ្ឋយសារប្កុមហ ុនស្ាំណខ់ នខិឡឥែាភាគនប្ចើន មានលកេណៈនប្ៅប្បព័នធ នហើយគ្មម នការចោុះបញ្ាី កមមករនៅ

កនុខ វ ស័្យទាំខននោះមិនសូ្វទ្ទួ្លបានអតថប្បនោជន៍នប្ចើននទ្។ ស្ប្មាប់ពកួនគ 

គ្មម នការកាំណត់ប្បាក់នបៀវតសរអ៍បបបរមានទ្  ែវោះការធ្លនារា៉ា ប់រខ នហើយនធវើការនៅចខុស្បាត ហ ៍នខិផ្លៃបុណយ 

នដ្ឋយមានផ្លៃឈប់ស្ប្មាកតិច។ 

ការបខេាំឲ្យនធវើការ ដែលតាមធមមតា ទក់ទ្ខនឹខការងារនលើស្នមា ខ នៅដតជាបញ្ហា នៅតាមនរាខចប្ក ដែល

ទលិតរបស់្ស្ប្មាប់នាាំនចញ។ ស្ហជីព និខកមមករបាននោិយថា អនកប្គប់ប្គខែលោះបញ្ឈប់កមមករពីការងារ នបើសិ្នជា

នគមិនប្ពមនធវើការនលើស្នមា ខ។ 

កុមារក៏ប្បឈមនឹខការបខេាំឲ្យនធវើពលកមមដែរ (សូ្មនមើលដទនក ៧.គ)។ 

សូ្មនមើលទខដែរនូវរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស់្ប្កស្ួខការបរនទ្ស្ស្ហរែាអានមរ ក ដែលមានចាំណខនជើខ

ថារបាយការណ៍ស្តីពីការជួញែរូមនុស្ស ដែលមានអាស័្យដ្ឋា ន www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ 

គ. ការហាមោត់ពលកមមកមុារ នខិអាយុអបបបរមាដែលអាចនធវើការបាន 

ចាប់បានកាំណតថ់ា អាយុ ១៥ ឆ្ន ាំគឺជាអាយុអបបបរមាស្ប្មាប់បាំនពញការងារ នខិអាយុ ១៨ ឆ្ន ាំជាអាយុ

អបបបរមា ស្ប្មាប់បាំនពញការងារដែលមាននប្គ្មោះថាន ក់។ ចាប់អនុញ្ហញ តឲ្យកុមារអាយុចននាល ោះពី ១២ នៅ ១៥ ឆ្ន ាំនធវើ 

“ការងារប្សាល” ដែលមិនមាននប្គ្មោះថាន ក់ែល់សុ្ែភាព និខមិនប ោះពាល់ែល់ការស្ិការបស់្នគ។ បទ្បញ្ហា ស្ម្រាប់



 

 

អនុវតតមាននោិយនប្ចើនពីស្កមមភាព ដែលប្តូវបានចាត់ទ្ុកថាជា “ការងារធៃន”់។ ស្កមមភាពទាំខននោះរួមមានកស្ិកមម 

ការនធវើឥែា ននសាទ្ ថាន ាំជក់ នខិទលិតកមមែាំឡូខ។ ចាប់កាំណត់ប្ពាំដែនកុមារដែលស្ថិតកនុខអាយុពី ១២ ែល់ ១៥ ឆ្ន ាំ នធវើ

ការោ ខនប្ចើនប្តឹម ៤ នមា ខនៅផ្លៃនរៀន និខ ោ ខនប្ចើនប្តឹម ៧ នមា ខនៅផ្លៃអត់នរៀន នហើយហាមប្បាមការនធវើការពី

នមា ខ ៨ យប់ែល់នមា ខ ៦ ប្ពកឹ។  

នៅដែឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ប្កសួ្ខការងារ បាននចញបទ្បញ្ហា មួយដែលកាំណតច់ាស់្ពពីាកយថា 

ការងារតាមទទោះ នហើយបានកាំណត់អាយុអបបបរមាស្ប្មាប់ការងារតាមទទោះ គឺ ១៨ ឆ្ន ាំ។ ដតបទ្បញ្ហា ននោះមិនបាន

កាំណតពី់សិ្ទ្ធិអនកនធវើការតាមទទោះឲ្យបខបែូននទ្។ លវីនបើបទ្បញ្ហា ននោះ ទតល់ការការពារទក់ទ្ខនខឹអាយុអបបបរមា 

ស្ប្មាប់អនកនធវើការតាមទទោះកត ីដតប្កមពលកមម មិនអនុវតតស្ប្មាប់កុមារនៅនប្ៅការងារកនុខប្បព័នធនឡើយ 

ែូនចនោះកុមារដែលចូលរួមកនុខទ្ប្មខ់ែផ្ទ្នទ្ៀតផ្នការងារនប្ៅប្បព័នធ 

មិនប្តូវបានការពារនៅនប្កាមចាប់ស្តីពអីាយុអបបបរមានឡើយ។ 

 

ចាប់ការងារដចខពីការពិន័យជាប្បាក់ចាំននួរហូតែល់ ៦០ ែខផ្នប្បាកឈ់នួ លប្បចាាំផ្លៃបចចុបបនន ចាំនពាោះជនដែល

រំនោភនលើបញ្ញត្ែិរបស់្ជាតិស្តពីីពលកមមកុមារ ដតវមិនប្គប់ប្គ្មន់នធវើឲ្យនគខាល ចនឹខប្បប្ពតឹតនលមើស្ នហើយការពិន័យននោះ

កប្មប្តូវបានដ្ឋកណ់ាស់្។ 

នាយកដ្ឋា នពលកមមកមុារ ដែលស្ថិតនៅនប្កាមប្កស្ួងាការងារ មានអធិការមនិប្គប់ប្គ្មនក់នុងការចាប់បខេាំឲ្យ

នគអនុវតតចាប់ឲ្យបានប្តឹមប្តវូ។ អធកិារកចិចនលើពលកមមកមុារទតុាំនៅទី្ប្កុខភនាំនពញ 

និខនៅតាមនរាខចប្កកនុខវ ស័្យទលូវការនៅតាមនែតត ដែលទលិតទ្ាំនិញស្ម្រាប់នាាំនចញ ជាជាខតាំបន់ជនបទ្ 

ដែលមានចាំនួនកមុារនធវើពលកមមនលើស្លុប។ នលើស្ពីននោះនទ្ៀត គណៈកមាម ធិការជាតិប្បឆ្ាំខពលកមមកមុារ 

បានិោយថា អធិការការងារ មិននធវើអធិការកិចចនៅតាមកដនលខបែិស្ណាា រកចិច ឬកដនលខកេឹបរាប្តី នៅនពលយប់នទ្ 

ពីនប្ពាោះែវោះលវ កាស្ប្មាប់ឲ្យអធិការនធវើការនលើស្នមា ខ។ នៅឆ្ន ាំ ២០១៨ រដ្ឋា ភិបាលបាននធវើការពិន័យនលើប្កុមហ ុនចាំននួ 

១០ ពីបទ្រំនោភនលើបទ្ដ្ឋា នពលកមមកុមារ ។ ចាំនួនននោះតចិជាខពលកមមកមុារ ដែលមានជាទូ្នៅនៅកនុខប្បនទ្ស្នប្ចើន។  



 

 

ការបណតុ ោះបណាត លមិនប្គប់ប្គ្មន់ នធវើឲ្យអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ែវោះស្មតថភាពនៅកនុខការពប្ខឹខការអនុវតតបទ្បញ្ហា

ទាំខននោះ ពិនស្ស្នៅតាមតាំបនជ់នបទ្ និខនៅកនុខវ ស័្យដែលមានការប្បឈមខាល ាំខ។ 

កុមារងាយរខនខឹពលកមមកុមារកនុខទ្ប្មខអ់ាប្កក់បាំទុត ែូចជានៅកនុខការងារកសិ្កមម កដនលខនធវើឥែានកបឿខ នខិ

ការជួញែូរទលូវនភទ្ (សូ្នមើលដទនក ៦ ស្តីពីកមុារ) ។ នៅផ្លៃទី្ ៩ មិនា កមុារីអាយុ ៩ ឆ្ន ាំមាន កប់ានដ្ឋច់ផ្ែនៅកនុខពុមព

មា សីុ្ននធវើអិែា នៅប្សុ្កែាច់កណាត ល កនុខនែតតកណាត ល។ គ្មម នការបតឹខប្ពហមទ្ណឌ ប្បឆ្ាំខនខឹមាច ស់្ឡឥែាននាោះនទ្។ ការ

មិនសូ្វទ្ទួ្លបានការស្ិកាជាមូលដ្ឋា ន និខការគ្មម នកាំណតថ់ាចាាំបាច់ប្តវូឲ្យនរៀនែល់ប្តឹមណាននាោះ រួមចាំដណកនធវើឲ្យ

កុមារងាយរខការនកខវ័ញ្ច។ កមុារមកពីប្គសួារប្កីប្កងាយរខនប្គ្មោះ នដ្ឋយសារប្គសួារអនកមានែលោះ 

តាមនស្ចកតរីាយការណ៍មកថា នធវើជាចិតតលែនហើយជួលកមុារឲ្យបាំនរីការងារកនុខទទោះ ដតដបរជារំនោភនធវើបាប 

និខនកខប្បវ័ញ្ចនៅវ ញ។ កុមារក៏រខទខដែរនូវការបខេាំនអាយនែើរស្ុាំទន។ 

ពលកមមកុមារនៅតាមនរាខចប្កស្សតេៀកបាំពាក់ ស្ម្រាប់ការនាាំនចញមានការលយចុោះនប្ចើន 

នៅកនុខនពលប ុនាម នឆ្ន ាំននោះ។ អនកវ ភាគែលោះគតិថា ការននោះបណាត លមកពីការគ្មរស្ខកត់ផ្នកមមវ ធីតាំរវូឲ្យមានការដកលតអចាាំ

បាច់របស់្កមមវ ធីនរាខចប្កលែនៅកមពជុា(BFC)។ តាាំខពឆី្ន ាំ ២០១៥ មក BFC 

បានរកន ើញកុមារនធវើពលកមមចាំនួនមិនែល់ ២០ នាក់នទ្ កនុខមួយឆ្ន ាំ កនុខចាំនណាមនរាខចប្កប្បមាណ ៥៥០។ 

នៅកនុខរបាយការណស៍្រុបចុខនប្កាយរបស់្ែលួន រយៈនពលពីផ្លៃទី្ ១ ដែឧស្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ែល់ផ្លៃទី្ ៣០ ដែមិលុនា ឆ្ន ាំ 

២០១៨ BFC បានរកន ើញករណីចាំនួន ១០ ដែលកនុខននាោះ កមុារអាយុនប្កាម ១៥ នធវើការនៅតាមនរាខចប្ក។ ដត BFC 

និខអខគការនទសខនទ្ៀតបានស្ដមតខកខវល់ថា ពលកមមកុមារនខិការរំនោភនទសខនទ្ៀតប្បដហលអាចមាននប្ចើន 

នៅតាមនរាខចប្កទលិតដស្បកនជើខ និខស្មាភ រៈស្ប្មាប់ការនធវើែាំនណើរស្ប្មាប់ការនាាំនចញ 

ពីនប្ពាោះដទនកទាំខននោះមិនស្ថិតនៅនប្កាមអាណតតិតាមដ្ឋននមើលរបស់្ BFC នទ្។  

សូ្មចូលនមើលទខដែរនូវលទ្ធទលរកន ើញស្តីពីទ្ាំរខអ់ាប្កក់បាំទុតផ្នពលកមមកុមាររបស់្ប្កសួ្ខការងារ

ស្ហរែាអានមរ ក តាមនគហទ្ាំព័រ http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/findings/។ 

 . ការនរីស្នអើខទកទ់្ខនខឹការងារ 



 

 

 ចាប់ហាមការនរីស្នអើខកនុខការងារ នដ្ឋយសារពូជសាស្ន ៍ពណ៌ស្មបុរ នភទ្ ពិការភាព សាស្នានា គាំនិត

ននោបាយ កាំនណើត ប្បភពនែើមកនុខស្ខគម ឬស្មាជិកភាពកនុខស្ហជីពនទ្។ ចាប់មិនហាមចាស់្នូវការនរីស្នអើខ

នដ្ឋយដទែកនលើចាំណខ់ទលូវនភទ្ អតតស្ញ្ហណ ណនជនឌ័រ អាយុ ភាសា ឬជាំខឺឆលខនទ្។ រែាធមមនុញ្ញដចខថា ពលរែាទាំខពីរនភទ្ 

ទ្ទួ្លបានប្បាក់នបៀវតសនស្មើគ្មន  ចាំនពាោះការងារនស្មើគ្មន ។ 

 ជាទូ្នៅ រដ្ឋា ភិបាលមិនពប្ខឹខការនគ្មរពចាំនពាោះចាប់ទាំខននោះនទ្។ តាមចាប់ ទ្ណឌ កមមចាំនពាោះការនរីស្នអើខកនុខ

ការងាររួមមានការពិន័យជាប្បាក់ ស្ាំណខប ោះប វូរែាបបនវណី និខរែាបាល។ ទ្ណឌ កមមទាំខននោះមិនប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្មាប់រារាាំខ

ការនរីស្នអើខនឡើយ។ 

នបើនោខតាមរបាយការណ៍របស់្ BFC កាលពីដែមិនា ឆ្ន ាំ ២០១៨ កមមករចាំនួន ៣៨% ដែលបានអនខកតនៅនលើ 

មានអារមមណ៍មិនលែ “ជាញឹកញាប់” ឬ “នៅនពលែលោះ”  នដ្ឋយសារអាកបបកិរ ោនៅកនុខនរាខចប្ក នហើយ ៤០% ផ្ន

កមមករមិននជឿថា មានប្បព័នធចាស់្ោស់្ និខប្តឹមប្តូវ ស្ម្រាប់ឲ្យនគរាយការណ៍ពីការោយីទលូវនភទ្ នៅកនុខនរាខចប្ក

របស់្នគនទ្។ 

ខ.លកេែណឌ ការងារដែលអាចទ្ទ្លួយកបាន 

ប្កស្ួខការងារគឺជាអនកទ្ទួ្លែុស្ប្តូវ កនុខការពប្ខឹខការអនវុតតចាប់ការងារ ដតរដ្ឋា ភបិាលមិនបានពប្ខខឹការ

អនុវតតចាប់ននោះប្បកបនដ្ឋយប្បសិ្ទ្ធភាពនទ្។ ការពិន័យកប្មប្តូវបានវយតម្តេណាស់្ នហើយមានមិនប្គប់ប្គ្មន់កនុងការ

នដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា នទ្។ រដ្ឋា ភិបាលពប្ខឹខការអនុវតតនលើបទ្ដ្ឋា ននានា នដ្ឋយអននលើនដ្ឋយសារែលួន ែវោះបុគគលិកដែលបាន

ទ្ទួ្លការបណដុ ោះបណាដ លប្តឹមប្តូវនិខបរ កាេ រចាាំបាច់ នហើយនខិការមានអាំនពើពុករលួយ។ មន្រនតរីបស់្ប្កស្ួខការងារ បាន

សារភាពពីភាពអស្មតថភាព នៅកនុខការនធវើអធិការកិចចនពញនលញនលើនមា ខការងារ នហើយពឹខទាំខប្សុ្ខនលើ BFC ឲ្យ

នធវើការងារននោះ នៅតាមនរាខចប្កនែរស្សតេៀកបាំពាក់នាាំនចញ។ 

ដតប្កស្ួខការងារ បាននបើកការបណតុ ោះបណាត ល និខនធវើការប្ប ងអធិការកិចចការងារចាំនួនជាខ ៦០០ នាក់ នៅ

កនុខឆ្ន ាំននោះ នហើយបាននោិយថា អធកិារកចិចមាន ក់ៗ ប្តវូជាប់នតស្តនទ្ើបអាចនធវើការបាន។ 

របួស្នៅកនុខការងារ និខបញ្ហា សុ្ែភាពនៅនតើនកើតមាននប្ចើន។ នៅផ្លៃទី្ ២៣ មិលុនា អាគ្មរមួយរបស់្ចិនបាន

រលាំ នៅទី្ប្កុខប្ពោះសី្ហន ុបណាត លឲ្យសាល ប់កមមករចាំនួន ២៦ នាក់ នហើយ ២៦ នាក់នទ្ៀតរបួស្។ ជនរខនប្គ្មោះទាំខននាោះ 



 

 

និខប្គសួាររបស់្នគមិនបានទ្ទួ្លស្ាំណខនពញនលញ ពីមូលនធិិជាតិស្នតិសុ្ែស្ខគមនទ្ ពីនប្ពាោះប្កុមហ ុនស្ាំណខ់មិន

បានចុោះបញ្ា។ី 

គ្មម នការនធវើអធិការកិចចប្គប់ប្គ្មន់នៅការដ្ឋា នស្ាំណខ់ នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលនទ្។ សុ្វតថិភាពការងារ នខិចាប់ស្តីពី

សុ្ែភាពស្ប្មាប់ឧស្ាហកមមស្ាំណខ់ ដចងពកីារដ្ឋក់ពនិ័យ 

ដែលគ្មម នភាពធៃន់ធៃរប្គប់ប្គ្មនស់្ប្មាប់រារាាំខការរំនោភនទ្។ 

ចាប់មិនបានកាំណត់នបៀវតសអបបបរមាស្ាំរាប់វ ស័្យណាមួយនទ្ នលើកដលខដតវ ស័្យកាត់នែរស្សតេៀកបាំពាក់ 

និខដស្បកនជើខ។ វមាននប្ចើនជាខការបា ន់ប្បមាណជាទលូវការ ស្ប្មាប់កប្មិតចាំណូលផ្នអនកប្ក។ 

តាមចាប់ បទ្ដ្ឋា នសុ្វតថភិាព និខសុ្ែភាពនៅកដនលខនធវើការ ប្តូវដតប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្មាប់សុ្ែ មាលភាពរបស់្

កមមករ។ អធិការកិចចការងារ វយតម្តេប្បាក់ពិន័យ នដ្ឋយនោខនៅតាមរូបមនតស្មគុសាម ញ ដទែកនលើភាពធៃន់ធៃរ 

និខរយៈនពលផ្នកាំហុស្ ប្ពមជាមួយនឹខចាំនួនកមមករដែលទ្ទួ្លរខ។ អធិការរបស់្ប្កស្ខួការងារមានអាំណាចវយ

តម្តេប្បាក់ពិន័យទាំខននោះ នៅនខឹកដនលខ នដ្ឋយមិនបាចម់ានការស្ហការពីនគរបាលនទ្ ដតគ្មម នបទ្បញ្ញត្ែិជាក់

ចាស់្ណាមួយស្ម្រាប់ការពារកមមករ ដែលតវ៉ា ពីសាថ នភាពប ោះពាល់ែល់សុ្ែភាព ឬគ្មម នសុ្វតថិភាពនទ្។ ចាំននួអធិការ 

មានមិនប្គប់ស្ប្មាប់នធវើការពប្ខឹខការអនុវតតចាប់ឲ្យមានប្បសិ្ទ្ធភាព។ នៅដែមិលុនា 

រដ្ឋា ភិបាលបានបញ្ហា ឲ្យមន្រនតីថាន ក់នែតត នធវើអធកិារកចិចនៅកដនលខ ឥែា នែើមបីរកនមើលដប្កខមានពលកមមកុមារ 

ឬការនធវើពលកមមនប្កាមការជួបបាំណលុ នហើយបាននធវើយុទ្ធនាការមួយនែើមបីលុបបាំបាត់ពលកមមកុមារ 

នៅតាមកដនលខឡឥែា នៅែាំណាច់ឆ្ន ាំ។ 

ការែួលស្នលប់ជាសម្រចើន្ នៅដតជាបញ្ហា មួយនៅនឡើយ។ NSSF បាននោិយថា កមមករចាំនួន ៤១៧ នាក់បាន

ែួលស្នលប់នៅកនុខនរាខចប្កចាំននួ ៥ នៅកនុខរយៈនពល ៦ ដែែាំបូខ។ ចាំនួនននោះលយចោុះពីចាំននួ ១៣៥០ នាក ់

ដែលបានែួលស្នលប់ នៅកនុខរយៈនពលែូចគ្មន  កនុខឆ្ន ាំ ២០១៨។ អនកស្នខកតការណ៍ 

បាននោិយពីការនធវើការនលើស្នមា ខប្ជុល សុ្ែភាពប្ទុ្ឌនប្ទម ការនែកមិនប្គប់ ែយល់នចញចូលមិនលែ 

កខវោះអាហារូបតថមភប្តឹមប្តវូរបេ់កមមករ ថាន ាំស្ាេ ប់ស្តវចផ្ប្ខ ប្តូវបានបាញ់នៅកនុខវលដប្ស្ដកបរខាខ 

នហើយចាំហាយជាតិពុលនចញមកពីស្កមមភាពទលិតកមមកម៏ានចាំដណកនធវើឲ្យកមមករស្នលប់នប្ចើនគ្មន ទខដែរ។ 



 

 

ការនគ្មរពតាមបទ្ដ្ឋា នសុ្វតថភិាពការងារ នខិស្ុែភាពនៅដតជាបញ្ហា ប្បឈមមួយ 

ដែលកាន់ដតមាននប្ចើននឡើខ នៅកនុខវ ស័្យនាាំនចញស្ាំនលៀកបាំពាក់ នដ្ឋយសារន្ីតិវ ធី 

និខនគ្មលននោបាយរបស់្ប្កមុហ ុនមិនស្មប្ស្ប នហើយនិខការទ្ទួ្លែុស្ប្តូវ 

និខតួនាទី្ប្គប់ប្គខមិនប្តវូបានកាំណត់ចាស្់។  

NSSF បាននោិយថា នៅកនុខឆមាស្ទី្ ១ មានកមមករចាំនួន ២៤ 

នាក់បានសាល ប់នដ្ឋយសារនប្គ្មោះថាន ក់ចរាចរណ៍ នៅកនុខនពលនធវើែាំនណើរនៅនិខមកពីកដនលខការងារ។ 

នៅកនុខអាំឡុខនពលែូចគ្មន  កនុខឆ្ន ាំ ២០១៨ មានដត ៨ នាក់នទ្។ នប្គ្មោះថាន ក់ទាំខននាោះបណាត លឲ្យមនុស្សរបួស្ចាំនួន ៩២០ 

នាក់ នដ្ឋយកនុខរយៈនពលែូចគ្មន  កនុខឆ្ន ាំ ២០១៨ មានដត ៦២ នាក់នទ្។ ការនធវើែាំនណើរនដ្ឋយគ្មម នសុ្វតថិភាពរបស់្កមមករ 

គឺជាកខវល់មួយធាំ ស្ប្មាប់អនកពាក់ព័នធនៅកនុខឧស្ាហកមមកាត់នែរ។ នៅផ្លៃទី្ ៤ ដែនមសា កមមករ ៤ នាកប់ានដ្ឋច់ផ្ែ 

នៅកនុខនប្គ្មោះថាន ក់ នពលឡានរបស់្នគបុកជាមួយឡានមួយនទ្ៀត។ 

កមមករ និខអខគការពលកមមនានាមានកខវល់ទខដែរថា ការនប្បើកុខប្តារយៈនពលែលី 

ពិនស្ស្នៅកនុខវ ស័្យកាត់នែរ ដែលនប្ចើនគ្មម នកាំនណើនផ្នទលិតភាព អនុញ្ហញ តឲ្យប្កុមហ ុន 

នគចទុតពីលកេែណឌ ទមទរែលោះតាមចាប ់និខនលើប្បាក់នបៀវតស។ កខុប្តារយៈនពលែលី ដលមទាំខអនុញ្ហញ តឲ្យនៅដក 

មាននស្រីភាពនប្ចើន កនុខការបញ្ចប់ការងាររបស់្អនកនរៀបចាំបនខកើតស្ហជីព នខិនារីមានផ្ទទនពាោះ 

នដ្ឋយប្គ្មន់ដតមិនបនតកខុប្តាជនូ្ពួកនគ។ ចាប់កាំណត់រយៈនពលឲ្យអនុវតតកខុប្តាដបបននោះនប្ចើនបាំទុតប្តឹមដត ២៤ ដែ 

ដតសារាចរណ៍លមីៗ អនញុ្ហញ តឲ្យនិនោជក បនតរយៈនពលផ្នការអនុវតតដបបននោះែល់ ៤ ឆ្ន ាំ។ ប្កុមប្បឹកាអាជាា កណាត ល 

និខអខគការ ILO បានជាំទស់្នខឹការបកប្សាយចាប់ននោះ នដ្ឋយកត់ស្មាគ ល់ន ើញថា នប្កាយរយៈនពល ២៤ ដែ 

កមមករប្តវូដតទ្ទួ្លបាន “កុខប្តាដែលមានរយៈនពលមិនកាំណត់ប្ពាំដែន”    អចិផ្ន្រនតយ៍ (សូ្មនមើលដទនក ៧.ក)។  

ចាប់មានដចខអាំពីរយៈនពលនធវើការប្បចាាំស្បាដ ហ ៍តាមបទ្ដ្ឋា នប្ស្បចាប់ចាំននួ៤៨នមា ខ មិនឲ្យនលើស្ពី ៨ 

នមា ខកនុខមួយផ្លៃនឡើយ។ ចាប់កាំណត់អប្តា ១៣០ ភាគរយផ្នប្បាក់ឈនួ លនធវើការនៅនពលផ្លៃស្ប្មាប់នវនការងារ នៅ

នពលយប់ និខ ១៥០ ភាគរយស្ប្មាប់ការងារបដន ថមនមា ខដែលប្តូវនកើននឡើខែល់ ២០០ ភាគរយប្បសិ្ននបើការងារ

នលើស្នមា ខននាោះនកើតមាននឡើខនៅនពលយប់ នៅផ្លៃអាទិ្តយ ឬនៅផ្លៃឈប់ស្ប្មាក។ និនោជិក ប្តវូបានអនុញ្ហញ តឲ្យ

នធវើការនលើស្នមា ខោ ខនប្ចើន ២ នមា ខកនុខមួយផ្លៃ។ ចាប់ហាមការនធវើការនលើស្នមា ខប្ជុល ដចខថា ការនធវើការនលើស្



 

 

នមា ខទាំខអស់្ប្តវូដតនៅតាមការស្ម័ប្គចតិត នហើយដចខពកីារឈប់ស្ម្រាកប្បចាាំឆ្ន ាំនដ្ឋយមានប្បាកឈ់នួ ល។ អនកនធវើការ

នៅដទនកែឹកជញ្ាូនតាមទឹ្ក និខអាកាស្មិនទ្ទួ្លបានប្បាកឧ់បតថមភស្នតិសុ្ែស្ខគម នខិប្បាកច់ូលនិវតតន៍នទ្ នហើយប្តូវ

បាននលើកដលខពីការកាំណត់ប្ពាំដែននមា ខការងារ ដែលប្តូវបានដចខនដ្ឋយចាប់។ 

កមមករបានរាយការណ៍ថា មានការងារនលើស្នមា ខនប្ចើនហសួ្កប្មិតនហើយជួនកាល នគតម្រតូវឲ្យនធវើជាចាាំបាច់

នទ្ៀតទខ។ មាននប្ចើនគ្មន បានតែូញដតែថា នៅដកបខេាំឲ្យនគនធវើការ ១២ នមា ខកនុខមួយផ្លៃ លវីនបើចាប់កាំណត់ប្តឹម ១០ 

នមា ខកតី នដ្ឋយរួមទាំខនមា ខនលើស្ទខ។ ជាញកឹញាប់ កមមករប្បឈមនឹខការបនណត ញនចញ ការពិន័យ ឬការបាត់បខ់

ប្បាក់បាំណាច់ នបើសិ្នជានគមិនប្ពមនធវើការដលមនមា ខ៕ 


