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ស្ថា នភាពសទិ្ធមិនសុសនៅកមពជុាកនងុឆ្ន ាំ២០១៥  
 

 នៅឆ្ប ាំ២០១៥ ននេះ នេសនកេតន ើញថាមានការវវិឌ្ណេួរឱ្យរពួយបារមភមួយចាំនួនក្បុកវស័ិយសិទនមិនុសស
នៅក្មពុជា។ ប ុន្នថ នបើន េះជាមានការវវិឌ្ណនសដឌក្ិចចជាបនថបន្ទធ ប់នៅក្បុករបនទសក៏្នោយ ក៏្ជាទូនៅរបត់ននការ
រតឹតផតិសទិនិមនុសសនៅន្តបនថនក្ើតមាននឡើកតាំកពើឆ្ប ាំ២០១៤ ។ រាជរោឌ ភិបាលក្មពុជា (“រោឌ ភិបាល”) ហាក់្
ដូចជានរតៀមលក្ខណៈរចួជានរសចសរមាប់ការនបាេះនឆ្ប តនៅឆ្ប ាំ ២០១៧ នកិឆ្ប ាំ២០១៨ នោយពាយាម
រេប់រេកកាន់ន្តខ្ល ាំកនឡើកនៅនលើរបជាពលរដឌទូនៅ។ រោឌ ភិបាលន្តកន្តនធវើសក្មមភាពរ ាំនោភនលើសិទនិរបស់
ពលរដឌក្មពុជាន្ដលធាន្ទនោយរដឌធមមនុញ្ដ និករ ាំនោភនៅនលើចាប់សទិនិមនុសសអនថរជាត ិ ជាពិនសសការរតឹតផតិ
នៅនលើសិទនពិលរដឌនិកសិទនិននយាបាយមូលោឌ នដូចជានសរ ើភាពខ្កការបនញ្ចញមតិ នសរ ើភាពខ្កការបនកេើត
សមាេម និកនសរ ើភាពខ្កការជួបរបជុាំជានដើម។ សិទនិនផសកនទៀតដូចជាសិទនដិើធលើជានដើមក៏្រតូវបានកាត់បនទយផក
ន្ដរតមរយៈចាប់និកនោលននយាបាយន្ទន្ទរបស់រោឌ ភិបាល។ ការរ ាំនោភបាំពានសទិនិមនុសស ាំកននេះនក្ើត
នឡើកនោយសារន្តក្កវេះការអនុវតថចាប់ ការបនកេើតចាប់ន្ដលមិនរសបនៅនឹកចាប់សទិនិមនុសស និកតមរយៈ
នសចក្ថើសនរមចរបស់រោឌ ភិបាល នកិវធិានការនោយផ្ទធ ល់ពើសាំណាក់្អាជាញ ធរនៅថាប ក់្ជាតិនិកមូលោឌ ន។ បញ្ហា
 ាំកននេះរាប់បញ្ចូ ល ាំកក្កវេះឯក្រាជយភាពននរបព័ននតុោការក្មពុជាផកន្ដរ។  
 

«រាជរោឌ ភិបាលក្មពុជាក៏្មានការនបថជាញ ចិតថមុតមាាំក្បុ កការបង្ក្រេ បនិកទប់សាេ ត់រាល់សក្មមភាព និកឧបាយក្ល ាំក
អស់នរកាមលទនិរបជាធិបនតយយនិកសិទនិមនុសស ន្ដលបនរមើផលរបនយាជន៍ដល់បុេគលននយាបាយនិករក្ុមមនុសស
មួយកាថ ប់តូច»។ 

របសាសន៍របស់ន្ទយក្រដឌមង្ក្នថើ ហ ុន ន្សន នថៃទើ២១ ន្ែក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥             
(ទិវាសនថិភាពអនថរជាត ិអ.ស.ប) 

នសរភីាពខាងសមាគម 
ចាប់សថើពើសមាេម និកអកគការមិនន្មនរោឌ ភិបាល 

 

បញ្ហា មួយក្បុកចាំនណាមបញ្ហា សិទនមិនុសសសាំខ្ន់ៗ ន្ដលបាននក្ើតនឡើកនៅក្បុកឆ្ប ាំ២០១៥ ន្ដលមាន
ផលប េះពាល់ធៃន់ធៃរនន្ទេះេចឺាប់សថើពើសមាេមនិកអកគការមិនន្មនរោឌ ភិបាល ន្ដលរតូវបានអនុម័តក្បុកន្ែសើហា 
បន្ទធ ប់ពើរកការរេិះេន់ថាចាប់ននេះតក់្ន្តកនឡើកនោយោម នការពិនរោេះនយាបល់របក្បនោយអតទន័យជាមួយ
សកគមសុើវលិ ឬសាធារណជនទូនៅ។ ចាប់ននេះរតូវបានតក់្ន្តកនឡើកមានអតទន័យទូលាំទូោយនពក្នោយផថល់
អាំណាចមួយចាំនួនដល់រោឌ ភិបាលក្បុកការរារា ាំកនូវការចុេះបញ្ជ ើការរបស់អកគការថមើៗ និកលុបន ម្ េះអកគការនចញពើ
បញ្ជ ើតមអាំនពើចិតថ ។ មារត ៨ (៤) សាំនណើ សុាំចុេះបញ្ជ ើការអាចរតូវបានបដិនសធ របសិននបើការអនុញ្ហដ តអាចនធវើ
ឱ្យប េះពាល់ដល់ “សទិរភាព” នកិ “ឯក្ភាពជាតិ” ននរបនទសក្មពុជា។ មារត ១២ មារត ១៣ និក មារត ១៥ 
មានបទបផញ្ដតថសិមុេសាម ញសរមាប់ការចុេះបញ្ជ ើការដល់អកគការបរនទសនៅក្មពុជានោយតរមូវឱ្យមានលិែិតសាប ម
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មក្ពើរោឌ ភិបាលរបនទសរបស់ពួក្នេ និកមានការឯក្ភាពនលើេនរមាក ាំកអស់ជាមួយអាជាញ ធរសាធារណៈន្ដល
មិនបានបញ្ហជ ក់្ចាស់ោស់។1 

ចាប់ននេះន្ចកផកន្ដរថា អកគការន្ទន្ទរតូវន្តចុេះបញ្ជ ើការនៅមុននពលនធវើសក្មមភាពណាមួយ។ ចាប់
ននេះរតឹតផតិនៅនលើលទនភាពរបស់សាធារណជនក្បុកការបនកេើតរក្ុមការររឯក្រាជយបាន នហើយចាប់ននេះក៏្រារា ាំក
អកគការក្បុកការចុេះបញ្ជ ើការបាននលឿនផកន្ដរ នរពាេះរក្ុមន្ទន្ទចាំបាច់រតូវចាំណាយនពលចុេះបញ្ជ ើការនៅមុននពល
ចប់នផថើមយុទនន្ទការរបស់ពួក្នេ។ ន េះបើជាចាប់ននេះមនិមាននោលបាំណកអនុវតថនៅនលើអកគការនៅថាប ក់្មូល
ោឌ នក៏្នោយ (ដូចជារក្ុមមិនផលូវការនធវើយុទនន្ទការនដើមផើរក្ដាំនណាេះរសាយនលើបញ្ហា នៅមូលោឌ នជានដើម) ម.ស.
ម.ក្ បានទទួលរបាយការណ៍ពើអកគការនៅថាប ក់្មូលោឌ នរចួនហើយន្ដលនលើក្នឡើកពើការអនុវតថចាប់សមាេម 
អកគការ     មិនរតឹមរតូវរតឹតផតិពួក្នេ។ ឧ ហរណ៍ក្បុកន្ែសើហា របជាពលរដឌមួយរក្មុចាំនួន ៧១ រេួសារនៅ
ក្បុកនែតថរក្នចេះរតូវបានរារា ាំកក្បុកការនរៀបចាំការតវា ក្បុកក្រណើ ទាំន្ទស់ដើធលើ ពើនរពាេះអបក្ ាំកនន្ទេះមិន ន់បានចុេះ
បញ្ជ ើការន្ដលតរមូវនោយចាប់សមាេម អកគការ។ 2  នយាកតមការបាំភលរឺបស់រក្សួកមហានផធន្លើយតបនៅនឹក
លិែិតចាំហរបស់ ម.ស.ម.ក្ នៅនថៃទើ២៣ ន្ែក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ បានបញ្ហជ ក់្ថាចាប់សមាេម អកគការ មិនរតូវ
អនុវតថនៅនលើរក្ុមសហេមន៍មិនផលូវការនន្ទេះនទ។ នបើន េះជាក្រណើ ននេះបាននលើក្នឡើកពើការអនុវតថចាប់
សមាេម អកគការមិនរតឹមរតវូនោយសារការមិននអើនពើនឹកចាប់យា កណា ន្តក៏្របនសើរជាកការអនុវតថចាប់ែុស
នោយនចតន្ទន្ដរ។  ាំកននេះបរា ញនូវក្រណើ ន្ដលអាចប េះពាល់ដល់ការអនុវតថចាប់សមាេម អកគការ ក្បុកឆ្ប ាំ
២០១៦ និកនពលអន្ទេតនៅមុែនទៀត។ វសិាលភាពអាំណាចអាជាញ ធរ និកមង្ក្នថើរោឌ ភិបាលថាប ក់្នរកាមបនកេើត
ចាប់ននេះនឡើកនធវើជាឧបក្រណ៍នរោេះថាប ក់្រតឹតផតិនៅនលើនសរ ើភាពខ្កសមាេមនកិការបនញ្ចញមតិ ។ 

 
នសចក្ថើរពាកចាប់សថើពើសហជើព  
  

ការេាំរាមក្ាំន្ហកសាំខ្ន់មួយនផសកនទៀតនៅនលើនសរ ើភាពខ្កសមាេម េឺសាទ នភាពននចាប់ការររនៅ
ក្មពុជា។ នៅន្ែមក្រា ឆ្ប ាំ២០១៦ រោឌ ភិបាលនរតៀមអនុម័តចាប់សហជើពថមើ (នៅចាំន្តការរបឹក្ានយាបល់ជា
នលើក្ចុកនរកាយជាមួយេណបក្សសនង្ក្រគ េះជាតិ) ន្ដលបាននលើក្នឡើកនូវនោលបាំណកក្បុកការរក្ាសទិរភាពទើ
ផារការររនៅក្មពុជា។ នសចក្ថើរពាកចាប់ចុកនរកាយបកអស់បានវវិឌ្ណចប់តាំកពើឆ្ប ាំ២០០៨ មក្នមល េះ នោយ
បញ្ចូ លនូវបទបផញ្ដតថិមួយចាំននួន្ដលមានការន្ក្សរមួលនលើនសចក្ថើរពាកពើមុនដូចជា ការបនទយចាំនួនអបផបរមា
ននក្មមក្រនិនយាជិតក្បុកការបនកេើតសហជើព និកលក្ខែណឍ តរមូវសរមាប់ថាប ក់្ដកឹ្ន្ទាំសហជើពជានដើម។ 3  ន េះជា
យា កណា សហជើពនកិវស័ិយនផសកនទៀតបានរេិះេន់ចាប់ននេះ នោយសារចាប់នេះោាំរទហសួនហតុដល់និនយាជក្
ក្បុកការនធវើសក្មមភាពន្ដលប េះពាល់ដល់ក្មមក្រ។  បចចុបផនបនសចក្ថើរពាកចាប់ននេះនៅន្តតរមូវលក្ខែណឍ ន្ផបក្រដឌបា
លធៃន់ធៃរ   ដូចជា កាតពវក្ចិចក្បុកការរាយការណ៍ និកមានការរតឹតផតិជានរចើននៅនលើរក្ុមន្ទន្ទន្ដលសហជើព

                                                        
1 សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នទមអាំពើភាពចនន្ទល េះរបនហាកននចាបស់ថើពើសមាេម និកអកគការ សូមនមើលអតទបទវភិាេចាបរ់បស ់ម.ស.ម.ក្ នៅនលើ
នសចក្ថើរពាកចាបស់ថើពើសមាេម និកអកគការមិនន្មនរោឌ ភិបាល និកអនុសាសន៍សាំខ្ន់ៗ ” នចញផាយនៅនថៃទើ២២ ន្ែក្ក្េោ ឆ្ប ាំ
២០១៥។   ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចុចនលើតាំណ ៖ http://bit.ly/1N27yXC។ 
2 សូមនមើលលិែិតរបស ់ម.ស.ម.ក្ នផញើជូនរដឌមង្ក្នថើរក្សកួមហានផធ នថៃទើ២១ ន្ែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៥។  ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចុចនលើតាំណ
ភាជ ប ់៖  http://bit.ly/1mTiDWc។  
3 អកគការឃ្ល ាំនមើលការរ ាំនោភសិទនិមនុសស “ ក្មពុជា ន្ក្ន្របចាបស់ថើពើសហជើពនដើមផើការពារសិទនិរបសក់្មមក្រ” នថៃទើ១៧ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ
២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចុចនលើតាំណ ៖ http://bit.ly/22cXK8x។ 

http://cchrcambodia.org/index_old.php?title=CCHR-Receives-Clarification-from-MoI-regarding-Application-of-LANGO-to-CBOs-and-Informal-Group&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=575&id=5&lang=khm
http://cchrcambodia.org/index_old.php?title=CCHR-Receives-Clarification-from-MoI-regarding-Application-of-LANGO-to-CBOs-and-Informal-Group&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=575&id=5&lang=khm
http://cchrcambodia.org/index_old.php?title=CCHR-Receives-Clarification-from-MoI-regarding-Application-of-LANGO-to-CBOs-and-Informal-Group&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=575&id=5&lang=khm
http://bit.ly/1N27yXC
http://bit.ly/1mTiDWc
http://bit.ly/22cXK8x
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នន្ទេះនធវើការររជាមួយ។ អបក្រេិះេន់ក៏្បាននលើក្នឡើកផកន្ដរនៅនលើលក្ខែណឍ ននការចុេះបញ្ជ ើសហជើព ការក្ាំណត់
នៅនលើសក្មមភាព និកការរបឈមនឹកការរ ាំោយនចលសហជើពតមអាំនពើចិតថ រពម ាំកបញ្ហា សាំខ្ន់ៗជានរចើន
នផសកនទៀតជាមួយនឹកនសចក្ថើរពាកចាប់បចចុបផនប។ 4  ជាពិនសស ការរតឹតផតិ ាំកននេះនឹកបកេលក្ខណៈកាន់ន្ត
លាំបាក្ដល់ក្មមក្រនិនយាជតិក្បុកការបនកេើតសមាេម ន្ដលនធវើឱ្យប េះពាល់ធៃន់ធៃរដល់នសរ ើភាពខ្កការបនញ្ចញមតិ
និកសមាេម។ 

ចាប់ន្ដលសទិតក្បុកទរមក់នននសចក្ថើរពាកននេះ មិនបាននោរពតមសថក់ោរចាប់ការររអនថរជាតិនឡើយ    
ក្បុកនន្ទេះរមួ ាំកបទោឌ នន្ទន្ទន្ដលរបនទសក្មពុជាែលួនឯកបានផថល់សចច ប័នរចួនហើយ រពម ាំកចាប់ក្មពុជាផក
ន្ដរ។ តមការវវិឌ្ណជាវជិជមានន្ទនពលថមើៗននេះរោឌ ភិបាលបានជួបរបជុាំជាមួយនមដឹក្ន្ទាំសហជើពនដើមផើសាថ ប់នូវក្ឋើ
ក្កវល់របស់ពួក្នេអាំពើចាប់ននេះ។ ក្រណើ ននេះនៅមិន ន់ដកឹចាស់ ថានតើក្កវល់ ាំកននេះនឹករតូវនេោក់្បញ្ចូ ល
នោយរនបៀបណា នហើយថានតើលទនផលសនរមចចុកនរកាយនឹកអនុនោមតមបទោឌ នសិទនមិនុសសអនថរជាតិន្ដរ ឬ
នទ។  
នសរភីាពខាងការប្រមលូផ្ុាំ 
ការចប់ែលួ ន និកការយាយើតមផលូ វតុោការនៅនលើសក្មមជន 
 ការយាយើ ការចប់ែលួន ការ ុាំែលួន និកការជាំនុាំជរមេះក្ថើនោយអយុតថិធម៌នៅនលើសក្មមជននៅក្មពុជាបាន
បនថនក្ើតមាននៅក្បុកឆ្ប ាំ២០១៥។ ដាំណាលោប ននេះសក្មមជននិកអបក្ការពារសិទនិមនុសសជានរចើនន្ទក់្រតូវបាន
ចប់ែលួនយា កអយុតថិធម៌ោក់្ពននន្ទោរជាបនថបន្ទធ ប់នៅក្បុកឆ្ប ាំ២០១៤ ន្ដលក្ាំពុកអនុវតថន សនោយអយុតថិធម៌
ឬក្ាំពុករក់ចាំការជាំនុាំជរមេះក្ថើ។  រោឌ ភិបាលបានបរា ញនូវនចតន្ទមិននោរពនិតិរដឌ និកនធវើសក្មមភាពមិនមានអនុ
ញ្ហដ តិពើតុោការចាំនពាេះការបាំបិទសាំនឡកបុេគលនិករក្ុមន្ទន្ទ។ ក្បុកក្រណើ ជានរចើនន្ដលក្រណើ មយួចាំនួនមាន
ពិពណ៌ន្ទលមអិតខ្កនរកាម េឺបុេគលមួយចាំនួនរតូវបានក្ាំណត់មុែសញ្ហដ នោយសារនហតុផលននយាបាយ 
នហើយរតូវបាននោេះរសាយមិនរសបតមចាប់ ។  
 ក្បុកន្ែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០១៥ នោក្ អាឡកិ្ ហគុនហានឡហស ោវ ើដសុន ជាសក្មមជនបរនទសមួយរូបន្ដល
បនរមើការររជាមួយអកគការការពារបរសិាទ នដ៏លផើន ម្ េះ មាតធមមជាត ិ រតូវបានរោឌ ភិបាលនើរនទសែលួននចញពើ
របនទសនោយបានបដិនសធបនថនូវទិោឌ ការរបស់នោក្។ ចាំណាត់ការននេះបាននធវើនឡើកបន្ទធ ប់ពើនោក្អាឡកិ្ 
ហគុនហានឡហស ោវ ើដសុន នធវើយុទនន្ទការជាំ ស់នឹកសក្មមភាពបូមែាច់ន្ដលប េះពាល់ដល់បរសិាទ ននៅក្បុកនែតថ
នកាេះកុ្ក។ នៅមុននពលចប់ែលួននោក្អាឡកិ្ នោក្ន្ទយក្រដឌមង្ក្នថើ ហ ុន ន្សនផ្ទធ ល់ បានេាំរាមថាអាឡកិ្នកឹ
រតូវនើរនទសែលួនរបសិននបើមិនរពមបញ្ឈប់នូវភាពសក្មមនិយមរបស់ែលួននទនន្ទេះ។5 ការនរបើចាំណាត់ការន្ផបក្ននយា
បាយជាក់្ន្សឋកនៅនលើដាំនណើ រការរដឌបាលននេះ េជឺាការវវិឌ្ណមួយេួរឱ្យរពួយបារមភចាំនពាេះអកគការ ាំកអស់នៅក្មពុ
ជាន្ដលរោឌ ភិបាលមិនអនុញ្ហដ ត។ 
 នរកាយមក្សក្មមជនចាំនួនបើន្ទក់្នទៀតមក្ពើអកគការមាតធមមជាត ិរតូវបានចប់ែលួននៅក្បុកន្ែមិថុន្ទ ឆ្ប ាំ
២០១៥ ការចប់ែលួនននេះនធវើនឡើកនៅនពលពួក្នេប ុនប កនធវើការតវា នោយសនថិវធិើនៅខ្កនរៅវមិានរដឌសភា។ 
នេរបាលបានរារា ាំកអបក្តវា នផសកនទៀតក្បុកការចូលរមួក្បុកបាតុក្មមនន្ទេះជាមួយពួក្នេ នហើយន្ថម ាំកបានចប់
                                                        
4 មជឈមណឍ លអនថរជាតិសរមាបវ់សិយ័ចាបន់្ដលមិនរក្របាក្់ចាំនណញ (ICNL) ការវភិាេរបស ់ICNL នៅនលើនសចក្ថើរពាកចាបស់ថើពើ
សហជើព (ឆ្ប ាំ២០១៥) http://bit.ly/1mXFgZ8  ។ 
5 តត ឧតថម នម  ទិតយថារា នោក្ អាឡចិ ៖ “ែញុ ាំនរតៀមែលួនលេះបកអ់ាយុជើវតិនដើមផើរបនទសន្ែមរ” សារពត័ម៌ានភបាំនពញប ុសថិ៍ នថៃទើ២៣ ន្ែ
កុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចូលនៅកានត់ាំណ https://bitly.com/។ 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbitly.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQUsNevDyz1fw8N5hQRQXZ147Few
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ែលួនអបក្ឃ្ល ាំនមើលការតវា មាប ក់្នទៀតផកន្ដរ។ បុរស ាំកអស់នន្ទេះរតូវបាននោេះន្លកវញិនោយពុាំមានការនចទ
របកាន់ន្តនៅមុននពលនោេះន្លក អបក្ ាំកបើន្ទក់្នន្ទេះរតូវបានតរមូវឱ្យចុេះហតទនលខ្នលើលិែិតសាប មនោយសនា
ថានឹកជូនដាំណឹកដល់អាជាញ ធរជាមុននៅនពលមានការតវា នលើក្នរកាយ។ 6  ការចប់ែលួនតមអាំនពើចិតថនិកការបកខាំ
ឱ្យចុេះហតទនលខ្នលើលិែិតសាប មននេះបានប េះពាល់ដល់សិទនជិួបរបជុាំនោយសនថិវធិើនិកនសរ ើភាពខ្កការបនញ្ចញ
មត។ិ ជាការពិត ការចុេះហតទនលខ្នលើលិែិតសាប មនោយការបកខិតបកខាំនោយសនាថាមិនរបរពឹតថនូវអាំនពើនលមើស
ជាថមើ (ឬក្បុកកាលៈនទសៈែលេះនដើមផើបញ្ចុ េះបញ្ចូ លអបក្នផសកនទៀតឱ្យបញ្ឈប់ការតវា ) បានកាល យជាយុទនសាង្ក្សថមួយ
បនកេើតនឡើកនោយនេរបាល នបើន េះជានៅនពលជនជាប់ ុាំមិន ន់រតូវបាននចទរបកាន់ពើបទនលមើសណាមួយក៏្
នោយ។ នៅនថៃទើ១៧ ន្ែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៥ យុវជនចាំនួនបើន្ទក់្ជាសមាជកិ្អកគការមាតធមមជាតិ រតូវបានអាជាញ
ធរចប់ោក់្ពននន្ទោរបន្ទធ ប់ពើបានបដិនសធចូលែលួនន្លើយបាំភលឺនៅអធិការរោឌ ននេរបាលរសុក្ ជាប់ពាក់្ព័នននឹក
ការចូលរមួក្បុកការតវា នោយសនថវិធិើនិកអហកិាជាំ ស់នៅនឹកការបូមែាច់។ សក្មមជន ាំកនន្ទេះរតូវបាន ុាំែលួន
នៅក្បុកន្ែមក្រា ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
 នមដឹក្ន្ទាំសហេមន៍ជនជាតិនដើមភាេតិច ជក និកសក្មមជនបរសិាទ ននោក្ ន្វ  ន វ  ន រតូវបានចប់ែលួន
មថកនហើយមថកនទៀត ក់្ទិននៅនឹកភាពសក្មមនិយមនោយសនថវិធិើរបស់នោក្។ ក្បុកន្ែនមសាឆ្ប ាំ២០១៥ នោក្
រតូវបានន្ទាំែលួននដើមផើសាក្សួរ ក់្ទកនៅនឹកការកាប់នឈើែុសចាប់  ប ុន្នថនរកាយមក្រតូវបាននោេះន្លកវញិនៅ
នថៃនន្ទេះដន្ដល ។ ក្បុកន្ែក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ នោក្រតូវបានចប់ែលួនជាថមើមថកនទៀត ែណៈក្ាំពុកោក់្ញតថិ ម រ
ឱ្យមានការនោេះន្លកសក្មមជនអកគការមាតធមមជាតិ ាំកបើរូបដូចបាននរៀបរាប់ខ្កនលើ។  ក្បុកក្រណើ ននេះអាជាញ ធរ
បានចប់ែលួននិកបានសួរចនមលើយមនុសសចាំនួន ១៧ ន្ទក់្ ក្បុកនន្ទេះរមួមាន ាំកអបក្ឃ្ល ាំនមើលការតវា មក្ពើអកគការ
មាប ក់្ផក។ នរកាយមក្រក្ុមសក្មមជន ាំកនន្ទេះរតូវបាននោេះន្លកវញិនៅនថៃនន្ទេះដន្ដល។7  ន្តន េះជាយា កណា 
នោក្រតូវបានចប់ែលួនជាថមើមថកនទៀត នហើយនរកាយមក្រតូវបានោក់្ពននន្ទោរក្បុកន្ែតុោ ឆ្ប ាំ២០១៥ ពើបទ
កាប់នឈើដូចោប  នបើន េះជាមានសិទនិក្បុកន្ទមរបជាសហេមន៍ជនជាតិនដើមភាេតិចអាចនរបើរបាស់នឈើនរព
សរមាប់សាកសក់លាំនៅោឌ នបានក៏្នោយ។8 
 នៅក្បុកន្ែកុ្មភៈ តាំណាកសហជើពរតូវបាន ុាំែលួនបន្ទធ ប់ពើបានន្ចក្លិែិតដល់ក្មមក្រនរាកចរក្ ន្ដល
បដិនសធនូវការនលើក្នឡើកជុាំវញិអាំនពើពុក្រលួយក្បុកសហជើពរបស់ែលួន។ សក្មមជនសហជើពរតូវបាននោេះន្លក
វញិនៅរយៈនពលពើរនមា កបន្ទធ ប់មក្ នរកាយពើតរមូវឱ្យចុេះហតទនលខ្នលើឯក្សារសនាថាឈប់ន្ចក្លិែិតនោយ    
ពុាំមានការអនុញ្ហដ តពើសាំណាក់្រោឌ ភិបាល។9  ក្បុកន្ែមិថុន្ទ មង្ក្នថើសហជើពចាំនួន ៩ រូប រតូវបានចប់ែលួននៅក្បុក
ការតវា មួយ ម រឱ្យមានការតនមលើករបាក់្ឈបួល ន្តនរកាយមក្រតូវបាននោេះន្លកវញិនៅយប់នន្ទេះបន្ទធ ប់ពើ

                                                        
6 សូមនមើលនសចក្ថើរបកាសពត័៌មានបន្ទធ នរ់បស ់ម .ស.ម.ក្ “សក្មមជនអកគការមាតធមមជាតិ រតូវបានចបែ់លួនក្បុកទើរកុ្កភបាំនពញ ែណៈ 
ន្ដលប ុនប កនធវើការតវា របឆ្ាំកនឹកសក្មមភាពបូមែាច់ក្បុកនែតថនកាេះកុ្ក” ។ នថៃទើ២៥ ន្ែមិថុន្ទឆ្ប ាំ២០១៥។ សូមចូលនៅកាន់តាំណភាជ ប ់
http://bit.ly/1RxlAXD។ 
7 នម  ទិតយថារា និកនអលុើស “ការបង្ក្រេ បនៅនកាេះកុ្ក” កាន្សត ភបាំនពញប ុសថិ៍  នថៃទើ០៣ ន្ែក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ ២០១៥ អាចន្សវករក្បានតមរយៈ 
http://bit.ly/1UoqNVx។ 
8 អូន ភាព ”សក្មមជនសិទនិដើធលើតាំបន់អាន្រ  ករតូវចបោ់ក្ព់ននន្ទោរពើបទកាបន់ឈើែុសចាប”់ សារពត័ម៌ាន នែមបូឌា នដលើ នថៃទើ០៣ ន្ែ
ក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រសូមចូលនៅកានត់ាំណ ៖ http://bit.ly/1QwEOLF ។ 
9 នោយ Ben Sokhean  “សក្មមជនសហជើព៦ន្ទក្រ់តូវបានចបែ់លួនពើបទញុេះញក ់នរកាយមក្រតូវបាននោេះន្លកវញិនៅរកុ្កបាវតិ” សារ
ពត័ម៌ាន នែមបូឌា នដលើ នថៃទើ០៥ ន្ែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០១៥ http://bit.ly/1PYBGtI ។ 

http://bit.ly/1RxlAXD
http://bit.ly/1UoqNVx
http://bit.ly/1QwEOLF
http://bit.ly/1PYBGtI
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ទទួលការ “ អប់រ ាំ10 ”។ វធិើសាង្ក្សថចប់ែលួននោយពុាំមាននចទរបកាន់ នរកាយមក្នោេះន្លកវញិននេះ (ជានរឿយៗនធវើ
នឡើកបន្ទធ ប់ពើបានបកខាំឱ្យចុេះហតទនលខ្នលើលិែិតសនាថានឹកឈប់នធវើសក្មមភាពនន្ទេះនទៀត) បាននក្ើតនឡើកជា
ធមមតនៅនហើយនៅក្មពុជា។ ននេះបរា ញពើការមិននោរពដល់សិទននិសរ ើភាពខ្កការរបមូលផថុ ាំ ដូចក្បុកក្រណើ ននេះ
ជានដើម នរពាេះថាជានរឿយៗអាជាញ ធរបានបាំន្បក្ ឬរារា ាំកការតវា ន្ទន្ទ។ នលើសពើននេះ ការនរបើវធិើននេះនៅនលើសក្មម
ភាពន្ដលនរៀបចាំនឡើកនោយសហជើពន្បបននេះ បរា ញពើក្កវេះខ្តការនោរពដល់នសរ ើភាពខ្កសមាេម។ 
នសរភីាពខាងការរនចេញមត ិ
ការបង្ក្រេ បនៅនលើេណបក្សជាំ ស់ 
 ឆ្ប ាំ២០១៥ េជឺាឆ្ប ាំបង្ក្រេ បយា កធៃន់ធៃរ នហើយនពលែលេះមានការបង្ក្រេ បនោយហកិានៅនលើេណបក្ស     
សនង្ក្រគ េះជាត ិ (“េ.ស.ជ”)។ ការរពមនរពៀកន្ផបក្ននយាបាយក្បុកការបនកេើតឱ្យមាន “វបផធម៌សនធន្ទ” បាននធវើ
នឡើកបន្ទធ ប់ពើការនបាេះនឆ្ប តថាប ក់្ជាតឆិ្ប ាំ២០១៣  កាន់ន្តមានការតវា ខ្ល ាំកនឡើកនៅនពលមានការយាយើន្ផបក្
តុោការ ការនើរនទសែលួន និកអាំនពើហកិានៅនលើសមាជិក្របស់េណបក្សសនង្ក្រគ េះជាត។ិ  
 នៅនថៃទើ២១ ន្ែក្ក្េោ ឆ្ប ាំ២០១៥ សក្មមជនេណបក្សសនង្ក្រគ េះជាតិចាំនួន ១១ ន្ទក់្រតូវបានផថន្ទធ
ន សោក់្ពននន្ទោរជានរចើនឆ្ប ាំ ចប់ពើ ៧ ឆ្ប ាំ ដល់ ២០ ឆ្ប ាំ ពើបទកុ្បក្មម នោយសារន្តពួក្នេមានជាប់ពាក់្ព័នន
ក្បុកការតវា នៅទើោនរបជាធិបនតយយ ក្បុករាជធានើភបាំនពញ កាលពើន្ែក្ក្េោ ឆ្ប ាំ២០១៤។ នៅនដើមន្ែសើហា រយៈ
នពលរតឹមន្តពើរនថៃប ុនណាត េះបន្ទធ ប់ពើន្ទយក្រដឌមង្ក្នថើ ហ ុន ន្សន អាំពាវន្ទវឱ្យនធវើការចប់ែលួនបន្នទម សក្មមជន េ.
ស.ជ ចាំនួនបើរូបនទៀតរតូវបាននចទរបកាន់ពើបទចូលរមួក្បុកចលន្ទកុ្បក្មមពាក់្ព័នននឹកការតវា ដូចោប ននេះ។ 
សាលរក្មននេះរបកាសនឡើកន្ផអក្នៅនលើភសថុកតកមិនរេប់រោន់ ាំករសុក។ ោម នភសថុកតកន្ដលេួរឱ្យនជឿ
ជាក់្ោាំរទដល់អាំណេះអាំណាកន្ដលថាជនជាប់នចទមានេនរមាកនធវើ “ កុ្បក្មម ”  ឬ ក៏្ថា អបក្ ាំក ១១ ន្ទក់្
នន្ទេះបានរបរពឹតថនូវអាំនពើហកិាក្បុកអាំឡុកនពលជាំនុាំជរមេះនន្ទេះក៏្នទ។ 
 ក្បុកន្ែសើហា សមាជកិ្រពឹទនសភាពើេណបក្ស សម រកសុើ នោក្ ហុក សុែហួរ រតូវបានចប់ែលួនបន្ទធ ប់ពើ
បានបនរា េះវ ើនដអូ លើបមួយនៅនលើបណាថ ញសកគមនហវសប ុក្ ន្ដលបានបញ្ចូ លសននសិញ្ហដ ក្មពុជា~នវៀតណាមឆ្ប ាំ
១៩៧៩ ន្ក្លកកាល យ។ នោក្រតូវបានចប់ែលួនពើបទន្ក្លកឯក្សារ នោយនរបើឯក្សារននេះនដើមផើញុេះញក់បកេឱ្យមាន 
ចោចល។ ប ុន្នថោម នភសថុកតកបរា ញថានោក្បានផលតិឯក្សារនន្ទេះនឡើយ នហើយការចប់ែលួនរូបនោក្ននេះ
ជាការរ ាំនោភនៅនលើអភ័យឯក្សិទនសិភារបស់នោក្ ។ ការចប់ែលួនក្បុកនហតុផលននយាបាយនៅនលើបណាថ
ញផសពវផាយសកគមនក្ើតនឡើកកាន់ន្តញឹក្ញាប់នៅក្មពុជា ។ ឧ ហរណ៍ក្រណើ មួយន្ដលក្មមក្រសាំណក់បាន
េាំរាមសមាល ប់នោក្ សុែ ទូច របធានរក្ុមរសាវរជាវរពាំន្ដនននរាជបណឍិ តយសភាក្មពុជា រតូវបានចប់ែលួននៅក្បុក
របនទសនថក្បុកនពលន្តមួយអាទិតយបន្ទធ ប់។ 11  ផធុយោប នៅនឹកការេាំរាមសមាល ប់នៅនលើទាំព័រនហវសប ុក្របស់នោក្ 
នផក វណតៈ អធិការរកនេរបាលរាជធានើភបាំនពញ ន្ដលបានេាំរាមសមាល ប់នោក្ ក្ឹម សុខ្ អនុរបធានេណបក្ស 
សនង្ក្រគ េះជាតិ នោយពុាំមានការចប់ែលួននឡើយ នបើន េះជានោក្វណតៈរតូវបានសាក្សួរក៏្នោយ។12  

                                                        
10 នោយ មិុច ោរា “នរកាយពើចបែ់លួននៅរកុ្មហ ុនផគតផ់គកន់អឡចិរតូនិចសាាំស ុក សក្មមជនសហជើព ាំកនន្ទេះរតូវបាននោេះន្លកវញិ” 
សារពត័ម៌ាន នែបូឌា នដលើ នថៃទើ០២ ន្ែក្ក្េោ ឆ្ប ាំ២០១៥ http://bit.ly/1N9059m។   
11 នោយ អូន ភាព “បុរសមាប ក្រ់តូវបានចបែ់លួនពើបទេាំរាមសមាល បន់ោក្ សុែ ទូច” សារពត័ម៌ាន នែមបូឌា នដលើ នថៃទើ០៧ ន្ែក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ
២០១៥ http://bit.ly/1Rn0ywp ។ 
12 នោយប ុត រសមើេរគ  និកតាំក វ ើោ “ បុរសន្ដលេាំរាមសមាល បន់ោក្សុែ ទូច រតូវបានតុោការនចទរបកាន”់ សារពត័ម៌ាន ភបាំនពញប ុសថិ៍ 
នថៃទើ០៨ ន្ែក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ http://bit.ly/1mXE0VZ ។ 

http://bit.ly/1Rn0ywp
http://bit.ly/1mXE0VZ
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 នៅនថៃទើ២៦ ន្ែតុោ នេរបាលបានែក្ខ្នទប់សាេ ត់ការវាយដាំដ៏នឃ្រនៅនៅនលើតាំណាករាង្ក្សថរបស់
េ.ស.ជ ពើររូប េឺនោក្ ញ យ ចាំនរ ើន និកនោក្ េក់ សុភា នៅខ្កនរៅវមិានរដឌសភា ពើសាំណាក់្អបក្តវា របឆ្ាំក
នឹក េ.ស.ជ ែណៈន្ដលមានភសថុតកដ៏រកឹមាាំបរា ញថា ការវាយដាំនន្ទេះនធវើនឡើកនោយមានការសរមបសរមួល 
ឬនរៀបចាំនឡើកនោយមង្ក្នថើជាន់ែពស់របស់រោឌ ភិបាល។ អបក្ឃ្ល ាំនមើលរពតឹថិការណ៍នន្ទេះមយួចាំនួនក្ាំណត់បានអតថ
សញ្ហដ ណរបស់ក្កសនថិសុែ និកមង្ក្នថើនេរបាលនៅក្បុកចាំនណាមរក្ុមមនុសសក្ក្កុ្ញនន្ទេះ ក្បុកនន្ទេះមាន ាំក    
យុវជនជាសមាជិក្េណបក្សរបជាជនក្មពុជា នកិមង្ក្នថើសាធារណៈផកន្ដរ។ ផធុយពើននេះ ក្បុកអាំឡុកការតវា ន្ទន្ទ
ក្បុករាជធានើភបាំនពញក្នលកមក្ន្តកន្តមានវតថមានសនថសុិែជានរចើន  ចាំន្ណក្ឯក្បុករពឹតថិការណ៍នន្ទេះន្បរជាមានការ
នេរបាលតិចតួចមក្ឃ្ល ាំនមើល រពម ាំកមានការជួយសរមលួនូវចរាចរណ៍នទៀតផក។ ការវាយដាំ ាំកននេះបាន
នក្ើតនឡើកន្តប ុន្ទម ននថៃប ុនណាត េះបន្ទធ ប់ពើន្ទយក្រដឌមង្ក្នថើ ហ ុន ន្សន ពាក្រណ៍ថានឹកមានការតវា របឆ្ាំកនឹកេណ
បក្សរបឆ្ាំកវញិក្បុកអាំឡុកនពលទសសនក្ិចចនៅកាន់ទើរក្ុកបារ ើស។13 
 នៅនថៃទើ១៣ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៥ សាោដាំបូករាជធានើភបាំនពញបាននចញដើកាចប់ែលួននោក្ សម រកសុើ 
របធាន េ.ស.ជ ន្ដលនន្ទេះរតូវបាននេនមើលន ើញយា កចាស់ថានធវើនឡើកនោយនហតុផលននយាបាយ។14 នៅនថៃ
ទើ១៦ ន្ែវចិឆិកា នមដឹក្ន្ទាំេណបក្សរបឆ្ាំករតូវបានដក្តាំន្ណកជាសមាជិក្រដឌសភានោយេណៈក្មាម ធិការ         
អចិនង្ក្នថយន៍្ដលនរបើរបាស់ដើកាចប់ែលួនជានហតុផលរសបចាប់។ ដើកាចប់ែលួននន្ទេះពាក់្ព័នននៅនឹកបទបរហិារ
នក្រ ថ ិ៍ន្ដលតុោការបានសនរមចក្បុកឆ្ប ាំ២០១១ បន្ទធ ប់ពើមានការន្ថលករបស់នោក្ សម រកសុើ ក្បុកឆ្ប ាំ២០០៨។ 
មានការនចញដើកាចប់ែលួនភាល មៗចាំនពាេះបទនចទននេះ ន្ដលក្រណើ នន្ទេះនក្ើតនឡើកជាក៧ឆ្ប ាំក្នលកមក្នហើយ 
ន្ដលនក្ើតនឡើកដាំណាលោប នកឹការេាំរាមវធិានការផលូវចាប់ជានរចើននលើក្របឆ្ាំកនឹកនោក្ សម រកសុើ ន្ដលបាន
នចញនោយន្ទយក្រដឌមង្ក្នថើ ហ ុន ន្សន ន្ទនពលក្នលកមក្ ។ ការនចញដើកាចប់ែលួនននេះនធវើនឡើកនោយនហតុផល
ននយាបាយចាស់រក្ន្ឡត និកបរា ញនូវឧ ហរណ៍មួយនផសកនទៀតននការរេប់រេករបស់រោឌ ភិបាលនៅនលើ
តុោការក្មពុជា ន្ដលរោឌ ភិបាលបានបនថនរបើរបាស់ជាឧបក្រណ៍នដើមផើបាំបិទអបក្ជាំ ស់នៅក្មពុជា។ បន្ទធ ប់ពើ
នចញដើកាចប់ែលួននន្ទេះ នោក្ សម រកសុើ នៅន្តសទិតនៅក្បុកការនើរនទសែលួន។ ក្បុកអាំឡុកនពលននេះនោក្ សម រ
កសុើ បានរកការនចទរបកាន់នោយនហតុផលននយាបាយបន្នទមនទៀតរមួមាន ជាអបក្សមេាំនិតក្បុកការន្ក្លកបនលាំឯក្
សារនិកបទញុេះញក់ ក់្ទិននៅនឹកក្រណើ របស់នោក្ ហុក សុែហួរ បាននរៀបរាប់មក្ខ្កនលើជានដើម។15 
ការចប់ែលួ ននោយសារសក្មមភាពនលើបណាថ ញផសពវផាយសកគម 
 នៅក្បុកឆ្ប ាំ២០១៥ រោឌ ភិបាលបានចប់នផថើមបង្ក្រេ បខ្ល ាំកនឡើកនៅនលើនសរ ើភាពខ្កការបនញ្ចញមតិនៅ
នលើអុើនធណិឺត។ ជាក់្ន្សឋក ក្បុកន្ែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៥ នសិសតិសាក្លវទិាល័យឆ្ប ាំទើមយួមាប ក់្ ន ម្ េះេក់ នរ  យា  
រតូវបានចប់ែលួននោយសារន្តបានបនរា េះមតិនយាបល់នៅនលើបណាថ ញសកគមនហវសប ុក្នោយអាំពាវន្ទវឱ្យមាន    
“បដិវតថន៍ពណ៌” ។ បដិវតថន៍ពណ៌បាននក្ើតនឡើកក្បុកតាំបន់អាសុើនិកសហភាពស ូនវៀត នហើយជាទូនៅមានពាក់្ព័នន

                                                        
13 នសចក្ថើន្ថលកការណ៍រមួ ៖ “សកគមសុើវលិនថាេ លន សនៅនលើការនរបើអាំនពើហកិានៅនលើតាំណាករាង្ក្សថ” http://bit.ly/1Zopxik 
14  នសចក្ថើន្ថលកការណ៍រមួ ៖ “សកគមសុើវលិនថាេ លន សចាំនពាេះការបង្ក្រេ បនៅនលើេណបក្សជាំ ស ់ និកបរា ញក្ថើបារមភចាំនពាេះការេាំរាម
ក្ាំន្ហកដល់លទនិរបជាធិបនតយយ” http://bit.ly/1RoSb3o។  
15 នោយ េុច ណាន្រ  ន “សម រកសុើមិនបានចូលែលួនន ល្ើយបាំភលឺនៅតុោការនរកាមការនចទពើបទសមេាំនិត” សារពត័ម៌ាន នែមបូឌា នដលើ 
នថៃទើ០៥ ន្ែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥ http://bit.ly/1lckvbb។  

http://cchrcambodia.org/index_old.php?title=CSOs-condemn-opposition-crackdown-and-express-concern-over-threats-to-democracy&url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=588&id=5&lang=khm
http://bit.ly/1RoSb3o
http://bit.ly/1lckvbb
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នឹកការតវា នោយសនថិវធិើដឹក្ន្ទាំនោយនិសសតិនដើមផើលទនរិបជាធិបនតយយ។ 16  នោក្នរ  យា អាចរបឈមមុែជាប់ពនន
ន្ទោររយៈនពលពើរឆ្ប ាំរបសិននបើរក្ន ើញពិរុទនភាព ។ ក្រណើ នោយន្ឡក្មួយនផសកនទៀតនក្ើតនឡើកក្បុកន្ែក្ញ្ហដ  
នោយនិសសតិមួយរូបនទៀតន ម្ េះ នៅ សានវឿន រតូវបានចប់ែលួនពើបទេាំរាមោក់្រោប់ន្បក្នៅក្បុកពិធើរបេល់
សញ្ហដ ប័រតន្ដលមានការចូលរមួនោយនោក្ ស នែក រដឌមង្ក្នថើរក្សួកមហានផធ។ នោក្ សានវឿន រតូវបានផថន្ទធ
ន សោក់្ពននន្ទោររយៈនពល ១៥ ន្ែ ប ុន្នថនរកាយមក្ន សរបស់នោក្រតូវបានបនទយមក្នៅរតឹមរយៈនពល
១ន្ែបន្ទធ ប់ពើមានការសូមអភ័យន សនោយផ្ទធ ល់ចាំនពាេះនោក្ ស នែក តមរយៈលិែិត។ 17  ការចប់ែលួន
និសសតិរូបននេះពើបទញុេះញក់នបើន េះោម នការេាំរាមក្ាំន្ហកធៃន់ធៃរ ឬជាក់្ោក់្នធវើនឡើកតមរយៈពាក្យសមថើរបស់
និសសតិរូបនន្ទេះក៏្នោយ ន្ដលននេះបរា ញពើឥរយិាបទែឹកសមាររបស់រោឌ ភិបាលនៅនលើមតជិាំ ស់ក្បុកឆ្ប ាំ
២០១៥ ។         ែណៈន្ដលការនបាេះនឆ្ប តថាប ក់្ជាតិកាន់ន្តរ ាំក្ិលជិតមក្ដល់ ភាពសក្មមនិយមន្បបននេះនេ
រ ាំពឹកថាអាចនឹកមានការនក្ើននឡើកន្ដលន្ទាំឱ្យមានការចប់ែលួនកាន់ន្តនរចើននោយសារន្តការបនញ្ចញេាំនិត
ជាំ ស់របស់ពួក្នេ។  
 

នសចក្ថើរពាកចាប់សថើពើឧរកិ្ដឌក្មមតមរបព័ននបនចចក្វទិា 
នសចក្ថើរពាកចាប់សថើពើឧរក្ិដឌក្មមតមរបព័ននបនចចក្វទិាបានកាល យជាឧបក្រណ៍មួយនផសកនទៀតសរមាប់  

រោឌ ភិបាលក្បុកការទប់សាេ ត់ក្ចិចសនធន្ទនបើក្ចាំហនិកការផ្ទល ស់បថូរេាំនិតនយាបល់រេិះេន់នោយនសរ ើនៅក្មពុជា។    
នសចក្ថើរពាកចាប់ននេះបានន្បក្ធាល យនៅន្ែក្ក្េោ ក្បុកឆ្ប ាំននេះ បន្ទធ ប់ពើរោឌ ភិបាលបានអេះអាកថានសចក្ថើរពាក
ននេះមិនន្មនជាការររអាទិភាពក្បុកឆ្ប ាំ២០១៤ នន្ទេះនឡើយ។ ន្ទនពលក្នលកមក្ ម.ស.ម.ក្ ធាល ប់បាននលើក្នឡើក
ពើក្ថើបារមភរបស់ែលួនជុាំវញិការតក់្ន្តកចាប់សថើពើឧរក្ិដឌក្មមតមរបព័ននបនចចក្វទិាន្ដលែវេះតមាល ភាព យុតថិធម៌ តក់្
ន្តកនឡើកនោយពុាំមានការចូលរមួពិនិតយពើសាធារណជន។ 18  មារតន្ដលមានភាពចរមូកចរមាសបាំផុតក្បុកនសច
ក្ថើរពាកនលើក្ដាំបូកនេនន្ទេះេមឺារត ២៨ មាននោលបាំណកការពារ “សុចរតិភាព” ននរពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា 
មានន័យថា មារតននេះមានវសិាលភាពអនុវតថយា កទូលាំទូោយ ។ ក្បុករបនទសមួយន្ដលបណាថ ញសកគមនហវស
ប ុក្ និកបលុក្ក្ាំពុកន្តរតូវបាននេនរបើរបាស់យា កនពញនិយមសរមាប់ពិភាក្ាអាំពើបញ្ហា ននយាបាយ មារតននេះបាន
នធវើឱ្យរបជាពលរដឌនិកអកគការសកគមសុើវលិជានរចើនរពួយបារមភ។  នរៅន្តពើអនុញ្ហដ តិឱ្យមានការពិភាក្ាពើេាំនតិ
នយាបល់និកមតរិេិះេន់ន្ទន្ទ រោឌ ភិបាលបានពាយាមោក់្បាាំកនូវេាំនិតនយាបល់ជាំ ស់ផកន្ដរ។ ឥរយិាបទផ្ទថ
ច់ការននេះទាំនកនឹកន្ទាំឱ្យមានន មនសសខ្ល ាំកនឡើក នហើយជាចុកនរកាយទាំនកជាផធុយនៅនឹកនោលបាំណករក្ា
សនថិភាពនិកសទិរភាពរបស់រោឌ ភិបាលនៅវញិ។19 

 ន េះបើជាក្ាំន្ណនននសចក្ឋើរពាកចាប់ចុកនរកាយបកអស់បានលុបមារតននេះនចញក៏្នោយ អបក្ន្ទាំពាក្យ
រក្សួកទូរេមន្ទេមន៍នោក្មាស ពូ បានន្ថលកន្ទនពលថមើៗននេះថាចាប់ននេះនៅន្តមានបាំណកការពារ“ក្ិតថិយស 

                                                        
16 នពរជ សុធារ ើ “និសសតិមាប ក្រ់តូវចប់ ុាំ បន្ទធ បព់ើរបកាសនធវើបដិវតថន៍ពណ៌” សារពត័ម៌ាន ភបាំនពញប ុសថិ៍ នថៃទើ២៤ ន្ែសើហា ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
ពត័ម៌ានពិសាថ រសូមចូលនៅកានត់ាំណ៖ http://bit.ly/1JuUo8z ។ 
17 នោយប ុត រសមើេរគ  និកតាំក វ ើោ “និសសតិន្ដលេាំរាមោក្រ់ោបន់្បក្រតូវបាននោេះន្លកវញិ” សារពត័ម៌ាន ភបាំនពញប ុសថិ៍ នថៃទើ០២ ន្ែវចិឆិ
កា ឆ្ប ាំ២០១៥ http://bit.ly/1SjJMys ។ 
18 ក្ាំណតរ់តសនកខបនិកអតទបទវភិាេន្ផបក្ចាបរ់បស ់ម.ស.ម.ក្. “ ចាបអុ់ើនធឺណិត ៖ នតើជាឧបក្រណ៍សរមាបក់ារពារ ឬរតឹបនថឹកនសរ ើ
ភាពបនញ្ចញមតិ?”  ន្ែកុ្មភៈ ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចុចនៅនលើតាំណភាជ ប ់http://bit.ly/1OODnrg។ 
19  របាយការណ៍អកគការលើកាដូ “ដាំនណើ រឃ្ល តនចញពើអុើនធឺណិត”? ការេាំរាមក្ាំន្ហកចាំនពាេះនសរ ើភាពនលើរបពន័នអុើនធឺណិតន្ដលនទើបរក្
ន ើញថមើនៅក្មពុជា” នថៃទើ១៧ ន្ែឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចុចនលើតាំណ ៖ http://bit.ly/1PRWOxe។                        

http://bit.ly/1JuUo8z
http://bit.ly/1SjJMys
http://bit.ly/1OODnrg
http://bit.ly/1PRWOxe
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” របស់រោឌ ភិបាលនិកមិនឱ្យមានការ “ របមាថ ” នៅនលើរោឌ ភិបាល ។20 ក្បុកន័យននេះហាក់្ដូចជាេូសបញ្ហជ ក់្ពើ
នចតន្ទក្បុកការរេប់រេកព័ត៌មាននិកមតិនយាបល់ដន្ដល។ របាក្ដណាស់ជានរឿកសមនហតុផលន្ដលរោឌ ភិបាល
ោក់្ក្ាំហតិនៅនលើសក្មមភាពមួយចាំនួននៅនលើបណាឋ ញអុើនធឺណិត ដូចជាការរតឹតផតិនៅនលើការផសពវផាយរូប
ភាពអាសអាភាសរបស់កុ្មារ និកការនបាក្បនលាំនៅនលើអុើនធណិឺតន្ដលចាំណុច ាំកពើរននេះចាំបាច់និកមាន 
របនយាជន៍នៅក្បុកនសចក្ថើរពាកចាប់ននេះ។ ប ុន្នថដូចបាននលើក្នឡើកខ្កនលើ នោលបាំណកចមផកបាំផុតននចាប់
ននេះនៅន្តមានបាំណកន្តមា កក្បុកការរេប់រេកនលើរបព័ននអុើនធណិឺតឲ្យតឹករុកឹ ដូនចបេះននេះទាំនកណាស់ថាក្ាំន្ណ
ចុកនរកាយបកអស់ននចាប់ននេះនឹករតូវបាននេបក្រសាយទូលាំទូោយនោយផថល់អាំណាចដល់រោឌ ភិបាលខ្ល ាំក
នឡើកនដើមផើចប់ែលួននិកផថន្ទធ ន សនៅនលើបុេគលន្ដលមិនយល់រសបតមនោលជាំហរបស់រោឌ ភិបាលនលើបញ្ហា ន្ទ
ន្ទ។ 
 

ចាប់សថើពើការនបាេះនឆ្ប ត 

 ក្បុកន្ែមើន្ទ ឆ្ប ាំ២០១៥ ចាប់សថើពើការនរៀបចាំនិកការរបរពតឹថនៅននេណៈក្មាម ធិការជាតនិរៀបចាំការនបាេះ
នឆ្ប តនិកចាប់សថើពើការនបាេះនឆ្ប តនរជើសតាំកតាំណាករាង្ក្សថរតូវបានរដឌសភាអនុម័តមាននោលបាំណកនដើមផើរេប់
រេក បរយិាកាសននយាបាយក្បុកអាំឡុកនពលយុទនន្ទការនបាេះនឆ្ប ត។ ចាប់ននេះផថល់នូវវសិាលភាពធាំនធកដល់រោឌ
ភិបាលក្បុកការនចទរបកាន់នៅនលើរក្ុមអកគការន្ដលមានននិ្ទប ការលនមអៀក ឬ “ ញុេះញក់ ” នោយផ្ទធ ល់នៅនលើ
េណបក្សននយាបាយណាមយួ។ ចាប់ននេះន្ថម ាំកហាមរបាមការរេិះេន់នៅនលើមង្ក្នថើនរៀបចាំការនបាេះនឆ្ប តនិក
នេរបាលន្ដលទទួលែុសរតូវនលើនើតិវធិើនបាេះនឆ្ប ត។  ក់្ទិននឹកការរតឹតផតិ ាំកននេះក្ាំពុកន្តនធវើឱ្យមានការប េះ
ពាល់ធាំនធក នោយសារថាចាប់ននេះមានអានុភាពរារា ាំកអបក្វភិាេការនបាេះនឆ្ប តនិកអកគការតស ូមតពិើការឃ្ល ាំនមើល
ការនបាេះនឆ្ប តឱ្យមានរបសិទនភាពនដើមផើធាន្ទអពារក្ឹតយភាពនិកដាំនណើ រការរតឹមរតូវ។ នបើន េះជាមានការេូស
បញ្ហជ ក់្ជាក់្ោក់្ ាំកននេះអាំពើអពារក្ឹតយភាពយា កណាក៏្នោយ ក៏្មង្ក្នថើក្មាល ាំកសនថិសុែនិកមង្ក្នថើតុោការរតូវបាន
អនុញ្ហដ តឱ្យចូលរមួក្បុកសក្មមភាពយុទនន្ទការរបស់េណបក្សននយាបាយ ។  
 

នសចក្ថើរពាកចាប់សថើពើទូរេមន្ទេមន៍ 
 ចាប់សថើពើទូរេមន្ទេមន៍ននេះអាចផថល់យុតថិក្មមថាជានោលការណ៍ នរពាេះថាចាប់ននេះបនកេើតនឡើកក្បុក
នោលបាំណកនដើមផើរេប់រេករក្ុមហ ុនទូរេមន្ទេមន៍នៅក្មពុជាឱ្យការពារអតិថិជន។ ប ុន្នថជាក់្ន្សថកនសចក្ថើរពាក
ននេះេឺជាជ័យជមបេះមួយនផសកនទៀតរបស់រោឌ ភិបាល ន្ដលននេះជាការប ុនប កជាក់្ន្សឋកនដើមផើពរកឹកការរេប់រេក
របជាពលរដឌក្មពុជា។ ការបារមភពិតរបាក្ដនន្ទេះេបឺទបផញ្ដតថិន្ដលអនុញ្ហដ តឱ្យរោឌ ភិបាលរេប់រេករក្ុមហ ុនផថល់   
នសវាទូរេមន្ទេមន៍ក្បុកបាំណកនដើមផើ “ ផលរបនយាជន៍ សនថិសុែជាត ិសទរិភាព ឬ សណាថ ប់ធាប ប់សាធារណៈ21” 
មានអាំណាចទូលាំទូោយ ន្ដលជាការរ ាំនោភ ាំករសុកនៅនលើសិទនិឯក្ជនភាព។ ការបាំពារបាំពានរសនដៀកោប
ននេះនៅនលើសិទនឯិក្ជនភាពតមរយៈការរក្ាទុក្ទិនបន័យនិកការក្ាំណត់លក្ខែណឍ ផលូវចាប់ន្ដលអនុញ្ហដ តឱ្យរោឌ
ភិបាលអាចចូលនៅកាន់ទិនបន័យរបស់របជាពលរដឌបាន ។22 អបក្រេិះេន់បាននលើក្នឡើកថាចាប់ននេះក្ាំណត់ន ស
ធៃន់ធៃរ នហើយនធវើឱ្យរោឌ ភបិាលអាចរេប់រេករក្ុមហ ុនផថល់នសវាអុើនធណិឺត ន្ដលននេះអាចបរអ ក់្ចាំណាប់
                                                        
20 មិុច ោរា  “ចាប់សថើពើឧរកិ្ដឌក្មមតមរបពន័នបនចចក្វទិាការពារកិ្តថិយសរបសរ់ោឌ ភិបាល”  សារពត័ម៌ាន នែមបូឌា នដលើ នថៃទើ២៧ ន្ែ
ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចូលនៅកានត់ាំណ http://bit.ly/1PYDxP7។ 
21 នសចក្ថើរពាកចាបស់ថើពើទូរេមន្ទេមន ៍មារត ៧   
22 នសចក្ថើរពាកចាបស់ថើពើទូរេមន្ទេមន ៍មារត ៦  

http://bit.ly/1PYDxP7
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អារមមណ៍ និកការវនិិនយាេក្បុកវស័ិយទូរេមន្ទេមន៍។23 ការចប់ែលួននរកាមនហតុផលននយាបាយជានរចើននៅក្មពុ
ជាន្ទនពលថមើៗននេះបរា ញពើរបត់េួរឱ្យរពួយបារមភ ។ 
សទិ្ធដិីធ្លី  
 សិទនដិើធលើនៅក្មពុជា មិនទទលួបានការការពារបានលអរបនសើរនៅនឡើយ នបើន េះជាមានរយៈនពល ១៤ 
ឆ្ប ាំនៅនហើយក៏្នោយ បន្ទធ ប់ពើការអនុម័តចាប់ភូមបិាលឆ្ប ាំ ២០០១  ។ បញ្ហា ពាក់្ព័ននជាមួយក្មមសិទនដិើធលើនក្ើត
នឡើកជារទក់រ យធាំនៅនពលន្ដលដើធលើមិនរតូវបានការពារឱ្យបានរតឹមរតូវតមរយៈប័ណតក្មមសិទន ិ ។ បញ្ហា ននេះ
នក្ើតនឡើកនៅនលើដើន្ដលបានកាន់កាប់ ឬ បាននធវើន្រសនោយពលរដឌ (ជាទូនៅក្សិក្រនៅតមទើជនបទឬសហ
េមន៍ជនជាតនិដើមភាេតិច) ន្ដលមិន ន់បានវាស់ន្វក និកនចញប័ណតក្មមសិទនផិលូវការនៅនឡើយ។ របសនិនបើដើ
ោម ន    ប័ណតក្មមសិទនផិលូវការនទនន្ទេះ នឹកចត់ទុក្ថាជាដើក្មមសិទនរិបស់រដឌ ដូនចបេះរដឌអាចយក្ដើនន្ទេះផថល់ជា
សមផ នដើ  សកគមក្ិចច ឬសមផ នដើនសដឌក្ចិចបាន។  
 ជាញឹក្ញាប់សមផ នដើនសដឌក្ិចចរតូវបានរបេល់នៅឱ្យរក្ុមហ ុនអនថរជាត ិ និកធុរជនន្ែមរន្ដលមានឥទនិ
ពល (និកអបក្ននយាបាយ) នោយបានរ ាំនោភនៅនលើដើធលើន្ដលសហេមន៍ក្ាំពុកតាំកទើលាំនៅ។ ក្បុកបរបិទននេះ 
សហេមន៍ន្ទន្ទន្តករកការបនណថ ញនចញនោយបកខាំពើដើធលើន្ដលពួក្ោត់បានរស់នៅនោយសុែសានថអស់រយៈ
នពលជានរចើនឆ្ប ាំក្នលកមក្នហើយ នោយពុាំមានសាំណក ឬ ការរបឹក្ានយាបល់នឡើយ។ យនថការនោេះរសាយ
ទាំន្ទស់ោម នរបសទិនភាព ល់ន្តនសាេះនៅក្មពុជា នោយរបជាពលរដឌជានរចើនមិនបានរជាបចាស់អាំពើយនថការ
ន្ដលមានរសាប់ននេះ ដូនចបេះពកួ្ោត់ោម នឥទនពិលអវើនដើមផើការពារសិទនដិើធលើរបស់ែលួននន្ទេះនទ។ 
 ក្រណើ ទាំន្ទស់ដើធលើមួយចាំនួននៅមិន ន់រតូវបាននោេះរសាយនៅក្មពុជាក្បុកឆ្ប ាំននេះ។ សហេមន៍បុរ ើក្ើឡា
របារពនយុទនន្ទការនលើក្ទើ ៤ របស់ែលួនក្បុកន្ែមក្រា ឆ្ប ាំ២០១៦ នដើមផើ ម រសាំណកនិកដាំនណាេះរសាយចាំនពាេះ
ការបនណថ ញពួក្ោត់នចញពើដើធលើក្បុកឆ្ប ាំ២០១២។ ែណៈរេសួារមួយចាំនួនបានទទលួសាំណក រេសួារមួយចាំនួន
នផសកនទៀតបានបដិនសធក្បុកការទទួលយក្សាំណកមិនសមរមយជាថបូរនឹកការបថូរទើលាំនៅ ឬសាំណកដ៏សថួចនសថើក។ 
មា កនទៀតែណៈមានការន្ក្លមអនូវនហោឌ រចន្ទសមពននទូ ាំករបនទសនិកតរមូវការនក្ើននឡើកចាំនពាេះធនធានធមម
ជាតិ សហេមន៍ជនជាតនិដើមភាេតិចន្ដលក្ាំពុករស់នៅក្បុកតាំបន់ោច់រសយាល និកតាំបន់ន្ដលសមផូរនោយធន
ធានធមមជាតកិ្ាំពុកែិតែាំការពារដើធលើដូនតរបស់ពួក្ោត់ នកិន្សវករក្ការការពារតមផលូវចាប់ចាំនពាេះដើធលើរបស់ពួក្
ោត់តមរយៈបលក់ក្មមសិទនិនៅថាប ក់្ ុាំផកន្ដរ ។ 
សទិ្ធទិ្ទ្លួបានការជាំនុាំជប្មះនោយយតុ្ិធ្ម៌  
ក្កវេះឯក្រាជយភាពននរបព័ននតុោការ 
 សិទនទិទួលបានការជាំនុាំជរមេះនោយយុតថិធម៌មិនរតូវបានការពារឱ្យបានរតឹមរតូវនៅនឡើយនៅក្មពុជា។ 
ជាញឹក្ញាប់ោម នភសថុកតករេប់រោន់ក្បុកដាំនណើ រការន្ផបក្នើតិវធិើតុោការ រពម ាំកក្កវេះឯក្រាជយភាពននរបព័នន
តុោការពើសាទ ប័ននផសកនទៀតរបស់រោឌ ភិបាល។ ការចប់ែលួនជាញឹក្ញាប់នធវើនឡើកតមសាំនណើ របស់ន្ទយក្រដឌ     
មង្ក្នថើ ហ ុន ន្សន ឬ ឥសសរជនននយាបាយនផសកនទៀត។ ន្ថលកន្ទនពលថមើៗននេះអាំពើបណាថ ញផសពវផាយសកគម 
នោក្ន្ទយក្រដឌមង្ក្នថើ ហ ុន ន្សន បានេាំរាមអបក្នរបើបណាថ ញននេះថា «មិនេួរនរបើពាក្យសមថើមិនលអរបមាថនៅនលើ

                                                        
23 អកគការលើកាដូ “ដាំនណើ រឃ្ល តនចញពើអុើនធឺណិត?” (២០១៥) http://bit.ly/1PRWOxe 

 

http://bit.ly/1PRWOxe
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រូបនោក្នឡើយពើនរពាេះនោក្អាចចត់វធិានការចប់ែលួននលើបុេគលន្ដលរបមាថនោក្ ាំកនន្ទេះបាន»។ 24  ឥរយិា
បទននេះេឺបរា ញពើការចូលនរជៀតន្រជក្ននយាបាយក្បុករបព័ននចាប់និកការអនុវតថចាប់នៅក្មពុជា។ 
 នៅនពលបុេគលណាមួយជាប់ពាក់្ព័នននរឿកក្ថើក្បុករបព័ននយុតថធិម៌ ជាញឹក្ញាប់ក្កវេះអកគចាប់ក្បុកការជាំនុាំ 
ជរមេះ។ ជាក់្ន្សថកក្បុកន្ែក្ក្េោ ឆ្ប ាំ២០១៥ មានការជាំនុាំជរមេះក្ថើនៅនលើសក្មមជនេណបក្សសនង្ក្រគ េះជាតនិ្ដល
ជាប់ពននន្ទោរចាំននួ ១១ ន្ទក់្បន្ទធ ប់ពើមានការតវា ជាសាធារណៈមួយ ោម នការបរា ញភសថុកតក នហើយនៅ
រក្មបានចូលបនធប់របជុាំពិភាក្ាសនរមចន្តរយៈនពល ១៥ ន្ទទើប ុនណាត េះរចួរតឡប់មក្វញិរបកាសពិរុទនភាពន្តមថ
ក។ 25  ក្រណើ ន្ដលនក្ើតនឡើកក្បុកឆ្ប ាំ២០១៥ នៅក្មពុជាេបឺរា ញពើការវវិឌ្ណដ៏សាំខ្ន់ន្ដលចាំបាច់ក្បុកការធាន្ទនូវ
របព័នន យុតថិធម៌នោរពដល់សិទននិិកដាំនណើ រការនើតិវធិើរតឹមរតូវ។ បញ្ហា សិទនជិាំនុាំជរមេះបាននផ្ទថ តជាខ្ល ាំកនៅនលើ
របជាសហេមន៍ជានរចើនន្ដលរបឹកន្របកនធវើការជាំ ស់នៅនឹកនសចក្ថើសនរមចរបស់រោឌ ភបិាល និកជាំ ស់នៅនឹក
នោលននយាបាយន្ដលមានលក្ខណៈរតឹតផតិនៅក្មពុជា។ សក្មមជនន្ដលនធវើសក្មមភាពន្បបននេះរបឈមជាខ្ល ាំក
ដល់សុវតទិភាពផ្ទធ ល់ែលួននហើយរបសិននបើពួក្ោត់រតូវបានចប់ែលួននន្ទេះនឹកោម នការធាន្ទនូវការជាំនុាំជរមេះនោយ
យុតថិ ធម៌នឡើយ ។ ដូនចបេះសាទ នភាពននេះកាន់ន្តនធវើឱ្យប េះពាល់ធៃន់ធៃរដល់ការរ ាំនោភសិទនមិនុសសនផសកនទៀត។ 
 

ក្កវេះសមភាពនៅចាំនពាេះមុែចាប់ ៖ ការបនថនិទណឍ ភាព 
  

 ក្បុកឆ្ប ាំ២០១៥ នយើកពុាំន ើញមានភាពរបនសើរនឡើកនូវវបផធម៌និទណឍ ភាពនៅក្មពុជានន្ទេះនៅនឡើយ
។ ក្រណើ ជានរចើននៅមិន ន់រតូវបាននោេះរសាយឱ្យោច់រសឡេះ នោយសារន្តក្កវេះ្នធៈន្ផបក្ននយាបាយ។ ននេះ   
បណាថ លឱ្យជននលមើសរចួផុតពើការទទួលន ស រពម ាំកជនរកនរោេះនិករេួសារមនិទទួលបានយុតថិធម៌នទៀតផក
។ ឧ ហរណ៍ដូចជាក្រណើ យុវជន ែឹម សុផ្ទត អាយុ ១៦ ឆ្ប ាំ ន្ដលបានបាត់ែលួនក្បុកអាំឡុកនពលការតវា របស់
ក្មមក្រកាត់នដរ នហើយនបើនយាកតមសាក្សើមាប ក់្និយាយថាយុវជននន្ទេះរតូវបានបាញ់សមាល ប់។ រហូតមក្ទល់
នពលននេះពុាំមានការនសុើបអនកេតរបក្បនោយតមាល ភាពនឡើយក្បុកក្រណើ ននេះ។ ជនរកនរោេះនផសកនទៀតននការនរបើ
អាំនពើហកិាពើសាំណាក់្ក្មាល ាំករក្ាសនថិសុែេឺក្ញ្ហដ  េើម ផលោភ អាយុ ២៥ ឆ្ប ាំ ជាក្មមក្រកាត់នដររតូវបាន
សមាល ប់នៅនថៃដន្ដលនន្ទេះ។ មានការនសុើបអនកេតនផធក្បុកមយួពើសាំណាក់្នេរបាលក្បុកក្រណើ ននេះ ប ុន្នថោម នលទន
ផលណាមួយបរា ញនឡើកនន្ទេះនទរហូតមក្ទល់នពលននេះ។  រេួសារននជនរកនរោេះ ាំកននេះនិករបជាពលរដឌជា
នរចើនន្ទក់្នផសកនទៀតក្ាំពុករកចាំលទនផលនិកយុតថិធម៌។26  
 វបផធម៌និទណឍ ភាព និកអាំនពើពុក្រលយួដ៏រាលោលនៅក្មពុជាអនុញ្ហដ តឱ្យបុេគលន្ដលមានទាំន្ទក់្ទាំនក
សបិទនជាមយួជនមានអាំណាច និកបុេគលន្ដលសទិតនរកាមការបរគ ប់បញ្ហជ របស់ជន ាំកននេះអាចបិទបាាំកនូវទនកវើ
របស់ពួក្នេបានមិនឲ្យរបឈមនឹកបញ្ហា លាំបាក្នោយសារសក្មមភាពរបស់ែលួន។ និទណឍ ភាពក៏្ប េះពាល់ផកន្ដរ
ដល់ការអភិរក្សនិកការចត់ន្ចកដើធលើនៅក្មពុជា។  មង្ក្នថើមានអាំណាចនិកធុរជនន្ដលរេប់រេកសមផ នដើនសដឌ

                                                        
24 នពរជ សុធារ ើ “នោក្ន្ទយក្រដឌមង្ក្នថើរពមានអបក្នរបើនហវសប ុក្ឲ្យរបយត័ប” កាន្សត ភបាំនពញប ុសថិ៍ នថៃទើ២៩ ន្ែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ាន   
ពិសាថ រ សូមចូលចុចនលើតាំណ ៖ http://bit.ly/1lZTUhW ។ 
25  អកគការឃ្ល ាំនមើលសិទនិមនុសស “អាំពាវន្ទវឱ្យនធវើការនោេះន្លកសក្មមជន ាំក១១ន្ទក្ជ់ាបន្ទធ នន់ោយោម នលក្ខែណឍ ” នថៃទើ២១ ន្ែ      
ក្ក្េោ ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចុចនលើតាំណ  http://bit.ly/1OYu77i។  
26 ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចូលនៅកានន់េហទាំពរ័របស ់ម.ស.ម.ក្ បរា ញអាំពើសាវតររបសជ់នរកនរោេះននក្រណើ និទណឍ ភាពឆ្ប ាំ២០១៥ 
តមរយៈតាំណ http://bit.ly/1PXAP82។ 

http://bit.ly/1lZTUhW
http://bit.ly/1OYu77i
http://bit.ly/1PXAP82
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ក្ិចចជានរចើន ជាញឹក្ញាប់ពួក្នេមិនរតូវបានកាត់ន ស ឬសូមផើន្តនសុើបអនកេតនៅនលើក្រណើ រ ាំនោភបាំពានសិទនដិើ
ធលើរបស់សហេមន៍មូលោឌ ន។ ជាក់្ន្សថកេកឺ្រណើ វវិាទដ៏រុា ាំនរ  នៅបុរ ើក្ើឡាដូចបាននរៀបរាប់មក្ខ្កជានដើម។ 

 ផលប េះពាល់ននក្រណើ និទណឍ ភាពនៅក្មពុជាេឺមានលក្ខណៈធៃន់ធៃរ ការបដិនសធក្បុកការនសុើបអនកេត
របស់អាជាញ ធររារា ាំកពលរដឌសាមញ្ដក្បុកការទទលួបានយុតថិធម៌ និកបនកេើតនូវបរយិាកាសភ័យខ្ល ច ន្ដលជនមាន
អាំណាចអាចនធវើសក្មមភាពនោយពុាំមានការផឋន្ទធ ន ស។ របការននេះកាន់ន្តបន្នទមឥទនពិលដល់ជនមានអាំណាច 
និកអាជាញ ធរ នោយកាត់បនទយនូវលាំហសរមាប់ពលរដឌសាមញ្ដក្បុកការអនុវតថនូវសិទនរិបស់ែលួន។ 
សទិ្ធរិរសអ់្នកប្សលាញន់ភទ្ដចូគ្នន   

ចាំនពាេះសិទនរិបស់រក្ុមង្ក្សថើរសោញ់ង្ក្សថើ បុរសរសោញ់បុរស អបក្រសោញ់ ាំកពើរនភទ និកអបក្បថូរនភទ   
(“អបក្រសោញ់នភទដូចោប ”)   រោឌ ភិបាលបានបរា ញនូវការនបើក្ទូោយចាំនពាេះលទនភាពននការអនុវតថក្ាំន្ណ
ទរមក់ន្ផបក្ចាប់និកសកគមសរមាប់រក្ុមអបក្រសោញ់នភទដូចោប នៅក្បុកឆ្ប ាំ២០១៥ ។ បចចុបផនបននេះមិនមាន
ចាប់របឆ្ាំកការនរ ើសនអើកនៅនលើអបក្រសោញ់នភទដូចោប នឡើយ នហើយក៏្មិនមានចាប់ន្ចកឲ្យបានចាស់ោស់
អាំពើសិទនិនសមើភាពរបស់អបក្រសោញ់នភទដូចោប ផកន្ដរ។ ជាការពិតណាស់ ននេះហាក់្ដូចជាអនុញ្ហដ តដល់អាពា
ហ៍ ពិពាហ៍នភទដូចោប   ន េះបើជាមិន ន់មានចាប់ន្ចកឱ្យបានចាស់ោស់ក៏្នោយ។ ជាការន្លើយតបនៅនឹក
ការនលើក្នឡើករបស់ ម.ស.ម.ក្ ក្បុកការបនកេើតចាប់ននេះ រោឌ ភិបាលបាននលើក្នឡើកថា រោឌ ភិបាលនបើក្ឱ្យមាន
ការទទួលសាគ ល់រសបចាប់នូវអាពាហ៍ពិពាហ៍នភទដូចោប និកនលើក្ទឹក្ចិតថដល់រក្ុមអបក្រសោញ់នភទដូចោប បនថ
យុទនន្ទការ របសិននបើពួក្នេចក់ឱ្យមានចាប់ននេះ។27 ក្រណើ ននេះមិន ន់របាក្ដថានតើចាប់នន្ទេះពិតជារតូវបនកេើត
នឡើកក្បុកឆ្ប ាំ២០១៦ នៅក្មពុជាឬយា កណានន្ទេះនទ។  

ន េះជាយា កណា សាទ នភាពបានរបឈមនោយរក្ុមអបក្រសោញ់នភទដូចោប នៅន្តមានសភាពលាំបាក្ 
និកោម នតុលយភាព។ រក្ុមអបក្រសោញ់នភទដូចោប នៅន្តជួបរបទេះនឹកការនរ ើសនអើកខ្ល ាំកនៅក្បុកសហេមន៍។ 
រេួសាររបកាន់នូវរបនពណើ ដ៏តកឹរកឹក្បុកសកគមក្មពុជា និកមានសមាព ធខ្ល ាំកនៅនលើយុវជនក្បុកការនរៀបអាពាហ៍
ពិពាហ៍ និកការមានកូ្ន។ ការរសាវរជាវរបស់ ម.ស.ម.ក្ ក្បុកឆ្ប ាំ២០១៥ នៅនលើអបក្រសោញ់នភទដូចោប នៅ
តមសាោនរៀនបរា ញថា ៦២,៧១% ននអបក្រសោញ់នភទដូចោប ន្ដលចូលរមួការអនកេតបានរាយការណ៍ថា
រតូវបាននេសមលុត។ ក្បុកចាំនណាមអបក្ន្ដលធាល ប់ទទួលរកការសមលុត ាំកនន្ទេះ ៩៣,៥៩% បានន្ថលកថាពួក្នេរក
ការសមលុតនោយសារន្តនិន្ទប ការនភទនិកអតថសញ្ហដ ណនយនឌ័្រ ឬការបរា ញនូវទាំនន្ទរនយនឌ័្ររបស់ែលួន។ 28  ការ
រសាវរជាវរបស់ ម.ស.ម.ក្ បរា ញថា ការែក្ខ្នជាលក្ខណៈរបព័នននៅតមរេឹេះសាទ នសិក្ាក្បុកការផថល់នូវបរ ិ
យាកាសសុវតទភាពដល់យុវជនជាអបក្រសោញ់នភទដូចោប  នោយមានតួនលែេួរឱ្យភាញ ក់្នផអើល១៦,៦៧%ននអបក្
ចូលអនកេតបានរាយការណ៍ថា នពលែលេះរកការសមលុតពើរេូរបស់ពួក្នេ។ ការរសាវរជាវរបស់ ម.ស.ម.ក្ បាន
បរា ញនទៀតថា ការសមលុតអាចនធវើឱ្យមានផលប េះពាល់ដល់អបក្រសោញ់នភទដូចោប  និកបានរក្ន ើញថា 
១២,៨២% ននអបក្ចូលរមួអនកេតពុាំបានបញ្ច ប់ការសិក្ាថាប ក់្វទិាល័យនឡើយនោយសារន្តរកការសមលុតពាក់្ព័នន
នឹកនិន្ទប ការនភទ និកអតថសញ្ហដ ណនយនឌ័្រ។ 29  ក្ិចចសនធន្ទថាប ក់្ជាតបិាននរៀបចាំនឡើកនោយក្មមវធិើអភិវឌ្ណន៍អកគ

                                                        
27 សកគមសុើវលិ និករកុ្មហ ុនធុរកិ្ចចសាវ េមន៍ការោាំរទរបសរ់ោឌ ភិបាលចាំនពាេះសិទនិអបក្រសោញ់នភទដូចោប  និកនសបើឱ្យមានការបក្រសាយ
ចាសោ់សក់្បុកចាបក់្មពុជា នថៃទើ២៨ ន្ែក្ញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ http://bit.ly/1SRdxGh ។ 
28 UNDP “អបក្រសោញ់នភទដូចោប នៅអាសុើ ៖ របាយការណ៍អាំពើរបនទសក្មពុជា”។ 
29 សរមាបព់ត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចូលនមើលរបាយរបាយការណ៍នចញផាយន្ទនពលថមើៗននេះរបស ់ម.ស.ម.ក្ “ការសមលុតអបក្រសោញ់នភទ
ដូចោប នៅតមសាោនរៀនក្បុករបនទសក្មពុជា”(ឆ្ប ាំ២០១៥) តមរយៈតាំណ http://bit.ly/1PZrxuW ។   

http://bit.ly/1SRdxGh
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ការសហរបជាជាត ិ(UNDP)  ជាមួយនដេូពាក់្ព័ននជានរចើននផសកនទៀត អាំពើសិទនអិបក្រសោញ់នភទដូចោប នៅក្មពុ
ជា បានបរា ញថា អាំនពើហកិាក្បុករេួសារនៅនលើកុ្មារជាអបក្រសោញ់នភទដូចោប នក្ើតនឡើកញឹក្ញាប់ ចាំន្ណក្
ការផ្ទត់នចញពើសកគម ការនរ ើសនអើក និកការបាំពានន្ផបក្ផលូវអារមមណ៍នក្ើតនឡើកជាទូនៅនៅក្បុកសកគមរេួសារ។ 
សិកាខ កាមជានរចើនបាននលើក្នឡើកក្បុកក្ិចចសនធន្ទពើការ “របមាថ ការវាយដាំ ការតិេះនដៀល ការសថើបនន្ទធ ស និកការ
របឹអូសយក្ សមាភ រៈផ្ទធ ល់ែលួ ន” ពើសាំណាក់្ឪពុក្មាថ យ នោយន្ផអក្នៅនលើនិន្ទប ការនភទរបស់ពួក្នេ។ 
 

សទិ្ធសិងគម និងនសដឋកចិេ  
ក្ាំនណើ ននសដឌក្ិចចរបស់របនទសក្មពុជាបានបនថនក្ើននឡើកនៅឆ្ប ាំននេះ នហើយក្ិចចរពមនរពៀកថមើៗ មួយចាំនួន

រតូវបានចុេះហតទនលខ្ជាមយួវនិិនយាេិនបរនទស។ ន្តន េះជាយា កណា ផលរបនយាជន៍ជានរចើនននការលូត
ោស់ន្ផបក្នសដឌក្ចិចរបមូលផថុ ាំនៅក្បុករាជធានើភបាំនពញនោយទុក្ឱ្យតាំបន់ជនបទជានរចើនក្ន្នលកនទៀតមានការ
អភិវឌ្ណយតឺយា វ។ នលើសពើននេះនៅនទៀត ផលចាំនណញជានរចើនសននឹក្សន្ទន ប់ពើសមផ នដើនសដឌក្ិចច នកិ
េនរមាកនហោឌ រចន្ទសមពននក្បុករបនទសក្មពុជារតូវបានមាច ស់េនរមាកមួយចាំនួនតូចន្បកន្ចក្ោប  ន្ដលភាេនរចើនជា
រក្ុមហ ុនអាជើវក្មមបរនទស។ មានការបរា ញន្ទនពលថមើៗ ននេះផកន្ដរថាក្កទ័ពនវៀតណាមបានរេប់រេកនលើនផធ
ដើសមផ នននេះទាំហាំរបមាណ ៤០.០០០ ហកិ្ត។ 30  ននេះមានន័យថារទពយសមផតថិដ៏នរចើនសននឹក្សន្ទន ប់នក្ើត
នឡើកនោយសារដើរបស់ពលរដឌក្មពុជា ជានរឿយៗបានហូរនចញពើរបនទស ឬ ក៏្រតូវបានរបមូលយក្ពើសាំណាក់្ធុ
រជននិកឥសសរជនននយាបាយ។ ដូនចបេះនបើន េះជាមានការបរា ញនូវសូចន្ទក្រពើភាពវជិជមានន្ផបក្នសដឌក្ចិចក៏្
នោយ ក៏្ផលរបនយាជន៍មួយចាំនួនបានធាល ក់្ចុេះ  នហើយរបាក់្ចាំណូលមយួចាំនួនធាំមិនបានជួយដល់សាទ នភាពរស់
នៅរបស់របជាពលរដឌក្មពុជានឡើយ។  
នសចក្សីននោិឋ ន  

នៅឆ្ប ាំ២០១៥ មានការវវិឌ្ណអវជិជមានមយួចាំនួនក្បុកវស័ិយសិទនិមនុសស។ ការវវិឌ្ណសាំខ្ន់មួយជុាំវញិការ
តក់្ន្តកចាប់ន្ដលផថល់សិទនអិាំណាចកាន់ន្តខ្ល ាំកដល់រោឌ ភបិាលក្បុកការចត់វធិានការតមន្តអាំនពើចតិថនៅនលើេូ
បដិបក្ខ ។ ការតក់្ន្តកចាប់ននេះ ទុក្វសិាលភាពធាំនធកសរមាប់ការអនុវតថចាប់នដើមផើការពារផលរបនយាជន៍
ននយាបាយរបស់រោឌ ភិបាល នោយបកេឱ្យមានបរយិាកាសរតឹតផតិេួរឱ្យរពួយបារមភនៅក្បុកសកគម នៅមុននពល
ការនបាេះនឆ្ប តឆ្ប ាំ២០១៧ នកិ ២០១៨ ខ្កមុែ។ ន្ផបក្សាំខ្ន់ៗមយួចាំននួននការបនកេើតចាប់ដូចជាចាប់សថើពើ
សហជើព ចាប់របឆ្ាំកឧរក្ិដឌក្មមតមរបព័ននបនចចក្វទិាន្ដលក្ាំពុកសទិតនៅក្បុកដាំនណើ រការតក់្ន្តក នហើយការវវិ
ឌ្ណជាបនថបន្ទធ ប់ននចាប់ ាំកននេះនឹកមានផលបេះពាល់យា កខ្ល ាំកនៅនលើបរយិាកាសទូនៅសរមាប់នសរ ើភាព
បនញ្ចញមតនិិកនសរ ើភាពរបមូលផថុ ាំនៅក្បុករបនទសក្មពុជា។  ក់្ទិននៅនឹកការរតឹតផតិជាក់្ន្សថកនៅនលើរក្ុមអកគ
ការសកគមសុើវលិននេះហាក់្បើដូចជាន្ផបក្មយួននននិ្ទប ការសក្ល។  រោឌ ភិបាលក្ាំពុកន្តោក់្ការរតឹតផតិធៃន់ធៃរនលើ
អកគការមិនន្មនរោឌ ភិបាលន្ដលឧបតទមភនោយបរនទស ន្ដលជាន្ផបក្មួយននក្មមវធិើបិទនសរ ើភាពមនិឱ្យអកគការ
សកគមសុើវលិនធវើរបតិបតថកិារបាន។ 31  ថវើតផតិន្តក្ាំនណើ ននសដឌក្ចិច និកការអភិវឌ្ណសាំខ្ន់ៗមយួចាំនួននៅន្តបនថក៏្
នោយ សិទនមិនុសសនៅន្តន្ផបក្ដ៏សាំខ្ន់មួយសរមាប់វឌ្ណនៈភាពសកគម។  

                                                        
30 មា ត ់បលូនប ើក្និក វា ន ់នរឿន “ ន្ផនទើននការផថលស់មផ នដើ ” សារពត័ម៌ាន នែមបូឌា នដលើ នថៃទើ២៤ ន្ែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ 
សូមចុចនលើតាំណ ៖  http://bit.ly/1NDLI0z។ 
31 ថូមា ស ខ្រ  ុតនធើ “ការបិទលាំហអកគការសកគមសុើវលិជា បញ្ហា របឈម ៖ នតើមាច សជ់ាំនយួរបតិក្មមយា កណា? នថៃទើ០២ ន្ែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ
២០១៥។ ពត័ម៌ានពិសាថ រ សូមចុចនលើតាំណ ៖  http://ceip.org/1P1VgjA។ 

http://bit.ly/1NDLI0z
http://ceip.org/1P1VgjA

