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ស្ថា នភាពសទិ្ធិមនុសសនៅរបនទ្សកមពុជា កនងុឆ្ន ាំ ២០១៣ 

  

 មាលា ១ នៃរដឌធម្យៃុញ្ដនៃលរះរាជាណាចលររម្ភុជា (“រដឌធម្យៃុញ្ដ”) លរកាៃ់ខ្ជជ រ់ថាលរទេសរម្ភុជា
ទោររាម្ទោលការណ៍លេនិលរជាធិរទេយ្រ ទសររីហុររស ចំណណរឯ មាលា ៣១ ណចងថា “លរះរាជាណាចលរ
រម្ភុជា េេលួស្គា ល់ ៃិងទោររសិេនិម្ៃុសស ដូចមាៃណចងរបុ ងធម្យៃុញ្ដនៃអងាការសហលរជាជាេិ ៃិងរេិកាសញ្ញដ  
លរម្ទងំអៃុសញ្ញដ ទងំឡាយ្ទរ់េងទៅៃឹងសិេនិម្ៃុសស សិេនិនារ ីៃិងសិេនិរុមារ”។   
 សលមារ់ឆ្ប ២ំ០១៣ ស្គទ ៃភារសិេនិម្ៃុសសមាៃសភារកាៃ់ណេដុៃដារទៅៗ ទរីទទះរជីាសិេនជិាមូ្ល
ដាឌ ៃនានាលេូវបាៃធានាទលកាម្ចារ់អៃថរជាេិ ៃិងចារ់រម្ភុជាយ៉ងណារ៏ទដាយ្។ លរជារលរដឌរម្ភុជាណេងលេូវ
បាៃរំណេ់មុ្ខសញ្ញដ  យយ្ ី ទោេលរកាៃ់ររីេទលយសីនានា ទហយី្រ៏លេូវលរឈម្ៃឹងការកាេ់ទទសទដាយ្ទហេុ
ផលៃទយបាយ្ចំទ ះការៃិយយ្លរឆ្ងំទៅៃឹងទោលៃទយបាយ្ររស់រដាឌ ភិបាល។ របុងឆ្ប ២ំ០១៣ សរម្យ
ជៃដីធវី អបរទធឝីការខ្ជងលររ័ៃនផសរឝផាយ្ ថាប រ់ដឹរនាសំហជីរ ៃិងរុគ្ាលិរសិេនមិ្ៃុសសទៅេូទងំលរទេសលេូវ
បាៃលរឈម្ៃឹងការគ្ំរាម្ផវូវចារ់ ការោរ់ខវួៃាម្អំទរចីិេថ ៃិងការគ្ំរាម្សមាវ រ់។ េៃធមឹ្ៃឹងស្គទ ៃភារធងៃ់ធងរ
ណររទៃះ ទគ្រ៏ទ ញីមាៃការររីចទលម្ីៃម្យួ្ចំៃួៃទៅរបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ផងណដរ។  ទៅរបុងរដូវកាល ការទបាះទឆ្ប េ
ទលជសីាងំេំណាងរាស្តសថ (“ការទបាះទឆ្ប េេំណាងរាស្តសថ”) ណដលបាៃលរលរឹេថទៅនានងងេី២៨ ណខររកដា ឆ្ប ំ
២០១៣ មាៃលរជារលរដឌរារ់មុ្ឺៃនារ់ រមួ្ទងំយុ្វជៃរម្ភុជាជាទលចីៃនារ់ផងណដរ បាៃចុះទដីរណហរផួៃាម្ដងវ ិ
ងីនានា ណដលជាការរង្ហា ញការោលំេដល់គ្ណររសសទស្តង្ហា ះជាេិ(“គ្.ស.ជ”)ជាគ្ណររសលរឆ្ងំធំម្ួយ្។ រងឝះ
សឝ័យ្រិរុេនភាររបុងចំទណាម្យុ្វជៃសម័្យ្ងយីណដលរុំបាៃឆវងកាេ់ទដាយ្ផ្ទធ ល់ទៅរបុងទស្គរនាដរម្យ អេេីកាល
ររស់រម្ភុជា រិេជាលរការលអសលមារ់ស្គទ ៃការណ៍សិេនមិ្ៃុសសនាទរលអនាគ្េ ៃិងការអភិវឌណៃ៍ររស់លរទេស។ 
ទគ្ទ ញីមាៃភារចលាចលេចិេចួៃងឹម្ៃិសូវមាៃការរស្តង្ហក រណដលអាចរ៉ះ ល់សុវេទិភាររាងកាយ្រីសណំារ់
អាជាញ ធរដូចធាវ រ់បាៃទ ញីអំឡុងទរលទបាះទឆ្ប េរៃវងម្រទនាះទេ។  រុ៉ណៃថ ររេ់ណររទៃះអាចៃឹងលេូវរ៉ះ ល់
ទដាយ្ស្គរការរស្តង្ហក រទដាយ្ហងិានាទរលងយីៗទៃះររស់រាជរដាឌ ភិបាលរម្ភុជា (“រដាឌ ភិបាល”) ទដីម្ផរីំរិេ
សំទឡងណដលរំរុងកាៃ់ណេទរៃីទឡងីទៃះ។  

ខ្ជងទលកាម្ទៃះគ្ជឺាេិដឌភារសទងេរនៃស្គទ ៃភារសិេនមិ្ៃុសស ៃងិស្គទ ៃភារលេនលិរជាធិរទេយ្រទៅរបុង
លរទេសរម្ភុជារចចុរផៃប។ 
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នសរភីាពខាងការបនចេញមត ិ  

ទសរភីារខ្ជងការរទញ្ចញម្េ ិ គ្ឺជាសសរសថម្មម្ួយ្របុងចំទណាម្សសរសថម្មនានានៃលេនលិរជាធិរទេយ្រ 
ៃិងមាៃស្គរៈសំខ្ជៃ់សលមារ់អភិបាលរិចចលអ ៃិងការចូលរមួ្ខ្ជងៃទយបាយ្។ ណេយ៉ងណារថី ស្គទ ៃភារនៃទសរ ី
ភារខ្ជងការរទញ្ចញម្េទិៅរម្ភុជាមាៃសភារគ្ួរឲ្រភ័យ្ខ្ជវ ច។ ចារ់ណដលមាៃលរេណៈរេឹេផេិ ការលេួេរៃិិេរ
ទលលីររ័ៃនផសរឝផាយ្ ៃិងការយយ្ណីផបរេុលាការចំទ ះអបរណដលហ៊ៃទចញៃិយយ្ បាៃនាឲំ្រមាៃវរផធម៌្
ស្គង េ់ទសងៀម្។           
 ទទះរីជាទសរភីារខ្ជងស្គររ័េ៌មាៃលេូវបាៃធានារបុងមាលា ៤១ នៃរដឌធម្យៃុញ្ដទៃះរ៏ទដាយ្ រ៏ម្ិៃណម្ៃ
រង្ហា ញរីេងភារជារ់ណសឋងទនាះណដរ។ លរទេសរម្ភុជា លេូវបាៃោេ់ចំណាេ់ថាប រ់ទលខទរៀងេី១៤៣ របុងចំទណាម្
លរទេសចៃំួៃ១៧០ ទៅរបុងសៃធសសៃ៍សថីរីទសរភីារខ្ជងស្គររ័េ៌មាៃរិភរទលារឆ្ប ២ំ០១៣ ររស់អងាការអបរ
យ្ររ័េ៌មាៃោយ ៃលរំណដៃ។1 ទៃះគ្ឺជាចំណាេ់ថាប រ់ដ៏ទររំផុេររស់រម្ភុជា ទដាយ្រម្ភុជាបាៃធាវ រ់ចុះ២៦ថាប រ់ 
ទរីទធៀរទៅៃងឹឆ្ប ២ំ០១២ ទដាយ្ស្គរណេការរស្តង្ហក រររស់រដាឌ ភិបាលទៅទលទីសរភីារខ្ជងការរទញ្ចញម្េ ិ ៃិង
ទសរភីារខ្ជងស្គររ័េ៌មាៃរបុងឆ្ប រំៃវងទៅទៃះ។ ទៃះរារ់ទងំការទកាះទៅររស់េុលាការទដីម្ផសី្គរសួរអបរស្គរ
រ័េ៌មាៃទដាយ្ណផអរទលរីេរផញ្ដេថនិៃលរម្លរហយេណឍ  ជាជាងចារ់សថរីីរររស្គររ័េ៌មាៃឆ្ប ១ំ៩៩៥ (“ចារ់សថរីី
រររស្គររ័េ៌មាៃ”)។ លរម្លរហយេណឍ ណដលបាៃចូលជាធរមាៃរបុងឆ្ប ២ំ០១០ បាៃណចងរីរេរផញ្ដេថិម្ួយ្ចំៃួៃ
ណដលរេឹេផេិទលទីសរភីារខ្ជងការរទញ្ចញម្េិទដាយ្រុំសម្ទហេុផល ៃិងរុសំម្លសរាម្កាេរឝរិចចរម្ភុជាាម្
ចារ់សិេនមិ្ៃុសសអៃថរជាេ ិៃិងរដឌធម្យៃុញ្ដ។ រេរផញ្ដេថទិងំទៃះ ាម្ធម្យា រ់រ័ៃនៃឹងរេររហិទររ ថ ៍ ៃងិរេ
ញុះញង់ ណដលណេងលេូវបាៃទលរីលបាស់ជាឧរររណ៍ទដីម្ផរីស្តង្ហក រទៅទលីទសរភីារខ្ជងការរទញ្ចញម្េិររស់អបរ
ស្គររ័េ៌មាៃ រុគ្ាលិរសិេនមិ្ៃុសស អបរៃទយបាយ្លរឆ្ងំ ៃិងអបរការ រសិេនមិ្ៃុសស។2   
 “លររ័ៃនផសរឝផាយ្ណររលរនរណី” ណដលរមួ្មាៃដូចជាស្គររ័េ៌មាៃរបុងេលម្ង់ទបាះរុម្ភ វេិរុ ៃិង
េូរេសសៃ៍គ្ជឺាេលម្ង់នៃលររ័ៃនផសរឝផាយ្ណដលរទងកីេទឡងីទលចីៃជាងទគ្ រុ៉ណៃថ ទៅរម្ភុជា ទៃះជាេលម្ង់នៃលររ័ៃន
ផសរឝផាយ្ណដលលេូវបាៃលគ្រ់លគ្ង ៃងិលេួេរិៃិេរយ៉ងេឹងរងឹរំផុេ ទហយី្រដាឌ ភិបាលមាៃឥេនិរលយ៉ងខ្ជវ ងំទៅ
ទលីរណាឋ ញលររ័ៃនផសរឝផាយ្ម្ួយ្ចំៃួៃធំ។ លគ្រ់ស្គទ ៃីយ្េូរេសសៃ៍ទងំអស់ ស្គទ ៃីយ្វេិរុភាគ្ទលចីៃ ៃងិស្គររ័េ៌
មាៃណខយរលផីៗ ជាទលចីៃគ្ឺជារម្យសិេនិ ឬរ៏លគ្រ់លគ្ងទដាយ្គ្ណររសលរជាជៃរម្ភុជា (“លរ.ជ”) ណដលរំរុងកាៃ់
អំណាច ឬរុគ្ាលណដលមាៃសម្ភ័ៃនភារជាម្ួយ្គ្ណររសទៃះ ដូទចបះទហយី្ ការទធឝីណររទៃះគ្ទឺដីម្ផធីានាឲ្ររដាឌ ភិ
បាល អាចលគ្រ់លគ្ងទៅទលកីារណចរផាយ្រ័េ៌មាៃបាៃ។3 មាៃស្គររេ៌មាៃចំៃួៃ៣០ លេូវបាៃទបាះរុម្ភផាយ្
                                                           
1
 អងាការអបរយ្ររេ័ម៌ាៃោយ ៃលរំណដៃ „ សៃធសសៃ៍សថីរីទសរភីារស្គររេ័ម៌ាៃរិភរទលារឆ្ប ២ំ០១៣៖ រថីសងឃមឹ្រនាធ ររី់ៃិទ រដូវ‟
(២០១៣) ។ 
2
 ម្.ស.ម្.រ „ការោរសងកេទ់លីទសរភីាររទញ្ចញម្េិ៖ ស្គទ ៃភារទសរភីាររទញ្ចញម្េិទៅរម្ភុជា” (របាយ្ការណ៍) (ណខរញ្ញដ  ឆ្ប ំ
២០១៣)។ 
 

3
 ម្.ស.ម្.រ (របាយ្ការណ៍) „លររៃ័នផសរឝផាយ្រេ័ម៌ាៃណររេំទៃីរ ៃិងការទលីររម្ភស់សិេនិម្ៃុសសទៅលរទេសរម្ភុជា (ណខររកដា ឆ្ប ំ
២០១២)។ 

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=98&id=5&lang=khm
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=79&id=5&lang=khm


3 

 

ជាលរោទំៅរម្ភុជា ទហយី្ភាគ្ទលចីៃអបរស្គររ័េ៌មាៃគ្ជឺាមុ្ខសញ្ញដ ររស់រដាឌ ភិបាលរបុងការោេ់វធិាៃការទដមី្ផី
ដារ់រំហេិ ៃងិលេួេរៃិិេរ។4 មាៃស្គទ ៃីយ្វេិរុចំៃួៃ៧៤ បាៃចុះរញ្ជ ីជាផវូវការទៅរម្ភុជា5 ទហយី្ភាគ្ទលចីៃនៃ
ស្គទ ៃីយ្ទងំទនាះសទិេទៅទលកាម្ឥេនិរលររស់ លរ.ជ។6 មាៃស្គទ ៃីយ្វេិរុឯររាជរចំៃួៃ៣ របុងលរទេស7 ទហយី្
វេិរុម្ួយ្របុងចំទណាម្វេិរុទងំ៣ ទៃះគ្វឺេិរុសំរុរ យុលំេូវលរឈម្ៃូវការរេឹេផេិជាទលចីៃទលីរទលចីៃស្គរ ៃិងលេូវ
បាៃរិេស្គទ ៃីយ្ម្ិៃឲ្រោរ់ផាយ្ជាទលចីៃដង។ ទលារ ម៉្ម្ សូណង់ដូ មាច ស់វេិរុទៃះលេូវអាជាញ ធរោរ់ខវួៃរីទលីរ 
ណដលរបុងទរលងយីៗទៃះទរ់េងៃឹងរេរទងកីេេំរៃ់អរគ្ម្ៃ៍ ៃិងរេញុះញង់ឲ្រកាៃ់អាវុធ ណដលជារ់ រ់រ័ៃន
ៃឹងជទមាវ ះដីធវីម្ួយ្របុងទខេថលរទចះ។ ោេ់លេូវបាៃផថនាធ ទទសឲ្រជារ់រៃននាោររយ្ៈទរល២០ឆ្ប  ំកាលរីនងងេ០ី១ 
ណខេុលា ឆ្ប ២ំ០១២8 ណេយ៉ងណារថ ី ោេ់លេូវបាៃទដាះណលង ទហយី្រេទោេធងៃ់ធងរម្យួ្ចំៃួៃលេូវបាៃស្គលា
ឧេនរណ៍េំលារ់ទោលកាលរីនងងេី១៤ ណខម្ិនា ឆ្ប ២ំ០១៣។9       

ខណៈណដលរម្ភុជាមាៃអលារណាថ ញេំនារ់េំៃងអុីៃធឺណណេទរជាងទគ្រំផុេទៅរបុងេំរៃ់អាសុអីា
ទគ្បយ្1៍0 ការទលរីលបាស់លររ័ៃនអុីៃធឺណណេរបុងលរទេសទៃះរំរុងណេទរីៃទឡងីនារុ៉នាយ ៃឆ្ប ចុំងទលកាយ្ទៃះ ៃិងមាៃ
ការទរីៃទឡងីយ៉ងខ្ជវ ងំរបុងការទលរីលបាស់ាម្រណាថ ញ ៃិងទវេិការណាថ ញេំនារ់េំៃងសងាម្មាៃដូចជា ធឝីេធ័រ 
(Twitter) ទហ៊ឝសរុ៊រ (Facebook) ៃិងយូ្ធរូរ (YouTube)។ លររ័ៃនផសរឝផាយ្ឯររាជររំរុងណេណចររណំលរ
រ័េ៌មាៃទៅទលលីររ័ៃនអុីៃធណឺណេ ទហយី្អបរសរទសររវុររំរុងណេណចររណំលរគ្ំៃិេ ៃងិេសសៃៈនានាណដលភាគ្
ទលចីៃរះិគ្ៃ់រដាឌ ភិបាល។ រុ៉ណៃថ អវេថមាៃនៃការរេឹេផេិទលីខវមឹ្ស្គរទៅទលីរណាថ ញអុីៃធឺណណេទៅរម្ភុជា ណដល
អាចទធឝឲី្រការទរីៃទឡងីយ៉ងឆ្រ់រហ័សៃូវសរម្យៃិយ្ម្ទលអុីីៃធឺណណេ ៃិងការណចររណំលររ័េ៌មាៃ អាចៃឹងរង
ការគ្ំរាម្រំណហងរបុងទរលឆ្រ់ៗទៃះ។ ស្គទ ៃភារលរឈម្នៃទសរភីារទៃះបាៃរង្ហា ញចាស់ទៅរបុងណខរុម្មៈ ឆ្ប ំ
២០១៣ ទៅទរលទលារ ណភល ភារណុ លេូវបាៃអាជាញ ធរទកាះទៅ ៃងិ គ្ំរាម្រីរេររហិរទររ ថ ិ៍ រនាធ រ់រីទលារ
បាៃរះិគ្ៃ់ៃគ្របាលមាប រ់ាម្ការរទង្ហា ះទៅទលីទហឝ៊សរុ៊រ។11 មាៃររណីលសទដៀងោប ម្ួយ្បាៃទរីេទឡងីរបុងណខ
                                                           
4
 របាយ្ការណ៍ ររស ់ម្.ស.ម្.រ ៃិងលរភរដនេទេៀេ „ ការរេឹេផេិទសរភីារៃិយយ្សថីទៅរម្ភុជា៖ លេនិលរជាធិរទេយ្រលរឈម្ទលោះ
ថាប រឬ់? (ណខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១០)។  
 

5
 ទដប៉ាេឺម្ង៉ល់ររៃ័នផសរឝផាយ្ ៃិងស្គរគ្ម្នាគ្ម្ៃ ៍នៃស្គរលវេិាលយ័្ភូមិ្ៃធភបំទរញ “រលឹំររីេំនារ់េំៃងរម្ភុជា ឆ្ប ២ំ០១០” (ណខធបូ ឆ្ប ំ
២០១០)។ 
6
 ដណដល, េំររ័ ២០។ 

7
 ដណដល, េំររ័, ៦។ 

 

8
 សូម្ទមី្ល រំណេ់លាសទងេរររស់ ម្.ស.ម្.រ សថីររណីទលារម្ម៉្ សូណងដូ់  (ណខសីហ ឆ្ប ២ំ០១២)។ 

9
 ទសចរថីណងវងការណ៍ ររស ់ម្.ស.ម្.រ „ម្.ស.ម្.រ ស្គឝ គ្ម្ៃ៍ទសចរថីសទលម្ចររសស់្គលាឧេនរណ៍របុងការទដាះណលងទលារម្ម៉្ សូណងដូ់ 
រ៉ុណៃថ សទងកេទ ញីថា ស្គលដីកាទៃះ គឺ្ជាគំ្រូ នៃ “ការទលរីលបាសច់ារជ់ាឧរររណ៍” ជាជាង “ៃីេិរដឌ” (នងងេី២០ ណខសីហ ឆ្ប ២ំ០១២) 
អាចររបាៃាម្៖ ) http://bit.ly/1apu7DL. ។   
10

 សហភារេូរគ្ម្នាគ្ម្ៃ៍អៃថរជាេិ “សងាម្រេ័ម៌ាៃ េលម្ងា់ម្សទិេិ ៖ អាសីុ ៃិង បាសីុភិច”(ឆ្ប ២ំ០០៩) ៖<www.itu.int/ITU-

D/ict/material/ISSP09-AP_final.pdf> សលមារ់រេ័ម៌ាៃរណៃទម្ សូម្ទមី្ល របាយ្ការណ៍ររស ់ម្.ស.ម្.រ “លររៃ័នផសរឝផាយ្ងយី ៃិង
ការទលីររម្ភស់ណផបរសិេនិម្ៃុសសរបុងលរទេសរម្ភុជា” (ណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១២)។ 
11 សូម្ទមី្ល ស្គលាររល័េរេ័ម៌ាៃររស ់ម្.ស.ម្.រ ររណីសិរា៖ ទលារ ណភល ភារុណ (ណខមិ្នា ឆ្ប ២ំ០១៣) អាចររបាៃាម្៖
http://bit.ly/1bPUYIR.   

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=13&id=5&lang=khm
http://dmc-cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Communication%20Review%202011.pdf%3E
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=20&id=5%20%E1%9F%94&lang=khm
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=20&id=5&lang=khm
http://bit.ly/1apu7DL
http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/ISSP09-AP_final.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/ISSP09-AP_final.pdf
http://bit.ly/1bPUYIR
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វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ ទៅទរលទលារ ចេិថ សុវជិាជ  លេូវបាៃោរ់ខវួៃ ៃិងគ្ំរាម្រីរេររហិរទររ ថ ៍ ទដាយ្ស្គរណេទលារ
បាៃរះិគ្ៃ់នាយ្រងរាជអាវុធហេទមាប រ់ទៅទលទីហឝ៊សរុ៊រ។12 

របុងណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២ រដាឌ ភិបាលបាៃលរកាសថាខវួៃរំរុងណេល ងទសចរថីល ងចារ់ទលីរដំរូងសថី
រីការលគ្រ់លគ្ងអុីៃធឺណណេ ទដីម្ផដីារ់ឲ្រដំទណីរការ ៃិងរំណេ់ការទលរលីបាស់អុីៃធឺណណេ។ ទហេុផលម្ួយ្របុង
ចំទណាម្ទហេុផលនានាចំទ ះការារ់ណេងចារ់លគ្រ់លគ្ងអុីៃធឺណណេទៃះគ្ឺទដមី្ផរីារាងំ “ជៃេុចចរេិ...ណចរោយ្
រ័េ៌មាៃមិ្ៃរិេ”។13 ចារ់ទៃះរំរុងណេសទិេទៅរបុងដំណារ់កាលរឋម្នៃការទធឝីទសចរថីល ង ទហយី្ម្ិៃទៃ់
ទរីរចំហរជាស្គធារណៈទៅទឡយី្ទេ រុ៉ណៃថ មាៃការលរួយ្បារម្មថាចារ់ទៃះអាចទធឝីឲ្ររ៉ះ ល់ធងៃ់ធងរដល់ទសរ ី
ភារខ្ជងការរទញ្ចញម្េិទៅទលីរណាថ ញអុីៃធឺណណេទៅរម្ភុជា។     
 របុងណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១២ រដាឌ ភិបាលបាៃទចញស្គរាចររញ្ញជ ឲ្ររិេហងអុីៃធឺណណេកាទហឝទងំអស់
ណដលមាៃេាីងំសទិេទៅរបុងរយ្ៈចមាង យ្៥០០ណម៉្លេនៃលគ្ះឹស្គទ ៃសិរា ណដលលរការទៃះបាៃឈាៃទៅដល់ការ
រិេហងអុៃីធឺណណេណដលរំរុងណេលរេិរេថិការទសធីរណេទងំអស់។14 ទរីទទះរជីាស្គរាចរណណនាទំនាះបាៃរមាង រ់
ទៅវញិទៅណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ រនាធ រ់រីមាៃការេវ៉ជាខ្ជវ ងំរ៏ទដាយ្ រ៏កាលរណីខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ មាៃររណីណដល
បាៃរាយ្ការណ៍ថា អាជាញ ធរទខេថទសៀម្រារបាៃរិេហងអុីៃធឺណណេជាង៤០េីាងំទៅលសុរទសៀម្រារ [...] 
រនាធ រ់រីមាារិាររស់សិសសបាៃដារ់រណថឹ ងម្រកាៃ់អាជាញ ធរថារូៃៗររស់ខវួៃបាៃខជះខ្ជជ យ្ទរលទវលាទលង
ទហាម្ាម្អុីៃទធីណណេ”។15 ជាម្ួយ្ោប ទៃះ ម្ិៃលបារដថាទេកីាររិេហងអុីៃធឺណណេរបុងទខេថទសៀម្រារមាៃ រ់
រ័ៃនៃឹងស្គរាចរឆ្ប ២ំ០១២ ឬយ៉ងណាទនាះទេ ណេយ៉ងណារ៏ទដាយ្ ទៃះរង្ហា ញរីការទរីៃទឡងីណដលគ្ួរឲ្រ
លរួយ្បារម្មចំទ ះការោរសងកេ់ទលទីសរភីារទលរលីបាស់អុីៃធឺណណេទៅថាប រ់មូ្លដាឌ ៃ។ 

សទិ្ធនិសរភីាពខាងការជួបរបជុាំនោយសនតវិិធី នងិ សមាគម 

ជារមួ្ ចារ់សថរីីការទធឝីបាេុរម្យទដាយ្សៃថវិធិី (“ចារ់បាេុរម្យ”) ណដលបាៃណរទឡងីវញិ ៃិងអៃុម័្េទៅ
ឆ្ប ២ំ០០៩  ារ់ណេងទឡងីទដីម្ផកីារ រសិេនជិួរលរជុទំដាយ្សៃថវិធិី។ រុ៉ណៃថ មាៃការបារម្មម្ួយ្ចៃំួៃចំទ ះការ
អៃុវេថៃ៍ ៃិង វររស័រធណដលមាៃៃ័យ្េូលេូំលាយ្ទៅរបុងរេរផញ្ដេថមិ្ួយ្ចៃំួៃរបុងចារ់ទៃះណដលអាចរ៉ះ ល់
ដល់សិេនទិសរភីារខ្ជងការជួរលរជុទំដាយ្សៃថិវធិ។ី16 ទលសីរីទៃះទៅទេៀេ អាជាញ ធរ ជារិទសសអាជាញ ធរទៅាម្

                                                           
12 លាង ស្គរេិន „ អបរទលរីលបាសទ់ហ៊សរ៊ុរ បាៃទលចមុ្ខទលីស្គររេ័ម៌ាៃ៖ កាណសេភបំទរញរ៉ុសថិ៍ (នងងេី២០ ណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣) អាចររ
បាៃាម្រយ្៖ http://bit.ly/1cOyeci។ 
 

13
 រទងកីេចារល់គ្រល់គ្ងអីុៃធឺណណេ ទដីម្ផរីារាងំ “ជៃេុចចរេិ”៖ កាណសេ ភបំទរញ រ៉ុសថិ៍ (រាជធាៃីភបំទរញ នងងេី២៤ ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២) 

14
 ណរវ រូៃីឡា „រម្ភុជា រិេស្គលអីុៃទធីណណេមាៃេីាងំទៅជិេស្គលាទរៀៃ‟ (សំទឡងសរល នងងេី១៩ ណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២) អាចររបាៃ
៖http://bit.ly/K7AJj5។ 
15

 ណរវ រូៃីកា „ រម្ភុជា ហម្មិ្ៃឲ្រមាៃេីាងំអីុៃទធីណណេទៅជិេស្គលា‟ (សំទឡងសរល នងងេី១៩ ណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២) អាចររបាៃ៖
http://bit.ly/K7AJj5។ 
16

 សូម្ទមី្លសលាររល័េរេ័ម៌ាៃររស ់ម្.ស.ម្.រ „ចារស់ថីរីការទធឝីបាេុរម្យទដាយ្សៃថិវធីិ‟ (ណខសីហ ឆ្ប ២ំ០១១) អាចររបាៃ៖
http://bit.ly/1bBbNqL។ 

 

http://bit.ly/1cOyeci
http://bit.ly/K7AJj5
http://bit.ly/K7AJj5
http://bit.ly/1bBbNqL
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ទខេថម្ិៃបាៃយ្ល់ចាស់លាស់រីចារ់ទៃះ ដូទោប ះទហយី្រួរទគ្អៃុវេថាម្រេរផញ្ដេថណិដលអស់សុរលភារ 
ទដីម្ផរីេឹេផេិការលរជុរំរស់អងាការម្ិៃណម្ៃរដាឌ ភិបាល ៃិងបាេុរម្យទដាយ្សៃថវិធិីនានាររស់សហគ្ម្ៃ៍។ 
 បាេុរម្យទដាយ្សៃថិវធិីនានារបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ជាៃចិចជាកាលលេូវបាៃរស្តង្ហក រទដាយ្ហងិាាម្រយ្ៈការទលរី
រមាវ ងំរុំសមាមាលេរីសណំារ់រងរមាវ ងំសៃថិសុខររស់រដាឌ ភិបាល។ បាេុរម្យនានាលេូវបាៃរស្តង្ហក រទដាយ្ហងិា
រីសំណារ់អាជាញ ធរទដាយ្ទលរីលបាស់ដំរងឆរ់ អាវុធ កាទំភវងី ឧសយ័ៃរងាូរេឹរណភបរ ឡាៃេរឹ ៃិងដំរង ទដីម្ផវីយ្
រំណររអបរេវ៉។ ការបាញ់លរហររីសំណារ់រងរមាវ ងំសៃថសុិខទលីបាេុរម្យបាៃនាឲំ្រម្ៃុសសរីរនារ់ស្គវ រ់ ៃិង
មាប រ់រិការ ទហយី្ យ៉ងទហចណាស់មាៃម្ៃុសស១៦នារ់ទផសងទេៀេរងររួស។ បាេុររជាទលចីៃនារ់រារ់ម្ិៃអស់ 
លេូវវយ្ដំ របុងទនាះមាៃស្តសថីរនីារ់លេូវរលូេរូៃ។17 របុងចំទណាម្បាេុរម្យជាទលចីៃទនាះរ៏មាៃបាេុរម្យររស់រម្យររ
កាេ់ទដរទរាងចលរផងណដរ ណដលណេងណេទចញេវ៉ ៃិងទធឝីរូដរម្យលរឆ្ងំៃឹងលបារ់ឈបួលទរ ៃិងលរេខណឍ ការង្ហរ
ម្ិៃលអ លរម្ទងំបាេុរម្យររស់សរម្យជៃដីធវី ៃងិសរម្យជៃការ រសិេនិលំទៅដាឌ ៃណដលលរឈម្ៃងឹការរទណថ ញ
ទចញ។ ទៅរបុងណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ មាៃការេវ៉ម្ួយ្ររស់រម្យររកាេ់ទដរទរាងចលរទអសអិល ទៅខ័ណឍ មាៃជ័យ្ 
នារាជធាៃីភបំទរញ ណដលឈាៃដល់ការបាញ់សមាវ រ់ស្តសថីមាប រ់រសីំណារ់រងរមាវ ងំសៃថិសុខ ៃិងទធឝីឲ្រររួសដល់
ម្ៃុសស៩នារ់ទផសងទេៀេ។ រណៃទម្ទលីការទលរីរមាវ ងំដ៏ហួសទហេុររស់អាជាញ ធរទនាះ មាៃបាេុររជាង៤០នារ់ រមួ្
ទងំលរះសងឃលេូវបាៃោរ់ខវួៃផងណដរ។18 ជាងទៃះទៅទេៀេទនាះ វស័ិយ្កាេ់ទដរទៅរម្ភុជាលេូវបាៃញញីំ ទដាយ្
ការម្ិៃទោររ ៃិងការរទំលាភរំ ៃដ៏ធងៃ់ធងរទៅទលទីសរភីារខ្ជងសមាគ្ម្ ៃិងសិេនចិរោរមួ្ ទដាយ្ទផថមី្ទចញរី
ៃិទយជររុំបាៃចរោលរររទដាយ្សុឆៃធៈជាម្យួ្ៃឹងសហជីរ។ របុងរយ្ៈទរលរីររឆី្ប រំៃវងទៃះ រម្ភុជាបាៃជួរ
ៃឹងស្គទ ៃភារទលោះថាប រ់ណដលទធឝីឲ្រសរម្យជៃសហជរី ៃិងសហជរីការង្ហរឯររាជរលសរចារ់ លរឈម្ៃឹង
សមាភ ធធងៃ់ធងរ លរម្ទងំទធឝីការរបុង “ររយិកាសហងិា ការភ័យ្ខ្ជវ ច ៃិងៃិេណឍ ភារ”។19 ទសចរថីល ងចារ់សថីរី
សហជីរ ដំរូងទឡយី្លេូវបាៃលរសួងការង្ហរ ដារ់ទចញទៅទដីម្ឆ្ប ២ំ០១១។ រនាធ រ់រមីាៃការបារម្មចំទ ះខវឹម្
ស្គរ ៃិងរេរផញ្ដេថិរបុងទសចរថីល ងចារ់ណដលលរុម្សងាម្សុីវលិ ៃងិសហជីរបាៃទលីរទឡងី 20  ទេីរទលកាយ្
ម្រទសចរថីល ងចារ់ទនាះលេូវបាៃរៃាទរលរបុងការរិៃិេរ។ រុ៉ណៃថ ចារ់ទៃះហរ់លេូវបាៃរញ្ជូ ៃទៅគ្ណៈរដឌ
ម្ស្តៃថទីៅចុងឆ្ប ២ំ០១៣ ទដមី្ផលីេួេរិៃិេរ ទហយី្ចារ់ទៃះអាចៃឹងលេូវអៃុម័្េទដាយ្រដឌសភាទៅទដីម្ឆ្ប ២ំ០១៤
ទៃះ។ ទសរភីារខ្ជងការជួរលរជុំ ៃិងទសរភីារខ្ជងសមាគ្ម្លេូវបាៃគ្ំរាម្រណៃទម្ទេៀេ ាម្េលម្ង់នៃទសចរថីទសបី
ចារ់សថរីីសមាគ្ម្ ៃិងអងាការម្ិៃណម្ៃរដាឌ ភិបាល (“ច.ស.អ.ម្.រ”)។ ទសចរថីល ងចារ់ទៃះអាចអៃុញ្ញដ េឲ្រ
រិេអងាការម្ិៃណម្ៃរដាឌ ភិបាល ៃិងសមាគ្ម្ណា ណដលររទ ញីថាទធឝឲី្ររ៉ះ ល់ដល់ឯរភារជាេ ិ វរផធម៌្ 
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 សូម្ទមី្ល (រំណេល់ាសទងេរ) ររស ់ម្.ស.ម្.រ “ការទលរីរមាវ ងំហួសទហេុទៅទលីបាេុររ” (ណខម្ររា ឆ្ប ២ំ០១៤) អាចររបាៃ៖ 
http://bit.ly/1eIegTU ។ 

 
18

 ចូទៅរ ៍លីទរស៉ „ ស្តសថីមាប រល់េូវបាៃបាញ់សមាវ រទ់ដាយ្ៃគ្របាលរបុងការរស្តង្ហក រការេវ៉‟ វេិរុអាសីុទសរ ី(នងងេី១២ ណខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៣) អាចររបាៃាម្៖ http://bit.ly/1erpIDd. ។  
 

19
 លរឹេថិការណ៍រិភរទលារម្យួ្ ៃិង ការង្ហរសម្រម្រ? ឧសាហរម្យកាេទ់ដររម្ភុជា‟ (ណខសីហ ឆ្ប ២ំ០០៧)។ 

20
 សូម្ទមី្លជាឧទហរណ៍http://bit.ly/1blDQP1។ 

http://bit.ly/1eIegTU
http://bit.ly/1erpIDd
http://bit.ly/1blDQP1
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េំទៃៀម្េមាវ រ់ ៃិងលរនរណីររស់សងាម្ជាេិរម្ភុជា‟។21 ទសចរថីល ង ច.ស.អ.ម្.រ រ៏រុំបាៃណចងរីការការ រសិេនិ
ជាមូ្លដាឌ ៃណដលមាៃណចងរបុងរដឌធម្យៃុញ្ដ ៃងិសៃនិសញ្ញដ នានាសថីរសីិេនមិ្ៃុសសអៃថរជាេិ ណដលរបុងទនាះ រម្ភុជាគ្ឺ
ជាលរទេសហេទទលខីម្ួយ្ផងទនាះទេ។22 ទរីទទះរជីា ច.ស.អ.ម្.រ លេូវបាៃរៃាទរលជារទណាថ ះអាសៃបរថី 
ចារ់ទនាះេំៃងៃឹងលេូវរង្ហា ញខវួៃស្គរជាងយីទៅរបុងឆ្ប ២ំ០១៤ទៃះ។ 

ការនធវើទ្ុកខបុកនមនញនលើសកមមជន និងអ្នកការពារសទិ្ធមិនសុស 

 ទទះរីជា អបរកា រសិេនិម្ៃុសសលេូវបាៃការ រទលកាម្រដឌធម្យៃុញ្ដ ៃិងលរម្លរហយេណឍ រម្ភុជាយ៉ងទនាះ
រថី រ៏ស្គទ ៃភារររស់សរម្យជៃការ រសេិនិម្ៃុសសទៅរម្ភុជាមាៃសភារគ្ួរឲ្រទលោះថាប រ់ ទដាយ្អាជាញ ធររៃថ
លរេិរម្យខ្ជវ ងំៗទៅទលីសរម្យភារររស់រួរទគ្។ សរម្យជៃការ រសិេនិម្ៃុសស រមួ្ទងំសរម្យជៃការ រសិេនិ
លំទៅដាឌ ៃ សរម្យជៃសហជីរ អបរស្គររ័េ៌មាៃ ៃិងរុគ្ាលិរអងាការម្ិៃណម្ៃរដាឌ ភិបាលលេូវលរឈម្ៃឹងការ
យយ្ ី ការគ្ំរាម្រំណហង អំទរីហងិា លរម្ទងំរណថឹ ងផវូវចារ់ទដីម្ផរីបំាេ់សំទឡងលរឆ្ងំររស់រួរទគ្។ ស្គទ ៃ
ភារសៃថិសុខ ៃិងរលម្ិេនៃហៃិភ័យ្ ណដលសរម្យជៃការ រសិេនមិ្ៃុសសរម្ភុជាលរឈម្មាៃសភារកាៃ់ណេ
ធងៃ់ធងរទៅរបុងឆ្ប ២ំ០១២។   រដាឌ ភិបាលបាៃរស្តង្ហក រកាៃ់ណេខ្ជវ ងំទឡងីៗទៅទលីការង្ហរររស់អបរការ រសិេនិ
ម្ៃុសសមុ្ៃការទបាះទឆ្ប េេំណាងរាស្តសថនា ណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១៣ម្រដល់ ៃិងមាៃការរទំលាភរំ ៃទលសីិេនរិរស់
អបរការ រសេិនមិ្ៃុសសណដលជាេូទៅលេូវរិេបាងំទដាយ្ស្គរៃិេណឍ ភារ ។ 
 ទរីទទះជាមាៃលរេខណឍ េលម្ូវាម្ចារ់សិេនិម្ៃុសសអៃថរជាេិទនាះរថី រ៏ោយ ៃយ្ៃថការឯររាជរថាប រ់ជាេិ
ណាម្ួយ្រទងកីេទឡងីទៅរម្ភុជាទដីម្ផកីារ រ ៃិងទលីរសធួយ្សិេនរិរស់សរម្យជៃការ រសិេនមិ្ៃុសសទឡយី្។ អងា
ការម្ិៃណម្ៃរដាឌ ភិបាល ផថល់ការោលំេម្ួយ្ចំៃួៃដល់សរម្យជៃការ រសិេនិម្ៃុសស រមួ្មាៃ ការោលំេណផបរចារ់ 
ៃិងការោលំេណផបរម្ៃុសសធម៌្។ រុ៉ណៃថ សម្េទភារ ៃងិធៃធាៃររស់អងាការម្ិៃណម្ៃរដាឌ ភិបាលទៅមាៃរលម្ិេ 
មាៃៃ័យ្ថា ការោលំេដល់សរម្យជៃការ រសិេនមិ្ៃុសសៃឹងម្ិៃអាចមាៃដល់ចំទ ះររណីរទំលាភរំ ៃជាទលចីៃ 
ជារិទសសររណីណដលទរីេទឡងីទៅេំរៃ់ដាច់លសយលឆ្ង យ្រីលរុងភបំទរញ។23 ទៅនងងេី២៧ ណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ 
អបរលសី ទយ៉ម្ រុបាព  សរម្យជៃការ រសិេនដិីធវីដ៏ទលចទធាវ ម្ួយ្រូរបាៃជារ់រៃននាោរទដាយ្ស្គរសរម្យៃិយ្ម្
ររស់អបរលសីទរ់េិៃៃឹងការអភិវឌណៃ៍ទៅេរំៃ់រងឹររ់ទៅរបុងរាជធាៃីភបំទរញ ណដលជារណៃវងមាៃលរជារលរដឌ
ជាទលចៃីលគ្ួស្គរលេូវបាៃអាជាញ ធររទណថ ញទចញរីលំទៅដាឌ ៃ។ អបរលសីលេូវបាៃេុលាការកាេ់ទទសឲ្រជារ់
រៃននាោររយ្ៈទរលរីឆ្ប រំីរេ “ហងិាទដាយ្ទចេនាមាៃស្គទ ៃេម្ងៃ់ទទស”។ អបរលសី ទយ៉ម្ រុបាព  ណេងលេូវបាៃ

                                                           
21

 លរ៊ទីហាេ ឌី ទខីេូ „ សងាម្សីុវលិ៖ ការោររំ់ហុសទលីអងាការមិ្ៃណម្ៃរដាឌ ភិបាលទៅរម្ភុជា‟ កាណសេ ភបំទរញរ៉ុសថិ៍ (រាជធាៃីភបំទរញ នងង
េី០២ ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២) អាចររបាៃាម្៖http://bit.ly/1eGl4RK។ 
   

22
 សលាររល័េររស ់ម្.ស.ម្.រ សថីរី ច.ស.អ.ម្.រ ៃិងឱកាសសលមារស់ងាម្សីុវលិទៅរម្ភុជាកាៃណ់េរមួ្េូចៗទៅ (ណខេុលា ឆ្ប ២ំ០១១)
អាចររបាៃាម្៖ http://bit.ly/1iSyFe9។ 
 
 

23
 របាយ្ការណ៍ ម្.ស.ម្.រ ៃិងមាលា១៩ „ ការការ រសរម្យជៃការ រសិេនិម្ៃុសស៖ សៃថិសុខសលមារអ់បរការ រសិេនិម្ៃុសសទៅរម្ភុ
ជា‟ (នងងេី១៩ ណខមិ្ងុនា ឆ្ប ២ំ០១៣) អាចររបាៃាម្៖ http://bit.ly/19KD1P8។ 

http://bit.ly/1eGl4RK
http://bit.ly/1iSyFe9
http://bit.ly/19KD1P8
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អាជាញ ធរគ្ំរាម្រំណហងជាញឹរញរ់ ទដាយ្ស្គរណេទលារលសីមាៃការ រ់រ័ៃនរបុងយុ្េននាការររស់សហគ្ម្ៃ៍រឹង
ររ់ ទហយី្លេូវបាៃវយ្ដំជាទលចីៃទលីរ ៃិងលេូវៃគ្របាលវយ្ទដាយ្ដំរងឆរ់ឲ្រសៃវរ់រីរទលីរ ខណៈណដលអបរ
លស ី េវ៉ទដាយ្សៃថិវធិ។ី24 របុងណខម្ិងុនា ឆ្ប ២ំ០១៣ ស្គលាឧេនរណ៍បាៃសទលម្ចថា អបរលសី ទយ៉ម្ រុបាព  ម្ិៃ
ណម្ៃជាោររីបុងការវយ្ដំទនាះទេ រុ៉ណៃថជាអបរញុះញង់ទៅរទីលកាយ្ររណីទៃះ ទហយី្ស្គលាឧេនរណ៍បាៃរៃនូរ
រៃទយ្ទទសអបរលសីម្រទៅលេមឹ្ណេរយ្ៈទរលរីរឆ្ប ។ំ ទៅនងងេី២២ ណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ អបរលសីលេូវបាៃ
េុលាការររូំលទដាះណលងឲ្រទៅទលៅ ុទំដាយ្រណងឝរសណំុំទរឿងទនាះឲ្រស្គលាឧេនរណ៍ជំៃុជំលម្ះស្គរទឡងីវញិ។25 

សទិ្ធដិីធល ី

 សិេនដិីធវី ៃិងសិេនលិំទៅដាឌ ៃ គ្ឺជារញ្ញា ណផបរសិេនិម្ៃុសសដ៏សំខ្ជៃ់រំផុេរបុងចំទណាម្រញ្ញា នានាណដល
លរជារលរដឌរម្ភុជាទៅេូទងំលរទេសបាៃលរឈម្។ ទរីទទះជា មាៃការការ រដ៏លេឹម្លេូវទលសីិេនដិីធវីទលកាម្
ចារ់ជាេិ ៃិងចារ់អៃថរជាេ ិ រមួ្ទងំចារ់ភូម្បិាលឆ្ប ២ំ០០១ ទនាះរថី សិេនឯិរជៃទលីដីធវ ី ៃិងសិេន ិរ់រ័ៃន
នានាលេូវបាៃរទំលាភរំ ៃរបុងរលម្ិេម្ួយ្ធងៃ់ធងរ ទហយី្ការរំ ៃទនាះជាទរឿយ្ៗោយ ៃការដារ់ទទសេណឍ ដល់
ជៃលរលរឹេថទឡយី្។ ជារិចចលរឹងណលរងទដីម្ផរីទងកីៃការនាទំចញ ទ លគ្ឺការអភិវឌណជាេទិនាះ រដាឌ ភិបាលរំរុងណេ
ទធឝីអាជីវរម្យទលធីៃធាៃធម្យជាេិរម្ភុជា ទដាយ្បាៃផថល់ដីសម្ផទៃទសដឌរិចចជាទលចីៃសៃនឹរសនាន រ់សលមារ់
ទោលរំណងទលរីលបាស់ណផបរឧសាហរម្យ ៃិងរសរិម្យ។ ទៅចុងឆ្ប ២ំ០១៣ នផធដីលរមាណ១៦,៦% ររស់រម្ភុជា 
បាៃលេូវរដាឌ ភិបាលលរគ្ល់ទៅឲ្រលរុម្ហុ៊ៃររទេស ៃិងលរុម្ហុ៊ៃរបុងលសុរ លរម្ទងំ  ជៃមាៃអំណាចរបុងការ
អភិវឌណៃ៍ណផបរឧសាហរម្យ។26 ការផថល់ដសីម្ផទៃទសដឌរិចចទនាះ ជាទរឿយ្ៗនាទំៅររការរទណថ ញលរជារលរដឌ
ទចញទដាយ្រងេំ ទហយី្ការផ្ទវ ស់េលីំទៅងយីលេូវបាៃអៃុវេថទដាយ្មាៃការទោររសិេនមិ្ៃុសសេិចេចួ ៃិងៃីេិវធិី
ចារ់លេឹម្លេូវ។ 
 ទៅនងងេី៧ ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២ រដាឌ ភិបាលបាៃណរលម្អរញ្ញា ណដលទរីេទឡងីទៅជុំវញិដីសម្ផទៃ 
ទដាយ្បាៃទចញទសចរថរីង្ហា រ់ឲ្រផ្ទអ រការផថល់ដសីម្ផទៃជារទណាថ ះអាសៃបណដលទៅថា “ទសចរថីរង្ហា រ់ទលខ
០១”។27 ទសចរថីរង្ហា រ់ទនាះទសបីឲ្រមាៃការហម្ឃាេ់របុងការផថល់ដីសម្ផទៃទសដឌរិចចងយី ការវយ្េនម្វទលដីី
សម្ផទៃទសដឌរិចចណដលមាៃលស្គរ់ទងំអស់ ៃងិការដរហូេយ្រម្រវញិៃូវដីសម្ផទៃទសដឌរិចចទងំឡាយ្

                                                           
24

 អងាការសម្ភៃ័នណខយរជំទរឿៃ ៃិងការ រសិេនិម្ៃុសស (លីកាដូ) „លរវេថិររសអ់បរការ រសិេនិម្ៃុសស៖ អបរលសីទយ៉ម្ រុបាព  (រំណេ់លា
សទងេរ) (ណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២) អាចររបាៃាម្៖  http://bit.ly/1dUYzYP។ 
25

 ទសចរថីណងវងការណ៍ររស ់ម្.ស.ម្.រ ៃិងអងាការលរឆ្ងំទរុណរម្យអៃថរជាេិ ស្គឝ គ្ម្ៃ៍ចំទ ះទសចរថីសទលម្ចររសេុ់លាការរំរូលទដាះ
ណលងអបរលសីទយ៉ម្ រុបាព  រទណាថ ះអាសៃប ៃិងអំ វនាវឲ្រស្គលាឧេនរណ៍ទរីរសវនាការរនាធ ៃទ់លីសំណំុទរឿងទនាះទដីម្ផសី្គថ រទររ យ ិ៍ទឈាយ ះ
ររសអ់បរលសី (នងងេី២២ ណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣) អាចររបាៃាម្៖ http://bit.ly/19WZ6tZ។ 
26

 របាយ្ការណ៍ „សថីរីទោលៃទយបាយ្រំណណេលម្ងដី់ធវីររស ់ម្.ស.ម្.រ៖ ការររទ ញីរបុងរិចចរិភារាេុមូ្ល រម្យវធីិរំណណេលម្ង់ណផបរ
ទោលៃទយបាយ្‟ (ណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១៣) អាចររបាៃាម្៖ http://bit.ly/1inGTWX។ 
 
 

27
 ទសចរថីរង្ហា រស់ថីរីការរលងឹងវធិាៃការណ៍ ៃិងលរសិេនិភារណផបរលគ្រល់គ្ងដីសម្ផទៃទសដឌរិចច ទលខ.០១ររ (ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១២) 
(“ទសចរថីរង្ហា រ០់១”) អាចររបាៃាម្៖ http://bit.ly/1hcN4lm។ 

http://bit.ly/1dUYzYP
http://bit.ly/19WZ6tZ
http://bit.ly/1inGTWX
http://bit.ly/1hcN4lm
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ណាណដលររទ ញីថារទំលាភទៅទលរីេរផញ្ដេថចិារ់ៃិងរិចចសៃា។28 រុ៉ណៃថ ទសចរថីរង្ហា រ់ទនាះទៅមាៃចទនាវ ះ
លរទហងសំខ្ជៃ់ម្ួយ្។ ដីសម្ផទៃទសដឌរិចចណដលទៅទលកាម្ការរិៃិេររិច័យ្ទៅទរលណដលទសចរថីរង្ហា រ់ទនាះ
លរកាសទឡងីម្ិៃលេូវបាៃទោររាម្ការអៃុវេថៃ៍ររស់ខវួៃ។29 លរការទៃះនាឲំ្រមាៃសភារកាៃ់ណេធងៃ់ធងរទដាយ្
ទហេុថារដាឌ ភិបាលរុំបាៃផថល់ៃូវរ័េ៌មាៃរេីំហនំផធដណីដលសទិេទៅទលកាម្ការរិៃិេររិច័យ្ ទៅទរលណដល ទសចរថី
រង្ហា រ់ឲ្រផ្ទអ ររទណាថ ះអាសៃបលេូវបាៃលរកាសទឡយី្។30 
 ណផបរម្ួយ្នៃទោលរណំងរបុងទសចរថីរង្ហា រ់ទលខ១ ទនាះ រ៏លេូវទដាះលស្គយ្ចំទ ះររណីរងឝះរវង់រម្យ
សិេនដិីធវីររស់លរជារលរដឌរម្ភុជាផងណដរ។ របុងរររណខយរលរហម្ រវង់រម្យសេិនិដីធវីលេូវបាៃរំផ្ទវ ញទោលណដលនាឲំ្រ
លរជារលរដឌរម្ភុជាេិចេួចទៅមាៃទសសសល់រវង់រម្យសេិនិដធីវី ដូទោប ះទហយី្ទេីរលរជារលរដឌង្ហយ្លរឈម្ៃឹង
ការរទណថ ញទចញរីដីធវី ៃិងការោរ់យ្រដីធវ។ី ទដីម្ផទីដាះលស្គយ្រញ្ញា ទៃះ ទៅរបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ទលារនាយ្ររដឌ
ម្ស្តៃថី ហុ៊ៃ ណសៃ បាៃរទៃវឿៃយុ្េននាការផថល់រវង់រម្យសិេនដិីធវីងយី ណដលលេូវបាៃអៃុវេថរៃថទដាយ្យុ្វជៃសយ័លគ្ចិេថ។ 
រុ៉ណៃថ ការលរួយ្បារម្មជាទលចីៃលេូវបាៃទលីរទឡងី រ់រ័ៃនៃឹងរម្យវធិផីថល់រវង់រម្យសិេនដិីធវីទៃះ ណដលលគ្រដណថ រ់
ទដាយ្ឥេនិរលៃទយបាយ្ជាខ្ជវ ងំ ទងំទៃះម្ិៃរារ់រញ្ចូ លៃូវេំរៃ់ណដលមាៃេំនាស់ ៃងិររណីណដលរាយ្ការណ៍
ថាយុ្វជៃសយ័លគ្ចិេថបាៃរងេំសហគ្ម្ៃ៍ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិចឲ្រេេួលយ្របាៃរវង់រម្យសិេនដិីធវឯីរជៃ ជំៃួសឲ្រ
រវង់រម្យសិេនដិីធវជីាសមូ្ហភារ។ 
 ការរទណថ ញទចញទដាយ្រងេំលេូវបាៃទធឝទីឡងីទដាយ្ោយ ៃៃីេវិធិីចារ់លេឹម្លេូវ ទហយី្រំរុងកាវ យ្ជាអំទរី
ហងិាយ៉ងខ្ជវ ងំ ទដាយ្លំទៅដាឌ ៃររស់លរជាសហគ្ម្ៃ៍នានាជាទរឿយ្ៗណេងលេូវបាៃឈូសឆ្យ្ ឬដុេរំផ្ទវ ញ។ 
ររណីទៃះរំរុងណេមាៃការលរួយ្បារម្មជាខ្ជវ ងំថា រដាឌ ភិបាលដារ់រលង្ហយ្រងរមាវ ងំសៃថសុិខរដឌ ទដីម្ផកីារ រ
ដីសម្ផទៃលរររទដាយ្ហងិារំរុងណេទរីេមាៃទឡងីជារៃថរនាធ រ់។ ររណីម្ួយ្ទៅទខេថឧេថរមាៃជ័យ្ គ្ឺលរមុ្
ហុ៊ៃសករអងា លរុម្ហុ៊ៃសករអំទៅេទៃវ លរុម្ហុ៊ៃសករអំទៅ ៃិងលរុម្ហុ៊ៃ ទខៃ ណអៃសូ៊ទហាី បាៃទលរីរងវរៈទសនាេូច
ទលខ ៤២ នៃរងទយធរលទខម្រភូម្ៃិធទដីម្ផរីិេផវូវ ដុេ ៃិងឈូសឆ្យ្ដីភូម្ិ រំផ្ទវ ញផធះសណម្ផង សមាវ រ់សេឝ
 ហៃៈ ផលដំណា ំទហយី្បាៃវយ្ដំ គ្ំរាម្រំណហង លរម្ទងំោរ់ខវួៃអបរភូម្ិ។31 
 ការទលរីរងរមាវ ងំទៃះបាៃទរីរលរេះទៅទរលការទធឝយុី្េននាការទម្ទរររស់សហគ្ម្ៃ៍ឲ្រេេួលស្គា ល់
សិេន ិ ៃិងទសបសុីំឲ្រមាៃការផថល់សណំងណដលលរុម្ហុ៊ៃបាៃជំ រ់រួរោេ់ ទហយី្ការទលររីមាវ ងំទៃះទធឝទីឡងីទៅ
ទរលមាៃបាេុរម្យ ៃិងការលរមូ្លផថុ ំនានា។ ទៅឆ្ប ២ំ០១៣ បាេុរម្យទម្ទរសិេនដិីធវីណេងបាៃទរីរលរេះៃឹងការ

                                                           
28 ដណដល។  
29

 អាដហុរ ទេីឈាៃដលចំ់ណុចសំខ្ជៃទ់ហយី្ឬ? សិេនិលំទៅដាឌ ៃ ៃិងសិេនិេេលួបាៃផលលរទយជៃ៍រីធៃធាៃធម្យជាេិទៅរម្ភុជារបុង
២០១២‟ (ណខរុម្មៈ ឆ្ប ២ំ០១៣) អាចររបាៃាម្៖ ), http://bit.ly/1eFH8wu ។ 
30

 ដណដល។ 
31

 អងាការលីកាដូ ៃិងអងាការសម្ធម្៌រម្ភុជា “ញេថិអំរីលរុម្ហុ៊ៃសម្ផទៃសកររម្ភុជាបាៃទផញីជូៃគ្ណៈរមាយ ធិការសិេនិម្ៃុសសនង អងាការ
មិ្ៃណម្ៃរដាឌ ភិបាលរម្ភុជាបាៃទោេរីររណីរទំលាភរំ ៃដធ៏ងៃធ់ងរ ររ់ៃ័នទៅៃឹងលរុម្ហុ៊ៃអាជីវរម្យសករ មិ្លេផុលដធំ៏ររសន់ង” (ទសចរថី
ណងវងការណ៍) (នងងេី៣០ ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៣) អាចររបាៃាម្៖http://bit.ly/1asDi57 ។ 

http://bit.ly/1eFH8wu
http://bit.ly/1asDi57
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ទលរីអំទរីហងិាដ៏ហួសទហេុរសីំណារ់រងរមាវ ងំសៃថិសុខ ទហយី្សរម្យជៃការ រសិេនដិធីវីលេូវបាៃទោេលរកាៃ់ 
ៃិងគ្ំរាម្រំណហងទដាយ្ណផអរទលីមូ្លដាឌ ៃដណដលៗ។ រុ៉ណៃថ រងឝះយ្ៃថការទដាះលស្គយ្េំនាស់ទដាយ្ឯររាជរ ៃិង
លរររទដាយ្លរសិេនភារ លរម្ទងំរងឝះេុលាការឯររាជរមាៃៃ័យ្ថាៃិេណឍ ភាររំរុងណេដុេរំទៅៃូវជទមាវ ះទៃះ
ដ៏ផុសផុល។ 
 ការរទណថ ញទចញរិេជាបាៃទធឝីឲ្ររ៉ះ ល់ដ៏ធងៃ់ធងរដល់លរជារលរដឌជៃជាេទិដីម្ភាគ្េិច ស្តសថី ៃងិ
រុមារ ទហយី្រ៏រ៉ះ ល់ដល់ររសិ្គទ ៃផងណដរ។ 

សទិ្ធទិ្ទ្លួបានការជាំនុាំជរមះនោយយតុតិធម៌ នងិតុលាការកមពុជា 

 ទទះរីជា មាៃការររីចទលម្ីៃគ្ួរឲ្ររេ់សមាា ល់របុងការលរកាៃ់ខ្ជជ រ់ៃូវៃីេិវធិីម្យួ្ចំៃៃួណដលរ៉ះ ល់ដល់
សិេនេិេួលបាៃការជំៃុំជលម្ះទដាយ្យុ្េថិធម៌្រ៏ទដាយ្ រ៏ទៅមាៃរញ្ញា គ្ួរឲ្រលរួយ្បារម្មជាទលចីៃ។ រញ្ញា ម្ួយ្របុង
ចំទណាម្រញ្ញា សំខ្ជៃ់ៗនានា ណដលរ៉ះ ល់ដល់សិេនេិេួលបាៃការជំៃុំជលម្ះទដាយ្យុ្េថិធម៌្ទៅរម្ភុជាគ្ឺរងឝះ
ការណរងណចរអំណាច ៃិងឥេនិរលណដលរៃថោរសងកេ់ទៅទលីស្គទ រ័ៃេុលាការរីស្គទ រ័ៃៃីេិលរេរិេថិ។ គ្ំលាេ
រវងអឝីណដលបាៃធានា ៃិងរេដាឌ ៃណដលណចងទៅរបុងរដឌធម្យៃុញ្ដរលីរេៃថិរៈររស់ទៅលរម្ ៃិងការធានារីសិេនិ
េេួលបាៃការជំៃុំជលម្ះទដាយ្យុ្េថិធម៌្ទៅណេមាៃទៅទឡយី្។ ទដាយ្ស្គរណេមាៃគ្ំលាេណររទៃះ ឱកាសទដីម្ផរីះិ
គ្ៃ់ ៃិងរិចចរិភារារំរុងណេរមួ្េូចទៅ ខណៈណដលេុលាការលេូវបាៃទលរីជាឧរររណ៍ៃទយបាយ្ទដីម្ផរីំរិេ
សំទឡងគ្ណររសលរឆ្ងំ ៃិងអបរមាៃៃិនាប ការជំទស់។ 

 េិៃបៃ័យ្អទងកេការសវនាការងយីៗទៃះណដល ម្.ស.ម្.រ បាៃលរមូ្លបាៃរង្ហា ញថាមាៃភារររីចទលម្ីៃ
ម្ួយ្ចំៃៃួទដាយ្មាៃរញ្ញា េិចេួចបាៃទលីរទឡងីដូចជា រុំមាៃទរលទវលាលគ្រ់លោៃ់ទដមី្ផទីលេៀម្ការ រ ជៃ
ជារ់ទោេ32 ៃិងអវេថមាៃទសចរថីណងវងររស់ទៅលរម្ទរ់េងៃងឹភារោយ ៃទទស ឬរិរុេនភារររស់ជៃជារ់ទោេ
មុ្ៃទរលលរកាសស្គលលរម្។33 រុ៉ណៃថ ទលៅរីមាៃភារររីចទលម្ីៃទងំទៃះ ជារមួ្មាៃការផ្ទវ ស់រថូរេិចេួច ឬោយ ៃ
ទល់ណេទស្គះរបុងការលរេិរេថាិម្សិេនិេេលួបាៃការជំៃុំជលម្ះទដាយ្យុ្េថិធម៌្។ ជាទរឿយ្ៗ ទៅលរម្រុំបាៃផថល់
ការណណនាឲំ្របាៃលេឹម្លេូវដល់ជៃជារ់ទោេរីសិេនលិរេៃថរិៈររស់ជៃជារ់ទោេ ទហយី្ទៅទរលជៃជារ់ទោេ
លេូវបាៃរម្វឹររសីិេនិររស់ខវួៃជាទរឿយ្ៗទៅលរម្រុំបាៃផថល់ការរៃរល់ឲ្របាៃលគ្រ់លោៃ់ដល់រួរទគ្ទេ។ ការខរ
ខ្ជៃទងំទៃះ គ្ជឺារថីបារម្មរិេលបារដទៅទរលណដលចំៃួៃអបរេំណាងណផបរចារ់ទៅមាៃេិចេួច សលមារ់រេ
ទលយីសម្ជឈមឹ្។34  ការលរួយ្បាម្មទផសងទេៀេគ្ឺការរៃថររីរាលដាលនៃការ ុខំវួៃរទណាថ ះអាសៃប ទរីទទះជាសចច
ធារណ៍ទៅទលៅ ុបំាៃេលម្ូវាម្ចារ់រម្ភុជា ៃិងចារ់អៃថរជាេទិនាះរថ ី ៃិងការររទ ញីររណី ុខំវួៃទលអីៃីេិ

                                                           
32

 របាយ្ការណ៍លរោឆំមាសទលីរេី៦ ររស ់ម្.ស.ម្.រ ៖ សិេនិេេលួបាៃការជំៃំុជលម្ះទដាយ្យុ្េថិធម្ទ៌ៅរម្ភុជា‟ (របាយ្ការណ៍)(នងងេី
៤ ណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣) ។ 
33

 ដណដល។ 
34

 មាលា ២០៣ រ.ៃ.រ.រ ៃិងសូម្ទមី្ល(រំណេល់ាសទងេរ) ររស ់ម្.ស.ម្.រ ការអៃុវេថៃ៍ការ ុខំវួៃរទណាថ ះអាសៃបទៅរបុងេុលាការ
រម្ភុជា (ណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=101&id=5&lang=khm
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=36&id=5&lang=khm
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ជៃមាៃរលម្ិេខភស់ណដលរុំអាចេេួលយ្របាៃ។35       
 ជាការគ្ួរឲ្រលរួយ្បារម្មផងណដរណដលមុ្ខេំណណងៃទយបាយ្ររស់ជៃជារ់ទោេហរ់ដូចជាទដីរេួនាេី
សំខ្ជៃ់ជាងភាររិរុេនភារររស់ខវួៃ។ ទលារ ឈូរ រណឍិ េ គ្ជឺាម្ស្តៃថីជាៃ់ខភស់ររស់រដាឌ ភិបាល ណដលលេូវបាៃ
េុលាការទោេលរកាៃ់ររីេ “រងកររួសស្គប ម្ទដាយ្អទចេនា” រនាធ រ់រសី្គរភារថាបាៃបាញ់កាទំភវីងទៅកាៃ់លរុម្
បាេុររ។ អាជាញ ធរររាជ័យ្របុងការោរ់ខវួៃោេ់ ទហយី្េុលាការបាៃកាេ់ទទសរំបាងំមុ្ខឲ្រជារ់រៃននាោររយ្ៈ
ទរល១៨ណខ ៃិងរិៃ័យ្ជាលបារ់ចំៃួៃ៣៨ លាៃទរៀល (លរមាណ ៩,៥០០ ដុលាវ អាទម្ររិ)។36 ទទសររស់ោេ់
លេូវបាៃស្គលាឧេនរណ៍េម្កល់េុរ របុងណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ រុ៉ណៃថោេ់ទៅណេសទិេរបុងការទគ្ចខវួៃ ទហយី្អាជាញ ធរ
ហរ់ដូចជាមាៃឆៃធៈេិចេួចរបុងការោរ់ខវួៃោេ់។ ផធុយ្ម្រវញិ សរម្យជៃ ណដលខឝះការោលំេណផបរៃទយបាយ្ 
ជាទរឿយ្ៗលេូវបាៃោរ់ខវួៃ ទហយី្ទរីរុំដូទោប ះទេ លេូវបាៃរំណេ់មុ្ខសញ្ញដ រីសំណារ់អាជាញ ធរ ដូចជាររណី
ររស់សរម្យជៃរឹងររ់អបរលស ីទយ៉ម្ រុបាព  ណដលបាៃរិភារាម្រខ្ជងទលីទនាះជាទដីម្។ 

អ្ងគជាំនុាំជរមះវិស្ថមចញកនងុតុលាការកមពុជា 

 អងាជំៃុជំលម្ះវសិ្គម្ញ្ដរបុងេុលាការរម្ភុជា (“អ.វ.េ.រ”) គ្ជឺាេុលាការរូៃកាេ់ម្ួយ្បាៃរទងកីេទឡងី
ទដាយ្រិចចលរម្ទលរៀងរវងរដាឌ ភិបាលរម្ភុជា ៃងិអងាការសហលរជាជាេិ (“អ.ស.រ”) ៃិងមាៃយុ្ាថ ធិការទលី
ថាប រ់ដឹរនារំំរូលនៃររររម្ភុជាលរជាធិរទេយ្រ ៃងិជៃទងំឡាយ្ណាណដលសងសយ័្ថាមាៃការេេួលខុសលេូវ
ចំទ ះការរទំលាភរំ ៃដ៏ធងៃ់ធងរទលចីារ់ជាេ ិៃិងចារ់អៃថរជាេិ បាៃលរលរឹេថទឡងីចទនាវ ះរីនងងេី១៧ ណខទម្ស្គ 
ឆ្ប ១ំ៩៧៥ ដល់នងងេី៦ ណខម្ររា ឆ្ប ១ំ៩៧៩។ របុងឆ្ប ២ំ០១០ សណំុំទរឿង ០០១ បាៃរិេរញ្ច រ់ការកាេ់ទទស
ចំទ ះទលារ កាងំ ទហករអ៊ាវ (ទៅ ឌុច)។ ទលារ ឌុច លេូវបាៃផថនាធ ទទសរីរេឧលរិដឌរម្យលរឆ្ងំម្ៃុសសជាេិ 
ៃិងការរំ ររំ ៃយ៉ងធងៃ់ធងរទលីអៃុសញ្ញដ លរុងហសណឺណវ ចំទ ះេនួាេីររស់ោេ់របុងការរទងកីេ ៃិងលគ្រ់លគ្ង
ម្ៃធីរ ុឃំាងំ ស-២១ ៃិងវលរិឃាេរឹងទជីងឯរ។ ទលារ ឌុច េេួលទទសជារ់រៃននាោរអស់ម្ួយ្ជីវេិរនាធ រ់
រីសហលរះរាជអាជាញ បាៃរថឹងទស់ទៅៃងឹការសទលម្ចទទសររស់អងាជៃុំំជលម្ះស្គលាដរូំង ឲ្រជារ់ទទសរយ្ៈ
ទរល៣៥ ឆ្ប ។ំ37 

                                                           
35

 មាលា ២០៣ រ.ៃ.រ.រ ៃិងសូម្ទមី្ល(រំណេល់ាសទងេរ)ររសម់្.ស.ម្.រ „ការអៃុវេថៃ៍ការ ុខំវួៃរទណាថ ះអាសៃបទៅរបុងេុលាការ
រម្ភុជា (ណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១៣)។  
36

 សូម្ទមី្ល (អេទរេវភិាគ្ផវូវចារ)់ ររស ់ម្.ស.ម្.រ „ ការវភិាគ្ផវូវចារទ់លីសំណំុទរឿងលរហយេណឍ លរឆ្ងំៃឹងអេីេអភិបាលលរុងបាវេិ
ទលារ ឈូរ រណឍិ េ ៃិងនាយ្ៃគ្របាលទលារ ស ោៃថ់ា របុងររណីបាញ់លរហរទលីរម្យការៃីិទរាងចលរទៅទវ ៉កាលរីនងងេី២០ ណខរុម្មៈ 
ឆ្ប ២ំ០១២ (នងងេី២៣ ណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 
37

 សូម្ទមី្ល (ទសចរថីណងវងការណ៍) ររស ់ម្.ស.ម្.រ „ ចំណុចលអ ៃិងចំណុចអាលររទ់ៅ អ.វ.េ.រ ចំទ ះការរណៃទម្ទទសឌុចឲ្រជារ់រៃន
នាោរអសម់្យួ្ជីវេិ‟ (នងងេី៣ ណខរុម្មៈ ឆ្ប ២ំ០១២)។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=36&id=5&lang=khm
http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=44&id=5&lang=khm
http://www.sithi.org/temp.php?url=publication_detail.php&lg=kh&mid=5206
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 របុងឆ្ប ២ំ០១៣ អ.វ.េ.រ បាៃរញ្ច រ់សវនា “ជំៃុំជលម្ះណផបរេូចៗ” ជារឋម្ របុងសណំុំទរឿង ០០២ 
ណដលទៅថា សំណំុទរឿង ០០២/០១38 ទហយី្រំរុងណេេៃធងឹោសំ្គលដីកាសទលម្ចទៅទដមី្ឆ្ប ២ំ០១៤។ សណំុំ
ទរឿងទនាះរចចុរផៃបទៃះ រ់រ័ៃនៃឹងទលារ ៃួៃ ជា អេីេលរធាៃរដឌសភានៃររររម្ភុជាលរជាធិរទេយ្រ ៃងិអៃុ
ទលខ្ជររសរុម្យុយ្ៃសីថរម្ភុជា ៃិងទលារ ទខៀវ សំផៃ អេីេលរមុ្ខរដឌនៃររររម្ភុជាលរជាធរិទេយ្រ។ សណំុំទរឿង
ទៃះជារ់ រ់រ័ៃនជៃជារ់ទោេរីរនារ់រណៃទម្ទេៀេគ្ឺ៖ ទលារលសី ទអៀង ធីរេិន ិ អេីេរដឌម្ស្តៃថសីងាម្រិចច ណដលររ
ទ ញីថារុំមាៃកាយ្សម្ផទ ៃិងរញ្ញដ ស្គយ រេលីគ្រ់លោៃ់របុងការចូលរមួ្ការជំៃុំជលម្ះរថី39 ៃិងទលារ ទអៀង ស្គរ ី
អេីេឧរនាយ្ររដឌម្ស្តៃថេីេួលរៃធុររិចចរិចចការររទេស ណដលទលារបាៃម្រណៈកាលទៅនងងេី១៤ ណខម្ិងុនា ឆ្ប ំ
២០១៣។40 
 ៃីេិវធិីសលមារ់ោរ់ទផថីម្ការជំៃុំជលម្ះរថីេួចៗរនាធ រ់ទេៀេទៅរបុងសំណំុទរឿង ០០២ -សំណំុទរឿង ០០២/
០២ បាៃកាវ យ្ជាលរធាៃរេរិភារាជាទលចីៃផងណដរ ទដាយ្មាៃការលរួយ្បាម្មជាទលចីៃថា ៃីេិវធិី សិេនេិេួល
បាៃការជំៃុំជលម្ះ ៃងិអាយុ្ររស់ជៃជារ់ទោេជាទដីម្ ណដលរញ្ញា ទងំទៃះអាចរារាងំដល់ការជំៃុជំលម្ះរថីេូចៗ
ទៅទរលអនាគ្េ។ ម្ាង៉វញិទេៀេ សណំុំទរឿងចំៃួៃរីរទេៀេគ្ឺ សណំុំទរឿង ០០៣ ៃិង សណំុំទរឿង ០០៤ បាៃរុ ំ
រ័េនទដាយ្ភារចលម្ូងចលមាសអម្ៃឹងសំទណីអៃថរាគ្ម្ៃ៍ររស់រដាឌ ភិបាល ៃងិអឆៃធៈរបុងការទសុីរអទងកេទលីការ
ទោេលរកាៃ់ជៃសងសយ័្លបានំារ់រណៃទម្ទេៀេ។ លសរទរលជាម្ួយ្ោប ទៃះ ទម្ធាវកីារ ររថីជៃជារ់ទោេលេូវបាៃ
ោេ់ាងំឲ្រការ ររថីដល់ជៃជារ់ទោេរបុងសំណំុទរឿងទងំទៃះ ជៃជារ់ទោេទងំទនាះទៅណេរំុទៃ់លេូវបាៃ
រទញ្ចញទឈាយ ះ ទហយី្ការវវិឌណទៅមាៃភារយ្េឺយ៉វ។ 
 ទរីទទះរីជា អ.វ.េ.រ មាៃសកាថ ៃុរលអស្គច រររបុងការរៃសល់េុរៃូវទររ ថដ៍ំណណលវជិជមាៃដល់លររ័ៃន
េុលាការរម្ភុជា ការកាេ់រៃទយ្ៃូវការផថល់ជំៃួយ្ររទេស ៃិងារ់េិចរារាងំររស់រដាឌ ភិបាល រមួ្ទងំការរដិទសធ
ការេេួលខុសលេូវណផបរងវកិា41 រំរុងណេទធឝីឲ្រសទិេរបុងសភារអៃថរាយ្។ 

ធុរកិច្េ និងសទិ្ធមិនសុស 

 ឧសាហរម្យកាេ់ទដរគ្ជឺាសសរលគ្ឹះដ៏សំខ្ជៃ់ម្ួយ្នៃទសដឌរិចចររស់លរទេសរម្ភុជា។ មាៃទរាងចលរកាេ់
ទដរ លរមាណចំៃួៃ ៥៥៨ ទរាងចលរ រំរុងលរេិរេថកិារទៅរម្ភុជា ណដលទលរីរមាវ ងំរលរម្យររស់លរជារលរដឌ
លរណហលជា ៤៧៥ ១០៧នារ់។42 ទយងាម្អងាការមូ្លៃធិិរូរីយ្វេទុអៃថរជាេិ របុងឆ្ប ២ំ០១១ ឧសាហរម្យ

                                                           
38

 សូម្អាៃ (រំណេល់ាសទងេរ)ររស ់ម្.ស.ម្.រ „ការរំណរររិចចដំទណីការៃីេិវធីិរបុងសំណំុទរឿង ០០២ ទៅអងាជំៃំុជលម្ះវសិ្គម្ញ្ដរបុង
េុលាការរម្ភុជា‟ (ណខេុលា ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 
39

 សូម្ទមី្ល „សំណំុទរឿង ០០២‟។   
40

 ម្.ស.ម្.រ „ម្រណៈភារររសទ់លារ ទអៀង ស្គរ ីគ្រួជាការដាសស់េិឲ្រភាញ ររ់ឮរ‟ (ទសចរថីណងវងការណ៍) (នងងេី១៤ ណខមិ្ងុនា 
២០១៣)។ 
41

 អងាការ យូ្ណម្ៃ នរេ៉ ៍វចឆ៍ „ រដាឌ ភិបាលរម្ភុជា រារាងំដលៃី់េិវធីិររសេុ់លាការណខយរលរហម្‟ (រេ័ម៌ាៃ) (នងងេី៥ ណខរញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 
42

 ម្.ស.ម្.រ „ ណផៃេីនៃទរាងចលរកាេទ់ដរ ៃិងចង្ហឝ រផ់ាេផ់ាង់‟ (ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=43&id=5&lang=khm
http://www.eccc.gov.kh/case/topic/119
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=368&id=5&lang=khm
http://www.hrw.org/news/2013/09/05/cambodia-government-obstructs-khmer-rouge-court
http://sithi.org/temp.php?url=bhr/bhr_list.php&lg=kh
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កាេ់ទដរបាៃររលបារ់ចំណូលចំៃួៃ ៣ ០៧៥ លាៃដុលាវ អាទម្ររិ ដល់រម្ភុជា។ របុងឆ្ប ២ំ០១២ េួទលខទនាះ
បាៃទរីៃទឡងីដល់ ៤ ០០៦លាៃដុលាវ អាទម្ររិ។43  
 រុ៉ណៃថ ទរីទទះជាមាៃការទរីៃទឡងីណផបរឧសាហរម្យកាេ់ទដរទៅរម្ភុជាទនាះរថី ភសថុាងរង្ហា ញរសីភារ
កាៃ់ណេអាលររ់ទៅៗចំទ ះលរេខណឍ ការង្ហរទៅាម្ទរាងចលរនានារយ្ៈទរលជាងរីឆ្ប រំៃវងម្រទៃះ។ ទយង
ាម្រម្យវធិីទរាងចលរកាៃ់ណេលរទសីរររស់អងាការរលរម្យអៃថរជាេិ លរេខណឍ ការង្ហរលរទសីរជាទលចីៃចំណុចទៅ
ម្ិៃទៃ់លេូវបាៃអៃុវេថ រមួ្មាៃ៖ រញ្ញា សុវេទភិារណផបរអគ្ាភ័ីយ្ រលរម្យរុមារ ៃិងសុវេទិភារការង្ហរ លរម្ទងំ
រញ្ញា សុខភារ ណដលអាចរមួ្ចណំណរជួយ្ដល់រំទណីៃដ៏ឆ្រ់រហ័សណផបរឧសាហរម្យកាេ់ទដរ។44 របុងឆ្ប ២ំ០១២ 
មាៃទរាងចលរលេឹម្ណេ ១២% រុ៉ទណាត ះ បាៃអៃុវេថាម្ទោលការណ៍ការង្ហរណងម្ទម៉ាងលេឹម្លេូវ ទហយី្រម្យររជា
ស្តសថី ណដលរទងកីេៃូវរមាវ ងំរលរម្យភាគ្ទលចីៃទនាះលេូវបាៃគ្ំរាម្រទណថ ញទចញ រនាធ រ់រីស្តសថទីងំទនាះមាៃនផធទ ះ 
លរម្ទងំរញ្ចុ ះរញ្ចូ លឲ្រយ្ររូៃទចញផងណដររបុងររណីម្ួយ្ចំៃួៃ។ ទលសីរីទនាះ លរុម្ហុ៊ៃរៃថម្ិៃគ្ិេគូ្ដល់
ជំនាញរៃវេ់អគ្ាភ័ីយ្ ទហយី្រម្យររម្ិៃេេួលបាៃការរំ រ់រំរ៉ៃលគ្រ់លោៃ់ររីទរៀរជួយ្សទស្តង្ហា ះរនាធ ៃ់។ ជា
ចុងទលកាយ្ ទម្ដឹរនាសំហជរីណេងណេលេូវមាច ស់ទរាងចលរបាៃទៅមុ្ខសញ្ញដ  ទហយី្លេូវម្ស្តៃថអីៃុវេថៃ៍ចារ់បាៃវយ្
ដំ ទៅទរលរួរទគ្ទធឝីរូដរម្យទៅទលៅទរាងចលរ។  សហជរីភាគ្ទលចីៃនារ់លរឈម្ៃឹងការរទណថ ញទចញ ឬបាៃ
លេូវទរាងចលររទណថ ញទចញរកីារង្ហរណេម្ថង រីទល ះណេសរម្យភារររស់ខវួៃ។45  

ស្ថា នភាពលទ្ធិរបជាធបិនតយយនៅកមពុជា 

 សលមារ់ឆ្ប ២ំ០១៣ មាៃការររីចទលម្ីៃគ្ួរឲ្ររេ់សមាា ល់ម្យួ្ចំៃួៃទរ់េិៃៃឹងស្គទ ៃភារលេនលិរជាធិរ
ទេយ្រ។ របុងឆ្ប ២ំ០១២ គ្ណររស សម្ រងសុ ី(“គ្.ស.រ”) ៃិងគ្ណររសសិេនមិ្ៃុសស (“គ្.ស.ម្”) បាៃរញ្ចូ ល
ោប រទងកីេជាគ្ណររសសទស្តង្ហា ះជាេ ិ (“គ្.ស.ជ”) ជាការលរឹងណលរងទដីម្ផរីលងរួរលងួម្សទំឡងលរឆ្ងំ ៃិងរមួ្
រមាវ ងំឲ្រកាៃ់ណេខ្ជវ ងំទដីម្ផលីររួេលរណជងជាម្ួយ្ លរ.ជ ទៅរបុងការទបាះទឆ្ប េេំណាងរាស្តសថ។ មាៃគ្ណររស
ៃទយបាយ្ជាទលចៃីទផសងទេៀេបាៃចូលរមួ្ ណេជារ់ណសថងគ្ណៈររសទងំទនាះអាចៃឹងេេួលបាៃអាសៃៈេិច
េួចរំផុេ ទរីសិៃជាខវួៃឈបះបាៃអាសៃៈ។  

 មុ្ៃការឈាៃដល់ការទបាះទឆ្ប េេំណាងរាស្តសថទធឝីទឡងីទៅនងងេី២៨ ណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១៣ លរះម្ហ
រសលេ ៃទរាេថម្ សីហមុ្ៃី បាៃលរទៃការទលីរណលងទទសដល់ទលារ សម្ រងសុ ី ទម្ដឹរនាលំរឆ្ងំររស់ គ្.ស.ជ 
ណដលបាៃៃិរទេសខវួៃរមុី្ៃម្រ ាម្សំទណីររស់ទលារនាយ្ររដឌម្ស្តៃថី ហុ៊ៃ ណសៃ ណដលជាការទបាះជំហៃទឆ្ភ ះ

                                                           
43

 ‘លរទេសរម្ភុជា ជំរុញឲ្ររទងកីៃការនាទំចញររសល់រទេស‟ រេ័ម៌ាៃសិុៃហួ៊ (នងងេី៦ ណខមិ្ងុនា ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 
44

 BFC ‘ឆ ៍„ របាយ្ការណ៍សំទយគ្េី៣០ សថីរីលរេខណឍ ការង្ហរទៅរបុងវសិយ័្កាេទ់ដររម្ភុជា‟ (ណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 
45

 រិចចរិភារាេុមូ្លររស ់ម្.ស.ម្.រ សថីរី „ ធុររិចច ៃិងសិេនិម្ៃុសសរបុងវសិយ័្ទរាងចលរកាេទ់ដររម្ភុជា‟ (រាជធាៃីភបំទរញ នងងេី២៧ ណខ
រុម្មៈ ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 

http://betterfactories.org/?p=6706
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ទៅមុ្ខទដាយ្វជិជមាៃម្ួយ្។46 រណៃទម្ទលីទនាះ ទគ្ទ ញីមាៃការធាវ រ់ចុះអំទរីហងិា រ់រ័ៃនៃឹងការទបាះទឆ្ប េ ទរី
ទធៀរទៅៃឹងការទបាះទឆ្ប េឆ្ប មុំ្ៃៗ ទហយី្មាៃការទរីៃទឡងីៃូវអលាទលរីលបាស់រណាថ ញផសរឝផាយ្សងាម្ទៅ
របុងលរទេសរម្ភុជាណដលបាៃទរីរឱកាសឲ្រមាៃការផ្ទវ ស់រថូររ័េ៌មាៃ ៃិងការរទញ្ចញេសសៃៈណផបរៃទយបាយ្
កាៃ់ណេផុសផុល។47 រុ៉ណៃថ លរសួងរ័េ៌មាៃបាៃហម្លបាម្ស្គទ ៃីយ្វេិរុទងំអស់ម្ិៃឲ្រោរ់ផាយ្រៃថរីរម្យវធិីវេិរុ
ររទេសរបុងអំឡុងទរលយុ្េននាការទបាះទឆ្ប េ48 ទដាយ្ទៃះនាទំៅររការទបាះទឆ្ប េម្ួយ្ណដលរង្ហា ញរសីម្េទភារ
រុំទសយីភារោប របុងការទធឝយុី្េននាការរវងគ្ណររសលរឆ្ងំ ៃិងគ្ណររសលរជាជៃរម្ភុជា។ 
 ទរីទទះជាមាៃភារលរទសីរទងំទៃះរថ ី រនាធ រ់រីការទបាះទឆ្ប េម្រ មាៃការទោេលរកាៃ់យ៉ងធងៃ់ធងររី
ការលួចរៃវំសៃវរឹទឆ្ប េ ៃិងភារអយុ្េថិធម៌្ជាលរេណៈលររ័ៃនទៅរបុងដំទណីរការទបាះទឆ្ប េ ជាទហេុទធឝីឲ្រមាៃ
ការទសបីសុំទររីការទសុីរអទងកេការទបាះទឆ្ប េទដាយ្ឯររាជរ។49 ទៅចុងឆ្ប ២ំ០១៣ សមាជរិរដឌសភាជារ់ទឆ្ប េ
ររស់ គ្.ស.ជ សទលម្ចម្ៃិចូលកាៃ់េំណណងររស់ខវួៃទៅរដឌសភា ទដាយ្រហកិារណផអរទលីទហេុផលថា មាៃការ
លួចរៃវំសៃវរឹទឆ្ប េ ៃិងមាៃភារម្ិៃលរលរេីជាទលចីៃ ទហយី្ គ្.ស.ជ បាៃទធឝមី្ហបាេុរម្យជាលរោលំរឆ្ងំ
ចំទ ះរដាឌ ភិបាល ។ 
 ការទបាះទឆ្ប េេំណាងរាស្តសថឆ្ប ២ំ០១៣ រង្ហា ញជាលេនផលថា លរ.ជ េេលួបាៃអាសៃៈចំៃួៃ ៦៨ 
របុងចំទណាម្អាសៃៈចៃំួៃ១២៣ នៃរដឌសភា។ រមួ្ជាម្ួយ្លេនផលនៃការទបាះទឆ្ប េទលជីសទរសីលរុម្លរឹរា ុំ
សង្ហក េ់ទៅណខម្ិងុនា ឆ្ប ២ំ០១២  ណដល លរ.ជ េេលួបាៃ ៨ ២៩២ អាសៃៈ របុងចំទណាម្ ១១ ៤៥៩ អាសៃៈ
សរុរ ៃងិ ការទបាះទឆ្ប េលរឹេនសភានាណខម្ររា ឆ្ប ២ំ០១២ លរ.ជ េេលួបាៃ ៣៩ អាសៃៈ របុងចំទណាម្ ៦១
អាសៃៈលរេឹនសភាសរុរ50 េួទលខទៃះរង្ហា ញរីជ័យ្ជម្បះដ៏ទលីសលរ់ណដល លរ.ជ រៃថកាៃ់អំណាចៃទយបាយ្
ទៅរបុងលរទេស ទងំការទបាះទឆ្ប េថាប រ់ជាេិ ៃិងការទបាះទឆ្ប េថាប រ់ទលកាម្ជាេិ។ លរុម្លររឹា ុ ំសង្ហក េ់51 រទលម្ី
ការង្ហរថាប រ់មូ្លដាឌ ៃទដមី្ផផីលលរទយជៃ៍ ុ ំ សង្ហក េ់ ៃងិ ទដីរេជួាភាប រ់ង្ហរររស់រដាឌ ភិបាល ទដាយ្រំទរញរិចច
ការទលកាម្ការោេ់ាងំ ឬផថល់អំណាចរីរដាឌ ភិបាល។ សសរសថម្មនៃយុ្េនស្គស្តសថចេុទកាណសលមារ់រំទណីៃទសដឌ
រិចចឆ្ប ២ំ០០៤ ទោលៃទយបាយ្វមិ្ជឈការ ៃិង វសិហម្ជឈការររស់រដាឌ ភិបាលបាៃផាភាជ រ់ៃូវស្គរៈសំខ្ជៃ់នៃ

                                                           
46

 សម្ភៃ័នរំណណេលម្ងក់ារទបាះទឆ្ប េ „ របាយ្ការណ៍រមួ្សថីរីការទរៀរចំការទបាះទឆ្ប េទៅរម្ភុជាឆ្ប ២ំ០១៣‟ (របាយ្ការណ៍)(នងងេី១៧ ណខ
ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 
47

 ដណដល។ 
48

 ទមី្ល ទសចរថីលរកាសរ័េម៌ាៃ ររស ់ម្.ស.ម្.រ ៖ „លរសងួរេ័ម៌ាៃបាៃហម្លបាម្ដលស់្គទ ៃីយ្វេិរុទងំអស់មិ្ៃឲ្រទធឝីការោរផ់ាយ្
រៃថរម្យវធីិវេិរុររទេសរបុងអំឡុងទរលយុ្េននាការទបាះទឆ្ប េ‟ (នងងេី២៩ ណខមិ្ងុនា ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 

49
 អងាការឃាវ ទំមី្លសិេនិម្ៃុសស „ ោបំាចល់េូវមាៃការទសីុរអទងកេឯររាជររបុងការទបាះទឆ្ប េ‟ (ទសចរថីណងវងការណ៍) (នងងេី១០ ណខរញ្ញដ  
ឆ្ប ២ំ០១៣)។  
50

 ទលារ សុខ ទខម្រា „ ការទបាះទឆ្ប េលរឹេនសភា ជាម្យួ្ៃឹងជរួគ្ណររស ដូចាម្ការររឹំងេុរ៖ សំទឡងសហរដឌអាទម្ររិ៖ រម្ភុជា (នងងេី
៣១ ណខម្ររា ឆ្ប ២ំ០១២)។ 
51

 ម្.ស.ម្.រ „លរុម្លរឹរា ុ ំសង្ហក េ់‟ („សលាររល័េ‟) (២០១២) http://bit.ly/18YJLe5;  ម្.ស.ម្.រ „ចារស់ថីរីការលគ្រ់លគ្ងរដឌបាល 
 ុ ំសង្ហក េ់‟ („សលាររល័េ‟) (២០១២) http://bit.ly/1lBhKcX 

http://www.sithi.org/temp.php?url=publication_detail.php&lg=kh&mid=10197
http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=38&id=5&lang=khm
http://www.sithi.org/temp.php?url=publication_detail.php&lg=kh&mid=9365
http://www.voacambodia.com/content/senate-voting-along-party-lines-as-expected-analysts-138423369/1359872.html
http://bit.ly/18YJLe5
http://bit.ly/1lBhKcX
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លរុម្លរឹរា ុ ំសង្ហក េ់ ទដីម្ផកីារអភិវឌណដល់រម្ភុជា។  ុ ំសង្ហក េ់ទងំទៃះេេួលខុសលេូវរបុងការទលជីសទរសីទម្ភូម្ិ
ចំៃួៃ ១៣ ០០០ ទបាះទឆ្ប េទលជីសទរសីសមាជិរលរុម្លររឹាលសុរ ខ័ណឍ  ៃិងទខេថ លរុង ៃិងទបាះទឆ្ប េទលជីសទរសី
សមាជិរររស់លរេឹនសភា។ 
 ការលគ្រ់លគ្ងដ៏ទលីសលរ់ររស់ លរ.ជ ទលសី្គទ រ័ៃរដាឌ ភបិាលបាៃរ៉ះ ល់យ៉ងធងៃ់ធងរដល់រេរផញ្ដេថិ
របុងរដឌធម្យៃុញ្ដ ៃិងចារ់ រ់រ័ៃនដនេទេៀេណដលការ រដល់ដំទណីរការលេនិលរជាធរិទេយ្រ ៃិងសិេនមិ្ៃុសស ៖ 
េុលាការណដលលំទអៀងទៅររៃទយបាយ្លេូវបាៃទលរីលបាស់ទដីម្ផយីយ្ដីល់គ្ណររសលរឆ្ងំ សមាជិរលរឹេន
សភាដ៏មាៃឥេនិរលអាចជិះជាៃ់ទលសីិេនដិីធវីររស់សហគ្ម្ៃ៍ ទហយី្ទសវសៃថិសុខស្គធារណៈរទលម្ីណេផល
លរទយជៃ៍ដល់ឥសសរជៃមាៃអំណាច ជាជាងរទលម្ផីលលរទយជៃ៍ដល់រលរដឌលរីលរទៅាម្េីលរុង ៃិងជៃរេ
។ រណៃទម្រទីលីទៃះ រងឝះឯររាជរ ៃិងេមាវ ភារនៃដំទណីរការទបាះទឆ្ប េ ៃិងការលគ្រ់លគ្ងររស់ លរ.ជ ទលសី្គទ រ័ៃ
រដឌទងំអស់ទនាះ ៃទយបាយ្រម្ភុជាលេូវបាៃទគ្ោេ់េុរថាម្ៃិសូវសំខ្ជៃ់ ៃិងមាៃការណររបារ់របុងសងាម្រម្ភុជា 
ណដលចំបាច់លេូវមាៃការរមួ្ចំណណរជាទលចីៃរសីំណារ់ ស្តសថី យុ្វជៃ ៃិងធុររិចចខ្ជប េេូចដល់លរទេសជាេិ ។52 
 អំណាចដ៏ទលីសលរ់ររស់ លរ.ជ ទៅលគ្រ់េិដឌភារៃទយបាយ្ទធឝឲី្រដំទណីរការទបាះទឆ្ប េម្ួយ្ម្ៃិមាៃ
ឯររាជរ ៃិងេមាវ ភារលេមឹ្លេូវ។ ការលគ្រ់លគ្ងដ៏ទលីសលរ់ររស់ លរ.ជ ទៅទលសី្គទ រ័ៃរដាឌ ភិបាលទងំអស់ ៃិង
ទលដីំទណីរការទបាះទឆ្ប េាម្រយ្ៈគ្ណៈរមាយ ធិការជាេទិរៀរចំការទបាះទឆ្ប េ (“គ្.ជ.រ”) ណដលរុំឯររាជរទនាះ 
បាៃរារាងំជាខ្ជវ ងំដល់លេនភារររស់គ្ណររសលរឆ្ងំទដីម្ផកីាវ យ្ជានដគូ្លរររទដាយ្េុលរភាររបុងវស័ិយ្ៃទយ
បាយ្រម្ភុជា។ ជាងទៃះទៅទេៀេ ការទធឝីយុ្េននាការទឃាសនាៃទយបាយ្ទៅរម្ភុជា ជាទរឿយ្ៗទលីរទឡងី រ់រ័ៃន
ណេទៅទលរុីគ្ាលិរលរេណៈរុគ្ាល ទដាយ្ាម្េមាវ រ់គ្ណររសៃទយបាយ្ ជាជាងលរទម្ីលទម្ីលទៅទលភីារ
ដឹរនារំរស់គ្ណររស។ ជាលេនផល របុងអំឡុងយុ្េននាការទឃាសនាទបាះទឆ្ប េ អបរទបាះទឆ្ប េលេូវបាៃទលីរេឹរ
ចិេថឲ្រទបាះទឆ្ប េជូៃរុគ្ាលជាជាងទផ្ទថ េទៅទលីធាេុសំខ្ជៃ់នៃរញ្ញា ទោលៃទយបាយ្ ៃិងរម្យវធិីទោលៃទយ
បាយ្ររស់ររស។  
 ររណីទៃះកាៃ់ណេមាៃសភារធងៃ់ធងរទៅៗាម្រយ្ៈការរំបាេ់សំទឡងៃទយបាយ្លរឆ្ងំអស់រយ្ៈទរល
ជាង២០ឆ្ប រំៃវងម្រ ណដលបាៃនាឲំ្រគ្ណររសទងំទនាះរុ៉ៃរ៉ងទលីរសធួយ្ទលីការទរសីទអីងជាេិស្គសៃ៍ រមួ្
ទងំការទលរទីវហសរធដ៏ខ្ជវ ងំលរឆ្ងំៃឹងជៃជាេទិវៀេណាម្ ណដលជាម្ទធាបាយ្ចុងទលកាយ្ទដីម្ផេីេួលបាៃ
សំទឡងទឆ្ប េ។53 ជាងទៃះទៅទេៀេ ខណៈណដលគ្ណររសលរឆ្ងំរាយម្រង្ហា ញខវួៃជាអៃថរជាេថិាជាអបរ
ការ រលេនិលរជាធរិទេយ្រ ការរមួ្ផសោំប រវងភារជាអបរដរឹនាទំខាយ្ រចនាសម្ភ័ៃលគ្រលគ្ងមាៃរលម្ិេ ៃិងមូ្ល
ៃិធិសថួចទសថីង បាៃនាឲំ្រគ្ណររសលរឆ្ងំលរឹងណលរងលរេរិម្យជាទលចីៃរបុងការរះិគ្ៃ់សរម្យភាររដាឌ ភិបាល ទដាយ្
រុំបាៃផថល់ៃូវទោលៃទយបាយ្ទផសងទេៀេ ៃិងទោលៃទយបាយ្ណដលជាេីររំឹងបាៃនាទរលអនាគ្េ។ 
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 ទលារ អ៊ូ វរីៈ „ជាម្យួ្ៃិងយុ្វជៃសម្យ័្ងយីរ‟ រេ័ម៌ាៃស្គរលអាសីុអាទគ្បយ្ ៍(ណខមិ្ងុនា ឆ្ប ២ំ០១២) េំររ័៥២។ 
53

 ទលារ អ៊ូ វរីៈ „ការររួរមួ្ររសគ់្ណររសៃទយបាយ្លរឆ្ងំ៖ ជាការរៃទយ្ឥេនិរលគ្ណររសកាៃអំ់ណាច‟ កាណសេភបំទរញរ៉ុសថិ៍ (នងងេី
១ ណខសីហ ឆ្ប ២ំ០១២) http://bit.ly/Klw11H ។ 
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តាំណាងស្តសតកីនងុវិសយ័ននោបាយ 

 រដាឌ ភិបាលបាៃទរថជាញ ទលីរសធួយ្សម្ភារទយ្ៃឌ័រាម្រយ្ៈចំណុចទៅេី៧ នៃទោលទៅ៣ ររស់ទោល
ទៅអភវិឌណៃ៍សហសសវេសររ៍ម្ភុជា (“គ្.អ.ស.រ ៣”) ណដលខិេខំ “កាេ់រៃទយ្អសម្ភារទយ្ៃឌ័រទៅរបុងស្គទ រ័ៃ
ស្គធារណៈ”  ាម្រយ្ៈការរទងកីៃចំៃួៃសមាមាលេអាសៃៈណដលស្តសថីកាៃ់ការ់របុងាម្ស្គទ រ័ៃលគ្រ់លគ្ងរដឌបាល 
ៃិងស្គទ រ័ៃរដាឌ ភិបាលទផសងៗ។54 ចំណុចទៅទៃះ គ្ឺទដីម្ផរីទងកីៃេំណាងស្តសថីរបុងរដឌសភា ៃងិលរឹេនសភារហូេដល់
ចំៃួៃអរផររមាឲ្របាៃ ៣០% ៃិងទៅាម្លរុម្លររឹា ុ ំ សង្ហក េ់ឲ្របាៃចំៃួៃអរផររមា ២៥% ទៅលេមឹ្ឆ្ប ំ
២០១៥។  
 របុងណខររកដា ឆ្ប ២ំ០១៣ ការទបាះទឆ្ប េេំណាងរាស្តសថ ណដលទធឝីទឡងីទរៀងរាល់លបាឆំ្ប មំ្ថង បាៃរង្ហា ញរី
ឱកាសចុងទលកាយ្ររស់រម្ភុជារបុងការសទលម្ចឲ្របាៃគ្.អ.ស.រ ៣  ចណុំចទៅេី ៧។ រុ៉ណៃថ សលមារ់រយ្ៈទរល
២០ឆ្ប ដំំរូង េណំាងស្តសថីរបុងរដឌសភាបាៃងយ្ចុះ រលីរមាណ ២២% ទៅឆ្ប ២ំ០០៨ ម្រលេមឹ្ ២០% ទៅឆ្ប ំ
២០១៣។ េួទលខងយ្ចុះទៃះរង្ហា ញរីការខរចិេថជាខ្ជវ ងំ ទដាយ្ស្គរណេៃិនាប ការនៃការទរីៃទឡងីេំណាងស្តសថី
ណររជាផ្ទអ រ់ទៅវញិ ោរ់ាងំរីការទរីៃទឡងីេំណាងស្តសថីរឆី្ប ១ំ៩៩៣ ម្រ ណដលមាៃេំណាងស្តសថីណេ ៦% 
រុ៉ទណាត ះនាទរលទនាះ)  
 លរទេសរម្ភុជាមាៃរេរញ្ដេថចិារ់ ៃិងទោលៃទយបាយ្វជិជមាៃសម្គ្ួរ ទដីម្ផសីទលម្ចបាៃៃូវសម្ភារ
ទយ្ៃឌ័ររបុងវស័ិយ្ៃទយបាយ្ ដូចជា ទោលៃទយបាយ្ នាររីេៃៈ១-៣ ៃិងណផៃការយុ្េនស្គស្តសថអភិវឌណៃ៍ជាេិ
ដំណារ់កាល១២ ណដលទោលៃទយបាយ្ទងំរីរទៃះសុេនណេណចងលម្អិេរទីោលទៅ សរម្យភារ សូចនាររ ាម្
ដាៃ ភាប រ់ង្ហរអៃុវេថ ៃងិធៃធាៃសលមារ់ទលរីរម្ភស់សម្ភារទយ្ៃឌ័រ។55 រុ៉ណៃថ លេនផលនៃការទបាះទឆ្ប េ
េំណាងរាស្តសថបាៃរង្ហា ញយ៉ងចាស់រីភារទផសងោប នៃរងឝះការអៃុវេថៃ៍ទោលៃទយបាយ្ ៃិងរងឝះការទរថជាញ ចិេថ
រីសំណារ់រដាឌ ភិបាល។ ម្ាង៉វញិទេៀេ ផបេ់គ្ៃំិេទយ្ៃឌ័រទៅណេរៃថរារាងំស្តសថីរបុងចូលរមួ្របុងវស័ិយ្ៃទយបាយ្។ 
អសម្ភារទយ្ៃឌ័របាៃកាវ យ្ជាស្គទ រ័ៃយី្រម្យ លរសៃិទរីរុំមាៃយ្ៃថការនានាណដលលេូវអៃុវេថទដីម្ផជីំៃះទៅទលី
រេដាឌ ៃេំទៃៀម្េលំារ់ ៃិងការលរឈម្ទៅទលផីបេ់គ្ំៃិេទយ្ៃឌ័រទនាះទេ ទហយី្គ្ំៃិេផថួចទផថីម្ទយ្ៃឌ័រនានា ៃឹង
ទៅណេជាទរឿងទសុីៗសំររទលៅ ៃិងម្ិៃបាៃសទលម្ចអឝីជាដុំរំភួៃទឡយី្។ 

 ទដីម្ផសីទលម្ចបាៃៃូវសម្ភារទយ្ៃឌ័ររបុងវស័ិយ្ៃទយបាយ្ រដាឌ ភិបាល លគ្រ់គ្ណររសៃទយបាយ្ 
ៃិងសងាម្សុីវលិទងំអស់ទៅរម្ភុជាលេូវណេមាៃវធិាៃការសរម្យភារជារ់លារ់។ ទៃះគ្ួររារ់រញ្ចូ លៃូវរិចចលរឹង
ណលរងណដលមាៃទោលទៅចាស់លាស់ រ់រ័ៃនៃឹងយ្ៃថការសរម្យភារវជិជមាៃនានា ចារ់លរឆ្ងំៃឹងការទរសីទអីង
គ្ំៃិេផថួចទផថីម្ណផបររទំញចទយ្ៃឌ័រ ៃិងការរស្គងសម្េទភារ លរម្ទងំការរទងកីេរណាថ ញោលំេ។  
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 រម្យវធីិអភិវឌណររសអ់ងាការសហលរជាជាេិ, ទោលទៅអភិវឌណសហសសវេសរ។៍ អាចររបាៃាម្៖http://bit.ly/1hhb5H ។ 
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 លរសងួរិចចការនារ ី„នាររីេៃៈ៣ (ឆ្ប ២ំ០0៩) ១៥-១៦ រដាឌ ភិបាល, „ណផៃការយុ្េនស្គស្តសថអភិវឌណជាេិ១‟ (ឆ្ប ២ំ០០៦)៥ ៃិងណផៃការ
យុ្េនស្គស្តសថអភិវឌណជាេិ២ (ឆ្ប ២ំ០១០) ២-៤។ 
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សទិ្ធជិនជាតនិដើមភាគតិច្ 

 េំរៃ់ភូម្សិ្គស្តសថដាច់លសយលណដលសម្ផូរទដាយ្ធៃធាៃររស់លរទេស ៃងិការររាជ័យ្របុងការអៃុវេថៃ៍
ាម្លររខណឍ ចារ់ភូម្ិបាលឆ្ប ២ំ០០១ របុងការផថល់ឲ្របាៃលគ្រ់លោៃ់ៃូវរម្យសិេនិដីសមូ្ហភារបាៃរង្ហា ញឲ្រ
ទ ញីថាជៃជាេទិដីម្ភាគ្េិចទៅរម្ភុជាេេួលរងផលរ៉ះ ល់ ៃិងលេូវរងការគ្ំរាម្រំណហងជារិទសស ាម្រយ្ៈ
ការលរ់ដីទៅឲ្រលរុម្ហុ៊ៃឯរជៃទលកាម្រូរភារដីសម្ផទៃទសដឌរិចច។ ដូទចបះទហយី្សហគ្ម្ៃ៍ទងំទៃះណេង
េេួលរងការគ្ំរាម្រំណហងរទណថ ញទចញរីដីធវីទដាយ្រងេ ំ(រ៏ដូចោប ៃឹងសហគ្ម្ៃ៍ទផសងទេៀេផងណដរ)ៃិង េេួល
បាៃសំណងេិចេួច ឬ ដំទណាះលស្គយ្លេឹម្លេូវ។ ទលសីរីទៃះ ដំទណីរការផថល់រវង់រម្យសិេនដិីធវី ណដលទធឝីទឡងីជា
លរេណៈឯរជៃ ជាជាងការផថល់រវង់រម្យសិេនជិាលរេណៈសមូ្ហភារ រំរុងណេរ៉ះ ល់ដល់ការលរេិរេថណិររ
លរនរណី ៃិងជំទៃឿររស់ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិច។56 ទឈាយ ះររស់លរុម្ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិចណេងទៅណេយ្រម្រទលរី
របុងៃ័យ្មារ់ង្ហយ្ របុងទនាះរមួ្មាៃ ម្ស្តៃថីជាៃ់ខភស់ររស់រដាឌ ភិបាល ៃិងអបរៃទយបាយ្ផងណដរ។ របុងណខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១២ ទលារ ឈាង វុៃ េណំាងរាស្តសថររស់ លរ.ជ បាៃទៅទលារ រឹម្ សុខ្ជ លរធាៃគ្ណររសសិេនិម្ៃុសសថា
ជា “ភបង” (ណដលជាទឈាយ ះម្ួយ្ររស់លរមុ្ជៃជាេទិដីម្ភាគ្េិចរស់ទៅណរ៉រឦស្គៃនៃលរទេសរម្ភុជា) របុងៃ័យ្
សំទៅថាទលារ រឹម្ សុខ្ជ ថាជាម្ៃុសស “ោយ ៃវរផធម៌្” ទៅរបុងអងាលរជុរំដឌសភា។57 រនាធ រ់រីមាៃសមាភ ធរសីងាម្
សុីវលិ ទហយី្ជារិទសសរីសមាគ្ម្យុ្វជៃជៃជាេិទដមី្ភាគ្េិច  ទលារ ឈាង វុៃ បាៃសុំទទសរបុងអងាលរជុំ
សភានាទរលរនាធ រ់។58 
 រញ្ញា ទងំទៃះបាៃោរ់ឬសយ៉ងទលៅ ៖ របុងជំរូរ៣ នៃរដឌធម្យៃុញ្ដផថល់សិេនៃិទយបាយ្ ៃងិទសរភីារ
រលរដឌដល់ “លរជារលរដឌណខយរ” ទដាយ្រដិទសធៃូវសិេនិដូចោប ទៃះដល់លរុម្ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិចទៅរម្ភុជា។ 
ទដាយ្ស្គរណេមាៃការផ្ទវ ស់រថូរេីលំទៅរអីេីេកាល ទហយី្ខឝះឯរស្គររញ្ញជ រ់ទនាះ ទធឝឲី្រមាៃការលំបារដល់ជៃ
ជាេទិដីម្ភាគ្េិចទដីម្ផរីង្ហា ញរីស្គវារររស់ខវួៃ។59 ទៅរបុងចារ់សថរីីសញ្ញជ េិរចចុរផៃបនាទៃះបាៃរញ្ញជ រ់ថា 
ជៃជាេទិដីម្ភាគ្េិចម្ិៃអាចរង្ហា ញទដាយ្ទជាគ្ជ័យ្ថាខវួៃជាលរជារលរដឌណខយរទនាះទេ60  ដូទចបះទហយី្រួរទគ្
លេូវសទលម្ចរង់លបារ់សណូំរជាទលចីៃទដីម្ផេីេួលបាៃសញ្ញជ េិណខយរ។61 លេនផលចុងទលកាយ្ គ្ឺចារ់រម្ភុជាមាៃ
ទចេនារដិទសធទលសីិេនិម្ៃុសសជាមូ្លដាឌ ៃជាទលចីៃររស់ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិច។ 

                                                           
56

 ទរៃ៊ ហ៊ឝូដ ៃិងផៃ រុបាព  „ ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិច លរឈម្ៃឹងការរទណថ ញទចញរីដីធវី‟ ការណសេ ទខម្រូឌា ទដលី (នងងេី៦ ណខធបូ ឆ្ប ំ
២០១២)។ 
57

 អ៊ាង ទម៉្ងលាង „ េំណាងរាស្តសថ លរ.ជ សូម្អភ័យ្ទទសចំទ ះការទម្ីលង្ហយ្ទលីជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិចផបង‟ កាណសេ ទខម្
រូឌា ទដលី (នងងេី៣០ ណខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១២)។ 
58

 ដណដល។  
59

 ដាណណល ផ្ទៃ់ „ ជៃជាេិភាគ្េិចទវៀេណាម្រស់ទៅរម្ភុជាណសឝងររយុ្េថិធម៌្‟ ោកាាគ្វូរ (នងងេី២៥ ណខម្ិនាឆ្ប ំ
២០១២)។ 
60

 អងាការការ រលរុម្ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិចអៃថរជាេិ រញ្ជ ីរាយ្ទឈាយ ះររស់ជៃជាេិទដីម្ ៃិងជៃជាេិភាគ្េិចរិភរទលារ„។ 
61

 ដាណណល ផ្ទៃ់ „ជៃជាេិភាគ្េិចទវៀេណាម្រស់ទៅរម្ភុជាណសឝងររយុ្េថិធម៌្‟ោកាាគ្វូ រ(នងងេី១៥ ណខម្ិងុនា ២០១២)។ 

http://www.cambodiadaily.com/archive/ethnic-minorities-risk-more-than-just-land-6483/
http://www.cambodiadaily.com/archive/cpp-lawmaker-to-apologize-for-insult-to-bunong-minority-6369/
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 លសទដៀងោប ទៃះផងណដរ ម្េិលរឆ្ងំជាេសិ្គសៃ៍ទៅទលីជៃជាេិទវៀេណាម្ណដលរស់ទៅរម្ភុជាទៅណេ
ទរីេមាៃ។ មាៃទសចរថរីាយ្ការណ៍ថា ការរង្ហា ញរអីេថសញ្ញដ ណជៃជាេទិវៀេណាម្ ទរលខវះលេូវទឆវីយ្េរម្រ
វញិទដាយ្ការគ្ំៃុំគ្ំគ្ួៃ ទហយី្ទរលខវះទេៀេ អបរៃទយបាយ្ទលរ ីររទស្គវ រលរឆ្ងំៃឹងជៃជាេភិាគ្េិចទវៀេ
ណាម្។62 ទៅនងងេី១០ ណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ លេូវៃឹងេិវសិេនមិ្ៃុសសអៃថរជាេ ិ របុងអំឡុងការជួរលរជុំររស់គ្ណ
ររសលរឆ្ងំ ទលារ សម្ រងសុ ី បាៃណងវងសុៃធររថាម្ួយ្ណដលមាៃលរេណៈទរសីទអីងទលីលរជារលរដឌទវៀេណាម្ 
ទដាយ្ណងវងថា លរជាជៃទវៀេណាម្រំរុងណេដទណថី ម្ការង្ហរ ៃិង ដីធវណីខយរ។63 ជាងទៃះទៅទេៀេ រម្ភុជា ណដលជា
លរទេសម្យួ្ធាវ រ់េេួលបាៃផលលរទយជៃ៍រលីររខ័ណឍ ជៃទភៀសខវួៃអៃថរជាេិបាៃរៃថ “ទធឝមីាេុភូម្ិៃិវេថ” សមា
ជិរររស់ជៃជាេទិដីម្ភាគ្េិចទវៀេណាម្ណដលលេូវបាៃទធឝេុីររុរទម្បញ រមួ្មាៃជៃជាេិភាគ្េចិមុ៉្ងាញកាៃ់
ស្គសនាលគ្ឹសថ ៃងិ ជៃជាេភិាគ្េិចណខយរទលកាម្ផងណដរ។64 
 ជាចុងទលកាយ្ ស្តសថីលសលាញ់ស្តសថី រុរសលសលាញ់រុរស អបរលសលាញ់ទងំរីរទភេ ៃិងអបររថូរទភេ (“អបរ
លសលាញ់ទភេដូចោប ”) បាៃរៃថេេួលរងការទរសីទអីង ៃិងការរំ ររំ ៃ រមួ្ទងំអំទរហីងិា ៃិងការសអរ់ទខភីម្
ការទរសីទអីងរបុងវស័ិយ្អរ់រ ំរណៃវងការង្ហរ ៃិងរបុងសុខ្ជភិបាល ៃងិការផ្ទេ់ទចញរីសងាម្ ៃិងលគ្ួស្គរ។65ខណៈ
ណដលការលសលាញ់ទភេដូចោប ម្ិៃលេូវោេ់េុរជារេទលយសីទៅរម្ភុជា រងឝះចារ់សថីរកីារលរឆ្ងំការទរសីទអីង 
ៃិងការសអរ់ទខភីម្ ៃិងរងឝះទោលៃទយបាយ្ ៃិងយុ្េនស្គស្តសថទដីម្ផទីដាះលស្គយ្ការទរសីទអីងលរឆ្ងំទលីអបរ
លសលាញ់ទភេដូចោប  មាៃៃ័យ្ថា អបរលសលាញ់ទភេដូចោប បាៃេេួលរងការទរសីទអីង ៃិងអំទរហីងិា ទហយី្ការ
រំ ររំ ៃទងំទនាះមាៃឧបាលស័យ្ផវូវចារ់េិចេួច។ 
 

                                                           
62 អងាការការ រលរុម្ជៃជាេិទដីម្ភាគ្េិចអៃថរជាេិ។ 
63

 ទសចរថីណងវងការណ៍ររស់ ម្.ស.ម្.រ ៖ „ម្.ស.ម្.រ ទធឝីការរញ្ញជ រ់ទលីលិខិេចំហររស់ខវួៃបាៃទផញីរជូៃទម្ដឹរនា ំគ្.ស.ជ 
ចំទ ះលរធាៃរេការទរសីទអីង‟ (នងងេី១៨ ណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣)។ 
64

 របាយ្ការណ៍ ររស់ម្.ស.ម្.រ „សៃាខរល់៖ ណសឝងររសិេនិលរជារលរដឌឲ្រលរជារលរដឌណខយរទលកាម្ទៅរម្ភុជា‟(ណខររកដា) 
ឆ្ប ២ំ០១១)។  
65

 ម្.ស.ម្.រ „ការទរីរចំហទៅលរះរាជាណាចលររម្ភុជា‟ (របាយ្ការណ៍) (ឆ្ប ២ំ០១០)។ 
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