របាយការណ៍ស្តព
ធិ នុស្ស នៅកមពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៥
ី ស្
ី ទ្
ិ ម
សេចក្តេ
ី សខេបរួម
ប្រទេសកម្ពជា
ុ ជាប្រទេសប្រកាន់ររររាជានិយម្អាប្ស័យធម្មនញ្
ុ ញ ដែលមានរដ្ឋាភិបាលម្ួយទកើត
ទេញតាម្រយៈការទបាោះទនោតសភា ។ ទៅកោុងការទបាោះទនោតកាលពីទពលថ្មីៗរំផុតទនោះ ដែលទរៀរេំទធវើទ ើងទៅ
នោំ២០១៣ គណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ (CPP) បានឈ្ោ ោះអាសនៈភាគទប្េើន កោុងេំទោម្អាសនៈរែាសភាេំនួន
១២៣ អាសនៈ ។ អ្ោកសទងេតការណ៍ននអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល (NGO) កោុងប្សុក និងអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋា
ភិបាលអ្នតរជាតិបានវាយតនម្ៃថា ែំទណើរការទបាោះទនោតទនោះមានខ្វោះេទ្ៃោះទប្េើន ែូេជារញ្ហាកោុងការេុោះទ្
ម ោះ
រញ្ជីអ្ោកទបាោះទនោត លេធ ភាពកោុងការទប្រើប្បាស់ប្រព័នទធ ោស្ម្ិនទសមើគ្នោ ការទេញរ័ណណទបាោះទនោតផៃូវការរ
ទោ
ត ោះអាសនោទប្េើនម្ិនធម្មតាទអាយអ្ោកទបាោះទនោត។ កងកមាៃំងសនដិសខ្
ុ សថិតទៅទប្កាម្អាជាាធរសុី វិល។ យ៉ាង
ោកតី កំលំងសនតិសខ្
ុ បានប្រប្ពឹតរ
ត េទលមើសជាញឹកញារ់។
រញ្ហាធំរំផុតដផោកសិេធិម្នុសសរួម្មានការដែលតុលការគ្នមនប្រសិេធភាព ទ

ើយមានលកខ ណៈ

នទយបាយ មានការរឹតតបឹតកាន់ដតទប្េើនទ ើងទលើទសរីភាពកោុ ងការរទញ្េ ញម្តិ ការជួរជុំគ្នោ និងការេងប្កង
គ្នោជាប្កុម្ មានការទប្រើ

ឹងា និងគំរាម្ដ្ឋក់ពនធ្គ្នរទែើម្បីសំ ុតប្កុម្គណរកសប្រនំ ង។

រញ្ហាសិេធិម្នុសសែនេទេៀតរួម្មានការរនតរំទលភទលើអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរ ការរឹតតបិតទលើទសរីភាព
សារព័ត៌មាន ការខ្កខានម្ិនបានផតល់លេធ ភាពទសមើគ្នោ និងការប្រប្ពឹតទត ដ្ឋយម្ិនប្តឹម្ប្តូវទលើអ្ោកសុំសិេធិប្ជក
ទកាន អ្ំទពើពុករលួយដែលមានជាេូទៅ និងការជួញែូរម្នុសស។
រដ្ឋាភិបាលកាត់ទោសម្ន្រនតីខ្ៃោះដែលបានប្រប្ពឹតរ
ត េរំទលភ ដតនិេណឌភាពេំទ ោះអ្ំទពើពុករលួយ និង
ការរំទលភភាគទប្េើនទៅដតមានទៅទ ើយ។
ផ្នែក្ទី១ ៖ ការសោរពភាពថ្លៃលែូររបេ់មនុេស រួមទាំខសេរីភាពរួចនុតពី ៖
ក្. ការដក្ហូតជីវិតតាមអាំសពើចិតត ឬសោយខុេចាប់
គ្នមនរបាយការណ៍ដែលគួរទអាយេុកេិតបា
ត នថា រដ្ឋាភិបាលឬភាោក់ងារររស់រដ្ឋាភិបាលបាន ទធវើោត
តាម្អ្ំទពើេិតត ឬទដ្ឋយខ្ុសេារ់ទ ើយ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍។ គ្នមនភាពទជឿនទលឿនទៅម្ុខ្ទេ ទៅកោុង
ការទសុើរអ្ទងេតទលើការសំលរ់ម្នុសសដែលប្តូវបានទគទោេថា ទធវើទដ្ឋយខ្ុសេារ់ ទៅនោំ ២០១៤។

សារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថា ទៅដខ្ម្ករា នោំ ២០១៤ កំលំងសនតិសខ្
ុ ររស់រដ្ឋាភិបាលបានបាញ់
សំលរ់អ្ោកតវា៉ា ៤ ្ក់ ទ

ើយបានទធវើទអាយររួស ៣៥ ្ក់ទេៀត ទៅកោុងការរ៉ាោះេងគេ
ិ គ្នោ ទៅទប្ៅទរាងេប្ក

កាត់ទែរ Canadia ជិតប្កុងភោំទពញ។ ការរ៉ាោះេងគិេគ្នោបានទកើតទេញពីការតវា៉ា ទដ្ឋយកម្មករទរាងេប្កកាត់ទែរ
ដែលោម្ោរការែំទ ើងប្បាក់ដខ្អ្របររិមា។ រដ្ឋាភិបាលបានទរើកការទសុើរអ្ទងេត ទ

ើយគិតម្កែល់ដខ្កញ្ហញ

គ្នមនការោរ់ខ្ួ ៃន ឬការកាត់ទោសទ ើយ។
តុលការកាត់ទោសដខ្មរប្ក
ប្ក

ម្ (ECCC) ប្តូវបានរទងេើតទ ើងទែើម្បីោរ់ទអាយទម្ែឹក្ំជាន់ខ្ពសដ់ ខ្មរ

ម្េេួលខ្ុសប្តូវេំទ ោះរេឧប្កិែាទៅទប្កាម្រររដខ្មរប្ក

ម្។ ECCC គឺជាតុលការ “កូនកាត់” ពីទប្ ោះ

មានរុគគលិក ប្ពោះរាជអាជាា និងទៅប្កម្អ្នតរជាតិនិងកោុងប្សុក ដតជាដផោកម្ួយននប្រព័នេ
ធ ារ់ររស់ប្រទេស។
ថ្វីតបិតដត ECCC ប្តូវបានរទងេត
ើ ទ ើងទៅទប្កាម្េារ់ជាតិកតី ដតែំទណើរកតីសិត
ថ ទៅទប្កាម្កិេេប្ពម្ទប្ពៀងនោំ
២០០៣ រវាងអ្ងគការស

ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋាភិបាល។ ជាដផោកម្ួយននកិេេប្ពម្ទប្ពៀងនោំ ២០០៣ រដ្ឋាភិបាល

បានប្ពម្អ្នុវតតសាលែីការរស់តុលការទនោះ។ ដតទៅកោុងករណីម្ួយដែលសថិតទៅកោុងែំោក់កាលទសុើរ
អ្ទងេតទៅទ ើយ នគរបាលយុតិធ
ត ម្៌ម្ិនបានអ្នុវតតសាលែីកាដែលទេញទដ្ឋយស

ទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងេតអ្នតរ

ជាតិ ដែលជាការ្ំទអាយមានការទោេប្រកាន់ថា មានការទប្ជៀតដប្ជកពីរដ្ឋាភិបាល ទៅកោុងកិេេែំទណើរការ
ររស់ ECCC ។
ខ. ការបាត់ខន
ៃួ
គិតម្កប្តឹម្ដខ្កញ្ហញ យុវជនដខ្ម្ សុផាត ដែលមានអាយុ ១៧ នោំ ទៅបាត់ខ្ួ ៃនទៅទ ើយ។ អ្ងគការ
ម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបាននិយយថា សុផាតបាត់ខ្ួ ៃនរ្ារ់ពីកំលំងសនតស
ិ ុខ្ររស់រដ្ឋាភិបាលតាម្
ការនិយយម្កថា បានបាញ់គ្នត់ ទៅកោុងការរ៉ាោះេងគិេ

ង
ឹ ាម្ួយ កាលពីដខ្ម្ករា នោំ ២០១៤ ទៅទប្ៅទរាង

េប្កកាត់ទែរ Canadia (សូម្ទម្ើលដផោក ១.ក)។ សាកសីបានទ

ញ
ើ គ្នត់ប្តូវបានទគទលើកដ្ឋក់កោុងឡានទពេយ។

គ. ការស្វ ើទរុណក្មម និខការប្បប្ពឹតត ឬទណឌក្មម បន្ទាបបសន្ទោក្ អមនុេស្ម៌ ឬសោរសៅដថ្ទសទៀត
រែាធម្មនញ្
ុ ហា
ញ ម្ប្បាម្េទងវើដររទនោះ ដតការវាយែំ និងេំរង់ែនេទេៀតននការទធវបា
ើ រទលើរូររាងកាយ
ទៅទលើអ្ោកជារ់

ុំររស់នគរបាល និងអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរទៅដតមានជារនត ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍។

មានរបាយការណ៍ដែលអាេេុកេិតបា
ដ នថា ម្ន្រនដីកងរាជអាវុធ
ោរុណកម្មទលើរាងកាយ និងផៃូវេិតដ ទ

តថ និងនគរបាលសុី វិលបានទធវើ

ើយមានទពលខ្ៃោះ វាយែុយ
ំ ៉ា ងធងន់ធរង ទៅទលើជនដែលប្តូវ

ុំខ្ួ ៃនទដ្ឋយ

សាររេប្ព

មេណឌទេៀតផង ជាពិទសសទៅអ្ំ ុងទពលសួរេទម្ៃើយ ។ គិតម្កែល់ដខ្កញ្ហញ អ្ងគការម្ិនដម្នរ

ដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថា កំលំងសនតិសុខ្បានទធវើោរុណកម្មទៅទលើអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរេំនួនយ៉ាងទហាេ
ោស់ ៤៧ ្ក់។ ការោត់ធាក់ ការដ្ឋល់ និងការវាយវាត់ទដ្ឋយកាំទភៃង
ើ ខ្ៃគ
ី ជា
ឺ វិធរី ំទលភរំ នទលើរូររាង
កាយដែលទកើតមានទ ើងទប្េើនជាងទគ រ៉ាុដនដរទេេកទេសទធវើោរុណកម្មទនោះកមា
់ នរញ្េូ លការឆក់ដខ្សទភៃើង ការទធវើ
ទអាយថ្រ់ែទងាើម្ និងការវាយនឹងដខ្សទភៃង
ើ ផងដែរ ។ អ្ងគការ NGO ្្បានរាយការណ៍ថា ជាទរឿងធម្មតា
ដែលនគរបាលទធវើោរុណកម្មទលើជនសងស័យ ដែលប្តូវ
ប្រប្ពឹតក
ដ ំ

ខ្
ុំ ួ ៃនរ

ូតោល់ដតអ្ោកោំងទនោះសារភាពថាបាន

ុស ។ តុលការយកេំទលើយសារភាពទដ្ឋយរងខំទធវើជាភសដតា
ុ ងប្សរេារ់ទៅអ្ំ ុងទពលជំនុំជប្ម្ោះ

កដី ទោោះរីជាេារ់ហាម្ម្ិនទអាយយកជាការបានកតី ។
កោុងរយៈទពល ៦ ដខ្ែំរូងនននោំននរបាយការណ៍ទនោះ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដខ្មរដផោកសិេធិម្នុសស
និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ដែលមានទ្
ម ោះថា អាែ

ក
ុ បានរាយការណ៍ពីករណីេំនន
ួ ៨ ដែលកោុងទ្ោះ អាជាាធរម្ូលដ្ឋាន

ភាោក់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬអ្ងគរកសឯកជនររស់ម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាលបានទប្រើកំលំងទៅទលើជនសុី វិល។ ទរើទប្រៀរទធៀរ
នឹងរយៈទពល ៦ ដខ្ែំរូងនននោំ ២០១៤ ទ
ទប្រើកំលំងទែើម្បីេរ់េល់នង
ឹ ការគំរាម្ទប្រើ

ើញថា មានលកខ ណៈប្គ្នន់ទរើរនតិេ។ កោុងករណីខ្ៃោះ នគរបាលបាន
ឹងា ឬអ្ំទពើ

នគរបាលបានទប្រើកល
ំ ំងប្រនំ ងនឹងអ្ោកទធវើបាតុកម្មអ្
តាម្ផៃូវ ទ

ង
ឹ ាទដ្ឋយអ្ោកទធវើបាតុកម្ម។ កោុងករណីខ្ៃោះទេៀត
ឹងា រ្ារ់ពីអ្ោកទធវើបាតុកម្មទធវើទអាយរំខានែល់េរាេរ

ើយម្ិនប្ពម្រំដរកគ្នោតាម្ការរញ្ហជ។

មានម្ជឈម្ណឌលរនារថាោំទញៀនររស់រដ្ឋាភិបាលេំនួន ៧។ អ្ោកសទងេតការភាគទប្េើនបានយល់
ប្សរថា ភាគទប្េើនននអ្ោកដែលប្តូវបានយកម្ក

ុំទៅេីទនោះគឺប្តូវបាន

ុំទដ្ឋយរងខំ ឬទផាើទៅម្ណឌល ទដ្ឋយ

សម្តថកិេេ ឬសមាជិកប្គួសារ។ ទយងតាម្អាជាាធរជាតិប្រយុេធប្រនំ ងទប្គឿងទញៀន គ្នមនអ្ោកដែលជារ់ទៅ
កោុងម្ណឌលមានអាយុទប្កាម្ ១៨ នោំទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍បានកត់សំគ្នល់ទ

ើញថារុគគលិកកោុងម្ណឌលជា

ញឹកញារ់ទប្រើ វិធីរងខំ ទែើម្បី “ប្គរ់ប្គង”ទៅទលើអ្ោកជារ់កោុងទ្ោះ ែូេជាេងពួកទគ ឬទអាយហាត់ប្បាណយ៉ាង
ឹ ្ំរដ្ឋាភិបាលេេួលសាគល់សារៈសំខាន់ននការពាបាលការទញៀនថាោំ
ខាៃង
ំ ឬទប្រើ វិធីទៅតទផសងទេៀត។ ថាោក់ែក
ដែលប្តូវបានោត់េុកថា ជាទរឿងសុខ្ភាព ជាជាងទរឿងប្ព
ទ្ោះទេ។
ស្ថោនភាពពនធន្ទោរ និខមជឈមណឌលឃុខ
ាំ ន
ៃួ

េ
ម ណឌ ដតគ្នមនោត់ វិធាការទប្េើនតាម្ការនិយយ

សាថនភាពពនធ្គ្នរម្ិនសម្ប្សរតាម្រេដ្ឋានអ្នដរជាតិទ ើយ ។ សាថនភាពជាទប្េើនទៅដតមាន លកខ
ណៈយ៉ារ់ ទ

ើយកោុងករណីជាទប្េើន គប្មាម្កំដ

ងែល់អាយុជី វិតទេៀតផង ។ អ្ងគការសិេធិម្នុសស្្បាន

ទលើកទ ើងពីរញ្ហាធងន់ធរង ម្ួយេំនួន ដែលរួម្មានែូេជាសាថនភាពេទងអៀតដណនខាៃង
ំ ទពក រញ្ហាសុខ្ភាព ប្ពម្
ោំងអ្្ម្័យ កងវោះអាហារ និងេឹក កងវោះអាហារូរតថម្ភ និងសនដិសុខ្ម្ិនលអ ។
េិែាភាពេីកដនៃង៖ ការមានអ្ោកទោសទប្េើន្ំទអាយេទងអៀតខាៃង
ំ គឺជារញ្ហាម្ួយ។ទយងតាម្្យកដ្ឋានពនធ្
គ្នរននប្កសួងម្ហានផា ទដ្ឋយគិតប្តឹម្ដខ្តុល មានអ្ោកទោស និងអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរ េំនួន ១៧,៥២២ ្ក់
ទៅកោុងពនធ្គ្នរេំនន
ួ ២៧ ដែលបានរទងេើតទ ើងទែើម្បីដ្ឋក់អ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរ និងអ្ោកជារ់

ុំប្តឹម្ដតេំនួន

១១ ០០០ ្ក់ ។
ទៅកោុងពនធ្គ្នរភាគទប្េើន គ្នមនការដ្ឋក់ទអាយទៅដ្ឋេ់ពីគ្នោទេរវាងអ្ោកទោសជាម្នុសសទពញវ័យ និង
អ្ោកទោសជាកុមារ រវាងប្រុស និងប្សី ឬរវាងអ្ោកទោសធងន់ និងអ្ោកទោសប្សាលទេ។ អ្ោកជារ់
ោន់បានកាត់កតី និងអ្ោកដែលប្តូវបានតុលការកាត់កតីទ

ុំដែលម្ិន

ើយ ជាធម្មតា ប្តូវបានទគដ្ឋក់ទអាយទៅ ូក ំគ្នោ។

រ្ារ់ពីមានរបាយការណ៍ទសុើរអ្ទងេតម្ួយររស់អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយ ដែលតាម្
ដ្ឋនសាថនភាពពនធ្គ្នរ រដ្ឋាភិបាលបានទដ្ឋោះដលងន្រសតមា
ី នកូនទៅជាម្ួយេំនួន ២២ ្ក់។ ទរើទយងតាម្អ្ងគ
ការទ្ោះ គិតម្កប្តឹម្នថ្ងេី ១៨ ដខ្ឧសភា ្រីមាននផាទ ោះ និងកូន ២ ្ក់កំពុងរស់ទៅជាម្ួយ ទៅដតជារ់
ទៅទ ើយ។
្យកដ្ឋានពនធ្គ្នរបានរាយការណ៍ថា ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្សីហា មានអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរេំនួន
១៩ ្ក់បានសាៃរ់កោុងពនធ្គ្នរ។ នគរបាលបានអ្ោះអាងថា ទគបានទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេត ទ

ើយបានរកទ

ញ
ើ

ថា ការសាៃរ់គរ
ឺ ោ
ត លម្កពីការមានជំងឺពីម្ុនម្ក ឬជំងែ
ឺ នេទេៀត ។
អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកបានអ្ោះអាងថា រររអាហារសប្មារ់អ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរ និង
ររស់ោំបាេ់ទផសងៗទេៀត ដតទៅដតម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់ទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍បានរនតរាយការណ៍ថា រររសំរារ់
េិញអាហារសំរារ់អ្ោកទោស ទពលខ្ៃោះ ប្តូវបានកិរទកងយកទដ្ឋយអាជាាធរ ដែលជាការទធវើទអាយមានកងវោះអា
ហារូរតថម្ភ និងជំងឺអ្ោកទោសមានកាន់ដតទប្េើន។ អ្ោកទោសមានេឹកសាអតទប្រើប្បាស់ដតទៅកោុងពនធ្គ្នរេំនួន
១២ កោុងេំទោម្ពនធ្គ្នរេំនន
ួ ២៧។ ពនធ្គ្នរគ្នមនកដនៃងប្គរ់ប្គ្នន់សំរារ់ជនពិការរាងកាយ និងអ្ោក រ់
សតិទ ើយ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានទោេប្រកាន់ថា អ្ោកប្គរ់ប្គងពនធ្គ្នរប្រប្ពឹតម្
ត ិនទសមើគ្នោទលើអ្ោក
ទោស ែូេជាករណីផល
ត កា
់ រអ្នុញ្ហញតទអាយអ្ោកេូលសួរសុខ្េុកខ ការរតូរទៅរនារ់លអ និងឱកាសទេញពីរនារ់

ុំ

ទៅទពលនថ្ង សំរារ់អ្ោកទោសដែលប្គួសារររស់ទគមានលុយសូក។ អ្ោកដែលគ្នមនលុយសូក ប្តូវរងការលំបាក
ជាងអ្ោកមានលុយសូក។ ទរើទយងតាម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល អ្ោកទោសដែលមានការេងប្កងគ្នោទគ
ទ

ើយប្តូវបានទរៀរេំទ ង
ើ និងែឹក្ំទដ្ឋយនមំពនធ្គ្នរ ដែលទគទៅថា “គណកមាមធិការប្គរ់ប្គងខ្ៃួនឯង

ររស់អ្ោកទោស” ទពលខ្ៃោះ ទធវើការវាយែំទលើអ្ក
ោ ទោសែនេទេៀត។
រែាបាល៖ អាជាាធរម្ិនបានទប្រើ វិធីទផសងទប្ៅពីការដ្ឋក់គុកទេ សំរារ់ជនទលមើសអ្
ភិបាលម្ួយបានសទងេតទ

ង
ឹ ា។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋា

ើញថា រដ្ឋាភិបាលខ្វោះធនធានថ្វិកា និងធនធានម្នុសសសំរារ់ែំទណើរការកម្ម វធ
ិ ដី ររ

ទនោះ។ គ្នមនរេរញ្ហញតិកំណត់ទអាយមានអ្ោកទធវកា
ើ រសិកាទលើរណតឹងររស់ពលរែាប្រោំទៅកោុងពនធ្គ្នរទេ។
អ្ោកទោស និងអ្ោកជារ់ការ

ោ
ុំ ំងជាធម្មតាប្តូវបានអ្នុញ្ហញតទអាយជួរជាម្ួយអ្ោកទៅទម្ើល ដតអ្ងគការសិេធិ

ម្នុសសបានអ្ោះអាងថា ទពលខ្ៃោះ ប្គួសារប្តូវផដល់សំណូកែល់ម្ន្រនដីពនធ្គ្នរទែើម្បីបានសួរសុខ្េុកខអ្ោកជារ់
ពនធ្គ្នរ ឬប្តូវផដល់ទសបៀងអាហារ និងររស់រររោំបាេ់ែនេទេៀត ។
មានរបាយការណ៍គរួ ទអាយទជឿេុកេិតបា
ដ នថា ជាញឹកញារ់ ម្ន្រនដីបានោម្ោរប្បាក់សំណូកម្ុននឹង
អ្នុញ្ហញតទអាយអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរេូលរួម្ការជំនុំជប្ម្ោះកដី ឬសវ្ការឧេធ រណ៍ និងម្ុនទពលទដ្ឋោះដលងអ្ោកជារ់
ពនធ្គ្នរដែលបានរញ្េ រ់អាណតដិជារ់ពនធ្គ្នរររស់ខ្ួ ៃនទពញទលញទ

ើយទ្ោះ ។

អ្ោកទោសអាេដ្ឋក់រណតឹងសតីពកា
ី ររំទលភរំ នទៅតុលការ តាម្រយៈទម្ធាវី ទដ្ឋយម្ិនមានការ
ប្តួតពិនិតយដកដប្រទ ើយ។ ដតអ្ោកទោសម្ួយេំនួនធំគ្នមនលេធ ភាពរកទម្ធាវីតំោងផៃូវេារ់ទ ើយ។ រដ្ឋាភិបា
លទសុើរអ្ទងេតទលើ កយរណតឹងដររទនោះ ទ

ើយតាម្ទម្ើលសាថនភាពពនធ្គ្នរ និងម្ជឈម្ណឌល

ោ
ុំ ំង តាម្រ

យៈអ្គគ្យកដ្ឋានពនធ្គ្នរររស់ប្កសួងម្ហានផា ដែលទធវើរបាយការណ៍ប្រោំឆមាសសតីពកា
ី រប្គរ់ប្គង ពនធ
្គ្នរ។ សាធារណជនអាេទម្ើលរបាយការណ៍ោំងទនោះ និងរបាយការណ៍ទសុើរអ្ទងេតែនេទេៀតបាន ទរើទគ
ទសោើសុំ។
ការតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយឯករាជយ៖ជាេូទៅ រដ្ឋាភិបាលរនដអ្នុញ្ហញតទអាយប្កុម្សិេធិម្នុសសអ្នដរជាតិ និងប្កុម្សិេធិ
ម្នុសសកោុងប្សុក ែូេជាគណៈកមាមធិការកាកបាេប្ក

ម្អ្នដរជាតិ និងការិយល័យឧតដម្សោងការស

ប្រជា

ជាតិេេួលរនាក
ុ សិេធិម្នុសស (UNHCHR) េូលទម្ើលពនធ្គ្នរ និងផដលកា
់ ររណដុោះរោ
ដ លសិេធិម្នុសសែល់
នមំពនធ្គ្នរ ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយេំនួនបានរាយការណ៍ថា ជួនកាល ការស
នែីទៅមានកប្ម្ិត ដែលជាការទធវើទអាយមានការលំបាកសប្មារ់ោក់េងអ្ោកជារ់

ការពីអាជាាធរដែ

ុំដែលម្ិនោន់េេួលការ

ជំនុំជប្ម្ោះកដី ។ ប្កសួងម្ហានផាតប្ម្ូវទអាយទម្ធាវី អ្ោកប្តួតពិនិតយសិេធិម្នុសស និងអ្ោកសួរសុខ្េុកខែនេទេៀតសុំ

ការអ្នុញ្ហញត ម្ុននឹងេូលជួរអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរ ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធម្
ិ នុសសម្ួយ ដែលតាម្
ធម្មតាផតលកា
់ រដថ្ោំសុខ្ភាពែល់អ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរ បាននិយយថា រដ្ឋាភិបាលម្ិនអ្នុញ្ហញតទអាយទគទៅ
ទម្ើលអ្ោកទោសដែលជាសមាជិកននគណរកសប្រនំ ងទ ើយ។ អ្ងគការទ្ោះនិយយថា រដ្ឋាភិបាលបានទោេខ្ៃួន
ថា មានគំនិតលំទអ្ៀងនទយបាយ។ តំោងននការិយល័យសោងការអ្ងគការស

ប្រជាជាតិេេួលរនាក
ុ សិេធិ

ម្នុសសបាននិយយថា ធម្មតា ខ្ៃួនអាេជួរជាលកខ ណៈឯកជនទៅទពលសមាភសន៍អ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរោមាោក់
ដែលគួរទអាយោរ់អារម្មណ៍ពទិ សស ។ ប្កុម្ម្នុសសកោុងប្សុកដែលទធវកា
ើ រតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយឯករាជយ បានទធវើ
សកម្មភាពទដ្ឋយមានឯករាជយប្គរ់ប្គ្នន់ ទដ្ឋយគ្នមនេេួលឥេធ ិពលពីរដ្ឋាភិបាល។
ឃ. ការចាប់ ឬឃុាំខន
ៃួ តាមអាំសពើចិតត
េារ់ហាម្ប្បាម្ការោរ់ឬ

ខ្
ុំ ួ ៃនតាម្អ្ំទពើេិតត ដតទពលខ្ៃោះ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទគ្នរពរំរាម្ោំងទនោះ

ទេ។
តួន្ទទីរបេ់នគរបាល និខយនដការេនដេ
ិ ុខ
អ្គគសង
ោ ការនគរបាលជាតិ ដែលសថិតទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររស់ប្កសួងម្ហានផា ប្គរ់ប្គងអ្ងគភាព
នគរបាលសុី វិលោំងអ្ស់ ។ កមាៃំងនគរបាលប្តូវដរងដេកជាកមាៃំងដែលមានអ្ំោេទែើម្បីទធវកា
ើ រោរ់ខ្ួ ៃន
ី ររស់
កមាៃំងដែលគ្នមនអ្ំោេោរ់ខ្ួ ៃន និងនគរបាលយុតិធ
ដ ម្៌ ដែលអ្ំោេររស់ខ្ួ ៃនមានែល់ការអ្នុវតតែកា
តុលការ ។ កងរាជអាវុធ

តថេេួលបានការអ្នុញ្ហញតទអាយោរ់ខ្ួ ៃនជនសុី វិល ប្រសិនទរើម្ន្រនដីោំងទ្ោះ

រំទពញលកខ ខ្័ណឌកោុងការរណដុោះរោ
ដ ល និងរេពិទសាធន៍ទែើម្បីរំទពញការងារជានគរបាលសុី វិល ប្រសិនទរើ
ជនសុី វិលសថិតទៅកដនៃងររស់ទយធា ឬកោុងករណីេេួលបានការអ្នុញ្ហញតពីអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ។ ដតតាម្ភាព
ជាក់ដសតង កងរាជអាវុធ

តថទធវើសកម្មភាពទលើជនសុី វិលជាធម្មតា ទប្កាម្ការអ្នុញ្ហញតនិងេងអុលររស់អាជាាធ

រទខ្តត និងអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន ទដ្ឋយជាញឹកញារ់ ទែើម្បីជួយនគរបាលសុី វល
ិ ដែលម្ិនអាេេរ់េល់នឹង

ូង
វ

ម្នុសសទដ្ឋយខ្ៃួនឯងបាន។ ប្កសួងម្ហានផាគជា
ឺ សាថរ័នរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សរា
ំ រ់វាយតំនលការសំលរ់ទដ្ឋយកំ
លំងសនតិសខ្
ុ ។
ម្ន្រនដន
ី គរបាលបានប្រប្ពឹតអ្
ដ ំទពើរំទលភរំ នទផសងៗទដ្ឋយមាននិេណឌភាព(ភាពគ្នមនទោស) ទ

ើយ

កោុងករណីភាគទប្េើន អាជាាធរបានោត់ វិធានការរនដិេរនដេ
ួ ឬពុំមានោត់ វិធានការអ្វីទ ើយ ។ េារ់តប្ម្ូវទអា
យនគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា និងទៅប្កម្ទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតរាល់ កយរណដង
ឹ ោំងអ្ស់ រួម្ោំងរណដឹងអ្ំពីការ
រំទលភរំ នររស់នគរបាលផងដែរ ។ ទោោះជាយ៉ាងទនោះកដី កោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង ទៅប្កម្ និង ប្ពោះរាជ

អាជាាកប្ម្ទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតទដ្ឋយឯករាជយោស់។ ទៅប្កម្ជំនុំជប្ម្ោះ ជាធម្មតា ទេញសាលប្កម្ដផអក
តាម្ដតរបាយការណ៍ជាលយលកខ ណ៍អ្កសរ ដែលេេួលបានម្កពីនគរបាល និងសកខ ក
ី ម្មររស់សាកសីដត
រ៉ាុទោ
ណ ោះ ។ ជាេូទៅ នគរបាលបានេេួលការរណដុោះរោ
ដ លជំ្ញរនដិេរនដេ
ួ ដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ ។
នីតិវិ្ីចាប់ខន
ៃួ និខការប្បប្ពឹតដសៅសលើអែក្ជាប់ឃុាំ
ី ពីទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងេត ម្ុនទធវើការោរ់ខ្ួ ៃន រ៉ាុដនដនគរបាលអាេ
េារ់តប្ម្ូវទអាយនគរបាលសុែ
ំ កា
ោរ់ខ្ួ ៃនទដ្ឋយគ្នមនែីកាេំទ ោះជនោដែលប្តូវបានប្រេោះទ

ញ
ើ កំពុងប្រប្ពឹតរ
ដ េទលមើស ។ េារ់អ្នុញ្ហញត ទអា

យនគរោត់ខ្ួ ៃនរុគគលោមាោក់ រួេទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតកោុងរយៈទពល២៤ទមា៉ាងទដ្ឋយម្ិនរារ់រញ្េូ លរយៈ ទពល
េុងសបាដ

៍ និងនថ្ងឈ្រ់សប្មាកផៃូវការ ម្ុននឹងទធវកា
ើ រទោេប្រកាន់ ឬជនសងស័យប្តូវបានទដ្ឋោះដលង ។ កោុង

ករណីរេឧប្កិែក
ា ោុងសាថនភាពពិទសសដែលដេងទដ្ឋយេារ់ នគរបាលអាេ

ខ្
ុំ ួ ៃនជនសងស័យរយៈទពល ២៤

ទមា៉ាងរដនថម្ទដ្ឋយមានការឯកភាពពីប្ពោះរាជអាជាា ។ ទោោះជាយ៉ាងទនោះកដី ជាេមាៃរ់ អាជាាធរដតងដត
ម្នុសស

ួសរយៈទពលកំណត់ ម្ុននឹងទធវកា
ើ រទោេប្រកាន់ ។ មានវិធីននការធា្ទអាយទៅទប្ៅ

ខ្
ុំ ួ ៃន

ុំ ដតអ្ោក

ជារ់ពនធ្គ្នរជាទប្េើន ជាពិទសសអ្ោកដែលគ្នមនតំោងដផោកេារ់ ឬទម្ធាវី គ្នមនឱកាសដសវងរកការទដ្ឋោះ
ដលងទដ្ឋយការធា្ទអាយ ទៅទប្ៅ

ុំទ ើយ ។ ជាធម្មតា ទសេកតីទសោើទអាយទៅទប្ៅ

េំទ ោះករណីដែលប្តូវបានោត់េុកថា រោ
ត លម្កពីទ
ប្តូវបានោរ់ខ្ួ ៃន និង

ខ្
ុំ ួ ៃនរ

ុំប្តូវបានរែិទសធ

តុផលនទយបាយ។តាម្េារ់ ជនជារ់ទោេអាេ

ត
ូ ែល់រយៈ ទពល ២៤ទមា៉ាង ម្ុននឹងអាេមានលេធ ភាពេេួលបានប្រឹកាេារ់

រ៉ាុដនដអ្ោកជារ់ពនធ្គ្នរ ជាធម្មតា ប្តូវជារ់
ទយងតាម្ម្ន្រនដីរដ្ឋាភិបាល ការ

ជា
ុំ ទប្េើននថ្ង ម្ុននឹងអាេជួរទម្ធាវី ឬជួរសមាជិកប្គួសារ ។

ខ្
ុំ ួ ៃនយូរដររទនោះ ភាគទប្េើនរោ
ដ លម្កពីសម្តថភាពមានកប្ម្ិតររស់ប្រព័នធ

តុលការ ។ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានផតល់ទម្ធាវីសំរារ់ជនជារ់

ដុំ ែលប្កីប្កខាៃង
ំ ទេ។

ការោរ់ខ្ួ ៃនតាម្អ្ំទពើេិត៖
ត គិតម្កែល់ដខ្ម្ិថ្ុ្ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយ ដែលមានទ្
ម ោះថា អាែ
ុក បាននិយយថា មានករណីោរ់ខ្ួ ៃន ឬ
តាម្អ្ំទពើេត
ិ ត ដតម្ិនបានទលើកទ ើងនូវឧោ
ទប្គ្នោះទៅកោុងករណី
ជារ់

ខ្
ុំ ួ ៃនយ៉ាងតិេេំនួន ១៥ ករណី ដែលទគោត់េុកថា ជាអ្ំទពើទធវើ
រណ៍េាស់ោម្ួយទេ។ អ្ងគការអាែ

ុកបានដថ្ៃងថា ជនរង

ខ្
ុំ ួ ៃនតាម្អ្ំទពើេិតេ
ត ំនួន ៨ ករណី ប្តូវបានទដ្ឋោះដលងវិញទៅទពលទប្កាយម្ក រ្ារ់ពីជន

ុំបានទធវកា
ើ ររតង
ឹ រ្ារ់ពីមានអ្នតរាគម្ពីអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធិម្នុសស ឬការផតល់សំណូ

ក។ េំនួនននការោរ់ខ្ួ ៃនតាម្អ្ំទពើេិតេ
ត ំនងជាមានទប្េើនជាងទនោះ ពីទប្ ោះជនរងទប្គ្នោះទៅតាម្តំរន់ជនរេម្ិន
រតឹង ទដ្ឋយសារមានការពិបាកទធវើែំទណើរម្កការិយល័យររស់អ្ងគការអាែ

ក
ុ ឬមានកងវល់ពីសុវតថិភាពនន

ប្គួសារររស់ទគ។ អាជាាធរម្ិនបានោត់ វិធានដ្ឋក់េណឌកម្ម ឬវិធានការផៃូវេារ់ប្រនំ ងនឹងអ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវ
េំទ ោះការ

ខ្
ុំ ួ ៃនទដ្ឋយខ្ុសេារ់ទេ។

ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ អាជាាធរប្កុងភោំទពញបានោរ់ខ្ួ ៃនម្នុសសរារ់សិរអ្ោក ដែលជាធម្មតា
គឺអ្ោកគ្នមនផាោះសដម្បង អ្ោក វិកលេរិក អ្ោកទប្រើទប្គឿងទញៀន ឬអ្ោករកសុីផូវៃ ទភេ កោុងអ្ំ ង
ុ ទពលយុេធ្ការេុោះ
ទបាសសំអាតតាម្ផៃូវកោុងប្កុង។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយបាននិយយថា តាម្ធម្មតា អ្ោកដែលប្តូវ

ុំ

ខ្ៃួន បាត់រង់លុយកាក់ និងប្េពយសម្បតតិ កោុងអ្ំ ង
ុ ទពលននការទបាសសំអាតទ្ោះ ដែលអាជាាធរទៅថា ជា
ការ “ទធវើទអាយសងគម្មានសោ
ត រ់ធាោរ់”។ អាជាាធរយកអ្ោកោំងទ្ោះទៅដ្ឋក់ទៅម្ជឈម្ណឌលររស់ប្កសួង
សងគម្កិេេ ដែលមានេំងាយ ១៥ នម្៉ាល៍ ពីប្កុងភោំទពញ ឬរញ្ជូនទៅទអាយអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុ
ក។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលទប្េើនដតដលងទគម្កវិញ ទៅកោុងរយៈទពលដតរ៉ាុ្មនទមា៉ាងដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ។
កាលពីដខ្ម្ិថ្ុ្ ម្ន្រនតីសាលប្កុងបានោត់ខ្ួ ៃនម្នុសសេំនួនជាង ១០០ ្ក់ ទៅម្ុនពិធីរុណយសាធារ
ណៈ។ អ្ោកដែលប្តូវបានោត់ទ្ោះមានកុមាររស់ទៅតាម្ផៃូវ អ្ោកគ្នមនផាោះសដម្បង អ្ោករកសុផ
ី ូវៃ ទភេ និងជន
វវិកលេរិក។ អាជាាធរយកពួកទគទៅដ្ឋក់ទៅម្ជឈម្ណឌល
ការ

ខ្
ុំ ួ ៃនម្ុនសវ្ការ៖ េារ់អ្នុញ្ហញតទអាយមានការ

ោ
ុំ ំងនប្ពសពឺ។
ខ្
ុំ ួ ៃនម្ុនសវ្ការរ

ូតែល់រយៈទពល ៦ ដខ្ េំទ ោះ

រេទលមើសម្ជឈិម្ និង ១៨ ដខ្ េំទ ោះរេឧប្កិែ។
ា គិតម្កប្តឹម្ដខ្ម្ិថ្ុ្ ប្កសួងម្ហានផាបាននិយយថា មាន
ម្នុសសេំនួន ៥៨៤០ ្ក់សិត
ថ កោុង

ខ្
ុំ ួ ៃនម្ុនសវ្ការ។ រុគគលិកតុលការប្តូវបានរាយការណ៍ម្កថា បាន

ខ្ិតខ្ំពទនៃឿនការពិនិតយសំទរេទលើករណីោំងទ្ោះ។ ថ្វីទរើអ្ោកជារ់
តំោងដផោកេារ់កតី ដតគ្នមនការរាយការណ៍ម្កថា មានការ

ុំម្ុនសវ្ការប្តូវបាន

ទុំ ដ្ឋយគ្នមន

ខ្
ុំ ួ ៃនទលើសពីរយៈទពលកំណត់ទដ្ឋយេារ់ ឬក

មានការបាត់រង់សំណំទុ រឿងទេ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបាននិយយថា អ្ោកោំងទ្ោះដែលជារ់យូរប្តូវ
បានទោេពីរេទលមើសប្សាល។
ការទលើកដលងទោស៖ ប្ពោះម្ហាកសប្តអាេប្រោនការទលើកដលងទោសកោុងករណីម្ួយេំនន
ួ ដែលជាទរឿយៗ
ប្ពោះអ្ងគទធវើទ ើងទៅអ្ំ ុងពិធរ
ី ុណយប្ពោះពុេធសាស្សំខាន់ៗ និងនថ្ងរុណយជាតិ ។ គិតម្កប្តឹម្ដខ្វិេកា
ិឆ
ប្ពោះបាេនទរាតតតម្ សី

ម្ុនបា
ី នប្រកាសការទលើកដលងទោសែល់អ្ោកទោសេំនួន ៣៣៦ ្ក់។ េំនួនទនោះរួម្

រញ្េូ លោំងសកម្មជនែីធេ
ីៃ ំនួន ១១ ្ក់ ដែលបានេេួលការទលើកដលងទោសកាលពីនថ្ងេី ១១ ទម្សា ដែល
អាជាាធរបានោរ់ ទៅដខ្វិេកា
ិឆ នោំ២០១៤ ទ
នថ្ងរ្ារ់។

ើយប្តូវបានតុលការកាត់ទអាយជារ់ពនធ្គ្នរេំនួន ១ នោំ ទៅ

ខ. ការបដិសេ្មិនសោយទទួលបានការជាំនុាំជប្មះក្ដជា
ី ស្ថធារណៈសោយយុតដិ្ម៌
រែាធម្មនញ្
ុ បា
ញ នដេងថាតុលការមានភាពឯករាជយ រ៉ាុដនដកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង រដ្ឋាភិបាល ជាេូទៅ
ម្ិនទគ្នរពឯករាជយភាពររស់តុលការទ ើយ ។ តុលការសថិតទប្កាម្ឥេធ ិពល និងការទប្ជៀតដប្ជកររស់ដផោក
នីតិប្រតិរតដិ។ េារ់េន
ំ ួន ៣ ដែលប្តូវបានអ្នុម្័តកោុងទពលថ្មៗ
ី ទនោះ ផតល់អ្ំោេប្តួតទម្ើលតុលការកាន់ដត
ទប្េើនទ ើងទៅទអាយដផោកនិតិប្រតិរតតិ ទដ្ឋយផតល់អ្ំោេទអាយអាជាាធរតំទ ើងសកតិ រទណតញទេញ និងដ្ឋក់
ការពិន័យទលើទៅប្កម្បានតាម្េិត។
ត ម្ន្រនតីតុលការទប្េើនដតមានម្ុខ្តំដណងកោុងទពលជាម្ួយគ្នោ ទៅកោុងគណ
រកសកាន់អ្ំោេ ទ

ើយអ្ោកសទងេតការណ៍បាននិយយថា មានដតអ្ោកដែលមានេំ្ក់េំនងជាម្ួយនឹងគណ

រកសប្រជាជន ឬដផោកប្រតិរតតិទេ ដែលបានេេួលម្ុខ្តំដណងកោុងតុលការ។មានអ្ំទពើពុករលួយយ៉ាងរាល
ដ្ឋលកោុងេំទោម្ទៅប្កម្ ប្ពោះរាជអាជាា និងម្ន្រនដីតុល ការ ។ អ្ោកសទងេតការណ៍និយយថា សមាគម្ទម្ធាវី
ជាតិលំទអ្ៀងយ៉ាងខាៃង
ំ ទៅរកសមាជិកដែលមានដខ្សប្សឡាយជាម្ួយគណរកសប្រជាជន ទៅកោុងការទប្ជើស
ទរីសសមាជិក។ េំដណកទម្ធាវីម្កពីគណរកសប្រនំ ងឬប្កុម្ទផសងម្ិនសូវមានឱកាសទេ។ ទពលខ្ៃោះ
សមាគម្ទប្ជើសយកអ្ោកដែលគ្នមនសម្តថភាព ទដ្ឋយសារដតដខ្សប្សឡាយនទយបាយ។ ជាញឹកញារ់ លេធ ផល
ននសវ្ការហាក់មានការកំណត់េុកជាម្ុនទប្សេ។ ឧោ

រណ៍ អ្ោកសទងេតការណ៍ទៅកោុងសវ្ការនន

សកម្មជនររស់គណរកសប្រនំ ងេំនន
ួ ១១ រូរ ដែលរងការទោេថា បានទធវកា
ើ ររោះទបារ បាននិយយថា
រ្ារ់ពីទៅប្កម្សំរាកទែើម្បីទធវកា
ើ រពិោរោ នគរបាលយុតិធ
ត ម្៌បានព័េធរនារ់សវ្ការ ទ

ើយបានទរៀរេំ

ទផារជនសងស័យទៅពនធ្គ្នរ ដែលជាការរងាាញថា សាលប្កម្ដ្ឋក់ទអាយជារ់ទោសប្តូវបានកំណត់ជាម្ុន
ទប្សេទៅទ

ើយ (សូម្ទម្ើលប្តង់អ្ោកជារ់

ុំ និងអ្ោកទោសនទយបាយខាងទប្កាម្)។

កំ រិតននអ្ំទពើពុករលួយខ្ពស់ និងអ្សម្តថភាពមានទៅកោុងប្រព័នត
ធ ុលការទ

ើយរដ្ឋាភិបាលម្ិនបាន

ធា្ទអាយមានែំទណើរការកតីប្តឹម្ប្តូវទេ។
ការពនារទពលររស់តុលការ ឬអ្ំទពើពុករលួយររស់តុលការទប្េើនដតទធវើទអាយជនរងការទោេ
ប្រកាន់រួេផុតពីការកាត់ទោស។ ភាគទប្េើនននម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាល និងសមាជិកប្គួសារររស់ទគដែលប្រប្ពឹតរ
ត េ
ទលមើស ម្ិនប្តូវបានដ្ឋក់ទោសទ ើយ (និេណឌភាព)។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានអ្ោះអាងថា ែូេទៅកោុងនោំ
កនៃងទៅដែរ ថាេុងទោេដែលមានប្េពយឬមានអ្ំោេ រួម្ោំងសមាជិកននកងកំលំងសនតិសុខ្ផង តាម្ធម្ម
តា រង់លុយទអាយជនរងទប្គ្នោះ និងអាជាាធរ ទែើម្បីទអាយេំលក់ការទោេប្រកាន់ប្ព

េ
ម ណឌ។ អាជាាធរប្តូវ

បានទគែឹងថា បានទតឿនទអាយជនរងទប្គ្នោះ ឬប្គួសារររស់ទគេេួលយកនូវសំណងរ៉ាោះរ៉ាូវជាលុយកាក់ ជាថ្ោូរ
នឹងការេំលក់ទោលការទោេប្រកាន់ប្ព

េ
ម ណឌ ឬការម្ិនរងាាញម្ុខ្ជាសាកសី។

នីតិវិ្ីជាំនុាំជប្មះក្ដ ី
តាម្េារ់ េុងទោេមានសិេធិប្តូវបានទគសនមតថា ជាជនសៃូតប្តង់ និងមានសិេធិរឹង
ត ឧេធ រណ៍ រ៉ាុដនដ
ទដ្ឋយសារអ្ំទពើពុករលួយវរីករាលដ្ឋល ជាទរឿយៗេុងទោេប្តូវសូកទៅប្កម្ ទែើម្បីទអាយទេញសាលប្កម្
ដែលមានលកខ ណៈអ្នុទប្គ្នោះ ។ សវ្ការប្តូវបានទធវជា
ើ សាធារណៈ ដតទប្េើនដតប្តូវបានពនាទពល។ គ្នមនការ
ទប្រើគណវិនិេ័យ
ឆ (Jury) ទេ។ េុងទោេមានសិេធិរងាាញវតតមាន ទ
ប្រឈ្ម្ និងទោេសួរសាកសីប្រនំ ងនឹងខ្ៃួន ទ

ើយពិទប្គ្នោះទយរល់ជាម្ួយទម្ធាវី

ើយ រងាាញសាកសី និងភសតតា
ុ ងទដ្ឋយខ្ៃួនទគ។ កោុងករណីប្ព

ម

េណឌ ប្រសិនទរើេុងទោេគ្នមនប្បាក់រកទម្ធាវីមាោក់បាន តុលការប្តូវផដល់តំោងដផោកេារ់ទដ្ឋយឥតគិតនថ្ៃ
ែល់េង
ុ ទោេ ។ ទោោះជាយ៉ាងោកទដ្ឋយ ជាទរឿយៗ តុលការដតងដតខ្វោះធនធានទែើម្បីផល
ដ ់ប្រឹកាដផោកេារ់
ទ

ើយេុងទោេភាគទប្េើនសវោះដសវងរកជំនួយពីអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ឬប្តូវទ ើងតុលការទដ្ឋយគ្នមន

តំោងដផោកេារ់ ។ ទៅកោុងករណីគ្នមនទម្ធាវីការ រេុងទោេកោុងទរឿងប្ព
រ

ូតោល់ដតទម្ធាវីប្តូវបានរកបាន ទ

ទធវើទ ើងប្គ្នន់ដតរន្រងគរ់កិេេ ទ

មេណឌ តុលការពនាករណី

ើយករណីដររទនោះទប្េើនដតសុីទពលរារ់ដខ្។ ការជំនជ
ុំ ប្ម្ោះកដីទប្េើនដត

ើយការសួរទែញទដ្ឋលទដ្ឋយភាគីមាខងទៅភាគីមាខង ជាធម្មតា ម្ិនបានទកើតមាន

ទ ើយ ។ េុងទោេ និងទម្ធាវីររស់ខ្ួ ៃនមានសិេធិពិនិតយទម្ើលភសដតា
ុ ងដែលរដ្ឋាភិបាលរកាេុក ោក់េងនឹង
ទរឿងកដីររស់ខ្ួ ៃន។ ទោោះជាយ៉ាងោកទដ្ឋយ ទគទប្េើនមានការពិបាកនឹងេេួលបានលេធ ភាពែូេទ លទនោះ
ោស់ ជាពិទសស ប្រសិនទរើសំណំទុ រឿងទ្ោះ ក់ព័នន
ធ ង
ឹ ទរឿងនទយបាយ ឬ ក់ព័នន
ធ ឹងម្ន្រនដីរដ្ឋាភិបាលជាន់
ខ្ពស់ ឬសមាជិកឥសសរជនដែលមានដខ្សរយៈរឹងមាំ ។
មានការខ្វោះទម្ធាវីទប្េើនដែលមានជំ្ញប្តឹម្ប្តូវ ពិទសសទៅទប្ៅប្កុងភោំទពញ។ អ្ោកដែលគ្នមនធន
ធានសំរារ់រកទម្ធាវី បាត់រង់សិេធិេេួលបានការកាត់កតីទដ្ឋយយុតិធ
ត ម្៌។ ទយងតាម្សមាគម្ននគណទម្ធាវី
គិតម្កែល់ដខ្សីហា មានទម្ធាវីេំនួន ៧៩៦ ្ក់ផល
ត ់ទសវាផៃូវេារ់ ទៅេូោំងប្រទេស។ អ្ោកប្កអាេដសវង
រកទសវាផៃូវេារ់ទដ្ឋយឥតគិតនថ្ៃពីទម្ធាវីោំងទនោះ តាម្រយៈអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលខ្ៃោះ។
អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថា មានដតការដថ្ៃងជាលយលកខ ណអ្
៍ កសរររស់សកសី
និងអ្ោករងការទោេប្រកាន់ទេដែលជាធម្មតា ប្តូវបានយកទធវជា
ើ ភសតតា
ុ ងទៅកោុងសវ្ការ។ ទពលខ្ៃោះ ជនរង
ការទោេប្រកាន់ប្តូវបានរងខំទអាយនិយយ ទដ្ឋយការវាយែំ ឬការគំរាម្កំដ

ងទ

ើយេុងទោេដែលម្ិនទេោះ

អ្កសរ ជាញឹកញារ់ ម្ិនប្តូវបានប្បារ់ពីទសេកតីទៅកោុងេំទលើយសារភាព ដែលទគប្តូវបានរងខំទអាយេុោះ

តថ

ទលខាទៅទលើទ្ោះទេ។ សិេធិររស់ពលរែាកោុងការមានវតតមានទៅកោុងសាលឧេា រណ៍ជាញឹកញារ់មានកំ រិត

ទដ្ឋយសារការពិបាកទៅកោុងការទផារអ្ោកទោសពីពនធ្គ្នរទខ្តតម្កសាលឧេធ រណ៍ទៅភោំទពញ។ ែូទេោោះ ជាង
ក់កោ
ត លននសវ្ការឧេធ រណ៍ប្រប្ពឹតទត ៅទដ្ឋយគ្នមនវតតមានររស់េុងទោេទ ើយ។
អែ ក្ជាប់ពនធន្ទោរ និខអែក្ជាប់ឃុាំសោយស្ថរមូលសហតុនសោបាយ
ទយងតាម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធិម្នុសស ទៅកោុងរយៈទពល ៩ ដខ្ែំរង
ូ នននោំននរបាយ
ការណ៍ទនោះ តុលការប្កុងភោំទពញបានកាត់កតីទលើម្នុសសេំនួន ៥៥ ្ក់ កោុងលកខ ណៈគ្នមនយុតិធ
ត ម្៌ ទ
ជាេូទៅ ទប្កាម្ទ

ើយដែល

តុផលនទយបាយ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលទ្ោះដថ្ម្ោំងនិយយទេៀតថា រដ្ឋាភិបាល

បានទអាយតុលការដ្ឋក់ទោសទៅកោុងការកាត់កតីដែលមានការខ្វោះេទ្ៃោះេំទ ោះរេទលមើស រារ់ពីការ
ទធវើការរោះទបារប្រដ្ឋរ់អាវុធ ការប្រប្ពឹតឬ
ត ញុោះញង់ទអាយមាន

ិត

ឹងាែល់ការទធវើទអាយរាំ ងសាោះេរាេរ។ គិតម្ក

ែល់នថ្ងេី ២០ ដខ្វិេកា
ិឆ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលទ្ោះបានបា៉ាន់ប្រមាណថា អាជាាធរបាន
ោស់អ្ោកជារ់

ុរ

ខ្
ុំ ួ ៃនយ៉ាងទហាេ

ុំ ឬអ្ោកទោសនទយបាយេំនួន ១៥ ្ក់។ សកម្មជនែីេន
ំ ួន ១១ ្ក់ ដែលអ្ោកខ្ៃោះោត់េុក

ថាជាអ្ោកទោសនទយបាយ បានេេួលបានការទលើកដលងទោសពីប្ពោះម្ហាកសប្ត ទៅដខ្ទម្សា ទ

ើយប្តូវ

បានទដ្ឋោះដលងពីពនធ្គ្នរវិញ។
ទៅនថ្ងេី ២២ ដខ្កកេដ្ឋ តុលការប្កុងភោំទពញបានកាត់ទោសទអាយសកម្មជនគណរកសសទន្រងាគោះជាតិ
េំនួន ១១ ទអាយជារ់ពនធ្គ្នរេំនួនពី ៧ ទៅ ២០ នោំ េំទ ោះតួ្េីតាម្ការទោេប្រកាន់ ទៅកោុងការតវា៉ា
កាលពីដខ្កកេដ្ឋ នោំ ២០១៤ ដែលដប្រជាមាន

ឹងា។ អ្ោកសទងេតការណ៍ខ្ៃោះអ្ោះអាងថា តុលការបានទេញ

សាលែីកាទនោះទដ្ឋយគ្នមនភសតតា
ុ ងដែលភាជរ់សកម្មជនោំងទ្ោះទៅនឹងរេទោេ ទ

ើយដររជារកប្សាយ

ទោសោំងទ្ោះថាជាការដ្ឋក់េណឌកម្មេំទ ោះការេូលរួម្ររស់ពួកទគ ទៅកោុងការតវា៉ា ទលើការកំណត់ប្ពំដែនជា
ម្ួយទវៀតោម្ ដែលជារញ្ហាម្ួយមានលកខ ណៈនទយបាយជាខាៃង
ំ ។
ទៅនថ្ងេី ១៥ ដខ្សីហា អាជាាធរបានោរ់ខ្ួ ៃនទលក

ុង សុខ្

ួ ម្កពីគណរកសសម្ រងសុី ទ

ើយ

បានទោេប្រកាន់គ្នត់ពីរេ “ដកៃ ងកាៃយឯកសារ” និង “ញុោះញង់” តាម្រយៈការេុោះផាយសនធិសញ្ហញប្ពំដែន
ដកៃ ងកាៃយ នោំ ១៩៧៩ រវាងរដ្ឋាភិបាល និងប្រទេសទវៀតោម្ ដែលតាម្ការនិយយម្កថា បានរងាាញពីកេ
ិ េ
ប្ពម្ទប្ពៀងលុររំបាត់ប្ពំដែនទោល រវាងប្រទេសោំងពីរ។ ទៅកោុងសវ្ការតុលការ ទៅនថ្ងេី ៤ ដខ្វិេកា
ិឆ
ទៅប្កម្បានរែិទសធជាទលើកេី ២ ម្ិនទអាយទលកទៅទប្ៅ

ុំ ទ

ើយបាននិយយថា តុលការនឹងរនតការ

ទសុើរអ្ទងេតទលើករណីទនោះររស់គ្នត់។ ការទោេប្រកាន់ទលើទលកសមាជិកប្ពឹេធសភាទនោះមានទោសរ

ូតែល់

ជារ់ពនធ្គ្នរេំនួន ១៧ នោំ។ អ្ោកសទងេតការណ៍ភាគទប្េើនរកប្សាយេទងវើោំងទនោះថា ជាម្ទធាបាយម្ួយកោុង

ការដ្ឋក់គំ្រទលើគណរកសសទន្រងាគោះជាតិ កុំទអាយរិោះគន់រដ្ឋាភិបាលេំទ ោះការកំណត់ដខ្សប្ពំដែនម្ិនប្តឹម្ប្តូវ
ជាម្ួយទវៀតោម្។
អ្ោកនទយបាយននគណរកសប្រនំ ង និងអ្ងគការសងគម្សុី វិលបាននិយយថា អាជាាធរទប្េើនដតម្ិនផត
ល់លេធ ភាពទអាយអ្ោកទោស ដែលទគទជឿថា ទោសររស់ទគទ្ោះរោ
ត លម្កពីទ
នីតិវិ្ីតុលាការេុី វីល និខដាំស

តុផលនទយបាយ។

ះប្ស្ថយ

ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានអ្ងគតុលការម្ួយសប្មារ់រណដឹងរែារបទវណី ទ

ើយប្រជាពលរែាមានសិេធិដ្ឋក់

កយរណដឹងដសវងរកសំណងការខ្ូេខាតេំទ ោះការរំទលភសិេធិម្នុសស ។ ជាេូទៅ មានោំងែំទោោះប្សាយ
ដផោករែាបាល ោំងែំទោោះប្សាយដផោកតុលការ ។អាជាាធរទប្េើនដតម្ិនអ្នុវតតសាលែីកាតុលការ។
េាំណខប្ទពយេមបតតិ (Property Restitution)
ការរងខំយកម្កដ្ឋក់ជាសម្ូ

ភាព ទៅទប្កាម្រររដខ្មរប្ក

ម្ និងការផាៃស់េីលំទៅររស់ប្រជាជន

បានទធវើទអាយកម្មសិេធែ
ិ ីធីមា
ៃ នភាពម្ិនេាស់លស់។ េារ់ភម្
ូ ិបាលដេងថា អ្ោកដែលមានកម្មសិេធិទដ្ឋយសុខ្
សានតទលើែីឯកជន ឬែីរែា (ម្ិនរារ់រញ្េូ លែីសាធារណៈ ែូេជាសួនេារ) ឬបានរស់ទៅកោុងអាគ្នររែាទដ្ឋយ
គ្នមនការតវា៉ា ោម្ោរពីអ្ោកទផសង កោុងរយៈទពល ៥នោំ ម្ុនការប្រកាសទអាយទប្រើេារ់ទនោះ ទៅនោំ ២០០១ មាន
សិេធិដ្ឋក់ កយសុំកម្មសិេធិទលើែ/ី អាគ្នរទ្ោះជាសាថពរ។ ដត ប្រជាជនភាគទប្េើនទៅដតខ្វោះការយល់ែឹងនិងម្ទធា
ី ជា
បាយសំរារ់េេួលបានឯកសារកម្មសិេធិែធ
ីៃ ផៃូវការប្គរ់ប្គ្នន់។
ការិយល័យសុ រីទយែីទខ្តតនិងប្សុករនតទធវើតាម្និតិ វិធីននការេុោះរញ្ជែ
ី ីម្ុននោំ ២០០១ ដែលម្ិនរារ់
រញ្េូ លការសិកាអ្ទងេតបានប្តឹម្ប្តូវទលើែី ឬឱកាសសំរារ់ទអាយសាធារណជនផតល់ម្តិ។ គណកមាមការ
សុ រិទយែី ដែលរដ្ឋាភិបាលបានរទងេើតទ ើង ទៅនោំ ២០០២ ទែើម្បីទដ្ឋោះប្សាយទអាយបាននរ់ និងតាម្ការ
ទពញេិតរត រស់ភាគី ក់ព័នធ នូវករណីែីម្ិនោន់េោះុ រញ្ជី (ម្ិនរារ់រញ្េូ លករណីោក់េងនឹងម្រតក ឬកុងប្តា)
ម្ិនបានអ្នុវតតទលើការកំណត់អ្តតសញ្ហញណ និងការកំណត់ប្ពំសីមាននែីរែា ដែលជាការ្ំទអាយមានវិវាេ និង
ី នជំ
ការរទណតញ ដែលប្តូវបានជំរញ
ុ ទអាយទលឿនទដ្ឋយសកម្មភាពររស់រែាកោុងការទធវកា
ើ រអ្ភិវឌ្ឍន៍ទលើែមា
ទលោះ។ ការេិញែីេក
ុ លក់ ទដ្ឋយគ្នមនរ័ណណកម្មសិេធិេាស់លស់ បានរោ
ត លទអាយមានជំទលោះ ទៅប្គរ់
ទខ្តតោំងអ្ស់ ទ

ី ស
ើយបានរទងេន
ើ ភាពតានតឹងរវាងអ្ោកភូម្ិប្កីប្កតាម្ជនរេ និងឈ្មួ ញេិញលក់ែ។

គម្ន៍

រស់ទៅតាម្តំរន់ប្កុងប្រឈ្ម្នឹងការរទណតញទេញទដ្ឋយរងខំ ទែើម្បីយកកដនៃងសំរារ់គំទរាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ណិជ ជ

ី ំនួនជិត
កម្ម។ គិតម្កប្តឹម្ដខ្សីហា ប្កសួងទរៀរេំដែនែីបានរាយការណ៍ថា រ័ណណកម្មសិេធិែេ
៦១០ ០០០ ប្តូវបានដេកទអាយអ្ោកភូម្ិ ជាដផោកម្ួយននកម្ម វធ
ិ ីម្ួយដែលប្តូវបានទផតើម្ទ ើង ទៅនោំ ២០១២
ទែើម្បីទធវកា
ើ រវាស់ដវងែី ទដ្ឋយស

ការជាម្ួយនិសសិតសាកលវិេាល័យជិត ១០០០ ្ក់។

ករណីអាជាាធររងខំទអាយអ្ោកប្សុកផាៃស់េីលំទៅទៅដតរនតមាន ទោោះរីកោុងរ៉ាុ្មននោំម្កទនោះ មានការ
ថ្យេុោះកតី។ អ្ោកខ្ៃោះទប្រើការគំរាម្កំដ

ងរតង
ឹ ឬរទណតញទេញ ទែើម្បីសំ ុតអ្ោកប្ក និងអ្ោកសថត
ិ កោុងសាថនភាព

ខ្សត់ទខ្ាយ ទអាយេូោត់សំណងែីររស់ទគ ទៅកោុងតំនលទប្កាម្តំនលេីផា។ អ្ងគការអាែ
បានេេួលសំណំទុ រឿងោក់េងនឹងែីធីៃ ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្សីហា ដែលមានេំ
ទ

ុកបាននិយយថា

ំទសមើនង
ឹ ៨ ៥៨៨

េ
ិ តា

ើយដែលរ៉ាោះ ល់ប្គួសារេំនន
ួ ៣៥៦៤។
អ្ោកប្កគ្នមនឯកសារផៃូវេារ់សរា
ំ រ់រញ្ហជក់ទលើអ្ំណោះអ្ំោងររស់ទគទលើែីទេ ទ

ើយខ្វោះជំទនឿទលើ

ប្រព័នត
ធ ុលការ។ អ្ោកដែលរងការរទណតញទេញខ្ៃោះបានតវា៉ា បានទជាគជ័យទៅតុលការ ដតករណីភាគទប្េើន
ម្ិនោន់ប្តូវបានទគោត់ការទៅទលើទេ។
ច. ការសប្ជៀតផ្ប្ជក្តាមអាំសពើចិតតក្ែុខភាពឯក្ជន ប្គួស្ថរ សគហោាន ឬក្ែុ ខការស្ៃើយ្ៃខោែ
េារ់មានដេងអ្ំពីភាពឯកជនននលំទៅដ្ឋាន និងការទឆៃើយឆៃងគ្នោ ទ

ើយហាម្ោត់ការដឆកទឆរខ្ុស

េារ់ ។ ទោោះជាយ៉ាងោកទដ្ឋយកអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាជាេមាៃរ់ នគរបាលទធវកា
ើ រ
ដឆកទឆរ និងវរឹរអ្ូស ទដ្ឋយគ្នមនែីកាពីតុល ។

ផ្នែក្ទី២ ៖ ការសោរពសេរីភាពពលរដា ផ្ដលរួមមាន
ក្. សេរីភាពបសចេ ញមតិ និខសេរីភាពស្ថរព័ត៌មាន
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងពីទសរីភាពរទញ្េ ញម្តិ និងទសរីភាពដផោកសារព័ត៌មាន។ ទោោះជាយ៉ាងោក
ទដ្ឋយ ទៅកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង សិេធិោំងទនោះម្ិនប្តូវបានទគ្នរពជានិេេទ ើយ ។

ទសរីភាពកោុងការរទញ្េ ញម្តិ
រែាធម្មនញ្
ុ អ្
ញ នុញ្ហញតទអាយមានការរទញ្េ ញម្តិទដ្ឋយទសរី ទលើកដលងដតកោុងករណីដែលវារ៉ាោះ ល់
ែល់សនដិសខ្
ុ សាធារណៈ ។ រែាធម្មនញ្
ុ ក
ញ ប្រកាសផងដែរថា ប្ពោះម្ហាកសប្ត “ម្ិនអាេប្តូវទគរំទលភបាន”

ទ

ើយទសេកដីដណ្ំររស់ ប្កសួងម្ហានផា ដែលអ្នុទលម្តាម្េារ់រ រិហាទករដិ៍ រញ្ហជក់ជាថ្មន
ី ូវដែនកំណត់

ោំងទនោះ ទ

ើយហាម្ប្បាម្ម្ិនទអាយអ្ោកទបាោះពុម្ព និងនិពនធ្យកផសពវផាយទរឿងោ ដែលប្រមាថ្ និងររិ

ឹ ្ំនិងសាថរ័ន រដ្ឋាភិបាល ។
ហាទករដិ៍ថាោក់ែក

ទៅដខ្ម្ិ្ រែាសភាជាតិបានយល់ប្ពម្ទធវើ វិទសាធនកម្មទលើេារ់ប្គរ់ប្គងគណកមាមធិការជាតិទរៀរេំ
ការទបាោះទនោត (គជរ) ទ

ើយបានអ្នុម្័តេារ់ថ្ីស
ម ីព
ត កា
ី រទបាោះទនោតទប្ជើសទរីសសមាជិករែាសភាជាតិ។ ោំង

វវិទសាធនកម្ម ោំងេារ់ថ្មា
ីម នរញ្ហញតិដែលតំរូវទអាយអ្ងគការសងគម្សុី វិលមានភាព “អ្ពាប្កិត” ទៅកោុង
អ្ំ ុងទពលននយុេធ្ការនទយបាយ ទ

ើយហាម្ពួកទគម្ិនទអាយ “ប្រមាថ្” គណរកសនទយបាយតាម្រយៈ

ប្រព័នផ
ធ សពវផាយ។ េារ់សីព
ត ស
ី មាគម្ និងអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ដែលប្តូវបានប្រកាសទអាយទប្រើទៅដខ្
សីហា វរឹតតបិតរដនថម្ទេៀតនូវទសរីភាពកោុងការនិយយសតី ទដ្ឋយោម្ោរទអាយអ្ងគការសមាគម្ោំងអ្ស់មាន
អ្ពាប្កឹតភាពនទយបាយ។
េារ់ហាម្ប្បាម្ម្ិនទអាយមានការប្តួតពិនិតយោរ់ពិរុេធម្ុនទពលទបាោះពុម្ផ
ព ាយ ឬការដ្ឋក់ទោស
ជារ់ពនធ្គ្នរ ទដ្ឋយសារការសដម្ដងម្តិទ ើយ ។ ទោោះជាយ៉ាងោកទដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាលបានទប្រើប្កម្ប្ព
េណឌទែើម្បីកាត់ទោសពលរែាពរ
ី េរេររិហារទករដិ៍ ផាយព័ត៌មានម្ិនពិត និងញុោះញង់។ ប្កម្ប្ព

ម

មេណឌម្ិន

មានដេកពីការោរ់ដ្ឋក់ពនធ្គ្នរេំទ ោះការររិហារទករតិ៍ទេ ដតដេងពីការដ្ឋក់ពនធ្គ្នរេំទ ោះការញុោះញង់ ឬ
ផាយព័ត៌មានម្ិនពិត ដែលអាេ្ំទអាយមានការោរ់ដ្ឋក់ពនធ្គ្នររ

ូតែល់ ៣ នោំ។ ទៅប្កម្កអាេរញ្ហជ

ទអាយរង់ការផាកពិនយ
័ ផងដែរ ដែលអាេ្ំទអាយមានការោរ់ដ្ឋក់ពនធ្គ្នរ ទរើម្ិនរង់ទេ។ តុលការបាន
រកប្សាយកោុងលកខ ណៈេូលំេល
ូ យនូវទោស “ញុោះញង់” ទ

ើយម្ន្រនតជា
ី ន់ខ្ពស់កោុងរដ្ឋាភិបាលបានគំរាម្ឥសសរ

ជនគណរកសប្រនំ ង ពីរេញុោះញង់ ទដ្ឋយសារអ្ំទពើ ែូេជាការអ្ំ វ្វទអាយមាន “ការផាៃស់រូរត កោុងរដ្ឋាភិ
បាល” តាម្ម្ទធាបាយទបាោះទនោត។

ទសរីភាពសារព័ត៌មាន៖ គណរកសនទយបាយធំៗោំងអ្ស់មានលេធ ភាពសម្ទ

តុផល និងទេៀងោត់ េំទ ោះ

កាដសត។ កាដសតធំៗោំងអ្ស់ជាភាសាដខ្មរេេួលបានការគ្នំប្េថ្វិកាពីរគ
ុ គលដែលសោិេធនង
ឹ គណរកសប្រជា
ជនដែលកំពង
ុ ែឹក្ំប្រទេស ។ មានកាដសតជាភាសាដខ្មរប្រមាណ ១៥ ប្តូវបានទបាោះពុម្ជា
ព ប្រោំ ទរើទប្រៀរ
ទធៀរនឹងនោំ ២០១៤ គឺមាន ២០ កោុងទពលដែលការដេកោយព័ត៌មានប្តូវបានទធវើតាម្ប្រព័នផ
ធ សពវផាយសងគម្
និងប្រភពែនេទេៀតតាម្អ្ុិនធ័រដណតកាន់ដតទប្េើនទ ើង។ គិតម្កប្តឹម្ដខ្សីហា គ្នមនកាដសតប្រនំ ងទបាោះពុម្ព
ទេៀងោត់ទ ើយ។ ថ្វីទរើកាដសតេំនួន ៥ ដែលទបាោះពុម្ទព ប្េើនជាងទគប្តូវបានោត់េុកថា គ្នំប្េគណរកសប្រជា

ជនកតី ដតកាដសតភាគទប្េើន រិោះគន់រដ្ឋាភិបាល ពិទសសោក់េងនឹងអ្ំទពើពុករលួយ និងការោរ់យកែី។ ទយង
តាម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយដែលតាម្ដ្ឋនព័ត៌មាន រដ្ឋាភិបាលទប្រើជាប្រោំនូវេូរេសសន៍ររស់រែា ទែើម្បី
ផសពវផាយសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាល និងគណរកសែឹក្ំប្រទេស ទ

ើយ រិោះគន់គណរកសប្រនំ ង។

រដ្ឋាភិបាល កងកំលង
ំ ទយធា និងគណរកសនទយបាយកាន់អ្ោ
ំ
េបានរនតមានឥេធ ិពលទលើប្រព័នធ
ផសពវផាយ ទ
ទ

ើយបានទប្រើឥេធ ិពលទលើខ្ៃឹម្សារននការផាយ។ មានសាថនីយ៍េូរេសសន៍កោុងប្សុកេំនួន ១៥

ើយនិងសាថនីយ៍ វិេយុេន
ំ ួនជិត ១០០។ សាថនីយ៍ វិេយុភាគទប្េើន និងសាថនីយ៍េូរេសសន៍ោំងអ្ស់សិត
ថ ទប្កាម្ការ

ប្គរ់ប្គង ឬទប្កាម្ឥេធ ិពលយ៉ាងខាៃង
ំ ររស់គណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ ទ

ើយមានដតេំនួនតិេតួេទេដែលឯក

រាជយ ឬម្ិនកាន់ខាងគណរកសែនេ។ ជាដផោកម្ួយននកិេេប្ពម្ទប្ពៀងដខ្កកេដ្ឋ នោំ ២០១៤ រដ្ឋាភិបាលបានផតល់
ទអាយគណរកសសទន្រងាគោះជាតិនូវអាជាារ័ណណទរើកសាថនីយេូរេសសន៍ម្ួយ ទ

ើយគណរកសសទន្រងាគោះជាតិបានរនត

នរអ្ងាគសប្បាក់សរា
ំ រ់រទងេើតសាថនីយេូរេសសន៍ទនោះ។

អ្ំទពើ

ឹងា និងការយរយី៖ ម្ិនែូេទៅកោុងនោំកនៃងទៅទេ ដែលរដ្ឋាភិបាលទធវកា
ើ រវាយប្រហារទលើអ្ោកកាដសត

គ្នមនទសេកតរា
ី យការណ៍ពីការដែលរដ្ឋាភិបាលទប្រើ

ការោរ់ពិរុេធ ឬការដ្ឋក់កំ

ង
ឹ ាធំែុំទៅទលើអ្ោកសារព័ត៌មានទេ។

ិតទលើទសេកតីកោុងអ្តថរេ៖ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ មានទសេកតរា
ី យការណ៍

ខ្ៃោះម្កថាភាោក់ងាររដ្ឋាភិបាលបានយរយី ឬសំលុតអ្ោកសារព័ត៌មាន អ្ោកទបាោះពុម្ផ
ព ាយ ឬអ្ោកដេកោយ
ព័ត៌មាន ទ

ើយអ្ោកយកព័ត៌មាន និងនិពនធ្យកបានសារភាពថាបានរងអង់នែកោុងការសរទសរររស់ទគ ទដ្ឋយ

ខាៃេរដ្ឋាភិបាលទធវកា
ើ រសងសឹក។

េារ់រ រិហារទករតិ៍ និងសនតិសខ្
ុ ជាតិ៖ រដ្ឋាភិបាលទប្រើេារ់រ រិហារទករតិ៍ទែើម្បីទធវកា
ើ ររឹតតបិតទលើការពិភាកាគ្នោ
ជាសាធារណៈ។ ទៅនថ្ងេី ២ ដខ្ម្ិថ្ុ្ ម្ន្រនតត
ី ុលការបានដ្ឋក់រណតឹងប្ព

មេណឌម្ួយ ទដ្ឋយទោេប្រកាន់ពី

រេ “ររិហារទករតិ៍ជាសាធារណៈ” “ការរកអាប្កាតទដ្ឋយពិសពុល” និង “ការផាយអ្តថរេអ្តាថធិរាយ
ទែើម្បីទធវកា
ើ រដ្ឋក់កំ

ិតទៅទលើតុលការ” ប្រនំ ងនឹងទលក នី េរិយ ប្រធានដផោកសិេធិម្នុសស និងជំនួយផៃូវ

េារ់ររស់អ្ងគការអាែ
ី ីម្
ករណីសិេធិែធ
ៃ ួយ។

ក
ុ ោក់េងនឹងការរិោះគន់ររស់ទលកេំទ ោះ “ភាពម្ិនប្រប្កតីកោុងនិតិ វិធ”ី ទៅកោុង

សនតិសុខ្ជាតិ៖ រដ្ឋាភិបាលដតងដតទលើកទ ើងពីកងវល់សនតិសខ្
ុ ជាតិទធវជា
ើ ទ

តុផលននការរឹតតបិតទលើសិេធិររស់

ពលរែា ដែលរិោះគន់ម្ន្រនតី និងនទយបាយរដ្ឋាភិបាល។ ទដ្ឋយដ ក រដ្ឋាភិបាលដតងដតគំរាម្កាត់ទោស និងោរ់
ខ្ៃួនអ្ោកដែលទោេសួរពីការកំណត់ប្ពំដែនររស់រដ្ឋាភិបាលជាម្ួយប្រទេសទវៀតោម្ ឬអ្ោកដែលនិយយថា រ
ដ្ឋាភិបាលបានកាត់ែីទអាយទវៀតោម្ (សូម្ទម្ើលដផោក ១.ង)។

សេរីភាពអុីន្័រផ្ណត
រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានដ្ឋក់កំ

ិតទលើប្រព័នអ្
ធ ុិនធ័រដណត ឬោរ់ពិរុេធ (Censor) ទសេកតីទៅកោុងអ្ុិនធ័រ

ដណតទេ ដតមានរបាយការណ៍គួរទអាយេុកេិតបា
ត នថា រដ្ឋាភិបាលបានតាម្ដ្ឋនអ្ុីទម្៉ាល ឬការទឆៃើយឆៃងផាាល់
តាម្អ្ុីនធ័រដណត ទដ្ឋយគ្នមនការអ្នុញ្ហញតប្តឹម្ប្តូវតាម្េារ់ទេ ។ មានទសវាអ្ុិនធ័រដណតសំរារ់ទប្រើ ជាេូទៅ
ពិទសសទៅតាម្េីប្រជុំជន ទ

ើយប្រដ

ល ៣០% ននប្រជាជនកម្ពជា
ុ អាេទប្រើទសវាអ្ុិនធ័រដណត ដែលភាគ

ទប្េើនទប្រើតាម្េូរស័ពានែ ទរើតាម្ព័ត៌មានពីប្កសួងេូរគម្្គម្ន៍ និងនប្រសនីយ៍។ ទៅនថ្ងេី ២២ ដខ្កញ្ហញ
ប្កសួងម្ហានផាបានប្រកាសថា នឹងោរ់អ្នុវតតការតំរូវទអាយមានការរញ្ហជក់អ្តតសញ្ហញណរ័ណណទលើសុីម្
េូរស័ពានែ។ នគរបាលទលើកទ

តុផលននរេរញ្ហជទនោះថា ជាវវិធានការោំបាេ់សំរារ់ការ ររេទលមើស។ ដត

ប្កុម្សងគម្សុី វិលបានសំដែងកងវល់ថា ទគអាេទប្រើព័ត៌មានទែើម្បីរាំងខ្ារ់ទសរីភាពកោុងការរទញ្េ ញម្តិតាម្អ្ុិនធ័
រដណត។

ទៅដខ្វិេកា
ិឆ នោំ ២០១៤ រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការរទងេើត “ប្កុម្សន្រងាគម្តាម្ប្រព័នអ្
ធ ុិនធ័រដណត”
ទៅកោុងអ្ងគភាពប្រតិកម្មរ

័សនិងដផោកសារព័ត៌មានររស់េីសកា
ី ត រគណរែាម្ន្រនត។
ី ប្កុម្ទនោះមាន្េីតាម្ដ្ឋន

និងប្រនំ ងនឹងព័ត៌មាន “ម្ិនប្តឹម្ប្តូវ” ពីដផោកសារព័ត៌មាន និងទគ

េំព័រកោុងប្រព័នផ
ធ សពវផាយសងគម្។រំណង

ដែលទគបានទលើកទ ើងននគំទរាងទ្ោះគឺទែើម្បី “ទធវើទអាយសាធារណជនែឹង” និងការ រ “កិតិ្
ត ម្” ររស់រដ្ឋាភិ
បាល។ ទដ្ឋយម្ិនរញ្ហជក់ភសតតា
ុ ង អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយបាននិយយថា រដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក់មា៉ាសុីន
តាម្ដ្ឋនេរាេរអ្ុិនធ័រដណតទៅតាម្កដនៃងផតល់ទសវាអ្ុិនធ័រដណត។
សេរីភាពខាខការេិក្ាអប់រំ និខពិ្ីវបប្ម៌
ជាេូទៅ រដ្ឋាភិបាលពុំមានវរឹតតបិតទសរីភាពដផោកការសិកាអ្រ់រំឬពិធីវរបធម្៌ទ ើយ ។ ទោោះជាយ៉ាង
ោកទដ្ឋយ កអ្ោកទធវកា
ើ រកោុងដផោកសិកាអ្រ់រំទប្េើនមានការប្រុងប្រយ័តោ ទៅទពលរទប្ងៀនម្ុខ្ វិជាជ ក់ពន
័ ន
ធ ឹង
នទយបាយ ទដ្ឋយសារខាៃេរ៉ាោះ ល់អ្ោកនទយបាយ ។

ខ. សេរីភាពប្បមូលនតោ
ុាំ ែ និខសេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម
សេរីភាពប្បមូលនតោ
ុាំ ែ
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងពីទសរីភាពប្រម្ូលផតំគ្ន
ុ ោ ទដ្ឋយសនដិវិធី រ៉ាុដនដមានទពលខ្ៃោះ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបាន
ទគ្នរពសិេធិទនោះទេ ទៅកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង ។

េារ់តំរូវទអាយមានការសុកា
ំ រអ្នុញ្ហញតជាម្ុន ម្ុននឹងទធវកា
ើ រែដងារកបួនតវា៉ា ឬបាតុកម្ម។ ខ្ម្ួយដេង
ពីការជំរារប្បារ់េំនួន ៥ នថ្ងម្ុន សំរារ់ការទធវើបាតុកម្មទដ្ឋយសនតិវិធី េំដណកខ្ម្ួយទេៀតដេងពីការតំរូវទអាយ
ជូនែំណង
ឹ េំនួន ១២ ទមា៉ាងម្ុន សំរារ់ការប្រម្ូលផតគ្ន
ំ ុ ោ ទដ្ឋយម្ិនមានការទប្គ្នងេុក ទៅទលើេីកដនៃង ឯកជន ឬ
សំរារ់ការតវា៉ា ទៅកដនៃងកំណត់ ទ

ើយកំ រិតេំនួនអ្ោកេូលរួម្ប្តឹម្ ២០០ ្ក់។ តាម្េារ់ អាជាាធរទខ្តត និង

អាជាាធរប្កុងមានអ្ំោេសំទរេទេញការអ្នុញ្ហញតទអាយទធវើបាតុកម្ម។ តាម្ភាពជាក់ដសតង ពិទសសទៅ
ភោំទពញ ម្ន្រនតីអាជាាធរថាោក់ទប្កាម្ប្រគល់សិេធិទអាយអាជាាធរថាោក់ជាតិ វិញ កោុងការសំទរេ ទ

ើយទធវកា
ើ រ

រែិទសធសំទណើសុំ ទរើអាជាាធរថាោក់ជាតិម្ិនផតលកា
់ រអ្នុញ្ហញតេាស់ទអាយទធវើការប្រម្ូលផតំគ្ន
ុ ោ ។ តាម្ធម្មតា
អាជាាធរម្ិនផតលកា
់ រអ្នុញ្ហញតែល់ប្កុម្ដែលរិោះគន់គណរកសែឹក្ំប្រទេសទេ ។ អាជាាធរទលើកទ

តុផល”

សថិរភាព” និង “សនតិសុខ្សាធារណៈ” សំរារ់ការម្ិនផតលកា
់ រអ្នុញ្ហញត។ ដតេារ់ម្ិនកំណត់េាស់នូវន័យនន
កយ ថាសថិរភាព និងសនតិសខ្
ុ សាធារណៈ សំរារ់ទធវជា
ើ ទ
ករណីខ្ៃោះ នគរបាលរំដរក

តុផលកោុងការរែិទសធការអ្នុញ្ហញតទេ ។ កោុង

ូង
វ ម្នុសសដែលប្រម្ូលផតំគ្ន
ុ ោ ទដ្ឋយគ្នមនការអ្នុញ្ហញត ទដ្ឋយកោុងករណីខ្ៃោះ រោ
ត ល

ទអាយមានររួសតិេតួេែល់បាតុករ។ កាដសតបានរាយការណ៍ពីការតវា៉ា ជាសាធារណៈទប្េើន ទដ្ឋយភាគទប្េើន
ោក់េងនឹងជំទលោះែីធីៃ ឬជំទលោះជាម្ួយកម្មករ។

របាយការណ៍ដែលគួរទអាយេុកេិតបា
ត ន បានទអាយែឹងថា ទពលខ្ៃោះ រដ្ឋាភិបាលរារាំ ងម្ិនទអាយ
សមាគម្ ឬអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលទរៀរេំពធ
ិ ជា
ី សាធារណៈ ទដ្ឋយទលើកទ

តុផលថា ប្កុម្ោំងទ្ោះម្ិន

បានេុោះរញ្ជីទប្កាម្េារ់សីព
ត ីអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ដែលទេើរដតអ្នុម្័តថ្មីៗទនោះទេ ថ្វីទរើរេរញ្ហជទលើការ
អ្នុវតតេារ់ទនោះម្ិនោន់មានកត។
ី

សេរីភាពបសខកើតអខគការ/េមាគម
រែាធម្មនញ្
ុ មា
ញ នដេងអ្ំពីទសរីភាពរទងេើតអ្ងគការ/សមាគម្ ដតរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានទគ្នរពសិេធិ ទនោះទអា
យបានជារ់លរ់ទេ ពិទសសោក់េងនឹងសិេធិររស់កម្មករ (សូម្ទម្ើលប្តង់ដផោក ៧.ក) ។

រេរញ្ហញតិដែលម្ិននិយយេាស់ទៅកោុងេារ់សីព
ត ីអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល ហាម្ប្បាម្សកម្ម
ភាពដែលអាេ “ទធវើទអាយខ្ូេែល់សនតិភាព សថិរភាព និងសោ
ត រ់ធាោរ់សាធារណៈ” ឬរ៉ាោះ ល់ែល់ “សនតិសុខ្
ជាតិ សាម្គគជា
ី តិ ប្រនពណី និងវរបធម្៌ែលអននសងគម្ជាតិកម្ពជា
ុ ”។ អ្ងគការសងគម្សុី វិលបានសំដែងកងវល់
េំទ ោះរេរញ្ហញតិដែលដេងម្ិនេាស់ ថា បានរទងេើតទអាយមានការប្រឈ្ម្ខាៃង
ំ នឹងការរឹតតបិតតាម្េិតត ទលើ
សិេធិកោុងការរទងេើតប្កុម្ អ្ងគការ សមាគម្។ កោុងទពលដែលគ្នមន ឬមានអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលតិេតួេបាន
និយយពីការពិបាកកោុងការេុោះរញ្ជីកតី ដតេារ់ទនោះមានដេងពីែំទណើរការេុោះរញ្ជីដែលប្តូវឆៃងកាត់ជំហាន និង
ការិយធិរទតយយទប្េើន ទ

ើយខ្វោះការការ រដផោករែាបាល។ ទនោះទរើទយងតាម្អ្ោក រិោះគន់ ដែលជាការទធវើទអាយ

ែំទណើរការននការេុោះរញ្ជីមានលកខ ណៈនទយបាយ។ េារ់ទនោះដថ្ម្ោំងកំណត់ទអាយមានការទធវើរបាយ
ការណ៍យ៉ាងតឹងដតង សតីពីថ្ វិកា និងសកម្មភាព។ កាតពវកេ
ិ េរដនថម្ទេៀតរួម្មានការរងាាញសំទណើសុំថ្ វិកា
ដែលបានេេួលការយល់ប្ពម្ កិេេប្ពម្ទប្ពៀងទលើថ្ វិកាឬអ្ំទោយថ្វិកា និងគណទនយយធ្គ្នរររស់អ្ងគការ
សមាគម្។

រញ្ហញតិននេារ់ននគណកមាមធិការជាតិទរៀរេំការទបាោះទនោតអាេប្តូវបានរកប្សាយទែើម្បីហាម្ោត់
ម្ិនទអាយតំោងននសងគម្សុី វល
ិ េូលរួម្កោុងគណរកសនទយបាយ កោុង្ម្ខ្ៃួនទគផាាល់ ដតអាជាាធរម្ិនោន់
ោរ់អ្នុវតតរញ្ហញតិដររទនោះទៅទ ើយទេ។

ទៅនថ្ងេី ១០ ដខ្សីហា ប្កសួងអ្រ់រំបានទេញរេរញ្ហជ ហាម្ោត់ម្ិនទអាយមានសកម្មភាពនទយ
បាយោំងអ្ស់ ទៅតាម្សាថរ័នអ្រ់រំ។ ដតម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាលហាក់ទលើកដលងអ្ងគការធំៗម្ួយេំនួនទៅកោុងសាល
ដែលមានដខ្សរយៈជាម្ួយគណរកសែឹក្ំប្រទេស ទដ្ឋយនិយយថា ោំងទ្ោះគឺជាប្កុម្ “ទប្ៅកម្ម វធ
ិ ីសិកា”
ដែលទលើកកំពស់ “រុពវទ

តុម្នុសសធម្៌”។

គ. សេរីភាពស្ថេន្ទ
េំទ ោះទសេកតីទរៀររារ់លំអ្ិតសតីពីទសរីភាពសាស្ សូម្ទម្ើលរបាយការណ៍សីព
ត ីទសរីភាពសាស្
តាម្ទគ

េំពរ័

www.state.gov/religiousfreedomreport/ ។

ឃ. សេរីភាពសដើរសហើរ ជនផ្លៃេ់ទីក្ផ្នៃខក្ែុ ខប្បសទេ ការការពារជនស ៀេខៃន
ួ និខជនោមនប្បសទេ

េារ់មានដេងអ្ំពីទសរីភាពទែើរទ
ភូម្ន
ិ ិវតដន៍ ទ

ើរទៅកោុងប្រទេស ការទធវែ
ើ ទំ ណើរទៅររទេស និរប្រទវសន៍ និងមាតុ

ើយជាេូទៅ កោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង រដ្ឋាភិបាលបានទគ្នរពសិេធិោំងទនោះ ។

ការការពារជនស ៀេខៃន
ួ
លេធ ភាពេេួលបានការប្ជកទកាន៖ េារ់ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានដេងអ្ំពកា
ី រផដល់សិេធិប្ជកទកាន ឬឋានៈជាជន
ទភៀសខ្ៃួន ទ

ើយរដ្ឋាភិបាលបានទរៀរេំប្រព័នម្
ធ ួយសប្មារ់ផល
ដ ់កិេេការ រែល់ជនទភៀសខ្ៃួន ។ រដ្ឋាភិបាលម្ិន

បានផតល់លេធ ភាពទសមើគ្នោកោុងការទប្រើប្បាស់ប្រព័នទធ នោះែល់អ្ោកសុំសិេធិប្ជកទកានោំងអ្ស់ទេ។ ែូេជាថា អាជាា
ធរទប្េើនដតម្ិនផតល់លេធ ភាពែល់ប្កុម្អ្ោកប្សុកភោំម្កពីប្រទេសទវៀតោម្ដែលដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន ទៅកោុង
ែំទណើរការេុោះទ្
ម ោះជនទភៀសខ្ៃួន។ ប្រព័នជា
ធ តិដផោកសិេធិប្ជកទកានមានសម្តថភាពទៅមានកំ រិត ដែលជាការ
្ំទអាយមានការយឺតយ៉ាវសំរារ់អ្ោកដសវងរកសិេធិប្ជកទកានខ្ៃោះ។ ទៅដខ្ទម្សា រដ្ឋាភិបាលបានរញ្ជូនោហាន
ជាងម្ួយ ន់្ក់ទៅកាន់ប្ពំដែនទវៀតោម្ ទៅកាន់ប្េកដ្ឋក់ឡាក់ជារ់ទខ្តតរតនគី រី ទែើម្បីរារាំ ងកុំទអាយអ្ោក
ប្សុកភោំទវៀតោម្ម្កដសវងរកសិេធិប្ជកទកានទៅកម្ពជា
ុ ។

ការោរ់រញ្ជូនជនទភៀសខ្ៃួនប្ត រ់ វិញ៖

ទដ្ឋយបាននិយយថា ពួកទគគឺជា “ជនអ្ទ្តប្រទវសន៍ទសែាកេ
ិ េ” រដ្ឋាភិបាលបានោរ់រញ្ជូនអ្ោកប្សុក
ភោំទវៀតោម្េំនួនយ៉ាងទហាេោស់ ៥០ ្ក់ទៅប្រទេសទវៀតោម្វិញ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ
ទដ្ឋយម្ិនបានទធវកា
ើ រកំណត់ឋានៈជនទភៀសខ្ៃួនទ ើយ។ គិតម្កប្តឹម្ដខ្កញ្ហញ ឧតតម្សោងការេេួលរនាក
ុ ជន
ទភៀសខ្ៃួនររស់អ្ងគការស

ប្រជាជាតិ (UNHCR) បានរាយការណ៍ថា អ្ោកប្សុកភោំទវៀតោម្េំនួនជាង

២០០ ្ក់ ទៅភោំទពញបានរងាាញរំណងេង់េោះុ ទ្
ម ោះជាអ្ោកដសវងរកសិេធិប្ជកទកាន ដត្យកដ្ឋានជនទភៀស
ខ្ៃួនររស់ប្កសួងម្ហានផាម្ិនអ្នុញ្ហញតទអាយទគទធវើែូទេោោះទេ។ ទៅដខ្កញ្ហញ ម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាសា
ធារណៈថា ទគនឹងទែញអ្ោកប្សុកភោំទវៀតោម្ោំងទ្ោះទេញ ទដ្ឋយរួម្ោំងអ្ោកប្សុកភោំទវៀតោម្េំនួន ១៣
្ក់ ដែលប្តូវបានទគផតលឋា
់ នៈជាជនទភៀសខ្ៃួនទ

ើយ ប្រសិនទរើ UNHCR រកប្រទេសេីរីម្ិនបានសំរារ់ទអា

យទគទៅតាំងេីលំទៅ ទៅម្ុនែំោេ់នោំទេ។

ការងារ៖គិតម្កប្តឹម្ដខ្កញ្ហញ រដ្ឋាភិបាលបានផតលឋា
់ នៈជាជនទភៀសខ្ៃួនែល់ម្នុសសេំនួន ៨៣ ្ក់។ ទរើ
ទយងតាម្អ្ងគការ NGO ម្ួយ ឯកសារដែលប្តូវបានផតល់ទអាយទដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលគឺម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់សំរារ់ទអា
យជនទភៀសខ្ៃួនោំងទ្ោះអាេទធវកា
ើ រ ទរើកគណទនយយធ្គ្នរ ឬទប្រើទសវាសាធារណៈបានទេ។

ែំទោោះប្សាយយូរអ្ដងវង៖ ទយងតាម្កិេេប្ពម្ទប្ពៀងដែលបានេុោះ

តថទលខាទៅដខ្កញ្ហញ នោំ ២០១៤ ជាម្ួយ

ប្រទេសអ្ូន្រសាតលី រដ្ឋាភិបាលបានេេួលយកទអាយសាោក់ទៅនូវជនទភៀសខ្ៃួនេំនួន ៥ ្ក់ ដែលប្តូវបានទគ

ុំ

ទៅទកាោះ Nauru ។ ប្រព័នផ
ធ សពវផាយកោុងប្សុកបានរយការណ៍ថា ម្នុសស ៤ ្ក់ប្តូវបានទគេុកទៅកោុងផាោះវវី
ឡាម្ួយ ដែលផតល់ទដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល ទ

ើយទដ្ឋយផាយ
ុ នឹងការធា្ ម្ិនប្តូវបានអ្នុញ្ហញតទអាយដសវងរកផាោះ ឬ

រស់ទៅេូលកោុងសងគម្ទ ើយ។ ជាលេធ ផល ជនទភៀសខ្ៃួនយ៉ាងទហាេោស់មាោក់បានសុំប្ត រ់ទៅប្រទេស
ទែើម្ររស់ទគវិញ។ គ្នមនវិធេ
ី ាស់លស់សំរារ់ទអាយជនទភៀសខ្ៃួនេេួលបានសញ្ហញតិទេ។

ជនោមនប្បសទេ [ជនោមនរដា]
ប្រទេសកម្ពជា
ុ មានអ្ោករស់ទៅដែលជាជនគ្នមនប្រទេស េំដណកឯរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតដេារ់ឬ
ទគ្នលនទយបាយប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាព ទែើម្បីផល
ដ ់ឱកាសែល់ជនោំងទ្ោះទអាយេេួលបានសញ្ហជតិទ ើយ
។ តាម្េារ់សញ្ហជតិ ឋានៈជាពលរែាអាេេេួលបានពីកំទណើតទដ្ឋយសារមាដយ និងឪពុកដែលម្ិនដម្នជាតិ
ដខ្មរ ប្រសិនទរើអ្ោកោំងពីរបានទកើត និងកំពង
ុ រស់ទៅទដ្ឋយប្សរេារ់ទៅប្រទេសកម្ពជា
ុ ឬប្រសិនទរើឪពុក ឬ
មាដយបានេេួលឋានៈជាពលរែាកម្ពជា
ុ ។

ការសិកាម្ួយទៅនោំ២០០៧ ទដ្ឋយអ្ងគការ UNHCR បា៉ាន់ប្រមាណថា អ្ោកដែលប្រដ

លជាគ្នមន

ប្រទេសជាទប្េើន ន់្ក់បានរស់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ ។ ទោោះជាយ៉ាងោកទដ្ឋយ ការបា៉ាន់សាមនររស់ការ
សិកាទនោះបានម្កពីភសដតា
ុ ងដែលគ្នមនលកខ ណៈេាស់លស់ពីអ្ងគការ NGO ្្ ទ

ើយតំោងររស់អ្ងគ

ការ UNHCR ទៅកោុងប្សុកម្ិនបានោត់េុកថាតួទលខ្ោំងទនោះមានលកខ ណៈប្បាកែប្រជាទ យ
ើ ។ទ

តុផល

ដែលទប្េើនមានជាងទគេំទ ោះភាពគ្នមនប្រទេសគឺកងវោះឯកសារប្តឹម្ប្តូវពីប្រទេសកំទណើត។

អ្ងគការ UNHCR បានដថ្ៃងថា ប្រជាជនដែលគ្នមនប្រទេសទៅកម្ពជា
ុ ភាគទប្េើនគឺប្កុម្អាណិកជន
ទវៀតោម្។ ទរើទយងតាម្អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយ រុគគលដែលគ្នមនភសតតា
ុ ងសញ្ហជតិ ទប្េើនម្ិនសូវ
បានេេួលបានការងារដែលមានលកខ ណៈផៃូវការ ការសិកា ការេុោះរញ្ជីអា
តុលការ និងកម្មសិេធិែីធទីៃ េ។
ផ្នែក្ទី៣. សេរីភាពក្ែុ ខការចូលរួមក្ែុខដាំសណើរការនសោបាយ

៍ពិ

៍ លេធ ភាពតាម្ផៃូវ

រែាធម្មនញ្
ុ ផ
ញ ល
ដ ់សិេធែ
ិ ល់ប្រជាពលរែាកោុងការទប្ជើសទរីសរដ្ឋាភិបាលររស់ខ្ួ ៃនទដ្ឋយសនដិវិធី ទ

ើយជា

េូទៅប្រជាពលរែាទប្រើប្បាស់សិេធិទនោះទៅកោុងការអ្នុវតដជាក់ដសដង តាម្រយៈការទបាោះទនោតតាម្ទពលទវលទេៀង
ោត់ និងជាសាកល ។
ការសបាះសនែត និខការចូលរួមផ្នែក្នសោបាយ
ការទបាោះទនោតជាតិថ្ីៗ
ម កនៃងទៅ៖ ការទបាោះទនោតជាតិកោុងទពលថ្មីៗរំផុត ដែលប្តូវបានទធវើទៅនោំ ២០១៣ ជា
រួម្ មានលកខ ណៈសងរ់សាងត់លអ ទដ្ឋយប្គរ់គណរកសោំងអ្ស់បានេូលរួម្ទដ្ឋយគ្នមនការទប្ជៀតដប្ជក ទៅកោុង
យុេធ្ការម្ួយ ដែលជាេូទៅ គ្នមនការគំរាម្កំដ

ង ដែលខ្ុសពីការទបាោះទនោតជាតិកនៃងម្ក។ ថ្វីទរើមានការ

រំទជើររំជួលតិេតួេទៅនថ្ងទបាោះទនោតកតី ដតែំទណើរការទបាោះទនោតទ រទពញទៅទដ្ឋយភាពម្ិនប្រប្កតី ែូេជាមាន
ការទោេប្រកាន់ថា មានទប្េើនទលើសការរំពឹងេុកនូវេំនួនរ័ណណទបាោះទនោតរទោ
ត ោះអាសនោ។ តាម្ការគណ្
ររស់រដ្ឋាភិបាលខ្ៃួនឯង អ្ោកមានសិេធិទបាោះទនោតេំនួនជាង ៩%ម្ិនអាេទបាោះទនោតបាន ទដ្ឋយសារមានរញ្ហា
រញ្ជីអ្ោកទបាោះទនោត។ អ្ងគកាសងគម្សុី វិលជាទប្េើនបានរកទ

ញ
ើ រញ្ហាននអ្ោកទបាោះទនោតដែលនម្ិនអាេទៅទបាោះ

ទនោតបាន ទៅម្ុនទពលទបាោះទនោតទៅទេៀត ដតគណកមាមធិការទរៀរេំការទបាោះទនោតម្ិនបានោត់វវិធានការដកតំ
រូវជាែុំកភ
ំ ួនទេ។ អ្ោកសទងេតការណ៍បានរងាាញថា កំ រិតននភាពម្ិនប្រប្កតីននការទបាោះទនោតគួរដតមានការ
ទសុើរអ្ទងេតទដ្ឋយឯករាជយ ដតការទសុើរអ្ទងេតទពញទលញ និងទដ្ឋយឯករាជយម្ិនប្តូវបានទធវទើ េ។ គណរកស
សទន្រងាគោះជាតិម្ិនេូលប្រជុំសភាទេ រ

ូតែល់ដខ្កកេដ្ឋ នោំ ២០១៤ ទៅទពលមានការប្ពម្ទប្ពៀងជាម្ួយគណ

រកសប្រជាជនដែលែឹក្ំប្រទេសទលើកំដណេំរង់ននគណកមាមធិការជាតិទរៀរេំការទបាោះទនោត។ ជាដផោកម្ួយនន
កិេេប្ពម្ទប្ពៀងទនោះ គណរកសោំំងពីរដថ្ម្ោំងបានយល់ប្សរគ្នោរតូរទពលទបាោះទនោតម្កប្តឹម្ដខ្កុម្ៈភ នោំ
២០១៨ វវិញ ទែើម្បីទអាយប្តូវនឹងរែូវប្បាំង ទែើម្បីទអាយមានអ្ោកម្កទបាោះទនោតទប្េើន។ ដតទៅដខ្សីហា រដ្ឋាភិបា
លបានប្រកាសថា ការទបាោះទនោតនឹងប្រប្ពឹតទត ៅទៅដខ្កកេដ្ឋ នោំ ២០១៨ វវិញ ដែលទគទម្ើលទ

ើញថា ជាការ

រំទលភទៅទលើកិេេប្ពម្ទប្ពៀង។

គណរកសនទយបាយ និងការេូលរួម្នទយបាយ៖ ទៅនថ្ងេី ២៦ តុល អ្ោកតវា៉ា បានវាយសមាជិកសភាពីររូរ
ននគណរកសប្រនំ ង រ្ារ់ពីការតវា៉ា ទៅទប្ៅរែាសភាជាតិ ដែលប្តូវបានទគនិយយថា ទរៀរេំទដ្ឋយរដ្ឋាភិបា
ល។ អ្ោកទប្រើប្រព័នផ
ធ សពវផាយសងគម្បានអ្ោះអាងថា ទគសាគល់ថា យ៉ាងទហាេោស់អ្ោកវាយមាោក់កោុង
េំទោម្អ្ោកវាយោំងទ្ោះគឺជាសមាជិកននកងអ្ងគរកសររស់ទលក្យករែាម្ន្រនតី

ុន ដសន។ ទៅនថ្ងេី ៣

វវិេកា
ិឆ ជនរីរូរននជនដែលប្តូវបានទគសងស័យថា ជាអ្ោកប្រប្ពឹតត ដែលសុេធដតមានេំ្ក់េំនងជាម្ួយទយធា

ឬនគរបាល បានប្រគល់ខ្ួ ៃនទអាយនគរបាល។ គណកមាមការម្ួយររស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្តូវបានរទងេើតទ ើង
ទែើម្បីទសុើរអ្ទងេតទលើការវាយែំទ្ោះ បាននិយយថា ខ្ៃួននឹងម្ិនទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតទលើជនសងស័យរដនថម្ទេៀត
ទ ើយ ទរើគ្នមនែីកាតុលការ ទោោះរីជាមានភសតតា
ុ ងវីទែអ្ូននការ ក់ព័នរធ រស់ជនប្រប្ពឹតែ
ត នេទេៀតកទដ្ឋយ។

ទៅនថ្ងេី ១៣ ដខ្វិេកា
ិឆ តុលការប្កុងភោំទពញបានរញ្ហជទអាយោរ់ខ្ួ ៃនប្រធានគណរកសប្រនំ ង សម្រ
ងសុី ទដ្ឋយទយងទលើការដ្ឋក់ទោសពីរេររិហារទករតិ៍ ដែលរតឹងទដ្ឋយទលកទហា ោំ

ុង រែាម្ន្រនតីប្កសួងការ

ររទេស ទៅនោំ ២០០៨។ អ្ោកគ្នំប្េគណរកសប្រនំ ងបាននិយយថា ការប្រោនការទលើកដលងទោសទដ្ឋយ
ប្ពោះម្ហាកសប្តែល់ទលក សម្ រងសុី ទៅនោំ ២០១៣ ដែលអ្នុញ្ហញតិទអាយគ្នត់ វិលប្ត រ់ម្កពីការនិរទេស
ខ្ៃួនទដ្ឋយខ្ៃួនឯង ទ

ើយេូលរួម្ទៅកោុងការទបាោះទនោតទៅនោំ ២០១៣ បានទធវើទអាយសាលែីកាទ្ោះគ្នមនសុពល

ភាព។ តុលការបានទេញសាលែីកាដតរយៈទពល ២៤ ទមា៉ាង រ្ារ់ពី្យករែាម្ន្រនតីទធវកា
ើ រប្ពមានជាសាធារ
ណៈែល់ទលក រងសុីថា ការវាយប្រហារជា កយសំែរី រស់ទលកទៅទលើរដ្ឋាភិបាលអាេ្ំែល់ការកាត់ទោស
ទលើរូរទលក។ រ្ារ់ម្ក រែាសភាជាតិបានទបាោះទនោតែកទលក សម្ រងសុីទេញពីសភាជាតិ ដែលជាការែក
ូតយកអ្ភ័យឯកសិេធិពីរូរទលក។ ការរញ្ហជទអាយោរ់ខ្ួ ៃនទលក សម្ រងសុីមានទ ើង ទៅទពលទលកសថិត
ទៅទប្ៅប្រទេស ដែលអ្ោកសទងេតការណ៍បាននិយយថា ជាភសតតា
ុ ងថា រដ្ឋាភិបាលមានរំណងរារាំ ងម្ិនទអា
យទម្ែឹក្ំរកសប្រនំ ង វិលម្កេូលប្រទេសវិញ។

អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល និងគណរកសនទយបាយម្ួយេំនួន បានទោេប្រកាន់ថា សមាជិកភាព
ទៅកោុងគណរកសប្រជាជនកម្ពជា
ុ ដែលែឹក្ំប្រទេស បានផដល់អ្តថប្រទយជន៍ ែូេជាអ្ំទោយ ជំនួយសទន្រងាគោះ
រ្ាន់ររស់រដ្ឋាភិបាល និងសម្បោនែីទសែាកិេេ ។ ទៅដខ្ម្ិថ្ុ្ រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថា ឯកអ្គគរែាេូត
ររស់ខ្ួ ៃនដែលរំទ រីការទៅររទេស ករំទ រី “គណកមាមធិការ្យក”ររស់គណរកសប្រជាជនដែរ ទ
ឹ ្ំយុេធ្ការប្រម្ូលសមាជិក ទ
មាន្េីែក

ើយប្តូវ

ើយនរអ្ងាគសប្បាក់ជំនួយទអាយគណរកសប្រជាជន ទៅកោុង

ប្រទេសដែលទគទធវកា
ើ រ។ ទៅដខ្វិេកា
ិឆ ឯកអ្គគរែាេូតកម្ពជា
ុ ប្រោំទៅប្រទេសកូទរ៉ាខាងតបូងបានប្បារ់ពលរែា
ដខ្មរដែលរស់ទៅកោុងប្រទេសកូទរ៉ាខាងតបូងថា ទគអាេប្រឈ្ម្នឹងការោរ់ខ្ួ ៃន ឬការរទណតញទេញ ទរើទគេូល
រួម្កោុងការជួរជុំគ្នោដែលគ្នំប្េគណរកសប្រនំ ង ដែលទរៀរេំទដ្ឋយទម្ែឹក្ំគណរកសប្រនំ ងដែលកំពុងទធវើ
េសសនកិេេទៅេីទ្ោះ។

ទលសងឃជាែរារម្ក មានការពិបាកកោុងការេុោះទ្
ម ោះទបាោះទនោត ឬប្តូវបានទគម្ិនទអាយេូលរួម្
ទពញទលញទៅកោុងែំទណើរការទបាោះទនោត។ ប្ពោះសងឃរាជម្ហានិកាយបានអ្ំ វ្វកុំទអាយប្ពោះសងឃេូលរួម្

កោុងការទបាោះទនោតទៅកោុងប្រទេស ទ

ើយបានសុំទអាយរដ្ឋាភិបាលទេញេារ់ហាម្ប្បាម្ែូទេោោះ។ គជររាយ

ការណ៍ថា ទោោះរីជាខ្ៃួនគ្នំប្េសិេធិទបាោះទនោតររស់ទលសងឃកតី ដតប្កសួងម្ហានផាម្ិនប្ពម្ទេញរ័ណណទបាោះ
ទនោតទអាយទលកសងឃទេ។

ប្កសួងម្ហានផាបានយល់ប្ពម្េុោះរញ្ជីគណរកសនទយបាយថ្មេ
ី ំនួន ៣ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍។

ការេូលរួម្ររស់ន្រសតី និងប្កុម្ជនជាតិភាគតិេ៖ វរបធម្៌ប្រនពណីកប្ម្ិតការេូលរួម្ររស់ ន្រសដីទៅកោុងរដ្ឋាភិបា
ល ។ ទោោះជាយ៉ាងោកទដ្ឋយ ន្រសដីបានេូលរួម្ទៅកោុងការទបាោះទនោតជាតិ នោំ ២០១៣។ មានន្រសដីេំនួន
៣៧% ទៅកោុងជួរម្ន្រនតីរាជការ ១៥% ទៅកោុងប្ពឹេធសភាដែលមាន ៦១ អាសនៈ ២០% ទៅកោុងរែាសភាដែល
មានេំនួន ១២៣ អាសនៈ មាន ១៤%ជាទៅប្កម្។ មានន្រសដីមាោក់ទធវជា
ើ ឧរ្យករែាម្ន្រនតី ។ ម្ុខ្តំដណងេំនួន
១៦% ជារែាម្ន្រនតី រែាទលខាធិការ និងអ្នុរែាទលខាធិការប្តូវបានកាន់ការ់ទដ្ឋយន្រសតី។

ផ្នែក្ទី៤ ៖ អាំសពើពុក្រលួយ និខក្ខវះតមាៃភាពក្ែុ ខរោា បា
ិ ល

េារ់មានដេងអ្ំពីទោសប្ព

េ
ម ណឌសប្មារ់អ្ំទពើពុករលួយដែលប្រប្ពឹតទត ដ្ឋយម្ន្រនតី្្ ។ ទោោះជា

យ៉ាងោកទដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតដេារ់ទនោះប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាពទ ើយ ទ

យ
ើ ម្ន្រនដីជាញឹកញារ់

ដតងដតប្រប្ពឹតតអ្ំទពើពុករលួយទដ្ឋយមាននិេណឌភាព ។

អ្ំទពើពុករលួយ៖ ប្កម្ប្ព

មេណឌបានកំណត់អ្ំទពើពុករលួយ្្ ទ

ើយកំណត់េាស់នូវទោសេំទ ោះការ

ប្រប្ពឹតអ្
ត ំទពើោំងទនោះ។ េារ់ប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយដេងពីម្ល
ូ ដ្ឋានេារ់សំរារ់ទអាយប្កុម្ប្រឹកាជាតិប្រនំ ង
អ្ំទពើពុករលួយ និងអ្ងគភាពប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយេេួល និងទសុើរអ្ទងេតរណតឹងោក់េងនឹងអ្ំទពើពុករលួយ។
អ្ងគភាពប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយម្ិនស
ប្គ្នន់ ទ

ើយប្តូវបានទគទម្ើលទ

ការទអាយបានញឹកញារ់ជាម្ួយសងគម្សុី វិល ទ

ើយខ្វោះធនធានប្គរ់

ញ
ើ ថា គ្នមនប្រសិេធភាពកោុងការប្រយុេធប្រនំ ងនឹងអ្ំទពើពក
ុ រលួយ។ ទយង

តាម្អ្ងគការ NGO ម្ួយដែលទធវកា
ើ រតាម្ដ្ឋន មានយ៉ាងតិេករណីពុករលួយេំនួន ២១៧

ក់ព័នន
ធ ឹងឥសសរ

ជននទយបាយ។ កោុងេំទោម្ទនោះ មាន ១៣១ ករណី ក់ព័នន
ធ ឹងការសូកបា៉ាន់ ១៨ ករណី ក់ព័នន
ធ ឹងការ
និយម្រកសពួក ៣ ករណីោក់េងនឹង “ការរំទលភអ្ំោេ” ទ

ើយករណី ៥ ទេៀតគ្នមនេំោត់ថាោក់។

អ្ំទពើពុករលួយមានលកខ ណៈរាលដ្ឋល និងេូលំេូលយទៅប្គរ់ដផោកននសងគម្ និងប្គរ់ដផោកោំងអ្ស់
កោុងរដ្ឋាភិបាល។ មានទសេកតរា
ី យការណ៍ម្កថា នគរបាល ប្ពោះរាជអាជាា ទៅប្កម្ទសុើរអ្ទងេត និងទៅប្កម្ជំ
រោះកតី បានេេួលសំណូកពីអ្ក
ោ រកសុីខ្ុសេារ់។ ពលរែាដតងដតតអូញដតអជាសាធារណៈអ្ំពីអ្ំទពើពុករលួយ។
ទរៀវតសរ៍ម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់រួម្េំដណកទអាយ មាន“អ្ំទពើពុករលួយទែើម្បីរស់” កោុងេំទោម្ម្ន្រនតថា
ី ោ ក់ោរ
េំដណកវរបធម្៌និេណឌភាពទធវើទអាយអ្ំទពើពុករលួយវរីកសាយកោុងេំទោម្ម្ន្រនដីជាន់ខ្ពស់ ។

ទៅនថ្ងេី ៥ ដខ្ម្ិថ្ុ្ ប្កុម្ប្រឹការែាម្ន្រនតី ដែលជាដផោកប្រតិរតតិ បានទេញរេរញ្ហជទអាយម្ន្រនតីរាជ
ការោំងអ្ស់សកា
ុំ រអ្នុញ្ហញតពីប្រធាន ម្ុនទពលទឆៃើយតរនឹងការសួរ្ំពីដផោកប្រតិរតតិ ោក់េងនឹងការទោេ
ប្រកាន់ពក
ុ រលួយ។

ការប្រកាសប្េពយសម្បតិ៖ត រាជការ រួម្ោំងម្ន្រនតីដតងតាំង និងម្ន្រនតីជារ់ទនោតផង តាម្េារ់ ប្តូវប្រកាសប្េ
ពបសម្បតតិររស់ទគ។ អ្ងគភាពប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយេេួលខ្ុសប្តូវកោុងការេេួលយកទសេកតីប្រកាស េំដណក
ការពិន័យេំទ ោះការម្ិនទគ្នរពតាម្មានការជារ់ពនធ្គ្នររារ់ពី ១ ដខ្ទៅ ១ នោំ។ កូនទៅកោុងរនាក
ុ និងភរិយ
ម្ិនសថិតទប្កាម្េារ់តំរូវទអាយប្រកាសប្េពយសម្បតិទត េ។ អ្ងគភាពប្រនំ ងអ្ំទពើពុករលួយបាននិយយថា កោុង
េំទោម្ម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាលេំនន
ួ ៥ ២៥៥ ្ក់ដែលប្តូវបានតំរវូ ទអាយប្រកាសប្េពយសម្បតតិ មាន ៩៩,៩%
បានទគ្នរពតាម្ការតំរវូ ។ ការប្រកាសប្េពយសម្បតតិររស់ម្ន្រនតីជាន់ខ្ពស់ម្ិនប្តូវបានទអាយែឹងែល់សាធារណៈ
ទេ ទ

ើយទៅរិេជិតកោុងទប្សាម្សំរុប្ត រ

ូតោល់ដតមានការរតឹងោក់េងនឹងអ្ំទពើពុករលួយ។

លេធ ភាពររស់សាធារណជនកោុងការេេួលបានព័ត៌មាន៖ េារ់សីព
ដ ីរោ
ណ សារជាតិ (National Archives

Law) អ្នុញ្ហញតទអាយទគទម្ើលឯកសារព័ត៌មានទដ្ឋយគ្នមនកំណត់ ទៅកោុងរ័ោ
ណ សារសាធារណៈ ។ ទោោះជា
យ៉ាងោកទដ្ឋយ េារ់ទនោះផដល់លេធ ភាពទអាយទម្ើលឯកសាររដ្ឋាភិបាលដែលម្ិនប្តូវបានរញ្ហជក់េាស់ ដត
កោុងរយៈ ២០ នោំទប្កាយម្កដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ េំដណកឯកសាររ៉ាោះ ល់ែល់សនដិសុខ្ជាតិ និងការ រជី វិតផាាល់ខ្ួ ៃន
អាេរទញ្េ ញទអាយបានរ្ារ់ពីរយៈទពល ៤០នោំ និង ១២០ នោំទប្កាយម្កដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋា
ភិបាលម្ួយេំនួនបានរាយការណ៍ថា ទៅកោុងភាពជាក់ដសដង ខ្ៃួនមានការលំបាកកោុងការសុបា
ំ នព័ត៌មានម្កទម្ើ
ល។ រដ្ឋាភិបាល ជាញឹកញារ់ ម្ិនបាន ឬម្ិនអាេទឆៃើយតរេំទ ោះសំទណើសព
ុំ ័ត៌មានបានទ ើយ ។
ផ្នែក្ទី៥ ៖ ឥរិោបលរបេ់រោា ិបាលចាំសពាះការសេុប
ើ អសខកតរបេ់អខគការអនដរជាតិ និខអខគការមិន
ផ្មនរោា ិបាលសលើការសចាទប្បកាន់ពប
ី ទរំសលា េិទធិមនុេស

អ្ងគការសិេធិម្នុសសកោុងប្សុក និងអ្នដរជាតិទផសងៗ ជាេូទៅ ទធវកា
ើ រទដ្ឋយគ្នមនការរឹតតបិតពីរដ្ឋាភិបា
លទ ើយ កោុងការទសុើរអ្ទងេត និងទបាោះពុម្ផ
ព ាយររកគំទ
ន្រនដីរដ្ឋាភិបាលបានស

ញ
ើ អ្ំពីករណីសិេធិម្នុសសររស់ខ្ួ ៃន ។ ជាទរឿយៗ ម្

ការជាម្ួយរុគគលិកសិេធិម្នុសសកោុងការទសុើរអ្ទងេតររស់ខ្ួ ៃន ។ ទោោះជាយ៉ាងោក

ទដ្ឋយ មានរបាយការណ៍ជាទប្េើនអ្ំពីកងវោះការស

ការ ទ

យ
ើ ទៅកោុងករណីម្ួយេំនួន មានការរំភិតរំភ័យ

ទដ្ឋយម្ន្រនដីរដ្ឋាភិបាល ។
មានអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលទធវកា
ើ រងារដផោកសិេធិម្នុសសប្រមាណជា ៣០ ទៅកោុងប្រទេស
និងមានេំនួនប្រដ

ល ១០០ ទេៀតដែលទផាតតការយកេិតេ
ត ុកដ្ឋក់ទលើសិេធិម្នុសសជាដផោកម្ួយននការងារររស់

ទគទៅកោុង វិស័យទផសងទេៀត រ៉ាុដនដមានដតអ្ងគការម្ួយេំនួនតូេរ៉ាុទោ
ណ ោះ ដែលសកម្មកោុងការទរៀរេំកម្ម វិធី
រណដុោះរោ
ដ ល ឬទសុើរអ្ទងេតការរំទលភសិេធិម្នុសស ។
អ្ងគការសិេធិម្នុសសកោុងប្សុក និងអ្នដរជាតិជួរប្រេោះការគប្មាម្កំដ

ង និងការទធវើេុកខរក
ុ ទម្ោញពី ម្

ន្រនដម្
ី ូលដ្ឋាន ។ អ្ំទពើោំងទនោះមានលកខ ណៈជាេប្ម្ង់ រឹតតបិត និងការរំខានែល់ការជួរប្រជុំដែលឧរតថម្ភ ទដ្ឋយ
អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល្្ ការរំភិតរំភ័យទដ្ឋយ កយសម្ដី ការគប្មាម្ោត់ វិធានការផៃូវេារ់ និងការ
រារាំ ងតាម្ដររការិយធិរទតយយ ។

អ្ងគការស
ជាតិទ

ប្រជាជាតិ និងអ្ងគការអ្នតរជាតិែនេទេៀត៖រដ្ឋាភិបាលជាេូទៅបានស

ើយបានអ្នុញ្ហញតទអាយតំោងអ្ងគការស

ពិទសសននអ្ងគការស

ការជាម្ួយអ្ងគការអ្នដរ

ប្រជាជាតិម្កទធវើេសសនកិេេ ។ អ្តីតអ្ោករាយការណ៍

ប្រជាជាតិេេួលរនាក
ុ សិេធិម្នុសសទៅកម្ពជា
ុ ទលក Surya Subedi បានម្កទធវើ

េសសនកិេេទៅកម្ពជា
ុ េំនន
ួ ១ ែង ។ អ្ោករនតតំដណងពីទលក គឺទលកប្សី Rhona Smith បានពនារេសសន
កិេេររស់ទលកប្សីពីដខ្ឧសភាទៅដខ្កញ្ហញ ទដ្ឋយសារ “ទ

តុផលរែាបាល និងភសតភា
ុ ” ដែលប្តូវបានទគរក

ប្សាយជាេូទៅថា មានន័យថា ម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាលម្ិនេង់ជួរគ្នត់។ រដ្ឋាភិបាលដតងដតរិោះគន់តំោងពិទសសនន
អ្ងគការស

ប្រជាជាតិជាសាធារណៈ េំទ ោះការនិយយររស់ទគសតីពីរញ្ហា្្ដផោកសិេធម្
ិ នុសស។

សាថរ័នសិេធិម្នុសសររស់រដ្ឋាភិបាល៖វរដ្ឋាភិបាលមានសាថរ័នសិេធិម្នុសសេំនួន ៣ ដែលរួម្មានគណៈកមាមធិ
ការដ្ឋេ់ទដ្ឋយដ កេំនួន ២វេេួលរនាក
ុ ការ រសិេធិម្នុសសវនិងេេួល កយរណតឹងវទដ្ឋយសាថរ័នម្ួយសថិត
ទប្កាម្ប្ពឹេធសភាវនិងម្ួយទេៀតសថិតទប្កាម្រែាសភាវប្ពម្ោំងគណៈកមាមធិការសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ វដែលសថិតទៅ
ទប្កាម្ខ្ុេាកាល័យ្យករែាម្ន្រនតី។វគណៈកមាមធិការោំងទនោះពុមា
ំ នការប្រជុទំ េៀងោត់វឬែំទណើរការប្រករ

ទដ្ឋយតមាៃភាពទ ើយ។វគណៈកមាមធិការសិេធិម្នុសសកម្ពជា
ុ ប្រគល់របាយការណ៍ររស់រដ្ឋាភិបាលវទែើម្បីេូល
រួម្កោុងែំទណើរការពិនិតយសិេធិម្នុសសជាអ្នតរជាតិវែូេជាការពិនិតយទេៀងោត់ជាសកលវនិងបានទឆៃើយតរេំទ ោះ
របាយការណ៍ររស់សាថរ័នរដ្ឋាភិបាលអ្នតរជាតិវរ៉ាុដនតម្ិនបានទធវកា
ើ រទសុើរអ្ទងេតសាថនភាពសិេធិម្នុសសទដ្ឋយ
ឯករាជយទ ើយ។វអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដផោកសិេធិម្នុសសដែលគួរឱយេុកេិតបា
ត ន ោត់េុកសម្តថភាពររស់
គណៈកមាមធិការររស់រដ្ឋាភិបាលថាវទៅមានកប្ម្ិត។វ

រដ្ឋាភិបាលបានទធវជា
ើ មាេស់ផោះា សប្មារ់អ្ងគជំនុំជប្ម្ោះេប្ម្ុោះជាតិសាសន៍ វិសាម្ញ្ញទៅកោុងតុលការកម្ពុ
ជាវ(ECCC) ដែលែំទណើរការរួម្គ្នោជាម្ួយអ្ងគការស

ប្រជាជាតិវទែើម្បីកាត់ទោសទម្ែឹក្ំដខ្មរប្ក

អ្ោកេេួលខ្ុសប្តូវខ្ពស់រំផុតេំទ ោះការរំទលភរំ នទៅសម្័យដខ្មរប្ក

ម្វនិង

ម្១សូម្ទម្ើលដផោក(វ.ក)។វអ្ោក

សទងេតការណ៍ខ្ៃោះមានជំទនឿថាវទសេកតអ្
ី តាថធិរាយជាសាធារណៈររស់អ្ោកែឹក្ំរដ្ឋាភិបាលអ្ំពីរញ្ហាោក់េង
នឹងអាណតតិយុតាតធិការននអ្ងគជន
ំ ុំជប្ម្ោះវវិសាម្ញ្ញទៅកោុងតុលការកម្ពជា
ុ គឺជាេប្ម្ង់ម្ួយននការទប្ជៀតដប្ជក
ររស់អ្ោកនទយបាយវ។ទោោះជាយ៉ាងោកទដ្ឋយវគ្នមនភសតតា
ុ ងដែលរងាាញថាវទសេកតីអ្តាថធិរាយោំងទ្ោះវ
បានរាំ ងសាោះែល់ការងារររស់តុលការវតាម្លកខ ណៈដររោម្ួយទ្ោះទ ើយ។វទៅែំោេ់នោំវតុលការបាន
ទរើកសវ្ការោក់េងនឹងេុងទោេននរររទ្ោះវដែលរួម្មានអ្ំទពើប្រល័យពូជសាសន៍ទលើប្កុម្ជនជាតិភាគ
តិេោម្វការរងខំទអាយទរៀរការវការរំទលភផៃូវទភេវការទធវើ វស
ិ ុេធកម្មនផាកោុងវនិងរេទោេប្រកាន់ពីអ្ំទពើឧប្កិែា
ដែលប្តូវបានប្រប្ពឹតទត ៅតាម្ម្នាីរសនតិសខ្
ុ ខ្ៃោះវនិងទៅតាម្ការដ្ឋាន។

ដផោកេី៦៖ ការទរីសទអ្ើង ការរំទលភរំ នកោុងសងគម្ និងការជួញែូរម្នុសសវ

រែាធម្មនញ្
ុ ហា
ញ ម្ប្បាម្ការទរីសទអ្ើងោក់េងនឹងពូជសាសន៍វទយនឌ្័រវពិការភាពវភាសាវឬឋានៈសងគម្វ
រ៉ាុដនត ជាេូទៅវរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានអ្នុវតតរំរាម្ោំងទនោះទអាយមានប្រសិេធភាពទ ើយវ។វ

ន្រសតី
ការរំទលភទសពសនថវៈ និង

ង
ិ ាកោុងប្គួសារ៖ េារ់ដ្ឋក់ទោសប្ព

មេណឌេំទ ោះអ្ំទពើរំទលភទសពសនថវៈ និង

ការរំ ររំ ន។ ទោោះជាយ៉ាងទនោះកតី អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុក និងអ្នតរជាតិបានរាយការណ៍ថា
អ្ំទពើ

ិងាប្រនំ ងន្រសតី មានែូេជាអ្ំទពើ

ឹងាកោុងប្គួសារ និងការរំទលភទសពសនថវៈវទកើតមានជាេូទៅ។ អ្ំទពើ

រំទលភទសពសនថវៈប្តូវកាត់ទោសឱយជារ់ពនធ្គ្នរពី ៥នោំ ទៅ ៣០នោំ។ អ្ំទពើរំទលភទសពសនថវៈ រតី/ប្រពនធ
ម្ិនប្តូវបានដេងជាក់លក់ទៅកោុងប្កម្ប្ព

មេណឌទ ើយ រ៉ាុដនត អាេទធវកា
ើ រទោេប្រកាន់ថាជា “អ្ំទពើរំទលភ

ទសពសនថវៈ” “ការរងេររួសសាោម្” ឬ “ការរំ ររំ នម្ិនសម្រម្យ”បាន។ ទយងតាម្េារ់សីព
ត ីអ្ំទពើ
កោុងប្គួសារ ការរំទលភទសពសនថវៈរត/ី ប្រពនធអាេសថិតទៅកោុងនិយម្ន័យននអ្ំទពើ

ិងា

ង
ិ ាកោុងប្គួសារដែលរួម្

រញ្េូ ល “ការរំ នផៃូវទភេ” ផងដែរ។ កប្ម្មានការទោេប្រកាន់ពីរេរំទលភទសពសនថវៈរតី/ប្រពនធតាម្ប្កម្
ប្ព

មេណឌ និងេារ់សីព
ត ីអ្ំទពើ

ប្ព

មេណឌេំទ ោះអ្ំទពើ

ទប្រើប្កម្ប្ព
នោំរ

ិងាកោុងប្គួសារោស់។ េារ់សីព
ត ីអ្ំទពើ

ិងាកោុងប្គួសារកំណត់ដ្ឋក់ទោស

ិងាកោុងប្គួសារ រ៉ាុដនត ម្ិនមានដេងជាក់លក់អ្ំពកា
ី រដ្ឋក់ទោសទ យ
ើ ។ រ៉ាុដនត ទគអាេ

មេណឌ ទែើម្បីដ្ឋក់ទោសេំទ ោះរេទលមើស

ង
ឹ ាកោុងប្គួសារ ទដ្ឋយដ្ឋក់ទោសពនធ្គ្នរោរ់ពី ១វ

ូតែល់ ១៥នោំ។វទៅកោុងរបាយការណ៍នោំវ២០១៣វររស់អ្ងគការស

ប្រជាជាតិវម្នុសសជិត២០កោុងវ%

វៈ្ក់វដែលប្តូវបានសំភាសន៍វបានសារភាពថាវបានរំទលភទសពសនថវ១៨៦៣វេំទោម្ម្នុសសប្រុកសេំនួន
ទលើ្ រីមាោក់។

អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលម្ួយវទ្
ម ោះអាែ

ក
ុ បានេេួលរបាយការណ៍អ្ំពក
ី រណីរំទលភទសពសនថ

វៈេំនួន ១៨៣វករណីវទដ្ឋយកោុងទ្ោះវរោ
ត លទអាយជនរងទប្គ្នោះសាៃរ់មាោក់ ។ ទៅកោុងេំទោម្ករណីោំង
ទនោះ មាន ៣៣វករណី ប្តូវបានកាត់កតីទដ្ឋយតុលការ ១វករណីប្តូវបានសប្ម្រសប្ម្ួលទដ្ឋយអាជាាធរ ទ
ករណីដែលទៅសល់ទៅរង់ោំសវ្ការ។វទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្សីហាវអ្ងគការអាែ
ការណ៍េំនួនវ១១៤វសតីពីអ្ំទពើ

ើយ

ុកបានេេួលទសេកតីរាយ

ឹងាកោុងប្គួសារវដែល្ំទអាយររួសធងន់ធរង វេំដណកអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល

ម្ួយទេៀតបានបានេងប្កងករណីទសពសនថវៈេំនួន ៣៨ ករណីវនិងអ្ំទពើ

ិងាកោុងប្គួសារេំនួន ៣៨វករណីវ

ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្ម្ិថ្ុ្។វករណីដែលទគរាយការណ៍ម្កសតីពីការំទលភទសពសនថវៈវនិង
អ្ំទពើ

ិងាកោុងប្គួសារមានការទកើនទ ើងវទរើទប្រៀរទធៀរនឹងរយៈទពលែូេគ្នោវកោុងនោំវ២០១៤វដតទប្េើនដតម្ិន

ប្តូវបានទគរាយការណ៍អ្ស់វទដ្ឋយសារន្រសតីខាៃេការសងសឹកទដ្ឋយជនទលមើស។វអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបាន
រាយការណ៍ថា ការអ្នុវតតេារ់សីព
ត ីអ្ំទពើ

ិងាកោុងប្គួសារមានភាពេន់ទខ្ាយ អាជាាធរទៅដតម្ិនរវល់ ក់

ព័នទធ ៅកោុងជទមាៃោះកោុងប្គួសារ ។

រដ្ឋាភិបាលបានគ្នំប្េអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលផតលកា
់ ររណតុោះរោ
ត លែល់ន្រសតីប្កីប្កវងាយរង
ទប្គ្នោះទដ្ឋយការរំទលភពីរី ត ទពសាោរយ និងការជួញែូរ។ ប្កសួងកិេេការ្រីបានសប្ម្រសប្ម្ួលជាម្ួយអ្ងគ
ការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល និងប្រព័នផ
ធ សពវផាយកោុងប្សុកវទែើម្បីរទងេើតកម្ម វិធីោក់ផាយតាម្វិេយុ និងេូរេសសន៍
អ្ំពរ
ី ញ្ហាន្រសតី។

ការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ៖ ប្កម្ប្ព

មេណឌដ្ឋក់ទោសប្ព

មេណឌេំទ ោះការទរៀតទរៀនផៃូវទភេ ទដ្ឋយដ្ឋក់

ពនធ្គ្នរពី ៦វនថ្ងទៅ ៣វដខ្ និងពិន័យជាេឹកប្បាក់េំនន
ួ ពី ១០០ ០០០ទរៀលទៅ ៥០០ ០០០ទរៀល (២៥ ទៅ
១២៥វែុលៃរអាទម្រិក)។ រ៉ាុដនត ម្ិនមានការោរ់ខ្ួ ៃន ឬកាត់ទោសទ ើយ។ រដ្ឋាភិបាលទធវើយុេធ្ការទលើកកម្ពស់
ឹ ជាសាធារណៈដែលទផាតតជាក់លក់ទលើន្រសតីលក់ប្សាទរៀរទៅកដនៃងកម្ានតដែលបានរាយការណ៍
ការយល់ែង
ថា ងាយរងទប្គ្នោះថាោក់ទដ្ឋយសារការទរៀតទរៀន។ដែលទេញទដ្ឋយអ្ងគការវ២០១៣វការសិកាម្ួយទៅនោំវ
វពលកម្មអ្នតរជាតិ(ILO) បាននិយយថា កម្មករកាត់មាោក់កោុងេំទោម្ ៥ ្ក់បានរងការទរៀតទរៀនផៃូវទភ
េ។ ពុំោន់មានព័ត៌មានោទផសងទេៀតសតីពីការទរៀតទរៀនផៃូវទភេទ ើយ។

សិេធិរនតពូជ៖ គូសាវម្ីភ រិយ និងរុគគលមាោក់ៗអាេសទប្ម្េេិតទត លើេំនួនកូនដែលេង់បាន គមាៃតមានកូន និង
ទពលមានកូន ទ

ើយពួកទគមានព័ត៌មាន និងម្ទធាបាយទែើម្បីទធវើការសទប្ម្េេិតទត ដ្ឋយទសរីវទដ្ឋយគ្នមនការ

ទរីសទអ្ើងវការរងខំវឬ

ឹងា។ ន្រសតីមានសិេធិេេួលទសវាពនារកំទណើត និងការដថ្ោំម្ុនទពលសប្មាល ប្ពម្

ោំងឆមរមានជំ្ញ និងការដថ្ោំទប្កាយទពលសប្មាលផងដែរ រ៉ាុដនតជាទរឿយៗ សិេធទនោះទៅមានកប្ម្ិត ទដ្ឋយ
សារឧរសគគប្បាក់េំណូល និងភូម្ិសាន្រសត។ ទយងតាម្ការអ្ទងេតសុខ្ភាពប្រជាសាន្រសតវនិងសុខ្ភាពវនោំវ
២០១៤វប្រទេសកម្ពជា
ុ អ្ប្តាម្រណៈមាតាមានេំនន
ួ វ១៧០វ្ក់កោុងោរកទកើតរស់េំនន
ួ ១០០ ០០០្ក់។
កតាតេម្បង ដែលមានឥេធ ិពលទលើអ្ប្តាម្រណៈមាតាខ្ពស់ទៅកោុងប្រទេសរួម្មានកងវោះម្ណឌលសុខ្ភាពប្តឹម្ប្តូវ
ថាោំសងេូវ និងកងវោះឆមរមានជំ្ញប្តឹម្ប្តូវ។វអ្ប្តាទប្រវា៉ា
ន្រសតី៣៩វនោំវមានប្រដ

ង់ននការទប្រើម្ទធាបាយពនារកំទណើតកោុងេំទោម្

លវ៤៩វែល់វ១៥វកោុងអាយុេទ្ៃោះពីវ%។វទរើទយងតាម្ការអ្ទងេតទនោះវ្រីេំនន
ួ វ

១២នោំវបានឆៃងេទនៃវឬមាននផាទ ោះកូនែំរង
ូ ។វ១៩វទៅវ១៥វដែលសថិតទៅកោុងអាយុពីវ%

ការទរីសទអ្ើង៖ រែាធម្មនញ្
ុ ដញ េងអ្ំពីសិេធិទសមើភាពគ្នោសំរារ់ន្រសតី ការេេួលបានប្បាក់កនប្ម្ទសមើគ្នោេំទ ោះការងារ
ែូេគ្នោ និងឋានៈទសមគ្ន
ើ ោ កោុងអា

៍ពិ

។
៍ ជាេូទៅ ន្រសតីមានសិេធិទលើប្េពយសម្បតតិទសមើភាពគ្នោ មានសិេធិតាម្

ផៃូវេារ់ែេ
ូ គ្នោកោុងការដ្ឋក់ កយរណតឹងដលងលោះ និងសិេធិទសមើគ្នោកោុងការេេួលបានការអ្រ់រំ និងការងារម្ួយេំ
នួន។ រ៉ាុដនត ប្រនពណីវរបធម្៌បានកប្ម្ិតសម្តថភាពររស់ន្រសតីទែើម្បី្នទៅែល់ការេេួលបានម្ុខ្តំដណងខ្ពស់
ទៅកោុងការងារ និងដផោកទផសងទេៀត។ ជាទរឿយៗ ន្រសតីទប្េើនទធវើការងារដែលេេួលបានប្បាក់កនប្ម្ោរ និងភាគ
ទប្េើនម្ិនសូវមានម្ុខ្តំដណងដផោកប្គរ់ប្គងទេ។ រុរសយ៉ាងទប្េើនទលើសលុររទប្ម្ើការងារទយធា នគរបាល
និងការងាររាជការសុី វិល។

កុមារ

ការេុោះសំរុប្តកំទណើត៖ តាម្េារ់ សញ្ហជតិអាេេេួលបានតាម្រយៈកំទណើតពីឪពុកមាតយដែលម្ិនដម្នជាជន
ជាតិដខ្មរ កោុងករណីដែលឪពុកមាតយោំងពីរទ្ោះបានទកើត និងរស់ទៅទដ្ឋយប្សរេារ់ទៅកោុងប្រទេសកម្ពជា
ុ
ឬករណីដែលឪពុក/មាតយោមាោក់េេួលបានសញ្ហជតិកម្ពជា
ុ ។ ប្កសួងម្ហានផាបានប្គរ់ប្គងប្រព័នេ
ធ ុោះរញ្ជវី
កំទណើតតាម្ដររេំទនើរ រ៉ាុដនតោរកោំងអ្ស់ម្ិនសុេធដតប្តូវបានេុោះរញ្ជភា
ី ៃ ម្ៗទ ើយ ទដ្ឋយសារដតឪពុកមាតយវ
ពនារទពល។ ទប្ៅពីទនោះ កុមារដែលបានទកើតោរ់ពី ក់កោ
ត លេសវតសរ៍នោំ១៩៧០ ែល់ ក់កោ
ត លវ
េសវតសរ៍នោំ១៩៩០ ជាេូទៅ ម្ិនប្តូវបានេុោះរញ្ជីកំទណើតទ ើយ ទដ្ឋយសារការប្គរ់ប្គងររស់ទវៀតោម្/ដខ្មរវ
ប្ក

ម្/សន្រងាគម្សុី វិល។ អ្ោកដែលម្ិនបានេុោះរញ្ជីោង
ំ ទនោះជាទប្េើន ដែលទប្កាយម្កមាន ប្គួសារផាាល់ខ្ួ ៃន

ម្ិនបានយល់អ្ំពីភាពោំបាេ់ននការេុោះរញ្ជីទនោះទេ។ ជាេូទៅ យុវជនម្ិនទៅេុោះរញ្ជីកំទណើតទ ើយ រ

ូត

ោល់ដតទគប្តូវការោំបាេ់។

ការខ្កខានម្ិនបានេុោះរញ្ជក
ី ំទណើត្ំទអាយមានការទរីសទអ្ើង រួម្ោំងការម្ិនផតល់ទសវាសាធារណៈ
ផង។ ការសិកាម្ួយទៅនោំវ២០០៧វដែលទធវើទ ើងទដ្ឋយអ្ងគការ UNHCR សតីពីភាពគ្នមនសញ្ហជតិទៅកោុង
ប្រទេសកម្ពជា
ុ បាននិយយថា ជាទរឿយៗ កុមារជនជាតិភាគតិេ និងកុមារដែលគ្នមនសញ្ហជតិប្តូវបានផាត់
ទេញពីែំទណើរការេុោះរញ្ជក
ី ំទណើត។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលដែលផតលទ់ សវាេំទ ោះស

គម្ន៍ដែលប្តូវបាន

ទគផាត់ទេញវបានរាយការណ៍ថា ជាទរឿយៗ កុមារដែលគ្នមនសំរុប្តកំទណើត និងទសៀវទៅប្គួសារវបាត់រង់
លេធ ភាពេេួលបានការអ្រ់រំ និងការដថ្ោំសខ្
ុ ភាព។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលោំងទ្ោះកបានរញ្ហជក់ផង
ដែរថា អ្ោកោំងទនោះទប្េើនដតគ្នមនលេធ ភាពកោុងការេេួលបានការងារទធវើ ការមានប្េពយសម្បតតិផាាល់ខ្ូ ៃន ការេូល
រួម្ទបាោះទនោត ឬការទប្រើប្បាស់ប្រព័នេ
ធ ារ់។

ការអ្រ់រំ៖ ការអ្រ់រំរ

ូតែល់ថាោក់េ៩
ី គឺឥតមានរង់នថ្ៃទ ើយ រ៉ាុដនត ម្ិនដម្នជាកាតពវកិេេប្តូវដតទរៀនទេ។

កុមារជាទប្េើនបានឈ្រ់ទរៀនទែើម្បីជយ
ួ ប្គួសារកោុងការងារកសិកម្មលកខ ណៈប្គួសារ ទធវើការងារទៅកោុង
សកម្មភាពទផសងទេៀត េូលទរៀនទៅអាយុទប្េើន ឬម្ិនេូលទរៀនទសាោះដតម្តង។ រដ្ឋាភិបាលម្ិនរែិទសធទកម ងប្សី
កោុងការេេួលបានការអ្រ់រំទសមើភាពគ្នោទេ។ រ៉ាុដនត ជាទរឿយៗ ប្គួសារដែលមានធនធានមានកំវរិតវផតល់អាេិភាព
ែល់ទកម ងប្រុសជាងទកម ងប្សី។ ទរើទយងតាម្របាយការណ៍អ្ងគការអ្នតរជាតិ រ្ារ់ពក
ី ប្ម្ិតរឋម្សិកា េំនួន
ទកម ងប្សីេុោះទ្
ម ោះេូលទរៀនធាៃក់េុោះយ៉ាងខាៃង
ំ ទៅតំរន់ប្កុង េំដណកការេូលទរៀនររស់ទកម ងប្រុសទៅទប្កាយ
ថាោក់រឋម្សិកា មានេំនួនធាៃក់េុោះទប្េើនគួរសម្ ទៅតំរន់ជនរេ។ សាលទរៀនទៅកោុងតំរន់ជាទប្េើនសថិតទៅ
នងយពីផោះា ទ

ើយការទធវែ
ើ ំទណើរកជារញ្ហាម្ួយផងដែរ។ កតាតទនោះបានទធវើឱយរ៉ាោះ ល់ែល់ទកម ងប្សីជាពិទសស

ទដ្ឋយសារកងវល់ពីសុវតថិភាពកោុងការទធវែ
ើ ំទណើរពីផោះា ទៅសាលទរៀន។

ការទធវើបារកុមារ៖ ទរើតាម្អ្ោកសទងេតការណ៍ ការទធវបា
ើ រកុមារប្តូវទគបានទជឿថា មានជាេូទៅ ទ

ើយការរតឹង

ប្រនំ ងនឹងជនប្រប្ពឹតក
ត ប្ម្មានោស់។ របាយការណ៍នោំ ២០១៤ ររស់អ្ងគការ UNICEF និយយថា ៦១%
ននកុមា រីដែលទឆៃើយសំណួរ និង ៥៨% ននកុមារាដែលទឆៃើយសំណួរ ដែលសថិតកោុងអាយុពី ១៣ េី ១៧ នោំបាន
រងការវាយែំទៅកោុងប្គួសារ។ ការរំទលភទសពសនថវៈកុមារទៅដតជារញ្ហាធងន់ធរង ម្ួយទៅទ ើយ។ អ្ងគការម្ិន
ដម្នរដ្ឋាភិបាលវADHOC បានរាយការណ៍វថា ករណីរំទលភទសពសនថវៈ និងរ៉ាុនរ៉ាងរំទលភទសពសនថវៈេំនន
ួ
៩៩ ករណីបានទកើតទ ើងេំទ ោះកុមារដែលមានអាយុទប្កាម្ ១៨វនោំ។

ការនរ់ទរៀរអា

៍ពិ

៍វនិងការរងខំទអាយទរៀរអា

ព
៍ ិ

៍៖វអាយុប្គរ់ការតាម្េារ់សំរារ់ទកម ង

ប្រុសវនិងទកម ងប្សីគឺវ១៨វនោំវដតកុមារអាយុប្តឹម្វ១៦វនោំអាេទរៀរការទដ្ឋយប្សរេារ់បានវទរើមានការយល់
ប្ពម្ពីឪពុកមាតយ។វទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍វ១៨នោំវបានវ២៤វទៅវ២០វ្រីដែលមានអាយុពនន
ី វ%ទរៀរ
ការទៅទពលទគមានអាយុទប្កាម្វ១៨វនោំវទ

ើយមានវ២នោំវ១៦វទៅអាយុទប្កាម្បានទរៀរការណ៍វ%។វតាម្

ប្រនពណីវរបធម្៌វវការទរៀរការររស់កុមារម្ិនប្តូវបានោត់េុកថាវជារញ្ហាទេវ។រដ្ឋាភិបាលនិងអ្ងគការម្ិន
ដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបានទលើកកំពស់ការយល់ែឹងទលើអាយុអ្របរិមាែូេដែលប្តូវបានកំណត់ទដ្ឋយេា
រ់។

ការទកងប្រវ័ញ្េផូវៃ ទភេទលើកុមារ៖ ការរួម្ទភេជាម្ួយកុមារអាយុទប្កាម្ ១៥វនោំ គឺជាអ្ំទពើខ្ស
ុ េារ់។ រ៉ាុដនត
ទពសាោរយកុមារបានទកើតទ ើង។ ទៅអ្ំ ុងនោំននរបាយការណ៍ នគរបាលបានវាយឆមកេ
់ ល
ូ ផាោះរន ទ

ើយបាន

ជួយសទន្រងាគោះទកម ងប្សីម្ិនប្គរ់អាយុដែលប្តូវបានទគជួញែូរទធវើទពសា។វកុមារខ្ៃោះរំទ រីកោុងទពសាោរទែើម្បីរស់។
ប្រទេសកម្ពជា
ុ ទៅដតជាទគ្នលទៅទេសេរណ៍ផូវៃ ទភេទលើកុមារវថ្វីទរើកុមារម្ិនោន់ប្គរ់អាយុដែលរកសុីផូវៃ ទភេវ
មានេំនួនធាៃក់េុោះយ៉ាងទប្េើនវទៅកោុងេសវតសេុងទប្កាយទនោះកតី។វរដ្ឋាភិបាលបានទប្រើប្បាស់េារ់សីព
ត ីការរន្រងាេរ
ការជួញែូរម្នុសស និងការទកងប្រវ័ញ្េផូវៃ ទភេ ទែើម្បីកាត់ទោសអ្ោកទេសេរផៃូវទភេវដែលរំទលភរំ នទលើ
កុមារ។វេារ់សីព
ត កា
ី រជួញែូរម្នុសសដ្ឋក់ទោសេំទ ោះការជួញែូរវទកងប្រវ័ញ្េផូវៃ ទភេទលើកុមារវទដ្ឋយដ្ឋក់
ពនធ្គ្នរោរ់ពី ២ ទៅ ១៥វនោំ។ េារ់ទនោះកហាម្ប្បាម្រូរអាសអាភាសកុមារផងដែរ។

កុមារផាៃស់េីលំទៅ៖ រដ្ឋាភិបាលបានផតល់ទសវាមានកំ រិតវនិងម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់ែល់កុមាររស់ទៅតាម្េិទញ្េ ើម្ថ្ោល់
ទៅម្ជឈម្ណឌលសាតរនីតិសម្បោ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបានវាយតនម្ៃថា មានកុមារតាម្
េិទញ្េ ើម្ផៃូវកោុងេំនន
ួ ប្រដ

លនឹងេំនួនកោុងនោំ ២០១៤ គឺមានប្រមាណជា ១២០០ ទៅ ១៥០០វ្ក់ទៅកោុងរាជ

ធានីភំទោ ពញ ដែលគ្នមនេំ្ក់េំនងប្គួសារ ទ

ើយកុមារប្រមាណជាពី ១៥ ០០០ ទៅ ២០ ០០០្ក់ បានទធវើ

ការងារទៅតាម្េិទញ្េ ើម្ផៃូវ រ៉ាុដនត បានប្ត រ់ទៅផាោះ វិញទៅទពលយរ់។ កុមារប្រមាណជា ២០០ ទៅ ៤០០វ
្ក់ បានរស់ទៅជាម្ួយប្គួសារររស់ខ្ួ ៃនទៅតាម្េិទញ្េ ើម្ផៃូវននរាជធានីភំទោ ពញ។វការអ្ទងេតម្ួយររស់រដ្ឋាភិបា
លវទៅនោំវ២០១៤វបានរកទ

ញ
ើ ថាវ៧០្ក់វដែលរស់ទៅតាម្ម្ជឈវ០០០វ១២វននកុមារកំប្ េំនន
ួ វ%

ម្ណឌលររស់រែាវនិងឯកជនវមានឪពុកមាតយវឬរងរអូន។វេំនួនម្ជឈម្ណឌលកុមារកំប្ ទៅកោុងប្រទេសមាន
២ែល់វ២០០៥វទៅនោំវ១៥៥វកំទណើនពី២៥វទៅនោំវ២០១៤វដែលកោុងេំនន
ួ ទនោះវមានដតវ២៣វទេដែលប្គរ់ប្គង
ទដ្ឋយរែា។វអ្ងគការវNGO និងអ្ោកសទងេតការណ៍ែនេទេៀតបានទោេថា ម្ជឈម្ណឌលកុមារកំប្ ឯកជនជា
ទប្េើនគ្នមនការប្គរ់ប្គងលអទេ ទ

ើយមានកុមារអ្ត់កំប្ ទប្េើន ទែើម្បីោក់ោញអ្ំទោយពីជនររទេស។

ការោរ់ជំ រិតកុមារឆៃងដែន៖ ប្រទេសកម្ពជា
ុ ម្ិនដម្នជា

តថទលខ្ីននអ្នុសញ្ហញប្កុងឡាទអ្ នោំ១៩៨០ សតីពី

េិែាភាពសុី វិលននការោរ់ជំ រិតកុមារឆៃងដែនទ ើយ។

ការប្រនំ ងនឹងសាស្ជវីស (Anti-Semitism)

វវវវវវវវវវមានស

គម្ន៍អ្និកជនកាន់សាស្ជវីសតូេម្ួយទៅកោុងរាជធានីភំទោ ពញ ទ

ើយម្ិនមានរបាយ

ការណ៍អ្ំពីេទងវើប្រនំ ងនឹងសាស្ទនោះទ ើយ។

ការជួញែូរម្នុសស
សូម្េូលទម្ើលរបាយការណ៍សីព
ត កា
ី រជួញែូរម្នុសស ររស់ប្កសួងការររទេសស
េំព័រ

រែាអាទម្រិក ទៅទគ

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។

ជនពិការ
េារ់ហាម្ការទរីសទអ្ើង ការប្ពទងើយកទនតើយវការទកងប្រវ័ញ្េ ឬការទបាោះរង់ជនពិការ។ ទៅកោុងេារ់វ
ទនោះ និយម្ន័យជនពិការរួម្មានោំងជនដែលមានជំងស
ឺ តិសាមរតី និងជនពិការប្បាជាាផងដែរ ទ

ើយេារ់ទនោះ

កតប្ម្ូវផងដែរថា អាគ្នរសាធារណៈ និងេីតាំងផតលទ់ សវារដ្ឋាភិបាល រួម្ោំងប្គឹោះសាថនអ្រ់រំផងដែរ ប្តូវមាន
ម្ទធាបាយដែលអាេឱយជនពិការទេញេូលបាន។ េារ់ទនោះម្ិននិយយពីម្ទធាបាយទេញេូល ឬទ ើងេុោះ
ទពលទធវើែំទណើរតាម្យនតទហាោះ ឬទធវែ
ើ ំទណើរតាម្ម្ទធាបាយទផសងទ ើយ។ប្កសួងសងគម្កិេេ អ្តីតយុេធជន និង

យុវនីតិសម្បោេេួលខ្ុសប្តូវរួម្ទលើការការ រសិេធិជនពិការ ថ្វីទរើេារ់ទនោះកំណត់ភារកិេេជាក់លក់សំរារ់រ
ោ
ត ប្កសួងទផសងទេៀតវែូេជា ប្កសួងសុខាភិបាល ប្កសួងអ្រ់រំ ប្កសួងសាធារណៈការ និងែឹកជញ្ជូន និង
ប្កសួងការ រជាតិកតី។ រដ្ឋាភិបាលបានទសោឱ
ើ យរោ
ត ញេូរេសសន៍ោំងអ្ស់ទប្រើប្បាស់ការរកដប្រភាសាសញ្ហញ
កោុងកម្ម វធ
ិ ីររស់ខ្ួ ៃន។ គិតប្តឹម្ដខ្កញ្ហញ សាថនីយេូរេសសន៍ធជា
ំ ងទគម្ួយមានការរកដប្រភាសាសញ្ហញ។ េីសី ត
ការគណៈរែាម្ន្រនតបា
ី នអ្នុម្័តអ្នុប្កឹតយេំនួន ៤ ដែលគ្នំប្េេារ់ទនោះ។

វវវវវវវវវវកម្ម វធ
ិ ីដែលទរៀរេំទ ង
ើ ទដ្ឋយអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាល្្វបានទធវើការដកលម្អគរួ ឱយកត់សមាគល់
េំទ ោះការប្រប្ពឹតត និងការសាតរនីតិសម្បោទលើជនពិការ រ៉ាុដនត ពួកគ្នត់បានប្រឈ្ម្នឹងការទរីសទអ្ើងពីសងគម្
យ៉ាងទប្េើន ជាពិទសសលេធ ភាពកោុងការេេួលបានការងារជំ្ញ។

កុមារពិការអាេេូលសាលបានដែរ។វវវវវវវវវវវកុមារដែលពិការខាៃង
ំ វបានេូលទរៀនទៅសាលដ្ឋេ់ទដ្ឋយដ កវ
ដែលឧរតថម្ទភ ដ្ឋយអ្ងគការវNGO ទៅភោំទពញ។ ទរើទយងតាម្អ្ងគការ NGO ម្ួយ ការសិកាសំរារ់កមា
ុ រដែល
មានភាពពិការខាៃង
ំ គ្នមនទៅទប្ៅប្កុងភោំទពញទេ។

វវវវវវវវវវគ្នមនការដ្ឋក់កំ

ិតផៃូវេារ់ទលើសិេធិជនពិការកោុងការទបាោះទនោត ឬេូលរួម្ទៅកោុងកិេេការសុី វិលទ ើយ

រ៉ាុដនតរដ្ឋាភិបាលម្ិនបានខ្ិតខ្ំប្រឹងដប្រងស

ការោម្ួយ ទែើម្បីជួយពួកគ្នត់ឱយមានការេូលរួម្កោុងកិេេការសុី

វវិលកាន់ដតទប្េើនទ ើយ។ ប្កសួងសងគម្កិេេ អ្តីតយុេធជន និងយុវនីតិសម្បោមានេំនួលខ្ុសប្តូវកោុងការរទងេើត
ទគ្នលនទយបាយទែើម្បីការ រសិេធិ និងសាតរនីតិសម្បោជនពិការ កែូេជាផតលកា
់ ររណតុោះរោ
ត លជំ្ញ
សប្មារ់ពួកគ្នត់។

សញ្ហជតិ/ពូជសាសន៍/ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ
វវវវវវវវវវេារ់សីព
ត ីសញ្ហជតិម្ិនមានដេងេាស់លស់អ្ំពីសិេធរិ រស់ជនជាតិទែើម្ភាគតិេទ យ
ើ ។ ការការ រ
តាម្រែាធម្មនញ្
ុ ន
ញ ិយយដតពី “ប្រជាជនដខ្មរ” រ៉ាទុ ោ
ណ ោះ។ អាណិកជនេិន និងទវៀតោម្គឺជាជនជាតិភាគតិេ
ភាគទប្េើនជាងទគ។ ជនជាតិេិនប្តូវបានេេួលយកទៅកោុងសងគម្ រ៉ាុដនត មានការរនតសរ
អ ់ទខ្ពើម្េំទ ោះជនជាតិទវៀ
តោម្ ដែលប្តូវបានទគទម្ើលទ

ើញថា ជាការគំរាម្កំដ

ងេំទ ោះប្រទេសជាតិ និងវរបធម្៌។ ប្កុម្ម្ួយ

េំនួនរួម្ោំងប្កុម្អ្ោកនទយបាយផងកោុងរកសប្រនំ ងផង បានរនតនិយយប្រនំ ងនឹងជនជាតិទវៀតោម្យ៉ាង

ខាៃង
ំ កាៃ។ ប្កុម្ោំងទនោះបានសតីរទ្ាសថា មានការប្គរ់ប្គងដផោកនទយបាយពីប្រទេសទវៀតោម្ទលើគណរកស
ប្រជាជនកម្ពជា
ុ រញ្ហាេន្រ្ានទៅតាម្តំរន់ប្ពំដែន និងរញ្ហាជាទប្េើនទផសងទេៀត ដែលប្កុម្ោំងទនោះបានដ្ឋក់
កំ

ុសទៅទលើជនជាតិទវៀតោម្ យ៉ាងទហាេោស់កកោុងេំដណកខ្ៃោះដែរ។

ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ

វវវវវវវវវវជាការជួយែល់ការខ្ិតខ្ំប្រឹងដប្រងររស់ស

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ កោុងកិេេការ រេឹកែីែូនតា

និងធនធានធម្មជាតិររស់ខ្ួ ៃនវប្កសួងដែនែីបានទេញរ័ណណកម្មសិេធ ែ
ិ ីរួម្ទៅទអាយស
៨វស

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្េំនួនវ

គម្ន៍វទៅទខ្តតរតនៈគី រវី និងទខ្តតម្ណឌលគី រី។អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលបានវរិោះគន់យូរម្កទ

ែំទណើរការអ្នុវតតយឺតៗននការផតល់រ័ណណកម្មសិេធ ែ
ិ ទី
សម្បោនែីដែលរ៉ាោះ ល់ែល់ស

ើយនូវ

ើយបានរនតសុំទអាយមានការផាអកការលក់ែី និងការផតល់

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្ភាគតិេ។ អ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុក និងអ្នតរ

ជាតិមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មកោុងការអ្រ់រំស

គម្ន៍ជនជាតិទែើម្ភាគតិេអ្ំពែ
ី ំទណើរការេុោះរញ្ជែ
ី ី ប្ពម្

ោំងផតល់ជាតំោងដផោកេារ់កោុង វិវាេផងដែរ។

អ្ំទពើ

ង
ឹ ា ការទរីសទអ្ើង ប្ពម្ោំងអ្ំទពើ

វវវវវវវវវវម្ិនមានេារ់ដែលដ្ឋក់ទោសប្ព

ង
ឹ ាទដ្ឋយទ

តុផលផៃូវទភេ និងអ្តតសញ្ហញណទជនឌ្័រ

មេណឌទលើការប្សឡាញ់ទភេែូេគ្នោទ ើយ ទ

ើយកម្ិនមានការទរីស

ទអ្ើងជាផៃូវការប្រនំ ងនឹងប្កុម្ន្រសតីប្សឡាញ់ន្រសតី រុរសប្សឡាញ់រុរស រុគគលដែលប្សឡាញ់ោំងរុរស និងន្រសតី
និងអ្ោកវោះកាត់ដកអ្វៈយវៈទភេ (LGBT) ទ្ោះទេ ទោោះរីជាទៅដតរនតមានការទរីសទអ្ើងពីសងគម្ម្ួយេំនួន និង
ការ្ំគ្នោសអរ់ ជាពិទសសទៅកោុងតំរន់ជនរេកតី។វរដ្ឋាភិបាលបានផតល់ទមា៉ាងផាយសំរារ់កម្ម វិធីោក់េងនឹង
សិេធិររស់ប្កុម្វLGBTI ។
គ្នមនរបាយការណ៍អ្ំពកា
ី រទរីសទអ្ើងពីសំោក់រដ្ឋាភិបាលវដផអកទលើលកខ ណៈននេំណង់ផូវៃ ទភេវទៅកោុង
ការងារវភាពគ្នមនសញ្ហជតិ ឬលេធ ភាពេេួលបានការអ្រ់រំ ឬការដថ្ោំសុខ្ភាពទ ើយ។ រ៉ាុដនត ការប្សឡាញ់ទភេ
ែូេគ្នោ ជាេូទៅ េេួលរងការខាៃេរអារ និងការសងស័យពីសោ
ំ
ក់ប្រជាជនេូទៅ ទ

ើយមានប្កុម្គ្នំប្េតិេតួេ

រ៉ាុទោ
ណ ោះដែលអាេរាយការណ៍ប្បារ់ពីករណីទ រីសទអ្ើងវ។វការទរីសទអ្ើងទប្ៅផៃូវការប្រនំ ងនឹងប្កុម្ LGBT
ទៅដតមាន ដតអ្ងគការម្ិនដម្នរដ្ឋាភិបាលកោុងប្សុកម្ួយបាននិយយថា ការទរីសទអ្ើងមានការថ្យេុោះ
ទដ្ឋយសារស
ប្កុម្ LGBT ។

គម្ន៍ររស់ប្កុម្ LGBT ទធវកា
ើ របានលអកោុងការទលើកកំពស់ការយល់ែឹងោក់េងនឹងរញ្ហាររស់

អ្ងគការកោុងប្សុកម្ួយដែលទធវកា
ើ រទលើសិេធិររស់ប្កុម្ LGBTI បានរាយការណ៍ពីករណីជាង ១០០នន
ងា ឬការរំទលភរំ នទៅទលើម្នុសសកោុងប្កុម្ LGBTI ទដ្ឋយរួម្ោំងអ្ំទពើ
ទដ្ឋយសមាជិកប្គួសារ។ ដតការមាក់ងាយ ឬការគំរាម្កំដ

ឹ

ង
ឹ ាកោុងប្គួសារដែលប្រប្ពឹតត

ងអាេជាកតាតម្ួយកោុងការរារាំ ងម្ិនទអាយមាន

ការប្បារ់ពីករណីដររទនោះ។
ាំ នឺ េដស្៍
ការមាក់ងាយពស្
ី ង្គមទាក់ទ្ង្នង្
ឹ នមនោគ នង្
ិ ជង្
វវវវវវវវវវការអ្ទងេតដផោកសុខ្ភាពវនិងប្រជាសាន្រសតបានកត់សំគ្នល់ទ

ញ
ើ ថាវ២១១៨ននន្រសតីវនិងវ%%វននរុរស

បាននិយយពីឥ រិយរេទរីសទអ្ើងទៅទលើអ្ោកជំងឺទអ្ែស៍វឬអ្ោកមានផាក
ុ ទម្ទរាគទអ្ែស៍។វរ្ារ់ពីមានឧរបតតិ
ទ

តុកាលពីដខ្កញ្ហញវនោំវ២០១៤វដែលកោុងទ្ោះវប្គូទពេយគ្នមនេារ់អ្នុញ្ហញតមាោក់បានទធវើទអាយឆៃងទម្ទរាគទអ្ែ

ស៍ទដ្ឋយអ្ទេត្ែល់អ្ោកភូម្ិប្រមាណវ២៩០វ្ក់វអ្ោកភូម្ិបាននិយយពីការមាក់ងាយជាេូទៅពីអ្ោកភូម្ែ
ិ នេ
ទេៀតវទដ្ឋយមានអ្ោកខ្ៃោះម្ិនោក់េងជាម្ួយជនរងទប្គ្នោះដតម្តង។

ផ្ននកទ្ី ៧៖ស្ទ្
ធិ មមករ ននិ ោជត
ិ
ិ ក
ក.

ទសរីភាពេូលរួម្ និងសិេធេ
ិ រោអ្នុសញ្ហញរួម្វ(Freedom of Association and the Right to

Collective Bargaining)

េារ់ការ រសិេធិររស់អ្ោកទធវកា
ើ រកោុង វិស័យឯកជនកោុងការរទងេើតនិងេូលរួម្កោុងស

ជីព តាម្ការ

ទប្ជើសទរីសររស់ទគ ទដ្ឋយគ្នមនការអ្នុញ្ហញតជាម្ុន សិេធិកោុងការទធវើកែ
ូ កម្ម និងសិេធិកោុងការេរោអ្នុសញ្ហញរួម្
ថ្វីទរើស

ជីពអាេេងសម្ព័នធ ឬេូលរួម្ជាសមាជិកទដ្ឋយទសរីកតី ដតម្ិនដេងេាស់ពីសិេធិររស់ទគកោុងការេង

សម្ព័នធ ឬេូលជាសមាជិកអ្នតរជាតិទេ។ េារ់តប្ម្ូវឱយស

ជីពរញ្ជូនលកខ និក
ត ៈវនិងរញ្ជីទ្
ម ោះម្ន្រនតស
ី

ជីព

ទៅប្កសួងការងារ និងរណតុោះរោ
ត លវវជា
ិ ជ ជីវៈ (MOLVT)។

ម្ន្រនតីរាជការវរួម្ោំង ប្គូរទប្ងៀន ទៅប្កម្ និងម្ន្រនតីទយធា ប្ពម្ោំងអ្ោករទប្ម្ើការងារតាម្ផាោះគ្នមនវ
សិេធរ
ិ ទងេើត ឬេូលរួម្កោុងស

ជីពទ ើយ។វអ្ងគការវILO រនតសុំទអាយរដ្ឋាភិបាលធា្សិេធិររស់និទយជិតសា

ធារណៈកោុងការេូលរួម្កោុងប្កុម្ សមាគម្ និងការេោរអ្នុសញ្ហញរួម្។ រុគគលិកទៅកោុងឧសា

កម្មែឹក

ជញ្ជូនតាម្ផៃូវអាកាស និងផៃូវេឹកមានទសរីភាពកោុងការរទងេត
ើ ស
រររធា្ដផោកសងគម្ និងប្បាក់ទសាធននិវតតនទ៍ ើយ ទ

ជីព រ៉ាុដនតគ្នមនសិេធិេេួលបានអ្តថប្រទយជន៍

ើយេេួលការទលើកដលងពីការកំ

ិតទមា៉ាងការងារ

ដែលមានដេងទៅកោុងេារ់។

េារ់ដេងថា កូែកម្មអាេទរៀរេំទធវើបានលុោះប្តាដតរំទពញតាម្លកខ ខ្ណឌតប្ម្ូវម្ួយេំនួនសិនវែូេជា
ររាជ័យននការទដ្ឋោះប្សាយវិវាេតាម្វិធីទផសងទេៀត (ែូេជា ការេរោ ការផសោះផារ ឬម្ជឈតតកម្ម) ការមាន
ការទបាោះទនោតសមាងត់ពីសមាជិកស

ជីព និងការជូនែំណឹងជាម្ុនរយៈទពល ៧នថ្ង ែល់និទយជក និងប្កសួង

ការងារ និងរណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈ។ ពុំមានេារ់ដែលហាម្ប្បាម្ម្ន្រនតីរាជការ រុគគលិកទៅកោុងវវិស័យសាធារ
ណៈ ឬរុគគលិកទៅកោុងទសវាសំខាន់ៗម្ិនឱយទធវើកែ
ូ កម្មទ ើយ។ មានការការ រតាម្េារ់ដែលការ រកម្មករនិទយជិតពីការសងសឹក។វេារ់កដេងផងដែរពីការការ រទម្ែឹក្ំស

ជីពពីការរទណតញទេញពីការងារ។

រេរបញ្ញតិស
ត ីព
ត ីសិេធិេរោអ្នុសញ្ហញរួម្ផតល់សិេធិកោុងការេរោអ្នុទលើអ្នុសញ្ហញរួម្ែល់ស
កោុងស

ប្គ្នសម្ួយដែលវជទៅកោុងប្កុម្េរោវទ

កេរោវរទ ើស

ជីពទៅ

ើយតំរវូ ទអាយនិទយវ"តំោងទអាយកម្មករទប្េើនរំផុត"

ជីពទនោះទសោើទអាយមានកិេេប្ពម្ទប្ពៀងទលើអ្នុសញ្ហញរួម្។វរេរបញ្ញតិោ
ត ំងទនោះកេងភាជរ់

កាតពវកេ
ិ េគូភាគីឱយឯកភាពនឹងែំទណើរការេរោដែលមានលំដ្ឋរ់លំទដ្ឋយប្តឹម្ប្តូវ និងផតល់សំទណើ កែូេជា
សំទណើតរដែលសម្ប្សរ និងសម្ទ

តុផល ប្ពម្ោំងតប្ម្ូវឱយនិទយជកផតល់េីតាំង និងព័ត៌មានដែល

ោក់េងនឹងែំទណើរការេរោោំងអ្ស់វែល់ស

ជីព តាម្ការទសោើសុំររស់ស

ការងារមាន្េីប្តូវសំរួលែំទណើរការននការេុោះរញ្េ ីស
រំផុតសំរារ់ស

ជីព កោុងករណីមានស

ជីព និងការរញ្ហជក់ឋានៈននភាពជាតំោងទប្េើន

ជីពទប្េើនទៅកោុងស

៣ ទធវកា
ើ រជំោស់នង
ឹ ការផតលឋា
់ នៈជាតំោងទប្េើនរំផុតែល់ស
លទធវើការជំោស់។ អ្ងគការ ILO បានកត់សំគ្នល់ទ

ជីព។ ការិយល័យេំ្ក់េំនង

ប្គ្នសម្ួយ។ ដតេារ់អ្នុញ្ហញតទអាយភាគីេី
ជីព ដែលអាេជាទ

តុផលទអាយរដ្ឋាភិបា

ញ
ើ ថា ការអ្នុញ្ហញតទអាយមានការជំោស់ពីភាគីេី៣ផាយ
ុ

ទៅនឹងសិេធីសីព
ត ីការងារដែលមានការយល់ប្ពម្ជាអ្នតរជាតិ ោក់េងនឹងទសរីភាពននការេងប្កងជាប្កុម្ជា
សមាគម្ និងការេរោអ្នុសញ្ហញរួម្។
ការពប្ងឹងការអ្នុវតតសិេធិរទងេើតប្កុម្វសមាគម្វទសរីភាពោកផុតពីការទរីងទអ្ើងប្រនំ ងនឹងស

ជីពវ

និងសិេធិកោុងការេរោអ្នុសញ្ហញរួម្មានលកខ ណៈម្ិនសុីសងាវក់ទេ។វទពលខ្ៃោះវទេត្ររស់រដ្ឋាភិបាលកោុងការ
ពប្ងឹងការអ្នុវតតសិេធិោំងទនោះប្តូវរនាេ
ុ រងាអក់ទដ្ឋយសារេំ្ក់េំនងជិតសោិេធទៅកោុងេំទោម្ម្ន្រនតីរដ្ឋាភិបាល
និទយជក និងទម្ែឹក្ំស

ជីពវពិទសសអ្ោកែឹក្ំស

ជីពដែលគ្នំប្េរដ្ឋាភិបាល។ េំ្ក់េំនងោំងទនោះ

រងាអក់ម្ិនទអាយទម្ែឹក្ំស
រទដ្ឋយឯករាជយររស់ស

ជីពរាយការណ៍ពក
ី រណីទ រីសទអ្ើង ទ

ើយរាំ ងសាោះែល់ែំទណើរការំទពញការងារ

ជីព។

រដ្ឋាភិបាលម្ិនបានផតលធ
់ នធានប្គរ់ប្គ្នន់ែល់ដផោកអ្នុវតតេារ់ទេ ពិទសសការផតលកា
់ ររណតុោះរោ
ត ល
និងធនធាន ទែើម្បីធា្ទអាយដផោកអ្ធិការកិេេការងារមានែំទណើរការទៅលអ។ ទៅកោុងរយៈទពល ៦ ដខ្ែំរូង
្យកដ្ឋានអ្ធិការកិេេការងារររស់ប្កសួងសងគម្កិេេបានទេញការប្ពមានែល់ប្កុម្

ន
ុ េំនន
ួ ១៩៧ េំទ ោះ

ការរំទលភេារ់ការងារ។ ទោោះរីជាប្កសួងការងារ និងរណតុោះរោ
ត លវវិជាជជីវៈ ជាទរឿយៗ បានសទប្ម្េ
ទដ្ឋយឈ្រទលើផលប្រទយជន៍ររស់និទយជិតកទដ្ឋយ កប្កសួងកប្ម្បានទប្រើប្បាស់សិេធិអ្ោ
ំ
េប្សរេារ់
ររស់ខ្ួ ៃនទែើម្បីដ្ឋក់ពិន័យែល់នទិ យជកដែលម្ិនអ្នុវតតរេរញ្ហជររស់ខ្ួ ៃនោស់។វកោុងេំទោម្ប្កុម្

ុនេំនួនវ

១៩៧វដែលបានេេួលការប្ពមានវមានដតវ២៩វប្តូវបានពិនយ
័ ទអាយរង់ប្បាក់។វទៅកោុងរយៈទពលវ៦វដខ្ែំរូងវ
ប្កសួងសងគម្កិេេបានេេួលករណីជំទលោះេំនួនវ១១៨វដែលម្ិនោក់េងនឹងការទធវក
ើ ូែកម្មវនិងរណតឹងេំនួនវ៥៨វ
ោក់េងនឹងកូែកម្មវទ

ើយ្យកដ្ឋានទដ្ឋោះប្សាយវិវាេការងារររស់ប្កសួងបានទផាើករណីដែលទដ្ឋោះប្សាយម្ិន

ទេញទៅប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត ល។
វ
វវិវាេការងារដែលទដ្ឋោះប្សាយម្ិនដ្ឋេ់ទប្សេ អាេរញ្ជូនទៅកាន់ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត ល ដែលជាអ្ងគ
ភាពរែាឯករាជយដែលរកប្សាយរេរញ្ញតិកា
ត រងារទៅកោុងករណី វិវាេសម្ូ

ភាពវែូេជាទៅទពលនិទយជិតជា

ទប្េើនប្តូវបានរទណតញទេញពីការងារជាទែើម្។ គូភាគីអាេសទប្ម្េថា នឹងេេួលយកទសេកតស
ី ទប្ម្េ ជាការ
ភាជរ់ជាកាតពវកិេេយ៉ាងោ។ ប្រសិនទរើម្ិនមានភាគីោម្ួយជំោស់ទៅនឹងទសេកតីសទប្ម្េ ទៅកោុងរយៈ
ទពល ៨នថ្ង រ្ារ់ការទេញទសេកតស
ី ទប្ម្េទេ ភាគីប្តូវជារ់កាតពវកិេេទដ្ឋយសវ័យប្រវតតិ។ វវិវាេរុគគលអាេយ
កម្កទដ្ឋោះប្សាយទៅេំទ ោះម្ុខ្តុលការ ដតប្រព័នត
ធ ុលការម្ិនមានភាពអ្ពាប្កិត និងតមាៃភាពទេសូម្(វ
)ងវ១វទម្ើលដផោក។វគ្នមនតុលការឯកទេសសំរារ់កាត់កតីជំទលោះកោុងការងារទេ។វស

ជីពម្ួយេំនួនបានជំរុញ

ឱយរដ្ឋាភិបាលពប្ងីកតួ្េីររស់ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត លវទដ្ឋយទអាយរួម្រញ្េូ លករណីវវិវាេផលប្រទយជន៍
រុគគល និងផលប្រទយជន៍សម្ូ

ភាព ប្ពម្ោំងទធវើឱយមានការភាជរ់កាតពវកិេេេំទ ោះទសេកតីសទប្ម្េររស់ប្កុម្

ប្រឹកាផងដែរ។វពីដខ្ម្ករាែល់ដខ្ម្ិថ្ុ្វប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត លបានេេួលសំណំទុ រឿងេំនួន ១៦២។វទៅ
កោុងរយៈទពលែូេគ្នោទនោះវកោុងនោំវ២០១៤វប្កុម្ប្រឹកាបានេេួលករណីេំនួនវ១៧៤។វ ប្កុម្ប្រឹកាបាននិយយ
ថាវទៅកោុងេំទោម្ករណីោំងវ១៦២វខ្ៃួនបានទដ្ឋោះប្សាយបានេំនួនវ៨៧វករណីវមានវ២៩វករណីប្តូវបានប្សុោះ
ប្សួលគ្នោ វិញទដ្ឋយភាគីជំទលោះវទ

ើយមានវ២២វប្តូវបានរិេទដ្ឋយសារគ្នមនការេូលរួម្វឬស

ប្រតិរតតិការ

ទដ្ឋយភាគីជំទលោះវប្កុម្ប្រឹកាបានជួយសំររសំរួលែល់ការទដ្ឋោះប្សាយករណីេំនន
ួ វ៨វទ

យ
ើ ករណីទៅសល់

ែនេទេៀតម្ិនោន់ប្តូវបានពិនិតយទដ្ឋោះប្សាយទៅទ ើយ។

តាម្ទសេកតរា
ី យការណ៍ម្ក កម្មករជួរឧរសគគកោុងការអ្នុវតតសិេធិររស់ទគកោុងការរទងេើតប្កុម្ ទដ្ឋយ
សារនិទយជកខ្ៃោះម្ិនប្ពម្េុោះ

តថទលខាទលើសំរុប្តជូនែំណង
ឹ ដែលេេួលសាគល់ស

ជីពជាផៃូវការ។ ទប្ៅពី

ទនោះទេៀត កម្មករទៅកោុង វិស័យកាត់ទែរទៅកម្ពជា
ុ ប្តូវបានជួលែូេជាអ្ោកទ ៉ា ការរនត ដែលជាការទធវើទអាយការ
េូល ឬរទងេើតស

ជីពមានការពិបាក។ ស

គណរកសប្រនំ ង ទ

ជីពភាគទប្េើនេូលខាងគណរកសែឹក្ំប្រទេស ខ្ៃោះេូលខាង

ើយខ្ៃោះទេៀតឯករាជយ។ ទម្ែឹក្ំស

ជីពដែលេូលខាងរដ្ឋាភិបាល ម្ិនបានទធវកា
ើ រទដ្ឋយ

ឯករាជយទេ។

វវវវវវវវវវការទរៀរេំរទងេើតស

ជីពវឬសមាគម្ទៅកោុងេំទោម្រុគគលិកវិស័យសាធារណៈបានប្រឈ្ម្ម្ុខ្នឹង

ឧរសគគ ជាទប្េើន។ សមាគម្ប្គូរទប្ងៀនឯករាជយកម្ពជា
ុ បានេុោះរញ្ជកា
ី រជា “សមាគម្” ទដ្ឋយសារការហាម្
ោត់ការរទងេើតស

ជីពកោុងវវិស័យសាធារណៈ ទ

ើយ រដ្ឋាភិបាលបានរែិទសធសំទណើសកា
ុំ រអ្នុញ្ហញតែដងា

រកបូន និងទធវកា
ើ រតវា៉ា ទោោះរីជាខ្ៃួនបានរាយការណ៍ថា ម្ិនមានការទប្ជៀតដប្ជកទដ្ឋយផាាល់ោម្ួយពីរដ្ឋាភិបា
លកោុងសកម្មភាពប្រោំនថ្ងររស់ខ្ួ ៃនកទដ្ឋយ។ សមាជិកម្ួយេំនួនភ័យខាៃេថា ការេូលខ្ៃួនកោុងសមាគម្ប្គូ
រទប្ងៀនអាេជាឧរសគគែល់អាជីពទៅម្ុខ្ររស់ទគ។ សមាគម្វិស័យសាធារណៈម្ួយទផសងទេៀតគឺ សមាគម្
ម្ន្រនតីរាជការឯករាជយកម្ពជា
ុ បានទលើកទ ើងថា ការភ័យខាៃេការទរៀតទរៀន ការទរីសទអ្ើង ឬរញ្េុ ោះតំដណងជា
កតាតដែលរារាំ ងទគម្ិនឱយេូលរួម្កោុងសមាគម្។

មានរបាយការណ៍គួរទអាយទជឿេុកេិតថា
ត មានការទធវើេុកខរុកទម្ោញប្រនំ ងនឹងស
និទយជក រួម្ោំងការរទណតញទម្ែឹក្ំស
ងារផងដែរ។វអ្ំទពើទ រីសទអ្ើងទៅទលើស

ជីពកោុងទរាងេប្កកាត់ទែរ និងស

ជីពពីសំោក់

ប្គ្នសទផសងទេៀតទេញពីការ

ជីពវការគំរាម្វនិងការសឹងសឹកទដ្ឋយនិទយជកទសាើរដតម្ិនដែលបាន

េេួលេណឌកម្មទេ។វកម្ម វិធីម្យ
ួ ដែលមានទ្
ម ោះថាវទរាងេប្កលអទៅកម្ពជា
ុ វ(Better Factories Cambodia
ឬ BFC) ដែលជាកម្មវិធីតាម្ដ្ឋនទដ្ឋយឯករាជយម្ួយ ទៅកោុង វិស័យកាត់ទែរសំទលៀករំ ក់និងដសបកទជើង
បាននិយយថា ពីដខ្ទម្សា នោំ ២០១៤ ប្រដ
សកម្មភាពប្រនំ ងនឹងស
ទៅដក ឬនទៅទម្ែឹក្ំស

ល ៣% ននទរាងេប្កេំនួន ៣៩៣ ដែលខ្ៃួនតាម្ដ្ឋន មាន

ជីព។ ទៅតាម្ទរាងេប្កខ្ៃោះ ទៅដកហាក់បានរទងេើត ឬគ្នំប្េស

ជីពដែលគ្នំប្េ

ជីពទដ្ឋយទធវើទអាយរ៉ាោះ ល់ែល់ការងារររស់ទគ។ រ្ារ់ពីមានការតវា៉ា ទដ្ឋយ

ឹងាទៅនោំ ២០១៣ សមាគម្ទរាងេប្កកាត់ទែរកម្ពជា
ុ (GMAC) បានរតឹងទៅតុលការប្កុងភោំទពញប្រនំ ង

នឹងស

ព័នស
ធ

ជីពេំនន
ួ ៦ ទដ្ឋយទោេថា ស

ព័នោ
ធ ំងទ្ោះបានញុោះញង់ទអាយកម្មករទធវកា
ើ រតវា៉ា ទដ្ឋយ

ឹ

ងា ដែល្ំទអាយរ៉ាោះ ល់និងខ្ូេខាតែល់ផលិតកម្ម និងសំភារៈទរាងេប្ក។ តុលការប្កុងភោំទពញបានដ្ឋក់
ទអាយទម្ែឹក្ំស

ជីពោំងទ្ោះទអាយសថិតទៅទប្កាម្ការតាម្ទម្ើលររស់តុលការ រារាំ ងម្ិនទអាយទគេូល

រួម្ ឬទរៀរេំការតវា៉ា ោម្ួយ ទ

ើយរញ្ហជទអាយទគរងាាញខ្ៃួនទៅតុលការរាល់ដខ្។ ទដ្ឋយគិតម្កប្តឹម្ដខ្

កញ្ហញ ការរញ្ហជទ្ោះទៅដតមានសុពលភាពទៅទ ើយ។

ទោោះរីជារេរបញ្ញតេ
ិត ារ់ការ រកូែករពីការសងសឹកកទដ្ឋយ កមានរបាយការណ៍គួរទអាយទជឿ
េុកេិតបា
ត នថា កម្មករ-និទយជិតប្តូវបានរទណតញទេញពីការងារទដ្ឋយឈ្រទលើម្ូលដ្ឋានម្ិនពិត រ្ារ់ពព
ី ួក
ទគបានទរៀរេំ ឬេូលរួម្ទៅកោុងកូែកម្ម។ ទោោះរីជាកូែកម្មភាគទប្េើនម្ិនប្សរេារ់កទដ្ឋយ ដតការេូលរួម្ទៅ
កោុងកូែកម្មម្ិនប្សរេារ់ម្ិនដម្នជាទ

តុផលដែលអាេេេួលយកបានតាម្ផៃូវេារ់សំរារ់វរទណតញកម្មករ-

និទយជិតទេញពីការងារទ ើយ។ ទៅកោុងករណីខ្ៃោះវ និទយជកបានដ្ឋក់សមាពធទលើកូែករឱយេេួលយកសំណង
និងឈ្រ់ពកា
ី រងារររស់ខ្ួ ៃន។វប្កសួងសងគម្កិេេអាេទេញរញ្ហជទអាយេេួលយកកម្មករវិញវដតទរឿងទនោះទប្េើន
ដតជំរុញទអាយទៅដកខ្ិតខ្ំគ្នរសងេត់ទអាយកម្មករលដលងជាថ្ោូនឹងែំទោោះប្សាយ។វទពលខ្ៃោះទៅដកម្ិនបាន
ទគ្នរពតាម្ែីកាតុលការទអាយេេួលយកកម្មករទអាយទធវកា
ើ រវិញទេ។

វសមាគម្GMAC សម្ព័នស
ធ

ជីពេំនួន ៨ ទេៀតបានរនតជួរពិភាកាគ្នោប្រោំប្តីមាស ទលើការអ្នុវតត

អ្នុសារណៈននការទយគយល់គ្នោ នោំ ២០១២ ដែលកំណត់ទអាយទរាងេប្ក និងកម្មករេេួលយកការសំទរេ
ររស់ប្កុម្ប្រឹកាអាជាាកោ
ត ល។

ខ្.

ការហាម្ោត់ម្ន
ិ ទអាយមានការងារទដ្ឋយរងខំ ឬការងារដររកាតពវកេ
ិ េ

េារ់ហាម្ប្បាម្ម្ិនទអាយមានការងារទដ្ឋយរងខំ ឬជាកាតពវកិេេប្គរ់េំរង់ោំងអ្ស់។រដ្ឋាភិបាលម្ិន បា
អ្នុវតតេារ់ទនោះទអាយមានប្រសិេធភាព ទៅប្គរ់ករណីោំងអ្ស់ទេ។ ពិទសស ម្ន្រនតរី ដ្ឋាភិបាលបាននិយយពី
ការពិបាកកោុងការរញ្ហជក់សាថនភាពការងារ និងប្បាក់ដខ្ កោុងដផោកទនសាេ កសិកម្ម សំណង់ និងការងារទៅ
កោុងផាោះ ទដ្ឋយសារលកខ ណៈម្ិនផៃូវការននការងារោំងទនោះ។ េណឌកម្មទប្កាម្េារ់េំទ ោះពលកម្មទដ្ឋយរងខំមាន
ភាពតឹងដតងប្គរ់ប្គ្នន់។

មានការនិយយពីពលកម្មទដ្ឋយរងខំទកើតមានទៅតាម្ផាោះវនិងទៅកោុង វិស័យទប្ៅផៃូវការវវទដ្ឋយរួម្ោំង
ពលកម្មទដ្ឋយរងខំទលើកុមារវ)គវ៧វសូម្ទម្ើលដផោក(។វមានការនិយយផងដែរពីពលកម្មទដ្ឋយរងខំទៅកោុងដផោក
ទនសាេ កសិកម្ម សំណង់។

វវវវវវវវវវសូម្េូលទម្ើលរបាយការណ៍សីព
ត កា
ី រជួញែូរម្នុសស ររស់ប្កសួងការររទេសស
ទគ

គ.

េំព័រ

រែាអាទម្រិក តាម្

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។

ការហាម្ោត់េទំ ោះពលកម្មកមា
ុ រ និងអាយុទធវកា
ើ រងារអ្របររិមា

េារ់កំណត់ថា អាយុទធវើការងារអ្របររិមាគឺ ១៥វនោំ ទ

ើយសប្មារ់ការងារដែលមានទប្គ្នោះថាោក់

អាយុអ្របររិមាទនោះគឺ ១៨វនោំ។ េារ់អ្នុញ្ហញតឱយកុមារអាយុពី ១២ នោំរំទ រីការងារកោុងផាោះ។ េារ់អ្នុញ្ហញត
ឱយកុមារអាយុេទ្ៃោះពី ១២ ទៅ ១៥នោំ ទធវើ “ការងារប្សាល” ដែលជាការងារម្ិនមានទប្គ្នោះថាោក់ែល់សុខ្ភាព
ររស់កុមារោំងទ្ោះ កែូេជាម្ិនរ៉ាោះ ល់ែល់ការសិកា។ េារ់កំណត់ថា ទមា៉ាងការងារររស់កុមារអាយុពី
១២ ទៅ ១៥នោំ ម្ិនអាេទលើសពី ៤វទមា៉ាងកោុងម្ួយនថ្ងទ ើយ សប្មារ់នថ្ងសិកា និង ៧វទមា៉ាងកោុងម្ួយនថ្ង
សប្មារ់នថ្ងឈ្រ់សប្មាក ទ

ើយហាម្ោត់ការទធវកា
ើ រទៅេទ្ៃោះពីទមា៉ាង ៨:០០វយរ់ ែល់ទមា៉ាង ៦:០០ប្ពឹក។

រដ្ឋាភិបាលកហាម្ោត់ការេេួលកុមារឱយរទប្ម្ើការងារទៅកោុងវវិស័យ ដែលមានហានិភ័យខ្ពសែ
់ ល់សុវតថិភាព
ឬហានិភ័យសុខ្ភាពេំទ ោះអ្នីតិជន។

ប្កសួងការងារ និងរណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈមានការេេួលខ្ុសប្តូវកោុងការទធវអ្
ើ ធិការកិេេទលើពលកម្ម
កុមារវោំងកោុង វិស័យទសែាកិេេផូវៃ ការ និងទប្ៅផៃូវការ រ៉ាុដនត អ្ធិការការងារររស់ប្កសួងទនោះម្ិនបានទធវើអ្ធិការ
កិេេកោុងវវិស័យទសែាកិេេទប្ៅផៃូវការវឬពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់ទៅកោុងឧសា

កម្មខ្ុសេារ់ទេវែូេជាទៅតាម្

ទរាងេប្កកាត់ទែរដែលម្ិនេុោះរញ្ជកា
ី រ និងទរើកែំទណើរការទដ្ឋយម្ិនមានអាជាារ័ណណពីប្កសួងការងារ និងរ
ណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈ និងប្កសួង ណិជក
ជ ម្មជាទែើម្។ ទៅកោុង វិស័យផៃូវការ អ្ធិការការងារបានទធវកា
ើ រពិនិតយ
ជាប្រោំេំទ ោះឧសស
រ៉ាុដនត ទៅកោុងឧសា

កម្មម្យ
ួ េំនួនវែូេជាវិស័យកាត់ទែរ (ដែលមានរញ្ហាពលកម្មកុមារតិេតួេរ៉ាុទោ
ណ ោះ)
កម្មម្ួយេំនួនទេៀតដែលអាេមានពលកម្មកុមារខ្ពស់រំផុត ការទធវើអ្ធិការកិេេការងារ

ទកើតទ ើងដតកោុងករណីដែលមាន កយរណតឹងរ៉ាុទោ
ណ ោះ។ ទៅកោុងនោំ ២០១៤ ដែលជានោំេុងទប្កាយដែលមាន
េិនន
ោ ័យទនោះ មានអ្ធិការការងារេំនួន ៥៨វ្ក់វដែលបានេេួលការរណតុោះរោ
ត លទអាយទធវើអ្ធិការកិេេទលើ
ពលកម្មកុមារ។ មានដតអ្ធិការការងារដែលបានេេួលការរណតុោះរោ
ត លដផោកអ្ធិការកិេេទលើពលកម្មកុមារ

ទេវដែលមានភាពសកម្មកោុងការរកទម្ើលការរំទលភទលើពលកម្មកុមារ។វទៅនោំវ២០១៤វប្កសួងសងគម្កិេេបាន
រទងេើតប្កុម្អ្ធិការអ្នតរម្នារី សាថរ័នវទែើម្បីតាម្ដ្ឋនទម្ើលការទគ្នរពតាម្រេរញ្ហញតិទផសងៗសតីពីពលកម្ម។វ
ប្កុម្ោំងទនោះនិម្ួយមានអ្ធិការពលកម្មកមា
ុ រមាោក់។វអ្ធិការម្កពី្យកដ្ឋានពលកម្មកុមារបានទរៀនេារ់
ដែលមានការោក់េងវទ

ើយនិងរទេេកទេសទធវើអ្ធិការកិេេវទែើម្បីរកទម្ើលពលកម្មកុមារវដតប្កសួងសងគម្កិេេ

ខ្វោះទគ្នលការណ៍ដណ្ំជារេដ្ឋានសំរារ់ទធវើអ្ធិការកិេេពលកម្ម។

្យកដ្ឋានេេួលរនាក
ុ ពលកម្មកុមារបាននិយយថាវទដ្ឋយសារកងវោះថ្វិកាវខ្ៃួនអាេទធវើអ្ធិការកិេេដត
ទៅកោុងវនិងទៅជុំ វិញរាជធានីភទំ ោ ពញដតរ៉ាុទោ
ណ ោះ។វេំនួនអ្ធិការទៅម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់សរា
ំ រ់ពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់
ក់ពន
័ ទធ ើយ។ េារ់ការងារដេងអ្ំពកា
ី រដ្ឋក់ពិន័យេំនួនពី ៣១ ទៅ ៦០វែង ននប្បាក់ឈ្ួ ោ លប្រោំដខ្វេំទ ោះ
េុងទោេដែលប្តូវបានទោេប្រកាន់ពីរេរំទលភទលើរេរញ្ញតិស
ត ីព
ត ីពលកម្មកុមារ។ េណឌកម្មដររទនោះប្គរ់
ប្គ្នន់សំរារ់ទធវើទអាយទគម្ិនហានរំទលភ ដតកប្ម្ប្តូវបានទគអ្នុវតតោស់។

វវវវវវវវវវពលកម្មកមា
ុ រមានទប្េើនកោុងដផោកកសិកម្ម សិរបកម្មផលិតឥែាវការលីដសង ការដ្ឋានផលិតអ្ំរិល
សិរបកម្មដកនេោរងាគរ វវិស័យទនសាេ ការងារតាម្ផាោះ ផលិតកម្មទៅសូវការជួសជុលឡានវវាយណភណឌវការ
ការ់ទឈ្ើវេីសតវោតវនិងការផលិតប្សាវប្សាទរៀ។ កុមារកមានទធវជា
ើ អ្ោកសុំោន អ្ោកទែើរលក់តាម្ផៃូវ អ្ោក
ខាត់ដសបកទជើង និងអ្ោកទែើរទរីសររស់ទអ្តោយផងដែរ។ពលកម្មកុមារកប្តូវបានទគរាយការណ៍ថា មានទៅ
កោុង វិស័យកាត់ទែរសំទលៀករំ ក់ និងដសបកទជើង កែូេជាវិស័យរែិសោ
ា រកិេេផងដែរ។

កុមារននប្គួសារប្កីប្កងាយប្រឈ្ម្នឹងពលកម្មទដ្ឋយរងខំ ទដ្ឋយប្គួសារអ្ោកមាន ទពលខ្ៃោះ ទធវើជាេិតល
ត អ
ទ

ើយជួលទគទអាយម្កទធវជា
ើ ខ្ាំរ
ុ ំទ រី ដតធាតុពិត រំទលភទធវបា
ើ រ និងទកងប្រវ័ញ្េទលើពក
ួ ទគ។

សូម្េូលទម្ើលររកគំទ
ទៅទគ

.

េំព័រ

ើញសតព
ី ីេប្ម្ង់ធន
ង ់ធរង ននពលកម្មកមា
ុ រ ររស់ប្កសួងការងារស រែាអាទម្រិក

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/។

ការទរីសទអ្ើងោក់េងនឹងការងារ

េារ់ហាម្ប្បាម្ការទរីសទអ្ើងកោុងការងារទដ្ឋយដផអកទលើជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ទភេ ជំទនឿសាស្
ពិការភាព ម្តិនទយបាយ កំទណើត ប្រវតតិទែើម្កោុងសងគម្ ឬសមាជិកភាពកោុងស

ជីពទ យ
ើ ។ េារ់សីព
ត កា
ី រ

ការ រ និងការទលើកកំពស់សេ
ិ ធ ិជនពិការ និងេារ់សីព
ត កា
ី រការ រនិងប្គរ់ប្គងជំងឺទអ្ែស៍ នោំ ២០០២
រញ្ហជក់េាស់ពកា
ី រហាម្ប្បាម្ទលើការទរីសទអ្ើងទដ្ឋយសារមានទម្ទរាគទអ្ែស៍។ េារ់ម្ិនបានដេងេាស់ពី
ការហាម្ប្បាម្ទលើការទរីសទអ្ើងកោុងការងារ ទដ្ឋយសារការទភេននម្នុសសដែលទគប្សឡាញ់ និង/ឬអ្តត
សញ្ហញណទជនឌ្័រ អាយុ ភាសា និងជំងឆ
ឺ ៃងទេ។ រែាធម្មនញ្
ុ ដញ េងថា ពលរែាដខ្មរោំងពីរទភេេេួលបានប្បាក់ដខ្
ទសមើគ្នោ េំទ ោះការងារទសមគ្ន
ើ ោ។

ជាេូទៅ រដ្ឋាភិបាលគ្នមនសម្តថភាពកោុងការពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់ោំងទនោះទេ។ េណឌកម្មទៅទប្កាម្
េារ់ ទលើការទរីសទអ្ើងកោុងការងាររួម្មានការពិន័យជាប្បាក់ សំណងរែាបាល និងសុី វិល និងការដ្ឋក់ពនធ្គ្ន
ឹ ទលើការកា រទដ្ឋយេារ់ ទ
រ។ ទដ្ឋយសារការម្ិនសូវមានការយល់ែង

ើយនិងការពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់ទៅ

ទខ្ាយ េារ់ោង
ំ ទ្ោះម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់សំរារ់ទធវើទអាយទគមានការញទញើតកោុងការរំទលភទៅទលើទេ។ កម្ម វិធី
ទរាងេប្កលអទៅកម្ពជា
ុ (BFC) បាននិយយថា ទៅកោុង វិស័យកាត់ទែរសំទលៀករំ ក់ និងដសបកទជើង ទៅដក
ទរាងេប្កទប្េើនដតមានការទរីសទអ្ើងទៅទលើរុរស កោុងការទប្ជើសទរីសទអាយម្កទធវើការ និងកោុងការផតល់អ្តថ
ប្រទយជន៍។ BFC បានបា៉ាន់ប្រមាណថា ពីដខ្ទម្សា នោំ ២០១៤ ែល់ដខ្ទម្សានោំ ២០១៥ មានទរាងេប្ក
េំនួន ១០,៦% ដែលមានការទរីសទអ្ើងកោុងការទប្ជើសទរីសម្នុសសេូលទធវកា
ើ រ។ BFC បានបា៉ាន់ប្រមាណថា
២,៤% ននទរាងេប្កមានការទរីសទអ្ើងដផោកទភេ ២,៤% មានការទរីសទអ្ើងោក់េងនឹងការេូលស
ទ

ជីព

ើយ ១,៩% ទរីសទអ្ើងប្រនំ ងនឹងកម្មការនីមាននផាទ ោះ។ អ្ងគការ ILO បានកត់សំគ្នល់ទដ្ឋយកតីកងវលន
់ ូវ

ទសេកតីរាយការណ៍សីព
ត ីការទរីសទអ្ើងប្រនំ ងស
ទណតញសមាជិកននស

ជីពទដ្ឋយនិទយជក តាម្រយៈការទប្ជៀតដប្ជក និងការរ

ជីពឯករាជយទេញពីការងារ និងតាម្រយៈការរទងេើតស

ជីពដែលគ្នំប្េទដ្ឋយទៅដក

(សូម្ទម្ើលដផោក ៧ ក)។

ង. លកខ ខ្ណ
័ ឌ ការងារដែលអាេេេួលយកបាន

េារ់តប្ម្ូវឱយប្កសួងការងារ និងរណតុោះរោ
ត លវិជាជជីវៈកំណត់ប្បាក់ឈ្ួ ោ លអ្របររិមា ទដ្ឋយដផអកទលើ
អ្នុសាសន៍ររស់គណៈកមាមធិការប្រឹកាការងារវដែលជាប្កុម្មានសមាភាពម្កពីភាគីរីវគឺតំោងរដ្ឋាភិបា
លវស

ជីពវនិងទៅដក។វទៅដខ្តុលវប្កសួងសងគម្កិេេបានប្រកាសទរៀវតសអ្របររិមាថ្មស
ី ំរារ់កម្មករកាត់

ទែរេំនួនវ៥៦០វ០០០វទរៀលវែុលៃអាទម្រិកវ១៤០((វកោុងម្ួយដខ្វគឺទកើនបានេំនន
ួ វ៤៨វ០០០វទរៀលវែុលៃវ១២(

អាទម្រិក(វកោុងម្ួយដខ្វពីទរៀវតសអ្របររិមាម្ុន។វទរៀវតសអ្របររិមាថ្មីទនោះសំរារ់កម្មករកោុង វិស័យកាត់ទែរវ
កំណត់ប្តូវេូលជាធរមានទៅកោុងនោំវ២០១៦។វេារ់ម្ិនកំណត់ទអាយមានទរៀវតសអ្របររិមាសំរារ់វវិស័យ
ទផសងទេៀតទេ។វធ្គ្នរពិភពទលកកំណត់កំ រិតននភាពប្កីប្កប្តឹម្ការរកបានប្បាក់េំនួនវ៥០០០វទរៀលវ
ែុលៃវ២៥,១((វកោុងម្ួយនថ្ង។

ទមា៉ាងកោុងវ៨វទមា៉ាងវទ

ើយម្ិនប្តូវទលើសពីវ៤៨វមានេារ់ដេងពីការងារជារេដ្ឋានកោុងម្ួយសបាត

១៣០វម្ួយនថ្ងទេ។វេារ់កំណត់អ្ប្តា%វននទរៀវតសទពលនថ្ងសំរារ់ការងារទពលយរ់វទ

៍

យ
ើ និងវ១៥០សំវ%

២០០វរារ់ការងារទលើសទមា៉ាងវដែលទ ើងែល់%វទរើសិនជាការងារទលើសទមា៉ាងទ្ោះទធវើទៅទពលយរ់វទៅនថ្ង
អាេិតយវឬនថ្ងរុណយ។វនិទយជិតប្តូវបានអ្នុញ្ហញតទអាយទធវើការទលើសទមា៉ាងេំនន
ួ វ២វទមា៉ាងយ៉ាងទប្េើនវកោុងម្ួយ
នថ្ង។វេារ់ហាម្ប្បាម្ការទធវកា
ើ រទលើសទមា៉ាងប្ជុលវនិយយថាវការងារទលើសទមា៉ាងប្តូវទធវើដតកោុងលកខ ណៈ
សម័ប្គេិតវត ទ

ើយដេងពីការឈ្រ់សំរាកប្រោំនោំវទដ្ឋយមានប្បាក់ដខ្។

េារ់ដេងថា កដនៃងទធវកា
ើ រគួរមានសតង់ដ្ឋរសុខ្ភាព និងសុវតថិភាពប្គរ់ប្គ្នន់ទែើម្បីផល
ត ់សុខ្មាលភាព
ែល់កម្មករ-និទយជិត។ េារ់មានដេងអ្ំពកា
ី រពិន័យដែរ រ៉ាុដនត ម្ិនមានរេរបញ្ញតិជា
ត ក់លក់ទែើម្បីការ រកម្ម
ករ-និទយជិតវដែលតវា៉ា អ្ំពីលកខ ខ្័ណឌម្ិនមានសុវតថិភាព ឬរ៉ាោះ ល់ែល់សខ្
ុ ភាពទ ើយ។

រដ្ឋាភិបាលបានពប្ងឹងការអ្នុវតតសង
ត ់ដ្ឋរដែលប្តូវបានកំណត់ទដ្ឋយម្ិនបានខាជរ់ខ្ន
ួ ជ ទេវម្ា៉ា ងទដ្ឋយសារ
ខ្វោះរុគគលិកដែលមានជំ្ញ និងខ្វោះឧរករណ៍។ ្យកដ្ឋានអ្ធិការកិេេការងារររស់ប្កសួងការងារ និងរណតុោះរ
ោ
ត លវិជាជជីវៈគឺជាេីភាោក់ងារពប្ងឹងការអ្នុវតតែេម្បងម្ួយ ។ ប្កសួងមានអ្ធិការការងារេំនួនប្រដ

ល

៣៤២ ទៅេូោំងប្រទេស។ ការខ្វោះថ្វិកា អ្ំទពើពុករលួយជាេូទៅ និងការដ្ឋក់េណឌកម្មម្ិនប្គរ់ប្គ្នន់េំទ ោះ
ការរំទលភទលើេារ់ការងារគឺជាឧរសគគែល់ការពប្ងឹងការអ្នុវតតេារ់ររស់រដ្ឋាភិបាល។ ទដ្ឋយទលើកទ ើងពី
កងវោះធនធានម្នុសស និងថ្វិកា ប្កសួងសងគម្កិេេម្ិនបានទធវើអ្ធិការកិេេបានទេៀងោត់ និងប្គរ់ប្គ្នន់ ទៅតាម្
ទរាងេប្កទេ។

កម្មករ-និទយជិតបានរាយការណ៍ថា ជាទរឿយៗ ការងារដថ្ម្ទមា៉ាងមានេំនួនទលើសលុរទពក ទ
ទពលខ្ៃោះជាការតប្ម្ូវឱយទធវើដតម្តង។ ទៅទប្ៅពីឧសា

ើយ

កម្មកាត់ទែរ រេរបញ្ញតិស
ត ីព
ត ីទមា៉ាងការងារវកប្ម្ប្តូវបាន

អ្នុវតតោស់។ ការងារដថ្ម្ទមា៉ាងម្ិនទៅតាម្ការសម័ប្គេិតទត ៅដតជារញ្ហាម្ួយ ប្គ្នន់ដតមានការថ្យេុោះទៅ
អ្ំ ុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ។ និទយជកទប្េើនដតរងខិតរងខំឱយនិទយជិតទធវកា
ើ រងារ។ ជាទរឿយៗ រុគគលិកកម្ម

ករប្រឈ្ម្ម្ុខ្នឹងការពិន័យ ការរទណតញទេញពីការងារ ឬការបាត់រង់ប្បាក់ឧរតថម្ភ ប្រសិនទរើពួកទគ
រែិទសធម្ិនទធវកា
ើ រងារដថ្ម្ទមា៉ាង។

ររួស និងរញ្ហាសុខ្ភាព ក់ពន
័ ន
ធ ឹងការរំទពញការងារទប្េើនទកើតមាន។ ទរាងេប្កកាត់ទែរធំៗភាគទប្េើន
ដែលផលិតសប្មារ់េីផារទៅកោុងប្រទេសអ្ភិវឌ្ឍន៍បានរំទពញតាម្សតង់ដ្ឋរសុខ្ភាព និងសុវតថិភាពបានខ្ពសគ
់ ួរ
សម្ ទដ្ឋយសារដតជាលកខ ខ្ណឌកិេេសនាររស់ខ្ួ ៃនជាម្ួយប្កុម្

ុនរញ្ហជេិញ។ េំដណកឯលកខ ខ្ណឌការងារ

ទៅកោុងទរាងេប្កខាោតតូេ និងសិរបកម្ម វិញ មានលកខ ខ្ណឌម្ិនលអទេ ទ

ើយជាទរឿយៗ ម្ិនបានរំទពញតាម្សតង់

ដ្ឋរអ្នតរជាតិទ ើយ។វវវិស័យទប្ៅផៃូវការវដែលប្តូវបានកំណត់ថាវជាការរកសុីដែលម្ិនេុោះរញ្ជកា
ី រជាម្ួយរដ្ឋា
ភិបាលវម្ិនបានរង់ពនធទេវទ

យ
ើ ម្ិនជួលអ្ោកទធវកា
ើ រទប្េើនវបានរនតផល
ត កា
់ រងារភាគទប្េើនដែលម្ិនោក់េងនឹង

ដប្សេំការ។វម្ូលនិធរិ ររសនតស
ិ ុខ្សងគម្ជាតិបានរាយការណ៍ថាវទៅកោុងរយៈទពលវ៦វដខ្ែំរូងនននោំននរបាយ
ការណ៍ទនោះវមានករណីររួសោក់េងនឹងការងារេំនួនវ១០វ៨២០វវទដ្ឋយមានសាៃរ់េន
ំ ួនវ១៩វ្ក់។វទៅកោុងរ
យៈទពលែូេគ្នោទនោះវម្ូលនិធិទនោះវតាម្ទសេកតីរាយការណ៍ម្កថាវបានផាកពិន័យប្កុម្
បានទគ្នរពតាម្រេរញ្ហជររស់ម្ូលនិធិវទ

យ
ើ បានរតង
ឹ ប្កុម្

ុនេំនួនវ៧វដែលម្ិន

ន
ុ វ៣វទេៀតទៅតុលការ។

វ
ទៅកោុងរបាយការណ៍ប្រោំនោំររស់ខ្ួ ៃនវគំទរាងកម្ម វធ
ិ ីវBFC បានទលើកទ ើងថា សុវតថិភាពពីអ្គគីភ័យគឺជា
ទរឿងកងវលធ
់ ំពិទសសម្ួយ។ របាយការណ៍បានកត់សំគ្នល់ថា ១៥% ននទរាងេប្កដែលប្តូវបានេុោះទៅទម្ើល
បានរិេោវរោក់ទសារ ទៅកោុងទមា៉ាងទធវកា
ើ រទ

ើយមាន ៥៣% មានការពិបាកទេញេូល។ សុវតថិភាពអ្គគីភ័យ

ទៅដតជាកងវល់ម្ួយ ទៅកោុងនោំននរបាយការណ៍ទនោះ។

ការែួលសនៃរ់យ៉ាងទប្េើនទៅដតជារញ្ហាម្ួយ។ ម្ូលនិធជា
ិ តិសនតិសុខ្សងគម្បាននិយយថា សំរារ់រយៈ
ទពល ៦ ដខ្ែំរូង មានកម្មករេំនួន ៥៥៧ ្ក់បានែួលសនៃរទ់ ៅតាម្ទរាងេប្កេំនួន ៩ ទៅេូោំងប្រទេស កោុង
ទពលដែលពួកទគកំពុងរំទពញការងារ។ គ្នមនររួសធងន់ធរង ទដ្ឋយសារសនៃរ់ប្តូវបានរាយការណ៍ម្កទេ។ អ្ោក
សទងេតការណ៍បាននិយយថា ខ្យល់អាកាសទេញេូលម្ិនលអ កងវោះអាហារូរតថម្ស
ភ ម្រម្យសំរារ់កម្មករ និង
េំហាយពុលពីផលិតកម្មបានរួម្េំដណកទអាយមានសនៃរ់ទប្េើនគ្នោ។

