២០១១
ប្រទេសកមពជា
ុ

1

ទសចកតីសទខេរ
របទទសកមពុជារបកាន់ របបរាជានិយមអាស្ស័យរដឋធមមនុញ្ញ ទោយមានទរមង់ រោឋភិ បាលសភានិ យមតាមរយៈ ការ
ទបាះទននត។ ទៅកនុងការទបាះទននតជាតិ ដដលបានទរៀបចំទឡើងកាលពី ននំ២០០៨ នាទពលថមីៗទនះ គណបកស
របជាជនកមពុជា (CPP) បានឈនះចំនួន ៩០អាសនៈទលើ ១២៣អាសនៈ ទៅកនុងរដឋសភា។ អនកសទងេតការណ៍ ភាគ
ទរចើនបំផុតបានវាយតម្មលថា ដំទណើរការទបាះទននតមានការដកលមអជាងពីការទបាះទននតកនលងទៅ ប៉ុដនត ពុំបាន
បំទពញតាមសតង់ោរអនតរជាតិ ទាំងស្សុងទៅទឡើយ។

គណបកសរបជាជនកមពុជាបានពរងឹងការរគប់រគងទលើដផនក
ទាំង ៣ ម្នស្ថថប័នរោឋភិបាល និងស្ថថប័នជាតិ ទផសងៗទទៀត ទោយអំណាចភាគទរចើ នបំផុតរបមូ លផតំុទៅកនុងម្ដ
របស់នាយករដឋមន្តនតី ហ៊ុន ដសន។ កងកមាលំងសនតិសុខសថិតទៅទរកាមចំណុះរបស់អាជាាធរសុីវ ិល។

របព័នធតុលាការទន់ ទខោយ ដដលទពលខលះ ខកខានពុំបានផតល់ការកាត់កីតតាមដំទណើរការរតឹមរតវ និងយុតិតធម៌ ទនាះ
គឺជាបញ្ហ
ា សិទិម
ធ នុសសនាំមុខទគមួយ។
ឥទធិពលអំទពើ ពុករលួយ

តុលាការខវះខាតធនធានមនុ សស

និ ងនទោបាយ។

និងហិរញ្ញ វតថុ

រពមទាំងសថិតទរកាម

អរបសិទធភាពរបស់តុលាការកនុងការកាត់ទសចកតីវ ិវាទដីធីលដដលទកើត

ទចញពី ការផតល់សមបទានដី ទសដឋកិចចរបស់រោឋភិ បាល

រួមទាំងការផតល់ដីឱ្យទៅមន្តនតីរបស់គណបកសកាន់ អំណាច

ផងដដរ បានជំរញ
ុ ឱ្យមានវ ិវាទកាន់ ដតខាលំងទឡើង ជួនកាល នាំឱ្យមានអំ ទពើហិងោទៅរគប់ ទខតតផងដដរ។ ការបនត
ចាត់ ទុកករណីបរ ិហារទករ ៍ ត

និងការផសពវផោយព័ត៌មានមិ នពិត

ជាករណីរពហមទណឌ

និងការបកស្ស្ថយោ៉ ង

ទូលំទូលាយនូវការញុះញុងជាករណីរពហមទណឌ បានបងេជាការរ ឹតតបិតទសរ ីភាពបទញ្ចញមតិ។
តាមរបាយការណ៍ មានសមាជិកកងកមាលំងសនតិសុខ បានរបរពឹតតឃាតកមមតាមអំ ទពើ ចិតត។ អនកជាប់ឃុំ រតវបាន
រ ំទលាភបំពាន ជាទរឿយៗ ទដើ មបីបងខំឱ្យស្ថរភាព ចំដណកឯស្ថថនភាពពនធនាគារវ ិញមានសភាពទឃារទៅ។ អនកឃាលំ
ទមើលសិទិធមនុ សស បានរាយការណ៍អំពីការចាប់ខួនទាំ
ល
ងបំ ពាន និងការឃុំខួនមុ
ល
នទពលកាត់កីតហួសទពល កំណត់។
មានទពលខលះ

រោឋភិ បាលបានទរជៀតដរជកចំ ទពាះទសរ ីភាពរបមូ លផតំុ។

អំ ទពើពុករលួយទៅដតមានសភាព

រ ីក

រាលោល ទហើយតាមរបាយការណ៍ ស្ថថប័នសិទិធមនុ សសរបស់រោឋភិ បាល ទៅដតគាមនរបសិទធភាព ចំ ដណកឯការ
ទរ ើសទអើង និងការជួញដូរស្តសតី និងកុមារ ទៅដតទកើតមានជាបនត។ អំទពើ ហិងោកនុងរគួស្ថរ និងការរ ំទលាភបំពាន ទលើ
កុមារទៅទកើតមានទឡើង ចំ ដណកឯការអប់រ ំកុ មារពុំ ទាន់ មានភាពរគប់ រគាន់ ទៅទឡើយទទ។
រោឋភិ បាលបានទធវើការោក់ទទាសមន្តនតីដដលបានរបរពឹតតអំទពើ រ ំទលាភបំពាន
ពុករលួយ និងការរ ំទលាភបំ ពានទផសងៗទទៀត ទៅដតមានជាបនត។
ដផនកទី១៖ ការទគារពទសចកតីម្ថលថូរបុ
ន គល
គ រួមមានទសរ ីភាពរួចផុតពី៖

ប៉ុដនត

ភាពគាមនទទាសម្ពរ ៍ចំទពាះអំទពើ

ក. ការដកហូតជីវ ិតទោយរ ំទលាភបំពាន ឬទោយខុសចាប់
មានរបាយការណ៍ជាទរចើនថា កងកមាលំងសនតិសុខបានរបរពឹតតអំទពើឃាតកមមទោយរ ំទលាភបំពាន ឬខុសចាប់។
ឧទាហរណ៍ កាលពី ម្ថៃទី០៨ ដខមីនា មន្តនតីនគរបាលដដលដឹកនាំទោយទលាក គីម រ ឹទធ ដដលទៅទពលទនាះ ជា
អធិការនគរបាលសតីទី ទៅស្សុកសំឡូត ទខតតបាត់ដំបង បានបាញ់សមាលប់ ទមមះ ទឡង រ ិន ទៅអំ ឡុងទពល
ប៉ុនប៉ងចាប់ ខួនមួ
ល
យ។ តុលាការទខតតបានបញ្ហ
ា ឱ្យនគរបាលនាំទមមះ ទឡង ទៅកាន់ តុលាការ ទដើមបីស្ថកសួរអំពី

ករណីឃាតកមម។ នគរបាលបានអះអាងថា ទមមះ ទឡង រតវទគបាញ់ ទៅទពលតបតនឹងការចាប់ខួន។
ល
ទទាះជា
ោ៉ ងណាក៏ ទោយ

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុកមួយ

បានទចាទរបកាន់ ថា

ទនះជាករណីឃាតកមមខុស

ចាប់ និងបានជួ យរគួស្ថរជនរងទរគាះោក់ពាកយបណឹត ងរពហមទណឌរបនំងនឹងមន្តនតីនគរបាលទាំងទនាះ។ មកដល់
ដំណាច់ ននំទនះ សំណុំទរឿងទនះ ពុំទាន់ បានទោះស្ស្ថយទៅទឡើយទទ ចំដណកឯកាលបរ ិទចេទសរមាប់ កាត់កីតក៏ពុំ
ទាន់ បានកំណត់ទៅទឡើយដដរ។ ទលាក គីម រ ឹទធ ទៅដតមានទសរ ីភាព និ ងទៅបំទពញភារកិចចជាអធិការនគរបាល
សតីទីដដដល។
តាមរបាយការណ៍
ទៅមក

ទៅទដើមដខកុមភៈ និ ងទៅចុងដខទមស្ថ មានការប៉ះទងគិចគាន និងការបាញ់កាំទភលើងធំទៅវ ិញ

រវាងកងកមាលំងសនតិសុខកមពុជា

និងម្ថ

ទៅតំ បន់របាស្ថទរពះវ ិហារ/ជទមាលះរពំដដន

ដដលនាំឱ្យមាន

របាយការណ៍គាមនការអះអាងថា មានជនសុីវ ិលម្ថមានក់ រតវបានសមាលប់ ភូមិករកមពុជា និងម្ថរាប់ ពាន់នាក់ រតវ
ទភៀសសឹកជាបទណា
ត ះអាសនន ចំដណកឯរទពយសមបតតិជនសុីវ ិលក៏រតវទទួ លរងនូ វខូចខាតផងដដរ។
ខ. ការបាត់ខួន
ល
គាមនរបាយការណ៍សតីពីការបាត់ខួនទោយស្ថរមូ
ល
លទហតុនទោបាយទឡើយ។
គ. ទារុណកមម និងការរបរពឹតត ឬទណឌកមមទឃារទៅ អមនុសសធម៌ ឬបនាទបបទនាថក
រដឋធមមនុញ្ញហាមឃាត់ចំទពាះអំទពើដូចទពាលទាំងទនះ ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ ទោយ ការវាយដំ
រូបរាងកាយមិនរតឹមរតវជាទរមង់ទផសងៗទទៀតចំទពាះអនកជាប់ឃុំកុងប៉
ន ុ ស៍ន
ត គរបាល

និងការរបរពឹតតទលើ

និងអនកជាប់ ពនធនាគារទៅដត

មានជាបនត ចំដណកឯចំនួនឧបបតតិទហតុ រតវបានរាយការណ៍ថា មានការទកើនទឡើងជាងននំ២០១០។
មានរបាយការណ៍ដដលអាចទជឿទុកចិតតបានថា

មន្តនតីកងរាជអាវុធហតថ

និងនគរបាលសុីវ ិល

បានទរបើ របាស់

ទារុណកមមផូវកាយ
ល
និងផលូវចិ តត ទហើយទៅទពលខលះ បានវាយដំោ៉ងធៃន់ធៃរទលើអនកជាប់ឃុំករណីរពហមទណឌ ជា
ពិសសទៅអំឡុងទពលសួរចទមលើយ។ គិ តមករតឹមដខវ ិចេិកា អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលបានរាយការណ៍ថា អាជាាធរ
បានទធវើទារុណកមមអនកទទាស

ោ៉ ងទហាចណាស់ចំនួន

១២៩នាក់

រួមមានអនកជាប់ឃុំកុងប៉
ន ុ ស៍ន
ត គរបាលចំនួន

១២៤នាក់ និងអនកជាប់ ពនធនាគារចំនួន ៥នាក់។ មានការរាយការណ៍អំពីដបបដផនរ ំទលាភបំពានដផនករាងកាយ

ដដលដតងដតទកើតមានទឡើងញឹកញាប់ ដូចជា ការទាត់ ធាក់ ការោល់ និងការវាយនឹ ងកាំទភលើងខលី ប៉ុ ដនត ក៏មានការ
ទរបើ របាស់ការឆក់ដខសទភលើង ការទធវើឱ្យថប់ដទងាើម ការចាប់រជមុជកនុងធុងទឹក និងការវាយនឹងដខសទភលើង។ អងគការ មិន

ដមនរោឋភិ បាលបានរាយការណ៍ថា ទនះមិនដមនជាទរឿងចដមលកទឡើយ ចំ ទពាះនគរបាលដដលទធវើទារុណកមមទលើជន

សងស័យជាប់ឃុំឃាំង

រហូតទាល់ដតពួកទគស្ថរភាពចំទពាះបទទលើមសរពហមទណឌ។

តុ លាការបានទរបើ របាស់ការ

ស្ថរភាពទោយបងខំ ទុកជាភ័ សុតាងស្សបចាប់
ត
ទៅអំ ឡុងទពលជរមះកតី ទទាះបីជាការស្ថរភាពដបបទនះ រតវបាន
ហាមឃាត់ទោយចាប់ ក៏ទោយ។

ទៅម្ថៃទី២៤ ដខមី នា មន្តនតីនគរបាល ២នាក់ ទៅទខតតរពះសីហនុ រតវបានទចាទរបកាន់ថា បានវាយដំ ទលើជន
សងស័យមានក់

ទដើមបីបងខំឱ្យគាត់ស្ថរភាពអំពីការជាប់ ពាក់ព័នធរបស់គាត់ ទៅកនុងជទមាលះគានតាមដងផលូវមួ យ។

សងស័យដដលរតវរងរបួ សោ៉ ងធៃន់ធៃរទោយស្ថរការវាយដំ ទនាះ

ជន

បានោក់ ពាកយបណឹត ងទៅកាន់តុលាការទខតត។

គិតមករតឹមដខវ ិចេិកា សំណុំទរឿងទនះ ទៅរង់ ចាំការកំណត់ កាលបរ ិទចេទជំនុំជរមះកតីទៅទឡើយ។
ទៅដខមិថុនា ទោយបញ្ហ
ា ក់ ថា ទោយស្ថរគាមនភ័ សុតាងរគប់
ត
រគាន់ តុលាការទខតត ក៏ ទលើកការទចាទរបកាន់ ទលើ

ករណីបណឹត ងរបនំងនឹ ងមន្តនតីនគរបាល ទៅឃុំទតានតជុំ កាលពីដខឧសភា ននំ២០១០ ដដលបានវាយដំ និងឆក់ដខស
ទភលើង ទដើមបីទទួ លបានការស្ថរភាពទៅកនុងករណីទមលះគានតាមដងផលូវមួ យ។ ជនរងទរគាះទនាះ បានោក់ ពាកយ
បណឹត ងទៅកាន់តុលាការទខតត ដដលបានទចាទរបកាន់មន្តនតីនគរបាលទនាះពី បទបំពានទលើរាងកាយ។

គិតមករតឹមដខតុលា អងគការសិទិម
ធ នុសស និងអភិ វឌឍន៍កមពុជា (អាដហុក) ដដលជាអងគការមិនដមនរោឋភិ បាល បាន
រាយការណ៍ថា

ករណីម្នការទរបើ របាស់កមាលំងរបនំងនឹងជនសុីវ ិលចំនួន

១០៨ករណី

ទោយអាជាាធរដដនដី

ភានក់ងាររោឋភិ បាល ឬអងគរកសឯកជនរបស់មន្តនតីរោឋភិ បាលទៅអំ ឡុងននំទនះ ទបើ ទរបៀបទធៀបនឹង ៨៦ករណីទៅននំ
២០១០។ ទៅកនុងករណីជាក់ ដសតងមួ យចំនួន នគរបាលបានទរបើរបាស់កមាលំងរបនំងនឹងការគំរាមកំដហងទរបើ អំទពើ
ហិងោ ឬរបរពឹ តតអំទពើ ហិងោទលើបាតុករ។ កនុងករណីខលះទទៀត នគរបាលបានទរបើរបាស់កមាលំងរបនំងនឹងបាតុករ
ទោយសនតិវ ិធី ទរកាយពីបាតុ កររ ំខានដល់ចរាចរណ៍ និងបដិទសធមិនបំដបកបាតុកមមតាមបញ្ហ
ា ។
មានមជឈមណឌលស្ថតរនីតិសមបទាទរគឿងទញៀនដដលដំ ទណើរការទោយរោឋភិបាលចំនួន

១១កដនលង។

អនក

សទងេតការណ៍ភាគទរចើ នបំផុតបានយល់ ស្សបគានថា អនកជាប់ឃុំភាគទរចើន ទៅកនុងមណឌលទាំងទនាះ រតវបានយក
ទៅោក់ ទៅទី ទនាះទោយបងខំ ទោយអាជាាធរអនុ វតតចាប់ ឬសមាជិករគួស្ថរ ទហើយអនកជាប់ឃុំចំនួន ១ ភាគ ៣
មានអាយុទរកាម ១៨ននំ។ និទោជិតទធវើការទៅមណឌលទាំងទនាះ ជាទរឿយៗ បានរគប់រគងអនកជាប់ឃុំទាំងទនាះ
ទោយចង

ឬឱ្យទធវើលំហាត់ របាណខាលំង

និងឆក់ ដខសទភលើង។

ថានក់ដឹកនាំរោឋភិ បាល

បានទទួ លស្ថគល់អំពី

ស្ថរៈសំខាន់ ម្នការពាបាលភាពទញៀនទរគឿងទញៀន ទុកជាបញ្ហ
ា សុខភាព ជាជាងបញ្ហ
ា រពហមទណឌ ប៉ុដនត មានការ
អនុវតតបនតិចបនតួចទៅទលើការដថលងដូទចនះ។
ស្ថថនភាពពនធនាគារ និងមណឌលឃុំខួន
ល
ស្ថថនភាពពនធនាគារ ពុំ បានបំ ទពញតាមសតង់ោរអនតរជាតិ ទឡើយ។ ស្ថថនភាពទៅមានសភាពទឃារទៅ ទហើយមាន
ទពលខលះមានលកខណៈគំរាមកំ ដហងដល់អាយុជីវ ិតទទៀតផង។ អងគការសិទិធមនុ សសនានា បានទលើក ទឡើងអំពីបញ្ហ
ា
ធៃន់ធៃរ រួមមានដូចជាការមានអនកទទាសោ៉ ងទរចើនខាលំង បញ្ហ
ា សុខភាព និងអនាម័យ កងវះចំណីអាហារ និងទឹក
កងវះអាហារូបតថមភ និងសនតិសុខមិនលអជាទដើម។ នាយកោឋនពនធនាគារ បានរាយការណ៍ថា មានអនកជាប់ ពនធនាគារ
ចំនួន ៣២នាក់ បានស្ថលប់ ទៅអំឡុងទពលជាប់ឃុំ គិតមករតឹមដខកញ្ហញ។ នគរបាលបាន អះអាងថា ខលួនបានទធវើការ
ទសុើបអទងេតអំពីករណីស្ថលប់ទាំងទនះ និងបានរកទឃើញថា ពួកទគបានស្ថលប់ ទោយស្ថរស្ថថនភាពដដលទកើតមាន

មុនទពលជាប់ពនធនាគារ ឬទោយស្ថរជំងឺទផសងៗ។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុកមួយ បានបញ្ហ
ា ក់ថា របាក់

ឧបតថមភសរមាប់ ចំណីអាហារ របស់របរទរបើ របាស់ដដលចាំបាច់ សរមាប់ អនកជាប់ពនធនាគារមានមិនរគប់រគាន់ ទឡើយ
។

អនកសទងេតការណ៍បានបនតរាយការណ៍ថា

របាក់ ឧបតថមភសរមាប់ ទិញចំណីអាហារសរមាប់ អនកជាប់ ពនធនាគារ

ជួនកាលមានលកខណៈមិនសមស្សប ដដលរ ឹតដតទធវើឱ្យកងវះខាតអាហារូបតថមភ និងជំងឺកាន់ដតមានសភាពធៃន់ធៃរ។
ទោងតាមនាយកោឋនពនធនាគារម្នរកសួងមហាម្ផទ គិតមករតឹមដខកញ្ហញ មានអនកជាប់ ពនធនាគារ និងអនកជាប់ ឃុំ
ចំនួន១៥.៣៦១នាក់ ទៅកនុងរបទទសកមពុជា រួមមានស្តសតីចំនួន ១.២៤០នាក់ និងអនីតិជនចំនួន ៤៥១នាក់។ មាន
ពនធនាគារចំនួន ២៧ ទៅទូ ទាំងរបទទស ដដលរតវបានទរៀបចំទឡើងទដើមបីោក់មនុ សសចំ នួន ១១.០០០នាក់ ។ មាន
របាយការណ៍ថា ទៅពនធនាគារមួ យចំនួន មានបនទប់ដដលមានទំ ហំ ៤០ x ២០ ហវីុត ដដលោក់អនកទទាសចំនួន
១១០នាក់។
ទៅកនុងពនធនាគារភាគទរចើន គាមនការបំ ដបកអនកទទាសជាមនុសសទពញវ ័យទចញពីអនកទទាសជាអនីតិជន ពីបុរស
ទចញពី ស្តសតី
ឬពីអនកមានទទាសឧរកិដឋធៃន់ធៃរទចញពីអនកជាប់ ឃុំសរមាប់ បទទលមើសស្ស្ថលទឡើយ។
ជាទមាលប់
អនកជាប់ឃុំមុនទពលជរមះកតី រតវបានោក់ជាមួ យគាននឹងអនកទទាសដដលរបកាសស្ថលរកមរួចទហើយ។ ទោងតាម
សថិតិរោឋភិ បាល មានអនកជាប់ពនធនាគាររបមាណជា ២៨ភាគរយ ដដលរតវបានោក់ទៅកនុងពនធនាគាររាជធានី
និងទខតត គឺ ជាអនកជាប់ឃុំមុនទពលជរមះកតី គិតមករតឹមដខកញ្ហញ។
ជាទមាលប់

អនកជាប់ពនធនាគារ

ណាក៏ទោយ
មន្តនតីពនធនាគារ

និងអនកជាប់ឃុំរតវបានអនុញ្ហញតឱ្យជួបអនកមកសួរសុខទុកខ

អងគការសិទិធមនុសសនានា

បានអះអាងថា

រកុមរគួស្ថរ

ទដើមបីបានស្ថកសួរសុខទុកខអនកជាប់ពនធ នាគារ

ទទាះជាោ៉ ង

ជួនកាលបានទធវើ ការសូកបា៉ ន់ ដល់

ឬទដើមបីផតល់ចំណីអាហារ

និងរបស់របរចាំបាច់

ដម្ទទទៀត។ អងគការមិនដមនរោឋភិបាល ក៏បានភាាប់ដំទណើរទរឿងថា អនកជាប់ពនធនាគារ ដដលរកុមរគួស្ថររបស់ខួន
ល

បានសូកបា៉ ន់ អាជាាធរពនធនាគារទទួ លបានការអនុទរគាះ រួមមានលទធភាពជួបអនកមកសួរសុខទុកខ ការទផទរទៅរក
បនទប់លរអ បទសើរជាងមុន

និ ងឱ្កាសចាកទចញពីបនទប់ទៅអំឡុងទពលម្ថៃជាទដើ ម។

មទធាបាយជំនួសឱ្យការោក់ ពនធនាគារកាន់ដតរបទសើរទឡើង
ទទាសរបជាជនក៏ទោយ

ទទាះបី ជាមានការទរបើរបាស់

អាចជួ យកាត់ បនថយចំនួនអនកជាប់ ឃុំ

និងការោក់

ក៏ ទៅមានវឌឍនភាពបនតិចបនតួចប៉ុទណាណះ

កនុងការទរបើរបាស់មទធាយបាយជំនួសទាំង
ទនាះ។ ការធានាឱ្យទៅទរៅឃុំ មិនរតវបានទរបើ របាស់ឱ្យដល់ករមិតទទ ចំ ដណកឯ របព័នធទោះដលងដដលរតវបាន
អនុញ្ហញតទៅកនុងរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ មិនទាន់ រតវបានអនុវតតទៅទឡើយទទ មកដល់ដំណាច់ននំទនះ។ តំ ណាង
អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុកមួ យរូប

បានទធវើការកត់សមាគល់ថា

រោឋភិ បាលខវះសមតថភាពដដលរតវការ

ជាមុន ទដើមបីអនុវតតកមមវ ិធីដដលបានទលើកទឡើងទាំងទនះ។
មានរបាយការណ៍ដដលគួ រឱ្យទជឿទុកចិតតបានថា
ពនធនាគារទៅចូលជរមះកតី

ជួនកាលមន្តនតីបានទាមទារសំណូកមុននឹងអនុញ្ហញតឱ្យអនកជាប់

ឬសវនាការឧទធរណ៍

និងមុ នទពលទោះដលងអនកជាប់ ពនធនាគារ

ដដលបានបញ្ចប់

តាមរយៈទពលជាប់ ទទាសកនុងពនធនាគាររួចទហើយ។
អនកជាប់ពនធនាគារ និងអនកជាប់ឃុំ រតវបានអនុ ញ្ហញតឱ្យទគារពស្ថសនារបស់ខួលនផ្ទទល់។ បណឹត ងអំពីការរ ំទលាភ

បំពានដដលរតវបានទចាទរបកាន់ អាចោក់ ទៅកាន់ អាជាាធរតុលាការ តាមរយៈទមធាវ ី ទោយគាមនការរតួតពិ និតយ
ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ ទោយ

អនកជាប់ពនធនាគារ

និងអនកជាប់ឃុំមួយចំនួនធំ

គាមនលទធភាពដសវងរកតំណាងដផនក

ចាប់បានទឡើយ។ រោឋភិ បាលបានទធវើការទសុើបអទងេតបណឹត ងទាំងទនាះ និង រតួតពិនិតយស្ថថនភាពពនធនាគារ និង
មណឌលឃុំខួន
ល តាមរយៈនាយកោឋនពនធនាគារម្នរកសួងមហាម្ផទ ដដលទរៀបចំរបាយការណ៍ ២ដងកនុងននំ អំពីការ
រគប់រគង និងការដកលមអពនធនាគារទៅកនុងរបទទស។ របាយការណ៍ទាំង ទនះ ក៏ ដូចជារបាយការណ៍ទសុើបអទងេត
ដម្ទទទៀត អាចផតល់ជូនស្ថធារជន តាមការទសនើសុំ។

ជាទូទៅ រោឋភិ បាល បនតអនុ ញ្ញតឱ្យរកុមអងគការសិទិម
ធ នុ សសអនតរជាតិ និ ងកនុងស្សុក រួមមានដូចជាគណៈកមមការ

កាកបាទរកហមអនតរជាតិ និ ងការ ិោល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាតិទទួ លបនទុកសិទិធមនុ សស (OHCHR)
ជាទដើម ចូ លទសសនកិចចពនធនាគារ និងផតល់ការបណុត ះបណា
ត លអំពីសិទិធមនុ សសដល់ នមំ ពនធនាគារ។ មានអងគការ
មិនដមនរោឋភិ បាលមួ យចំនួន បានរាយការណ៍ថា ទៅទពលខលះ កិចចសហរបតិបតតិការ ពីអជាាធរមូ លោឋន ទៅមាន

ករមិត ទធវើឱ្យមានការលំបាកទដើមបីចូលជួ បអនកជាប់ ឃុំមុនទពលជរមះកតី។ រកសួង មហាម្ផទតរមវឱ្យទមធាវ ី អនកឃាលំ
ទមើលសិទិធមនុ សស និងអនកមកសួរសុខទុកខ សុំ ការអនុ ញ្ហញតជាមុន មុននឹង ចូ លសួរសុខទុកខអនកជាប់ពនធនាគារ។
ខុសពីននំកនលងទៅ គាមនករណីដដលអាជាាធរបដិទសធមិនផតល់ការ អនុញ្ហញត ដូ ចទពាលទនះទទ។ កនុងករណីខលះ មន្តនតី
បានអនុញ្ហញតឱ្យអងគការមិនដមនរោឋភិ បាលទធវើការសមាភសន៍អនកជាប់ ពនធនាគារជាលកខណៈឯកជន។ តំណាង
ការ ិោល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាតិ ទទួលបនទុកសិទិធមនុ សស បានរាយការណ៍ថា តាមធមមតា ពួកទគ
អាចជួបជាលកខណៈឯកជន ទៅទពលសមាភសន៍ អនកជាប់ពនធនាគារណា មានក់ដដលពាក់ ព័នធបាន។
ឃ. ការចាប់ខួន
ល ឬការឃុំខួនទោយរ
ល
ំទលាភបំពាន
ចាប់ដចងហាមឃាត់ចំទពាះការចាប់ខួន
ល និងការឃុំខួនទោយរ
ល
ំទលាភបំពាន ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ ទោយ ទៅទពល
ខលះ រោឋភិ បាលពុំបានទគារពបរមាមទាំងទនះទទ។
តួនាទីរបស់នគរបាល និងយនតការសនតិសុខ
អគគសង
ន ការនគរបាលជាតិ ដដលសថិតទរកាមការរគប់ រគងរបស់រកសួងមហាម្ផទ ជាអនករគប់រគងអងគភាពនគរបាល
សុីវ ិលទាំងអស់។ កមាលំងនគរបាល រតវបានដបងដចកជាកមាលំងនគរបាលដដលមានអំណាចទធវើការចាប់ខួន
ល
ជា
កមាលំងដដលគាមនអំណាចចាប់ ខួន
ល និងនគរបាលយុតិធ
ត ម៌។ កងរាជអាវុធហតថ រតវបានអនុញ្ហញតឱ្យទធវើការចាប់ខួន
ល
ជនសុីវ ិលបាន

កនុងករណីមន្តនតីទាំងទនាះ បានបំទពញលកខខណឌបណុត ះបណា
ត ល និងមានបទពិទស្ថធន៍ បំទពញ
តួនាទី ជានគរបាលយុតិតធម៌ បាន
របសិនទបើជនសុីវ ិលសថិតទៅកនុងដដនដីរបស់ទោធា
ឬរបសិនទបើរតវបាន
អនុញ្ហញតទោយរោឋភិ បាលមូ លោឋន។

ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ទោយ

កនុងការអនុវតតជាក់ដសតង កងរាជអាវុធហតថ
ជួនកាល បានចូលរួមកនុងសកមមភាពអនុ វតតចាប់ចំទពាះជនសុីវ ិល ដដលជាធមមតាសថិតទៅទរកាមអំ ណាច និងការ
ដឹកនាំរបស់អាជាាធរទខតត ឬអាជាាធរមូ លោឋន ទហើយជាទរឿយៗ ទដើមបីគាំរទដល់នគរបាលសុីវ ិលដដលមិនអាច
មានលទធភាពរគប់រគងហវូងមនុសសរបកបទោយរបសិទធភាពទោយខលួនឯង។

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលនានា បានអះអាងថា មន្តនតីនគរបាលបានរបរពឹតតការរ ំទលាភបំពានទោយគាមនទទាសម្ពរ ៍
ទហើយទៅកនុងករណីជាទរចើនបំផុត

រោឋភិ បាលបានចាត់វ ិធានការបនតិចបនតួច

ឬមិនចាត់វ ិធានការទស្ថះដតមតង។

ចាប់តរមវឱ្យនគរបាល រពះរាជអាជាា និងទៅរកមទសុើបអទងេត រគប់បណឹត ងទាំងអស់ រួមទាំងបណឹត ងអំពី ការ
រ ំទលាភបំពានរបស់នគរបាលផងដដរ

ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ ទោយ

ទៅកនុងការអនុ វតតជាក់ដសតង

ទៅរកម

និ ង

រពះរាជអាជាា

ករមនឹងទធវើការសទងេតទោយឯករាជយដដលជាដផនកមួ យម្នការជំ នុំជរមះកតីជាស្ថធារណៈណាស់។

របធានអងគជំនុំជរមះ

ដតងដតទចញស្ថលរកម

ដផអកតាមរបាយការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរពី នគរបាល

និង

សកខីកមមរបស់ស្ថកសី។ ជាទូ ទៅ នគរបាលទទួ លបានការបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈបនតិចបនតួចប៉ុទណាណះ។
នីតិវ ិធីចាប់ខួន
ល និងការរបរពឹតទត ៅទពលឃុំខួន
ល
ចាប់តរមវឱ្យនគរបាលមានដីការពី ទៅរកមទសុើបអទងេតមុ ននឹងទធវើការចាប់ខួន
ល ប៉ុ ដនត នគរបាលអាចទធវើការចាប់ ខួន
ល

ទោយពុំចាំបាច់ មានដី ការទទ របសិនមានជនណាមានក់រតវបានតាមទាន់ ទៅទពលកំពុងរបពឹតតបទឧរកិដឋណាមួយ
។ ចាប់អនុញ្ហញតឱ្យនគរបាលឃុំខួនជនណាមា
ល
ន ក់ និងទធវើការទសុើបអទងេតកនុងរយៈទពល ៤៨ទមា៉ ង ទោយមិនរាប់

បញ្ូច លរយៈទពលចុងសបាតហ៍ និងម្ថៃឈប់សរមាករបស់រោឋភិបាលទឡើយ មុននឹង រតវទធវើការទចាទរបកាន់។ ទៅ
កនុងករណីបទឧរកិដឋចំទពាះស្ថថនភាពទលើកដលងដដលកំ ណត់ទោយចាប់ នគរបាលអាចទធវើការឃុំខួនជនសងស័
ល
យ
រយៈទពល ២៤ទមា៉ ងបដនថមទទៀត ទោយមានការយល់រពមពី រពះរាជអាជាា។ ប៉ុ ដនត ជាទមាលប់ អាជាាធរឃុំខួនមនុ
ល
សស
រយៈទពលយូរ មុននឹងទធវើការទចាទរបកាន់។ មានរបព័នធធានាឱ្យទៅទរៅឃុំដដលមានដំទណើរការមួយ ប៉ុ ដនត មាន
អនកជាប់ ពនធនាគារជាទរចើន ជាពិទសស អនកដដលគាមនតំ ណាងដផនកចាប់

ពុំ មានឱ្កាសទដើមបីដសវងរកការធានា

ទោះដលងឱ្យទៅទរៅឃុំទឡើយ។ តាមរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ ជនជាប់ ទចាទអាចរតវចាប់ខួន
ល និងឃុំខួន
ល រយៈទពល
ដល់ទៅ ២៤ទមា៉ ង មុននឹងទទួលបានការរបឹកោទោបល់ដផនកចាប់ ប៉ុដនត អនកជាប់ ពនធនាគារ ជាទមាលប់ រតវបានឃុំ

ខលួន ទោយគាមនការរបាស្ស័យទាក់ទងរយៈទពលជាទរចើនម្ថៃ មុននឹ ងទទួលបានទមធាវ ី ឬជួបសមាជិករគួស្ថរ។
ទោងតាមមន្តនតីរោឋភិ បាល ការឃុំខួនរយៈទពលយូ
ល
រទនះ ភាគទរចើន បណា
ត លមកពីសមតថភាពមានករមិតរបស់
របព័នធតុលាការ។

ការចាប់ខួនទោយរ
ល
ំទលាភបំ ពាន៖ អងគការអាដហុកបានរាយការណ៍ថា ោ៉ ងទហាចណាស់ មានការចាប់ខួន
ល ឬការ
ឃុំខួន
ល ចំនួន ៦៨ករណី ដដលអងគការទនះចាត់ទុកថា មានលកខណៈរ ំទលាភបំពាន គិ តមករតឹមដខតុលា ប៉ុដនត ពុំ
បានផតល់ឧទាហរណ៍ជាក់ ដសតងទឡើយ។

អងគការអាដហុកបានបញ្ហ
ា ក់ ថា

មានជនរងទរគាះសថិតកនុងករណីឃុំខួន
ល

ទោយរ ំទលាភបំ ពានចំនួន ២៥នាក់ រតវបានទោះដលងឱ្យមានទសរ ីភាពទៅទពលបនាទប់ មក ទរកាយពីមានបណឹត ង
ពីជនជាប់ ឃុំ ការអនតរាគមន៍ របស់អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលដដលជាអងគការសិទិធមនុសស ឬការបង់ របាក់ សំណូក។
អងគការហាដហុកមានជំ ទនឿថា

ចំនួនជាក់ដសតងម្នការចាប់ខួន
ល

និងការឃុំខួនទោយបំ
ល
ពានមានទរចើនជាងទនះ

ពីទរពាះជនរងទរគាះមួយចំនួនទៅតាមតំបន់ជនបទមិនបានោក់ ពាកយបណឹត ង
ទធវើដំទណើរមកកាន់ ការ ិោល័យអងគការអាដហុក

ទោយស្ថរមានការលំបាកកនុងការ

ឬទោយស្ថរមានការរពួយបារមភអំពីបញ្ហ
ា សនតិសុខរកុមរគួស្ថរ

របស់ខួន។
ល
ទោងតាម អងគការអាដហុក អាជាាធរពុំ បានចាត់វ ិធានការផលូវចាប់ ឬវ ិធានការវ ិន័យចំទពាះជនដដល
ទទួលខុសរតវចំទពាះការឃុំខួលនខុសចាប់ ទឡើយ។

ទៅអំឡុងននំទនះ អាជាាធររាជធានីភំទន ពញបានចាប់ខួលនមនុ សសរាប់ សិបនាក់ ជាទូទៅ គឺ ជាអនកគាមនផទះសដមបង អនក

មានជំងឺផូវចិ
ល តត អនកទរបើ របាស់ទរគឿងទញៀន ឬអនកបំទរ ើទសវាផលូវទភទ ទៅអំឡុងទពលទបាសសមាអតដងផលូវជាលកខណៈ
របព័នធ។ ជាទូ ទៅ អនកជាប់ ឃុំបានបាត់បង់ របាក់កាស និងកមមសិទិទា
ធ ំងអស់ទៅកនុងទពលទបាសសមាអត។ អាជាាធរ

បានទៅការទបាសសមាអតដងផលូវទនាះថា ជាដផនកមួ យម្នកិ ចចខិតខំរបឹងដរបងទដើមបី “ទធវើឱ្យសងគមមានសណា
ត ប់ ធានប់ ”
។

មានទពលខលះ

អាជាាធរបានោក់អនកជាប់ឃុំទៅមជឈមណឌលស្ថតរនីតិសមបទាដដលដំទណើរការទោយរកសួង

សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា (MOSAVY) ដដលមានចមាៃយ ១៥មា៉ យល៍ពីរកុងភនំទពញ។ អនកជាប់
ឃុំរតវបានទគរបាប់ ថា ពួកទគអាចចាកទចញបាន ប៉ុដនត នឹងមិនបានទទួ លមទធាបាយទធវើដំទណើរទទ។
ការឃុំខួនមុ
ល
នទពលជរមះកតី៖

រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ

អនុញ្ហញតឱ្យមានការឃុំខួនមុ
ល
នទពលជរមះកតីរហូតដល់ទៅ

រយៈទពល ៦ដខ សរមាប់បទទលមើសមជឈិម និងរយៈទពល ១៨ដខសរមាប់បទឧរកិដឋ។ អនកជាប់ឃុំមានក់ កុងចំ
ន
ទណាម
អនកជាប់ ឃុំ១៧នាក់ មុនទពលជរមះកតី រតវបានោក់ឃុំទលើសរយៈទពលដដលចាប់កំណត់ ជួនកាលគាមនតំណាង

ដផនកចាប់ទឡើយ។ គិតមករតឹ មដខកញ្ហញ រកសួងមហាម្ផទ បានរាយការណ៍ថា មានមនុ សសចំនួន ២៤៦នាក់ សថិត
ទៅកនុងការឃុំខួនមុ
ល
នទពលជរមះកតី ទលើសរយៈទពលចាប់ បានកំណត់ សរមាប់បទទលមើសដដលបានទចាទរបកាន់។
ជាងទនះទៅទទៀត តុលាការមួយចំនួនបានបាត់ឯកស្ថរបណឹត ងទៅអំ ឡុងរយៈទពលឃុំខួនមុ
ល
នទពលជរមះកតី ទធវើឱ្យ
មានការយឺតោ៉ វដល់នីតិវ ិធី តុលាការ។

ការទលើកដលងទទាស៖ រពះមហាកសរតអាចទលើកដលងទទាសកនុងករណីមួ យចំនួន ដដលរពះអងគដតងទធវើទឡើងទៅ
អំឡុងទពលពិធីបុណយរពះពុទធស្ថសនាសំ ខាន់ៗ និងម្ថៃបុណយជាតិ ។ រកសួងមហាម្ផទបានរាយការណ៍ថា រពះបាទ
នទរាតតមសីហមុនី បានទលើកដលងទទាសមនុសសចំនួន ៦៨នាក់ គិតមករតឹមដខកញ្ហញ។
ង. ការបដិទសធការជំនុំជរមះកតីជាស្ថធារណៈទោយយុតិធ
ត ម៌
រដឋធមមនុញ្ញបានផតល់ឱ្យមានតុ លាការឯករាជយ ប៉ុ ដនត កនុងការអនុវតតជាក់ ដសតង រោឋភិបាល ជាទូទៅ មិនបានទគារព
ឯករាជយភាពរបស់តុលាការទឡើយ។ តុលាការសថិតទរកាមឥទធិពល និងការទរជៀតដរជកពីអងគនីតិបញ្ញ តិត និងមាន
អំទពើ ពុករលួយរ ីករាលោលទៅកនុងចំទណាមទៅរកម រពះរាជអាជាា និងមន្តនតីតុលាការ។
កងវះខាតធនធាន

របាក់ ទបៀវតសរ ៍ទាប

និងការបណុត ះបណា
ត លមិនបានលអ

រួមចំ ដណកទធវើឱ្យមានអំទពើពុករលួយ

ករមិតខពស់ និងអរបសិទធភាពកនុងតុលាការ ចំ ដណកឯរោឋភិ បាល មិនបានផតល់ដំទណើរការរតឹមរតវទឡើយ។
អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលបានរាយការណ៍ថា មានករណីជាទរចើនរង់ ចាំការចាត់ ការ ទោយស្ថរខវះទៅរកម និង
បនទប់សវនាការ។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលទផសងៗ ក៏ បានរបទមើ លថា មន្តនតីតុលាការទផ្ទតតដតទៅទលើ ករណីដដល
ពួកគាត់ អាចទទួលបានផលរបទោជន៍ ដផនកហិរញ្ញ វតថុប៉ុ ទណាណះ។
កនុងករណីពាក់ព័នធនឹងបុគគលិកទោធាវ ិញ ជាទរឿយៗ មន្តនតីទោធា បានោក់ សមាពធទលើទៅរកមរបស់តុលាការ
រពហមទណឌសុីវ ិល ទដើមបីឱ្យទោះដលងចុងទចាទទោយពុំចាំបាច់មានការជំនុំជរមះកតី។
ការយឺតោ៉ វ ឬអំទពើពុករលួយរបស់តុលាការ ជាទរឿយៗ បានបទណា
ត យឱ្យជនជាប់ ទចាទ រួចផុតពី ការកាត់ទទាស។
មន្តនតីរោឋភិ បាល ឬសមាជិករគួស្ថររបស់ពួកទគ ដដលបានរបរពឹតតបទឧរកិដឋ ជាទរឿយៗ មិនទទួលបានការោក់
ទទាសម្ពរ ៍អវីទឡើយ។
អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលបានអះអាងថា កនុងករណីរពហមទណឌជាទរចើន ចុងទចាទជាអនកមានរទពយសមបតតិ និ ង
មានអំណាច រួមមានដូចជាសមាជិកកងកមាលំងសនតិសុខ ជាទដើម បានបង់ របាក់ទៅឱ្យជនរងទរគាះ និ ងអាជាាធរ ឱ្យ

ទបាះបង់ បណឹត ងរពហមទណឌ។ ទគបានដឹងថា អាជាាធរ បានបងខំឱ្យជនរងទរគាះ ឬរកុមរគួស្ថររបស់ពួកទគឱ្យទទួល
យកសំណងជារបាក់ ជាថនូរនឹ ងការទបាះបង់បណឹត ងរពហមទណឌ ឬមិនបានមកបងាាញខលួនជាស្ថកសី។
មរណភាពទៅដខមករា ននំ២០១០ របស់ទមមះ លន់ ឈុនទឡង គឺជាឧទាហរណ៍មួយម្នអរបសិទធភាពរបស់
តុលាការ។ អងគការសិទិម
ធ នុ សសកនុងស្សុកមួយបានរាយការណ៍ថា ទមមះ ជីល ស្ថរា៉ ត់ និង ស៊ុន វា៉ ន់ថា ជាមន្តនតី

នគរបាល ២នាក់ ទៅទខតតកណា
ត ល បានវាយរបហារទមមះ លន់ ឈុនទឡង ទរកាយពី មានការទមលះរបដកកគាន
ទៅឯពិធីទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយ។ ទរកាយមក ទមមះ លន់ ឈុនទឡង បានស្ថលប់ ទោយស្ថររបួសរបស់គាត់
ចំដណកឯរគួស្ថរជនរងទរគាះបានោក់ ពាកយបណឹត ងមួ យទៅកាន់ តុលាការទខតត។ មកដល់ដំណាច់ននំទនះ កាល
បរ ិទចេទសវនាការពុំទាន់ បានកំណត់ ទៅទឡើយ ឯមន្តនតីនគរបាល ២នាក់ទនាះ ទៅដតមានទសរ ីភាពដដដល។
នីតិវ ិធីជំនុំជរមះកតី
ការជំនុំជរមះកតីរតវទធវើទឡើងជាស្ថធារណៈ។ គណៈវ ិនិច័េយ មិនរតវបានទរបើ របាស់ទឡើយ របធានអងគជំនុំជរមះ
មានអំណាចទធវើការសទរមចស្ថលរកមបាន។ ចុងទចាទ មានសិទិធមានវតតមាន និងពិទរគាះទោបល់ ទមធាវ ី តទល់
និងសួរសំណួរស្ថកសីរបនំងនឹងខលួនបាន រពមទាំងអាចបងាាញស្ថកសី និងភ័ សុតាងទោយខល
ត
ួនឯងបាន។ កនុងករណី
រពហមទណឌ របសិនទបើចុងទចាទមិនអាចរកទមធាវ ីបាន តុលាការរតវផតល់តំណាងដផនកចាប់ទោយឥតគិតម្ថលដល់
ចុងទចាទ ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ទោយ ជាទរឿយៗ តុលាការខវះខាតធនធានកនុងការផតល់ទោបល់ដផនកចាប់ ទហើយ
ចុងទចាទភាគទរចើនបំផុត

បានដសវងរកជំនួយពី អងគការមិនដមនរោឋភិ បាល

ឬចូលសវនាការទោយគាមនតំណាង

ដផនកចាប់។ ជាតួោ៉ង ការជំ នុំជរមះកតីទធវើទឡើងជាការគរមប់កិចច ទហើយ តាមធមមតាមិនបានទធវើការពិនិតយពិច័យឱ្យ
ហមត់ចត់ ទឡើយ។ ចុងទចាទ និងទមធាវ ីរបស់ពួកគាត់ មានសិទិធពិនិតយភ័សុតាងកន
ត
ុងម្ដរបស់រោឋភិបាលដដលពាក់ព័នធ
នឹងករណីរបស់ខួនបាន
ល
ប៉ុដនត មានទពលខលះ ពួកទគមានការលំបាកនឹងទទួ លសិទិធដបបទនះ ជាពិ ទសស របសិនទបើ
ករណីទនាះ

ពាក់ព័នធនឹងទរឿងនទោបាយ

ឬទាក់ទងនឹ ងមន្តនតីជាន់ ខពស់របស់រោឋភិបាលដដលមានឋានៈខពស់

ឬ

សមាជិកមានទំនាក់ទំនងលអជាមួយអនកធំ។
ទៅមានកងវះខាតោ៉ ងធៃន់ធៃរនូវទមធាវ ីដដលបានទទួ លការបណុត ះបណា
ត លរតឹមរតវ

ជាពិទសស

ទៅតំបន់ទរៅ

រកុងភនំទពញ។ អនកគាមនមទធាបាយដសវងរកការរបឹកោទោបល់ ជាទរឿយៗ រតវបានទគបដិទសធពី ការទទួ លបាន
ការជំនុំជរមះកតីទោយយុតិតធម៌ ។ ទោងតាមគណៈទមធាវ ី មានទមធាវ ីរបមាណជា ៧៥១នាក់ របមាណជា ៣០
ភាគរយទៅទូ ទាំងរបទទសបានផតល់របឹកោដផនកចាប់ ទោយឥតគិតម្ថលដល់ជនរកី រក ដដលចំនួនទនះមិន រគប់ រគាន់
ទដើមបីផតល់សិទិធស្សបចាប់ ជាមូលោឋនដល់ជនរកីរកទាំងអស់ទៅកនុងរបទទសទឡើយ។

ចុងទចាទមានសិទិធស្សបចាប់ ថា គាមនទទាសមុនទពលតុ លាការទចញស្ថលរកមសទរមចទទាស និងមានសិទិធបឹតង
ឧទធរណ៍ ប៉ុ ដនត ទោយស្ថរអំ ទពើពុករលួយដ៏ រ ីករាលោលទនាះ ជាទរឿយៗ ចុងទចាទ រតវផតល់សំណូកដល់ទៅរកម
ទដើមបីទទួលបានស្ថលរកមដដលមានលកខណៈអនុទរគាះ។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាល ក៏បានរាយការណ៍ផងដដរ
ថា ទសចកតីដថលងការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរដដលបានទធវើសមបថបានមកពីស្ថកសី និង ជនជាប់ទចាទ តាមធមមតា
រគាន់ ដតជាភ័សុតាងដដលបានបងា
ត
ា ញទៅទពលជំនុំជរមះប៉ុទណាណះ។ ជួនកាល ទសចកតីដថលងការណ៍របស់ជនជាប់

ទចាទ រតវទធវើទឡើងទោយបងខំ តាមរយៈការវាយដំ ឬការគំរាមកំដហង ទហើយជាទរឿយៗ ចុ ងទចាទដដលមិនទចះអកសរ
មិនបានដឹងអំពីខឹលមស្ថរម្នទសចកតីស្ថរភាពជាលាយលកខណ៍អកសរ ដដលខលួនរតវបានបងខំឱ្យចុះហតថទលខាទឡើយ។
សិទិធមានវតតមានទៅកនុងសវនាការឧទធរណ៍របស់របជាពលរដឋ ជាទរឿយៗ រតវបានកំហិតតាមរយៈបញ្ហ
ា លំបាកកនុង

ការទផទរអនកទទាសពីពនធនាគារទខតតមកកាន់តុលាការឧទធរណ៍ទៅកនុងរកុងភនំទពញ។ ជាផលវ ិបាក សវនាការឧទធរណ៍
ជាងពាក់កណា
ត លម្នសវនាការឧទធរណ៍ទាំងអស់ រតវទធវើទឡើងទោយកំបាំងមុខ ចុងទចាទ។

គាមនការវ ិវឌឍន៍ទាក់ទងនឹងការទធវើឃាតកាលពីននំ២០០៤ ទលើទមដឹកនាំកមមករ-និទោជិត ទលាក ជា វ ិជាា របធាន
សហជីពទសរ ីកមមករម្នរពះរាជាណាចរកកមពុជា

ដដលរតវទគបាញ់សមាលប់ ទៅរកុងភនំទពញទឡើយ។

ទៅកនុង
រយៈទពលមួយសបាតហ៍ ជនសងស័យ ២នាក់ ទមមះ ប៊ន សំណាង និង សុខ សំទអឿន រតវបានចាប់ខួលនទោយ
នគរបាល ទហើយបនាទប់មក រតវបានកាត់ ទទាសោក់ ពនធនាគាររយៈទពល ២០ននំ ចំទពាះតួនាទីរបស់ ពួកទគទៅកនុង

បទឧរកិដឋទនាះ។ ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ ទោយ ករណីទនះរតវបានបតឹងឧទធរណ៍ទៅកាន់ តុលាការកំ ពូល ដដលបាន
បដិទសធទសចកតីសទរមចរបស់តុលាការឧទធរណ៍ រួចបានទោះដលង ប៊ន សំណាង និង សុខ សំទអឿន ទោយ ការ
ធានាឱ្យទៅទរៅឃុំ។ បនាទប់ មក ករណីទនះ រតវបានបញ្ូា នរតឡប់ ទៅកាន់តុលាការឧទធរណ៍វ ិញ ដដលមកដល់
ដំណាច់ ននំទនះ មិនទាន់ ចាត់ ការទៅទឡើយ។

អនកជាប់ពនធនាគារ និងអនកជាប់ឃុំទោយស្ថរនទោបាយ
ពុំមានរបាយការណ៍អំពីអនកជាប់ពនធនាគារ ឬអនកជាប់ ឃុំទោយស្ថរនទោបាយទទ។
នីតិវ ិធីតុលាការសុីវ ិល និងដំទណាះស្ស្ថយ
របទទសកមពុជាមានតុ លាការមួយ ទដើមបីទោះស្ស្ថយបញ្ហ
ា សុីវ ិល ទហើយរបជាពលរដឋ មានសិទិធោក់ បណឹត ងដសវង
រកសំណងខូចខាតសរមាប់ ការរ ំទលាភសិទិធមនុ សស។
ជាទូទៅ
មានទាំងដំទណាះស្ស្ថយរដឋបាល
និង
ដំទណាះស្ស្ថយតុលាការ។

ជាទរឿយៗ

ការអនុ វតតដីការបងាគប់របស់តុលាការសរមាប់ករណីរដឋបបទវណី

និង

រពហមទណឌ គឺ ជាបញ្ហ
ា មួយ។ ខុសពីននំកនលងៗទៅ ពុំ មានរបាយការណ៍អំពីវ ិធានការអបបមាទទៅអំ ឡុងននំទទ។
ច. ការទរជៀតដរជកទោយរ ំទលាភបំពានទលើភាពឯកជន រគួស្ថរ លំទៅឋាន ឬឯកស្ថរទំនាក់ទំនង
ចាប់មានដចងអំពីភាពឯកជនម្នលំទៅឋាន

និងឯកស្ថរទំនាក់ ទំនង

រពមទាំងហាមឃាត់ចំទពាះការដឆកទឆរ

ទោយខុសចាប់ ប៉ុ ដនត អងគការមិនដមនរោឋភិបាលបានរាយការណ៍ថា ជាទមាលប់ នគរបាលបានទធវើការដឆកទឆរ និ ង
រ ឹបអូសទោយគាមនដីកា។
ការរបមូលផតំុទោយបងខំ ទរកាមរបបដខមររកហម និងការផ្ទលស់បូរទី
ត លំទៅរបស់របជាជនភាគទរចើន បានបនសល់ទុក
ឱ្យមានកមមសិទិធដីធីលមានលកខណៈមិនចាស់លាស់។

ចាប់ភូមិបាលដចងថា

បុគគលណាដដលបានកាន់ កាប់ ដី

ឯកជន ឬឯកជនរបស់រដឋ (មិ នដមនជាដី ស្ថធារណៈរបស់រដឋ) ទោយសនតិវ ិធី គាមនការតវា៉ រយៈទពល ៥ននំ មុនទពល
របកាសឱ្យទរបើចាប់ ទនះទៅននំ២០០១ មានសិទិធទសនើសុំកមមសិទិធជាស្ថថពរទលើដីទនាះបាន។ របជាជនរកីរកភាគទរចើន
បំផុតទៅកមពុជា ទៅដតបនតខវះចំទណះដឹង និងមទធាបាយ ទដើមបីទទួលបានឯកស្ថរផលូវការអំពីកមមសិទិធដី។
ការ ិោល័យរគប់ រគងដីធីលថានក់ទខតត
បញ្ូច លការវាស់ដវងដីឱ្យបានរតឹមរតវ

និងស្សុក

ទៅដតបនតអនុវតតនីតិវ ិធីចុះបញ្ាីដីមុនននំ២០០១

ដដលមិនមាន

និងការផតល់ឱ្កាសសរមាប់ ការផតល់ទោបល់ជាស្ថធារណៈទឡើយ។

គណៈកមមការសុរ ិទោដី បានខកខានមិនបានទធវើអតតសញ្ហញណកមម

និងទបាះបទងាគលរពំដីរបស់រដឋ

នាំឱ្យមាន

ទំនាស់ និ ងការបទណតញទចញដដលជំរុញតាមរយៈវ ិធានការរបស់រដឋ ទដើមបីអភិ វឌឍដីដដលមានទំ នាស់។ ការបា៉ ន់
របមាណតម្មលដី បងេឱ្យមានវ ិវាទទៅរគប់ ទខតតទាំងអស់ ទហើយបទងេើនភាពតានតឹ ងរវាងសហគមន៍ ជនបទរកីរក និង
ឈមួញដីធីល។ សហគមន៍តាមរកុង របឈមមុខនឹងការបទណតញទចញទោយបងខំ ទោយស្ថរគទរមាងអភិវឌឍន៍ជា
លកខណៈពាណិជាកមម។
ករណីអនកភូមិរតវបានបងខំឱ្យផ្ទលស់បូតរទី លំទៅ ទៅដតមានជាបនតបនាទប់ ចំនួនករណីដដលរតវបានរាយការណ៍ បាន
ទកើនទឡើងពី ននំ២០១០។

មានបុគគលមួយចំនួនបានទរបើ របាស់ ការគំរាមកំ ដហងចាត់ វ ិធានការផលូវចាប់

ឬការ

បទណតញទចញ ទដើមបីបំភិតបំ ភ័យជនរកី រក និងជនងាយរងទរគាះ ឱ្យទោះដូ រដីនឹងសំណងដដលមានតម្មលទាបជាង
ទីផោរ។ អងគការអាដហុកបានរាយការណ៍ថា បានទទួលបណឹត ងទាក់ទងនឹងដីចំនួន ២២០ករណីទៅអំ ឡុងននំទនះ

។ ទៅអំ ឡុងទពលដូ ចគានទនះ មានអងគការមិនដមនរោឋភិ បាល មួយទទៀតបានទទួលបណឹត ងទាក់ទងនឹងដីចំនួន ៩៨
ករណី ទៅរកុងភនំទពញ និងចំ នួន ១៣ទខតត ប៉ះពាល់របជាជនចំនួន ១១.៣៧៧រគួស្ថរ។ ជាទរឿយៗ ជនរកីរក ពុំ
មានឯកស្ថរស្សបចាប់

ទដើមបីគាំរទដល់ការទាមទារដីរបស់ខួនទឡើ
ល
យ

របជាជនទាំងទនាះមួ យចំនួនរតវទគបទណតញទចញ

ទហើយខវះជំទនឿទលើរបព័នធតុលាការ។

តវា៉ បានទជាគជ័ យទៅកនុងចំ ណាត់ការរបស់ តុលាការ

ប៉ុ ដនត

ភាគទរចើនម្នបណឹត ងទៅកនុងតុ លាការមិនទាន់ បានសទរមចទៅទឡើយទទ។

ទៅម្ថៃទី២៩ ដខទមស្ថ មន្តនតីកងរាជអាវុធហតថរបមាណជា ១០០នាក់ បានរបឈមមុខនឹងអនកភូមិចំនួន ២.០០០
នាក់ ដដលបានបិទផលូវជាតិ ទលខ៧៦ ទៅស្សុកដកវសីមា កនុងទខតតមណឌលគិរ ី ទដើមបីតវា៉ នឹងការនេរដី របស់ខួនរបស់
ល
ទលាក ម៉ុងរ ឹទធី ដដលជាមាជិករពឹទិធសភាពមានក់មកពីគណបកសរបជាជនកមពុជា។ តំបន់ទំនាស់ ដីដដលមានទំហំ
របមាណជា ១២.៥០០ ទអឃ័រ (acres) ទនាះ គឺ ជាដផនកមួ យម្នសមបទានដី ទសដឋកិចចទៅឃុំដស្សខទំុ ដដលផតល់ទោយ
រោឋភិ បាលទៅននំ២០០៧ ទៅឱ្យរកុមហ៊ុន រ ឹទធី គិរ ីសីមា។ ទៅទពលទនាះ រកុមវាស់ដវងដី បានចូល ទៅកនុងតំបន់
ទហើយបានចាប់ ទផតើមដបងដចក

ភូមិទាំងទនាះ

សរមាប់ ទធវើចំការទៅស៊ូតាមសំទណើ

រកុមហ៊ុនទនះបានបញ្ូា នរថយនតឈូសដីដំបូងរបស់ខួលនចូលមកកនុងតំបន់ទនាះ។

ទហើយមកដល់ ននំ២០០៩

មានអនកភូមិខលះ បានអះអាងថា

ពួកគាត់ បានទិញដី របស់ខួនតាំ
ល
ងពីយូរមកទហើយ លមមអាចឱ្យពួកគាត់មានកមមសិទិធទលើដីទនាះតាមចាប់ភូមិបាល

ននំ២០០១ រពមទាំងបានអះអាងថា ពួកទគមានឯកស្ថរដដលបញ្ហ
ា ក់ភ័សុតាងអំ
ត
ពីការទាមទាររបស់ពួកគាត់ ប៉ុ ដនត
អាជាាធរដដនដី បានបដិទសធមិនផតល់កមមសិទិធឱ្យពួ កគាត់ ទឡើយ។ ទាំងរោឋភិ បាល ទាំងតុលាការ ពុំ បានផតល់
ទីកដនលងឱ្យពួកគាត់ អាចទធវើការតវា៉ ចំទពាះទសចកតីសទរមចរបស់អាជាាធរដដនដី

ឬោ៉ ងទហាចណាស់

ទធវើការ

ទាមទាររបស់ពួកគាត់ ទឡើយ។ មកដល់ដំណាច់ ននំទនះ រោឋភិបាលពុំ បានផតល់សំណងជាទរមង់អីវមួយដល់ អនកភូមិ
ទឡើយ ប៉ុ ដនត អាជាាធរដដនដី បានបទងេើតគណៈកមាមធិ ការមួ យ ទដើមបីជួយទោះស្ស្ថយបញ្ហ
ា ទនះ។
ទៅម្ថៃទី០៩ ដខមិថុនា មានការប៉ះទងគិចមួ យរវាងនគរបាល និងអនកភូមិ ទៅទខតតកំពង់ សឺព នាំឱ្យមានរបួសទាំងសង
ខាង។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុកមួយបានរាយការណ៍ថា អនកភូមិចំនួន ៤០០នាក់ បានបិទផលូវទលខ៥១

ទដើមបីរបនំងនឹងការអនុ វតតដីការបងាគប់របស់តុលាការ ឱ្យទដញពួកគាត់ទចញពីដីដដលមានទំនាស់ ទហើយបានវាយ
របហារទលើនគរបាលនឹ ងដុំថម កាំបិត ដខវវ និងដំបង។ នគរបាលបានបាញ់ទៅទលើបាតុករ ប៉ុ ដនត បានទគចខលួនទៅវ ិញ
ទរកាយពីខកខានមិនបានអនុ វតតដីការបងាគប់របស់តុលាការទនាះ។
ដផនកទី២៖ ការទគារពទសវ ីភាពពលរដឋសុីវ ិលរួមមាន៖

ក. ទសរ ីភាពបទញ្ចញមតិ និងទសរ ីភាពស្ថរព័ត៌មាន
ស្ថថនភាពទសរ ីភាពបទញ្ចញមតិ និងស្ថរព័ត៌មាន
រដឋធមមនុញ្ញម្នរពះរាជាណាចរកកមពុជាបានដចងអំពីទសរ ីភាពបទញ្ចញមតិ និងស្ថរព័ត៌មាន ប៉ុ ដនត ទៅកនុងការអនុ វតត
ជាក់ដសតង សិទិធទាំងទនះមិនរតវបានទគារពឱ្យជាប់លាប់ទឡើយ។
ចាប់សីព
ត ីស្ថរព័ត៌មានននំ១៩៩៥ ហាមរបាមចំ ទពាះការរតួតពិនិតយការទបាះពុមពផោយជាមុន ឬការោក់ ពនធនាការ
ចំទពាះការបទញ្ចញមតិ។

ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ទោយ

រោឋភិបាលបានទរបើរបាស់រកមរពហមទណឌទដើមបី ផតនាទទទាស

របជាពលរដឋពីបទបរ ិហារទករ ៍ ត ការផសពវផោយព័ ត៌មានមិនពិត និងការញុះញង់។ រកមរពហមទណឌ ពុំ មានដចងអំពី
៍ត
ការោក់ពនធនាគារចំទពាះបទបរ ិហារទករទនាះទទ
ប៉ុ ដនត មានដចងអំពីបទញុះញង់ ឬការផសពវផោយព័ត៌មានមិនពិត
ដដលជាប់ ទទាសោក់ពនធនាគាររហូតដល់ទៅ ៣ននំ។ ទៅរកមក៏ អាចបញ្ហ
ា ឱ្យមានការផ្ទកពិន័យផងដដរ ដដល
អាចនាំទៅការោក់ពនធនាគារ របសិនទបើមិនបានបង់។
ទសរ ីភាពបទញ្ចញមតិ៖

រដឋធមមនុញ្ញកំណត់ ថា

ការបទញ្ចញមតិ ទោយទសរ ី

មិនរតវប៉ះ ពាល់ដល់សនតិសុខ

ស្ថធារណៈទឡើយ។ រដឋធមមនុញ្ញក៏របកាសផងដដរថា រពះមហាកសរត “មិនអាចរ ំទលាភបំ ពានបាន” ទឡើយ ចំ ដណក
ឯទសចកតីដណនាំរបស់រកសួងមហាម្ផទមួយដដលអនុទលាមតាមចាប់បរ ិហារទករ ៍ ត
ទហើយបានហាមឃាត់អនកទបាះពុមពផោយ

បញ្ហ
ា ក់អំពីការកំណត់ ទាំងទនះ

និងនិពនធនាយកមិនឱ្យផសពវផោយទរឿងមិ នពិត

ដដលរបមាថ

ឬ

៍ ត កដឹកនាំ និងស្ថថប័នរោឋភិ បាលដដរ។
បរ ិហារទករអន
ទៅម្ថៃទី២៥ ដខមករា តុលាការទខតតកំពង់ ននំង បានកាត់ ទទាសទលាក សម ចាន់គា ជាបុគគលិករបស់អងគការ
អាដហុកពីបទបរ ិហារទករ ៍ ត

ទោយស្ថរទោបល់ដដលបានទធវើ

ទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីជាមួយរកុមហ៊ុន

KCD

អនតរជាតិ ។ រកុមហ៊ុនទនះ បានទចាទរបកាន់ថា ទលាក សម ចាន់គា បានរបាប់ វ ិទយុអាសុីទសរ ីថា រកុមហ៊ុនទនះ “
កំពុងកាប់ នេរម្រព” ទលើដីមានទំនាស់ដដលរកុមហ៊ុន KDC បានតវា៉ ថា ខលួនរគាន់ដត “ទធវើរបឡាយ” ជុំ វ ិញតំបន់ ទនាះ
ប៉ុទណាណះ។ តុលាការបានបញ្ហ
ា ឱ្យទលាក សម ចាន់គា បង់របាក់ពិន័យចំនួនមួ យលានទរៀល (២៤៤ ដុលាលរអាទមរ ិក

) និង ៣លានទរៀលបដនថមទទៀត (៧៣១ដុលាលរអាទមរ ិក) ទៅឱ្យរកុមហ៊ុនជាសំណង។ តាម របាយការណ៍ រកុមហ៊ុន
ទនះជារបស់ទលាកស្សី ជា ទខង ជាភរ ិោរបស់រដឋមន្តនតីរកសួងឧសោហកមម ដរ ៉ និង ថាមពល។
ទសរ ីភាពស្ថរព័ត៌មាន៖

គណបកសនទោបាយធំៗទាំងអស់មានលទធភាពផសពវផោយព័ត៌មាន

ទបាះពុមពផោយ

សមស្សប និ ងជាទទៀងទាត់ ។ ស្ថរព័ត៌មានជាភាស្ថដខមរធំៗ ទាំងអស់ សុទធដតបានទទួលការគាំរទដផនកថវ ិកាពី
បុគគល

ដដលមានទំនាក់ទងជិតសនិទធជាមួយគណបកសនទោបាយណាមួយ

ទហើយមានការជាប់ ពាក់ព័នធដផនក

នទោបាយ។ មានស្ថរព័ត៌មានជាភាស្ថដខមររបមាណជា ២០ បានទបាះពុមពផោយជាទទៀងទាត់។ ទៅអំ ឡុងននំ

ទនះ មានស្ថរព័ត៌មានគាំរទគណបកសរបនំងចំនួន ៣ ទធវើការពុមពផោយជាទទៀងទាត់ ទធៀបនឹងននំ២០១០ ដដល
មានដតមួ យគត់ ។ មានបណា
ត ញព័ត៌មានគាំរទគណបកសរបនំងមួយទទៀត មានទៅកនុងដវបស្ថយត៍ ប៉ុ ដនត ទបាះពុមព
ផោយស្ថរព័ត៌មានយូរៗមតង។ ទទាះបី ជាស្ថរព័ត៌មានធំៗទាំង៥ ដដលមានការផសពវផោយទរចើន រតវចាត់ ទុកថា ជា
ស្ថរព័ត៌មានគាំរទគណបកសរបជាជនកមពុជាក៏ទោយ ក៏ ស្ថរព័ត៌មានភាគទរចើនបំផុត បានរ ិះគន់ រោឋភិ បាល ជា

ពិទសសទាក់ទងនឹងអំទពើពុករលួយ និងលទធកមមដី។ នាយករដឋមន្តនតី ទមដឹកនាំគណបកសរាជនិយម និងគណបកស
របនំង ជាញឹកញាប់ ទទួលការវាយរបហារ។
រោឋភិ បាល កងកមាលំងទោធា និងគណបកសកាន់ អំណាច ទៅដតបនតរគបដណតប់ ទលើបណា
ត ញផសពវផោយព័ត៌មាន
និងមានឥទធិពលទលើខឹលមស្ថរម្នការផសពវផោយដដដល។ មានស្ថថនីយទូ រទសសន៍កុងស្សុ
ន
កចំនួន១០ និងស្ថថនី យវ ិទយុ
របមាណជា៥០។

ស្ថថនី យទូរទសសន៍

និងវ ិទយុ

ទសទើរដតទាំងអស់

សថិតទរកាមការរតួតរតា

និងឥទធិពលរបស់

គណបកសរបជាជនកមពុជា ទទាះបីជាចំនួនតូចមានភាពឯករាជយ ឬពាក់ព័នធនឹងគណបកសដម្ទទទៀតក៏ទោយ។
ការរតួតពិនិតយការទបាះពុមពផោយ ឬការរ ឹតតបិតខលឹមស្ថរ៖ ទៅម្ថៃទី០៤ ដខសីហា រកសួងមហាម្ផទ បានផ្ទអក
សមាគមធាងទតានត (STT) ដដលជាអងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុកមួយទៅកនុងននំ តាមការទចាទរបកាន់ថា
បណា
ត លមកពីការងារតស៊ូមតិរបស់អងគការទនះទាក់ទងនឹ ងករណីទំ នាស់ដី ធីល

ប៉ុ ដនត

តាមផលូវការ ទោយស្ថរ
សមាគមធាងទតានតខកខានមិ នបានបំទពញតាមលកខខណឌរដឋបាល។ រកសួងទនះបានទចាទសមាគមធាងទតានតអំពី
ការពាោមរារាំងគទរមាងស្ថតរផលូវដដកដដលទទួ លបានមូលនិធិពីធនាគាអភិ វឌឍន៍អាសុី

ទោយទលើកទឹកចិតតឱ្យ

ជនរតវផ្ទលស់ទីលំទៅោក់ ពាកយបណឹត ង។ រកសួងមានទចញទសចកតីដថលងការណ៍មួ យទៅម្ថៃទី១៣ ដខសីហា ដដល
បានទចាទរបកាន់ សមាគមធាងទតានតពីបទ “ញុះញង់អនកភូ មិ” ដដលរតវបាត់ បង់ លំទៅឋានទោយស្ថរគទរមាងស្ថតរ
ផលូវដដកទនាះ។

ទៅអំ ឡុងននំទនះ ពុំ មានរបាយការណ៍ថា អនកស្ថរព័ ត៌មាន អនកទបាះពុមពផោយ ឬអនកដចកចាយស្ថរព័ត៌មាន ទទួ ល
រងការទបៀតទបៀន ឬការបំភិតបំភ័យទទ ប៉ុ ដនត អនករាយការណ៍ និងនិពនធនាយក បានស្ថរភាពជា ឯកជនអំពីការ
រតួតពិនិតយទបាះពុមភផោយទោយខលួនមួយចំនួន ទោយស្ថរភ័យខាលចការសងសឹកអំពីរោឋភិបាល។
៍ត
ចាប់បរ ិហារទករ/សនត
ិសុខជាតិ៖

ទាក់ទងនឹ ងបណឹត ងបរ ិហារទករ ៍ ត

ដដលបានទធវើទឡើងទោយទលាករដឋមន្តនតី

ការ

បរទទស ទហា ណាំ ហុង របនំងនឹងទមដឹកនាំគណបកសរបនំង សម រងសុី ទៅម្ថៃទី២៥ ដខទមស្ថ តុលាការ រាជធានី
ភនំទពញ បានកាត់ទទាសទលាក សម រងសុី ទោយកំបាំងមុ ខ ោក់ពនធនាគាររយៈទពល ២ននំពីបទញុះញង់ និងការ
៍ត
ទចាទថា ទលាក សម រងសុី បានបរ ិហារទករទលាករដឋ
មន្តនតីរកសួងការបរទទស។
ទៅម្ថៃទី០២

ដខមិថុនា

៍ត
តុលាការកំពូលបានតមេល់ស្ថលរកមបរ ិហារទកររបស់
ស្ថលាឧទធរណ៍របនំងនឹង

ទលាកស្សី មួរ សុខហួ អនកតំណាងរាស្តសតគណបកសរបនំងចំទពាះទោបល់ដដលទលាកស្សីបានទធវើទឡើងទៅកនុង
សននិសីទស្ថរព័ត៌មានមួ យ ដដលរតវបានទចាទរបកាន់ ថា បានបរ ិហារទករ ៍ ត ទលាកនាយករដឋមន្តនតី។ តុលាការបាន

បញ្ហ
ា ឱ្យ ទលាកស្សី មួរ សុខហួ បង់របាក់ពិន័យចំនួន ៨លានទរៀល (១.៩៥០ដុលាលរអាទមរ ិក) រពមទាំងសំណង
ចំទពាះទលាកនាយករដឋមន្តនតីចំនួន ៨,៥លានទរៀល (២.០៧០ដុលាលរអាទមរ ិក)។ ទលាកស្សី មួ រ សុខហួ បដិទសធពុំ
រពមបង់ឱ្យ។ ទៅម្ថៃទី១៥ ដខកកេោ តុលាការរាជធានី ភំនទពញ បានទសនើឱ្យរដឋសភាកាត់ របាក់ទបៀវតសរ ៍ទលាកស្សី មួ រ
សុខហួ

កនុងនាមជាអនកតំ ណាងរាស្តសត ទដើមបីទូទាត់ សងរបាក់ សំណង ដដលបានជំពាក់ទលាកនាយករដឋមន្តនតី
រដឋសភាបានអនុម័តសំទណើទនាះ ទៅម្ថៃទី២៩ ដខកកេោ រួចចាប់ ទផតើមកាត់ របាក់ ចំនួន ៤លានទរៀល (៩៧៥ដុលាលរ
អាទមរ ិក) កនុងមួយដខ ពី របាក់ ទបៀវតសរ ៍ទលាកស្សី មួ រ សុខហួ។ ទលាកស្សី មួ រ សុខហួ បានដសវងរកការស្ថតរអភ័យ
ឯកសិទិធរបស់គាត់ ប៉ុ ដនត ពុំ ទាន់មានការចាត់វ ិធានការទលើករណីទនះទឡើយ។

ទសរ ីភាពទរបើរបាស់អុីនធឺណិត
ជាទូទៅ គាមនការរ ឹតតបិតរបស់រោឋភិបាលទលើលទធភាពទរបើរបាស់អុីនធឺណិតទទ ឬគាមនរបាយការណ៍គួ រឱ្យទជឿបាន
ថា រោឋភិ បាលបានរតួតពិនិតយអុីដមល ឬបនទប់សនទនាតាមអុីនធឺណិតទឡើយ។
បុគគល និងរកុមនានា អាចចូ លរួមកនុងការបទញ្ចញទសសនៈតាមរយៈអុី នធឺណិត រួមទាំងតាមរយៈអុី ដមលផងដដរ។
ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ ទោយ

មានការទចាទរបកាន់គួរឱ្យទជឿបានថា

តួអងគរោឋភិបាលបានោក់សមាពធទោយ

ទជាគជ័ យទលើរកុមហ៊ុនផតល់ទសវាអុីនធឺណិតឱ្យរាំងខទប់លទធភាពទរបើរបាស់រយៈទពលពីរបីម្ថៃ ទៅដខកុមភៈ ចំទពាះ
ដវបស្ថយត៍ ដ៏លបី (ទៅថា KI-Media) ដដលរ ិះគន់ រោឋភិ បាល។ លទធភាពទរបើរបាស់ទនះ រតវទបើកទឡើងវ ិញ ោ៉ ង
នប់ រហ័ស ទរកាយពី ការទាមទាររបនំងជាស្ថធារណៈទោយបណា
ត ញស្ថរព័ត៌មាន អងគការមិនដមន រោឋភិ បាល
និងមន្តនតីរោឋភិ បាល ទហើយគាមនឧបបតតិទហតុ ដបបទនះទកើតមានទឡើងទទៀតទឡើយទៅអំឡុងននំទនះ។
ទសរ ីភាពសិកោ និងរពឹតិកា
ត រណ៍វបបធម៌
ជាទូទៅ

គាមនការរ ឹតតបិតពី សំណាក់ រោឋភិបាលទៅទលើទសរ ីភាពសិកោ

ោ៉ ងណាក៏ ទោយ

អនកសិកោហាក់ដូចជាមានការរបយ័តនរបដយង

ឬរពឹតិតការណ៍វបបធម៌ ទឡើយ។

ទទាះជា

ទៅទពលបទរងៀនមុខវ ិជាាទាក់ទងនឹង

នទោបាយ ទោយស្ថរភ័យខាលចប៉ះពាល់ដល់អនកនទោបាយ។ ជាងទនះទៅទទៀត រោឋភិ បាលបានហាមឃាត់
ការចាក់ផោយជាស្ថធារណៈនូវភាពយនតដ៏ចរមងចរមាស់មួយអំពីការទធវើឃាតទលើទលាក

ជា

វ ិជាា

កាលពី ននំ

២០០៤ ដដលជាទមដឹកនាំកមមករ-និទោជិតដ៏ ទលចទធាលមានក់ (សូមទមើ លដផនក ១.ង)។
ខ. ទសរ ីភាពរបមូលផតំុទោយសនតិវ ិធី និងទសរ ីភាពសមាគម
ទសរ ីភាពរបមូលផតំុ
រដឋធមមនុញ្ញមានដចងអំពីទសរ ីភាពរបមូ លផតំុ ទោយសនតិវ ិធី ប៉ុដនត មានទពលខលះ រោឋភិ បាលពុំបានទគារពសិទិធទនះទទ
ទៅកនុងការអនុវតតជាក់ដសតង។

ចាប់តរមវឱ្យមានការផតល់ការអនុញ្ហញតជាមុន មុនទពលដដងារកបួនតវា៉ ឬបាតុកមម។ មានបទបបញ្ញ តិតមួយបានតរមវ
ឱ្យមានការជូនដំណឹងរយៈទពល ៥ម្ថៃជាមុនសរមាប់ បាតុ កមមទោយសនតិវ ិធី ភាគទរចើនបំ ផុត ចំដណកឯបទបបញ្ញ តិត

មួយទទៀត តរមវឱ្យមានការជូ នដំណឹងរយៈទពល ១២ទមា៉ ង សរមាប់ ការរបមូ លផតុំជាបនាទន់ទៅកនុងបរ ិទវណឯកជន

ឬទៅទី តាំងតវា៉ ទោយសនតិវ ិធី ដដលបានកំណត់ទុកជាទស្សច ទៅតាមទខតតនីមួយៗ និងមានោក់ កំហិតចំនួនអនក
ចូលរួមរបមូ លផតំុចំនួន ២០០នាក់។ តាមចាប់ រោឋភិបាលថានក់ ទខតត ឬរាជធានី មានអំណាចទចញការអនុញ្ហញត

តាមឆនាទនុសិទិធរបស់ខួលន។ ទៅកនុងការអនុ វតតជាក់ ដសតង ជាពិទសស ទៅទី រកុងភនំទពញ មន្តនតីរោឋភិ បាលថានក់ ទាប
រតវទគារពតាមរោឋភិបាលថានក់ជាតិ ជាអនកសទរមច និងបដិទសធសំទណើ ទលើកដលងដតរោឋភិបាលថានក់ ជាតិបាន
អនុញ្ហញតចាស់លាស់ចំទពាះការរបមូលផតំុទនាះ។ តាមទមាលប់ រោឋភិ បាលមិនបានទចញការអនុញ្ហញតឱ្យរកុមដដល
រ ិះគន់គណបកសកាន់អំណាចទឡើយ

ឬរបទទសដដលរោឋភិ បាលមានទំ នាក់ទំនងជាមិតតជាមួយទឡើយ។

អាជាាធរ

បានទលើកទឡើងពីតរមវការរកោសថិរភាព

និងសនតិសុខស្ថធារណៈជាទហតុផលចំទពាះការបដិទសធមិនទចញការ

អនុញ្ហញតឱ្យ។ ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ទោយ ចាប់មិនបានកំ ណត់អំពីពាកយ សថិរភាព ឬសនតិសុខស្ថធារណៈ ទដើមបី
ជួយអាជាាធរកនុងការអនុ វតតចាប់ទឡើយ។

នគរបាលបានបំដបករកុមទោយកមាលំងដដលបានរបមូ លផតំុទោយគាមន

ការអនុញ្ហញត កនុងករណីខលះ បងេឱ្យមានរបួ សស្ថនមបនតិចបនតួចចំទពាះបាតុករមួ យចំនួន។

ទៅម្ថៃទី០៩ ដខកញ្ហញ អងគការរកុមការងារពិ ទសសសិទិធលំទៅឋាន (HRTF) ដដលជាអងគការមិនដមនរោឋភិ បាល កនុង
ស្សុកមួយទនាះ បានោក់សំទណើជាផលូវការទៅស្ថលារាជធានីភំទន ពញ ទដើមបីរបារពធទិវាលំទៅឋានពិភពទលាក ទៅ
សួនស្ថធារណៈមួយ។

អងគការរកុមការងារពិ ទសសសិទិធលំទៅឋានមានគទរមាងអទញ្ាើញអនកចូ លរួមរបមាណជា

៥០០នាក់ មកពី សហគមន៍ទផសងៗ ដដលមានភាពសមុគស្ថមញកនុងទំ នាស់ដីធី។
ល រពឹតិតការណ៍ទនះ ទរតៀមនឹងបងាាញ
វាគមិនកតតិយសមួយរូបទដើមបីពិភាកោអំពីការដរបរបួលអាកាសធាតុ និងបញ្ហ
ា ដីធីល ទហើយមិនពាក់ ព័នធដល់ការដដងារ
កបួនដ៏ទរចើនតាមដងផលូវស្ថធារណៈទឡើយ។ ស្ថលារាជធានី បានបដិទសធមិនផតល់ការអនុញ្ហញត ទោយគាមនការ
ពនយល់អីវទឡើយ។
ទៅម្ថៃទី២១ ដខទមស្ថ មានអនកតវា៉ របមាណជា ១០០ ទៅ ២០០នាក់ បានរបមូ លផតំុគានទៅមុខស្ថលារកុងភនំទពញ
ទដើមបីទាមទារជួបជាមួ យទលាកអភិបាលរកុង ដកប ជុតិមា និងទដើមបីសដមតងការទកើតទុកខមិនសុខចិតតអំពីសមបទាន

ដីបឹងកក់។ បាតុកមមទនាះ ក៏ បានដបកស្ថយភាយ ទធវើឱ្យរាំងសទះដល់ការទធវើចរាចរណ៍ទៅទលើដងផលូវស្ថធារណៈធំ

មួយ។ ទៅទពលដដលបាតុករ ខកខានមិនបានយកចិតតទុកោក់ចំទពាះការរពមានឱ្យបំដបកហវូងទនាះ នគរបាល
បានចល័តចូលមកព័ទធពួកគាត់។ បំពាក់ទោយដខលបន្តងាេបកុបបកមម និងដំ បងឆក់ នគរបាលបានឈរទល់ស្ថមគាន
ទដើរសំទៅកនុងទគាលបំណងរាំងខទប់បាតុករ

និងបញ្ុច ះបញ្ូច លពួកទគឱ្យចាកទចញ។

រកុមបាតុករបានតបតវ ិញ

ទោយរុញរចានមន្តនតីនគរបាល បនាទប់មកឧបបតតិទហតុទនាះ ក៏បានដរបកាលយជាអំ ទពើ ហិងោ។
គិតមករតឹមដខតុលា អងគការអាដហុកបានរាយការណ៍អំពីបាតុកមមចំនួន ៤១ ដដលភាគទរចើនបំផុតទាក់ទងនឹ ង
ទំនាស់ដីធីល និងវ ិវាទការងារ។
ទសរ ីភាពសមាគម
រដឋធមមនុញ្ញផតល់ទសរ ីភាពសមាគម

ទហើយជាទូទៅ

រោឋភិបាលបានទគារពសិទិធទនះទៅកនុងការអនុវតតជាក់ដសតង

ប៉ុដនត រោឋភិ បាលមិនបានអនុវតតរបការទនះ ទាក់ទងនឹងសិទិធរបស់កមមករ-និទោជិតទទ។ (សូមទមើ លដផនក ៧.ក)។

ទៅដខធនូ ននំ២០១០ រោឋភិ បាលបានបទញ្ចញទសចកតីរពាងចាប់សីព
ត ី សមាគម និងអងគការមិនដមនរោឋភិ បាល ទដើមបី
ឱ្យមានការបទញ្ចញទោបល់ជាស្ថធារណៈ។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលជាតិ និងអនតរជាតិ បានសដមតងកងវល់
ោ៉ ងខាលំងអំពីសំទណើចាប់ទនះ
ធៃន់ទលើអងគការមិនដមនរោឋភិ បាល

ដដលរួមមានពាកយទពចន៍ដដលតរមវឱ្យមានលកខខណឌរាយការណ៍ជាបនទុកោ៉ ង
រារាំងសមាគមដដលមានសមាជិកតិចជាង

២១នាក់

មិនឱ្យបានទទួល

ស្ថថនភាពស្សបចាប់ និងោក់របាំងចំ ទពាះការចុះបញ្ាិការរបស់អងគការមិនដមនរោឋភិបាលបរទទស។ រោឋភិ បាល
បរទទស បានសដមតងកងវល់ថា សំទណើចាប់ ទនះ អាចបទងេើនការរ ឹតតបិតកាន់ដតខាលំងរបស់រោឋភិ បាលទលើសងគម
សុីវ ិល និងអងគការមិនដមនរោឋភិបាលបរទទស។ ទៅអំ ឡុងននំទនះ រោឋភិបាលបានដកសរមួលទសចកតីរពាងចាប់

ទនះជាទរចើនរទបៀប រួមមាន ការកំណត់ ទអាយមានសិទិត
ធ វា៉ អំពីទសចកតីសទរមចចិ តតមិនទទួលចុះបញ្ាី និងមិនរាប់

បញ្ូច លអងគការមិនដមនរោឋភិ បាលតូចៗ (ទៅថា អងគការតាមសហគមន៍ ) និង អងគការមិនដមនរោឋភិ បាល
អនតរជាតិ មានរយៈទពលខលី ទចញពីវ ិស្ថលភាពម្នចាប់ទនះ។ ទសចកតីរពាងចាប់ទនះ ទៅដតមានបញ្ហ
ា ដដដល
ចំទពាះ អងគការសងគមសុីវ ិលជាទរចើន។ ទៅដខធនូ ទលាកនាយករដឋមន្តនតី បានរបកាសថា ការពិទរគាះទោបល់រវាង
រោឋភិ បាល និងសងគមសុីវ ិល ទលើទសចកតីរពាងចាប់ ទនះនឹងទៅបនតរហូតដល់មានការ សទរមចមតិឯកឆនទ។
រកសួងមហាម្ផទកំពុងពិ និតយទមើលដកសរមួលទសចកតីរពាងចាប់ទនះទៅទឡើយ។
គ. ទសរ ីភាពស្ថសនា
សូមទមើ ល របាយការណ៍សតីពីទសរ ីភាពស្ថសនាអនតរជាតិ ទៅទគហទំព័រ www.state.gov/j/drl/irf/rpt.
ឃ. ទសរ ីភាពកនុងការទដើរទហើរ ជនទភៀសខលួនកនុងស្សុក ការការពារជនទភៀសខលួន និងជនគាមនសញ្ហ
ា តិ

ចាប់ដចងពី ទសរ ីភាពទដើ រទហើរទៅកនុងរបទទស ការទធវើដំទណើរទៅបរទទស និ ររបទវសនត និងមាតុភូមិនិវតត ទហើយ
រោឋភិ បាល

ជាទូ ទៅ

បានទគារពសិទិធទាំងទនះទៅកនុងការអនុវតតជាក់ ដសតង។

ការ ិោល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកជនទភៀសខលួន

រោឋភិ បាលបានសហការជាមួ យ

(UNHCR)

និងអងគការមនុសសធម៌

ដម្ទទទៀតកនុងការផតល់ការការពារ និងជំ នួយដល់ជនទភៀសខលួនកនុងស្សុក ជនទភៀសខលួន ជនទភៀសខលួនមាតុភូមិនិវតត
អនកដសវងសិទិធរជកទកាន ជនគាមនសញ្ហ
ា តិ និងជនពាក់ព័នធដម្ទទទៀត។
ការនិ រទទស៖ រដឋធមមនុញ្ញហាមឃាត់ចំទពាះការនិ រទទសទោយបងខំ ចំដណករោឋភិបាលពុំ បានទរបើរបាស់ការនិរទទស
ទោយបងខំទឡើយ។ ទមដឹកនាំបកសរបនំង ទលាក សម រងសុី រតវបានដកហូតអភ័យឯកសិទិធជាតំ ណាងរាស្តសត
ទៅចុងននំ២០០៩ ទហើយបាននឹងកំពុងរស់ទៅសវ័យនិ រទទសខលួន តាំងពីមុនទពលទនាះមកទម៉លះ។
ការការពារជនទភៀសខលួន
ការទទួ លបានសិទិធរជកទកាន៖ ចាប់របទទសកមពុជា មានដចងអំពីការផតល់សិទិធរជកទកាន ឬឋានៈជាជនទភៀសខលួន
ទហើយរោឋភិ បាល បានបទងេើតរបព័នធមួយសរមាប់ផតល់ការការពារដល់ជនទភៀសខលួន។ របព័នធទនះទៅមានលកខណៈ

ទកមងខចីទៅទឡើយ ចំ ដណកឯសមតថភាពទៅមានករមិ ត នាំឱ្យមានការយឺតោ៉ វសរមាប់ អនកដសវងរកសិទិធរជកទកាន។
ការ ិោល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកជនទភៀសខលួន
និងជំនួយបទចចកទទសដម្ទទទៀតទៅទឡើយ។

ទៅបនតផតល់ការបណុត ះបណា
ត ល

ជនគាមនសញ្ហ
ា តិ
របទទសកមពុជាមានរបជាជនរស់ទៅដដលគាមនសញ្ហ
ា តិ ទហើយរោឋភិ បាលពុំ បានអនុវតតចាប់ ឬទគាលនទោបាយ
ឱ្យមានរបសិទធភាព ទដើមបីផតល់ឱ្កាសដល់អនកទាំងទនាះ បានទទួលសញ្ហ
ា តិ ទឡើយ។ តាមចាប់ សញ្ហ
ា តិ សញ្ហ
ា តិ
អាចទទួលបានពីកំទណើត ទចញពីមាតយ និងឪពុក ដដលមិនដមនជាជនជាតិដខមរ របសិនទបើអនកទាំងពី រ បានទកើត
និងរស់ទៅស្សបចាប់ទៅកមពុជា ឬរបសិនឪពុក ឬមាតយ បានទទួលសញ្ហ
ា តិដខមរ។

តាមការសិកោទៅននំ២០០៧

ដដលទធវើទឡើងទោយការ ិោល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុក

ជនទភៀសខលួន បានវាយតម្មលថា អាចមានជនគាមនសញ្ហ
ា តិ ជាទរចើនពាន់នាក់ បានរស់ទៅកនុងរបទទសកមពុជា។ ប៉ុ ដនត
ការវាយតម្មលពីការសិកោទនះ បានមកពី ភ័សុតាងខល
ត
ីៗ មានរបភពមកពី អងគការមិ នដមនរោឋភិ បាល និងតំណាងពី
ការ ិោល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកជនទភៀសខលួន
មានលកខណៈរបាកដរបជាទឡើយ។

ពុំបានចាត់ទុកតួទលខទនះ

ទហតុផលជារួមសរមាប់ ការគាមនសញ្ហ
ា តិទនះ

ថា

គឺបណា
ត លមកពី កងវះខាត

ឯកស្ថររតឹមរតវមកពីរបទទសទដើម។
ការ ិោល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកជនទភៀសខលួនបានបញ្ហ
ា ក់ ថា របជាជនគាមនសញ្ហ
ា តិ

ទៅកនុងរបទទស រួមមានភាគទរចើនបំផុត គឺជនជាតិទវៀតណាម។ ទោងតាមអងគការមិ នដមនរោឋភិ បាលមួ យ បុគគល
ដដលគាមនភ័ សុតាងបញ្ហ
ត
ា ក់អំពីសញ្ហ
ា តិ ជាទរឿយៗ គាមនលទធភាពទទួលបានការងារផលូវការ ការអប់រ ំ ការចុះបញ្ាី
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ទសវាតុលាការ និងកមមសិទិធដីធីលទឡើយ។

ដផនកទី៣៖ ការទគារពសិទិន
ធ ទោបាយ៖ សិទិព
ធ លរដឋកុងការផ្ទ
ន
ល ស់បូររោ
ត ឋ ភិបាលរបស់ខួន
ល
រដឋធមមនុញ្ញផតល់សិទិដ
ធ ល់របជាពលរដឋទដើមបីផ្ទលស់បូតររោឋភិ បាលរបស់ខួនទោយសនត
ល
ិ វ ិធី ទហើយជាទូ ទៅ របជាពលរដឋ
បានទរបើរបាស់សិទិធទនះកនុងការអនុវតតជាក់ ដសតង

តាមរយៈការទបាះទននតជាទទៀងទាត់

ដផនកតាមទគាលការណ៍

ទបាះទននតជាសកល។

ការទបាះទននត និងការចូលរួមកនុងនកនទោបាយ
ការទបាះទននតកនុងទពលថមីៗទនះ៖ ការទបាះទននតជាតិថីមៗបំ ផុត ដដលបានទធវើទឡើងទៅននំ២០០៨ សរមាប់រដឋសភា

ជារួម មានលកខណៈសនតិវ ិធី ទោយមានដំ ទណើរការដដលជាទូទៅ រតវចាត់ទុកថា មានភាពលអរបទសើរជាងការ
ទបាះទននតកនលងទៅ។ ប៉ុ ដនត អនកអទងេតការណ៍ជាទរចើន បានទធវើការកត់សមាគល់ថា ការទបាះទននតទនាះ មិនទាន់
ស្សបតាមសតង់ោរអនតរជាតិ ទាំងស្សុងទៅទឡើយទទ។

ទទាះបីជាទៅដតមានភាពមិនរបរកតីមួយចំនួនទៅម្ថៃ

ទបាះទននតក៏ទោយ ក៏ ចំនួនម្នភាពមិនរករកតី បានថយចុះ ទហើយហាក់ ដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់លទធផល ឬផទុយនឹង
ឆនទៈរបស់អនកទបាះទននតទឡើយ។
គណបកសនទោបាយអាចចុះទមមះ
រ ឹតតបិតអវីទឡើយ។
គណបកសនទោបាយ៖

ចំ ដណកឯបុគគលមានទសរ ីភាពរបកាសទបកខភាពរបស់ខួន
ល

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាល

និងគណបកសនទោបាយមួ យចំ នួន

សមាជិកទៅកនុងគណបកសរបជាជនកមពុជាដ៏មានឥទធិពលបានផតល់ផលរបទោជន៍ដូចជា
ទរបើ របាស់ជំនួយសទន្តងាគះបនាទន់របស់រោឋភិបាល

និងសមបទានដី ទសដឋកិចចជាទដើម។

ទោយគាមនការ

បានទចាទរបកាន់ថា
អំទណាយ

លទធភាព

គាមនរបាយការណ៍អំពី

សមាជិកគណបកសរបនំងដដលបានទទួ លសមបទានដី ទសដឋកិចចស្សទដៀងគានទនះទទ។
ការចូ លរួមរបស់ស្តសតី និងជនជាតិភាគតិ ច៖ វបបធម៌ របម្ពណី បានករមិតតួនាទី របស់ស្តសតីកុងរោ
ន
ឋ ភិ បាល ទទាះជា
ោ៉ ងណាក៏ ទោយ

ស្តសតីបានចូលរួមកនុងការទបាះទននតរបទោលទៅដខឧសភា

ននំ២០០៩

ទដើមបីទរជើសទរ ើស

រកុមរបឹកោទខតត និងស្សុក។ ស្តសតីទទួលបានអាសនៈ ២៦ កនុងចំទណាមអាសនៈទាំង ១២៣ ទៅកនុងរដឋសភា និងស្តសតី
ទទួលបានអាសនៈ ៩ កនុងចំទណាមអាសនៈទាំង ៦១ ទៅកនុងរពឹទធសភា។ មានឧបនាយករដឋមន្តនតីមួយរូបជាស្តសតី
និងរដឋមន្តនតី រដឋទលខាធិការ និងអនុរដឋទលខាធិការ និងមន្តនតីគណៈកមមការជាតិ ទរៀបចំ ការទបាះទននត ជាស្តសតីចំនួន

៦២រូប។ ស្តសតីក៏មានបទរមើ ការជាទីរបឹកោ និ ងមានទៅរកម និងរពះរាជអាជាាជាស្តសតីចំនួន ៥១នាក់ទៅកនុងតុលាការ
រាជធានី

និងទខតត

ស្ថលាឧទធរណ៍

និងតុលាការកំពូលផងដដរ។

ទទាះបី ជាគាមនអភិបាលទខតតជាស្តសតីក៏ទោយ

រោឋភិ បាលបានដតងតាំងស្តសតីជាអភិបាលរង ទៅរគប់ទខតតទាំង២៣ និងរាជធានីភំនទពញ (មានអភិបាលរងទខតតមួយ
ចំនួនទៅកនុងទខតតនីមួយៗ)។

គណៈកមមការជាតិទរៀបចំ ការទបាះទននត

បានរាយការណ៍ថា

ស្តសតីបានកាន់កាប់

អាសនៈរកុមរបឹកោឃុំសងាេត់ ចំនួន ១៥ភាគរយ និង អាសនៈរកុមរបឹកោស្សុក និងទខតតចំនួន ១៣ភាគរយ។
មានសមាជិកជាជនជាតិទដើមភាគតិចចំនួន ៥នាក់ ដដលកនុងទនាះរួមមានសមាជិកជនជាតិចាម ៤នាក់ និងទំពួន
មួយនាក់ ទៅកនុងរដឋសភា។ ចំ ដណកទៅកនុងរពឹទធសភា ក៏ មានសមាជិកជនជាតិ ទដើមភាគតិចបីរប
ូ ដដរ។ ោ៉ ងទហាច
ណាស់ មានមន្តនតីជាន់ខពស់ ៨រូប ទៅកនុងជួ ររោឋភិ បាល មកពីរកុមជនជាតិ ទដើមភាគតិច។
ដផនកទី៤៖ អំទពើពុករលួយផលូវការ និងតមាលភាពរបស់រោឋភិបាល
ចាប់មានដចងអំពីទទាសរពហមទណឌចំទពាះអំទពើ ពុករលួយផលូវការ ប៉ុ ដនត រោឋភិបាលមិនបានអនុវតតចាប់ទនះរបកប
ទោយរបសិទធភាពទទ ចំដណកឯមន្តនតី ជាញឹកញាប់ បានចូ លរួមកនុងអំ ទពើពុករលួយ ទោយគាមនទទាសម្ពរ ៍។

រកមរពហមទណឌមានកំណត់និយមន័យអំ ពីអំទពើពុករលួយទផសងៗ និងមានដចងអំពីទណឌកមមដដលរតវអនុវតត ចំទពាះ
អំទពើពុករលួយទាំងទនាះ។ ចាប់របនំងអំទពើពុករលួយ ដចងជាមូ លោឋនចាប់ សរមាប់ ឱ្យរកុមរបឹកោរបនំងអំទពើ
ពុករលួយ និងអងគភាពរបនំងអំទពើពុករលួយ (ACU) ទទួល និងទសុើបអទងេតបណឹត ងអំពីអំទពើពុករលួយ។ មន្តនតី
ស្ថធារណៈរតវជាប់កាតពវកិចចរបកាសរទពយសមបតតិ។
អំទពើពុករលួយរតវបានចាត់ទុកថា

មានលកខណៈរ ីករាលោលទៅរគប់ដផនកម្នសងគមរួមទាំងទៅកនុងអងគនីតិ

របតិបតតិ អងគនីតិបញ្ញ តិត និងតុលាការរបស់រោឋភិបាល។ មានរបាយការណ៍ថា នគរបាល រពះរាជអាជាា ទៅរកម
ទសុើបអទងេត

និងរបធានអងគជំនុំជរមះ

បានទទួ លសំណូកពីមាចស់អាជី វកមមខុសចាប់។

បទពិទស្ថធន៍ របស់

ស្ថធារណជនជាមួយនឹងអំ ទពើពុករលួយដដលបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងមានលកខណៈរ ីករាលោល ទោយបញ្ហ
ា ក់ថា
មានអំទពើ ពុករលួយជាទរចើនសថិតទៅកនុងភាពលាក់កំបាំង។
គឺជាកតាតដដលបានរួមចំ ដណកដល់

“អំ ទពើពុករលួយទដើមបីរស់”

ការទទួ លបានរបាក់ទបៀវតសរ ៍សតួចទសតើង

កនុងចំ ទណាមមន្តនតីរាជការថានក់ទាប ចំដណកឯ
វបបធម៌ គាមនទទាសម្ពរ ៍បានផតល់លទធភាពឱ្យអំទពើពុករលួយរ ីកស្ថយភាយកនុងចំទណាមមន្តនតីជាន់ខពស់ផងដដរ។
ទៅម្ថៃទី១២ ដខមករា ឧតតមទសនីយ៍ឯក ម៉ុក តារា ជាមន្តនតីជាន់ខពស់របនំងទរគឿងទញៀនរបស់របទទសកមពុជា រតវ

បានចាប់ខួលន និងោក់ឃុំរង់ ចាំការជំនុំជរមះកតី ចំទពាះបទទលមើសទាក់ ទងនឹងអំទពើ ពុករលួយ និងទរគឿងទញៀន។ គិត

មករតឹមដខធនូ ការជំនុំជរមះកតីរបស់ទលាក ទៅរង់ចាំទៅទឡើយទៅតុលាការទខតតបនាទយមានជ័យ ទហើយទលាកអាច
របឈមមុខនឹងការជាប់ ទទាសអស់មួយជី វ ិត របសិនទបើ រតវកាត់ ទទាសទនាះ។

ទៅម្ថៃទី១២ ដខឧសភា អតី តរពះរាជអាជាាតុលាការទខតតទពាធ៍ស្ថត់ ទលាក តុប ច័នទទសរ ីវុធ រតវបានកាត់ ទទាស
ឱ្យជាប់ពនធនាគាររយៈទពល ១៩ននំ ទរកាយពី បានរកទឃើញថា មានទទាសទាក់ ទងនឹងអំទពើពុករលួយ ករណីគំរាម
កំដហង

និងការោក់ពនធនាគារដកលងកាលយ។

ស្ថលរកមទចញទោយតុលាការទខតតទពាធ៍ស្ថត់ទនះ

គឺជាទសចកតី

សទរមចថានក់ ខពស់ជាទលើកដំបូងឱ្យចាប់ខួលនពីសំណាក់អងគភាពរបនំងអំ ទពើពុករលួយដដលទទើបដតបទងេើតទឡើង

ថមីៗទនះ។ ជនខាងទលើទនះរតវបានចាប់ខួន
ល ទៅដខវ ិចេិកា ននំ២០១០ រយៈទពល ៤ដខ ទរកាយពីចាប់ របនំងអំទពើ
ពុករលួយ រតវបានអនុម័ត។
ចាប់សីព
ត ីប័ណណស្ថរជាតិ

អនុញ្ហញតឱ្យលទធភាពទទួលបានគាមនដដនកំណត់នូវឯកស្ថរព័ត៌មានទៅកនុងប័ណណស្ថរ

ស្ថធារណៈ។ ទទាះជាោ៉ ងណាក៏ទោយ ចាប់ទនះ ផតល់លទធភាពទទួ លបានឯកស្ថររោឋភិ បាលមិន ជាក់លាក់

ដម្ទទទៀត ដដលមានអាយុកាលទលើសពី ២០ននំប៉ុទណាណះ ចំ ដណកឯកស្ថរប៉ះពាល់ដល់សនតិសុខជាតិ និង ឯកស្ថរ
អភិរកសជី វ ិត អាចទចញផោយលុះរតាដតមានអាយុកាលទលើសពី ៤០ននំ និង ១២០ននំ តាមលំោប់ គានម្នឯកស្ថរ
ដដលបានទរៀបរាប់។

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថា

កនុងការអនុវតតជាក់ ដសតង
ពួកទគមានការលំបាកកនុងការទទួលព័ត៌មាន ជាញឹកញាប់ រោឋភិ បាលមិ នទឆលើយតប ឬមិនអាចទឆលើយតបចំ ទពាះ
ការទសនើព័ត៌មានបានទទ។
ដផនកទី៥៖

អាកបបកិរ ិោរបស់រោឋភិបាលទាក់ទងនឹងការទសុើបអទងេតជាអនតរជាតិ

និងរបស់អងគការមិនដមន

រោឋភិបាលអំពីការទចាទរបកាន់ការរ ំទលាភសិទិម
ធ នុសស
មានអងគការសិទិធមនុសសកនុងស្សុក និងអនតរជាតិមួយចំនួន ដដលជាទូទៅ បានទធវើរបតិបតតិការទោយគាមនការរ ឹតតបិត
ពីសំណាក់ រោឋភិបាល បានទធវើការទសុើបអទងេត និងទបាះពុមពផោយរបកគំទហើញរបស់ខួនអំ
ល
ពីករណីសិទិម
ធ នុ សស។

ជាទរឿយៗ មន្តនតីរោឋភិបាល បានសហការជាមួយបុ គគលិកសិទិម
ធ នុសសកនុងការទសុើបអទងេតរបស់ខួន
ល ទទាះជាោ៉ ង

ណាក៏ទោយ ក៏ មានរបាយការណ៍ជាទរចើននិោយអំពីការខវះកិចចសហការ ទហើយ កនុងករណីមួ យចំនួន មានការ
គំរាមកំដហងពីសំណាក់មន្តនតីរោឋភិបាលទទៀតផង។

មានអងគការសិទិធមនុសសរបមាណជា ៤០ អងគការដដលរបតិបតតិទៅកនុងរបទទសកមពុជា ប៉ុដនត មានដតមួយចំ នួនតូច
ប៉ុទណាណះ ដដលចូលរួមោ៉ ងសកមមកុងការទរៀបចំ
ន
កមមវ ិធីបណុត ះបណា
ត ល ឬទសុើបអទងេតករណីរ ំទលាភបំ ពាន។
អងគការសិទិម
ធ នុ សសកនុងស្សុក

និងអនតរជាតិ

បានរបឈមមុខនឹងការគំរាមកំ ដហង

និងការទធវើទុកខបុកទមនញពី

សំណាក់ មន្តនតីមូលោឋន។ ការគំរាមកំដហង និងការទធវើទុកខបុកទមនញទាំងទនះ មានទរមង់ជាការរ ឹតតបិត និងការ
រ ំខានដល់ ការរបមូ លផតំុគានដដលឧបតថមភទោយអងគការមិនដមនរោឋភិ បាល ការបំភិតបំ ភ័យទោយពាកយសមតី ការ
គំរាមចាត់ វ ិធានការតាមផលូវចាប់ និងការរារាំងទោយការ ិោធិបទតយយជាទដើម។ ខុសពីននំមុនៗ គាមនរបាយការណ៍

អំពីទមធាវ ីដដលបទរមើ ផលរបទោជន៍ស្ថធារណៈ រតវបានបដិទសធឱ្យចូ លជួបកូនកតីរបស់ខួន
ល
កនុងករណីរ ំទលាភ
សិទិធមនុសសមួ យចំនួនទទ
ទហើយក៏គាមនរបាយការណ៍អំពីការប៉ុនប៉ ងបំភិតបំភ័យតំ ណាងអងគការមិនដមន
រោឋភិ បាល មិនឱ្យនិោយជាមួយបណា
ត ញរបព័នធផសពវផោយអំពីករណីដូចទពាលទនះដដរ។
ស្ថថប័នអងគការសហរបជាជាតិ និងស្ថថប័នអនតរជាតិដម្ទទទៀត៖ ជាទូ ទៅ រោឋភិ បាលបានសហការជាមួយស្ថថប័ន
រោឋភិ បាលអនតរជាតិ និងបានអនុញ្ហញតចំទពាះទសសនកិចចរបស់តំណាងអងគការសហរបជាជាតិ។ ទលាក Surya

Subedi អនករាយការណ៍ពិ ទសសអំពីសិទិធមនុសសទៅកមពុជារបស់អងគការសហរបជាជាតិ បានទធវើទសសនកិចច ទៅដខ
មករា ដខមិថុនា និងដខធនូ ដដលទៅអំ ឡុងទពលទនាះ ទលាក Subedi បានជួបជាមួ យទលាកនាយករដឋមន្តនតី និង
មន្តនតីជាន់ខពស់ដម្ទទទៀតរបស់រោឋភិ បាល។

ស្ថថប័នសិទិធមនុ សសរបស់រោឋភិបាល៖ រោឋភិបាលមានស្ថថប័នសិទិធមនុ សសចំនួន ៣ រួមមាន៖ គណៈកមាមធិ ការោច់
ទោយដឡកចំនួន

២

ទទួ លបនទុកការពារសិទិម
ធ នុ សស

និងទទួ លពាកយបណឹត ង

ស្ថថប័នមួយទទៀតសថិតទរកាម

រពឹទធសភា និ ងមួយទទៀត សថិតទរកាមរដឋសភា រពមទាំងគណៈកមាមធិការសិទិធមនុសសកមពុជា ដដលរាយការណ៍
ទៅកាន់ខុទទកាល័យនាយករដឋមន្តនតី។ គណៈកមាមធិ ការទាំងទនះ ពុំ មានការរបជុំ ជាទទៀងទាត់ ឬដំទណើរការរបកប

ទោយតមាលភាពទឡើយ។ គណៈកមាមធិ ការសិទិម
ធ នុ សសកមពុជា របគល់របាយការណ៍របស់រោឋភិ បាល ទដើមបីចូលរួម
កនុងដំទណើរការពិនិតយសិទិធមនុ សសជាអនតរជាតិដូចជា ការពិ និតយជាទទៀងទាត់ ជាសកល និងបានទចញការទឆលើយតប
ចំទពាះរបាយការណ៍ទធវើទឡើងទោយស្ថថប័ នរោឋភិបាលអនតរជាតិ ប៉ុ ដនត មិនបានទធវើការទសុើប អទងេតអំពីស្ថថនភាព
សិទិធមនុសសទោយឯករាជយទឡើយ។

អងគការមិនដមនរោឋភិបាលដផនកសិទិធមនុ សសដដលគួរឱ្យទុកចិតតបានចាត់ទុក

សមតថភាពរបស់គណៈកមាមធិ ការរបស់រោឋភិបាលថា មានករមិត។
រោឋភិ បាលបានទធវើជាមាចស់ផទះសរមាប់អងគជំនុំជរមះចរមុះជាតិស្ថសន៍វ ិស្ថមញ្ញ ទៅកនុងតុលាការកមពុជា

(ECCC)

ដដលដំ ទណើរការរួមគានជាមួយអងគការសហរបជាជាតិ ទដើមបីកាត់ទទាសទមដឹកនាំដខមររកហម និងអនកទទួលខុ ស រតវ
ខពស់បំផុតចំ ទពាះការរ ំទលាភបំ ពានទៅសម័យដខមររកហម។

អនកសទងេតការណ៍ខលះមានជំទនឿថា

ទសចកតី

អតាថធិបាយជាស្ថធារណៈទោយអនកដឹ កនាំរោឋភិ បាលអំ ពីបញ្ហ
ា ទាក់ទងនឹង អាណតតិយុតាតធិ ការម្នអងគជំនុំជរមះ
វ ិស្ថមញ្ញ ទៅកនុងតុលាការកមពុជា បទងេើតបានជាទរមង់មួយម្នការទរជៀតដរជកដផនកនទោបាយ ទទាះជាោ៉ ងណា
ក៏ទោយ

គាមនភ័សុតាងដដលទសចកត
ត
ីអតាថធិបាយទាំងទនាះ

បានទរជៀតដរជកចូលទៅកនុងការងាររបស់តុលាការ

តាមរទបៀបណាមួ យទនាះទទ។ ទៅម្ថៃទី១០ ដខតុលា ទៅរកមអនតរជាតិម្នអងគជំនុំជរមះវ ិស្ថមញ្ញ ទៅកនុងតុលាការ
កមពុជា បានលាដលងពីមុខតំ ដណង។ ទទាះបីគាត់ បានទលើកទឡើងថា ទហតុផលសរមាប់ការលាដលងរបស់គាត់
ទាក់ទងនឹងទសចកតីអតាថធិបាយជាស្ថធារណៈទោយថានក់ ដឹកនាំរោឋភិ បាលដដលអាចនាំឱ្យមានសំណួរអំពី
សមតថភាពរបស់គាត់កុនងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការទរជៀតដរជកដផនកនទោបាយក៏ ទោយ គាត់ពុំបានទចាទរបកាន់
អំពីទរជៀតដរជកជាក់ដសតងណាមួយទឡើយ ទហើយទៅទពលដដលគាត់លាដលង គាត់បានរបឈមមុខនឹងការរ ិះគន់
ោ៉ ងខាលំងពី សំណាក់ ទៅរកមអនតរជាតិដម្ទទទៀតទៅ

អងគជំនុំជរមះវ ិស្ថមញ្ញ ទៅកនុងតុ លាការកមពុជា

និងអងគការ

មិនដមនរោឋភិ បាលចំ ទពាះការរបរពឹតតរបស់គាត់ ទៅទពលបំ ទពញការងារ។

ទៅម្ថៃទី២៧ ដខមិថុនា អងគជំនុំជរមះវ ិស្ថមញ្ញ ទៅកនុងតុ លាការកមពុជា បានទបើ កសវនាការករណី០០២ ទលើអតីត

“បងធំទី២” ម្នរបបដខមររកហមទលាក នួន ជា និងអតីតរដឋមន្តនតីរកសួងការបទទសទលាក ទអៀង ស្ថរ ី និ ងអតីត
រដឋមន្តនតីរកសួងសងគមកិ ចចទលាកស្សី ទអៀង ធារ ឹទធ និងអតីតរបមុខរដឋទលាក ទខៀវ សំផន ពីបទរបល័យពូជស្ថសន៍
ឧរកិដឋកមមរបនំងនឹងមនុសសជាតិ និងការរ ំទលាភោ៉ ងធៃន់ធៃរទលើ អនុ សញ្ហញរកុងហសឺដណវ។ តុលាការទនះ ទៅបនត
ពិចារណាការទចាទរបកាន់អតីតមន្តនតីដខមររកហម

៥នាក់ទផសងទទៀត

ប៉ុ ដនត

ការសទរមចអំពីការទចាទរបកាន់ ទនះ

មិនទាន់បានទធវើទៅទឡើយ។ តុលាការក៏ ទៅបនតពិចារណាអំពីបណឹត ងឧទធរណ៍របស់ ទលាក កាំង ទហេចអា៊វ (ទៅ
ឌុច) ដដលរតវកាត់ទទាសកនុងករណី០០១ ទៅននំ២០១០ ផងដដរ។
ដផនកទី៦៖ ការទរ ើសទអើង ការរ ំទលាភបំពានកនុងសងគម និងការជួញដូរមនុសស

រដឋធមមនុញ្ញហាមរបាមចំ ទពាះការទរ ើសទអើ ងទាក់ ទងនឹ ងពូជស្ថសន៍ ទយនឌ័ រ ពិការភាព ភាស្ថ ឬឋានៈសងគម ប៉ុដនត
ជាទូទៅ រោឋភិ បាលមិនបានការពារសិទិធទាំងទនះទឡើយ។

ស្រសតី
អំទពើរ ំទលាភទសពសនថវៈ

និងអំទពើហិងោ៖

ចាប់ោក់ ទទាសរពហមទណឌចំទពាះអំទពើ រ ំទលាភទសពសនថវៈ

និងការ

បំពារបំ ពាន។ ទទាះជាោ៉ ងទនះកតី អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុក និងអនតរជាតិបាន បានរាយការណ៍ថា អំទពើ

ហិងោរបនំងស្តសតី មានដូចជាអំទពើ ហិងោកនុងរគួស្ថរ និងការរ ំទលាភទសពសនថវៈទកើតមានជាទូ ទៅផងដដរ។ អំទពើ

រ ំទលាភទសពសនថវៈរតវកាត់ ទទាសឱ្យជាប់ពនធនាគារពី ៥ននំ ទៅ ៣០ននំ។ អំទពើរ ំទលាភទសពសនថវៈ បតី/របពនធមិន
រតវបានដចងជាក់លាក់ ទៅកនុងរកមរពហមទណឌទឡើយ ប៉ុដនត អាចទធវើការទចាទរបកាន់ ថាជា “អំទពើ រ ំទលាភទសព
សនថវៈ”

“ការបងេរបួ សស្ថនម”

ឬ

“ការបំពារបំ ពានមិនសមរមយ”។

ទោងតាមចាប់សីព
ត ីអំទពើ ហិងោកនុងរគួស្ថរ

ការរ ំទលាភទសពសនថវៈបតី/របពនធអាចសថិតទៅកនុងនិ យមន័ យម្នអំ ទពើ ហិងោកនុងរគួស្ថរដដលរួមបញ្ូច ល

“ការបំ ពាន

ផលូវទភទ” ផងដដរ។ ករមមានការទចាទរបកាន់ពីបទរ ំទលាភទសពសនថវៈបតី /របពនធតាមរកមរពហមទណឌ និងចាប់សីព
ត ី
អំទពើហិងោកនុងរគួស្ថរណាស់។ ចាប់សីព
ត ីអំទពើ ហិងោកនុងរគួស្ថរកំណត់ ោក់ទទាសរពហមទណឌចំទពាះ អំទពើហិងោ

កនុងរគួស្ថរ ប៉ុដនត មិនមានដចងជាក់ លាក់អំពីការោក់ទទាសទឡើយ។ ប៉ុដនត អាចទរបើរកមរពហមទណឌ
ទដើមបី
ោក់ទទាសចំទពាះបទទលមើសអំ ទពើហិងោកនុងរគួស្ថរ ទោយោក់ទទាសពនធនាគារចាប់ពី ១ននំរហូតដល់ ១៥ននំ។
ចាប់ពីដខតុ លា មក អងគការមិនដមនរោឋភិបាលមួ យបានទទួលរបាយការណ៍អំពីករណីរ ំទលាភទសពសនថវៈចំនួន
៤២១ករណី

។

ទៅកនុងចំទណាមករណីទាំងទនះ មាន ៧២ករណី ទោះស្ស្ថយទោយតុលាការ ៣៩ករណី
សរមបសរមួលទោយតុលាការ ឬនគរបាល ទហើយករណីដដលទៅសល់ទៅរង់ ចាំការទោះស្ស្ថយពី តុលាការ។
ចំទពាះអំទពើហិងោកនុងរគួស្ថរ មានរបាយការណ៍ចំនួន ៤៦១ករណី ចាប់ពីដខតុលា មក។ តុលាការទោះស្ស្ថយ
បានដត ១២ករណីដតប៉ុទណាណះ។ អងគការមិនដមនរោឋភិបាលទផសងទទៀតបានចងរកងអំទពើ ហិងោ កនុងរគួស្ថរចំនួន
១៦១ករណីដដលប៉ះពាល់ដល់ជនរងទរគាះចំនួន ១៦១នាក់ ទហើយអំទពើ រ ំទលាភទសពសនថវៈចំនួន ៧៨ ករណី

ប៉ះពាល់ដល់ជនរងទរគាះចំនួន ៧៩នាក់ ទៅកនុងទខតតចំនួន ១៣ និងរាជធានី ភំនទពញទៅរតឹម ដំណាច់ ដខតុលា។
អំទពើហិងោកនុងរគួស្ថរចំនួន ៦ករណី និងករណីរ ំទលាភទសពសនថវៈចំនួន ២ករណីបានបណា
ត លឱ្យជនរងទរគាះ
ចំនួន

៨នាក់ស្ថលប់។

ចាប់ពីដខមិថុនា

នាយកោឋនរបយុទធរបនំងការជួ ញដូរមនុ សសម្នរកសួងមហាម្ផទបាន

ស្ស្ថវរជាវរកទឃើញអំ ទពើ ហិងោរបនំងនឹ ងស្តសតី និងកុមារចំ នួន ២៣៨ករណី ដដលមនដល់ការចាប់ខួនជនទលម
ល
ើស
ចំនួន ២៣៩នាក់ និងបានជួយសទន្តងាគះជនរងទរគាះចំនួន ២៤៩នាក់។ ទៅកនុងចំទណាម ២៣៨ករណី មាន
១៤០ករណីជាករណីរ ំទលាភទសពសនថវៈ និងប៉ុនប៉ងរ ំទលាភទសពសនថវៈ។ រកសួងបានរាយការណ៍ថា ករណី
រ ំទលាភទសពសនថវៈមួ យបានបណា
ត លឱ្យស្ថលប់ ជនរងទរគាះ។
រគប់រគាន់អំពីវ ិស្ថលភាពម្នបញ្ហ
ា
រពហមទណឌមិនរគប់ រគាន់
រាយការណ៍ថា

ករណីមួយចំនួនទំ នងជាបានរាយការណ៍មិន

ទោយស្ថរការអនុ វតតចាប់គាមនរបសិទធភាព

ការរាយការណ៍អំពីសិត
ថ ិ បទ

និងទោយស្ថរស្តសតីភ័យខាលចមិនហា៊នបតឹងជនទលមើស។

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលបាន

ការអនុ វតតចាប់សីព
ត ីអំទពើហិងោកនុងរគួស្ថរមានភាពទន់ ទខោយ

អាជាាធរបនតបទន្តញ្ចៀសការជាប់

ពាក់ព័នធទៅកនុងជទមាលះកនុងរគួស្ថរ ទហើយជាញឹកញាប់ ជនរងទរគាះស្ថទក់ ទសទើរកនុងការោក់ពាកយបណឹត ងជាផលូវការ។
ទៅម្ថៃទី០៦ ដខទមស្ថ តុលាការរកុងភនំទពញបានទចាទរបកាន់ និងកាត់ ទទាសកំ បាំងមុ ខទលាក អូន ោរា៉ និងទលាក
ចាន់ ណារ ិទធិ ដដលជាមន្តនតីនគរបាលខណឌមានជ័យ រកុងភនំទពញ ឱ្យជាប់ពនធនាគារ ៧ននំពីបទ រ ំទលាភទសពសនថវៈ
ទលើស្តសតីអាយុ ១៩ននំទៅដខវ ិចេិកា ននំ២០០៩។

រោឋភិ បាលបានគាំរទអងគការមិនដមនរោឋភិ បាលដដលផតល់ការបណុត ះបណា
ត លដល់ស្តសតីរកីរកងាយរងទរគាះពី
រ ំទលាភបតី/របពនធ

ទពសាចារយ

និងការជួ ញដូ រ។

ការ

រកសួងកិចចការនារ ីបានសរមបសរមួលជាមួ យអងគការមិនដមន

រោឋភិ បាល និងរបព័នធផសពវផោយកនុងស្សុកទដើមបីបទងេើតកមមវ ិធីចាក់ផោយតាមវ ិទយុ និងទូរទសសន៍អំពីបញ្ហ
ា ស្តសតី។
ការទបៀតទបៀនផលូវទភទ៖ រកមរពហមទណឌោក់ ទទាសរពហមទណឌចំទពាះការទបៀតទបៀនផលូវទភទ ទោយោក់ ពនធនាគារ
ពី ៦ម្ថៃទៅ ៣ដខ និងពិន័យជាទឹករបាក់ចំនួនពី ១០០.០០០ទរៀលទៅ ៥០០.០០០ទរៀល (២៤ ទៅ ១២២ដុលាលរ
អាទមរ ិក)។ ប៉ុដនត មិនមានការចាប់ខួន
ល ឬកាត់ទទាសទឡើយ។ រោឋភិ បាលទធវើយុទធនាការទលើកកមពស់ការយល់ដឹងជា
ស្ថធារណៈដដលទផ្ទតតជាក់ លាក់ទលើស្តសតីលក់ ស្ស្ថទបៀរទៅកដនលងកមោនតដដលបានរាយការណ៍ថា

ងាយរង

ទរគាះថានក់ ទោយស្ថរការទបៀតទបៀន។ ពុំទាន់មានព័ត៌មានអំពីអរតាម្នការទកើតមានបទទលមើសទនះទៅទឡើយទទ។
សិទិធបនតពូជ៖ គូស្ថវមីភរ ិោ និងបុគគលមានក់ៗអាចសទរមចចិតតចំទពាះចំនួនកូនដដលចង់ បាន គមាលតមានកូន និង
រយៈទពលមានកូន ទហើយពួ កទគមានព័ ត៌មាន និងមទធាបាយទដើ មបីទធវើការសទរមចចិតតទោយទសរ ីទោយគាមនការ
ទរ ើសទអើង។ ស្តសតីមានសិទិធទទួ លទសវាពនារកំទណើត និងការដថទាំមុនទពលសរមាល រពមទាំងឆមបមានជំនាញ និង
ការដថទាំទរកាយទពលសរមាលផងដដរ ប៉ុដនតជាទរឿយៗ សិទធទនះទៅមានករមិត ទោយស្ថរឧបសគគរបាក់ចំណូល
និងភូមិស្ថស្តសត។ ទោងតាមការអទងេតសុខភាពរបជាស្ថស្តសតរបទទសកមពុជា អរតាមរណៈមាតាទៅននំ២០១០ មាន
ចំនួន ២០៦នាក់កុងទារកទកើ
ន
តរស់ចំនួន ១០០.០០០នាក់ ។ កតាតចមបង ដដលមានឥទធិពលទលើអរតាមរណៈមាតា
ខពស់ទៅកនុងរបទទសរួមមាន កងវះមណឌលសុខភាពរតឹមរតវ ថានំសងេូវ និងឆមបមានជំនាញរតឹមរតវ។

ការទរ ើសទអើ ង៖ រដឋធមមនុញ្ញដចងអំពីសិទិធទសមើភាពគានចំ ទពាះស្តសតី ការទទួ លបានរបាក់កម្រមទសមើគានចំទពាះការងារដូចគាន
និងស្ថថនភាពទសមើគានចំទពាះការទរៀបការ។ ជាទូ ទៅ ស្តសតីមានសិទិធទលើរទពយសមបតតិទសមើភាពគាន មានសិទិផ
ធ ូវចាប់
ល
ដូចគានកនុងការោក់ពាកយបណឹត ងដលងលះ

និងសិទិធទទួ លបានការអប់រ ំទសមើគាន

និងការងារមួ យចំនួន។

ប៉ុដនត

របម្ពណីវបបធម៌បានករមិតសមតថភាពរបស់ស្តសតីទដើ មបីមនទៅដល់ការទទួ លបានមុខតំដណងជាន់ខពស់ទៅកនុង

ការងារ និងដផនកទផសងទទៀត។ ជាទរឿយៗ ស្តសតីរតវបានរបមូ លផតំុទៅកនុងការងារដដលទទួ លបានរបាក់កម្រមទាប និង
ភាគទរចើនរតវបានដកទចញពី មុខតំដណងដផនករគប់ រគង។

បុរសោ៉ ងទរចើនសនធឹកសនាធប់បទរមើការងារទោធា

នគរបាល និងទសវាស្ថធារណៈ។
រកសួងកិចចការនារ ី

ដដលរតវបានផតល់អាណតតិទដើ មបីការពារសិទិធស្តសតី

និងទលើកកមពស់សមភាពទយនឌ័ រទៅកនុង

សងគម បានបនតកមមវ ិធី នារ ីរតនៈ (“ស្តសតីជាតបូងទពរជដ៏ មានតម្មល”)។ កមមវ ិធីទនះមានទគាលបំណងទលើកកមពស់ មុខ
មាត់ ស្តសតីតាមរយៈការបន្តញ្ហ
ា បទយនឌ័ រ

ជំរញ
ុ ឱ្យស្តសតីចូលរួមទៅកនុងជីវ ិតទសដឋកិចច

និងនទោបាយ

និង

ការការពារសិទិធស្តសតី។ រកសួងរោឋភិ បាលចំនួន ១៦ បានបនតដផនការសកមមភាពបន្តញ្ហ
ា បទយនឌ័ រទោយមាន ការ
គាំរទពីកមមវ ិធីអភិ វឌឍន៍ សហរបជាជាតិ និងទោយសហការោ៉ ងជិតសនិទធជាមួយរកសួងកិចចការនារ ី។

កុមារ
ការចុះបញ្ាីកំទណើត៖ តាមចាប់ ភាពជាពលរដឋអាចទទួ លបានតាមរយៈកំទណើតពីឪពុកមាតយដដលមិនដមន ជា
ជនជាតិដខមរ កនុងករណីដដលឪពុកមាតយទាំងពី រទនាះបានទកើត និងរស់ទៅទោយស្សបចាប់ទៅកនុងរបទទសកមពុជា
ឬករណីដដលឪពុក/មាតយណាមានក់ទទួលបានសញ្ហ
ា តិ កមពុជា។
ជនជាតិ ដខមររតវបានចាត់ទុកជាពលរដឋដខមរ។
រកសួងមហាម្ផទបានរគប់រគងរបព័នធចុះបញ្ាីកំទណើតតាមដបបទំទនើប ប៉ុដនត ទារកទាំងអស់មិនសុទធដតរតវបានចុះ
បញ្ាីភាលមៗទឡើយ ទោយដតឪពុកមាតយពនារទពល។ របព័នធទនះមិនបានោក់ បញ្ូច លទសវាពិទសស ទនះទៅកនុង
សហគមន៍ ភាគតិចទឡើយ។ ទរៅពីទនះ ទារកដដលបានទកើតចាប់ពីពាក់កណា
ត លទសសវតសរន
៍ ន ំ១៩៧០ ដល់ពាក់
កណា
ត លទសសវតសរ ៍ននំ១៩៩០

ជាទូទៅ

មិនរតវបានចុះបញ្ាីកំទណើតទឡើយ

ទោយស្ថរការរគប់រគងរបស់

ទវៀតណាម/ដខមររកហម/សន្តងាគមសុីវ ិល។ អនកដដលមិ នបានចុះបញ្ាីទាំងទនះជាទរចើន ដដលទរកាយមកមាន រគួស្ថរ
ផ្ទទល់ខួន
ល មិនបានយល់អំពីភាពចាំបាច់ ម្នការចុះបញ្ាីទនះទទ។ ជាទូ ទៅ យុវជនមិនទៅចុះបញ្ាី កំទណើតទឡើយ
របសិនទបើ គាមនភាពចាំបាច់ទនាះ។ ការខកខានមិនបានចុះបញ្ាីទារកទាំងអស់នាំឱ្យមានការ ទរ ើសទអើង ដដលរួម

មានការបដិទសធមិនផតល់ទសវាស្ថធារណៈជាទដើម។ ការសិកោមួយដដលទធវើទឡើងទោយអងគការ UNHCR សតីពី
ភាពគាមនសញ្ហ
ា តិ ទៅកនុងរបទទសកមពុជាបានដថលងថា ជាទរឿយៗ កុមារជនជាតិភាគតិច និងកុមារដដលគាមនសញ្ហ
ា តិ
រតវបានផ្ទត់ ទចញពីដំទណើរការចុះបញ្ាីកំទណើត។

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលដដលផតល់ទសវាចំទពាះសហគមន៍

ដដលបានទគផ្ទត់ ទចញបានរាយការណ៍ថា ជាទរឿយៗ កុមារដដលមិ នមានសំបុរតកំទណើត និងទសៀវទៅរគួស្ថរបាត់
បង់លទធភាពទទួលបានការអប់រ ំ និងការដថទាំសុខភាព។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលទាំងទនាះក៏បានបញ្ហ
ា ក់ ផង
ដដរថា

ទៅម្ថៃអនាគត

កុមារទាំងទនះអាចមិនមានលទធភាពទទួ លបានការងារទធវើ

ចូលរួមទបាះទននត ឬទរបើ របាស់របព័នធចាប់ទនាះទទ។

មានរទពយសមបតតិផ្ទទល់ខូន
ល

ការអប់ រ ំ៖ កុមារទទួ លរងផលប៉ះពាល់ជាអវ ិជាមាន ទោយស្ថររបព័នធអប់រ ំមិនរគប់ រគាន់ ។ ការអប់រ ំ រហូតដល់ថានក់
ទី៩

គឺឥតមានបង់ ម្ថលទឡើយ

ប៉ុដនត

មិនដមនជាការអប់រ ំកាតពវកិចចទទ។

កុមារជាទរចើ នបានឈប់ ទរៀនទដើមបីជួយ

រគួស្ថរកនុងការងារកសិកមមលកខណៈរគួស្ថរ ទធវើការងារទៅកនុងសកមមភាពទផសងទទៀត ចូលទរៀនទៅអាយុទរចើន ឬ
មិនចូលទរៀនទស្ថះដតមតង។ រោឋភិបាលមិនបដិ ទសធទកមងស្សីកុងការទទួ
ន
លបានការអប់រ ំទសមើភាពគានទទ។ ប៉ុដនត ជា
ទរឿយៗ

រគួស្ថរដដលមានធនធានមានផតល់អាទិ ភាពដល់ទកមងរបុសជាងទកមងស្សី។

ទោងតាមរបាយការណ៍

អងគការអនតរជាតិ បនាទប់ពីករមិតបឋមសិកោ ចំនួនទកមងស្សីចុះទមមះចូ លទរៀនធាលក់ចុះោ៉ ងខាលំង។ ស្ថលាទរៀនទៅ
កនុងតំបន់ជាទរចើនសថិតទៅនៃយពីផទះ ទហើយការទធវើដំទណើរការក៏ ជាបញ្ហ
ា មួ យផងដដរ។ កតាតទនះបានទធវើឱ្យប៉ះពាល់
ដល់ទកមងស្សីជាពិ ទសស ទោយស្ថរកងវល់ពីសុវតថិភាពកនុងការទធវើដំទណើរពីផទះទៅស្ថលាទរៀន។
ការទធវើបាបកុមារ៖

ការទធវើបាបកុមាររតវបានទជឿថា

មានជាទូទៅ

ទទាះបីមិនសថិតិអំពីទរឿងទនះកតី។

ការរ ំទលាភ

ទសពសនថវៈកុមារទៅដតជាបញ្ហ
ា ធៃន់ធៃរមួ យទៅទឡើយ។ គិតមករតឹមដខតុលា អងគការមិ នដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុក
បានរាយការណ៍ថា ករណីរ ំទលាភទសពសនថវៈ និងប៉ុនប៉ ងរ ំទលាភទសពសនថវៈចំ នួន ៣០៤ករណី បានទកើតទឡើង
ចំទពាះកុមារដដលមានអាយុទរកាម ១៨ននំ។ ករណីចំនួន ៣៥ មានពាក់ព័នធជាមួយកុ មារអាយុទរកាម ៥ននំចំនួន
៧៣ករណី មានពាក់ព័នធជាមួ យកុមារអាយុពី ៥ ទៅ ១០ននំ ទហើយករណីចំ នួន ១៩៦ មានពាក់ព័នធជាមួយកុ មារ
អាយុពី ១០ ទៅ ១៨ននំ។

ការទកងរបវ ័ញ្ចផលូវទភទ៖ ការរួមទភទជាមួ យកុ មារអាយុទរកាម ១៥ននំ គឺជាអំទពើខុសចាប់ ។ ប៉ុដនត ទពសាចារយកុមារ
និងការជួ ញដូ រកុមារបានទកើតទឡើង។ ទៅអំ ឡុងទពលននំទនះ នគរបាលបានវាយឆមក់ចូលផទះបន ទពសាចារយជា
ទរចើ នកដនលង និងបានជួ យសទន្តងាគះទកមងស្សីមិនរគប់ អាយុដដលរតវបានទគជួ ញដូ រទធវើទពសាចារយ។ រកសួងមហាម្ផទ
បានរាយការណ៍ថា គិតមករតឹមដខវ ិចេិកាទនះ អាជាាធរបានចាប់ខួនជនបរទទសចំ
ល
នួន ២១នាក់ ពីបទរួមទភទជាមួ យ
កុមារ។ កុមារមួ យចំនួនបានចូលលក់ខួលនទៅកនុងបនទពសាចារយទដើមបីចិញ្ចឹមជីវ ិត ទោយមិនមានការចូលរួមពីភាគី
ទីបីណាទឡើយ។ រោឋភិបាលក៏បានទរបើរបាស់ចាប់ សីព
ត ីការបន្តងាេបការជួ ញដូរ មនុសស និងការទកងរបវ ័ញ្ចផលូវទភទ
ទដើមបីកាត់ទទាសអនកទទសចរណ៍ផលូវទភទដដលរ ំទលាភបំ ពានដល់កុមារផងដដរ។

ចាប់សីព
ត ី ការជួ ញដូរមនុសសោក់ទទាសចំទពាះការទកងរបវ ័ញ្ចផលូវទភទកុ មារជាលកខណៈពាណិជាកមម

ទោយោក់

ពនធនាគារចាប់ពី ២ ទៅ ១៥ននំ។ ចាប់ទនះក៏ហាមរបាមចំ ទពាះរូបអាសអាភាសរបស់កុមារផងដដរ។
កុមារគាមនទីជរមក៖ តាមរយៈមជឈមណឌលស្ថតរនីតិសមបទា រោឋភិបាលបានផតល់ទសវាដល់កុមារតាមចិទញ្ចើម ថនល់
ផងដដរ ប៉ុដនតទៅមានករមិត និងមិនរគប់ រគាន់ ទនាះទទ។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុកមួ យបានវាយតម្មលថា
មានកុមារតាមចិទញ្ចើមផលូវរបមាណជា ១.២០០ ទៅ ១.៥០០នាក់ទៅកនុងរាជធានីភំនទពញ ដដលមិនមានរគួស្ថរ
ទហើយកុមាររបមាណជាពី ១៥.០០០ ទៅ ២០.០០០នាក់ បានទធវើការងារទៅតាមចិទញ្ចើមផលូវ ប៉ុដនត បានរតឡប់ ទៅ
ផទះវ ិញទៅទពលលាៃច។ កុមាររបមាណជា ៥០០ ទៅ ១.៥០០នាក់ បានរស់ទៅជាមួ យរគួស្ថររបស់ខួនទៅតាម
ល
ចិទញ្ចើមផលូវម្នរាជធានីភំនទពញ។

កុមារកនុងពនធនាគារ៖ រកសួងមហាម្ផទបានរាយការណ៍ថា ោ៉ ងទហាចណាស់ កុមារទរកាមអាយុ ៦ននំចំនួន ១០៩
នាក់

រតវបានទគរាយការណ៍ថា

កំពុងរស់ទៅជាមួ យមាតយរបស់ខួនទៅកន
ល
ុ ងពនធនាគារគិតរតឹមដខកញ្ហញទនះ។

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុកមួ យបានរាយការណ៍ថា មានកុមារចំនួន ៧៣នាក់ ដដលរស់ទៅកនុងពនធនាគារ

ចំនួន១៩ គិតរតឹមដខវ ិចេិកា និងបានអះអាងថា កុមារទាំងទនះទទួលបានការទមើ លដថមិនបានលអពីនមំពនធនាគារ និង
របឈមមុខនឹងទរគាះថានក់ រាងកាយពីអនកទទាសរពហមទណឌដដលជាមនុសសទពញវ ័យ។ ជាទូ ទៅ កុមារទាំងទនះខវះ
អាហារូបតថមភ និងការអប់ រ ំរគប់រគាន់។
ការចាប់ជំរ ិតកុ មារឆលងដដន៖ របទទសកមពុជាមិនដមនជាហតថទលខី ម្នអនុសញ្ហញរកុងឡាទអ ននំ១៩៨០ សតីពីទិដឋភាព
សុីវ ិលម្នការចាប់ជំរ ិតកុ មារឆលងដដនទឡើយ។ សរមាប់ ព័ត៌មានបដនថម សូមចូ លទមើ លរបាយការណ៍សតីពីការអនុវតត
ចាប់របស់រកសួងការបរទទសសហរដឋអាទមរ ិក

ទៅទគហទំព័រ

http://travel.state.gov/abduction/resources/

congressreport/congresreport_4308.html។
ការប្រឆា ំខនឹខសាសនាជ្វីស (Anti-Semitism)
មានសហគមន៍អនិកជនកាន់ ស្ថសនាជវីសតូចមួ យទៅកនុងរាជធានីភំទន ពញ
របនំងនឹងស្ថសនាទនះទឡើយ។

ទហើយមិនមានរបាយការណ៍អំពីទទងវើ

ការជ្ួញដូរមនុសស
សូមចូលទមើ លរបាយការណ៍សតីពីការជួ ញដូរមនុ សស

របស់រកសួងការបរទទសសហរដឋអាទមរ ិក

ទៅទគហទំព័រ

www.state.gove/j/tip។
ជ្នពិការ
ចាប់សីព
ត ី ការការពារ និងការទលើកកមពស់សិទិធជនពិ ការននំ២០០៩ ហាមឃាត់ការទរ ើសទអើង ការរពទងើ យកទនតើយ ឬ
ការទបាះបង់ជនពិ ការ។ ទៅកនុងចាប់ទនះ និយមន័យជនពិ ការរួមបញ្ូច លទាំងជនដដលមានជំងឺសតិស្ថមរតី និងជន
ពិការរបាជាាផងដដរ ទហើយចាប់ទនះក៏តរមវផងដដរថា អគារស្ថធារណៈ និងទីតាំងផតល់ទសវារោឋភិ បាលរួមទាំង
រគឹះស្ថថនអប់រ ំផងដដរ

រតវមានមទធាបាយដដលអាចឱ្យជនពិការទចញចូលបាន។

រកសួងសងគមកិចច

អតីត

យុទធជន និងយុវនីតិសមបទាទទួលខុសរតវទាំងស្សុងចំទពាះការការពារសិទិធជនពិការ ទទាះបីចាប់ទនះបានចាត់
តាំងភារកិចចជាក់លាក់ទៅដល់បណា
ត រកសួងទផសងទទៀតរួមមាន

រកសួងសុខាភិបាល

រកសួងអប់ រ ំ

រកសួង

ស្ថធារណៈការ និងដឹកជញ្ូា ន រពមទាំងរកសួងការពារជាតិផងដដរ។ រោឋភិ បាលបានទសនើឱ្យបណា
ត ញទូរទសសន៍

ទាំងអស់ទរបើរបាស់ការបកដរបភាស្ថសញ្ហញកនុងកមមវ ិធីរបស់ខួន។
ល
ទហើយគិតរតឹមដខកញ្ហញ ស្ថថនីយទូរទសសន៍ ចមបង
មួយមានការបកដរបភាស្ថសញ្ហញ

ទហើយរកសួងព័ត៌មានកំពុងទធវើការងារជាមួ យនឹ ងស្ថថនីយទូរទសសន៍ ទផសងទទៀត

ទដើមបីអភិ វឌឍន៍ សមតថភាពកនុងការបកដរបភាស្ថសញ្ហញទនះ។
ការអនុ វតតចាប់ ទនះ

រោឋភិ បាលបានបនតកិចចខិតខំរបឹងដរបងរបស់ខួនកន
ល ុង

ទទាះបី ជារយៈទពលទពញទលញសរមាប់ អនុវតតចាប់ទៅកនុងករណីមួយចំនួនអាចពនារដល់

ននំ២០១៥ ក៏ទោយ។ គិតរតឹមដខកញ្ហញ ទីសីកា
ត រគណៈរដឋមន្តនតីបានអនុម័តអនុរកឹតយចំនួន ៤ ទដើមបីគាំរទចាប់ទនះ។
កមមវ ិធីដដលទរៀបចំទឡើងទោយអងគការមិនដមនរោឋភិ បាលនានាបានទធវើការដកលមអគួរឱ្យកត់សមាគល់ចំទពាះការ

របរពឹតត និងការស្ថតរនីតិសមបទាជនពិ ការ ប៉ុដនត ពួកគាត់ បានរបឈមមុខនឹងការទរ ើសទអើងពីសងគម ជាពិ ទសស
លទធភាពកនុងការទទួលបានការងារជំ នាញ។
មិនមានការោក់កំហិតផលូវចាប់ទលើសិទិធជនពិ ការកនុងការទបាះទននត
រោឋភិ បាលមិនបានខិតខំរបឹងដរបងសហការណាមួ យ
កាន់ដតទរចើ នទឡើយ។

រកសួងសងគមកិចច

ទគាលនទោបាយទដើមបីការពារសិទិធ

អតីតយុទធជន

ឬចូលរួមទៅកនុងកិចចការសុីវ ិលទឡើយ

ប៉ុដនត

ទដើមបីជួយពួ កគាត់ ឱ្យមានការចូ លរួមកនុងកិចចការសុីវ ិល

និងយុវនីតិសមបទាមានទំ នួលខុសរតវកនុងការបទងេើត

និងស្ថតរនីតិសមបទាជនពិ ការ

ការងារសរមាប់ពួកគាត់។

ក៏ដូចជាផតល់ការបណុត ះបណា
ត លជំនាញ

សញ្ជ
ា តិ/ពូជ្សាសន៍/ជ្នជាតិទដើមភាគតិច
ចាប់សីព
ត ី សញ្ហ
ា តិមិនមានដចងចាស់លាស់អំពីសិទិធ របស់ជនជាតិទដើ មភាគតិចទឡើយ។
រគបដណតប់ដត

“របជាជនដខមរ”

ប៉ុទណាណះ។

ពលរដឋចិន

ការការពារកនុងធមមនុញ្ញ
និងទវៀតណាមគឺ ជាជនជាតិ ភាគតិចភាគទរចើនបំផុត។

ជនជាតិ ចិនរតវបានទទួ លយកទៅកនុងសងគម ប៉ុដនត មានការបនតសប
អ ់ ទខពើមចំ ទពាះជនជាតិទវៀតណាម ដដលរតវបាន

ទគទមើលទឃើញថា ជាការគំរាមកំដហងចំ ទពាះរបទទសជាតិ និងវបបធម៌។ រកុមមួ យចំនួនរួមទាំង រកុមនទោបាយ
បានបនតទធវើទសចកតីដថលងរបនំងនឹងជនជាតិ ទវៀតណាមោ៉ ងខាលំងកាល។

រកុមទាំងទនះបានសតីបទនាទសថា

មានការ

ទកៀបសងេត់ដផនកនទោបាយពីរបទទសទវៀតណាមទលើគណបកសរបជាជនកមពុជា បញ្ហ
ា ទន្តនាទនទៅតាមតំបន់រពំ ដដន
និងបញ្ហ
ា ជាទរចើនទផសងទទៀត ដដលរកុមទាំងទនះបានោក់កំហុសទៅទលើជនជាតិ ទវៀតណាម ោ៉ ងទហាចណាស់
ទោយដផនកផងដដរ។
ជ្នជាតិទដើមភាគតិច
ជាទរឿយៗ

រោឋភិបាលមិនយកចិតតទុកោក់ចំទពាះកិចចខិតខំរបឹងដរបងរបស់សហគមន៍ជនជាតិទដើមភាគតិច កនុង

កិចចការពារទឹកដីដូនតា និងធនធានធមមជាតិរបស់ខួនទនាះទទ។
ល
ទទាះបី ជាចាប់ភូមិបាល ននំ២០០១ តរមវឱ្យ
មានការចុះបញ្ាីដីសហគមន៍ ជនជាតិទដើ មភាគតិចក៏ ទោយ
អនុវតតការផតល់ប័ណណកមមសិទិធដីសហគមន៍។

មានកិចចការតិចតួចប៉ុ ទណាណះដដលបានទធវើទឡើងទដើមបី

អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលបានអំ ពាវនាវឱ្យមានការពនារទពលលក់

ដី និងសមបទានដី ដដលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ ជនជាតិ ទដើមភាគតិ ច។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលកនុងស្សុក និង
អនតរជាតិ មានសកមមភាពោ៉ ងសកមមកុងការអប់
ន
រ ំសហគមន៍ជនជាតិទដើមភាគតិចអំពីដំទណើរការចុះបញ្ាីដី

រពមទាំងផតល់ជាតំណាងដផនកចាប់កុងវ
ន ិវាទផងដដរ។ អងគការមិនដមនរោឋភិ បាលបានរាយការណ៍ថា ការបាត់ បង់

ដីកសិកមម និងរទបៀបរស់ទៅ ទោយស្ថរការផតល់សមបទានដីទសដឋកិចចទកើនទឡើងទៅទលើដីជនជាតិទដើមភាគតិច។
គិតរតឹមដខកញ្ហញ

សមាជិ កសកមមសិទិធជនជាតិ ទដើមភាគតិចរបស់អងគការមិន ដមនរោឋភិ បាលបានរាយការណ៍ថា

ខលួនបានកត់ រតាវ ិវាទដីធីលដដលកំពុងបនតចំនួន ១៤ករណី ដដលពាក់ព័នធជាមួ យរកុមជនជាតិទដើមភាគតិច។
ការរ ំទោភរំពានកនខសខគ
ម
ុ

ការទរ ើសទ ើខ

ប្ពមាំ ំខសកមមភភាព ំទពើិខ
ិ សាដទ

និខ តតសញ្ជ
ា ណទយនឌ័រ

មិនមានចាប់ ដដលោក់ ទទាសរពហមទណឌទលើការស្សឡាញ់ទភទដូចគានទឡើយ

យទិតុផលផលវទភេ
ូ

ទហើយក៏មិនមានការទរ ើសទអើង

របនំងនឹងសហគមន៍ស្តសតីស្សឡាញ់ស្តសតី បុរសស្សឡាញ់បុរស បុគគលដដលស្សឡាញ់ទាំងបុរស និងស្តសតី និងអនកវះ
កាត់ដកអវយវៈទភទ (LGBT) ទនាះទទ ទទាះបីជាទៅដតបនតមានការទរ ើសទអើងពី សងគមមួ យចំនួន និងការវាយតម្មលជា
រួមក៏ទោយ ជាពិទសសទៅកនុងតំបន់ជនបទ។ ទៅដខឧសភា រកុមហ៊ុនកនុងស្សុក និងអងគការមិនដមនរោឋភិ បាល
មួយចំនួនបានទរៀបចំកមមវ ិធី ទមាទនភាពរាជធានីភំនទពញរបចាំននំទលើកទី ៧

ដដលជារពឹតិតការណ៍រយៈទពលទពញ

មួយសបាតហ៍ដដលបងាាញពី សហគមន៍ LGBT។
មិនមានរបាយការណ៍អំពីការទរ ើសទអើងពី សំណាក់រោឋភិ បាលពាក់ព័នធនឹងការតរមង់ទិសផលូវទភទទៅកនុងការងារ

ភាពគាមនសញ្ហ
ា តិ ឬលទធភាពទទួលបានការអប់រ ំ ឬការដថទាំសុខភាពទឡើយ។ ប៉ុដនត អំទពើស្សឡាញ់ទភទដូចគាន ជា
ទូទៅ ទទួលរងការខាលចរអារ និងសងស័យពី សំណាក់របជាជនទូទៅ ទហើយមានរកុមគាំរទតិចតួ ចប៉ុទណាណះដដល
ករណីដបបទនះដដលអាចរាយការណ៍ទៅកាន់ រកុមគាំរទទនាះបាន។
មានរបាយការណ៍តិចតួចអំពីរកុមហ៊ុនឯកជនដដលបដិ ទសធមិនផតល់ការងារ ឬជួលអចលនរទពយឱ្យបុគគលទោយ
ដផអកទលើការតរមង់ទិសផលូវទភទ ឬអតតសញ្ហញណទយនឌ័រ។
ំទពើិខ
ិ សាដ ឬការទរ ើសទ ើខកនខសខគ
មទផសខទេៀត
ុ

មិនមានការទរ ើសទអើងជាផលូវការចំទពាះអនកផទុកទមទរាគទអដស៍/ជំងឺទអដស៍ទឡើយ។
ទមទរាគទអដស៍/ជំងឺទអដស៍ទៅកនុងសងគមទៅដតជាបញ្ហ
ា តាមតំបន់ជនបទ។

ប៉ុដនត

ការទរ ើសទអើ ងចំទពាះអនកផទុក

តាមរយៈកមមវ ិធី យល់ដឹងអំពី

ទមទរាគទអដស៍/ជំងឺទអដស៍ ការទរ ើសទអើ ងទនះមានករមិតមធយមផងដដរទទ។
ផ្ផនកេី៧៖ សិេធិកមមភករ-និទោជ្ិត
ក.

ទសរ ីភាពចូលរួម និងសិទិច
ធ រចារជាសមូហភាព

ចាប់របទទសកមពុជាអនុញ្ហញតឱ្យកមមករ-និទោជិតវ ិស័យឯកជនបទងេើត

និងចូលរួមជាមួ យសហជីពកមមករ-

និទោជិតតាមការទរជើ សទរ ើសទោយខលួនឯងទោយពុំ បាច់មានការអនុ ញ្ហញតជាមុន។

ចាប់ក៏ផតល់សិទិធដល់ការទធវើ

កូដកមម និងចរចាជាសមូ ហភាពផងដដរ។ ទទាះបី ជាសហជីពអាចចងសមព័នធភាពទោយទសរ ីក៏ ទោយ ចាប់មិន
បានបញ្ហ
ា ក់ចាស់លាស់អំពីសិទិធរបស់ សហជីពកនុងការចងសមព័នធភាពជាលកខណៈអនតរជាតិទនាះទទ។
ចាប់តរមវឱ្យសហជីពោក់បញ្ូា នលកខនិតកៈ

និ ងបញ្ាីទមមះថានក់ដឹកនាំសហជីពទៅរកសួងការងារ

និងបណុត ះ

បណា
ត លវ ិជាាជីវៈ (MOLVT)។ ការ ិោល័យទំនាក់ទំនងការងារទទួលបនទុកសរមបសរមួលដំទណើរការចុះបញ្ាិការ

សហជីព និងផតល់លិខិតបញ្ហ
ា ក់ “ភាពជាតំ ណាងបំផុត” សរមាប់ សហជីព ដដលផតល់សិទិធឱ្យសហជីពដដលជា
តំណាងកមមករ-និទោជិតភាគទរចើនទៅកនុងសហរគាសណាមួយទធវើជាតំណាងកមមករ-និទោជិតទាំងអស់
ទៅកនុងសហរគាសទនាះ។

មន្តនតីរាជការរួមទាំង រគបទរងៀន ទៅរកម និងមន្តនតីទោធា រពមទាំងអនកបទរមើ ការងារតាមផទះមិនមានសិទិធ បទងេើត
ឬចូលរួមកនុងសហជីពទឡើយ។

បុគគលិកទៅកនុងឧសោហកមមដឹកជញ្ូា នតាមផលូវអាកាស

និងផលូវទឹកមានទសរ ីភាព

កនុងការបទងេើតសហជីព ប៉ុដនត មិនមានសិទិធទទួលបានអតថរបទោជន៍ របបសនតិសុខសងគម និងរបាក់ ទស្ថធននិ វតតន៍
ទឡើយ ទហើយទទួ លការទលើកដលងពី ការកំហិតទមា៉ ងការងារដដលមានដចងទៅកនុងចាប់ ។
ចាប់ដចងថា កូដកមមអាចទរៀបចំទធវើបានលុះរតាដតបំទពញតាមលកខខណឌតរមវមួ យចំ នួនសិនដដលរួមមាន ករណី
វ ិធីស្ថស្តសតទោះស្ស្ថយវ ិវាទទផសងទទៀត

(ដូចជា

ការចរចា

ការផសះផោរ

ឬមជឈតតកមម)

បានបរាជ័យ

ករណី

មានការទបាះទននតសមាៃត់ពីសមាជិកសហជីព និងរតវជូ នដំណឹងជាមុនរយៈទពល ៧ម្ថៃ ដល់និទោជក និង
រកសួងការងារ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈ។

ពុំមានចាប់ដដលហាមរបាមមន្តនតីរាជការ

បុគគលិកទៅកនុង

វ ិស័យស្ថធារណៈ ឬបុគគលិកទៅកនុងទសវាសំខាន់ៗមិនឱ្យទធវើកូដកមមទឡើយ។ មានការការពារផលូវចាប់ ដដលការពារ
កមមករ-និទោជិតពី ការសងសឹក។
បទបបញ្ញ តិតសីព
ត ី សិទិធចរចាជាសមូហភាពកំណត់នីតិវ ិធី ដដលដចងថា សហជីពរតវបងាាញថា ខលួនជាតំ ណាងកមមករ
កនុងន័យចរចាជាសមូ ហភាព។
បទបបញ្ញ តិតទាំងទនះផតល់សិទិធឱ្យសហជីពចរចាជាសមូហភាពជាមួយនឹងភាពជា
តំណាងបំផុត ក៏ដូចជាតរមវឱ្យនិទោជករតវទធវើការចរចា របសិនទបើ សហជីពទសនើឱ្យមានកិចចរពមទរពៀងអនុសញ្ហញ
រួម។

បទបបញ្ញ តិតទាំងទនះក៏ចងភាាប់ កាតពវកិចចគូភាគី ឱ្យឯកភាពនឹងដំទណើរការចរចាដដលមានលំោប់លំទោយ

រតឹមរតវ និងផតល់សំទណើ ក៏ដូចជាសំទណើតបដដលសមស្សប និងសមទហតុផល រពមទាំងតរមវឱ្យនិ ទោជកផតល់

ទីតាំង និងព័ត៌មានដដលទាក់ ទងនឹងដំទណើរការចរចាទាំងអស់ដល់សហជីព តាមការទសនើសុំរបស់សហជីព។ ចាប់
ទនះក៏ផតល់ឱ្យទមដឹកនាំសហជី ពនូវការការពារបដនថមពី ការបទណតញទចញពីការងារផងដដរ។
វ ិវាទការងារដដលទោះស្ស្ថយមិនោច់ ទស្សច

អាចបញ្ូា នទៅកាន់រកុមរបឹកោអាជាាកណា
ត លដដលជាអងគភាពរដឋ
ឯករាជយដដលបកស្ស្ថយបទបបញ្ញ តិតការងារទៅកនុងករណីវ ិវាទសមូហភាពដូចជា ទៅទពលនិទោជិតជាទរចើនរតវ
បានបទណតញទចញពី ការងារជាទដើម។

គូភាគីអាចទរជើ សទរ ើសសទរមចថា

នឹងទទួលយកទសចកតីសទរមច

ជា

ការភាាប់កាតពវកិចចដដរ ឬោ៉ ងណា។ របសិនទបើមិនមានភាគីណាមួ យដដលជំ ទាស់ទៅនឹងទសចកតីសទរមចទទទនាះ
ទៅកនុងរយៈទពល ៨ម្ថៃ បនាទប់ការទចញទសចកតីសទរមច ភាគីរតវភាាប់ កាតពវកិចចទោយសវ័យរបវតតិ។ វ ិវាទបុគគល
អាចយកមកទោះស្ស្ថយទៅចំទពាះមុខតុលាការ ទទាះបី ជារបព័នធតុលាការមិនមានភាពអពារកិត និងតមាលភាពក៏
ទោយ។
ការពរងឹងការអនុ វតតសិទិធចូលរួមសមាគម
មិនសុីសងាវក់ គាន។
ទពលខលះ

ជាទរឿយៗ

និងទសរ ីភាពរួចផុតពីការទរ ើសទអើងរបនំងនឹងសហជី ពមានលកខណៈ

ទទងវើទរ ើសទអើងសហជីពពី សំណាក់និទោជកមិនទទួលការោក់ ទណឌកមមទឡើយ។

កិចចការរបស់រោឋភិបាលកនុងការពរងឹងការអនុវតតសិទិធទាំងទនះរតវបនទច់បងាអក់ទោយស្ថរទំ នាក់ទំនង

ជិតសនិទធទៅកនុងចំទណាមមន្តនតីរោឋភិ បាល
រគប់រគាន់ដូចជា

និទោជក

និងទមដឹកនាំសហជីព។

អធិការការងារដដលទទួលបានការបណុត ះបណា
ត ល

រោឋភិបាលក៏មិនផតល់ធនធាន

និងមានបទពិទស្ថធន៍ ជាទដើមចំទពាះការ

ពរងឹងការអនុវតតទនះផងដដរ។

ការពរងឹងការអនុ វតតសិទិធចរចាជាសមូ ហភាពរបស់រោឋភិ បាលមានលកខណៈមិនសុីសងាវក់។

រកសួងការងារ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈបានរពមានជាផលូវការដល់រកុមហ៊ុនចំនួន ៤០១រកុមហ៊ុនពី បទរ ំទលាភចាប់បានពិន័យ

រកុមហ៊ុនចំនួន ១៧ និងបានបតឹងរកុមហ៊ុនចំនួន ៥ ទផសងទទៀតទៅកនុងរយៈទពល ១១ដខដំបូងម្នននំទនះ។ ទទាះបី ជា
រកសួងការងារ និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈ ជាទរឿយៗ បានសទរមចទោយឈរទលើ ផលរបទោជន៍ របស់និទោជិត
ក៏ទោយ ក៏ខួនករមបានទរបើ
ល
របាស់សិទិអ
ធ ំ ណាចស្សបចាប់ របស់ខួនទដើ
ល
មបីោក់ ពិន័យដល់និទោជកដដលបដិទសធ

អនុតតបទបញ្ហ
ា របស់រកសួងណាស់។ ទរៅពីទនះ រកសួងការងារ និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈបានបញ្ូា នវ ិវាទដដល
ទោះស្ស្ថយមិនោច់ទស្សចចំ នួន ១០៥ករណីទៅកាន់រកុមរបឹកោអាជាាកណា
ត ល។ សហជីពមួយចំនួនបានជំរញ
ុ ឱ្យ
រោឋភិ បាលពរងីកតួ នាទី របស់រកុមរបឹកោអាជាាកណា
ត លទោយរួមបញ្ូច លករណីវ ិវាទផលរបទោជន៍ បុគគល

និង

សមូហភាព រពមទាំងទធវើឱ្យមានការភាាប់កាតពវកិចច ជាមួយនឹងទសចកតីសទរមចរបស់ រកុមរបឹកោផងដដរ។ រកុម
របឹកោអាជាាកណា
ត លបានទទួលសំណុំទរឿងចំនួន

១៥៥

ទៅទូទៅទាំងរបទទសដដលទៅកនុងចំទណាមទនាះ

របដហលជា ៦៧ភាគរយទទួ លបានការទោះស្ស្ថយរបកបទោយទជាគជ័ យ។
សហជីពភាគទរចើនមានសមព័នធភាពជាមួយគណបកសកាន់ អំណាច។
ឯករាជយ។

ចំដណកសហជីពទផសងទទៀតជាសហជីព

ទមដឹកនាំសហជី ពដដលមកពីវ ិស្ថលគមនទោបាយបានតវា៉ ថា

សហព័នធសហជី ពយុវជនដខមរដដល

គាំរទរោឋភិ បាលបានគំ រាមកំដហង និងទបៀតទបៀនជាទមាលប់ ទៅទលើកមមករ-និទោជិតមកពីសហជីពទផសងទទៀត។
ឬសមាគមទៅកនុងចំទណាមបុគគលិកវ ិស័យស្ថធារណៈបានរបឈមមុ ខនឹងឧបសគគ
សមាគមរគបទរងៀនឯករាជយកមពុជាបានចុះបញ្ាិការជា “សមាគម” ទោយស្ថរការហាមឃាត់ ទលើ

ការទរៀបចំ បទងេើតសហជីព
ជាទរចើ ន។

សហជីពវ ិស័យស្ថធារណៈ ទហើយជាទរឿយៗ រោឋភិបាលបានបដិទសធសំទណើសុំការអនុញ្ហញតដដងារកបូន និងទធវើ

ការតវា៉ ទទាះបីជាសហជីពបានរាយការណ៍ថា មិនមានការទរជៀតដរជកទោយផ្ទទល់ណាមួយពី រោឋភិបាលចំ ទពាះ
សកមមភាពរបចាំម្ថៃរបស់ខួនទនាះទទ។
ល
សមាជិកមួយចំនួនភ័យខាលចថា សមព័នធភាពរបស់ខួនជាមួ
ល
យនឹងសមាគម
អាចបនទច់បងាអច់ ឱ្កាសអភិវឌឍការងាររបស់ខួន។
ល

សមាគមវ ិស័យស្ថធារណៈមួយទផសងទទៀតគឺ

សមាគមមន្តនតី

រាជការឯករាជយកមពុជា បានទលើកទឡើងថា ការភ័យខាលចការទបៀតទបៀន ការទរ ើសទអើ ង ឬបញ្ុច ះតំដណងជាកតាតដដល
រារាំងបុគគលមិនឱ្យចូលរួមកនុងសមាគម។
រោឋភិ បាលបានអនុញ្ហញតឱ្យកូ ដកមមភាគទរចើនអាចទធវើទឡើងទៅទរាងចរក ប៉ុដនត បានបដិទសធការទសនើសុំរបស់កមមករ
កនុងការទរៀបចំកបូនដដងារបាតុ កមមទៅទរៅទី តាំងទរាងចរក។
មានរបាយការណ៍គួរទជឿទុកចិតតដដលបានបងាាញថា
និទោជក

មានការទធវើទុកខបុកទមនញរបនំងនឹងសហជីពពីសំណាក់

រួមទាំងការបទណតញទមដឹ កនាំសហជី ពកនុងទរាងចរកកាត់ទដរ

ការងារផងដដរ។

ទមដឹកនាំសហជីពរបមាណជា

និងសហរគាសទផសងទទៀតទចញ

៥០នាក់បានអះអាងថា

ខលួនរតវបានទៅដកបទណតញទចញ
ទៅកនុងទរាងចរកមួយចំនួន ថានក់ រគប់រគង

ពីការងារ

ឬពយួរការងារទោយមិនមានមូលទហតុ ទៅអំឡុងននំទនះ។
ទំនងជាបានបទងេើត
ឬគាំរទសហជី ពដដលគាំរទថានក់ រគប់រគង
ឬបនថយឥទធិពលទមដឹកនាំសហជីពទោយបងេ
បញ្ហ
ា ដល់ការងាររបស់ពួកទគ។
ទទាះបី ជាបទបបញ្ញ តិតចាប់ ការពារកូដករពី ការសងសឹកក៏ទោយ

ក៏មានរបាយការណ៍គួរទជឿទុកចិតតដដលបាន

បងាាញថា កមមករ-និទោជិតរតវបានបទណតញទចញពី ការងារទោយឈរទលើមូលោឋនមិ នពិត បនាទប់ពីពួកទគទរៀបចំ
ឬចូលរួមទៅកនុងកូដកមម។

ទទាះបីជាកូដកមមភាគទរចើ នមិនស្សបចាប់ក៏ទោយ

ការចូ លរួមទៅកនុងកូដកមមមិន

ស្សបចាប់ មិនដមនជាទហតុផលដដលអាចទទួលយកបានទោយស្សបចាប់ចំទពាះការបទណតញកមមករ-និទោជិត
ទចញពី ការងារទឡើយ។

ទៅកនុងករណីភាគទរចើន
និងឈប់ពីការងាររបស់ខួលន។

និទោជកបានោក់សមាពធដល់ កូដករឱ្យទទួលយកសំណង

មានដំទណាះស្ស្ថយសកាតនុពលសរមាប់ បញ្ហ
ា ការបទណតញទចញពី ការងារទនះ ទទាះបី ជាមិនមានដំទណាះស្ស្ថយ
ណាមួយដដលមានរបសិទធភាពខពស់ជាងទគក៏ ទោយ។

រកសួងការងារ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈអាចទចញ

បទបញ្ហ
ា ឱ្យរបគល់ការងារទៅឱ្យកមមករ-និទោជិតវ ិញបាន ប៉ុដនតជាទរឿយៗ បទបញ្ហ
ា ទាំងទនះ បានបងេឱ្យមានជា
ការោក់សមាពធពី ថានក់រគប់រគងឱ្យកមមករលាឈប់ពីការងារជាថនូរទៅនឹ ងដំទណាះស្ស្ថយទៅវ ិញ។
ខ.

ការហាមឃាត់ការងារទោយបងខំ ឬជាកាតពវកិចច

ចាប់ទនះហាមឃាត់ចំទពាះការងារទោយបងខំ ឬជាកាតពវកិចច ប៉ុដនត មានការរាយការណ៍ថា ការអនុ វតតដបបទនះបាន
ទកើតទឡើងទៅកនុងការងារតាមផទះ និងទៅកនុងវ ិស័យទរៅផលូវការ។ កុមារទៅកនុងរគួស្ថររកីរកទៅដត របឈមនឹង

ហានិភ័យ ទោយស្ថរទពលខលះ រគួស្ថរអនកមានបានទបាកបទញ្ហ
ា តលួងទលាមទោយនិោយថា ជួលពួកគាត់ ឱ្យ
ទធវើជាអនកបទរមើតាមផទះ
បានរាយការណ៍ថា

ប៉ុដនតទគាលបំណងគឺ ទដើមបីរ ំទលាភបំពាន

ការទផទៀតផ្ទទត់លកខខណឌការងារ

និងទកងរបវ ័ញ្ចពួកគាត់។

និងរបាក់ ទបៀវតសរ ៍របស់អនកបទរមើតាមផទះ

លំបាកទោយស្ថរដតលកខណៈទរៅផលូវការម្នការងារទនះ។

មន្តនតីរោឋភិ បាល
ទៅដតមានការ

សូមចូលទមើ លរបាយការណ៍សតីពីការជួ ញដូរមនុ សស

របស់រកសួងការបរទទសសហរដឋអាទមរ ិក

ទៅទគហទំព័រ

www.state.gove/j/tip។
គ.

ការហាមឃាត់ចំទពាះពលកមមកុមារ និងអាយុទធវើការងារអបបបរមា

ចាប់កំណត់ថា អាយុទធវើការងារអបបបរមាគឺ ១៥ននំ ទហើយសរមាប់ ការងារដដលមានទរគាះថានក់ អាយុអបបបរមា
ទនះគឺ ១៨ននំ។ ចាប់អនុញ្ហញតឱ្យកុមារអាយុចទនាលះពី ១២ ទៅ ១៥ននំ ចូលរួមកនុង “ការងារស្ស្ថល” ដដលជា
ការងារមិនមានទរគាះថានក់ដល់សុខភាពរបស់កុមារទាំងទនាះ ក៏ដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់ការសិកោ។ ចាប់ កំណត់

ថា ទមា៉ ងការងាររបស់កុមារអាយុ ១២ ទៅ ១៥ននំ មិនអាចទលើសពី ៤ទមា៉ ងកនុងមួ យម្ថៃទឡើយ សរមាប់ ម្ថៃសិកោ

និង ៧ទមា៉ ងកនុងមួ យម្ថៃ សរមាប់ ម្ថៃឈប់ សរមាក ក៏ដូចជាហាមឃាត់ ការទធវើការទៅចទនាលះពី ទមា៉ ង ៨:០០លាៃច
ដល់ទមា៉ ង

៦:០០រពឹក។

រោឋភិ បាលក៏ហាមឃាត់ ការទទួ លកុ មារឱ្យបទរមើ ការងារទៅកនុងវ ិស័យ

ដដលមាន

ហានិភ័យចមបងដល់សុវតថិភាព ឬហានិភ័យសុខភាពចំទពាះអនីតិជនទាំងទនាះ។
រកសួងការងារ
និងទរៅផលូវការ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជី វៈទទួលបនទុកអធិការកិចចពលកមមកុមារទាំងកនុងវ ិស័យទសដឋកិចចផូវការ
ល

ប៉ុដនត

អធិការការងាររបស់រកសួងទនះមិនបានទធវើអធិការកិចចកុងវ
ន ិស័យទសដឋកិចចទរៅផលូវការ

ដូចជាមិនបានពរងឹងការអនុ វតតចាប់ទៅកនុងឧសោហកមមខុសចាប់ដូចជា

ក៏

ទរាងចរកកាត់ទដរដដលមិនចុះបញ្ាិការ

និងទបើកដំទណើរការទោយមិនមានអាជាាប័ណណពីរកសួងការងារ និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈ និងរកសួងពាណិជាកមម

ទៅកនុងវ ិស័យទសដឋកិចចផូវការ
ល
អធិការការងារបានទធវើការពិនិតយជារបចាំចំទពាះឧសសហកមមមួយចំនួន
ដូចជា វ ិស័យកាត់ ទដរ (ដដលមានបញ្ហ
ា ពលកមមកុមារតិ ចតួចប៉ុទណាណះ) ប៉ុដនត ទៅកនុងឧសោហកមមមួយចំនួនទទៀត
ជាទដើម។

ដដលមានហានិភ័យពលកមមកុមារខពស់បំផុត

ការទធវើអធិ ការកិចចការងារ

ទកើតទឡើងដតកនុងករណីដដលមានពាកយ

បណឹត ងប៉ុទណាណះ។ មានអធិ ការការងារចំនួន ១២នាក់ ទៅកនុង រាជធានីភំនទពញ និង ២៧នាក់ ទៅថានក់ រកុង និងទខតត
ដដលទទួ លបនទុកបញ្ហ
ា ពលកមមកុមារ។

អធិការការងារទាំងទនះមិនមានលកខណៈរគប់រគាន់កុនងការពរងឹងការ

អនុវតតចាប់ ដដលពាក់ព័នធទឡើយ។ ចាប់ក៏ដចងអំពីការោក់ពិន័យ ចំនួនពី ៣១ ទៅ ៦០ដង ម្នរបាក់ ឈួល
ន
របចាំដខចំទពាះចុងទចាទដដលរតវបានទចាទរបកាន់ ពីបទរ ំទលាភទលើ បទបបញ្ញ តិតពលកមមកុមារផងដដរ។

ទៅម្ថៃទី០៨ ដខតុលា នគរបាលមកពីនាយកោឋនរបយុទធរបនំងការជួ ញដូរមនុ សស និងការពារអនី តិជនបានវាយ
ឆមក់ចូលរកុមហ៊ុន T&P ដដលជាទី ភានក់ ងារទរជើ សទរ ើសពលករទៅកនុងទខតតកំពុងននំង។ ការវាយឆមក់ទនះរកទឃើញ
កមមករមិនទាន់ រគប់អាយុទធវើការចំនួន

៣៥នាក់

ទហើយការរបតិបតតិការវាយឆមក់ទនះមនទៅដល់ការចាប់ ខួន
ល

មនុសស ៤នាក់ និងបញ្ូា នទៅឃុំខួនទៅមុ
ល
នទពលជរមះកតី។ ទៅម្ថៃទី១៤ ដខវ ិចេិកា រកសួងមហាម្ផទបានទសនើសុំឱ្យ
រកសួងការងារ ដកហូតអាជាាប័ណណរបស់រកុមហ៊ុនទនះ។
ពលកមមកុមារទកើតទឡើងទៅពាសទពញវ ិស័យកសិកមម

សិបបកមមផលិតឥដឋ

ការោឋនផលិតអំបិល

សិបបកមម

ដកម្ចនបងាគរ វ ិស័យទនស្ថទ ការងារតាមផទះ និងផលិតកមមទៅស៊ូ។ ពលកមមកុមារក៏រតវបានទគរាយការណ៍ថា
មានទកើតទឡើងទៅកនុងវ ិស័យកាត់ទដរសំទលៀកបំ ពាក់ និងដសបកទជើង ក៏ដូចជាវ ិស័យបដិសណា
ឋ រកិចចផងដដរ ប៉ុដនត

មានករមិតទាប។ ទោងតាមការសិកោននំ២០០៦ ដដលទធវើទឡើងទោយធនាគារពិភពទលាក និងរបភពទផសងទទៀត
កុមារសកមមការងារដផនកទសដឋកិចចទលើសពី ៧៥០.០០០នាក់ មានអាយុទរកាម ១២ននំ ដដលជា អាយុទធវើការងារ
អបបបរមា។ មានកុ មារចំនួន ៥០០.០០០នាក់ បដនថមទទៀត (អាយុ ១២ ទៅ ១៤ននំ) ដដលកំពុងទធវើការងារ

ទពលយប់ ដដលករមិតអាយុទនះសថិតទរកាមអាយុអបបបរមាសរមាប់ការងាររបទភទទនះ។ ទោងតាមរបាយការណ៍
ទនះ មានកុមារទលើសពី ២៥០.០០០នាក់ អាយុចាប់ពី១៥ ទៅ ១៧ននំ ដដលបានទធវើការទលើសពី ៤៣ទមា៉ ងកនុងមួ យ
សបាតហ៍ ឬបានទធវើការទៅកនុងវ ិស័យមានទរគាះថានក់។ កុមារសកមមដផនកទសដឋកិចចចំនួន ៣ ភាគ ៤ កំ ពុងទធវើការងារ

ទៅកនុងវ ិស័យកសិកមម ១៥ភាគរយទៅកនុងវ ិស័យពាណិជាកមម ៥ភាគរយទៅកនុងផលិតកមមខានតតូច និង ២ភាគរយ
ទៅកនុងទសវាកមម។ ការសិកោមួយទៅននំ២០០៧ អំពីអនកបទរមើ តាមផទះជាកុមារបានរកទឃើញថា ជាទូ ទៅ កុមារ
ទាំងទនះខកខានមិនបានចូលទរៀន រតវទធវើការងារទរចើនទមា៉ ងទោយមិនទទួលអតថរបទោជន៍ដផនកទវជាស្ថស្តសត និង
ទទួលបានរបាក់កម្រមតិចតួច ឬមិនបានដតមតង។
សូមចូលទមើ លរបកគំ ទហើញសតីពីទរមង់ ធៃន់ធៃរម្នពលកមមកុមារ របស់រកសួងការងារសហរដឋអាទមរ ិក ទៅទគហទំព័រ
www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm។
ឃ.

លកខខណឌការងារដដលអាចទទួលយកបាន

ចាប់តរមវឱ្យរកសួងការងារ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជី វៈកំណត់របាក់ ឈួលអបបបរមាកន
ន
ុងវ ិស័យកាត់ទដរទោយ

ដផអកទលើអនុស្ថសន៍ ពីគណៈកមាមធិការរបឹកោការងារ។ ទៅដំណាច់ននំ របាក់ ឈួលរបចាំ
ន
ដខអបបបរមាមានចំនួន
២៤៤.០០០ទរៀល (របដហលជា ៦១ដុលាលរអាទមរ ិក)។ ចាប់ទនះមិនកំណត់អាណតតិរបាក់ ឈួលអបបបរមាសរមាប់
ន

វ ិស័យទផសងទទៀតទឡើយ។ ធនាគារពិភពទលាកកំណត់របាក់ចំណូលរតឹម ៥.០០០ទរៀល (១,២២ដុលាលរអាទមរ ិក)
កនុងមួយម្ថៃជាករមិតដខសបនាទត់ភាពរកីរក។
ចាប់ដចងថា
ម្ថៃទនាះទទ។

សតង់ោរការងារស្សបចាប់កុងមួ
ន
យសបាតហ៍គឺ

ចាប់ក៏កំណត់ផងដដរថា

៤៨ទមា៉ ង

និងមិនឱ្យទលើសពី

ការងារទវនយប់ទទួលបានអរតារបាក់ឈួនលទសមើនឹង

៨ទមា៉ ងកនុងមួយ
១៣០ភាគរយ

ម្នរបាក់ឈួនលសរមាប់ ការងារទពលម្ថៃ ទហើយ ១៥០ភាគរយ សរមាប់ ការងារដថមទមា៉ ង ដដលទកើនទឡើងដល់

២០០ភាគរយ របសិនទបើ ការងារដថមទមា៉ ងទធវើទឡើងទៅទពលឈប់ ទៅម្ថៃអាទិតយ ឬទៅម្ថៃឈប់ សរមាកបុណយជាតិ ។
កមមករ-និទោជិតអាចទធវើការដថមទមា៉ ងចំ នួន
ទរចើនហួសទហតុ

និងដចងថា

២ទមា៉ ងកនុងមួយម្ថៃ។

ចាប់ ហាមឃាត់ការងារដថមទមា៉ ង

ការងារដថមទមា៉ ងទាំងអស់រតវទធវើទឡើងទោយសម័រគចិតត

ទហើយក៏ដចងទទៀតថា

រតវទបើករបាក់ សរមាប់ម្ថៃឈប់សរមាកបុណយជាតិ របចាំននំផងដដរ។
ចាប់ដចងថា កដនលងទធវើការគួ រមានសតង់ោរសុខភាព និងសុវតថិភាពរគប់ រគាន់ ទដើមបីផតល់សុខុមាលភាពដល់កមមករនិទោជិត។ ចាប់មានដចងអំពីការពិន័យដដរ ប៉ុដនត មិនមានបទបបញ្ញ តិតជាក់លាក់ ទដើ មបីការពារកមមករ-និទោជិត
ដដលតវា៉ អំពីលកខខណឌមិនមានសុវតថិភាព ឬប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទឡើយ។ កមមករ-និទោជិតមានសិទិធចាកទចញ
ពីស្ថថនភាពដដលបងេទរគាះថានក់ដល់សុខភាព ឬសុវតថិភាពទនះបាន។
រោឋភិ បាលមិ នបានពរងឹងការអនុវតតសង
ត ់ ោរពាក់ព័នធនឹងសំណងទមា៉ ងការងារ
ឱ្យមានរបសិទធភាពទឡើយ។

កមមករ-និទោជិតបានរាយការណ៍ថា

ជាទរឿយៗ

និងសំណងការងារដថមទមា៉ ង
ការងារដថមទមា៉ ងមានចំ នួន

ទលើសលុបទពក ទហើយទពលខលះជាការតរមវឱ្យទធវើដតមតង។ ទៅទរៅពី ឧសោហកមមកាត់ ទដរ បទបបញ្ញ តិត សតីពីទមា៉ ង
ការងារ ករមរតវបានអនុវតតណាស់។ ការងារដថមទមា៉ ងមិ នសម័រគចិតតទៅដតជាបញ្ហ
ា មួ យ ទទាះបីជា ការអនុ វតតបាន
ថយចុះទៅអំឡុងននំទនះក៏ទោយ។

និទោជកបានបងខិតបងខំឱ្យនិទោជិតទធវើការងារ។

ជាទរឿយៗ

បុគគលិក

បានរបឈមមុខនឹងការពិន័យ ការបទណតញទចញពី ការងារ ឬការបាត់បង់របាក់ឧបតថមភ របសិនទបើ ពួកទគបដិទសធ
មិនទធវើការងារដថមទមា៉ ងទទទនាះ។
រោឋភិ បាលបានពរងឹងការអនុ វតតសង
ត ់ ោរដដលមានស្ស្ថប់ តាមជទរមើ ស
បុគគលិកដដលមានការបណុត ះបណា
ត ល

និងខវះឧបករណ៍។

ដដលទហតុផលមួ យគឺទោយស្ថរខវះ

នាយកោឋនអធិ ការកិចចការងាររបស់រកសួងការងារ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជី វៈគឺជាទីភានក់ងារពរងឹងការអនុវតតដ៏ចមបងមួ យ

ទហើយទៅអំ ឡុងននំទនះ ទីភានក់ ងារបាន

ទចញការរពមានដល់រកុមហ៊ុនចំនួន ៤០៤រកុមហ៊ុន អំពីការរ ំទលាភទលើចាប់សីព
ត ីការងារ។ អធិការការងារចំនួន
១០៧នាក់ របស់ទីភានក់ ងារទនះបានចុះទធវើអធិ ការកិចច

ប៉ុដនត

ស្ថថនភាពអំ ទពើពុករលួយ

និងការោក់ពិន័យមិ ន

រគប់រគាន់ បានបនទច់បងាអក់ដល់ របសិទធភាពការងារទនះ។
ទទាះបី ជាកមមករ-និទោជិតមានសិទិធទដើមបីចាកទចញពីស្ថថនភាពទរគាះថានក់ក៏ទោយ

ក៏ទពលខលះ

កមមករដដលទធវើ

ដបបទនះរបឈមនឹងហានិភ័យបាត់បង់ ការងាររបស់ខូន។
ល
របួស និងបញ្ហ
ា សុខភាពពាក់ ព័នធនឹងការបំទពញការងារ
ទកើតមានជាទូ ទៅ។ ទរាងចរកកាត់ ទដរធំៗភាគទរចើនដដលផលិតសរមាប់ទីផោរទៅកនុងរបទទសអភិ វឌឍន៍ បានបំទពញ
តាមសតង់ោរសុខភាព

និងសុវតថិភាពបានខពស់គួរសម

ទោយស្ថរដតជាលកខខណឌកិចចសនារបស់ខួនជាមួ
ល
យ

អនកទិញ។ ចំដណកឯលកខខណឌការងារទៅកនុងទរាងចរកខានតតូច និងទរាងចរកកបាសវ ិញ មានលកខខណឌមិនលអទទ
ទហើយជាទរឿយៗ

មិនបានបំ ទពញសតង់ោរអនតរជាតិ ទឡើយ។

មាន

១២.២០៤

ករណីដដលពាក់ព័នធនឹងរបួ ស

ទពលកំពុងបំទពញការងារ និ ង ៤៩ករណី ដដលពាក់ព័នធនឹងការស្ថលប់ ទពលបំទពញការងារទៅអំ ឡុងននំទនះ។
ទៅម្ថៃទី០៩ និងទី១០ ដខទមស្ថ កមមករ-និទោជិករបមាណជា ៥០០នាក់បានដួលសនលប់ទៅទរាងចរកដសបកទជើង
Huey Chuen កនុងរាជធានី ភំនទពញ។ របធានកមមវ ិធីការងាររបស់មជឈមណឌលអប់ រ ំចាប់ សហគមន៍ បានទលើកទឡើង
ថា បណា
ត កមមករ-និទោជិតសងស័យថា ទឹកពុល ឬកលិនពុលអាចជាមូ លទហតុដដលបងេឱ្យមានការដួលសនលប់ទនះ។
សភាពភ័ យសលន់ទស្ថលរ

អាហារូបតថមភមិនរគប់រគាន់

និងដផសងក៏ រតវបានទគសងស័យថាជាមូ លទហតុ ម្ន

ការដួ ល

សនលប់ទនះដដរ។ ទៅម្ថៃទី១១ ដខទមស្ថ របធានសហជី ពទសរ ីកមមករ-និទោជិ តបានអំ ពាវនាវដល់រោឋភិ បាល ឱ្យទធវើ
ការទសុើបអទងេតករណីទនះ។
រយៈទពល

៣ម្ថៃ

រកសួងការងារ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជី វៈបានទរៀបចំសិកាខស្ថលាដដល

ជាមួយនឹងតំណាងមកពី វ ិស័យឧសោហកមមនានាទដើមបីពិភាកោអំ ពីមូលទហតុ

ស្ស្ថយដដលអាចមាន។

រកសួងការងារ

ផតល់ការដថទាំសុខភាពដល់កមមករ-និទោជិត។

មាន

និងដំទណាះ

និងបណុត ះបណា
ត លវ ិជាាជីវៈអនុវតតទបឡារបបសនតិសុខសងគមទដើ មបី

ទៅម្ថៃទី០៥ ដខធនូ រោឋភិ បាលបានបទងេើតយុទធស្ថស្តសតជាតិគាំពារសងគម (NSPS) សរមាប់ជនរកី រក និងជនងាយ
រងទរគាះ
ដដលទរគាងថានឹ ងទៅដតមានសុពលភាពរហូតដល់ននំ២០១៥។
យុទធស្ថស្តសតជាតិ គាំពារសងគមទនះ
មានទសសនវ ិស័យសទរមចឲ្យបាននូវ

“របព័នធជាតិគាំពារសងគមដ៏មានរបសិទធភាព

តម្មលសមស្សប

និងរបកប

ទោយនិរនតរភាព” ទោយមានការទរៀបចំកមមវ ិធីមួយចំនួនសំទៅបញ្ចប់នូវភាពរកី រករាំម្រ ៉ ភាពអត់ឃាលន

និងភាព

គាមនការងារទធវើ។

មករតឹម

រោឋភិ បាលបានទបតជាាកាត់បនថយអរតាភាពរកី រកពី

១៩,៥ភាគរយ ទៅននំ២០១៥ ខាងមុខទនះ។

២៥,៨ភាគរយ

ទៅននំ២០១០

