
របាយការណ៍ស្តពីីសិ្ទ្ធមិនុស្ស នៅកមពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

សេចក្តេីសខេបរមួ  

ប្រទេសកម្ពជុាជាប្រទេសប្រកានរ់រររាជានិយម្អាប្ស័យធម្មនញុ្ញ ដែលមានរដ្ឋា ភិបាលមួ្យទកើតទេញតាម្រ

យៈការទបាោះទនោ តសភា ។ ទៅកោុងការទបាោះទនោ ត ដែលទរៀរេទំធវើទ ើងទៅ នោ ំ២០១៣ គណរកសប្រជាជនកម្ពជុា 

(CPP) បានេេួលបានអាសនៈេំនួន ៦៨ េំដណកគណរកសសទគ រ្ ោះជាតិកម្ពជុា (CNRP) បានេេួលអាសនៈេំនួន 

៥៥ ។ អ្ោកសទងេតការណ៍ននអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាល (NGO) កោុងប្សុក នងិអ្ងរការម្និដម្នរដ្ឋា ភិបាលអ្នតរជាតិបាន

វាយតនម្ៃថា ែំទណើរការទបាោះទនោ តទនោះមានខ្វោះេទ ៃ្ ោះទប្េើន។ ការទបាោះទនោ តប្កុម្ប្រឹកាឃុំទៅទេលថ្មីរំផុតទនោះបាន

ប្រប្េឹតតទៅ ទៅនថ្ៃេី ៤ ដខ្មិ្ថ្ុ្  ទ ើយគណរកសធជំាងទគទំងេីរេេួលយកលេធផល។ អ្ោកសទងេតការណ៍ជាតិ និង

អ្នតរជាតិចាត់េុកការទបាោះទនោ តទនោះថា មានលកខណៈយុតតិធម្ជ៌ាងទគ ទៅកោុងប្រវតតិសាគសតននប្រទេសកម្ពជុា ថ្វីទរើអ្ោក

 វភាភាគកករាជយភាគទប្េើនបានកត់សំគាល់ទឃើញថា ែំទណើរការទបាោះទនោ តមានការខ្វោះេទ ៃ្ ោះទប្េើន ទដ្ឋយេំទណញទៅខាង

គណរកសកាន់អំ្ណាេ ទដ្ឋយឈ្ោ ោះបានជាង ២ ភាគ ៣ ននេនំួនឃុ។ំ  

អាជាា ធរសីុវភាលប្គរ់ប្គងទលើកងកមាៃ ំងសនដិសុខ្ ថ្វីទរើកំលំងសនតិសុខ្ទប្េើនគរំាម្ទប្រើកំលំងប្រនំងនឹងអ្ោក

ដែលប្រនំងនងឹ្យករែាម្គនត ី  ុន ដសន ។ 

ទៅនថ្ៃេី ៣ ដខ្កញ្ញញ  រដ្ឋា ភបិាលបានចារ់ នងិឃុខំ្ៃួនទលក កមឹ្ សុខា ប្រធានគណរកសសទគ រ្ ោះជាតិកម្ពជុា 

(CNRP) ទដ្ឋយទចាេថាកបត់ជាតិ។ ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេឆកិា តុលការកំេូល ដែលប្គរ់ប្គងទដ្ឋយគណរកសប្រជាជន

កម្ពជុា (CPP) បានរំលយជាផៃូវការនវូគណរកស CNRP ទដ្ឋយទលើកទ តុផលែដែល ទ ើយបានហាម្មិ្នទអាយ

ថាោ កែ់ឹក្នំនគណរកសទនោះទធវើនទោបាយ និងឈ្រទ ម្ ោះទបាោះទនោ តេំនួន ៥ នោ ំ។ សមាជិកែនេទេៀតជាទប្េើនននគណ

រកសប្រនំង ទដ្ឋយរួម្ទំងអ្ោកទធវើការដផោកសងរម្សីុវភាល នងិប្រេ័នធផសេវផាយកករាជយ ប្តូវបានឃុំខ្ៃួន លកខ់្ៃួន ឬទគេ

ទៅទប្ៅប្រទេស ទដ្ឋយខាៃ េការចារ់ខ្ៃួន។ 

រញ្ញា ធំរំផុតដផោកសិេធិម្នុសសរមួ្មានការសំលរ់ទៅទប្ៅប្រេ័នធតុលការ ។ ោ៉ា ងទហាេណាស់មានម្នុសស

មាោ ក់បាត់ខ្ៃួនទដ្ឋយសារកំលងំសនតិសុខ្មូ្លដ្ឋា ន ការរនតរំទលភទលើអ្ោកជារ់េនធ្ គាររែា ការចារ់ខ្ៃួនតាម្េំទនើងេិតត 

ទដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ទដ្ឋយរួម្ទំងការចារខ់្ៃួនទដ្ឋយគាម នទ តុផលប្តឹម្ប្តូវទលើទម្ែឹក្គំណរកស CNRP កឹម្ សុខា ការ

 រតតតបឹតកាន់ដតទប្េើនទ ើងទលើទសរភាភាេកោុងការរទញ្ញញម្តិ ការជួរជុំគាោ  និងការេងប្កងគាោ ជាប្កុម្ ទដ្ឋយរួម្ទំងទសរភា

ភាេសារេ័ត៌មាន នងិទសរភាភាេកោុងការរទញ្ញញម្តិតាម្អិុ្នធ័រដណត ការទប្រើ ងឹា និងការចារ់ដ្ឋក់េនធ្ គារ ទំងទធវើ

ជាក់ដសតង ទំងការប្គាន់ដតគំរាម្ ទែើម្បីរំភិតរំភ័យគណរកសប្រនំង នងិសងរម្សីុវភាល ប្េម្ទំងការរគ េ្ រទលើ់សំ



ទលងប្រនំង អំ្ទេើេុករលួយ  ឹងាទៅទលើគសតី និងម្នុសសប្សឡាញ់ទភេែូេគាោ  ម្នុសសប្សឡាញ់ម្នុសសទំងេរីទភេ 

និងម្នុសសដកទភេ ការរំទលភរំពានទលើកមុារ និងការរងខំទអាយទធវើេលកម្ម។ 

ទទោះរីជារដ្ឋា ភិបាលកាត់ទទសម្គនតីខ្ៃោះដែលបានប្រប្េឹតតរេរំទលភ រួម្ទំងអ្ោកដែលមានការពាក់េ័នធនងឹ

ករណីេុករលួយកតី ដតនិេណឌ ភាេេំទពាោះការរំទលភភាគទប្េើនទៅដតមានទៅទ ើយ។ 

ផ្នែក្ទី១ ៖ ការសោរពភាពថ្លៃលែូររបេ់មនុេស  រួមទាំខសេរីភាពរួចនុតពី ៖ 

ក្. ការដក្ហតូជីវិតតាមអាំសពើចិតត និខការេាំលាប់សោយសារសហតុនលនសោបាយ ឬសោយខេុចាប់  

គិតម្កប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការ NGO ដែលមានទ ម្ ោះថា អាែ ុក បានរាយការណ៍េីករណីសំលរ់ទប្ៅ

ប្រេ័នធតុលការេំនួន ៤ ករណី។ 

ទៅដខ្មិ្្ តុលការបានកាត់ទទសទអាយទ ម្ ោះ ទអ្ឿត អាងជារ់េនធ្ គារអ្ស់មួ្យជីវភាត េំទពាោះការសំលរ់

ទលកដកម្   ីដែលជាអ្ោកវភាភាគនទោបាយ នងិសងរម្ែក៏ាៃ ហាន និងប្រករទដ្ឋយប្រជាប្រិយភាេ កាលេីដខ្កកេដ្ឋ នោ ំ 

២០១៦។ នគរបាលបានចារ់ខ្ៃួនទអ្ឿតអាង ដែលបានអ្ោះអាងថា ខ្ៃួនបានសំលរ់ដកម្  ី ទដ្ឋយសារដកម្  ីជំពាក់

រំណលុគាត់េំនួន ១២ លនទរៀល (៣ពានែ់ុលៃ ) មិ្នប្េម្សង។ ទំងសមាជិកប្គសួារទលក ដកម្  ី ទំងសមាជិក

ប្គួសារអ្ោកសំលរ់បាននិោយថា  ររុសទំងេីរ្ក់ទ្ោះមិ្នបានសារ ល់គាោ ទេ។ ទដ្ឋយកត់សំគាល់េំទពាោះទរឿងទនោះ និង

លកខណៈមិ្នប្រប្កតីែនេទេៀត ែូេជាការដែលរុរសប្កីប្ករូរទនោះមានកំាទភៃើងនថ្ៃទប្រើ អ្ោកសទងេតការណជ៍ាទប្េើនទជឿថា 

ភាគីេី ៣ បានជួលទអ្ៀត អាង។  

តុលការកាត់ទទសដខ្មរប្ក ម្ (ECCC) ប្តូវបានរទងេើតទ ើងទែើម្បីចារ់ទអាយទម្ែឹក្ជំាន់ខ្ពស់ដខ្មរប្ក ម្

េេួលខ្ុសប្តូវេំទពាោះរេឧប្កែិាទៅទប្កាម្រររដខ្មរប្ក ម្ េនីោ ំ ១៩៧៥ ែល់នោ ំ ១៩៧៩។ ECCC  រនតការទសុើរអ្ទងេត

និងការកាត់កត ីទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ (សូម្ទម្ើលដផោក ៥)។ 

ខ. ការបាត់ខៃនួ 

 ទៅនោ ំ ២០១៤ អ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលកោុងប្សុកមួ្យបាននិោយថា ដខ្ម្ សុផាតបាត់ខ្ៃួនរ ា្ រ់េីកំលំង

សនតិសុខ្ររស់រដ្ឋា ភបិាលប្តូវបានទគនិោយថា  បានបាញគ់ាត់ ទៅកោុងការរ៉ាោះេងរិេ ងឹាម្ួយ ទៅទប្ៅទរាងេប្កកាត់

ទែរ Canadia ។ សាកសីបានទឃើញគាត់ប្តូវបានទគទលើកដ្ឋកក់ោុងឡានទេេយ។ គិតម្កែល់ដខ្កញ្ញញ  សុផាតទៅបាត់ខ្ៃួន

ទៅទ ើយ។  



 ប្េោះទតជគុណ មាស វភាេិប្ត ដែលជាសងឃមានទ ម្ ោះលបីមាោ ក់ បានបាត់ខ្ៃួនទៅនថ្ៃេី ១៨ មិ្ថ្ុ្  ទៅឃុំប្ករី

ទរៀល ទខ្តតទសៀម្រារ។ អាចារយដែលទៅជាមួ្យគាត់មុ្នទេលគាត់បាត់ខ្ៃួន បាននិោយថា ម្គនតីសនតិសុខ្ប្ករីទរៀលបាន

ឃាត់ខ្ៃួនេួកគាត់ ទ ើយសំរាតទខាអាវ សបង់ជីេរ វាយេួកគាត់ ទដ្ឋយអ្ោះអាងថា េួកគាត់មានេ័ត៌មានសតីេីការសំលរ់

ទលកដកម្  ។ី ែល់ែំណាេន់ោ ំ សងឃមាស វភាេិប្តទៅបាត់ខ្ៃួនទៅទ ើយ។ 

គ. ការស វ្ើទរុណក្មម និខការប្បប្ពឹតត ឬទណឌ ក្មមបន្ទា បបសន្ទោ ក្ អមនុេស្ម៌ ឬសោរសៅដថ្ទសទៀត 

 រែាធម្មនញុ្ញហាម្ប្បាម្េទងវើដររទនោះ ដតការវាយែ ំនិងេំរងែ់នេទេៀតននការទធវើបារទលើរូររាងកាយទៅទលើអ្ោក

ជារ់ឃុំររស់នគរបាល នងិអ្ោកជារ់េនធ្ គារទៅដតមានជារនត ទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍។  

មានរបាយការណ៍ដែលអាេេកុេិតដបានថា ទោធា នងិនគរបាលសីុវភាលបានទធវើទរុណកម្មទលើរាងកាយ និងផៃូវ

េិតដ ទ ើយមានទេលខ្ៃោះ វាយែុោំ៉ា ងធៃន់ធៃរទៅទលើជនដែលប្តូវឃុំខ្ៃួនទដ្ឋយសាររេប្េ មេណឌ ទេៀតផង ជាេិទសសទៅ

អំ្ ុងទេលសួរេទម្ៃើយ ។ គិតម្កែល់ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអាែ ុកបានរាយការណ៍ថា អាជាា ធរបានទធវើទរុណកម្មទៅទលើ

អ្ោកជារ់េនធ្ គារឬអ្ោកជារ់ឃុំេនំួន ១០ ករណី េំដណកទៅកោុងនោ ំ ២០១៦ ទំងម្ូលមាន១៥ ករណី។ អ្ងរការ NGO 

បានរាយការណ៍េីការរំទលភទធវើបារទលើជនសងស័យដែលប្តូវបានឃាត់ខ្ៃួន រ ូតទល់ដតេួកទគសារភាេថា

បានប្រប្េឹតតរេទលមើស។  

គិតម្កប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអាែ កុបានរាយការណ៍េីករណីេំនួន ១៣ ដែលកោុងទ្ោះ អាជាា ធរម្ូលដ្ឋា ន 

ភាោ ក់្ររដ្ឋា ភបិាល ឬអ្ងររកសកកជនររស់ម្គនតីរដ្ឋា ភបិាលបានទប្រើកំលំងវាយែំទៅទលើជនសីុវភាល។  

សាោ នភាពពនធន្ទោរ និខមជឈមណឌ លឃុាំខៃនួ  

សាា នភាេេនធ្ គារម្ិនសម្ប្សរតាម្រេដ្ឋា នអ្នដរជាតិទ ើយ ។ សាា នភាេជាទប្េើនទៅដតមានលកខណៈោ៉ា រ់ 

ទ ើយកោុងករណីជាទប្េើន គប្មាម្កំដ ងែល់អាយុជីវភាតទេៀតផង ។  

េិែាភាេេីកដនៃង៖ ការមានអ្ោកទទសទប្េើន្ទំអាយេទងអៀតខាៃ ងំគជឺារញ្ញា មួ្យ។ ទោងតាម្អ្គរ្យកដ្ឋា នេនធ្ គារនន

ប្កសួងម្ហានផា  ទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ មានអ្ោកទទស និងអ្ោកជារ់េនធ្ គារ េនំួន ប្រមាណជាង    ២៦ ០០០  

្ក់ ទៅកោុងេនធ្ គារេំនួន ២៩ ដែលប្តូវបានរទងេើតទ ើងទែើម្បីដ្ឋក់អ្ោកជារ់េនធ្ គារ នងិអ្ោកជារ់ឃុំប្តឹម្ដតេំនួន ១១ 

០០០ ្ក់ ។ ម្គនតីដផោកេនធ្ គារបាននិោយថា “សគ រ្ ម្ប្រនំងនឹងទប្គឿងទញៀន” ររស់រដ្ឋា ភិបាលបានទធវើទអាយ

េនធ្ គារកាន់ដតេទងអៀងខាៃ ងំទ ើង។ 



 ទៅកោុងេនធ្ គារភាគទប្េើន គាម នការដ្ឋក់ទអាយទៅដ្ឋេ់េីគាោ ទេរវាងអ្ោកទទសជាម្នុសសទេញវ័យ និងអ្ោក

ទទសជាកុមារ រវាងប្រុស នងិប្សី ឬរវាងអ្ោកទទសធៃន ់និងអ្ោកទទសប្សាល ឬសំរារ់ការឃុំមុ្នសវ្ការទេ។ ទរើ

ទោងតាម្ម្គនតីធ្គារ កោុងេំទណាម្អ្ោកទទសទំង ២១ ៩៨៩ ដែលជារ់ឃុំទៅនោ ំ ២០១៦ មានប្រដ ល ៣៤% មិ្ន

ទន់កាត់កត ី២៩% បានេេួលការកាត់កតីេុងទប្កាយ ទ ើយប្រដ ល ៨% ននអ្ោកទទសគជឺាគសតី នងិ ៤% ជាអ្និតិ    

ជន។   

 ទរើទោងតាម្អ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលកោុងប្សុកមួ្យ ្រភាមាននផាទពាោះ និងកនូមួ្យេំននួរសទ់ៅជាមួ្យមាត យ

ររស់ទគកោុងេនធ្ គារ។  

្យកដ្ឋា នេនធ្ គារបានរាយការណ៍ថា ទៅកោុងនោ ំ ២០១៦ មានអ្ោកជារ់េនធ្ គារេនំួន ៧៦ ្ក់បានសាៃ រ់

កោុងេនធ្ គារ។ អ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលកោុងប្សុកបានអ្ោះអាងថា ទៅកោុងករណជីាទប្េើន រររអាហារសប្មារ់អ្ោក

ជារ់េនធ្ គារ និងររស់ចំាបាេ់ទផសងៗទេៀត ដតទៅដតមិ្នប្គរ់ប្គាន់ទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍បានរនតរាយការណ៍ថា 

រររសំរារ់េិញអាហារសរំារ់អ្ោកទទស ទេលខ្ៃោះ ប្តូវបានករិទកងយកទដ្ឋយអាជាា ធរ ដែលជាការទធវើទអាយមានកងវោះ

អាហារូរតាម្ភ និងជំងឺអ្ោកទទសមានកាន់ដតទប្េើន។ អ្ោកទទសមានេឹកសាអ តទប្រើប្បាស់ដតទៅកោុងេនធ្ គារេនំួន ១៨ ទេ 

កោុងេំទណាម្េនធ្ គារេំនួន ២៩។ េនធ្ គារគាម នកដនៃងប្គរ់ប្គាន់សំរារ់ជនេកិាររាងកាយ និងអ្ោក រ់សតិទ ើយ។ 

អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលបានទចាេប្រកានថ់ា អ្ោកប្គរ់ប្គងេនធ្ គារប្រប្េឹតតមិ្នទសមើគាោ ទលើអ្ោកទទស ែេូជាករណីផត

ល់ការអ្នញុ្ញញ តទអាយអ្ោកេូលសួរសុខ្េុកខ ការរតរូទៅរនារ់លអ និងឱកាសទេញេីរនារ់ ទៅទេលនថ្ៃ សំរារ់អ្ោកទទស

ដែលប្គសួារររស់ទគមានលុយសូក។ ទរើទោងតាម្អ្ងរការម្និដម្នរដ្ឋា ភិបាល អ្ោកទទសដែលមានការេងប្កងគាោ ទគ 

ទ ើយប្តូវបានទរៀរេំទ ើងនិងែឹក្ទំដ្ឋយនម ំេនធ្ គារ ដែលទគទៅថា “គណកមាម ធកិារប្គរ់ប្គងខ្ៃួនកងររស់អ្ោក

ទទស” ទេលខ្ៃោះ ទធវើការវាយែំទលើអ្ោកទទសែនេទេៀត។ មានទសេកតីរាយការណ៍ថា មានការទប្រើប្បាស់ទប្គឿងទញៀនទៅ

កោុងេនធ្ គារ ដែលទគអាេទធវើទៅបានទដ្ឋយសូកបា៉ា ន់ម្គនតីេនធ្ គារ។ 

មានម្ជឈម្ណឌ លរនារថាោ ំទញៀនររស់រដ្ឋា ភិបាលេំនួន ៧ និងមាន៣ ទេៀតជាររស់កកជន ទៅកម្ពជុា។ អ្ោក

សទងេតការភាគទប្េើនបានយល់ប្សរថា ភាគទប្េើនននអ្ោកដែលប្តូវបានយកម្កឃុំទៅេីទនោះគឺប្តូវបានឃុំទដ្ឋយរងខំ ឬទផាើ

ទៅម្ណឌ ល ទដ្ឋយសម្តាកិេញ ឬសមាជិកប្គសួារ ទដ្ឋយគាម នឆ្ៃងកាត់ែំទណើរការកតីប្តឹម្ប្តូវទេ។ ទោងតាម្អាជាា ធរ

ជាតិប្រយុេធប្រនំងទប្គឿងទញៀន គាម នអ្ោកដែលជារ់ទៅកោុងម្ណឌ លមានអាយុទប្កាម្ ១៨ នោ ំទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍

បានកត់សំគាល់ទឃើញថារុគរលិកកោុងម្ណឌ លជាញឹកញារ់ទប្រើវភាធីរងខំ ទែើម្បី “ប្គរ់ប្គង”ទៅទលើអ្ោកជារ់កោុងទ្ោះ ែូេ

ជាេងេួកទគ ឬទអាយហាត់ប្បាណោ៉ា ងខាៃ ងំ ។ 



រែាបាល៖ អាជាា ធរម្ិនបានទប្រើវភាធីទផសងទប្ៅេកីារដ្ឋក់គកុទេ សំរារ់ជនទលមើសអ្ ងឹា។ អ្ោកទទស និងអ្ោកជារ់ការឃុំ

ឃំាងជាធម្មតាប្តូវបានអ្នញុ្ញញ តទអាយជួរជាមួ្យអ្ោកទៅទម្ើល ដតអ្ងរការសិេធិម្នសុសបានអ្ោះអាងថា ទេលខ្ៃោះ ប្គសួារ

ប្តូវផដល់សំណូកែល់ម្គនដីេនធ្ គារទែើម្បីបានសួរសខុ្េុកខអ្ោកជារ់េនធ្ គារ ឬប្តូវផដល់ទសបៀងអាហារ និងររស់រររ

ចំាបាេែ់នេទេៀត ។ មានរបាយការណ៍គួរទអាយទជឿេុកេិតដបានថា ជាញកឹញារ់ ម្គនដីបានទម្ទរប្បាក់សំណូក មុ្ន

នឹងអ្នញុ្ញញ តទអាយអ្ោកជារ់េនធ្ គារេូលរួម្ការជំនុជំប្ម្ោះកដី ឬសវ្ការឧេធរណ៍ នងិម្ុនទេលទដ្ឋោះដលងអ្ោកជារ់

េនធ្ គារដែលបានរញ្ញរ់អាណតដិជារ់េនធ្ គារររស់ខ្ៃួនទេញទលញទ ើយទ្ោះ ។  

អ្ោកទទសអាេដ្ឋក់រណត ឹងសតីេកីាររំទលភរពំានទៅតុលការ តាម្រយៈទម្ធាវភា ទដ្ឋយមិ្នមានការប្តួតេិនិតយ

ដកដប្រទ ើយ។ ដតអ្ោកទទសមួ្យេំនួនធគំាម នលេធភាេរកទម្ធាវភាតំណាងផៃូវេារ់ទ ើយ។ រដ្ឋា ភបិាលទសុើរអ្ទងេតទលើ

ពាកយរណត ងឹដររទនោះ ទ ើយតាម្ទម្ើលសាា នភាេេនធ្ គារ និងម្ជឈម្ណឌ លឃុឃំំាង តាម្រយៈអ្គរ្យកដ្ឋា ន

េនធ្ គារររស់ប្កសួងម្ហានផា ដែលទធវើរបាយការណ៍ប្រចំាឆ្មាសសតីេកីារប្គរ់ប្គងេនធ្ គារ។ អ្គរ្យកដ្ឋា ន

េនធ្ គារម្ិនរទញ្ញញរបាយការណ៍ទនោះែល់ ទទោះរជីាអ្ងរការសងរម្សីុវភាលបានទធវើការទសោើសំុជាញឹកញារ់កត។ី 

ការតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយកករាជយ៖ ទដ្ឋយមានលកខខ្័ណឌ ជាមុ្ន និងការដ្ឋក់ក ំិត ជាេូទៅ រដ្ឋា ភបិាលរនដអ្នញុ្ញញ តទអាយ

ប្កុម្សិេធិម្នុសសអ្នដរជាតិ និងប្កុម្សិេធិម្នុសសកោុងប្សុក ែូេជាគណៈកមាម ធកិារកាកបាេប្ក ម្អ្នដរជាតិ និង

ការភាោល័យឧតដម្សោងការស ប្រជាជាតិេេួលរនាកុសិេធិម្នុសស (UNHCHR) េូលទម្ើលេនធ្ គារ និងផដល់ការ

រណដុ ោះរណាដ លសិេធិម្នុសសែល់នម ំេនធ្ គារ ។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលមួ្យេំនួនបានរាយការណ៍ថា ជួនកាល ការ

ស ការេីអាជាា ធរដែនែីទៅមានកប្មិ្ត ដែលជាការទធវើទអាយមានការលបំាកសប្មារ់ទកេ់ងអ្ោកជារ់ឃុំដែលមិ្ន

ទន់េេួលការជនំុំជប្ម្ោះកដ ី។ ទរឿងទនោះមានជាេិទសសទលើករណីធំៗ ែេូជាការឃុខំ្ៃួនទម្ែឹក្រំកសប្រនំង កឹម្ សុខា 

និងការចារខ់្ៃួនតាម្េំទនើងេិតតទលើរុគរលិកអ្ងរការអាែ កុទងំ ៥ ្ក។់ ប្កសួងម្ហានផាតប្មូ្វទអាយទម្ធាវភា អ្ោកប្តួត

េិនិតយសិេធិម្នុសស និងអ្ោកសួរសុខ្េុកខែនេទេៀតសំុការអ្នញុ្ញញ ត មុ្ននឹងេូលជួរអ្ោកជារ់េនធ្ គារ  ទ ើយកោុងករណីខ្ៃោះ 

រដ្ឋា ភិបាលតំរវូទអាយអ្ងរការម្និដម្នរដ្ឋា ភិបាលេុោះ តាទលខាទលើអ្នុសារណននការទោគយល់ជាផៃូវការ ទដ្ឋយ

រញ្ញា ក់ប្េំដែននន “តួ្េី” ររស់ទគ កោុងទេលទៅទម្ើលអ្ោកទទស។ 

 ថ្វីទរើប្កុម្ម្នុសសកោុងប្សុកដែលទធវើការតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយកករាជយ អាេជួរជាលកខណៈកកជនជាមួ្យអ្ោកទទសកតី 

ដតអ្ោកខ្ៃោះក៏មិ្នអាេជួរបានទេ។ អ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលកោុងប្សុកដផោកសិេធិម្នុសសមួ្យដែលជាធម្មតា ផតល់ការដថ្ទំ

សុខ្ភាេែល់អ្ោកទទស បាននោិយថា ទេលខ្ៃោះ រដ្ឋា ភិបាលមិ្នអ្នុញ្ញញ តទអាយទគេូលទម្ើលអ្ោកទទសដែលកាត់កតី

ទ ើយ នងិជាសមាជិកននគណរកសប្រនំងទ ើយ។ អ្ងរការបាននិោយថា រដ្ឋា ភបិាលបានទចាេខ្ៃួនថា មានគំនិត

លំទអ្ៀងនទោបាយ ទ ើយទប្រើការទៅទម្ើលអ្ោកទទសទែើម្បីជំរុញអ្ោកទទសនទោបាយទអាយកាន់ដតទផរើនខាៃ ងំទ ើង។ 



តំណាងននការភាោល័យសោងការអ្ងរការស ប្រជាជាតិេេួលរនាកុសិេធិម្នុសសបាននិោយថា ធម្មតា ខ្ៃួនអាេជួរជា

លកខណៈកកជនទៅទេលសមាភ សន៍អ្ោកជារ់េនធ្ គារេិទសសណាមាោ ក។់  

ឃ. ការចាប់ ឬឃុាំខៃនួតាមអាំសពើចិតត 

 េារ់ហាម្ប្បាម្ការចារ់ឬឃុខំ្ៃួនតាម្អំ្ទេើេិតត ដតទេលខ្ៃោះ រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានទគារេរំរាម្ទំងទនោះទេ ែេូជា

បានទធវើការឃុខំ្ៃួនតាម្អំ្ទេើេិតតទលើរុគរលិកននអ្ងរការអាែ កុេំនួន ៤២៧ នថ្ៃ ទប្កាម្ការទចាេប្រកាន់ដែលមាន     

លកខណៈនទោបាយ។ 

តួន្ទទីរបេ់នគរបាល និខយនដការេនដេិុខ  

អ្គរសោងការនគរបាលជាតិ ដែលសាិតទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់ប្កសួងម្ហានផា ប្គរ់ប្គងអ្ងរភាេនគរបាលសីុ

 វភាលទំងអ្ស់ ។ កមាៃ ំងនគរបាលប្តូវដរងដេកជាកមាៃ ំងដែលមានអំ្ណាេទែើម្បីទធវើការចារ់ខ្ៃួន កមាៃ ំងដែលគាម នអំ្ណាេ

ចារ់ខ្ៃួន និងនគរបាលយុតដិធម្៌ ដែលអំ្ណាេររស់ខ្ៃួនមានែល់ការអ្នុវតតែកីាររស់តុលការ ។ កងរាជអាវុធ តា

េេួលបានការអ្នញុ្ញញ តទអាយចារ់ខ្ៃួនជនសីុវភាល ប្រសិនទរើម្គនដីទំងទ្ោះរំទេញលកខខ្័ណឌ កោុងការរណដុ ោះរណាដ ល នងិ

រេេិទសាធន៍ទែើម្បីរំទេញការ្រជានគរបាលសីុវភាល ប្រសិនទរើជនសីុវភាលសាិតទៅកដនៃងររស់ទោធា ឬកោុងករណី

េេួលបានការអ្នញុ្ញញ តេីអាជាា ធរមូ្លដ្ឋា ន ។ ដតតាម្ភាេជាក់ដសតង កងរាជអាវុធ តាទធវើសកម្មភាេទលើជនសីុវភាលជា

ធម្មតា ទប្កាម្ការអ្នុញ្ញញ តនងិេងអុលររស់អាជាា ធរទខ្តត នងិអាជាា ធរម្ូលដ្ឋា ន ទដ្ឋយជាញកឹញារ់ ទែើម្បីជួយនគរបាល

សីុវភាលដែលមិ្នអាេេរ់េល់នងឹ វូងម្នុសសទដ្ឋយខ្ៃួនកងបាន។  

មានការនិោយម្កថា ម្គនដនីគរបាលបានប្រប្េឹតដអំ្ទេើរំទលភរំពានទផសងៗទដ្ឋយមាននិេណឌ ភាេ(ភាេគាម ន

ទទស) ទ ើយកោុងករណីភាគទប្េើន អាជាា ធរបានចាត់វភាធានការរនដិេរនដេួ ឬេុំមានចាត់វភាធានការអ្វីទ ើយ ។ 

 គិតម្កប្តឹម្ដខ្តុល អ្ងរការសិេធិម្នុសសសកោុងប្សុកមួ្យបានរាយការណ៍ថា មានករណីនេិណឌ ភាេេំនួន 

៣៤ ដតបាននិោយថា តាម្េិត េំនួនគឺមានទប្េើនជាងនោះនៃ យ។ ប្កសងួម្ហានផាេេួលខ្សុប្តូវទលើការវាយតំនលការ

សំលរ់ទដ្ឋយកំលំងសនតិសុខ្ ទ ើយេារ់តប្មូ្វ ទអាយនគរបាល ប្េោះរាជអាជាា  នងិទៅប្កម្ទធវើការទសុើរអ្ទងេតរាល់

ពាកយរណដ ងឹទំងអ្ស់ រួម្ទំងរណដ ឹងអំ្េកីាររំទលភរពំានររស់នគរបាលផងដែរ  ។ ទទោះជាោ៉ា ងទនោះកដី កោុងការអ្នុវ

តដជាក់ដសដង ទៅប្កម្ នងិ ប្េោះរាជអាជាា កប្ម្ទធវើការទសុើរអ្ទងេតទដ្ឋយកករាជយណាស់។ ទៅប្កម្ជំនុំជប្ម្ោះ ជាធម្មតា 

ទេញសាលប្កម្ដផអកតាម្ដតរបាយការណជ៍ាលយលកខណ៍អ្កសរ ដែលេេួលបានម្កេនីគរបាល និងសកខីកម្មររស់



សាកសីដតរ៉ាុទណាណ ោះ ។ ជាេូទៅ នគរបាលបានេេួលការរណដុ ោះរណាដ លសតីេកីារការពារ ឬទគារេសិេធិម្នុសសដតរនតិេ

រនតួេរ៉ាុទណាណ ោះ។  

នីតិវិ្ចីាប់ខៃនួ និខការប្បប្ពឹតដសៅសលើអែក្ជាប់ឃុាំ  

េារ់តប្មូ្វទអាយនគរបាលសំុែកីាេីទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងេត មុ្នទធវើការចារ់ខ្ៃួន រ៉ាុដនដនគរបាលអាេចារ់ខ្ៃួន

ទដ្ឋយគាម នែកីាេំទពាោះជនណាដែលប្តូវបានប្រេោះទឃើញកំេុងប្រប្េឹតដរេទលមើស ។ ជាញឹកញារ់ ទលើកទ ើងេកីារទលើក

ដលងទនោះ ទៅទេលចារ់ខ្ៃួនឥសសរជននទោបាយរកសប្រនំង ទរើទទោះរីជារេទលមើសដែលទគទចាេទ្ោះ បានទកើតទ ើង

រារ់នោ ំម្កទ ើយកត។ី អ្ោករភាោះគនប់ានទចាេរដ្ឋា ភបិាលេីការទធវើែទូេោោះ ទែើម្បីទគេេីេារ់ដែលផតល់ទអាយសមាជិកសភានូវ

អ្ភ័យកកសិេធិសភា។ េារ់អ្នុញ្ញញ តទអាយនគរបាលឃាត់ខ្ៃួនរុគរលណាមាោ ក់ រួេទធវើការទសុើរអ្ទងេតកោុងរយៈទេល២៤

ទមា៉ា ងទដ្ឋយមិ្នរារ់រញ្ញូលរយៈ ទេលេុងសបាដ   ៍និងនថ្ៃឈ្រ់សប្មាកផៃូវការ មុ្ននឹងទធវើការទចាេប្រកាន ់ឬជនសងស័យ

ប្តូវបានទដ្ឋោះដលង ។ កោុងករណីរេឧប្កិែាកោុងសាា នភាេេិទសសដែលដេងទដ្ឋយេារ ់ នគរបាលអាេឃុខំ្ៃួនជន

សងស័យរយៈទេល ២៤ ទមា៉ា ងរដន ាម្ទដ្ឋយមានការកកភាេេីប្េោះរាជអាជាា  ។ ទទោះជាោ៉ា ងទនោះកដជីាេមាៃ រ់ អាជាា ធ

ដតងដតឃុំខ្ៃួនម្នុសស ួសរយៈទេលកំណត់ មុ្ននឹងទធវើការទចាេប្រកាន់ ។ 

មានវភាធីននការធា្ទអាយទៅទប្ៅឃុំ ដតអ្ោកជារ់េនធ្ គារជាទប្េើន ជាេិទសសអ្ោកដែលគាម នតំណាងដផោក

េារ់ ឬទម្ធាវភា គាម នឱកាសដសវងរកការទដ្ឋោះដលងទដ្ឋយការធា្ទអាយទៅទប្ៅឃុំទ ើយ ។ ជាធម្មតា ទសេកតីទសោើទអា

យទៅទប្ៅឃុំប្តូវបានរែិទសធេំទពាោះករណីដែលប្តូវបានចាត់េុកថា រណាត លម្កេីទ តុផលនទោបាយ។  

តាម្េារ ់ជនជារ់ទចាេអាេប្តូវបានចារ់ខ្ៃួន និងឃុខំ្ៃួនរ តូែល់រយៈ ទេល ២៤ទមា៉ា ង មុ្ននឹងអាេមានលេធ

ភាេេេួលបានប្រឹកាេារ ់រ៉ាុដនដអ្ោកជារ់េនធ្ គារ ជាធម្មតា ប្តូវជារ់ឃុជំាទប្េើននថ្ៃ មុ្ននឹងអាេជួរទម្ធាវភា ឬជួរ

សមាជិកប្គសួារ ។ ទោងតាម្ម្គនដីរដ្ឋា ភិបាល ការឃុខំ្ៃួនយូរដររទនោះ ភាគទប្េើនរណាដ លម្កេីសម្តាភាេមានកប្មិ្ត

ររស់ប្រេ័នធតុលការ ។ រដ្ឋា ភបិាលមិ្នបានផតល់ទម្ធាវភាសំរារ់ជនជារ់ឃុំដែលប្កីប្កខាៃ ងំទេ។  

ការចារ់ខ្ៃួនតាម្អំ្ទេើេិតត៖ គិតម្កែល់ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអា កុ បាននិោយថា មានករណចីារ់ខ្ៃួន ឬឃុខំ្ៃួនោ៉ា ង

ទហាេណាស់េំនួន ៣៨ ដែលភាគទប្េើនជាគសតីដែលេូលរួម្ទៅកោុងយុេធ្ការ “នថ្ៃេនាេណ៌ទមម ” ដែលបានចារ់ទផតើម្ជា

ការតវា៉ា មួ្យប្រនំងនឹងការឃុខំ្ៃួនរុគរលិករេញុរបនោ និងអ្តីតរុគរលិកននអ្ងរការអាែ កុេំននួ ៥ ្ក ់ដតរដ្ឋា ភិបាល

បានអ្ោះអាងថា ការតវា៉ា ទនោះមានរំណងញោុះញង់ទអាយមាន “រែិវតតន៍េណ៌” ដែលជាពាកយមួ្យររស់រដ្ឋា ភិបាល សំទៅ

ទលើេល្ម្ហាជនដែលប្រនំងនឹងការប្គរ់ប្គងររស់ខ្ៃួន។ ២ ្កក់ោុងេំទណាម្ ៣៨ ទ្ោះដែលប្តូវបានចារ់ខ្ៃួន ប្តូវ

បានទចាេប្រកានជ់ាផៃូវការ នងិប្តូវបានតុលការដ្ឋក់ទទស។ ម្ជឈម្ណឌ លសិេធិម្នុសសកម្ពជុា និងអ្ងរការអាែ កុ 



បាននិោយថា មានករណីចារ់ខ្ៃួនតាម្អំ្ទេើេិតតេំនួន ៣៥ ទៅទលើម្នុសសេំនួន ២១ ្ក់ េដីខ្ឧសភា នោ ំ ២០១៦ ែល់

ដខ្មិ្្។ េំនួនននការចារ់ខ្ៃួននងិឃុខំ្ៃួនតាម្អំ្ទេើេិតតេំនងជាមានទប្េើនជាងទនោះ េីទប្ពាោះជនរងទប្គាោះទៅតាម្តំរន់

ជនរេមិ្នរតឹង ទដ្ឋយសារមានការេិបាកទធវើែំទណើរម្កការភាោល័យររស់អ្ងរការអាែ កុ ឬមានកងវល់េីសុវតាិភាេនន

ប្គួសារររស់ទគ។ អាជាា ធរម្ិនបានចាត់វភាធានដ្ឋក់េណឌ កម្ម ឬវភាធានការផៃូវេារ់ប្រនំងនឹងអ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវេំទពាោះ

ការឃុខំ្ៃួនទគទដ្ឋយខ្ុសេារ់ទេ។ 

 ទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ អាជាា ធរប្កុងភោំទេញបានចារ់ខ្ៃួនម្នុសសរារ់សិរអ្ោក ដែលជាធម្មតា គឺអ្ោកគាម ន

ផាោះសដម្បង អ្ោកវភាកលេរភាក អ្ោកទប្រើទប្គឿងទញៀន ឬអ្ោករកសីុផៃូវទភេ  កោុងអ្ំ ុងទេលយុេធ្ការេុោះទបាសសំអាតតាម្

ផៃូវកោុងប្កុង។  អាជាា ធរយកអ្ោកទំងទ្ោះទៅដ្ឋក់ទៅម្ជឈម្ណឌ លនប្េសពឺររស់ប្កសួងសងរម្កិេញ ដែលមានេំ្យ ១៥ 

នម្៉ាល៍ េីប្កុងភោំទេញ ។ ម្ជឈម្ណឌ លទនោះលបីថា ទធវើបារម្នុសស ដែលទធវើទអាយអ្ោកជារ់ឃុំ ២ ្ក់សាៃ រ់ ទៅកោុងនោ ំ 

២០១៥។  

ការឃុខំ្ៃួនមុ្នសវ្ការ៖ េារ់អ្នុញ្ញញ តទអាយមានការឃុខំ្ៃួនមុ្នសវ្ការរ ូតែល់រយៈទេល ៦ ដខ្ េំទពាោះរេ

ទលមើសម្ជឈិម្ និង ១៨ ដខ្ េំទពាោះរេឧប្កែិា។ ទៅនោ ំ ២០១៦ ប្កសួងម្ហានផាបាននិោយថា មានម្នុសសេំនួន ៧៤៩៥ 

្ក់សាិតកោុងការឃុខំ្ៃួនមុ្នសវ្ការ។ ទេលខ្ៃោះ អាជាា ធរឃុមុំ្នសវ្ការទដ្ឋយគាម នតំណាងដផោកេារ់កត។ី អ្ងរការម្ិន

ដម្នរដ្ឋា ភិបាលបាននិោយថា អាជាា ធរឃុំអ្ោកដែលប្តូវបានទចាេេីរេទលមើសប្សាល ម្ុនសវ្ការ ទលើសេរីយៈទេល 

៦ ដខ្។ 

លេធភាេររស់អ្ោកជារ់ឃុំកោុងការទចាេសួរេីភាេប្សរេារ់ននការឃុខំ្ៃួនមុ្នេូលតុលការ៖ សំណុំទរឿងទៅគរម្ិនទន់

ចាត់ការ និងការេនារទេលយូរកោុងការេេួលបានសាលែកីារ រ៉ាោះពាល់ែល់សិេធកិោុងការទធវើការតតំាងទៅកោុងតុលការ

ប្រនំងនឹងមូ្លដ្ឋា នេារ់ ឬលកខណៈទធវើដតតាម្េំទនើងេិតតននការឃុខំ្ៃួនម្នុសស។ 

ខ. ការបដិសេ្មិនសោយទទួលបានការជាំនុាំជប្មះក្ដជីាសាធារណៈសោយយតុដិ្ម៌  

រែាធម្មនញុ្ញបានដេងថាតុលការមានភាេកករាជយ រ៉ាុដនដ រដ្ឋា ភបិាល ជាេូទៅ មិ្នទគារេកករាជយភាេររស់

តុលការទ ើយ ។ តុលការសាតិទប្កាម្ឥេធិេល និងការទប្ជៀតដប្ជកររស់ដផោកនីតិប្រតិរតដិ ដែលមានអំ្ណាេែំទ ើង

សកតិ រទណត ញទេញ នងិដ្ឋក់េនិ័យទលើទៅប្កម្តាម្េិតត។ ម្គនតីតុលការទប្េើនដតមានមុ្ខ្តំដណងកោុងទេលជាមួ្យគាោ  

ទៅកោុងគណរកសកាន់អំ្ណាេ ទ ើយអ្ោកសទងេតការណប៍ាននោិយថា មានដតអ្ោកដែលមានេំ្ក់េំនងជាមួ្យនឹង

គណរកសប្រជាជន ឬដផោកប្រតិរតតិទេ ដែលបានេេួលមុ្ខ្តំដណងកោុងតុលការ។មានអំ្ទេើេុករលួយោ៉ា ងរាលដ្ឋលកោុង



េំទណាម្ទៅប្កម្ ប្េោះរាជអាជាា  និងម្គនដីតុលការ ។ ដផោកតុលការគាម នប្រសិេធិភាេ ទ ើយមិ្នអាេធា្ែំទណើរកតី

ទដ្ឋយយុតតិធម្៌ប្តឹម្ប្តូវបានទេ។ 

 អ្ោកសទងេតការណន៍ិោយថា សមាគម្ទម្ធាវភាជាតិលំទអ្ៀងោ៉ា ងខាៃ ងំទៅរកសមាជិកដែលមានដខ្សប្សឡាយ

ជាមួ្យគណរកសប្រជាជន ទៅកោុងការទប្ជើសទរភាសសមាជិក។ េំដណកទម្ធាវភាម្កេីគណរកសប្រនំងឬប្កុម្ទផសងមិ្ន

សូវមានឱកាសទេ។ ទេលខ្ៃោះ សមាគម្ទប្ជើសយកអ្ោកដែលគាម នសម្តាភាេ ទដ្ឋយសារដតដខ្សប្សឡាយនទោបាយ។ 

អ្ោកវភាភាគទដ្ឋយមិ្នលំទអ្ៀងបានរ ា្ ញទអាយទឃើញថា អ្ោកដ្ឋក់ពាកយេូលជាសមាជិកទៅកោុងសមាគម្ទនោះបានទធវើការ

សូកបា៉ា ន់ោ៉ា ងទប្េើន ទែើម្បីបានេូល។ ជាញឹកញារ់ លេធផលននសវ្ការហាក់មានការកំណត់េុកជាមុ្នទប្សេ។ 

ឧទ រណ ៍្យករែាម្គនតី   នុ ដសនបានប្រកាសទៅមុ្នសវ្ការររស់តុលការកំេូលរនតេិ សតីេកីាររំលយគណ

រកស CNRP រនតេិថា ទលកមានការេុកេិតត “៩៩,៩៩%” េីសាលែកីារតុលការទនោះ។ មានទសេកតរីាយការណ៍ថា ទម្

ែឹក្គំណរកស CPP កោុងម្ូលដ្ឋា នបានេេួលរញ្ញា រទអាយរទណត ញភាគីខាងគណរកស CNRP ទេញ មុ្នទេលសាល

ែកីារបានទេញទៅទេៀត។ ទៅកោុងករណីមុ្ន អ្ោកសទងេតការណ៍ទៅកោុងសវ្ការននសកម្មជនររស់គណរកសប្រនំង

េំនួន ១១ រូរ ដែលរងការទចាេថា បានទធវើការរោះទបារ បាននោិយថា រ ា្ រ់េីទៅប្កម្សំរាកទែើម្បីទធវើការេិចារណា  

នគរបាលយុតតិធម្៌បានេ័េធរនារ់សវ្ការ ទ ើយបានទរៀរេទំផារជនសងស័យទៅេនធ្ គារ ដែលជាការរ ា្ ញថា 

សាលប្កម្ដ្ឋក់ទអាយជារ់ទទសប្តូវបានកំណត់ជាមុ្នទប្សេទៅទ ើយ (សូម្ទម្ើលប្តង់អ្ោកជារ់ឃុំ នងិអ្ោកទទស

នទោបាយខាងទប្កាម្)។ 

ទរើតាម្អ្ងរការ NGO កងវោះទៅប្កម្ និងរនារ់តុលការបានេនាករណជីា ទប្េើន។ អ្ងរការ NGO ក៏ទជឿផង

ដែរថា ម្គនតីតុលការទប្េើនទផាត តទលើករណីដែលកោុងទ្ោះ ទគបានេេួលលុយ។ការេនារទេលររស់តុលការ ឬអំ្ទេើេុក

រលួយររស់តុលការទប្េើនដតទធវើទអាយជនរងការទចាេប្រកានរ់ួេផុតេកីារកាត់ទទស។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលបាន

អ្ោះអាងថា ែេូទៅកោុងនោ ំកនៃងទៅដែរ េុងទចាេដែលមានប្េេយឬមានអំ្ណាេ រួម្ទំងសមាជិកននកងកលំងំសនតិសុខ្

ផង តាម្ធម្មតា រង់លុយទអាយជនរងទប្គាោះ នងិអាជាា ធរ ទែើម្បីទអាយេំលកក់ារទចាេប្រកាន់ប្េ មេណឌ ។ អាជាា ធរ

ប្តូវបានទគែងឹថា បានទតឿនទអាយជនរងទប្គាោះ ឬប្គសួារររស់ទគេេួលយកនូវសំណងរ៉ាោះរ៉ាូវជាលុយកាក ់ជាថ្ោូរនងឹ

ការេំលក់ទចាលការទចាេប្រកាន់ប្េ មេណឌ  ឬការម្ិនរ ា្ ញម្ុខ្ជាសាកសី។  

នីតិវិ្ជីាំនុាំជប្មះក្ដ ី

េារ់ដេងេីសិេធកិោុងការេេួលបានការកាត់កតីទដ្ឋយយុតតិធម្៌ និងជាសាធារណៈ ដតតុលការកប្ម្អ្នុវតតេារ់

ទលើសិេិធទនោះណាស់។ 



តាម្េារ ់េុងទចាេមានសិេធិប្តូវបានទគសនមតថា ជាជនសៃូតប្តង់ និងមានសិេធិរតឹងឧេធរណ ៍ជាទរឿយៗេុង

ទចាេប្តូវសូកទៅប្កម្ ទែើម្បីទអាយទេញសាលប្កម្ដែលមានលកខណៈអ្នុទប្គាោះ ។ សវ្ការប្តូវបានទធវើជាសាធារ

ណៈ ដតទប្េើនដតប្តូវបានេនាទេល ទដ្ឋយសារការភាោធិរទតយយកោុងតុលការ។ ទគនិោយថា ម្គនតីតុលការខ្ំេទនៃឿន

ការេិនិតយសំទរេទលើសំណុំទរឿង។  េុងទចាេមានសិេធិរ ា្ ញវតតមាន ទ ើយេិទប្គាោះទោរល់ជាមួ្យទម្ធាវភា ប្រឈ្ម្ 

និងទចាេសួរសាកសីប្រនំងនឹងខ្ៃួន ទ ើយ រ ា្ ញសាកស ីនិងភសតតុាងទដ្ឋយខ្ៃួនទគ។ កោុងករណីប្េ មេណឌ  ប្រសិនទរើ

េុងទចាេគាម នប្បាករ់កទម្ធាវភាមាោ ក់បាន តុលការប្តូវផដល់តំណាងដផោកេារ់ទដ្ឋយឥតគិតនថ្ៃែល់េុងទចាេ ។ ទទោះជា

ោ៉ា ងណាក៏ទដ្ឋយ ជាទរឿយៗ តុលការដតងដតខ្វោះធនធានទែើម្បីផដល់ប្រឹកាដផោកេារ់ ទ ើយេុងទចាេភាគទប្េើនសវោះ

ដសវងរកជំនួយេអី្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល ឬប្តូវទ ើងតុលការទដ្ឋយគាម នតំណាងដផោកេារ់ ។ ទៅកោុងករណីគាម ន

ទម្ធាវភាការពារេងុទចាេកោុងទរឿងប្េ មេណឌ  តុលការេនាករណីរ ូតទល់ដតទម្ធាវភាប្តូវបានរកបាន ទ ើយករណី

ដររទនោះទប្េើនដតសីុទេលរារ់ដខ្។ ការជំនុំជប្ម្ោះកដីទប្េើនដតទធវើទ ើងប្គាន់ដតរគងររ់កិេញ ទ ើយការសួរទែញទដ្ឋលទប្េើន

ទដ្ឋយភាគីមាខ ងទៅភាគីមាខ ង ជាធម្មតា មិ្នបានទកើតមានទ ើយ ។ េារ់ដេងេីសិេធិទំងទនោះសំរារ់េុងទចាេទំងអ្ស់។ 

មានការខ្វោះទម្ធាវភាទប្េើនដែលមានជំ្ញប្តឹម្ប្តូវ េិទសសទៅទប្ៅប្កុងភោំទេញ។ អ្ោកដែលគាម នធនធានសំរារ់

រកទម្ធាវភា បាត់រង់សិេធិេេួលបានការកាត់កតីទដ្ឋយយុតតិធម្៌។ ទោងតាម្សមាគម្ននគណទម្ធាវភា គិតម្កែល់ដខ្តុល 

មានទម្ធាវភាេំននួ ១០១៩ ្ក ់(២០៦ ្កជ់ា្រភា) ផតល់ទសវាផៃូវេារ់ ទៅេូទំងប្រទេស។ ទៅកោុងនោ ំ ២០១៦ មាន

ទម្ធាវភាេំនួន ៨៦៩ ្ក។់ របាយការណ៍ររស់អ្ងរការ International Commission of Jurists ទអាយែងឹថា ការ

ប្តូវទធវើការសូកបា៉ា ន់ទប្េើនទែើម្បីបានេូលជាសមាជិកននសមាគម្ទម្ធាវភាទធវើទអាយេំនួនទម្ធាវភាតិេ ដែលជាការទធវើទអាយ

ទម្ធាវភារេញុរបនោមានឱកាសប្គរ់ប្គាន់កោុងការេេួលបានលុយ តាម្រយៈម្ទធាបាយប្សរេារ់ ឬមិ្នប្សរេារ់។  

អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលបានរាយការណថ៍ា ការដថ្ៃងជាលយលកខណ៍អ្កសរររស់សកសី នងិអ្ោករងការទចាេ

ប្រកាន់ទប្េើនដតប្តូវបានយកទធវើជាភសតតុាងដតមួ្យ ទៅកោុងសវ្ការ។ ទេលខ្ៃោះ ជនរងការទចាេប្រកាន់ប្តូវបានរងខំទអា

យនិោយ ទដ្ឋយការវាយែំ ឬការគរំាម្កំដ ង ទ ើយេងុទចាេដែលមិ្នទេោះអ្កសរ ជាញកឹញារ់ មិ្នប្តូវបានប្បារ់េី

ទសេកតីទៅកោុងេំទលើយសារភាេ ដែលទគប្តូវបានរងខំទអាយេោុះ តាទលខាទៅទលើទ្ោះទេ។ តុលការេេួលយកការ

សារភាេទដ្ឋយរងខំដររទនោះ យកទធវើជាភសតតុាង ទៅកោុងសវ្ការ ទទោះរជីាមានេារ់ហាម្ការទធវើែូទេោោះកត។ី សិេធិ

ររស់េលរែាកោុងការមានវតតមានទៅកោុងសាលឧេារណជ៍ាញកឹញារ់មានកំរភាត ទដ្ឋយសារការេិបាកទៅកោុងការែកឹអ្ោក

ទទសេីេនធ្ គារទខ្តតម្កសាលឧេធរណ៍ទៅភោំទេញ។ ែូទេោោះ ជាងពាកក់ណាត លននសវ្ការឧេធរណ៍ប្រប្េឹតតទៅទដ្ឋយ

គាម នវតតមានររស់េងុទចាេទ ើយ។  

អែក្ជាប់ពនធន្ទោរ និខអែក្ជាប់ឃុាំសោយសារមលូសហតនុសោបាយ  



 ទោងតាម្អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលកោុងប្សុកដផោកសិេធិម្នសុសមួ្យ គិតម្កប្តឹម្ដខ្វភាេឆកិា អាជាា ធរបានចារ់

ខ្ៃួនឬឃុខំ្ៃួនម្នុសសោ៉ា ងតិេេនំនួ ២៤ ្ក់ ទក់េងនងឹនទោបាយ។ 

 ទៅនថ្ៃេី ៣ ដខ្កញ្ញញ  នគរបាលបានចារ់ខ្ៃួនប្រធានគណរកស CNRP គឺទលក កឹម្ សុខា ទដ្ឋយទចាេថាកបត់

ជាតិ។ ម្គនតជីានខ់្ពស់គណរកស CNRP បានលក់ខ្ៃួន ទ ើយភាគទប្េើនទគេទៅររទេស។ ទ តុផលដែលរដ្ឋា ភិបាល

ទលើកទ ើងប្រនំងនងឹទលក កមឹ្ សុខាគឺដផអកទលើវភាទែអូ្ កាលេី ៤ នោ ំមុ្ន ដែលកោុងទ្ោះ ទម្រកសទនោះបានប្បារ់េសសនិក

ជន ទៅប្រទេសអូ្គសាត លី េកីារ្រររស់គណរកសទលក ទៅកោុងការទរៀរេកំារ្រទៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន ទដ្ឋយមានការ

ដណ្េំីអ្ោកជំ្ញររទេស។ រដ្ឋា ភិបាលបានអ្ោះអាងថា ការនិោយែូទេោោះទសមើនងឹការដែលទលក កឹម្ សុខា 

“សារភាេ” ថាប្រទេសមួ្យទេៀតបានប្បារ់គាត់េីរទរៀររទងេើត “រែវិតតន៍េណ៌” ទៅកម្ពជុា។ 

 រ ា្ រ់េីការចារ់ខ្ៃួនទលក កឹម្ សុខា ទលក្យករែាម្គនត ី  ុន ដសនបានគំរាម្កាត់ទទសអ្ោកដែលមានការ

ពាក់េន័ធទៅកោុងការ “ការពារ” ជនកបត់ជាតិ ដែលប្តូវបានទចាេប្រកាន។់ ទលកដថ្ម្ទំងបានគំរាម្ទរើកទ ើងវភាញនូវ

ការទសុើរអ្ទងេតទៅទលើការសំលរ់សមាជិកស ជីេេំនួន ៥ ្ក់ ទៅកោុងការប្រមូ្លផតុំមួ្យដែលែឹក្ទំដ្ឋយរកស

ប្រនំង កាលេនីោ ំ ២០១៤ ដែលទៅកោុងទ្ោះ កម្មករកាត់ទែររារ់ពាន់្ក់បានទធវើការតវា៉ាលេធផលននការទបាោះទនោ តជាតិ 

នោ ំ ២០១៣។ ការគរំាម្ររស់ទលក្យករែាម្គនតីសំទៅទៅទលើអ្តីតសមាជិកសភាេេំនួន ៧ ្ក់ររស់គណរកស 

CNRP  រួម្ទំងអ្តីតអ្នុប្រធានគណរកសទនោះ និងជាអ្ោកែឹក្កំារតវា៉ា  គឺទលកប្សី មួ្ សុខ្ ួ។ អ្ោកទំងអ្ស់ទ្ោះប្តូវ

បានចារ់ខ្ៃួន រ ា្ រ់េីការតវា៉ា  ទប្កាម្រេទចាេ រារ់េីការទធវើបាតុកម្មខ្ុសេារ់ែល់ការរោះទបារ ងឹា។ ទម្ែឹក្សំ 

ជីេកករាជយលបីទ ម្ ោះ ោ៉ា ងទហាេណាស់ ៥ ្ក់ក៏សាិតទៅទប្កាម្ការគំរាម្កំដ ងដែរ។ អ្ោកទំងអ្ស់ទ្ោះប្តូវបាន

ទចាេេីរេរោះទបារ ទ ើយប្តូវបានដ្ឋក់ទអាយសាិតទៅទប្កាម្ការតាម្ដ្ឋនររស់តុលការ។ ថ្វីទរើកំលំងសនតិសុខ្ប្តូវបាន

ទគទជឿថា បានរញ្ញា ទ ើយទធវើការសំលរ់ ដតទលក្យករែាម្គនតីបានរទ ា្ សគណរកសប្រនំងេំទពាោះ ឹងាដែលបាន

ទកើតទ ើង ទ ើយបានគរំាម្ចាត់ការទៅទលើទម្ែឹក្កំារតវា៉ា ។ ទលក្យករែាម្គនត ីនិងអ្ោកទប្កាម្រ េ្ រ់ររស់ទលក

ដថ្ម្ទំងបានទធវើការប្េមានជាសាធារណៈ ែល់សមាជិកែនេទេៀតននរកសប្រនំងថា ទគអាេនឹងប្តូវចារ់ខ្ៃួនេំទពាោះ 

“ការស ការ” ជាមួ្យទលកកឹម្ សុខា។ ការរំលយគណរកស CNRP ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេឆកិាទធវើទអាយការេូលរួម្

ណាមួ្យជាមួ្យគណរកសទនោះខ្ុសេារ់។ 

 ទៅកោុងករណីទដ្ឋយដ ក កាលេីនថ្ៃេី ២៣ សីហា សាលឧេធរណ៍បានយល់ប្េម្រំដរកសណំុំទរឿងឧេធរណ៍នន

សកម្មជនគណរកស CNRP ទែលជារ់េនធ្ គារទៅនោ ំ ២០១៥ េំទពាោះតួ្េីររស់ទគតាម្ការទចាេប្រកាន់ម្ក ទៅកោុង

ការតវា៉ា  នោ ំ ២០១៤ ដែល្ទំអាយអ្ោកតវា៉ា េំនួន ៦ ្ក ់និងនម ំសនតិសុខ្ខ្័ណឌ ែូនទេញេំននួ ៣៩ ្ក់ររួស។ តុលការ

សំទរេថា ករណីមួ្យេិនិតយទៅទលើសាលែកីារ ទ ើយករណីេី២ នឹងេិចារណាទលើការទចាេប្រកាន់សតីេនីិតិវភាធីេារ់មិ្ន



សម្ប្សរ។ អ្ោកសទងេតការណ៍ខ្ៃោះអ្ោះអាងថា តុលការទេញសាលែកីារទដ្ឋយគាម នភសតតុាងភាា រ់សកម្មជនទៅនឹងរេ

ទចាេ ទ ើយចាត់េុកការដ្ឋក់ទទសទៅទលើេួកទគថាជាេណឌ កម្មេំទពាោះការដែលសកម្មជនបានទធវើការរភាោះគន់ទៅទលើការ

កំណត់ប្េំដែនររស់ប្រទេសកម្ពជុាជាមួ្យប្រទេសទវៀតណាម្ ដែលជារញ្ញា មានលកខណៈនទោបាយទប្េើន។  

 សមាជិកសភា អ្ ុ៊ុំ សំអាន ដែលប្តូវបានចារ់ខ្ៃួនននដខ្ទម្សា នោ ំ ២០១៦ ទៅរនតសាិតទៅកោុងេនធ្ គារ េំទពាោះ

ការទចាេរដ្ឋា ភិបាលថា បានលក់ែីទអាយទវៀតណាម្ នងិេំទពាោះការផសេវផាយតាម្ទ វសរុកនូវអ្វីដែលរដ្ឋា ភបិាលបាន

អ្ោះអាងថា ដផនេីប្េំដែនដកៃងកាៃ យ។ ការទចាេប្រកាន់ទនោះប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញជាេូទៅថា មានលកខណៈនទោបា

យ។ សមាជិកប្េឹេធសភា  ងុ សុខ្ ួ ដែលតុលការបានដ្ឋកទ់ទសេំទពាោះការទចាេប្រកានែ់េូគាោ ទនោះ បានេេួលការ

ទលើកដលងទទស រ ា្ រ់េីបានសំុទទស និងសរទសើរការែឹក្រំរស់្យករែាម្គនត។ី សមាជិកសភា និងប្េឹេធសភាទំង

េីរ្ក់ទនោះប្តូវបានទគែកអ្ភយ័កកសិេធិសភា ទដ្ឋយសភាជាតិ ទៅកោុងការទបាោះទនោ តទដ្ឋយមិ្នប្រប្កតីមួ្យ ដែលេេួល

បានសំទលងទនោ តមិ្នែល់ ២ ភាគ ៣ ែូេដែលតំរូវទដ្ឋយរែាធម្មនញុ្ញទ ើយ។ សភាជាតិក៏បានទប្រើវភាធីទនោះផងដែរទៅកោុង

ការែកអ្ភ័យកកសិេធរិរស់ទលក កឹម្ សុខា។ 

  

 អ្ោកនទោបាយននគណរកសប្រនំង នងិអ្ងរការសងរម្សីុវភាលបាននិោយថា អាជាា ធរទប្េើនដតមិ្នផតល់លេធ

ភាេទអាយជួរអ្ោកទទស ដែលទគទជឿថា ទទសររស់ទគទ្ោះរណាត លម្កេីទ តុផលនទោបាយ។ កោុងករណីទលក 

កឹម្ សុខា ម្គនតីធ្គារម្ិនបានអ្នុញ្ញញ តទអាយតំណាងននគណរកស CNRP សងរម្សីុវភាល ឬទរសកកម្មររទេសេូល

ជួរទលកទេ។ មានដតប្កុម្ទម្ធាវភានិងភរភាោររស់ទលកទេ ដែលប្តូវបានអ្នុញ្ញញ តទអាយេលូជួរ ទ ើយខាងេនធ្ ការ

ទធវើការថ្តវភាទែអូ្ននការេូលជួរទំងទ្ោះ។ 

 នីតិវិ្តីលុាការេុីវីល និខដាំស ះប្សាយ 

ប្រទេសកម្ពជុាមានអ្ងរតុលការម្ួយសប្មារ់រណដ ឹងរែារបទវណី ទ ើយប្រជាេលរែាមានសិេធិដ្ឋក់ពាកយ

រណដ ឹងដសវងរកសំណងការខ្េូខាតេំទពាោះការរំទលភសិេធិម្នសុស ។ ជាេូទៅ មានទំងែំទណាោះប្សាយតាម្ផៃូវរែាបាល 

ទំងែំទណាោះប្សាយតាម្ផៃូវតុលការ ដតអាជាា ធរទប្េើនដតមិ្នអ្នុវតតសាលែកីាតុលការ។  

េាំណខប្ទពយេមបតតិ (Property Restitution) 



 ទៅដខ្តុល ប្កសួងម្ហានផាបានផាអ កអ្ងរការ NGO កោុងប្សុកែ៏លបីមួ្យ ដែលទធវើការ្រតស ូម្តិទែើម្បីសិេធិែីធៃី 

ទដ្ឋយសារទ តុផលទចាេថា រំទលភទលើេារ់សតីេីសមាគម្ និងអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភបិាល ដែលប្តូវបានប្រកាសទអា

យទប្រើ ទៅនោ ំ ២០១៥។ ្យកប្រតិរតតិននអ្ងរការទនោះប្តូវបានទៅសួរ ទដ្ឋយប្កសងួម្ហានផា និងប្កសងួការ្រ។ 

ការរងខំយកម្កដ្ឋកជ់ាសមូ្ ភាេ ទៅទប្កាម្រររដខ្មរប្ក ម្ និងការផាៃ ស់េីលំទៅររស់ប្រជាជនបានទធវើ

ទអាយកម្មសិេធិែីធៃីមានភាេមិ្នេាស់លស់។ េារ់ភូម្ិបាលដេងថា អ្ោកដែលមានកម្មសិេធិទដ្ឋយសុខ្សានតទលើែីកកជន 

ឬែីរែា (មិ្នរារ់រញ្ញូលែីសាធារណៈ ែូេជាសួនេារ) ឬបានរស់ទៅកោុងអាគាររែាទដ្ឋយគាម នការតវា៉ាទម្ទរេីអ្ោក

ទផសង កោុងរយៈទេល ៥នោ ំ មុ្នការប្រកាសទអាយទប្រើេារ់ទនោះ ទៅនោ ំ ២០០១ មានសិេធិដ្ឋកព់ាកយសំុកម្មសិេធិទលើែី/

អាគារទ្ោះជាសាា េរ។ ដត ប្រជាជនភាគទប្េើនទៅដតខ្វោះការយល់ែឹងនិងម្ទធាបាយសំរារ់េេួលបានកកសារកម្មសិេធែិី

ធៃីជាផៃូវការប្គរ់ប្គាន់។ 

 ការភាោល័យសុរភាទោែីទខ្តតនិងប្សុករនតទធវើតាម្និតិវភាធីននការេោុះរញ្ាែីីមុ្ននោ ំ ២០០១ ដែលមិ្នរញ្ញូលការ

សិកាអ្ទងេតបានប្តឹម្ប្តូវទលើែ ីឬឱកាសសំរារ់ទអាយសាធារណជនផតល់ម្តិ។ ការេិញែីេុកលក់ ទដ្ឋយគាម នរ័ណណ កម្ម

សិេធិេាស់លស់ បានរណាត លទអាយមានជំទលោះ ទៅប្គរ់ទខ្តតទំងអ្ស់ ទ ើយបានរទងេើនភាេតានតឹងរវាងអ្ោកភូម្ិប្កី

ប្កតាម្ជនរេ នងិឈ្មួ ញេិញលក់ែ។ី ស គម្ន៍រស់ទៅតាម្តំរន់ប្កុងប្រឈ្ម្នឹងការរទណត ញទេញទដ្ឋយរងខ ំទែើម្បី

យកកដនៃងសរំារ់គំទរាងអ្ភវិឌ្ឍន៍ពាណិជាកម្ម។ 

 ករណីអាជាា ធរបានរនតរងខំទអាយអ្ោកប្សុកផាៃ ស់េីលំ ទទោះរកីោុងរ៉ាុ ម្ ននោ ំម្កទនោះ មានការថ្យេុោះកត។ី អ្ោកខ្ៃោះ

ទប្រើការគំរាម្កំដ ងរតងឹ ឬរទណត ញទេញ ទែើម្បីសំ ុតអ្ោកប្ក និងអ្ោកសាិតកោុងសាា នភាេខ្សត់ទខ្ាយ ទអាយេូទត់

សំណងែរីរស់ទគ ទៅកោុងតំនលទប្កាម្តំនលេីផា។ ទដ្ឋយគតិម្កប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអាែ ុកបាននិោយថា បាន

េេួលសំណុំទរឿងថ្មីទក់េងនងឹជំទលោះែធីៃរីវាងអ្ោករកសុី នងិអ្ោកភូមិ្ េំនួន ៤៥ ករណី ដែលរួម្មានការទចាេេកីារចារ់

យកែ ីការលួេធនធានធម្មជាតិ  ែីសម្បទនទសែាកិេញ និងការរទណត ញទេញេីែធីៃី។ អ្ោកប្កគាម នកកសារផៃូវេារ់សំរារ់

រញ្ញា ក់ទលើអំ្ណោះអំ្ណាងររស់ទគទលើែីទេ។ អ្ោកដែលរងការរទណត ញទេញខ្ៃោះបានតវា៉ាបានទជាគជ័យទៅតុលការ ដត

ករណីភាគទប្េើនមិ្នទន់ប្តូវបានទគចាត់ការទៅទលើទេ។ 

ច. ការសប្ជៀតផ្ប្ជក្តាមអាំសពើចិតតក្ែុខភាពឯក្ជន ប្គសួារ សគហោា ន ឬក្ែុខការស ៃ្ើយ ៃ្ខោែ  

េារ់មានដេងអំ្េីភាេកកជនននលំទៅដ្ឋា ន និងការទឆ្ៃើយឆ្ៃងគាោ  ទ ើយហាម្ឃាត់ការដឆ្កទឆ្រខ្ុសេារ់ ។ 

ទទោះជាោ៉ា ងណាក៏ទដ្ឋយក៏អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភបិាលបានរាយការណ៍ថាជាេមាៃ រ់ នគរបាលទធវើការ ដឆ្កទឆ្រ និង រតរ

អូ្ស ទដ្ឋយគាម នែកីាេីតុល ។ រដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋកក់ាទម្រា៉ា ថ្តទៅកដនៃងគណកមាម ធកិារទបាោះទនោ តជាតិ ដែលមានភាេ



អ្េាប្កឹតដផោកនទោបាយ ទ ើយជាធម្មតា រទញ្ញញសារទឆ្ៃើយឆ្ៃងផាា ល់ខ្ៃួន ទ ើយថ្តការនិោយទឆ្ៃើយឆ្ៃងតាម្េូរស័េា

ររស់ទម្ែឹក្រំកសប្រនំង នងិទម្ែឹក្សំងរម្សីុវភាល ទ ើរទញ្ញញទៅទអាយប្រេ័នធផសេវផាយដែលប្តូវគាោ ជាមួ្យរដ្ឋា ភិ

បាល។ នគរបាលដែលចារ់ទលក កឹម្ សុខា ទៅនថ្ៃេី ៣ កញ្ញញ  ប្តូវបានទគនិោយថា បានេូលផាោះគាត់ទដ្ឋយទប្រើកំ

លំង ទ ើយគាម នែកីារតុលការទេ។ 

 

ផ្នែក្ទី២ ៖ ការសោរពសេរីភាពពលរដា ផ្ដលរួមមាន  

ក្. សេរីភាពបសចេញមតិ និខសេរីភាពសារពត័៌មាន  

 

ថ្វីទរើរែាធម្មនញុ្ញមានដេងេីទសរភាភាេរទញ្ញញម្តិ រួម្ទំងទសរភាភាេដផោកសារេ័ត៌មានកត ីដត ទៅកោុងការអ្នវុតដ

ជាក់ដសដង សិេធិទំងទនោះម្និប្តូវបានទគារេជានិេញទ ើយ ។ 

 

ទសរភាភាេកោុងការរទញ្ញញម្តិ 

 

រែាធម្មនញុ្ញអ្នញុ្ញញ តទអាយមានការរទញ្ញញម្តិទដ្ឋយទសរភា ទលើកដលងដតកោុងករណីដែលវារ៉ាោះពាល់ែល់សនដិ

សុខ្សាធារណៈ ។ រែាធម្មនញុ្ញក៏ប្រកាសផងដែរថា ប្េោះម្ហាកសប្ត “មិ្នអាេប្តូវទគរំទលភបាន” ទ ើយទសេកដីដណ្ំ

ររស់ប្កសួងម្ហានផា ដែលអ្នុទលម្តាម្េារ់ររភាហាទករ ដិ៍ រញ្ញា កជ់ាថ្មីនូវដែនកំណត់ទំងទនោះ ទ ើយហាម្ប្បាម្មិ្ន

ទអាយអ្ោកទបាោះេុម្ព និងនិេនធ្ យកផសេវផាយទរឿងណា ដែលប្រមាថ្ និងររភាហាទករ ដិ៍ប្េោះម្ហាកសប្ត ថាោ កែ់ឹក្នំងិសាា

រ័នរដ្ឋា ភិបាល ។  

េារ់ទបាោះទនោ តមានខ្ដែលតំរវូទអាយអ្ងរការសងរម្សីុវភាលមានភាេ “អ្េាប្កិត” ទៅកោុងអំ្ ុងទេលនន

យុេធ្ការនទោបាយ ទ ើយហាម្េួកទគមិ្នទអាយ “ប្រមាថ្” គណរកសនទោបាយតាម្រយៈប្រេ័នធផសេវផាយ។  

រដ្ឋា ភិបាលបានទប្រើប្កម្ប្េ មេណឌ ទែើម្បីកាត់ទទសេលរែាេរីេរេររភាហារទករ ដិ៍ ផាយេ័ត៌មានមិ្នេិត និង

ញុោះញង់ ដែលអាេ្ែំល់ការដ្ឋក់េនធ្ គាររ ូតែល់ ៣ នោ ំ។ ទៅប្កម្ក៏អាេរញ្ញា ទអាយរងក់ារផាកេិន័យផងដែរ 

ដែលអាេ្ទំអាយមានការចារ់ដ្ឋក់េនធ្ គារ ទរើមិ្នរង់ទេ។ តុលការបានរកប្សាយកោុងលកខណៈេូលំេូលយនវូ

ទទស “ញោុះញង់” ទ ើយម្គនតជីានខ់្ពស់កោុងរដ្ឋា ភិបាលបានគរំាម្ឥសសរជនគណរកសប្រនំង េីរេញោុះញង់ ទដ្ឋយសារ

អំ្ទេើ ែូេជាការអ្ពំាវ្វទអាយមាន “ការផាៃ ស់រតរូកោុងរដ្ឋា ភបិាល” តាម្ម្ទធាបាយទបាោះទនោ ត។ 

អ្ងរការ NGO កោុងប្សុកដផោកសិេធិម្នុសសមួ្យ ប្រេ័នធផសេវផាយ និងអ្ោកវភាភាគកករាជយមួ្យេំនួនបានរនត

សំដែងកងវល់ជាសាធារណៈអំ្េីសកម្មភាេររស់រដ្ឋា ភបិាលដែលទៅទលើការ្រររស់ទគ ទដ្ឋយរួម្ទំងករណីប្រនំង

នឹងម្គនតីសមាគម្អាែ ុកផងដែរ។ ទៅនថ្ៃេី ១៣ កញ្ញញ  អាជាា ធរបានចារ់ខ្ៃួនទ ម្ ោះ Dem Kundy នងិ  ុន វណណ ៈ 



ដែលទធវើការទអាយអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលមួ្យទ ម្ ោះអ្ងរការ Mother Nature េីរេទចាេថា បានញោុះញង់ទអាយ

ប្រប្េឹតតរេឧប្កិែា ទ ើយរំទលភទៅទលើភាេកកជន ទដ្ឋយថ្តវភាទែអូ្សកម្មភាេរូម្ខ្ាេ់ ទៅទខ្តតទកាោះកុង ដែលជា

រញ្ញា ររភាសាា នមានភាេរទសើរដផោកនទោបាយ។ 

 

ទសរភាភាេសារេ័ត៌មាន៖ កាដសតជាភាសាដខ្មរភាគទប្េើនេេួលបានការគំាប្េថ្វភាកាេីរុគរលដែលសោិេធនឹងគណរកសប្រជា

ជនដែលកំេុងែឹក្បំ្រទេស ។ 

   

 ទៅនថ្ៃេី ៤ កញ្ញញ  កាដសត The Cambodia Daily ដែលជាកាដសតកករាជយជាភាសាអ្ង់ទគៃស បានទធវើការ

ទបាោះេុម្ពទដ្ឋយគាម នអាក ់តំាងេនីោ ំ ១៩៩៣ ម្ក បានរិេ មួ្យសបាត  ៍រ ា្ រ់េីបានេេួលការប្េមានេីរដ្ឋា ភបិាលទអាយ

រង់េនធជពំាក់ ដែលមានតំនលជាង ៦ លនែលុៃ ។ប្រធានដផោកសារេ័ត៌មានររស់កាដសតទនោះបានអ្ោះអាងថា រដ្ឋា ភបិាល

បានទប្រើការទចាេប្រកាន់េីរេទគេេនធ ទធវើជាទលសទែើម្បីរិេទសរភាភាេសារេ័ត៌មានកករាជយ ទៅកោុងប្រទេស។ អាជាា ធរ

មិ្នប្េម្រ ា្ ញេ័ត៌មានលំអិ្តសតីេីការទចាេប្រកាន់ទក់េងនងឹេនធ ទ ើយេ័ត៌មានសតីេីេនធដែលមិ្នទន់បានរងក់៏បាន

ធាៃ យោ៉ា ងនរែ់ល់ប្រេ័នធផសេវផាយដែលប្គរ់ប្គងទដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ទទោះរជីាមានេារ់ទអាយរដ្ឋា ភិបាលេាោម្ទធវើ

ការទដ្ឋោះប្សាយរញ្ញា ននការម្ិនទគារេតាម្េនធ ជាលកខណៈកកជនកត។ី 

កាដសតេំនួន ៣ ដែលទបាោះេុម្ពទប្េើនជាងទគ ទ ើយគំាប្េគណរកសប្រជាជន ម្ិនដែលរភាោះគនរ់ដ្ឋា ភិបាលរញ្ញា

សិេធិម្នុសស ឬរញ្ញា ដែលមានលកខណៈនទោបាយទេ។ គិតម្កប្តឹម្ដខ្សីហា គាម នកាដសតប្រនំងទេញទេៀងទត់ទេ 

ទ ើយរដ្ឋា ភបិាលទធវើការរតតតបិតទលើសំទលងប្រនំងតាម្ប្រេ័នធអិុ្នធ័រដណត និងប្រេ័នធផសេវផាយសងរម្។ 

 

 រដ្ឋា ភិបាល កងកំលងំទោធា និងគណរកសនទោបាយកាន់អំ្ណាេបានរនតមានឥេធិេលទលើប្រេ័នធផសេវផាយ 

។ សាា នីយ៍វភាេយុ នងិសាា នីយ៍េូរេសសន៍ភាគទប្េើន សាិតទប្កាម្ការប្គរប់្គង ឬទប្កាម្ឥេធិេលោ៉ា ងខាៃ ងំររស់គណរកស

ប្រជាជនកម្ពជុា ។ ទៅដខ្សីហា រដ្ឋា ភិបាលបានរិេសាា នយ៍ី វភាេយុម្ហានគរដែលសោិេធនឹងគណរកស CNRP ទ ើយបាន

រិេសាា នីយ៍ទំងអ្ស់ដែលផាយេ័ត៌មានររស់វភាេយុសំទលងស រែាអាទម្រភាក VOA នងិសំទលងប្រជាធិរទតយយ ទដ្ឋយ

អ្ោះអាងថា សាា នីយ៍ទំងទ្ោះបានរំទលភេារ់ទដ្ឋយទគេម្និរង់េនធ នងិម្ិនបានេេួលការអ្នុញ្ញញ តេីប្កសួងេ័ត៌មាន 

មុ្នទេលផាយេ័ត៌មានថ្មីៗ ។ ទោងតាម្អ្ងរការ NGO មួ្យដែលតាម្ដ្ឋនប្រេន័ធផសេវផាយ ជាធម្មតា រដ្ឋា ភបិាលទប្រើ

េូរេសសន៍រែាទែើម្បីផាយេីសកម្មភាេររស់រដ្ឋា ភិបាល និងគណរកស CPP និងទែើម្បីរភាោះគនគ់ណរកសប្រនំង ទដ្ឋយមិ្ន

ផតល់លេធភាេទសមើគាោ ទអាយគណរកសប្រនំងទ ើយ។  ទៅដខ្កញ្ញញ  េ ី១២  វភាេយុអាសីុទសរភា បានប្រកាសេកីាររិេ

ការភាោល័យររស់ខ្ៃួនទៅកម្ពជុា ទដ្ឋយទលើកទ ើងេកីារោរយីតាម្ផៃូវេារ់ នងិការរគ េ្ រររស់រដ្ឋា ភិបាលទៅទលើ

ប្រេ័នធផសេវផាយកករាជយ ទៅមុ្នទេលទបាោះទនោ តជាតិ។ ទៅនថ្ៃេី ១៤  វភាេឆកិា អាជាធរបានចារ់ខ្ៃួនអ្តីតអ្ោកយក



េ័ត៌មានទអាយវភាេយុអាសីុទសរភាេំនួន ២ រូរ ទដ្ឋយទចាេេីរេទធវើចារកម្ម នងិទចាេថាបានជួយរទងេើត “រែវិតតន៍េណ៌” ទៅ

កម្ពជុា។ ការទចាេប្រកាន់ទ្ោះប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញជាេូទៅថា មានលកខណៈនទោបាយ។ 

 អាជាា ធរម្ិនដែលអ្នុញ្ញញ តទអាយគណរកស CNRP ទរើកសាា នីយ៍ វភាេយុររស់ខ្ៃួនទេ ទទោះរមីានកិេញប្េម្ទប្េៀងេីរ

ដ្ឋា ភិបាលដែលផតល់ការអ្នញុ្ញញ តកតី។  

 

អំ្ទេើ ឹងា និងការោរយី៖  ឹងា នងិការគំរាម្កំដ ងទលើអ្ោកសារេ័ត៌មានទៅមានទប្េើនទៅទ ើយ។ ទៅដខ្ឧសភា 

អាជាា ធរម្ូលដ្ឋា ន ទៅទខ្តតរតនគីរភា បានឃុខំ្ៃួនអ្ោកកាដសតេំននួ ៦ ្ក់ម្ួយរយៈខ្ៃ ីទដ្ឋយសារេួកទគយកេ័ត៌មានសតីេី

ការការ់ទឈ្ើទៅតំរន់អ្ភិរកសជីវសាគសតេំរុោះដែនសីមា។ ទៅនថ្ៃេី ២៨ ដខ្សីហា  អាជាា ធរបានទចាេប្រកាន់អ្ោកកាដសត 

Cambodia Daily េីរ្ក់េីរេ “ញោុះញង់ទអាយមាន ឹងា” េំទពាោះការយកេ័ត៌មានទក់េងនឹងការទបាោះទនោ ត ទៅ

រតនគីរភា។ 

 

ការចារ់េិរុេធ ឬការដ្ឋក់ក ំិតទលើទសេកតីកោុងអ្តារេ៖ េារហ់ាម្ការចារ់េិរុេធមុ្នទបាោះេុម្ពផាយ ទ ើយគាម នប្រេ័នធ

ចារ់េិរុេធផៃូវការទេ។ ដតរដ្ឋា ភបិាលបានទប្រើកាន់ដតទប្េើនទ ើងនូវម្ទធាបាយទផសងទេៀត ទែើម្បីទធវើការចារ់េិរុេធទលើប្រេ័នធ

ផសេវផាយ នងិប្រេ័នធផសេវផាយសងរម្ រ ា្ រ់េីទលក ដកម្  ីប្តូវបានសំលរ់ រ ា្ រ់េមីានការចារ់ខ្ៃួនអ្ោករភាោះគនរ់ដ្ឋា

ភិបាល តាម្រយៈការគរំាម្ររស់រដ្ឋា ភិបាល រួម្ទំងទលក្យករែាម្គនតីផង។ វភាធីដែលទគទប្រើរួម្មានការោរយ ីនិង

ការសំ ុត។ ទដ្ឋយសាររដ្ឋា ភបិាលប្គរ់ប្គងទលើេារ់អ្នញុ្ញញ តនិងអាជាា រ័ណឌ សំរារ់អ្ោកសារេ័ត៌មាន ប្រេ័នធផសេវផាយ

ភាគទប្េើន ដែលមិ្នសាិតទៅទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងទដ្ឋយផាា ល់ររស់រដ្ឋា ភិបាលឬគណរកស CPP បានទធវើការចារ់េិរុេធទលើ

ខ្ៃួនកងខ្ៃោះ។ អ្ោកយកេ័ត៌មាន និងនិេនធ្ យកខ្ៃោះបានសារភាេថាបានរងអង់នែកោុងការសរទសរររស់ទគ ទដ្ឋយខាៃ េរដ្ឋា ភិ

បាលទធវើការសងសឹក។ ដផោកសារេ័ត៌មានខ្ៃោះបាននិោយថា បានេេួលការទៅេូរស័េាេីប្កសួងម្ហានផា ដែលគរំាម្

ែកអាជាា រ័ណណ  ទរើទគមិ្នប្េម្រញ្ឈរ់ការផាយខ្ៃឹម្សារដែលសរទសរទដ្ឋយគណរកសប្រនំង នងិកម្មវភាធីររស់វភាេយុ 

VOA, RFA និង VOD។ 

  

េារ់ររភាហារទករ តិ៍៖ រដ្ឋា ភិបាលទប្រើេារ់ររភាហារទករ តិ៍ និងផតល់េ័ត៌មានមិ្នេិតទែើម្បីទធវើការរតតតបិតទលើការេិភាកាគាោ ជា

សាធារណៈទលើរញ្ញា ដែលរដ្ឋា ភិបាលគិតថាមានភាេរទសើរ ឬប្រនំងនងឹផលប្រទោជន៍ររស់ខ្ៃួន។ ទលក្យករែា

ម្គនតី   ុន ដសនបានរតងឹអ្ោកវភាភាគនិងជាអ្ោកទធវើអ្តាា ធិរាយនទោបាយ គឹម្ សខុ្ េំទពាោះការទចាេប្រកាន់តាម្អិុ្នធ័រ

ដណតររស់គាត់ថា រដ្ឋា ភបិាលមានការពាក់េន័ធទៅកោុងការសលំរ់ទលក ដកម្  ។ី ទៅដខ្សីហា តុលការបានកាត់

ទទសទអាយទលក គឹម្ សខុ្ជារ់េនធ្ គារេំនួន ១៨ ដខ្ ទ ើយេិន័យគាត់នូវប្បាក់េំននួ ៨០០ លនទរៀល (២ ដសន

ែុលៃ )។  



 

សនតិសុខ្ជាតិ៖ រដ្ឋា ភិបាលដតងដតទលើកទ ើងេីកងវល់សនតិសុខ្ជាតិទធវើជាទ តុផលននការរតតតបិតទលើសិេធិររស់េលរែា 

ដែលរភាោះគន់ម្គនតី នងិនទោបាយរដ្ឋា ភិបាល។ ទដ្ឋយដ ក រដ្ឋា ភិបាលដតងដតគំរាម្កាត់ទទស និងចារខ់្ៃួនអ្ោកដែលទចាេ

សួរេកីារកំណត់ប្េំដែនររស់រដ្ឋា ភិបាលជាមួ្យប្រទេសទវៀតណាម្ ឬអ្ោកដែលនិោយថា  រដ្ឋា ភិបាលបានកាត់ែីទអា

យទវៀតណាម្ ។ 

 

សេរីភាពអុីន្័រផ្ណត 

 

រដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋកក់ំ ិតនិងរ អ្ ក់ទលើការេេួលបានអិុ្នធ័រដណតទប្រើ ចារ់េិរុេធទលើខ្ៃឹម្សាររទ ា្ ោះតាម្អិុ្នធ័

រដណត ទ ើយមានទសេកតីរាយការណ៍ែគ៏ួរទអាយេុកេិតតបានថា សាា រ័នរដ្ឋា ភិបាលបានតាម្ដ្ឋនការទក់េងគាោ ជាកក

ជន តាម្អិុ្នធ័រដណត។ ទរើទោងតាម្ប្កសួងនប្រសនីយ៍ និងេូរគម្្គម្ន៍ ជាង ៣១% ននប្រជាជនកម្ពជុាមានទប្រើទស

វាអិុ្នធ័រដណត េិទសសអ្ោករស់ទៅតាម្តំរន់ប្កុង។ 

េារ់សតីេីេូរគម្្គម្ន៍ប្តូវបានទគរភាោះគនជ់ាេូទៅ ទដ្ឋយសកម្មជនសិេធិម្នុសស និងសងរម្សីុវភាលធំៗទៅកោុង

ប្រទេស ដែលបានអ្ោះអាងថា វាផតល់ទអាយរដ្ឋា ភិបាលនូវអំ្ណាេេូលំេូលយកោុងការលួេសាត រ់ការេិភាកាជាសាធារ

ណៈតាម្អិុ្នធ័រដណត ទដ្ឋយទប្រើឧរករណ៍ទក់េងគាោ ជាកកជន។ ទោងតាម្អ្ងរការសិេធិម្នុសសលីកាែូ រដ្ឋា ភិបាល

មានអំ្ណាេតាម្ផៃូវេារ់កោុងការតាម្ដ្ឋនប្គរ់ការសនា្ តាម្េូរស័េា សារតាម្េូរស័េា អីុ្ទម្៉ាល សកម្មភាេតាម្ប្រេ័នធ

ផសេវផាយសងរម្ និងការទឆ្ៃើយឆ្ៃងររស់រុគរល ទដ្ឋយគាម នការយល់ប្េម្ឬែឹងេីេួកទគ។ ម្តិសំដែងដែលប្តូវបានទគគិត

ថា រំទលភទលើន័យសនតិសុខ្ជាតិដែលកំណត់ទដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល អាេ្ែំល់ការចារ់ដ្ឋក់េនធ្ គាររ ូតែល់ ១៥នោ ំ។  

គិតម្កប្តឹម្ដខ្តុល អ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលដផោកសិេធិម្នុសសកោុងប្សុកមួ្យបានអ្ោះអាងថា មានករណីចារ់

ខ្ៃួនម្នុសសោ៉ា ងតិេ ៥្ក់ ទដ្ឋយសារសារដែលទគបានរទ ា្ ោះតាម្អិុ្នធ័រដណត។  ្រភាមាោ ក់រងការគំរាម្កំដ ងទដ្ឋយរ

ដ្ឋា ភិបាល ទៅដខ្ទម្សា ទដ្ឋយសាររទ ា្ ោះវភាទែអូ្ននរូរ្ងយកដសបកទជើងគរ់ផាា ំងបា៉ា ណូដែលមានរូរទលក្យករែា  

ម្គនតី។  

 “ប្កុម្សគ រ្ ម្តាម្ប្រេ័នធអិុ្នធ័រដណត” ទៅកោុងអ្ងរភាេប្រតិកម្មរ ័សនិងដផោកសារេ័ត៌មានររស់េីសតីការ

គណរែាម្គនត ីមាន្េីតាម្ដ្ឋន និងប្រនំងនឹងេ័ត៌មាន “មិ្នប្តឹម្ប្តូវ” េីដផោកសារេ័ត៌មាន នងិប្រេ័នធផសេវផាយសងរ

ម្។ អ្ងរភាេប្រតិកម្មរ ័សមាន្េីេេួលខ្ុសប្តូវកោុងការផាយវភាទែអូ្ដែលនិោយថា សងរម្សីុវភាល ប្រេ័នធផសេវផាយ

កករាជយ នងិគណរកសប្រនំងឃុរឃិតជាមួ្យម្ហាអំ្ណាេររទេស ទែើម្បីផតួលរំលំរដ្ឋា ភិបាល។ រដ្ឋា ភិបាលទប្េើនទប្រើវភា

ទែអូ្ទំងទនោះទធវើជាទ តុផលសំរារ់រគ េ្ រទៅទលើអ្ោកដែលប្រនំងនឹងការប្គរ់ប្គងររស់ទលក្យករែាម្គនត។ី  

 



សេរីភាពខាខការេិក្ាអបរំ់ និខពិ្ីវបប្ម៌  

 

ជាេូទៅ រដ្ឋា ភិបាលេុំមាន រតតតបិតទសរភាភាេដផោកការសិកាអ្រ់រំឬេធិីវរបធម្៌ទ ើយ ។ ទទោះជាោ៉ា ងណាក៏

ទដ្ឋយ កអ៏្ោកទធវើការកោុងដផោកសកិាអ្រ់រំទប្េើនមានការប្រុងប្រយ័តោ ទៅទេលរទប្ងៀនមុ្ខ្វភាជាា ពាក់េន័ធនឹងនទោបាយ 

ទដ្ឋយសារខាៃ េរ៉ាោះពាល់អ្ោកនទោបាយ ។ មានប្គជូាទប្េើនទធវើការចារ់េិរុេធទលើខ្ៃួនកង ឬសំដែងម្តិជាលកខណៈមិ្ន

រទញ្ញញទ ម្ ោះ។ ទៅដខ្ឧសភា ប្កសួងអ្រ់របំានរំលឹកែល់ប្គោឹះសាា នអ្រ់រំរែា នងិកកជន េីេារ់ដែលហាម្ការេិភាកា 

និងសកម្មភាេនទោបាយទំងអ្ស់ ទៅកោុងសាល។ ម្គនតជីាន់ខ្ពស់រដ្ឋា ភិបាលរំលឹកសាា រ័នអ្រ់រំសាធារណៈម្តងទេៀតេី

េារ់ទនោះ ទៅមុ្នទេលទបាោះទនោ តឃុំស េ្ ត់ ទៅនថ្ៃេី ៤ មិ្ថ្ុ្។ សកម្មជនជាទប្េើនបានអ្ោះអាងថា េារ់ទនោះមាន

រំណងរំាងខ្ារ់ការគំាប្េររស់យុវជនេំទពាោះគណរកសប្រនំង ទដ្ឋយរដន ាម្ថា ភាគទប្េើននន្យកសាលគំាប្េគណ

រកស CPP ។ម្គនតរីដ្ឋា ភិបាលហាក់ែូេជាទលើកដលងអ្ងរការធំៗមួ្យេំនួនទៅតាម្សាល ដែលមានការទក់េងជាមួ្យ

គណរកសកាន់អំ្ណាេ រួម្ទំងអ្ងរការមួ្យដែលែកឹ្ទំដ្ឋយកូនររស់្យករែាម្គនតី ទដ្ឋយទលើកទ ើងថាអ្ងរការទំង

ទ្ោះគឺជាប្កុម្ “ទប្ៅការសិកា” ដែលជំរញុ “រុេវទ តុម្នុសសធម៌្”។ ទៅដខ្សីហា អ្ភបិាលប្សុកមាោ ក់ ទៅទខ្តតបាត់

ែំរង បានរទណត ញ្យករងវភាេាល័យមាោ ក់ ទដ្ឋយទចាេថា បានរទប្ងៀន “នទោបាយ”។  

 

ខ. សេរីភាពប្បមូលនតុាំោែ  និខសេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម 

សេរីភាពប្បមលូនតុាំោែ   

រែាធម្មនញុ្ញមានដេងេីទសរភាភាេប្រមូ្លផតុំគាោ ទដ្ឋយសនដិវភាធី រ៉ាុដនដមានទេលខ្ៃោះ រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានទគារេសិេធិទនោះ

ទេ ។  

េារ់សតីេីអ្ងរការ សមាគម្តំរវូទអាយអ្ងរការ សមាគម្ទំងអ្ស់េុោះរញ្ាី ទ ើយតំរូវទអាយមានការប្បារជ់ា

មុ្ននូវការប្រជំុ ការទរើកវគរទរៀនសូប្ត ការតវា៉ា  ការទែើរកបួន ឬបាតុកម្ម ដតអាជាា ធរមិ្នបានអ្នុវតតបានខាា រ់ខ្ានួទលើការ

ទម្ទរទនោះទេ។ ខ្មួ្យដេងេកីារប្តូវជំរារប្បារេ់ំនួន ៥ នថ្ៃមុ្ន សំរារ់ការទធវើបាតុកម្មទដ្ឋយសនតិវភាធីភាគទប្េើន 

េំដណកខ្មួ្យទេៀតដេងេកីារតំរូវទអាយជូនែំណឹងេំនួន ១២ ទមា៉ា ងម្ុន សំរារ់ការប្រមូ្លផតុគំាោ ទដ្ឋយមិ្នមានការទប្គាង

េុក ទៅទលើេីកដនៃង កកជន ឬសំរារ់ការតវា៉ា ទៅកដនៃងកំណត់ ទ ើយកំរភាតេំនួនអ្ោកេូលរួម្ប្តឹម្ ២០០ ្ក់។ តាម្

េារ់ អាជាា ធរទខ្តត នងិអាជាា ធរប្កុងមានអំ្ណាេសំទរេទេញការអ្នញុ្ញញ តទអាយទធវើបាតុកម្ម។ តាម្ភាេជាក់ដសតង 

េិទសសទៅភោំទេញ ម្គនតីអាជាា ធរថាោ ក់ទប្កាម្រែិទសធសំទណើសំុ ទរើសិនជាថាោ កជ់ាតិមិ្នផតល់ការអ្នញុ្ញញ តេាស់លស់

សំរារ់ការប្រមូ្លផតុគំាោ ទ្ោះទេ។ តាម្ធម្មតា អាជាា ធរតាម្ប្គរ់លំដ្ឋរ់ថាោ ក់មិ្នផតល់ការអ្នញុ្ញញ តែល់ប្កុម្ដែលរភាោះគន់

គណរកសែឹក្បំ្រទេសទេ ។ 

 



របាយការណ៍ដែលគួរទអាយេុកេិតតបាន បានទអាយែងឹថា ទេលខ្ៃោះ រដ្ឋា ភបិាលរារំាងម្និទអាយសមាគម្ ឬ

អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលទរៀរេំេិធជីាសាធារណៈ ទដ្ឋយទលើកទ តុផលថា ប្កុម្ទំងទ្ោះមិ្នបានេុោះរញ្ាកីារ។ 

រញ្ញញ តិដែលប្រកាសទអាយទប្រើ ទៅមុ្នទេលទបាោះទនោ តឃុំស េ្ ត់ ៤ មិ្ថ្ុ្ អ្នញុ្ញញ តទអាយម្គនតីរាជការទធវើយុេធ្ការ 

ទៅទប្កាយម្កទធវើការ ដតមិ្នបានផតល់ទសរភាភាេទនោះែល់រុគរលិកននអ្ងរការ NGO ឬអ្ោកទធវើការទៅកោុងសងរម្សីុវភាលទេ។ 

រ ា្ រ់េីការចារ់ខ្ៃួនទម្ែកឹ្គំណរកសប្រនំង កឹម្ សុខា ទៅនថ្ៃេី ៣ កញ្ញញ  អាជាា ធរទខ្តតជាទប្េើនបានហាម្ប្បាម្ការ

ប្រជុំគាោ  េិធី្្ និងការទធវើបាតុកម្មររស់គណរកសប្រនំង CNRP ដែលជាអំ្ ងុទេលមុ្នគណរកសទនោះប្តូវបានទគ

រំលយទដ្ឋយរងខំ ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេឆកិា។ 

 អាជាា ធរទលើកទ តុផលេីតំរូវការទអាយមាន”សារិភាេ” នងិ “សនតិសុខ្សាធារណៈ” ដែលជាពាកយមិ្នមាន

និោយទៅកោុងេារ ់ទ ើយែូទេោោះ ប្តូវបានរកប្សាយតាម្េតិត សំរារ់ការម្ិនផតល់ការអ្នញុ្ញញ ត។ អាជាា ធររដ្ឋា ភិបាល

ទេលខ្ៃោះដថ្ម្ទំងទលើកទ ើងេខី្ទៅកោុងេារ់អ្ងរការ ទែើម្បីរារំាងអ្ងរការ សមាគម្មិ្នទអាយទរៀរេំេិធជីាសាធារណៈ 

ឬរំដរកការប្រជុឬំការទរៀនសូប្ត ដែលទគគិតថា ប្រនំងនងឹរដ្ឋា ភិបាល។ េនាឹម្នងឹទ្ោះ អាជាា ធរដតងដតអ្នុញ្ញញ តទអា

យមានការទធវើបាតុកម្មដែលគំាប្េរដ្ឋា ភិបាល។ 

ទទោះរីជាមានការរតតតបិតទំងទនោះកតី ដតដផោកសារេ័ត៌មានបានរាយការណ៍េីការតវា៉ាជាសាធារណៈជាទប្េើន 

ដែលភាគទប្េើនទក់េងនឹងែីធៃ ីឬជំទលោះែធីៃី។ កោុងករណីខ្ៃោះ នគរបាលរំដរក វូងម្នុសសដែលប្រមូ្លផតុំគាោ ទដ្ឋយគាម ន

ការអ្នញុ្ញញ ត ទដ្ឋយកោុងករណខី្ៃោះ រណាត លទអាយមានររួសតិេតួេែល់បាតុករ។ ទៅកោុងករណីទផសងទេៀត នគរបាល

បានទប្រើកំលំងប្រនំងនងឹបាតុករ រ ា្ រ់េីេួកទគទធវើទអាយសាោះេរាេរ  គរំាម្ទប្រើឬទប្រើ ងឹា ឬមិ្នប្េម្សាត រ់ការរញ្ញា

ទអាយរំដរកគាោ ។ 

 ទរើទោងតាម្របាយការណ៍រមួ្គាោ  ដែលទេញទៅដខ្សីហា ររស់ម្ជឈម្ណឌ លសិេធិម្នុសសកម្ពជុា អ្ងរការអាែ

 ុក អ្ងរការ American Center for International Labor Solidarity និង International Center for Not- 

for- Profit Law គិតេីដខ្ទម្សា នោ ំ ២០១៦ ែល់ដខ្មិ្្ មាន ៦០ ករណីននការរារំាងទដ្ឋយអាជាា ធរ ម្ិនទអាយអ្ងរ

ការ NGO ទធវើការប្រជុំ ទរើកវគរទរៀនសូប្ត ឬប្រមូ្លផតុគំាោ  ទដ្ឋយសារេារ់សតីេីអ្ងរការ សមាគម្។ របាយការណ៍ទនោះ

ដថ្ម្ទំងកត់ប្តាការដ្ឋកក់ ំតិេំនួន ២៤៦ ទលើកទដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល នងិសាា រ័នភាគីេី ៣ ដែលមានការទក់េងជាមួ្យរ

ដ្ឋា ភិបាល ទលើទសរភាភាេជាមូ្លដ្ឋា ន េីដខ្ទម្សា ែល់ដខ្កញ្ញញ ។ ថ្វីទរើការរតតតបិតភាគទប្េើនមានទៅភោំទេញកត ីដតក៏មាន

ផងដែរទៅតាម្ប្គរ់ទខ្តត ទលើកដលងទខ្តតនប្េដវង នងិទខ្តតដករ។ ទេលខ្ៃោះ អាជាា ធររតឹងអ្ោកទធវើការតវា៉ា ទដ្ឋយសនតិភាេ។ 

ទៅនថ្ៃេី ២៧ ដខ្តុល អាជាា ធរបានចារ់ខ្ៃួនម្នុសស ៥ ្ក ់ដែលមានដផនការដេកខ្ិតរ័ណណ  ទៅនថ្ៃរុណយអំុ្េូក ដែល

អំ្ពាវ្វទអាយទធវើបាតុកម្មទែើម្បីទម្ទរទអាយរដ្ឋា ភិបាលទដ្ឋោះដលងអ្ោកទទសនទោបាយ។ ទៅនថ្ៃែដែលទ្ោះ 

តុលការប្កុងភោំទេញបានទកាោះទៅទ ង ទសង ុង ប្រធានស េ័នធរញ្ញវ័នតនិសសិតប្រជាធិរទតយយកម្ពជុា ទក់េងនឹង



រេទចាេថា បានញុោះញង់ទអាយប្រប្េឹតតរេឧប្កិែា ទដ្ឋយអំ្ពាវ្វទអាយសាធារណជនទធវើការតវា៉ា  ទរើសិនជាគណរកស 

CNRP ប្តូវបានរំលយ។ 

ម្គនតីទោធា និងម្គនតីរដ្ឋា ភិបាលជានខ់្ពស់ រួម្ទំង្យករែាម្គនតី   ុន ដសន អ្ភបិាលរាជធានីភោំទេញ ឃួង 

ទប្សង អ្ោក្ពំាកយគណរកស CPP សុខ្ ឥសាន អ្ោក្ពំាកយប្កុម្ប្រឹការែាម្គនតី នផ សីុផាន អ្គរទម្រញ្ញា ការកងេ័េ រ៉ាុ

ល សាទរឿន បានប្េមានសាធារណជនមិ្នទអាយប្រមូ្លផតុំឬទធវើបាតុកម្ម ទៅកោុងេីប្កុង ទៅកោុងសវ្ការកតីទម្ែឹក្ំ

រកសប្រនំង កឹម្ សុខា រ ា្ រ់េីការចារខ់្ៃួនទលក ទៅនថ្ៃេី ៣ កញ្ញញ ។ រែាម្គនតីប្កសងួការពារជាតិ ទ បាញ ់បាន

អំ្ពាវ្វជាសាធារណៈទអាយ “កំទេេការប្រនំង” ទដ្ឋយប្េមានថា ទោធានឹង “វាយរំបាក់ទធមញអ្ោកតវា៉ា ” ដែល

ទប្គាងទធវើបាតុកម្ម ប្រនំងនងឹលេធផលទនោ តឃុំស េ្ ត់ ដែលបានប្រប្េឹតតទៅទៅនថ្ៃេី ៤ មិ្ថ្ុ្។ ទលករែាម្គនតីប្កសួង

សងរម្កិេញ វង សូតបាននិោយថា អ្ោកទធវើបាតុកម្មប្រនំងនងឹការទបាោះទនោ ត នោ ំ ២០១៨ ខាងមុ្ខ្ នងឹ “ប្តូវវាយនឹងគល់

ឬសសី”។ ទម្រញ្ញា ការននកងអ្ងររកស្យករែាម្គនតី គឺឧតតម្ ទសនីយ  ុងី រ ុនទ ៀង បានគរំាម្ទប្រើកំលំងទែើម្បី“កំទេេ

បាតុកម្ម ទដ្ឋយទលកបានទលើកទ ើងថា មាន “រថ្ទប្គាោះ ១០០ ទប្គឿង”។ 

រែាម្គនតីប្កសងួម្ហានផា ស ទខ្ង ដថ្ម្ទំងបានដណ្ទំអាយអ្ភិបាលទខ្តត នងិទម្នគរបាលរារំាងម្ិនទអាយ

អ្ោកគំាប្េរកសប្រនំងទធវើែំទណើរម្កេីប្កុង ទែើម្បីការពារមិ្នទអាយមានបាតុកម្ម។ ទលក ឃងួ ទប្សងបាននិោយថា 

អាជាា ធរនឹងមិ្នអ្នុញ្ញញ តទអាយមានការតវា៉ា  “អាណាធិរទតយយ” ទៅកោុងេីប្កងុទេ ទ ើយកលំំងសនតិសុខ្ទៅកោុងខ្័ណឌ

ទំង ១២ កោុងរាជធានី ប្តូវប្រុងទជើងការ។ ទលកទប្សងបាននិោយថា “ វភាធានការែ៏ទៅត រំផុតនឹងប្តូវទប្រើទៅទលើអ្ោកតវា៉ា

ប្រនំងនឹងតុលការ ទ ើយទយើងនឹងមិ្នអ្ត់ឱនេំទពាោះអ្ោកទំងទ្ោះទេ”។ ការគរំាម្កំដ ងទៅទលើការតវា៉ា ទដ្ឋយសនតិ

ភាេ មានរ ា្ រ់េីរយៈទេលរារ់ដខ្ននការប្េមានប្រនំងនងឹលេធផលទនោ ត។ ទលក្យករែាម្គនត ី  នុ ដសនបានគរំាម្

ថា ទជាគជ័យររស់គណរកស CNRP ទៅកោុងការទបាោះទនោ តឃុំស េ្ ត់អាេ្ទំអាយមាន “សគ រ្ ម្សីុវភាល”។ 

 

សេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម  

 

រែាធម្មនញុ្ញមានដេងអំ្េីទសរភាភាេរទងេើតអ្ងរការ/សមាគម្ ដតរដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានទគារេសេិធិ ទនោះទអាយបាន

ជារ់លរ់ទេ េិទសសទក់េងនឹងសិេធិររស់កម្មករ (សូម្ទម្ើលប្តង់ដផោក ៧.ក) ។ េារ់សតេីីអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាល 

តំរូវទអាយប្គរ់អ្ងរការ សមាគម្ទំងអ្ស់មានអ្េាប្កិតភាេដផោកនទោបាយ ដែលការទនោះមិ្នប្តឹម្ដតរតតតបិតទលើសិេធិ

កោុងការេូលរួម្ដតរ៉ាុទណាណ ោះទេ ដតដថ្ម្ទំងរតតតបិតសិេធិននអ្ងរការទំងទ្ោះ ទៅកោុងការសំដែងម្តិទដ្ឋយទសរភា។ 

ទៅដខ្មិ្ថ្ុ្ ទលក្យករែាម្គនតី   ុន ដសនបានរញ្ញា ទអាយប្កសួងម្ហានផារំលយរនារ់សាា នការណ ៍

ររស់ប្កុងអ្ងរការNGO េនំួន៤០ ដែលភាគទប្េើនទធវើការដផោកសិេធិម្នុសស រ ា្ រ់េីអ្ងរការទងំទ្ោះបានទេញលេធផល

រកទឃើញទក់េងនឹងែំទណើរការទបាោះទនោ តឃុំទៅនថ្ៃ ៤ មិ្ថ្ុ្។ រនារ់សាា នការណ៍បានរងការទចាេថា បានរំទលភទលើ



េារ់សតីេីអ្ងរការ សមាគម្ ទដ្ឋយសារម្ិនបានេោុះរញ្ាកីារជាអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាល (ថ្វីទរើអ្ងរការនិម្ួយៗកោុង

េំទណាម្អ្ងរការទងំ ៤០ ទ្ោះបានេោុះរញ្ាកីារទ ើយកតី) និងេីរេរំទលភទលើរញ្ញញ តិននេារ់ទនោះសតីេីអ្េាប្កិតភាេ

ដផោកនទោបាយ។ 

រញ្ញញ តិដែលដេងមិ្នេាស់ទៅកោុងេារ់សតីេីអ្ងរការសមាគម្ េារ់សតីេីស ជីេ និងេារ់សតីេីគណរកស

នទោបាយដែលប្តូវបានទធវើវភាទសាធនកម្ម ហាម្ប្បាម្សកម្មភាេដែលអាេ “ទធវើទអាយខ្ូេែល់សនតិភាេ សាិរភាេ និងស

ណាត រ់ធាោ រ់សាធារណៈ” ឬរ៉ាោះពាល់ែល់ “សនតិសុខ្ជាតិ សាម្គរីជាតិ ប្រនេណី នងិវរបធម្ន៌នសងរម្ជាតិកម្ពជុា”។ អ្ងរ

ការសងរម្សីុវភាលបានសំដែងកងវល់េំទពាោះរេរញ្ញញ តិដែលដេងម្ិនេាស់ ថា បានរទងេើតទអាយមានការប្រឈ្ម្ខាៃ ងំនងឹ

ការរតតតបិតតាម្េិតត ទលើសិេធិររស់អ្ងរការ សមាគម្។ ទោងតាម្អ្ោករភាោះគន់ េារ់អ្ងរការ និងេារ់ស ជីេដេងេី

ែំទណើរការេុោះរញ្ាីសមគុសាម ញ និងទប្េើនជំហាន ទ ើយខ្វោះការការពារដផោករែាបាល ដែលជាការទធវើទអាយែំទណើរការនន

ការេុោះរញ្ារីងលកខណៈនទោបាយ។ េារ់ទនោះដថ្ម្ទំងកណំត់ទអាយមានការទធវើរបាយការណ៍ោ៉ា ងតឹងដតង សតីេី

ថ្វភាកា នងិសកម្មភាេ រួម្ទំងការប្តូវរ ា្ ញសំទណើសំុថ្វភាកាដែលបានេេួលថ្វភាកា កេិញប្េម្ទប្េៀងទលើថ្វភាកាជំនួយ ឬ

កិេញប្េម្ទប្េៀងដផោក ិរញ្ញវតា។ុ កាតេវកិេញរដន ាម្ទេៀតរួម្មានការរ ា្ ញសំទណើសំុថ្វភាកាដែលបានេេួលការយល់ប្េម្ 

កិេញប្េម្ទប្េៀងទលើថ្វភាកាឬអំ្ទណាយថ្វភាកា និងគណទនយយធ្គារររស់អ្ងរការសមាគម្។ 

គណកមាម ធកិារស ប្រតិរតតិការសំរារក់ម្ពជុា ដែលជាររស់រណតុ ំននអ្ងរការ NGO កោុងប្សុក បាននិោយ

កាលេីដខ្កកេដ្ឋថា ជាេូទៅ អ្ងរការ NGO ខ្វោះការដណ្េំីរដ្ឋា ភិបាល សតីេកីារទគារេតាម្លកខខ្័ណឌ ទម្ទរ។ គិតម្ក

ប្តឹម្ដខ្សីហា ប្កសួងទសែាកិេញ និង ិរញ្ញវតាបុានទកាោះទៅអ្ងរការសារេ័ត៌មាន និងអ្ងរការសងរម្សីុវភាលេំនួន ៦ ទែើម្បី

ទអាយរ ា្ ញការទគារេតាម្ររស់ទគទលើេារ់េនធដ្ឋកោុងប្សុក។ អ្ងរការទំងទនោះមានអ្ងរការអាែ ុក លកីាែូ អ្ងរការ

គណកមាម ធកិារទែើម្បីការទបាោះទនោ តទដ្ឋយទសរភា និងយុតតិធម្៌ទៅកម្ពជុា កាដសត Cambodia Daily  វភាេយុ VOA និងវភាេយុ

អាសីុទសរភា។ 

ទៅនថ្ៃេី ១៥ ដខ្កញ្ញញ  ប្កសងួម្ហានផាបានលុរទចាលការេោុះរញ្ាីននអ្ងរការ Mother Nature ដែលជាអ្ងរ

ការ NGO មួ្យទធវើការការការពារររភាសាា ន ទដ្ឋយមិ្នបានផតល់ទ តុផលែល់អ្ងរការទនោះទេ។ ទៅេងុដខ្កញ្ញញ  រដ្ឋា ភិបា

លបានចារ់ទផតើម្ទម្ទរទអាយ NGO ទំងអ្ស់រាយការណ៍េីរេ្សម្ព័នធប្គរ់ប្គង ប្រភេថ្វភាកា នងិទសេកតីលំអិ្តែនេ

ទេៀតទៅប្កសួងម្ហានផា។ ទៅនថ្ៃេី ២៣ ដខ្សីហា រដ្ឋា ភបិាលបានរទណត ញទេញនវូអ្ងរការ វភាេាសាា នជាតិប្រជាធិរ

ទតយយ (NDI) និងរុគរលិកររទេសររស់ខ្ៃួនទេញេីប្រទេសកម្ពជុា ទដ្ឋយអ្ោះអាងថា អ្ងរការទនោះម្ិនបានេុោះរញ្ាកីារ

ប្តឹម្ប្តូវ ទៅទប្កាម្េារ់សតីេអី្ងរការសមាគម្។ អ្ងរការ NDI បានដ្ឋក់ជូននូវកកសារេុោះរញ្ាី រយៈទេល ១៨ ដខ្មុ្ន

ទេលប្តូវបានរទណត ញទេញ  ទ ើយអាជាា ធរមិ្នបានទធវើការទឆ្ៃើយតរវភាញ ទទោះរជីាទៅកោុងេារ់មានដេងថា ការទឆ្ៃើយ

តរប្តូវទធវើទៅកោុងរយៈទេល ៤៥ នថ្ៃននការដ្ឋក់ជូនកកសារ។ 

  



គ. សេរីភាពសាេន្ទ  

 

េំទពាោះទសេកតីទរៀររារ់លំអិ្តសតីេីទសរភាភាេសាស្ សូម្ទម្ើលរបាយការណ៍សតីេីទសរភាភាេសាស្ តាម្ទគ

 េំេ័រ www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។ 

 

ឃ. សេរីភាពសដើរសហើរ  

 

េារ់មានដេងអំ្េីទសរភាភាេទែើរទ ើរទៅកោុងប្រទេស ការទធវើែទំណើរទៅររទេស និរប្រទវសន ៍និងមាតុភូម្ិ

និវតដន៍ ទ ើយជាេូទៅ កោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង រដ្ឋា ភិបាលបានទគារេសិេធិទំងទនោះ ។  

និរទេស៖ ទៅនោ ំ ២០១៦ រដ្ឋា ភបិាលបានរញ្ញា ទអាយម្គនតីអ្ទ ត្ ប្រទវសន៍ចាត់វភាធានការផៃូវេារ់ែ៏មិ្នេាស់មួ្យ ទែើម្បី

រារំាងអ្តីតទម្ែឹក្គំណរកសប្រនំង សម្ រងសីុ មិ្នទអាយប្ត រ់ម្កវភាញ។ ទលកបាននិរទេសខ្ៃួនទៅប្រទេសបារំាង 

ទៅនោ ំ ២០១៥ ទដ្ឋយទៅទេលទ្ោះ រដ្ឋា ភបិាលបានទេញែកីារចារ់ខ្ៃួនគាត់ ទដ្ឋយទចាេប្រកាន់េីរេររភាហារទករ តិ៍ កោុង

ទេលដែលទលកសាិតទៅទប្ៅប្រទេស។ ទលក ធន សារា៉ាយ ប្រធានអ្ងរការអាែ ុក បានទគេទេញេីប្រទេសទៅ

ប្រទេសកាណាដ្ឋ ទដ្ឋយទធវើនរិទេសខ្ៃួនកង ទដ្ឋយសារភ័យខាៃ េរដ្ឋា ភបិាលចារ់ខ្ៃួនគាត់។ រ ា្ រ់េីទលក កឹម្ សុខាប្តូវ

បានចារ់ខ្ៃួន ទសាើរដតប្គរ់ទម្ែកឹ្ជំាន់ខ្ពស់ររស់គណរកស CNRP បានលកខ់្ៃួន ឬនិរទេសខ្ៃួនកង ទដ្ឋយទៅសល់ដត

ប្រធានសតីេី រ៉ាុល  ម្ នងិទលក ស ុន នឆ្ គជឺាទម្ែកឹ្ជំានខ់្ពស់ដតេីរ្កគ់ត់ ដែលរនតសាិតទៅភោំទេញ េំដណក

សកម្មជនររស់រកសទៅថាោ ក់ទប្កាម្ជាទប្េើនទេៀតបាននិោយថា សាិតទៅទប្កាម្ការតាម្ដ្ឋន និងការគរំាម្កំដ ងេី   

នគរបាលកាន់ដតទប្េើនទ ើង។ 

 

ការការពារជនស ៀេខៃនួ  

ការចារ់រញ្ាូនជនទភៀសខ្ៃួនប្ត រ់វភាញ៖ 

 ទដ្ឋយបាននិោយថា េកួទគគជឺា “ជនអ្ទ ត្ ប្រទវសន៍ទសែាកេិញ” រដ្ឋា ភបិាលបានចារ់រញ្ាូនអ្ោកប្សុកភោំទវៀត

ណាម្េំនួនោ៉ា ងទហាេណាស ់១៤០ ្ក់ទៅប្រទេសទវៀតណាម្វភាញ គិតតំាងេនីោ ំ ២០១៥ ម្ក ទដ្ឋយរួម្ទំង ១៣ 

្ក់ ទៅដខ្សីហា ទដ្ឋយមិ្នបានទធវើការកំណត់ឋានៈជនទភៀសខ្ៃួនបានប្តឹម្ប្តូវទ ើយ។ ទៅដខ្សីហា ទលកប្សី 

Rhona Smith អ្ោករាយការណ៍េិទសសដផោកសិេធិម្នុសសររស់អ្ងរការស ប្រជាជាតិទៅកម្ពជុា បានទេញទសេកតីដថ្ៃង

ការណ៍មួ្យ រ ា្ រ់េីទរសកកម្មររស់ទលកប្សីទៅកម្ពជុាេំននួ ២ សបាត  ៍ ទដ្ឋយទៅកោុងទ្ោះ ទលកប្សីបានរញ្ញា ក់

ថា ការភាោល័យននឧតតម្សោងការេេួលរនាកុជនទភៀសខ្ៃួនររស់អ្ងរការស ប្រជាជាតិ (UNHCR) េេួលសារ ល់ភាេ

ប្តឹម្ប្តូវននការអ្ោះអាងសុំសិេធិប្ជកទកានររស់ជនជាតិភោំទវៀតណាម្ដែលកានស់ាស្ប្គឹោះទំង ៣៦ ្ក់ ទ ើយបានសំ

ទរេេិតតដសវងរកែំទណាោះប្សាយទៅទប្ៅប្រទេស និងថា រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានយល់ប្េម្ទអាយសាិតទៅកោុងប្រទេសកម្ពជុា 

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


ឬសំរួលែល់ការទផារេួកទគទៅប្រទេសេី ៣ ទ ើយ។ ទៅដខ្តុល រដ្ឋា ភបិាលបានទធវើស ប្រតិរតតិការកោុងការរញ្ាូនអ្ោក

ប្សុកភោំេំននួ ៧ ្ក់ កោុងេំទណាម្ ៣៦ ្ក់ទៅប្រទេសេី ៣ ទដ្ឋយអ្ោះអាងថាការអ្ោះអាងទសោើសំុសិេធិប្ជកទកានររស់ 

អ្ោកទៅសល់េំនួន ២៩ ្ក់ទ្ោះមិ្នខាៃ ងំប្គរ់ប្គាន។់ រដ្ឋា ភបិាលបានរែិទសធទសេកតីដថ្ៃងររស់អ្ោករាយការណ៍េិទសស 

ទ ើយបានទថាេ លទទសទលកប្សី េំទពាោះអ្វីដែលខ្ៃួននិោយថា ជាការទប្ជៀតដប្ជកេូលកោុងកេិញការនផាកោុងររស់ខ្ៃួន។  

 រដ្ឋា ភិបាលបានរទងេើនការតាម្ដ្ឋន ទៅររភាទវណដែលប្គរ់ប្គងទដ្ឋយ UNHCR ដែលផតល់ការជួយែល់អ្ោក

ប្សុកភោំដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន។ ទៅដខ្ទម្សា អាជាា ធរបានរងខំទអាយគសតីមាននផាទពាោះមាោ ក ់និងរតីររស់គាត់ទេញេី

ររភាទវណទ្ោះ ទ ើយ្េំកួគាត់ទៅសួរេំទលើយទៅម្ជឈម្ណឌ លអ្ទ ត្ ប្រទវសន៍។  

  បានរាយការណ៍ថា អ្ោកប្សុកភោទំវៀតណាម្េំនួនជាង ១៧០ ្ក់ រទៅភោំទេញបានរ ា្ ញរណំងេងេ់ុោះទ ម្ ោះ

ជាអ្ោកដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន ដត្យកដ្ឋា នជនទភៀសខ្ៃួនររស់ប្កសួងម្ហានផាមិ្នអ្នញុ្ញញ តទអាយទគទធវើែូទេោោះទេ។ ទៅ

ដខ្តុល ប្កសងួបានប្រកាសជាសាធារណៈថា ខ្ៃួនមិ្នបានផតល់សិេធិប្ជកទកានែល់អ្ោកប្សុកភោំទវៀតណាម្ភាគទប្េើន

ដែលរនតសាោ ក់ទៅ រ ា្ រ់េីទធវើសំភាសនជ៍ាទប្េើន ទដ្ឋយនិោយថា “េំទលើយររស់ទគមិ្នរំទេញបានតាម្កតិសញ្ញញ សតេីី

ជនទភៀសខ្ៃួន” ទេ។ េែីំរូង សារេ័ត៌មានកោុងប្សុកបាននោិយថា ប្កសួងបានផតល់ទអាយេួកទគនវូទេល ២ សបាត  សំ៍

រារ់ការចាកទេញេីប្រទេស ទរើទគមិ្នប្េម្ទេញទេ ទ្ោះទគនងឹប្តូវចារ់រញ្ាូនប្ត រ់ទៅប្រទេសទវៀតណាម្វភាញ ដត

ទប្កាយម្ក ប្កសួងបានែកការកំណត់ទេលទ្ោះវភាញ។ ប្គសួារទ្ោះទៅរង់ចំាការសំទរេេុងទប្កាយទលើឋានៈជាជន

ទភៀសខ្ៃួន ទ ើយទប្កាយម្ក អាជាា ធរបានទដ្ឋោះដលងេួកគាត់។  

 

លេធភាេេេួលបានការប្ជកទកាន៖  

េារ់ប្រទេសកម្ពជុាមានដេងអំ្េីការផដល់សិេធិប្ជកទកាន ឬឋានៈជាជនទភៀសខ្ៃួន ទ ើយរដ្ឋា ភិបាលបានទរៀរេំ

ប្រេ័នធមួ្យសប្មារ់ផដល់កិេញការពារែល់ជនទភៀសខ្ៃួន ។ រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានផតល់លេធភាេទសមើគាោ កោុងការទប្រើប្បាស់ប្រេ័នធ

ទនោះែល់អ្ោកសុំសិេធិប្ជកទកានទំងអ្ស់ទេ។ ែូេជាថា អាជាា ធរ ជាធម្មតា មិ្នផតល់លេធភាេែល់ប្កុម្អ្ោកប្សុកភោំម្កេី

ប្រទេសទវៀតណាម្ដែលដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន ទៅកោុងែំទណើរការេោុះទ ម្ ោះជនទភៀសខ្ៃួនទេ តំាងេីនោ ំ ២០១៤ ម្ក។ 

្យកដ្ឋា នេេួលរនាកុដផោកជនទភៀសខ្ៃួនររស់ប្កសួងម្ហានផាបានេេួលសារ ល់អ្ោកប្សុកម្កេីទវៀតណាម្ថា ជាជន

ទភៀសខ្ៃួន ទ ើយបានចាត់វភាធានការរញ្ញូ នប្ត រ់វភាញនវូម្នសុសេំនួន ២៩ ្ក់ ដែលខ្ៃួនអ្ោះអាងថា ការទម្ទរសិេធិ

ប្ជកទកានររស់ទគទ្ោះគាម នលកខណៈប្គរ់ប្គាន់។ អ្ងរការ NGO ខ្ៃោះចាត់េុកថា កងវោះេឹកេតិតររស់រដ្ឋា ភិបាល កោុងការ  

ផតល់សិេធិប្ជកទកានែល់អ្ោកប្សុកភោំទំងទ្ោះ ថារណាត លម្កេីការគារសងេត់ររស់ប្រទេសទវៀតណាម្។ 

 

ការ្រ៖ អ្ោកដែលបានេេួលឋានៈជាជនទភៀសខ្ៃួន គាម នសិេធទិធវើការទេ។ 

 



លេធភាេេេួលបានការរំទរភាដផោកទសវាសាធារណៈជាមូ្លដ្ឋា ន៖ អ្ោកដែលបានេេួលឋានៈជាជនទភៀសខ្ៃួនគាម នលេធភាេ

េេួលបានការរំទរភាដផោកទសវាសាធារណៈជាមូ្លដ្ឋា នេ រួម្ទំងទសវាសាធារណៈ នងិទសវាធ្គារផងដែរ។ 

  

ែំទណាោះប្សាយយូរអ្ដងវង៖ ទោងតាម្កិេញប្េម្ទប្េៀងជាមួ្យប្រទេសអូ្គសាត លី រដ្ឋា ភបិាលបានេេួលយកទអាយសាោ ក់

ទៅ តំាងេីនោ ំ ២០១៤ ម្ក នវូជនទភៀសខ្ៃួនេំនួន ៧ ្ក់ ដែលប្តូវបានទគឃុំ កោុងទេលដែលេួកទគដសវងរកសិេធិប្ជក

ទកានទៅប្រទេសអូ្គសាត លី ។ ជនទភៀសខ្ៃួនេុងទប្កាយទគបានម្កែល់ទៅដខ្ទម្សា។ កោុងេំទណាម្អ្ោកទំង ៧ មាន ៣ 

្ក់ជាជនជាតិ ជនទភៀសខ្ៃួនេុងទប្កាយទគបានម្កែល់ទៅដខ្ទម្សា។ កោុងេំទណាម្អ្ោកទងំ ៧ មាន ៣ ្ក់ដែលជា

ជនជាតិ Rohingya េីប្រទេសភូមា បានរនតសាោ ក់ទៅកម្ពជុាជារនត េំដណក ៤ ្ក់ទេៀត ដែលមានមាោ ក់ម្កេភីូមា 

និង ៣ ្ក់ទេៀតម្កេីអ្ុីរា៉ា ក់ បានសំទរេេិតតប្ត រ់ទៅប្រទេសររស់ទគវភាញ។ ថ្វីទរើជនជាតិ Rohingya ទំង ៣ ្ក់

បានសំទរេេិតតទៅកម្ពជុាកតី ដតគាម នវភាធេីាស់លស់សំរារ់ទអាយជនទភៀសខ្ៃួនេេួលបានសញ្ញញ តិទេ។  

 

ជនោម នប្បសទេ [ជនោម នរដា] 

 

ប្រទេសកម្ពជុាមានអ្ោករស់ទៅដែលជាជនគាម នប្រទេស។ គាម នេិនោន័យថ្មី ដែលគរួទអាយេុកេិតតបាន សតីេីេំនួន 

ឬប្រជាសាគសតននអ្ោកគាម នរែាទេ ដតអ្ងរការ UNHCR បាននិោយថា េួកទគភាគទប្េើនជាអាណិកជនទវៀតណាម្។ រដ្ឋា ភិ

បាលមិ្នបានអ្នុវតដេារ់ឬទគាលនទោបាយប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាេ ទែើម្បីផដល់ឱកាសែល់ជនទំងទ្ោះទអាយេេួល

បានសញ្ញា តិទ ើយ ។  (សូម្ទម្ើលដផោកេី ៦ សតីេីកុមារ)។ ទ តុផលដែលទប្េើនមានជាងទគេំទពាោះភាេគាម នប្រទេសគកឺ

ងវោះកកសារប្តឹម្ប្តូវេីប្រទេសកំទណើត។ 

ទរើទោងតាម្អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលមួ្យ រុគរលដែលគាម នភសតតុាងសញ្ញា តិ ទប្េើនម្ិនសូវបានេេួលបាន

ការ្រដែលមានលកខណៈផៃូវការ ការសកិា ការេុោះរញ្ាីអាពា ៍េពិា  ៍លេធភាេតាម្ផៃូវតុលការ និងកម្មសិេធិែធីៃី

ទេ។ 

 

ផ្នែក្ទី៣. សេរីភាពក្ែុខការចូលរួមក្ែុខដាំសណើរការនសោបាយ  

 

រែាធម្មនញុ្ញផដល់សិេធែិល់ប្រជាេលរែាកោុងការទប្ជើសទរភាសរដ្ឋា ភិបាលររស់ខ្ៃួនតាម្រយៈការទបាោះទនោ តជាទេៀង

ទត់ ទដ្ឋយទសរភា និងយុតតិធម៌្ ទដ្ឋយដផអកទលើសិេធិទបាោះទនោ តជាសាកល និងទសមើភាេ។ ទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ 

សភាបានទធវើវភាទសាធនកម្មទលើេារ់គណរកសេំនួន ២ ែង ទដ្ឋយម្តងៗ េប្ងីកទ តុផលសំរារ់ទអាយរដ្ឋា ភិបាលរំលយ

គណរកស ទដ្ឋយដផអកទលើទ តុផលមិ្នេាស់លស់ ែូេជា “ការញុោះញង់”  ឬ “សនតិសុខ្ជាតិ” ។ វភាទសាធនកម្មមួ្យដថ្ម្

ទំងហាម្ប្បាម្រុគរលដែលសាិតកោុងជួរែឹក្គំណរកសមិ្នទអាយទធវើនទោបាយ ទៅទេលរងការទចាេប្រកាន់េីរេ



ឧប្កិែា។ ទដ្ឋយទោលទៅទលើភាសាមិ្នេាស់លស់ននេារ់ទ្ោះ អ្ោកជំ្ញជាទប្េើនមិ្នប្បាកែថា ទតើរំរាម្ទ្ោះអ្នុវតត

ដតេំទពាោះជនដែលតុលការដ្ឋក់ទទស ឬអ្នុវតតជាេូទៅទលើម្នុសសទំងឡាយណាដែលរងការទចាេប្រកាន់េីរេទលមើស។ 

 វភាទសាធនកម្មទំងទ្ោះដថ្ម្ទំងរតតតបិតគណរកសមិ្នទអាយទប្រើកកសារជាសំទលង ជារូរភាេ ឬជាសំទណរ ដែលបាន

ម្កេីជនទលមើសដែលតុលការបានដ្ឋក់ទទស។ វភាទសាធនកម្មទំងទ្ោះផតល់សិេធិទអាយតុលការរំលយគណរកស

នទោបាយ ដែលប្តូវបានរកទឃើញថា បានរំទលភេារ់  ទ ើយយកទៅអី្ររស់គណរកសដែលប្តូវបានរំលយទ្ោះទៅ

ដេកទអាយគណរកសទផសង ទៅកោុងករណីមានការរំលយដររទនោះ អ្នុញ្ញញ តទអាយមានការហាម្ប្បាម្ទម្ែឹក្គំណរកស

េីការទធវើនទោបាយ ទៅទប្កាម្កាលៈទេសៈកំណត់។ 

ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេឆិកា តុលការកំេូលបានទលើកេីវភាទសាធនកម្មថ្មី ទៅកោុងការសំទរេេិតតររស់ខ្ៃួន ទែើម្បីរំលយ

គណរកស CNRP ដរងដេកទៅអី្ររស់គណរកសទនោះ ទៅកោុងសភា និងទៅកោុងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋា ន ទៅទអាយគណរកសែនេ 

ទដ្ឋយរួម្ទំងគណរកសកាន់អំ្ណាេ CPP ផងដែរ ហាម្ប្បាម្ទម្ែឹក្គំណរកស CNRP េំនួន ១១៨ ្ក់ម្ិនទអាយទធវើ

សកម្មភាេនទោបាយេំនួន ៥ នោ ំ។ ទលក្យករែាម្គនតីបានប្រកាសថា ការដរងដេកទៅអី្ទ ើងវភាញទនោះជាការទលើក

សាួយការទរតជាា េិតតតាម្រែាធម្មនញុ្ញររស់ប្រទេសកម្ពជុា េំទពាោះលេធិប្រជាធិរទតយយេ ុរកស។ ដតអ្ោកសទងេតការណ៍មួ្យ

េំនួនបានទចាេប្រកាន់តុលការកំេូល ដែលមានប្រធានសាិតទៅកោុងជួរែឹក្រំរស់គណរកស CPP េីរេមានភាេលំទអ្ៀង

នទោបាយ ទ ើយបានទចាេសួរេីភាេប្តឹម្ប្តូវននការសំទរេេិតតររស់តុលការ និងកងវោះការប្រកាន់តាម្រេដ្ឋា នេារ់។ 

ឧទ រណ៍ ការសំទរេមានរកស CNRP មានទ ើង មុ្នទេលទម្ែឹក្រំរស់រកសទនោះរងការដ្ឋកទ់ទសទដ្ឋយតុលការេី

រេទចាេថា កបត់ជាតិ។ 

 

ការសបាះសនែ ត  និខការចូលរួមផ្នែក្នសោបាយ  

 

ការទបាោះទនោ តជាតិថ្មីៗកនៃងទៅ៖ ការទបាោះទនោ តជាតិកោុងទេលថ្មីៗរំផុត ដែលប្តូវបានទធវើនថ្ៃេី ៤ មិ្ថ្ុ្ គជឺាការទបាោះ

ទនោ តឃុំស េ្ ត់ ទ ើយគណរកសធជំាងទគទំងេីរបានេេួលយកលេធផលទនោ ត។ េលរែាេនំួន ៧ លន្ក ់ដែល

តំណាងទអាយ ៩០% ននអ្ោកមានសិេធិទបាោះទនោ ត បានទេញទៅទបាោះទនោ ត។ គណរកស CPP បានឈ្ោ ោះកោុងឃុំេនំួន 

១១៥៦ ទដ្ឋយផតល់ទអាយគណរកសទនោះទធវើជាទម្ឃុំទៅតាម្ឃុទំំងទ្ោះ េំដណកគណរកសប្រនំង CNRP បានឈ្ោ ោះកោុង

ឃុំេនំួន ៤៨៩។ រនារ់សាា នការណ៍ដែលតាម្ឃាៃ ំទម្ើលការទបាោះទនោ តកោុងទៅកម្ពជុា បានទេញទសេកតីប្រកាសមួ្យថា 

ែំទណើរការទបាោះទនោ តប្តូវបានដកលំអ្ទប្េើន ទ ើយមានតំលភាេទប្េើនជាងការទបាោះទនោ តទលើកម្ុន ទរើនិោយេកីារេុោះ

ទ ម្ ោះអ្ោកទបាោះទនោ ត និងការប្គរ់ប្គងរញ្ាីអ្ោកទបាោះទនោ ត ការេុោះរញ្ាីទរកខជន ែំទណើរការរារ់សនៃឹងទនោ ត និងែំទណើរ

ការទៅម្ណឌ លទបាោះទនោ ត ទ ើយនិងការប្រកាសេីលេធផលទនោ ត។ ោ៉ា ងណាកតី រនារ់សាា នការណ៍ទនោះបាននិោយថា 



យុេធ្ការទបាោះទនោ ត ការប្គរ់ប្គងទលើលេធផល នងិែំទណាោះប្សាយទលើជំទលោះទក់េងនឹងការទបាោះទនោ ត ទៅមាន

េំណេុដែលប្តូវទធវើការដកលំអ្ដថ្ម្ទេៀត។ 

 ទៅកោុងការទបាោះទនោ តជាតិ នោ ំ ២០១៣ គណរកស CPP បានេេួលទៅអី្េំនួន ៦៨ ទ ើយគណរកសប្រនំង 

CNRP បានេេួលទៅអី្េំនួន ៥៥។ អ្ងរការ NGO កោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិបានវាយតំនលថា ែំទណើរការទបាោះទនោ តទនោះ

មានេំណេុខ្ុសឆ្រងទប្េើន ែូេជារញ្ញា េោុះទ ម្ ោះអ្ោកទបាោះទនោ ត លេធភាេមិ្នទសមើគាោ ទៅកោុងការទប្រើប្បាស់ប្រេ័នធ

ផសេវផាយ ទ ើយនិងការទេញរ័ណណ ផៃូវការសគំាល់អ្ោកទបាោះទនោ តរទណាត ោះអាសនោទប្េើនទេក។ ទទោះរជីាមានកងវល់

ែូទេោោះកតី ក៏គណរកសទំងេីរ ទៅេីរំផុត បានយល់ប្េម្ទគារេតាម្លេធផលផៃូវការ ទ ើយេូលអ្ងរយុទៅអី្ទៅកោុង     

សភា។ 

គណរកសនទោបាយ និងការេូលរួម្នទោបាយ៖  វភាទសាធនកម្មទលើេារ់ទបាោះទនោ តដែលហាម្ប្បាម្ជនទលមើសដែល

តុលការបានដ្ឋក់ទទសទ ើយ មិ្នទអាយែឹក្គំណរកសនទោបាយ ប្តូវបានអ្ោកសទងេតការណ៍ នងិអ្ងរការ NGO 

ទម្ើលទឃើញថា មានរំណងរារំាងម្ិនទអាយទលក សម្ រងសុេីូលរួម្ទៅកោុងការទបាោះទនោ តជាតិ ទៅទេលខាងមុ្ខ្។ 

ទលក រងសុីប្តូវបានទគកាត់ទទសកំបំាងម្ខុ្ េីរេទចាេមួ្យេនំួនដែលមានលកខណៈនទោបាយ ទដ្ឋយរួម្ទំងរេ

ររភាហារទករ តិ៍។  

 មានគណរកសនទោបាយេំនួន ១២ អាេេោុះទ ម្ ោះ ទ ើយេលូរួម្កោុងការទបាោះទនោ តប្កុម្ប្រឹកាឃុំស េ្ ត់។ 

េូរេសសនជ៍ាតិកម្ពជុាបានផតល់ទមា៉ា ងផាយែល់គណរកសទំង ១២។ ម្ុនទេលយុេធ្ការចារ់ទផើតម្ គណកមាម ធកិារជាតិ

ទរៀរេំការទបាោះទនោ ត(គជរ) បានសួរជាផៃូវការែល់សាា នីយេូរេសសន៍កកជនទំងអ្ស់ថា ទតើទគនឹងលក់ទមា៉ា ងផាយ

េំនួនរ៉ាុ ម្ ន សរំារ់ប្គរ់គណរកសទំងអ្ស់ទធវើការផាយទឃាស្។ គាម នសាា នីយ៍ណាមួ្យនោិយថា ទគនងឹលក់ទមា៉ា ង

ផាយទេ។ ដតទៅនថ្ៃេុងទប្កាយននយុេធ្ការ គណរកស CPP តាម្ទសេកតីរាយការណ៍ម្កថា បានេិញទមា៉ា ងផាយ

េំនួន ៨ ទមា៉ា ង េសីាា នីយ៍ទំងទ្ោះ សំរារ់ផាយទឃាស្។ សាា នីយ៍ទំងទ្ោះបានរទ ា្ សគណរកស CNRP េំទពាោះ

ការខ្កខានមិ្នបានទក់េងទគ ទៅមុ្នទេលយុេធ្ការចារ់ទផតើម្។  

 គណរកសដខ្មររួររួម្ជាតិ (KNUP) គជឺាគណរកសដតមួ្យគត់ ទប្ៅេីគណរកស CPP នងិគណរកស CNRP 

CNRP ដែលបានឈ្ោ ោះម្ួយឃុំ ទៅកោុងការទបាោះទនោ តឃុំស េ្ ត់ ទៅនថ្ៃ ៤ មិ្ថ្ុ្។ គណរកស KNUP បានទធវើនែគូទៅ

កោុងរដ្ឋា ភិបាលេរំុោះ ដតរដ្ឋា ភបិាលបានែកតំដណងប្រធានគណរកស KNUP រ ា្ រ់េីមានទលេទេញនវូសំទលង ដែលកោុង

ទ្ោះ គាត់ប្តូវបានទចាេថា បានេិភាកាេកីារេូលរួម្គាោ ជាមួ្យគណរកស CNRP ។ រ ា្ រ់ម្ក អាជាា ធរបានចារ់ខ្ៃួន

គាត់ ទដ្ឋយដផអកទលើការទចាេប្រកាន់ដែលមានរយៈទេលមួ្យេសវតសម្កទ ើយ េីរេផលិតទប្គឿងទញៀន។ ទែើម្បីទធវើ

ទអាយគណរកស KNUP អាេេូលរួម្កោុងការទបាោះទនោ តបានរ ា្ រ់េីការចារ់ខ្ៃួនគាត់ ទលក រ ុននឆ្បានចាកទេញេី

គណរកសជាផៃូវការ។ 



 រដ្ឋា ភិបាលបានទប្រើវភាទសាធនកម្មទំង ៤  ដែលខ្ៃួនបានរទងេើតទ ើងេំទពាោះេារ់សតីេីគណរកសនទោបាយ ទៅ

កោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ សំទៅទធវើេុកខគណរកស CNRP នងិទម្ែឹក្នំនគណរកសទនោះ ទ ើយតុលការកំេូលបាន

ទលើកទ ើងេីវភាទសាធនកម្មទំងទនោះ ទៅទេលខ្ៃួនរំលយគណរកស CNRP ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេឆកិា។ ទៅអី្ររស់គណរកស 

CNRP េំននួ ៥៥ ទៅកោុងសភាជាតិ ប្តូវបានដរងដេកទ ើងវភាញទៅទអាយគណរកសតូេៗេនំួន ៦ ដែលបានេូលរួម្ទៅ

កោុងការទបាោះទនោ តសភាទលើកមុ្ន ដតមិ្នបានេេួលទៅអី្មួ្យទសាោះ ទៅទេលទ្ោះ។ ទៅថាោ កមូ់្លដ្ឋា ន ប្កុម្ប្រឹកាឃុំ

ររស់គណរកស CNRP េនំួន ៥០០៧ ្ក់ប្តូវរងខំេិតតទបាោះរង់ទៅអ្ីររស់ទគទៅទអាយគណរកសកាន់អំ្ណាេ។ 

សមាជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុំររស់គណរកស CNRP ប្តូវបានផតល់ឱកាសទអាយរកាទៅអ្ីររស់ទគ ទរើទគេោុះេូលជាមួ្យ

គណរកស CPP ទ ើយប្រកាសជាសាធារណៈថា កឹម្ សខុាគជឺាជនកបត់ជាតិ។ 

 

ការេូលរួម្ររស់គសតី និងប្កុម្ជនជាតិភាគតិេ៖គាម នេារ់ដែលដ្ឋក់កំ ិតប្េំដែនទលើការេលូរួម្ររស់គសតី និងជនជាតិ

ភាគតិេ ទៅកោុងែំទណើរការនទោបាយទេ ដតវរបធម្៌ប្រនេណីកប្មិ្តការេូលរួម្ររស់គសដទីៅកោុងនទោបាយ នងិរដ្ឋា ភិ

បាល ។ ទទោះរជីាគណរកសធំៗ ទំងេីរបានសនាម្តងទ ើយម្តងទេៀតថា នឹងរទងេើនតំណាងររស់គសតីកតី ដតេំនួន

ទរកខជនជាគសតីដែលជារ់ទនោ តទៅកោុងការទបាោះទនោ តប្កុម្ប្រឹកាឃុំស េ្ ត់ តាម្េិតទៅ មានការថ្យេោុះេីលេធផល នោ ំ 

២០១២។ ការទបាោះទនោ តទៅដខ្មិ្ថ្ុ្ក៏មានការេូលរួម្ផងដែរននគណរកសប្រជាធិរទតយយជនជាតិទែើម្កម្ពជុា។  

 

ផ្នែក្ទី៤ ៖ អាំសពើពកុ្រលយួ និខក្ខវះតមាៃ ភាពក្ែុខរោា  បិាល  

 

 េារ់មានដេងអំ្េីទទសប្េ មេណឌ សប្មារ់អំ្ទេើេុករលួយដែលប្រប្េឹតតទដ្ឋយម្គនតី្្ ។ ទទោះជាោ៉ា ងណា

ក៏ទដ្ឋយ រដ្ឋា ភបិាលមិ្នបានអ្នវុតដេារ់ទនោះប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាេទ ើយ ទ ើយម្គនដីជាញកឹញារ់ដតងដតប្រប្េឹតតអំ្ទេើ

េុករលួយទដ្ឋយមាននិេណឌ ភាេ ។  

 

អំ្ទេើេុករលួយ៖ ប្កម្ប្េ មេណឌ បានកំណត់អំ្ទេើេុករលួយ្្ ទ ើយកំណត់េាស់នូវទទសេំទពាោះការប្រប្េឹតតអំ្ទេើ

ទំងទនោះ។ េារ់ប្រនំងអ្ំទេើេុករលួយដេងេីមូ្លដ្ឋា នេារ់សំរារ់ទអាយប្កុម្ប្រឹកាជាតិប្រនំងអំ្ទេើេុករលួយ និងអ្ងរ

ភាេប្រនំងអ្ំទេើេុករលួយេេួល និងទសុើរអ្ទងេតរណត ឹងទកេ់ងនឹងអំ្ទេើេុករលួយ។ អ្ងរភាេប្រនំងអ្ំទេើេុករលួយ

មិ្នស ការទអាយបានញកឹញារ់ជាមួ្យសងរម្សីុវភាល ទ ើយប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថា គាម នប្រសិេធភាេកោុងការ

ប្រយុេធប្រនំងនឹងអំ្ទេើេុករលួយ។ ផាយុទៅវភាញ អ្ងរភាេប្រនំងអ្ំទេើេុករលួយមានភាេសកម្មទៅកោុងការែកឹ្កំារ

ទសុើរអ្ទងេតទៅទលើសមាជិកននគណរកសប្រនំង ដែលជាការ្ទំអាយទគ្គំាោ យល់ថា អ្ងរភាេទនោះរំទរភាផល

ប្រទោជនរ៍រស់គណរកសកានអំ់្ណាេ។ ផាយុទៅវភាញ អ្ងរភាេទនោះមិ្នដែលទសុើរអ្ទងេតសមាជិកជានខ់្ពស់ននគណរកស



កាន់អំ្ណាេទេ។ ម្គនតីរាជការប្តូវមានការយល់ប្េម្េីប្រធាន មុ្នទេលទឆ្ៃើយសំណួរររស់សាខានិតិរញ្ញញ តិ ទក់េង

នឹងការទចាេប្រកាន់ទក់េងនងឹអ្ំទេើេុករលួយ។ 

អំ្ទេើេុករលួយមានលកខណៈរាលដ្ឋល ទៅកោុងសងរម្  នងិរដ្ឋា ភិបាល។ មានទសេកតរីាយការណ៍ម្កថា 

នគរបាល ប្េោះរាជអាជាា  ទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងេត និងទៅប្កម្ជរំោះកតី បានេេួលសំណូកេីអ្ោករកសុីខ្ុសេារ់។ េលរែា

ដតងដតតអូញដតអជាសាធារណៈអំ្េីអំ្ទេើេុករលួយ។ ទរៀវតសរមិ៍្នប្គរ់ប្គានរ់ួម្េំដណកទអាយ មាន“អំ្ទេើេុករលួយទែើម្បី

រស”់ កោុងេំទណាម្ម្គនតថីាោ ក់ទរ េំដណកវរបធម្៌និេណឌ ភាេទធវើទអាយអំ្ទេើេុករលួយ រភាកសាយកោុងេំទណាម្ម្គនដជីាន់

ខ្ពស់ ។ 

ទោងតាម្អ្ងរការសនាស៍យល់ទឃើញសតីេីអំ្ទេើេុករលួយ នោ ំ ២០១៦ ររស់អ្ងរការតំលភាេអ្នតរជាតិ 

(Transparency International) ប្រទេសកម្ពជុាសាិតទៅកោុងេំទណាម្ប្រទេសេុករលួយរំផុត ទៅកោុងេិភេទលក។ 

ទរើទោងតាម្ការវាស់សាង់ដែលមានទ ម្ ោះថា 2016 Global Corruption Barometer តុលការគជឺាវភាស័យដែល

េុករលួយជាងទគ ទៅកោុងរយៈទេល ៣ នោ ំជារ់គាោ  ដែលរ ា្ រ់ម្កមានដផោកអ្នវុតតេារ់ នងិម្គនតីរដ្ឋា ភបិាល។ ទៅដខ្ 

កកេដ្ឋ ម្គនត២ី រូរទៅកោុងប្កសងួដរ៉ា នងិថាម្េល ដែលប្តូវបានរកទឃើញថា មានទទសេុករលួយ បានរេួខ្ៃួន រ ា្ រ់េី

ទៅប្កម្និោយថា េកួទគបានរំទេញរយៈទេលមានទទសខ្ៃោះទ ើយ ទ ើយបានេយួរទទសដែលទៅសល់។ មានភាេ

ប្រទសើរទ ើងខ្ៃោះ ទៅកោុងការខ្ិតខ្ំររស់រដ្ឋា ភិបាល កោុងការប្រយុេធប្រនំងនឹងអំ្ទេើេុករលួយកោុងវភាស័យអ្រ់រ។ំ 

  

ការប្រកាសប្េេយសម្បតិត៖ រាជការ រួម្ទំងម្គនតីដតងតំាង និងម្គនតីជារ់ទនោ តផង តាម្េារ ់ប្តូវប្រកាសប្េេបសម្បតតិ

ររស់ទគ។ អ្ងរភាេប្រនំងអ្ំទេើេុករលួយ (ACU) េេួលខ្សុប្តូវកោុងការេេួលយកទសេកតីប្រកាស េំដណកការេិន័យ

េំទពាោះការមិ្នទគារេតាម្មានការជារ់េនធ្ គាររារ់េ ី១ ដខ្ទៅ ១ នោ ំ។ ការប្រកាសប្េេយសម្បតតិររស់ម្គនតីជានខ់្ពស់

មិ្នប្តូវបានទអាយែងឹែល់សាធារណៈទេ ទ ើយទៅរិេជិតកោុងទប្សាម្សំរុប្ត រ ូតទល់ដតមានការរតងឹទក់េងនងឹ

អំ្ទេើេុករលួយ។ មានដតទសេកតីប្រកាសប្េេបសម្បតិតដតមួ្យគត់ប្តូវបានទរើកទម្ើល គឺទសេកតីប្រកាសររស់អ្តីត

ប្រធានគណរកស CNRP កឹម្ សុខា ។ ទៅដខ្មិ្ថ្ុ្ ACU តំរូវទអាយទម្ឃុំ និងសមាជិកប្កមុ្ប្រឹកាទំងអ្ស់ប្រកាស

ប្េេយសម្បតតិររស់ទគ។ អ្ោកសទងេតការណ៍យល់ទឃើញថា វាជាវភាធីទែើម្បីគរំាម្ប្កុម្ប្រឹកាឃុំដែលម្កេីគណរកស 

CNRP ។  

 

ផ្នែក្ទី៥ ៖ ឥរិោបលរបេ់រោា  ិបាលចាំសពាះការសេុើបអសខកតរបេ់អខគការអនដរជាតិ និខអខគការមិនផ្មនរោា  ិ

បាលសលើការសចាទប្បកាន់ពបីទរំសលា េិទធិមនុេស  

 



មានរបាយការណ៍ជាទប្េើនអ្ំេកីងវោះការស ការ ទ ើយទៅកោុងករណីមួ្យេំនួន មានការរំភតិរំភ័យទដ្ឋយម្

គនដរីដ្ឋា ភិបាល ែេូជាករណីប្រនំងនឹងរុគរលិកននសមាគម្អាែ ុក (សូម្ទម្ើលដផោក ១ ង) ។  

អ្ងរការសិេធិម្នុសសកោុងប្សុក នងិអ្នដរជាតិរងកំទណើនននការគប្មាម្កំដ ង ការតាម្ដ្ឋន ការគំរាម្កំដ ង 

និងការសំ ុតេមី្គនដមូី្លដ្ឋា ន និងអ្ោកដែលមានេំ្ក់េំនងជាមួ្យរដ្ឋា ភិបាល ។ អំ្ទេើទំងទនោះមានលកខណៈជាេប្ម្ង់

 រតតតបិត និងការរំខានែល់ការជរួប្រជុំដែលឧរតាម្ភទដ្ឋយអ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាល្្ ការរំភិតរំភ័យទដ្ឋយពាកយ

សម្ដី ការគប្មាម្ចាត់វភាធានការផៃូវេារ់ ការតាម្សទងេតទម្ើលទលើការ្រ និងសកម្មភាេផាា ល់ខ្ៃួន នងិការរារំាងតាម្

ដររការភាោធិរទតយយ ទដ្ឋយដផអកទលើរេរញ្ញញ តិ ។ 

មានអ្ងរការម្និដម្នរដ្ឋា ភបិាលដែលទធវើការ្រដផោកសិេធិម្នុសសប្រមាណជា ២៥ ទៅកោុងប្រទេស និងមាន

េំនួនប្រដ ល ១០០ ទេៀតដែលទផាត តការយកេិតតេុកដ្ឋក់ទលើសិេធិម្នុសសជាដផោកម្ួយននការ្រររស់ទគទៅកោុងវភាស័យ

ទផសងទេៀត រ៉ាុដនដមានដតអ្ងរការម្ួយេំនួនតូេរ៉ាុទណាណ ោះ ដែលទធវើសកម្មកោុងការទរៀរេកំម្មវភាធរីណដុ ោះរណាដ ល ឬទសុើរ

អ្ទងេតការរំទលភសិេធិម្នុសស ។  

 

អ្ងរការស ប្រជាជាតិ និងអ្ងរការអ្នតរជាតិែនេទេៀត៖រដ្ឋា ភិបាលជាេូទៅបានអ្នញុ្ញញ តទអាយតំណាងអ្ងរការស 

ប្រជាជាតិម្កទធវើេសសនកិេញ ។ ទៅដខ្សីហា អ្ោករាយការណ៍េទិសសននអ្ងរការស ប្រជាជាតិេេួលរនាកុសិេធិម្នុសស

ទៅកម្ពជុា ទលកប្សី Rhona Smith បានម្កទធវើេសសនកិេញទៅកម្ពជុាជាទលើកេី ៤។ ទៅកោុងការប្រជុំ ទលកប្សីបាន

េិភាកាេកីារគំរាម្កំដ ងររស់រែាម្គនតីប្កសួងសងរម្កិេញថា នឹងរគ េ្ រទលើសងរម្សីុវភាល វភាទសាធនកម្មទលើេារ់សតីេី

គណរកសនទោបាយ ប្កុម្ដែលសាិតកោុងសាា នភាេខ្សត់ទខ្ាយ និងមិ្នសូវេេួលបានការយកេិតតេុកដ្ឋក់ ែេូជាប្កុម្

គសតី ជនជាតិភាគតិេ នងិជនរងទប្គាោះទដ្ឋយការប្រកានេ់ូជសាសន៍ និងប្រកានជ់ាតិេនធ ការទប្រើប្បាស់នូវម្ទធាបាយឃុំ

ខ្ៃួនរទណាត ោះអាសនោ។ រដ្ឋា ភបិាលដតងដតរភាោះគន់តំណាងេិទសសននអ្ងរការស ប្រជាជាតិជាសាធារណៈ េំទពាោះការ

និោយររស់ទគសតីេីរញ្ញា ្្ដផោកសិេធិម្នុសស។ ជាធម្មតា រដ្ឋា ភបិាលដតងដតរែិទសធសំទណើទធវើេសសនកិេញផៃូវការ

ររស់អ្ោករាយការណ៍េិទសសែនេទេៀតររស់អ្ងរការស ប្រជាជាតិ។ 

   

សាា រ័នសិេធិម្នុសសររស់រដ្ឋា ភបិាល៖ រដ្ឋា ភិបាលមានសាា រ័នសិេធិម្នុសសេំនួន ៣ ដែលរួម្មានគណៈកមាម ធកិារដ្ឋេ់

ទដ្ឋយដ ក េេួលរនាកុការពារសិេធិម្នុសស និងេេួលពាកយរណត ឹង ទៅទប្កាម្ប្េឹេធសភា នងិរែាសភា ប្េម្ទំងគណៈក

មាម ធកិារសិេធិម្នុសសកម្ពជុា ដែលសាិតទៅទប្កាម្ខ្ុេាកាល័យ្យករែាម្គនតី។ គណៈកមាម ធកិារទំងទនោះេុំមានការប្រជុំ

ទេៀងទត់ ឬែំទណើរការប្រករទដ្ឋយតមាៃ ភាេទ ើយ។ គណៈកមាម ធកិារសិេធិម្នុសសកម្ពជុាប្រគល់របាយការណ៍ររស់រ

ដ្ឋា ភិបាល ទែើម្បីេូលរួម្កោុងែំទណើរការេិនិតយសិេធិម្នុសសជាអ្នតរជាតិ ែេូជាការេិនិតយទេៀងទត់ជាសកល នងិបាន

ទឆ្ៃើយតរេំទពាោះរបាយការណរ៍រស់សាា រ័នរដ្ឋា ភិបាល និងអ្ងរការអ្នតរជាតិ រ៉ាុដនតមិ្នបានទធវើការទសុើរអ្ទងេតសាា នភាេ



សិេធិម្នុសសទដ្ឋយកករាជយទ ើយ។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលដផោកសិេធិម្នុសសដែលគរួឱយេុកេិតតបានចាត់េុកថា គណៈ

កមាម ធកិារររស់រដ្ឋា ភិបាលថា មានប្រសិេធភាេការ្រទៅមានកំរភាត ទ ើយបានរភាោះគន់តួ្េីររស់ទគទៅកោុងការ     

និោយការពារការរគ េ្ រររស់រដ្ឋា ភិបាល ទៅទលើសងរម្សីុវភាល និងអ្ោកប្រនំង។  

 រដ្ឋា ភិបាលបានរនតទធវើជាមាញ ស់ផាោះសប្មារ់អ្ងរជំនុំជប្ម្ោះេប្មុ្ោះវភាសាម្ញ្ញទៅកោុងតុលការកម្ពជុា (ECCC) ដែល

ប្តូវបានរទងេើតទ ើងទៅនោ ំ ២០០៦ ទែើម្បីទធវើការទសុើរអ្ទងេត និងដ្ឋក់ទទស ទម្ែកឹ្ដំខ្មរប្ក ម្ នងិអ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវ

ខ្ពស់រំផុតេំទពាោះអំ្ទេើយងឃ់ោ ង ដែលប្តូវបានប្រប្េឹតតេីនោ ំ ១៩៧៥ ែល់នោ ំ ១៩៧៩ ដែលទៅកោុងទ្ោះ ប្រជាជនទៅកោុង

ប្រទេសេំនួនជិត ១ ភាគ ៤ បានសាៃ រ់។ ECCC គជឺាតុលការកូនកាត់ ទដ្ឋយមានរុគរលិក និងទៅប្កម្ជាតិ និងអ្នតរ

ជាតិ ទ ើយប្គរ់ប្គងទដ្ឋយេារ់កោុងប្សុកររស់កម្ពជុាផង និងកិេញប្េម្ទប្េៀងរវាងរដ្ឋា ភបិាល និងអ្ងរការស ប្រជា

ជាតិផង។ ទៅដខ្វភាេឆកិា នោ ំ ២០១៦ តុលការកំេូលននតុលការទនោះបានតំកលក់ារដ្ឋក់ទទសទៅទលើទ ម្ ោះ នួន ជា និង

ទខ្ៀវ សផំន េីរេឧប្កែិាកម្មប្រនំងម្នុសសជាតិ។ ជនទំងេីរ្ក់ទនោះប្រឈ្ម្នឹងការទចាេប្រកាន់ដថ្ម្ទេៀត ដែលរួម្

មានរេប្រល័យេូជសាសន ៍ទៅកោុងសវ្ការទលើកេី ២ ដែលបានរញ្ញរ់ទៅដខ្មិ្ថ្ុ្។ តុលការម្ិនទន់ទេញសាល

ែកីារទៅទ ើយទេ។ 

 

ដផោកេ៦ី៖ ការទរភាសទអ្ើង ការរទំលភរពំានកោុងសងរម្ នងិការជញួែូរម្នសុស  

រែាធម្មនញុ្ញហាម្ប្បាម្ការទរភាសទអ្ើងទក់េងនឹងេូជសាសន៍ ទយនឌ្័រ េកិារភាេ ភាសា ឬឋានៈសងរម្ រ៉ាុដនត ជា

េូទៅ រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានអ្នវុតតរំរាម្ទំងទនោះទអាយមានប្រសិេធភាេទ ើយ ។  

 

គសត ី

ការរំទលភទសេសនាវៈ និង ងឹាកោុងប្គសួារ៖ េារ់ដ្ឋក់ទទសប្េ មេណឌ េំទពាោះអ្ំទេើរំទលភទសេសនាវៈ និងការរពំារ

រំពាន។ អំ្ទេើរំទលភទសេសនាវៈប្តូវកាត់ទទសឱយជារ់េនធ្ គារេី ៥នោ ំ ទៅ ៣០នោ ំ។ អំ្ទេើរំទលភទសេសនាវៈ រតី/

ប្រេនធមិ្នប្តូវបានដេងជាក់លក់ទៅកោុងប្កម្ប្េ មេណឌ ទ ើយ រ៉ាុដនត អាេទធវើការទចាេប្រកានថ់ាជា “អំ្ទេើរំទលភទសេ

សនាវៈ” “ការរងេររួសសាោ ម្” ឬ “ការរពំាររពំានមិ្នសម្រម្យ”បាន។ កប្ម្មានការទចាេប្រកាន់េីរេរំទលភទសេស

នាវៈរតី/ប្រេនធតាម្ប្កម្ប្េ មេណឌ  និងេារស់តីេីអំ្ទេើ ងិាកោុងប្គសួារណាស។់ េារ់សតីេីអំ្ទេើ ិងាកោុងប្គួសារ

កំណត់ដ្ឋក់ទទសប្េ មេណឌ េទំពាោះអ្ំទេើ ិងាកោុងប្គួសារ រ៉ាុដនត មិ្នមានដេងជាកល់ក់អ្ំេកីារដ្ឋក់ទទសទ ើយ។ រ៉ាុដនត 

ទគអាេទប្រើប្កម្ប្េ មេណឌ  ទែើម្បីដ្ឋក់ទទសេំទពាោះរេទលមើស ឹងាកោុងប្គសួារ ទដ្ឋយដ្ឋក់ទទសេនធ្ គារចារ់េ ី១ នោ ំ

រ ូតែល់ ១៥នោ ំ។ 

 អ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលកោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិបានរាយការណ៍ថា អំ្ទេើ ងិាប្រនំងគសតី មានែេូជាអំ្ទេើ

 ឹងាកោុងប្គសួារ និងការរំទលភទសេសនាវៈ ទកើតមានជាេូទៅ។ អំ្ទេើ ិងាកោុងប្គសួារនិងការរំទលភផៃូវទភេទប្េើនដត



មិ្នប្តូវបានទគរាយការណ៍អ្ស់ ទដ្ឋយសារជនរងទប្គាោះខាៃ េការសងសឹកទដ្ឋយជនទលមើស ការទរភាសទអ្ើងទៅកោុងសងរម្ 

និងការដែលទគមិ្នេុកេិតតប្រេ័នធតុលការ។ 

អ្ងរការ NGO បាននិោយថា អាជាា ធរម្ិនសូវប្រឹងដប្រងខាៃ ងំកោុងការអ្នុវតតេារ់ប្គសួារទេ ទ ើយទជៀសវាង

ការពាក់េ័នធកោុងជំទលោះកោុងប្គសួារ។ 

 ទៅដខ្កកេដ្ឋ ប្កសួងេ័ត៌មាន នងិប្កសួងកិេញការ្រភាបានចារ់ទផតើម្អ្នុវតតប្កម្អាករបកិរភាោសំរារ់ប្រេ័នធ

ផសេវផាយទក់េងនងឹ ឹងាទៅទលើ្រភា។ ប្កម្ទនោះហាម្ប្បាម្ការទបាោះេុម្ភេ័ត៌មាន ដែលរមួ្ទំងរូរននជនរងទប្គាោះ 

ការរ ា្ ញេកីារសាៃ រ់ ររួស ឬភាេអាប្កាតររស់ជនរងទប្គាោះ ការទប្រើពាកយប្រមាថ្ទៅទលើគសតី។ ជាែំរូង ប្កសួងកិេញ

ការ្រភាបានប្រកាសេីប្រេ័នធទធវើទសេកតីរាយការណ៍ ទៅកោុងជួររដ្ឋា ភិបាល ទែើម្បីរទងេើនតំលភាេ និងគណទនយយភាេ 

ទៅកោុងការទឆ្ៃើយតរររស់រដ្ឋា ភិបាល េំទពាោះ ងឹាទៅទលើគសតី។ ប្កសងួកិេញការ្រភាដថ្ម្ទំងបានទធវើការសំររសំរួល

ជាមួ្យអ្ងរការ NGO មួ្យេំននួ និងដផោកសារេ័ត៌មានខ្ៃោះ ទែើម្បីទធវើកម្មវភាធីតាម្ វភាេយុ និងេូរេសសន៍សតីេីរញ្ញា ទក់េងនឹង

គសតី។ 

 

ការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ៖ ប្កម្ប្េ មេណឌ ដ្ឋក់ទទសប្េ មេណឌ េំទពាោះការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ ទដ្ឋយដ្ឋក់េនធ្ គារេី ៦ 

នថ្ៃទៅ ៣ ដខ្ និងេិន័យជាេឹកប្បាក់េនំួនេី ១០០ ០០០ទរៀលទៅ ៥០០ ០០០ទរៀល (២៥ ទៅ ១២៥ ែលុៃ រអាទម្រភាក)។ 

ការសិកាម្ួយដែលប្តូវបានទធវើកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយអ្ងរការ CARE International បានរកទឃើញថា ជិត

១ ភាគ ៣ ននកម្មការភានីទរាងេប្កកាត់ទែរធាៃ រ់ប្តូវបានទគទរៀតទរៀនផៃូវទភេ ទៅកដនៃងទធវើការររស់ទគ ទៅកោុងរយៈ

ទេល ១២ ដខ្េុងទប្កាយទនោះ។ 

 

ការរងខិតរងខំកោុងការកំណត់េនំនួប្រជាជន៖ គាម នការនិោយេីរំលូតកូនទដ្ឋយរងខំ ការទធវើមិ្នទអាយមានកូនទដ្ឋយមិ្ន

ទៅតាម្ការសម័ប្គេិតត ឬវភាធកីណំត់េំនួនកូនទដ្ឋយរងខំណាទផសងទេ។ េនំួនបា៉ា ន់ប្រមាណទលើការសាៃ រ់ររស់មាត យ នងិអ្

ប្តាទប្រវា៉ា ងន់នការទប្រើវភាធកីារពារម្ិនទអាយមានកូន មានទៅកោុងទគ េំេ័រ 

www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/ ។ 

ការទរភាសទអ្ើង៖ រែាធម្មនញុ្ញដេងអំ្េីសិេធិទសមើភាេគាោ សំរារ់គសតី ការេេួលបានប្បាក់កនប្ម្ទសមើគាោ េំទពាោះការ្រែូេគាោ  និង

ឋានៈទសមើគាោ កោុងអាពា ៍េពិា ៍។ ជាេូទៅ គសតីមានសិេធិទលើប្េេយសម្បតតិទសមើភាេគាោ  មានសិេធិតាម្ផៃូវេារែ់ូេគាោ កោុង

ការដ្ឋកព់ាកយរណត ឹងដលងលោះ និងសិេធិទសមើគាោ កោុងការេេួលបានការអ្រ់រំ និងការ្រម្ួយេនំនួ។ រ៉ាុដនត ប្រនេណីវរបធម្ ៌

និងការេេួលខ្ុសប្តូវកោុងការទម្ើលកូនបានកប្មិ្តលេធភាេររស់គសតី កោុងការ្នទៅែល់ការេេួលបានម្ខុ្តំដណង

ខ្ពស់ទៅកោុងការ្រ ឬបានការ្រទធវើ។   

 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/


កមុារ 

ការេុោះសំរុប្តកំទណើត៖ តាម្េារ់ សញ្ញា តិអាេេេួលបានតាម្រយៈកំទណើតេីឪេុកមាត យដែលមិ្នដម្នជាជនជាតិដខ្មរ 

កោុងករណីដែលឪេុកមាត យទំងេីរទ្ោះបានទកើត នងិរស់ទៅទដ្ឋយប្សរេារ់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជុា ឬករណីដែល

ឪេុក/មាត យណាមាោ ក់េេួលបានសញ្ញា តិកម្ពជុាតាម្រយៈម្ទធាបាយទផសងទេៀតតាម្ផៃូវេារ់។ ជនជាតិដខ្មរទែើម្ប្តូវ

បានចាត់េុកថាជាេលរែា។ ប្កសួងម្ហានផាបានប្គរ់ប្គងប្រេ័នធេុោះរញ្ាកីំទណើតតាម្ដររេំទនើរ រ៉ាុដនតទរកទំងអ្ស់

មិ្នសុេធដតប្តូវបានេោុះរញ្ាីភាៃ ម្ៗទ ើយ ទដ្ឋយសារដតឪេុកមាត យេនារទេល។ ទប្ៅេីទនោះ កុមារដែលបានទកើតចារ់េី

ពាកក់ណាត លេសវតសរ៍នោ ំ១៩៧០ ែល់ពាកក់ណាត ល េសវតសរ៍នោ ំ១៩៩០ ជាេូទៅ មិ្នប្តូវបានេុោះរញ្ាកីំទណើតទ ើយ 

ទដ្ឋយសារការប្គរ់ប្គងររស់ទវៀតណាម្/ដខ្មរ ប្ក ម្/សគ រ្ ម្សីុវភាល។ អ្ោកដែលមិ្នបានេុោះរញ្ាីទំងទនោះជាទប្េើន 

ដែលទប្កាយម្កមានប្គសួារផាា ល់ខ្ៃួន មិ្នបានយល់អំ្េីភាេចំាបាេ់ននការេុោះរញ្ាីទនោះទេ។ ជាេូទៅ កុមារមិ្នទៅេុោះ

រញ្ាីកំទណើតទ ើយ រ ូតទល់ដតទគប្តូវការចំាបាេ។់  

 ការខ្កខានមិ្នបានេុោះរញ្ាកីំទណើត្ទំអាយមានការទរភាសទអ្ើង រួម្ទំងការម្ិនផតល់ទសវាសាធារណៈផង។ 

ការសិកាម្ួយទៅនោ ំ ២០០៧ ដែលទធវើទ ើងទដ្ឋយអ្ងរការ UNHCR សតីេីភាេគាម នសញ្ញា តិទៅកោុងប្រទេសកម្ពជុាបាន

និោយថា ជាទរឿយៗ កមុារជនជាតិភាគតិេ នងិកុមារដែលគាម នសញ្ញា តិប្តូវបានផាត់ទេញេីែំទណើរការេុោះរញ្ាកីំទណើ

ត។ អ្ងរការម្និដម្នរដ្ឋា ភបិាលដែលផតល់ទសវាេំទពាោះស គម្ន៍ដែលប្តូវបានទគផាត់ទេញ បានរាយការណ៍ថា ជាទរឿ

យៗ កមុារដែលគាម នសំរុប្តកំទណើត និងទសៀវទៅប្គួសារ បាត់រង់លេធភាេេេួលបានការអ្រ់រំ និងការដថ្ទំសុខ្ភាេ។ 

អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភិបាលទំងទ្ោះក៏បានរញ្ញា ក់ផងដែរថា អ្ោកទំងទនោះទប្េើនដតគាម នលេធភាេកោុងការេេួលបានការ្រ

ទធវើ ការមានប្េេយសម្បតតិផាា ល់ខ្ៃូន ការេូលរួម្ទបាោះទនោ ត ឬការទប្រើប្បាស់ប្រេ័នធេារ់។ 

 

ការអ្រ់រំ៖ ការអ្រ់រំរ ូតែល់ថាោ ក់េី៩ គឺឥតមានរង់នថ្ៃទ ើយ រ៉ាុដនត មិ្នដម្នជាកាតេវកិេញប្តូវដតទរៀនទេ។ កុមារជា

ទប្េើនបានឈ្រ់ទរៀនទែើម្បីជយួប្គួសារកោុងការ្រកសិកម្មលកខណៈប្គួសារ ទធវើការ្រទៅកោុងសកម្មភាេទផសងទេៀត 

េូលទរៀនទៅអាយុទប្េើន ឬមិ្នេូលទរៀនទសាោះដតម្តង។ រដ្ឋា ភបិាលមិ្នរែិទសធទកមងប្សីកោុងការេេួលបានការអ្រ់រំទសមើ

ភាេគាោ ទេ។ រ៉ាុដនត ជាទរឿយៗ ប្គួសារដែលមានធនធានមានកំរភាត ផតល់អាេិភាេែល់ទកមងប្រុសជាងទកមងប្សី េិទសសទៅ

តំរន់ជនរេ។ ទរើទោងតាម្របាយការណ៍អ្ងរការអ្នតរជាតិ រ ា្ រ់េីកប្មិ្តរឋម្សិកា េំននួទកមងប្សីេុោះទ ម្ ោះេូល

ទរៀនធាៃ ក់េុោះោ៉ា ងខាៃ ងំទៅតំរន់ប្កុង េំដណកការេូលទរៀនររស់ទកមងប្រុសទៅទប្កាយថាោ ក់រឋម្សិកា មានេំននួធាៃ កេ់ុោះ

ទប្េើនគួរសម្ ទៅតំរន់ជនរេ។  

 

ការរំទលភទធវើបារកមុារ៖ ទរើតាម្អ្ោកសទងេតការណ៍ ការរំទលភទធវើបារកុមារមានជាេូទៅ ទ ើយការរតងឹប្រនំងនងឹ

ជនប្រប្េឹតតកប្ម្មានណាស់។ ការរំទលភទសេសនាវៈទលើកមុារទៅដតជារញ្ញា ធៃន់ធៃរម្ួយទៅទ ើយ។  



 

ការនរ់ទរៀរអាពា ៍េពិា ៍ និងការរងខំទអាយទរៀរអាពា េ៍ិពា ៍៖ អាយុប្គរ់ការតាម្េារ់សំរារ់ទកមងប្រុស និង

ទកមងប្សីគឺ ១៨ នោ ំ ដតកុមារអាយុប្តឹម្ ១៦ នោ ំអាេទរៀរការទដ្ឋយប្សរេារ់បាន ទរើមានការយល់ប្េម្េីឪេុកមាត យ។  

ការទរៀរការររស់កុមារមិ្នប្តូវបានចាត់េុកថា ជារញ្ញា ទេ ។ 

  

ការទកងប្រវញ័្ញផៃូវទភេទលើកុមារ៖ ការរួម្ទភេជាមួ្យកមុារអាយុទប្កាម្ ១៥ នោ ំ គជឺាអំ្ទេើខ្សុេារ់។ រ៉ាុដនត ទេសាចា

រយកុមារបានទកើតទ ើង។  រដ្ឋា ភបិាលបានរនតឆ្មក់ផាោះរន ទែើម្បីរកទម្ើល និងប្រមូ្លជនរងទប្គាោះទដ្ឋយសារការជួញែរូផៃូវ

ទភេជាកមុារ ថ្វីទរើភាគទប្េើនននការជួញែូរផៃូវទភេទលើកុមារមានការលកបំ់ាង ម្ទៅតាម្កដនៃងរំទរភាផៃូវទភេ “ទដ្ឋយមិ្ន

ផាា ល់” ែេូជាតាម្ទរៀហាេ ែិន កដនៃងទធវើមា៉ា សា កដនៃងដកសម្ផសស បាខារា៉ា អូ្ទខ្ និងកដនៃងមិ្នដម្នទធវើពាណិជាកម្ម្ ្។ 

នគរបាលរនតទសុើរអ្ទងេតទលើករណីជួញែូរកុមារ ទៅតាម្ផាោះរន ឬកោុងករណីដែលជនរងទប្គាោះម្ករតឹងទដ្ឋយផាា ល់ ដត

មិ្នទធវើការទលើករណីសមគុសាម ញខាៃ ងំទេ។ រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានទេញការដណ្ជំាផៃូវការដែលអ្នុញ្ញញ តទអាយមានការទប្រើ

រទេញកទេសទសុើរអ្ទងេតសំ្ត់ទៅកោុងការទសុើរអ្ទងេតទលើការជួញែូរទេ ទ ើយកងវោះសិេធិអំ្ណាេេាស់លស់បានរនត

រំាងសាោះមិ្នទអាយនគរបាលចារ់ទអាយអ្ោកប្រប្េឹតតិការជួញែូរទលើកុមារេេួលខ្ុសប្តូវទេញទលញបានទេ។ 

 ប្រទេសកម្ពជុាទៅដតជាទគាលទៅទេសេរណ៍ផៃូវទភេទលើកុមារ។ រដ្ឋា ភបិាលបានទប្រើប្បាសេ់ារ ់ទែើម្បីកាត់

ទទសទំងអ្ោកទេសេរផៃូវទភេ ទំងេលរែាដែលទកងប្រវញ័្ញកមុារកោុងទេសាចារ។ េារ់ដ្ឋក់ទទសជារ់េនធ្ គារចារ់

េី ២ ទៅ ១៥ នោ ំ េំទពាោះការទកងប្រវញ័្ញផៃូវទភេទលើកមុារ។ េារ់ទនោះក៏ហាម្ប្បាម្ផងដែរនូវការផលិត នងិការមានរូរ

អាសអាភាសកុមារ។ 

 ទរើទោងតាម្អ្ងរការដផោកសិេធិម្នុសសកោុងប្សុកមួ្យ ជនប្រប្េឹតតដែលមានដខ្សរយៈកោុងរដ្ឋា ភិបាល មិ្នប្តូវបាន

ចារ់ទអាយេេួលខ្ុសប្តូវ ទៅទប្កាម្េារ់ទ ើយ ទ ើយអ្ោកជំ្ញកោុងប្សុកបានសំដែងកងវល់អំ្េីការខ្កខានររស់រដ្ឋា ភិ

បាល កោុងការដ្ឋក់ទទសទអាយបានសម្ប្សរទៅទលើជនររទេសដែលេិញការរួម្ទភេជាមួ្យកុមារ។ អំ្ទេើេុករលួយ

ដែលរាលដ្ឋលទៅប្គរ់ដផោកទំងអ្ស់កោុងរដ្ឋា ភិបាល ដ្ឋក់ក ំតិប្េំដែនោ៉ា ងខាៃ ងំទលើលេធភាេររស់ម្គនតីមាោ ក់ៗ កោុងការ

ចារ់ទអាយជនប្រប្េឹតតការជួញែូរផៃូវទភេទលើកុមារេេួលខ្ុសប្តូវ ទ ើយរដ្ឋា ភិបាលមិ្នទធវើការទសុើរអ្ទងេតឬកាត់ទទស

ម្គនតីដែលឃុរឃិតទ ើយ។ 

  

កុមារផាៃ ស់េីលំទៅ៖ រដ្ឋា ភបិាលបានផតល់ទសវាមានកំរភាត និងមិ្នប្គរ់ប្គានែ់ល់កុមាររស់ទៅតាម្េិទញ្ញ ើម្ថ្ោល់ ទៅ

ម្ជឈម្ណឌ លសាត រនីតិសម្បទ។ អ្ងរការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាលកោុងប្សុកមួ្យបានវាយតនម្ៃថា មានកុមារតាម្េិទញ្ញ ើម្ផៃូវកោុង

េំនួនប្រដ លជាេ ី១២០០ ទៅ ១៥០០ ្ក់ទៅកោុងរាជធានីភោំទេញ ដែលគាម នេំ្ក់េំនងប្គួសារ ទ ើយកុមារ

ប្រមាណជាេ ី១៥ ០០០ ទៅ ២០ ០០០្ក់ បានទធវើការ្រទៅតាម្េិទញ្ញ ើម្ផៃូវ រ៉ាុដនត បានប្ត រ់ទៅផាោះវភាញទៅទេល 



យរ់។ កមុារប្រមាណជា ២០០ ទៅ ៤០០ ្កប់ានរស់ទៅជាមួ្យប្គសួារររស់ខ្ៃួនទៅតាម្េិទញ្ញ ើម្ផៃូវននរាជធានភីោំ  

ទេញ។ 

 អ្ងរការ NGO និងអ្ោកសទងេតការណ៍ែនេទេៀតបានទចាេថា ម្ជឈម្ណឌ លកុមារកំប្ពាកកជនជាទប្េើនគាម នការ

ប្គរ់ប្គងលអទេ  ទ ើយមានកមុារអ្ត់កំប្ពាទប្េើន ទែើម្បីទកទ់ញអ្ំទណាយេីជនររទេស។ 

 

ការចារ់ជំរភាតកុមារឆ្ៃងដែន៖ ប្រទេសកម្ពជុាមិ្នដម្នជា តាទលខ្ីននអ្នុសញ្ញញ ប្កុងឡាទអ្ នោ ំ១៩៨០ សតីេីេិែាភាេសីុវភាល

ននការចារ់ជំរភាតកុមារឆ្ៃងដែនទ ើយ។ សូម្ទម្ើលរបាយការណ៍ប្រចំានោ ំររស់ប្កសួងការររទេសស រែាអាទម្រភាកសតីេី

ការចារ់កុមារឆ្ៃងដែន  តាម្ travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html ។ 

 

ការប្រនំងនងឹសាស្ជវីស (Anti-Semitism) 

 

          មានស គម្ន៍អ្និកជនកាន់សាស្ជវីសតូេម្ួយទៅកោុងរាជធានភីោំទេញ ទ ើយមិ្នមានរបាយការណអំ៍្េ ី  

េទងវើប្រនំងនឹងសាស្ទនោះទ ើយ។ 

 

ការជួញែរូម្នុសស 

         សូម្េូលទម្ើលរបាយការណ៍សតីេកីារជញួែូរម្នុសស ររស់ប្កសួងការររទេសស រែាអាទម្រភាក ទៅទគ េំេ័រ 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។ 

ជនេកិារ  

េារ់ហាម្ប្បាម្ការទរភាសទអ្ើង ការប្េទងើយកទនដើយ ការទកងប្រវញ័្ញ ឬការទបាោះរង់ជនេកិារ ។ តាម្េារ់ទនោះ 

ជនេកិាររារ់ទំងជនមានជំងឺដផោកសតិរញ្ញញ ។ េារទ់នោះមិ្ននោិយេីការរងេរលកខណៈ្យប្សួលសំរារ់ជនេិការ កោុង

ការទធវើែំទណើរតាម្យនតទហាោះ ឬម្ទធាបាយទធវើែំទណើរណាទផសងទេ។  ប្កសួងសងរម្កិេញជាអ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវរួម្កោុងការ

ការពារសិេធិររស់ជនេិការ ថ្វីទរើេារ់កំណត់ដ្ឋក់ភារកេិញទដ្ឋយដ កជាក់លក់សំរារ់ប្កសងួែនេទេៀត ដែលរួម្មាន

ប្កសួងសុខាភិបាល អ្រ់រំ សាធារណការ និងែកឹជញ្ាូននងិប្កសួងការពារជាតិ។ រដ្ឋា ភិបាលសំុទអាយប្គរ់សាា នីយ៍

េូរេសសន៍ទំងអ្ស់មានកម្មវភាធរីកដប្រជាភាសាសញ្ញញ អ្ម្កម្មវភាធីផាយររស់ទគ។ ម្កែល់ប្តឹម្ដខ្មិ្ថ្ុ្ មានសាា នីយ៍

េូរេសសន៍ធំៗេរី ដែលមួ្យជាេូរេសសន៍ និងមួ្យទេៀតជាេូរេសសន៍កកជន មានការរកដប្រភាសាជាភាសាសញ្ញញ  

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


ទដ្ឋយទៅកោុងនោ ំ ២០១៦ មានដតេូរេសសន៍មួ្យទេ រកដប្រកម្មវភាធីជាភាសាសញ្ញញ ។ 

ជនេិការជួរប្រេោះការទរភាសទអ្ើងជាទប្េើនេីសងរម្ ជាេិទសសកោុងការេេួលការ្រជំ្ញ ។  

កុមារដែលមានភាេេិការខ្ៃោះៗបានេូលទរៀនទៅសាលធម្មតា។ ទរើទោងតាម្ប្កសងួអ្រ់រំ កុមារេកិារេំននួ 

១៩ ០០០ ្ក់ បានទរៀនទៅសាលរឋម្សិកា កោុងនោ ំសិកា ២០១៥ -២០១៦។ ប្កសងួបានទធវើការទលើការរណតុ ោះរ

ណាត លប្គូសតីេីវភាធីរញ្ញូលសិសសេិការទអាយទរៀនជាមួ្យសិសសមិ្នេិការ។ 

កុមារដែលេកិារខាៃ ងំបានទរៀនទៅសាលទដ្ឋយដ ក ដែលឧរតាម្ភទដ្ឋយអ្ងរការ NGO ទៅភោទំេញ។ ការ

សិកាសំរារ់េួកទគគាម នទៅទប្ៅភោំទេញទេ។ 

េុំមានការកប្មិ្តតាម្េារណ់ាមួ្យេំទពាោះសិេធិជនេិការកោុងការទបាោះទនោ ត ឬេូលរួម្កោុងកិេញការ្្ររស់

េលរែាទ ើយ រ៉ាុដនដរដ្ឋា ភបិាលមិ្នបានេូលរួម្ខ្ិតខ្ំប្រឹងដប្រង ទែើម្បីជួយែល់ជនេិការទអាយេូលរួម្កាន់ ដតទប្េើនកោុង

្ម្ជាេលរែាទ ើយ ។  

េញ្ជា តិ/ពជូសាេន៍/ជាតិពនធុភាគតិច  

សិេធិររស់ជនជាតិភាគតិេ តាម្េារ់សញ្ញា តិ មិ្នមានដេងេាស់លស់ទ្ោះទេ ។ការការពារតាម្រែាធម្មនញុ្ញ

មានផដល់ដតេំទពាោះ “េលរែាដខ្មរ”ដតរ៉ាុទណាណ ោះ ។ េលរែាជាជនជាតិទែើម្កំទណើតេិន និងទវៀតណាម្ មានេំនួនទប្េើនជាង

ទគ ទៅកោុងជាតិេនធភុាគតិេ ។ ប្រជាេលរែាទែើម្កំទណើតេិនប្តូវបានេេួលយកទៅកោុងសងរម្ រ៉ាុដនដការសអរ់ទខ្ពើម្ទៅដត

មានជារនដេំទពាោះជនជាតិទែើម្កំទណើតទវៀតណាម្ ដែលប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថា ជាការគប្មាម្កំដ ងេំទពាោះប្រេន័ធ  

នទោបាយ សនតិសុខ្ នងិវរបធម៌្ររស់ប្រទេស ។ ទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ អាជាា ធរបានចារ់ប្រមូ្លជនជាតិទវៀ

តណាម្ដែលប្តូវបានទចាេថា ជាជនអ្ទ ត្ ប្រទវសនខ៍្ុសេារ់។ រដ្ឋា ភិបាលដថ្ម្ទំងបានទធវើការេិនិតយទម្ើលទ ើងវភាញ

នូវេំននួអាណិកជនទវៀតណាម្ ដែលមានជាទប្េើន្កប់ានរស់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជុា រារ់េសវតសម្កទ ើយ ទដ្ឋយ

មានរំណងចារ់រញ្ាូនេកួទគប្ត រ់ទៅទវៀតណាម្វភាញ ទរើទគគាម នភសតតុាងរ ា្ ញថា ទគមានសញ្ញញ តិដខ្មរ។ ការម្និ

ទេោះនិោយភាសាដខ្មរប្តូវបានចាត់េុកថា ជាភសតតុាងថា ទគមិ្នដម្នជាេលរែាដខ្មរទេ។ 

ជនជាតិសដើម  



ទែើម្បីជួយែល់ការខ្ិតខ្ំររស់ស គម្នជ៍នជាតិទែើម្ ទៅកោុងកាការពារែធីៃេីែីូនតា និងធនធានធម្មជាតិររស់

ខ្ៃួន ប្កសួងដែនែីបានទេញរ័ណណ កម្មសិេធិែីរួម្ ររស់ជនជាតិេំនួន ៧ ស គម្ន ៍ទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ។ គិត

ម្កប្តឹម្ដខ្មិ្ថ្ុ្ ម្ជឈម្ណឌ លសិេធិម្នុសសកម្ពជុា មានដតស គម្នជ៍នជាតិទែើម្េំននួដត ១៨ រ៉ាុទណាណ ោះកោុងេំទណាម្

ស គម្នជ៍នជាតិទែើម្េំននួ ៤៥៨ ដែលបានេេួលរ័ណណ កម្មសិេធិែី េីរដ្ឋា ភិបាល។  

ការរំសលា បាំពានពេីខគម ការសរីេសអើខ និខអាំសពើហឹខាសោយផ្នែក្សលើប្បស ទថ្នចាំណខ់នៃូវស ទ និខអតដ

េញ្ជា ណសយនឌ័រ  

គាម នេារ់ដែលដ្ឋក់ទទសេំទពាោះការរួម្ទភេននម្នុសសទភេែេូគាោ ទេ ទ ើយកគ៏ាម នការទរភាសទអ្ើងជាផៃូវការ

េំទពាោះប្កុម្គសដីប្សឡាញ់គសដី រុរសប្សឡាញ់រុរស រុគរលប្សឡាញ់ទំងេរីទភេ នងិរុគរលរដរូទភេ (LGBTI) ទេ

ទទោះរីជាការទរភាសទអ្ើង និងការទេរប្ជាយទៅដតមាន ជាេិទសសទៅតំរន់ជនរេ។  

ជាេូទៅ ប្កុម្ LGBTI េុំសូវមានឱការេេួលបានការ្រទធវើទេ ទដ្ឋយសារមានការទរភាសទអ្ើងនិងការផាត់េួក

ទគទេញ។ ម្នុសសកោុងប្កុម្ទនោះ ទប្េើនដតប្តូវបានទគោរយី និងសំលុត ទដ្ឋយសាររាងទៅររស់ទគ និងការ្រររស់ទគ

ទៅកោុងកដនៃងកសំាន នងិដផោកជួញែូរផៃូវទភេ។ េុំមានរបាយការណ៍អំ្េកីារទរភាសទអ្ើងទដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលទដ្ឋយសារ

ប្រទភេននេំណង់ផៃូវទភេ ទៅកោុងការ្រ ភាេជាេលរែា ការេេួលបានការសិកា ឬការដថ្ទំសុខ្ភាេទេ ។ ទទោះជា

ោ៉ា ងណាក៏ទដ្ឋយ ក៏ប្រជាជនេូទៅមានការខាៃ េឬសងស័យេំទពាោះអ្ោកដែលមានការរួម្ទភេជាមួ្យម្នុសសទភេែូេគាោ ។  

អ្ងរការកោុងប្សុកមួ្យដែលទធវើការដផោកសិេធិររស់ប្កុម្ម្នុសសទៅកោុងប្កុម្ LGBTI បានរាយការណ៍េីករណី

េំនួនជាង ១០០ នន ឹងាឬការទធវើបារទៅទលើសមាជិកកោុងប្កុម្ម្នុសសទនោះ ែូេជា ងឹាប្រប្េឹតតទដ្ឋយសមាជិកកោុងប្គួ

សារ។ ការមាក់្ យ ឬការគរំាម្ប្រដ លជាបារារំាងម្ិនទអាយទគហា ននិោយប្បារ់។ 

មានរបាយការណ៍មួ្យេនំួនតូេ ដែលរុគរលមាោ ក់ៗរែិទសធមិ្នប្េម្ផដល់ការ្រ ជួលអ្េលនប្េេយ ទៅទអា

យរុគរលទដ្ឋយសាររញ្ញា ប្រទភេេំណង់ផៃូវទភេ ឬអ្តដសញ្ញញ ណទយនឌ្័រ ។ 

ការមាក្់ងាយក្ែុខេខគមទក្់ទខនឹខជាំខឺសអដេ៍  

ការសិការ ា្ ញថា មានម្នសុសជាទប្េើនមានការទរភាសទអ្ើងនឹងអ្ោកជំង ឺនិងអ្ោកមានផាកុទម្ទរាគទអ្ែស៍។  



ផ្នែក្ទី៧ ៖ េិទធិក្មមក្រ  

ក្. េិទធិបសខកើតអខគការ/េមាគម  និខេិទធិចរចាអនុេញ្ជា រួម 

េារ់អ្នញុ្ញញ តទអាយអ្ោកទធវើការដផោកកកជនរទងេើត នងិេូលរមួ្ស ជីេតាម្ការទប្ជើសទរភាសររស់ខ្ៃួនទគផាា ល់ 

សិេធិកោុងការទធវើកែូកម្ម និងសិេធកិោុងការេរចាអ្នសុញ្ញញ រួម្។ េារ់ថ្មីសតីេីការេុោះរញ្ាីស ជីេមានន័យថា ទគប្តូវមាន

ការអ្នញុ្ញញ តជាមុ្នសិន មុ្នរទងេើតស ជីេ ។ សភាជាតិបានទេញេារ់ថ្មីសតីេីស ជីេ (TUL) ទៅដខ្ទម្សា នោ ំ 

២០១៦។ រេរញ្ញា សំរារ់អ្នវុតតេំនួន ៤ ប្តូវបានទេញទៅដខ្សីហា ដតោ៉ា ងទហាេណាស់ទៅមាន ៥ ទេៀត ដែលមិ្ន

ទន់បានទេញ។  

TUL ដ្ឋកក់ ំិតប្េំដែនថ្មីទលើសិេធិកោុងការទធវើកែូកម្ម សរំួលអ្នតរាគម្ររស់រដ្ឋា ភបិាល ទៅកោុងកិេញការនផាកោុង

ររស់ស ជីេ ផាត់មិ្នទអាយកម្មករប្រទភេខ្ៃោះេូលរួម្កោុងស ជីេ ទ ើយអ្នញុ្ញញ តទអាយភាគីេី៣ ដសវងរកការ

រំលយស ជីេ ទដ្ឋយេនាឹម្នងឹទ្ោះ ទធវើការដ្ឋក់េិន័យតិេតួេទលើទៅដក េំទពាោះការប្រប្េឹតតមិ្នប្តឹម្ប្តូវជាមួ្យកម្មក

រ។ លកខខ្័ណឌ ទម្ទរថ្មកីោុងការេុោះរញ្ាីរួម្មានការដ្ឋក់ម្កនវូធម្មនញុ្ញ ការប្សង់ទ ម្ ោះម្គនត ីនិងសមាជិកប្គសួារររស់

ទគ ទ ើយផតល់ទសេកតីលំអិ្តទក់េងនឹងធ្គារ ទៅប្កសួងការ្រ។ TUL ហាម្មិ្នទអាយស ជីេដែលមិ្នបានេុោះ

រញ្ាកីារែំទណើរការទេ។ េារ់ក៏ហាម្ផងដែរម្ិនទអាយស ជីេដែលតំណាងទអាយកម្មករេំនួនតិេជាង ១ ភាគ ៣ 

េុោះកេិញប្េម្ទប្េៀងអ្នុសញ្ញញ រួម្ ឬយនតការទដ្ឋោះប្សាយជំទលោះអ្នុសញ្ញញ រួម្។ ទៅទប្កាម្ TUL ម្គនតីរាជការ ប្គូរទប្ងៀន 

អ្ោកទធវើការទៅតាម្ស ប្គាសរែា និងអ្ោកទធវើការដផោកធ្គារ ដផោកដថ្ទំសុខ្ភាេ នងិវភាស័យទប្ៅផៃូវការ អាេរទងេើត

បានដតសមាគម្ទេ មិ្នអាេរទងេើតស ជីេបានទេ។  

ការដែលមានអ្ោកេូលស ជីេតិេប្តូវបានរ ា្ ញទេញទដ្ឋយការអ្ទងេតមួ្យ ដែលប្តូវបានទធវើទៅដខ្ទម្សា 

ទដ្ឋយស េ័នធស ជីេ ដែលមានទ ម្ ោះថា Building and Wood Workers’ Trade Union Federation of 

Cambodia (BWTUC) (BWTUC) ដែលរ ា្ ញថា ៩១% ននកម្មករសំណង់េំនួន ១០១០ ទៅតាម្ការដ្ឋា នកោុងប្កុង

ភោំទេញ មិ្នបានេូលជាសមាជិកននស ជីេឬសមាគម្ណាមួ្យទេ។ ទៅកោុងឧសា កម្មរែិសណាា រកិេញ អ្ោកេូល

ស ជីេមានេំនួនប្តឹម្ដត ២០%ទេ។ សូម្បីដតទៅកោុងវភាស័យកាត់ទែរសំទលៀករពំាក់នងិដសបកទជើងកតី ក៏អ្ប្តាអ្ោកេូល

ស ជីេមានដត ២០ ទៅ ៣០ ភាគរយទេ ទ ើយស ជីេទំងទនោះជាទប្េើនតំណាងទអាយផលប្រទោជន៍ររស់គណ

រកស CPP និងទរាងេប្កទប្េើនជាងតំណាងទអាយផលប្រទោជន៍ររស់កម្មករ។  



 

េារ់មានដេងថាកម្មករអាេទធវើកែូកម្មបាន ដតរ ា្ រ់េីរំទេញបានតាម្លកខខ្័ណឌ ទម្ទរមួ្យេំនួនដត

រ៉ាុទណាណ ោះ ែូេជាការេុោះរញ្ាបីានប្តឹម្ប្តូវននស ជីេ ែេូការដែលវភាធសីាគសដទដ្ឋោះប្សាយវភាវាេែនេទេៀតមិ្នបានេេួល

ទជាគជ័យ (ែេូជាការេរចារ ការផសោះផា ឬការទដ្ឋោះប្សាយទដ្ឋយអាជាា កណាដ ល ជាទែើម្) ការរញ្ញរ់រយៈទេលរង់ចំា 

៦០ នថ្ៃ រ ា្ រ់េីមានទលេទ ើងនូវជំទលោះ ការទបាោះទនោ តទដ្ឋយសមាៃ ត់ររស់សមាជិកស ជីេ និងការជូនែំណឹងជា

មុ្នរយៈទេលប្បំាេីរនថ្ៃទៅកានន់ិទោជក និងប្កសួងការ្រ និងរណដុ ោះរណាដ លវភាជាា ជីវៈ (MOLVT) ។ អ្ោកទធវើកែូកម្ម

ប្តូវមានទទសប្េ មេណឌ  ទរើទគរិេផៃូវ មាត់ប្េកេូល ឬប្រប្េឹតតអ្វីទផសងទេៀត ដែលអាជាា ធរម្ូលដ្ឋា នចាត់េុកថារ៉ាោះ

ពាល់ែល់សណាត រ់ធាោ រ់សាធារណៈ។ TUL ដេងថា ការសំទរេេិតតទធវើកែូកម្មទម្ទរទអាយមានការយល់ប្េម្ទដ្ឋយសំ

ទលងភាគទប្េើនដ្ឋេ់ខាតននសមាជិកស ជីេ ដែលេូលរួម្ទៅកោុងការប្រជុំសតីេកីារទធវើកែូកម្ម ដែលទៅកោុងអ្ងរប្រជុំ

ទ្ោះ ប្តូវបានការេូលរួម្ននេំននួភាគទប្េើនដ្ឋេ់ខាតននសមាជិកស ជីេសរុរ។ ទៅទេលស ជីេបានទបាោះទនោ ត

ទដ្ឋយទជាគជ័យទលើការទធវើកែូកម្មទ ើយ តុលការអាេទេញទសេកតីសំទរេប្រនំងនងឹការទធវើកូែកម្ម ទ ើយតំរូវទអាយ

ចារ់ទផតើម្ទ ើងវភាញនវូការេរចាជាមួ្យនិទោជក។  

        ការេប្ងឹងការអ្នុវតតសិេធិកោុងការេូលរួម្កោុងសមាគម្ ទដ្ឋយរួម្ទំងទសរភាភាេរួេផុតេីការទរភាសទអ្ើងប្រនំងនងឹ

ស ជីេ និងទសរភាភាេកោុងការទធវើការេរចាអ្នុសញ្ញញ រួម្ មានលកខណៈមិ្នសីុស វ្ ក់ទេ។ េំ្ក់េំនងជិតសោិេធកោុង

េំទណាម្ម្គនតីរដ្ឋា ភបិាល និទោជក និងទម្ែឹក្សំ ជីេ េិទសសទម្ែឹក្នំនស ជីេដែលគំាប្េរដ្ឋា ភិបាល ដ្ឋក់

កំ ិតប្េំដែនទលើឆ្នាៈររស់រដ្ឋា ភិបាល ទៅកោុងការទដ្ឋោះប្សាយរញ្ញា ននការរំទលភសិេធកិម្មករ។ េំ្ក់េំនងទំងទនោះទធវើ

ទអាយរំាងសាោះែល់ការ្រកករាជយររស់ស ជីេ េីទប្ពាោះភាគទប្េើនននស េ័នធស ជីេទៅកោុងប្រទេសមានេំ្ក់

េំនងជិតសោិេធជាមួ្យគណរកសប្គរ់ប្គងប្រទេស ទ ើយមានដតភាគតិេទេដែលមានេំ្ក់េំនងជិតសោិេធជាមួ្យគណ

រកសប្រនំង ឬទធវើការទដ្ឋយកករាជយ។  

 កម្មករបាននិោយេីឧរសគរ្្ទៅកោុងការអ្នវុតតសិេធិររស់ទគកោុងការេូលរួម្កោុងសមាគម្ទដ្ឋយទសរភា។ 

តាម្ទសេកតរីាយការណម៍្កថា និទោជកខ្ៃោះមិ្នប្េម្េោុះ តាទលខាេេួលសារ ល់ស ជីេជាផៃូវការទេ (រដ្ឋា ភិបាលមិ្នផត

ល់ែំទណាោះប្សាយផៃូវការទេេំទពាោះទរឿងទនោះ) ឬមិ្នប្េម្រនតកងុប្តារយៈទេលខ្ៃែីល់កម្មករដែលបានេូលរួម្ទៅកោុងស 

ជីេ (ប្រដ ល ៨០% ននកម្មករទៅកោុងវភាស័យកម្មនតសាលផៃូវការទធវើការតាម្កុងប្តារយៈទេលខ្ៃី)។ ទែើម្បីេុោះរញ្ាកីារ 



ស ជីេប្តូវដតប្រមូ្លកកសារេីនិទោជក នងិម្គនតីអាជាា ធរមូ្លដ្ឋា ន ដែលជាញឹកញារ់ មិ្នប្េម្ផតល់ប្កដ្ឋសសាោ ម្ចំា

បាេ។់ អាជាា ធរការ្រថាោ ក់ទខ្តត តាម្ទសេកតីរាយការណ៍ម្ក បានេុកទចាលទដ្ឋយគាម នកំណត់នថ្ៃ នូវពាកយសំុេោុះរញ្ាី

ការ ទដ្ឋយសួររកកកសាររដន ាម្ ឬទអាយដ្ឋកព់ាកយម្កសារជាថ្ម ីទដ្ឋយសារមានក ំុសរនតិេរនតួេ ទៅកោុងរយៈទេល

ដ្ឋក់ពាកយម្តងៗ ដែលកំណត់ប្តូវមានរយៈទេល ៣០ នថ្ៃ។ កម្មករបាននិោយផងដែរថា ប្សរតាម្រញ្ញញ តិននេារ់ 

TUL ស ជីេមិ្នអាេេុោះរញ្ាបីាន រ ូតទល់ដតទគបានផតល់េ័ត៌មានលំអិ្តសតីេីធ្គារសិន ដតធ្គារជាទប្េើនមិ្ន

ទរើកកុងទអាយស ជីេដែលមិ្នទន់េុោះរញ្ាីទេ។ 

 សមាគម្ររស់អ្ោកទធវើការកោុងវភាស័យសាធារណៈរនតប្រឈ្ម្នងឹឧរសគរធំៗ ។ ឧទ រណ ៍ទៅកោុងនោ ំននរបាយ

ការណ៍ទនោះ រដ្ឋា ភិបាលបានរែទិសធសំទណើររស់សមាគម្ប្គរូទប្ងៀនកករាជយកម្ពជុាេនំួន ២ ែង ដែលសំុការអ្នញុ្ញញ ត

ទែើរដ រកបួន។ សមាគម្វភាស័យសាធារណៈមួ្យទេៀត គឺសមាគម្ម្គនតីរាជការកករាជយកម្ពជុា បាននិោយេកីារខាៃ េ

ការោរយី ការទរភាសទអ្ើង និងការរញ្ញុោះឋានៈ។ ទងំអ្ស់ទនោះទធវើទអាយមាោ ក់ៗមានការរាដរកមិ្នេង់េូលរួម្។ 

 អ្ងរការេលកម្មអ្នតរជាតិ (ILO) បានកត់សំគាល់េីការទរភាសទអ្ើងទៅទលើស ជីេទដ្ឋយនិទោជក តាម្រយៈ

ការទប្ជៀតដប្ជកនិងការរទណត ញសមាជិកននស ជីេកករាជយ ប្េម្ទំងតាម្រយៈការរទងេើតស ជីេគំាប្េនិទោជក។ 

គណកមាម ធកិារររស់អ្ងរការ ILO ដែលប្តូវបានរទងេើតទ ើងទៅនោ ំ ២០១៧ សំរារ់ទធវើការទលើការអ្នុវតតរេដ្ឋា ន បាន

អំ្ពាវ្វទអាយរដ្ឋា ភបិាលធា្ថា ទសរភាភាេកោុងការេូលរួម្ជាប្កុម្ ជាសមាគម្អាេប្តូវបានទប្រើទៅកោុងររភាោកាស

គាម នការគំរាម្កំដ ង នងិ ឹងាទៅទលើកម្មករ អំ្ទេើទរភាសទអ្ើងទលើស ជីេប្តូវបានទសុើរអ្ទងេតជាប្រញា៉ា រ់ ទ ើយប្តូវ

មានេណឌ កម្មដ្ឋក់ទអាយរាងចាល ទ ើយទធវើោ៉ា ងណាទអាយកម្មករអាេេោុះរញ្ាកីារស ជីេកោុងែំទណើរការ្យ 

ប្រករទដ្ឋយយុតតិធម្៌ និងតំលភាេ។ 

 ែំទណាោះប្សាយជំទលោះសមូ្ ភាេមានភាេមិ្នសីុេ វ្ កគ់ាោ  ជាមួ្យនងឹការទកើតមានទ ើងោ៉ា ងទប្េើន ទៅកោុង

ទេលថ្មីៗទនោះ នូវប្កុម្ជួយទដ្ឋោះប្សាយជំទលោះ។ ប្កុម្  ុនអ្នតរជាតិបាននិោយជាសាធារណៈ អំ្េីការទធវើទអាយដលង

មានប្រសិេធភាេនូវយនតការទដ្ឋោះប្សាយជំទលោះដែលមានប្រសិេធភាេេីមុ្នម្ក បាន្ទំអាយមានការេបិាក ទដ្ឋយកម្ម

ករបាន្ជំំទលោះសមូ្ ភាេររស់ទគទដ្ឋយផាា ល់ទៅទអាយប្កុម្  ុនជួយទដ្ឋោះប្សាយ។ 

 ជំទលោះនិម្ួយៗកោុងការ្រអាេយកទៅទអាយតុលការទដ្ឋោះប្សាយ ថ្វីទរើប្រេ័នធតុលការមានភាេលំទអ្ៀង 

និងគាម នតំលភាេកតី។ គាម នតុលការកកទេសសំរារ់ជំទលោះកោុងការ្រទេ។ 



 

 

 

 

      មានរបាយការណ៍គួរទអាយទជឿេុកេិតតថា មានការទធវើេុកខរុកទម្ោញប្រនំងនឹងស ជីេេីសំណាក់និទោជក រួម្

ទំងការរទណត ញទម្ែឹក្សំ ជីេកោុងទរាងេប្កកាត់ទែរ នងិស ប្គាសទផសងទេៀតទេញេីការ្រផងដែរ។ ទៅដខ្

ម្ករា គំទរាងទធវើរបាយការណស៍តីេីមូ្លដ្ឋា នេិនោន័យសតីេីតំលភាេររស់កម្មវភាធីទរាងេប្កលអទៅកម្ពជុា (BFC)  បាន

េេួលេ័ត៌មានេីទរាងេប្កេំនួន ៤៨០ ដែលទធវើការទៅកោុងវភាស័យ្ទំេញ ទ ើយបានកត់សំគាល់ទឃើញកំទណើនរនតិេ

រនតួេននការម្ិនទគារេតាម្ទសរភាភាេននសិេធិេូលរួម្កោុងប្កុម្សមាគម្ រួម្ទំងសិេធិររស់ស ជីេកោុងការេូលរួម្កោុង

ស េ័នធ និងស ភាេស េន័ធតាម្ការេង់បានររស់ទគ សេិធិររស់កម្មករកោុងការេូលរួម្កោុងស ជីេតាម្ការេង់

បានររស់ទគ ការរងខំទអាយនិទោជិកេូលរួម្ទៅកោុងស ជីេដែលឧរតាម្ភទដ្ឋយនិទោជក និងកោុងេំននួននទរាងេប្ក

ដែលទៅដកប្គរ់ប្គងទលើសកម្មភាេររស់ស ជីេ។ BFC កត់សំគាល់ទឃើញមានកំទណើនេំនួន ១% ននេំនួនទរាងេប្ក 

ដែលកោុងទ្ោះ ទសរភាភាេររស់កម្មករកោុងការេូលរួម្ និងរទងេើតស ជីេប្តូវបានរំទលភ។ 

 ទម្ែឹក្សំ ជីេប្រមាណជា ៣៥ ្ក់បានអ្ោះអាងថា ខ្ៃួនប្តូវបានទៅដករទណត ញទេញេីការ្រ ឬេយួរ

ការ្រទដ្ឋយមិ្នមានមូ្លទ តុទៅកោុងអ្ំ ុងទេល៧ដខ្ែំរូងនននោ ំរបាយការណ៍ទនោះ។ ទៅកោុងទរាងេប្កម្ួយេនំួន 

ទៅដកេំនងជាបានរទងេើត ឬគំាប្េស ជីេដែលគំាប្េទៅដក ឬរន ាយឥេធិេលទម្ែឹក្សំ ជីេ ទដ្ឋយរងេររញ្ញា ែល់

ការ្រររស់េួកទគ។ 

BFC គជឺាកម្មវភាធីររស់អ្ងរការ ILO ដែលតាម្ទម្ើលទរាងេប្កទំងអ្ស់ដែលមានអាជាា រ័ណណ្ទំេញ បានរក

ទឃើញទៅកោុងរបាយការណរ៍រស់ខ្ៃួនេីដខ្ឧសភា នោ ំ ២០១៦ ែល់ដខ្ទម្សាថា ៦,៨% ននទរាងេប្កទំងអ្ស់បានែកនថ្ៃ

រង់សមាជិកស ជីេ ទដ្ឋយគាម នការយល់ប្េម្ទដ្ឋយទសរភាកម្មករ ឬបានរារំាងកម្មករមិ្នទអាយរទងេើត ឬេូលរួម្កោុង

ស ជីេ ទដ្ឋយគំរាម្ថានឹងរញ្ឈរ់េកីារ្រ។ ការ្រររស់ BFC ប្គរែណត រ់ដតប្តឹម្វភាស័យ្ទំេញទេ ែូទេោោះកំរភាត

ជាក់ដសតងននការោរយីស ជីេេំនងជាមានទប្េើនជាងទនោះនៃ យ េិទសសទៅតាម្ទរាងេប្កដែលមិ្នបានេោុះរញ្ាកីារ។ 



ការសិកាអ្ទងេតមួ្យទៅទលើកម្មករកាត់ទែរសំទលៀករពំាក់ ដែលប្តូវបានទធវើទដ្ឋយអ្ងរការម្បី្កូ ិរញ្ញវតា ុ(Micro-

Finance Organization) បានរកទឃើញថា កម្មករទៅកោុងស ជីេដែលគាម នេុោះរញ្ាកីារ ទប្េើនដតមានប្បាក់ដខ្ទរ

ជាងប្បាក់ដខ្អ្របររភាមាដែលប្តូវបានកំណត់ជាផៃូវការ។  

មានរបាយការណ៍ែ៏គរួទអាយេុកេិតតបានម្កថា កម្មករប្តូវបានរទណដ ញេកីារ្រ ទដ្ឋយមូ្លទ តុមិ្នប្តឹម្

ប្តូវ ទប្កាយេបីានទរៀរេំ ឬេលូរួម្កែូកម្ម ។ ទទោះរជីាកែូកម្មភាគទប្េើនខ្ុសេារ់ក៏ទដ្ឋយ កក៏ារេូលរួម្ទៅកោុង

កូែកម្មខ្ុសេារ់មិ្នអាេជា ទ តុផល ដែលអាេេេួលយកបានទដ្ឋយប្សរេារ់សប្មារ់ការរទណដ ញកម្មករេី

ការ្រទ ើយ ។ កោុងករណីមួ្យេំនួន និទោជកបានគារសងេត់ទអាយកូែករ ឬរុគរលិកស ជីេេេួលយកសំណង 

ទ ើយលដលងេីការ្រររស់ខ្ៃួន ទដ្ឋយទលើកទ តុផលថា កុងប្តារយៈទេលខ្ៃីររស់ទគបានេរ់ ។ េល្ស ជីេជា

េូទៅមិ្នបានទម្ើលទឃើញថា រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានទដ្ឋោះប្សាយអ្វីទអាយមានប្រសិេធភាេទេ េំទពាោះការរទណត ញទេញដររ

ទនោះ។  

ខ. ការហាមការងារសោយបខេាំ ឬសោយការតាំរូវ  

េារ់ហាម្ប្បាម្ប្គរ់េំរង់ទំងអ្ស់ននការ្រទដ្ឋយរងខំ ឬទដ្ឋយការតំរូវ។ 

រដ្ឋា ភិបាលមិ្នបានអ្នវុតតេារ់ទនោះទអាយមានប្រសិេធភាេ ទៅកោុងប្គរក់រណីទំងអ្ស់ទេ។ ម្គនតី្្បាន

និោយេីការលំបាកទៅកោុងការរញ្ញា ក់េីសាា នភាេការ្រ នងិប្បាក់ដខ្ ទៅកោុងវភាស័យទប្ៅផៃូវការកោុងដផោកទនសាេ 

កសិកម្ម សំណង់ នងិការ្ររទំរភាតាម្ផាោះ។ េិន័យដែលកំណត់ទដ្ឋយេារ់ េំទពាោះការរងខំទអាយទធវើេលកម្មគមឺានភាេ

តឹងដតង ទដ្ឋយរួម្មានទំងការដ្ឋក់េនធ្ គារ នងិការេិន័យជាប្បាក់។ ថ្វីទរើរដ្ឋា ភិបាលប្រឹងដប្រងកោុងការទញការចារ់

អារម្មណ៍ទៅទលើការ្រទដ្ឋយរងខំទៅកោុងប្រទេសកតី ដតប្រសិេធភាេននការខ្ិតខ្ំទំងទនោះទៅមិ្នេាស់។ ទលើសេីទនោះ

ទេៀត មានភសតតុាងខ្ៃោះដែលរ ា្ ញថា និទោជកបានទធវើការជាមួ្យសម្តាកិេញមូ្លដ្ឋា នទែើម្បីទធវើទអាយកម្មករជារ់កោុង

ទសភាេរំណលុេលកម្ម ដែលមានែេូជាទៅកោុងឧសា កម្ម អិ្ែា។  

ទៅដខ្ធោូ នោ ំ ២០១៦ ទៅទេលអ្ងរការលកីាែូទេញរបាយការណ៍ររស់ខ្ៃួន សតីេសីាា នភាេននកុមារ និងេលកម្ម

ទសភាេរំណលុ ទៅតាម្ អិ្ែា រែាម្គនតីប្កសួងការ្របានប្បារ់អ្ោកសារេ័ត៌មានកោុងប្សុកថា ទលកនងឹេិចារណាទធវើ

ការទចាេប្រកាន់េីរេររភាហារទករ តិ៍ ប្រសិនទរើរបាយការណ៍ទ្ោះប្តូវបានរ ា្ ញភសតតុាងថា ម្ិនេិត។ ទៅដខ្កកេដ្ឋ 



ទប្កាយេីការទធវើការទសុើរអ្ទងេតផាា ល់ខ្ៃួនទៅទលើឧសា កម្ម អិ្ែា អ្ោក្ពំាកយប្កសួងបានរែិទសធថាមានេលកម្ម

កុមារ ឬេលកម្មទប្កាម្ទសភាេរំណលុ ទៅតាម្ទរាងេប្ក។ ដតម្គនតីដផោកការ្រថាោ ក់ទខ្តតបាននិោយផាយុេីរបាយ

ការណ៍ទំងទនោះ ទៅទេលទគនោិយប្បារ់ម្គនតីរដ្ឋា ភិបាលររទេស ទៅដខ្កុម្ភៈថា ទសភាេរំណលុទៅតាម្ អិ្ែាមាន

ទប្េើន ទៅប្គរ់កដនៃង។ ទៅដខ្សីហា ទលក្យករែាម្គនតីបាននិោយប្រនំងនឹងេូរេសសន៍ CNN ទេលេូរេសសនទ៍នោះ

រាយការណ៍េីសាា នភាេការ្រទៅកោុងឧសា កម្ម អិ្ែាទៅកម្ពជុា។ 

រំណលុដែលជពំាក់ភាគីេី ៣ ទៅដតជារញ្ញា សំខាន់មួ្យទៅកោុងការជំរញុទអាយមានេលកម្មទដ្ឋយរងខំ។ ទរើ

ទោងតាម្ការរកទឃើញននការសិកាអ្ទងេតររស់ BWTUC ដែលប្តូវបានទធវើទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ ៤៨% នន

កម្មករសំណង់េំនួន ១០១០ ទៅភោំទេញជពំាក់រំណលុទគ ៧៥% ននេួកទគជំពាក់ស ប្គាសមី្ប្កូ ិរញ្ញវតាឬុធ្គារ 

ទ ើយមាន ២៥% ជំពាក់លុយសមាជិកប្គសួារ។ 

កុមារទៅកោុងប្គសួារប្កីប្កប្រឈ្ម្នឹងទប្គាោះថាោ ក់ េីទប្ពាោះប្គសួារអ្ោកមានបានទប្រើទលសម្នុសសធម្៌ទែើម្បីជួល

កុមារទអាយរំទរភាទៅកោុងផាោះ ដតដររជាទធវើបារ នងិទកងប្រវញ័្ញទលើេួកទគ (សូម្ទម្ើលដផោក ៧ គ) ។ កមុារក៏ប្តូវបានទគ

រងខំទអាយទែើរសុំទនផងដែរ។ ទៅដខ្កញ្ញញ  ប្រធានដផោកេលកម្មកុមារននប្កសងួការ្របានេេួលសារ ល់ថា ប្កសួងខ្វោះ

ធនធានទែើម្បីទធវើអ្ធកិារកេិញទលើេលកម្មកុមារ ដែលរំទរភាទៅតាម្ផាោះ។ 

BFC បាននិោយេីេលកម្មទដ្ឋយរងខំទៅតាម្ទរាងេប្កកាត់ទែរ និងទរាងេប្កវាយនភណឌ កោុងវភាស័យ្ទំេញ

េំនួន ៦ ទរាងេប្ក ទៅនោ ំ ២០១៦-២០១៧។ ភាគទប្េើនននករណីទំងទនោះទក់េងនងឹការរងខទំអាយទធវើការទលើសទមា៉ា ង 

ដែលកោុងទ្ោះ កម្មករប្តូវមានការយល់ប្េម្េីប្រធានជាររទេស ម្ុនទេលទគអាេទេញេីទរាងេប្កបាន។ កម្មករតអូញដតអ

ថា ទគខាៃ េទគរញ្ឈរ់េកីារ្រ ទរើសិនជាទគមិ្នប្េម្ទធវើការទលើសទមា៉ា ង។ 

 សូម្ទម្ើលផងដែរនូវរបាយការណ៍ ប្រចំានោ ំររស់ប្កសួងការររទេសស រែាអាទម្រភាកដែលមានេំណងទជើង

ថា របាយការណ៍សតីេកីារជញួ ែរូម្នុសស ដែលមានអាស័យដ្ឋា ន www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ ។  

 

 

 



ខ. េទិធសិរៀបចាំចខប្ក្ខ នខិចចារអនេុញ្ជា រមួ  

(The right to organize and bargain collectively) 

ឃ. ការហាមោត់ពលក្មមក្ុមារ និខោយុអបបបរិមាផ្ដលោចស វ្ើការបាន  

េារ់បានកំណត់ថា អាយុ១៥នោ ំ គជឺាអាយុអ្របររភាមាសប្មារ់រំទេញការ្រ នងិ អាយុ១៨ នោ ំជាអាយុ 

អ្របររភាមាសប្មារ់រំទេញការ្រដែលមានទប្គាោះថាោ ក ់។ េារ់អ្នុញ្ញញ តទអាយកុមារ អាយុេទ ៃ្ ោះេី១២ ទៅ១៥នោ ំ ទធវើ 

“ការ្រប្សាល” ដែលមិ្នមានទប្គាោះថាោ កែ់ល់សុខ្ភាេ និងមិ្នរ៉ាោះពាល់ែល់ការសិការរស់ទគ ។ េារ់កំណត់ប្េំដែន

ទអាយកុមារដែលសាិតកោុងអាយុេី ១២ ែល់ ១៥ នោ ំ ទធវើការោ៉ា ងទប្េើនប្តឹម្ ៤ ទមា៉ា ងទៅនថ្ៃទរៀន និង ោ៉ា ងទប្េើនប្តឹម្ ៧ 

ទមា៉ា ងទៅនថ្ៃអ្ត់ទរៀន ទ ើយហាម្ប្បាម្ការទធវើការេីទមា៉ា ង ៨ យរ់ែល់ទមា៉ា ង ៦ ប្េឹក។ ការការពារេំទពាោះអាយុអ្របររភា

មាគាម នទេសំរារ់កុមារទធវើការរទំរភាតាម្ផាោះ។ 

ប្កសួងការ្រ នងិរណដុ ោះរណាដ លវភាជាា ជីវៈេេួលខ្ុសប្តូវេំទពាោះអ្ធកិារកិេញទលើរញ្ញា េលកម្មកុមារ ទំងទៅ

កោុង វភាស័យផៃូវការ និងវភាស័យទប្ៅផៃូវការននទសែាកិេញ។ ប្កុម្អ្ធកិារកេិញការ្រម្ិនបានេប្ងងឹការអ្នវុតតរេដ្ឋា នការ្រ 

ទៅកោុងវភាស័យទប្ៅផៃូវការ ឬទៅកដនៃងការ្រដែលគាម នអាជាា រ័ណណ ទេ។ ទៅកោុងវភាស័យផៃូវការ ប្រភេ្្បាននិោយ

ថា ប្កុម្អ្ធកិារកេិញការ្របានទធវើការប្តួតេិនិតយជាធម្មតា ដតទៅទលើទរាងេប្កទែរដសបកទជើង និងទរាងេប្កកាត់ទែរសំ

ទលៀករំពាក់ដែលបានេុោះរញ្ាកីារដតរ៉ាុទណាណ ោះ ដែលកោុងទ្ោះ ករណីេលកម្មកុមារមានតិេដម្នដេន។ ទៅកោុងឧសា 

កម្មដែលទប្េើនទប្រើេលកម្មកុមារ ែូេជាកសិកម្ម សំណង់ នងិរែិសណាា រកិេញ  អ្ធកិារកេិញប្តូវបានទធវើដតទៅតាម្ពាកយ

រណដ ឹងដតរ៉ាុទណាណ ោះ ។  

េារ់ការ្រដេងេកីារេិន័យជាប្បាក់េំននួេី ៣១ ែងទៅ ៦០ ែងនសប្បាក់ដខ្រេញុរបនោ េំទពាោះជនដែល

រំទលភទលើរញ្ញញ តិររស់ជាតិសតីេីេលកម្មកុមារ។ រដ្ឋា ភបិាលបានផាអ កអ្ធកិារកិេញទំងអ្ស់ទលើេលកម្មកុមារ ទៅកោុង

ឆ្មាសេីមួ្យនននោ ំទធវើរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយសារប្កសងួការ្របាននិោយថា ខ្ៃួនមិ្នទនអ់ាេេេួលយកការ្រ

ររស់គំទរាងលុររំបាត់េលកម្មកុមារទប្កាម្ការទកងប្រវញ័្ញ តាម្រយៈការអ្រ់រំ នងិការរទងេើតមុ្ខ្រររប្េប្េង់ជីវភាេ

ររស់អ្ងរការេសសនៈេភិេទលក។ ទៅដខ្ឧសភា ប្រធានដផោកេលកម្មកុមារបាននិោយថា ការទធវើអ្ធកិារកិេញនឹងចារ់

ទផតើម្ជាថ្មី ដតមិ្នទេញទលញទេ។ ្យកដ្ឋា នទនោះទធវើការជាមួ្យេលករេណំាកប្សុក ទៅទខ្តតរ ា្ យមានជ័យ ទៅតាម្



ប្េំដែនជាមួ្យនថ្ ទែើម្បី្មំ្កវភាញនូវកុមារទធវើេលកម្មេំនួនប្រដ ល ៥០០ ្ក។់ ម្គនតកី៏បានេុោះទៅទម្ើលេកំារអ្ំទៅ

េំនួន ២ ែង ទៅទខ្តតទកាោះកងុ ទដ្ឋយទគបានរាយការណ៍ថា គាម នកមុារទធវើេលកម្មទេ ដតបាននិោយថា ទគបានទលើក

ទ ើងេីកងវល់ទក់េងនឹងការសកិា ទ ើយនិងសខុ្ភាេ។ 

េលកម្មកុមារមានទប្េើនទៅកោុងការ្រកសិកម្ម ដែលរួម្មានកោុងផលិតកម្មទៅស ូ និងអ្ំទៅ ការការ់ទឈ្ើ ការ

ដកនេោរ រ្ រ ការទនសាេ សិរបកម្ម ឥែា  កដនៃងទធវើអំ្រិល ការរទប្ម្ើតាម្ផាោះ ការជួសជុលឡាន វាយនភណឌ  សតវឃាត 

និងការផលិតប្សា ប្សាទរៀរ។ កុមារក៏ទធវើការផងដែរជាអ្ោកសំុទន អ្ោកលកែ់រូតាម្ផៃូវ អ្ោកខាត់ដសបកទជើង និងអ្ោកទែើរ

ទរភាសររស់ទអ្តចាយ។  

BFC បានរញ្ញា កថ់ា មានករណីេំនួន ៤ ននេលកម្មកុមារ ទៅកោុងទរាងេប្កសំទលៀករំពាក ់និងដសបកទជើងសំ

រារ់្ទំេញ េីដខ្ឧសភា នោ ំ ២០១៦ ែល់ដខ្ទម្សា។ ទៅនោ ំ ២០១៥ ២០១៦ មាន១៦ ករណី ៣០ ករណីទៅនោ ំ ២០១៤ 

២០១៥ និង ៧៤ ករណីទៅនោ ំ ២០១៣ ២០១៤។ ទៅកោុងករណីមួ្យកោុងេំទណាម្ករណីទំង ៤ ទរាងេប្កមិ្នប្េម្េូល

រួម្ទៅកោុងកម្មវភាធីទដ្ឋោះប្សាយទ ើងវភាញ តាម្ការចំាបាេ់ទេ។ 

សូម្េូលទម្ើលផងដែរនូវលេធផលរកទឃើញសតេីីេំរង់អាប្កក់រផំុតននេលកម្មកុមារររស់ប្កសួងការ្រស 

រែាអាទម្រភាក តាម្ទគ េំេ័រ WWW.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/។ 

ឃ. ការទរភាសទអ្ើងទកេ់ងនងឹការ្រ 

 េារ់ហាម្ការទរភាសទអ្ើងកោុងការ្រ ទដ្ឋយសារេូជសាសន ៍េណ៌សម្បុរ ទភេ េិការភាេ សាស្្ គំនិត

នទោបាយ កំទណើត ប្រភេទែើម្កោុងសងរម្ ឬសមាជិកភាេកោុងស ជីេទេ។ េារ់េីរដ្ឋេ់ទដ្ឋយដ កេីគាោ ហាម្ោ៉ា ង

េាស់នូវការទរភាសទអ្ើង ទដ្ឋយសារដតការមានទម្ទរាគទអ្ែស៍។ េារ់មិ្នហាម្េាស់នូវការទរភាសទអ្ើងទដ្ឋយដផអកទលើ

េំណង់ផៃូវទភេ អ្តតសញ្ញណ ណទជនឌ្័រ អាយុ ភាសា ឬជងំឺឆ្ៃងទេ។ រែាធម្មនញុ្ញដេងថា េលរែាទំងេីរទភេេេួលបានប្បាក់

ទរៀវតសទសមើគាោ  េំទពាោះការ្រទសមើគាោ ។ 

 ជាេូទៅ រដ្ឋា ភិបាលមិ្នេប្ងឹងការទគារេេំទពាោះេារ់ទំងទនោះទេ។ តាម្េារ់ េណឌ កម្មេំទពាោះការទរភាសទអ្ើងកោុង

ការ្ររួម្មានការេិន័យជាប្បាក់ សំណងរ៉ាោះរ៉ាវូរែារបទវណី និងរែាបាល។ ប្បាក់េិន័យេំទពាោះការ្រទរភាសទអ្ើងកោុង

ការ្រមានេី ២,៥ ទៅ ៣,៦ លនទរៀល (៦២៥ែុលៃ  ទៅ ៩០០ ែលុៃ )។ 



 ទរើទោងតាម្ការសិកាអ្ទងេតមួ្យររស់ BWTUC ការ្រប្រចំានថ្ៃសំរារ់កម្មករសំណងជ់ាប្រុសមានប្បាក់

ឈ្ោួ ល ២០,២% ទប្េើនជាងប្បាក់ឈ្ោួ លសំរារ់ការ្រែេូគាោ ររស់កម្មការភាន។ី កម្មវភាធី BFC បាននិោយថា ទៅកោុងវភាស័

យកាត់ទែរសំទលៀករំពាក់ និងដសបកទជើង ទៅដកទរាងេប្កទរភាសទអ្ើងោ៉ា ងខាៃ ងំទៅទលើរុរសកោុងការទរឿងទប្ជើសទរភាសេូល

ទធវើការ និងការផតល់ប្បាក់រំណាេ់ ទដ្ឋយជាេូទៅ គាម នរងផលវភាបាកផៃូវេារ់ទ ើយ។ BFC បាននិោយថា ៩% ននទរាង

េប្កដែលមានអាជាា រ័ណណ សំរារ់ការ្ទំេញ មានការទរភាសទអ្ើងដផោកទជនឌ្័រ ទដ្ឋយមានកំរភាតធាៃ ក់េុោះេីេំនួន ១០% ទៅនោ ំ 

២០១៦។ មូ្លទ តុរួម្មានទរាងេប្កមិ្នេង់ជួលរុរស ទដ្ឋយសារទគគិតថា មានរញ្ញា ទក់េងនឹងអាករបកិរភាោ ប្េម្

ទំងការទរភាសទអ្ើងទលើ្រភា ទដ្ឋយសារមានកងវល់េកីារមាននផាទពាោះ ឬការឈ្រ់សំរាកឆ្ៃងេទនៃ។  

 គំទរាងប្សាវប្ជាវខាោ តធំម្ួយ ដែលទធវើទដ្ឋយអ្ងរការ Care International បានរកទឃើញថា េនំួន ១ ភាគ ៣ 

នន្រភាទៅកោុងឧសា កម្មកាត់ទែរបានេេួលរងនូវការោរយីផៃូវទភេ ទៅកោុងរយៈទេល ១២ ដខ្មុ្ន។ សមាគម្នទរាង

េប្កកាត់ទែរកម្ពជុាបានរែិទសធលេធផលរកទឃើញទនោះ ទដ្ឋយអ្ោះអាងថា េំនួនេិតប្បាកែគទឺរជាងទនោះនៃ យ។ ស 

ជីេកករាជយ ជាេូទៅ គំាប្េការអ្ោះអាងននរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយកត់សំគាល់ថា វាប្តូវទៅតាម្រេេិទសាធន៍ររស់ទគ

ផាា ល់។ 

ខ. លក្េខណឌ ការងារផ្ដលោចទទួលយក្បាន  

េារ់ផតល់អំ្ណាេទអាយអាជាា ធរស ភាេការ្រកំណត់ប្បាក់ឈ្ោួ លអ្របររមា ដផអកតាម្អ្នុសាសន៍ររស់

គណៈកមាម ធកិារប្រឹកាការ្រ ដែលជាប្កុម្មានរីភាគី ដែលមានតំណាងម្កេីរដ្ឋា ភិបាល ស ជីេ និងសាា រ័ន

និទោជក ។ ទរឿងទរៀវតសអ្របររមាបានរងការទប្ជៀតដប្ជកេីអ្ោកនទោបាយ តំាងេីនោ ំ ២០១៣ ម្ក ទៅទេលដែល

ប្កុម្ខ្ៃោះកោុងេល្ស ជីេទម្ទរសំុែំទ ើង ទៅេំទេលមានការរំទជើររំជួលជំុវភាញការតវា៉ាទក់េងនឹងការទបាោះទនោ ត។  

េារ់ការ្រនោ ំ ១៩៩៧ មានដេងអំ្េីរយៈទេលទធវើការប្រចំាសបាដ  ត៍ាម្រេដ្ឋា នប្សរេារ់េំនួន ៤៨ទមា៉ា ង 

មិ្នទអាយ ទលើសេ ី៨ ទមា៉ា ងកោុងម្ួយនថ្ៃទ ើយ ។ េារ់កំណត់អ្ប្តា ១៣០ ភាគរយននប្បាក់ឈ្ោួ លទធវើការទៅទេលនថ្ៃ 

សប្មារ់ទវនការ្រទៅទេលយរ់ និង ១៥០ ភាគរយសប្មារ់ការ្ររដន ាម្ទមា៉ា ង ដែលប្តូវទកើនទ ើងែល់ ២០០ ភាគ

រយ ប្រសិនទរើការ្រទលើសទមា៉ា ងទ្ោះទកើតមានទ ើងទៅទេលយរ់ ទៅនថ្ៃអាេិតយ ឬទៅនថ្ៃឈ្រ់សប្មាក ។ និទោជិក

ប្តូវបានអ្នញុ្ញញ តទអាយទធវើការទលើសទមា៉ា ងោ៉ា ងទប្េើន ២ ទមា៉ា ងកោុងម្ួយនថ្ៃ។ េារ់ហាម្ការទធវើការទលើសទមា៉ា ងប្ជុល 



ដេងថា ការទធវើការទលើសទមា៉ា ងទំងអ្ស់ប្តូវដតទៅតាម្ការសមប័្គេិតត ទ ើយដេងេកីារឈ្រ់សំរាកប្រចំានោ ំទដ្ឋយមាន

ប្បាក់ឈ្ោួ ល។ 

 រដ្ឋា ភបិាលមិ្នបានេប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់េំលរ់សតីេីទមា៉ា ងការ្រ និងការ្រដថ្ម្ទមា៉ា ង ប្រករទដ្ឋយ

ប្រសិេធភាេទ ើយ ។ កម្មករបានរាយការណថ៍ា ការ្រទលើសទមា៉ា ងទប្េើន ួសកប្មិ្ត ទ ើយជួនកាលទគតំរូវទអាយទធវើ

ជាចំាបាេ់ទេៀតផង ។ ទៅទប្ៅឧសា កម្មកាត់ទែរ រេរបញ្ញតដិអំ្េីទមា៉ា ងទធវើការកប្ម្ប្តូវបានអ្នុវតតណាស់ ។ ជា   

ទរឿយៗ កម្មករប្តូវប្រឈ្ម្នងឹការផាកេនិ័យ ការរទណាដ ញេកីារ្រ ឬការបាត់រង់ប្បាក់រ វ្ ន់ ប្រសិនទរើកម្មករទំង

ទ្ោះរែិទសធមិ្នទធវើការរដន ាម្ទមា៉ា ង ។  

េារ់ដេងថា កដនៃងទធវើការប្តូវទគារេតាម្រេដ្ឋា នអ្្ម័្យ នងិសុវតាិភាេប្គរ់ប្គាន់ទែើម្បីផដល់សុខ្មាលភាេ 

ែល់កម្មករ ។ អ្ធកិារររស់ប្កសួងការ្រវាយតំនលប្បាក់េិនយ័ ទដ្ឋយទោងទៅតាម្រូរម្នតសមគុសាម ញដផអកទលើភាេ

ធៃន់ធៃរ និងរយៈទេលននក ំុស ប្េម្ជាមួ្យនងឹេំននួកម្មករដែលេេួលរង។ អ្ធកិារររស់ប្កសួងការ្រមានអំ្ណាេ

វាយតំនលប្បាក់េិន័យទំងទនោះ ទៅនឹងកដនៃង ទដ្ឋយមិ្នបាេម់ានការស ការេីនគរបាលទេ ដតគាម នរេរញ្ញញ តិជាក់

េាស់ណាមួ្យសំរារ់ការពារកម្មករ ដែលតវា៉ា េីសាា នភាេរ៉ាោះពាល់ែល់សុខ្ភាេ ឬគាម នសុវតាិភាេទេ។ 

អ្ោកទធវើការកោុងឧសា កម្មែឹកជញ្ាូនតាម្យនតទហាោះ និង្វាគាម នសិេធិេេួលបានប្បាក់ធា្សងរម្កិេញ និង

ប្បាក់េូលនវិតតន៍ទេ ទ ើយប្តូវបានទលើកដលងេកីារកំរភាតប្េំដែនទលើទមា៉ា ងការ្រ ដែលដេងទដ្ឋយេារ់។ ការសកិា  

អ្ទងេតមួ្យដែលប្តូវបានទធវើទដ្ឋយ BWTUC បានបា៉ា ន់ប្រមាណថា មានប្រជាជនេំនួន ២០០ ០០០ ្ក់កំេុងទធវើការ

ដផោកសំណង់ ៨៩% ននអ្ោកទឆ្ៃើយេំនួន ១០១០ ្ក់គាម នកុងប្តា ទ ើយភាគទប្េើនមិ្នដែលបានេេួលប្បាក់រ វ្ ន់រដន ាម្ 

ឬប្បាក់ទរើកផាត េ់ទអាយទេលឈ្រ់ទធវើការទេ ទ ើយមានដត ៩% មានទ ម្ ោះទៅកោុងម្ូលនធិិសនតិសុខ្សងរម្ជាតិ 

(NSSF) ។ អ្ងរការ Human Rights Watch បាននិោយទៅនោ ំ ២០១៦ ថា កម្មករទរាងេប្កកាត់ទែរទៅតាម្ទរាង

េប្កដែលគាម នេុោះរញ្ាកីារ ទដ្ឋយភាគទប្េើនជាអ្ោកទ ៉ា ការរនតទអាយទរាងេប្កធ ំសំរារក់ារ្ទំេញ ្យរងនងឹការទធវើ

បារកោុងការ្រ ដែលជាការរំទលភទលើេារ់កោុងប្សុក នងិេារ់អ្នតរជាតិ។ 

រដ្ឋា ភិបាលបានអ្នវុតដរេដ្ឋា នដែលមានប្សារ់មិ្នបានអ្ស់ទេ  ម្ា៉ា ងទដ្ឋយសារខ្ៃួន ខ្វោះរុគរលិកដែលបានេេួល

ការរណដុ ោះរណាដ លប្តឹម្ប្តូវ និងររភាកាខ រចំាបាេ់ ទ ើយនិងអំ្ទេើេុករលួយ ។ ម្គនតីររស់ប្កសងួការ្របានសារភាេេី

ភាេអ្សម្តាភាេ ទៅកោុងការទធវើអ្ធកិារកិេញទេញទលញ ទៅកោុងទមា៉ា ងការ្រ។ ្យកដ្ឋា នអ្ធកិារកេិញការ្រររស់



ប្កសួងបានទេញទសេកដីប្េមានេំនួន ៣៣០ អំ្េកីាររំទលភេារ់ការ្រ ទៅកោុងរយៈទេល ៦ ដខ្ែំរូង ទដ្ឋយមានការ

ទកើនទ ើងេីេំននួ ១៨៣ ទៅកោុងរយៈទេលែូេគាោ កោុងនោ ំ ២០១៦។ ្យកដ្ឋា នដថ្ម្ទំងបានផាកេិន័យទលើប្កុម្  ុនេនំួន 

២៧ ដែលជាេំននួទលើសេីេំននួ ១៩ ទៅនោ ំ ២០១៦ ទ ើយបានរតឹងស ប្គាសេំនួន ២ ទៅតុលការ។ ប្កសួងបាន

និោយថា ខ្ៃួនមានអ្ធកិារកិេញការ្រេំនួន ៤៩៩ ្ក់ រូកនងឹអ្ធកិារកិេញម្កេី NSSF េំននួ ៨៧ ្ក់ ទៅេូទំង

ប្រទេស។ េំនួនទនោះម្ិនប្គរ់ប្គាន់ទេសំរារ់ទធវើការ្រអ្ធកិារកិេញទអាយបានទេញទលញ។ េណឌ កម្មមានភាេមិ្នប្គរ់

ប្គាន់សំរារ់ទដ្ឋោះប្សាយរញ្ញា ។ ថ្វីទរើ ជាញឹកញារ់ ប្កសួងសំទរេទអាយកម្មករឈ្ោ ោះ ដតខ្ៃួនកប្ម្ទប្រើសិេធិប្សរេារ់

ររស់ខ្ៃួនទែើម្បីដ្ឋក់េណឌ កម្មទៅទលើទៅដក ដែលមិ្នទគារេតាម្រេរញ្ញា ។ 

ទគមានកងវល់ផងដែរថា ការទប្រើកុងប្តារយៈទេលខ្ៃ ី(FDC) េិទសសទៅកោុងវភាស័យកាត់ទែរ ដែលកំទណើនននផ

លិតភាេទប្េើនទៅប្េឹងម្ិនទ ើង អ្នុញ្ញញ តទអាយប្កុម្  នុទគេផុតេីលកខខ្័ណឌ ទម្ទរខ្ៃោះតាម្េារ់ នងិទលើប្បាក់ទរៀវ

តស។ កុងប្តារយៈទេលខ្ៃីមានប្តឹម្ ២៤ ដខ្ ទ ើយប្កសួងការ្របានរកប្សាយថា វាមាននយ័ថា ២៤ ដខ្ជារ់គាោ  

ដែលជាការអ្នញុ្ញញ តទអាយនិទោជករកាទអាយកម្មករទធវើការតាម្កងុប្តារយៈទេលខ្ៃី ដែលភាគទប្េើន រយៈទេល ៣ 

ដខ្ ប្រសិនទរើមានការដ្ឋេក់ោុងការ្ររាល់រយៈទេល ២៤ ដខ្។ ប្កុម្ប្រឹកាអាជាា កណាត ល និងអ្ងរការ ILO បាន

ជំទស់នឹងការរកប្សាយេារ់ទនោះ ទដ្ឋយេេូេថា ទប្កាយរយៈទេល ២៤ ដខ្ កម្មករប្តូវដតេេួលបាន “កុងប្តាដែល

មានរយៈទេលមិ្នកំណត់” អ្េនិគនតយ៍។ ការរកប្សាយររស់ប្កសួងការ្រមានផលវភាបាកទធវើទអាយរ៉ាោះពាល់ែល់

ការ្រស ជីេ ទដ្ឋយសារកម្មករដែលទធវើការតាម្កុងប្តារទណាត ោះអាសនោ បាននិោយថា បានរងការគរំាម្កំដ ង  

រទណត ញទេញេកីារ្រ ជាការសងសឹកេំទពាោះសកម្មភាេស ជីេ។ 

 ររួសកោុងទេលទធវើការ្រ នងិរញ្ញា សុខ្ភាេទកើតមានទ ើងជាញឹកញារ់ ។ ទរាងេប្កកាត់ទែរធំៗ  ភាគទប្េើន

ដែលផលិតសប្មារ់េីផារទៅប្រទេសអ្ភិវឌ្ឍ បានរំទេញបានលអគួរសម្តាម្រេដ្ឋា នអ្្ម័្យ និងសវុតាិភាេការ្រ 

ដែលជាលកខខ្ណឌ សប្មារ់េុោះកេិញសនាជាមួ្យអ្តិថ្ិជនេិញននផលិតផលររស់ខ្ៃួន ។ សាា នភាេការ្រទៅតាម្ទរាង

េប្កខាោ តតូេម្ួយេំនួន និងឧសា កម្មតូេៗ មានលកខណៈេន់ទខ្ាយ ទ ើយជាទរឿយៗ មិ្នបានរំទេញតាម្រេដ្ឋា នអ្

នដរជាតិទេ ។ NSSF បាននិោយថា ទៅកោុងរយៈទេល ៦ ដខ្ែំរូងនននោ ំ ២០១៦ មានកម្មករេំនួន ២៣ ០៩៤ ្ក់បាន

រងររួសកោុងការ្រ ទដ្ឋយេំននួទនោះមានទលើសេីេនំួន ១៦ ០៨០ ទៅកោុងនោ ំ ២០១៥ ទ ើយថា មានកម្មករេំនួន ១០៨ 

្ក់បានសាៃ រ់ ទៅទេលកំេងុរំទេញការ្រ ទៅកោុងនោ ំននរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្តុល ទដ្ឋយទៅកោុងរ

យៈទេលែូេគាោ  កោុងនោ ំ ២០១៦ មានសាៃ រ់េំននួ ៨៤ ្ក។់ កោុងេំទណាម្អ្ោកសាៃ រ់ទំង ១០៨ ្ក់ NSSF បាននិោយ



ថា មាន២៥ ្ក់បានសាៃ រ់ទដ្ឋយសារទប្គាោះថាោ ក់េរាេរ។ ដផោកេ័ត៌មានកោុងប្សុកបាននិោយថា មានោ៉ា ងទហាេ

ណាស់ការផាោុះនៃ ំងេំ ុយេំនួន ៤ ទៅកោុងទរាងេប្កកាត់ទែរ ទ ើយបានសលំរ់កម្មករេនំួន ៣ ្ក់ នងិទធវើទអាយររួស

េំនួន ៣៤ ្ក់ទផសងទេៀត។ អ្ោកជំ្ញទៅប្កសួងឧសា កម្ម និងសិរបកម្មបានរទ ា្ សការផាោុះទ្ោះទៅទលើការ

ប្រដ សររស់កម្មករមាោ ក់ៗ។ ដតអ្ោកជំ្ញែដែលទ្ោះបានកត់សំគាល់ផងដែរេីកងវោះឧរករណ៍ នងិទប្គឿងប្រដ្ឋរ់សំ

រារ់ទធវើអ្ធកិារកិេញទអាយបានប្តឹម្ប្តូវ។ 

ទៅកោុងរបាយការណ៍ប្រចំានោ ំររស់ខ្ៃួន គិតេីដខ្ឧសភា នោ ំ ២០១៦ ែល់ដខ្ទម្សា BFC បាននិោយថា រញ្ញា

សុខ្ភាេ នងិសុវតាិភាេកោុងការ្រជាទប្េើនគជឺារញ្ញា ដែលទេោះដតមានទប្េើនទ ើងសំរារ់ទរាងេប្កកាត់ទែរសំទលៀក     

រំពាក ់ទៅកោុងវភាស័យ្ទំេញ ទដ្ឋយសារនិតិវភាធ ីទគាលនទោបាយប្កុម្  នុមិ្នសម្ប្សរ ទ ើយនិងការេេួលខ្ុសប្តូវ 

និងតួ្េីប្គរ់ប្គងម្ិនប្តូវបានកំណត់េាស់។ BFC បាននោិយេីកំទណើនននការម្ិនទគារេតាម្ ទៅកោុងប្គរ់រញ្ញា ដផោក

សុខ្ភាេ នងិសុវតាិភាេកោុងការ្រ ទដ្ឋយមានរួម្ទំងការរងនឹងេំហាយជាតិគីមី្ និងសារធាតុទប្គាោះថាោ ក ់ការទប្តៀម្រំ

រុងសំរារ់ប្គាអាសនោ នងិប្រេ័នធប្គរ់ប្គងរញ្ញា សុខ្ភាេ និងសវុតាិភាេកោុងការ្រ កដនៃងផតល់សុខ្មាលភាេ 

ររភាោកាសសំរារ់កម្មករ ការការពារកម្មករ នងិកដនៃងសាោ ក់ទៅររស់កម្មករ។ 

 ការែួលសនៃរ់ទំង វូងៗទៅដតជារញ្ញា មួ្យទៅទ ើយ។ NSSF បាននិោយថា កម្មករេំននួ ៤១៥ 

្ក់បានែួលសនៃរ់ ទៅកោុងទរាងេប្កេំនួន ៨  គិតេីដខ្ម្ករា ែល់ដខ្មិ្ថ្ុ្ ទដ្ឋយថ្យេុោះេេីំនួន ៥៣៨ ្ក ់ទៅកោុង   

រយៈទេលែេូគាោ នននោ ំ ២០១៦។ គាម នទសេកតីរាយការណ៍េីររសួធៃន់ទដ្ឋយសារការសនៃរ់ទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍បាន

និោយេីការទធវើការទលើសទមា៉ា ងប្ជុល សុខ្ភាេប្េុឌ្ទប្ទម្ ការទែកមិ្នប្គរ់ ខ្យល់ទេញេលូមិ្នលអ កងវោះអាហារូរតាម្ភ

ប្តឹម្ប្តូវសំរារ់កម្មករ ថាោ ំសំលរ់សតវេនប្ងប្តូវបានបាញ់ទៅកោុងវាលដប្សដកបរខាង នងិេហំាយជាតិេុលទេញម្កេី

សកម្មភាេផលិតកម្ម ទំងអ្ស់ទនោះ្ទំអាយកម្មករសនៃរ់ទប្េើនគាោ ។ 

 

  

 

 


