
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

របាយការណ៍ស្តីពីសិ្ទ្ធមិនុស្ស នៅកមពុជា ឆ្ន ាំ ២០២១ 

នស្ចកតីស្នខេបរមួ  

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

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

បញ្ហា ដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សស្ាំខាន់ៗ រមួមានការនធវទីរុណកមម ការដ្ឋក់ទ្ណឌ កមម ឬការប្បប្ពតឹតនៅនលីែ៏នោរនៅ 
អ្មនុស្សធម៌ ឬដែលនធវឱី្យបាក់មុខ នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ការ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចតិតនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល  អ្នកជាប់ ុាំឬអ្នក
នទស្ននោបាយ ការគ្មម នតុោការឯករាជយ ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអ្ាំនពចីិតតនៅកនុខជីវតិឯកជនរបស្ព់លរែា រមួទាំខ
ការលួចសាត ប់តាមប្បព័នធនអ្ឡចិប្តូនិចជាទូ្នៅ ការរតឹតបតិធងន់ធងរនលីនស្រភីាពកនុខការបនញ្េញមត ិនស្រភីាពសារ
ព័ត៌មាន និខអុ្និធដឺណត រមួទាំខការនប្បី ខិា ឬការគាំរាមនប្បី ខិា ការចាបខ់លួន ឬកាតន់ទស្អ្នកសារព័ត៌មាន
នដ្ឋយគ្មម នន តុទលប្តមឹប្តូវ ការចាប់ពិរុទ្ធ ការបិទ្នគ ទ្ាំពរ័ ការអ្នុវតតចាប់ប្ព មទ្ណឌ ទក់ទ្ខនឹខការបរហិារនករ ត ិ៍ 
ចាប់រតឹតបតិនលីអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល ការនប្ជៀតដប្ជកនៅកនុខស្ទិ្ធិនធវីការប្បមូលទតុ ាំនដ្ឋយស្នតិវធិី និខនស្រភីាព
កនុខការចខប្កខគ្មន ជាប្កុម ស្មាគម ការរតឹតបតិខាល ាំខនលីការចូលរមួទក់ទ្ខនឹខននោបាយ ការកាត់បនថយលទ្ធភាព
ស្ប្មាបព់លរែានធវីការផ្លល ស្់បតូររដ្ឋា ភិបាលនដ្ឋយស្នតិវធិី តាមរយៈការនបាោះនឆ្ន តនដ្ឋយនស្រ ីនិខយុតតធិម៌ អ្ាំនពីពុក
រលួយជាទូ្នៅ ែូចជានៅកនុខប្បព័នទតុោការ កខវោះការនសុ្ីបអ្នខេត នខិតមាល ភាពចាំនពាោះអ្ាំនពី ខិានៅនលីន្រស្តី ការ
ជួញែូរមនុស្ស នខិទ្ប្មខ់អាប្កក់បាំទុតននពលកមមកុមារ ែូចជាការបខេាំឲ្យកុមារនធវីពលកមម។ 

វបបធម៌និទ្ណឌ ភាពជាទូ្នៅនៅដតមាន។ មាននស្ចកតីរាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុ្កចតិតមកថា មន្រនតីរដ្ឋា ភបិាល 
រមួទាំខនគរបាលទខ បានប្បប្ពឹតតបទ្រ ាំនោភនដ្ឋយមាននិទ្ណឌ ភាព ន យីកនុខករណីភាគនប្ចីន រដ្ឋា ភិបាល



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

អ្នតរាគមនត៍ិចតចួ ឬមិននធវអី្នតរាគមន៍នសាោះ។ មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល និខស្មាជកិប្គួសាររបស្់នគ ជាទូ្នៅ នគចទុតពីការ
កាត់នទស្។ 

ដទនកទ្ី១ ៖ ការនគ្មរពភាពនលលលនូររបស់្មនុស្ស ៖ 

ក. ការែក ូតជីវតិតាមអ្ាំនពចីិតត និខការស្មាល ប់នដ្ឋយសារន តុទលននោបាយ ឬនដ្ឋយខុស្ចាប់  

ខុស្ពីឆ្ន ាំ ២០២០ ឆ្ន ាំននោះគ្មម ននស្ចកតីរាយការណ៍ថា រដ្ឋា ភបិាល ឬភាន ក់ងាររដ្ឋា ភបិាលបាននធវីការស្មាល ប់
មនុស្សតាមអ្ាំនពចីិតត ឬនដ្ឋយខុស្ចាប់នទ្។ នៅនលងទ្ី ១៣ មករា តុោការនខតតបាត់ែាំបខបានដ្ឋក់នទស្មន្រនតី
ទហាន ២ នាក់ ន ម្ ោះ ស្ ប ុននស្ឿខ នខិឆយ រតនា នដ្ឋយមាន ក់ជាបព់នធនាគ្មរ ៤ ឆ្ន ាំ និខមាន ក់នទ្ៀត ៧ ឆ្ន ាំ ន យី
ឲ្យពួកនគបខ់ប្បាកព់ី ២០ នៅ ៣០ ោននរៀល ជាស្ាំណខនៅប្គួសារមួយ ចាំនពាោះការសាល ប់ន ម្ ោះ ទុ្យ ប្ស្ស្់ នៅ
ឆ្ន ាំ ២០២០ ដែលបានសាល ប់កនុខនពលនគរបាលចាប់ខលួន ទក់ទ្ខនខឹជនមាល ោះែីធលី នៅនខតតបនាទ យមានជ័យ។ សាកស ី
២ នាក់បានរាយការណ៍ថា កខរាជអាវុធ តថបានវាយ ទុ្យ ប្ស្ស្់ ឲ្យស្នលប់ ន យីមនិប្ពមយកគ្មត់នៅនពទ្យ។ 
តាមចាប់អ្នកដែល «នធវីទរុណកមម ន យីប្បប្ពឹតតអ្ាំនពីនោរនៅមានសាថ នទ្មងន់នទស្» ប្តូវជាប់ពនធនាគ្មរពី ១០ 
នៅ ២០ ឆ្ន ាំ ។ ប្គួសារជនរខនប្គ្មោះបតឹខឧទ្ធរណ៍ នែីមបឲី្យមានការដ្ឋក់នទស្ធងន់ជាខននោះ ដតមិនទន់ន ញីមានចាំ
ណាត់ការនលបីណតឹ ខននោះនទ្។ 

ខ. ការបាត់ខលួន 

 ខុស្ពីឆ្ន ាំ ២០២០ ឆ្ន ាំននោះគ្មម ននស្ចកតីរាយការណ៍ពីការបាត់ខលួននដ្ឋយសារ ឬជាំនួស្មុខឱ្យអាជាា ធររដ្ឋា ភបិា
លនទ្។  

នៅនលងទ្ី ៤ ដខមលុិនា នៅខបួមួយឆ្ន ាំននការបាត់ខលួនស្កមមជនគ្មាំប្ទ្ប្បជាធិបនតយយជនជាតិនលមាន ក់ ន ម្ ោះ 
Wanchalearm Satsaksit អ្ខគការជាត ិនិខអ្នតរជាតិ បាននចញនស្ចកតីដលលខការណ៍ នដ្ឋយនៅការនសុ្ីបអ្នខេត
របស្់រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ថាជាបរាជ័យមួយ និខជាការរ ាំនោភនលីកាតពវកិចេដទនកស្ទិ្ធិមនុស្សជាអ្នតរជាតិ។ បខប្ស្ី
របស្់គ្មតប់ានអ្ាំពាវនាវឲ្យរដ្ឋា ភិបាលកមពុជារកមុខអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវ ន យីនាាំយកមកកាត់នទស្។ 

សាកសបីាននិោយថា នៅដខមិលុនា ឆ្ន ាំ ២០២០ មានជនប្បដ្ឋប់អាវុធមួយប្កមុបានចាបជ់ាំរតិ 
Wanchalearm នៅនប្ៅអាគ្មរសាន ក់នៅមយួ នៅភនាំនពញ។ ពីែាំបូខ អាជាា ធរបានបែិនស្ធ នដ្ឋយនិោយថា គ្មម ន
ការចាប់ជាំរតិនទ្ នដ្ឋយអ្ោះអាខថា កាំណត់ន តុទលូវការបានបងាា ញថា Wanchalearm បានចាកនចញពីប្បនទ្ស្ 
កាលពី ៣ ឆ្ន ាំមុន។ នៅដខមនិា រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបាននឆលយីតបនៅគណៈកមាម ការធិការអ្ខគការស្ ប្បជាជាតិស្តីពី
ការបាតខ់លួននដ្ឋយបខេាំ  នដ្ឋយអ្ោះអាខថា Wanchalearm គ្មម នន ម្ ោះនៅកនុខបញ្ជ ីអ្នកសាន កន់ៅកនុខអ្គ្មរននាោះនទ្ 
ន យីថា រលយនតដែលនគន ញីនៅកនុខកានមរា៉ាស្នតសុិ្ខ នពលមានការចាប់ជាំរតិននាោះ គ្មម នសាល កនលខនទ្ និខថា 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

មនុស្ស ៣ នាក់ដែលរស្់នៅដកបរអ្គ្មរននាោះបាននិោយថា នគមិនន ញីមានការចាប់ជាំរតិនទ្ និខថា អាជាា ធររកមិន
ន ញីភស្តុតាខនទសខនទ្ៀតពកីានមរា៉ាស្នតសុិ្ខនទ្។  

គ. ការនធវីទរុណកមម និខការប្បប្ពឹតត ឬទ្ណឌ កមមបនាទ បបននាថ ក អ្មនុស្សធម៌ ឬនោរនៅែនទ្នទ្ៀត 

 រែាធមមនុញ្ញហាមប្បាមទ្នខវីដបបននោះ ដតការវាយែាំ នខិទ្ប្មខែ់នទ្នទ្ៀតននការនធវីបាបនលីរូបរាខកាយនៅនលី
អ្នកជាប់ ុាំរបស្ន់គរបាល នខិអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរនៅដតមានជាបនត នៅកនុខឆ្ន ាំននរបាយការណ៍។  

អ្នកជាប់ ុាំ និខ អ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភិបាល បាននិោយថា នោធា និខនគរបាលសុ្ីវលិបាននធវីទរុណកមមនលី
រាខកាយ និខទលូវចិតដ ន យីមាននពលខលោះ វាយែាំោ៉ា ខធងន់ធងរនៅនលីជនដែលប្តូវ ុាំខលួននដ្ឋយសារបទ្ប្ព មទ្ណឌ
នទ្ៀតទខ ជាពិនស្ស្នៅអ្ាំឡុខនពលស្ួរចនមលីយ ។ នៅនលងទ្ ី៣ នមសា នគរបាលមូលដ្ឋា ននៅនខតតបាតែ់ាំបខ បាន
ចាប់ ុាំ នពប្ជ ធារទិ្ធ នដ្ឋយនចាទ្គ្មត់ថា បានស្មាល ប់ប្បពនធ។ នប្កាយមក នគរបាលប្បកាស្ថា គ្មត់បានសាល ប់
នដ្ឋយសារគ្មាំខនបោះែូខ ប៉ាុនាម ននមា៉ា ខនប្កាយចាបខ់លួន។ ប្គួសារធារទិ្ធ បាននចាទ្ថា គ្មត់ប្តូវបានវាយសាល ប់ ន យីបាន
បនងាា ោះរូបកាយមានសាល កសាន មរបស្់គ្មតក់នុខប្បព័នធទសពវទាយស្ខគម ន យីបានដ្ឋក់ពាកយបតឹខនគរបាល។ នៅនលងទ្ី 
១៦ ដខមិលុនា គណៈកមាម ធកិារជាតិប្បឆ្ាំខការនធវីទរុណកមមបានកាំណត់ថា ការសាល ប់របស្់ធារទិ្ធបណាត លមកពី «
ការនធវីទរុណកមមប្ជលុ» ន យីបាននស្ននីគរបាលជាតិ នធវកីារនសុ្ីបអ្នខេត។ អ្ខគការ មយួបាននិោយថា នៅដខ
កញ្ហញ  នគរបាលជាត ិមិនបានដ្ឋក់ពាកយបតខឹមន្រនតនីគរបាលពាក់ព័នធនទ្។  

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

សាថ នភាពពនធនាគ្មរ និខមណឌ ល ុាំខលួន  

សាថ នភាពពនធនាគ្មរមានស្ភាពោ៉ា ប់ខាល ាំខ ន យីកនុខករណីជានប្ចីន គាំរាមកាំដ ខែល់អាយុជីវតិដលមនទ្ៀត
ទខ ។  

ទ្ិែាភាពទ្កីដនលខ៖ ការមានអ្នកនទស្កកកុញនប្ចនីគឺជាបញ្ហា មួយ។ នោខតាមប្កស្ួខមហានទទ គតិប្តឹមដខកកេដ្ឋ 
មានអ្នកនទស្ នខិអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ ចាំនួនប្បមាណជាខ ៣៩ ០០០ នាក់ នដ្ឋយមាន ២ ៥៧១ នាក់ជានារ ីនៅ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

កនុខពនធនាគ្មរចាំននួ ២៩ ដែលប្តូវបានបនខេីតនឡខីស្ប្មាប់ដ្ឋក់អ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ និខអ្នកជាប់ ុាំប្តឹមដតចាំនួន ១១ 
០០០ នាក់ប៉ាុនណាណ ោះ ។ ប្កស្ខួបាននិោយថា «ស្ន្រងាគ មប្បឆ្ាំខនខឹនប្គឿខនញៀន» របស្់រដ្ឋា ភិបាលបាននធវឱី្យ 
ពនធនាគ្មរកាន់ដតចនខែៀតខាល ាំខនឡខី នដ្ឋយមានអ្នកនទស្នប្គឿខនញៀនប្បមាណ ២២ ០០០ នាក។់  

នៅកនុខពនធនាគ្មរភាគនប្ចីន គ្មម នការដ្ឋក់នៅដ្ឋច់ពគី្មន នទ្ រវាខអ្នកនទស្ជាមនុស្សនពញវយ័ និខអ្នកនទស្
ជាកុមារ (រមួទាំខកុមារដែលរស្់នៅជាមួយមាត យជាអ្នកនទស្) រវាខអ្នកនទស្ធងន់ និខអ្នកនទស្ប្សាល ឬអ្នក ុាំ
មុនស្វនាការនទ្។ នបីនោខតាម អ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភិបាល នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដខកកេដ្ឋ មានអ្នកនទស្ជាន្រស្តីមាននទទ
នពាោះចាំននួ ២៥ នាក់ ន យីមានកូនចាំនួន ៧៤ នាក់រស្់នៅជាមួយមាត យ។ នៅចននាល ោះពដីខមករាែល់ដខកកេដ្ឋ 
នាយកដ្ឋា នពនធនាគ្មរបានរាយការណ៍ពីចាំននួអ្នកនទស្សាល ប់ កនុខពនធនាគ្មរចាំននួោ៉ា ខតិច ១២០ នាក់។  

របបអាហារស្ប្មាប់អ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ នខិរបស្់ចាាំបាច់នទសខៗនទ្ៀត ដតនៅដតមិនប្គប់ប្គ្មន់នទ្ នៅកនុខ
ករណីជានប្ចីន។ ជាញឹកញាប ់ស្មាជកិប្គួសារនធវកីារសូ្កបា៉ា ន់ខលោះ នែីមបទីតល់បដនថមែលអ់្នកនទស្។ អ្នកស្នខេត
ការណ៍បានបនតរាយការណ៍ថា របបស្ប្មាប់ទ្ិញអាហារអ្នកនទស្ នពលខលោះ ប្តូវបានកឹបនកខយកនដ្ឋយអាជាា ធរ 
ដែលជាការនធវឱី្យមានកខវោះអាហារូបតថមភកាន់ដតខាល ាំខ និខជាំខអឺ្នកនទស្មានកាន់ដតនប្ចីន។ អាជាា ធរមិនបានទតល់តួ
នលខចុខនប្កាយស្តីពចីាំនួនពនធនាគ្មរដែលកនុខននាោះអ្នកនទស្មានទ្ឹកសាែ តនប្បីប្បាស្់នទ្ លវីនបី គិតមកែល់ឆ្ន ាំ 
២០១៦ មានពនធនាគ្មរដតចាំននួ ១៨ នទ្ កនុខចាំនណាមពនធនាគ្មរចាំនួន ២៩ មានទតល់ទ្កឹសាែ ត។ ពនធនាគ្មរគ្មម ន
កដនលខប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្មាបអ់្នកនទស្ពិការរាខកាយ ឬមានបញ្ហា ខួរកាលនទ្។  អ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាល បាននចាទ្
ប្បកាន់ថា អ្នកប្គប់ប្គខពនធនាគ្មរប្បប្ពឹតតមនិនស្មីគ្មន នលីអ្នកនទស្ ែូចជាករណីទតល់ការអ្នុញ្ហញ តឱ្យអ្នកចូលស្ួរសុ្ខ
ទុ្កេ ការបតូរនៅបនទបល់ែ នខិឱ្កាស្នចញពីបនទប់ នៅនពលនលង ចាំនពាោះអ្នកនទស្ដែលប្គសួាររបស្់នគមានលុយសូ្ក 
ន យីមានការរតឹតបតិនប្ចីននលអី្នកនទស្ការពារស្ិទ្ធិមនុស្ស និខអ្នកនទស្ននោបាយ។ អ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភិបាល 
បានរាយការណ៍ថា មានការនប្បីប្បាស្់នប្គឿខនញៀននៅកនុខពនធនាគ្មរោ៉ា ខនប្ចនី ដែលនគអាចនធវីនៅបាននដ្ឋយសូ្ក
បា៉ា ន់មន្រនតីពនធនាគ្មរ។  

កមពុជាមានមជឈមណឌ លបនាបថាន ាំនញៀនរបស្់រដ្ឋា ភិបាលចាំនួន ១១ មាន ៣ នទ្ៀតជារបស្់ឯកជន នខិ ៤ 
ជារបស្អ់្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភបិាល ។ អ្នកស្នខេតការណ៍ ភាគនប្ចីនបានយល់ប្ស្បថា ភាគនប្ចីនននអ្នកដែលប្តូវបាន
យកមក ុាំនៅទ្ីននោះ គឺប្តូវបាន ុាំនដ្ឋយបខេាំ ឬនទាីនៅមណឌ លនដ្ឋយស្មតថកចិេ ឬស្មាជកិប្គួសារ នដ្ឋយគ្មម នឆលខ
កាត់ែាំនណីរការកតីប្តមឹប្តូវនទ្។ នោខតាមអាជាា ធរជាតិប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំខនប្គឿខនញៀន គ្មម នអ្នកដែលជាប់នៅកនុខ
មណឌ លមានអាយុនប្កាម ១៨ ឆ្ន ាំនទ្។ អាជាា ធរបាននិោយថា គិតពីដខមករាែល់ដខមនិា អ្នកនញៀនថាន ាំចាំនួន ៩ 
២៦៧ នាកប់ានទ្ទ្ួលការពាបាលនៅកនុខមជឈមណឌ លទាំខននោះ។  អ្នកស្នខេតការណ៍ បានកត់ស្ាំគ្មល់ន ញីថា 
បុគគលិកកនុខមណឌ ល ជាញឹកញាប់ នប្បីវធិីបខេាំ នែីមប ី«ប្គប់ប្គខ» នៅនលីអ្នកជាបក់នុខននាោះ និខឱ្យហាត់ប្បាណោ៉ា ខ
ខាល ាំខ ។ ជាញឹកញាប់ អ្នកនញៀនថាន ាំនទសខនទ្ៀតបាននប្បី ខិា។ ន ម្ ោះ មួយ ស្ាំណាខ បានសាល ប់នៅមនទីរនពទ្យបនាទ ប់
ពីរខការវាយែាំនដ្ឋយអ្នកនញៀនថាន ាំឯនទ្ៀត។ មន្រនតីនគរបាលមាន ក់បាននោិយថា «នម» ននបណាត ញជននលមសី្នៅ
កដនលខននាោះ បានបញ្ហជ កូននៅឱ្យវាយ និខនធវទីរុណកមមនល ីមួយ បនាទ ប់ពីគ្មត់បាននៅែល់មជឈមណឌ លភាល ម។ 
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បនាទ ប់ពជីាំខឺកូវែី ១៩ រាលដ្ឋលនៅទូ្ទាំខប្បនទ្ស្ បនាទ ប់ពទីទុោះនៅដខកុមភៈ នគបានដ្ឋក់ការរតឹតបតិខាល ាំខនលី
ការនចញចូលពនធនាគ្មរែលស់្មាជិកប្គួសារ នមធាវ ីមន្រនតកុីខស្ ុល និខតាំណាខមកពីខាខនប្ៅនទសខនទ្ៀត។ នមធាវ ី
ការពារនមែឹកនាាំស្ ជពី នោក រ ៉ាុខ ឈុន មនិអាចទកទ់្ខបានជាមួយកូនកតីរបស្់គ្មត់នទ្ ន យីមនិែឹខថា នោក
ឈុន មានជាំខឺ ឬកប៏ានចាក់វា៉ាក់សាាំខនទ្ រ ូតទល់ដតប្ពោះរាជអាជាា ប្បាប់នៅអ្នកចូលរមួកនុខស្វនាការនបកីចាំ កនុខ
តុោការ នៅនលងទ្ី ៨ មិលុនា ។ មាននស្ចកតីរាយការណ៍ថា មានការឆលខកូវែីនប្ចីនកនុខចាំនណាមអ្នកនទស្ មុននពល
អាជាា ធរនធវីការចាក់វា៉ា ក់សាាំខការពារជូន ។ គិតមកប្តមឹដខវចិឆិកា អាជាា ធរបានរតឹតបតិខាល ាំខនលីការនចញចូលរបស្់អ្នក
ខាខនប្ៅ។ នបីតាមមន្រនតីធនាគ្មរ គិតមកប្តឹមដខកញ្ហញ  រែាបានចាក់វា៉ា កស់ាាំខកូវែី ១៩ ែល់អ្នកនទស្ចាំននួ ៩០% 
នៅទូ្ទាំខប្បនទ្ស្។ 

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

 មុននពលមានវធិានការកូវែី ១៩ នៅដខកុមភៈ អាជាា ធរដតខដតអ្នុញ្ហញ តឲ្យអ្នកនទស្ជួបអ្នកចូលជួប ដតអ្ខគ
ការដទនកស្ទិ្ធិមនុស្សបានបញ្ហជ ក់ថា នពលខលោះ ប្គួសារប្តូវសូ្កមន្រនតីនែីមបអីាចចូលជួបបាន។ មានរបាយការណ៍គួរឱ្យ
នជឿទុ្កចិតដបានថា ជាញឹកញាប់ មន្រនដីបានទមទរប្បាក់ស្ាំណូក មុននខឹអ្នុញ្ហញ តអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ ចូលរមួការជាំនុាំ
ជប្មោះកដ ីឬស្វនាការឧទ្ធរណ៍ និខមុននពលនដ្ឋោះដលខអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ ដែលបានអ្នុវតតនទស្ជាបព់នធនាគ្មររបស្់
ខលួននពញនលញន យីននាោះ ឬមុននពលអ្នុញ្ហញ តឱ្យនគនចញពមីនទីរ ុាំោាំខរបស្់នគ ។  

ការតាមដ្ឋននដ្ឋយឯករាជយ៖ នដ្ឋយមានលកេខណឌ ជាមុន នខិការដ្ឋក់កាំ តិ ជាទូ្នៅ រដ្ឋា ភិបាលបនដអ្នុញ្ហញ តប្កុម
ស្ិទ្ធិមនុស្សអ្នដរជាតិ នខិប្កុមស្ិទ្ធិមនុស្សកនុខប្ស្ុក ែូចជាគណៈកមាម ធិការកាកបាទ្ប្ក មអ្នដរជាត ិនិខ
ការោិល័យឧតដមស្នខការស្ ប្បជាជាតទិ្ទ្ួលបនទុកស្ិទ្ធមិនុស្ស (UNHCHR) ចូលនមលីពនធនាគ្មរ និខទដល់ការ
បណដុ ោះបណាដ លស្ិទ្ធិមនុស្សែល់ឆ្ម ាំពនធនាគ្មរ លវីនបីវធិានការកូវែីប៉ាោះពាល់ែល់ែាំនណីរការននោះ។ ។ អ្ខគការមនិដមនរ
ដ្ឋា ភិបាលមួយចាំនួន បានរាយការណ៍ថា ជួនកាល ការស្ ការពីអាជាា ធរដែនែីនៅមានកប្មិត ដែលជាការនធវីឱ្យ
មានការលាំបាកស្ប្មាប់ចូលជបួអ្នកជាប់ ុាំដែលមិនទន់ទ្ទ្លួការជាំនុាំជប្មោះកដី ។  

ប្កស្ួខមហានទទតប្មូវឱ្យនមធាវ ីអ្នកប្តួតពិនិតយស្ិទ្ធិមនុស្ស នខិអ្នកស្ួរសុ្ខទុ្កេែនទ្នទ្ៀតសុ្ាំការអ្នុញ្ហញ ត 
មុននឹខចូលជបួអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ នដ្ឋយនប្ចីនដតតប្មូវឱ្យសុ្ាំពីអ្ខគភាពនប្ចនីកដនលខ អាប្ស្័យនលីករណីមួយៗ ន យី
កនុខករណីខលោះ រដ្ឋា ភិបាលតាំរូវនអាយអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលចុោះ តថនលខានលីអ្នុស្ារណៈននការនោគយល់ ជា
ទលូវការ នដ្ឋយបញ្ហជ ក់ពី «តនួាទ្ី» របស្់នគ កនុខនពលនៅនមលីអ្នកនទស្។ ជារមួ អាជាា ធរបញ្ឈប់ការស្ួរសុ្ខទុ្កេអ្នក
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នទស្ បនាទ ប់ពីជាំខឺកូវែីបានរាលដ្ឋលទូ្ទាំខប្បនទ្ស្ នៅដខកុមភៈ។ លវីនបីអ្ខគការកនុខប្ស្ុកដែលនធវីការតាមដ្ឋននដ្ឋយ
ឯករាជយ អាចជួបជាលកេណៈឯកជនជាមួយអ្នកនទស្កតី ដតអ្នកខលោះក៏មិនអាចជបួបាននទ្។ អ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបា
លកនុខប្ស្ុកដទនកស្ិទ្ធមិនុស្សមយួដែលជាធមមតា ទតល់ការដលទាំសុ្ខភាពែលអ់្នកនទស្ បាននិោយថា នពលខលោះ រដ្ឋា
ភិបាលមនិអ្នុញ្ហញ តឱ្យនគចូលនមីលអ្នកនទស្ដែលកាតក់តីន យី និខជាស្មាជិកននគណបកសប្បឆ្ាំខនឡយី។ អ្ខគ
ការមួយនទ្ៀតបាននិោយថា រដ្ឋា ភិបាលបាននចាទ្ខលួនថា មានគាំនតិលាំនអ្ៀខននោបាយ ន យីនប្បីការនៅនមលីអ្នក
នទស្ នែីមបជីាំរុញអ្នកនទស្ននោបាយឱ្យកាន់ដតនទគីនខាល ាំខនឡខី។ តាំណាខននការោិលយ័ស្នខការអ្ខគការស្ 
ប្បជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុកស្ិទ្ធិមនុស្សបាននិោយថា ធមមតា ខលួនអាចជបួជាលកេណៈឯកជននៅនពលស្មាភ ស្នអ៍្នក
ជាប់ពនធនាគ្មរពិនស្ស្ណាមាន ក់។  

 . ការចាប់ ឬ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចិតត  

ចាប់ហាមប្បាមការចាប់ឬ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពីចិតត ន យីកប្មិតការ ុាំខលួនមុនស្វនាការដតប្តមឹ ១៨ ដខ ដត
នពលខលោះ រដ្ឋា ភិបាលមនិបាននគ្មរពបប្មាមទាំខននោះនទ្។ 

នីតិវធិីចាប់ខលួន និខការប្បប្ពឹតដនៅនលីអ្នកជាប់ ុាំ  

ចាប់តប្មូវឱ្យនគរបាលសុ្ាំែកីាពីនៅប្កមនសុ្ីបអ្នខេត មុននធវីការចាប់ខលួន ប៉ាុដនដនគរបាលអាចចាប់ខលួននដ្ឋយ
គ្មម នែីកាចាំនពាោះជនណាដែលប្តូវបានប្បទ្ោះន ញីកាំពុខប្បប្ពឹតដបទ្នលមីស្ ។ ចាប់អ្នុញ្ហញ តនគរបាលោត់ខលួន
បុគគលណាមាន ក់ រចួនធវីការនសុ្បីអ្នខេតកនុខរយៈនពល៤៨នមា៉ា ខ នដ្ឋយមនិរាប់បញ្េូលនពលចុខស្បាដ  ៍ និខនលងឈប់
ស្ប្មាកទលូវការនទ្ មុននឹខប្តវូនធវីការនចាទ្ប្បកាន់ ឬជនស្ខសយ័ប្តូវបាននដ្ឋោះដលខ ។ កនុខករណីបទ្ឧប្កិែាកនុខសាថ ន
ភាពពិនស្ស្ដែលដចខនដ្ឋយចាប់ នគរបាលអាច ុាំខលួនជនស្ខសយ័រយៈនពល ២៤ នមា៉ា ខបដនថម នដ្ឋយមានការឯក
ភាពពីប្ពោះរាជអាជាា  ។ នទោះជាោ៉ា ខននោះកដី ជាទ្មាល ប់ អាជាា ធរដតខដត ុាំខលួនមនុស្ស ួស្រយៈនពលកាំណត់ មុននឹខនធវី
ការនចាទ្ប្បកាន ់។  

មានវធិីននការធានាឱ្យនៅនប្ៅ ុាំ ដតអ្នកជាប់ពនធនាគ្មរជានប្ចីន ជាពិនស្ស្អ្នកដែលគ្មម នតាំណាខដទនកចាប់ 
ឬនមធាវ ីគ្មម នឱ្កាស្ដស្វខរកការនដ្ឋោះដលខនដ្ឋយការធានាឱ្យនៅនប្ៅ ុាំនឡយី ។ ជាធមមតា នស្ចកតីនស្នីឱ្យនៅនប្ៅ ុាំ
ប្តូវបានបែិនស្ធចាំនពាោះករណីដែលប្តូវបានចាត់ទុ្កថា បណាត លមកពីន តុទលននោបាយ ដែលមានភាពរនសុ្ីប
ដែលនាាំឲ្យមានការ ុាំខលួនយូរ មុនស្វនាការចាប់នទតមី។  

ការចាប់ខលួនតាមអ្ាំនពីចិតត៖ គតិមកែល់ដខស្ីហា អ្នកស្នខេខការណ៍បានបានរកន ញីករណីចាបខ់លួនតាមអ្ាំនពចីិតត
ចាំនួនោ៉ា ខនហាចណាស្់ ៦៨ នាក់  ដែលរមួមាន ១៤ នាកជ់ាស្កមមជនននោបាយ ២១ នាក់ជាអ្នកសារពត័៌មាន 
១០ នាក់ជាស្កមមជនបរសិាថ ន និខ ៤ នាក់ជាស្កមមជនស្ទិ្ធិែីធល។ី ចាំននួននការចាប់ខលួននខិ ុាំខលួនតាមអ្ាំនពចីិតត
ទ្ាំនខជាមាននប្ចីនជាខននោះ ពនីប្ពាោះជនរខនប្គ្មោះនៅតាមតាំបន់ជនបទ្មិនបតឹខ នដ្ឋយសារមានការពិបាកនធវីែាំនណីរ
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មកការោិលយ័របស្អ់្ខគការ ឬមានកខវល់ពសុី្វតថិភាពននប្គសួាររបស្់នគ។ អាជាា ធរមិនបានចាត់វធិានដ្ឋក់ទ្ណឌ កមម 
ឬវធិានការទលូវចាប់ប្បឆ្ាំខនឹខអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវចាំនពាោះការ ុាំខលួននគនដ្ឋយខុស្ចាប់នទ្។  

នោខតាមអ្ខគការនលីកដលខនទស្អ្នតរជាតិ Amnesty International នៅដខកុមភៈ មន្រនតីប្កស្ួខបរសិាថ ន
បានចាប់ខលួន នខិ ុាំខលួនតាមទ្ាំននីខចិតតនូវស្កមមជនបរសិាថ នចាំនួន ៥ នាក ់ចាំនពាោះការចុោះនសុ្ីបអ្នខេតការកាប់នឈី
ខុស្ចាប។់ ពកួនគប្តូវបាននដ្ឋោះដលខវញិ ៣ នលងនប្កាយមក។ 

នោក កឹម សុ្ខា ប្បធាន អ្តតីគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ នៅដតស្ថិតនៅកនុខការ ុាំខលួនកនុខទទោះតាមអ្ាំនពីចិតត
ែដែល  ួស្ពីប្ពាំដែនកាំណតន់នចាប់។ បនាទ បព់ីការចាបខ់លួន នោក កឹមសុ្ខានៅឆ្ន ាំ ២០១៧ និខបនាទ ប់ពី ២៦ ស្
បាត  ៍ននការ ុាំខលួនមុនស្វនាការ នៅឆ្ន ាំ ២០១៩ រដ្ឋា ភិបាលបានែកបប្មាមដទនកចាប់ខលោះ ដែលនធវីឲ្យគ្មតប់ានរចួពី
ការ ុាំខលួនកនុខទទោះ ដតគ្មតម់ិនអាចនធវីែាំនណីរនៅបរនទ្ស្ ឬចូលរមួកនុខស្កមមភាពននោបាយនទ្។ ការនចាទ្ពបីទ្
កបត់ជាតិប្តូវពយួរ គិតមកប្តឹមដខធនូ។  

ការ ុាំខលួនមុនស្វនាការ៖ គតិប្តឹមដខកកេដ្ឋ ប្កស្ួខមហានទទបានរាយការណ៍ថា មានមនុស្សជាប់ ុាំមុនស្វនាការ
ចាំនួន ១៣ ៥៤៩ នាក ់ដែលប្តូវជាចាំនួន ១ ភាគ ៣ ននអ្នកជាប់នៅពនធនាគ្មរ។ នោខតាមមន្រនដីរដ្ឋា ភបិាល ការ ុាំ
ខលួនយូរដបបននោះ ភាគនប្ចីនបណាដ លមកពសី្មតថភាពមានកប្មិតរបស្់ប្បព័នធតុោការ ។ ចាប់អ្នុញ្ហញ តឱ្យមានការ
 ុាំខលួនមុនស្វនាការរ ូតែលរ់យៈនពល ៦ ដខ ចាំនពាោះបទ្នលមីស្មជឈមិ នខិ ១៨ ដខ ចាំនពាោះបទ្ឧប្កិែា។ ដតអ្ខគការ
មិនដមនរដ្ឋា ភិបាលបាននិោយថា អាជាា ធរ ុាំអ្នកដែលប្តូវបាននចាទ្ខលោះ មុនស្វនាការ នលីស្រយៈនពលអ្តិបរមិា
ដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប។់ នៅកនុខករណីនចាទ្ពី «ការញុោះញុខ» ដែលនប្ចនីដតមាននធវីនៅនលីស្កមមជនននោបាយ 
និខស្កមមជនបរសិាថ ន គ្មម ននរណាមាន ក់ប្តូវបានអ្នុញ្ហញ តឱ្យស្ថិតនៅនប្ៅ ុាំនឡយី ន យីតាមរបាយការណ៍មក អ្នក
រខការនចាទ្កនុខករណីដបបននោះ ប្តូវបាន ុាំខលួនរ ូតែល់ទុតនពលស្វនាការ ន យីនស្ទីរដតប្គប់នពល គឺទុតអាជាា យុ
កាលអ្បបបរមា ៦ ដខ។ កនុខករណីខលោះ អ្ាំឡុខនពលននការ ុាំមុនស្វនាការ យូរជាខនទស្អ្បបបរមា ស្ប្មាប់នទស្
ដែលនគនបកីស្វនាការនៅនល។ី នពលខលោះ អាជាា ធរ ុាំមនុស្សមុនស្វនាការនដ្ឋយគ្មម នតាំណាខដទនកចាប។់ តាមចាប់ 
ជនជាប់នចាទ្អាចប្តូវបានចាប់ខលួន នខិ ុាំខលួនរ ូតែល់រយៈ នពល ២៤នមា៉ា ខ មុននឹខអាចមាននមធាវ ីប៉ាុដនដអ្នកជាប់
ពនធនាគ្មរ ជាធមមតា ប្តូវជាប ុ់ាំជានប្ចីននលង មុននខឹអាចជួបនមធាវ ីឬជបួស្មាជិកប្គសួារ ។ 

លទ្ធភាពរបស្់អ្នកជាប ុ់ាំកនុខការនចាទ្ស្ួរពភីាពប្ស្បចាបន់នការ ុាំខលួនមុនចូលតុោការ៖ រដ្ឋា ភិបាលបាននធវីបាន
លែនប្ចីនកនុខការនដ្ឋោះប្សាយស្ាំណុាំ នរឿខនៅគរមិនទន់ចាត់ការ និខបញ្ហា ននការពនារនពលយូរកនុខការទ្ទ្ួលបាន
សាលែីកាដែលប៉ាោះពាល់ែលស់្ិទ្ធិកនុខការនធវីការតតាាំខនៅកនុខតុោការប្បឆ្ាំខនខឹមូលដ្ឋា នចាប់ ឬលកេណៈនធវីដត
តាមទ្ាំននីខចិតតននការ ុាំខលួនមនុស្ស។ នៅនលងទ្ី ២៩ ដខមិលុនា ប្កស្ួខយុតតិធម៌បាននិោយថា បានពននលឿនការនដ្ឋោះ
ប្សាយនលីករណីប្ព មទ្ណឌ នៅគរ បានចាំនួនប្បដ ល ៩៦% នៅកនុខករណីនៅគរចាំនួនប្បដ ល ៤ មុនឺករណី 
បនាទ ប់ពីបានខិតខាំរយៈនពលមយួឆ្ន ាំ។ 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ខ. ការបែិនស្ធការទ្ទ្ួលបានការជាំនុាំជប្មោះកដីជាសាធារណៈនដ្ឋយយុតដិធម៌  

រែាធមមនុញ្ញបានដចខថាតុោការមានភាពឯករាជយ ប៉ាុដនដ រដ្ឋា ភិបាល ជាទូ្នៅ មិននគ្មរពឯករាជយភាពរបស្់
តុោការនឡយី នដ្ឋយការស្នប្មចរបស្តុ់ោការស្ថិតនប្កាមការប្គប់ប្គខនប្ចនីឥទ្ធពិលរបស្់អ្នកននោបាយ។ មន្រនតី
តុោការ ដែលមានរ ូតែលប់្បធានតុោការកាំពូល នប្ចីនដតមានមុខតាំដណខកនុខនពលជាមួយគ្មន  នៅកនុខគណបកស
កាន់អ្ាំណាច ន យីអ្នកស្នខេតការណ៍បាននិោយថា មានដតអ្នកដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយនឹខគណបកសប្បជា
ជន ឬដទនកប្បតបិតតិនទ្ ដែលបានទ្ទ្លួមុខតាំដណខកនុខតុោការ។ មានអ្ាំនពពុីករលយួោ៉ា ខរាលដ្ឋលកនុខចាំនណាម
នៅប្កម ប្ពោះរាជអាជាា  និខមន្រនដីតុោការ ។ តុោការគ្មម នប្បស្ិទ្ធិភាព ន យីមិនអាចធានាែាំនណីរកតីនដ្ឋយយុតតិធម៌
ប្តឹមប្តូវបាននទ្។ ជាញឹកញាប់ លទ្ធទលននស្វនាការ ហាក់ប្តូវបានកាំណត់ជាមុននប្ស្ច។  

អាជាា ធរបានបនខេីនោ៉ា ខនប្ចីន នូវការនប្បីការនចាទ្ប្បកាន់តាមចិតត ពបីទ្ «ញុោះញខ់» នៅកនុខនពល ២ ឆ្ន ាំ
មកននោះ នដ្ឋយនប្បីចាប់ននោះ នែីមបនីធវីការនចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ នលីនមែកឹនាាំគណបកសប្បឆ្ាំខ នខិអ្នកគ្មាំប្ទ្របស្់
នគ ស្កមមជនការងារ និខស្កមមជនបរសិាថ ន នខិពលរែាដែលនិោយប៉ាោះពាល់ដទនកននោបាយ ែូចជាការបនងាា ោះសារ
ស្តីពីបញ្ហា ប្ពាំដែនជាមួយនវៀតណាម ការនឆលយីតបរបស្់រែាចាំនពាោះនមនរាគកូវែី ទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមួយចិន និខការរោិះគន់
មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលជានខ់ពស្។់ ចាប់ដ្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ  ចាំនពាោះការ «ញុោះញខ់នដ្ឋយផ្លទ លឱ់្យប្បប្ពឹតតបទ្ឧប្កែិា ឬប៉ាោះ
ពាល់ែល់ស្នតសុិ្ខស្ខគម» ដែលជាស្តខដ់្ឋរមិនចាស្់ោស្ ់ន យីនប្ចីនប្តូវបាននប្បីនែីមបបីន្រងាេ ប នខិដ្ឋកទ់្ណឌ កមម
នលីការប្បឆ្ាំខ ឬការដលលខសារននោបាយនដ្ឋយស្នតិភាព។ នៅប្តឹមែាំណាច់ឆ្ន ាំ ២០២០ អាជាា ធរបានដ្ឋក់ពាកយប
ណតឹ ខចាំនួនោ៉ា ខនហាចណាស្ ់២០០ ករណីននការញុោះញខ់ នដ្ឋយនៅឆ្ន ាំ ២០១៩ មាន ៤០ ករណី នខិជាខ ២០ 
ករណីកនុខឆ្ន ាំមុនឆ្ន ាំ ២០១៩។ វារមួមានការនចាទ្ជាប្កុមពីបទ្ញុោះញខ់ ប្បឆ្ាំខនខឹមនុស្សចាំនួន ១២០ នាក់ នៅដខ
វចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២០ ដែលមានភាគនប្ចីនទក់ទ្ខនឹខគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ។ គ្មម ននស្ចកតរីាយការណ៍ពកីារនលីក
ដលខការនចាទ្ប្បកាន់ពបីទ្ញុោះញខ់នទ្។ អ្នកដែលមានប្បវតតនិទស្ប្ព មទ្ណឌ  មិនអាចកាន់តាំដណខសាធារណៈនទ្ 
រ ូតទល់ដតប្ពោះមហាកសប្តទតល់ការស្នណាត ស្ប្បណី បនាទ ប់ពីមានការនស្នីសុ្ាំពីនាយករែាមន្រនតី។  

នៅកនុខការបនតស្វនាការកបតជ់ាតិនលីនមែឹកនាាំគណបកសប្បឆ្ាំខននោបាយ កឹម សុ្ខា ដែលប្តូវបានផ្លែ ក
ោ៉ា ខយូរមក រដ្ឋា ភិបាលបាននចញនស្ចកតីដលលខការណ៍ដែលទទុយគ្មន  នដ្ឋយនពលខលោះទ្ទូ្ចថា តុោការកាត់នស្ចកតី
នដ្ឋយឯករាជយ ន យីនពលខលោះនទ្ៀត និោយថា ស្វនាការនលីរូបនោកនឹខមានបនត «រាបឆ់្ន ាំ» ឬថា លទ្ធទលនឹខ
អាប្ស្័យនលកីតាត ែនទ្នទ្ៀត ែូចជាការែកការអ្នុនប្គ្មោះពនធមួយដទនករបស្់ស្ ភាពអ្ឺរ ៉ាបុ។  

អ្នកស្នខេតការណ៍និោយថា គណៈនមធាវជីាត ិលាំនអ្ៀខោ៉ា ខខាល ាំខនៅរកស្មាជកិដែលមានដខសប្ស្ឡាយ
ជាមួយគណបកសប្បជាជន នៅកនុខការនប្ជសី្នរសី្ស្មាជិក។ ចាំដណកនមធាវមីកពីគណបកសប្បឆ្ាំខឬប្កុមនទសខមិន
សូ្វមានឱ្កាស្នទ្។ នពលខលោះ ស្មាគមនប្ជីស្យកអ្នកដែលគ្មម នស្មតថភាព នដ្ឋយសារដតដខសប្ស្ឡាយននោបាយ។ 
អ្នកវភិាគនដ្ឋយមិនលាំនអ្ៀខបានបងាា ញថា អ្នកដ្ឋក់ពាកយចូលជាស្មាជិកនៅកនុខគណៈនមធាវនីនោះបាននធវីការសូ្ក
បា៉ា ន់ោ៉ា ខនប្ចនី នែីមបបីានចូល។  
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កខវោះនៅប្កម នខិបនទប់តុោការបានពនារករណីជានប្ចីន។ អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល ក៏នជឿទខដែរថា 
មន្រនតីតុោការនប្ចីននផ្លត តនលីករណីដែលកនុខននាោះ នគបានទ្ទ្លួលុយ។ ការពនារនពលរបស្់តុោការ ឬអ្ាំនពពុីក
រលួយរបស្តុ់ោការនប្ចនីដតនធវីឱ្យជនរខការនចាទ្ប្បកាន់រចួទុតពីការកាត់នទស្។ មានការនចាទ្ថា ចុខនចាទ្ដែល
មានប្ទ្ពយឬមានអ្ាំណាច រមួទាំខស្មាជិកននកខកាំោាំខស្នតិសុ្ខទខ តាមធមមតា បខលុ់យឱ្យជនរខនប្គ្មោះ នខិអាជាា
ធរ នែីមបទី្មាល ក់ការនចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ ។ ការនចាទ្ននោះប្តូវបានបញ្ហជ ក់នដ្ឋយរបាយការណ៍របស្់អ្ខគការ និខ
ករណីដែលចុខនចាទ្ជាអ្នកមានប្ទ្ពយប្តូវបាននគន ញីមាននស្រភីាពនែីរន រីនពញនលញ បនាទ ប់ពីមានការចុោះទាយ
កនុខសារពត័៌មានអ្ាំពីការចាប់ខលួនពួកនគ ន យីនប្កាយមក នគមិនន ញីនស្ចកតីរាយការណ៍បដនថមពីការកាត់កតី ឬលទ្ធ
ទលចុខនប្កាយននករណីទាំខននាោះ។ នពលខលោះ អាជាា ធរបាននតឿនឱ្យជនរខនប្គ្មោះ ឬប្គួសាររបស្់នគទ្ទ្ួលយកនូវ
ស្ាំណខប៉ាោះប៉ាូវជាលុយកាក់ ជាលនូរនឹខការទ្មាល ក់នចាលការនចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ  ឬការមិនបងាា ញមុខជាសាកស។ី  

នីតិវធិីជាំនុាំជប្មោះកដ ី 
ចាប់ដចខពសី្ិទ្ធកិនុខការទ្ទ្ួលបានការកាតក់តីនដ្ឋយយុតតិធម៌ និខជាសាធារណៈ ដតតុោការកប្មអ្នុវតត

ចាប់នលីស្ទិ្ិធននោះណាស្។់  
 

តាមចាប់ នគប្តូវប្បាប់ចុខនចាទ្ពីបទ្នចាទ្ប្បកាន់នៅនលីពកួនគ មានស្ិទ្ធិប្តូវបាននគស្នមតថា ជាជនស្លូត
ប្តខ់នៅមុនតុោការរកន ញីកាំ ុស្ និខមានស្ិទ្ធបិតឹខឧទ្ធរណ៍ ដតជានរឿយៗ ចុខនចាទ្នប្ជីស្នរសី្យកការសូ្កបា៉ា ន់ 
ជាជាខពឹខនលីែាំនណីរការកត ី។ ស្វនាការមនិប្តូវបាននធវីជាសាធារណៈប្គប់នពលនទ្ ន យីនប្ចីនដតប្តូវបានពនារ
នពល ។ ចុខនចាទ្មានស្ិទ្ធិបងាា ញវតតមាន ន យីពិនប្គ្មោះនោបល់ជាមួយនមធាវ ីប្បឈម និខនចាទ្ស្ួរសាកសបី្បឆ្ាំខ
នឹខខលួន ន យីបងាា ញសាកស ីនិខភស្តុតាខនដ្ឋយខលួននគ។ តុោការអាចនបកីស្វនាការ នខិដ្ឋក់នទស្នលីជនស្ខសយ័
បាននដ្ឋយកាំបាាំខមុខ តាមការអ្នុញ្ហញ តនដ្ឋយចាប។់ កនុខករណីប្ព មទ្ណឌ  ប្បស្និនបីចុខនចាទ្គ្មម នប្បាក់រកនមធាវ ី
មាន ក់បាន តុោការប្តូវទដល់តាំណាខដទនកចាប់នដ្ឋយឥតគតិនលលែល់ចុខនចាទ្ ។ នទោះជាោ៉ា ខណាក៏នដ្ឋយ ជានរឿយៗ 
តុោការដតខដតខវោះធនធាននែីមបទីដល់ប្បឹកាដទនកចាប់ ន យីចុខនចាទ្ភាគនប្ចីនស្វោះដស្វខរកជាំនួយពីអ្ខគការមិន
ដមនរដ្ឋា ភិបាល ឬប្តូវនឡខីតុោការនដ្ឋយគ្មម នតាំណាខដទនកចាប់ ។ នៅកនុខករណីគ្មម ននមធាវកីារពារចុខនចាទ្កនុខ
នរឿខប្ព មទ្ណឌ  តុោការពនារករណីរ ូតទល់ដតនមធាវបី្តូវរកបាន ន យីករណីដបបននោះនប្ចីនដតចាំណាយនពល
រាប់ដខ។ ការជាំនុាំជប្មោះកដ ីនប្ចីនដតនធវីនឡខីប្គ្មន់ដតបន្រខគប់កិចេ ន យីការស្ួរនែញនដ្ឋលនប្ចនីនដ្ឋយភាគមីាេ ខនៅភាគី
មាេ ខ ជាធមមតា មនិបាននកតីមាននឡយី ។ អ្ខគការ និោយថា នស្ចកតីប្បកាស្ជាោយលកេណ៍អ្កសររបស្ស់ាកស ី
និខជនរខការនចាទ្ នប្ចនីដតប្តូវបាននគយកនធវីជាភស្តុតាខដតមួយគត់ នៅកនុខស្វនាការ។ តុោការទតល់នស្វាបក
ដប្បនដ្ឋយមិនគិតនលល។  
 

មានការខវោះនមធាវនីប្ចីនដែលមានជាំនាញប្តឹមប្តូវ ពិនស្ស្នៅនប្ៅប្កុខភនាំនពញ។ អ្នកដែលគ្មម នធនធានរក
នមធាវ ីបាត់បខ់ស្ទិ្ធិទ្ទ្លួបានការកាត់កតីដែលនបកីចាំ ជាសាធារណៈ និខនដ្ឋយយុតតធិម៌។  

 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នពលខលោះ អាជាា ធរបខេាំឱ្យសារភាព នដ្ឋយការវាយែាំ ឬការគាំរាមកាំដ ខ ន យីចុខនចាទ្ដែលមិននចោះអ្កសរ 
ជាញឹកញាប់ មិនប្តូវបានប្បាប់ពីនស្ចកតីនៅកនុខចនមលីយសារភាព ដែលនគប្តូវបានបខេាំឱ្យចុោះ តថនលខានៅនលីននាោះ
នទ្។ តុោការទ្ទ្លួយកការសារភាពនដ្ឋយបខេាំដបបននោះ យកនធវីជាភស្តុតាខ នៅកនុខស្វនាការ នទោះបជីាមានចាប់
ហាមការនធវីែូនចនោះកត។ី នបីនោខតាមអ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភិបាលដទនកស្ិទ្ធមិនុស្សមួយ ដែលនធវកីារស្នខេតនលីស្វនាការ
ចាំនួន ១៤៨ នៅសាោឧទ្ធរណ៍ នៅឆមាស្ទ្ី ១ មនុស្សចាំនួន ៨ នាក់បាននិោយថា នគរបាលយុតតិធម៌បាននធវី
ទរុណកមម ឬនប្ប ីខិា ឱ្យនគសារភាព នៅកនុខអ្ាំឡុខនពលននការនសុ្ីបអ្នខេត។ រាប់ឆ្ន ាំមកន យីដែលអ្ខគការ បាន
រាយការណ៍ថា ចុខនចាទ្ដែលនគសាគ ល់កនុខចាំននួមិនែល់ពាក់កណាត លទខមានវតតមាននៅស្វនាការឧទ្ធរណ៍ 
នដ្ឋយសារការពិបាកនៅកនុខការនធវីែាំនណីរមកភនាំនពញពតីាំបន់នទសខៗ។ 
 
អ្នកជាប់ពនធនាគ្មរ និខអ្នកជាប់ ុាំនដ្ឋយសារមូលន តុននោបាយ  
គិតប្តឹមដខតុោការ អ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលកនុខប្ស្ុកដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សមួយ បានបា៉ា ន់ប្បមាណថា អាជាា ធរបាន ុាំ
ខលួនអ្នកនទស្ននោបាយចាំននួជិត ៣០ នាក។់ 

 
នៅដខមករា តុោការប្កុខភនាំនពញបានរកន ញីថា នមែឹកនាាំកមមករែល៏បមីាន ក ់គឺនោក រ ៉ាខុ ឈុន ពីបទ្ «

ញុោះញខឲ់្យប្បប្ពឹតតអ្ាំនពីឧប្កែិា» ន យីបានដ្ឋក់នទស្ឲ្យគ្មត់ជាប់ពនធនាគ្មរចាំនួន ២ ឆ្ន ាំ។ តុោការដលមទាំខបញ្ហជ
ឲ្យគ្មត ់នខិចុខនចាទ្ ២ នាក់នទ្ៀតស្ខស្ាំណខចាំនួនរ ូតែល់ ៤០០ ោននរៀល ែលគ់ណៈកមមការប្ពាំដែនកមពុ
ជា។ នោកឈុនប្តូវបានចាបខ់លួននៅដខកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០២០ បនាទ ប់ពីគ្មត់បាននៅពិនតិយប្ពាំដែននវៀតណាម ន យី
បាននិោយនៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអ្ាំពីកខវល់របស្់គ្មតស់្តីពីការកាំណត់ប្ពាំដែនស្ីមា។ គ្មត់ប្តូវបាននដ្ឋោះដលខឲ្យ
នៅនប្ៅ ុាំ បនាទ បព់ីសាោឧទ្ធរណ៍ពយួរមួយចាំដណកនននទស្របស្់គ្មត់ នៅដខវចិឆិកា។ 

 
នៅដខធនូ តុោការទ្ទ្លួបនទុកករណីនទស្កបតជ់ាតិប្បឆ្ាំខនឹខប្បធានគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ គឺនោកកឹម 

សុ្ខា កាំណត់នលងដខនបីកស្វនាការ គឺនលងទ្ី ១៩ មករា ឆ្ន ាំ ២០២២។ 
 
ការស្ខស្ឹកនដ្ឋយន តុទលននោបាយប្បឆ្ាំខនឹខអ្នកនៅនប្ៅប្បនទ្ស្ 
 ការស្មាល ប់នប្ៅចាប់ ការចាបជ់ាំរតិ ការចាបប់ខេាំឲ្យវលិប្តឡប់ ឬ ខិាែនទ្នទ្ៀត ឬការគាំរាមកាំដ ខនប្បី
 ខិា៖ នបីនោខតាមអ្ខគការោល ាំនមីលស្ទិ្ធិមនុស្ស (Human Rights Watch) ជននភៀស្ខលួនដខមរដែលោក់ខលួន
នៅទ្ីប្កុខបាខកក បាននិោយពការតាមដ្ឋន នខិការគាំរាមពីជនមិនសាគ ល់មុខ ដែលនគនជឿថា ស្ថិតនៅនប្កាមបញ្ហជ
របស្់មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។ នៅដខតុោ នាយករែាមន្រនតបីានអ្ាំពាវនាវឲ្យបាំបាតស់្កមមជនមាន ក់របស្គ់ណបកសស្
នន្រងាគ ោះជាត ិដែលបានចុោះន ម្ ោះជាមួយអ្ខគការ UNHCR នៅប្បនទ្ស្នល ន យីបញ្ហជ ឲ្យនគរបាលដស្វខរកជនននាោះ 
នដ្ឋយរមួទាំខការរកដស្វខរកនៅនប្ៅប្បនទ្ស្ទខ។ នៅដខវចិឆិកា រដ្ឋា ភិបាលនលបានបញ្ជូ នស្កមមជនបកសប្បឆ្ាំខចាំនួន 
៣ នាក់ ដែលបានចុោះន ម្ ោះជាមួយអ្ខគការ UNHCR ន យី។ ពកួនគប្តូវបានចាប់ខលួន នពលមកែលក់មពុជាភាល ម។ 
 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ការដ្ឋក់កាំ តិនលីការនែីរន រី៖ អ្នកននោបាយប្បឆ្ាំខ នខិអ្នករោិះគន់រដ្ឋា ភិបាលខលោះបានរត់នចញនៅបរនទ្ស្។ កនុខ
ករណីខលោះ រដ្ឋា ភិបាលពាោមនធវីមិនឲ្យនគអាចប្តឡប់មកវញិបាន នដ្ឋយរមួមានការែកលិខិតឆលខដែនកមពុជា។ 
 
នីតិវធីិតុោការសុ្ីវលី និខែាំនណាោះប្សាយ  

ប្បនទ្ស្កមពុជាមានប្បព័នធមួយស្ប្មាប់នដ្ឋោះប្សាយបណដឹ ខរែាបបនវណី ន យីប្បជាពលរែាមានស្ិទ្ធដិ្ឋក់
ពាកយបណដឹ ខដស្វខរកស្ាំណខការខូចខាតចាំនពាោះការរ ាំនោភស្ិទ្ធិមនុស្ស ។ ជាទូ្នៅ មានទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវ
រែាបាល ទាំខែាំនណាោះប្សាយតាមទលូវតុោការ។ ដតអ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភិបាល និោយថា ការដែលសាធារណជនមិន
ទុ្កចិតតនលីប្បពន័ធតុោការ នដ្ឋយសារដតមានអ្ាំនពីពុករលយួ និខការប្គប់ប្គខពីនលីរបស្់អ្នកននោបាយ នធវឲី្យ
មនុស្សជានប្ចនីមិនហា នដ្ឋកព់ាកយបណតឹ ខ ន យីអាជាា ធរនប្ចីនដតមនិអ្នុវតតសាលែីកាតុោការ។  

 
ស្ាំណខប្ទ្ពយស្មបតត ិ

ចាប់ភូមិបាលដចខថា អ្នកដែលមានកមមស្ទិ្ធិនដ្ឋយសុ្ខសានតនលីែីឯកជន ឬែីរែា (មិនរាប់បញ្េូ លែីសាធារ
ណៈ ែូចជាស្ួនចារ) ឬបានរស្់នៅកនុខអាគ្មររែានដ្ឋយគ្មម នការតវា៉ាទមទរពីអ្នកនទសខ កនុខរយៈនពល ៥ឆ្ន ាំ មុនការ
ប្បកាស្នប្បីចាប់ននោះ នៅឆ្ន ាំ ២០០១ មានស្ទិ្ធិដ្ឋកព់ាកយសុ្ាំកមមស្ិទ្ធិនលែីី/អាគ្មរននាោះជាសាថ ពរ។ ដត ប្បជាជនភាគ
នប្ចីននៅដតខវោះការយល់ែឹខនខិមនធាបាយទ្ទ្ួលបានឯកសារកមមស្ទិ្ធិែីធលជីាទលូវការប្គបប់្គ្មន់។ ដតពលរែាភាគនប្ចនី
ខវោះចាំនណោះែឹខ និខមនធាបាយនែីមបទីមទរយកឯកសារកមមស្ិទ្ធទិលូវការ។  

ការោិល័យសុ្រនិោែីនខតតនខិប្ស្ុកបនតនធវីតាមនីតិវធិីននការចុោះបញ្ជ ីែីមុនឆ្ន ាំ ២០០១ ដែលមិនបញ្េូ លការ
ស្ិកាអ្នខេតបានប្តមឹប្តូវនលែីី ឬឱ្កាស្ឱ្យសាធារណជនទតល់មត។ិ ការទ្ិញែទុី្កលក់ នដ្ឋយគ្មម នបណ័ណកមមស្ទិ្ធិ
ចាស្់ោស្ ់បានបណាត លឱ្យមានជនមាល ោះ នៅប្គប់នខតតទាំខអ្ស្់ ន យីបានបនខេនីភាពតានតឹខរវាខអ្នកភូមិប្កីប្ក
តាមជនបទ្ នខិឈមួញទ្ិញលក់ែី។ ស្ គមន៍រស្់នៅតាមតាំបន់ប្កខុប្បឈមនឹខការបនណត ញនចញនដ្ឋយបខេាំ នែីមបី
យកកដនលខស្ប្មាបគ់នប្មាខសាខស្ខ់ទុ្កលក។់  

អាជាា ធរបានបនតបខេាំអ្នកប្ស្ុកផ្លល ស្់ទ្លីាំនៅ នទោះបីកនុខប៉ាុនាម នឆ្ន ាំមកននោះ មានការលយចុោះកតី។ នៅនលងទ្ី ១២ 
ដខកញ្ហញ  នគរបាលបានចាបខ់លួនអ្នកភូមិ និខកស្កិរផ្លល ស្ទ់្ីចាំនួនជាខ ៣០ នាក់ ដែលនធវកីារតវា៉ាមិនសុ្ខចិតតកនុខនរឿខ
ស្ាំណខ់មិនប្គប់ប្គ្មនស់្ប្មាបែ់ីដែលនគយកនធវីប្ពោនយនតនហាោះ ។ នៅនលងទ្ី ២០ កញ្ហញ  អ្នកភូមមិកពីនខតត ៣ 
ដែលមានចាំនួនរាបព់ាន់នាក់ បានបិទ្ទលូវនៅប្កស្ខួដែនែី នដ្ឋយទមទររដ្ឋា ភិបាលជួយនដ្ឋោះប្សាយវវិាទ្ែីធល។ី អ្នក
ខលោះនប្បីការគាំរាមកាំដ ខបតឹខ ឬបនណត ញនចញ នែមីបសី្មលុតអ្នកប្ក និខអ្នកស្ថិតកនុខសាថ នភាពខសត់នខាយ ឱ្យទូ្ទត់
ស្ាំណខែីរបស្់នគ នៅកនុខតនមលនប្កាមទ្ីទារ។ នដ្ឋយគិតមកប្តឹមដខកកេដ្ឋ អ្ខគការកនុខប្ស្ុកមួយ បាននោិយថា 
បានឮករណីលមចីាំនួន ៣១ ទក់ទ្ខនខឹការចាបយ់កែី និខការបនណត ញនចញ ដែលមាននៅនលីប្គួសារចាំនួន ២៦៥៩ 
នៅទូ្ទាំខប្បនទ្ស្។  
 
ច. ការនប្ជៀតដប្ជកតាមអ្ាំនពីចិតតកនុខភាពឯកជន ប្គសួារ នគ ដ្ឋា ន ឬកនុខការនឆលីយឆលខគ្មន   



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

លវីនបីចាប់មានដចខអ្ាំពីភាពឯកជនននលាំនៅដ្ឋា ន និខការនឆលយីឆលខគ្មន  ន យីហាមោត់ការដឆកនឆរខុស្
ចាប់ កតី ដតអ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាលបានរាយការណ៍ថា ជាទ្មាល ប់ នគរបាលនធវីការដឆកនឆរ និខរបឹអូ្ស្ នដ្ឋយគ្មម ន
ែីកាពីតុោ ។ ជាធមមតា រដ្ឋា ភិបាលបនញ្េញសារនឆលយីឆលខផ្លទ ល់ខលួន ន យីលតការនិោយនឆលីយឆលខតាមទូ្រស្័ពទ
របស្់នមែកឹនាាំបកសប្បឆ្ាំខ នខិនមែឹកនាាំស្ខគមសុ្ីវលិ ន បីនញ្េញនៅនអាយប្បពន័ធទសពវទាយដែលប្តូវគ្មន ជាមួយរដ្ឋា
ភិបាល។  នៅនលងទ្ី ២៤ មលុិនា នគរបាលបានចាប់ខលួន កាក់ សុ្វណណនឆ ជាកុមារាអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ ដែលតាមនស្ចកតី
រាយការណ៍មកថា មានជាំខឺវកិលចរកិ ពីបទ្ “ប្បមាលរដ្ឋា ភបិាល” នៅកនុខការឆលខនឆលីយកនុខប្កុមកនុខប្បព័នធទសពវទាយ
ស្ខគមនតនឡប្កាម ទក់ទ្ខនខឹឳពុករបស្់នោក ដែលជាមន្រនតីគណបកសប្បឆ្ាំខ CNRP ដែលជាបព់នធនាគ្មរ។ 
សុ្វណណនឆប្តូវបានតុោការដ្ឋក់នទស្ ន យីនប្កាយមក ប្តវូបាននដ្ឋោះដលខឲ្យនៅនប្ៅ ុាំ បនាទ ប់ពសីាោឧទ្ធរណ៍
បានពយួរនទស្មួយចាំដណករបស្់គ្មត់ នៅដខវចិឆិកា។ 

 
ដទនកទី្២ ៖ ការនគ្មរពនស្រភីាពពលរែា ដែលរមួមាន  

នៅដខនមសា ចាប់លមីមយួស្ប្មាប់ប្គ្មអាស្ននបានចូលជាធរមាន។ នោកនាយករែាមន្រនតបីានអ្ោះអាខថា 
ចាប់ននោះមានភាពចាាំបាច់ នដ្ឋយសារដតមានការទទុោះនឡខីនននមនរាគកូវែី។ វាអ្នុញ្ហញ តឲ្យរដ្ឋា ភិបាលហាមប្បាម ឬ
ដ្ឋក់កាំ តិប្ពាំដែននលីនស្រភីាពននការនធវីែាំនណីរ ការប្បមូលទតុ ាំគ្មន  ការដចកចាយពត័៌មាន នខិលទ្ធភាពកនុខការចាក
នចញពីទទោះស្ដមបខ នៅកនុខអ្ាំឡុខនពលននការប្បកាស្ប្គ្មអាស្នន។ NGO និខអ្នកជាំនាញរបស្់អ្ខគការស្ ប្បជាជាតិ
បាននថាេ លនទស្ចាបន់នោះ នដ្ឋយនលីកនឡខីថា វាខវោះយនតការប្តួតពិនតិយប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាព ន យីអាចប្តូវ
បាននគនប្បីនែមីបបីាំពាននលីស្ទិ្ធិរបស្់ពលរែា។ គិតមកប្តមឹដខវចិឆិកា រដ្ឋា ភបិាលមនិបានប្បកាស្សាថ នភាពអាស្នន
នទ្។  
 
ក. នស្រភីាពកនុខការបនញ្េញមតិ រមួទាំខនស្រភីាពដទនកសារព័ត៌មាន៖ រែាធមមនុញ្ញអ្នុញ្ហញ តឱ្យមានការបនញ្េញមតិ
នដ្ឋយនស្រ ីនដ្ឋយរមួទាំខនស្រភីាពសារពត័៌មានស្ប្មាបអ់្នកសារព័ត៌មានបរនទ្ស្ និខសារព័ត៌មានែនទ្នទ្ៀតទខដែរ។ 
តាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៧ រដ្ឋា ភិបាលបាននធវីយុទ្ធនាការជាបនត នែីមបលុីបបាំបាត់សារពត័៌មានឯករាជយ និខស្នមលខប្បឆ្ាំខ 
នៅកនុខប្បនទ្ស្ ន យីនធវីការរតឹតបតិខាល ាំខនលីការបនញ្េញមតនិដ្ឋយនស្រ។ី មនុស្ស និខសាថ ប័នជានប្ចីនបាននិោយពី
ការប្តូវបនថយការនិោយស្តីរបស្់នគ។  
 
នស្រភីាពកនុខការនិោយស្តី៖ រែាធមមនុញ្ញទតល់នស្រភីាពកនុខការស្ដមតខមតិ នលីកដលខដតកនុខករណីដែលប៉ាោះពាលែ់ល់
ស្នដិសុ្ខសាធារណៈ ។ រែាធមមនុញ្ញក៏ប្បកាស្ទខដែរថា ប្ពោះមហាកសប្ត «មិនអាចប្តូវនគរ ាំនោភបាន» ។ 
   
ចាប់នបាោះនឆ្ន តមានដចខតប្មូវឱ្យអ្ខគការស្ខគមសុ្ីវលិមានភាព «អ្ពាប្កិត» នៅកនុខអ្ាំឡុខនពលននយុទ្ធនាការ
ននោបាយ ន យីហាមពកួនគមិនឱ្យ «ប្បមាល» គណបកសននោបាយតាមរយៈប្បពន័ធទសពវទាយ។   
 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

រដ្ឋា ភិបាលបានចាបខ់លួន នខិកាត់នទស្ពលរែាពីបទ្បទ្បរហិារនករ ដ ិ៍ ទាយព័តម៌ានមនិពតិ និខញុោះញខ។់ នៅប្កមក៏
អាចបញ្ហជ ឱ្យបខ់ការផ្លកពិនយ័ទខដែរ ដែលអាចនាាំឱ្យមានការចាប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្មរ នបីមនិបខ់នទ្។ នគរបាលនិខ 
តុោការបានបកប្សាយកនុខលកេណៈទូ្លាំទូ្ោយពាកយថា «ញុោះញខ់» ។ អាជាា ធរនធវីការចាប់ខលួនមនុស្សទក់ទ្ខ
នឹខការបនងាា ោះសារនៅកនុខបណាត ញទសពវទាយស្ខគម ដែលមាននប្ចនីទក់ទ្ខនឹខជាំខឺកូវែី ១៩។ ឧទ រណ៍ នៅដខ
ស្ីហា តុោការប្កុខភនាំនពញបានដ្ឋក់នទស្ន ម្ ោះ នី ណាក់ ឱ្យជាបព់នធនាគ្មរចាំនួន ១៨ ដខ ពបីទ្ «ញុោះញខ»់ 
នប្កាយពីគ្មត់បានយកមា៉ា ស្ព់ាក់ឱ្យស្តវមាន ់នែីមបកីារពារកូវែី១៩ ន យីបនងាា ោះវានៅកនុខន វស្ប ុក។ នៅនលងទ្ី ២ 
ដខកញ្ហញ  តុោការប្កុខភនាំនពញបានដ្ឋក់នទស្ន ម្ ោះ ធុន ចាន់ថា និខមុី នសាភណឌ  ោ៉ា ខធងន់ ពីបទ្ «ញុោះញខ»់ 
បនាទ ប់ពអី្នកទាំខពីរបានបនងាា ោះកនុខន វស្ប ុក នដ្ឋយបងាា ញការស្ខសយ័នលភីាពប្តមឹប្តូវនននគ្មលននោបាយចាក់វា៉ាក់
សាាំខប្បឆ្ាំខកូវែី ១៩ នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល។ 
 

ការស្ិការយៈនពល ៩ ដខ ដែលចប់ប្តមឹដខមករា នដ្ឋយអ្ខគការមួយ បងាា ញថា ៧០% ននអ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា
ភិបាល និខស្ ជីពពលកមម មិននជឿថា នគមានសុ្វតថិភាពនៅកនុខការដចករ ាំដលកព័ត៌មានតាមប្បព័នធទសពវទាយ
ស្ខគមនទ្។ នែមីបនីជៀស្វាខប្បតិកមមពអីាជាា ធរ ១៦% ននពួកនគកាត់នស្ចកតីខលោះនចញ «ជានចិេ» ៣៦% កាត់ជាធមមតា 
និខ៣៧% កាត់នៅនពលខលោះ។ 

 
នស្រភីាពដទនកសារព័តម៌ាន នខិប្បព័នធទសពវទាយ រមួទាំខសារព័ត៌មានឌីជលីល៖ រដ្ឋា ភបិាល កខកមាល ាំខនោធា នខិ
គណបកសននោបាយកានអ់្ាំណាច បានបនតមាន ឬមានឥទ្ធិពលនលីប្បព័នធទសពវទាយជាកាដស្ត នខិតាមរលកធាតុ
អាកាស្។ មានប្បភពពត័៌មានឯករាជយតិចតួច។ កាដស្តចាំននួ ៣ ដែលនបាោះពុមពនប្ចីនជាខនគ ន យីគ្មាំប្ទ្គណបកស
ប្បជាជន មិនដែលរោិះគន់រដ្ឋា ភបិាលពីបញ្ហា ស្ិទ្ធមិនុស្ស ឬបញ្ហា ដែលមានលកេណៈននោបាយនទ្។ តាមអ្នក
ប្សាវប្ជាវ នៅកនុខរយៈនពល ៣ ដខែាំបូខ អាជាា ធរបានែកអាជាា បណ័ណពីសារព័ត៌មានចាំននួ ៩ នដ្ឋយនចាទ្ថា ទាយ
ព័ត៌មានមិនពតិ ឬបខេភាពចោចល នៅកនុខនពលទទុោះជាំខកូឺវែី១៩។ អាជាា បានបិទ្សារពត័៌មានអ្នឡាញ ន ម្ ោះ 
TVFB បនាទ បព់ីសារពត័៌មានននោះបានែកប្ស្ខ់ស្មតីរបស្ន់ាយករែាមន្រនត ី ុន ដស្ន ែកអាជាា បណណរបស្ស់ាថ នីយវទិ្យុ 
ឬទ្ធិដស្ន 99.75 FM បនាទ ប់ពទីាយអ្ាំពីជនមាល ោះែធីលីទកទ់្ខនឹខបុគគលមានអ្ាំណាច បានែកអាជាា បណណរបស្់នគ
 ទ្ាំព័រ CK TV Online បនាទ ប់ពីនចាទ្ពបីទ្នមលីងាយសាស្នាប្ពោះពុទ្ធ។ នៅនលងទ្ី ៣០ ដខកញ្ហញ  តុោការបានកាត់
ឲ្យ នោក យួន ឈវី មាេ ស្់នគទ្ាំព័រសារពត័៌មាន  Koh Kong Hot News ឲ្យជាបព់នធនាគ្មរចាំនួន ១ ឆ្ន ាំ ពីបទ្ «
ញុោះញខ»់ កនុខអ្តថបទ្បនងាា ោះមួយ ស្តពីីជនមាល ោះែីធលី បនាទ បព់ីរែាមន្រនតីការពារជាតិ នោក នទ្ៀ បាញ់ បានបតឹខនោក។ 
 
 

គណៈកមាម ធកិារជាតិនរៀបចាំការនបាោះនឆ្ន ត (គជប) បាននចញប្កមប្បតបិតតិមយួស្ប្មាបក់ារនបាោះនឆ្ន តដខ
កញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ នដ្ឋយប្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ពកួនគនខឹប្បឈមការដ្ឋក់ពនិ័យជាប្បាក់ោ៉ា ខនប្ចនី នបីស្និជា
នគស្មាភ ស្ន៍អ្នកនបាោះនឆ្ន ត នៅជិតសាថ នីយន៍បាោះនឆ្ន ត ឬនបនីគនបាោះពុមពទាយពត័៌មានដែលអាចប៉ាោះពាល់ែលស់្ថិរភាព
ននោបាយ ឬបណាត លនអាយសាធារណជនបាត់បខទ់្ាំនុកចតិតនលីការនបាោះនឆ្ន ត។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នៅដខមករា នគរបាលជាតិបាននចញសារាចរហាមអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យលតអ្វីទាំខអ្ស្ទ់ក់ទ្ខនឹខបទ្
ប្ព មទ្ណឌ នៅនប្កាមការនសុ្ីបអ្នខេតរបស្់នគរបាល។ 
 
អ្ាំនពី ខិា នខិការោយ៖ី  ខិា និខការគាំរាមកាំដ ខនលីអ្នកសារព័តម៌ាននៅមាននប្ចីននៅនឡយី។ នៅដខស្ីហា 
នគរបាលបានបខេាំឲ្យអ្នកកាដស្តមាន កលុ់បនចាលនូវរូបលត និខវនីែអូ្ស្តីពីនគរបាលបាំផ្លល ញទទោះមយួ ដែលមានជាប់
ពាក់ព័នធនឹខវវិាទ្ែធីលី នៅភនាំនពញ ន យីែក ូតបណ័ណស្មាគ ល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស្អ់្នកសារព័ត៌មានមាន ក់នទ្ៀតនៅទ្ី
ននាោះ។ 
 

អ្តីតអ្នកសារពត័៌មានវទិ្យុអាសុ្ីនស្រ ី២ នាក់ នៅដតជាប់ការតាមដ្ឋនរបស្់តុោការែដែល នដ្ឋយមាន
កាំ តិកនុខការនែីរន រី នខិនធវកីារ។ អ្នកទាំខពីរប្តូវបាននចាទ្នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ពីបទ្ «ប្បមូលព័តម៌ានខុស្ចាបឲ់្យរែា
បរនទ្ស្» ន យីនៅកនុខឆ្ន ាំ ២០១៨ បានរខការនចាទ្ពីបទ្ដចកចាយរូបភាពអាស្អាភាស្។ នបីប្តូវបានរកន ញី
កាំ ុស្តាមការនចាទ្ទ្ី១ ពួកនគនឹខប្តូវជាប់ពនធនាគ្មរ ១៥ ឆ្ន ាំ។ អ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភបិាល និខអ្នកស្នខេតការណ៍បាន
និោយថា ករណីប្បឆ្ាំខនខឹពួកនគមានលកេណៈននោបាយ ន យីបាននៅការកាត់កតយូីរ និខការែកយក
លិខិតឆលខដែនរបស្់អ្នកសារពត័៌មានថា ជាភស្តុតាខននការគាំរាមកាំដ ខរបស្់រដ្ឋា ភិបាលនៅនលីប្បពន័ធទសពវទា
យ។ អ្នកវភិាគដែលនធវីការតាមដ្ឋននលកីារប្បប្ពឹតតនៅនលីអ្នកសារព័តម៌ាន បានរកន ញីថា នៅឆ្ន ាំ ២០២០ 
នគរបាល និខអាជាា ធរតុោការបានគាំរាមនលីរូបកាយ និខជាពាកយស្មតីនលីអ្នកកាដស្តចាំនួន ៧២ នាក់ ទកទ់្ខនខឹ
ការយកព័តម៌ានរបស្់ពួកនគ (ឧ. នដ្ឋយែកបណ័ណស្មាគ លអ់្នកសារព័តម៌ានរបស្់នគ)  ុាំខលួន ស្ួរចនមលយី ឬដ្ឋក់
ពនធនាគ្មរនល ី៤២ នាក់ននពកួនគ។ 
 
ការចាប់ពិរុទ្ធ ឬការដ្ឋកក់ាំ តិនលីនស្ចកតកីនុខអ្តថបទ្៖ ចាបហ់ាមការចាបព់ិរុទ្ធមុននបាោះពុមពទាយ ន យីគ្មម នប្បពន័ធ
ចាប់ពិរុទ្ធទលូវការនទ្។ ដតរដ្ឋា ភបិាលបាននប្បមីនធាបាយនទសខនទ្ៀត នែមីបនីធវីការចាបព់ិរុទ្ធនលីប្បព័នធទសពវទាយ និខ
អ្នកសារពត័៌មាន ដែលមនិស្ថតិនៅនប្កាមការប្គប់ប្គខនដ្ឋយផ្លទ ល់របស្់រដ្ឋា ភិបាល ឬគណបកសប្បជាជន តាមរយៈ
ការប្គប់ប្គខនលីអាជាា បណ័ណនខិលិខិតអ្នុញ្ហញ ត នលសីារព័តម៌ានដែលមិនស្ថតិនៅនប្កាមរដ្ឋា ភិបាល ឬគណបកស
ប្បជាជននដ្ឋយផ្លទ ល។់ ប្បព័នធទសពវទាយឯកជនបានសារភាពថា បាននធវីការចាបព់ិរុទ្ធនលខីលួនឯខខលោះ មា៉ាខនដ្ឋយ
ខាល ចរដ្ឋា ភិបាលនធវីការស្ខស្កឹ។ អ្នកសារពត័៌មានអ្ោះអាខថា មាេ ស្់កាដស្តប្បាប់កុាំឲ្យនគស្រនស្រពីនរឿខដែលនធវីឲ្យរ
ដ្ឋា ភិបាលខឹខ ន យីបាននោិយថា ខលួនបាននធវីការពិនិតយចាប់ពិរុទ្ធនលខីលួនឯខ នដ្ឋយសារកនុខនពលលមីៗននោះ មានការ
នចាទ្ប្បកាន់ប្ព មទ្ណឌ នលអី្នកសារព័តម៌ាន។  
 
ចាប់បរហិារនករ ត ិ៍៖ ចាប់កាំ តិការស្ដមតខមតិដែលបាំពាននលីស្នតសុិ្ខសាធារណៈ បរហិារនករ ត ិ៍ឬមូលបងាេ ច់ប្ពោះមហា
កសប្ត ន យីហាមប្បាមនពិនធនាយកនិខមាេ ស្ស់ារព័ត៌មានមិនឲ្យទសពវទាយនរឿខដែលនមលីងាយ ឬបខេូចនករ ត ិ៍ប្ពោះ
មហាកសប្ត ថាន ក់ែឹកនាាំរដ្ឋា ភបិាល ឬសាថ នបន័សាធារណៈ។ រដ្ឋា ភិបាលនប្បីចាប់បរហិារនករ ត ិ៍ មួលបងាេ ច់ បកអាប្កាត 
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នែីមបនីធវីការរតឹតបតិនលីការនោិយគ្មន ជាសាធារណៈនលីបញ្ហា ដែលរដ្ឋា ភបិាលគតិថាមានភាពរនស្បី ឬប្បឆ្ាំខនឹខ
ទលប្បនោជន៍របស្ខ់លួន។   
 
ស្នតិសុ្ខជាត៖ិ រដ្ឋា ភបិាលបានបនតនលកីនឡខីពីកខវល់ស្នតសុិ្ខជាតិនធវីជាន តុទលននការរតឹតបតិនលសី្ិទ្ធិរបស្់
ពលរែា ដែលរោិះគន់មន្រនតី និខននោបាយរដ្ឋា ភិបាល។ 
 នៅនលងទ្ី ២៣ មិនា ប្កស្ួខពត័៌មាន មហានទទ នខិនប្បស្ណីយប៍ានបនខេតីប្កុមការងារមួយស្ប្មាប់ការពារ
ស្នតិសុ្ខជាត ិនដ្ឋយតាមដ្ឋននគ ទ្ាំព័រននបណាត ញស្ខគម និខព័តម៌ានទាំខអ្ស្។់ អាជាា ធរបានចាបម់នុស្សោ៉ា ខ
តិច ៧ នាក់ ចាំនពាោះការរោិះគនក់ាររតឹតបតិទក់ទ្ខនឹខជាំខឺកូវែី ១៩ យុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សាាំខការពារជាំខឺ និខជាំនួយ
មនុស្សធម៌របស្់រដ្ឋា ភិបាល។ នៅដខកុមភៈ អ្នកកាដស្តចនិ ន ម្ ោះ Shen Kaidong ប្តូវបានចាប់បញ្ជូ នប្តឡប់នៅ
ប្ស្ុកវញិ បនាទ ប់ពទីាយអ្តថបទ្មួយ ដែលនិោយថា ជនជាតិចិននៅកមពុជាបាននិោយថា ពួកនគបានទ្ទ្ួលសារ
តាមទូ្រស្ព័ទស្តីពកីារទតលក់ារលក់ឲ្យ នូវវា៉ា ក់សាាំខចិន សុ្ណូីហាវ ម។ នៅដខកកេដ្ឋ អ្នកកាដស្តទ្ី ២ ន ម្ ោះ នៅ 
ពិស្ិែា ប្តូវបានចាប់ខលួន និខនចាទ្ពីបទ្ «ញុោះញខ់» និខ «បខេការរា ាំខស្ទោះ» បនាទ ប់ពីបានបនងាា ោះសាររោិះគន់ប្បស្ិទ្ធ
ភាពននវា៉ាក់សាាំខចិន ន យីនចាទ្រដ្ឋា ភិបាលបាលថា យកវា៉ាក់សាាំខននាោះមកនប្បីនដ្ឋយសារន តុទលននោបាយ។ 
នប្ៅពីននោះ រដ្ឋា ភិបាលដលមទាំខកាត់នទស្បុគគលោ៉ា ខនហាចណាស្ ់៣ នាក់នទ្ៀត ដែលមានន ម្ ោះ កខ ស្មបតតិ 
ឈន ម្ ោះ នៅ ដខម និខន ម្ ោះ ផ្លន់ សុ្ភី ដែលបានបនងាា ោះនលីបណាត ញស្ខគម TikTok រោិះគន់វា៉ា ក់សាាំខចិន។ 
 
នស្រភីាពអីុ្នធឺដណត  

មានការនិោយែ៏គួរឲ្យទុ្កចតិតបានថា សាថ ប័នរែានធវីការតាមដ្ឋនការនឆលយីឆលខគ្មន តាមអុ្និធឺដណត។  
 
ចាប់ស្តីពទូី្រគមនាគមន៍ប្តូវបានរោិះគន់ជាទូ្នៅ នដ្ឋយស្កមមជនស្ទិ្ធិមនុស្ស នខិស្កមមជនស្ាំខាន់ៗកនុខ

ស្ខគមសុ្ីវលិថា ទតលឱ់្យរដ្ឋា ភបិាលនូវអ្ាំណាចទូ្លាំទូ្ោយកនុខការលចួសាត បក់ារពិភាកាជាសាធារណៈតាមអុ្ិនធឺ
ដណត នដ្ឋយនប្បីឧបករណ៍ទក់ទ្ខគ្មន ជាឯកជន។ ចាប់ននោះទតលឲ់្យរដ្ឋា ភិបាលមានអ្ាំណាចតាមទលូវចាប់កនុខការ
តាមដ្ឋនប្គប់ការស្នទនាតាមទូ្រស្័ពទ សារតាមទូ្រស្័ពទ អុ្ីនម៉ាល ស្កមមភាពតាមប្បពន័ធទសពវទាយស្ខគម និខការនឆលីយ
ឆលខរបស្បុ់គគល នដ្ឋយគ្មម នការយល់ប្ពមឬែឹខពីពួកនគ ឬនដ្ឋយគ្មម នន តុទលប្តឹមប្តូវ។ មតិស្ាំដែខដែលប្តូវបាន
នគគិតថា រ ាំនោភនលនី័យស្នតសុិ្ខជាតិដែលកាំណត់នដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល អាចនាាំែល់ការចាប់ដ្ឋក់ពនធនាគ្មររ ូតែល់ 
១៥ ឆ្ន ាំ។  
 

រដ្ឋា ភិបាលមានអ្ាំណាចបទិ្ទ្ាំព័រទសពវទាយស្ខគម ឬនគ ទ្ាំព័រ ដែលទសពវទាយពត័៌មានដែលនាាំែល់ «
ចោចលកនុខស្ខគម ដែលបាំផ្លល ញការការពារជាត ិស្នតសុិ្ខជាតិ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាតិជាមយួប្បនទ្ស្ែនទ្ នស្ែាកិចេ ស្
ណាត ប់ធាន បស់្ខគម ការនរសី្នអ្ខី ឬប្បនពណី ឬវបបធមជ៌ាតិ» ។  

នៅដខកុមភៈ រដ្ឋា ភិបាលបាននចញអ្នុប្កិតយបញ្ហជ ឲ្យប្កមុ  ុននស្វាអុ្ិនធឺដណតទាំខអ្ស្់បតូរនៅនប្បីប្ចកនទសខ 
តាមរយៈប្ចកទវ រអុ្ិនធដឺណតជាតិ (NIG) ដែលជាបណាត ញប្គប់ប្គខនដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ឱ្យបានប្តឹមដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ 
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២០២២។ អ្ខគការស្ខគមសុ្ីវលិ ចាំននួ ៤៩ បាននចញនស្ចកតីប្បកាស្រមួគ្មន  នដ្ឋយស្ដមតខកខវល់ថា ទ្នខវីរបស្់រដ្ឋា ភិ
បាលនឹខកាត់បនថយនស្រភីាពកនុខការបនញ្េញមតិ ន យីគាំរាមកាំដ ខការស្មាង តឯ់កជន។  

 
  «ប្កុមស្ន្រងាគ មតាមប្បពន័ធអុ្ិនធឺដណត» នៅកនុខអ្ខគភាពប្បតិកមមរ ័ស្នខិសារព័ត៌មាន របស្់ទ្ីស្តកីារគណៈ
រែាមន្រនតី មាននាទ្ីតាមដ្ឋន នខិប្បឆ្ាំខនឹខពត័៌មាន «មិនប្តមឹប្តូវ» ពីដទនកសារព័ត៌មាន នខិប្បព័នធទសពវទាយស្ខគម។ 
នៅដខ តុោ ឆ្ន ាំ ២០២០ នោកនាយករែាមន្រនតី បានបនងាា ោះសារននការប្បជុាំជាឯកជន តាម Zoom ដែលនៅកនុខននាោះ 
នោក  ូរ វា៉ា ន់ ននគណបកសប្បឆ្ាំខ បានបាំទុស្ឲ្យអ្នកគ្មាំប្ទ្នធវីការតវា៉ា  នៅមុខសាថ នទូ្តចនិ។ នោក   ុន ដស្នបាន
ប្ពមានឲ្យនោក  ូ វា៉ាន់ «ប្បប្ពឹតតឲ្យបានប្តឹមប្តូវ» នដ្ឋយប្បពនធ នខិកូនរបស្់នោកកាំពុខដតរស្់នៅកនុខប្បនទ្ស្កមពុ
ជានៅនឡយីនទ្។ នៅដខស្ហីា តុោការបាត់ដ្ឋក់នទស្ន ម្ ោះ ស្ កននិកា និខន ម្ ោះ តុន និមល ឲ្យជាប់ពនធនាគ្មរ
ចាំនួន ២០ ដខ បនាទ ប់ពីបានបនងាា ោះសារ ឬចុច «Like» គ្មាំប្ទ្នោក រ ៉ាុខ ឈុន ដែលកាំពុខជាប់ពនធនាគ្មរ។ នៅដខ
កញ្ហញ  នាយករែាមន្រនតី   ុន ដស្នបានចូលនិោយកាតក់នុខកិចេប្បជុាំតាមអ្នឡាញ របស្ស់្មាជិកបកសប្បឆ្ាំខ ន យី
បាននិោយថា គ្មតចូ់លនែមីបបីងាា ញសារចាស្់មួយនៅពកួឧទទ មថា មនុស្សរបស្ ់ ុន ដស្ននៅប្គបក់ដនលខ។ 

នស្រភីាពខាខការស្ិកាអ្ប់រ ាំ និខពិធីវបបធម៌  
 

 រដ្ឋា ភិបាលបានបនតរតឹតបតិនស្រភីាពដទនកការស្ិកាអ្ប់រ ាំ នខិការនិោយគ្មន ដទនកននោបាយ នៅតាមសាោ 
និខសាកលវទិ្ាលយ័។ អ្នកនធវីការកនុខដទនកស្កិាអ្ប់រ ាំនប្ចីនមានការប្បុខប្បយត័ន នៅនពលបនប្ខៀនមុខវជិាជ ពាក់ពន័ធ
នឹខននោបាយ នដ្ឋយសារខាល ចប៉ាោះពាល់អ្នកននោបាយ ។ មានប្គូជានប្ចនីនធវីការចាបព់ិរុទ្ធនលីខលួនឯខ ឬស្ដមតខមតិ
ជាលកេណៈមនិបនញ្េញន ម្ ោះ។  

 
ខ. នស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន  នខិនស្រភីាពបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម 

រដ្ឋា ភិបាលនធវកីាររតឹតបតិនលីនស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន នដ្ឋយស្នដិវធិី  នខិការចខប្កខគ្មន ជាប្កមុ ជាស្មាគម។ 
 

នស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន  នដ្ឋយស្នតិវធីិ 
លវីតបតិដតរែាធមមនុញ្ញមានដចខនស្រភីាពប្បមូលទតុ ាំគ្មន នដ្ឋយស្នដិវធិីកតី ប៉ាុដនដនពលខលោះ រដ្ឋា ភិបាលមិនបាននគ្មរព

ស្ិទ្ធិននោះនទ្ ។ នៅកនុខការអ្នខេតមួយស្ប្មាបរ់យៈនពល ៩ ដខ រ ូតែល់ដខមករា ៦៤% ននNGO និខ២៨%ននស្ 
ជីពនិោយថា នជឿថា នគមាននស្រភីាពកនុខការនធវីការប្បមូលទតុ ាំនដ្ឋយស្នតិវធិី ។ 

 ចាប់តប្មូវឱ្យមានការប្បាបជ់ាមុននូវការតវា៉ា  ការនែីរកបួន ឬបាតុកមម ដតអាជាា ធរមិនបានអ្នុវតតបាន
ខាជ ប់ខជួននលីការទមទរននោះនទ្។ ខមយួដចខពីការប្តូវជប្មាបប្បាប់ចាំនួន ៥ នលងមុន ការនធវបីាតុកមមនដ្ឋយស្នតិវធិីភាគ
នប្ចីន ចាំដណកខមួយនទ្ៀតដចខពីការតប្មូវឱ្យជូនែាំណឹខចាំននួ ១២ នមា៉ា ខមុន ចាំនពាោះការប្បមូលទតុ ាំគ្មន នដ្ឋយមនិមាន
ការនប្គ្មខទុ្ក នៅនលីទ្កីដនលខឯកជន ឬការតវា៉ា នៅកដនលខកាំណត់ ន យីកប្មតិចាំននួអ្នកចូលរមួប្តឹម ២០០ នាក់។ 
តាមចាប់ អាជាា ធរនខតត និខអាជាា ធរប្កុខមានអ្ាំណាចស្នប្មចនចញការអ្នុញ្ហញ តឱ្យនធវីបាតុកមម។ តាមភាពជាក់ដស្តខ 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ពិនស្ស្នៅភនាំនពញ មន្រនតីអាជាា ធរថាន ក់នប្កាមបែិនស្ធស្ាំនណីសុ្ាំ នបីស្និជាថាន កជ់ាតិមនិទតល់ការអ្នុញ្ហញ តចាស្ោ់ស្់
ស្ប្មាបក់ារប្បមូលទតុ ាំគ្មន ននាោះនទ្។ តាមធមមតា អាជាា ធរតាមប្គប់លាំដ្ឋប់ថាន កម់ិនទតល់ការអ្នុញ្ហញ តែល់ប្កុមដែលរោិះ
គន់គណបកសែឹកនាាំប្បនទ្ស្នទ្ ។ អាជាា ធរនលកីន តុទលពីតប្មូវការឱ្យមាន «ស្ថិរភាព» និខ «ស្នតិសុ្ខសាធារ
ណៈ» ដែលជាពាកយមិនមាននិោយនៅកនុខចាប់ ន យីែូនចនោះ ប្តូវបានបកប្សាយតាមចតិត ស្ប្មាបក់ារមិនទតល់ការ
អ្នុញ្ហញ ត។ 

នៅដខឧស្ភា តុោការបាតក់ាត់នទស្កញ្ហញ  ឡុខ គនាធ  នខិស្ ការមីួយចាំននួនទ្ៀត ឱ្យជាប់ពនធនាគ្មរ
ចាំនួន ១៨ ដខ ពបីទ្ «ញុោះញខ់» នដ្ឋយនរៀបចាំដទនការនធវីបាតុកមមនដ្ឋយស្នតិវធិ ីនដ្ឋយមនុស្សមាន ក់ នែមីបទីញការ
ចាប់អារមមណ៍នលកីខវល់នលីបញ្ហា បរសិាថ ន និខការអ្ភិវឌឍនទ៍្ីប្កុខ។ គនាធ  និខស្ ការនីប្គ្មខបនងាា ោះវនីែអូ្ននបាតុកមម
ននោះ។ នៅដខវចិឆិកា សាោឧទ្ធរណ៍បានពយួរនទស្របស្់ពកួគ្មត់ នដ្ឋយដ្ឋក់ពួកគ្មត់នប្កាមការតាមដ្ឋន។ 

នៅដខស្ីហា អ្គគស្នខការនគរបាលជាតិ នោក ននត សានវឿន និខជាកមួយប្បសុ្នោកនាយករែាមន្រនត ី  ុន 
ដស្ន បានដតខតាាំខ នោក ឌ ីវជិាជ  ដែលជាកូនប្បសានាយករែាមន្រនតី និខជាអ្គគនាយករខនននគរបាលជាតិ ឲ្យនធវីជា
ប្បធានប្កុមការងារប្សាវប្ជាវអ្នក «ញុោះញខ់អ្នកភូមែិនទ្នទ្ៀតឲ្យនធវីការតវា៉ាកនុខវវិាទ្ែីធលី»។ អ្ខគការ នខិស្កមមជនែីធលី
បាននថាេ លនទស្ប្កុមការងារននោះ នដ្ឋយនិោយថា បាំណខរបស្់នគគឺនែីមបបីន្រងាេ បស្កមមជនស្ិទ្ធិែធីលី។ 

របាយការណ៍ដែលគួរទុ្កចតិតបាន បានឱ្យែឹខថា រដ្ឋា ភិបាលរារា ាំខ ស្មាគម ឬអ្ខគការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល
កនុខការនរៀបចាំពិធីជាសាធារណៈទក់ទ្ខនឹខស្ទិ្ធិមនុស្ស នដ្ឋយនលីកន តុទលថា ប្កុមទាំខននាោះមិនបានទ្ទ្លួការ
អ្នុញ្ហញ តពអីាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ។ អាជាា ធររដ្ឋា ភិបាល នពលខលោះដលមទាំខនលីកនឡខីពីខនៅកនុខចាប់អ្ខគការ នែមីបរីារា ាំខ
អ្ខគការ ស្មាគមមិនឱ្យនរៀបចាំពិធីជាសាធារណៈ ឬបាំដបកការប្បជុាំឬការនរៀនសូ្ប្ត ដែលនគគិតថា ប្បឆ្ាំខនខឹរដ្ឋា ភិ
បាល។  

នទោះបីជាមានការរតឹតបតិទាំខននោះកតី កដ៏ទនកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ពកីារតវា៉ា នដ្ឋយគ្មម នការអ្នុញ្ហញ ត 
ជាសាធារណៈជានប្ចនី ដែលភាគនប្ចីនទក់ទ្ខនឹខែធីលី ឬវវិាទ្ែីធលី នខិការទមទរនដ្ឋោះដលខអ្នកនទស្ននោបាយ។ 
តាាំខពីការចាប់ខលួននមស្ ជីព នោក រ ៉ាុខ ឈុន នៅដខកកេដ្ឋមក អាជាា ធរជាញឹកញាប់ បាននធវីការបាំដបកប្កុមអ្នក
តវា៉ា  ដែលទមទរឲ្យនដ្ឋោះដលខគ្មត់ ន យីបណាត លមានរបសួ្ោ៉ា ខតចិ ៤ នាក។់ នៅដខតុោ តុោការបានកាត់
នទស្យុវជនជាស្កមមជនចាំននួ ១០ នាក ់មកពីប្កុមដខមរថាវរៈ ឲ្យជាប់ពនធនាគ្មរព ី ១៤ នៅ ១៥ ដខ នខិពិនយ័ជា
ប្បាក់ចាំនួន ២ ោននរៀលកនុខមាន ក់ៗ ចាំនពាោះការចូលរមួកនុខការតវា៉ា នដ្ឋយស្នតិវធិី នៅដខស្ីហា និខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០២០ 
នែីមបទីមទរឲ្យនដ្ឋោះដលខនោក រ ៉ាុខ ឈុន។ 

នៅដខមិលុនា ទហានចាំនួនប្បដ ល ១០០ នាកប់ានបាញ់នលីអ្នកតវា៉ាស្ិទ្ធិែធីលី នៅនខតតកណាត ល បណាត ល
ឲ្យមាន ក់រខរបសួ្ ដតរចួជីវតិ។ 

 
នៅនលងទ្ី ១០ កកេដ្ឋ នៅខួបនលីកទ្៥ី ននការបាញ់ស្មាល ប់នោក ដកម ឡអីាជាា ធរបានហាមប្បាមការជបួជុាំ

គ្មន នៅសាថ នីយច៍ាកស់ាាំខកាលត់ិចបូកនគ្ម ជាទ្ីដែលគ្មត់ប្តូវបានបាញ់សាល ប់ នដ្ឋយនលីកនឡខីពីការការពារកូវែី
១៩។ មនុស្សរាប់ពាន់នាកប់ានមកប្បមូលទតុ ាំគ្មន នៅទ្ីននាោះ នែីមបរី ាំលឹកខួបបាញ់ស្មាល បគ់្មត់ កនុខឆ្ន ាំមុនៗ។  
 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នស្រភីាពបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម  
រែាធមមនុញ្ញមានដចខអ្ាំពីនស្រភីាពបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម ដតរដ្ឋា ភិបាលមិនបាននគ្មរពស្ទិ្ធិននោះឱ្យបានជាប់

ោប់នទ្ នដ្ឋយនៅជាពិនស្ស្នៅនលីប្កុម ដែលខលួននជឿថា មានការពាកព់័នធនខឹអ្នកប្បឆ្ាំខដទនកននោបាយ ។ ចាប់
ស្តីពីអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល តប្មូវឱ្យប្គប់អ្ខគការ ស្មាគមទាំខអ្ស្់មានអ្ពាប្កតឹភាពដទនកននោបាយ ដែល
ការននោះមនិប្តឹមដតរតឹតបតិនលសី្ិទ្ធិកនុខការចូលរមួដតប៉ាុនណាណ ោះនទ្ ដតដលមទាំខរតឹតបតិស្ិទ្ធិននអ្ខគការទាំខននាោះ នៅកនុខ
ការស្ដមតខមតិនដ្ឋយនស្រដីលមនទ្ៀតទខ។ 

បញ្ញតតិដែលដចខមិនចាស្់នៅកនុខចាប់មយួចាំននួ ហាមប្បាមស្កមមភាពណាទាំខអ្ស្់ដែលអាច «នធវឱី្យ
ខូចែលស់្នតភិាព ស្ថិរភាព នខិស្ណាត ប់ធាន បស់ាធារណៈ» ឬប៉ាោះពាល់ែល់ «ស្នតសុិ្ខជាត ិសាមគគីជាតិ ប្បនពណី 
និខវបបធមន៌នស្ខគមជាតកិមពុជា» ។ អ្ខគការស្ខគមសុ្ីវលិ បានស្ដមតខកខវល់ចាំនពាោះបទ្បញ្ញតិតដែលដចខមិនចាស្ ់ថា 
បានបនខេីតឱ្យមានការប្បឈមខាល ាំខនឹខការរតឹតបតិតាមចិតត នខិនដ្ឋយភាជ ប់នៅនឹខននោបាយ នលីស្ទិ្ធិរបស្អ់្ខគការ 
ស្មាគម។ នោខតាមអ្នករោិះគន់ ចាប់ស្តពីីអ្ខគការ និខចាបស់្តីពីស្ ជីព ដចខពែីាំនណីរការចុោះបញ្ជ ីស្មុគសាម ញ នខិ
នប្ចីនជាំហាន ន យីខវោះការការពារដទនករែាបាល និខតមាល ភាព ដែលជាការនធវឱី្យែាំនណីរការននការចុោះបញ្ជ ីរខឹខាល ាំខនឹខ
ការជាំទស្រ់បស្់អ្នកននោបាយឬអ្នកចាប់ កនុខនរឿខចុោះបញ្ជ ី។ ចាប់ននោះ ដែលកាំណត់ឱ្យមានការនធវីរបាយការណ៍
ោ៉ា ខតឹខដតខស្តពីីលវកិា នខិស្កមមភាព រមួទាំខការប្តូវបងាា ញស្ាំនណីសុ្ាំលវកិាដែលបានទ្ទ្ួលលវកិា កចិេប្ពមនប្ពៀខ
នលីលវកិាជាំនួយ កចិេប្ពមនប្ពៀខដទនក រិញ្ញវតថុ គណននយយធនាគ្មររបស្់អ្ខគការស្មាគម ដលមទាំខនចាទ្ជាបនទុកធងន់ 
ដែលអាចអ្នុញ្ហញ តឲ្យមន្រនតីនធវកីាររតឹតបតិ ឬបិទ្អ្ខគការ នដ្ឋយសារន តុទលបនតចិបនតួច។ អ្ខគការ នខិស្ ជីពខលោះ
បានតែូញដតែរពីការដែលនគរបាលតាមដ្ឋនជាប ់នលីស្កមមភាពរបស្ព់ួកនគ ន យីគាំរាមអ្នកចូលរមួ នដ្ឋយបាន
បញ្ជូ ននគរបាលកនុខឯកស្ណាា ន នខិនស្លៀកពាក់សុ្ីវលិឲ្យនធវីការស្នខេតកនុខការប្បជុាំ នខិវគគបណតុ ោះបណាត លរបស្ព់ួក
នគ។ 
  
គ. នស្រភីាពសាស្នា  
 

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

ចាប់មានដចខអ្ាំពីនស្រភីាពនែរីន រីនៅកនុខប្បនទ្ស្ ការនធវែីាំនណីរនៅបរនទ្ស្ ការនធវអី្ននាត ប្បនវស្ន៍ នខិ
មាតុភូមនិិវតដន៍ ន យីជាទូ្នៅ កនុខការអ្នុវតដជាក់ដស្ដខ រដ្ឋា ភិបាលបាននគ្មរពស្ទិ្ធិទាំខននោះ ។  រដ្ឋា ភិបាលបាននធវី
ការរតឹតបតិនលកីារនចញចូលរបស្់មនុស្សកនុខកនុខ «តាំបន់ប្ក ម» នៅតាមទ្ីប្កុខខលោះ នែមីបទី្ប់សាេ តក់ាររាលដ្ឋលនន
នមនរាគកូវែី ១៩ ដែលបណាត លឲ្យមានកខវោះលវកិា នខិនប្គឿខទគត់ទគខ់ោ៉ា ខនប្ចនី។ នៅដខនមសា អ្នកភនាំនពញចាំនួន
ជាខ ១០០ នាកប់ានតវា៉ាចាំនពាោះការដ្ឋកក់ាំ តិធងន់ នៅតាំបន់ប្ក ម នដ្ឋយសារខវោះនស្បៀខ។ 

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


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 
និរនទ្ស្៖ អ្នករោិះគន់រដ្ឋា ភិបាល និខអ្នកននោបាយននគណបកសប្បឆ្ាំខខលោះបាននិរនទ្ស្ខលួនឯខនៅបរនទ្ស្។ នៅ
កនុខករណីខលោះ រដ្ឋា ភិបាលចាត់វធិានការរា ាំខខទប់មិនឱ្យអ្នកនធវនីរិនទ្ស្ខលួនប្តឡប់មកវញិ។  
 
ជននភៀស្ខលួនកនុខប្បនទ្ស្ 
 គ្មម ន។ 
 
ច. ការការពារជននភៀស្ខលួន  
 រដ្ឋា ភិបាលបាននធវីស្ ប្បតបិតតិការជាមួយការោិល័យននឧតតមស្នខការស្ ប្បជាជាតទិ្ទ្ួលបនទុកជន
នភៀស្ខលួន (UNHCR) និខអ្ខគការមនុស្សធមែ៌នទ្នទ្ៀត នែមីបទីតល់ការការពារ និខជាំនួយែល់ជនផ្លល ស្ទ់្ីលាំនៅកនុខ
ប្បនទ្ស្ ជននភៀស្ខលួន ជននភៀស្ខលួនដែលបានវលិប្តឡប់មកវញិ អ្នកដស្វខរកស្ិទ្ធិប្ជកនកាន អ្នកគ្មម នរែា និខ
មនុស្សែនទ្នទ្ៀតដែលជាទ្កីខវល់។ នៅដខស្ីហា តាមស្ាំនណីរបស្់ អ្ខគការអ្នតរជាតិមួយ នាយករែាមន្រនត ី  ុន ដស្ន
បានយល់ប្ពមទ្ទ្ួលយកជននភៀស្ខលួនអាហាគ នីសាថ ន ចាំនួនរ ូតែល ់៣០០ នាក ់ឲ្យសាន ក់នៅបនណាត ោះអាស្នន 
រ ូតែល់នគអាចនៅរស្់នៅកនុខប្បនទ្ស្ទ្ី ៣ បាន។ នៅនលងទ្ី ១៦ ដខវចិឆកិា ប្កុមជននភៀស្ខលួនែាំបូខដែលមានចាំនួន 
១៥ នាក់ បានមកែល។់ 
 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការប្ជកនកាន៖  

ចាប់ប្បនទ្ស្កមពុជា មានដចខអ្ាំពីការទដល់ស្ិទ្ធិប្ជកនកាន ឬឋានៈជាជននភៀស្ខលួន ន យីរដ្ឋា ភិបាលបាន
នរៀបចាំប្បព័នធមួយស្ប្មាប់ទដលក់ិចេការពារែល់ជននភៀស្ខលួន ។ រដ្ឋា ភិបាលមនិបានទតល់លទ្ធភាពនស្មគី្មន កនុខការនប្បី
ប្បាស្់ប្បពន័ធននោះែល់អ្នកសុ្ាំស្ទិ្ធិប្ជកនកាន និខជននភៀស្ខលួនទាំខអ្ស្់នទ្ ន យីកគ៏្មម នតមាល ភាពដែរ។ អ្នកដស្វខរក
ស្ិទ្ធិប្ជកនកានដែលចូលកនុខប្បនទ្ស្នដ្ឋយគ្មម នឯកសារ ឬសាន ក់នៅ ួស្ទ្ិដ្ឋា ការកាំណត ់អាចនឹខរកការចាបប់ញ្ជូ ន
នចញវញិ។ អាជាា ធរមនិទតលឋ់ានៈស្ប្មាប់អ្នកសាន ក់នៅប្ស្បចាប់ ឬនស្ៀវនៅសាន កែ់លជ់ននភៀស្ខលួននទ្ ដតប្គ្មន់ដត
ទតល់ «បណណជននភៀស្ខលួន» នទ្។  

 
នស្រភីាពកនុខការនែីរន រី៖ អាជាា ធររតឹតបតិនលីការនែីរន រីបស្់ជននភៀស្ខលួន។ ឧទ រណ៍ អាជាា ធរមូលដ្ឋា នតប្មូវ
ឲ្យជនជាតមិ៉ាុខតាញា៉ា  ពីប្បនទ្ស្នវៀតណាម ដែលបានទ្ទ្លួឋានៈជននភៀស្ខលួន សាន ក់នៅដតនៅកដនលខសាន ក់នៅប
នណាត ោះអាស្ននរបស្់នគដតប៉ាុនណាណ ោះ នប្ៅពីនពលនៅទ្ិញអ្ីវា៉ាន់នប្បីប្បាស្់ចាាំបាច់ប្បចាាំនលង។ គិតមកប្តឹមដខធនូ រដ្ឋា ភិបាល
មិនបាននធវកីារប្បកាស្ស្តីពកីារកាំ តិនលជីននភៀស្ខលួនអាហាគ នីសាថ ន ដែលរខច់ាាំការនៅតាាំខទ្ីលាំនៅជាលមី នៅកនុខ
ប្បនទ្ស្។ 
 
ការងារ៖ចាបអ់្នុញ្ហញ តឲ្យជននភៀស្ខលួននធវីការ និខនបីកមុខរបរជាំនួញ។ ដតជននភៀស្ខលួនមនិទ្ទ្ួលបាននូវបណណសាន
ក់នៅនទ្ ដែលជាការនធវឲី្យនគមានការពិបាកកនុខការអ្នុវតតស្ិទ្ធិននោះ។  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការបាំនរដីទនកនស្វាសាធារណៈជាមូលដ្ឋា ន៖ ការដែលអាជាា ធរមិនប្ពមទតល់ឲ្យនូវបណណសាន ក់នៅ
ែល់ជននភៀស្ខលួន នធវីឲ្យពួកនគមានការពបិាក កនុខការទ្ទ្លួបានការបាំនរដីទនកនស្វាសាធារណៈជាមូលដ្ឋា ន។  

ជនគ្មម នប្បនទ្ស្ [ជនគ្មម នរែា]  

ប្បនទ្ស្កមពុជាមានអ្នករស្់នៅដែលជាជនគ្មម នរែា។ អ្ខគការ UNHCR បាននិោយថា មានមនុស្សគ្មម នរែាចាំនួន
ប្បមាណ ៥៧ ៤៥០ នាក់ នបគីិតមកប្តឹែាំណាច់ឆ្ន ាំ ២០១៩  ន យីពួកនគភាគនប្ចីនជាអាណិកជននវៀតណាម។ 
នៅនលងទ្ី ២ មិលុនា អាជាា ធរប្កខុភនាំនពញបានបញ្ហជ ឲ្យប្គួសារចាំនួន ៧០០ ដែលរស្់នៅនលទូី្ក ឬទទោះបដណត តទ្ឹកនលី
ទ្ននលសាប ដែលភាគនប្ចីនជាអាណិកជននវៀតណាម ន យីបានរស្់នៅទ្ីននាោះរយៈនពលយូរមកន យី រុោះទទោះ និខ
ចាកនចញពទី្នីនាោះភាល ម។ អាជាា ធរមិនបានអ្នុវតតចាប់ ឬនគ្មលននោបាយបានប្តមឹប្តូវ កនុខការទតល់ែល់ប្កុម
មនុស្សដបបននោះ នូវឱ្កាស្ទ្ទ្លួបាន ឬចខប្កខឯកសារបញ្ហជ ក់ស្ញ្ហជ តែិលព់ួកនគនទ្ (សូ្មនមលីដទនកទ្ ី៦ ស្តីពី
កុមារ)។ នបីនោខតាមអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលមួយ បុគគលដែលគ្មម នភស្តុតាខស្ញ្ហជ ត ិនប្ចីនមិនសូ្វបានទ្ទ្ួល
បានការងារទលូវការ ការស្ិកា ការចុោះបញ្ជ ីអាពា ៍ពិពា ៍ លទ្ធភាពតាមទលូវតុោការ និខកមមស្ិទ្ធិែធីលីនទ្។  

ដទនកទី្៣. នស្រភីាពកនុខការចូលរមួកនុខែាំនណីរការននោបាយ  

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

គិតមកប្តឹមដខកញ្ហញ   មានមន្រនតីគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិចាំននួដត ១៩ នាក់ប៉ាុនណាណ ោះ កនុខចាំនណាម ១១៨ នាក់ ដែល
ប្តូវបានហាមពីស្កមមភាពននោបាយបនាទ ប់ពីតុោការកាំពូលរ ាំោយគណបកសននោះ នៅឆ្ន ាំ ២០១៧  បានដ្ឋក់
ពាកយសុ្ាំស្ទិ្ធិនធវីននោបាយនឡខីវញិ។ មាន ២៦ នាកប់ានទ្ទ្ួលស្ិទ្ធិននោះវញិ ន យី ៣ នាក់ប្តូវបានបែិនស្ធ។ 
នាយករែាមន្រនតី   ុន ដស្នបានប្បកាស្នៅដខស្ីហាថា គ្មត់នឹខមនិទតលស់្ិទ្ធិនធវីននោបាយឲ្យវញិនទ្ នបីគ្មត់ «មិន
ស្បាយចតិត» ។ អ្នកឯកនទ្ស្កនុខប្ស្ុក និខស្មាជកិគណបកសប្បឆ្ាំខបានតែូញដតែរថា ែាំនណីរការ «ទតល់ស្ទិ្ធិ
ឲ្យវញិ» ននាោះនធវីតាមដតចតិតនកឹន ញី នធវីឲ្យនគយលខុ់ស្ថា អ្នកននោបាយមកពីគណបកសប្បឆ្ាំខននាោះ បាននធវីខុស្ 
ន យីនធវីឲ្យនោកនាយករែាមន្រនតីអាចនប្ជីស្នរសី្គូប្បឆ្ាំខននោបាយរបស្គ់្មត់បាន ។ គណបកសប្បជាជនប្គប់ប្គខ
ប្គប់លាំដ្ឋប់ថាន ក់ទាំខអ្ស្់ននរដ្ឋា ភិបាល រាប់ពីប្កុមប្បឹកាប្ស្ុកនខតតែលស់្ភាជាត។ិ  

ការនបាោះនឆ្ន ត និខការចូលរមួដទនកននោបាយ  



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ការនបាោះនឆ្ន តជាតិលមីៗកនលខនៅ៖ ការនបាោះនឆ្ន តជាតិកនុខនពលលមីៗបាំទុត ដែលប្តូវបាននធវីនៅដខកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៨។ 
មានការចូលរមួននគណបកសននោបាយចាំននួ ២០ ដតគ្មម នការចូលរមួននគណបកសស្នន្រងាគ ោះជាតិ CNRP ដែលជា
គណបកសប្បឆ្ាំខធាំជាខនគ។ កនុខចាំនណាមគណបកសប្បឆ្ាំខទាំខ ១៩ នប្ៅពគីណបកសប្គប់ប្គខអ្ាំណាច CPP ដែល
ចូលប្បកតួប្បដជខ ប្តូវបានប្កមុនធវីការដទនកស្ិទ្ធិននោបាយនិោយថា មាន ១៦ ជាគណបកសគ្មាំប្ទ្នដ្ឋយគណបកស 
CPP ។  

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

ស្នលឹកនឆ្ន តចាំននួប្បដ ល ៦០០ ០០០ ស្នលកឹយកជាការមិនបាន ន យីកនុខការនបាោះនឆ្ន តនលីកមុន 
ចាំនួនស្នលឹកនឆ្ន តយកជាការមនិបានមានដត ១០០ ០០០ ស្នលឹកនទ្។ អ្នកស្នខេតការណ៍និោយថា ននោះគឺជាស្ញ្ហញ
ននការតវា៉ា  នដ្ឋយសារពួកនគរខស្មាព ធឲ្យនៅនបាោះនឆ្ន ត នដ្ឋយគ្មម នគណបកស CNRP ឈរន ម្ ោះ។ អ្នកនបាោះនឆ្ន តជា
នប្ចីនសុ្ខចិតតគូស្នចាល ជាជាខនបាោះឲ្យគណបកសប្បឆ្ាំខណាមួយ។ នបីតាមតួនលខរបស្់រដ្ឋា ភិបាល ចាំននួ ៨៣% 
ននអ្នកមានស្ិទ្ធិនបាោះនឆ្ន ត បាននចញនៅនបាោះនឆ្ន ត។ គណបកសកាន់អ្ាំណាច CPP បានឈនោះនៅអ្ទីាំខ ១២៥ នៅ
កនុខរែាស្ភា។ ស្ថិតិរបស្់រដ្ឋា ភបិាលមិនអាចបញ្ហជ ក់បាននទ្ នដ្ឋយសារខវោះអ្នកស្នខេតការណ៍ឯករាជយ។  

អ្នកស្នខេតការណ៍ឯករាជយភាគនប្ចីនចាតទុ់្កែាំនណីរការនបាោះនឆ្ន តទាំខមូលថាមានកាំ ុស្ឆគខធងនធ់ងរ។ 
សាថ នទូ្តភាគនប្ចីននៅកមពុជាមិនប្ពមនធវជីាអ្នកស្នខេតការណ៍ទលូវការ នៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តននោះនទ្។ អ្ខគការស្នខេត
ការណ៍នបាោះនឆ្ន តដែលមានដមនរបស្់រែា នដ្ឋយរមួមានទាំខមជឈមណឌ ល Carter Center និខ Asian Network for 
Free Elections ក៏បានស្នប្មចចិតតមិនមកនធវីការតាមដ្ឋនការនបាោះនឆ្ន តននោះដែរ ពីនប្ពាោះអ្ខគការទាំខននាោះចាត់ទុ្ក
ថា ការនបាោះនឆ្ន តននោះខវោះភាពប្តឹមប្តូវជាមូលដ្ឋា ន។ គជប បាននចាទ្ស្ គមន៍អ្នតរជាតថិា មានភាពលាំនអ្ៀខ 
នដ្ឋយនិោយថា ស្ គមនអ៍្នតរជាតិគ្មាំប្ទ្ គជប ដតនៅនពលណាមានការចូលរមួការនបាោះនឆ្ន តរបស្់គណបកស 
CNRP ដតប៉ាុនណាណ ោះ។ នទោះបជីាមានន ម្ ោះថា ឯករាជយកតី ដតរដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋក់កានមរា៉ាលតនៅ គជប ដែលនធវីឲ្យវា
អាចតាមដ្ឋនការងាររបស្់គជបបាន។   

គណបកសននោបាយ និខការចូលរមួននោបាយ៖ នលីកដលខដតគណបកសប្បជាជន និខគណបកសតូចៗ
មួយចាំននួដែលគ្មាំប្ទ្រដ្ឋា ភិបាល គណបកសននោបាយនានាបានរខការនរសី្នអ្ីខតាមទលូវចាប់ ការអ្នុវតតចាប់មនិ
នស្មីភាព ការគាំរាមកាំដ ខ និខការទាយព័ត៌មាននដ្ឋយមានលាំនអ្ៀខ។ កតាត ទាំខអ្ស្់ននោះនាាំឱ្យគណបកស CPP យក
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ផ្លត ច់មុខនូវអ្ាំណាចននោបាយ។ អ្នកកានមុ់ខតាំដណខជានប្ចីននៅកនុខរដ្ឋា ភិបាលប្តូវដតជាស្មាជកិននគណបកស 
CPP ។  

នៅដខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០២០ នាយករែាមន្រនត ី  ុន ដស្នបានដលលខថា ករណីនោក កមឹ សុ្ខា ប្បដ លមិននដ្ឋោះ
ប្សាយចប់នៅមុនឆ្ន ាំ ២០២៤ នទ្។ 

នៅដខនមសា នកមខប្បុស្ កាក់ សុ្វណណនឆ ដែលជាកូនប្បុស្ជាំទ្ខ់របស្ម់ន្រនតីគណបកសប្បឆ្ាំខដែលជាប់
ពនធនាគ្មរ ប្តូវបាននគវាយកាលនឹខែុាំឥែា នពលជោិះម៉ាូតូ ជាន តុនធវីឲ្យគ្មត់របួស្ធងន។់ ជននលមីស្មនិប្តូវបានរក
ន ញីនទ្។ នប្កាយមក កាក់ សុ្វណណនឆ ប្តូវបានចាប់ខលួននប្កាមបទ្នចាទ្ «ញុោះញខ»់ ដែលជាបទ្នលមីស្មជឈមិ អាច
បណាត លឲ្យជាបព់នធនាគ្មររ ូតែល់ ២ ឆ្ន ាំ។ គ្មតម់ានជាំខឺខរួកាល ន យីមនិបានទ្ទ្ួលការពាបាល ឬកដនលខសាន
ក់នៅពិនស្ស្នទ្ នៅកនុខនពលជាប់ ុាំ នខិកនុខអ្ាំឡុខនពលស្វនាការ។ 

ការចូលរមួរបស្់ន្រស្តី និខប្កមុជនជាតិភាគតិច៖ គ្មម នចាប់ដែលដ្ឋកក់ាំ តិប្ពាំដែននលកីារចូលរមួរបស្់ន្រស្តី 
និខជនជាតិភាគតិច នៅកនុខែាំនណីរការននោបាយនទ្ ដតវបបធម៌ប្បនពណីកប្មិតការចូលរមួរបស្់ន្រស្ដីនៅកនុខ
ននោបាយ នខិរដ្ឋា ភិបាល ជាពិនស្ស្ចាប់ប្ស្ី ដែលមានតាាំខពសី្តវតសទ្ី ១៤ មក មានចាំដណករារា ាំខខាល ាំខកនុខ
នរឿខននោះ ។ នទោះបីជាគណបកស CPP បានស្នាមតខន យីមតខនទ្ៀតថា នឹខបនខេីនតាំណាខរបស្់ន្រស្តកីតី ដតចាំនួន
នបកេជនជាន្រស្តីដែលជាប់នឆ្ន តនៅកនុខការនបាោះនឆ្ន តជាតិនៅដខកកេដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៨ មានការលយចុោះមកប្តមឹ ១៩ 
នាក់ ពី ២៥ នាក់ កនុខការនបាោះនឆ្ន តជាតិឆ្ន ាំ ២០១៣។ ការនបាោះនឆ្ន តថាន ក់មូលដ្ឋា ន នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ ន ញីមានជា
នលីកែាំបូខ នូវការចូលរមួននគណបកសប្បជាធបិនតយយជនជាតិនែីមកមពុជា ។  

ដទនកទី្៤ ៖ អ្ាំនពីពុករលួយ និខកខវោះតមាល ភាពកនុខរដ្ឋា ភិបាល  

ចាប់មានដចខអ្ាំពីនទស្ប្ព មទ្ណឌ ស្ប្មាបអ់្ាំនពីពុករលួយដែលប្បប្ពតឹតនដ្ឋយមន្រនតីនានា ។ នទោះជាោ៉ា ខ
ណាក៏នដ្ឋយ រដ្ឋា ភិបាលមិនបានអ្នុវតដចាប់ននោះប្បកបនដ្ឋយប្បស្ទិ្ធភាពនឡយី។ ប្កមុប្បឹកាជាតិប្បឆ្ាំខនខឹអ្ាំនពី
ពុករលួយ និខអ្ខគភាពប្បឆ្ាំខអ្ាំពីពុករលួយ ប្តូវបានអ្នុញ្ហញ តនដ្ឋយចាបឲ់្យទ្ទ្លួ និខនធវកីារនសុ្ីបអ្នខេតបណតឹ ខ
ពុករលួយ។ ដតអ្ខគភាពននោះមនិបានស្ ការបានញឹកញាប ់ជាមួយស្ខគមសុ្ីវលិ ន យីប្តូវបាននគចាត់ទុ្កថា គ្មម ន
ប្បស្ិទ្ធភាពកនុខការប្បឆ្ាំខនឹខអ្ាំនពីពុករលួយនដ្ឋយមន្រនតី ដតដបរជាយកចតិតទុ្កដ្ឋក់នលកីារនសុ្ីបអ្នខេតនលីមន្រនតីគណ
បកសប្បឆ្ាំខ ដែលនាាំឲ្យនគមានការគិតថា អ្ខគភាពននោះបនប្មីប្បនោជនគ៍ណបកសកាន់អ្ាំណាច CPP ។ មាននស្ចកតី
រាយការណ៍នប្ចនីពីករណីពុករលួយ នៅកនុខជួររដ្ឋា ភបិាល កនុខអ្ាំឡុខឆ្ន ាំននរបាយការណ៍។  

អ្ាំនពីពុករលួយ៖អ្ខគភាពប្បឆ្ាំខអ្ាំនពីពុករលួយមិនដែលនសុ្បីអ្នខេតស្មាជកិជានខ់ពស្់ននគណបកសកានអ់្ាំណាចនទ្ 
នទោះបីមានការនចាទ្ប្បកាន់ជានប្ចីនពីបទ្ពុករលួយ កនុខលាំដ្ឋប់ថាន ក់ជាន់ខពស្់ននគណបកស និខរដ្ឋា ភិបាលកត។ី 
ឧទ រណ៍ នៅដខមលុិនា ស្កមមជនបាននចាទ្ជាលមីនលសី្មាជិស្ភា និខជាអ្តីតអ្ភិបាលនខតត នោក ប្បាជា ចាន់ ពី
បទ្មានការពាក់ពន័ធនឹខការជញួែូរនឈខុីស្ចាប់នៅនវៀតណាម បនាទ ប់ពគី្មត់ប្តូវបាននស្នីជានបកេជនស្ប្មាប់ែកឹនាាំ 
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គជប ដតអាជាា ធរមនិបាននធវីអ្វគី្មត់នទ្។ នៅដខស្ហីា អ្ខគភាពបានចាបខ់លួនមនុស្ស ២ រូប ពីបទ្ដកលខជាមន្រនតីរដ្ឋា ភិបា
ល ដតនប្ៅពីននោះ មនិបានចាបខ់លួនអ្នកណានទ្ តាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៦ មក ដែលនៅនពលននាោះ នគបានចាបខ់លួនបុគគលកិ 
អ្ខគការដទនកស្ិទ្ធមិនុស្សែ៏លប ីចាំនួន ៥ នាក ់និខស្មាជកិគណបកសប្បឆ្ាំខមាន ក់ ដែលជានម ុាំ។ មានដតករណីមួយ
នទ្ កនុខការនបកីបងាា ញនស្ចកតបី្បកាស្ប្ទ្ពយស្មបតត ិគឺករណីរបស្់នោក កឹម សុ្ខា។ 

អ្ាំនពីពុករលួយមានលកេណៈរាលដ្ឋល នៅកនុខស្ខគម និខរដ្ឋា ភិបាល។ មាននស្ចកតីរាយការណ៍មកថា 
នគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា  នៅប្កមនសុ្ីបអ្នខេត និខនៅប្កមជប្មោះកតី បានទ្ទ្លួស្ាំណូកពីអ្នករកសុ្ី ទាំខប្ស្បចាប់ 
ទាំខខុស្ចាប់។ មន្រនតីរាជការប្តូវមានការយល់ប្ពមពីប្បធាន មុននពលនឆលីយស្ាំណួររបស្់អ្ខគនីតិបញ្ញតតិ ទក់ទ្ខនឹខ
ការនចាទ្ប្បកានស់្តីពអី្ាំនពីពុករលួយ។  

ពលរែាដតខដតតែូញដតែជាសាធារណៈអ្ាំពីអ្ាំនពពុីករលួយ។ នបៀវតសរម៍ិនប្គប់ប្គ្មន់រមួចាំដណកឱ្យមាន «អ្ាំនពី
ពុករលួយនែីមបរីស្»់ កនុខចាំនណាមមន្រនតថីាន ក់ទប ចាំដណកវបបធម៌នទិ្ណឌ ភាពនធវឱី្យអ្ាំនពីពុករលួយរកីសាយកនុខ
ចាំនណាមមន្រនដីជានខ់ពស្់ ។ នៅដខមករា ន ម្ ោះ នឡ ចាន់ស្ងាវ ត ប្បធានមនទីរសុ្ខាភិបាលនខតតបនាទ យមានជយ័ បាន
ជាប់នចាទ្ពបីទ្ទ្ទ្ួលស្ាំណូកចាំនួន ៦០ ោននរៀល (ប្បមាណ ១៥ មុឺនែុោល រ) ។ ប្កស្ខួសុ្ខាភបិាលមនិបាននធវី
ការនសុ្ីបអ្នខេតនទ្ ន យីដលមទាំខបានបែិនស្ធការនចាទ្ននាោះ ន យីអ្ោះអាខថា អ្នកនចាទ្ននាោះមានបាំណខបខេភាព
ចោចលកនុខស្ខគម។ នៅនលងទ្ី ២៥ ដខតុោ នគរបាលបានព័ទ្ធទទោះន ម្ ោះ គខ់ ោខ មន្រនតីគណបកសប្បជាជន ដែល
បាននចាទ្នោករែាមន្រនតីប្កស្ខួដែនែី ជា សុ្ផ្លរា៉ា  ដែលបានទមទរស្ាំណូកពីមន្រនតីថាន ក់នប្កាម នែីមបបីាននឡខីឋានៈ 
នៅកនុខគណបកស និខរដ្ឋា ភិបាល។ នគរបាលបានគាំរាមគ្មតន់ិខប្គួសារគ្មត់។ នៅដខកកេដ្ឋ រដ្ឋា ភិបាលបានទតល់ែី 
៤២៥ អា (ដែលប្តូវបានកាំណត់ជាែីនប្ពរបស្់រែា) នៅឲ្យនៅដកអ្ចលនប្ទ្ពយ (នខិជាអ្តីតមន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល) 
ន ម្ ោះ នឡខ ភ័កតប្តា (ដែលនគនប្ចីននៅថាឧកញា៉ា  នឡខ ណាវា៉ា ប្តា)។ 

ដទនកទី្៥ ៖ ឥរោិបលរបស់្រដ្ឋា ភិបាលចាំនពាោះការនសុ្ីបអ្នខេតរបស់្អ្ខគការអ្នដរជាតិ និខអ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា
ភិបាលនលីការនចាទ្ប្បកាន់ពីបទ្រ ាំនោភស្ិទ្ធិមនុស្ស  

មានរបាយការណ៍ជានប្ចនីអ្ាំពកីខវោះការស្ ការ ន យីនៅកនុខករណីមួយចាំនួន មានការបាំភិតបាំភយ័នដ្ឋយ 
មន្រនដីរដ្ឋា ភិបាលនលីអ្នកនសុ្បីអ្នខេតស្ិទ្ធមិនុស្ស។  

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



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

អ្នកការពារស្ទិ្ធិមនុស្សប្បឈមនឹខកាំនណីនននការគ្មបស្ខេត់។ នៅនលងទ្ី ១៨ កញ្ហញ  នាយករែាមន្រនតី   ុន 
ដស្នបានបញ្ហជ ជាសាធារណៈ ឲ្យចាប់ខលួនអ្នកនធវីអ្តាថ ធបិាយននោបាយ ន ម្ ោះ នស្ខ សារ ីនដ្ឋយនចាទ្គ្មត់ថា 
បានចូលរមួជាមួយគណបកសប្បឆ្ាំខ នែមីបបីនខេីតបែិវតតន៍។ នោកនាយករែាមន្រនតីបានែកបញ្ហជ វញិ ២ នលងនប្កាយ
មក នដ្ឋយនិោយថា គ្មត់បានសាត ប់នស្ចកតីពនយល់របស្ស់ារ ីន យីយល់ន ញីថា «ស្មន តុទល» ។ 

ចុខនចាទ្ប្តូវបាន ុាំខលួននដ្ឋយមិនឲ្យមានការបខ់ប្បាក់ធានានៅនប្ៅ ុាំបាន នៅមុនស្វនាការ និខកនុខរខ់ចាាំ
សាលប្កម។ 

អ្ខគការស្ ប្បជាជាតិ និខអ្ខគការអ្នតរជាតិែនទ្នទ្ៀត៖រដ្ឋា ភិបាល ជាទូ្នៅ បានអ្នុញ្ហញ តតាំណាខអ្ខគការស្ 
ប្បជាជាតិមកនធវីទ្ស្សនកចិេ ។ ដតរដ្ឋា ភិបាលនប្ចីនដតមិនប្ពមជួបប្បជុាំថាន ក់ខពស្់ ជាមួយតាំណាខននអ្ខគការស្ ប្បជា
ជាតិ ន យីមនិឱ្យពកួនគជបួជាមួយមន្រនតបីកសប្បឆ្ាំខ នដ្ឋយរមួទាំខនោក កឹម សុ្ខា ទខដែរ។ នៅនលងទ្ី ២៣ កញ្ហញ  
នាយករែាមន្រនតី   ុន ដស្ន បានជួបតាមទូ្រស្ព័ទជាមួយនោក Vitit Muntarbhorn អ្នករាយការណ៍ពិនស្ស្ដទនកស្ិទ្ធិ
មនុស្សរបស្់អ្ខគការស្ ប្បជាជាតិនៅកមពុជា។ ជាធមមតា អ្នកនាាំពាកយរដ្ឋា ភិបាលកមពុជារោិះគន់តាំណាខននអ្ខគការ
ស្ ប្បជាជាត ិចាំនពាោះការនោិយរបស្់នគស្តីពីកខវលន់ានាដទនកស្ទិ្ធិមនុស្ស។ 

សាថ ប័នស្ិទ្ធិមនុស្សរបស្់រដ្ឋា ភបិាល៖ រដ្ឋា ភិបាលមានសាថ ប័នស្ិទ្ធិមនុស្សចាំនួន ៣ ដែលរមួមានគណៈកមាម ធិការដ្ឋច់
នដ្ឋយដឡក ទ្ទ្ួលបនទុកការពារស្ិទ្ធិមនុស្ស នខិទ្ទ្លួពាកយបណតឹ ខ នៅនប្កាមប្ពឹទ្ធស្ភា និខរែាស្ភា ប្ពមទាំខគ
ណៈកមាម ធិការស្ិទ្ធិមនុស្សកមពុជា ដែលស្ថិតនៅនប្កាមខុទ្ទកាល័យនាយករែាមន្រនត។ី គណៈកមាម ធិការស្ិទ្ធិមនុស្សកមពុ
ជាប្បគល់របាយការណ៍របស្់រដ្ឋា ភិបាល នែីមបចូីលរមួកនុខែាំនណីរការពនិិតយស្ទិ្ធិមនុស្សជាអ្នតរជាតិ ែូចជាការពិនិតយ
នទ្ៀខទត់ជាស្កល និខបាននឆលីយតបចាំនពាោះរបាយការណ៍របស្់សាថ ប័នរដ្ឋា ភបិាល និខអ្ខគការអ្នតរជាតិ ប៉ាុដនតមិន
បាននធវីការនសុ្បីអ្នខេតសាថ នភាពស្ិទ្ធមិនុស្សនដ្ឋយឯករាជយនឡយី។ អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលដទនកស្ិទ្ធមិនុស្ស
ដែលគួរឱ្យទុ្កចតិតបានចាត់ទុ្កថា គណៈកមាម ធិការរបស្់រដ្ឋា ភិបាលថា មានប្បស្ិទ្ធភាពការងារនៅមានកប្មិត 
ន យីបានរោិះគន់តនួាទ្រីបស្់នគនៅកនុខការនិោយការពារការបន្រងាេ បរបស្់រដ្ឋា ភិបាល នៅនលីស្ខគមសុ្ីវលិ និខគណ
បកសប្បឆ្ាំខ។  

 

អ្ខគជាំនុាំជប្មោះចប្មុោះវសិាមញ្ញនៅកនុខតុោការកមពុជា (ECCC) បានបនតនធវីការនសុ្ីបអ្នខេត និខដ្ឋក់នទស្នម
ែឹកនាាំដខមរប្ក ម នខិអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវខពស្ប់ាំទុតចាំនពាោះអ្ាំនពីយខ់ នខ ដែលប្តូវបានប្បប្ពឹតតពីឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ែល់ឆ្ន ាំ 
១៩៧៩ ។ ECCC គជឺាតុោការកូនកាត ់នដ្ឋយមានបុគគលកិ និខនៅប្កមជាត ិនិខអ្នតរជាតិ ន យីប្គប់ប្គខនដ្ឋយ
ចាប់កនុខប្ស្ុករបស្់កមពុជាទខ និខកិចេប្ពមនប្ពៀខរវាខរដ្ឋា ភបិាល នខិអ្ខគការស្ ប្បជាជាតិទខ។ ការនសុ្បីអ្នខេត
ទាំខអ្ស្ប់ានចប់ជាទលូវការន យី ន យីគ្មម នការនសុ្ីបអ្នខេតលមីនទ្ ន យីគ្មម នការកាត់នទស្នទ្នៅកនុខអ្ខគជាំនុាំជប្មោះ។ 
ការងារបណតឹ ខឧទ្ធរណ៍ និខការងារមុនកាត់នទស្បានែាំនណីរការបនត។ 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នៅនលងទ្ី ១៦ ស្ីហា តុោការកាំពូលបាននបីកស្វនាការនលបីណតឹ ខកនុខករណី ន ម្ ោះ នខៀវ ស្ាំទន។ នៅឆ្ន ាំ 
២០១៨ តុោការបានកាតឲ់្យគ្មត់ជាប់ពនធនាគ្មរអ្ស្់មយួជវីតិ ចាំនពាោះឧប្កិែាកមមប្បឆ្ាំខមនុស្សជាតិ បទ្នលមសី្
ធងន់ធងរប្បឆ្ាំខនឹខអ្នុស្ញ្ហញ ប្កខុឡានអ្ នខិបទ្ប្បល័យពូជសាស្ន។៍ ករណីនដ្ឋយដឡក ២ គឺករណី ន ម្ ោះ មាស្ 
មុត នមបញ្ហជ ការកខទ្័ពនជខីទ្កឹ និខមន្រនតីដខមរប្ក មន ម្ ោះ យមឹ ទ្ិត នៅបនតស្ថិតនៅនប្កាមការពិចារណារបស្់
តុោការនៅនឡយី។ គតិមកប្តឹមដខកញ្ហញ  នៅប្កមអ្នតរជាតបិានបនតនលីកនឡខីថា ចុខនចាទ្ទាំខពីរគួរយកមកកាត់
នទស្ ចាំដណកនៅប្កមភាគីកមពុជានិោយថា មិនគួរនទ្។ គតិមកប្តមឹដខវចិឆិកា ការដខវខគាំនិតគ្មន ននោះមិនទន់នដ្ឋោះ
ប្សាយនចញនទ្។ 

 ដទនកទី្៦៖ ការនរសី្នអី្ខ ការរ ាំនោភបាំពានកនុខស្ខគម  

ន្រស្តី  

ការរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ និខ ខិាកនុខប្គួសារ៖ ការរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ នខិអ្ាំនពី ខិាកនុខប្គួសារគឺជាបញ្ហា ធាំ។ ចាប់
ដែលមិនបញ្ហជ ក់នភទ្ននជនរខនប្គ្មោះ ដ្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ ចាំនពាោះអ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ និខការបាំពារបាំពាន។ 
អ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈប្តូវកាត់នទស្ឱ្យជាប់ពនធនាគ្មរពី ៥ឆ្ន ាំ នៅ ៣០ឆ្ន ាំ។ អ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ បត/ីប្បពនធមិន
ប្តូវបានដចខជាក់ោក់នៅកនុខប្កមប្ព មទ្ណឌ នឡយី ប៉ាុដនត អាចនធវីការនចាទ្ប្បកាន់ថាជា «អ្ាំនពីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ» 
«ការបខេរបួស្សាន ម» ឬ «ការបាំពារបាំពានមិនស្មរមយ» បាន។ កប្មមានការនចាទ្ប្បកានព់ីបទ្រ ាំនោភនស្ពស្នថវៈបត/ី
ប្បពនធណាស្។់ ចាបស់្តីពីអ្ាំនពី ខិាកនុខប្គួសារកាំណតដ់្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ ចាំនពាោះអ្ាំនព ីខិាកនុខប្គសួារ ប៉ាុដនត មិន
មានដចខជាក់ោកអ់្ាំពីការដ្ឋក់នទស្នឡយី។ នគអាចនប្បីប្កមប្ព មទ្ណឌ  នែីមបដី្ឋក់នទស្ចាំនពាោះបទ្នលមសី្ ខិា
កនុខប្គួសារ នដ្ឋយដ្ឋក់នទស្ពនធនាគ្មរចាប់ពី ១ ឆ្ន ាំរ ូតែល់ ១៥ឆ្ន ាំ។  

អ្ាំនពី ខិាកនុខប្គួសារនខិការរ ាំនោភទលូវនភទ្នប្ចីនដតមនិប្តូវបាននគរាយការណ៍អ្ស្់ នដ្ឋយសារជនរខនប្គ្មោះ
ខាល ចការស្ខស្ឹកនដ្ឋយជននលមីស្ ការនរសី្នអ្ីខនៅកនុខស្ខគម  នខិការដែលនគមិនទុ្កចតិតប្បព័នធតុោការ។ នៅកនុខ
ចាំនណាមមន្រនតីតុោការ មានចាំនួននារតីិចតួច ដែលទ្ាំនខជាមូលន តុនាាំឲ្យមានការរាយការណ៍មនិអ្ស្់ពីការរ ាំនោភ
នស្ពស្នថវៈ និខការរ ាំនោភនធវបីាបកនុខប្គសួារ។ អ្ខគការនប្ៅរដ្ឋា ភិបាល បាននិោយថា អាជាា ធរមិនសូ្វប្បឹខដប្បខ
ខាល ាំខកនុខការអ្នុវតតចាប់ប្គួសារនទ្ ន យីនជៀស្វាខការពាកព់័នធកនុខជនមាល ោះកនុខប្គសួារ។   

អ្នកស្នខេតការណ៍ភាគនប្ចនីនជឿថា ទាំខអាជាា ធរ ទាំខសាធារណជន ជាទូ្នៅ មិនចាតទុ់្កអ្ាំនពី ខិាកនុខ
ប្គួសារថាជាបទ្នលមសី្ប្ព មទ្ណឌ នទ្។  

 នៅកនុខករណីមយួ ឧកញា៉ា  ន ខ នស្ៀ ដែលមានដខសធាំ បានរខការនចាទ្នបៀតនបៀនទលូវនភទ្ នដ្ឋយនសិ្សតិ 
កញ្ហញ  នម៉ាខ នពប្ជរតីា។ នាខបានបែិនស្ធការសុ្ាំនស្ន ៍របស្់នោក នស្ៀ ន យីនាខប្តូវបានចាប់ខលួននៅដខឧស្ភាពី



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

បទ្លួចទូ្រស្ព័ទនែរបស្់នោក នស្ៀ។ នាខប្តូវបាននដ្ឋោះដលខវញិភាល ម បនាទ ប់ពសីាធារណជនរោិះគន់ ដតនគរបាលមិន
បាននធវីអ្វនីោក នស្ៀ នទ្។ 

ប្កស្ួខពត័៌មាន និខប្កស្ួខកចិេការនារបីានចាប់នទតីមអ្នុវតតប្កមប្បតបិតតិស្ប្មាបប់្បពន័ធទសពវទាយ ទកទ់្ខ
នឹខ ខិានៅនលីនារ។ី ប្កមននោះហាមប្បាមការនបាោះពុមភព័តម៌ាន ដែលរមួទាំខរូបននជនរខនប្គ្មោះ ការបងាា ញពីការ
សាល ប់ របសួ្ ឬភាពអាប្កាតរបស្់ជនរខនប្គ្មោះ នខិការនប្បីពាកយប្បមាលនៅនលីន្រស្ត។ី  

ការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្៖ ប្កមប្ព មទ្ណឌ ដ្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ ចាំនពាោះការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្ នដ្ឋយដ្ឋកព់នធនាគ្មរពី 
៦ នលងនៅ ៣ ដខ និខពិន័យជាទ្ឹកប្បាក់បនតិចបនតួច។ ការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្នៅកដនលខនធវីការប្តូវបាននគនជឿថាមានជា
ទូ្នៅ។  

 គិតប្តឹមដខកញ្ហញ  គ្មម នការបតឹខនលីន ម្ ោះ អ្ ុក កុស្ល ដែលជាស្នខការនគរបាលនខតតកាំពខ់ធាំ។ នៅដខកកេដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ ២០២០ នគរបាលប្ស្ី ៤ នាក់បានដ្ឋក់លខិិតនៅនោកឧបនាយករែាមន្រនតី ស្ នខខ នដ្ឋយនិោយពីការ
នបៀតនបៀនទលូវនភទ្នដ្ឋយនោក អ្ ុក កុស្ល ។ លិខតិននាោះស្រនស្រថា ពកួនគបានរាយការណ៍ជានប្ចនីនលីកមកន យី 
តាាំខពីឆ្ន ាំ ២០១៨ មក ដតមិនដែលបានទ្ទ្ួលយុតតិធម៌នឡយី។ អ្គគស្នខការនគរបាលជាតិ នោក ននត សានវឿន 
និោយថា នគរបាលមិនចាតក់ារ នប្ពាោះនគ «ចខ់ការពារកតិតយិស្របស្់ន្រស្តីទាំខននាោះ» ។ 

ស្ិទ្ធិកនុខការបនតពូជ ៖ គ្មម ននស្ចកតីរាយការណ៍ពីការរ ាំលូតកូននដ្ឋយបខេាំ ការនធវមីិនឱ្យមានកូននដ្ឋយមិននៅ
តាមការស្ម័ប្គចិតតនទ្។ ប្បនពណីវបបធម៌មានចាំដណកធាំកនុខឧបស្គគស្ប្មាប់ន្រស្តីកនុខការពនារកាំនណីត ។ អ្នកនៅលីវ
មានការនអ្ៀនខាម ស្់កនុខការនោិយពីការពនារកាំនណីតជាមួយនពទ្យ។ រែាទតល់លទ្ធភាពឲ្យជនរខនប្គ្មោះនដ្ឋយការ
រ ាំនោភទលូវនភទ្ទ្ទ្ួលបាននស្វាសុ្ខភាពបនតពូជ។  

នបីនោខតាមការជាំនរឿននៅឆ្ន ាំ ២០១៩ អ្ប្តាសាល ប់របស្ម់ាត យមាន ១៤១នាក ់កនុខចាំនណាម ១០០ ០០០ 
នាក់ដែលឆលខទ្ននល ន យីរស្កូ់ន។ នៅឆ្ន ាំ ២០១៥ មាន សាល ប់ ១៧៨ នាក ់កនុខចាំនណាម ១០០ ០០០ នាក។់ កតាត
ស្ាំខាន់ដែលនធវីឲ្យមានមាត យសាល ប់នប្ចីនគឺកខវោះកដនលខនពទ្យ ថាន ាំនពទ្យ នខិប្គូនពទ្យជួយស្ប្មាលកូន។ 

ការនរសី្នអ្ីខ៖ រែាធមមនុញ្ញដចខអ្ាំពីស្ទិ្ធិនស្មីភាពគ្មន ស្ប្មាបន់្រស្តី ការទ្ទ្លួបានប្បាក់កនប្មនស្មីគ្មន ចាំនពាោះការងារែូចគ្មន  
និខឋានៈនស្មីគ្មន កនុខអាពា ៍ពពិា ៍។ អាជាា ធរមនិអ្នុវតតចាប់បានលែនទ្។ ជាទូ្នៅ ន្រស្តីមានស្ិទ្ធិនលីប្ទ្ពយស្មបតតិនស្មី
ភាពគ្មន  មានស្ិទ្ធតិាមទលូវចាបែូ់ចគ្មន កនុខការដ្ឋកព់ាកយបណតឹ ខដលខលោះ នខិស្ទិ្ធិនស្មីគ្មន កនុខការទ្ទ្ួលបានការអ្ប់រ ាំ 
និខការងារមយួចាំននួ។ ប៉ាុដនត ប្បនពណីវបបធម៌ និខការទ្ទ្ួលខុស្ប្តូវកនុខការនមីលកូនបានកប្មិតលទ្ធភាពរបស្់ន្រស្ត ី
កនុខការ្ននៅែលក់ារទ្ទ្លួបានមុខតាំដណខខពស្់នៅកនុខការងារ ឬបានការងារនធវ។ី  

អាជាា ធររ ាំពឹខថា ន្រស្តីនស្លៀកពាក់ស្មប្ស្បតាម «ប្បនពណីដខមរ» ។ នៅដខមិនា នគរបាលប្ស្ីមាន ក់ប្តូវបានបខេាំ
ឲ្យសុ្ាំនទស្ នដ្ឋយសារគ្មតប់ានបាំនៅនដ្ឋោះកូនន យីបនងាា ោះតាមន វស្ប ុក កនុខឯកស្ណាា ន។ ការបខេាំននោះនាាំឲ្យមាន



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ការរោិះគន់ជាខាល ាំខពីប្កុមស្ខគមសុ្ីវលិ នខិមន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលខលោះ។ នៅនលងទ្ ី៥ ដខមិលុនា អាជាា ធរបានចាបខ់លួនន្រស្តមីាន ក់
ដែលលក់នឡតាមន វស្ប ុក ពីបទ្នធវឲី្យ «ខូចែល់កតិតិយស្ន្រស្តី» ន យីបាននចាទ្គ្មតព់ីបទ្នប្បសី្មតីអាស្ និខមិន
ស្ម កនុខនពលទសពវទាយទលតិទលរបស្់គ្មតត់ាមន វស្ប ុក។ 

ការនរសី្នអ្ីខ និខ ខិានលីប្កមុភាគតិច ឬការនរសី្នអ្ីខជាតសិាស្ន៍ជាប្បព័នធ 

 រែាធមមនុញ្ញទតលស់្មភាពនៅចាំនពាោះមុខចាប់ ន យីទតលស់្ិទ្ធែូិចគ្មន ែល់ពលរែាទាំខអ្ស្់ នដ្ឋយមិនគតិពី
ពូជសាស្ន៍ នភទ្ ភាសា សាស្នា និនាន ការននោបាយ នែមីកាំនណីត ឋានៈស្ខគម ប្ទ្ពយធន ឬសាថ នភាពអ្វីៗ។ ចាប់
ដ្ឋក់នទស្ប្ព មទ្ណឌ ចាំនពាោះការនរសី្នអ្ីខ នខិ ខិា នបីវាប្តូវបានបខេនឡខីនដ្ឋយសារ «ស្មាជិកភាពកនុខប្កុមជន
ជាតិ ស្ញ្ហជ តិ ពូជសាស្ន៍ ឬសាស្នាណាមួយ»។ 

 អ្នកជាំនាញបានស្នខេតន ញីមានកាំនណីនននឥរោិបទ្អ្វជិជមានចាំនពាោះជនជាតិចិន នៅកនុខប្បនទ្ស្ មា៉ាខ
នដ្ឋយសារទ្ាំនាក់ទ្ខនឹខជាមយួនឹខស្កមមភាពឧប្កែិាកមម ពនិស្ស្នៅប្កខុប្ពោះស្ី នុ។ កាដស្តរាយការណ៍ពបីទ្
នលមីស្ដែលប្បប្ពឹតតនដ្ឋយអាណិកជនចនិ និខនៅដកចិន (ដែលភាគនប្ចនីមាននៅនលីជនជាតិចនិែូចគ្មន ) ែូចជា
មនុស្សោត ការបាញ់នបាោះ បលន់  ខិានដ្ឋយប្កមុនចារ ការចាប់ជាំរតិ ការជួញែូរមនុស្ស ការដកលខកាល យរបស្់ 
ស្កមមភាពអាស្អាភាស្ ការនបីករលយនតប្ស្វខឹ និខថាន ាំនញៀន។ នៅនលងទ្ី ២១ ស្ីហា អាជាា ធរបានចាប់ចិនចាំនួនជាខ 
១០០ នាក់ ពីបទ្ស្ខសយ័ជញួែូរនប្គឿខនញៀន។  

 អាណិកជននវៀតណាមដែលរស្់នៅនលីនទទទ្ននលសាប ប្តូវបានបខេាំឲ្យនរទីទោះបដណត តទ្ឹក កាលពីដខមលុិនា 
នទោះបីជាមានប្គួសារខលោះបានរស្់នៅទ្ីននាោះអ្ស្់រាប់ជាំនានក់៏នដ្ឋយ។ អាជាា ធរមនិបានទ្ទ្លួសាគ លស់្ញ្ហជ តិនន
អាណិកជននវៀតណាមខលោះ ដែលជាការនធវីឲ្យពួកនគគ្មម នរែា។ ប្គួសារខលោះចខ់នរទីទោះទ្ឹកនៅប្បនទ្ស្នវៀតណាមវញិ ដត
ពួកនគប្តូវបានរារា ាំខនៅប្ពាំដែន។ 

កុមារ  

ការចុោះស្ាំបុប្តកាំនណីត៖ តាមចាប់ ស្ញ្ហជ តិអាចទ្ទ្ួលបានតាមរយៈកាំនណីតពីឪពុកមាត យដែលមិនដមនជាជនជាតិ
ដខមរ កនុខករណីដែលឪពុកមាត យទាំខពីរននាោះបាននកតី នខិរស្់នៅនដ្ឋយប្ស្បចាប់នៅកនុខប្បនទ្ស្កមពុជា ឬករណី
ដែលឪពុក/មាត យណាមាន ក់ទ្ទ្លួបានស្ញ្ហជ តិកមពុជាតាមរយៈមនធាបាយនទសខនទ្ៀតតាមទលូវចាប់។ ជនជាតិដខមរនែីម
ប្តូវបានចាតទុ់្កថាជាពលរែា។ ប្កស្ខួមហានទទបានប្គប់ប្គខប្បព័នធចុោះបញ្ជ ីកាំនណីតតាមដបបទ្ាំននបី ប៉ាុដនតទរកទាំខ
អ្ស្់មិនសុ្ទ្ធដតប្តូវបានចុោះបញ្ជ ីភាល មៗនឡយី ពិនស្ស្នដ្ឋយសារកខវោះការយល់ែឹខពីសារៈស្ាំខាន់ននការចុោះបញ្ជ ី
កាំនណីត និខអ្ាំនពីពុករលួយនប្ចីន របស្់អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន។   

ការខកខានមិនបានចុោះបញ្ជ ីកាំនណីតនាាំឱ្យមានការនរសី្នអ្ីខ រមួទាំខកនុខការមិនទតល់នស្វាសាធារណៈទខដែ
រ។ កុមារជនជាតភិាគតចិ និខកុមារដែលគ្មម នស្ញ្ហជ តិនប្ចីនប្តូវបានផ្លត់នចញពែីាំនណីរការចុោះបញ្ជ ីកាំនណីត។ អ្ខគការ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

មិនដមនរដ្ឋា ភិបាលដែលទតល់នស្វាចាំនពាោះស្ គមន៍ដែលប្តវូបាននគផ្លត់នចញ បានរាយការណ៍ថា ជានរឿយៗ កុមារ
ដែលគ្មម នស្ាំបុប្តកាំនណីត នខិនស្ៀវនៅប្គួសារ បាត់បខល់ទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការអ្ប់រ ាំ នខិការដលទាំសុ្ខភាព។ អ្ខគ
ការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលទាំខននាោះក៏បានបញ្ហជ កទ់ខដែរថា អ្នកទាំខននោះនប្ចីនដតគ្មម នលទ្ធភាពកនុខការទ្ទ្លួបាន
ការងារនធវី ការមានប្ទ្ពយស្មបតតិផ្លទ ល់ខលួន ការចូលរមួនបាោះនឆ្ន ត ឬការនប្បីប្បាស្់ប្បព័នធចាប់។  

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

ការរ ាំនោភនធវីបាបកុមារ៖ នបតីាមអ្នកស្នខេតការណ៍ ការរ ាំនោភនធវីបាបកុមារនប្ចីននកីតមាន ន យីការបតឹខប្បឆ្ាំខនឹខ
ជនប្បប្ពឹតតកប្មមានណាស្់។ នបីនោខតាមរបាយការណ៍របស្់អ្ខគការ UNICEF ស្តីពី ខិានលីកុមារ កុមារកមពុជា
មាន ក់កនុខចាំនណាម ២ នាក់ធាល ប់រខ ខិាខាល ាំខ។ គិតប្តឹមដខកកេដ្ឋ អ្ខគការមួយ ដែលនធវកីារដទនកស្ទិ្ធិមនុស្ស នៅកនុខ
ប្ស្ុកបាននធវីការនសុ្ីបអ្នខេតនលីបទ្រ ាំនោភនលសី្ិទ្ធិកុមារចាំនួន ៩៤ ករណី ដែលមានកុមារចាំនួន ១០៦ កុមារ ី៩៩ 
នាក់ និខកុមារា ៧ នាក។់ ជតិ ៩០% គជឺាករណីរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ ឬការប៉ាខរ ាំនោភនស្ពស្នថវៈ។ 

ការឆ្ប់នរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ និខការបខេាំនរៀបអាពា ៍ពិពា ៍៖ អាយុប្គប់ការតាមចាបស់្ប្មាបន់កមខប្បុស្ និខនកមខ
ប្ស្ីគឺ ១៨ ឆ្ន ាំ ដតកុមារអាយុប្តឹម ១៦ ឆ្ន ាំអាចនរៀបការនដ្ឋយប្ស្បចាបប់ាន នបមីានការយល់ប្ពមពីឪពុកមាត យ។  

ការនកខប្បវញ័្េ ទលូវនភទ្នលកុីមារ៖ ការរមួនភទ្ជាមួយកុមារអាយុនប្កាម ១៥ ឆ្ន ាំ គឺជាអ្ាំនពីខុស្ចាប។់ រដ្ឋា ភិបាលបាន
បនតឆមកទ់ទោះបន នែមីបរីកនមីល និខប្បមូលជនរខនប្គ្មោះនដ្ឋយសារការជួញែូរទលូវនភទ្ជាកុមារ លវីនបីភាគនប្ចនីននការ
ជួញែូរទលូវនភទ្នលីកុមារមានការោក់បាាំខ មាននៅតាមកដនលខបនប្មីទលូវនភទ្ «នដ្ឋយមិនផ្លទ ល»់ ែូចជាតាមនបៀរហាគ ែិ
ន កដនលខនធវីមា៉ា ស្ា កដនលខដកស្មផស្ស ខារា៉ា អូ្នខ នខិកដនលខមិនដមននធវពីាណិជជកមមនានា។ នគរបាលបនតនសុ្បីអ្នខេត
នលីករណីជួញែូរកុមារ នៅតាមទទោះបន ឬកនុខករណីដែលជនរខនប្គ្មោះមកបតឹខនដ្ឋយផ្លទ ល់ ដតមិននធវីការនលីករណី
ស្មុគសាម ញខាល ាំខនទ្ ឧទ រណ៍ ការនកខប្បវញ័្េ ទលូវនភទ្តាមអុ្ិនធឺដណត។ នោខតាមរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ ២០២០ របស្់ 
អ្ខគការមាន ១៥% ននកុមារនៅកនុខប្បនទ្ស្ប្តូវបានរាយការណ៍មកថា ប្តូវបានទក់ទ្ខនខឹជនចដមលកនៅតាមប្បពន័ធ
អុ្ិនធឺដណត ២% បាននិោយថា ប្តូវបានសុ្ាំឲ្យបងាា ញរូបលតឬវនីែអូ្ទក់ទ្ខនឹខទលូវនភទ្ ឬឲ្យនធវីកាយវកិារមិនប្តមឹ
ប្តូវ។ ប្កុមប្បឹកាជាតកិមពុជានែីមបកុីមារបាននទតីមដទនការ ៥ ឆ្ន ាំ កាលពីដខកកេដ្ឋ នែីមបដីកលមែដទនកមួយចាំនួនននការ
ស្ប្មបស្ប្មួល និខនគ្មលននោបាយសាធារណៈ «ែូចជាពប្ខឹខវធិានការការពារកុាំឲ្យមានការនកខប្បវញ័្េ » និខ
នែីមបសីាត រនតីសិ្មបទែលជ់នរខនប្គ្មោះ។ រដ្ឋា ភិបាលមិនអ្នុញ្ហញ តឱ្យមានការនប្បីបនចេកនទ្ស្នសុ្ីបអ្នខេតស្មាង ត់នៅ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

កនុខការនសុ្បីអ្នខេតនលីការជញួែូរនទ្ ដែលជាការនធវឱី្យនគរបាលនប្ចីនមនិអាចចាប់អ្នកប្បប្ពឹតតិការជញួែូរនលកុីមារ
ទ្ទ្ួលខុស្ប្តូវបាននទ្។  

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

អ្ខគការដទនកស្ិទ្ធមិនុស្ស និខអ្នកជាំនាញកនុខប្ស្កុបានស្ាំដែខកខវល់អ្ាំពីការខកខានរបស្់រដ្ឋា ភិបាល កនុខការ
ដ្ឋក់នទស្ឱ្យបានស្មប្ស្បនៅនលីជនបរនទ្ស្ដែលទ្ញិការរមួនភទ្ជាមួយកុមារ។ អ្ាំនពីពុករលយួដែលរាលដ្ឋល
នៅប្គប់ដទនកទាំខអ្ស្់កនុខរដ្ឋា ភិបាល ដ្ឋក់កាំ តិប្ពាំដែនោ៉ា ខខាល ាំខនលលីទ្ធភាពរបស្ម់ន្រនតមីាន ក់ៗ កនុខការចាបឱ់្យជន
ប្បប្ពឹតតការជញួែូរទលូវនភទ្នលកុីមារទ្ទ្លួខុស្ប្តូវ ន យីរដ្ឋា ភិបាលមិននធវីការនសុ្ីបអ្នខេតឬកាត់នទស្មន្រនតីដែល ុ
ប តិនឡយី។  

កុមារផ្លល ស្ទ់្ីលាំនៅ៖ កុមារផ្លល ស្់ទ្ីលាំនៅនៅដតជាបញ្ហា ធងនធ់ងរ និខកាំពុខនកនីនឡខីខាល ាំខ។ រដ្ឋា ភិបាលបានទតល់នស្វា
មានកប្មិត និខមិនប្គប់ប្គ្មនែ់ល់កុមាររស្់នៅតាមចិនញ្េ ីមលនល់ នៅមជឈមណឌ លសាត រនីតសិ្មបទ ដែលមានដតមួយ
នៅភនាំនពញ។ នៅឆ្ន ាំ ២០១៧ អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលកនុខប្ស្ុកមួយបានវាយតនមលថា មានកុមារតាមចិនញ្េ ីមទលូវកនុខ
ចាំនួនប្បដ លជាព ី១២០០ នៅ ១៥០០ នាក់នៅកនុខរាជធានីភនាំនពញ ដែលគ្មម នទ្ាំនាកទ់្ាំនខប្គសួារ ន យីកុមារ
ប្បមាណជាពី ១៥ ០០០ នៅ ២០ ០០០នាក់ បាននធវីការងារនៅតាមចិនញ្េ ីមទលូវ ប៉ាុដនត បានប្តឡប់នៅទទោះវញិនៅ
នពលយប។់  

កុមារនៅតាមមណឌ ល អ្ខគការ៖ អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល និខអ្នកស្នខេតការណ៍ែនទ្នទ្ៀតបាននចាទ្ថា 
មជឈមណឌ លកុមារកាំប្ពាឯកជនជានប្ចីនគ្មម នការប្គប់ប្គខលែនទ្ ន យីមានកុមារអ្តក់ាំប្ពាជានប្ចីន នែីមបទីក់ទញ
អ្ាំនណាយពជីនបរនទ្ស្។ នបីនោខតាមអ្ខគការ UNICEF នខិការប្សាវប្ជាវមួយដែលនធវីនដ្ឋយសាកលវទិ្ាល័យ 
Columbia នៅឆ្ន ាំ ២០១៨មានកុមារកនុខចាំនួនពី ៣៦ ០០០ នៅ ៤៩ ០០០ នាក់រស្់នៅតាមទទោះដែលទតល់ការ
ដលទាំ ឬមជឈមណឌ លកុមារកាំប្ពា។ ប្បដ ល ៨០% ននកុមារទាំខននោះមានោ៉ា ខនហាចណាស្់ក៏ឪពុក ឬក៏មាត យដែរ។ 
ការដលទាំឱ្យសាន ក់នៅតាមទទោះនាាំឱ្យមានការលូតោស្់ឬលទ្ធទលសុ្ខភាពទបចាំនពាោះកុមារ ន យីនធវីឱ្យពកួនគ
ប្បឈមនខឹការនកខប្បវញ័្េ  នៅនពលអ្នាគត។ គ្មម នកមមវធិកីារពារកុមារដែលែាំនណីរការឬប្ទ្ប្ទ្ខ់នដ្ឋយរែា ស្ប្មាប់
ទតល់ជនប្មសី្នទសខដែលមានសុ្វតថិភាពែល់កុមារនទ្។  

ការចាប់ជាំរតិកុមារឆលខដែន៖ ប្បនទ្ស្កមពុជាមនិដមនជា តថនលខីននអ្នុស្ញ្ហញ ប្កុខឡានអ្ ឆ្ន ាំ១៩៨០ ស្តពីីទ្ិែាភាព
សុ្ីវលិននការចាប់ជាំរតិកុមារឆលខដែននឡយី។ សូ្មនមលីរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស្់ប្កស្ខួការបរនទ្ស្ស្ រែាអានមរ ិ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

កស្តីពីការចាប់កុមារឆលខដែន តាម travel.state.gov/content/travel/en/International-Parent-Child-
Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html ។  

ការប្បឆ្ាំខនឹខសាស្នាជវ ី 

មានស្ គមនអ៍្និកជនកានស់ាស្នាជវ ីតូចមួយនៅកនុខរាជធានីភនាំនពញ ន យីមនិមានរបាយការណ៍អ្ាំពទី្នខវី
ប្បឆ្ាំខនឹខសាស្នាននោះនឡយី។  

ការជួញែូរមនុស្ស  

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

ជនពិការ  

ចាប់ហាមប្បាមការនរសី្នអ្ីខ ការប្ពនខីយកននដយី ការនកខប្បវញ័្េ  ឬការនបាោះបខជ់នពកិារ ទាំខពិការរាខ
កាយ ទាំខពិការដទនកស្តិបញ្ហញ  ដតមិនប្តូវបាននគអ្នុវតតឲ្យមានប្បស្ទិ្ធភាពនទ្។ ចាប់ននោះមិននិោយពីការបខេលកេ
ណៈងាយប្ស្ួលែលជ់នពិការ កនុខការនធវែីាំនណីរនទ្។ ប្កស្ខួស្ខគមកិចេជាអ្នកទ្ទ្ួលខុស្ប្តូវរមួកនុខការការពារស្ិទ្ធិ
របស្់ជនពិការ លវីនបីចាបក់ាំណត់ដ្ឋក់ភារកចិេនដ្ឋយដឡកជាក់ោកស់្ប្មាប់ប្កស្ួខែនទ្នទ្ៀត ដែលរមួមានប្កស្ួខសុ្
ខាភិបាល អ្ប់រ ាំ សាធារណការ និខែឹកជញ្ជូ ននិខប្កស្ួខការពារជាតិកត។ី  

ជនពិការជបួប្បទ្ោះការនរសី្នអ្ខីជានប្ចីនពសី្ខគម ជាពិនស្ស្កនុខការទ្ទ្លួការងារជាំនាញ ។ កុមារដែលមាន
ភាពពិការខលោះៗបានចូលនរៀននៅសាោធមមតា។ នបីនោខតាមរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៩  នលីជនពិការចាំននួជាខ ៤
៣០០ នាក់ ោ៉ា ខនហាចណាស្់មាន ៦០% រស្់នៅនប្កាមបនាទ ត់ននភាពប្កីប្ក ចាំដណកកនុខចាំនណាមប្បជាជននៅ 
មាន ២៥%។ 

កុមារពិការលមមៗ នរៀននៅសាោធមមតា។ នោខតាមរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៩ របស្់ប្កស្ួខអ្ប់រ ាំ មាន
ស្ិស្សពិការចាំនួន ៦០ ២៨៤ នៅទូ្ទាំខប្បនទ្ស្។ ប្កស្ខួបាននធវីការនលកីារបណតុ ោះបណាត លប្គសូ្តីពីវធិបីញ្េូ លស្ិស្ស
ពិការនអាយនរៀនជាមយួស្សិ្សមិនពិការ។កុមារដែលពិការខាល ាំខ បាននរៀននៅសាោនដ្ឋយដឡក ដែលឧបតថមភនដ្ឋយ
អ្ខគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាលនៅភនាំនពញ។ ការស្ិកាចាំនពាោះពួកនគគ្មម ននៅនប្ៅភនាំនពញនទ្។ អ្ខគការមួយនៅកនុខប្ស្កុ 
បាននិោយថា កុមារពកិារោ៉ា ខនហាចណាស្់ ៦០% មនិបាននៅសាោនរៀន។ពុាំមានការកប្មិតតាមចាបណ់ាមួយ
ចាំនពាោះស្ទិ្ធិជនពិការកនុខការនបាោះនឆ្ន ត ឬចូលរមួកនុខកិចេការនានារបស្ព់លរែានឡយី ប៉ាុដនដរដ្ឋា ភិបាលមិនបានចូលរមួ
ខិតខាំប្បខឹដប្បខ នែមីបជីួយែល់ជនពកិារឱ្យចូលរមួកាន់ដតនប្ចីនកនុខនាមជាពលរែានឡយី ។  

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


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

អ្ាំនពី ខិា ការនរសី្នអី្ខ និខអ្ាំនពី ខិានដ្ឋយដទែកនលបី្បនភទ្ននចាំណខ់ទលូវនភទ្ និខអ្តដស្ញ្ហញ ណនយនឌ័រ  

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

ជាទូ្នៅ ប្កុម LGBTI ពុាំសូ្វមានឱ្ការទ្ទ្លួបានការងារនធវីនទ្ នដ្ឋយសារមានការនរសី្នអ្ខីនិខការផ្លត់ពួក
នគនចញ។ មនុស្សកនុខប្កមុននោះ នប្ចីនដតប្តូវបាននគោយ ីនខិស្មលុត នដ្ឋយសារការងាររបស្់នគនៅកនុខកដនលខកាំសានត 
និខដទនកជួញែូរទលូវនភទ្។   

អ្ខគការមួយដែលនធវកីារដទនកស្ិទ្ធិរបស្់មនុស្សកនុខប្កមុ LGBTI បានរាយការណ៍ព ីខឹា និខការនធវីទុ្កេនលី
មនុស្សកនុខប្កុមននោះ ដែលរមួទាំខការនប្បី ខឹានដ្ឋយស្មាជិកប្គួសារ។ ការមាក់ងាយ ឬការគាំរាមប្បដ លនធវីឲ្យនគ
មិនហា នរាយការណ៍នប្ចនី។ នគរបាលមិនសូ្វយកចតិតទុ្កដ្ឋក់នធវីការនសុ្បីអ្នខេតនលីបណតឹ ខរបស្់ពកួនគនទ្។ 

ដទនកទី្៧ ៖ សិ្ទ្ធិកមមករ  

ក. ស្ិទ្ធិបនខេីតអ្ខគការ/ស្មាគម និខស្ិទ្ធិចរចាអ្នុស្ញ្ហញ រមួ  

ចាប់អ្នុញ្ហញ តអ្នកនធវីការដទនកឯកជនបនខេីត និខចូលរមួស្ ជីពតាមការនប្ជីស្នរសី្របស្់ខលួននគផ្លទ ល់ ស្ិទ្ធិ
កនុខការនធវីកូែកមម និខស្ិទ្ធិកនុខការចរចាអ្នុស្ញ្ហញ រមួ។ ចាបដ់្ឋក់កាំ តិប្ពាំដែននលីស្ិទ្ធកិនុខការនធវីកូែកមម ស្ប្មួល 
អ្នតរាគមន៍របស្់រដ្ឋា ភិបាលនៅកនុខកចិេការនទទកនុខរបស្ស់្ ជីព ផ្លត់មិនឱ្យកមមករប្បនភទ្ខលោះចូលរមួកនុខស្ ជីព 
ន យីអ្នុញ្ហញ តឱ្យភាគទី្ី៣ ដស្វខរកការរ ាំោយស្ ជីព នដ្ឋយទ្នទឹមនឹខននាោះ នធវីការដ្ឋក់ពិន័យតិចតចួនលីនៅដក 
ចាំនពាោះការប្បប្ពឹតតមនិប្តឹមប្តូវជាមួយកមមករ។ អាជាា ធរមនិបានអ្នុវតតចាប់ឲ្យមានប្បស្ទិ្ធភាពនទ្។ ការដ្ឋក់ពិន័យ
ចាំនពាោះការនរសី្នអ្ីខនៅកនុខការនប្ជីស្នរសី្មនុស្សនធវីការ និខបនណត ញនចញពីការងារមានតុលយភាពជាមួយនឹខការ
ដ្ឋក់ពិន័យចាំនពាោះការនរសី្នអ្ីខប្បនភទ្ែនទ្នទ្ៀត។  

មន្រនតីរាជការ ប្គបូនប្ខៀន អ្នកនធវីការនៅតាមស្ ប្គ្មស្រែា និខអ្នកនធវីការដទនកធនាគ្មរ ដទនកដលទាំសុ្ខភាព 
និខវសិ្័យនប្ៅទលូវការ អាចបនខេីតបានដត «ស្មាគម» នទ្ មនិអាចបនខេតីស្ ជីពបាននទ្។ ការននោះនធវីឱ្យនគអាច
ការពារកមមករបានតិចជាខស្ ជីព។ ចាប់ដលមទាំខហាមមិនឲ្យអ្នកមិននចោះអ្កសរកាន់តនួាទ្ីែឹកនាាំស្ ជីពនទ្។ 

 មានការនិោយពីការរតឹតបតិខាល ាំខនលីការបនខេីតស្ ជីព។ នៅឆ្ន ាំ ២០២០ កមពុជាមានស្ ជីពលមចីាំនួន 
២១០ គឺលយពីចាំនួន ៣៧៥ ដែលបានចុោះបញ្ជ ីនៅឆ្ន ាំ ២០១៩។ នមែឹកនាាំស្ ជីពឯករាជយបានកតស់្មាគ លថ់ា 
ស្ ជីពមួយចាំនួនតូចមានស្កមមភាព និខថា ស្ ជពីចាំននួប្បមាណ ១០% អាចចាត់ទុ្កបានថាឯករាជយ។   



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

តាមនស្ចកតីរាយការណ៍មកថា និនោជកខលោះមនិប្ពមចុោះ តថនលខាទ្ទ្លួសាគ ល់ស្ ជីពជាទលូវការនទ្ ឬមិន
ប្ពមបនតកុខប្តារយៈនពលខលែីល់កមមករដែលបានចូលរមួនៅកនុខស្ ជីព (កមមករភាគនប្ចនី នៅកនុខវសិ្័យកមមនត
សាលទលូវការនធវកីារតាមកុខប្តារយៈនពលខលី)។ ការមានកុខប្តាខលីនធវីឲ្យនិនោជកងាយមនិបនតកុខប្តាឲ្យអ្នកបនខេតី
ស្ ជីព។ និនោជក និខមន្រនតីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ជាញឹកញាប់ មិនប្ពមទតល់ឯកសារចាាំបាច់កនុខចុោះបញ្ជ ិកាស្ ជីព
នទ្។ និនោជកខលោះនឆលៀតនកខពែីាំនណីរការយូរននការចុោះបញ្ជ ី នែីមបបីញ្ឈបម់ន្រនតីស្ ជីពជាបន់ឆ្ន តពីការងារ នៅមុន
នពលស្ ជីពប្តូវបានចុោះបញ្ជ ីការជាទលូវការ ដែលជាការនធវឲី្យពួកនគមិនអាចបនប្មីកនុខស្ ជីពបាន ន យីរតឹដតនធវី
ឲ្យែាំនណីរននការចុោះបញ្ជ ីស្ ជីពកាន់ដតយូរ។ 

មានលកេខណឌ ទមទរែ៏លាំបាក កនុខការចុោះបញ្ជ ី នៅមុននពលទតលក់ារអ្នុញ្ហញ តស្ប្មាប់បនខេីតស្ ជីព។ 
លកេខណឌ ទមទរកនុខការចុោះបញ្ជ ីស្ ជីពរមួមានធមមនុញ្ញចុោះបញ្ជ ី  ការមានបញ្ជ ីននមន្រនតី និខស្មាជិកប្គសួារ មនខិ
ការទតល់នស្ចកតីលមែិតននឯកសារធនាគ្មរ នៅប្កស្ួខការងារ។ ស្កមមជនការងារបាននោិយថា ធនាគ្មរជានប្ចីនមិន
នបីកគណនីឱ្យស្ ជពីដែលមិនទនចុ់ោះបញ្ជ ីនទ្ លវីនបីតាមចាប់ ស្ ជីពមនិអាចចុោះបញ្ជ ីបាននទ្រ ូតទល់ដតនគ
បានទតលព់័ត៌មានលាំអ្តិស្តពីីធនាគ្មរស្ិន។ អាជាា ធរការងារថាន ក់នខតត តាមនស្ចកតីរាយការណ៍មក បានទុ្កនចាល
នដ្ឋយគ្មម នកាំណត់នលង នូវពាកយសុ្ាំចុោះបញ្ជ ិកា នដ្ឋយស្ួររកឯកសារបដនថម ឬដ្ឋក់ពាកយមកសាជាលមី នដ្ឋយសារមាន
កាំ ុស្បនតិចបនតួច នៅកនុខរយៈនពលដ្ឋកព់ាកយមតខៗ ដែលកាំណត់ប្តូវមានរយៈនពល ៣០ នលង។ ដតមានភស្តុតាខ
បងាា ញថា ការនធវីែូនចនោះមានការលយចុោះ ពិនស្ស្ចាំនពាោះស្ ជីពកនុខវសិ្័យកាត់នែរស្ាំនលៀកបាំពាកន់ិខដស្បកនជីខ។ 
ចាប់ហាមការែាំនណីរការននស្ ជីពដែលមនិបានចុោះបញ្ជ ី។ 

កមមករបាននិោយពីឧបស្គគនានានៅកនុខការអ្នុវតតស្ិទ្ធិរបស្់នគកនុខការចូលរមួកនុខស្មាគមនដ្ឋយនស្រ។ី 
មាននស្ចកតីរាយការណ៍ពីការរ ាំខានរបស្់រដ្ឋា ភិបាល នៅនលីនមែឹកនាាំកមមករឯករាជយ នដ្ឋយរមួទាំខការនចាទ្ប្បកាន់
តាមទលូវចាបម់ិនស្មរមយ។ នមែឹកនាាំកមមករនលចនធាល មួយចាំននួដែលមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនខជាមយួគណបកសប្បឆ្ាំខ ឬ
ស្ ជីពឯករាជយបានរខការនចាទ្ប្បកាន ់ឬស្ថតិនៅនប្កាមការតាមនមីលរបស្់តុោការ។  

ស្ ជីពមួយចាំនួនបាននិោយពីកាំនណីនននការនធវីទុ្កេ កនុខនពលដែលនស្ែាកចិេមានការធាល ក់ចុោះ នដ្ឋយសារ
នមនរាគកូវែី ១៩។ ឧទ រណ៍ នោខតាមនមែឹកនាាំស្ ជីពនៅប្ពោនយនតនហាោះភនាំនពញ នស្ៀមរាប និខប្កខុប្ពោះ
ស្ី នុ ដទនកប្គប់ប្គខប្ពោនយនតនហាោះបានឈប់នធវីការចរចានលីកិចេប្ពមនប្ពៀខអ្នុស្ញ្ហញ រមួជាមួយស្ ជពីឯក
រាជយនននិនោជិកប្ពោនយនតនហាោះអ្នតរជាតិ នដ្ឋយសារជាំខកូឺវែី ១៩ រចួន យីពយួរការងារែល់អ្នកនធវីការជាឯកតា
ភាគី នៅប្គប់ប្ពោនយនតនហាោះទាំខអ្ស្់ នដ្ឋយគ្មម នពិនប្គ្មោះនោបល់ជាមួយស្ ជពីនទ្។ នៅដខនមសា ស្ណាា គ្មរ
និខការសុ្ណូី NagWorld ដែលជាកាសុ្ណូីធាំជាខនគនៅកមពុជា បានប្បាប់បុគគលិកថា ខលួននឹខបនណត ញបុគគលិក
ចាំនួន ១៣២៩ នាក់។ គិតមកែល់ដខស្ីហា មាន ៩៥៦ នាក់ប្តូវបានបនណត ញនចញ។ តាំណាខស្ ជពីននកាសុ្ី
ណូននោះបាននចាទ្ប្បកាន់ប្កុម  ុនថា បានយកជាំខឺរាតតាតនធវីជានលស្នែីមបបីនណត ញនមែឹកនាាំ នខិស្មាជិកស្ 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ជីព នដ្ឋយនិោយថា លវីនបីស្មាជិកស្ ជីពតាំណាខឲ្យ ៥០% ននអ្នកនធវកីារស្រុបរបស្់ប្កុម  ុនចាំនួន ៨០០០ 
នាក់កតី ដតពួកនគប្តូវជាចាំននួ ៨៣% ននអ្នកដែលប្តូវបាននគរ ាំពឹខថា នឹខប្តូវបានបនណត ញនចញ។ នបីនោខតាមអ្ខគ
ការ Solidarity Center គិតពដីខមករា ែល់ដខស្ហីា មានបណតឹ ខចាំនួន ១៤០ ប្បឆ្ាំខនឹខស្ ជីព និខកមមករនៅ
កនុខឧស្ា កមមកាត់នែរ ដែលជាចាំននួនកីននប្ចនីជាខឆ្ន ាំមុនៗឆ្ង យ។ 

លវីនបីបុគគលិកកមមករមានស្ិទ្ធិនធវីការតវា៉ាកតី ដតមានលកេខណឌ ទមទរស្មុគសាម ញ។ ចាបម់ានដចខថាកមមករ
អាចនធវីកូែកមមបាន ដតបនាទ បព់ីបាំនពញបានតាមលកេខណ័ឌ ទមទរមួយចាំនួនដតប៉ាុនណាណ ោះ ែូចជាការចុោះបញ្ជ ីបានប្តមឹ
ប្តូវននស្ ជពី ែូចជាការដែលវធិីសាន្រស្ដនដ្ឋោះប្សាយវវិាទ្ែនទ្នទ្ៀតមនិបានទ្ទ្ួលនជាគជ័យ (ែូចជាការចរចារ ការ
ទសោះទា ឬការនដ្ឋោះប្សាយនដ្ឋយអាជាា កណាដ ល ជានែីម) ការបញ្េប់រយៈនពលរខច់ាាំ ៦០ នលង បនាទ ប់ពមីាននលចនឡខី
នូវជាំនោោះ ការនបាោះនឆ្ន តនដ្ឋយស្មាង ត់របស្់ស្មាជិកស្ ជីព និខការជូនែាំណឹខជាមុនរយៈនពលប្បាាំពីរនលងនៅកាន់
និនោជក និខប្កស្ួខការងារ និខបណដុ ោះបណាដ លវជិាជ ជីវៈ (MOLVT) ។ អ្នកនធវីកូែកមមអាចប្តូវមាននទស្ប្ព ម
ទ្ណឌ  នបីនគបទិ្ទលូវ មាត់ប្ចកចូល ឬប្បប្ពតឹតអ្វីនទសខនទ្ៀត ដែលអាជាា ធរមូលដ្ឋា នចាត់ទុ្កថាប៉ាោះពាល់ែល់ស្ណាត ប់
ធាន ប់សាធារណៈ។ តុោការអាចនចញនស្ចកតសី្នប្មចប្បឆ្ាំខនឹខការនធវីកូែកមម ន យីតប្មូវឱ្យចាប់នទតីមនឡខីវញិនូវ
ការចរចាជាមួយនិនោជក។  

មានរបាយការណ៍គួរឱ្យនជឿទុ្កចិតតថា កមមករប្តូវបានបនណត ញនចញពីការងារនដ្ឋយសារន តុទលមិនស្ម
រមយ បនាទ បព់ីបាននរៀបចាំ ឬចូលរមួកនុខកូែកមម។ ស្ ជពីនទតីមកូែកមមនដ្ឋយមិនបានបាំនពញបានតាមការទមទរ
ខាខនលីននោះនទ្ ដែលជាការមយួមានភាពខុស្ចាប់ នបីតាមបនចេកនទ្ស្។ ននោះនបីនោខតាមគនប្មាខនរាខចប្កកាន់ដត
ប្បនស្ីរនៅកមពុជា (BFC)។ ដតការចូលរមួនៅកនុខកូែកមមខុស្ចាប់មនិអាចជាន តុទល ដែលអាចទ្ទ្ួលយកបាន
នដ្ឋយប្ស្បចាប់ស្ប្មាប់ការបនណដ ញកមមករពីការងារនឡយី ។ កនុខករណីមួយចាំនួន និនោជកមិនបនតកុខប្តារយៈ
នពលខលសី្ប្មាប់ស្មាជិកស្ ជីពដែលស្កមមនទ្ ន យីកនុខករណីខលោះនទ្ៀត និនោជកបានគ្មបស្ខេត់ឱ្យកូែករ ឬ
បុគគលិកស្ ជីពទ្ទ្ួលយកស្ាំណខ ន យីោដលខពីការងាររបស្់ខលួន ។ រដ្ឋា ភិបាលមិនបាននដ្ឋោះប្សាយនអាយមាន
ប្បស្ិទ្ធភាពនទ្ ចាំនពាោះការបនណត ញនចញដបបននោះ។  

គណៈកមមកាធិការនដ្ឋោះប្សាយបាតុកមម កូែកមមរបស្់ប្កស្ួខការងារបាននិោយថា នៅកនុខឆមាស្ទ្ី ១ មាន
កមមករចាំនួន ៣៥ ៥០០ នាកប់ាននធវីបាតុកមម និខកូែកមមចាំនួន ៤៩ ែខ។ នៅកនុខអ្ាំឡុខនពលែូចគ្មន  កនុខឆ្ន ាំ ២០២០ 
មានកូែកមមចាំនួន ៩២ ដែលមានការចូលរមួននកមមករចាំនួន ៥០ ៧០០ នាក។់  អ្នកស្នខេតការណ៍ភាគនប្ចីននិោយ
ថា ការធាល ក់ចុោះននចាំនួនននោះគឺនដ្ឋយសារមានការបិទ្នរាខចប្ក និខការរតឹតបតិនដ្ឋយសារការរាលដ្ឋលនននមនរាគកូវែី 
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១៩ ដែលចាប់នទតីមនៅចុខដខកុមភៈ។ កូែកមមភាគនប្ចីនទកទ់្ខនឹខប្បាក់ដខដែលមិនប្តូវបានបខ់ និខការមិនទតល់ប្បាក់
អ្តថប្បនោជន៍ បនាទ ប់ពីនរាខចប្កបិទ្ទវ រ នដ្ឋយសារនមនរាគកូវែី១៩។ 

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

នមែឹកនាាំស្ ជីពនិខអ្នកស្នខេតការណ៍បានស្ដមតខកខវលថ់ា ចាប់លមីដែលប្តូវបានបនខេីតនឡខីនៅកនុខនពល
ទទុោះជាំខឺ រាតតាតដលមទាំខកាតប់នថយស្ិទ្ធិរបស្់កមមករកនុខការប្បមូលទតុ ាំ និខជួបជុាំគ្មន ។ មានការលយចុោះននការប្បមូលទតុ ាំ
របស្់ស្ ជីព និខស្កមមភាពនទសខនទ្ៀត នៅកនុខឆមាស្ទ្ី១ នបីតាមរបាយការណ៍របស្់ប្កុមអ្នកនធវីការកនុខប្ស្ុកដទនក
ស្ិទ្ធិមនុស្ស មា៉ាខនដ្ឋយសារការរតឹតបតិ កនុខនពលមានការឆលខរាលដ្ឋលនននមនរាគកូវែីកនុខស្ គមន៍។ 

ែាំនណាោះប្សាយវវិាទ្ជាមយួកមមករមានភាពមិនសុ្ីចងាវ ក់គ្មន  មួយភាគធាំនដ្ឋយសារមន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលចាត់ទុ្ក
វវិាទ្ ថា ជាវវិាទ្ «បុគគល» ជាជាខវវិាទ្ «ស្មូ ភាព»។ ពីដខមករា ែល់ដខស្ហីា ប្កុមប្បកឹាអាជាា កណាត ល បាន
នដ្ឋោះប្សាយវវិាទ្ការងារចាំនួន ២២។ កនុខអ្ាំឡុខនពលែូចគ្មន ននឆ្ន ាំមុននាោះ បាននដ្ឋោះប្សាយចាំនួន ៤៧ ករណី ន យី
ចាំនួនលយចុោះប្តូវបាននគគិតថាមួយចាំដណកនដ្ឋយសារការបិទ្នរាខចប្កនប្ចនី បណាត លមកពីការទទុោះនមនរាគកូវែី និខ
ការបនតមានការឆលខចូលកនុខស្ គមន។៍ មន្រនតីនិោយថា ការធាល ក់ចុោះគឺនដ្ឋយសារប្កស្ួខការងារចាត់ទុ្កវវិាទ្ជា
នប្ចីនថាជា «វវិាទ្បុគគល» ជាជាខវវិាទ្ស្មូ ភាព ដែលជាការនធវីឲ្យនគមនិអាចបញ្ជូ នករណីនៅប្កមុប្បឹកា ដែល
នដ្ឋោះប្សាយចាំនពាោះដតករណីវវិាទ្ «ស្មូ ភាព»។ វវិាទ្ការងារដែលប្តូវបានកាំណត់ថាជាវវិាទ្ «បុគគល» អាចប្តូវ
បានបញ្ជូ ននៅតុោការ លវីនបីប្បព័នធតុោការមានភាពលាំនអ្ៀខ និខគ្មម នតមាល ភាពកត។ី គ្មម នតុោការឯកនទ្ស្ស្ប្មាប់
ដតកតីទក់ទ្ខនឹខវវិាទ្ការងារនទ្។ 

 

  

ចាប់តប្មូវឲ្យមានការនធវីនស្ចកតីរាយការណ៍ រិញ្ញវតថុប្បចាាំឆ្ន ាំ ែូចជានៅនប្កាមកាលៈនទ្ស្ៈខលោះ  នស្ចកតី
ប្បកាស្ដែលប្តូវបាននធវីស្វនាការឯករាជយ។ តាំណាខស្ ជីពបារមភថា នគមនិអាចបាំនពញបានតាមការទមទរជា
នប្ចីនកនុខចាប ់ន យីស្ ជពីដែលខកខានមិនបានបាំនពញបានតាមលកេខណឌ ទមទរននោះនទ្ នខឹប្បឈមនឹខការ
ពិន័យជាប្បាក់។ 
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ខ. ការហាមការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការតប្មវូ 
ចាប់ហាមប្បាមប្គប់ទ្ប្មខ់ទាំខអ្ស្់ននការងារនដ្ឋយបខេាំ ឬនដ្ឋយការតប្មូវ។  
 រដ្ឋា ភិបាលមិនបានអ្នុវតតចាប់ននោះឱ្យមានប្បស្ិទ្ធភាពនទ្។ ពិន័យដែលកាំណត់នដ្ឋយចាប់ ចាំនពាោះការបខេាំ

ឱ្យនធវីពលកមម ឬការជួលមនុស្សឱ្យនធវីពលកមមនែីមបនីដ្ឋោះបាំណុល (អាចមាននទស្ជាបព់នធនាគ្មរ ូតែល ់១ ដខ ឬ
ការពិន័យជាប្បាក់) ដតវាមិនស្មនៅនខឹពិនយ័ស្ប្មាប់នទស្ធងន់ ែូចជាការចាប់ជាំរតិ (ោ៉ា ខនហាចណាស្់ជាប់
ពនធនាគ្មរមយួឆ្ន ាំ)នទ្។  

សារព័ត៌មានបាននោិយថា ប្កុមឧប្កែិាជនដែលមានការចាត់ទាំខរបស្់ចិន នធវីការជួញែូរជនជាតចិិន នខិ
ជនជាតែិនទ្ឲ្យមកនធវីការនដ្ឋយបខេាំនៅកមពុជា នៅតាមកដនលខនលខដលបខសុ្សី្ខតាមអុ្ិនធឺដណត និខកដនលខរកសុ្ី
នបាកប្បាស្់តាមអុ្ិនធដឺណត។ ការឆមក់ជានប្ចនីែខរបស្់នគរបាលបានរ ាំនដ្ឋោះជនស្ខសយ័ថា ជាជនរខនប្គ្មោះ។ អ្ខគ
ការ ខលោះបាននិោយថា អ្នកនធវកីារចាំណាកប្ស្ុកប្តូវបាននគជញួែូរឲ្យមកនធវីការនៅការដ្ឋា នស្ាំណខ់របស្ច់ិន និខ
ការដ្ឋា នស្ាំណខែ់នទ្នទ្ៀត នៅកមពុជា។ នលសី្ពីននោះនទ្ៀត មានភស្តុតាខខលោះដែលបងាា ញថា និនោជក ពិនស្ស្មាេ ស្់
ឡឥែា  រ ាំនោភនលីចាប់ហាមប្បាមនលីពលកមមនដ្ឋយបខេាំឬទស្ភាពបាំណុលពលកមម ។  មាេ ស្់ឡឥែានធវីឲ្យមនុស្ស
ជានប្ចីន កនុខចាំនណាមនុស្សចាំនួនជាខ ១០ ០០០ ដែលរស្ន់ៅតាមកដនលខឡទាំខននោះ នដ្ឋយរមួទាំខកុមារទខ ជាប់
បាំណុលរាប់ជាំនាន់ នដ្ឋយបខស់្ខជាំនយួផ្លត ចឲ់្យ ឬតប្មូវឲ្យពួកនគខេលីមីនទ្ៀត ជាលកេខណឌ ននការទតលក់ារងារឲ្យនធវ។ី 

  លវីនបីរដ្ឋា ភបិាលប្បខឹដប្បខកនុខការទញការចាប់អារមមណ៍នៅនលីការងារនដ្ឋយបខេាំនៅកនុខប្បនទ្ស្កតី ដត
ប្បស្ិទ្ធភាពននការខតិខាំទាំខននោះនៅមនិចាស្។់  

បាំណុលនៅដតជាបញ្ហា ស្ាំខានម់ួយនៅកនុខការជាំរុញឱ្យមានពលកមមនដ្ឋយបខេាំ។ នបីនោខតាមរបាយការណ៍
រមួគ្មន របស្់ប្កមុអ្នកនធវីការដទនកស្ិទ្ធិមនុស្សចាំនួន ២ ប្កុម ប្បជាជនកមពុជាចាំននួ ៣,៦ ោនប្គួសារ ជាំពាក់បាំណុលមី
ប្កូ រិញ្ញវតថុ រ ូតែល់ប្បដ ល ១១,៨ ពាន់ោនែុោល  នៅឆ្ន ាំ ២០២០។ របាយការណ៍និោយថា កមេីខាន តតូចគតិ
ជាមធយមមាន ៤២៨០ ែុោល   ដែលជាទ្ាំ ាំធាំជាខចាំណូលប្បចាាំឆ្ន ាំននប្បជាជនកមពុជាចាំននួ ៩៥%។ របាយការណ៍
ននាោះបដនថមនទ្ៀតថា កមមករខលោះបានខេីលុយលមី នែមីបយីកនៅស្ខបាំណុលចាស្។់  ដែលជាការនាាំឲ្យមានកាំនណីននន
ពលកមមកុមារ នខិពលកមមនដ្ឋយសារជាប់បាំណុល។ស្មាគមមីប្កូ រិញ្ញវតថុ និខស្មាគមធនាគ្មរកមពុជានិោយថា 
គ្មម នបញ្ហា ធាំែលប់៉ាុណណឹ ខនទ្។ កុមារក៏ប្បឈមនឹខការបខេាំនធវពីលកមមដែរ (សូ្មនមីលដទនក ៧.គ)។  

 សូ្មនមលីទខដែរនូវរបាយការណ៍ប្បចាាំឆ្ន ាំរបស្់ប្កស្ួខការបរនទ្ស្ស្ រែាអានមរកិដែលមានចាំណខនជខី
ថា របាយការណ៍ស្តីពីការជួញ ែូរមនុស្ស ដែលមានអាស្័យដ្ឋា ន www.state.gov/trafficking-in-persons-
report/  
គ. ការហាមោត់ពលកមមកុមារ និខអាយុអ្បបបរមាដែលអាចនធវីការបាន  

ចាប់បានកាំណត់ថា អាយុ១៥ឆ្ន ាំ គជឺាអាយុអ្បបបរមាស្ប្មាប់បាំនពញការងារ និខ អាយុ១៨ ឆ្ន ាំជាអាយុ 
អ្បបបរមាស្ប្មាប់បាំនពញការងារដែលមាននប្គ្មោះថាន ក់ ។ លវីនបីចាប់ហាមពលកមមកុមារអាយុនប្កាម ១៥ ឆ្ន ាំ ដតវាមិន
នប្បីនលីកុមារនៅនប្ៅទ្ាំនាក់ទ្ាំនខការងារនប្ៅទលូវការនទ្។ ចាប់អ្នុញ្ហញ តឱ្យកុមារ អាយុចននាល ោះព១ី២ នៅ១៥ឆ្ន ាំ នធវី «
ការងារប្សាល» ដែលមិនមាននប្គ្មោះថាន ក់ែល់សុ្ខភាព និខមនិប៉ាោះពាល់ែល់ការស្កិារបស្ន់គ ។ បទ្បញ្ហជ ស្ប្មាប់
អ្នុវតតមាននិោយនប្ចនីពីស្កមមភាព ដែលប្តូវបានចាតទុ់្កថាជា «ការងារធងន់»។ ស្កមមភាពទាំខននោះរមួមាន

http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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កស្ិកមម ការងារនៅឥែា ននសាទ្ ថាន ាំជក់ នខិទលតិកមមែាំឡូខ។  ចាប់កាំណត់ប្ពាំដែនកុមារដែលស្ថតិកនុខអាយុពី ១២ 
ែល់ ១៥ ឆ្ន ាំ នធវីការោ៉ា ខនប្ចនីប្តឹម ៤ នមា៉ា ខនៅនលងនរៀន នខិ ោ៉ា ខនប្ចីនប្តឹម ៧ នមា៉ា ខនៅនលងអ្ត់នរៀន ន យីហាម
ប្បាមការនធវីការពីនមា៉ា ខ ៨ យប់ែល់នមា៉ា ខ ៦ ប្ពឹក។  

ប្កស្ួខការងារបាននចញបទ្បញ្ហជ មួយដែលកាំណត់ចាស្់ពពីាកយថា ការងារតាមទទោះ ន យីបានកាំណត់
អាយុអ្បបបរមាស្ប្មាបក់ារងារតាមទទោះ គឺ ១៨ ឆ្ន ាំ។ ដតបទ្បញ្ហជ ននោះមិនបានកាំណត់ពសី្ទិ្ធិអ្នកនធវីការតាមទទោះឲ្យបខ
បែូននទ្។  

 លវីនបីបទ្បញ្ហជ ននោះដចខពកីារពិន័យនលអី្នកដែលរ ាំនោភនលបីញ្ញតតិស្តពីីពលកមមកុមារកតី ដតវាកប្មប្តូវបាននគ
អ្នុវតតណាស្។់ ការពិនយ័ចាំនពាោះការជលួកមាល ាំខពលកមមកុមារមិនសុ្គី្មន នឹខការពិន័យចាំនពាោះបទ្នលមីស្ធងន់ធងរប្បហាក់
ប្បដ លននោះ ែូចជាការចាបជ់ាំរតិ (ោ៉ា ខនហាចណាស្់ជាបព់នធនាគ្មរមយួឆ្ន ាំ) នលីកដលខដតការជលួកុមារនៅកនុខ
សាថ នភាពការងារដែលប៉ាោះពាល់សុ្ខភាព ឬការលូតោស្់ននរាខកាយរបស្់កុមារ ដែលមាននទស្ជាប់ពនធនាគ្មរពី 
២ នៅ ៥ឆ្ន ាំ (១០ ឆ្ន ាំនបសីាថ នភាពកងារននាោះបណាត លឲ្យកុមារសាល ប់)។  

អ្ធិការកិចេនលីពលកមមកុមារទតុ ាំនៅទ្ីប្កុខភនាំនពញ នខិនៅតាមនរាខចប្កកនុខវសិ្័យទលូវការនៅតាមនខតត ដែលទ
លិតទ្ាំនញិនាាំនចញ ជាជាខតាំបន់ជនបទ្ ដែលមានចាំនួនកុមារនធវីពលកមមនលសី្លប់។ ការបណតុ ោះបណាត លមិនប្គប់
ប្គ្មន់នធវឱី្យអាជាា ធរមូលដ្ឋា នខវោះស្មតថភាពនៅកនុខការពប្ខឹខការអ្នុវតតបទ្បញ្ហជ ទាំខននោះ ពិនស្ស្នៅតាមតាំបន់
ជនបទ្ និខនៅកនុខវសិ្យ័ដែលមានការប្បឈមខាល ាំខ។ ដទនកអ្ធិការកចិេរបស្់ប្កស្ខួការងារបាននិោយថា ខលួនខវោះ
ធនធាន និខអាណតតិស្ប្មាប់នធវីអ្ធិការកចិេនៅតាមកដនលខបែិស្ណាា រកិចេ ឬកដនលខកលិបរាប្តី នៅនពលយប់ នខិ
ការដ្ឋា នស្ាំណខន់ទ្។   

កុមារងាយរខនឹខពលកមមកុមារកនុខទ្ប្មខអ់ាប្កកប់ាំទុត ែូចជានៅកនុខការងារកស្ិកមម កដនលខនធវីឥែានកបឿខ 
និខការជួញែូរទលូវនភទ្ (សូ្មនមីលដទនក ៦ ស្តីពីកុមារ) ។ ការមិនសូ្វទ្ទ្ួលបានការស្កិាជាមូលដ្ឋា ន និខការគ្មម ន
កាំណត់ថាចាាំបាច់ប្តូវឱ្យនរៀនែល់ប្តឹមណាននាោះ រមួចាំដណកនធវីឱ្យកុមារងាយរខការនកខប្បវញ័្េ ។ កុមារមកពីប្គួសារប្កី
ប្កងាយរខនប្គ្មោះ នដ្ឋយសារប្គួសារអ្នកមានខលោះ តាមនស្ចកតរីាយការណ៍មកថា នធវជីាចិតតលែន យីជលួកុមារឱ្យបនប្មី
ការងារកនុខទទោះ ដតដបរជារ ាំនោភនធវីបាប និខនកខប្បវញ័្េ នៅវញិ។ កុមារក៏រខទខដែរនូវការបខេាំឱ្យនែីរសុ្ាំទន។ អ្ខគការ 
មួយចាំននួបានរាយការណ៍ថា កុមាររស្់នៅតាមទលូវមានកាំនណីន នដ្ឋយសារសាថ នភាពពបិាកដែលបណាត លមកពីការ
ទទុោះននជាំខឺកូវែី១៩។ 

នបីនោខតាមស្ ជពីដែលនធវីការងារទកទ់្ខនខឹកស្កិមម កុមារបាននធវកីារជាមួយឳពុកមាត យនៅតាមចាំ
ការនៅស្ ូ ចាំការែាំឡូខ ចាំការសាវ យចនទី និខចាំការនចក។ 

នៅចននាល ោះពឆី្ន ាំ ២០១៩ ែលឆ់្ន ាំ ២០២០ ប្កស្ខួការងារបានចុោះពនិិតយកដនលខឡឥែាចាំនួន ៤៨៦ ន យី
បាននិោយថា ពុាំមានន ញីករណីពលកមមកុមារ ឬការជាប់ទស្ភាពបាំណុលនទ្។ ការនធវីជាំនរឿននៅឆ្ន ាំ ២០១៩ 
នដ្ឋយប្កុមអ្នកប្សាវប្ជាវឯករាជយបានបងាា ញថា មានករណីពលកមមកុមារោ៉ា ខនហាចណាស្់ចាំនួន ៦៣៨ នៅតាម
ការដ្ឋា នឡឥែា បដនថមនលីករណីទស្ភាពបាំណុល នៅតាមការដ្ឋា នឡឥែាចាំនួន ៤៦៤។ អ្ធកិារនប្ចីនប្បាបម់ាេ ស្់
ឡឥែា មុននពលនគចុោះនៅ។ 
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កាំនណីនននបាំណុលនៅកនុខនពលទទុោះជាំខឺកូវែី ១៩ ជយួបដនថមនធវីងឲ្យមានពលកមមកុមារនប្ចនី នដ្ឋយរមួទាំខ «
ទ្ប្មខ់អាប្កក់បាំទុត» នប្ពាោះប្គសួារខលោះស្ថិតនៅនប្កាមគាំនាបស្ខបាំណុល ប្តូវបខេាំចិតតឲ្យកូនឈប់នរៀន នែមីបជីួយការ
ងារ។ 

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

 
 . ការនរសី្នអី្ខទក់ទ្ខនឹខការងារ  
        ចាប់ហាមការនរសី្នអ្ីខកនុខការងារ នដ្ឋយសារពូជសាស្ន៍ ពណ៌ស្មបុរ នភទ្ ពកិារភាព សាស្នានា គាំនិត
ននោបាយ កាំនណីត ប្បភពនែីមកនុខស្ខគម ឬស្មាជិកភាពកនុខស្ ជីព។ ចាប់មនិហាមចាស្់នូវការនរសី្នអ្ីខ
នដ្ឋយដទែកនលីចាំណខទ់លូវនភទ្ អ្តតស្ញ្ហញ ណនយនឌ័រ អាយុ ភាសា ឬជាំខឺឆលខនទ្។ រែាធមមនុញ្ញដចខថា ពលរែាទាំខពីរ
នភទ្ទ្ទ្ួលបានប្បាក់នបៀវតសរន៍ស្មីគ្មន  ចាំនពាោះការងារនស្មីគ្មន ។  
          ជាទូ្នៅ រដ្ឋា ភិបាលមនិពប្ខឹខការនគ្មរពចាំនពាោះចាបទ់ាំខននោះនទ្។ តាមចាប់ ទ្ណឌ កមមចាំនពាោះការនរសី្នអ្ខី
កនុខការងាររមួមានការពិន័យជាប្បាក់ ស្ាំណខប៉ាោះប៉ាូវរែាបបនវណី និខរែាបាល។  

ការនបៀតនបៀននៅនលីនារមីាននប្ចីន។ ពិនយ័ចាំនពាោះការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្ (ជាប់ពនធនាគ្មរពី ៦ នលងនៅ ៣ 
ដខ បូកនិខប្បាកព់ិន័យ ននោះនបតីាមប្កមប្ព មទ្ណឌ )មិនស្មប្ស្បនឹខពនិ័យែូចមានដចខកនុខចាប់ពលរែា។ នបី
នោខតាមរបាយការណ៍របស្់ BFC ឆ្ន ាំ ២០២០ ការនបៀតនបៀនទលូវនភទ្មានការលយចុោះ នៅតាមនរាខចប្កទលិតស្
នមលៀកបាំពាក់ស្ប្មាបន់ាាំនចញ នៅកនុខនពល ៣ ឆ្ន ាំននោះ។ អ្នកប្សាវប្ជាវនិោយថា វាបណាត លមកពីការចូលរមួរបស្់
នរាខចប្កនៅកនុខកមមវធិី BFC ។ របាយការណ៍ក៏បាននធវីការកត់ស្មាគ ល់ទខដែរពីលទ្ធទលអ្នខេតដែលបងាា ញថា  កមម
ករប្ស្ចីាំនួន ៧%  និោយថា មាននគគប់របស្់មកនលីពួកនគ និខមាន ១៨% ននពកួនគបាននិោយថា មានការមក
នបៀតនបៀនទលូវនភទ្នៅកនុខនរាខចប្ក។ 
  
ខ.លកេខណឌ ការងារដែលអាចទ្ទ្លួយកបាន  

ចាប់ស្តីពីប្បាកឈ់នួលអ្បបបរមា និខនមា៉ា ខការងារ៖ ចាប់ប្បាក់ឈនួលអ្បបបរមា  ប្គបែណត ប់ដតនលីវសិ្័យវ ិ
ស្័យកាត់នែរស្ាំនលៀកបាំពាក ់និខដស្បកនជីខ។ វាមាននប្ចីនជាខការបា៉ា ន់ប្បមាណជាទលូវការ ស្ប្មាប់កប្មិតចាំណូលនន
អ្នកប្ក។  

 
ចាប់មានដចខអ្ាំពីរយៈនពលនធវីការប្បចាាំស្បាដ  ៍តាមបទ្ដ្ឋា នប្ស្បចាប់ចាំននួ ៤៨នមា៉ា ខ មិនឱ្យនលសី្ពី ៨ 

នមា៉ា ខកនុខមយួនលងនឡយី ។ ចាប់កាំណត់អ្ប្តា ១៣០ ភាគរយននប្បាក់ឈនួលនធវីការនៅនពលនលង ស្ប្មាប់នវនការងារ
នៅនពលយប ់និខ ១៥០ ភាគរយស្ប្មាបក់ារងារបដនថមនមា៉ា ខ ដែលប្តូវនកីននឡខីែល ់២០០ ភាគរយ ប្បស្និនបី
ការងារនលីស្នមា៉ា ខននាោះនកតីមាននឡខីនៅនពលយប ់នៅនលងអាទ្ិតយ ឬនៅនលងឈប់ស្ប្មាក ។ និនោជិកប្តូវបាន
អ្នុញ្ហញ តឱ្យនធវីការនលសី្នមា៉ា ខោ៉ា ខនប្ចីន ២ នមា៉ា ខកនុខមួយនលង។ ចាប់ហាមការនធវកីារនលសី្នមា៉ា ខប្ជលុ ដចខថា ការ



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

នធវីការនលីស្នមា៉ា ខទាំខអ្ស្់ប្តវូដតនៅតាមការស្ម័ប្គចិតត ន យីដចខពីការឈប់ស្ប្មាកប្បចាាំឆ្ន ាំនដ្ឋយមានប្បាក់ឈនួ
ល។ អ្នកនធវីការនៅដទនកែកឹជញ្ជូ នតាមទ្កឹ នខិអាកាស្មិនទ្ទ្ួលបានប្បាកឧ់បតថមភស្នតសុិ្ខស្ខគម នខិប្បាកចូ់ល
និវតតន៍នទ្ ន យីប្តូវបាននលីកដលខពីការកាំណត់ប្ពាំដែននមា៉ា ខការងារ ដែលប្តូវបានដចខនដ្ឋយចាប។់  

 
កមមករបានរាយការណ៍ថា មានការងារនលីស្នមា៉ា ខនប្ចីន ួស្កប្មិត ន យីជនួកាលនគតប្មូវឱ្យនធវីជាចាាំបាច់

នទ្ៀតទខ ។ មាននប្ចីនគ្មន បានតែូញដតែថា នៅដកបខេាំឱ្យនគនធវកីារ ១២ នមា៉ា ខកនុខមួយនលង លវីនបីចាប់កាំណត់ប្តឹម ១០ 
នមា៉ា ខកត ីនដ្ឋយរមួទាំខនមា៉ា ខនលីស្ទខ។ ជាញឹកញាប់ កមមករប្បឈមនឹខការបនណត ញនចញ ការពិន័យ ឬការបាត់បខ់
ប្បាក់បាំណាច់ នបសី្ិនជានគមនិប្ពមនធវីការដលមនមា៉ា ខ។  

ប្កស្ួខការងារគឺជាអ្នកទ្ទ្លួខុស្ប្តូវកនុខការពប្ខខឹការអ្នុវតតចាប់ការងារ ដតរដ្ឋា ភិបាលមិនបានពប្ខឹខការ
អ្នុវតតចាប់ននោះប្បកបនដ្ឋយប្បស្ិទ្ធភាពនទ្។ ការពិនយ័កប្មប្តូវបានវាយតាំនលណាស្់ ន យីមានមនិប្គប់ប្គ្មន់ស្ាំ
រាប់នដ្ឋោះប្សាយបញ្ហា នទ្។  ការពិន័យចាំនពាោះការរ ាំនោភចាប ់ស្តីពីប្បាក់ដខអ្បបបរមិា (ជាប់ពនធនាគ្មរពី ៦ នលងនៅ ១ 
ដខ)និខការងារនលសី្នមា៉ា ខ (ពិន័យនស្មនីឹខ ព ី៣១ នៅ ៦០ ែខននប្បាក់នបៀវតសរធ៍មមតាប្បចាាំនលង)។ 

រដ្ឋា ភិបាលបាំនពញបានតាមបទ្ដ្ឋា នអ្ខគការ ILO ចាំនពាោះចាំននួននប្កុមអ្ធិការកចិេ នៅកនុខប្បនទ្ស្មានការ
អ្ភិវឌឍន៍តចិ ដតបានអ្នុវតតស្តខ់ដ្ឋរនដ្ឋយអ្ននល ីនដ្ឋយសារបុគគលិកខវោះការបណតុ ោះបណាត ល ខវោះបរកិាេ រចាាំបាច់ នខិមាន
អ្ាំនពីពុករលួយ។ មន្រនតីរបស្់ប្កស្ួខការងារបានសារភាពពីអ្ស្មតថភាព នៅកនុខការនធវីអ្ធកិារកិចេនពញនលញ នលី
នមា៉ា ខការងារ ន យីពឹខទាំខប្ស្ុខនលី BFC ឱ្យនធវីការងារននោះ នៅតាមនរាខចប្កនែរស្ាំនលៀកបាំពាកស់្ប្មាប់ការនាាំនច
ញ។ នៅនប្ៅឧស្ា កមមស្នមលៀកបាំពាកស់្ប្មាបន់ាាំនចញ កប្មមានការនគ្មរពចាប់នមា៉ា ខការងារណាស្។់ ប្កស្ួខ
ការងារបាននធវីការផ្លែ កការនធវអី្ធិការកិចេខលោះ នៅដខកុមភៈ នដ្ឋយសារការទទុោះននជាំខឺកូវែី នខិការឆលខរាលដ្ឋលកនុខស្ 
គមន៍ នដ្ឋយរមួទាំខនៅតាមនរាខចប្កទខដែរ។ 

កមមករ នខិអ្ខគការពលកមមនានាមានកខវល់ទខដែរថា ការនប្បីកុខប្តារយៈនពលខលី ពិនស្ស្នៅកនុខវសិ្័យ
កាត់នែរ អ្នុញ្ហញ តឱ្យប្កមុ  ុននគចទុតពីលកេខណឌ ទមទរខលោះតាមចាប់ និខនលីប្បាក់នបៀវតសរ។៍ កុខប្តារយៈនពលខលី
ដលមទាំខអ្នុញ្ហញ តឱ្យនៅដកមាននស្រភីាពនប្ចនី កនុខការបញ្េប់ការងាររបស្អ់្នកនរៀបចាំបនខេតីស្ ជពី នខិនារមីាននទទ
នពាោះ នដ្ឋយប្គ្មន់ដតមនិបនតកុខប្តាឱ្យពួកនគ។ ចាប់កាំណតរ់យៈនពលឱ្យអ្នុវតតកុខប្តាដបបននោះនប្ចនីបាំទុតប្តឹមដត 
២៤ ដខ ដតសារាចរលមីៗអ្នុញ្ហញ តឲ្យនិនោជកបនតរយៈនពលននការអ្នុវតតដបបននោះែល់ ៤ ឆ្ន ាំ។ ប្កុមប្បឹកាអាជាា ក
ណាត ល និខអ្ខគការ ILO បានជាំទស្់នខឹការបកប្សាយចាប់ននោះ នដ្ឋយកតស់្មាគ លថ់ា នប្កាយរយៈនពល ២៤ ដខ 
កមមករប្តូវដតទ្ទ្ួលបាន «កុខប្តាដែលមានរយៈនពលមិនកាំណត់ប្ពាំដែន» អ្ចិនន្រនតយ ៍(សូ្មនមីលដទនក ៧.ក)។ ការ
បខេាំឲ្យនធវីការនលីស្នមា៉ា ខនៅដតជាបញ្ហា  នៅតាមនរាខចប្កដែលទលិតស្ប្មាប់ការនាាំនចញ។ ស្ ជីពនិខកមមករបាន
និោយថា អ្នកប្គប់ប្គខនរាខចប្កបានបនណត ញនចញនូវកមមករដែលមនិប្ពមនធវកីារនលីស្នមា៉ា ខ។ 

សុ្ខភាព និខសុ្វតថិភាពកនុខការងារ៖ តាមចាប់ បទ្ដ្ឋា នសុ្វតថិភាព និខសុ្ខភាពនៅកដនលខនធវីការប្តូវដតប្គប់
ប្គ្មន់ស្ប្មាប់សុ្ខុមាលភាពរបស្់កមមករ។  អ្ធិការការងារវាយតាំនលប្បាកព់ិន័យ នដ្ឋយនោខនៅតាមរូបមនតស្មុគ
សាម ញ ដទែកនលីភាពធងន់ធងរ នខិរយៈនពលននកាំ ុស្ ប្ពមជាមួយនឹខចាំនួនកមមករដែលទ្ទ្លួរខ។ អ្ធិការរបស្់



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ប្កស្ួខការងារមានអ្ាំណាចវាយតាំនលប្បាកព់ិន័យទាំខននោះ នៅនឹខកដនលខ នដ្ឋយមិនបាចម់ានការស្ ការពី
នគរបាលនទ្។ 

ចាំនួនអ្ធិការបាំនពញបានតាមស្តខ់ដ្ឋរបស្់អ្ខគការ ILO ស្ប្មប់ប្បនទ្ស្មានការអ្ភិវឌឍនទ៍ប ដតមនិប្គប់
ប្គ្មន់ស្ប្មាបអ់្នុវតតចាប់ឱ្យមានប្បស្ទិ្ធភាពនទ្។ ការនធវីអ្ធិការកិចេនដ្ឋយអាជាា ធរ នៅកដនលខស្ាំណខ់ គឺមិនប្គប់
ប្គ្មន់នទ្។ ការពិន័យចាំនពាោះការរ ាំនោភនលីចាបស់្តីពសុី្វតថិភាព និខសុ្ខភាពនៅកដនលខការងារ (តាមធមមតាបខ់
ពិន័យព ី៣០ នៅ ១២០ ែខននប្បាក់នបៀវតសរធ៍មមតាប្បចាាំនលង) គឺមិនប្ស្បតាមទ្ណឌ កមមចាំនពាោះបទ្នលមីស្ប្បហាក់
ប្បដ លគ្មន ននោះ ែូចជាការបនលាំ (ដែលប្តូវជាបព់នធនាគ្មរពី ៦ ដខនៅ ៣ ឆ្ន ាំ)។ 

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

របួស្នៅកដនលខការងារ និខការពិបាកដទនកសុ្ខភាពនៅដតជាបញ្ហា  លវីនបសី្ថិតិចុខនប្កាយបងាា ញពីការបានលែ
នឡខីខលោះកតី។ នៅឆ្ន ាំ ២០២០ មានកមមករចាំនួន ១៥០០០ នាក់បានរខរបួស្ ដែលជាចាំននួលយចុោះ ២៣,៧% ពសី្ថិតិ
ឆ្ន ាំ ២០១៩ នបីនោខតាមមូលនិធសិ្នតិសុ្ខជាតសិ្ខគម។ 
 
វស័ិ្យនប្ៅប្បព័នធ៖ កមពុជាមានអ្នកនធវីការនប្ៅប្បព័នធនប្ចនី។ ចាំនួនបា៉ា នប្បមាណមានខុស្ៗគ្មន  ដត ១៩% ននកមាល ាំខ
ពលកមមជិត ៩,២ោននាក់ ទ្ទ្ួលបានការកាពារដទនកស្ខគមកិចេ នៅនប្កាមមូលនិធសិ្នតសុិ្ខស្ខគមជាតិ នដ្ឋយមាន
៨១% នទ្ៀតបាំនពញបានតាមការកាំណត់ថាជាអ្នកនធវីការនប្ៅប្បព័នធ។ ពកួនគភាគនប្ចនីនធវីការដទនកកស្ិកមម។ អ្នកនធវី
ការទាំខននោះមិនស្ថិតនៅនប្កាមអ្ធិការកិចេ និខចាប់ទកទ់្ខនឹខសុ្ខភាព សុ្វតថិភាពកនុខការងារ  នមា៉ា ខ នខិនបៀរវតសរ ៍
នទ្។ នលសី្ពីននោះនទ្ៀត ប្កុម  ុនស្ាំណខ់ និខកដនលខឡឥែាភាគនប្ចីន ែាំនណីរការនប្ៅប្បព័នធ ន យីអ្នកនធវីការនៅកនុខ
វសិ្័យទាំខននោះមនិស្ថិតនៅនប្កាមចាបស់្តីពីប្បាក់នបៀវតសរអ៍្បបបរមានទ្ ខវោះការធានារា៉ាប់រខ ន យីនធវីការនៅនលងចុខស្
បាត  ៍ នៅនលងបុណយ នដ្ឋយមាននលងស្ប្មាកតិច។ កដនលខឡឥែាភាគនប្ចីនគ្មម នការទតល់ការពាបាលជាំខឺនដ្ឋយមិនគិត
នលលនៅនប្កាមគនប្មាខមូលនិធសិ្នតិសុ្ខស្ខគមជាតិនទ្ នប្ពាោះកដនលខទាំខននាោះមនិបានចុោះបញ្ជ ិកានទ្។ 
 
 នៅដខកកេដ្ឋ រដ្ឋា ភិបាលបានបនខេីនការគ្មាំពារដទនកស្ខគម នដ្ឋយរមួមានការបខលុ់យជាសាច់ប្បាក់ផ្លទ ល់ 
ស្ប្មាប់អ្នកនធវីការខលោះនៅនប្ៅប្បព័នធ នដ្ឋយសារបញ្ហា លាំបាកបណាត លមកពកីារទទុោះជាំខឺកូវែី៕ 
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