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មជឈមណ្ឌ  សទិធិមន សសកមព ជា 

មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធមិនុសសកមពុជា (“ម.ស.ម.ក”) គឺជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល (“អង្គការ”) មិនចូល
បកសសមពនធ ឯករាជ្យ មែលធ្វើការធែើមបើធលើកកមពស់ និង្ការពារលទ្ធិប្បជា្ិបធេយ្យ និង្ការធោរពសិទ្ធិមនុសសជា
ពិធសសសិទ្ធពិលរែា និង្សិទ្ធនិធោបាយ្ ធៅទូ្ទាំង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា។ ចកខុវស័ិយ្របស់ ម.ស.ម.ក គចឺង់្
ឱ្យកមពុជាកាា យ្ជាប្ពះរាជាណាចប្កមួយ្ោា នអាំធពើហងិ្ា មែលកនុង្ធ ះប្បជាពលរែាទ្ទ្ួលបានសិទ្ធមិនុសសជា
មូលដ្ឋា ន មានសមភាព ប្េូវបានអនុញ្ញា េឱ្យចូលរមួកនុង្លទ្ធិប្បជា្ិបធេយ្យ និង្ទ្ទ្ួលបានផលប្បធោជ្ន៍ពើ
ការអភិវឌ្ឍប្បធទ្ស។ ម.ស.ម.ក ចង់្បាននើេិរែាជាជាង្និទ្ណ្ឌ ភាព ស្ថា ប័នរងឹ្មាាំជាជាង្បុគគលខ្ា ាំង្ និង្ចង់្បាន
សង្គមពហុនិយ្មធដ្ឋយ្កនុង្ធ ះភាពចប្មរះមបបននសង្គមប្េូវបានទ្ទ្ួលយ្កនិង្ស្ថទ្រ ជាជាង្ប្ពធង្ើយ្កធនតើយ្ 
ឬដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមា។ ស្ថា កសញ្ញា របស់ ម.ស.ម.ក រ ាំធលចធោយ្ធ ើញរូបសេវប្ពាបស ធហើរធចញពើរង្វង់្មូលនននផៃ
ធម ពណ៌្ធ ៀវមែលធនះជានមិិេតរូបននការទមទរធសរ ើភាពរបស់កមពុជា។ 

 ាំរីរបាយការណ៍្ 

របាយ្ការណ៍្ប្ស្ថវប្ជាវធនះ (“របាយ្ការណ៍្”) ចង្ប្កង្ពើបញ្ញា សិទ្ធិមនុសសមែលអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើបាន
ជ្ួបប្បទ្ះធៅតាមទ្ើប្បជុ្ាំជ្នកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ផតល់អនុស្ថសន៍ជាសកមាភាពកនុង្ការធា ថាពួកោេ់ទ្ទ្ួល
បានសិទ្ធធិសាើោន  ធសចកតើនលាលនូរ សុ ភាព នងិ្សនតិសុ ។ របាយ្ការណ៍្ធនះផលិេធដ្ឋយ្គធប្មាង្និ ន ការធភទ្ និង្
អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ របស់ ម.ស.ម.ក មែលចាប់ធផតើមែាំធណ្ើ រការតាាំង្ពើឆ្ន ាំ ២០១០ កនុង្ធោលបាំណ្ង្ផតល់
អាំណាចែល់សហគមន៍ស្រសតើប្សឡាញ់ស្រសតើ បុរសប្សឡាញ់បុរស អនកប្សឡាញ់ទាំង្ពើរធភទ្ និង្អនកបតូរធភទ្ (“អនក
ប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ”) និង្េស ូមេចិាំធពាះសិទ្ធរិបស់ពួកោេ់ធៅកមពុជា។ 

រសចកតីខលែង ាំណ្រគ ណ្ 

របាយ្ការណ៍្ធនះ ោចធរៀបចាំធៅបានធដ្ឋយ្មានការោាំប្ទ្ពើសមាគមអប់រ ាំអាំពើផាូវធភទ្របស់ប្បធទ្សស ុយ្
មអេ។ ម.ស.ម.ក សូមមលាង្អាំណ្រគុណ្ែល់សហគមន៍ឥនៃ្នូកមពុជា អ គេយុ្វជ្នកមពុជាោស្ថ ន សុ ភាព
បុរសកមពុជា ធ មរា  បណាត ញចេុមុ  ធសវាសង្គមសុ ភាពបុរស អង្គការមលទាំសុ ភាពប្គួស្ថរកមពុជា (រា៉ា ក់) 
និង្ ចាមរ ៉ាេ ធែវ ើស ចាំធពាះជ្ាំនយួ្ធៅកនុង្ការតាក់មេង្របាយ្ការណ៍្ធនះ។  ាឹមស្ថរធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះ គជឺា
ការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបស់ ម.ស.ម.ក និង្មិនឆាុះបញ្ញច ាំង្ពើទ្សសនៈរបសសមាគមអប់រ ាំអាំពើផាូវធភទ្របស់ប្បធទ្សស ុយ្  
មអេ ឬនែគូធផសង្ធទ្ៀេធ ះធទ្។ ម.ស.ម.ក ក៏សូមមលាង្អាំណ្រគុណ្ោ៉ា ង្ធស្ថា ះសា័ប្គចាំធពាះអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ
ទាំង្អស់មែលបានចូលរមួកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធែើមបើចង្ប្កង្ជារបាយ្ការណ៍្ធនះធ ើង្ ។ 

 



ii 

សាំណួ្រ និងមត្ិរ្ែើយត្ប្ 

ប្បសិនធបើធោកអនកមានសាំណួ្រ ឬប្េូវការព័េ៌មានបមនាមអាំពើរបាយ្ការណ៍្ធនះ ឬប្បសិនធបើអនកមាន
បាំណ្ង្ចង់្ផតល់មេធិឆាើយ្េប សូមធផញើអុើមម៉ាលមកកាន់ ម.ស.ម.ក តាមរយ្ៈ info@cchrcambodia.org ។  
 របាយ្ការណ៍្ធនះ និង្ឯកស្ថរធបាះពុមពធផសង្ធទ្ៀេទាំង្អស់របស់ ម.ស.ម.ក  ោចរកធមើលបានធៅធលើ
ធគហទ្ាំព័រមែលទ្ទ្ួលបានពានរង្វវ ន់ខ្ង្មផនកសិទ្ធមិនុសសតាមរយ្ៈធគហទ្ាំព័រ www.sithi.org មែលប្គប់ប្គង្
ធដ្ឋយ្ ម.ស.ម.ក។ 
 

 

មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធមិនុសសកមពុជា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ផៃះធល  ៧៩៨ ផាូវធល  ៩៩ សង្វា េ់បឹង្ប្េមបក 
 ណ្ឌ ចាំការមន រាជ្ធានើភនាំធពញ ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
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ពាកយកាត្ ់

 

ម.ស.ម.ក មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា 

អ.ស.ប អនកបតូរធភទ្ពើស្រសតើធៅជាបុរស 

ក.អ.ស.ព.ន កេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសតើពើសទិ្ធិពលរែា និង្សិទ្ធិនធោបាយ្ 

ក.អ.ស.ស.វ កេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសតើពើសទិ្ធិធសែាកចិច សង្គម នងិ្វបប្ម៌ 

អនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន  

ស្រសតើប្សឡាញ់ស្រសតើ បុរសប្សឡាញ់បុរស អនកប្សឡាញ់ទាំង្ពើរធភទ្ និង្អនកបតូរ
ធភទ្ 

អឹម ធអចឆ សុើ អង្គការសុ ភាពបុរសកមពុជា 
ប.ស.ប បុរសប្សឡាញ់បុរស 

អ.ប.ស អនកបតូរធភទ្ពើបុរសធៅជាស្រសតើ 
សង្គមសុើវលិ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល 

អូ ធអចឆ សុើ ធអចឆ អ ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធិមនុសស 
រដ្ឋា ភិបាល រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

រ ៉ាក់ សហគមន៍ឥនធ្ នូកមពុជា 

សូជ្ើ និ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ 
សូជ្ើអើ និ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ និង្ការបង្វា ញនូវទ្ាំធ រធយ្នឌ័្រ 
អ.ប.ជ្.ប អនកបតូរធភទ្ជាបុរស 

អ.ប.ជ្.ស អនកបតូរធភទ្ស្រសតើ 
ស.ប.ស.ស ធសចកតើប្បកាសជាសកលសតើពើសិទ្ធិមនុសស 
អ.ស.ប អង្គការសហប្បជាជាេ ិ
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និយមនយ័ 

ធយ្នឌ័្រពើកាំធណ្ើ េ          
(Cis-gender)  

បុគគលមែលមានការនិយ្មផាូវធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រប្សបធៅ
តាមធភទ្ មែលោេ់មានពើកាំធណ្ើ េ មិនមមនជាអនកបតូរធភទ្ធ ះធទ្។ 

ធយ្នឌ័្រ សាំធៅធលើេួ ទ្ើ ោកបបកិរោិ សកមាភាព និង្លកខណ្ៈសមបេត ិ 
មែលសង្គមមួយ្ចាេ់ទុ្កសមប្សបសប្មាប់បុរស និង្ស្រសតើ។ 

ការបង្វា ញលកខណ្ៈធយ្នឌ័្រ សាំធៅធលើការបង្វា ញធ ើង្នូវោកបបកិរោិរបស់បុគគលតាមទ្ាំធ រមផនក
ធយ្នឌ័្ររបស់ ាួន។ កនុង្ន័យ្ធនះោចរាប់បញ្ចូ លទាំង្ការបធញ្ចញ
ឥរោិបល និង្ឬកពាខ្ង្ធប្ៅ ែូចជាតាមរយ្ៈសាំធលៀកបាំពាក់ ការេុប
មេង្ ាួន ការសមមតង្កាយ្វកិារ ការនិោយ្ ការដ្ឋក់ធ ា្ ះ និង្ការ      
បធញ្ចញសាំធ ង្។ 

អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ សាំធៅធៅធលើោរមាណ៍្ខ្ង្កនុង្ផ្ទៃ ល់ ាួន និង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់បុគគល
មាន ក់ធៅធលើធយ្នឌ័្ររបស់ ាួន មែលោច ឬមិនោចសុើសង្វវ ក់ធៅនងឹ្
ធភទ្ពើកាំធណ្ើ េរបស់បុគគលធ ះធទ្។ 

ធភទ្ សាំធៅធៅធលើលកខណ្ៈប្កូម៉ាូសូមអ័រម៉ាូន(ជ្ើវស្ថស្រសត) និង្លកខណ្ៈសរ ើ
រាង្បនតពូជ្ នងិ្ធភទ្របស់បុគគលមាន ក់មែលបានកាំណ្េ់ថាជាធភទ្ប្បរស 
និង្ធភទ្ប្សើ។ 

ន ិន ការធភទ្ សាំធៅធលើោរមាណ៍្ប្សឡាញ់ មធ សធញ្ចេ  ឬចាំណ្ង់្ផាូវធភទ្ ទ្ាំ ក់ 
ទ្ាំនង្ផាូវធភទ្របស់បុគគលមាន ក់ធៅធលើបុគគលធផសង្ធទ្ៀេមែលមានធភទ្
ជាក់ោក់ណាមួយ្ោចជាបុគគលធភទ្ផៃុយ្ោន  ឬធៅធលើបុគគលទាំង្ពើរ
ធភទ្។ 

មនុសសធភទ្ទ្ើ ៣ ជាវាកយស័ពៃមួយ្មែលធប្បើធៅធពលវបប្ម៌ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាធយ្នឌ័្រទ្ើ៣ 

ឬធប្ចើន ធែើមបើពិពណ៌្ ពើបុគគលណាមាន ក់មែលមិនមានអេតសញ្ញា ណ្
ថាជាបុរស ឬស្រសតើ។ 

អនកបតូរធភទ្ ជាពាកយសមាគ ល់ធៅធលើបុគគលមែលមានអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ និង្ការ
សាំមែង្ធចញនូវធយ្នឌ័្រ ុសពើធភទ្ពើកាំធណ្ើ េរបស់បុគគលធ ះ។ 

អនកបតូរធភទ្ជាបុរស 

 
សាំធៅធៅធលើបុគគលមាន ក់មែលមានធភទ្ពើកាំធណ្ើ េជាប្សើ ប៉ាុមនតអេត
សញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់ោេ់ជាបុរសធៅវញិ ។ 
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អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ សាំធៅធៅធលើបុគគលមាន ក់មែលមានធភទ្ពើកាំធណ្ើ េជាប្បរស ប៉ាុមនតអេត
សញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់ោេ់ជាស្រសតើធៅវញិ ។ 
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មូ ន័យសរងេប្ 

 

ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក មែលប្បមូលបាន ១៣៥ ក់ តាមរយ្ៈការសៃង់្មេធិ្វើធ ើង្ធៅម ធមស្ថ 
ឆ្ន ាំ ២០១៦ កនុង្រាជ្ធានើភនាំធពញ ប្ករង្ធសៀមរាប ប្ករង្ប្ពះសើហនុ និង្ប្ករង្បាេ់ែាំបង្ បានរកធ ើញថាអនកបតូរធភទ្
ជាស្រសតើជ្ួបប្បទ្ះការធរ ើសធអើង្កនុង្កប្មិេ ពស់ធៅតាមទ្ើប្បជុ្ាំជ្នកនុង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (“កមពុជា”) រមួទាំង្
ការប្បមាលធដ្ឋយ្ពាកយសមតើ ការបាំពានធលើរាង្កាយ្ និង្ការធបៀេធបៀនធករ ត ិ៍ខ្ា ស់តាមទ្ើស្ថធារណ្ៈ ការមិនផតល់
ឱ្កាសការង្វរ និង្ការោេ់ ាួន ការ ុាំ ាួន និង្ការបាំពានធដ្ឋយ្ធរ ើសធអើង្ពើសាំណាក់នគរបាល។ ទ្នៃឹមនឹង្មស្រនតើ
ជាន់ ពស់ធៅកនុង្រាជ្រដ្ឋា ភបិាលកមពុជា (“រដ្ឋា ភិបាល”) បង្វា ញថាកមពុជាជាប្បធទ្សោាំប្ទ្ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន ធៅប៉ាុ ា នឆ្ន ាំចុង្ធប្កាយ្ធនះកតើ ក៏ការប្ស្ថវប្ជាវធនះបង្វា ញថាភាពពិេជាក់មសតង្មានស្ថា នភាពោប្កក់ធៅ
តាមមូលដ្ឋា ន។ លទ្ធផលននការប្ស្ថវប្ជាវធនះចង្អុលបង្វា ញថាការប្បប្ពឹេតធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើទមទរឱ្យមាន
ការយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ជាប ៃ ន់ ប្បសិនធបើកមពុជាមានបាំណ្ង្បាំធពញតាមកាេពវកចិចអនតរជាេសិតើពើសិទ្ធមិនុសស។ 

អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធសៃើរមេទាំង្អស់មែលបានចូលរមួការសៃង់្មេជិាមួយ្ ម.ស.ម.ក ធាា ប់ប្េូវបានធគ
ប្បមាលធៅតាមទ្ើស្ថធារណ្ៈ1 ធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់ ធហើយ្ភាគធប្ចើនបានជ្ួបបញ្ញា
ធនះជាធប្ចើនែង្ធៅកនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ចាំនួនអនកផតល់សមាា សន៍មែលធាា ប់ប្េូវបានធគបាំពាន
ធដ្ឋយ្ពាកយសមតើមានចាំនួន ៩២% អាំធពើហងិ្ាធលើរាង្កាយ្មានចាំននួ ៤៣% ការបាំពានខ្ង្ផាូវធភទ្ មានចាំនួន
៣១% និង្ការរ ាំធោភធសពសនាវៈមានចាំនួន ២៥% ធៅតាមទ្ើស្ថធារណ្ៈ មែលធនះបង្វា ញថាតាមែង្ផាូវធៅ
កមពុជាជាកមនាង្មិនមានសុវេាភិាព នងិ្គួរឱ្យប្ពួយ្បារមាសប្មាប់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។ ជ្នរង្ធប្ោះពើការបាំពានទាំង្
ធនះ មានោរមាណ៍្ថាពួកោេ់មិនោចរកជ្ាំនួយ្បានធទ្ ធហើយ្ធជ្ឿជាក់ថាោា នផាូវមែលោជាញ ្រនឹង្រកយុ្េតិ្ ម៌ឱ្យ
ពួកោេ់ធ ះមែរ។ កង្វះជ្ាំធនឿពើការអនុវេតចាប់ប្បមហលជាមានឬសគល់មកពើកប្មិេការបាំពាន ពស់ខ្ា ាំង្ពើ
សាំណាក់នគរបាលផ្ទៃ ល់។ កប្មិេននការប្បមាល និង្ការបាំពានធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើពើសាំណាក់នគរបាល មានក
ប្មិេ ពស់គួរឱ្យប្ពួយ្បារមាខ្ា ាំង្ ធដ្ឋយ្មានចាំននួអនកផតល់សមាា សន៍ោ៉ា ង្ធប្ចើនប្េូវបានោេ់ ាួន និង្ ុាំ ាួន និង្
ជាធរឿយ្ៗប្េូវបានបាំពានធដ្ឋយ្នគរបាល ធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ ចាំនួនធប្ចើនជាង្
មួយ្ភាគបើននអនកផតល់សមាា សន៍(ធសាើនឹង្ ៣៨,៧%) ប្េូវបានោេ់ ាួន ធហើយ្កនុង្ចាំធណាមធ ះមាន 
៩១,៦៧% ធជ្ឿថានគរបាលោេ់ ាួនពួកោេ់ធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្ជាអនកបតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ អនកផតល់
សមាា សន៍ប្បមហលចាំនួនមួយ្ភាគបើ(ធសាើនឹង្ ៣៣,៥៨%) ប្េូវបានធចាទ្ប្បកាន់ធដ្ឋយ្ទ្មាា ក់កាំហុសថាបាន
ប្បប្ពឹេតបទ្ធលាើស។ ព័េ៌មានពិស្ថត រគួរឱ្យបារមាមួយ្បង្វា ញតាមរយ្ៈការប្ស្ថវប្ជាវធនះគឺការប្បប្ពឹេតមែលមិនធាា ប់

                                                           

1 ការធោង្ធៅធលើវាកយសព័ៃ “ទ្ើស្ថធារណ្ៈ” ធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះធឆាើយ្េបធៅនឹង្សាំណួ្រសៃង្ម់េិមែលស្ថកសរួអាំពើបទ្ពិធស្ថ្ន៍
របសអ់នកផតលស់មាា សន៍ធៅធពល “ធែើរធហើរធៅខ្ង្ធប្ៅ”។ ធៅ ណ្ៈមែលពាកយធនះបង្ាប់ពើធាេុផសាំតាមមបបការបធញ្ចញពើោរមាណ៍្ និង្
គាំនិេ និយ្មនយ័្ធនះមានធោលបាំណ្ង្ធឆាើយ្េបធៅនឹង្ោរមាណ៍្ផ្ទៃ លរ់បសអ់នកផតលស់មាា សន៍ធពលធៅតាម “ទ្ើស្ថធារណ្ៈ”។ 



ix 

ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ ធពលកនាង្មកធៅធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ មែលប្េូវបាននគរបាលប្បមាលធៅតាមទ្ើស្ថធារ
ណ្ៈ និង្បង្ខាំឱ្យចុះងូ្េទ្ឹកធៅកនុង្សៃឹង្ធៅប្ករង្ធសៀមរាប។ អាំធពើធនះោចចាេ់ទុ្កថាជាការប្បប្ពឹេតែ៏ធោរធដ អ
មនុសស្ម៌ និង្ប ៃ បបធ ា ក ប្ពមទាំង្ោចជាការធ្វើទរុណ្កមា ប្សបតាមចាប់សិទ្ធិមនុសសអនតរជាេ។ិ 

ការប្ស្ថវប្ជាវធនះបង្វា ញថាការធរ ើសធអើង្ធកើេធ ើង្ធដ្ឋយ្មិនគិេពើមុ របររបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធ ើយ្ 
ធទះបើជាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើម ារភាគធប្ចើនធ្វើការធៅកនុង្មុ របរតាមមបបស្រសតើ ែូចជាធៅតាមហាង្កាេ់សក់ និង្មក
សមផសស និង្/ឬការង្វររកសុើផាូវធភទ្។ ប្បការធនះប្បមហលជាមផនកមួយ្បណាត លមកពើការធរ ើសធអើង្របស់និធោជ្ក 
ធដ្ឋយ្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៣៤% រាយ្ការណ៍្ថា ាួនប្េូវបានបែិធស្ទ្ទ្ួលឱ្យធ្វើការនិង្ ២៥% រាយ្
ការណ៍្ថា ាួនប្េូវបានបធណ្ត ញធចញពើការង្វរធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ ការដ្ឋក់កាំហេិ
ចាំធពាះ ាួនឯង្មែលធ្វើឱ្យអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមានោរមាណ៍្ថា ាួនមិនោចមានការង្វរប្បាកែប្បជា ក៏ជាកតាត ចមបង្
មួយ្កនុង្ការរេឹេបេិែល់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជាធប្ចើនឱ្យធ្វើការង្វរមបបស្រសតើនិង្ការង្វររកសុើផាូវធភទ្។ ប្បមហលជា
ោា នអវើប្េូវភាញ ក់ធផអើលធទ្មែលអនករកសុើផាូវធភទ្មានអប្តាធរ ើសធអើង្ ពស់ជាង្អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្បានជ្ួបប្បទ្ះ
បញ្ញា ជាធប្ចើនកនុង្ជ្ើវេិ។ ការប្ស្ថវប្ជាវធនះក៏បង្វា ញថាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើទ្ាំនង្ជាកាា យ្ជាអនករកសុើផាូវធភទ្ 
ប្បសិនធបើពួកោេ់ប្េូវបានបែធិស្ទ្ទ្ួលឱ្យធ្វើការឬ ប្េូវបធណ្ត ញធចញពើការង្វរធដ្ឋយ្មផអកធលើមូលដ្ឋា នននការ
ធរ ើសធអើង្។ 

ការប្ស្ថវប្ជាវក៏រកធ ើញមែរថា ប្គួស្ថរជាធប្ចើនមិនយ្ល់នងិ្មិនទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សមាជ្កិប្គួស្ថរមែលជា
អនកបតូរធភទ្ប ៃ ប់ពើពួកោេ់បង្វា ញអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពេិរបស់ពួកោេ់ធដ្ឋយ្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន 
៤៨,៨៥% រាយ្ការណ៍្ថាពួកោេ់ធាា ប់មានោរមាណ៍្ថាពួកោេ់ប្េូវចាកធចញពើផៃះធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្ 
បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ ោរមាណ៍្ធរ ើសធអើង្មែលែិេដ្ឋមចាំធពាះអេតសញ្ញា ណ្អនកបតូរធភទ្ធៅមេធកើេមាន ធហើយ្
អនកផតល់សមាា សន៍ជាធប្ចើនបានរាយ្ការណ៍្មកថា   មូលធហេុននការ វះការោាំប្ទ្ពើប្គួស្ថររបស់ពួកោេ់គមឺកពើ
ការបារមាពើធករ ត ិ៍ធ ា្ ះប្គួស្ថរ និង្កង្វះការយ្ល់ែឹង្ពើអនកបតូរធភទ្ និង្បញ្ញា អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ។ គួរឱ្យកេ់
សមាគ ល់ ប្គួស្ថររបស់អនកផតល់សមាា សន៍ធប្ចើនជាង្ពាក់កណាត ល (ធសាើនឹង្ ៥៣,៤៩%) ពាោមបង្ខាំអនកផតល់
សមាា សន៍ឱ្យធរៀបការជាមួយ្មនុសសមែលមានធភទ្ផៃុយ្ោន ។ 

លវើធបើរបាយ្ការណ៍្បានបង្វា ញពើកប្មិេ ពស់ននការធរ ើសធអើង្ក៏ធដ្ឋយ្ ក៏អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើភាគធប្ចើនបាន
និោយ្ថាជ្ើវេិរបស់ពួកោេ់ប្បធសើរជាង្មុនចាប់តាាំង្ពើបង្វា ញអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពិេមក និង្ោចនិោយ្
បានថាពួកោេ់សបាយ្ចិេត។ ធទះជាោ៉ា ង្ណាកតើ អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមានចាំនួនធប្ចើនជាង្មួយ្ភាគបើមាន
ោរមាណ៍្ថាធស្ថកស្ថត យ្មែលបានបង្វា ញអេតសញ្ញា ណ្ពិេ ធហើយ្ចាំនួន ៤១% មានគាំនិេថាចង់្ធ្វើអេតោេ 
ធដ្ឋយ្ស្ថរមេមូលធហេុធរ ើសធអើង្ និង្ការប្បមាលមែលពួកោេ់បានជ្ួបប្បទ្ះ។ ក៏ប៉ាុមនត កាំធណ្ើ នអង្គការ និង្ប
ណាត ញោាំប្ទ្លាើៗ ជាធប្ចើនធៅទូ្ទាំង្ប្បធទ្សមែលធ្វើការជាមួយ្ និង្អង្គការមូលដ្ឋា ន  និង្ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន  ជាការជ្ាំរុញទ្ឹកចិេតបមនាមែល់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ។  ាឹមស្ថរសធង្ខបននធោលបាំណ្ង្ចមបង្ៗ
ននមផនកនើមួយ្ៗធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះមានែូចខ្ង្ធប្កាម ៖ 



x 

ជ្ាំពូកទ្ើ ១ (ធសចកតើធផតើម) បរោិយ្សធង្ខបសតើពើប្បវេត ិ និង្កមាវេាុននការសិកាធនះ ធដ្ឋយ្មានការឱ្យ
និយ្មន័យ្ពាកយសាំខ្ន់ៗ និង្បង្វា ញពើភាពង្វយ្រង្ធប្ោះរបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ ថាជាប្ករមមួយ្ធៅទូ្ទាំង្ពិភព
ធោក ក៏ែូចជាធៅប្បធទ្សកមពុជា។ 

ជ្ាំពូកទ្ើ ២ (ធោលបាំណ្ង្ វសិ្ថលភាព នងិ្វ ិ្ ើស្ថស្រសត) បង្វា ញពើធោលបាំណ្ង្ កមាវេាុ និង្មូលធហេុ
មែលជ្ាំរុញឱ្យមានការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ និង្គូសបញ្ញា ក់ពើវ ិ្ ើស្ថស្រសតមែលយ្កមកធប្បើកនុង្ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ។      

ជ្ាំពូកទ្ើ ៣ (សទិ្ធ ិ នងិ្ចាប់សតើពើអនកបតូរធភទ្) បង្វា ញពើការការពារមែលផតល់ធដ្ឋយ្ចាប់ជាេ ិ និង្អនតរ
ជាេែិល់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  ធដ្ឋយ្ធផ្ទត េធលើប្ករមអនកបតូរធភទ្។ 

ជ្ាំពូកទ្ើ ៤ (របកគាំធហើញពើការសកិាប្ស្ថវប្ជាវ នងិ្ការពភិាកា) បង្វា ញពើរបកគាំធហើញពើការសិកា
ប្ស្ថវប្ជាវ នងិ្វភិាគពើលទ្ធផលប្ស្ថវប្ជាវធនះផង្មែរ។ 

ជ្ាំពូកទ្ើ ៥ (ធសចកតើសននដិ្ឋា ន នងិ្អនុស្ថសន៍) សធង្ខបពើរបកគាំធហើញសាំខ្ន់ៗមួយ្ចាំននួមែលទ្ទ្ួល
បានពើការប្ស្ថវប្ជាវធនះ និង្ធប្បើប្បាស់របកគាំធហើញទាំង្ធនះធែើមបើផតល់អនុស្ថសន៍សមប្សបែល់អនកពាក់ព័នធ
ធផសង្ៗកនុង្ធោលបាំណ្ង្ធលើកកមពស់ស្ថា នភាពសិទ្ធមិនុសសរបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។  



1 

១. រសចកតីរ្តើម 
 

ធៅកនុង្សកលធោក អនកបតូរធភជាស្រសតើទ្ទ្ទ្ួលរង្ការបាំពានសិទ្ធមិនុសសជាធប្ចើនប្បធភទ្ធៅកនុង្វស័ិយ្ស្ថ
ធារណ្ៈ និង្ឯកជ្ន ទាំង្មផនកផាូវចិេត និង្រាង្កាយ្។ អនកបតូរធភទ្ជាទូ្ធៅគឺជាជ្នង្វយ្រង្ធប្ោះពើការធរ ើសធអើង្ 
ធដ្ឋយ្ស្ថរមេនិ ន ការធភទ្ អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ និង្ទ្ាំធ រធយ្នឌ័្ររបស់ពួកោេ់ជាធរឿយ្ៗង្វយ្នឹង្ឱ្យអនកែនទ្
ធមើលធ ើញ ធហើយ្ជាពិធសស អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើសាិេកនុង្ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន មែលង្វយ្រង្ធប្ោះបាំផុេ
ពើការធរ ើសធអើង្ អាំធពើហងិ្ា និង្ការប្បមាល។ គធប្មាង្ោា ាំធមើលោេកមាធៅធលើអនកបតូរធភទ្បានរាយ្ការណ៍្ថាអនក  
បតូរធភទ្ និង្ជ្នមានធភទ្ចប្មរះចាំនួន ១.៧៣១  ក់ ប្េូវបានធ្វើោេធៅកនុង្ប្បធទ្សចាំនួន ៦០ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេ
មូលធហេុនិ ន ការធភទ្ អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ និង្ការបង្វា ញនូវទ្ាំធ រធយ្នឌ័្រ ចាប់ពើឆ្ន ាំ២០០៨ ែល់ឆ្ន ាំ
២០១៤។2 

ធទះបើជាអេតសញ្ញា ណ្ និង្ការបង្វា ញលកខណ្ៈធយ្នឌ័្រប្េូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លកាន់មេធប្ចើនធ ើង្ និង្
និោយ្ធដ្ឋយ្ប្បធោលធៅកនុង្ពាកយគនាឹះកនុង្ចាប់សិទ្ធមិនុសសអនតរជាេ ិ ប្ពមទាំង្ចាប់ជាេជុិ្ាំវញិពិភពធោកកតើ  
ក៏ការមិនដ្ឋក់បញ្ចូ លធៅកនុង្ទ្ិែាភាពចាប់ សង្គម និង្ធសែាកិចច និង្ការមិនយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ែល់ប្ករមអនកបតូរធភទ្
ធៅមេប៉ាះពាល់ែល់ប្គប់បញ្ញា កនុង្ជ្ើវេិរបស់ពួកោេ់ទាំង្អស់។ ធដ្ឋយ្ោា នកិចចោាំពារពើចាប់ អនកបតូរធភទ្ជាជ្ន
ង្វយ្រង្ធប្ោះោ៉ា ង្ខ្ា ាំង្ ធហើយ្មេង្មេប្បឈមនឹង្អាំធពើហងិ្ា នងិ្ការធរ ើសធអើង្មែលធកើេធចញពើបុធរវនិិចឆ័យ្ 
ប្បនពណ្ើ  និង្កង្វះការទ្ទ្ួលយ្ក ឬការយ្ល់ែឹង្ធៅកនុង្សង្គមជុ្ាំវញិអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ ុសៗោន ។ ផលប៉ាះ
ពាល់ទាំង្ធនះមានការធកើនធ ើង្ជាលាំដ្ឋប់ ធហើយ្ផលប៉ាះពាល់ ាះប្េូវបានធមើលធ ើញធដ្ឋយ្ធបើកចាំហ ែូចជាការ
ឆាង្ធមធរាគធអែស៍កនុង្ចាំធណាមអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅកនុង្េាំបន់ជាធប្ចើនធៅធលើពិភពធោក។3 ផលប៉ាះពាល់ ាះ
ធទ្ៀេែូចជាជ្ាំង្លឺប់ោរមាណ៍្ ការបាក់ទ្ឹកចិេត និង្ការឱ្យេនមា ាួនទបមិនសូវប្េូវបានធមើលធ ើញធ ះធទ្។ 

១. ១ រត្ើពាកយថា “ នកប្តូររេទ” មានន័យដូចរមតច? 

វាកយស័ពៃ “អនកបតូរធភទ្” ប្េូវបានធប្បើប្បាស់ជាប្បចាាំបាំផុេធែើមបើពិពណ៌្ ចាំធពាះបុគគលទាំង្ឡាយ្ណា
មែលធាា ប់មានោរមាណ៍្មិនប្សបធៅនឹង្ធភទ្មែលោេ់មានមកពើកាំធណ្ើ េ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់ពួក
ោេ់ ធហើយ្ោរមាណ៍្មែលែក់ជាប់ោ៉ា ង្ធប្ៅអាំពើធយ្នឌ័្ររបស់ពួកោេ់។ “អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ“ គឺជាបុគគលមែល
មានធភទ្ជាបុរសពើកាំធណ្ើ េ ប៉ាុមនតកាំណ្េ់សញ្ញា ណ្ និង្មេង្មេរស់ធៅកនុង្សភាពជាស្រសតើ។ ជា្មាតាប្ករមអនកបតូរ
ធភទ្បង្វា ញ ាួនឯង្កនុង្រូបភាពខ្ង្ធប្ៅធៅតាមអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់ពួកោេ់ជាជាង្បង្វា ញ ាួនតាមធភទ្

                                                           

2 “គធប្មាង្ោា ាំធមើលោេកមាធៅធលើអនកបតូរធភទ្ - ”ការធ វ្ើបចចុបបននភាពធលើ IDAHOT ឆ្ន ាំ២០១៥(”នលៃទ្ើ ៨ ម ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៥ របស់
អង្គការ Trans Respect Versus Transphobia Worldwide 
3 កមាវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍនស៍ហប្បជាជាេិ  “សុ ភាព និង្សិទ្ធិមនុសសរបសអ់នកបតូរធភទ្” ននឯកស្ថរពិភាកា( ឆ្ន ាំ ២០១៣ )ទ្ាំពរ័ទ្ើ ២) 



2 

មែលពួកោេ់មានពើកាំធណ្ើ េ ធហើយ្ភាគធប្ចើនក៏សធប្មចផ្ទា ស់បតូរធភទ្ជាអចិនស្រនតយ្ធ៍ដ្ឋយ្ធរ ើសយ្កការវះតាមមបប
ធវជ្ាស្ថស្រសតកាេ់ មែលស្ថគ ល់ថាជាការកាំណ្េ់ធយ្នឌ័្រមតង្ធទ្ៀេ។ ធៅកនុង្ប្បធទ្សណាមែលោចធ្វើធៅបាន ប្ករម
អនកបតូរធភទ្ក៏ោចមសវង្រកការផ្ទា ស់បតូរធភទ្ធដ្ឋយ្ប្សបចាប់ធៅធលើឯកស្ថរផាូវការផង្មែរ។ ធដ្ឋយ្មនុសសជា
ធប្ចើនយ្ល់ធ ើញថាមាន “ប្ករមប្បធភទ្ទ្ើ៣” មែលទ្សសនៈធយ្នឌ័្រមែលមានមេពើរធភទ្គឺបុរសនិង្ស្រសតើធ ះមលង្
សាំខ្ន់ធទ្ៀេធហើយ្ ធដ្ឋយ្ស្ថមេទ្សសនៈធយ្នឌ័្រធនះោចនងឹ្ប្េូវបេ់មបន និង្បកប្ស្ថយ្ជាធភទ្ធផសង្ៗធទ្ៀេ។ 
ពាកយថា “អនកបតូរធភទ្” ោចប្េូវបានបកប្ស្ថយ្ថាជាអេតសញ្ញា ណ្ធភទ្កនុង្ន័យ្ទូ្ោយ្ និង្ការបង្វា ញផ្ទៃ ល់ ាួន
មែលសង្គមបកប្ស្ថយ្ថាមានលកខណ្ៈជាបុរស ឬស្រសតើធប្ចើនជាង្។ជាធប្ចើនទ្សវេសរចុ៍ង្ធប្កាយ្ធនះ ការវវិឌ្ឍន៍ជា
ធប្ចើនននទ្សសនៈវស័ិយ្ជុ្ាំវញិបញ្ញា សិទ្ធិមនុសសមែលបានជ្ាំរុញឱ្យសនៃុះចល សង្គមែឹក ាំធដ្ឋយ្ប្ករមអនក
ប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  ាំឱ្យមានទ្ាំធ រធកើនធ ើង្ននសកមាភាពតាមផាូវចាប់ នងិ្លិ ិេគេិយុ្េតជាធប្ចើនមែល
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រជាធប្ចើនប្បធភទ្។ ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ភាព ុសោន រវាង្ធភទ្ និង្ធយ្នឌ័្រ គឺជា
កតាត សាំខ្ន់ធៅកនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្កង្វល់ និង្ការមញកឱ្យដ្ឋច់ពើោន  មែលោចធកើេធចញពើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ
របស់នរណាមាន ក់ មែលមិនប្សបជាមយួ្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់បុគគលធ ះមែលមានមកពើកាំធណ្ើ េ។ 

១.២ ប្របិ្ទកមព ជា - ប្ប្វត្តិសាស្រសត វប្បធម ៌និងសងគម 

ធទះបើជាមិនមានសាិេចិាស់ោស់អាំពើចាំនួនអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ប្ករមអនកប្ស្ថវប្ជាវ
សតើពើធមធរាគហុើវ/ជ្មៃឺធអែស៍ បានបា៉ា ន់ប្បមាណ្ថាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមានចាំននួ ៣០៣០  ក់ ធដ្ឋយ្មផអកធលើការ
ប្ស្ថវប្ជាវមែលបានធ្វើធ ើង្ធៅកនុង្បណាត ធ េតចាំនួនប្បាាំពើរ។4 េួធល ទាំង្ធនះទក់ទ្ង្ធៅនឹង្បុគគលមែលបាន
កាំណ្េ់អេតសញ្ញា ណ្ថាជាអនកបតូរធភទ្ ប៉ាុមនតធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាធសៃើរមេមួយ្ភាគបើ (ធសាើនឹង្២៩%) ននអនក
ប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  មិនមែលបង្វា ញពើស្ថា នភាពអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន របស់ពួកធគធៅនរណាមាន ក់ មែលធ្វើ
ឱ្យកាន់មេលាំបាកកនុង្ការបា៉ា ន់ប្បមាណ្ចាំនួនអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។5 

តាមប្បនពណ្ើ  ជ្ាំធនឿពុទ្ធស្ថស មែលប្បធទ្សកមពុជាប្បេិបេតិតាម បានអះោង្ថាស្ថស ធនះជាទូ្ធៅ
ផតល់ការអ្ាប្ស័យ្ែល់អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រចប្មរះមបបធៅកមពុជាធបើធ្ៀបជាមយួ្ស្ថស ែនទ្ធទ្ៀេកនុង្ពិភព
ធោក។ មផនកធនះនឹង្ពនិិេយធៅធលើការយ្ល់ធ ើញកនាង្មកចាំធពាះប្ករមអនកបតូរធភទ្ធៅកនុង្សង្គមម ារ និង្ផលប៉ាះ
ពាល់មែលអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជ្បួប្បទ្ះ បចចុបបននធនះ ។ 

                                                           

4 មជ្ឈមណ្ឌ លជាេិប្បយុ្ទ្ធនឹង្ជ្មៃឺធអែស៍ ជ្មៃឺធសើមសបក និង្កាមធរាគ និង្ គាំរូននការរ ើករាលដ្ឋលជ្ាំងឺ្ធអែស ៍ធៅប្បធទ្សកមពុជាឆ្ន ាំ 
២០១៤ 

5 សហគមន៍ឥនៃ្នូ(រ ៉ាក)របាយ្ការណ៍្ប្ស្ថវប្ជាវសតើពើមេិធោបល ់ឥរោិបល និង្អេតចរកិចាំធពាះប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅកមពុ
ជា” ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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១.២.១ ទសសនៈខប្ប្វប្បធម ៌និងប្ប្វត្តសិាស្រសតនន ត្តសញ្ញា ណ្រយនឌ័ររៅកមព ជា 

ការប្ស្ថវប្ជាវធៅោសុើោធគនយ្ ៍ និង្ជាពិធសសធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា បានបង្វា ញថាមានអេតសញ្ញា ណ្
ធយ្នឌ័្រជាធប្ចើនប្បធភទ្ធៅទូ្ទាំង្ប្បធទ្ស និង្អះោង្ថាការយ្ល់ែឹង្ពើធយ្នឌ័្រធៅកមពុជាមានលកខណ្ៈរលូន
ជាង្េាំបន់ជាធប្ចើនធទ្ៀេធៅកនុង្ពិភពធោក។  

ការប្ស្ថវប្ជាវអះោង្ថាប្បជាជ្នធៅេាំបន់ោសុើោធគនយ្ក៏៍ទ្ាំនង្ជាមានការយ្ល់ែឹង្េិចេួចពើបញ្ញា    
ធយ្នឌ័្រកនុង្លកខ ណ្ឌ មេពើររវាង្បុរស/ស្រសតើ និង្ទ្ាំនង្ជាទ្ទ្លួយ្កសកមាភាពធភទ្ែូចោន  (ជាពិធសស កនុង្
ចាំធណាមបុរស) ថាជាធរឿង្្មាតា។6 សហគមន៍ឥនៃ្នូកមពុជា (រ ៉ាក់) មែលជាអង្គការោាំប្ទ្ប្ករមអនកប្សឡាញ់
ធភទ្ែូចោន កនុង្ប្សរករាយ្ការណ៍្ថា លវើធបើោា នពាកយកនុង្ភាស្ថម ារសប្មាប់ពនយល់ពើឥរោិបលអនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន  ប្សឡាញ់ធភទ្ផៃុយ្ោន  ប្សឡាញ់ធភទ្ទាំង្ពើរ ប្បរសប្សឡាញ់ប្បរស ឬប្សើប្សឡាញ់ប្សើធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់ មាន
ការធប្បើវាកយស័ពៃជាង្ ២០០ មបបសប្មាប់សមាគ ល់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅតាមធ េតទូ្ទាំង្ប្បធទ្ស។7 
ជាធរឿយ្ៗ វាកយស័ពៃ “សក់ ាើ” ក៏ប្េូវបានធប្បើសាំធៅធលើមនុសសប្បរសប្សឡាញ់ប្បរស នងិ្វាកយស័ពៃ “សក់មវង្” (ឬ
ប្សើប្សស់) ប្េូវបានធប្បើសាំធៅធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។8 ពាកយថា “ធ ៃើយ្” មែលជាទ្មាា ប់សាំធៅធលើមនុសសធភទ្ទ្ើ
៣ ឬធយ្នឌ័្រទ្ើ៣ បចចុបបននប្េូវបានយ្ល់ជាទូ្ធៅថាជាពាកយប្បមាលែល់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។9 

ធទះជាោ៉ា ង្ណាកតើ ផលប៉ាះពាល់បចចុបបននពើភាពចប្មរះននធយ្នឌ័្រមែលធកើេមានធៅកមពុជា និង្ោសុើ   
ោធគនយ្ម៍ិនគួរប្េូវនិោយ្ពធនាើសធ ះធទ្។ េនមាប្គួស្ថរតាមមបបប្បនពណ្ើ មែលធលើកទ្ឹកចិេតឱ្យមានការធរៀបការ 
និង្មានកូន បានែក់ជាប់កនុង្ោរមាណ៍្ោ៉ា ង្ធប្ៅ ធហើយ្ជាធរឿយ្ៗមិនសុើសង្វវ ក់ោន ជាមួយ្នឹង្អេតសញ្ញា ណ្អនក
បតូរធភទ្។  ណ្ៈមែលសង្គមម ារោចមានភាពអេ់ឱ្នចាំធពាះឥរោិបលអនកប្សឡាញ់ប្បរសែូចោន  ជាពិធសសធៅ
ធពលមបង្មចកឱ្យដ្ឋច់ពើោន  នងិ្មនិប៉ាះពាល់ែល់រច សមព័នធប្គួស្ថរ បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់អនកប្សឡាញ់ប្សើែូចោន
និង្អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ និង្បុរសបតូរធភទ្ជាធរឿយ្ៗជ្ួបនូវការរារា ាំង្ជាធប្ចើន។ 

ធៅកនុង្ការសៃង់្មេិប្ទ្ង់្ប្ទយ្្ាំអាំពើប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  និង្ប្សឡាញ់ធភទ្ផៃុយ្ោន ធៅកមពុជា
ធៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៥ រកធ ើញថាអនកផតល់សមាា សន៍ជាមនុសសបតូរធភទ្ជាស្រសតើធសៃើរមេទាំង្អស់ធសាើនឹង្ (៩៧%) 
កាន់ស្ថស ប្ពះពុទ្ធ។ ធៅកនុង្ការសៃង់្មេែិមែលធនះ អនកោាំប្ទ្ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ចាំនួនមួយ្ភាគបើ 
និង្អនកផតល់សមាា សន៍ជាប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ចាំនួន ៤០% មែលកាន់ស្ថស ប្ពះពុទ្ធបានធឆាើយ្ថា

                                                           

6 អឺុស បា៉ា បារា៉ា  (Earth, Barbara)  “ការធ វ្ើពិពិ្កមាធយ្នឌ្រ័៖ អេតសញ្ញា ណ្អនកបតូរធភទ្ពើបុរសមកជាប្សើ និង្កមាវ ិ្ ើជ្មៃឺធអែស៍ធៅរាជ្ធានើ
ភនាំធពញននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា”។ ធយ្នឌ្រ័ និង្ការអភិវឌ្ឍ ១៤:២ ទ្ាំព័រពើ ២៥៩ ែល់ ២៧១ ( ឆ្ន ាំ ២០០៦ )ទ្ាំពរ័២៦០) ។  
7 សហគមន៍ឥនធនូកមពុជា (រ ៉ាក) “របាយ្ការណ៍្ប្ស្ថវប្ជាវសតើពើមេិធោបល ់ឥរោិបល និង្អេតចរកិចាំធពាះប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅ
កមពុជា” ឆ្ន ាំ ២០១៥ ។  
8 អឺុស បា៉ា បារា៉ា  (Earth, Barbara) “ការធ វ្ើពិពិ្កមាធយ្នឌ្រ័៖ អេតសញ្ញា ណ្អនកបតូរធភទ្ពើបុរសមកជាប្សើ និង្កមាវ ិ្ ើជ្មៃឺធអែសធ៍ៅរាជ្ធានើ
ភនាំធពញននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា”  ធយ្នឌ្រ័ និង្ការអភិវឌ្ឍ ១៤:២ ទ្ាំព័រពើ ២៥៩ ែល់ ២៧១ ឆ្ន ាំ ២០០៦ ) ទ្ាំពរ័២៦១) ។ 

9 ែូចធល ធោង្ខ្ង្ធលើ ទ្ាំពរ័២៦០ ។ 
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ប្បសិនធបើប្ពះពុទ្ធធៅមានប្ពះជ្នាែល់សពវនលៃ ពួកោេ់គិេថាប្ទ្ង់្នឹង្មានពុទ្ធែិកា “ឱ្យប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន ធ្វើអវើតាមមែលពួកធគចង្ធ់្វើធៅ”។10 តាមពិេ ពុទ្ធស្ថស ឱ្យេនមាការធរៀបការនងិ្ការបង្ាកាំធណ្ើ េទប
ជាង្ស្ថស ែនទ្ធៅធលើពិភពធោកធយ្ើង្ធនះ ធដ្ឋយ្ចាេ់ទុ្កថាការធរៀបការ និង្ការបង្ាកាំធណ្ើ េជាធរឿង្លអ 
ប្បសិនធបើវាផតល់នូវកតើប្សឡាញ់ និង្ការធោរព ប៉ាុមនតវាជាធរឿង្ោប្កក់ ប្បសនិធបើវាបង្ាឱ្យមានការឈចឺាប់និង្
ជ្ធមាា ះ។ ភាពធៅលើវប្េូវបានធោរពោ៉ា ង្ប្ជាលធប្ៅពើសាំណាក់អនកមែលមសវង្រកការប្តាស់ែឹង្ ។ ែូធចនះធគធ ើញ
ថាជ្ាំទស់ចាំធពាះអនកបតូរធភទ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរមូលធហេុទ្សសនៈស្ថស ឬស្ថា ប័នស្ថស ធៅកមពុជាមានេិចេួចជាង្
ទ្សសនៈជ្ាំទស់មែលធកើេធចញពើទ្ាំធនៀមទ្ាំោប់ប្បនពណ្ើ ធៅកនុង្សង្គម។ មែល ុសពើការធប្បៀនប្បធៅរបស់ប្ពះ
ពុទ្ធធដ្ឋយ្បានឱ្យេនមា ពស់ធៅធលើការធរៀបការនិង្កូនធៅ។ 

ប្បមហលជាមួយ្មផនកមួយ្ធដ្ឋយ្ស្ថរមេមិនមានការជ្ាំទស់ពើស្ថស  នងិ្ពើស្ថា ប័នស្ថស ធបើមាន
បញ្ញា ជាធប្ចើនមែលប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន បានជ្ួបប្បទ្ះធៅកមពុជាក៏ធៅមេមានធសចកតើមលាង្ការណ៍្ោាំប្ទ្
ជាធប្ចើនពើសាំណាក់បុគគលស្ថធារណ្ៈមែលមានឥទ្ធិពលធៅកមពុជា រមួទាំង្ប្ពះបរមរេនធកាែ ិ នធរាេតម សើហនុ 
និង្ យ្ករែាមស្រនតើ ហ ុន មសន អាំពើបញ្ញា ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ។ សហគមន៍អនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  
កាំពុង្ធលចធចញកាន់មេចាស់ធៅកមពុជា ធដ្ឋយ្ស្ថរមេចល សិទ្ធរិបស់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន មែលធទ្ើប
មេចាប់កាំធណ្ើ េមមន ប៉ាុមនតមានសនៃុះស្ថវ ហាប់និង្មានការធបតជាញ ចិេត ពស់។ ការប្បារពធសបាត ហ៍ធមាទ្នភាពអនក
ប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ែាំបូង្ធៅកនុង្ប្បធទ្សប្បប្ពឹេតធៅធៅឆ្ន ាំ២០០៣ ធហើយ្ចាប់តាាំង្ពើឆ្ន ាំ២០០៩ មកសកមា
ភាពធពញមួយ្សបាត ហ៍បានពប្ង្ើកវសិ្ថលភាពធប្ៅពើរាជ្ធានើភនាំធពញធចញធៅតាមធ េតបាេ់ែាំបង្ និង្ធសៀមរាប។ 
ោជាញ ្រមូលដ្ឋា ន និង្ធម ុាំ/ធៅសង្វា េ់ជាធប្ចើនក៏បានោាំប្ទ្សកមាភាពធមាទ្នភាពធនះ ាះមែរ។  

                                                           

10 សហគមន៍ឥនៃ្នូ(រ ៉ាក)  “ )របាយ្ការណ៍្ប្ស្ថវប្ជាវសតើពើមេិធោបល ់ឥរោិបល និង្អេតចរកិចាំធពាះប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅ
កមពុជា” ឆ្ន ាំ ២០១៥ ។ 
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២. រោ ប្ាំណ្ង វិសា ភារ និងវធិីសាស្រសត 

 

ធោលបាំណ្ង្ននរបាយ្ការណ៍្ធនះ គឺចង់្បង្វា ញពើភសតុតាង្អាំពើការរ ើកស្ថយ្ភាយ្ននការធរ ើសធអើង្ធលើអនក
បតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅតាមទ្ើប្បជុ្ាំជ្នធៅកនុង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាពើសាំណាក់ស្ថា ប័នឯកជ្ន (ែូចជា ប្គួស្ថរ មិេត
ភកត ិ មនុសសមិនស្ថគ ល់ោន  និធោជ្ក) និង្ស្ថា ប័នរែា (ែូចជា នគរបាល ស្ថោធរៀន មណ្ឌ លមលទាំសុ ភាព) 
និង្ ផតល់ជាអនុស្ថសន៍សាំខ្ន់ៗទក់ទ្ិននឹង្សកមាភាពមែលប្េវូធ្វើ ធែើមបើធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា មែលបានកេ់ 
សមាគ ល់រចួ។     ណ្ៈមែលការប្ស្ថវប្ជាវពើមុនធៅកមពុជាបានធផ្ទត េធលើសហគមន៍ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន
ជារមួ ឬ    ធផ្ទត េមេធៅធលើសហគមន៍អនកបតូរធភទ្ធដ្ឋយ្ឈរធលើទ្សសនៈចធង្អៀេជាង្ធនះជុ្ាំវញិអនករកសុើផាូវធភទ្ ឬ
ធមធរាគហុើវ/ធអែស៍ របាយ្ការណ៍្ធនះនឹង្ធផ្ទត េធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធដ្ឋយ្មផអកធលើទ្សសនៈទូ្ោយ្មផនកសិទ្ធិ
មនុសស។ ធដ្ឋយ្មផអកធលើទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្របស់គធប្មាង្សូជ្ើរបស់ ម.ស.ម.ក ជាមួយ្នឹង្សហគមន៍អនកបតូរធភទ្ធៅ
កមពុជា រមួជាមួយ្នឹង្ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវធលើការប្ស្ថវប្ជាវមុនៗ  ម.ស.ម.ក ចាេ់ទុ្កការប្បមាលធលើអនកបតូរធភទ្
ជាស្រសតើពើសាំណាក់ស្ថា ប័នរែាថាជាបញ្ញា ធដ្ឋយ្ម កធៅកមពុជា ធហើយ្ែូធចនះរបាយ្ការណ៍្ធនះធផ្ទត េោ៉ា ង្សុើជ្ធប្ៅ
ធៅធលើការធរ ើសធអើង្ធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើពើសាំណាក់នគរបាលនិង្ោជាញ ្រ។ បមនាមធលើធនះធទ្ៀេ វ ិ្ ើស្ថស្រសតធនះ
ធ្វើធៅធដ្ឋយ្ឈរធលើធោលការណ៍្ចាប់សិទ្ធមិនុសសអនតរជាេ ិ មែលទ្ទ្លួស្ថគ ល់រែាថាជាអនកមែលមានភារកិចច
ចមបង្កនុង្ការធា ការការពារសិទ្ធមិនុសស។ មុនធពលធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវធែើមបើសរធសររបាយ្ការណ៍្ធនះ ម.ស.ម.ក 
បានទ្ទ្ួលរបាយ្ការណ៍្ជាធប្ចើនធលើកធ ើង្ថាមស្រនតើនគរបាលនិង្ោជាញ ្រធផសង្ធទ្ៀេ គជឺាអនកប្បប្ពឹេតអាំធពើ
ធរ ើសធអើង្ និង្ការប្បមាលធលើប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ជាញឹកញាប់ ជាឧទហរណ៍្ របាយ្ការណ៍្ឆ្ន ាំ២០១៥ 
របស់ ម.ស.ម.ក សតើពើការសមាុេប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅតាមស្ថោធរៀន បានរកធ ើញថាអនកផតល់
សមាា សន៍ចាំនួន ២០,៥១% ធាា ប់ប្េូវបាននគរបាលមាក់ង្វយ្ធដ្ឋយ្ស្ថរមេនិ ន ការធភទ្និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្ន
ឌ័្ររបស់ពួកោេ់។11 របាយ្ការណ៍្ធផសង្ធទ្ៀេសតើពើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅកនុង្ការង្វររកសុើផាូវធភទ្ក៏បានរកធ ើញ
ប្សធែៀង្ោន អាំពើអប្តាធរ ើសធអើង្ ការបាំពាន និង្អាំធពើហងិ្ាធលើផាូវធភទ្ ពស់ធៅធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើពើសាំណាក់
ោជាញ ្រ។12 កាលពើម សើហា ឆ្ន ាំ២០១៥ មស្រនតើ ណ្ឌ ែូនធពញមាន ក់ធៅកនុង្រាជ្ធានើភនាំធពញបានធលើកធ ើង្ធៅកនុង្
ស្ថរព័េ៌មានថា“មស្រនតើសង្វា េ់បាន រមួោន ព័ទ្ធចាប់មនុសសចាំនួន ៥១  ក់ រមួទាំង្អនករកសុើផាូ វធភទ្ ធ ៃើយ្ និង្ជ្ន

                                                           

11  ម.ស.ម.ក “របាយ្ការណ៍្សតើពើការសមាុេអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅតាមស្ថោធរៀនកនុង្កមពុជា”  ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 
12 ឧទហរណ៍្ អង្គការោា ាំធមើលសិទ្ធិមនុសស “ការធមើលលមអិេបមនាមពើ៖ ការ ុាំ ាួនតាមអាំធពើចិេត និង្ការបាំពានធផសង្ធទ្ៀេធលើអនករកសុើផាូវ
ធភទ្ធៅកមពុជា” ឆ្ន ាំ ២០១០ និង្ ធែវ ើឌ្ ចាមរ ៉ាេ (Davis, Jarrett) និង្ឯកស្ថរ “ធលើសពើធយ្នឌ្រ័ ៖ ការសិកាមូលដ្ឋា នពើអនកបតូរធភទ្ធៅ
កនុង្ឧសាហកមារកសុើផាូវធភទ្ធៅរាជ្ធានើភនាំធពញ” និង្អនកែនទ្ធប្ចើនធទ្ៀេ ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
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ោ ថា” ធដ្ឋយ្ធៅពួកោេ់ថាជា “ការោមា៉ា សែល់សង្គមជាេិ” និង្បានធពាលបញ្ឆ ិេបធញ្ឆ ៀង្ខ្ា ាំង្ៗថាអនកបតូរ
ធភទ្ជាស្រសតើជាធោលធៅសាំខ្ន់របស់នគរបាល។13 

២.១ វិធីសាស្រសត 

ធែើមបើទ្ទ្លួបានការយ្ល់ែងឹ្ពើស្ថា នភាពបចចុបបននរបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅកមពុជា ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ
ធៅធលើឯកស្ថរពាក់ព័នធនិង្ស្ថវតារសង្គម ប្បវេតិស្ថស្រសត និង្វបប្ម៌របស់អនកបតូរធភទ្ស្រសតើ និង្ទ្សសនៈជុ្ាំវញិបញ្ញា
របស់អនកបតូរធភទ្ធៅកមពុជា ោសុើោធគនយ្ ៍និង្ធលើពិភពធោកប្េូវបានធលើកយ្កមកសិកា។ ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ
ធនះក៏ធផ្ទត េធលើការយ្ល់ែឹង្ជាសកលអាំពើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រមែលបានមចង្ធៅកនុង្ចាប់ជាេិ និង្អនតរជាេ។ិ 

ការប្ស្ថវប្ជាវមបបគុណ្វស័ិយ្ប្េូវបានធ្វើធ ើង្កនុង្ទ្ប្មង់្ជាការសៃង់្មេិមែលមាន ១៥២ សាំណួ្រ និង្
ប្េូវបានប្ពាង្ធ ើង្ធដ្ឋយ្មផអកធលើមូលដ្ឋា នការប្ស្ថវប្ជាវធលើឯកស្ថរមុន និង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍របស់ ម.ស.ម.ក ធ្វើ
ការធៅធលើមែលជាបញ្ញា របស់អនកបតូរធភទ្ ។ ការសៃង់្មេបិ្េូវបានធរៀបចាំធ ើង្ធែើមបើប្បមូលទ្ិននន័យ្ជាបរមិាណ្
អាំពើការប្បមាលនិង្ការធរ ើសធអើង្ និង្រមួបញ្ចូ លសាំណួ្រសាំធោគ និង្មបបប្បជាស្ថស្រសត ប្ពមទាំង្សាំណួ្រសួរអាំពើ   
ទ្សសនៈ និង្អេតសញ្ញា ណ្ផ្ទៃ ល់ ាួន លកខ ណ្ឌ រស់ធៅ ការអប់រ ាំ ការង្វរ ការមលទាំសុ ភាព ការទ្ទ្ួលបានការោាំ
ប្ទ្ និង្ ការធរ ើសធអើង្ក៏ែូចជាការបាំពានធៅកនុង្ស្ថា នភាពធផសង្ៗោន រមួទាំង្ធៅតាមផៃះ តាមែង្ផាូវ ពើសាំណាក់
អនកផតល់ធសវា ោជាញ ្រ និង្នគរបាល។ ជាសរុបមានអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ១៣៥  ក់ (៦៨  ក់ធៅរាជ្
ធានើភនាំធពញ ២៥  ក់ធៅកនុង្ប្ករង្បាេ់ែាំបង្ ២៣  ក់ធៅកនុង្ប្ករង្ធសៀមរាប និង្ ១៩  ក់ធៅកនុង្ប្ករង្ប្ពះ
សើហនុ) បានធឆាើយ្សាំណួ្រតាមរយ្ៈការសៃង់្មេិ។ អនកប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បានបាំធពញធបសកកមា ធៅ
តាមេាំបន់ធោលធៅ៣ធ េតដ្ឋច់ធដ្ឋយ្ម កកាលពើម ធមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៦ កនុង្ការប្បមូលបានទ្ិននន័យ្ធៅរាជ្ធានើ
ភនាំធពញ ប្ករង្ធសៀមរាប ប្ករង្បាេ់ែាំបង្ និង្ប្ករង្ប្ពះសើហនុ។ ទ្ើប្ករង្ទាំង្ធនះប្េវូបានធប្ជ្ើសមកធ្វើជាេាំបន់ធោល
ធៅគឺធដ្ឋយ្ស្ថរមេជាទ្ើប្ករង្្ាំៗធៅកមពុជាមែលមានបណាត ញប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន បធង្ាើេបានលអបាំផុេ។ 
ការសៃង់្មេធិ្វើធ ើង្ធដ្ឋយ្មានការោយ្ោន រវាង្ទ្ើតាាំង្ឯកជ្ននិង្ស្ថធារណ្ៈ ែរាបណាអនកផតល់សមាា សន៍មាន
ោរមាណ៍្កក់ធៅត នឹង្បរសិ្ថា នជុ្ាំវញិ។ ធៅតាមេាំបន់ធោលធៅនើមួយ្ៗ គធប្មាង្បានធប្បើទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ធៅកនុង្         
បណាត ញអង្គការអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធែើមបើមសវង្រកសមាជ្ិកសហគមន៍ធោលធៅ និង្សប្មបសប្មួលការ
សៃង់្មេជិាមួយ្នឹង្បុគគលមែលស្ថគ ល់ថាជាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ ប៉ាុមនតោា នលកខណ្ៈវនិិចឆ័យ្អវើធផសង្ពើធនះធទ្។ ការ
សៃង់្មេមិែលមានទាំង្ទ្ប្មង់្សាំណួ្រពហុធប្ជ្ើសធរ ើសនិង្សាំណួ្របិទ្ធនះធ្វើធ ើង្កនុង្លកខណ្ៈជាកិចចសមាា សន៍
មែលជាការធ្វើធ ើង្កនុង្រូបភាពជាការសនៃ ោន ធៅវញិធៅមក។ កនុង្ធហេុផលប្កមសើល្ម៌ អនកប្ស្ថវប្ជាវរបស់ 
ម.ស.ម.ក មិនបានធ្វើការសៃង់្មេជិាមួយ្នឹង្អនកផតល់សមាា សន៍មែលសង្សយ័្ថាមិនោចផតល់ការយ្ល់ប្ពម 

                                                           

13 បិន សុធ ៀន “ស្ថោប្ករង្មានមផនការបធង្ាើេមជ្ឈមណ្ឌ លវជិាា ជ្ើវៈលាើមយួ្ចាំធពលប្បេិបេតិការធបាសសមាអ េអនកសុាំទនតាមផាូវលនល”់ 
ស្ថរពេ័ម៌ានធ មបូឌាធែលើ ធៅធលើប្បពន័ធអិុនធ ើ្មណ្េ នលៃទ្ើ៩ ម សើហា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ។ 
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មែលបណាត លមកពើឥទ្ធិពលធប្បើប្បាស់ធប្គឿង្ធញៀន ឬជាេិប្សវងឹ្។ ទាំង្វ ិ្ ើស្ថស្រសតធប្ជ្ើសធរ ើសសាំណាកតាម
ធោលធៅ និង្សាំណាកតាមបណាត ញប្េូវបានយ្កមកធប្បើប្បាស់ ែូចមានធរៀបរាប់ខ្ង្ធប្កាម។ ធៅកនុង្ធពលប្គប់
ប្គង់្ធលើការសៃង់្មេ ិ ព័េ៌មានបមនាមមែលអនកផតល់សមាា សន៍បានផតល់ឱ្យ មេមិនធឆាើយ្េបធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់នឹង្សាំណួ្រ
សៃង់្មេបិ្េូវបានពនយល់ធៅធលើការសៃង់្មេធិដ្ឋយ្អនកប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក។ 

២.២ ខដនកាំណ្ត្ ់

ម.ស.ម.ក បានជ្ួបប្បទ្ះនូវឧបសគគជាក់ោក់មួយ្ចាំនួនធៅធពលធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវធនះ មេបញ្ញា ទាំង្
អស់ធនះមិនប៉ាះពាល់ែល់គុណ្ភាពននការប្បមូលទ្ិននន័យ្ធទ្។ ែាំបូង្ធ ើយ្ ការប្ស្ថវប្ជាវធនះមានធោលបាំណ្ង្
រមួបញ្ចូ ល អនកបតូរធភទ្ជាបុរស ធៅកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវមែរ ក៏ប៉ាុមនតតាមរយ្ៈការប្ស្ថវប្ជាវធៅធលើឯកស្ថរមុន និង្ការ
ពិភាកាជាមួយ្នែគូសង្គមសុើវលិធយ្ើង្បានសធប្មចថាបញ្ញា មែលអនកបតូរធភទ្ជាបុរសបានជ្ួបប្បទ្ះ គឺមានលកខ
ណ្ៈ ុសោន ដ្ឋច់ពើបញ្ញា មែលអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើបានជ្ួបប្បទ្ះ ធហើយ្ែូធចនះគួរមេធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវធផសង្ដ្ឋច់ធដ្ឋយ្
ម កមេធៅធលើអនកបតូរធភទ្ជាបុរស។ មានកង្វះខ្េការប្ស្ថវប្ជាវអាំពើស្ថា នភាពរបស់អនកបតូរធភទ្ជាបុរសធៅ    
កមពុជា ធហើយ្ ម.ស.ម.ក  សង្ឃមឹថា ធពលអ គេនឹង្មានការប្ស្ថវប្ជាវធៅធលើបញ្ញា អនកបតូរធភទ្ជាបុរសធនះ។ 

មែនកាំណ្េ់មួយ្ធលើការប្ស្ថវប្ជាវធនះគធឺពលធវោបាំធពញធបសកកមាធៅតាមេាំបន់ធោលធៅ ធដ្ឋយ្
ស្ថរមេកង្វះ្នធាន។ ការចុះធៅតាមធ េតនើមួយ្ៗធប្បើធពលពើ ២ ធៅ ៣ នលៃប៉ាុធណាណ ះ មែលប្បការធនះធ្វើឱ្យ
ចាំនួនអនកផតល់សមាា សន៍សរុបក៏មានកប្មិេមែរ។ កតាត ធនះក៏បណាត លឱ្យមានការពឹង្មផអកធៅធលើបណាត ញប្ករមអនក
ប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  (រមួទាំង្បណាត ញមែលធ្វើការធលើការបង្វា រការឆាង្ធមធរាគហុើវ/ធអែស៏) ធែើមបើមសវង្រកអនក
ចូលរមួកនុង្ការសៃង់្មេិធៅតាមេាំបន់នើមួយ្ៗ ជាធហេុធ្វើឱ្យប្ករមការង្វរមិនោចទក់ទ្ង្អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ ាះ 
(និង្អនក ាះោចជាជ្នរង្ធប្ោះបាំផុេ) មែលមិនបានទ្ទ្ួលការោាំប្ទ្ពើបណាត ញ។ មែនកាំណ្េ់ធនះោចធ្វើឱ្យ
ចាំនួនអនករកសុើផាូវធភទ្ធកើន ពស់ជាង្ចាំនួនម្យមភាគ មែលចូលរមួធៅកនុង្ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវធនះ ធដ្ឋយ្ធហេុ
ថាអនករកសុើផាូវធភទ្ទ្ាំនង្ជាមផនកមួយ្ននបណាត ញទាំង្ធ ះ។ ក៏ប៉ាុមនត មែនកាំណ្េ់ធនះប្េូវបានសប្មាលធដ្ឋយ្ការ
ធប្បើវ ិ្ ើស្ថស្រសត “ការធប្ជ្ើសសាំណាកតាមបណាត ញ” មែលអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលជាសមាជ្ិកបណាត ញោាំប្ទ្ ក៏ប្េូវ
ធប្ជ្ើសធរ ើសអនកមែល ាួនស្ថគ ល់ធផសង្ធទ្ៀេឱ្យចូលរមួកនុង្ការសៃង់្មេិផង្មែរ។ ធៅរាជ្ធានើភនាំធពញមែលជាទ្ើតាាំង្ទ្ើ
ស្ថន ក់ការរបស់ម.ស.ម.ក ែូធចនះប្ករមប្ស្ថវប្ជាវបានចាំណាយ្ធពលធប្ចើនកនុង្ការបាំធពញធបសកកមាធៅតាមេាំបន់
ធោលធៅកនុង្រាជ្ធានើភនាំធពញនិង្សាំធៅជ្ួបបុគគលមែលពិបាកនឹង្ជ្ួប។ 

មែនកាំណ្េ់ចុង្ធប្កាយ្ពាក់ព័នធនឹង្វសិ្ថលភាពននការប្ស្ថវប្ជាវ។ ការធផ្ទត េរបស់ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ ធ្វើ
ធ ើង្ធៅតាមទ្ើប្ករង្ និង្រាជ្ធានើ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេមានចាំននួអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធប្ចើនធៅតាមទ្ើប្បជុ្ាំជ្ន មែលោចឱ្យ
អនកប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក ោចធ្វើការសៃង់្មេ ិបានចាំនួនធប្ចើនធៅកនុង្រយ្ះធពល ាើនិង្្នធានមានកប្មិេ។ 
ធទះជាោ៉ា ង្ណាកតើ ម.ស.ម.ក សង្ឃមឹថាការប្ស្ថវប្ជាវធនះោចជាការជ្ាំរុញឱ្យមានការធសុើបអធង្ាេបមនាមអាំពើការ
ធរ ើសធអើង្ នងិ្ការោយ្ើធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅទូ្ទាំង្ប្បធទ្សកមពុជា ។ 
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៣. សទិធិ និងចាប្ស់តរីី នកប្តូររេទ 

 

មផនកធនះនឹង្បកប្ស្ថយ្ោ៉ា ង្ពិស្ថត រអាំពើប្កប ណ្ឌ គេិយុ្េត ិ មែលមានជា្រមានកនុង្ការការពារសិទ្ធរិបស់
ប្ករមអនកបតូរធភទ្កនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ជាលកខណ្ៈអនតរជាេ។ិ មផនកធនះនឹង្ពិភាកាធដ្ឋយ្សធង្ខបអាំពើការអនុវេត
ចាប់ទាំង្ធ ះកនុង្ស្ថា នភាពជាក់មសតង្ផង្មែរ។ 

៣.១ ចាប្់សទិធិមន សស នតរជាត្ ិ

ធសចកតើប្បកាសជាស្ថកលសតើពើសិទ្ធិមនុសស («ស.ម.ស.ស») កេិកាសញ្ញា អនតរជាេសិតើពើសិទ្ធពិលរែា 
និង្សិទ្ធនិធោបាយ្ («ក.អ.ស.ព.ន») និង្កេិកាសញ្ញា អនតរជាេសិតើពើសិទ្ធធិសែាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌      
(«ក.អ.ស.ស.វ») ធា សិទ្ធធិសាើោន ែល់ជ្នប្គប់រូបទាំង្អស់ធដ្ឋយ្មិនគិេពើឋានៈ ឬបុគគលិកលកខណ្ៈ។ មាប្តា 
១ នន ស.ប.ស.ស.ស.ម មចង្ថា “មនុសសទាំង្អស់ធកើេមកមានធសរ ើភាព និង្សមភាពកនុ ង្មផនកធសចកតើនលាលនូ រ និង្
សិទ្ធិ” និង្មិនអនុញ្ញា េឱ្យមាន “ការមបង្មចកមបបណាមួយ្” មានជាោទ្ិ៍ “ពូជ្ស្ថសន៍ ពណ៌្សមបុរ ធភទ្... ឬ
ស្ថា នភាពែនទ្ធទ្ៀេធ ើយ្”។ 

ការមិនធរ ើសធអើង្ប្េូវបានកាំណ្េ់ថា ជាធោលការណ៍្មូលដ្ឋា នប្គឹះននលិ ិេុបករណ៍្នើមយួ្ៗសតើពើសិទ្ធិ
មនុសសទាំង្អស់ធនះ ធដ្ឋយ្មាប្តា ២ នន ក.អ.ស.ព.ន មចង្ថា រែាប្េូវធា  “បុគគលប្គប់រូបមែលរស់ធៅធលើទឹ្ក
ែើ និង្សាិេធប្កាមមែនសមេាកិចចរបស់ ាួ ននូវសិទ្ធិ...ធដ្ឋយ្ោា នការមបង្មចកណាមួយ្ មានជាោទ្ិ៍ ពូជ្ស្ថសន៍ 
ពណ៌្សមបុរ ធភទ្ ភាស្ថ ស្ថស  មេិនធោបាយ្ ឬមេិធផសង្ៗធទ្ៀេ ធែើមកាំធណ្ើ េជាេិ ឬសង្គម កាំធណ្ើ េ ឬ
ស្ថា នភាពែនទ្ៗធទ្ៀេធ ើយ្”។ ការធរៀបរាប់ធនះមិនមមនមានមេប៉ាុននឹង្ធទ្ ធហើយ្មូលដ្ឋា នននការធរ ើសធអើង្មាន
លកខណ្ៈធបើកទូ្ោយ្ោ៉ា ង្ជាក់ោក់ពើសាំណាក់អនកធ្វើធសចកតើប្ពាង្សនធិសញ្ញា  ធែើមបើោចបញ្ចូ លប្បធភទ្ធផសង្ៗ
ធទ្ៀេបាន ែូចជានិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ។14 គណ្ៈកមាា ្កិារសិទ្ធិធសែាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប
្ម៌របស់អង្គការសហប្បជាជាេិ បានធ្វើការកេ់សមាគ ល់ថា “ស្ថា នភាពែនទ្ៗធទ្ៀេ“ មែលធោង្តាមមាប្តា ២ 
នន ក.អ.ស.ស.វ រមួបញ្ចូ លទាំង្និ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រផង្មែរ។15 

ែូចធនះ តាមប្ទ្ឹសតើ កាេពវកចិចផាូវចាប់របស់រែាកនុង្ការធោរព និង្ការពារសិទ្ធមិនុសសរបស់ប្ករមអនកបតូរ
ធភទ្ ប្េូវបានបធង្ាើេោ៉ា ង្ប្េមឹប្េូវធៅកនុង្ចាប់សិទ្ធមិនុសសអនតរជាេ។ិ ប្សបជាមួយ្នឹង្ការយ្ល់ែឹង្ធកើនធ ើង្ពើ
បញ្ញា ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ជាស្ថកល និង្ចល េស ូមេធិកើនធ ើង្កាន់មេសកមា ស្ថា ប័នប្គប់ប្គង្សនធិ
                                                           

14 ការោិលយ័្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្លួបនៃុកសិទ្ធិមនុសស (OHCHR) “ចាប ់និង្ការអនុវេតធរ ើសធអើង្ និង្អាំធពើហងិ្ាធលើ
បុគគលធដ្ឋយ្មូលធហេុនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័” (A/HRC/19/41) (ឆ្ន ាំ២០១១ ទ្ាំពរ័ទ្ើ ១៤) 

15 ប្ករមប្បឹកាធសែាកិចច និង្សង្គមកិចចននអង្គការសហប្បជាជាេិ ធល  ២០ សតើពើ “ការមិនធរ ើសធអើង្ធៅកនុង្សិទ្ធិធសែាកិចច សង្គមកិចច និង្
វបប្ម"៌  កថា ណ្ឌ  ២ មាប្តា ២ ននកេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសតើពើសិទ្ធិធសែាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប្ម ៌ )E/C.12/GC/20) (ឆ្ន ាំ ២០០៩)  
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សញ្ញា សិទ្ធមិនុសសបានពាោមឱ្យមានការរមួបញ្ចូ លការការពារចាស់ោស់ជាង្ធនះសប្មាប់ប្ករមអនកប្សឡាញ់
ធភទ្ែូចោន ធៅកនុង្ចាប់អនតរជាេ ិ ធែើមបើធា ថារែាមានកាេពវកិចចការពារបុគគលប្គប់រូបពើការធរ ើសធអើង្ធដ្ឋយ្មូល
ធហេុអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ។ ចាំណុ្ចមែលជាប់ពាក់ព័នធជាពិធសសធៅនឹង្របាយ្ការណ៍្ធនះ គឺថាធៅឆ្ន ាំ 
២០១១ ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសស បានកេ់សមាគ ល់ថា ធហេុ
មែលមនុសសមាន ក់ជាអនកបតូរធភទ្មិនមមនជាការដ្ឋក់កប្មិេែល់ការទ្ទ្ួលបានសិទ្ធមិនុសសជាមូលដ្ឋា នធពញធលញ 
មែលបាន   ផតល់ឱ្យពួកោេ់ធ ះធទ្។16 

ប៉ាុមនត លវើធបើការមិនធរ ើសធអើង្មែលជាធោលការណ៍្ប្គឹះននចាប់សិទ្ធមិនុសសមានមចង្ធៅកនុង្ ស.ប.ស.ស, 
ក.អ.ស.ព.ន និង្ ក.អ.ស.ស.វ ក៏ស្ថា ប័នប្គប់ប្គង្សនធសិញ្ញា របស់អង្គការសហប្បជាជាេិ និង្អង្គការធផសង្ៗ
ធទ្ៀេកាំពុង្ចង្ប្កង្ឯកស្ថរពើការធកើនធ ើង្ននការរ ាំធោភបាំពានសិទ្ធិមនុសសរបស់ប្ករមអនកបតូរធភទ្ ប្បប្ពឹេតធដ្ឋយ្
រែា និង្បង្វា ញពើការ កខ្នរបស់រែាកនុង្ការការពារសិទ្ធមិនុសសពើការបាំពានធដ្ឋយ្ភាគើទ្ើ៣ ប្ពមទាំង្រេឹេបេិពើ
សាំណាក់រែាកនុង្ការធា ោ៉ា ង្សកមាអាំពើការទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិមនុសសជាមូលដ្ឋា នរបស់ប្ករមអនកបតូរធភទ្។17 កាលពើ
ម មិលុ  ឆ្ន ាំ២០១១ ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធមិនុសសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ (ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធិមនុសស) បានស
មមតង្ “កតើបារមាោ៉ា ង្ខ្ា ាំង្អាំពើអាំធពើហិង្ា និង្ការធរ ើសធអើង្ធៅប្គប់េាំបន់ធលើពិភពធោក មែលប្បប្ពឹេតធៅធលើបុគគល
ធដ្ឋយ្ស្ថរមូលធហេុនិ ន ការធភទ្និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ”។18 ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេទិ្ទ្ួល
បនៃុកសិទ្ធមិនុសសក៏បានអាំពាវ វឱ្យមានការអនុវេតចាប់ប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ែ៏ទូ្លាំទូ្ោយ្មែលហាមោេ់
ការធរ ើសធអើង្ធដ្ឋយ្មផអកធលើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពិេ ឬតាមការយ្ល់ធ ើញជាក់មសតង្ ប្ពមទាំង្និ ន ការធភទ្ 
និង្ធភទ្។19 លាើៗធនះ ការវវិេតជាធប្ចើនបានបង្វា ញពើការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សតើពើសិទ្ិធអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅកនុង្
ចាប់សិទ្ធមិនុសសអនតរជាេិ។ ធសចកតើសធប្មចជាបនតប ៃ ប់មួយ្ធទ្ៀេប្េូវបានអនុម័េធដ្ឋយ្ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធិ
មនុសសអង្គការសហប្បជាជាេធិៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៤ មែលបានអាំពាវ វែល់ឧេតមសនង្ការទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសស 
ធែើមបើបង្វា ញរបាយ្ការណ៍្សតើពើការអនុវេតែ៏លអបាំផុេប្បឆ្ាំង្ការធរ ើសធអើង្អនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ។20 កាលពើម 
កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ការចូលរមួជាសមព័នធមែលមិនធាា ប់មានពើមុនមកននអង្គភាពចប្មរះចាំនួន១២ របស់អង្គការសហ
ប្បជាជាេកិនុង្ធ ះរមួមាន មូលនិ្អិង្គការសហប្បជាជាេសិប្មាប់កុមារ អង្គការសុ ភាពពិភពធោក អង្គការ
                                                           

16 ការោិលយ័្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្លួបនៃុកសិទ្ធិមនុសស  (OHCHR) “ចាប ់និង្ការអនុវេតធរ ើសធអើង្ និង្អាំធពើហងិ្ា
ធលើបុគគលធដ្ឋយ្មូលធហេុនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័ ”  (A/HRC/19/41)ឆ្ន ាំ២០១១  )ទ្ាំពរ័ទ្ើ ១៤) 

17 ការោិលយ័្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្លួបនៃុកសិទ្ធិមនុសស “ការធកើេមកមានធសរ ើភាព និង្សមភាព ៖ និ ន ការធភទ្ និង្
អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័ធៅកនុង្ចាបអ់នតរជាេិសតើពើសិទ្ធិមនុសស” (HR/PUB/12/06 ឆ្ន ាំ ២០១២ ទ្ាំពរ័ទ្ើ១០ ។ 

18 ធសចកតើសធប្មចរបសប់្ករមប្បឹកាសិទ្ធិមនុសសននអង្គការសហប្បជាជាេិធល  ១៧/១៩ សតើពើ “សិទ្ធិមនុសស និ ន ការធភទ្ និង្អេត
សញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័” (A/HRC/RES/17/19) (នលៃទ្ើ ១៤ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១១) 
19 ការោិលយ័្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្លួបនៃុកសិទ្ធិមនុសស “ការធកើេមកមានធសរ ើភាព និង្សមភាព ៖ និ ន ការធភទ្ និង្
អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័ធៅកនុង្ចាបអ់នតរជាេិសតើពើសិទ្ធិមនុសស” (A/HRC/19/41)  ឆ្ន ាំ២០១២ ទ្ាំពរ័ទ្ើ ១០។ 

20 ធសចកតើសធប្មចរបស ់ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធិមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេិ ២៧/៣២ “សិទិ្ធមនុសស និ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័”  
(A/HRC/RES/២៧/៣២) ០២ ម េុោ ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 
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សហប្បជាជាេសិប្មបសប្មលួកមាវ ិ្ ើធអែស៍ និង្អង្គការពលកមាអនតរជាេបិានធចញធសចកតើមលាង្ការណ៍្រមួមួយ្
មែលអាំពាវ វឱ្យមានវធិានការជាធប្ចើន ធែើមបើោាំប្ទ្សិទ្ធិអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  រមួមានទាំង្ការបធង្ាើេចាប់កនុង្
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ធដ្ឋយ្ប្សបចាប់ននអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រននអនកបតូរធភទ្ និង្ចាប់ធែើមបើហាមោេ់ការធរ ើសធអើង្
ធលើអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ។21 ចុង្ធប្កាយ្បាំផុេ និង្ប្បមហលជាសាំខ្ន់បាំផុេធ ះ ធៅកនុង្ម មិលុ  ឆ្ន ាំ
២០១៦ ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធមិនុសសអង្គការសហប្បជាជាេបិានអនុម័េធសចកតើសធប្មចមួយ្ជាប្បវេតិស្ថស្រសតកនុង្ការ
បធង្ាើេអនកជ្ាំ ញការឯករាជ្យសតើពើនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រប្សបតាមនើេិវ ិ្ ើពិធសសរបស់ ាួន។22 

ធោលការណ៍្យ្៉ាកោ៉ា ក៌ាតាននការអនុវេតចាប់សិទ្ធិមនុសសអនតរជាេសិតើពើនិ ន ការធភទ្នងិ្អេតសញ្ញា ណ្
ធយ្នឌ័្រឆ្ន ាំ២០០៦  ិេ ាំកនុង្ការសធប្មចធោលបាំណ្ង្ធឆ្ព ះធៅបញ្ចូ លកិចចការពារអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ឱ្យ
បានពិេប្បាកែធៅកនុង្ចាប់ តាមរយ្ៈការផតល់អនុស្ថសន៍ចាស់ោស់សប្មាប់ការអនុវេតចាប់ និង្បទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិ
មនុសសអនតរជាេកិនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា   ទក់ទ្ិននឹង្និ ន ការធភទ្និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ។23 ធទះបើជា
ធោលការណ៍្ទាំង្អស់ធនះមិនចង្ជាកាេពវកិចចតាមផាូវចាប់កតើ ក៏គណ្ៈកមាា ្ិការរបស់អង្គការសហប្បជាជាេសិតើ
ពើសិទ្ធធិសែាកចិច សង្គម និង្វបប្ម៌ បានធោង្ែល់ធោលការណ៍្យ្៉ាកោ៉ា ក៌ាតាជាប្បភពមណ្ ាំ ជាពិធសសទក់
ទ្ិននឹង្ការធោរពតាមនិយ្មន័យ្ននវាកយសពៃែូចជា ‘និ ន ការធភទ្’ និង្ ‘អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ’ មែលប្េូវបាន
ពិពណ៌្ ថាជា “មផនកមួយ្ននទ្ិែាភាពសាំខ្ន់បាំផុេកនុង្ការកាំណ្េ់អេតសញ្ញា ណ្ ាួនឯង្ ធសចកតើនលាលនូរ នងិ្ធសរ ើ
ភាព”។24 ធោលការណ៍្ទ្ើ១ នងិ្ទ្ើ២ សាំធៅែល់សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានសិទ្ធិមនុសសជាស្ថកល នងិ្សិទ្ធធិសាើោន  និង្ោា ន
ការធរ ើសធអើង្ចាំធពាះអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  ធដ្ឋយ្កាំណ្េ់ថា “ជ្នប្គប់រូបោចធប្បើប្បាស់សិទ្ធិទាំង្អស់បាន 
ធដ្ឋយ្មិនធរ ើសធអើង្ពើនិ ន ការធភទ្ ឬអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ” និង្េប្មូវឱ្យរែា “ចាេ់វធិានការសមប្សបទាំង្អស់ 
រាប់ទាំង្កមាវ ិ្ ើសិកា និង្វគគបណ្តុ ះបណាត ល បាំណ្ង្សធប្មចឱ្យបាននូវការលុបបាំបាេ់ោកបបកិរោិ ឬឥរោិបទ្
ធរ ើសធអើង្ ឬអនតរាយ្ទាំង្ឡាយ្មែលទក់ទ្ង្នឹង្គាំនិេមបង្មចកទប ពស់ ែល់និ ន ការធភទ្ ឬអេតសញ្ញា ណ្ធយ្
នឌ័្រឬការបង្វា ញនូវទ្ាំធ រធយ្នឌ័្រ ឯណានើមួយ្ធ ះ។” 25

 

ចាំធពាះគណ្ធនយ្យភាព ធោលការណ៍្ទ្ើ២៩ មចង្ថា ោា នការធលើកមលង្ធទសែល់ជ្នធលាើសននការ
រ ាំធោភបាំពានធលើប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  មែលជាប់ទក់ទ្ង្នឹង្និ ន ការធភទ្ ឬអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់
                                                           

21 ធសចកតើមលាង្ការណ៍្រមួរបសអ់ង្គការសហប្បជាជាេិ “បញ្ឈប់អាំធពើហងិ្ានិង្ការធរ ើសធអើង្ប្បឆ្ាំង្នឹង្ស្រសតើប្សឡាញ់ស្រសតើ  បុរសប្សឡាញ់
បុរស អនកប្សឡាញ់ទាំង្ពើរធភទ្ អនកបតូរធភទ្ និង្អនតរធភទ្ ម កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ 

22 សូមធមើល អង្គការសហប្បជាជាេិបានបធង្ាើេប្បវេតិស្ថស្រសត “និ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័” អង្គការោា ាំធមើលសិទិ្ធមនុសស ៣០ 
ម មិលុ  ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។ 
23 សននិសើទ្របសប់្ករមអនកចាបអ់នតរជាេិ យ្៉ាកោ៉ា ក៌ាតា ប្បធទ្សឥណ្ឌូ ធនសុើ ពើនលៃទ្ើ៦ ែល់ទ្ើ៩ ម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៦។ ធោលការណ៍្យ្៉ាក
ោ៉ា ក៌ាតាននការអនុវេតចាបសិ់ទ្ធិមនុសសអនតរជាេិសតើពើនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័ (នលៃទ្ើ២៦ ម មើ  ឆ្ន ាំ២០០៧)។ 
24 ការោិលយ័្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្លួបនៃុកសិទ្ធិមនុសស  “ចាបនិ់ង្ការអនុវេតធរ ើសធអើង្ និង្អាំធពើហងិ្ាធលើបុគគល
ធដ្ឋយ្មូលធហេុនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័” (A/HRC/19/41) ឆ្ន ាំ២០១១ ទ្ាំពរ័ទ្ើ ៥ ។ 
25 សននិសើទ្របសប់្ករមអនកចាបអ់នតរជាេិ យ្៉ាកោ៉ា ក៌ាតា ប្បធទ្សឥណ្ឌូ ធនសុើ ពើនលៃទ្ើ៦ ែល់ទ្ើ៩ ម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៦។ ធោលការណ៍្យ្៉ាក
ោ៉ា ក៌ាតាននការអនុវេតចាបសិ់ទ្ធិមនុសសអនតរជាេិសតើពើនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ្រ័ (នលៃទ្ើ២៦ ម មើ  ឆ្ន ាំ២០០៧) ។ 
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ជ្នរង្ធប្ោះធ ះធទ្។ សិទ្ធទិ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ធយ្នឌ័្រប្សបចាប់ក៏ប្េូវបានរមួបញ្ចូ លផង្មែរ ធដ្ឋយ្
ធោលការណ៍្ទ្ើ១៦ មែលមចង្ថា រែាប្េូវ “ចាេ់វធិានការខ្ង្នើេិបញ្ាេតិ ខ្ង្រែាបាល និង្វធិានការធផសង្ធទ្ៀេ 
ធែើមបើធោរពនិង្ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ឱ្យបានធពញធលញនូវសិទ្ធិប្សបចាប់កនុ ង្ការទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អេត
សញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ ធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់ ាួ នរបស់បុគគលមាន ក់ៗ”។26 

អនុសញ្ញា សតើពើការលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើធភទ្របស់អង្គការសហប្បជាជាេិ    
(“សុើ.ែ”) មិនបញ្ញា ក់ពើបញ្ញា  អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើឱ្យបានចាស់ធ ះធទ្ (ធហើយ្គណ្ៈកមាា ្ិការលុបបាំបាេ់រាល់
ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើធភទ្ក៏មិនបានបញ្ញា ក់ធៅកនុង្អនុស្ថសន៍ ឬការអ្ិបាយ្របស់ ាួនមែរ) មេធទះជា
ោ៉ា ង្ធនះកតើ អនុស្ថសន៍ជាទូ្ធៅទ្ើ២៨ របស់គណ្ៈកមាា ្កិារលុបបាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើធភទ្ 
មចង្ថាធទះបើជាអេាបទ្របស់ សុើ.ែ សាំធៅមេធៅធលើការធរ ើសធអើង្មផអកធលើធភទ្ោ៉ា ង្ណាកតើ ក៏អនុសញ្ញា ធនះបាន
ប្គបែណ្ត ប់ធលើការធរ ើសធអើង្មផអកធលើធយ្នឌ័្រកនុង្មូលដ្ឋា ននន “អេតសញ្ញា ណ្មែលបធង្ាើេតាមទ្សសនៈសង្គមវទិ្ា
”។27 ែូចធនះ ធយ្ើង្ោចនិោយ្បានថា សុើ.ែ ក៏អនុវេតធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើផង្មែរ។ ប្បធទ្សកមពុជាគឺជារែាភា
គើននពិ្ើស្ថរជ្ធប្មើសបមនាមនន សុើ.ែ មានន័យ្ថាបុគគលោចដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង្ធៅគណ្ៈកមាា ្ិការសតើពើការលុប
បាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើធភទ្បាន។ 

៣.២ ចាប្ជ់ាត្ិ 

ប្កប ណ្ឌ គេិយុ្េតជិាេ ិ មិនយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ខ្ា ាំង្ធៅធលើប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធ ះធទ្។        
ធនះបង្វា ញោ៉ា ង្ចាស់ពើកង្វះខ្េ ធៅកនុង្ការការពារឱ្យចាស់ោស់ែល់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅកនុង្
ចាប់ជាេនិិង្ោា នកាំណ្េ់ធទសទ្ណ្ឌ ធលើអនកមែលប្បប្ពឹេតបាំពានធលើប្ករមអនកទាំង្ធ ះផង្មែរ ប្ពមទាំង្ោា នការ
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់តាមផាូវចាប់ពើការមាននែគូធភទ្ែូចោន ធទ្ៀេផង្។ ោា នការធលើកធ ើង្អាំពើប្ករមអនកបតូរធភទ្ធៅកនុង្
ចាប់ណាមួយ្ធ ះធទ្ រមួជាមួយ្នឹង្បញ្ញា សាំខ្ន់ៗ ែូចជាការវះកាេ់កាំណ្េ់ពើធយ្នឌ័្រ (ឬការកាំណ្េ់ធភទ្ស្ថរ
ជាលាើ) និង្ការបតូរធ ា្ ះធដ្ឋយ្ប្សបចាប់ធដ្ឋយ្ឈរធលើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រមិនប្េូវបានយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់។ រែា
្មានុញ្ាមែលជាចាប់កាំពូលរបស់កមពុជា ក៏មិនបានធលើកធ ើង្ធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់ពើពលរែាជាប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន មែរ។ មាប្តា ៣១ ធា សិទ្ធធិសាើភាពែល់ប្បជាពលរែាម ារទាំង្អស់ ធដ្ឋយ្មិនគិេពើចរកិលកខណ្ៈបុគគល 
ធដ្ឋយ្បានមចង្ថា៖ 

“ប្បជាពលរែាម ារមានភាពធសាើោន ចាំធពាះមុ ចាប់ ធដ្ឋយ្ធប្បើប្បាស់សិទ្ធិ និង្សិទ្ធិធសរ ើភាព និង្ករណ្ើ យ្កិចចែូច
ោន ទាំង្អស់ ធដ្ឋយ្មិនប្បកាន់ពូជ្ស្ថសន៍ ពណ៌្សមបុរ ធភទ្... ឬស្ថា នភាពឯធទ្ៀេធ ើយ្។” 

                                                           

26 ែូចធល ធោង្ខ្ង្ធលើ   ។ 

27  គណ្ៈកមាា ្ិការអង្គការសហប្បជាជាេិលុបបាំបាេ់រាលទ់្ប្មង្់ននការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើធភទ្ (CEDAW)  “អនុស្ថសន៍ទូ្ធៅធល  ២៨ 
សតើពើកាេពវកិចចសនូលរបសរ់ែាភាគើប្សបតាមមាប្តា ២ នន អនុសញ្ញា សតើពើការលុបបាំបាេ់រាលទ់្ប្មង្ន់នការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើធភទ្  
(CEDAW/C/GC/28) (នលៃទ្ើ ១៦ ម ន្ូ ឆ្ន ាំ ២០១០)។ 
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ធៅ ណ្ៈមែលធយ្ើង្ោចធលើកធ ើង្ថា ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  សាិេធៅកនុង្ចាំណាេ់ថាន ក់ “ស្ថា ន
ភាពឯធទ្ៀេ”  លវើធបើប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន មិនប្េូវបានធលើកធ ើង្ធៅកនុង្ប្កប ណ្ឌ គេិយុ្េតជិាេកិតើ 
ប្បធទ្សកមពុជាបានផតល់សចាច ប័នធលើ ក.អ.ស.ព.ន និង្ ក.អ.ស.ស.វ ធហើយ្ធហេុែូធចនះ េប្មូវឱ្យបញ្ចូ លធៅកនុង្
ចាប់ជាេនូិវរាល់បទ្បបញ្ាេតទិាំង្អស់ ធែើមបើធា បាននូវសិទ្ធមិែលមានមចង្ធៅកនុង្សនធិសញ្ញា ។ រែា្ មានុញ្ានន
ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា មចង្ថា ៖ 

“ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ និង្ធោរពសិទ្ធិមនុសស ែូចមានមចង្កនុ ង្្មានុញ្ាននអង្គការសហ
ប្បជាជាេិ ធសចកតើប្បកាសជាស្ថកលសតើពើសិទ្ធិមនុសស និង្កេិកាសញ្ញា  ប្ពមទាំង្អនុសញ្ញា ទាំង្ឡាយ្ទក់ទ្ង្
ធៅនឹង្សិទ្ធិមនុសស សិទ្ធិ រ ើ និង្សិទ្ធិកុមារ”។28 

មាប្តាធនះប្េូវបានបកប្ស្ថយ្ធដ្ឋយ្ប្ករមប្បកឹា្មានុញ្ាមែលមានន័យ្ថា សនធសិញ្ញា ទាំង្ពើរធនះអនុវេត
បានធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់ធៅកនុង្ចាប់ជាេ។ិ29 ធដ្ឋយ្ធហេុថា ក.អ.ស.ព.ន  ោចអនុវេតធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់បាន ធយ្ើង្សននិដ្ឋា ន
បានថា ការធរ ើសធអើង្ធដ្ឋយ្ឈរធលើនិ ន ការធភទ្និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ និង្ការបង្វា ញលកខណ្ៈធយ្នឌ័្រ ប្េូវ
បានហាមោេ់ប្សបតាមចាប់ជាេ ិធទះបើជាការហាមោេ់ធនះ វះខ្េចាប់ោាំប្ទ្កតើ។ 

  

                                                           

28 រែា្ មានុញ្ាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ។ 

29 ប្ករមប្បឹកា្មានុញ្ាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ធសចកតើសធប្មចធល  092/003/2007 ចុះនលៃទ្ើ ១០ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ 



13 

៤. រប្កគាំរ ើញរកីារប្សាវប្ជាវ នងិការរិភាកា 

 

មផនកធនះបង្វា ញពើរបកគាំធហើញ និង្ការវភិាគពើការសិកាប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក។ ធៅកនុង្ការសៃង់្
មេមិែលធ្វើធ ើង្ធដ្ឋយ្ ម.ស.ម.ក ប្ករម្ាំបាំផុេគបឺ្ករមមែលមានោយុ្ចាប់ពើ ២១ ែល់ ២៥ ឆ្ន ាំមានចាំនួន 
៣០,៦% ធសាើនឹង្៤១  ក់ ប្ករមមែលមានោយុ្ចាប់ពើ ២៦ ែល់ ៣០ ឆ្ន ាំមានចាំនួន ២៦,១២% ធសាើនឹង្ ៣៥ 
 ក់ ប្ករមមែលមានោយុ្ចាប់ពើ ៣១ ែល់ ៣៥ ឆ្ន ាំមានចាំននួ ១៩,៤% ធសាើនឹង្  ២៦  ក់ ប្ករមមែលមានោយុ្
ចាប់ពើ ១៥ ែល់ ២០ ឆ្ន ាំ ចាំនួន ១១,១៩% (១៥  ក់) ប្ករមមែលមានោយុ្ចាប់ពើ ៣៦ ែល់ ៤០ ឆ្ន ាំ ចាំនួន 
៨,២១% (១១  ក់) និង្ ប្ករមមែលមានោយុ្ចាប់ពើ ៤១ ឆ្ន ាំធ ើង្ធៅមានចាំនួន ៤,៤៨% (៦  ក់)។ អនក 
ផតល់សមាា សន៍សរុបចាំនួន ៦៨  ក់បានចូលរមួសៃង់្មេធិៅកនុង្រាជ្ធានើភនាំធពញ ចាំនួន ២៥  ក់ធៅកនុង្ប្ករង្
បាេ់ែាំបង្ ចាំនួន ២៣  ក់ធៅកនុង្ប្ករង្ធសៀមរាប និង្ចាំននួ ១៩  ក់ ធៅកនុង្ប្ករង្ប្ពះសើហនុ។ 

អនកផតល់សមាា សន៍ធសៃើរមេទាំង្អស់ោា នសញ្ញា ប័ប្េបរញិ្ញា ប័ប្េ (មានមេ ២,២២% ប៉ាុធណាណ ះមែលមាន) 
ធហើយ្ក៏ោា ននរណាមាន ក់មានសញ្ញា ប័ប្េអនុបណ្ឌិ េ ឬធលើសពើធនះមែរ។ គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ មានមេ ១៤,០៧% 
ប៉ាុធណាណ ះមានកប្មិេសិកាប្េមឹថាន ក់ទ្ើ ១២ ធៅវទិ្ាល័យ្មែលជាការទ្ទ្ួលបានកប្មិេអប់រ ាំមូលដ្ឋា ន ពស់បាំផុេ។ 
អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៥,៩៣% ធរៀនប្េឹមថាន ក់ទ្ើ ១១ ចាំនួន ១០,៣៧% ធរៀនប្េឹមថាន ក់ទ្ើ ១០ ចាំននួ ២២,
៩៦% ធរៀនប្េឹមថាន ក់ទ្ើ ៩ ចាំនួន ៨,១៥% ធរៀនប្េឹមថាន ក់ទ្ើ ៨ ចាំនួន ៩,៦៣% ធរៀនប្េឹមថាន ក់ទ្ើ ៧ ចាំនួន 
៣,៧% ធរៀនប្េឹមថាន ក់ទ្ើ ៦ ចាំនួន ១០,៣៧% ធរៀនប្េឹមថាន ក់ទ្ើ ៥ និង្ ចាំនួន ១១,១១% ធរៀនថាន ក់ទ្ើ ៤ ឬទប
ជាង្ធនះ។ 

អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៤៦  ក់ (៣៥,១១%) បញ្ញា ក់ថាការង្វររកសុើផាូវធភទ្ជាប្បភពចាំណូ្ល
ចមបង្ ឬជាមុ របរចមបង្របស់ពួកោេ់។ ធៅធពលសួរពើប្បភពចាំណូ្លចមបង្កនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្
ធនះ មានមេមុ របរមេមួយ្មុ ប៉ាុធណាណ ះមែលបានធលើកធ ើង្ធប្ៅពើការង្វររកសុើផាូវធភទ្ (ជាធរឿយ្ៗប្បកបមុ 
របរទាំង្ពើរធនះ) គមុឺ របរការកាេ់សក់ និង្មលសមពសស មែលមានអនកផតល់សមាា សន៍ចាំននួ ៣៩,៦៩% (៥២ 
 ក់) ធ្វើការធៅកនុង្ឧសាហកមាធនះ។ ប ៃ ប់ពើេួធល ធនះ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៦,១១% (៨  ក់) ធ្វើ
ការធៅកនុង្ឧសាហកមាកាំស្ថនត និង្ចាំនួន ៥,៣៤% (៧  ក់) ធ្វើការធៅកនុង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ឬអង្គ
ការធៅតាមមូលដ្ឋា ន។ 

៤.១ ការកាំណ្ត្ ់ត្តសញ្ញា ណ្ផ្ទា  ែ់ែួន 

ធទះបើជាមានអនកផតល់សមាា សន៍ភាគធប្ចើនកាំណ្េ់អេតសញ្ញា ណ្ថាជាប្សើប្សស់ (ចាំនួន ៤៣,៩៤%) 
អនកបតូរធភទ្ (ចាំនួន ២៦,៥២%) ឬមនុសសធភទ្ទ្ើ ៣ (ចាំននួ ២៦,៥២%) កតើ ពួកោេ់ប្េូវបានអនកែនទ្យ្ល់ថា
ជា ធ ៃើយ្ កនុង្ធ ះមាន ៧១,៨៥% រាយ្ការណ៍្មកថាប្េូវបានធគធៅមបបធនះជាប្បចាាំ។ កនុង្ចាំធណាមអនកផតល់
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សមាា សន៍ទាំង្អស់ មានអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៦៨,១៥% បាននិោយ្ថាពួកោេ់មិនសបាយ្ចិេតនឹង្ការ
ធៅធ ា្ ះពួកោេ់ធផសង្ធ ះធទ្ ធហើយ្ ៨០,៩២% ចង់្ឱ្យធៅអវើធផសង្ មែលភាគធប្ចើនបាំផុេចង់្ឱ្យធៅធ ា្ ះ
របស់ពួកោេ់មេមតង្។ ធ ា្ ះមែលធគមេង្មេធៅ ប្េូវបានអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៧១,៧៦% ចាេ់ទុ្កថាជា
ការធរ ើសធអើង្។ 

 
ការធប្បើប្បាស់ទូ្ោយ្ននវាកយស័ពៃមបបប្បមាលថាជា ធ ៃើយ្  និង្ការមិនទ្ទ្ួលយ្កវាកយស័ពៃធនះធដ្ឋយ្

អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលធប្បើធដ្ឋយ្មនុសសទូ្ធៅធែើមបើធៅពួកោេ់ធ ះ បង្ាជាកតើបារមាជាខ្ា ាំង្ និង្ភាា មៗ។ កតើបារមា
ធនះបង្វា ញពើកង្វះការយ្ល់ែឹង្របស់មនុសសទូ្ធៅអាំពើភាស្ថ និង្ការដ្ឋក់ង្វរមបបធរ ើសធអើង្ មែល ាំឱ្យមានការ
ធប្បើប្បាស់ពាកយធនះោ៉ា ង្ទូ្លាំទូ្ោយ្ និង្ចាេ់ទុ្កថាជាការបាំពានមួយ្ផង្មែរ។ ធដ្ឋយ្មានអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ
មួយ្ចាំនួន្ាំប្េូវបានធគធៅធ ា្ ះមែលពួកោេ់ចាេ់ទុ្កថាជាការធមើលង្វយ្ វាោចសនាេ់បានថាការធៅមបប
ធនះទ្ាំនង្ជា ាំឱ្យមានោរមាណ៍្ថា ាួនមិនប្េូវរាប់បញ្ចូ លកនុង្សង្គម និង្ចាេ់ទុ្កថា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតកមពុជា “អនក
ឯធទ្ៀេ”។ ធហេុមែលវាកយស័ពៃមបបប្បមាលគជឺាវាកយស័ពៃមែលធប្បើទូ្ធៅបាំផុេធដ្ឋយ្ស្ថធារណ្ជ្នធៅធលើអនកបតូរ
ធភទ្ជាស្រសតើោចប្បាប់ធយ្ើង្ពើទ្ិែាភាពពិេកនុង្ មជាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅកនុង្សង្គមម ារ។ 

៤.២ ការប្ាំពានរៅទសីាធារណ្ៈ 

មផនកធនះប្េូវបានមបង្មចកជាមផនកេូចៗចាំនួន ៣ ធែើមបើបកប្ស្ថយ្ពើការប្បមាលជា ៣ ប្បធភទ្ធផសង្ោន
តាមពាកយសមតើ ធលើរូបរាង្កាយ្ និង្ផាូវធភទ្។ របកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវបង្វា ញថា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើទ្ទ្ួលរង្
នូវការប្បមាលទាំង្ ៣ ប្បធភទ្ធនះកនុង្កប្មិេ ពស់ខ្ា ាំង្ពើសាំណាក់ប្បជាជ្នទូ្ធៅធៅតាមទ្ើស្ថធារណ្ៈ។ 
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 អនកចូលរមួធ្វើការសៃង់្មេ ិប្េូវបានសួរថាធេើពួកោេ់ធាា ប់ប្េវូបានធគប្បមាលធដ្ឋយ្ពាកយសមតើ ធដ្ឋយ្ស្ថរ
មេអេតសញ្ញា ណ្អនកបតូរធភរបស់ពួកោេ់ធៅធពលធែើរធហើរធៅខ្ង្ធប្ៅមែរឬធទ្។ អនកផតល់សមាា សន៍ធសៃើរមេទាំង្
អស់ (ធសាើនឹង្ ៩១,៦%) បានធឆាើយ្ថាពួកោេ់ធាា ប់ ធហើយ្កនុង្ចាំធណាមធ ះមាន ២៧,៣៥% ធឆាើយ្ថាធាា ប់
ជ្ួបធប្ចើនជាង្ ១០ ែង្កនុង្ឆ្ន ាំចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ការធឆាើយ្េបធៅកនុង្ចាំណាេ់ថាន ក់ “ធផសង្” ក៏ប្េូវបានកេ់សមាគ ល់
ផង្ មែរ កនុង្ធ ះមានអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៣  ក់ (២,៥៦%) ធឆាើយ្ថាប្េូវបានធគប្បមាលធដ្ឋយ្ពាកយសមតើ
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ធៅតាមែង្ផាូវធប្ចើនជាង្ ១០០ ែង្ធៅអាំ ុង្ធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ របកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវទាំង្
ធនះចង្អុលបង្វា ញថាែង្ផាូវធៅកមពុជាមិនមមនជាកមនាង្មានសុវេាិភាពសប្មាប់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ នងិ្អះោង្ពើ
កប្មិេធរ ើសធអើង្ ពស់ពើសាំណាក់ប្បជាជ្នទូ្ធៅ។  
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 ករណ្ើ ការប្បមាលធដ្ឋយ្ពាកយសមតើមានកប្មិេធប្ចើនជាង្បនតចិធលើអនកមែលធ្វើការរកសុើផាូវធភទ្ធដ្ឋយ្មាន
អនករកសុើផាូវធភទ្ចាំនួន ៩៥,៧៤% បានរាយ្ការណ៍្ពើការប្បមាលធដ្ឋយ្ពាកយសមតើ ធបើធប្បៀបជាមួយ្នឹង្អនកមិនរក
សុើផាូវធភទ្មែលមានចាំនួនមេ ៨៩,២៩%។30 កនុង្ចាំធណាមអនកផតល់សមាា សន៍ ចាំនួន ៦  ក់ (៥,១៣%) មែល
រាយ្ការណ៍្ថាបានជ្ួបប្បទ្ះបញ្ញា ធនះ ២០ ឬធប្ចើនែង្ជាង្ធនះ កនុង្ធ ះមានចាំនួន ២  ក់ (១,៧%) ជាអនក
រកសុើផាូវធភទ្។ 
 ជាការគួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៤២,៨៦% រាយ្ការណ៍្ថាប្េូវបានបាំពានធលើរាង្កាយ្
ធៅតាមទ្ើស្ថធារណ្ៈ ធដ្ឋយ្ចាំនួនធប្ចើនជាង្ ៩២% បានជ្ួបធហេុការណ៍្មបបធនះធៅកនុង្អាំ ុង្ធពល ១២ ម 
ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ការធកើេធ ើង្ជាទូ្ធៅននការបាំពានធលើរាង្កាយ្ធលើអនករកសុើផាូវធភទ្ (៥៩,១៨%) មានចាំនួន
ធប្ចើនជាង្ការធកើេធ ើង្ធលើអនកមិនរកសុើផាូវធភទ្ (៣៣,៣៣%) ធហើយ្អនករកសុើផាូវធភទ្ចាំនួន ៧,១៤% រាយ្
ការណ៍្ថាប្េូវបានបាំពានធលើរាង្កាយ្ធប្ចើនជាង្ ១០ ែង្កនុង្អាំ ុង្ធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ការធកើេ
ធ ើង្ ពស់ននការវាយ្ប្បហារមបបធនះបង្វា ញថារែាមិនបានបាំធពញេួ ទ្ើរបស់ ាួនប្គប់ប្ោន់កនុង្ការធា ពើសនតិ
សុ របស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ និង្រ ាំធលចឱ្យធ ើញពើេប្មូវការជាប ៃ ន់កនុង្ការបធង្ាើេចាប់ប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ 
មែលរមួបញ្ចូ លធទសទ្ណ្ឌ ជាក់ោក់ធលើបទ្សអប់ធ ពើម។ 

                                                           

30 កនុង្ធោលបាំណ្ង្ននរបាយ្ការណ៍្ធនះ “អនករកសុើផាូវធភទ្” សាំធៅធលើប្គបអ់នកផតលស់មាា សន៍ទាំង្អស់មែលបានបញ្ញា ក់ថាការង្វររកសុើ
ផាូវធភទ្ជាប្បភពចាំណូ្ល ឬមុ របរចមបង្របស់ពកួោេ់។ ែូធចនះ សាិេិសប្មាប ់“អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្” រមួមានអនកផតលស់មាា សន៍ទាំង្អស់
មែលមិនពាកព់ន័ធធៅកនុង្ការរកសុើផាូវធភទ្ទល់មេធស្ថះ និង្អនកែនទ្ធទ្ៀេមែលោចធ វ្ើការរកសុើផាូវធភទ្ ប៉ាុមនតបែិធស្មិនបញ្ញា ក់ថាការ
រកសុើផាូវធភទ្ជាមុ របរ ឬប្បភពចាំណូ្លចមបង្។ 
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 កតើបារមាែូចោន ធនះមែរ គឺធហេុមែលថាអនកផតល់សមាា សន៍ចាំននួមួយ្ភាគបើ (ធសាើនងឹ្ ៣១,៣៤%) បាន
រាយ្ការណ៍្ថាប្េូវបានបាំពានផាូវធភទ្ធៅធពលធែើរធៅតាមែង្ផាូវ និង្ែឹង្ថាការបាំពានធនះបណាត លមកពើអេត
សញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ កនុង្ចាំធណាមធនះ អនកមែលបានជ្ួបប្បទ្ះធហេុការណ៍្ទាំង្ធនះធប្ចើនជាង្ ៣ 
ែង្មានចាំនួនធប្ចើន ធដ្ឋយ្មាន ១៩,៥១% រាយ្ការណ៍្ថាប្េូវបានបាំពានផាូវធភទ្ពើ ៤ ធៅ ៦ ែង្ និង្ 
១៧,០៧% ប្េូវបានបាំពានធប្ចើនជាង្ ១០ ែង្។ ធៅកនុង្ចាំណាេ់ថាន ក់ “ធផសង្” អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ២ ក់ 
(ធសាើនឹង្៤,៨៩%) រាយ្ការណ៍្ថាប្េូវបានបាំពានផាូវធភទ្ធប្ចើនជាង្ ៥០ ែង្ និង្មាន ១  ក់ (ធសាើនឹង្
២,៤៤%) ជ្ួបធហេុការណ៍្ធនះធប្ចើនជាង្ ២០ ែង្កនុង្អាំ ុង្ធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ 

 កនុង្ចាំធណាមអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៤២  ក់មែលរាយ្ការណ៍្ថាប្េូវបានបាំពានផាូវធភទ្ មាន ៣៤ 
 ក់ (៨២,៩៣%) ប្េូវបានធគរ ាំធោភធសពសនាវៈធៅទ្ើស្ថធារណ្ៈកនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ 
កនុង្ចាំធណាមធ ះ មានអនកផតល់សមាា សន៍ ១  ក់បាននោិយ្ថាោេ់បានជ្ួបធហេុការណ៍្ធនះចាំនួន ៥០ ែង្ 
និង្មាន ក់ធទ្ៀេប្បាប់ថាបានជ្ួបធហេុការណ៍្ធនះមែរចាំនួន ៦០ ែង្កនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។31 

                                                           

31 ធដ្ឋយ្ស្ថរសាំណួ្រមានភាពរធសើបអាំពើបញ្ញា រ ាំធោភធសពសនាវៈ ោចថាការរ ើកស្ថយ្ភាពជាកម់សតង្ននអាំធពើហងិ្ាផាូវធភទ្ធលើអនកបតូរធភទ្
ជាស្រសតើមានកប្មិេ ពស់ជាង្អវើមែលបានចង្អុលបង្វា ញធៅកនុង្របកគាំធហើញទាំង្ធនះ ធដ្ឋយ្ធហេុថាអនកផតលស់មាា សន៍ោចបែិធស្មិន
ធឆាើយ្សាំណួ្រ។ 
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ប្បមហលជាគួរឱ្យភាញ ក់ធផអើលមែលចាំនួនអនករកសុើផាូវធភទ្មែលធាា ប់ជ្ួបការបាំពានផាូវធភទ្ (ធសាើនឹង្២៨,៥៧%) 
មានេួធល េិចជាង្អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្ (ធសាើនងឹ្ ៣២,៩៤%)។ ប៉ាុមនតកនុង្ចាំធណាមអនកទ្ទ្ួលរង្ការបាំពានផាូវ
ធភទ្ធនះ ចាំនួនអនករកសុើផាូវធភទ្ ៧៣,៦៨% ធាា ប់ប្េូវបានធគរ ាំធោភធសពសនាវៈមានចាំននួធប្ចើនជាង្អនកមិនរក
សុើផាូវធភទ្ ៦៧,៥៧% ធៅកនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ទ្ិននន័យ្ធនះផៃុយ្ពើការសនាេមែលថាអនករក
សុើផាូវធភទ្មានហានភ័ិយ្ជុ្ាំវញិអាំធពើហងិ្ាផាូវធភទ្ ពស់ជាង្អនកែនទ្ធទ្ៀេធដ្ឋយ្ស្ថរមេប្បធភទ្ការង្វររបស់ពួក
ោេ់ និង្បានរ ាំធលចផង្មែរពើការរ ើកែុះដ្ឋលគួរឱ្យបារមាននការវាយ្ប្បហារទាំង្ធ ះធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើថាជា
ប្ករមមនុសសទូ្ធៅមួយ្។ 

 ធទះបើជាមិនបានធរៀបរាប់ឱ្យប្គប់ប្ជ្រង្ធប្ជាយ្ធៅកនុង្សាំណួ្រសៃង់្មេក៏ិធដ្ឋយ្ ក៏ប្ករមប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស
.ម.ក បានទ្ទ្ួលរបាយ្ការណ៍្ជាធប្ចើនអាំពើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលប្េូវបានហាមោេ់កនុង្ការធែើរធហើរធៅតាមទ្ើ
ស្ថធាររណ្ៈនិង្បង្ខាំឱ្យចាកធចញពើទ្ើស្ថធារណ្ៈ ជាពិធសសធកើេមានធៅកនុង្ប្ករង្បាេ់ែាំបង្និង្ប្ករង្ធសៀមរាប។  
អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ ាះបានរាយ្ការណ៍្មក ម.ស.ម.ក ថាអនកមែលមានធយ្នឌ័្រពើកាំធណ្ើ េមិនទ្ទ្ួលបានការ
ប្បប្ពឹេតែូចពួកោេ់ធ ះធទ្ ធទះបើជាមិនទន់មានការអះោង្បញ្ញា ក់ពើបញ្ញា ធនះកតើ។ កញ្ញា  មូលើ32 មែលជាអនក   
បតូរធភទ្ជាស្រសតើមាន ក់មកពើប្ករង្បាេ់ែាំបង្ បានប្បាប់ ម.ស.ម.ក ថា ៖ 

“រាល់ធពលមែលប្សើប្សស់មកជ្ួបជុ្ាំោន ធៅកនុ ង្សួន កមាា ាំង្នគរបាលបង្ខាំឱ្យពួកធយ្ើង្ប្េ ប់ធៅផៃះវញិ 
និង្គាំរាមចាប់ ាួ នពួកធយ្ើង្ ប្បសិនធបើពួកធយ្ើង្មិនធ្វើតាម។ ពួកោេ់មេង្មេធចាទ្ប្បកាន់ពកួធយ្ើង្ថាជាធចារ។ 
ធនះជាការធរ ើសធអើង្។ ធហេុអវើបានជាពួកធយ្ើង្មិនោចធៅទ្ើធ ះធែើមបើលាំមហកាំស្ថនតែូចអនកែនទ្? ពួកធយ្ើង្មិន
បង្ាធរឿង្ឯណា។” 

៤.៣  កេែណ្ឌ រសរ់ៅ ប្គួសារ និងទាំនាក់ទាំនង 

ការប្ស្ថវប្ជាវអះោង្ថា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជាធរឿយ្ៗប្េូវបានបធណ្ត ញធចញ ឬមិនរាប់រកពើសាំណាក់
ប្គួស្ថរ និង្សហគមន៍ធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្របស់ពួកោេ់ មែលធ្វើឱ្យពួកោេ់មានលទ្ធភាពេិចេួចកនុង្ការ
មសវង្រកប្បព័នធោាំប្ទ្។33 អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើបានរាយ្ការណ៍្ ុសៗោន ជាធប្ចើនថា ាួនមិនឱ្យចូលរមួកនុង្សកមាភាព
ប្គួស្ថរ ែូចជាការជ្ួបជុ្ាំោន  និង្ប្េូវបានបធណ្ត ញធចញពើផៃះ កាេ់កាល់ធចាលពើប្គួស្ថរ នងិ្អនកែនទ្ធទ្ៀេ។34 

 កនុង្ចាំធណាម អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលបានសៃង់្មេធិដ្ឋយ្ ម.ស.ម.ក  មាន ២២,៣៩% បានរាយ្ការណ៍្
ថាប្េូវបានបធណ្ត ញធចញពើផៃះ ធហើយ្កនុង្ចាំធណាមធ ះមាន ៦៥,៥២% ធាា ប់ប្េូវបានបធណ្ត ញធចញធប្ចើនជាង្  

                                                           

32 រហសស ម 

33 ម.ស.ម.ក “ការធចញមុ ជាចាំហរធៅកនុង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា៖ ស្រសតើប្សឡាញ់ស្រសតើ បុរសប្សឡាញ់បុរស អនកប្សឡាញ់ទាំង្ពើរធភទ្ 
និង្អនកបតូរធភទ្ធៅកមពុជា” របាយ្ការណ៍្ (ឆ្ន ាំ ២០១០)។ 
34 ធែវ ើឌ្ ចាមរ ៉ាេ (Davis, Jarrett) និង្អនកនិពនធែន៏ទ្ធទ្ៀេ “ធលើសពើធយ្នឌ្រ័ ៖ ការសិកាមូលដ្ឋា នពើអនកបតូរធភទ្ធៅកនុង្ឧសាហកមារក
សុើផាូវធភទ្ធៅរាជ្ធានើភនាំធពញ” ឆ្ន ាំ២០១៤។   



20 

មតង្ និង្ ១០,៣៤% ធាា ប់ប្េូវបានបធណ្ត ញធចញ “ញឹកញាប់ណាស់”។ កនុង្ចាំធណាមអនកធាា ប់ប្េូវបានបធណ្ត ញ
ធចញ មាន ៦៤% ធជ្ឿជាក់ថាធនះធដ្ឋយ្ស្ថរមេមកពើនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់ពួកោេ់។ 
ចាំនួនជ្ិេមួយ្ភាគបើ (២៩,៩២%) ននអនកផតល់សមាា សន៍ទាំង្អស់ជាមនុសសោា នផៃះធៅ មែលចាំនួនអនករកសុើផាូវ
ធភទ្ (៤២,៨៦%) មានចាំននួធប្ចើនជាង្អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្ (២១,៧៩%) ចាំនួន ២ ែង្ មែលរាយ្ការណ៍្ថា
ោា នផៃះសមមបង្ពើមុនមក។ កនុង្ចាំធណាមអនកមែលមិនមានប្គួស្ថរោាំប្ទ្ (៣៤,៥៩%) មានចាំនួន ៤៥,៤៥% 
ោា នផៃះធៅ និង្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៤៨,៨៥% មានោរមាណ៍្ថាពួកោេ់ចាាំបាច់ប្េូវចាកធចញពើផៃះធដ្ឋយ្
ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ១៥,២៧% មែលជាចាំនួនេូចធលើកធ ើង្
ថាប្េវូបានបធណ្ត ញធចញពើផៃះរបស់ពួកោេ់។35 ទ្ិននន័យ្ធនះបង្វា ញពើទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ោន រវាង្ការង្វររកសុើផាូវធភទ្ 
និង្ភាពោា នផៃះសមមបង្ ធទះបើជាោ៉ា ង្ធនះកតើទមទរឱ្យមានការប្ស្ថវប្ជាវមបបគុណ្វស័ិយ្បមនាមធទ្ៀេធែើមបើ
មសវង្រកមូលធហេុពិេប្បាកែមែលបណាត លឱ្យមានបញ្ញា ទាំង្ពើរខ្ង្ធលើធនះសប្មាប់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។ ក៏ប៉ាុមនត 
ធយ្ើង្ោច  សនាេ់ធដ្ឋយ្សមធហេុសមផលថា អនកមែលចាកធចញពើផៃះ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ
របស់ោេ់ទ្ាំនង្ជាបានជ្ួបប្បទ្ះភាពោា នផៃះសមមបង្ធប្ចើនជាង្អនកមែលទ្ទ្ួលបានការោាំប្ទ្ោ៉ា ង្ធពញទ្ាំហងឹ្
ធៅកនុង្ផៃះ។ 
 

                                                           

35 របកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវទាំង្ធនះោាំប្ទ្ោ៉ា ង្ខ្ា ាំង្ែលក់ារប្ស្ថវប្ជាវមែលមានប្ស្ថបព់ើមុនពាកព់ន័ធនឹង្ស្ថា នភាពលាំធៅរបស់ការង្វរ
រកសុើផាូវធភទ្របសអ់នកបតូរធភទ្ ធៅរាជ្ធានើភនាំធពញ។ ធដ្ឋយ្ ធែវ ើឌ្ ចាមរ ៉ាេ (Davis, Jarrett) និង្អនកនិពនធែនទ្ធទ្ៀេ ឆ្ន ាំ២០១៤ ទ្ាំពរ័ 
២២-២៣។  
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 អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួនពើរភាគបើ(ធសាើនឹង្ ៦៩,៤%) បាននិោយ្ថា ប្គួស្ថររបស់ពួកោេ់មិនោាំប្ទ្ពួក
ោេ់ធៅធពលពួកោេ់បង្វា ញឱ្យែឹង្ពើអេតសញ្ញា ណ្ ជាអនកបតូរធភទ្ធ ះធទ្ ធទះបើជាចាំនួន ៦៥,៤១% បាន
និោយ្ថាប្គួស្ថររបស់ពួកោេ់ោាំប្ទ្ពួកោេ់ ធពលសពវនលៃធនះកតើ។ ចាំននួធប្ចើនជាង្មួយ្ភាគបើ (ធសាើនឹង្
៣៤,៥៩%) មានប្គួស្ថរ មែល ធពលបចចុបបននមិនោាំប្ទ្ពួកោេ់ធ ះធទ្។ ទ្ិននន័យ្ធនះឆាុះបញ្ញច ាំង្ពើការោាំប្ទ្
ែល់ការប្ស្ថវប្ជាវមែលមានប្ស្ថប់។36 

 កនុង្ចាំធណាមអនកផតល់សមាា សន៍មែលប្បាប់ថាប្គួស្ថររបស់ ាួនបចចុបបននមិនោាំប្ទ្ពួកធគចាំនួន៤៤,៤៤% 
បានប្បាប់ថាធនះធដ្ឋយ្ស្ថរមេមកពើកតើបារមាពើធករ ត ិ៍ធ ា្ ះប្គួស្ថរ និង្ចាំនួន ២៤,៤៤% ប្បាប់ថាមកពើកង្វះការ
                                                           

36 មនុសសប្សឡាញ់ធភទ្ផៃុយ្ោន ភាគធប្ចើនមែលប្េូវបានសៃង្់មេិធដ្ឋយ្សហគមន៍ឥនៃ្នូកមពុជាធៅកនុង្ការសៃង្ម់េិទូ្លាំទូ្ោយ្មយួ្មែល
ធ វ្ើធៅឆ្ន ាំ ២០១៥ បានប្បេិកមាអវជិ្ាមានធៅនឹង្លទ្ធភាពននការមានសមាជិ្កប្គួស្ថរជាអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  (កូន កូនប្បស្ថរ ឬ
ប្បពនធ) ជាជាង្មានគាំនិេវជិ្ាមានពើបញ្ញា ធនះ។ ចាំននួធប្ចើនជាង្ពាកក់ណាត លសមមតង្ថាពកួោេនឹ់ង្មានោរមាណ៍្ខ្ា សធគ  ឹង្ ឬធស្ថក
ស្ថត យ្ចាំធពាះប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ផៃុយ្ោន  និង្សង្ឃមឹថាពកួធគជាមនុសសប្សឡាញ់ធភទ្ផៃុយ្ោន ។ អនកប្សឡាញ់ធភទ្ផៃុយ្ោន ចាំននួ 
៧៨% ធៅកនុង្ការសៃង្ម់េិរបសស់ហគមន៍ឥនធនូកមពុជាមែលអះោង្ថានឹង្កាា យ្ជាអនកោាំប្ទ្ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  បាននិោយ្
ថាមានមេប ៃ បព់ើពាោមបតូរកូនមែលជាប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន របស់ពកួោេឱ់្យកាា យ្ជាមនុសស្មាតាវញិសិន ធទ្ើបបានពកួោេ់
ប្ពមទ្ទ្លួយ្កពកួធគ។ 



22 

យ្ល់ែឹង្ពើបញ្ញា ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ។ ចាំនួនជ្ិេ ៩% (៨,៨៩%) បានបង្វា ញថាកង្វះការោាំប្ទ្       
បណាត លមកពើកតើបារមាអាំពើការបនតវង្សប្េកូល និង្អនកធផសង្ធទ្ៀេនិោយ្ថាមកពើបញ្ញា ទាំង្អស់ខ្ង្ធលើ។ ជា
ចាំណុ្ចគួរឱ្យចាប់ោរមាណ៍្មែលថា ការបែិធស្ទ្ទ្ួលយ្កពើប្គួស្ថរមិនមមនមកពើទ្សសនៈមផនកស្ថស  ឬមា
នៈធ ះធទ្ ប៉ាុមនតគឺមកពើេនមាប្គួស្ថរតាមប្បនពណ្ើ  និង្កតើបារមាពើធករ ត ិ៍ធ ា្ ះ។ 

 អនកផតល់សមាា សន៍ធប្ចើនជាង្ពាក់កណាត ល (ធសាើនឹង្ ៥៣,៤៩%) បាននិោយ្ថា សមាជ្ិកប្គួស្ថរបាន
ពាោមបង្ខាំពួកោេ់ឱ្យធរៀបោពាហ៍ពិពាហ៍ ធពលកនាង្មក។ កនុង្ករណ្ើ ចាំនួន ៩៥,៥៩% ការធរៀបោពាហ៍
ពិពាហ៍មិនបានធ្វើធៅរចួធ ះធទ្ មានមេអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៣  ក់ (៤,៤១%) ប៉ាុធណាណ ះមែលបានធរៀប
ការ។ ការជ្ាំរុញ ឬការចាប់បង្ខាំឱ្យធរៀបការជាមួយ្ធភទ្ផៃុយ្ោន គជឺាបទ្ពិធស្ថ្ន៍ជូ្រជ្េ់ មែលអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ 
និង្ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅកមពុជាជាធប្ចើនបានជ្ួបប្បទ្ះ។ វារមួមានោរមាណ៍្េប់ប្បមល់ោយ្ ាំោន
កនុង្ការបែិធស្ទ្ទ្ួលយ្កដ្ឋច់ខ្េពើអេតសញ្ញា ណ្ពិេរបស់អនកបតូរធភទ្វយ័្ធកាង្ពើសាំណាក់ប្គួស្ថរ រមួជាមួយ្
នឹង្ធាេុផសាំននការបង្ខិេបង្ខាំ និង្ធពល ាះធប្បើកមាា ាំង្កាយ្ នងិ្ឆាុះបញ្ញច ាំង្ពើេួ ទ្ើែ៏សកតិសទិ្ធិ និង្មិនោចបេ់មបន
បានននការធរៀបការជាមួយ្ធភទ្ផៃុយ្ោន តាមប្បនពណ្ើ ធៅកនុង្សង្គមម ារ មែលជាឧបសគគែ៏សាំខ្ន់មួយ្សប្មាប់
មសវង្រកភាពធសាើោន របស់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ។ 

៤.៤ ការងារ 

ជាលទ្ធផលននការធរ ើសធអើង្ អនកបតូរធភទ្ប្បឈមនូវអប្តាោា នការង្វរធ្វើ ពស់ និង្ជាធរឿយ្ៗប្េូវបានរុញ
ប្ចានពួកោេ់ឱ្យមសវង្រកការង្វរកនុង្លកខ ណ្ឌ ចធង្អៀេ មិនសូវមានការយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ ឬមុ របរមបបប្សើត។ ធបើ
ធោង្តាមកមាវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍សហប្បជាជាេ ិ “ធៅកនុ ង្េាំបន់ ាះ អនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើភាគធប្ចើនបាំផុេគឺជាអនករកសុើផាូ វ
ធភទ្ ធដ្ឋយ្ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិមានកប្មិេ ឬោា នសិទ្ធិឬោា នការការពារតាមផាូ វចាប់”។37 អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជាធប្ចើន
មិនប្េូវបានរាប់រកធៅកមនាង្ធ្វើការធដ្ឋយ្ស្ថរនិ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្ររបស់ពួកោេ់ និង្មាន
របាយ្ការណ៍្អាំពើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមួយ្ចាំនួនមែលប្េូវបានបែិធស្ទ្ទ្លួឱ្យធ្វើការ ធៅធពលមែលនិ ន ការធភទ្
និង្អេតសញ្ញា ណ្   ធយ្នឌ័្ររបស់ពួកោេ់ប្េូវបានោេប្េដ្ឋង្ ជាឧទហរណ៍្ ប ៃ ប់ពើជាប់ការសមាា សន៍តាម
ការសរធសររចួ និង្ធៅសល់មេជ្ួបជាមួយ្នឹង្និធោជ្កធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់។ អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមយួ្ចាំនួន្ាំធ្វើការជាអនក
រកសុើផាូវធភទ្ ធដ្ឋយ្មានចាំនួនេិចេចួមែលមសវង្រកការង្វរធ្វើធៅកនុង្ធរាង្ចប្ក និង្ការង្វរធផសង្ៗែូចជាកាេ
សក់ ផ្ទេ់មុ  និង្ធបាកគក់ មែលមានប្បាក់ឈនួលប្បចាាំម ជាម្យមចាំនួនប្បមហល ៣២០ែុោា រ ធបើធោង្តាម
ការប្ស្ថវប្ជាវមួយ្។38 

                                                           

37 កមាវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍនស៍ហប្បជាជាេិ “សុ ភាព និង្សិទ្ធិមនុសសរបសអ់នកបតូរធភទ្” ឯកស្ថរពិភាកា ឆ្ន ាំ២០១៣ ទ្ាំពរ័ទ្ើ ១៤ ។ 

38 ធែវ ើឌ្ ចាមរ ៉ាេ (Davis, Jarrett) និង្អនកនិពនធែន៏ទ្ធទ្ៀេ “ធលើសពើធយ្នឌ្រ័ ៖ ការសិកាមូលដ្ឋា នពើអនកបតូរធភទ្ធៅកនុង្ឧសាហកមារក
សុើផាូវធភទ្ធៅរាជ្ធានើភនាំធពញ” ឆ្ន ាំ២០១៤ ទ្ាំពរ័ទ្ើ២០ ។ 
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គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៤៦  ក់ (ធសាើនឹង្ ៣៥,១១%) ធៅកនុង្ការសៃង់្មេិរបស់  
ម.ស.ម.ក បញ្ញា ក់ថាការង្វររកសុើផាូវធភទ្គឺជាមុ របរចមបង្របស់ពួកោេ់។ ធៅធពលសួរពើប្បភពចាំណូ្លចមបង្
កនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ មានមេមុ របរមេមយួ្មុ ប៉ាុធណាណ ះមែលបានធលើកធ ើង្ធប្ៅពើការង្វររក
សុើផាូវធភទ្ គមុឺ របរកាេ់សក់ និង្មលសមាសស មែលមានអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៣៩,៦៩% (ធសាើនឹង្ ៥២ 
 ក់) ធ្វើការធៅកនុង្ឧសាហកមាធនះ មេជាញឹកញាប់គបឺ្បកបរបរទាំង្ពើរធនះជាមួយ្ោន ។ ប ៃ ប់ពើេួធល ននអនក
រកសុើផាូវធភទ្ធនះ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៦,១១% (ធសាើនឹង្ ៨  ក់) បញ្ញា ក់ថាធ្វើការធៅកនុង្ឧសាហកមាកាំ
ស្ថនតនិង្ ៥,៣៤% (ធសាើនឹង្ ៧  ក់) ធ្វើការធៅកនុង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលឬអង្គការធៅតាមមូលដ្ឋា ន។   
អនកផតល់សមាា សន៍  ៥១,៥៩% រកចាំណូ្លបានចធ ា ះពើ ១០០ ធៅ ២៩៩ ែុោា ោធមរកិកនុង្មួយ្ម  កនុង្រយ្ៈ
ធពល ៣ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះអនកផតល់សមាា សន៍ចាំននួ ១៥,៨៧% រកចាំណូ្លបានចាប់ពើ ៥១ ែល់ ១០០ ែុោា រ 
កនុង្មួយ្ម ។ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ១៤,២៩% រកចាំណូ្លបានពើ ៣០០ ែល់ ៤៩៩ ែុោា ោធមរកិ   ណ្ៈ
មែលចាំនួន ៧,៩៤% រកចាំណូ្លបានេិចជាង្ ៥០ ែុោា ោធមរកិ និង្ចាំននួ ១០,៣១% រកបានចាំណូ្ល ៥០០ 
ែុោា ោធមរកិ ឬធប្ចើនជាង្ធនះ។ 

ធទះបើជាពាកយធពចន៍ធៅកនុង្សាំណួ្រទមទរឱ្យបានចធមាើយ្អាំពើមុ របរមេមួយ្គេ់កតើក៏អនកផតល់សមាា សន៍
ជាធប្ចើនបានធឆាើយ្េបប្បាប់ពើមុ របរធប្ចើនជាង្ ១ ថាជាប្បភពចាំណូ្លចមបង្របស់ពួកោេ់ មែលធនះជាការ
បង្វា ញថាធៅកនុង្ករណ្ើ ជាធប្ចើនចាាំបាច់ប្េូវមានប្បភពចាំណូ្លធប្ចើន។ ជាសរុប អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន
១៥,០៨% បានបញ្ញា ក់ពើការង្វររកសុើផាូវធភទ្ជាមុ របរមែលធ្វើអមជាមួយ្នឹង្ទ្ប្មង់្ការង្វរធផសង្ធទ្ៀេ។ 

ការរ ើកែុះដ្ឋលននជ្ធប្មើសមុ របរមបប”ស្រសតើ”ជាលកខណ្ៈប្បនពណ្ើ  គឺជាករណ្ើ គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់។ ការ
សិកាប្ស្ថវប្ជាវបានបង្វា ញថា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមានទ្ាំធ រយ្ល់ថាឱ្កាសការង្វររបស់ពួកោេ់មានកប្មិេប្េឹម
មេប្បធភទ្ការង្វរស្រសតើមបបប្បនពណ្ើ ប៉ាុធណាណ ះ។39 ករណ្ើ ធនះោចជាមផនកមួយ្មកពើបុធរវនិិចឆ័យ្របស់និធោជ្ក ប៉ាុមនត
ក៏បញ្ញា ក់បានផង្មែរថាវាពាក់ព័នធនឹង្ផនេ់គាំនិេវបប្ម៌កនុង្ប្សរកសតើពើអេតសញ្ញា ណ្អនកបតូរធភទ្ផ្ទៃ ល់ និង្ការរ ាំពឹង្
ទុ្កពើសង្គមធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។40 

ការធរ ើសធអើង្ពើសង្គម និង្ការផ្ទេ់ធចញពើសង្គមទ្ាំនង្ជាធែើរេសួាំខ្ន់ធៅកនុង្ការបង្ខាំឱ្យអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ
ជាធប្ចើនចាប់យ្កការង្វររកសុើផាូវធភទ្ មែលមានស្ថា នភាពធសែាកិចចទប កង្វះការអប់រ ាំ និង្ជ្ាំ ញ។ បមនាមពើ

                                                           

39 ធែវ ើឌ្ ចាមរ ៉ាេ (Davis, Jarrett) និង្អនកនិពនធែន៏ទ្ធទ្ៀេ អះោង្ថាធលើសពើមូលធហេុជារច សមពន័ធសប្មាបអ់នកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែល
មសវង្រកការង្វរមែលពកួោេស់មនឹង្ទ្ទ្លួបាន អេតសញ្ញា ណ្មែលកាំណ្េរ់បសអ់នកបតូរធភទ្ ឬមនុសសធភទ្ទ្ើ ៣ ធៅកនុង្សង្គមម ារធលើក
ទឹ្កចិេតឱ្យមានជ្ធប្មើសមយួ្ចាំននួ រមួទាំង្ការង្វររកសុើផាូវធភទ្។ ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវធ ះែកប្សង្ភ់ាពប្ចបូកប្ចបល់ខ្ង្ផាូវធភទ្ និង្
ចាំណ្ង្ច់ង្រ់មួធភទ្ជាមយួ្បុរស “ពិេ” (ភាពជាមនុសសប្បរសពិេៗ) ថាជាមផនកសាំខ្ន់មយួ្ននអេតសញ្ញា ណ្ផ្ទៃ ល ់ាួនរបសអ់នកបតូរធភទ្ជា
ស្រសតើមែលបានសមាា សន៍។ ការសិកាបានអះោង្ថាការង្វររកសុើផាូវធភទ្ោចផតល់មិនប្េឹមមេចាំណូ្លប៉ាុធណាណ ះធទ្ មលមទាំង្ជាវ ិ្ ើរសធ់ៅជា
មយួ្នឹង្អេតសញ្ញា ណ្មែលសនាេរបសព់កួោេ់ផង្មែរ មែលការណ៍្ធនះប្េូវបានបញ្ញា ក់ធដ្ឋយ្ស្ថរមេការទកទ់ញមេប៉ាុធណាណ ះ និង្រមួ
ធភទ្ជាមយួ្នឹង្បុរសពិេ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ទ្ាំពរ័ ២៩  ។  
40 ែូចធល ធោង្ខ្ង្ធលើ ទ្ាំពរ័ ៣១ ។  
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ធលើធនះ អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជាធប្ចើនប្េូវបានបែិធស្ទ្ទ្ួលឱ្យធ្វើការ និង្ចូលបធប្មើធៅកនុង្ការង្វររកសុើផាូវធភទ្
ធដ្ឋយ្ស្ថរោា នជ្ធប្មើសធផសង្មែលជាក់ោក់ ឬចង់្បាន។41 ប៉ាុមនត អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជាធប្ចើនបានប្បាប់អនក
ប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក ថាពួកោេ់ធ្វើការង្វររកសុើផាូវធភទ្ មិនមមនធដ្ឋយ្ស្ថរភាពចាាំបាច់ធ ះធទ្ មេមកពើ
ោា នជ្ធប្មើស ធហើយ្អនកផតល់សមាា សន៍មួយ្ចាំនួនមែលរកប្បាក់ចាំណូ្លបានប្គប់ប្ោន់ពើ“ការង្វរធពលនលៃ” ក៏ធ្វើ
ការង្វររកសុើផាូវធភទ្ ធពលយ្ប់ផង្មែរ។ ែូធចនះ កនុង្បរបិទ្ននធសវាោាំប្ទ្ និង្ការេស ូមេ ិការង្វររកសុើផាូវធភទ្
មិនគួរប្េូវបានចាេ់ទុ្កថាជាការប្បកបធៅតាមកាលៈធទ្សៈធ ះធទ្ និង្ធយ្ើង្ប្េូវមេទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាកនុង្ករណ្ើ ជា
ធប្ចើន វាគឺជាជ្ធប្មើស។ ទ្នៃមឹនឹង្ការកាេ់បនាយ្ការធរ ើសធអើង្ពើសាំណាក់និធោជ្ក ការផតល់ជ្ាំ ញ និង្ការប
ណ្តុ ះបណាត លប្េូវមេធ្វើធ ើង្ធែើមបើបធង្ាើនជ្ធប្មើសបមនាមែល់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ ធហើយ្ធយ្ើង្ប្េូវមេធោរពជ្ធប្មើស
របស់អនកមែលចាប់យ្កការង្វររកសុើផាូវធភទ្ ប្ពមទាំង្ប្េូវធា អាំពើសិទ្ធ ិនិង្ធា សុវេាិភាពរបស់ពួកោេ់ធៅកនុង្
ធពលធ្វើការ។ 

 

គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ អនកផតល់សមាា សន៍ធប្ចើនជាង្មួយ្ភាគបើ (ធសាើនឹង្ ៣៤,៣៥%) ប្េូវបានបែិធស្
ទ្ទ្ួលឱ្យធ្វើការ និង្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ២៤,៦២% បាននិោយ្ថាពួកោេ់ប្េូវបានធគបធណ្ត ញធចញពើ
ការង្វរ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេពួកោេ់ជាអនកបតូរធភទ្។ ចាំនួនរាយ្ការណ៍្ពើការប្បប្ពឹេតមិនប្េឹមប្េូវធៅកមនាង្ការង្វរក៏មាន
ចាំនួន ពស់ផង្មែរ មែលអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ២៦,៧២% ធាា ប់ប្េូវបានប្បមាល ឬមាក់ង្វយ្ពើសាំណាក់

                                                           

41 ែូចធល ធោង្ខ្ង្ធលើ ទ្ាំពរ័ ៣៦ ។ 
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ធៅហាវ យ្ យ្ ឬមិេតរមួការង្វរ ធហើយ្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ១១,៥៤% ធាា ប់ប្េូវបានធបៀេធបៀនធករ តខ៍្ា ស់ 
និង្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៨,៥៣% ធទ្ៀេប្េូវបានបាំពានធលើរាង្កាយ្។ ករណ្ើ បាំពានពើសាំណាក់អេិលិជ្នក៏
មានចាំនួន ពស់ផង្មែរ មែលអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ២២,១៤% ប្េូវបានបាំពានធលើរាង្កាយ្ និង្ ១៧,៦៩% 
ប្េូវបានធបៀេធបៀនធករ តខ៍្ា ស់ពើសាំណាក់អេិលជិ្នឬអនកធប្បើប្បាស់ធសវាធៅកនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ 

ធនះជាភសតុតាង្មែលបង្វា ញថា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជ្ួបការលាំបាកជាខ្ា ាំង្កនុង្ការទ្ទ្ួលបាន និង្រកា
ការង្វរកនុង្ប្បព័នធ ក៏ែូចជាការប្បមាលខ្ា ាំង្ៗធៅកនុង្កមនាង្ធ្វើការផង្មែរ។ របាយ្ការណ៍្មួយ្បានកេ់ចាំណាាំថា 
សូមបើមេកនុង្ចាំធណាមអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល មែលធ្វើការធលើបញ្ញា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ ក៏ធកើេមានការធរ ើសធអើង្
ធលើអនកបតូរធភទ្មែរ ធៅធពលនិោយ្ពើធរឿង្ផតល់ការង្វរឱ្យធ្វើ ជាឧទហរណ៍្ចធ ា ះពើឆ្ន ាំ២០០៩ ែល់ឆ្ន ាំ២០១២ 
បណាត ញបុរសប្សឡាញ់បុរស និង្អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើថាន ក់ជាេមិិនមានសមាជ្ិកណាមាន ក់ជាបុគគលិកធពញសិទ្ធិ
ធចញពើប្ករមទាំង្ធ ះធទ្។42 

កតាត សាំខ្ន់មួយ្ននការធរ ើសធអើង្ការង្វរមិនប្េូវបានបកប្ស្ថយ្ឱ្យបានប្គប់ប្ជ្រង្ធប្ជាយ្ធៅកនុង្សាំណួ្រ
ប្ស្ថវប្ជាវធ ះធទ្ ប៉ាុមនតវាប្េូវបានធមើលធ ើញោ៉ា ង្ចាស់ធៅធពលមែលអនកប្ស្ថវប្ជាវបានស្ថកសរួអនកផតល់
សមាា សន៍ថា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជាធប្ចើនមែលបានផតល់កិចចសមាា សន៍មិនមែលធាា ប់ដ្ឋក់ពាកយធ្វើការង្វរ “កនុង្
ប្បព័នធ”ធទ្ ធដ្ឋយ្ធហេុថាពួកោេ់មានោរមាណ៍្ថានឹង្មិនោចទ្ទ្ួលបានការង្វរធ្វើធ ះធទ្។ ធនះក៏ោចជាកតាត
ពនយល់ពើភាពចធង្អៀេននមុ របរ មែលោចមានសប្មាប់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធ្វើ និង្ោាំប្ទ្ែល់ប្ទ្ឹសតើននការដ្ឋក់កប្មិេ
 ាួនឯង្មែលបានធលើកធ ើង្ពើមុន និង្ធៅកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធផសង្ផង្មែរ។43 ធនះជាភសតុតាង្មែលអនកបតូរធភទ្ជា
ស្រសតើធៅកមពុជាប្េូវបានកប្មិេមនិប្េឹមមេកតាត រូបរាង្ខ្ង្ធប្ៅធែើមបើមសវង្រកការង្វរប៉ាុធណាណ ះធទ្ មលមទាំង្កតាត ខ្ង្
កនុង្ពាក់ព័នធនឹង្ទ្សសនៈយ្ល់ធ ើញនិង្សកាត នុពលរបស់ ាួនឯង្មលមទាំង្ផង្។ វាោចធៅរចួមែរមែលថាករណ្ើ
ធនះបធង្ាើេជាមធ្ាបាយ្ននការរារា ាំង្ ាួនឯង្ មែលអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមនិហា នប្បលុយ្នឹង្ហានិភ័យ្ធៅធពលពួក
ោេ់ែឹង្ពើឱ្កាសធជាគជ័្យ្របស់ ាួនមានកប្មិេ ធដ្ឋយ្ស្ថរការធរ ើសធអើង្ជាក់មសតង្ និង្រ ើករាលដ្ឋលពើសាំណាក់
និធោជ្ក និង្ស្ថធារណ្ជ្នទូ្ធៅ។ 

៤.៥ នគរបា  និងអាជាា ធរ   

ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បង្វា ញថាោជាញ ្រអនុវេតចាប់មែលជាអនកទ្ទ្ួលបនៃុកការពារសិទ្ធសុិវេាិ
ភាព និង្សនតិសុ របស់ប្បជាពលរែា គឺសាិេកនុង្ចាំធណាមអនករ ាំធោភបាំពានោប្កក់បាំផុេធលើសិទ្ធិរបស់អនកបតូរធភទ្
ជាស្រសតើធៅកមពុជា។ របកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវធនះបង្វា ញពើចាំនួនអនកបតូរធភទ្ប្េូវបានោេ់ ាួន នងិ្ ុាំ ាួនជា
ធប្ចើនគួរ ឱ្យកេ់សមាគ ល់ធដ្ឋយ្មូលធហេុអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្ជាស្រសតើរបស់ពួកោេ់ រមួទាំង្បទ្ធលាើសមែលពួក

                                                           

42 ែូចធល ធោង្ខ្ង្ធលើ ទ្ាំពរ័ ៤៣ ។ 

43 ែូចធល ធោង្ខ្ង្ធលើ ទ្ាំពរ័ ៣១ ។ 
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ោេ់មិនបានប្បប្ពឹេតធែើមបើយ្កសាំណូ្ក។ ករណ្ើ ការប្បមាលធដ្ឋយ្ពាកយសមតើ ធលើរាង្កាយ្ និង្ផាូវធភទ្ពើសាំណាក់
នគរបាលក៏មានធប្ចើនជាទូ្ធៅផង្មែរ។ 

នគរបាលនិង្ោជាញ ្រមែលរ ាំធោភបាំពានធៅធលើសិទ្ធរិបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធ្វើធ ើង្ធដ្ឋយ្និទ្ណ្ឌ ភាព
ោ៉ា ង្ចាស់ និង្ចាំនួនអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលមានោរមាណ៍្ថាគួររាយ្ការណ៍្ពើធហេុការណ៍្មបបធនះធៅមាន
កប្មិេទបធៅធ ើយ្។ អនកផតល់សមាា សន៍ភាគធប្ចើន (៧៤,៦៣%) បាននិោយ្ថាពួកោេ់ស្ថគ ល់អនកបតូរធភទ្
មែលប្េូវនគរបាលោេ់ ាួន ធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ កនុង្ចាំធណាមអនកបតូរធភទ្មែល
ធាា ប់ប្េូវបាន ាួនចាំនួន ៣៨,៧% មានមាន ៩១,៦៧% ធជ្ឿជាក់ថាពួកោេ់ប្េូវបានចាប់ ាួនធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេត
សញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់។ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួនជ្េិមួយ្ភាគបួន (២៣,៣១%) ប្េូវបាននគរបាល ុាំ
 ាួន ធពលកនាង្មក ធហើយ្ជាលាើមតង្ធទ្ៀេ ធហើយ្មែលកនុង្ចាំធណាមអនកទាំង្ធនះភាគធប្ចើនបាំផុេ (៩០,៦៣%) 
ធជ្ឿជាក់ថាធនះមកពើមូលធហេុពួកោេ់ជាមនុសសបតូរធភទ្។ 

កនុង្ចាំធណាមអនកមែលប្េូវបាន ុាំ ាួន មាន ២៩,៦៣% (ធសាើនឹង្ ៨  ក់) ប្េូវបាន ុាំ ាួនចធ ា ះពើ ១ ធៅ ៣ 
ធមា៉ា ង្ ឬពើ ៤ ធៅ ១១ ធមា៉ា ង្ និង្ ៣៧,០៤% (ធសាើនឹង្ ១០  ក់) ប្េូវបាន ុាំ ាួនចធ ា ះពើ ១២ ធៅ ២៤   
ធមា៉ា ង្។ មានអនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ២  ក់ប្េូវបាន ុាំ ាួនទុ្ករយ្ៈធពលយូ្រជាង្ ២៤ ធមា៉ា ង្។ 
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អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៤០,១៥% បាននិោយ្ថាពួកោេ់ប្េូវបាននគរបាលប្បមាល ឬសមាុេធដ្ឋយ្
ស្ថរមេពួកោេ់ជាមនុសសបតូរធភទ្ មែលកនុង្ធ ះមាន ៨៥% រាយ្ការណ៍្ថាបានជ្ួបបញ្ញា ធនះធៅកនុង្រយ្ៈធពល 
១២ ម ចុង្ធប្កាយ្។ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៦  ក់ជ្ួបករណ្ើ មបបធនះធប្ចើនជាង្ ១០ ែង្កនុង្រយ្ៈធពល ១២ 
ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ការបាំពានធលើរាង្កាយ្ធដ្ឋយ្នគរបាលប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ធដ្ឋយ្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន 
១៧,១៦% ធហើយ្កនុង្ចាំធណាមធ ះមាន ៣  ក់ (ធសាើនឹង្១២,៥%) បាននិោយ្ថាពួកោេ់ធាា ប់ជ្ួបបញ្ញា
ធនះធប្ចើនជាង្១០ ែង្កនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ចាំនួនប្បហាក់ប្បមហលធនះមែរ (១៤,៩៣% ធសាើ
នឹង្ ២០  ក់) បានរាយ្ការណ៍្ថាប្េូវបាននគរបាលធបៀេធបៀនធករ ត ិ៍ខ្ា ស់ និង្ ៩,០២% (ធសាើនឹង្១២  ក់) 
ប្េូវបាននគរបាលបាំពានផាូវធភទ្ មានមាន ក់ធាា ប់ជ្ួបធហេុការណ៍្ធនះធប្ចើនជាង្ ១០ ែង្កនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម 
ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ការរ ើកែុះដ្ឋល ពស់ននការបាំពានពើសាំណាក់នគរបាលធនះគឺជាកតើបារមាោ៉ា ង្ខ្ា ាំង្ និង្ចង្អុល
បង្វា ញពើការ កខ្នរបស់កមពុជាកនុង្ការធោរព និង្ការពារសិទ្ធរិបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើឱ្យបានប្គប់ប្ោន់។ មិន
ប្េឹមមេនគរបាលមែលមិនបានបាំធពញកាេពវកចិចការពារអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើពើការបាំពានសទិ្ធមិនុសសប៉ាុធណាណ ះធទ្ 
ធៅកនុង្ករណ្ើ ជាធប្ចើន នគរបាលផ្ទៃ ល់ជាអនកប្បប្ពឹេតបាំពាន។ 

អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមួយ្ចាំនួនបាននិោយ្ប្បាប់ ម.ស.ម.ក ថាពួកោេ់ប្េូវបានធចាទ្ប្បកាន់ថាផៃុក 
ឬចមាង្ធមធរាគធអែស៏ មែលការចាំអក កធ ើយ្មបបធនះធ្វើឱ្យពួកោេ់ប្េូវបានោេ់ ាួនពើសាំណាក់ជ្នធលាើសពើ
អាំធពើបាំពាន  ។ អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធផសង្ធទ្ៀេមែលបានសៃង់្មេបិានធឆាើយ្ថា ាួនប្េូវបានបង្ខាំឱ្យសូកសាំណូ្ក 
និង្ធ្វើការង្វរធបាសជូ្េ។ សាំខ្ន់ជាង្ធនះធទ្ៀេ អនកផតល់សមាា សន៍ធប្ចើនជាង្មួយ្ភាគបើ (ធសាើនឹង្ ៣៣,៥៨%) 
បានរាយ្ការណ៍្ថា ាួនប្េូវបានធចាទ្ប្បកាន់ធដ្ឋយ្ទ្មាា ក់កាំហុសថាបានប្បប្ពឹេតបទ្ធលាើស ធហើយ្កនុង្ចាំធណាម
ធ ះមាន ៦២,៥% បានសូកបា៉ា ន់ធៅឱ្យមស្រនតើមែលោេ់ ាួនពួកោេ់។ ការប្បប្ពឹេតកាន់មេធប្ចើនធ ើង្របស់មស្រនតើ
នគរបាលកនុង្ការធចាទ្ប្បកាន់ជាការទ្មាា ក់កាំហុស នងិ្ការ ុាំ ាួនគឺកាំពុង្មេជាកតើកង្វល់ោ៉ា ង្ខ្ា ាំង្។  ណ្ៈមែល
ោា នប្ករមការង្វរប្េួេពនិិេយធែើមបើធប្បៀបធ្ៀបទ្ិននន័យ្ទាំង្ធនះជាមួយ្នឹង្សាេិរិបស់ប្បជាជ្នទូ្ធៅ វាទ្ាំនង្មែល
ថាអនកបតូរធភទ្គឺជាជ្នរង្ធប្ោះមែលជាធោលធៅរបស់នគរបាល ធដ្ឋយ្ស្ថរមេពួកោេ់មានឋានៈេូចទបធៅ
កនុង្សង្គមម ារ រមួជាមួយ្ោប្តាអនករកសុើផាូវធភទ្មានធប្ចើនធៅកនុង្ចាំធណាមប្ករមអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។ 

៤.៦ ការងាររកស ី្ ែូវរេទ   និងការររ ើសរ ើងរីសងគម 

ទ្នៃឹមនឹង្របកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវធនះបង្វា ញថា អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជាទូ្ធៅជ្ួបប្បទ្ះការធរ ើសធអើង្
កនុង្កប្មិេ ពស់ ប៉ាុមនតធៅធពលទ្ិននន័យ្បានពើអនកមែលរាយ្ការណ៍្ថាធ្វើការង្វររកសុើផាូវធភទ្ប្េូវបានវភិាគដ្ឋច់
ធដ្ឋយ្ម ក វាបង្វា ញឱ្យធ ើញចាស់ថាមានភាព ុសោន ដ្ឋច់ធៅកនុង្របកគាំធហើញមែលបង្វា ញពើបញ្ញា ពិធសស
ធដ្ឋយ្ម កចាំធពាះអនករកសុើផាូវធភទ្។ អវើមែលសាំខ្ន់ កនុង្ចាំធណាមអនកមែលបានរាយ្ការណ៍្ថាធ្វើការរកសុើផាូវ
ធភទ្កាលពើអេើេកាល មាន ៩៥,៧៤% ប្េូវបានប្បមាលធដ្ឋយ្ពាកយសមតើ ៩១,៣% ប្េូវបានបាំពានធលើរូបរាង្
កាយ្ និង្ ៨៥,១១% ប្េូវបានបាំពានផាូវធភទ្ធៅធពលប្បកបរបររកសុើផាូវធភទ្។  ណ្ៈមែលមែលោប្តាននការ
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ប្បមាលធៅតាមទ្ើស្ថធារណ្ៈមានកប្មិេ ពស់ចាំធពាះអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើទាំង្អស់ របកគាំធហើញ ាះពាក់ព័នធនឹង្ការ
ធរ ើសធអើង្ធៅកនុង្ការង្វរ ប្គួស្ថរ និង្ការបាំពានធៅកនុង្ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្សអិេរមួេ មបរជាមានកប្មិេ ពស់ជាង្ចាំធពាះ
អនករកសុើផាូវធភទ្។ 

ធនះជាការសាំខ្ន់មែលប្េូវកេ់ចាំណាាំថា  ណ្ៈមែលរបកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវធនះបង្វា ញថាអនករក
សុើផាូវធភទ្ជាទូ្ធៅជ្ួបប្បទ្ះការធរ ើសធអើង្ធប្ចើនជាង្អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្ មេអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលមិនធាា ប់ធ្វើការ
រកសុើផាូវធភទ្មានកប្មិេធរ ើសធអើង្ ពស់ប្បហាក់ប្បមហលោន មែរកនុង្ចាំធណាមអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើទាំង្អស់។ 

 

 
អនករកសុើផាូវធភទ្ធប្ចើនជាង្ពាក់កណាត ល (៥៧,១៤%) បានរាយ្ការណ៍្ថា  ាួនប្េូវបានបែិធស្ 

ទ្ទ្ួលឱ្យធ្វើការធដ្ឋយ្ស្ថរមេពួកោេ់ជាអនកបតូរធភទ្ ធបើធប្បៀបធ្ៀបធៅនឹង្អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្មែលមានមេ
ចាំនួន ២០,៧៣% ។ គួរឱ្យកេ់សមាគ ល់ប្បមហលោន ធនះមែរ អនករកសុើផាូវធភទ្ចាំនួន ៤០,៨២% រាយ្ការណ៍្ថា 
 ាួនប្េូវបានបធណ្ត ញធចញពើការង្វរធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ពួកោេ់ ធបើធប្បៀបធ្ៀបធៅនឹង្អនក
មិនរកសុើផាូវធភទ្មែលមានកប្មិេទបជាង្ឆ្ៃ យ្កនុង្ចាំនួនប្េមឹមេ ១៤,៨១%។ ភាព ុសោន ខ្ា ាំង្ទាំង្ធនះបង្វា ញ
ថា ការធរ ើសធអើង្ពើសាំណាក់នធិោជ្កទ្ាំនង្ជាកតាត ចមបង្មែល ាំឱ្យអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើង្វកធៅរកការង្វររកសុើផាូវ
ធភទ្។ ពាក់ព័នធនឹង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍ននការធរ ើសធអើង្ធៅកនុង្ប្បព័នធកមនាង្ធ្វើការ អនករកសុើផាូវធភទ្ចាំនួន ៤០,៨២% 
ធាា ប់ប្េូវបានប្បមាល ឬសមាុេពើសាំណាក់មិេតរមួការង្វរ ឬធៅហាវ យ្ យ្ ធបើធប្បៀបធៅនឹង្អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្
មែលមានចាំនួន ១៨,៣៧% ។ 
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ចាំនួនអនករកសុើផាូវធភទ្មែលរាយ្ការណ៍្ថា  ាួនមិនប្េូវអនុញ្ញា េឱ្យចូលរមួកនុង្កមាវ ិ្ ើសង្គមធផសង្ៗធៅ
កនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះពើសាំណាក់ប្គួស្ថររបស់ពួកោេ់ធកើនធ ើង្ពើ ៩,៤១% សប្មាប់អនកមនិរក
សុើផាូវធភទ្ ធៅែល់ ២០,៨៣% សប្មាប់អនករកសុើផាូវធភទ្។ កនុង្ចាំធណាមអនករកសុើផាូវធភទ្ មាន ២២,៩២% 
បានរាយ្ការណ៍្ថាប្គួស្ថរពួកោេ់មិនធៅឱ្យចូលរមួកនុង្សកមាភាពកនុង្ប្គួស្ថរ   (ែូចជាការធ្វើមាូប ការញុាាំ
អើជុ្ាំោន  ឬការធគង្កនុង្បនៃប់ជាមួយ្ោន ) មែលផៃុយ្ពើអនកមិនរកសុើផាូវធភទ្មែលមានចាំនួនមេ ៦,០២%។ ែូចោន
ធនះមែរ អនករកសុើផាូវធភទ្ចាំននួ ១៦,៣៣% បានរាយ្ការណ៍្ថា ធាា ប់រង្អាំធពើហងិ្ាពើប្គួស្ថររបស់ពួកោេ់ មែល
ផៃុយ្ពើអនកមិនរកសុើផាូវធភទ្មែលមានចាំនួនមេ ៤,៩៤% និង្ អនករកសុើផាូវធភទ្ចាំនួន ២៣,៤% ធាា ប់ប្េូវបានប
ធណ្ត ញធចញពើផៃះ មែលចាំនួនធនះ ុសពើអនកមិនរកសុើផាូវធភទ្មែលមានចាំនួនមេ ១០,៧១%។ 

អនករកសុើផាូវធភទ្ប្េូវបានធមើលធ ើញថាជ្នង្វយ្រង្ធប្ោះ ជាពិធសសពើការបាំពានធដ្ឋយ្នែគូធសនហា
របស់  ាួន ។ ចាំននួអនករកសុើផាូវធភទ្ជាធប្ចើនបានរាយ្ការណ៍្ថា នែគូធសនហាបង្ខាំឱ្យរមួធភទ្ផៃុយ្ពើបាំណ្ង្របស់ពួក
ោេ់ ធបើធប្បៀបធៅនឹង្អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្ (កនុង្ចាំនួន ៤៧,៩២% ធបើធប្បៀបធៅនឹង្ ២៣,៥៣%)។ ការបាំពាន
ធលើអនករកសុើផាូវធភទ្ពើសាំណាក់នែគូធសនហា ឬនែគូរមួធភទ្ ក៏មានកប្មិេ ពស់មែរកនុង្ចាំននួ ៣៦,៧៣% មែល
បានរាយ្ការណ៍្ថា មានករណ្ើ ធនះធកើេធ ើង្កនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ ធ្ៀបធៅនឹង្អនកមិនរកសុើផាូវ
ធភទ្មែលមានចាំនួនមេ ១៤,៦៣%។ 

លទ្ធផលពើការប្ស្ថវប្ជាវទាំង្ធនះ ាំឱ្យធយ្ើង្ធ្វើការកេ់សមាគ ល់បានចាំនួនពើរចាំណុ្ចពាក់ព័នធនឹង្អនកបតូរ
ធភទ្ជាស្រសតើមែលជាអនករកសុើផាូវធភទ្គឺ ទ្ើ១ មានទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ចាស់ោស់រវាង្កង្វះការទ្ទ្ួលយ្កពើសាំណាក់
ប្គួស្ថរ និង្ភាពសមទ្ាំនង្មែលអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើនឹង្ចាប់យ្កការង្វររកសុើផាូវធភទ្ និង្ទ្ើ ២ មានទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្រងឹ្
មាាំធសាើោន រវាង្បទ្ពិធស្ថ្ន៍មែលជ្ួបប្បទ្ះការធរ ើសធអើង្ធៅកនុង្ការង្វរកនុង្ប្បព័នធ ែូចជាការបែិធស្ទ្ទ្ួលឱ្យធ្វើ
ការ និង្ការបធណ្ត ញធចញពើការង្វរធដ្ឋយ្ស្ថរមេអេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្ និង្ការង្វររកសុើផាូវធភទ្របស់ពួកោេ់។ 
 ណ្ៈមែលរបកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវទាំង្ធនះរ ាំធលចពើការលាំបាកកាន់មេធកើនធ ើង្របស់អនករកសុើផាូវធភទ្ ការ
ប្ស្ថវប្ជាវមបបគុណ្វស័ិយ្គួរធ្វើបមនាមធែើមបើបញ្ញា ក់ពើធហេុផលចាស់ោស់ និង្រងឹ្មាាំ។ 

អប្តាកប្មិេ ពស់ននអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលធ្វើការជាអនករកសុើផាូវធភទ្ ក៏បង្វា ញធោយ្ធ ើញថាចាំនួនអនក
បតូរធភទ្ជាធប្ចើនមានជ្ើវភាពនងិ្សនតសុិ ការង្វរប្េូវរង្ផលប៉ាះពាល់ជាអវជិ្ាមានធដ្ឋយ្ស្ថរការបស្រង្វា បពើសាំណាក់
នគរបាលកាន់មេធប្ចើនធ ើង្ធៅធលើរបររកសុើផាូវធភទ្។ ជាការគួរឱ្យកេ់ចាំណាាំថា ទ្នៃឹមនឹង្ “បទ្ធៅអនកែនទ្ធៅ
ទ្ើស្ថធារណ្ៈ” គឺជាអាំធពើ ុសចាប់ ធបើធោង្តាមមាប្តា ២៩៨ ននប្កមប្ពហាទ្ណ្ឌ  ការអនុវេតចាប់មិនប្េូវធ្វើធៅ
កនុង្លកខណ្ៈធរ ើសធអើង្ ធហើយ្មស្រនតើនគរបាលោា នសមេាកិចច ឬអវើមែលោចបញ្ញា ក់ពើភាពប្េឹមប្េូវកនុង្ការប្បប្ពឹេត
បាំពានធលើអនករកសុើផាូវធភទ្ធ ះធទ្ សូមបើមេធៅធពលរកធ ើញថាពួកោេ់ប្បប្ពឹេតអាំធពើមបបធ ះកតើ។ បញ្ញា ជាក់
ោក់ននការធរ ើសធអើង្និង្ការប្បមាលរបស់មស្រនតើនគរបាលធលើអនករកសុើផាូវធភទ្មែលជាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើប្េូវបាន
ពិភាកាបមនាមធៅកនុង្មផនកេូចៗខ្ង្ធប្កាម។ 
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៤.៦.១ ការររ ើសរ ើងរប្សន់គរបា រ ើ នករកស ី្ ែូវរេទខដ ជាមន សសប្តូររេទ 

ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក ចង្អុលបង្វា ញពើកាំធណ្ើ នប្បេិបេតិការបស្រង្វា បរបស់ោជាញ ្រធលើអនករកសុើផាូវ
ធភទ្ មែលធផ្ទត េពិធសសធៅធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។44 ការប្ស្ថវប្ជាវមែលបានបញ្ច ប់ធៅឆ្ន ាំ ២០០៩ជុ្ាំវញិចាប់
សតើពើការបស្រង្វា បអាំធពើជ្ួញែូរមនុសស និង្អាំធពើធ្វើោជ្ើវកមាផាូវធភទ្ បានបង្វា ញថាទ្នៃឹមនងឹ្ការោេ់ ាួនស្រសតើរកសុើ
មផនកកាំស្ថនតមានការលយ្ចុះធៅចធ ា ះឆ្ន ាំ ២០០៧  ែល់ឆ្ន ាំ ២០០៨  មេការោេ់ ាួនបុរសប្សឡាញ់បុរស និង្
អនកបតូរធភទ្រកសុើមផនកកាំស្ថនតធកើនធ ើង្មួយ្ជាបើ កនុង្អាំ ុង្ធពលែូចោន ធ ះជាធរឿយ្ៗប្េូវបានធលើកធ ើង្ថា 
ធដ្ឋយ្ស្ថរមេការសង្សយ័្មបបធរ ើសធអើង្ថាពួកោេ់ោចជាធចារ។45 ម.ស.ម.ក ក៏ទ្ទ្លួបានរបាយ្ការណ៍្ជា
ធប្ចើនអាំពើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលធ្វើការង្វររកសុើផាូវធភទ្ប្េូវបានធកង្ចាំធណ្ញពើមស្រនតើនគរបាលធែើមបើទ្ទ្ួលបាន
កនប្មមផនកហរិញ្ាវេាុ និង្ប្េូវបានចាប់ ាួនកនុង្រូបភាពការធចាទ្ប្បកាន់ធដ្ឋយ្ទ្មាា ក់កាំហុសថាធប្បើប្បាស់ធប្គឿង្
ធញៀន ជ្ួញែូរ ឬធពសាកមា។ 

                                                           

44 ចិន និ សុើ (Jenkins, C) “អាំធពើហងិ្ាធលើ និង្ការង្វយ្ឆាង្ពើជ្មៃឺធអែស៍របសអ់នករកសុើផាូវធភទ្ធៅរាជ្ធានើភនាំធពញននប្ពះរាជាណា
ចប្កកមពុជា” ឆ្ន ាំ ២០០៦ ។  
45 CACHA និង្ោជាញ ្រជាេិប្បឆ្ាំង្នឹង្ជ្មៃឺធអែស ៍“បរោិកាសធោលនធោបាយ្អាំពើការទ្ទ្លួបានជាសកលនិង្សិទ្ធិធ វ្ើការរបស់អនករក
សុើមផនកកាំស្ថនតធៅកមពុជា” របាយ្ការណ៍្ប្ស្ថវប្ជាវ ទ្ាំពរ័ទ្ើ ៦៥-៦៧  ឆ្ន ាំ ២០០៩ ។  
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កនុង្ចាំធណាមអនករកសុើផាូវធភទ្មែលបានសៃង់្មេចិាំនួន ៥៨,៣៣% រាយ្ការណ៍្ថា ាួនប្េូវបានមស្រនតើ
នគរបាលប្បមាល ឬសមាុេធដ្ឋយ្ស្ថរមេពួកោេ់ជាមនុសសបតូរធភទ្ ធដ្ឋយ្កនុង្ធ ះមាន ៩៦% រាយ្ការណ៍្ថា
បានជ្ួបធហេុការណ៍្ធនះកនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្។ ការបាំពានធលើរូបរាង្កាយ្ ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ថា
មានចាំនួន ៣០,៦១% និង្ការបាំពានផាូវធភទ្មានចាំនួន ១៨,២៧%។ អនករកសុើផាូវធភទ្ចាំនួន ៤៦,៩៤% មែល
ជាចាំនួនធប្ចើនបានរាយ្ការណ៍្ថាប្េូវបានមប្នើតនគរបាលធចាទ្ប្បកាន់ធដ្ឋយ្ទ្មាា ក់កាំហុសពើបទ្ធលាើសធបើធប្បៀប
ជាមួយ្នឹង្អនកមនិរកសុើផាូវធភទ្មែលមានចាំនួនមេ ២៥,៨៨% ។ 

៤.៧  ការប្ប្ប្រឹត្តដិ៏រោររៅ  មន សសធម៌ និងប្នាា ប្ប្រនាថ ករប្សន់គរបា  

ករណ្ើ ជាធប្ចើនពើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលប្េូវបានចាប់ ាួនជាធប្ចើនែង្ មែលទ្ាំនង្ជាធ្វើឱ្យផលប៉ាះពាល់
ែូចនឹង្ការប្បប្ពឹេតែ៏ធោរធដ អមនុសស្ម៌ និង្ប ៃ បបធ ា ក ឬប្បមហលោចជាការធ្វើទរុណ្កមាមែលប្េូវបាន
ហាមោេ់ធដ្ឋយ្ចាប់សទិ្ធមិនុសសអនតរជាេិ។46 លវើធបើ “អាំធពើធ្វើទរុណ្កមា និង្នប្ពនផស” ោចប្បឈមនឹង្ផត ៃ
ធទសឱ្យជាប់ពនធ ោរពើ ៧ ធៅ ២០ ឆ្ន ាំប្សបតាមចាប់ជាេិ ឬធប្ចើនជាង្ធនះធបើការធ្វើទរុណ្កមាប្បប្ពឹេត
ធដ្ឋយ្មស្រនតើរាជ្ការោ៉ា ង្ណាកតើ ជាធរឿយ្ៗែូចកនុង្ករណ្ើ ទាំង្ធនះអនកប្បប្ពឹេត បាំពានធលើអនករកសុើផាូវធភទ្ជាជា
មនុសស    បតូរធភទ្ (និង្អនករកសុើផាូវធភទ្ជាទូ្ធៅ) មេង្រចួផុេពើការដ្ឋក់ធទសទ្ណ្ឌ  ធដ្ឋយ្ស្ថរមេបទ្ធលាើស
ទាំង្ធ ះមិនប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ ឬោជាញ ្រមិនធ្វើការធសុើបអធង្ាេឱ្យបានប្គប់ប្ជ្រង្ធប្ជាយ្។ 

៤.៧.១ ការប្ងេាំឱ្យច ះងតូ្ទឹករៅប្កុងរសៀមរាប្ 

ម.ស.ម.ក បានទ្ទ្ួលរបាយ្ការណ៍្ជាធប្ចើនពើជ្នរង្ធប្ោះផ្ទៃ ល់ នងិ្ពើបណាត ញប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន ធៅតាមមូលដ្ឋា នកនុង្អាំ ុង្ធពលធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវធៅកនុង្ប្ករង្ធសៀមរាបពាក់ព័នធនឹង្អនុវេតមបបលាើៗ ធនះ 
មែលនគរបាលកាំណ្េ់ធោលធៅធលើអនករកសុើផាូវធភទ្មែលជាមនុសសបតូរធភទ្ និង្បង្ខាំឱ្យពួកោេ់ចុះងូ្េទ្ឹកធៅ
កនុង្សៃឹង្ែ៏ក វក់ ធៅធពលរកធ ើញថាអនកទាំង្ធ ះកាំពុង្មេធ្ើវការង្វររកសុើផាូវធភទ្ ឬទ្មាា ក់កាំហុសថាធ្វើការង្វរ
រកសុើផាូវធភទ្។ មានធពល ាះ ពួកោេ់ប្េូវបានបង្ខាំឱ្យងូ្េទ្ឹកប្ស្ថេ។ អនកប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក ទ្ទ្លួ
ែាំណឹ្ង្ថា ធៅកនុង្ករណ្ើ  ាះអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលជាធោលធៅរបស់នគរបាលោចសូកបា៉ា ន់ប្បមហលជា ៣០ 
ែុោា រ ធែើមបើរចួផុេពើការដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមាធប្ៅប្បព័នធេុោការែ៏គួរឱ្យខ្ា សធអៀនមួយ្ធនះ ប៉ាុមនតមិនមមនប្គប់ករណ្ើ
ទាំង្អស់ធ ះធទ្។  ណ្ៈមែលោា នមនៃិលសង្សយ័្ពើការបាំពានរបស់នគរបាល  ការអនុវេតមបបធនះគឺជាកតើបារមា
ធទ្វធ ើង្  ធដ្ឋយ្ស្ថរមេជាប់ទក់ទ្ង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្  និង្ចិេតស្ថស្រសត។ 

                                                           

46 ឧទហរណ៍្ សូមធមើលឯកស្ថរ “ការធមើលលមអិេបមនាមពើ៖ ការ ុាំ ាួនតាមអាំធពើចិេត និង្ការបាំពានធផសង្ធទ្ៀេធលើអនករកសុើផាូវធភទ្ធៅកមពុ
ជា”  របសអ់ង្គការោា ាំធមើលសិទ្ធិមនុសស ឆ្ន ាំ ២០១០ ។ 
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មានធសចកតើរាយ្ការណ៍្ថា ការបកប្ស្ថយ្ការអនុវេតមបបធនះថាមានការបង្ខាំឱ្យអនករកសុើផាូវធភទ្ប្េ ប់
ធៅផៃះវញិ ជាជាង្ឱ្យពួកោេ់ប្េ ប់មកធៅតាមផាូវធទ្ៀេ។ ក៏ប៉ាុមនត អនកផតល់សមាា សន៍បានប្បាប់អនកប្ស្ថវប្ជាវ
របស់ ម.ស.ម.ក ថាការដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមាធនះមនិបានអនុវេតធលើអនករកសុើផាូវធភទ្ជាធយ្នឌ័្រពើកាំធណ្ើ េធទ្ មែល
ប្បការធនះបង្វា ញពើការធរ ើសធអើង្ធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។ ជាសកាត នុពល ធដ្ឋយ្ស្ថរការអនុវេតធនះពាក់ព័នធនឹង្ការ
ោង្សមាអ េ ាួន ការលុបោង្ធមៅ និង្ធពល ាះប្េូវធដ្ឋះសាំធលៀកបាំពាក់ ធ្វើឱ្យការដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមាមបបធនះោចជា
ការប៉ាុនប៉ាង្ោេប្េដ្ឋង្អេតសញ្ញា ណ្បតូរធភទ្របស់ជ្នរង្ធប្ោះ។ 

តាមចាប់ ធប្ៅពើការបធង្ាើេឱ្យមានជាការធរ ើសធអើង្ វាទ្ាំនង្មែលថាការប្បប្ពឹេតមបបធនះធៅធលើអនក          
បតូរធភទ្ជាស្រសតើពើសាំណាក់នគរបាលោ៉ា ង្ធហាចណាស់ធយ្ើង្ោចចាេ់ទុ្កថាជាការប្បប្ពឹេតែ៏ធោរធដ អមនុសស
្ម៌ ឬប ៃ បបធ ា ក ប្សបតាមចាប់សទិ្ធិមនុសសអនតរជាេ ិនិង្ោចជាការធ្វើទរុណ្កមាផង្។ មាប្តា ១ ននអនុ
សញ្ញា អនតរជាេិសតើពើការប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធ្វើទរុណ្កមា និង្ការប្បប្ពឹេតមកធលើ ាួន ឬទ្ណ្ឌ កមាធផសង្ធទ្ៀេមែល
ធោរធដ អមនុសស្ម៌ ឬបធ ា កប ៃ ប មែលកមពុជាបានផតល់សចាច ប័ន កាំណ្េ់ការធ្វើទរុណ្កមាថាជា ៖ 

“...អាំធពើទាំង្ឡាយ្ណាមែល ាំឱ្យមានការឈឺចាប់ ឬរង្ទុ្កខោ៉ា ង្ខ្ា ាំង្ ធទះផាូ វកាយ្ ឬផាូ វចិេតកតើ មែល
ប្េូវបានបង្ាធ ើង្ធដ្ឋយ្ធចេ ធៅធលើជ្នណាមាន ក់ កនុ ង្ធោលបាំណ្ង្ទាំង្ឡាយ្ែូចជា ទញយ្កព័េ៌មានពើជ្ន
ធ ះ ឬ     េេិយ្ជ្នណាមាន ក់ ដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមាជ្នធ ះចាំធពាះអាំធពើណាមួយ្ មែលជ្នធ ះ ឬេេិយ្ជ្នណាមាន ក់
បានប្បប្ពឹេត ឬសង្សយ័្ថាបានប្បប្ពឹេត ឬបាំភិេបាំភ័យ្ ឬបង្ខិេបង្ខាំជ្នធ ះ ឬេេិយ្ជ្នណាមាន ក់ ឬធែើមបើមូល
ធហេុណាធផសង្ធទ្ៀេមែលមផអកធលើការធរ ើសធអើង្ណាមយួ្ ធបើការឈឺចាប់ ឬការរង្ទុ្កខបង្ាធដ្ឋយ្មស្រនតើស្ថធារណ្ៈ 
ឬជ្នធផសង្ធទ្ៀេ តាមការញុះញង្ ់ ឬការប្ពមធប្ពៀង្ ឬធផតើមគាំនិេរបស់មស្រនតើស្ថធារណ្ៈ ឬជ្នធផសង្ធទ្ៀេមែល
បាំធពញេ ួទ្ើ ជាផាូ វការ។”47 

ការបង្ខាំឱ្យអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើចុះងូ្េទ្កឹ មានភាពសុើសង្វវ ក់ធៅនឹង្និយ្មន័យ្ននការធ្វើទរុណ្កមាមែល
ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាទូ្ធៅខ្ង្ធលើធនះ។ វាពាក់ព័នធនឹង្ការឈចឺាប់ និង្រង្ទុ្កខោ៉ា ង្ខ្ា ាំង្ខ្ង្ផាូវចិេត វាសាំធៅែល់ការ
បាំភិេបាំភ័យ្ និង្បង្ខិេបង្ខាំ នងិ្វាបង្វា ញឱ្យធ ើញថាការធ្វើមបបធនះធដ្ឋយ្មផអកធលើការធរ ើសធអើង្។ បមនាមពើធលើធនះ 
ការដ្ឋក់ទ្ណ្ឌ កមាកាំពុង្ប្េូវបានអនុវេតធដ្ឋយ្ោជាញ ្រស្ថធារណ្ៈ ែូចធនះវាមានធាេុផសាំប្គប់ប្ោន់ននអាំធពើធ្វើ
ទរុណ្កមាធប្កាមចាប់សិទ្ធមិនុសសអនតរជាេិ។ ជ្នរង្ធប្ោះបានរាយ្ការណ៍្ពើោរមាណ៍្អស់សង្ឃមឹធៅធពលសួរ
អាំពើថាធេើពួកោេ់គួររាយ្ការណ៍្ពើធហេុការណ៍្ធនះឬអេ់ ធដ្ឋយ្មានមនៃលិថាករណ្ើ របស់ពួកោេ់នងឹ្មិនប្េូវ
បាន យ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ឱ្យធ ះធទ្។ ការធរៀបរាប់ខ្ង្ធប្កាមពើធហេុការណ៍្គឺមផអកធលើបទ្សមាា សន៍
មែលបានធ្វើជាមួយ្អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមាន ក់ធៅកនុង្ប្ករង្ធសៀមរាប។ ធ ា្ ះរបស់ជ្នរង្ធប្ោះប្េូវបានបតូរ។ 

 

 

                                                           

47 អនុសញ្ញា អនតរជាេិសតើពើការប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធ វ្ើទរុណ្កមា និង្ការប្បប្ពឹេតមកធលើ ាួន ឬទ្ណ្ឌ កមាធផសង្ធទ្ៀេមែលធោរធដ អមនុសស្ម៌ 
ឬបធ ា កប ៃ ប (ធសចកតើសធប្មចមហាសននិបាេទូ្ធៅធល  ៣៩/៤៦ ឆ្ន ាំ១៩៨៤ ។  
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ធរឿង្របស់ប្សើលើម 

“ប្បមហលជាមួយ្សបាត ហ៍មុន  ញុ ាំប្េូវបាននគរបាលបង្ខាំឱ្យចុះធៅកនុ ង្សៃឹង្។ វាធកើេធ ើង្ប្បមហលជា
ពាក់កណាត លោប្ធាប្េ ធពល ញុ ាំធទ្ើបប្េ ប់មកពើពិ ើ្បញ្ចុ ះសើមា។ នគរបាលទាំង្ធ ះបានមកជិ្េ និង្ប្បាប់
ពួកធយ្ើង្ថាែល់ធពលប្េូវធៅធែកធហើយ្ ធហើយ្ធយ្ើង្មិនគរួធៅទ្ើធនះធពលធសាើហនឹង្បានធទ្ៀេធទ្។  ញុ ាំប្បាប់
ពួកោេ់ថា ញុ ាំមិនែឹង្ថា ញុ ាំមិនោចឈរធៅទ្ើធនះធៅធពលយ្ប់បានធទ្ និង្បានសុាំឱ្យពួកោេ់ធលើកមលង្ឱ្យ ញុ ាំ 
មតង្។ ពួកោេ់និោយ្ថាមិនបានធទ្ និង្ប្បាប់ឱ្យពួក ញុ ាំចុះកនុ ង្សៃឹង្ ឬក៏ប្េូវបង្ប់្បាក់ ៣០ ែុោា រ។ ពួកោេ់
ធ្វើមបបធនះមេធៅធលើប្សើប្សស់ធទ្ ពួកោេ់មិនធ្វើមបបធនះជាមយួ្អនករកសុើផាូ វធភទ្មែលជាប្សើ្មាតាធៅមតុ ាំ
ធ ះធទ្។ ធនះជាការធរ ើសធអើង្ ពួកោេ់មេង្មេបង្ខាំពួកធយ្ើង្ឱ្យចាកធចញពើទ្ើកមនាង្  ។ 

 ញុ ាំស្ថគ ល់អនកមែលធាា ប់ជ្បួធរឿង្មបបធនះមែរ គឺមិេតភកតិ ៣  ក់របស់ ញុ ាំ កាលពើធែើមម មើ  [ឆ្ន ាំ 
២០១៦]។ ពើមុន ពួកោេ់ធាា ប់មេធែញឱ្យពួកធយ្ើង្ធៅផៃះ ប៉ាុមនតឥ ូវពួកោេ់ចាប់ធផតើមឱ្យពួកធយ្ើង្ចុះកនុ ង្  
សៃឹង្។ ធនះពិេជាមិនោចទ្ទ្លួយ្កបានធ ះធទ្ វាធ្វើឱ្យ ញុ ាំមិនសបាយ្ចិេត។  ញុ ាំចង្ប់ានយុ្េតិ្ម៌សប្មាប់ប្សើ
ប្សស់។ ធយ្ើង្មិនមែលធ្វើអវើ ុស ឬអវើោប្កក់ធៅធលើនគរបាលធ ះធទ្។ ពកួោេ់ប្េូវមេឈប់មាក់ង្វយ្ពួក
ធយ្ើង្ និង្ឈប់ពាោមចង្ប់ានលុយ្ពើពួកធយ្ើង្ធទ្ៀេ។ ឥ ូវធនះ  ញុ ាំោា នោរមាណ៍្ថាមានសុវេាិភាពធៅ
ធសៀមរាបធទ្ ធហើយ្ប្សើប្សស់ធផសង្ធទ្ៀេក៏មានោរមាណ៍្ចឹង្មែរ។ 

 ញុ ាំធាា ប់ជ្បួប្បទ្ះអាំធពើហិង្ាពើនគរបាលកាលពើកនាង្មក ប៉ាុមនតវាជាការពិេមែល ញុ ាំមិនមែលធៅប៉ាុសតិ៍
នគរបាលរាយ្ការណ៍្ពើធហេុការណ៍្ហនឹង្ធ ះធទ្។  ញុ ាំមិនគិេថាវាមានប្បធោជ្ន៍ ធហើយ្ ញុ ាំក៏មិនគិេថាោច
នឹង្ឈនះធ ះមែរ។ ពកួោេ់នឹង្មិនយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ចាំធពាះធរឿង្ ញុ ាំធ ះធទ្។ មេ ញុ ាំចង្ឱ់្យបញ្ឈប់ធរឿង្ទាំង្អស់
ហនឹង្ ធហើយ្ ញុ ាំចង្ឱ់្យោជាញ ្រធោរពសិទ្ធិរបស់ប្សើប្សស់ និង្បញ្ឈប់រាល់ការរ ាំធោភបាំពាន។” 
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៤.៨ ការរាយការណ៍្រីការប្ាំពាននានា 

អនកផតល់សមាា សន៍មែលធាា ប់ប្េូវបានប្បមាល ឬធរ ើសធអើង្ ប្េូវបានសួរសាំណួ្រថាពួកោេ់ធាា ប់រាយ្ការណ៍្
ពើធហេុការណ៍្ទាំង្ធ ះធៅោជាញ ្រឬធទ្ ធហើយ្អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៨៤,៧៣% បានធឆាើយ្ថាធទ្។ 

 

 

ធៅធពលសួរពើមូលធហេុ អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៥៥,២៦% បាននិោយ្ថាពួកោេ់ធជ្ឿថាោា ន
សង្ឃមឹនឹង្ទ្ទ្ួលបានជ្ាំនួយ្អវើពើការរាយ្ការណ៍្របស់ពួកោេ់ធ ះធទ្។ បមនាមពើធលើធនះ កនុង្ចាំធណាមអនកផតល់
សមាា សន៍ទាំង្អស់មាន ២៨,៩៥%  បានធប្ជ្ើសយ្កចធមាើយ្  “ធផសង្ធទ្ៀេ”  ធដ្ឋយ្ស្ថរពួកោេ់មានបាំណ្ង្ចង់្   
សមមតង្ការរមួបញ្ចូ លជ្ធប្មើសមែលផតល់ឱ្យទាំង្បួនចូលោន  មានែូចជាមិនចង់្បនតអូសប ា យ្បញ្ញា  មាន
ោរមាណ៍្ថាមិនសូវប្សួលកនុង្ចិេតធពលរាយ្ការណ៍្ និង្មិនែឹង្ថានរណាមែលពួកោេ់ប្េូវរាយ្ការណ៍្ធៅ។ របក
គាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវទាំង្ធនះចង្អុលបង្វា ញថាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមានជ្ាំធនឿេិចេួច ឬោា នជ្ាំធនឿទល់មេធស្ថះ
ធលើប្បព័នធយុ្េតិ្ម៌ប្ពហាទ្ណ្ឌ កមពុជា និង្មានោរមាណ៍្ថាមានឱ្កាសេិចេួចកនុង្ការទ្ទ្ួលបានសាំណ្ង្ពើការ
រ ាំធោភបាំពានមែលពួកោេ់បានជ្ួបប្បទ្ះ។ ធយ្ើង្ោចនិោយ្បានថា ប្បការធនះមិនមមនជាអវើគួរឱ្យភាញ ក់ធផអើលធទ្
ធដ្ឋយ្ស្ថរមេការរ ើកែុះដ្ឋលននការធរ ើសធអើង្ធកើេធចញពើោជាញ ្រ ាួនឯង្ផ្ទៃ ល់។ 

៤.៩ ស ែភារ្ែូវចិត្ត និង្ ប្ ះពា ច់ិត្តសាស្រសតរីការររ ើសរ ើង 
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ការធរ ើសធអើង្ ការមិនរាប់រកកនុង្សង្គម នងិ្ការមិនសូវមានការយ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ ោចមានផលប៉ាះពាល់
អវជិ្ាមានោ៉ា ង្ធប្ចើនែល់ការធោរពឱ្យេនមា ាួនឯង្ និង្សុ មាលភាពចិេតស្ថស្រសតរបស់បុគគលមាន ក់ៗ ជាពិធសស
ធដ្ឋយ្ស្ថរមេឥទ្ធពិលននការប្បមាលធរ ើសធអើង្ និង្បុធរវនិិចឆ័យ្មិនសមធហេុផលមែលោចចាក់ឫសោ៉ា ង្ធប្ៅធៅ
កនុង្សង្គម។ 
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ជាការធលើកទ្ឹកចិេត អនកផតល់សមាា សន៍ភាគធប្ចើន (ធសាើនងឹ្ ៨៦,៥៧%) បាននិោយ្ថាពួកោេ់
សបាយ្ចេិតនឹង្ជ្ើវេិសពវនលៃមែលពួកោេ់មាន និង្ថាជ្ើវេិរបស់ពួកោេ់ “ប្បធសើរធ ើង្” (ធសាើនឹង្ ៦៧,៦៧%) 
ចាប់តាាំង្ពើពួកោេ់បង្វា ញពើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពិេមក។ ក៏ប៉ាុមនត អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៣៦,៥៧% បាន
និោយ្ថា ពួកោេ់មានោរមាណ៍្ធស្ថកស្ថត យ្អាំពើការបង្វា ញពើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពិេជាស្ថធារណ្ៈថាជា
មនុសសបតូរធភទ្។ កនុង្ចាំធណាមអនកផតល់សមាា សន៍ មានចាំនួន ៤១,៣៥% (៥៣,០៦% ជាអនករកសុើផាូវធភទ្ និង្ 
៣៤,៥២% ជាអនកមិនប្បកបរបរផាូវធភទ្) បាននិោយ្ថា ពួកធគធាា ប់គិេែល់ការធ្វើអេតោេ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេការ
ោយ្ើ ឬការធរ ើស   ធអើង្មែល ាួនប្បឈម។ កនុង្ចាំធណាមអនកគិេថាចង់្ធ្វើអេតោេ ៩៤,២៣% ប្បាប់ថាធាា ប់
ប៉ាង្ធ្វើអេតោេកនុង្រយ្ៈធពល ១២ ម ចុង្ធប្កាយ្ធនះ។ ភាពរ ើករាយ្កនុង្កប្មិេ ពស់មែលបានរាយ្ការណ៍្ ភាា ប់
ជាមួយ្នឹង្របកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវអាំពើចាំនួនអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលគិេចង់្ធ្វើអេតោេចង្អុលបង្វា ញថា ពួក
ោេ់ជាធប្ចើនជ្ួបការលាំបាក និង្ការប៉ាះទ្ង្គិចផាូវចិេត្ៃន់្ៃរធៅកនុង្ជ្ើវេិរបស់ ាួន  ធទះបើជាធៅទ្ើបាំផុេអនកផតល់ស
មាា សន៍ភាគធប្ចើនោចរកធ ើញភាពរ ើករាយ្របស់ ាួន ប ៃ ប់ពើប្បកាសពើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពិេធហើយ្កតើ។  

កនុង្ចាំធណាមអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើកមពុជាហាក់ែូចជាមានកិចចសហការោន រងឹ្មាាំ និង្មានអេតសញ្ញា ណ្រមួ
ោន ។ អនកផតល់សមាា សន៍ធសៃើរមេទាំង្អស់ (៩៤,៧៨%) បានប្បាប់ថាពួកោេ់មានមិេតភកតជិ្ិេសនិទ្ធមយួ្ចាំនួន។ 
អនកផតល់សមាា សន៍ចាំនួន ៦៧,៩១% ក៏បាននិោយ្ថាការប្បកាសពើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពិេថាជាអនកបតូរធភទ្
បានផ្ទា ស់បតូរទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្របស់ពួកោេ់ជាមួយ្មិេតភកតកិនុង្ករណ្ើ  ាះ ធហើយ្កនុង្ចាំធណាមធ ះ មាន ៧៨% បាន
និោយ្ថាទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្របស់ពួកោេ់ជាមួយ្មិេតភកតបិានផ្ទា ស់បតូរធៅជាប្បធសើរវញិ និង្ចាំនួន ៨,៩៤% និោយ្
ថា“ប្បធសើរធប្ចើនមមនមទ្ន”។ កនុង្អាំ ុង្ធពលប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក អនកប្ស្ថវប្ជាវបានអធង្ាេធ ើញថាមាន
សហគមន៍មែលធចះជ្ួយ្ទុ្កខ្ុរៈរបស់អនកបតូរធភទ្ធៅកនុង្ទ្ើប្បជុ្ាំជ្នជាធប្ចើនធៅកមពុជា មែលធចះោាំប្ទ្ោន ធៅវញិ
ធៅមក ធហើយ្ករណ្ើ មបបធនះ ជាការសាំខ្ន់ធៅកនុង្បរបិទ្សង្គមមួយ្មែលធពារធពញធៅធដ្ឋយ្ការធរ ើសធអើង្ោ៉ា ង្
ខ្ា ាំង្ធៅធលើអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ។ ករណ្ើ ធនះប្េូវបានបង្វា ញឱ្យធ ើញកាន់មេធប្ចើនធ ើង្តាមរយ្ៈការផុសធ ើង្នន
ប្ករម និង្បណាត ញោាំប្ទ្  មែលបធង្ាើេធដ្ឋយ្ និង្មានធោលធៅជ្ួយ្ែល់ប្ករមអនកបតូរធភទ្។ 

៤.១០ ការខសែងរកជាំនួយ និងប្កុមោ ាំប្ទ 

កនុង្ចាំធណាមអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមែលបានសៃង់្មេ ិមាន ៦៩,៤៧% បានចូលរមួវគគបណ្តុ ះបណាត លសតើពើ
សិទ្ធរិបស់អនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  និង្ ៧៧,៣៤% បចចុបបននជាសមាជ្ិកននបណាត ញប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូច
ោន ។ ក៏ប៉ាុមនត ទ្ិននន័យ្ធនះទ្ាំនង្មិនោចយ្កជាេាំណាង្បានធ ះធទ្ មូលធហេុមកពើរធបៀបទក់ទ្ង្សុាំជ្ួបរបស់
ប្ករមប្ស្ថវប្ជាវជាមួយ្អនកផតល់សមាា សន៍ធ្វើធ ើង្ជាចមបង្តាមរយ្ៈបណាត ញរបស់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន
ធៅទូ្ទាំង្ប្បធទ្សកមពុជា។ ជាការគួរឱ្យស្ថត យ្ មែនកាំណ្េ់ននការប្ស្ថវប្ជាវធ្វើឱ្យមានការលាំបាកខ្ា ាំង្កនុង្ការជ្ួប
បុគគលមែលមិនទ្ទ្ួលបានធសវាោាំប្ទ្ មែលភាគធប្ចើនគឺមិនោចទក់ទ្ង្ធ្វើការសៃង់្មេបិាន។ មា៉ាង្ធទ្ៀេ ការ
ប្ស្ថវប្ជាវធៅធលើឯកស្ថរពាក់ព័នធពើមុនមកផតល់នូវគាំនិេមានប្បធោជ្ន៍ជាធប្ចើនពើកាំធណ្ើ នជាទូ្ធៅននបណាត ញ
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ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  និង្អនកបតូរធភទ្ធៅទូ្ទាំង្ប្បធទ្សកមពុជា ធហើយ្ចល ក៏ធចះមេធកើនធ ើង្កនុង្
ចាំធណាមអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធែើមបើបធង្ាើេជាបណាត ញ។ ជារបកគាំធហើញ ធនះទ្ាំនង្មែលថាមានចាំនួនអនកបតូរធភទ្ជា
ស្រសតើកាន់មេធប្ចើនកាំពុង្ប្េូវបានធសវាោាំប្ទ្ោចទក់ទ្ង្ធៅែល់បាន។ 

ប៉ាុមនត គួរឱ្យកេ់ចាំណាាំថាបណាត ញប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ភាគធប្ចើនធៅខ្ង្ធប្ៅរាជ្ធានើភនាំធពញ  
ធផ្ទត េោ៉ា ង្ជាក់ោក់ធលើបញ្ញា ជ្ាំង្ឺធអែស៍និង្សុ ភាព ធហើយ្បណាត ញទាំង្ធ ះជាធប្ចើន វះសមេាភាពធឆាើយ្េប
ោ៉ា ង្មានប្បសិទ្ធភាពធៅនឹង្េប្មូវការមផនកសិទ្ធមិនុសសជាទូ្ធៅរបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើធៅកមពុជា។ អង្គការមែល
ធផ្ទត េធលើសិទ្ធរិបស់អនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន មានែូចជា ម.ស.ម.ក  ធ មោស្ថ ន  និង្សហគមន៍ឥនៃ្ នូ កមពុជា
មែលផតុ ាំធៅមេកនុង្រាជ្ធានើភនាំធពញ មានន័យ្ថាការោាំប្ទ្ចាាំបាច់មួយ្ចាំនួនសប្មាប់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើកាំពុង្មេ វះ
ខ្េធៅតាមទ្ើប្បជុ្ាំជ្នធផសង្ធទ្ៀេ។ អង្គការធ្វើការធលើមផនកសុ ភាព ាះមានកិចចប្បជុ្ាំជាប្បចាាំជាមួយ្នឹង្ោជាញ ្រ
មូលដ្ឋា ននិង្ស្ថា ប័នជាេ ិ ែូចជាោជាញ ្រជាេបិ្បយុ្ទ្ធនឹង្ជ្ាំង្ធឺអែស៍ ក៏ប៉ាុមនតអនកប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បាន
ែឹង្តាមរយ្ៈសកមាជ្ន ាះថា ោជាញ ្រជាធរឿយ្ៗប្បមកកមិនចង់្ពាក់ព័នធនឹង្បញ្ញា សិទ្ធរិបស់អនកប្សឡាញ់ធភទ្
ែូចោន ជាទូ្ធៅធៅកនុង្កិចចប្បជុ្ាំធ ះធទ្ ធដ្ឋយ្ទ្ទូ្ចឱ្យកប្មិេការពិភាកាមេធៅធលើការបង្វា រការឆាង្ជ្ាំង្ធឺអែស៍
កនុង្ន័យ្ចធង្អៀេប៉ាុធណាណ ះ។ 
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៥. រសចកតីសននិោា ន និង ន សាសន ៍
 

ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បានបង្វា ញឱ្យធ ើញពើកប្មិេធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើបតូរធភទ្ជាស្រសតើគួរឱ្យប្ពួយ្
បារមាធៅតាមទ្ើប្បជុ្ាំជ្នធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ ការធរ ើសធអើង្ធនះធកើេមានធៅប្គប់មផនកទាំង្អស់ននជ្ើវេិរស់ធៅ
របស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើ រាប់ចាប់តាាំង្ពើប្គួស្ថរ និង្សហគមន៍រហូេែល់ការង្វរ ទ្ើកមនាង្ស្ថធារណ្ៈ និង្ការជាប់
ពាក់ព័នធជាមួយ្នឹង្នគរបាល។ ជាការគួរឱ្យបារមា ការោេ់ ាួនមានលកខណ្ៈធរ ើសធអើង្ ការជ្ាំរេិទរអវើមួយ្ ុស
ចាប់ និង្ការបាំពានធលើអនកបតូរធភទ្ពើសាំណាក់នគរបាលមានសភាពរុា ាំនរ ៉ា និង្ភាគធប្ចើនធកើេមានធដ្ឋយ្ោា នការ
ដ្ឋក់ធទសទ្ណ្ឌ ជាក់មសតង្។ ធៅកនុង្ករណ្ើ  ាះ ការប្បប្ពឹេតធលើ អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើពើសាំណាក់កមាា ាំង្នគរបាលោច
ជាការប្បប្ពេឹតមែលមានលកខណ្ៈធោរធដ អមនុសស្ម៌ និង្ប ៃ បបធ ា ក ប្បសិនធបើមិនមមនជាការធ្វើ
ទរុណ្កមា ប្សបតាមចាប់សិទ្ធិមនុសសអនតរជាេ។ិ 

របាយ្ការណ៍្ធលើកមុនបានបង្វា ញពើបញ្ញា ្ៃន់្ៃរជាខ្ា ាំង្ មែលកប្មិេននការប្បមាលនិង្ការបាំពានធលើអនក
រកសុើផាូវធភទ្ (រមួទាំង្បុរស និង្ស្រសតើប្ពមទាំង្អនករកសុើផាូវធភទ្ជាស្រសតើបតូរធភទ្) និង្ការមលទាំប្េូវបានយ្កមក
ពិភាកាធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះ ធែើមបើវភិាគទ្ិននន័យ្មែលប្បមូលបានមិនប្េឹមមេធប្បើសប្មាប់ប្ករមអនកបតូរធភទ្ជា
ស្រសតើទាំង្មូលប៉ាុធណាណ ះធទ្ ប្ពមទាំង្សប្មាប់យ្កមកវភិាគដ្ឋច់ធដ្ឋយ្ម កធលើប្ករម មែលបានរាយ្ការណ៍្មកថា
ធ្វើការង្វររកសុើផាូវធភទ្ធែើមបើធ្វើការវភិាគរកធមើលចាំណុ្ច ុសមបាកោន សាំខ្ន់ៗ។ របាយ្ការណ៍្ធនះបានបង្វា ញថា 
អនកមិនរកសុើផាូវធភទ្ក៏ជ្ួបប្បទ្ះការធរ ើសធអើង្កនុង្កប្មិេ ពស់មែរ ធទះបើជាធៅកនុង្េាំបន់ជាធប្ចើន អនករកសុើផាូវធភទ្
ជ្ួបប្បទ្ះការធរ ើសធអើង្ផៃួនៗោន និង្ទ្ទ្ួលរង្នូវការបាំពាន ពស់ជាង្ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេមកពើការង្វររបស់ពួកោេ់។ 
ធដ្ឋយ្ម ក អនករកសុើផាូវធភទ្មែលជាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើជ្បួការបាំពានធៅកនុង្ទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្ផាូវធភទ្និង្ធសនហាកនុង្
កប្មិេ ពស់ជាង្ ជាពិធសសពើសាំណាក់នគរបាលនិង្ោជាញ ្រ។ ការប្ស្ថវប្ជាវក៏បានបង្វា ញថាការធរ ើសធអើង្ធៅ
កនុង្ការង្វរកនុង្ប្បព័នធនិង្ការបែិធស្ពើប្គួស្ថរ ោចធ្វើឱ្យអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើកាា យ្ជាអនកសុើផាូវធភទ្។ 

លវើធបើជ្ួបប្បទ្ះនឹង្ការធរ ើសធអើង្កនុង្កប្មិេ ពស់កតើ អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើភាគធប្ចើនបានរាយ្ការណ៍្ថា ាួនរ ើក
រាយ្នឹង្ជ្ើវេិ ធពលបចចុបបននមែលោចបញ្ញា ក់បានធប្ចើនអាំពើកប្មិេននភាពរងឹ្មាាំផ្ទៃ ល់របស់ពួកធគជាង្គុណ្ភាព
ជ្ើវេិ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេចាំនួនអនកផតល់សមាា សន៍មែលបានរាយ្ការណ៍្មានគាំនិេចង់្ធ្វើអេតោេធដ្ឋយ្ស្ថរការធរ ើស 
ធអើង្មែលពួកោេ់បានជ្ួបប្បទ្ះមានកប្មិេ ពស់គួរឱ្យបារមា។ ែូចបានធលើកធ ើង្រចួមកធហើយ្ កនុង្ចាំធណាមអនក
មែលបានធ្វើការសៃង់្មេ ិ ការទ្ទ្ួលបានការោាំប្ទ្ពើប្ករមមានកប្មិេ ពស់ ធហើយ្អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមួយ្ចាំនួន្ាំ
មែលបានសមាា សន៍រាយ្ការណ៍្ថាមានទ្ាំ ក់ទ្ាំនង្លអជាមយួ្នឹង្មិេតជ្ិេសនិទ្ធ មែលករណ្ើ ធនះបង្វា ញថាអនកបតូរ 
ធភទ្ជាស្រសតើធៅតាមទ្ើប្បជុ្ាំជ្នទ្ទ្ួលបានោាំប្ទ្មផនកសង្គមធប្ចើន លវើធបើកប្មិេននបែិធស្ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពើប្គួស្ថរធៅ
មាន ពស់ោ៉ា ង្ណាកតើ។ 
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ធទះបើជាអនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើមានភាពរងឹ្មាាំមែលបានសមាា សន៍ធៅកនុង្ការប្ស្ថវប្ជាវធនះ និង្ស្ថមគគើភាព
មែលមានកនុង្ចាំធណាមសហគមន៍ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  វាមានភាពចាស់ោស់ធប្ចើនមែលថារដ្ឋា ភិបាល     
កមពុជា កខ្នកនុង្ការបាំធពញេួ ទ្ើការពារ និង្ធលើកកមពស់សិទ្ធមិនុសសរបស់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើកមពុជា។ ចាាំបាច់
ប្េូវដ្ឋក់ធចញនូវសកមាភាពប ៃ ន់ ធែើមបើបញ្ច ប់ការបាំពានកនុង្រូបភាពោប្កក់បាំផុេទាំង្ឡាយ្ ធហើយ្ដ្ឋក់ធចញនូវ
កាំមណ្ទ្ប្មង់្ធោលនធោបាយ្ពិេប្បាកែ និង្រយ្ៈធពលមវង្ ប្បសិនធបើធយ្ើង្ចង់្សធប្មចឱ្យបាននូវភាពធសាើោន
ោ៉ា ង្ធពញធលញែល់អនកបតូរធភទ្ជាស្រសតើកមពុជា។ 

ធដ្ឋយ្ធោង្តាមរបកគាំធហើញពើការប្ស្ថវប្ជាវកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះ ម.ស.ម.ក មានបាំណ្ង្ចង់្ផតល់អនុ
ស្ថសន៍ែូចខ្ង្ធប្កាមធៅែល់ស្ថា ប័ននិង្ភាគើពាក់ព័នធ ៖ 
១. អនុស្ថសន៍សប្មាប់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

១.១ បធង្ាើេចាប់សតើពើការហាមោេ់ការធរ ើសធអើង្ប្គប់ប្បធភទ្ឱ្យចាស់ោស់ រមួទាំង្ការធរ ើសធអើង្ធដ្ឋយ្ 
       ឈរធលើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ/ការបង្វា ញនូវទ្ាំធ រធយ្នឌ័្រ និង្និ ន ការធភទ្ធដ្ឋយ្ ៖ 
១.១.១ ធា ឱ្កាស និង្ការប្បប្ពឹេតធសាើភាពោន ចាំធពាះអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើធៅកមនាង្ធ្វើការនិង្ែាំធណ្ើ រការ

ធប្ជ្ើសធរ ើសបុគគលិក។ 
១.១.២ ធា ការទ្ទ្ួលបានការអប់រ ាំប្គប់កប្មិេ និង្ធា ការប្បប្ពឹេតធសាើោន ពើសិសានុសិសស និង្ធោក

ប្គ/ូអនកប្គ ូរមួទាំង្ធោលនធោបាយ្ឯកសណាា នរមួមួយ្។ 
១.១.៣ ដ្ឋក់បញ្ចូ លបទ្ធលាើសជាក់ោក់នន”បទ្សអប់ធ ពើម”ធៅកនុ ង្ប្កមប្ពហាទ្ណ្ឌ  ប្សបតាមការអនុវេត

លអបាំផុេរបស់អនតរជាេិ រមួទាំង្ការផត ៃ ធទសសមប្សបចាំធពាះជ្នធលាើសពើបទ្បទ្សអប់ធ ពើមធលើ
អនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើ និង្ប្ករមជ្នភាគេិចធផសង្ធទ្ៀេ។ 

១.២ ធា ថាការរ ាំធោភសិទ្ធិមនុសសប្បឆ្ាំង្នឹង្ស្រសតើអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើ ប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយ្ោ៉ា ង្ប្េឹមប្េូវ
ធដ្ឋយ្  

 ១.២.១ ធា ថាជ្នធលាើសទាំង្អស់មែលបានបាំពានធលើរូបរាង្កាយ្ ផាូ វធភទ្ និង្ពាកយសមតើធលើអនកបតូ រ
ធភទ្ជាស្រសតើ ប្េូវបានផត ៃ ធទសប្សបតាមចាប់និង្មិនអនុញ្ញា េឱ្យទ្ទ្ួលបាននិទ្ណ្ឌ ភាពធ ះ។ 

 ១.២.២ ធសុើបអធង្ាេពើការអនុវេតជាទូ្ធៅនិង្ធរ ើសធអើង្របស់នគរបាលធលើការោេ់ ាួ ន ការ ុាំ ាួ ន ការ
ជ្ាំរេិទរ ុសចាប់ និង្ទ្មាា ក់កាំហុសធលើអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើមែលោា នកាំហុស ។  

 ១.២.៣ ធសុើបអធង្ាេជាប ៃ ន់ពើករណ្ើ បង្ខាំឱ្យចុះងូ្េទឹ្ក ការធ្វើទរុណ្កមា និង្ការប្បប្ពឹេតិែធ៏ោរធដ 
អមនុសស្ម៌ និង្ប ៃ បបធ ា កែល់ធសចកតើនលាលនូ ររបស់អនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើ និង្ចាេ់វធិានការសមប្សបធលើ
មស្រនតើនគរបាលមែលរកធ ើញថាមានជាប់ពាក់ព័នធធៅកនុ ង្ការដ្ឋក់ធទស ុសចាប់ធនះ ។ 

 ១.២.៤ ធសុើបអធង្ាេពើករណ្ើ នគរបាលមែលបង្ខាំអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើមិនឱ្យធែើរធហើរធៅទ្ើស្ថធារណ្ៈនិង្
ហាមពួកធគមិនឱ្យមកមតង្ធទ្ៀេ និង្ធា ថាមានភាពធសាើោន កនុ ង្ការធែើរធហើរធៅតាមទ្ើស្ថធារណ្ៈ។ 
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១.៣ ចាេ់វធិានការបង្វា រប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ធលើអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើតាមរយ្ៈការបណ្តុ ះបណាត លមស្រនតើ
នគរបាលពើធោលការណ៍្មិនធរ ើសធអើង្ និង្សិទ្ធិមនុសស ែូចមានកាំណ្េ់ធៅកនុ ង្ចាប់ជាេិ និង្សនធិ     
សញ្ញា សិទ្ធិមនុសសអនតរជាេិមែលកមពុជាបានផតល់សចាច ប័ន។ 

១.៤ ធា ថាមានធសវាសុ ភាពផាូ វចិេតទូ្លាំទូ្ោយ្សប្មាប់សហគមន៍អនកបតូ រធភទ្ និង្ធា ថាបុគគលិក
ទ្ទ្ួលបានការបណ្តុ ះបណាត លប្េឹមប្េូវកនុ ង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា ជាក់ោក់របស់អនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើ។ 

១.៥ បធង្ាើេចាប់ធែើមបើធា ថាប្ករមអនកបតូ រធភទ្មានសិទ្ធិបតូ រធភទ្ និង្ធ ា្ ះធៅធលើឯកស្ថរផាូ វការ  ប្េឹម 
ប្េូវតាមចាប់ ប្សបជាមួយ្នឹង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ ធៅកនុ ង្ែាំធណ្ើ រការមួយ្មែលោចទ្ទ្ួលធសវា      
កមាធនះបានធដ្ឋយ្ឥេកនប្ម និង្ជាលកខណ្ៈរែាបាល (ជាជាង្តាមផាូ វេុោការ)។ 

១.៦ ប្បយុ្ទ្ធប្បឆ្ាំង្នឹង្ការប្បមាលធរ ើសធអើង្ និង្បុធរវនិិចឆ័យ្ធៅកនុ ង្សង្គម តាមរយ្ៈការបធង្ាើេកមាវ ិ្ ើបធង្ាើន       
ការយ្ល់ែឹង្ែល់ប្បជាជ្នទូ្ធៅ និង្ធៅតាមស្ថោធរៀនអាំពើបញ្ញា អនកបតូ រធភទ្ និង្ប្ករមអនកប្សឡាញ់     
ធភទ្ែូចោន  រមួទាំង្ការធរៀបការធដ្ឋយ្បង្ខាំ។ 

១.៧ ដ្ឋក់ធចញកមាវ ិ្ ើអប់រ ាំ និង្បណ្តុ ះបណាត លជ្ាំ ញវជិាា ជ្ើវៈធដ្ឋយ្សា័ប្គចិេត និង្មិនយ្កកនប្មែល់អនក       
រកសុើផាូ វធភទ្មែលមានបាំណ្ង្ចង្ប់តូ រមុ របរ និង្ធ្វើវធិស្ថ្នកមាធលើធោលនធោបាយ្ជាេិសតើពើមុ       
របរ ធែើមបើបញ្ចូ លប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  ថាជាប្ករមធោលធៅជាក់ោក់មួយ្។ 

២. អនុស្ថសន៍សប្មាប់អគគ យ្កដ្ឋា ននគរបាលជាេិននប្កសងួ្មហានផៃ  
២.១ ចាេ់វធិានការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ការរ ាំធោភបាំពានមែលកាំពុង្រ ើកដ្ឋលធលើសិទ្ធិរបស់អនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើពើ

សាំណាក់នគរបាលធដ្ឋយ្ ៖ 
២.១.១ ធសុើបអធង្ាេរាល់ការធលើកធ ើង្ពើការរ ាំធោភបាំពានធលើអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើទាំង្អស់ មែលប្បប្ពឹេត
ធដ្ឋយ្មស្រនតើនគរបាល និង្ចាេ់វធិានការដ្ឋក់ពិន័យ្សមប្សប រមួទាំង្ការពយួរ ឬការបធណ្ត ញធចញពើកង្
កមាា ាំង្នគរបាល។ 
២.១.២ បញ្ចូ លវគគបណ្តុ ះបណាត លពើសិទ្ធិមនុសស សិទ្ធិរបស់ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  និង្ការមិន
ធរ ើសធអើង្ធៅកនុ ង្កមាវ ិ្ ើបណ្តុ ះបណាត លសប្មាប់មស្រនតើនគរបាលមែលជាប្គបូធង្វគ លទាំង្អស់ និង្ផតល់ការ
បណ្តុ ះបណាត លបមនាមធលើបញ្ញា ទាំង្ធនះធៅែល់មស្រនតើនគរបាលលាើៗ។ 
២.១.៣ អនុវេតប្បព័នធរាយ្ការណ៍្កនុ ង្ប្ករម និង្ពិ ើ្ស្ថរការពារអនកឱ្យែាំណឹ្ង្ែល់មស្រនតើនគរបាលមែល
មានបាំណ្ង្រាយ្ការណ៍្ពើអាំធពើធរ ើសធអើង្ពើសាំណាក់មិេតរមួការង្វររបស់ពកួធគ។ 

៣. អនុស្ថសន៍សប្មាប់គណ្បកសនធោបាយ្ទាំង្អស់  
៣.១ ធបតជាញ កនុ ង្ការធលើកកមពស់ការយ្ល់ែឹង្ពើបញ្ញា  និង្សិទ្ធិរបស់អនកបតូ រធភទ្ធៅកមពុជាធដ្ឋយ្៖ 
៣.១.១ ធបតជាញ ថាអនុម័េអនុស្ថសន៍ពើចាំណុ្ចទ្ើ១.១ ែល់ ១.៧ ប្បសិនធបើបកស ាួ នធ ើង្កាន់អាំណាច។ 
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៣.១.២ ផសពវផាយ្ស្ថរវជិ្ាមានអាំពើសហគមន៍អនកបតូ រធភទ្ធៅធពលចុះធ្វើយុ្ទ្ធ ការធបាះធឆ្ន េ ឬធពល
ធ្វើការពិភាកាជាស្ថធារណ្ៈ។ 

៤. អនុស្ថសន៍សប្មាប់និធោជ្ក  
៤.១ ដ្ឋក់ធចញនូវធោលនធោបាយ្មិនធរ ើសធអើង្ធែើមបើធា ពើធសចកតើនលាលនូ រ និង្ការរាប់រកធៅកមនាង្ធ្វើការ
រមួទាំង្ការការពារសិទ្ធិរបស់និធោជិ្កជាប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ។ 
៤.២ ធា ពើែាំធណ្ើ រការធរ ើសបុគគលិក និង្ធសចកតើសធប្មចធរ ើសបុគគលិកធដ្ឋយ្ផតល់ឱ្កាសធសាើោន ែល់អនកបតូ រ 
       ធភទ្ជាស្រសតើ។ 
៤.៣ ធលើកទឹ្កចិេតោ៉ា ង្សកមាែល់អនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើឱ្យដ្ឋក់ពាកយធ្វើការធៅធពលមានការផសពវផាយ្ពើការ 
       ធរ ើសបុគគលិកសប្មាប់េាំមណ្ង្ជាក់ោក់ណាមួយ្ ឬការង្វរជាទូ្ធៅ។ 

៥. អនុស្ថសន៍សប្មាប់សហជ្ើពកមាករ 
៥.១ ធា ថាអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើធៅកមនាង្ការង្វរប្េូវបានេាំណាង្ោ៉ា ង្ប្គប់ប្ោន់ ធហើយ្សាំធ ង្របស់ពួក 
       ោេ់ប្េូវបានធគស្ថត ប់។ 
៥.២ ធ្វើយុ្ទ្ធ ការប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធរ ើសធអើង្ពាក់ព័នធនឹង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រធ្វើធ ើង្ធដ្ឋយ្និធោជ្ក និង្ 
       អង្គការ  ។ 
៥.៣ អប់រ ាំសមាជិ្កទាំង្អស់អាំពើសិទ្ធិរបស់អនកបតូ រធភទ្ និង្ប្ករមអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅកមពុជា។ 

៦. អនុស្ថសន៍សប្មាប់អង្គការសង្គមសុើវលិធៅកមពុជា 
៦.១ បុគគលិករបស់អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល និង្បណាត ញមែលផតល់ធសវាសុ ភាព រមួទាំង្អង្គការ  
       ប្បយុ្ទ្ធប្បឆ្ាំង្នឹង្ជ្ាំងឺ្ធអែស៏ គួរធរៀបចាំវគគបណ្តុ ះបណាត លសតើពើសិទ្ធិមនុសស និង្វ ិ្ ើស្ថស្រសតធដ្ឋយ្មផអក   
      ធលើសិទ្ធិមនុសស ប្ពមទាំង្ធា ថាយុ្ទ្ធស្ថស្រសតបង្វា រគិេគូរពើបញ្ញា ធរ ើសធអើង្ និង្សុ ភាពថាជាបញ្ញា ពើរ 
     មែលមិនោចកាេ់ផ្ទត ច់ពើោន បាន។ រាល់ការពាក់ព័នធជាមួយ្នឹង្ោជាញ ្រទាំង្អស់អាំពើការបង្វា រ និង្យុ្ទ្ធ 
     ស្ថស្រសតប្បឆ្ាំង្នឹង្ជ្មៃឺធអែស៍ គួរមេអនុវេតតាមវ ិ្ ើស្ថស្រសតធនះ និង្ផតល់សាំធ ង្ធដ្ឋយ្ផ្ទៃ ល់ធៅែល់អនក 

            បតរធភទ្ជាស្រសតើ តាមមែលោចធ្វើធៅបាន។ 
       ៦.២ ធា ថាសិទ្ធិរបស់អនកបតូ រធភទ្កាា យ្ជាបញ្ញា ោទិ្ភាពរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាធដ្ឋយ្ ៖ 

  ៦.២.១ ធសនើគាំនិេផតួ ចធផតើមបធង្ាើេវគគអប់រ ាំរមួសតើពើសិទ្ធិអនកបតូ រធភទ្ជាមួយ្នឹង្រាជ្រដ្ឋា ភិបាល មែលធផ្ទត េ 
           ធលើមស្រនតើរាជ្ការ ស្ថោធរៀន និង្ស្ថធារណ្ជ្នទូ្ធៅ ។ 
៦.២.២ បស្រញ្ញា បការរមួបញ្ចូ លអនកបតូ រធភទ្ ការមិនធរ ើសធអើង្ និង្សិទ្ធិមនុសសធៅកនុ ង្ធោលនធោបាយ្ 

នផៃកនុ ង្និង្សកមាភាពទាំង្អស់ រមួទាំង្ការធរ ើសបុគគលិក ។ 
៧. អនុស្ថសន៍សប្មាប់អង្គការអនតរជាេិ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល និង្មាច ស់ជ្ាំនយួ្ 

៧.១ ធា ថាសិទ្ធិរបស់អនកបតូ រធភទ្កាា យ្ជាបញ្ញា ោទិ្ភាពរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ធដ្ឋយ្៖ 
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៧.១.១ ោាំប្ទ្រដ្ឋា ភិបាល និង្ប្កសួង្ពាក់ព័នធឱ្យបធង្ាើេ និង្អនុវេតធោលនធោបាយ្ និង្ចាប់ប្បឆ្ាំង្
នឹង្ការធរ ើសធអើង្ ធែើមបើការពារសិទ្ធិរបស់អនកបតូ រធភទ្ ។ 

៧.១.២ ផតល់មូលនិ្ិ មចករ ាំមលក និង្ធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវបមនាមធលើបញ្ញា អនកបតូ រធភទ្ធៅកមពុជា រមួទាំង្ធលើ
បទ្ពិធស្ថ្ន៍អនកបតូ រធភទ្ជាបុរស ។ 

៧.២ បធង្ាើេ និង្អនុវេតយុ្ទ្ធស្ថស្រសតធដ្ឋះប្ស្ថយ្កតើបារមា និង្េប្មូវការរបស់អនកបតូ រធភទ្ ។ 
៨. អនុស្ថសន៍សប្មាប់ការប្ស្ថវប្ជាវបមនាម 

៨.១ ធសុើបអធង្ាេបមនាមពើការរ ើកែុះដ្ឋលននអាំធពើហិង្ាផាូ វធភទ្ធលើអនកបតូ ររធភទ្ រមួទាំង្អនករកសុើផាូ វធភទ្ ។ 
៨.២ ធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវមបបគុណ្វស័ិយ្ធែើមបើមសវង្រកមូលធហេុមែលធ្វើឱ្យអនកបតូ រធភទ្ជាស្រសតើចាប់យ្ក   
ការង្វររកសុើផាូ វធភទ្ធដ្ឋយ្យ្កចិេតទុ្កដ្ឋក់ ជាពិធសសធលើការមិនរាប់បញ្ចូ លពើសាំណាក់ប្គួស្ថរ និង្ការ
ធរ ើសធអើង្កនុ ង្ការង្វរកនុ ង្ប្បព័នធ ។ 
៨.៣ ធ្វើការប្ស្ថវប្ជាវមបបគុណ្វស័ិយ្ និង្បរមិាណ្វស័ិយ្សតើពើធប្បវា៉ា ង្និ់ង្ទ្ប្មង្ន់នការធរ ើសធអើង្មែល
អនកបតូ រធភទ្ជាបុរសជ្ួបប្បទ្ះធៅកមពុជា ។  
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ឯកសាររោង 
 

ចាប្ជ់ាត្ ិ

រែា្ មានុញ្ាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា (ឆ្ន ាំ ១៩៩៣) 

 ែិតិ្ ប្ករណ៍្ នតរជាត្ ិ

កេិកាសញ្ញា អនតរជាេសិតើពើសទិ្ធិពលរែា នងិ្សិទ្ធិនធោបាយ្ (ធសចកតើសធប្មចរបស់មហាសននិបាេអង្គការសហ
ប្បជាជាេិធល  2200 A (XXI) (ឆ្ន ាំ ១៩៦៦) 
កេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសតើពើធសែាកិចច សង្គម និង្វបប្ម៌ ( 2200A មានែាំធណាះប្ស្ថយ្ មហាសននិបាេទ្ើ១១ 
(ឆ្ន ាំ១៩៦៦) 
ការអ្ិបាយ្ទូ្ធៅធល  ២០ “ការមិនធរ ើសធអើង្ចាំធពាះសិទ្ធិធសែាកចិច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌ (កថា ណ្ឌ  ២ 
មាប្តា ២ ននកេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសតើពើសិទ្ធធិសែាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌)” របស់ប្ករមប្បឹកាធសែាកិចច និង្
សង្គមននអង្គការសហប្បជាជាេិ (E/C.12/GC/20) (ឆ្ន ាំ ២០០៩) 
ធសចកតើសធប្មចរបស់ប្ករមប្បឹកាសិទ្ធមិនុសសរបស់អង្គការសហប្បជាជាេ ិ ធល  ១៧/១៩ សតើពើ“សិទ្ធមិនុសស   
និ ន ការធភទ្ និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ” (A/HRC/RES/17/19) (នលៃទ្ើ ១៤ ម កកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១១) 
អនុសញ្ញា អនតរជាេសិតើពើការប្បឆ្ាំង្នឹង្ការធ្វើទរុណ្កមា នងិ្ការប្បប្ពឹេតមកធលើ ាួន ឬទ្ណ្ឌ កមាធផសង្ធទ្ៀេមែល
ធោរធដ អមនុសស្ម៌ ឬបធ ា កប ៃ ប (ធសចកតើសធប្មចរបស់មហាសននិបាេអង្គការសហប្បជាជាេ ិ 39/46) 
(ឆ្ន ាំ ១៩៨៤) 
ការអ្ិបាយ្ទូ្ធៅធល  ២០ “ការមិនធរ ើសធអើង្ចាំធពាះសិទ្ធិធសែាកចិច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌ (កថា ណ្ឌ  ២ 
មាប្តា ២ ននកេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសតើពើសិទ្ធធិសែាកិចច សង្គមកិចច និង្វបប្ម៌)” របស់ប្ករមប្បឹកាធសែាកិចច និង្
សង្គមននអង្គការសហប្បជាជាេិ (E/C.12/GC/20) (ឆ្ន ាំ ២០០៩) 
“អនុស្ថសន៍ទូ្ធៅធល  ២៨ សតើពើកាេពវកិចចសនូលរបស់រែាភាគើប្សបតាមមាប្តា ២ នន អនុសញ្ញា សតើពើការលុប
បាំបាេ់រាល់ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធលើស្រសតើធភទ្ (CEDAW/C/GC/28) របស់គណ្ៈកមាា ្ិការលុបបាំបាេ់រាល់
ទ្ប្មង់្ននការធរ ើសធអើង្ធលើអនកធភទ្ននអង្គការសហប្បជាជាេ ិ(នលៃទ្ើ ២៦ ម ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១០) 

របាយការណ៍្ និងឯកសាររបាះរ មព 

របាយ្ការណ៍្សតើពើ "ការប្បកាសពើអេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រពិេធៅកនុង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា៖ ស្រសតើប្សឡាញ់ស្រសតើ 
បុរសប្សឡាញ់បុរស អនកប្សឡាញ់ទាំង្ពើរធភទ្ និង្អនកបតូរធភទ្ធៅកមពុជា” របស់មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធមិនុសសកមពុជា 
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(ឆ្ន ាំ ២០១០) 
របាយ្ការណ៍្សតើពើ “ការមាក់ង្វយ្ធលើអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  និង្អនកបតូរធភទ្ធៅស្ថោធរៀនធៅកនុង្ប្បធទ្ស   
កមពុជា” របស់មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា (ឆ្ន ាំ ២០១៥) 
សននសិើទ្របស់អនកចាប់អនតរជាេ ិធៅទ្ើប្ករង្យ្៉ាកោ៉ា ក៌ាតា ប្បធទ្សឥណ្ឌូ ធនសុើ នលៃទ្ើ ៦-៩ ម វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៦។ 
“ធោលការណ៍្យ្៉ាកោ៉ា ក៌ាតាននការអនុវេតចាប់សតើពើសិទ្ធិមនុសសអនតរជាេធិៅកនុង្និ ន ការធភទ្និង្អេតសញ្ញា ណ្
ធយ្នឌ័្រ” (នលៃទ្ើ ២៦ ម មើ  ឆ្ន ាំ ២០០៧)  
ឯកស្ថរ “ធលើសពើធយ្នឌ័្រ៖ ការសិកាមូលដ្ឋា នពើអនកបតូរធភទ្ធៅកនុង្ឧសាហកមារកសុើផាូវធភទ្ធៅរាជ្ធានើ
ភនាំធពញ” សរធសរធដ្ឋយ្ Davis, Jarrett និង្អនកែនទ្ធប្ចើនធទ្ៀេ (ឆ្ន ាំ ២០១៤) 
ឯកស្ថរ “ការធ្វើពិពិ្កមាធយ្នឌ័្រ?៖ អេតសញ្ញា ណ្អនកបតូរធភទ្ពើបុរសមកជាប្សើ និង្កមាវ ិ្ ើជ្មៃឺធអែស៍ធៅរាជ្
ធានើភនាំធពញននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា” សរធសរធដ្ឋយ្ Earth, Barbara។ ធយ្នឌ័្រ និង្ការអភិវឌ្ឍ 14:2 ទ្ាំព័រ
ពើ ២៥៩ ែល់ ២៧១ (ឆ្ន ាំ ២០០៦) 
ឯកស្ថរ “ការធមើលលមអិេបមនាមពើ៖ ការ ុាំ ាួនតាមអាំធពើចិេត និង្ការបាំពានធផសង្ធទ្ៀេធលើអនករកសុើផាូវធភទ្ធៅ 
កមពុជា”  របស់អង្គការោា ាំធមើលសិទ្ធមិនុសស (ឆ្ន ាំ ២០១០) 
ឯកស្ថរ “អាំធពើហងិ្ា និង្ការង្វយ្ឆាង្ជ្មៃធឺអែស៍របស់អនករកសុើផាូវធភទ្ធៅរាជ្ធានើភនាំធពញននប្ពះរាជាណាចប្ក
កមពុជា” (ឆ្ន ាំ ២០០៦) សរធសរធដ្ឋយ្ Jenkins, C. 
ឯកស្ថរ “ចាប់ និង្ការអនុវេតធរ ើសធអើង្ និង្អាំធពើហងិ្ាធលើបុគគលធដ្ឋយ្ស្ថរមេមូលធហេុនិ ន ការធភទ្និង្      
អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រ” (A/HRC/19/41) (ឆ្ន ាំ២០១១) របស់ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិ
ទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសស (OHCHR) 
ឯកស្ថរ “ការធកើេមកមានធសរ ើភាព និង្សមភាព៖ និ ន ការធភទ្និង្អេតសញ្ញា ណ្ធយ្នឌ័្រធៅកនុង្ចាប់អនតរជាេិ
សតើពើសិទ្ធមិនុសស” (HR/PUB/12/06) (ឆ្ន ាំ ២០១២) របស់ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិ
ទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសស (OHCHR) 
“របាយ្ការណ៍្ប្ស្ថវប្ជាវសតើពើមេធិោបល់ ឥរោិបល និង្អេតចរកិចាំធពាះអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន ធៅកមពុជា” 
របស់សហគមន៍ឥនៃ្នូកមពុជា (RoCK) (ឆ្ន ាំ ២០១៥) 
ឯកស្ថរ “ការមសវង្រកការមិនរាប់បញ្ចូ លស្រសតើប្សឡាញ់ស្រសតើ បុរសប្សឡាញ់បុរស និង្អនកបតូរធភទ្ធៅកនុង្ប្គួស្ថរ 
និង្សហគមន៍ធៅកនុង្េាំបន់ ាះកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្វ ិ្ ើរបស់ពួកធគកនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា ទាំង្ធនះ” សរធសរ
ធដ្ឋយ្ Salas, V. (ឆ្ន ាំ ២០១៣) 
ឯកស្ថរ “គធប្មាង្ោា ាំធមើលោេកមាធៅធលើអនកបតូរធភទ្ - ការធ្វើបចចុបបននភាពធលើ IDAHOT ឆ្ន ាំ២០១៥” (នលៃទ្ើ 
៨ ម ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៥) របស់ Trans Respect Versus Transphobia Worldwide ោចរកធមើលបាន
តាម   រយ្ៈ http://bit.ly/1Iwy9Qy 
ឯកស្ថរពិភាកាសតើពើ “សុ ភាព និង្សិទ្ធិមនុសសរបស់អនកបតូរធភទ្” របស់កមាវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍សហប្បជាជាេ ិ      
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(ឆ្ន ាំ ២០១៣) 
ឯកស្ថរ “កនុង្ មជាអនកប្សឡាញ់ធភទ្ែូចោន  និង្អនកបតូរធភទ្ធៅោសុើ៖ របាយ្ការណ៍្ប្បធទ្សកមពុជា - ការប្េួេ
ពិនិេយ និង្ការវភិាគធដ្ឋយ្មានការចូលរមួធលើបរោិកាសចាប់ និង្សង្គមសប្មាប់ស្រសតើប្សឡាញ់ស្រសតើ បុរស
ប្សឡាញ់បុរស អនកប្សឡាញ់ទាំង្ពើរធភទ្ និង្អនកបតូរធភទ្ នងិ្សង្គមសុើវលិ” (ឆ្ន ាំ ២០១៤) របស់កមាវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍
សហប្បជាជាេ ិ 

 ត្ថប្ទសាររ័ត្៌មាន 
អេាបទ្សតើពើ “ស្ថោប្ករង្មានមផនការបធង្ាើេមជ្ឈមណ្ឌ លវជិាា ជ្ើវៈលាើមួយ្ចាំធពលប្បេិបេតកិារធបាសសមាអ េអនក   
សុាំទនតាមផាូវលនល់សរធសរធដ្ឋយ្ Sokhean, Ben របស់ស្ថរព័េ៌មានធ មបូឌាធែលើ ធៅធលើប្បព័នធអុិនធ្ើមណ្េ 
(នលៃទ្ើ ៩ ម សើហា ឆ្ន ាំ ២០១៥) 


