
 

 

 
 
ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/17G8DH9

 

កមពុជា៖ ដីមានជមមាល ោះ 

ទិដឋភាពននស្ថា នភាពដីធ្ល ី 
 

http://bit.ly/17G8DH9


 

មជឈមណ្ឌ លសទិធិមនុសសកមពុជា (ម.ស.ម.ក)  

ម.ស.ម.ក គឺជាអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល ឯករាជរ មិនចូលបកសសមភ័ននឈានមុែគគ ខដលគធ្ឝើការគដើមផើ
គលើកកមភស់ នងិការការពារលទ្និលបជាធ្ិបគេយរ នងិការគោរពសិទ្នមិនុសស គៅកបុងលពះរាជាណាចលកកមភុជា (កមភុ
ជា)។ ចកខុវស័ិយរបស់មជឈមណ្ឍ លសិទ្នមិនុសសកមភុជា គឺចង់ឲ្រលបគទ្សកមភុជាកាវ យជាលពះរាជាណាចលកខដល
ោយ នអាំគពើហងិា ខដល លបជាពលរដឌទ្ទ្ួលបានសិទ្នជិាមូលដ្ឋឌ ន មានសមភាព លេូវបានអនុញ្ញដ េឲ្រចូលរមួកបុង
លទ្នលិបជាធ្ិបគេយរ និងទ្ទ្ួលបានផលលបគោជន៍ពើការអភិវឌណលបគទ្ស។ មជឈមណ្ឍ លសិទ្នមិនុសសកមភុជាចង់
បាននើេិរដឌ ជាជាងនិទ្ណ្ឍ ភាព ចង់បានស្ថទ ប័នរងឹមាាំ ជាជាងបុគគលខ្វ ាំង និងចង់បានសងគមពហុនិយម ខដល
កបុងគ ះភាពែុសោប លេូវបានលេួេពិនិេរ និងស្ថទ្រ ជាជាងលពគងើយកគនថើយ ឬដ្ឋក់ទ្ណ្ឍ កមយ។ រូបសញ្ញដ របស់
មជឈមណ្ឍ លសិទ្នមិនុសសកមភុជា បង្ហា ញពើសេឝលពាបស គហើរគចញពើរងឝង់មូលនននផធគមឃពណ៌្គែៀវេាំណាងឲ្រការ
ទាមទារគសរ ើភាពរបស់កមភុជា។  

របាយការណ៍្សថើអាំពើ «កមភុជា៖ ដើមានជគមាវ ះ» (េគៅគៅថា «របាយការណ៍្») ជាសមិទ្នផលរបស់
គគលមាងខកទ្លមង់ដើធ្វើរបស់ម.ស.ម.ក គហើយរបាយការណ៍្គនះ បង្ហា ញពើទ្ិដឌភាពទូ្គៅននជគមាវ ះដើធ្វើខដលបានប៉ះ
ពាល់លបគទ្សកមភុជា គដ្ឋយចាប់គផថើមពិនិេរពើឫសគល់ននបញ្ញា  ទ្លមង់ននបញ្ញា  និងផលប៉ះពាល់ននបញ្ញា ជគមាវ ះ
គនះ។ របាយការណ៍្គនះ បានគលបើលបាស់ទ្ិនបន័យ និងករណ្ើ សិកាខដលបុគគលកិរបស់ម.ស.ម.ក បានលបមូលចង
លកងទុ្ក។  

 

មសចកដីថ្លលងអំណ្រគុណ្  

របាយការណ៍្គនះអាចគកើេជារូបរាងគឡើងបាន គគឺដ្ឋយស្ថរកិចចឧបេទមមោាំលទ្របស់សហភាពអឺរ ៉ុប នងិ
អងគការអនថរលពះវហិារសលមាប់កិចចសហលបេិបេថិការការង្ហរអភិវឌណន៍(ICCO ឬ អុើកូ)។ ែវមឹស្ថរននរបាយការណ៍្
គនះជាការទ្ទ្ួលែុសលេូវទាាំងលសុងរបស់ ម.ស.ម.ក និងមិនឆវុះបញ្ញច ាំងទ្សសនៈរបស់សហភាពអឺរ ៉ុប និងអុើកូគ ះ
គឡើយ។ ម.ស.ម.ក សូមខលវងអាំណ្រគុណ្ដល់អបកទាាំងឡាយខដលបានចូលរមួកបុងកិចចពិភាកាជាលកុម និងកិចច
សមាម ស   ខដលផថល់ជាព័េ៌មានដ៏មានស្ថរៈសាំខ្ន់ គដើមផើបាំគពញដល់ការចងលកងរបាយការណ៍្គនះគឡើង។ 

 

សណួំ្រ និងមតិប្រតិកមម  

លបសិនគោកអបកមានសាំណួ្រឬលេូវការព័េ៌មានបខនទម ពាក់ព័នននឹងរបាយការណ៍្គនះឬមានបាំណ្ងចង់ 
ផថល់ជាមេិគោបល់ សូមសរគសរជាអុើខមលមកកាន់ ម.ស.ម.ក តាមរយៈ៖ info@cchrcambodia.org ។ 
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របាយការណ៍្គនះ និងការគបាះពុមភផាយទាាំងអស់របស់ ម.ស.ម.ក គឺអាចរកបានគៅកបុងគគហទ្ាំព័រសិទ្និ
មនុសសខដលទ្ទ្ួលបានពានរង្ហឝ ន់ គឺ  www.sithi.org ខដលលគប់លគងគដ្ឋយ ម.ស.ម.ក។ មយង៉គទ្ៀេ គោកអបក 
អាចទាក់ទ្ង ម.ស.ម.ក តាមរយៈ៖ 

ផធះគលែ ៧៩៨ ផវូវគលែ ៩៩ សង្ហា េ់បងឹលេខបក 

ែណ្ឍ ចាំការមន ភបាំគពញ លពះរាជាណាចលកកមភុជា 

អុើខមល៖ info@cchrcambodia.org  

ទូ្រស័ពធ៖ ៨៥៥(០)២៣ ៧២ ៦៩ ០១ 

ទូ្រស្ថរ៖ ៨៥៥(០)២៣ ៧២ ៦៩ ០២ 

ខវបស្ថយ៖ www.cchrcambodia.org 
 
 

http://www.sithi.org/
mailto:info@cchrcambodia.org
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iii 

និយមនយ័ និងពាក្យកាត ់

អងគការអាដហុក សមាគមការពារសិទ្និមនុសស និងអភិវឌណន៍គៅកមភុជា (អាដហុក) 

កមភុជា លពះរាជាណាចលកកមភុជា  

ម.ស.ម.ក  មជឈមណ្ឍ លសិទ្និមនុសសកមភុជា  

គ.ស.ស.ស.វ គណ្ៈកមាយ ធ្កិាររបស់អងគការសហលបជាជាេសិឋើពើសិទ្និគសដឌកិចច សងគមកិចច និងវបផ
ធ្ម៌  

ម.ស.ល.ប  មជឈមណ្ឍ លសិទ្នលិាំគៅដ្ឋឌ ន និងការបគណ្ថ ញគចញ 

រដឌធ្មយនុញ្ដ  រដឌធ្មយនុញ្ដននលពះរាជាណាចលកកមភុជា ឆ្ប ាំ១៩៩៣ (លេូវបានគធ្ឝើវគិស្ថធ្នកមយ) 

លប.ជ គណ្បកសលបជាជនកមភុជា 

បទ្បញ្ញជ គលែ ០១ បប  បទ្បញ្ញជ គលែ ០១ បប សថើពើ វធិានការពលងងឹ និងបគងាើនលបសិទ្និភាពននការ
លគប់លគងសមផទានដើគសដឌកិចច  

ចាប់អសាមកិរណ៍្ ចាប់សថើពើ អសាមកិរណ៍្ ឆ្ប ាំ២០១០ 

គ.ស.ម គណ្បកសសិទ្និមនុសស 

ក.ស.ព.ន កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេសិឋើពើសទិ្និពលរដឌ និងសិទ្ននិគោបាយ 

ក.ស.ស.ស.វ កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេសិឋើពើសទិ្និគសដឌកចិច សងគមកិចច និងវបផធ្ម៌ 

ចាប់ភូមិបាល ចាប់ភូមិបាល ឆ្ប ាំ២០០១  

អងគការលើកាដូ សមភ័ននខែយរជាំគរឿននិងការពារសិទ្និមនុសស (លើកាដូ)  

លកសួងកសិកមយ លកសួងកសិកមយ រុកាខ លបមាញ់ និងគនស្ថទ្ 

លកសួងបរសិ្ថទ ន លកសួងបរសិ្ថទ ន  

លកសួងគរៀបចាំខដនដើ លកសួងគរៀបចាំខដនដើ នគរូបនើយកមយ នងិសាំណ្ង់ 

លកសួងមហានផធ លកសួងមហានផធ 

លកសួងអភិវឌណន៍ជនបទ្ លកសួងអភិវឌណន៍ជនបទ្ 



 

 

iv 

អងគការ អងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល  

ការោិល័យឧេថមសបង
ការអ.ស.ប 

ការោិល័យឧេថមសបងការអងគការសហលបជាជាេិទ្ទ្ួលបនធុកសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា 

លកុមហុ៊នផានអុើមុចិ លកុមហុ៊នផានអុើមុចិ 

គោលការណ៍្សថើពើការ
គដ្ឋះលស្ថយមាន លបសិទ្ន
ភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ន 

គោលការណ៍្សថើពើការគដ្ឋះលស្ថយមានលបសិទ្នភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ន និងលទ្ពរ
សមផេថសិលមាប់ជនគភៀសែវួន និងជនគភៀសសឹក 

របាយការណ៍្ របាយការណ៍្សថើអាំពើ «កមភុជា៖ ដើមានជគមាវ ះ» 

រដ្ឋឌ ភិបាល រាជរដ្ឋឌ ភិបាលននលពះរាជាណាចលកកមភុជា  

អបករាយការណ៍្ពិគសស 
អ.ស.ប 

អបករាយការណ៍្ពិគសសរបស់អ.ស.ប សថើពើស្ថទ នភាពសិទ្នមិនុសសគៅកមភុជា 

អនុលកឹេរគលែ១៩  អនុលកឹេរគលែ១៩ សថើពើសមផទានដើសងគមកិចច 

អនុលកឹេរគលែ៨៣ អនុលកឹេរគលែ៨៣ សឋើពើនើេិវធិ្ើននការចុះបញ្ជ ើដើធ្វើរបស់សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគ
េិច 

អនុលកឹេរគលែ១២៩ អនុលកឹេរគលែ១២៩ សថើពើវធិាននិងនើេវិធិ្ើននការគធ្ឝើអនុបគោគលទ្ពរសមផេថសិ្ថធារ
ណ្ៈរបស់រដឌ និងរបស់នើេិបុគគលស្ថធារណ្ៈ 

អនុលកឹេរគលែ១៤៦ អនុលកឹេរគលែ១៤៦ សថើពើសមផទានដើគសដឌកចិច 

ស.ប.ស.ស គសចកឋើលបកាសជាស្ថកលសឋើពើសិទ្នមិនុសស 

អ.ស.ប អងគការសហលបជាជាេ ិ

ស.ស.ជ គសចកថើលបកាសអ.ស.បសថើពើសិទ្និជនជាេិគដើមភាគេិច 

អុ៊នតាក់ អាជាញ ធ្របគណាថ ះអាសនបអ.ស.ប 

  



 

 

v 

មសចកដីសមងេរ 

ដូចខដលអបករាយការណ៍្ពិគសសរបស់អងគការសហលបជាជាេិ សថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា 
(អបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.ប) បានគធ្ឝើការកេ់សមាគ ល់ គៅចាំគពាះមុែលកុមលបឹកាសទិ្និមនុសសរបស់ អ.ស.

កាលពើខែសើហា គឺថា«សិទ្នដិើធ្វើបនថជាបញ្ញា ដ៏ធ្ាំគៅកបុងលបគទ្សគនះ»។
1
 ជគមាវ ះដើធ្វើ គួបផសាំនឹងការបាំពានគលើសិទ្និ

ដើធ្វើជាលកខណ្ៈលបព័នន និងោ៉ងរ ើករាលដ្ឋលគ ះ គជឺាបញ្ញា សិទ្នមិនុសសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយខដលពលរដឌកមភុជាទូ្ទាាំង
លបគទ្សបានលបឈម គហើយឫសគល់មួយខដលអាចកេ់សមាគ ល់បានគ ះ គកឺារលុបបាំបាេ់គចាលនូវភាពជាមាច ស់
កមយសិទ្នឯិកជន គៅគពលខដលខែយរលកហមបានគឡើងកាន់អាំណាចគៅឆ្ប ាំ១៩៧៥។ 

អស់ជាងពើរសេវេសរ ៍ ប ធ ប់ពើសង្គ្ង្ហគ មសុើវលិបានបញ្ច ប់រចួមក ឥទ្និពលននផលប៉ះពាល់គនះគៅខេ
បនសល់ទុ្កមកដល់គពលបចចុបផនបគៅគឡើយ។ លឝើគបើមានលកបែណ្ឍ ចាប់ខដលអាចការពារសិទ្និដើធ្វើោ៉ងណាក៏
គដ្ឋយ ពលរដឌកមភុជាជាគលចើនគៅខេមានការលពួយបារមមោ៉ងខ្វ ាំង ចាំគពាះអសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើរបស់
ពួកោេ់។ ជាជាងការស្ថថ រគឡើងវញិនូវសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើជាគលចើនឆ្ប ាំប ធ ប់ពើការផាវ ស់បថូរទ្ើលាំគៅ
ទាាំងបងខាំ គោលនគោបាយរដ្ឋឌ ភិបាលននលពះរាជាណាចលកកមភុជា(រដ្ឋឌ ភិបាល)បចចុបផនប បានគកងចាំគណ្ញពើគលើ
កងឝះប័ណ្តកាន់កាប់ដើធ្វើ កបុងការលេួសលតាយផវូវឲ្រគគលមាងអភវឌិណន៍ខដលមិនបានបាំគពញតាមលកខែណ្ឍ ចាប់អាច
លបលពឹេថគៅបាន។ គោលនគោបាយទាាំងគនះ រមួផសាំនឹងការមិនអនុគោមតាមវធិានចាប់ និងកងឝះឆនធៈ
នគោបាយផងគ ះ បានគធ្ឝើឲ្រទ្ាំ ស់ដើធ្វើកាវ យគៅជាជគមាវ ះដ៏រុា ាំនរ ៉ គហើយខដលការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំបាន
បនថគកើេមាន។ មកទ្ល់នងឹបចចុបផនបគនះ ពលរដឌខដលរងផលប៉ះពាល់បានបនថែកចិេថោ៉ងខ្វ ាំង គហើយលបការ
គនះបានបណាថ លឲ្រមានការេវ៉និងការលបឆ្ាំងជាគលចើន ចាំគពាះការរ ាំគោភយកដើធ្វើ និងការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយ
បងខាំ។ 

ចាំគពាះមុែននការគកើនគឡើងោ៉ងធ្ងន់ធ្ងរននជគមាវ ះដើធ្វើគៅកមភុជា របាយការណ៍្គនះលេូវបានតាក់ខេង
គឡើងគដើមផើគរៀបរាប់ពើលបភព ទ្លមង់ និងផលប៉ះពាល់បងាពើជគមាវ ះគនះគៅទូ្ទាាំងលបគទ្ស។ របាយការណ៍្គនះផថល់
នូវទ្ិដឌភាពរមួននជគមាវ ះដើធ្វើគៅកបុងលបគទ្ស លពមទាាំងផថល់ជាអនុស្ថសន៍ដល់រដ្ឋឌ ភិបាលផងខដរ។ 

ជាំពូកទ្ើ១ (គសចកថើគផថើម) ផថល់នូវទ្ិដឌភាពសគងខបននស្ថទ នភាពសិទ្និដើធ្វើ និងលបព័ននគផសងៗោប ជាមាច ស់កមយ
សិទ្នដិើធ្វើគៅតាមលបវេថិស្ថង្គ្សថននលបគទ្ស និងស្ថទ នភាពដើធ្វើ គពលបចចុបផនប មុននឹងឈានដល់ការពិភាកាគលើ
វសិ្ថលភាព វធិ្ើស្ថង្គ្សថ និងគោលបាំណ្ងននរបាយការណ៍្។ 

ជាំពូកទ្ើ២ (លទ្ឹសថើ៖លកបែណ្ឍ ការពារគដ្ឋយចាប់) បរោិយនូវទ្ិដឌភាពសិទ្និតាមចាប់ជាេនិិងអនថរជាេ ិ
លពមទាាំងកាេពឝកចិចពាក់ព័នននឹងសិទ្នដិើធ្វើនិងលាំគៅដ្ឋឌ ន ខដលលេូវអនុវេថគៅកមភុជា។ 
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 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា» (នលងទ្ើ៥ ខែសើហា 
ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/17G77ox  

http://bit.ly/17G77ox
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ជាំពូកទ្ើ៣ (ការអនុវេថជាក់ខសថង៖ មិនបានអនុគោមតាមចាប់) គរៀបរាប់ពើភាពទ្ន់គែាយកបុងការអនុ
វេថន៍ចាប់ទាាំងឡាយដូចខដលបានគរៀបរាប់កបុងជាំពូកទ្ើ២ ខដលគនះបងាឲ្រគៅជាអសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ 
ការអភិវឌណខដលមិនអនុគោមតាមវធិានចាប់និងមិនមានេមាវ ភាព លពមទាាំងការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំខដល
លបកបគដ្ឋយហងឹាផងខដរ។ ជាំពូកគនះ ក៏សិកាចាំគពាះកងឝះយនថការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះនិងសាំណ្ង  កបុង
ករណ្ើ មានទ្ាំ ស់ដើធ្វើ និងការបាំពានសិទ្និគ ះ។ 

ជាំពូកទ្ើ៤ (លទ្នផល៖ការវយេនមវគលើផលប៉ះពាល់ននជគមាវ ះដើធ្វើ) គូសបញ្ញជ ក់ពើផលប៉ះពាល់ោ៉ង
ធ្ងន់ធ្ងរខផបកសងគមគសដឌកិចច ខដលបណាថ លមកពើការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ ជាពិគសសផលប៉ះពាល់ពើជគមាវ ះដើ
ធ្វើចាំគពាះង្គ្សថើ កុមារ ពលរដឌជនជាេគិដើមភាគេិច និងផលប៉ះពាល់ោ៉ងអនថរាយចាំគពាះបរសិ្ថទ ន។ 

ជាំពូកទ្ើ៥ (គសចកថើសនបិដ្ឋឌ ន និងអនុស្ថសន៍) គធ្ឝើការសនបដិ្ឋឌ នថា ជគមាវ ះដើធ្វើគៅកមភុជាគឺមានលកខណ្ៈ
ហងឹា រ ើករាលដ្ឋល និងគៅខេបនថ គហើយជាំពូកគនះផថល់ជាអនុស្ថសន៍ដល់រដ្ឋឌ ភិបាលគដើមផើខលបស្ថទ នការណ៍្ឲ្រ
មានលកខណ្ៈវជិជមានវញិ។ 
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១. មសចកតីម្តើម 

លបវេថិស្ថង្គ្សថនគោបាយដ៏ជូចេ់ខដលកមភុជាបានឆវងកាេ់ បានចូលរមួចាំខណ្កដល់ស្ថទ នភាពដើធ្វើ 
គពលបចចុបផនបខដលមិនទាន់បានគដ្ឋះលស្ថយលេឹមលេូវគៅគឡើយ៖ រាល់របបនគោបាយ រាប់ចាប់ពើសកថិភូមនិិយម
គៅដល់របបគលកាមអាណានិគម និងរបបកមយុយនើសថ បានបគងាើេជាលបព័ននកាន់កាប់កមយសិទ្នគិដ្ឋយខឡកៗពើោប ។ 
គដើមផើខសឝងយល់ឲ្របានចាស់ពើជគមាវ ះដើធ្វើ គពលបចចុបផនបគ ះ ជាំពូកគនះផថល់នូវទ្ិដឌភាពរមួននរបបកាន់កាប់
កមយសិទ្នដិើធ្វើគផសងៗគៅតាមសម័យកាលលបវេថិស្ថង្គ្សថ និងគករដាំខណ្លននរបបគ ះបានបនសល់មកជាជគមាវ ះដើធ្វើ
 គពលបចចុបផនប លពមទាាំងផថល់ជាទ្ិដឌភាពននស្ថទ នការណ៍្បចចុបផនបពាក់ព័នននឹងសិទ្និដើធ្វើ គៅកមភុជា និងបង្ហា ញពើ
វធិ្ើស្ថង្គ្សថខដលម.ស.ម.ក បានគលបើលបាស់សលមាប់តាក់ខេងរបាយការណ៍្គនះផងខដរ។  

១.១. សទិធិដីធ្លីមៅតាមប្រវតតិស្ថស្តសតប្រមទសកមពជុា  
កមភុជាបានឆវងកាេ់នូវការផាវ ស់បថូររបបនគោបាយជាគលចើន គហើយការផាវ ស់បថូរគនះ បានប៉ះពាល់ដល់

លកបែណ្ឍ សិទ្និដើធ្វើផងខដរ។ សិទ្និកាន់កាប់ដើធ្វើមានលកខណ្ៈែុសៗោប ទាាំងអស់ រាប់ចាប់តាាំងពើការលគប់លគងខបប
សកថិភូមនិិយមគៅជាអាណានគិមបារា ាំង ពើការបះគបាររបស់ខែយរលកហម គៅកមយុយនើសថជាគលចើនឆ្ប ាំប ធ ប់ពើការ
ឈាវ នពានរបស់លបគទ្សគវៀេណាមគៅឆ្ប ាំ១៩៧៩ និងចុងគលកាយពើមូលធ្ននិយមគៅជាលបព័ននគសដឌកចិចគសរ ើ
ខដលលេូវបានលបកាន់ភាជ ប់មកទ្ល់នឹងបចចុបផនប ។  

កមភុជាមុនសម័យអាណានិគម គ ះគឺថា លពះមហាកសលេមានកមយសទិ្នគិលើដើទាាំងលសុងគៅទូ្ទាាំងលបគទ្ស 
គហើយកមភុជាបានគលបើលបាស់លបព័ននសកថិភូម ិ ខដលភាគគលចើនពលរដឌជាអបកខលសចាំការរស់គៅតាមជនបទ្ និង
លបកបរបរភជួរខលស។ លបព័ននសកថិភូមនិិយមបានបនថអនុវេថ រហូេដល់គពលខដលបារា ាំងបានចូលមកដ្ឋក់អាណា
ពយបាលគៅកមភុជា កបុងឆ្ប ាំ១៨៦៣។ កបុងអាំឡុងកាលអាណានិគម ខដលបនថរហូេដល់ឆ្ប ាំ១៩៥៣ បារា ាំងបាន
ពយោមខលបលបព័ននឲ្រគៅជា «លបព័ននមានកមយសទិ្និអាលស័យគលើការគលបើលបាស់» គដ្ឋយមានលបព័ននកមយសទិ្ន ិ ខដល
មាន «ប័ណ្តកាន់កាប់» លសបចាប់។ គទាះជាោ៉ងគនះកថើ កសិករជាគលចើនបានេវ៉លបឆ្ាំងនឹងការផាវ ស់បថូរគនះ 
គហើយជាលទ្នផល ចាប់ដ៏ចមផងមួយកបុងគោលបាំណ្ងផថល់នូវសិទ្និគលើលទ្ពរសមផេថិគ ះ គពាលគ ឺចាប់ភូមិបាល
ឆ្ប ាំ១៨៨៤ មិនលេូវបានអនុវេថគពញគលញគ ះគទ្ រហូេដល់ឆ្ប ាំ១៩១២។2 កបុងឆ្ប ាំ១៩២០ ទ្សសនទានននភាព
ជាមាច ស់កមយសិទ្នរិបស់បារា ាំង លេូវបានពលងឹងបខនទមគៅគពលខដលលកមរដឌបផគវណ្ើ លេូវបានអនុម័េ ខដលកបុងគ ះ
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 សឹក បរួក័ស, «ភាពជាមាច សក់មយសិទ្និ, លក ់និងការគកាថ បកាថ ប់ដើធ្វើគៅកមភុជា៖ ការពិនិេរបឋមគលើទិ្នបនយ័ខដលមានលស្ថប ់និងទិ្នបនយ័
ខដលលបមូលបានពើការសធងម់េិលយើៗចាំននួ៤» (ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០០), ឯកស្ថរសិការបសវ់ទិ្យស្ថទ នបណ្ថុ ះបណាថ ល និងលស្ថវលជាវគដើមផើ
អភិវឌណនក៍មភុជា (CDRI) គលែ១៦, ទ្ាំពរ័ទ្ើ៣  http://bit.ly/18AWa17  

http://bit.ly/18AWa17
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ភាពជាមាច ស់កមយសិទ្នលិេូវបានគគឲ្រនិយមន័យថា «ចាប់ខដលអនុញ្ញដ េឲ្រគលបើលបាស់លទ្ពរសមផេថរិបស់ែវួនគដ្ឋយ
ោយ នការហាមលបាម។»3 

គៅឆ្ប ាំ១៩៥៣ កមភុជាបានទ្ទ្ួលឯករាជរពើបារា ាំង គហើយកបុងចគ វ ះឆ្ប ាំ១៩៥៣ នងិឆ្ប ាំ១៩៧០ កមភុជា
លេូវបានគគស្ថគ ល់ថា ជាលពះរាជាណាចលកកមភុជា។ កបុងអាំឡុងគពលគ ះ លបព័ននខបបបារា ាំងននសិទ្នគិលើលទ្ពរ
សមផេថលិេូវបានបនថអនុវេថ គហើយកមយសិទ្និគលើលទ្ពរសមផេថគិទ្ៀេគស្ថេគ ះ ក៏បានគកើនគឡើងផងខដរ។ គៅឆ្ប ាំ
១៩៧០ បដិវេថន៍មួយបានគកើេគឡើង ទ្មាវ ក់លពះអងគមាច ស់ នគរាេថម សើហនុ ជាលបមុែរដឌគចញពើអាំណាច គហើយ
បានបាំពាក់នូវរដ្ឋឌ ភិបាលខដលនិយមគោកខ្ងលិច គដ្ឋយមានគោកគស លបមុែ លន់ នល់ ជាអបកដឹក ាំ 
ខដលគពលគ ះគហើយជាការចាប់គផថើមននសម័យស្ថធារណ្រដឌខែយរ រហូេដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៥។ លឝើគបើោយ នការផាវ ស់បថូរ
ខផបកចាប់ណាមួយ ពាក់ព័នននងឹការលគប់លគង់ដើធ្វើ និងលទ្ពរសមផេថកិបុងអាំឡុងស្ថធារណ្រដឌខែយរោ៉ងណាកថើ បខលម
បលមួលពាក់ព័នននឹងការខបងខចកដើធ្វើបានគកើេមានគឡើង គដ្ឋយថាកសិករគៅតាមជនបទ្ជាគលចើនបានគបាះបង់
វលខលសរបស់ែវួន មករស់គៅតាមបណាថ ទ្ើលកុង គដើមផើគគចផុេពើយុទ្ន ការទ្មាវ ក់លោប់ខបករបស់អាគមរកិ សាំគៅ
មកគលើេាំបន់ជនបទ្ននលបគទ្សកមភុជា។ កបុងអាំឡុងគពលគ ះ សង្គ្ង្ហគ មសុើវលិក៏គកើេមានជាបនថប ធ ប់រវងខែយរ
លកហម និងកងមាវ ាំងរបស់ លន់ នល់ ផងខដរ។ 

ប ធ ប់ពើខែយរលកហមបានផថួលរលាំរបប លន់ នល់  គហើយបានគកាថ បកាថ ប់ទ្ើលកុងភបាំគពញ  នលងទ្ើ១៧ ខែ
គមស្ថ ឆ្ប ាំ១៩៧៥មក បុ៉ល ពេ នងិរដ្ឋឌ ភិបាលលជុលនិយមរបស់ែវួនបានលបកាស «ឆ្ប ាំសូនរ» គហើយបានផាវ ស់បថូ
រគឈាយ ះលបគទ្សគៅជា កមភុជាលបជាធ្ិបគេយរ។ ខែយរលកហមបានបគងាើេសងគមអាលស័យកសិកមយ គហើយគដើមផើ
សគលមចគោលគៅគ ះ ខែយរលកហមបានលុបបាំបាេ់គចាលនូវរូបិយវេទុ និងជគមវៀសពលរដឌគដ្ឋយបងខាំគចញពើទ្ើលកុង 
លពមទាាំងបញ្ដវនថ នងិអបកគចះដឹងគផសងៗលេូវបានគគសមាវ ប់ោ៉ងស្ថហាវ។ របបខែយរលកហមបានអនុវេថភាវ មៗ នូវ
ការផាវ ស់បថូរលជុលហសួគហេុ គហើយេាំបន់ទ្ើលកុងសឹងខេទាាំងលសុងលេូវបានគបាះបង់គចាល គដ្ឋយស្ថរខេមនុសស
ទាាំងអស់លេូវបានជគមវៀសគចញទាាំងបងខាំឲ្រគៅគៅទ្ើជនបទ្គដើមផើគធ្ឝើការបងាបគងាើនផលគលើដើធ្វើ។ ការបងាបគងាើន
ផលលសូវលេូវបានចាេ់ទុ្កជាអាទ្ិភាពែភស់បាំផុេ គហើយដើខលសលេវូបានខកទ្លមង់ និងកសិកមយជាការង្ហរសមូហ-
ភាព។ របបគនះបានលុបបាំបាេ់ទាាំងលសងុជាលកខណ្ៈលបព័នន នូវរាល់កាំណ្េ់គហេុកាន់កាប់លទ្ពរសមផេថ ិនិងលុប
គចាលនូវសិទ្និជាមាច ស់កមយសិទ្ន។ិ រាល់ផធះសខមផង លទ្ពរសមផេថិ និងដើធ្វើទាាំងអស់ ជាកមយសិទ្នរិបស់ «អងគការ» 
(សាំគៅដល់រដឌដឹក ាំ)។ អបកទាាំងឡាយខដលជាអបកជាំ ញខ្ងចាប់ភូមិបាល ការលគប់លគងដើធ្វើ ឬរដឌបាលដើធ្វើ 
លេូវបានផាវ ស់ទ្ើលាំគៅ ឬលសគដៀងនឹងអបកដនទ្ខដលមានចាំគណ្ះដឹងែភង់ែភស់គ ះ គលឺេូវបានយកគៅសមាវ ប់គចា-
ល។ 

កបុងឆ្ប ាំ១៩៧៩ ស្ថធារណ្រដឌលបជាមានិេកមភុជា លេូវបានបគងាើេគឡើង គដ្ឋយលបគទ្សគវៀេណាម ប ធ ប់
កងទាហានរបស់ែវួនបានឈាវ នពានចូលមកលបគទ្សកមភុជា គដ្ឋយបានដកហូេអាំណាចពើខែយរលកហម។ គទាះជា
ោ៉ងគនះកថើ ពុាំមានការស្ថថ រគឡើងវញិនូវលបព័ននភាពជាមាច ស់កមយសិទ្នឯិកជនគ ះគទ្ គហើយរដឌធ្មយនុញ្ដឆ្ប ាំ១៩៨១ 

                                                           
3 លកមរដឌបផគវណ្ើ ននលបគទ្សកមភុជា ឆ្ប ាំ១៩២០ មាលតា៦៤៤, ដកលសង់ពើ ខហល ចាំគរ ើន, «ការខណ្ ាំចាបភូ់មបាលននលបគទ្សកមភុជា» 
គៅកបុងរបាយការណ៍្របស ់គហា គផង, គង ់ផលវៈ និងជេ ខមនខហសល, ការខណ្ ាំចាបក់មភុជា (២០១២) ទ្ាំពរ័ទ្ើ៣១៦ 
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3 

បានខចងថារាល់ដើធ្វើ និងធ្នធានធ្មយជាេទិាាំងឡាយ ជាលទ្ពរសមផេថរិបស់រដឌ។
4 លគួស្ថរនើមួយៗលេូវបានផថល់

សិទ្នអិាលស័យផល(សិទ្នគិលបើលបាស់និងទាញយកផលចាំគណ្ញ ពើលទ្ពរសមផេថខិដលជាកមយសទិ្នរិបស់អបកដនទ្
គទ្ៀេ) គលើដើជនបទ្ និងអបករស់គៅជាយលកុងមិនលេូវបានគលើកទ្ឹកចិេថឲ្រលេឡប់មកចូលទ្ើលកងុគ ះគទ្។ បុ៉ខនថ 
អចលនលទ្ពរ គៅតាមេាំបន់ទ្ើលកុងសាំខ្ន់ៗ លេូវបានគគខចករ ាំខលកគៅឲ្រមង្គ្នថើជាន់ែភស់របស់ស្ថធារណ្រដឌលបជា-
មានិេកមភុជាគៅវញិ។

5 ចាប់ពើពាក់កណាថ លទ្សវេសរឆ៍្ប ាំ១៩៨០មក សទិ្នកិាន់កាប់ដើធ្វើ និងលទ្ពរសមផេថិ   
លេូវបានគធ្ឝើឲ្រខលងជារបស់សមូហភាពបនថិចមថងៗ គហើយស្ថធារណ្រដឌលបជាមានិេបានលបគល់កិចចការរដឌបាល
កបុងការបាំខលងសមូហភាពគនះគៅឲ្រមង្គ្នថើមូលដ្ឋឌ នគៅវញិ។ បុ៉ខនថ គដ្ឋយស្ថរខេោយ នរច សមភ័នន ឬលកបែណ្ឍ
ចាប់ផវូវការគ ះ ការអនុវេថន៍ខផនការគនះ លេូវបានគគបាំពាន គហើយទ្ាំគ រគៅរកខែសរយៈអបកមានអាំណាច។ 

គៅឆ្ប ាំ១៩៨៩ ស្ថធារណ្រដឌលបជាមានិេកមភុជា លេូវបានបថូរគឈាយ ះគៅជារដឌកមភុជា គហើយគណ្បកសកាន់
អាំណាចបានខកខលបគៅជា គណ្បកសលបជាជនកមភុជា(លប.ជ)។ លបគទ្សគនះបានចាប់គផថើមលុបដ្ឋនអេើកាលនន
របបកុមយុយនើសថ គហើយរដ្ឋឌ ភិបាលបានឋេិកបុងអនថរកាលគៅរកលបព័ននគសដឌកចិចគសរ ើ។ វនិិគោគិនបរគទ្សលេូវបាន
ទ្ទ្ួលស្ថឝ គមន៍ោ៉ងខ្វ ាំង គហើយសិទ្នគិលើលទ្ពរសមផេថឯិកជនលេូវបានទ្ទ្លួស្ថគ ល់ និងដ្ឋក់ឲ្រគលបើលបាស់គឡើងវ-ិ
ញ។ ឋេិគលកាមការដឹក ាំរបស់រដឌកមភុជា ដើធ្វើគៅខេជាលទ្ពរសមផេថរិបស់រដឌដខដល គហើយមូលដ្ឋឌ នចាប់ពាក់ព័នន
នឹងមាច ស់កមយសិទ្នគិលើដើធ្វើលេូវបានគគគធ្ឝើឲ្រគជឿនគលឿន តាមរយៈការដ្ឋក់គចញនូវចាប់ភូមិបាល ឆ្ប ាំ១៩៩២។ 
គទាះជាោ៉ងគនះកថើ វសិ្ថលភាពននភាពជាមាច ស់កមយសទិ្និដើធ្វើ ខដលបានខចងកបុងចាប់ភូមិបាលឆ្ប ាំ១៩៩២ គៅ
មានលកខណ្ៈចគងអៀេ នងិមិនចាស់ោស់ គដ្ឋយស្ថរថាសិទ្និគ ះលេូវបានគគយល់ថាជាការកាន់កាប់ខេបគណាថ ះ
អាសនប ជាជាងកមយសិទ្នទិាាំងលសុងគលើដើធ្វើគ ះ។
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កបុងឆ្ប ាំ១៩៩១ ជគមាវ ះលបដ្ឋប់អាវុធ្អស់ជាងមួយទ្សវេសរល៍េូវបានបញ្ច ប់ គដ្ឋយមានការចុះហេទគលខ្
គលើកិចចលពមគលពៀងទ្ើលកុងប៉ារ ើស ខដលបានផថល់ជាលកបែណ្ឍ លទ្និលបជាធ្ិបគេយរ និេិរដឌ និងសិទ្និមនុសសគៅកមភុ
ជា។ គដ្ឋយស្ថរខេកិចចលពមគលពៀងទ្ើលកុងប៉ារ ើសគ ះ អងគការសហលបជាជាេ ិ (អ.ស.ប) បានបគងាើេអាជាញ ធ្រប
គណាថ ះអាសនប អ.ស.ប(អុ៊នតាក់) ខដលមានគបសកមយរកាសនថិភាព ជួយគរៀបចាំលបគទ្សឲ្រមានរដឌធ្មយនុញ្ដលយើ
មួយ លពមទាាំងកិចចការគបាះគឆ្ប េគដ្ឋយគសរ ើនិងយុេថិធ្ម៌។ 

  

                                                           
4
 ខហ៊ល ចាំគរ ើន, «ការខណ្ ាំចាបភូ់មបាលននលបគទ្សកមភុជា» គៅកបុងរបាយការណ៍្របស ់គហា គផង, គង ់ផលវៈ និងជេ ខមនខហសល, 
ការខណ្ ាំចាបក់មភុជា (២០១២) ទ្ាំពរ័ទ្ើ៣១៦  http://bit.ly/18AYchV 

5
 សឹក បរួក័ស, «ភាពជាមាច សក់មយសិទ្និ, លក ់និងការគកាថ បកាថ ប់ដើធ្វើគៅកមភុជា៖ ការពិនិេរបឋមគលើទិ្នបនយ័ខដលមានលស្ថប ់និងទិ្នបនយ័
ខដលលបមូលបានពើការសធងម់េិលយើៗចាំននួ៤» (ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០០), ឯកស្ថរសិការបសវ់ទិ្យស្ថទ នបណ្ថុ ះបណាថ ល និងលស្ថវលជាវគដើមផើ
អភិវឌណនក៍មភុជា (CDRI) គលែ១៦, ទ្ាំពរ័ទ្ើ៣ http://bit.ly/18AWa17 

6
 ខហ៊ល ចាំគរ ើន, «ការខណ្ ាំចាបភូ់មបាលននលបគទ្សកមភុជា» គៅកបុងរបាយការណ៍្របស ់គហា គផង, គង ់ផលវៈ និងជេ ខមនខហសល, 
ការខណ្ ាំចាបក់មភុជា (២០១២) ទ្ាំពរ័ទ្ើ៣១៦  http://bit.ly/18AYchV 

http://bit.ly/18AYchV
http://bit.ly/18AWa17
http://bit.ly/18AYchV
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រូបភាព ១៖ តារាងកាលននភាពជាមាច ស់កមយសិទ្និដើធ្វើគៅកមភុជា 

 

គៅនលងទ្ើ២៤ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ១៩៩៣ រដឌកមភុជាលេូវបានខលបគឈាយ ះគៅជាលពះរាជាណាចលកកមភុជា គដ្ឋយ
មានទាាំងរដឌធ្មយនុញ្ដលយើមយួ គពាលគ«ឺរដឌធ្មយនុញ្ដននលពះរាជាណាចលកកមភុជា» លេូវបានអនុម័េ កបុងគោលគៅ
កាំណ្េ់ឲ្របានជាក់ោក់គលើការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់កមយសទិ្នដិើធ្វើឯកជន។ គទាះជាោ៉ងគនះកថើ រហូេដល់ឆវងសហវេសរ ៍
គហើយក៏គដ្ឋយ ស្ថទ នភាពសទិ្និដើធ្វើគៅកមភុជាគៅខេមិនមានសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើគៅគឡើយ។ ជាជាង
ការផថល់ឲ្រពលរដឌនូវមូលដ្ឋឌ នសុវេទិភាពគលើផធះសខមផងនិងដើធ្វើខដលអាំគណាយផល តាមរយៈលកបែណ្ឍ ចាប់
ខដលអាចធា ការពារបានគ ះ ឯកជនភាវូបនើយកមយបានបងាឲ្រមានការគកើនគឡើងនូវវសិមភាពគៅកមភុជា។

7
  

១.២. ទិដឋភាពរមួននស្ថា នភាពដីធ្លីមៅកមពុជានាមពលរចចុរបនន 
កមភុជាជាលបគទ្សខដលទ្ើផារគទ្ើបខេគលចគធាវ គឡើង គហើយខដលលគប់លគងគដ្ឋយរដ្ឋឌ ភិបាលខដល

ពយោមបគងាើននូវការ ាំគចញ និងទាញយកផលពើធ្នធានធ្មយជាេ ិកបុងគោលបាំណ្ងអភវិឌណន៍ជាេ។ិ ជាងមួយ

                                                           
7
 លកបែណ្ឍ ចាប់បចចុបផនប និងចគ វ ះលបគហាងកបុងការអនុវេថនច៍ាបទ់ាាំងគនះនឹងលេូវបានគលើកមកពិភាកាកបុងជាំពូកទ្ើ២ ននរបាយ
ការណ៍្គនះ។  

មុនឆ្ប ាំ ១៨៦៣៖ លបព័ននសកថភូិមនិយិម - លបព័ននមាច ស់កមយសទិ្នអិាលស័យផល 

ឆ្ប ាំ១៨៦៣ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៥៣៖ គលកាមការដ្ឋក់អាពយបាលរបសប់ារា ាំង - សិទ្និគលើលទ្ពរសមផេថិ
តាមខបបបារា ាំងលេវូបានគគដ្ឋក់ឲ្រអនុវេថ 

ឆ្ប ាំ១៩៥៣ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៥៖ ការបនថលបព័ននតាមខបបបារា ាំង 

ឆ្ប ាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៩៖ កមភុជាលបជាធ្បិគេយរ - លុបបាំបាេ់គចាលនូវសិទ្នគិលើលទ្ពរ
សមផេថ ិ

ឆ្ប ាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៨៩៖ ស្ថធារណ្រដឌលបជាមានេិកមភុជា - រដឌជាមាច ស់គលើដើធ្វើ និង 
ធ្នធានធ្មយជាេ ិ

ឆ្ប ាំ១៩៨៩ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៩៣៖ រដឌកមភុជា - ការលេឡប់ចូលមកវញិនូវលបព័ននមូលធ្ននយិម 
និងគសដឌកចិចគសរ ើ 

ឆ្ប ាំ១៩៩៣ ដល់បចចុបផនប៖ លពះរាជាណាចលកកមភុជា - ការគកើនគឡើងនូវវសិមភាព 
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ទ្សវេសរក៍នវងមកគនះ េលមូវការដើធ្វើជាសកល រមួផសាំនឹងការពលងើកគសដឌកិចចោ៉ងឆ្ប់រហ័សផងគ ះ បានជះ
ឥទ្និពលដ៏មហនថរាយដល់សុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើរបស់ពលរដឌលកើលកជាគលចើនគៅកបុងលបគទ្សគនះ។ 

តាមរយៈការផថល់សមផទានដើគសដឌកិចច   អបកទ្ទ្ួលលបគោជន៍លេូវបានផថល់នូវសិទ្និគលើការគលបើលបាស់ដើ
របស់រដឌកបុងកាំណ្េ់ ៩៩ ឆ្ប ាំ សលមាប់អាជើវកមយកសិឧសាហកមយ។8 រដ្ឋឌ ភិបាល បានលបកាសតាាំងពើមុនមកថា 
សមផទានដើគសដឌកិចចគឺមានស្ថរៈសាំខ្ន់ដល់កាំគណ្ើ នគសដឌកិចចរបស់លបគទ្ស និង ាំមកនូវផលចាំគណ្ញខ្ង
សងគម និងគសដឌកចិចជាគលចើនខលមគទ្ៀេផង។9 បុ៉ខនថ ដូចខដលអបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.បបានកេ់សមាគ ល់
គ ះ គឺថា «មិនមានរបាយការណ៍្ខដលសាំអាងគដ្ឋយភសថុតាងជាក់ោក់លេូវបានគបាះពុមភផាយជាផវូវការសថើពើ
ផលចាំគណ្ញពើសមផទានដើគ ះគទ្»។10 

លឝើគបើមានកចិចោាំពារខផបកចាប់ជាគលចើនោ៉ងណាក៏គដ្ឋយ11 ជគមាវ ះដើធ្វើបានគកើនគឡើងោ៉ងខ្វ ាំង ជាង
មួយទ្សវេសរក៍នវងមកគនះ។ ចាំនួនសមផទានដើគសដឌកិចច ខដលែវះជាដើខដលមានជគមាវ ះ ឬខដលមានអបករស់រាន
គៅគលើដើគ ះ គដ្ឋយរាប់ទាាំងេាំបន់ខដលលេូវអភិរកស និងនលពគឈើផងខដរគ ះ  បានបនថគកើនគឡើងជាលាំដ្ឋប់។12 
ដើជាង ៣ ោនហចិតា លបហាក់លបខហលនឹង ១៦,៦% នននផធដើសរុបចាំននួ  ១៨១.០៣៥ គើឡូខម៉លេកាគរ ៉ គៅ
កមភុជា លេូវបានផថល់ជាសមផទានដើគសដឌកិចចគៅឲ្រលកុមហុ៊នបរគទ្ស នងិកបុងលសុក លពមទាាំងអបកនគោបាយខដល
មានអាំណាច កបុងគោលបាំណ្ងអភិវឌណឧសាហកមយ។13 ជាលទ្នផល សហគមន៍ខដលរស់គៅគលើដើទាាំងគ ះ ខេង
លេូវបានគគបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ គៅតាាំងទ្ើលាំគៅលយើ ឬលេូវបានផាវ ស់បថូរទ្ើលាំគៅទាាំងមនិបានស័យលគចិេថ ខដល
ជាញឹកញយមិនបានគរៀបចាំខផនការលេឹមលេូវ និងលេូវបានអនុវេថគដ្ឋយមិនបានអនុគោមតាមវធិានចាប់និងសិទ្និ
មនុសសឲ្របានលេឹមលេូវគ ះគទ្។ ចាប់តាាំងពើឆ្ប ាំ២០០០មក ពលរដឌជាង ៧០០.០០០  ក់លេូវបានគគគណ្ 
ថាបានរងផលប៉ះពាល់ពើសមផទានដើគសដឌកិចចគៅទូ្ទាាំងលបគទ្ស។14 

សិទ្និដើធ្វើ និងលទ្ពរសមផេថ ិ លបខហលជាសិទ្និមនុសសដ៏សាំខ្ន់បាំផុេមួយ ខដលោាំពារដល់សុែុមាលភាព
គសដឌកិចចរបស់សហគមន៍តាមជនបទ្ ខដលដើធ្វើរបស់ពួកោេ់ជាលបភពដ៏សាំខ្ន់កបុងការខសឝងរកចាំណូ្ល។ គៅ
កមភុជា កសិកមយគឺលគបដណ្ថ ប់ដល់គៅ ៣៦% ននផលេិផលកបុងលសុកសរុប និងបានផថល់ការង្ហរដល់ពលករដល់
                                                           
8
 ចាបភូ់មិបាល, នស/រកម/០៨០១/១៤ (នលងទ្ើ២០ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០១) មាលតា ៦១  http://bit.ly/1dGTrbO  

9
 សនធរកថារបសស់គមឋចហុ៊នខសន យករដឌមង្គ្នឋើននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា សឋើពើ“យុទ្នស្ថង្គ្សឋចេុគកាណ្” គដើមផើកាំគណ្ើ ន ការង្ហរ សមធ្ម ៌
និង លបសិទ្នភាព គៅកមភុជា ដាំណាក់កាលទ្ើ២ គៅអងគលបជុាំគណ្ៈរដឌមង្គ្នឋើ គលើកទ្ើមយួ នើេិកាលទ្ើ៤ ននរដឌសភា  
(នលងទ្ើ២៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០៨) http://bit.ly/HpfSqY  

10
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខបបសិទ្និមនុសសចាំគពាះសមផទានដើគសដឌកិចឌ និងដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា» A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1, (នលងទ្ើ១០ ខែេុោ ឆ្ប ាំ
២០១២) http://bit.ly/17FL8bq  

11
 សលមាបក់ារគរៀបរាបល់មអិេ និងការវភិាគគលើចាប ់និងគសចកថើខណ្ ាំពាកព់ន័ននឹងដើធ្វើ សូមគោងគៅជាំពូកទ្ើ២ ននរបាយការណ៍្គនះ។ 

12
 អងគការលើកាដូ/ការវភិាគរបសក់ាខសេឌឹគែមបូឌាគដលើ, «ការរូងយកកមភុជា៖ សមផទានមថងមយួៗ» (នលងទ្ើ១១ និង១២ ខែមិ  ឆ្ប ាំ
២០១២) http://bit.ly/Hpgih2  

13
 ម.ស.ម.ក, «របាយការណ៍្គោលនគោបាយកាំខណ្ទ្លមងដ់ើធ្វើ៖ របកគាំគហើញពើកិចចពិភាកាេុមូល និងគវទិ្កាគោលនគោបាយ» (ខែ
កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1inGTWX  

14
 អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និមនុសស, «កមភុជា៖ យុទ្ន ការផថលប់ណ័្ឍ កមយសិទ្និដើធ្វើគបើកឱកាសឲ្រមានការបាំពាន» (នលងទ្ើ១២ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ
២០១៣) http://bit.ly/17FLZsD  

http://bit.ly/1dGTrbO
http://bit.ly/HpfSqY
http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/Hpgih2
http://bit.ly/1inGTWX
http://bit.ly/17FLZsD
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គៅ ៥៥,៨%។15 បុ៉ខនថ លឝើគបើចាប់ជាេិនងិអនថរជាេកិារពារដល់សិទ្នកិបុងការមានកមយសិទ្និគលើលទ្ពរសមផេថ ិនិងការ
ខដលអាចមានទ្ើលាំគៅសមរមរោ៉ងណាកថើ ការបាំពានគលើសិទ្និដើធ្វើគជឺាបញ្ញា រ ាំគោភសិទ្នមិនុសសមួយខដលគលច
គធាវ បាំផុេគៅកមភុជា។ 

គោលនគោបាយដើធ្វើខដលមិនចាស់ោស់ រមួផសាំនឹងការអនុវេថន៍ចាប់ដ៏ធូ្ររលុង គដ្ឋយស្ថរខេអាំគពើ
ពុករលួយ បកសពួកនយិម នងិកងឝះឆនធៈនគោបាយពិេលបាកដ បានគធ្ឝើឲ្រជគមាវ ះរវងពលរដឌកមភុជានងិសមផទា
និកបានគកើនគឡើងោ៉ងខ្វ ាំងកាវ ។ កងឝះននកិចចការពារតាមនើេិវធិ្ើ និងវធិានចាប់ គៅគពលអនុវេថគគលមាងមួយ
ចាំនួន បានបងាឲ្រមានមជឈដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍មួយខដលមនិមានសណាឌ នចាប់លេមឹលេូវ ខដលគពារគពញគដ្ឋយកងឝះ
េមាវ ភាព ការពិគលោះគោបល់ និងខផនការ។16 បញ្ញា គនះលេូវបានបគងាើនទ្មងន់គដ្ឋយស្ថរខេលបព័ននយុេថិធ្ម៌ខដល
មានលកខណ្ៈលគមអៀងខ្ងនគោបាយ17 គហើយបានែកខ្នកបុងការផថល់នូវដាំគណាះលស្ថយលបកបគដ្ឋយយុេថិធ្ម៌ 
និងទាន់សភាពការណ៍្ចាំគពាះករណ្ើ ជមាវ ះដើធ្វើជាគលចើន។ 

ឧទាហរណ៍្ជាគលចើនរាប់មិនអស់ពាក់ព័នននឹងការបគណ្ថ ញគចញពើដើធ្វើគៅគពញនផធលបគទ្ស បង្ហា ញនូវ
សភាពធ្ងន់ធ្ងរននស្ថទ នការណ៍្គនះ។ កបុងឆ្ប ាំ២០១៣ ការោិល័យឧេថមសបងការអ.ស.ប បានជួយអនថរាគមន៍គៅ
គលើករណ្ើ ដើកាំពុងមានទ្ាំ ស់ និងមិនទាន់លេូវបានគដ្ឋះលស្ថយ រវងភាគើសហគមន៍ខដលប៉ះពាល់ អាជាញ ធ្រ និង
លកុមហុ៊ន ទាាំងកបុងេាំបន់ជនបទ្ និងទ្ើលកុងជាសរុបចាំនួន ៧៤ ករណ្ើ 18 គហើយកបុងឆ្ប ាំ២០១២ សមាគមការពារ
សិទ្និមនុសសនិងអភិវឌណន៍គៅកមភុជា(អាដហុក) បានគដ្ឋះលស្ថយបញ្ញា ដើចាំនួន ៧០ ករណ្ើ  គហើយបានតាមដ្ឋន
បនថគលើករណ្ើ ចាំនួន ៦២ ខដលមិនទាន់បានគដ្ឋះលស្ថយបនសល់ពើឆ្ប ាំកនវងគៅ។19 ការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំក៏
បានកាវ យជាលពឹេថិការណ៍្ហងឹាផងខដរ បុ៉ យ នឆ្ប ាំមកគនះ គដ្ឋយមានទាាំងការគលបើលបាស់រលយនថឈួសផថួលរលាំ
ផធះ ឬក៏ដុេកាំគទ្ចផងខដរ។ 

សហគមន៍ខដលលេូវបានគគបគណ្ថ ញគចញ មិនលេមឹខេបាេ់បង់ផធះសខមផងរបស់ពួកោេ់បុ៉គណាត ះគទ្។ 
ការបគណ្ថ ញគចញ មិនថាគដ្ឋយបងខាំ ឬមនិបងខាំគ ះគទ្ «បានបាំពានគលើសិទ្និមនុសសជាគលចើនខដលបានទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល់ជាអនថរជាេ ិ រមួទាាំងសទិ្នមិានផធះសខមផង អាហារ ទ្ឹក សុែភាព ការអប់រ ាំ ការង្ហរ សនថិសុែបុគគល សនថិ
សុែលាំគៅដ្ឋឌ ន គសរ ើភាពចាកផុេពើការលបលពឹេថគឃ្រគៅ អមនុសសធ្ម៌ ឬបគ ទ កប ធ ប នងិគសរ ើភាពខ្ងការគដើរ
គហើរ។»20 ការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំបានបគងាើននូវវសិមភាពខ្ងសងគមគសដឌកចិច ជគមាវ ះសងគម និងការខបង
                                                           
15

 ភាប កង់្ហរគសុើបអគងាេកណាថ លរបស់សហរដឌអាគមរកិ, «កណ្េគ់ហេុទូ្គៅរបសពិ់ភពគោក» សថើពើគសដឌកិចចកមភុជា 

http://1.usa.gov/HpceNG  
16

 ការោិលយ័ឧេថមសបងការអ.ស.ប, «េ ួទ្ើ និងសមិទ្នផលរបស់ការោិលយ័ឧេថមសបងការអ.ស.បកបុងការជួយដល់រដ្ឋឌ ភិបាល និង
ពលរដឌកមភុជាកបុងការគលើកកមភស ់និងការពារសិទ្និមនុសស» (នលងទ្ើ២១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១) http://bit.ly/1iteXBc  

17
 ម.ស.ម.ក, «កាំខណ្ទ្លមងល់បពន័នយុេថិធ្ម៌» (របាយការណ៍្សគងខប) (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1bo6GdM  

18
 ការោិលយ័ឧេថមសបងការអ.ស.ប, «េ ួទ្ើ និងសមិទ្នផលរបស់ការោិលយ័ឧេថមសបងការអ.ស.បកបុងការជួយដល់រដ្ឋឌ ភិបាល និង
ពលរដឌកមភុជាកបុងការគលើកកមភស ់និងការពារសិទ្និមនុសស» (នលងទ្ើ១៩ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1itfzXq  

19 អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ?់ សិទ្និដើធ្វើ សិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្និធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០១២» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/1eFH8wu  
20

 គោលការណ៍្ជាមូលដ្ឋឌ ន និងគោលការណ៍្ខណ្ ាំរបសអ់.ស.ប សថើពើការបគណ្ថ ញគចញ និងការចាកគចញគដ្ឋយបងខាំចិេថ ខផអកគលើការ
អភិវឌណន,៍ និងឧបសមភន័ន១ ននរបាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.ប សថើពើការមានផធះសខមផងសមរមរជាធាេុផសាំននសិទ្និ
ទ្ទ្លួបានជើវភាពរសគ់ៅលគបល់ោន ់ A/HRC/4/18, (ឆ្ប ាំ២០០៧) http://bit.ly/HbSJIF  

http://1.usa.gov/HpceNG
http://bit.ly/1iteXBc
http://bit.ly/1bo6GdM
http://bit.ly/1itfzXq
http://bit.ly/1eFH8wu
http://bit.ly/HbSJIF
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ខចកកបុងសងគម គហើយខដលប៉ះពាល់ខ្វ ាំងចាំគពាះពលរដឌលកើលកបាំផុេ ខដលជាអបកង្ហយរងគលោះខ្ងសងគមនិង
គសដឌកិចច លពមទាាំងលកុមខដលមានសាំគឡងេិចកបុងសងគម ជាពិគសស ង្គ្សថើ កុមារ ជនជាេិភាគេចិ និងជនជាេិ
គដើមភាគេចិ។21 

ទ្ាំ ស់ដើធ្វើបានបងាគៅជាមជឈដ្ឋឌ នសងគមនគោបាយខដលមានភាពវកឹវរ គដ្ឋយបានបគញ្ឆ ះភាពែកចិេថ
របស់សហគមន៍ខដលរងផលប៉ះពាល់ នងិបងាលកខណ្ៈឲ្រពលរដឌគធ្ឝើយុទ្ន ការទាមទារការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្ន ិ
និងការប៉ះបូ៉វ  ខដលបានប៉ះពាល់ដល់ពួកោេ់។ បាេុកមយ និងការលបមូលមថុ ាំជាគលចើនលេូវបានគរៀបចាំគឡើង កាន់
ខេញឹកញយគឡើង ទាាំងតាមបណាថ គែេថ និងទ្ើលកុងភបាំគពញ។ សកមយភាពទាាំងគ ះ កាន់ខេមានលកខណ្ៈលបឈម
ខ្វ ាំង គហើយខេងលេូវបានគពើបលបទ្ះនងឹការគលបើលបាស់កមាវ ាំងខដលលជលុហួសពើសាំណាក់អាជាញ ធ្រ22 គហើយមានការ
ចាប់ែវួន និងគចាទ្លបកាន់សកមយជនដើធ្វើផងខដរ។23 

អឝើខដលនងឹលេូវគរៀបរាប់កបុងជាំពូកប ធ ប់គទ្ៀេគនះ គឹថា សទិ្និដើធ្វើលេូវបានការពារគលកាមចាប់ជាេិ នងិ
អនថរជាេិ (ជាំពូកទ្ើ២)។ បុ៉ខនថ កិចចោាំពារគនះគឺលោន់ខេជាលទ្ឹសថើខេបុ៉គណាត ះ។ ជាក់ខសថង ការអនុវេថន៍ចាប់ដ៏ធូ្រ
រលុង បានបងាឲ្រមានអសុវេទភិាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ ការអភិវឌណន៍ខដលមនិលេឹមលេូវបានវធិានចាប់ និងការប
គណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ (ជាំពូកទ្ើ៣) ខដលគនះបានបណាថ លឲ្រគកើេជាជគមាវ ះប៉ះពាល់ដល់ជនរងគលោះោ៉ង
គលចើន (ជាំពូកទ្ើ៤)។ 

១.៣. មោលរំណ្ង វិស្ថលភាព និងវិធ្ីស្ថស្តសត 
គដ្ឋយយល់នូវេលមូវការជាប ធ ន់និងជាមូលដ្ឋឌ ន សលមាប់កាំខណ្ទ្លមង់ដើធ្វើគៅកមភុជា ម.ស.ម.កបាន

ចងលកងរបាយការណ៍្គនះគឡើងគដើមផើផថល់ទ្ិដឌភាពរមួពើស្ថទ នភាពសិទ្និដើធ្វើ ខដលបានវវិេថពើឆ្ប ាំ២០១២ រហូេដល់
ពាក់កណាថ លឆ្ប ាំ២០១៣។ របាយការណ៍្គនះ ផថល់នូវព័េ៌មានអាំពើលកបែណ្ឍ ចាប់ ស្ថទ ប័ន និងគោលការណ៍្ 
ពាក់ព័នននឹងដើធ្វើ នងិទ្ិដឌភាពរមួននឫសគល់ននផលប៉ះពាល់បណាថ លពើជគមាវ ះដើធ្វើ។ របាយការណ៍្ក៏បាន
តាក់ខេងជាអនុស្ថសន៍ជាក់ោក់ គដើមផើឲ្រស្ថទ នភាពដើធ្វើគៅកមភុជាបានលបគសើរគឡើង គហើយរបាយការណ៍្គនះ
នឹងកាវ យជាឧបករណ៍្េសូ៊មេសិលមាប់គធ្ឝើការជាមួយពលរដឌកមភុជា អងគការជាេិ និងអនថរជាេិ មាច ស់ជាំនួយ ស្ថទ ន
ទូ្េ និងជាពិគសសគឺរដ្ឋឌ ភិបាលលយើ។ 

របាយការណ៍្គនះកាំណ្េ់នូវរបេ់ននការបាំពានសិទ្និមានផធះសខមផងលេឹមលេូវ និងសុវេទិភាពកបុងការកាន់
កាប់ដើធ្វើ លពមទាាំងផថល់ជាដាំគណាះលស្ថយកបុងការលុបបាំបាេ់នូវការបាំពានទាាំងគនះ។ គរួកេ់សមាគ ល់ផងខដរថា 
របាយការណ៍្គនះមនិអះអាងទាាំងលសុងនូវរាល់ការបាំពានគ ះគឡើយ ខេផធុយគៅវញិ របាយការណ៍្គនះផថល់ជា
ឧទាហរណ៍្ខដលអាចបង្ហា ញពើបរបិទ្ទូ្គៅមួយជុាំវញិការរ ាំគោភបាំពានសិទ្និពលរដឌគៅកមភុជា នងិគហេុផលពើ
គលកាយននការបាំពានទាាំងគនះ។ 
                                                           
21

 ដូចខ្ងគលើ។ 

22
 ការោិលយ័ឧេថមសបងការអ.ស.ប, «េ ួទ្ើ និងសមិទ្នផលរបស់ការោិលយ័ឧេថមសបងការអ.ស.បកបុងការជួយដល់រដ្ឋឌ ភិបាល និង
ពលរដឌកមភុជាកបុងការគលើកកមភស ់និងការពារសិទ្និមនុសស» (នលងទ្ើ១៩ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1itfzXq 

23
 ម.ស.ម.ក និងអងគការមាលតា១៩, «ការពារអបកការពារសិទ្និមនុសស៖ សុវេទិភាពអបកការពារសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា (ឆ្ប ាំ២០១៣) ទ្ាំពរ័ទ្ើ
២៩ http://bit.ly/HrQfWL  

http://bit.ly/1itfzXq
http://bit.ly/HrQfWL
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គដើមផើចងលកងរបាយការណ៍្គនះបាន ម.ស.ម.ក បានគរៀបចាំកិចចពិភាកាជាលកុមជាមួយភាគើពាក់ព័ននគៅ
កមភុជា។ ម.ស.ម.ក ក៏បានលបមូលព័េ៌មានសាំខ្ន់ៗពាក់ព័នននឹងការបាំពានគលើសិទ្នដិើធ្វើ តាមរយៈកិចចពិភាកាេុ
មូលចាំនួន ៦ និងគវទ្ិកាគោលនគោបាយចាំនួន ២ ខដលបានគរៀបចាំគៅតាមបណាថ គែេថ កបុងខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ 
និងខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៣ គដ្ឋយបានការចូលរមួពើលកុមពាក់ព័នន េាំណាងសហគមន៍ នងិេាំណាងមកពើអងគការ
មិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល លពមទាាំងគណ្បកសនគោបាយផងខដរ។ ម.ស.ម.ក ក៏បានចុះគបសកកមយលស្ថវលជាវដល់
កខនវង គៅខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២ និងខែឧសភា លពមទាាំងខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១៣ គៅតាមបណាថ គែេថចាំនួន ១៥ ផង
ខដរ។ ម.ស.ម.ក ក៏បានតាមដ្ឋនស្ថទ នការណ៍្សិទ្និដើធ្វើ តាមរយៈការចងលកងករណ្ើ ខដលលេូវបានព័េ៌មានគធ្ឝើការ
រាយការណ៍្ និងករណ្ើ ខដលពលរដឌបានរាយការណ៍្គដ្ឋយផាធ ល់មកកាន់ម.ស.ម.ក។ បខនទមគលើសគនះគទ្ៀេ ម.
ស.ម.ក ក៏បានគធ្ឝើការលស្ថវលជាវោ៉ងលាំអេិតាមលបភពជាគលចើន រាប់បញ្ចូ លទាាំងអងគការជាេ ិ និងអនថរជាេិ អបក
សិកាលស្ថវលជាវ ស្ថទ ប័នអនថរជាេិ និងព័េ៌មានជាេិនិងអនថរជាេិផងខដរ។ 
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២. ប្ទឹសត៖ី ប្ករខណ្ឌ ការពារមោយចារ់ 

ពលរដឌកមភុជាជាគលចើន ពឹងអាលស័យគលើដើធ្វើ ខដលជាលបភពសាំខ្ន់កបុងការខសឝងរកលបាក់ចាំណូ្ល។ 
អាលស័យគហេុគនះគហើយ ជាការចាាំបាច់ខដលលបព័ននចាប់ការពារដល់សិទ្និដើធ្វើ មិនគួរលេូវបានគមើលរ ាំលងគ ះគឡើ-
យ។ រដឌធ្មយនុញ្ដ លពមទាាំងចាប់ភូមិបាលឆ្ប ាំ២០០១ (ចាប់ភូមិបាល) និងអនុលកឹេពាក់ព័នន ហាក់ដូចជាបាន
បញ្ចូ លនូវបទ្ដ្ឋឌ នចាប់អនថរជាេសិិទ្និដើធ្វើ គហើយខដលជាលទ្ឹសថើកិចចការទាាំងគនះគួរអាចការពារោ៉ងលសបចាប់
ដល់ពលរដឌទាាំងឡាយ។ បុ៉ខនថ លឝើគបើមានខែលខ្ងនើេិវធិ្ើចាប់ការពារោ៉ងក៏គដ្ឋយ ជាក់ខសថងកិចចការពារគនះ
កលមលេូវបានអនុវេថណាស់។  

ជាំពូកគនះ ផថល់នូវទ្ិដឌភាពរមួពើបរបិទ្ចាប់ពាក់ព័នននងឹស្ថទ នភាពដើធ្វើគៅកមភុជា គដ្ឋយពនិិេរគមើលគលើ
បផញ្ដេថ ិ ននចាប់ជាេិ និងអនថរជាេ ិគហើយជាំពូកទ្ើ៣គ ះ គយើងនឹងគធ្ឝើការសិកាគៅគលើការអនុវេថន៍ជាក់ខសថ-
ងននចាប់ទាាំងអស់គនះ លពមទាាំងការបាំពានសិទ្និជាគលចើនខដលបានគកើេមានជុាំវញិបញ្ញា គនះ។  

២.១. ការធានាសទិធិដីធ្លីតាមចារអ់នតរជាតិ  

 មាលតា ៣១ ននរដឌធ្មយនុញ្ដបានបញ្ចូ លរាល់កាេពឝកិចចសិទ្និ
មនុសសអនថរជាេគិៅកបុងចាប់និងគោលនគោបាយជាេ។ិ24 ដូច
គនះគហើយ បទ្ដ្ឋឌ នសិទ្នមិនុសសអនថរជាេអិាចអនុវេថទាាំងលសុងកបុង
េុោការកមភុជា ដូចខដលបានបញ្ញជ ក់បខនទមកបុងគសចកថើសគលមច
របស់លកុមលបឹកាធ្មយនុញ្ដកាលពើឆ្ប ាំ២០០៧។25 

 គសចកថើលបកាសជាសកលសថើពើសិទ្និមនុសស(ស.ប.ស.ស) 
ខដលជាឯកស្ថរគនវឹះកបុងលបវេទសិ្ថង្គ្សថសិទ្និមនុសសគ ះ បានខចង
កបុងមាលតា ១៧ ថា «បុគគលលគប់រូប គទាះខេមាប ក់ឯងកថើ ឬគដ្ឋយរមួ
ជាមួយអបកដនទ្កថើ មានសិទ្នជិាមាច ស់កមយសិទ្ន ិ គហើយោយ នជនណា
មាប ក់ លេូវបានដកហូេកមយសិទ្ន ិតាមអាំគពើចិេថគឡើយ។26 សទិ្នកិបុងការ
មានទ្ាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់ ក៏លេូវបានធា កបុងមាលតា ២៥27 ខដល
គនះភាជ ប់ដល់សិទ្នមិានសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ និងការ
ទ្ទ្ួលបានបានការពារពើការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ។ 

                                                           
24

 រដឌធ្មយនុញ្ដ មាលតា៣១៖ «"លពះរាជាណាចលកកមភុជាទ្ទ្លួស្ថគ ល ់និងគោរពសិទ្និមនុសសដូចមានខចងកបុ ងធ្មយនុញ្ដនន អងគការសហលបជា
ជាេិ គសចកថើលបកាសជាសកលសថើពើសិទ្និមនុសស និងសញ្ញដ  លពមទាាំងអនុសញ្ញដ ទាាំងឡាយទាក់ទ្ងនឹងសិទ្និមនុសស សិទ្និង្គ្សថើ និងកុមារ”។ 

http://bit.ly/1hcJqYV   
25

 លកុមលបឹកាធ្មយនុញ្ដននលពះរាជាណាចលកកមភុជា គសចកថើសគលមចចុះគលែ០៩២/០០៣/២០០៧ (នលងទ្ើ១០ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០៧ 

26
 គសចកថើលបកាសជាសកលសថើពើសិទ្និមនុសស (នលងទ្ើ១០ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៤៨), មាលតា ១៧, http://bit.ly/1808qrH   

27
 ដូចខ្ងគលើ, មាលតា២៥(កថាែណ្ឍ ១)  

ស.ប.ស.ស ២៥(១) 
(សទិ្នទិ្ទ្លួបានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់) 

«មនុសសលគប់រូប មានសិទ្និទ្ទ្លួបានកលមិេ
ជើវភាពលគប់លោន់គដើមផើធា សុែភាព និង
សុែុមាលភាពរបស់ែវួ ន និងលគួស្ថរ រមួមាន
ចាំណ្ើ អាហារ សគមវៀកបាំពាក់ លាំគៅដ្ឋឌ ន 
ការខលទាាំសុែភាព និងគសវសងគមកិចច
ចាាំបាច់គផសងៗគទ្ៀេ។ មនុសសលគប់រូប មាន
សិទ្និទ្ទ្ួលបានការោាំពារ គៅគពលោយ ន
ការង្ហរគធ្ឝើ មានជាំងឺ ពិការ គមម៉ាយ 
ឬគពាះម៉ាយ ចាស់ជរា ឬគៅគពលបាេ់បង់
មគធ្យបាយធា ជើវភាព ខដលបណាថ ល
មកពើកាលៈគទ្សៈផុេពើឆនធៈរបស់ែវួ ន។ 

http://bit.ly/1hcJqYV
http://bit.ly/1808qrH
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២.១.១.  សិទ្និទ្ទ្លួបានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់ 

មាលតា ១១ ននកេកិាសញ្ញដ អនថរជាេសិឋើពើសិទ្និគសដឌកចិច សងគមកិចច និងវបផធ្ម៌ (ក.ស.ស.ស.វ) ខដល
កមភុជាបានផថល់សចាច ប័នកាលពើឆ្ប ាំ១៩៩២ ធា ដល់សិទ្នទិ្ទ្ួលបានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់។28 សិទ្នគនះក៏លេូវ
បានធា កបុងអនុសញ្ញដ សថើពើការបាំបាេ់រាល់ទ្លមង់ននការគរ ើសគអើងលបឆ្ាំងនឹងង្គ្សថើគភទ្29 និងអនុសញ្ញដ សថើពើសិទ្និ
កុមារ30 គហើយសិទ្និគនះក៏មានបញ្ចូ លកបុងអនុសញ្ញដ អនថរជាេ ិ សថើពើការបាំបាេ់រាល់ទ្លមង់ននការគរ ើសគអើងពូជ
ស្ថសន៍ ខដលអនុសញ្ញដ គនះហាមលបាមដល់ការគរ ើសគអើងពូជស្ថសន៍ កបុងការទ្ទ្លួបានសិទ្នមិានលាំគៅដ្ឋឌ ន។31 

គណ្ៈកមាយ ធ្កិារសថើពើសិទ្នគសដឌកិចច សងគមកិចច និងវបផធ្ម៌(គ.ស.ស.ស.វ) ខដលជាស្ថទ ប័នមួយទ្ទ្ួល
បនធុកតាមដ្ឋនគលើការអនុវេថន៍ក.ស.ស.ស.វ របស់រដឌជាហេទគលែើគ ះ បានគូសបញ្ញជ ក់បខនទមនូវសិទ្នទិ្ទ្ួល
បានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់ ចាាំបាច់លេូវ ១) មានសុវេទភិាពលសបចាប់កបុងការកាន់កាប់, ២) មានលគប់លោន់នូវគស- 
វកមយ សមាម រៈ គលគឿងបិរកាខ រ នងិគហដ្ឋឌ រច សមភ័នន, ៣) លទ្នភាពចាំណាយគៅបាន, ៤) អាចរស់គៅបាន, ៥) 
លទ្នភាពអាចចូលគលបើលបាស់បាន, ៦) ទ្ើតាាំង, និង៧) ភាពសមលយមតាមខបបវបផធ្ម៌។32 

២.១.២. សិទ្និទ្ទ្លួបានសុវេទិភាពកបុ ងការកាន់កាប់  

ធាេុផសាំដាំបូងននសិទ្នមិានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់ ដូច គ.ស.ស.ស.វ បានរាយបញ្ជ ើគ ះ គឺសុវេទិភាពកបុង
ការកាន់កាប់។ 

ពាក់ព័នននឹងសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់គ ះ គ.ស.ស.ស.វ បានខចងថា៖  
«បុគគលលគប់រូប គួរទ្ទ្ួលបាននូវសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ ខដលជាខែលចាប់ការពារលបឆ្ាំងនឹងការប-

គណ្ថ ញគចញ ការោយើ និងការគាំរាមកាំខហងគផសងៗគទ្ៀេ។ រដឌភាគើលេូវខេចាេ់វធិានការឲ្របានទាន់គពលគវោ 
សាំគៅផថល់នូវសុវេទិភាពលសបចាប់ដល់បុគគល និងលគួស្ថរទាាំងឡាយខដលកាំពុងខេែឝះនូវខែលការពារគ ះ កបុង
ន័យលេូវពិគលោះគោបល់ជាមយួភាគើ នងិលកុមពាក់ព័នន»33  

មយង៉វញិគទ្ៀេ ជនលគប់រូបលេូវឋេិគលកាមការការពារគដ្ឋយចាប់ ខដលមិនមានជនណាមាប ក់លេូវបានបងខាំ
ឲ្រចាកគចញពើផធះនិងដើធ្វើរបស់ែវួនគ ះគឡើយ គបើមិនដូគចបះគទ្ពលរដឌនឹងរស់គៅកបុងភាពភ័យខ្វ ចពើការបគណ្ថ ញ
គចញលគប់គពលគវោ។ ដូចគនះ សិទ្នកិបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ ជាមគធ្យបាយមួយ ការពារលគួស្ថរនិងពលរដឌទាាំងអស់
ពើការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ។ ការង្ហរគនះគចឺាាំបាច់សលមាប់បរបិទ្កបុងលបគទ្សកមភុជា ដូចខដលបានគរៀបរាប់
កបុងជាំពូកទ្ើ១ ខដលថា លគួស្ថរជាគលចើនមិនមានប័ណ្ឍ កមយសិទ្នដិើធ្វើគ ះគឡើយ គហើយលបការគធ្ឝើឲ្រែឝះនូវខែល
ការពារគដ្ឋយចាប់ចាំគពាះមុែការបគណ្ថ ញគចញោ៉ងខ្វ ាំង។  

                                                           
28

 ក.ស.ស.ស.វ (នលងទ្ើ១៦ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៦៦) មាលតា ១១(១) http://bit.ly/15WUwtO  

29
 អនុសញ្ញដ សថើពើការបាំបាេរ់ាល់ទ្លមងន់នការគរ ើសគអើងលបឆ្ាំងនឹងង្គ្សថើគភទ្ (នលងទ្ើ១៨ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៧៩) មាលតា ១៤ 

http://bit.ly/180arEj  
30

 អនុសញ្ញដ សថើពើសិទ្និកុមារ (នលងទ្ើ២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩៨៩) មាលតា ២៧ http://bit.ly/180atMv  

31
 អនុសញ្ញដ អនថរជាេិសថើពើការបាំបាេរ់ាលទ់្លមង់ននការគរ ើសគអើងពូជស្ថសន ៍មាលតា ៥ (ង)http://bit.ly/180azUe  

32
 គសចកថើពនរលទូ់្គៅសថើពើក.ស.ស.ស.វ គលែ៤ «សិទ្និទ្ទ្លួបានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន»់ (មាលតា ១១(១)) (នលងទ្ើ១៣ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ
១៩៩១) http://bit.ly/15WViHa 

33
 ដូចខ្ងគលើ, ៨(ក)  

http://bit.ly/15WUwtO
http://bit.ly/180arEj
http://bit.ly/180atMv
http://bit.ly/180azUe
http://bit.ly/15WViHa
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២.១.៣. សិទ្និមិនលេវូបានគគបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ 
ការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ ជាការបាំពានសិទ្នមិនុសស

ធ្ងន់ធ្ងរបាំផុេ។34 ការបាំពានជាគលចើនបានគកើេមានគឡើង ចាំគពាះ
សិទ្នមិានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់ សិទ្នមិានសុវេទិភាពកបុងការកាន់
កាប់ដើធ្វើ និងសថង់ដ្ឋរសិទ្និមនុសសខដលលេូវបានគគទ្ទ្ួលស្ថគ ល់
ជាអនថរជាេគិលចើនគទ្ៀេ។35 

គោងតាមគ.ស.ស.ស.វ ទ្គងឝើននការបគណ្ថ ញគចញ
គដ្ឋយបងខាំ  «គឺមិនសមលសប»តាមក.ស.ស.ស.វគ ះគទ្។36 
តាមចាប់ ការបគណ្ថ ញគចញ លេូវខេជាជគលមើសចុងគលកាយ
បាំផុេ គហើយសលមាប់ខេកបុងករណ្ើ ពិគសសបាំផុេ។37 គលើសគនះ
គទ្ៀេ កបុងករណ្ើ ខដលការបគណ្ថ ញគចញអាចគធ្ឝើគៅបានគលកាមគហេុផលថាចាាំបាច់បាំផុេគ ះ រដ្ឋឌ ភិបាលគៅខេ
លេូវគោរពតាមបទ្ដ្ឋឌ នអនថរជាេិ ទាាំងមុនគពល  កបុងអាំឡុងគពល នងិប ធ ប់ពើការបគណ្ថ ញគចញគ ះលេូវបាន
គកើេគឡើង។ 

ដូចខដលគ.ស.ស.ស.វបានគូសបញ្ញជ ក់គ ះគឺថា មុនគពលបគណ្ថ ញគចញអាចគធ្ឝើគៅបាន លេូវមាន 
១) ឱកាសពិគលោះគោបល់ជាមួយអបកខដលលេូវបានគគបគណ្ថ ញគចញ, ២) គសចកថើជូនដាំណឹ្ងលគប់លោន់ដល់
អបកខដលលេូវបានគគបគណ្ថ ញគចញ, ៣) ការខចករ ាំខលកព័េ៌មានពាក់ព័នននឹងដើធ្វើខដលនឹងលេូវគធ្ឝើការគដ្ឋះដូរ
ជាមួយអបកខដលលេូវបានគគបគណ្ថ ញគចញ, ៤) សាំណ្ងលគប់លោន់។38 កបុងអាំឡុងគពលននការបគណ្ថ ញគចញ 
៥) មង្គ្នថើរដ្ឋឌ ភិបាលលេូវមានវេថមានគៅទ្ើកខនវងននការបគណ្ថ ញគចញ, ៦) បុគគលខដលអនុវេថការបគណ្ថ ញគចញ
លេូវខេកាំណ្េ់អេថសញ្ញដ ណ្ឲ្របានចាស់ោស់, ៧) ការបគណ្ថ ញគចញមិនគួរលេូវគធ្ឝើគឡើងចាំគពលអាកាសធាេុ
មិនអាំគណាយផល ឬគៅគពលយប់។ ប ធ ប់ពើការបគណ្ថ ញគចញគនះ ៨) ការប៉ះបូ៉វខផបកចាប់គួរលេូវបានផថល់
ជូនសហគមន៍ខដលបានប៉ះពាល់ គដ្ឋយផថល់ជាំនួយខផបកគមធាវ ើ39 និង៩) ការបគណ្ថ ញគចញគ ះមិនលេូវបងាឲ្រ
បុគគលទាាំងគ ះោយ នផធះសខមផងស្ថប ក់គៅគ ះគទ្។40 
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 គសចកថើសគលមចរបសគ់ណ្ៈកមាយ ការសិទ្និមនុសស ឆ្ប ាំ១៩៩៣/៧៧, (នលងទ្ើ១០ ខែមិ  ឆ្ប ាំ១៩៩៣), ១, http://bit.ly/1af2DiE  

35
 គោលការណ៍្ខណ្ ាំរបសអ់.ស.ប សថើពើការបគណ្ថ ញគចញ និងការចាកគចញគដ្ឋយបងខាំចិេថ ខផអកគលើការអភិវឌណន,៍ និងឧបសមភន័ន១ នន
របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.ប សថើពើការមានផធះសខមផងសមរមរជាធាេុផសាំននសិទ្និទ្ទ្ួលបានជើវភាពរសគ់ៅលគបល់ោន ់ 
A/HRC/4/18, (ឆ្ប ាំ២០០៧) http://bit.ly/HbSJIF  

36
 គសចកថើពនរលទូ់្គៅរបស់គ.ស.ស.ស.វ គលែ៧ សថើពើ «សិទ្និទ្ទ្លួបានលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន»់ (មាលតា ១១(១))៖ ការបគណ្ថ ញគចញ
គដ្ឋយបងខាំ, E/១៩៩៨/២២, (នលងទ្ើ២០ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ១៩៩៧), ៣, http://bit.ly/HbQDIV  

37
 គោលការណ៍្ខណ្ ាំរបសអ់.ស.ប សថើពើការបគណ្ថ ញគចញ និងការចាកគចញគដ្ឋយបងខាំចិេថ ខផអកគលើការអភិវឌណន,៍ និងឧបសមភន័ន១ នន
របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.ប សថើពើការមានផធះសខមផងសមរមរជាធាេុផសាំននសិទ្និទ្ទ្ួលបានជើវភាពរសគ់ៅលគបល់ោន ់ 
A/HRC/4/18, (ឆ្ប ាំ២០០៧) http://bit.ly/HbSJIF 

38
 គសចកថើពនរលទូ់្គៅរបស់គ.ស.ស.ស.វ គលែ៧៖ ១៣, ១៤, និង១៥  

39
 ដូចខ្ងគលើ, ១៥ 

40
 ដូចខ្ងគលើ, ១៦ 

គសចកថើខណ្ ាំទូ្គៅគលែ៧ របស់គ.ស.ស
.ស.វ 

«ការបគណ្ថ ញគចញ ជាការបគណ្ថ ញជា 
អចនិង្គ្នថយ ៍ឬបគណាថ ះអាសនបលបឆ្ាំងនងឹឆនធៈ
របសបុ់គគល នងិលគសួ្ថរ នងិ/ឬសហគមន៍ឲ្រ
គចញពើផធះនងិ/ឬដើខដលពកួោេ់បានរសគ់ៅ
ខដលោយ នបញ្ដេថ ិនងិលទ្នភាព លពមទាាំងទ្លមង់
ការពារគដ្ឋយចាប់ឬទ្លមង់ដនទ្គទ្ៀេ។ 

http://bit.ly/1af2DiE
http://bit.ly/HbSJIF
http://bit.ly/HbQDIV
http://bit.ly/HbSJIF
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២.១.៤. គោលការណ៍្និងគសចកថើខណ្ ាំអនថរជាេិការពារសិទ្និដើធ្វើ  
បខនទមគលើសិទ្ន ិ ខដលបានខចងកបុងចាប់សិទ្និមនុសសអនថរជាេិ41 អបកជាំ ញឯករាជររបស់អ.ស.ប 

ខដលគគបានស្ថគ ល់ថាជាអបករាយការណ៍្ពិគសសគ ះ បានបគងាើេនូវកលមងគោលការណ៍្ និងគសចកថើខណ្ ាំជា
គលចើនខដលដ្ឋក់ជាលកបែណ្ឍ កបុងការអនុវេថន៍គលើការបគណ្ថ ញគចញ និងខណ្ ាំដល់រដឌភាគើឲ្រគោរព និងការពារ
សិទ្និមនុសស។  

 គោលការណ៍្ខណ្ ាំរបស់អ.ស.ប សថើពើការបគណ្ថ ញគចញ និងការចាកគចញគដ្ឋយបងខាំចេិថ ខផអកគលើការ
អភិវឌណន៍ឆ្ប ាំ២០០៧ លេូវបានអបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.បសថើពើលាំគៅដ្ឋឌ នលគប់លោន់បានតាក់ខេង
គឡើងគដើមផើកាំណ្េ់នូវបទ្ដ្ឋឌ នអបផបរមាសលមាប់ការផាវ ស់ទ្ើលាំគៅ។42  

 គោលការណ៍្សិទ្និមនុសសអបផបរមាពាក់ព័នននឹងការទ្ទូ្លបានឬគផធរសិទ្នដិើធ្វើកបុងលទ្ង់លទាយធ្ាំ43 លេូវបាន
អបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.បសថើពើសិទ្នទិ្ទ្ួលបានគសផៀងអាហារ បានតាក់ខេងគឡើងគដើមផើកាំណ្េ់
េលមូវការមួយចាំនួយកបុងការគឆវើយេបនឹងការលបឈមខផបកសទិ្និមនុសសគដ្ឋយស្ថរខេការទ្ទ្លួបានដើលទ្ង់
លទាយធ្ាំ។  

 គោលការណ៍្សថើពើការគដ្ឋះលស្ថយមានលបសិទ្នភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ន និងលទ្ពរសមផេថសិលមាប់ជន
គភៀសែវួន និងជនគភៀសសឹក “Pinheiro Principles”44 លេូវបានអបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.បសថើពើការ
គដ្ឋះលស្ថយមានលបសទិ្នភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ននិងលទ្ពរសមផេថិ បានតាក់ខេងគឡើង ខដលទាក់ទ្ងនឹងប-
របិទ្គៅកមភុជា គៅគពលខដលជនគភៀសែវួនលេលប់ចូលមកកបុងលបគទ្សវញិ។ 

 គោលការណ៍្ខណ្ ាំសថើពើធុ្រកិចចនិងសិទ្និមនុសស45 រាប់បញ្ចូ លនូវ ១) កាេពឝកចិចរបស់រដឌកបុងការការពារ
លបឆ្ាំងនឹងការបាំពានគលើសិទ្នមិនុសសពើសាំណាក់ស្ថជើវកមយ ២) ទ្ាំនួលែុសលេូវរបស់ស្ថជើវកមយកបុងការ
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 ចាបសិ់ទ្និមនុសសអនថរជាេិ រាប់បញ្ចូ លទាាំងស.ប.ស.ម, ក.ស.ស.ស.វ, ក.ស.ព.ន លពមទាាំងពិធ្ើស្ថរទាាំងពើរផងខដរ 
http://bit.ly/1afhCcC  
42

 គោលការណ៍្ខណ្ ាំរបសអ់.ស.ប សថើពើការបគណ្ថ ញគចញ និងការចាកគចញគដ្ឋយបងខាំចិេថ ខផអកគលើការអភិវឌណន,៍ និងឧបសមភន័ន១ នន
របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.ប សថើពើការមានផធះសខមផងសមរមរជាធាេុផសាំននសិទ្និទ្ទ្ួលបានជើវភាពរសគ់ៅលគបល់ោន ់ 
A/HRC/4/18, (ឆ្ប ាំ២០០៧) http://bit.ly/HbSJIF  

43
 គោលការណ៍្សិទ្និមនុសសអបផបរមាពាកព់ន័ននឹងការទ្ទ្លួបាន ឬគផធរសិទ្និដើធ្វើកបុងលទ្ងល់ទាយធ្ាំ, ឧបសមភន័នភាជ បក់បុងរបាយការណ៍្របស់
អបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.បសថើពើសិទ្និទ្ទ្លួបានគសផៀងអាហារ A/HRC/13/33/Add.2, (នលងទ្ើ២៨ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៩) 

http://bit.ly/HbTqlk  
44

 គោលការណ៍្សថើពើការគដ្ឋះលស្ថយមានលបសិទ្នភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ន និងលទ្ពរសមផេថិសលមាបជ់នគភៀសែវួន និងជនគភៀសសឹក, អបក
រាយការណ៍្ពិគសសរបសអ់.ស.បសថើពើលបសិទ្នភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ន និងលទ្ពរសមផេថិ, E/CN.4/Sub.2/2005/17, (នលងទ្ើ២៨ ខែមិលុ  
ឆ្ប ាំ២០០៥) http://bit.ly/1afgYM9  

45
 គោលការណ៍្ខណ្ ាំសថើពើធុ្រកិចចនិងសិទ្និមនុសស, ឧបសមភន័នកបុងរបាយការណ៍្របសេ់ាំណាងពិគសសសថើពើបញ្ញា សិទ្និមនុសស និងអនថរ
ស្ថជើវកមយ និងសហលោសដនទ្គទ្ៀេ A/HRC/17/31 (នលងទ្ើ១២ ខែមិ  ឆ្ប ាំ២០១១) http://bit.ly/HbVg5A   

http://bit.ly/1afhCcC
http://bit.ly/HbSJIF
http://bit.ly/HbTqlk
http://bit.ly/1afgYM9
http://bit.ly/HbVg5A
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គោរពសិទ្នមិនុសស និង៣) ការខដលអាចទ្ទ្លួបានការគដ្ឋះលស្ថយឲ្របានទូ្លាំទូ្ោយសលមាប់ជនរង
គលោះននអាំគពើរ ាំគោភបាំពានទាក់ទ្ងនឹងធុ្រកិចច ទាាំងតាមលបព័ននេុោការ និងគលៅលបព័ននេុោការ។46  

សិទ្និអនថរជាេ ិ និងការការពារសិទ្នដិើធ្វើដូចបានគរៀបរាប់ខ្ងគលើគនះ គអឺាចអនុវេថបានកបុងេុោការ
លបគទ្សកមភុជា គហើយគសធើរខេគោលការណ៍្ទាាំងអស់ ក៏បានបញ្ចូ លកបុងចាប់ជាេផិងខដរ។  

២.២. ការធានាសទិធិដីធ្លីតាមចារ់ជាតិ 
 លកបែណ្ឍ ចាប់ខដលគផាថ េគលើដើធ្វើ នងិលទ្ពរសមផេថិ
គៅកមភុជា គមឺានខចងកបុងរដឌធ្មយនុញ្ដ ចាប់ភូមិបាល នងិ
លិែិេូបករណ៍្ជាគលចើន ពាក់ព័នននឹងការអនុវេថន៍ចាប់ទាាំង 
គនះ។ 

 មាលតា ៤៤ ននរដឌធ្មយនុញ្ដធា ដល់សិទ្នពិលរដឌ
លគប់រូបជាមាច ស់កមយសិទ្នលិទ្ពរសមផេថ ិ គទាះជាបុគគលកថើ ឬជា
សមូហភាពកថើ គហើយក៏បានផថល់ការការពារលបឆ្ាំងនឹងការ
ដកហូេកមយសទិ្នតិាមអាំគពើចេិថ គដ្ឋយេលមូវថា លុះលតាខេជា
លបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈលេូវឲ្រគធ្ឝើ គហើយលេូវផថល់សាំណ្ងជា
មុនគដ្ឋយសមរមរ នងិយុេថិធ្ម៌ គទ្ើបអាចដកហូេសិទ្ន ិគ ះ
បាន។ 

 ការធា សិទ្និដើធ្វើ និងលទ្ពរសមផេថខិដលមានខចង
កបុងរដឌធ្មយនុញ្ដ លេូវបានចងលកងបខនទមកបុងចាប់ភូមបិាល។47 គោលបាំណ្ងននការអនុម័េគចញនូវចាប់ភូមបិាល
គនះ គមឺានពើរោ៉ង៖ ១)គដើមផើផថល់សុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដល់ពលរដឌកមភុជា និង២) គដើមផើសលមបសលមលួ
ដល់ការចូលរមួរបស់លបគទ្សកមភុជាគៅកបុងគសដឌកិចចសកល តាមរយៈការគលបើលបាស់លបព័ននសមផទានដើ។ 

ចាប់ភូមិបាលជាការវវិេថន៍ខផបកចាប់សាំខ្ន់បាំផុេខដលផថល់ការការពារដល់សិទ្នដិើធ្វើគៅកមភុជា។ ចាប់
គនះបានកាំណ្េ់ដើជាបើលបគភទ្ និងគឆវើយេបគៅតាមរបបកមយសិទ្នរបស់លបគភទ្ដើគ ះ៖ ដើរដឌ ដើឯកជន និងដើ
សមូហភាព។ និោយរមួ រដឌជាកមយសទិ្និករននលទ្ពរសមផេថទិាាំងអស់កបុងខដនដើកមភុជា គហើយខដលមិនទាន់ជាកមយ-
សិទ្នឯិកជនលេឹមលេូវ ឬចាេ់ជាដើសមូហភាពគៅគឡើយ។48 ដើរដឌលេូវបានខចកជាពើរលបគភទ្ខលមគទ្ៀេ គលឺទ្ពរ-
សមផេថសិ្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ (ដើខដលស្ថធារណ្ជនអាចគលបើលបាស់ ឬសលមាប់ផលលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈ) និង

                                                           
46

 របាយការណ៍្របសេ់ាំណាងពិគសសននអគគគលខ្ធិ្ការដ្ឋឌ នសថើពើបញ្ញា សិទ្និមនុសស និងអនថរស្ថជើវកមយ និងសហលោសដនទ្គទ្ៀេ, «
ការពារ, គោរព, និងគដ្ឋះលស្ថយ» ខដលជាលកបែណ្ឍ មយួសលមាប់ធុ្រកិចចនិងសិទ្និមនុសស A/HRC/8/5 (នលងទ្ើ០៧ ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០០៨) 

http://bit.ly/HbWayZ  
47

 មាលតា ១ ននចាបភូ់មិបាល 
48

 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ១២ 

 
មាលតា ៤៤ ននរដឌធ្មយនុញ្ដ 

ជនណាក៏គដ្ឋយ គទាះជាបុគគលកថើ ជាសមូហភាពកថើ 
មានសិទ្និជាមាច ស់កមយសិទ្និ។ មានខេរូបវនថបុគគល ឬ
នើេិបុគគលខដលមានសញ្ញជ េិជាខែយរគទ្ គទ្ើបមានសិទ្និ
ជាមាច ស់កមយសិទ្និគលើដើធ្វើ។ 

កមយសិទ្និឯកជនលសបចាប់សទិេគៅគលកាមការោាំពារ
ននចាប់។ ខដលនឹងដកហូេកមយសិទ្និអាំពើជនណាមួយ
បានលុះលតាខេលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈេលមូវឲ្រគធ្ឝើ កបុ ង
ករណ្ើ ខដលចាប់បានបញ្ដេថិទុ្ក គហើយលេូវផថល់
សាំណ្ងជាមុន គដ្ឋយសមរមរ និងយុេថិធ្ម៌។ 

http://bit.ly/HbWayZ
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លទ្ពរសមផេថឯិកជនរបស់រដឌ (ដើទាាំងឡាយខដលរដឌកាន់កាប់) គហើយដើសមូហភាព ក៏លេូវខបងខចងជាអចលន
វេទុរបស់វេថ និងអចលនវេទុរបស់សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិច (សូមគមើលកបុងេួគលែខ្ងគលកាម)។ 

រូបភាព ២៖ ការខបងខចកលបគភទ្ដើធ្វើ
49

 

 

 
 

ជាការចាាំបាច់ណាស់ខដលគយើងលេូវយល់ពើការខបងខចកដើជាលបគភទ្គផសងៗ គដើមផើកាំណ្េ់ថាអបកណា
មានកមយសិទ្នគិលើដើគ ះ គហើយដើគ ះលេូវបានគគគលបើលបាស់សលមាប់គោលបាំណ្ងអឝើ។  

២.២.១. លទ្ពរសមផេថិឯកជន  

សិទ្នគិៅគលើលទ្ពរសមផេថឯិកជន មាន ២ របប គបើ
គោងតាមចាប់ភូមិបាល៖ សិទ្នជិាកមយសទិ្ន ិ ឬសិទ្នកិាន់កាប់។ 
ដរាបណាមាច ស់កមយសិទ្នឯិកជន និងគភាគើ (អបកកាន់កាប់)មិន
លបលពឹេថផធុយនឹងចាប់គទ្គ ះ ពួកោេ់ មានសិទ្នចូិលគៅរស់គៅ 
គលបើលបាស់ គផធរកមយសិទ្ន ិ ឬមិនឲ្រជនណាមាប ក់ចូលមកគៅគលើដើ
របស់ែវួន។50 

បុគគលណាមាប ក់អាចមានសិទ្នជិាមាច ស់កមយសិទ្នគិលើដើធ្វើ 
ដរាបណាដើគ ះបានចុះបញ្ជ ើ គហើយមាច ស់កមយសិទ្នមិានប័ណ្តកមយ-
សិទ្នដិើធ្វើលេឹមលេូវគចញគដ្ឋយគណ្ៈកមយការសុរគិោដើ។51 បុគគល
ណាមាប ក់មានសិទ្នកិាន់កាប់ដើធ្វើ លឝើគបើែវួនមិនមានប័ណ្តកមយសិទ្និ
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 ស្ថភ នគៅកាន់សនថិភាពកមភុជា, មជឈមណ្ឍ លសិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ននិងការបគណ្ថ ញគចញ, គគលមាងគណ្គនយរភាពអនថរជាេិ៖ «គសៀវគៅ
ខណ្ ាំសថើពើពើសិទ្និដើធ្វើ និងលាំគៅដ្ឋឌ នគៅកមភុជា» គលែ១, ខផបកទ្ើ២ (ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០០៩) http://bit.ly/Hrafs4  

50
 ចាបភូ់មិបាល, មាលតា ៨៥ 

51
 ដូចខ្ងគលើ, ស ធ នុលកម (កមយសិទ្និ) 

មាលតា ៥ ននចាប់ភូមបិាល 

ោយ នបុគគលណាមយួលេវូបានគគដកហូេ
កមយសទិ្នរិបស់ែវួនបានគទ្ លបសនិគបើការ
ដកហូេគនះមនិខមនគដើមផើលបគោជន៍
ស្ថ-ធារណ្ៈ។ ការដកហូេលេវូគធ្ឝើគៅ
តាមទ្លមង់ នងិនើេវិធិ្ើបញ្ដេថគិដ្ឋយចាប់ 
នងិបទ្បញ្ញជ  ប ធ ប់ពើបានផថល់សាំណ្ង
ជាមុន គដ្ឋយសមរមរ នងិយុេថធិ្ម៌។ 

 

http://bit.ly/Hrafs4
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ក៏គដ្ឋយ លបសិនណាការកាន់កាប់គ ះលសបចាប់។52 គដើមផើកាវ យគៅជាកមយសិទ្និគលើអចលនវេទុបាន លុះលតាខេ
គភាគៈគ ះលេូវបាំគពញលកខែណ្ឍ ដូចជា៖ ការកាន់កាប់គ ះលេូវគធ្ឝើគឡើងមុនខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០១ គហើយលេូវខេ
ោយ នហងឹា ដឹងឮជាស្ថធារណ្ៈ ោយ នអាក់ខ្ននិងគដ្ឋយសុចរេិ។53 គភាគៈខដលកាន់កាប់គដ្ឋយលសបចាប់ អាច
នឹងលេូវបានទ្ទ្លួការការពារោ៉ងលេឹមលេូវ និងអាចទ្ទ្ួលបានសិទ្និកមយសិទ្ន ិនិងប័ណ្តកមយសិទ្នខិដលគចញគដ្ឋយ
គណ្ៈកមយការសុរគិោដើ។ 

ដើខដលជាកមយសទិ្នឯិកជន លេវូបានការពារពើការបគណ្ថ ញគចញ។ ទាាំងរដឌធ្មយនុញ្ដ និងចាប់ភូមបិាល54

ខចងថា ោយ នបុគគលណាមួយលេូវបានគគដកហូេកមយសិទ្នរិបស់ែវួនបានគទ្ លបសិនគបើការដកហូេគនះមិនខមន
គដើមផើលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈ គហើយប ធ ប់ពើបានផថល់សាំណ្ងជាមុន គដ្ឋយសមរមរនិងយុេថិធ្ម៌។ ចាប់ភូមិបាល
ក៏បានខចងផងខដរថា ការបគណ្ថ ញគចញចាំគពាះអបកខដលោយ នប័ណ្តកាន់កាប់អចលនវេទុអាចគធ្ឝើបាន ខេតាមការ
បង្ហគ ប់របស់េុោការ ឬអាជាញ ធារមានសមេទកចិចបុ៉គណាត ះ។55 ការបគណ្ថ ញគចញខដលបានបង្ហគ ប់គដ្ឋយេុោការ
អាចលេូវបានពរួរការអនុវេថន៍ជាបគណាថ ះអាសនប គបើវធិានការបគណ្ថ ញគចញគ ះ «អាចបណាថ លឲ្រមានភាពវកឹវរ 
ឬមានផលវបិាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សងគម។»56 ចាប់ភូមបិាលមិនបានកាំណ្េ់លកបែណ្ឍ ចាប់លមអេិអាំពើលកខែណ្ឍ ខដល
ការបគណ្ថ ញគចញគួរអនុវេថគ ះគទ្ ដូចគនះគហើយគៅឆ្ប ាំ២០១០ ច្បាបអ់សាមិករណ៍្លេូវបានអនុម័េ។57 គទាះ
ជាោ៉ងគនះកថើ ការបគណ្ថ ញគចញគ ះ គអឺនុវេថសលមាប់ផលលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈ (ដូចជាគគលមាងគហដ្ឋឌ រច 
សមភ័ននរូបវនថស្ថធារណ្ៈ) បុ៉គណាត ះ។58 ចាប់គ ះក៏បានកាំណ្េ់នូវលកខែណ្ឍ េលមូវសលមាប់អសាមកិរណ៍្គដើមផើ
ផលលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈខដលអាចទ្ទ្ួលយកបានផងខដរ59 គហើយនើេិវធិ្ើគទ្ៀេគស្ថេលេូវខេធា ឲ្រមាន
ដាំគណ្ើ រការលេឹមលេូវនិងយុេថិធ្ម៌។60 បុ៉ខនថ ចាប់សថើពើការបគណ្ថ ញគចញលសគដៀងោប គនះ មិនទាន់លេូវបានបគងាើេ
គៅគឡើយ ចាំគពាះសមផទានដើ ខដលគនះបងាឲ្រមានការែឝះ
ខ្េដល់ការការពារដល់ពលរដឌកបុងការទ្ទ្ួលសាំណ្ងលគប់-
លោន់ និងទាន់គវោ។ 

២.២.២. លទ្ពរសមផេថិសមូហភាព 

គដ្ឋយស្ថរខេមានវបផធ្ម៌ អេថសញ្ញដ ណ្ និងជើវភាព
រស់គៅមួយខបបគដ្ឋយខឡក ពលរដឌជនជាេគិដើមភាគេិចគៅ
ទូ្ទាាំងពិភពគោកបានលបឈមនឹងការគរ ើសគអើង និងជាញឹ-

                                                           
52

 ដូចខ្ងគលើ, មាលតា ៣០  

53
 ដូចខ្ងគលើ, មាលតា ៣៨ 

54
 មាលតា ៥ ននចាបភូ់មិបាល  

55
 មាលតា ៣៥ ននចាបភូ់មិបាល 

56
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៣៦ 

57
 ចាបអ់សាមិករណ៍្ (នលងទ្ើ២៦ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១០) http://bit.ly/1dKukoq  

58
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៣ 

59
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៧ ដល ់មាលតា ១១  

60
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ១៥ ដល ់មាលតា ២៩ 

នយិមន័យននសហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេចិ 
កបុងមាលតា ២៣ ននចាប់ភូមបិាល៖ 

«សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិចគឺជាលកុម
មនុសសខដលរស់គៅគលើខដនដើននលពះរាជា-
ណាចលកកមភុជាខដលសមាជិកទាាំងអស់
បង្ហា ញនូវការឯកភាពននជាេិពននុ  សងគមវបផ-
ធ្ម៌ និងគសដឌកិចច លបេិបេថិរគបៀបរស់គៅតាម
លបនពណ្ើ  និងដ្ឋាំដុះគលើដើខដលែវួ នកាន់កាប់
គៅតាមកផួនខ្ប េទ្ាំគនៀមទ្ាំោប់ននការគលបើ-
លបាស់ជាសមូហភាព។ 

http://bit.ly/1dKukoq
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ញាប់ទ្ទ្លួរងនូវផលវបិាកពើការខដលគគបាំពានបូរណ្ភាពទ្ឹកដើ។ លេមឹឆ្ប ាំ២០០៩  ជនជាេគិដើមភាគេិចគផសង
ៗចាំនួន ២៣ លេូវបានគគប៉ាន់ស្ថយ នថា បានរស់គៅកបុងលបគទ្សកមភុជា គពាលគឺលបមាណ្ ១% និង ១.៩% នន
លបជាពលរដឌសរុប។61 ពួកោេ់ជាជនជាេភិាគេចិខដលង្ហយរងគលោះបាំផុេ គដ្ឋយស្ថរពួកោេ់រស់គៅឆ្ង យពើ
យនថការរបស់រដឌ ខដលមនិអាចទ្ទ្ួលបាននូវសុវេទិភាពសងគមនិងការអប់រ ាំផថល់គដ្ឋយរដឌ។ អាលស័យគហេុគនះ
គហើយ សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេចិលេូវការជាចាាំបាច់នូវការការពារជាក់ោក់មួយ។62 

កមភុជាបានគបាះគឆ្ប េោាំលទ្គសចកថើលបកាសរបស់អ.ស.បសថើពើសិទ្និជនជាេគិដើមភាគេិច (ស.ស.ជ)63 
ខដលបានផថល់ជាមូលដ្ឋឌ នដល់លកបែណ្ឍ ចាប់របស់រដ្ឋឌ ភបិាលកបុងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ នងិចុះបញ្ជ ើដល់ពលរដឌជន
ជាេគិដើមភាគេិច និងសិទ្និរបស់ពួកគគជាមាច ស់កមយសទិ្ន ិ អាចគលបើលបាស់ និងអភិវឌណដើសមូហភាពខបបលបនពណ្ើ
របស់ពួកគគ និងមានលបព័ននសុវេទិភាពដើធ្វើខបបលបនពណ្ើ ខដលលេូវបានគគទ្ទ្លួស្ថគ ល់ផងខដរ។ ចាប់ភូមិបាល 
និងអនុលកឹេរគលែ ៨៣ សឋើពើនើេិវធិ្ើននការចុះបញ្ជ ើដើធ្វើរបស់សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិច (អនុលកេឹរគលែ
៨៣)64 ខដលបានកាំណ្េ់នូវនើេិវធិ្ើកបុងការគចញប័ណ្តកមយសិទ្និ និងការចុះបញ្ជ ើដើធ្វើដល់ជនជាេគិដើមភាគេិច គឺ
ជាលិែិេូបករណ៍្ពើរដ៏សាំខ្ន់ កបុងការការពារដល់សិទ្នដិើធ្វើរបស់ពលរដឌជនជាេគិដើមភាគេិចគៅកមភុជា។ 

អឝើខដលជាចាំណុ្ចគជឿនគលឿនកបុងចាប់ភូមិបាល និងអនុលកេឹរគលែ៨៣គ ះ គកឺារទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្នជិា
មាច ស់កមយសិទ្នសិមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេិច។65 គទាះជាោ៉ងគនះកថើ សហគមន៍លេូវខេចុះ
បញ្ជ ើជាមួយលកសួងមហានផធគដើមផើកាវ យរូបវន័ថលសបចាប់ មុនខដលអាចចុះបញ្ជ ើទ្ទ្ួលនូវប័ណ្តកមយសទិ្នដិើសមូហ-
ភាពបាន។66 

អនុលកឹេរគលែ៨៣ ក៏បានផថល់និយមន័យបខនទមដល់ដើសហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិច គហើយខចងថា
ដើគនះមាន ៥ លបគភទ្៖ ១) ដើលាំគៅដ្ឋឌ ន ២)ដើដ្ឋាំដាំណាាំ ៣) ដើសលមាប់កសកិមយវលិជុាំ ៤) ដើនលពអារកស និង៥) 
ដើសលមាប់កប់សព67។ លបគភទ្ដើពើរដាំបូងគគគ ះ (ដើលាំគៅដ្ឋឌ ន និងដើដ្ឋាំដុះ) ចាាំបាច់លេូវខេជាដើខដលបានចុះ
បញ្ជ ើជាមួយរដឌជាដើឯកជនរបស់រដឌ។68 រ ើឯលបគភទ្ដើចាំនួន ៣ ដនទ្គទ្ៀេគ ះរាប់បញ្ចូ លជាដើខដលបានចុះបញ្ជ ើជា
ដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ។ គដ្ឋយស្ថរលកខែណ្ឍ េលមូវនិងការសនយេថាដើខដលសហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេចិបាន
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 គសថបគហឝន គអរនិលេូដ, «វសិហមជឈការ និងកថើសងឃមឹននការពលងឹងអាំណាចពលរដឌជនជាេិគដើមភាគេិច៖ ករណ្ើ ធ្ ោរ
ពិភពគោកគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០០៩,» កាខសេប៉ាសុើហឝកិ, វ ៉ុល ២៤, គលែ ១ (ខែមិ  ឆ្ប ាំ២០១១) ទ្ាំពរ័៩០។ 

62
 គង្គ្ហឝង វលិខម, «សាំគឡងជនជាេិគដើមភាគេិចកបុងនគោបាយពិភពគោក (១៩៩៣), ៩៧, ដកលសងគ់ចញពើរបាយការណ៍្
របស ់សុទ្ន សងប់៊ុន, «សិទ្និពលរដឌជនជាេិគដើមភាគេិចគៅកមភុជា» (ឆ្ប ាំ២០០៨) ទ្ាំពរ័៤១៣។ 

63
 គសចកថើលបកាសរបសអ់.ស.បសថើពើសិទ្និជនជាេិគដើមភាគេិច, គសចកថើសគលមចរបសម់ហាសនបិបាេ៦១/២៩៥ (នលងទ្ើ១៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ
២០០៧) http://bit.ly/1h1SfDS 

64
 អនុលកឹេរគលែ៨៣ សឋើពើនើេិវធិ្ើននការចុះបញ្ជ ើដើធ្វើរបសស់ហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិច, (នលងទ្ើ០៩ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០០៩), 

http://bit.ly/17FKSZV  
65

 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ២៦ 

66
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

67
 មាលតា ៤ ននអនុលកឹេរគលែ៨៣ 

68
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៦ 

http://bit.ly/1h1SfDS
http://bit.ly/17FKSZV
http://bit.ly/17FL8bq
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គលបើលបាស់គ ះជាដើរដឌ មិនខមនជាដើរបស់សហគមន៍ខបបដូចគនះគហើយ គទ្ើបគធ្ឝើឲ្រស្ថទ នភាពដើរបស់ពួកោេ់ ឋេិ
គលកាមហានិភ័យននការដកហូេពើសាំណាក់អាជាញ ធ្រ។ ទាាំងអស់គនះ មានន័យថា ដរាបណាពួកោេ់មិនបានចុះ
បញ្ជ ើជាដើសហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេិចគ ះគទ្ ដើលបគភទ្គនះនឹងលេូវបានចាេ់ទុ្កជាលទ្ពរសមផេថរិបស់រដឌ 
គហើយអាចលេូវបានផថល់ជាសមផទានដើគសដឌកិចចបាន។ គទាះជាោ៉ងគនះកថើ សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេចិមាន
សិទ្នបិនថលគប់លគង និងគលបើលបាស់ដើទាាំងគ ះគៅតាមទ្ាំគនៀមទ្ាំោប់របស់ពួកោេ់។69 

អាលស័យគហេុគនះគហើយ តាមទ្សសនទានចាប់ ជនជាេគិដើមភាគេិចកមភុជាបានទ្ទ្លួនូវការការពារ
សិទ្នដិើធ្វើោ៉ងគលចើន ខេគទាះជាមានការការពារលសបចាប់ោ៉ងណាកថើ ពលរដឌជនជាេគិដើមភាគេិចគៅខេជាជន
រងគលោះពើការបគណ្ថ ញគចញ និងការបាំពានសិទ្និមនុសសដនទ្គទ្ៀេ ខដលព័េ៌មានលមអិេនងឹយកមកពិភាកាកបុង
ជាំពូកទ្ើ៣ និងទ្ើ៤។  

២.២.៣. លទ្ពរសមផេថិរដឌ  
ការខបងខចកដើខដលជាកមយសទិ្និរបស់រដឌ ជាដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ និងដើឯកជនរបស់រដឌ គជឺាបរបិទ្

គនវឹះននលកបែណ្ឍ ចាប់ពាក់ព័នននឹងដើធ្វើគៅកមភុជា។ ការខបងខចងលបគភទ្ដើគនះគឺជាចាំណុ្ចគនវឹះកបុងការខសឝង
យល់ពើនើេវិធិ្ើននការគលបើលបាស់ដើទាាំងគ ះ។ 

 អនុលកេឹរគលែ១២៩ សថើពើវធិាននិងនើេវិធិ្ើននការគធ្ឝើអនុបគោគលទ្ពរសមផេថសិ្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ និង
របស់នើេបុិគគលស្ថធារណ្ៈ (អនុលកឹេរគលែ១២៩)70 បានចាេ់លបគភទ្ដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌជាដើគលបើលបាស់
សលមាប់ផលលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈ ដូចជាដើខដលផធុកគដ្ឋយធ្នធានធ្មយជាេ ិមានដូចជាបងឹ ទ្គនវ នលពគឈើ ខដន
បាំរុងធ្មយជាេ ិ និងគបេិកភណ្ឍ បុរាណ្វទិ្យ វបផធ្ម៌ និងលបវេថិស្ថង្គ្សថ លពមទាាំងដើខដលដ្ឋក់ឲ្រដាំគណ្ើ រការសលមាប់
គសវស្ថធារណ្ៈដូចជាមនធើគពលទ្ ស្ថោគរៀន ឬអាោរដឌបាលស្ថធារណ្ៈជាគដើម។71 អនុលកឹេរគនះក៏បានផថល់
និយមន័យដើឯកជនរបស់រដឌថាជាដើខដលទាាំងឡាយណា ខដលមិនសលមាប់ផលលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈ និង គលៅ
ពើលទ្ពរសមផេថសិ្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ។72 

ែណ្ៈខដលដើឯកជនរបស់រដឌអាចជាកមយវេទុននការលក់ ការដូរ ការខបងខចកដូចជាតាមរយៈសមផទានដើ
គសដឌកិចច ឬសមផទានដើសងគមកិចចគ ះ73 លបការគនះគឺមិនអាចអនុវេថបានចាំគពាះដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌគ ះ
គទ្។74 ភាពែុសោប រវងដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ និងដើឯកជនរបស់រដឌ គមឺានលកខណ្ៈពិគសសកបុងការខដលអាចផថ-
ល់ឬជួលដើទាាំងគ ះគៅឲ្រលកុមហុ៊នសលមាប់គោលបាំណ្ងពាណិ្ជជកមយ និងអភិវឌណន៍តាមរយៈសមផទានដើគសដឌ
កិចច និងសងគមកចិច។ សមផទានដើគសដឌកិចច និងសមផទានដើសងគមកចិចអាចគធ្ឝើគៅបានចាំគពាះខេដើឯកជនរបស់រដឌ

                                                           
69

 មាលតា ២៣ ននចាបភូ់មិបាល  

70
 អនុលកឹេរគលែ១២៩ សថើពើវធិាននិងនើេិវធិ្ើននការគធ្ឝើអនុបគោគលទ្ពរសមផេថិស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ និងរបស់នើេិបុគគលស្ថធារណ្ៈ (នលង
ទ្ើ២៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៦) http://bit.ly/1hcMjcc  

71
 មាលតា ១៥ ននចាប់ភូមិបាល  

72
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ១២ និង១៥, និងមាលតា ៣ ននអនុលកឹេរគលែ១២៩ 

73
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ១៧ និង ៥៨ 

74
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា  ១៦ 

http://bit.ly/1hcMjcc
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បុ៉គណាត ះ គដើមផើជាលកខណ្ៈលទ្សឹថើថាការអភិវឌណន៍គសដឌកិចចគ ហមិនបាំពានហួសពើផលលបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈ។75 
គលើសគនះគទ្ៀេ ដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌអាចលេូវអាចលេូវបានជួលកបុងរយៈគពលកាំណ្េ់លេឹម ១៥ ឆ្ប ាំបុ៉គណាត ះ ែ-
ណ្ៈខដលដើឯកជនរបស់រដឌអាចគធ្ឝើបានរហូេដល់ ៩៩ ឆ្ប ាំ។76 

គទាះជាោ៉ងគនះកថើ កចិចការពារគនះអាចលេូវបានកាេ់ផាថ ច់ តាមលទ្នភាពរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការគធ្ឝើអនុ-
បគោគដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌឲ្រគៅជាដើឯកជនរបស់រដឌបាន។ គោងតាមចាប់ភូមិបាលគ ះ ការគធ្ឝើអនុ-
បគោគគ ះគៅបានគឺអាលស័យគៅតាមចាប់ខដលសភាជាអបកអនុម័េ។77 បុ៉ខនថ រដ្ឋឌ ភិបាលបានដ្ឋក់គចញខេ
កលមិេអនុលកឹេរគដើមផើគធ្ឝើការអនុបគោគដើខដលជាលទ្ពរសមផេថិរដឌ គហើយលបការគនះគមឺិនអនុគោមតាមេលមូវការ
ចាប់ខដលលេូវខេឆវងកាេ់រដឌសភាគ ះគឡើយ។78 គលើសគនះគទ្ៀេ គោងតាមអនុលកឹេរគលែ១២៩ នើេិវធិ្ើននការ
គធ្ឝើអនុបគោគគ ះគឺមិនមានលកខណ្ៈលាំអិេគ ះគទ្ គហើយមិនបានបញ្ចូ លនូវបទ្បញ្ញដ េថិននការគបើកចាំហកិចច-
ការអនុបគោគ ឬេលមូវការឲ្រមានការពិគលោះគោបល់ជាស្ថធារណ្ៈផងខដរ។ ទាាំងគនះបានបងាឲ្រមានការគធ្ឝើ
អនុបគោគដើោ៉ងបាំពានគៅកមភុជា ខដលឧទាហរណ៍្ជាគលចើនបានបង្ហា ញថាដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌលេូវបានបាំ-
ខលងគៅជាដើឯកជនរបស់រដឌ គហើយប ធ ប់មកក៏បានផថល់សមផទានដល់លកុមហុ៊នឯកជនសលមាប់គោលបាំណ្ង
អភិវឌណន៍ជាគដើម។79  

២.២.៤. សមផទានដើ  

«លបគទ្សកមភុជានឹងមិនលេវូបាននរណាមាប ក់ទិ្ញគ ះគទ្» គនះគបើគោងតាមលបស្ថសន៍របស់ 
 យករដឌមង្គ្នថើ ហុ៊ន ខសន 

សមផទានគជឺាសិទ្នលិសបចាប់ខដលបានខចកកបុងឯកស្ថរគេយុិេថគចញគដ្ឋយរដ្ឋឌ ភិបាល ឲ្រគៅរូបវនថ
បុគគលឬនើេិបុគគលឬលកុមមនុសស គដើមផើកាន់កាប់ដើ និងអភិវឌណដើឯកជនរបស់រដឌគ ះ។80 សិទ្នគិនះលេូវបានកលមិេ
គដ្ឋយចាប់ភូមិបាល អនុលកេឹរពាក់ព័នន និងគោលការណ៍្ជាក់ោក់ននកិចចសនយសមផទានគ ះ។ គោងតាម
ចាប់ភូមិបាល លបគភទ្សមផទានដើលេូវបានខចកជា ២ លបគភទ្៖81 សមផទានដើគសដឌកិចច និងសមផទានដើសងគម
កិចច។82 សមផទានដើគសដឌកិចចអនុញ្ញដ េឲ្រសមផទានកិកាប់ឆ្ា រ ទាញយកផលគដ្ឋយអាជើវកមយកសឧិសាហកមយ
គលើដើ ដូចជាការដ្ឋាំដុះគឈើ (គៅសូ៊ ។ល។) ឬផលិេកមយគសផៀងអាហារលទ្ង់លទាយធ្ាំ (អងារ គពាេ ។ល។) ផធុយ
គៅវញិ សមផទានដើសងគមកិចចគឺលេូវគលបើលបាស់សលមាប់ការង្ហរសងគម ជាជាងគោលបាំណ្ងគសដឌកចិច។ 
                                                           
75

 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ១៦ 

76
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៦១  

77
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ១៦ និង១៧ 

78
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq     

79
 សលមាបព់េ័ម៌ានលមអិេ សូមគមើលកបុងជាំពូកទ្ើ៣  

80
 មាលតា ៤៨ ននចាបភូ់មិបាល 

81
 សមផទានរុករកខរ ៉ការអភិវឌណន៍សហលោស និងសមផទានគនស្ថទ្ (អាជាញ បណ័្ត) គឺឋេិគលៅពើយុតាថ ធិ្ការននចាបភូ់មបាល គឺមាន
សមផទាន 

82
 មាលតា ៤៩ ននចាបភូ់មិបាល 

http://bit.ly/17FL8bq
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ឧទាហរណ៍្សមផទានដើសងគមកិចចអាចលេូវបានផថល់ដើឯកជនរបស់រដឌ ឲ្រគៅពលរដឌលកើលកខដលោយ នដើសលមាប់ជា
លាំគៅដ្ឋឌ ន និងការង្ហរកសិកមយ។ 

សមផទានដើសងគមកិចច គឺលេូវបានអនុវេថន៍តាមអនុលកេឹរគលែ១៩ សថើពើសមផទានដើសងគមកិចច(អនុលកឹេរ
គលែ១៩)។83 សមផទានដើសងគមកចិចអាចលេូវបានផថល់ជូនគដើមផើគឆវើយេបនឹងលបគោជន៍សងគម បុ៉ខនថក៏អាច
សលមាប់លបគោជន៍អភិវឌណន៍គសដឌកិចច សលមលួដល់សមផទានដើគសដឌកិចចតាមរយៈការផថល់ដើដល់កមយករខដលគធ្ឝើ
ការគលើការដ្ឋាំដាំណាាំលទ្ង់លទាយធ្ាំគ ះសលមាប់សង់លាំគៅដ្ឋឌ ន ឬដ្ឋាំដាំណាាំគៅគលើដើគ ះជាការចិញ្ច ឹមលគួជើវេិលគួ-
ស្ថរ។»84 គោលបាំណ្ងទាាំងបើគនះសាំខ្ន់គឺគផាថ េគលើការអភិវឌណន៍គសដឌកិចចទូ្គៅ ខដលគនះផថល់ជាឆ ធ នុសិទ្និ
ដល់រដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការកាំណ្េ់ថាគេើសមផទានដើសងគមកិចចគួរលេូវបានគលបើលបាស់ោ៉ងណា គពាលគឺសលមាប់ជា
ឧបករណ៍្ខផនការទ្ើលកុងនិងជនបទ្ លពមទាាំងការោាំលទ្ដល់គោលនគោបាយគសដឌកិចចរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល។ 
គោលបាំណ្ងដូចបានគរៀបរាប់គនះ ហាក់ដូចជាគជៀសឆ្ង យពើគោលបាំណ្ងននការផថល់សមផទានដើ សលមាប់
សងគមកិចច គហើយគធ្ឝើគហើយកមយវធិ្ើគនះង្ហយលេូវបានគគបាំពានគលបើលបាស់សលមាប់ផលលបគោជន៍ពាណិ្ជជកមយជាង។ 

ែុសពើសមផទានដើគសដឌកិចច សមផទានដើសងគមកិចចលេូវផថល់ជូនគដ្ឋយឥេគិេនលង គហើយសមផទានិកអាច
មានកមយសិទ្នគិលើដើគ ះ។ លបសិនគបើកិចចសនយសមផទានដើគ ះលេូវបានគធ្ឝើគឡើងកបុងរយៈគពល ៥ ឆ្ប ាំដាំបូង គ ះ
សមផទានកិអាចទ្ទ្ួលបានដើសមផទានគ ះគៅជាកមយសទិ្ន ិ គហើយគសបើសុាំនូវប័ណ្តកមយសិទ្នផិងខដរ។85 កបុងអាំឡុង
គពល ៥ ឆ្ប ាំគនះ ដើសមផទានសងគមកចិច និងសមផទានគនះ មិនបានលេូវបានគធ្ឝើការលក់ដូរ ជូល ឬគធ្ឝើអាំគណាយ
ដើសមផទានគឡើយ។86 

សមផទានដើគសដឌកិចច លេូវបានខចងកបុងអនុលកឹេរគលែ១៤៦ សថើពើសមផទានដើគសដឌកិចច(អនុលកឹេរគលែ
១៤៦)87។ ចាប់តាាំងពើឆ្ប ាំ២០០០មក ពលរដឌជាង ៧០០.០០០  ក់ លេូវបានគគគណ្ ថាលេូវបានរងផល
ប៉ះពាល់គដ្ឋយស្ថរសមផទានដើគសដឌកចិច។88 ដើជា ៣ ោនហកិតា លបខហលជា១៦,៦% ននដើសរុបចាំនួន១៨.១
ោនហកិតាគៅកមភុជា លេូវបានគគផថល់សមផទានគសដឌកចិច ដល់លកុមហុ៊នបរគទ្ស និងកបុងលសកុលពមទាាំងអបក
នគោបាយខដលមានលទ្ពរសថុកសថមម គដើមផើអភិវឌណន៍ឧសាហកមយ។89 គោងតាមការលស្ថវលជាវរបស់ ម.ស.ម.ក 
ដើជាង ១ ោនហកិតា លេូវបានផថល់ឲ្រតាមរយៈសមផទានដើគសដឌកិចចកបុងអឡុងអណ្េថនិើេិកាលទ្ើ៤ននរដឌសភា
ជាេិ។ 

                                                           
83

 អនុលកឹេរ គលែ ១៩ សឋើពើដើសមផទានសងគមកិចច អនក/បក (នលងទ្ើ១៩ ខែមើ  ឆ្ប ាំ២០០៣) http://bit.ly/17FLTRS  
84

 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៣ 

85
 មាលតា ១៨ ននអនុលកឹេរគលែ១៩  

86
 ដូចខ្ងគលើ 

87
 អនុលកឹេរគលែ១៤៦ សថើពើសមផទានដើគសដឌកិចច (នលងទ្ើ២៧ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៥) http://bit.ly/17FLWgj  

88
 អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និមនុសស, «កមភុជា៖ យុទ្ន ការផថល់បណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើលេូវបានគគបាំពាន» (នលងទ្ើ១២ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/17FLZsD  
89

 ម.ស.ម.ក, របាយការណ៍្គោលនគោបាយខកទ្លមង់ដើធ្វើ៖ របកគាំគហើញពើកិចចពិភាកាេុមូល និងគវទិ្កាគោលនគោបាយ (ខែកកាដ្ឋ 
ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1eFH2Fc  

http://bit.ly/17FLTRS
http://bit.ly/17FLWgj
http://bit.ly/17FLZsD
http://bit.ly/1eFH2Fc
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សមផទានដើគសដឌកិចច គមឺិនអាចជាកមយសិទ្នបិានគ ះគទ្ ខេជាការជួលដើកមយសិទ្នរិដឌខេបុ៉គណាត ះ ខដល
ការផថល់សមផទានគនះអាចកាំណ្េ់ដល់ ៩៩ ឆ្ប ាំ។90 ជាងគនះគៅគទ្ៀេ សមផទានដើគសដឌកិចចមិនអាចគធ្ឝើគឡើងឲ្រ
ហួសពើ ១០.០០០ ហកិតាគ ះគឡើយ គហើយោយ នបុគគលរូបវន័ថ ឬនើេិបុគគលអាចលេូវបានទ្ទ្លួសមផទានដើគសដឌ-
កិចចគលចើនជាង ១០.០០០ ហកិតាគ ះខដរ។91 បញ្ញដ េិគនះក៏លេូវអនុវេថចាំគពាះសមផទានដើគសដឌកចិចខដលផថល់
ដល់នើេិបុគគលខដលជាមាច ស់ដខដលៗផងខដរ។ មានខេរដ្ឋឌ ភិបាល តាមរយៈលកសួងកសកិមយ រុកាខ លបមាញ់ និង
គនស្ថទ្គទ្ខដលមានសមេទកចិចកបុងការផថល់សមផទានគសដឌកិចច។92 

គោងតាមអនុលកឹេរគលែ១៤៦ សមផទានគសដឌកិចចអាចលេូវបានផថល់ឲ្រ ចាំគពាះខេដើខដលមាន 
លកខណ្វនិិចឆ័យចាំនួន ៥៖93១) ដើខដលលេូវបានចុះបញ្ជ ើ និងគធ្ឝើចាំណាេ់ថាប ក់ថា ជាដើឯកជនរបស់រដឌ ២) ដើខដល
មានខផនការគលបើលបាស់ដើអនុម័េគដ្ឋយគណ្ៈកមាយ ធ្ិការលគប់លគងដើរដឌថាប ក់គែេថលកុង94 គហើយការគលបើលបាស់មាន
លកខណ្ៈលសបគៅតាមខផនការគ ះ ៣) ដើខដលបានគធ្ឝើការវយេនមវគហេុប៉ះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម ៤) ដើ
ខដលមានដាំគណាះលស្ថយចាំគពាះបញ្ញា តាាំងទ្ើលាំគៅលយើ គហើយមិនមានការបងខាំឲ្រគធ្ឝើការតាាំងទ្ើលាំគៅលយើគដ្ឋយោយ ន
ការសយ័លគចិេថ និង៥)មានការពិគលោះគោបល់ជាស្ថធារណ្ៈជាមួយអាជាញ ធ្រខដនដើ និងលបជាពលរដឌខដលគៅ
កបុងេាំបន់គ ះ។ 

  

                                                           
90

 មាលតា ៦១ ននចាប់ភូមិបាល 

91
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៥៩  

92
 មាត្រា ២៩ នៃអនុលកឹេរគលែ១៤៦  

93
 ដូចខ្ងគលើ មាលតា ៤ 

94
 សមផទានដើគសដឌកិចចអាចលេូវបានផថលគ់ដ្ឋយរដ្ឋឌ ភិបាលកណាថ លផងខដរ។ សូមគមើលអនុលកឹេរគលែ១៣១ សថើពើវគិស្ថធ្នកមយអនុលកឹេរ
សថើពើសមផទានដើគសដឌកិចច នលងទ្ើ១៥ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០៨។  
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៣. ការអនុវតតជាក់ថ្សដង៖ មិនបានអនុមោមតាមចារ់  

ដូចបានគរៀបរាប់កបុងជាំពូកមុន កិចចោាំពារគដ្ឋយលកបែណ្ឍ ចាប់ ចាំគពាះសិទ្និដើធ្វើគៅកមភុជា គឺមានខេគៅ
គលើលកដ្ឋសបុ៉គណាត ះ។ េាំណាងពិគសសរបស់អងគការសហលបជាជាេិ បានកេ់សមាគ ល់ថា “គដ្ឋយគឃើញលកខណ្ៈ
ននលកបែណ្ឍ ចាប់និងលកបែណ្ឍ គោលនគោបាយ ខដលសភាពលបគសើរគឡើងគួរសមគហើយគ ះ […] គគពិបាក
នឹងទ្ទ្ួលយកបាន នូវទ្គងឝើដូចគពលបចចុបផនបគនះណាស់”។95 គទាះបើចាប់ភូមិបាល គៅមានចាំណុ្ចែឝះខ្េ 
ខដលគួររងការរះិគន់ោ៉ងណាកឋើ បញ្ញា ខដលបងាគឡើងគដ្ឋយចគ វ ះលបគហាង របស់លកបែណ្ឍ ចាប់គនះ គៅមាន
កលមិេេិចេួចបុ៉គណាត ះ កបុ ងស្ថទ នភាពជាក់ខសឋង គបើគលបៀបគធ្ៀបនឹងទ្ាំហាំបញ្ញា  ខដលបងាគឡើងគដ្ឋយការពុាំ
អនុគោមតាមចាប់ វញិគ ះ។ ជាក់ខសឋង គៅកបុ ងបណាឋ កិចចពិភាកាេុមូល ខដលម.ស.ម.កបានគរៀបចាំកនវងមក 
គគបានគលើកគឡើងថា ការខដលរដ្ឋឌ ភិបាល ពុាំបានអនុវេថឲ្រលេឹមលេូវ គៅតាមចាប់ខដលមានលស្ថប់ គឺជាលបភពនន
ជគមាវ ះដើធ្វើ។
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ការអនុវេថចាប់គៅធូ្ររលុង បានកាវ យជាបញ្ញា ននអសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ ការអភិវឌណមិន
អនុគោមតាមលកបែណ្ឍ ចាប់ បានបងាជាមជឈដ្ឋឌ នអាំគណាយផលដល់ការរ ាំគោភយកដើ និងគធ្ឝើឲ្រលបជាពលរដឌ
កាន់ខេង្ហយរងគលោះពើការបគណ្ថ ញគចញ និងអាំគពើហងិា។ ជាំពូកគនះ បានគលបើលបាស់ករណ្ើ ជាក់ខសឋង ខដល
បង្ហា ញពើភាពែុសខបវករវងចាប់និងការអនុវេថចាប់ ខដលពាក់ព័នននឹងអសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ (ខផបក 
៣.១) សមផទានដើ(ខផបក ៣.២) និងការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ(ខផបក ៣.៣)។   

៣.១. អសវុតាិភាពកនងុការកាន់ការ់ដី  
តាមការកេ់សមាគ ល់ពើខ្ងគដើម ខែយរលកហមបានរ ាំោយកមយសិទ្នឯកជនទាាំងអស់ គហើយមកទ្ល់

បចចុបផនប លបជាពលរដឌកមភុជាគៅតាមជនបទ្ គៅខេខផអកគលើការតាាំងទ្ើលាំគៅអាលស័យផល គដើមផើសមាគ ល់ជាមាច ស់
កមយសិទ្ន ិគហើយខដលការយល់ចិេថោប រវងអបកជិេខ្ងនិងអបកភូម ិលេូវបានគិេថាលគប់លោន់គហើយ កបុងការកាំណ្េ់
លពាំខដន។ ជាលទ្នផល លបជាពលរដឌរាប់ោន ក់គៅខេែឝះឯកស្ថរ និងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ោ៉ងគពញគលញ គលើ
សិទ្នពិួកគគខដលអមជាមួយនឹងកមយសទិ្នដិើធ្វើ។
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 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq     
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 ម.ស.ម.ក, «របាយការណ៍្គោលនគោបាយកាំខណ្ទ្លមងដ់ើធ្វើ៖ របកគាំគហើញពើកិចចពិភាកាេុមូល និងគវទិ្កាគោល
នគោបាយ» (ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1inGTWX  
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 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   
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កងឝះប័ណ្តកមយសិទ្និដើធ្វើ(បវង់រងឹ) បគងាើេឲ្រមានអសុវេទិភាព និងង្ហយរងគលោះោ៉ងធ្ាំគធ្ង ចាំគពាះការ
ចាប់យកដើធ្វើ និងការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ។ គដ្ឋយោយ នប័ណ្តកមយសទិ្ន ិ លបជាពលរដឌជាគលចើនបានកាវ យគៅជា
បុគគលខដលមិនអាចការពារែវួនបាន គៅគពលខដលអាជាញ ធ្រ ឬលកុមហុ៊នមកចាប់យកដើរបស់ពួកគគ។ បញ្ញា ខដល
ពាក់ព័នននឹងអវេថមានននបវង់រងឹរបស់លបជាពលរដឌ ក៏លេូវបានអបកចូលរមួកិចចពិភាកាេុមូល គលើកគឡើងជាញឹ-
កញាប់ផងខដរ គហើយកបុងអាំឡុងគវទ្ិកាគោលនគោបាយចាំនួន ២ ខដលគរៀបចាំគដ្ឋយម.ស.ម.ក គបកខជនគណ្-
បកសលបឆ្ាំងជាគលចើន បានបញ្ចូ លេលមូវការបវង់រងឹ គៅកបុងបញ្ជ ើគោលនគោបាយរបស់ែវួនផងខដរ។
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៣.១.១. កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័នន និងកមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈដ្ឋច់គដ្ឋយដុាំ  
គដ្ឋយទ្ទ្លួស្ថគ ល់ពើភាពចាាំបាច់ កបុងការផឋល់

សុវេទិភាពចាំគពាះសិទ្និកាន់កាប់ដើធ្វើឲ្របានលអលបគសើរ 
និងគដើមផើការពារលបជាពលរដឌកមភុជាឲ្របានលអជាងគនះ 
រដ្ឋឌ ភិបាល បានបគងាើេកមយវធិ្ើផឋល់កមយសិទ្នដិើធ្វើចាំនួន ២
៖ (១) កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើដើធ្វើជាលបព័នន នងិ (២) កមយវធិ្ើ
ចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈដ្ឋច់គដ្ឋយដុាំ។ គោងតាមរ
ដ្ឋឌ ភិបាល គិេលេឹមខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ កមយវធិ្ើគនះ
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 ម.ស.ម.ក, «របាយការណ៍្គោលនគោបាយកាំខណ្ទ្លមងដ់ើធ្វើ៖ របកគាំគហើញពើកិចចពិភាកាេុមូល និងគវទិ្កាគោល
នគោបាយ» (ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1inGTWX 

ការចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈដ្ឋចគ់ដ្ឋយដុាំ ចាបគ់ផឋើម
គឡើងគដ្ឋយមានការសាំណូ្មពរពើមាច សដ់ើ ខដលមាន
បាំណ្ងចងដ់្ឋកស់ាំគណ្ើ គដើមផើទ្ទ្លួបាន និងចុះបញ្ជ ើដើធ្វើ។  
 

ការចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបពន័ន ចាបគ់ផឋើមគដ្ឋយ
រដឌ  ខដលកាំណ្េ់េាំបនខ់ដលដើនឹងលេូវបានវនិិចឆយ័ និង
ផឋល់កមយសិទ្និ។  

អេទន័យននការរ ាំគោភយកដើធ្វើ៖ (គសចកឋើលបកាស ទ្ើរ៉ាណា) 

សកមយភាពទ្ិញយកដើកបុងទ្ាំហាំធ្ាំ ឬសមផទាន លេូវបានកាំណ្េ់ថាជាការរ ាំគោភយកដើ លបសនិគបើសកមយភាពទាាំងគ ះ 
មានលកខណ្ៈដូចចាំណុ្ចណាមួយ ខ្ងគលកាម៖  

 ការរ ាំគោភសិទ្និមនុសស ជាពិគសសសទិ្នគិសយើភាពរបស់ង្គ្សថើ  
 មិនខផអកគលើការលពមគលពៀងជាមួយអបកគលបើលបាស់ដើខដលប៉ះពាល់ ខដលគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយមិនបងខិេបងខាំ
(គដ្ឋយគសរ ើ) និងគដ្ឋយមានការជូនដាំណឹ្ងជាមុនបានោ៉ងលេឹមលេូវ  

 មិនខផអកគលើការវយេនមវឲ្របានហយេ់ចេ់  ឬក៏មិនគអើគពើចាំគពាះផលប៉ះពាល់ខផបកបរសិ្ថទ ន គសដឌកិចច និង
សងគម រមួទាាំងផលប៉ះពាល់ជាក់ោក់មកគលើង្គ្សថើ 

 មិនខផអកគលើកិចចសនយខដលមានេមាវ ភាព ខដលបញ្ញជ ក់ពើការគបឋជាញ ចិេថចាស់ោស់ និងគោរពតាមចាប់
អាំពើសកមយភាព ការង្ហរ នងិការខបងខចកផលលបគោជន៍ និង 

 មិនខផអកគលើខផនការខបបលទ្និលបជាធ្ិបគេយរដ៏មានលបសិទ្នភាព ការពិនិេរគមើលគដ្ឋយឯករាជរ និងការ
ចូលរមួដ៏មានអេទន័យ។ 

http://bit.ly/1inGTWX
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បានផឋល់កមយសិទ្នដិើធ្វើចាំនួន ជាង ៣ ោន កមយសិទ្នរិចួគៅគហើយ។
99 ែណ្ៈគពលខដលកមយវធិ្ើទាាំងគនះ ទ្ទ្លួ

បានគជាគជ័យ សលមាប់លទ្នផលជាបរមិាណ្ គដ្ឋយស្ថរខេមានប័ណ្តកមយសទិ្នជិាគលចើនលេូវបានផឋល់គៅកបុង
លបគទ្ស បុ៉ខនថកមយវធិ្ើគនះបានបង្ហា ញឲ្រគឃើញថា ផលប៉ះពាល់ខផបកគុណ្ភាព គៅមានកលមិេទាបគៅគឡើយ កបុង
ការផឋល់សទិរភាពកលមិេែភស់ និងការការពារសលមាប់លបជាពលរដឌ ខដលកាំពុងខេលបឈមនឹងជគមាវ ះដើធ្វើ។

100 
បខនទមពើគលើគ ះ ការចាំណាយខដលគកើេមានលពមជាមួយនឹងការសគលមចចិេថរបស់រដឌ កបុងការដកដើមានជគមាវ ះ
គចញពើកមយវធិ្ើផឋល់ប័ណ្តកមយសទិ្និគនះ ក៏បានកាំហេិលបសិទ្នភាពននកមយវធិ្ើគនះោ៉ងធ្ាំសគមផើមផងខដរ។ 

គោងតាម លកសងួគរៀបចាំខដនដើ នគរូបនើយកមយ នងិសាំណ្ង់ (លកសងួគរៀបចាំខដនដើ) ការចាំណាយ
សលមាប់កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈដ្ឋច់គដ្ឋយដុាំ មានេនមវចាប់ពើ ១២.៥ ដុោវ រ (សលមាប់ដើគៅជនបទ្) 
និង ៨៧.៥០ ដុោវ រ (សលមាប់ដើគៅទ្ើលបជុាំជន គៅភបាំគពញ សើហនុ101 និងគសៀមរាប)102 និងការចាំណាយ
សលមាប់គធ្ឝើការវនិិចឆ័យ លស្ថវលជាវ និងការចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័នន មានេនមវលបខហល ១០ ដុោវ រ 
កបុង ១កាលដើ103 (គដ្ឋយមិនបញ្ចូ លការចាំណាយសលមាប់ការចុះបញ្ជ ើកាលដើ)។ ែណ្ៈគពលខដល ការ
ចាំណាយទាាំងគ ះខេមយង៉ អាចនឹងកាវ យជាបនធុកខដលមិនអាចលគប់លគងបានសលមាប់លបជាពលរដឌកមភុជាជា
គលចើន ការចាំណាយគ ះគឺេិចជាង េនមវខដលបានទ្ទ្ួលពើកនលមគជើងស្ថរននការចុះបញ្ជ ើ។ មង្គ្នថើរដ្ឋឌ ភិបាល ខេង
ខេទាមទារឲ្រអបកដ្ឋក់គសបើសុាំ បង់លបាក់សាំណូ្កគដើមផើឲ្រការគសបើសុាំគ ះលេូវបានអនុញ្ញដ េ មានន័យថាកបុងការអនុ-
វេថជាក់ខសឋង ចាំនួនខដលអបកដ្ឋក់ពាករគសបើសុាំលេូវចាំណាយពិេលបាកដគ ះ អាចគលើសពើេនមវដើ លបខហលជា ២៥
%។104 

បខនទមពើគលើគ ះ កាលដើខដលលេូវបានដកគចញពើការចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័នន គដ្ឋយស្ថរ
ខេដើទាាំងគ ះ “សយុគស្ថយ ញគពក” ឬ គដ្ឋយស្ថរ “ស្ថទ នភាពមិនចាស់ោស់” (ដូចជា កាលដើខដលមានលពាំខដន
ជាប់នឹងដើរដឌមិនទាន់លេូវបានកាំណ្េ់លពាំខដន ឬគពលខដលបុគគលគលចើនជាងមាប ក់ទាមទារកមយសិទ្នគិលើដើគ ះ ជា
គដើម)។ កបុងចាប់មិនទាន់មានបទ្បផញ្ដេថ ិ ខដលកាំណ្េ់ឲ្រចាស់ថាមានអឝើខដលលេូវបានពិចារណាថាជាដើខដល 
“សយុគស្ថយ ញគពក” ឬមាន “ស្ថទ នភាពមិនចាស់ោស់” ឬខដលបានខចងថាដើខបបគ ះគួរខេលេូវបានដកគចញពើ
ដាំគណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើ ខដលការកាំណ្េ់ទុ្កឆ ធ នុសិទ្នឲិ្ររដឌកបុងការបកលស្ថយ។ ឧទាហរណ៍្ លកុមលគសួ្ថរខដលរស់

                                                           
99

 សនធរកថារបសស់គមឋចហុ៊នខសន យករដឌមង្គ្នឋើននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា សឋើពើ“យុទ្នស្ថង្គ្សឋចេុគកាណ្” គដើមផើកាំគណ្ើ ន ការង្ហរ សមធ្ម ៌
និង លបសិទ្នភាព គៅកមភុជា ដាំណាក់កាលទ្ើ៣ ននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា នើេិកាលទ្ើ៥ ននរដឌសភា (នលងទ្ើ២៥ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣)
http://bit.ly/HxsV9U  
100

 ស្ថភ នគៅកាន់សនថិភាពកមភុជា, មជឈមណ្ឍ លសិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ននិងការបគណ្ថ ញគចញ គសវកមយគយស៊ូជយួជនគភៀសែវួន «ោយ នកមយសិទ្និ៖ 
សុវេទិភាពការកានក់ាបដ់ើធ្វើ និងអសមភាពកបុងវសិយ័ដើធ្វើគៅកមភុជា» (ឆ្ប ាំ២០០៩) http://bit.ly/1inMtbK 
101

 បចចុបផនបគឈាយ ះថាគែេថលពះសើហនុ  
102

 លកសងួគរៀបចាំខដនដើ «គសចកឋើលបកាសអនថរលកសងួសឋើពើ ការកាំណ្េល់បាកច់ាំណូ្លមកពើនលវគសវកមយសុរគិោដើ» គលែ៣៧៧ 

SHV/, (នលងទ្ើ២៨ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០០២), http://bit.ly/1bU3wQH  

103
 ទ្សស វដឋើអបកលស្ថវលជាវអាជើព «ជុាំវញិពិភពគោក ៖ ការលគបល់គងដើគៅកមភុជា, (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/1inM2hN  

104
 «បញ្ញា ផធះសខមផង និងដើធ្វើគៅកមភុជា, ឧបសមភន័នគៅរបាយការណ៍្អម ខដលបញ្ជូ នគៅកានគ់ណ្ៈកមាយ ធិ្ការសឋើពើ សិទ្និគសដឌកិចច សងគម
កិចច និងវបផធ្ម៌ ពាកព់ន័ន នឹងមាលតា ១១ ននកេិកាសញ្ញដ » (ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០០៩), http://bit.ly/1inHyI7  

http://bit.ly/HxsV9U
http://bit.ly/1inMtbK
http://bit.ly/1bU3wQH
http://bit.ly/1inM2hN
http://bit.ly/1inHyI7
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គៅកបុងេាំបន់ ខដលអះអាងគដ្ឋយរដឌ ឬលកុមហុ៊ន មិនអាចធា សិទ្នរិបស់ពួកគគគលើដើទាាំងគនះ និងលេូវបានផឋល់ប័-
ណ្តកមយសិទ្នឲិ្រគ ះគទ្ គដ្ឋយស្ថរខេរដឌអះអាងថាដើរបស់ពកួគគមាន “ស្ថទ នភាពមិនចាស់ោស់” គហើយដូគចបះ 
បានដកដើទាាំងគនះគចញពើកមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើ។ ជាលទ្នផល លកុមលគួស្ថរជាគលចើនខដលង្ហយរងគលោះចាំគពាះការ
បគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ គហើយជគមាវ ះដើធ្វើ លេូវបានទុ្កឲ្រគៅគលៅកមយវធិ្ើផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្ន ិ និងង្ហយរងគលោះ
ចាំគពាះការរ ាំគោភសិទ្និមនុសស។105  

 
បឹងកក់ ភបាំគពញ106  

ការចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័នន កាលពើដាំបូងលេូវបានលគប់លគងគដ្ឋយ គគលមាងរដឌបាលគរៀបចាំខដនដើ 
ខដលឧបេទមមធ្ាំគដ្ឋយធ្ ោរពិភពគោក។ កមយវធិ្ើគនះ គផឋើមដាំគណ្ើ រការចាប់ពើ ឆ្ប ាំ២០០២ រហូេដល់ ចុងឆ្ប ាំ
២០០៩ ប ធ ប់ពើមានពាករបណ្ឋឹ ងពើលបជាពលរដឌរស់គៅកបុងេាំបន់បឹងកក់។ លបជាពលរដឌកបុងេាំបន់បឹងកក់ មាន
សិទ្និលសបចាប់ចាំគពាះដើធ្វើរបស់ពួកគគ បុ៉ខនថដើទាាំងគ ះលេូវបានដកគចញពើការចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជា
លបព័នន គៅគពលខដលកមយវធិ្ើគនះលេូវបានអនុវេថកបុងេាំបន់របស់ពួកគគ កបុង ឆ្ប ាំ២០០៦ គដ្ឋយស្ថរខេដើគ ះមាន 
“ស្ថទ នភាពមិនចាស់ោស់”។ រយៈគពលគលកាយមកមិនយូរបុ៉ យ ន រដ្ឋឌ ភិបាលបានជួលដើកបុងេាំបន់គ ះ រយៈ
គពល ៩៩ឆ្ប ាំ គៅលកុមហុ៊ន សូ៊កាគូ អុើន ខដលជាលកុមហុ៊នលគប់លគងគដ្ឋយ គោក គៅ គមងឃនិ លពឹទ្នសភារបស់
គណ្បកស លបជាជន និងជាអបកមានទ្ាំ ក់ទ្ាំនងជិេសបិទ្នជាមួយនឹង យករដឌមង្គ្នថើ ហុ៊ន ខសន។ លបជាពលរដឌ
រស់គៅកបុងេាំបន់ខដលលេូវបានដ្ឋក់ជួល គលកាយមកលេូវបានគចាទ្លបកាន់ថាជាអបករស់គៅគដ្ឋយែុសចាប់គលើដើ
កមយសិទ្នរិបស់រដឌ។ ប ធ ប់ពើមានការដ្ឋក់ពាករបឋឹងគៅកាន់ធ្ ោរពិភពគោក និងលទ្នផលននការបងាកកមយវធិ្ើ
របស់ធ្ ោរពិភពគោកគៅកមភុជា រដ្ឋឌ ភបិាលបានចាេ់ខចង ដើទ្ាំហាំ ១២.៤៤ ហកិតា សលមាប់លកុមលគួស្ថរ
ចាំនួន ៨០០លគួស្ថរ។ គនះគឺជាភាពគជាគជ័យគួរឲ្រកេ់សមាគ ល់របស់លបជាពលរដឌកបុងេាំបន់គ ះ។ បុ៉ខនថ លកុម
លគួស្ថរ ចាំនួន ៩៦លគសួ្ថរ លេូវបានដកគចញពើការចាេ់ខចងដើគនះ គហើយមានលកុមលគួស្ថរចាំនួន ៨ លេូវបាន
បគណ្ឋ ញគចញពើេាំបន់គ ះគដ្ឋយហងិា គៅនលងទ្ើ១១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១។ លកមុលគួស្ថរខដលមនិលេូវបានរាប់
បញ្ចូ ល បានរស់គៅកបុងេាំបន់បឹងកក់ ទាមទារឲ្រមានការវស់ខវងដើរបស់ពួកគគ និងរង់ចាាំទ្ទ្ួលយកប័ណ្តកមយ-
សិទ្និ។ កបុងខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៣ អាជាញ ធ្របានចាប់គផឋើមកាំណ្េ់លពាំខដនដើ ខដលចាេ់ទុ្កជាជាំហានឈានមុែមួយ
ជាំហានកបុងការខបងខចកប័ណ្តកមយសិទ្ន។ិ107  

  

                                                           
105

 ស្ថភ នគៅកាន់សនថិភាពកមភុជា, មជឈមណ្ឍ លសិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ននិងការបគណ្ថ ញគចញ គសវកមយគយស៊ូជយួជនគភៀសែវួន «ោយ នកមយសិទ្និ៖ 
សុវេទិភាពការកានក់ាបដ់ើធ្វើ និងអសមភាពកបុងវសិយ័ដើធ្វើគៅកមភុជា» (ឆ្ប ាំ២០០៩) http://bit.ly/1inMtbK  

106
 អងគការសមធ្ម៌កមភុជា «កមភុជា ៖ ការបគណ្ឋ ញគចញគៅបឹងកកក់» (ខវបស្ថយ), http://bit.ly/16HLjpr  

107
 កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញប៉ុសថិ៍ «អបកភូមិគៅបឹងកក់ជិេទ្ទ្លួបានកមយសិទ្និដើធ្វើ» នលងទ្ើ៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៣, http://bit.ly/1eh8OIb  

http://bit.ly/1inMtbK
http://bit.ly/16HLjpr
http://bit.ly/1eh8OIb
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ភូមិទ្ាំនប់ សង្ហា េ់ភបាំគពញលយើ ែណ្ឍ ខសនសុែ ភបាំគពញ108 

គលកាយពើ ឆ្ប ាំ២០០៩ កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័នន បានបនថសកមយភាពកបុង គែេថចាំនួន ១៥ និង
គៅទ្ើលកុងភបាំគពញ។ ការលស្ថវលជាវខដលគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយ គវទ្ិកាននអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល សឋើពើ កមភុជា បានរក
គឃើញថាដើមានជគមាវ ះ បនថលេូវបានដកគចញពើដាំគណ្ើ រការននកមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័នន ជា
ពិគសសកបុងេាំបន់ទ្ើលបជុាំជន។ ឧទាហរណ៍្ កបុងភូមិទ្ាំនប់ គៅភបាំគពញ កាលដើលបខហលជា ៨០% មិនទាន់លេូវ
បានចុះបញ្ជ ើ។ ែណ្ៈគពលខដល លកុមលគសួ្ថរចាំនួន ៨៦១ លគួស្ថរ ខដលរស់គៅកបុងភូមិ មានលេឹមខេ ១៩៥ 
កាលដើបុ៉គណាត ះខដលលេូវបានវនិិចឆ័យ និងមានប័ណ្តកមយសទិ្និចាំនួន ៤១ បុ៉គណាត ះខដលលេូវបានផឋល់ ខដលមាន
ន័យថាមាន ដើលេមឹខេ ១កខនវង កបុងចាំគណាម ដើ ៥កខនវងខដលបានវនិិចឆ័យ លេូវបានចុះគឈាយ ះ។ របាយការណ៍្
បានពនរល់បខនទមថា លកុមលគសួ្ថរភាគគលចើន បានដឹងថាពួកគគលេូវបានបដិគសធ្មិនផឋល់ប័ណ្តកមយសទិ្ន ិ ប ធ ប់ពើ
ពួកគគបានឮថាកមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័ននលេូវបានសនបិដ្ឋឌ ន។ 

កបុងឆ្ប ាំ២០១២ កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើខដលមានលកខណ្ៈជាលបព័នន លេូវបានបញ្ឈប់ និងជាំនសួគដ្ឋយ កមយវធិ្ើចុះ
បញ្ជ ើរបស់ លកុមយុវជនសយ័លគចិេថសគមថចគេគជា។  

៣.១.២. កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើ លកមុយុវជនសយល័គចិេថសគមឋចគេគជា 

“ដើគនះលេូវបានវស់ខវង គដើមផើអាចគចញប័ណ្តកមយសិទ្និកាន់កាប់ដើ គៅឲ្រអាជាញ ធ្រ អបកមាន និងលកុម
ខដលជិេសបិទ្និនឹងពួកគគ” – សមាជិកសហគមន៍ លសុកមណ្ឍ លសើម៉ា គែេថគកាះកុង 

គៅនលងទ្ើ១៤ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១២  យករដឌមង្គ្នថើកមភុជា គោក ហុ៊ន ខសន បានសគមាភ ធ្យុទ្ន ការ
ផឋល់ប័ណ្តកមយសទិ្នដ៏ិឆ្ប់រហ័ស លយើមួយ ខដលអនុវេថគដ្ឋយយុវជនសយ័លគចិេថ។ កមយវធិ្ើគនះលគបដណ្ឋ ប់េាំបន់ខដល
លកុមលគួស្ថរ ខដលរស់គៅគលើដើរដឌ គដ្ឋយោយ នឯកស្ថរខផបកចាប់លេឹមលេវូ ខដលដើគ ះលេូវបានដ្ឋក់ជាសមផទានដើ
គសដឌកិចច ឬសមផទានឡូេិ៍គនស្ថទ្។ គោងតាមលកសងួគរៀបចាំខដនដើ គៅនលងទ្ើ២០ ខែមលុិ  ឆ្ប ាំ២០១៣ មានប័-
ណ្តកមយសិទ្នចិាំនួន ៣៨០,០០០ លេូវបានផឋល់។ យុទ្ន ការលយើគនះ លេូវបានផាអ កគៅនលងទ្ើ ១១ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ
២០១៣ មុនការគបាះគឆ្ប េជាេិ នលងទ្ើ២៨ ខែកកាដ្ឋ។ គៅមនិទាន់ចាស់គ ះគទ្ថាគេើយុទ្ន ការគនះនឹងលេូវបនថ
គទ្ៀេឬោ៉ងណា គដ្ឋយស្ថរខេការគបាះគឆ្ប េបានបញ្ច ប់គៅគហើយគ ះ។ 

ការលពួយបារមមជាគលចើនលេូវបានគលើកគឡើង ពាក់ព័នននឹងយុទ្ន ការផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្នខិដលលេូវបានគគ
គៅថា “យុវជនសយ័លគចិេថ សគមឋច គេគជា” (លេូវបានគៅតាមង្ហររបស់ គោក ហុ៊ន ខសន)។ កមយវធិ្ើគនះចាប់
គផឋើមកបុង ចុងខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១២ គដ្ឋយលកុមយុវជនសយ័លគចិេថ លេូវបានដ្ឋក់ពលង្ហយគៅកបុងគែេថ   គដើមផើ
កាំណ្េ់លពាំលបទ្ល់ដើ។ តាមការកេ់សមាគ ល់របស់អបកេាំណាងពិគសស ការខណ្ ាំ និងឯកស្ថរគោលនគោបាយ
នឹងលេូវបានបគងាើេ គលកាយពើការកាំណ្េ់លពាំលបទ្ល់គ ះលេូវបានចាប់គផឋើមគហើយបុ៉គណាត ះ109 ខដលគនះបង្ហា ញពើ 
“កងឝះខ្េននការគធ្ឝើខផនការឲ្របានទូ្លាំទូ្ោយ និងអនុគោមគៅតាមលកបែណ្ឍ ចាប់ និងលបព័ននផឋល់កមយសិទ្និ
                                                           
108

 គវទិ្កាននអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាលគៅកមភុជា «ការទ្ទ្លួបានបណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើគៅកមភុជា ការសិកាពើការចុះបញ្ជ ើជាលបពន័នកបុងគែេថ
ចាំននួ ៣ គៅកមភុជា និងទ្ើលកុង» (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/HoeO6M 
109

 លិែិេទ្ើសថើការគណ្ៈរដឌមង្គ្នថើគលែ ៦៦៦ ស.ជ.ណ្ (នលងទ្ើ២៦ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១២), លកុមលបឹកាគោលនគោបាយដើធ្វើ គលែ 
០១៥ (នលងទ្ើ៤ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២), លកុមលបឹកាគោលនគោបាយដើធ្វើ គសចកឋើខណ្ ាំ គលែ០១៨ (នលងទ្ើ២០ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២)   

http://bit.ly/HoeO6M
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ខដលមានលស្ថប់” ។110 កមយវធិ្ើគនះហាក់ដូចជាមានការជះឥទ្នពិលខផបកនគោបាយកបុងកលមិេែភស់ គដ្ឋយស្ថរខេ
លកមុយុវជនខដលលេូវបានដ្ឋក់ពលង្ហយគ ះ មានការរាយការណ៍្ថា លេូវបានគលជើសគរ ើសខេកបុងចាំគណាមអបកោាំលទ្ 
លប.ជ និងលេូវអនុវេថការង្ហររបស់ពួកគគកបុងឯកសណាឌ នទាហាន ខដលមានមគធ្យបាយគធ្ឝើដាំគណ្ើ រជាឡាន
ទាហាន និងលេូវបានទ្ទ្ួលគដ្ឋយអាជាញ ធ្រពើ លប.ជ។111 គគលមាងគនះក៏ហាក់ដូចជា មិនសទិេគលកាមលកបែណ្ឍ
ចាប់គ ះគទ្ គហើយលេូវបានឧបេទមមធ្នគដ្ឋយមូលនិធ្ផិាធ ល់ែវួនរបស់ គោក យករដឌមង្គ្នថើ។112 រដ្ឋឌ ភិបាលក៏
បានខណ្ ាំ មិនឲ្រអងគការ   គលជៀេខលជកកបុងការអនុវេថន៍កមយវធិ្ើគនះផងខដរ ខដលគធ្ឝើឲ្រសហគមន៍ និងលកុម
លគួស្ថរជាគលចើន មិនបានយល់ដឹងពើសិទ្នរិបស់ពួកគគ។ 

យុទ្ន ការ ក៏មិនរាប់បញ្ចូ លនូវេាំបន់ខដលមានជគមាវ ះ នងិដើសមូហភាពរបស់ជនជាេគិដើមភាគេិច
គ ះខដរ (គមើលខផបក ៣.១.៣ ខ្ងគលកាម) ជាលយើមឋងគទ្ៀេ កមយវធិ្ើផឋល់ប័ណ្តកមយសទិ្នគិនះមិនបានបញ្ចូ លលបជា
ពលរដឌខដលង្ហយរងគលោះគ ះគទ្។ ឧទាហរណ៍្ កបុងលសុកបុទុ្មស្ថគរ និងលសុកគិរ ើស្ថគរ ខដលមានលគួស្ថរ
ចាំនួន ៣០០ ខដលកាំពុងមានជគមាវ ះជាមួយនឹង លកមុអភិវឌណន៍សហជើព លកមុយុវជនសយ័លគចិេថ បដិគសធ្មិនលពម
វស់ខវងដើបុគគល គដ្ឋយអះអាងថាដើទាាំងគ ះសទិេកបុងេាំបន់ខដលមានជគមាវ ះ។113 

ម.ស.ម.ក ក៏មានការលពួយបារមមខ្វ ាំងខដរ ពាក់ព័នននឹងលបសិទ្នភាពននយុទ្ន ការផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្និ។ 
កបុងខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១៣ ម.ស.ម.ក បានសមាម សន៍លបជាពលរដឌកបុងភូមិ គពាធ្ិ៍ស្ថេ់ កបុងឃុាំកាលលតាច លសុកលក-
គរ។ គោងតាមអបកផឋល់បទ្សមាម សន៍ គទាះបើជាមាន លកុមលគួស្ថរចាំនួន១០ លេូវបានផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្ន ិប ធ ប់
ពើការកាំណ្េ់លពាំខដន គដ្ឋយលកុមយុវជនសយ័លគចិេថកបុងខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១២ លកុមហុ៊ន ភាពើមិុច បានបនថកាន់កាប់ដើ
គ ះដខដល។ កបុងខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣ លគសួ្ថរទាាំងគ ះបានគដ្ឋេបគង្ហគ លលពាំដើ គដើមផើការពារដើរបស់ពួកគគ 
បុ៉ខនថេាំណាងរបស់លកុមហុ៊នបាននិោយថា ោេ់មិនទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ប័ណ្តកមយសទិ្នទិាាំងគ ះគទ្។ លសបគពលជាមួយ
ោប គនះ គោក គួច ខវង ខដលជាសមាជកិននបណាឋ ញសនថភិាពសហគមន៍ លេូវបានចាប់ែវួន និងគចាទ្លបកាន់គៅ
នលងទ្ើ២៣ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣ ប ធ ប់ពើបានគៅសួរសុែទុ្កខសហគមន៍ខដលរងគលោះ។114 រដ្ឋឌ ភិបាលអាច
អះអាងថា ែវួនបានខចកចាយប័ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើជាគលចើនតាមរយៈយុទ្ន ការគនះ បុ៉ខនថកមយវធិ្ើគនះនឹងគៅខេមិន
មានលបសិទ្និភាព លបសនិគបើមិនមានការអនុវេថន៍ គហើយសកមយជនខដលជួយដល់សហគមន៍ទាាំងគ ះទាមទារការ
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ដើធ្វើ គៅខេលេូវបានចាប់ែវួន។  

                                                           
110

 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

111
 អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និមនុសស, «កមភុជា៖ យុទ្ន ការផថល់បណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើលេូវបានគគបាំពាន» (នលងទ្ើ១២ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/17FLZsD 
112

 អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និមនុសស, «កមភុជា៖ យុទ្ន ការផថល់បណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើលេូវបានគគបាំពាន» (នលងទ្ើ១២ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/17FLZsD  
113

 សលមាបឧ់ទាហរណ៍្បខនទមសូមអាន អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ់? សិទ្នដិើធ្វើ សិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្និធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ
២០១២» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1eFH8wu  

114
 អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និគមធាវ ើកាណាដ្ឋ «កមភុជា ៖ ការឃុាំែវួនអបកការពារសិទ្និមនុសស គោក គចួ ខវង តាមអាំគពើចិេថ» (លិែិេ) (នលងទ្ើ
១៥ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៣) , http://bit.ly/173SecM  

http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/17FLZsD
http://bit.ly/17FLZsD
http://bit.ly/1eFH8wu
http://bit.ly/173SecM
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 កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើលយើរបស់ រដ្ឋឌ ភបិាល គគឺៅគលៅចាប់ មិនមានេមាវ ភាព និងមិនលេូវបានលេួេពិនិេរ។ មនិ
ទាន់មាននរណាដឹងថា កមយវធិ្ើគនះនឹងលេូវបនថ ឬោ៉ងណាគ ះគទ្ គលពាះថាការគបាះគឆ្ប េបានបញ្ច ប់គៅគហើយ 
ខដលបណាឋ លឲ្រមានការសងសយ័កាន់ខេខ្វ ាំង ថាគេើយុទ្ន ការគនះលោន់ខេជាការបុ៉នប៉ងគដើមផើទាក់ទាញ
សាំគឡងគឆ្ប េ សលមាប់ការគបាះគឆ្ប េថាប ក់ជាេិ ឬក៏ោ៉ងណាគ ះ។   

៣.១.៣. ការចុះបញ្ជ ើកមយសិទ្និសមូហភាពរបស់លកមុជនជាេិគដើមភាគេិច  
ដូចបានពនរល់កបុងជាំពូក ២ ចាប់ភូមិបាល បានទ្ទ្លួស្ថគ ល់សិទ្នរិបស់សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគ

េិច កបុងការចុះបញ្ជ ើដើរបស់ពួកគគ និងគដើមផើទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាព។115 គដើមផើទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយ
សិទ្នគិនះ សហគមន៍គ ះលេូវខេចុះគឈាយ ះ មុនគពលខដលដើសហគមន៍គ ះអាចលេូវចុះបញ្ជ ើបាន។ បុ៉ខនថ ការខចក
ចាយប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាព ហាក់ដូចជាគៅខេកបុងការលសគមើលសនម គដ្ឋយស្ថរមានខេ សហគមន៍ចាំនួន ៥ 
កបុងចាំគណាម សហគមន៍ចាំនួន ១១៤ បុ៉គណាត ះ116 ខដលបានដ្ឋក់ពាករគសបើ និងបានបាំគពញតាមដាំគណ្ើ រការគសបើសុាំ
គ ះទាាំងលសុង។117  

កងឝះឆនធៈខផបកនគោបាយ កបុងការការពារសិទ្នរិបស់លបជាពលរដឌជនជាេគិដើមភាគេិច (ខដលខេងខេ
រស់គៅកបុងេាំបន់ខដលសមផូរធ្នធាន) និងការអនុវេថន៍ចាប់គៅមានកលមិេ គឺជាមូលគហេុសាំខ្ន់ៗចាំនួន ២ 
ខដលគធ្ឝើឲ្រដើសមូហភាពទ្ាំហាំេូចខបបគនះ លេូវផឋល់ជាដើសមផទាន។ គសចកឋើខណ្ ាំ អាំពើរគបៀបខដលសហគមន៍
ជនជាេគិដើមភាគេិច នងឹលេូវបានផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាព គទ្ើបខេលេូវបានបគងាើេគឡើងកបុង ឆ្ប ាំ២០០៩118 
រយៈគពល ៨ឆ្ប ាំ គលកាយពើចាប់ភូមិបាលបានអនុម័េ។ គបើតាមកាំណ្េ់សមាគ ល់របស់ការលស្ថវលជាវលយើៗ119 រយៈ
គពលបុ៉ យ នឆ្ប ាំគ ះសាំខ្ន់ខ្វ ាំងណាស់ ៖ កបុងអាំឡុងគពលរវងការអនុវេថន៍ចាប់ភូមិបាល កបុង ឆ្ប ាំ២០០១ និង
ការគចញអនុលកឹេរកបុង ខែមលុិ  ឆ្ប ាំ២០០៩ មានដើលបមាណ្ ២,១០៦,៣៤៣ ហកិតា លេូវបានផឋល់ជា
សមផទានដើគសដឌកិចច។120 

បខនទមពើគលើគ ះ ដាំគណ្ើ រការននការចុះបញ្ជ ើប័ណ្តកមយសទិ្នសិមូហភាព មានរយៈគពលយូរ និងសយុគស្ថយ ញ
ជាខ្វ ាំង។ តាមការអនុវេថន៍ ជាំហានចាំនួន ១១ ខដលេលមូវឲ្រសហគមន៍ចុះបញ្ជ ើែវួនឯងជាដាំបូងសិន គហើយ
គលកាយមកក៏ដ្ឋក់ពាករគសបើសុាំប័ណ្តកមយសទិ្ន ិ និងដាំគណ្ើ រការគ ះពាក់ព័ននជាមួយនឹងលកសងួរដ្ឋឌ ភិបាលចាំនួន ៣។ 
ដាំគណ្ើ រការគ ះចាប់គផឋើម ជាមួយនឹងការកាំណ្េ់អេថសញ្ញដ ណ្របស់សហគមន៍គដ្ឋយផវូវការថាជា “វបផធ្ម៌
                                                           
115

 ចាបភូ់មិបាល មាលតា ២៦  
116

 ខង្គ្ហឝនស ៍វ ៉ុលគរ័ និង គុនធឺ្រ ស៊ុលដហឝ «គោលនគោបាយចាស ់សកមយភាពលយើ ៖ ការបគងាើេលយើខផបកនគោបាយដគ៏រួឲ្រភាញ កគ់ផអើល កបុង
ការទ្ទ្លួស្ថគ លសិ់ទ្និមនុសស កបុងកាំខណ្ទ្លមងដ់ើធ្វើរបសក់មភុជា» សនបិសើទ្លបចាាំឆ្ប ាំ របសធ់្ ោរពិភពគោក សឋើពើដើធ្វើ និងភាពលកើលក ឆ្ប ាំ
២០១៣ នលងទ្ើ ៨-១១ ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១៣ http://bit.ly/HxqbcD 

117
 ឧេឋមសបងការសហលបជាជាេិសឋើពើសិទ្និមនុសស «សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិច ចាំនួន ៣ នឹងទ្ទ្លួបានបណ័្តកមយសិទ្និសមូហភាព», 

(នលងទ្ើ១៤ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០១), http://bit.ly/Hxp24M  

118
 អនុលកឹេរគលែ ៨៣  

119
 ខជហឝ និងខមន៉ង្គ្ហឝេឺ ហ៊រណុ្ង មូលនិធិ្ គហនគរចបូល «ជនជាេិគដើមភាគេិច និងបណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើគៅកមភុជា», សនបិសើទ្លបចាាំឆ្ប ាំ 
របសធ់្ ោរពិភពគោក សឋើពើដើធ្វើ និងភាពលកើលក ឆ្ប ាំ២០១៣ នលងទ្ើ ៨-១១ ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១៣ http://bit.ly/HxqbcD  

120
 អងគការលើកាដូ «ការបង្ហា ញដអ៏ស្ថច រររបសក់មភុជា ៖ បង្ហា ញពើដើសមផទានកបុងរយៈគពលនើមយួៗ», (នលងទ្ើ១ ខែមើ  ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/HxpSOV  

http://bit.ly/HxqbcD
http://bit.ly/Hxp24M
http://bit.ly/HxqbcD
http://bit.ly/HxpSOV
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លបនពណ្ើ ” គដ្ឋយលកសួងអភិវឌណន៍ជនបទ្ (លកសួងអភិវឌណន៍)។ ប ធ ប់មក សហគមន៍លេូវខេដ្ឋក់ពាករសុាំការ
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាជា “នើេិបុគគល” ជាមួយលកសួងមហានផធ។ ចុងគលកាយ ប ធ ប់ពើបានចុះគឈាយ ះជានើេិបុគគលរចួ 
សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេិច លេូវខេគសបើសុាំគៅលកសួងគរៀបចាំខដនដើ គដើមផើគចញប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាព។121 
ដាំគណ្ើ រការបចចុបផនប មិនបានធា សុវេទិភាពសិទ្នកិាន់កាប់ដើធ្វើ កបុងអាំឡុងដ្ឋក់ពាករគសបើសុាំគ ះគទ្ ខដលគនះជា
ការលពួយបារមមដ៏ធ្ាំមួយ គដ្ឋយស្ថរខេរយៈគពលខដលលេូវចាំណាយកបុងការទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាព
គ ះ។ 

 រយៈគពលលយើៗគនះ កមយវធិ្ើចុះបញ្ជ ើលយើរបស់លកុមយុវជន បានខណ្ ាំមនិឲ្រអាជាញ ធ្រមូលដ្ឋឌ នចុះបញ្ជ ើដើឲ្រ
ដល់លកុមជនជាេគិដើមភាគេិចគ ះគទ្។122 បខនទមពើគលើគ ះ មានរបាយការណ៍្ថា សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគ
េិច លេូវបានដ្ឋក់សមាភ ធ្គដើមផើឲ្រទ្ទ្ួលយកប័ណ្តកមយសទិ្នឯិកជន ជាជាងប័ណ្តកមយសទិ្និសមូហភាព។123 ចាំណុ្ច
គនះក៏គធ្ឝើឲ្រមានការលពួយបារមមគទ្ៀេ គដ្ឋយស្ថរខេកបុងចាប់កមភុជា គៅគពលខដលលកុមជនជាេគិដើមភាគេិចលពម
ទ្ទ្ួលយកប័ណ្តកមយសិទ្នឯិកជន ពួកគគនឹងមិនអាចដ្ឋក់ពាករគសបើសុាំប័ណ្តកមយសទិ្នសិមូហភាពបានគ ះគទ្។124 
ឧទាហរណ៍្ អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្នមិនុសស បានរាយការណ៍្ករណ្ើ  ខដលសហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិចកបុង 
លសុកគថាភ ង ននគែេថកាំពង់សភឺ ខដលលេូវបានដ្ឋក់សមាភ ធ្គដ្ឋយស្ថរលកុមយុវជនសយ័លគចិេថ ឲ្រទ្ទ្ួលយកប័ណ្តកមយ-
សិទ្នឯិកជនជាំនួសឲ្រប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាព ៖ 

“លកុមនិសសិេនិោយថា គយើងលេូវខេទ្ទ្ួលយកអឝើខដលមង្គ្នថើសុរគិោដើថាប ក់គែេថបញ្ញជ ឲ្រគធ្ឝើ ខដលគធ្ឝើតាមការ
បញ្ញជ របស់លកសួងគៅទ្ើលកុងភបាំគពញ […] លបសិនគបើមិនដូគចបះគទ្ នឹងមានបញ្ញា  គហើយគយើងនឹងមិនទ្ទ្ួល
បានអឝើទាាំងអស់។” 125  
ែណ្ៈគពលខដលចាប់បានផឋល់យនថការ សលមាប់លបជាពលរដឌ គដើមផើអាចទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្ន ិនងិ

គដើមផើលុបបាំបាេ់គករ ថ ិ៍ដាំខណ្លខែយរលកហម បុ៉ខនថតាមការអនុវេថន៍ជាក់ខសឋង មានសហគមន៍ជាគលចើន ជាពិគសស 
សហគមន៍ខដលង្ហយរងគលោះចាំគពាះការរ ាំគោភយកដើ និងខដលចាាំបាច់លេូវទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសទិ្នខិដលមាន
សុវេទិភាព មិនលេូវបានការពារគ ះគទ្។ ពកួគគលេូវបានដកគចញពើលកបែណ្ឍ ចាប់ និងការការពារខដលលកប
ែណ្ឍ ចាប់គ ះផឋល់ឲ្រ គដ្ឋយគចេ ។ គដ្ឋយោយ នប័ណ្តកមយសិទ្ន ិ ដើរបស់លបជាពលរដឌទាាំងគនះ អាចលេូវបាន
រ ាំគោភយកគដ្ឋយង្ហយលសលួ និងគលបើលបាស់សលមាប់គោលបាំណ្ងខផបកពាណិ្ជជកមយកបុង មការអភិវឌណ។  

                                                           
121

 អនុលកឹេរគលែ ៨៣  
122

 លកុមលបឹកាគោលនគោបាយដើធ្វើ គសចកឋើខណ្ ាំគលែ ២០ សឋើពើការអនុវេថនប៍ទ្បញ្ញជ របសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល គលែ ១ ប.ប (នលងទ្ើ២៦ 
ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/1hcN4lm  

123
 ខជហឝ និងខមន៉ង្គ្ហឝេឺ ហ៊រណុ្ង មូលនិធិ្ គហនគរចបូល «ជនជាេិគដើមភាគេិច និងបណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើគៅកមភុជា», សនបិសើទ្លបចាាំឆ្ប ាំ 
របសធ់្ ោរពិភពគោក សឋើពើដើធ្វើ និងភាពលកើលក ឆ្ប ាំ២០១៣ នលងទ្ើ ៨-១១ ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១៣ http://bit.ly/HxqbcD  

124
 ដូចខ្ងគលើ។ 

125
 អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និមនុសស, «កមភុជា៖ យុទ្ន ការផថល់បណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើលេូវបានគគបាំពាន» (នលងទ្ើ១២ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/17FLZsD  

http://bit.ly/1hcN4lm
http://bit.ly/HxqbcD
http://bit.ly/17FLZsD
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៣.២. ការអភិវឌ្ឍនម៍ិនអនុមោមតាមវិធានចារ ់ 
ការអភិវឌណន៍គសដឌកចិចរបស់កមភុជា លេូវបានរា ាំងសធះគដ្ឋយកងឝះេមវភាព។ ប័ណ្តកមយសទិ្និខដលលេូវបាន

ផឋល់គដ្ឋយមង្គ្នថើរដ្ឋឌ ភិបាល សលមាប់សមផទានដើខដលមានទ្ាំហាំលទ្ង់លទាយធ្ាំគដើមផើគឆវើយេបនឹងេលមូវការគសដឌកិចច
សកលគៅគលើដើធ្វើ កបុងករណ្ើ ជាគលចើន បានបាំពានគលើចាប់ ឬលពគងើយកគនថើយចាំគពាះចាប់ខដលបានបគងាើេគឡើង
គដើមផើការពារទាាំងសិទ្នមិនុសស និងបរសិ្ថទ ន។ បុ៉ខនថមិនទាន់មានបញ្ជ ើសមផទានដើគពញគលញ និងអាចខសឝងរកបាន
លេូវបានចងលកងគៅគឡើយ គហើយការទ្ទ្ួលបានព័េ៌មានជុាំវញិការគដ្ឋះដូរដើ នងិដាំគណ្ើ រការគដញនលវ ការវនិិគោ-
គដើ ការពិនិេរគមើលគឡើងវញិគលើសមផទានដើ និងលកខែណ្ឍ កបុងការសគលមចចិេថ គៅខេជាគរឿងពិបាកយល់។ ក-
ងឝះេមាវ ភាព បានសលមួលដល់បរសិ្ថទ នននអាំគពើពុករលួយ ខដលអាជាញ ធ្រ និងអាជើវកមយលពគងើយកគនថើយចាំគពាះសិទ្និ
មនុសសរបស់លបជាពលរដឌកមភុជា។ 

៣.២.១. មង្គ្នថើរដ្ឋឌ ភិបាល និងសមផទានដើធ្វើ  
លកុមហុ៊នឯកជនមួយចាំនួន ខដលជាលបភពសាំខ្ន់ននជគមាវ ះដើធ្វើគៅកមភុជា មានទ្ាំ ក់ទ្ាំនងគដ្ឋយផាធ ល់ 

ឬគដ្ឋយលបគោលជាមួយនឹងរដ្ឋឌ ភិបាល។ របាយការណ៍្ជាបនថប ធ ប់ខដលគចញផាយគដ្ឋយ អងគការ កវូប៊ល វ ើេ-
គនស បានបង្ហា ញពើបណាឋ ញលកុមហុ៊នឯកជន និងទ្ាំ ក់ទ្ាំនងខដលមានការសងសយ័រវងមង្គ្នថើរដ្ឋឌ ភបិាល និង
អបកទ្ទ្ួលដើសមផទាន។ របាយការណ៍្គ ះបានប៉ាន់ស្ថយ នថា ចាំននួ ២០% ននចាំននួដើសរុប លេូវបានខបងខចក
តាមរយៈការផឋល់សមផទាន ខដលគរៀបចាំគដ្ឋយសមាជិកលពឹទ្នសភាជាន់ែភស់ចាំនួន ៥ ក់។126 

ឧទាហរណ៍្ លកុមហុ៊ន លគើស សុើ ខដលលគប់លគងគដ្ឋយលពឹទ្នសភាកមភុជា ឧកញ៉ា មុ៉ង រទិ្នើ កបុងគែេថសធឹង-
ខលេង លេូវបានចុះបញ្ជ ើថាជាអបកទ្ទ្ួលដើសមផទានចាំនួន ១០០,៨៥២ ហកិតា។127 ឧទាហរណ៍្មួយគទ្ៀេ គឺលកុម
ហុ៊ន ភាពើមិុច អបកទ្ទ្ួលដើសមផទានដ៏ធ្ាំបាំផុេគៅកមភុជា។ ភាពើមិុច លេូវបានលគប់លគងរមួជាមួយនឹងសមាជិក
លពឹទ្និសភាកមភុជា គោក គៅ គម៉ងឃនិ ជាលកុមហុ៊នខដលពាក់ព័នននឹងជគមាវ ះដើធ្វើដ៏រុា ាំនរគ៉ៅកមភុជា។128 កបុង ឆ្ប ាំ
២០០០ លកុមហុ៊ន ភាពើមិុច ទ្ទ្ួលបានដើសមផទានចាំនួន ៣១៥,២០៨ ហកិតា កបុងគែេថគពាធ្ិ៍ស្ថេ់ និងកាំពង់-
ចាម។ 

កបុងគែេថគពាធ្ិ៍ស្ថេ់ខេមួយលេូវបានគគប៉ាន់លបមាណ្ថា មានលកុមលគួស្ថរចាំនួន ៨,២០០ លគួស្ថរខដល
លេូវបានរងគលោះគដ្ឋយជគមាវ ះដើធ្វើជាមួយនឹងលកមុហុ៊ន ភាពើមិុច ។129 តាមរយៈសមផទានកាប់គឈើ សមផទានដើ 
និងសមផទានខរ ៉ របស់ែវួន មានការរាយការណ៍្ថា លកុមហុ៊ន ភាពើមិុច លគប់លគងគលើដើចាំនួន ៧% នននផធដើសរុប

                                                           
126

 អងគការកវូបល៊ វ ើេគនស «អភិជនគៅស៊ូ វធិ្ើខដលលកុមហុ៊នគវៀេណាម និងអបកហរិញ្ញដ វេទុអនថរជាេិ បានដឹក ាំវបិេថិដើធ្វើគៅកបុងលបគទ្ស
ឡាវ និងកមភុជា» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1ar7lKn  

127
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

128
 អងគការកវូបល៊ វ ើេគនស «កមភុជាសលមាបល់ក ់៖ វធិ្ើខដលអភិជនគៅកមភុជា បានកានក់ាប់នូវឧសាហកមយអសាមិករណ៍្របសល់បគទ្ស» 

(ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៩), http://bit.ly/1c3N3cG 

129
 កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញប៉ុសថិ៍ «បណ័្តកមយសិទ្និលយើគៅមិនទាន់បានទ្ទ្លួស្ថគ ល ់៖ លបជាពលរដឌ» (នលងទ្ើ២៧ ខែមើ  ឆ្ប ាំ២០១៣), 

http://bit.ly/1c3OSGm  

http://bit.ly/1ar7lKn
http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/1c3N3cG
http://bit.ly/1c3OSGm
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របស់លបគទ្សកមភុជា ។130 គោក គៅ គម៉ងឃើន ក៏ជា យក លកុមហុ៊ន សាំណ្ងអ់ភិវឌណន៍ការជើកខរ ៉លទ្ើភាព ហុង
ហឝ៊ ៊ូ និងដូចខដលបានគរៀបរាប់មុនគនះ គឺ សូ៊កាគូ អុើន ខដលជាលកុមហុ៊នមានពាក់ព័នននឹងការអភិវឌណន៍បឹងកក់ដ៏
លផើគឈាយ ះ គៅចាំកណាឋ លទ្ើលកុងភបាំគពញ ខដលគធ្ឝើឲ្រពលរដឌលបខហលជា ៣.០០០  ក់លេូវបានបគណ្ឋ ញគចញ
គដ្ឋយបងខាំ។131 

លកុមហុ៊ន គសង ោង និង គោក គសង កុកហ៊ាង លេូវបានរាយការណ៍្ថាមានជាប់ពាក់ព័នននឹងការកាប់
គឈើ កបុងេាំបន់សមផទាន ដុងហ៊ឝូ និងដុងនណ្។132 គោកលសើ គសង ោង (មាច ស់លកុមហុ៊ន គសង ោង)  បងលបុស
របស់គោកលសើ គសង កុកហ៊ាង និងអេើេស្ថឝ មើគោកលសើ គឈាយ ះ ឌើ ចូច (ខដលជាបងបអូនជើដូនមួយរបស់គោក
 យករដឌមង្គ្នថើ ហុ៊ន ខសន) រមួោប បគងាើេ “សមាគមកាប់គឈើពិគសស” គដ្ឋយបានជះឥទ្និពលោ៉ងខ្វ ាំងគលើ
ឧសាហកមយកាប់គឈើគៅកមភុជា។133 បខនទមពើគលើគ ះ មានមង្គ្នថើរដ្ឋឌ ភិបាលជាន់ែភស់មួយចាំនួន រមួទាាំង រដឌមង្គ្នថើ
លកសួងខដនដើ បានគៅទ្សសនកិចចេាំបន់សមផទាន និងបានគលើកទ្ឹកចិេថឲ្រអបកលសុក “លះបង”់ ដើគៅឲ្រលកុមហុ៊ន
ខលមគទ្ៀេផង។134 

៣.២.២. ែឝះការពិភាកា និងការវយេនមវ  

“មនុសសលគប់ោប មានការភ័យខ្វ ចជាខ្វ ាំង បុ៉ខនថពួកគគមិនបានផឋល់ព័េ៌មានគចញគៅគលៅគ ះគទ្” -អា
ឡិច ហាុងខហសល ដ្ឋវ ើសុន អងគការមាតាធ្មយជាេិកមភុជា និោយពើការស្ថងសងស់ាំណ្ងវ់រ ើអគគិសនើ

របស់ចិនគៅកបុ ងេាំបន់អាខរង  

ដូចខដលបានគរៀបរាប់កាលពើមុន ដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ អាចលេូវបានគធ្ឝើអនុបគោគជាដើឯកជនរបស់
រដឌ លបសនិគបើដើគ ះមិនបានផឋល់លបគោជន៍ស្ថធារណ្ៈ បាេ់បង់េួ ទ្ើខដលលេូវបានរ ាំពឹងទុ្កពើដាំបូង ឬក៏មិន
លេូវបានគលបើលបាស់គដ្ឋយស្ថធារណ្ជនគដ្ឋយផាធ ល់។135 បុ៉ខនថ មានការចងលកងឯកស្ថរទុ្កោ៉ងលអថា អាជាញ ធ្រ
ខេងខេគធ្ឝើអនុបគោគតាមអាំគពើចិេថ បឋូរពើដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ គៅដើឯកជនរបស់រដឌ។136 តាមការលស្ថវលជាវ
របស់ ម.ស.ម.ក បានបង្ហា ញថា ចាប់តាាំងពើ ឆ្ប ាំ២០០៨ មានដើសរុប ៨៥៥,៦១២.៨៤ ហកិតា ននដើស្ថធារ
ណ្ៈរបស់រដឌលេូវបានគធ្ឝើអនុបគោគគៅជាដើឯកជនរបស់រដឌ។ គដ្ឋយស្ថរខេចាំនួនលបជាពលរដឌគៅកបុងេាំបន់ជន-
បទ្ខដលមានប័ណ្តកមយសទិ្នកិាន់កាប់ដើ មានចាំនួនេិចេួចគៅគឡើយ ការគធ្ឝើអនុបគោគដើ បានគកើេគឡើងកបុង

                                                           
130

 អងគការកវូបល៊ វ ើេគនស «កមភុជាសលមាបល់ក ់៖ វធិ្ើខដលអភិជនគៅកមភុជា បានកានក់ាប់នូវឧសាហកមយអសាមិករណ៍្របសល់បគទ្ស» 
(ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៩), http://bit.ly/1c3N3cG 
131

 ដូចខ្ងគលើ។  

132
 អងគការកវូបល៊ វ ើេគនស «អភិជនគៅស៊ូ វធិ្ើខដលលកុមហុ៊នគវៀេណាម និងអបកហរិញ្ញដ វេទុអនថរជាេិ បានដឹក ាំវបិេថិដើធ្វើគៅកបុងលបគទ្ស
ឡាវ និងកមភុជា» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1ar7lKn 

133
 ដូចខ្ងគលើ 

134
 ដូចខ្ងគលើ 

135
 លពះរាជលកឹេរ សឋើពើ បញ្ដេថ និងគោលការណ៍្សឋើពើការគធ្ឝើអនុបគោគននដើស្ថធារណ្របសរ់ដឌ និងនើេិបុគគល នស/រកេ/០៨០៦/៣៣៩, 

(នលងទ្ើ៨ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០០៦)  
136

 គមើលឧទាហរណ៍្ អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ?់ សិទ្និដើធ្វើ សិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្និធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០១២» (ខែកុមមៈ 
ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1eFH8wu 

http://bit.ly/1c3N3cG
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េាំបន់ជាគលចើនខដលលេូវបានកាន់កាប់ ឬគលបើលបាស់គដ្ឋយលកុមសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន និងលកុមជនជាេគិដើមភាគេិ-
ច។ 

មុនគពលផឋល់ដើសមផទានគសដឌកិចច អនុលកឹេរគលែ ១៤៦ ខចងថា ការវយេនមវគហេុប៉ះពាល់បរសិ្ថទ ន 
និងសងគម លេូវខេបានគធ្ឝើគឡើង គហើយខដលមានការពិគលោះគោបល់ជាស្ថធារណ្ៈគដ្ឋយអាជាញ ធ្រមូលដ្ឋឌ ន និង
លបជាពលរដឌកបុងេាំបន់គ ះគកើេគឡើង។137 

លឝើគបើមាន ការការពារខផបកចាប់ េាំបន់ដើខដលមានទ្ាំហាំធ្ាំ លេូវបានផឋល់ជាដើសមផទានទាាំង គទាះបើជា
មានការពិគលោះគោបល់ខដលលបជាពលរដឌមិនគពញចិេថ ឬក៏មិនមានការពិគលោះគោបល់គកើេគឡើងផងគ ះក៏
គដ្ឋយ។ ម.ស.ម.ក បានរកគឃើញឧទាហរណ៍្មួយចាំននួ ននសហគមន៍ខដលមិនបានដឹងថាដើខដលពួកគគពឹង
ខផអកគដើមផើបង្គ្ងគប់េលមូវការមូលដ្ឋឌ នរបស់ពួកគគ លេូវបានផឋល់ជាដើសមផទានគសដឌកចិចគៅគហើយ។ ឧទាហរណ៍្
មួយ គឺភូមិកាាំ កបុងគែេថរេនគិរ ើ138 ខដលទាាំងលកុមជនជាេគិដើមភាគេិចខដលរងគលោះ ឬសូមផើខេអាជាញ ធ្រមូលដ្ឋឌ ន 
មិនលេូវបានផឋល់ដាំណឹ្ងជាមុនគ ះគទ្ថា លកុមហុ៊នគៅសូ៊ គវៀេណាម ទ្ទ្ួលបានដើសមផទានគសដឌកចិច គៅគលើដើ
ខដលលកុមជនជាេគិដើមភាគេិច កាំពុងខេគលបើលបាស់។ កបុងករណ្ើ គនះ គហើយក៏ដូចជាករណ្ើ ជាគលចើនខដរ គសចកឋើ
ជូនដាំណឹ្ងដាំបូងខដលលបជាពលរដឌបានទ្ទ្ួល គគឺៅគពលខដលកមយកររបស់លកុមហុ៊នមកដល់ គហើយចាប់គផឋើម
ឈូសឆ្យដើរបស់ពួកគគ។  

គៅគពលខដលកិចចពិគលោះគោបល់គកើេគឡើង កិចចពិគលោះគោបល់ទាាំងគ ះខេងខេលេូវបានគរៀបចាំគឡើង
គដ្ឋយមនិបានលអ មានលកខណ្ៈលបញាប់ និងដូចជាគាំរាមកាំខហង គដ្ឋយមានអាជាញ ធ្រដ្ឋក់សមាភ ធ្គលើសហគមន៍
គដើមផើយល់លពមតាមគោលបាំណ្ងរបស់ោេ់។ ឧទាហរណ៍្ ម.ស.ម.ក  គពលលយើៗគនះ បានគធ្ឝើការគសុើបអគងាេ
គៅកបុងខលសែធុ ាំ កបុងគែេថមណ្ឍ លគិរ ើ139 ខដលសហគមន៍បានអះអាងថា កបុងកិចចលបជុាំជាគលចើនគលើកគលចើនស្ថ អាជាញ
ធ្របញ្ញជ ក់ស្ថជាលយើមឋងគទ្ៀេថា ពួកគគនឹងមិនទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្នសិលមាប់ដើរបស់ពកួគគគ ះគទ្ លបសិនគបើ
ពួកគគមិនខចករ ាំខលកេាំបន់ដើនលពសលមាប់ ការអភិវឌណន៍របស់ចាំការដាំឡូងមើខដលកាន់កាប់គដ្ឋយ លកុមហុ៊នឯកជ-
ន។ 

កងឝះខ្េការវយេនមវគហេុប៉ះពាល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម ដ៏ម៉េ់ចេ់ គជឺាលបភពសាំខ្ន់ខដលបណាឋ លឲ្រ
មានការលពួយបារមម។ ជាញឹកញយ លកមុហុ៊នខេងខេចាប់គផឋើមកាប់ឆ្ា រដើ និងេាំបន់នលព មុនគពលគចញអនុលកឹេរ 
និងការចុះហេទគលខ្គលើកុងលតាពាក់ព័នន។140 របាយការណ៍្លយើមួយបានបង្ហា ញថា មានលបខហលជា ១០% នន
េាំបន់អភិរកស សទិេគលកាមការលគប់លគងរបស់លកសួងបរសិ្ថទ ន លេូវបានផឋល់ជាដើសមផទានគៅឲ្រលកុមហុ៊នឯកជ-

                                                           
137

 អនុលកឹេរ គលែ ១៤៦ មាលតា ៤ (៣), (៥)  
138

 អាសយ័ដ្ឋឌ នគពញ ៖ ភូមិកាាំ ឃុាំលអក់ លសុកអូជុាំ គែេថរេនគិរ ើ  
139

 អាសយ័ដ្ឋឌ នគពញ ៖ ភូមិខលសែធុ ាំ ឃុាំខលសែធុ ាំ លសុកខកវសើម៉ា គែេថមណ្ឍ លគិរ ើ  
140

 អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ់? សិទ្និដើធ្វើ សិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្និធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០១២» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/1eFH8wu 

http://bit.ly/1eFH8wu
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ន។141  េាំបន់អភិរកសចាំនួន ៣ ននជលមកសេឝនលពសបួល េាំបន់អភិរកសលពះវហិារ នងិជលមកសេឝនលពពាមលកសប លេូវ
បានគធ្ឝើអនុបគោគគៅជាដើឯកជនរបស់រដឌ។142 

៣.២.៣. ការលគប់លគងសមផទានជាទូ្គៅខដលគៅទ្ន់គែាយ  
តាមការពនរល់ខ្ងគលើ មិនមានរូបវនថបុគគល ឬនើេិបុគគលណានឹងអាចលេូវបានផឋល់សមផទានដើគសដឌ

កិចចគលចើនរមួោប  មានចាំនួនគលើសពើ ១០,០០០ ហកិតាគ ះគទ្។143 ខេគទាះបើជាោ៉ងណាក៏គដ្ឋយ មានលបភព
មួយចាំនួនបង្ហា ញថា មានការរ ាំគោភបាំពានគលើលកខែណ្ឍ គនះជាគលចើន។ របាយការណ៍្ជាគលចើនបានបញ្ញជ ក់ថាកបុង
ករណ្ើ ខដលបុគគល ឬលកុមបុគគលដខដល ខដលមានផលលបគោជន៍កបុងការផឋល់ដើសមផទានគ ះ ជាញឹកញយខេ
ងខេមានការផឋល់ដើសមផទាន គដ្ឋយគលបើគឈាយ ះគផសង ឬដើខដលគៅជាប់ោប ។ ឧទាហរណ៍្ កបុងខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១០ 
លពឹទ្នសភាកមភុជា គោក លើ យ៉ុងផាេ់ និងភរោិរបស់គោក គោកលសើ គមឹ ហ៊ាង ខដលអបកទាាំងពើរសុទ្នខេទ្ទ្ួល
បានសមផទានដើ សលមាប់ចមាា រអាំគៅកបុងគែេថកាំពង់សភឺ។ សមផទានដើលេូវបានផឋល់ឲ្រគៅ លកុមហុ៊នសារភបាំគពញ 
ទ្ទ្ួលបាន ៨,៥០៦ ហកិតា និង លកុមហុ៊នសារកាំពងស់ភឺ ខដលទ្ទ្លួបាន ៨,២៤៥ ហកិតា។ 

មូលគហេុសាំខ្ន់ខដលគធ្ឝើឲ្រមានការលពួយបារមមខដរ គភឺាពែឝះខ្េកបុងការអនុវេថតាមកិចចសនយ ឬ
ខផនការពាណិ្ជជកមយ។ គោក យករដឌមង្គ្នថើ ហុ៊ន ខសន កាលពើ ឆ្ប ាំ២០០៨ បានកេ់សមាគ ល់ថា “ការលបមូលផឋុ ាំដើ
ធ្វើ និង ចាំនួនពលរដឌខដលោយ នដើ មាននិ ប ការគកើនគឡើង ខដលជាលបការដ្ឋក់នូវបញ្ញា លបឈមចាំគពាះសមធ្ម៌ 
លបសិទ្នភាព កបុ ងការគលបើលបាស់ដើធ្វើ។ មយង៉វញិគទ្ៀេ ដើមួយចាំនួនធ្ាំ ខដលរដឌបានផឋល់ជាសមផទានគសដឌកិចចមិន
ទាន់លេូវបានគលបើលបាស់ឱរចាំគោលគៅ និង លបកបគដ្ឋយលបសិទ្នភាពគៅគឡើយ ខដលទាមទារឱររដ្ឋឌ ភិបាលចាេ់
វធិានការេឹងរុងឹ គដើមផើគដ្ឋះលស្ថយ។” 144 គទាះបើជាោ៉ងណាក៏គដ្ឋយ ដើសមផទានគសដឌកិចចមួយចាំននួ គៅខេ
មានលកខណ្ៈមិនចាស់ោស់។ លបាកដណាស់ របាយការណ៍្លយើៗមួយ បានអះអាងថា គបើគោងតាម មង្គ្នថើនន
លកសួងកសិកមយ បាននិោយថា លកុមហុ៊នមួយចាំននួែឝះខ្េលបាក់គដើមទុ្នកបុងការបាំខលងសមផទានដើគសដឌកចិច
របស់ពួកគគគៅជា សហលោសកសកិមយ។145 

ការបគងាើេការង្ហរ និងការគលើកកមភស់ជើវភាពរស់គៅរបស់លបជាពលរដឌ គឺជាគោលបាំណ្ងដ៏សាំខ្ន់
របស់សមផទានដើគសដឌកចិច។146 បុ៉ខនថ មានការបញ្ញជ ក់ចាស់ណាស់ថា កបុងករណ្ើ ជាគលចើន សមផទានដើគសដឌកិចច 

                                                           
141

 អងគការលើកាដូ/ការវភិាគរបសក់ាខសេឌឹគែមបូឌាគដលើ, «ការរូងយកកមភុជា៖ សមផទានមថងមយួៗ» (នលងទ្ើ១១ និង១២ ខែមិ  ឆ្ប ាំ
២០១២) http://bit.ly/Hpgih2  

142
 អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ់? សិទ្និដើធ្វើ សិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្និធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០១២» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/1eFH8wu 
143

 ចាបភូ់មិបាល មាលតា ៥៩  
144

 សនធរកថារបសស់គមឋចហុ៊នខសន យករដឌមង្គ្នឋើននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា សឋើពើ“យុទ្នស្ថង្គ្សឋចេុគកាណ្” គដើមផើកាំគណ្ើ ន ការង្ហរ សមធ្ម ៌
និង លបសិទ្នភាព គៅកមភុជា ដាំណាក់កាលទ្ើ២ គៅអងគលបជុាំគណ្ៈរដឌមង្គ្នឋើ គលើកទ្ើមយួ នើេិកាលទ្ើ៤ ននរដឌសភា (នលងទ្ើ២៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ
២០០៨) http://bit.ly/HpfSqY  

145
 គវទិ្កាននអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល សឋើពើ កមភុជា «ដើសមផទានគសដឌកិចច និងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន» (ឆ្ប ាំ២០១០), 

http://bit.ly/16LhDb5  
146

 អនុលកឹេរគលែ ១៤៦ មាលតា ៥  

http://bit.ly/Hpgih2
http://bit.ly/1eFH8wu
http://bit.ly/HpfSqY
http://bit.ly/16LhDb5
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បានបណាឋ លឲ្រជើវភាពរស់គៅមានការធាវ ក់ចុះ ជាពិគសសកបុងករណ្ើ ខដលលបជាពលរដឌកបុងលសកុបាេ់បង់លទ្ន-
ភាពគលបើលបាស់ដើធ្វើខដលពួកគគពឹងខផអកគលើសលមាប់ការរស់គៅ ដ្ឋាំដាំណាាំ និងការគលបើលបាស់ខផបកកសិកមយ។ 

៣.២.៤. ការកាំខណ្ទ្លមងពិ់េលបាកដ?  

គៅនលងទ្ើ ៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ រដ្ឋឌ ភិបាលបានគលេៀមែវួនកបុងការខកេលមូវបញ្ញា ទាាំងឡាយខដលគកើេ
មានពាក់ព័នននឹងដើសមផទាន និងបញ្ញា ខដលពាក់ព័នននឹងការផាអ កដើសមផទានគសដឌកិចចខដលបានស្ថគ ល់ថាជា 
“បទ្បញ្ញជ  គលែ ០១”។147 បទ្បញ្ញជ គនះ អាំពាវ វឲ្រមានការហាមឃ្េ់ការផឋល់សមផទានដើគសដឌកចិច ការវយ
េនមវគលើសមផទានដើគសដឌកិចចទាាំងអស់ខដលកាំពុងខេលេូវបានផឋល់ នងិការដកហូេសមផទានដើគសដឌកិចច លេូវបាន
រកគឃើញថាបានរ ាំគោភគលើបញ្ដេថចិាប់ និងកិចចសនយ។148 សហគមន៍សកមយជនដើធ្វើ បានគកាេសរគសើរចាំគពាះ
ការសគលមចខបបគនះ។ 

បុ៉ខនថ ចគ វ ះលបគហាងដ៏សាំខ្ន់មួយគកើេមានគៅកបុងការផាអ កបគណាត ះអាសនបកបុងការផឋល់សមផទានដើ។ 
សមផទានដើគសដឌកិចច ខដលសទិេគលកាមការពិចារណា គៅគពលខដលមានការលបកាស ការផាអ កបគណាឋ ះអាសនប
លបកាស លេូវបានដកគចញពើការដ្ឋក់ពាករគសបើសុាំ។149 ចាំណុ្ចគនះកាន់ខេធ្ងន់ធ្ងរគៅ គដ្ឋយស្ថរខេការពិេខដលថា
រដ្ឋឌ ភិបាល បានែកខ្នកបុងការផឋល់ព័េ៌មានអាំពើចាំនួន សមផទានដើគសដឌកិចចខដលសទិេគលកាមការពិចារណា 
គពលខដលការផាអ កលេូវបានលបកាស។150 រយៈគពលមិនយូរបុ៉ យ នប ធ ប់ពើការផាអ កបានលបកាស ម.ស.ម.ក រក
គឃើញថា រដ្ឋឌ ភិបាលបានផឋល់ដើចាំនួន ៦៦,៣១៤ ហកិតា ថាជាដើសមផទានគសដឌកិចចគៅលកុមហុ៊នឯកជនចាំនួន 
៩។ ចាប់តាាំងពើបទ្បញ្ញជ គ ះលេូវបានលបកាស មានដើចាំនួន ១៨៨,៧៤៩.៤៩ ហកិតា លេូវបានផឋល់ជា
សមផទានដើតាមរយៈការគធ្ឝើអនុបគោគដើ ខដលគនះគឺចាំននួពាក់កណាឋ លននដើសរុបខដលលេូវបានផឋល់ជាសមផ- 
ទានដើតាមរយៈការគធ្ឝើអនុបគោគកបុងឆ្ប ាំ ២០១២។151 

ការពិេជាក់ខសឋង មានការអនុវេថន៍ជាគលចើនខដលមិនលសបោប  ពាក់ព័នននឹងការអនុវេថន៍ននបទ្បញ្ញជ  គលែ 
០១ រមួទាាំង ឧទាហរណ៍្ដូចជា កបុងគគលមាងលគប់លគងដើ នងិការផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្នខិបបលយើ ខដលគៅខេគឃើញមាន
កងឝះេមាវ ភាពកបុងដាំគណ្ើ រការគលជើសគរ ើស និងគសុើបអគងាេ ននការផឋល់ដើសមផទានខដលមិនបានអភិវឌណលេឹមលេូវ ឬ
ដើខដលអសកមយ។152 ឧទាហរណ៍្ ចមាា រគៅសូ៊ចាំនួន ២ ខដលលគប់លគងគដ្ឋយ គោករេ័ប លេូវបានអនុញ្ញដ េកបុង

                                                           
147

 គសចកឋើបង្ហគ បគ់ដើមផើពលងឹងវសខ់វង និងលបសិទ្នភាពននការលគបល់គងដើសមផទានគសដឌកិចច គលែ ០១ ប.ប (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២) 
(បទ្បញ្ញជ គលែ ០១, http://bit.ly/1hcN4lm 

148
 ដូចខ្ងគលើ។  

149
 អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ់? សិទ្និដើធ្វើ សិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្និធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០១២» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/1eFH8wu  
150

 ដូចខ្ងគលើ។ 

151
 របាយការណ៍្ែវើរបស ់ម.ស.ម.ក ៖ ម.ស.ម.ក តាមដ្ឋនដើសមផទានគៅកមភុជា កបុងឆ្ប ាំ២០១២ នលងទ្ើ១៤ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣, 

http://bit.ly/1eFH9Rh  
152

 គមើលឧទាហរណ៍្ គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា
», គសចកថើបខនទម៖ ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 
(នលងទ្ើ១០ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

http://bit.ly/1hcN4lm
http://bit.ly/1eFH8wu
http://bit.ly/1eFH9Rh
http://bit.ly/17FL8bq
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េាំបន់ជលមកសេឝនលពលាំផាេ់ ប ធ ប់ពើការលបកាសននបទ្បញ្ញជ  គលែ ០១ លឝើគបើការកាន់កាប់គនះផធុយពើចាប់ខដល
បានកាំណ្េ់ទ្ាំហាំដើសមផទានគសដឌកិចច និងស្ថទ នភាពរបស់ដើគ ះខដលគៅកបុងេាំបន់អភិរកសក៏គដ្ឋយ។153 

៣.៣. ការរមណ្ដ ញមចញមោយរងេំ និងអំមពើហងិាថ្ដលពាក់ព័នធ  
ការអភិវឌណន៍ោយ នសណាឋ ប់ធាប ប់ គដ្ឋយោយ នេមាវ ភាពខដលរមួជាមួយនឹងការែឝះខ្េប័ណ្តកមយសទិ្និ

បណាឋ លឲ្រលបជាពលរដឌកាន់ខេង្ហយរងគលោះ ចាំគពាះ ការរ ាំគោភយកដើ នងិការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ។ 
គទាះបើជាមិនចាស់ថាការរ ាំគោភយកដើ និងការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ គឺជាការលេួសលតាយផវូវសលមាប់ដើ
សមផទានគសដឌកចិច សមផទានដើសងគមកិចច ឬោ៉ងណាគ ះ ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំជាទូ្គៅ ខដលគកើេ
មានគដ្ឋយកងកមាវ ាំងទាហាន ឬកមាវ ាំងដនទ្គទ្ៀេ ខេងខេលេូវបានគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយោយ នដាំគណ្ើ រការតាមចាប់លេឹម
លេូវ និងកបុងករណ្ើ មួយចាំនួនអមជាមួយនឹងអាំគពើហងិាផងខដរ។ ជាការគឆវើយេបគៅនឹងការរ ើករាលដ្ឋលននការ
រ ាំគោភយកដើ ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយមិនលសបចាប់ នងិអវេថមានននយនថការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះឯករាជរ និង
មានលបសិទ្នភាព បានបណាឋ លឲ្រមានការលបឆ្ាំងេវ៉គចញពើលបជាពលរដឌ។  

៣.៣.១ . ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ រមួជាមយួចាប់ខដលោយ នដាំគណ្ើ រការលេឹមលេវូ  
ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ គកើេគឡើងជាចមផងគដ្ឋយស្ថរខេការផឋល់សមផទានដើគសដឌកិចចគដ្ឋយរដឌ 

គៅឲ្រលកុមហុ៊ន។ គដើមផើអាចផឋល់សមផទានដើគសដឌកិចច រដឌអះអាងថាដើខដលមានជគមាវ ះគ ះ គឺជាដើឯកជនរបស់
រដឌ ជាជាងលទ្ពរសមផេថឯិកជនរបស់បុគគល។154 រដឌោាំលទ្ការអះអាងគនះ គដ្ឋយមូលគហេុខដលថា ជាញឹកញាប់
លបជាពលរដឌខដលលេូវបានជគមវៀស ែឝះខ្េឯកស្ថរ ឬប័ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើ គទាះបើជាពួកគគមានសិទ្និកាន់កាប់លសប
ចាប់ក៏គដ្ឋយ155 គហើយដូគចបះចាេ់ទុ្កពួកគគថាជាអបកចូលកាន់កាប់ដើែុសចាប់ ឬ “តាាំងលាំគៅដ្ឋឌ នឥេលសប
ចាប់” គៅគលើដើគ ះ ឬគទ្ើបខេមករស់គៅគលើដើគ ះ។ ដូចខដលគយើងបានគឃើញកបុង ខផបក២.២ ដើខដលមិនលេូវ
បានចាេ់ខចងថាចាាំលទ្ពរសមផេថិឯកជនរបស់បុគគល គឺលេូវបានពិចារណាគដ្ឋយលពឹេថន័យថាជាដើរដឌ។156 ដូគចបះ 
គោងតាមរដឌ លបសិនគបើលបជាពលរដឌមិនមានប័ណ្តកមយសទិ្និ គ ះមានន័យថាដើគ ះលេវូបានលគប់លគងគដ្ឋយរដឌ 
និងអាចលេូវបានជួលជាសមផទានដើគសដឌកិចចគៅ កាន់លកុមហុ៊ន និងអាចជគមវៀសលបជាពលរដឌខដលរស់គៅគលើដើ
គ ះបាន។ មានកតាថ ចាំនួន ២ ខដលសលមបសលមួលដល់ការអះអាងគលើដើថាជាដើរដឌ។ ទ្ើ១ ដូចខដលបានគឃើញ
កបុងខផបក ៣.១.១157 រដឌដកហូេសិទ្នទិ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើ របស់សហគមន៍ខដលរស់គៅគលើដើខដលរដ្ឋឌ ភិ-
បាលមានបាំណ្ងផឋល់ជាដើសមផទានគសដឌកិចច តាមអាំគពើចិេថ។ ទ្ើ២ មិនមានបញ្ជ ើស្ថរគពើភ័ណ្ឍ ស្ថរធារណ្ៈ ឬ
ខផនទ្ើរបស់ដើរដឌ គ ះមានន័យថាមិនមានមគធ្យបាយណាអាចបញ្ញជ ក់នូវលពាំខដន ការកាំហេិ និងសុរគិោដើននដើ
របស់រដឌ។ ចាំណុ្ចគនះអនុញ្ញដ េឲ្ររដឌ លបកាសថាកាលដើណាមួយជាដើរបស់រដឌគដ្ឋយោយ នការកាំណ្េ់។ 
                                                           
153

 អងគការកវូបល៊ វ ើេគនស «អភិជនគៅស៊ូ វធិ្ើខដលលកុមហុ៊នគវៀេណាម និងអបកហរិញ្ញដ វេទុអនថរជាេិ បានដឹក ាំវបិេថិដើធ្វើគៅកបុងលបគទ្ស
ឡាវ និងកមភុជា» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1ar7lKn 

154
 គមើលខផបក ២.២ គៅគលើរបាយការណ៍្។  

155
 ម.ស.ម.ក «ធុ្រកិចច និងសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា ៖ ការបគងាើេសសរសឋមម ទាាំង ៣” (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១០) ទ្ាំពរ័ទ្ើ ២៦,  

http://bit.ly/16EB5Gq  
156

 ចាបភូ់មិបាល មាលតា ១២  
157

 គមើលករណ្ើ សិកា ៖ បឹងកក ់កបុងខផបក ៣.១.១ ននរបាយការណ៍្។  

http://bit.ly/1ar7lKn
http://bit.ly/16EB5Gq


 

 

35 

មានឧទាហរណ៍្ជាគលចើន ខដលការបគណ្ឋ ញគចញលេូវបានគធ្ឝើគឡើង ខដលជាលទ្នផលននសមផទានដើ
គសដឌកិចច ខដលអាចគឃើញគៅកបុងឯកស្ថរជាគលចើនខដលលបមូលគដ្ឋយអងគការសិទ្នមិនុសសទូ្ទាាំងលបគទ្ស។ កបុង
ចាំគណាមគ ះ មានករណ្ើ លយើៗ ដូចជា បឹងកក់158 និងករណ្ើ ការបគណ្ឋ ញគចញលបជាពលរដឌចាំនួន ១,១០០ 
លគួស្ថរគៅកបុងគែេថគកាះកុង បងខាំឲ្រមានការតាាំងទ្ើលាំគៅលយើ គដើមផើលេួសលតាយផវូវសលមាប់គគលមាងគទ្សចរណ៍្ 
របស់លកុមហុ៊នចនិ យូឌើជើ។ គគលមាងគនះ រមួបញ្ចូ លទាាំងកខនវងស្ថប ក់កាំស្ថនថ នងិបនខលផងគៅតាមគឆបរទ្គនវ។159 
ការបគណ្ថ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ មានជាប់ពាក់ព័នននឹង ដើសមផទានគសដឌកិចច នឹងបនថលឝើគបើមានការលបកាសឲ្រមានការ
ផាអ កផឋល់សមផទានដើគសដឌកិចចបគណាឋ ះអាសនបក៏គដ្ឋយ។ ដូចបានពនរល់ខ្ងគដើម160 ការផាអ កផឋល់សមផទានដើ
មិនរមួបញ្ចូ លសមផទានដើគសដឌកិចចខដលលេូវបានផឋល់គៅគហើយ ឬគៅកបុងការពិចារណាកបុងគពលខដលលបកាស
គ ះគទ្។ ដូគចបះ  ាំឲ្រលបជាពលរដឌជាគលចើនលេូវខេគរ ើផធះរបស់ពួកគគគចញ ឬក៏មិនដូគចបះគទ្នឹងលេូវលិចទ្ឹក គដើមផើ 
លេួសលតាយផវូវសលមាប់ការស្ថងសង់ទ្ាំនប់អគគិសនើថាប ក់ទាបគៅេាំបន់ គសស្ថន ២ ការគធ្ឝើខបបគនះគៅខេបនថគបើ
គទាះបើជាមានការរ ាំលឹកជាលកខណ្ៈស្ថកលពើផលប៉ះពាល់ែូចខ្េោ៉ងដាំណ្ាំ ននការស្ថងសង់វរ ើអគគសនើគនះ 
មកគលើបរសិ្ថទ ន នងិជើវៈចលមុះ ដូចជា មចឆជាេិ និងការបាំផាវ ញនលពគឈើក៏គដ្ឋយ។161 

លយើៗគនះ មានករណ្ើ ជាគលចើនននការគដញគចញគដ្ឋយបងខាំ ខដលបណាឋ លមកពើដើសមផទានសងគមកិចច។ 
ដូចបានចងលកងទុ្កគដ្ឋយអងគការអាដហុក កបុងឆ្ប ាំ២០១២ រដ្ឋឌ ភិបាលផឋល់ដើសមផទានសងគមកចិចចាំនួន ៣៨ 
កខនវង (ខដលមានទ្ាំហាំធ្ាំជាង គគលមាងសមផទានដើសងគមកចិចកបុង ឆ្ប ាំ២០១១ ២ ដង)។ កបុងចាំគណាមដើចាំនួន 
៣៨ កខនវង ខដលលេូវបានផឋល់កបុង ឆ្ប ាំ២០១២ មានដើចាំននួ ១៣ បណាឋ លឲ្រមានជគមាវ ះខដលបណាឋ លឲ្រ អាដ-
ហុក គជឿជាក់ថាការគធ្ឝើខបបគនះអាចនឹងបង្ហា ញបើការផាវ ស់បឋូរកបុងគោលនគោបាយ។162 កបុងលសុកគូខលន គែេថ
លពះវហិារ មានអបកភូមិ ចាំនួន ៤០០  ក់ បានគចាទ្លបកាន់គៅគលើអាជាញ ធ្រ និងកមាវ ាំងចលមុះថាបានដុេផធះរបស់
ពួកគគ និងកាប់ឆ្ា រដើចមាា រ គដើមផើបគងាើេឲ្រមានដើចាំននួ ៥,៥៥៧ ហកិតា សលមាប់សមផទានដើសងគមកិចច ខដល 
កបុងគោលបាំណ្ងផឋល់ឲ្រគៅលកុមទាហានពិការ ចាំនួន ១៦០ លគួស្ថរ។163 កបុងខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១៣ អភិបាលរង
គែេថលពះវហិារ បាននិោយគៅកាន់េាំណាងននលកុមលគួស្ថរខដលមកពើលសុករគវៀង ចាំនួន ៥០  ក់ ថា ដើខដល
ពួកគគរស់គៅគលើគ ះ នងឹលេូវបានកាប់ឆ្ា រគដើមផើលេួសលតាយផវូវសលមាប់សមផទានដើសងគមកិចចខដលមានទ្ើតាាំង
គៅជាប់នឹងចមាា រគៅសូ៊។164 កបុងលសុកបាកាន មានលបជាពលរដឌលបខហល ៣០០ លគួស្ថរ ខដលលេូវលបឈមនឹង
ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ គដ្ឋយស្ថរខេសមផទានដើសងគមកិចច។ គោងតាម លកុមលគួស្ថរទាាំងគ ះបាន

                                                           
158

 គមើលករណ្ើ សិកា ៖ បឹងកក ់កបុងខផបក ៣.១.១ ននរបាយការណ៍្។ 

159
 វទិ្រសាំគឡងសហរដឌអាគមរកិ “មានលបជាពលរដឌមយួចាំននួលេលប់មកវញិ ប ធ បព់ើលេូវបានជគមវៀសគចញពើេាំបនខ់ដលលេូវអភិវឌណន៍ជា
កខនវងលខមាកាយ (នលងទ្ើ២៧ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1hiivuP  

160
 គមើលខផបក ៣.២.៤ ននរបាយការណ៍្  

161
 វទិ្រុសាំគឡងសហរដឌអាគមរកិ «ចាបគ់ផឋើមការង្ហរ គលើគគលមាងដច៏លមូងចលមាសគ់ៅកមភុជា» (នលងទ្ើ៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/1hij4oe  
162

 អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ់? សិទ្និដើធ្វើ សិទ្និលាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្និធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០១២» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/1eFH8wu 
163

 កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញ ប៉ុសថិ៍ «លសុកលពះ បាន ាំោប មកេវ៉លបឆ្ាំងនឹងទាហាន» (នលងទ្ើ៧ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/1hil93t  

164
 កាខសេ ឌឹ គែមបូឌា គដលើ «លកុមលគួស្ថរគៅលពះវហិារលេូវបានបញ្ញជ ឲ្រគចៀសផវូវឲ្រគលគឿងយនថឈូសឆ្យ» (នលងទ្ើ៣០ ខែេុោ ឆ្ប ាំ
២០១៣)http://bit.ly/1ar0m45  

http://bit.ly/1hiivuP
http://bit.ly/1hij4oe
http://bit.ly/1eFH8wu
http://bit.ly/1hil93t
http://bit.ly/1ar0m45
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និោយថា ពួកគគបានរស់គៅគលើដើគ ះតាាំងពើ ឆ្ប ាំ២០០២។ កបុង ឆ្ប ាំ២០១១ ដើសមផទានសងគមកិចចលេូវបាន
ផឋល់គៅទាហានពិការ និងចូលនិវេថន៍ គបើតាមគមើលគៅ។165 ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ គពលែវះក៏គកើេគឡើង
គដ្ឋយស្ថរខេលេួសលតាយផវូវសលមាប់ការស្ថងសង់ប ធ យទាហានផងខដរ។ ឧទាហរណ៍្ កបុងខែឧសភា ឆ្ប ាំ
២០១២ មានលកុមលបជាពលរដឌចាំនួន ១,០០០ លគួស្ថរ កបុងគែេថលកគចះ លេូវបានជគមវៀសគដ្ឋយបងខាំគចញពើផធះ
របស់ពួកគគគដើមផើលេួសលតាយផវូវសលមាប់ កងពលគលែ ៩ នន កងយុទ្នពលគែមរភូមិនធ។166 

ជាញឹកញយ ជនរងគលោះននការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ មិនមានឱកាសចូលរមួ និងពគិលោះគោបល់
ឲ្របានចាស់ោស់ជាមុនគ ះគទ្។167 ព័េ៌មានសឋើពើខផនការការបគណ្ឋ ញគចញ និងកញ្ច ប់សលមាប់ការទ្ើតាាំង
លាំគៅលយើ ខេងខេមិនបានគពញគលញ នងិមិនលេឹមលេូវ។168 ជាញឹកញាប់ លកុមលគសួ្ថរខេងខេទ្ទ្ួលការជូនដាំណឹ្ង
សឋើពើការបគណ្ឋ ញគចញ លេឹមខេពើរបើនលងមុន នលងកាំណ្េ់។ ឧទាហរណ៍្ កបុងេាំបន់បឹងកក់ លបជាពលរដឌទ្ទ្ួល
ដាំណឹ្ងថាមានការអនុញ្ញដ េឲ្រពួកគគ មានគពល ៧ នលង សលមាប់ការរុះគរ ើផធះរបស់ពួកគគ គហើយកិចចសនយផឋល់ដើស
មផទានគសដឌកិចចគនះ លេូវបានគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយោយ នការពិភាកាជាមួយនឹងលបជាពលរដឌរងគលោះគ ះគទ្។169 ម.ស.
ម.ក គធ្ឝើការលស្ថវលជាវកបុង ខែមើ  ឆ្ប ាំ២០១៣ និងបានសមាម សន៍ លបជាពលរដឌចាំនួន ២៣ ក់ ពើភូមសិាំបុកចាប 
កបុងទ្ើលកុងភបាំគពញ ខដលលេូវបានបគណ្ឋ ញគចញកបុង ឆ្ប ាំ២០០៦។ គោងតាមការសមាម សន៍ មានអបកខដលលេូវ
បានសមាម សន៍ ១០ ក់ កបុងចាំគណាម ២៣ ក់ មនិលេូវបានជូនដាំណឹ្ងថានឹងមានការបគណ្ឋ ញគចញលេូវគធ្ឝើ
គឡើងគ ះគទ្។ បខនទមពើគលើគ ះ តាមឯកស្ថរចងលកងគដ្ឋយ អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ កបុងករណ្ើ ខដល
មានការពិគលោះគោបល់លសគដៀងោប  គ ះហាក់ដូចជាថាអាជាញ ធ្របានសគលមចចិេថគធ្ឝើការបគណ្ឋ ញគចញ និងបឋូរទ្ើ
លាំគៅលយើរចួរាល់គៅគហើយ។170  

៣.៣.២. ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ រមួជាមយួការគលបើហិងា  
ចាប់ភូមិបាល មានខចងពើបញ្ដេថដ្ឋក់គទាសទ្ណ្ឍ  សលមាប់ការគលបើលបាស់អាំគពើហងិា ឬកងកមាវ ាំងគដើមផើ

បគណ្ឋ ញគចញអបកកាន់កាប់។ ឧទាហរណ៍្ មាលតា ២៥៤ ហាមឃ្េ់មិនឲ្រគលបើកមាវ ាំងឯកជនកបុង “ករណ្ើណា
មួយ” គដើមផើបគណ្ឋ ញគចញ (គទាះបើជាគោងតាមគសចកឋើសគលមចរបស់េុោការ) ខដលបញ្ដេថគ ះខចងថាគទាស
ទ្ណ្ឍ អេិបរមា គឺលេូវជាប់ពនន ោរចាំនួន ២ ឆ្ប ាំ លបសិនគបើមានការរ ាំគោភបាំពានខបបនឹងគកើេគឡើង។ ការ
ការពារបខនទមពើគលើគ ះ សលមាប់អបកកាន់កាប់ មានខចងកបុងមាលតា ២៥៣ ខដលនឹងអាចចាេ់ទុ្កជាបទ្គលយើស
កបុងការគលបើលបាស់អាំគពើហងិាមកគលើ “អបកកាន់កាប់អចលនវេទុ គដ្ឋយសុចរេិ គទាះជាមិនទាន់បានគធ្ឝើប័ណ្ត ឬ
កាំពុងខេមានទ្ាំ ស់ក៏គដ្ឋយ”។ 171 បញ្ដេថសឋើពើការដ្ឋក់គទាសទ្ណ្ឍ បខនទម ក៏បានខចងសឋើពើអាជាញ ធ្រមានសមេទ-
                                                           
165

 ឌឺ ភបាំគពញ ប៉ុសថិ៍ «ការបដិគសធ្បណ័្តកមយសិទ្និដើធ្វើ អបកភូមិគៅគែេថគពាធ្ិ៍ស្ថេអ់ះអាងលបាប។់ (នលងទ្ើ២០ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣), 

http://bit.ly/1hikMGd  
166

 ឌឺ ភបាំគពញ ប៉ុសថិ៍ «ដើចមាា រលេូវបានជាំនសួគដ្ឋយប ធ យកងយុទ្នពលគែមរភូមិនធ» (នលងទ្ើ៦ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣ http://bit.ly/1ar1NQ1  

167
 អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «សិទ្និលេូវបានលុបគចាលគៅកមភុជា, (នលងទ្ើ១១ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៨)  http://bit.ly/1ar2w3Q  

168
 សលមាបព់េ័ម៌ាន សូមគមើលខផបក ៣.២.២ គៅកបុងរបាយការណ៍្។  

169
 អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «លបជាពលរដឌចាំនួន ១៦០ លគួស្ថរគៅកមភុជាលបឈមមុែនឹងការបគណ្ឋ ញគចញ (នលងទ្ើ១៣ ខែ
សើហា ឆ្ប ាំ២០០៩  http://bit.ly/1bcHuqB  

170
 សលមាបព់េ័ម៌ានជាកោ់ក់ សូមគមើលឧទាហរណ៍្ ដូចខ្ងគលើ។  

171
 ចាបភូ់មិបាល មាលតា ២៥៣ 

http://bit.ly/1hikMGd
http://bit.ly/1ar1NQ1
http://bit.ly/1ar2w3Q
http://bit.ly/1bcHuqB
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កិចច ឬក៏កងកមាវ ាំងលបដ្ឋប់អាវុធ្លគប់លបគភទ្ ខដលបានរ ាំគោភយកលទ្ពរជាអចលនវេទុពើអបកកាន់កាប់គដ្ឋយសនថ-ិ
ភាព គបើគទាះបើជា “រ ាំគោភសិទ្និ”  ឬតាមរយៈ “បាំពានអាំណាច”172 ក៏គដ្ឋយ និងសលមាប់អាជាញ ធ្រមានសមេទកិចច “
ខដលលពគងើយកគនឋើយ  ឬបគណាឋ យឲ្រស្ថមញ្ដជនលបលពឹេថគដ្ឋយរ ាំគោភសិទ្និរបស់កមយសិទ្និករ របស់គភាគើ ឬអបក
កាន់កាប់គដ្ឋយសនថិភាព”។ 173 

លឝើគបើមានការការពារខផបកចាប់ ដើមានជគមាវ ះកបុងលបគទ្សកមភុជាខេងខេអមជាមួយនឹងអាំគពើហងិា។ មុន
ការបគណ្ឋ ញគចញ លកមុហុ៊នខេងខេដ្ឋក់ពលង្ហយកងកមាវ ាំងសនថិសុែផាធ ល់ែវួន ឬគលបើលបាស់កងកមាវ ាំងសនថិសុែ
របស់រដឌ គដើមផើការពារដើសមផទានរបស់គគ ខដលជាញឹកញយបាន ាំឲ្រមានការគាំរាមកាំខហង និងការជាំរេិទារ
លបាក់ពើសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ លបជាពលរដឌ ាំោប េវ៉លបឆ្ាំងនឹងការបគណ្ឋ ញគចញ គហើយលបឈមមុែជាមួយនឹង
អាជាញ ធ្រមានលកខណ្ៈលបឈមកាន់ខេខ្វ ាំង គហើយកងកមាវ ាំងសនថិសុែរដឌ បានបគងាើនការគលបើលបាស់កមាវ ាំងលបឆ្ាំង
នឹងអបកេវ៉ទាាំងគ ះ គហើយគពលែវះបណាឋ លឲ្រមានការស្ថវ ប់។ ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំផាធ ល់ ក៏ខេងខេ
គកើេគឡើងគដ្ឋយមានការគលបើលបាស់កងកមាវ ាំងគលចើនហួសគហេុ។ 

“ការគធ្ឝើបាេុកមយ និងការលបឆ្ាំងេវ៉ គដ្ឋយសហគមន៍រងគលោះ កបុ ងទ្ើលកុង និងតាមគែេថ មានការគកើន
គឡើង និងបានបណាឋ លឲ្រមានអាំគពើហិងាកាន់ខេគលចើនគៅៗ" គោក សុរោិ សូ៊ខប៊ឌើ េាំណាងពិគសស 

សឋើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា 

លកុមហុ៊នសមាជកិនន លកុមចមាា រគៅសូ៊គវៀេណាម ខដលមានទ្ើតាាំងគៅកមភុជា បានរាយការណ៍្ថាបាន
ដ្ឋក់ទាហាន ឬកងរាជអាវុធ្ហេទសលមាប់ការពារដើសមផទានរបស់ពួកគគ។ គោងតាមអងគការអនថរជាេ ិ កវូប៊ល 
វ ើេគនស ទាហាន ឬកងរាជអាវុធ្ហេទ គធ្ឝើការោមលាេតាមលពាំខដនរបស់ដើសមផទាន នងិកខនវងខឆកគឆរ។ គៅ
ដើសមផទានមួយកខនវង មានការរាយការណ៍្ថា កងសនថិសុែកាន់កាាំគភវើង អាកា ៤៧។174 បខនទមពើគលើគ ះ លកមុ
ហុ៊នមួយខដលជាសមាជិករបស់ លកុមចមាា រគៅសូ៊គវៀេណាម លកុមហុ៊នតាន គបៀន ជាគទ្ៀងទាេ់ ជាញឹកញាប់គលបើ
លបាស់អាំគពើហិងា គដើមផើជគមវៀសពួកគគគចញពើដើខដលលកុមហុ៊នកាន់កាប់តាមរយៈដើសមផទាន កបុ ងឆ្ប ាំ២០០៨។ 
អបកភូមិ រមួទាាំងគកយងលសើជាគលចើន លេូវបានហាមឃ្េ់ វយដាំ ចាប់ឃុាំ និងចាប់ឃ្េ់ែវួ ន។ មង្គ្នថើកងកមាវ ាំងលបដ្ឋប់
អាវុធ្កបុងមូលដ្ឋឌ ន និងកងកមាវ ាំងសនថិសុែ បានបិទ្ផវូវគចញចូល ការពារមិនឲ្រអបកភូមិអាចគៅរកចាំណ្ើ អាហារ 
សមាម រៈគលបើលបាស់ និងការផឋល់ជាំនួយគផសងៗ។ កបុងខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៩ េាំណាងលកុមហុ៊ន អាជាញ ធ្រមូលដ្ឋឌ ន និងកង
កមាវ ាំងលបដ្ឋប់អាវុធ្ បានបគណ្ឋ ញអបកភូមគិចញពើដើរបស់ពកួគគ គដ្ឋយគលបើកាាំគភវើងភជង់។175 

អឝើខដលកាន់ខេគួរឲ្របារមមគឺការដ្ឋក់ពលង្ហយកងកមាវ ាំងរកាសនថិសុែរបស់រដឌ គដើមផើការពារដើសមផទាន 
ជាលទ្នផលបណាឋ លឲ្រកងកមាវ ាំងផាធ ល់ែវួន គលបើលបាស់អាំគពើហងិាលបឆ្ាំងនឹងចាំនួនលបជាពលរដឌ។ ឧទាហរណ៍្ 
កបុងគែេថឧេឋរមានជ័យ លកុមហុ៊ន សារអងគរ សារអាំគៅទ្គនវ, និង គែន និងសូ៊ហាា វ៉គលយ ៍ខដលបានជលួគសវរបស់

                                                           
172

 ដូចខ្ងគលើ។, មាលតា ២៦១ - ២៦២  
173

 ដូចខ្ងគលើ។, មាលតា ២៦៣ 

174
 អងគការកវូបល៊ វ ើេគនស «អភិជនគៅស៊ូ វធិ្ើខដលលកុមហុ៊នគវៀេណាម និងអបកហរិញ្ញដ វេទុអនថរជាេិ បានដឹក ាំវបិេថិដើធ្វើគៅកបុងលបគទ្ស
ឡាវ និងកមភុជា» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1ar7lKn  

175
 ដូចខ្ងគលើ។  

http://bit.ly/1ar7lKn
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កងវរគស េូច គលែ ៤២ ននកងយុទ្នពលគែមរៈភូមិនធ គដើមផើបិទ្ផវូវ ដុេផធះ និងឈូសឆ្យ បាំផាវ ញផធះសខមផង 
សមាវ ប់សេឝចិញ្ច ឹម នងិវយដាំ គាំរាម សមវុេ នងិចាប់ែវួនអបកភូមិ។176 

ព័េ៌មានសឋើពើការបាេុកមយកបុងករណ្ើ ជគមាវ ះដើធ្វើ គៅទ្ើលកុងភបាំគពញ ឬគៅតាមគែេថ បានកាវ យជាចាំណ្ង-
គជើងធ្ាំគៅគលើស្ថរព័េ៌មានភាស្ថអង់គគវសជាគរៀងរាល់នលង។ ជាទូ្គៅ បាេុកមយទាាំងគ ះបញ្ច ប់គៅគដ្ឋយការប៉ះ- 
ទ្ងគិចជាមួយនគរបាល។ ឧទាហរណ៍្ កបុងខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១៣ ការប៉ះទ្ងគិចរវងនគរបាល និងសកមយជនគៅបុរ ើ-
កើឡា បានបណាឋ លឲ្រង្គ្សថើ ៣  ក់ លេូវសនវប់បាេ់ស្ថយ រេើ។177 

អឝើខដលកាន់ខេគធ្ឝើឲ្រលពួយបារមម គឺការគកើនគឡើងននការគលបើលបាស់កងកមាវ ាំងរហូេបណាឋ លឲ្រមានការ
ស្ថវ ប់បាេ់បង់ជើវេិ មកគលើលបជាពលរដឌខដលបាេុកមយលបឆ្ាំងនឹងការគរ ើផធះសខមផង។ កបុងខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ 
មានភាប ក់ង្ហរសនថសុិែលបដ្ឋប់អាវុធ្ ខដលជលួគដ្ឋយលកមុហុ៊ន ស្ថជើវកមយ ធ្ើធ្ើវ៉យ ែូ អលិធ្ើឌើ លេូវបានចាប់ែវួន
គដ្ឋយស្ថរសងសយ័ពើការគលបើលបាស់ កាាំគភវើង អាកា៤៧ គដើមផើបាញ់គៅលបជាពលរដឌចាំនួន ៤  ក់ ខដលជា
ចាំខណ្កមួយននអបកភូម ិ ចាំនួន ៤០០  ក់ គធ្ឝើបាេុកមយេវ៉លបឆ្ាំងនឹងការរ ាំគោភយកដើគដ្ឋយលកុមហុ៊នគៅគែេថ
លកគចះ។178 កបុងខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១១ មង្គ្នថើគោធាកបុងគែេថបាេ់ដាំបង ខដលបានគធ្ឝើជាកងសនថិសុែឲ្រលកុមហុ៊ន សនួ-
មានសមផេថិ បានបាញ់មកគលើលកុមអបកភូមិ បណាឋ លឲ្រអបកភូមិចាំនួន ៣  ក់ រងរបួស។ កបុងខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១២ 
កបុងអាំឡុង គហង លបាឌ័រ ជាលកុមហុ៊នស្ថខ្ របស់លកុមហុ៊នគៅសូ៊ននលបគទ្សគវៀេណាម កបុងគែេថរេនគិរ ើ ខដល
មានការរាយការណ៍្ថា មង្គ្នថើគោធាបានបាញ់លបហារមកគលើអបកភូមិ។179 កបុងខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ មានគកយងលសើ
មាប ក់លេូវបានបាញ់សមាវ ប់ កបុងគែេថលកគចះ គដ្ឋយកងកមាវ ាំងរបស់រដឌ ែណ្ៈគពលខដល ងកាំពុងខេចូលរមួកបុង
ការគធ្ឝើបាេុកមយលបឆ្ាំងនឹងលកុមហុ៊នគៅសូ៊។180 លយើៗគនះ កាលពើខែមើ  ឆ្ប ាំគនះ កបុងគែេថគកាះកុង លសុកស្ថយ ច់មាន
ជ័យ មង្គ្នថើគោធា និងនគរបាល បានបាញ់លបហារមកគលើអបកភូមខិដលេវ៉លបឆ្ាំងនឹងការបគណ្ឋ ញគចញ។181 

ឧទាហរណ៍្ននករណ្ើ លផើៗ ចាំននួ ២ ននការគលបើលបាស់អាំគពើហងិាគដ្ឋយហួសគហេុ គដើមផើបគណ្ឋ ញលបជា
ពលរដឌ បានគកើេគឡើងកបុងទ្ើលកុងភបាំគពញ។ ករណ្ើ បុរ ើកើឡា និងបឹកកក់ លេវូបានចងលកងទុ្កជាឯកស្ថរោ៉ងទូ្លាំទូ្-
ោយ។ បុរ ើកើឡា គឺជាដើចាំនួន ១៤.១២ ហកិតា ខដលមានទ្ើតាាំងគៅចាំកណាឋ លទ្ើលកុងភបាំគពញ ខដលកាលពើមុន
មានលបជាពលរដឌចាំនួន ១,៧៧៦ លគសួ្ថររស់គៅ។ កបុង ឆ្ប ាំ២០០៣ ដើសមផទានសងគមកិចចចាំនួន ៤.៦ ហកិតា 
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 អងគការលើកាដូ និងអងគការសមធ្ម៌កមភុជា «ញេថិសឋើពើ សមផទានសារលេូវបានដ្ឋក់គៅគណ្ៈកមាយ ការសិទ្និមនុសសជាេិរបស់លបគទ្សនល 
អងគការគៅកមភុជា បានគចាទ្លបកាន់ថាការរ ាំគោភបាំពានសិទ្និមនុសសធ្ងនធ់្ងរជាបព់ាកព់ន័នជាមយួនឹងលកុមហុ៊នសារសយកស ស្ថជើវកមយសារមិេថ
ផុល» (គសចកឋើខលវងការណ៍្) (ភបាំគពញ នលងទ្ើ៣០ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1asDi57  

177
 កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញប៉ុសថិ៍ «មង្គ្នថើនគរបាលវយដាំមកគលើសកមយជនបុរ ើកើឡា» (នលងទ្ើ១៨ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/16HM55V  
178

 កាខសេ ឌឹ គែមបូឌា គដលើ «នគរបាលចាបែ់វួនអបកលគបល់គងលកុមហុ៊ន ធ្ើធ្ើវ៉យ ពើបទ្បាញ់លបហារ» (នលងទ្ើ៥ ខែមើ  ឆ្ប ាំ២០១២), 

http://bit.ly/1asDGR6; អងគការលើកាដូ «មង្គ្នថើគោធាបាញ់លបហារមកគលើអបកេវ៉ទាមទារដើធ្វើ កបុងខបក៉ខ្ងគជើងភាគខ្ងគកើេននលបគទ្ស
កមភុជា» (វ ើគដអូ) (នលងទ្ើ២១ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/1asFWHS  

179
 អងគការកវូបល៊ វ ើេគនស «អភិជនគៅស៊ូ វធិ្ើខដលលកុមហុ៊នគវៀេណាម និងអបកហរិញ្ញដ វេទុអនថរជាេិ បានដឹក ាំវបិេថិដើធ្វើគៅកបុងលបគទ្ស
ឡាវ និងកមភុជា» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1ar7lKn 

180
 ប៊ើប៊ើសុើ «គកយងលសើជាំទ្ងល់េូវបានបាញ់ស្ថវ បក់បុងគពលគធ្ឝើការេវ៉គៅកមភុជា» (នលងទ្ើ១៦ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២), http://bbc.in/1asEipQ  

181
 កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញ ប៉ុសថិ៍ «មានការបាញ់លបហារគពលខដលលបជាពលរដឌលេូវបានជគមវៀស» (នលងទ្ើ៧ ខែមើ  ឆ្ប ាំ២០១៣), 

http://bit.ly/1asEFRi  

http://bit.ly/1asDi57
http://bit.ly/16HM55V
http://bit.ly/1asDGR6
http://bit.ly/1asFWHS
http://bit.ly/1ar7lKn
http://bbc.in/1asEipQ
http://bit.ly/1asEFRi
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លេូវបានផឋល់គដ្ឋយរដ្ឋឌ ភិបាល គៅឲ្រ លកុមហុ៊ន ផានអុើមិច (ផានអុើមិច)។ គលកាមកិចចសនយគនះ ផានអុើមចិ ជាប់
កិចចសនយលេូវស្ថងសង់អាោរចាំនួន ១០ គៅគលើដើ ២ ហកិតា សលមាប់អេទលបគោជន៍សងគម គឺគដើមផើសលមាប់ជា
ទ្ើលាំគៅរបស់លបជាពលរដឌខដលរស់គៅកបុងេាំបន់បុរ ើកើឡា ខដលជាលបូរនឹងសិទ្និអភិវឌណន៍គលើដើខដលគៅសល់ចាំនួន 
២.៦ ហកិតា គទ្ៀេ ខដលជាេាំបន់ដើសមផទាន។ កបុងខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១០ ប ធ ប់ពើបានស្ថងសង់អាោរ ចាំនួន 
៨ កបុងចាំគណាម អាោរចាំនួន ១០ ផានអុើមិច បានគសបើសុាំការអនុញ្ញដ េពើរដ្ឋឌ ភិបាលគដើមផើគលើកខលងការស្ថងសង់
អាោរចាំនួន ២ គទ្ៀេ គដ្ឋយអះអាងថាែឝះខ្េលវកិាសលមាប់ស្ថងសង់ និងគសបើសុាំយកដើខដលគៅសល់ពើការមិន
ស្ថងសង់អាោរចាំនួន ២ គនះមកជារបស់ែវួន។ ការែកខ្នមិនបានស្ថងសង់អាោរចាំននួ ២ ខដលគៅសល់ 
បានគធ្ឝើឲ្រ លបជាពលរដឌចាំនួនចាប់ពើ ៣០០ គៅ ៤០០ លគសួ្ថរ លេវូរស់គៅគដ្ឋយោយ នទ្ើលាំគៅអចិនង្គ្នថយ។៍ គៅនលង
ទ្ើ៣ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២ មានលបជាពលរដឌជាគលចើនលគួស្ថរខដលរស់គៅកបុងេាំបន់ បុរ ើកើឡា លេូវបានបគណ្ឋ ញ
ទាាំងហងិាគចញពើផធះរបស់ពកួគគ គដ្ឋយកងកមាវ ាំងចលមុះលបខហលជា ១០០  ក់ ខដលរមួមាន មង្គ្នថើនគរបាល 
មង្គ្នថើគោធា កងកមាវ ាំងសនថិសុែ។ មានលបជាពលរដឌគលចើនជាង ២០០ លគសួ្ថរលេូវបានកគមធច។ កងកមាវ ាំងរបស់
រដឌ ក៏បានប៉ះទ្ងគិចជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ផងខដរ។ មានសមាជិកមង្គ្នថើនគរបាល និងសមាជិកសហគម
ន៍ បានរាយការណ៍្ថារងរបសួ ែណ្ៈគពលខដលលបជាពលរដឌមួយចាំនួនលេូវបានចាប់ែវួន និងឃុាំែវួន។182 ការ
បគណ្ឋ ញគចញគនះ បានបណាឋ លឲ្រលបជាពលរដឌទាាំងគ ះ ជបួលបទ្ះនឹងវបិេថកិបុងេាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅលយើ។183 

លបជាពលរដឌគៅេាំបន់បឹងកក់ លេូវបានបគណ្ឋ ញគចញទាាំងហងិា។184 គៅនលងទ្ើ១៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១ 
មានកងកមាវ ាំងបង្គ្ង្ហា បកូដកមយចាំនួនលបខហល ១០០  ក់ នងិ កងសនថិសុែ បានគឡាមព័ទ្នេាំបន់ខដលមានលបជា
ពលរដឌរស់គៅគ ះ។ មានម៉ាសុើនគអស្ថា វ៉ទ័្រ ចាំនួន ២ ការពារគដ្ឋយកងកមាវ ាំងលបដ្ឋប់អាវុធ្ បានចាប់គផឋើម
បាំផាវ ញផធះលបជាពលរដឌ។ រយៈគពលគលកាយមកកបុងគពលរគសៀល សកមយជនគឈាយ ះ សួង សុភ័ណ្ឍ  លេូវបានវយដាំ
នឹងឥដឌ និងដាំបង គដ្ឋយលកុមមង្គ្នថើនគរបាល។185 

េាំបន់បុរ ើកើឡា នងិបឹងកក់ ក៏ជាការបង្ហា ញពើករណ្ើ បទ្គលយើសលពហយទ្ណ្ឍ ជាលបព័ននមកគលើសកមយជនសិទ្និ
ដើធ្វើផងខដរ។ គៅនលងទ្ើ២៤ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ មានអបកេាំណាងននសហគមន៍ខដលលេូវបានបគណ្ឋ ញគចញ 
ចាំនួន ១៣  ក់ គៅកបុងេាំបន់បឹងកក់ លេូវបានគចាទ្លបកាន់ កាេ់គសចកឋើ ផថ ធ គទាស នងិដ្ឋក់ពនន ោរឲ្រជាប់
ពនន ោររយៈគពល ២ឆ្ប ាំ ខដលសកមយភាពទាាំងគនះគកើេគឡើងកបុងរយៈគពលលេឹមខេ ១ នលង បុ៉គណាត ះ។186 
លបហាក់លបខហលោប ខដរ គៅនលងទ្ើ៤ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ គោ៉ម បុបាព  ខដលជាសកមយជនគៅបឹងកក់ លេូវបាន

                                                           
182

 អងគការមាលតា ១៩ «បុរ ើកើឡា ខែសវ ើគដអូខដលមិនមានការខកសលមួល» (វ ើគដអូ), (នលងទ្ើ១៨ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២), 

http://bit.ly/16HGTis  ; អងគការលើកាដូ «បុរ ើកើឡា ការមិនគោរពកិចចសនយ» (វ ើគដអូ), (នលងទ្ើ១២ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៣), 

http://bit.ly/1asHxO7  
183

 ម.ស.ម.ក «គស្ថក ដកមយគៅបុរ ើកើឡា គៅខេបនថ» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/17G2dbc  

184
 គមើលខផបក ៣.១.១ ននរបាយការណ៍្  

185
 វទិ្រុអាសុើគសរ ើ  «ការបគណ្ឋ ញគចញគៅបឹងកក់ កាលពើនលងទ្ើ១៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១ ៖ គរឿងរ៉ាវរបស់វទិ្រុអាសុើគសរ ើគៅពើគលកាយគរឿងរ៉ាវ
ទាាំងមូល» (វ ើគដអូ) (នលងទ្ើ២២ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១) http://bit.ly/16HKddx , អងគការលើកាដូ «សកមយជនបឹងកកល់េូវបានលកុមនគរបាល
វយដាំោ៉ងស្ថហាវ កបុងអាំឡុងគពលការបគណ្ឋ ញគចញ» (វ ើគដអូ) (នលងទ្ើ១៧ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១), http://bit.ly/16HKpJR  

186
 ម.ស.ម.ក «ការវភិាគខផបកចាបស់ឋើពើការគចាទ្លបកាន ់និងការផថ ធ គទាសមកគលើ េាំណាងសហគមន ៍បឹងកក ់ចាំននួ ១៣ ក ់កាលពើ
នលងទ្ើ២៤ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២» (នលងទ្ើ១១ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/16HN5XP  

http://bit.ly/16HGTis
http://bit.ly/1asHxO7
http://bit.ly/17G2dbc
http://bit.ly/16HKddx
http://bit.ly/16HKpJR
http://bit.ly/16HN5XP
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ចាប់ែវួន និងគចាទ្លបកាន់ពើបទ្អាំគពើហងិាគដ្ឋយគចេ ។187 គលកាយមកមានការចាប់ែវួន និងឃុាំែវួន អបកលសើ 
ទ្ឹម ស្ថក់មុនបើ ខដលជាសកមយជនសិទ្និដើធ្វើពើេាំបន់សហគមន៍បុរ ើកើឡា សឋើពើការផឋល់ឯកស្ថរមិនពេិ។188 ករណ្ើ
មួយគទ្ៀេខដលអាចគលបើជាឧទាហរណ៍្ គកឺរណ្ើ ចមាា រអាំគៅគៅកបុងគែេថកាំពង់សភឺ ខដលមានសមាជិកសហគមន៍
លបខហលជា ១៦  ក់ លេូវបានគកាះគៅគៅកាន់េុោការគែេថគដើមផើស្ថកសួរ និងមានលបជាពលរដឌមួយចាំនួន
លេូវបានគចាទ្លបកាន់។ លឝើគបើមានការគដ្ឋះខលងពួកគគប ធ ប់ពើការចាប់ែវួនបានមួយសបាឋ ហ៍ មានលបជាពលរដឌ
ចាំនួន ២  ក់ ខដលលេូវេលមូវឲ្របង្ហា ញែវួនគៅេុោការរយៈគពល ២ ដង កបុងមួយខែ។189 

៣.៣.៣. ោយ នចាំណុ្ចបញ្ច ប់៖ ោយ នយនថការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះ  
 មានយនថការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះចាំនួន ៥ គៅកបុងកមភុជា ៖ លកុមលបឹកាឃុាំសង្ហា េ់ លកុមលបឹការដឌបាល គ
ណ្ៈកមាយ ការសុរគិោដើ អាជាញ ធ្រជាេគិដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះដើធ្វើ និងេុោការ។ លកមុលបឹការដឌបាល គធ្ឝើលបេិបេថិការ
គៅគពលខដលមានជគមាវ ះគកើេគឡើងកបុងដាំគណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើដើធ្វើ បុ៉ខនថ មិនមានអាំណាចកបុងការគធ្ឝើគសចកឋើសគលមច
គដ្ឋយចាប់បងខាំគ ះគទ្។ លបសិនគបើលកុមលបឹការដឌបាល មនិអាចគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះ ជគមាវ ះនឹងបនថគៅគណ្ៈកមយ
ការសុរគិោដើ ខដលអាចលេឹមខេគធ្ឝើសវ ការសលមាប់ជគមាវ ះដើធ្វើខដលមិនទាន់លេូវបានចុះបញ្ជ ើខេបុ៉គណាត ះ។ កបុង
ករណ្ើ ទាាំងគ ះ លបសិនគបើមានជគមាវ ះដើធ្វើគកើេគឡើង ដាំបូងគឡើយ លេូវឆវងកាេ់គណ្ៈកមាយ ការសុរគិោដើថាប ក់លសុក 
ប ធ ប់មក គណ្ៈកមយការសុរគិោដើថាប ក់គែេថ និងចុងគលកាយគណ្ៈកមាយ ការសុរគិោដើថាប ក់ជាេិ ខដលជាដាំគណាះ
លស្ថយចុងគលកាយ។ កបុងករណ្ើ ខដលមានការមិនគពញចិេថនឹងគសចកឋើសគលមចរបស់ គណ្ៈកមាយ ការសុរគិោដើថាប ក់
ជាេិ ការបឋឹងជាំទាស់គួរខេបញ្ជូ នគៅកាន់លបព័ននេុោការ។ ជគមាវ ះខដលពាក់ព័នននឹងដើខដលលេូវបានចុះបញ្ជ ើរចួ 
លេូវខេគធ្ឝើសវ ការគដ្ឋយលបព័ននេុោការគដ្ឋយផាធ ល់។ ចុងគលកាយ កបុង ឆ្ប ាំ២០០៦ អាជាញ ធ្រជាេិគដ្ឋះលស្ថយ
ជគមាវ ះដើធ្វើ លេូវបានបគងាើេគឡើងគដ្ឋយលពះរាជលកឹេរ។190 ជាអកុសល េួ ទ្ើ អាណ្េថិ និងមុែង្ហររបស់អាជាញ ធ្រ
គនះ គៅខេោយ នភាពចាស់ោស់  និងមានព័េ៌មានេចិេួចបាំផុេអាំពើដាំគណ្ើ រការខដលអាចឲ្រស្ថធារណ្ជនគលបើ
លបាស់បាន។ 

តាមការកេ់សមាគ ល់របស់េាំណាងពិគសស “ការង្ហររដឌបាលខដលលេូវចាំណាយគពលគលចើន និងបនធុ កខផបក
ដាំគណ្ើ រការ េនមវខដលពាក់ព័នននឹងការដ្ឋក់ពាករបឋឹង និងកងឝះជាំគនឿកបុ ងលបព័ននេុោការ បានបណាឋ លឲ្រមានការ
គលបើលបាស់លបព័ននគនះគដ្ឋយមិនគទ្ៀងទាេ់” ។191 អបកដ្ឋក់ពាករបឋឹង បានរាយការណ៍្ថា គសចកឋើសគលមចខេងខេ
មានពាក់ព័នននឹងការគលជៀេខលជកខផបកនគោបាយ។ គោងតាម គវទ្ិកាននអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាលគៅកមភុជា 
ចាំនួនជគមាវ ះដើធ្វើខដលគៅមិនទាន់បានគដ្ឋះលស្ថយ មានការគកើនគឡើងជាបនថប ធ ប់។ រវង ឆ្ប ាំ២០០៧ នងិ ឆ្ប ាំ
                                                           
187

 ម.ស.ម.ក «គដ្ឋះខលង គោ៉ម បុបាព » (គគហទ្ាំពរ័), http://bit.ly/16HNKIK  

188
 គណ្ៈកមាយ ការសិទ្និមនុសសអាសុើ «សកមយជនដើធ្វើចាំននួ ២  ក ់លេូវបានដ្ឋកព់នន ោរគដ្ឋយស្ថរខេមានការពាកព់ន័ននឹងការគធ្ឝើ
បាេុកមយលបឆ្ាំងេវ៉» (នលងទ្ើ១២ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/16HNn0T  

189
 អងគការសមធ្ម៌កមភុជា «ភាពខផអមខលាមខេលឝើង គសចកឋើសគងខបពើផលិេផលននឧសាហកមយសារ ពាណិ្ជជកមយ និងសិទ្និមនុសសគៅកមភុ
ជា» (ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១០), http://bit.ly/1bcEUkw  

190
 រាជលកឹេរសឋើពើការបគងាើេអាជាញ ធ្រជាេិគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះដើធ្វើ នស/កេ/០២០៦/០៩៧, (នលងទ្ើ២៦ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៦)  

191
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

http://bit.ly/16HNKIK
http://bit.ly/16HNn0T
http://bit.ly/1bcEUkw
http://bit.ly/17FL8bq
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២០១១ មានលេឹមខេ ៣១% ននជគមាវ ះដើធ្វើសរុបខដលបានឆវងកាេ់ដាំគណ្ើ រការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះ ែណ្ៈគពល
ខដលមាន ៥៧% គទ្ៀេ មនិខដលលេូវបានឆវងកាេ់ដាំគណ្ើ រការគដ្ឋះលស្ថយជាផវូវការណាមួយគ ះគទ្ លឝើគបើអបក
ដ្ឋក់ពាករបឋឹងបានគលើកបញ្ញា គនះគៅកាន់អាជាញ ធ្រ ឬេុោការក៏គដ្ឋយ។ បខនទមពើគលើគ ះ កបុងចាំគណាម ករណ្ើ  
ចាំនួន ៨៧ ខដលមានជគមាវ ះ ខដលបានចូលមកកបុងដាំគណ្ើ រការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះ មានលេឹមខេ ៤៦% បុ៉គណាត ះ
ខដលលេូវបានចងលកងជាឯកស្ថរថាលេវូបានគដ្ឋះលស្ថយបានោ៉ងគពញគលញ កាលពើខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១។192 

កងឝះខ្េននយនថការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះដ៏មានលបសិទ្នភាព និងឯករាជរ និងការទ្ទ្ួលបានសាំណ្ង ក៏
លេូវបានរងផលប៉ះពាល់គដ្ឋយការរ ើករាលដ្ឋលនននិទ្ណ្ឍ ភាពផងខដរ193 និងកងឝះឯករាជរភាពននលបព័ននេុោកា
រ។ អាជាញ ធ្រផឋល់ដើសមផទានគសដឌកិចចទាាំងបាំពាន និងរ ាំគោភគលើកមយសិទ្នដិើធ្វើ និងសិទ្នទិ្ទ្ួលបានលាំគៅឋានសម
លសបរបស់លបជាពលរដឌ មង្គ្នថើនគរបាលវយដាំមកគលើអបកេវ៉ និងកងកមាវ ាំងសនថិសុែឯកជនបវន់យកដាំណាាំ និង
ចាប់ជាំរេិលបជាពលរដឌគៅតាមមូលដ្ឋឌ ន មនិខដលលេូវបានចាប់ែវួន ឬសូមផើខេមានការគសុើបអគងាេគ ះគទ្។ វបផ
ធ្ម៌និទ្ណ្ឍ ភាព គធ្ឝើឲ្រជគមាវ ះគៅខេបនថគកើេមាន គដ្ឋយជនគលយើសខដលរ ាំគោភសិទ្នមិនុសសមិនខដលលេូវបានចាប់
ែវួនឲ្រមកទ្ទ្ួលែុសលេូវ គហើយការរ ាំគោភខបបគនះនឹងគៅខេបនថគដ្ឋយោយ នការលសកលសេុ។  

ឃុាំជើែគលើ លសកុខលសអាំបិល គែេថគកាះកុង 194 

កបុងខែសើហា ឆ្ប ាំ២០០៦ ដើសមផទានគសដឌកចិច ចាំនួន ២ រមួោប  លេូវបានផឋល់គៅឲ្រ លកុមហុ៊ន គកាះកុង ខផវនធឺ្
សិុន ែូអិលធ្ើឌើ និង គកាះកុងសូ៊ហាា អិុនដ្ឋង្គ្សធើ ែូអិលធ្ើឌើ គដ្ឋយមានដើលបខហលជា ២០,០០០ ហកិតាកបុងលសុក
បទុ្មស្ថគរ និងលសុកខលសអាំបលិ កបុងគែេថគកាះកុង។ ដើសមផទានគសដឌកិចច សលមាប់ផលេិផលសារអាំគៅ និងលេូវ
បានផឋល់គដ្ឋយោយ នការពិគលោះគោបល់ពើស្ថធារណ្ជន។ 

មានការរាយការណ៍្ថា បុគគលកិលកុមហុ៊ន និងកងកមាវ ាំងសនថិសុែ បានសមាវ ប់សេឝចិញ្ច ឹម និងបាំផាវ ញដាំណាាំ និង 
គាំរាមកាំខហងមកគលើអបកភូម ិនិងជាំរេិយកលបាក់ពើពួកគគ។ គៅនលងទ្ើ១៩ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០៦ កមយករឈូសឆ្យ 
និងមង្គ្នថើគោធាលបដ្ឋប់អាវុធ្បានមកដល់ និងបានបគណ្ឋ ញលបជាពលរដឌចាំនួន ២៥០ លគួស្ថរគចញគដ្ឋយគលបើ
ម៉ាសុើនឈូសកគមធច។ មនិមានការជូនដាំណឹ្ងជាមុនលេូវបានគធ្ឝើគឡើងគ ះគទ្ គហើយការបគណ្ឋ ញគចញគ ះលេូវ
បានគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយោយ នគសចកឋើបង្ហគ ប់ពើេុោការគ ះគទ្។ មង្គ្នថើនគរបាល ក៏បានវយលបហារោ៉ងគឃ្រគៅមក
គលើអបកភូមិខដលលបឆ្ាំងនឹងការបគណ្ឋ ញគចញគ ះផងខដរ។ មានលបជាពលរដឌចាំនួន ៥  ក់ រងរបួសប ធ ប់ពើ
មានការវយដាំ គហើយមាន ២  ក់គទ្ៀេ រងរបួសគដ្ឋយស្ថរខេការបាញ់កាាំគភវើងរបស់នគរបាល។ កាលពើនលងទ្ើ
១៥ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៦ គោក អាន អុើន សកមយជនសហគមន៍ លេូវបានរកគឃើញថាស្ថវ ប់បាេ់បង់ជើវេិ គដ្ឋយស្ថរ

                                                           
192

 ការដ្ឋកគ់សបើរមួ សលមាប់ដាំគណ្ើ រការពិនិេរជាស្ថកលតាមគពលគវោកាំណ្េ ់គលើកទ្ើ ២ សឋើពើ លបគទ្សកមភុជា (ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៣), 

http://bit.ly/1bFGb5n  
193

 ភើេទ្រ័ ឡលឺបឺច េាំណាងពិគសសរបសអ់ងគការសហលបជាជាេិ សឋើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា «ការបនថវបផធ្ម៌និទ្ណ្ឍ ភាពគៅកមភុ
ជា» (ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០០៥), http://bit.ly/1a7tba0  

194
 គដើមផើគមើលករណ្ើ ទាាំងមូលសូមចូលគៅ ៖ អងគការសមធ្ម៌កមភុជា និងការអភិវឌណន៍អនថរជាេិខដលមានលកខណ្ៈរមួបញ្ចូ ល «ការលបមូល
ផលខដលមានភាពខផអមខលាមខេលឝើង ៖ ការវយេនមវផលបះ៉ពាល់មកគលើសិទ្និមនុសស របសស់ហគមន៍អឺរ ៉ុប មិនបានរកគឃើញអឝើគលៅពើ ការ
ផថួចគផថើមទិ្ញអាវុធ្គៅកមភុជាគ ះគទ្» (ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/17G5OpH  

http://bit.ly/1bFGb5n
http://bit.ly/1a7tba0
http://bit.ly/17G5OpH
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ការកាប់ចាំនួន ៣ ពូគៅ ចាំកាលរបស់គោក។ មិនមាននរណាទ្ទ្លួែុសលេូវចាំគពាះឃ្េកមយមកគលើរូបគោក
គ ះគទ្។  

លបជាពលរដឌ គៅខលសអាំបិល បានគធ្ឝើការបឋឹងគៅកាន់រដ្ឋឌ ភបិាលជាគលចើនគលើក បុ៉ខនថមិនបានគជាគជ័យ ពួកគគ 
បញ្ជូ នញេថគិៅកាន់អាជាញ ធ្រមូលដ្ឋឌ ន រដឌសភា  យករដឌមង្គ្នថើ ហុ៊ន ខសន លកសងួគផសងៗជាគលចើន បុ៉ខនថមិនមាន
វធិានការណាលេូវបានគធ្ឝើគឡើងគ ះគទ្។ ប ធ ប់ពើគរៀបចាំគធ្ឝើបាេុកមយ េាំណាងរបស់លកសួងមហានផធ បានចូលមក
រកដាំគណាះលស្ថយ បុ៉ខនថអាជាញ ធ្រ និងលកុមហុ៊នលពគងើយកគនថើយចាំគពាះការខណ្ ាំរបស់លកសួង។ លបជាពលរដឌក៏
បានបនថគរឿងកឋើរបស់គគគៅេុោការកមភុជា។ អបកភូមដិ្ឋក់ពាករបណ្ឋឹ ងរដឌបផគវណ្ើ  នងិបណ្ឋឹ ងលពហយទ្ណ្ឍ លបឆ្ាំង
នឹងលកុមហុ៊ន។ េុោការមិនបានចាេ់វធិានការអឝើមកគលើការដ្ឋក់ពាករបណ្ឋឹ ង អស់រយៈគពល ៥ ឆ្ប ាំ គហើយ
ប ធ ប់មកក៏ទ្មាវ ក់បណ្ឋឹ ងលពហយទ្ណ្ឍ គចាលមិនមានចាំណាេ់ការ។ កបុងឆ្ប ាំ២០១២ េុោការបានបខងឝរបណ្ឋឹ ងរដឌ
បផគវណ្ើ  គៅឲ្រគណ្ៈកមាយ ការសុរគិោដើ គដ្ឋយលពគងើយកគនថើយនឹងផលវបិាកខដលលបជាពលរដឌបានជួបលបទ្ះ
គដ្ឋយស្ថរខេការផឋល់ដើសមផទានខបបគនះ។   

ដូចនឹងលេូវពនរល់កបុងជាំពូកខ្ងគលកាម ការលពគងើយកគនឋើយចាំគពាះចាប់ នងិកិចចការពារលបឆ្ាំងនឹងការ
បគណ្ឋ ញគចញ និងការរ ាំគោភបាំពានសិទ្នមិនុសសខដលរមួមកជាមួយ បានជះឥទ្និពលអាលកក់ោ៉ងសគមផើមមក
គលើលបជាពលរដឌខដលរងគលោះ និងបរសិ្ថទ ន។ 
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៤. លទធ្ល៖ ការវាយតនមលមលើ្ លរ ោះពាលន់នជមមាល ោះដីធ្លី 

លឝើគបើោយ នភសថុតាងជាក់ខសឋង ឬទ្ិនបន័យសឋើពើអេទលបគោជន៍ ននសមផទានដើគសដឌកិចច លេូវបានគបាះពុមភ
ផាយជាស្ថធារណ្ៈោ៉ងណាកថើ រដ្ឋឌ ភិបាលបានអះអាងថាសមផទានដើគសដឌកចិច ផថល់ផលវជិជមានដល់លបគទ្ស
កមភុជា គដ្ឋយបានចូលរមួកបុងការអភិវឌណន៍សាំខ្ន់ៗកបុងលបគទ្ស។ ផធុយមកវញិ ឥទ្និពលអវជិជមានននការបគណ្ឋ ញ
គចញ ខដលគកើេគឡើងជាញឹកញាប់គដ្ឋយស្ថរខេការផឋល់សមផទានដើ លេូវបានចងលកងទុ្កជាឯកស្ថរោ៉ងគលចើន
គៅទូ្ទាាំងលបគទ្ស។ ជាំពូកខ្ងគលកាម បង្ហា ញពើទ្ិដឌភាពរមួននផលប៉ះពាល់ខផបកសងគមនងិខផបកគសដឌកិចច ខដលប
ណាថ លមកពើជគមាវ ះដើធ្វើប៉ះពាល់ដល់លបជាពលរដឌកមភុជា រមួទាាំងផលប៉ះពាល់ជាក់ោក់ខដលគកើេមានចាំគពាះ
លបជាពលរដឌខដលង្ហយរងគលោះ ដូចជា ង្គ្សថើ កុមារ និងសហគមន៍លកុមជនជាេគិដើមភាគេិច។ ជាំពូកគនះ រមួ
បញ្ចូ លការពិភាកាសគងខបពើការបាំផាវ ញបរសិ្ថទ ន ខដលមិនអាចខកេលមូវបាន ខដលគកើេមានគឡើងគដ្ឋយស្ថរខេ
ជគមាវ ះដើធ្វើ។ 

៤.១. ្លរ ោះពាលថ់្្នកសងគមមសដឋកិចចមកមលើប្រជាពលរដឋរងមប្ោោះ  
ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំខេងខេបណាឋ លឲ្រមានការរ ាំគោភបាំពានគលើសិទ្នគិសដឌកិចច សងគមកចិច និង

វបផធ្ម៌ ដូចជា ការរ ាំគោភបាំពានសិទ្នទិ្ទ្លួបានអាហារ ទ្ឹក សុែភាព និងការអប់រ ាំ ក៏ដូចជា ការរ ាំគោភបាំពាន
គលើសទិ្នពិលរដឌនិងសិទ្ននិគោបាយ ដូចជាសទិ្និគសរ ើភាពបគញ្ចញមេ ិនិងសិទ្និជបួលបជុាំជាគដើម។ ផលប៉ះពាល់នន
ការបគណ្ឋ ញគចញ មិនខមនប៉ះពាល់មកគលើខេផធះរបស់នរណាមាប ក់គ ះគទ្។ ជាញឹកញយ ការបគណ្ឋ ញគចញ
គនះនឹងបណាឋ លឲ្រមានកាំគណ្ើ នភាពលកើលកគកើនគឡើង ការទ្ទ្ួលបានលបាក់ចាំណូ្លមានកលមិេ បាំណុ្ល កងឝះទ្ឹក
ស្ថអ េគលបើលបាស់និងអ ម័យ និងជើវភាពរស់គៅលបចាាំនលង បញ្ញា សុែភាពរាងកាយ និងសុែភាពផវូវចេិថ គធ្ឝើឲ្រលកុម
លគួស្ថរខបកបាក់ ការគរ ើសគអើងកបុងសងគម ភាពខបកបាក់ស្ថមគគើកបុងសហគមន៍ និងបនថកាវ យជាជនខដលលេូវបាន
គគចាេ់ឲ្រគៅគលៅសងគម។ គៅចុងឆ្ប ាំ២០១២ និងគដើមឆ្ប ាំ២០១៣ ម.ស.ម.ក បានគរៀបចាំការលស្ថវលជាវគដើមផើ
លបមូលព័េ៌មានសឋើពើផលប៉ះពាល់ខផបកសងគមនិងគសដឌកិចចននការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ។  

ការបគណ្ឋ ញគចញរបស់អបកភូមិសាំបុកចាប និងការតាាំងទ្ើលាំគៅលយើគៅភូមិអណ្ឋូ ង  
ភូមអិណ្ឋូ ង កបុងសង្ហា េ់គោករការ ែណ្ឍ គពាធ្ិ៍ខសនជ័យ មានទ្ើតាាំងគៅចមាង យលបខហលជា ២៥ គើឡូខម៉លេពើ 
ភបាំគពញ និងជាេាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅលយើមួយ កបុងចាំគណាមេាំបន់ចាំនួន ៥៤ គៅជុាំវញិទ្ើលកុងភបាំគពញ។ កបុងឆ្ប ាំ២០០៦ 
មានលបជាពលរដឌចាំនួន ១,៥៥៤ លគសួ្ថរ ខដលលេូវបានបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយអាំគពើហងិា គចញពើផធះរបស់ពួកគគ
គៅកបុងភូមិសាំបុកចាប ឃុាំទ្គនវបាស្ថក់ ែណ្ឍ ចាំការមន ភបាំគពញ គដ្ឋយកងកមាវ ាំងនគរបាល នងិមង្គ្នថើគោធា
លបដ្ឋប់គដ្ឋយអាវុធ្ ឧសយ័នបងាូរទ្ឹកខភបក និងដាំបងឆក់ លបជាពលរដឌទាាំងគ ះលេូវបានបងខាំឲ្រគឡើងឡានមួយ 
គហើយបញ្ជូ នគៅរស់គៅកបុងេាំបន់អណ្ឋូ ង។ លបជាពលរដឌខដលលេូវបានជគមវៀសមកេាំបន់ភូមិអណ្ឋូ ង មិនទាន់លេូវ



 

 

44 

បានផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្នគិៅគឡើយគទ្ លឝើគបើមានការសនយជាបនថប ធ ប់ពើសាំណាក់អាជាញ ធ្រក៏គដ្ឋយ។195 លបជា
ពលរដឌេិចជាង ៥០០លគសួ្ថរ លេូវបានគគផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្នឲិ្រកាន់កាប់ដើជាផវូវការគៅេាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅលយើ
គ ះ។196 

គៅគពលគ ះ េាំបន់ភូមអិណ្ឋូ ងគឺលោន់ខេជាវលខលសលាខលាវ និងគពារគពញគដ្ឋយទ្ឹកជាំនន់ គហើយលកុមលគួស្ថរ
ខដលបានគរ ើមកគៅកខនវងគនះ មិនអាចមានលទ្នភាពគលបើលបាស់គហដ្ឋឌ រច សមភ័នន ខដលអាចអនុញ្ញដ េឲ្រពួកគគ
បគងាើេជើវភាពរបស់ពួកគគស្ថជាលយើគ ះគទ្។ គបើតាមអងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេបិានគរៀបរាប់គ ះ លបជា
ពលរដឌខដលលេូវបានជគមវៀសគឺ “ោយ នជលមក ោយ នលបព័ននលូ ោយ នការផគេ់ផគងទឹ់្កស្ថអ េ ោយ នអគគិសនើ ោយ នផវូ វលបល់ 
ោយ នស្ថោគរៀន ោយ នមនធើរពយបាល និងោយ នផារ” ។197 គដ្ឋយោយ នជគលមើស លបជាពលរដឌខដលលេូវបានជគមវៀស
មក ក៏ស្ថងសង់នូវជលមកស្ថមញ្ដសលមាប់រស់គៅ គហើយពួកគគកាំពុងខេរស់គៅកបុងទ្ឹកកងឝក់ខដលមានជគលៅលេឹម
ខកងគជើង។ មកដល់នលងគនះ លគួស្ថរខដលរស់គៅកបុងភូមអិណ្ឋូ ង កាំពុងខេលបឈមនឹងបញ្ញា សុែភាពជាគលចើន រមួ
ទាាំង កងឝះអាហារូបេទមម លគនុគពាះគវៀន លគុនឈាម ដាំគៅបាំពង់ដគងាើម នងិ ជាំងឺគពាះគវៀនេូច នងិបញ្ញា សុែភាពផវូវ
ចិេថ ដូចជា ភាពេឹងខេង និងបញ្ញា កបុងការលគប់លគងការែឹងសមារ។ 

ការ ាំលូេកូនគកើេមានជាគលចើន ការខលទាាំមុនគពលសលមាលសលមាប់ង្គ្សថើមាននផធគពាះគឺមានេិចេួច ឬក៏ោយ នគស្ថះ 
គហើយខេងខេសលមាលកូនកបុងេាំបន់ភូមិអណ្ឋូ ងគ ះខេមថង គដ្ឋយស្ថរខេពួកគគមិនអាចមានលទ្នភាពចាំណាយ
គលើនលវគធ្ឝើដាំគណ្ើ រគៅមនធើរគពទ្រ។ កុមារេូច ខេងខេឆវងជាំងឺខដលង្ហយពយបាលបាំផុេ ដូចជា ជាំងឺគហើមសេួ ជាំងឺ
រោកទ្ងសួេ ជាំងឺរគបង ជាំងរឺាគរូស រាគមួល កងឝះអាហារូបេទមម នងិជាំងឺគសើខសផក។198  

កបុងខែមើ  ឆ្ប ាំ២០១៣ ម.ស.ម.ក បានសមាម សន៍លបជាពលរដឌចាំននួ ២៣  ក់ ខដលលេូវបានជគមវៀសគចញពើ
ភូមសិាំបុកចាប គៅេាំបន់អណ្ឋូ ង។ បញ្ញា សាំខ្ន់មយួលេូវបានគលើកគឡើង គឺការលយចុះននលបាក់ចាំណូ្លប ធ ប់ពើ
ការដូរទ្ើតាាំងលយើគៅេាំបន់អណ្ឋូ ង លបាក់ចាំណូ្លលបចាាំនលងជាមធ្រមសលមាប់លបជាពលរដឌខដលលេូវបានជគមវៀស ធាវ ក់
ចុះពើ ៥.៧៨ដុោវ រ គៅ ៣.២៤ដុោវ រ។ ការធាវ ក់ចុះននលបាក់ចាំណូ្ល បូកផសាំជាមួយនឹងលបាក់ចាំណាយនលវគធ្ឝើ
ដាំគណ្ើ រែភស់ គដ្ឋយស្ថរខេភាពដ្ឋច់លសោលរបស់េាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅលយើ។ បខនទមពើគលើគ ះ លបជាពលរដឌខដលម.
ស.ម.កបានសមាម សន៍ជាមួយគ ះ បានរាយការណ៍្ថាអាំពើការគកើនគឡើងដ៏គួរឲ្រកេ់សមាគ ល់នូវបញ្ញា សុែភាព
ខ្ងរាងកាយ និងសុែភាពខ្ងផវូវចិេថ ខដលរមួមាន ជាំងឺគគងមិនលក់ គរាគសញ្ញដ ននជាំងឺកកឈាម ការបាេ់បង់
ការចងចាាំ និងជាំងឺធុ្ញលប់អារមយណ៍្(គង្គ្សថស)។ ជាមយួនឹងការធាវ ក់ចុះននលបាក់ចាំណូ្លរបស់ពួកគគ លបជា
ពលរដឌជាគលចើនមិនអាចមានលទ្នភាពចាំណាយគលើការពយបាល ខដលការចាំណាយទាាំងគ ះភាគគលចើន គលចើន
                                                           
195

 ម.ស.ម.ក «ការលបឈមនឹងការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំជាគលើកទ្ើ ២ របសស់ហគមន៍ ភូមិអណ្ឋូ ងគដ្ឋយោយ នសាំណ្ង គឺជាការគមើល
លស្ថលរបសរ់ដ្ឋឌ ភិបាលចាំគពាះគសចកឋើលបកាសជាស្ថកលសឋើពើសិទ្និមនុសស» (វចិារណ្កថាពេ័ម៌ាន)(នលងទ្ើ២ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១២) 
www.cchrcambodia.org/media/files/press_release/294_210mcafee_en.pdf  
196

 អងគការលើកាដូ «២ ឆ្ប ាំប ធ ប់ពើការបគណ្ឋ ញគចញរបសព់កួគគគចញពើកណាឋ លទ្ើលកុងភបាំគពញ លបជាពលរដឌគៅខេរសគ់ៅកបុងទុ្គេ៌
ភាព» (នលងទ្ើ៦ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០០៨) http://bit.ly/1athCWm 

197
 អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «កមភុជា ៖ ការអភិវឌណន៍ទ្ើលបជុាំជន ឬកក៏ារគរៀបចាំសាំណ្ងអ់ា ធិ្បគេយរ?» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ
២០០៩) http://bit.ly/17GoXYr  

198
 អងគការលើកាដូ «២ ឆ្ប ាំប ធ ប់ពើការបគណ្ឋ ញគចញរបសព់កួគគគចញពើកណាឋ លទ្ើលកុងភបាំគពញ លបជាពលរដឌគៅខេរសគ់ៅកបុងទុ្គេ៌
ភាព» (នលងទ្ើ៦ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០០៨) http://bit.ly/1athCWm 
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ជាងលបាក់ចាំណូ្លរបស់ពួកគគ។ សលមាប់លបជាពលរដឌខដលមានលទ្នភាពចាំណាយគលើការពយបាល ក៏ចុងបញ្ច ប់
លេូវលបឈមនឹងការចាំណាយែភស់គដ្ឋយស្ថរខេេាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅគ ះគៅដ្ឋច់លសោល គធ្ឝើឲ្រនលវគធ្ឝើដាំគណ្ើ រគៅ
កាន់មណ្ឍ លសុែភាពមានេនមវែភស់ ជាពិគសសសសលមាប់អបកមានជាំងឈឺរុឺា ាំនរ ៉ ខដលេលមូវឲ្រមានពិគលោះជាំងជឺា
គទ្ៀងទាេ់ ជាមួយនឹងអបកជាំ ញខផបកសុែភាព ។ 

បញ្ញា ខផបកសងគមគសដឌកចិច ខដលអបករស់គៅកបុងេាំបន់អណ្ឋូ ងលេូវជបួលបទ្ះ មិនខមនជាគរឿងែុសខបវកពើ
ករណ្ើ ដនទ្គ ះគទ្។ គៅទូ្ទាាំងលបគទ្ស ជនរងគលោះននការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ ខដលម.ស.ម.ក បាន
សមាម សន៍ជាមួយ បានបង្ហា ញពើបញ្ញា ដខដលគនះ និងផលប៉ះពាល់លបហាក់លបខហលោប គដ្ឋយស្ថរខេការរ ាំគោភ
គលើសិទ្នរិបស់ពកួគគ។ កបុងភូមិឈូក ឃុាំជើែគលើ លសុកខលសអាំបលិ កបុងគែេថគកាះកុង199 លបាក់ចាំណូ្លជាមធ្រម
លបចាាំឆ្ប ាំ របស់ជនរងគលោះននការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ ធាវ ក់ចុះពើ ១,០៨៣.៨២ ដុោវ រ គៅ ៤៨៤.៩២
ដុោវ រ គហើយកបុងភូមខិលពកជើក ឃុាំជើែគលកាម លសកុខលសអាំបិល ននគែេថគកាះកុង លបាក់ចាំណូ្លលបចាាំឆ្ប ាំធាវ ក់ចុះពើ 
២,០៧០.៣១ ដុោវ រ គៅ ៣១៥.៨៩ ដុោវ រ។ ចាំខណ្កលបជាពលរដឌរស់គៅកបុងេាំបន់អណ្ថូ ង លបាក់ចាំណូ្ល
ខដលធាវ ក់ចុះោ៉ងគលចើន កបុងសហគមន៍ទាាំងគនះ បានប៉ះពាល់ជាខ្វ ាំងមកគលើលទ្នភាពននការទ្ទ្លួបានគសវ
ខលទាាំសុែភាព ខដលអាចបណាឋ លឲ្រពួកោេ់លបឈមនឹងកងឝះអាហារូបេទមម និងបញ្ញា ជាគលចើន។    

ជគមាវ ះដើធ្វើ ក៏បានជះឥទ្នពិលោ៉ងខ្វ ាំងមកគលើលបគភទ្ និងគុណ្ភាពននឱកាសការង្ហរសលមាប់ជនរង
គលោះ ននការរ ាំគោភយកដើផងខដរ។ លបជាពលរដឌខដលលេូវបានជគមវៀសជាគលចើន ខដល ម.ស.ម.ក សមាម សន៍ 
ធាវ ប់មានមុែជាំនួញរបស់ែវួនមុនគពលការបគណ្ឋ ញគចញ ដូចជាការដ្ឋាំដាំណាាំគៅគលើដើរបស់ពួកគគ។ បុ៉ខនថ ការ
រ ាំគោភយកដើ មានន័យថា ដើខដលពួកគគធាវ ប់ដ្ឋាំដាំណាាំគៅគលើគ ះ គឺលេូវបាេ់បង់ទាាំងលសុង ឬក៏លេូវរមួេូច
គដ្ឋយស្ថរខេការរ ាំគោភយកដើពើការសមផទានដើ ខដលគ ះគធ្ឝើឲ្រពួកគគមិនអាចផគេ់ផគង់ដល់លកុមលគួស្ថររបស់
ពួកគគបានគទ្ៀេគ ះគទ្។ ជាលទ្នផល លបជាពលរដឌជាគលចើនខដលលេូវបានសមាម សន៍ជាមយួ បានលបាប់អាំពើការ
ខដលលេូវបានបងខាំឲ្រគធ្ឝើការង្ហរខដលោយ នជាំ ញ ឬគលបើកមាវ ាំង កបុងករណ្ើ ែវះ ពួកគគលេូវគៅរស់គៅឆ្ង យពើលកុម
លគួស្ថររបស់គគ គដើមផើលទ្លទ្ង់ជើវភាពរបស់ពួកគគ។ សលមាប់លបជាពលរដឌជាគលចើន ការផាវ ស់បឋូរខបបគនះគបឺណាឋ ល
មកពើលបាក់ចាំណូ្លធាវ ក់ចុះគដ្ឋយផាធ ល់។   

៤.២. ្លរ ោះពាលម់កមលើស្តសត ីនិងកមុារ  
គទាះបើជាដើមានស្ថរៈសាំខ្ន់ជាខ្វ ាំងសលមាប់ពលរដឌទាាំងបុរសនិងង្គ្សថើគៅកបុងកមភុជា បុ៉ខនថង្គ្សថើខដលជា

អបកខលរកាផធះសខមផង គឺជាលកុមមួយខដលង្ហយរងគលោះកបុងបរបិទ្ននសិទ្នដិើធ្វើ និងផធះសខមផង គហើយខដល
ទ្ទ្ួលផលប៉ះពាល់ោ៉ងធ្ងន់ធ្ងរ គដ្ឋយស្ថរខេការគកើនគឡើងននការរ ាំគោភយកដើគៅកមភុជា។ រដឌមនុញ្ដធា សិទ្និ
គសយើភាពោប កបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ និងលទ្ពរសមផេថសិលមាប់ង្គ្សថើ សិទ្នទិាាំងគ ះក៏បានធា គៅកបុងបទ្ដ្ឋឌ ននិងចាប់
សិទ្នមិនុសសអនថរជាេិផងខដរ។ គទាះបើជាោ៉ងណាក៏គដ្ឋយ ង្គ្សថើគៅខេលបឈមមុែនឹងការលាំបាកជាគលចើន ពាក់
ព័នននឹងការចុះបញ្ជ ើ និងប័ណ្តកមយសិទ្ន ិបណាឋ លឲ្រមានកាំគណ្ើ នននអសុវេទិភាពកបុងការកាន់កាប់ដើធ្វើ នងិគធ្ឝើឲ្រពួក
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 គមើលករណ្ើ សិកា កបុង ខផបក ៣.៣.៣ ននរបាយការណ៍្  
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គគកាន់ខេង្ហយរងគលោះគដ្ឋយស្ថរសមផទានដើគសដឌកិចចខដលបានប៉ះពាល់ដល់ដើរបស់ពកួគគ។200 ដូចបានកេ់
សមាគ ល់កបុងរបាយការណ៍្ អាក់សសនិគអដ (ActionAid) កបុងខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១២ ៖ 

“អសុវេទិភាពកបុ ងការកាន់កាប់ដើធ្វើរបស់ង្គ្សថើ [គៅកមភុជា] គឺអាចបណាថ លមកពើគហេុផលចាំនួន ៣ ៖ 
ភាពលកើលក និងភាពោយ នដើធ្វើបានកាេ់បនទយសិទ្និដើធ្វើរបស់ង្គ្សថើ ការអនុវេថន៍តាមខបបលបនពណ្ើ និងវបផ
ធ្ម៌ ខដលមានន័យថាសិទ្និដើធ្វើរបស់ង្គ្សថើគឺមិនសូវសាំខ្ន់កបុ ងលគួស្ថរ គហើយង្គ្សថើែវួ នឯងមិនដឹងពើសិទ្និ
របស់ែវួ ន។”201  
ភាពង្ហយរងគលោះបខនទមគទ្ៀេពើការរ ាំគោភយកដើ គឺថាង្គ្សថើភាគគលចើនខេងខេង្ហយរងគលោះគដ្ឋយស្ថរ

ខេផលវបិាកននការរ ាំគោភយកដើផងខដរ។ កបុងឆ្ប ាំ២០១៣ ការលស្ថវលជាវខដលគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយអងគការង្គ្សថើខែយរ បាន
រកគឃើញថា ង្គ្សថើបានឆវងកាេ់នូវជើវភាពដ៏អាលកក់បាំផុេគដ្ឋយស្ថរខេការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ។202 ប ធ ប់ពើ
ការបគណ្ឋ ញគចញ ពួកគគភាគគលចើនបាេ់បង់មគធ្យបាយកបុងការរស់គៅ ជាពិគសសសកបុងេាំបន់ជនបទ្។ កបុង
េាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅលយើ ពួកគគមិនអាចរមួចាំខណ្កគដើមផើជួយលទ្លទ្ង់លគួស្ថរគ ះគទ្ ខដលគនះប៉ះពាល់ដល់សុែមា
លភាពលគួស្ថរទាាំងមូល បណាឋ លឲ្រគគភ័យខ្វ ចអាំពើអ គេរបស់ពួកគគ។ ង្គ្សថើជាគលចើន ខដលលេូវបានជគមវៀស
គៅគៅេាំបន់ដ្ឋច់លសោលឆ្ង យពើទ្ើលកុង លេូវបានទុ្កឲ្រគៅមាប ក់ឯង គដើមផើគមើលខលទាាំកូន គដ្ឋយស្ថរខេស្ថឝ មើ 
និងស្ថច់ញាេរិបស់ពួកគគលេូវគៅកបុងទ្ើលកុងគដើមផើខសឝងរកការង្ហរ។203 ជាលទ្នផល មានការរាយការណ៍្ពើ ករណ្ើ
ជាគលចើនខដលលបជាពលរដឌមានជាំងដូឺចជា ការែឝល់ខ្ឝ យជាទូ្គៅ ការែឝល់ខ្ឝ យខដលគកើេមានគលកាយពើជាំងឺគង្គ្សថ
ស និងភាពតានេឹង។204  

ផលប៉ះពាល់មកគលើង្គ្សថើ គឺមានលកខណ្ៈែុសោប រវងង្គ្សថើគៅជនបទ្ នងិង្គ្សថើគៅទ្ើលកុង។ ង្គ្សថើជាគលចើន
ខដលមកពើសហគមន៍ទ្ើលកុង ខដលកាំពុងខេលបឈមមុែនឹងការបាេ់បង់ដើខដលពួកគគរស់គៅ ការចាំណាយលបចាាំ
ខែរបស់គគក៏គកើនគឡើងជាគលចើន គដ្ឋយស្ថរខេគគលេូវបានបងខាំចិេថឲ្រជួលលាំគៅដ្ឋឌ នបគណាឋ ះអាសនប ឬក៏ចាំណាយ
គលើនលវគធ្ឝើដាំគណ្ើ រ គៅគពលខដលពួកគគគធ្ឝើដាំគណ្ើ រពើេាំបន់ទ្ើតាាំងលាំគៅលយើគៅទ្ើលកុង គហើយខដលេាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅ
លយើគ ះគៅេាំបន់ជាយលកុង។ េាំបន់តាាំងទ្ើលាំគៅលយើ ខេងខេគៅដ្ឋច់លសោល ខដលគធ្ឝើឲ្រង្គ្សថើពិបាកកបុងការរក
ការង្ហរគធ្ឝើ និងលេូវខេគៅទ្ើលកងុភបាំគពញគដើមផើខសឝងរកការង្ហរ។ មយង៉វញិគទ្ៀេ ង្គ្សថើមកពើសហគមន៍ជនបទ្ អាច
ផគេ់ផគង់ជើវភាពរបស់ពួកគគគដ្ឋយស្ថរខេការគធ្ឝើជាកសិករ នងិដឹងថាពួកគគមានជាំ ញនិងឱកាសការង្ហរមានក

                                                           
200

 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

201
 អាកសសនិគអដ «កខនវងទ្ាំគនរគលើដើ ៖ អភិវឌណការលគបល់គងដើធ្វើគដើមផើបញ្ឈបក់ាររ ាំគោភយកដើ» http://bit.ly/17Gk0yM   

202
 អងគការង្គ្សថើខែយរ «ពកួគគយកដើរបសែ់ញុ ាំ ពកួគគបាំផាវ ញជើវេិែញុ ាំ ៖ របាយការណ៍្សឋើពើផលបះ៉ពាល់ខផបកចិេថស្ថង្គ្សថមកគលើង្គ្សថើខដលរងគលោះ
គដ្ឋយស្ថរការបគណ្ឋ ញគចញគៅកមភុជា» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/17GkqFD 

203
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

204
 ដូចខ្ងគលើ។   

http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/17Gk0yM
http://bit.ly/17GkqFD
http://bit.ly/17FL8bq
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លមិេ។ គៅគពលខដលពួកគគបាេ់បង់ដើធ្វើ ពកួគគមិនអាចទ្ទ្ួលបានលបាក់ចាំណូ្លបនថគទ្ៀេគ ះគទ្ ជាលទ្នផល
គធ្ឝើឲ្រមានបាំណុ្លជាគលចើន នងិមិនអាចមានលទ្នភាពចិញ្ច ឹមកូន និងចាំណាយសលមាប់គសវកមយធ្មយតាៗ។205 

ហុយ នម៉ និង គែេថឧេឋរមានជយ័206 

លកុមលគួស្ថររបស់ ហុយ នម៉ និង ១១៨ លគួស្ថរគទ្ៀេ កបុងភូមបុិសផ គែេថឧេឋរមានជ័យ លេូវបានបគណ្ឋ ញគចញ
គដ្ឋយបងខាំ កបុងខែេុោ ឆ្ប ាំ២០០៩ ជាខផបកមួយននការផឋល់សមផទានដើគសដឌកិចចឲ្រគៅលកមុហុ៊ន សារអងគរ។ ផធះ
របស់ពួកគគលេូវបានដុេគចាល គហើយពួកគគបាេ់បង់លទ្ពរសមផេថ ិ និងដើចមាា រ។ លឝើគបើមានការសនយ ថាអបកលសើ
នឹងទ្ទ្ួលបានដើមួយកខនវងគទ្ៀេ បុ៉ខនថអបកលសើមិនបានទ្ទ្លួទាាំងដើ និងលបាក់សាំណ្ង គធ្ឝើឲ្រអបកលសើ និងកូនៗ
លេូវរស់គៅទាាំងោយ នទ្ើជលមក និងទ្ើទាល់លក។ ហុយ នម៉ ខដលគពលគ ះមាននផធគពាះចាំនួន ៥ខែ លេូវបានគចាទ្
លបកាន់ពើបទ្រ ាំគោភគលើដើនលព និងលេូវបានចាប់ដ្ឋក់ពនន ោរចាំនួន ៨ ខែ ប ធ ប់ពើពយោមដ្ឋក់ពាករបណ្ឋឹ ង
ជាំទាស់គៅកាន់អាជាញ ធ្រគៅទ្ើលកុងភបាំគពញ។ 

អបកលសើបានសលមាលបុលេគៅកបុងពនន ោរ ខដលអបកលសើលេូវបងខាំឲ្រគៅទ្ើគ ះរយៈគពល ២ យប់ និង ៣ នលង មុន
គពល ាំយកគៅមនធើរគពទ្រ។ រយៈគពល ២ ឬ ៣ គម៉ាង គលកាយពើអបកលសើសលមាលកូន អបកលសើលេូវបាន ាំលេលប់
គៅកាន់ពនន ោរវញិ។ រយៈគពល ២ ខែ អបកលសើចិញ្ច ឹមកូនលបុសរបស់អបកលសើគៅកបុងគុក គដ្ឋយរស់គៅកបុងស្ថទ ន
ភាពខដលែឝះអ ម័យ និងរស់គៅកបុងជញ្ញជ ាំងគុកជាមួយង្គ្សថើចាំនួន ៧  ក់គទ្ៀេ។ រយៈគពល ៨ ខែ ប ធ ប់ពើការ
ឃុាំែវួនរបស់អបកលសើ អបកលសើនម៉ លេូវបាន ាំគៅេុោការគដើមផើគបើកសវ ការ។ បុ៉ខនថ ជាំនសួឲ្រការគបើកសវ ការ
គដ្ឋយយុេថិធ្ម៌ េុោការបានលបាប់អបកលសើថា អបកលសើនឹងលេូវបានគដ្ឋះខលងលបសិនគបើលពមចុះហេទគលខ្គលើកិចច
សនយ យល់លពមលុបគចាលការអះអាងទាមទារកមយសទិ្នគិលើដើកបុងភូមបុិសផ និងទ្ទ្លួយកដើខដលលេូវបានផឋល់
ឲ្រជាំនួសវញិ។  

ង្គ្សថើក៏ខេងខេង្ហយរងគលោះគដ្ឋយស្ថរអាំគពើហងិាកបុងលគួស្ថរផងខដរ207 និងអាំគពើហងិាខផអកគលើខយនឌ័រ 
ទាាំងគៅកបុងបរបិទ្ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ និងករណ្ើ ទូ្គៅ។ កបុងខែេុោ ឆ្ប ាំ២០០៩ គសចកថើសគងខបបញ្ញា
របស់ មជឈមណ្ឍ លសឋើពើសិទ្នលិាំគៅដ្ឋឌ ននិងការបគណ្ឋ ញគចញ បានកេ់សមាគ ល់ថាការលស្ថវលជាវបាន “បង្ហា ញជា
គរឿយៗថា ង្គ្សថើខដលលបឈមមុែនឹងអាំគពើហិងាបខនទមគៅកបុ ងផធះ កបុ ងបរបិទ្ននលកខែណ្ឍ ននការរស់គៅដត៏ានេឹង 
និងផលប៉ះពាល់ខផបកចិេថស្ថង្គ្សថខដលការបគណ្ឋ ញគចញមានមកគលើសមាជិកលគួស្ថរ ខដលយូរៗគៅនឹង
បណាឋ លឲ្រមានការរ ាំគោភបាំពានជាញឹកញាប់ និងការផាឋ ច់ែវួ នគចញពើសងគម។” 208 សុវេទិភាពកបុងេាំបន់តាាំងទ្ើ

                                                           
205

 អងគការង្គ្សថើខែយរ «ពកួគគយកដើរបសែ់ញុ ាំ ពកួគគបាំផាវ ញជើវេិែញុ ាំ៖ របាយការណ៍្សឋើពើផលបះ៉ពាល់ខផបកចិេថស្ថង្គ្សថមកគលើង្គ្សថើខដលរងគលោះ
គដ្ឋយស្ថរការបគណ្ឋ ញគចញគៅកមភុជា» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/17GkqFD 

206
 អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «ការបគណ្ឋ ញគចញ និងការេស៊ូគៅកមភុជា ៖ ង្គ្សថើ ៥  ក ់បានគរៀបរាបព់ើជើវេិរបសព់កួគគ» (ខែវចិឆិ
កា ឆ្ប ាំ២០១១),  http://bit.ly/17GlPfp    

207
 មជឈមណ្ឍ លសិទ្និលាំគៅឋាន និងការបគណ្ឋ ញគចញ «រសគ់ៅគលកាមការគាំរាមកាំខហង ប៉ុខនថមិនមានកខនវងណាគផសងខដលលេូវគៅ ៖ ការ
លស្ថវលជាវសឋើពើផលបះ៉ពាល់ពើការបគណ្ឋ ញគចញមកគលើង្គ្សថើគៅភបាំគពញ»  (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១), http://bit.ly/17GkBk6  

208
 មជឈមណ្ឍ លសិទ្និលាំគៅឋាន និងការបគណ្ឋ ញគចញ «ង្គ្សថើ និងសិទ្និលាំគៅឋាន» (សគងខបបញ្ញា ) (ឆ្ប ាំ២០០៩) 

www.cohre.org/sites/default/files/issue_brief_1_forced_eviction.pdf   

http://bit.ly/17GkqFD
http://bit.ly/17GlPfp
http://bit.ly/17GkBk6
http://www.cohre.org/sites/default/files/issue_brief_1_forced_eviction.pdf
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លាំគៅលយើ ក៏ជាបញ្ញា សលមាប់ង្គ្សថើផងខដរ ដូចជា គចារបវន់ នងិអាំគពើហងិាផវូវគភទ្ រមួទាាំង ការចាប់រ ាំគោភ គឺជាគរឿង
ធ្មយតា រមួទាាំងបងាគឡើងគដ្ឋយកមយករខដលគធ្ឝើការឲ្រលកុមហុ៊នខដលទ្ទ្ួលបានដើសមផទានផងខដរ។ 

ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ ក៏មានផលប៉ះពាល់សាំខ្ន់មកគលើកុមារផងខដរ។ គៅគពលខដលលគួស្ថរ
លេូវបានជគមវៀសគៅកខនវងតាាំងទ្ើលាំគៅលយើ កុមារខេងខេលេូវបងខាំឲ្រចាកគចញពើស្ថោគរៀន ឬក៏លកុមលគួស្ថរលេូវរស់
គៅខបកបាក់ោប  គដើមផើអាចឲ្រកូនៗរបស់ពួកគគឲ្រគៅកខនវងខដលលេូវបានជគមវៀស គដើមផើឲ្រពួកកូនៗអាចបញ្ច ប់
ឆ្ប ាំសិកា។ កបុងករណ្ើ ែវះ លគសួ្ថរលេូវខេចាំណាយលបាក់គដើមផើគផធរកូនឲ្រគៅស្ថោគផសង ខដលផឋល់ផលប៉ះពាល់
បខនទមគទ្ៀេគលើស្ថទ នភាពគសដឌកិចចរបស់លគួស្ថរ។209 ពលកមយកុមារក៏ជាបញ្ញា ធ្ាំផងខដរ ៖ កុមារែវះអាចនឹងលេូវឲ្រ
ឈប់គរៀន គដើមផើគធ្ឝើការ និងខសឝងរកលបាក់គដើមផើលកុមលគួស្ថរប ធ ប់ពើការបគណ្ឋ ញគចញ គដ្ឋយស្ថរខេលគួស្ថរទាាំង
គ ះ ខេងខេមិនអាចសងបាំណុ្លខដលពកួគគជាំពាក់។210 ឧទាហរណ៍្ មង្គ្នថើគគលមាងរបស់ ម.ស.ម.ក បានជួប
ជាមួយនឹង ទូ្ច ភារ៉ា ខដលមានអាយុ ១០ឆ្ប ាំ កាលពើខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៣ គៅភូមិពើស ឃុាំអមោាំង លសុកលភង 
កបុងគែេថកាំពង់សភឺ។ ទូ្ច ភារ៉ា បានឈប់គរៀនលេឹមថាប ក់ទ្ើ ២ គហើយចាប់គផថើមគធ្ឝើការកាប់គដើមអាំគៅគៅកបុងលកុមហុ៊ន 
សារភបាំគពញ របស់ចមាា រ លើ យ៉ុងផាេ់ ប ធ ប់ពើលកុមលគួស្ថររបស់គគ លេូវបានជគមវៀស។ គគគធ្ឝើការជិេ ១០គម៉ាង 
កបុងមួយនលង គហើយទ្ទ្ួលបានលបាក់លេឹមខេ ៧០០០ គរៀល (លបខហល ១.៧៥ ដុោវ រ)។ គគបានចាប់គផឋើមគធ្ឝើការ 
គដ្ឋយស្ថរខេលកុមលគួស្ថររបស់គគ ែឝះខ្េដើចមាា រគៅេាំបន់តាាំងលាំគៅលយើ។ ជាទូ្គៅកុមារៗ ខេងខេរងគលោះ
គដ្ឋយស្ថរខេការខបកបាក់លគសួ្ថរ។    

រយៈគពលជាគលចើនឆ្ប ាំមកគនះ ការបគណ្ឋ ញគចញបានជះឥទ្និពលអាលកក់មកគលើសុែមាលភាពរបស់ង្គ្សថើ 
ខដលបណាឋ លឲ្រមានសកមយភាពសកមយនិយម ខដលង្គ្សថើគៅឈរគៅជួរមុែ គដើមផើគធ្ឝើការេវ៉ និងគធ្ឝើបាេុកមយ។ 
ករណ្ើ ខដលលផើលាញគ ះ គឺករណ្ើ ង្គ្សថើខដលលេូវបានគគបគណ្ឋ ញគចញពើេាំបន់បឹងកក់ ខដលបានបគងាើេចល 
លបឆ្ាំងនឹងការបគណ្ឋ ញគចញ គដ្ឋយស្ថរខេពួកគគគិេថាង្គ្សថើ និងកុមារ នឹងមិនសូវបានអាជាញ ធ្រគៅមុែសញ្ញដ  ។
211 នលងគនះ ពួកគគគឺជាឧទាហរណ៍្ ននង្គ្សថើមកពើសហគមន៍គផសងៗ ខដលបានលបឈមនឹងការបគណ្ឋ ញគចញ
គដ្ឋយែុសចាប់។ បុ៉ខនថ គបើគោងតាមអបកេាំណាងពិគសស ចាំណុ្ចគនះអាចនឹងបងាផលបះពាល់អវជិជមានបខនទម
មកគលើង្គ្សថើខដលបានរងផលប៉ះពាល់គដ្ឋយការបគណ្ឋ ញគចញ៖ “សកមយជនជាង្គ្សថើ ពាក់ព័នននឹងជគមាវ ះដើធ្វើ លេូវ
បានរាយការណ៍្ពើការលបឈមនឹងការោយើ និងគាំរាមកាំខហងមកគលើែវួ នឯងផាធ ល់ និងលកុមលគសួ្ថររបស់ពួកគគ 
ខដលបានប៉ះពាល់ដល់ទ្ាំ ក់ទ្ាំនងលគួស្ថរ និងសុែមាលភាពខផបកចិេថស្ថង្គ្សថ។”212 

                                                           
209

 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

210
 អងគការ អាលបូគដវ «ដើខដលលេូវបានលចួ អ គេខដលលេូវបានលចួ ៖ របាយការណ៍្ពើការរ ាំគោភយកដើគៅកមភុជា» (ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ
២០១១), http://bit.ly/17Gmg9k  

211អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «ការបគណ្ឋ ញគចញ និងការេស៊ូគៅកមភុជា ៖ ង្គ្សថើ ៥  ក ់បានគរៀបរាបព់ើជើវេិរបសព់កួគគ» (ខែវចិឆិ
កា ឆ្ប ាំ២០១១),  http://bit.ly/17GlPfp  

212
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/17Gmg9k
http://bit.ly/17GlPfp
http://bit.ly/17FL8bq
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៤.៣. ្លរ ោះពាលម់កមលើជនជាតិមដើមភាគតិច  

“ដើគឺជាវបផធ្ម៌ របស់ជនជាេិគដើមភាគេិច” –គជហឝ វ៉ស៍ និង ខម៉នខង្គ្ហឝេ ហ៊រណុ្ង 

សមផទានដើ ជគមាវ ះដើធ្វើ និងការគាំរាមកាំខហងពើការបគណ្ឋ ញគចញ មកគលើលកុមសហគមន៍ជនជាេគិដើម
ភាគេិចខដលគៅកបុងលបគទ្សកមភុជា បានគធ្ឝើឲ្រប៉ះពាល់ដល់ជើវភាពលបនពណ្ើ របស់ពួកគគតាមគលចើនវធិ្ើ។ ចាំណុ្ច
គនះគកើេគឡើង គដ្ឋយស្ថរការពិេខដលថាសហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេិច មិនបានគលបើលបព័ននលទ្ពរសមផេថិឯក
ជន បុ៉ខនថគឺកាន់កាប់ដើជាសមូហភាព។ គទាះបើជា សិទ្នរិបស់សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិចកបុងការមានប័ណ្ត
កមយសិទ្នសិមូហភាព លេូវបានការពារតាមលទ្សឹថើ គលកាមចាប់ជាេិ និងចាប់អនថរជាេិ (គមើលជាំពូក ១) ការរ ាំគោភ
បាំពានមកគលើដើរបស់ពួកគគគៅខេគកើេមានជាបនថប ធ ប់ គដ្ឋយស្ថរខេការផឋល់ដើសមផទានគសដឌកិចច បានកាេ់
បនទយឱកាសរបស់សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិច កបុងការទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាព គលើដើខដលពកួ
គគទ្ទ្ួលបានពើដូនតាមក។ គោងតាមអបកេាំណាងពិគសស មានករណ្ើ មយួចាំននួ ខដលដើសមផទានលេូវបាន
អភិវឌណន៍គដ្ឋយផាធ ល់គលើដើរបស់ជនជាេិគដើមភាគេចិ ដូគចបះ គៅគពលខដលសហគមន៍ពយោមចុះបញ្ជ ើដើរបស់
ពួកគគ ពកួគគនឹងមិនទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្និ ឬក៏មិនមានដើគៅសល់សលមាប់ចុះបញ្ជ ើ។213  

អឝើខដលជាំរុញឲ្របញ្ញា កាន់ខេរាលដ្ឋល គកឺតាថ ខដលសហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេិចរស់គៅកបុងេាំបន់
ខដលសមផូរធ្នធាន ខដលមានសកាឋ នុពលជាគលចើនកបុងការចាប់គផឋើមជើកខរ ៉និងសកមយភាពកាប់គឈើ។ ដើរបស់ពួក
គគខេងខេមានសកាឋ នុពលសលមាប់កសិឧសាហកមយ ដូចជា ចមាា រគៅសូ៊។ បខនទមពើគលើគ ះ បគចចកគទ្សសលមាប់
កសឧិសាហកមយ និងការអភិវឌណន៍ខ្ងផលេិកមយ បានគាំរាមកាំខហងមកគលើលបព័ននកសិកមយ និងការដ្ឋាំដាំណាាំ
របស់លកុមជនជាេគិដើមភាគេចិោ៉ងខ្វ ាំង។ សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេចិ លយើៗ គនះបានរាយការណ៍្ពើផល
លាំបាកបណាថ លមកពើបគចចកគទ្សដ្ឋាំដាំណាាំលយើ ខដលលេូវបានគលបើគលើដើរបស់ពួកគគ ក៏ដូចជា បញ្ញា ខផបកទ្ាំ ក់-
ទ្ាំនងជាមួយនឹងលកុមហុ៊នបរគទ្ស។ បខនទមពើគលើគ ះ ភាពតានេឹងខដលពាក់ព័នននឹងការដកហូេយកដើ និងការ
លគប់លគងគលើចមាា របានគកើនគឡើងជាគលចើន។214 

អឝើខដលសាំខ្ន់បាំផុេ សមផទានដើគសដឌកិចច និងគគលមាងអភវិឌណន៍បានជះឥទ្និពលោ៉ងខ្វ ាំងមកគលើវបផ-
ធ្ម៌លបនពណ្ើ របស់លកមុជនជាេិគដើមភាគេិច និងរគបៀបរស់គៅ។ សលមាប់សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិចគៅ
កមភុជា ដើជាចាំណុ្ចកណាឋ លននជើវភាពរស់គៅ និងវបផធ្ម៌ ៖ បខនទមពើគលើការខដលដើជាលបភពសាំខ្ន់សលមាប់
ខសឝងរកមាូបអាហារ ដើក៏លេូវបានគលបើលបាស់គដើមផើកប់ស្ថកសព និងមានអេទន័យខផបកលពលឹង ដូចជា “នលពអារកខ” 
ខដលពិធ្ើខផបកស្ថស លេូវបានលបារពនគឡើង។ ដូគចបះ ការរ ាំគោភយកដើរបស់ជនជាេិគដើមភាគេិច មានផលប៉ះ-
ពាល់មិនខមនមកគលើខេខផបកគសដឌកិចច នងិសងគម បុ៉ខនថក៏មានការរាយការណ៍្ពើសមផទានដើគសដឌកិចចជាការ
លបមាល នងិបាំផាវ ញគលើដើសលមាប់កប់ស្ថកសពរបស់លកុមជនជាេគិដើមភាគេចិ នងិអារកខផងខដរ។ ឧទាហរណ៍្ 
កបុងគដើមឆ្ប ាំ២០១៣ ស្ថរព័េ៌មានភបាំគពញបុ៉សថិ៍ បានរាយការណ៍្ថា សហគមន៍ចារ៉ាយ លបខហលជា ១០០ លគួស្ថរ

                                                           
213

 សលមាបព់េ័ម៌ានបខនទមសឋើពើដាំគណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើរបស់ដើសមូហភាព សូមគមើលខផបក ៣.១.៣ ននរបាយការណ៍្។  

214
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

http://bit.ly/17FL8bq
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គៅកបុងគែេថរេនគិរ ើ បានបដិគសធ្ការបុ៉ងប៉នរបស់អាជាញ ធ្រកបុងការវស់ខវងដើធ្វើរបស់ពួកគគ ៖ “កបុ ងភូមិរបស់គយើង 
មិនមាននលពសលមាប់លពលឹងដូនតារបស់គយើងគទ្ៀេគ ះគទ្ ដូគចបះគយើងមានបាំណ្ងចងរ់កានលពគនះទុ្កឲ្រលពលឹង
ទាាំងគ ះ និងសលមាប់ជាអេថសញ្ញដ ណ្ននលកុមជនជាេិគដើមភាគេិចផងខដរ។” 215 

៤.៤. ្លរ ោះពាលម់លើររសិ្ថា ន  
ការបាំផាវ ញបរសិ្ថទ ន គឺជាការលពួយបារមមដ៏ចមផងមួយគៅលបគទ្សកមភុជា កបុងគពលបចចុបផនប។ គោងតាម

ការលស្ថវលជាវខដលគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយ លបេភូិសហភាពអឺរ ៉ុប ឆ្ប ាំ២០១២216 

“ធ្នធានបរសិ្ថទ ន និងធ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា កាំពុងខេរងការគាំរាមកាំខហងគដ្ឋយស្ថរខេការ
ទាញយកកនលមលជុលហួសគហេុ កបុ ងទ្ាំហាំដធ៏្ាំ និងគួរឲ្រភ័យខ្វ ច គដ្ឋយស្ថរខេការគិេែវើ។ ការគធ្ឝើ
ខបបគនះគធ្ឝើឲ្រធ្នធានទាាំងមូលមានការលយចុះ គហើយផលលបគោជន៍មហាស្ថលបានធាវ ក់មកគលើ
មនុសសខេមួយចាំនួនេូច បុ៉ខនថបនធុ កោ៉ងធ្ងន់ធ្ងរបានធាវ ក់មកគលើលបជាពលរដឌជាគលចើន។” 
ការលស្ថវលជាវបានកាំណ្េ់បញ្ញា ចាំនួន ៤ ធ្ាំៗ ពាក់ព័នននឹងបរសិ្ថទ ន នងិធ្នធានធ្មយជាេិ  ៖ (១) ការ

គរៀបចាំនផធទ្ឹក គដ្ឋយស្ថរខេគហដ្ឋឌ រច សមភ័ននខដលបានគលោងទុ្ក និងជាក់ខសឋង នឹងលេូវបានស្ថងសង់គលើទ្គនវ
គមគងគ (២) ការគរៀបចាំ និងការគលបើលបាស់ដើ ជាពិគសសដើនលពរបស់រដឌ (៣) ការបាំផាវ ញនលពគឈើតាមរយៈការ
កាប់គឈើែុសចាប់ និងដើសមផទានសលមាប់ការចលមាញ់យកធ្នធាន និង (៤) ការបាំផាវ ញដើគដ្ឋយស្ថរខេការ
គធ្ឝើសកមយភាពខផបកកសិកមយខដលមិនសមរមរ។ 

ការបនថការកាប់គឈើគដ្ឋយែុសចាប់ និងការអភិវឌណន៍ននទ្ាំនប់វរ ើអគគិសនើ គឺជាការលពយួបារមមដ៏ធ្ាំមួយ
ពាក់ព័នននឹងការពិចារណាគលើផលប៉ះពាល់បរសិ្ថទ ន។ ការចាេ់តាាំងដើកបុងេាំបន់ការពារ គឺជាឧបករណ៍្មួយកបុង
ចាំគណាមឧបករណ៍្ខដលលេូវបានគលបើ កបុងការដ្ឋក់កាំហេិគលើការបាំផាវ ញបរសិ្ថទ នគៅកបុងលបគទ្ស។ េាំបន់ការពារ
លេូវបានខចកគចញជាបួនលបគភទ្៖217 (១) េាំបន់សាំខ្ន់ (២) េាំបន់អភិរកស (៣) េាំបន់គលបើលបាស់គដ្ឋយសទិរ-
ភាព និង (៤) េាំបន់សហគមន៍។ ការអភិវឌណន៍អាចគកើេគឡើងបានកបុងេាំបន់ ២ គលកាយ លបសិនគបើការវយេនមវ
ផលប៉ះពាល់ខផបកសងគម និងបរសិ្ថទ នលេូវបានគធ្ឝើគឡើង។218 លយើៗគនះ មានអនុលកឹេរជាមួយចាំនួន េឬូវលបកាសគដើមផើ
ចាេ់តាាំងដើកបុងេាំបន់ការពារ និងគដើមផើអនុញ្ញដ េគគលមាងអភវិឌណន៍ ដូចជា គគលមាងកសិឧសាហកមយ219 ដូគចបះជះ
ឥទ្និពលោ៉ងអាលកក់ខ្វ ាំងមកគលើបរសិ្ថទ ន និងចាេ់ទុ្កជាគមាឃៈចាំគពាះការអនុម័េថាេាំបន់គនះជាេាំបន់ខដលលេូវ
បានការពារ។ 
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 ប៉ាក គសៀងលើ «លកុមចារ៉ាយការពារនលពននលពលឹង» ឌឹ ភបាំគពញ ប៉ុសថិ៍ (នលងទ្ើ១៩ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://www.phnompenhpost.com/national/jarai-ethnic-group-takes-stand-spirit-forest.  
216

 គសថហឝនិ ចនសិុន (ណ្រគដកូ) និង គលកក ម៉ុនហឝេ (បាសគសថល) លបេិភូសហគមន៍អឺរ ៉ុបគៅកមភុជា «ស្ថទ នភាពបរសិ្ថទ នគៅកបុង
លបគទ្ស» (ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/17HJa03  

217
 ចាបស់ឋើពើេាំបនក់ារពារ (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៨), http://bit.ly/1hPQmc7  

218
 ដូចខ្ងគលើ។ មាលតា ៤៤  

219
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

http://www.phnompenhpost.com/national/jarai-ethnic-group-takes-stand-spirit-forest
http://bit.ly/17HJa03
http://bit.ly/1hPQmc7
http://bit.ly/17FL8bq
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គគលមាងកសិឧសាហកមយជាគលចើន ពាក់ព័នននឹងការកាប់គឈើគៅេាំបន់ធ្ាៗំ កបុងនលព គដើមផើឆ្ា រដើសលមាប់ដ្ឋាំ
ដាំណាាំអាំគៅ ដាំឡូងមើ គៅសូ៊ និងដាំណាាំដនទ្គទ្ៀេ។ ជាលទ្នផល េាំបន់នលពអាចនឹងលេូវបានបាំផាវ ញ ខដលគធ្ឝើឲ្រ
មានផលប៉ះពាល់ោ៉ងធ្ងន់ធ្ងរមកគលើជើវចលមុះ។ ការលស្ថវលជាវដឹក ាំគដ្ឋយ ស្ថកលវទិ្យល័យ ម៉ារ ើខឡន ខដល
បានគចញផាយកាលពើខែវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៣ បង្ហា ញថាកមភុជាបាេ់បង់នលពលបខហល ៧% កបុងរយៈគពល ១២ ឆ្ប ាំ
មកគនះ។220 នលពេាំបន់លេូពិក ដូចជានលពគៅកមភុជាផឋល់ជើវេិដល់លបព័ននគអកូឡូសុើ លេូវរងផលប៉ះពាល់ោ៉ង
ធ្ងន់ធ្ងរគដ្ឋយស្ថរខេការរ ើករាលដ្ឋលននការកាប់នលព បណាឋ លឲ្រទ្ឹកជាំនន់គកើនគឡើង និងប៉ះពាល់ដល់លកខែណ្ឍ
ការរស់គៅរបស់សេឝនលពជាគលចើនលបគភទ្។221 ទ្ឹកជាំនន់គឺជាការលពួយបារមមដ៏ធ្ាំមួយកបុងេាំបន់ទ្ើលបជុាំជន ខដល
ខផនការគរៀបចាំនគរូបនើយកមយមានភាពទ្ន់គែាយ និងគគលមាងអភិវឌណន៍ខផបកអចលនៈវេទុគដ្ឋយមិនបានគិេគូរ
ខវងឆ្ង យ បណាឋ លឲ្រមានការហូរគចញគដ្ឋយមិនលគប់លោន់។222 លបជាពលរដឌគៅទ្ើលកុងភបាំគពញជាគលចើន ចាប់
គផឋើមដឹងពើផលវបិាកននការចាក់បាំគពញបងឹកក់ គដ្ឋយស្ថរគឃើញមានការគកើនគឡើងននទ្ឹកជាំនន់គៅទ្ើលបជុាំជន។  

នលពឡង់223  

នលពឡង់ លេូវបានចាេ់ទុ្កជានលពខដលមានទ្ើតាាំងគលើវលទ្ាំ ប ខដលមានពណ៌្គែៀវែចើ និងជានលពដ៏ធ្ាំបាំផុេនន
ឧបទ្នើបឥណ្ឍូ ចិន។ នលពគនះមានទ្ើតាាំងរវងទ្គនវគមគងគ និងសធឹងខសន នលពគនះបានោេសននឹងកបុងគែេថចាំនួន ៤ 
និងរមួមានលបព័ននគអកូឡូសុើ ចាំនួន ៧ ជិេដ្ឋច់ពូជ ខដលបានផឋល់លាំគៅដ្ឋឌ នដល់រុកខជាេិ និងសេឝរងគលោះចាំននួ 
៤០។ នលពឡង់ក៏លេូវបានចាេ់ទុ្កជាេាំបន់ដើរបស់ជនជាេគិដើមភាគេិច ខដលមិនទាន់រងការែូចខ្េធ្ងន់ធ្ងរគៅ
កមភុជា គហើយជនជាេិកួយ លបខហលជា ២០០,០០០  ក់ រស់គៅកបុងភូមិរាប់រយគៅជុាំវញិនលពគ ះ។ លបជា-
ពលរដឌទាាំងគនះពឹងខផអកគលើនលពឡង់ មិនខមនសលមាប់ខេជើវភាពរបស់ពួកគគគ ះគទ្ បុ៉ខនថខលមទាាំងលបនពណ្ើ ខបប
សងគម និងលពលឹងរបស់ពួកគគផងខដរ។ 

កបុងអាំឡុង ឆ្ប ាំ១៩៩០ នលពទាាំងមូលលេូវបានដកទុ្កសលមាប់សមផទានកាប់គឈើ ប ធ ប់ពើរដ្ឋឌ ភិបាលបានគធ្ឝើអនុប-
គោគេាំបន់គ ះ ពើដើនលពរបស់រដឌ គៅជាដើឯកជនរបស់រដឌ។ ប ធ ប់ពើការេវ៉លបឆ្ាំងពើស្ថធារណ្ជន និងសមាភ ធ្
ពើមាច ស់ជាំនួយ សមផទានកាប់គឈើលេូវបានពរួរកបុង ឆ្ប ាំ២០០២។ បុ៉ខនថ នលពឡង់ កបុងគពលបចចុបផនបគនះកាំពុងខេ
លបឈមមុែនឹងគលោះថាប ក់លយើ និងកាន់ខេខ្វ ាំងជាងមុន។ ចមាា រកសិឧសាហកមយជាគលចើន (ជាពិគសសចមាា រ
គៅសូ៊) និងសមផទានជើកខរ ៉(ជាពិគសសការចលមាញ់ខរខ៉ដក និងខរម៉ាស) កាំពុងខេមានសកមយភាព។ ចមាា រ និងខរ ៉
ទាាំងគនះ បានគលបលេបាក់យកដើកសិកមយ ខដលលបជាពលរដឌជនជាេគិដើមភាគេិចពឹងខផអកគលើ គដើមផើខសឝងរក
លបាក់ចាំណូ្លចិញ្ច ឹមជើវេិ នងិខលមទាាំងបាំផាវ ញគដើមជ័រគឈើសាំខ្ន់ៗ រាប់ខសនគដើម។ ឧសាហកមយជើកខរ ៉ ក៏ជាំនួស
សហគមន៍ជើកខរទ៉្ាំហាំេូច ខដលគលបើលបាស់បគចចកគទ្សជើក មិនផឋល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរសិ្ថទ ន ខដលបានគធ្ឝើជា

                                                           
220

 កាខសេ ឌឹ គែមបូឌា គដលើ «ការបាេប់ងន់លពគឈើគៅកមភុជា ជាការបាេប់ង់មយួដអ៏ាលកក់គៅកបុងពិភពគោក» (នលងទ្ើ១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ
២០១៣), http://bit.ly/HYlubu  

221
 ដូចខ្ងគលើ។  

222
 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

223
 ការគាំរាមកាំខហង នលពឡង់ (ខវបស្ថយ), http://bit.ly/1hPRa0H  

http://bit.ly/HYlubu
http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/1hPRa0H
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គលចើនជាំ ន់មកគហើយ។ ការផឋល់សមផទានខបបគនះ គឺបណាឋ លឲ្រមានផលប៉ះពាល់ខ្វ ាំងកាវ ណាស់គហើយ បុ៉ខនថ 
សមផទានខបបគនះក៏ខលមទាាំងបានស្ថងសង់បណាឋ ញផវូវធ្ាំៗ និងរបងជុាំវញិនលព កាប់បាំផាវ ញនលព គឈើ និងរារា ាំង
ការគធ្ឝើដាំគណ្ើ រសេឝនលព និងមនុសសផងខដរ។ ផវូវលយើៗខបបគនះ ក៏បានជាំនួយដល់អបកកាប់គឈើ និងអបកលបមាញ់ែុស
ចាប់ផងខដរ។ 

កបុងចាប់ភូមិបាល គគលមាងអភិវឌណន៍ទាាំងអស់លេូវខេចាាំបាច់លេូវខេមានការវយេនមវខផបកបរសិ្ថទ ន ខដលលេូវខេរមួ
បញ្ចូ លការពិគលោះគោបល់ពើសហគមន៍រងគលោះ។ មកទ្ល់គពលគនះ គបើតាមសកមយជនសិទ្និដើធ្វើ នងិសមាជិក
សហគមន៍នលពគឈើ កបុងេាំបន់នលពឡង់បានដឹង គឺថាមិនមានការវយេនមវណាលេូវបានគធ្ឝើគឡើងសលមាប់គគលមាង
អភិវឌណន៍កបុងេាំបន់នលពឡង់គ ះគទ្។ ពកួគគក៏បានរាយការណ៍្ថាសហគមន៍ខដលរងផលប៉ះពាល់ក៏មិនខដលលេូវ
បានពិគលោះគោបល់ផងខដរ។    

ការទ្ទ្ួលបានទ្កឹស្ថអ េគលបើលបាស់ ក៏ជាបញ្ញា ផងខដរ។ ឧទាហរណ៍្ កបុងខែសើហា ឆ្ប ាំ២០០៦ រដ្ឋឌ ភិបា-
ល បានផឋល់ដើសមផទានគសដឌកិចចកបុងគែេថគកាះកុង គៅកាន់លកុមហុ៊នសារសញ្ញជ េកិមភុជាចាំនួន ២។ សហគមន៍
ខដលរងផលប៉ះពាល់ បានអះអាងថាកាកសាំណ្ល់គើមើ ខដលបានមកពើចមាា រទាាំងគនះបានបាំពុលលបភពទ្ឹកកបុង
មូលដ្ឋឌ ន គហើយបានសមាវ ប់មចាឆ ជាេិ ខដលជាមគធ្យបាយសាំខ្ន់បាំផុេសលមាប់លបភពចាំណ្ើ អាហាររបស់ពួកគគ។ 
កបុងខែមករា ឆ្ប ាំ២០១០ សមផទានដើគសដឌកិចចលេូវបានផឋល់គៅឲ្រ លកុមហុ៊ន គអជគអជអិល លគុប គដើមផើផលេិ និង
ខកនចបគពាេសលមាប់ចាំណ្ើ សេឝ។ លកុមហុ៊នគនះទាញយកទ្ឹកគដើមផើបគងាើេលបព័ននបងាូរទ្ឹក បណាឋ លឲ្រទ្ឹកជន់
ដាំណាាំរបស់លបជាពលរដឌ។ អបកភូមិបានរាយការណ៍្ពើករណ្ើ  ខដលទ្ឹកបានខលបពណ៌្ និងសេឝឈ ឺនិងស្ថវ ប់គដ្ឋយ
ស្ថរខេទ្ឹក។224  

គដ្ឋយបានគឃើញការបាំផាវ ញបរសិ្ថទ ន និងការគលបើលបាស់ធ្នធានធ្មយជាេិរបស់កមភុជាោ៉ងគោភលន់ 
សកមយជនសិទ្នបិរសិ្ថទ នបាន ាំោប បាំពងសាំគឡង និងបានកាវ យជាជនសកមយកបុងការការពារដើរបស់ពកួគគ។ បុ៉ខនថ 
ការការពារបរសិ្ថទ នគៅកមភុជា លេូវចាំណាយនលវដ៏ែភស់គលើសលុប គដ្ឋយស្ថរខេការគលើកកមភស់ការយល់ដឹងពើការ
កាប់គឈើ និងការបាំផាវ ញនលពគឈើ បានរា ាំងផវូវអបកអភិវឌណន៍ខដលមានអាំណាច និងគាំរាមដល់លបាក់ចាំណូ្លរបស់
ពួកគគ។ ករណ្ើ ខដលអាចបង្ហា ញជាឧទាហរណ៍្ននគលោះថាប ក់ខបបគនះឲ្រកាន់ខេចាស់ គកឺរណ្ើ   គោក ឈុេ 
វុទ្នើ ខដលជាសកមយជនការពារបរសិ្ថទ នដ៏លផើលាញមាប ក់ ខដលលេូវបានមង្គ្នថើគោធាបាញ់សមាវ ប់កបុង ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ
២០១២ កបុងគែេថគកាះកុង ែណ្ៈគពលខដលគោកកាំពុងលេរូបការកាប់គឈើែុសចាប់។225  

បខនទមពើគលើគ ះ ការង្ហរខដលសកមយជនបរសិ្ថទ នបានគធ្ឝើគឡើង ខេងខេមានការពិបាក គដ្ឋយស្ថរខេ
ព័េ៌មានខដលទាក់ទ្ិននឹងគគលមាងគ ះមានេិចេួច ឬក៏ោយ នគស្ថះ។ ឧទាហរណ៍្ កបុងេាំបន់អាខរង៉ គែេថគកាះកុង 
ភាពមិនចាស់ោស់ ថាគេើការស្ថងសង់ទ្ាំនប់វរ ើអគគិសនើធ្ាំសគមផើមរបស់លកុមហុ៊នចិន នងឹលេូវបនថ ឬោ៉ងណា
គ ះ គធ្ឝើឲ្រលបជាពលរដឌគៅខេមានការលពួយបារមម។ មិនមានការវយេនមវផលប៉ះពាល់បរសិ្ថទ ន លេូវបានគធ្ឝើគឡើង
                                                           
224

 គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ ស៊ូខបឌ៊ើ, «របាយការណ៍្របសអ់បករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា», គសចកថើបខនទម៖ 
ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែ
េុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq   

225
 អងគការ មាលតា ១៩ និង ម.ស.ម.ក «ការពារអបកការពារសិទ្និមនុសស ៖ សុវេទិភាពអបកការពារសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា» (២០១៣), 

http://bit.ly/HrQfWL  

http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/HrQfWL
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កបុងេាំបន់គនះគ ះគទ្ ែណ្ៈគពលខដលអងគការជាគលចើនបានគលើកគឡើងពើការលពួយបារមមោ៉ងខ្វ ាំង ពាក់ព័នននឹង
ផលប៉ះពាល់ខដលទ្ាំនប់វរ ើអគគិសនើគនះមានមកគលើសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន សេឝនលព នងិនលពគឈើ។ អងគការជាគលចើន 
បានគចាទ្ជាសាំណួ្រពាក់ព័នននឹងទ្ាំនប់វរ ើអគគិសនើ លេូវបានលពមាន ថាពួកគគនឹងអាចលេូវបានបគណ្ឋ ញគចញពើលប-
គទ្ស។226  

 

  

                                                           
226

 កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញប៉ុសថិ៍ «លពះសងឃ បានចូលរមួកបុងការពារនលពគឈើ» (នលងទ្ើ៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/17HNVXx  

http://bit.ly/17HNVXx
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៥. មសចកដីសននិោឋ ន និងអនុស្ថសន៍ 

៥.១. មសចកដីសននិោឋ ន  
ជគមាវ ះដើធ្វើគៅកមភុជា គកើេមានគឡើងគដ្ឋយស្ថរខេលបវេថិស្ថង្គ្សថដ៏សយុគស្ថយ ញ និងកតាថ សាំខ្ន់ៗគផសងៗ

មួយចាំនួនគទ្ៀេ។ បុ៉ខនថ រដ្ឋឌ ភិបាលក៏បានចូលរមួចាំខណ្កដល់ការខដលគធ្ឝើឲ្រជគមាវ ះដើធ្វើគៅទូ្ទាាំងលបគទ្សកមភុជា
កាន់ខេរ ើករាលដ្ឋល។ គដើមផើលេួសលតាយផវូវសលមាប់ការអភិវឌណន៍ នងិការផឋល់សមផទានដើគសដឌកិចចខដលផឋល់ផល
លបគោជន៍សលមាប់អភិជនខផបកនគោបាយមួយចាំនួនគៅកបុងលបគទ្ស រដ្ឋឌ ភិបាលបានគធ្ឝើលបេិបេថិការស្ថង េ់ៗ 
គហើយបានរ ាំគោភបាំពានចាប់ និងគលបើលបាស់អាំគពើហងិាលបឆ្ាំងនឹងលបជាពលរដឌ គដ្ឋយមានអមជាមួយនឹងនិ-
ទ្ណ្ឍ ភាពទាាំងលសុង។ 

អភ័យឯកសិទ្ន ិ ខដលរដ្ឋឌ ភបិាល មង្គ្នថើរដ្ឋឌ ភិបាល និងលកុមហុ៊នអភិវឌណន៍បានគធ្ឝើលបេបិេថិការគៅកបុង
លបគទ្ស មិនបានផឋល់លបគោជន៍អឝើ គលៅពើគធ្ឝើឲ្រលបជាពលរដឌកាន់ខេលកើលក និងគធ្ឝើឲ្របុគគលខដលង្ហយរងគលោះ
កាន់ខេលេូវបានទ្ទ្ួលការយកចិេថទុ្កដ្ឋក់កាន់ខេខ្វ ាំង។ លបសិនគបើរដ្ឋឌ ភិបាលមិនចាេ់វធិានការជាក់ោក់ នងិ
ភាវ មៗ កបុងការគោរពសិទ្នរិបស់លបជាពលរដឌ និងបញ្ឈប់គគលមាងអភិវឌណន៍ខដលគធ្ឝើឲ្រផលវ ិសអនថរាយគនះ និង
អាំគពើហងិាខដលអមមកជាមយួគ ះគទ្ ជគមាវ ះដើធ្វើនឹងរាលដ្ឋលគៅទូ្ទាាំងលបគទ្ស ខដលនឹងគធ្ឝើឲ្រគកើេមានផល
ប៉ះពាល់ខដលមិនអាចខកេលមូវបានសលមាប់លបជាពលរដឌកមភុជា និងបរសិ្ថទ ន។ រដ្ឋឌ ភិបាលលយើមានទ្ាំនលួែុសលេូវ
កបុងការសគលមចចិេថឲ្របានលេឹមលេូវ និងគដើមផើចាេ់វធិានការគដើមផើបញ្ច ប់រាល់ជគមាវ ះដើធ្វើគៅកមភុជាឲ្របានដ្ឋច់គលស-
ច។ 

៥.២.  អនុស្ថសន ៍ 
គដ្ឋយពិចារណាគឃើញស្ថទ នភាពបចចុបផនបននសិទ្និដើធ្វើគៅកមភុជា ម.ស.ម.ក បានផឋល់អនុស្ថសន៍ដូច

ខ្ងគលកាមគៅរដ្ឋឌ ភិបាលលយើ។ អនុស្ថសន៍មួយចាំនួនសលមាប់រយៈគពលែវើ ែណ្ៈគពលខដលអនុស្ថសន៍ែវះគទ្ៀេ
គឺមានរយៈគពលមធ្រម ឬក៏រយៈគពលខវង។ អនុស្ថសន៍ែវះខដលបានរមួបញ្ចូ លគនះ គឺលេូវបានគលើកគឡើងគដ្ឋយ
សហគមន៍ខដលបានរងគលោះគដ្ឋយស្ថរជគមាវ ះដើធ្វើ គហើយខដលបានចូលរមួកបុងគវទ្ិកាពភិាកាគោលនគោបាយ
របស់ ម.ស.ម.ក និងកិចចពិភាកាេុមូលខដលបានគរៀបចាំគឡើងកបុងរវងខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២ និងខែមិលុ  ឆ្ប ាំ
២០១៣។227 
 សរុបមក រដ្ឋឌ ភិបាលគួរខេធា ថាចាប់ខដលមានលស្ថប់លេូវបានអនុវេថន៍ោ៉ងលេឹមលេូវ រមួទាាំង ការអនុ
វេថន៍គដ្ឋយអាជាញ ធ្រ និងវស័ិយឯកជន។ អងគការសងគមសុើវលិ និងរដ្ឋឌ ភិបាលគួរខេសហការណ៍្ោ៉ងជិេសបិទ្ន
គដើមផើគធ្ឝើការរមួោប  គដើមផើជាំរុញឲ្រមានការអនុវេថន៍នូវអនុស្ថសន៍ដូចខ្ងគលកាម ជាពិគសសគឺ ៖ 

 ជូនដាំណឹ្ង និងអប់រ ាំសហគមន៍អាំពើសិទ្នរិបស់ពួកគគ 

                                                           
227

 ម.ស.ម.ក, «របាយការណ៍្គោលនគោបាយកាំខណ្ទ្លមងដ់ើធ្វើ៖ របកគាំគហើញពើកិចចពិភាកាេុមូល និងគវទិ្កាគោលនគោបាយ» (ខែ
កកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1inGTWX  

http://bit.ly/1inGTWX
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 បគងាើេសាំគណ្ើ សលមាប់កាំខណ្ទ្លមង់ដើធ្វើខដលជាក់ោក់ និងលមអិេ ខដលគធ្ឝើគឡើងគដ្ឋយមានការ
ពិគលោះគោបល់ពើអងគការសងគមសុើវលិ និងសហគមន៍រងគលោះ នងិ 

 គធ្ឝើការគសុើបអគងាេគដ្ឋយឯករាជរ ម៉េ់ចេ់ នងិមិនលគមអៀងមកគលើករណ្ើ ជគមាវ ះដើធ្វើ។ 

   

៥.២.១. ពាក់ព័នននឹងេមាវ ភាព 

រដ្ឋឌ ភិបាល និងលកសងួមនធើរពាក់ព័ននរមួទាាំង លកសងួគរៀបចាំខដនដើ លកសួងបរសិ្ថទ ន នងិលកសួងកសកិមយ 
គួរខេ៖ 

 ចងលកងព័េ៌មានជាស្ថធារណ្ៈ គហើយស្ថធារជនអាចខសឝងរកព័េ៌មានបាន អាំពើការផថល់និង
ការលុបគចាលសមផទានដើគសដឌកិចច  

 ចងលកងព័េ៌មានជាស្ថធារណ្ៈតាមទ្លមង់ជាខផនទ្ើ ចាំណាេ់ថាប ក់ និងការចុះបញ្ជ ើននដើឯកជន
និងស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ ក៏ដូចជាព័េ៌មានទាក់ទ្ងនឹងការគធ្ឝើអនុបផគោគ  

 ចងលកងព័េ៌មានជាស្ថធារណ្ៈអាំពើបញ្ជ ើននេាំបន់ការពារ 
 ធា ថាការគធ្ឝើអនុបផគោគដើស្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ និងេាំបន់គលបើលបាស់ជាសទិរភាព មានេមវភាព 
និងគបើកចាំហ  

 ធា ថាដាំគណ្ើ រការគដញនលវសមផទានដើគសដឌកចិច មានលកខណ្ៈលបកួេលបខជង នងិមានេមាវ
ភាព 

 ពនយនូវការផាអ កផឋល់សមផទានដើគសដឌកិចចលយើ និងគបើកចាំហជាស្ថធារណ្ៈពើចាំនួនសមផទានដើ
គសដឌកិចចខដលកាំពុងដាំគណ្ើ រការ គៅនលងទ្ើ៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ និងគធ្ឝើឲ្រការពិនិេរស្ថ
គឡើងវញិគលើលបព័ននផឋល់សមផទានដើគសដឌកិចចថាអាចលេូវបានដឹងឮជាស្ថធារណ្ៈ និង 

 អនុម័េចាប់សឋើពើសិទ្និទ្ទ្លួបានព័េ៌មាន គដើមផើបគងាើនេមាវ ភាព និងការចូលរមួជាស្ថធារ
ណ្ៈ។ 

៥.២.២. ពាក់ព័នននឹងសុវេទិភាពកបុ ងការកាន់កាប់ដើធ្វើ 
រដ្ឋឌ ភិបាល និងលកសងួមនធើរពាក់ព័ននរមួទាាំង លកសងួគរៀបចាំខដនដើ លកសួងបរសិ្ថទ ន នងិលកសួងកសកិមយ 

គួរខេ៖  
 គដ្ឋះលស្ថយរាល់ជគមាវ ះដើធ្វើជាអាទ្ិភាព និងគចៀសវងការដកហូេសិទ្នគិចញពើកមយវធិ្ើផឋល់ប័ណ្ត
កមយសិទ្នបិខនទមគទ្ៀេ 

 គោរពសិទ្នមិានកមយសិទ្ន ិនិងសិទ្នកិាន់កាប់ គោងតាមចាប់ភូមិបាល 

 ពគនវឿនដាំគណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើសលមាប់សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេិច ក៏ដូចជា នើេបុិគគល និង
ការចុះបញ្ជ ើប័ណ្តកមយសិទ្នសិមូហភាពរបស់ពួកគគ និងបញ្ឈប់ការផឋល់សមផទានដើគលើដើជន
ជាេគិដើមភាគេិច មុនដាំគណ្ើ រការផឋល់ប័ណ្តកមយសទិ្នសិមូហភាពលេូវបានបញ្ច ប់ 

 ធា ថាការអនុវេថននបទ្បញ្ញជ គលែ ០១ មិនគធ្ឝើឲ្រសិទ្នរិបស់សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេចិ
លេូវលបឈមនឹងការទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសទិ្នសិមូហភាពគ ះគទ្ 
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 ធា ថារាល់ការផថល់សមផទាន នឹងលេូវមានវធិានការលគប់លោន់គដើមផើគចៀសវងការបាំផាវ ញប
រសិ្ថទ ន  

 ការពារសកមយភាពគៅគលើេាំបន់ខដលបញ្ញជ ក់ពើអេថសញ្ញដ ណ្ខផបកវបផធ្ម៌ និងអារកខរបស់ពកួ
គគ។ 

៥.២.៣. ពាក់ព័នននឹងការពិគលោះគោបល់  
រដ្ឋឌ ភិបាល និងលកសងួមនធើរពាក់ព័ននរមួទាាំង លកសងួគរៀបចាំខដនដើ លកសួងបរសិ្ថទ ន នងិលកសួងកសកិមយ 

គួរខេ៖ 
 គរៀបចាំកិចចពិគលោះគោបល់ជាស្ថធារណ្ៈ រមួបញ្ចូ លលគប់វស័ិយ នងិមានអេទន័យ ជាមយួនឹង
ភាគើពាក់ព័ននទាាំងអស់ និងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ គៅគពលខដលដើសមផទាន និងគគលមាង
អភិវឌណន៍នឹងលេូវបានគធ្ឝើគឡើង។ ការពិគលោះគោបល់គួរខេចាប់គផឋើមពើដាំណាក់កាលដាំបូង
បងអស់តាមខដលអាចគធ្ឝើគៅបាន និងបគងាើេគឡើងតាមរយៈដាំគណ្ើ រការសគលមចចេិថ និង 

 វយេនមវនូវផលប៉ះពាល់ខផបកសងគម និងបរសិ្ថទ ន ននគគលមាងអភិវឌណន៍ទ្ាំហាំធ្ាំគោងតាម
បទ្ដ្ឋឌ នអនថរជាេ ិមុនគពលផឋល់ដើសមផទានគសដឌកិចច និងគដ្ឋយបានពិគលោះគោបល់ជាមួយ
នឹងសហគមន៍ខដលរងផលប៉ះពាល់។ 

៥.២.៤. ពាក់ព័នននឹងការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ  
រដ្ឋឌ ភិបាល និងលកសងួមនធើរពាក់ព័ននរមួទាាំង លកសងួគរៀបចាំខដនដើ លកសួងបរសិ្ថទ ន នងិលកសួងកសកិមយ 

គួរខេ៖ 
 ធា ថាការបគណ្ឋ ញគចញ នឹងលេូវបានគលបើជាមគធ្យបាយចុងគលកាយបងអស់ខេបុ៉គណាត ះ 
 រកាការផាអ កការបគណ្ឋ ញគចញ រហូេទាល់ខេដាំគណ្ើ រការននការផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្នបិានចប់សពឝ-
លគប់ 

 ធា ថាេាំបន់តាាំងលាំគៅលយើមានគសវកមយជាមូលដ្ឋឌ ន រមួទាាំង អគគសិនើ ទ្ឹក អ ម័យ ការអប់រ ាំ
ស្ថធារណ្ៈ និងគសវសុែភាព និងសុវេទិភាព 

 ធា ថាជាំនួយខផបកហរិញ្ដវេទុោ៉ងសមលសប នងិការរស់គៅគដ្ឋយសមរមរ និងលបាក់សាំណ្ង
សមរមរលេូវបានផឋល់ជូន និងទ្ទ្ួលបានគដ្ឋយសហគមន៍ខដលរងផលប៉ះពាល់ 

 ធា ថាបុគគលខដលលេូវបានជគមវៀស លេូវបានផឋល់ប័ណ្តកមយសិទ្នគិដើមផើការពារពួកគគលបឆ្ាំងនឹង
ការគាំរាមកាំខហងននការបគណ្ឋ ញគចញលយើ និង 

 ធា ថាកងកមាវ ាំងរបស់រដឌ នងឹមិនលេូវបានលកុមហុ៊នទ្ទ្ួលដើសមផទានជួលគ ះគទ្។ 

៥.២.៥. ពាក់ព័នននឹងលទ្នភាពទ្ទ្លួបានសាំណ្ងដម៏ានលបសិទ្នភាព  
រដ្ឋឌ ភិបាល និងលកសងួមនធើរពាក់ព័ននរមួទាាំង លកសងួគរៀបចាំខដនដើ លកសួងបរសិ្ថទ ន នងិលកសួងកសកិមយ 

គួរខេ៖ 
 ពលងឹងយនថការគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះខដលមានលស្ថប់  
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 គធ្ឝើការគសុើបអគងាេ និងលបសិនគបើចាាំបាច់ ដ្ឋក់គទាសដល់េួអងគឯកជនខដលទ្ទ្លួែុសលេូវ
ចាំគពាះការរ ាំគោភយកដើ ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ និងការមិនអនុវេថន៍តាមចាប់ 

 ដ្ឋក់ឲ្រកងកមាវ ាំងលបដ្ឋប់អាវធុ្របស់រដឌទ្ទ្ួលែុសលេូវចាំគពាះការគលបើលបាស់កមាវ ាំងហួសគហេុ
មកគលើលបជាពលរដឌ និង 

 គធ្ឝើការបខនទមគឆ្ភ ះគៅរកការធា ថាលបព័ននេុោការមានភាពឯករាជរ គដើមផើកលមិេនូវការជះ
ឥទ្និពលខផបកនគោបាយ។ 

៥.២.៦. ពាក់ព័នននឹងសិទ្និបគញ្ចញមេិ សិទ្និជបួលបជុាំ និងសិទ្និគធ្ឝើសមាគម  
រដ្ឋឌ ភិបាល និងលកសងួមនធើរពាក់ព័ននរមួទាាំង លកសួងមហានផធ លកសួងគរៀបចាំខដនដើ លកសងួបរសិ្ថទ ន និង

លកសួងកសិកមយ គួរខេ៖ 
 សលមបសលមួលការង្ហររបស់អងគការសងគមសុើវលិ កបុងការគសុើបអគងាេការរ ាំគោភយកដើ និង
ករណ្ើ បគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ 

 បញ្ច ប់រាល់ការោយើពាក់ព័នននឹងនគោបាយ នងិតាមរយៈលបព័ននេុោការ នងិអាំគពើហងិាគលើ
លកុមបាេុករលេូវគដ្ឋះខលងេាំណាងសហគមន៍ និងអបកេសូ៊មេិខ្ងសទិ្នដិើធ្វើ ខដលកាំពុងខេជាប់
ឃុាំែវួន ឬជាប់ពនន ោរគដ្ឋយស្ថរខេបានអនុវេថសិទ្និគសរ ើភាពបគញ្ចញមេ ិ និងសិទ្នជិួបលបជុាំ 
ជាប ធ ន់។ 
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ឯកស្ថរមោង 

ចាបជ់ាេិ អនុលកឹេរ គសចកឋើបង្ហគ ប់ និងគសចកឋើសគលមច  

រដឌធ្មយនុញ្ដននលពះរាជាណាចលកកមភុជា គសចកឋើសគលមចគលែ 092/003/2007 (នលងទ្ើ១០ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០៧) 

 

រដឌធ្មយនុញ្ដននលពះរាជាណាចលកកមភុជា (ឆ្ប ាំ១៩៩៣ គធ្ឝើវគិស្ថធ្នកមយកបុង ឆ្ប ាំ២០០៦) http://bit.ly/1hcJqYV   

 

លកុមលបឹកាគោនគោបាយដើធ្វើ គសចកឋើខណ្ ាំគលែ ២០ សឋើពើការអនុវេថន៍បទ្បញ្ញជ របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល គលែ ១ 

ប.ប (នលងទ្ើ២៦ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/1hcN4lm 

 

«គសចកឋើលបកាសអនថរលកសួងសឋើពើ ការកាំណ្េ់លបាក់ចាំណូ្លមកពើនលវគសវកមយសុរគិោដើ» គលែ៣៧៧ SHV/,  

លកសួងគរៀបចាំខដនដើ (នលងទ្ើ២៨ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០០២), http://bit.ly/1bU3wQH  

 

ចាប់ភូមិបាល នស/រកម/០៨០១/១៤ (នលងទ្ើ២០ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០០១), http://bit.ly/1dGTrbO  

 

ចាប់សថើពើ អសាមកិរណ៍្ (នលងទ្ើ២៦ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១០), http://bit.ly/1dKukoq 

 

គសចកឋើខណ្ ាំ ពើការអនុវេថន៍បទ្បញ្ញជ គលែ ០១ ចុះនលងទ្ើ០៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២ សឋើពើវធិានការពលងឹង និង
បគងាើនលបសិទ្នភាពននការលគប់លគងដើសមផទានគសដឌកចិច ការគរៀបចាំ និងចងលកងជាឯកស្ថរគដ្ឋយគលខ្ធ្កិារសឋើពើ
ការអនុវេថបទ្បញ្ញជ គលែ ០១ បប លកសួងគរៀបចាំខដនដើ (ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/1hcN4lm  

http://bit.ly/1hcJqYV
http://bit.ly/1hcN4lm
http://bit.ly/1bU3wQH
http://bit.ly/1dGTrbO
http://bit.ly/1dKukoq
http://bit.ly/1hcN4lm
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គសចកឋើបង្ហគ ប់សឋើពើវធិានការពលងឹង និងបគងាើនលបសិទ្នភាពននការលគប់លគងដើសមផទានគសដឌកិចច គលែ ០១ បប 
(ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២) 
 

ចាប់សឋើពើេាំបន់ការពារ (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៨), http://bit.ly/1hPQmc7 

 

លពះរាជលកឹេរ សឋើពើបទ្បញ្ដេថ និងគោលការណ៍្ខណ្ ាំ ពាក់ព័នននឹងការគធ្ឝើអនុបគោគននលទ្ពរសមផេថសិ្ថធារ
ណ្ៈរបស់រដឌ និងស្ថទ ប័នរដឌ នស/រកេ/០៨០៦/៣៣៩ (នលងទ្ើ៨ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០០៦)  
 

លពះរាជលកឹេរ សឋើពើការបគងាើេអាជាញ ធ្រជាេិគដ្ឋះលស្ថយជគមាវ ះដើធ្វើ នស/កេ/០២០៦/០៩៧ (នលងទ្ើ២៦ ខែកុមមៈ 
ឆ្ប ាំ២០០៦) 

 

អនុលកឹេរ គលែ ១៩ សឋើពើដើសមផទានសងគមកចិច អនក/បក (នលងទ្ើ១៩ ខែមើ  ឆ្ប ាំ២០០៣), 

http://bit.ly/17FLTRS 

 

អនុលកឹេរ គលែ ៨៣ សឋើពើដាំគណ្ើ រការចុះបញ្ជ ើដើរបស់សហគមន៍ជនជាេគិដើមភាគេចិ អនក/បក (នលងទ្ើ៩ ខែមលុិ
  ឆ្ប ាំ២០០៩), http://bit.ly/17FKSZV 

 

អនុលកឹេរសឋើពើការលគប់លគងដើរដឌ គលែ ១១៨ អនក/បក (នលងទ្ើ៧ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០០៥), 

http://bit.ly/16EBYyU 

 

អនុលកឹេរ គលែ ១៤៦ សឋើពើ ដើសមផទានគសដឌកចិច អនក/បក (នលងទ្ើ២៧ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៥), 

http://bit.ly/17FLWgj  

 

អនុលកឹេរ សឋើពើ វធិាន នងិនើេិវធិ្ើននការគធ្ឝើអនុបគោគសឋើពើលទ្ពរសមផេថសិ្ថធារណ្ៈរបស់រដឌ និងស្ថទ ប័នស្ថធារ
ណ្ៈ គលែ ១២៩ អនលក បក (នលងទ្ើ២៧ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៦), http://bit.ly/1hcMjcc 
 

គមើលអនុលកឹេរ គលែ ១៣១ អនក/បក សឋើពើការខកខលបអនុលកឹេរ សឋើពើ ដើសមផទានគសដឌកចិច នលងទ្ើ១៥ ខែកញ្ញដ  
ឆ្ប ាំ២០០៨ 

 

  

http://bit.ly/1hPQmc7
http://bit.ly/17FLTRS
http://bit.ly/17FKSZV
http://bit.ly/16EBYyU
http://bit.ly/17FLWgj
http://bit.ly/1hcMjcc
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ចាប ់និងកេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិ  

អនុសញ្ញដ អនថរជាេិ និងគសចកឋើលបកាស  

កេិកាសញ្ញដ  សឋើពើ ការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្លមង់ននការគរ ើសគអើងលបឆ្ាំងនឹងង្គ្សថើគភទ្ (គសចកឋើសគលមចរបស់មហាស
នបិបាេ គលែ ៣៤/១៨០ នលងទ្ើ១៨ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៧៩ ចូលជាធ្រមាន នលងទ្ើ៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ១៩៨១) 

http://bit.ly/180arEj  

 

កេិកាសញ្ញដ  សឋើពើ សិទ្និកុមារ (គសចកឋើសគលមចរបស់មហាសនបិបាេ គលែ ៤៤/២៥ គៅនលងទ្ើ២០ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ
១៩៨៩ ចូលជាធ្រមាន នលងទ្ើ២ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ១៩៩០)  http://bit.ly/180atMv  
 

គសចកឋើលបកាសសឋើពើ សទិ្និជនជាេគិដើមភាគេិច (គសចកឋើសគលមចរបស់មហាសនបបិាេ គលែ ៦១/២៩៥ គៅនលងទ្ើ 
១៣ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០៧) , http://bit.ly/1h1SfDS  
 

កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិ សឋើពើ ការលុបបាំបាេ់គចាលរាល់ទ្លមង់ននការគរ ើសគអើងពូជស្ថសន៍ (គសចកឋើសគលមចរបស់
មហាសនបបិាេ គលែ ២១០៦ (XX) គៅនលងទ្ើ២១ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៦៥ ចូលជាធ្រមាន នលងទ្ើ៤ ខែមករា ឆ្ប ាំ
១៩៦៩) http://bit.ly/180azUe  

 

កេិកាសញ្ញដ អនថរជាេិ សឋើពើ សិទ្នគិសដឌកិចច សងគមកិចច និងវបផធ្ម៌ (គសចកឋើសគលមចរបស់មហាសនបបិាេ គលែ 
២២០០A (XX) គៅនលងទ្ើ១៦ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៦៦ ចូលជាធ្រមាន នលងទ្ើ៣ ខែមករា ឆ្ប ាំ១៩៧៦) , 
http://bit.ly/15WUwtO  

 

គសចកឋើលបកាសជាស្ថកលសឋើពើសិទ្និមនុសស (គសចកឋើសគលមចរបស់មហាសនបបិាេ គលែ ២១៧ A III គៅនលងទ្ើ
១០ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៤៨), http://bit.ly/1808qrH   

 

ករណ្ើ ខផបកចាប់  

គណ្ៈកមាយ ធ្កិារសឋើពើ សិទ្នគិសដឌកិចច សងគមកិចច និងវបផធ្ម៌ គសចកឋើអតាទ ធ្ិបាយទូ្គៅ គលែ ៤ ៖ «សិទ្នទិ្ទ្ួល
បានលាំគៅឋានសមលសប (មាលតា ១១ (១))» (នលងទ្ើ១៣ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៩១), http://bit.ly/15WViHa 

គណ្ៈកមាយ ធ្កិារសឋើពើ សិទ្នគិសដឌកិចច សងគមកិចច នងិវបផធ្ម៌ គសចកឋើអតាទ ធ្ិបាយទូ្គៅ គលែ ៧ ៖ «សិទ្នទិ្ទ្ួល
បានលាំគៅឋានសមលសប (មាលតា ១១.១) ៖ ការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំ» (នលងទ្ើ២០ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ
១៩៩៧), http://bit.ly/HbQDIV 

http://bit.ly/180arEj
http://bit.ly/180atMv
http://bit.ly/1h1SfDS
http://bit.ly/180azUe
http://bit.ly/15WUwtO
http://bit.ly/1808qrH
http://bit.ly/15WViHa
http://bit.ly/HbQDIV
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លិែិេុបករណ៍្អនថរជាេិគផសងៗ  

គោលការណ៍្ខណ្ ាំរបស់អ.ស.ប សថើពើការបគណ្ថ ញគចញ និងការចាកគចញគដ្ឋយបងខាំចេិថ ខផអកគលើការអភិវឌណន៍
, និងឧបសមភ័នន១ ននរបាយការណ៍្របស់អបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.ប សថើពើការមានផធះសខមផងសមរមរជាធាេុ
ផសាំននសិទ្នទិ្ទ្ួលបានជើវភាពរស់គៅលគប់លោន់  A/HRC/4/18, (ឆ្ប ាំ២០០៧) http://bit.ly/HbSJIF  

  

 

គោលការណ៍្សិទ្និមនុសសអបផបរមាពាក់ព័នននឹងការទ្ទ្លួបាន ឬគផធរសិទ្និដើធ្វើកបុងលទ្ង់លទាយធ្ាំ, ឧបសមភ័ននភាជ ប់
កបុងរបាយការណ៍្របស់អបករាយការណ៍្ពិគសសអ.ស.ប សថើពើសិទ្នទិ្ទ្ួលបានគសផៀងអាហារ
A/HRC/13/33/Add.2, (នលងទ្ើ២៨ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៩) http://bit.ly/HbTqlk  

 
គោលការណ៍្សថើពើការគដ្ឋះលស្ថយមានលបសិទ្នភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ន និងលទ្ពរសមផេថសិលមាប់ជនគភៀសែវួន និង
ជនគភៀសសឹក, អបករាយការណ៍្ពិគសសរបស់អ.ស.បសថើពើលបសិទ្នភាពចាំគពាះលាំគៅដ្ឋឌ ន និងលទ្ពរសមផេថ,ិ 
E/CN.4/Sub.2/2005/17, (នលងទ្ើ២៨ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០០៥) http://bit.ly/1afgYM9  

 

គោលការណ៍្ខណ្ ាំសថើពើធុ្រកិចចនិងសិទ្និមនុសស, ឧបសមភ័ននកបុងរបាយការណ៍្របស់េាំណាងពិគសសសថើពើបញ្ញា
សិទ្និមនុសស និងអនថរស្ថជើវកមយ និងសហលោសដនទ្គទ្ៀេ A/HRC/17/31 (នលងទ្ើ១២ ខែមិ  ឆ្ប ាំ២០១១) 
http://bit.ly/HbVg5A  
 

របាយការណ៍្ និងការគបាះពុមភផាយ  

អាកសសនិគអដ «កខនវងទ្ាំគនរគលើដើ ៖ អភិវឌណការលគប់លគងដើធ្វើគដើមផើបញ្ឈប់ការរ ាំគោភយកដើ» 

http://bit.ly/17Gk0yM  

អងគការអាដហុក, «ផវូវរបេ់? សិទ្នដិើធ្វើ សទិ្នលិាំគៅដ្ឋឌ ន និងសិទ្នធិ្នធានធ្មយជាេិគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០១២» (ខែ
កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1eFH8wu 

 

អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «កមភុជា ៖ ការអភិវឌណន៍ទ្ើលបជុាំជន ឬក៏ការគរៀបចាំសាំណ្ង់អា ធ្ិបគេយរ?» 
(ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០០៩) http://bit.ly/17GoXYr 

 

អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «ការបគណ្ឋ ញគចញ និងការេសូ៊គៅកមភុជា ៖ ង្គ្សថើ ៥  ក់ បានគរៀបរាប់ពើជើវេិ
របស់ពួកគគ» (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១១),  http://bit.ly/17GlPfp    

 

http://bit.ly/HbSJIF
http://bit.ly/HbTqlk
http://bit.ly/1afgYM9
http://bit.ly/HbVg5A
http://bit.ly/17Gk0yM
http://bit.ly/1eFH8wu
http://bit.ly/17GoXYr
http://bit.ly/17GlPfp
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អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «សិទ្និលេូវបានលុបគចាលគៅកមភុជា, (នលងទ្ើ១១ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៨)  
http://bit.ly/1ar2w3Q 

 

អងគការ អាលបូគដវ «ដើខដលលេូវបានលួច អ គេខដលលេូវបានលួច ៖ របាយការណ៍្ពើការរ ាំគោភយកដើគៅកមភុ
ជា» (ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០១១), http://bit.ly/17Gmg9k 

 

ស្ថភ នគៅកាន់សនថិភាពកមភុជា, មជឈមណ្ឍ លសិទ្នលិាំគៅដ្ឋឌ ននិងការបគណ្ថ ញគចញ, គគលមាងគណ្គនយរភាពអនថរ
ជាេ៖ិ «គសៀវគៅខណ្ ាំសថើពើពើសិទ្នដិើធ្វើ នងិលាំគៅដ្ឋឌ នគៅកមភុជា» គលែ១, ខផបកទ្ើ២ (ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០០៩) 

http://bit.ly/Hrafs4   
 

ម.ស.ម.ក និងអងគការមាលតា១៩, «ការពារអបកការពារសិទ្នមិនុសស៖ សុវេទភិាពអបកការពារសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា 
(ឆ្ប ាំ២០១៣) ទ្ាំព័រទ្ើ២៩, http://bit.ly/HrQfWL 

 

ម.ស.ម.ក «ធុ្រកិចច និងសិទ្នមិនុសសគៅកមភុជា ៖ ការបគងាើេសសរសឋមម ទាាំង ៣” (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១០), 

http://bit.ly/16EB5Gq 

 

ម.ស.ម.ក, «កាំខណ្ទ្លមង់លបព័ននយុេថធិ្ម៌» (របាយការណ៍្សគងខប) (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣) 

http://bit.ly/1bo6GdM 

 
ម.ស.ម.ក, «របាយការណ៍្គោលនគោបាយកាំខណ្ទ្លមង់ដើធ្វើ៖ របកគាំគហើញពើកចិចពិភាកាេុមូល និងគវទ្ិកា
គោលនគោបាយ» (ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1inGTWX  

 

ម.ស.ម.ក «ការវភិាគខផបកចាប់សឋើពើការគចាទ្លបកាន់ និងការផថ ធ គទាសមកគលើ េាំណាងសហគមន៍ បងឹកក់ 
ចាំនួន ១៣ ក់ កាលពើនលងទ្ើ២៤ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២» (នលងទ្ើ១១ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១២), 

http://bit.ly/16HN5XP  

 

ម.ស.ម.ក «គស្ថក ដកមយគៅបុរ ើកើឡា គៅខេបនថ» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/17G2dbc  

 

មជឈមណ្ឍ លសិទ្នលិាំគៅឋាន និងការបគណ្ឋ ញគចញ «កមភុជា ៖ ធ្ ោរពិភពគោកគសុើបអគងាេគគលមាងផឋល់ប
ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើ» (នលងទ្ើ១ ខែមិលុ  ឆ្ប ាំ២០១០), http://bit.ly/1inVce0  

មជឈមណ្ឍ លសិទ្នលិាំគៅឋាន និងការបគណ្ឋ ញគចញ «រស់គៅគលកាមការគាំរាមកាំខហង បុ៉ខនថមិនមានកខនវងណា
គផសងខដលលេូវគៅ ៖ ការលស្ថវលជាវសឋើពើផលប៉ះពាល់ពើការបគណ្ឋ ញគចញមកគលើង្គ្សថើគៅភបាំគពញ»  (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ
២០១១), http://bit.ly/17GkBk6  

 

http://bit.ly/1ar2w3Q
http://bit.ly/17Gmg9k
http://bit.ly/Hrafs4
http://bit.ly/HrQfWL
http://bit.ly/16EB5Gq
http://bit.ly/1bo6GdM
http://bit.ly/1inGTWX
http://bit.ly/16HN5XP
http://bit.ly/17G2dbc
http://bit.ly/1inVce0
http://bit.ly/17GkBk6
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អងគការសមធ្ម៌កមភុជា «ភាពខផអមខលាមខេលឝើង គសចកឋើសគងខបពើផលិេផលននឧសាហកមយសារ ពាណិ្ជជកមយ និង
សិទ្នមិនុសសគៅកមភុជា» (ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១០), http://bit.ly/1bcEUkw 

 

អងគការសមធ្ម៌កមភុជា និងការអភិវឌណន៍អនថរជាេខិដលមានលកខណ្ៈរមួបញ្ចូ ល «ការលបមូលផលខដលមានភាព
ខផអមខលាមខេលឝើង ៖ ការវយេនមវផលប៉ះពាល់មកគលើសិទ្និមនុសស របស់សហគមន៍អឺរ ៉ុប មនិបានរកគឃើញអឝើគលៅ
ពើ ការផថួចគផថើមទ្ិញអាវុធ្គៅកមភុជាគ ះគទ្» (ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/17G5OpH  

 

គង្គ្ហឝង វលិខម, «សាំគឡងជនជាេិគដើមភាគេិចកបុងនគោបាយពិភពគោក (១៩៩៣) 

 

ខង្គ្ហឝនស៍ វ ៉ុលគ័រ និង គុនធ្ឺរ សុ៊លដហឝ «គោលនគោបាយចាស់ សកមយភាពលយើ ៖ ការបគងាើេលយើខផបកនគោបាយដ៏
គួរឲ្រភាញ ក់គផអើល កបុងការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិទ្នមិនុសស កបុងកាំខណ្ទ្លមង់ដើធ្វើរបស់កមភុជា» សនបសិើទ្លបចាាំឆ្ប ាំ របស់
ធ្ ោរពិភពគោក សឋើពើដើធ្វើ និងភាពលកើលក ឆ្ប ាំ២០១៣ នលងទ្ើ ៨-១១ ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១៣  
 

អងគការកវូប៊ល វ ើេគនស «កមភុជាសលមាប់លក់ ៖ វធិ្ើខដលអភិជនគៅកមភុជា បានកាន់កាប់នូវ ឧសាហកមយ 
អសាមិករណ៍្ របស់លបគទ្ស» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០០៩), http://bit.ly/1c3N3cG 

 

អងគការកវូប៊ល វ ើេគនស «អភជិនគៅសូ៊ វធិ្ើខដលលកុមហុ៊នគវៀេណាម និងអបកហរិញ្ញដ វេទុអនថរជាេ ិបានដឹក ាំវបិេថិ
ដើធ្វើគៅកបុងលបគទ្សឡាវ និងកមភុជា» (ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1ar7lKn 

 

ខហល ចាំគរ ើន, «ការខណ្ ាំចាប់ភូមបាលននលបគទ្សកមភុជា» គៅកបុងរបាយការណ៍្របស់ គហា គផង, គង់ ផលវៈ 
និងជេ ខមនខហសល, ការខណ្ ាំចាប់កមភុជា (២០១២) ទ្ាំព័រទ្ើ៣១៦ http://bit.ly/18AYchV 

 

សមភ័ននដើធ្វើអនថរជាេិ «គសចកឋើលបកាស ធ្ើរ៉ាណា» មហាសនបបិាេ ឆ្ប ាំ២០១១ (នលងទ្ើ២៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១១), 

http://bit.ly/1a7inbY  

 

ខជហឝ និងខម៉នង្គ្ហឝេឺ ហ៊រណុ្ង មូលនធិ្ ិគហនគរចបូល «ជនជាេគិដើមភាគេិច និងប័ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើគៅកមភុជា», 
សនបិសើទ្លបចាាំឆ្ប ាំ របស់ធ្ ោរពិភពគោក សឋើពើដើធ្វើ នងិភាពលកើលក ឆ្ប ាំ២០១៣ នលងទ្ើ ៨-១១ ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ
២០១៣ http://bit.ly/HxqbcD 

 

ការដ្ឋក់គសបើរមួ សលមាប់ដាំគណ្ើ រការពិនិេរជាស្ថកលតាមគពលគវោកាំណ្េ់ គលើកទ្ើ ២ សឋើពើ លបគទ្សកមភុជា (ខែ
មិលុ  ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1bFGb5n 

 

http://bit.ly/1bcEUkw
http://bit.ly/17G5OpH
http://bit.ly/1c3N3cG
http://bit.ly/1ar7lKn
http://bit.ly/18AYchV
http://bit.ly/1a7inbY
http://bit.ly/HxqbcD
http://bit.ly/1bFGb5n
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អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និគមធាវ ើកាណាដ្ឋ «កមភុជា ៖ ការឃុាំែវួនអបកការពារសិទ្នមិនុសស គោក គួច ខវង តាមអាំគពើ
ចិេថ» (លិែិេ) (នលងទ្ើ១៥ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/173SecM 

 

អងគការលើកាដូ «២ ឆ្ប ាំប ធ ប់ពើការបគណ្ឋ ញគចញរបស់ពកួគគគចញពើកណាឋ លទ្ើលកុងភបាំគពញ លបជាពលរដឌគៅខេ
រស់គៅកបុងទុ្គេ៌ភាព» (នលងទ្ើ៦ ខែមលុិ  ឆ្ប ាំ២០០៨) http://bit.ly/1athCWm 

 

ការោិល័យឧេថមសបងការអ.ស.ប, «េួ ទ្ើ និងសមទិ្នផលរបស់ការោិល័យឧេថមសបងការអ.ស.បកបុងការជួយ
ដល់រដ្ឋឌ ភិបាល នងិពលរដឌកមភុជាកបុងការគលើកកមភស់ និងការពារសិទ្និមនុសស» (នលងទ្ើ២១ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ
២០១១) http://bit.ly/1iteXBc 

 

ការោិល័យឧេថមសបងការអ.ស.ប, «េួ ទ្ើ និងសមទិ្នផលរបស់ការោិល័យឧេថមសបងការអ.ស.បកបុងការជួយ
ដល់រដ្ឋឌ ភិបាល នងិពលរដឌកមភុជាកបុងការគលើកកមភស់ និងការពារសិទ្និមនុសស» (នលងទ្ើ១៩ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ
២០១៣) http://bit.ly/1itfzXq 

 

ភើេទ័្រ ឡលឺបឺច េាំណាងពិគសសរបស់អងគការសហលបជាជាេិ សឋើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុជា «ការបនថវបផ
ធ្ម៌និទ្ណ្ឍ ភាពគៅកមភុជា» (ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០០៥), http://bit.ly/1a7tba0 

 

សឹក បួរក័ស, «ភាពជាមាច ស់កមយសិទ្ន,ិ លក់ និងការគកាថ បកាថ ប់ដើធ្វើគៅកមភុជា៖ ការពិនេិរបឋមគលើទ្ិនបន័យខដល
មានលស្ថប់ និងទ្ិនបន័យខដលលបមូលបានពើការសធង់មេិលយើៗចាំនួន៤» (ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០០), ឯកស្ថរសិកា
របស់វទិ្យស្ថទ នបណ្ថុ ះបណាថ ល និងលស្ថវលជាវគដើមផើអភិវឌណន៍កមភុជា (CDRI) គលែ១៦, ទ្ាំព័រទ្ើ៣ 

http://bit.ly/18AWa17 
 

គសថបគហឝន គអរនិលេូដ, «វសិហមជឈការ និងកថើសងឃមឹននការពលងឹងអាំណាចពលរដឌជនជាេិគដើមភាគេិច៖ ករណ្ើ
ធ្ ោរពិភពគោកគៅកមភុជា ឆ្ប ាំ២០០៩,» កាខសេប៉ាសុើហឝកិ, វ ៉ុល ២៤, គលែ ១ (ខែមិ  ឆ្ប ាំ២០១១)។ 

 

គសថហឝនិ ចនសុនិ (ណ្រគដកូ) និង គលកក មុ៉នហឝេ (បាសគសថល) លបេិភូសហគមន៍អឺរ ៉ុបគៅកមភុជា «
ស្ថទ នភាពបរសិ្ថទ នគៅកបុងលបគទ្ស» (ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/17HJa03 

 
អងគការង្គ្សថើខែយរ «ពួកគគយកដើរបស់ែញុ ាំ ពួកគគបាំផាវ ញជើវេិែញុ ាំ ៖ របាយការណ៍្សឋើពើផលប៉ះពាល់ខផបកចិេថស្ថង្គ្សថមក
គលើង្គ្សថើខដលរងគលោះគដ្ឋយស្ថរការបគណ្ឋ ញគចញគៅកមភុជា» (ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/17GkqFD 

 

http://bit.ly/173SecM
http://bit.ly/1athCWm
http://bit.ly/1iteXBc
http://bit.ly/1itfzXq
http://bit.ly/1a7tba0
http://bit.ly/18AWa17
http://bit.ly/17HJa03
http://bit.ly/17GkqFD
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របាយការណ៍្របស់េាំណាងពិគសសននអគគគលខ្ធ្ិការដ្ឋឌ នសថើពើបញ្ញា សិទ្និមនុសស និងអនថរស្ថជើវកមយ និងសហ
លោសដនទ្គទ្ៀេ, «ការពារ, គោរព, និងគដ្ឋះលស្ថយ» ខដលជាលកបែណ្ឍ មួយសលមាប់ធុ្រកិចចនិងសិទ្និមនុសស 
A/HRC/8/5 (នលងទ្ើ០៧ ខែគមស្ថ ឆ្ប ាំ២០០៨) http://bit.ly/HbWayZ  

 

គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ សូ៊ខប៊ឌើ, «របាយការណ៍្របស់អបករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុ
ជា», គសចកថើបខនទម៖ ការវភិាគខផបកសិទ្និមនុសសគលើសមផទានដើគសដឌកិចចនិងសមផទានដើដនទ្គទ្ៀេគៅកមភុជា, 
A/HRC/21/63/Add.1/Rev.1 (នលងទ្ើ១០ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/17FL8bq 

 

គោក សុរោិ លបាស្ថទ្ សូ៊ខប៊ឌើ, «របាយការណ៍្របស់អបករាយការណ៍្ពិគសសសថើពើស្ថទ នភាពសិទ្និមនុសសគៅកមភុ
ជា» (នលងទ្ើ៥ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/17G77ox 

 

គវទ្ិកាននអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភបិាលគៅកមភុជា «ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើគៅកមភុជា ការសិកាពើការចុះ
បញ្ជ ើជាលបព័ននកបុងគែេថចាំនួន ៣ គៅកមភុជា និងទ្ើលកុង» (ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/HoeO6M 

 

គវទ្ិកាននអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល សឋើពើ កមភុជា «ដើសមផទានគសដឌកចិច នងិសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន» (ឆ្ប ាំ
២០១០), http://bit.ly/16LhDb5 

 

សនធរកថា និងបទ្សមាម សន ៍ 

សនធរកថារបស់សគមឋចហុ៊នខសន យករដឌមង្គ្នឋើននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា សឋើពើ“យុទ្នស្ថង្គ្សឋចេុគកាណ្” គដើមផើ
កាំគណ្ើ ន ការង្ហរ សមធ្ម៌ និង លបសិទ្នភាព គៅកមភុជា ដាំណាក់កាលទ្ើ២ គៅអងគលបជុាំគណ្ៈរដឌមង្គ្នឋើ គលើកទ្ើ
មួយ នើេិកាលទ្ើ៤ ននរដឌសភា (នលងទ្ើ២៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០០៨) http://bit.ly/HpfSqY  

 

សនធរកថារបស់សគមឋចហុ៊នខសន យករដឌមង្គ្នឋើននរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា សឋើពើ“យុទ្នស្ថង្គ្សឋចេុគកាណ្” គដើមផើ
កាំគណ្ើ ន ការង្ហរ សមធ្ម៌ និង លបសិទ្នភាព គៅកមភុជា ដាំណាក់កាលទ្ើ៣ ននរាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមភុជា នើេិកាលទ្ើ៥ 
ននរដឌសភា (នលងទ្ើ២៥ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣)http://bit.ly/HxsV9U  

 

អេទបទ្ស្ថរព័េ៌មាន និងគសចកឋើខលវងការណ៍្ 

អងគការគលើកខលងគទាសអនថរជាេិ «លបជាពលរដឌចាំនួន ១៦០ លគួស្ថរគៅកមភុជាលបឈមមុែនឹងការបគណ្ឋ ញ
គចញ (នលងទ្ើ១៣ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០០៩  http://bit.ly/1bcHuqB  

 

គណ្ៈកមាយ ការសិទ្នមិនុសសអាសុើ «សកមយជនដើធ្វើចាំនួន ២  ក់ លេូវបានដ្ឋក់ពនន ោរគដ្ឋយស្ថរខេមានការ
ពាក់ព័នននឹងការគធ្ឝើបាេុកមយលបឆ្ាំងេវ៉» (នលងទ្ើ១២ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/16HNn0T  

http://bit.ly/HbWayZ
http://bit.ly/17FL8bq
http://bit.ly/17G77ox
http://bit.ly/HoeO6M
http://bit.ly/16LhDb5
http://bit.ly/HpfSqY
http://bit.ly/HxsV9U
http://bit.ly/1bcHuqB
http://bit.ly/16HNn0T
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ប៊ើប៊ើសុើ «គកយងលសើជាំទ្ង់លេូវបានបាញ់ស្ថវ ប់កបុងគពលគធ្ឝើការេវ៉គៅកមភុជា» (នលងទ្ើ១៦ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១២), 

http://bbc.in/1asEipQ 

ម.ស.ម.ក «ការលបឈមនឹងការបគណ្ឋ ញគចញគដ្ឋយបងខាំជាគលើកទ្ើ ២ របស់សហគមន៍ ភូមិអណ្ឋូ ងគដ្ឋយោយ ន
សាំណ្ង គឺជាការគមើលលស្ថលរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលចាំគពាះគសចកឋើលបកាសជាស្ថកលសឋើពើសិទ្និមនុសស» (វចិារណ្កថា
ព័េ៌មាន)(នលងទ្ើ២ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/1athOVz  

 

អងគការឃ្វ ាំគមើលសិទ្និមនុសស, «កមភុជា៖ យុទ្ន ការផថល់ប័ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើលេូវបានគគបាំពាន» (នលងទ្ើ១២ ខែមិលុ
  ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/17FLZsD 

អងគការលើកាដូ/ការវភិាគរបស់កាខសេឌឹគែមបូឌាគដលើ, «ការរូងយកកមភុជា៖ សមផទានមថងមួយៗ» (នលងទ្ើ១១ 
និង១២ ខែមិ  ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/Hpgih2  

 

អងគការលើកាដូ នងិអងគការសមធ្ម៌កមភុជា «ញេថិសឋើពើ សមផទានសារលេូវបានដ្ឋក់គៅគណ្ៈកមាយ ការសិទ្និមនុសស
ជាេរិបស់លបគទ្សនល អងគការគៅកមភុជា បានគចាទ្លបកាន់ថាការរ ាំគោភបាំពានសិទ្និមនុសសធ្ងន់ធ្ងរជាប់ពាក់ព័នន
ជាមួយនឹងលកុមហុ៊នសារសយកស ស្ថជើវកមយសារមិេថផុល» (គសចកឋើខលវងការណ៍្) (ភបាំគពញ នលងទ្ើ៣០ ខែឧសភា 
ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1asDi57  

 

ការោិល័យឧេឋមសបងការអ.ស.ប «សហគមន៍ជនជាេិគដើមភាគេចិ ចាំននួ ៣ នងឹទ្ទ្ួលបានប័ណ្តកមយសទិ្និ
សមូហភាព», (នលងទ្ើ១៤ ខែធ្បូ ឆ្ប ាំ២០០១), http://bit.ly/Hxp24M 

 
ទ្សស វដឋើអបកលស្ថវលជាវអាជើព «ជុាំវញិពិភពគោក ៖ ការលគប់លគងដើគៅកមភុជា, (ខែវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១២), 

http://bit.ly/1inM2hN 

 
កាខសេ ឌឹ គែមបូឌា គដលើ «ការបាេ់បង់នលពគឈើគៅកមភុជា ជាការបាេ់បង់មួយដ៏អាលកក់គៅកបុងពិភពគោក» 

(នលងទ្ើ១៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/HYlubu 

កាខសេ ឌ ឹគែមបូឌា គដលើ «នគរបាលចាប់ែវួនអបកលគប់លគងលកុមហុ៊ន ធ្ើធ្ើវ៉យ ពើបទ្បាញ់លបហារ» (នលងទ្ើ៥ ខែ

មើ  ឆ្ប ាំ២០១២), http://bit.ly/1asDGR6 

កាខសេ ឌ ឹគែមបូឌា គដលើ «លកុមលគួស្ថរគៅលពះវហិារលេូវបានបញ្ញជ ឲ្រគចៀសផវូវឲ្រគលគឿងយនថឈូសឆ្យ» (នលង
ទ្ើ៣០ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1ar0m45 

http://bbc.in/1asEipQ
http://bit.ly/1athOVz
http://bit.ly/17FLZsD
http://bit.ly/Hpgih2
http://bit.ly/1asDi57
http://bit.ly/Hxp24M
http://bit.ly/1inM2hN
http://bit.ly/HYlubu
http://bit.ly/1asDGR6
http://bit.ly/1ar0m45
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កាខសេ ឌ ឹភបាំគពញបុ៉សថិ៍ «អបកភូមគិៅបឹងកក់ជិេទ្ទ្ួលបានកមយសិទ្នដិើធ្វើ» នលងទ្ើ៧ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៣, 

http://bit.ly/1eh8OIb 

 

កាខសេ ឌ ឹភបាំគពញ បុ៉សថិ៍ «គកយងលេូវវយដាំគដ្ឋយស្ថរខេដើសមផទានគសដឌកិចច» (នលងទ្ើ៦ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៣), 

http://bit.ly/17G8DH9 

កាខសេ ឌ ឹភបាំគពញ បុ៉សថិ៍ «ការបដិគសធ្ប័ណ្តកមយសិទ្នដិើធ្វើ អបកភូមគិៅគែេថគពាធ្ិ៍ស្ថេ់អះអាងលបាប់។ (នលងទ្ើ២០ 
ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៣), http://bit.ly/1hikMGd  

 

កាខសេ ឌ ឹភបាំគពញបុ៉សថិ៍ «លពះសងឃ បានចូលរមួកបុងការពារនលពគឈើ» (នលងទ្ើ៨ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១២), 

http://bit.ly/17HNVXx 

 

កាខសេ ឌ ឹភបាំគពញបុ៉សថិ៍ «ប័ណ្តកមយសិទ្នលិយើគៅមិនទាន់បានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ ៖ លបជាពលរដឌ» (នលងទ្ើ២៧ ខែមើ  ឆ្ប ាំ
២០១៣), http://bit.ly/1c3OSGm 

 

កាខសេ ឌ ឹភបាំគពញ បុ៉សថិ៍ «លសកុលពះ បាន ាំោប មកេវ៉លបឆ្ាំងនឹងទាហាន» (នលងទ្ើ៧ ខែសើហា ឆ្ប ាំ២០១២) 
http://bit.ly/1hil93t   

 

កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញបុ៉សថិ៍ «មង្គ្នថើនគរបាលវយដាំមកគលើសកមយជនបុរ ើកើឡា» (នលងទ្ើ១៨ ខែេុោ ឆ្ប ាំ២០១៣) 
http://bit.ly/16HM55V 
 

កាខសេ ឌឹ ភបាំគពញ បុ៉សថិ៍ «ដើចមាា រលេូវបានជាំនួសគដ្ឋយប ធ យកងយុទ្នពលគែមរភូមនិធ» (នលងទ្ើ៦ ខែកុមមៈ ឆ្ប ាំ
២០១៣ http://bit.ly/1ar1NQ1 

 

កាខសេ ឌ ឹភបាំគពញ បុ៉សថិ៍ «មានការបាញ់លបហារគពលខដលលបជាពលរដឌលេូវបានជគមវៀស» (នលងទ្ើ៧ ខែមើ  ឆ្ប ាំ
២០១៣), http://bit.ly/1asEFRi  

 

វទិ្រសាំគឡងសហរដឌអាគមរកិ “មានលបជាពលរដឌមួយចាំននួលេលប់មកវញិ ប ធ ប់ពើលេូវបានជគមវៀសគចញពើេាំបន់
ខដលលេូវអភិវឌណន៍ជាកខនវងលខមាកាយ (នលងទ្ើ២៧ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/1hiivuP 

 

វទិ្រុសាំគឡងសហរដឌអាគមរកិ «ចាប់គផឋើមការង្ហរ គលើគគលមាងដ៏ចលមូងចលមាស់គៅកមភុជា» (នលងទ្ើ៧ ខែឧសភា ឆ្ប ាំ
២០១៣) http://bit.ly/1hij4oe 

  

 

ខវបស្ថយ និងវ ើគដអូ  

http://bit.ly/1eh8OIb
http://bit.ly/17G8DH9
http://bit.ly/1hikMGd
http://bit.ly/17HNVXx
http://bit.ly/1c3OSGm
http://bit.ly/1hil93t
http://bit.ly/16HM55V
http://bit.ly/1ar1NQ1
http://bit.ly/1asEFRi
http://bit.ly/1hiivuP
http://bit.ly/1hij4oe
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អងគការមាលតា ១៩ «បុរ ើកើឡា ខែសវ ើគដអូខដលមិនមានការខកសលមួល» (វ ើគដអូ), (នលងទ្ើ១៨ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២), 

http://bit.ly/16HGTis 

 

ម.ស.ម.ក «គដ្ឋះខលង គោ៉ម បុបាព » (គគហទ្ាំព័រ), http://bit.ly/16HNKIK  

 

អងគការសមធ្ម៌កមភុជា «កមភុជា ៖ ការបគណ្ឋ ញគចញគៅបងឹកក់» (ខវបស្ថយ), http://bit.ly/16HLjpr 

 

ការអភិវឌណន៍អនថរជាេខិដលមានលកខណ្ៈរមួបញ្ចូល «កមភុជា ៖ ការបគណ្ឋ ញគចញគៅេាំបន់បឹងកក់» (ខវបស្ថយ) 

http://bit.ly/16HLjpr  

 

អងគការលើកាដូ «សកមយជនបងឹកក់លេូវបានលកុមនគរបាលវយដាំោ៉ងស្ថហាវ កបុងអាំឡុងគពលការបគណ្ឋ ញ
គចញ» (វ ើគដអូ) (នលងទ្ើ១៧ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១), http://bit.ly/16HKpJR  

 

អងគការលើកាដូ «បុរ ើកើឡា ការបាំគភវចពាករសនយ» (វ ើគដអូ), (នលងទ្ើ១២ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១៣), 

http://bit.ly/1asHxO7  

 

អងគការលើកាដូ «មង្គ្នថើគោធាបាញ់លបហារមកគលើអបកេវ៉ទាមទារដើធ្វើ កបុងខប៉កខ្ងគជើងភាគខ្ងគកើេននលបគទ្ស
កមភុជា» (វ ើគដអូ) (នលងទ្ើ២១ ខែមករា ឆ្ប ាំ២០១២) http://bit.ly/1asFWHS  
 

អងគការលើកាដូ «ការបង្ហា ញដ៏អស្ថច រររបស់កមភុជា ៖ បង្ហា ញពើដើសមផទានកបុងរយៈគពលនើមួយៗ», (នលងទ្ើ១ ខែមើ
  ឆ្ប ាំ២០១៣) http://bit.ly/HxpSOV 
 

វទិ្រុអាសុើគសរ ើ  «ការបគណ្ឋ ញគចញគៅបឹងកក់ កាលពើនលងទ្ើ១៦ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១ ៖ គរឿងរ៉ាវរបស់វទិ្រុអាសុើ
គសរ ើគៅពើគលកាយគរឿងរ៉ាវទាាំងមូល» (វ ើគដអូ) (នលងទ្ើ២២ ខែកញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១១) http://bit.ly/16HKddx 

 

ការគាំរាមកាំខហង នលពឡង់ (ខវបស្ថយ), http://bit.ly/1hPRa0H 

 

ភាប ក់ង្ហរគសុើបអគងាេកណាថ លរបស់សហរដឌអាគមរកិ, «កណ្េ់គហេុទូ្គៅរបស់ពភិពគោក» សថើពើគសដឌកិចចកមភុ
ជា http://1.usa.gov/HpceNG  

 

http://bit.ly/16HGTis
http://bit.ly/16HNKIK
http://bit.ly/16HLjpr
http://bit.ly/16HLjpr
http://bit.ly/16HKpJR
http://bit.ly/1asHxO7
http://bit.ly/1asFWHS
http://bit.ly/HxpSOV
http://bit.ly/16HKddx
http://bit.ly/1hPRa0H
http://1.usa.gov/HpceNG

