របាយករណ៍ស�ព
�ិ នុស្ស ឆា� ំ ២០១៤
ី ស
ី ទ
ិ ម
េសចក� ីសេង�បរួម
្របេទសកម�ជ
� ជ្របេទស្របកាន់របបរជនិយមឣ្រស័យធម�នុ�� ែដលមានរដ�ភិបាលមួយេកើត
េចញតាមរយៈការេបាះេឆា�តសភា ។ េ�ក�� ងការេបាះេឆា�តកាលពីេពលថ�ីៗបំផុតេនះ ែដលេរៀបចំេធ�ើេឡើងេ�
ែខកក� ដ ឆា�ំ ២០១៣ គណបក្ស្របជជនកម�ជ
� (CPP) បានឈ� ះឣសនៈភាគេ្រចើន ក�� ងចំេណមឣសនៈរដ�
សភាចំនួន១២៣ ឣសនៈ ។ អ�កសេង�តការណ៍អន�រជតិ និងអ�កសេង�តការមកពីអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល

ក�� ង្រស�កបានវយតៃម�ថ ដំេណើរការេបាះេឆា�តេនះមាន្របការខុសឆ�ងជេ្រចើន ែដលរួមមានប��ប��ីអ�ក
េបាះេឆា�ត លទ� ភាពមិនេស�ើគា�ក�� ងការទទួលបានការផ្សព�ផ្សោយតាម្របព័នេ� ឃាសន និងការេចញប័ណ�អ�ក

េបាះេឆា�តផ��វការបេណ
� ះឣសន�យ៉ងេ្រចើនខុសធម�តាេឣយអ�កេបាះេឆា�ត។ ឣជ�ធរកា�ប់ែណនេលើកំលាំង
សន�ិសុខ។
ប��បីធំជងេគែផ�កសិទ�ិមនុស្សគឺការផ�កតាមអំេពើចិត�នូវសិទ�ិក�ងការេធ�ើការ្របមូលផ�ំគា
� � េ�ក�� ង

ទី្រក�ង ្របព័នត
� ុលាការគា�ន្របសិទ�ភាព និងមានលក� ណៈនេយបាយ េហើយនិងការរ�តត្បិតេលើេសរ�ភាព
សារព័ត៌មាន។

ប��ែផ�កសិទ�ិមនុស្សដៃទេទៀតរួមមានការបន�រ�េលាភេធ�ើបាបអ�កេទាស អំេពើពុករលួយេ�្រគប់
កែន�ង សា�នប័នសិទ�ិមនុស្សរបស់រដ�ភិបាលគា�ន្របសិទ�ភាព និងការជួញដូរមនុស្ស។
រដ�ភិបាលបានកាត់េទាសម�ន�ីខ�ះែដលបាន្រប្រពឹតប
� ទរ�េលាភ ែតនិទណ�ភាពចំេពាះអំេពើពុករលួយ
និងបទរ�េលាភភាគេ្រចើនេ�ែតមាន។
ែផ�កទី១ ៖ ករេគរពភពៃថ� ថ�ររបស់មនុស្ស រួមទំងេសរ�ភពរួចផុតពី ៖
ក. ករដកហូតជី�តតមអំេពើចិត� ឬេដយខុសច្បោប់
មានរបាយការណ៍តាមសារព័ត៌មានេ�ៃថ�ទី ៣ ែខមករថ កងកមា�ំងសន�ិសុខរបស់រដ�ភិបាល

បានបាញ់សំលាប់អ�កេធ�ើការតវ�ចំនន
ួ ៤ នក់ េហើយបានេធ�ើេឣយរបួសដល់ជង ៣៥ នក់េទៀត េ�ភ�ំេពញ

េ�ក�� ងអំឡង
� េពលមានការប៉ះទង�ិចគា� ែដលេកើតេចញពីការតវ�របស់កម�ករេរងច្រកកាត់េដរ ែដលទាមទារ

េឣយដំេឡើង្របាក់ែខអប្បបរ�មា េ�េ្រ�េរងច្រកកាត់េដរកាណឌីយ៉ តាមផ��វេវ�ងេ្រសង ជិតរជធានីភំ�
េពញ។ រដ�ភិបាលបានេបើកការេសុើបអេង�ត ែដលរហូតដល់ែខសីហា េ�ែតបន�េធ�ើេ�េឡើយ។
េ�ៃថ�ទី ២៦ ែខមករ េពឿន បា៉ ែដលជទាហា핐នក��ងកងពលតូចេលខ ៤១ េ�េខត�្រពះវ�ហារ បាន

បាញ់សំលាប់េឈា
� ះ ្រទី ចំេ រ�ន េ�្រស�កគូែលន ៃនេខត�្រពះវ�ហាôរ េ�ក�� ងេពលមានការ្របតាយ្របតប់គា�
បន�ប់ពីទាហាᲬនេនះបានេចាទ្របកាន់អ�កភូមិមួយ្រក�មថ បានដំដំណំេ�េលើដីរបស់េមរបស់ខ� ន។
នគរបាលបានចាប់ឃុំខ� នេឈា
� ះេពឿន េដយរង់ចាំសវនការ។

ែខ�រអ�កកាប់េឈើខុសច្បោប់ឆ�ងកាត់្រពំែដនបានប៉ះទង�ិចគា�ជមួយកំលាំងសន�ិសុខៃថេ�ក�� ងឆា�ំៃន
របាយការណ៍េនះ។ េយងតាមអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែខ�រមួយ កំលាំងសន�ិសុខៃថបានសំលាប់ពលរដ�ែខ�រ
ចំនួន ១៩ នក់ េ�ក�� ងឧប្បត�ិេហតុចំនួន ៦ ដច់េដយែឡកពីគា� េដយគិត្រតឹមែខកក� ដ។ រដ�ភិបាលកម�ជ
�
បានខិតខំប�្ឈប់ពលរដ�ខ� នមិនេឣយេធ�ើសកម�ភាពែបបេនះ េហើយបានសុំេឣយរដ�ភិបាលៃថេធ�ើការេសុើប
អេង�ត និងប�្ឈប់ការសំលាប់េ្រ�្របព័នត
� ុលាការ
ខ. ករបត់ខន
�
អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែខ�រមួយបានរយការណ៍ថ េឈា
� ះ ែខម សុផត ឣយុ ១៧ ឆា�ំ បានបាត់
ខ��ន បន�ប់ពីកំលាំងសន�ិសុខរដ�ភិបាល្រត�វបានេគនិយយថ បានបាញ់គាត់ េ�ក�� ងេពលមានការប៉ះទង�ិចគា�
េដយហឹង្សោ េ�េ្រ�េរងច្រកកាត់េដរកាណឌីយ៉ តាមផ��វេវ�ងេ្រសង។ សាࢨក្សីបានេឃើញគាត់្រត�វបានេគ
ដក់ចូលេ�ក�� ងឡនេពទ្យមួយ។ គិតរហូតដល់ែខសីហា េឈា
� ះេនះេ�ែតបាត់ខ� នេ�េឡើយ។ រដ�ភិបាលមិន
បានេឆ�ើយតបនឹងលិខិតសួរនំរបស់គណកមា�ធិការស�ីពីការបាត់ខ� នេដយបង�ំ របស់អង�ការសហ្របជជតិ
និងការ�យល័យឧត�មស�ងការៃនអង�ការសហ្របជជតិសីព
� ីសិទ�ិមនុស្សេទ។
គ. ករេធ� ើទរុណកម� និងករ្រប្រពឹត� ឬទណ�កម� បន�បបេន�ក អមនុស្សធម៌ ឬេឃរេ�ដៃទេទៀត
រដ�ធម�នុ��ហាម្របាមទេង�ើែបបេនះ ែតការវយតប់ និងទំរង់ដៃទេទៀតៃនការេធ�ើបាបេលើរូបរងកាយ
េ�េលើអ�កជប់ឃុំរបស់នគរបាល និងអ�កជប់ពន�នគារេ�ែតមានជបន� េដយតាមេសចក�រ
ី យការណ៍មក
មានចំនួនកាន់ែតេ្រចើនេឡើង េបើេ្រប�បេធៀបនឹងឆា�ំ ២០១៣។

មានរបាយការណ៍ែដលឣចទុកចិត�បានថ ម�ន�ីកងរជឣវុធហត� និងនគរបាលសុី វ�លបានេធ�ើ
ទារុណកម�េលើរងកាយ និងផ��វចិត� េហើយមានេពលខ�ះ វយដំយ៉ងធ�នធ
់ �រេ�េលើជនែដល្រត�វឃុខ
ំ � នេដយ
សា쪀របទ្រពហ�ទណ�េទៀតផង ជពិេសសេ�អំឡ�ងេពលសួរចេម�ើយ ។ គិតមកដល់ែខមិថុន អង�ការមិនែមន
រដ�ភិបាលបានរយការណ៍ថ ឣជ�ធរបានរ�េលាភេធ�ើបាបអ�កជប់ពន�នគារចំនួនយ៉ងេហាՄចណស់ ៦២
នក់ េ�េ្រកាមការឃុំខ� នរបស់នគរបាល ។ ការទាត់ធាក់ ការដល់ និងការវយវត់េដយកាំ េភ�ង
ើ ខ�ីគជ
ឺ វ�ធី
រ�េលាភបំពានេលើរូបរងកាយែដលតាមេសចក� ីរយការណ៍មកថបានេកើតមានេឡើងេ្រចើនជងេគ ។ ែតឣជ�
ធរក៏បានេ្របើផងែដរនូវការឆក់ែខ្សេភ�ង
ើ ការេធ�ើេឣយថប់ដេង�ើម និងការវយនឹងែខ្សេភ�ើង ។ អង�ការ NGO
ននបានរយការណ៍ថ ជេរឿងធម�តា ែដលនគរបាលេធ�ើទារុណកម�េលើជនសង្ស័យ ែដល្រត�វឃុំខ� នរហូត
ទាល់ែតអ�កទាំងេនះសារភាពថបាន្រប្រពឹត�កំហុស ។ តុលាការយកេសចក� ីសាꍴរភាពេដយបង�ំេធ�ើជភស�តា
� ង
្រសបច្បោប់េ�អំឡ�ងេពលជំនុំជ្រមះក� ី េទាះបីជច្បោប់ហា̔មមិនេឣយយកជការបានក� ី ។
ក�� ងរយៈេពល ៦ ែខដំបូងៃនឆា�ំរបាយការណ៍េនះ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែខ�រែផ�កសិទ�ិមនុស្ស
ែដលមានេឈា
� ះថ ឣដហុក បានរយការណ៍ពក
ី រណីចំនួន ១២ ែដលក�� ងេនះ ឣជ�ធរមូលដ�ន ភា�ក់ងរ
រដ�ភិបាល ឬអង�រក្សឯកជនរបស់ម�ន�ីរដ�ភិបាលបានេ្របើកំលាំងេ�េលើជនសុី វ�ល។ េបើេ្រប�បេធៀបនឹង
ឆមាសទី១ ៃនឆា�ំ ២០១៣ ែដលមាន ២៦ ករណី្រត�វបានរយការណ៍មក។ ក�� ងករណីខ�ះ នគរបាលបានេ្របើ
កំលាំងេដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរមេ្របើហឹង្សោ ឬអំេពើហឹង្សោរបស់អ�កេធ�ើបាតុកម�។ ក�� ងករណីខ�ះេទៀត នគរ
បាលបានេ្របើកំលាំង្របឆាំ ងនឹងអ�កេធ�ើបាតុកម�អហឹង្សោ បន�ប់ពីអ�កេធ�ើបាតុកម�េធ�ើេឣយរ�ខានដល់ចរចរ
តាមផ��វ េហើយមិន្រពមបំែបកគា�តាមការប��។
ចំនួនមជ្ឈមណ�លបន្សោបេ្រគ�ងេញ�នរបស់រដ�ភិបាលបានេកើនពីចន
ំ ួន ៧ ដល់ ១០។ អ�កសេង�តការ
ភាគេ្រចើនបានយល់្រសបថ ភាគេ្រចើនៃនអ�កែដល្រត�វបានយកមកឃុំេ�ទីេនះគឺ្រត�វបានឃុំេដយបង�ំ ឬ

េផ�ើេ�មណ�ល េដយសមត�កិច� ឬសមាជិក្រគ�សា╠រ។ េយងតាមឣជ�ធរជតិ្របយុទ�្របឆាំ ងេ្រគ�ងេញ�ន
គា�នអ�ក្រត�វឃុំែដលមានឣយុេ្រកាម ១៨ ឆា�ំេទ។ អ�កសេង�តការបានកត់សំគាល់េឃើញថបុគ�លិកក�� ង
មណ�ល ជញឹកញប់ េ្របើ វ�ធីបង�ំ េដើម្បី “្រគប់្រគង”េ�េលើអ�កជប់ក�ងេនះ ដូចជបង្ឃោំងពួកេគ ឬេឣយ

ហា煌ត់្របាណយ៉ងខា�ង
ំ ឬេ្របើ វ�ធីេ��ដៃទេទៀត។ ថ�ក់ដឹកនំរដ�ភិបាលបានទទួលសាꠌ�ល់សាꠌរៈសំខាន់ៃន

ការព្យោបាលការេញ�នថ�ំថ ជេរឿងសុខភាព ជជងេរឿង្រពហ�ទណ� ែតគា�នចាត់ វ�ធានកា䯀រេ្រចើនតាꠌមកា䯀រ
និយយេនះេទ។
សា弄�នភពពន� នគរ និងមជ្ឈមណ�លឃុំខន
�

សា匠�នភាពពន�នគារមិនសម្រសបតាមបទដ�នអន�រជតិេឡើយ ។ សា엄�នភាពេ�ែតមាន លក� ណៈ

យ៉ប់ និងេពលខ�ះ គ្រមាមកំែហងដល់ឣយុជី វ�តេទៀតផង ។ អង�ការសិទ�ិមនុស្សននបានេលើកេឡើងពីប��
ធ�ន់ធ�រមួយចំនួន រួមមានដូចជសា⺤�នភាពចេង��តែណនខា�ង
ំ េពក ប��សុខភាព ្រពមទាំងអនម័យបរ�សា鿄�ន
កង�ះឣហារ និងទឹក កង�ះឣហា鿄រូបត�ម� និងសន�ិសុខមិនល� ។
ទិដ�ភាពទីកែន�ង៖ េយងតាមនយកដ�នពន�នគារៃន្រកសួងមហាៃផ� េដយគិត្រតឹមែខមិថន
ុ មានអ�កេទាស
និងអ�កជប់ពន�នគារចំនន
ួ ១៤ ៦២០ នក់ ែដលក��ងេនះមាន�ស�ីចំនួន ១ ១០៣ នក់ និងកុមារចំនួន ៣២២
នក់ ។ មានពន�នគារចំនន
ួ ២៧ េ�ទូទាំង្របេទស ែដលបានបេង�ត
ើ េឡើងេដើម្បីដក់អ�កជប់ពន�នគារ និងអ�ក
ជប់ឃុំរហូតដល់ ១១ ០០០ នក់ ។
េ�ក�� ងពន�នគារភាគេ្រចើន គា�នការដក់េឣយេ�ដច់ពីគា�េទរវងអ�កេទាសជមនុស្សេពញវ�យ និង

អ�កេទាសជកុមារ រវង្រប�ស និង្រសី ឬរវងអ�កេទាសធ�ន់ និងអ�កេទាស្រសា䒜លេទ។ ជធម�តា ឣជ�ធរដក់
អ�កជប់ឃុំែដលមិនទាន់បានកាត់ក�ី និងអ�កែដល្រត�វបានតុលាការកាត់ក�េី ហើយ េឣយេ�ឡ�កឡំគា�។ េបើ
េយងតាមស�ិតិរបស់រដ�ភិបាល េដយគិតមក្រតឹមែខមិថុន មនុស្ស្របមាណ ២៤% េ�ក�� ងពន�នគារតាម

េខត� ្រក�ងមិនទាន់្រត�វបានតុលាការកាត់េទាសេ�េឡើយេទ។

នយកដ�នពន�នគារបានរយការណ៍ថ េដយគិតមក្រតឹមែខមិថុន មានអ�កជប់ពន�នគារចំនន
ួ
៣០ នក់បានសា�ប់ក�ងពន�នគារ។ នគរបាលបានអះឣងថ េគបានេធ�កា
ើ រេសុើបអេង�ត េហើយបានរកេឃើញ
ថ ការសា�ប់គប
ឺ ណ
� លមកពីការមានជំងឺពីមុនមក ឬជំងឺដៃទេទៀត ។
អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក��ង្រស�កបានអះឣងថ របបឣហារស្រមាប់អក
� ជប់ពន�នគារ និង
របស់ចាំបាច់េផ្សងៗេទៀត ែតេ�ែតមិន្រគប់្រគាន់េទ។ អ�កសេង�តការណ៍បានបន�រយការណ៍ថ របបសំរប់
ទិញឣហារសំរប់អ�កេទាស េពលខ�ះ ្រត�វបានកិបេកងយក ែដលជេធ�ើេឣយកង�ះឣហារូបត�ម� និងជំងឺ
របស់អ�កេទាសមានកាន់ែតេ្រចើន។ អ�កេទាសមានទឹកសា쉀�តេ្របើ្របាស់េ�តាមពន�នគារខ�ះ។ ពន�នគារគា�ន
កែន�ង្រគប់្រគាន់សំរប់អ�កមានជំងឺខួរក្បោល (ជំងឺសតិ) និងអ�កពិការ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល (NGO)
បានរយការណ៍ផងែដរថ អ�កេទាសែដល្រគ�សា佀ររបស់េគសូកអ�ក្រគប់្រគងពន�នគារ មានសា�នភាព្រគាន់េបើ
ដូចជឣចជួបជមួយអ�កេ�សួរសុខទុក� ្រត�វបានេផ�រេ�កែន�ងល� េហើយឣចេចញពីបន�បឃ
់ ុំ េ�េពលៃថ�។
រដ�បាល៖ មានការេធ�ក
ើ ំណត់េហតុ្រគប់្រគាន់សីព
� ីអ�កេទាស។ ឣជ�ធរមិនបានេ្របើ វ�ធេី ផ្សងេ្រ�ពីការដក់
គុកេទ សំរប់ជនេល�ើសអហឹង្សោ។ ការធានេឣយេ�េ្រ�ឃុំមិនសូវមានេគអនុវត�េទ េហើយ ឣជ�ធរមិន

បានអនុវត�្របព័នៃ� នការេដះែលងេដយមានលក� ខណ
័ � មុនកំណត់្រត�វេដះែលង (Parole system) ដូចែដល
្រត�វបានអនុ��តេ�ក�� ង្រកមនិតិ វ�ធី្រពហ�ទណ�េទ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែខ�រមួយបានសេង�តេឃើញថ
រដ�ភិបាលខ�ះធនធានថវ�កា និងធនធានមនុស្សសំរប់អនុវត�កម� វ�ធីែបបេនះ។ គា�នបទប��តិែដលកំណត់
េឣយមានម�ន�ីសំរប់េធ�ើការេសុើបអេង�តទាក់ទងនឹងបណ�ឹងរបស់ពលរដ�្របឆាំ ងនឹងែផ�កពន�នគារេទ ។ អ�ក
េទាស និងអ�កជប់ការឃុំឃាំងជធម�តា្រត�វបានអនុ��តេឣយជួបជមួយអ�កេ�េមើល ែតអង�ការសិទ�ិ
មនុស្សបានអះឣងថ េពលខ�ះ ្រគ�សារ្រត�វផ�ល់សំណូកដល់ម�ន�ីពន�នគារេដើម្បីបានសួរសុខទុក�អ�កជប់
ពន�នគារ ឬ្រត�វផ�លេ់ ស្ប�ងឣហារ និងរបស់របរចាំ បាច់ដៃទេទៀត ។
មានរបាយការណ៍គួរេឣយេជឿទុកចិត�បានថ ជញឹកញប់ ម�ន�ីបានទាមទារ្របាក់សំណូក មុននឹង
អនុ��តេឣយអ�កជប់ពន�នគារចូលរួមការជំនុំជ្រមះក� ី ឬសវនការឧទ� រណ៍ និងមុនេពលេដះែលងអ�កជប់
ពន�នគារែដលបានប�� ប់ឣណត�ិជប់ពន�នគាររបស់ខ� នេពញេលញេហើយេនះ ។
អ�កេទាស និងអ�កជប់ឃុំ្រត�វបានអនុ��តេឣយេគារពសាសនរបស់េគ។
អ�កេទាសឣចដក់បណ�ង
ឹ ស�ីពកា
ី ររ�េលាភបំពានេ�តុលាការ តាមរយៈេមធាវ� េដយមិនមានការ
្រត�តពិនិត្យែកែ្របេឡើយ។ ែតអ�កេទាសមួយចំនួនធំគា�នលទ� ភាពរកេមធាវ�តំណងផ��វច្បោប់េឡើយ។ រដ�ភិ
បាលេសុើបអេង�តេលើពាក្យបណ�ឹងែបបេនះ េហើយតាមេមើលសា�នភាពពន�នគារ និងមជ្ឈមណ�លឃុឃា
ំ ំង
តាមរយៈអគ� នយកដ�នពន�នគាររបស់្រកសួងមហា佰ៃផ� ែដលេធ�ើរបាយការណ៍្របចាំ ឆមាសស�ីពកា
ី រ្រគប់្រគង
ពន�នគារ។ សាធារណជនឣចេមើលរបាយការណ៍ទាំងេនះ និងរបាយការណ៍េសុើបអេង�តដៃទេទៀតបាន
េបើេគេស�ើសុំ។
ការតាមដនេដយឯករជ្យ៖ជទូេ� រដ�ភិបាលបានអនុ��តេឣយ្រក�មសិទ�ិមនុស្សអន�រជតិ និង្រក�មសិទ�ិ

មនុស្សក�� ង្រស�ក ដូចជគណៈកមា�ធិការកាកបាទ្រកហមអន�រជតិ និងការ�យល័យឧត�មស�ងការសហ្របជ

� លសិទ�ិមនុស្សដល់
ជតិទទួលបន�ក
� សិទ�ិមនុស្ស (UNHCHR) ចូលេមើលពន�នគារ និងផ�ល់ការបណ�ះបណ
ឆា�ំពន�នគារ ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយចំនន
ួ បានរយការណ៍ថ ជួនកាល ការសហការពីឣជ�ធរ

ែដនដីេ�មានក្រមិត ែដលជការេធ�ើេឣយមានការលំបាកស្រមាប់ទាក់ទងអ�កជប់ឃុំែដលមិនទាន់ទទួលការ
ជំនុំជ្រមះក� ី ។ ្រកសួងមហា瀼ៃផ�ត្រម�វេឣយេមធាវ� អ�ក្រត�តពិនិត្យសិទ�ិមនុស្ស និងអ�កសួរសុខទុក�ដៃទេទៀត
សុំការអនុ��ត មុននឹងចូលជួបអ�កជប់ពន�នគារ ។ ក�� ងករណីខ�ះ ម�ន�ីេ�ែតបន�អនុ��តេឣយអង�ការ
មិនែមនរដ�ភិបាលេធ�កា
ើ រសមា�សន៍អ�កជប់ពន�នគារ ជលក� ណៈឯកជន ។ ចំែណកតំណងអង�ការ

UNHCHR វ�ញបានរយការណ៍មកថ ជធម�តា ខ��នឣចជួបជលក� ណៈឯកជនេ�េពលសមា�សន៍អ�ក

ជប់ពន�នគារពិេសសណមួយ ។ អង�កា皤រក�� ង្រស�កែដលេធ�កា皤
ើ រតា皤មដនេដយឯករជ្យ េធ�កា
ើ រេដយមា皤ន
ឯករជ្យ្រគប់្រគាន់ ដច់េចញពីឥទ� ិពលរបស់រដ�ភិបាល។
កំែណលំអ៖ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�កមួយែដលតាមដនសា梬�នភាពពន�នគារ បានរយការណ៍ថ ថ�ី
ត្បិតែតគា�នកំែណលំអ្រគប់្រគាន់េលើសា毜�នភាពពន�នគារក� ី ែតមាននិន�ការអនុេ្រគាះេលើចន
ំ ន
ួ េពលែដលអ�ក
ជប់ពន�នគារ្រត�វបានផ�ល់េឣយេ�េ្រ�បន�ប់ឃឃា
ុំ ំ ងរបស់េគ និងការមានទឹកនិងឣហារសា垨�តបរ�េភាគ។
ឃ. ករចប់ខន
� ឬករឃុំខន
� េដយបំពន
ច្បោប់ហា栐មឃាត់ការចាប់ខ� ន និងកា皤រឃុំខ� នេដយបំពាន េទាះជយ៉ងណក៏េដយ មានេពលខ�ះ
រដ�ភិបាលមិនេគារពប្រមាមទាំងេនះេឡើយ ។
តួនទីរបស់នគរបល និងក្បោលមា៉សុីនសន� ិសខ
ុ
អគ� ស�ងការនគរបាលជតិ ែដលស�ត
ិ េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងមហា盰ៃផ� ្រគប់្រគងអង�ភាព
នគរបាលសុី វល
� ទាំងអស់ ។ កមា�ំងនគរបាល្រត�វែបងែចកជកមា�ំងែដលមានអំណចេធ�កាꐠ
ើ រចាꐠប់ខ� ន
កមា值�ំងែដលគា值�នអំណចចាប់ខ� ន និងនគរបាលយុតធ
�ិ ម៌ ។ កងរជឣវុធហត�ទទួលបានការអនុ��តេឣយ
ចាប់ខ� នជនសុី វ�ល ្របសិនេបើម�ន�ីទាំងេនះបំេពញលក� ខ័ណ�ក�� ងការបណ�ះបណ
� ល និងបទពិេសា欀ធន៍ក�ងការ
បំេពញការងរជនគរបាលសុី វ�ល ្របសិនេបើជនសុី វ�លស�ិតេ�កែន�ងរបស់េយធា ឬក�� ងករណីទទួលបាន
ការអនុ��តពីឣជ�ធរមូលដ�ន ។ ែតតាមភាពជក់ែស�ង កងរជឣវុធហត�េធ�ើសកម�ភាពេលើជនសុី វល
� ជ
ធម�តា េ្រកាមការអនុ��តនិងចង��លរបស់ឣជ�ធរេខត� និងឣជ�ធរមូលដ�ន េដយជញឹកញប់ េដើម្បីជួយ
នគរបាលែផ�កសុី វ�លែដលមិនឣចទប់ទល់នឹងហ��ងមនុស្សេដយខ��នឯងបាន។ ្រកសួងមហា欀ៃផ�គឺជសា跔�ប័ន
សំខាន់ែដលជអ�ក្រត�វេធ�កា第
ើ រវយតំៃលកា第រសំលា第ប់េដយកំលា第ំងសន�ិសុខ។
ម�ន�ន
ី គរបាលបាន្រប្រពឹត�អំេពើរ�េលាភបំពានេផ្សងៗេដយមាននិទណ�ភាព(ភាពគា�នេទាស) េហើយ
ក�� ងករណីភាគេ្រចើន ឣជ�ធរបានចាត់ វ�ធានការបន�ច
ិ បន��ច ឬពុំមានចាត់ វ�ធានការអ�ីេឡើយ ។ ច្បោប់ត្រម�វ
េឣយនគរបាល ្រពះរជឣជ� និងេ�្រកមេធ�កា
ើ រេសុើបអេង�តរល់ពាក្យបណ�ង
ឹ ទាំងអស់ រួមទាំងបណ�ឹង
អំពីការរ�េលាភបំពានរបស់នគរបាលផងែដរ ។ េទាះជយ៉ងេនះក� ី ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង េ�្រកម និង
្រពះរជឣជ�ក្រមេធ�ើការេសុើបអេង�តេដយឯករជ្យ ែដលជែផ�កមួយៃនដំេណើរការជំនុំជ្រមះក�ជ
ី សា欀ធារណៈ

ណស់ ។ េ�្រកមជំនុំជ្រមះ ជធម�តា េចញសា桌ល្រកមែផ�កតាមែតរបាយការណ៍ជលាយលក� ណអ
៍ ក្សរ
ែដលទទួលបានមកពីនគរបាល និងសក� ីកម�របស់សា墰ក្សីែតប៉ុេណ
� ះ ។ ជទូេ� នគរបាលបានទទួលការ
បណ�ះបណ
� លជំនញបន�ិចបន��ចែតប៉ុេណ
� ះ ។ េទាះបីជគា�នសិទ�ិអំណចក�� ងការេធ�កា
ើ រចាប់ខ� នក� ី ែតកង

រជឣវុធហត�ក�ងអង�ភាពឆ័្រតេយង ក�� ងកងេពលតូចេលខ ៩១១ បានវយនិងចាប់ខ� នអ�កតវ�ចំនន
ួ ១០ នក់
េដយទន�ឹមនឹងេនះ បានបំែបកកម�ករែដលេធ�កា
ើ រតវ� េ�េរងច្រក Yakjin ។ អ�កតវ�ទាមទារេឣយមាន

ការដំេឡើង្របាក់ែខអប្បបរ�មារបស់េគ។ េ�ៃថ�បន�ប់ កំលាំងសន�ិសុខរបស់រដ�ភិបាលបានចាប់ខ� នអ�កតវ�

ចំនួន ១៣ នក់ែថមេទៀត េ�ក�� ងេពលមានការប៉ះទង�ិចគា�េដយហឹង្សោេលើផ� វេវងេ្រសង។ អ�កតវ�ទាំង ២៣
នក់្រត�វបានប���នេ�ពន�នគារក�� ងេខត�កព
ំ ង់ចាម េដើម្បីឃុំមុនេពលចូលសវនការ។ េ�ៃថ�ទី ៣០ ែខឧសភា

តុលាការ្រក�ងភ�ំេពញបានដក់េទាសេឣយអ�កទាំងេនះជប់េទាស្រតឹមេពលែដលេគបានជប់ឃក
ុំ ន�ងមក
េហើយបានប��េឣយេដះែលងពួកេគ។
នីតិ�ធីចប់ខន
� និងករ្រប្រពឹត�េ�េពលឃុំខន
�
ច្បោប់ត្រម�វេឣយនគរបាលសុំដីកាពីេ�្រកមេសុើបអេង�ត មុនេធ�ើការចាប់ខ� ន ប៉ុែន�នគរបាលឣច

ី ចំេពាះជនណែដល្រត�វបាន្របទះេឃើញកំពុង្រប្រពឹត�បទេល�ើស ។ ច្បោប់អនុ��ត
ចាប់ខ� នេដយគា�នដកា

េឣយនគរបាលឃាត់ខ� នបុគ�លណមា�ក់ រួចេធ�ើការេសុើបអេង�តក�� ងរយៈេពល៤៨េមា瘈៉ង េដយមិនរប់ប��� ល
រយៈ េពលចុងសបា�ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រមាកផ��វការ មុននឹងេធ�កា
ើ រេចាទ្របកាន់ ឬមុនេពលជនសង្ស័យ្រត�វបាន

េដះែលង ។ ក�� ងករណីបទឧ្រកិដ�ក�ងសា螤�ន ភាពពិេសសែដលែចងេដយច្បោប់ នគរបាលឣចឃុំខ� នជន

សង្ស័យរយៈេពល ២៤ េមា៉ងបែន�ម េដយមានការឯកភាពពី្រពះរជឣជ� ។ េទាះជយ៉ងេនះក� ី ជទមា�ប់
ឣជ�ធរែតងែតឃុំខ� នមនុស្សហួសរយៈេពលកំណត់ មុនេធ�ើការេចាទ្របកាន់ ។ មានវ�ធីៃនការធានេឣយេ�
េ្រ�ឃុំ ែតអ�កជប់ពន�នគារជេ្រចើន ជពិេសសអ�កែដលគា�នតំណងែផ�កច្បោប់ ឬេមធាវ� គា�នឱកាសែស�ង
រកការេដះែលងេដយការធានេឣយ េ�េ្រ�ឃុំេឡើយ ។ តាមេ្រកាមច្បោប់ ជនជប់េចាទឣច្រត�វបា妄នចាប់
ខ��ន និងឃុំខ� នរហូតដល់រយៈ េពល ២៤េមា៉ង មុននឹងឣចមានលទ� ភាពទទួលបាន្របឹក្សោច្បោប់ ប៉ុែន�អ�កជប់

ពន�នគារជធម�តា ្រត�វជប់ឃជ
ុំ េ្រចើនៃថ� មុននឹងេគទទួលបានេមធាវ� ឬជួបសមាជិក្រគ�សា貰រ ។ េយងតាម
ម�ន�រី ដ�ភិបាល ការឃុំខ� នយូរែបបេនះ ភាគេ្រចើនបណ
� លមកពីសមត�ភាពមានក្រមិតៃន្របព័នត
� ុលាការ ។
េមធាវ�របស់អ�កតវ�ទាំង ២៣ នក់ ែដល្រត�វបានចាប់ខ� ន េ�ៃថ�ទី ២ និងទី ៣ ែខមករ ្រត�វបាន
អនុ��តេឣយមានេមធាវ� េ�ក�� ងអំឡង
� េពល ២៤ េមា៉ងៃនការចាប់ខ� នេគ ។ ែតេ�េពលបន�ប់មក អ�ក

ជប់ឃុំទាំងេនះ្រត�វបានេគដឹកេ�កាន់កែន�ងឃុឃា
ំ ំ ង េ�ក�� ងេខត�កំពង់ចាម េដយគា�នេឣយទាក់ទងជ
មួយនរណេឡើយ រហូតដល់ៃថ�ទី ៨ ែខមករ។
ការចាប់ខ� នតាមអំេពើចត
ិ �៖ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយ ែដលមានេឈា
� ះថ ឣដហុកបាននិយយថ មាន
ករណីចាប់ខ� ន ឬឃុំខ� នយ៉ងតិចចំនួន ២២ ករណី ែដលេគចាត់ទុកថ ជអំេពើេធ�តា
ើ មអំេពើចិត� េ�្រតឹមែខ
មិថុន ែតមិនបានេលើកេឡើងនូវឧទាហរណ៍ច្បោស់ណមួយេទ។ អង�ការឣដហុកបានែថ�ងថ ជនរងេ្រគាះ
េ�ក�� ងករណីឃុំខ� នតាមអំេពើចិតច
� ំនួន ១៦ ករណី ្រត�វបានេដះែលងវ�ញ េ�េពលេ្រកាយមក បន�ប់ពីជន
ជប់ឃបា
ុំ នេធ�ើការប�ឹង បន�ប់ពីមានអន�រគមពីអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែផ�កសិទ�ិមនុស្ស ឬការផ�ល់
សំណូក។ ចំនួនៃនការចាប់ខ� នតាមអំេពើចត
ិ �ទំនងជមានេ្រចើនជងេនះ ពីេ្រពាះជនរងេ្រគាះេ�តាមតំបន់
ជនបទមិនប�ឹង េដយសារមានការពិបាកេធ�ើដេំ ណើរមកការ�យល័យរបស់អង�ការឣដហុក ឬមានកង�ល់ពី
សុវត�ិភាពៃន្រគ�សាររបស់េគ។ ឣជ�ធរមិនបានចាត់ វ�ធានដក់ទណ�កម� ឬវ�ធានការផ��វច្បោប់្របឆាំ ងនឹងអ�ក
ទទួលខុស្រត�វចំេពាះការឃុំខ� នេដយខុសច្បោប់េទ។
េ�ក�� ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍េនះ ឣជ�ធរ្រក�ងភ�េំ ពញបានចាប់ខ� នមនុស្សរប់សិបអ�ក ែដលជធម�តា
គឺអ�កគា�នផ�ះសែម្បង អ�ក វ�កលចរ�ក អ�កេ្របើេ្រគ�ងេញ�ន ឬអ�ករកសុីផ� វេភទ ក�� ងអំឡ�ងេពលយុទ�នការ
ចុះេបាសសំឣត។ ជធម�តា អ�កែដល្រត�វឃុំខ� នបាត់បង់លុយកាក់ និង្រទព្យសម្បត�ិអស់ ក�� ងអំឡ�ងេពល
ៃនការេបាសសំឣតេនះ។ តាម្របភពពីអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយ អ�កជប់ឃុំេ្រចើនបាត់លុយ និងរបស់
របរ េ�ក�� ងេពលៃនការចុះេបាសសំឣត ែដលឣជ�ធរេ�ថ ជែផ�កមួយៃនការ “េធ�ើេឣយសង�មមាន
សណ
� ប់ធា�ប់”។ ឣជ�ធរយកអ�កទាំងេនះេ�ដក់េ�មជ្ឈមណ�លរបស់្រកសួងសង�មកិច� ែដលមាន

ចំងយ ១៥ ៃម៉ល៍ ពី្រក�ងភ�ំេពញ យកេ�េផ�ើនឹងអង�ការ NGO ក�� ង្រស�ក ែតអ�កែដល្រត�វបានយកេ�េផ�ើ
ជមួយ NGO េ្រចើនែត្រត�វបានេដះែលងេឣយមកេ�តាមផ��វ វ�ញ ែតក�� ងរយៈេពលប៉ុន�នេមា៉ងែតប៉ុេណ
� ះ។
េ�ៃថ�ទី ៦ ែខមិថុន ឣជ�ធរ្រក�ងភ�េំ ពញបានេចញបទប��មួយេឣយ្របមូលកុមារតាមដងផ��វ
អ�កលក់ដូរ និងអ�កេដើរសុំទានយកេ�ទុកេ�មជ្ឈមណ�លែថទាំ។ ក�� ងេពលចុះ្របតិបត�ិការេដើរ្របមូល ឣជ�
ធរបានចាប់កុមារចំនួន ១៣ នក់ និងមនុស្សធំចំនន
ួ ២៣ នក់ េហើយប���នពួកេគេ�េឣយអង�ការក�ញ
ី ញឹម
ៃនកុមារ (PSE) ែដលឣជ�ធរបានអះឣងថ បានេធ�ើការសហការជមួយ េ�ក�� ង្របតិបត�ិការេនះ។ េ�

េពលដឹងថ អ�កទាំងេនះ្រត�វបាន្របមូលពីតាមផ��វទាំងបង�ំ អង�ការ PSE បាន្របគល់កុមារេឣយឪពុកមា�យ
េគវ�ញ េហើយអនុ��តេឣយមនុស្សធំចាកេចញ។

ការឃុំខ� នមុនសវនការ៖ ច្បោប់អនុ��តេឣយមានការឃុំខ� នមុនសវនការរហូតដល់រយៈេពល ៦ ែខ
ចំេពាះបទេល�ើសមជ្ឈិម និង ១៨ ែខ ចំេពាះបទឧ្រកិដ�។ គិតមក្រតឹមែខមិថុន ្រកសួងមហា喨ៃផ�បាននិយយថ
មានមនុស្សចំនួន ៣៥៦៦ នក់្រត�វបានឃុំខ� នមុនសវនការ។ បុគ�លិកតុលាការ្រត�វបានរយការណ៍មកថ
បានខិតខំពេន��នការពិនិត្យសំេរចេលើករណី ។ ថ�ីេបើអ�កជប់ឃុំមុនសវនការ្រត�វបានឃុេំ ដយគា�នតំណង
ជេមធាវ�ក�ី ែតគា�នការរយការណ៍មកថ មានការឃុំខ� នេលើសពីរយៈេពលកំណត់េដយច្បោប់ ឬក៏មានការ
បាត់បង់សំណំេុ រឿងេទ។
ការេលើកែលងេទាស៖ ្រពះមហា꧸ក្ស្រតឣច្របទានការេលើកែលងេទាសក�� ងករណីខ�ះ ែដលជេរឿយៗ
្រពះអង�េធ�ើេឡើងេ�អំឡ�ងពិធប
ី ុណ្យ្រពះពុទ�សាសនសំខាន់ៗ និងៃថ�បុណ្យជតិ ។ េ�ែខេមសា និងែខឧសភា
្រពះមហា盰ក្ស្រតបាន្របទានការេលើកែលងេទាសដល់អ�កជប់ឃុំចំនួន ៨៩២ នក់ េ�ៃថ�បុណ្យចូលឆា�ំែខ�រ
និងបុណ្យវ�សាខបូជ។
ង. ករបដិេសធមិនេឣយទទួលបនករជំនុំជ្រមះក� ីជសា茤ធរណៈេដយយុត�ិធម៌
រដ�ធម�ន�
ុ �បានែចងថតុលាការមានភាពឯករជ្យ ប៉ុែន�រដ�ភិបាល ជទូេ� មិនេគារពឯករជ្យ
ភាពរបស់តុលាការេឡើយ ។ តុលាការស�ិតេ្រកាមឥទ� ិពល និងការេ្រជ�តែ្រជករបស់ែផ�កនីតិ្របតិបត�ិ េហើយ
េកើតមានអំេពើពុករលួយយ៉ងរលដលក��ងចំេណមេ�្រកម ្រពះរជឣជ� និងម�ន�ីតុលាការ ។ ជញឹកញប់
លទ� ផលៃនសវនការហាក់មានការកំណត់ទុកជមុនេ្រសច។
កង�ះធនធាន ្របាក់ែខទាប និងការបណ�ះបណ
� លមិនបានល�នេំ ឣយមានកំ រត
� ៃនអំេពើពុករលួយខ�ស់
និងអសមត�ភា偈ពក�� ងែផ�កតុលាការ េហើយរដ�ភិបាលមិនបានេធ�ើេឣយមានដំេណើរការច្បោប់្រតឹម្រត�វេទ។
អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបាននិយយថ ករណីជេ្រចើនមិនទាន់បានចាត់ការ េដយសាꝜរខ�ះេ�្រកម
និងបន�ប់សវនការ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក៏បានេធ�ើការកាត់សា㞐�នថ ម�ន�ីតុលាការ្របែហលេផ�តការ
យកចិត�ទុកដក់េ្រចើនេ�េលើករណីែដលេគឣចទទួលបានលុយ។
ការពន្យោរេពលរបស់តុលាការ ឬអំេពើពុករលួយរបស់តុលាការេ្រចើនែតេធ�ើេឣយជនរងការេចាទ

្របកាន់េគចផុតពីការកាត់េទាស។ ម�ន�ីរដ�ភិបាល និងសមាជិក្រគ�សា盰ររបស់េគែដល្រប្រពឹត�បទេល�ើស េ្រចើន
ែតមិនបានទទួលេទាសេឡើយ (និទណ�ភាព)។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបានអះឣងថ ក�� ងករណី្រពហ�ទណ�
ជេ្រចើន ចុងេចាទែដលមាន្រទព្យឬមានអំណច រួមទាំងសមាជិកៃនកងកំលាំងសន�ិសុខផង តាមធម�តា

បង់លុយេឣយជនរងេ្រគាះ និងឣជ�ធរ េដើម្បីេឣយទំលាក់ការេចាទ្របកាន់្រពហ�ទណ�។ ឣជ�ធរ្រត�វ

បានេគដឹងថ បានេតឿនេឣយជនរងេ្រគាះ ឬ្រគ�សាɼររបស់េគទទួលយកសំណងប៉ះប៉ូវជលុយកាក់ ជថ��រនឹង
ការទំលាក់េចាលការេចាទ្របកាន់្រពហ�ទណ� ឬការមិនបង�ញមុខជសា
នីតិ�ធីជំនុំជ្រមះក� ី
សវនការ្រត�វបានេធ�ជ
ើ សា ចុងេចាទមានសិទ�ិ បង�ញវត�មាន េហើយពិេ្រគាះេយបល់
ជមួយេមធាវ� ្របឈម និងេចាទសួរសាក្សី្របឆាំ ងនឹងខ��ន េហើយ បង�ញសាក្សី និងភស�តា
� ងេដយខ��នេគ។
ក�� ងករណី្រពហ�ទណ� ្របសិនេបើចុងេចាទគា�ន្របាក់រកេមធាវ�មា�ក់បាន តុលាការ្រត�វផ�ល់តំណងែផ�កច្បោប់
េដយឥតគិតៃថ�ដល់ចង
ុ េចាទ ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ជេរឿយៗ តុលាការែតងែតខ�ះធនធានេដើម្បីផល
� ់
្របឹក្សោែផ�កច្បោប់ េហើយចុងេចាទភាគេ្រចើនស�ះែស�ងរកជំនួយពីអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល ឬ្រត�វេឡើង
តុលាការេដយគា�នតំណងែផ�កច្បោប់ ។ ការជំនុំជ្រមះក� ីេ្រចើនែតេធ�េើ ឡើង្រគាន់ែតប�ង�ប់កិច� េហើយការសួរ
េដញេដលេ្រចើនពីភាគីមា�ងេ�ភាគីមា�ង ជធម�តា មិនមានេឡើយ ។ ចុងេចាទ និងេមធាវ�របស់ខ� នមានសិទ�ិ
ពិនិត្យេមើលភស�តា
� ងែដលរដ�ភិបាលរក្សោទុក ទាក់ទងនឹងេរឿងក� ីរបស់ខ� ន។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ េគ
េ្រចើនមានការពិបាកនឹងទទួលបានលទ� ភាពដូចេពាលេនះណស់ ជពិេសស ្របសិនេបើសំណំេុ រឿងេនះពាក់
ព័នន
� ឹងេរឿងនេយបាយ ឬពាក់ព័នន
� ឹងម�ន�ីរដ�ភិបាលជន់ខ�ស់ ឬបុគ�លែដលមានែខ្សរយៈរ�ងមាំ ។
មានការខ�ះេមធាវ�េ្រចើនែដលមានជំនញ្រតឹម្រត�វ ពិេសសេ�េ្រ�្រក�ងភ�ំេពញ។ អ�កែដលគា�នធន
ធានសំរប់រកេមធាវ� បាត់បង់សិទ�ិទទួលបានការកាត់ក�ីេដយយុត�ិធម៌។ េយងតាមសមាគមៃនគណេមធាវ�
េដយគិតមក្រតឹមែខសីហា មានេមធាវ�ចន
ំ ួន ៧២៥ នក់ផល
� ់េសវផ��វច្បោប់េ�ទូទាំង្របេទស។ អ�ក្រកឣច
ែស�ងរកេសវផ��វច្បោប់េដយឥតគិតៃថ�ពីេមធាវ�ទាំងេនះ តាមរយៈអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលខ�ះ។
តាមច្បោប់ ចុងេចាទមានសិទ�ិ្រត�វបានេគសន�តថ ជជនស��ត្រតង់ និងមានសិទ�ិបឹង
� ឧទ� រណ៍ ប៉ុែន�
េដយសារអំេពើពុករលួយ រ�ករលដល ជេរឿយៗចុងេចាទ្រត�វបានេគរ�ពឹងេឣយសូកេ�្រកម េដើម្បីេឣយ
េចញសាល្រកមែដលមានលក� ណៈអនុេ្រគាះ ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបានរយការណ៍ថ មានែតការ
ែថ�ងជលាយលក� ណ៍អក្សររបស់សក្សី និងអ�ករងការេចាទ្របកាន់េទែដលជធម�តា ្រត�វបានយកេធ�ជ
ើ ភស��
តាងេ�ក�� ងសវនការ។ េពលខ�ះ ជនរងការេចាទ្របកាន់្រត�វបានបង�ំេឣយនិយយ េដយការវយដំ ឬការ
គំរមកំែហង េហើយចុងេចាទែដលមិនេចះអក្សរ ជញឹកញប់ មិន្រត�វបាន្របាប់ពីេសចក� ីេ�ក�� ងចំេលើយ
សារភាពែដលេគ្រត�វបានបង�ំេឣយចុះហត�េលខាេ�េលើេនះេទ។ សិទ�ិរបស់ពលរដ�ក�ងការមានវត�មាន

េ�ក�� ងសាលាឧទ� រណ៍ ជញឹកញប់មានកំ រ�ត េដយសារការពិបាកេ�ក�� ងការេផ�រអ�កេទាសពីពន�នគារេខត�
មកសាꟴលាឧទ� រណ៍េ�ភ�ំេពញ។ ដូេច�ះ ជងពាក់កណ
� លៃនសវនការឧទ� រណ៍្រប្រពឹត�េ�េដយគា�នវត�មាន
របស់ចុងេចាទេឡើយ។
អ� កជប់ពន� នគរ និងអ� កជប់ឃុំេដយសារមូលេហតុនេយាបយ
េ�ៃថ�ទី ១៥ ែខកក� ដ នគរបាលបានចាប់ខ� នសមាជិកសភាជប់េឆា�ត ៤ រូប មកពីគណបក្ស

សេ�ង�ះជតិកម�ជ
� ែដលជគណបក្ស្របឆាំ ង េ�ក�� ងអំឡង
� េពលៃនការតវ� ែដលទាមទារេឣយឣជ�ធរ
លុបេចាលបំរមសួន្របជធិបេតយ្យ។ ការចាប់ខ� ន្រត�វបានេធ�ើេឡើងបន�ប់ពីអ�កតវ�បានប៉ះទង�ិចជមួយ

កំលាំងសន�ិសុខខ័ណ�ដូនេពញ ែដលបានេធ�ើេឣយកំលាំងសន�ិសុខចំនន
ួ ៩ នក់រងរបួស។ េ�ៃថ�បន�ប់ នគរ

បាលបានចាប់ខ� នសមាជិកសភាជប់េឆា�តៃនគណបក្ស្របឆាំ ងមា�ក់េទៀត និងយុវជនជសកម�ជនមា�ក់ េហើយ
េ�ៃថ�ទី ១៧ ែខកក�ដ នគរបាលបានចាប់ខ� នសមាជិកសភាជប់េឆា�តៃនគណបក្ស្របឆាំ ងមា�ក់េទៀត។ ឣជ�

ធរបានឃុំខ� នសមាជិកសភាជប់េឆា�តៃនគណបក្ស្របឆាំ ងចំនួន ៧ រូប និងយុវជនជសកម�ជនមួយរូប េ�

ពន�នគារៃ្រពស េដយរង់ចាំសវនការ។ េ�ៃថ�ទី ២២ ែខកក�ដ តុលាការ្រក�ងភ�េំ ពញបានេដះែលងេឣយ

សមាជិកសភាជប់េឆា�តៃនគណបក្ស្របឆាំ ង និងយុវជនជសកម�ជនេឣយេ�េ្រ�ឃុំ បន�ប់ពេី លាកនយក
រដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន និងេលាក សម រង្ស�ី ្របធានគណបក្ស្របឆាំ ង បាន្រពមេ្រព�ងគា�ប�� ប់ការជប់គាំង
នេយបាយ ែដលេកើតេចញពីជេំ លាះេលើការេបាះេឆា�តជតិឆា�ំ ២០១៣។ េ�ៃថ�ទី ១១ និងៃថ�ទី ១២ ែខវ�ចកា
ិ�
នគរបាលបានចាប់ខ� នម�ន�ីៃនគណបក្ស្របឆាំ ង CNRP ពីររូប េដយេចាទពីបទបះេបា េកើតេចញពីការ
ប៉ះទង�ិចគា� កាលពីៃថ�ទី ១៥ ែខកក�ដ។ អ�កសេង�តការណ៍ជេ្រចើនបានបក្រសាយសកម�ភាពទាំងេនះថ ជ
មេធ្យោបាយមួយេដើម្បីគាបសង�ត់គណបក្ស្របឆាំ ង េ�ក�� ងការចរចាែដលមានការជប់គាំង េដើម្បីេធ�ើការែក
ទំរង់គណកមា�ធិការជតិេរៀបចំការេបាះេឆា�ត។
នីតិ�ធីតុលករសុី វ�ល និងដំេណាះ្រសាយ
្របេទសកម�ជ
� មានអង�តុលាការមួយស្រមាប់បណ�ឹងរដ�ប្បេវណី េហើយ្របជពលរដ�មានសិទ�ិដក់
ពាក្យបណ�ឹងែស�ងរកសំណងការខូចខាតចំេពាះការរ�េលាភសិទ�ិមនុស្ស ។ ជទូេ� មានទាំងដំេណះ្រសាយ

ែផ�ករដ�បាល ទាំងដំេណះ្រសាយែផ�កតុលាការ ។ ជញឹកញប់ ឣជ�ធរមិនអនុវត�សាលដីកាꮘតុលា䘐កាꮘរេទ។
ច. ករេ្រជ�តែ្រជកក�� ងភពឯកជន ្រគ�សាꑄរ េគហដ�ន ឬករេឆ� ើយឆ� ងគ�

ច្បោប់មានែចងអំពីភាពឯកជនៃនលំេ�ដ�ន និងការេឆ�ើយឆ�ងគា� េហើយហាមឃាត់ការែឆកេឆរខុស
ច្បោប់ ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយក៏អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបានរយការណ៍ថជទមា�ប់ នគរបាលេធ�ើការ

ី ពីតុលា細 ។
ែឆកេឆរ និង រ�បអូស េដយគា�នដកា

ការ្របមូលជសមូហភាពេដយបង�ំេ�អំឡ�ងសម័យែខ�រ្រកហម និងការបំលាស់ទីរបស់្របជជនជ

េ្រចើនបានេធ�ើេឣយកម�សិទ�ិដីធ�ីមានលក� ណៈមិនច្បោស់លាꮘស់ ។ ច្បោប់ភូមិបាលែចងថ បុគ�លណែដលបាន
កាន់កាប់ដី និងឣគាររដ� (មិនែមនដីសាធារណៈ ដូចជសួនឧទ្យោន) េដយគា�នការជំទាស់ រយៈេពល៥ឆា�ំ

មុនេពល្របកាសេឣយេ្របើច្បោប់ភូមិបាលឆា�ំ២០០១ មាꮘនសិទ�ស
ិ ក
ុំ ម�សិទ�ិផ�ច់មុខេលើដីឬឣគារេនះ ។ ្របជ

ជនភាគេ្រចើនក�� ង្របេទសេ�ែតខ�ះការយល់ដឹង និងមេធ្យោបាយេដើម្បីទទួលបានឯកសារផ��វការ្រគប់្រគាន់ទាក់
ទងនឹងកម�សិទ�ិដីធ�ី ។

ការ�យល័យសុ រ�េយដីេខត�និង្រស�កេ�ែតបន�អនុវត�តាមនីតិ វ�ធីចុះប��ីដីធ�ីមុនឆា�ំ២០០១ ែដលពុំមាន

ការវស់ែវងដី្រតឹម្រត�វ និងឱកាសស្រមាប់ការផ�លេ់ យបល់ពីសាធារណជនេទ ។ គណៈកម�ការសុ រ�េយដី
មិនបាꮘនអនុវត�ការកំណត់អត�ស��ណ និងកំណត់្រពំដីរបស់រដ� ែដលជការនំេឣយមានទំនស់ដីធ�ី និង

ការបេណ�ញ ែដលមានរ�តែតេលឿនេដយសា值រការអភិវឌ្ឍរបស់រដ�េលើដីមានទំនស់ ។ ការទិញលក់ដីយក
ចំេណញជំរុញេឣយមានទំនស់េ�្រគប់េខត� េហើយភាពតានតឹងមានកាន់ែតខា�ង
ំ រវងសហគមន៍្រកី្រកេ�

តាមជនបទ និងឈ�� ញដី ។ សហគមន៍តាមទី្រក�ង ្របឈមមុខនឹងការបេណ�ញេចញេដយបង�ំ េដើម្បីេបើកផ��វ

េឣយគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍របស់្រក�មហ៊ុន។ េ�ឆា�ំ ២០១២ រដ�ភិបាលបានេផ�ើមកម� វ�ធីមួយែដលេ្របើនិស្សិត

សាកលវ�ទ្យោល័យចំនួន្របែហល ១០០០ នក់ េឣយចុះវស់ែវងក្បោលដី េដយសហការជមួយ្រកសួង្រគប់

្រគងែដនដី។ េដយគិត្រតឹមែខឧសភា ្រកសួងេរៀបចំែដនដីបានរយការណ៍ថ ប័ណ�កម�សិទ�ិដីចំនួនជិត
៥០០ ០០០ ្រត�វបានែចកដល់អ�កភូមិ ជែផ�កមួយៃនគំេរងេនះ។

ករណីអ�ក្រស�ក្រត�វបានបេណ�ញេឣយផ�ស់បរ� ទីលំេ�េ�ែតបន�េកើតមាន ែតចំនួនករណីែដល្រត�វ
បានរយការណ៍មកមានការថយចុះពីឆា�ំ ២០១៣។ មានបុគ�លមួយចំនួនបានេ្របើ្របាស់ការគំរមប�ឹង ឬការ

បេណ�ញេចញ េដើម្បីបំភិតបំភ័យ្របជជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគាះេឣយេដះដូរដីធ�ីរបស់ខ� ន យកសំណង

ី �ីចំនួន
ែដលទាបជងតៃម�ទីផ្សោរ ។ អង�ការ ADHOC បានរយការណ៍ថ ខ��នបានទទួលករណីទាក់ទងនឹងដធ

៧៥ ករណី េដយគិត្រតឹមែខមិថន
ុ ។ េ�អំឡ�ងេពលេនះែដរ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយេផ្សងេទៀតបាន

ទទួលបណ�ឹងទាក់ទងនឹងប��ដីធ�ីចំនួន ៥១ ករណីេ�ភ�ំេពញ និងេខត�ចន
ំ ួន ១២ ែដលប៉ះ ពាល់ដល់្របជជន
ចំនួន ៤៤៩៥ ្រគ�សារ ។ ជេរឿយៗ ្របជជន្រកី្រកងគា�នឯកសារផ��វច្បោប់េដើម្បីប��ក់េលើការទាមទារដីធ�ី

របស់ខ� នេឡើយ េហើយខ�ះជំេនឿេ�េលើ្របព័នត
� ុលាការ ។ ្របជជនមួយចំនួនែដល្រត�វបានបេណ
� ញេចញ

បានតវ�េដយេជគជ័យ្របឆាំ ងនឹង វ�ធានការទាំងេនះេ�ក�� ងតុលាការ ប៉ុែន�ករណីភាគេ្រចើនេ�ក�� ងតុលាការ
កំពុងស�ិតក�� ងដំេណើរការពិនិត្យសំណំឯ
ុ កសារេ�េឡើយ ។

ែផ�កទី២ ៖ ករេគរពេសរ�ភពពលរដ� ែដលរួមមាន
ក. េសរ�ភពបេ�� ញមតិ និងេសរ�ភពសារព័ត៌មាន
រដ�ធម�ន�
ុ �មានែចងពីេសរ�ភាពបេ�� ញមតិ និងេសរ�ភាពែផ�កសារព័ត៌មាន។ េទាះជយ៉ងណក៏
េដយ េ�ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង សិទ�ិទាំងេនះមិន្រត�វបានេគារពជនិច�េឡើយ ។
េសរ�ភាពក�� ងការបេ�� ញមតិ៖ដ�ធម�នុ��កំណត់ថ ការបេ�� ញមតិេដយេសរ� មិន្រត�វប៉ះពាល់ដល់
សន�ិសុខសាធារណៈេឡើយ ។ រដ�ធម�នុ�� ក៏្របកាសផងែដរថ ្រពះមហាក្ស្រត “មិនឣច្រត�វេគរ�េលាភបាន
េទ” េហើយេសចក� ីែណនំរបស់ ្រកសួងមហា현ៃផ� ែដលអនុេលាមតាមច្បោប់ប រ�ហាេករ�� ប��ក់ជថ�ីនូវែដន
កំណត់ទាំងេនះ េហើយហាម្របាម មិនេឣយអ�កេបាះពុម� និងនិពន�នយកផ្សព�ផ្សោយេរឿងណ ែដល្របមាថ

និងបរ�ហា꧔េករ��ថ�ក់ដឹកនំ និងសា퓈�ប័ន រដ�ភិបាលេឡើយ ។

ច្បោប់ហាម្របាមមិនេឣយមានការ្រត�តពិនិត្យចាប់ពិរុទ�មុនេពលេបាះពុមផ
� ្សោយ ឬការដក់េទាស
ជប់ពន�នគារ េដយសារការសែម�ងមតិេឡើយ ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ រដ�ភិបាលបានេ្របើ្រកម្រពហ�
ទណ�េដើម្បីកាត់េទាសពីបទបរ�ហារេករ�� ផ្សោយព័តមា
៌ នមិនពិត និងញ�ះញង់។ ្រកម្រពហ�ទណ�មិនមាន
ែចងពីការចាប់ដក់ពន�នគារចំេពាះការបរ�ហារេករ�េ� ទ ែតែចងពីការដក់ពន�នគារចំេពាះការញ�ះញង់ ឬ
ផ្សោយព័ត៌មានមិនពិត ែដលឣចនំេឣយមានការចាប់ដក់ពន�នគាររហូតដល់ ៣ ឆា�ំ។ េ�្រកមក៏ឣចប��
េឣយបង់ការផកពិន័យផងែដរ ែដលឣចនំេឣយមានការចាប់ដក់ពន�នគារ េបើមិនបង់េទ។
េសរ�ភាពសារព័តមា
៌ ន៖គណបក្សនេយបាយធំៗទាំងអស់មានលទ� ភាពេ្របើ្របាស់កាែសតបានយ៉ងសមេហតុ
ផល និងេទៀងទាត់។ កាﶬែសតធំៗទា岠ំងអស់ជភាﶬសាﶬែខ�រទទួលបានកាﶬរគាំ្រទថវ�កាពីបុគ�លែដលស�ិទ�នឹងគណ

បក្សនេយបាយ េហើយចូលជសមាជិកគណបក្ស។ មានកាែសតជភាសា퓈ែខ�រ្របមាណ ២០ ្រត�វបានេបាះ

ពុមជ
� ្របចាំ ។ គិតមក្រតឹមែខសីហា មានកាែសត្របឆាំ ង ២ ្រត�វបានេបាះពុមជ
� ្របចាំ ។ ថ�ីេបើកាែសតចំនួន

៥ ែដលេបាះពុមេ� ្រចើនជងេគ ្រត�វបានចាត់ទុកថ គាំ្រទគណបក្ស្របជជនក� ី ែតកាែសតភាគេ្រចើន រ�ះគន់
រដ�ភិបាលេដយនិយយមិនចំ ពិេសសទាក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ និងការចាប់យកដី។

រដ�ភិបាល កងកំលាំងេយធា និងគណបក្សនេយបាយកាន់អំណចបានបន�្រគបដណ�ប់េលើ្របព័ន�

ផ្សព�ផ្សោយ េហើយមានឥទ� ិពលេលើខ�ឹមសារៃនការផ្សោយ។ មានសា�នីយ៍ទូរទស្សន៍ក�ង្រស�កចំនួន ១២ េហើយ

និងសា細�នីយ៍ វ�ទ្យ�ចំនួនជិត ១០០។ សា細�នីយ៍ វ�ទ្យ�ភាគេ្រចើន និងសា뚐�នីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់្រត�វបាន្រគប់្រគង

ឬស�ិតេ្រកាមឥទ� ិពលយ៉ងខា�ង
ំ របស់គណបក្ស្របជជនកម�ជ
� េហើយមានែតចំនន
ួ តិចតួចេទែដលឯករជ្យ
ឬមិនកាន់ខាងគណបក្សដៃទ។
អំេពើហឹង្សោ និងការយរយី៖ េពលខ�ះ កំលាំងសន�ិសុខរបស់រដ�ភិបាលវយ្របហា細រមកេលើអ�កសារព័ត៌មាន។
េ�ៃថ�ទី ២ ែខឧសភា អ�កយមការពារសន�ិសុខខ័ណ�ដូនេពញបានេដញវយអ�កសារព័ត៌មានរបស់ វ�ទ្យ�
សំេលង្របជធិបេតយ្យ (VOD) េឈា
� ះឡយ សាេមៀន ក�� ងេពលែដលេលាកយកព័តមា
៌ នស�ីពយ
ី ុទ�នការ

េបាះេឆា�ត្រក�ម្របឹក្សោ េ�សួន្របជធិបេតយ្យ ក�� ងរជធានីភំេ� ពញ ែដលជកែន�ង្រត�វបានកំណត់ទក
ុ សំរប់
ការេធ�ើបាតុកម� និងពិធីធំៗដៃទេទៀត។ េលាកសាេមៀនបានរងរបួសយ៉ងធ�ន់េ�េលើមខ
ុ ែដលតំរូវេឣយគាត់
េ�ព្យោបាលេ�្របេទសៃថ។ វ�ទ្យ� VOD បានដក់ពាក្យបណ�ឹង្របឆាំ ងនឹងអភិបាលរងខ័ណ� េហើយគិតមក

ដល់ែខសីហា តុលាការ្រក�ងភ�េំ ពញមិនទាន់ចាត់ វ�ធានការេលើពាក្យបណ�ង
ឹ េនះេ�េឡើយេទ។

ការចាប់ពិរុទ� ឬការដក់កំហត
ិ េលើេសចក�ក
ី � ងអត�បទ៖ មានរបាយការណ៍ខ�ះថ ភា�ក់ងររបស់រដ�ភិបាលបាន
យរយី ឬគំរមអ�កសារព័ត៌មាន អ�កេបាះពុមផ
� ្សោយ ឬអ�កែចកចាយ េហើយអ�កសារព័ត៌មាន និងចាងហា�ង
សារព័ត៌មានលួចសារភាពថមិនបានសរេសរេឣយអស់េទ ពីេ្រពាះខា�ចរដ�ភិបាលសងសឹក។
េសរ�ភពអុីនធ័រែណត
គា�នរបាយការណ៍និយយអំពីការដក់កំហិតរបស់រដ�ភិបាលេលើ្របព័នអ
� ុិនធ័រែណត ឬមានរបាយ
ការណ៍គួរេឣយទុកចិត�បានថរដ�ភិបាលបានតាមដនអុីេម៉ល ឬការេឆ�ើយឆ�ងផ�ល់តាមអុីនធ័រែណត េដយ
គា�នការអនុ��ត្រតឹម្រត�វតាមច្បោប់េទ ។ ជទូេ� េគមានអុិនធ័រែណតេ្របើ្របាស់ ពិេសសេ�តាមតំបន់ទី្របជុំ
ជន េហើយ្របែហល ២៨% ៃន្របជជនកម�ជ
� ឣចេ្របើេសវអុិនធ័រែណតតាមរយៈទូរស័ព�ៃដរបស់េគ។ េនះ
េបើតាមព័ត៌មានពី្រកសួងទូរគមនគមន៍ និងៃ្របសនីយ៍។

េសរ�ភពខាងករសិក្សោអប់រ� និងពិធីវប្បធម៌
ជទូេ� ពុំមានឧបសគ� ចំេពាះេសរ�ភាពែផ�កការសិក្សោអប់រ�ឬពិធីវប្បធម៌េឡើយ ។ េទាះជយ៉ងណ

ក៏េដយ ក៏អ�កេធ�ើការក��ងែផ�កសិក្សោអប់រ�េ្រចើនមានការ្រប�ង្របយ័ត� េ�េពលបេ្រង�នមុខ វ�ជ�ពាក់ព័នន
� ង
ឹ
នេយបាយ េដយសារខា�ចប៉ះពាល់អ�កនេយបាយ ។
ខ. េសរ�ភព្របមូលផ��ំគ�េដយសន� ិ�ធី និងេសរ�ភពបេង�ើតអង�ករ/សមាគម
រដ�ធម�នុ��មានែចងពីេសរ�ភាព្របមូលផ�ំគា
� � េដយសន�ិវ�ធី ប៉ុែន�មានេពលខ�ះ រដ�ភិបាលមិនបាន
េគារពសិទ�ិេនះេទ េ�ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង ។

ច្បោប់តំរូវេឣយមានការសុកា
ំ រអនុ��តជមុន មុននឹងេធ�កា
ើ រដែង�រក្ប�នតវ� ឬបាតុកម�។ ប��តិមួយ
ែចងពីការជំរប្របាប់ចំនួន ៥ ៃថ�មុន សំរប់ការេធ�បា
ើ តុកម�េដយសន�ិវ�ធី ចំែណកប��តិមួយេទៀតែចងពី
ការតំរូវេឣយជូនដំណឹងចំនួន ១២ េមា៉ងមុន សំរប់ការ្របមូលផ�ំគា
� � េដយមិនមានការេ្រគាងទុក េ�េលើទី

កែន�ងឯកជន ឬេ�ទីកែន�ងតវ�េដយសន�ិវ�ធី ក�� ងេខត�និមួយៗ េហើយកំ រ�តចំនន
ួ អ�កចូលរួម្រតឹម ២០០ នក់។

តាមច្បោប់ ឣជ�ធរេខត� និងឣជ�ធរ្រក�ងមានអំណចសំេរចេចញការអនុ��តេឣយេធ�ើបាតុកម�។ តាមភាព
ជក់ែស�ង ពិេសសេ�ភ�ំេពញ ម�ន�ីឣជ�ធរថ�ក់េ្រកាម្របគល់សិទ�ិេឣយឣជ�ធរថ�ក់ជតិ វ�ញ ក�� ងការ

សំេរច េហើយេធ�កា
ើ របដិេសធសំេណើសុំ េបើឣជ�ធរថ�ក់ជតិមិនផ�ល់ការអនុ��តច្បោប់េឣយេធ�ើការ្របមូល

ផ�គា
ំ � � េទ។ តាមធម�តា ឣជ�ធរមិនផ�លកា
់ រអនុ��តដល់្រក�មែដលរ�ះគន់គណបក្សដឹកនំ្របេទស ។ឣជ�ធរ

េលើកេហតុផលេស�រភាព និងសន�ិសុខសាធារណៈសំរប់ការមិនផ�ល់ការអនុ��ត។ ែតច្បោប់មិនកំណត់ច្បោស់

នូវន័យៃនពាក្យថេស�រភាព និងសន�ិសុខសាធារណៈសំរប់េធ�ើជេហតុផលក�� ងការបដិេសធការអនុ��តេទ ។
ក�� ងករណីខ�ះ នគរបាលបំែបកហ��ងមនុស្សែដល្របមូលផ�ំគា
� � េដយគា�នការអនុ��តិ េដយក�� ងករណីខ�ះ

បណ
� លេឣយមានរបួសតិចតួចដល់បាតុករខ�ះ។ ែផ�កសារព័ត៌មានបានរយការណ៍ថ មានតវ�ជសាធា
រណៈេ្រចើន េដយភាគេ្រចើនទាក់ទងនឹងេរឿងដីធ�ី ឬជំេលាះការងរ។

ជការេឆ�ើយតបនឹងកំេណើនៃនអំេពើហឹង្សោែដលេកើតេចញពីការតវ�របស់កម�ករ រដ�ភិបាលបានហាꥐម
្របាមការ្របមូលផ�ំន
� េយបាយទាំងអស់ េ�ភ�ំេពញ កាលពីៃថ�ទី ៤ ែខមករ។ ការអនុវត�របស់រដ�ភិបាលមិន

សុីចង�ក់គា�េទ។ េពលខ�ះ បាតុកម�តូចៗទាក់ទងនឹងសិទ�ិដីធ�ី្រត�វបានអនុ��ត េហើយការ្របមូលផ�ំគា
� � ដ៏ធំមួយ

ែដលគាំ្រទរដ�ភិបាលបាន្រប្រពឹត�េ�េដយគា�នការរ�ខាន។ សួន្របជធិបេតយ្យ្រត�វបានហ៊ុ�របងជិត ពីៃថ�ទី ៤

មករ ដល់ៃថ�ទី ៦ សីហា ែដលជៃថ�ែដលគណបក្ស្របឆាំ ង វ�ល្រតឡប់ចូលសភាជតិ វ�ញ។ េ�ក�� ងអំឡង
�
េពលេនះ ឣជ�ធរបានបំែបកការ្របមូលផ�ះ� តូចៗេដយសន�ិភាពមួយចំនួន េដយេពលខ�ះ បាននំេឣយមាន
ការប៉ះទង�ិចគា� របួស និងការចាប់ខ� ន។
ពិតែមនែតបំរមេលើការ្របមូលផ�គា
ំ � � មានែតេ�ភ�ំេពញក� ី ែតេ�ៃថ�ទី ២១ ែខមករ េមដឹកនំគណ

បក្សសេ�ង�ះជតិបានលុបេចាលែផនការជួបជុជ
ំ មួយអ�កគាំ្រទគណបក្ស េ�្រស�កសា�ង េខត�កណ
� ល

េ្រកាយពីលឺថ មានអ�កគាំ្រទគណបក្ស្របជជនរប់រយនក់េធ�ើការតវ�្របឆាំ ងតប េ�កែន�ងេរៀបចំេនះ។
េយធា និងនគរបាលេខត�េ�នឹងកែន�ង្រត�វបានរយការណ៍មកថ មិនសូវរវ�រវល់ក�ងការធានសន�ិសុខសំរប់
អ�កគាំ្រទគណបក្ស្របឆាំ ងេឡើយ។
េសរ�ភពបេង�ើតអង�ករ/សមាគម
រដ�ធម�នុ��មានែចងអំពីេសរ�ភាពបេង�ើតអង�ការ/សមាគម ែតរដ�ភិបាលមិនបានេគារពសិទ�ិ េនះ
េឣយបានជប់លាប់េទ េ�ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង ពិេសសទាក់ទងនឹងសិទ�ិរបស់កម�ករ (សូមេមើល្រតង់
ែផ�ក ៧.ក) ។
គ. េសរ�ភពសាសន
សូមេមើលរបាយការណ៍សីព
� ីេសរ�ភាពសាសន តាមេគហទំព័រ
www.state.gov/religiousfreedomreport

ឃ. េសរ�ភពេដើរេហើរ ជនផ�ស់ទីកែន� ងក�� ង្របេទស ករករពរជនេភៀសខ�ន
� និងជនគ�ន្របេទស
ច្បោប់មានែចងអំពីេសរ�ភាពេដើរេហើរេ�ក�� ង្របេទស ការេធ�ើដំេណើរេ�បរេទស និរ្របេវសន៍ និងមាតុ
ភូមន
ិ ិវត�ន៍ េហើយជទូេ� ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង រដ�ភិបាលបានេគារពសិទ�ិទាំងេនះ ។ រដ�ភិបាលបានេធ�ើ
សហ្របតិបត�ិការជមួយការ�យល័យឧត�មស�ងការសហ្របជជតិទទួលបន�ក
� ជនេភៀសខ��ន (UNHCR)

និងអង�ការមនុស្សធម៌ដៃទេទៀតក��ងការផ�លក
់ ិច�ការពារ ឬជំនួយដល់ជនផ�ស់ទីលំេ�ក�� ង្រស�ក ជនេភៀសខ��ន

មាតុភូមិនិវត�ន៍ អ�កែស�ងរកសិទ�ិ្រជកេកាន ជនគា�ន្របេទស ឬបុគ�លែដលេធ�ើេឣយមានក� ីបារម� ដៃទេទៀត។

ការេធ�ន
ើ ិរ្របេវសន៍ និងការេធ�ើមាតុភូមិនិវត�ន៖៍ កម�ករចំណក្រស�កកម�ជ
� យ៉ងតិច ២៥០ ០០០ នក់
េដយរួមទាំងកុមារចំនួនជង ១៥ ០០០ នក់ផង ្រត�វបានេធ�ើមាតុភូមិនិវត�នេ៍ ដយស�័្រគចិត� ពី្របេទសៃថ

បន�ប់ពីរដ�ភិបាលៃថបាន្របកាសថ នឹងចាប់ប���នមកវ�ញនូវកម�ករចំណក្រស�កខុសច្បោប់ែដលកំពង
ុ រស់

េ�ក�� ង្របេទសៃថ។ ក�� ងេពលេគវ�ល្រតឡប់មកវ�ញ ឣជ�ធរកម�ជ
� បានេធ�កា
ើ រជិតស�ិទ�ជមួយសង�មសុី វ�ល

និងអង�ការអេន�្របេវសន៍អន�រជតិ (IOM) េដើម្បីផល
� ់ជំរក េស្ប�ង ទឹក ការែថទាំសុខភាព និងការដឹកជ���ន
េដយមិនគិតៃថ� ពី្រពំែដនមកភូមិកំេណើតរបស់េគ េ�េពលពួកេគមកដល់្រពំែដន។
ករករពរជនេភៀសខ�ន
�
លទ� ភាពទទួលបានការ្រជកេកាន៖ ច្បោប់្របេទសកម�ជ
� មានែចងអំពកា
ី រផ�ល់សិទ�ិ្រជកេកាន ឬឋានៈជជន
េភៀសខ��ន េហើយរដ�ភិបាលបានេរៀបចំ្របព័នម
� ួយស្រមាប់ផល
� ់កិច�ការពារដល់ជនេភៀសខ��ន ។ ្របព័ន�ជតិ
ស�ីពស
ី ិទ�ិ្រជកេកានមាន សមត�ភាពេ�មានកំ រត
� ែដលជការនំេឣយមានការពន្យោរេពលែវង
សំរប់អ�កសុំសិទ�ិ្រជកេកានខ�ះ។
� ់ការបណ�ះបណ
� ល និងជំនួយបេច�កេទសដៃទេទៀតដល់កា រ�យ
អង�ការ UNHCR បានបន�ផល
ល័យជនេភៀសខ��នែខ�រ េ�ក�� ងនយកដ�នអេន�្របេវសន៍។ ការការពារ្រត�វបានផ�ល់្រសបតាមអនុស��ឆា�ំ
១៩៥១ ស�ីពីជនេភៀសខ��ន េហើយនិងពិធីសារ ឆា�ំ ១៩៦៧ ែតេគេ�ែតមានកង�ល់សីព
� ីសមត�ភាពរបស់្របព័ន�
េនះ េ�ក�� ងការេដះ្រសាយចំេពាះជនេភៀសខ��នែដលមានចំនួនេ្រចើន។
ជនគ�ន្របេទស [ជនគ�នរដ�]
្របេទសកម�ជ
� មានអ�ករស់េ�ែដលជជនគា�ន្របេទស ចំែណកឯរដ�ភិបាលមិនបានអនុវត�ច្បោប់ឬ
េគាលនេយបាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេដើម្បីផល
� ់ឱកាសដល់ជនទាំងេនះេឣយទទួលបានស��តិេឡើយ
។ តាមច្បោប់ស��តិ ឋានៈជពលរដ�ឣចទទួលបានពីកំេណើតេដយសារមា�យ និងឪពុកែដលមិនែមនជតិ
ែខ�រ ្របសិនេបើអ�កទាំងពីរបានេកើត និងកំពុងរស់េ�េដយ្រសបច្បោប់េ�្របេទសកម�ជ
� ឬ្របសិនេបើឪពុក
ឬមា�យបានទទួលឋានៈជពលរដ�កម�ជ
� ។
ការសិក្សោមួយេ�ឆា�ំ២០០៧ េដយអង�ការ UNHCR បា៉ន់្របមាណថ អ�កែដល្របែហលជគា�ន
្របេទស ជេ្រចើនពាន់នក់បានរស់េ�ក�� ង្របេទសកម�ជ
� ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ការបា៉ន់សា�នរបស់ការ
សិក្សោេនះបានមកពីភស�តា
� ងែដលគា�នលក� ណៈច្បោស់លាស់ េហើយតំណងរបស់អង�ការ UNHCR េ�

ក�� ង្រស�កមិនបានចាត់ទុកថតួេលខទាំងេនះថមានលក� ណៈ្របាកដ្របជេឡើយ ។ េហតុផលែដលេ្រចើនមាន
ជងេគចំេពាះភាពគា�ន្របេទសគឺកង�ះឯកសារ្រតឹម្រត�វពី្របេទសេដើម។
� ភាគេ្រចើនគឺ្រក�មឣណិក
អង�ការ UNHCR រយការណ៍ថ ្របជជនែដលគា�ន្របេទសេ�កម�ជ
ជនេវៀតណម។ េបើេយងតាមអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយ បុគ�លែដលគា�នភស�តា
� ងស��តិ េ្រចើនមិន
ទទួលបានការងរែដលមានលក� ណៈផ��វការ ការសិក្សោ ការចុះប��ីឣពាហ៍ពិពាហ៍ លទ� ភាពតាមផ��វ

តុលាការ និងកម�សិទ�ិដីធ�ីេទ។

ែផ�កទី៣. ករេគរពសិទ�ិនេយាបយ ៖ សិទ�ិពលរដ�ក�ងករផ�ស់ប�ររដ�ភិបលរបស់ខន
�
រដ�ធម�នុ��ផល
� ់សិទ�ិដល់្របជពលរដ�ក�ងការផ�ស់ប�ររដ�ភិបាលរបស់ខ� នេដយសន�ិវ�ធី េហើយជទូេ�
្របជពលរដ�េ្របើ្របាស់សិទ�ិេនះេ�ក�� ងការអនុវត�ជក់ែស�ង តាមរយៈការេបាះេឆា�តតាមេពលេវលាេទៀងទាត់
និងជសាកល ។
ករេបះេឆ�ត និងករចូលរួមែផ�កនេយាបយ
ការេបាះេឆា�តជតិថីៗ
� កន�ងេ�៖ ការេបាះេឆា�តជតិក�ងេពលថ�ីៗបំផុត ែដល្រត�វបានេធ�ើេ�ែខកក� ដ ជរួម
មានលក� ណៈស�ប់សា�ត់ល� េហើយ្រគប់គណបក្សទាំងអស់បានចូលរួមក�� ងយុទ�នការេដយគា�នការររំ ង
េហើយជទូេ� គា�នការគំរមកំែហង ែដលផ�យ
� ពីការេបាះេឆា�តជតិេលើកមុនៗ។ ថ�ីត្បិតែតមានការរ�េជើប
រ�ជួលមិនេ្រចើនេ�ៃថ�េបាះេឆា�តក� ី ែតដំេណើរការេបាះេឆា�តគឺេពារេពញេដយភាពមិន្រប្រកតី។ តាមការគណ
នរបស់រដ�ភិបាលខ��នឯង អ�កមានសិទ�ិេបាះេឆា�តចំនួនជង ៩% មិនឣចេបាះេឆា�តបានេដយសារប��
ប��ីេឈា
� ះអ�កេបាះេឆា�ត។ ថ�ីត្បិតែតប��ៃនអ�កេបាះេឆា�តមិនឣចេ�េបាះេឆា�ត្រត�វបានរកេឃើញេដយ
អង�ការសង�មសុី វ�លជេ្រចើន េ�មុនេពលេបាះេឆា�តរយៈេពលយ៉ងយូរក� ី ែតគជបមិនបានេធ�កា
ើ រែកតំរូវអ�ីគួរ
េឣយកត់សំគាល់េទ។ អ�កសេង�តការណ៍បានកត់សំគាល់េឃើញថ កំ រ�តៃនភាពមិន្រប្រកតីក�ងការេបាះេឆា�ត
សមល�មនឹងេធ�ើការេសុើបអេង�តេដយឯករជ្យមួយ ែតការេសុើបអេង�តេពញេលញ និងេដយឯករជ្យមិន្រត�វ
បានេធ�ើេទ។ គណបក្ស CNRP មិន្រពមចូលរួមអង��យក�� ងសភាជតិេទ រហូតដល់មានកិច�្រពមេ្រព�ងៃថ�ទី
២២ កក� ដ រវងគណបក្សទាំងពីរ េលើការែកទំរង់ គជប។

គណបក្សនេយបាយ និងការចូលរួមនេយបាយ៖ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល និងគណបក្សនេយបាយមួយ
ចំនួនបានេចាទ្របកាន់ថ សមាជិកភាពេ�ក�� ងគណបក្ស្របជជនកម�ជ
� ែដលមានភាព្រគបដណ�ប់េលើេគ

បានផ�ល់អត�្របេយជន៍ ដូចជអំេណយ ជំនួយសេ�ង�ះបន�ន់របស់រដ�ភិបាល និងសម្បទានដីេសដ�កិច� ។
គណបក្ស្របជជនកម�ជ
� មានលទ� ភាពទទួលបានការផ្សព�ផ្សោយេលើសលុបពី្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ែដលរួម
មានទូរទស្សន៍ទាំងអស់ និង វ�ទ្យ�ភាគេ្រចើន។
ការចូលរួមរបស់�ស�ី និង្រក�មជនជតិភាគតិច៖ វប្បធម៌្របៃពណីក្រមិតតួនទីរបស់�ស�ីេ�ក�� ងរដ�ភិបាល ។
េទាះជយ៉ងណក៏េដយ �ស�ីបានចូលរួមេ�ក�� ងការេបាះេឆា�តជតិ កាលពីែខកក� ដ ឆា�ំ ២០១៣។ មាន�ស�ី
ចំនួន ២៥ នក់កាន់កាប់ឣសនៈសភាែដលមានចំនួន ១២៣ ឣសនៈ និងមាន�ស�ីចំនន
ួ ១០ នក់េទៀតេ�ក�� ង
្រពឹទ�សភាែដលមាន៦១ ឣសនៈ។ មានឧបនយករដ�ម�ន�ីមា�ក់ជ�ស�ី និងមាន�ស�ីជរដ�ម�ន�ី រដ�េលខាធិការ
អនុរដ�េលខាធិការចំនួន ៨០ នក់។ �ស�ីក៏បានបំេពញ តួនទីជទី្របឹក្សោផងែដរ េហើយមានេ�្រកម និង្រពះ
រជឣជ�ជ�ស�ីចំនន
ួ ៥២ នក់េ�តុលាការរជធានី តុលាការេខត� សាលាឧទ� រណ៍ និងតុលាការកំពូល ។
េទាះបីជគា�នអភិបាលេខត�ជ�ស�ក
ី ៏េដយ ក៏រដ�ភិបាលបានែតងតាំ ង�ស�ីជអភិបាលរងេខត�េ�្រគប់េខត�

្រក�ងទាំង ២៤ រួមនឹងរជធានភ�ំេពញផងែដរ ។ គណៈកម�ការជតិេរៀបចំការេបាះេឆា�តបានរយការណ៍ថ

�ស�ីបានកាន់កាប់ ១៧ ភាគរយៃនឣសនៈ្រក�ម្របឹក្សោឃុំសង�ត់ និង ១៣ ភាគរយៃនឣសនៈ្រក�ម្របឹក្សោ្រស�ក

និងេខត� ។
ែផ�កទី៤ ៖ អំេពើពុករលួយ និងកង�ះតមា�ភពក��ងរដ�ភិបល
ច្បោប់មានែចងអំពីេទាស្រពហ�ទណ�ស្រមាប់អំេពើពុករលួយែដល្រប្រពឹត�េដយម�ន�ីនន ។ េទាះជ
យ៉ងណក៏េដយ រដ�ភិបាលមិនបានអនុវត�ច្បោប់េនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេឡើយ េហើយម�ន�ី្រប្រពឹត�អំេពើ
ពុករលួយជញឹកញប់ េដយមាននិទណ�ភាព ។ បានរបាយការណ៍េដយែឡកៗស�ីពីអំេពើពុករលួយក�� ងរដ�
ភិបាល េ�ក�� ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍េនះ។
អំេពើពុករលួយ៖ ្រកម្រពហ�ទណ�បានកំណត់អំេពើពក
ុ រលួយនន េហើយកំណត់ច្បោស់នូវេទាសចំេពាះ

ការ្រប្រពឹត�អំេពើទាំងេនះ។ ច្បោប់្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយែចងពីមូលដ�នច្បោប់សំរប់េឣយ្រក�ម្របឹក្សោជតិ

្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយ និងអង�ភាព្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយទទួល និងេសុើបអេង�តបណ�ឹងទាក់ទងនឹងអំេពើពុក

រលួយ។ អង�ភាព្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយមិនសហការេឣយបានញឹកញប់ជមួយសង�មសុី វ�ល ខ�ះធនធាន
្រគប់្រគាន់ េហើយ្រត�វបានេគេមើលេឃើញថ គា�ន្របសិទ�ភាពក�� ងការ្របយុទ�្របឆាំ ងនឹងអំេពើពុករលួយ។
អំេពើពុករលួយមានលក� ណៈរលដល និងរលដលេ�្រគប់ែផ�កៃនសង�ម រួមទាំងែផ�កនីតិ្របតិបត�ិ
នីតិប��ត�ិ និងតុលាការៃនរដ�ភិបាល ។ មានេសចក� ីរយការណ៍មកថ នគរបាល ្រពះរជឣជ� េ�្រកម
េសុើបអេង�ត និងេ�្រកមជំរះក� ី បានទទួលសំណូកពីអ�ករកសុីខុសច្បោប់។ សាធារណជនបានត��ញែត�រញឹក
ញប់ និងជសាធារណៈ អំពីអំេពើពុករលួយ ែដលជការបង�ញេឣយេឃើញថ អំេពើពុករលួយជេ្រចើនពុំ
មានការលាក់េលៀមេឡើយ ។ េបៀវត្សរ�មិន្រគប់្រគាន់រួមចំែណកេឣយ មាន“អំេពើពុករលួយេដើម្បីរស់” ក�� ង
ចំេណមម�ន�ថ
ី � ក់ទាប ចំែណកវប្បធម៌និទណ�ភាពេធ�ើេឣយអំេពើពុករលួយ រ�កសាꪠយក�� ងចំេណមម�ន�ីជន់
ខ�ស់ ។
ការបង�ញែផ�កហិរ��វត�៖� រជការ រួមទាំងម�ន�ីែតងតាំ ង និងម�ន�ីជប់េឆា�តផង តាមច្បោប់្រត�វ
្របកាស្រទព្បសម្បត�រិ បស់េគ។ អង�ភាព្របឆាំ ងអំេពើពុករលួយទទួលខុស្រត�វក�� ងការទទួលយកេសចក� ី
្របកាស ចំែណកការពិន័យចំេពាះការមិនេគារពតាមមានការជប់ពន�នគាររប់ពី ១ ែខេ� ១ ឆា�ំ។ កូនេ�
ក�� ងបន�ក
� និងភរ�យឬប�ម
ី ិនស�ិតេ្រកាមច្បោប់តំរូវេឣយ្របកាស្រទព្យសម្បតិ�េទ។
លទ� ភាពរបស់សា됨ធារណជនចំេពាះការទទួលព័តមា
៌ ន៖ ច្បោប់សីព
� ីបណ
� សារជតិ (National

Archives Law) អនុ��តេឣយេគេមើលឯកសារព័ត៌មានេដយគា�នកំណត់ េ�ក�� ងបណ�សារសាធារណៈ
។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ច្បោប់េនះផ�ល់លទ� ភាពេឣយេមើលឯកសា놴ររដ�ភិបាលែដលមិន្រត�វបាន
ប��ក់ច្បោស់ ែតក�� ងរយៈ ២០ ឆា�ំេ្រកាយមកែតប៉ុេណ
� ះ ចំែណកឯកសារប៉ះពាល់ដល់សន�ិសុខជតិ និង

ការពារជី វ�តផ�ល់ខ� នឣចបេ�� ញេឣយបានបន�ប់ពរី យៈេពល ៤០ឆា�ំ និង ១២០ ឆា�ំេ្រកាយមកែតប៉ុេណ
� ះ។

អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយចំនួនបានរយការណ៍ថ តាមការជក់ែស�ង ខ��នមានការលំបាកក�� ង
ការសុំបានព័ត៌មានមកេមើល។ រដ�ភិបាល ជញឹកញប់ មិនបានេឆ�ើយតបចំេពាះសំេណើសុំព័ត៌មានេទ ។
ែផ�កទី៥ ៖ ឥរ�យាបថរបស់រដ�ភិបលចំេពះករេសុើបអេង�តរបស់អង�ករអន�រជតិ និងអង�ករមិន
ែមនរដ�ភិបលេលើករេចទ្របកន់ពីបទរ�េលភសិទ�ិមនុស្ស
អង�ការសិទ�ិមនុស្សក�� ង្រស�ក និងអន�រជតិេផ្សងៗ ជទូេ� េធ�ើ្របតិបត�ិការេដយគា�នការរ�តត្បិតពី
រដ�ភិបាលេឡើយ ក�� ងការេសុើបអេង�ត និងេបាះពុមផ
� ្សោយរបកគំេហើញអំពីករណីសិទ�ិមនុស្សរបស់ខ� ន ។ ជ

េរឿយៗ ម�ន�ីរដ�ភិបាលបានសហការជមួយបុគ�លិកសិទ�ិមនុស្សក�� ងការេសុើបអេង�តរបស់ខ� ន ។ េទាះជ
យ៉ងណក៏េដយ មានរបាយការណ៍ជេ្រចើនអំពីកង�ះការសហការ េហើយេ�ក�� ងករណីមួយចំនួន មានការ
បំភិតបំភយ
័ េដយម�ន�ីរដ�ភិបាល ។
មានអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែដលេធ�កា
ើ រងរែផ�កសិទ�ិមនុស្ស្របមាណជ ៤០ េ�ក�� ង្របេទស
កម�ជ
� ប៉ុែន�មានែតអង�ការមួយចំនួនតូចប៉ុេណ
� ះ ែដលសកម�ក�ងការេរៀបចំកម�វ�ធប
ី ណ�ះបណ
� ល ឬេសុើប
អេង�តការរ�េលាភសិទ�ិមនុស្ស ។
អង�ការសិទ�ិមនុស្សក�� ង្រស�ក និងអន�រជតិជួប្របទះការគ្រមាមកំែហង និងការេធ�ើទុក�បុកេម�ញពី
ម�ន�ម
ី ូលដ�ន ។ អំេពើទាំងេនះមានលក� ណៈជទ្រមង់ រ�តត្បិត និងការរ�ខានដល់ការជួប្របជុំែដលឧបត�ម�
េដយអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលនន ការបំភិតបំភ័យេដយពាក្យសម�ី ការគ្រមាមចាត់ វ�ធានការផ��វច្បោប់
និងការររំ ងតាមែបបការ�យធិបេតយ្យ ។
អង�ការសហ្របជជតិ ឬអង�ការអន�រជតិដៃទេទៀត៖រដ�ភិបា챸លជទូេ�បានសហការជមួយអង�ការអន�រ
ជតិេហើយបានអនុ��តេឣយតំណងអង�ការសហ្របជជតិមកេធ�ើទស្សនកិច� ។ អ�ករយការណ៍ពិេសសៃន
អង�ការសហ្របជជតិទទួលបន�ក
� សិទ�ិមនុស្សេ�កម�ជ
� េលាក Surya Subedi បានមកេធ�ើទស្សនកិចេ� �
កម�ជ
� ចំនួន ២ ដង ។ េ�ែខមករ េលាកបានជួបជមួយេលាកនយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន និងរដ�ម�ន�ីមួយ
ចំនួនេទៀតរបស់រដ�ភិបាល េដយរួមទាំងេលាក ឱម យិនេទៀង ្របធានគណកមា�ធិការសិទ�ិមនុស្សកម�ជ
� ។
ក�� ងអំឡ�ងទស្សនកិច�របស់េលាក េលាកបានជួបជមួយេលាករដ�ម�ន�ី្រកសួងមហា짜ៃផ�ស េខង និងសមាជិក

ជន់ខ�ស់ដៃទេទៀតៃនរដ�ភិបាល។ េ�ក�� ងអំឡង
� េពលៃនទស្សនកិច�ទាំងពីរេលើករបស់េលាក េលាកបានជួប

ជមួយនឹងអង�ការសង�មសុី វ�ល និងេមដឹកនំគណបក្ស្របឆាំ ង។

សា�ប័នសិទ�ិមនុស្សរបស់រដ�ភិបាល៖ រដ�ភិបាលមានសា�ប័នសិទ�ិមនុស្សចំនួន ៣ ែដលរួមមានគណៈកមា�
ធិការដច់េដយែឡកចំនួន ២ ទទួលបន�ក
� ការពារសិទ�ិមនុស្ស និងទទួលពាក្យបណ�ឹង េដយសា뿸�ប័នមួយស�ិត
េ្រកាម្រពឹទ�សភា និងមួយេទៀតស�ិតេ្រកាមរដ�សភា ្រពមទាំងគណៈកមា�ធិការសិទ�ិមនុស្សកម�ជ
� ែដលស�ិត
េ�េ្រកាមខុទ�កាល័យនយករដ�ម�ន�ី។ គណៈកមា�ធិការទាំងេនះពុំមានការ្របជុំេទៀងទាត់ ឬដំេណើរការ្របកប
េដយតមា�ភាពេឡើយ។ គណៈកមា�ធិការសិទ�ិមនុស្សកម�ជ
� ្របគល់របាយការណ៍របស់រដ�ភិបាល េដើម្បីចូល
រួមក�� ងដំេណើរការពិនិត្យសិទ�ិមនុស្សជអន�រជតិ ដូចជការពិនិត្យេទៀងទាត់ជសកល និងបានេឆ�ើយតបចំេពាះ

របាយការណ៍របស់សា냤�ប័នរដ�ភិបាលអន�រជតិ ប៉ុែន�មិនបានេធ�កា
ើ រេសុើបអេង�តសា냤�នភាពសិទ�ិមនុស្សេដយ
ឯករជ្យេឡើយ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែផ�កសិទ�ិមនុស្សែដលគួរឱ្យទុកចិត�បាន ចាត់ទុកសមត�ភាពរបស់
គណៈកមា�ធិការរបស់រដ�ភិបាលថ មានក្រមិត។
រដ�ភិបាលបានេធ�ជ
ើ មា�ស់ផ�ះស្រមាប់អង�ជំនុំជ្រមះកូនកាត់ វ�សា냤ម��េ�ក�� ងតុលាការកម�ជ
�

(ECCC) ែដលដំេណើរការរួមគា�ជមួយអង�ការសហ្របជជតិ េដើម្បីកាត់េទាសេមដឹកនំែខ�រ្រកហម និង
អ�កទទួលខុស្រត�វខ�ស់បំផុតចំេពាះការរ�េលាភបំពានេ�សម័យែខ�រ្រកហម។ អ�កសេង�តការណ៍ខ�ះមានជំេនឿ
ថ េសចក�អ
ី តា�ធិប្បោយជសាঔធារណៈរបស់អ�កដឹកនំរដ�ភិបាលអំពប
ី ��ទាក់ទងនឹងឣណត�ិយុតា�ធិការ

ៃនអង�ជំនុំជ្រមះ វ�សា냤ម��េ�ក�� ងតុលាការកម�ជ
� គឺជទ្រមង់មួយៃនការេ្រជ�តែ្រជករបស់អ�កនេយបាយ ។
េទាះជយ៉ងណក៏េដយ គា�នភស�តា
� ងែដលបង�ញថ េសចក� ីអតា�ធិប្បោយទាំងេនះ បានរំ ងស�ះដល់ការ
ងររបស់តុលាការេឡើយ។
េ�ៃថ�ទី ៧ ែខសីហា냤 ECCC បាន្របកាសសាঔល្រកមេឣយជប់េទាសេ�េលើករណី ០០២

្របឆា뚬ំ ងនឹងអតីតេមដឹកនំែខ�រ្រកហម គឺ "បងធំទី ២" េឈា
� ះ នួន ជ និងអតីត្របមុខរដ� េឈា
� ះេខៀវ សំផន
ពីបទឧ្រកិដ�កម�្របឆា뜴ំ ងនឹងមនុស្សជតិ ការកាប់សំលាប់ ការេធ�ើទុក�ែផ�កនេយបាយ និងអំេពើអមនុស្សធម៌ដៃទ

េទៀតទាក់ទងនឹងការបង�ំេឣយ្របជជនតំបន់្រក�ងេ�រស់េ�តាមជនបទ ្រពមទាំងការកាប់សំលាប់ម�ន�ី

សា룸ធារណរដ�ែខ�រ េ�ទួលេពាធិៃ្រជ។ តុលាការបានដក់េទាសេឣយជនទាំងពីរេនះជប់ពន�នគារអស់មួយ
ជី វ�ត។ បន�ប់មក តុលាការនឹងេបើកសវនការេលើការេចាទ្របកាន់េលើបទឧ្រកិដ�បន�ប់េទៀតរបស់របបេនះ

ែដលរួមមានអំេពើ្របល័យពូជសា냤សន៍េលើ្រក�មជនជតិចាមភាគតិច ការបង�េំ ឣយេរៀបឣពាហ៍ពិពាហ៍ ការ
រ�េលាភផ��វេភទ ការេធ�ើ វ�សុទ�កម�ៃផ�ក�ង និងការេចាទ្របកាន់េលើបទឧ្រកិដ�ែដល្រប្រពឹត�េ�តាមមជ្ឈមណ�ល
សន�ស
ិ ុខ និងការដ�នខ�ះ។
ែផ�កទី៦៖ ការេរ�សេអើង ការរ�េលាភបំពានក��ងសង�ម និងការជួញដូរមនុស្ស
រដ�ធម�នុ��ហា힔ម្របាម

អំេពើរ�េលាភេសពសន�វៈ និងអំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សារ៖ ច្បោប់ដក់េទាស្រពហ�ទណ�ចំេពាះអំេពើរ�េលាភេសព

សន�វៈ និងការបំពារបំពាន។ េទាះជយ៉ងេនះក� ី អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�ក និងអន�រជតិបានរយ
ការណ៍ថ អំេពើហិង្សោ្របឆាំ ង�ស�ី មានដូចជអំពហឹង្សោក�� ង្រគ�សារ និងការរ�េលាភេសពសន�វៈ េកើតមានជ
ទូេ�។ អំេពើរ�េលាភេសពសន�វៈ្រត�វកាត់េទាសឱ្យជប់ពន�នគារពី ៥ឆា�ំ េ� ៣០ឆា�ំ។ អំេពើរ�េលាភេសព
សន�វៈ ប�ី/្របពន�មិន្រត�វបានែចងជក់លាក់េ�ក�� ង្រកម្រពហ�ទណ�េឡើយ ប៉ុែន� ឣចេធ�កា
ើ រេចាទ្របកាន់ថជ
“អំេពើរ�េលាភេសពសន�វៈ” “ការបង�របួសសា�ម” ឬ “ការបំពារបំពានមិនសមរម្យ”បាន។ េយងតាមច្បោប់
ស�ីពអ
ី ំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សារ ការរ�េលាភេសពសន�វៈប�/ី ្របពន�ឣចស�ិតេ�ក�� ងនិយមន័យៃនអំេពើហិង្សោក��ង
្រគ�សារ ែដលរួមប��� ល “ការបំពានផ��វេភទ” ផងែដរ។ ក្រមមានការេចាទ្របកាន់ពីបទរ�េលាភេសពសន�វៈ
ប�/ី ្របពន�តាម្រកម្រពហ�ទណ� និងច្បោប់សីព
� ីអំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សារណស់។ េគឣចេ្របើ្រកម្រពហ�ទណ� េដើម្បី
ដក់េទាសចំេពាះបទេល�ើសហឹង្សោក�� ង្រគ�សារ េដយដក់េទាសពន�នគារចាប់ពី ១ ឆា�ំរហូតដល់ ១៥ឆា�ំ។ េ�
ក�� ងរបាយការណ៍ឆា�ំ ២០១៣ របស់អង�ការសហ្របជជតិ ជិត ២០% ៃនបុរសចំនួន ១៨៦៣នក់ ែដល្រត�វ
បានសំភាសន៍ បានសារភាពថ បានរ�េលាភេសពសន�វៈេលើ�ស�ី។
អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយ េឈា
� ះឣដហុកបានទទួលរបាយការណ៍អំពីករណីរ�េលាភេសព
សន�វៈចំនួន ៨១ ករណី េដយគិត្រតឹមែខមិថុន ។ េ�ក�� ងចំេណមករណីទាំងេនះ មាន ១២ ករណី្រត�វបាន
កាត់ក�ីេដយតុលាការ ១ ករណី្រត�វបានស្រមបស្រម�លេដយឣជ�ធរមូលដ�ន េហើយករណីេ�សល់
្រត�វរង់ចាំសវនការ ។ ចំេពាះអំេពើហិង្សោក�� ង្រគ�សា됔រ អង�ការឣដហុកបានរយការណ៍ថ មាន ៥៦ ករណី
េដយគិត្រតឹមែខមិថន
ុ ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយេផ្សងេទៀតបានចង្រកងអំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារថ
មានចំនួន ៧១ ករណី េ�ក�� ងរយៈេពលដែដលេនះ។ ក�� ងរបាយការណ៍របស់អង�ការមួយេនះ ករណីហឹង្សោ
ក�� ង្រគ�សា됔រចំនន
ួ ២ ករណីបានបណ
� លេឣយជនរងេ្រគាះមា�ក់សា�ប់ក�ងមួយករណីៗ។ ពិតែមនែតទំនងជ
ី ��ហឹង្សោក�� ង្រគ�សារ និងការរ�េលាភេសពសន�វៈ េដយសារ�ស�ីមានការ
មានការរយការណ៍មិន្រគប់អំពប
ភ័យខា�ចចំេពាះការសងសឹកពីជនេល�ើសក� ី ែតមាននិន�ការថយចុះពីឆា�ំមុនៗ។
រដ�ភិបាលបានគាំ ្រទអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែដលផ�ល់ការបណ�ះបណ
� លដល់�ស�ី្រកី្រក ងយរង
េ្រគាះពីការរ�េលាភពីបី � ពីេពស្យោចារ្យ និងពីការជួញដូរ។ ្រកសួងកិច�ការនរ�បានស្រមបស្រម�លជមួយអង�

ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយ និង្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយមួយក�� ង្រស�ក េដើម្បីបេង�ើតកម� វ�ធចា
ី ក់ផ្សោយតាមវ�ទ្យ� និង
ទូរទស្សន៍អំពីប���ស�ី។

ការកាត់្របដប់បន�ពូជរបស់�ស�ីនិងកុមា រ�៖ គា�នច្បោប់ហាម្របាមេលើការកាត់្របដប់បន�ពូជរបស់
�ស�ីនិងកុមា រ�េទ ែតក៏គា�នេសចក�រ
ី យការណ៍មកពីទេង�ើែបបេនះែដរ។
ការេបៀតេបៀនផ��វេភទ៖ ្រកម្រពហ�ទណ�ដក់េទាស្រពហ�ទណ�ចំេពាះការេបៀតេបៀនផ��វេភទ េដយដក់
ពន�នគារពី ៦ ៃថ�េ� ៣ ែខ និងពិន័យជទឹក្របាក់ចំនួនពី ១០០ ០០០េរៀលេ� ៥០០ ០០០េរៀល (២៥ េ�
១២៥ ដុលា�រឣេមរ�ក)។ ប៉ុែន� មិនមានការចាប់ខ� ន ឬកាត់េទាសេឡើយ។ រដ�ភិបាលេធ�ើយុទ�នការេលើកកម�ស់
ការយល់ដឹងជសាធារណៈែដលេផ�តជក់លាក់េលើ�ស�ីលក់្រសា푀េបៀរេ�កែន�ងកម្សោន�ែដលបានរយការណ៍
ថ ងយរងេ្រគាះេដយសាঔរការេបៀតេបៀន។ ពុំទាន់មានព័តមា
៌ នអំពីអ្រតាៃនការេកើតមានបទេល�ើសេនះ
េ�េឡើយេទ។
សិទ�ិបន�ពូជ៖ គូសា뚀�មី ភរ�យ និងបុគ�លមា�ក់ៗឣចសេ្រមចចិតេ� ដយេសរ� និងេដយមានការទទួលខុស្រត�វ
ចំេពាះចំនន
ួ កូនែដលចង់បាន គមា�តមានកូន និងេពលមានកូន េហើយពួកេគមានព័ត៌មាន និងមេធ្យោបាយ
េដើម្បីទទួលបានបទដ�នខ�ស់បំផុតៃនសុខភាពបន�ពជ
ូ េដយគា�នការេរ�សេអើង ការបង�ំ និងេដយគា�នហឹង្សោ។
�ស�ីមានសិទ�ិទទួលេសវពន្យោរកំេណើត និងការែថទាំមុនេពលស្រមាល ្រពមទាំងឆ�បមានជំនញ និងការែថ
ទាំេ្រកាយេពលស្រមាលផងែដរ ប៉ុែន�ជេរឿយៗ សិទ�ិេនះេ�មានក្រមិត េដយសារឧបសគ� ្របាក់ចំណូល
និងទីតាំងភូមិសា�ស�។ េយងតាមការអេង�តរបស់មូលនិធិ្របជជនរបស់សហ្របជជតិ អ្រតាមរណៈមាតា
េ�ឆា�ំ២០១៣ មានចំនួន ១៧០ នក់ក�ងទារកេកើតរស់ចំនួន ១០០ ០០០នក់។ កតា�ចម្បង ែដលមានឥទ� ិពល
េលើអ្រតាមរណៈមាតាខ�ស់េ�ក�� ង្របេទសរួមមានកង�ះមណ�លសុខភាព្រតឹម្រត�វ ថ�ំសង��វ និងកង�ះឆ�បមាន

ជំនញ្រតឹម្រត�វ។ អ្រតាេ្របវ�ឡង់ៃនការេ្របើមេធ្យោបាយពន្យោកំេណើតក�� ងចំេណម�ស�មា
ី នប�ី ែដលស�ិតក�� ង
ឣយុពី ១៥ ឆា�ំដល់ ៤៩ ឆា�ំគឺមាន្របែហល ៣៥ ភាគរយ។
ការេរ�សេអើង៖ រដ�ធម�នុ��ែចងអំពីសិទ�ិេស�ើភាពគា�សំរប់�ស�ី ការទទួលបាន្របាក់កៃ្រមេស�ើគា�ចំេពាះការងរ
ដូចគា� និងឋានៈេស�ើគា�ក�� ងឣពាហ៍ពិពាហ៍។ ជទូេ� �ស�ីមានសិទ�ិេលើ្រទព្យសម្បត�ិេស�ើភាពគា� មានសិទ�ិតាម
ផ��វច្បោប់ដូចគា�ក�� ងការដក់ពាក្យបណ�ង
ឹ ែលងលះ និងសិទ�ិេស�ើគា�ក�� ងការទទួលបានការអប់រ� និងការងរមួយ
ចំនួន។ ប៉ុែន� ្របៃពណីវប្បធម៌ និងការទទួលខុស្រត�វក�� ងការែថរក្សោកូនបានក្រមិតសមត�ភាពរបស់�ស�ីក�ងការ
ឈានេ�ដល់ការទទួលបានមុខតំែណងខ�ស់េ�ក�� ងការងរ ឬចូលរួមក�� ងកំលាំងការងរ ។ បុរសយ៉ងេ្រចើន
េលើសលុបបេ្រមើការងរេយធា នគរបាល និងការងររជការសុី វ�ល។

្រកសួងកិច�ការនរ� ែដល្រត�វបានផ�ល់ឣណត�ិេឣយការពារសិទ�ិ�ស�ី និងេលើកកម�ស់សមភាពេយន
ឌ័រេ�ក�� ងសង�ម បានបន�កម� វ�ធី នរ�រតនៈ (“�ស�ីជត្ប�ងេព្រជដ៏មានតៃម�”)។ កម� វ�ធីេនះមានេគាលបំណង
េលើកកម�ស់មុខមាត់�ស�ីតាមរយៈការប���បេយនឌ័រ ជំរុញឱ្យ�ស�ីចូលរួមេ�ក�� ងជី វ�តេសដ�កិច� និងនេយ

បាយ និង ការពារសិទ�ិ�ស�ី។ មន�ីរ ្រកសួងរដ�ភិបាលចំនួន ២៨ បានបន�ែផនការសកម�ភាពប���បេយនឌ័រ

ិ ស�ិទ�ជមួយ្រកសួងកិច�ការ
េដយមានការគាំ្រទពីកម� វធ
� ីអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជជតិ និងេដយសហការយ៉ងជត
នរ�។
កុមារ
ការចុះសំបុ្រតកំេណើត៖ តាមច្បោប់ ស��តិឣចទទួលបានតាមរយៈកំេណើតពីឪពុកនិងមា�យែដលមិនែមនជ
ជនជតិែខ�រ ក�� ងករណីែដលឪពុកមា�យទាំងពីរេនះបានេកើត និងរស់េ�េដយ្រសបច្បោប់េ�ក�� ង្របេទស

កម�ជ
� ឬករណីែដលឪពុក/មា�យណមា�ក់ទទួលបានស��តិកម�ជ
� ។ ែខ�រជនជតិ្រត�វបានចាត់ទុកជពលរដ�
ែខ�រ។ ្រកសួងមហា힔ៃផ�បាន្រគប់្រគង្របព័នច
� ុះប��ីកំេណើតតាមែបបទំេនើប ប៉ុែន� ទារកទាំងអស់មិនសុទ�ែត
្រត�វបានចុះប��ីភា�មៗេឡើយ េដយសា힔រែតឪពុកមា�យពន្យោរេពល។ ្របព័នេ� នះមិនបានដក់ប��� លេសវ
ពិេសស សំរប់សហគមន៍ភា퐀គតិចេឡើយ។ េ្រ�ពីេនះ កុមារែដលបានេកើតចាប់ពីពាក់កណ
� លទសវត្ស
ឆា�ំ១៩៧០ ដល់ពាក់កណ
� លទសវត្សរ�ឆា�ំ១៩៩០ ជទូេ� មិន្រត�វបានចុះប��ីកំេណើតេឡើយ េដយសារការ
្រគប់្រគងរបស់េវៀតណម/ែខ�រ្រកហម/ស�ង�មសុី វ�ល។ អ�កែដលមិនបានចុះប��ីទាំងេនះជេ្រចើន ែដល
េ្រកាយមកមាន ្រគ�សារផ�ល់ខ� ន មិនបានយល់អំពីភាពចាំ បាច់ៃនការចុះប��ីេនះេទ។ ជទូេ� យុវជនមិនេ�
ចុះប��ីកំេណើតេឡើយ រហូតទាល់ែតេគ្រត�វការចាំបាច់។
ការខកខានមិនបានចុះប��ីកំេណើតនំេឣយមានការេរ�សេអើង រួមទាំងការមិនផ�ល់េសវសាធារណៈ
ផង។ ការសិក្សោមួយេ�ឆា�ំ ២០០៧ ែដលេធ�ើេឡើងេដយអង�ការ UNHCR ស�ីពភា
ី ពគា�នស��តិេ�ក�� ង
្របេទសកម�ជ
� បាននិយយថ ជេរឿយៗ កុមារៃនជនជតិភាគតិច និងអ�កគា�នស��តិ្រត�វបានផត់េចញពី
ដំេណើរការចុះប��ីកេំ ណើត។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបា함លែដលផ�ល់េសវចំេពាះសហគមន៍ែដល្រត�វបានេគ
ផត់េចញ បានរយការណ៍ថ ជេរឿយៗ កុមារែដលគា�នសំបុ្រតកំេណើត និងេសៀវេ�្រគ�សាᵠរ បាត់បង់
លទ� ភា섈ពទទួលបានការអប់រ� និងការែថទាំសុខភាព។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបា푀លទាꊈំងេនះក៏បានប��ក់
ផងែដរថ េ�ៃថ�អនគត កុមារទាំងេនះឣចមិនមានលទ� ភាពទទួលបានការងរេធ�ើ មាន្រទព្យសម្បត�ិផ�ល់ខ� ន
ចូលរួមេបាᾔះេឆា푀�ត ឬេ្របើ្របាស់្របព័នច
� ្បោប់េនះេទ។

ការអប់រ�៖ កុមារទទួលរងផលប៉ះពាល់អ វ�ជមា
� នេដយសារ្របព័នអ
� ប់រ�ែដលគា�នលក� ណៈ្រគប់្រគាន់។ ការ
អប់រ�រហូតដល់ថ�ក់ទ៩
ី គឺឥតមានបង់ៃថ�េឡើយ ប៉ុែន� មិនែមនជកាតព�កច
ិ �េទ។ កុមារជេ្រចើនបានឈប់េរៀន
េដើម្បីជួយ្រគ�សាꊈរក�� ងការងរកសិកម�លក� ណៈ្រគ�សា뚼រ េធ�ើការងរេ�ក�� ងសកម�ភាពេផ្សងេទៀត ចូលេរៀនេ�

ឣយុេ្រចើន ឬមិនចូលេរៀនេសាះែតម�ង។ រដ�ភិបាលមិនបដិេសធេក� ង្រសីក�ងការទទួលបានការអប់រ�េស�ើភាព
គា�េទ។ ប៉ុែន� ជេរឿយៗ ្រគ�សា풔រែដលមានធនធានមានកំ រ�ត ផ�លឣ
់ ទិភាពដល់េក� ង្រប�សជងេក� ង្រសី។ េបើ

េយងតាមរបាយការណ៍អង�ការអន�រជតិ បន�ប់ពីក្រមិតបឋមសិក្សោ ចំនួនេក� ង្រសីចុះេឈា
� ះចូលេរៀនធា�ក់ចុះ
យ៉ងខា�ង
ំ ។ សាលាេរៀនេ�ក�� ងតំបន់ជេ្រចើនស�ិតេ�ឆា풨�យពីផ�ះ េហើយការេធ�ើដេំ ណើរក៏ជប��មួយផងែដរ។
កតា�េនះបានេធ�ើឱ្យប៉ះពាល់ដល់េក� ង្រសីជពិេសស េដយសា뚀រកង�ល់ពីសុវត�ិភាពក�� ងការេធ�ដ
ើ ំេណើរពីផ�ះេ�
សាលាេរៀន។
អំេពើពុករលួយេ�ក�� ង្របព័នអ
� ប់រក
� ៏េធ�ើេឣយមានផលប៉ះពាល់មិនល�ផងែដរ។ េ�េពល្រកសួងអប់រ�
ចាត់ វ�ធានការការពារកុំេឣយមានអំេពើពុករលួយ និងការលួចចំលង េ�ក��ងការ្របលងថ�ក់ជតិប�� បកា
់ រ
សិក្សោថ�ក់ វ�ទ្យោល័យ មានសិស្សចំនន
ួ ៧៥% បាន្របលងធា�ក់។ េនះេបើតាមេសចក� ីរយការណ៍ក�ងសារព័ត៌
មាន។
ការេធ�ើបាបកុមារ៖ អ�កសេង�តការណ៍ចាត់ទុកថការេធ�ើបាបកុមារមានជទូេ� េទាះបីគា�នស�ិតិប��ក់ក�ី។
ការរ�េលាភេសពសន�វៈេលើកុមារេ�ែតជប��ធ�នធ
់ �រមួយេ�េឡើយ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល ADHOC
បានរយការណ៍ ថ ករណីរ�េលាភេសពសន�វៈ និងប៉ុនប៉ងរ�េលាភេសពសន�វៈចំនន
ួ ៦០ ករណីបានេកើតេឡើង
ចំេពាះកុមារែដលមានឣយុេ្រកាម ១៨ ឆា�ំ។
ឣពាហ៍ពិពាហ៍េដយបង�ំ និងក��ងវ�យេក� ង៖ ឣយុ្រគប់ការតាមច្បោប់សំរប់េក� ង្រប�ស និងេក� ង្រសីគឺ ១៨
ឆា�ំ។ េ�ឆា�ំ ២០១២ ១៨% ៃននរ�ែដលមានឣយុពី ២០ េ� ២៤ ឆា�ំ បានេរៀបការេ�េពលេគមា푀នឣយុ
េ្រកាម ១៨ ឆា�ំ។ តាមវប្បធម៌ែខ�រ ការេរៀបការកុមារមិន្រត�វបានចាត់ទុកថជប��េទ ។រដ�ភិបាល និង

ឹ េលើការតំរូវេលើឣយុអប្បប រ�មា
អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលែខ�រមួយបាន្របកាន់ជហា됔
ំ នេលើកកំពស់ការយល់ដង
ដូចែដល្រត�វបានកំណត់េដយច្បោប់។
កា푀រកា푀ត់្របដប់បន�ពូជរបស់�ស�ីនិងកុមា푀 រ�៖ គា�នច្បោប់ហាঔម្របាមេលើកា㞼រកា㞼ត់្របដប់បន�ពូជរបស់�ស�ីនិង
កុមា រ�េទ ែតក៏គា�នេសចក�រ
ី យការណ៍មកពីទេង�ើែបបេនះែដរ។

ការេកង្របវ���ផ�វេភទេលើកុមារ៖ ការរួមេភទជមួយកុមារឣយុេ្រកាម ១៥ ឆា�ំ គឺជអំេពើខុសច្បោប់។ េ�
អំឡ�ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍ នគរបាលបានវយឆ�ក់ចល
ូ ផ�ះបន េហើយបានជួយសេ�ង�ះេក� ង្រសីមិន្រគប់ឣយុ
ែដល្រត�វបានេគជួញដូរេឣយេធ�ើេពស្យោ។ គិតមក្រតឹមែខមិថុន ្រកសួងមហា㰄ៃផ�បានរយការណ៍ថ ឣជ�
ធរបានចាប់ខ� នជនបរេទសចំនួន ៣ នក់ ពីបទរួមេភទជមួយកុមារ។ កុមារមួយចំនួនបានេធ�េើ ពស្យោេដើម្បី
ចិ��ឹមជី វ�ត េដយគា�នការពាក់ពន
័ រ� បស់ភាគីទីបីេឡើយ។ រដ�ភិបាលបានេ្របើ្របាស់ច្បោប់សីព
� ីការប�ង�ប

ការជួញដូរមនុស្ស និងការេកង្របវ���ផ� វេភទ េដើម្បីកាត់េទាសអ�កេទសចរផ��វេភទ ែដលរ�េលាភបំពានេលើ
កុមារ។
ច្បោប់សីព
� ីការជួញដូរមនុស្សដក់េទាសចំេពាះការជួញដូរ េកង្របវ���ផ� វេភទេលើកុមារ េដយដក់
ពន�នគារចាប់ពី ២ េ� ១៥ ឆា�ំ។ ច្បោប់េនះក៏ហាម្របាមរូបឣសឣភាសរបស់កុមារផងែដរ។
កុមារផ�ស់ទីលំេ�៖ រដ�ភិបាលបានផ�ល់េសវមានកំ រ�ត និងមិន្រគប់្រគាន់ដល់កុមាររស់េ�តាមចិេ�� ម
ើ ថ�ល់

េ�មជ្ឈមណ�លសា㸨�រនីតិសម្បទា។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�កមួយបានវយតៃម�ថ មានកុមារតាម
ចិេ�� ើមផ��វ្របមាណពី ១២០០ េ� ១៥០០ នក់េ�ក�� ងរជធានីភំេ� ពញ ែដលគា�នទំនក់ទំនងជមួយ្រគ�សា㸨រ
េហើយមានកុមារ្របមាណជពី ១៥ ០០០ េ� ២០ ០០០នក់ បានេធ�កា
ើ រងរេ�តាមចិេ�� ើមផ��វ ប៉ុែន� បាន
្រតឡប់េ�ផ�ះ វ�ញេ�េពលយប់។ កុមារ្របមាណជ ២០០ េ� ៤០០ នក់ បានរស់េ�ជមួយ្រគ�សា㸨ររបស់

ខ��នេ�តាមចិេ�� ើមផ��វៃនរជធានីភំេ� ពញ។
កុមារក�� ងពន�នគារ៖ ្រកសួងមហា렀ៃផ�បានរយការណ៍ថ េដយគិតមក្រតឹមែខមិថន
ុ យ៉ងេហាចណស់
មានកុមារេ្រកាមឣយុ ៦ ឆា�ំចំនួន ៣៤ នក់ ្រត�វបានេគរយការណ៍ថ កំពុងរស់េ�ជមួយមា�យរបស់ខ� ន

េ�ក�� ងពន�នគារ។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលមួយក�� ង្រស�កបានរយការណ៍ថ មានកុមារែបបេនះចំនន
ួ ៣៧
នក់ រស់េ�ក�� ងពន�នគារចំនួន១៩ និងបានអះឣងថ កុមារទាំងេនះទទួលបានការេមើលែថមិនបានល�ពឆា
ី �ំ
ពន�នគារ និង្របឈមុខនឹងេ្រគាះថ�ក់េលើរងកាយពីអ�កេទាស្រពហ�ទណ�ែដលជមនុស្សេពញវ�យ ែដល្រត�វ
បានដក់េ�ក�� ងកែន�ងជមួយ។ ជទូេ� កុមារទាំងេនះខ�ះឣហាঔរូបត�ម� និងការអប់រ�្រគប់្រគាន់។
ការចាប់ជំ រ�តកុមារឆ�ងែដន៖ ្របេទសកម�ជ
� មិនែមនជហត�េលខីៃនអនុស��្រក�ងឡេអ ឆា�ំ១៩៨០ ស�ីពី
ទិដ�ភាពសុី វ�លៃនការចាប់ជំ រ�តកុមារឆ�ងែដនេឡើយ។

ការ្របឆាំ ងនឹងសា푀សនជ� ីស (Anti-Semitism)
មានសហគមន៍អនិកជនកាន់សា꯰សនជ� ីសតូចមួយេ�ក�� ងរជធានីភេំ� ពញ េហើយមិនមានរបាយ
ការណ៍អំពីទេង�ើ្របឆាំ ងនឹងពួកេនះេឡើយ។

ការជួញដូរមនុស្ស

សូមចូលេមើលរបាយការណ៍សីព
� ីការជួញដូរមនុស្ស របស់្រកសួងការបរេទសសហរដ�ឣេមរ�ក

េ�េគហទំព័រ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ ។

ជនពិការ
ច្បោប់ហា屐មឃាត់ការេរ�សេអើង ការ្រពេងើយកេន�ើយ ការេកង្របវ��� ឬការេបាះបង់ជនពិការ។ េ�
ក�� ងច្បោប់េនះ និយមន័យជនពិការរួមប��� លទាំងជនែដលមានជំងស
ឺ តិសា䝬�រតី និងជនពិការ្របាជ�ផងែដរ
េហើយច្បោប់េនះក៏ត្រម�វផងែដរថ ឣគារសាធារណៈ និងទីតាំងផ�លេ់ សវរដ�ភិបាល រួមទាំង្រគឹះសា冘�នអប់រ�
ផងែដរ ្រត�វមានមេធ្យោបាយែដលឣចឱ្យជនពិការេចញចូលបាន។ ច្បោប់េនះមិននិយយពីមេធ្យោបាយេចញ
ចូល ឬេឡើងចុះ េពលេធ�ើដេំ ណើរតាមយន�េហា叠ះ ឬេធ�ើដំេណើរតាមមេធ្យោបាយេផ្សងេឡើយ។្រកសួងសង�មកិច�
អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទាទទួលខុស្រត�វរួមេលើការការពារសិទ�ិជនពិការ ថ�ីេបើច្បោប់េនះកំណត់ភារកិច�
ជក់លាក់សរ
ំ ប់បណ
� ្រកសួងេផ្សងេទៀត ដូចជ ្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងអប់រ� ្រកសួងសា劄ធារណៈការ
និងដឹកជ���ន និង្រកសួងការពារជតិក�ី។ រដ�ភិបាលបានេស�ើឱ្យបណ
� ញទូរទស្សន៍ទាំងអស់េ្របើ្របាស់ការ

បកែ្របភាសាស��ក�� ងកម� វ�ធីរបស់ខ� ន។ គិត្រតឹមែខសីហា劄 សា䜔�នីយទូរទស្សន៍ធំជងេគមួយមានការបកែ្រប
ភាសា䊨ស�� េហើយ្រកសួងព័ត៌មានកំពង
ុ េធ�កា
ើ រងរជមួយនឹងសា䜔�នីយទូរទស្សន៍េផ្សងៗេទៀត េដើម្បីអភិវឌ្ឍ
សមត�ភាពក�� ងការបកែ្របភាសា䪘ស��េនះ។ រដ�ភិបាលបានបន�ការខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ� នក�� ងការអនុវត�
ច្បោប់េនះ េទាះបីជរយៈេពលេពញេលញស្រមាប់អនុវត�ច្បោប់េ�ក�� ងករណីមួយចំនួនឣចពន្យោរដល់ឆា�ំ
២០១៥ ក៏េដយ។ ទីសីកា
� រគណៈរដ�ម�ន�ីបានអនុម័តអនុ្រកឹត្យចំនួន ៤ េដើម្បីគាំ្រទច្បោប់េនះ។
កម� វ�ធីែដលេរៀបចំេឡើងេដយអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលនន បានេធ�ើការែកលម�គួរឱ្យកត់សមា�ល់
ចំេពាះការ្រប្រពឹត� និងការសា䜀�រនីតិសម្បទាេលើជនពិការ ប៉ុែន� ពួកគាត់បាន្របឈមនឹងការេរ�សេអើងពីសង�ម
យ៉ងេ្រចើន ជពិេសសលទ� ភាពក�� ងការទទួលបានការងរជំនញ។

កុមារែដលពិការមិនធ�នធ
់ �រឣចចូលសាលាបាន។ កុមារែដលមានភាពពិការេ្រចើន េរៀនេ�សាលា
ដច់េដយែឡក ែដលឧបត�មេ� ដយអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល េ�ភ�េំ ពញ។ េយងតាមអង�ការមិនែមនរដ�

ភិបាលមួយ ការអប់រ�សំរប់កុមារពិការធ�ន់ធ�រគា�នេ�េ្រ�្រក�ងភ�ំេពញេទ។

គា�នការដក់កហ
ំ ិតផ��វច្បោប់េលើសិទ�ិជនពិការក�� ងការេបាះេឆា�ត ឬចូលរួមេ�ក�� ងកិច�ការសុី វល
� េឡើយ
ប៉ុែន� រដ�ភិបាលមិនបានខិតខំ្របឹងែ្របងសហការ េដើម្បីជួយពួកគាត់ឱ្យមានការចូលរួមក�� ងកិច�ការសុី វ�លបាន
េ្រចើនេឡើយ។ ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទាមានទំនួលខុស្រត�វក�� ងការបេង�ើតេគាល

នេយបាយ េដើម្បីការពារសិទ�ិ និងសា�រនីតិសម្បទាជនពិការ ក៏ដូចជផ�ល់ការបណ�ះបណ
� លជំនញវ�ជ�ជីវៈ
ស្រមាប់ពួកគាត់។

ស��តិ/ពូជសាសន៍/ជនជតិេដើមភាគតិច
ច្បោប់សីព
� ីស��តិមិនមានែចងច្បោស់លាស់អំពីសិទ�ិរបស់ជនជតិេដើមភាគតិចេឡើយ។ ការការពារ
តាមរដ�ធម�នុ�ន
� ិយយែតពី “្របជជនែខ�រ” ែតប៉េុ ណ
� ះ។ ឣណិកជនចិន និងេវៀតណមគឺជជនជតិភាគ
តិចភាគេ្រចើនជងេគ។ ជនជតិចិន្រត�វបានទទួលយកេ�ក�� ងសង�ម ប៉ុែន� មានការបន�ស�ប់េខ�ើមចំេពាះ
ជនជតិេវៀតណម ែដល្រត�វបានេគេមើលេឃើញថ ជការគំរមកំែហងចំេពាះ្របេទសជតិ និងវប្បធម៌។

្រក�មមួយចំនួន រួមទាំង្រក�មអ�កនេយបាយផង បានបន�និយយ្របឆា됔ំ ងនឹងជនជតិេវៀតណមយ៉ងខា�ង
ំ កា�។

្រក�មទាំងេនះបានត��ញែត�ពកា
ី រ្រគប់្រគងែផ�កនេយបាយពីរដ�ភិបាលេវៀតណមេលើគណបក្ស្របជជនកម�ជ
�

ប��ទ�ន�នេ�តាមតំបន់្រពំែដន និងប��ជេ្រចើនេផ្សងេទៀត ែដល្រក�មទាំងេនះបានទំលាក់កំហុសេ�េលើ
ជនជតិេវៀតណម យ៉ងេហា됔ចណស់កក
៏ � ងចំែណកខ�ះែដរ។

េ�ៃថ�ទី ១៥ កុម�ៈ បុរសមួយ្រក�មបានវយជនជតិេវៀតណមឣយុ ២៨ ឆា�ំមា�ក់ េឈា
� ះ Nguyen
Yaing Ngoc េឣយសា�ប់ េ�ខ័ណ�មានជ័យ ក�� ងរជធានីភំេ� ពញ េ្រកាយពីមានេ្រគាះថ�ក់ចរចរបន�ិចបន��ច

ែដលបានរលដលដល់ការវយគា�។ េ្រកាយពីអ�កឈរេមើលមា�ក់បានែ្រសកថ “យួន” ្រក�មេនះបានសំរុក

មកវយជនរងេ្រគាះ។ បន�ប់មក នគរបាលបានចាប់ខ� នេឈា
� ះ វន ចាន់វុធថ ចំេពាះការញ�ះញង់េឣយវយ
សំលាប់េឈា
� ះ Gguyen ។ េ�ៃថ�ទី ៩ ែខមិថុន បន�ប់ពីការេធ�ើការេសុើបអេង�តចំនួន ៣ ែខមក តុលាការ

្រក�ងភ�ំេពញបានេឣយេឈា
� ះ វន ចាន់វុធថរួចខ��ន េដយសារេហតុផលគា�នភស�តា
� ង្រគប់្រគាន់សំរប់ដក់
បន�ក
� ។

ជនជតិេដើមភាគតិច
ជការជួយដល់ការខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់សហគមន៍ជនជតិេដើមភាគតិច ក�� ងកិច�ការពារទឹកដីដន
ូ តា

និងធនធានធម�ជតិរបស់ខ� ន រដ�ភិបាលបានេចញប័ណ�កម�សទ
ិ �ដ
ិ ីរួមេ�េឣយសហគមន៍ជនជតិេដើមចំនួន

៨ សហគមន៍ េ�េខត�រតនៈគីរ និងេខត�មណ�លគី រ។
� េ�ឆា�ំ ២០១៤ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីបានពិនិត្យសំេរច

េលើប័ណ�កម�សិទ�ិដីបែន�ម សំរប់សហគមន៍ជនជតិេដើមចំនួន ៧ េទៀត េ�េខត�មណ�លគី រ� ្រកេចះ និង

រតនគី រ�។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលបាន រ�ះគន់យូរមកេហើយនូវដំេណើរការអនុវត�យឺតៗៃនការផ�លប
់ ័ណ�កម�

សិទ� ិដីរួមេហើយបានបន�សេុំ ឣយមានការផ�កការលក់ដី និងការផ�លស
់ ម្បទានដែី ដលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍

ជនជតិេដើមភាគតិច។ អង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក��ង្រស�ក និងអន�រជតិមានសកម�ភាពយ៉ងសកម�ក�ងការ

អប់រ�សហគមន៍ជនជតិេដើមភាគតិចអំពដ
ី ំេណើរការចុះប��ីដី ្រពមទាំងផ�ល់ជតំណងែផ�កច្បោប់ក�ង វ�វទផង
ែដរ។
អំេពើហង
ឹ ្សោ ការេរ�សេអើង និងការរ�េលាភដៃទេទៀត េដយេហតុផលផ��វេភទ និងអត�ស��ណេជនឌ័រ
មិនមានច្បោប់ែដលដក់េទាស្រពហ�ទណ�េលើការ្រសឡញ់េភទដូចគា�េឡើយ េហើយក៏មិនមានការេរ�ស

េអើងជផ��វការ្របឆាំ ងនឹង្រក�ម�ស�ី្រសឡញ់�ស�ី បុរស្រសឡញ់បុរស បុគ�លែដល្រសឡញ់ទាំងបុរស និង�ស�ី
និងអ�កវះកាត់ែកអវយវៈេភទ (LGBT) េនះេទ េទាះបីជេ�ែតបន�មានការេរ�សេអើងពីសង�មមួយចំនួន និង

ការនំគា�ស�បក
់ � ី ជពិេសសេ�ក�� ងតំបន់ជនបទ។ េ�ែខឧសភា ្រក�មហ៊ុនក�� ង្រស�ក និងអង�ការមិនែមនរដ�ភិ
បាលមួយចំនួនបានេរៀបចំកម� វ�ធស
ី បា�ហ៍េមាទនភាព្របចាំ ឆា�ំេលើកទី ៦ របស់្រក�ម LGBT ែដលជ

្រពឹត�ិការណ៍មានរយៈេពលមួយសបា�ហ៍ ។ ពិធីេនះមានការគាំ្រទជទូេ�ពី្រក�មអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាល

េហើយរួមមានតំណងរបស់្រក�ម LGBT មកពី្របេទសជិតខាងផងែដរ។

មិនមានរបាយការណ៍អំពកា
ី រេរ�សេអើងពីសំណក់រដ�ភិបាលែផ�កេលើលក� ណៈៃនចំណង់ផ� វេភទេ�
ក�� ងការងរ ភាពគា�នស��តិ ឬលទ� ភាពទទួលបានការអប់រ� ឬការែថទាំសុខភាពេឡើយ។ ប៉ុែន� ការ្រសឡញ់

េភទដូចគា� ជទូេ� ទទួលរងការខា�ច និងការសង្ស័យពីសំណក់្របជជនទូេ� េហើយមាន្រក�មគាំ្រទតិចតួច

ប៉ុេណ
� ះែដលេគឣចរយការណ៍្របាប់ពីករណីេ រ�សេអើង ។ ការេរ�សេអើងេ្រ�ផ��វការ្របឆាំ ងនឹង្រក�ម LGBT

េ�ែតមាន ែតអង�ការមិនែមនរដ�ភិបាលក�� ង្រស�កមួយបាននិយយថ ការេរ�សេអើងមានការថយចុះ េដយ
សារសហគមន៍របស់្រក�ម LGBT េធ�កា
ើ របានល�ក�ងការេលើកកំពស់ការយល់ដឹង ។

គា�នេសចក�រ
ី យការណ៍ពហ
ី ឹង្សោ ឬការបំពានេ�េលើមនុស្សក�� ង្រក�ម LGBT េទ ែតការមាក់ងយ ឬ
ការគំរមកំែហងឣចជកតា�មួយក�� ងការររំ ងមិនេឣយមានការរយការណ៍ពក
ី រណីែបបេនះ។
ំ េឺ អដស៍ នង
ជង
ិ ករមាក់ងយ ក�ុងសង�ម
ការអេង�តែផ�ក្របជសា�ស� និងសុខភាព េ�ឆា�ំ ២០១០ បានកត់សំគាល់ថ �ស�ីចំនួន ២១%
និងបុរសចំនួន ១៨% បាននិយយពីការមានគំនិតេរ�សេអើងេ�េលើអ�កែដលមានេមេរគេអដស៍។ អង�ការ
UNAIDS បាននិយយថ មាន្របជជនកម�ជ
� ចំនន
ួ ៧៥ ០០០ នក់ផក
� េមេរគេអដស៍ េ�ឆា�ំ ២០១៣។

ែផ�កទី ៧៖សទ
�ិ ម�ករ នេិ យាជត
ិ
ិ ក
ក.

េសរ�ភាពចូលរួម និងសិទ�ច
ិ រចាអនុស��រួម (Freedom of Association and the Right to

Collective Bargaining)
ច្បោប់ែចងពីការការពារសិទ�ិរបស់អ�កេធ�ើការក�� ង វ�ស័យឯកជន ក�� ងការបេង�ើតនិងចូលរួមក�� ងសហជីព
តាមការេ្រជើសេរ�សរបស់េគ េដយគា�នការអនុ��តជមុន ពីសិទ�ិក�ងការេធ�ើកូដកម� និងសិទ�ិក�ងការចរចា

អនុស��រួម ។ ថ�ីេបើសហជីពឣចចងសម�័ន� ឬចូលរួមជសមាជិកេដយេសរ�ក�ី ែតច្បោប់មិនែចងច្បោស់ពី

សិទ�ិរបស់េគក�� ងការចងសម�័ន� ឬចូលជសមាជិកជអន�រជតិេទ។

ច្បោប់ត្រម�វឱ្យសហជីពដក់ប���នលក� និក
� ៈ និងប��ីេឈា
� ះម�ន�ីសហជីពេ�្រកសួងការងរ និង

បណ�ះបណ
� ល វ�ជ�ជវី ៈ (MOLVT)។ ការ�យល័យទំនក់ទំនងការងរទទួលបន�ក
� ស្រមបស្រម�លដំេណើរការ

ចុះប��ីការសហជីព និងផ�ល់លិខិតប��ក់ “ភាពជតំណងបំផុត” ស្រមាប់សហជីព ែដលផ�លស
់ ិទ�ិឱ្យសហ

ជីពែដលជតំណងកម�ករ-និេយជិតភាគេ្រចើនេ�ក�� ងសហ្រគាសណមួយ េធ�ើជតំណងកម�ករ-និេយជិត
ទាំងអស់េ�ក�� ងសហ្រគាសេនះ។

ម�ន�ីរជការ រួមទាំង ្រគ�បេ្រង�ន េ�្រកម និងម�ន�ីេយធា ្រពមទាំងអ�កបេ្រមើការងរតាមផ�ះ គា�ន

សិទ�ិបេង�ើត ឬចូលរួមក�� ងសហជីពេឡើយ។ បុគ�លិកេ�ក�� ងឧស្សោហកម�ដឹកជ���នតាមផ��វឣកាស និងផ��វទឹក
មានេសរ�ភាពក�� ងការបេង�ើតសហជីព ប៉ុែន�មិនមានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយជន៍របបធានែផ�កសង�ម និង
្របាក់េសាធននិវត�នេ៍ ឡើយ េហើយទទួលបានការេលើកែលងពីការកំហត
ិ េមា៉ងការងរែដលមានែចងេ�ក�� ង
ច្បោប់ការងរ។
ច្បោប់ែចងថ កូដកម�ឣចេរៀបចំេធ�ើបានលុះ្រតាែតបំេពញតាមលក� ខណ�ត្រម�វមួយចំនួនសិន ែដល
រួមមានការបរជ័យៃន វ�ធីសា�ស�េដះ្រសាយវ�វទេផ្សងេទៀត (ដូចជ ការចរចា ការផ្សះផ្សោរ ឬមជ្ឈត�កម�)
ការេបាះេឆា�តសមា�ត់ពីសមាជិកសហជីព និងការ្រត�វជូនដំណឹងជមុនរយៈេពល ៧ៃថ� ដល់និេយជក

និង្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជីវៈ។ ពុមា
ំ នច្បោប់ែដលហាម្របាមម�ន�ីរជការ បុគ�លិកេ�ក�� ង
វ�ស័យសាធារណៈ ឬបុគ�លិកេ�ក�� ងេសវសំខាន់ៗមិនឱ្យេធ�ើកូដកម�េឡើយ។ មានការការពារតាមផ��វច្បោប់

ែដលការពារេមដឹកនំសហជីពពីការបេណ�ញេចញពីការងរ។

បទប្ប��ត�ិសីព
� ីសិទ�ិចរចាអនុស��រួមៃនការងរតំរូវេឣយសហជីពបង�ញថ ខ��នជតំណងកម�ករ

សំរប់ការចរចាអនុស��រួម។ បទប្ប��ត�ិទាំងេនះផ�ល់សិទ�ិឱ្យសហជីពែដលមានភាពជតំណងបំផុត

េធ�ើការចរចាអនុស��រួមេហើយត្រម�វឱ្យនិេយជក្រត�វេធ�កា
ើ រចរចា ្របសិនេបើសហជីពេស�ើឱ្យមានកិច�្រពម
េ្រព�ងអនុស��រួម។ បទប្ប��ត�ិទាំងេនះចងភា�ប់កាតព�កច
ិ �គូភាគីឱ្យឯកភាពនឹងដំេណើរការចរចាែដលមាន
លំដប់លំេដយ្រតឹម្រត�វ និងផ�លស
់ ំេណើ ក៏ដូចជសំេណើតបែដលសម្រសប និងសមេហតុផល

្រពមទាំងត្រម�វឱ្យនិេយជកផ�លទ
់ តា
ី ំ ង និងព័ត៌មានែដលទាក់ទងនឹងដំេណើរការចរចាទាំងអស់ដល់សហជីព

ី នូវ
តាមការេស�ស
ើ ុំរបស់សហជីព។ ែតច្បោប់អនុ��តេឣយភាគីទ៣
ី េធ�ើការជំទាស់នឹងការផ�ល់េឣយសហជព
ភាពជតំណងបំផុត ែដលឣចជមូលេហតុសរ
ំ ប់េឣយរដ�ភិបាលេធ�កា
ើ របដិេសធ។ អង�ការ ILO បានេធ�ើ

ការកត់សំគាល់ថ ការជំទាស់របស់ភាគីទ៣
ី ផ�យ
� នឹងសិទ�ិការងរែដល្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងជអន�រជតិ ទាក់
ទងនឹងេសរ�ភាពក�� ងការចូលរួមបេង�ើត្រក�មសមាគម និងការចរចាអនុស��រួម។

វ�វទការងរែដលេដះ្រសាយមិនដច់េ្រសច ឣចប���នេ�កាន់្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� ល ែដលជ
អង�ភាពរដ�ឯករជ្យែដលបក្រសាយបទប��ត�ិការងរេ�ក�� ងករណី វ�វទសមូហភាព ដូចជ េ�េពល

និេយជិតជេ្រចើន្រត�វបានបេណ�ញេចញពីការងរជេដើម។ គូភាគីឣចសេ្រមចថ នឹងទទួលយកេសចក� ី
សេ្រមច ជការភា�ប់ជកាតព�កិច�ឬយ៉ងណ។ ្របសិនេបើមិនមានភាគីណមួយជំទាស់េ�នឹងេសចក�ស
ី េ្រមច

េទេនះ េ�ក�� ងរយៈេពល ៨ៃថ� បន�ប់ការេចញេសចក�ស
ី េ្រមច ភាគី្រត�វជប់កាតព�កិច�េដយស�័យ្របវត�ិ។
វ�វទនិមួយៗឣចយកមកេដះ្រសាយេ�ចំេពាះមុខតុលាការ េទាះបី្របព័នត
� លា
ុ ការមិនមានភាពអព្យោ្រកិត
និងតមា�ភាពក៏េដយ (សូមេមើលែផ�ក ១.ច)។
ី
តាមេសចក� ីរយការណ៍មក កម�ករជួបឧបសគ� ក�ងការអនុវត�សិទ�ិរបស់េគក�� ងការចូលរួមក�� ងសហជព

េដយសារនិេយជកខ�ះមិន្រពមចុះហត�េលខាេលើសប
ំ ុ្រតជូនដំណឹង ែដលទទួលសា�ល់សហជីពជផ��វការ។
េ្រ�ពីេនះេទៀត កម�ករេ�ក�� ង វ�ស័យកាត់េដរេ�កម�ជ
� ្រត�វបានជួលដូចជអ�កេ�៉ការបន� ែដលជការេធ�ើ

េឣយការចូល ឬបេង�ើតសហជីពមានការពិបាក។ ការព្រងឹងការអនុវត�សិទ�ិចូលរួមសមាគម និងេសរ�ភាព

រួចផុតពីការេរ�សេអើង្របឆាំ ងនឹងសមាជីពគា�នលក� ណៈសុីសង�ក់គា�េទ។ ទេង�ើេ រ�សេអើង គំរមកំែហង និង
ទេង�ើសងសឹក្របឆាំ ងនឹងសហជីពពីសំណក់និេយជកេស�ើរែត្រគប់េពល មិនទទួលការដក់ទណ�កម�េទ។

េពលខ�ះ កិច�ការរបស់រដ�ភិបាលក�� ងការព្រងឹងការអនុវត�សិទ�ិទាំងេនះ្រត�វបន�ច
� បង�ក់េដយសារទំនក់ទំនង
ជិតស�ិទ�េ�ក�� ងចំេណមម�ន�ីរដ�ភិបាល និេយជក និងេមដឹកនំសហជីព។ ទំនក់ទំនងទាំងេនះបង�ក់មិន
េឣយេមដឹកនំសហជីពរយការណ៍ពីករណីេ រ�សេអើង េហើយរំ ងស�ះដល់ដំេណើរការេដយឯករជ្យរបស់

សហជីព។ េមដឹកនំសហជីពែដលមានទំេនរេ�រដ�ភិបាល មិនបានេធ�កា
ើ រេដយឯករជ្យេទ េហើយេពលខ�ះ
ី េ�រដ�ភិបាលេទ។ រដ�ភិបាលក៏មិនផ�ល់ធនធាន
មិនបានរយការណ៍ពក
ី រណីេ រ�សេអើងរបស់សហជព

្រគប់្រគាន់សំរប់ការព្រងឹងែផ�កអនុវត�ច្បោប់េទ ដូចជការផ�ល់ការបណ�ះបណ
� ល និងធនធានេដើម្បីធាន

េឣយ្រក�មអធិការកិច�ការងរេធ�កា
ើ របានល�ជធម�តា។ េ�ក�� ងអំឡង
� េពល ៦ ែខដំបូងៃនឆា�ំរបាយការណ៍
ី ែដលេទើប
សហជីពឯករជ្យយ៉ងេហាចណស់ ៥ បាននិយយថ េគមិនឣចចុះេឈា
� ះតំណងសហជព

បេង�ើតថ�ី េ�តាមេរងច្រកចំនន
ួ ្របែហល ៣០ ពីេ្រពាះ្រកសួងសង�មកិច�ទាមទារព័ត៌មានបែន�ម ដូចជ្របវត�ិ
ទាក់ទងនឹងតំណងសហជីពែដលចង់ចុះេឈា
� ះ។ ្រកសួងបានបដិេសធការេចាទ្របកាន់ពីេលើការមិន្រពមចុះ
ប��ីសហជីពថ�ីៗ េហើយនិយយថ និតិ វ�ធីរបស់ខ� ន្រសបតាមច្បោប់។

ការព្រងឹងការអនុវត�សិទ�ិចរចាអនុស��រួមរបស់រដ�ភិបាលមានលក� ណៈមិនសុីសង�ក់េទ។ េដយ

គិតមកដល់ែខមិថុន ្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� ល វ�ជ�ជីវៈបាន្រពមានជផ��វការដល់្រក�មហ៊ុន

ចំនួន ១៧៨ ពីបទរ�េលាភច្បោប់។ េទាះបីជ្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� ល វ�ជ�ជវី ៈ ជេរឿយៗ បាន

ិ ក៏េដយ ក៏្រកសួងក្រមបានេ្របើ្របាស់សិទ�ិអំណច្រសប
សេ្រមចេដយឈរេលើផល្របេយជន៍របស់និេយជត
ច្បោប់របស់ខ� នេដើម្បីដក់ពន
ិ ័យដល់និេយជកែដលមិនអនុវត�បទប��របស់ខ� នណស់។ េ�ក�� ងអំឡង
� េពល ៦
ែខដំបូងៃនឆា�ំ ្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� ល វ�ជ�ជីវៈបានទទួលករណីជំេលាះចំនួន ៦៧ ែដលមិនទាក់ទង

នឹងកូដកម� េហើយែផ�កេដះ្រសាយជំេលាះការងររបស់្រកសួងបានេដះ្រសាយេដយេជគជ័យនូវករណីចំនួន
១៤។ េ�ក�� ងេពលទន�ឹមនឹងេនះ មានបណ�ឹងចំនួន ៦៧ ទាក់ទងនឹងកូដកម�្រត�វបានប�ឹងេ�្រកសួងសង�មកិច�
េដយក�� ងេនះ បណ�ឹងចំនួន ២១ ្រត�វបានេដះ្រសាយេចញ។ ែផ�កេដះ្រសាយជំេលាះការងររបស់្រកសួង

បានេផ�ើករណីែដលមិន្រត�វបានេដះ្រសាយចំនួន ៩៧ េ�្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� ល។ សហជីពមួយចំនួនបាន
ជំរុញឱ្យរដ�ភិបាលព្រងីកតួនទីរបស់្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� ល េដយេឣយរួមប��� លករណី វ�វទផល

្របេយជន៍បុគ�ល និង វ�វទផល្របេយជន៍សមូហភាព ្រពមទាំងេធ�ើឱ្យមានការភា�ប់កាតព�កច
ិ �ចំេពាះេសចក� ី

សេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោផងែដរ។ ពីែខមករដល់ែខមិថុន ្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� លបានទទួលសំណេំុ រឿង

ចំនួន ១៧៤ ែដលជចំនួនមានការេកើនចំនួន ២៤%ពីរយៈេពលដែដលក�� ងឆា�ំមុនេនះ។ ្រក�ម្របឹក្សោបានរយ
ការណ៍ថ ក�� ងចំេណមករណីទាំង ១៧៤ ខ��នបានេដះ្រសាយករណីចំនួន ៤៨ េហើយ េដយេធ�ើបានេធ�ជ
ើ

ឣជ�កណ
� លេដះ្រសាយ ៦៥ ករណី្រត�វបានេដះ្រសាយេដយភាគី មុនេពលសំេរចេដយ្រក�ម្របឹក្សោ

េហើយមាន ២០ ករណី្រត�វបានបិទ េដយសារខ�ះការចូលរួម ឬការេធ�ើសហ្របតិបត�ិការេដយភាគីនន
េហើយករណីសល់ពីេនះ េ�កំពុងេដះ្រសាយ។
សហជីពភាគេ្រចើនមានសម�័នភា
� ពជមួយគណបក្សកាន់អំណច ខ�ះមានសម�័នភា
� ពជមួយគណបក្ស

្របឆាំ ង េហើយខ�ះេទៀតជសហជីពឯករជ្យ។

ការេរៀបចំបេង�ើតសហជីព ឬសមាគមេ�ក�� ងចំេណមបុគ�លិក វ�ស័យសាធារណៈេ�ែត្របឈមមុខនឹង
ឧបសគ� ធំៗ។ សមាគម្រគ�បេ្រង�នឯករជ្យកម�ជ
� បានចុះប��ីការជ “សមាគម” េដយសារការហាមឃាត់

ការបេង�ើតសហជីពក�� ង វ�ស័យសាធារណៈ េហើយ រដ�ភិបាលបានបដិេសធសំេណើសុំការេធ�កា
ើ រដែង�រក្ប�ន

និងេធ�កា
ើ រតវ� េទាះបីជខ��នបានរយការណ៍ថ មិនមានការេ្រជ�តែ្រជកេដយផ�ល់ណមួយពីរដ�ភិបាល

ិ មួយចំនួនភ័យខា�ចថ សម�័នភា
ក�� ងសកម�ភាព្របចាំ ៃថ�របស់ខ� នក៏េដយ។ សមាជក
� ពរបស់ខ� នជមួយនឹង
សមាគមឣចជឧបសគ� ដល់ឣជីពេ�មុខរបស់េគ។ សមាគមវ�ស័យសាធារណៈមួយេផ្សងេទៀតគឺ

សមាគមម�ន�ីរជការឯករជ្យកម�ជ
� បានេលើកេឡើងថ ការភ័យខា�ចការេបៀតេបៀន ការេរ�សេអើង ឬប��� ះ
តំែណងជកតា�ែដលររំ ងេគមិនឱ្យចូលរួមក�� ងសមាគម។
េ�ែខធ�� ឆា�ំ ២០១៣ កម�ករកាត់េដររប់ពាន់នក់បានេដើរេចញពីការងរ េដើម្បីតវ�នឹងគំេរងរបស់រដ�
ភិបាលក�� ងការដំេឡើង្របាក់ែខអប្បបរ�មារបស់េគដល់ ៣៨៥ ០០០ េរៀល (៩៥ ដុលា�) ែដលជចំនួនតិចជង
េ្រចើនេ�នឹងចំនួនទាមទាររបស់សហជីពែដលចង់បាន ៦៥០ ០០០ េរៀល (១៦០ ដុលា�) ក�� ងមួយែខ។ ប៉ុន�ន

ៃថ�េ្រកាយមក ចំនន
ួ អ�កតវ�មានកាន់ែតេ្រចើនេឡើង។ េ�ៃថ�ទី ២ ែខមករ កំលាំងសន�ិសុខបានប៉ះទង�ិចេដយ

ហឹង្សោជមួយអ�កតវ�ចំនន
ួ ជង ៥០០ នក់ ែដលតាមេសចក� ីរយការណ៍មកថ បានគប់ដុំថ� េ�មុខេរងច្រក
� អ�ក
កាត់េដរ Yakjin ក�� ងរជធានីភំេ� ពញ។ េ�ៃថ�ទី ៣ ែខមករ កងរជឣវុធហត�បានប៉ះទង�ិចជមួយ្រកម

តវ�េផ្សងៗ េ�េ្រ�េរងច្រកកាណឌីយ៉ ជិតរជធានីភំេ� ពញ។ អ�កតវ�្រត�វបានរយការណ៍មកថ បានដុត

កង់ឡន េហើយគប់ដុំថដ
� ក់កំលាំងសន�ិសុខ េ្រកាយពីឣជ�ធរប៉ុនប៉ងបំែបកការតវ�។ នគរបាលបានេឆ�យ
ើ តប
េដយបាញ់ឧស�័នបេង��រទឹកែភ�ក េហើយទីបំផុត បានបាញ់្រគាប់ពិត ែដលបណ
� លេឣយមានសា�ប់ ៤ នក់

និងរបួសចំនួនជង ៣៥ នក់ (សូមេមើលែផ�ក ១.ក)។
នគរបាលបានចាប់ខ� ន និងឃុំខ� នមនុស្សចំនួន ២៣ នក់ េ�កែន�ងតវ�ៃថ�ទី ២ និង ៣ មករ។ អ�កជប់

ឃុំទាំងេនះ្រត�វបានេដះែលងវ�ញ េ�ែខឧសភា បន�ប់ពីតុលាការ្រក�ងភ�ំេពញបានដក់េទាសនិងដក់េទាស

ពួកេគពីបទញ�ះញង់េឣយមានហឹង្សោ ែតបានព្យ�រេទាសរបស់េគ។ អ�កសេង�តការណ៍បានរ�ះគន់យ៉ងខា�ង
ំ េលើ
ការឃុំខ� នអ�កទាំងេនះ និងដំេណើរការក�ក
ី � ងតុលាការ្របឆាំ ងេ�េលើពួកេគ េដយនិយយថ អ�កែដល្រត�វបាន

ឃុំខ� នទាំងេនះបានអនុវត�សិទ�ិរបស់េគ ក�� ងការតវ� េហើយ្រត�វបានឃុំខ� នេដយគា�នការកាត់ក�ី្រតឹម្រត�វ។

រដ�ភិបាលបានហាម្របាមេលើការ្របមូលផ�ំគា
� � ជសាធារណៈ បន�ប់ពីមានហឹង្សោេកើតេឡើងេ�ៃថ�ទី
២ និងទី ៣ ែខមករ។ រដ�ភិបាលបានអនុ��តឱ្យមានកូដកម�ភាគេ្រចើនេ�ក�� ងេរងច្រក េទាះបីជថ អ�កេធ�ើ
កូដកម�ក្រមផ�ល់ដំណឹងជមុនតាមការកំណត់េដយច្បោប់ក�ី។ រដ�ភិបាលមិនផ�ល់ការអនុ��តេឣយេធ�កា
ើ រ
េដើរែហរ េ�េ្រ�េរងច្រកេទ។ េលើសពីេនះេទៀត នគរបាលចូលអន�រគម េ�េពលកម�ករេរងច្រកបិទផ��វ
ធំៗ ក�� ងរជធានីភេំ� ពញ។
េ�ែខមិថុន ឆា�ំ ២០១៣ តុលាការេខត�សា�យេរៀងបានកាត់េទាសកំបាំងមុខេឣយអតីតអភិបាល្រក�ង

បាវ�ត េឈា
� ះ ឈូក បណ�ត
ិ ជប់ពន�នគារចំនួន ១៨ ែខ ពីបទេចាទថ បានបាញ់ហ� ងកម�ករកាត់េដរតវ�ចំនួន
្របមាណ ៥០០០ នក់ េហើយេធ�ើេឣយរបួស�ស�ី ៣ នក់។ មកដល់ែខតុលា ឆា�ំ ២០១៣ សាលាឧទ� រណ៍បាន
ដំកល់សាលដីការេនះ ែតគិត្រតឹមែខតុលា េឈា
� ះ ឈូក បណ�ត
ិ េ�េគចខ��នេ�េឡើយ។

មានរបាយការណ៍គួរេឣយេជឿទុកចិត�ថ មានការេធ�ើទុក�បុកេម�ញ្របឆាំ ងនឹងសហជីពពីសំណក់

និេយជក រួមទាំងការបេណ�ញេមដឹកនំសហជីពក��ងេរងច្រកកាត់េដរ និងសហ្រគាសេផ្សងេទៀតេចញពីការ

ងរផងែដរ។ េ�ក�� ងេរងច្រកមួយចំនួន េ�ែកទំនងជបានបេង�ើត ឬគាំ្រទសហជីពែដលគាំ្រទេ�ែក ឬ

បន�យឥទ� ិពលេមដឹកនំសហជីព េដយបង�រប��ដល់ការងររបស់ពួកេគ។ បន�ប់ពីមានការតវ�េដយហឹង្សោ
របស់កម�ករ េ�ែខតុលា ឆា�ំ ២០១៣ សមាគមេរងច្រកកាត់េដរកម�ជ
� (GMAC) បានដក់ពាក្យបណ�ឹងេ�

តុលាការ្រក�ងភ�ំេពញ្របឆាំ ងនឹងសហព័ន�សហជីពឯករជ្យចំនួន ៦ េដយេចាទថ សហព័ន�សហជីពទាំ ងេនះ
បានញ�ះញ�ងេឣយកម�ករេធ�ើការតវ�េដយហឹង្សោ ែដលនំេឣយខូចដល់្រទព្យសម្បត�ិ និងផលិតកម�របស់េរង

ច្រក។ គិតមកដល់ែខមិថុន សហជីពឯករជ្យចំនួន ៥ បាននិយយថ មានតំណងសហជីពចំនួន ៣៩ រូបេ�

តាមេរងច្រកចំនួន ១១ ្រត�វបានេគបេណ�ញេចញ េដយសារពួកេគចូលសហជីព។

េទាះបីជបទប្ប��ត�ិច្បោប់ការពារកូដករពីការសងសឹកក៏េដយ ក៏មានរបាយការណ៍គួរេឣយេជឿ

ទុកចិតបា
� នថ កម�ករ-និេយជិត្រត�វបានបេណ�ញេចញពីការងរេដយឈរេលើមូលដ�នមិនពិត បន�ប់ពព
ី ួក
េគបានេរៀបចំ ឬចូលរួមេ�ក�� ងកូដកម�។ េទាះបីជកូដកម�ភាគេ្រចើនមិន្រសបច្បោប់ក៏េដយ ែតការចូលរួម
េ�ក�� ងកូដកម�មិន្រសបច្បោប់មិនែមនជេហតុផលែដលឣចទទួលយកបានតាមផ��វច្បោប់ សំរប់បេណ�ញ

កម�ករ-និេយជិតេចញពីការងរេឡើយ។ េ�ក�� ងករណីខ�ះ និេយជកបានដក់សមា�ធេលើកូដករឱ្យទទួលយក
សំណង េហើយឈប់ពីការងររបស់ខ� ន។
មានដំេណះ្រសាយស្រមាប់ប��ៃនការបេណ�ញេចញពីការងរែបបេនះ ែតគា�នដំេណះ្រសាយ

ណមួយែដល្រត�វបានចាត់ទុកថមាន្របសិទ�ភាពេនះេទ។ ្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជវី ៈឣច

េចញបទប��ឱ្យ្របគល់ការងរេ�ឱ្យកម�ករ-និេយជិត វ�ញបាន ប៉ុែន�ជេរឿយៗ បទប��ទាំងេនះបានបង�
ឱ្យមានការដក់សមា�ធពីេ�ែកឱ្យកម�ករលាឈប់ពកា
ី រងរ ជថ��រេ�នឹងការទូទាត់លុយេ� វ�ញ។ េពលខ�ះ
េ�ែកមិនបានេគារពសាល្រកមរបស់តុលាការេឣយទទួលយកកម�ករេឣយចូលេធ�កា
ើ រវ�ញេទ ។

េ�ឆា�ំ ២០១២ សមាគមេរងច្រកកាត់េដរកម�ជ
� និងសហព័នស
� ហជីពចំនួន ៨ បានចុះហត�េលខាេលើ
អនុស្សោរណៈេយគយល់គា� (MOU) មួយ ែដលអ�កសេង�តការជេ្រចើនេជឿថ នឹងនំដល់ការចរចាអនុស��

ិ ទទួលយក
រួមបានេ្រចើន េហើយបន�យការេធ�ក
ើ ូដកម�។ MOU េនះកំណត់េឣយេរងច្រក និងកម�ករ និេយជត
ការសំេរចរបស់្រក�ម្របឹក្សោឣជ�កណ
� ល។ ហត�េលខីេលើ MOU បានេធ�កា
ើ រ្របជុំ្របចាំ ្រតីមាស េ�ែខកុមៈ�
និងែខកក�ដ េដើម្បីពិភាក្សោពីការអនុវត�តាម MOU និងការព្រងឹងការអនុវត�ការសំេរចរបស់្រក�ម្របឹក្សោ
ឣជ�កណ
� ល។
ខ.

ការហាមឃាត់មន
ិ េឣយមានការងរេដយបង�ំ ឬការងរែបបកាតព�កច
ិ �

ច្បោប់ហាម្របាមមិនេឣយមានការងរេដយបង�ំ ឬជកាតព�កិច�េទ ប៉ុែន� មានការរយការណ៍ថ
ការេធ�ើដូេច�ះមានេឡើងេ�ក�� ងការងរតាមផ�ះ និងេ�ក�� ង វ�ស័យេ្រ�ផ��វការ។ កុមារេ�ក�� ង្រគ�សារ្រកី្រកេ�ែត
្របឈមនឹងហានិភ័យ េដយសារេពលខ�ះ ្រគ�សារអ�កមានបានយកេលសមនុស្សធម៌េដើម្បីជួលេគឱ្យេធ�ជ
ើ អ�ក
បេ្រមើតាមផ�ះ ប៉ុែន�ែបរជរ�េលាភបំពាន និងេកង្របវ���ពួកេគ។ មានការនិយយផងែដរពីការបង�ំេឣយេធ�ើ
ពលកម�ក�ងែផ�កេនសាទ កសិកម� និងែផ�កសំណង់។ ម�ន�ីរដ�ភិបាលបានរយការណ៍ថ ការពិនិត្យសា�នភាព
ការងរ និង្របាក់េបៀវត្សរ�របស់អ�កបេ្រមើតាមផ�ះ អ�កេធ�ើការក��ងែផ�កេនសាទ កសិកម� និងែផ�កសំណង់
េ�ែតមានការលំបាកេដយសារែតលក� ណៈេ្រ�ផ��វការៃនការងររបស់េគ។

� ីការជួញដូរមនុស្ស របស់្រកសួងការបរេទសសហរដ�ឣេមរ�ក
សូមចូលេមើលរបាយការណ៍សីព

តាមេគហទំព័រ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ ។
គ.

ការហាមឃាត់ចេំ ពាះពលកម�កមា
ុ រ និងឣយុេធ�កា
ើ រងរអប្បបរ�មា
ច្បោប់កំណត់ថ ឣយុេធ�ើការងរអប្បបរ�មាគឺ ១៥ ឆា�ំ េហើយស្រមាប់ការងរែដលមានេ្រគាះថ�ក់

ឣយុអប្បបរ�មាេនះគឺ ១៨ ឆា�ំ។ ច្បោប់អនុ��តឱ្យកុមារឣយុចេន�ះពី ១២ េ� ១៥ឆា�ំ ចូលរួមក�� ង “ការងរ
្រសាល” ែដលជការងរមិនមានេ្រគាះថ�ក់ដល់សុខភាពរបស់កុមារទាំងេនះ ក៏ដូចជមិនប៉ះពាល់ដល់ការ
សិក្សោ។ ច្បោប់កំណត់ថ េមា៉ងការងររបស់កុមារឣយុ ១២ េ� ១៥ឆា�ំ មិនឣចេលើសពី ៤ េមា៉ងក�� ងមួយ
ៃថ�េឡើយ ស្រមាប់ៃថ�សិក្សោ និង ៧ េមា៉ងក�� ងមួយៃថ� ស្រមាប់ៃថ�ឈប់ស្រមាក េហើយហាមឃាត់ការេធ�ើការ
េ�ចេន�ះពីេមា៉ង ៨:០០ យប់ ដល់េមា៉ង ៦:០០្រពឹក។ រដ�ភិបាលក៏ហាមឃាត់ការទទួលកុមារឱ្យបេ្រមើ
ការងរេ�ក�� ង វ�ស័យ ែដលមានហានិភ័យចម្បងដល់សុវត�ិភាព ឬហានិភ័យសុខភាពចំេពាះអនីតិជន។
្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជីវៈមានការទទួលខុស្រត�វក�� ងការេធ�អ
ើ ធិការកិច�េលើពលកម�
កុមារ ទាំងក�� ង វ�ស័យេសដ�កិច�ផ� វការ និងេ្រ�ផ��វការ ប៉ុែន� អធិការការងររបស់្រកសួងេនះមិនបានេធ�ើអធិការ
កិច�ក�ង វ�ស័យេសដ�កិច�េ្រ�ផ��វការ ឬព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់េ�ក�� ងឧស្សោហកម�ខុសច្បោប់េទ ដូចជេ�តាម
េរងច្រកកាត់េដរែដលមិនចុះប��ីការ និងេបើកដំេណើរការេដយមិនមានឣជ�ប័ណ�ពី្រកសួងការងរ និង

បណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជីវៈ និង្រកសួងពាណិជក
� ម�េទ។ េ�ក�� ង វ�ស័យផ��វការ អធិការការងរបានេធ�កា
ើ រពិនិត្យ
ជ្របចាំ ចំេពាះឧស្សហកម�មួយចំនួន ដូចជវ�ស័យកាត់េដរ (ែដលមានប��ពលកម�កុមារតិចតួចប៉ុេណ
� ះ)
ប៉ុែន� េ�ក�� ងឧស្សោហកម�មួយចំនួនេទៀតែដលឣចមានពលកម�កុមារខ�ស់បំផុត ការេធ�ើអធិការកិច�ការងរ
េកើតេឡើងែតក��ងករណីែដលមានពាក្យបណ�ឹងប៉ុេណ
� ះ។ មានអធិការការងរចំនួន ១២ នក់េ�ក�� ង រជធានី

ភ�ំេពញ និង ២៧នក់ េ�ថ�ក់្រក�ង និងេខត�ែដលទទួលបន�ក
� ប��ពលកម�កុមារ។ ែតេដយសារេគមានការ
ងរដ�បាល្រត�វេធ�ផ
ើ ងែដរ ដូេច�ះ េគមិនែមនេផ�តការយកចិត�ទុកដក់ែតេ�េលើកង�ល់សីព
� ព
ី លកម�កុមារែត
មួយមុខេនះេទ។ ចំនួនអធិការការងរទាំងេនះមិន្រគប់្រគាន់ក�ងការព្រងឹងការអនុវត�ច្បោប់ពាក់ពន
័ េ� ឡើយ។
ច្បោប់ការងរែចងអំពីការដក់ពិន័យចំនួនពី ៣១ េ� ៦០ ដង ៃន្របាក់ឈ� ល្របចាំ ែខសំរប់ចុងេចាទែដល្រត�វ
បានតុលាការរកេឃើញថ បានបទរ�េលាភេលើបទប��ត�ិសីព
� ីពលកម�កុមារ។
ពលកម�កុមារមានេ្រចើនក�� ងែផ�កកសិកម� សិប្បកម�ផលិតឥដ� ការលីែសង ការដ�នផលិតអំបល
ិ
សិប្បកម�ែកៃច�បង�រ វ�ស័យេនសាទ ការងរតាមផ�ះ និងផលិតកម�េ�ស៊ូ វយនភណ� ការកាប់េឈើ
សត�ឃាត និងការផលិត្រសា ្រសាេបៀ។ កុមារក៏មានេធ�ើជអ�កសុំទាន អ�កេដើរលក់តាមផ��វ អ�កខាត់ែស្បក
េជើង និងអ�កេដើរេរ�សរបស់េអតចាយផងែដរ។ពលកម�កុមារក៏្រត�វបានេគរយការណ៍ថ មានេ�ក�� ង វ�ស័យ

កាត់េដរសំេលៀកបំពាក់ និងែស្បកេជើង ក៏ដូចជវ�សយ
័ បដិសណ
� រកិច�ផងែដរ ។ េ�ក�� ងរបាយការណ៍្របចាំ
ឆា�ំរបស់ខ� ន សំរប់ពីែខឧសភា ឆា�ំ ២០១៣ ដល់ែខេមសា ឆា�ំ ២០១៤ កម� វ�ធែី ដលមានេឈា
� ះថកម� វ�ធីេរង
ក្រចល�េ�កម�ជ
� ែដលជកម� វ�ធតា
ី មដនេដយឯករជ្យមួយេ�េលើ វ�ស័យកាត់េដរ បានរកេឃើញថ េ�
តាមេរងច្រកចំនួន ១៤ ក�� ងចំេណមេរងច្រក ចំនួន ៣១៧ ែដលមាននិយយេ�ក�� ងរបាយការណ៍េនះ
បានេ្របើកម�ករែដលមានឣយុេ្រកាម ១៥ ឆា�ំ េ�េពលេគចូលេធ�កា
ើ រ។
សូមចូលេមើលរបកគំេហើញស�ីពីទ្រមង់ធ�ន់ធ�រៃនពលកម�កុមារ របស់្រកសួងការងរសហរដ�ឣេមរ�ក

តាមេគហទំព័រ www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/ ។
ឃ. ការេរ�សេអើងទាក់ទងនឹងការងរ

ច្បោប់ហាម្របាមការេរ�សេអើងេដយសារពូជសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ ជំេនឿ សាសន េភទ ពិការភាព មតិ

នេយបាយ កំេណើត ្របវត�ិេដើម ឬសមាជិកភាពក�� ងសហជីព។ រដ�ធម�នុ��ែចងថ ពលរដ�ែខ�រទាំង ២ េភទ
្រត�វទទួល្របាក់េបៀវត្សេស�ើគា� ចំេពាះការងរេស�ើគា�។ ជទូេ� រដ�ភិបាលគា�នសមត�ភាពក�� ងការព្រងឹងេលើ

ការអនុវត�ច្បោប់ទាំងេនះេទ។ កម� វ�ធីេរងច្រកល�េ�កម�ជ
� បាននិយយថ េ�ក�� ង វ�ស័យកាត់េដរ មា�ស់េរង
ច្រកេរ�សេអើងយ៉ងខា�ង
ំ េលើបុរស េ�ក�� ងការេ្រជើសេរ�សេឣយចូលេធ�កា
ើ រ និងការផ�ល់្របាក់ឧបត�ម។
� កម� វ�ធី
េនះបានបា៉ន់្របមាណថ មានែតពី ១០ េ� ១៥ ភាគរយៃនកម�ករេរងច្រកកាត់េដរេទ ែដលជបុរស។ អង�
ការ ILO បានកត់សំគាល់េដយកង�ល់ នូវរបាយការណ៍ៃនការេរ�សេអើងរបស់េ�ែក តាមរយៈការេ្រជ�ត

ិ ៃនសហជីពឯករជ្យ ្រពមទាំងតាមរយៈការបេង�ត
ែ្រជក និងការបេណ�ញេចញនូវពីការងរនូវសមាជក
ើ សហ

ជីពែដលគាំ្រទេដយេ�ែក។ គណកមា�ធិការៃនអ�កជំនញរបស់អង�ការ ILO បានអំពាវនវេឣយមានការ
ែកែ្របច្បោប់ េដើម្បីផល
� ់ការការពារ្រគប់្រគាន់្របឆាំ ងនឹងការេរ�សេអើងេ�េលើសហជីព េហើយេធ�ើការដក់
េទាសេឣយបាន្រគប់្រគាន់េដើម្បីេឣយរង (សូមេមើលេ�្រតង់ែផ�កេលខ ៦)។
ឃ.

លក� ខណ
័ � ការងរែដលឣចទទួលយកបាន

ច្បោប់ត្រម�វឱ្យ្រកសួងការងរ និងបណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជីវៈកំណត់្របាក់ឈ� លអប្បបរ�មាក�� ង វ�ស័យ

កាត់េដរ េដយែផ�កេលើអនុសាសន៍របស់គណៈកមា�ធិការ្របឹក្សោការងរ ែដលជ្រក�មមានបីភាគី គឺតណ
ំ
ង

រដ�ភិបាលកម�ជ
� សហជីព និងសា�ប័ននិេយជក។ េ�ែខធ�� ឆា�ំ ២០១៣ ្រកសួងការងរនិងបណ�ះបណ
� ល
វ�ជ�ជីវៈបាន្របកាស្របាក់ែខអប្បរ�មាថ�ីចំនន
ួ ៣៦៥ ០០០ េរៀល (៩០ ដុលា�ឣេមរ�ក) ក�� ងមួយែខ ែដលជ

ការេកើនេឡើងចំនួន ៦០ ០០០ េរៀល (១៥ ដុលា�ឣេមរ�ក) ។ េ្រកាយពីការ្របកាសេនះ មានការតវ�យ៉ងេ្រចើន

ពីេ្រពាះចំនួនេឡើងេនះទាបជងចំនួន ៦៥០ ០០០ េរៀល (១៦០ ដុលា�ឣេមរ�ក) ក�� ងមួយែខ ែដលសហជីពបាន
ទាមទារ។ េ្រកាយពីការតវ�អស់មួយសបា�ហ៍ ្រកសួងការងរបាន្របកាសការដំេឡើងបែន�មចំនួន ២០ ០០០

េរៀល (៥ ដុលា�) េទៀត េលើចំនន
ួ ៤០៥ ០០០ េរៀល (១០០ ដុលា�ឣេមរ�ក) ក�� ងមួយែខ ែតការតវ�េ�ែតបន�
េហើយមានហឹង្សោ េ�ៃថ�ទី ២ និងទី ៣ ែខមករ។ ច្បោប់មិនកំណត់្របាក់ែខអប្បប រ�មាសំរប់ វ�ស័យណមួយ

េផ្សងេទៀតេទ។ ធនគារពិភពេលាកកំណត់្របាក់ចំណូល្រតឹម ៥.០០០េរៀល (១,២៥ដុលា�រឣេមរ�ក) ក�� ង
មួយៃថ�ជក្រមិតែខ្សបន�ត់ភាព្រកី្រក។ បន�ប់ពីគណកមា�ធិការ្របឹក្សោការងរបានេធ�ើេសចក� ី្របកាសភា�ម
េលាកនយករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសនបានប��េឣយ្រកសួងការងរដំេឡើងេបៀវត្សអប្បបរ�មាចំនួន ២០ ០០០
េរៀល គឺេឣយេឡើងដល់ ៥១៩ ០០០ េរៀល (១២៨ ដុលា�ឣេមរ�ក) ។ ្រកសួងបាន្របកាសថ ្របាក់ែខអប្បប
រ�មាថ�ីចន
ំ ួន ១២៨ ដុលា�ឣេមរ�កនឹងចូលជធរមាន េ�ៃថ�ទី ១ ែខមករ ឆា�ំ ២០១៥។
ច្បោប់ែចងេមា៉ងេធ�កា
ើ រជបទដ�នតាមច្បោប់ចំនួន ៤៨ េមា៉ងក�� ងមួយសបា�ហ៍ េហើយមិនេលើសពី ៨

េមា៉ងក�� ងមួយៃថ�េឡើយ។ ច្បោប់កំណត់អ្រតាេបៀវត្សការងរេ�េពលយប់ចន
ំ ន
ួ ១៣០% ៃនេបៀវត្សការងរ
េ�េពលៃថ� និង១៥០% ៃនេបៀវត្សការងរេពលៃថ�សរ
ំ ប់េមា៉ងបែន�ម េហើយអ្រតាេនះេឡើងដល់ ២០០%

ិ ្រត�វបាន
េបើការងរែថមេមា៉ងេនះ្រត�វបានេធ�ើេ�េពលយប់ េ�ៃថ�ឣទិត្យ ឬចំៃថ�បុណ្យ។ កម�ករនិេយជត
អនុ��តេឣយេធ�ើការែថមេមា៉ងចំនួន ២ េមា៉ង ក�� ងមួយៃថ�។ ច្បោប់ែដលហាមការេធ�កា
ើ រេលើសេមា៉ងេ្រចើន
េពក ែចងថការងរែថមេមា៉ងទាំងអស់្រត�វែតេធ�តា
ើ មការស�័្រគចិត� និងមានែចងពីៃថ�ឈប់សំរក្របចាំ ឆា�ំ
េដយមានទទួល្របាក់េបៀវត្ស។

ច្បោប់ែថងថ កែន�ងេធ�ើការគួរមានស�ងដ
់ រសុខភាព និងសុវត�ិភាព្រគប់្រគាន់សំរប់សុខមាលភាពរបស់

កម�ករ-និេយជិត។ ច្បោប់មានែចងអំពីការពិន័យែដរ ប៉ុែន� មិនមានបទប្ប��ត�ិជក់លាក់េដើម្បីការពារកម�ករ-

និេយជិត ែដលតវ�អំពីសា�នភាពគា�នសុវត�ភា
ិ ព ឬប៉ះពាល់ដល់សុខភាពេឡើយ។

រដ�ភិបាលមិនបានព្រងឹងការអនុវត�សង
� ដ
់ រពាក់ព័នន
� ង
ឹ ្របាក់ឈ� លេលើេមា៉ងការងរ និងសំណង

ការងរែថមេមា៉ង ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពេឡើយ។ កម�ករ-និេយជិតបាននិយយថ ជេរឿយៗ ការងរែថម

េមា៉ងមានចំនួនេលើសលុបេពក េហើយេពលខ�ះជការត្រម�វឱ្យេធ�ើែតម�ង។ េ�េ្រ�ពីឧស្សោហកម�កាត់េដរ បទ
ប្ប��ត�ិសីព
� ីេមា៉ងការងរ ក្រម្រត�វបានអនុវត�ណស់។ ការងរែថមេមា៉ងមិនេ�តាមការស�័្រគចិត�េ�ែតជ
ប��មួយ ្រគាន់ែតមានការថយចុះេ�អំឡ�ងឆា�ំៃនរបាយការណ៍េនះ។ និេយជកេ្រចើនែតបានបង�ិតបង�ឱ
ំ ្យ
និេយជិតេធ�ើការងរ។ ជេរឿយៗ បុគ�លិកកម�ករ្របឈមមុខនឹងការពិន័យ ការបេណ�ញេចញពីការងរ
ឬការបាត់បង់្របាក់ឧបត�ម� ្របសិនេបើពួកេគមិន្រពមេធ�ើការងរែថមេមា៉ង។
រដ�ភិបាលបានព្រងឹងការអនុវត�សង
� ់ដរែដល្រត�វបានកំណត់េដយមិនបានខា�ប់ខ�នេទ ម្យោ៉ងេដយ
សារខ�ះបុគ�លិកែដលមានជំនញ និងខ�ះឧបករណ៍។ នយកដ�នអធិការកិច�ការងររបស់្រកសួងការងរ និង

បណ�ះបណ
� លវ�ជ�ជីវៈគឺជទីភា�ក់ងរព្រងឹងការអនុវត�ដ៏ចម្បងមួយ េហើយេ�អំឡ�ងឆា�ំេនះ ទីភា�ក់ងរបាន

េចញការ្រពមានចំនួន ១៧៨ ដល់្រក�មហ៊ុន ទាក់ទងនឹងការរ�េលាភេលើច្បោប់ការងរ ក�� ងរយៈេពល ៦ ែខ

ដំបូង។ េទាះបីជ្រកសួងការងរមានអ�កេធ�ើអធិការកិច�ក�ី ែតកង�ះថវ�កា អំេពើពុករលួយែដលមានរលដល
និងការដក់ពន
ិ ័យមិន្រគប់្រគាន់បានបន�ច
� បង�ក់ដល់្របសិទ�ភាពការងរេនះ។ េដយេលើកេឡើងពីកង�ះធនធាន
មនុស្ស និងថវ�កា ្រកសួងការងរមិនបានេធ�ើអធិការកិច�តាមេរងច្រកបាន្រគប់្រគាន់ និងេទៀងទាត់េទ។
របួស និងប��សុខភាពែដលពាក់ពន
័ ន
� ឹងការបំេពញការងរ េកើតមានជទូេ�។ េរងច្រកកាត់េដរ
ធំៗភាគេ្រចើនែដលផលិតស្រមាប់ទីផ្សោរេ�ក�� ង្របេទសអភិវឌ្ឍន៍បានបំេពញតាមស�ង់ដរសុខភាព និងសុវត�ិ
ភាពបានខ�ស់គួរសម េដយសារែតមានលក� ខណ�កិច�សន្យោរបស់ខ� នជមួយអ�កទិញ។ ចំែណកលក� ខណ�ការ
ងរេ�ក�� ងេរងច្រកខា�តតូច និងសិប្បកម� វ�ញ មានលក� ខណ�មិនល�េទ េហើយជេរឿយៗ មិនបានបំេពញស�ង់
ដរអន�រជតិេឡើយ។ មូលនិធិជតិែផ�កសន�ិសុខសង�មបានរយការណ៍ថ េ�ក�� ងរយៈេពល ៦ ែខដំបូង មាន
៦៥៩៤ ករណីរបួសេពលកំពុងបំេពញការងរ និង មានសា�ប់ចំនួន ៥១ នក់ េពលកំពុងបំេពញការងរ។

េ�ក�� ងអំឡង
� េពលជមួយគា�េនះែដរ មូលនិធិេនះតាមេសចក� ីរយការណ៍មកថ បានពិន័យ្រក�មហ៊ុនចំនួន ៧
ែដលមិនេគារពតាមបទប��តិ�និងបទប��របស់មូលនិធិ េហើយបានប�ឹង្រក�មហ៊ុន ៣ េទៀតេ�តុលាការ។

េ�ក�� ងរបាយការណ៍្របចាំ ឆា�ំរបស់ខ� ន កម� វ�ធីេរងច្រកល�េ�កម�ជ
� បានេលើកេឡើងពីសវុ ត�ិភាពអគ� ី
ភ័យ ថជកង�ល់ពេិ សសមួយ។ របាយការណ៍េនះបានកត់សំគាល់ថ ១៥% ៃនេរងច្រកែដល្រត�វបានចុះ
េមើលបានចាក់េសារទា�រក�� ងេពលកម�ករេធ�ើការ េហើយមាន ៥៣% មានផ��វេចញមានការរំ ងខ�បេ់ ចញមិនរួច។
តួេលខេនះឆ��ះប��ំងពីការថយចុះៃនការេគារព េបើេធៀបនឹងឆា�ំេ�។
មូលនិធិជតិែផ�កសន�ិសុខសង�មបានរយការណ៍ថ េ�ក�� ងអំឡង
� េពល ៦ ែខដំបូង មានកម�ករនិេយចំនួន ៨៩៦ នក់បានដួលសន�ប់េ�តាមេរងច្រកចំនួន ១៦ ទូទាំង្របទសក�� ងេពលកំពុងបំេពញការងរ
។ គា�នេសចក� ីរយការណ៍ពរី បួសធ�ន់ធ�រ េដយសារការសន�ប់េទ ។ អ�កសេង�តការណ៍និយយថ ខ្យល់ឣ
កាសេចញចូលមិនល� កង�ះឣហារូបត�ម្រ� តឹម្រត�វសំរប់កម�ករ និងចំហាយពុលពីដំេណើរការផលិតបានជួយ
នំេឣយមានកម�ករសន�ប់េ្រចើន។

