របាយការណ៍ស្ដព
ធិ នុស្ស ឆ្ន ាំ ២០១៣
ី ស្
ី ទ្
ិ ម
សេចក្តេ
ី សខេបរួម
ប្រទេសកម្ពជា
ុ ជាប្រទេសប្រកាន់ររររាជានិយម្អាប្ស័យធម្មនញ្
ុ ញ ដែលមានរដ្ឋាភិបាលម្ួយទកើត
ទេញតាម្រយៈការទបាោះទនោតសភា ។ ទៅកោុងការទបាោះទនោតកាលពីទពលថ្មីៗរំផុតទនោះ ដែលទរៀរេំទធវើទ ើងទៅ
ថ្ថ្ៃេី ២៨ ដែកកកដ្ឋ គណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ (CPP) បានឈ្ោ ោះអាសនៈភាគទប្េើន កោុងេំទោម្អាសនៈរែា
សភាេំនួន១២៣ អាសនៈ ។ អ្ោកសទងកតការណ៍អ្នតរជាតិ និងអ្ោកសទងកតការម្កពីអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល
កោុងប្សុកបានវាយតថ្ម្ៃថា ែំទណើរការទបាោះទនោតទនោះមានប្រការែុសឆ្គងជាទប្េើន ដែលរួម្មានរញ្ហារញ្ជអ្
ី ោក
ទបាោះទនោត លេធ ភាពម្ិនទសមើគ្នោកោុងការេេួលបានការផសពវផាយតាម្ប្រព័នទធ ោសនា និងការទេញរ័ណណអ្ោក
ទបាោះទនោតផៃូវការរទោ
ណ ោះអាសនោយ៉ាងទប្េើនែុសធម្មតាទអាយអ្ោកទបាោះទនោត។ អាជាាធរកាតរ់ដណនទលើកំលំង
សនតិសុែ ដែលបានប្រប្ពឹតរ
ត េទលមើសសិេធិម្នុសស។
ែំទណើរការទបាោះទនោតដែលមានែវោះេទនាៃោះ និងប្គរ់ប្គងម្ិនបានលអបានទធវើទអាយអ្ោកមានសិេធិទបាោះ
ទនោតកោុងេំទោម្យ៉ាងទប្េើនម្ិនអាេទបាោះទនោតបាន ទៅកោុងទពលទបាោះទនោតជាតិ។ គណកមាមធិការជាតិទរៀរ
េំការទបាោះទនោត (គជរ) ម្ិនបានទដ្ឋោះប្ាយេំណេ
ុ ទែាយដែលប្តូវបានទលើកទ ង
ើ ទដ្ឋយសងគម្សុី វិល និង
អ្ងគការអ្នតរជាតិ ទ ោះរីជាទគបានប្បារ់ម្ុនយូរទ

ើយក៏ទដ្ឋយ។ ជាលេធ ផល ដផោកសំខាន់ជាគនៃឹោះថ្នែំទណើរ

ការទបាោះទនោតទៅម្ុន កោុងអ្ំ ង
ុ ទពល និងទប្កាយទពលទបាោះទនោត ែវោះតំលភាព និងឯករាជយភាព។ គណរកស
សទគ្គោះជាតិកម្ពជា
ុ (CNRP) ដែលជាគណរកសប្រនំ ង ម្ិនប្ពម្េូលអ្ងគយ
ុ កោុងសភាជាតិទេ រ

ូត ល់

ដតគណរកសែឹកនាំប្រទេសCPP យល់ប្សរតាម្ការ ម្ រម្ួយេំនួនររស់ែួ ៃនសិន ដែលកោុងទនាោះរួម្មានការ
ទសុើរអ្ទងកតេំទ ោះភាពម្ិនប្រប្កតីថ្នការទបាោះទនោត។ គណរកស CNRP បានទធវបា
ើ តុកម្មជាទប្េើនទលើកទែើម្បី
តវា៉ា េំទ ោះែំទណើរការទបាោះទនោត។ កំលង
ំ សនតិសែ
ុ ររស់រដ្ឋាភិបាលបានទឆ្ៃើយតរទដ្ឋយរកាវតតមានតិេតួេ
និងប្រករទដ្ឋយការេរ់េិតត ទៅកដនៃងអ្នុញ្ហញតទអាយទធវើបាតុកម្ម។ ជនសុី វិល និងនគរបាលម្ួយេំនួនបានរង
ររួស ទ

ើយមានម្នុសសមាោក់ប្តូវបានសំលរ់ ទៅកោុងទពលមានការរ៉ាោះេងគិេគ្នោទៅកដនៃងរិេផៃូវ ដែលសថិត

ទៅនៃយពីកដនៃងតវា៉ា ទធវើបាតុកម្ម។
ទប្ៅពីែំទណើរការទបាោះទនោតដែលមានការែវោះេទនាៃោះ រញ្ហាដផោកសិេធិម្នុសសធំៗេំនួន ៣ គឺតុលការ
គ្នមនប្រសិេធិភាពនិងមានលកខ ណៈនទយបាយ ការរឹតតបិតទលើទសរីភាពារព័ត៌មាន និងទសរីភាពកោុងការ
ប្រម្ូលផតំគ្ន
ុ ោ និងការរំទលភទធវបា
ើ រអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរ។ ប្រព័នត
ធ ុលការទែាយ ដែលទពលែៃោះម្ិនបានផតលកា
់ រ

កាត់កតបា
ី នប្តឹម្ប្តូវ ទៅដតជារញ្ហាដផោកសិេធិម្នុសសធំជាងទគម្ួយ។ តុលការែវោះធនធានម្នុសស និងធនធាន
ថ្វិកា ប្រប្ពឹតអ្
ត ំទពើពុករលួយ ទ

ើយសថិតទៅទប្កាម្ឥេធ ិពលអ្ោកនទយបាយ ទ ោះរីជាមានការទដ្ឋោះដលង

ករណីដែលមានការយកេិតេ
ត ក
ុ ដ្ឋក់ែពស់កត។
ី តាម្ការរាយការណ៍ម្ក កមាៃំងសនដស
ិ ុែបានទធវើោតម្នុសស
តាម្អ្ំទពើេិត។
ត ជាញឹកញារ់ រដ្ឋាភិបាលទប្ជៀតដប្ជកទសរីភាពកោុងការជួរប្រជុំគ្នោ ។ ការផាយព័ត៌មានររស់
ដផោការព័ត៌មាន ពិទសសេូរេសសន៍ ទប្េើនដតផាយលំទអ្ៀងទៅរកគណរកសប្គរ់ប្គង។ នមំគុក និងនគរបាល
ប្រប្ពឹតម្
ត ិនសម្រម្យទៅទលើអ្ោកជារ់ឃុំ ដែលជាញឹកញារ់គឺទែើម្បីគ្នរសងកត់ទអាយារភាព េំដណកាថន
ភាពពនធនាគ្នរមានលកខ ណៈយ៉ារ់ខាៃង
ំ ។ អ្ោកតាម្ដ្ឋនាថនភាពសិេធិម្នុសសបានរាយការណ៍ពីការចារ់ែួ ៃន
ម្នុសសម្ិនប្តឹម្ប្តូវតាម្េារ់ និងការឃុែ
ំ ួ ៃនម្ុនទពលជំនុំជប្ម្ោះកដីមានរយៈទពលយូរ។
អ្ំទពើពុករំលួយមានលកខ ណៈរីករាលដ្ឋល ាថរ័នដផោកសិេធិម្នុសសររស់រដ្ឋាភិបាល តាម្ការរាយ
ការណ៍ម្ក គឹគ្នមនប្រសិេធភាព ទ

ើយការជួញែូររុរស គសតី និងកុមារទៅដតមានជារនត។ អ្ំទពើ

ប្គួារ និងការរំទលភរំ នកុមារបានទកើតមានទ ើង ទ

ឹងាកោុង

ើយការអ្រ់រំសំរារ់កុមារមានម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់ទេ។

រដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទ សម្គនតីដែលបានប្រប្ពឹតរ
ត េរំទលភ ដតនិេណឌភាពេំទ ោះអ្ំទពើពុករលួយ និង
ការរំទលភែថ្េទេៀតទៅដតមានជារនត។
ផ្នែក្ទី១ ៖ ការសោរពភាពថ្លៃលែូររបេ់មនុេស រួមទាំខសេរីភាពរួចនុតពី ៖
ក្. ការដក្ហូតជីវិតតាមអាំសពើចិតត ឬសោយខុេចាប់
មានរបាយការណ៍តាម្ារព័ត៌មានថា កងកមាៃំងសនដិសែ
ុ បានទធវើោតតាម្អ្ំទពើេិតត ឬទដ្ឋយែុស
េារ់។ ទៅថ្ថ្ៃេី ១៥ ដែកញ្ហញ ម្នុសសមាោក់ប្តូវបានបាញ់ាៃរ់ទៅកោុងអ្ំ ុងទពលថ្នការរ៉ាោះេងគិេរវាងកំលំង
សនតិសុែ និងជនសុី វិល ទៅកដនៃងរិេផៃូវម្ួយ កោុងទពលដែលគណរកស CNRP ទធវើការតវា៉ា ។ អាជាាធរម្ិនបាន
ទធវើការទសុើរអ្ទងកតប្រករទដ្ឋយតំលភាពទៅទលើទរឿងទនោះទេ ទ

ើយទៅថ្ថ្ៃេី ១៨ ដែតុលបានទប្រើកំលំង

រំដរកម្នុសសម្ួយប្កុម្ដែលទធវកា
ើ រតវា៉ា ប្រនំ ងនឹងការសំលរ់ទនាោះ។ ប្កសួងម្ហាថ្ផៃគជា
ឺ ាថរ័នធំជាងទគ
ររស់រដ្ឋាភិបាលដែលេេួលរនៃក
ុ វាយតំថ្លការសំលរ់ទដ្ឋយកំលំងសនតិសុែ ដតប្ពឹតិកា
ត រណ៍ទៅថ្ថ្ៃេី ១៥
កញ្ហញប្តូវបានពិនិតយទដ្ឋយគណរញ្ហជការសនតិសុែអ្េិគនតយស
៍ ំរារ់ការទបាោះទនោត ែឹកនាំទដ្ឋយឧរនាយករែា
ម្គនតី និងជារែាម្គនតីប្កសួងម្ហាថ្ផៃ។

ទៅថ្ថ្ៃេី ២ ទម្ា នគរបាលឃុំមាោក់ទៅប្សុកេនៃប្

ទែតតាវយទរៀងបានបាញ់សំលរ់ររុ សអាយុ

២៨ នោំមាោក់ ទ្
ម ោះ រែា ាមា៉ាក់ ទៅកោុងអ្ំ ុងទពលថ្នការរ៉ាន
ុ រ៉ាងរញ្ឈរ់ការទ្
ៃ ោះគ្នោម្ួយកោុងពិធរា
ី ំ ដរក
ម្ួយ។ គ្នមនការទសុើរអ្ទងកតទៅទលើការបាញ់សល
ំ រ់ទនោះទេ ទ

ើយនគរបាលទនាោះទៅទធវកា
ើ រែូេធម្មតា។ មាន

ែំទោោះប្ាយទប្ៅតុលការម្ួយ ទប្កាយពីម្គនតីនគរបាលប្សុកផតល់សំណងជាលុយែល់ប្គួារជនរង
ទប្គ្នោះ។
ដែមរអ្ោកការ់ទឈ្ើែស
ុ េារ់ឆ្ៃងកាត់ប្ពំដែនបានរ៉ាោះេងគិេគ្នោជាម្ួយកំលំងសនតិសែ
ុ ថ្ថ្ទៅកោុងនោំថ្ន
របាយការណ៍ទនោះ។ ទយងតាម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែមរម្ួយ កំលង
ំ សនតិសែ
ុ ថ្ថ្បានសំលរ់ពលរែាដែមរ
េំនួន ១៩ នាក់ ទៅកោុងឧរបតតិទ

តុ ១៣ ដ្ឋេ់ទដ្ឋយដ កពីគ្នោទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដែកញ្ហញ។ រដ្ឋាភិបាលកម្ពជា
ុ បាន

ែិតែំរញ្ឈរ់ពលរែាែួ ៃនម្ិនទអាយទធវើសកម្មភាពដររទនោះ ទ

ើយបានសុំទអាយរដ្ឋាភិបាលថ្ថ្ទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងកត

និងរញ្ឈរ់ការសំលរ់ទប្ៅប្រព័នត
ធ ុលការ ដតម្ិនសូវេេួលបានទជាគជ័យទេ។
ខ. ការបាត់ខន
ៃួ
គ្នមនទសេកតរា
ី យការណ៍ពកា
ី របាត់ែួ ៃនទដ្ឋយារម្ូលទ

តុនទយបាយទ ើយ។

គ. ការស្វ ើទរុណក្មម និខការប្បប្ពឹតត ឬទណឌក្មម បន្ទាបបសន្ទោក្ អមនុេស្ម៌ ឬសោរសៅដថ្ទសទៀត
រែាធម្មនញ្
ុ ហា
ញ ម្ប្បាម្េទងវើដររទនោះ ដតការវាយតរ់ និងេំរង់ែថ្េទេៀតថ្នការទធវើបារទលើរូររាងកាយ
ទៅទលើអ្ោកជារ់ឃុំររស់នគរបាល និងអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរទៅដតមានជារនត ថ្វីទរើតាម្របាយការណ៍ម្ក េំនួន
មានការថ្យេុោះពីនោំ ២០១២ កតី។
មានរបាយការណ៍ដែលអាេេុកេិតបា
ដ នថា ម្គនដីកងរាជអាវុធ
រុណកម្មទលើរាងកាយ និងផៃូវេិតដ ទ
ាររេប្ព

តថ និងនគរបាលសុី វីលបានទធវើ

ើយមានទពលែៃោះ វាយែំយ៉ាងធៃន់ធរៃ ទៅទលើជនដែលប្តូវឃុំែួ ៃនទដ្ឋយ

មេណឌទេៀតផង ជាពិទសសទៅអ្ំ ុងទពលសួរេទម្ៃើយ ។ គិតម្កែល់ដែម្ិថ្នា
ុ អ្ងគការម្ិនដម្ន

រដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថា អាជាាធរបានរំទលភទធវបា
ើ រអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរេំនួនយ៉ាងទហាេោស់ ៣០
នាក់ ៖ ២៩ នាក់ទៅទប្កាម្ការឃុែ
ំ ួ ៃនររស់នគរបាល និង ១ នាក់ទេៀត ទៅកោុងពនធនាគ្នរ ។ ការ ត់ធាក់
ការដ្ឋល់ និងការវាយវាត់ទដ្ឋយកាំទភៃង
ើ ែៃីគជា
ឺ វិធីរំទលភរំ នទលើរូររាងកាយដែលទកើតមានទ ើងទប្េើនជាង
ទគ រ៉ាុដនដរទេេកទេសទធវើ រុណកម្មទនោះក៏់មានរញ្េូ លការឆ្ក់ដែសទភៃើង ការទធវើទអាយថ្រ់ែទងាើម្ និងការវាយនឹង
ដែសទភៃើងផងដែរ ។ អ្ងគការ NGO នានាបានរាយការណ៍ថា ជាទរឿងធម្មតា ដែលនគរបាលទធវើ រុណកម្មទលើ

ជនសងស័យ ដែលប្តូវឃុែ
ំ ួ ៃនរ

ូត ល់ដតអ្ោក ំងទនោះារភាពថាបានប្រប្ពឹតក
ត ំ

ុស ។ តុលការយកការ

ារភាពទដ្ឋយរងខំទធវើជាភសដតា
ុ ងប្សរេារ់ទៅអ្ំ ុងទពលជំនុំជប្ម្ោះកដី ទ ោះរីជាេារ់ហាម្ម្ិនទអាយយក
ជាការបានកតី ។
កោុងនោំថ្នរបាយការណ៍ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែមរដផោកសិេធិម្នុសស និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ដែលមាន
ទ្
ម ោះថា អាែ

ុក បានរាយការណ៍ពីករណីេំនួន ២៦ ដែលកោុងទនាោះ អាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ភាោក់្ររដ្ឋាភិបាល

ឬអ្ងគរកសឯកជនររស់ម្គនតីរដ្ឋាភិបាលបានទប្រើកំលំងទៅទលើជនសុី វិល។ ទរើទប្រៀរទធៀរនឹងនោំ ២០១២ ដែល
មាន ៨៤ ករណី។ កោុងករណីែៃោះ នគរបាលបានទប្រើកំលង
ំ ទែើម្បីេរ់េល់នឹងការគំរាម្ទប្រើ

ង
ឹ ា ឬអ្ំទពើ

ឹងាររស់អ្ោកទធវបា
ើ តុកម្ម។ កោុងករណីែៃោះទេៀត នគរបាលបានទប្រើកំលំងប្រនំ ងនឹងអ្ោកទធវើបាតុកម្មអ្
រនាៃរ់ពីអ្ោកទធវើបាតុកម្មទធវើទអាយរំខានែល់េរាេរតាម្ផៃូវ ទ

ង
ឹ ា

ើយម្ិនប្ពម្រំដរកគ្នោតាម្ការរញ្ហជ។

មានម្ជឈម្ណឌលរនារថាោំទញៀនររស់រដ្ឋាភិបាលេំនួន ១០។ អ្ោកសទងកតការភាគទប្េើនបានយល់
ប្សរថា ភាគទប្េើនថ្នអ្ោកដែលប្តូវបានយកម្កឃុំទៅេីទនោះគឺប្តូវបានឃុំទដ្ឋយរងខំ ឬទផាើទៅម្ណឌល ទដ្ឋយ
សម្តថកិេេ ឬសមាជិកប្គួារ ទ

ើយយល់ប្សរផងដែរថា ប្រដ

ល ២% ថ្នអ្ោកដែលជារ់ទៅកោុងម្ណឌល

មានអាយុទប្កាម្ ១៨ នោំ។ រុគគលិកកោុងម្ណឌល ជាញឹកញារ់ ទប្រើ វិធីរងខំ ទែើម្បី “ប្គរ់ប្គង”ទៅទលើអ្ោក
ជារ់កោុងទនាោះ ែូេជារងឃំងពួកទគ ឬទអាយហាត់ប្បាណយ៉ាងខាៃង
ំ ឬទប្រើដែសទភៃើងឆ្ក់។ ថាោក់ែឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
េេួលាគល់ារៈសំខាន់ថ្នការពាបាលការទញៀនថាោំ ដែលប្តូវបានចាត់េុកថា ជាទរឿងសុែភាព ជាជាង
ទរឿងប្ព

មេណឌ ដតគ្នមនចាត់ វិធានការទប្េើនែូេការនិយយទនាោះទេ។

ស្ថោនភាពពនធន្ទោរ និខមជឈមណឌលឃុខ
ាំ ន
ៃួ
ាថនភាពពនធនាគ្នរម្ិនសម្ប្សរតាម្រេដ្ឋានអ្នដរជាតិទ ើយ ។ ាថនភាពជាទប្េើនទៅដតមាន
លកខ ណៈយ៉ារ់ និងទពលែៃោះ គប្មាម្កំដ

ងែល់អាយុជី វិតទេៀតផង ។ អ្ងគការសិេធិម្នុសសនានាបានទលើក

ទ ើងពីរញ្ហាធៃន់ធរៃ ម្ួយេំនួន រួម្មានែូេជាាថនភាពេទងអៀតដណនខាៃង
ំ ទពក រញ្ហាសុែភាព ប្ពម្ ំងអ្នា
ម្័យររិាថន កងវោះអាហារ និងេឹក កងវោះអាហារូរតថម្ភ និងសនដិសុែម្ិនលអ ។
េិែាភាពេីកដនៃង៖ ទយងតាម្នាយកដ្ឋានពនធនាគ្នរថ្នប្កសួងម្ហាថ្ផៃ ទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា មានអ្ោកទ ស
និងអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរ េំនួន ១៥ ១០២ នាក់ ដែលកោុងទនាោះមានគសដីេំនួន ១ ១៧៧ នាក់ និងកុមារេំនន
ួ ៤១៩
នាក់ ។ មានពនធនាគ្នរេំនួន ២៧ ទៅេូ ំងប្រទេស ដែលបានរទងកើតទ ើងទែើម្បីដ្ឋក់អ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរ និងអ្ោក

ជារ់ឃុំរ

ូតែល់ ១១ ០០០ នាក់ ។ មានរបាយការណ៍ដែលទលើកទ ើងថា ទៅកោុងពនធនាគ្នរម្ួយេំនួន រនៃរ់

ដែលមានេំ

ំ ៤០ គុណនឹង ២០

វីត បានដ្ឋក់អ្ោកជារ់ពនធនាគ្នររ

ូតែល់ទៅ ១០០ នាក់ ។

ទៅកោុងពនធនាគ្នរភាគទប្េើន គ្នមនការដ្ឋក់ទអាយទៅដ្ឋេ់ពីគ្នោទេរវាងអ្ោកទ សជាម្នុសសទពញវ័យ និង
អ្ោកទ សជាកុមារ រវាងប្រុស និងប្សី ឬរវាងអ្ោកទ សធៃន់ និងអ្ោកទ សប្ាលទេ។ អ្ោកជារ់ឃុំដែលម្ិន
ន់បានកាត់កតី និងអ្ោកដែលប្តូវបានតុលការកាត់កតីទ

ើយ ជាធម្មតា ប្តូវបានទគដ្ឋក់ទអាយទៅ ូក ំគ្នោ។

ទរើទយងតាម្សថិតិររស់រដ្ឋាភិបាល ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា ម្នុសសប្រមាណ ៣៧% ទៅកោុងពនធនាគ្នរ
តាម្ទែតត ប្កុងម្ិន ន់ប្តូវបានតុលការកាត់ទ សទៅទ ើយទេ។
នាយកដ្ឋានពនធនាគ្នរបានរាយការណ៍ថា ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា មានអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរេំនួន
២៣ នាក់បានាៃរ់កោុងពនធនាគ្នរ។ នគរបាលបានអ្ោះអាងថា ទគបានទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងកត ទ

ើយបានរកទឃើញ

ថា ការាៃរ់គរ
ឺ ោ
ត លម្កពីការមានជំងឺពីម្ុនម្ក ឬជំងែ
ឺ ថ្េទេៀត ។
អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបានអ្ោះអាងថា រររអាហារសប្មារ់អ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរ
និងររស់ចាំបាេ់ទផសងៗទេៀត ដតទៅដតម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់ទេ។ អ្ោកសទងកតការណ៍បានរនតរាយការណ៍ថា រររ
សំរារ់េិញអាហារសំរារ់អ្ោកទ ស ទពលែៃោះ ប្តូវបានកិរទកងយក ដែលជាទធវើទអាយកងវោះអាហារូរតថម្ភ និង
ជំងឺអ្ោកទ សមានកាន់ដតទប្េើន។ អ្ោកទ សមានេឹកាអតទប្រើប្បាស់។ ពនធនាគ្នរគ្នមនកដនៃងប្គរ់ប្គ្នន់សំរារ់
អ្ោកមានជំងែ
ឺ រួ កាល (ជំងឺសតិ) និងអ្ោកពិការ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល (NGO)បានរាយការណ៍ផងដែរ
ថា អ្ោកទ សដែលប្គួារររស់ទគសូកអ្ោកប្គរ់ប្គងពនធនាគ្នរ មានាថនភាពប្គ្នន់ទរើ ែូេជាអាេជួរជាម្ួយ
អ្ោកទៅសួរសុែេុកខ ប្តូវបានទផៃរទៅកដនៃងលអ ទ
រែាបាល៖ មានការទធវើកំណត់ទ
គុកទេ សំរារ់ជនទលមើសអ្

ើយអាេទេញពីរនៃរ់ឃុំ ទៅទពលថ្ថ្ៃ។

តុប្គរ់ប្គ្នន់សីព
ត ីអ្ក
ោ ទ ស។ អាជាាធរម្ិនបានទប្រើ វិធីទផសងទប្ៅពីការដ្ឋក់

ង
ឹ ា។ ការធានាទអាយទៅទប្ៅឃុំម្ិនសូវមានទគអ្នុវតតទេ ទ

ើយ អាជាាធរម្ិន

បានអ្នុវតតប្រព័នថ្ធ នការទដ្ឋោះដលងទដ្ឋយមានលកខ ែ័ណឌម្ុនកំណត់ប្តូវទដ្ឋោះដលង (Parole system) ែូេដែល
ប្តូវបានអ្នុញ្ហញតទៅកោុងប្កម្និតិ វិធីប្ព

មេណឌទេ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែមរម្ួយបានសទងកតទឃើញថា

រដ្ឋាភិបាលែវោះធនធានថ្វិកា និងធនធានម្នុសសសំរារ់អ្នុវតតកម្ម វិធីដររទនោះ។ ថ្វីទរើគ្នមនរេរញ្ហញតិដែល
កំណត់ទអាយមានម្គនតីសំរារ់ទធវកា
ើ រសិកាទលើរណតឹងររស់ពលរែាប្រចាំទៅកោុងពនធនាគ្នរកតី ដតអ្ោកទ ស
អាេដ្ឋក់រណតឹងទៅតុលការបាន។ អ្ោកទ ស និងអ្ោកជារ់ការឃុោ
ំ ំងជាធម្មតាប្តូវបានអ្នុញ្ហញតទអាយជួរ

ជាម្ួយអ្ោកទៅទម្ើល ដតអ្ងគការសិេធិម្នុសសបានអ្ោះអាងថា ទពលែៃោះ ប្គួារប្តូវផដល់សំណូកែល់ម្គនដព
ី នធនា
គ្នរទែើម្បីបានសួរសុែេុកខអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរ ឬប្តូវផដល់ទសបៀងអាហារ និងររស់រររចាំបាេ់ែថ្េទេៀត ។
មានរបាយការណ៍គរួ ទអាយទជឿេុកេិតបា
ដ នថា ជាញឹកញារ់ ម្គនដីបាន ម្ រប្បាក់សំណូកម្ុននឹង
អ្នុញ្ហញតទអាយអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរេូលរួម្ការជំនុំជប្ម្ោះកដី ឬសវនាការឧេធ រណ៍ និងម្ុនទពលទដ្ឋោះដលងអ្ោកជារ់
ពនធនាគ្នរដែលបានរញ្េ រ់អាណតដិជារ់ពនធនាគ្នរររស់ែួ ៃនទពញទលញទ

ើយទនាោះ ។

អ្ោកទ ស និងអ្ោកជារ់ឃុំប្តូវបានអ្នុញ្ហញតទអាយទគ្នរពាសនាររស់ទគ។
អ្ោកទ សអាេដ្ឋក់រណតឹងសតីពកា
ី ររំទលភរំ នទៅតុលការ តាម្រយៈទម្ធាវី ទដ្ឋយម្ិនមានការ
ប្តួតពិនិតយដកដប្រទ ើយ។ ដតអ្ោកទ សម្ួយេំនួនធំគ្នមនលេធ ភាពរកទម្ធាវីតំោងផៃូវេារ់ទ ើយ។ រដ្ឋាភិ
បាលទសុើរអ្ទងកតទលើ កយរណតឹងដររទនោះ ទ

ើយតាម្ទម្ើលាថនភាពពនធនាគ្នរ និងម្ជឈម្ណឌលឃុោ
ំ ំង

តាម្រយៈអ្គគនាយកដ្ឋានពនធនាគ្នរររស់ប្កសួងម្ហាថ្ផៃ ដែលទធវើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្មាសសតីពីការប្គរ់ប្គង
អ្ពនធនាគ្នរ។ ាធារណជនអាេទម្ើលរបាយការណ៍ ំងទនោះ និងរបាយការណ៍ទសុើរអ្ទងកតែថ្េទេៀតបាន
ទរើទគទសោើសុំ។
ការតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយឯករាជយ៖ជាេូទៅ រដ្ឋាភិបាលបានអ្នុញ្ហញតទអាយប្កុម្សិេធិម្នុសសអ្នដរជាតិ និងប្កុម្សិេធិ
ម្នុសសកោុងប្សុក ែូេជាគណៈកមាមធិការកាកបាេប្ក

ម្អ្នដរជាតិ និងការិយល័យឧតដម្សោងការស

ប្រជា

ជាតិេេួលរនៃក
ុ សិេធិម្នុសស (UNHCHR) េូលទម្ើលពនធនាគ្នរ និងផដលកា
់ ររណដុោះរោ
ដ លសិេធិម្នុសសែល់
នមំពនធនាគ្នរ ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយេំនួនបានរាយការណ៍ថា ជួនកាល ការស

ការពីអាជាាធរ

ដែនែីទៅមានកប្ម្ិត ដែលជាការទធវើទអាយមានការលំបាកសប្មារ់ ក់េងអ្ោកជារ់ឃុំដែលម្ិន ន់េេួលការ
ជំនុំជប្ម្ោះកដី ។ ប្កសួងម្ហាថ្ផៃតប្ម្ូវទអាយទម្ធាវី អ្ោកប្តួតពិនិតយសិេធិម្នុសស និងអ្ោកសួរសុែេុកខែថ្េទេៀត
សុំការអ្នុញ្ហញត ម្ុននឹងេូលជួរអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរ ។ គ្នមនករណីដែលអាជាាធរម្ិនប្ពម្ផដល់ការអ្នុញ្ហញត
ទនាោះទេ។ កោុងករណីែៃោះ ម្គនដីទៅដតរនដអ្នុញ្ហញតទអាយអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលទធវកា
ើ រសមាភសន៍អ្ោកជារ់
ពនធនាគ្នរ ជាលកខ ណៈឯកជន ។ េំដណកតំោងអ្ងគការ UNHCHR វវិញបានរាយការណ៍ម្កថា ជាធម្មតា
ែៃួនអាេជួរជាលកខ ណៈឯកជនទៅទពលសមាភសន៍អ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរោមាោក់ដែលគួរទអាយចារ់អារម្មណ៍
ពិទសស ។
ឃ. ការចាប់ខន
ៃួ ឬការឃុាំខន
ៃួ សោយបាំពាន

េារ់ហាម្ោត់ការចារ់ែួ ៃន និងការឃុែ
ំ ួ ៃនទដ្ឋយរំ ន ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ មានទពលែៃោះ
រដ្ឋាភិបាលម្ិនទគ្នរពរប្មាម្ ំងទនោះទ ើយ ។
តួន្ទទីរបេ់នគរបាល និខយនដការេនដេ
ិ ុខ
អ្គគសង
ោ ការនគរបាលជាតិ ដែលសថិតទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់ប្កសួងម្ហាថ្ផៃ ប្គរ់ប្គងអ្ងគភាព
នគរបាលសុី វិល ំងអ្ស់ ។ កមាៃំងនគរបាលប្តូវដរងដេកជាកមាៃំងដែលមានអ្ំោេទែើម្បីទធវកា
ើ រចារ់ែួ ៃន
កមាៃំងដែលគ្នមនអ្ំោេចារ់ែួ ៃន និងនគរបាលយុតិធ
ដ ម្៌ ។ កងរាជអាវុធ

តថេេួលបានការអ្នុញ្ហញតទអាយ

ចារ់ែួ ៃនជនសុី វីល ប្រសិនទរើម្គនដី ំងទនាោះរំទពញលកខ ែ័ណឌកោុងការរណដុោះរោ
ដ ល និងរេពិទាធន៍ទែើម្បី
រំទពញការ្រជានគរបាលយុតិធ
ដ ម្៌ ប្រសិនទរើជនសុី វីលសថត
ិ ទៅកដនៃងររស់ទយធា ឬកោុងករណីេេួលបាន
ការអ្នុញ្ហញតពីអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ។ ដតតាម្ភាពជាក់ដសតង កងរាជអាវុធ

តថទធវើសកម្មភាពទលើ ជនសុី វិលជា

ធម្មតា ទប្កាម្ការអ្នុញ្ហញតនិងេងអុលររស់អាជាាធរទែតត និងអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ទដ្ឋយជាញឹកញារ់ ទែើម្បីជួយ
នគរបាលដផោកសុី វិលដែលម្ិនអាេេរ់េល់នឹង

ូង
វ ម្នុសសទដ្ឋយែៃួនឯងបាន។

ម្គនដន
ី គរបាលបានប្រប្ពឹតអ្
ដ ំទពើរំទលភរំ នទផសងៗទដ្ឋយមាននិេណឌភាព(ភាពគ្នមនទ ស) ទ

ើយ

កោុងករណីភាគទប្េើន អាជាាធរបានចាត់ វិធានការរនដិេរនដេ
ួ ឬពុំមានចាត់ វិធានការអ្វីទ ើយ ។ េារ់តប្ម្ូវ
ទអាយនគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា និងទៅប្កម្ទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងកតរាល់ កយរណដង
ឹ
ំងអ្ស់ រួម្ ំងរណដឹង
អ្ំពីការរំទលភរំ នររស់នគរបាលផងដែរ ។ ទ ោះជាយ៉ាងទនោះកដី កោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង ទៅប្កម្ និង
ប្ពោះរាជអាជាាកប្ម្ទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងកតទដ្ឋយឯករាជយ ដែលជាដផោកម្ួយថ្នែំទណើរការជំនុំជប្ម្ោះកដជា
ី ាធារណៈ
ោស់ ។ ទៅប្កម្ជំនុំជប្ម្ោះ ជាធម្មតា ទេញាលប្កម្ដផអកតាម្ដតរបាយការណ៍ជាលយលកខ ណ៍អ្កសរ
ដែលេេួលបានម្កពីនគរបាល និងសកខ ក
ី ម្មររស់ាកសីដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ ។ ជាេូទៅ នគរបាលបានេេួលការ
រណដុោះរោ
ដ លជំនាញរនដិេរនដួេដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ ។
នីតិវិ្ីចាប់ខន
ៃួ និខការប្បប្ពឹតដសៅសពលឃុខ
ាំ ន
ៃួ
ី ពីទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងកត ម្ុនទធវើការចារ់ែួ ៃន រ៉ាុដនដនគរបាលអាេ
េារ់តប្ម្ូវទអាយនគរបាលសុែ
ំ កា
ចារ់ែួ ៃនទដ្ឋយគ្នមនែីកាេំទ ោះជនោដែលប្តូវបានប្រេោះទឃើញកំពុងប្រប្ពឹតរ
ដ េទលមើស ។ េារ់អ្នុញ្ហញត
ទអាយនគរបាលោត់ែួ ៃនរុគគលោមាោក់ រួេទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងកតកោុងរយៈទពល៤៨ទមា៉ាងទដ្ឋយម្ិនរារ់រញ្េូ ល
រយៈ ទពលេុងសបាដ

៍ និងថ្ថ្ៃឈ្រ់សប្មាកផៃូវការ ម្ុននឹងទធវកា
ើ រទចាេប្រកាន់ ។ កោុងករណីរេឧប្កិែាកោុង

ាថន ភាពពិទសសដែលដេងទដ្ឋយេារ់ នគរបាលអាេឃុែ
ំ ួ ៃនជនសងស័យរយៈទពល ២៤ ទមា៉ាងរដនថម្ទដ្ឋយ

មានការឯកភាពពីប្ពោះរាជអាជាា ។ ទ ោះជាយ៉ាងទនោះកដី ជាេមាៃរ់ អាជាាធរដតងដតឃុែ
ំ ួ ៃនម្នុសស

ួសរយៈ

ទពល កំណត់ម្ុននឹងទធវកា
ើ រទចាេប្រកាន់ ។ មានវិធីថ្នការធានាទអាយទៅទប្ៅឃុំ ដតអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរជា
ទប្េើន ជាពិទសសអ្ោកដែលគ្នមនតំោងដផោកេារ់ ឬទម្ធាវី គ្នមនឱកាសដសវងរកការទដ្ឋោះដលងទដ្ឋយការធានា
ទអាយ ទៅទប្ៅឃុំទ ើយ ។ តាម្ប្កម្នីតិ វិធីប្ព

មេណឌ ជនជារ់ទចាេអាេប្តូវបានចារ់ែួ ៃន និងឃុែ
ំ ួ ៃ នរ

ូត

ែល់រយៈ ទពល ២៤ទមា៉ាង ម្ុននឹងអាេមានលេធ ភាពេេួលបានប្រឹកាេារ់ រ៉ាុដនដអ្ោកជារ់ពនធនាគ្នរជាធម្មតា
ប្តូវជារ់ ឃុជា
ំ ទប្េើនថ្ថ្ៃ ម្ុននឹងទគេេួលបានទម្ធាវី ឬជួរសមាជិកប្គួារ ។ ទយងតាម្ម្គនដីរដ្ឋាភិបាល
ការឃុែ
ំ ួ ៃនយូរដររទនោះ ភាគទប្េើនរោ
ដ លម្កពីសម្តថភាពមានកប្ម្ិតររស់ប្រព័នត
ធ ុលការ ។
ការចារ់ែួ ៃនតាម្អ្ំទពើេិត៖
ត អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយ ដែលមានទ្
ម ោះថា អាែ

ក
ុ បាននិយយថា មាន

ករណីចារ់ែួ ៃន ឬឃុែ
ំ ួ ៃនយ៉ាងតិេេំនួន ១៧ ករណី ដែលទគចាត់េុកថា ជាអ្ំទពើទធវើតាម្អ្ំទពើេត
ិ ត ទៅប្តឹម្ដែ
ម្ិថ្ុនា ដតម្ិនបានទលើកទ ើងនូវឧ

រណ៍េាស់ោម្ួយទេ។ អ្ងគការអាែ

ក
ុ បានដថ្ៃងថា ជនរងទប្គ្នោះ

ទៅកោុងករណីឃែ
ុំ ួ ៃនតាម្អ្ំទពើេត
ិ េ
ត ំនួន ៣ ករណី ប្តូវបានទដ្ឋោះដលងវិញទៅទពលទប្កាយម្ក រនាៃរ់ពីជនជារ់
ឃុបា
ំ នទធវកា
ើ ររតង
ឹ រនាៃរ់ពីមានអ្នតរាគម្ពីអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធិម្នុសស ឬការផតល់សំណូក។
េំនួនថ្នការចារ់ែួ ៃនតាម្អ្ំទពើេត
ិ េ
ត ំនងជាមានទប្េើនជាងទនោះ ពីទប្ ោះជនរងទប្គ្នោះទៅតាម្តំរន់ជនរេម្ិនរតឹង
ទដ្ឋយារមានការពិបាកទធវែ
ើ ំទណើរម្កការិយល័យររស់អ្ងគការអាែ

ុក ឬមានកងវល់ពស
ី ុវតថិភាពថ្ន

ប្គួារររស់ទគ។ អាជាាធរម្ិនបានចាត់ វិធានដ្ឋក់េណឌកម្ម ឬវិធានការផៃូវេារ់ប្រនំ ងនឹងអ្ោកេេួលែុសប្តូវ
េំទ ោះការឃុែ
ំ ួ ៃនទដ្ឋយែុសេារ់ទេ។
ទៅកោុងនោំថ្នរបាយការណ៍ទនោះ អាជាាធរប្កុងភោំទពញបានចារ់ែួ ៃនម្នុសសរារ់សិរអ្ោក ដែលជាធម្មតា
គឺអ្ោកគ្នមនផៃោះសដម្បង អ្ោក វិកលេរិក អ្ោកទប្រើទប្គឿងទញៀន ឬអ្ោករកសុីផូវៃ ទភេ កោុងអ្ំ ង
ុ ទពលយុេធនាការ
េុោះទបាសសំអាត។ ជាធម្មតា អ្ោកដែលប្តូវឃុែ
ំ ួ ៃនបាត់រង់លយ
ុ កាក់ និងប្េពយសម្បតតិអ្ស់ កោុងអ្ំ ុងទពល
ថ្នការទបាសសំអាតទនាោះ។ អាជាាធរទៅការទបាសសំអាតទនាោះថាជាដផោកម្ួយថ្នការ “ទធវើទអាយសងគម្មាន
សោ
ត រ់ធាោរ់”។ មានម្តងមាកល អាជាាធរយកអ្ោក ំងទនាោះទៅដ្ឋក់ទៅម្ជឈម្ណឌលររស់ប្កសួងសងគម្កិេេ
ដែលមានេំ្យ ១៥ ថ្ម្៉ាល៍ ពីប្កុងភោំទពញ។
ការឃុែ
ំ ួ ៃនម្ុនសវនាការ៖ ប្កម្និតិ វិធីប្ព

មេណឌអ្នុញ្ហញតទអាយមានការឃុែ
ំ ួ ៃនម្ុនសវនាការរ

ូតែល់រយៈ

ទពល ៦ ដែ េំទ ោះរេទលមើសម្ជឈិម្ និង ១៨ ដែ េំទ ោះរេឧប្កិែ។
ា គិតម្កប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា ប្កសួងម្ហាថ្ផៃ
បាននិយយថា មានម្នុសសេំនន
ួ ៥៦១៧ នាក់ប្តូវបានឃុែ
ំ ួ ៃនម្ុនសវនាការ។ រុគគលិកតុលការប្តូវបាន
រាយការណ៍ម្កថា បានែិតែំពទនៃឿនការពិនិតយសំទរេទលើករណី ។ ថ្វីទរើអ្ោកជារ់ឃុំម្ុនសវនាការប្តូវបានឃុំ

ទដ្ឋយគ្នមនតំោងដផោកេារ់កតី ដតគ្នមនការរាយការណ៍ម្កថា មានការឃុែ
ំ ួ ៃនទលើសពីរយៈទពលកំណត់ទដ្ឋយ
េារ់ ឬក៏មានការបាត់រង់សណ
ំ ំទុ រឿងទេ។
ការទលើកដលងទ ស៖ ប្ពោះម្ហាកសប្តអាេប្រ នការទលើកដលងទ សកោុងករណីម្ួយេំនន
ួ ដែលជាទរឿយៗ
ប្ពោះអ្ងគទធវើទ ើងទៅអ្ំ ុងពិធរ
ី ុណយប្ពោះពុេធាសនាសំខាន់ៗ និងថ្ថ្ៃរុណយជាតិ ។ ទៅថ្ថ្ៃេី ៤ ដែកុម្ៈភ
ប្ពោះម្ហាកសប្តបានប្រ នការទលើកដលងទ សែល់អ្ោកជារ់ឃុំេន
ំ ួន ៤០០ នាក់ ជាកិតិយ
ត សែល់ការទាយ
េីវងគតរិតាររស់ប្ពោះអ្ងគ ។ ទៅដែកកកដ្ឋ ប្ពោះម្ហាកសប្តបានប្ពោះរាជ នការទលើកដលងទ ស ែល់ទលក
សម្ រងសុី ប្រធានគណរកសប្រនំ ង។
ខ. ការបដិសេ្មិនសោយទទួលបានការជាំនុាំជប្មះក្ដជា
ី ស្ថធារណៈសោយយុតដិ្ម៌
រែាធម្មនញ្
ុ បា
ញ នដេងថាតុលការមានភាពឯករាជយ រ៉ាុដនដកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង រដ្ឋាភិបាល ជាេូទៅ
ម្ិនទគ្នរពឯករាជយភាពររស់តុលការទ ើយ ។ តុលការសថិតទប្កាម្ឥេធ ិពល និងការទប្ជៀតដប្ជកររស់ដផោក
នីតិប្រតិរតដិ ទ

ើយទកើតមានអ្ំទពើពុករលួយយ៉ាងរាលដ្ឋលកោុងេំទោម្ទៅប្កម្ ប្ពោះរាជអាជាា និងម្គនដីតុល

ការ ។ ជាញឹកញារ់ លេធ ផលថ្នសវនាការហាក់មានការកំណត់េុកជាម្ុនទប្សេ។
កងវោះធនធាន ប្បាក់ដែ រ និងការរណតុោះរោ
ត លម្ិនបានលអនាទំ អាយមានកំ រិតថ្នអ្ំទពើពុករលួយែពស់
និងអ្សម្តថភាពកោុងដផោកតុលការ ទ

ើយរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានដេងទអាយមានែំទណើរការេារ់ប្តឹម្ប្តូវទេ។

អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបាននិយយថា ករណីជាទប្េើនម្ិន ន់បានចាត់ការ ទដ្ឋយារែវោះទៅប្កម្
និងរនៃរ់សវនាការ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលក៏បានទធវកា
ើ រកាត់ាមនថា ម្គនតីតុលការប្រដ

លទតតតការ

យកេិតេ
ត ុកដ្ឋក់ទប្េើនទៅទលើករណីដែលទគអាេេេួលបានលុយ។ ម្ិនែូេកោុងនោំម្ុនៗទេ គ្នមនទសេកតីរាយ
ការណ៍អ្ំពីម្គនតីទយធាទធវកា
ើ រគ្នរសងកត់ទលើទៅប្កម្កោុងតុលការប្ព

មេណឌសុី វិល ទែើម្បីទអាយេុងទចាេប្តូវ

បានទដ្ឋោះដលងទដ្ឋយម្ិនបាេ់មានសវនាការទ ើយ។
ការពនារទពលររស់តុលការ ឬអ្ំទពើពុករលួយររស់តុលការទប្េើនដតទធវើទអាយជនរងការទចាេ
ប្រកាន់ទគេផុតពីការកាត់ទ ស។ ម្គនតីរដ្ឋាភិបាល និងសមាជិកប្គួារររស់ទគដែលប្រប្ពឹតរ
ត េទលមើសទប្េើន
ដតម្ិនប្តូវបានេេួលទ សទ ើយ (និេណឌភាព)។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានអ្ោះអាងថា កោុងករណីប្ព

ម

េណឌជាទប្េើន េុងទចាេដែលមានប្េពយឬមានអ្ំោេ រួម្ ំងសមាជិកថ្នកងកំលំងសនតិសុែផង តាម្ធម្មតា
រង់លុយទអាយជនរងទប្គ្នោះ និងអាជាាធរ ទែើម្បីទអាយេំលក់ការទចាេប្រកាន់ប្ព

េ
ម ណឌ។ អាជាាធរប្តូវ

បានទគែឹងថា បានទតឿនទអាយជនរងទប្គ្នោះ ឬប្គួារររស់ទគេេួលយកនូវសំណងរ៉ាោះរ៉ាូវជាលុយកាក់ ជាថ្ោូរ
នឹងការេំលក់ទចាលការទចាេប្រកាន់ប្ព

េ
ម ណឌ ឬការម្ិនរ្ាញម្ុែជាាកសី។

នីតិវិ្ីជាំនុាំជប្មះក្ដ ី
សវនាការប្តូវបានទធវជា
ើ ាធារណៈ។ ម្ិនមានទប្រើគណវិនិេយ
័ឆ (Juries) ទេ។ េុងទចាេមានសិេធិ
រ្ាញវតតមាន ទ

ើយពិទប្គ្នោះទយរល់ជាម្ួយទម្ធាវី ប្រឈ្ម្ និងទចាេសួរាកសីប្រនំ ងនឹងែៃួន ទ

រ្ាញាកសី និងភសតតា
ុ ងទដ្ឋយែៃួនទគ។ កោុងករណីប្ព

ើយ

មេណឌ ប្រសិនទរើេុងទចាេគ្នមនប្បាក់រកទម្ធាវីមាោក់

បាន តុលការប្តូវផដល់តំោងដផោកេារ់ទដ្ឋយឥតគិតថ្ថ្ៃែល់េុងទចាេ ។ ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ ជា
ទរឿយៗ តុលការដតងដតែវោះធនធានទែើម្បីផល
ដ ់ប្រឹកាដផោកេារ់ ទ

ើយេុងទចាេភាគទប្េើនសវោះដសវងរកជំនួយពី

អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ឬប្តូវទ ើងតុលការទដ្ឋយគ្នមនតំោងដផោកេារ់ ។ ការជំនុំជប្ម្ោះកដីទប្េើនដតទធវើ
ទ ើងប្គ្នន់ដតរគងគរ់កិេេ ទ

ើយការសួរទែញទដ្ឋលទប្េើនពីភាគីមាខងទៅភាគីមាខង ជាធម្មតា ម្ិនបានទកើតមាន

ទ ើយ ។ េុងទចាេ និងទម្ធាវីររស់ែួ ៃនមានសិេធិពិនិតយទម្ើលភសដតា
ុ ងដែលរដ្ឋាភិបាលរកាេុក

ក់េងនឹង

ទរឿងកដីររស់ែួ ៃន។ ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ ទគទប្េើនមានការពិបាកនឹងេេួលបានលេធ ភាពែូេទ លទនោះ
ោស់ ជាពិទសស ប្រសិនទរើសំណំទុ រឿងទនាោះ ក់ព័នន
ធ ង
ឹ ទរឿងនទយបាយ ឬ ក់ព័នន
ធ ឹងម្គនដីរដ្ឋាភិបាលជាន់
ែពស់ ឬរុគគលដែលមានដែសរយៈរឹងមាំ ។
មានការែវោះទម្ធាវីទប្េើនដែលមានជំនាញប្តឹម្ប្តូវ ពិទសសទៅទប្ៅប្កុងភោំទពញ។ អ្ោកដែលគ្នមនធន
ធានសំរារ់រកទម្ធាវវី បាត់រង់សិេធិេេួលបានការកាត់កតីទដ្ឋយយុតិធ
ត ម្៌។ ទយងតាម្សមាគម្ថ្នគណទម្ធាវី
ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដែសីហា មានទម្ធាវីេំនួន ៨៥៧ នាក់ផល
ត ់ទសវាផៃូវេារ់។ អ្ោកប្កអាេដសវងរកទសវាផៃូវ
េារ់ទដ្ឋយឥតគិតថ្ថ្ៃពីទម្ធាវី ំងទនោះ តាម្រយៈអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលែៃោះ។
តាម្េារ់ េុងទចាេមានសិេធិប្តូវបានទគសនមតថា ជាជនសៃូតប្តង់ និងមានសិេធិរឹង
ត ឧេធ រណ៍ រ៉ាុដនដ
ទដ្ឋយារអ្ំទពើពុករលួយវរីករាលដ្ឋល ជាទរឿយៗេុងទចាេប្តូវបានទគរំពឹងទអាយសូកទៅប្កម្ ទែើម្បីទអាយ
ទេញាលប្កម្ដែលមានលកខ ណៈអ្នុទប្គ្នោះ ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថា មានដតការ
ដថ្ៃងជាលយលកខ ណ៍អ្កសរររស់សកសី និងអ្ោករងការទចាេប្រកាន់ទេដែលជាធម្មតា ប្តូវបានយកទធវជា
ើ ភសតុ
តាងទៅកោុងសវនាការ។ ទពលែៃោះ ជនរងការទចាេប្រកាន់ប្តូវបានរងខំទអាយនិយយ ទដ្ឋយការវាយែំ ឬការ
គំរាម្កំដ

ងទ

ើយេុងទចាេដែលម្ិនទេោះអ្កសរ ជាញឹកញារ់ ម្ិនប្តូវបានប្បារ់ពីទសេកតីទៅកោុងេំទលើយ

ារភាពដែលទគប្តូវបានរងខំទអាយេុោះ

តថទលខាទៅទលើទនាោះទេ។ សិេធិររស់ពលរែាកោុងការមានវតតមាន

ទៅកោុងាលឧេៃ រណ៍ជាញឹកញារ់មានកំ រិត ទដ្ឋយារការពិបាកទៅកោុងការទផៃរអ្ោកទ សពីពនធនាគ្នរទែតត
ម្កាលឧេធ រណ៍ទៅភោំទពញ។ ែូទេោោះ ជាង ក់កោ
ត លថ្នសវនាការឧេធ រណ៍ប្រប្ពឹតទត ៅទដ្ឋយគ្នមនវតតមាន
ររស់េុងទចាេទ ើយ។
ទៅថ្ថ្ៃេី ២៥ ដែកញ្ហញ តុលការកំពូលបានសំទរេថា ទ្
ម ោះ រ៊ន សំោង និង សុែ សំទអ្ឿន
ដែលជារុរស ប្តូវបានទចាេប្រកាន់ពីរេទធវោ
ើ តទលើប្រធានស

ជីពកម្មករ ទ្
ម ោះ ជា វវិជាជ ទៅនោំ ២០០៤

គ្នមនទ ស ទដ្ឋយារែវោះភសតតា
ុ ងរញ្ហជក់ថា អ្ោក ំងពីរបានសថិតទៅកដនៃងប្រប្ពឹតរ
ត េឧប្កិែ។
ា ទនោះគឺជាការ
ត់ទចាលការសំទរេររស់តុលការឧេធ រណ៍ដែលតំកល់ទ សទអាយអ្ោក ំងពីរជារ់ពនធនាការេំនួន ២០ នោំ។
ទៅថ្ថ្ៃេី ២៦ ដែកញ្ហញ ម្គនតីធនាគ្នរបានទដ្ឋោះដលងអ្ោក ង
ំ ពីរ។
អែ ក្ជាប់ពនធន្ទោរ និខអែក្ជាប់ឃុាំសោយស្ថរមូលសហតុនសោបាយ
ទៅថ្ថ្ៃេី ១៥ ដែម្ិនា អាជាាធរបានទដ្ឋោះដលងទលក ម្៉ាម្ សូណង់ែូ មាេស់ វិេយុសំរុកឃមុំពីពនធនាគ្នរ
ទប្កាយពីាលឧេធ រណ៍បានេំលក់ទចាលការទចាេប្រកាន់ធៗ
ំ ប្រនំ ងរូរទលក ទ

ើយបានដ្ឋក់ទ ស

ទអាយទលកជារ់ពនធនាគ្នរេំនន
ួ ៥ នោំ ទដ្ឋយមានការពយួរទ ស ំងអ្ស់ ទៅសល់ដតរយៈទពលម្ួយថ្ថ្ៃ។
ពិតដម្នដតរដ្ឋាភិបាលបានទដ្ឋោះដលងទលក ម្៉ាម្ សូណង់ែូ ដែលជាអ្ោកទ សនទយបាយដតមាោក់គត់កតី ដតមាន
ទពលជាទប្េើនដែលកោុងទនាោះ ម្នុសសប្តូវបានចារ់ឃែ
ុំ ួ ៃនទដ្ឋយារទ

តុផលនទយបាយ។ កោុងនោំថ្នរបាយ

ការណ៍ទនោះ រដ្ឋាភិបាលបានសំរល
ួ ទអាយអ្ងគការសិេធិម្នុសសកោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិអាេេូលសួរសុែេុកខអ្ោក
ំងទនាោះ។
នីតិវិ្ីតុលាការេុី វីល និខដាំស

ះប្ស្ថយ

ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានអ្ងគតុលការម្ួយសប្មារ់រណដឹងរែារបទវណី ទ

ើយប្រជាពលរែាមានសិេធិដ្ឋក់

កយរណដឹងដសវងរកសំណងការែូេខាតេំទ ោះការរំទលភសិេធិម្នុសស ។ ជាេូទៅ មាន ំងែំទោោះប្ាយ
ដផោករែាបាល

ំងែំទោោះប្ាយដផោកតុលការ ។ ជាញឹកញារ់ អាជាាធរម្ិនអ្នុវតដាលែីកាតុលការទេ។

ច. ការសប្ជៀតផ្ប្ជក្ក្ែុខភាពឯក្ជន ប្គួស្ថរ សគហោាន ឬការស្ៃើយ្ៃខោែ

េារ់មានដេងអ្ំពីភាពឯកជនថ្នលំទៅដ្ឋាន និងការទឆ្ៃើយឆ្ៃងគ្នោ ទ

ើយហាម្ោត់ការដឆ្កទឆ្រែុស

េារ់ ។ ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយក៏អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាជាេមាៃរ់ នគរបាលទធវកា
ើ រ
ដឆ្កទឆ្រ និងវរឹរអ្ូស ទដ្ឋយគ្នមនែីកាពីតុល ។
ការប្រម្ូលជាសម្ូ

ភាពទដ្ឋយរងខំទៅអ្ំ ុងសម្័យដែមរប្ក

ម្ និងការរំលស់េីររស់ប្រជាជនជា

ទប្េើនបានទធវើទអាយកម្មសិេធិែីធមា
ីៃ នលកខ ណៈម្ិនេាស់លស់ ។ េារ់ភូម្បា
ិ លដេងថា រុគគលោដែលបាន
កាន់ការ់ែីធឯ
ីៃ កជន ឬែីធីឯ
ៃ កជនររស់រែា (ម្ិនដម្នែីាធារណៈររស់រែា) ទដ្ឋយគ្នមនការជំ ស់ រយៈទពល
៥នោំ ម្ុនទពលប្រកាសទអាយទប្រើេារ់ភូម្ិបាលនោំ២០០១ មានសិេធិសុំកម្មសិេធិតដេ់ម្ែ
ុ ទលើែីធីទៃ នាោះ ។ ប្រជា
ជនភាគទប្េើនកោុងប្រទេសទៅដតែវោះការយល់ែឹង និងម្ទធាបាយទែើម្បីេេួលបានឯការផៃូវការប្គរ់ប្គ្នន់ ក់
េងនឹងកម្មសិេធិែីធីៃ ។
ី ីម្
ការិយល័យសុ រិទយែីទែតដនិងប្សុកទៅដតរនដអ្នុវតដតាម្នីតិ វិធីេុោះរញ្ជែ
ី ធ
ៃ ុននោំ២០០១ ដែលពុំមាន
ការវាស់ដវងែីប្តឹម្ប្តូវ និងឱកាសសប្មារ់ការផតល់ទយរល់ពីាធារណជនទេ ។ គណៈកម្មការសុ រិទយែី
ម្ិនបានអ្នុវតដការកំណត់អ្តដសញ្ហញណ និងកំណត់ប្ពំែីររស់រែា ដែលជាការនាំទអាយមានេំនាស់ែីធជា
ីៃ ទប្េើន
ការរទណដញ ដែលមានរឹតដតទលឿនទដ្ឋយារការអ្ភិវឌ្ឍររស់រែាទលើែីមានេំនាស់ ។ ការេិញលក់ែីយក
េំទណញជំរុញទអាយមានេំនាស់ទៅប្គរ់ទែតដ ទ
តាម្ជនរេ និងឈ្មួ ញែី ។ ស

គម្ន៍ប្កីប្កទៅ

គម្ន៍តាម្េីប្កុង ប្រឈ្ម្ម្ុែនឹងការរទណដញទេញទដ្ឋយរងខំ ទែើម្បីទរើកផៃូវ

ទអាយគទប្មាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ររស់ប្កុម្
ាកលវិេាល័យេំនន
ួ ប្រដ

ើយភាពតានតឹងមានកាន់ដតខាៃង
ំ រវាងស

៊ុន។ ទៅនោំ ២០១២ រដ្ឋាភិបាលបានទផតើម្កម្ម វិធីម្ួយដែលទប្រើនិសសិត

ល ១០០០ នាក់ ទអាយេុោះវាស់ដវងកាលែី ទដ្ឋយស

ការជាម្ួយប្កសួងប្គរ់

ប្គងដែនែី។ ទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដែ ម្ិថ្ុនា ប្កសួងទរៀរេំដែនែីបានរាយការណ៍ថា រ័ណណកម្មសិេធែ
ិ ីេន
ំ ួនជិត
៣៨០ ០០០ ប្តូវបានដេកែល់អ្ោកភូម្ិ ជាដផោកម្ួយថ្នគំទរាងទនោះ។
ករណីអ្ោកប្សុកប្តូវបានរទណដញទអាយតៃស់រូរដ េីលំទៅទៅដតរនដទកើតមាន ដតេំនួនករណីដែលប្តូវ
បានរាយការណ៍ម្កមានការថ្យេុោះពីនោំ ២០១២។ មានរុគគលម្ួយេំនួនបានទប្រើប្បាស់ការគំរាម្រតឹង ឬការ
រទណតញទេញ ទែើម្បីរំភិតរំភយ
័ ប្រជាជនប្កីប្ក និងជន្យរងទប្គ្នោះទអាយទដ្ឋោះែូរែីធរីៃ រស់ែួ ៃន យកសំណង
ដែល រជាងតថ្ម្ៃេីផារ ។ អ្ងគការ ADHOC បានរាយការណ៍ថា ែៃួនបានេេួលករណី ក់េងនឹងែីធីេ
ៃ ំនួន
៧៧ ករណី ទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា ។ ទៅអ្ំ ុងទពលទនោះដែរ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយទផសងទេៀតបាន
េេួលរណដឹង ក់េងនឹងរញ្ហាែីធេ
ីៃ ំនួន ៣៩ ករណីទៅភោំទពញ និងទែតតេំនួន ១២ ដែលរ៉ាោះ

ល់ែល់ប្រជាជន

េំនួន ១៣៣៤ ប្គួារ ។ ជាទរឿយៗ ប្រជាជនប្កីប្កងគ្នមនឯការផៃូវេារ់ទែើម្បីរញ្ហជក់ទលើការ ម្ រែីធីៃ

ររស់ែួ ៃនទ ើយ ទ

ើយែវោះជំទនឿទៅទលើប្រព័នត
ធ ុលការ ។ ប្រជាជនម្ួយេំនួនដែលប្តូវបានរទោ
ដ ញទេញ

បានតវា៉ា ទដ្ឋយទជាគជ័យប្រនំ ងនឹងវវិធានការ ង
ំ ទនោះទៅកោុងតុលការ រ៉ាុដនដករណីភាគទប្េើនទៅកោុងតុលការ
កំពុងសថិតកោុងែំទណើរការពិនិតយសំណំឯ
ុ ការទៅទ ើយ ។

ផ្នែក្ទី២ ៖ ការសោរពសេរីភាពពលរដា ផ្ដលរួមមាន
ក្. សេរីភាពបសចេ ញមតិ និខសេរីភាពស្ថរព័ត៌មាន
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងពីទសរីភាពរទញ្េ ញម្តិ និងទសរីភាពដផោការព័ត៌មាន។ ទ ោះជាយ៉ាងោក៏
ទដ្ឋយ ទៅកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង សិេធិ ំងទនោះម្ិនប្តូវបានទគ្នរពជានិេេទ ើយ ។

ទសរីភាពកោុងការនិយយសតី៖ែាធម្មនញ្
ុ ក
ញ ំណត់ថា ការរទញ្េ ញម្តិទដ្ឋយទសរី ម្ិនប្តូវរ៉ាោះ ល់ែល់សនដិសុែ
ាធារណៈទ ើយ ។ រែាធម្មនញ្
ុ ញ ក៏ប្រកាសផងដែរថា ប្ពោះម្ហាកសប្ត “ម្ិនអាេប្តូវទគរំទលភបានទេ”
ទ

ើយទសេកដីដណនាំររស់ ប្កសួងម្ហាថ្ផៃ ដែលអ្នុទលម្តាម្េារ់រ រិហាទករដិ៍ រញ្ហជក់ជាថ្មន
ី ូវដែនកំណត់
ំងទនោះ ទ

ើយហាម្ប្បាម្ ម្ិនទអាយអ្ោកទបាោះពុម្ព និងនិពនធនាយកផសពវផាយទរឿងោ ដែលប្រមាថ្ និង

ឹ នាំនិងាថរ័ន រដ្ឋាភិបាលទ ើយ ។
ររិហាទករដិ៍ថាោក់ែក
េារ់ហាម្ប្បាម្ម្ិនទអាយមានការប្តួតពិនិតយចារ់ពិរុេធម្ុនទពលទបាោះពុម្ផ
ព ាយ ឬការដ្ឋក់ទ ស
ជារ់ពនធនាគ្នរ ទដ្ឋយារការសដម្ដងម្តិទ ើយ ។ ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាលបានទប្រើប្កម្ប្ព
េណឌទែើម្បីកាត់ទ សពីរេររិហារទករដិ៍ ផាយព័ត៌មានម្ិនពិត និងញុោះញង់។ ប្កម្ប្ព

ម

មេណឌម្ិនមាន

ដេងពីការចារ់ដ្ឋក់ពនធនាគ្នរេំទ ោះការររិហារទករតិ៍ទេ ដតដេងពីការដ្ឋក់ពនធនាគ្នរេំទ ោះការញុោះញង់ ឬ
ផាយព័ត៌មានម្ិនពិត ដែលអាេនាំទអាយមានការចារ់ដ្ឋក់ពនធនាគ្នររ

ូតែល់ ៣ នោំ។ ទៅប្កម្ក៏អាេរញ្ហជ

ទអាយរង់ការតកពិនយ
័ ផងដែរ ដែលអាេនាំទអាយមានការចារ់ដ្ឋក់ពនធនាគ្នរ ទរើម្ិនរង់ទេ។

ទសរីភាពារព័ត៌មាន៖គណរកសនទយបាយធំៗ ំងអ្ស់មានលេធ ភាពទប្រើប្បាស់កាដសតបានយ៉ាងសម្ទ

តុ

ផល និងទេៀង ត់។ កាដសតធំៗ ំងអ្ស់ជាភាាដែមរេេួលបានការគ្នំប្េថ្វិកាពីរគ
ុ គលដែលសោិេធនឹងគណ
រកសនទយបាយ ទ

ើយេូលជាសមាជិកគណរកស។ មានកាដសតជាភាាដែមរប្រមាណ ២០ ប្តូវបានទបាោះ

ពុម្ជា
ព ប្រចាំ។ គិតម្កប្តឹម្ដែសីហា មានកាដសតប្រនំ ង ២ ប្តូវបានទបាោះពុម្ជា
ព ប្រចាំ ។ ថ្វីទរើកាដសតេំនួន

៥ ដែលទបាោះពុម្ទព ប្េើនជាងទគប្តូវបានចាត់េុកថា គ្នំប្េគណរកសប្រជាជនកតី ដតកាដសតភាគទប្េើន រិោះគន់
រដ្ឋាភិបាល ពិទសស ក់េងនឹងអ្ំទពើពុករលួយ និងការចារ់យកែី។
រដ្ឋាភិបាល កងកំលង
ំ ទយធា និងគណរកសនទយបាយកាន់អ្ោ
ំ
េបានរនតប្គរែណដរ់ទលើប្រព័នធ
ផសពវផាយ ទ
ទ

ើយបានទប្រើឥេធ ិពលទលើែៃឹម្ារថ្នការផាយ។ មានាថនីយ៍េូរេសសន៍កោុងប្សុកេំនួន ១២

ើយនិងាថនីយ៍ វិេយុេន
ំ ួនជិត ១០០។ ាថនីយ៍ វិេយុភាគទប្េើន និងាថនីយ៍េូរេសសន៍ ំងអ្ស់ប្តូវបានប្គរ់

ប្គង ឬសថិតទប្កាម្ឥេធ ិពលយ៉ាងខាៃង
ំ ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ ទ

ើយមានដតេំនួនតិេតួេទេដែល

ឯករាជយ ឬម្ិនកាន់ខាងគណរកសែថ្េ។
ទៅថ្ថ្ៃេី ១៤ ដែម្ិនា ាលឧេធ រណ៍បានរនថយទ សទអាយទលក ម្៉ាម្ សូណង់ែូ មាេស់ាថនីយវវិេយុ
សំរុកឃមុឯ
ំ ករាជយេំទ ោះរេទចាេពីការដែលទលកមានការ ក់ពន
័ ន
ធ ឹងេលនាតតេ់ែួ ៃន ពី ២០ នោំ ម្កប្តឹម្ ៥
នោំ ទដ្ឋយពយួរទ សដែលទៅសល់។ ទលកប្តូវបានទដ្ឋោះដលងទៅថ្ថ្ៃរនាៃរ់។ អ្ោកសទងកតការភាគទប្េើនយល់
ប្សរគ្នោថា ការដ្ឋក់ទ សទនាោះគឺដផអកទលើការដែលទលក ម្៉ាម្ សូណង់ែូឧសា

៍ រិោះគន់រដ្ឋាភិបាលតាម្រលក

ធាតុអាកាស។

អ្ំទពើ

ឹងា និងការយរយី៖ ទៅលៃេថ្ថ្ៃេី ២២ ដែកញ្ហញ មានយុវជនប្រដ

ប្ជលួញ និងេំ ម្ទៅស៊ូ បានទប្រើ

ល ២៥ នាក់ប្រដ្ឋរ់ទដ្ឋយែំរង

ី ីម្
ឹងារំដរកការតវា៉ា ទដ្ឋយសនតិភាពររស់សកម្មជនសិេធែ
ិ ធ
ៃ ួយប្កុម្តូេ។

អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែមរម្ួយបានរាយការណ៍ថា នគរបាលកោុងឯកសោ
ា នេំនួនប្រដ

ល ៥០ នាក់បាន

ឈ្រទម្ើល ទដ្ឋយគ្នមនទធវើអ្នតរាគម្ន៍ េំដណកម្នុសស ១០ នាក់បានរងររួស។
ទៅដែកញ្ហញ នោំ ២០១២ អ្ោកកាដសតទ្
ម ោះ

ងស ទសរីឧតតម្ប្តូវបានទឃើញាៃរ់ទៅកោុងកៃុរឡាន

ររស់គ្នត់។ ដតតំោងដផោការព័ត៌មានបានរ្ាញថា គ្នត់ម្ិនប្តូវបានទគសំលរ់ទដ្ឋយារការ្រយក
ព័ត៌មានររស់គ្នត់ទេ។ ទៅថ្ថ្ៃេី ២៨ ដែសីហា ការទចាេប្រកាន់ទៅទលើរប្ី ត រពនធពីរនាក់ពីរេជារ់ ក់ព័នន
ធ ឹង
ការាៃរ់ររស់ទលក ទសរីឧតតម្ប្តូវបានេំលក់ទចាល ទដ្ឋយារែវោះភសតតា
ុ ង។ យ៉ាងោកតី ទៅថ្ថ្ៃេី ១៤
តុល ាលឧេធ រណ៍បានប្រកាសថា នឹងទលើកករណីទនាោះម្កកាត់ទ ើង វិញ។

ការចារ់ពិរុេធ ឬការដ្ឋក់កំ

ិតទលើទសេកតីកោុងអ្តថរេ៖ ទៅថ្ថ្ៃេី ២៥ ដែម្ិថ្ុនា ប្កសួងព័ត៌មានបានរញ្ហជ

ទអាយាថនីយ៍ វិេយុកោុងប្សុកម្ិនទអាយផាយកម្ម វិធីព័ត៌មានររស់ររទេស ទៅកោុងអ្ំ ុងទពលទធវើយុេធនាការ
ទបាោះទនោតជាតិ។ ការហាម្ប្បាម្ទនាោះប្តូវបានែកទេញវិញរយៈទពលម្ួយថ្ថ្ៃទប្កាយម្ក រនាៃរ់ពីមានការតវា៉ា
ជាេូទៅពីាធារណៈ។ អ្ោកសទងកតការណ៍ភាគទប្េើនទជឿថា រំរាម្ទនាោះមានរំណងរារាំ ងម្ិនទអាយមានការ
រាយការណ៍ព័ត៌មានដែលរិោះគន់រដ្ឋាភិបាល ឬព័ត៌មានររស់គណរកសនទយបាយប្រនំ ង។

មានទសេកតរា
ី យការណ៍ែៃោះម្កថា ភាោក់្រដ្ឋាភិបាលបានរំខាន ឬគំរាម្កំដ
ទបាោះពុម្ផ
ព ាយ ឬអ្ោកដេកចាយ ទ

ងអ្ោការព័តមា
៌ ន អ្ោក

ើយអ្ោករាយការណ៍ព័ត៌មាន និងនិពនធនាយកបានារភាពថា ែៃួនបាន

ពិនិតយចារ់ពិរុេធទលើែួ ៃនឯង ទដ្ឋយខាៃេការសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាល។
ភាគទប្េើនថ្នកាដសតកោុងប្សុក និងាថនីយេូេសសន៍ ំងអ្ស់ដែលសថិតទៅទប្កាម្ការគ្នរសងកត់ររស់
គណរកសប្រជាជន ម្ិនទធវកា
ើ រផសពវផាយពីការវិលប្ត រ់ម្កវិញទៅថ្ថ្ៃេី ១៩ ដែកកកដ្ឋ ថ្នទលក សម្ រងសុី
ទម្ែឹកនាំប្រនំ ង ដែលបានទធវន
ើ ិរទេសែៃួនឯង។

េារ់រ រិហារទករតិ៍ និងសនតិសែ
ុ ជាតិ៖ ទៅថ្ថ្ៃេី ៥ ដែម្ិថ្ុនា សភាជាតិបាន

ូតឋានៈជាអ្ោកតំោងរាគសតពី

សមាជិកសភាម្កម្កពីគណរកសប្រនំ ងគឺគណរកសសម្ រងសុី និងគណរកសសិេធិម្នុសសេំនួន ២៧ នាក់
ទ

ើយរនាៃរ់ម្ក បានអ្នុម្័តេារ់ដ្ឋក់ទ សប្ព

ទៅទប្កាម្រររដែមរប្ក

មេណឌែល់ការរែិទសធថា គ្នមនភាពយង់ឃោងដែលប្រប្ពឹតត

ម្។ សកម្មភាព ំងទនោះមានទ ង
ើ រនាៃរ់ពីមានការទចាេប្រកាន់ថា ទលក កឹម្ សុខា

ទម្ែឹកនាំរកសប្រនំ ង បានទធវើទសេកតីដថ្ៃងម្ួយរែិទសធភាពធៃន់ធរៃ ថ្នអ្ំទពើយង់ឃោងដែលប្តូវបានប្រប្ពឹតក
ត ោុង
អ្ំ ុងសម្័យដែមរប្ក

ម្។

សេរីភាពអុីន្័រផ្ណត
គ្នមនរបាយការណ៍និយយអ្ំពកា
ី រដ្ឋក់កំ

ិតររស់រដ្ឋាភិបាលទលើប្រព័នអ្
ធ ុិនធ័រដណត ឬមានរបាយ

ការណ៍គួរទអាយេុកេិតបា
ត នថារដ្ឋាភិបាលបានតាម្ដ្ឋនអ្ុីទម្៉ាល ឬការទឆ្ៃើយឆ្ៃងតៃល់តាម្អ្ុីនធ័រដណត ទដ្ឋយ
គ្នមនការអ្នុញ្ហញតប្តឹម្ប្តូវតាម្េារ់ទេ ។ សកម្មជនទៅដតមានកងវល់ទលើពប្្ងេារ់សព
ី ត ី “រេទលមើសតាម្
ប្រព័នអ្
ធ ុិនធ័រដណត” ទដ្ឋយបានកត់សំគ្នល់ថា េារ់ទនោះអាេប្តូវបានទប្រើសំរារ់ដ្ឋក់កំ

ិតទលើទសរីភាពតាម្

ប្រព័នអ្
ធ ុិនធ័រដណត។ រដ្ឋាភិបាលអ្ោះអាងថា េារ់ទនោះប្គ្នន់ដតប្គរ់ប្គងទលើសកម្មភាពឧប្កិែាជនដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ។
មានទសវាអ្ុិនធ័រដណតសំរារ់ទប្រើជាេូទៅ ជាពិទសសទៅតាម្េីប្រជុំជន ទ

ើយប្រដ

ល ២១% ថ្នប្រជាជន

កម្ពជា
ុ អាេទប្រើទសវាអ្ុិនធ័រដណតតាម្រយៈេូរស័ពថ្ៃ ែររស់ទគ។ ទនោះទរើតាម្ព័ត៌មានពីប្កសួងេូរគម្នាគម្ន៍
និងថ្ប្រសនីយ៍។
សេរីភាពខាខការេិក្ាអប់រំ និខពិ្ីវបប្ម៌

ជាេូទៅ ពុំមានឧរសគគេំទ ោះទសរីភាពដផោកការសិកាអ្រ់រឬ
ំ ពិធីវរបធម្៌ទ ើយ ។ ទ ោះជាយ៉ាងោ
ក៏ទដ្ឋយ ក៏អ្ោកទធវកា
ើ រកោុងដផោកសិកាអ្រ់រំទប្េើនមានការប្រុងប្រយ័តោ ទៅទពលរទប្ងៀនម្ុែ វិជាជ ក់ពន
័ ន
ធ ឹង
នទយបាយ ទដ្ឋយារខាៃេរ៉ាោះ ល់អ្ោកនទយបាយ ។

ខ. សេរីភាពប្បមូលនតោ
ុាំ ែ និខសេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម
សេរីភាពប្បមូលនតោ
ុាំ ែ
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងពីទសរីភាពប្រម្ូលផតំគ្ន
ុ ោ ទដ្ឋយសនដិវិធី រ៉ាុដនដមានទពលែៃោះ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបាន
ទគ្នរពសិេធិទនោះទេ ទៅកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង ។
េារ់តំរូវទអាយមានការសុកា
ំ រអ្នុញ្ហញតជាម្ុន ម្ុននឹងទធវកា
ើ រែដងារកបួនតវា៉ា ឬបាតុកម្ម។ រញ្ហញតិម្ួយ
ដេងពីការជំរារប្បារ់េំនួន ៥ ថ្ថ្ៃម្ុន សំរារ់ការទធវើបាតុកម្មទដ្ឋយសនតិវិធី េំដណករញ្ហញតិម្ួយទេៀតដេងពី
ការតំរូវទអាយជូនែំណឹងេំនួន ១២ ទមា៉ាងម្ុន សំរារ់ការប្រម្ូលផតំគ្ន
ុ ោ ទដ្ឋយម្ិនមានការទប្គ្នងេុក ទៅទលើេី
កដនៃងឯកជន ឬទៅេីកដនៃងតវា៉ា ទដ្ឋយសនតិវិធី កោុងទែតតនិម្ួយៗ ទ

ើយកំ រិតេំនួនអ្ោកេូលរួម្ប្តឹម្ ២០០ នាក់។

តាម្េារ់ អាជាាធរទែតត និងអាជាាធរប្កុងមានអ្ំោេសំទរេទេញការអ្នុញ្ហញតទអាយទធវើបាតុកម្ម។ តាម្ភាព
ជាក់ដសតង ពិទសសទៅភោំទពញ ម្គនតីអាជាាធរថាោក់ទប្កាម្ប្រគល់សិេធិទអាយអាជាាធរថាោក់ជាតិ វិញ កោុងការ
សំទរេ ទ

ើយទធវកា
ើ ររែិទសធសំទណើសុំ ទរើអាជាាធរថាោក់ជាតិម្ិនផតល់ការអ្នុញ្ហញតេារ់ទអាយទធវើការប្រម្ូល

ផតំគ្ន
ុ ោ ទេ។ តាម្ធម្មតា អាជាាធរម្ិនផតល់ការអ្នុញ្ហញតែល់ប្កុម្ដែលរិោះគន់គណរកសែឹកនាំប្រទេស ។អាជាាធរ
ទលើកទ

តុផលទសថរភាព និងសនតិសុែាធារណៈសំរារ់ការម្ិនផតល់ការអ្នុញ្ហញត។ ដតេារ់ម្ិនកំណត់េាស់

នូវន័យថ្ន កយថាទសថរភាព និងសនតិសែ
ុ ាធារណៈសំរារ់ទធវើជាទ
កោុងករណីែៃោះ នគរបាលរំដរក

តុផលកោុងការរែិទសធការអ្នុញ្ហញតទេ ។

ូ វងម្នុសសដែលប្រម្ូលផតំគ្ន
ុ ោ ទដ្ឋយគ្នមនការអ្នុញ្ហញតិ ទដ្ឋយកោុងករណីែៃោះ

រោ
ត លទអាយមានររួសតិេតួេែល់បាតុករែៃោះ។ ដផោការព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថា មានតវា៉ា ជាាធា
រណៈទប្េើន ទដ្ឋយភាគទប្េើន ក់េងនឹងទរឿងែីធីៃ ឬជំទលោះការ្រ។
ទៅដែឧសភា និងដែម្ិថ្ុនា នគរបាលប្កុងភោំទពញបានឡានេឹករំដរកការតវា៉ា ររស់អ្ោកភូម្ិរង
ឹ កក់
ដែលម្កជួរជុគ្ន
ំ ោ ម្តងទ

ើយម្តងទេៀតទៅាលប្កុង ទែើម្បីសុំជួរជាម្ួយអ្ភិបាលប្កុងភោំទពញ

ការរទណតញពួកទគទេញពីស

ក់េងនឹង

គម្ន៍។ អ្ោកតវា៉ា មាោក់ប្តូវបានរាយការណ៍ម្កថា បានរលូតកូនទដ្ឋយារ

ររួសទៅកោុងការរ៉ាោះេងគិេគ្នោទនាោះ។ ទប្កាយការទបាោះទនោតជាតិថ្ថ្ៃេី ២៨ កកកដ្ឋ គណរកស CNRP បានទធវើ
បាតុកម្មអ្

ឹងាជារនតរនាៃរ់ កោុងរាជធានីភំទោ ពញ។ កំលង
ំ សនតិសុែដតងដតរទងកើតេំណេ
ុ ដឆ្កទឆ្រ និងការ

រាំ ងរិេផៃូវនានាកោុងរាជធានីភំទោ ពញ ទៅម្ុនទពលមានបាតុកម្ម ំងទនោះ ទ

ើយទពលែៃោះ បានរិេការទធវើេរាេរ

ទៅតាម្តំរន់ធំៗកោុងរាជធានីភទំ ោ ពញ។ កំលង
ំ សនតិសែ
ុ បានទប្រើឡានេឹក ដផសងបាញ់រងាូរេឹកដភោក ទ

ើយកោុង

ករណីម្ួយ បានទប្រើកាំទភៃើងទែើម្បីទធវើទអាយជនសុី វិលសថិតទៅនៃយពីកដនៃងរិេផៃូវ។
សេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងអ្ំពីទសរីភាពរទងកើតអ្ងគការ/សមាគម្ ដតរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទគ្នរពសិេធិ ទនោះ
ទអាយបានជារ់លរ់ទេ ទៅកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង ពិទសស ក់េងនឹងសិេធិររស់កម្មករ (សូម្ទម្ើលប្តង់
ដផោក ៧.ក) ។
គ. សេរីភាពស្ថេន្ទ
សូម្ទម្ើលរបាយការណ៍សីព
ត ីទសរីភាពាសនា តាម្ទគ

េំព័រ www.state.gov/g/drl/irf/rpt ។

ឃ. សេរីភាពសដើរសហើរ ជនផ្លៃេ់ទីក្ផ្នៃខក្ែុ ខប្បសទេ ការការពារជនស ៀេខៃន
ួ និខជនោមនប្បសទេ
េារ់មានដេងអ្ំពីទសរីភាពទែើរទ
ភូម្ន
ិ ិវតដន៍ ទ
ស

ើរទៅកោុងប្រទេស ការទធវែ
ើ ទំ ណើរទៅររទេស និរប្រទវសន៍ និងមាតុ

ើយជាេូទៅ កោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង រដ្ឋាភិបាលបានទគ្នរពសិេធិ ំងទនោះ ។ រដ្ឋាភិបាលបានទធវើ

ប្រតិរតតិការជាម្ួយការិយល័យឧតដម្សោងការស

ប្រជាជាតិេេួលរនៃក
ុ ជនទភៀសែៃួន (UNHCR)

និងអ្ងគការម្នុសសធម្៌ែថ្េទេៀតកោុងការផដល់កេ
ិ េការ រ ឬជំនួយែល់ជនតៃស់េីលំទៅកោុងប្សុក ជនទភៀសែៃួន
មាតុភូម្ន
ិ ិវតដន៍ អ្ោកដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន ជនគ្នមនប្រទេស ឬរុគគលដែលទធវើទអាយមានកដបា
ី រម្ភ ែថ្េទេៀត។

ការទធវើនិរទេស៖ រែាធម្មនញ្
ុ ហា
ញ ម្ប្បាម្ការនិរទេែៃួនទដ្ឋយរងខំ ទ

ើយរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតតទលើការហាម្

ប្បាម្ទនោះទេ។ ទៅថ្ថ្ៃេី ១៩ ដែកកកដ្ឋ ទលក សម្ រងសុី ដែលជាទម្ែឹកនាំគណរកសប្រនំ ង ទ
និរទេសទដ្ឋយែៃួនឯង ទដ្ឋយារការកាត់ទ សប្ព

ើយដែលទធវើ

មេណឌកំបាំងម្ុែ ទៅនោំ ២០០៩ បានវិលប្ត រ់ម្ក

កម្ពជា
ុ វិញ រនាៃរ់ពីបានេេួលការទលើកដលងទ សទដ្ឋយប្ពោះម្ហាកសប្តតាម្អ្នុាសន៍ររស់ទលកនាយក
រែាម្គនត។
ី
ការការពារជនស ៀេខៃន
ួ
លេធ ភាពេេួលបានការប្ជកទកាន៖ េារ់ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានដេងអ្ំពកា
ី រផដល់សិេធិប្ជកទកាន ឬឋានៈជាជន
ទភៀសែៃួន ទ

ើយរដ្ឋាភិបាលបានទរៀរេំប្រព័នម្
ធ ួយសប្មារ់ផល
ដ ់កិេេការ រែល់ជនទភៀសែៃួន ។

ប្រព័នជា
ធ តិសីព
ត ីសិេធិប្ជកទកានមាន សម្តថភាពទៅមានកំ រិត ដែលជាការនាំទអាយមានការពនារទពលដវង
សំរារ់អ្ោកសុំសិេធិប្ជកទកានែៃោះ។ អ្ងគការ UNHCR បានរនតផល
ត ់ការរណតុោះរោ
ត ល និងជំនួយរទេេកទេស
ែថ្េទេៀតែល់កា រិយល័យជនទភៀសែៃួនដែមរ ទៅកោុងនាយកដ្ឋានអ្ទនាតប្រទវសន៍។

ជនោមនប្បសទេ [ជនោមនរដា]
ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានអ្ោករស់ទៅដែលជាជនគ្នមនប្រទេស េំដណកឯរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតដេារ់ឬ
ទគ្នលនទយបាយប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាពទែើម្បីផល
ដ ់ឱកាសែល់ជន ំងទនាោះទអាយេេួលបានសញ្ហជតិទ ើយ
។ តាម្េារ់សញ្ហជតិ ឋានៈជាពលរែាអាេេេួលបានពីកំទណើតទដ្ឋយារមាដយ និងឪពុកដែលម្ិនដម្នជាតិ
ដែមរ ប្រសិនទរើអ្ោក ំងពីរបានទកើត និងកំពង
ុ រស់ទៅទដ្ឋយប្សរេារ់ទៅប្រទេសកម្ពជា
ុ ឬប្រសិនទរើឪពុក
ឬមាដយបានេេួលឋានៈជាពលរែាកម្ពជា
ុ ។
ការសិកាម្ួយទៅនោំ២០០៧ ទដ្ឋយអ្ងគការ UNHCR បា៉ាន់ប្រមាណថា អ្ោកដែលប្រដ

លជាគ្នមន

ប្រទេស ជាទប្េើន ន់នាក់បានរស់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ ។ ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ ការបា៉ាន់ាមនររស់ការ
សិកាទនោះបានម្កពីភសដតា
ុ ងដែលគ្នមនលកខ ណៈេាស់លស់ ទ

ើយតំោងររស់អ្ងគការ UNHCR ទៅ

កោុងប្សុកម្ិនបានចាត់េុកថាតួទលែ ំងទនោះថាលកខ ណៈប្បាកែប្រជាទ ើយ ។ ទ

តុផលដែលទប្េើនមានជាង

ទគេំទ ោះភាពគ្នមនប្រទេសគឺកងវោះឯការប្តឹម្ប្តូវពីប្រទេសកំទណើត។
អ្ងគការ UNHCR រាយការណ៍ថា ប្រជាជនដែលគ្នមនប្រទេសទៅកម្ពជា
ុ ភាគទប្េើនគឺប្កុម្អាណិក
ជនទវៀតោម្។ ទរើទយងតាម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយ រុគគលដែលគ្នមនភសតតា
ុ ងសញ្ហជតិ ទប្េើនម្ិន
សូវបានេេួលបានការ្រដែលមានលកខ ណៈផៃូវការ ការសិកា ការេុោះរញ្ជីអា

៍ពិ

៍ លេធ ភាពតាម្ផៃូវ

តុលការ និងកម្មសិេធិែីធទីៃ េ។
ផ្នែក្ទី៣. ការសោរពេិទធិនសោបាយ ៖ េិទធិពលរដាក្ែុខការផ្លៃេ់បដូររោា ិបាលរបេ់ខន
ៃួ
រែាធម្មនញ្
ុ ផ
ញ ល
ដ ់សិេធែ
ិ ល់ប្រជាពលរែាកោុងការតៃស់រូរដ រដ្ឋាភិបាលររស់ែួ ៃនទដ្ឋយសនដិវិធី ទ

ើយជា

េូទៅប្រជាពលរែាទប្រើប្បាស់សិេធិទនោះទៅកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង តាម្រយៈការទបាោះទនោតតាម្ទពលទវលទេៀង
ត់ និងជាាកល ។
ការសបាះសនែត និខការចូលរួមផ្នែក្នសោបាយ

ការទបាោះទនោតជាតិថ្ីៗ
ម កនៃងទៅ៖ ការទបាោះទនោតជាតិកោុងទពលថ្មីៗរំផុត ដែលប្តូវបានទធវើទៅដែកកកដ្ឋ ជារួម្
មានលកខ ណៈសៃរ់ាៃត់លអ ទ
ទ

ើយប្គរ់គណរកស ំងអ្ស់បានេូលរួម្កោុងយុេធនាការទដ្ឋយគ្នមនការរារាំ ង

ើយជាេូទៅ គ្នមនការគំរាម្កំដ

ង ដែលផៃយ
ុ ពីការទបាោះទនោតជាតិទលើកម្ុនៗ។ ថ្វីតបិតដតមានការរំទជើរ

រំជួលម្ិនទប្េើនទៅថ្ថ្ៃទបាោះទនោតកតី ដតែំទណើរការទបាោះទនោតគឺទ រទពញទដ្ឋយភាពម្ិនប្រប្កតី។ តាម្ការគណ
នាររស់រដ្ឋាភិបាលែៃួនឯង អ្ោកមានសិេធិទបាោះទនោតេំនួនជាង ៩% ម្ិនអាេទបាោះទនោតបានទដ្ឋយាររញ្ហា
រញ្ជីទ្
ម ោះអ្ោកទបាោះទនោត។ ថ្វីតបិតដតរញ្ហាថ្នអ្ោកទបាោះទនោតម្ិនអាេទៅទបាោះទនោតប្តូវបានរកទឃើញទដ្ឋយ
អ្ងគការសងគម្សុី វិលជាទប្េើន ទៅម្ុនទពលទបាោះទនោតរយៈទពលយ៉ាងយូរកតី ដតគជរម្ិនបានទធវើការដកតំរូវអ្វគ
ី ួរ
ទអាយកត់សំគ្នល់ទេ។ អ្ោកសទងកតការណ៍បានកត់សគ្ន
ំ ល់ទឃើញថា កំ រិតថ្នភាពម្ិនប្រប្កតីកោុងការទបាោះទនោត
សម្លមម្នឹងទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងកតទដ្ឋយឯករាជយម្ួយ ដតការទសុើរអ្ទងកតទពញទលញ និងទដ្ឋយឯករាជយម្ិនប្តូវ
បានទធវើទេ។ គណរកស CNRP ម្ិនប្ពម្េូលរួម្អ្ងគយ
ុ កោុងសភាជាតិ ទៅទពលសភាទកាោះប្រជុំទៅថ្ថ្ៃេី ២៣ ដែ
កញ្ហញ។ ទម្ែឹកនាំគណរកសបានអ្ោះអាងថា គណរកស CNRP នឹងម្ិនេូលរួម្កោុងរដ្ឋាភិបាលទេ រ

ូត ល់

ដតគណរកសែឹកនាំប្រទេសប្ពម្ទធវើការទសុើរអ្ទងកតទលើភាពម្ិនប្រប្កតីថ្នការទបាោះទនោត ប្ពម្ ំងយល់ប្ពម្
ទលើការ ម្ ររដនថម្ទេៀតដែលទតតតជាពិទសសទលើ វិធានការទធវើទអាយមានតលយភាពអ្ំោេរវាងគណរកស
ំងពីរទនោះ។

គណរកសនទយបាយ៖ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល និងគណរកសនទយបាយម្ួយេំនួន បានទចាេប្រកាន់ថា
សមាជិកភាពទៅកោុងគណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដែលមានភាពប្គរែណតរ់ទលើទគ បានផដល់អ្តថប្រទយជន៍
ែូេជាអ្ំទោយ ជំនួយសទគ្គោះរនាៃន់ររស់រដ្ឋាភិបាល និងសម្ប នែីទសែាកិេេ ។ គណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ
មានលេធ ភាពេេួលបានការផសពវផាយទលើសលុរពីប្រព័នផ
ធ សពវផាយ ដែលរួម្មានេូរេសសន៍ ំងអ្ស់ និង វិេយុ
ភាគទប្េើន។

ការេូលរួម្ររស់គសតី និងប្កុម្ជនជាតិភាគតិេ៖ វរបធម្៌ប្រថ្ពណីកប្ម្ិតតួនាេីររស់គសដីទៅកោុងរដ្ឋាភិបាល ។
ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ គសដីបានេូលរួម្ទៅកោុងការទបាោះទនោតជាតិ កាលពីដែកកកដ្ឋ។ មានគសដីេំនួន ២៥
នាក់កាន់ការ់អាសនៈសភាដែលមានេំនួន ១២៣ អាសនៈ ដែលរួម្មានសមាជិកសភាម្កពីគណរកស CNRP
ដែលទធវើព

កា
ិ រម្ិនេូលប្រជុស
ំ ភានិងមានគសដីេំនួន ១០ នាក់ទេៀតទៅកោុងប្ពឹេធសភាដែលមាន៦១ អាសនៈ។

មានឧរនាយករែាម្គនដីមាោក់ជាគសដី និងមានគសតជា
ី រែាម្គនដី រែាទលខាធិការ អ្នុរែាទលខាធិការេំនួន ៨០ នាក់។
គសដីក៏បានរំទពញ តួនាេីជាេីប្រឹកាផងដែរ ទ

ើយមានទៅប្កម្ និងប្ពោះរាជអាជាាជាគសតីេន
ំ ួន ៥២ នាក់ទៅ

តុលការរាជធានី តុលការទែតដ ាលឧេធ រណ៍ និងតុលការកំពូល ។ ទ ោះរីជាគ្នមនអ្ភិបាលទែតដជាគសដី

ក៏ទដ្ឋយ ក៏រដ្ឋាភិបាលបានដតងតាំងគសដីជាអ្ភិបាលរងទែតដទៅប្គរ់ទែតដ ប្កុង ំង ២៣ រួម្នឹងរាជធានាភោំទពញ
ផងដែរ ។ គណៈកម្មការជាតិទរៀរេំការទបាោះទនោតបានរាយការណ៍ថា គសដីបានកាន់ការ់ ១៧ ភាគរយថ្ន
អាសនៈប្កុម្ប្រឹកា ឃុំ និង ១៣ ភាគរយថ្នអាសនៈប្កុម្ប្រឹកាប្សុក និងទែតដ ។

ផ្នែក្ទី៤ ៖ អាំសពើពុក្រលួយ និខក្ខវះតមាៃភាពក្ែុ ខរោា បា
ិ ល
េារ់មានដេងអ្ំពីទ សប្ព

េ
ម ណឌសប្មារ់អ្ំទពើពុករលួយដែលប្រប្ពឹតទត ដ្ឋយម្គនតីនានា ។ ទ ោះជា

យ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតដេារ់ទនោះប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាពទ ើយ ទ

យ
ើ ម្គនដីប្រប្ពឹតអ្
ត ំទពើ

ពុករលួយជាប្រព័នធ ទដ្ឋយមាននិេណឌភាព ។
អ្ំទពើពុករលួយ៖ ប្កម្ប្ព

មេណឌបានកំណត់អ្ំទពើពុករលួយនានា ទ

ើយកំណត់េាស់នូវទ សេំទ ោះ

ការប្រប្ពឹតអ្
ត ំទពើ ំងទនោះ។ េារ់ប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយដេងពីម្ូលដ្ឋានេារ់សំរារ់ទអាយប្កុម្ប្រឹកាជាតិ
ប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយ និងអ្ងគភាពប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយេេួល និងទសុើរអ្ទងកតរណតឹង ក់េងនឹងអ្ំទពើពុក
រលួយ។ អ្ងគភាពប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយម្ិនស
ប្គរ់ប្គ្នន់ ទ

ការទអាយបានញឹកញារ់ជាម្ួយសងគម្សុី វិល ែវោះធនធាន

ើយប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថា គ្នមនប្រសិេធភាពកោុងការប្រយុេធប្រនំ ងនឹងអ្ំទពើពុករលួយ។

អ្ំទពើពុករលួយមានលកខ ណៈរាលដ្ឋល និងេូលំេូលយទៅប្គរ់ដផោកថ្នសងគម្ រួម្ ំងដផោកនីតិ
ប្រតិរតដិ នីតិរញ្ញតិដ និងតុលការថ្នរដ្ឋាភិបាល ។ មានទសេកតីរាយការណ៍ម្កថា នគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា
ទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងកត និងទៅប្កម្ជំរោះកតី បានេេួលសំណូកពីអ្ោករកសុែ
ី ុសេារ់។ ាធារណជនបានតអូញដតអរ
ញឹកញារ់ និងជាាធារណៈអ្ំពីអ្ំទពើពុករលួយ ដែលជាការរ្ាញទអាយទឃើញថា អ្ំទពើពុករលួយជាទប្េើនពុំ
មានការលក់ទលៀម្ទ ើយ ។ ទរៀវតសរ៍ម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់រួម្េំដណកទអាយ មាន“អ្ំទពើពុករលួយទែើម្បីរស់” កោុង
េំទោម្ម្គនតថា
ី ោ ក់ រ េំដណកវរបធម្៌និេណឌភាពទធវើទអាយអ្ំទពើពុករលួយវរីកាយកោុងេំទោម្ម្គនដីជាន់
ែពស់ ។
ទៅថ្ថ្ៃេី ១៥ ដែកុម្ៈភ ាលឧេធ រណ៍បានែំកល់ទ សទលើឧតតម្ទសនីយឯកម្ុឹក ដ្ឋរា៉ា ដែលជាអ្តីត
ម្គនតីជាន់ែពស់ប្រនំ ងទប្គឿងទញៀនររស់ប្រទេសកម្ពជា
ុ ទប្កាម្រេទចាេប្រកាន់ថា ដកៃ ងកាៃយរបាយការណ៍
និងេេួលសំណូក។

ការការ រអ្ោកេំលយអាថ្៌កបា
ំ ំងសតីពីទរឿងអាប្សូវ៖ គ្នមនេារ់ ឬរញ្ហញតិេាស់លស់ ក់េងនឹងការការ រ
អ្ោកេំលយអាថ្៌កបា
ំ ំងសតីពីទរឿងអាប្សូវទេ។ ដត ទៅទប្កាម្េារ់ប្រនំ ងនឹងអ្ំទពើពុករលួយ អ្តតសញ្ហញណ
ររស់អ្ោកេំលយអាថ្៌កបា
ំ ំងសតីពីទរឿងអាប្សូវម្ិនគួរប្តូវបានទគរ្ាញទៅាធារណជនទេ។

ការរ្ាញដផោក

រិ ញ្ញវតថ៖ុ រាជការ រួម្ ំងម្គនតីដតងតាំង និងម្គនតីជារ់ទនោតផង តាម្េារ់ប្តូវប្រកាសប្េពប

សម្បតតិររស់ទគ។ អ្ងគភាពប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយេេួលែុសប្តូវកោុងការេេួលយកទសេកតីប្រកាស េំដណក
ការពិន័យេំទ ោះការម្ិនទគ្នរពតាម្មានការជារ់ពនធនាគ្នររារ់ពី ១ ដែទៅ ១ នោំ។ កូនទៅកោុងរនៃក
ុ និង
ភរិយម្ិនសថិតទប្កាម្េារ់តំរូវទអាយប្រកាសប្េពយសម្បតិទត េ។
លេធ ភាពររស់ាធារណជនេំទ ោះការេេួលព័ត៌មាន៖ េារ់សីព
ដ ីរោ
ណ ារជាតិ (National Archives

Law) អ្នុញ្ហញតទអាយទគទម្ើលឯការព័ត៌មានទដ្ឋយគ្នមនកំណត់ ទៅកោុងរ័ោ
ណ ារាធារណៈ ។ ទ ោះជា
យ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ េារ់ទនោះផដល់លេធ ភាពទអាយទម្ើលឯការរដ្ឋាភិបាលដែលម្ិនប្តូវបានរញ្ហជក់េាស់
ដតកោុងរយៈ ២០ នោំទប្កាយម្កដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ េំដណកឯការរ៉ាោះ ល់ែល់សនដិសុែជាតិ និងការ រជី វិតតៃល់
ែៃួនអាេរទញ្េ ញទអាយបានរនាៃរ់ពីរយៈទពល ៤០នោំ និង ១២០ នោំទប្កាយម្កដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ។ អ្ងគការម្ិនដម្ន
រដ្ឋាភិបាលម្ួយេំនួនបានរាយការណ៍ថា ទៅកោុងភាព ជាក់ដសដង ែៃួនមានការលំបាកកោុងការសុំបានព័ត៌មាន
ម្កទម្ើល។ រដ្ឋាភិបាល ជាញឹកញារ់ ែកខានម្ិនបានទឆ្ៃើយតរេំទ ោះសំទណើសព
ុំ ័ត៌មាន ។
ផ្នែក្ទី៥ ៖ ឥរិោបលរបេ់រោា ិបាលចាំសពាះការសេុប
ើ អសខកតរបេ់អខគការអនដរជាតិ និខអខគការមិន
ផ្មនរោា ិបាលសលើការសចាទប្បកាន់ពប
ី ទរំសលា េិទធិមនុេស
អ្ងគការសិេធិម្នុសសកោុងប្សុក និងអ្នដរជាតិទផសងៗ ជាេូទៅ ទធវើប្រតិរតដិការទដ្ឋយគ្នមនការរឹតតបិតពី
រដ្ឋាភិបាលទ ើយ កោុងការទសុើរអ្ទងកត និងទបាោះពុម្ផ
ព ាយររកគំទ
ទរឿយៗ ម្គនដីរដ្ឋាភិបាលបានស

ញ
ើ អ្ំពីករណីសិេធិម្នុសសររស់ែួ ៃន ។ ជា

ការជាម្ួយរុគគលិកសិេធិម្នុសសកោុងការទសុើរអ្ទងកតររស់ែួ ៃន ។ ទ ោះជា

យ៉ាងោក៏ទដ្ឋយ មានរបាយការណ៍ជាទប្េើនអ្ំពីកងវោះការស

ការ ទ

ើយទៅកោុងករណីម្យ
ួ េំនួន មានការ

រំភិតរំភ័យទដ្ឋយម្គនដីរដ្ឋាភិបាល ។
មានអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលទធវកា
ើ រ្រដផោកសិេធិម្នុសសប្រមាណជា ៤០ ទៅកោុងប្រទេស
កម្ពជា
ុ រ៉ាុដនដមានដតអ្ងគការម្ួយេំនួនតូេរ៉ាុទោ
ណ ោះ ដែលសកម្មកោុងការទរៀរេំកម្ម វធ
ិ ីរណដុោះរោ
ដ ល ឬទសុើរ
អ្ទងកតការរំទលភសិេធិម្នុសស ។
អ្ងគការសិេធិម្នុសសកោុងប្សុក និងអ្នដរជាតិជួរប្រេោះការគប្មាម្កំដ

ង និងការទធវើេុកខរក
ុ ទម្ោញពី

ម្គនដម្
ី ូលដ្ឋាន ។ អ្ំទពើ ំងទនោះមានលកខ ណៈជាេប្ម្ង់ រឹតតបិត និងការរំខានែល់ការជួរប្រជុំដែលឧរតថម្ភ
ទដ្ឋយអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលនានា ការរំភិតរំភ័យទដ្ឋយ កយសម្ដី ការគប្មាម្ចាត់ វិធានការផៃូវេារ់
និងការរារាំ ងតាម្ដររការិយធិរទតយយ ។ ទៅថ្ថ្ៃេី ៤ ដែកញ្ហញ នគរបាលបានរឹរអ្ូសយកពីរថ្យនតររស់អ្ងគ

ការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយនូវសំភារៈឯការ ដែលទគអ្ោះអាងថា ប្តូវយកទៅទប្រើកោុងបាតុកម្មតវា៉ា ទរឿងសិេធិ
ែីធ។
ីៃ ទៅថ្ថ្ៃេី ១១ ដែកញ្ហញ ប្កសួងម្ហាថ្ផៃបានទេញទសេកតីប្រកាសម្ួយ ទដ្ឋយប្ពមានែល់ប្កុម្សងគម្សុី
វវិលកុំទអាយផតល់ការគ្នំប្េោម្ួយ រួម្ ំងជំនួយសទគ្គោះរនាៃន់ដផោកទពេយ ែល់បាតុកម្មដែលទរៀរេំទដ្ឋយ
គណរកស CNRP ។

អ្ងគការស
ជាតិទ

ប្រជាជាតិ និងអ្ងគការអ្នតរជាតិែថ្េទេៀត៖រដ្ឋាភិបាលជាេូទៅបានស

ើយបានអ្នុញ្ហញតទអាយតំោងអ្ងគការស

អ្ងគការស

ការជាម្ួយអ្ងគការអ្នដរ

ប្រជាជាតិម្កទធវើេសសនកិេេ ។ អ្ោករាយការណ៍ពិទសសថ្ន

ប្រជាជាតិេេួលរនៃក
ុ សិេធិម្នុសសទៅកម្ពជា
ុ ទលក Surya Subedi បានម្កទធវើេសសនកិេេទៅ

កម្ពជា
ុ េំនួន ១ ែង ។ ទៅដែឧសភា ទលកបានជួរជាម្ួយប្កុម្សងគម្សុី វិល និង ម្គនដរី ដ្ឋាភិបាលជាន់ែពស់។
ទៅកោុងរបាយការណ៍ប្រចាំដែសីហាររស់ទលក ទលកបានរិោះគន់ការែិតែំររស់រដ្ឋាភិបាលទលើកំដណេំរង់ការ
ទបាោះទនោត។

ាថរ័នសិេធិម្នុសសររស់រដ្ឋាភិបាល៖វរដ្ឋាភិបាលមានាថរ័នសិេធិម្នុសសេំនួន ៣ ដែលរួម្មានគណៈកមាម
ធិការដ្ឋេ់ទដ្ឋយដ កេំនួន ២វេេួលរនៃក
ុ ការ រសិេធិម្នុសសវនិងេេួល កយរណតឹងវទដ្ឋយាថរ័នម្ួយសថិត
ទប្កាម្ប្ពឹេធសភាវនិងម្ួយទេៀតសថិតទប្កាម្រែាសភាវប្ពម្ ង
ំ គណៈកមាមធិការសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ វដែលសថិត
ទៅទប្កាម្ែុេៃកាល័យនាយករែាម្គនត។
ី វគណៈកមាមធិការ ង
ំ ទនោះពុំមានការប្រជុទំ េៀង ត់វឬែំទណើរការប្រករ
ទដ្ឋយតមាៃភាពទ ើយ។វគណៈកមាមធិការសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ ប្រគល់របាយការណ៍ររស់រដ្ឋាភិបាលវទែើម្បីេូល
រួម្កោុងែំទណើរការពិនិតយសិេធិម្នុសសជាអ្នតរជាតិវែូេជាការពិនិតយទេៀង ត់ជាសកលវនិងបានទឆ្ៃើយតរេំទ ោះ
របាយការណ៍ររស់ាថរ័នរដ្ឋាភិបាលអ្នតរជាតិវរ៉ាុដនតម្ិនបានទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងកតាថនភាពសិេធិម្នុសសទដ្ឋយ
ឯករាជយទ ើយ។វអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធិម្នុសសដែលគួរឱយេុកេិតបា
ត ន ចាត់េុកសម្តថភាពររស់
គណៈកមាមធិការររស់រដ្ឋាភិបាលថាវមានកប្ម្ិត។វ

រដ្ឋាភិបាលបានទធវជា
ើ មាេស់ផោះៃ សប្មារ់អ្ងគជំនុំជប្ម្ោះេប្ម្ុោះជាតិាសន៍ វិាម្ញ្ញទៅកោុងតុលការកម្ពុ
ជាវ(ECCC) ដែលែំទណើរការរួម្គ្នោជាម្ួយអ្ងគការស

ប្រជាជាតិវទែើម្បីកាត់ទ សទម្ែឹកនាំដែមរប្ក

អ្ោកេេួលែុសប្តូវែពស់រំផុតេំទ ោះការរំទលភរំ នទៅសម្័យដែមរប្ក

ម្វនិង

ម្។វអ្ោកសទងកតការណ៍ែៃោះមានជំទនឿ

ថាវទសេកតអ្
ី តាថធិរាយជាាធារណៈររស់អ្ក
ោ ែឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ្ំពរ
ី ញ្ហា ក់េងនឹងអាណតតិយុតាតធិការ
ថ្នអ្ងគជំនុំជប្ម្ោះវវិាម្ញ្ញទៅកោុងតុលការកម្ពជា
ុ គឺជាេប្ម្ង់ម្ួយថ្នការទប្ជៀតដប្ជកររស់អ្ោកនទយបាយវ។

ទ ោះជាយ៉ាងោក៏ទដ្ឋយវគ្នមនភសតតា
ុ ងដែលរ្ាញថាវទសេកតីអ្តាថធិរាយ ំងទនាោះវបានរាំ ងសៃោះែល់ការ
្រររស់តុលការទ ើយ។វ

ECCCវបានរនតសវនាការទលើករណីវ០០២វប្រនំ ងនឹងអ្តីតទម្ែឹកនាំដែមរប្ក

ម្វគឺ២វរងធំេី"វ"វ

ទ្
ម ោះវនួនវជាវអ្តីតរែាម្គនតីប្កសួងការររទេសវទ្
ម ោះវទអ្ៀងវារីវនិងអ្តីតប្រម្ុែរែាវទ្
ម ោះទែៀវវសំផនវ
ពីរេប្រល័យពូជាសន៍វឧប្កិែាកម្មប្រនំ ងនឹងម្នុសសជាតិវនិងការរំទលភយ៉ាងធៃន់ធរៃ ទលើអ្នុសញ្ហញប្កុង
សឺដណវ។វអ្តីតរែាម្គនតីប្កសួងការររទេស និងជាស
ាៃរ់ទៅថ្ថ្ៃេី ១៤ ដែម្ិនា ទ

េុងទចាេកោុងករណី ០០២ ទ្
ម ោះ ទអ្ៀង ារី បាន

ើយ ECCC បានរញ្េ រែ
់ ំទណើរការសវនាការប្រនំ ងរូរទលក។ ECCC បាន

រញ្េ រ់សវនាការកោុងែំោក់កាលេី ១ ថ្នករណី ០០២ ទៅថ្ថ្ៃេី ២៣ ដែកកកដ្ឋ ទ
ដថ្ៃងរិេ ទៅថ្ថ្ៃេី ១៦ ដែតុល។ ទលក Mark Harmon ស

ើយបានចារ់ទផតើម្ទសេកតី

ទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងកតអ្នតរជាតិ បានរនតការ

ទសុើរអ្ទងកតទលើករណី ០០៣ និង ០០៤ ។ ទៅថ្ថ្ៃេី ៦ ដែម្ិថ្ុនា អាជាាធរបានទផៃរទ្
ម ោះ កាំងវទ

េ
ក អា៊វវ

ទៅ( ឌ្ុេ)វទៅពនធនាគ្នរទែតតកោ
ត លវិញវសំរារ់រយៈទពលរនតទេៀតថ្នទ សជារ់ឃុំអ្ស់ម្ួយជី វិតររស់
គ្នត់វកោុងករណីវ០០១។

ដផោកេី៦៖ ការទរីសទអ្ើង ការរំទលភរំ នកោុងសងគម្ និងការជួញែូរម្នុសសវ
រែាធម្មនញ្
ុ ហា
ញ ម្ប្បាម្ការទរីសទអ្ើង ក់េងនឹងពូជាសន៍វទយនឌ្័រវពិការភាពវភាាវឬឋានៈសងគម្វ
រ៉ាុដនត ជាេូទៅវរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានការ រសិេធិ ង
ំ ទនោះទ ើយ។វេារ់ម្ិនហាម្ប្បាម្ការទរីសទអ្ើងទដ្ឋយារ
លកខ ណៈថ្នេំណង់ផូវៃ ទភេ អ្តតសញ្ហញណទជនឌ្័រ ឬឋានៈសងគម្ទ ើយ។

គសតី
អ្ំទពើរំទលភទសពសនថវៈ និងអ្ំទពើ

ិងាកោុងប្គួារ៖ េារ់ដ្ឋក់ទ សប្ព

មេណឌេំទ ោះអ្ំទពើរំទលភទសព

សនថវៈ និងការរំ ររំ ន។ ទ ោះជាយ៉ាងទនោះកតី អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិបានរាយ
ការណ៍ថា អ្ំទពើ

ិងាប្រនំ ងគសតី មានែូេជាអ្ំព

ឹងាកោុងប្គួារ និងការរំទលភទសពសនថវៈវទកើតមានជា

េូទៅ។ អ្ំទពើរំទលភទសពសនថវៈប្តូវកាត់ទ សឱយជារ់ពនធនាគ្នរពី ៥នោំ ទៅ ៣០នោំ។ អ្ំទពើរំទលភទសព
សនថវៈ រតី/ប្រពនធម្ិនប្តូវបានដេងជាក់លក់ទៅកោុងប្កម្ប្ព

មេណឌទ ើយ រ៉ាុដនត អាេទធវើការទចាេប្រកាន់ថាជា

“អ្ំទពើរំទលភទសពសនថវៈ” “ការរងកររួសាោម្” ឬ “ការរំ ររំ នម្ិនសម្រម្យ”បាន។ ទយងតាម្េារ់
សតីពអ្
ី ំទពើ

ិងាកោុងប្គួារ ការរំទលភទសពសនថវៈរត/ី ប្រពនធអាេសថិតទៅកោុងនិយម្ន័យថ្នអ្ំទពើ

ិងាកោុង

ប្គួារវដែលរួម្រញ្េូ ល “ការរំ នផៃូវទភេ” ផងដែរ។ កប្ម្មានការទចាេប្រកាន់ពីរេរំទលភទសពសនថវៈ

រតី/ប្រពនធតាម្ប្កម្ប្ព
កំណត់ដ្ឋក់ទ សប្ព

មេណឌ និងេារ់សីព
ត អ្
ី ំទពើ
មេណឌេំទ ោះអ្ំទពើ

ទ ើយ។ ទគអាេទប្រើប្កម្ប្ព
ពនធនាគ្នរចារ់ពី ១វនោំរ

ិងាកោុងប្គួារោស់។ េារ់សីព
ត ីអ្ំទពើ

ិងាកោុងប្គួារ

ិងាកោុងប្គួារ រ៉ាុដនត ម្ិនមានដេងជាក់លក់អ្ំពកា
ី រដ្ឋក់ទ ស

េ
ម ណឌ ទែើម្បីដ្ឋក់ទ សេំទ ោះរេទលមើស

ឹងាកោុងប្គួារ ទដ្ឋយដ្ឋក់ទ ស

ូតែល់ ១៥នោំ។

អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយវទ្
ម ោះអាែ

ក
ុ បានេេួលរបាយការណ៍អ្ំពក
ី រណីរំទលភទសព

សនថវៈេំនួន ១៣៣វករណីវទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា ។ ទៅកោុងេំទោម្ករណី ង
ំ ទនោះ មាន ២៧វករណីប្តូវ
បានកាត់កតីទដ្ឋយតុលការ ២វករណីប្តូវបានសប្ម្រសប្ម្ួលទដ្ឋយតុលការ ឬនគរបាលវទ
ដ្ឋានបានសំររសំរួលវ១វករណី។ករណីដែលទៅសល់ទៅរង់ចាំសវនាការ។ េំទ ោះអ្ំទពើ

ើយអាជាាធរម្ូល

ិងាកោុងប្គួារ

មានរបាយការណ៍េន
ំ ួន ១៧១វករណីវទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយទផសងទេៀត
បានេងប្កងអ្ំទពើ

ិងាកោុងប្គួារថាមានេំនួន ៩៧វករណី ទៅកោុងរយៈទពលែដែលទនាោះ។ កោុងរបាយការណ៍

ររស់អ្ងគការម្ួយទនោះ ករណី

ឹងាកោុងប្គួារេំនួន ៤ ករណី និងករណីរំទលភទសពសនថវៈេំនួន ៤ករណី

បាននាំទអាយជនរងទប្គ្នោះាៃរ់។ េំនងជាមានការរាយការណ៍ម្ិនប្គរ់អ្ំពរ
ី ញ្ហា

ឹងាកោុងប្គួារ និងការ

រំទលភទសពសនថវៈ ទដ្ឋយារគ្នមនសថិតិប្គរ់ប្គ្នន់សីព
ត ីរេទលមើស ដែលរាយការណ៍ពកា
ី រភ័យររស់គសតីេំទ ោះ
ការសងសឹកពីជនទលមើស។
រដ្ឋាភិបាលបានគ្នំប្េអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលផតលកា
់ ររណតុោះរោ
ត លែល់គសតីប្កីប្កវ្យរង
ទប្គ្នោះពីការរំទលភពីរី ត ពីទពសាចារយ និងពីការជួញែូរ។ ប្កសួងកិេេការនារីបានសប្ម្រសប្ម្ួលជាម្ួយអ្ងគ
ការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយ និងប្រព័នផ
ធ សពវផាយម្ួយកោុងប្សុកវទែើម្បីរទងកើតកម្ម វធ
ិ ីចាក់ផាយតាម្វិេយុ និង
េូរេសសន៍អ្ំពរ
ី ញ្ហាគសតី។

ការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ៖ ប្កម្ប្ព

មេណឌដ្ឋក់ទ សប្ព

មេណឌេំទ ោះការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ ទដ្ឋយដ្ឋក់

ពនធនាគ្នរពី ៦វថ្ថ្ៃទៅ ៣វដែ និងពិន័យជាេឹកប្បាក់េំនន
ួ ពី ១០០ ០០០ទរៀលទៅ ៥០០ ០០០ទរៀល (២៥ ទៅ
១២៥វែុលៃរអាទម្រិក)។ រ៉ាុដនត ម្ិនមានការចារ់ែួ ៃន ឬកាត់ទ សទ ើយ។ រដ្ឋាភិបាលទធវើយុេធនាការទលើកកម្ពស់
ឹ ជាាធារណៈដែលទតតតជាក់លក់ទលើគសតីលក់ប្ាទរៀរទៅកដនៃងកម្ានតដែលបានរាយការណ៍
ការយល់ែង
ថា ្យរងទប្គ្នោះទដ្ឋយារការទរៀតទរៀន។ ពុំ ន់មានព័ត៌មានអ្ំពីអ្ប្តាថ្នការទកើតមានរេទលមើសទនោះ
ទៅទ ើយទេ។

សិេធិរនតពូជ៖ គូាវម្ីវភរិយ និងរុគគលមាោក់ៗអាេសទប្ម្េេិតេ
ត ំទ ោះេំនួនកូនដែលេង់បាន គមាៃតមានកូន
និងទពលមានកូន ទ

ើយពួកទគមានព័ត៌មាន និងម្ទធាបាយទែើម្បីទធវកា
ើ រសទប្ម្េេិតទត ដ្ឋយទសរីទដ្ឋយគ្នមនការ

ទរីសទអ្ើង។ គសតីមានសិេធិេេួលទសវាពនារកំទណើត និងការដថ្ ំម្ុនទពលសប្មាល ប្ពម្ ំងឆ្មរមានជំនាញ
និងការដថ្ ំទប្កាយទពលសប្មាលផងដែរ រ៉ាុដនតជាទរឿយៗ សិេធទនោះទៅមានកប្ម្ិត ទដ្ឋយារឧរសគគ
ប្បាក់េំណូល និងភូម្ិាគសត។ ទយងតាម្ការអ្ទងកតសុែភាពប្រជាាគសតប្រទេសកម្ពជា
ុ អ្ប្តាម្រណៈមាតា
ទៅនោំ២០១០ មានេំនួន ២០៦វនាក់កោុង រកទកើតរស់េំនន
ួ ១០០ ០០០នាក់។ កតាតេម្បង ដែលមានឥេធ ិពល
ទលើអ្ប្តាម្រណៈមាតាែពស់ទៅកោុងប្រទេសរួម្មានកងវោះម្ណឌលសុែភាពប្តឹម្ប្តូវ ថាោំសងកូវ និងកងវោះឆ្មរមាន
ជំនាញប្តឹម្ប្តូវ។វអ្ប្តាទប្រវា៉ា

ង់ថ្នការទប្រើម្ទធាបាយពនាកំទណើតកោុងេំទោម្គសតគ
ី ឺមានប្រដ

លវ៥១វ

ភាគរយ។

ការទរីសទអ្ើង៖ រែាធម្មនញ្
ុ ដញ េងអ្ំពីសិេធិទសមើភាពគ្នោសំរារ់គសតី ការេេួលបានប្បាក់កថ្ប្ម្ទសមើគ្នោេំទ ោះការ្រ
ែូេគ្នោ និងឋានៈទសមគ្ន
ើ ោ កោុងអា

៍ពិ

។
៍ ជាេូទៅ គសតីមានសិេធិទលើប្េពយសម្បតតិទសមើភាពគ្នោ មានសិេធិតាម្

ផៃូវេារ់ែេ
ូ គ្នោកោុងការដ្ឋក់ កយរណតឹងដលងលោះ និងសិេធិទសមើគ្នោកោុងការេេួលបានការអ្រ់រំ និងការ្រម្ួយ
េំនួន។ រ៉ាុដនត ប្រថ្ពណីវរបធម្៌វនិងការេេួលែុសប្តូវកោុងការដថ្រកាកូនបានកប្ម្ិតសម្តថភាពររស់គសតីទែើម្បី
្នទៅែល់ការេេួលបានម្ុែតំដណងែពស់ទៅកោុងការ្រ ឬេូលរួម្កោុងកំលង
ំ ការ្រវ។ រុរសយ៉ាងទប្េើន
ទលើសលុររទប្ម្ើការ្រទយធា នគរបាល និងការ្ររាជការសុី វិល។
ប្កសួងកិេេការនារី ដែលប្តូវបានផតល់អាណតតិទអាយការ រសិេធិគសតី និងទលើកកម្ពស់សម្ភាពទយន
ឌ្័រទៅកោុងសងគម្ បានរនតកម្មវធ
ិ ី នារីរតនៈ (“គសតីជាតបូងទពប្ជែ៏មានតថ្ម្ៃ”)។ កម្ម វិធីទនោះមានទគ្នលរំណង
ទលើកកម្ពស់ម្ុែមាត់គសតីតាម្រយៈការរគញ្ហជរទយនឌ្័រ ជំរុញឱយគសតីេូលរួម្ទៅកោុងជី វិតទសែាកេ
ិ េ និងនទយ
បាយ និង ការការ រសិេធិគសត។
ី ម្នៃីរ ប្កសួងរដ្ឋាភិបាលេំនន
ួ ២៧ បានរនតដផនការសកម្មភាពរគញ្ហជរ
ទយនឌ្័រទដ្ឋយមានការគ្នំប្េពីកម្ម វិធីអ្ភិវឌ្ឍន៍ស

ប្រជាជាតិ និងទដ្ឋយស

ការយ៉ាងជិតសោិេធជាម្ួយប្កសួង

កិេេការនារី។

កុមារ
ការេុោះសំរុប្តកំទណើត៖ តាម្េារ់ សញ្ហជតិអាេេេួលបានតាម្រយៈកំទណើតពីឪពុកមាតយដែលម្ិនដម្នជាជន
ជាតិដែមរ កោុងករណីដែលឪពុកមាតយ ំងពីរទនាោះបានទកើត និងរស់ទៅទដ្ឋយប្សរេារ់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ
ឬករណីដែលឪពុក/មាតយោមាោក់េេួលបានសញ្ហជតិកម្ពជា
ុ ។វដែមរជនជាតិប្តូវបានចាត់េុកជាពលរែាដែមរ។
ប្កសួងម្ហាថ្ផៃបានប្គរ់ប្គងប្រព័នេ
ធ ុោះរញ្ជីកំទណើតតាម្ដររេំទនើរ រ៉ាុដនត

រក ំងអ្ស់ម្ន
ិ សុេធដតប្តូវបាន

េុោះរញ្ជភា
ី ៃ ម្ៗទ ើយ ទដ្ឋយារដតឪពុកមាតយពនារទពល។ ប្រព័នទធ នោះម្ិនបានដ្ឋក់រញ្េូ លទសវាពិទសស
សំរារ់ស

គម្ន៍ភាគតិេទ យ
ើ ។ ទប្ៅពីទនោះ កុមារដែលបានទកើតចារ់ពី ក់កោ
ត លេសវតសរ៍នោំ១៩៧០

ែល់ ក់កោ
ត លេសវតសរ៍នោំ១៩៩០ ជាេូទៅ ម្ិនប្តូវបានេុោះរញ្ជក
ី ំទណើតទ ើយ ទដ្ឋយារការប្គរ់ប្គង
ររស់ទវៀតោម្/ដែមរប្ក

ម្/សគ្គម្សុី វិល។ អ្ោកដែលម្ិនបានេុោះរញ្ជី ំងទនោះជាទប្េើន ដែលទប្កាយម្កមាន

ប្គួារតៃល់ែួ ៃន ម្ិនបានយល់អ្ំពីភាពចាំបាេ់ថ្នការេុោះរញ្ជីទនោះទេ។ ជាេូទៅ យុវជនម្ិនទៅេុោះរញ្ជីកំទណើត
ទ ើយ រ

ូត ល់ដតទគប្តូវការចាំបាេ់។
ការែកខានម្ិនបានេុោះរញ្ជក
ី ំទណើតនាំទអាយមានការទរីសទអ្ើង រួម្ ំងការម្ិនផតល់ទសវាាធារណៈ

ផង។ ការសិកាម្ួយទៅនោំវ២០០៧វដែលទធវើទ ើងទដ្ឋយអ្ងគការ UNHCR សតីពីភាពគ្នមនសញ្ហជតិទៅកោុង
ប្រទេសកម្ពជា
ុ បាននិយយថា ជាទរឿយៗ កុមារថ្នជនជាតិភាគតិេ និងអ្ោកគ្នមនសញ្ហជតិប្តូវបានតត់ទេញពី
ែំទណើរការេុោះរញ្ជក
ី ំទណើត។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលផតល់ទសវាេំទ ោះស

គម្ន៍ដែលប្តូវបានទគ

តត់ទេញវបានរាយការណ៍ថា ជាទរឿយៗ កុមារដែលគ្នមនសំរប្ុ តកំទណើត និងទសៀវទៅប្គួារវបាត់រង់
លេធ ភាពេេួលបានការអ្រ់រំ និងការដថ្ ំសែ
ុ ភាព។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ំងទនាោះក៏បានរញ្ហជក់
ផងដែរថា ទៅថ្ថ្ៃអ្នាគត កុមារ ំងទនោះអាេម្ិនមានលេធ ភាពេេួលបានការ្រទធវើ មានប្េពយសម្បតតិតៃល់ែូ ៃន
េូលរួម្ទបាោះទនោត ឬទប្រើប្បាស់ប្រព័នេ
ធ ារ់ទនាោះទេ។

ការអ្រ់រំ៖ កុមារេេួលរងផលរ៉ាោះ ល់អ្ វិជមា
ជ នទដ្ឋយារប្រព័នអ្
ធ រ់រំដែលគ្នមនលកខ ណៈប្គរ់ប្គ្នន់។ ការ
អ្រ់រំរ

ូតែល់ថាោក់េ៩
ី គឺឥតមានរង់ថ្ថ្ៃទ ើយ រ៉ាុដនត ម្ិនដម្នជាកាតពវកេ
ិ េទេ។ កុមារជាទប្េើនបានឈ្រ់ទរៀន

ទែើម្បីជយ
ួ ប្គួារកោុងការ្រកសិកម្មលកខ ណៈប្គួារ ទធវើការ្រទៅកោុងសកម្មភាពទផសងទេៀត េូលទរៀនទៅ
អាយុទប្េើន ឬម្ិនេូលទរៀនទាោះដតម្តង។ រដ្ឋាភិបាលម្ិនរែិទសធទកម ងប្សីកោុងការេេួលបានការអ្រ់រំទសមើភាព
គ្នោទេ។ រ៉ាុដនត ជាទរឿយៗ ប្គួារដែលមានធនធានមានកំ រិតវផតល់អាេិភាពែល់ទកម ងប្រុសជាងទកម ងប្សី។ ទរើ
ទយងតាម្របាយការណ៍អ្ងគការអ្នតរជាតិ រនាៃរ់ពីកប្ម្ិតរឋម្សិកា េំនួនទកម ងប្សីេុោះទ្
ម ោះេូលទរៀនធាៃក់េុោះ
យ៉ាងខាៃង
ំ ។ ាលទរៀនទៅកោុងតំរន់ជាទប្េើនសថិតទៅនៃយពីផោះៃ ទ

ើយការទធវែ
ើ ំទណើរក៏ជារញ្ហាម្ួយផងដែរ។

កតាតទនោះបានទធវើឱយរ៉ាោះ ល់ែល់ទកម ងប្សីជាពិទសស ទដ្ឋយារកងវល់ពីសវុ តថិភាពកោុងការទធវែ
ើ ំទណើរពីផោះៃ ទៅ
ាលទរៀន។

ការទធវើបារកុមារ៖ អ្ោកសទងកតការណ៍ចាត់េុកថាការទធវើបារកុមារមានជាេូទៅ ទ ោះរីគ្នមនសថិតិរញ្ហជក់កត។
ី
ការរំទលភទសពសនថវៈទលើកមា
ុ រទៅដតជារញ្ហាធៃន់ធរៃ ម្ួយទៅទ ើយ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលវADHOC

បានរាយការណ៍វថា ករណីរំទលភទសពសនថវៈ និងរ៉ាុនរ៉ាងរំទលភទសពសនថវៈេំនន
ួ ៩៩ ករណីបានទកើតទ ើង
េំទ ោះកុមារដែលមានអាយុទប្កាម្ ១៨វនោំ។

អា

ព
៍ ិ

៍ទដ្ឋយរងខវំ និងកោុងវ័យទកម ង៖វអាយុប្គរ់ការតាម្េារ់សំរារ់ទកម ងប្រុសវនិងទកម ងប្សីគវឺ ១៨វ

នោំ។វទៅនោំវ២០១២វ១៨វនោំវ២៤វទៅវ២០វនារីដែលមានអាយុពីថ្នវ%បានទរៀរការទៅទពលទគមានអាយុ
ទប្កាម្វ១៨វនោំ។វតាម្វរបធម្៌ដែមរវការទរៀរការកុមារម្ិនប្តូវបានចាត់េុកថាជារញ្ហាទេវ។រដ្ឋាភិបាលនិងវ
បានប្រកាន់ជំហានទលើកកំពស់ការយល់ែឹងទលើការតំរវូ ទលើអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែមរម្ួយអាយុអ្របរិមា
ែូេដែលប្តូវបានកំណត់ទដ្ឋយេារ់។

ការទកងប្រវ័ញ្េផូវៃ ទភេទលើកុមារ៖ ការរួម្ទភេជាម្ួយកុមារអាយុទប្កាម្ ១៥វនោំ គឺជាអ្ំទពើែស
ុ េារ់។ ទៅ
អ្ំ ុងនោំថ្នរបាយការណ៍ នគរបាលបានវាយឆ្មក់េូលផៃោះរន ទ

ើយបានជួយសទគ្គោះទកម ងប្សីម្ិនប្គរ់អាយុ

ដែលប្តូវបានទគជួញែូរទអាយទធវើទពសា។វគិតម្កប្តឹម្ដែកកកដ្ឋ ប្កសួងម្ហាថ្ផៃបានរាយការណ៍ថា អាជាា
ធរបានចារ់ែួ ៃនជនររទេសេំនន
ួ ៨វនាក់ ពីរេរួម្ទភេជាម្ួយកុមារ។ កុមារម្ួយេំនួនបានទធវទើ ពសាទែើម្បី
េិញ្េឹម្ជី វិត ទដ្ឋយម្ិនមានការេូលរួម្ពីភាគីេីរីោទ ើយ។ រដ្ឋាភិបាលបានទប្រើប្បាស់េារ់សីព
ត ីការរគ្ករ
ការជួញែូរម្នុសស និងការទកងប្រវ័ញ្េផូវៃ ទភេ ទែើម្បីកាត់ទ សអ្ោកទេសេរផៃូវទភេវដែលរំទលភរំ នទលើ
កុមារ។
េារ់សីព
ត កា
ី រជួញែូរម្នុសសដ្ឋក់ទ សេំទ ោះការជួញែូរវទកងប្រវ័ញ្េផូវៃ ទភេទលើកុមារវទដ្ឋយដ្ឋក់
ពនធនាគ្នរចារ់ពី ២ ទៅ ១៥វនោំ។ េារ់ទនោះក៏ហាម្ប្បាម្រូរអាសអាភាសររស់កុមារផងដែរ។

កុមារតៃស់េីលំទៅ៖ រដ្ឋាភិបាលបានផតល់ទសវាមានកំ រិតវនិងម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់ែល់កុមាររស់ទៅតាម្េិទញ្េ ើម្ថ្ោល់
ទៅម្ជឈម្ណឌលាតរនីតិសម្ប ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបានវាយតថ្ម្ៃថា មានកុមារតាម្
េិទញ្េ ើម្ផៃូវប្រមាណពី ១០០០ ទៅ ១២០០វនាក់ទៅកោុងរាជធានីភំទោ ពញ ដែលគ្នមនេំនាក់េំនងជាម្ួយប្គួារ
ទ

ើយមានកុមារប្រមាណជាពី ១០ ០០០ ទៅ ១៥ ០០០នាក់ បានទធវកា
ើ រ្រទៅតាម្េិទញ្េ ើម្ផៃូវ រ៉ាុដនត បាន

ប្ត រ់ទៅផៃោះ វិញទៅទពលយរ់។ កុមារប្រមាណជា ៥០០ ទៅ ៩០០វនាក់ បានរស់ទៅជាម្ួយប្គួារររស់
ែៃួនទៅតាម្េិទញ្េ ើម្ផៃូវថ្នរាជធានីភំទោ ពញ។

កុមារកោុងពនធនាគ្នរ៖ ប្កសួងម្ហាថ្ផៃបានរាយការណ៍ថាវទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា យ៉ាងទហាេោស់
មានកុមារទប្កាម្អាយុ ៦វនោំេំនួន ៥៦វនាក់ ប្តូវបានទគរាយការណ៍ថា កំពុងរស់ទៅជាម្ួយមាតយររស់ែួ ៃន

ទៅកោុងពនធនាគ្នរ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយកោុងប្សុកបានរាយការណ៍ថា មានកុមារដររទនោះេំនួនវ៤៨
នាក់ រស់ទៅកោុងពនធនាគ្នរេំនួន១៩ និងបានអ្ោះអាងថា កុមារ ំងទនោះេេួលបានការទម្ើលដថ្ម្ិនបានលអពីនមំ
ពនធនាគ្នរ និងប្រឈ្ម្ុែនឹងទប្គ្នោះថាោក់រាងកាយពីអ្ោកទ សប្ព

មេណឌដែលជាម្នុសសទពញវ័យ។ ជាេូទៅ

កុមារ ំងទនោះែវោះអាហារូរតថម្ភ និងការអ្រ់រំប្គរ់ប្គ្នន់។

ការចារ់ជំ រិតកុមារឆ្ៃងដែន៖ ប្រទេសកម្ពជា
ុ ម្ិនដម្នជា

តថទលែីថ្នអ្នុសញ្ហញប្កុងឡាទអ្ នោំ១៩៨០ សតីពី

េិែាភាពសុី វិលថ្នការចារ់ជំ រិតកុមារឆ្ៃងដែនទ ើយ។

ការប្រនំ ងនឹងាសនាជវីស (Anti-Semitism)
វវវវវវវវវវមានស

គម្ន៍អ្និកជនកាន់ាសនាជវីសតូេម្ួយទៅកោុងរាជធានីភំទោ ពញ ទ

ើយម្ិនមានរបាយ

ការណ៍អ្ំពីេទងវើប្រនំ ងនឹងពួកទនោះទ ើយ។

ការជួញែូរម្នុសស
សូម្េូលទម្ើលរបាយការណ៍សីព
ត កា
ី រជួញែូរម្នុសស ររស់ប្កសួងការររទេសស
ទៅទគ

រែាអាទម្រិក

េំព័រ www.state.gov/j/tip។

ជនពិការ
េារ់ហាម្ោត់ការទរីសទអ្ើង ការប្ពទងើយកទនតើយវការទកងប្រវ័ញ្ជ ឬការទបាោះរង់ជនពិការ។ ទៅ
កោុងេារ់ទនោះ និយម្ន័យជនពិការរួម្រញ្េូ ល ំងជនដែលមានជំងស
ឺ តិាមរតី និងជនពិការប្បាជាាផងដែរ
ទ

ើយេារ់ទនោះក៏តប្ម្ូវផងដែរថា អាគ្នរាធារណៈ និងេីតាំងផតលទ់ សវារដ្ឋាភិបាល រួម្ ំងប្គឹោះាថនអ្រ់រំ

ផងដែរ ប្តូវមានម្ទធាបាយដែលអាេឱយជនពិការទេញេូលបាន។ េារ់ទនោះម្ិននិយយពីម្ទធាបាយទេញ
េូល ឬទ ើងេុោះ ទពលទធវើែំទណើរតាម្យនតទហាោះ ឬទធវែ
ើ ំទណើរតាម្ម្ទធាបាយទផសងទ ើយ។ប្កសួងសងគម្កិេេ
អ្តីតយុេធជន និងយុវនីតិសម្ប េេួលែុសប្តូវរួម្ទលើការការ រសិេធិជនពិការ ថ្វីទរើេារ់ទនោះកំណត់ភារកិេេ
ជាក់លក់សរា
ំ រ់រោ
ត ប្កសួងទផសងទេៀតវែូេជា ប្កសួងសុខាភិបាល ប្កសួងអ្រ់រំ ប្កសួងាធារណៈការ
និងែឹកជញ្ជូន និងប្កសួងការ រជាតិកត។
ី រដ្ឋាភិបាលបានទសោឱ
ើ យរោ
ត ញេូរេសសន៍ ំងអ្ស់ទប្រើប្បាស់ការ
រកដប្រភាាសញ្ហញកោុងកម្ម វធ
ិ រី រស់ែួ ៃន។ គិតប្តឹម្ដែម្ិថ្ុនា ាថនីយេូរេសសន៍េម្បងម្ួយមានការរកដប្រ
ភាាសញ្ហញ ទ

ើយប្កសួងព័ត៌មានកំពុងទធវកា
ើ រ្រជាម្ួយនឹងាថនីយេូរេសសន៍ទផសងៗទេៀតវទែើម្បីអ្ភិវឌ្ឍ

សម្តថភាពកោុងការរកដប្រភាាសញ្ហញទនោះ។ រដ្ឋាភិបាលបានរនតការែិតែំប្រឹងដប្រងររស់ែួ ៃនកោុងការអ្នុវតត
េារ់ទនោះ ទ ោះរីជារយៈទពលទពញទលញសប្មារ់អ្នុវតតេារ់ទៅកោុងករណីម្ួយេំនួនអាេពនារែល់នោំ
២០១៥ ក៏ទដ្ឋយ។ េីសីកា
ត រគណៈរែាម្គនតបា
ី នអ្នុម្័តអ្នុប្កឹតយេំនួន ៤ ទែើម្បីគ្នំប្េេារ់ទនោះ។

វវវវវវវវវវកម្ម វធ
ិ ីដែលទរៀរេំទ ង
ើ ទដ្ឋយអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលនានាវបានទធវើការដកលម្អគរួ ឱយកត់សមាគល់
េំទ ោះការប្រប្ពឹតត និងការាតរនីតិសម្ប ទលើជនពិការ រ៉ាុដនត ពួកគ្នត់បានប្រឈ្ម្នឹងការទរីសទអ្ើងពីសងគម្
យ៉ាងទប្េើន ជាពិទសសលេធ ភាពកោុងការេេួលបានការ្រជំនាញ។

កុមារវវវវវវវវវវដែលពិការម្ិនធៃន់ធរៃ អាេេូលាលបាន។វកុមារដែលមានភាពពិការទប្េើនវែូេជាខាវក់វថ្ៃងវ់ ឬ
មានរញ្ហាែួរកាលវទរៀនទៅាលដ្ឋេ់ទដ្ឋយដ កវដែលឧរតថម្ទភ ដ្ឋយអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលវទៅភោំ
ទពញ។វទយងតាម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយវការអ្រ់រស
ំ ំរារ់កុមារពិការធៃន់ធរៃ គ្នមនទៅទប្ៅប្កុងភោំទពញ
ទេ។
វវវវវវវវវវគ្នមនការដ្ឋក់កំ

ិតផៃូវេារ់ទលើសិេធិជនពិការកោុងការទបាោះទនោត ឬេូលរួម្ទៅកោុងកិេេការសុី វិលទ ើយ

រ៉ាុដនត រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានែិតែំប្រឹងដប្រងស

ការោម្ួយ ទែើម្បីជួយពួកគ្នត់ឱយមានការេូលរួម្កោុងកិេេការ

សុី វិលកាន់ដតទប្េើនទ ើយ។ ប្កសួងសងគម្កិេេ អ្តីតយុេធជន និងយុវនីតិសម្ប មានេំនួលែុសប្តូវកោុងការ
រទងកើតទគ្នលនទយបាយទែើម្បីការ រសិេធិ និងាតរនីតិសម្ប ជនពិការ ក៏ែេ
ូ ជាផតលកា
់ ររណតុោះរោ
ត ល
ជំនាញសប្មារ់ពួកគ្នត់។

សញ្ហជតិ/ពូជាសន៍/ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ
វវវវវវវវវវេារ់សីព
ត ីសញ្ហជតិម្ិនមានដេងេាស់លស់អ្ំពីសិេធរិ រស់ជនជាតិទែើម្ភាគតិេទ យ
ើ ។ ការការ រ
តាម្រែាធម្មនញ្
ុ ន
ញ ិយយដតពី “ប្រជាជនដែមរ” រ៉ាទុ ោ
ណ ោះ។ អាណិកជនេិន និងទវៀតោម្គឺជាជនជាតិភាគតិេ
ភាគទប្េើនជាងទគ។ ជនជាតិេិនប្តូវបានេេួលយកទៅកោុងសងគម្ រ៉ាុដនត មានការរនតសរ
អ ់ទែពើម្េំទ ោះជនជាតិ
ទវៀតោម្ ដែលប្តូវបានទគទម្ើលទឃើញថា ជាការគំរាម្កំដ

ងេំទ ោះប្រទេសជាតិ និងវរបធម្៌។ ប្កុម្ម្ួយ

េំនួនរួម្ ំងប្កុម្អ្ោកនទយបាយផង បានរនតនិយយប្រនំ ងនឹងជនជាតិទវៀតោម្យ៉ាងខាៃង
ំ កាៃ។ ប្កុម្ ំង
ទនោះបានសតីរទនាៃសថា មានការប្គរ់ប្គងដផោកនទយបាយពីរដ្ឋាភិបាលទវៀតោម្ទលើគណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ
រញ្ហាេគនាៃនទៅតាម្តំរន់ប្ពំដែន និងរញ្ហាជាទប្េើនទផសងទេៀត ដែលប្កុម្ ំងទនោះបានដ្ឋក់កំ
ជាតិទវៀតោម្ យ៉ាងទហាេោស់ក៏កោុងេំដណកែៃោះដែរ។

ុសទៅទលើជន

ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ

វវវវវវវវវវជាការជួយែល់ការែិតែំប្រឹងដប្រងររស់ស

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ កោុងកិេេការ រេឹកែីែូនតា

និងធនធានធម្មជាតិររស់ែួ ៃនវរដ្ឋាភិបាលបានទេញរ័ណណកម្មសិេធ ែ
ិ ីរួម្ទៅទអាយស
២វស

គម្ន៍វទៅទែតតរតនៈគីរវនិងស

ំងទនោះគឺជារ័ណណកម្មសិេធិែំរង
ូ ទ

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្េំនួនវ

គម្ន៍ជនជាតិភាគតិេភោងវទៅនោំវ២០១១វ២០១២វនិងវនោំវ២០១៣។វ

ើយដែលប្តូវបានទេញទអាយវចារ់តាំងពីេារ់ភូម្ិបាលររស់ជាតិប្តូវបាន

អ្នុម្័តទៅនោំ២០០១វម្ក។វទៅកោុងអ្ំ ុងទពលវ៧វដែែំរូងថ្ននោំវ២០១៣វវប្កសួងដែនែីពន
ិ ិតយសំទរេទលើ
រ័ណណកម្មសិេធិែីរួម្រដនថម្េំនួនវ៥វទេៀតវសំរារ់ស
ភិបាលបានវរិោះគន់យូរម្កទ

គម្ន៍ជនជាតិទៅទែតតម្ណឌលគី រី។វ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋា

យ
ើ នូវែំទណើរការអ្នុវតតយឺតៗថ្នការផតល់រ័ណណកម្មសិេធែ
ិ រី ួម្ទ

ទអាយមានការតអកការលក់ែី និងការផតល់សម្ប នែីដែលរ៉ាោះ ល់ែល់ស

ើយបានរនតសុំ

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ។

អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មកោុងការអ្រ់រស
ំ

គម្ន៍ជនជាតិ

ទែើម្ភាគតិេអ្ំពែ
ី ំទណើរការេុោះរញ្ជែ
ី ី ប្ពម្ ំងផតលជា
់ តំោងដផោកេារ់កោុង វិវាេផងដែរ។

ការរទលភរំ នកោុងសងគម្ ការទរីសទអ្ើង ប្ពម្ ង
ំ អ្ំទពើ

ង
ឹ ាទដ្ឋយទ

តុផលផៃូវទភេ និងអ្តតសញ្ហញណ

ទជនឌ្័រ
វវវវវវវវវវម្ិនមានេារ់ដែលដ្ឋក់ទ សប្ព

មេណឌទលើការប្សឡាញ់ទភេែូេគ្នោទ ើយ ទ

ើយក៏ម្ិនមានការទរីស

ទអ្ើងជាផៃូវការប្រនំ ងនឹងប្កុម្គសតីប្សឡាញ់គសតី រុរសប្សឡាញ់រុរស រុគគលដែលប្សឡាញ់ ំងរុរស និងគសតី
និងអ្ោកវោះកាត់ដកអ្វយវៈទភេ (LGBT) ទនាោះទេ ទ ោះរីជាទៅដតរនតមានការទរីសទអ្ើងពីសងគម្ម្ួយេំនួន និង
ការនាំគ្នោសអរ់កតី ជាពិទសសទៅកោុងតំរន់ជនរេ។ ទៅដែឧសភា ប្កុម្

៊ុនកោុងប្សុក និងអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិ

បាលម្ួយេំនួនបានទរៀរេំកម្ម វធ
ិ ីទមាេនភាពរាជធានីភំទោ ពញប្រចាំនោំទលើកេី៥ ដែលជាប្ពឹតិកា
ត រណ៍រយៈទពល
ទពញម្ួយសបាត

វ៍ សតីពីប្កុម្ LGBT។វពិធីទនាោះមានការគ្នំប្េជាេូទៅពីប្កុម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលវទ

ើយ

រួម្មានតំោងររស់ប្កុម្វLGBTវម្កពីប្រទេសជិតខាងផងដែរ។

ម្ិនមានរបាយការណ៍អ្ំពីការទរីសទអ្ើងពីសំោក់រដ្ឋាភិបាលដផអកទលើលកខ ណៈថ្នេំណង់ផូវៃ ទភេទៅ
កោុងការ្រវភាពគ្នមនសញ្ហជតិ ឬលេធ ភាពេេួលបានការអ្រ់រំ ឬការដថ្ ំសែ
ុ ភាពទ ើយ។ រ៉ាុដនត ការប្សឡាញ់
ទភេែូេគ្នោ ជាេូទៅ េេួលរងការខាៃេរអារ និងការសងស័យពីសំោក់ប្រជាជនេូទៅ ទ

ើយមានប្កុម្គ្នំប្េ

តិេតួេរ៉ាុទោ
ណ ោះដែលទគអាេរាយការណ៍ប្បារ់ពីករណីទ រីសទអ្ើងវ។វការទរីសទអ្ើងទប្ៅផៃូវការប្រនំ ងនឹងប្កុម្

LGBT ទៅដតមាន ដតអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបាននិយយថា ការទរីសទអ្ើងមានការថ្យេុោះ
ទដ្ឋយារស

គម្ន៍ររស់ប្កុម្ LGBT ទធវកា
ើ របានលអកោុងការទលើកកំពស់ការយល់ែឹង ក់េងនឹងរញ្ហាររស់

ប្កុម្ LGBT ។
គ្នមនទសេកតីរាយការណ៍ពី
ការគំរាម្កំដ

ឹងា ឬការរំ នទៅទលើម្នុសសកោុងប្កុម្ LGBT ទេ ដតការមាក់្យ ឬ

ងអាេជាកតាតម្ួយកោុងការរារាំ ងម្ិនទអាយមានការរាយការណ៍ពីករណីដររទនោះ។

អាំពពហ
ង្ស
ី ង្ស
ឹ ា ឬការពរស្ពអ
ី
ី ពសសង្សពទ្ៀតក្នុង្សស្ង្សគម
វវវវវវវវវវម្ិនមានការទរីសទអ្ើងជាផៃូវការេំទ ោះអ្ោកផៃក
ុ ទម្ទរាគទអ្ែស៍/ជំងឺទអ្ែស៍ទ ើយ។ ការទរីសទអ្ើងេំទ ោះ
អ្ោកផៃក
ុ ទម្ទរាគទអ្ែស៍/ជំងឺទអ្ែស៍ទៅកោុងសងគម្ទៅដតជារញ្ហាតាម្តំរន់ជនរេ។ រ៉ាុដនត តាម្រយៈកម្ម វធ
ិ ីយល់
ែឹងអ្ំពទី ម្ទរាគទអ្ែស៍/ជំងឺទអ្ែស៍ ការទរីសទអ្ើងទនោះមានកប្ម្ិតម្ធយម្ផងដែរទេ។

ផ្សនក្ទ្ី ៧៖ស្ទ្
ធិ មមក្រ នពិ ោជត
ិ
ិ ក្
ក.

ទសរីភាពេូលរួម្ និងសិេធេ
ិ រចាអ្នុសញ្ហញរួម្វ(Freedom of Association and the Right to

Collective Bargaining)

េារ់ដេងពីការការ រសិេធិររស់អ្ោកទធវកា
ើ រកោុង វិសយ
័ ឯកជន កោុងការរទងកើតនិងេូលរួម្កោុងស

ជីព

តាម្ការទប្ជើសទរីសររស់ទគ ទដ្ឋយគ្នមនការអ្នុញ្ហញតជាម្ុន ពីសិេធិកោុងការទធវក
ើ ែ
ូ កម្ម និងសិេធិកោុងការេរចា
អ្នុសញ្ហញរួម្ ។ ថ្វីទរើស

ជីពអាេេងសម្ព័នធ ឬេូលរួម្ជាសមាជិកទដ្ឋយទសរីកតី ដតេារ់ម្ិនដេងេាស់ពី

សិេធិររស់ទគកោុងការេងសម្ព័នធ ឬេូលជាសមាជិកជាអ្នតរជាតិទេ។

វវវវវវវវវវេារ់តប្ម្ូវឱយស

ជីពដ្ឋក់រញ្ជូនលកខ នក
ិ ត ៈវនិងរញ្ជីទ្
ម ោះម្គនតីស

ជីពទៅប្កសួងការ្រ និង

រណតុោះរោ
ត លវវិជាជជីវៈ (MOLVT)។ ការិយល័យេំនាក់េំនងការ្រេេួលរនៃក
ុ សប្ម្រសប្ម្ួលែំទណើរការ
េុោះរញ្ជកា
ី រស

ជីព និងផតល់លិែិតរញ្ហជក់ “ភាពជាតំោងរំផុត” សប្មារ់ស

ជីពដែលជាតំោងកម្មករ-និទយជិតភាគទប្េើនទៅកោុងស
ំងអ្ស់ទៅកោុងស

ប្គ្នសទនាោះ។

ជីព ដែលផតល់សិេធិឱយស

ប្គ្នសោម្ួយវទធវជា
ើ តំោងកម្មករ-និទយជិត

ម្គនតីរាជការវរួម្ ង
ំ ប្គូរទប្ងៀន ទៅប្កម្ និងម្គនតីទយធា ប្ពម្ ំងអ្ោករទប្ម្ើការ្រតាម្ផៃោះគ្នមនវ
សិេធរ
ិ ទងកើត ឬេូលរួម្កោុងស

ជីពទ ើយ។ រុគគលិកទៅកោុងឧសា

មានទសរីភាពកោុងការរទងកើតស
ប្បាក់ទាធននិវតតន៍ទ ើយ ទ

ឹ ជញ្ជូនតាម្ផៃូវអាកាស និងផៃូវេឹក
កម្មែក

ជីព រ៉ាុដនតម្ិនមានសិេធិេេួលបានអ្តថប្រទយជន៍រររធានាដផោកសងគម្ និង

ើយេេួលបានការទលើកដលងពីការកំ

ិតទមា៉ាងការ្រដែលមានដេងទៅកោុង

េារ់ការ្រ។

េារ់ដេងថា កូែកម្មអាេទរៀរេំទធវើបានលុោះប្តាដតរំទពញតាម្លកខ ែណឌតប្ម្ូវម្ួយេំនួនសិនវដែល
រួម្មានការររាជ័យថ្នវវធ
ិ ីាគសតទដ្ឋោះប្ាយវិវាេទផសងទេៀត (ែូេជា ការេរចា ការផសោះផារ ឬម្ជឈតតកម្ម)
ការទបាោះទនោតសមាៃត់ពីសមាជិកស

ជីព និងការប្តូវជូនែំណឹងជាម្ុនរយៈទពល ៧ថ្ថ្ៃ ែល់និទយជក

និងប្កសួងការ្រ និងរណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈ។ ពុំមានេារ់ដែលហាម្ប្បាម្ម្គនតីរាជការ រុគគលិកទៅកោុង
វវិស័យាធារណៈ ឬរុគគលិកទៅកោុងទសវាសំខាន់ៗម្ិនឱយទធវក
ើ ូែកម្មទ ើយ។ មានការការ រផៃូវេារ់ដែល
ការ រកម្មករ-

និទយជិតពីការសងសឹក។

រេរបញ្ញតិស
ត ីព
ត ីសិេធិេរចាអ្នុសញ្ហញរួម្ថ្នការ្រតំរូវទអាយស
សំរារ់ការេរចា។ រេរបញ្ញតិត ំងទនោះផតល់សិេធិឱយស
អ្នុសញ្ហញរួម្ទ

ជីពរ្ាញថាវែៃួនជាតំោងកម្មករ

ជីពដែលមានភាពជាតំោងរំផុត ទធវើការេរចា

ើយតប្ម្ូវឱយនិទយជកប្តូវទធវកា
ើ រេរចា ប្រសិនទរើស

ជីពទសោើឱយមានកិេេប្ពម្ទប្ពៀង

អ្នុសញ្ហញរួម្។ រេរបញ្ញតិត ំងទនោះេងភាជរ់កាតពវកេ
ិ េគូភាគីឱយឯកភាពនឹងែំទណើរការេរចាដែលមានលំដ្ឋរ់
លំទដ្ឋយប្តឹម្ប្តូវ និងផតល់សំទណើ ក៏ែូេជាសំទណើតរដែលសម្ប្សរ និងសម្ទ

តុផល ប្ពម្ ំងតប្ម្ូវ

ឱយនិទយជកផតល់េីតាំង និងព័ត៌មានដែល ក់េងនឹងែំទណើរការេរចា ំងអ្ស់ែល់ស
សុំររស់ស

ជីព។ េារ់ទនោះក៏ផល
ត ់ឱយទម្ែឹកនាំស

ជីព តាម្ការទសោើ

ជីពនូវការការ ររដនថម្ពីការរទណតញទេញពីការ្រ

ផងដែរ។

វវវវវវវវវវវវិវាេការ្រដែលទដ្ឋោះប្ាយម្ិនដ្ឋេ់ទប្សេ អាេរញ្ជូនទៅកាន់ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត ល ដែលជា
អ្ងគភាពរែាឯករាជយដែលរកប្ាយរេរញ្ញតិកា
ត រ្រទៅកោុងករណី វិវាេសម្ូ

ភាពវែូេជា ទៅទពល

និទយជិតជាទប្េើនប្តូវបានរទណតញទេញពីការ្រជាទែើម្។ គូភាគីអាេសទប្ម្េថា នឹងេេួលយកទសេកតី
សទប្ម្េ ជាការភាជរ់ជាកាតពវកិេេឬយ៉ាងោ។ ប្រសិនទរើម្ិនមានភាគីោម្ួយជំ ស់ទៅនឹងទសេកតីសទប្ម្េ
ទេទនាោះ ទៅកោុងរយៈទពល ៨ថ្ថ្ៃ រនាៃរ់ការទេញទសេកតស
ី ទប្ម្េទេ ភាគីប្តូវជារ់កាតពវកេ
ិ េទដ្ឋយសវ័យប្រវតតិ។
វវិវាេនិម្ួយៗអាេយកម្កទដ្ឋោះប្ាយទៅេំទ ោះម្ុែតុលការ ទ ោះរីប្រព័នត
ធ ុលការម្ិនមានភាពអ្ពាប្កិត
និងតមាៃភាពក៏ទដ្ឋយ។

តាម្ទសេកតរា
ី យការណ៍ម្ក កម្មករជួរឧរសគគកោុងការអ្នុវតតសិេធិររស់ទគកោុងការេូលរួម្កោុងស
ទេទដ្ឋយារនិទយជកែៃោះម្ិនប្ពម្េុោះ

តថទលខាទលើសំរុប្តជូនែំណង
ឹ ដែលេេួលាគល់ស

ជីព

ជីពជាផៃូវការ។

ទប្ៅពីទនោះទេៀត កម្មករទៅកោុង វិស័យកាត់ទែរទៅកម្ពជា
ុ ប្តូវបានជួលែូេជាអ្ោកទ ៉ា ការរនត ដែលជាការទធវើ
ទអាយការេូល ឬរទងកើតស

ជីពមានការពិបាក។ ការពប្ងឹងការអ្នុវតតសិេធិេូលរួម្សមាគម្ និងទសរីភាព

រួេផុតពីការទរីសទអ្ើងប្រនំ ងនឹងសមាជីពគ្នមនលកខ ណៈសុស
ី ្វក់គ្នោទេ។ េទងវើទ រីសទអ្ើងវការគំរាម្កំដ
និងេទងវើសងសឹកប្រនំ ងនឹងស

ងវ

ជីពពីសំោក់និទយជកម្ិនេេួលការដ្ឋក់េណឌកម្មទេ។ ទពលែៃោះ កិេេការ

ររស់រដ្ឋាភិបាលកោុងការពប្ងឹងការអ្នុវតតសិេធិ ំងទនោះប្តូវរនៃេ
ុ រ្អក់ទដ្ឋយារេំនាក់េំនងជិតសោិេធទៅកោុង
េំទោម្ម្គនតីរដ្ឋាភិបាល និទយជក និងទម្ែឹកនាំស
ស
នាំស

ជីពរាយការណ៍ពក
ី រណីទរីសទអ្ើង ទ

ជីព។ េំនាក់េំនង ំងទនោះរ្អក់ម្ន
ិ ទអាយទម្ែឹកនាំ

ើយរាំ ងសៃោះែល់ែំទណើរការទដ្ឋយឯករាជយររស់ស

ជីពដែលមានេំទនារទៅរដ្ឋាភិបាល ម្ិនបានទធវកា
ើ រទដ្ឋយឯករាជយទេ ទ

ការណ៍ពីករណីទ រីសទអ្ើងររស់ស

ជីព។ ទម្ែឹក

ើយទពលែៃោះ ម្ិនបានរាយ

ជីពទៅរដ្ឋាភិបាលទេ។ រដ្ឋាភិបាលក៏ម្ិនផតល់ធនធានប្គរ់ប្គ្នន់សំរារ់ការ

ពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់ទេវែូេជាការផតលកា
់ ររណតុោះរោ
ត លវនិងធនធានទែើម្បីធានាទអាយប្កុម្អ្ធិការកិេេ
ការ្រទធវកា
ើ របានលអជាធម្មតា។
វវវវវវវវវវការពប្ងឹងការអ្នុវតតសិេធិេរចាជាសម្ូ

ភាពររស់រដ្ឋាភិបាលមានលកខ ណៈម្ិនសុស
ី ្វក់ទេ។

ទដ្ឋយគិតម្កែល់ដែម្ិថ្ុនា ប្កសួងការ្រ និងរណតុោះរោ
ត លវវិជាជជីវៈបានប្ពមានជាផៃូវការែល់ប្កុម្

៊ុន

េំនួន ១៣៤វពីរេរំទលភេារ់។ ទ ោះរីជាប្កសួងការ្រ និងរណតុោះរោ
ត លវវិជាជជីវៈ ជាទរឿយៗ បាន
សទប្ម្េទដ្ឋយឈ្រទលើផលប្រទយជន៍ររស់និទយជិតក៏ទដ្ឋយ ក៏ប្កសួងកប្ម្បានទប្រើប្បាស់សិេធិអ្ំោេប្សរ
េារ់ររស់ែួ ៃនទែើម្បីដ្ឋក់ពិន័យែល់និទយជកដែលម្ិនអ្នុវតតរេរញ្ហជររស់ែួ ៃនោស់។ ទៅកោុងអ្ំ ុងទពល ៦
ដែែំរង
ូ ថ្ននោំ ២០១៣ ប្កសួងការ្រ និងរណតុោះរោ
ត លវវិជាជជីវៈបានេេួលករណីជំទលោះេំនួនវ៦៨វដែលម្ិន
ក់េងនឹងកូែកម្មវទ

ើយដផោកទដ្ឋោះប្ាយជំទលោះការ្រររស់ប្កសួងបានទដ្ឋោះប្ាយទដ្ឋយទជាគជ័យនូវ

ករណីេំនួនវ១៦។វដផោកទដ្ឋោះប្ាយជំទលោះការ្រររស់ប្កសួងបានទផាើករណីដែលម្ិនប្តូវបានទដ្ឋោះប្ាយ
េំនួនវ៧៩វទៅប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត ល។វស

ជីពម្ួយេំនួនបានជំរុញឱយរដ្ឋាភិបាលពប្ងីកតួនាេីររស់

ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត លវទដ្ឋយទអាយរួម្រញ្េូ លករណី វិវាេផលប្រទយជន៍រុគគល និងវវិវាេផលប្រទយជន៍
សម្ូ

ភាព ប្ពម្ ំងទធវើឱយមានការភាជរ់កាតពវកេ
ិ េេំទ ោះទសេកតីសទប្ម្េររស់ប្កុម្ប្រឹកាផងដែរ។វពីដែ

ម្ករាែល់ដែម្ិថ្ុនាវប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត លបានេេួលសំណំទុ រឿងេំនួន ១៣២ វដែលទៅកោុងេំទោម្ទនាោះ
មាន ៣២ ករណី ក់ព័នន
ធ ង
ឹ កូែកម្ម។

ស

ជីពភាគទប្េើនមានសម្ព័នភា
ធ ពជាម្ួយគណរកសកាន់អ្ោ
ំ
េវទ ោះរីជាមានែៃោះមានសម្ព័នភា
ធ ពជា

ម្ួយគណរកសប្រនំ ងវទ

ើយមានដតម្ួយេំនួនតូេទេវដែលជាស

វការទរៀរេំរទងកើតស

ជីពឯករាជយ។

ជីពវឬសមាគម្ទៅកោុងេំទោម្រុគគលិកវិស័យាធារណៈទៅដតប្រឈ្ម្ម្ុែនឹង

ឧរសគគ ធំៗ។ សមាគម្ប្គូរទប្ងៀនឯករាជយកម្ពជា
ុ បានេុោះរញ្ជកា
ី រជា “សមាគម្” ទដ្ឋយារការហាម្ោត់
ការរទងកើតស

ជីពកោុងវវិស័យាធារណៈ ទ

ើយ រដ្ឋាភិបាលបានរែិទសធសំទណើសកា
ុំ រអ្នុញ្ហញតែដងារកបូន

និងទធវកា
ើ រតវា៉ា ទ ោះរីជាែៃួនបានរាយការណ៍ថា ម្ិនមានការទប្ជៀតដប្ជកទដ្ឋយតៃល់ោម្ួយពីរដ្ឋាភិបាល
កោុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ថ្ៃររស់ែួ ៃនក៏ទដ្ឋយ។ សមាជិកម្ួយេំនន
ួ ភ័យខាៃេថា សម្ព័នភា
ធ ពររស់ែួ ៃនជាម្ួយនឹង
សមាគម្អាេជាឧរសគគែល់អាជីពទៅម្ុែររស់ទគ។ សមាគម្វិស័យាធារណៈម្ួយទផសងទេៀតគឺ
សមាគម្ម្គនតីរាជការឯករាជយកម្ពជា
ុ បានទលើកទ ើងថា ការភ័យខាៃេការទរៀតទរៀន ការទរីសទអ្ើង ឬរញ្េុ ោះ
តំដណងជាកតាតដែលរារាំ ងទគម្ិនឱយេូលរួម្កោុងសមាគម្។

វវរដ្ឋាភិបាលបានអ្នុញ្ហញតឱយមានកូែកម្មភាគទប្េើនទៅកោុងទរាងេប្ក រ៉ាុដនតបានរែិទសធការទសោើសរុំ រស់
កម្មករកោុងការទរៀរេំកបូនែដងារបាតុកម្មទៅទប្ៅេីតាំងទរាងេប្ក។វ

ទៅកោុងរយៈទពល ៦ ដែែំរូងថ្ននោំ នគរបាលបានេូលអ្នតរាគម្ ទៅទពលកម្មករកាត់ទែររិេផៃូវធំៗកោុង
រាជធានីភំទោ ពញ។ កាលពីដែឧសភា ម្នុសសជាង ២០ នាក់បានរងររួស ទៅទពលនគរបាល និងកម្មករទរាង
េប្កដែលទធវើកែ
ូ កម្មរ៉ាោះេងគិេគ្នោទៅទប្ៅទរាងេប្កកាត់ទែរ Sabrina ។ កោុងអ្ំ ុងទពលថ្នការទធវើកែ
ូ កម្មររស់
ទគទែើម្បី ម្ រអ្តថប្រទយជន៍រដនថម្ កម្មករបានរិេផៃូវធំម្យ
ួ ដែលនាំទអាយនគរបាលេូលអ្នតរាគម្។
កម្មករេំនួន ៧ នាក់ប្តូវបានរញ្ជូនទៅម្នៃីរទពេយ រួម្ ំងកម្មករមានថ្ផៃទ ោះមាោក់ផងដែលបានរលូតកូន ថ្វីទរើ
ម្ូលទ

តុថ្នការរលូតកូនទនាោះម្ិនប្តូវបានកំណត់េាស់កត។
ី ទៅដែវិេកា
ិឆ

ឹងាបានផៃោះុ ទ ង
ើ ទៅកដនៃងទែើរកបួន

ររស់កម្មករទរាងេប្កកាត់ទែរ SL ទៅទពលកម្មករែុតរថ្យនតររស់នគរបាល ទ

ើយវាយនគរបាលដែលប្តូវ

បានចាត់ទអាយទៅរដងវរផៃូវថ្នការទែើរកបួន។ ជាការទឆ្ៃើយតរវិញ អាជាាធរបានទប្រើឡានេឹក បាញ់ឧសម័នទេញ
េឹកដភោក និងបាញ់ប្គ្នរ់កាំទភៃើងពិត ទែើម្បីរំដរក
រងប្គ្នរ់កាំទភៃើងាៃរ់ ទ
នាក់ ទ

ូង
វ ម្នុសស។ ការរ៉ាោះេងគេ
ិ គ្នោទនាោះបាននាំទអាយម្នុសសមាោក់

ើយម្នុសស ៩ នាក់ទេៀតរងររួសធៃន។
់ នគរបាលបានចារ់ែួ ៃនម្នុសសប្រមាណ ៤០

ើយ ំងអ្ស់គ្នោ ទលើកដលងដតម្នុសស ២ នាក់ទេញ ប្តូវបានទដ្ឋោះដលង កោុងរយៈទពលម្ួយថ្ថ្ៃ។

ទៅថ្ថ្ៃេី ២៥ ដែម្ិថ្ុនា តុលការទែតតាវយទរៀងបានកាត់ទ សកំបាំងម្ុែទអាយអ្តីតអ្ភិបាលប្កុង
បាវិត ទ្
ម ោះ ឈ្ូក រណឌិតទអាយជារ់ពនធនាគ្នរេំនួន ១៨ ដែ ពីរេទចាេថា បានបាញ់

ូង
វ កម្មករកាត់ទែរ

តវា៉ា េំនួនប្រមាណ ៥០០០ នាក់ ទ

ើយទធវើទអាយររួសគសតី ៣ នាក់។ ម្កែល់ដែតុល ទ្
ម ោះ ឈ្ូក រណឌិត

ទៅទគេែៃួនទៅទ ើយ។

មានរបាយការណ៍គរួ ទអាយទជឿេុកេិតថា
ត មានការទធវើេុកខរក
ុ ទម្ោញប្រនំ ងនឹងស
និទយជក រួម្ ំងការរទណតញទម្ែឹកនាំស

ជីពកោុងទរាងេប្កកាត់ទែរ និងស

្រផងដែរ។ ទៅកោុងទរាងេប្កម្ួយេំនួន ទៅដកេំនងជាបានរទងកើត ឬគ្នំប្េស
រនថយឥេធ ិពលទម្ែឹកនាំស

ជីពពីសោ
ំ
ក់

ប្គ្នសទផសងទេៀតទេញពីការ
ជីពដែលគ្នំប្េទៅដក ឬ

ជីពវទដ្ឋយរងកររញ្ហាែល់ការ្រររស់ពួកទគ។

ទ ោះរីជារេរបញ្ញតេ
ិត ារ់ការ រកូែករពីការសងសឹកក៏ទដ្ឋយ ក៏មានរបាយការណ៍គួរទអាយទជឿ
េុកេិតែ
ត បានថា កម្មករ-និទយជិតប្តូវបានរទណតញទេញពីការ្រទដ្ឋយឈ្រទលើម្ូលដ្ឋានម្ិនពិត រនាៃរ់ពព
ី ួក
ទគបានទរៀរេំ ឬេូលរួម្ទៅកោុងកូែកម្ម។ ទ ោះរីជាកូែកម្មភាគទប្េើនម្ិនប្សរេារ់ក៏ទដ្ឋយ ដតការេូលរួម្
ទៅកោុងកូែកម្មម្ិនប្សរេារ់ម្ន
ិ ដម្នជាទ

តុផលដែលអាេេេួលយកបានតាម្ផៃូវេារ់វសំរារ់រទណតញ

កម្មករ-និទយជិតទេញពីការ្រទ ើយ។ ទៅកោុងករណីែៃោះ និទយជកបានដ្ឋក់សមាពធទលើកូែករឱយេេួលយក
សំណង និងឈ្រ់ពកា
ី រ្រររស់ែួ ៃន។

មានែំទោោះប្ាយសប្មារ់រញ្ហាថ្នការរទណតញទេញពីការ្រដររទនោះ ដតគ្នមនែំទោោះប្ាយ
ោម្ួយដែលប្តូវបានចាត់េុកថាមានប្រសិេធភាពទនាោះទេ។ ប្កសួងការ្រ និងរណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈអាេ
ទេញរេរញ្ហជឱយប្រគល់ការ្រទៅឱយកម្មករ-និទយជិត វិញបាន រ៉ាុដនតជាទរឿយៗ រេរញ្ហជ ំងទនោះបានរងក
ឱយមានការដ្ឋក់សមាពធពីទៅដកឱយកម្មករលឈ្រ់ពកា
ី រ្រវជាថ្ោូរទៅនឹងការេូ ត់លុយទៅវវិញ។វទពលែៃោះវ
ទៅដកម្ិនបានទគ្នរពាលប្កម្ររស់តុលការទអាយេេួលយកកម្មករទអាយេូលទធវកា
ើ រវិញទេវ។

ទៅដែតុលវនោំវ២០១២វសមាគម្ទរាងេប្កកាត់ទែរកម្ពជា
ុ វនិងស

ព័នស
ធ

ជីពេំនួនវ៨វបានេុោះ

តថ

ទលខាទលើអ្នុសារណៈទយគយល់គ្នោវ(MOU) ម្ួយវដែលអ្ោកសទងកតការជាទប្េើនទជឿថាវនឹងនាំែល់ការេរចាវ
អ្នុសញ្ហញរួម្បានទប្េើនវទ

ើយរនថយការទធវើកែ
ូ កម្ម។វ MOU ទនោះកំណត់ទអាយទរាងេប្ក និងកម្មករ និទយជិត

េេួលយកការសំទរេររស់ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត ល។

តថទលែីទលើ MOU បានទធវកា
ើ រប្រជុំប្រចាំប្តីមាស

ទៅដែកុម្ៈភ ម្ិថ្ុនា និងតុល ទែើម្បីពិភាកាពីការអ្នុវតតតាម្ MOU និងការពប្ងឹងការអ្នុវតតការសំទរេររស់
ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត ល។

ែ.

ការហាម្ោត់ម្ន
ិ ទអាយមានការ្រទដ្ឋយរងខំ ឬការ្រដររកាតពវកេ
ិ េ

េារ់ហាម្ប្បាម្ម្ិនទអាយមានការ្រទដ្ឋយរងខំ ឬជាកាតពវកិេេទេ រ៉ាុដនត មានការរាយការណ៍ថា
ការទធវែ
ើ ូទេោោះមានទ ើងទៅកោុងការ្រតាម្ផៃោះ និងទៅកោុង វិសយ
័ ទប្ៅផៃូវការ។ កុមារទៅកោុងប្គួារប្កីប្កទៅដត
ប្រឈ្ម្នឹងហានិភ័យ ទដ្ឋយារទពលែៃោះ ប្គួារអ្ោកមានបានយកទលសម្នុសសធម្៌ទែើម្បីជួលទគឱយទធវើជាអ្ោក
រទប្ម្ើតាម្ផៃោះ រ៉ាុដនតទគ្នលរំណងគឺទែើម្បីរំទលភរំ ន និងទកងប្រវ័ញ្េពួកទគ។វមានការនិយយផងដែរពីការ
រងខំទអាយទធវើពលកម្មកោុងដផោកទនាេវកសិកម្មវនិងដផោកសំណង់។ ម្គនតីរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថា ការ
ពិនិតយលកខ ែណឌការ្រ និងប្បាក់ទរៀវតសរ៍ររស់អ្ោករទប្ម្ើតាម្ផៃោះវអ្ោកទធវកា
ើ រកោុងដផោកទនាេវកសិកម្មវនិង
ដផោកសំណង់ទៅដតមានការលំបាកទដ្ឋយារដតលកខ ណៈទប្ៅផៃូវការថ្នការ្រររស់ទគ។
វវវវវវវវវវ
សូម្េូលទម្ើលរបាយការណ៍សព
ី ត ីការជួញែូរម្នុសស ររស់ប្កសួងការររទេសស
តាម្ទគ

គ.

រែាអាទម្រិក

េំព័រ www.state.gov/j/tip។

ការហាម្ោត់េទំ ោះពលកម្មកមា
ុ រ និងអាយុទធវកា
ើ រ្រអ្របររមា

េារ់កំណត់ថា អាយុទធវើការ្រអ្របររមាគឺ ១៥វនោំ ទ

ើយសប្មារ់ការ្រដែលមានទប្គ្នោះថាោក់

អាយុអ្របររមាទនោះគឺ ១៨វនោំ។ េារ់អ្នុញ្ហញតឱយកុមារអាយុេទនាៃោះពី ១២ ទៅ ១៥នោំ េូលរួម្កោុង “ការ្រ
ប្ាល” ដែលជាការ្រម្ិនមានទប្គ្នោះថាោក់ែល់សុែភាពររស់កុមារ ំងទនាោះ ក៏ែេ
ូ ជាម្ិនរ៉ាោះ ល់ែល់ការ
សិកា។ េារ់កំណត់ថា ទមា៉ាងការ្រររស់កុមារអាយុ ១២ ទៅ ១៥នោំ ម្ិនអាេទលើសពី ៤វទមា៉ាងកោុងម្ួយ
ថ្ថ្ៃទ ើយ សប្មារ់ថ្ថ្ៃសិកា និង ៧វទមា៉ាងកោុងម្ួយថ្ថ្ៃ សប្មារ់ថ្ថ្ៃឈ្រ់សប្មាក ទ

ើយហាម្ោត់ការទធវកា
ើ រ

ទៅេទនាៃោះពីទមា៉ាង ៨:០០វយរ់ ែល់ទមា៉ាង ៦:០០ប្ពឹក។ រដ្ឋាភិបាលក៏ហាម្ោត់ការេេួលកុមារឱយរទប្ម្ើ
ការ្រទៅកោុងវវិស័យ ដែលមានហានិភ័យេម្បងែល់សវុ តថិភាព ឬហានិភ័យសុែភាពេំទ ោះអ្នីតិជន។

ប្កសួងការ្រ និងរណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈមានការេេួលែុសប្តូវកោុងការទធវអ្
ើ ធិការកិេេទលើពលកម្ម
កុមារវ ំងកោុង វិស័យទសែាកិេេផូវៃ ការ និងទប្ៅផៃូវការ រ៉ាុដនត អ្ធិការការ្រររស់ប្កសួងទនោះម្ិនបានទធវើអ្ធិការ
កិេេកោុងវវិស័យទសែាកិេេទប្ៅផៃូវការវឬពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់ទៅកោុងឧសា

កម្មែុសេារ់ទេវែូេជាទៅតាម្

ទរាងេប្កកាត់ទែរដែលម្ិនេុោះរញ្ជកា
ី រ និងទរើកែំទណើរការទដ្ឋយម្ិនមានអាជាារ័ណណពីប្កសួងការ្រ និង
រណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈ និងប្កសួង ណិជក
ជ ម្មជាទែើម្។ ទៅកោុង វិស័យផៃូវការ អ្ធិការការ្របានទធវកា
ើ រ

ពិនិតយជាប្រចាំេំទ ោះឧសស

កម្មម្ួយេំនួនវែូេជាវិស័យកាត់ទែរ (ដែលមានរញ្ហាពលកម្មកុមារតិេតួេ

រ៉ាុទោ
ណ ោះ) រ៉ាុដនត ទៅកោុងឧសា

កម្មម្ួយេំនួនទេៀតដែលអាេមានពលកម្មកុមារែពស់រំផុត ការទធវើអ្ធិការកិេេ

ការ្រទកើតទ ើងដតកោុងករណីដែលមាន កយរណតឹងរ៉ាុទោ
ណ ោះ។ មានអ្ធិការការ្រេំនួន ១២វនាក់ទៅកោុង
រាជធានីភំទោ ពញ និង ២៧នាក់ ទៅថាោក់ប្កុង និងទែតតដែលេេួលរនៃក
ុ រញ្ហាពលកម្មកមា
ុ រ។ េំនួនអ្ធិការការ
្រ ំងទនោះម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់កោុងការពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់ ក់ព័នទធ ើយ។ េារ់ការ្រដេងអ្ំពកា
ី រដ្ឋក់ពិន័យ
េំនួនពី ៣១ ទៅ ៦០វែង ថ្នប្បាក់ឈ្ួ ោ លប្រចាំដែសំរារ់េុងទចាេដែលប្តូវបានទចាេប្រកាន់ពីរេរំទលភទលើ
រេរញ្ញតិស
ត ីព
ត ីពលកម្មកមា
ុ រ។

វវវវវវវវវវពលកម្មកមា
ុ រមានទប្េើនកោុងដផោកកសិកម្ម សិរបកម្មផលិតឥែាវការលីដសង ការដ្ឋានផលិតអ្ំរិល
សិរបកម្មដកថ្េោរ្គរ វវិស័យទនាេ ការ្រតាម្ផៃោះ និងផលិតកម្មទៅស៊ូ។ កុមារក៏មានទធវជា
ើ អ្ោកសុំ ន
អ្ោកទែើរលក់តាម្ផៃូវ អ្ោកខាត់ដសបកទជើង និងអ្ោកទែើរទរីសររស់ទអ្តចាយផងដែរ។ពលកម្មកុមារក៏ប្តូវបាន
ទគរាយការណ៍ថា មានទៅកោុង វិស័យកាត់ទែរសំទលៀករំ ក់ និងដសបកទជើង ក៏ែូេជាវិស័យរែិសោ
ា រកិេេ
ផងដែរ រ៉ាុដនតវមានកប្ម្ិត រ។ ទៅកោុងរបាយការណ៍ប្រចាំនោំររស់ែួ ៃន កម្ម វិធដី ែលមានទ្
ម ោះថាកម្ម វិធទី រាង
កប្េលអទៅកម្ពជា
ុ បានកត់សគ្ន
ំ ល់ទលើការសងស័យទលើការទប្រើកុមារទអាយទធវើពលកម្ម ទៅតាម្ទរាងេប្កេំនួន
១៣ កោុងេំទោម្ទរាងេប្កដែលប្តូវបានទធវើអ្ធិការកិេេទៅទលើ។

សូម្េូលទម្ើលររកគំទ
ទៅទគ

ឃ.

ើញសតព
ី ីេប្ម្ង់ធន
ៃ ់ធរៃ ថ្នពលកម្មកមា
ុ រ ររស់ប្កសួងការ្រស រែាអាទម្រិក

េំព័រ www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm។

លកខ ែណឌការ្រដែលអាេេេួលយកបាន

េារ់តប្ម្ូវឱយប្កសួងការ្រ និងរណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈកំណត់ប្បាក់ឈ្ួ ោ លអ្របររមាកោុង វិស័យ
កាត់ទែរ ទដ្ឋយដផអកទលើអ្នុាសន៍ររស់គណៈកមាមធិការប្រឹកាការ្រ។វរនាៃរ់ពីមានការេរចារារ់សបាត
កោុងេំទោម្អ្ោកតំោងម្កពីរដ្ឋាភិបាលវស

៍

ជីពវនិងសមាគម្ទរាងេប្កកាត់ទែរកម្ពជា
ុ ម្កវរដ្ឋាភិបាលបាន

ប្រកាសកាលពីដែម្ិនាថាវប្បាក់ដែអ្របរិមាសំរារ់កម្មករវនិទយជិតកោុង វិស័យកាត់ទែរនឹងមានការទកើនទ ង
ើ ពីវ
២៤៤វ០០០វទរៀលវ(៦១ ែុលៃ) កោុងម្ួយដែ ែល់ ៣០០ ០០០ ទរៀល (៧៥ ែុលៃ) កោុងម្ួយដែ ទដ្ឋយចារ់ទផតើម្
ពីថ្ថ្ៃេី ១ ឧសភា។ រដនថម្ពីទលើទនោះទេៀត កម្មករនិទយជិតអាេេេួលបានប្បាក់រដនថម្េំនន
ួ ២០ ០០០ ទរៀល
ទេៀត (៥ ែុលៃ) កោុងម្ួយដែ សំរារ់ដថ្ៃដថ្ ំសែ
ុ ភាព ។ េារ់ម្ិនកំណត់ប្បាក់ដែអ្របរិមាសំរារ់ វិស័យោ

ម្ួយទផសងទេៀតទេ។ ធនាគ្នរពិភពទលកកំណត់ប្បាក់េំណូលប្តឹម្ ៥.០០០ទរៀល (១,២៥ែុលៃរអាទម្រិក)
កោុងម្ួយថ្ថ្ៃជាកប្ម្ិតដែសរនាៃត់ភាពប្កីប្ក។

េារ់ដេងទមា៉ាងទធវកា
ើ រជារេដ្ឋានតាម្េារ់េំនួន ៤៨ ទមា៉ាងកោុងម្ួយសបាត
ទមា៉ាងកោុងម្ួយសបាត

៍ទ

ើយម្ិនទលើសពី ៨

៍ទ ើយ។ េារ់កំណត់អ្ប្តាទរៀវតសការ្រទៅទពលយរ់េំនួន ១៣០% ថ្នទរៀវតសការ

្រទៅទពលថ្ថ្ៃ និង១៥០% ថ្នទរៀវតសការ្រទពលថ្ថ្ៃសំរារ់ទមា៉ាងរដនថម្ ទ

ើយអ្ប្តាទនោះទ ើងែល់ ២០០%

ទរើការ្រដថ្ម្ទមា៉ាងទនាោះប្តូវបានទធវើទៅទពលយរ់ ទៅថ្ថ្ៃអាេិតយ ឬេំថ្ថ្ៃរុណយ។ កម្មករនិទយជិតប្តូវបាន
អ្នុញ្ហញតទអាយទធវើការដថ្ម្ទមា៉ាងេំនួន ២ ទមា៉ាង កោុងម្ួយថ្ថ្ៃ។ េារ់ដែលហាម្ការទធវកា
ើ រទលើសទមា៉ាងទប្េើន
ទពក ដេងថាការ្រដថ្ម្ទមា៉ាង ំងអ្ស់ប្តូវដតទធវើតាម្ការសម័ប្គេិតវត និងមានដេងពីថ្ថ្ៃឈ្រ់សំរាកប្រចាំនោំវ
ទដ្ឋយមានេេួលប្បាក់ទរៀវតស។
េារ់ដថ្ងថា កដនៃងទធវកា
ើ រគួរមានសតង់ដ្ឋរសុែភាព និងសុវតថិភាពប្គរ់ប្គ្នន់សំរារ់សែ
ុ មាលភាពររស់
កម្មករ-និទយជិត។ េារ់មានដេងអ្ំពកា
ី រពិន័យដែរ រ៉ាុដនត ម្ិនមានរេរបញ្ញតជា
ិត ក់លក់ទែើម្បីការ រកម្មករនិទយជិតវដែលតវា៉ា អ្ំពីលកខ ែណ
័ ឌ ម្ិនមានសុវតថិភាព ឬរ៉ាោះ ល់ែល់សែ
ុ ភាពទ ើយ។

វវវវវវវវវវរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានពប្ងឹងការអ្នុវតតសង
ត ់ដ្ឋរ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណងទមា៉ាងការ្រ និងសំណងការ្រ
ដថ្ម្ទមា៉ាង ឱយមានប្រសិេធភាពទ ើយ។ កម្មករ-និទយជិតបាននិយយថា ជាទរឿយៗ ការ្រដថ្ម្ទមា៉ាងមាន
េំនួនទលើសលុរទពក ទ

ើយទពលែៃោះជាការតប្ម្ូវឱយទធវើដតម្តង។ ទៅទប្ៅពីឧសា

កម្មកាត់ទែរ រេរបញ្ញតិត

សតីពីទមា៉ាងការ្រវកប្ម្ប្តូវបានអ្នុវតតោស់។ ការ្រដថ្ម្ទមា៉ាងម្ិនទៅតាម្ការសម័ប្គេិតទត ៅដតជារញ្ហា
ម្ួយ ប្គ្នន់ដតមានការថ្យេុោះទៅអ្ំ ុងនោំថ្នរបាយការណ៍ទនោះ។ និទយជកទប្េើនដតបានរងខិតរងខំឱយនិទយជិត
ទធវើការ្រ។ ជាទរឿយៗ រុគគលក
ិ កម្មករប្រឈ្ម្ម្ុែនឹងការពិន័យ ការរទណតញទេញពីការ្រ ឬការបាត់រង់
ប្បាក់ឧរតថម្ភ ប្រសិនទរើពួកទគម្ិនប្ពម្ទធវើការ្រដថ្ម្ទមា៉ាង។

រដ្ឋាភិបាលបានពប្ងឹងការអ្នុវតតសង
ត ់ដ្ឋរដែលប្តូវបានកំណត់ទដ្ឋយម្ិនបានខាជរ់ែន
ួ ជ ទេវម្ា៉ា ងទដ្ឋយ
ារែវោះរុគគលិកដែលមានជំនាញ និងែវោះឧរករណ៍។ នាយកដ្ឋានអ្ធិការកិេេការ្រររស់ប្កសួងការ្រ និង
រណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈគឺជាេីភាោក់្រពប្ងឹងការអ្នុវតតែ៏េម្បងម្ួយ ទ
ទេញការប្ពមានេំនន
ួ វ១៣៤វែល់ប្កុម្

៊ុន

ើយទៅអ្ំ ុងនោំទនោះ េីភាោក់្របាន

ក់េងនឹងការរំទលភទលើេារ់ការ្រវកោុងរយៈទពលវ៦វដែ

ែំរូង។ ទ ោះរីជាប្កសួងការ្រមានអ្ោកទធវើអ្ធិការកិេេកតីវដតកងវោះថ្វិកាវអ្ំទពើពុករលួយដែលមានរាលដ្ឋល
និងការដ្ឋក់ពិន័យម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់បានរនៃេ
ុ រ្អក់ែល់ប្រសិេធភាពការ្រទនោះ។វែូទេោោះវតួនាេីតាម្ប្តួតពិនិតយ

ទម្ើលររស់កម្ម វិធីទរាងេប្កលអទៅកម្ពជា
ុ មានារៈសំខាន់កាន់ដតទប្េើនទ ើងវសំរារ់ឧសា

កម្មកាត់ទែរទៅ

កម្ពជា
ុ ។វអ្នុសារណៈថ្នការទយគយល់គ្នោដែលនាំែល់ការរទងកើតកម្ម វិធីទរាងេប្កលអទៅកម្ពជា
ុ វនឹងផុត
កំណត់ទៅែំោេ់នោំ។វទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដែវិេកា
ិឆ វនោំវ២០១៣វការេរចារវាងកម្ម វិធីទនោះវរដ្ឋាភិបាលវនិង
សមាគម្ទរាងេប្កកាត់ទែរវទែើម្បីរនតអ្នុសារណៈថ្នការទយគយល់គ្នោទនោះវប្តូវបានរនតទធវើ។

វវវវវវវវវវររួស និងរញ្ហាសុែភាពដែល ក់ព័នន
ធ ង
ឹ ការរំទពញការ្រទកើតមានជាេូទៅ។ ទរាងេប្កកាត់ទែរ
ធំៗភាគទប្េើនដែលផលិតសប្មារ់េីផារទៅកោុងប្រទេសអ្ភិវឌ្ឍន៍បានរំទពញតាម្សតង់ដ្ឋរសុែភាព និងសុវតថិ
ភាពបានែពសគ
់ ួរសម្ ទដ្ឋយារដតមានលកខ ែណឌកិេេសនាររស់ែួ ៃនជាម្ួយអ្ោកេិញ។ េំដណកលកខ ែណឌការ
្រទៅកោុងទរាងេប្កខាោតតូេ និងសិរបកម្ម វិញ មានលកខ ែណឌម្ិនលអទេ ទ

ើយជាទរឿយៗ ម្ិនបានរំទពញសតង់

ដ្ឋរអ្នតរជាតិទ ើយ។វម្ូលនិធជា
ិ តិដផោកសនតិសែ
ុ សងគម្បានរាយការណ៍ថាវទៅកោុងរយៈទពលវ៦វដែែំរូង មាន
៧វ០៤៣ ករណីររួសទពលកំពង
ុ រំទពញការ្រ និង មានាៃរ់េំនួន ៥៤ នាក់វទពលកំពុងរំទពញការ្រ។វ
ទៅកោុងអ្ំ ុងទពលជាម្ួយគ្នោទនាោះដែរវម្ូលនិធិទនោះតាម្ទសេកតីរាយការណ៍ម្កថាវបានពិនយ
័ ប្កុម្
ដែលម្ិនទគ្នរពតាម្រេរញ្ហញតិន
ត ិងរេរញ្ហជររស់ម្ូលនិធិវទ

ម្ួយនាក់បានាៃរ់វទ

ើយបានរតង
ឹ ប្កុម្

៊ុនេំនួនវ៦វ

៊ុនវ៣វទេៀតទៅតុលការ។

ើយម្ួយេំនួនទេៀតបានរងររួសវទៅទពលវ២វដែឧសភាវកម្មករវ១៦វទៅថ្ថ្ៃេី

េំណដ កថ្នទរាងេប្កវWingstar Shoe Factory រលំ ទដ្ឋយារការាងសង់ម្ិនលអ និងការផៃក
ុ ធៃន់ទពក។
រយៈទពល ៤ ថ្ថ្ៃទប្កាយម្ក កម្មករេំនន
ួ ជាង ២០ នាក់បានរងររួស ទៅទពលទរាងបាយ និងកដនៃងផៃូវទែើរ
ដែលទៅជារ់គ្នោទនាោះ ទៅទរាងេប្កង Top World Garment បានរលំ។

ទៅកោុងរបាយការណ៍ប្រចាំនោំររស់ែួ ៃន កម្ម វិធីទរាងេប្កលអទៅកម្ពជា
ុ បានទលើកទ ង
ើ ពីសុវតថភា
ិ ពអ្គគី
ភ័យ ថាជាកងវល់ពិទសសម្ួយ។ របាយការណ៍ទនាោះបានកត់សំគ្នល់ថា ១៥% ថ្នទរាងេប្កដែលប្តូវបានេុោះ
ទម្ើលបានចាក់ទារ វ រកោុងទពលកម្មករទធវកា
ើ រទ

ើយមាន ៥៣% មានផៃូវទេញមានការរាំ ងែៃរ់ទេញម្ិនរួេ។

តួទលែទនោះឆ្ៃុោះរញ្ហេំងពីការថ្យេុោះថ្នការទគ្នរព ទរើទធៀរនឹងនោំទៅ។

ម្ូលនិធិជាតិដផោកសនតស
ិ ុែសងគម្បានរាយការណ៍ថា ទៅកោុងអ្ំ ុងទពល ៦ ដែែំរូង មានកម្មករនិទយជិតវ៣១៦វនាក់បានែួលសនៃរ់ទៅតាម្ទរាងេប្កេំនន
ួ វ៦វេូ ំងប្រេសវកោុងទពលកំពង
ុ រំទពញការ្រវ។វ
ទៅដែកកកដ្ឋវមានកម្មករេំនួនវ៤៥វនាក់វទៅទរាងេប្កកាត់ទែរវElite (Cambodia) Co. Ltd បានសនៃរ់
ទប្កាយពីវវិលម្ុែទដ្ឋយារកៃ ិនទៅស៊ូទឆ្ោះពីទរៀងេប្កដសបកទជើងដែលទៅដកបរខាង។ កម្មករបានេេួលការ

ពាបាលទៅគៃ ីនក
ិ ម្ួយកោុងម្ូលដ្ឋាន ទ

ើយម្ិនសថិតកោុងាថនភាពធៃន់ធរៃ ទេ ទ

ើយរ៉ាុនាមនទមា៉ាងទប្កាយម្ក

ប្តូវបានទអាយទេញម្កវិញ។ កម្ម វិធីសីព
ត ីទរាងេប្កលអទៅកម្ពជា
ុ បានទធវើយុេធនាការការ រការែួលសនៃរ់
ទែើម្បីទលើកកំពស់ការយល់ែឹងកោុងេំទោម្កម្មករពីរុពវទ

តុដែលអាេមានថ្នការែួលសនៃរ់ ែូេជាអាហារូរ

តថម្ភ និងសុែភាពកម្មករម្ិនលអ ការម្ិនសូវមានែយល់ទេញេូលលអកោុងទរាងេប្ក កំទៅខាៃង
ំ ទពក ទ
រទប្ងៀនកម្មករពី វធ
ិ កា
ី រ រកុំទអាយមានឧរបតតិទ

ើយបាន

តុដររទនោះទកើតទ ើង។

កំទណើនថ្នទប្គ្នោះថាោក់ ក់េងនឹងការ្រប្តូវបានរាយការណ៍ថាមានកោុងឧសា

កម្មសំណង់ ទដ្ឋយ

មានកម្មករសំណង់ ៣ នាក់បានាៃរ់ កោុងទប្គ្នោះថាោក់ ៣ ទដ្ឋយដ កពីគ្នោ កាលពីដែសីហា។

ទៅកោុងនោំ ២០១១ រដ្ឋាភិបាលបានរទងកើតយុេធាគសតជាតិគ្នំ រសងគម្ (NSPS) សប្មារ់ជនប្កីប្ក
និងជន្យរងទប្គ្នោះ ដែលទប្គ្នងថានឹងទៅដតមានសុពលភាពរ

ូតែល់នោំ២០១៥។ យុេធាគសតជាតិគ្នំ រ

សងគម្ទនោះមានេសសនវិស័យសទប្ម្េឲ្យបាននូវវ“ប្រព័នជា
ធ តិគ្នំ រសងគម្ថាោក់ជាតិែ៏មានប្រសិេធភាព
តថ្ម្ៃសម្ប្សរ និងប្រករទដ្ឋយនិរនតរភាព” ទដ្ឋយមានការទរៀរេំកម្ម វិធីម្ួយេំនួនសំទៅរញ្េ រ់ភាពប្កីប្ករាំ ថ្រ៉ា
ភាពអ្ត់ោ
ៃ ន និងភាពគ្នមនការ្រទធវើ។ រដ្ឋាភិបាលបានទរតជាាកាត់រនថយអ្ប្តាភាពប្កីប្កពី ២៥,៨ភាគរយ
ទៅនោំ២០១០ ម្កប្តឹម្ ១៩,៥ភាគរយវទៅនោំ២០១៥វខាងម្ុែទនោះ។

វវវវវវវវវវរែាធម្មនញ្
ុ បា
ញ នដេងថាវពលរែាដែមរ ង
ំ វ២វទភេេេួលបានប្បាក់ទរៀវតសទសមើគ្នោវេំទ ោះការ្រែូេគ្នោ។វ

