របាយការណ៍ស្តព
ធិ នុស្ស នៅកមពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៧
ី ស្
ី ទ្
ិ ម
សេចក្តេ
ី សខេបរួម
ប្រទេសកម្ពជា
ុ ជាប្រទេសប្រកាន់ររររាជានិយម្អាប្ស័យធម្មនញ្
ុ ញ ដែលមានរដ្ឋាភិបាលម្ួយទកើតទេញតាម្រ
យៈការទបាោះទនោតសភា ។ ទៅកោុងការទបាោះទនោត ដែលទរៀរេំទធវើទ ើងទៅ នោំ២០១៣ គណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ

(CPP) បានេេួលបានអាសនៈេំនួន ៦៨ េំដណកគណរកសសទគ្រោះជាតិកម្ពជា
ុ (CNRP) បានេេួលអាសនៈេំនួន
៥៥ ។ អ្ោកសទងេតការណ៍ននអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល (NGO) កោុងប្សុក និងអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលអ្នតរជាតិបាន
វាយតនម្ៃថា ែំទណើរការទបាោះទនោតទនោះមានខ្វោះេទ្ៃោះទប្េើន។ ការទបាោះទនោតប្កុម្ប្រឹកាឃុំទៅទេលថ្មីរំផុតទនោះបាន
ប្រប្េឹតទត ៅ ទៅនថ្ៃេី ៤ ដខ្ម្ិថ្្
ុ ទ

ើយគណរកសធំជាងទគទំងេីរេេួលយកលេធ ផល។ អ្ោកសទងេតការណ៍ជាតិ និង

អ្នតរជាតិចាត់េុកការទបាោះទនោតទនោះថា មានលកខ ណៈយុតិធ
ត ម្៌ជាងទគ ទៅកោុងប្រវតតិសាគសតននប្រទេសកម្ពជា
ុ ថ្វីទរើអ្ក
ោ
វភាភាគកករាជយភាគទប្េើនបានកត់សំគាល់ទឃើញថា ែំទណើរការទបាោះទនោតមានការខ្វោះេទ្ៃោះទប្េើន ទដ្ឋយេំទណញទៅខាង
គណរកសកាន់អ្ណា
ំ
េ ទដ្ឋយឈ្ោ ោះបានជាង ២ ភាគ ៣ ននេំនួនឃុ។
ំ
អាជាាធរសុី វភាលប្គរ់ប្គងទលើកងកមាៃំងសនដិសខ្
ុ ថ្វីទរើកំលំងសនតិសុខ្ទប្េើនគំរាម្ទប្រើកំលំងប្រនំ ងនឹងអ្ោក
ដែលប្រនំ ងនឹង្យករែាម្គនតី

ុន ដសន ។

ទៅនថ្ៃេី ៣ ដខ្កញ្ញញ រដ្ឋាភិបាលបានចារ់ និងឃុខ្
ំ ួ ៃនទលក កឹម្ សុខា ប្រធានគណរកសសទគ្រោះជាតិកម្ពជា
ុ
(CNRP) ទដ្ឋយទចាេថាកបត់ជាតិ។ ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេកា
ិឆ តុលការកំេូល ដែលប្គរ់ប្គងទដ្ឋយគណរកសប្រជាជន
កម្ពជា
ុ (CPP) បានរំលយជាផៃូវការនូវគណរកស CNRP ទដ្ឋយទលើកទ

តុផលែដែល ទ

ើយបានហាម្ម្ិនទអាយ

ថាោក់ែឹក្ំននគណរកសទនោះទធវន
ើ ទោបាយ និងឈ្រទ្
ម ោះទបាោះទនោតេំនួន ៥ នោំ។ សមាជិកែនេទេៀតជាទប្េើនននគណ
រកសប្រនំ ង ទដ្ឋយរួម្ទំងអ្ោកទធវើការដផោកសងរម្សុី វល
ភា និងប្រេ័នផ
ធ សេវផាយកករាជយ ប្តូវបានឃុំខ្ួ ៃន លក់ខ្ួ ៃន ឬទគេ
ទៅទប្ៅប្រទេស ទដ្ឋយខាៃេការចារ់ខ្ួ ៃន។
រញ្ញាធំរំផុតដផោកសិេធិម្នុសសរួម្មានការសំលរ់ទៅទប្ៅប្រេ័នត
ធ ុលការ ។ ោ៉ាងទហាេណាស់មានម្នុសស
មាោក់បាត់ខ្ួ ៃនទដ្ឋយសារកំលង
ំ សនតិសុខ្ម្ូលដ្ឋាន ការរនតរំទលភទលើអ្ោកជារ់េនធ្គាររែា ការចារ់ខ្ួ ៃនតាម្េំទនើងេិតត
ទដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល ទដ្ឋយរួម្ទំងការចារ់ខ្ួ ៃនទដ្ឋយគាមនទ

តុផលប្តឹម្ប្តូវទលើទម្ែឹក្ំគណរកស CNRP កឹម្ សុខា ការ

រតតតបឹតកាន់ដតទប្េើនទ ើងទលើទសរភាភាេកោុងការរទញ្ញ ញម្តិ ការជួរជុំគាោ និងការេងប្កងគាោជាប្កុម្ ទដ្ឋយរួម្ទំងទសរភា
ភាេសារេ័ត៌មាន និងទសរភាភាេកោុងការរទញ្ញ ញម្តិតាម្អ្ុិនធ័រដណត ការទប្រើ

ង
ឹ ា និងការចារ់ដ្ឋក់េនធ្គារ ទំងទធវើ

ជាក់ដសតង ទំងការប្គាន់ដតគំរាម្ ទែើម្បីរំភិតរំភ័យគណរកសប្រនំ ង និងសងរម្សុី វភាល ប្េម្ទំងការរគ្េរទលើ់សំ

ទលងប្រនំ ង អ្ំទេើេុករលួយ

ឹងាទៅទលើគសតី និងម្នុសសប្សឡាញ់ទភេែូេគាោ ម្នុសសប្សឡាញ់ម្នុសសទំងេីរទភេ

និងម្នុសសដកទភេ ការរំទលភរំពានទលើកមា
ុ រ និងការរងខំទអាយទធវើេលកម្ម។
ទទោះរីជារដ្ឋាភិបាលកាត់ទទសម្គនតីខ្ៃោះដែលបានប្រប្េឹតរ
ត េរំទលភ រួម្ទំងអ្ោកដែលមានការពាក់េ័នន
ធ ង
ឹ
ករណីេុករលួយកតី ដតនិេណឌភាេេំទពាោះការរំទលភភាគទប្េើនទៅដតមានទៅទ ើយ។
ផ្នែក្ទី១ ៖ ការសោរពភាពថ្លៃលែូររបេ់មនុេស រួមទាំខសេរីភាពរួចនុតពី ៖
ក្. ការដក្ហូតជីវិតតាមអាំសពើចិតត និខការេាំលាប់សោយសារសហតុនលនសោបាយ ឬសោយខុេចាប់
គិតម្កប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការ NGO ដែលមានទ្
ម ោះថា អាែ

ុក បានរាយការណ៍េក
ី រណីសំលរ់ទប្ៅ

ប្រេ័នត
ធ ុលការេំនួន ៤ ករណី។
ទៅដខ្ម្ិ្ តុលការបានកាត់ទទសទអាយទ្
ម ោះ ទអ្ឿត អាងជារ់េនធ្គារអ្ស់ម្ួយជី វភាត េំទពាោះការសំលរ់
ទលកដកម្

ី ដែលជាអ្ោក វភាភាគនទោបាយ និងសងរម្ែ៏កាៃហាន និងប្រករទដ្ឋយប្រជាប្រិយភាេ កាលេីដខ្កកេដ្ឋ នោំ

២០១៦។ នគរបាលបានចារ់ខ្ួ ៃនទអ្ឿតអាង ដែលបានអ្ោះអាងថា ខ្ៃួនបានសំលរ់ដកម្

ី ទដ្ឋយសារដកម្

រំណល
ុ គាត់េំនួន ១២ លនទរៀល (៣ពាន់ែុលៃ) ម្ិនប្េម្សង។ ទំងសមាជិកប្គួសារទលក ដកម្

ីជពា
ំ ក់

ី ទំងសមាជិក

ប្គួសារអ្ោកសំលរ់បាននិោយថា រុរសទំងេីរ្ក់ទ្ោះម្ិនបានសារល់គាោទេ។ ទដ្ឋយកត់សំគាល់េំទពាោះទរឿងទនោះ និង
លកខ ណៈម្ិនប្រប្កតីែនេទេៀត ែូេជាការដែលរុរសប្កីប្ករូរទនោះមានកាំទភៃង
ើ នថ្ៃទប្រើ អ្ោកសទងេតការណ៍ជាទប្េើនទជឿថា
ភាគីេី ៣ បានជួលទអ្ៀត អាង។
តុលការកាត់ទទសដខ្មរប្ក

ម្ (ECCC) ប្តូវបានរទងេើតទ ើងទែើម្បីចារ់ទអាយទម្ែឹក្ំជាន់ខ្ពស់ដខ្មរប្ក

េេួលខ្ុសប្តូវេំទពាោះរេឧប្កិែទា ៅទប្កាម្រររដខ្មរប្ក

ម្

ម្ េីនោំ ១៩៧៥ ែល់នោំ ១៩៧៩។ ECCC រនតការទសុើរអ្ទងេត

និងការកាត់កតី ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ (សូម្ទម្ើលដផោក ៥)។
ខ. ការបាត់ខន
ៃួ
ទៅនោំ ២០១៤ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបាននិោយថា ដខ្ម្ សុផាតបាត់ខ្ួ ៃនរ្ារ់េីកំលំង
សនតិសុខ្ររស់រដ្ឋាភិបាលប្តូវបានទគនិោយថា បានបាញ់គាត់ ទៅកោុងការរ៉ាោះេងរិេ

ង
ឹ ាម្ួយ ទៅទប្ៅទរាងេប្កកាត់

ទែរ Canadia ។ សាកសីបានទឃើញគាត់ប្តូវបានទគទលើកដ្ឋក់កោុងឡានទេេយ។ គិតម្កែល់ដខ្កញ្ញញ សុផាតទៅបាត់ខ្ួ ៃន
ទៅទ ើយ។

ប្េោះទតជគុណ មាស វភាេិប្ត ដែលជាសងឃមានទ្
ម ោះលបីមាោក់ បានបាត់ខ្ួ ៃនទៅនថ្ៃេី ១៨ ម្ិថ្្
ុ ទៅឃុំប្ករី
ទរៀល ទខ្តតទសៀម្រារ។ អាចារយដែលទៅជាម្ួយគាត់ម្ុនទេលគាត់បាត់ខ្ួ ៃន បាននិោយថា ម្គនតីសនតិសុខ្ប្ករីទរៀលបាន
ឃាត់ខ្ួ ៃនេួកគាត់ ទ
ទលកដកម្

ើយសំរាតទខាអាវ សបង់ជីេរ វាយេួកគាត់ ទដ្ឋយអ្ោះអាងថា េួកគាត់មានេ័ត៌មានសតីេកា
ី រសំលរ់

។
ី ែល់ែំណាេ់នោំ សងឃមាស វភាេិប្តទៅបាត់ខ្ួ ៃនទៅទ ើយ។

គ. ការស្វទ
ើ រុណក្មម និខការប្បប្ពឹតត ឬទណឌក្មម បន្ទាបបសន្ទោក្ អមនុេស្ម៌ ឬសោរសៅដថ្ទសទៀត
រែាធម្មនញ្
ុ ហា
ញ ម្ប្បាម្េទងវើដររទនោះ ដតការវាយែំ និងេំរង់ែនេទេៀតននការទធវបា
ើ រទលើរូររាងកាយទៅទលើអ្ោក
ជារ់ឃុំររស់នគរបាល និងអ្ោកជារ់េនធ្គារទៅដតមានជារនត ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍។
មានរបាយការណ៍ដែលអាេេុកេិតបា
ដ នថា ទោធា និងនគរបាលសុី វភាលបានទធវើទរុណកម្មទលើរាងកាយ និងផៃូវ
េិតដ ទ

ើយមានទេលខ្ៃោះ វាយែុោ
ំ ៉ា ងធៃន់ធរៃ ទៅទលើជនដែលប្តូវឃុំខ្ួ ៃនទដ្ឋយសាររេប្េ

អ្ំ ុងទេលសួរេទម្ៃើយ ។ គិតម្កែល់ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអាែ

មេណឌទេៀតផង ជាេិទសសទៅ

ុកបានរាយការណ៍ថា អាជាាធរបានទធវើទរុណកម្មទៅទលើ

អ្ោកជារ់េនធ្គារឬអ្ោកជារ់ឃុំេន
ំ ួន ១០ ករណី េំដណកទៅកោុងនោំ ២០១៦ ទំងម្ូលមាន១៥ ករណី។ អ្ងរការ NGO

បានរាយការណ៍េីការរំទលភទធវើបារទលើជនសងស័យដែលប្តូវបានឃាត់ខ្ួ ៃន រ

ូតទល់ដតេួកទគសារភាេថា

បានប្រប្េឹតរ
ត េទលមើស។
គិតម្កប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអាែ

ក
ុ បានរាយការណ៍េីករណីេំនួន ១៣ ដែលកោុងទ្ោះ អាជាាធរម្ូលដ្ឋាន

ភាោក់្ររដ្ឋាភិបាល ឬអ្ងររកសកកជនររស់ម្គនតីរដ្ឋាភិបាលបានទប្រើកំលំងវាយែំទៅទលើជនសុី វភាល។
សាោនភាពពនធន្ទោរ និខមជឈមណឌលឃុខ
ាំ ន
ៃួ
សាានភាេេនធ្គារម្ិនសម្ប្សរតាម្រេដ្ឋានអ្នដរជាតិទ ើយ ។ សាានភាេជាទប្េើនទៅដតមានលកខ ណៈោ៉ារ់
ទ

ើយកោុងករណីជាទប្េើន គប្មាម្កំដ

ងែល់អាយុជី វភាតទេៀតផង ។

េិែាភាេេីកដនៃង៖ ការមានអ្ោកទទសទប្េើន្ំទអាយេទងអៀតខាៃង
ំ គឺជារញ្ញាម្ួយ។ ទោងតាម្អ្គរ្យកដ្ឋានេនធ្គារនន
ប្កសួងម្ហានផា ទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ មានអ្ោកទទស និងអ្ោកជារ់េនធ្គារ េំនួន ប្រមាណជាង

២៦ ០០០

្ក់ ទៅកោុងេនធ្គារេំនួន ២៩ ដែលប្តូវបានរទងេើតទ ើងទែើម្បីដ្ឋក់អ្ោកជារ់េនធ្គារ និងអ្ោកជារ់ឃុំប្តឹម្ដតេំនួន ១១
០០០ ្ក់ ។ ម្គនតីដផោកេនធ្គារបាននិោយថា “សគ្រម្ប្រនំ ងនឹងទប្គឿងទញៀន” ររស់រដ្ឋាភិបាលបានទធវើទអាយ
េនធ្គារកាន់ដតេទងអៀងខាៃង
ំ ទ ើង។

ទៅកោុងេនធ្គារភាគទប្េើន គាមនការដ្ឋក់ទអាយទៅដ្ឋេ់េីគាោទេរវាងអ្ោកទទសជាម្នុសសទេញវ័យ និងអ្ោក
ទទសជាកុមារ រវាងប្រុស និងប្សី ឬរវាងអ្ោកទទសធៃន់ និងអ្ោកទទសប្សាល ឬសំរារ់ការឃុំម្ុនសវ្ការទេ។ ទរើ
ទោងតាម្ម្គនតីធ្គារ កោុងេំទណាម្អ្ោកទទសទំង ២១ ៩៨៩ ដែលជារ់ឃុំទៅនោំ ២០១៦ មានប្រដ
ទន់កាត់កតី ២៩% បានេេួលការកាត់កតីេុងទប្កាយ ទ

ើយប្រដ

ល ៣៤% ម្ិន

ល ៨% ននអ្ោកទទសគឺជាគសតី និង ៤% ជាអ្និតិ

ជន។
ទរើទោងតាម្អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយ ្រភាមាននផាទពាោះ និងកូនម្ួយេំនន
ួ រស់ទៅជាម្ួយមាតយ
ររស់ទគកោុងេនធ្គារ។
្យកដ្ឋានេនធ្គារបានរាយការណ៍ថា ទៅកោុងនោំ ២០១៦ មានអ្ោកជារ់េនធ្គារេំនួន ៧៦ ្ក់បានសាៃរ់
កោុងេនធ្គារ។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកបានអ្ោះអាងថា ទៅកោុងករណីជាទប្េើន រររអាហារសប្មារ់អ្ោក
ជារ់េនធ្គារ និងររស់ចាំបាេ់ទផសងៗទេៀត ដតទៅដតម្ិនប្គរ់ប្គាន់ទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍បានរនតរាយការណ៍ថា
រររសំរារ់េិញអាហារសំរារ់អ្ោកទទស ទេលខ្ៃោះ ប្តូវបានកិរទកងយកទដ្ឋយអាជាាធរ ដែលជាការទធវើទអាយមានកងវោះ
អាហារូរតាម្ភ និងជំងឺអ្ោកទទសមានកាន់ដតទប្េើន។ អ្ោកទទសមានេឹកសាអតទប្រើប្បាស់ដតទៅកោុងេនធ្គារេំនួន ១៨ ទេ
កោុងេំទណាម្េនធ្គារេំនួន ២៩។ េនធ្គារគាមនកដនៃងប្គរ់ប្គាន់សំរារ់ជនេិការរាងកាយ និងអ្ោក រ់សតិទ ើយ។
អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានទចាេប្រកាន់ថា អ្ោកប្គរ់ប្គងេនធ្គារប្រប្េឹតម្
ត ិនទសមើគាោទលើអ្ោកទទស ែូេជាករណីផត
ល់ការអ្នុញ្ញញតទអាយអ្ោកេូលសួរសុខ្េុកខ ការរតរូ ទៅរនារ់លអ និងឱកាសទេញេីរនារ់ ទៅទេលនថ្ៃ សំរារ់អ្ោកទទស
ដែលប្គួសារររស់ទគមានលុយសូក។ ទរើទោងតាម្អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល អ្ោកទទសដែលមានការេងប្កងគាោទគ
ទ

ើយប្តូវបានទរៀរេំទ ង
ើ និងែឹក្ំទដ្ឋយនមំេនធ្គារ ដែលទគទៅថា “គណកមាមធិការប្គរ់ប្គងខ្ៃួនកងររស់អ្ក
ោ

ទទស” ទេលខ្ៃោះ ទធវកា
ើ រវាយែំទលើអ្ោកទទសែនេទេៀត។ មានទសេកតីរាយការណ៍ថា មានការទប្រើប្បាស់ទប្គឿងទញៀនទៅ
កោុងេនធ្គារ ដែលទគអាេទធវើទៅបានទដ្ឋយសូកបា៉ាន់ម្គនតីេនធ្គារ។
មានម្ជឈម្ណឌលរនារថាោំទញៀនររស់រដ្ឋាភិបាលេំនួន ៧ និងមាន៣ ទេៀតជាររស់កកជន ទៅកម្ពជា
ុ ។ អ្ោក
សទងេតការភាគទប្េើនបានយល់ប្សរថា ភាគទប្េើនននអ្ោកដែលប្តូវបានយកម្កឃុំទៅេីទនោះគឺប្តូវបានឃុំទដ្ឋយរងខំ ឬទផាើ
ទៅម្ណឌល ទដ្ឋយសម្តាកិេញ ឬសមាជិកប្គួសារ ទដ្ឋយគាមនឆ្ៃងកាត់ែំទណើរការកតីប្តឹម្ប្តូវទេ។ ទោងតាម្អាជាាធរ
ជាតិប្រយុេធប្រនំ ងទប្គឿងទញៀន គាមនអ្ោកដែលជារ់ទៅកោុងម្ណឌលមានអាយុទប្កាម្ ១៨ នោំទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍
បានកត់សំគាល់ទឃើញថារុគរលិកកោុងម្ណឌលជាញឹកញារ់ទប្រើ វភាធីរងខំ ទែើម្បី “ប្គរ់ប្គង”ទៅទលើអ្ោកជារ់កោុងទ្ោះ ែូេ
ជាេងេួកទគ ឬទអាយហាត់ប្បាណោ៉ាងខាៃង
ំ ។

រែាបាល៖ អាជាាធរម្ិនបានទប្រើ វភាធីទផសងទប្ៅេីការដ្ឋក់គក
ុ ទេ សំរារ់ជនទលមើសអ្

ង
ឹ ា។ អ្ោកទទស និងអ្ោកជារ់ការឃុំ

ឃាំងជាធម្មតាប្តូវបានអ្នុញ្ញញតទអាយជួរជាម្ួយអ្ោកទៅទម្ើល ដតអ្ងរការសិេធិម្នុសសបានអ្ោះអាងថា ទេលខ្ៃោះ ប្គួសារ
ប្តូវផដល់សំណូកែល់ម្គនដីេនធ្គារទែើម្បីបានសួរសុខ្េុកខអ្ោកជារ់េនធ្គារ ឬប្តូវផដល់ទសបៀងអាហារ និងររស់រររ
ចាំបាេ់ែនេទេៀត ។ មានរបាយការណ៍គួរទអាយទជឿេុកេិតបា
ដ នថា ជាញឹកញារ់ ម្គនដីបានទម្ទរប្បាក់សំណូក ម្ុន
នឹងអ្នុញ្ញញតទអាយអ្ោកជារ់េនធ្គារេូលរួម្ការជំនជ
ុំ ប្ម្ោះកដី ឬសវ្ការឧេធ រណ៍ និងម្ុនទេលទដ្ឋោះដលងអ្ោកជារ់
េនធ្គារដែលបានរញ្ញ រ់អាណតដិជារ់េនធ្គារររស់ខ្ួ ៃនទេញទលញទ

ើយទ្ោះ ។

អ្ោកទទសអាេដ្ឋក់រណតឹងសតីេកា
ី ររំទលភរំពានទៅតុលការ តាម្រយៈទម្ធាវភា ទដ្ឋយម្ិនមានការប្តួតេិនិតយ
ដកដប្រទ ើយ។ ដតអ្ោកទទសម្ួយេំនួនធំគាមនលេធ ភាេរកទម្ធាវភាតំណាងផៃូវេារ់ទ ើយ។ រដ្ឋាភិបាលទសុើរអ្ទងេតទលើ
ពាកយរណតង
ឹ ដររទនោះ ទ

ើយតាម្ទម្ើលសាានភាេេនធ្គារ និងម្ជឈម្ណឌលឃុឃា
ំ ំង តាម្រយៈអ្គរ្យកដ្ឋាន

េនធ្គារររស់ប្កសួងម្ហានផា ដែលទធវរើ បាយការណ៍ប្រចាំឆ្មាសសតីេកា
ី រប្គរ់ប្គងេនធ្គារ។ អ្គរ្យកដ្ឋាន
េនធ្គារម្ិនរទញ្ញ ញរបាយការណ៍ទនោះែល់ ទទោះរីជាអ្ងរការសងរម្សុី វភាលបានទធវកា
ើ រទសោើសជា
ុំ ញឹកញារ់កត។
ី
ការតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយកករាជយ៖ ទដ្ឋយមានលកខ ខ្័ណឌជាម្ុន និងការដ្ឋក់កំ

ិត ជាេូទៅ រដ្ឋាភិបាលរនដអ្នុញ្ញញតទអាយ

ប្កុម្សិេធិម្នុសសអ្នដរជាតិ និងប្កុម្សិេធិម្នុសសកោុងប្សុក ែូេជាគណៈកមាមធិការកាកបាេប្ក
ការភាោល័យឧតដម្សោងការស

ម្អ្នដរជាតិ និង

ប្រជាជាតិេេួលរនាក
ុ សិេធិម្នុសស (UNHCHR) េូលទម្ើលេនធ្គារ និងផដលកា
់ រ

រណដុោះរណា
ដ លសិេធិម្នុសសែល់នមំេនធ្គារ ។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយេំនួនបានរាយការណ៍ថា ជួនកាល ការ
ស

ការេីអាជាាធរដែនែីទៅមានកប្ម្ិត ដែលជាការទធវើទអាយមានការលំបាកសប្មារ់ទក់េងអ្ោកជារ់ឃុំដែលម្ិន

ទន់េេួលការជំនុំជប្ម្ោះកដី ។ ទរឿងទនោះមានជាេិទសសទលើករណីធំៗ ែូេជាការឃុខ្
ំ ួ ៃនទម្ែឹក្ំរកសប្រនំ ង កឹម្ សុខា
និងការចារ់ខ្ួ ៃនតាម្េំទនើងេិតទត លើរុគរលិកអ្ងរការអាែ

ក
ុ ទំង ៥ ្ក់។ ប្កសួងម្ហានផាតប្ម្ូវទអាយទម្ធាវភា អ្ោកប្តួត

េិនិតយសិេធិម្នុសស និងអ្ោកសួរសុខ្េុកខែនេទេៀតសុំការអ្នុញ្ញញត ម្ុននឹងេូលជួរអ្ោកជារ់េនធ្គារ ទ
រដ្ឋាភិបាលតំរវូ ទអាយអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលេុោះ

ើយកោុងករណីខ្ៃោះ

តាទលខាទលើអ្នុសារណននការទោគយល់ជាផៃូវការ ទដ្ឋយ

រញ្ញាក់ប្េំដែននន “តួ្េី” ររស់ទគ កោុងទេលទៅទម្ើលអ្ោកទទស។
ថ្វីទរើប្កុម្ម្នុសសកោុងប្សុកដែលទធវើការតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយកករាជយ អាេជួរជាលកខ ណៈកកជនជាម្ួយអ្ោកទទសកតី
ដតអ្ោកខ្ៃោះក៏ម្ិនអាេជួរបានទេ។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកដផោកសិេធិម្នុសសម្ួយដែលជាធម្មតា ផតលកា
់ រដថ្ទំ
សុខ្ភាេែល់អ្ក
ោ ទទស បាននិោយថា ទេលខ្ៃោះ រដ្ឋាភិបាលម្ិនអ្នុញ្ញញតទអាយទគេូលទម្ើលអ្ោកទទសដែលកាត់កតី
ទ

ើយ និងជាសមាជិកននគណរកសប្រនំ ងទ ើយ។ អ្ងរការបាននិោយថា រដ្ឋាភិបាលបានទចាេខ្ៃួនថា មានគំនិត

លំទអ្ៀងនទោបាយ ទ

ើយទប្រើការទៅទម្ើលអ្ោកទទសទែើម្បីជំរុញអ្ោកទទសនទោបាយទអាយកាន់ដតទផរើនខាៃង
ំ ទ ើង។

តំណាងននការភាោល័យសោងការអ្ងរការស

ប្រជាជាតិេេួលរនាក
ុ សិេធិម្នុសសបាននិោយថា ធម្មតា ខ្ៃួនអាេជួរជា

លកខ ណៈកកជនទៅទេលសមាភសន៍អ្ោកជារ់េនធ្គារេិទសសណាមាោក់។
ឃ. ការចាប់ ឬឃុខ
ាំ ន
ៃួ តាមអាំសពើចិតត
េារ់ហាម្ប្បាម្ការចារ់ឬឃុខ្
ំ ួ ៃនតាម្អ្ំទេើេិតត ដតទេលខ្ៃោះ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទគារេរំរាម្ទំងទនោះទេ ែូេជា
បានទធវកា
ើ រឃុខ្
ំ ួ ៃនតាម្អ្ំទេើេិតទត លើរុគរលិកននអ្ងរការអាែ

ក
ុ េំនួន ៤២៧ នថ្ៃ ទប្កាម្ការទចាេប្រកាន់ដែលមាន

លកខ ណៈនទោបាយ។
តួន្ទទីរបេ់នគរបាល និខយនដការេនដេ
ិ ុខ
អ្គរសង
ោ ការនគរបាលជាតិ ដែលសាិតទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់ប្កសួងម្ហានផា ប្គរ់ប្គងអ្ងរភាេនគរបាលសុី
វភាលទំងអ្ស់ ។ កមាៃំងនគរបាលប្តូវដរងដេកជាកមាៃំងដែលមានអ្ំណាេទែើម្បីទធវកា
ើ រចារ់ខ្ួ ៃន កមាៃំងដែលគាមនអ្ំណាេ
ី ររស់តុលការ ។ កងរាជអាវុធ
ចារ់ខ្ួ ៃន និងនគរបាលយុតិធ
ដ ម្៌ ដែលអ្ំណាេររស់ខ្ួ ៃនមានែល់ការអ្នុវតតែកា

តា

េេួលបានការអ្នុញ្ញញតទអាយចារ់ខ្ួ ៃនជនសុី វភាល ប្រសិនទរើម្គនដីទំងទ្ោះរំទេញលកខ ខ្័ណឌកោុងការរណដុោះរណា
ដ ល និង
រេេិទសាធន៍ទែើម្បីរំទេញការ្រជានគរបាលសុី វភាល ប្រសិនទរើជនសុី វភាលសាិតទៅកដនៃងររស់ទោធា ឬកោុងករណី
េេួលបានការអ្នុញ្ញញតេីអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ។ ដតតាម្ភាេជាក់ដសតង កងរាជអាវុធ

តាទធវស
ើ កម្មភាេទលើជនសុី វភាលជា

ធម្មតា ទប្កាម្ការអ្នុញ្ញញតនិងេងអុលររស់អាជាាធរទខ្តត និងអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ទដ្ឋយជាញឹកញារ់ ទែើម្បីជួយនគរបាល
សុី វភាលដែលម្ិនអាេេរ់េល់នង
ឹ

ូង
វ ម្នុសសទដ្ឋយខ្ៃួនកងបាន។

មានការនិោយម្កថា ម្គនដន
ី គរបាលបានប្រប្េឹតអ្
ដ ំទេើរំទលភរំពានទផសងៗទដ្ឋយមាននិេណឌភាេ(ភាេគាមន
ទទស) ទ

ើយកោុងករណីភាគទប្េើន អាជាាធរបានចាត់ វភាធានការរនដិេរនដេ
ួ ឬេុំមានចាត់ វភាធានការអ្វីទ ើយ ។
គិតម្កប្តឹម្ដខ្តុល អ្ងរការសិេធិម្នុសសសកោុងប្សុកម្ួយបានរាយការណ៍ថា មានករណីនេ
ិ ណឌភាេេំនួន

៣៤ ដតបាននិោយថា តាម្េិត េំនួនគឺមានទប្េើនជាងនោះនៃយ។ ប្កសួងម្ហានផាេេួលខ្ុសប្តូវទលើការវាយតំនលការ
សំលរ់ទដ្ឋយកំលំងសនតិសុខ្ ទ

ើយេារ់តប្ម្ូវ ទអាយនគរបាល ប្េោះរាជអាជាា និងទៅប្កម្ទធវើការទសុើរអ្ទងេតរាល់

ពាកយរណដង
ឹ ទំងអ្ស់ រួម្ទំងរណដឹងអ្ំេកា
ី ររំទលភរំពានររស់នគរបាលផងដែរ ។ ទទោះជាោ៉ាងទនោះកដី កោុងការអ្នុវ
តដជាក់ដសដង ទៅប្កម្ និង ប្េោះរាជអាជាាកប្ម្ទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតទដ្ឋយកករាជយណាស់។ ទៅប្កម្ជំនុំជប្ម្ោះ ជាធម្មតា
ទេញសាលប្កម្ដផអកតាម្ដតរបាយការណ៍ជាលយលកខ ណអ្
៍ កសរ ដែលេេួលបានម្កេីនគរបាល និងសកខ ីកម្មររស់

សាកសីដតរ៉ាុទណា
ណ ោះ ។ ជាេូទៅ នគរបាលបានេេួលការរណដុោះរណា
ដ លសតីេកា
ី រការពារ ឬទគារេសិេធិម្នុសសដតរនតិេ
រនតួេរ៉ាុទណា
ណ ោះ។
នីតិវិ្ីចាប់ខន
ៃួ និខការប្បប្ពឹតដសៅសលើអែក្ជាប់ឃុាំ
ី េីទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងេត ម្ុនទធវើការចារ់ខ្ួ ៃន រ៉ាុដនដនគរបាលអាេចារ់ខ្ួ ៃន
េារ់តប្ម្ូវទអាយនគរបាលសុែ
ំ កា
ទដ្ឋយគាមនែីកាេំទពាោះជនណាដែលប្តូវបានប្រេោះទឃើញកំេង
ុ ប្រប្េឹតរ
ដ េទលមើស ។ ជាញឹកញារ់ ទលើកទ ើងេីការទលើក
ដលងទនោះ ទៅទេលចារ់ខ្ួ ៃនឥសសរជននទោបាយរកសប្រនំ ង ទរើទទោះរីជារេទលមើសដែលទគទចាេទ្ោះ បានទកើតទ ើង
រារ់នោំម្កទ

ើយកត។
ី អ្ោក រភាោះគន់បានទចាេរដ្ឋាភិបាលេីការទធវែ
ើ ទូ េោោះ ទែើម្បីទគេេីេារ់ដែលផតល់ទអាយសមាជិកសភានូវ

អ្ភ័យកកសិេធិសភា។ េារ់អ្នុញ្ញញតទអាយនគរបាលឃាត់ខ្ួ ៃនរុគរលណាមាោក់ រួេទធវកា
ើ រទសុរ
ើ អ្ទងេតកោុងរយៈទេល២៤
ទមា៉ាងទដ្ឋយម្ិនរារ់រញ្ញូ លរយៈ ទេលេុងសបាដ

៍ និងនថ្ៃឈ្រ់សប្មាកផៃូវការ ម្ុននឹងទធវកា
ើ រទចាេប្រកាន់ ឬជនសងស័យ

ប្តូវបានទដ្ឋោះដលង ។ កោុងករណីរេឧប្កិែាកោុងសាានភាេេិទសសដែលដេងទដ្ឋយេារ់ នគរបាលអាេឃុខ្
ំ ួ ៃនជន
សងស័យរយៈទេល ២៤ ទមា៉ាងរដនាម្ទដ្ឋយមានការកកភាេេីប្េោះរាជអាជាា ។ ទទោះជាោ៉ាងទនោះកដជា
ី េមាៃរ់ អាជាាធ
ដតងដតឃុំខ្ួ ៃនម្នុសស

ួសរយៈទេលកំណត់ ម្ុននឹងទធវកា
ើ រទចាេប្រកាន់ ។

មានវភាធីននការធា្ទអាយទៅទប្ៅឃុំ ដតអ្ោកជារ់េនធ្គារជាទប្េើន ជាេិទសសអ្ោកដែលគាមនតំណាងដផោក
េារ់ ឬទម្ធាវភា គាមនឱកាសដសវងរកការទដ្ឋោះដលងទដ្ឋយការធា្ទអាយទៅទប្ៅឃុំទ ើយ ។ ជាធម្មតា ទសេកតីទសោើទអា
យទៅទប្ៅឃុំប្តូវបានរែិទសធេំទពាោះករណីដែលប្តូវបានចាត់េុកថា រណា
ត លម្កេីទ
តាម្េារ់ ជនជារ់ទចាេអាេប្តូវបានចារ់ខ្ួ ៃន និងឃុខ្
ំ ួ ៃនរ

តុផលនទោបាយ។

ត
ូ ែល់រយៈ ទេល ២៤ទមា៉ាង ម្ុននឹងអាេមានលេធ

ភាេេេួលបានប្រឹកាេារ់ រ៉ាុដនដអ្ោកជារ់េនធ្គារ ជាធម្មតា ប្តូវជារ់ឃជា
ុំ ទប្េើននថ្ៃ ម្ុននឹងអាេជួរទម្ធាវភា ឬជួរ
សមាជិកប្គួសារ ។ ទោងតាម្ម្គនដីរដ្ឋាភិបាល ការឃុខ្
ំ ួ ៃនយូរដររទនោះ ភាគទប្េើនរណា
ដ លម្កេីសម្តាភាេមានកប្ម្ិត
ររស់ប្រេ័នត
ធ ុលការ ។ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានផតល់ទម្ធាវភាសំរារ់ជនជារ់ឃុំដែលប្កីប្កខាៃង
ំ ទេ។
ការចារ់ខ្ួ ៃនតាម្អ្ំទេើេិត៖
ត គិតម្កែល់ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអា

ក
ុ បាននិោយថា មានករណីចារ់ខ្ួ ៃន ឬឃុខ្
ំ ួ ៃនោ៉ាង

ទហាេណាស់េំនួន ៣៨ ដែលភាគទប្េើនជាគសតីដែលេូលរួម្ទៅកោុងយុេធ្ការ “នថ្ៃេនាេណ៌ទមម” ដែលបានចារ់ទផតើម្ជា
ការតវា៉ា ម្ួយប្រនំ ងនឹងការឃុខ្
ំ ួ ៃនរុគរលិករេញុរបនោ និងអ្តីតរុគរលិកននអ្ងរការអាែ

ក
ុ េំនន
ួ ៥ ្ក់ ដតរដ្ឋាភិបាល

បានអ្ោះអាងថា ការតវា៉ា ទនោះមានរំណងញុោះញង់ទអាយមាន “រែិវតតន៍េណ៌” ដែលជាពាកយម្ួយររស់រដ្ឋាភិបាល សំទៅ
ទលើេល្ម្ហាជនដែលប្រនំ ងនឹងការប្គរ់ប្គងររស់ខ្ួ ៃន។ ២ ្ក់កោុងេំទណាម្ ៣៨ ទ្ោះដែលប្តូវបានចារ់ខ្ួ ៃន ប្តូវ
បានទចាេប្រកាន់ជាផៃូវការ និងប្តូវបានតុលការដ្ឋក់ទទស។ ម្ជឈម្ណឌលសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ និងអ្ងរការអាែ

ក
ុ

បាននិោយថា មានករណីចារ់ខ្ួ ៃនតាម្អ្ំទេើេិតេ
ត ំនួន ៣៥ ទៅទលើម្នុសសេំនួន ២១ ្ក់ េីដខ្ឧសភា នោំ ២០១៦ ែល់
ដខ្ម្ិ្។ េំនួនននការចារ់ខ្ួ ៃននិងឃុខ្
ំ ួ ៃនតាម្អ្ំទេើេិតេ
ត ំនងជាមានទប្េើនជាងទនោះ េីទប្ពាោះជនរងទប្គាោះទៅតាម្តំរន់
ជនរេម្ិនរតឹង ទដ្ឋយសារមានការេិបាកទធវែ
ើ ំទណើរម្កការភាោល័យររស់អ្ងរការអាែ

ក
ុ ឬមានកងវល់េីសវុ តាិភាេនន

ប្គួសារររស់ទគ។ អាជាាធរម្ិនបានចាត់ វភាធានដ្ឋក់េណឌកម្ម ឬវភាធានការផៃូវេារ់ប្រនំ ងនឹងអ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវេំទពាោះ
ការឃុខ្
ំ ួ ៃនទគទដ្ឋយខ្ុសេារ់ទេ។
ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ អាជាាធរប្កុងភោំទេញបានចារ់ខ្ួ ៃនម្នុសសរារ់សិរអ្ោក ដែលជាធម្មតា គឺអ្ោកគាមន
ផាោះសដម្បង អ្ោក វភាកលេរភាក អ្ោកទប្រើទប្គឿងទញៀន ឬអ្ោករកសុផ
ី ូវៃ ទភេ កោុងអ្ំ ង
ុ ទេលយុេធ្ការេុោះទបាសសំអាតតាម្
ផៃូវកោុងប្កុង។ អាជាាធរយកអ្ោកទំងទ្ោះទៅដ្ឋក់ទៅម្ជឈម្ណឌលនប្េសពឺររស់ប្កសួងសងរម្កិេញ ដែលមានេំ្យ ១៥
នម្៉ាល៍ េីប្កុងភោំទេញ ។ ម្ជឈម្ណឌលទនោះលបីថា ទធវបា
ើ រម្នុសស ដែលទធវើទអាយអ្ោកជារ់ឃុំ ២ ្ក់សាៃរ់ ទៅកោុងនោំ
២០១៥។
ការឃុខ្
ំ ួ ៃនម្ុនសវ្ការ៖ េារ់អ្នុញ្ញញតទអាយមានការឃុខ្
ំ ួ ៃនម្ុនសវ្ការរ

ូតែល់រយៈទេល ៦ ដខ្ េំទពាោះរេ

ទលមើសម្ជឈិម្ និង ១៨ ដខ្ េំទពាោះរេឧប្កិែ។
ា ទៅនោំ ២០១៦ ប្កសួងម្ហានផាបាននិោយថា មានម្នុសសេំនួន ៧៤៩៥
្ក់សិត
ា កោុងការឃុខ្
ំ ួ ៃនម្ុនសវ្ការ។ ទេលខ្ៃោះ អាជាាធរឃុម្
ំ ុនសវ្ការទដ្ឋយគាមនតំណាងដផោកេារ់កត។
ី អ្ងរការម្ិន
ដម្នរដ្ឋាភិបាលបាននិោយថា អាជាាធរឃុំអ្ក
ោ ដែលប្តូវបានទចាេេីរេទលមើសប្សាល ម្ុនសវ្ការ ទលើសេីរយៈទេល
៦ ដខ្។
លេធ ភាេររស់អ្ោកជារ់ឃុំកោុងការទចាេសួរេីភាេប្សរេារ់ននការឃុខ្
ំ ួ ៃនម្ុនេូលតុលការ៖ សំណំទុ រឿងទៅគរម្ិនទន់
ចាត់ការ និងការេនារទេលយូរកោុងការេេួលបានសាលែីការ រ៉ាោះពាល់ែល់សិេធក
ិ ោុងការទធវកា
ើ រតតាំងទៅកោុងតុលការ
ប្រនំ ងនឹងម្ូលដ្ឋានេារ់ ឬលកខ ណៈទធវើដតតាម្េំទនើងេិតតននការឃុខ្
ំ ួ ៃនម្នុសស។
ខ. ការបដិសេ្មិនសោយទទួលបានការជាំនុាំជប្មះក្ដជា
ី សាធារណៈសោយយុតដិ្ម៌
រែាធម្មនញ្
ុ បា
ញ នដេងថាតុលការមានភាេកករាជយ រ៉ាុដនដ រដ្ឋាភិបាល ជាេូទៅ ម្ិនទគារេកករាជយភាេររស់
តុលការទ ើយ ។ តុលការសាត
ិ ទប្កាម្ឥេធ ិេល និងការទប្ជៀតដប្ជកររស់ដផោកនីតិប្រតិរតដិ ដែលមានអ្ំណាេែំទ ើង
សកតិ រទណតញទេញ និងដ្ឋក់េន
ិ ័យទលើទៅប្កម្តាម្េិត។
ត ម្គនតីតុលការទប្េើនដតមានម្ុខ្តំដណងកោុងទេលជាម្ួយគាោ
ទៅកោុងគណរកសកាន់អ្ំណាេ ទ

ើយអ្ោកសទងេតការណ៍បាននិោយថា មានដតអ្ោកដែលមានេំ្ក់េំនងជាម្ួយនឹង

គណរកសប្រជាជន ឬដផោកប្រតិរតតិទេ ដែលបានេេួលម្ុខ្តំដណងកោុងតុលការ។មានអ្ំទេើេក
ុ រលួយោ៉ាងរាលដ្ឋលកោុង

េំទណាម្ទៅប្កម្ ប្េោះរាជអាជាា និងម្គនដីតុលការ ។ ដផោកតុលការគាមនប្រសិេធិភាេ ទ

ើយម្ិនអាេធា្ែំទណើរកតី

ទដ្ឋយយុតិធ
ត ម្៌ប្តឹម្ប្តូវបានទេ។
អ្ោកសទងេតការណ៍និោយថា សមាគម្ទម្ធាវភាជាតិលំទអ្ៀងោ៉ាងខាៃង
ំ ទៅរកសមាជិកដែលមានដខ្សប្សឡាយ
ជាម្ួយគណរកសប្រជាជន ទៅកោុងការទប្ជើសទរភាសសមាជិក។ េំដណកទម្ធាវភាម្កេីគណរកសប្រនំ ងឬប្កុម្ទផសងម្ិន
សូវមានឱកាសទេ។ ទេលខ្ៃោះ សមាគម្ទប្ជើសយកអ្ោកដែលគាមនសម្តាភាេ ទដ្ឋយសារដតដខ្សប្សឡាយនទោបាយ។
អ្ោក វភាភាគទដ្ឋយម្ិនលំទអ្ៀងបានរ្ាញទអាយទឃើញថា អ្ោកដ្ឋក់ពាកយេូលជាសមាជិកទៅកោុងសមាគម្ទនោះបានទធវកា
ើ រ
សូកបា៉ាន់ោ៉ាងទប្េើន ទែើម្បីបានេូល។ ជាញឹកញារ់ លេធ ផលននសវ្ការហាក់មានការកំណត់េុកជាម្ុនទប្សេ។
ឧទ

រណ៍ ្យករែាម្គនតី

ន
ុ ដសនបានប្រកាសទៅម្ុនសវ្ការររស់តុលការកំេូលរនតេ
ិ សតីេកា
ី ររំលយគណ

រកស CNRP រនតេ
ិ ថា ទលកមានការេុកេិតត “៩៩,៩៩%” េីសាលែីការតុលការទនោះ។ មានទសេកតរា
ី យការណ៍ថា ទម្
ែឹក្ំគណរកស CPP កោុងម្ូលដ្ឋានបានេេួលរញ្ញារទអាយរទណតញភាគីខាងគណរកស CNRP ទេញ ម្ុនទេលសាល
ែីការបានទេញទៅទេៀត។ ទៅកោុងករណីម្ុន អ្ោកសទងេតការណ៍ទៅកោុងសវ្ការននសកម្មជនររស់គណរកសប្រនំ ង
េំនួន ១១ រូរ ដែលរងការទចាេថា បានទធវកា
ើ ររោះទបារ បាននិោយថា រ្ារ់េីទៅប្កម្សំរាកទែើម្បីទធវកា
ើ រេិចារណា
នគរបាលយុតិធ
ត ម្៌បានេ័េធរនារ់សវ្ការ ទ

ើយបានទរៀរេំទផារជនសងស័យទៅេនធ្គារ ដែលជាការរ្ាញថា

សាលប្កម្ដ្ឋក់ទអាយជារ់ទទសប្តូវបានកំណត់ជាម្ុនទប្សេទៅទ

ើយ (សូម្ទម្ើលប្តង់អ្ោកជារ់ឃុំ និងអ្ោកទទស

នទោបាយខាងទប្កាម្)។
ទរើតាម្អ្ងរការ NGO កងវោះទៅប្កម្ និងរនារ់តុលការបានេនាករណីជា ទប្េើន។ អ្ងរការ NGO ក៏ទជឿផង
ដែរថា ម្គនតីតុលការទប្េើនទផាតតទលើករណីដែលកោុងទ្ោះ ទគបានេេួលលុយ។ការេនារទេលររស់តុលការ ឬអ្ំទេើេុក
រលួយររស់តុលការទប្េើនដតទធវើទអាយជនរងការទចាេប្រកាន់រួេផុតេីការកាត់ទទស។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបាន
អ្ោះអាងថា ែូេទៅកោុងនោំកនៃងទៅដែរ េុងទចាេដែលមានប្េេយឬមានអ្ំណាេ រួម្ទំងសមាជិកននកងកំលង
ំ សនតិសខ្
ុ
ផង តាម្ធម្មតា រង់លុយទអាយជនរងទប្គាោះ និងអាជាាធរ ទែើម្បីទអាយេំលក់ការទចាេប្រកាន់ប្េ

មេណឌ។ អាជាាធរ

ប្តូវបានទគែឹងថា បានទតឿនទអាយជនរងទប្គាោះ ឬប្គួសារររស់ទគេេួលយកនូវសំណងរ៉ាោះរ៉ាូវជាលុយកាក់ ជាថ្ោូរនឹង
ការេំលក់ទចាលការទចាេប្រកាន់ប្េ

មេណឌ ឬការម្ិនរ្ាញម្ុខ្ជាសាកសី។

នីតិវិ្ីជាំនុាំជប្មះក្ដ ី
េារ់ដេងេីសិេធក
ិ ោុងការេេួលបានការកាត់កតីទដ្ឋយយុតិធ
ត ម្៌ និងជាសាធារណៈ ដតតុលការកប្ម្អ្នុវតតេារ់
ទលើសិេធ ទិ នោះណាស់។

តាម្េារ់ េុងទចាេមានសិេធិប្តូវបានទគសនមតថា ជាជនសៃូតប្តង់ និងមានសិេធិរឹង
ត ឧេធ រណ៍ ជាទរឿយៗេុង
ទចាេប្តូវសូកទៅប្កម្ ទែើម្បីទអាយទេញសាលប្កម្ដែលមានលកខ ណៈអ្នុទប្គាោះ ។ សវ្ការប្តូវបានទធវជា
ើ សាធារ
ណៈ ដតទប្េើនដតប្តូវបានេនាទេល ទដ្ឋយសារការភាោធិរទតយយកោុងតុលការ។ ទគនិោយថា ម្គនតីតុលការខ្ំេទនៃឿន
ការេិនិតយសំទរេទលើសំណំទុ រឿង។ េុងទចាេមានសិេធិរ្ាញវតតមាន ទ
និងទចាេសួរសាកសីប្រនំ ងនឹងខ្ៃួន ទ

ើយេិទប្គាោះទោរល់ជាម្ួយទម្ធាវភា ប្រឈ្ម្

ើយ រ្ាញសាកសី និងភសតតា
ុ ងទដ្ឋយខ្ៃួនទគ។ កោុងករណីប្េ

មេណឌ ប្រសិនទរើ

េុងទចាេគាមនប្បាក់រកទម្ធាវភាមាោក់បាន តុលការប្តូវផដល់តណា
ំ
ងដផោកេារ់ទដ្ឋយឥតគិតនថ្ៃែល់េុងទចាេ ។ ទទោះជា
ោ៉ាងណាក៏ទដ្ឋយ ជាទរឿយៗ តុលការដតងដតខ្វោះធនធានទែើម្បីផល
ដ ់ប្រឹកាដផោកេារ់ ទ

យ
ើ េុងទចាេភាគទប្េើនសវោះ

ដសវងរកជំនួយេីអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ឬប្តូវទ ង
ើ តុលការទដ្ឋយគាមនតំណាងដផោកេារ់ ។ ទៅកោុងករណីគាមន
ទម្ធាវភាការពារេុងទចាេកោុងទរឿងប្េ

មេណឌ តុលការេនាករណីរ

ូតទល់ដតទម្ធាវភាប្តូវបានរកបាន ទ

ដររទនោះទប្េើនដតសុីទេលរារ់ដខ្។ ការជំនុំជប្ម្ោះកដីទប្េើនដតទធវើទ ើងប្គាន់ដតរគងររ់កិេញ ទ

ើយករណី

ើយការសួរទែញទដ្ឋលទប្េើន

ទដ្ឋយភាគីមាខងទៅភាគីមាខង ជាធម្មតា ម្ិនបានទកើតមានទ យ
ើ ។ េារ់ដេងេីសិេធិទំងទនោះសំរារ់េុងទចាេទំងអ្ស់។
មានការខ្វោះទម្ធាវភាទប្េើនដែលមានជំ្ញប្តឹម្ប្តូវ េិទសសទៅទប្ៅប្កុងភោំទេញ។ អ្ោកដែលគាមនធនធានសំរារ់
រកទម្ធាវភា បាត់រង់សិេធិេេួលបានការកាត់កតីទដ្ឋយយុតិធ
ត ម្៌។ ទោងតាម្សមាគម្ននគណទម្ធាវភា គិតម្កែល់ដខ្តុល
មានទម្ធាវភាេំនន
ួ ១០១៩ ្ក់ (២០៦ ្ក់ជា្រភា) ផតល់ទសវាផៃូវេារ់ ទៅេូទំងប្រទេស។ ទៅកោុងនោំ ២០១៦ មាន
ទម្ធាវភាេំនួន ៨៦៩ ្ក់។ របាយការណ៍ររស់អ្ងរការ International Commission of Jurists ទអាយែឹងថា ការ
ប្តូវទធវើការសូកបា៉ាន់ទប្េើនទែើម្បីបានេូលជាសមាជិកននសមាគម្ទម្ធាវភាទធវើទអាយេំនួនទម្ធាវភាតិេ ដែលជាការទធវើទអាយ
ទម្ធាវភារេញុរបនោមានឱកាសប្គរ់ប្គាន់កោុងការេេួលបានលុយ តាម្រយៈម្ទធាបាយប្សរេារ់ ឬម្ិនប្សរេារ់។
អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថា ការដថ្ៃងជាលយលកខ ណ៍អ្កសរររស់សកសី និងអ្ោករងការទចាេ
ប្រកាន់ទប្េើនដតប្តូវបានយកទធវជា
ើ ភសតតា
ុ ងដតម្ួយ ទៅកោុងសវ្ការ។ ទេលខ្ៃោះ ជនរងការទចាេប្រកាន់ប្តូវបានរងខំទអា
យនិោយ ទដ្ឋយការវាយែំ ឬការគំរាម្កំដ

ងទ

ើយេុងទចាេដែលម្ិនទេោះអ្កសរ ជាញឹកញារ់ ម្ិនប្តូវបានប្បារ់េី

ទសេកតីទៅកោុងេំទលើយសារភាេ ដែលទគប្តូវបានរងខំទអាយេុោះ

តាទលខាទៅទលើទ្ោះទេ។ តុលការេេួលយកការ

សារភាេទដ្ឋយរងខំដររទនោះ យកទធវជា
ើ ភសតតា
ុ ង ទៅកោុងសវ្ការ ទទោះរីជាមានេារ់ហាម្ការទធវែ
ើ ូទេោោះកត។
ី សិេធិ
ររស់េលរែាកោុងការមានវតតមានទៅកោុងសាលឧេា រណ៍ជាញឹកញារ់មានកំ រភាត ទដ្ឋយសារការេិបាកទៅកោុងការែឹកអ្ោក
ទទសេីេនធ្គារទខ្តតម្កសាលឧេធ រណ៍ទៅភោំទេញ។ ែូទេោោះ ជាងពាក់កណា
ត លននសវ្ការឧេធ រណ៍ប្រប្េឹតទត ៅទដ្ឋយ
គាមនវតតមានររស់េង
ុ ទចាេទ ើយ។
អែ ក្ជាប់ពនធន្ទោរ និខអែក្ជាប់ឃុាំសោយសារមូលសហតុនសោបាយ

ទោងតាម្អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកដផោកសិេធិម្នុសសម្ួយ គិតម្កប្តឹម្ដខ្វភាេកា
ិឆ អាជាាធរបានចារ់
ខ្ៃួនឬឃុខ្
ំ ួ ៃនម្នុសសោ៉ាងតិេេំនន
ួ ២៤ ្ក់ ទក់េងនឹងនទោបាយ។
ទៅនថ្ៃេី ៣ ដខ្កញ្ញញ នគរបាលបានចារ់ខ្ួ ៃនប្រធានគណរកស CNRP គឺទលក កឹម្ សុខា ទដ្ឋយទចាេថាកបត់
ជាតិ។ ម្គនតជា
ី ន់ខ្ពស់គណរកស CNRP បានលក់ខ្ួ ៃន ទ

យ
ើ ភាគទប្េើនទគេទៅររទេស។ ទ

តុផលដែលរដ្ឋាភិបាល

ទលើកទ ើងប្រនំ ងនឹងទលក កឹម្ សុខាគឺដផអកទលើ វភាទែអ្ូ កាលេី ៤ នោំម្ុន ដែលកោុងទ្ោះ ទម្រកសទនោះបានប្បារ់េសសនិក
ជន ទៅប្រទេសអ្ូគសាតលី េីការ្រររស់គណរកសទលក ទៅកោុងការទរៀរេំការ្រទៅតាម្ម្ូលដ្ឋាន ទដ្ឋយមានការ
ដណ្ំេីអ្ោកជំ្ញររទេស។ រដ្ឋាភិបាលបានអ្ោះអាងថា ការនិោយែូទេោោះទសមើនង
ឹ ការដែលទលក កឹម្ សុខា
“សារភាេ” ថាប្រទេសម្ួយទេៀតបានប្បារ់គាត់េីរទរៀររទងេើត “រែិវតតន៍េណ៌” ទៅកម្ពជា
ុ ។
រ្ារ់េីការចារ់ខ្ួ ៃនទលក កឹម្ សុខា ទលក្យករែាម្គនតី

ុន ដសនបានគំរាម្កាត់ទទសអ្ោកដែលមានការ

ពាក់េន
័ ទធ ៅកោុងការ “ការពារ” ជនកបត់ជាតិ ដែលប្តូវបានទចាេប្រកាន់។ ទលកដថ្ម្ទំងបានគំរាម្ទរើកទ ង
ើ វភាញនូវ
ការទសុើរអ្ទងេតទៅទលើការសំលរ់សមាជិកស

ជីេេំនួន ៥ ្ក់ ទៅកោុងការប្រម្ូលផតំម្
ុ យ
ួ ដែលែឹក្ំទដ្ឋយរកស

ប្រនំ ង កាលេីនោំ ២០១៤ ដែលទៅកោុងទ្ោះ កម្មករកាត់ទែររារ់ពាន់្ក់បានទធវកា
ើ រតវា៉ា លេធ ផលននការទបាោះទនោតជាតិ
នោំ ២០១៣។ ការគំរាម្ររស់ទលក្យករែាម្គនតីសំទៅទៅទលើអ្តីតសមាជិកសភាេេំនួន ៧ ្ក់ររស់គណរកស
CNRP រួម្ទំងអ្តីតអ្នុប្រធានគណរកសទនោះ និងជាអ្ោកែឹក្ំការតវា៉ា គឺទលកប្សី ម្ួ សុខ្
បានចារ់ខ្ួ ៃន រ្ារ់េកា
ី រតវា៉ា ទប្កាម្រេទចាេ រារ់េកា
ី រទធវបា
ើ តុកម្មខ្ុសេារ់ែល់ការរោះទបារ
ជីេកករាជយលបីទ្
ម ោះ ោ៉ាងទហាេណាស់ ៥ ្ក់ក៏សិត
ា ទៅទប្កាម្ការគំរាម្កំដ

ួ។ អ្ោកទំងអ្ស់ទ្ោះប្តូវ
ង
ឹ ា។ ទម្ែឹក្ំស

ងដែរ។ អ្ោកទំងអ្ស់ទ្ោះប្តូវបាន

ទចាេេីរេរោះទបារ ទ

ើយប្តូវបានដ្ឋក់ទអាយសាិតទៅទប្កាម្ការតាម្ដ្ឋនររស់តុលការ។ ថ្វីទរើកំលំងសនតិសុខ្ប្តូវបាន

ទគទជឿថា បានរញ្ញាទ

ើយទធវកា
ើ រសំលរ់ ដតទលក្យករែាម្គនតីបានរទ្ាសគណរកសប្រនំ ងេំទពាោះ

ទកើតទ ើង ទ

ឹងាដែលបាន

ើយបានគំរាម្ចាត់ការទៅទលើទម្ែឹក្ំការតវា៉ា ។ ទលក្យករែាម្គនតី និងអ្ោកទប្កាម្រ្េរ់ររស់ទលក

ដថ្ម្ទំងបានទធវកា
ើ រប្េមានជាសាធារណៈ ែល់សមាជិកែនេទេៀតននរកសប្រនំ ងថា ទគអាេនឹងប្តូវចារ់ខ្ួ ៃនេំទពាោះ
“ការស

ការ” ជាម្ួយទលកកឹម្ សុខា។ ការរំលយគណរកស CNRP ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេកា
ិឆ ទធវើទអាយការេូលរួម្

ណាម្ួយជាម្ួយគណរកសទនោះខ្ុសេារ់។
ទៅកោុងករណីទដ្ឋយដ ក កាលេីនថ្ៃេី ២៣ សីហា សាលឧេធ រណ៍បានយល់ប្េម្រំដរកសំណំទុ រឿងឧេធ រណ៍នន
សកម្មជនគណរកស CNRP ទែលជារ់េនធ្គារទៅនោំ ២០១៥ េំទពាោះតួ្េីររស់ទគតាម្ការទចាេប្រកាន់ម្ក ទៅកោុង
ការតវា៉ា នោំ ២០១៤ ដែល្ំទអាយអ្ោកតវា៉ា េំនួន ៦ ្ក់ និងនមំសនតិសុខ្ខ្័ណឌែូនទេញេំនន
ួ ៣៩ ្ក់ររួស។ តុលការ
សំទរេថា ករណីម្ួយេិនិតយទៅទលើសាលែីការ ទ

ើយករណីេី២ នឹងេិចារណាទលើការទចាេប្រកាន់សីេ
ត ន
ី ិតិ វភាធីេារ់ម្ិន

សម្ប្សរ។ អ្ោកសទងេតការណ៍ខ្ៃោះអ្ោះអាងថា តុលការទេញសាលែីការទដ្ឋយគាមនភសតតា
ុ ងភាារ់សកម្មជនទៅនឹងរេ
ទចាេ ទ

ើយចាត់េុកការដ្ឋក់ទទសទៅទលើេួកទគថាជាេណឌកម្មេំទពាោះការដែលសកម្មជនបានទធវកា
ើ ររភាោះគន់ទៅទលើការ

កំណត់ប្េំដែនររស់ប្រទេសកម្ពជា
ុ ជាម្ួយប្រទេសទវៀតណាម្ ដែលជារញ្ញាមានលកខ ណៈនទោបាយទប្េើន។
សមាជិកសភា អ្ុ៊ុំ សំអាន ដែលប្តូវបានចារ់ខ្ួ ៃនននដខ្ទម្សា នោំ ២០១៦ ទៅរនតសិត
ា ទៅកោុងេនធ្គារ េំទពាោះ
ការទចាេរដ្ឋាភិបាលថា បានលក់ែីទអាយទវៀតណាម្ និងេំទពាោះការផសេវផាយតាម្ទ

វសរុកនូវអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបាន

អ្ោះអាងថា ដផនេីប្េំដែនដកៃ ងកាៃយ។ ការទចាេប្រកាន់ទនោះប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញជាេូទៅថា មានលកខ ណៈនទោបា
យ។ សមាជិកប្េឹេធសភា

ង
ុ សុខ្

ួ ដែលតុលការបានដ្ឋក់ទទសេំទពាោះការទចាេប្រកាន់ែេ
ូ គាោទនោះ បានេេួលការ

ទលើកដលងទទស រ្ារ់េីបានសុំទទស និងសរទសើរការែឹក្ំររស់្យករែាម្គនត។
ី សមាជិកសភា និងប្េឹេធសភាទំង
េីរ្ក់ទនោះប្តូវបានទគែកអ្ភ័យកកសិេធិសភា ទដ្ឋយសភាជាតិ ទៅកោុងការទបាោះទនោតទដ្ឋយម្ិនប្រប្កតីម្ួយ ដែលេេួល
បានសំទលងទនោតម្ិនែល់ ២ ភាគ ៣ ែូេដែលតំរូវទដ្ឋយរែាធម្មនញ្
ុ ទញ ើយ។ សភាជាតិក៏បានទប្រើ វភាធីទនោះផងដែរទៅកោុង
ការែកអ្ភ័យកកសិេធរិ រស់ទលក កឹម្ សុខា។

អ្ោកនទោបាយននគណរកសប្រនំ ង និងអ្ងរការសងរម្សុី វភាលបាននិោយថា អាជាាធរទប្េើនដតម្ិនផតល់លេធ
ភាេទអាយជួរអ្ោកទទស ដែលទគទជឿថា ទទសររស់ទគទ្ោះរណា
ត លម្កេីទ

តុផលនទោបាយ។ កោុងករណីទលក

កឹម្ សុខា ម្គនតីធ្គារម្ិនបានអ្នុញ្ញញតទអាយតំណាងននគណរកស CNRP សងរម្សុី វភាល ឬទរសកកម្មររទេសេូល
ជួរទលកទេ។ មានដតប្កុម្ទម្ធាវភានិងភរភាោររស់ទលកទេ ដែលប្តូវបានអ្នុញ្ញញតទអាយេូលជួរ ទ

ើយខាងេនធ្ការ

ទធវើការថ្តវភាទែអ្ូននការេូលជួរទំងទ្ោះ។
នីតិវិ្ីតលា
ុ ការេុី វីល និខដាំស

ះប្សាយ

ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានអ្ងរតុលការម្ួយសប្មារ់រណដឹងរែារបទវណី ទ

ើយប្រជាេលរែាមានសិេធិដ្ឋក់ពាកយ

រណដឹងដសវងរកសំណងការខ្ូេខាតេំទពាោះការរំទលភសិេធិម្នុសស ។ ជាេូទៅ មានទំងែំទណាោះប្សាយតាម្ផៃូវរែាបាល
ទំងែំទណាោះប្សាយតាម្ផៃូវតុលការ ដតអាជាាធរទប្េើនដតម្ិនអ្នុវតតសាលែីកាតុលការ។
េាំណខប្ទពយេមបតតិ (Property Restitution)

ទៅដខ្តុល ប្កសួងម្ហានផាបានផាអកអ្ងរការ NGO កោុងប្សុកែ៏លបីម្ួយ ដែលទធវកា
ើ រ្រតសូម្តិទែើម្បីសិេធិែីធីៃ
ទដ្ឋយសារទ

តុផលទចាេថា រំទលភទលើេារ់សីេ
ត ីសមាគម្ និងអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ដែលប្តូវបានប្រកាសទអា

យទប្រើ ទៅនោំ ២០១៥។ ្យកប្រតិរតតិននអ្ងរការទនោះប្តូវបានទៅសួរ ទដ្ឋយប្កសួងម្ហានផា និងប្កសួងការ្រ។
ការរងខំយកម្កដ្ឋក់ជាសម្ូ

ភាេ ទៅទប្កាម្រររដខ្មរប្ក

ម្ និងការផាៃស់េីលំទៅររស់ប្រជាជនបានទធវើ

ទអាយកម្មសិេធិែីធីមា
ៃ នភាេម្ិនេាស់លស់។ េារ់ភូម្ិបាលដេងថា អ្ោកដែលមានកម្មសិេធិទដ្ឋយសុខ្សានតទលើែីកកជន
ឬែីរែា (ម្ិនរារ់រញ្ញូ លែីសាធារណៈ ែូេជាសួនេារ) ឬបានរស់ទៅកោុងអាគាររែាទដ្ឋយគាមនការតវា៉ា ទម្ទរេីអ្ោក
ទផសង កោុងរយៈទេល ៥នោំ ម្ុនការប្រកាសទអាយទប្រើេារ់ទនោះ ទៅនោំ ២០០១ មានសិេធិដ្ឋក់ពាកយសុក
ំ ម្មសិេធិទលើែី/
អាគារទ្ោះជាសាាេរ។ ដត ប្រជាជនភាគទប្េើនទៅដតខ្វោះការយល់ែឹងនិងម្ទធាបាយសំរារ់េេួលបានកកសារកម្មសិេធែ
ិ ី
ធៃីជាផៃូវការប្គរ់ប្គាន់។
ការភាោល័យសុ រភាទោែីទខ្តតនិងប្សុករនតទធវើតាម្និតិ វភាធីននការេុោះរញ្ាែ
ី ីម្ុននោំ ២០០១ ដែលម្ិនរញ្ញូ លការ
សិកាអ្ទងេតបានប្តឹម្ប្តូវទលើែី ឬឱកាសសំរារ់ទអាយសាធារណជនផតល់ម្តិ។ ការេិញែីេុកលក់ ទដ្ឋយគាមនរ័ណណកម្ម
សិេធិេាស់លស់ បានរណា
ត លទអាយមានជំទលោះ ទៅប្គរ់ទខ្តតទំងអ្ស់ ទ
ី ស
ប្កតាម្ជនរេ និងឈ្មួ ញេិញលក់ែ។

ើយបានរទងេន
ើ ភាេតានតឹងរវាងអ្ោកភូម្ិប្កី

គម្ន៍រស់ទៅតាម្តំរន់ប្កុងប្រឈ្ម្នឹងការរទណតញទេញទដ្ឋយរងខំ ទែើម្បី

យកកដនៃងសំរារ់គំទរាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ពាណិជក
ា ម្ម។
ករណីអាជាាធរបានរនតរងខំទអាយអ្ោកប្សុកផាៃស់េីលំ ទទោះរីកោុងរ៉ាុ្មននោំម្កទនោះ មានការថ្យេុោះកត។
ី អ្ោកខ្ៃោះ
ទប្រើការគំរាម្កំដ

ងរតង
ឹ ឬរទណតញទេញ ទែើម្បីសំ ុតអ្ោកប្ក និងអ្ោកសាិតកោុងសាានភាេខ្សត់ទខ្ាយ ទអាយេូទត់

សំណងែីររស់ទគ ទៅកោុងតំនលទប្កាម្តំនលេីផា។ ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្កកេដ្ឋ អ្ងរការអាែ

ុកបាននិោយថា បាន

េេួលសំណំទុ រឿងថ្មីទក់េងនឹងជំទលោះែីធីរៃ វាងអ្ោករកសុី និងអ្ោកភូម្ិ េំនួន ៤៥ ករណី ដែលរួម្មានការទចាេេីការចារ់
ី ី។
យកែី ការលួេធនធានធម្មជាតិ ែីសម្បទនទសែាកិេញ និងការរទណតញទេញេីែធ
ៃ អ្ោកប្កគាមនកកសារផៃូវេារ់សំរារ់
រញ្ញាក់ទលើអ្ំណោះអ្ំណាងររស់ទគទលើែីទេ។ អ្ោកដែលរងការរទណតញទេញខ្ៃោះបានតវា៉ា បានទជាគជ័យទៅតុលការ ដត
ករណីភាគទប្េើនម្ិនទន់ប្តូវបានទគចាត់ការទៅទលើទេ។
ច. ការសប្ជៀតផ្ប្ជក្តាមអាំសពើចិតតក្ែុខភាពឯក្ជន ប្គួសារ សគហោាន ឬក្ែុ ខការស្ៃើយ្ៃខោែ
េារ់មានដេងអ្ំេីភាេកកជនននលំទៅដ្ឋាន និងការទឆ្ៃើយឆ្ៃងគាោ ទ

ើយហាម្ឃាត់ការដឆ្កទឆ្រខ្ុសេារ់ ។

ទទោះជាោ៉ាងណាក៏ទដ្ឋយក៏អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាជាេមាៃរ់ នគរបាលទធវើការ ដឆ្កទឆ្រ និង រតរ
អ្ូស ទដ្ឋយគាមនែីកាេីតុល ។ រដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក់កាទម្រា៉ា ថ្តទៅកដនៃងគណកមាមធិការទបាោះទនោតជាតិ ដែលមានភាេ

អ្េាប្កឹតដផោកនទោបាយ ទ

យ
ើ ជាធម្មតា រទញ្ញ ញសារទឆ្ៃយ
ើ ឆ្ៃងផាាល់ខ្ួ ៃន ទ

ររស់ទម្ែឹក្ំរកសប្រនំ ង និងទម្ែឹក្ំសងរម្សុី វភាល ទ

ើយថ្តការនិោយទឆ្ៃើយឆ្ៃងតាម្េូរស័េា

ើរទញ្ញ ញទៅទអាយប្រេ័នផ
ធ សេវផាយដែលប្តូវគាោជាម្ួយរដ្ឋាភិ

បាល។ នគរបាលដែលចារ់ទលក កឹម្ សុខា ទៅនថ្ៃេី ៣ កញ្ញញ ប្តូវបានទគនិោយថា បានេូលផាោះគាត់ទដ្ឋយទប្រើកំ
លំង ទ

ើយគាមនែីការតុលការទេ។

ផ្នែក្ទី២ ៖ ការសោរពសេរីភាពពលរដា ផ្ដលរួមមាន
ក្. សេរីភាពបសចេ ញមតិ និខសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ថ្វីទរើរែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងេីទសរភាភាេរទញ្ញ ញម្តិ រួម្ទំងទសរភាភាេដផោកសារេ័ត៌មានកតី ដត ទៅកោុងការអ្នុវតដ
ជាក់ដសដង សិេធិទំងទនោះម្ិនប្តូវបានទគារេជានិេញទ ើយ ។

ទសរភាភាេកោុងការរទញ្ញ ញម្តិ
រែាធម្មនញ្
ុ អ្
ញ នុញ្ញញតទអាយមានការរទញ្ញ ញម្តិទដ្ឋយទសរភា ទលើកដលងដតកោុងករណីដែលវារ៉ាោះពាល់ែល់សនដិ
សុខ្សាធារណៈ ។ រែាធម្មនញ្
ុ ក
ញ ៏ប្រកាសផងដែរថា ប្េោះម្ហាកសប្ត “ម្ិនអាេប្តូវទគរំទលភបាន” ទ
ររស់ប្កសួងម្ហានផា ដែលអ្នុទលម្តាម្េារ់រ រភាហាទករដិ៍ រញ្ញាក់ជាថ្មីនូវដែនកំណត់ទំងទនោះ ទ

ើយទសេកដីដណ្ំ
ើយហាម្ប្បាម្ម្ិន

ទអាយអ្ោកទបាោះេុម្ព និងនិេនធ្យកផសេវផាយទរឿងណា ដែលប្រមាថ្ និងររភាហាទករដិ៍ប្េោះម្ហាកសប្ត ថាោក់ែឹក្ំនង
ិ សាា
រ័នរដ្ឋាភិបាល ។
េារ់ទបាោះទនោតមានខ្ដែលតំរវូ ទអាយអ្ងរការសងរម្សុី វភាលមានភាេ “អ្េាប្កិត” ទៅកោុងអ្ំ ុងទេលនន
យុេធ្ការនទោបាយ ទ

ើយហាម្េួកទគម្ិនទអាយ “ប្រមាថ្” គណរកសនទោបាយតាម្រយៈប្រេ័នផ
ធ សេវផាយ។

រដ្ឋាភិបាលបានទប្រើប្កម្ប្េ

េ
ម ណឌទែើម្បីកាត់ទទសេលរែាេរ
ី េរេររភាហារទករដិ៍ ផាយេ័តមា
៌ នម្ិនេិត និង

ញុោះញង់ ដែលអាេ្ំែល់ការដ្ឋក់េនធ្គាររ

ូតែល់ ៣ នោំ។ ទៅប្កម្ក៏អាេរញ្ញាទអាយរង់ការផាកេិន័យផងដែរ

ដែលអាេ្ំទអាយមានការចារ់ដ្ឋក់េនធ្គារ ទរើម្ិនរង់ទេ។ តុលការបានរកប្សាយកោុងលកខ ណៈេូលំេូលយនូវ
ទទស “ញុោះញង់” ទ

ើយម្គនតជា
ី ន់ខ្ពសក
់ ោុងរដ្ឋាភិបាលបានគំរាម្ឥសសរជនគណរកសប្រនំ ង េីរេញុោះញង់ ទដ្ឋយសារ

អ្ំទេើ ែូេជាការអ្ំពាវ្វទអាយមាន “ការផាៃស់ររូ ត កោុងរដ្ឋាភិបាល” តាម្ម្ទធាបាយទបាោះទនោត។
អ្ងរការ NGO កោុងប្សុកដផោកសិេធិម្នុសសម្ួយ ប្រេ័នផ
ធ សេវផាយ និងអ្ោក វភាភាគកករាជយម្ួយេំនួនបានរនត
សំដែងកងវលជា
់ សាធារណៈអ្ំេីសកម្មភាេររស់រដ្ឋាភិបាលដែលទៅទលើការ្រររស់ទគ ទដ្ឋយរួម្ទំងករណីប្រនំ ង
នឹងម្គនតីសមាគម្អាែ

ុកផងដែរ។ ទៅនថ្ៃេី ១៣ កញ្ញញ អាជាាធរបានចារ់ខ្ួ ៃនទ្
ម ោះ Dem Kundy និង

ុន វណណៈ

ដែលទធវកា
ើ រទអាយអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយទ្
ម ោះអ្ងរការ Mother Nature េីរេទចាេថា បានញុោះញង់ទអាយ
ប្រប្េឹតរ
ត េឧប្កិែា ទ

ើយរំទលភទៅទលើភាេកកជន ទដ្ឋយថ្តវភាទែអ្ូសកម្មភាេរូម្ខ្ាេ់ ទៅទខ្តតទកាោះកុង ដែលជា

រញ្ញាររភាសាានមានភាេរទសើរដផោកនទោបាយ។

ទសរភាភាេសារេ័ត៌មាន៖ កាដសតជាភាសាដខ្មរភាគទប្េើនេេួលបានការគាំប្េថ្វភាកាេីរគ
ុ រលដែលសោិេធនឹងគណរកសប្រជា
ជនដែលកំេង
ុ ែឹក្ំប្រទេស ។

ទៅនថ្ៃេី ៤ កញ្ញញ កាដសត The Cambodia Daily ដែលជាកាដសតកករាជយជាភាសាអ្ង់ទគៃ ស បានទធវកា
ើ រ
ទបាោះេុម្ទព ដ្ឋយគាមនអាក់ តាំងេីនោំ ១៩៩៣ ម្ក បានរិេ ម្ួយសបាត

៍រ្ារ់េបា
ី នេេួលការប្េមានេីរដ្ឋាភិបាលទអាយ

រង់េនធជពា
ំ ក់ ដែលមានតំនលជាង ៦ លនែុលៃ។ប្រធានដផោកសារេ័ត៌មានររស់កាដសតទនោះបានអ្ោះអាងថា រដ្ឋាភិបាល
បានទប្រើការទចាេប្រកាន់េីរេទគេេនធ ទធវជា
ើ ទលសទែើម្បីរិេទសរភាភាេសារេ័ត៌មានកករាជយ ទៅកោុងប្រទេស។ អាជាាធរ
ម្ិនប្េម្រ្ាញេ័ត៌មានលំអ្ិតសតីេីការទចាេប្រកាន់ទក់េងនឹងេនធ ទ

ើយេ័ត៌មានសតីេីេនធដែលម្ិនទន់បានរង់ក៏បាន

ធាៃយោ៉ាងនរ់ែល់ប្រេ័នផ
ធ សេវផាយដែលប្គរ់ប្គងទដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល ទទោះរីជាមានេារ់ទអាយរដ្ឋាភិបាលេាោម្ទធវើ
ការទដ្ឋោះប្សាយរញ្ញាននការម្ិនទគារេតាម្េនធ ជាលកខ ណៈកកជនកត។
ី
កាដសតេំនួន ៣ ដែលទបាោះេុម្ទព ប្េើនជាងទគ ទ

ើយគាំប្េគណរកសប្រជាជន ម្ិនដែលរភាោះគន់រដ្ឋាភិបាលរញ្ញា

សិេធិម្នុសស ឬរញ្ញាដែលមានលកខ ណៈនទោបាយទេ។ គិតម្កប្តឹម្ដខ្សីហា គាមនកាដសតប្រនំ ងទេញទេៀងទត់ទេ
ទ

ើយរដ្ឋាភិបាលទធវកា
ើ ររតតតបិតទលើសំទលងប្រនំ ងតាម្ប្រេ័នអ្
ធ ុិនធ័រដណត និងប្រេ័នផ
ធ សេវផាយសងរម្។

រដ្ឋាភិបាល កងកំលង
ំ ទោធា និងគណរកសនទោបាយកាន់អ្ណា
ំ
េបានរនតមានឥេធ ិេលទលើប្រេ័នផ
ធ សេវផាយ
។ សាានីយ៍ វភាេយុ និងសាានីយ៍េូរេសសន៍ភាគទប្េើន សាិតទប្កាម្ការប្គរ់ប្គង ឬទប្កាម្ឥេធ ិេលោ៉ាងខាៃង
ំ ររស់គណរកស
ប្រជាជនកម្ពជា
ុ ។ ទៅដខ្សីហា រដ្ឋាភិបាលបានរិេសាានីយ៍ វភាេយុម្ហានគរដែលសោិេធនឹងគណរកស CNRP ទ
រិេសាានីយ៍ទំងអ្ស់ដែលផាយេ័ត៌មានររស់ វភាេយុសំទលងស

ើយបាន

រែាអាទម្រភាក VOA និងសំទលងប្រជាធិរទតយយ ទដ្ឋយ

អ្ោះអាងថា សាានីយ៍ទង
ំ ទ្ោះបានរំទលភេារ់ទដ្ឋយទគេម្ិនរង់េនធ និងម្ិនបានេេួលការអ្នុញ្ញញតេីប្កសួងេ័ត៌មាន
ម្ុនទេលផាយេ័ត៌មានថ្មៗ
ី ។ ទោងតាម្អ្ងរការ NGO ម្ួយដែលតាម្ដ្ឋនប្រេ័នផ
ធ សេវផាយ ជាធម្មតា រដ្ឋាភិបាលទប្រើ
េូរេសសន៍រែាទែើម្បីផាយេីសកម្មភាេររស់រដ្ឋាភិបាល និងគណរកស CPP និងទែើម្បី រភាោះគន់គណរកសប្រនំ ង ទដ្ឋយម្ិន
ផតល់លេធ ភាេទសមើគាោទអាយគណរកសប្រនំ ងទ ើយ។ ទៅដខ្កញ្ញញ េី ១២ វភាេយុអាសុីទសរភា បានប្រកាសេីការរិេ
ការភាោល័យររស់ខ្ួ ៃនទៅកម្ពជា
ុ ទដ្ឋយទលើកទ ង
ើ េីការោរយីតាម្ផៃូវេារ់ និងការរគ្េរររស់រដ្ឋាភិបាលទៅទលើ
ប្រេ័នផ
ធ សេវផាយកករាជយ ទៅម្ុនទេលទបាោះទនោតជាតិ។ ទៅនថ្ៃេី ១៤ វភាេកា
ិឆ អាជាធរបានចារ់ខ្ួ ៃនអ្តីតអ្ោកយក

េ័ត៌មានទអាយវភាេយុអាសុីទសរភាេំនួន ២ រូរ ទដ្ឋយទចាេេីរេទធវចា
ើ រកម្ម និងទចាេថាបានជួយរទងេើត “រែិវតតន៍េណ៌” ទៅ
កម្ពជា
ុ ។ ការទចាេប្រកាន់ទ្ោះប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញជាេូទៅថា មានលកខ ណៈនទោបាយ។
អាជាាធរម្ិនដែលអ្នុញ្ញញតទអាយគណរកស CNRP ទរើកសាានីយ៍ វភាេយុររស់ខ្ួ ៃនទេ ទទោះរីមានកិេញប្េម្ទប្េៀងេីរ
ដ្ឋាភិបាលដែលផតលកា
់ រអ្នុញ្ញញតកតី។

អ្ំទេើ

ឹងា និងការោរយី៖

ឹងា និងការគំរាម្កំដ

ងទលើអ្ោកសារេ័ត៌មានទៅមានទប្េើនទៅទ ើយ។ ទៅដខ្ឧសភា

អាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ទៅទខ្តតរតនគី រភា បានឃុខ្
ំ ួ ៃនអ្ោកកាដសតេំនន
ួ ៦ ្ក់ម្ួយរយៈខ្ៃី ទដ្ឋយសារេួកទគយកេ័ត៌មានសតីេី
ការការ់ទឈ្ើទៅតំរន់អ្ភិរកសជីវសាគសតេំរុោះដែនសីមា។ ទៅនថ្ៃេី ២៨ ដខ្សីហា អាជាាធរបានទចាេប្រកាន់អ្ោកកាដសត
Cambodia Daily េីរ្ក់េីរេ “ញុោះញង់ទអាយមាន

ឹងា” េំទពាោះការយកេ័ត៌មានទក់េងនឹងការទបាោះទនោត ទៅ

រតនគី រភា។

ការចារ់េិរុេធ ឬការដ្ឋក់កំ

ិតទលើទសេកតីកោុងអ្តារេ៖ េារ់ហាម្ការចារ់េិរុេធម្ុនទបាោះេុម្ផ
ព ាយ ទ

ើយគាមនប្រេ័នធ

ចារ់េិរុេធផូវៃ ការទេ។ ដតរដ្ឋាភិបាលបានទប្រើកាន់ដតទប្េើនទ ើងនូវម្ទធាបាយទផសងទេៀត ទែើម្បីទធវើការចារ់េិរុេធទលើប្រេ័នធ
ផសេវផាយ និងប្រេ័នផ
ធ សេវផាយសងរម្ រ្ារ់េីទលក ដកម្

ីប្តូវបានសំលរ់ រ្ារ់េមា
ី នការចារ់ខ្ួ ៃនអ្ោក រភាោះគន់រដ្ឋា

ភិបាល តាម្រយៈការគំរាម្ររស់រដ្ឋាភិបាល រួម្ទំងទលក្យករែាម្គនតីផង។ វភាធីដែលទគទប្រើរួម្មានការោរយី និង
ការសំ ុត។ ទដ្ឋយសាររដ្ឋាភិបាលប្គរ់ប្គងទលើេារ់អ្នុញ្ញញតនិងអាជាារ័ណឌសំរារ់អ្ក
ោ សារេ័ត៌មាន ប្រេ័នផ
ធ សេវផាយ
ភាគទប្េើន ដែលម្ិនសាិតទៅទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងទដ្ឋយផាាល់ររស់រដ្ឋាភិបាលឬគណរកស CPP បានទធវកា
ើ រចារ់េិរុេធទលើ
ខ្ៃួនកងខ្ៃោះ។ អ្ោកយកេ័ត៌មាន និងនិេនធ្យកខ្ៃោះបានសារភាេថាបានរងអង់នែកោុងការសរទសរររស់ទគ ទដ្ឋយខាៃេរដ្ឋាភិ
បាលទធវកា
ើ រសងសឹក។ ដផោកសារេ័ត៌មានខ្ៃោះបាននិោយថា បានេេួលការទៅេូរស័េាេីប្កសួងម្ហានផា ដែលគំរាម្
ែកអាជាារ័ណណ ទរើទគម្ិនប្េម្រញ្ឈរ់ការផាយខ្ៃឹម្សារដែលសរទសរទដ្ឋយគណរកសប្រនំ ង និងកម្ម វធ
ភា ីររស់ វភាេយុ
VOA, RFA និង VOD។

េារ់រ រភាហារទករត៖ិ៍ រដ្ឋាភិបាលទប្រើេារ់រ រភាហារទករតិ៍ និងផតលេ
់ ័ត៌មានម្ិនេិតទែើម្បីទធវើការរតតតបិតទលើការេិភាកាគាោជា
សាធារណៈទលើរញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលគិតថាមានភាេរទសើរ ឬប្រនំ ងនឹងផលប្រទោជន៍ររស់ខ្ួ ៃន។ ទលក្យករែា
ម្គនតី

ុន ដសនបានរតង
ឹ អ្ោក វភាភាគនិងជាអ្ោកទធវើអ្តាាធិរាយនទោបាយ គឹម្ សុខ្ េំទពាោះការទចាេប្រកាន់តាម្អ្ុិនធ័រ

ដណតររស់គាត់ថា រដ្ឋាភិបាលមានការពាក់េន
័ ទធ ៅកោុងការសំលរ់ទលក ដកម្
ទទសទអាយទលក គឹម្ សុខ្ជារ់េនធ្គារេំនួន ១៨ ដខ្ ទ
ែុលៃ)។

។
ី ទៅដខ្សីហា តុលការបានកាត់

ើយេិន័យគាត់នូវប្បាក់េំនន
ួ ៨០០ លនទរៀល (២ ដសន

សនតិសុខ្ជាតិ៖ រដ្ឋាភិបាលដតងដតទលើកទ ើងេីកងវល់សនតិសខ្
ុ ជាតិទធវជា
ើ ទ

តុផលននការរតតតបិតទលើសិេធិររស់េលរែា

ដែលរភាោះគន់ម្គនតី និងនទោបាយរដ្ឋាភិបាល។ ទដ្ឋយដ ក រដ្ឋាភិបាលដតងដតគំរាម្កាត់ទទស និងចារ់ខ្ួ ៃនអ្ោកដែលទចាេ
សួរេីការកំណត់ប្េំដែនររស់រដ្ឋាភិបាលជាម្ួយប្រទេសទវៀតណាម្ ឬអ្ោកដែលនិោយថា រដ្ឋាភិបាលបានកាត់ែីទអា
យទវៀតណាម្ ។

សេរីភាពអុីន្័រផ្ណត
រដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក់កំ
រដណត ទ

ិតនិងរ្អក់ទលើការេេួលបានអ្ុិនធ័រដណតទប្រើ ចារ់េិរុេធទលើខ្ៃឹម្សាររទ្ាោះតាម្អ្ុិនធ័

ើយមានទសេកតីរាយការណ៍ែគ
៏ ួរទអាយេុកេិតបា
ត នថា សាារ័នរដ្ឋាភិបាលបានតាម្ដ្ឋនការទក់េងគាោជាកក

ជន តាម្អ្ុិនធ័រដណត។ ទរើទោងតាម្ប្កសួងនប្រសនីយ៍ និងេូរគម្្គម្ន៍ ជាង ៣១% ននប្រជាជនកម្ពជា
ុ មានទប្រើទស
វាអ្ុិនធ័រដណត េិទសសអ្ោករស់ទៅតាម្តំរន់ប្កុង។
េារ់សីេ
ត ីេូរគម្្គម្ន៍ប្តូវបានទគរភាោះគន់ជាេូទៅ ទដ្ឋយសកម្មជនសិេធិម្នុសស និងសងរម្សុី វភាលធំៗទៅកោុង
ប្រទេស ដែលបានអ្ោះអាងថា វាផតល់ទអាយរដ្ឋាភិបាលនូវអ្ំណាេេូលំេូលយកោុងការលួេសាតរ់ការេិភាកាជាសាធារ
ណៈតាម្អ្ុិនធ័រដណត ទដ្ឋយទប្រើឧរករណ៍ទក់េងគាោជាកកជន។ ទោងតាម្អ្ងរការសិេធិម្នុសសលីកាែូ រដ្ឋាភិបាល
មានអ្ំណាេតាម្ផៃូវេារ់កោុងការតាម្ដ្ឋនប្គរ់ការសនា្តាម្េូរស័េា សារតាម្េូរស័េា អ្ុីទម្៉ាល សកម្មភាេតាម្ប្រេ័នធ
ផសេវផាយសងរម្ និងការទឆ្ៃើយឆ្ៃងររស់រុគរល ទដ្ឋយគាមនការយល់ប្េម្ឬែឹងេីេួកទគ។ ម្តិសំដែងដែលប្តូវបានទគគិត
ថា រំទលភទលើន័យសនតិសខ្
ុ ជាតិដែលកំណត់ទដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល អាេ្ំែល់ការចារ់ដ្ឋក់េនធ្គាររ

ូតែល់ ១៥នោំ។

គិតម្កប្តឹម្ដខ្តុល អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធិម្នុសសកោុងប្សុកម្ួយបានអ្ោះអាងថា មានករណីចារ់
ខ្ៃួនម្នុសសោ៉ាងតិេ ៥្ក់ ទដ្ឋយសារសារដែលទគបានរទ្ាោះតាម្អ្ុិនធ័រដណត។ ្រភាមាោក់រងការគំរាម្កំដ

ងទដ្ឋយរ

ដ្ឋាភិបាល ទៅដខ្ទម្សា ទដ្ឋយសាររទ្ាោះវភាទែអ្ូននរូរ្ងយកដសបកទជើងគរ់ផាាំងបា៉ាណូដែលមានរូរទលក្យករែា
ម្គនតី។
“ប្កុម្សគ្រម្តាម្ប្រេ័នអ្
ធ ុិនធ័រដណត” ទៅកោុងអ្ងរភាេប្រតិកម្មរ

័សនិងដផោកសារេ័ត៌មានររស់េីសីកា
ត រ

គណរែាម្គនតី មាន្េីតាម្ដ្ឋន និងប្រនំ ងនឹងេ័ត៌មាន “ម្ិនប្តឹម្ប្តូវ” េីដផោកសារេ័ត៌មាន និងប្រេ័នផ
ធ សេវផាយសងរ
ម្។ អ្ងរភាេប្រតិកម្មរ

័សមាន្េីេេួលខ្ុសប្តូវកោុងការផាយវភាទែអ្ូដែលនិោយថា សងរម្សុី វភាល ប្រេ័នផ
ធ សេវផាយ

កករាជយ និងគណរកសប្រនំ ងឃុរឃិតជាម្ួយម្ហាអ្ំណាេររទេស ទែើម្បីផួល
ត រំលំរដ្ឋាភិបាល។ រដ្ឋាភិបាលទប្េើនទប្រើ វភា
ទែអ្ូទំងទនោះទធវជា
ើ ទ

តុផលសំរារ់រគ្េរទៅទលើអ្ោកដែលប្រនំ ងនឹងការប្គរ់ប្គងររស់ទលក្យករែាម្គនត។
ី

សេរីភាពខាខការេិក្ាអប់រំ និខពិ្ីវបប្ម៌
ជាេូទៅ រដ្ឋាភិបាលេុំមាន រតតតបិតទសរភាភាេដផោកការសិកាអ្រ់រំឬេិធីវរបធម្៌ទ ើយ ។ ទទោះជាោ៉ាងណាក៏
ទដ្ឋយ ក៏អ្ោកទធវកា
ើ រកោុងដផោកសិកាអ្រ់រំទប្េើនមានការប្រុងប្រយ័តោ ទៅទេលរទប្ងៀនម្ុខ្ វភាជាាពាក់េន
័ ន
ធ ឹងនទោបាយ
ទដ្ឋយសារខាៃេរ៉ាោះពាល់អ្ោកនទោបាយ ។ មានប្គូជាទប្េើនទធវកា
ើ រចារ់េិរុេធទលើខ្ួ ៃនកង ឬសំដែងម្តិជាលកខ ណៈម្ិន
រទញ្ញ ញទ្
ម ោះ។ ទៅដខ្ឧសភា ប្កសួងអ្រ់របា
ំ នរំលក
ឹ ែល់ប្គឹោះសាានអ្រ់រំរែា និងកកជន េីេារ់ដែលហាម្ការេិភាកា
និងសកម្មភាេនទោបាយទំងអ្ស់ ទៅកោុងសាល។ ម្គនតជា
ី ន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរំលឹកសាារ័នអ្រ់រំសាធារណៈម្តងទេៀតេី
េារ់ទនោះ ទៅម្ុនទេលទបាោះទនោតឃុំស្េត់ ទៅនថ្ៃេី ៤ ម្ិថ្ុ្។ សកម្មជនជាទប្េើនបានអ្ោះអាងថា េារ់ទនោះមាន
រំណងរាំ ងខ្ារកា
់ រគាំប្េររស់យុវជនេំទពាោះគណរកសប្រនំ ង ទដ្ឋយរដនាម្ថា ភាគទប្េើននន្យកសាលគាំប្េគណ
រកស CPP ។ម្គនតរី ដ្ឋាភិបាលហាក់ែូេជាទលើកដលងអ្ងរការធំៗម្ួយេំនួនទៅតាម្សាល ដែលមានការទក់េងជាម្ួយ
គណរកសកាន់អ្ណា
ំ
េ រួម្ទំងអ្ងរការម្ួយដែលែឹក្ំទដ្ឋយកូនររស់្យករែាម្គនតី ទដ្ឋយទលើកទ ើងថាអ្ងរការទំង
ទ្ោះគឺជាប្កុម្ “ទប្ៅការសិកា” ដែលជំរញ
ុ “រុេវទ

តុម្នុសសធម្៌”។ ទៅដខ្សីហា អ្ភិបាលប្សុកមាោក់ ទៅទខ្តតបាត់

ែំរង បានរទណតញ្យករងវភាេាល័យមាោក់ ទដ្ឋយទចាេថា បានរទប្ងៀន “នទោបាយ”។

ខ. សេរីភាពប្បមូលនតោ
ុាំ ែ និខសេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម
សេរីភាពប្បមូលនតោ
ុាំ ែ
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងេីទសរភាភាេប្រម្ូលផតំគា
ុ ោ ទដ្ឋយសនដិវភាធី រ៉ាុដនដមានទេលខ្ៃោះ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទគារេសិេធិទនោះ
ទេ ។
េារ់សីេ
ត ីអ្ងរការ សមាគម្តំរវូ ទអាយអ្ងរការ សមាគម្ទំងអ្ស់េុោះរញ្ាី ទ

ើយតំរូវទអាយមានការប្បារ់ជា

ម្ុននូវការប្រជុំ ការទរើកវគរទរៀនសូប្ត ការតវា៉ា ការទែើរកបួន ឬបាតុកម្ម ដតអាជាាធរម្ិនបានអ្នុវតតបានខាារ់ខ្ន
ួ ា ទលើការ
ទម្ទរទនោះទេ។ ខ្ម្ួយដេងេីការប្តូវជំរារប្បារ់េំនួន ៥ នថ្ៃម្ុន សំរារ់ការទធវើបាតុកម្មទដ្ឋយសនតិវភាធីភាគទប្េើន
េំដណកខ្ម្ួយទេៀតដេងេីការតំរូវទអាយជូនែំណឹងេំនួន ១២ ទមា៉ាងម្ុន សំរារ់ការប្រម្ូលផតគា
ំ ុ ោ ទដ្ឋយម្ិនមានការទប្គាង
េុក ទៅទលើេីកដនៃង កកជន ឬសំរារ់ការតវា៉ា ទៅកដនៃងកំណត់ ទ

ើយកំ រភាតេំនួនអ្ោកេូលរួម្ប្តឹម្ ២០០ ្ក់។ តាម្

េារ់ អាជាាធរទខ្តត និងអាជាាធរប្កុងមានអ្ំណាេសំទរេទេញការអ្នុញ្ញញតទអាយទធវើបាតុកម្ម។ តាម្ភាេជាក់ដសតង
េិទសសទៅភោំទេញ ម្គនតីអាជាាធរថាោក់ទប្កាម្រែិទសធសំទណើសុំ ទរើសិនជាថាោក់ជាតិម្ិនផតលកា
់ រអ្នុញ្ញញតេាស់លស់
សំរារ់ការប្រម្ូលផតគា
ំ ុ ោ ទ្ោះទេ។ តាម្ធម្មតា អាជាាធរតាម្ប្គរ់លំដ្ឋរ់ថាោក់ម្ិនផតលកា
់ រអ្នុញ្ញញតែល់ប្កុម្ដែលរភាោះគន់
គណរកសែឹក្ំប្រទេសទេ ។

របាយការណ៍ដែលគួរទអាយេុកេិតបា
ត ន បានទអាយែឹងថា ទេលខ្ៃោះ រដ្ឋាភិបាលរារាំ ងម្ិនទអាយសមាគម្ ឬ
អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលទរៀរេំេិធជា
ី សាធារណៈ ទដ្ឋយទលើកទ

តុផលថា ប្កុម្ទំងទ្ោះម្ិនបានេុោះរញ្ាកា
ី រ។

រញ្ញញតិដែលប្រកាសទអាយទប្រើ ទៅម្ុនទេលទបាោះទនោតឃុំស្េត់ ៤ ម្ិថ្ុ្ អ្នុញ្ញញតទអាយម្គនតីរាជការទធវើយុេធ្ការ
ទៅទប្កាយម្កទធវកា
ើ រ ដតម្ិនបានផតល់ទសរភាភាេទនោះែល់រុគរលក
ិ ននអ្ងរការ NGO ឬអ្ោកទធវកា
ើ រទៅកោុងសងរម្សុី វភាលទេ។
រ្ារ់េីការចារ់ខ្ួ ៃនទម្ែឹក្ំគណរកសប្រនំ ង កឹម្ សុខា ទៅនថ្ៃេី ៣ កញ្ញញ អាជាាធរទខ្តតជាទប្េើនបានហាម្ប្បាម្ការ
ប្រជុំគាោ េិធី្្ និងការទធវើបាតុកម្មររស់គណរកសប្រនំ ង CNRP ដែលជាអ្ំ ង
ុ ទេលម្ុនគណរកសទនោះប្តូវបានទគ
រំលយទដ្ឋយរងខំ ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេកា
ិឆ ។
អាជាាធរទលើកទ
និោយទៅកោុងេារ់ ទ

តុផលេីតំរូវការទអាយមាន”សារិ ភាេ” និង “សនតិសខ្
ុ សាធារណៈ” ដែលជាពាកយម្ិនមាន
ើយែូទេោោះ ប្តូវបានរកប្សាយតាម្េិតត សំរារ់ការម្ិនផតលកា
់ រអ្នុញ្ញញត។ អាជាាធររដ្ឋាភិបាល

ទេលខ្ៃោះដថ្ម្ទំងទលើកទ ើងេីខ្ទៅកោុងេារ់អ្ងរការ ទែើម្បីរារាំ ងអ្ងរការ សមាគម្ម្ិនទអាយទរៀរេំេិធជា
ី សាធារណៈ
ឬរំដរកការប្រជុឬ
ំ ការទរៀនសូប្ត ដែលទគគិតថា ប្រនំ ងនឹងរដ្ឋាភិបាល។ េនាឹម្នឹងទ្ោះ អាជាាធរដតងដតអ្នុញ្ញញតទអា
យមានការទធវបា
ើ តុកម្មដែលគាំប្េរដ្ឋាភិបាល។
ទទោះរីជាមានការរតតតបិតទំងទនោះកតី ដតដផោកសារេ័ត៌មានបានរាយការណ៍េកា
ី រតវា៉ា ជាសាធារណៈជាទប្េើន
ដែលភាគទប្េើនទក់េងនឹងែីធីៃ ឬជំទលោះែីធី។
ៃ កោុងករណីខ្ៃោះ នគរបាលរំដរក

ូង
វ ម្នុសសដែលប្រម្ូលផតំគា
ុ ោ ទដ្ឋយគាមន

ការអ្នុញ្ញញត ទដ្ឋយកោុងករណីខ្ៃោះ រណា
ត លទអាយមានររួសតិេតួេែល់បាតុករ។ ទៅកោុងករណីទផសងទេៀត នគរបាល
បានទប្រើកំលំងប្រនំ ងនឹងបាតុករ រ្ារ់េីេក
ួ ទគទធវើទអាយសាោះេរាេរ គំរាម្ទប្រើឬទប្រើ

ង
ឹ ា ឬម្ិនប្េម្សាតរ់ការរញ្ញា

ទអាយរំដរកគាោ។
ទរើទោងតាម្របាយការណ៍រម្
ួ គាោ ដែលទេញទៅដខ្សីហា ររស់ម្ជឈម្ណឌលសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ អ្ងរការអាែ
ុក អ្ងរការ American Center for International Labor Solidarity និង International Center for Notfor- Profit Law គិតេីដខ្ទម្សា នោំ ២០១៦ ែល់ដខ្ម្ិ្ មាន ៦០ ករណីននការរារាំ ងទដ្ឋយអាជាាធរ ម្ិនទអាយអ្ងរ
ការ NGO ទធវកា
ើ រប្រជុំ ទរើកវគរទរៀនសូប្ត ឬប្រម្ូលផតគា
ំ ុ ោ ទដ្ឋយសារេារ់សីេ
ត ីអ្ងរការ សមាគម្។ របាយការណ៍ទនោះ
ដថ្ម្ទំងកត់ប្តាការដ្ឋក់កំ

ត
ិ េំនួន ២៤៦ ទលើកទដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល និងសាារ័នភាគីេី ៣ ដែលមានការទក់េងជាម្ួយរ

ដ្ឋាភិបាល ទលើទសរភាភាេជាម្ូលដ្ឋាន េីដខ្ទម្សា ែល់ដខ្កញ្ញញ។ ថ្វីទរើការរតតតបិតភាគទប្េើនមានទៅភោំទេញកតី ដតក៏មាន
ផងដែរទៅតាម្ប្គរ់ទខ្តត ទលើកដលងទខ្តតនប្េដវង និងទខ្តតដករ។ ទេលខ្ៃោះ អាជាាធររតឹងអ្ោកទធវកា
ើ រតវា៉ា ទដ្ឋយសនតិភាេ។
ទៅនថ្ៃេី ២៧ ដខ្តុល អាជាាធរបានចារ់ខ្ួ ៃនម្នុសស ៥ ្ក់ ដែលមានដផនការដេកខ្ិតរ័ណណ ទៅនថ្ៃរុណយអ្ុំេូក ដែល
អ្ំពាវ្វទអាយទធវើបាតុកម្មទែើម្បីទម្ទរទអាយរដ្ឋាភិបាលទដ្ឋោះដលងអ្ោកទទសនទោបាយ។ ទៅនថ្ៃែដែលទ្ោះ
តុលការប្កុងភោំទេញបានទកាោះទៅទ ង ទសង

ុង ប្រធានស

េ័នរ
ធ ញ្ញវ័នន
ត ិសសិតប្រជាធិរទតយយកម្ពជា
ុ ទក់េងនឹង

រេទចាេថា បានញុោះញង់ទអាយប្រប្េឹតរ
ត េឧប្កិែា ទដ្ឋយអ្ំពាវ្វទអាយសាធារណជនទធវកា
ើ រតវា៉ា ទរើសិនជាគណរកស
CNRP ប្តូវបានរំលយ។
ម្គនតីទោធា និងម្គនតីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ រួម្ទំង្យករែាម្គនតី

ុន ដសន អ្ភិបាលរាជធានីភំទោ េញ ឃួង

ទប្សង អ្ោក្ំពាកយគណរកស CPP សុខ្ ឥសាន អ្ោក្ំពាកយប្កុម្ប្រឹការែាម្គនតី នផ សុីផាន អ្គរទម្រញ្ញាការកងេ័េ រ៉ាុ
ល សាទរឿន បានប្េមានសាធារណជនម្ិនទអាយប្រម្ូលផតំឬ
ុ ទធវើបាតុកម្ម ទៅកោុងេីប្កុង ទៅកោុងសវ្ការកតីទម្ែឹក្ំ
រកសប្រនំ ង កឹម្ សុខា រ្ារ់េីការចារ់ខ្ួ ៃនទលក ទៅនថ្ៃេី ៣ កញ្ញញ។ រែាម្គនតីប្កសួងការពារជាតិ ទ បាញ់ បាន
អ្ំពាវ្វជាសាធារណៈទអាយ “កំទេេការប្រនំ ង” ទដ្ឋយប្េមានថា ទោធានឹង “វាយរំបាក់ទធមញអ្ោកតវា៉ា ” ដែល
ទប្គាងទធវើបាតុកម្ម ប្រនំ ងនឹងលេធ ផលទនោតឃុំស្េត់ ដែលបានប្រប្េឹតទត ៅទៅនថ្ៃេី ៤ ម្ិថ្ុ្។ ទលករែាម្គនតីប្កសួង
សងរម្កិេញ វង សូតបាននិោយថា អ្ោកទធវើបាតុកម្មប្រនំ ងនឹងការទបាោះទនោត នោំ ២០១៨ ខាងម្ុខ្ នឹង “ប្តូវវាយនឹងគល់
ឬសសី”។ ទម្រញ្ញាការននកងអ្ងររកស្យករែាម្គនតី គឺឧតតម្ ទសនីយ

ង
ុី រុនទ

ៀង បានគំរាម្ទប្រើកំលំងទែើម្បី“កំទេេ

បាតុកម្ម ទដ្ឋយទលកបានទលើកទ ើងថា មាន “រថ្ទប្គាោះ ១០០ ទប្គឿង”។
រែាម្គនតីប្កសួងម្ហានផា ស ទខ្ង ដថ្ម្ទំងបានដណ្ំទអាយអ្ភិបាលទខ្តត និងទម្នគរបាលរារាំ ងម្ិនទអាយ
អ្ោកគាំប្េរកសប្រនំ ងទធវែ
ើ ំទណើរម្កេីប្កុង ទែើម្បីការពារម្ិនទអាយមានបាតុកម្ម។ ទលក ឃួង ទប្សងបាននិោយថា
អាជាាធរនឹងម្ិនអ្នុញ្ញញតទអាយមានការតវា៉ា “អាណាធិរទតយយ” ទៅកោុងេីប្កុងទេ ទ

ើយកំលំងសនតិសខ្
ុ ទៅកោុងខ្័ណឌ

ទំង ១២ កោុងរាជធានី ប្តូវប្រុងទជើងការ។ ទលកទប្សងបាននិោយថា “ វភាធានការែ៏ទៅតរំផុតនឹងប្តូវទប្រើទៅទលើអ្ោកតវា៉ា
ប្រនំ ងនឹងតុលការ ទ

ើយទយើងនឹងម្ិនអ្ត់ឱនេំទពាោះអ្ោកទំងទ្ោះទេ”។ ការគំរាម្កំដ

ងទៅទលើការតវា៉ា ទដ្ឋយសនតិ

ភាេ មានរ្ារ់េីរយៈទេលរារ់ដខ្ននការប្េមានប្រនំ ងនឹងលេធ ផលទនោត។ ទលក្យករែាម្គនតី

ន
ុ ដសនបានគំរាម្

ថា ទជាគជ័យររស់គណរកស CNRP ទៅកោុងការទបាោះទនោតឃុំស្េត់អាេ្ំទអាយមាន “សគ្រម្សុី វភាល”។

សេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងអ្ំេីទសរភាភាេរទងេើតអ្ងរការ/សមាគម្ ដតរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទគារេសិេធិ ទនោះទអាយបាន
ជារ់លរ់ទេ េិទសសទក់េងនឹងសិេធិររស់កម្មករ (សូម្ទម្ើលប្តង់ដផោក ៧.ក) ។ េារ់សេ
ី ត ីអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល
តំរូវទអាយប្គរ់អ្ងរការ សមាគម្ទំងអ្ស់មានអ្េាប្កិតភាេដផោកនទោបាយ ដែលការទនោះម្ិនប្តឹម្ដតរតតតបិតទលើសិេធិ
កោុងការេូលរួម្ដតរ៉ាុទណា
ណ ោះទេ ដតដថ្ម្ទំង រតតតបិតសិេធិននអ្ងរការទំងទ្ោះ ទៅកោុងការសំដែងម្តិទដ្ឋយទសរភា។
ទៅដខ្ម្ិថ្ុ្ ទលក្យករែាម្គនតី

ុន ដសនបានរញ្ញាទអាយប្កសួងម្ហានផារំលយរនារ់សាានការណ៍

ររស់ប្កុងអ្ងរការNGO េំនួន៤០ ដែលភាគទប្េើនទធវកា
ើ រដផោកសិេធិម្នុសស រ្ារ់េីអ្ងរការទំងទ្ោះបានទេញលេធ ផល
រកទឃើញទក់េងនឹងែំទណើរការទបាោះទនោតឃុំទៅនថ្ៃ ៤ ម្ិថ្ុ្។ រនារសា
់ ា នការណ៍បានរងការទចាេថា បានរំទលភទលើ

េារ់សីេ
ត ីអ្ងរការ សមាគម្ ទដ្ឋយសារម្ិនបានេុោះរញ្ាកា
ី រជាអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល (ថ្វីទរើអ្ងរការនិម្ួយៗកោុង
េំទណាម្អ្ងរការទំង ៤០ ទ្ោះបានេុោះរញ្ាកា
ី រទ

ើយកតី) និងេីរេរំទលភទលើរញ្ញញតិននេារ់ទនោះសតីេីអ្េាប្កិតភាេ

ដផោកនទោបាយ។
រញ្ញញតិដែលដេងម្ិនេាស់ទៅកោុងេារ់សីេ
ត ីអ្ងរការសមាគម្ េារ់សីេ
ត ីស

ជីេ និងេារ់សីេ
ត ីគណរកស

នទោបាយដែលប្តូវបានទធវើ វភាទសាធនកម្ម ហាម្ប្បាម្សកម្មភាេដែលអាេ “ទធវើទអាយខ្ូេែល់សនតិភាេ សាិរភាេ និងស
ណា
ត រ់ធាោរ់សាធារណៈ” ឬរ៉ាោះពាល់ែល់ “សនតិសខ្
ុ ជាតិ សាម្គរីជាតិ ប្រនេណី និងវរបធម្៌ននសងរម្ជាតិកម្ពជា
ុ ”។ អ្ងរ
ការសងរម្សុី វភាលបានសំដែងកងវល់េំទពាោះរេរញ្ញញតិដែលដេងម្ិនេាស់ ថា បានរទងេើតទអាយមានការប្រឈ្ម្ខាៃង
ំ នឹង
ការរតតតបិតតាម្េិតត ទលើសិេធិររស់អ្ងរការ សមាគម្។ ទោងតាម្អ្ោក រភាោះគន់ េារ់អ្ងរការ និងេារ់ស
ែំទណើរការេុោះរញ្ាីសគ
មុ សាមញ និងទប្េើនជំហាន ទ

ជីេដេងេី

ើយខ្វោះការការពារដផោករែាបាល ដែលជាការទធវើទអាយែំទណើរការនន

ការេុោះរញ្ារី ងលកខ ណៈនទោបាយ។ េារ់ទនោះដថ្ម្ទំងកំណត់ទអាយមានការទធវរើ បាយការណ៍ោ៉ាងតឹងដតង សតីេី
ថ្វភាកា និងសកម្មភាេ រួម្ទំងការប្តូវរ្ាញសំទណើសុំថ្ វភាកាដែលបានេេួលថ្វភាកា កិេញប្េម្ទប្េៀងទលើថ្ វភាកាជំនួយ ឬ
កិេញប្េម្ទប្េៀងដផោក

ិរញ្ញវតា។
ុ កាតេវកិេញរដនាម្ទេៀតរួម្មានការរ្ាញសំទណើសុំថ្ វភាកាដែលបានេេួលការយល់ប្េម្

កិេញប្េម្ទប្េៀងទលើថ្ វភាកាឬអ្ំទណាយថ្វភាកា និងគណទនយយធ្គារររស់អ្ងរការសមាគម្។
គណកមាមធិការស

ប្រតិរតតិការសំរារ់កម្ពជា
ុ ដែលជាររស់រណតុំននអ្ងរការ NGO កោុងប្សុក បាននិោយ

កាលេីដខ្កកេដ្ឋថា ជាេូទៅ អ្ងរការ NGO ខ្វោះការដណ្ំេីរដ្ឋាភិបាល សតីេកា
ី រទគារេតាម្លកខ ខ្័ណឌទម្ទរ។ គិតម្ក
ប្តឹម្ដខ្សីហា ប្កសួងទសែាកិេញ និង

ិរញ្ញវតាបា
ុ នទកាោះទៅអ្ងរការសារេ័ត៌មាន និងអ្ងរការសងរម្សុី វភាលេំនួន ៦ ទែើម្បី

ទអាយរ្ាញការទគារេតាម្ររស់ទគទលើេារ់េនធដ្ឋកោុងប្សុក។ អ្ងរការទំងទនោះមានអ្ងរការអាែ

ុក លីកាែូ អ្ងរការ

គណកមាមធិការទែើម្បីការទបាោះទនោតទដ្ឋយទសរភា និងយុតិធ
ត ម្៌ទៅកម្ពជា
ុ កាដសត Cambodia Daily វភាេយុ VOA និង វភាេយុ
អាសុីទសរភា។
ទៅនថ្ៃេី ១៥ ដខ្កញ្ញញ ប្កសួងម្ហានផាបានលុរទចាលការេុោះរញ្ាីននអ្ងរការ Mother Nature ដែលជាអ្ងរ
ការ NGO ម្ួយទធវកា
ើ រការការពារររភាសាាន ទដ្ឋយម្ិនបានផតល់ទ

តុផលែល់អ្ងរការទនោះទេ។ ទៅេុងដខ្កញ្ញញ រដ្ឋាភិបា

លបានចារ់ទផតើម្ទម្ទរទអាយ NGO ទំងអ្ស់រាយការណ៍េីរេ្សម្ព័នប្ធ គរ់ប្គង ប្រភេថ្វភាកា និងទសេកតីលំអ្ិតែនេ
ទេៀតទៅប្កសួងម្ហានផា។ ទៅនថ្ៃេី ២៣ ដខ្សីហា រដ្ឋាភិបាលបានរទណតញទេញនូវអ្ងរការ វភាេាសាានជាតិប្រជាធិរ
ទតយយ (NDI) និងរុគរលិកររទេសររស់ខ្ួ ៃនទេញេីប្រទេសកម្ពជា
ុ ទដ្ឋយអ្ោះអាងថា អ្ងរការទនោះម្ិនបានេុោះរញ្ាកា
ី រ
ប្តឹម្ប្តូវ ទៅទប្កាម្េារ់សីេ
ត អ្
ី ងរការសមាគម្។ អ្ងរការ NDI បានដ្ឋក់ជូននូវកកសារេុោះរញ្ាី រយៈទេល ១៨ ដខ្ម្ុន
ទេលប្តូវបានរទណតញទេញ ទ

ើយអាជាាធរម្ិនបានទធវកា
ើ រទឆ្ៃើយតរវភាញ ទទោះរីជាទៅកោុងេារ់មានដេងថា ការទឆ្ៃើយ

តរប្តូវទធវើទៅកោុងរយៈទេល ៤៥ នថ្ៃននការដ្ឋក់ជូនកកសារ។

គ. សេរីភាពសាេន្ទ
េំទពាោះទសេកតីទរៀររារ់លំអ្ិតសតីេីទសរភាភាេសាស្ សូម្ទម្ើលរបាយការណ៍សីេ
ត ីទសរភាភាេសាស្ តាម្ទគ
េំេ័រ

www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។

ឃ. សេរីភាពសដើរសហើរ
េារ់មានដេងអ្ំេីទសរភាភាេទែើរទ
និវតដន៍ ទ

ើរទៅកោុងប្រទេស ការទធវែ
ើ ទំ ណើរទៅររទេស និរប្រទវសន៍ និងមាតុភូម្ិ

ើយជាេូទៅ កោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង រដ្ឋាភិបាលបានទគារេសិេធិទំងទនោះ ។

និរទេស៖ ទៅនោំ ២០១៦ រដ្ឋាភិបាលបានរញ្ញាទអាយម្គនតីអ្ទ្តប្រទវសន៍ចាត់ វភាធានការផៃូវេារ់ែ៏ម្ិនេាស់ម្ួយ ទែើម្បី
រារាំ ងអ្តីតទម្ែឹក្ំគណរកសប្រនំ ង សម្ រងសុី ម្ិនទអាយប្ត រ់ម្កវភាញ។ ទលកបាននិរទេសខ្ៃួនទៅប្រទេសបារាំ ង
ទៅនោំ ២០១៥ ទដ្ឋយទៅទេលទ្ោះ រដ្ឋាភិបាលបានទេញែីការចារ់ខ្ួ ៃនគាត់ ទដ្ឋយទចាេប្រកាន់េីរេររភាហារទករតិ៍ កោុង
ទេលដែលទលកសាិតទៅទប្ៅប្រទេស។ ទលក ធន សារា៉ា យ ប្រធានអ្ងរការអាែ

ុក បានទគេទេញេីប្រទេសទៅ

ប្រទេសកាណាដ្ឋ ទដ្ឋយទធវើនរិ ទេសខ្ៃួនកង ទដ្ឋយសារភ័យខាៃេរដ្ឋាភិបាលចារ់ខ្ួ ៃនគាត់។ រ្ារ់េីទលក កឹម្ សុខាប្តូវ
បានចារ់ខ្ួ ៃន ទសាើរដតប្គរ់ទម្ែឹក្ំជាន់ខ្ពសរ់ រស់គណរកស CNRP បានលក់ខ្ួ ៃន ឬនិរទេសខ្ៃួនកង ទដ្ឋយទៅសល់ដត
ប្រធានសតីេី រ៉ាុល

ម្ និងទលក សុន នឆ្ គឺជាទម្ែឹក្ំជាន់ខ្ពស់ដតេីរ្ក់គត់ ដែលរនតសិត
ា ទៅភោំទេញ េំដណក

សកម្មជនររស់រកសទៅថាោក់ទប្កាម្ជាទប្េើនទេៀតបាននិោយថា សាិតទៅទប្កាម្ការតាម្ដ្ឋន និងការគំរាម្កំដ

ងេី

នគរបាលកាន់ដតទប្េើនទ ើង។
ការការពារជនស ៀេខៃន
ួ
ការចារ់រញ្ាូនជនទភៀសខ្ៃួនប្ត រ់ វភាញ៖
ទដ្ឋយបាននិោយថា េួកទគគឺជា “ជនអ្ទ្តប្រទវសន៍ទសែាកេ
ិ ញ” រដ្ឋាភិបាលបានចារ់រញ្ាូនអ្ោកប្សុកភោំទវៀត
ណាម្េំនួនោ៉ាងទហាេណាស់ ១៤០ ្ក់ទៅប្រទេសទវៀតណាម្វភាញ គិតតាំងេីនោំ ២០១៥ ម្ក ទដ្ឋយរួម្ទំង ១៣
្ក់ ទៅដខ្សីហា ទដ្ឋយម្ិនបានទធវកា
ើ រកំណត់ឋានៈជនទភៀសខ្ៃួនបានប្តឹម្ប្តូវទ ើយ។ ទៅដខ្សីហា ទលកប្សី
Rhona Smith អ្ោករាយការណ៍េិទសសដផោកសិេធិម្នុសសររស់អ្ងរការស

ប្រជាជាតិទៅកម្ពជា
ុ បានទេញទសេកតីដថ្ៃង

ការណ៍ម្ួយ រ្ារ់េីទរសកកម្មររស់ទលកប្សីទៅកម្ពជា
ុ េំនន
ួ ២ សបាត

៍ ទដ្ឋយទៅកោុងទ្ោះ ទលកប្សីបានរញ្ញាក់

ថា ការភាោល័យននឧតតម្សោងការេេួលរនាក
ុ ជនទភៀសខ្ៃួនររស់អ្ងរការស

ប្រជាជាតិ (UNHCR) េេួលសារល់ភាេ

ប្តឹម្ប្តូវននការអ្ោះអាងសុំសិេធិប្ជកទកានររស់ជនជាតិភំទោ វៀតណាម្ដែលកាន់សាស្ប្គឹោះទំង ៣៦ ្ក់ ទ

ើយបានសំ

ទរេេិតដត សវងរកែំទណាោះប្សាយទៅទប្ៅប្រទេស និងថា រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានយល់ប្េម្ទអាយសាិតទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ

ឬសំរួលែល់ការទផារេួកទគទៅប្រទេសេី ៣ ទ ើយ។ ទៅដខ្តុល រដ្ឋាភិបាលបានទធវើស

ប្រតិរតតិការកោុងការរញ្ាូនអ្ោក

ប្សុកភោំេំនន
ួ ៧ ្ក់ កោុងេំទណាម្ ៣៦ ្ក់ទៅប្រទេសេី ៣ ទដ្ឋយអ្ោះអាងថាការអ្ោះអាងទសោើសុំសិេធិប្ជកទកានររស់
អ្ោកទៅសល់េំនួន ២៩ ្ក់ទ្ោះម្ិនខាៃង
ំ ប្គរ់ប្គាន់។ រដ្ឋាភិបាលបានរែិទសធទសេកតីដថ្ៃងររស់អ្ោករាយការណ៍េិទសស
ទ

ើយបានទថាេលទទសទលកប្សី េំទពាោះអ្វីដែលខ្ៃួននិោយថា ជាការទប្ជៀតដប្ជកេូលកោុងកិេញការនផាកោុងររស់ខ្ួ ៃន។
រដ្ឋាភិបាលបានរទងេើនការតាម្ដ្ឋន ទៅររភាទវណដែលប្គរ់ប្គងទដ្ឋយ UNHCR ដែលផតលកា
់ រជួយែល់អ្ោក

ប្សុកភោំដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន។ ទៅដខ្ទម្សា អាជាាធរបានរងខំទអាយគសតីមាននផាទពាោះមាោក់ និងរតីររស់គាត់ទេញេី
ររភាទវណទ្ោះ ទ

ើយ្ំេក
ួ គាត់ទៅសួរេំទលើយទៅម្ជឈម្ណឌលអ្ទ្តប្រទវសន៍។

បានរាយការណ៍ថា អ្ោកប្សុកភោទំ វៀតណាម្េំនួនជាង ១៧០ ្ក់ រទៅភោំទេញបានរ្ាញរំណងេង់េុោះទ្
ម ោះ
ជាអ្ោកដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន ដត្យកដ្ឋានជនទភៀសខ្ៃួនររស់ប្កសួងម្ហានផាម្ិនអ្នុញ្ញញតទអាយទគទធវើែូទេោោះទេ។ ទៅ
ដខ្តុល ប្កសួងបានប្រកាសជាសាធារណៈថា ខ្ៃួនម្ិនបានផតល់សិេធិប្ជកទកានែល់អ្ក
ោ ប្សុកភោំទវៀតណាម្ភាគទប្េើន
ដែលរនតសាោក់ទៅ រ្ារ់េីទធវស
ើ ំភាសន៍ជាទប្េើន ទដ្ឋយនិោយថា “េំទលើយររស់ទគម្ិនរំទេញបានតាម្កតិសញ្ញញសតេ
ី ី
ជនទភៀសខ្ៃួន” ទេ។ េីែំរូង សារេ័ត៌មានកោុងប្សុកបាននិោយថា ប្កសួងបានផតល់ទអាយេួកទគនូវទេល ២ សបាត

ស
៍ ំ

រារ់ការចាកទេញេីប្រទេស ទរើទគម្ិនប្េម្ទេញទេ ទ្ោះទគនឹងប្តូវចារ់រញ្ាូនប្ត រ់ទៅប្រទេសទវៀតណាម្វភាញ ដត
ទប្កាយម្ក ប្កសួងបានែកការកំណត់ទេលទ្ោះវភាញ។ ប្គួសារទ្ោះទៅរង់ចាំការសំទរេេុងទប្កាយទលើឋានៈជាជន
ទភៀសខ្ៃួន ទ

ើយទប្កាយម្ក អាជាាធរបានទដ្ឋោះដលងេួកគាត់។

លេធ ភាេេេួលបានការប្ជកទកាន៖
េារ់ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានដេងអ្ំេីការផដល់សិេធិប្ជកទកាន ឬឋានៈជាជនទភៀសខ្ៃួន ទ

ើយរដ្ឋាភិបាលបានទរៀរេំ

ប្រេ័នម្
ធ ួយសប្មារ់ផល
ដ ់កិេញការពារែល់ជនទភៀសខ្ៃួន ។ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានផតល់លេធ ភាេទសមើគាោកោុងការទប្រើប្បាស់ប្រេ័នធ
ទនោះែល់អ្ក
ោ សុំសិេធិប្ជកទកានទំងអ្ស់ទេ។ ែូេជាថា អាជាាធរ ជាធម្មតា ម្ិនផតល់លេធ ភាេែល់ប្កុម្អ្ោកប្សុកភោំម្កេី
ប្រទេសទវៀតណាម្ដែលដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន ទៅកោុងែំទណើរការេុោះទ្
ម ោះជនទភៀសខ្ៃួនទេ តាំងេីនោំ ២០១៤ ម្ក។
្យកដ្ឋានេេួលរនាក
ុ ដផោកជនទភៀសខ្ៃួនររស់ប្កសួងម្ហានផាបានេេួលសារល់អ្ក
ោ ប្សុកម្កេីទវៀតណាម្ថា ជាជន
ទភៀសខ្ៃួន ទ

ើយបានចាត់ វភាធានការរញ្ញូ នប្ត រ់ វភាញនូវម្នុសសេំនួន ២៩ ្ក់ ដែលខ្ៃួនអ្ោះអាងថា ការទម្ទរសិេធិ

ប្ជកទកានររស់ទគទ្ោះគាមនលកខ ណៈប្គរ់ប្គាន់។ អ្ងរការ NGO ខ្ៃោះចាត់េុកថា កងវោះេឹកេិតរត រស់រដ្ឋាភិបាល កោុងការ
ផតល់សិេធិប្ជកទកានែល់អ្ក
ោ ប្សុកភោំទំងទ្ោះ ថារណា
ត លម្កេីការគារសងេត់ររស់ប្រទេសទវៀតណាម្។

ការ្រ៖ អ្ោកដែលបានេេួលឋានៈជាជនទភៀសខ្ៃួន គាមនសិេធទិ ធវើការទេ។

លេធ ភាេេេួលបានការរំទ រភាដផោកទសវាសាធារណៈជាម្ូលដ្ឋាន៖ អ្ោកដែលបានេេួលឋានៈជាជនទភៀសខ្ៃួនគាមនលេធ ភាេ
េេួលបានការរំទ រភាដផោកទសវាសាធារណៈជាម្ូលដ្ឋានេ រួម្ទំងទសវាសាធារណៈ និងទសវាធ្គារផងដែរ។

ែំទណាោះប្សាយយូរអ្ដងវង៖ ទោងតាម្កិេញប្េម្ទប្េៀងជាម្ួយប្រទេសអ្ូគសាតលី រដ្ឋាភិបាលបានេេួលយកទអាយសាោក់
ទៅ តាំងេីនោំ ២០១៤ ម្ក នូវជនទភៀសខ្ៃួនេំនួន ៧ ្ក់ ដែលប្តូវបានទគឃុំ កោុងទេលដែលេួកទគដសវងរកសិេធិប្ជក
ទកានទៅប្រទេសអ្ូគសាតលី ។ ជនទភៀសខ្ៃួនេុងទប្កាយទគបានម្កែល់ទៅដខ្ទម្សា។ កោុងេំទណាម្អ្ោកទំង ៧ មាន ៣
្ក់ជាជនជាតិ ជនទភៀសខ្ៃួនេុងទប្កាយទគបានម្កែល់ទៅដខ្ទម្សា។ កោុងេំទណាម្អ្ោកទំង ៧ មាន ៣ ្ក់ដែលជា
ជនជាតិ Rohingya េីប្រទេសភូមា បានរនតសាោក់ទៅកម្ពជា
ុ ជារនត េំដណក ៤ ្ក់ទេៀត ដែលមានមាោក់ម្កេីភូមា
និង ៣ ្ក់ទេៀតម្កេីអ្ុីរា៉ាក់ បានសំទរេេិតប្ត ត រ់ទៅប្រទេសររស់ទគវភាញ។ ថ្វីទរើជនជាតិ Rohingya ទំង ៣ ្ក់
បានសំទរេេិតទត ៅកម្ពជា
ុ កតី ដតគាមនវភាធេ
ី ាស់លស់សំរារ់ទអាយជនទភៀសខ្ៃួនេេួលបានសញ្ញញតិទេ។

ជនោមនប្បសទេ [ជនោមនរដា]
ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានអ្ោករស់ទៅដែលជាជនគាមនប្រទេស។ គាមនេិនន
ោ ័យថ្មី ដែលគួរទអាយេុកេិតបា
ត ន សតីេីេំនួន
ឬប្រជាសាគសតននអ្ោកគាមនរែាទេ ដតអ្ងរការ UNHCR បាននិោយថា េួកទគភាគទប្េើនជាអាណិកជនទវៀតណាម្។ រដ្ឋាភិ
បាលម្ិនបានអ្នុវតដេារ់ឬទគាលនទោបាយប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាេ ទែើម្បីផល
ដ ់ឱកាសែល់ជនទំងទ្ោះទអាយេេួល
បានសញ្ញាតិទ ើយ ។ (សូម្ទម្ើលដផោកេី ៦ សតីេីកុមារ)។ ទ

តុផលដែលទប្េើនមានជាងទគេំទពាោះភាេគាមនប្រទេសគឺក

ងវោះកកសារប្តឹម្ប្តូវេីប្រទេសកំទណើត។
ទរើទោងតាម្អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយ រុគរលដែលគាមនភសតតា
ុ ងសញ្ញាតិ ទប្េើនម្ិនសូវបានេេួលបាន
ការ្រដែលមានលកខ ណៈផៃូវការ ការសិកា ការេុោះរញ្ាីអាពា

៍េពា
ិ

ី ីៃ
៍ លេធ ភាេតាម្ផៃូវតុលការ និងកម្មសិេធិែធ

ទេ។
ផ្នែក្ទី៣. សេរីភាពក្ែុ ខការចូលរួមក្ែុខដាំសណើរការនសោបាយ
រែាធម្មនញ្
ុ ផ
ញ ល
ដ ់សិេធែ
ិ ល់ប្រជាេលរែាកោុងការទប្ជើសទរភាសរដ្ឋាភិបាលររស់ខ្ួ ៃនតាម្រយៈការទបាោះទនោតជាទេៀង
ទត់ ទដ្ឋយទសរភា និងយុតិធ
ត ម្៌ ទដ្ឋយដផអកទលើសិេធិទបាោះទនោតជាសាកល និងទសមើភាេ។ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ
សភាបានទធវើ វភាទសាធនកម្មទលើេារ់គណរកសេំនួន ២ ែង ទដ្ឋយម្តងៗ េប្ងីកទ
គណរកស ទដ្ឋយដផអកទលើទ

តុផលសំរារ់ទអាយរដ្ឋាភិបាលរំលយ

តុផលម្ិនេាស់លស់ ែូេជា “ការញុោះញង់” ឬ “សនតិសខ្
ុ ជាតិ” ។ វភាទសាធនកម្មម្ួយដថ្ម្

ទំងហាម្ប្បាម្រុគរលដែលសាិតកោុងជួរែឹក្ំគណរកសម្ិនទអាយទធវើនទោបាយ ទៅទេលរងការទចាេប្រកាន់េីរេ

ឧប្កិែា។ ទដ្ឋយទោលទៅទលើភាសាម្ិនេាស់លស់ននេារ់ទ្ោះ អ្ោកជំ្ញជាទប្េើនម្ិនប្បាកែថា ទតើរំរាម្ទ្ោះអ្នុវតត
ដតេំទពាោះជនដែលតុលការដ្ឋក់ទទស ឬអ្នុវតតជាេូទៅទលើម្នុសសទំងឡាយណាដែលរងការទចាេប្រកាន់េីរេទលមើស។
វភាទសាធនកម្មទំងទ្ោះដថ្ម្ទំង រតតតបិតគណរកសម្ិនទអាយទប្រើកកសារជាសំទលង ជារូរភាេ ឬជាសំទណរ ដែលបាន
ម្កេីជនទលមើសដែលតុលការបានដ្ឋក់ទទស។ វភាទសាធនកម្មទំងទ្ោះផតល់សិេធិទអាយតុលការរំលយគណរកស
នទោបាយ ដែលប្តូវបានរកទឃើញថា បានរំទលភេារ់ ទ

ើយយកទៅអ្ីររស់គណរកសដែលប្តូវបានរំលយទ្ោះទៅ

ដេកទអាយគណរកសទផសង ទៅកោុងករណីមានការរំលយដររទនោះ អ្នុញ្ញញតទអាយមានការហាម្ប្បាម្ទម្ែឹក្ំគណរកស
េីការទធវើនទោបាយ ទៅទប្កាម្កាលៈទេសៈកំណត់។
ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេិកា
ឆ តុលការកំេូលបានទលើកេី វភាទសាធនកម្មថ្ីម ទៅកោុងការសំទរេេិតតររស់ខ្ួ ៃន ទែើម្បីរំលយ
គណរកស CNRP ដរងដេកទៅអ្ីររស់គណរកសទនោះ ទៅកោុងសភា និងទៅកោុងអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ទៅទអាយគណរកសែនេ
ទដ្ឋយរួម្ទំងគណរកសកាន់អ្ំណាេ CPP ផងដែរ ហាម្ប្បាម្ទម្ែឹក្ំគណរកស CNRP េំនួន ១១៨ ្ក់ម្ិនទអាយទធវើ
សកម្មភាេនទោបាយេំនួន ៥ នោំ។ ទលក្យករែាម្គនតីបានប្រកាសថា ការដរងដេកទៅអ្ីទ ើងវភាញទនោះជាការទលើក
សាួយការទរតជាាេិតតា
ត ម្រែាធម្មនញ្
ុ រញ រស់ប្រទេសកម្ពជា
ុ េំទពាោះលេធ ិប្រជាធិរទតយយេ

ុរកស។ ដតអ្ោកសទងេតការណ៍ម្ួយ

េំនួនបានទចាេប្រកាន់តុលការកំេូល ដែលមានប្រធានសាិតទៅកោុងជួរែឹក្ំររស់គណរកស CPP េីរេមានភាេលំទអ្ៀង
នទោបាយ ទ
ឧទ

ើយបានទចាេសួរេីភាេប្តឹម្ប្តូវននការសំទរេេិតរត រស់តុលការ និងកងវោះការប្រកាន់តាម្រេដ្ឋានេារ់។

រណ៍ ការសំទរេមានរកស CNRP មានទ ើង ម្ុនទេលទម្ែឹក្ំររស់រកសទនោះរងការដ្ឋក់ទទសទដ្ឋយតុលការេី

រេទចាេថា កបត់ជាតិ។

ការសបាះសនែត និខការចូលរួមផ្នែក្នសោបាយ
ការទបាោះទនោតជាតិថ្ីៗ
ម កនៃងទៅ៖ ការទបាោះទនោតជាតិកោុងទេលថ្មីៗរំផុត ដែលប្តូវបានទធវើនថ្ៃេី ៤ ម្ិថ្ុ្ គឺជាការទបាោះ
ទនោតឃុំស្េត់ ទ

ើយគណរកសធំជាងទគទំងេីរបានេេួលយកលេធ ផលទនោត។ េលរែាេន
ំ ួន ៧ លន្ក់ ដែល

តំណាងទអាយ ៩០% ននអ្ោកមានសិេធិទបាោះទនោត បានទេញទៅទបាោះទនោត។ គណរកស CPP បានឈ្ោ ោះកោុងឃុំេន
ំ ួន
១១៥៦ ទដ្ឋយផតល់ទអាយគណរកសទនោះទធវជា
ើ ទម្ឃុំទៅតាម្ឃុទ
ំ ំងទ្ោះ េំដណកគណរកសប្រនំ ង CNRP បានឈ្ោ ោះកោុង
ឃុំេន
ំ ួន ៤៨៩។ រនារ់សាានការណ៍ដែលតាម្ឃា
ៃ ំទម្ើលការទបាោះទនោតកោុងទៅកម្ពជា
ុ បានទេញទសេកតីប្រកាសម្ួយថា
ែំទណើរការទបាោះទនោតប្តូវបានដកលំអ្ទប្េើន ទ

ើយមានតំលភាេទប្េើនជាងការទបាោះទនោតទលើកម្ុន ទរើនិោយេីការេុោះ

ទ្
ម ោះអ្ោកទបាោះទនោត និងការប្គរ់ប្គងរញ្ាីអ្ក
ោ ទបាោះទនោត ការេុោះរញ្ាីទរកខ ជន ែំទណើរការរារ់សនៃឹងទនោត និងែំទណើរ
ការទៅម្ណឌលទបាោះទនោត ទ

យ
ើ និងការប្រកាសេីលេធ ផលទនោត។ ោ៉ាងណាកតី រនារសា
់ ា នការណ៍ទនោះបាននិោយថា

យុេធ្ការទបាោះទនោត ការប្គរ់ប្គងទលើលេធ ផល និងែំទណាោះប្សាយទលើជំទលោះទក់េងនឹងការទបាោះទនោត ទៅមាន
េំណេ
ុ ដែលប្តូវទធវកា
ើ រដកលំអ្ដថ្ម្ទេៀត។
ទៅកោុងការទបាោះទនោតជាតិ នោំ ២០១៣ គណរកស CPP បានេេួលទៅអ្ីេំនួន ៦៨ ទ

ើយគណរកសប្រនំ ង

CNRP បានេេួលទៅអ្ីេំនួន ៥៥។ អ្ងរការ NGO កោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិបានវាយតំនលថា ែំទណើរការទបាោះទនោតទនោះ
មានេំណេ
ុ ខ្ុសឆ្រងទប្េើន ែូេជារញ្ញាេុោះទ្
ម ោះអ្ោកទបាោះទនោត លេធ ភាេម្ិនទសមើគាោទៅកោុងការទប្រើប្បាស់ប្រេ័នធ
ផសេវផាយ ទ

ើយនិងការទេញរ័ណណផៃូវការសំគាល់អ្ោកទបាោះទនោតរទណា
ត ោះអាសនោទប្េើនទេក។ ទទោះរីជាមានកងវល់

ែូទេោោះកតី ក៏គណរកសទំងេីរ ទៅេីរំផុត បានយល់ប្េម្ទគារេតាម្លេធ ផលផៃូវការ ទ

ើយេូលអ្ងរយ
ុ ទៅអ្ីទៅកោុង

សភា។
គណរកសនទោបាយ និងការេូលរួម្នទោបាយ៖ វភាទសាធនកម្មទលើេារ់ទបាោះទនោតដែលហាម្ប្បាម្ជនទលមើសដែល
តុលការបានដ្ឋក់ទទសទ

ើយ ម្ិនទអាយែឹក្ំគណរកសនទោបាយ ប្តូវបានអ្ោកសទងេតការណ៍ និងអ្ងរការ NGO

ទម្ើលទឃើញថា មានរំណងរារាំ ងម្ិនទអាយទលក សម្ រងសុេ
ី ូលរួម្ទៅកោុងការទបាោះទនោតជាតិ ទៅទេលខាងម្ុខ្។
ទលក រងសុីប្តូវបានទគកាត់ទទសកំបាំងម្ុខ្ េីរេទចាេម្ួយេំនួនដែលមានលកខ ណៈនទោបាយ ទដ្ឋយរួម្ទំងរេ
ររភាហារទករតិ៍។
មានគណរកសនទោបាយេំនួន ១២ អាេេុោះទ្
ម ោះ ទ

ើយេូលរួម្កោុងការទបាោះទនោតប្កុម្ប្រឹកាឃុំស្េត់។

េូរេសសន៍ជាតិកម្ពជា
ុ បានផតល់ទមា៉ាងផាយែល់គណរកសទំង ១២។ ម្ុនទេលយុេធ្ការចារ់ទផើម្
ត គណកមាមធិការជាតិ
ទរៀរេំការទបាោះទនោត(គជរ) បានសួរជាផៃូវការែល់សាានីយេូរេសសន៍កកជនទំងអ្ស់ថា ទតើទគនឹងលក់ទមា៉ាងផាយ
េំនួនរ៉ាុ្មន សំរារ់ប្គរ់គណរកសទំងអ្ស់ទធវកា
ើ រផាយទឃាស្។ គាមនសាានីយ៍ណាម្ួយនិោយថា ទគនឹងលក់ទមា៉ាង
ផាយទេ។ ដតទៅនថ្ៃេុងទប្កាយននយុេធ្ការ គណរកស CPP តាម្ទសេកតីរាយការណ៍ម្កថា បានេិញទមា៉ាងផាយ
េំនួន ៨ ទមា៉ាង េីសាានីយ៍ទំងទ្ោះ សំរារ់ផាយទឃាស្។ សាានីយ៍ទំងទ្ោះបានរទ្ាសគណរកស CNRP េំទពាោះ
ការខ្កខានម្ិនបានទក់េងទគ ទៅម្ុនទេលយុេធ្ការចារ់ទផតម្
ើ ។
គណរកសដខ្មររួររួម្ជាតិ (KNUP) គឺជាគណរកសដតម្ួយគត់ ទប្ៅេីគណរកស CPP និងគណរកស CNRP
CNRP ដែលបានឈ្ោ ោះម្ួយឃុំ ទៅកោុងការទបាោះទនោតឃុំស្េត់ ទៅនថ្ៃ ៤ ម្ិថ្ុ្។ គណរកស KNUP បានទធវើនែគូទៅ
កោុងរដ្ឋាភិបាលេំរុោះ ដតរដ្ឋាភិបាលបានែកតំដណងប្រធានគណរកស KNUP រ្ារ់េីមានទលេទេញនូវសំទលង ដែលកោុង
ទ្ោះ គាត់ប្តូវបានទចាេថា បានេិភាកាេីការេូលរួម្គាោជាម្ួយគណរកស CNRP ។ រ្ារ់ម្ក អាជាាធរបានចារ់ខ្ួ ៃន
គាត់ ទដ្ឋយដផអកទលើការទចាេប្រកាន់ដែលមានរយៈទេលម្ួយេសវតសម្កទ

ើយ េីរេផលិតទប្គឿងទញៀន។ ទែើម្បីទធវើ

ទអាយគណរកស KNUP អាេេូលរួម្កោុងការទបាោះទនោតបានរ្ារ់េីការចារ់ខ្ួ ៃនគាត់ ទលក រុននឆ្បានចាកទេញេី
គណរកសជាផៃូវការ។

រដ្ឋាភិបាលបានទប្រើ វភាទសាធនកម្មទំង ៤ ដែលខ្ៃួនបានរទងេើតទ ើងេំទពាោះេារ់សីេ
ត ីគណរកសនទោបាយ ទៅ
កោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ សំទៅទធវើេុកខគណរកស CNRP និងទម្ែឹក្ំននគណរកសទនោះ ទ

យ
ើ តុលការកំេូលបាន

ទលើកទ ើងេី វភាទសាធនកម្មទង
ំ ទនោះ ទៅទេលខ្ៃួនរំលយគណរកស CNRP ទៅនថ្ៃេី ១៦ ដខ្វភាេកា
ិឆ ។ ទៅអ្ីររស់គណរកស
CNRP េំនន
ួ ៥៥ ទៅកោុងសភាជាតិ ប្តូវបានដរងដេកទ ើង វភាញទៅទអាយគណរកសតូេៗេំនួន ៦ ដែលបានេូលរួម្ទៅ
កោុងការទបាោះទនោតសភាទលើកម្ុន ដតម្ិនបានេេួលទៅអ្ីម្ួយទសាោះ ទៅទេលទ្ោះ។ ទៅថាោក់ម្ូលដ្ឋាន ប្កុម្ប្រឹកាឃុំ
ររស់គណរកស CNRP េំនួន ៥០០៧ ្ក់ប្តូវរងខំេិតទត បាោះរង់ទៅអ្ីររស់ទគទៅទអាយគណរកសកាន់អ្ំណាេ។
សមាជិកប្កុម្ប្រឹកាឃុំររស់គណរកស CNRP ប្តូវបានផតលឱ
់ កាសទអាយរកាទៅអ្ីររស់ទគ ទរើទគេុោះេូលជាម្ួយ
គណរកស CPP ទ

ើយប្រកាសជាសាធារណៈថា កឹម្ សុខាគឺជាជនកបត់ជាតិ។

ការេូលរួម្ររស់គសតី និងប្កុម្ជនជាតិភាគតិេ៖គាមនេារ់ដែលដ្ឋក់កំ

ិតប្េំដែនទលើការេូលរួម្ររស់គសតី និងជនជាតិ

ភាគតិេ ទៅកោុងែំទណើរការនទោបាយទេ ដតវរបធម្៌ប្រនេណីកប្ម្ិតការេូលរួម្ររស់គសដទី ៅកោុងនទោបាយ និងរដ្ឋាភិ
បាល ។ ទទោះរីជាគណរកសធំៗទំងេីរបានសនាម្តងទ

ើយម្តងទេៀតថា នឹងរទងេើនតំណាងររស់គសតីកតី ដតេំនួន

ទរកខ ជនជាគសតីដែលជារ់ទនោតទៅកោុងការទបាោះទនោតប្កុម្ប្រឹកាឃុំស្េត់ តាម្េិតទៅ មានការថ្យេុោះេីលេធ ផល នោំ
២០១២។ ការទបាោះទនោតទៅដខ្ម្ិថ្ុ្ក៏មានការេូលរួម្ផងដែរននគណរកសប្រជាធិរទតយយជនជាតិទែើម្កម្ពជា
ុ ។

ផ្នែក្ទី៤ ៖ អាំសពើពក្
ុ រលួយ និខក្ខវះតមាៃភាពក្ែុ ខរោា បា
ិ ល

េារ់មានដេងអ្ំេីទទសប្េ

េ
ម ណឌសប្មារ់អ្ំទេើេុករលួយដែលប្រប្េឹតទត ដ្ឋយម្គនតី្្ ។ ទទោះជាោ៉ាងណា

ក៏ទដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតដេារ់ទនោះប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាេទ ើយ ទ

ើយម្គនដីជាញឹកញារ់ដតងដតប្រប្េឹតអ្
ត ំទេើ

េុករលួយទដ្ឋយមាននិេណឌភាេ ។

អ្ំទេើេុករលួយ៖ ប្កម្ប្េ

មេណឌបានកំណត់អ្ំទេើេុករលួយ្្ ទ

ើយកំណត់េាស់នូវទទសេំទពាោះការប្រប្េឹតអ្
ត ំទេើ

ទំងទនោះ។ េារ់ប្រនំ ងអ្ំទេើេក
ុ រលួយដេងេីម្ូលដ្ឋានេារ់សំរារ់ទអាយប្កុម្ប្រឹកាជាតិប្រនំ ងអ្ំទេើេុករលួយ និងអ្ងរ
ភាេប្រនំ ងអ្ំទេើេុករលួយេេួល និងទសុើរអ្ទងេតរណតឹងទក់េងនឹងអ្ំទេើេុករលួយ។ អ្ងរភាេប្រនំ ងអ្ំទេើេុករលួយ
ម្ិនស

ការទអាយបានញឹកញារ់ជាម្ួយសងរម្សុី វភាល ទ

យ
ើ ប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថា គាមនប្រសិេធភាេកោុងការ

ប្រយុេធប្រនំ ងនឹងអ្ំទេើេុករលួយ។ ផាយ
ុ ទៅវភាញ អ្ងរភាេប្រនំ ងអ្ំទេើេុករលួយមានភាេសកម្មទៅកោុងការែឹក្ំការ
ទសុើរអ្ទងេតទៅទលើសមាជិកននគណរកសប្រនំ ង ដែលជាការ្ំទអាយទគ្ំគាោយល់ថា អ្ងរភាេទនោះរំទ រភាផល
ប្រទោជន៍ររស់គណរកសកាន់អ្ំណាេ។ ផាយ
ុ ទៅវភាញ អ្ងរភាេទនោះម្ិនដែលទសុើរអ្ទងេតសមាជិកជាន់ខ្ពស់ននគណរកស

កាន់អ្ណា
ំ
េទេ។ ម្គនតីរាជការប្តូវមានការយល់ប្េម្េីប្រធាន ម្ុនទេលទឆ្ៃើយសំណួរររស់សាខានិតិរញ្ញញតិ ទក់េង
នឹងការទចាេប្រកាន់ទក់េងនឹងអ្ំទេើេុករលួយ។
អ្ំទេើេុករលួយមានលកខ ណៈរាលដ្ឋល ទៅកោុងសងរម្ និងរដ្ឋាភិបាល។ មានទសេកតរា
ី យការណ៍ម្កថា
នគរបាល ប្េោះរាជអាជាា ទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងេត និងទៅប្កម្ជំរោះកតី បានេេួលសំណូកេីអ្ក
ោ រកសុីខ្ុសេារ់។ េលរែា
ដតងដតតអូញដតអជាសាធារណៈអ្ំេីអ្ំទេើេុករលួយ។ ទរៀវតសរ៍ម្ិនប្គរ់ប្គាន់រួម្េំដណកទអាយ មាន“អ្ំទេើេុករលួយទែើម្បី
រស់” កោុងេំទណាម្ម្គនតថា
ី ោ ក់ទរ េំដណកវរបធម្៌និេណឌភាេទធវើទអាយអ្ំទេើេុករលួយ រភាកសាយកោុងេំទណាម្ម្គនដជា
ី ន់
ខ្ពស់ ។
ទោងតាម្អ្ងរការសនាស៍យល់ទឃើញសតីេីអ្ំទេើេក
ុ រលួយ នោំ ២០១៦ ររស់អ្ងរការតំលភាេអ្នតរជាតិ
(Transparency International) ប្រទេសកម្ពជា
ុ សាិតទៅកោុងេំទណាម្ប្រទេសេុករលួយរំផុត ទៅកោុងេិភេទលក។
ទរើទោងតាម្ការវាស់សង
ា ់ដែលមានទ្
ម ោះថា 2016 Global Corruption Barometer តុលការគឺជា វភាស័យដែល
េុករលួយជាងទគ ទៅកោុងរយៈទេល ៣ នោំជារ់គាោ ដែលរ្ារ់ម្កមានដផោកអ្នុវតតេារ់ និងម្គនតីរដ្ឋាភិបាល។ ទៅដខ្
កកេដ្ឋ ម្គនត២
ី រូរទៅកោុងប្កសួងដរ៉ា និងថាម្េល ដែលប្តូវបានរកទឃើញថា មានទទសេុករលួយ បានរួេខ្ៃួន រ្ារ់េី
ទៅប្កម្និោយថា េួកទគបានរំទេញរយៈទេលមានទទសខ្ៃោះទ

ើយ ទ

ើយបានេយួរទទសដែលទៅសល់។ មានភាេ

ប្រទសើរទ ើងខ្ៃោះ ទៅកោុងការខ្ិតខ្ំររស់រដ្ឋាភិបាល កោុងការប្រយុេធប្រនំ ងនឹងអ្ំទេើេុករលួយកោុង វភាស័យអ្រ់រ។
ំ

ការប្រកាសប្េេយសម្បតិ៖ត រាជការ រួម្ទំងម្គនតីដតងតាំង និងម្គនតីជារ់ទនោតផង តាម្េារ់ ប្តូវប្រកាសប្េេបសម្បតតិ
ររស់ទគ។ អ្ងរភាេប្រនំ ងអ្ំទេើេុករលួយ (ACU) េេួលខ្ុសប្តូវកោុងការេេួលយកទសេកតីប្រកាស េំដណកការេិន័យ
េំទពាោះការម្ិនទគារេតាម្មានការជារ់េនធ្គាររារ់េី ១ ដខ្ទៅ ១ នោំ។ ការប្រកាសប្េេយសម្បតតិររស់ម្គនតីជាន់ខ្ពស់
ម្ិនប្តូវបានទអាយែឹងែល់សាធារណៈទេ ទ

ើយទៅរិេជិតកោុងទប្សាម្សំរុប្ត រ

ូតទល់ដតមានការរតង
ឹ ទក់េងនឹង

អ្ំទេើេុករលួយ។ មានដតទសេកតីប្រកាសប្េេបសម្បតិដត តម្ួយគត់ប្តូវបានទរើកទម្ើល គឺទសេកតីប្រកាសររស់អ្តីត
ប្រធានគណរកស CNRP កឹម្ សុខា ។ ទៅដខ្ម្ិថ្ុ្ ACU តំរូវទអាយទម្ឃុំ និងសមាជិកប្កុម្ប្រឹកាទំងអ្ស់ប្រកាស
ប្េេយសម្បតតិររស់ទគ។ អ្ោកសទងេតការណ៍យល់ទឃើញថា វាជាវភាធីទែើម្បីគរា
ំ ម្ប្កុម្ប្រឹកាឃុំដែលម្កេីគណរកស
CNRP ។
ផ្នែក្ទី៥ ៖ ឥរិោបលរបេ់រោា ិបាលចាំសពាះការសេុប
ើ អសខកតរបេ់អខគការអនដរជាតិ និខអខគការមិនផ្មនរោា ិ
បាលសលើការសចាទប្បកាន់ពប
ី ទរំសលា េិទធិមនុេស

មានរបាយការណ៍ជាទប្េើនអ្ំេក
ី ងវោះការស

ការ ទ

ើយទៅកោុងករណីម្ួយេំនួន មានការរំភត
ិ រំភ័យទដ្ឋយម្

គនដរី ដ្ឋាភិបាល ែូេជាករណីប្រនំ ងនឹងរុគរលិកននសមាគម្អាែ

ុក (សូម្ទម្ើលដផោក ១ ង) ។

អ្ងរការសិេធិម្នុសសកោុងប្សុក និងអ្នដរជាតិរងកំទណើនននការគប្មាម្កំដ

ង ការតាម្ដ្ឋន ការគំរាម្កំដ

ង

និងការសំ ុតេីម្គនដម្
ី ូលដ្ឋាន និងអ្ោកដែលមានេំ្ក់េំនងជាម្ួយរដ្ឋាភិបាល ។ អ្ំទេើទំងទនោះមានលកខ ណៈជាេប្ម្ង់
រតតតបិត និងការរំខានែល់ការជួរប្រជុំដែលឧរតាម្ទភ ដ្ឋយអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល្្ ការរំភិតរំភ័យទដ្ឋយពាកយ
សម្ដី ការគប្មាម្ចាត់ វភាធានការផៃូវេារ់ ការតាម្សទងេតទម្ើលទលើការ្រ និងសកម្មភាេផាាល់ខ្ួ ៃន និងការរារាំ ងតាម្
ដររការភាោធិរទតយយ ទដ្ឋយដផអកទលើរេរញ្ញញតិ ។
មានអ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលទធវកា
ើ រ្រដផោកសិេធិម្នុសសប្រមាណជា ២៥ ទៅកោុងប្រទេស និងមាន
េំនួនប្រដ

ល ១០០ ទេៀតដែលទផាតតការយកេិតេ
ត ុកដ្ឋក់ទលើសិេធិម្នុសសជាដផោកម្ួយននការ្រររស់ទគទៅកោុង វភាស័យ

ទផសងទេៀត រ៉ាុដនដមានដតអ្ងរការម្ួយេំនួនតូេរ៉ាុទណា
ណ ោះ ដែលទធវើសកម្មកោុងការទរៀរេំកម្ម វភាធរ
ី ណដុោះរណា
ដ ល ឬទសុើរ
អ្ទងេតការរំទលភសិេធិម្នុសស ។

អ្ងរការស

ប្រជាជាតិ និងអ្ងរការអ្នតរជាតិែនេទេៀត៖រដ្ឋាភិបាលជាេូទៅបានអ្នុញ្ញញតទអាយតំណាងអ្ងរការស

ប្រជាជាតិម្កទធវើេសសនកិេញ ។ ទៅដខ្សីហា អ្ោករាយការណ៍េទិ សសននអ្ងរការស

ប្រជាជាតិេេួលរនាក
ុ សិេធិម្នុសស

ទៅកម្ពជា
ុ ទលកប្សី Rhona Smith បានម្កទធវើេសសនកិេញទៅកម្ពជា
ុ ជាទលើកេី ៤។ ទៅកោុងការប្រជុំ ទលកប្សីបាន
េិភាកាេីការគំរាម្កំដ

ងររស់រែាម្គនតីប្កសួងសងរម្កិេញថា នឹងរគ្េរទលើសងរម្សុី វភាល វភាទសាធនកម្មទលើេារ់សីេ
ត ី

គណរកសនទោបាយ ប្កុម្ដែលសាិតកោុងសាានភាេខ្សត់ទខ្ាយ និងម្ិនសូវេេួលបានការយកេិតេ
ត ុកដ្ឋក់ ែូេជាប្កុម្
គសតី ជនជាតិភាគតិេ និងជនរងទប្គាោះទដ្ឋយការប្រកាន់េូជសាសន៍ និងប្រកាន់ជាតិេនធ ការទប្រើប្បាស់នូវម្ទធាបាយឃុំ
ខ្ៃួនរទណា
ត ោះអាសនោ។ រដ្ឋាភិបាលដតងដតរភាោះគន់តំណាងេិទសសននអ្ងរការស

ប្រជាជាតិជាសាធារណៈ េំទពាោះការ

និោយររស់ទគសតីេីរញ្ញា្្ដផោកសិេធិម្នុសស។ ជាធម្មតា រដ្ឋាភិបាលដតងដតរែិទសធសំទណើទធវើេសសនកិេញផូវៃ ការ
ររស់អ្ោករាយការណ៍េិទសសែនេទេៀតររស់អ្ងរការស

ប្រជាជាតិ។

សាារ័នសិេធិម្នុសសររស់រដ្ឋាភិបាល៖ រដ្ឋាភិបាលមានសាារ័នសិេធិម្នុសសេំនួន ៣ ដែលរួម្មានគណៈកមាមធិការដ្ឋេ់
ទដ្ឋយដ ក េេួលរនាក
ុ ការពារសិេធិម្នុសស និងេេួលពាកយរណតឹង ទៅទប្កាម្ប្េឹេធសភា និងរែាសភា ប្េម្ទំងគណៈក
មាមធិការសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ ដែលសាិតទៅទប្កាម្ខ្ុេាកាល័យ្យករែាម្គនតី។ គណៈកមាមធិការទំងទនោះេុំមានការប្រជុំ
ទេៀងទត់ ឬែំទណើរការប្រករទដ្ឋយតមាៃភាេទ ើយ។ គណៈកមាមធិការសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ ប្រគល់របាយការណ៍ររស់រ
ដ្ឋាភិបាល ទែើម្បីេូលរួម្កោុងែំទណើរការេិនិតយសិេធិម្នុសសជាអ្នតរជាតិ ែូេជាការេិនិតយទេៀងទត់ជាសកល និងបាន
ទឆ្ៃើយតរេំទពាោះរបាយការណ៍ររស់សាារ័នរដ្ឋាភិបាល និងអ្ងរការអ្នតរជាតិ រ៉ាុដនតម្ិនបានទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតសាានភាេ

សិេធិម្នុសសទដ្ឋយកករាជយទ យ
ើ ។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធិម្នុសសដែលគួរឱយេុកេិតបា
ត នចាត់េុកថា គណៈ
កមាមធិការររស់រដ្ឋាភិបាលថា មានប្រសិេធភាេការ្រទៅមានកំ រភាត ទ

ើយបានរភាោះគន់តួ្េីររស់ទគទៅកោុងការ

និោយការពារការរគ្េរររស់រដ្ឋាភិបាល ទៅទលើសងរម្សុី វភាល និងអ្ោកប្រនំ ង។
រដ្ឋាភិបាលបានរនតទធវជា
ើ មាញស់ផោះា សប្មារ់អ្ងរជំនុំជប្ម្ោះេប្ម្ុោះ វភាសាម្ញ្ញទៅកោុងតុលការកម្ពជា
ុ (ECCC) ដែល
ប្តូវបានរទងេើតទ ើងទៅនោំ ២០០៦ ទែើម្បីទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេត និងដ្ឋក់ទទស ទម្ែឹក្ំដខ្មរប្ក

ម្ និងអ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវ

ខ្ពស់រំផុតេំទពាោះអ្ំទេើយង់ឃោង ដែលប្តូវបានប្រប្េឹតេ
ត ីនោំ ១៩៧៥ ែល់នោំ ១៩៧៩ ដែលទៅកោុងទ្ោះ ប្រជាជនទៅកោុង
ប្រទេសេំនួនជិត ១ ភាគ ៤ បានសាៃរ់។ ECCC គឺជាតុលការកូនកាត់ ទដ្ឋយមានរុគរលក
ិ និងទៅប្កម្ជាតិ និងអ្នតរ
ជាតិ ទ

ើយប្គរ់ប្គងទដ្ឋយេារ់កោុងប្សុកររស់កម្ពជា
ុ ផង និងកិេញប្េម្ទប្េៀងរវាងរដ្ឋាភិបាល និងអ្ងរការស

ប្រជា

ជាតិផង។ ទៅដខ្វភាេកា
ិឆ នោំ ២០១៦ តុលការកំេូលននតុលការទនោះបានតំកល់ការដ្ឋក់ទទសទៅទលើទ្
ម ោះ នួន ជា និង
ទខ្ៀវ សំផន េីរេឧប្កិែាកម្មប្រនំ ងម្នុសសជាតិ។ ជនទំងេីរ្ក់ទនោះប្រឈ្ម្នឹងការទចាេប្រកាន់ដថ្ម្ទេៀត ដែលរួម្
មានរេប្រល័យេូជសាសន៍ ទៅកោុងសវ្ការទលើកេី ២ ដែលបានរញ្ញ រ់ទៅដខ្ម្ិថ្ុ្។ តុលការម្ិនទន់ទេញសាល
ែីការទៅទ ើយទេ។

ដផោកេី៦៖ ការទរភាសទអ្ើង ការរំទលភរំពានកោុងសងរម្ និងការជួញែូរម្នុសស
រែាធម្មនញ្
ុ ហា
ញ ម្ប្បាម្ការទរភាសទអ្ើងទក់េងនឹងេូជសាសន៍ ទយនឌ្័រ េិការភាេ ភាសា ឬឋានៈសងរម្ រ៉ាុដនត ជា
េូទៅ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតតរំរាម្ទំងទនោះទអាយមានប្រសិេធភាេទ ើយ ។

គសតី
ការរំទលភទសេសនាវៈ និង

ង
ឹ ាកោុងប្គួសារ៖ េារ់ដ្ឋក់ទទសប្េ

មេណឌេំទពាោះអ្ំទេើរំទលភទសេសនាវៈ និងការរំពារ

រំពាន។ អ្ំទេើរំទលភទសេសនាវៈប្តូវកាត់ទទសឱយជារ់េនធ្គារេី ៥នោំ ទៅ ៣០នោំ។ អ្ំទេើរំទលភទសេសនាវៈ រតី/
ប្រេនធម្ិនប្តូវបានដេងជាក់លក់ទៅកោុងប្កម្ប្េ

មេណឌទ ើយ រ៉ាុដនត អាេទធវកា
ើ រទចាេប្រកាន់ថាជា “អ្ំទេើរំទលភទសេ

សនាវៈ” “ការរងេររួសសាោម្” ឬ “ការរំពាររំពានម្ិនសម្រម្យ”បាន។ កប្ម្មានការទចាេប្រកាន់េីរេរំទលភទសេស
នាវៈរតី/ប្រេនធតាម្ប្កម្ប្េ
កំណត់ដ្ឋក់ទទសប្េ
ទគអាេទប្រើប្កម្ប្េ
រ

មេណឌ និងេារ់សីេ
ត ីអ្ំទេើ

មេណឌេំទពាោះអ្ំទេើ

ង
ិ ាកោុងប្គួសារណាស់។ េារ់សីេ
ត ីអ្ទំ េើ

ិងាកោុងប្គួសារ

ិងាកោុងប្គួសារ រ៉ាុដនត ម្ិនមានដេងជាក់លក់អ្ំេកា
ី រដ្ឋក់ទទសទ ើយ។ រ៉ាុដនត

មេណឌ ទែើម្បីដ្ឋក់ទទសេំទពាោះរេទលមើស

ឹងាកោុងប្គួសារ ទដ្ឋយដ្ឋក់ទទសេនធ្គារចារ់េី ១ នោំ

ូតែល់ ១៥នោំ។
អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិបានរាយការណ៍ថា អ្ំទេើ
ឹងាកោុងប្គួសារ និងការរំទលភទសេសនាវៈ ទកើតមានជាេូទៅ។ អ្ំទេើ

ង
ិ ាប្រនំ ងគសតី មានែូេជាអ្ំទេើ

ិងាកោុងប្គួសារនិងការរំទលភផៃូវទភេទប្េើនដត

ម្ិនប្តូវបានទគរាយការណ៍អ្ស់ ទដ្ឋយសារជនរងទប្គាោះខាៃេការសងសឹកទដ្ឋយជនទលមើស ការទរភាសទអ្ើងទៅកោុងសងរម្
និងការដែលទគម្ិនេុកេិតប្ត រេ័នត
ធ ុលការ។
អ្ងរការ NGO បាននិោយថា អាជាាធរម្ិនសូវប្រឹងដប្រងខាៃង
ំ កោុងការអ្នុវតតេារ់ប្គួសារទេ ទ

ើយទជៀសវាង

ការពាក់េ័នក
ធ ោុងជំទលោះកោុងប្គួសារ។
ទៅដខ្កកេដ្ឋ ប្កសួងេ័ត៌មាន និងប្កសួងកិេញការ្រភាបានចារ់ទផតើម្អ្នុវតតប្កម្អាករបកិ រភាោសំរារ់ប្រេ័នធ
ផសេវផាយទក់េងនឹង

ឹងាទៅទលើ្ រភា។ ប្កម្ទនោះហាម្ប្បាម្ការទបាោះេុម្េ
ភ ័ត៌មាន ដែលរួម្ទំងរូរននជនរងទប្គាោះ

ការរ្ាញេីការសាៃរ់ ររួស ឬភាេអាប្កាតររស់ជនរងទប្គាោះ ការទប្រើពាកយប្រមាថ្ទៅទលើគសតី។ ជាែំរូង ប្កសួងកិេញ
ការ្រភាបានប្រកាសេីប្រេ័នទធ ធវទើ សេកតីរាយការណ៍ ទៅកោុងជួររដ្ឋាភិបាល ទែើម្បីរទងេើនតំលភាេ និងគណទនយយភាេ
ទៅកោុងការទឆ្ៃើយតរររស់រដ្ឋាភិបាល េំទពាោះ

ង
ឹ ាទៅទលើគសតី។ ប្កសួងកិេញការ្រភាដថ្ម្ទំងបានទធវកា
ើ រសំររសំរួល

ជាម្ួយអ្ងរការ NGO ម្ួយេំនន
ួ និងដផោកសារេ័ត៌មានខ្ៃោះ ទែើម្បីទធវើកម្ម វភាធីតាម្ វភាេយុ និងេូរេសសន៍សីេ
ត ីរញ្ញាទក់េងនឹង
គសតី។

ការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ៖ ប្កម្ប្េ

មេណឌដ្ឋក់ទទសប្េ

មេណឌេំទពាោះការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ ទដ្ឋយដ្ឋក់េនធ្គារេី ៦

នថ្ៃទៅ ៣ ដខ្ និងេិន័យជាេឹកប្បាក់េន
ំ ួនេី ១០០ ០០០ទរៀលទៅ ៥០០ ០០០ទរៀល (២៥ ទៅ ១២៥ ែុលៃរអាទម្រភាក)។
ការសិកាម្ួយដែលប្តូវបានទធវក
ើ ោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយអ្ងរការ CARE International បានរកទឃើញថា ជិត
១ ភាគ ៣ ននកម្មកា រភានីទរាងេប្កកាត់ទែរធាៃរ់ប្តូវបានទគទរៀតទរៀនផៃូវទភេ ទៅកដនៃងទធវកា
ើ រររស់ទគ ទៅកោុងរយៈ
ទេល ១២ ដខ្េុងទប្កាយទនោះ។

ការរងខិតរងខំកោុងការកំណត់េន
ំ ន
ួ ប្រជាជន៖ គាមនការនិោយេីរំលូតកូនទដ្ឋយរងខំ ការទធវើម្ិនទអាយមានកូនទដ្ឋយម្ិន
ទៅតាម្ការសម័ប្គេិតត ឬវភាធក
ី ណ
ំ ត់េំនួនកូនទដ្ឋយរងខំណាទផសងទេ។ េំនួនបា៉ាន់ប្រមាណទលើការសាៃរ់ររស់មាតយ និងអ្
ប្តាទប្រវា៉ា

ង់ននការទប្រើ វភាធកា
ី រពារម្ិនទអាយមានកូន មានទៅកោុងទគ

េំេ័រ

www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/ ។
ការទរភាសទអ្ើង៖ រែាធម្មនញ្
ុ ដញ េងអ្ំេីសិេធិទសមើភាេគាោសំរារ់គសតី ការេេួលបានប្បាក់កនប្ម្ទសមើគាោេំទពាោះការ្រែូេគាោ និង
ឋានៈទសមគា
ើ ោ កោុងអាពា

៍េពា
ិ

៍។ ជាេូទៅ គសតីមានសិេធិទលើប្េេយសម្បតតិទសមើភាេគាោ មានសិេធិតាម្ផៃូវេារ់ែូេគាោកោុង

ការដ្ឋក់ពាកយរណតឹងដលងលោះ និងសិេធិទសមើគាោកោុងការេេួលបានការអ្រ់រំ និងការ្រម្ួយេំនន
ួ ។ រ៉ាុដនត ប្រនេណីវរបធម្៌
និងការេេួលខ្ុសប្តូវកោុងការទម្ើលកូនបានកប្ម្ិតលេធ ភាេររស់គសតី កោុងការ្នទៅែល់ការេេួលបានម្ុខ្តំដណង
ខ្ពស់ទៅកោុងការ្រ ឬបានការ្រទធវើ។

កុមារ
ការេុោះសំរុប្តកំទណើត៖ តាម្េារ់ សញ្ញាតិអាេេេួលបានតាម្រយៈកំទណើតេីឪេុកមាតយដែលម្ិនដម្នជាជនជាតិដខ្មរ
កោុងករណីដែលឪេុកមាតយទំងេីរទ្ោះបានទកើត និងរស់ទៅទដ្ឋយប្សរេារ់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ ឬករណីដែល
ឪេុក/មាតយណាមាោក់េេួលបានសញ្ញាតិកម្ពជា
ុ តាម្រយៈម្ទធាបាយទផសងទេៀតតាម្ផៃូវេារ់។ ជនជាតិដខ្មរទែើម្ប្តូវ
បានចាត់េុកថាជាេលរែា។ ប្កសួងម្ហានផាបានប្គរ់ប្គងប្រេ័នេ
ធ ុោះរញ្ាក
ី ំទណើតតាម្ដររេំទនើរ រ៉ាុដនតទរកទំងអ្ស់
ម្ិនសុេធដតប្តូវបានេុោះរញ្ាីភាៃម្ៗទ ើយ ទដ្ឋយសារដតឪេុកមាតយេនារទេល។ ទប្ៅេីទនោះ កុមារដែលបានទកើតចារ់េី
ពាក់កណា
ត លេសវតសរ៍នោំ១៩៧០ ែល់ពាក់កណា
ត ល េសវតសរ៍នោំ១៩៩០ ជាេូទៅ ម្ិនប្តូវបានេុោះរញ្ាក
ី ំទណើតទ ើយ
ទដ្ឋយសារការប្គរ់ប្គងររស់ទវៀតណាម្/ដខ្មរ ប្ក

ម្/សគ្រម្សុី វភាល។ អ្ោកដែលម្ិនបានេុោះរញ្ាីទំងទនោះជាទប្េើន

ដែលទប្កាយម្កមានប្គួសារផាាល់ខ្ួ ៃន ម្ិនបានយល់អ្ំេីភាេចាំបាេ់ននការេុោះរញ្ាីទនោះទេ។ ជាេូទៅ កុមារម្ិនទៅេុោះ
រញ្ាីកំទណើតទ ើយ រ

ូតទល់ដតទគប្តូវការចាំបាេ់។

ការខ្កខានម្ិនបានេុោះរញ្ាក
ី ំទណើត្ំទអាយមានការទរភាសទអ្ើង រួម្ទំងការម្ិនផតល់ទសវាសាធារណៈផង។
ការសិកាម្ួយទៅនោំ ២០០៧ ដែលទធវើទ ើងទដ្ឋយអ្ងរការ UNHCR សតីេីភាេគាមនសញ្ញាតិទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ បាន
និោយថា ជាទរឿយៗ កុមារជនជាតិភាគតិេ និងកុមារដែលគាមនសញ្ញាតិប្តូវបានផាត់ទេញេីែំទណើរការេុោះរញ្ាក
ី ំទណើ
ត។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលផតល់ទសវាេំទពាោះស

គម្ន៍ដែលប្តូវបានទគផាត់ទេញ បានរាយការណ៍ថា ជាទរឿ

យៗ កុមារដែលគាមនសំរុប្តកំទណើត និងទសៀវទៅប្គួសារ បាត់រង់លេធ ភាេេេួលបានការអ្រ់រំ និងការដថ្ទំសខ្
ុ ភាេ។
អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលទំងទ្ោះក៏បានរញ្ញាក់ផងដែរថា អ្ោកទំងទនោះទប្េើនដតគាមនលេធ ភាេកោុងការេេួលបានការ្រ
ទធវើ ការមានប្េេយសម្បតតិផាាល់ខ្ូ ៃន ការេូលរួម្ទបាោះទនោត ឬការទប្រើប្បាស់ប្រេ័នេ
ធ ារ់។

ការអ្រ់រំ៖ ការអ្រ់រំរ

ូតែល់ថាោក់េី៩ គឺឥតមានរង់នថ្ៃទ យ
ើ រ៉ាុដនត ម្ិនដម្នជាកាតេវកិេញប្តូវដតទរៀនទេ។ កុមារជា

ទប្េើនបានឈ្រ់ទរៀនទែើម្បីជយ
ួ ប្គួសារកោុងការ្រកសិកម្មលកខ ណៈប្គួសារ ទធវកា
ើ រ្រទៅកោុងសកម្មភាេទផសងទេៀត
េូលទរៀនទៅអាយុទប្េើន ឬម្ិនេូលទរៀនទសាោះដតម្តង។ រដ្ឋាភិបាលម្ិនរែិទសធទកម ងប្សីកោុងការេេួលបានការអ្រ់រំទសមើ
ភាេគាោទេ។ រ៉ាុដនត ជាទរឿយៗ ប្គួសារដែលមានធនធានមានកំ រភាត ផតល់អាេិភាេែល់ទកម ងប្រុសជាងទកម ងប្សី េិទសសទៅ
តំរន់ជនរេ។ ទរើទោងតាម្របាយការណ៍អ្ងរការអ្នតរជាតិ រ្ារ់េីកប្ម្ិតរឋម្សិកា េំនន
ួ ទកម ងប្សីេុោះទ្
ម ោះេូល
ទរៀនធាៃក់េុោះោ៉ាងខាៃង
ំ ទៅតំរន់ប្កុង េំដណកការេូលទរៀនររស់ទកម ងប្រុសទៅទប្កាយថាោក់រឋម្សិកា មានេំនន
ួ ធាៃក់េុោះ
ទប្េើនគួរសម្ ទៅតំរន់ជនរេ។

ការរំទលភទធវើបារកុមារ៖ ទរើតាម្អ្ោកសទងេតការណ៍ ការរំទលភទធវើបារកុមារមានជាេូទៅ ទ

ើយការរតង
ឹ ប្រនំ ងនឹង

ជនប្រប្េឹតក
ត ប្ម្មានណាស់។ ការរំទលភទសេសនាវៈទលើកមា
ុ រទៅដតជារញ្ញាធៃន់ធរៃ ម្ួយទៅទ ើយ។

ការនរ់ទរៀរអាពា

៍េពា
ិ

៍ និងការរងខំទអាយទរៀរអាពា

េ
៍ ិពា

៍៖ អាយុប្គរ់ការតាម្េារ់សំរារ់ទកម ងប្រុស និង

ទកម ងប្សីគឺ ១៨ នោំ ដតកុមារអាយុប្តឹម្ ១៦ នោំអាេទរៀរការទដ្ឋយប្សរេារ់បាន ទរើមានការយល់ប្េម្េីឪេុកមាតយ។
ការទរៀរការររស់កុមារម្ិនប្តូវបានចាត់េុកថា ជារញ្ញាទេ ។

ការទកងប្រវ័ញ្ញផូវៃ ទភេទលើកុមារ៖ ការរួម្ទភេជាម្ួយកុមារអាយុទប្កាម្ ១៥ នោំ គឺជាអ្ំទេើខ្ស
ុ េារ់។ រ៉ាុដនត ទេសាចា
រយកុមារបានទកើតទ ើង។ រដ្ឋាភិបាលបានរនតឆ្មក់ផោះា រន ទែើម្បីរកទម្ើល និងប្រម្ូលជនរងទប្គាោះទដ្ឋយសារការជួញែូរផៃូវ
ទភេជាកុមារ ថ្វីទរើភាគទប្េើនននការជួញែូរផៃូវទភេទលើកុមារមានការលក់បាំង ម្ទៅតាម្កដនៃងរំទ រភាផូវៃ ទភេ “ទដ្ឋយម្ិន
ផាាល់” ែូេជាតាម្ទរៀហាេែិន កដនៃងទធវើមា៉ាសា កដនៃងដកសម្ផសស បាខារា៉ា អ្ូទខ្ និងកដនៃងម្ិនដម្នទធវើពាណិជក
ា ម្ម្្។
នគរបាលរនតទសុើរអ្ទងេតទលើករណីជួញែូរកុមារ ទៅតាម្ផាោះរន ឬកោុងករណីដែលជនរងទប្គាោះម្ករតឹងទដ្ឋយផាាល់ ដត
ម្ិនទធវើការទលើករណីសគ
មុ សាមញខាៃង
ំ ទេ។ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទេញការដណ្ំជាផៃូវការដែលអ្នុញ្ញញតទអាយមានការទប្រើ
រទេញកទេសទសុើរអ្ទងេតសំ្ត់ទៅកោុងការទសុើរអ្ទងេតទលើការជួញែូរទេ ទ

ើយកងវោះសិេធិអ្ណា
ំ
េេាស់លស់បានរនត

រាំ ងសាោះម្ិនទអាយនគរបាលចារ់ទអាយអ្ោកប្រប្េឹតិកា
ត រជួញែូរទលើកុមារេេួលខ្ុសប្តូវទេញទលញបានទេ។
ប្រទេសកម្ពជា
ុ ទៅដតជាទគាលទៅទេសេរណ៍ផូវៃ ទភេទលើកុមារ។ រដ្ឋាភិបាលបានទប្រើប្បាស់េារ់ ទែើម្បីកាត់
ទទសទំងអ្ោកទេសេរផៃូវទភេ ទំងេលរែាដែលទកងប្រវ័ញ្ញកមា
ុ រកោុងទេសាចារ។ េារ់ដ្ឋក់ទទសជារ់េនធ្គារចារ់
េី ២ ទៅ ១៥ នោំ េំទពាោះការទកងប្រវ័ញ្ញផូវៃ ទភេទលើកមា
ុ រ។ េារ់ទនោះក៏ហាម្ប្បាម្ផងដែរនូវការផលិត និងការមានរូរ
អាសអាភាសកុមារ។
ទរើទោងតាម្អ្ងរការដផោកសិេធិម្នុសសកោុងប្សុកម្ួយ ជនប្រប្េឹតដត ែលមានដខ្សរយៈកោុងរដ្ឋាភិបាល ម្ិនប្តូវបាន
ចារ់ទអាយេេួលខ្ុសប្តូវ ទៅទប្កាម្េារ់ទ ើយ ទ

ើយអ្ោកជំ្ញកោុងប្សុកបានសំដែងកងវល់អ្ំេីការខ្កខានររស់រដ្ឋាភិ

បាល កោុងការដ្ឋក់ទទសទអាយបានសម្ប្សរទៅទលើជនររទេសដែលេិញការរួម្ទភេជាម្ួយកុមារ។ អ្ំទេើេុករលួយ
ដែលរាលដ្ឋលទៅប្គរ់ដផោកទំងអ្ស់កោុងរដ្ឋាភិបាល ដ្ឋក់កំ

ត
ិ ប្េំដែនោ៉ាងខាៃង
ំ ទលើលេធ ភាេររស់ម្គនតីមាោក់ៗ កោុងការ

ចារ់ទអាយជនប្រប្េឹតកា
ត រជួញែូរផៃូវទភេទលើកុមារេេួលខ្ុសប្តូវ ទ

ើយរដ្ឋាភិបាលម្ិនទធវើការទសុើរអ្ទងេតឬកាត់ទទស

ម្គនតីដែលឃុរឃិតទ ើយ។

កុមារផាៃស់េីលំទៅ៖ រដ្ឋាភិបាលបានផតល់ទសវាមានកំ រភាត និងម្ិនប្គរ់ប្គាន់ែល់កុមាររស់ទៅតាម្េិទញ្ញ ើម្ថ្ោល់ ទៅ
ម្ជឈម្ណឌលសាតរនីតិសម្បទ។ អ្ងរការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបានវាយតនម្ៃថា មានកុមារតាម្េិទញ្ញ ើម្ផៃូវកោុង
េំនួនប្រដ

លជាេី ១២០០ ទៅ ១៥០០ ្ក់ទៅកោុងរាជធានីភំទោ េញ ដែលគាមនេំ្ក់េំនងប្គួសារ ទ

ើយកុមារ

ប្រមាណជាេី ១៥ ០០០ ទៅ ២០ ០០០្ក់ បានទធវកា
ើ រ្រទៅតាម្េិទញ្ញ ើម្ផៃូវ រ៉ាុដនត បានប្ត រ់ទៅផាោះ វភាញទៅទេល

យរ់។ កុមារប្រមាណជា ២០០ ទៅ ៤០០ ្ក់បានរស់ទៅជាម្ួយប្គួសារររស់ខ្ួ ៃនទៅតាម្េិទញ្ញ ើម្ផៃូវននរាជធានីភំ ោ
ទេញ។
អ្ងរការ NGO និងអ្ោកសទងេតការណ៍ែនេទេៀតបានទចាេថា ម្ជឈម្ណឌលកុមារកំប្ពាកកជនជាទប្េើនគាមនការ
ប្គរ់ប្គងលអទេ ទ

ើយមានកុមារអ្ត់កំប្ពាទប្េើន ទែើម្បីទក់ទញអ្ំទណាយេីជនររទេស។

ការចារ់ជំ រភាតកុមារឆ្ៃងដែន៖ ប្រទេសកម្ពជា
ុ ម្ិនដម្នជា

តាទលខ្ីននអ្នុសញ្ញញប្កុងឡាទអ្ នោំ១៩៨០ សតីេីេែ
ិ ាភាេសុី វភាល

ននការចារ់ជំ រភាតកុមារឆ្ៃងដែនទ ើយ។ សូម្ទម្ើលរបាយការណ៍ប្រចាំនោំររស់ប្កសួងការររទេសស

រែាអាទម្រភាកសតីេី

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

ការប្រនំ ងនឹងសាស្ជវីស (Anti-Semitism)

មានស

គម្ន៍អ្និកជនកាន់សាស្ជវីសតូេម្ួយទៅកោុងរាជធានីភំទោ េញ ទ

ើយម្ិនមានរបាយការណ៍អ្ំេី

េទងវើប្រនំ ងនឹងសាស្ទនោះទ ើយ។

ការជួញែូរម្នុសស
សូម្េូលទម្ើលរបាយការណ៍សីេ
ត កា
ី រជួញែូរម្នុសស ររស់ប្កសួងការររទេសស

រែាអាទម្រភាក ទៅទគ

េំេ័រ

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។

ជនេិការ
េារ់ហាម្ប្បាម្ការទរភាសទអ្ើង ការប្េទងើយកទនដើយ ការទកងប្រវ័ញ្ញ ឬការទបាោះរង់ជនេិការ ។ តាម្េារ់ទនោះ
ជនេិការរារ់ទង
ំ ជនមានជំងឺដផោកសតិរញ្ញញ។ េារ់ទនោះម្ិននិោយេីការរងេរលកខ ណៈ្យប្សួលសំរារ់ជនេិការ កោុង
ការទធវែ
ើ ំទណើរតាម្យនតទហាោះ ឬម្ទធាបាយទធវែ
ើ ំទណើរណាទផសងទេ។ ប្កសួងសងរម្កិេញជាអ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវរួម្កោុងការ
ការពារសិេធិររស់ជនេិការ ថ្វីទរើេារ់កំណត់ដ្ឋក់ភារកិេញទដ្ឋយដ កជាក់លក់សំរារ់ប្កសួងែនេទេៀត ដែលរួម្មាន
ប្កសួងសុខាភិបាល អ្រ់រំ សាធារណការ និងែឹកជញ្ាូននិងប្កសួងការពារជាតិ។ រដ្ឋាភិបាលសុំទអាយប្គរ់សាានីយ៍
េូរេសសន៍ទំងអ្ស់មានកម្ម វធ
ភា រ
ី កដប្រជាភាសាសញ្ញញអ្ម្កម្មវភាធីផាយររស់ទគ។ ម្កែល់ប្តឹម្ដខ្ម្ិថ្ុ្ មានសាានីយ៍
េូរេសសន៍ធំៗេីរ ដែលម្ួយជាេូរេសសន៍ និងម្ួយទេៀតជាេូរេសសន៍កកជន មានការរកដប្រភាសាជាភាសាសញ្ញញ

ទដ្ឋយទៅកោុងនោំ ២០១៦ មានដតេូរេសសន៍ម្ួយទេ រកដប្រកម្ម វភាធីជាភាសាសញ្ញញ។
ជនេិការជួរប្រេោះការទរភាសទអ្ើងជាទប្េើនេីសងរម្ ជាេិទសសកោុងការេេួលការ្រជំ្ញ ។
កុមារដែលមានភាេេិការខ្ៃោះៗបានេូលទរៀនទៅសាលធម្មតា។ ទរើទោងតាម្ប្កសួងអ្រ់រំ កុមារេិការេំនន
ួ
១៩ ០០០ ្ក់ បានទរៀនទៅសាលរឋម្សិកា កោុងនោំសិកា ២០១៥ -២០១៦។ ប្កសួងបានទធវកា
ើ រទលើការរណតុោះរ
ណា
ត លប្គូសីេ
ត ី វធ
ភា ីរញ្ញូ លសិសសេិការទអាយទរៀនជាម្ួយសិសសម្ិនេិការ។
កុមារដែលេិការខាៃង
ំ បានទរៀនទៅសាលទដ្ឋយដ ក ដែលឧរតាម្ទភ ដ្ឋយអ្ងរការ NGO ទៅភោទំ េញ។ ការ
សិកាសំរារ់េួកទគគាមនទៅទប្ៅភោំទេញទេ។
េុំមានការកប្ម្ិតតាម្េារ់ណាម្ួយេំទពាោះសិេធិជនេិការកោុងការទបាោះទនោត ឬេូលរួម្កោុងកិេញការ្្ររស់
េលរែាទ ើយ រ៉ាុដនដរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានេូលរួម្ខ្ិតខ្ំប្រឹងដប្រង ទែើម្បីជួយែល់ជនេិការទអាយេូលរួម្កាន់ ដតទប្េើនកោុង
្ម្ជាេលរែាទ ើយ ។
េញ្ជ
ា តិ/ពូជសាេន៍/ជាតិពនធុភាគតិច
សិេធិររស់ជនជាតិភាគតិេ តាម្េារ់សញ្ញាតិ ម្ិនមានដេងេាស់លស់ទ្ោះទេ ។ការការពារតាម្រែាធម្មនញ្
ុ ញ
មានផដល់ដតេំទពាោះ “េលរែាដខ្មរ”ដតរ៉ាុទណា
ណ ោះ ។ េលរែាជាជនជាតិទែើម្កំទណើតេិន និងទវៀតណាម្ មានេំនួនទប្េើនជាង
ទគ ទៅកោុងជាតិេនធភា
ុ គតិេ ។ ប្រជាេលរែាទែើម្កំទណើតេិនប្តូវបានេេួលយកទៅកោុងសងរម្ រ៉ាុដនដការសអរ់ទខ្ពើម្ទៅដត
មានជារនដេំទពាោះជនជាតិទែើម្កំទណើតទវៀតណាម្ ដែលប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថា ជាការគប្មាម្កំដ

ងេំទពាោះប្រេ័នធ

នទោបាយ សនតិសខ្
ុ និងវរបធម្៌ររស់ប្រទេស ។ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ អាជាាធរបានចារ់ប្រម្ូលជនជាតិទវៀ
តណាម្ដែលប្តូវបានទចាេថា ជាជនអ្ទ្តប្រទវសន៍ខ្ុសេារ់។ រដ្ឋាភិបាលដថ្ម្ទំងបានទធវកា
ើ រេិនិតយទម្ើលទ ើង វភាញ
នូវេំនន
ួ អាណិកជនទវៀតណាម្ ដែលមានជាទប្េើន្ក់បានរស់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ រារ់េសវតសម្កទ

ើយ ទដ្ឋយ

មានរំណងចារ់រញ្ាូនេួកទគប្ត រ់ទៅទវៀតណាម្វភាញ ទរើទគគាមនភសតតា
ុ ងរ្ាញថា ទគមានសញ្ញញតិដខ្មរ។ ការម្ិន
ទេោះនិោយភាសាដខ្មរប្តូវបានចាត់េុកថា ជាភសតតា
ុ ងថា ទគម្ិនដម្នជាេលរែាដខ្មរទេ។
ជនជាតិសដើម

ទែើម្បីជួយែល់ការខ្ិតខ្ំររស់ស

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្ ទៅកោុងកាការពារែីធីេ
ៃ ែ
ី ូនតា និងធនធានធម្មជាតិររស់

ខ្ៃួន ប្កសួងដែនែីបានទេញរ័ណណកម្មសិេធិែីរួម្ ររស់ជនជាតិេំនួន ៧ ស
ម្កប្តឹម្ដខ្ម្ិថ្ុ្ ម្ជឈម្ណឌលសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ មានដតស
ស

គម្ន៍ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ។ គិត

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្េំនន
ួ ដត ១៨ រ៉ាុទណា
ណ ោះកោុងេំទណាម្

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្េំនន
ួ ៤៥៨ ដែលបានេេួលរ័ណណកម្មសិេធិែី េីរដ្ឋាភិបាល។

ការរំសលា បាំពានពីេខគម ការសរីេសអើខ និខអាំសពើហឹខាសោយផ្នែក្សលើប្បស ទថ្នចាំណខ់នៃូវស ទ និខអតដ
េញ្ជាណសយនឌ័រ
គាមនេារ់ដែលដ្ឋក់ទទសេំទពាោះការរួម្ទភេននម្នុសសទភេែូេគាោទេ ទ

ើយក៏គាមនការទរភាសទអ្ើងជាផៃូវការ

េំទពាោះប្កុម្គសដីប្សឡាញ់គសដី រុរសប្សឡាញ់រុរស រុគរលប្សឡាញ់ទំងេីរទភេ និងរុគរលរដរូ ទភេ (LGBTI) ទេ
ទទោះរីជាការទរភាសទអ្ើង និងការទេរប្ជាយទៅដតមាន ជាេិទសសទៅតំរន់ជនរេ។
ជាេូទៅ ប្កុម្ LGBTI េុំសវូ មានឱការេេួលបានការ្រទធវទើ េ ទដ្ឋយសារមានការទរភាសទអ្ើងនិងការផាត់េួក
ទគទេញ។ ម្នុសសកោុងប្កុម្ទនោះ ទប្េើនដតប្តូវបានទគោរយី និងសំលុត ទដ្ឋយសាររាងទៅររស់ទគ និងការ្រររស់ទគ
ទៅកោុងកដនៃងកំសាន និងដផោកជួញែូរផៃូវទភេ។ េុំមានរបាយការណ៍អ្ំេកា
ី រទរភាសទអ្ើងទដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលទដ្ឋយសារ
ប្រទភេននេំណង់ផូវៃ ទភេ ទៅកោុងការ្រ ភាេជាេលរែា ការេេួលបានការសិកា ឬការដថ្ទំសុខ្ភាេទេ ។ ទទោះជា
ោ៉ាងណាក៏ទដ្ឋយ ក៏ប្រជាជនេូទៅមានការខាៃេឬសងស័យេំទពាោះអ្ោកដែលមានការរួម្ទភេជាម្ួយម្នុសសទភេែូេគាោ។
អ្ងរការកោុងប្សុកម្ួយដែលទធវកា
ើ រដផោកសិេធិររស់ប្កុម្ម្នុសសទៅកោុងប្កុម្ LGBTI បានរាយការណ៍េីករណី
េំនួនជាង ១០០ នន

ឹងាឬការទធវើបារទៅទលើសមាជិកកោុងប្កុម្ម្នុសសទនោះ ែូេជា

សារ។ ការមាក់្យ ឬការគំរាម្ប្រដ

ង
ឹ ាប្រប្េឹតទត ដ្ឋយសមាជិកកោុងប្គួ

លជាបារារាំ ងម្ិនទអាយទគហាននិោយប្បារ់។

មានរបាយការណ៍ម្ួយេំនួនតូេ ដែលរុគរលមាោក់ៗរែិទសធម្ិនប្េម្ផដល់ការ្រ ជួលអ្េលនប្េេយ ទៅទអា
យរុគរលទដ្ឋយសាររញ្ញាប្រទភេេំណង់ផូវៃ ទភេ ឬអ្តដសញ្ញញណទយនឌ្័រ ។
ការមាក្់ងាយក្ែុ ខេខគមទក្់ទខនឹខជាំខឺសអដេ៍
ការសិការ្ាញថា មានម្នុសសជាទប្េើនមានការទរភាសទអ្ើងនឹងអ្ោកជំងឺ និងអ្ោកមានផាក
ុ ទម្ទរាគទអ្ែស៍។

ផ្នែក្ទី៧ ៖ េិទធិក្មម ក្រ
ក្. េិទធិបសខកត
ើ អខគការ/េមាគម និខេិទធិចរចាអនុេញ្ជារួម
េារ់អ្នុញ្ញញតទអាយអ្ោកទធវើការដផោកកកជនរទងេើត និងេូលរួម្ស

ជីេតាម្ការទប្ជើសទរភាសររស់ខ្ួ ៃនទគផាាល់

សិេធិកោុងការទធវក
ើ ែ
ូ កម្ម និងសិេធក
ិ ោុងការេរចាអ្នុសញ្ញញរួម្។ េារ់ថ្ីស
ម ីេ
ត កា
ី រេុោះរញ្ាីស
ការអ្នុញ្ញញតជាម្ុនសិន ម្ុនរទងេើតស

ជីេ ។ សភាជាតិបានទេញេារ់ថ្ីស
ម ីេ
ត ីស

ជីេមានន័យថា ទគប្តូវមាន

ជីេ (TUL) ទៅដខ្ទម្សា នោំ

២០១៦។ រេរញ្ញាសំរារ់អ្នុវតតេំនួន ៤ ប្តូវបានទេញទៅដខ្សីហា ដតោ៉ាងទហាេណាស់ទៅមាន ៥ ទេៀត ដែលម្ិន
ទន់បានទេញ។
TUL ដ្ឋក់កំ
ររស់ស

ិតប្េំដែនថ្មីទលើសិេធិកោុងការទធវក
ើ ែ
ូ កម្ម សំរួលអ្នតរាគម្ររស់រដ្ឋាភិបាល ទៅកោុងកិេញការនផាកោុង

ជីេ ផាត់ម្ិនទអាយកម្មករប្រទភេខ្ៃោះេូលរួម្កោុងស

រំលយស

ជីេ ទ

ើយអ្នុញ្ញញតទអាយភាគីេី៣ ដសវងរកការ

ជីេ ទដ្ឋយេនាឹម្នឹងទ្ោះ ទធវកា
ើ រដ្ឋក់េិន័យតិេតួេទលើទៅដក េំទពាោះការប្រប្េឹតម្
ត ិនប្តឹម្ប្តូវជាម្ួយកម្មក

រ។ លកខ ខ្័ណឌទម្ទរថ្មក
ី ោុងការេុោះរញ្ាីរួម្មានការដ្ឋក់ម្កនូវធម្មនញ្
ុ ញ ការប្សង់ទ្
ម ោះម្គនតី និងសមាជិកប្គួសារររស់
ទគ ទ

ើយផតល់ទសេកតីលំអ្ិតទក់េងនឹងធ្គារ ទៅប្កសួងការ្រ។ TUL ហាម្ម្ិនទអាយស

រញ្ាកា
ី រែំទណើរការទេ។ េារ់ក៏ហាម្ផងដែរម្ិនទអាយស

ជីេដែលម្ិនបានេុោះ

ជីេដែលតំណាងទអាយកម្មករេំនួនតិេជាង ១ ភាគ ៣

េុោះកិេញប្េម្ទប្េៀងអ្នុសញ្ញញរួម្ ឬយនតការទដ្ឋោះប្សាយជំទលោះអ្នុសញ្ញញរួម្។ ទៅទប្កាម្ TUL ម្គនតីរាជការ ប្គូរទប្ងៀន
អ្ោកទធវកា
ើ រទៅតាម្ស

ប្គាសរែា និងអ្ោកទធវកា
ើ រដផោកធ្គារ ដផោកដថ្ទំសុខ្ភាេ និង វភាស័យទប្ៅផៃូវការ អាេរទងេើត

បានដតសមាគម្ទេ ម្ិនអាេរទងេើតស
ការដែលមានអ្ោកេូលស
ទដ្ឋយស

េ័នស
ធ

ជីេបានទេ។

ជីេតិេប្តូវបានរ្ាញទេញទដ្ឋយការអ្ទងេតម្ួយ ដែលប្តូវបានទធវើទៅដខ្ទម្សា

ជីេ ដែលមានទ្
ម ោះថា Building and Wood Workers’ Trade Union Federation of

Cambodia (BWTUC) (BWTUC) ដែលរ្ាញថា ៩១% ននកម្មករសំណង់េំនួន ១០១០ ទៅតាម្ការដ្ឋានកោុងប្កុង
ភោំទេញ ម្ិនបានេូលជាសមាជិកននស

ជីេឬសមាគម្ណាម្ួយទេ។ ទៅកោុងឧសា

កម្មរែិសណា
ា រកិេញ អ្ោកេូល

ស

ជីេមានេំនួនប្តឹម្ដត ២០%ទេ។ សូម្បីដតទៅកោុង វភាស័យកាត់ទែរសំទលៀករំពាក់នង
ិ ដសបកទជើងកតី ក៏អ្ប្តាអ្ោកេូល

ស

ជីេមានដត ២០ ទៅ ៣០ ភាគរយទេ ទ

ើយស

ជីេទំងទនោះជាទប្េើនតំណាងទអាយផលប្រទោជន៍ររស់គណ

រកស CPP និងទរាងេប្កទប្េើនជាងតំណាងទអាយផលប្រទោជន៍ររស់កម្មករ។

េារ់មានដេងថាកម្មករអាេទធវើកែ
ូ កម្មបាន ដតរ្ារ់េីរំទេញបានតាម្លកខ ខ្័ណឌទម្ទរម្ួយេំនួនដត
រ៉ាុទណា
ណ ោះ ែូេជាការេុោះរញ្ាបា
ី នប្តឹម្ប្តូវននស

ជីេ ែូេការដែលវភាធសា
ី គសដទដ្ឋោះប្សាយវភាវាេែនេទេៀតម្ិនបានេេួល

ទជាគជ័យ (ែូេជាការេរចារ ការផសោះផា ឬការទដ្ឋោះប្សាយទដ្ឋយអាជាាកណា
ដ ល ជាទែើម្) ការរញ្ញ រ់រយៈទេលរង់ចាំ
៦០ នថ្ៃ រ្ារ់េីមានទលេទ ើងនូវជំទលោះ ការទបាោះទនោតទដ្ឋយសមាៃត់ររស់សមាជិកស

ជីេ និងការជូនែំណឹងជា

ម្ុនរយៈទេលប្បាំេីរនថ្ៃទៅកាន់និទោជក និងប្កសួងការ្រ និងរណដុោះរណា
ដ លវភាជាាជីវៈ (MOLVT) ។ អ្ោកទធវក
ើ ែ
ូ កម្ម
ប្តូវមានទទសប្េ

មេណឌ ទរើទគរិេផៃូវ មាត់ប្េកេូល ឬប្រប្េឹតអ្
ត វីទផសងទេៀត ដែលអាជាាធរម្ូលដ្ឋានចាត់េុកថារ៉ាោះ

ពាល់ែល់សណា
ត រ់ធាោរ់សាធារណៈ។ TUL ដេងថា ការសំទរេេិតទត ធវើកែ
ូ កម្មទម្ទរទអាយមានការយល់ប្េម្ទដ្ឋយសំ
ទលងភាគទប្េើនដ្ឋេ់ខាតននសមាជិកស

ជីេ ដែលេូលរួម្ទៅកោុងការប្រជុំសីេ
ត កា
ី រទធវើកែ
ូ កម្ម ដែលទៅកោុងអ្ងរប្រជុំ

ទ្ោះ ប្តូវបានការេូលរួម្ននេំនន
ួ ភាគទប្េើនដ្ឋេ់ខាតននសមាជិកស
ទដ្ឋយទជាគជ័យទលើការទធវើកែ
ូ កម្មទ

ជីេសរុរ។ ទៅទេលស

ជីេបានទបាោះទនោត

ើយ តុលការអាេទេញទសេកតីសំទរេប្រនំ ងនឹងការទធវក
ើ ូែកម្ម ទ

ើយតំរូវទអាយ

ចារ់ទផតើម្ទ ើង វភាញនូវការេរចាជាម្ួយនិទោជក។
ការេប្ងឹងការអ្នុវតតសេ
ិ ធ ិកោុងការេូលរួម្កោុងសមាគម្ ទដ្ឋយរួម្ទំងទសរភាភាេរួេផុតេីការទរភាសទអ្ើងប្រនំ ងនឹង
ស

ជីេ និងទសរភាភាេកោុងការទធវើការេរចាអ្នុសញ្ញញរួម្ មានលកខ ណៈម្ិនសុីស្វក់ទេ។ េំ្ក់េំនងជិតសោិេធកោុង

េំទណាម្ម្គនតីរដ្ឋាភិបាល និទោជក និងទម្ែឹក្ំស
កំ

ជីេ េិទសសទម្ែឹក្ំននស

ជីេដែលគាំប្េរដ្ឋាភិបាល ដ្ឋក់

ិតប្េំដែនទលើឆ្នាៈររស់រដ្ឋាភិបាល ទៅកោុងការទដ្ឋោះប្សាយរញ្ញាននការរំទលភសិេធក
ិ ម្មករ។ េំ្ក់េំនងទំងទនោះទធវើ

ទអាយរាំ ងសាោះែល់ការ្រកករាជយររស់ស

ជីេ េីទប្ពាោះភាគទប្េើនននស

េំនងជិតសោិេធជាម្ួយគណរកសប្គរ់ប្គងប្រទេស ទ

េ័នស
ធ

ជីេទៅកោុងប្រទេសមានេំ្ក់

ើយមានដតភាគតិេទេដែលមានេំ្ក់េំនងជិតសោិេធជាម្ួយគណ

រកសប្រនំ ង ឬទធវកា
ើ រទដ្ឋយកករាជយ។
កម្មករបាននិោយេីឧរសគរ្្ទៅកោុងការអ្នុវតតសិេធិររស់ទគកោុងការេូលរួម្កោុងសមាគម្ទដ្ឋយទសរភា។
តាម្ទសេកតរា
ី យការណ៍ម្កថា និទោជកខ្ៃោះម្ិនប្េម្េុោះ

តាទលខាេេួលសារល់ស

ជីេជាផៃូវការទេ (រដ្ឋាភិបាលម្ិនផត

ល់ែំទណាោះប្សាយផៃូវការទេេំទពាោះទរឿងទនោះ) ឬម្ិនប្េម្រនតកង
ុ ប្តារយៈទេលខ្ៃែ
ី ល់កម្មករដែលបានេូលរួម្ទៅកោុងស
ជីេ (ប្រដ

ល ៨០% ននកម្មករទៅកោុង វភាស័យកម្មនសា
ត លផៃូវការទធវកា
ើ រតាម្កុងប្តារយៈទេលខ្ៃី)។ ទែើម្បីេុោះរញ្ាកា
ី រ

ស

ជីេប្តូវដតប្រម្ូលកកសារេីនិទោជក និងម្គនតីអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ដែលជាញឹកញារ់ ម្ិនប្េម្ផតល់ប្កដ្ឋសសាោម្ចាំ

បាេ់។ អាជាាធរការ្រថាោក់ទខ្តត តាម្ទសេកតីរាយការណ៍ម្ក បានេុកទចាលទដ្ឋយគាមនកំណត់នថ្ៃ នូវពាកយសុំេោះុ រញ្ាី
ការ ទដ្ឋយសួររកកកសាររដនាម្ ឬទអាយដ្ឋក់ពាកយម្កសារជាថ្មី ទដ្ឋយសារមានកំ

ុសរនតិេរនតួេ ទៅកោុងរយៈទេល

ដ្ឋក់ពាកយម្តងៗ ដែលកំណត់ប្តូវមានរយៈទេល ៣០ នថ្ៃ។ កម្មករបាននិោយផងដែរថា ប្សរតាម្រញ្ញញតិននេារ់
TUL ស

ជីេម្ិនអាេេុោះរញ្ាបា
ី នរ

ទរើកកុងទអាយស

ូតទល់ដតទគបានផតលេ
់ ័ត៌មានលំអ្ិតសតីេីធ្គារសិន ដតធ្គារជាទប្េើនម្ិន

ជីេដែលម្ិនទន់េុោះរញ្ាីទេ។

សមាគម្ររស់អ្ោកទធវកា
ើ រកោុង វភាស័យសាធារណៈរនតប្រឈ្ម្នឹងឧរសគរធៗ
ំ ។ ឧទ

រណ៍ ទៅកោុងនោំននរបាយ

ការណ៍ទនោះ រដ្ឋាភិបាលបានរែិទសធសំទណើររស់សមាគម្ប្គូរទប្ងៀនកករាជយកម្ពជា
ុ េំនួន ២ ែង ដែលសុកា
ំ រអ្នុញ្ញញត
ទែើរដ

រកបួន។ សមាគម្វភាសយ
័ សាធារណៈម្ួយទេៀត គឺសមាគម្ម្គនតីរាជការកករាជយកម្ពជា
ុ បាននិោយេីការខាៃេ

ការោរយី ការទរភាសទអ្ើង និងការរញ្ញុ ោះឋានៈ។ ទំងអ្ស់ទនោះទធវើទអាយមាោក់ៗមានការរាដរកម្ិនេង់េូលរួម្។
អ្ងរការេលកម្មអ្នតរជាតិ (ILO) បានកត់សំគាល់េកា
ី រទរភាសទអ្ើងទៅទលើស
ការទប្ជៀតដប្ជកនិងការរទណតញសមាជិកននស

ជីេទដ្ឋយនិទោជក តាម្រយៈ

ជីេកករាជយ ប្េម្ទំងតាម្រយៈការរទងេត
ើ ស

ជីេគាំប្េនិទោជក។

គណកមាមធិការររស់អ្ងរការ ILO ដែលប្តូវបានរទងេើតទ ើងទៅនោំ ២០១៧ សំរារ់ទធវកា
ើ រទលើការអ្នុវតតរេដ្ឋាន បាន
អ្ំពាវ្វទអាយរដ្ឋាភិបាលធា្ថា ទសរភាភាេកោុងការេូលរួម្ជាប្កុម្ ជាសមាគម្អាេប្តូវបានទប្រើទៅកោុងររភាោកាស
គាមនការគំរាម្កំដ

ង និង

ឹងាទៅទលើកម្មករ អ្ំទេើទ រភាសទអ្ើងទលើស

មានេណឌកម្មដ្ឋក់ទអាយរាងចាល ទ

ជីេប្តូវបានទសុើរអ្ទងេតជាប្រញា៉ារ់ ទ

ើយទធវើោ៉ាងណាទអាយកម្មករអាេេុោះរញ្ាកា
ី រស

ើយប្តូវ

ជីេកោុងែំទណើរការ្យ

ប្រករទដ្ឋយយុតិធ
ត ម្៌ និងតំលភាេ។
ែំទណាោះប្សាយជំទលោះសម្ូ

ភាេមានភាេម្ិនសុីេ្វក់គាោ ជាម្ួយនឹងការទកើតមានទ ង
ើ ោ៉ាងទប្េើន ទៅកោុង

ទេលថ្មីៗទនោះ នូវប្កុម្ជួយទដ្ឋោះប្សាយជំទលោះ។ ប្កុម្

ុនអ្នតរជាតិបាននិោយជាសាធារណៈ អ្ំេកា
ី រទធវើទអាយដលង

មានប្រសិេធភាេនូវយនតការទដ្ឋោះប្សាយជំទលោះដែលមានប្រសិេធភាេេីម្ុនម្ក បាន្ំទអាយមានការេិបាក ទដ្ឋយកម្ម
ករបាន្ំជំទលោះសម្ូ

ភាេររស់ទគទដ្ឋយផាាល់ទៅទអាយប្កុម្

ុនជួយទដ្ឋោះប្សាយ។

ជំទលោះនិម្ួយៗកោុងការ្រអាេយកទៅទអាយតុលការទដ្ឋោះប្សាយ ថ្វីទរើប្រេ័នត
ធ ុលការមានភាេលំទអ្ៀង
និងគាមនតំលភាេកតី។ គាមនតុលការកកទេសសំរារ់ជំទលោះកោុងការ្រទេ។

មានរបាយការណ៍គួរទអាយទជឿេុកេិតថា
ត មានការទធវើេក
ុ ខ រុកទម្ោញប្រនំ ងនឹងស
ទំងការរទណតញទម្ែឹក្ំស

ជីេកោុងទរាងេប្កកាត់ទែរ និងស

ជីេេីសំណាក់និទោជក រួម្

ប្គាសទផសងទេៀតទេញេីការ្រផងដែរ។ ទៅដខ្

ម្ករា គំទរាងទធវើរបាយការណ៍សីេ
ត ីម្ូលដ្ឋានេិនន
ោ ័យសតីេីតំលភាេររស់កម្ម វភាធីទរាងេប្កលអទៅកម្ពជា
ុ (BFC) បាន
េេួលេ័ត៌មានេីទរាងេប្កេំនួន ៤៨០ ដែលទធវកា
ើ រទៅកោុង វភាសយ
័ ្ំទេញ ទ

ើយបានកត់សំគាល់ទឃើញកំទណើនរនតិេ

រនតួេននការម្ិនទគារេតាម្ទសរភាភាេននសិេធិេូលរួម្កោុងប្កុម្សមាគម្ រួម្ទំងសិេធិររស់ស
ស

េ័នធ និងស

ភាេស

េ័នតា
ធ ម្ការេង់បានររស់ទគ សិេធិររស់កម្មករកោុ ងការេូលរួម្កោុងស

បានររស់ទគ ការរងខំទអាយនិទោជិកេូលរួម្ទៅកោុងស
ដែលទៅដកប្គរ់ប្គងទលើសកម្មភាេររស់ស

ជីេតាម្ការេង់

ជីេដែលឧរតាម្ទភ ដ្ឋយនិទោជក និងកោុងេំនន
ួ ននទរាងេប្ក

ជីេ។ BFC កត់សំគាល់ទឃើញមានកំទណើនេំនួន ១% ននេំនួនទរាងេប្ក

ដែលកោុងទ្ោះ ទសរភាភាេររស់កម្មករកោុងការេូលរួម្ និងរទងេត
ើ ស
ទម្ែឹក្ំស

ជីេកោុងការេូលរួម្កោុង

ជីេប្តូវបានរំទលភ។

ជីេប្រមាណជា ៣៥ ្ក់បានអ្ោះអាងថា ខ្ៃួនប្តូវបានទៅដករទណតញទេញេីការ្រ ឬេយួរ

ការ្រទដ្ឋយម្ិនមានម្ូលទ

តុទៅកោុងអ្ំ ុងទេល៧ដខ្ែំរូងនននោំរបាយការណ៍ទនោះ។ ទៅកោុងទរាងេប្កម្ួយេំនួន

ទៅដកេំនងជាបានរទងេើត ឬគាំប្េស

ជីេដែលគាំប្េទៅដក ឬរនាយឥេធ ិេលទម្ែឹក្ំស

ជីេ ទដ្ឋយរងេររញ្ញាែល់

ការ្រររស់េួកទគ។
BFC គឺជាកម្ម វធ
ភា ីររស់អ្ងរការ ILO ដែលតាម្ទម្ើលទរាងេប្កទំងអ្ស់ដែលមានអាជាារ័ណណ្ំទេញ បានរក
ទឃើញទៅកោុងរបាយការណ៍ររស់ខ្ួ ៃនេីដខ្ឧសភា នោំ ២០១៦ ែល់ដខ្ទម្សាថា ៦,៨% ននទរាងេប្កទំងអ្ស់បានែកនថ្ៃ
រង់សមាជិកស
ស

ជីេ ទដ្ឋយគាមនការយល់ប្េម្ទដ្ឋយទសរភាកម្មករ ឬបានរារាំ ងកម្មករម្ិនទអាយរទងេើត ឬេូលរួម្កោុង

ជីេ ទដ្ឋយគំរាម្ថានឹងរញ្ឈរ់េកា
ី រ្រ។ ការ្រររស់ BFC ប្គរែណតរ់ដតប្តឹម្ វភាស័យ្ំទេញទេ ែូទេោោះកំ រភាត

ជាក់ដសតងននការោរយីស

ជីេេំនងជាមានទប្េើនជាងទនោះនៃយ េិទសសទៅតាម្ទរាងេប្កដែលម្ិនបានេុោះរញ្ាកា
ី រ។

ការសិកាអ្ទងេតម្ួយទៅទលើកម្មករកាត់ទែរសំទលៀករំពាក់ ដែលប្តូវបានទធវើទដ្ឋយអ្ងរការម្ីប្កូ
Finance Organization) បានរកទឃើញថា កម្មករទៅកោុងស

ិរញ្ញវតាុ (Micro-

ជីេដែលគាមនេុោះរញ្ាកា
ី រ ទប្េើនដតមានប្បាក់ដខ្ទរ

ជាងប្បាក់ដខ្អ្របររភាមាដែលប្តូវបានកំណត់ជាផៃូវការ។
មានរបាយការណ៍ែ៏គរួ ទអាយេុកេិតបា
ត នម្កថា កម្មករប្តូវបានរទណដញេីការ្រ ទដ្ឋយម្ូលទ

តុម្ិនប្តឹម្

ប្តូវ ទប្កាយេីបានទរៀរេំ ឬេូលរួម្កូែកម្ម ។ ទទោះរីជាកូែកម្មភាគទប្េើនខ្ុសេារ់ក៏ទដ្ឋយ ក៏ការេូលរួម្ទៅកោុង
កូែកម្មខ្ុសេារ់ម្ន
ិ អាេជា ទ

តុផល ដែលអាេេេួលយកបានទដ្ឋយប្សរេារ់សប្មារ់ការរទណដញកម្មករេី

ការ្រទ ើយ ។ កោុងករណីម្យ
ួ េំនួន និទោជកបានគារសងេត់ទអាយកូែករ ឬរុគរលិកស
ទ

ើយលដលងេីការ្រររស់ខ្ួ ៃន ទដ្ឋយទលើកទ

ជីេេេួលយកសំណង

តុផលថា កុងប្តារយៈទេលខ្ៃីររស់ទគបានេរ់ ។ េល្ស

ជីេជា

េូទៅម្ិនបានទម្ើលទឃើញថា រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទដ្ឋោះប្សាយអ្វីទអាយមានប្រសិេធភាេទេ េំទពាោះការរទណតញទេញដររ
ទនោះ។
ខ. ការហាមការងារសោយបខេាំ ឬសោយការតាំរូវ
េារ់ហាម្ប្បាម្ប្គរ់េំរង់ទំងអ្ស់ននការ្រទដ្ឋយរងខំ ឬទដ្ឋយការតំរូវ។
រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតតេារ់ទនោះទអាយមានប្រសិេធភាេ ទៅកោុងប្គរ់ករណីទំងអ្ស់ទេ។ ម្គនតី្្បាន
និោយេីការលំបាកទៅកោុងការរញ្ញាក់េីសាានភាេការ្រ និងប្បាក់ដខ្ ទៅកោុង វភាស័យទប្ៅផៃូវការកោុងដផោកទនសាេ
កសិកម្ម សំណង់ និងការ្ររំទ រភាតាម្ផាោះ។ េិន័យដែលកំណត់ទដ្ឋយេារ់ េំទពាោះការរងខំទអាយទធវើេលកម្មគមា
ឺ នភាេ
តឹងដតង ទដ្ឋយរួម្មានទំងការដ្ឋក់េនធ្គារ និងការេិន័យជាប្បាក់។ ថ្វីទរើរដ្ឋាភិបាលប្រឹងដប្រងកោុងការទញការចារ់
អារម្មណ៍ទៅទលើការ្រទដ្ឋយរងខំទៅកោុងប្រទេសកតី ដតប្រសិេធភាេននការខ្ិតខ្ំទំងទនោះទៅម្ិនេាស់។ ទលើសេីទនោះ
ទេៀត មានភសតតា
ុ ងខ្ៃោះដែលរ្ាញថា និទោជកបានទធវកា
ើ រជាម្ួយសម្តាកិេញម្ូលដ្ឋានទែើម្បីទធវើទអាយកម្មករជារ់កោុង
ទសភាេរំណល
ុ េលកម្ម ដែលមានែូេជាទៅកោុងឧសា

កម្ម អ្ិែ។
ា

ទៅដខ្ធោូ នោំ ២០១៦ ទៅទេលអ្ងរការលីកាែូទេញរបាយការណ៍ររស់ខ្ួ ៃន សតីេសា
ី ា នភាេននកុមារ និងេលកម្ម
ទសភាេរំណល
ុ ទៅតាម្ អ្ិែា រែាម្គនតីប្កសួងការ្របានប្បារ់អ្ោកសារេ័ត៌មានកោុងប្សុកថា ទលកនឹងេិចារណាទធវើ
ការទចាេប្រកាន់េីរេររភាហារទករតិ៍ ប្រសិនទរើរបាយការណ៍ទ្ោះប្តូវបានរ្ាញភសតតា
ុ ងថា ម្ិនេិត។ ទៅដខ្កកេដ្ឋ

ទប្កាយេីការទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតផាាល់ខ្ួ ៃនទៅទលើឧសា

កម្ម អ្ិែា អ្ោក្ំពាកយប្កសួងបានរែិទសធថាមានេលកម្ម

កុមារ ឬេលកម្មទប្កាម្ទសភាេរំណល
ុ ទៅតាម្ទរាងេប្ក។ ដតម្គនតីដផោកការ្រថាោក់ទខ្តតបាននិោយផាយ
ុ េីរបាយ
ការណ៍ទំងទនោះ ទៅទេលទគនិោយប្បារ់ម្គនតីរដ្ឋាភិបាលររទេស ទៅដខ្កុម្ៈភ ថា ទសភាេរំណល
ុ ទៅតាម្ អ្ិែាមាន
ទប្េើន ទៅប្គរ់កដនៃង។ ទៅដខ្សីហា ទលក្យករែាម្គនតីបាននិោយប្រនំ ងនឹងេូរេសសន៍ CNN ទេលេូរេសសន៍ទនោះ
រាយការណ៍េសា
ី ា នភាេការ្រទៅកោុងឧសា

កម្ម អ្ិែាទៅកម្ពជា
ុ ។

រំណល
ុ ដែលជំពាក់ភាគីេី ៣ ទៅដតជារញ្ញាសំខាន់ម្ួយទៅកោុងការជំរញ
ុ ទអាយមានេលកម្មទដ្ឋយរងខំ។ ទរើ
ទោងតាម្ការរកទឃើញននការសិកាអ្ទងេតររស់ BWTUC ដែលប្តូវបានទធវើទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ ៤៨% នន
កម្មករសំណង់េំនួន ១០១០ ទៅភោំទេញជំពាក់រំណល
ុ ទគ ៧៥% ននេួកទគជំពាក់ស
ទ

ប្គាសម្ីប្កូ

ិរញ្ញវតាឬ
ុ ធ្គារ

ើយមាន ២៥% ជំពាក់លយ
ុ សមាជិកប្គួសារ។
កុមារទៅកោុងប្គួសារប្កីប្កប្រឈ្ម្នឹងទប្គាោះថាោក់ េីទប្ពាោះប្គួសារអ្ោកមានបានទប្រើទលសម្នុសសធម្៌ទែើម្បីជួល

កុមារទអាយរំទ រភាទៅកោុងផាោះ ដតដររជាទធវបា
ើ រ និងទកងប្រវ័ញ្ញទលើេួកទគ (សូម្ទម្ើលដផោក ៧ គ) ។ កុមារក៏ប្តូវបានទគ
រងខំទអាយទែើរសុំទនផងដែរ។ ទៅដខ្កញ្ញញ ប្រធានដផោកេលកម្មកុមារននប្កសួងការ្របានេេួលសារល់ថា ប្កសួងខ្វោះ
ធនធានទែើម្បីទធវើអ្ធិការកិេញទលើេលកម្មកុមារ ដែលរំទ រភាទៅតាម្ផាោះ។
BFC បាននិោយេីេលកម្មទដ្ឋយរងខំទៅតាម្ទរាងេប្កកាត់ទែរ និងទរាងេប្កវាយនភណឌកោុង វភាស័យ្ំទេញ
េំនួន ៦ ទរាងេប្ក ទៅនោំ ២០១៦-២០១៧។ ភាគទប្េើនននករណីទំងទនោះទក់េងនឹងការរងខទំ អាយទធវើការទលើសទមា៉ាង
ដែលកោុងទ្ោះ កម្មករប្តូវមានការយល់ប្េម្េីប្រធានជាររទេស ម្ុនទេលទគអាេទេញេីទរាងេប្កបាន។ កម្មករតអូញដតអ
ថា ទគខាៃេទគរញ្ឈរ់េកា
ី រ្រ ទរើសិនជាទគម្ិនប្េម្ទធវកា
ើ រទលើសទមា៉ាង។
សូម្ទម្ើលផងដែរនូវរបាយការណ៍ ប្រចាំនោំររស់ប្កសួងការររទេសស

រែាអាទម្រភាកដែលមានេំណងទជើង

ថា របាយការណ៍សីេ
ត កា
ី រជួញ ែូរម្នុសស ដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ ។

ខ. េិទធសិ រៀបចាំចខប្ក្ខ និខចចារអនុេញ្ជារួម

(The right to organize and bargain collectively)
ឃ. ការហាមោត់ពលក្មមក្ុមារ និខោយុអបបបរិមាផ្ដលោចស្វ ើការបាន
េារ់បានកំណត់ថា អាយុ១៥នោំ គឺជាអាយុអ្របររភាមាសប្មារ់រំទេញការ្រ និង អាយុ១៨ នោំជាអាយុ
អ្របររភាមាសប្មារ់រំទេញការ្រដែលមានទប្គាោះថាោក់ ។ េារ់អ្នុញ្ញញតទអាយកុមារ អាយុេទ្ៃោះេី១២ ទៅ១៥នោំ ទធវើ
“ការ្រប្សាល” ដែលម្ិនមានទប្គាោះថាោក់ែល់សខ្
ុ ភាេ និងម្ិនរ៉ាោះពាល់ែល់ការសិការរស់ទគ ។ េារ់កំណត់ប្េំដែន
ទអាយកុមារដែលសាិតកោុងអាយុេី ១២ ែល់ ១៥ នោំ ទធវកា
ើ រោ៉ាងទប្េើនប្តឹម្ ៤ ទមា៉ាងទៅនថ្ៃទរៀន និង ោ៉ាងទប្េើនប្តឹម្ ៧
ទមា៉ាងទៅនថ្ៃអ្ត់ទរៀន ទ

ើយហាម្ប្បាម្ការទធវកា
ើ រេីទមា៉ាង ៨ យរ់ែល់ទមា៉ាង ៦ ប្េឹក។ ការការពារេំទពាោះអាយុអ្របររភា

មាគាមនទេសំរារ់កុមារទធវកា
ើ ររំទ រភាតាម្ផាោះ។
ប្កសួងការ្រ និងរណដុោះរណា
ដ លវភាជាាជីវៈេេួលខ្ុសប្តូវេំទពាោះអ្ធិការកិេញទលើរញ្ញាេលកម្មកុមារ ទំងទៅ
កោុង វភាស័យផៃូវការ និង វភាស័យទប្ៅផៃូវការននទសែាកិេញ។ ប្កុម្អ្ធិការកិេញការ្រម្ិនបានេប្ងឹងការអ្នុវតតរេដ្ឋានការ្រ
ទៅកោុង វភាស័យទប្ៅផៃូវការ ឬទៅកដនៃងការ្រដែលគាមនអាជាារ័ណណទេ។ ទៅកោុ ង វភាស័យផៃូវការ ប្រភេ្្បាននិោយ
ថា ប្កុម្អ្ធិការកិេញការ្របានទធវកា
ើ រប្តួតេិនិតយជាធម្មតា ដតទៅទលើទរាងេប្កទែរដសបកទជើង និងទរាងេប្កកាត់ទែរសំ
ទលៀករំពាក់ដែលបានេុោះរញ្ាកា
ី រដតរ៉ាុទណា
ណ ោះ ដែលកោុងទ្ោះ ករណីេលកម្មកុមារមានតិេដម្នដេន។ ទៅកោុងឧសា
កម្មដែលទប្េើនទប្រើេលកម្មកុមារ ែូេជាកសិកម្ម សំណង់ និងរែិសណា
ា រកិេញ អ្ធិការកិេញប្តូវបានទធវើដតទៅតាម្ពាកយ
រណដឹងដតរ៉ាុទណា
ណ ោះ ។
េារ់ការ្រដេងេីការេិន័យជាប្បាក់េំនន
ួ េី ៣១ ែងទៅ ៦០ ែងនសប្បាក់ដខ្រេញុរបនោ េំទពាោះជនដែល
រំទលភទលើរញ្ញញតិររស់ជាតិសីេ
ត ីេលកម្មកុមារ។ រដ្ឋាភិបាលបានផាអកអ្ធិការកិេញទង
ំ អ្ស់ទលើេលកម្មកុមារ ទៅកោុង
ឆ្មាសេីម្ួយនននោំទធវើរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយសារប្កសួងការ្របាននិោយថា ខ្ៃួនម្ិនទន់អាេេេួលយកការ្រ
ររស់គំទរាងលុររំបាត់េលកម្មកុមារទប្កាម្ការទកងប្រវ័ញ្ញ តាម្រយៈការអ្រ់រំ និងការរទងេត
ើ ម្ុខ្រររប្េប្េង់ជីវភាេ
ររស់អ្ងរការេសសនៈេិភេទលក។ ទៅដខ្ឧសភា ប្រធានដផោកេលកម្មកុមារបាននិោយថា ការទធវើអ្ធិការកិេញនឹងចារ់
ទផតើម្ជាថ្មី ដតម្ិនទេញទលញទេ។ ្យកដ្ឋានទនោះទធវកា
ើ រជាម្ួយេលករេំណាកប្សុក ទៅទខ្តតរ្ាយមានជ័យ ទៅតាម្

ប្េំដែនជាម្ួយនថ្ ទែើម្បី្ម្
ំ កវភាញនូវកុមារទធវើេលកម្មេំនួនប្រដ

ល ៥០០ ្ក់។ ម្គនតក
ី ៏បានេុោះទៅទម្ើលេំការអ្ំទៅ

េំនួន ២ ែង ទៅទខ្តតទកាោះកុង ទដ្ឋយទគបានរាយការណ៍ថា គាមនកុមារទធវើេលកម្មទេ ដតបាននិោយថា ទគបានទលើក
ទ ើងេីកងវល់ទក់េងនឹងការសិកា ទ

ើយនិងសុខ្ភាេ។

េលកម្មកុមារមានទប្េើនទៅកោុងការ្រកសិកម្ម ដែលរួម្មានកោុងផលិតកម្មទៅសូ និងអ្ំទៅ ការការ់ទឈ្ើ ការ
ដកនេោរ្ររ ការទនសាេ សិរបកម្ម ឥែា កដនៃងទធវើអ្ំរិល ការរទប្ម្ើតាម្ផាោះ ការជួសជុលឡាន វាយនភណឌ សតវឃាត
និងការផលិតប្សា ប្សាទរៀរ។ កុមារក៏ទធវកា
ើ រផងដែរជាអ្ោកសុំទន អ្ោកលក់ែរូ តាម្ផៃូវ អ្ោកខាត់ដសបកទជើង និងអ្ោកទែើរ
ទរភាសររស់ទអ្តចាយ។
BFC បានរញ្ញាក់ថា មានករណីេំនួន ៤ ននេលកម្មកុមារ ទៅកោុងទរាងេប្កសំទលៀករំពាក់ និងដសបកទជើងសំ
រារ់្ទំ េញ េីដខ្ឧសភា នោំ ២០១៦ ែល់ដខ្ទម្សា។ ទៅនោំ ២០១៥ ២០១៦ មាន១៦ ករណី ៣០ ករណីទៅនោំ ២០១៤
២០១៥ និង ៧៤ ករណីទៅនោំ ២០១៣ ២០១៤។ ទៅកោុងករណីម្ួយកោុងេំទណាម្ករណីទង
ំ ៤ ទរាងេប្កម្ិនប្េម្េូល
រួម្ទៅកោុងកម្ម វភាធីទដ្ឋោះប្សាយទ ើង វភាញ តាម្ការចាំបាេ់ទេ។
សូម្េូលទម្ើលផងដែរនូវលេធ ផលរកទឃើញសតេ
ី ីេំរង់អាប្កក់រផ
ំ ុតននេលកម្មកុមារររស់ប្កសួងការ្រស
រែាអាទម្រភាក តាម្ទគ

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

ឃ. ការទរភាសទអ្ើងទក់េងនឹងការ្រ
េារ់ហាម្ការទរភាសទអ្ើងកោុងការ្រ ទដ្ឋយសារេូជសាសន៍ េណ៌សម្បុរ ទភេ េិការភាេ សាស្្ គំនិត
នទោបាយ កំទណើត ប្រភេទែើម្កោុងសងរម្ ឬសមាជិកភាេកោុងស

ជីេទេ។ េារ់េីរដ្ឋេ់ទដ្ឋយដ កេីគាោហាម្ោ៉ាង

េាស់នូវការទរភាសទអ្ើង ទដ្ឋយសារដតការមានទម្ទរាគទអ្ែស៍។ េារ់ម្ិនហាម្េាស់នូវការទរភាសទអ្ើងទដ្ឋយដផអកទលើ
េំណង់ផូវៃ ទភេ អ្តតសញ្ញណណទជនឌ្័រ អាយុ ភាសា ឬជំងឺឆ្ៃងទេ។ រែាធម្មនញ្
ុ ដញ េងថា េលរែាទំងេីរទភេេេួលបានប្បាក់
ទរៀវតសទសមើគាោ េំទពាោះការ្រទសមើគាោ។
ជាេូទៅ រដ្ឋាភិបាលម្ិនេប្ងឹងការទគារេេំទពាោះេារ់ទង
ំ ទនោះទេ។ តាម្េារ់ េណឌកម្មេំទពាោះការទរភាសទអ្ើងកោុង
ការ្ររួម្មានការេិន័យជាប្បាក់ សំណងរ៉ាោះរ៉ាវូ រែារបទវណី និងរែាបាល។ ប្បាក់េិន័យេំទពាោះការ្រទរភាសទអ្ើងកោុង
ការ្រមានេី ២,៥ ទៅ ៣,៦ លនទរៀល (៦២៥ែុលៃ ទៅ ៩០០ ែុលៃ)។

ទរើទោងតាម្ការសិកាអ្ទងេតម្ួយររស់ BWTUC ការ្រប្រចាំនថ្ៃសំរារ់កម្មករសំណង់ជាប្រុសមានប្បាក់
ឈ្ោួ ល ២០,២% ទប្េើនជាងប្បាក់ឈ្ួ ោ លសំរារ់ការ្រែូេគាោររស់កម្មកា រភាន។
ី កម្ម វធ
ភា ី BFC បាននិោយថា ទៅកោុង វភាស័
យកាត់ទែរសំទលៀករំពាក់ និងដសបកទជើង ទៅដកទរាងេប្កទរភាសទអ្ើងោ៉ាងខាៃង
ំ ទៅទលើរុរសកោុងការទរឿងទប្ជើសទរភាសេូល
ទធវើការ និងការផតល់ប្បាក់រំណាេ់ ទដ្ឋយជាេូទៅ គាមនរងផលវភាបាកផៃូវេារ់ទ ើយ។ BFC បាននិោយថា ៩% ននទរាង
េប្កដែលមានអាជាារ័ណណសំរារ់ការ្ំទេញ មានការទរភាសទអ្ើងដផោកទជនឌ្័រ ទដ្ឋយមានកំ រភាតធាៃក់េុោះេីេំនួន ១០% ទៅនោំ
២០១៦។ ម្ូលទ

តុរួម្មានទរាងេប្កម្ិនេង់ជួលរុរស ទដ្ឋយសារទគគិតថា មានរញ្ញាទក់េងនឹងអាករបកិ រភាោ ប្េម្

ទំងការទរភាសទអ្ើងទលើ្រភា ទដ្ឋយសារមានកងវល់េកា
ី រមាននផាទពាោះ ឬការឈ្រ់សំរាកឆ្ៃងេទនៃ។
គំទរាងប្សាវប្ជាវខាោតធំម្ួយ ដែលទធវើទដ្ឋយអ្ងរការ Care International បានរកទឃើញថា េំនួន ១ ភាគ ៣
នន្រភាទៅកោុងឧសា

កម្មកាត់ទែរបានេេួលរងនូវការោរយីផូវៃ ទភេ ទៅកោុងរយៈទេល ១២ ដខ្ម្ុន។ សមាគម្នទរាង

េប្កកាត់ទែរកម្ពជា
ុ បានរែិទសធលេធ ផលរកទឃើញទនោះ ទដ្ឋយអ្ោះអាងថា េំនួនេិតប្បាកែគឺទរជាងទនោះនៃយ។ ស
ជីេកករាជយ ជាេូទៅ គាំប្េការអ្ោះអាងននរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយកត់សំគាល់ថា វាប្តូវទៅតាម្រេេិទសាធន៍ររស់ទគ
ផាាល់។
ខ. លក្េ ខណឌការងារផ្ដលោចទទួលយក្បាន
េារ់ផល
ត ់អ្ំណាេទអាយអាជាាធរស

ភាេការ្រកំណត់ប្បាក់ឈ្ួ ោ លអ្របររមា ដផអកតាម្អ្នុសាសន៍ររស់

គណៈកមាមធិការប្រឹកាការ្រ ដែលជាប្កុម្មានរីភាគី ដែលមានតំណាងម្កេីរដ្ឋាភិបាល ស

ជីេ និងសាារ័ន

និទោជក ។ ទរឿងទរៀវតសអ្របររមាបានរងការទប្ជៀតដប្ជកេីអ្ោកនទោបាយ តាំងេីនោំ ២០១៣ ម្ក ទៅទេលដែល
ប្កុម្ខ្ៃោះកោុងេល្ស

ជីេទម្ទរសុំែំទ ើង ទៅេំទេលមានការរំទជើររំជួលជុំ វញ
ភា ការតវា៉ា ទក់េងនឹងការទបាោះទនោត។

េារ់ការ្រនោំ ១៩៩៧ មានដេងអ្ំេីរយៈទេលទធវកា
ើ រប្រចាំសបាដ

តា
៍ ម្រេដ្ឋានប្សរេារ់េំនួន ៤៨ទមា៉ាង

ម្ិនទអាយ ទលើសេី ៨ ទមា៉ាងកោុងម្ួយនថ្ៃទ ើយ ។ េារ់កំណត់អ្ប្តា ១៣០ ភាគរយននប្បាក់ឈ្ួ ោ លទធវកា
ើ រទៅទេលនថ្ៃ
សប្មារ់ទវនការ្រទៅទេលយរ់ និង ១៥០ ភាគរយសប្មារ់ការ្ររដនាម្ទមា៉ាង ដែលប្តូវទកើនទ ើងែល់ ២០០ ភាគ
រយ ប្រសិនទរើការ្រទលើសទមា៉ាងទ្ោះទកើតមានទ ើងទៅទេលយរ់ ទៅនថ្ៃអាេិតយ ឬទៅនថ្ៃឈ្រ់សប្មាក ។ និទោជិក
ប្តូវបានអ្នុញ្ញញតទអាយទធវើការទលើសទមា៉ាងោ៉ាងទប្េើន ២ ទមា៉ាងកោុងម្ួយនថ្ៃ។ េារ់ហាម្ការទធវើការទលើសទមា៉ាងប្ជុល

ដេងថា ការទធវកា
ើ រទលើសទមា៉ាងទំងអ្ស់ប្តូវដតទៅតាម្ការសមប្័ គេិតត ទ

ើយដេងេីការឈ្រ់សំរាកប្រចាំនោំទដ្ឋយមាន

ប្បាក់ឈ្ួ ោ ល។
រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានេប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់េំលរ់សីេ
ត ីទមា៉ាងការ្រ និងការ្រដថ្ម្ទមា៉ាង ប្រករទដ្ឋយ
ប្រសិេធភាេទ ើយ ។ កម្មករបានរាយការណ៍ថា ការ្រទលើសទមា៉ាងទប្េើន
ជាចាំបាេ់ទេៀតផង ។ ទៅទប្ៅឧសា

ួសកប្ម្ិត ទ

យ
ើ ជួនកាលទគតំរូវទអាយទធវើ

កម្មកាត់ទែរ រេរបញ្ញតិអ្
ដ ំេីទមា៉ាងទធវកា
ើ រកប្ម្ប្តូវបានអ្នុវតតណាស់ ។ ជា

ទរឿយៗ កម្មករប្តូវប្រឈ្ម្នឹងការផាកេិន័យ ការរទណា
ដ ញេីការ្រ ឬការបាត់រង់ប្បាក់រ្វន់ ប្រសិនទរើកម្មករទំង
ទ្ោះរែិទសធម្ិនទធវកា
ើ ររដនាម្ទមា៉ាង ។
េារ់ដេងថា កដនៃងទធវកា
ើ រប្តូវទគារេតាម្រេដ្ឋានអ្្ម្័យ និងសុវតាិភាេប្គរ់ប្គាន់ទែើម្បីផល
ដ ់សុខ្មាលភាេ
ែល់កម្មករ ។ អ្ធិការររស់ប្កសួងការ្រវាយតំនលប្បាក់េិនយ
័ ទដ្ឋយទោងទៅតាម្រូរម្នតសគ
មុ សាមញដផអកទលើភាេ
ធៃន់ធរៃ និងរយៈទេលននកំ

ុស ប្េម្ជាម្ួយនឹងេំនន
ួ កម្មករដែលេេួលរង។ អ្ធិការររស់ប្កសួងការ្រមានអ្ំណាេ

វាយតំនលប្បាក់េិន័យទំងទនោះ ទៅនឹងកដនៃង ទដ្ឋយម្ិនបាេ់មានការស

ការេីនគរបាលទេ ដតគាមនរេរញ្ញញតិជាក់

េាស់ណាម្ួយសំរារ់ការពារកម្មករ ដែលតវា៉ា េីសាានភាេរ៉ាោះពាល់ែល់សខ្
ុ ភាេ ឬគាមនសុវតាិភាេទេ។
អ្ោកទធវកា
ើ រកោុងឧសា
ប្បាក់េូលនិវតតន៍ទេ ទ

កម្មែឹកជញ្ាូនតាម្យនតទហាោះ និង្វាគាមនសិេធិេេួលបានប្បាក់ធា្សងរម្កិេញ និង

ើយប្តូវបានទលើកដលងេីការកំ រភាតប្េំដែនទលើទមា៉ាងការ្រ ដែលដេងទដ្ឋយេារ់។ ការសិកា

អ្ទងេតម្ួយដែលប្តូវបានទធវើទដ្ឋយ BWTUC បានបា៉ាន់ប្រមាណថា មានប្រជាជនេំនួន ២០០ ០០០ ្ក់កំេុងទធវកា
ើ រ
ដផោកសំណង់ ៨៩% ននអ្ោកទឆ្ៃយ
ើ េំនួន ១០១០ ្ក់គាមនកុងប្តា ទ
ឬប្បាក់ទរើកផាតេ់ទអាយទេលឈ្រ់ទធវកា
ើ រទេ ទ

ើយភាគទប្េើនម្ិនដែលបានេេួលប្បាក់រ្វន់រដនាម្

ើយមានដត ៩% មានទ្
ម ោះទៅកោុងម្ូលនិធិសនតិសខ្
ុ សងរម្ជាតិ

(NSSF) ។ អ្ងរការ Human Rights Watch បាននិោយទៅនោំ ២០១៦ ថា កម្មករទរាងេប្កកាត់ទែរទៅតាម្ទរាង
េប្កដែលគាមនេុោះរញ្ាកា
ី រ ទដ្ឋយភាគទប្េើនជាអ្ោកទ ៉ា ការរនតទអាយទរាងេប្កធំ សំរារ់ការ្ំទេញ ្យរងនឹងការទធវើ
បារកោុងការ្រ ដែលជាការរំទលភទលើេារ់កោុងប្សុក និងេារ់អ្នតរជាតិ។
រដ្ឋាភិបាលបានអ្នុវតដរេដ្ឋានដែលមានប្សារ់ម្ិនបានអ្ស់ទេ ម្ា៉ា ងទដ្ឋយសារខ្ៃួន ខ្វោះរុគរលិកដែលបានេេួល
ការរណដុោះរណា
ដ លប្តឹម្ប្តូវ និងររភាកាខរចាំបាេ់ ទ

ើយនិងអ្ំទេើេុករលួយ ។ ម្គនតីររស់ប្កសួងការ្របានសារភាេេី

ភាេអ្សម្តាភាេ ទៅកោុងការទធវើអ្ធិការកិេញទេញទលញ ទៅកោុងទមា៉ាងការ្រ។ ្យកដ្ឋានអ្ធិការកិេញការ្រររស់

ប្កសួងបានទេញទសេកដីប្េមានេំនួន ៣៣០ អ្ំេកា
ី ររំទលភេារ់ការ្រ ទៅកោុងរយៈទេល ៦ ដខ្ែំរូង ទដ្ឋយមានការ
ទកើនទ ើងេីេំនន
ួ ១៨៣ ទៅកោុងរយៈទេលែូេគាោកោុងនោំ ២០១៦។ ្យកដ្ឋានដថ្ម្ទំងបានផាកេិន័យទលើប្កុម្
២៧ ដែលជាេំនន
ួ ទលើសេីេំនន
ួ ១៩ ទៅនោំ ២០១៦ ទ

ើយបានរតឹងស

ុនេំនួន

ប្គាសេំនួន ២ ទៅតុលការ។ ប្កសួងបាន

និោយថា ខ្ៃួនមានអ្ធិការកិេញការ្រេំនួន ៤៩៩ ្ក់ រូកនឹងអ្ធិការកិេញម្កេី NSSF េំនន
ួ ៨៧ ្ក់ ទៅេូទំង
ប្រទេស។ េំនួនទនោះម្ិនប្គរ់ប្គាន់ទេសំរារ់ទធវកា
ើ រ្រអ្ធិការកិេញទអាយបានទេញទលញ។ េណឌកម្មមានភាេម្ិនប្គរ់
ប្គាន់សំរារ់ទដ្ឋោះប្សាយរញ្ញា។ ថ្វីទរើ ជាញឹកញារ់ ប្កសួងសំទរេទអាយកម្មករឈ្ោ ោះ ដតខ្ៃួនកប្ម្ទប្រើសិេធិប្សរេារ់
ររស់ខ្ួ ៃនទែើម្បីដ្ឋក់េណឌកម្មទៅទលើទៅដក ដែលម្ិនទគារេតាម្រេរញ្ញា។
ទគមានកងវល់ផងដែរថា ការទប្រើកុងប្តារយៈទេលខ្ៃី (FDC) េិទសសទៅកោុង វភាស័យកាត់ទែរ ដែលកំទណើនននផ
លិតភាេទប្េើនទៅប្េឹងម្ិនទ ើង អ្នុញ្ញញតទអាយប្កុម្
តស។ កុងប្តារយៈទេលខ្ៃីមានប្តឹម្ ២៤ ដខ្ ទ

ន
ុ ទគេផុតេីលកខ ខ្័ណឌទម្ទរខ្ៃោះតាម្េារ់ និងទលើប្បាក់ទរៀវ

ើយប្កសួងការ្របានរកប្សាយថា វាមានន័យថា ២៤ ដខ្ជារ់គាោ

ដែលជាការអ្នុញ្ញញតទអាយនិទោជករកាទអាយកម្មករទធវកា
ើ រតាម្កុងប្តារយៈទេលខ្ៃី ដែលភាគទប្េើន រយៈទេល ៣
ដខ្ ប្រសិនទរើមានការដ្ឋេ់កោុងការ្ររាល់រយៈទេល ២៤ ដខ្។ ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកណា
ត ល និងអ្ងរការ ILO បាន
ជំទស់នឹងការរកប្សាយេារ់ទនោះ ទដ្ឋយេេូេថា ទប្កាយរយៈទេល ២៤ ដខ្ កម្មករប្តូវដតេេួលបាន “កុងប្តាដែល
មានរយៈទេលម្ិនកំណត់” អ្េិនគនតយ៍។ ការរកប្សាយររស់ប្កសួងការ្រមានផលវភាបាកទធវើទអាយរ៉ាោះពាល់ែល់
ការ្រស

ជីេ ទដ្ឋយសារកម្មករដែលទធវកា
ើ រតាម្កុងប្តារទណា
ត ោះអាសនោ បាននិោយថា បានរងការគំរាម្កំដ

រទណតញទេញេីការ្រ ជាការសងសឹកេំទពាោះសកម្មភាេស

ង

ជីេ។

ររួសកោុងទេលទធវកា
ើ រ្រ និងរញ្ញាសុខ្ភាេទកើតមានទ ើងជាញឹកញារ់ ។ ទរាងេប្កកាត់ទែរធំៗ ភាគទប្េើន
ដែលផលិតសប្មារ់េីផារទៅប្រទេសអ្ភិវឌ្ឍ បានរំទេញបានលអគួរសម្តាម្រេដ្ឋានអ្្ម្័យ និងសុវតាិភាេការ្រ
ដែលជាលកខ ខ្ណឌសប្មារ់េុោះកិេញសនាជាម្ួយអ្តិថ្ិជនេិញននផលិតផលររស់ខ្ួ ៃន ។ សាានភាេការ្រទៅតាម្ទរាង
េប្កខាោតតូេម្ួយេំនួន និងឧសា

កម្មតូេៗ មានលកខ ណៈេន់ទខ្ាយ ទ

ើយជាទរឿយៗ ម្ិនបានរំទេញតាម្រេដ្ឋានអ្

នដរជាតិទេ ។ NSSF បាននិោយថា ទៅកោុងរយៈទេល ៦ ដខ្ែំរូងនននោំ ២០១៦ មានកម្មករេំនួន ២៣ ០៩៤ ្ក់បាន
រងររួសកោុងការ្រ ទដ្ឋយេំនន
ួ ទនោះមានទលើសេីេន
ំ ួន ១៦ ០៨០ ទៅកោុងនោំ ២០១៥ ទ

ើយថា មានកម្មករេំនួន ១០៨

្ក់បានសាៃរ់ ទៅទេលកំេង
ុ រំទេញការ្រ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្តុល ទដ្ឋយទៅកោុងរ
យៈទេលែូេគាោ កោុងនោំ ២០១៦ មានសាៃរ់េំនន
ួ ៨៤ ្ក់។ កោុងេំទណាម្អ្ោកសាៃរ់ទំង ១០៨ ្ក់ NSSF បាននិោយ

ថា មាន២៥ ្ក់បានសាៃរ់ទដ្ឋយសារទប្គាោះថាោក់េរាេរ។ ដផោកេ័ត៌មានកោុងប្សុកបាននិោយថា មានោ៉ាងទហាេ
ណាស់ការផាោះុ នៃំងេំ

ុយេំនួន ៤ ទៅកោុងទរាងេប្កកាត់ទែរ ទ

េំនួន ៣៤ ្ក់ទផសងទេៀត។ អ្ោកជំ្ញទៅប្កសួងឧសា
ប្រដ

ើយបានសំលរ់កម្មករេំនួន ៣ ្ក់ និងទធវើទអាយររួស

កម្ម និងសិរបកម្មបានរទ្ាសការផាោះុ ទ្ោះទៅទលើការ

សររស់កម្មករមាោក់ៗ។ ដតអ្ោកជំ្ញែដែលទ្ោះបានកត់សំគាល់ផងដែរេីកងវោះឧរករណ៍ និងទប្គឿងប្រដ្ឋរ់សំ

រារ់ទធវើអ្ធិការកិេញទអាយបានប្តឹម្ប្តូវ។
ទៅកោុងរបាយការណ៍ប្រចាំនោំររស់ខ្ួ ៃន គិតេីដខ្ឧសភា នោំ ២០១៦ ែល់ដខ្ទម្សា BFC បាននិោយថា រញ្ញា
សុខ្ភាេ និងសុវតាិភាេកោុងការ្រជាទប្េើនគឺជារញ្ញាដែលទេោះដតមានទប្េើនទ ើងសំរារ់ទរាងេប្កកាត់ទែរសំទលៀក
រំពាក់ ទៅកោុង វភាស័យ្ំទេញ ទដ្ឋយសារនិតិ វភាធី ទគាលនទោបាយប្កុម្

ន
ុ ម្ិនសម្ប្សរ ទ

ើយនិងការេេួលខ្ុសប្តូវ

និងតួ្េីប្គរ់ប្គងម្ិនប្តូវបានកំណត់េាស់។ BFC បាននិោយេីកំទណើនននការម្ិនទគារេតាម្ ទៅកោុងប្គរ់រញ្ញាដផោក
សុខ្ភាេ និងសុវតាិភាេកោុងការ្រ ទដ្ឋយមានរួម្ទំងការរងនឹងេំហាយជាតិគីម្ី និងសារធាតុទប្គាោះថាោក់ ការទប្តៀម្រំ
រុងសំរារ់ប្គាអាសនោ និងប្រេ័នប្ធ គរ់ប្គងរញ្ញាសុខ្ភាេ និងសុវតាិភាេកោុងការ្រ កដនៃងផតលស
់ ុខ្មាលភាេ
ររភាោកាសសំរារ់កម្មករ ការការពារកម្មករ និងកដនៃងសាោក់ទៅររស់កម្មករ។
ការែួលសនៃរ់ទំង

ូង
វ ៗទៅដតជារញ្ញាម្ួយទៅទ ើយ។ NSSF បាននិោយថា កម្មករេំនន
ួ ៤១៥

្ក់បានែួលសនៃរ់ ទៅកោុងទរាងេប្កេំនួន ៨ គិតេីដខ្ម្ករា ែល់ដខ្ម្ិថ្ុ្ ទដ្ឋយថ្យេុោះេីេំនួន ៥៣៨ ្ក់ ទៅកោុង
រយៈទេលែូេគាោនននោំ ២០១៦។ គាមនទសេកតីរាយការណ៍េីររួសធៃន់ទដ្ឋយសារការសនៃរ់ទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍បាន
និោយេីការទធវកា
ើ រទលើសទមា៉ាងប្ជុល សុខ្ភាេប្េុឌ្ទប្ទម្ ការទែកម្ិនប្គរ់ ខ្យល់ទេញេូលម្ិនលអ កងវោះអាហារូរតាម្ភ
ប្តឹម្ប្តូវសំរារ់កម្មករ ថាោំសល
ំ រ់សតវេនប្ងប្តូវបានបាញ់ទៅកោុងវាលដប្សដកបរខាង និងេំហាយជាតិេុលទេញម្កេី
សកម្មភាេផលិតកម្ម ទំងអ្ស់ទនោះ្ំទអាយកម្មករសនៃរ់ទប្េើនគាោ។

