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គណៈកម្មា ធិការនៃអង្គការ
 មិៃមមៃរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា

ដ�ើម្ បីអៃពុសញ្ញា លពុបបំបាត់រាល ់

ទមមង់នៃការដរ ើសដអើងសស្បីដភទ



អ៊ិន ជី អូ សី៊-ដវ (NGO-CEDAW) គឺជាសម្ពន័្ធននអង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលចំនួន ៩០ មដលបំពេញការងារពដើម្
 ី

ឧត្តមបបពោជនរ៍បស់សស្តី ។

គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលកម្ព៊ជា ពដើម្អីន៊សញ្ញា លបប់ំបាតរ់ាល់ទបមងន់នការពរ ើសពអើងពលើសស្តីពភទ 
 (អ៊ិនជីអូ សី៊ដវ) បពងកើតព�ើងពៅឆ្នា ១ំ៩៩៥ ពដ្យម្នការគាបំទេីការោិល័យឧត្តមសនាងការ អង្គការ សហបបជាជាតិស្តីេី

សិទ្ធិមន៊ស្សបបចាកំម្ព៊ជា។ គណៈកម្មា ធិការពនះបពងកើតព�ើងជាពលើកដំបូង ពដ្យម្ន សម្ជិកចំនួនមត ៩ អង្គការ  មកដល់
សេ្វន្ងៃពនះម្នសម្ជិករហូតដល់ពៅ ៩០ អង្គការ។ ពគាលពៅចំបងរបស់ NGO-CEDAW គឺពធ្វើការតាមដ្ន និងផ្តល់ 
នូវរបាយការណ៍ឯករាជ្យ ស្តីេីដំពណើ រការអន៊វត្តអន៊សញ្ញា  សី៊ដវ ពៅកនា៊ងបបពទសកម្ព៊ជា ។ កនា៊ងនាមជាសម្ពន័្ធននអង្គការសស្តី 
សម្ជិកនន NGO-CEDAW អន៊វត្តសកមមាភាេការងារពសទើរមតបគបវ់ស័ិយពៅកនា៊ងសង្គម ។ សម្ជិករបស់ NGO-CEDAW 
កម៏្នចំណាបអ់ារមមាណ៍កនា៊ងនីតិវធិីពបាះពឆ្នា ត ពហើយបានគាបំទអនាកសពងកតការណ៍ពបាះពឆ្នា ត ។

គណៈកម្មាធិកមារនៃអង្គកមារមិៃមមៃរដ្មាភិបាលកម្ពុជមា ដដើម្បីអៃុសញ្មា 
លុបបំបាត់រមាល់ទមមង់នៃកមារដរបីសដអបីងដលបីសស្បីដភទ

(NGO-CEDAW) 

តាមដាន វភិាគ និងរាយការណ៍អេំីការអន៊វត្តអន៊សញ្ញា  
សី៊ដវ េិធីសារបមនថែម និង ពសចក្តីសពងកតសននាិដ្ឋា ន ។

ពគាលបំណងននNGO-CEDAW 

បោះពុម្ពផ្សាយនូវរបាយការណ៍បសពម្ល រាល់ពេល 
មដលរដ្ឋា ភបិាលរាយការណ៍ពៅកានគ់ណៈកម្មា ធិការ 
ទទួលបនទ៊កសី៊ដវ ននអង្គការសហបបជាជាតិ ។

ចូលរួម នូវរាល់សកមមាភាេនានាទាកទ់ងនិងបញ្ហា សស្តី និង 
ដឹកនាកំារមស្វងរកមតិគាបំទ ពដើម្ផី្លា ស់ប្តូរ និងភាេរកី

 ចពបមើន ។

ផ្តួចពផ្តើមកនា៊ងការស្មបស្មរួលការផ្សព្វផ្សាយជា 
សាធារណៈ ពលើបញ្ហា សិទ្ធសិស្តី តាមរយៈសារេត៌ម្ន 

និងយ៊ទ្ធនាការនានា ។

ស្មបស្មរួលការផ្្ស់ប្តូរព៌តមាន និងពសវាកមមានានា 
កនា៊ងចំពណាសម្ជិករបស់ NGO-CEDAW និងអង្គការនានា

ពៅកបមតិកនា៊ងបសរុក ថ្នា កត់ំបន ់(ពអស៌ាន) និងអន្តរជាតិ ។

 សបមបសបមរួលវគ្គបណ្ត៊ ះបណា្ត លដល់សម្ជិក 
របស់ NGO-CEDAW សង្គមសី៊វលិនានា និងរដ្ឋា ភបិាល ។ 

សម្រាប់ព័ត៌្រានបននថែ្ សូ្ទរាក់ទងៈ

ពោកបសីពវជ្ជបណិ្ត េ៊ង ឈវីពកក បបធាននន NGO-CEDAW
ផទះពលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនាពំេញ កម្ព៊ជា
ទូរស័េទពលខៈ (+៨៥៥)១២ ៨០២ ៥០៦

អី៊មមលៈ ngocedaw.pnh@gmail.com
ពគហទេំរ័ៈwww.ngocedaw.org  Facebook: www.facebook.com/ngocedaw    

របូ្តពៅគបមប ជាកមមាសិទ្ធរបស់អង្គការ លីកាដូ



មមាតិកមា

មាត្រា ១: និយមន័យននការររើសរ�ើងរ�ើសស្រីរេទ ១១

អារម្ភកថា ១

រសចក្រីសរងខេប ២

រសចក្រីរ្្ើម ៧

ពាក្យបំត្្រួញ ៩

រសចក្រី្�់្មតិទូរៅ ១០

មាត្រា ២ : កាត្្វកិច្ចក្នុងការ�ុបបំបាត់ការររើសរ�ើង ១៣

មាត្រា ៣: ការ�េិវឌ្ឍន៍និងភា្រើកចរត្មើនរបស់សស្រី ១៦

មាត្រា ៤: ការ្រនលឿនឲ្យមានសមភា្រវាងបុរស និងសស្រី ១៨

មាត្រា  ៥: តួនាទរីរេទ និង្ត្់គំនិត ២០

មាត្រា  ៦: �ំរ ើ្រកងត្បវ័ញ្ច រ�ើសស្រី ២៦

មាត្រា  ៧: ជរីវភា្នរោបាយ និងជរីវភា្សាធារណៈ ៣៣
មាត្រា  ៨: ភា្ជាតំណាង និងការច�ូរួមរៅរ�ើឆាក �នរ្ជាតិ ៣៦

មាត្រា  ១២:  សមភា្ក្នុងការទទ�ួបានការថែទំាសុខភា្ ៥០
មាត្រា  ១៣:  ្�ត្បរោជន៍រសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ៥៦
មាត្រា  ១៤:  សស្រីរស់រៅជនបទ ៥៨
មាត្រា  ១៥:  ភា្រសមើគ្្ចំរពាះមុខចបាប់ និងក្នុងបញ្ហា
រដ្ឋប្បរវណរី ៦៥

មាត្រា  ១៦: ភា្រសមើគ្្ក្នុងចបាប់ស្រី្រីអាពាហ៍្ិពាហ៍ និងត្គរួសារ ៦៨

�នុសាសន៍ទូរៅ ១៩ៈ �ំរ្ើហិងសារ�ើសស្រី ៧៣

មាត្រា  ១០: ការ�ប់រំ ៤០
មាត្រា  ១១:  ការងារ ៤៥

មាត្រា  ៩: សញ្ជា តិ ៣៧



ពយើងខ្៊ ំសូមម្លាងអំណរគ៊ណោ៉ា ងបជាលពបរៅ ចំពោះអង្គការសហបបជាជាតិ ពដើម្សីស្តី (UNWOMEN) 
 មដលជាអនាកគាបំទដសំ៏ខានព់ៅកនា៊ងដំពណើ រការននការពរៀបចំ 

របាយការណ៍ពនះ ។

សូមអរគ៊ណោ៉ា ងខាលា ងំចំពោះជំនួយបេះវហិារដ្ឌឺម្៉ា ក និងបេះវហិារបគិស្ត (DCA/CA) កនា៊ងការបន្តរការ
 

គាបំទដល់គណៈកម្មា ធិការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលកម្ព៊ជា ពដើម្អីន៊សញ្ញា លបប់ំបាតរ់ាល់ទបមងន់នការពរ ើសពអើង
 ពលើសស្តី (NGO-CEDAW) ។

សូមអរគ៊ណជាេិពសសចំពោះអង្គការ សនថែិភាេ និងការអភវិឌ្ឍន ៍(PYD) និង អង្គការឃ្លា ពំមើលសកមមាភាេ
សិទ្ធិសស្តីអន្តរជាតិ អាសី៊បា៉ា សី៊ហ្វិច (IWRAW-AP) មដលបានផ្តល់ការគាបំទមផនាកបពចចេកពទស និងបបឹកសា ។

សូមម្លាងអំណរគ៊ណចំពោះអង្គការ សម្គមជាសម្ជិក អន៊គណៈកម្មា ធិការទាងំបបាេំីរ ប៊គ្គលិក និងអនាក
រាល់គានា មដលបានគាបំទកមមាវធិីពនះ។ 

សូមអរគ៊ណជាេិពសសចំពោះ ពោកបសី Binta Niambi សបម្បក់ាររមួចំមណកដន៏ ល្ាថ្លា  
កនា៊ងការដ្កប់ញចេូ លគានា ។ ពហើយកសូ៏មអរគ៊ណោ៉ា ងខាលា ងំដល់ ពោកបសី Eva Galabru និងពោក Tony 

Posnett ចំពោះការរមួចំមណកដម៏្នសារៈសំខាន ់។  

ពយើងេិតជាដឹងគ៊ណដប៏ជាលពបរៅដល់ គណៈកម្មា ធិការសស្តីកម្ព៊ជា ( CAMBOW) 
សបម្បក់ាររមួចំមណកដម៏្នតនមលា តាមរយះទភីានា កង់ារអភវិឌ្ឍន ៍កាណាដ្ (CIDA)។

ពយើងសង្មឹថ្ របាយការណ៍ពនះនឹងអាចបតរួសបតាយផលាូវពអាយឈានពៅរកការផ្លា ស់ប្តូរ 
ពដើម្ពីអាយម្នសមភាេរវាងសស្តី និងប៊រសជាលក្ខខណ្ចាបំាច ់ពដើម្ពីអាយម្ន

 
ការអភវិឌ្ឍនស៍ង្គមមយួបបកបពដ្យពសថែរភាេនិងស៊ខដ៊មរមនា។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

អមារម្ភកថមា

១



 អ៊ិន ជី អ ូស៊ី-ដវ  (NGO-CEDAW) បានរ�ៀបច ំ

�បាយកា�ណ៍សសរោលរនះរ�ើង រោយោនជំនយួគា ំ

ទ្រពីទ្រុមអ្ន្ផ្តលទ់្រ្ឹ សា និងទ្រុមរមធាវអីន្ត�ជាត ិ
ជារទចើន�បូ។  សម្ព័ន្ធអង្គកា� មិនមមន�ោឋា ភបិាលចនំនួ 

៧២ ជាសោជិ្ ននគណៈ្ោមា ធកិា� ននអង្គកា�មិន 

មមន�ោឋា ភបិាល រដើម្អីនស៊ញ្ញា លប៊បំបាតរ់ាល ់
្រទមងន់នកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ (NGO-CEDAW) 

បានបរងកើតរ�ើង្្ន៊ងឆ្្ន ១ំ៩៩៥ រដើម្រីធវើកា�វាយតនមលៃ   

និងរ្លៃើយតបរៅនឹង�បាយកា�ណ៍ �បស�់ដឋាភាគ ី  

មដលរ�ៀបច ំរ�ើងរោយរាជ�ោឋា  ភបិាល្ម្៊ជា “RGC”  

សសបរៅនឹងប្រប្ញញា ត្ត ិ និងល្្ខខណ្ឌ ននអនស៊ញ្ញា  

អន្ត�ជាត ិ ស្តីអំពីកា�លប៊បំបាតរ់ាល្់រទមងន់នកា� 

រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ “CEDAW” ។

 ទ្រុមអ្ន្ស�រស��បាយកា�ណ៍រនះ     បានរបើ្ 

្ចិ្ចទ្ជ៊ំ និងបានធវបី្រសោភា សន ៍ជារទចើនរលើ្ជាមួយ 

សោជិ្ អ៊ិន ជី អ ូស៊ី-ដវ  ទពមទាងំ ជាមួយអ្ន្ជំនាញ 

ឯ្រ្រសរផសេងៗរ្រៀត រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា រដើម្ ី

ពិភា្សាអំពីស្ថា នភាព�បសស់ស្តើ និង្ោ៊� ី្ ម្៊ជា     

រ�ើ យបានចះ៊ជបួជាមួយទ្រុមស�គមនន៍ានា និង 

ទ្ជាពល�ដឋ្ា ម្៊ជាផងមដ�។    រលើសពីរនះ ទ្រុមអ្ន្ 

ស�រស��បាយកា�ណ៍ បានចះ៊ជបួសោភា សនរ៍ោយ 

ផ្ទា លរ់ៅតាមមូលោឋា នជារទចើនរលើ្ រដើម្គីាទំ្រ 

ដលក់ា�សស្វទជាវ និងកា�អះអាង�បសព់ួ្ គាត ់ 

មដលបានោ្ប់ញ្ចូ ល រៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ 

សសរោលរនះ។ ទ្រុមអ្ន្ស�រស��បាយកា�ណ៍្ ៏

បានរធវើកា�សិ្សារលើរសៀវរៅឯ្ស្� និង�បាយ- 

កា�ណ៍សស្វទជាវជារទចើនរ្រៀត មដលបានរ�ៀបរ�ៀង 

រោយអ្ន្ជំនាញឯ្រ្រស និងអង្គកា�មិនមមន�ោឋា - 

ភបិាលនានា មដលោនមួលោឋា នទាងំ រៅ្្ន៊ង និងរទរៅ 

ទ្រ្រស្ម្៊ជា។

    ទ្រុមអ្ន្ស�រស��បាយកា�ណ៍សសរោលជបួ 

ទ្្រះនវូបញ្ហា ទ្ឈម និង្ងវះខាតជារទចើនរាប ់ 

មិនអសរ់ៅអំ�៊ងរពលរ�ៀបចរំធវើ�បាយកា�ណ៍ 

សសរោលរនះ។ ្ម្៊ជាពិតជាទ្ឈមនឹងឱនភាព  

មផន្ែ រ�ោឋា �ចនាសម្ព័ន្ធចបាប ់ និងឱនភាពននសមតថា- 

ភាពមផន្ែ ចបាប ់ មដលទតរូវកា�ជាចាបំាច់្ ្ន៊ងកា�ផ្តល ់
នវូកា�រ្លៃើយតបមួយទ្្បរោយភាពចបាសល់ាស ់ 

និងទគបទ់ជរុងរទជាយតាមល្្ខណៈចបាបរ់ៅនឹងបាយ- 

កា�ណ៍ជាត�ិបស�់ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា មដលជា�ដឋាភាគ ី

រនាះ។

 ឯ្ស្�ផលៃូវកា��បស�់ោឋា ភបិាលរៅោន្�ំតិ 

យ៉ា ងខាលៃ ងំ និងោនបញ្ហា ជារទចើនផងមដ�។ កា�ព៊ំ 

ោន្រនិ្ននព័យ�បស�់ោឋា ភបិាល ចបាសល់ាស ់និងតរួលខ 

បញ្ជា ្រ់ធវើឲ្យោនកា�លំបា្យ៉ា ងខាលៃ ងំ ្្ន៊ងកា�វាយ 

តនមលៃ រៅរលើកា�� ី្ ចរទមើន�បស�់ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២

ដសចក្បីសដងខេប



្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តតាមអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ ។ �បាយកា�ណ៍ 

សសរោលរនះ  ពឹងមផអ្ែ យ៉ា ងខាលៃ ងំរៅរលើកា�សស្វ 

ទជាវកា�អរងកត មដលមផអ្ែ រលើកា�ពិរស្ធន�៍បស ់

ទ្រុមអ្ន្ស�រស��បាយកា�ណ៍  សោជិ្ អ៊ិន ជី អ ូ

ស៊ី-ដវ និង�បាយកា�ណ៍�មួទាងំភស្ត៊តាងពីរ�ត៊
 

កា�ណ៍ជា្ម់ស្តង �បសអ់នគ៊ណៈ្ោមា ធកិា��បស ់

អ៊ិន ជី អ ូស៊ី-ដវ។ 

 មិនទតរឹមមតោនបញ្ហា ទ្ឈជា្ម់ស្តង ្ ្ន៊ងកា� 

ទ្មូល�បាយកា�ណ៍ទ្រភ្ររនះ ប៉ា៊រ ណ្ ះរ្រ មែម 

ទាងំោនឧបសគ្គមួយចនំនួ មដលអ្ន្ចលូ�មួ្្ន៊ងកា�

ស�រស��បាយកា�ណ៍រនះ បានទ្ឈមផងមដ�។ កា� 

គរំាម្មំ�ង រទ្ើអំរពើ�ិងសាកា�របៀតរបៀន កា�ចាប ់

ខ លៃនួ និងអំរពើព៊្ �លយួទគប�់បូភាពទាងំអស ់ មដល 

រ្ើតរ�ើងយ៉ា ងអនាធបិរតយ្យ រពញ្រទូាងំទ្រ្រស 

្ម្៊ជាបានគរំាម្មំ�ងដលល់្រ ្ធភាព �បសអ់្ន្ចលូ 

�មួ និងល្រ ្ធភាព�បសប៊់គ្គលិ្ ្្ន៊ងកា�សស្វទជាវរធវើ 

រសច្្តទីរាង និងបរងកើតនវូកា�រ្លៃើយតបមួយឲ្យោន 

ល្្ខណៈ ចបាស ់លាស ់និងទគបទ់ជរុងរទជាយ។ កា�គរំាម 

្មំ�ងទាងំរនះ ោនកា�រ្ើនរ�ើង រៅអំ�៊ងរពល 

និងរទកាយរពលរបាះរឆ្នែ តជាត ិ កាលពីនែងៃ្រ២ី៨ 

មខ្្្តោ ឆ្្ន ២ំ០១៣។ មិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះកា�គរំាម 

្មំ�ងទាងំរនះ ្រ៏ធវើឲ្យកាត ់ បនថាយនវូសនទា៊ះននកា� 

ស្ព័ទគចតិ្្ត ្ន៊ងកា�ផ្តល ់ និងរធវើប្រសោភា សន ៍ រទរាះអ្ន្ 

ទាងំរនាះមិនហាននិយយរោយរស្្ះទតង ់ និង 

និយយរោយ រស� ីរោយស្�ោនភាពភព័យខាលៃ ចនឹង

កា�ចងគនំ៊ំ ពយាបា្រ ឬ ោនកា�ភព័យខាលៃ ចនឹងកា� 

្រ្រលួរទគាះថ្្ន ្់្ មួយ មដលធងៃនធ់ងៃ�ជាងកា�ចង 

គនំ៊ំពយាបា្ររនះរៅរ្រៀត។

 របើរទាះបីជារាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា  បាន្រ្រលួ 

ស្្គ លជ់ាផលៃូវកា� និងជា�ដឋាភាគនីនអន ៊ សញ្ញា  ស៊ី-ដវ 

រនះ្រ៏ោយ និងរបើរទាះបីជា រាជ�ោឋា ភបិាលបានអះ 

អាងថ្ �ោឋា ភបិាលបានរគា�ពតាមនិយមនព័យននកា�

រ�សីរអើង មដលបានទ្កាសឲ្យរទ្ើរៅ្្ន៊ងអនស៊ញ្ញា  

ស៊ី-ដវ ្ ៏រោយ ្ក៏ា�រ�សីរអើងមដលោនល្្ខណៈជា 

ទ្ពព័ន្ធរៅ រលើសស្តើ និង្ោ៊�រីៅមតបន្តរ្ើតោនរៅ្រ ូ

ទាងំទ្ រ្រ ស ្ម្៊ជា ទាងំតាមផលៃូវចបាប ់និងទាងំកា� 

អនវ៊ត្ត  ជា្ម់ស្តងរោយមផអ្ែ រលើ្តា្ត រសដឋ្ា ចិ ្ច 

វប្ធម ៌ សង្គម និង្តា្ត នរយបាយ។ រយើងរជឿជា្ថ់្ 

បញ្ហា រ�សីរអើងរនះ  រៅមតបន្តរ្ើត ោនរោយស្� 

មតមួយមផន្ែ  ប ្្ត លម្ពីកា�ព៊ំ ោននិយមនព័យ 
ចបាសល់ាសន់នកា�រ�សីរអើងដចូបានមចងរៅ្្ន៊ងអន ៊
សញ្ញា  ស៊ី-ដវ ោ្ប់ញ្ចូ លរៅ្្ន៊ងចបាប ់  ប្រប្ញញា ត្ត ិ 

និងប្របញ្ជា ទាងំឡាយ �បសទ់្រ្រស្ម្៊ជារៅ 

រ�ើយ  និងមួយមផន្ែ រ្រៀតប ្្ត លម្ពីភាពស្ទា ្់

រសទាើ�ននទ្រុមមនន្តើ�បស�់ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា ្្ន៊ងកា�ផសេពវ 

ផសាយ ទ្្បរោយទ្សិ្រ ្ធភិាព អំពីគណ៊តនមលៃ សិ្រ ្ធ ិ

និងឱ កាសរផសេ ងៗ មដលទតរូវបានប្សស្យរោយ 

អន ៊សញ្ញា  ស៊ី-ដវ  រៅ ដល ់សង្គមស៊ីវលិរៅទគប់្ ទមរិត។  

រូប្ត លីកាដូ

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣



ជាល្រ្ធផលវធិានកា�អនវ៊ត្តទ្ឆ្ងំនឹងកា�រ�សីរអើង

មួ យចនំនួ មដល�ោឋា ភបិាលបានបរងកើតរ�ើងរនាះ 

រ�ើ ញ ថ្  កា�អនវ៊ត្ត និងកា�រទ ើ្ទរាសន់វូចបាប ់ប្រ 

ប្ញញា ត្ត ិនិងរគាលនរយបាយទាងំរនះ ោន្ទមរិតតចិ 

តចូ ឈានរៅដល់្ ទមរិតគាមា ន កា�អនវ៊ត្ត និងគាមា នកា� 

រទ្ើទរាសទ់ាលម់តរស្ះ  មដលទ្កា�រនះ មិនមមនជា 

រ�ឿងភាញា ្រ់ផអែើល រនាះរ្រ រៅ្ម្៊ជា រទរាះថ្ទ្សិ្រ ្ធភិាព 

នន កា�អនវ៊ត្តចបាប ់មតងមតជាបញ្ហា រចា្រ។

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាបានបរងកើត្ចិ្ចខតិខទំ្រឹង

មទ្ងមួយចនំនួ រដើម្រីោះស្ទយរាល្់រទមងន់នកា� 

រអើសរអើងរលើសស្តើ និង្ោ៊� ី និងរដើម្រីោះសស្យ 

បញ្ហា វសិមភាព�បសស់ស្តើ និង្ោ៊� ី មដលបន្តរ្ើត 
ោនជាយ�ូម្រ�ើ យរៅ្រទូាងំសង្គម្ម្៊ជា។ ្ចិ្ច

 
ទ្រឹងមទ្ងនានាមដលោន្ទមរិតតចិតចួ ទតរូវបាន 

បរងកើតរ�ើង្្ន៊ងប្រប្ញញា ត្ត ិ  ប្របញ្ជា    រគាល 

នរយបាយ   ចបាប ់និង្មមាវធិ ីរផសេងៗជារទចើន មដល

បានតា្ម់តងរ�ើងរោយស្ថា បព័នខស៊ៗគា្ន �បស�់ោឋា ភិ

បាល្ម្៊ជា។ មិនមតប៊រ ណ្ ះរោយស្�អំរពើព៊្
 

�លយួ មដលោនសភាពទតាមំទតងរៅ្្ន៊ងជ�ួ�ោឋា ភិ

បាល និងទ្ពព័ន្ធចបាប ់ បានរធវើឲ្យចបាបប់រងកើតរ�ើង 

្្ន៊ងរគាលបំណងកាតប់នថាយកា�រ�សីរអើង  និងរដើម្ ី

បរងកើនសមភាព�បសស់ស្តើ និង្ោ៊� ីរ�ើញថ្ ្ ទមទតរូវ 

បានយ្រៅអនវ៊ត្្ត ស ់ របើរទាះជាយ្រៅអនវ៊ត្ត 

្មិ៏នទតរូវបានជ�ំញ៊ឲ្យរទ ើ្ទរាសច់បាបទ់ាងំរនះមដ�។ 

ទ្ជាពល�ដឋ្ា ម្៊ជា មិនសវូោនកា�យលដ់ងឹរទចើន 

អំពីសិ្រ ្ធ ិ រស�ភីាព និងកាតពវ្ ចិ ្ច�បសខ់ លៃនួមដលោន

មចងរៅ្្ន៊ងចបាបទ់ាងំរនះ រៅ រ�ើយ  ជាពិរសសរនាះ 

ទ្ជាពល�ដឋាមដល�សរ់ៅតាមតបំនជ់នប្រ មដល 

ោនទ្ជាពល�ដឋា�សរ់ៅចនំនួ ៨០ ភាគ�យ ននចនំនួ 

ទ្ជាពល�ដឋាស�ប៊។ អាជាញា ធ�មូលោឋា ន មដលជា  

ធមមាតាជាអ្ន្្រ្រលួខស៊ទតរូវ ្្ន៊ងកា�ោ្ឲ់្យអនវ៊ត្ត 

ចបាបទ់ាងំរនះ   មប�ជាពួ្ គាតខ់ វះទាងំកា�យលដ់ងឹ   

និងខ វះទាងំកា�បណ្ត៊ ះប ្្ត លអំពីចបាប ់ និងវធិកីា� 

ផងមដ�។  រៅ្្ន៊ង្�ណីខ លៃះ របើរទាះបីជាអាជាញា ធ�ទាងំ 

រនះ ោនកា�យលដ់ងឹ្រ៏ោយ ្អ៏ាជាញា ធ�ទាងំរនះ   

ជារ�ឿយៗងាយនឹង្រ្រលួយ្ ្រទមងន់នអំរពើព៊្  

�លយួខស៊ៗគា្ន  រ�តដ៊រូចនែះ អាជាញា ធ�ទាងំរនះ ហា្ព់៊ំ

សវូជំ�ញ៊ឲ្យោនកា�រទ ើ្ទរាសច់បាប ់ និងរគាល 

នរយបាយទាងំរនះរ្រ របើរទាះជាជា្ម់ស្តង អាជាញា ធ� 

ទាងំរនះ ោនកា�យលដ់ងឹអំពីចបាប ់ និងរគាល - 

នរយបាយទាងំរនះ្រ៏ោយ។

 សស្តើ និង្ោ៊�រីៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា ជា្ររូៅ 

ោនកា�អប�់តំចិជាងប៊�ស និងរ្ង្ទ្រុស។ អនប៊ាត 

�បសរ់្ង្សសើរធៀបនឹងរ្ង្ទ្រុស ោន្រ�ំំទ្ហា្ ់ 

ទ្ម�លគា្ន រៅ្ទមរិតអប�់ថំ្្ន ្ទ់ាប ្ប៏៉ា៊មន្តោន 

គោលៃ តកានម់តធរំៅ្ទមរិតថ្្ន ្អ់ប�់កំានម់តខស្។់

 រៅ្ម្៊ជា សស្តើមិនោនឱកាសកា�ងា� ដចូ 

ប៊�សរនាះរ្រ  រោយស្�មតមួយមផន្ែ ប ្្ត លម្ 

ពីកា�អប�់ ំ �បសព់ួ្ រគោន្ទមរិតទាបជាងគា្ន ខាលៃ ងំ 

្ប៏៉ា៊មន្តមួយមផន្ែ រ្រៀត ្ប៏ ្្ត លម្ពីកា�ទ្្តួ 

ទ្មជង  និងកា� អនវ៊ត្តរផសេងៗមដលោនល្្ខណៈជា 

ទ្ពព័ន្ធផងមដ�។    ្រោលៃ បម់ដលរ្ើតរចញពីបញ្ហា ខាងរលើ 

រនះ រធវើឲ្យមនស៊សេទាងំពី�រភ្រ បន្តបរងកើតជំរនឿ និង
 

្រសសេនៈរៅរលើសស្តើរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា។ 
 

ជាឧទា��ណ៍ សស្តើហា្ព់៊ំសវូបានចលូ�មួរៅ្្ន៊ង  
តនួា្រថី្្ន ្ដ់ឹ្ នារំៅ្្ន៊ងជីវភាពស្ធា�ណៈ និង 

ជីវភាពនរយបាយរនាះរ្រ។ ភាគ�យខស្បំ់ផត៊នន  

ចនំនួសស្តើរធវើកា�រៅ្្ន៊ងវសិព័យកា�ងា�្្ន៊ងទ្ពព័ន្ធ    គ ឺ

រៅ្្ន៊ងវសិព័យឧសសា�្មមាកាតរ់ដ� មដលជារ�ឿយៗ 

អ្ន្ទាងំរនះ ្រ្រលួ�ងនវូកា�អនវ៊ត្តទ្្បរោយកា� 

រ�សីរអើងជារទចើនម្រលើខ លៃនួ។ ស្ថា នភាពរៅ្្ន៊ង 
 វសិព័យឧសសា�្មមាកាតរ់ដ� ោនល្្ខណៈមិនលអែ 

រោយោនទរា្ឈ់នែួលទាប ល្្ខខណ្ឌ កា�ងា�គាមា ន 

សវ៊តថាភិាព និងោនកា�របៀតរបៀនផលៃូវរភ្រផងមដ� 

មដលអំរពើរបៀតរបៀនផលៃូវរភ្ររនះ ជាបញ្ហា មួយរៅ  
្្ន៊ងចរំ្មបញ្ហា ននកា��រំលាភសិ្រ ្ធមិនស៊សេ   និង

 
កា��រំលាភសិ្រ ្ធកិា�ងា�ធងៃនធ់ងៃ�រផសេងរ្រៀត។

 សស្តើកានម់តងាយ្រ្រលួ�ងរទគាះ និងងាយ 

្រ្រលួ�ងកា�រ�សីរអើងម្រលើខ លៃនួ រៅ្្ន៊ង្រទមងន់ន 

កា�ជញួដ�ូមនស៊សេ កា�ជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ និងកា�រធវើ 

រពសយា្មមា មដលអំរពើទាងំអសរ់នះ ជាឧសសា�្មមា 

�្ទរា្ច់ណូំលបានយ៉ា ងរទចើន រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស 

្ម្៊ជា។ អ្ន្បរទមើកា�ងា�្្ន៊ងឧសសា�្មមាផ្តលរ់សវា

្សំ្ន្ត ្ ្៏រ្រលួ�ង ្រទមងរ់ផសេងរ្រៀតននកា�រ្ងទ្វ ព័ញ្ច  

និងកា� រ�សីរអើង មដលអំរពើទាងំរនះបានផ្តលផ់លប៉ាះ

រាលយ់៉ា ងខាលៃ ងំដលស់ស្តើ មដលជាជន�ងរទគាះទាងំ 

រនាះ។ ចបាបទ់្ឆ្ងំនឹងអំរពើទាងំរនះមិនទតរូវបាន 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤



យ្រៅរទ្ើទរាសរ់នាះរ្រ ជារ�ឿយៗរគរ�ើញោន 

កា�រចា្រទ្កាន ់ (រោយមិនទានោ់នភស្ត៊តាងម្ 

សំអាង)   រៅរលើអាជាញា ធ�ថ្បានចលូ�មួចមំណ្ រៅ 

្្ន៊ងឧសសា�្មមារនះ រោយអាជាញា ធ�ទាងំរនះ្ជ៏ាអ្ន្ 

រទ្ើទរាសរ់សវា និងជាអ្ន្្រ្រលួបានសំណូ្ ឬមួយ

្ជ៏ាអ្ន្្រ្រលួបានផលទ្រយជនពី៍កា�ចលូនដរៅ 

្្ន៊ងឧសសា�្មមាផលៃូវរភ្ររៅ្ម្៊ជា។  សស្តើ្ទ៏តរូវបាន 

រគរ�សីរអើងម្រលើខ លៃនួផងមដ�រៅ្្ន៊ងបញ្ហា អារា�៍ 

ពិរា�៍ រោយសស្តើទតរូវបង្ខ្ំរ្រលួយ្អារា�៍ពិរា�៍ 

តាមកា�្រ៊្ ោ្ពី់អា្ពយាបាល ទពមទាងំបញ្ហា  

មដលោន្នូទ្ម៊ំសថាិត្្ន៊ងវ ព័យ្ោ៊�ផងមដ�  រនះជា 

បញ្ហា មដល្ពំង៊រ្ើតោនរៅ្ម្៊ជា។ សស្តើទ្ឈម 
នឹងបញ្ហា លំបា្ ្្ន៊ងកា��លំាយចណំងអារា�៍ 
ពិរា�៍ រោយស្�មតមួយមផអ្ែ ប ្្ត លម្ពីភាស្ 

មដលរទ្ើរៅ្្ន៊ងចបាប ់ មដលមចងអំពីកា��លំាយ 

ចណំងអារា�៍ ពិរា�៍ោនល្្ខណៈរ�សីរអើង។

 សស្តើជន ជាតរិដើមភាគតចិ រៅ្រទូាងំទ្រ្រស 

្ម្៊ជា្រ្រលួ�ង្រទមងន់នកា�រ�សីរអើងជារទចើនទ្រភ្រ 

ធាលៃ ្់្ ្ន៊ងភាពទ្ើទ្ �ងរទគាះពីអំរពើ�ិងសា រោយស្� 

ខ វះនវូសិ្រ ្ធអំិ្ច រៅ្្ន៊ងស�គមន�៍បសព់ួ្ រគ 

និងរៅ្្ន៊ងសង្គមទាងំមូល។ សស្តើជនជាតរិដើមភាគ 
 

តចិរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា ោនចនំនួទ្ោណ 

៥៥,០០០ រៅ ៧៥,០០០ នា្។់ 

 រៅទ្រ្រស្ម្៊ជា សស្តើវ ព័យចំ្ សជ់បួនវូ 

បញ្ហា ទ្ឈមខាងមផន្ែ រសដឋ្ា ចិ ្ច សង្គម និងសខ៊ភាព 

និង ជបួនវូបញ្ហា ខ វះខាតយ៉ា ងខាលៃ ងំ រោយស្�មត 

ប្រោឋា នរយនឌ ព័� បាន្�ិំត នវូកា�អប�់ ំ និងភា�្ចិ្ច 

�បសព់ួ្ គាត ់ ជាអ្ន្មែទា ំ  និងកា�ចលូ�មួ�បស ់

ពួ្ គាតរ់ៅ្្ន៊ងវសិព័យស្ធា�ណៈ។ រលើសពីរនះ កា� 

មដលព៊ំោន្ចិ្ចគារំា�សង្គម និងកា�ែយចះ៊នវូ 

្ររំនៀម្រលំាប ់ ននកា�ជយួឧបតថាមភាទ្រុមទគរួស្�បាន 

បរងកើតជាសោ្ធ រៅរលើជីវភាព�ស ់រៅ ចរំរាះសស្តើវ ព័យ 

ចំ្ ស។់

 �បាយកា�ណ៍ មដលរចញរោយវ្ិរយាស្ថា ន 

ជាតសិថាិតនិនទ្សងួមផនកា�្ម្៊ជា “្រនិ្ន ព័យអំពីចនំនួ 

ទ្ជាពល�ដឋា អទតា្រំណើ នមនស៊សេវ ព័យចំ្ សរ់ៅ 

្ម្៊ជាឆ្្ន ២ំ០១២” បានបងាហា ញកា�រ្ើនរ�ើងជា 
 

លំោបន់វូចនំនួទ្ជាពល�ដឋាវ ព័យចំ្ ស ់  និងបាន 

្រ្រលួស្្គ ល ់ ថ្កា�មទ្ទ រ្ួល�ចនាសម្ព័ន្ធមនស៊សេវ ព័យ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៥



៥៥,០០០ ទ�ៅ ៧៥,០០០ 
នាក់

សស្តីជនជាតិពដើមភាគតិច ពៅ 
ទូទាងំបបពទសកម្ព៊ជាទទួលរងនន
ការពរ ើសពអើង ជាពបចើនបបពភទ 
ធាលា កក់នា៊ងភាេបកីបករងពបគាះេីអំពេើ 
ហិងសា ពដ្យសារខ្វះនូវសិទ្ធិ 
អំណាច ពៅកនា៊ងសហគមនរ៍បស់ 
េួកពគ និងពៅកនា៊ងសង្គមទាងំមូល 
សស្តីជនជាតិពដើមភាគតិចពៅកនា៊ង បបពទសកម្ព៊ជា។

 

ចំ្ សរ់នះ បងាហា ញពីភាពចាបំាចច់រំរាះទ្រ្រស្ម្៊ជា ្្ន៊ងកា�បរងកើន
 

ជំនយួឧបតថាមភាមផន្ែ រសដឋ្ា ចិ ្ច សង្គម។ �បាយកា�ណ៍ ្ ប៏ានបងាហា ញពីចនំនួសស្តើ 

វ ព័យចំ្ ស ់ មដល្ពំង៊ោនកា�រ្ើនរ�ើង រទ្ៀបរធៀបនឹងចនំនួប៊�ស។ 

អទតារភ្រ (អនប៊ាត រភ្រ) បានបងាហា ញកា�រ្ើនរ�ើង្្ន៊ងចរំ្មសស្តើ ១០០ 

នា្ ់ោនប�ស៊ ៦៩.១នា្ ់រៅឆ្្ន ២ំ០១៨ ប៊�សនឹង ោន ៦៧.០ នា្ ់និង 

តាមកា�គណនារ�ើញថ្ប៊�ស នឹងរ្ើនដល ់៧៦.៣នា្ ់រៅឆ្្ន ២ំ០៣០។

 �បាយកា�ណ៍រនះ បានបមនថាមរ្រៀតថ្  សស្តើ វ ព័យចំ្ សច់នំនួ 

ទ្ម�ល ៤២ ភាគ�យជាសស្តើរម ោ៉ា យ ប៊�សវ ព័យចំ្ សច់នំនួ ១០ ភាគ�យ 

ជាប៊�សររាះោ៉ា យ។ សទោបស់ស្តើោនអាយ ៊ ៨០ឆ្្ន  ំ ឬ អាយរ៊លើសពីរនះ 

ភាគរទចើនជាសស្តើរមោ៉ា យ។ តាម�បាយកា�ណ៍ជា រទចើនបានបងាហា ញថ្ 

ភាពជាសស្តើ រមោ៉ា យ  និងភាពទ ើ្ទ្រដើ�្រនទាឹមគា្ន ្្ន៊ងចរំ្មសស្តើវ ព័យ 

ចំ្ សរ់ៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា។ 
 

 ទ្ជាពល�ដឋាវ ព័យចំ្ ស ់ រៅ្្ន៊ងសង្គមជា្ររំនៀម្រលំាប្់រ្រលួ 

បានជំនយួឧបតថាមភាពី្នូរៅ ឬពីស្ចញ់ាតិ្ ្ន៊ងទ្រុមទគរួស្�មដល�សរ់ៅជ៊ំ

គា្ន រទចើន។ ្រំណើ ន ននកា�រធវើចំ្ ្ សសរុ្�បសម់នស៊សេវ ព័យរ្ង្ រោយ 

ស្�្តា្ត រសដឋ្ា ចិ ្ច រធវើឲ្យសស្តើវ ព័យចំ្ សមិ់ន្រ្រលួបានកា�មែទាដំចូពីម៊ន 

ពីសោជិ្វ ព័យរ្ង្រៅ្្ន៊ងទគរួស្�  និងជារ�ឿយពួ្ គាតក់ាលៃ យជាប៊គ្គលដ ៏

សំខាន់្ ្ន៊ងកា�រមើលមែទារំៅ ទគរួស្�ទាងំរនះ  រគរៅថ្ជទគរួស្�រផ្លៃ ះ 

ជំនាន ់(ោនមតរៅៗ និងយយតា)។

 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦



 ទ្រ្រស្ម្៊ជា ោននផទាដ្ីរ�ំំ១៨១,០៣៥ គ�ូី 

មម៉ាតការ� ៉ា សថាិតរៅតបំនអ់ាស៊ីអារគនែយ ៍ មដលោនទពរំ 

ទ្្រលជ់ាបនឹ់ងទ្រ្រសនែ   រវៀត្ម  និងឡាវ។   

ភ្នរំពញជារាជធានីននរ្រស្ម្៊ជា និងោនរខត្តចនំនួ 

២៤។  ទ្ជាពល�ដឋាស�ប៊ោនចនំនួ ១៥,២០៥,៥៣៩ 

នា្។់  អទតាម�ណភាព�បសទ់ា�្ រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស 

្ម្៊ជាោនចនំនួ ៥២.៧ ្្ន៊ងចរំ្មទា�្ចនំនួ 

១,០០០ មដល បានទ្សតូម្ អទតារនះ រធវើឲ្យទ្រ្រស 

្ម្៊ជាជាបច់ំ្ ត ់ថ្្ន ្្់រ៣ី៧ រៅរលើពិភពរលា្។ 

កា�ចំ្ យរៅរលើសខ៊ភាពោនចនំនួ ៥.៦% នន 

ផលិត ផលស�ប៊្្ន៊ងសសរុ្ �បសទ់្រ្រស្ម្៊ជា(GDP)។ 

កា�ចំ្ យរៅរលើកា�អប�់ោំនចនំនួ ២.៦%   នន 

ផលិតផលស�ប៊្្ន៊ងសសរុ្�បសទ់្រ្រស្ម្៊ជា(GDP)។ 

មផអ្ែ រៅរលើពតោ៌នមដល ្រ្រលួបានទ្ជាពល�ដឋា 

មដលរចះអាន និងរចះស�រស�ោនចនំនួ  ៧៧.៦%  

ននចនំនួទ្ជាពល�ដឋាស�ប៊ (្្ន៊ងរនាះ ៨៥.១% ជាប៊�ស 

និង ៧០.៩ % ជាសស្តើ)។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា  បានចាប់្ រំណើ តរ�ើង 

តាមរគាលកា�ណ៍លិ្រ ្ធទិ្ជាធបិរតយ្យរស�ពី�៊ប្សេ

រទកាម�បបរាជានិយមអាសសព័យ �ដឋាធមមានញ៊ញា  និងបាន 

អនញ៊្ញា តឲ្យទ្ជាពល�ដឋ្ា ម្៊ជាទគប�់បូ មដលោន 

អាយច៊ាបពី់ ១៨ ឆ្្ន  ំ ោនសិ្រ ្ធរិបាះរឆ្នែ ត រៅ្្ន៊ង កា� 

របាះ រឆ្នែ ត ជាត។ិ  

 ទ្រ្រស្ម្៊ជា្រ្រលួបានឯ្រាជ្យពីទ្រ្រស 

បារាងំរៅនែងៃ្រ៩ី មខវចិ ្កិា ឆ្្ន ១ំ៩៥៣។    អំ្ច 

្ពំលូ�បស�់ដឋា   ទតរូវបានមបងមច្ ោចរ់ោយម�្ 

ពីគា្ន �វាងអំ្ចនីតបិញញា ត្ត ិ  អំ្ចនីតទិ្តបិត្ត ិ 

និងអំ្ច តល៊ាកា�។ អាជាញា ធ�បរ ្្ត ះអាសន្ន 

�បស់អង្គកា�ស� ទ្ជាជាតទិ្ចារំៅទ្រ្រស្ម្៊ជា 

(U N T AC)  បានរ�ៀបចកំា�របាះរឆ្នែ តជាតរិលើ្ដបូំង 

រៅ្ម្៊ជា មដលោនល្្ខណៈស្ល រស� ី   យត៊្តធិម ៌  

និងទ្ជាធបិរតយ្យ កាលពីមខឧសភា ឆ្្ន ១ំ៩៩៣។  

�ដឋាសភាជាតជិារលើ្ដបូំង ោនសោជិ្តំ្ ង 

រាសស្តចនំនួ ១២០ នា្ ់ មដលម្ពីគណៈប្សេនរយ

បាយជាបរ់ឆ្នែ តចនំនួ៤ ខស៊ៗគា្ន ោនដចូជាគណ 

ប្សេ�៊វ៊នស៊ិនបិ៊ច្រ្រលួបាន ៥៨ អាសនៈ  គណប្សេ 

ទ្ជាជន្ម្៊ជា្រ្រលួបាន ៥១ អាសនៈ គណប្សេទ្-

ជាធបិរតយ្យរស�និីយមទពះព្៊រ ្ធស្សនា ្រ្រលួបាន 

១០ អាសនៈ  និងគណប្សេម៉ាូលី្កា ្រ្រលួបាន ១ 

អាសនៈ។

 �ដឋាសភាជាតរិៅនីតកិាល្រពីី� បានចាបរ់ផ្តើម 

រៅឆ្្ន ១ំ៩៩៨ និងបានបញ្ច បអ់ាណត្តរិៅ ឆ្្ន ២ំ០០៣  

រ�ើ យ�ដឋាសភាជាតរិៅនីតកិាល្រពីី�រនះ បានបរងកើត 

រ�ើង រោយសសរដៀង រៅនឹងដរំណើ �កា�ននកា�របាះ 

រឆ្នែ តជាស្ល។  រៅ្្ន៊ងនីតកិាល្រពីី� �ដឋាសភាជាត ិ

ោនសោជិ្តំ្ ងរាសស្តចនំនួ ១២២ នា្ ់ មដល 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៧

ដសចក្បីដ្្ើម



្្ន៊ងរនាះោន ១៤ �បូជាសស្តើ។  រៅរដើមមខមីនា ឆ្្ន  ំ

១៩៩៩ �ដឋាសភាជាតបិានរធវើវរិស្ធន្មមារៅរលើ�ដឋា 

ធមមានញ៊ញា ននទពះរាជា្ចទ្្ម្៊ជា រដើម្បីរងក ើត
 

អង្គនីតបិញញា ត្តរិផសេងមួយរ្រៀត គទឺពរឹ្រ ្ធសភា។  �ដឋាធមមា- 

នញ៊ញា  មដលបានរធវើវរិស្ធន្មមា�ចួរនះ បានបរងកើត 

ទពរឹ្រ ្ធសភា មដលោនសោជិ្ ៦១ នា្ ់្្ន៊ងរនាះោន 

សស្តើ ៨ �បូ។

 ចាបត់ាងំពីកា�របាះរឆ្នែ តជាត ិ ឆ្្ន ១ំ៩៩៣  

ស្ថា បព័នទ្ជាធបិរតយ្យ  និងនីត�ិដឋាទតរូវបានធាលៃ ្ច់ះ៊

យ៉ា ងគ�៊ំ្ រោយស្�អំរពើព៊្  �លយួ  និងរោយស្� 

កា�រទ្ើទរាសម់រធយាបាយបង្ខតិបង្ខរំផសេងរ្រៀត។  រៅ 

អំ�៊ងរពល របាះរឆ្នែ តជាត ិកាលពីនែងៃ្រ២ី៨ មខ្្កោ  

ឆ្្ន ២ំ០១៣ ្ នលៃងរៅែមាីៗរនះ  បានបងាហា ញថ្ ល្រ ្ធផល 

ននចនំនួអាសនៈមិនខស៊ឆ្ងៃ យពីគា្ន រទចើនរនាះរ្រ �វាង 

គណប្សេកានអំ់្ច និងគណប្សេសរនងា្គ ះជាត ិ

្ម្៊ជា មដលជាគណប្សេរ្រើបបរងកើតែមាី រោយរ្ើត 

រចញពីកា��មួបញ្ចូ លគណប្សេសិ្រ ្ធមិនស៊សេ ជាមួយ 

នឹងគណប្សេសម�ងស៊េ។ី  គណប្សេទ្ជាជន្ម្៊ជា 

្រ្រលួបាន ៦៨ អាសនៈ  មដលរៅ្្ន៊ងអាណត្តម៊ិន 

្រ្រលួបាន ៩០ អាសនៈល្រ ្ធផលរនះ បានរធវើឲ្យ គណ

ប្សេទ្ជាជនបាតប់ងក់ា�ទគបទ់គងរលើអង្គនីតបិញញា ត្ត ិ

មដលតទមរូវឲ្យោនសរមលៃង ២ ភាគ ៣ រនាះ។ គណ- 

ប្សេសរនងា្គ ះជាតិ្ ម្៊ជាបាន្រ្រលួអាសនៈចនំនួ ៥៥ 

រ�ើ យគណប្សេរនះ រជឿថ្   ខ លៃនួនឹងឈនែះ សរមលៃងភាគ 

រទចើន   របើមិនោនកា�លចួបនលៃំ មដល�ងកា�រចា្រ 

ទ្កាន ់រៅអំ�៊ងរពលរបាះរឆ្នែ តរ្ររនាះ។ គណប្សេ 

សរនងា្គ ះជាត ិ និងអ្ន្គាទំ្រ�បសខ់ លៃនួោន មនទាិលរៅ 

រលើភាពទតរឹមទតរូវ ននល្រ ្ធផលរបាះរឆ្នែ ត រោយ 

រចា្រថ្កា�របាះរឆ្នែ តរនះ ោនភាពខស៊ទ្ទ្ត ី

ជារទចើន ជាអា្រ ិ ោនកា�លចួបនលៃំសនលៃឹ្រឆ្នែ ត និង 

ោនកា�ដ្សិ្រ ្ធអិ្ន្របាះរឆ្នែ ត រៅតាមតបំនជ់ា 

រទចើន។  អង្គកា�ឯ្រាជ្យរផសេងៗ បាន�្រ�ើញថ្  

ចនំនួអ្ន្ចះ៊រឈ្ាះរបាះរឆ្នែ តរលើសចនំនួទ្ជាពល 

�ដឋា មដលោនសិ្រ ្ធរិបាះរឆ្នែ តរៅ្្ន៊ងមណ្ឌ លរបាះ
 

រឆ្នែ តមួយចនំនួ និងោនកា�រចា្រទ្កានយ់៉ា ងខាលៃ ងំ 

រលើកា�រចញកាតសំគាលអ់្ន្របាះរឆ្នែ តរៅឲ្យជន 

ប�រ្រស រដើម្ឲី្យពួ្ រគអាចរបាះរឆ្នែ តបាន។  គណ - 

ប្សេសរនងា្គ ះជាតិ្ ម្៊ជា  បានចាញ់កា�ទ្្តួ 

ទ្មជង�បសខ់ លៃនួ ្ប៏៉ា៊មន្តស្ថា នភាពរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស 

្ម្៊ជា រៅមិនទានោ់នសភាពនឹងនរៅរ�ើយ  

រោយ  ស្�ថ្ កា�តវា៉ា    និងកា�ជបួជ៊ំគា្ន រផសេងៗទតរូវ�ង

កា� គរំាម្មំ�ងមិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះ  ្អ៏ាចរ្ើតោន 
អំរពើ�ិងសាតចិតចួផងមដ� រា្ព់ព័ន្ធនឹងកា�របាះ

 
រឆ្នែ ត។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

1  សូមមមើល ឯកសារទូមៅរបស់ the CIA World Factbook on Cambodia
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CCHR មជ្ឈមណ្លសិទ្ធិមន៊ស្សកម្ព៊ជា

CEDAW អន៊សញ្ញា អន្តរជាតិស្តីេីការបំបាតរ់ាល់ទបមងន់នការពរ ើសពអើងពៅពលើសស្តីពភទ

CNCW បករុមបបឹកសាជាតិកម្ព៊ជាសបម្បស់ស្តី
CNRP គណបក្សសពសងា្គ ះជាតិ

CPP គណបក្សបបជាជនកម្ព៊ជា

GMA សម្គមពរាងចបកកាតព់ដរ

GMAG បករុមបសញ្្ជ បសកមមាភាេមផនាកពយនឌរ័

LICADHO សម្ពន័្ធមខមារជំពរឿន និងការោរសិទ្ធិមន៊ស្ស លីកាដូ

MoH បកសួងស៊ខាភបិាល

MoI បកសួងេត័ម៌្ន

MoL បកសួងការងារ 

MoLVT បកសួងការងារ និងបណ្ត៊ ះបណា្ត លវជិាចេ ជីវៈ

MoWA បកសួងកិចចេការនារ ី

NGO អង្គការមនិមមនរដ្ឋា មនិមមនរដ្ឋា ភបិាល

NGO-CEDAW គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលកម្ព៊ជា ពដើម្អីន៊សញ្ញា ល៊ប បំបាតរ់ាល់ទបមងន់នការ
 ពរ ើសពអើងពលើសស្តីពភទ

NSSF ពបឡាជាតិរបបសន្តិស៊ខសង្គម

PLHIV អនាកផទ៊កពមពរាគពអដស៍ / ជំងឺពអដស៍

PSI ពសវាកមមាបបជាេលរដឋាអន្តរជាតិ

RCG រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ព៊ជា

STI ជំងឺកាមពរាគ

TBA ឆមាបប៊រាណ

UNTAC អាជ្ាធរអន្តរកាលសហបបជាជាតិពៅកម្ព៊ជា 

USAID ទីភានា កង់ារសហរដឋាអាពមរកិសំរាបក់ារអភវិឌ្ឍនអ៍ន្តរជាតិ

WFP កមមាវធិីពស្ៀងអាហារេិភេពោក

ពមាក្យបមំពរួញ

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៩



  រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជារៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ជាតគិបួរលើ្្រ៤ី និង្រ៥ី 

មខឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១០ ស្តីអំពីកា�អនវ៊ត្តអនស៊ញ្ញា អន្ត�ជាតសិ្តីពីកា�លប៊បំបាតរ់ាល់

្រទមងន់នកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជាបានរធវើរសច្្តរីយង

 ជា្ល់ា្រ់ៅនឹងប្រប្ញញា ត្តនិានារៅ្្ន៊ង�ដឋាធមមានញ៊ញា  ននទពះរាជា្ចទ្
 

្ម្៊ជា
២   និងទ្មទព�្្រណ្ឌ ្ម្៊ជា

៣   មែមទាងំោនគរទោងអនម៊ព័តចបាបន់ានាបន្

មែមរ្រៀត រដើម្ធីានានវូសមភាពរពញរលញ�វាងសស្តើ និងប៊�ស្្ន៊ងកា� 

ផ្តលក់ា�កា�រា� និងកា�្រ្រលួបានសិ្រ ្ធមិនស៊សេ  និងរដើម្ផី្តលក់ា�កា�រា�ដលស់ស្តើពី

ទគប្់រទមងន់នកា�រ�សីរអើង។

  កា�អនម៊ព័តចបាបន់ានា មដលធានានវូកា�កា�រា�រស្ើភាពគា្ន ដលស់ស្តើ 

និងភាពគាមា នកា�រ�សីរអើង មិនគ�ួទច�ំនឹងកា�ផ្តលឲ់្យជា្ម់ស្តងនវូសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន   និង

កា�អនវ៊ត្តមដលគាមា នរ�សីរអើងពិតទរាដ្សសបតាមស្្�ត ី និងរគាលបំណងនន 

អនស៊ញ្ញា ស៊ី-ដវ   រនាះរ�ើយ។ ្្ន៊ង្�ណីរនះ ោនចបាប ់បញញា ត្ត ិប្របញ្ជា  រគាល 

នរយបាយជារទចើន�បសរ់ាជ�ោឋា ភបិាល (�មួទាងំគរទោងអនម៊ព័តចបាបន់ានា) 

រ�ើញថ្ ចបាបមិ់នទតរូវបានយ្រៅអនវ៊ត្ត ឬរទ្ើទរាសរ់នាះរ្រ  មដលជាល្រ្ធផល 

បងាហា ញថ្ សស្តើរៅ្ម្៊ជាបន្តទ្ឈមនឹងភាពអយត៊្តធិមរ៌ាបមិ់នអស�់ងកា�
 

ទ្ទពរឹត្តមិិនរស្ើភាព្រ្រលួ�ងកា�រ�សីរអើង និងមិន្រ្រលួបានរពញរលញនវូសិ្រ ្ធ ិ

មនស៊សេ និងរស�ភីាពជាមូលោឋា ន�បសខ់ លៃនួ។   

២ មាត្រា ៣១ នៃរដ្ឋធម្មៃុញ្ញកម្ុជា
៣ មាត្រា ២៦៥ ដល់ ២៧០ នៃត្កមត្្រហ្មទណ្ឌ

ដសចក្បី្ល្់មតិទដូទៅ

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១០
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 ែវីត្តិមតខ លៃមឹស្�្្ន៊ងោទតា ៣១ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា  មចងថ្  

“ទពះរាជា្ចទ្្ម្៊ជា្រ្រលួ ស្្គ ល ់និងរគា�ពសិ្រ ្ធមិនស៊សេដចូោនមចង្្

នង៊ធមមា នញ៊ញា ននអង្គកា�ស�ទ្ជាជាត ិ រសច្្តទី្កាសជាស្លស្តីពីសិ្រ ្ធិ

មនស៊សេ និង្តតិាសញ្ញា  ទពមទាងំអនស៊ញ្ញា ទាងំឡាយទា្្់រងរៅនឹងសិ្រ ្ធិ

មនស៊សេ សិ្រ ្ធនិា� ី និងសិ្រ ្ធិ្ ោ៊�”  ្រ៏ៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ជាតមិិនបានោ្ ់

បញ្ចូ លពតោ៌នស្តីពីកា�ជំ�ញ៊ឲ្យអនវ៊ត្តនវូរសច្្តសីរទមច មដលធានា 

រោយ �ដឋាធមមានញ៊ញា  មដលអាចនិយយបានថ្ ចបាបរ់នះ  មិនទតរូវបានយ្ម្ 

រទ្ើទរាសរ់នាះរ្រ រ�តដ៊រូចនែះ ចបាបរ់នះ ោនឥ្រ ្ធពិលតចិតចួ ្ សរ់ៅរលើ

ជីវភាព��សរ់ៅ�បសស់ស្តើ្ម្៊ជា។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាបានរលើ្រ�ើងបមនថាមរ្រៀតថ្  �ោឋា ភបិាល
 

ពឹងមផអ្ែ រៅរលើនិយមនព័យជា្ម់ស្តងននរា្្យ  “កា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ 
 

ដចូមដលបាន្ណំតនិ់យមនព័យរៅ្្ន៊ងអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ” ។  ្ប៏៉ា៊មន្ត រគ្ ៏

មិនទានរ់�ើញោននិយមនព័យរគាល  នន“កា�រ�សីរអើង” ទតរូវបានោ្ ់

បញ្ចូ ល្្ន៊ង�ដឋា ធមមានញ៊ញា រនាះរ្រ    រ�ើ យ រយើង្មិ៏នទានរ់�ើញោនរសច្្តី

រយងចបាបជ់ា្ល់ា្រ់ៅ នឹ ងនិយមនព័យ ននកា�រ�សីរអើង្្ន៊ងចបាប់្  
 

មួយមដលោនរគាលបំណងលប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរៅរ�ើយ

រនាះរ្រ ។  បច្ច៊ប្ន្ន   ែវីត្តិមតរាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាបានអនម៊ព័តចបាប្់ររូៅ

នានាមដលហាមឃាត់ មិ នឲ្យោនកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ រោយមផអ្ែ រលើរភ្រ 

�បសព់ួ្ រគ  ្ ប៏៉ា៊មន្តតាមកា�សិ្សាវាយតនមលៃ�បស ់អ៊ិន ជី អ ូស៊ី-ដវ រលើចបាប ់

ប្រប្ញញា ត្ត ិ ឬរគាលនរយបាយ រយើង្មិ៏នទានរ់�ើញោនរសច្្តរីយង 

ជា្ល់ា្ ់   ឬចបាសល់ាស់្ មួយ រៅនឹងោទតា ១ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ 

មដល្ណំតនិ់យមនព័យននរ�សីរអើងរលើសស្តើរនាះមដ�។ និយមនព័យននកា� 

រ�សីរអើងរលើសស្តើ គសំឺរៅរលើកា�មបងមច្ កា�ផ្តរ់ចញ ឬកា��តឹត្តិ 
1

អនុសរាសន៍ៈ
• ម្វើវមិោ្នកម្ម ច្បាប ់ បទ 

ប្បញ្ញត្ិ បទបញ្ជា  មោលនមោ- 
បាយទាងំអ្់រ ម�ើម្បបីដាក ់
បញ្ចូ លនិយមនយ័នន “ការមរ ើ្រ 
មអើង” ឲ្យបានច្បា្់រលា្់រ ដ�ល 
សបកា្រឲ្យមសបើ មដាយគណៈ 
កោ្ម ្ិការ ្៊របី-�វ ។

• ផ្សពវផសាយនិយមនយ័ ននការ 
មរ ើ្រមអើង មសកាយពបីបានម្វើ 
វមិោ្នកម្មរចួ្    និងផ្សពវផសាយ 
ការមប្ជ្ញា ច្ិត្ រប្់ររាជរដាឋា ភ ិ
បាល កនា៊ងការអន៊វត្អន៊្រញ្្ញ  
្៊របី-�វ �ល់ប៊គ្គលិករប្់ររដាឋា ភ ិ
បាលទាងំអ្់រ សពម ទាងំធានា 
ថាពួកមគ�ឹង និងយល់ពបីការ 
ទទួលខ៊្រសតរូវរប្់រខ្ួន កនា៊ងការ 
ជំរ៊ញឲ្យអន៊វត្និយមនយ័ នន 
ការមរ ើ្រមអើង ក�៏ចូច្ជ្ច្បាប ់ និង
មោលនមោបាយទាងំអ្់រនឹង
ការមរ ើ្រមអើងផងដ�រ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១១

មមាមតមា ១:
ៃិយមៃ័យនៃកមារដរបីសដអបីងដលបីសស្បីដភទ

រូប្ត STAR Kampuchea  



មផអ្ែ រលើរភ្រមដលោនអនភ៊ាព ឬោនបំណងរធវើឲ្យខចូខាត ឬរធវើឲ្យ 

រោ�ៈនវូកា�្រ្រលួស្្គ ល ់ កា�អាសសព័យផល ឬកា�រទ្ើទរាស ់ រោយសស្តើ 

រោយឥតគតិដលស់្ថា នភាពអារា�៍ពិរា�៍�បសស់ស្តើ មផអ្ែ តាមរគាល 
កា�ណ៍រស្ើភាពគា្ន �វាងប៊�ស និងសស្តើនវូសិ្រ ្ធមិនស៊សេ និងរស�ភីាពជា 

មូលោឋា ន ្្ន៊ង វសិព័យនរយបាយ រសដឋ្ា ចិ ្ច សង្គម្ចិ្ច វប្ធម ៌ និងពល�ដឋា 

ឬ្្ន៊ងវសិព័យដន្ររ្រៀត។ 

 របើរទាះជារាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានោ្ប់ញ្ចូ លប្រប្ញញា ត្តិ
 ទ្ឆ្ងំនឹងកា�រ�សីរអើងរៅ្្ន៊ង�ដឋាធមមានញ៊ញា  និងចបាបទ់ព�្្រណ្ឌ ្រ៏ោយ ្ ៏

ប្រប្ញញា ត្តទិាងំរនាះមិនោនទ្សិ្រ ្ធភិាពរនាះមដ� រោយស្�មតប្រ 

ប្ញញា ត្តទិាងំរនាះ មិនទតរូវបានបញ្ចូ លនិយមនព័យននកា�រ�សីរអើង ដចូមដល 

ោនមចង្្ន៊ងោទតា១ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ រនាះរៅរ�ើយ រ�ើ យរោយ 

ស្�មតប្រប្ញញា ត្តទិាងំរនាះ មិនបាន្របស់្ក តផ់ងមដ�នវូកា�រ�សីរអើង 
រោយផ្ទា ល ់ និងកា�រ�សីរអើងរោយអរចតនា (រោយទ្រយល) រលើសស្តើ 

រភ្រ។  មយា៉ា ងវញិរ្រៀត រគមិនរ�ើញោន ្រនិ្ននព័យស្តីអំពីកា��រំលាភបំរាន

រលើោទតានានា ននចបាបទ់ព�្្រណ្ឌ រៅរ�ើយ ជាអា្រ ិ៍ ថ្រតើោទតាទាងំរនាះ 

ទតរូវ�រំលាភបំរានរោយ�របៀប្  និងោនប៉ា៊នាមា ន្�ណី។  រា្្យបណឹ្ង 

រផសេងៗមិនទតរូវបានោ្់្ ្តឹង និងមិនធាលៃ បប់ានោ្់្ ្តឹងរៅតល៊ាកា� ឬរៅ 

អាជាញា ធ�អនវ៊ត្ត ចបាបរ់ផសេងរ្រៀតរនាះរ្រ  មួយមផន្ែ ប ្្ត លម្ពីអំរពើព៊្

�លយួ    និងមួយមផន្ែ រ្រៀតប ្្ត លម្ពីភាពធញ៊ទទាន�់បសទ់្ជាពល 

�ដឋ្ា ម្៊ជារៅនឹងកា�រោះសស្យតាមទ្ពព័ន្ធចបាប។់ 

 រោយស្�្ងវះនវូ�បាយកា�ណ៍ រគមិនបានដងឹចបាសរ់្រ ថ្រតើ 
ោនសស្តើប៉ា៊នាមា នភាគ�យ រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជាទ្ឈមនឹងកា�រ�សីរអើង

 មផអ្ែ រលើ រយនឌ ព័�រនាះមដ�។

• អបរ់ោំធារណៈជន អំពបីរមបៀប 
ដាកព់ាក្យបណឹ្ង មៅមពលដ�ល 
្ិរទ្ិរប្់រពួកមគ សតរូវបានរមំលាភ 
បំពាន និងបមងកើតយន្ការនានា  
ម�ើម្បបីធានានចូវ្៊រវត្ិភាព�ល់សបជ្
ពលរ�ឋា ដ�លមករាយការណ៍។

• បមងកើតកម្មវ ិ្ បីនានា ដ�លោន 
សប្ិរទ្ិភាព ដ�ល្ំរមៅល៊ប 
បំបាតក់ារមរ ើ្រមអើងមលើស្រ្បី។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១២
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មមាមតមា ២ : 
កមាតព្វកិច្ចក្ពុងកមារលុបបំបាត់កមារដរបីសដអបីង

 ោទតា ២ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី“រធវើកា�រថ្ក លរទាស 

ចរំរាះកា�រ�សីរអើរលើសស្តើរភ្រ្្ន៊ងទគប្់រទមងទ់ាងំអស”់ រ�ើ យ�ដឋាភាគ ី “ទពម 

រទពៀងអនវ៊ត្តរគាលនរយបាយ  លប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រតាម 

ទគបម់រធយាបាយសម សសបទាងំអស ់  និងរោយឥតពនយារពល”។ អនស៊ញ្ញា   

ស៊ី-ដវ ្ ៏ មចងពីកាតពវ្ ចិ ្្ច ្ន៊ងកា�ចាតវ់ធិានកា�ជា្ល់ា្ន់ានា ដចូជារធវើ 

កា�បញ្ចូ លរគាលកា�ណ៍សមភាពរៅ្្ន៊ង�ដឋាធមមានញ៊ញា  និងចបាបជ់ាត ិ មដល 

សមសសបឯរ្រៀត។  អនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ ្រ៏សនែើឲ្យអនម៊ព័តវធិានកា�សមសសប

នានា មដលហាមឃាតមិ់នឲ្យោនកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ រោយបរងកើត 

្ចិ្ចកា�រា�ផលៃូវចបាបដ់ល ់សិ្រ ្ធ�ិបសស់ស្តើ រោយមផអ្ែ រលើមូលោឋា នសមភាពជា

មួយប៊�ស និងធានាឲ្យោន្ចិ្ចកា�រា�ដលស់ស្តើពីកា�រ�សីរអើងតាម�យៈ 

ស្លាជំ�ះ្្តជីាត ិ មដលោនសមតថ្ា ចិ ្ច និងតាម�យៈស្ថា បព័នស្ធា�ណៈ 

ដន្ររ្រៀត។ អនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ ្រ៏សនែើឲ្យ្របស់្ក តក់ា�អនវ៊ត្ត  មដលោន 

ល្្ខណៈរ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ  រសនែើឲ្យចាតវ់ធិានកា�លប៊បំបាតក់ា�រ�សី 
រអើងរៅ្្ន៊ងស�ទគាសឯ្ជន រដើម្រីធវើកា�ម្មទ្   ឬលប៊បំបាតច់បាប ់

ប្របញ្ជា   ្ររំនៀម្រលំាប ់និងកា�អនវ៊ត្តទាងំឡាយមដលោនកា�រ�សីរអើង  

និងោ្ឲ់្យនិរា្�ណ៍ប្រប្ញញា ត្តទិាងំឡាយ្  ននចបាបទ់ព�្្រណ្ឌ ជាត ិ

មដលបរងកើតឲ្យ ោនកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ។

 របើរទាះជារាជ�ោឋា ភបិាល បានហា មទរាមមិនឲ្យោនកា�រ�សីរអើង

រលើសស្តើរភ្រដចូោនមចង ្្ន៊ង�ដឋាធមមានញ៊ញា ្រ៏ោយ ្ប៏៉ា៊មន្តរាជ�ោឋា ភបិាល 

អនុសរាសន៍ៈ
• ការមរ ើ្រមអើងឲ្យបានហ្មតច់្តម់ៅ 

មលើមៅមលើច្បាប ់បទប្បញ្ញត្ិ បទ 
បញ្ជា  និងមោលនមោបាយ 
ទាងំអ្់រ  មហើយម្វើការដកដសប 
ច្បាប ់ បទប្បញ្ញត្ិ បទបញ្ជា   
និងមោលនមោបាយទាងំមនាះ   
ម�ើម្បបី�កមច្ញនចូវពាក្យមពច្ន ៍
ណា ដ�លោនលក្ខណៈមរ ើ្រ 
មអើងមដាយផ្ទា ល់    ឬមដាយ 
សបមោលមលើស្រ្បីមភទ។

• បមងកើនការយល់�ឹង �ល់ោ- 
ធារណជនអំពបីច្បាប ់ និងមោល
នមោបាយទាងំឡាយដ�លទប់
ោក តក់ារមរ ើ្រមអើង មដាយម្វើការ 
ផ្សពវផសាយ តាមសបពន័្ពតោ៌ន 
្រង្គម   ទចូរ្រពទាន�  វទិ្៊យ  និងតាម 
រយៈផ្ទា ងំបា៉ា ណចូ  ម�ើម្បបីម្វើការអប់
រោំធារណជនជ្សបចាអំំពបី្ិរទ្ិ
រប្់រពួកមគ និងអំពបីរមបៀបដ្រវង
រកជំនួយមៅមពលដ�លពួកមគ

   ទទួលរងការមរ ើ្រមអើងមកមលើខ្ួន    

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១៣



រៅមិនទានប់ានោ្ប់ញ្ចូ លនិយមនព័យ ននកា�រ�សីរអើងឲ្យបានជា្ល់ា្ ់

និងចបាសល់ាស ់ ដចូមដលោនមចងរៅ្្ន៊ងោទតា ១ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ 

រនាះរៅរ�ើយ រ�តដ៊រូច្នះ កា�ហាមឃាតមិ់នឲ្យោនកា�រ�សីរអើង ដចូ 

ោនមចង្្ន៊ងោទតា ៤៥ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា  រ�ើញថ្ មិនសវូោននព័យ ឬគាមា ន 

្រមងៃនផ់លៃូវចបាបរ់នាះរ្រ។

 រាជ�ោឋា ភបិាល បានរលើ្រ�ើងពីប្រប្ញញា ត្ត ិ និងវធិានកា�រផសេងៗ

រ្រៀតមដល�ោឋា ភបិាលបានអនម៊ព័ត្នលៃងម្ រដើម្ហីាមទរាមមិនឲ្យោន 

កា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ   ្ប៏៉ា៊មន្តខ លៃមឹស្�ជា្ម់ស្តងរៅ្្ន៊ងប្រប្ញញា ត្តទិាងំ

រនះ   ោនបងកបល់្្ខណៈរ�សីរអើង ជាប�់�ូតម្ រ�ើ យមិនបានផ្តលឲ់្យ
 

សស្តើនវូ្ចិ្ចកា�រា�រស្ើភាពគា្ន  ឬសិ្រ ្ធរិស្ើភាពគា្ន រៅ្្ន៊ងចបាបរ់នាះរ�ើយ។ 

កា�ពិតរនាះ គថឺ្ខ លៃមឹស្�រៅ្្ន៊ងប្រប្ញញា ត្តមួិយចនំនួរៅ្្ន៊ងវធិានកា�
 មដលរលើ្រ�ើងរនះ ោន ល្្ខណៈរ�សីរអើងរសសច�ចួរៅរ�ើ យ។ 

 មយា៉ា ងរ្រៀត ចបាបទ់ាងំរនះផ្ទា លម់តម្តងោនឥ្រ ្ធពិលតចិតចួ្ស ់

្្ន៊ងកា�បរា្ឈបរ់�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ។ អំរពើព៊្ �លយួរៅ្្ន៊ងទ្ពព័ន្ធចបាប ់

និងបញ្ហា ខ វះកា�យលដ់ងឹរៅតាមតបំនជ់នប្រ ជា្តា្ត ធំៗ ពី�មដលរារាងំ 

ប្រប្ញញា ត្តនិានា មដលោនមចងរៅ្្ន៊ង�ដឋាធមមានញ៊ញា មិនអាចអនវ៊ត្តឲ្យោន 

ទ្សិ្រ ្ធភិាពរៅបាន ឬមិនអាចោនឥ្រ ្ធពិលពិតទរា្ដ្្ន៊ងកា�បរា្ឈបក់ា�

រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ។

 រៅតាមតបំនជ់នប្រជារទចើន ជារ�ឿងធមមាតារៅរ�ើ យមដលចបាប ់

ទាងំរនះទតរូវបានរមើល�លំង  រ�ើ យជារ�ឿយៗមិនទតរូវបានយ្រៅផសេពវ 
 

ផសាយដលទ់្ជាពល�ដឋា�សរ់ៅតបំនជ់នប្រ   ឬដលអ់ាជាញា ធ�មដល 

្រ្រលួខស៊ ទតរូវ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្ត និងកា�ោ្ឲ់្យរទ្ើទរាសច់បាបទ់ាងំរនះរនាះ

រ្រ។   រៅ្្ន៊ង្�ណីខ លៃះ   អាជាញា ធ�យលដ់ងឹ ពីចបាប ់ប៉ា៊មន្តរោយស្�ខ វះនវូ
 

្នទាះនរយបាយ  និងអភបិាល្ចិ្ច ្រនរ់ខសាយ រធវើឲ្យពួ្ គាតមិ់នរទ្ើទរាស់

ចបាបទ់ាងំរនះ រៅរពលមដលសស្តើចងរ់ទ ើ្ទរាសសិ់្រ ្ធ�ិបសព់ួ្ រគ  ដចូោន 

មចង្្ន៊ងចបាប ់រនាះ។ រៅ្្ន៊ង្�ណីជារទចើនបានរាយកា�ណ៍ម្ថ្
 

អាជាញា ធ� មដល្រ្រលួខស៊ទតរូវ្្ន៊ងកា�ជំ�ញ៊ឲ្យអនវ៊ត្តប្រប្ញញា ត្តនិានា មដល 

្របស់្្ត ្ក់ាrរ�សីរអើងពួ្ គាតម់ប�ជា្រ្រលួ យ្កា�បងន់ែលៃរទរៅផលៃូវកា� 

ឬសំណូ្ជាទ្ចាពីំជនជាបរ់ចា្រ មដលទ្ទពរឹត្តអំរពើរ�សីរអើង រ�ើ យ 

ជាល្រ ្ធផលរនាះ បងាហា ញថ្ ប្រប្ញញា ត្តនិានាមដល្របស់្្ត ្ក់ា�រ�សីរអើង 

រសទាើ�មតមិនទតរូវបានជំ�ញ៊ឲ្យអនវ៊ត្តទាលម់តរស្ះ។  មយា៉ា ងវញិរ្រៀត រនះ 

មិនមមនជារ�ឿងចមំ�្រនាះរ្រ មដលរៅទ្មោនភាពលំរអៀងរៅខាង 

ប៊�សជាងសស្តើរៅអំ�៊ងរពលសវនាកា�      បញ្ហា រនះ រ្ើតរ�ើង ្រ៏ោយ 

ស្�្តា្ត រយនឌ ព័�ផ្ទា លម់តម្តងឬរោយស្�ប៊�សោនលយ៊រទចើនជាងសស្តើ 

រ�ើ យរ�តដ៊រូចនែះ ប៊�សអាចផ្តលសំ់ណូ្ដលម់នន្តើតល៊ាកា�។

 រាជ�ោឋា ភបិាលបានស�រស�្្ន៊ង �បាយកា�ណ៏ជាតថិ្   �ោឋា ភបិាល 

   ឬមៅមពល ដ�ល្ិរទ្ិរប្់រ ពួកមគ  
  សតរូវបានរមំលាភបំពាន។

• ដាកប់ញ្ចូ លមោលការណ៍យ៊ត្ិ 
្ម្៌រមភាព និងមោលការណ៍
ោ្ម នការមរ ើ្រមអើងមៅកនា៊ងកម្មវ ិ្ បី
អបរ់។ំ

• ពសងឹង និងជំរ៊ញឲ្យអន៊វត្ច្បាប ់
សបឆ្ងំអមំពើព៊ករលួយ ឆ្នា  ំ
២០១០  រមួោន ផ្ល់កិច្្ការពារ
ករាយការណ៍អំពបីអំមពើព៊ករលួយ 
និងបមងកើនការដាកម់ទា្រ ច្ំមពាះ 
ការ សបសពឹត្អំមពើព៊ករលួយ  ជ្ 
ពិម្រ្រផ្ល់ការការពារ�ល់កិច្្
ខិតខំសបឹងដសបងទាងំឡាយដ�ល
្ំរមៅល៊បបំបាតក់ារមរ ើ្រមអើង

       មលើស្រ្បី និងក៊ោរ បី។

• ផ្ល់្ិរទ្ិអំណាច្ �ល់សក្ួរង 
កិច្្ការនារ បី កនា៊ងការតាមដាន 
សតរួតពិនិត្យ ្រកម្មភាពទាងំ 
ឡាយរប្់រអាជ្ញា ្រអន៊វត្ច្បាប ់
និងោ្បន័ោធារណៈនានា 
មដាយដផអែកមលើមោលការណ៍ 
ោ្ម នការមរ ើ្រមអើងមលើស្រ្បីមភទ

• មដាយមសបើសបា្់រឧបករណ៍
       ្រមស្របនានា�ចូច្ជ្ ឧបករណ៍ 
    តាមដានរប្់រ អ៊ិន ជបី អចូ ្៊របី-�វ   
    ជ្ម�ើម ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១៤



បានផ្តលសិ់្រ ្ធអំិ្ចដលទ់្សងួ្ចិ្ចកា�នា� ី (MoWA) 

និងទ្រុមទ្រឹ្សាជាតិ្ ម្៊ជារដើម្សីស្តើ (CNCW) រដើម្ ី
 តាមោនទតរួតពិនិត្យស្មមាភាពនានា �បសអ់ាជាញា ធ� 

និងស្ថា បព័នស្ធា�ណៈ ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តរគាលកា�ណ៍

គាមា នកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ។ រាជ�ោឋា ភបិាលបាន 

ស�រស�បមនថាមរ្រៀតថ្ �ោឋា ភបិាលបានអនវ៊ត្តវធិាន

កា�នានា ្្ន៊ងោ្ប់ញ្ចូ លកា�បនញ្ជា បរយនឌ ព័�រៅ
 

្្ន៊ង្មមាវធិសិី្សាដចូមដលោនមចងរៅ្្ន៊ងមផនកា� 

យ្៊រ ្ធស្សស្តជាត។ិ 

 ្ប៏៉ា៊មន្តរៅ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង 

បានបងាហា ញថ្ ោទតា ៤៥ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា  

មិនទតរូវបានអនវ៊ត្ត និងមិនទតរូវបានជំ�ញ៊ឲ្យ 

រទ្ើទរាសរ់នាះរ្រ និងមិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះ វធិាន 

កា�្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តរគាលនរយបាយបាន 

រលើ្រ�ើង្្ន៊ង �បាយកា�ណ៍ជាតរិនាះ រ�ើញ 

ថ្ ោនទ្សិ្រ ្ធភិាពតចិតចួ ��ូតដលគ់ាមា ន 

ទ្សិ្រ ្ធភិាពទាលម់តរស្ះ ្្ន៊ងកា�លប៊បំបាត ់

រាល្់រទមង ់ ននកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ រៅ 
្ម្៊ជា។ មយា៉ា ងរ្រៀត ោនភស្ត៊តាងតចិតចួ 

មដលបងាហា ញថ្ ទ្សងួ្ចិ្ចកា�នា� ី (MoWA)  

ពិតជា្ពំង៊រធវើកា�ទតរួតពិនិត្យតាមោនកា�
 

អនវ៊ត្តស្មមាភាពនានា�បសអ់ាជាញា ធ� និង 

ស្ថា បព័នស្ធា�ណៈ ចរំរាះ្ចិ្ចខតិខទំ្រឹងមទ្ង 

្្ន៊ងកា�កាតប់នថាយកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ។ 

របើរទាះជាទ្សងួ្ចិ្ចកា�នា� ី អាចបងាហា ញថ្ 

ជា្ម់ស្តង ទ្សងួរនះបានរធវើកា�ឃាលៃ រំមើល្ចិ្ច

ខតិខទំ្រឹងមទ្ងនានា ្្ន៊ងកា�កាតប់នថាយកា� 
រ�សីរអើងរលើសស្តើរភ្រ្រ៏ោយ ្រ៏នះទគានម់ត 

ជារគាលនរយបាយមួយ មដលមិនសវូោន 

ឥ្រ ្ធពិលពិតទរាដ្ ពីរទរាះថ្ របើទគានម់តជា 

កា�តាមោនទតរួតពិនិត្យធមមាតាៗ រៅរលើស្មមាភាព 

រោយមិនោនកា�មចង និងកា�អនវ៊ត្តឲ្យបានចបាស ់

លាសន់វូវធិានកា�រគាលនរយបាយ្្ន៊ងកា�បរា្ឈប់

កា�រ�សីរអើងរនះរ្ររនាះ គជឺារ�ឿងមដលមិនសវូ 

ោននព័យ។ 

 ែវីត្តិមតអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ  មិនបាន 

តទមរូវឲ្យគតិគ�ូ ឬពិភា្សាោចរ់ោយម�្អំពីសស្តើជន

ជាតរិដើមភាគតចិរៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍�បស�់ដឋាភាគី

្រ៏ោយ ្គ៏�ួ្តសំ់គាលថ់្ កាតពវ្ ចិ ្ច ្្ន៊ងកា�លប៊ 

បំបាតក់ា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ រភ្របានរសនែើឲ្យរធវើកា� 

ពិភា្សាជា្ល់ា្ ់ មតរៅរលើសស្តើជនប្រ និងសស្តើ�ស ់

រៅតបំនជ់នប្រ ្ប៏៉ា៊មន្តរោយទតងម់ប�ជាមិនបាន 

្រ្រលួស្្គ លស់ស្តើជនជាតរិដើមភាគតចិ។  តាមកា�បា៉ា ន ់

ទ្ោណជនជាតរិដើមភាគតចិរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា

ោនទ្ម�ល ១% ននចនំនួទ្ជាពល�ដឋាស�ប៊  (សស្តើ 

ជនជាតរិដើមភាគតចិោនចនំនួ ចាបពី់ ៥៥,០០០ រៅ 

៧៥,០០០ នា្)់។  សិ្រ ្ធ ិសមូ�ភាព តទមរូវកា� និងផល 

ទ្រយជន�៍បសស់ស្តើជនជាតរិដើមភាគតចិ  និងកា� 

រ�សីរអើង មដល្ពំង៊បន្តរ្ើតោនម្រលើពួ្ គាត់

រោយផ្ទា លរ់នាះ គ�ួទតរូវ បាន្រ្រលួស្្គ ល ់និងទតរូវចាត់

ជា្្តី្ ងវលម់ដលគ�ួរធវើកា�រោះសស្យជាបនាទា ន។់

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

រូប្ត លីកាដូ

១៥



 ោទតា ៣ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ  តទមរូវឲ្យ�ដឋា 

ភាគនីនអនស៊ញ្ញា រនះចាតន់វូ “រាលវ់ធិានកា�សម 

សសបនានា...្្ន៊ងកា�បរងកើនកា�អវវិឌ្ឍន ៍ និងភាព� ី្  

ចរទមើន�បសស់ស្តើឲ្យបាន រពញរលញរដើម្ធីានាថ្ 

សស្តើអាចរទ្ើទរាស ់និង្រ្រលួបានសិ្រ ្ធមិនស៊សេ ទពមទាងំ 

រស�ភីាពជាមូលោឋា ន មផអ្ែ រលើរគាលកា�ណ៍រស្ើភាព

គា្ន នឹងប៊�ស”។

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានបរងកើតទ្រុមកា�ងា� 

ខាងមផន្ែ បនញជា បរយនឌ ព័� រដើម្រី្លៃើយតបរៅនឹង 

ោទតា ៣ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ។ រៅ្្ន៊ងឆ្្ន ១ំ៩៩៦  រាជ 

�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានផ្តួចរផ្តើមបរងកើត្មមាវធិមួីយ 

មដលោនរឈ្ាះថ្ សិលា រៅថ្្ន ្មូ់លោឋា ន្្ន៊ង 

រគាលបំណង អនវ៊ត្តរគាលនរយបាយនានាសំរាប ់

កាតប់នថាយភាពទ្ើទ្ និងបរងកើនអភបិាល្ចិ្ចលអែរៅ

ថ្្ន ្មូ់លោឋា ន    ទពមទាងំអនវ៊ត្តវធិានអប�់តំាម�យៈ

កា�បនញ្ជា បរយនឌ ព័�ផងមដ�។  

 យន្តកា� ននកា�បនញ្ជា បរយនឌ ព័�ោនមតមួយ 

មដលរទ្ើ រដើម្បីរងក ើនកា�ចលូ�មួ�បសស់ស្តើរៅ្្ន៊ងម៊ខ

តមំណងជាថ្្ន ្ដ់ឹ្ នា។ំ  ទ្សងួយត៊្តធិម ៌ បានរធវើកា� 

ពិនិត្យរសើរ�រី�ើងវញិរលើចបាបមួ់យចនំនួ រដើម្ ី
 ្ណំតន់វូភាពសសបគា្ន រៅនឹងអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ ។  

្្ន៊ងចរំ្មចបាប ់ទាងំរនះ្ោ៏នចបាបស់្តីពីអារា�៍ 

ពិរា�៍ និងទគរួស្�ផងមដ� មតចបាបរ់នះបានមចងប្រ 
ប្ញញា ត្តមួិយចនំនួ មដលរធវើឲ្យសស្តើោនសិ្រ ្ធតិចិជាង 

ប៊�ស។  �ោឋា ភបិាល្៏្ ពំង៊រ�ៀបចរំសច្្តទីរាងចបាប ់

រផសេងៗផងមដ� ្្ន៊ងរគាលបំណងរធវើឲ្យស្ថា នភាព 

�បសស់ស្តើបានទ្រសើ�រ�ើង។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា    បានរលើ្រ�ើងថ្អាជាញា - 

ធ�មូលោឋា នបានរបើ្វគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត លជារទចើន ស្តី 

អំពីចបាប្់របស់្ក តអំ់រពើ�ិងសា្្ន៊ង ទគរួស្� និង្ចិ្ចកា� 

រា�ជន�ងរទគាះ។   ្ប៏៉ា៊មន្តរា្ព់ព័ន្ធនឹងចនំនួវគ្គបណ្ត៊ ះ

ប ្្ត ល    រគមិនបានដងឹចបាសរ់នាះរ្រថ្រតើជា្ ់

មស្តងវគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត លទាងំរនះ បានរបើ្ប៉ា៊នាមា នដង   

រ�ើ យរយើង្មិ៏នទានប់ាន�្រ�ើញ្រនិ្ននព័យ មដល 

បញ្ជា ្អំ់ពីទ្សិ្រ ្ធភិាព ននវគ្គបណ្ត៊ ះ ប ្្ត លទាងំរនះ 

រៅរ�ើយមដ�។ ទ្កា�មដលគាមា នកា�្របស់្ក តរ់ធវើឲ្យ 

មមាមតមា ៣:
កមារអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងភមាពរបីកចដមមបីៃរបស់សស្បី

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១៦
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 ោទតា ៤ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ អនញ៊្ញា តឲ្យ�ដឋាភាគនីនអនស៊ញ្ញា រនះ 

បរងកើតចំ្ តក់ា�ជាវជិ ជាោនបរ ្្ត ះអាសន្នទពមទាងំរគាលនរយបាយ 

និងកា�អនវ៊ត្តរផសេងៗរ្រៀត រដើម្រីធវើកា�ពរនលៃឿនសមភាពពិតទរា្ដ�វាង 

សស្តើ និងប៊�សរៅទគប្់រដិ ឋាភាពទាងំអសន់នជីវតិ។រាជ�ោឋា ភបិាលបានរលើ្ 

រ�ើងថ្ �ោឋា ភបិាលបានរធវើកា�វាយតនមលៃជាបន្តបនាទា ប ់រលើវធិានកា�ចាបំាច ់

នានា រដើម្ពីរនលៃឿនឲ្យោនសមភាព�វាងប៊�ស និងសស្តើ  រោយរធវើកា�ដ្ 

សសងន់វូរគាលនរយបាយដចូោនរ�ៀបរាប ់ រៅ្្ន៊ងឃាលៃ ខាងររាម មដលជា

ស្្្ខី្ មមាននចំ្ តក់ា�វជិ ជាោន�បស�់ោឋា ភបិាល  ្្ន៊ងកា�ពរនលៃឿនឲ្យោន 

សមភាពរនាះថ្  “រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជានឹងចាតវ់ធិានកា�នានា រដើម្រីធវើ 
 ឲ្យោនកា�ចលូ�មួ�បសស់ស្តើបានដល់្ ទមរិតអតបិ�ោ ្្ន៊ងស្ថា បព័ន�ដឋារៅ 

ទគប់្ ទមរិត គចឺាបពី់ស្ថា បព័ន�ដឋាបាលថ្្ន ្ជ់ាតដិលស់្ថា បព័ន�ដឋាបាលថ្្ន ្់
 

រទកាមជាត។ិ”

 រាជ�ោឋា ភបិាល បានរលើ្រ�ើងពីចំ្ តក់ា�ជារទចើនរផសេងរ្រៀត
 

មដល�ោឋា ភបិាលបានអនវ៊ត្្ត នលៃងម្្្ន៊ងកា�ពរនលៃឿនសមភាព�បសស់ស្តើរៅ

្្ន៊ងជ�ួ�ោឋា ភបិាលចំ្ តក់ា�ទាងំរនាះ �មួោនកា�្ណំត់្ តូាជារទចើន 

រផសេងៗគា្ន ដលរ់ប្្ខជនជាសស្តើ   សទោបម៊់ខតមំណងរៅ្្ន៊ងទ្សងួរផសេងៗ

ជារទចើន។  រាជ�ោឋា ភបិាលបានមតងតាងំសស្តើចនំនួ ២៤ �បូឲ្យកានម៊់ខ 

តមំណងជាអភបិាល�ងរខត្ត-ទ្រុង ្្ន៊ងឆ្្ន ២ំ០០៩  រ�ើ យរៅឆ្្ន ២ំ០០៩ រនះ 

មដ�ោនសស្តើចនំនួ ១៨៧ �បូ ទតរូវបានមតងតាងំជាអភបិាល�ងរខត្ត-ទ្រុង 

មមាមតមា ៤:
កមារពដៃលឿៃឲ្យមមាៃសមភមាពរវមាងបុរស ៃិង
សស្បី

បច្ចុប្បន្ន ្រានមស្តី្ួយចំនួន្រាន្ុខ 
តំនែងននៅក្នចុងជួរររាជរដ្រាភិបរាល ក្នចុងននោះ 
រួ្ ្រាន៖

១
រចូបជ្ឧបនាយករ�ឋាមសន្បីជ្ស្រ្បី (កនា៊ង 
ច្ំមណាមឧបនាយករ�ឋាមសន្បី ៩ រចូប។ 
ឧបនាយករ�ឋាមសន្បីមៅ កនា៊ងរាជរដាឋា ភ ិ
បាលកម្៊ជ្ គឺជ្សបមភទម៊ខតំដណង
ដ�លខវះនចូវអំណាច្  និង្ិរទ្ិអាជ្ញា  
ពិតសបាក�) 

២
រចូបជ្រ�ឋាមសន្បីននសក្ួរងកិច្្ការនារ បី 
និងរ�ឋាមសន្បី ននសក្ួរងទំនាកទ់ំនងរ�ឋា 
្រភា សពឹទ្្រភា និងអ្ិការកិច្្។

១៤
រចូបជ្�ឋាមលខា្ិការ

២៩
រចូបជ្អន៊រ�ឋាមលខា្ិការ

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១៧



អំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�មិនទតរឹមមតបន្តរ្ើតោនរពញ 

្រទូាងំទ្រ្រស ្ ម្៊ជាប៉ា៊រ ណ្ ះរ្រ រ�ើ យកា��្រ�ើញ្ ៏

បងាហា ញថ្ អំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�្ោ៏នកា�រ្ើន 

រ�ើងផងមដ� មដលរនះបងាហា ញថ្ របើរទាះបីជាវគ្គ 

បណ្ត៊ ះប ្្ត លទាងំរនះបានរ្ើតរ�ើង្រ៏ោយ ្ ៏

ទ្សិ្រ ្ធភិាពោនតចិតចួរៅរ�ើយ។  មយា៉ា ងវញិរ្រៀត 

្រសសេនៈតាមមបបទ្នពណី វប្ធមម៌្រលើសស្តើ រៅ 
មិនទានោ់នកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�រៅរ�ើយ រៅ្ទមរិតថ្្ន ្ ់

មូលោឋា ន។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

រូប្ត លីកាដូ

១៨



 ោទតា ៤ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ អនញ៊្ញា តឲ្យ�ដឋាភាគនីនអនស៊ញ្ញា រនះ 

បរងកើតចំ្ តក់ា�ជាវជិ ជាោនបរ ្្ត ះអាសន្នទពមទាងំរគាលនរយបាយ 

និងកា�អនវ៊ត្តរផសេងៗរ្រៀត រដើម្រីធវើកា�ពរនលៃឿនសមភាពពិតទរា្ដ�វាង 

សស្តើ និងប៊�សរៅទគប្់រដិ ឋាភាពទាងំអសន់នជីវតិ។រាជ�ោឋា ភបិាលបានរលើ្ 

រ�ើងថ្ �ោឋា ភបិាលបានរធវើកា�វាយតនមលៃជាបន្តបនាទា ប ់រលើវធិានកា�ចាបំាច ់

នានា រដើម្ពីរនលៃឿនឲ្យោនសមភាព�វាងប៊�ស និងសស្តើ  រោយរធវើកា�ដ្ 

សសងន់វូរគាលនរយបាយដចូោនរ�ៀបរាប ់ រៅ្្ន៊ងឃាលៃ ខាងររាម មដលជា

ស្្្ខី្ មមាននចំ្ តក់ា�វជិ ជាោន�បស�់ោឋា ភបិាល  ្្ន៊ងកា�ពរនលៃឿនឲ្យោន 

សមភាពរនាះថ្  “រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជានឹងចាតវ់ធិានកា�នានា រដើម្រីធវើ 
 ឲ្យោនកា�ចលូ�មួ�បសស់ស្តើបានដល់្ ទមរិតអតបិ�ោ ្្ន៊ងស្ថា បព័ន�ដឋារៅ 

ទគប់្ ទមរិត គចឺាបពី់ស្ថា បព័ន�ដឋាបាលថ្្ន ្ជ់ាតដិលស់្ថា បព័ន�ដឋាបាលថ្្ន ្់
 

រទកាមជាត។ិ”

 រាជ�ោឋា ភបិាល បានរលើ្រ�ើងពីចំ្ តក់ា�ជារទចើនរផសេងរ្រៀត
 

មដល�ោឋា ភបិាលបានអនវ៊ត្្ត នលៃងម្្្ន៊ងកា�ពរនលៃឿនសមភាព�បសស់ស្តើរៅ

្្ន៊ងជ�ួ�ោឋា ភបិាលចំ្ តក់ា�ទាងំរនាះ �មួោនកា�្ណំត់្ តូាជារទចើន 

រផសេងៗគា្ន ដលរ់ប្្ខជនជាសស្តើ   សទោបម៊់ខតមំណងរៅ្្ន៊ងទ្សងួរផសេងៗ

ជារទចើន។  រាជ�ោឋា ភបិាលបានមតងតាងំសស្តើចនំនួ ២៤ �បូឲ្យកានម៊់ខ 

តមំណងជាអភបិាល�ងរខត្ត-ទ្រុង ្្ន៊ងឆ្្ន ២ំ០០៩  រ�ើ យរៅឆ្្ន ២ំ០០៩ រនះ 

មដ�ោនសស្តើចនំនួ ១៨៧ �បូ ទតរូវបានមតងតាងំជាអភបិាល�ងរខត្ត-ទ្រុង 

និងអភបិាល�ងសសរុ្-ខណ្ឌ ។   កា�បរងកើនចនំនួអភបិាល�ងជាសស្តើ គជឺារ�ឿង 

ចាបំាច ់ រទរាះថ្ សស្តើោនគនិំតរបើ្្រលូាយរទចើនជាងប៊�សរៅ្្ន៊ងម៊ខ
 

តមំណងរស្ើគា្ន ្្ន៊ងកា�ពិភា្សាអំពីបញ្ហា សស្តើ និង្ោ៊�។  ជា្ររូៅអភបិាល 

�ងជាសស្តើងាយសសរួលរធវើកា� ចះ៊ជបួ និងរ្លៃើយ តបរៅនឹងប៊គ្គលិ្អង្គកា� 

មិនមមន�ោឋា ភបិាល។ ជាធមមាតាពួ្ គាតម់តងមតស្ព័ទគចតិ្តជយួរោយសថាិត្្ន៊ង 

តមំណង មដលអំ្ចរៅោន្ទមរិត    រ�ើ យរយងរៅតាម្តា្ត រនះ 

្ថ៏្រនះជាកា�តំ្ ងនវូឱកាស ្្ន៊ងកា�ជំ�ញ៊ឲ្យោនសមភាពកានម់ត 

ទ្រសើ�រ�ើងរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា។ 

 ចនំនួមនន្តើរាជកា�ស៊ីវលិជាសស្តើោនចនំនួទ្ោណ ២០% ននចនំនួ

មនន្តើរាជកា�ស�ប៊រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា។  រាជ�ោឋា ភបិាល បានរលើ្រ�ើងថ្  

�ោឋា ភបិាលោនបំណងបរងកើនចនំនួមនន្តើរាជ កា�ស៊ីវលិជាសស្តើ��ូតដល ់៥០ 

ភាគ�យ  ្ប៏៉ា៊មន្តបានអះអាងថ្  រគាលរៅរនះ ពិបា្សរទមចរៅបាន 

រោយស្�មត្ងវះនវូសស្តើ មដលោនចរំណះដងឹទគបទ់គាន។់ កា�មដលមិន 

សរទមចតាមរគាលរៅរនះ បងាហា ញឲ្យរ�ើញពីភាពចាបំាច ់្្ន៊ងកា�ផ្តលក់ា�

អប�់កំានម់តរទចើនបមនថាមរ្រៀតដលស់ស្តើ។

 រទកាយពីកា�របាះរឆ្នែ ត កាលពីនែងៃ្រ២ី៨ មខ្្កោ ឆ្្ន ២ំ០១៣ 

្នលៃងម្រនះ  ចនំនួសស្តើរៅ្្ន៊ងតមំណងសោជិ្សភា រៅសលម់ត ២៥ 

�បូប៉ា៊រ ណ្ ះ  ចនំនួរនះ បងាហា ញពីកា�ែយចះ៊ននចនំនួសោជិ្ សភាជាសស្តើ 

អនុសរាសន៍ៈ
• ដកលមអែការអបរ់ទំចូមៅ�ល់ស្រ្បី  

និងបមងកើតកម្មវ ិ្ បីបណ៊្ះបណ្ាល
ជ្កល់ាកន់ានា ដ�ល្ំរមៅ 
បមងកើន្រមត្ភាពស្រ្បី ដ�លោន 
ច្ំមណះ�ឹង មនិទានស់គបស់ោន ់
អាច្មសតៀមខ្ួន ្រសោបម៊់ខ 
តំដណងជ្ថានា ក�់ឹកនាកំនា៊ងជួរដាឋា
ភបិាល/ដផនាកោធារណៈ។

• ឧបត្ម្ភ និងជំរ៊ញឲ្យោនកម្មវ ិ្ បី
ទំន៊កបសមរុង�ល់ស្រ្បី និងមលើក 
ទឹកចិ្ត្�ល់ស្រ្បី ឲ្យឈរម ្្ម ះ
្រសោបម់៊ខតំដណងដ�លម្វើការ

• កណំតក់ចូតា កនា៊ងការបមងកើនច្ំនួន
អភបិាលជ្ស្រ្បី និងផ្ល់ឲ្យស្រ្បី 
នចូវជំនួយនានា ម�ើម្បបីធានាឲ្យ 
ោនការដតងតាងំ�ល់ស្រ្បី។ ម្វើ 
ការផ្្្់រប្ចូរ ទសមងម់សជើ្រមរ ើ្រ 
អភបិាល ពបីរមបៀបមសជើ្រតាងំ 
មកជ្រមបៀបមបាះមឆ្នា ត។

 
• កំណតក់ចូតា កនា៊ងការបមងកើនច្ំនួន 

រ�ឋាមសន្បីជ្ស្រ្បី។ មសរៅពបីភាពចាំ
បាច្ក់នា៊ងការដតងតាងំស្រ្បី ឲ្យក្ា
យជ្រ�ឋាមសន្បីមៅកនា៊ងតួនាទបីដ�ល
បមសមើផលសបមោជនជ៍្កល់ាក់
�ល់ស្រ្បី ស្រ្បីកគ៏ួរសតរូវបានដតង
តាងំជ្រ�ឋាមសន្បី មៅកនា៊ងសក្ួរងឯ 
មទៀតផងដ�រ មទាះសក្ួរងទាងំ
មនាះមនិម្វើការមផ្្តជ្កល់ាក់
ដតមៅមលើមយនឌរ័កម៏ដាយ។

• កណំតក់ចូតាកនា៊ងការបមងកើនច្ំនួន 
ស្រ្បីមៅកនា៊ងកម្មវ ិ្ បីផ្ល់ការអបរ់ ំ
ជ្នខ់្្់រ។ 

• កំណតក់ចូតា្រសោបប់មងកើនច្ំនួន
្រោជិក្រភាជ្ស្រ្បី។

 
• ពិនិត្យម�ើងវញិមលើវ្័ិរយមផ្សង

មទៀតដ�លស្រ្បីមនិទទួលបាន 
ភាពម្រ្មើោនា នឹងប៊រ្រ   និងអន៊វតក 
កម្មវ ិ្ បី និងវធិានការនានាដ�ល
្ំរមៅពមន្ឿន្រមភាពរវាងស្រ្បី  
នឹងប៊រ្រ មៅកនា៊ងវ្័ិរយទាងំ 
មនាះ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ១៩



 ោទតា ៥ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី

ចាតវ់ធិានកា�សមសសបនានា រដើម្លីប៊បំបាតន់វូ 

ភាពលំរអៀង និងកា�អនវ៊ត្តតាមល្្ខណៈទ្នពណី 

មដលមផអ្ែ រលើ្រសសេនៈ ននភាពទាបជាង ឬភាពខស្ ់

ជាងននរភ្រទាងំពី� ឬមផអ្ែ រលើផ្នតគ់និំតមដល្ណំត់

នវូតនួា្រសំីរាបស់ស្តើ និងប៊�ស  ទពមទាងំតទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី

ធានាថ្ កា�អប�់ទំគរួស្�ោនោ្ប់ញ្ចូ លផង មដ�នវូ

កា�យលដ់ងឹទតរឹមទតរូវអំពីោតភ៊ា ព  មដលជាម៊ខងា� 

�បសស់ង្គម និងកា�្រ្រលួខស៊ទតរូវ �មួ�បសប៊់�ស 

និងសស្តើ ្ ្ន៊ងកា�ចញិ្ច ឹ ម្នូ និងកា�អភវិឌ្ឍន�៍បស់្ នូៗ 

(ទ្កា�រនះជាកាតពវ្ ចិ ្ច�បសរ់ភ្រទាងំពី�)។

 រាជ�ោឋា ភបិាល បានអះអាងថ្ �ោឋា ភបិាល 

្ពំង៊ផ្តលអ់ា្រភិាពខស្ ់ ្្ន៊ងកា�ជំ�ញ៊រលើ្្មស្ ់

ស្ថា នភាពសស្តើ  និងតមំណង�បសស់ស្តើ្ម្៊ជាមដលោន 

រគាលបំណងកាតប់នថាយ កា�រ�សីរអើង      និង្ស្ង

សមតថាភាពដលស់ស្តើទ្្បរោយនិ�ន្ត�ភាព។៤  

រាជ�ោឋា ភបិាលបាន អះអាងរ្រៀតថ្ “សស្តើទតរូវមត្រ្រលួ

បានភាពរស្ើគា្ន ្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានកា�មែ ទាងំសខ៊ 

ភាព កា�អប�់ ំកា�អប�់ ំវជិាជា ជីវៈ និងធនធានរសដឋ្ា ចិ ្ច 

នានា”    រ�ើ យទាងំរនះ គជឺាវធិានកា� មដលរាជ�ោឋា - 

ភបិាលបានរលើ្រ�ើង រដើម្រីធវើកា�កាតប់នថាយកា� 

រ�សីរអើង     និងរដើម្បីរងក ើនសមតថាភាពដលស់ស្តើ។    ្ ៏

ប៉ា៊មន្តរៅ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តនជ៍ា្ម់ស្តងសស្តើមិន្រ្រលួបាន

ភាពរស្ើគា្ន រនាះរ្រ រៅ្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានធនធាន 

ទាងំប៉ា៊នាមា ន ដចូបានពន្យលប់្សស្យ រោយរាជ�ោឋា -  

ភបិាលពី ខាងរលើរនះ ជាល្រ ្ធផលបានបងាហា ញថ្ 

រោយស្�្ងវះនវូរសវាទាងំរនះ ផ្តលដ់លស់ស្តើនាឲំ្យ 

កា�រ�សីរអើង   និងវសិមភាពចរំរាះសស្តើនឹងរៅមត 

បន្តរ្ើតោនរៅ្្ន៊ងស្ថា នភាពកានម់តពិបា្ជាងម៊ន   

រ�ើ យកា�្ស្ងសមតថាភាពដលស់ស្តើនឹងរៅមតោន

កា�ខ វះខាតដមដល។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាបានរលើ្រ�ើងថ្ “សស្តើ 

៤  ត្បមទសកម្ុជា រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ូជា របាយការណ៍ជាតិគួបមលើកទី៤ ៃិងមលើកទី៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្អៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិស្ីអំ្ីរការលុបបំបាត់
រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទ មៅកម្ុជា ៤៥។  ភ្ំម្រញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០ ។

LICADHO Photo

មមាមតមា  ៥: 
តរួៃមាទបីដភទ ៃិង្្ត់គំៃិត

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២០



្ោ៏នឯ្រាជ្យ និងោនភាពោ្ច សក់ា�្មមាសិ្រ ្ធរិលើទ្រព្យសម្ត្តរិផសេងៗ ដចូ 

ជាដធីលៃកីា�ចាតម់ចង�ិ�ញញា វតថា៊ និងកា�បរញ្ច ញរយបល់្ ្ន៊ងកា�រធវើរសច្្តី

សរទមចរផសេងៗរៅ្្ន៊ងទគរួស្�។”៥  បច្ច៊ប្ន្នរនះ រៅទ្រ្រស្ម្៊ជាជា្ររូៅ 

សស្តើោនអំ្ចតចិជាងប៊�សរលើកា� ចំ្ យ កា�ងា�  និងកា�រធវើរសច 

្្តសីរទមច្្ន៊ងទគរួស្�។៦  វប្ធម៌្ ម្៊ជាបានបងាហា ញពីជំរនឿរជឿជា្រ់លើ 

សមតថាភាព�បសប៊់�សរៅ្្ន៊ងកា�ចាតម់ចង�ិ�ញញា វតថា៊ទគរួស្� និងកា�រធវើ 

រសច្្តសីរទមច  មតផទា៊យម្វញិ សស្តើមិនទតរូវបានរគយលថ់្ ោន សមតថាភាព 

រពញ រលញរៅ្្ន៊ង្ចិ្ចកា�ទាងំរនះរ�ើយ របើរទាះបីជា ៣០% ននចនំនួ
 ទគរួស្�ស�ប៊សស្តើជាអ្ន្ដឹ្ នា ំ្ រ៏ោយ។៧   

 ្�ណីអំរពើ�ិងសា្្ន៊ទគរួស្�ជារទចើន ប ្្ត លម្ពីសស្តើហ៊ានរធវើ 
 �ួសទពរំមដនននតនួា្រផី្នតគ់និំតរយនឌ ព័��បសព់ួ្ រគ ្�ណីរនះរ្ើតោន

ជា្ររូៅរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា ដចូជា្�ណីមួយរៅរខត្តនទពមវង    មដល
 

ប៊�សជា្្តីមិនអាចផ្តតផ់្គងជ់ីវភាព ទគរួស្�បាន     ដរូចនែះសស្តើជាភ�យិបាន 

ជំ�ញ៊ឲ្យប�ស៊រនះរធវើកា� និង�្ទរា្ម់្ផ្តគផ់្គងទ់គរួស្�។  ប៊�សជា្្តីយល ់

ថ្ រនះមិនមមនជាតនួា្រ�ីបសទ់្ពន្ធរៅ្្ន៊ងកា�រធវើរសច្្តសីរទមចចតិ្ត 
 ដចូជារៅ្្ន៊ងកា�រទជើសរ�សីម៊ខ�ប�សទោបទ់គរួស្�រនាះរ្រ រ�តដ៊រូចនែះ 

រ�ើ យប៊�ស�បូរនះ ្ប៏ានរទ ើ្អំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្� រដើម្្ីរ៊្ ជាោ្់
 រទាសដលស់ស្តើជាភ�យិមដលហ៊ានរធវើ�ួសពីតនួា្រ�ីបសខ់ លៃនួរនាះ។៨ 

 រទរៅពីរនះ សស្តើរៅមតខ វះសិ្រ ្ធអំិ្ច្្ន៊ងកា�រសច្្តសីរទមចចតិ្ត 

្្ន៊ងទគរួស្�  របើរទាះជាចបាប់្ ម្៊ជាបានមចងថ្  “ជន្្រ៏ោយ រទាះជា 

ប៊គ្គល្្ត ីជាសមូ�ភាព្្ត ីោនសិ្រ ្ធជិាោ្ច ស់្ មមាសិ្រ ្ធ”ិ៩     ្ប៏៉ា៊មន្តសស្តើរៅមត 

ទតរូវបានរារាងំពីកា�ោ្រ់ឈ្ាះខ លៃនួរៅ្្ន៊ង្មមាសិ្រ ្ធដិធីលៃ ី រោយរស� ី និងជា្ ់

លា្រ់ៅរ�ើយ។     សស្តើអាច ជាោ្ច សរ់លើដធីលៃបីាន លះ៊ទតាមតោនកា�យល ់

ទពមពីស្វ មី�បសព់ួ្ រគ ទ្កា�រនះ អនញ៊្ញា តឲ្យស្វ មី�បសព់ួ្ រគោនសិ្រ ្ធ ិ

សរទមចដោ៏នទ្សិ្រ ្ធភិាពរៅរលើ្មមាសិ្រ ្ធដិធីលៃ ី និងរធវើឲ្យចបាប់្ ម្៊ជាមិនសវូ

ោនទ្សិ្រ ្ធភិាព។   បមនថាមពីរលើរនះរ្រៀត  សស្តើទតរូវ បានសង្គមចាត្់រ៊្ ថ្
 

មិនោនសមតថា ភាព្្ន៊ងកា�ទគបទ់គងកា�ងា�នានា ឬចាតម់ចងែវកិា្្ន៊ងម៊ខ 

�ប�ធដំ/ំចនំនួ្រឹ្ ទរា្រ់ទចើន។១០ រនះមិនមមនជារ�ឿងភាញា ្រ់ផអែើលរនាះរ្រ 

រោយស្�ថ្ សស្តើទតរូវបានរគ បនាទា បតនមលៃ ពីរទរាះសស្តើោនតនួា្រមិីនសវូោន 

ស្�ៈសំខាន ់ រ�ើ យសស្តើ្ទ៏តរូវបានរារាងំមិនឲ្យរធវើជាោ្ច ស់្ មមាសិ្រ ្ធ ិដធីលៃមីដល

រនះជាផលវបិា្មដលរ្ើតរចញពីបញ្ហា ខាងរលើ។  
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៥ ត្បមទសកម្ុជា រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជា របាយការណ៍ជាតិគួបមលើកទី ៤ ៃិងមលើកទី៥ ស្ី្ីរការ 
អៃុវត្អៃុសញ្្ញ អៃរ្ជាតិស្ីអំ្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទ មៅកម្ុជា 
១៨។ ភ្ំម្រញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០ ។
៦ “ៃមោបាយមៅក្ុងត្្ររះរាជាណាចត្កកម្ុជាាៈ ការបមងកើៃភា្រជាតំណាងរបស់ជាសស្ី។” ៣០ 
មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជាមដើម្ីសិទ្ិមៃុស្ស ខែមីនា ឆំ្្២០១៣
៧  អិុៃ ជី អូ សីុ-ដវ បទសមាភា សៃ៍ជាលក្ខណាៈត្ករុម ន្ងៃទី៧ ខែមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣  
៨ អិុៃ ជី អូ បទសមាភា សៃ៍ជាលក្ខណាៈបុគ្គល ន្ងៃទី១២ ខែមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣
៩ រដ្ឋធម្មៃុញ្ញនៃត្បមទសកម្ុជា មាត្រា ៤៤
១០ អិុៃ ជី អូ សីុ-ដវ បទសមាភា សៃ៍ជាលក្ខណាៈបុគ្គល ន្ងៃទី១០ ខែមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣

អនុសរាសន៍ៈ
• រាជរដាឋា ភបិាលកម្៊ជ្ គួរដាក ់

បញ្ចូ លនិយមនយ័    ននការមរ ើ្រ 
មអើង ដ�លបានច្ង មៅកនា៊ងអន៊ 
្រញ្្ញ ្៊របី-�វ មៅកនា៊ងរ�ឋា្ម្មន៊ញ្ញ  
ច្បាប ់សពហ្មទណ្ឌ    សពមទាងំច្បាប ់   
និងបទបញ្ជា ទាងំអ្់រមផ្សង  
មទៀតដ�លប៉ាះពាល់�ល់ការរ្់រ
មៅរប្់រស្រ្បី និងក៊ោរ បី។

• ការបមងកើនភាពជ្តំណាងរប្់រ  
ស្រ្បី មៅកនា៊ងតួនាទបីនមោបាយ      
នឹងនាឲំ្យោនការផ្្្់រប្ចូរ ផនាត ់
គំនិតមយនឌរ័  និងទ្រ្សនៈមៅ 
មលើស្រ្បីកម្៊ជ្។ រដាឋា ភបិាល 
កម្៊ជ្ គួរមលើកចិ្ត្ស្រ្បីឲ្យឈរ 
ម ្្ម ះ  និងកំណតច់្ំនួនស្រ្បីឲ្យ
បានកសមតិអប្បបរោ ដ�លនឹង 
សតរូវជ្បម់ឆ្នា ត។  សប្ិរនមបើស្រ្បី 
សតរូវបានមគមមើលម�ើញថា ស្រ្បី 
ជ្អនាក�ឹកនា ំ និងជ្អនាកម្វើ 
ម្រច្ក្បី្រមសមច្ចិ្ត្ មនាះនឹង 
អាច្ផ្្្់រប្ចូរ ផនាតគ់ំនិតនានា  
ដ�លផ្ល់ផលប៉ាះពាល់ ជ្អវជិជា 
ោន�ល់ស្រ្បី។

• ការផសាយ រប្់រទចូរទ្រ្សនជ៍្តិ 
និងវទិ្៊យជ្តិ គួរម្វើការផ្សពវ

 ផសាយជ្សបចា ំ នចូវបញ្ហា នានា 
ដ�លពាកព់ន័្នឹងអន៊្រញ្្ញ  ្៊របី-
�វ    មៅកនា៊ងកិច្្ខិតខំសបឹងដសបង
មលើកកម្្់រការយល់�ឹងអំពបីផនាត់
គំនិតមយនឌរ័ ដ�លោន 
លក្ខណៈអវជិជាោន។ បណ្ាញ 
ពត័ោ៌ន្រង្គម កអ៏ាច្យកមក 
មសបើសបា្់រម្វើ ជ្ឧបករណ៍មយួ 
ដ�លោនសប្ិរទ្ិភាពផងដ�រ   
្រសោបម់្វើការអបរ់ពំបីផនាតគ់ំនិត
មយនឌរ័ និងភាពលំមអៀងមៅ 
មលើមយនឌរ័។ រាជរដាឋា ភបិាល 
កម្៊ជ្ និងអង្គការមនិដមនរដាឋា ភិ
បាលកម្៊ជ្នានា   គួរ្រហការ
ជ្មយួសករុមហ៊៊នទចូរ្័រពទាច្ល័ត 
មផ្សងៗ ម�ើម្បបីម្វើការផ្សពវផសាយ
ឲ្យបានច្បា្់រលា្់រ ខ្បីមហើយ 
ោនខ្ឹមោរ ងាយស្ររួលយល់

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២១



 រយងតាម�ដឋាធមមាន ៊ញញា  សស្តើោនសិ្រ ្ធ្ិរ្រលួបានកា�ឈបស់ទោ្ 

លំម�ោតភ៊ាពរោយ្រ ្រលួ បា ន  ទរា្ឈ់នែួលរពញ    និងមិនទ្ឈមនឹង 

កា�បាតប់ងអ់តតីភាពកា�ងា� ទពមទាងំអតថាទ្រយជនស៍ង្គមរផសេងៗរ្រៀត 

។១១ ្ប៏៉ា៊មន្តចបាប់កា�ងា��បសទ់្រ្រស្ម្៊ជា ោទតា១៨៣បានមចងថ្ “រៅ

អំ�៊ងរពលឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាព. . . សស្តើោនសិ្រ ្ធ្ិរ្រលួបាន 

ទរា្ឈ់នែួល ៥០%។”១២  �ដឋា ធមមានញ៊ញា ្ម្៊ជា    មិនបានបញ្ជា ្ពី់�យៈរពលននកា� 

ឈបស់ទោ្ លំម�ោតភ៊ាពរនាះរ្រ ្ប៏៉ា៊មន្តរៅ្្ន៊ង�បាយ កា�ណ៍ជាត ិ

បានប ងាហា ញថ្  “សស្តើោនសិ្រ ្ធ្ិរ្រលួបានកា�ឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាព 
ចនំនួ ៩០ នែងៃ រោយ្រ្រលួបានទរា្ឈ់នែួល ៥០%។“១៣ រៅ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តជា្ ់

មស្តងជារ�ឿយៗសស្តើទតរូវបានរទជើសរ�សីឲ្បរទមើកា�ងា� ្្ន៊ង្ចិ្ចសនយា�យៈ 

រពលខ លៃ ី មដល្តា្ត រនះ បានផ្តលឱ់កាសឲ្យនរយជ្ដ្សិ្រ ្ធ�ិបសស់ស្តើពី
 

កា�្រ្រលួបានអតថាទ្រយជនវ៍ជិាជា ជីវៈរផសេងៗ មដលអតថាទ្រយជនទ៍ាងំរនះ 

ទតរូវបានផ្តលរ់ៅឲ្យសស្តើ ទ្សិនរបើពួ្ រគសថាិត្្ន៊ង្ចិ្ចសនយាកា�ងា��យៈ
 រពលមវង។   ជាល្រ ្ធផលរោយស្�មតព៊ំោនចបាប់្ មួយ មដលមចង អំពី

កា��រំលាភបំរានរោយផ្ទា លរ់លើសិ្រ ្ធឈិបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាពរនះ

រ�ើ យរ្រើបផ្តលឱ់កាសឲ្យ នរយជ្រទ ើ្ទរាស់្ ិ ច្ច សនយាកា�ងា��យៈរពលខ លៃ ី

រដើម្រីគច រវសពីកា�ផ្តលទ់រា្ឈ់នែួល រពញដលស់ស្តើ មដលរនះ គជឺាកា�ផ្តល ់

នវូឱកាសរគចរចញពីកា�្រ្រលួខស៊ទតរូវ ដស៏សបចបាបម់ដលអនញ៊្ញា តឲ្យ 

នរយជ្ទ្ទពរឹត្ត អំរពើរ�សីរអើងរលើសស្តើជារទចើននា្ ់រៅទ្រ្រស្ម្៊ជា 

មដលរ្រើបនឹងកាលៃ យជាោ្ត យ ជារលើ្ដបូំងរនាះ ។១៤  

 របើរទាះបីជារៅ្្ន៊ង្ �ណី មដល ្ចិ្ច សនយាខ លៃមិីនទតរូវបានរទ្ើទរាស ់

រដើម្រីគចរចញ  ពីកា �អនវ៊ ត្តតា មប្រប្ញញា ត្ត ិ ស្តីពីកា�ឈបស់ទោ្លំម�

ោតភ៊ាព្រ៏ោយ  ្ ៏្ ចិ ្ចកា�រា� មដលោនមចងរៅ្្ន៊ងប្រប្ញញា ត្តទិាងំរនះ  

ោនភាពខ វះខាតរៅរ�ើយ រោយរ�តថ៊្ សស្តើជារទចើន្រ្រលួបាន 

ទរា្ឈ់នែួលមិនទគបទ់គាន ់ មដលពួ្ រគទតរូវបង្ខចំតិ ្តទត�បច់លូរធវើកា�វញិ 

រៅម៊ន�យៈរពល្ណំត ់ ននកា�ឈបស់ទោ្ លំម�ោតភ៊ាព ៩០ នែងៃ  

រដើម្ទីគានម់តងចញិ្ច ឹ មជីវតិបន្តរៅរ្រៀតប៉ា៊រ ណ្ ះ។ កា�ចំ្ យ្្ន៊ងកា� 

ចញិ្ច ឹ ម្ូន  និង្្ន៊ងកា�ផ្តលន់វូតទមរូវកា�មូលោឋា ន     ជាធមមាតាកា�ចំ្ យ 

ទាងំរនះោន្ទមរិតរលើសរា្់្ ្្ត លនន ចនំនួ្រឹ្ ទរា្ ់ មដល្រ្រលួបាន

រៅអំ�៊ងរពលឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាពរនាះរៅរ្រៀត រ�តដ៊រូចនែះ  
ែវីត្តិោនប្រប្ញញា ត្តមិចងអំពីកា�ឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាព  រៅ្្ន៊ង 

ចបាប់្ ម្៊ជា្រ៏ោយ  ្ជ៏ា្ម់ស្តងជា កា�មួយលំបា្ចរំរាះសស្តើភាគរទចើន 

មដល�សពឹ់ងមផអ្ែ រលើចនំនួ្រឹ្ ទរា្ ់ មដល្រ្រលួបានរៅអំ�៊ងរពលឈប់

១១ រដ្ឋធម្មៃុញ្ញកម្ុជា មាត្រា ៤៦
១២ ត្បមទសកម្ុជា រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជា របាយការណជាតិគួបមលើកទី៤ ៃិងមលើកទី៥ ស្ី្ីរការអ
ៃុវត្អៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិស្ី្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទ ៣៧។ ភ្ំម្រញ 
កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០។
១៣ រដ្ឋធម្មៃុញ្ញកម្ុជា មាត្រា៦៣។
១៤ អិុៃ ជី អូ សីុ-ដវ  បទសមាភា សៃ៍ជាលក្ខណាៈបុគ្គល  ន្ងៃទី១១ ខែកក្ដ្ ឆំ្្២០១៣។
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   និងម្វើបច្្៊ប្បននាភាព អំពបីអន៊្រញ្្ញ     
 ្៊របី-�វ  សព មទាងំកិច្្ខិតខំសបឹង 
   ដសបងរប្់ររដាឋា ភបិាលកនា៊ងការទប ់
   ោក តក់ារមរ ើ្រមអើងឲ្យបានជ្ 
   សបចាតំាមសបពន័្ទចូរ្័រពទា។  
   បដន្មពបីមលើមនះ គួរម្វើការមថាក ល 
   មទា្រច្បាប ់ស្របី មហើយមបើមនិ  
   �ចូមចានា ះមទគួរបញ្ជា កឲ់្យបានម៊ងឺ 
   ោ៉ា តអ់ំពបីគ៊ណតនម្រប្់រស្រ្បី និង      
   ក៊ោរ បី។
• ផ្ល់ការអបរ់ ំ អំពបីអន៊្រញ្្ញ   

្៊របី-�វ �ល់សករុមមសន្បីបំមរ ើការងារ
កនា៊ង្រភាជ្តិ និងសករុមមសន្បី 
អន៊វត្ច្បាប ់ ម�ើម្បបីជំរ៊ញឲ្យោន
ការអន៊វត្សបកប មដាយសប្ិរទ្ិ
ភាពនចូវច្បាបដ់�លោនសោប។់ 
ម្វើការមលើកទឹកចិ្ត្ �ល់សករុម 
មសន្បីបំមរ ើការងារ កនា៊ង្រភាជ្តិ 
និងសករុមមសន្បីអន៊វត្ច្បាប ់ ឲ្យ 
អន៊វត្និងដាកទ់ណ្ឌ កម្មឲ្យបាន
តឹងដតង និងសបាក�សបជ្ច្ំមពាះ
អំមពើដ�លទទួលយក្ំរណចូ ក។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២២



សទោ្លំម�ោតភ៊ាពរនាះ។  រោយរ�តថ៊្ 

បច្ច៊ប្ន្នរនះ ទរា្ឈ់នែួលរគាល សទោប់្ មម្ា ��ងចទ្ 

រៅទ្រ្រស្ម្៊ជាោនទតរឹមមតចនំនួ ៨០ ដល៊ាលៃ �ស�- 

�ដឋាអារម� ិ្  រ�ើ យទរា្រ់បៀវតសេ��៍បសទ់គរូបរទងៀន 

គតិជាមធ្យមោនចនំនួ ៦៦ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋាអារម� ិ្     

ដរូចនែះរបើរទាះបីជាោនកា�បមនថាមទរា្ឈ់នែួល /  ទរា្់

របៀវតសេ�រ៍ា្់្ ្្ត លរ្រៀត្រ៏ោយ ្រ៏ៅមតមិន 

ទគបទ់គានស់ទោបបំ់រពញតាមរស្្តទីតរូវកា�ជាមូល

ោឋា នរនាះមដ�។ 

 ចបាបស់សើជាទ្រិតទ្មពីប៊រាណ�បសទ់្រ្រស 

្ម្៊ជារៅរលើសស្តើមដលចបាបរ់នះ គជឺាចបាបទ់្នពណី 

និងោនស�រស�ជាលាយ ល្្ខណ៍អ្សេ�ផងមដ� 

រ�ើ យោនទ្ភពរដើម តាងំពីសតសេវត្ត្រ ី១៩ ម្រមលៃះ។  

នារពល្នលៃង ម្ចបាបស់សើរនះោន្្ន៊ង្មមាវធិអីប�់ ំ

រៅ្ទមរិតបឋមសិ្សា មដលរធវើឲ្យចបាបរ់នះបានចា្់

ឬសយ៉ា ងរទរៅរៅ្្ន៊ងវប្ធម៌្ ម្៊ជា។ ចបាបរ់នះ បាន 

្ណំតជ់ា្ល់ា្ន់វូភា�្ចិ្ច និងកា��ពឹំង្រ៊្ រៅរលើ 

ឥ�យិបែ�បសស់ស្តើ។ របើរទាះជា មិនោនល្្ខខណ្ឌ ផលៃូវ

ចបាបត់ទមរូវឲ្យបរទងៀនចបាបរ់នះរៅ្្ន៊ង្មមាវធិសិី្សា

តរៅរ្រៀត្រ៏ោយ ្ម៏រនាគមវជិាជា  មដលបរងកើត 

រោយចបាបស់សើរនះ រៅមតោនឥ្រ ្ធពិលរពញ្រទូាងំ 

វប្ធម៌្ ម្៊ជា  ជាពិរសសរនាះ រៅ្រជីនប្រមដល 

ោនទ្ជាពល�ដឋា�សរ់ៅចនំនួ ៨០% ននចនំនួទ្ជា- 

ពល�ដឋាស�ប៊។ មរនាគមនវជិាជា រនះបានជំ�ញ៊ឲ្យសស្តើ 

សថាិតរទកាមកា�បងា្គ បប់ញ្ជា  និងរគា�ពរៅ តាមកា�ចង ់

បាន�បសស់្វ មី�បសព់ួ្ រគ ទពមទាងំមិនឲ្យរធវើកា� 

តវា៉ា រៅនឹងរសច្្តសីរទមចនានា មដលស្វ មី�បសព់ួ្  

រគបាន្ណំត�់ចួរ�ើ យ។ កា�អនវ៊ត្តតាមល្្ខណៈ 

ទ្នពណីវប្ធមម៌បបរនះ    មិនជំ�ញ៊ រលើ្្រឹ្ ចតិ្តឲ្យ

សស្តើកាលៃ យជាអ្ន្ចលូ�មួ ទ្្បរោយភាពរស្ើគា្ន រៅ 

្្ន៊ងជីវតិទគរួស្�រនាះរ្រ មតផទា៊យម្វញិកា�អនវ៊ត្ត 

មបបរនះ បានជយួបន្តអាយក៊ាលននផ្នតគ់នំត ់ មដល

ោ្ស់ស្តើឲ្យសថាិត្្ន៊ងសិ្រ ្ធអំិ្ចទាបជាងប៊�ស។១៥ ឧ.

មួយមដលរ្ើតរចញពីឥ្រ ្ធពិលននចបាបស់សើរនះ មត 

ម្តងគ ឺ “របើនាងមិនខាលៃ ចមទ្ងស្វ មី�បសខ់ លៃនួជរោលៃ ះនឹង 

រ្ើតោនរ្� ្ត ិ៍រឈ្ាះ �បសន់ាង នឹង ធាលៃ ្ច់ះ៊  ទពមទាងំ

បងកឲ្យោនកា�មប្បា្គ់ា្ន ។ ”ឧទា��ណ៍រនះ បងាហា ញ 

ចបាស់្ សថ់្ ឃាលៃ មដលបានរលើ្រ�ើងខាង 
រលើ្ពំង៊្បរ់ទរៅរៅ្្ន៊ងវប្ធម៌្ ម្៊ជា មដលជា 

ល្រ ្ធផលរនាះ រធវើឲ្យោនវសិមភាព រោយគាមា នលា្ ់

រលៀម និងោន�យៈដយ៏�ូ�វាងប៊�ស និងសស្តើ។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានអះអាងថ្ បញ្ហា  

ផ្នតគ់និំត     និងកា�យលរ់�ើញរលើសស្តើថ្ជារភ្រតចូ

ទាបរនាះ គជឺាបញ្ហា មដល “្ពំង៊ោនកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ� 

បន្តិចម្តងៗ” និង “ទតរូវកា��យៈ រពលមវង ទពមទាងំ្ចិ្ច

ខតិខទំ្រឹងមទ្ងបមនថាមរ្រៀត រដើម្រីធវើកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ� 

ឥ�យិបែទាងំសសរុង រា្ព់ព័ន្ធនឹងសមភាពរយនឌ ព័�  

ជាពិរសសរនាះ រៅតាមតបំនជ់នប្រ។”១៦ ្ ប៏៉ា៊មន្ត រៅ

្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ជាតរិគព៊ំរ�ើញោនកា�្ណំតន់វូ 

រគាលរៅ ឧប្�ណ៍សទោបរ់ធវើកា�វាសម់វង ឬវធិាន 

កា�្មួយជា្ល់ា្ ់ រដើម្ធីានាថ្អវីមដល�ោឋា  
ភបិាលបានរលើ្រ�ើងរនះ ្ពំង៊ដរំណើ �កា�តាមវធិ ី

ស្សស្តមួយ មដលោនទ្សិ្រ ្ធភិាព។    ជាល្រ ្ធផល  

រនះជារសច្្តមីែលៃងមួយ មដលមិនទតរូវបានយ្រៅ 
អនវ៊ត្ត រ�តដ៊រូចនែះរ�ើ យកា�រលើ្រ�ើងរនះ្រនំង ជា

នឹងមិនអាចកាតប់នថាយកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ និង 

្ោ៊�បីានរនាះរ្រ។

 រៅ្្ន៊ងោទតា ៣៦ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា ្ម្៊ជា   

បានមចងថ្  “ទ្ជាពល�ដឋាមខ�្ទាងំពី�រភ្រោនសិ្រ ្ធ
 ិ

រទជើសរ�សីកា�ងា�មដលសមសសបរៅតាមសមតថាភាព

�បសខ់ លៃនួ  និងរៅតាមតទមរូវកា�សង្គម។”រយងតាម 

ប្រប្ញញា ត្តរិនះ  ប៊�ស និងសស្តើគ�ួទតរូវបានអនញ៊្ញា ត   
និងទតរូវបានរលើ្្រឹ្ ចតិ្តឲ្យមសវង�្កា�ងា� តាម 

រសច្្តទីរាថ្្ន �បសខ់ លៃនួ  និងមិនទតរូវោនកា�រ�សីរអើង

រោយមផអ្ែ រលើរភ្ររនាះរ្រ។  ្ប៏៉ា៊មន្ត រៅ្្ន៊ងកា� 

អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង  ប៊�សជាអ្ន្ទគបដណ្ត បរ់លើសលប៊ 

រលើកា�ងា�វជិាជា ជីវៈរទចើនបំផត៊ (ពិរសសរនាះកា�ងា� 

១៥ “ៃមោបាយមៅក្ុងត្្ររះរាជាណាចត្កកម្ុជាាៈ ការបមងកើៃភា្រជាតំណាងរបស់សស្ី ។”   ៣០.  មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជាមដើម្ីសិទ្មៃុស្ស 
 ខែមីនា ឆំ្្២០១៣។

  ត្បមទសកម្ុជា រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជា របាយការណ៍ជាតិគួបមលើកទី៤ ៃិងមលើកទី៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្អៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់
 

រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទ។ ២០. ភ្ំម្រញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១៣
១៦ ត្បមទសកម្ុជា រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជា របាយការណ៍ជាតិគួបមលើកទី៤ ៃិងមលើកទី៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្អៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់

 
រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទ។ ២០. ភ្ំម្រញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្ ២០១៣។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២៣



មដលរទ្ើ្ោលៃ ងំរោយនដ) មដលផ្តលទ់រា្ឈ់នែួលឲ្យ 
សស្តើតចិជាងប៊�ស ចរំរាះកា�ងា�មដលោនចនំនួ 

ដចូគា្ន ។ កា�ផ្តលទ់រា្ឈ់នែួលឲ្យសស្តើតចិជាងប៊�សរនះ 

គរឺ្ើត ោនជារទចើនរៅ្្ន៊ង្រ�ំំមួយដធ៏ ំ  រោយស្�

មតកា�� ី្ រាលោលននជំរនឿមដលថ្    ប៊�សោន 

សមតថាភាពអាចរធវើកា�ធងៃន់ៗ បាន និងអាចរធវើកា�ងា� 

រោយរទ ើ្្ោលៃ ងំបានរទចើនជាងសស្តើ រៅ្្ន៊ង�យៈរពល 

រធវើកា�ដចូគា្ន  រ�តដ៊រូចនែះ ប៊�សគ�ួមត្រ្រលួបានទរា្ ់

្នទមខស្ជ់ាងសស្តើ។១៧  

 ស�ប៊ជា�មួម្  រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាពិតជា 

ោនចបាបជ់ា្ល់ា្ជ់ារទចើន មដលោន្នទាះជំ�ញ៊ឲ្យ 

ោនសមភាព�វាងប៊�ស និងសស្តើ រៅ្្ន៊ងសង្គម  ្ ប៏៉ា៊មន្ត 

ចបាបម់ដលបានអនម៊ព័ត �ចួទាងំរនះ រសទាើ�ទគបរ់ពលមត

ងមតខ វះពព័តោ៌នជា្ល់ា្ទ់គបទ់គាន ់ រដើម្បីរងក ើត 
ល្រ្ធភាពឲ្យោនកា�អនវ៊ត្តចបាបទ់ាងំរនះរៅបាន។   

កា�ព៊ំោននវូកា�រទ ើ្ទរាសនិ់យមនព័យនន   “កា�រ�សី 

រអើង”     ឬមិនោនឧទា��ណ៍ជា្ល់ា្់្ មួយ 

មដលបងាហា ញពី “កា�អនវ៊ត្តទ្នពណី វប្ធម ៌មដលបងក 

ផលប៉ាះរាលជ់ាអវជិ ជាោន” រ�តដ៊រូចនែះរ�ើ យ  ចបាប ់

រនះ មិនទតរូវបានយ្រៅអន៊ វត្ត ឬមិនអាចជំ�ញ៊ឲ្យ 
រទ្ើទរាសទ់្្បរោយទ្សិ្រ ្ធភិាពបានរ្រ។១៨   

១៧  អិុៃ ជី អូ សីុ-ដវ បទសមាភា សៃ៍ជាលក្ខណាៈបុគ្គល  ខែឧសភា ឆំ្្២០១០។
១៨ មសក្ីសមងកតសៃិ្ដ្្ឋ ៃរបស់គណាៈកមា្ម ធិការនៃអង្គការសហត្បជាជាតិទទួលបៃ្ុកអៃុសញ្្ញ  សីុ-ដវាៈ ត្បមទសកម្ុជា ២. អៃុសញ្្ញ ស្ី្ីរការ
លុបបំបាត់រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទ  ខែមករា ឆំ្្២០០៦។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២៤
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 ោទតា ៦ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី “ចាតវ់ធិានកា�សម 

សសបទាងំអស ់ �មួទាងំកា�តា្ម់តងចបាប ់ រដើម្បីនងាក បរាល្់រទមងន់នកា� 
ជញួដ�ូសស្តើ និងកា�រធវើអាជីវ្មមាខាងរពសយា្មមារលើសស្តើ។”

 ោទតា ៤៦ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា  បានហាមទរាមនវូកា�ជញួដ�ូមនស៊សេ  

និងពយាចា�្មមា មដល្្ន៊ងោទតារនះបានមចងថ្ “អំរពើល្ដ់�ូមនស៊សេ កា� 

រធវើរពសយា្មមា និងអំរពើអាសអាភាស មដលប៉ាះរាលដ់លរ់សច្្តនីែលៃែ្នូ��បស់

នា�ទីតរូវហាមឃាត។់”  ្ប៏៉ា៊មន្តកា� ពន្យលប់្សស្យមបបរនះមិនោនភាព

ចបាសល់ាសរ់នាះរ្រ មិនចបាសរ់ៅទតងថ់្រតើប្រប្ញញា ត្តរិនះទតរូវអនវ៊ត្តរៅ

រលើប៊គ្គល្ខលៃះ  និងអនវ៊ត្តយ៉ា ងដចូរម្តច ឬថ្រតើោនកា�ោ្រ់ទាស 

្រណ្ឌ  មដ�ឬរ្រ រដើម្្ីរបស់្ក តក់ា�ជញួដ�ូមនស៊សេ  កា�ជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ 

រពសយា្មមា និងអំរពើរ្ងទ្វ ព័ញ្ច ឯរ្រៀតរលើសស្តើ និង្ោ៊�។ី  ចបាបស់្តីអំពី 

កា�បនងាក បអំរពើជញួដ�ូមនស៊សេ និងអំរពើរធវើអាជីវ្មមាផលៃូវ រភ្រ (The TIP LAW) 

ទតរូវបានអនម៊ព័តរោយ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា្្ន៊ងឆ្្ន ២ំ០០៨ កានម់តរធវើឲ្យោន 

ភាពភានទ់ច�ំបន្តរៅរ្រៀត។  

 របើរទាះជាោនកា�បរងកើតនវូអង្គភាពពិរសស រដើម្្ីរបស់្ក តប់្រ 

រល្ើសផលៃូវរភ្រ អង្គភាពរធវើកា�ឃាលៃ រំមើល  គណៈ្ោមា ធកិា� ទ្រុមកា�ងា� 

រូប្ត Ratanak International 

មមាមតមា  ៦: 
អំដពបីដកងមបវ័ញ្ចដលបីសស្បី

អនុសរាសន៍ៈ
• មសោមអនាមយ័     គួរោនតនម្ 

្រមរម្យដ�លអាច្ ឲ្យសករុមអនាក 
ងាយរងមសោះ ោនលទ្ភាព 
ទិញបាន។

• រាជរដាឋា ភបិាលកម្៊ជ្  គួរតាក ់
ដតងអន៊សកិត្យមយួ ម�ើម្បបីបក 
សោយ និងបំភ្បឺដន្មមលើោសតា 
៤៦ ននរ�ឋា្ម្មន៊ញ្ញ  ម�ើម្បបីល៊ប 
បំបាត ់ នចូវភាពមនិច្បា្់រលា្់រ
្ំររាបប់៊គ្គលទាងំឡាយណា 
ដ�លទទួលខ៊្រសតរូវ កនា៊ងការ 
អន៊វត្ោសតាមនះ។

• រាជរដាឋា ភបិាលកម្៊ជ៊្គួរអន៊មត័
ច្បាបក់ារពារជនរងមសោះ ម�ើម្បបី 
ផ្ល់កិច្្ការពារ �ល់អនាកបមសមើ 
ម្រវាកំោន្ និងម្វើការបណ៊្ះ 
បណ្ាលអំពបីការអន៊វត្ច្បាបក់នា៊ង

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២៥



ពិរសសរលខាធកិា�ោឋា ន និងរគាលនរយបាយនានា ។ល។  ្ប៏ញ្ហា ននកា� 

ជញួដ�ូមនស៊សេ និងជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ ទពមទាងំ បញ្ហា បនាទា បប់នសេដំន្ររ្រៀត មដ

លរា្ព់ព័ន្ធនឹងកា�ជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ  ដចូជា កា��រំលាភរសពសន្ធវៈអំរពើ�ិងសា 

រលើសស្តើ ជមងៃឺ កា�រញៀនសស្ ។ល។ រៅមតបន្ត� ី្ រាលោល។

 កា�ជញួដ�ូសស្តើ     និងរ្ង្សសើរដើម្រីធវើរពសយា្មមា   គជឺាបញ្ហា ដធ៏ងៃន់

ធងៃ�មួយរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា។ របើរទាះជាោនកា�រ្ើនរ�ើងននកា�ចះ៊ 

បនងាក បរលើទ្រុមអ្ន្របើ្ផទាះបន រៅរាជធានីភ្នរំពញ្រ៏ោយ្ប៏ញ្ហា រៅមត

បន្តរ្ើតោន តយួ៉ា ង ដចូជា  អំរពើរពសយា្មមា និងអំរពើជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ 

ជារដើម។  តាមកា�បា៉ា នស្់្នននចនំនួសស្តើ មដល្ពំង៊បរទមើរសវា្សំ្ន្តរៅ

្្ន៊ង�ប�រនះ ោនទ្ម�លពី ១៤,៧២៥ រៅ ១៨,២៥០ នា្។់១៩   

រ្រសច�ណ៍ផលៃូវ រភ្រជាបញ្ហា មួយមដលោនកា�រ្ើនរ�ើងរោយស្�មតកា�

� ី្  រាលោលននភាពទ្ើទ្  អំរពើព៊្ �លចួ និងនិ្រណ្ឌ ភាព។ 

 �បាយកា�ណ៍មួយចនំនួបានបងាហា ញថ្  ចនំនួ្�ណីជញួដ�ូ ផលៃូវរភ្រ 

កា��រំលាភរសពសន្ធវៈ និងកា�ប៉ា៊នប៉ាង�រំលាភរសពសន្ធវៈរៅទ្រ្រស 

្ម្៊ជា បានរ្ើនរ�ើង្្ន៊ងឆ្្ន ២០១២ របើរទ្ៀប រធៀបនឹងឆ្្ន ២ំ០១១។២០    

ល្រ្ធផលរនះ បានបងាហា ញពីកា�្រោលៃ ្ច់ណំតថ់្្ន ្ទ់្រ្រស្ម្៊ជានា 
រព លែមាីៗរនះ ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ ឆ្្ន ២ំ០១៣ ស្តីពីកា�ជញួដ�ូមនស៊សេ�បស ់

ទ្សងួកា�ប�រ្រសស��ដឋាអារម� ិ្  ពីលំោប្់រ២ី (Tier 2 រៅលំោបថ់្្ន ្ ់

រលខ២ សថាិតរៅ្្ន៊ងបញជា ី ឃាលៃ រំមើល (Tier 2 Watch List) ពីរទរាះ្ចិ្ចខតិខទំ្រឹង

 មទ្ង្្ន៊ងកា�្របស់្ក តអំ់រពើជញួដ�ូមនស៊សេ ទតរូវបានរគរាយកា�ណ៍ថ្ ោន 

កា�ធាលៃ ្ច់ះ៊ជាងឆ្្ន ម៊ំន។២១   �បាយកា�ណ៍�បសទ់្សងួកា�ប�រ្រសស� 

�ដឋាអារម� ិ្ បានរលើ្រ�ើងពី្ងវះននកា� ្ណំត�់្ និងពីអទតាទាបននកា� 

កាត ់រទាស មដលរនះជារ�តផ៊លពី� ្ ្ន៊ង ចរំ្មរ�តផ៊លជារទចើនរ្រៀត 

មដលនាឲំ្យោនកា�្រោលៃ ្ច់ំ្ តថ់្្ន ្ទ់្រ្រស្ម្៊ជា។ 

 លាវ សសើ� ព័ត្ន ទតរូវបានបញ្ច៊ ះបញ្ចូ ល រោយរឈ្ាះ ឈាង ោ៉ា នី ជាអ្ន្

ភមិូជាមួយគា្ន រៅ្្ន៊ងរខត្្ត ្្ត ល រ�ើ យថ្នឹងផ្តលក់ា�ងា�ររាងចទ្ឲ្យ

រធវើរៅ្្ន៊ងទ្រ្រសចនិ មដល្រ្រលួបានទរា្ម់ខចាបពី់ ៨០០ ដល ់ ១,០០០ 

ដល៊ាលៃ �ស��ដឋាអារម� ិ្ ្្ន៊ងមួយមខ រ�ើ យសសើ� ព័ត្្ន ទ៏តរូវរ�ៀបកា�ជាមួយនឹង

ប៊�សជនជាតចិនិផងមដ�។     រមខ្យលប់ានផ្តលល់យ៊ចនំនួ ៥០០ ដល៊ាលៃ � 

ស��ដឋាអារម� ិ្ ដលទ់្រុមទគរួស្�សសើ� ព័ត្ន។ រៅរពលដលទ់្លានយន្តរហាះ 

១៩ “របាយការណ៍អំ្ីរសិទ្ិមៃុស្ស ឆំ្្២០០៨  ត្បមទសកម្ុជា”  ត្កសួងការបរមទសសហរដ្ឋអាមមរកិ 
ន្ងៃទី២៥ ខែកុមភាាៈ ឆំ្្២០០៩។  មគហទំ្័ររ ន្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆំ្្២០១៣។
២០ ៃមោបាយមៅក្ុងត្្ររះរាជាណាចត្កកម្ុជាាៈ ការបមងកើៃភា្រជាតំណាងរបស់សស្ី. Rep. N.p.: 
n.p., 2013. ៃមោបាយមៅក្ុងត្្ររះរាជាណាចត្កកម្ុជាាៈ ការបមងកើៃភា្រជាតំណាងរបស់សស្ី។  
មជ្ឈមណ្ឌ លកម្ុជាមដើម្ីសិទ្ិមៃុស្ស ខែមីនា ឆំ្្២០១៣។ មគហទំ្័ររាៈ ន្ងៃទី៩ ខែគុមភាាៈ ឆំ្្២០១៣។
២១ ការបាយការណ៍ឆំ្្២០១៣ ស្ីអំ្ីរការជួញដូរមៃុស្ស។ Rep. N.p.: n.p., 2013. 
របាយការណ៍ឆំ្្២០១៣ ស្ីអំ្ីរការជួញដូរមៃុស្ស  ត្កសួងការបរមទសសហរដ្ឋអាមមរកិឆំ្្ 
២០១៣។  មគហទំ្័ររ  ន្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆំ្្២០១៣។

      មោលបំណងជំរ៊ញឲ្យោនការ 
      អន៊វត្ច្បាបម់នះ។

• រាជរដាឋា ភបិាលកម្៊ជ្ គួរផ្ល់វគ្គ 
បណ៊្ះបណ្ាល អំពបីការយល់ 
�ឹងមយនឌរ័ ្រ្បីអំពបីការកំណត ់
អត្្រញ្្ញ ណជនរងមសោះ ការ 
ម្រើ៊បអមងកត និងវ ិ្ បីោស្្រ 
្រោ្ភ ្រនជ៍នរងមសោះ។

• រាជរដាឋា ភបិាលកម្៊ជ្ គួរ�ក 
អាជ្ញា បណ័្ណ  ពបីផទាះ្ំរណាកទ់ាងំ 
ឡាយណា ដ�លបមសមើម្រវាកម្ម
ោនា កម់ៅរយៈមពលខ្បីៗ ម�ើម្បបី 
ោក តអ់ំមពើមព្រយាចារ។

• ពសងឹងការអន៊វត្ច្បាប ់ ទាងំ 
ឡាយណា ដ�លទបោ់ក តក់ារ 
មរ ើ្រមអើង មលើស្រ្បីផទា៊កមមមរាគ

• មអ�្៍រ/ជម្មឺអ�្៍រ និងអនាកបមសមើ 
ម្រវាកំោន្។ ផ្ល់ការបណ៊្ះ
បណ្ាលអំពបីការយល់�ឹងមយន
ឌរ័�ល់មសន្បីនគរបាល មៅមលើ 
បញ្ហា ទាងំមនះ។

• បមងកើនការយល់�ឹងពបី អំមពើជួញ 
�ចូរផ្ចូវមភទ សពមទាងំផលវបិាក 
ជ្អវជិជាោន ននអំមពើជួញ�ចូរ 
មនះ និងបមងកើនការអន៊វត្ច្បាប ់
បសងាក បការជួញ�ចូរបច្្៊ប្បននា តាម 
រយៈយ៊ទ្ នាការផ្សពវផសាយតាម 
សបពន័្ោរពត័ោ៌ន មដាយោន
ការឧបត្ម្ភោសំទពបីរដាឋា ភបិាល។

• រដាឋា ភបិាល គួរបមងកើតមចូលនិ្ិ 
ពិម្រ្រមយួ ម�ើម្បបីផ្ល់ជំនួយ 
ដផនាកច្បាប ់ និង្នធាន្រម 
ស្របឯមទៀត �ល់ជនរងមសោះ
ននអំមពើជួញ�ចូរផ្ចូវមភទ អមំពើជួញ 
�ចូរមន៊្រ្ស   ការរមំលាភម្រព 
្រន្វៈ និងអំមពើមព្រយាចារ។

• បមងកើនកិច្្ខិតខំសបឹងដសបង រប្់រ 
រដាឋា ភបិាល សពមទាងំបមងកើនការ 
ច្ំណាយ មៅមលើកម្មវ ិ្ បីោ្រ 
លទ្ភាពម�ើងវញិ �ល់ស្រ្បីទាងំ 
ឡាយ ដ�លបានចាកមច្ញ  
ពបីឧ្រសាហកម្មផ្ល់ម្រវាកំោន្

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២៦



រៅទ្រ្រសចនិរមខ្យលោ់្ន ្រ់្រៀត ្ប៏ានម្្រ្រលួ 

សសើ� ព័ត្ន រ�ើ យនាសំសើ� ព័ត្នរៅកានផ់ទាះមួយមតម្តង មដល 

តាមពិតរៅផទាះរនាះគជឺាផទាះបន មដលសសើ� ព័ត្នទតរូវបាន

បង្ខឲំ្យរធវើជាសសើបរទមើផលៃូវរភ្រ��ូតដលន់ែងៃ មដល 

អនាគតស្វ មី�បសស់សើ� ព័ត្ន បានម្្រ្រលួសសើ� ព័ត្នពីផទាះ 

បនរនាះ។  បនាទា បម់្ សសើ� ព័ត្ន ្ប៏ាន�សរ់ៅ្្ន៊ងផទាះទ្រុ

មទគរួស្��បសស់្វ មី មដលរៅ្ររីនាះសសើ� ព័ត្នទតរូវបាន

រគចាត ់ ្រ៊្ ដចូជា រ្រស្� និង�ងកា�របៀតរបៀន 

ពីស្វ មី និងស្ចន់ែលៃ។  សសើ� ព័ត្នបានពយាយម្រ�ូសព័ពទាម្ 

ទ្រុមទគរួស្��បសគ់ាត ់ រៅទ្រ្រស្ម្៊ជារ�ើ យបាន 

ទរាបឲ់្យពួ្ គាតោ់្រ់ា្្យបណ្តឹ ង រៅអង្គកា�មិន 
មមន�ោឋា ភបិាលមួយ មដលរធវើកា�រៅរលើបញ្ហា សិ្រ ្ធ ិ

មនស៊សេ។    ប៊គ្គលិ្អង្គកា�លីកាដ ូបានជនូោ្ត យជន 

�ងរទគាះរៅោ្រ់ា្្យបណ្តឹ ង រៅនាយោឋា នទ្ឆ្ងំ 

អំរពើជញួដ�ូមនស៊សេ និងកា�រា�អនីតជិនននទ្សងួ 

មហានផទារៅ្រទី្រុងភ្នរំពញ។ ជាល្រ ្ធផលទ្សងួមហា 

នផទាបានបងា្គ បឲ់្យឧត្តមសនែងកា�នគ�បាល រខត្ត 

្ ្្ត លរចញដកីា និងោ្រ់ា្្យបណ្តឹ ងរៅតល៊ា- 

កា�។ រោយោន្ចិ្ចស�កា�ជាមួយស្ថា ន្រតូ្ម្៊ជា

ទ្ចា ំ រៅទ្រ្រសចនិ សសើ� ព័ត្្ន ទ៏តរូវបានជយួសរនងា្គ ះ 

និងបានវលិទត�បម់្ ផទាះ វញិ។     សស្តើរមខ្យលម់ដល 

ជាជនជាតិ្ ម្៊ជា�បូរនះ ្ពំង៊ទតរូវបានរសីប៊អរងកត 

និងរៅមិនទានប់ានចាបខ់ លៃនួរៅ រ�ើយ។

 សស្តើជាជន�ងរទគាះពី�នា្ ់ោនរឈ្ាះ ផ ស ម 

អាយ ៊៣២ ឆ្្ន  ំនិងសស្តើោ្ន ្រ់្រៀតរឈ្ាះ ន ស ន អាយ ៊

៣០ ឆ្្ន  ំ ទតរូវបានបញ្ច៊ ះបញ្ចូ លឲ្យរៅរធវើកា�រៅ្លៃបឹខា

រា៉ា អរូខ រៅរខត្តរកាះ្ង៊រោយសស្តើោ្ន ្ោ់នរឈ្ាះ 

រៅរទរៅថ្ មម៉ាអា ខា្ន ង (រឈ្ាះពិត�បសស់ស្តើរនះព៊ំោ

នអ្ន្ស្្គ លរ់នាះរ្រ)។  សស្តើជាជន�ងរទគាះទាងំពី�នា្់

ទតរូវបានរគសនយាថ្នឹងផ្តលទ់រា្ម់ខចនំនួពី ៥០ រៅ 

៦០ មឺ៊នរ�ៀល្្ន៊ងមួយមខ អាសសព័យរលើ កា�ងា��បស ់

ពួ្ រគ។     រៅមខវចិ្កិា ឆ្្ន ២ំ០១២ សស្តើជាជន�ងរទគាះ 

ទាងំពី� បានសរទមចចតិ្តរៅ ជាមួយសស្តើរឈ្ាះមម៉ាអា 

ខា្ន ង ទពមទាងំោនសស្តើ ោ្ន ្រ់្រៀត �មួដរំណើ �ផងមដ�។ 

រៅរពលម្ ដលរ់ខត្តរកាះ្ង៊ ពួ្ រគទតរូវបានយ្

រៅោ្ផ់ទាះបនមួយ្មនលៃង មដលោ្ច សផ់ទាះបនរនាះ 

ោនរឈ្ាះថ្ �៊ ំ  (នាមទ្្លូ�បសប៊់�សរនះព៊ំោន 

អ្ន្ស្្គ លរ់នាះរ្រ) រ�ើ យទ្ពន្ធរឈ្ាះ មច សសើ។  

រៅនែងៃបនាទា ប ់ សស្តើរឈ្ាះមម៉ាអាខា្ន ង   និងសស្តើ  មដល�មួ 

ដរំណើ �ោ្ន ្រ់្រៀតបានម្យ្លយ៊ពីោ្ច សផ់ទាះបន។  

បនាទា បម់្ រ្រើបសស្តើជាជន�ងរទគាះទាងំពី�បានដងឹថ្ 

ខ លៃនួទតរូវបាន រគរបា្យ្ម្ល្ឲ់្យផទាះបន មដលរៅ 

្ររីនាះ ពួ្ រគទតរូវបានបង្ខឲំ្យបរទមើរភញៀវរដើម្រីោះ 
បំណ៊ល។ គតិជាមធ្យម រភញៀវោ្ន ្ទ់តរូវបង ់ ៣ មឺ៊ន 

រ�ៀល មដលចនំនួរនះ ទតរូវមច្រា្ ់ ្ ្្ត លរៅឲ្យ 

ោ្ច សប់ន ឬមួយពួ្ រគអាចយ្ជាទរា្ម់ខចនំនួ ៥០ 

មឺ៊នរ�ៀល ្្ន៊ង១មខ។ សស្តើទាងំពី�នា្ ់ ទតរូវរធវើកា���ូត 

ដលរ់ោ៉ា ង ៣ ទពរឹ្ រ�ើ យទតរូវបានរគតាមយមទគប្់រី

្មនលៃងមដលពួ្ រគរៅ។ ពួ្ រគបាន លចួ�តរ់ចញ 

រោយសវ៊តថាភិាព រោយស្� មិនចងរ់ធវើកា�រៅ 
 

្ររីនាះ បន្តរៅរ្រៀត។ រទកាយម្រ្រៀត ពួ្ រគ្ ៏បាន 

ោ្រ់ា្្យបណ្តឹ ង រៅកា�យិលព័យអង្គកា�មិនមមន�

ោឋា ភបិាល្្ន៊ងសសរុ្មួយមដលរធវើកា�រផ្្ត តរៅរលើកា�

រា�សិ្រ ្ធមនស៊សេ  រដើម្សីមូឲ្យជយួអន្តរាគមនរ៍ៅ 
តល៊ាកា�។២២  

 ្�ណីជារទចើនដចូ្�ណីទាងំរនះោនកា� 
រ្ើតរ�ើងជាញឹ្ញាបរ់ៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា មដល 

សស្តើ ឬ្ោ៊�រីទចើនទតរូវបានរគសនយាថ្នឹងផ្តលក់ា� 

ងា�ឲ្យរធវើ រៅ្្ន៊ងតបំន ់ទ្ជ៊ំជន  រ�ើ យបនាទា បម់្សស្តើ 

និង្ោ៊� ី ្ទ៏តរូវបានរគល្រ់ៅឲ្យ្លៃបឹ្សំ្ន្តរាទតើ 

ស ឋ្ា គា� និងហាងោ៉ា សសាជារដើម។  ជនួកាលពួ្

រគទតរូវបានរមខ្យលប់ញ្ច៊ ះបញ្ចូ លឲ្យរ�ៀបកា� រដើម្រីធវើ

និទ្រវសនរ៍ៅទ្រ្រសរផសេងរ្រៀត �ចួពួ្ រគទតរូវបាន

រគបញជាូ នរៅរទរៅទ្រ្រស រោយខស៊ចបាប ់ តាមទច្ 

�វាងរខត្តរកាះ្ង៊។

 កា�រ្ើនរ�ើងនវូអំរពើជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ រៅ 

ទ្រ្រស្ម្៊ជា គជឺាបរ់ា្ព់ព័ន្ធនឹង្តា្ត រផសេងៗគា្ន ជា 

រទចើន្្ន៊ងរនាះ �មួោនភាពទ្ើទ្វសិមភាពមផន្ែ  

រសដឋ្ា ចិ ្ចសង្គម�វាងតបំនជ់នប្រ និងតបំនទ់្ជ៊ំ 

ជននានា កា��រំលាភយ្ដធីលៃ ី  ភាពគាមា នដធីលៃ ី រោយ 

ស្�កា�បមទមបទមរួល អាកាសធាត ៊ ឬ្មមាវធិអីភវិឌ្ឍន ៍

នានា  ភាពគាមា នកា�ងា�ទ្ពព័ន្ធអប�់មិំនសវូោន 

គណ៊ភាព និង្ងវះពព័តោ៌នស្តីពីបញ្ហា  ននកា�រធវើ 

ចំ្ ្សសរុ្រោយសវ៊តថាភិាព។

 ចាបត់ាងំពីកា�រធវើរពសយា្មមា ទតរូវបានចាត្់រ៊្  

ជាអំរពើខស៊ចបាប ់រៅទ្រ្រស្ម្៊ជា រធវើឲ្យអ្ន្បរទមើ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២៧



រសវា្សំ្ន្ត  (អ្ន្ទ្្ប�ប�ផលៃូវ រភ្រ) ជារទចើន 

នា្ប់ាន ចាបរ់ផ្តើមរធវើ�ប�រនះ រោយលចួលា្ ់ 

មដល្តា្ត រនះរធវើឲ្យអង្គកា�មិន�ោឋា ភបិាលនានា

ពិបា្ចះ៊ជបួពួ្ រគ។  កា� ចះ៊បនងាក ប�បស�់ោឋា  

ភបិាល រៅរលើផទាះបន និង រពសយា្មមាមដលោន 

កា�រ�ៀបច្ំរ៊្  បាននាឲំ្យ ោនកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�រៅ 

ជាឧសសា�្មមា ផ្តលរ់សវា្សំ្ន្តវញិម្តង។

 ្នលៃងម្  ្ ៏ ោ ន�បាយកា�ណ៍ជារទចើន  

បានរលើ្រ�ើងអំពីមនន្តើនគ�បាលទ្ទពរឹត្តអំរពើ

ព៊្ �លយួ មដ លជារ�ឿយៗមនន្តើទាងំរនះ បាន 

អនញ៊្ញា តឲ្យោន្�ណីជញួដ�ូផលៃូវរភ្ររ្ើត 

រ�ើងរទកាមកា�ឃាលៃ រំមើល�បសព់ួ្ រគ ឬ្ច៏លូ 
�មួរា្ព់ព័ន្ធរោយផ្ទា ល ់្ ្ន៊ងកា�រធវើជំនញួរនះ។ 

របើរទាះបីជាចបាបមិ់នោនកា�រ�សីរអើងរលើអ្ន្

បរទមើរសវា្សំ្ន្្ត រ៏ោយ ្ក៏ា�អនវ៊ត្តជា្ ់

មស្តង ពួ្ រគមិន្រ្រលួបានសិ្រ ្ធជិារទចើនរ្រៀត 
 

ដចូមដលបានផ្តលរ់ៅឲ្យទ្ជាពល�ដឋ្ា ម្៊ជា្ររូៅ 

រនាះរ្រ។

 ជារ�ឿយៗ អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្្ត ជ៏ាជន�ង 

រទគាះផងមដ�ពីកា�របៀតរបៀនរាងកាយ ពីសំ្្ ់
មនន្តើនគ�បាល។  អង្គកា�ឃាលៃ រំមើលសិ្រ ្ធមិនស៊សេ (Human 

Rights Watch) បានសោភា សនអ៍្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត 

ជាង ៩០ នា្ ់មដលពួ្ រគទាងំរនាះ បានរាយកា�ណ៍ 

ថ្   ពួ្ រគ�ងកា�វាយដពីំ្្ម់នន្តើនគ�បាល 

រោយ្ ្្ត បន់ដ  ដបំងរឈើ និងដបំង្្ជ់ារដើម។   

ពួ្ រគមួយចនំនួបានរាយកា�ណ៍ថ្ មនន្តើនគ�បាល 

ខ លៃះទាមទា��មួរភ្រជាមួយពួ្ រគ និងអ្ន្បរទមើរសវា 

្សំ្ន្តមួយចនំនួ ជា្ម់ស្តងបាន្រ្រលួ�ងកា��រំលាភ 

រសពសន្ធវៈរៅអំ�៊ងរពល�៊ំខ លៃនួ។  អ្ន្បរទមើរសវា 

្សំ្ន្តមដលបានផ្តលប់្រសោភា សនទ៍ាងំអស ់ បាន  

និយយថ្  មនន្តើនគ�បាលបានទា��្ទរា្សំ់ណូ្ 

ឬ្យ៏្លយ៊ពីពួ្ រគ។ ២៣    
 

 រយងតាមចបាប់្ ម្៊ជា ស្តីអំពីកា�បនងាក ប 

អំរពើជញួដ�ូមនស៊សេ និងអំរពើរធវើអាជីវ្មមាផលៃូវរភ្រ 

មដលបានអនម៊ព័កាលពីឆ្្ន ២ំ០០៨  រមបន ទតរូវទ្ឈម

នឹងកា�ោ្រ់ទាសធងៃនធ់ងៃ� ជាងសស្តើរពសយាចា�។ ្ប៏៉ា៊មន្ត

រៅ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង ជារ�ឿយៗជនទ្ទពរឹត្ត 

អំរពើជញួដ�ូ ផលៃូវរភ្ររទ ើ្ទរាសប់្សេពួ្ និយមអំ

្ច និងែវកិា រដើម្�ីចួផត៊ពីកា�កាតរ់ទាស។  រៅ 

រពលខ លៃះ ទ្រុមទគរួស្�ជនរល្ើស បងជ់មងៃឺចតិ ្តដលទ់្រុម 

ទគរួស្�ជន�ងរទគាះ  រ�ើ យោ្ស់ោ្ធឲ្យពួ្ រគដ្

រា្្យបណ្តឹ ងវញិ។  រោយស្�ភាពទ្ើទ្ ជារ�ឿយៗ  

ជន�ងរទគាះ និងទ្រុមទគរួស្��បសព់ួ្ រគទពម្រ្រលួ 

យ្សំណងជមងៃឺចតិ ្តជាទរា្។់  រៅ្្ន៊ងឆ្្ន ២ំ០១២
 

ោនកា�ចាបខ់ លៃនួជនជាបរ់ចា្រទតរឹមមត ២៣% 

ប៉ា៊រ ណ្ ះ ននចនំនួជនជាបរ់ចា្រពីប្រជនូដ�ូផលៃូវរភ្រ 
ស�ប៊។

 រពលមដល្�ណីអំរពើជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ ទតរូវបាន 

បញជាូ នរៅតល៊ាកា� រមបនោនែវកិាទគបទ់គាន ់រដើម្ ី

ជលួរមធាវឯី្ជនសទោបក់ា�រា�្្តឲី្យខ លៃនួ ប៉ា៊មន្ត  
ចមំណ្ឯជន�ងរទគាះវញិ ទតរូវពឹងមផអ្ែ រលើអង្គកា�  
មិនមមន�ោឋា ភបិាលរោយស្�មិនមមនល្រ ្ធភាពបង ់

នែលៃរសវា។ ចនំនួរមធាវមិីនទគបទ់គានរ់នាះរ្រ សមូ្មីត 

រៅ្្ន៊ងមផ្្ន ឯ្ជន្រ៏ោយ រ�តរ៊នះ រ�ើ យ  កា��្

២២ បញ្ហា នានាពាក់្័រៃ្ៃឹងសិទ្ិរបស់សស្ី សិទ្ិកុមារ ៃិងសិទ្ិកម្មករចំណាកសសរុកមៅក្ុងត្បមទសកម្ុជា ។ REP. N.P.: N.P., 2012. បញ្ហា នា
នាពាក់្័រៃ្ៃឹងសិទ្ិរបស់សស្ី សិទ្ិកុមារ ៃិងសិទ្ិកម្មករចំណាកសសរុកមៅក្ុងត្បមទសកម្ុជា ។ សមាគមការពារសិទ្មៃុស្ស ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ 
ឆំ្្ ២០១២។  មគហទំ្័ររ ន្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆំ្្២០១៣។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២៨



រមធាវរីដើម្កីា�រា�ជន�ងរទគាះ រោយឥតបងន់ែលៃ ឬ 

បញ្ច៊ ះតនមលៃរនាះ ជាកា�សលំបា្។  រៅ្ម្៊ជា ចនំនួ 

រមធាវសី�ប៊ ៨០០ នា្ ់   មដលចនំនួរនះ រាបទ់ាងំវសិព័យ 

ឯ្ជន និងវសិព័យស្ធា�ណៈ។ តាមកា�រទ្ៀបរធៀប  

ចនំនួរមធាវោីនតចិជាង  ½ នន្ោលៃ ងំកា�ងា� មផន្ែ  

ចបាបរ់ៅទ្រុម�៊៊នឯ្ជនអន្ត�ជាត ិមដល បរទមើរសវា 

ផលៃូវចបាប។់ ជារគាលកា�ណ៍ គណៈរមធាវនីនទពះរាជា

្ចទ្្ម្៊ជា ទតរូវផ្តលរ់មធាវ ី រោយមិនយ្នែលៃ 
រសវាពីពល�ដឋាទ ើ្ទ្ និងរៅរពលចលូសវនាកា� 
ចរំរាះ្�ណីទព�្្រណ្ឌ ។ ្ប៏៉ា៊មន្តរៅ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្ត

ជា្ម់ស្តង មិន អាចរៅ�ចួរនាះរ្រ រោយស្�រមធាវ ី

ទាងំរនះោនកា�ងា�ឯ្ជនផ្ទា លខ់ លៃនួ និងមោញឹ្ 

រព្ គាមា នរពលសទោបជ់យួចង៊រចា្រមដលោន កា� 

ខ វះខាតរនាះបានរ្រ។  

 តនួា្រជីារទចើនមផន្ែ �បស់្ ម្៊ជា្្ន៊ងកា�្ចំាត់

អំរពើជញួដ�ូ រលើទ្ជាពល�ដឋា�បសខ់ លៃនួបានបងកឲ្យ
 

ោនហានិភព័យកានម់តអាទ្្រ់�ើងដលស់ស្តើជនជាតិ

រដើមភាគតចិ រោយស្�ពួ្ រគ�សរ់ៅោចឆ់្ងៃ យពី 
្ររំនា��បសស់ង្គម មដលជារ�ឿយៗ រធវើឲ្យពួ្ រគកាលៃ យ

ជាទ្រុមរគាលរៅននអំរពើជញួដ�ូយ៉ា ងងាយសសរួល។ 

្តា្ត មដលបញ្ជា ្ឲ់្យរ�ើញហានិភព័យរនះ កានម់ត 

ចបាស ់ រនាះគរឺៅខណៈមដលសស្តើ្ម្៊ជាទាងំអស ់
ងាយ្រ្រលួ�ងអំរពើជញួដ�ូរៅរទរៅទ្រ្រស្ម្៊ជា សស្តើ

មដលម្ពីតបំនោ់ចឆ់្ងៃ យពី្ររំនា��បសស់ង្គម ឆ្ងៃ យ 

ពីភាស្មដលរគរទ ើ្យ៉ា ងរលើសលប៊ និងឆ្ងៃ យពី កា� 

អប�់ ំគជឺាអ្ន្្រ្រលួ�ងនវូអំរពើជញួដ�ូរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស

្ម្៊ជា។ 

 កា�្រោលៃ ្ច់ំ្ តថ់្្ន ្ ់ទ្រ្រស្ម្៊ជារៅ្្ន៊ង

�បាយកា�ណ៍ជញួដ�ូមនស៊សេ �បសទ់្សងួកា�ប�រ្រស 

ស��ដឋាអារម� ិ្  ឆ្្ន ២ំ០១៣ គជឺាកា�្លៃ៊ះបញ្្ច ងំ 
យ៉ា ង្ររូៅមួយរៅរលើ្ចិ្ចខតិខទំ្រឹងមទ្ង�បស់្ ម្៊ជា 

្្ន៊ងកា�កាតប់នថាយអំរពើរ្ងទ្វ ព័ញ្ច រលើសស្តើរភ្រ។  

ចំ្ តថ់្្ន ្ែ់មាីរនះ មិនទតរឹមមតបងាហា ញពី្�៊ំស្្គង

រៅ្្ន៊ង្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ងបច្ច៊ប្ន្ន �បសទ់្រ្រស្ម្៊ជា 

្្ន៊ងកា�បនងាក បអំរពើជញួដ�ូ មនស៊សេប៉ា៊រ ណ្ ះរ្រ  រ�ើ យ 

្ប៏ងាហា ញនវូរពលរវលាមួយមដលចាបំាចទ់តរូវយ្ចតិ្ត

្រ៊្ ោ្រ់លើកា�បនងាក បអំរពើជញួដ�ូមនស៊សេផងមដ�។ 
ទ្សិនរបើ្ទមរិត នន្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ងមិនទតរូវបានផ្លៃ ស់

 
្្តូ�ឲ្យបានខាលៃ ងំខាលៃ  រៅអំ�៊ងឆ្្ន រំទកាយរនាះរ្រ ្ម្៊ជា

នឹងទតរូវតោលៃ ្ច់ំ្ តថ់្្ន ្រ់ៅដល់្ ទមរិត Tier 3។ កា� 

្ណំតច់ំ្ តថ់្្ន ្ ់ ្ម្៊ជា រៅ្្ន៊ងបញជា ី ឃាលៃ រំមើល  

Tier 2 បានបងាហា ញយ៉ា ងចបាសថ់្្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ង្្ន៊ង 
កា�បនងាក បអំរពើជញួដ�ូរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា គ�ួមត 

ជាចណ៊ំចដសំ៏ខាន ់ ្្ន៊ង្ចិ្ចពិភា្សាជ៊ំវញិកា�បរងកើត 

រគាលនរយបាយរៅឆ្្ន រំទកាយ។  រនះគជឺាកា� 

ចបំាច់្ ស ់ ្្ន៊ងកា�្រ្រលួស្្គ លហ់ានិភព័យមដល 

រ្ើតរចញពីអំរពើជញួដ�ូ និង្រ្រលួស្្គ លស់្ថា នភាព 

មដលកានម់តអាទ្្រ់�ើង ពិរសសផ្ទា លម់តម្តងដល ់

សស្តើជនជាតរិដើមភាគតចិ។

 រយើងព៊ំបានដងឹ ថ្រតើចបាប់្ មួយរៅ 

្ម្៊ជា  មដលកា�រា�សស្តើបរទមើរសវា្សំ្ន្តពីកា�្លៃង

ជមងៃឺនានា ដចូជា រមររាគរអដស/៍ជមងៃឺ រអដសជ៍ារដើម។  

សស្តើមិនអាចទាមទា�ឲ្យប៊�សរទ្ើទរាសរ់សស្មអនា- 

មព័យបានរ្រ។  រៅរពលខ លៃះ  សស្តើអាចនិយយច�ចា�ជា

មួយប៊�សឲ្យរទ្ើទរាសរ់សស្មអនាមព័យ មតកា� 

សរទមចចតិ្តជាចង៊រទកាយគសឺថាិតរលើប៊�ស  រ�ើ យជា 

ធមមាតាប៊�សបដរិសធ មិនរទ្ើទរាសរ់សស្មអនាមព័យ 

រនាះរ្រ  ជាពិរសសរៅរពលសសវងឹសស្។

 រយងតាមទ្ភពពព័តោ៌ន �បសរ់យើងមួយ 

ចនំនួបានឲ្យដងឹថ្  ផលវបិា្មដលរ្ើតរចញពី 

រគាលនរយបាយ្រទី្រុងស្អែ ត និងចបាប្់របស់្្ត ត ់
អំរពើជញួដ�ូមនស៊សេ គរឺធវើឲ្យអ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត

 
ទ្ឈមនឹងផលលំបា្រៅ្្ន៊ងកា�កា�រា�ខ លៃនួ ពីកា� 

្លៃងរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍ រោយរ�តថ៊្ ទ្សិ

នរបើមនន្តើប៉ាូលីសរ�ើញពួ្ រគោនរសស្មអនាមព័យ

ោ្ត់ាមខ លៃនួ រនាះពួ្ រគ្រនំងនឹងទតរូវបានចាប ់
ខ លៃនួ រោយទគានម់តពួ្ រគោនរសស្មអនាមព័យមត 
ប៉ា៊រ ណ្ ះ។  កា�គរំាម្មំ�ងចាបខ់ លៃនួ ទ្ទពរឹត្តរៅជា 
កា�រារាងំមិនឲ្យោនកា�្រញិ    និងរទ្ើទរាសរ់សស្ម 

អនាមព័យ រ�ើ យទ្ទពរឹត្តរៅរៅ្្ន៊ង្រទមងន់នកា�រ�សី 

រអើងជា្ម់ស្តងរលើអ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្្ត ្ន៊ងកា�្រប់

ស្ក តក់ា�� ី្ រាលោលននរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស។៍

២៣ PEARSON, ELAINE. “អំម្រើហិងសាមលើអ្កបមត្មើមសវាកំសាៃ្ មៅក្ុងត្បមទសកម្ុជា។”    អំម្រើហិងសាមលើអ្កបមត្មើមសវាកំសាៃ្ 
មៅក្ុងត្បមទសកម្ុជា អង្គការឃ្លា ំមមើលសិទ្ិមៃុស្ស  ន្ងៃទី១ ខែធ្ូ  ឆំ្្២០១០។  មគហទំ្័ររ ន្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆំ្្២០១៤។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ២៩



 អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត មិនតទមរូវឲ្យរធវើរតសសេ 

�្ជមងៃឺ្លៃងរនាះរ្រ។ រោយស្�មត្រំណើ នែមាីៗ នន 
កា�ម្មទ្មនទាី�រព្រ្យរៅជា�បសឯ់្ជនរនាះ រធវើឲ្យ 

អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្តជារទចើន មលងោនល្រ ្ធភាព 

ចំ្ យរលើរសវាមែទាសំខ៊ភាពតរៅរ្រៀត។ រទរៅពី 

បញ្ហា �ិ�ញញា វតថា៊ អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្្ត ទ៏្ឈមនឹង

កា�រ�សីរអើងយ៉ា ងខាលៃ ងំផងមដ�រៅមនទាី�រព្រ្យ និងរៅ 

មណ្ឌ លសខ៊ភាព។ រៅរពលមដលអ្ន្បរទមើរសវា 

្សំ្ន្តរៅ�្រសវាព្យបាល ពួ្ រគោនអា�មមាណ៍ថ្ 

្រ្រលួ�ងកា�ោ្ង់ាយពីសំ្្ប៊់គ្គលិ្រព្រ្យ។ 

 អំរពើ�ិងសារលើអ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត គជឺា 

បញ្ហា  មដលោនកា�� ី្ រាលោលមួយរផ្យងរ្រៀតរៅ 

្្ន៊ង្ម្៊ជា។ ្ររំនា�ននអំរពើ�ិងសាដធ៏ងៃនធ់�មួយ គកឺា� 

បង្ខឲំ្យ�មួរភ្រជាមួយនដគរូទចើន។ ប៊�សោ្ន ្ន់ាសំស្តើ 

បរទមើរសវា្សំ្ន្តោ្ន ្រ់ៅផទាះសំ្្ ់ ឬ រៅ 

ស ឋ្ា គា� រ�ើ យរទកាយម្បង្ខឲំ្យសស្តើរនាះ �មួរភ្រ

ជាមួយប៊�សរផសេងៗរ្រៀតជារទចើននា្។់ 

 នារពល្នលៃងរៅ អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្តអាច

�្រសស្មអនាមព័យបាន រោយងាយសសរួល។   បច្ច៊ប្ន្ន 

ោនកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�រោយ ស្�មតតនមលៃរសស្មអនាមព័យ 

បានរ្ើនរ�ើង។  ជាល្រ ្ធផលរធវើឲ្យអ្ន្បរទមើរសវា 
 

្សំ្ន្តមិនអាច្រញិរសស្មអនាមព័យបានទគាបទ់គាន់

តាមចនំនួរទ្ើទរាសទ់្ចានំែងៃ�បសព់ួ្ រគតរៅរ្រៀត 

បាន។

 ចរំរាះអ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត មដលចងច់ា្ 

រចញពីឧសសា�្មមារនះ ពួ្ រគជបួបញ្ហា លំបា្  

រោយរ�តថ៊្ ្មមាវធិសី្្ត �ល្រ ្ធភាព មដលផ្តលរ់ោយ 

�ោឋា ភបិាលោនចនំនួតចិតចួ រ�ើ យអង្គកា�មិនមមន 

�ោឋា ភបិាលនានា ្ព៏៊ំោនធនធានទគបទ់គាន ់ រដើម្ ី

ជយួដលព់ួ្ រគផងមដ�។ ជារ�ឿយៗអតតីអ្ន្បរទមើ 

រសវា្សំ្ន្ត រទចើនមតទ្ឈមនឹងរ្� ្ត ិ៍រឈ្ាះអាទ្្់

រៅ្្ន៊ងសង្គម ជាពិរសស្រ្រលួ�ងកា�ទ្ោែពី 

សំ្្ស់ស្តើឯរ្រៀតរៅ្្ន៊ងស�គមន។៍ រៅរពល 
ខ លៃះ សស្តើទតរូវបង្ខចំតិ ្តទត�បរ់ៅរធវើកា�រៅផទាះបនវញិ     

រោយស្�្តា្ត មួយចនំនួ ដចូជា្ងវះនវូកា�្រ្រលួ 

ស្្គ ល ់ទពមទាងំកា� គាទំ្រពីទ្រុមទគរួស្� និងពីមិត្តភព្័ ក 

ជារដើម។

 �ោឋា ភបិាល  ្ប៏ានគាទំ្រដលអ់ាជីវ្មមាផលៃូវរភ្រ 

រោយអរចតនា តាម�យៈកា�ផ្តលអ់ាជាញា បព័ណណដលផ់ទាះ 

សំ្្ ់ មដលបំរ�រីសវា្មមាស្នែ ្រ់ៅ្្ន៊ង�យៈរពល 
ខ លៃីៗ ។  ផទាះបនមបបែមាីនារពលបច្ច៊ប្ន្នទាងំរនះ ផ្តល ់

 
រសវា្មមាជលួបនទាបរ់ោយគតិជាចនំនួរោ៉ា ង។  

ផទាះសំ្្ម់បប រនះ គតិនែលៃស្នែ ្់ រៅ�យៈរពល ១ 

រោ៉ា ង តនមលៃ ៣ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋាអារម� ិ្  និង ៥ ដល៊ាលៃ � 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣០
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ស��ដឋាអារម� ិ្    សទោបក់ា�ស្នែ ្រ់ៅ�យៈរពល ៣ 

រោ៉ា ង។ រៅ្្ន៊ងបនទាបព់៊ំោន្រំាល ភយួ ឬរខ នែើយ 

រនាះរ្រ គោឺនទតរឹមមតមទគមួយ និង្ញ្ច ្ធ់មួំយោ្់

ជាបរ់ៅនឹងជញ្ជា ងំោ្ខ ងរ្រៀតទតរឹម្មស្ម់ទគប៉ា៊រ ណ្ ះ 

។ បនទាបម់បបរនះ ចបាស់្ សថ់្គមិឺនមមនជា្មនលៃង 

សទោបរ់ភញៀវស្នែ ្រ់ៅ�យៈរពលមួយយបរ់នាះរ្រ  

ប៉ា៊មន្តជា្មនលៃងសទោបទ់្ទពរឹត្តអំរពើរពសយា្មមា ្្ន៊ង 

�យៈរពលខ លៃីៗ រទចើនជាង។

 ទ្រ្រស្ម្៊ជា ្្៏រ្រលួបាននាមជាឋានសគួ៌

សទោបអ់្ន្មសវង�្រសវាផលៃូវរភ្រ និងសទោបទ់្រុម 

មនស៊សេមដលោនចណំងផ់លៃូវរភ្រជាមួយ្ោ៊�។ 
្�ណីមួយដល៏្លីបាញ មដលរ្រើបមតរ្ើតរ�ើងែមាីៗ 

រនះ គឺ្ �ណី រលា្ អា�ិចរសនឌ ព័� ទ្រើ�វី ម៉ាូ រាណិជជា

្�អ្ន្ោនជនជាត�ិស៊ស៊េោី្ន ្ ់ មដលទតរូវបានផ្តនាទា  

រទាស ពីប្រ�រំលាភផលៃូវរភ្ររលើរ្ង្សសើ្ម្៊ជាចនំនួ 

១៩ នា្ ់ មដលោនអាយរ៊ទកាម ១៨ ឆ្្ន  ំ ។ គាតទ់តរូវ 

បានកាតរ់ទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគា��យៈរពល ១៧ ឆ្្ន  ំ

ប៉ា៊មន្តទតរូវបានបនថាយម្ទតរឹម ៨ ឆ្្ន  ំរៅស្លាឧ្រ ្ធ�ណ៍ 

រ�ើ យរៅមខធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១១ រលា្ ទ្រើ�វី ម៉ាូ     បាន្រ្រលួ 

ទពះរាជទានរទាសពីទពះមហា្សេ ព័ទតមខ�្។ រៅខណៈ 

មដល�ោឋា ភបិាលបានខតិខទំ្រឹងមទ្ង រដើម្ចីាបខ់ លៃនួ   

និងបរណ្ត ញ រលា្ ទ្រើ�វី ម៉ាូ រចញពី្ម្៊ជា ្រ៏ៅ 

ោន្�ណីជារទចើនរ្រៀត មដលរា្ព់ព័ន្ធនឹងទ្រុមអ្ន្ 

មសវង�្រសវាផលៃូវរភ្រ និងទ្រុមអ្ន្មដលោនចណំង ់

ផលៃូវរភ្រជាមួយ្ោ៊� មដលជាជនជាតបិ�រ្រសរនាះ 

្ពំង៊រធវើដរំណើ �ម្ទ្រ្រស្ម្៊ជា   បញ្ហា រនះ
 

ប ្្ត លម្ពីភាពមិនចបាសល់ាសន់នកា�ប្សស្យ

ចបាប ់ និង ្ងវះនវូកា�អនវ៊ត្តចបាប។់  រពលមដលជន 

ប�រ្រសទតរូវបានចាបខ់ លៃនួ រោយស្�ជាបរ់ា្ព់ព័ន្ធនឹង

ឧសសា�្មមាផលៃូវរភ្រ ពួ្ រគអាច្រ្រលួបានកា�រោះ

មលងរោយគាមា នរទាសយ៉ា ងងាយតាម�យៈកា�សូ្

បា៉ា ន។់ 
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 ោទតា ៧ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគនីានាចាតន់វូ “វធិាន 

កា�សមសសបទាងំអស ់ រដើម្លីប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ្្ន៊ងជីវភាព 

នរយបាយ និងជីវភាពស្ធា�ណៈរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស រ�ើ យជាពិរសសរនាះ 

ទតរូវធានាថ្ សស្តើ្រ្រលួបានសមភាពជា មួយប៊�សនវូសិ្រ ្ធៈិ (្) របាះរឆ្នែ ត

រៅ្្ន៊ងកា�របាះរឆ្នែ តទាងំអស ់ និងរៅ្្ន៊ងកា�រធវើទ្ជាមតជិាស្ធា�ណៈ 

និងោនសិ្រ ្ធរិបាះរឆ្នែ តរៅ្្ន៊ងអង្គកា�ស្ធា�ណៈទាងំអស ់ មដលបរងកើត 

រ�ើងតាមកា�របាះរឆ្នែ ត   (ខ) ចលូ�មួតា្ម់តងរគាលនរយបាយ�បស�់ោឋា -

ភបិាល និងចលូ�មួ្្ន៊ងកា�កា�អនវ៊ត្តរគាលនរយបាយ ទពមទាងំោនសិ្រ ្ធិ

កានម៊់ខកា�ស្ធា�ណៈ និងបំរពញម៊ខងា�ស្ធា�ណៈទាងំអសរ់ៅទគប់

លំោបថ់្្ន ្រ់ៅ្្ន៊ងជ�ួ�ោឋា ភបិាល និង (គ) ចលូ�មួ្្ន៊ងស្មមាភាពអង្គកា� 

មិនមមន�ោឋា ភបិាល  និងសោគមនានាមដលរា្ព់ព័ន្ធនឹងជីវភាព
 

ស្ធា�ណៈ និងនរយបាយ�បសទ់្រ្រសជាត។ិ”

 រាជ�ោឋា ភបិាល បានចាតវ់ធិានកា�វជិ ជាោនមួយចនំនួ្្ន៊ង កា�បរងកើន 

ចនំនួសស្តើ ជាអ្ន្ដឹ្ នា ំ្ ្ន៊ងតមំណងស្ធា�ណៈ ឧទា��ណ៍ដចូជា តទមរូវ 

ឲ្យោនសស្តើយ៉ា ងតចិ ១ �បូ ជាអភបិាល�ង ទ្រុង រាជធានី រខត្ត សសរុ្ 

និងខណ្ឌ ។ ្ប៏៉ា៊មន្តរៅ្្ន៊ងកា�របាះរឆ្នែ តជាតឆិ្្ន ២ំ០១៣ ្នលៃងរៅរនះ 

ោនរប្្ខជនឈ�រឈ្ាះជាសស្តើ ទតរឹមមត ១៨.៩៦ ភាគ�យមតប៉ា៊ រ ណ្ ះ។២៥   

 

រូប្ត www.erikapineros.com 

មមាមតមា  ៧: 
ជើវភមាពៃដយមាបាយ ៃិងជើវភមាពសមាធមារណៈ

អនុសរាសន៍ៈ
•  បមងកើនច្ំនួនស្រ្បីកនា៊ងតំដណងថានា ក់

�ឹកនា ំ ម�ើម្បបីជំនះមលើផនាតគ់ំនិត 
ដ�លថា ស្រ្បីសតរូវោ្បប់ងា្គ ប/់
្រ្ិតមសកាមអំណាច្រប្់រប៊រ្រ 
�ចូច្ដ�លោនដច្ងមៅកនា៊ងច្បាប ់
ស្រ្បីមនាះ។

• កំណត ់និងអន៊វត្  តាមច្ំនួនកចូ 
តា្រសោបស់្រ្បីមៅកនា៊ង្រភាជ្តិ 
និងសពឹទ្្រភា សពមទាងំអន៊វត្ 
ច្ំនួនកចូតា្រសោបស់្រ្បី មៅកនា៊ង 
ម៊ខតំដណងជ្អភបិាលផងដ�រ 
មនិដមនសោនដ់តផ្ល់តដំណង 
សតឹមជ្អភបិាលរងមនាះមទ។

• បមងកើតមចូលនិ្ិោធារណៈ 
្រសោបឲ់្យស្រ្បីអាច្មសបើសបា្់រ 
បាន ម�ើម្បបីម្វើយ៊ទ្នាការមោ្រ
នារក្រមម្ងមឆ្នា តសបកួតសបដជង
ជ្មយួប៊រ្រឲ្យោនសប្ិរទ្ិ 
ភាព។
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 រាជ�ោឋា ភបិាល បានរលើ្ពីប្រប្ញញា ត្តបិមនថាម្្ន៊ង�ដឋាធមមានញ៊ញា     

មដល�ោឋា ភបិាលបាននិយយថ្ ប្រប្ញញា ត្តបិមនថាមរនះបានជយួសទមរួលឲ្យ

សស្តើោនល្រ ្ធភាព្្ន៊ងកា�ចលូ�មួ រោយរស្ើភាពរៅ្្ន៊ងជីវភាពនរយបាយ

�បសទ់្រ្រស្ម្៊ជា ឧទា��ណ៍ ដចូជា ប្រប្ញញា ត្ត ិ មដលបានរលើ្រ�ើង 

ោនខ លៃមឹស្�ថ្ទ្ជាពល�ដឋាមខ�្ទាងំពី�រភ្រមដលោនអាយច៊ាបពី់ ១៨ ឆ្្ន  ំ

រ�ើងរៅ ោនសិ្រ ្ធរិបាះរឆ្នែ ត ឬោនអាយច៊ាបពី់ ២៥ ឆ្្ន រំ�ើងរៅ ោន
 

សិ្រ ្ធឈិ�រឈ្ាះជារប្្ខជនសទោបក់ា�របាះរឆ្នែ តសភាជាត ិ ឬោនអាយ ៊

ចាបពី់ ៤០ ឆ្្ន រំ�ើងរៅោនសិ្រ ្ធឈិ�រឈ្ាះជារប្្ខជន សោជិ្ទពរឹ្រ ្ធសភា។ 

រទាះបីជាោនប្រប្ញញា ត្តទិាងំរនះ្រ៏ោយ ្ស៏ស្តើជារទចើនមដលោនសិ្រ ្ធិ

របាះរឆ្នែ តទតរូវបានដ្សិ្រ ្ធរិបាះ រឆ្នែ តមដ�។  ឧទា��ណ៍ដច៏ាបអ់ា�មមាណ៍  
មួយទា្្់រងនឹងសស្តើមដលទតរូវបានរគដ្សិ្រ ្ធរិបាះរឆ្នែ តរនាះ  គសឺស្តើមដល 

្រ្រលួ�ងកា� បរណ្ត ញរចញរោយបង្ខ។ំ     សស្តើជារទចើន្្ន៊ងចរំ្មសស្តើ 
មដល្រ្រលួ�ងកា�បរណ្ត ញរចញ មិនទតរូវបានរគចះ៊រឈ្ាះឲ្យរបាះរឆ្នែ ត  

មដលរនះជាល្រ ្ធផលរ្ើតរចញពីកា�បរណ្ត ញរចញរោយបង្ខ ំ និងម្ 

ពីភាពគាមា នដធីលៃ ី  មិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះពួ្ រគទតរូវបានរគរារាងំមិនឲ្យរបាះរឆ្នែ ត 

រៅ្្ន៊ងកា�របាះរឆ្នែ តរ្រើបមត្នលៃងរៅែមាីៗរនះ។

 រទាះបីជាោន្ចិ្ចខតិខទំ្រឹងមទ្ង ដចូបានរលើ្បញ្ជា ្ ់ មដលបាន

រលើ្្រឹ្ ចតិ្តដលថ់្្ន ្ដ់ឹ្ នាអំង្គកា�មិនមមន�ោឋា  ភបិាលជារទចើន្្ត ី ្ថ៏្្ន ្ ់

ដឹ្ នាអំង្គកា�ជារទចើនបានរលើ្រ�ើងថ្ ្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ងទាងំរនាះមិនទាន ់

ទគបទ់គានរ់្រ រទរាះល្រ ្ធផលបងាហា ញ ថ្ សស្តើរៅមតបន្តោនសរមលៃងភាគតចិ

រៅ្្ន៊ងជ�ួថ្្ន ្ដ់ឹ្ នាសំ្ ធា�ណៈ  របើរទាះបីជាសស្តើោនចនំនួរទចើនជាង
 

ប៊�សននចនំនួទ្ជាពល�ដឋាស�ប៊្រ៏ោយ។

 �ដឋាធមមានញ៊ញា ្ម្៊ជាបានអនញ៊្ញា តឲ្យសស្តើបរងកើត និងចលូ�មួរោយ 

រស�រីៅ្្ន៊ងសោគម និងរៅ្្ន៊ងអង្គកា�ឯ្ជននានា ោនដចូជា 

ស�ជីពកា�ងា�ជារដើម។   តាមកា�សស្វទជាវ�បសរ់យើង  បានបងាហា ញថ្   

រទាះបីជាោនសិ្រ ្ធធិានារោយ�ដឋាធមមានញ៊ញា ្រ៏ោយ ្ស៏ស្តើជារទចើនទតរូវបាន 

បរណ្ត ញរចញពីកា�ងា�រៅរពល្ មដលពួ្ រគចលូ�មួជាមួយស�ជីព 

ជាពិរសសរៅ្្ន៊ងវសិព័យកាតរ់ដ�មតម្តង។  ្�ណីមួយ មដលបានរ្ើតរ�ើង 

ែមាីៗរនះ រៅចង៊មខឧសភា និងរដើមមខមិែន៊ា ឆ្្ន ២ំ០១៣ រពលមដល 

្មម្ា �បរទមើកា�ងា�រៅ្្ន៊ងររាង ចទ្្យគ ីបានចលូ�មួរធវើ្ ដូ្មមា រដើម្ ី
 

ទាមទា�ឲ្យោនកា�ដរំ�ើងទរា្ឈ់នែួល។ ោន្មម្ា �ទ្ម�ល ៣០០ នា្ ់

ទតរូវបានបរណ្ត ញរចញ ពីកា�ងា�។ ទ្ធានស�ជីព្មម្ា �រស� ី ្ម្៊ជា 

រលា្ ជា ម៊ន្នី បា ននិយយថ្ ្ដូ្មមារនះ រធវើរ�ើងរោយសសបចបាបទ់ាងំ 

សសរុង។២៦ ចបាប ់  មដលធានាឲ្យសស្តើោនសិ្រ ្ធចិលូ�មួរៅ្្ន៊ងសោគម និង 

អង្គកា�ឯ្ជ ននា នាជារ�ឿយៗ សិ្រ ្ធទិាងំរនះ មិនទតរូវបាននរយជ្ផ្តល ់

ឲ្យរនាះរ្រ  រនះោននព័យថ្ ប្រ ប្ញញា ត្តមិដលធានា រោយ�ដឋាធមមានញ៊ញា ទាងំរនះ 

២៥ Kaing, Menghun, and Colin Meyn. “អ្កមបារះមឆ្្ត សួរមបក្ខជៃឈរម ្្ម រះមបារះមឆ្្ត អំ្ីរ 
សិទ្ិសស្ីមៅត្បមទសកម្ុជា” កាខសត ឌឹខែមបូឌាមដលី.  N.p., ន្ងៃទី១៣ ខែមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣

• ដាកម់បក្ខជនឈរម ្្ម ះ ជ្ស្្របី 
មៅមលខមរៀងខាងមលើ កនា៊ងបញជា បី
មបក្ខជនឈរម ្្ម ះមបាះមឆ្នា ត 
ម�ើម្បបីមលើកទឹកចិ្ត្ឲ្យអនាកមបាះ 
មឆ្នា ត មសជើ្រមរ ើ្រយកស្រ្បីមៅ 
កនា៊ងវ�្ននការមបាះមឆ្នា តម្ងៗ។ 
សប្ិរនមបើកម្៊ជ្ មនិទាន ់
្រមសមច្បានច្ំនួនកចូតា ៣០% 
មៅម�ើយមទ     ការដាកម់ ្្ម ះ 
មបក្ខជនតាមលំដាបត់ួអក្សរ មនិ 
ោនការមោរពច្ំមពាះមយនឌរ័ 
មទ។

• បមងកើនច្ំនួនរ�ឋាមសន្បីជ្ស្រ្បីមដាយ
ស្រ្បី មនិគួរសតរូវបានមសជើ្រមរ ើ្រ 
ម�ើម្បបីម្វើជ្សបធាន មៅកដន្ង 
ដ�លសបមចូលផ្៊ ំមៅមដាយស្្របី ឬ  
សក្ួរងណា ដ�លម្វើការងារ 
្រសោបស់្រ្បីដតប៉ា៊មណា្ណ ះ មនាះមទ 
ប៉ា៊ដន្ស្រ្បីគួរដត សតរូវបានមសជើ្រ 
មរ ើ្រជ្រ�ឋាមសន្បីសគបស់ក្ួរងទាងំ
អ្់រផងដ�រ។ 

• អន៊វត្កម្ម វ ិ្ បីបណ៊្ះបណ្ាល 
ភាពជ្អនាក�ឹកនា�ំល់ស្រ្បី (និង 
ប៊រ្រ) ដ�លោនបំណងច្ចូល 
សប�ចូកកនា៊ងវ្័ិរយនមោបាយ។ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣៣



មិនោនឥ្រ ្ធពិល  និង្រមងៃនពិ់ត ទរា្ដរនាះរ្រទពម 

ទាងំមិន្រ្រលួបានរជាគ ជ ព័យ្្ន៊ងកា�លប៊បំបាត ់
្រទមងន់នកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ ផងមដ�។  

 របើរទាះបីជាសស្តើ ទតរូវបានជាបរ់ឆ្នែ តរៅ្្ន៊ងជ�ួ 

�ោឋា ភបិាល្រ៏ោយ ្អ៏្ន្ទាងំរនះ មិន្រ្រលួបាននវូ

កា�រគា�ពដចូប៊�សរនាះមដ�។        ព៊ំវគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត ល 

សទោបស់ស្តើរៅ្្ន៊ងវសិព័យនរយបាយរ�ើយ។ ដចូ 
មដលបានបញ្ជា ្រ់ៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍សសរោលរនះ 

សស្តើមិន្រ្រលួបាន្ទមរិតននកា�អប�់ ំ ឬកា�អប�់មំដល 

ោនគណ៊ភាព ដចូនឹងប៊�សភាគរទចើន បាន្រ្រលួ 

រនាះរ្រ រោយស្�មតកា�អនវ៊ត្ត  ទ្នពណីវប្ធម ៌ 

បានបងកជាមូលរ�តរ៊ធវើឲ្យសស្តើ ងាយនឹងរបាះបង ់

រចាលកា�សិ្សា រ�តដ៊រូចនែះរ�ើ យសស្តើមិនអាចរ�ៀប

ចខំ លៃនួឲ្យបានទគ បទ់គាន ់រដើម្ចីាបយ់្ឱកាសជាអ្ន្ 

ដឹ្ នាបំានរ្រ បញ្ហា រនះោនរលើ្រ�ើងបមនថាមរ្រៀត

រៅ្្ន៊ងោ ទតាស្តីអំពីកា�អប�់។ំ ជារ�ឿយៗ សស្តើទតរូវ 

បានរទជើសតាងំ រដើម្បំីរពញ្តូា�បស�់ោឋា ភបិាល 

រ�តដ៊រូចនែះរ�ើ យ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្ត ជា្ម់ស្តងអ្ន្ទាងំ 

រនះ  ទគានម់តោននាមជាថ្្ន ្ដ់ឹ្ នាមំតមិនសវូោន 

សិ ្រ ្ធអំិ្ចរនាះរ្រ ។ មយា៉ា ងវញិរ្រៀត ប៊�សោន 
ែវកិាសទោបរ់ធវើយ្៊រ ្ធនាកា�របាះរឆ្នែ ត�បសខ់ លៃនួផ្ទា ល ់

ប៉ា៊មន្តសស្តើវញិមិនអាចោនែវកិា សទោបរ់ធវើយ្៊រ ្ធនាកា� 

បានរនាះរ្រ។ ជាធមមាតា ្្ន៊ងអំ�៊ងរពលរបាះរឆ្នែ ត 

គណប្សេនរយបាយមតងមតោ្រ់ប្្ខជនជាសស្តើរៅ

លំោបរ់លខរ�ៀងខាងរទកាម ននបញជា ី រាយនាមរប្្ខ 

ជន រដើម្ធីានាថ្ រប្្ខជន ជាសស្តើទាងំរនះមិនទតរូវបាន 

រទជើសតាងំឲ្យកានត់នួា្រ ី មដលោនអំ្ចរនាះ 

រ្រ។២៧្្ន៊ងកា�របាះរឆ្នែ ត�៊ំ - សងាក តច់ង៊រទកាយ្នលៃង 

ម្រនះ ោនរប្្ខជនជាសស្តើឈ�រឈ្ាះចនំនួ 

២៥.៦៤% ប៉ា៊មន្តោនចនំនួ១៧.៧៨%មតប៉ា៊រ ណ្ ះមដល

បាន ជាបរ់ឆ្នែ ត។

 សោជិ្សភា និងទពរឹ្រ ្ធសភាមួយចនំនួមិន 

ទានស់្្គ ល ់និងមិនទានប់ានដងឹថ្ ោន អនស៊ញ្ញា ស៊ី-

ដវ  រនាះរ្រ។ រៅ្្ន៊ង្ចិ្ចទ្ជ៊ំ មួយកាលពីប៉ា៊នាមា នឆ្្ន ម៊ំន 

សោជិ្ ទពរឹ្រ ្ធសភា មួយចនំនួទតរូវបានរគអរងកត 

រ�ើញថ្ អ្ន្ទាងំរនាះ មិនទានប់ានដងឹថ្រតើ 

អនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ ជាអវីរនាះមដ� រ�ើ យរបើរទាះជារៅ

អំ�៊ងរពល្ចិ្ចទ្ជ៊ំរនាះ បានរធវើកា�ផសេពវផសាយអំពី 

អន-៊ សញ្ញា  ស៊ី-ដវ ្រ៏ោយ ្រ៏យើងរជឿថ្  កា�យល ់

ដងឹរនះរៅមតោន្ទមរិតទាបខាលៃ ងំ រោយស្�្ងវះ 

្ោលៃ ងំ ជ�ំញ៊ មដលគាទំ្រដលក់ា� អនវ៊ត្តចបាបប់្រប្ 

ញញា ត្ត ិ ប្របញ្ជា នានាមដលរា្ព់ព័ន្ធនឹងអនស៊ញ្ញា   
ស៊ី-ដវ ។   សោជិ្អន-៊ គណៈ្ោមា ធកិា�នន អ៊ិន ជី អ ូ

ស៊ី-ដវ រជឿថ្ អនស៊ញ្ញា រនះគ�ួទតរូវបានអនវ៊ត្តទ្រសើ�

ជាងរនះ ទ្សិនរបើសោជិសភាសោជិ្ទពរឹ្រ ្ធសភា  

និងអាជាញា ធ�ទាងំរនាះ បានយលដ់ងឹអំពីចបាប ់ មដល 

រា្ព់ព័ន្ធនឹងអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ ពិតមមន។ ឧទា��ណ៍   

រៅរពលអ្ន្តំ្ ង ម្ពី�ោឋា ភបិាលចលូ�មួ្ចិ្ច
 

ទ្ជ៊ំនានា ស្តីអំពីកា�បនញ្ជា បរយនឌ ព័� និងអនស៊ញ្ញា  

ស៊ី-ដវ  រ�ើញថ្ អ្ន្ទាងំរនាះមិនសវូោនមត ិ

រយបល ់ និងខ វះសមតថាភាព្្ន៊ងកា�បញជាូ នបញ្ហា ទាងំ

រនះ រៅទ្សងួមដលរា្ព់ព័ន្ធនានា។  របើរទាះជាអ្ន្ 

តំ្ ងម្ពី�ោឋា ភបិាល អាចរានំាបំញ្ហា ទាងំរនះ 

រៅទ្សងួមដលរា្ព់ព័ន្្ធ រ៏ោយ ្ទ៏្សងួទាងំរនាះ 

ភាគរទចើន មិនសវូយ្ចតិ្ត្រ៊្ ោ្រ់លើបញ្ហា រយនឌ ព័�  

ឬបញ្ហា �បសស់ស្តើរនាះមដ�។  មយា៉ា ងវញិរ្រៀតអ្ន្ទាងំ 

រនាះ ្ខ៏ វះជំនយួគាទំ្រមផន្ែ ែវកិា រដើម្រីធវើឲ្យោនកា�

ផ្លៃ ស់្ ្តូ�ផងមដ�។ �ោឋា ភបិាលបានផ្តលែ់វកិាទតរឹមមត 

ទ្ោណ ០.៦៦% ប៉ា៊រ ណ្ ះននចនំនួែវកិាជាតសិ�ប៊ 

សទោប់្ ចិ ្ចកា�ងា��បសស់ស្តើ។ ២៨ 

២៦ Thul, Prak Chan. កម្មករមរាងចត្កកាត់មដរណាយគី ជិត ៣០០   នាក់ត្តរូវបាៃបញ្ឈប់្ីរការងារ បន្ាប់្ីរកូដកម្មមធវើម�ើងមៅកម្ុជា ។    
Ed. Alan Raybould. Reuters Huffington Post Business ន្ងៃទី១១ ខែមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣.  Web.
២៧ ៃមោបាៃមៅក្ុងត្្ររះរាជាណាចត្កកម្ុជាាៈ ការបមងកើៃភា្រជាតំណាងជាសស្ី  ខែមីនា ឆំ្្២០១៣. vii
២៦ ៃមោបាៃមៅត្្ររះរាជាណាចត្កកម្ុជា ការមកើៃម�ើងភា្រជាតំណាងជាសស្ី។  ខែមីនា  ឆំ្្២០១៣. ទំ្័ររ ៤៤.

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣៤
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 ោទតា៨ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី “ចាតវ់ធិានកា�សម 
សសបទាងំអស ់ ្្ន៊ងកា�ធានាឲ្យសស្តើ្រ្រលួបាននវូល្្ខខណ្ឌ រស្ើគា្ន នឹងប៊�ស   

គាមា នកា�រ�សីរអើង   ឱកាសរធវើជាអ្ន្តំ្ ងឲ្យ�ោឋា ភបិាលរៅរលើឆ្្
 

អន្ត�ជាត ិនិងចលូ�មួ្្ន៊ង្ចិ្ចកា�ងា��បសអ់ង្គកា�អន្ត�ជាតនិានា។”

 រយងតាមកា�រលើ្រ�ើង�បស�់ោឋា ភបិាល ោនសស្តើចនំនួ ២១.៨%    

ននចនំនួស�ប៊ននអ្ន្រធវើកា�រៅ្្ន៊ងស្ថា ន្រតូ របស្ជនអចនិនន្តយ ៍ និង 

អគ្គស្ថា ន្ង៊ស៊ល៊។២៩       កា�រលើ្រ�ើងរនះ គ�ួមតោន្រនិ្ននព័យជា្ល់ា្់
 

បមនថាមរ្រៀតស្តីអំពីម៊ខតមំណង មដលសស្តើបានកានក់ា�រៅរលើឆ្្អន្ត�-
 

ជាត ិ និងទ្រភ្រននម៊ខតមំណងជាថ្្ន ្ដ់ឹ្ នាមំដលសស្តើបានទគបទ់គង។  
ទ្សិនរបើអ្ន្តំ្ ង�បសទ់្រ្រស្ម្៊ជាជាសស្តើ សថាិត្្ន៊ងតនួា្រមិីនសវូ

 សំខានម់ដលសិ្រ ្ធ ិ និងអំ្ចរៅោន្ទមរិត រនាះចនំនួសស្តើមដលោន 

២១.៨% នន ចនំនួអ្ន្តំ្ ងទាងំស�ប៊ បងាហា ញយ៉ា ងចបាសថ់្មិនសវូោន 

នព័យប៉ា៊នាមា នរ្រ។

២៩ ត្បមទសកម្ូជា រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជា  របាយការណ៍ជាតិគួបមលើកទី៤ ៃិងទី៥ 
អំ្ីរអៃុសញ្្ញ អៃរ្ជាតិស្ី្ីរ ការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទ 
(អៃុសញ្្ញ  សីុ-ដវ)  ២៨.  ភ្ំម្រញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០

មមាមតមា  ៨: 
ភមាពជមាតំណមាង ៃិងកមារចូលររួមដៃៅដលបីឆមាក 
អៃ្រជមាតិ

២១.៨%
ជ្ស្រ្បីននច្ំនួន្ររ៊បននអនាកម្វើការមៅ
កនា៊ងោ្នទចូត មប្រកជនអចិ្នសន្យ ៍
និងអគ្គោ្នក៊ង្៊៊រល មបើមោងតាម
ការមលើកម�ើងរប្់ររដាឋា ភបិាល។

អនុសរាសន៍ៈ
• គួរកំណតច់្ំនួនកចូតាមយួ ដ�ល 

ម្វើម�ើងម�ើម្បបីដតងតាងំឯកអគ្គ-
រាជទចូតជ្ស្រ្បីបដន្មមទៀត និង  
មលើកទឹកចិ្ត្ឲ្យោនការច្ចូលរមួ 
រប្់រស្រ្បី មៅកនា៊ងអង្គការអន្រ- 
ជ្តិនានាផងដ�រ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣៥



30

 ោទតា៩ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី  “ផ្តលឲ់្យសស្តើនវូសិ្រ ្ធ ិ

រស្ើគា្ន នឹងប៊�ស ្្ន៊ងកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ� ឬ�្សា្រ៊្ នវូសញ្ជា ត�ិបសខ់ លៃនួ។  �ដ ឋាភាគ ី

ទតរូវធានា ជាពិរសសចរំរាះកា�រ�ៀបកា�ជាមួយជនប�រ្រស ឬកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�

សញ្ជា ត�ិបស់្ ្តី្ ្ន៊ងរពលអារា�៍ពិរា�៍  មិនរធវើឲ្យផ្លៃ ស់្ ្តូ�ជាសវព័យទ្វត្តិ

នវូសញ្ជា ត�ិបសទ់្ពព័ន្ធ  មិនរធវើឲ្យទ្ពន្ធគាមា នសញ្ជា ត ិ  ឬបង្ខឲំ្យទ្ពន្ធយ្

សញ្ជា ត�ិបស់្ ្តីរ�ើយ...។ �ដឋាភាគ ីទតរូវផ្តលឲ់្យសស្តើនវូសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន នឹងប៊�ស ្្ន៊ង

កា�សរទមចពីសញ្ជា ត�ិបស់្ នូផងមដ�។”

 ោទតា៣៣ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា ្ម្៊ជា បានមចងថ្  “ទ្ជាពល�ដឋាមខ�្ 

មិនអាចទតរូវបានដ្សញ្ជា ត ិ និ�រ្រស ឬចាបប់ញជាូ នខ លៃនួរៅឲ្យទ្រ្រសរទរៅ

្មួយរ�ើយ  រលើ្មលងមតោន្ចិ្ចទពមរទពៀងជាមួយគា្ន រៅវញិរៅ 

ម្ស្តីអំពីបតយាបព័ន។   កា�្រ្រលួបានសញ្ជា តមិខ�្ទតរូវ្ណំត់្ ្ន៊ងចបាប។់  
 

ទ្ជាពល�ដឋាមខ�្មដល្ពំង៊�សរ់ៅឯប�រ្រសទតរូវបាន�ដឋាគារំា�។”

 �ោឋា ភបិាលមិនបានរលើ្រ�ើងពីបញ្ហា លំបា្មដលសស្តើជនជាតរិដើម

ភាគតចិ្ពំង៊ទ្ឈម្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានសញ្ជា តរិនាះរ្រ។  សស្តើម្ពី្ម្៊ជា 

រទកាម គជឺាអ្ន្ងាយ�ងរទគាះយ៉ា ងខាលៃ ងំរៅ្្ន៊ងបញ្ហា រនះ។   មយា៉ា ងរ្រៀត្ ៏

ោនកា��តិត្តិមួយចនំនួរៅរលើកា�របាះរឆ្នែ តចរំរាះពល�ដឋាមខ�្ មដល 

្ពំង៊�សរ់ៅប�រ្រសផងមដ�។  រដើម្អីាចោនសិ្រ ្ធរិបាះរឆ្នែ តបានទ្ជា-
 

ពល�ដឋាមខ�្មដល្ពំង៊�សរ់ៅប�រ្រស ទតរូវរធវើដរំណើ �ទត�បម់្ទ្រ្រស 

មមាមតមា  ៩: 
សញ្មាតិ

អនុសរាសន៍ៈ
• បមងកើតឲ្យោនយ៊ទ្នាការអបរ់ ំ

អំពបីោរៈ្ំរខានន់នការទទួល 
បានលិខិតអាពិពាហ៍ពិពាហ៍ 
បដន្មពបីមលើការមរៀបការតាម

       លក្ខណៈសបនពណបី ដតមយា៉ាងមនាះ។

• អន៊វត្ និងជំរ៊ញឲ្យមសបើសបា្់រ 

ច្បាបដ់�លពាកព់ន័្នានា ម�ើម្បបី
ឲ្យស្រ្បីកម្៊ជ្កានដ់តអាច្ទទួល
បាន្ិរទ្ិជ្អាទិភាពកនា៊ងការ 
្រមសមច្នចូវ្រញ្ជា តិរប្់រខ្ួន។

• ល៊បបំបាតប់ទប្បញ្ញត្ិ មៅកនា៊ង 
ច្បាបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ ដ�លោន
លក្ខណៈមរ ើ្រមអើងមលើការមរៀប
ការជ្មយួជនជ្តិបរមទ្រ និង 
ដ្រវងរកនចូវជមសមើ្រមផ្សងៗមទៀត
ម�ើម្បបីកាតប់ន្យការជួញ�ចូរផ្ចូវ
មភទ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣៦

រូប្ត លីកាដូ



្ម្៊ជាចនំនួពី�ដងម្តងគរឺដើម្ចីះ៊រឈ្ាះ និងម្តងរ្រៀតគរឺដើម្រីបាះរឆ្នែ ត។  

កា��តិត្តិទាងំរនះបានរធវើឲ្យប៉ាះរាលដ់លសិ់្រ ្ធរិបាះរឆ្នែ ត�បសទ់្ជាពល - 

�ដឋាមខ�្មដល្ពំង៊�សរ់ៅប�រ្រសជាង ១ លាននា្។់

 រយងតាមចបាប ់សស្តើរ�ៀបកា��ចួ  ឬ្រ៏ៅលាវ ោនសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន នឹង 

ប៊�ស ្្ន៊ងកា�្រ្រលួ ផ្លៃ ស់្ ្តូ� និង�្សា្រ៊្ សញ្ជា ត។ិ  ្ប៏៉ា៊មន្តរៅ្្ន៊ងកា� 

អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង  រោយស្�អំរពើព៊្ �លយួ បានរធវើឲ្យោនកា�រ�សីរអើង 
 

មផអ្ែ រលើរយនឌ ព័�្្ន៊ងបញ្ហា សញ្ជា តរិនះ។  រៅ្ម្៊ជា ជារ�ឿយៗ  ប៊�សមដល

មិនមមនជនជាតមិខ�្ោនភាពងាយសសរួល្រ្រលួបានសញ្ជា តជិាងសស្តើមដល

មិនមមនជាជនជាតមិខ�្រនាះ។ 

 សស្តើប�រ្រសរ�ៀបកា�ជាមួយប៊�សជនជាតមិខ�្ ទ្ឈមនឹងបញ្ហា  

លំបា្ជារទចើន។  រៅ្ម្៊ជា  ជនប�រ្រសមិនអាច្រញិផទាះ ឬរធវើជាោ្ច ស ់

្មមាសិ្រ ្ធរិលើដធីលៃបីានរ្រ។    សស្តើប�រ្រសមដលោនបំណងរធវើជំនញួទ្ឈម

នឹងបញ្ហា  ឧទា��ណ៍ដចូជា  ពួ្ រគមិនអាចរធវើជំនញួរោយឯ្រាជ្យបាន

រ្ររោយស្�ស្ថា នភាពសញ្ជា ត�ិបសខ់ លៃនួ។ ទ្កា�រនះបានបរងកើតជាហា-
 

និភព័យដធ៏ងៃនធ់ងៃ�មួយដលស់ស្តើប�រ្រស ពីរទរាះថ្ រៅ្្ន៊ង្�ណីោនកា� 

មលងលះគា្ន   រនាះអវីទគបយ់៉ា ងទតរូវទ្គលរ់ៅឲ្យប៊�សជាស្វ មីរៅវញិ  
រោយស្�សស្តើប�រ្រសជាភ�យិមិនោនសិ្រ ្ធរិធវើជាោ្ច ស់្ មមាសិ្រ ្ធរិលើអវីមួយ

រ�ើយ។  រគាលនរយបាយរនះ បានោ្ស់ោ្ធយ៉ា ងខាលៃ ងំរលើសស្តើប�រ្រស 

មដល�សរ់ៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា និងទតរូវរ�ៀបកា�ជាមួយប៊�សជនជាតមិខ�្

រដើម្កីាលៃ យជាជនជាតមិខ�្។  

• ល៊បបំបាតក់ាររតិត្បតិទាកទ់ង 
នឹងការមបាះមឆ្នា តមៅមលើសបជ្ 
ពល�ឋាដខ្មរ ដ�លកំព៊ងរ្់រមៅ 
បរមទ្រ មដាយអន៊ញ្្ញ តឲ្យសបជ្ 
ពលរ�ឋាដខ្មរទាងំមនាះ ោន្ិរទ្ិ 
មបាះមឆ្នា តពបីមសរៅ សបមទ្របាន 
មៅតាមោ្នក៊ង្៊៊រល ឬោ្ន 
ទចូត      កម្៊ជ្ដ�លោន មចូលដាឋា ន 
មៅក៊នា៊ងសបមទ្រ ដ�លពួកមគរ្់រ 
មៅ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣៧

រូប្ត លីកាដូ



 ្នលៃងម្  ោនរសច្្តបីងា្គ ប ់និងរគាលនរយ

បាយ�បស�់ោឋា ភបិាលមួយចនំនួ បានបរងកើតឲ្យោន 

អនភ៊ាព ននកា�រ�សីរអើងរោយទ្រយលរលើសស្តើ 
្ម្៊ជាមដលរ�ៀបកា�ជាមួយប៊�សជនជាតបិ�រ្រស។   
សស្តើ្ម្៊ជាទតរូវបានរារាងំមិនឲ្យរ�ៀបកា�ជាមួយប៊�ស

ជនជាតិ្ រូ� ៉ា។  ជនជាតិ្ រូ� ៉ាបានរធវើកា�តវា៉ា រៅរលើ
 

រគាលនរយបាយរនះ រ�ើ យបនាទា បម់្រគាលនរយ-

បាយរនះទតរូវបានដ្រចញវញិ។  ្ប៏៉ា៊មន្ត ទ្ជាពល- 

�ដឋ្ា ម្៊ជារៅមតមិនទានប់ានអនញ៊្ញា តឲ្យរ�ៀបកា�ជា

មួយជនជាតនិតវា៉ា ន ់  រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជារនាះរ្រ។  

កាលពីនែងៃ្រ៧ី មខមីនា ឆ្្ន ២ំ០១១ ទ្សងួកា�ប�រ្រស

បានរចញនវូរសច្្តបីងា្គ បរ់លើ្្របីី មដល្ណំតន់វូ

ល្្ខខណ្ឌ ននកា�រ�ៀបកា�ជាមួយសស្តើ្ម្៊ជា រៅ្្ន៊ង 

ទ្រ្រស្ម្៊ជា មដលល្្ខខណ្ឌ រនាះោនដចូជា  ជន

ជាតបិ�រ្រសមិនអាចរ�ៀបកា�ជាមួយសស្តើ្ម្៊ជាបាន

រ្រ ទ្សិនរបើជនជាតបិ�រ្រសរនាះោនអាយរ៊លើស

ពី៥០ ឆ្្ន  ំ ឬោនទរា្ច់ណូំល្្ន៊ងមួយមខតចិជាង 

២៥០០ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋាអារម� ិ្ ។ រសច្្តបីងា្គ បរ់នះ 

ទតរូវបានរទ្ើជាវធិានកា�្របស់្ក តក់ា�ជញួដ�ូ   ្ប៏៉ា៊មន្ត 

ផទា៊យម្វញិ     រសច្្តបីងា្គ បរ់នះោនល្្ខណៈរ�សី

រអើងទាងំរលើសស្តើ្ម្៊ជា និងជនជាតបិ�រ្រស។  

 ជារ�ឿយៗ  សស្តើ្ម្៊ជារ�ៀបកា�ជាមួយប៊�ស 

ជនជាតបិ�រ្រស ទតរឹមមតជាល្្ខណៈទ្នពណី 

ប៉ា៊រ ណ្ ះ។  ោន្�ណីជារទចើនមដលថ្  ប៊�សជនជា

តបិ�រ្រសនឹងយ្សស្តើ្ម្៊ជាជា្នូទ្មំ៊ រៅកាន ់

ទ្រ្រស�បសខ់ លៃនួ រោយព៊ំោនលិខតិស្នែ មបញ្ជា ្ពី់

អាពិរា�៍ពិរា�៍តាមផលៃូវចបាបរ់នាះរ្រ  ទ្កា�រនះ

រធវើឲ្យសស្តើមិន្រ្រលួបានសិ្រ ្ធអិវីទាងំអស ់ រៅ្្ន៊ង 

ទ្រ្រសែមាី�បសខ់ លៃនួរនាះ។  ោន្�ណីជារទចើនមដល 

សស្តើ្រ្រលួ�ងអំរពើបំរា�បំរាន និងកា�មិន្រ្រលួខស៊ 

ទតរូវ  មិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះសស្តើ្ទ៏តរូវបានយ្រៅបំប�បង ់

រចាលរៅប�រ្រស រោយមិនោនឱកាស្រ្រលួ 

បានសញ្ជា ត ិ   ឬមិន្រ្រលួបានជំនយួ�ិ�ញញា វតថា៊រដើម្ ី

អាចវលិទត�បម់្�្ទ្រុមទគរួស្��បសខ់ លៃនួ រៅ 

ទ្រ្រស្ម្៊ជាវញិ។  

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣៨



 ោទតា១០ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ មួយមផន្ែ បាន 

មចងថ្ �ដឋាភាគោីនកាតពវ្ ចិ ្ច “្្ន៊ងកា� ចាតរ់ាលវ់ធិាន 

កា�សមសសបទាងំអស ់រដើម្លីប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើង

រលើសស្តើ ្្ន៊ងរគាលបំណងធានាឲ្យសស្តើោនសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន

នឹងប៊�ស្្ន៊ងវសិព័យអប�់”ំ  ទពមទាងំរាយរឈ្ាះវសិព័យ 

ខស៊ៗគា្ន ចនំនួ ៨ មដល�ដឋាភាគទីតរូវធានាឲ្យោនសម

ភាព្្ន៊ងកា�អប�់ ំ �មួទាងំោ្ប់ញ្ចូ លល្្ខខណ្ឌ
 

សទោបរ់គាលកា�ណ៍មណនា ំ អំពីអាជីព កា�្រ្រលួ

បានកា�អប�់អំំពី្មមាវធិសិី្សា និងកា�ទ្�ង  មដល 

ទា្្់រងនឹងកា�លប៊បំបាតផ់្នតគ់និំត រលើតនួា្រ�ីវាង
 

ប៊�ស និងសស្តើ ឱកាសរស្ើគា្ន ្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានអាហា-
 

�បូ្�ណ៍  កា�្រ្រលួបានកា�អប�់ ំ កា�កាតប់នថាយ 

អទតារបាះបងរ់ចាលកា�សិ្សា�បសសិ់សសេសសើ (និង
 

បរងកើត្មមាវធិនីានារដើម្ជីយួដលស់ស្តើ និងរ្ង្សសើ 

មដលឆ្បរ់បាះបងរ់ចាលកា�សិ្សា) ្នទាះខាងមផន្ែ  

្ឡីា  និងអត្តពល្មមា  កា�អប�់សំខ៊ភាព និងកា�អប�់ ំ

ទគរួស្�    (សមូរមើលោទតា ១០ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ)។
 

 �ោឋា ភបិាលបានរលើ្រ�ើងថ្ ខ លៃនួបានចាត ់

វធិានកា�តាមល្រ ្ធភាពទាងំអស ់ រដើម្រីលើ្្មស្ ់

កា�អប�់រំៅទគប់្ ទមរិត  ្ប៏៉ា៊មន្តកា�បណ្ត៊ ះប ្្ត ល 

វជិាជា ជីវៈ និង្មមាវធិអីប�់ ំ ពិរសសសទោប់្ ោ៊� 

មដលរលើ្រ�ើងរនះ   �ោឋា ភបិាលមិនបានរ�ៀបរាប់
 

លំអិតអំពីចំ្ តក់ា�ជាវជិ ជាោន្មួយ រដើម្ជីយួ 

រលើ្សទាួយកា�អប�់រំនាះរ្រ ឬ បញ្ជា ្ឲ់្យបានជា្ ់

លា្ប់មនថាមរ្រៀត សសបរៅតាមល្្ខខណ្ឌ ននោទតា 

១០ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ  រដើម្លីប៊បំបាតរ់ាល្់រទមង ់

ននវសិមភាពខាងមផន្ែ អប�់ ំ ឬរដើម្លីប៊បំបាត�់នាងំ 

មដលពិបា្នឹងរមើល រ�ើញនានាមដលសស្តើ និងរ្ង្
 

សសើ្ពំង៊ទ្ឈម្្ន៊ងកា�សវះមសវង�្កា�អប�់ ំ ឬកា� 

បណ្ត៊ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈរៅ្ម្៊ជា។    កា�អនវ៊ត្ត និង 

�នាងំខាងមផន្ែ វប្ធម ៌ សង្គម និងរសដឋ្ា ចិ ្ចរៅ្្ន៊ង 
ទ្រ្រស្ម្៊ជា  បានបងកឲ្យោនគោលៃ តដធ៏ំ្ ្ន៊ងឱកាស 

និងកា�្រ្រលួបានកា�អប�់សំទោបស់ស្តើ និងរ្ង្សសើ 

មដល្តា្ត រនះ បានជំ�ញ៊ឲ្យសស្តើ និងរ្ង្សសើសថាិត្្ន៊ង

កា�បាតប់ងឱ់កាសយ៉ា ងធងៃនធ់ងៃ�រទ្ៀបរធៀបនឹងប៊�ស 

នយោងតរា្អង្គករារ ILO ្រានមស្តីចំនួន 

១.១៤ លរាននរាក់្ិនធ្រាប់បរានចូលនរៀន

រូប្ត log.roomtoread.org

មមាមតមា  ១០: 
កមារអប់រំ

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៣៩



និងរ្ង្ទ្រុស។ រយងតាមអង្គកា� ILO ោនសស្តើចនំនួ ១.១៤ លាន នា្មិ់ន 

ធាលៃ បប់ានចលូរ�ៀន។៣១  

 ្្ន៊ង�យៈរពលសិ្សាថ្្ន ្ម់រតយ្យ សោោទតននកា�ចលូរ�ៀន�វាង 

្ោ៊រា និង្ោ៊�ោីនចនំនួទ្ហា្ទ់្ម�លគា្ន ។ ចនំនួរនះទតរូវបានែយ

ចះ៊រៅ្ទមរិតបឋមសិ្សា មដលសោោទត សិសសេទ្រុស និងសិសសេសសើោន
 

ទ្ម�ល៩ (រ្ង្សសើ) និង ១០ (រ្ង្ទ្រុស)។   រៅ្ទមរិតអនវ៊្ិរ្យលាព័ យ    និង 

វ្ិរយាល ព័យោនសិសសេសសើកានម់តតចិរៅៗ រធៀបនឹងសិសសេទ្រុស ប៉ា៊មន្ត
 

សោោទត�វាងប៊�ស និងសស្តើមបបរនះ រ�ើញថ្ោនល្្ខណៈលអែទ្រសើ� 
ជាងម៊ន្្ន៊ង�យៈមួយ្រសវតសេ្នលៃងម្រនះ យ៉ា ង្្រ៏ោយ្រ៏ៅមត 

ោនគោលៃ ត�វាងសិសសេទ្រុស និងសិសសេសសើរៅថ្្ន ្ប់ឋមសិ្សា និងអនវ៊្ិរយា 

ល ព័យ។ រៅថ្្ន ្វ់្ិរយាល ព័យ្្ន៊ងឆ្្ន ២ំ០០៨ សោោទតា�វាងសិសសេទ្រុស 

និងសិសសេសសើគ ឺ៧ (រ្ង្សសើ) និង១០ (រ្ង្ទ្រុស)។ �ោឋា ភបិាលបានរ�ៀបចឲំ្យ

ោន្មមាវធិអីាហា�បូ្�ណ៍ សទោបសិ់សសេរ្នែើមមដលោនបំណងចងប់ន្ត

កា�សិ្សា ្ប៏៉ា៊មន្្ត មមាវធិរីនះព៊ំោនែវកិាទគបទ់គានស់ទោបអ់នវ៊ត្តរនាះ 

រ្រ។ ៣២

 រយងតាម�បាយកា�ណ៍មួយ មដលោនចណំងរជើងថ្   “កា�រលើ្ 

្មស្សិ់្រ ្ធរិៅស្លា”   បានបងាហា ញថ្ អទតាចះ៊រឈ្ាះចលូរ�ៀនបានរ្ើន 

រ�ើងពី ៩១.៣% រៅ ៩៦.៤%         គតិចាបពី់មខ មិែន៊ា ឆ្្ន ២ំ០០៥ រៅដលម់ខធ្នូ  

ឆ្្ន ២ំ០១១។៣៣ ្ប៏៉ា៊មន្តកា�ចលូរ�ៀនជា្ម់ស្តងមិនទតរូវបានរលើ្យ្ម្ 
បញ្ជា ្រ់នាះរ្រ មយា៉ា វញិ រ្រៀតរយងតាមប្រសោភា សនប៍ានឲ្យដងឹផងមដ�ថ្ 

អទតាននកា�ចលូរ�ៀនរៅោន្ទមរិតទាបខាលៃ ងំជាងអទតាននកា�ចះ៊រឈ្ាះ

ចលូ រ�ៀន។ 

 រៅ្ម្៊ជា អទតាននកា�របាះបងរ់ចាលកា�សិ្សា�បសសិ់សសេសសើ 
ោន្ទមរិតខស្ជ់ាងសិសសេទ្រុស រោយស្�មត្តា្ត សង្គម វប្ធម ៌

និងរសដឋ្ា ចិ ្ច។ មូលរ�តដ៊បូំងបងអែស ់ គថឺ្កា�អប�់�ំបសស់ស្តើទតរូវបានរគ 
ចាត្់រ៊្ ថ្មិនសវូសំខាន ់ដចូកា�អប�់ ំ�បស ់ប៊�ស បញ្ហា រនះ រោយស្�មត

កា��ពឹំង្រ៊្ រលើតនួា្ររីយនឌ ព័��វាង ប៊�ស និ ងសស្តើ។ តនួា្ររីយនឌ ព័� មដល 

ោនជាយ�ូ្សម់្រ�ើ យ រៅ្ម្៊ជា បងាហា ញថ្ ប៊�ស គជឺាអ្ន្ផ្គតផ់្គង ់

មផ្្ន �ិ�រាញា វតថា៊ដ ៏សំខានដ់លទ់្ពន្ធ និង្នូៗ  រ�តដ៊រូចនែះរ�ើ យទ្រុមទគរួស្� 

ទាងំឡាយរផ្្ត តកា�យ្ចតិ្ត្រ៊្ ោ្ ់ ផ្តលក់ា�អប�់ ំ ដល ់្ នូទ្រុសជាង 

្នូសសើ។ រនះជាបញ្ហា ពិត ជាពិរសសចរំរាះទ្រុមទគរួស្� មដលោនទរា្ ់ 

ចណូំលទាប មដលទ្ឈមនឹងអសមតថាភាព មផន្ែ  �ិ�ញញា វតថា៊្្ន៊ងកា�បន្តកា�

៣១ ILO របាយការណ៍ស្ីអំ្ីរកមាលា ំង្រលកម្មឆំ្្២០១២
៣២ កម្ុជាាៈ រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជា  របាយការណ៏ជាតិគួបមលើកទី៤ ៃិង ទី៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្

 
អៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ីមភទមៅកម្ុជា  
៣១ -៣២ ភ្ម្ំរញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០។
៣៣ ៃមោបាៃមៅត្្ររះរាជាណាចត្កាៈ    ការបមងកើៃភា្រជាតំណាងជាសស្ី    ១៣.    មជ្ឈមណ្ឌ ល
កម្ុជាមដើម្ីសិទ្ិមៃុស្ស ខែមីនា ឆំ្្២០១៣។

អនុសរាសន៍ៈ
• ដាកប់ញ្ចូ លការ្ិរកសា និងការ

យល់�ឹងអំពបី្ិរទ្ិមន៊្រ្សមៅកនា៊ង
កម្មវ ិ្ បី្ិរកសា។

• ទ្រ្សនៈមៅមលើតួនាទបីប៊រ្រ និង 
ស្រ្បី ដ�លោនជ្យចូរមកមហើយ 
គួរសតរូវ�កមច្ញពបីឯកោរ្ិរកសា 
និងកម្មវ ិ្ បីអបរ់ ំ រមួទាងំ�កមច្ញ
នចូវផនាតគ់ំនិតមៅមលើជនជ្តិម�ើម
ភាគតិច្ផងដ�រ។

• ោង្រងក់ដន្ងោនា កម់ៅ ដ�ល 
ោន្៊រវត្ិភាព ្រសោបស់្រ្បី 
បដន្ម មៅកនា៊ងទបីសបជំ៊ជន ម�ើម្បបី 
ផ្ល់លទ្ភាពឲ្យពួកមគ អាច្ចាក 
មច្ញពបីផទាះ និងទទួលបានការអប ់
រមំៅកសមតិកានដ់តខ្្់របាន។

• វនិិមោគទ៊ន មៅកនា៊ងវ្័ិរយអបរ់ ំ
ោធារណៈមៅកសមតិវទិយាល័យ 
មៅតាមបណ្ាលមខត្ និងមៅ 
តាមតំបនជ់នបទ ពបីមសពាះមៅ 
តំបនជ់នបទ ោនសបជ្ពលរ�ឋា 
រ្់រ មៅ៨០% ននច្ំនួនសបជ្ពល 
រ�ឋា្ររ៊ប។

• បញ្ញត្ឲិ្យការ្ិរកសា ្ិ្រតកនា៊ង 
កាតពវកិច្្រហចូត�ល់អាយ៊១៨ឆ្នា  ំ
្រសោបម់ក្មងស្របី និងមក្មងសបរុ្រ     
មដាយម្វើការដាកពិ់នយ័ ឲ្យ្្ន ់
្្រកនា៊ងរយៈមពលខ្បីច្ំមពាះសគរួោរ
ណា  ដ�លអន៊ញ្្ញ តិឲ្យកចូនឈប់
មរៀនម៊នអាយ៊កំណត។់

• បមងកើនសបាកម់បៀវត្សររ៍ប្់រសគរូ 
បមសងៀនឲ្យបានខ្្់រជ្ងការ 
ច្ំណាយមៅមលើជបីវភាពសបចានំ្្ 
និងច្ងរចូបមន្ដក្រសមរួលសបាក់
មបៀវត្សររ៍ប្់រសគរូបមសងៀនឲ្យបាន
មទៀតទាតម់ដាយដផអែកមៅតាម 
ការច្ំណាយ មៅមលើជបីវភាព 
សបចានំ្្ម្វើដបបមនះ គឺម�ើម្បបីកាត់
បន្យការបងស់បាកម់សរៅផ្ចូវការ 
ដ�លការបងស់បាកម់នះបមងកើតឲ្យ
ោនជ្ឧប្រគ្គ�ល់ស្រ្បី និង 
មក្មងស្រ្បីកនា៊ងការច្ចូលមរៀនមៅោ
លា។ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤០



សិ្សា�បស់្ នូ មូលរ�តរ៊នះ រ្រើបឳព៊្ ោ្ត យសរទមចបញជាូ ន្នូទ្រុសរៅ

ស្លារ�ៀនជាជាង្នូសសើ។ រពលមដលសស្តើោននផទាររាះ ឬរ�ៀបអារា�៍ 

ពិរា�៍ ពួ្ រគមតងមតរបាះបងរ់ចាលកា�សិ្សារដើម្ជីយួ្ចិ្ចកា�ផទាះ។ 

 រលើសពីរនះរៅរ្រៀត   ភមិូមដលរៅតាមជនប្រនានាោនទតរឹមមត

ស្លាបឋមសិ្សាប៉ា៊រ ណ្ ះ ្តា្ត រនះ បានរធវើឲ្យសិសសេមដលចងប់ន្តកា� 

សិ្សារៅ្ទមរិតខស្ជ់ាងរនះ ទតរូវផ្លៃ សរ់ៅរៅ្រទី្រុង។ សិសសេទ្រុសមិនសវូ

ចំ្ យរៅរលើកា��សរ់ៅ និងកា��ូបច៊្ រនាះរ្រ រោយពួ្ រគអាច 
ស្នែ ្រ់ៅ្្ន៊ងវត្តបាន។ ចមំណ្ឯសិសសេសសើវញិមិនអាចរធវើមបបរនះបានរ្រ 

ពួ្ រគទតរូវមត�្្មនលៃងស្នែ ្រ់ៅ ដរូចនែះពួ្ រគទតរូវចំ្ យយ៉ា ងរទចើន។ 

មយា៉ា ងវញិរ្រៀត   ឳព៊្ ោ្ត យ្ោ៏ន្្តី្ ងវលអំ់ពីសវ៊តថាភិាព្នូសសើ�បសព់ួ្

រគ មដលទតរូវរធវើដរំណើ �មតោ្ន ្ឯ់ងរៅ្រទី្រុង រោយបា�មភាខាលៃ ច្នូសសើទតរូវ 
បាតប់ងទ់ព�្ចា� ី   ឬមួយកាលៃ យជាជន�ងរទគាះពីអំរពើ�រំលាភរសពសន្ធវៈ    

កា�របៀតរបៀនផលៃូវរភ្រ   ឬអំរពើឧទ្រិដ ឋារផសេងៗ។  ជាល្រ ្ធផល ោនសិសសេ 

សសើម្ពីជនប្រតចិតចួប៉ា៊រ ណ្ ះ រៅបន្តកា�សិ្សា្ទមរិតខស្។់  រៅ្ម្៊ជា    

្រី្ មនលៃងឆ្ងៃ យពីស្លាអាចជាឧបសគ្គ ្្ន៊ងកា�ចលូរ�ៀនឲ្យបានរ្រៀងទាត ់

សទោបសិ់សសេមួយចនំនួ។ ែវីត្តិមតពួ្ រគោនបំណងបន្តកា�សិ្សា្៏

រោយ ្ក៏ា�រធវើដរំណើ �រៅស្លាជាទ្ចា ំោនចោងៃ យឆ្ងៃ យ និងោនតនមលៃ 

ខស្។់ 

 �បាយកា�ណ៍ជាតពិ៊ំបានបញ្ចូ លពព័តោ៌ន អំពីទ្សិ្រ ្ធភិាពននកា�
 

សិ្សារៅ្ម្៊ជារនាះរ្រ រ�តដ៊រូចនែះចាបំាចទ់តរូវោន្រនិ្ននព័យបមនថាមរ្រៀត
 

បញ្ជា ្អំ់ពី្រ�ំំថ្្ន ្រ់�ៀន   និងសំភា�ៈនានាជា រដើម។ រៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ 

ជាត ិ ្ព៏៊ំបានោ្ប់ញ្ចូ លពព័តោ៌នលំអិត អំពី្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ង្មួយ មដល

្ពំង៊ទតរូវបានអនវ៊ត្្ត ្ន៊ងកា�បន្តកា�សិ្សា�បសសិ់សសេ ជាពិរសសរ្ង្សសើ 

រនាះមដ�។  គោលៃ ត�វាងសិសសេទ្រុស និងសិសសេសសើ រៅ្ទមរិតអប�់កំានម់ត
 

ខស្រ់ៅមតបន្តរ្ើតោនគ�ួឲ្យ្តសំ់គាល។់  សិសសេបញ្ច បក់ា�សិ្សារៅ 

ថ្្ន ្វ់្ិរយាល ព័យោនចនំនួ ៤៣% ជាសស្តើ និងនិសសេតិបញ្ច បក់ា�សិ្សារៅ 

ស្លវ្ិរយាលព័យ ោនចនំនួ ៣២% ជា សស្តើ។

 រៅ្ម្៊ជាគណ៊ភាពននកា�អប�់រំៅមតជាបញ្ហា រចា្រ។ ទគរូបរទងៀន 

ភាគរទចើនបានបញ្ច បក់ា�សិ្សាទតរឹមមត្ទមរិតវ្ិរយាលព័យ    និង មិនបាន្រ្រលួ 

កា�បណ្ត៊ ះប ្្ត ល  ទ្្ប រោយទ្សិ្រ ្ធភិាព្្ន៊ងនាមជាអ្ន្ផ្តលក់ា�
 អប�់។ំ រលើសពីរនរៅរ្រៀត ទរា្រ់បៀវតសេជាមធ្យម�បសទ់គរូបរទងៀនោន 

ចនំនួទ្ម�ល ៦៦ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋាអារម� ិ្ ្្ន៊ង១មខ មដលចនំនួរនះមិន 
អាចផ្គតផ់្គងជ់ីវភាព�សរ់ៅបានរ្រ។៣៤ ផលវបិា្ននទរា្រ់បៀវតសេ�ទ៍ាប 

រព្ រធវើឲ្យទគរូបរទងៀនជារទចើនបានទា�ទរា្រ់ទរៅផលៃូវកា� ឬទតរូវរធវើកា�ងា� 
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៤១

   មៅមពលដ�លសបាកម់បៀវត្សររ៍ប្់រ  
   សគរូបមសងៀនបានមកើនម�ើង រដាឋា ភ-ិ  
   បាលសតរូវដាកម់ទា្រឲ្យបានតឹងរងឹ 
    ច្ំមពាះសគរូ នាយកោោ និងអាជ្ញា  
   ្រដផនាកអបរ់ណំាដ�លទាមទារ ឬ 
   ទទួលសបាកម់សរៅផ្ចូវការ ដ�លទាក ់
  ទងនឹងការបមសងៀន។

• ម�ើម្បបីដកដសបឥទ្ិពល ដ�លមកើត
មច្ញពបីការបមសងៀនច្បាបស់្របីមៅ

• កនា៊ងោលាមរៀនអ្់ររយៈពបីរ្រត 
វត្សមនះ រដាឋា ភបិាលគួរមផ្ើមម្វើ 
យ៊ទ្នាការ ដ�លមលើក្រទាួយ 
គ៊ណតនម្រប្់រស្រ្បី មៅកនា៊ង 
្រង្គម ម�ើម្បបីឲ្យស្រ្បីអាច្្រមសមច្
�ល់្រមត្ភាព  និង្រក្ាន៊ពល 
ពិតសបាក�រប្់រខ្ួន ជ្ងមនះ 
មៅមទៀត មៅតំបនជ់នបទណា
ដ�លមៅដតបន្បមសងៀនច្បាប ់
ស្របីមនះមទៀត គួរម្វើការហាម 
ោត។់

• រដាឋា ភបិាល គួរធានាឲ្យោនការ
ផ្ល់ការអបរ់សំបកបមដាយភាព
ម្រ្មើោនា កនា៊ងច្ំមណាមសបជ្ពលរ�ឋា 
ដ�លជ្ជន ជ្តិម�ើមភាគតិច្  
និងជ្ពិម្រ្រគួរម្វើការមដាះ 
សោយនចូវបញ្ហា លំបាកមៅកនា៊ង
ការច៊្ះម ្្ម ះច្ចូលមរៀនរប្រ 
សបជ្លរ�ឋាជ្ជនជ្តិ ម�ើមភាគ 
តិច្។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

៣៤ “ការមលើកកម្ស់សិទ្ិមៅក្ុងសាលាមរៀៃាៈ  សាថា ៃភា្រសិទ្ិកុមារក្ុងសាលាបឋមសិកសាកម្ុជា”  
២៦.  អង្គការភា្រជានដគូរក្ុងការអប់រ ំ Action Aid  ២០១២។ 



រផសេងរ្រៀតរដើម្បីរងក ើនទរា្ច់ណូំល និងអាចផ្គតផ់្គង ់

ដលជី់វភាព�សរ់ៅ។ តាម�យៈកា�សោភា សន ៍ និង 

្�ណីនានាមដលបានពីទ្ភពជារទចើន បានបងាហា ញ 

ថ្ ទគរូបរទងៀនមដលមិនចងប់រទងៀន្្ន៊ងរោ៉ា ង�ដឋា បាន 

ទរាបោ់តាបិតាសិសសេថ្ ទ្សិនរបើពួ្ រគបងន់ែលៃ 
 

បមនថាម្នូ�បសព់ួ្ រគនឹងបានរ�ៀន្្ន៊ង “ថ្្ន ្ ់

ពិរសស”  រៅផទាះ�បសទ់គរូ។  ទគរូបរទងៀនរផសេងរ្រៀត  

ទតរូវចា្រចញពីស្លាម៊នរោ៉ា ងរដើម្ទី្ញាបរ់ៅរធវើ

កា�មួយរផសេងរ្រៀត បញ្ហា រនះរធវើឲ្យសិសសេបាតប់ង ់

រោ៉ា ងរ�ៀនសទូត និងកា�បងាហា តប់រទងៀន្ោ៏នតនមលៃ។ 

រៅ្ម្៊ជា ្ោ៊�ទាងំអសោ់នសិ្រ ្ធ្ិរ្រលួបានកា�អប់

�រំោយឥតបងន់ែលៃ និងជាកាតពវ្ ចិ ្ច��ូតដលថ់្្ន ្្់រ៩ី 

មដលសិ្រ ្ធរិនះធានារោយ�ដឋាធមមានញ៊ញា ។  ្ប៏៉ា៊មន្្ត ្ន៊ង 

កា�អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង កា�សិ្សាមិនមមនឥតបងន់ែលៃ 

ទាងំសសរុងរនាះរ្រ ពីរទរាះោនកា�បងទ់រា្រ់ទរៅផលៃូវ 

កា�មដលទគរួស្�ទតរូវមតចំ្ យរដើម្អីាចបញជាូ ន្នូ

រៅស្លាបាន ដចូជា នែលៃឈនែួលទ្ចានំែងៃ�បសទ់គរូ 

បរទងៀន កា�ទ្លង អំរ្យជនូទគរូ និងកា� 

រ�ៀនគបួមនថាម។៣៥ 

 ្មមាវធិអីាហា�បូ្�ណ៍ សទោបសិ់សសេទ្ើទ្ 

បានជយួបរងកើនចនំនួសស្តើ និងរ្ង្សសើឲ្យបន្តកា�សិ្សា

បានកានម់តខស្ ់ ្ប៏៉ា៊មន្ត រទាះបីជាោន្មមាវធិ ី

អាហា�បូ្�ណ៍ និង្មមាវធិមី្លំអ�មដលរា្ព់ព័ន្ធ 

នានា្រ៏ោយ ្ស៏ស្តើោនចនំនួតចិតចួរៅ្្ន៊ង 
ចរំ្មសិសសេនិសសេតិរៅ្ទមរិតអប�់កំានម់តខស្។់ 

្មមាវធិអីាហា�បូ្�ណ៍មដលផ្តល ់ រោយរាជ�ោឋា - 

ភបិាល្ម្៊ជា មិនទានទ់គបទ់គានរ់ដើម្ជីយួដល់្ ោ៊� ី

ឲ្យបានចលូរ�ៀនរៅស្លាបានរពញរលញ រៅ 

រ�ើយរោយជារ�ឿយៗ រ្ង្សសើ្រ្រលួបានទតរឹមមត 

ចនំនួតចិតចួសំរាបម់ហាូបអាហា�     និងសរមលៃៀ្បំរា្ ់

ប៉ា៊រ ណ្ ះ។     ែវីត្តិមតោនជំនយួពី�ោឋា ភបិាល្្ត ី ្ ៏
 

សិសសេសសើម្ពីទគរួស្�ទ្ើទ្មួយចនំនួ រៅមតខ វះ 

ជំនយួែវកិា មដលទតរូវកា�ជាចាបំាចស់ទោបច់ំ្ យ

រៅរលើសំភា�ៈសិ្សា ឬ្របស់្ក តោ់តាបិតាមិនឲ្យ 

បរា្ឈប់្ នូពីស្លា រដើម្្ីរ៊្ ឲ្យជយួ�្ទរា្ម់្ផ្គត់

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

៣៥ “ការមលើកកម្ស់សិទ្ិមៅក្ុងសាលាមរៀៃាៈ  សាថា ៃភា្រសិទ្ិកុមារក្ុងសាលាបឋមសិកសាកម្ុជា” ។  អង្គការភា្រជានដគូរក្ុងការអប់រ ំ Action 
Aid  ២០១២។

៤២



ផ្គងទ់គរួស្�។ ែវីត្តិមតចនំនួសិសសេសសើបានរ្ើនរ�ើង 

រៅ្ទមរិត អប�់កំានម់តខស្់្ រ៏ោយ ្ស៏ោោទតនន

ចនំនួសិសសេសសើរៅោន្ទមរិតទាបរៅរ�ើយ។

 ជាចង៊រទកាយ រយងតាមោទតា ១០ ននអន-៊ 

សញ្ញា  ស៊ី-ដវ និងរសច្្តទី្កាស�បសអ់ង្គកា�ស�-
 

ទ្ជាជាត ិស្តីអំពីសិ្រ ្ធជិនជាតរិដើម ភាគតចិ ្ ្ន៊ងោទតា 

១៣ និង១៤ បានមចងថ្ សស្តើជនជាតរិដើមភាគតចិ 
 

ោនសិ្រ ្ធ្ិរ្រលួបានកា�អប�់រំៅទគប់្ ទមរិត និងទគប់

្រទមងរ់ោយមិនោនកា�រ�សីរអើង។  ពួ្ រគោនសិ្រ ្ធិ

្រ្រលួបានកា�អប�់អំំពីភាស្ និងវប្ធម�៌បសខ់ លៃនួ។ 

្តា្ត មដលប៉ាះរាលដ់លក់ា�្រ្រលួបានកា�អប�់សំំរាប ់

សស្តើ និងរ្ង្សសើជនជាតរដើមភាគតចិ ោនដចូជា  
ឳព៊្ ោ្ត យរធវើកា�ែលៃឹងមែលៃងពីផលទ្រយជន ៍ ្្ន៊ងកា� 

បញជាូ ន្នូរៅរ�ៀន  និងកា�្រ៊្ ្នូឲ្យរៅជយួកា�ងា�

ទគរួស្�  កា�ចំ្ យរលើរសៀវរៅ និងសោភា �ៈសិ្សា 

រផសេងៗរ្រៀត កា�រធវើដរំណើ �រៅស្លាោនចោងៃ យ 

ឆ្ងៃ យ និងភាស្ មដលរទ ើ្្្ន៊ងកា�បរទងៀនរៅស្លា  

្ងវះកា�អប�់អំំពីវប្ធម ៌ ចនំនួទគរួបរទងៀនមិន 

ទគបទ់គាន ់និងបញ្ហា ទ្ឈមរផសេងរ្រៀត។៣៦

៣៦ Asia Indigenous Peoples Pact 2006, ជៃជាតិមដើមភាគតិច  ៃិងសិទ្ិមៃុស្សមៅកម្ុជា,<http://www.aippnet.org/home/images/stories/
final_women_info.pdf>

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤៣
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 ោទតា១១ ននអនស៊ញ្ញា រនះ  ធានាឲ្យសស្តើរៅ្្ន៊ងទ្រ្រស មដលជា�ដឋា 

ភាគនីវូ សិ្រ ្ធិ្ ្ន៊ងកា�ងា� ឱកាសជរទមើស  និងអតថាទ្រយជនរ៍ស្ើគា្ន នឹងប៊�ស 

ទពមទាងំភាជា បក់ាតពវ្ ចិ ្ច�ដ ឋាភាគឲី្យចាតវ់ធិានកា�សមសសបទាងំអស់្ ្ន៊ងកា�

លប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ្្ន៊ងកា�ងា�។៣៧ 

  �ោឋា ភបិាលបានរលើ្រ�ើងពីោទតា៣៦ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា  មដលមចងថ្ 

ពល�ដឋាមខ�្ទាងំពី�រភ្រោន “សិ្រ ្ធរិទជើសរ�សីកា�ងា�អាសសព័យតាមសមតថា
 

ភាព�បសខ់ លៃនួ និងតទមរូវកា��បសស់ង្គម”  និងបានរលើ្រ�ើងបមនថាមរ្រៀត 

ពីោទតា៣ ននចបាបក់ា�ងា�្ម្៊ជាឆ្្ន ១ំ៩៩៧ (ចបាបនិ់ងប្របញ្ជា មដលរា្ ់

ពព័ន្ធ “ចបាបក់ា�ងា�”) មដលមចងថ្ ្មម្ា �នរយជិ្ តាមនព័យននចបាបរ់នះ 

គជឺនទគបរ់ភ្រ និងទគបស់ញ្ជា តមិដលបានចះ៊្ចិ្ចសនយារធវើកា�យ្្នទម....”  

�ោឋា ភបិាលបានមែលៃងថ្ វធិានកា�ទាងំពី�រនះគជឺាវធិានកា�ផលៃូវចបាបម់ដល

សមសសប រដើម្ធីានានវូសមភាព្្ន៊ងកា�ងា�ចរំរាះសស្តើ     ប៉ា៊មន្តមិនបាន 

រធវើកា�វាយតនមលៃ ថ្រតើ្ ចិ ្ចធានាតាមផលៃូវចបាប ់ ទាងំរនះ ពិតជាោនទ្សិ្រ ្ធិ

ភាព្្ន៊ងកា�កាតប់នថាយកា�រ�សីរអើង្្ន៊ងកា�ងា� ឬវត្តោនននចបាប ់និងប្រ

៣៧ “ការវាយតនមលាអំ្ីរសាថា ៃភា្ររបស់សស្ីាៈការខណនំាក្ុងការសរមសររបាយការណ៍ក្ុងត្កបែណ្ឌ
អៃុសញ្្ញ  សីុ ដវ”  ត្តរូវបាៃមធវើបច្ុប្ៃ្ភា្រមដ្យការោិល័យមដើម្ីវឌ្ឍៃភា្ររបស់សស្ី ៃិង 
នាយកដ្្ឋ ៃមសដ្ឋកិច្ ៃិងកិច្ការសង្គម អង្គការសហត្បជាតិ ឆំ្្២០០០ ទំ្័ររ ២៩

មមាមតមា  ១១: 
កមារងមារ

អនុសរាសន៍ៈ
• ដកលំអរការអបរ់ ំ និងផ្ល់វគ្គ 

បណ៊្ះបណ្ាល អំពបីជំនាញភាព
ជ្អនាក�ឹកនា�ំល់ស្រ្បី។ ការផ្ល់ 
ការអបរ់ ំ និងវគ្គបណ៊្ះបណ្ាល
អំពបីជំនាញភាពជ្អនាក�ឹកនា ំ
សបកបមដាយគ៊ណភាពកានដ់ត 
សបម្រើរ�ល់ស្រ្បី មនាះនិងម្វើឲ្យ 
ស្រ្បី្នមៅរកឱកា្រការងារ
បានកានដ់តសបម្រើរផងដ�រ។

• បមងកើនសបាកឈ់នាួលអប្បបរោ  ជ្ 
ពិម្រ្រ្រសោបក់ម្មករមរាងច្សក 
កាតម់�រ ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤៤



បញ្ជា ជារទចើន្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជាទគានម់តជារា្្យសំដរីៅ្្ន៊ងទ្ោស មត 

ប៉ា៊រ ណ្ ះ ឬយ៉ា ង្។

 រោយស្�ោនវសិមភាពដធ៏រំៅ្្ន៊ងកា�អប�់ ំ រធវើឲ្យសស្តើ និង្ោ៊� ី

មិនោនសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន ្្ន៊ងកា�ងា�រនាះរ្រ។ កា�មដលមិនោនកា�រទតៀមរ�ៀបច ំ

ខ លៃនួឲ្យបានទគប ់ទគានស់ទោបក់ា�សិ្សា ឬ កា�អប�់ ំ“សមតថាភាព�បសព់ួ្ រគ”      

ោនល្្ខណៈមិនរស្ើភាពគា្ន �ចួសស្ចរ់ៅរ�ើ យ       រនាះរធវើឲ្យប្រប្ញញា ត្ត ិ

មដលធានារោយ�ដឋាធមមានញ៊ញា ោនអនភ៊ាពពិតទរា្ដរនាះរ្រ។  សស្តើជា 

ធមមាតាមតងខ វះជំនាញមដលចាបំាចស់ទោបរ់ធវើកា�ងា� រ�ើ យទ្កា�រនះ រធវើ

ឲ្យសស្តើមិនសវូោនភាពរស្ើគា្ន នឹងប៊�ស រ�តដ៊រូចនែះ រ្រើបរគមិនសវូជលួសស្តើ 

ឲ្យរធវើកា�ងា�។    អនគ៊ណៈ ្ ោមា ធកិា�នន អ៊ិន ជី អ ូស៊ី-ដវបានរលើ្រ�ើងថ្

រៅ្្ន៊ង្�ណីមដលសស្តើោនកា�អប�់ ំ និងជំនាញខស្ជ់ាងប៊�ស សស្តើទតរូវ
 

បានរទជើសរ�សីឲ្យចលូរធវើកា�ងា�ជំនសួប៊�ស មដលចណ៊ំចរនះ ជា កា�ចងអែ៊ល 

បងាហា ញឲ្យរ�ើញពីស្�ៈសំខានន់នកា�រធវើវនិិរយគរៅរលើកា�អប�់ ំ   និងកា� 

បណ្ត៊ ះប ្្ត លសទោបស់ស្តើទ្្បរោយគណ៊ភាពកាន់ មតទ្រសើ� មដល 

រនះ អាចជាឧប្�ណ៍ដោ៏ន សកា្ត នព៊លមួយ នឹងរធវើឲ្យោនសមភាព�វាង

ប៊�ស និងសស្តើ្្ន៊ង ្ោលៃ ងំពល្មមារៅ្ម្៊ជា។ 

 រលើសពីរនះរៅរ្រៀត រៅ្្ន៊ង 

ស្ថា នភាពននទ្រ្រសមួយ មដលោន 

អទតាអន្្ខ�ភាពខស្ ់និងកា�អប�់ទំាប 

វត្តោនននចបាប ់មតឯងៗរនាះ មិនោន 

នព័យថ្  ទ្ជាពល�ដឋាោនកា�យលដ់ងឹ

អំពីចបាប ់ ឬសិ្រ ្ធរិផសេងៗមដលោនរៅ

្្ន៊ងចបាបទ់ាងំរនះរនាះរ្រ។ ទ្ជាពល 
�ដឋា�សរ់ៅតបំនជ់នប្រភាគរទចើនមិន

បានដងឹអំពីចបាបក់ា�ងា��បសទ់្រ្រស 

ឬមិនបានដងឹអំពីសិ្រ ្ធទិាងំឡាយមដល

ពួ្ រគ្រ្រលួបានរៅ្្ន៊ងចបាបទ់ាងំ

រនាះរ្រ។ បញ្ហា រនះ បានផ្តលឱ់កាស 

ឲ្យនិរយជ្ មដលជលួទ្ជាពល�ដឋា 

រៅជនប្រឲ្យរធវើកា�រនាះ មិនយ្ចតិ្ត្រ៊្ ោ្ ់ ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តតាមចបាប ់

កា�ងា� រ�ើ យ្តា្ត រនះ ោននព័យថ្ ទ្ជាពល �ដឋា រៅជនប្រមិនសវូសវះ 
មសវងជំ�ញ៊ឲ្យោនកា�អនវ៊ត្តនវូសិ្រ ្ធ�ិបសខ់ លៃនួ រោយស្�ពួ្ រគមិនទាន់

 
ោនកា�យលដ់ងឹអំពីសិ្រ ្ធនិានា មដលពួ្ រគទតរូវ្រ្រលួបាន។

 សស្តើ  ជា្ោលៃ ងំកា�ងា�ភាគ រទចើនរៅ្្ន៊ងស�ទគាសចនំនួ ១,២៧៣ 

្មនលៃ ងចនំនួរនះ ទតរូវបានរធវើកា�សិ្សាសស្វទជាវ រោយ�ោឋា ភបិាល្ប៏៉ា៊មន្ត 

ចនំនួរនះ មិនមមនោននព័យថ្   សស្តើោនសមភាព្្ន៊ងកា�ងា�រនាះរ្រ   
ទ្សិនរបើសស្តើរៅមតមិនោនឱកាសកាលៃ យជាអ្ន្ទគបទ់គង អ្ន្ចាតក់ា� 

 មបរាក់ឈ្ននួលអប្បបរ្រាមតូវ
បរានកំែត់មតរឹ្ ៤៥   ដុល្រា
រសហរដ្អរាន្រិកក្នចុង្ួយនខ     
នដលចំនួនននះ្ិនម្រប់ម្ររាន់

សំររាប់ករាររស់ននៅននោះនទ   
ក៏ប៉ុនន្នរានពលថ្តីៗននះ  

រដ្រាភិបរាលបរានបនងកើនចំនួន 
មបរាក់ឈ្ននួល អប្បបរ្រាដល់ 
៨០ ដុលរ្ារសហរដ្អរាន្រិក 

ក្នចុង្ួយនខ

LICADHO Photo

•  ដកលំអរលក្ខខណ្ឌ ការងារតាម
មរាងច្សកនានា    មដាយផ្ល់នចូវ 
រងាវ នម់លើកទឹកចិ្ត្មផ្សងៗ�ល់
ោ្្់រមរាងច្សកកាតម់�រ ច្ំមពាះ 
ឥរោិប្ មន៊្រ្ស ្មម៌ៅមលើ 
កម្មករមរាងច្សកកាតម់�រ។

• ចាតវ់ធិានការល៊បបំបាតក់ារ 
រមំលាភ្ិរទ្ិកម្មករច្ំណាក 
ស្ររុក។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤៥



រ�ើ យ ទ្សិនរបើសស្តើរៅមត្រ្រលួ�ងកា�រ�សីរអើង
 

ជា្ម់ស្តង រៅរលើកា�ឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាព  

និងឬសស្តើមិនទតរូវបានអនញ៊្ញា តឲ្យឈបស់ទោ្�យៈ

រពលខ លៃីៗ រៅអំ�៊ងរពលរធវើកា�។  សស្តើទ្ឈមនឹង
 

ល្្ខខណ្ឌ ប�យិកាសកា�ងា� ទ្្បរៅរោយស្� 

ធាតព៊ល៊  និងទតរូវបង្ខចំតិ ្តរធវើដរំណើ �ផលៃូវឆ្ងៃ យរៅរធវើ

កា� និង/ឬសស្តើទតរូវសថាិត្្ន៊ងស្ថា នភាព�សរ់ៅមួយមដល

គាមា នសវ៊តថាភិាព រដើម្អីាចរៅបន្តរធវើកា�ងា�រ្រៀត

បាន។ រនាះគាមា នអវី  “រស្ើភាពគា្ន ”  ឬគាមា ន

អវីជារសច្្តនីែលៃែ្នូ�រនាះរ្រ រៅខណៈ 
 

មដលសស្តើសថាិត្្ន៊ងល្្ខខណ្ឌ កា�ងា�ខាង 

រលើទាងំរនះ មដលោនសភាព� ី្ រាល 

ោលរនាះ។ 

 រាជ�ដឋាភបិាល្ម្៊ជា   បានស�- 

រស�រៅ ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ជាតថិ្  �ោឋា -

ភបិាលបានចាតវ់ធិានកា�បមនថាមមួយ 

ចនំនួ រដើម្ធីានាឲ្យសស្តើ្រ្រលួបានសម

ភាព្្ន៊ង្ោលៃ ងំពល្មមា។ ប៉ា៊មន្តជារ�ឿយៗ 

សស្តើទតរូវបានរារាងំមិនឲ្យរធវើកា� “្្ន៊ង 

ទ្រភ្រកា�ងា�  មដលោនប៊�សរលើស 

លប”់ អស�់ យៈរពលជាយ�ូ្ស ់ម្ 

រ�ើ យ រោយមផអ្ែ រលើវប្ធមជ៌ំរនឿ និង 

កា�អនវ៊ត្តតាម្ររំនៀម្រោលៃ ប ់ ដចូជា 

ចបាបស់សើ ជារដើម។ របើរទាះជាោនកា� 

រារាងំមបបរនះ្្ត ី ្ភ៏ាគ�យននចនំនួសស្តើ

្្ន៊ង្ោលៃ ងំពល្មមា រសទាើ�មតរស្ើនឹងប៊�ស 

គសឺស្តើោនចនំនួ ៤៩.៤% តរួលខរនះ 

រយងតាម្មមាវធិអីភវិឌ្ឍន�៍បសអ់ង្គ 
កា�ស�ទ្ជាជាតរិៅ្ម្៊ជា។ រៅ្្ន៊ង 

ោទតា១០៦ នន ចបាបក់ា�ងា� បានមចងថ្ សស្តើទតរូវបាន

ធានានវូកា�្រ្រលួបានទរា្ឈ់នែួលរស្ើគា្ន នឹងប៊�ស 
 

ចរំរាះកា�ងា�ដចូគា្ន ។ ្ប៏៉ា៊មន្តតាមកា�រ�ៀប រាបរ់ៅ 

ខាងរដើម នន�បាយកា�ណ៍ សសរោលរនះចនំនួទរា្់

ឈនែួលោនភាពខស៊ គា្ន សទោបប៊់�ស និងសស្តើ។រាជ�ោឋា

ភបិាលបានបរងកើត មូលនិធមួិយសទោបឲ់្យទ្សងួកា�

ងា� និងបណ្ត៊ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ យ្រៅរទ ើ្ទរាស់្ ្ន៊ង

កា�របើវគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត ល�យៈរពលខ លៃីៗ   រដើម្រី្លៃើយ 

តបរៅនឹងវបិត្តរិសដឋ្ា ចិ ្ចពិភពរលា្   ្ប៏៉ា៊មន្តរគ
 

មិនទានរ់�ើញោនកា�សិ្សា្មួយ ទតរូវបាន 

រធវើរ�ើង រដើម្វីាយតនមលៃអំពីទ្សិ្រ ្ធភិាពនន្ចិ្ចទ្រឹង 

មទ្ងរនះរៅរ�ើយរ្រ។ 

 រទរៅពីកា�ផ្តលវ់គ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត ល រដើម្ជីយួ 

ដល ់្ មម្ា �្ម្៊ជាទាងំប៊�ស និងសស្តើរៅអំ�៊ងរពល 

ជបួវបិត្តរិសដឋ្ា ចិ ្ច ្មមាវធិរីនះ ្ប៏ាន្ណំតច់នំនួ 

ទរា្ឈ់នែួលអប្ប�ោ និងទរា្ឈ់នែួលតាមប�ោិណ 

ផលិតផល មដលផលិតបាន។ ទរា្ឈ់នែួលអប្ប�ោ 

ទតរូវបាន្ណំតទ់តរឹម ៤៥ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋាអារម� ិ្  

្្ន៊ងមួយមខ មដលចនំនួរនះមិនទគបទ់គានសំ់រាប ់

កា��សរ់ៅរនាះរ្រ ្ប៏៉ា៊មន្តនារពលែមាីៗរនះ �ោឋា - 

ភបិាល បានបរងកើនចនំនួទរា្ឈ់នែួលអប្ប�ោដល ់

៨០ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋា អារម� ិ្ ្្ន៊ងមួយមខ។  

 ចបាបស់្តីអំពី�បបសន្តិសខ៊សង្គមសំរាបអ់នវ៊ត្ត 

រលើជនទាងំឡាយ្ មដលទតរូវបាន្ណំតរ់ៅ្្ន៊ង 

ចបាបស់្តីពីកា�ងា� ្ប៏ានកា� រា�នវូសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន ្្ន៊ង 
 កា�្រ្រលួបានអតថាទ្រយជនពី៍�បបសន្តិសខ៊សង្គម 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤៦

រូប្ត លីកាដូ



៣៨ ត្បមទសកម្ុជាាៈ ការត្តរួត្ិរៃិត្យអំ្ីរការចំណាយ ៃិងការអៃុវត្ិមលើកិច្គំាពារសង្គម អង្គការអៃ្រជាតិខាងខ្្កការងារ ឆំ្្២០១២  ទំ្័ររ. 
៦៧ ។ 
៣៩ ខ្ៃទីមរាងចត្កកម្ុជា –សមមលាង្ិរភ្រមលាក ខែកកកដ្ ឆំ្្២០១៣។
៤០ Fuller, Thomas, and Keith Bradsher. “Deadly Collapse in Cambodia Renews Safety Concerns.” New York Times. N.p., 16 May 
2013.
សស្ី ៃិងទីត្ករុងាៈ ការត្តរួត្ិរៃិត្យៃូវ្លប៉រះពាល់នៃអំម្រើហិងសាមលើមយៃឌ័រ ៃិងៃគរភាវបូៃីយកម្ម Actionaid

�វាងប៊�ស និងសស្តើរៅ្ម្៊ជាផងមដ�។រយងតាម 

�ោឋា ភបិាល មូលនិធ�ិបបសន្តិសខ៊សង្គមធានាឲ្យោន

កា�អនវ៊ត្តនវូប្រប្ញញា ត្ត�ិបបសន្តិសខ៊សង្គម មដល 

ោនមចង្្ន៊ងចបាបក់ា�ងា�។ មូលនិធ�ិបបសន្តិសខ៊ 

សង្គមរនះ មិនទានទ់តរូវបានអនវ៊ត្តឲ្យោនទ្សិ្រ ្ធភិាព

រៅរ�ើយរ្រ រៅ្្ន៊ងទ្រ្រស ្ ម្៊ជា   រ�ើ យ្មិ៏នដចូជា 

ឧប្�ណ៍ កា�រា�សវ៊តថាភិាពពិតទរា្ដរនាះមដ�។ 

រយងតាមអង្គកា�អន្ត�ជាតខិាងមផន្ែ កា�ងា� ្ប៏ាន 

ឲ្យដងឹមដលថ្ សស្តើរមោ៉ា យរៅមតបន្ត្រ្រលួបានផល 

ទ្រយជនពី៍�បបសន្តិសខ៊សង្គម ្ប៏៉ា៊មន្តចនំនួ មដល 

ផ្តលឲ់្យមិនទគបទ់គាន ់ សទោបច់ញិ្ច ឹ មជីវតិរនាះរ្រ 

ចរំរាះសស្តើរមោ៉ា យ្រ្រលួ បាន ១.៥០ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋា 

អារម� ិ្ ្្ន៊ងមួយមខ និង្នូោ្ន ្់ៗ រទកាមអាយ ៊១៦ ឆ្្ន  ំ

្រ្រលួបាន ១.២៥ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋាអារម� ិ្ ្្ន៊ងមួយ 

មខ។៣៨  

 បមនថាមពីរលើអតថាទ្រយជន ៍ ពី�បបសន្តិសខ៊ 

សង្គម ចបាបក់ា�ងា�្ប៏ានមចងមដលថ្ សស្តើោនសិ្រ ្ធិ

ឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាព ចនំនួ ៩០ នែងៃ (ោទតា 

១៦៩ននចបាបក់ា�ងា�)។ ្ប៏៉ា៊មន្តរយងតាមអនគ៊ណៈ 

្ោមា ធកិា�នន អ៊ិន ជី អ ូ ស៊ី-ដវ ្រ្រលួបនទា៊្រលើ 

វសិព័យកា�ងា� និងរសដឋ្ា ចិ ្ច បានឲ្យដងឹថ្ រៅ្្ន៊ង 

ឧសសា�្មម្ា ម្៊ជាជារទចើនសស្តើទតរូវបានរគបរា្ឈបពី់

កា�ងា�រៅរពលោននផទាររាះចាបពី់ ៥-៦ មខ កា�រធវើ 

មបបរនះ គរឺោយស្�មតរគមិនចងច់ំ្ យទរា្់

ឈនែួលសទោបក់ា�ឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាព។ 

្្ន៊ងោទតា១៦៩ ននចបាបក់ា�ងា� បានមចងថ្ និរយ- 
ជិតទាងំអសទ់តរូវ្រ្រលួបានទរា្ឈ់នែួលផងមដ� រៅ 

រពលោនជមងៃឺ និងនែងៃឈបស់ទោ្។ 

 រទាះបីជារាជ�ោឋា ភបិាល ពិតជាបានរលើ្ 

រ�ើងអំពីឧសសា�្មមាកាតរ់ដ�ថ្ វសិព័យរនះ ជា 
ឧសសា�្មមាមួយមដលនាម៊ំខរគ ្្ន៊ងកា�ផ្តលក់ា�ងា� 
ឲ្យសស្តើរៅ្ម្៊ជា ្ប៏៉ា៊មន្តមិនបានបងាហា ញពីកា�រោះ

 
សស្យនវូបញ្ហា �រំលាភសិ្រ ្ធមិនស៊សេ ទពមទាងំកា�ធាលៃ ្់

ចះ៊ននរសច្្តនីែលៃែ្នូ� មដលរ្ើតរ�ើងជាទ្ចារំៅ្្ន៊ង 

ររាងចទ្កាតរ់ដ�ជារទចើន។ រៅ្ម្៊ជា ោនររាងចទ្ 

កាតរ់ដ�យ៉ា ងតចិចនំនួ ៥៥៨ ្មនលៃង៣៩  ោន្មម្ា � 

កាតរ់ដ�ជាង ៤០០.០០០ និង៩០% ជាសស្តើ។ ្មមាកា�នីិ 

ររាងចទ្ទ្ឈមនឹងបញ្ហា  មិន្រ្រលួបានទរា្ឈ់នែួល 

អប្ប�ោ និងបញ្ហា រផសេង រ្រៀត។គណប្សេសរនងា្គ ះ 

ជាត ិ (the “CNRP”) ជាគណប្សេជំទាសន់ាម៊ំខរគ រៅ 

្ម្៊ជា បានអំរាវនាវឲ្យោនកា�តរំ�ើងទរា្ឈ់នែួល 

អប្ប�ោដល់្ មម្ា �ពី ៨០ រៅ ១៦០ ដល៊ាលៃ �ស��ដឋា 

អារម� ិ្ ្្ន៊ងមួយមខ។ បច្ច៊ប្ន្នរនះ សស្តើមិនអាច�ស ់

ពឹងរលើទរា្ឈ់នែួលទាប មដលពួ្ រគ្រ្រលួបានរនះរ្រ 

រ�តដ៊រូចនែះពួ្ រគទតរូវបង្ខចំតិ ្តរធវើកា�មែមរោ៉ា ង រដើម្ ី

អាច�សប់ាន។ ល្្ខខណ្ឌ កា�ងា�រៅ្្ន៊ងររាងចទ្ 

ោនសភាពពិបា្ និងជារ�ឿយៗមិនោនសវ៊តថាភិាព 

រនាះរ្រ។ កាលពីមខឧសភា ឆ្្ន ២ំ០១៣ ោនររាងចទ្ 

២ ្មនលៃងបានដលួ�លំបងកឲ្យោនមនស៊សេពី�នា្ប់ាន 

បាតប់ងជ់ីវតិ និងមួយចនំនួរ្រៀតបាន�ង�បួស។៤០  

ឧប្រ ទាវរ�តរ៊នះ បានរធវើឲ្យោនកា�អំរាវនាវសមូឲ្យ 

ោនកា�យ្ចតិ្ត្រ៊្ ោ្រ់ៅរលើបញ្ហា រនះ។ សស្តើទតរូវ

បានរទជើសរ�សីឲ្យរធវើកា�រទកាម្ចិ្ចសនយាខ លៃ ី រដើម្ ី
 

ងាយសសរួល្្ន៊ងកា�បរា្ឈបព់ួ្ រគពីកា�ងា� រោយ 
ទគានម់តជនូដណឹំង ្្ន៊ង�យៈរពលខ លៃមីតប៉ា៊រ ណ្ ះ 

ទ្សិនរបើពួ្ រគចលូ�មួរៅ្្ន៊ងស�ជីព ឬ្ោ៏ន 

នផទាររាះ។ ែវីត្តិមត ៩០% ននចនំនួ្មម្ា �កាតរ់ដ� 

ស�ប៊ជាសស្តើ្រ៏ោយ ្ត៏មំណងមដលោនអំ្ច 

ទាងំឡាយ ដចូជា ោ្ច សរ់រាងចទ្ និងអ្ន្ទគបទ់គងជា

រដើមស្៊រ ្ធមតជាប៊�ស។៤១ របើរទាះបីជាជំពូ្  ៨ ននចបាប ់

កា�ងា�បានកា�រា�សខ៊ភាព និងសវ៊តថាភិាព�បស ់

្មម្ា � ទពមទាងំ បានមចងនវូប្រប្ញញា ត្ត ិនិងកា�ទតរួត 

ពិនិត្យមួយ ចនំនួ្រ៏ោយ ្ក៏ា�អនវ៊ត្តរៅោនភាព 

ខ វះ ខាតមដ�។ 

 សស្តើោ្ន ្ ់ បានរធវើកា�្តសំ់គាលថ់្ “រពល 

មដលខ ញា៊ទំតរូវរធវើកា�មែមរោ៉ា ងរពលយប ់ ខ ញា៊មំតងមត
 

ោនអា�មមាណ៍ភព័យខាលៃ ចនឹងអំរពើ្លៃនក់ា��រំលាភរសព 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤៧



សន្ធវៈ និងកា�របៀតរបៀន ពីរទរាះផលៃូវរៅផទាះោន 

សភាពងងតឹខាលៃ ងំ។” សស្តើោ្ន ្រ់្រៀតនិយយថ្ “រពល 

រយើងរចញពីររាងចទ្ោនមនស៊សេរទចើន្ះ៊្� រ�ើ យ 

ពួ្ ជន្ររំនើងមតងមតបនលៃំប៉ាះគែូសស្តើ រ�ើ យពួ្ រគនា ំ

គា្ន រសើចរលង ទពមទាងំគតិថ្ វាជារ�ឿងធមមាតារៅ 

វញិ។”៤២ ្មម្ា �ររាងចទ្រសទាើ�មតទាងំអសនិ់យយថ្ 

រទកាយពីរធវើកា�្្ន៊ងររាងចទ្បាន ១ ឆ្្ន ពំួ្ រគ្ត ់

សំគាលរ់�ើញថ្ ោនកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�្្ន៊ងរាង្គកាយ។៤៣ 

្មម្ា �ររាងចទ្ជារទចើន បានជបួទ្្រះបញ្ហា សខ៊ភាព 

ប៉ា៊មន្តពួ្ គាតពិ់បា្្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានកា�មែទាសំខ៊

ភាពឲ្យបានទតរឹមទតរូវ រោយស្�មតផលៃូវឆ្ងៃ យ និងតនមលៃ 

ននកា�ពយាបាល (្រពំព័� ២៩)។ 

 �ដឋារលខាធកិា�ទ្សងួកា�ងា�្ម្៊ជា រលា្ អ៊៊រំ 

ោន បានោនទ្ស្សនថ៍្ ទ្រ្រស្ម្៊ជាមិនោន

បញ្ហា នឹងររាងចទ្កាតរ់ដ�រ្រ រោយស្�្ម្៊ជាោន 

ប្រប្ញញា ត្តទិតរឹម ទតរូវទគបទ់គានរ់ដើម្ទីគបទ់គងររាង 
ចទ្ទាងំរនាះ ឲ្យរគា�ពរៅតាមចបាប។់៤៤ ្ប៏៉ា៊មន្ត តាម 

កា�សស្វទជាវជាអន្ត�ជាត ិ មដលរធវើរ�ើងរៅឆ្្ន  ំ

២០១២ និងឆ្្ន ២ំ០១៣ រោយអង្គកា�យ្៊រ ្ធនាកា� 

សំរលៀ្បំរា្ស់្អែ តសអែំ មដលោនមូលោឋា នរៅ 

ទ្រ្រស�ូ�ង ់ បានស�កា� ជាមួយមហាវ្ិរយាលព័យ 

ចបាប ់ Stanford និ ងស�គមសិ្រ ្ធិ្ មម្ា � មដលោន 
 

មូលោឋា នរៅស��ដឋាអារម� ិ្  បាន�្រ�ើញបញ្ហា  

មួយចនំនួ ដចូជា ទរា្ឈ់នែួលទាប្ងវះស�ជីព 

ឯ្រាជ្យ និងោនកា��រំលាភសិ្រ ្ធិ្ មម្ា �្្ន៊ងកា�ចលូ 

�មួស�ជីព និងអះអាងថ្ ផលទ្រយជនជ៍ាឧប- 
សគ្គចបំង្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន រៅ្្ន៊ងឧសសា-

�្មមាកាតរ់ដ� ។ 

 ោនអំរពើ�រំលាភសិ្រ ្ធកិា�ងា�យ៉ា ងធងៃនធ់ងៃ�ផង

មដ�រៅរលើ្មម្ា �ចំ្ ្សសរុ្។ ោន្មម្ា �ចំ្ ្ 

សសរុ្្ម្៊ជាជិត ៤០០.០០០ នា្ ់បានរធវើចំ្ ្សសរុ្ 

រៅទ្រ្រសនែ។ ្ប៏៉ា៊មន្តោន្មម្ា �ចំ្ ្សសរុ្ 

រទចើននា្រ់្រៀត មដលទតរូវបានបញជាូ នរៅរធវើកា�ខស៊ 

ចបាបរ់ៅ ទ្រ្រសរផសេងៗរ្រៀត និងរធវើកា�រៅតាម្រូ្  

រនស្្រជារដើម។ ្ម្៊ជា បានអនញ៊្ញា តឲ្យភា្ន ្ង់ា� 
រទជើសរ�សីពល្�បញជាូ នពល្�រៅទ្រ្រសនែ ោ៉ា រ� 

ស៊ី ្រូ� ៉ា ជប៉ា៊ន គយ៊រវត និងកាតាជារដើម។ រា្ព់ព័ន្ធ 

នឹងបញ្ហា រនះ ោនកា�រាយកា�ណ៍ម្ថ្ ោនរពល 

ខ លៃះ ភា្ន ្ង់ា�ទាងំរនះ បានលចួបញជាូ នពល្�រោយ 

សោងៃ តរ់ៅទ្រ្រសរផសេងរ្រៀតផងមដ�។ ជារ�ឿយៗ 

្មម្ា �ចំ្ ្សសរុ្្រ្រលួបានទរា្ឈ់នែួលទាប រធវើ 

កា�រទចើនរោ៉ា ង មហាូបអាហា�មិនទគបទ់គាន ់ �ងកា� 

វាយដ ំនិងទា�ណ៊្មមា រ�ើ យពួ្ រគមិនបាន្រ្រលួកា�

មែទាសំខ៊ភាពបានលអែរនាះរ្រ។ អង្គកា�រៅ្្ន៊ងសសរុ្ 

មួយបានរាយ កា�ណ៍ថ្ រៅនែងៃ្រ៤ី មខធ្នូ  ឆ្្ន ២ំ០១០ 

្មម្ា �ជាសស្តើោ្ន ្ ់ មដលោនអាយ ៊ ២៣ ឆ្្ន  ំ រឈ្ាះ 

រ ៉៉ា  សសើមំ៊ បានរៅរធវើកា�ជាអ្ន្បំរ�តីាមផទាះរៅ 

ទ្រ្រសោ៉ា រ�ស៊ី។ រៅនែងៃ្រ១ី១ មខម្រា ឆ្្ន ២ំ០១២ 

�បូគាតប់ាន្រ�ូសព័ពទាម្ោ្ត យ រ�ើ យទរាបោ់្ត យថ្ 

គាតទ់តរូវបានរគចាបច់ង និង្រ៊្ រចាលរៅ្្ន៊ងវាល 
មសសរពញមួយយប។់ រគបាន្រ៊្ គាតរ់ចាលរោយ 

ឥតោនផ្តលម់ហាូបអាហា� និងរៅរពលមដលរគម្ 
ទានរ់�ើញគាត់្ ពំង៊�ូបបាយជាមួយ្រឹ្ ស៊ីអ៊ីវ រគ 

បានទាត ់ធា្ ់និងវាយដគំាត�់�ូតដលស់នលៃប។់

 អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត ទតរូវ្រ្រលួខស៊ទតរូវ 

ចរំរាះម៊ខចបាប ់ និងទតរូវចាបខ់ លៃនួទ្សិនរបើអាជាញា ធ�

តាមទានព់ួ្ រគ។ រោយស្�មតចំ្ តក់ា�រនះ រធវើ 

ឲ្យអ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្តជារទចើន បានទ្្ប�ប� 

រោយលចួលា្ ់ និងបងកជាកា�លំបា្សទោប ់

អង្គកា�នានា្្ន៊ងចះ៊ជបួពួ្ រគ។ សស្តើរធវើកា�រៅ្្ន៊ង 
ឧសសា�្មមាផ្តលរ់សវា្សំ្ន្តខ វះខាតទាងំសិ្រ ្ធ ិ មដល 

ោនមចងរៅ្្ន៊ងចបាប ់ និងកា�គាទំ្រ។ោនកា�រ�សី

រអើងរលើសស្តើផសេពវផសាយសស្របៀ� និងសស្តើរធវើកា�រៅ
 

្្ន៊ង្លៃបឹខារា៉ា អរូខផងមដ�។ ជារ�ឿយៗ នរយជ្បាន 

បង្ខឲំ្យពួ្ គាតរ់ធវើរៅតាមអវីៗ មដលជាស៊ំណូមព� 

�បសអ់តែិិជន។ សស្តើជារទចើនទតរូវធាលៃ ្ខ់ លៃនួរធវើកា�រៅ 

្្ន៊ងឧសសា�្មមាផ្តលរ់សវា្សំ្ន្ត ឬរធវើជា្មម្ា �  
ររាងចទ្រោយស្�ខ វះនវូជំនាញនានាមដលមិនអាច

ឲ្យពួ្ រគោនល្រ ្ធភាពរធវើកា�ងា�ដន្ររ្រៀតបាន។ 

៤២ សស្ី ៃិងទីត្ករុងាៈ ការត្តរួត្ិរៃិត្យមៅ្លប៉រះពាល់នៃអំម្រើហិងសាមលើខយៃឌ័រ ៃិងតំបៃ់ទីត្ករុង។ ២៧ 
៤៣ សស្ី ៃិងទីត្ករុងាៈ ការត្តរួត្ិរៃិត្យមៅ្លប៉រះពាល់នៃអំម្រើហិងសាមលើខយៃឌ័រ ៃិងតំបៃ់ទីត្ករុង។ ២៩  
៤៤ កម្ុជាែវរះខាតៃូវគំរឧូសសាហកម្មកាត់មដរ ។ Wall Street Journal

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៤៨



 សស្តើជារទចើនរៅ្ម្៊ជា ទតរូវបានរទជើសរ�សីឲ្យ

ចលូរធវើកា�រៅ្្ន៊ងវសិព័យរសដឋ្ា ចិ ្ចរទរៅទ្ពព័ន្ធ រោយ 

ភាគរទចើនរៅ្្ន៊ងវសិព័យ្សិ្មមា រនស្្រ និងវសិព័យ 

នទពរឈើ ទពមទាងំ្្ន៊ងស�ទគាសខា្ន តតចូនានាផង

មដ� រ�តដ៊រូចនែះពួ្ គាតមិ់នទតរូវបានកា�រា� រោយ 

ចបាបក់ា�ងា�រនាះរ្រ។ រយងតាមអង្គកា�អន្ត�ជាត ិ

ខាងមផន្ែ កា�ងា�បានឲ្យដងឹថ្ ចនំនួកា�ងា�រៅ 

វសិព័យរទរៅទ្ពព័ន្ធោនដលរ់ៅ ៨៥% នន្ោលៃ ងំ 

ពល្មមាស�ប៊។ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

 ោទតា ១២ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋា 

ភាគនីនអនស៊ញ្ញា រនះ ចាតវ់ធិានកា�សមសសបនានា 

រដើម្លីប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ ្្ន៊ងមផន្ែ មែទា ំ

សខ៊ភាព និងជាពិរសសធានាឲ្យ សស្តើ្រ្រលួបាននវូ 

“រសវាមែទាសំខ៊ភាពសម�ម្យអំ�៊ងរពលោននផទាររាះ 

រពលសទោល និងរទកាយរពលសទោល្នូ រោយ 

ផ្តលរ់សវាដលស់ស្តើរោយឥតបងន់ែលៃ     រៅតាម្�ណី 

ចាបំាច ់ ទពមទាងំផ្តលម់ហាូបអាហា�ទគបទ់គាន់្ ្ន៊ងអំ�៊ង

រពលោននផទាររាះ និងអំ�៊ងរពលបំរៅរោះ្នូ។” 

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានរលើ្រ�ើងពីោទតា 

៧២ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា មដលមចងថ្ “សខ៊ភាព�បស ់

ទ្ជារាសស្តទតរូវបានធានា។ �ដឋាយ្ចតិ្ត្រ៊្ ោ្ដ់ល ់

កា�កា�រា�ជមងៃឺ និងពយាបាលជមងៃឺ។ ទ្ជារាសស្តទ្ើទ្
 

ទតរូវបាន្រ្រលួកា�ពិនិត្យររាគ រោយឥតបងន់ែលៃរៅ 
តាមមនទាី�រព្រ្យ គលិានោឋា ន និងមនទាី�សមភាព 

ស្�ធា�ណៈ” មដល�ដឋាអះអាងថ្ ខ លៃនួបានបរងកើតនវូ

អាជាញា ធ�សសបចបាប ់ រដើម្សីទមរួលឲ្យសស្តើោនសិ្រ ្ធរិស្ើ 

គា្ន  ្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានរសវាមែទាសំខ៊ភាពរៅ្ម្៊ជា 

រ�ើ យបានអះអាងរោយខ លៃនួឯងថ្ សិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន ្្ន៊ង 

កា�្រ្រលួបានកា�មែទាសំខ៊ភាពសទោបស់ស្តើ រៅ 

្ម្៊ជា   គជឺាបញ្ហា អា្រភិាព�បស�់ោឋា ភបិាល។ ជាកា� 

ពិតមដលថ្  �ោឋា ភបិាលោន្មមាវធិជីំនយួនានា ដចូ 

ជា ្ចិ្ចស�កា�ជាមួយ USAID បាន្រ្រលួរជាគជ ព័យ 

្្ន៊ងកា�ម្លំអទ្ពព័ន្ធសខ៊ាភបិាល �បសទ់្រ្រស 
្ម្៊ជា     រ�ើ យបានផ្តលរ់សវា្មមាមែទាសំខ៊ភាពរៅ 

រូប្ត លីកាដូ

មមាមតមា  ១២: 
សមភមាពក្ពុងកមារទទរួលបាៃកមារមថទមាំសុខភមាព

៤៩



អនុសរាសន៍ៈ
• រដាឋា ភបិាល គួរផ្ល់ម្រវាពិនិត្យ 

្៊រ�ន ់  និងមហារ បីកក្រ្បចូន 
មដាយឥតគិតន្្ឲ្យបានមទៀង 
ទាត។់

• រដាឋា ភបិាល គួរផ្ល់ការចាកថ់ានា  ំ
បងាក រមរាគមហារ បីកក្រ្បចូន មដាយ 
ឥតគិតន្្�ល់ស្រ្បី ។

• សក្ួរងពត័ោ៌នគួរជំរ៊ញឲ្យោន
ការផ្សពវផសាយកម្មវ ិ្ បី្៊រខភាព     
មដាយម្វើការផសាយតាមរយៈវទិ្៊យ 
និងទចូរទ្រ្សនម៍ដាយឥតគិតន្្។

• និមោជកគួរមច្ញន្្ ្រសោប ់
ការពិនិត្យ្៊រខភាព �ល់ស្រ្បីជ្ 
មទៀងទាត។់

• ពសងឹង្រមត្ភាពប៊គ្គលិកមទព្យ
ឆ្មបកនា៊ងការផ្ល់សបឹកសា�ល់ស្រ្បី 
និងជួយ��ល់ល់ការមរៀបច្ំដផន
ការសគរួោរ។

• មច្ញនចូវបទប្បញ្ញត្ិច្បាបន់ានា
្រសោបវ់្័ិរយឧ្រសាហកម្ម និង 
្រហសោ្រខានា តតចូច្ ម�ើម្បបី 
អន៊ញ្្ញ តឲ្យប៊គ្គលិក ជ្ស្្របីច្ចូល 
រមួកនា៊ងកម្មវ ិ្ បីអបរ់្៊ំរខភាពោ៉ា ង 
តិច្ ២ មោ៉ា ង មរៀងរាល់៣ដខម្ង។

• រាជរដាឋា ភបិាល សតរូវម្វើការដក 
ទសមងម់ោលនមោបាយ និង 
ច្បាបទ់ាងំអ្់រដ�លទាកទ់ងនឹង
ការពយាបាល�ល់អនាកផទា៊កមមមរាគ
មអ�្៍រ/ជម្មឺអ�្៍រ និងអនាកមមើល 
ដ្ទាពំួកមគ ម�ើម្បបីធានាថាសករុម 
សបជ្ពលរ�ឋាដ�លងាយរងមសោះ 
�ចូច្ជ្ សករុមអនាកមសបើសបា្់រថានា  ំ
មញៀន ស្រ្បីោននផទាមពាះ និងសករុម 
មន៊្រ្សមផ្សងមទៀត មនិសតរូវបាន 
រារាងំពិតសបាក�  ពបីការទទួល 
បានទា្៊ំរខភាព ដ�លចាបំាច្ ់
នានា។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

្រទូាងំទ្រ្រស្ម្៊ជា រោយរធវើកា�្ស្ងមនទាី�រ្រព្យមែមរ្រៀតរៅថ្្ន ្់
 

ជាត ិរខត្ត សសរុ្ និងមណ្ឌ លសខ៊ភាពរៅថ្្ន ្�់៊ំជារដើម។៤៥      មិនោនភាព 

ចបាសល់ាសរ់នាះរ្រ ថ្រតើ្ ចិ ្ចទ្រឹងមទ្ងទាងំរនះបានបរងកើតឲ្យោនភាព 

រស្ើគា្ន កានម់តទ្រសើ� ្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានរសវាមែទាសំខ៊ភាពសទោបស់ស្តើ

រៅ្ម្៊ជាមដ�ឬរ្រ និងថ្រតើសស្តើរៅ្រទូាងំទ្រ្រស្ម្៊ជា្រ្រលួបានរសវា
 ្្ន៊ងកា�រ�ៀបចមំផនកា�ទគរួស្�ដចូ មដលបាន្ណំតរ់ោយោទតា១២ នន 

អនស៊ញ្ញា រនះ មដ�ឬរ្រ។៤៦  ្ប៏៉ា៊មន្ត រយងតាមអ្ន្សអរងកតកា�ណ៍្ម្៊ជា 

បានឲ្យដងឹថ្  រៅ្្ន៊ងកា� អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង សខ៊ភាព�បសស់ស្តើ្ម្៊ជាជារទចើន 

មិនទតរូវបានធានាពិតទរាដ្រនាះរ្រ មិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះសស្តើរៅ្ម្៊ជាមិន
 ្រ្រលួបានរសវាមែទាសំខ៊ភាព និងកា�ពយាបាលជមងៃឺឲ្យបានរពញរលញ ឬ 

ឥតបងន់ែលៃរនាះរ�ើយ។ 

 រទរៅពីកា�រលើ្រ�ើងអំពីចនំនួមនទាី�រព្រ្យមដលបាន្ស្ង�ចួ �ោឋា - 

ភបិាល ្ប៏ានរលើ្ពី្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ង្្ន៊ងកា�មបងមច្បមនថាមរ្រៀតនវូចនំនួ

ប៊គ្គលិ្សខ៊ាភបិាល មដលោនសមតថាភាពរៅរធវើកា�រៅតាមមនទាី�រព្រ្យ
 

បមងអ្ែ នានា។៤៧    រាជ�ោឋា ភបិាលបានរលើ្រ�ើងរៅ្្ន៊ង្ថ្ខណ្ឌ ្រ១ី៦៣ 

នន�បាយកា�ណ៍ជាត ិ ថ្�ោឋា ភបិាល្ប៏ានគតិគ�ូអំពីកា�រ�ៀបចមំផនកា� 

ទគរួស្�ផងមដ� និងរទរៅពីកា�គតិគ�ូរនះ �ោឋា ភបិាលបានមែលៃងថ្ ទ្សងួ
 

សខ៊ាភបិាលបានដរំណើ �កា�្មមាវធិអីប�់ជំារទចើនរផសេងគា្ន  ្ប៏៉ា៊មន្តមិនោន

ភាពចបាសល់ាសរ់នាះរ្រ ថ្រតើកា�គតិគ�ូ�បស�់ោឋា ភបិាលទតរូវបានប្ 
 

សស្យជាកា�ធានាដលស់ស្តើនវូកា�្រ្រលួបានរសវាទាងំរនះ រោយ�របៀប 

៤៥ សូមអាៃ ”ការ្រត្ងឹងត្ប្័រៃ្សុខាភិបាល”    http://cambodia.usaid.gov/node/154, បច្ុប្ៃ្ 
ភា្រចុងមត្កាយ ២១ ឧសភា ២០១៣។
៤៦ មោងរាម USAID កិច្ែិតែំត្បឹងខត្បងរបស់កម្ុជាក្ុងការកសាងមៃ្រមី្រទ្យ ៃិងមណ្ឌ ល 
សុែភា្របខៃថាម មដ្យមាៃកិច្ត្បតិបត្ិការ ៃិងសហការជាមួយ USAIDៃិងធនាគារ្ិរភ្រមលាក  
ភ្ាក់ងារអូសស្ាលីសត្មាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៏អៃរ្ជាតិ  Deustche Geselllschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit, ភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៏ខបលហ្សិក  Group Agence Francaise De Development  
រមួជាមួយៃឹងភ្ាក់ងារ អ.ស.ប.ជាមត្ចើៃមទៀត បាៃបមងកើតជាលទ្្លាៈ (១) ធានាបាៃៃូវ 
ត្បជាជៃជាង ១.១ លាៃនាក់ទទួលបាៃមសវាខ្ទំាសុែភា្រ (២)បាៃបមងកើៃចំៃួៃត្បជា្រលរដ្ឋ 
កម្ុជាខដលទំៃងជាខសវងរកការ្រយាបាល្ីរខ្្កសាធារណាៈ មៅក្ុងតំបៃ់ណាខដលមូលៃិធិសម
ធម៌សុែភា្រមាៃវត្មាៃមនារះ (៣) បាៃជួយឲ្យដំមណើ រការៃូវត្ប្័រៃ្្័រត៌មាៃសុែភា្រ ជាតិខដល
ត្តរូវបាៃមធវើបច្ុប្ៃ្ភា្រ មៅក្ុងមណ្ឌ លសុែភា្រចំៃួៃ ៩៩០ កខៃលាង  មៃ្ីរម្រទ្យបខង្អកចំៃួៃ 
៧៨ កខៃលាង ៃិង មៃ្ីរម្រទ្យថ្្ក់ជាតិចំៃួៃ ៨ កខៃលាង ៃិង (៤) បាៃ្រត្ងឹងសមតថាភា្ររបស់ត្កសួង 
សុខាភិបាល មដើម្ីកំចាត់ ៃិងលុបបំបាត់ៃូវថំ្្ម្រទ្យខដលមាៃគុណភា្រអៃ់ ទៃ្មឹៃឹងមនារះ   
បាៃជួយមលើកកម្ស់ការយល់ដឹងអំ្ីរបញ្ហា គុណភា្រថំ្្ម្រទ្យ   ក្ុងចំមណាមអ្កមធវើបទបញ្ញត្ិ 
អ្កជំនាញខ្្កសុខាភិបាល ៃិងសាធារណាៈជៃជាមដើម។
៤៧ មៃ្ីរម្រទ្យបខង្អកកម្ុជា ត្តរូវបាៃមគរ្ឹំរងថ្អាចជួយដល់ការ្រយាបាលបឋម ខ្មទំាងមាៃ 
ធៃធាៃ ៃិងអ្កជំនាញសត្មាប់បមត្មើមសវាខ្ទំាសុែភា្រមៅថ្្ក់សសរុក។ មៃ្ីរម្រទ្យថ្្ក់ជាតិ 
ទំាង ៨ គឺជាមៃ្ីរម្រទ្យបខង្អក មហើយមៃ្ីរម្រទ្យមែត្ចំៃួៃ ២១ ក្ុងចំមណាម ២៤ មៃ្ីរម្រទ្យបខង្អក
មែត្បាៃ្ល់្ៃូវ មសវាថ្ទំាសុែភា្រកត្មិត CPA 3 ឧទាហរណ៏ ការវរះកាត់ធំៗ (មដ្យមាៃការ 
វរះកាត់ ទូមៅ) មសវា្រយាបាលរាមឯកមទស មសវាបៃ្ប់សម្ងា្គ រះបន្ាៃ់ រមួមាៃ ICU ការបញូ្ល 
្ម ៃិង មសវា្រយាបាលត្តមចៀក ត្ចមុរះ បំ្រង់ករ ជាមដើម។ (សូមអាៃ  “សាថា ៃភានៃ្្ល់មសវា 
ខ្ទំាសុែភា្រ មៅកម្ុជា ២០១២” http://ww.wpro.who.int/health_services/services_delivery 
_profile _cambodia.pdf)។ បុ៉ខៃ្ មៅមិៃទាៃ់ចបាស់មទថ្ មតើមាៃមសវាបមងកើតកូៃ ៃិងសមាភា រាៈ 
ម្រទ្យអវីែលារះមៅរាមមៃ្ីរម្រទ្យទំាងមនារះ។

៥០



 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

្ និង្មិ៏នចបាសផ់ងមដ� ថ្រតើ្ មមាវធិអីប�់ទំាងំរនះ ទគបទ់គាន ់ ឬោន
 

ទ្សិ្រ ្ធភិាពមដ�ឬរ្រ ្្ន៊ងកា�ផសេពវផសាយពព័តោ៌នមដលចាបំាចន់ានា។ មផអ្ែ  

តាមកា�សស្វទជាវ កា�សោភា សន ៍  និងកា�យលដ់ងឹ�បសរ់យើង បងាហា ញថ្ 

្្ន៊ងចរំ្មសស្តើ្ម្៊ជា ចរំណះដងឹ ឬកា�យលដ់ងឹអំពីរសវារ�ៀបចមំផនកា�

ទគរួស្�រៅោន្ទមរិតទាបខាលៃ ងំរៅរ�ើយ។ 

 ជា្ម់ស្តង សមភាព្្ន៊ងកា�្រ្រលួបានរសវាមែទាសំខ៊ាភបិាល និង

រសវាមផនកា�ទគរួស្�រៅ្្ន៊ង្ទមរិតមួយទគបទ់គានទ់តរូវបានរារាងំមួយមផ្្ន    

រោយស្�កា�អសមតថាភាព�បសរ់ាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា ្្ន៊ងកា�ផសេពវផសាយ

ពព័តោ៌នឲ្យោនទ្សិ្រ ្ធភិាពអំកា�ផ្តលរ់សវាមែទាសំខ៊ភាព    និងរសវារ�ៀប

ចមំផនកា�ទគរួស្�ដលស់ស្តើ។  ឧទា��ណ៍ ពព័តោ៌នអំពីជមងៃឺ្លៃងតាមកា��មួ 
រភ្រ (STIs) មិនទតរូវបានផសេពវផសាយឲ្យបានទគបទ់គាន ់ឬឲ្យបានជាទ្ចាដំល ់

ទ្ជាពល�ដឋារនាះរ្រ ជាល្រ ្ធផល សស្តើ្ម្៊ជា្រ្រលួបានពព័តោ៌នតចិតចួ និង

កា�អប�់តំចិតចួអំពីហានិភព័យដលស់ខ៊ភាព មដលប ្្ត លម្ពីកា�
 

ទពរឹត្តកា�ណ៍�មួរភ្រ្មួយ ររាគសញ្ញា ជមងៃឺ និងកា�ពយាបាល ឬ្ចិ្ចកា�រា� 

ទតរឹមទតរូវ (�មួោន ្រី្ មនលៃងមដលពួ្ រគអាច្រ្រលួកា�ពយាបាល)។ ជាពិរសស 

សស្តើ្ម្៊ជា ជា្ររូៅមិនបានដងឹអំពីរសវាពយាបាលសខ៊ភាពមដលអាច�្ 

បាន  ពិរសសរនាះ រសវារ�ៀបចមំផនកា�ទគរួស្�។្ងវះពព័តោ៌នអំពីមផនកា�

ទគរួស្� ោននព័យថ្�ោឋា ភបិាលមិន្ពំង៊បំរពញតាមកាតពវ្ ចិ ្ច�បសខ់ លៃនួ 

រដើម្ធីានាឲ្យសស្តើ្រ្រលួបានរសវាទាងំរនះ ដចូមដលោនមចងរៅ្្ន៊ងោទតា 

១២ រនាះរ្រ។   រទរៅពីរនះ   សមតថាភាពប៊គ្គលិ្សខ៊ា ភបិាល�បស់្ ម្៊ជា
 

ចាបំាចទ់តរូវរធវើកា�ពទងរឹងឲ្យបានរទចើនមែម រ្រៀត។ រោយស្�ទរា្រ់បៀវតសេ 

ទាបគបួផសេនឹំងកា�បណ្ត៊ ះប ្្ត លរៅោន្ទមរិត បានប ្្ត លឲ្យ 

គណ៊ភាព មផន្ែ រវជ ជា ស្សស្តរៅ្ម្៊ជា ោន្ទមរិតទាប។ 

 មហា� ី្ សដ៊ន៊ និងមហា� ី្ ស្ូន ជាជមងៃឺមដលរទគាះថ្្ន ្ខ់ាលៃ ងំ
 

្សដ់លស់ស្តើ្ម្៊ជា។ បច្ច៊ប្ន្ន មិនោន្មមាវធិពិីនត្យ្លៃ៊ះរមើលស្ថា នភាព 

ជមងៃឺដលស់ស្តើចនំនួទ្ោណ ១៥០០ នា្ ់មដលជាអ្ន្្លៃងមហា� ី្ ស្ូនែមាីរៅ

្ម្៊ជា្្ន៊ងមួយឆ្្ន ំៗ ។  រៅ្ម្៊ជាមិនោនកា�ផ្តលក់ា�ពយាបាលរ្រ  រទរៅមត

ពីកា�ផ្តលថ់្្ន បំំបាតក់ា�ឈឺចាបដ់លស់ស្តើចនំនួជាង ៩០០ នា្ ់ មដលបាន 
ស្លៃ បរ់ោយស្�ជមងៃឺមហា� ី្ ្ស្ូនជារ�ៀងរាលឆ់្្ន ។ំ  ៤៨  

 �ោឋា ភបិាល និងអង្គកា�សង្គមស៊ីវលិ មិន បានបងាហា ញពី្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ង 

គ�ួឲ្យ្តសំ់គាល់្ មួយ្្ន៊ងកា�បរងកើតយ្៊រ ្ធស្សស្ត រដើម្ជីយួសស្តើ�ងរទគាះ

រោយស្�ជមងៃមឺហា� ី្ រនាះរ្រ។ កា�អប�់អំំពីកា�មែទាសំខ៊ភាពបន្តពជូ 

រៅោន្ទមរិត ជា្តា្ត �មួចមំណ្បងកឲ្យោនបញ្ហា រនះ។ ្រំណើ នននកា�

ម្មទ្មនទាី�រព្រ្យឲ្យរៅជាមនទាី�រព្រ្យឯ្ជន បានបរងកើនតនមលៃរសវាពយាបាល 

• រដាឋា ភបិាល សតរូវផ្ល់វគ្គបណ៊្ះ 
បណ្ាលម�ើងវញិ�ល់សករុមមសន្បី
នគរបាល  និងសករុមអាជ្ញា ្រ 
ស្របច្បាប ់  ម�ើម្បបីបញ្ឈបក់ារ 
ចាបខ់្ួនអនាក ដ�លដាកម់សោម 
អនាមយ័តាមខ្ួន  មដាយោរដត 
កត្ាមនះ     បានម្វើឲ្យអនាកបមសមើ 
ម្រវាកំោន្ ជ្ពិម្រ្រមជៀ្រ 
វាងមនិមសបើមសោមអនាមយ័ និង 
បានម្វើឲ្យោនការរ បីករាលដាល 
មមមរាគមអ�្៍រ/ ជម្មឺអ�្៍រ 
បដន្មមទៀត។

•   បមងកើនការយល់�ឹង អំពបីមមមរាគ 
មអ�្៍រ/ជម្មឺអ�្៍រ កនា៊ងច្ំមណាម 
អនាកបមងកើតមោលនមោបាយ 
អាជ្ញា ្រមចូលដាឋា ន មសន្បីនគរបាល 
និងសបជ្ពលរ�ឋា     មៅកនា៊ង្រហ

      គមន។៍

• ជំរ៊ញឲ្យអន៊វត្ សពមទាងំពសងឹង 
្ិរទ្ិ និងច្បាបព់ាកព់ន័្នឹង្៊រខ
ភាពបន្ពចូជ ពិម្រ្រ 
កនា៊ងច្ំមណាមអនាកផទា៊កមមមរាគ 

      មអ�្៍រ។
• ផ្ល់ម្រវាដ្ទា្៊ំរខភាព �ល់ 

សបជ្ពលរ�ឋា ដ�លសបឈមនឹង 
ឭមសោះថានា កខ្់ាងំជ្ងមគ រមួោន 
ស្រ្បីដ�លស្រលាញ់មភទ�ចូច្ោនា  
ប៊រ្រស្រ្បី ដ�លដកមភទ  អនាកមសបើ 
សបា្់រថានា មំញៀន និងអនាកបមសមើ 
ម្រវាកំោន្ម្វើការកនា៊ងឧ្រសាហ
កម្មផ្ល់ម្រវាកំោន្មដាយមនិ
ផ្តព់ួកោតម់ច្ញពបី្រង្គម។

• បមងកើនមោលនមោបាយ ផ្ល់ 
កចិ្្អន្រាគមន ៍ និងដផនការ 
មផ្សងៗកនា៊ងយ៊ទ្ោស្រ្ថានា កជ់្តិ 
ដ�លទាក ់ទងនឹងមក្មងកំសពា និង 
ក៊ោរងាយ រងមសោះ។

៤៨ Parry, Jane “See and Treat Approach Can Rein  វធីិសាសសម្មើល ៃិង្រយាបាលអាចត្គប់ 
ត្គងមៅក្ុងចំៃួៃសាលា ប់មដ្យសារមហារកី ស្ូៃ មៅកម្ុជា។“ បណ្ាញអ្កវជ្ិាជីវាៈអភិវឌ្ឍៃ៏

 ្ិរភ្រមលាក ។  The Guardian ន្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆំ្្២០១៣។ Web ន្ងៃទី០៩ ខែសីហា 
ឆំ្្២០១៣។  
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មដលរធវើឲ្យសស្តើភាគរទចើនមិនោនល្រ ្ធភាពបងន់ែលៃរសវា។ ្្ន៊ង្�ណីខ លៃះ របើ 

រទាះបីជាសស្តើបានយលដ់ងឹអំពីស្�សំខានន់នកា�មែទា ំសខ៊ភាព និងោន 

ល្រ ្ធភាពបងន់ែលៃរសវាពយាបាល្រ៏ោយ ្ ៏្ ម្៊ ជារៅខ វះរវជ ជាបណ្ឌិ តមដល 
ោនជំនាញ  និងខ វះប�កិា្ខ រព្រ្យ ជាពិរសសរៅតាមមណ្ឌ លសខ៊ភាព។ 

 ្្ន៊ងចរំ្មទ្រុមមនស៊សេភាគតចិ ជារទចើនរៅ្ម្៊ជាមដលខ វះនវូ 

ឱកាស ្ ្ន៊ងរនាះោនទ្រុមអ្ន្ផទា៊្រមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍(PLHIV)។    ជា 

កា�ពិតមដលថ្ រាជ�ោឋា ភបិាលបានអនវ៊ត្ត រោយរជាគជ ព័យនវូគនិំតផ្តួច
 

រផ្តើម្្ន៊ងកា�ទ្យ្៊រ ្ធទ្ឆ្ងំ និង្របស់្ក តមិ់នឲ្យោនកា�� ី្ រាលោលបន្ត

រ្រៀតននរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍   ប៉ា៊មន្ត រនះ្ជ៏ាកា�ពិតមដលថ្ សស្តើ 
កានម់តទ្ឈមនឹងកា�្លៃងរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍ រោយស្�សស្តើមិន

 
សវូបាន្រ្រលួ ពព័តោ៌នអំពីជមងៃឺទ្រភ្ររនះ ដចូជា វធិបីងាក ��របៀបននកា� 

្លៃងជមងៃឺ និងវធិពីយាបាលឲ្យោនទ្សិ្រ ្ធភិាពជារដើម។ ្ទមរិតននកា�យលដ់ងឹ 

អំពីរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស៍្ ្ន៊ងចរំ្ម សស្តើរមផទាះរៅោន្ទមរិតទាប

ខាលៃ ងំ មដលជាផលវបិា្រ្ើតរចញពីផ្នតគ់និំតរយនឌ ព័� មដលបន្តរ្ើតោន
 

ទគប្់រី្ មនលៃង និងកា�អនវ៊ត្ត្ររំនៀម្រោលៃ បវ់ប្ធម៌្ ម្៊ជាមួយចនំនួ។ 

 កា�អនម៊ព័តចបាបស់្តីពីកា�បងាក � និងទគបទ់គងជមងៃឺរអដសឆ៍្្ន ២ំ០០២ 

្រ្រលួបានកា�រកាតស�រសើ� រៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ែមាីៗដលស់ោជិ្ 

�ដឋាសភា ស្តីអំពីរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺ រអដស ៍ពីសំ្្ស់�ភាពអន្ត�សភា។ 

្ប៏៉ា៊មន្តជា្ម់ស្តង កា�រ�សីរអើងរលើអ្ន្ផទា៊្រមររាគរអដសជ៍មងៃឺរអដសរ៍ៅ 

មតរ្ើតោនរាសរពញ និងរលចរធាលៃ ដមដលរៅ្ម្៊ជា។ 

 ោន្�ណីជារទចើនទតរូវបានរាយកា�ណ៍ម្ថ្   អ្ន្ផទា៊្រមររាគ 

រអដស/៍ជមងៃឺរអដសោ៍្ន ្ប់ានរៅមនទាី�រព្រ្យ     មតគាតទ់តរូវបានរគ្រ៊្ ឲ្យចា ំ
អស�់យៈរពលយ៉ា ងយ�ូ   ម៊ននឹងទតរូវបានទគរូរព្រ្យពិនិត្យ   ឬសមូ្មីតទតរូវ 

 
បានរគបដរិសធមិនផ្តលក់ា�ពយាបាល។   រលើសពីរនះ  អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត  

ទតរូវបានរគរ�សីរអើង រោយអរចតនា្្ន៊ង្ចិ្ច្របស់្្ត តក់ា�� ី្ រាលោល 

រមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍ រោយស្�ចបាបមួ់យចនំនួបានអនញ៊្ញា តឲ្យ 

មនន្តើនគ�បាលចាបខ់ លៃនួអ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត ចរំរាះ្�ណីោនរសស្ម 
អនាមព័យតាមខ លៃនួ។ ្តា្ត រនះ បានរារាងំអ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្តពីកា�្រញិ 

រសស្ម អនាមព័យ រ�ើ យរធវើឲ្យពួ្ រគកានម់តងាយ�ង រទគាះពីកា�្លៃងរមររាគ 

រអដស/៍ជមងៃឺរអដស។៍   ទ្សងួសខ៊ាភបិាលបានផ្តល ់្ ចិ ្ចអន្តរាគមនពី៍ 

្ទមរិតតចិតចួ ��ូតដលគ់ាមា នទាលម់តរស្ះ្្ន៊ងកា�រដើ�តជួំនសួជន�ងរទគាះ 

ពីកា��រំលាភរសពសន្ធវៈ មដលបាន្លៃងរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស។៍  សស្តើ 

ោននផទាររាះ មដលផទា៊្រមររាគ រអដស/៍រមររាគរអដស ៍ ្ទ៏តរូវបានរគរាយ 

កា�ណ៍ម្ថ្ ពួ្ គាតទ់្ឈមនឹងកា�រ�សី រអើងពីសំ្្ប៊់គ្គលិ្រព្រ្យ 

រៅអំ�៊ងរពលសទោល្នូ មដល្តា្ត រនះរធវើឲ្យោនរទគាះថ្្ន ្ដ់ល ់

អាយជ៊ីវតិ�បសោ់្ត យ និងទា�្។ ជា្ម់ស្តង  រយងតាម�បាយកា�ណ៍ 

ឆ្្ន ២ំ០១០ ស្តីអំពីកា�្រ្រលួ�ងនវូកា�ទ្ោែ មដលរធវើឲ្យសស្តើភាគរទចើនមិន

 

• មសកាមកិច្្្រហការ ជ្មយួ 
សក្ួរង្៊រខាភបិាលជ្តិ ការ 
បណ៊្ះបណ្ាលប៊គ្គលិកមពទ្យ 
ឆ្មប និងឆ្មបតាមក្ួបនប៊រាណ 
អំពបីបញ្ហា អនាមយ័ ជ្មចូលដាឋា ន 
និងអំពបីការកំណត្់រោ្គ ល់ នចូវ 
្រញ្្ញ មសោះថានា កម់ៅអំ�៊ងមពល
ោននផទាមពាះចា្់រដខ និងមៅម៊ន 
មពល្រសោល និងការផ្ល់ 
មសគឿងបរកិា្ខ ដ�លោនតនម្មថាក 
ប៉ា៊ដន្ោនគ៊ណភាពលអែសគបស់ោន ់
(�ចូច្ជ្ ផ្ល់្រោ្ភ រៈជំនួយ 
្រសោបប់មងកើតកចូនមដាយឥតគិត
ន្្�ល់ប៊គ្គលិកមពទ្យឆ្មប និង 
ឆ្មបតាមក្ួបនប៊រាណ) គចូរដាកឲ់្យ
ក្ាយជ្កម្មវ ិ្ បីថានា កជ់្តិ មដាយ 
ោនផ្ល់ជំនួយបមច្្កមទ្រ និង 
ហិរញ្ញ វត្៊ពបីភានា កង់ារោ្្់រជំនួយ 
និងអង្គការមនិដមនរដាឋា ភបិាល 
នានា ដ�លម្វើការទាកទ់ងនឹង

     ្៊រខភាព។
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ោនល្រ្ធភាពបងន់ែលៃរសវា។ ្្ន៊ង្�ណីខ លៃះ របើរទាះបី 

ជាសស្តើបានយលដ់ងឹអំពីស្�សំខាន ់ ននកា�មែទា ំ

សខ៊ភាព និងោនល្រ ្ធភាពបងន់ែលៃរសវាពយាបាល្៏

រោយ្៏្ ម្៊ជារៅខ វះរវជ ជាបណ្ឌិ តមដោនជំនាញ  និង 

ខ វះប�កិា្ខ រព្រ្យ ជាពិរសស រៅតាមមណ្ឌ លសខ៊ភាព។ 

 ្្ន៊ងចរំ្មទ្រុមមនស៊សេភាគតចិ ជារទចើនរៅ 

្ម្៊ជាមដលខ វះនវូឱកាស ្្ន៊ងរនាះោនទ្រុមអ្ន្ផទា៊្

រមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍ (PLHIV)។ ជាកា�ពិត 

មដលថ្រាជ�ោឋា ភបិាលបានអនវ៊ត្ត រោយរជាគជ ព័យ 

នវូគនិំតផ្តួចរផ្តើម្្ន៊ងកា�ទ្យ្៊រ ្ធទ្ឆ្ងំ និង្របស់្ក ត់

មិនឲ្យោនកា�� ី្ រាលោលបន្តរ្រៀត ននរមររាគ 

រអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍   ប៉ា៊មន្ត រនះ្ជ៏ាកា�ពិតមដលថ្  
សស្តើកានម់តទ្ឈមនឹងកា�្លៃងរមររាគរអដស/៍ ជមងៃឺ 

រអដស ៍ រោយស្�សស្តើមិនសវូបាន្រ្រលួពព័តោ៌នអំពី

ជមងៃឺទ្រភ្ររនះ ដចូជា វធិបីងាក ��របៀបននកា�្លៃងជមងៃឺ 

និងវធិពីយាបាលឲ្យោនទ្សិ្រ ្ធភិាពជារដើម។ ្ទមរិត 

ននកា�យលដ់ងឹ អំពីរមររាគរអដសជ៍មងៃឺរអដស៍្ ្ន៊ង 
ចរំ្មសស្តើរមផទាះរៅោន្ទមរិតទាបខាលៃ ងំ មដលជា 

ផលវបិា្រ្ើតរចញពីផ្នតគ់និំតរយនឌ ព័� មដលបន្ត 

រ្ើតោនទគប្់រី្ មនលៃង និងកា�អនវ៊ត្ត្ររំនៀម្រោលៃ ប់
 

វប្ធម៌្ ម្៊ជាមួយចនំនួ។ 

 កា�អនម៊ព័តចបាបស់្តីពីកា�បងាក � និងទគបទ់គង 

ជមងៃឺរអដសឆ៍្្ន ២ំ០០២ ្រ្រលួបានកា�រកាតស�រសើ� 

រៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ែមាីៗដលស់ោជិ្�ដឋាសភា ស្តី 

អំពីរមររាគរអដស/៍ ជមងៃឺរអដសពី៍សំ្្ស់�ភាព 

អន្ត�សភា។ ្ប៏៉ា៊មន្តជា្ម់ស្តងកា�រ�សីរអើងរលើអ្ន្ 
ផទា៊្រមររាគរអដសជ៍មងៃឺរអដសរ៍ៅមតរ្ើតោនរាស

រពញ និងរលចរធាលៃ ដមដលរៅ្ម្៊ជា។ 

 ោន្�ណីជារទចើនទតរូវបានរាយកា�ណ៍ម្

ថ្   អ្ន្ផទា៊្រមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដសោ៍្ន ្ប់ានរៅ

មនទាី�រព្រ្យ     មតគាតទ់តរូវបានរគ្រ៊្ ឲ្យចាអំស�់យៈ 

រពលយ៉ា ងយ�ូ   ម៊ននឹងទតរូវបានទគរូរព្រ្យពិនិត្យ   ឬ 
 

សមូ្មីតទតរូវបានរគបដរិសធមិនផ្តលក់ា�ពយាបាល។   

រលើសពីរនះ  អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្តទតរូវបានរគរ�សី

រអើង រោយអរចតនា្្ន៊ង្ចិ្ច្របស់្្ត តក់ា�� ី្ រាល
 

ោលរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍ រោយស្�ចបាប ់

មួយចនំនួ បានអនញ៊្ញា តឲ្យមនន្តើនគ�បាលចាបខ់ លៃនួ 
អ្ន្បរទមើរសវា្សំ្ន្ត ចរំរាះ្�ណីោនរសស្ម 

អនាមព័យតាមខ លៃនួ។ ្តា្ត រនះបានរារាងំអ្ន្បរទមើ 
រសវា្សំ្ន្តពីកា�្រញិរសស្មអនាមព័យ រ�ើ យរធវើ ឲ្យ 

ពួ្ រគកានម់តងាយ�ងរទគាះពីកា�្លៃងរមររាគ រអដស ៍

/ជមងៃឺរអដស។៍   ទ្សងួសខ៊ាភបិា លបានផ្តល ់្ ចិ ្ច
 

អន្តរាគមនពី៍្ទមរិតតចិតចួ ��ូតដលគ់ាមា នទាលម់ត

រស្ះ្្ន៊ងកា�រដើ�តជួំនសួជន�ងរទគាះ ពីកា��រំលាភ 

រសពសន្ធវៈ មដលបាន្លៃងរមររាគរអដស/៍ជមងៃឺ 

រអដស។៍  សស្តើោន នផទាររាះ មដលផទា៊្រមររាគរអដស/៍

រមររាគរអដស ៍ ្ទ៏តរូវបានរគរាយកា�ណ៍ម្ថ្ 

ពួ្ គាតទ់្ឈមនឹងកា�រ�សីរអើង ពីសំ្្ប៊់គ្គលិ្
 

រព្រ្យ រៅអំ�៊ងរពលសទោល្នូ មដល្តា្ត រនះរធវើ 
ឲ្យោនរទគាះថ្្ន ្ដ់លអ់ាយជ៊ីវតិ�បសោ់្ត យ និង 

ទា�្។ ជា្ម់ស្តងរយងតាមកា��បាយកា�ណ៍ ឆ្្ន  ំ

២០១០ ស្តីអំពីកា�្រ្រលួ�ងនវូកា�ទ្ោែ បានបងាហា ញ 

ថ្ ោនអ្ន្ផទា៊្រមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍ ចនំនួ 

១៤.៣% បានរាយកា�ណ៍ថ្ពួ្ គាតទ់តរូវបានមណនា ំ

យ៉ា ង�្តច់តឲ់្យបរា្ឈបក់ា�ោននផទាររាះ រោយស្� 

ស្ថា នភាព មដលពួ្ គាតោ់នផទា៊្រមររាគរអដស ៍ ជមងៃឺ 

រអដស។៍      មនស៊សេចាសរ់ៅ្្ន៊ងស�គមនទ៍តរូវ្រ្រលួ

បនទា៊្ចញិ្ច ឹ មបីបាច់្ ោ៊�្ទំរា មដលឪព៊្ ោ្ត យស្លៃ ប ់

រោយស្�រមររាគរអដស/៍ជមងៃឺរអដស ៍ និងទតរូវចញិ្ច ឹ ម 

បីបាច់្ ោ៊� មដលងាយ�ងរទគាះមដលោនផទា៊្ជមងៃឺ 
រអដស/៍រមររាគរអដស ៍  ពួ្ គាត្់រ្រលួបានជំនយួពី 

្ទមរិតតចិតចួ��ូតគាមា នទាលម់តរស្ះពីសំ្្�់ោឋា  

ភបិាល។ រៅតបំន់្ មដលធាលៃ ប្់រ្រលួបានជំនយួ 

មហាូបអាហា�សទោប់្ ោ៊�ទាងំរនះ ប៉ា៊មន្តបច្ច៊ប្ន្នរនះ 

មិនោនកា�ផ្តលជ់ំនយួរនះរ្រៀតរ្រ។

 អ្ន្រទ្ើទរាសថ់្្ន រំញៀន ្ទ៏្ឈមនឹងកា� 

រ�សីរអើង្្ន៊ងកា�ផ្តលរ់សវាសខ៊ភាពផងមដ� រទរាះថ្ 

្្ន៊ង្�ណី មដលពួ្ រគចង្់រ្រលួបានរសវាមែទាសំខ៊

ភាព និងចងម់ច្�មំល្ពព័តោ៌នមដលរា្ព់ព័ន្ធនឹង 
ទ្វត្តនិនកា�រទ ើ្ទរាសថ់្្ន រំញៀន រនាះរគាលនរយ- 

បាយភមិូ�៊ំោនសវ៊តថាភិាព នឹងអនញ៊្ញា តឲ្យមនន្តើ
 

នគ�បាលចាបខ់ លៃនួពួ្ រគចរំរាះកា�ផ្តលព់ព័តោ៌នទាងំ

រនះ។ ជាល្រ ្ធផល អ្ន្រទ្ើទរាសថ់្្ន រំញៀនទតរូវមតគតិ 

គ�ូយ៉ា ងទ្រុងទ្យព័ត្នម៊ននឹងទរាបព់ព័តោ៌ន�បសព់ួ្

រគ រោយស្�មូលរ�តរ៊នះ ពួ្ រគមិន្រ្រលួបាន 

កា�ពយាបាលឲ្យបានទគបទ់គានរ់នាះរ្រ។

៥៣



៤៩ NGO Forum on Cambodia 2006, ជៃជាតិមដើមភាគតិចមៅកម្ុជា, http://www.ngoforum.org.kh/docs/publications/IMRP_INDIG-
ENOUSPEOPLESINCAMBODIAfinal(3).pdf
៥០ Ibid.

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

 ប៊�ស និងសស្តើមដលសសលាញ់រភ្រដចូគា្ន  ្ ៏

ទ្ឈមនឹងកា�រ�សីរអើងផងមដ�្្ន៊ងកា�ផ្តលរ់សវាមែ

ទាសំខ៊ភាព។ រោយរ�តថ៊្ រៅ្ម្៊ជា ប៊�ស និង 

សស្តើមដលសសលាញ់រភ្រដចូគា្ន  អាចនឹងទតរូវបានចាប ់

ខ លៃនួ ចរំរាះចណំងរ់ភ្រ�បសព់ួ្ រគ  ដរូចនែះពួ្ រគមិន

សវូមសវង�្រសវាមែទាសំខ៊ភាពរនាះរ្រ។ មយា៉ា ងវញិ 

រ្រៀត រៅរពលមដលពួ្ រគមសវង�្រសវាមែទាសំខ៊

ភាព  ពួ្ រគអាចនឹងទតរូវបានប៊គ្គលិ្រព្រ្យរៅ្្ន៊ង 
ស�គមន ៍ និងរៅ្្ន៊ងមណ្ឌ លសខ៊ភាពរគចរវៀស 
មិនចងព់យាបាលពួ្ រគ។

 រៅ្ម្៊ជា  ្មាបតាម្្ួនប៊រាណ (TBAs) រៅ 

្្ន៊ងស�គមនភ៍ាគរទចើន ននជនជាតរិដើមភាគតចិ    

បានបំរពញតនួា្រយី៉ា ងសំខានរ់ៅ្្ន៊ងសង្គម វប្ធម ៌

និងសខ៊ភាព ្្ន៊ងកា�មែទាសំស្តើរៅអំ�៊ងរពល
 

សទោល និងមែទាទំា�្រៅរទកាយរពលសទោល។  

កា�បរងកើនវគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត លដលរ់ព្រ្យ្មាប និង្មាប 

តាម្្ួនប៊រាណ គោឺនស្�ៈសំខានខ់ាលៃ ងំ្ស់្ ្ន៊ង

កា�កាតប់នថាយអទតាម�ណភាព�បសោ់តា   និងទា�្   

រៅ្្ន៊ងស�គមនជ៍នជាតរិដើមភាគតចិ។    របើរទាះបី

ជាោនវគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត លមបបរនះ   រៅ្្ន៊ងរខត្ត 

�តនគ�ី ី  រោយស្�ោន្ិច្ចស�កា�វាងអង្គកា�មិន

មមន�ោឋា ភបិាល   និងមនទាី�សខ៊ាភបិាលរខត្តបាន
 

សរទមចនវូសមិ្រ ្ធផិលសំខាន់ៗ មួយចនំនួ ពីវគ្គកា�
 

បណ្ត៊ ះប ្្ត លរនះ្រ៏ោយ  ្រ៏ៅោន្ចិ្ចកា�ចា ំ
បាចជ់ារទចើនរ្រៀតមដលទតរូវយ្ម្អនវ៊ត្ត ទាងំរៅ 

្្ន៊ងរខត្ត�តនគ�ី ី និងរខត្តដន្ររ្រៀតមដលោនជនជាតិ

រដើមភាគតចិ�សរ់ៅ រ�ើ យ្មមាវធិបីណ្ត៊ ះប ្្ត ល 

រនះ មិនទានប់ានចាបរ់ផ្តើមដរំណើ �កា�រៅ្្ន៊ងរខត្ត
 

ទាងំរនះរៅរ�ើយរ្រ។  គ�ួ្តសំ់គាលផ់ងមដ�ថ្  កា�

ផ្តលរ់សវាបនាទា នខ់ាងមផន្ែ មែទាសំខ៊ភាពដលោ់្ត យ

រៅអំ�៊ងរពលសទោល  និងរទកាយរពលសទោល  

និងកា�ផ្តលរ់សវាមែទាសំខ៊ភាពដលទ់ា�្ ោនស្�ៈ 

សំខាន ់    ្ប៏៉ា៊មន្តកា�ផ្តលរ់សវាទាងំរនះអាចរធវើរៅ

បាន គទឺាមទា�ឲ្យោនវគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត លដលអ់្ន្ឯ្

រ្រសមផន្ែ សខ៊ាភបិាល   មដលវគ្គបណ្ត៊ ះប្លរនះ 
ទតរូវចំ្ យែវកិាខស្ ់   និងទតរូវកា�សោភា �ៈប�កិា្ខ   

រដើម្បីរងក ើនសមតថាភាព ននទ្ពព័ន្ធរសវាសខ៊ាភបិាល 

រៅ្្ន៊ង�យៈរពលខ លៃ ី និង�យៈរពលមវង។៤៩   រសដឋ្ា ចិ ្ច 

និងវប្ធម ៌ ្ជ៏ា្តា្ត ដច៏បំងផងមដ�ទា្្់រងនឹងល្រ ្ធ-

ភាព�បសស់ស្តើជនជាតរិដើមភាគតចិ្្ន៊ងកា�្រ្រលួបាន

រសវាទាងំរនះ។

 �ោឋា ភបិាល បាន្រ្រលួស្្គ លថ់្ បញ្ហា ទ្ឈម

ទា្្់រងនឹងកា�មែទាសំខ៊ភាព�បសស់ស្តើ រៅមតបន្ត 

រ្ើតោន និងជាពិរសសរនាះសខ៊ភាពបន្តពជូ�បស់
 

សស្តើរៅ្ម្៊ជា។  កា�្រ្រលួស្្គ លន់វូ្ងវះខាតទាងំរនះ 

មិនោននព័យថ្ ្ម្៊ជាទតរូវកាតប់នថាយកាតពវ្ ចិ ្ច�ប

សខ់ លៃនួ្្ន៊ងទ្បខណ្ឌ អនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ ្្ន៊ងកា�រោះស្

រាយបញ្ហា វសិមភាពដធ៏ងៃនធ់ងៃ�ទាងំរនះរនាះរ្រ។  

របើរទាះ ជាោនកា�យ្ចតិ្ត្រ៊្ ោ្រ់ៅរលើកា�ស្ង 

សងម់នទាី�រព្រ្យ និងកា�មបងមច្ឲ្យបានកានម់ត 
ទ្រសើ�នវូអ្ន្ឯ្រ្រសមផន្ែ មែទាសំខ៊ភាព្រ៏ោយ ្ ៏

្ម្៊ជាចាបំាចទ់តរូវស្ងសងប់�កិា្ខ មែទាសំខ៊ភាពផង

មដ�ជាពិរសសសទោបរ់្លៃើយតបរៅនឹងតទមរូវកា�មែ

ទាសំខ៊ភាព�បសស់ស្តើ និងទតរូវរទជើសរ�សីអ្ន្ឯ្រ្រស

ខាងមផន្ែ សខ៊ាភបិាលមដលោនសមតថាភាពទគបទ់គាន់

្្ន៊ងកា�ពយាបាលសស្តើរៅ្ម្៊ជា រោយមិនោនវសិម 

ភាព ឬភាពលំរអៀងរ�ើយ។  

៥៤



 ោទតា១៣ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី“ចាតរ់ាលវ់ធិានកា� 

សមសសបទាងំអស់្ ្ន៊ងកា�លប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើងរលើ សស្តើ្្ន៊ងវសិព័យ 

រសដឋ្ា ចិ ្ច និងជីវតិសង្គម រដើម្ធីានានវូសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន រោយមផអ្ែ រលើរគាល-
 កា�ណ៍សមភាព�វាងប៊�ស និងសស្តើ”។ ពិរសសសិ្រ ្ធ្ិរ្រលួបានផល
 

ទ្រយជនទ៍គរួស្� សិ្រ ្ធខិ ្ចទីរា្ពី់ ធនាគា� សិ្រ ្ធបិង�់លំសួ និងសិ្រ ្ធិ្ ្ន៊ង្រទមង ់

 រផសេងរ្រៀតននឥណទាន�ិ�ញញា វតថា៊ ទពមទាងំសិ្រ ្ធចិលូ�មួ្្ន៊ងស្មមាភាព
 ្សំ្ន្តនានា ្ដ៏ចូជាសិ្រ ្ធចិលូ�មួទគប្់រដិ ឋាភាពទាងំអសន់នជីវតិវប្ធម។៌ 

រដើម្ឲី្យកានម់តចបាស ់ោទតារនះតទមរូវឲ្យរាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា មិនទតរឹមមត 

លប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើង មដលរ្ើតរចញពី�ោឋា ភបិាលផ្ទា ល ់ ប៉ា៊រ ណ្ ះរ្រ 

រ�ើ យ្ទ៏តរូវចាតវ់ធិានកា�នានារដើម្ធានាឲ្យមផ្្ន  ឯ្ជនឈបរ់�សីរអើង 
សស្តើ្្ន៊ងវសិព័យទាងំរនះ។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល បានសរង្ខបោទតា ២៩ ននចបាបស់្តីពីអារា�៍ 

ពិរា�៍ និងទគរួស្�មដលមចងថ្  “្្ន៊ងទគរួស្�មួយ ្ ្តី និងទ្ពន្ធោនសិ្រ ្ធរិស្ើ 

គា្ន ទគបម់ផ្្ន ទាងំអស”់ ម៊ននឹងបន្តរលើ្រ�ើងនវូប្រប្ញញា ត្តរិផសេងៗជារទចើន

រ្រៀត្្ន៊ងទ្ម�ដឋាប្រវណី ោនសញ្ញា បងាហា ញពីភាពចាបំាច់្ ្ន៊ងកា�បរងកើត 

អាជាញា ធ�សសបចបាបន់ានែងៃខាងម៊ខ រដើម្សីទមរួលឲ្យោនសមភាព�វាប៊�ស 

និងសស្តើ រៅ ្ ្ន៊ងទគរួស្�។ ជាែមាីម្តងរ្រៀត ដចូមដលបានរលើ្ រ�ើងជារទចើនដង 

្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍សសរោលរនះរ�ើ យថ្ រពលោនមតចបាប ់ប្របញ្ជា  និង 

បញញា ត្តរិផសេងៗរោយឥតោនរធវើអវីបមនថាមរដើម្ជីំ�ញ៊ឲ្យអនវ៊ត្ត រនាះ�ោឋា - 

មមាមតមា  ១៣: 
្លមបដយមាជៃ៍ដសដ្កិច្ច ៃិងសង្គម

អនុសរាសន៍ៈ
• ដក្រសមរួលច្បាប ់ ្រ្បីពបីអាពាហ៍ 

ពិពាហ៍ និងសគរួោរ ម�ើម្បបីឲ្យ 
ប៊រ្រ និងស្រ្បីោន្ិរទ្ិម្រ្មើោនា  
កនា៊ងការ រលំាយច្ំណងអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍។

• បមងកើនវគ្គបណ៊្ះបណ្ាល អំពបី 
ជំនាញអនាក�ឹកនា�ំល់ស្រ្បី ម�ើម្បបី 
ឲ្យស្រ្បីោនលទ្ភាព ទទួលបាន 
តួនាទបីកានដ់តខ្្់រ មៅកនា៊ង្រង្គម 
ដ�លម្វើឲ្យោនការផ្្្់រប្ចូរ នចូវ 
ទ្រ្សនៈ្រង្គមមៅមលើស្រ្បី ដ�ល 
ទ្រ្សនៈ្រង្គមមនះ  បានឲ្យតនម្ 
ស្រ្បីទាបជ្ងប៊រ្រ។

• ម្វើការពិនិត្យម្រើមរ ើឲ្យបានហ្មត ់
ច្តម់ៅមលើច្បាប ់ បញ្ញត្ិ បទ 
បញ្ជា  និងមោលនមោបាយ 
ទាងំអ្់រ និងល៊បបំបាតក់ារមរ ើ្រ 
មអើងទាងំមៅកនា៊ងច្បាប ់ ឬការ 
មរ ើ្រមអើងជ្កដ់្រ្ងមលើស្រ្បី កនា៊ង 
ច្បាបទ់ាងំមនាះ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៥៥



ភបិាលផ្ទា លម់តម្តងមិនអនវ៊ត្ត រដើម្ដី្រចញនវូ 

ទ្រភ្រននកា�រ�សីរអើង មដលអនស៊ញ្ញា រនះទ្រឹង 

មទ្ងបងាក �រនាះ។

 សស្តើរៅ្ម្៊ជា នឹងបន្តទ្ឈមនឹងកា�ទ្ទពរឹត្ត 

ម្រលើខ លៃនួរោយវសិមភាព និងទ្ឈមនឹងកា�
 

�រំលាភសិ្រ ្ធមិនស៊សេរផសេងរ្រៀត ទ្សិន្ចបាបទ់ាងំ 

រនះ មិនទតរូវបានអនវ៊ត្ត ឬយ្រៅរទ ើ្ទរាស ់ និង 

ទ្សិន្មិនោន ្មមាវធិជីាវជិ ជាោន្មួយទតរូវ 
បានបរងកើតរ�ើង        រដើម្មី្មទ្ នវូកា�អនវ៊ត្តទ្នពណី 

វប្ធមពី៌អតតី មដលបងកឲ្យោនឥ្រ ្ធពិលអវជិ ជាោនរៅ

រលើសស្តើ។ រៅដរាប្តល៊ាកា�ខ វះឯ្រាជ្យភាព និង

ោនកា�បងទ់រា្រ់ទរៅទ្ពព័ន្ធតល៊ាកា� រនាះនឹងរធវើឲ្យ

ជនរល្ើស�ចួផត៊ពីកា�កាតរ់ទាស ឬ រទាស្រណ្ឌ ចរំរាះ 

អំរពើ�រំលាភបំរាន។

 ចបាប ់ បញញា ត្ត ិប្របញ្ជា   និងរគាល នរយបាយ 

នានាមដលបានរលើ្រ�ើង រោយ�ោឋា ភបិាលរនាះ 
 

មិនទតរូវបានយ្ម្អនវ៊ត្តឲ្យបានទតរឹមទតរូវរនាះរ្រ។  

ប៊�សជារទចើនរសទាើ�ទគបរ់ពលមតងមតោនអំ្ច 

ខាលៃ ងំជាងសស្តើរៅ្្ន៊ងតល៊ាកា�។  កា�អនវ៊ត្តទ្នពណី 

វប្ធម ៌ ្ម៏ណនាសំស្តើឲ្យស្្ត បប់ងា្គ បស់្វ មី�បសខ់ លៃនួ។ 

ជារ�ឿយៗ សស្តើទតរូវ្រ្រលួ�ងឥ្រ ្ធពិលពីស្វ មី�បសព់ួ្

រគ ្្ន៊ងកា�ទពមរទពៀងជាមួយស្វ មីរៅម៊ខអាជាញា ធ�។ 

 មិនទតរឹមមតចបាបមិ់នទតរូវបានរគយ្រៅអន-៊ 
វត្តប៉ា៊រ ណ្ ះរ្រ មែមទាងំខ លៃមឹស្�ជា្ម់ស្តងរៅ្្ន៊ង 
ចបាប់្ ម្៊ជាជារទចើនបានទ្តបិត្តរិៅ រដើម្មិីនផ្តល ់

សិ្រ ្ធ ិ និងឱកាសរស្ើគា្ន �វាងសស្តើ និងប៊�ស។ ជា 

ឧទា��ណ៍ ចបាបអ់ារា�៍ពិរា�៍ និងទគរួស្�បាន 

មចងថ្  រទកាយពីកា��លំាយចណំងអារា�៍ពិរា�៍  

សស្តើទតរូវ�ងចា�ំយៈរពល ៣០០ នែងៃ៥១ ម៊ននឹងសស្តើអាច 

រ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍ស្�ជាែមាីបាន ្ប៏៉ា៊មន្តព៊ំោនកា�

្ណំត�់យៈរពល�ងចាដំចូគា្ន រនះ សទោបភ់ាគ ី

ប៊�សរនាះរ្រ។ ចបាបស់្តីពីអារា�៍ពិរា�៍ និងទគរួស្� 

្ោ៏្់្ ណំតថ់្ ប៊គ្គល្អាចរ�ៀបអារា�៍ 

ពិរា�៍ជាមួយប៊គ្គល្បាន រោយបានបញញា ត្តថិ្ 

អារា�៍ពិរា�៍ជាមួយរភ្រដចូគា្ន  មិនទតរូវបាន 

អនញ៊្ញា តរ�ើយ និងប៊គ្គល្ មដលោនជមងៃឺមួយ 
 

ចនំនួមិនទតរូវបានអនញ៊្ញា តឲ្យរ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍។ 

 រៅ្្ន៊ងចបាបអ់ារា�៍ពិរា�៍ និងទគរួស្� 

បានមចងថ្ សស្តើ  និងប៊�សោនភាពរស្ើគា្ន ្្ន៊ងមផ្្ន

រសដឋ្ា ចិ ្ច។ ពួ្ រគោនសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន ្្ន៊ងកា�ខ ្ចទីរា្ពី់

 ធនាគា� និងសិ្រ ្ធិ្ ្ន៊ងកា�្រ្រលួបានឥណទាន 

�ិ�ញញា វតថា៊រផសេងរ្រៀតផងមដ�។ ស្មមាភាព្សំ្ន្ត 

្ឡីា និងជីវតិវប្ធមទ៌តរូវបានរបើ្្រលូាយ សទោប ់
ពល�ដឋាទគប�់បូរៅ្ម្៊ជារៅ្្ន៊ងចបាបរ់នះ។ រទាះបី

ជាសស្តើោនសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន នឹងប៊�ស ្្ន៊ងមផ្្ន �ិ�ញញា វតថា៊្ ៏

រោយ ្ ៏្ ្ន៊ងចណំងអារា�៍ពិរា�៍ ប៊�សរទចើនមត 

ទគបទ់គងែវកិា និងទ្រព្យសម្ត្តទិគរួស្� រោយព៊ំបាន

ផ្តលសិ់្រ ្ធិ្ ្ន៊ងកា�សំរ�ចចតិ្តឲ្យសស្តើរ�ើយ។

៥១ បច្ុប្ៃ្រយាៈម្រលរងចំាសត្មាប់សស្ីត្តរូវបាៃកាត់បៃថាយមកត្តឹមរយាៈម្រល ១២០ ន្ងៃ មៅក្ុងត្កមរដ្ឋប្មវណី 

• បមងកើនការអន៊វត្មទា្រទណ្ឌ  និងការដាកពិ់នយ័ច្ំមពាះអំមពើព៊ករលួយកនា៊ងសបពន័្ត៊លាការ  និងមៅកនា៊ងច្ំមណាម 
អាជ្ញា ្រស្របច្បាប ់ម�ើម្បបីម្វើឲ្យោនការអន៊វត្ និងការមសបើសបា្់រច្បាបម់ផ្សងៗរប្់រសបមទ្រកម្៊ជ្។

អនុសរាសន៍: (ត)

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៥៦



 ោទតា១៤ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី (១) គតិគ�ូពីបញ្ហា

មដលសស្តើរៅជនប្រ្ពំង៊ទ្ឈម និងតនួា្រសំីខាន�់បសស់ស្តើជនប្រ្្ន៊ងកា�

�្សាភាពគងវ់ងសេននរសដឋ្ា ចិ ្ចទគរួស្��បសខ់ លៃនួ។ (២) ធានានវូកា�អនវ៊ត្តទគប ់

ប្រប្ញញា ត្តទិាងំអស់្ ្ន៊ងអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ មដលសំរៅរលើសស្តើរៅតបំន ់

ជនប្រ (៣) ចាតទ់គបវ់ធិានកា�ទាងំអស់្ ្ន៊ងកា�លប៊បំបាតក់ា�រ�សីរអើង 

រលើសស្តើរៅតបំនជ់នប្រ រោយយធានាថ្ សស្តើទាងំឡាយអាចចលូ�មួ 

រោយរស្ើភាពគា្ន នឹងប៊�ស្្ន៊ងកា�អភវិឌ្ឍន ៍ និងមផនកា�អភវិឌ្ឍនជ៍នប្រ 

រោយធានាថ្ សស្តើអាច្រ្រលួបានរសវាមែទាសំខ៊ភាពទគបទ់គាន ់ និង 

ពព័តោ៌នអំពីមផនកា�ទគរួស្� កា�ពិរទគាះរយបលរ់សវាផល ទ្រយជន ៍

ពីសន្តិសខ៊សង្គម កា�្រ្រលួបានកា�បណ្ត៊ ះប ្្ត ល  និងកា�អប�់ទំគប់
 

ទ្រភ្រទាងំអសប់រងកើតទ្រុមជយួខ លៃនួ ឯ ង រដើម្ ីអាច្រ្រលួបានឱកាស្្ន៊ង
 មផ្្ន រសដឋ្ា ចិ ្ច ឬផ្តលក់ា�ងា�ឲ្យខ លៃនួឯងកា�ទ្ទពរឹត្តម្រលើខ លៃនួរោយរស្ើ
 ភាព្្ន៊ងកា�ម្្រទមងដ់ធីលៃ ី និងគរទោងតាងំ្រលំីរៅែមាី និងល្្ខខណ្ឌ �ស ់

រៅសម�ម្យ ជាពិរសសរនាះរា្ព់ព័ន្ធនឹងកា�្រ្រលួបាន្រលំីរៅអនាមព័យ 

រភលៃើងអគ្គសីនី និងកា�ផ្គតផ់្គង្់រឹ្   មរធយាបាយដឹ្ ជញជាូ ន និង្រ�ូគមនាគមន ៍

ជារដើម។

 �ោឋា ភបិាលបានរលើ្រ�ើងថ្ “្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ង�មួ” ទតរូវបានបរងកើត
 

រ�ើងរដើម្អីភវិឌ្ឍនទ៍្រ្រស្ម្៊ជា រ�ើ យថ្ភាព� ី្ ចរទមើន្្ន៊ងទគបវ់សិព័យ

្្ន៊ងកា�រធវើឲ្យោន្ទមរិតរស្ើគា្ន ននជីវភាព�សរ់ៅ និងរសវានានា�វាង 

រូប្ត លីកាដូ

មមាមតមា  ១៤: 
សស្បីរសដ់ៃៅជៃបទ

អនុសរាសន៍ៈ
• រាជរដាឋា ភបិាលកម្៊ជ្  គួរបមងកើត

ដផនការហិរញ្ញ វត្៊ជ្មយួសគរួោរ
ទាងំឡាយ ម៊ននឹងផ្ល់សបាក ់
កម្បី។

• រដាឋា ភបិាល គួរផ្ល់ឥណទាន
មដាយោនអសតាការសបាកទ់ាប 
បំផ៊ត�ល់ស្រ្បីមៅជនបទ។

• រដាឋា ភបិាល គួរបមងកើនច្ំនួន 
អាហារចូបករណ៍�ល់ក៊ោរ ដ�ល 
មៅតាមជនបទ។

• រដាឋា ភបិាល គួរដកលំអរម្រវាដ្ 
ទា្៊ំរខភាព មដាយឥតោនបង ់
ន្្មៅជនបទ។ រដាឋា ភបិាលគួរ 
ផ្ល់ម្រវា �ឹកជញជាចូ នដ�លអាច្
ទ៊កចិ្ត្បាន�ល់ក៊ោរ ដ�លសតរូវ 
ម្វើ�ំមណើ រមៅោលាមរៀន។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៥៧



តបំនជ់នប្រ និង្រទី្រុង។  ជាភស្ត៊តាងនន “្ចិ្ចទ្រឹង 

មទ្ង�មួ” រនះរាជ�ោឋា ភបិាល បានផ្តលគ់�ំអំូពីវធិាន 

កា�មដល�ោឋា ភបិាលបានអនវ៊ត្តរដើម្ ី “រលើ្្មស្់
 

សិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន �វាងប៊�ស និងសស្តើ រៅតបំនជ់នប្រ” និង 

រដើម្មី្លំអ�ជីវភាព�សរ់ៅរៅជនប្រ។ គ�ំទូាងំ 

រនាះ  �មួោន កា�ស្ថា បនាផលៃូវ ែមាីៗ មដលតភាជា បពី់្រទី្រុង

រៅតបំនជ់នប្រតាមប ្្ត រខ ត្តនានា កា�ស្្ត �ផលៃូវ  

�ែរភលៃើង កា�ស្ថា បនាស្្ន  និងគរទោងធារាស្សស្ត  
ទពមទាងំកា�ផ្តួចរផ្តើមគរទោងស្ងសង ់ មួយចនំនួ 

រផសេងរ្រៀត។ 

 ល្រ ្ធផលជា្ម់ស្តងគថឺ្ គនិំតផ្តួចរផ្តើមនានា
 

ដចូបានសរង្ខបខាងរលើ ្ដ៏ចូជាចនំច៊រផសេងរ្រៀត  

មដលបានរលើ្រ�ើងរៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍�បសរ់ាជ 

�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា ោនទ្សិ្រ ្ធភិាពតចិតចួ្្ន៊ងកា�រធវើ 

ឲ្យទ្រសើ�រ�ើងនវូជីវភាព�សរ់ៅជា្ម់ស្តងដលទ់្ជា- 

ពល�ដឋារៅជនប្រ ្្ន៊ងកា�បរា្ឈបក់ា�ដរណ្តើ មយ្ដ ី

ធលៃ ី និងកា�បរណ្ត ញរចញរោយបង្ខ ំ ឬ្្ន៊ងកា�
 

ទ្យ្៊រ ្ធទ្ឆ្ងំនឹងផលប៉ាះរាលដ់ធ៏ងៃនធ់ងៃ� មដលរ្ើត  
រចញពីកា�អនវ៊ត្តស្មមាភាពទាងំរនះរលើទ្ជាពល - 

�ដឋារៅជនប្រ (និង្រទី្ជ៊ំជន) ឬ ្្ន៊ងកា�រលើ្្មស្់
 

ពិតទរា្ដនវូសមភាព�វាងសស្តើ និងប៊�ស។ រៅរពល 

ោនកា�ស្ងសងផ់លៃូវែមាី្្ត ី ឬោនស្្នែមាី្្តរីៅតបំន ់

្ មដលមិនទានោ់នផលៃូវ ស្្ន ពីម៊នម្  រ�ើញថ្ 

ោនកា�ជយួតចិតចូដលទ់្រុមទគរួស្� មដលទតរូវផ្លៃ ស ់

រចញពី្រលំីរៅ�បសខ់ លៃនួទាងំបង្ខ ំ ឬពួ្ គាត់្ មិ៏ន 

ោនល្រ ្ធភាព្រញិម៉ាូត ូ ឬ�ែយន្តជិះ្លៃងកាតផ់លៃូវទាងំ

រនះបានរនាះមដ�។ គនិំតផ្តួចរផ្តើមនានាមដលទតរូវបាន

អនវ៊ត្្ត នលៃងម្ អាចផ្តលអ់តថាទ្រយជនន៍ារពល 

រទកាយ ្រ៏ោយ ្ោ៏នល្រ ្ធផលតចិតចូប៉ា៊រ ណ្ ះ 

ទ្សិន្មិនោនស្លារ�ៀន រសវាមែទាសំខ៊ភាព 

និងរសវាដន្ររ្រៀត ឬឱកាសកា�ងា�ឲ្យបានទគបទ់គាន ់

រៅ្រជីនប្ររនាះរ្រ។

 ទ្ភពពព័តោ៌ន�បសរ់យើង បានទរាបឲ់្យដងឹថ្ 

សមូ្មីតតបំនម់ដលោនកា�ស្ថា បនាផលៃូវែមាីៗ ្រ៏ោយ 

្ផ៏លៃូវទាងំរនាះ ព៊ំបានជយួបរងកើតឲ្យោនឱកាសរសដឋា

្ចិ្ចរ្ើនរ�ើងសទោបស់ស្តើរៅជនប្ររនាះមដ� រោយ

ស្�កា�្រ្រលួខស៊ទតរូវ�បសព់ួ្ គាត ់ រៅរលើ្ចិ្ចកា� 

្្ន៊ងផទាះ �មួទាងំ្ងវះមរធយាបាយរធវើដរំណើ �ផងមដ�។ 

រលើសពីរនះរ្រៀត រយើងបាន្តសំ់គាលរ់�ើញថ្ 

�ោឋា ភបិាល្យ៏លស់សបថ្ �ោឋា ភបិាលមិនទានោ់ន
 

ល្រ្ធភាពទគបទ់គាន់្ ្ន៊ងកា�ផ្តលរ់សវា មដលចាបំាចន់ា

នាសទោបស់ស្តើរៅជនប្ររៅរ�ើយរ្រ រៅទតង ់

ចណ៊ំចរនះ រយើងសមូគសូបញ្ជា ្ថ់្ ចណ៊ំចជា្ ់

មស្តងរៅ្្ន៊ងោទតា១៤ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ គសំឺរៅ

ផ្តលរ់សវាចាបំាចន់ានារោយរស្ើភាពដលស់ស្តើរៅជន

ប្រ។ ដចូគា្ន រនះមដ� របើរទាះបីជាោនកា�ស្ងសង ់

ស្្ន និងផលៃូវ្រ៏ោយ ដចូគា្ន រនះមដ� របើរទាះបីជាោន 

កា�ស្ងសងស្់្ន និងផលៃូវ្រ៏ោយ មតរបើគាមា ន្ចិ្ច
 

ទ្រឹងមទ្ងពិតទរា្ដ្្ន៊ងកា�រធវើឲ្យោនសមភាព នវូ

ស្ថា នភាព�សរ់ៅដលស់ស្តើរៅតបំនជ់នប្រ រនាះោន 

នព័យថ្ មិនបានបំរពញតាមល្្ខខណ្ឌ នានានន 

ោទតារនះរ្រ។ ែវីត្តិមតោនកា�� ី្ ចរទមើនទាងំរនះ

្រ៏ោយ ្ក៏ា�សស្វទជាវ�បសរ់យើង បានបងាហា ញថ្  

តបំនជ់នប្ររៅអនរ់ខសាយជាងតបំន្់រទី្រុងរលើទគប ់
វសិព័យទាងំអស ់ និងរៅមិនទានោ់នកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�គ�ួ

 
ឲ្យ្តស់ោ្គ លរ់ៅរ�ើយរ្រ។

 
 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា ្ប៏ាន្រ្រលួស្្គ លស់្�ៈ

សំខានន់នតនួា្រ�ីបសស់ស្តើ រៅ្្ន៊ងវសិព័យរសដឋ្ា ចិ ្ច
 

រោយមិន្រ្រលួបានទរា្ឈ់នែួល។៥២   រយើងោនកា� 

រស្្ស្្ត យ ចរំរាះកា�្រ្រលួស្្គ ល�់បស�់ោឋា ភបិាល

រៅរលើកា�ងា�មដលមិន្រ្រលួបានទរា្់្ នទម រទរាះ 

ថ្ កា�្រ្រលួស្្គ លម់បបរនះ ោនអតថានព័យតចិតចួ 

រោយរ�តថ៊្ អតថាទ្រយជនរ៍សដឋ្ា ចិ ្ច និងសង្គម  
មិនទតរូវបានផ្តលរ់ៅឲ្យអ្ន្រធវើកា� មដលឥត្រ្រលួបាន

ទរា្់្ នទមទាងំរនះរ្រ រនះរបើរយងតាមទ្រុមអ្ន្ 

អរងកតកា�ណ៍រៅ្ម្៊ជា។ ទ្កា�រនះ ោននព័យថ្  
សស្តើមដលរធវើកា�រៅ្្ន៊ងវសិព័យ មដលមិន្រ្រលួបាន

 
ទរា្់្ នទម មិន្រ្រលួបានផលទ្រយជនន៍ានាដចូជា 

កា�មែទាសំខ៊ភាព កា�ឈបស់ទោ្លំម�ោតភ៊ាព 

និងសិ្រ ្ធមូិលោឋា នរៅ្្ន៊ងចបាបក់ា�ងា�ជារដើម។ រយង 

តាម្ថ្ខណ្ឌ ្រ ី ១៨៣ នន�បាយកា�ណ៍ជាត ិ �ោឋា - 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

៥២ កម្ុជាាៈ រាជរដ្ឋភាបិលាកម្ុជា. របាយការណ៏ជាតិគួបមលើកទី ៤ ៃិងទី ៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្ិអៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់
នៃការមរ ើសមអើងចមលើសស្ី មៅកម្ុជា ។ ៤៤-៤៥. ភ្ម្ំរញ កម្ុជា ឧសភា ២០១០ ។  

៥៨



ភបិាលបានសនយាថ្នឹង “រលើ្្មស្ក់ា�អភវិឌ្ឍន៍

រសដឋ្ា ចិ ្្ច ្ន៊ងទគបវ់សិព័យ និងរៅតាមតបំនោ់ច ់

សសយលផងមដ�”  ្ប៏៉ា៊មន្តោនសស្តើជារទចើន�សរ់ៅ 

តបំនោ់ចស់សយល មដលពួ្ គាតោ់នឱកាសតចិ 

តចួ��ូតគាមា នឱកាសរស្ះ ្្ន៊ងកា�រធវើឲ្យទ្រសើ� 
រ�ើងនវូភាពោទំាមំផន្ែ រសដឋ្ា ចិ ្ច�បសខ់ លៃនួ  រោយ 

ស្�កា�្ទមរិតពីទ្រុមទគរួស្�  និង្ងវះកា�បណ្ត៊ ះ 

ប ្្ត ល កា�អប�់ ំនិងជំនាញនានា។៥៣ 

  

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានរលើ្រ�ើង 

បមនថាមរ្រៀតថ្ �ោឋា ភបិាលបាន  “ពទងើ្ទ្ពព័ន្ធមែទា ំ

សខ៊ភាពតាម�យៈកា�្ស្ងអគា�មនទាី�រព្រ្យ ទពម 

ទាងំបញជាូ នប៊គ្គលិ្សខ៊ាភបិាល រៅតាមស�-
 

គមនរ៍ៅជនប្រនានារដើម្ជីយួសស្តើអាចោនល្រ ្ធ-

ភាព្រ្រលួបានរសវាមែទាសំខ៊ភាព និងកា�ពយា 

បាលកានម់តលអែទ្រសើ�ជាងម៊ន។” ែវីត្តិរនះជា 

កា�ពិតមដលថ្ រទកាម្ចិ្ចស�កា�ជាមួយ�ោឋា - 

ភបិាលប�រ្រសមួយចនំនួ �ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាបាន

ស្ងសងអ់គា�មនទាី�រព្រ្យបមនថាម ប៉ា៊មន្តតាមកា� 

ទតរួតពិនិត្យរមើលពីទ្ភពពព័តោ៌ន �បសរ់យើងរលើ
 មណ្ឌ លសខ៊ភាពទាងំរនះ បាន�្រ�ើញថ្ ោន 

ចណ៊ំចអវជិ ជាោន រោយស្�សស្តើទតរូវរធវើដរំណើ � 

ឆ្ងៃ យរដើម្្ីរ្រលួបានកា�មែទាសំខ៊ភាព  ប៉ា៊មន្តអវី  

មដលពួ្ រគ្រ្រលួបាន គទឺតរឹមដងឹថ្ រៅមណ្ឌ លសខ៊

ភាពមិនោនកា�ពយាបាលសម�ម្យសទោបព់ួ្ រគ 

មិនោនថ្្ន ទំគបទ់គាន ់ ឬប៊គ្គលិ្រព្រ្យខ លៃះផ្តល ់
ថ្្ន ឲំ្យពួ្ រគមិនទតរឹមទតរូវរ្រៀតផង។  រទគឿងប�កិា្ខ �រៅ

មណ្ឌ លសខ៊ភាពមិនោនអនាមព័យ  និងប៊គ្គលិ្
 

រព្រ្យមិនស្ព័ទគចតិ្តជយួពួ្ រគរនាះរ្រ។  រទាះបីជាកា�

មែទាសំខ៊ភាពមិនោនកា�បងទ់រា្់្ រ៏ោយ ្ក៏ា� 

ពយាបាលពិតជាទតរូវកា�ចំ្ យែវកិា រ�ើ យសស្តើជា 
រទចើនរៅជនប្រមិនអាចោនល្រ ្ធភាពបងែ់វកិារនះ

បានរ្រ ដរូចនែះកា�រធវើដរំណើ �រដើម្មីសវង�្កា� 

ពិរទគាះរយបលស់ខ៊ភាព ហា្ដ់ចូជាបានជយួតចិ 

តចួប៉ា៊រ ណ្ ះ។  រយើង្្៏រ្រលួបាន�បាយកា�ណ៍នានា

មដលបានទរាបឲ់្យដងឹថ្  រវជ ជាបណ្ឌិ តមួយចនំនួរៅ

រពលរោ៉ា ងរធវើកា��បសខ់ លៃនួ បានរសនែើឲ្យអ្ន្ជមងៃឺ បង ់
 

ទរា្រ់លើរសវាមដលមិនទតរូវបងន់ែលៃ និងបដរិសធមិន 

ផ្តលក់ា�ពយាបាល ទ្សិនមិនបងទ់រា្រ់ទរៅផលៃូវកា�
 

ទាងំរនះរនាះរ្រ។ ្របំីផត៊ រៅមិនទានោ់នភាពចបាស់

លាសអំ់ពីអគា�ែមាីៗមដលទតរូវបានស្ងសង ់ និងទតរូវ

បានបរងកើតរ�ើងសទោបផ់្តលរ់សវា មដលជាតទមរូវកា� 
�បសស់ស្តើ ជាពិរសសសទោបផ់្តលក់ា�ពយាបាល និង 
ផ្តលក់ា�មែទាសំខ៊ភាពដលស់ស្តើរនាះរ្រ។

 បមនថាមពីកា�ផ្តលព់ព័តោ៌នអំពីកា�� ី្ ចរទមើន

មដលមិនោនភាពចបាសល់ាសរ់នះ រ�ើ យទតរូវបាន 

ចាត្់រ៊្ ថ្ជាកា�រធវើឲ្យោនសមភាព �វាងស្ថា នភាព 

សស្តើមដល�សរ់ៅតបំនជ់នប្រ  និងស្ថា នភាពសស្តើមដល

�សរ់ៅ្រទី្ជ៊ំជន    �ោឋា ភបិាល្ប៏ានរលើ្រ�ើងពី 

ោទតា ៤៦ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា ្ម្៊ជា មដលបានមចងថ្  

�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា និងសង្គម “ទតរូវផ្តលឱ់កាសដលស់ស្តើ 

ពិរសសដលស់ស្តើ�សរ់ៅតាម្រជីនប្រ មដលមិន្រ្រលួ

បានជំនយួគាទំ្រពីសង្គមទគបទ់គានរ់នាះ រដើម្ឲី្យពួ្

គាត្់រ្រលួបានកា�ងា�រធវើ និងកា�មែទាសំខ៊ភាព 

បញជាូ ន្នូរៅស្លារ�ៀន និង្រ្រលួបានជីវភាព�ស ់

រៅសម�ម្យ។” ប៉ា៊មន្តរា្្យសម្តីទាងំរនះ មិនទតរូវបាន 

យ្រៅអនវ៊ត្ត និងមិនទតរូវបានយ្រៅរទ្ើទរាស់

៥៣ អិុៃ ជី អូ សីុ-ដវ  ការសមាភា សៃ៍ជាលក្ខណបុគ្គល  ន្ងៃទី១០ ខែមិ្ុនា ឆំ្្២០១៣

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៥៩

រូប្ត លីកាដូ



យ្រៅអនវ៊ត្ត និងមិនទតរូវបានយ្រៅរទ្ើទរាស់

រនាះរ្រ រ�ើ យមិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះ វធិានកា�នានាមដល

បានអនវ៊ត្្ត នលៃងម្ គមិឺនទានប់ានទគបទ់គានរ់ៅ 
រ�ើយរ្រទា្្់រងនឹងកាតពវ្ ចិ ្្ច ្ន៊ងកា�រធវើឲ្យទ្ជាពល

�ដឋា្រ្រលួបានសិ្រ ្ធមិដលធានារោយ�ដឋាធមមានញ៊ញា រនាះ។

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានរលើ្រ�ើងថ្ 

�ោឋា ភបិាលបានផ្តលែ់វកិា ៦៥% នន្ញ្ច បែ់វកិា 

សទោបក់ាតប់នថាយភាពទ្ើទ្រៅតបំនជ់នប្រ និង 

បានផ្តល ់ ៣៥% នន្ញ្ច បែ់វកិារនះ សទោបត់បំន ់

ទ្ជ៊ំជន កា�ផ្តលែ់វកិារនះ គសំឺរៅរោះសស្យបញ្ហា

វសិមភាពមដលទ្ជាពល�ដឋ្ា ម្៊ជា រៅជនប្រ្ពំង៊ 
ទ្ឈម។៥៤  រទាះជាយ៉ា ងរនះ្្ត ី្ច៏នំនួមូលនិធមិដល

 
ផ្តលឲ់្យតបំនជ់នប្ររនះ រៅមតជាកា�មបងមច្មួយ

មដលោនល្្ខណៈវសិោោទតរៅរ�ើយ រោយស្�

ចនំនួទ្ជាពល�ដឋាជនប្ររៅ្ម្៊ជា ស�ប៊ទ្ោណ 

៨០% ននចនំនួទ្ជាពល�ដឋាស�ប៊។៥៥ ទ្កា�រនះបាន 

បងាហា ញថ្ ចនំនួមូលនិធទិាងំរនះ មិនទានរ់ធវើឲ្យោន

កា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�ស្ថា នភាព�បសស់ស្តើរៅជនប្ររ្រ រ�ើ យ 

្មិ៏នចបាសម់ដ�ថ្ រតើមូលនិធទិាងំអសរ់នាះយ្រៅ

រទ្ើទរាស�់របៀប្មដ�។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាបានរលើ្រ�ើងថ្   �៊ំ/

សងាក តនី់មួយៗយ៉ា ងតចិគ�ួោនសស្តើោ្ន ្្់រ្រលួបនទា៊្

កា�ងា�សស្តើ និង្ោ៊�តាម�យៈគណ្ោមា ធកិា�រដើម្
 ី

សស្តើ និង្ោ៊�។ សស្តើគ�ួរធវើកា�តស៊មូតរិៅរលើរគាល-
 

នរយបាយទាងំឡាយ្ មដលរធវើរ�ើងសទោប ់
ស�គមន�៏បសខ់ លៃនួ។ មិនោនពព័តោ៌ន្ទតរូវបាន

រធវើកា�ផសេពវផសាយ ថ្រតើអវីមដលបានរលើ្រ�ើងរនះ 

ទតរូវ បានអនវ៊ត្តឬយ៉ា ង្ ឬថ្រតើកា�រលើ្រ�ើងរនះ
 

ោនទ្សិ្រ ្ធភិាព មដលអាចជំ�ញ៊ឲ្យសស្តើចលូ�មួ 
ចមំណ្្្ន៊ងកា�រធវើរសច្្តសីរទមចចតិ្ត ឬយ៉ា ង្។ 

្ប៏៉ា៊មន្ត រគ្្៏រ្រលួស្្គ លជ់ា្ររូៅមដលថ្ សស្តើរៅជន 

ប្រខ វះកា�អប�់ ំ រ�ើ យរនះជាកា�លំបា្្្ន៊ងកា�មសវង

�្សស្តើមដលោនសមតថាភាពទគបទ់គាន ់ ្្ន៊ងកា�រធវើ 
រសច្្តសំីរ�ចចតិ្តមបបរនះ។ រលើសពីរនះរ្រៀត រោយ

ស្�មតសស្តើរៅជនប្រមិនដងឹពីសិ្រ ្ធ�ិបសខ់ លៃនួ រ�ើ យ 

ពួ្ គាតភ់ាគរទចើនមិនបានដងឹថ្ �ោឋា ភបិាលបាន 
ផ្តលអំ់្ច្្ន៊ងកា�រធវើរសច្្តសីរទមចចតិ្តដលព់ួ្

គាតរ់នាះមដ� រ�តដ៊រូចនែះរ្រើបរធវើឲ្យរគាលនរយ- 
បាយរនះពិបា្អនវ៊ត្តរៅបាន។ 

 �ោឋា ភបិាល  បានរលើ្រ�ើងថ្ សស្តើោនល្រ ្ធ- 
ភាពបរញ្ច ញមតរិយបល ់   និងចលូ�មួចមំណ្្្ន៊ង 
ដរំណើ �កា� ននកា�រធវើរស្្តសីរទមចចតិ្តតាម�យៈ

 
តំ្ ង�បសខ់ លៃនួមដលបានជាបរ់ឆ្នែ ត។ ្ប៏៉ា៊មន្ត ្្ន៊ង 
ចរំ្មរមដឹ្ នាមំដលបានជាបរ់ឆ្នែ តទាងំរនះ ភាគ 

រទចើនរលើសលប ់គជឺាប៊�ស  រ�ើ យជារ�ឿយៗ បញ្ហា គ ឺ

រៅទតងថ់្ រៅមដលរពលសស្តើរលើ្រ�ើងពី្្តី្ ងវល ់

�បសខ់ លៃនួ ប៉ា៊មន្្ត ្តី្ ង វល�់បសព់ួ្ រគមិនទតរូវបានយ្ 

ចតិ្ត្រ៊្ ោ្រ់នាះរ្រ រទកាមកា�រោះស្�ថ្ រគទតរូវ 

ផ្តលអ់ា្រភិាពរៅរលើបញ្ហា រផសេងៗវញិ មដល្តា្ត រនះ

រធវើឲ្យសស្តើឃាលៃ តរចញពីតនួា្ររីធវើរស្្តសីរទមចចតិ្ត។ ដូ

ចមដលបានរលើ្ពីខាងរដើមសស្តើរៅជនប្ររ�ៀនសទូត

បានតចិតចួ និងោនអា�មមាណ៍មិនោនសវ៊តថាភិាពរៅ

រពលបងាហា ញពី្្តី្ ងវលរ់ៅដលអ់្ន្នរយបាយ មដល 

ោនសិ្រ ្ធអំិ្ចរនាះ។

 រាជ�ោឋា ភបិាល បានអនវ៊ត្្ត មមាវធិផី្តល ់ “បព័ណណ 

ទ្ើទ្” ឬ “បព័ណណសោ្គ លទ់គរួស្�ទ្ើទ្”្មមាវធិរីនះទតរូវ 

បានរ�ៀបចរំ�ើង រដើម្ផី្តលរ់សវាមែទាសំខ៊ភាពដល ់គ្

�សួ្�ទ្ើទ្រៅជនប្រមដល�ោឋា ភបិាលបាន្ណំតពី់

ម៊នម្។  ្ប៏៉ា៊មន្តវសិ្លភាព និងរសវាននវធិី្ មមារនះ

រៅោន្ទមរិតរៅរ�ើយ។  

 រាជ�ោឋា ភបិាលបានរលើ្រ�ើងថ្     �ោឋា ភបិាល 

បាន “ពទងើ្វសិ្លភាព សមតថាភាព និងទ្សិ្រ ្ធភិាព

ននទ្ពព័ន្ធផសេពវផសាយ”  រៅដលទ់្ជាព�ដឋាទាងំអស ់ជា 

ពិរសសទ្ជាពល�ដឋារៅជនប្រ។ �ោឋា ភបិាលរជឿថ្ 

្ចិ្ចទ្រឹងមទ្ងរនះ អាចជយួរធវើកា�អប�់អំំពីសិ្រ ្ធ ិ

មនស៊សេ និងបញ្ហា រផសេងៗមដលរ្ើតោន្្ន៊ងរពល
 

បច្ច៊ប្ន្ន។៥៦  ្ប៏៉ា៊មន្ត រៅតាមតបំនជ់នប្រជារទចើន 

៥៤ កម្ុជាាៈ រាជរដ្ឋភាបិលាកម្ុជា. របាយការណ៏ជាតិគួបមលើកទី ៤ ៃិង ទី ៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្ិអៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់
នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ី មៅកម្ុជា. ៤៥.  ភ្ម្ំរញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០ ។
៥៥ http://www.un.org.kh/undp/what-we-do/poverty-reduction/poverty-reduction
៥៦ កម្ុជាាៈ រាជរដ្្ឋ ភិបាលកម្ុជា. របាយការណ៏ជាតិគួបមលើកទី ៤ ៃិងទី ៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្ិអៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់
នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ី មៅកម្ុជា.  ៤៦. ភ្ម្ំរញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០ ។ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦០



រ�ើយ រោយស្�ទ្ជាពល�ដឋាខ វះខាតែវកិា្រញិ 
ឧប្�ណ៍ចាបយ់្កា�ផសាយ ដចូជា ្រ�ូ្រសសេន ៍ និង 

វ្ិរ្៊យជារដើម។ មយា៉ា ងវញិរ្រៀត ្ត៏ទមរូវឲ្យោន្រនិ្ននព័យ 
បមនថាមរ្រៀតអំពីឧប្�ណ៍ចលព័ត រទរាះថ្ឧប្�ណ៍

ទាងំរនះទា្្់រនិរៅនឹងបញ្ហា រនះ។ 

 រយងតាម�បាយកា�ណ៍ �បស�់ោឋា ភបិាល 

រោយបានរលើ្រ�ើងថ្ �ោឋា ភបិាលបានបរងកើត 

មណ្ឌ លចនំនួ១១ ្មនលៃងសទោបស់ស្តើរៅ្រទូាងំទ្រ្រស

្ម្៊ជា រដើម្ផី្តលក់ា�បណ្ត៊ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ និងពព័ត-៌ 

ោនអំពីធ�៊្ចិ្ច។ គាមា នកា�ផ្តលព់ព័តោ៌នអំពីទ្សិ្រ ្ធ-ិ 

ភាពនន្មមាវធិរីនះ ឬអំពីកា�ចលូ�មួ�បសស់ស្តើរ�ើយ។ 

រលើសពីរនះរ្រៀត ្គ៏ាមា នពព័តោ៌នអំពីចនំនួសស្តើមដល

អាចចលូ�មួ ឬនីតវិធិនីនកា�រទជើរ�សីទ្ជាពល�ដឋាឲ្យ 

ចលូ�មួរៅ្្ន៊ង្មមាវធិរីនះមដ�។៥៧  

 រាជ�ោឋា ភបិាលមិនបានរលើ្យ្បញ្ហា សន្តិ - 

សខ៊រស្ៀង និង្ងវះមហាូបអាហា�្្ន៊ងចរំ្មទ្ជា- 

ពល�ដឋារៅជនប្ររនាះរ្រ។ រយងតាមកា�សិ្សា 

សស្វទជាវថ្្ន ្ជ់ាត�ិបស់្ ម្៊ជាអំពីសខ៊ភាព និង 

ទ្ជាស្សស្តបានបងាហា ញថ្ សស្តើរៅជនប្រមតងមតខ វះ

ស្�ធាតច៊ញិ្ច ឹ មជាងសស្តើរៅ្រទី្រុង រោយស្�្ងវះ 

មហាូបអាហា� និងជីវជាតបំិប៉ានសំខាន់ៗ ។៥៨  

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា បានរលើ្រ�ើងអំពី្មមា 

វធិី្ ម្ចីខា្ន តតចូ មដលទតរូវបានបរងកើតរ�ើងជាពិរសស

សទោបជ់យួដលទ់្ជាពល�ដឋារៅតាមជនប្រ្្ន៊ងកា�

អភវិឌ្ឍនរ៍សដឋ្ា ចិ ្ច។   ្មមាវធិរីនះ បានផ្តល ់“្ម្ចីស�ប៊ 

៥,៥៦ រានល់ានរ�ៀល ដលទ់្ជាពល�ដឋាចនំនួ ១១៦៦១ 

នា្ ់ ្្ន៊ងរនាះោនសស្តើចនំនួ ៨៨៤២ នា្ ់ រៅ្្ន៊ង 

ភមិូរគាលរៅចនំនួ ២៩៨។”៥៩  ្ប៏៉ា៊មន្តោនកា�ទពរួយ 

បា�មភាអំពីនីតវិធិនីនកា�អនវ៊ត្តទរា្់្ ម្ចីខា្ន តតចូ រៅ 

្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជា៖ ជារ�ឿយៗោន្ទមរិតតចិតចួ 

ចរំរាះកា�រ�ៀបចមំផនកា� ឬកា�អប�់អំំពី�ិ�ញញា វតថា៊ 

ឥណទាន រសដឋ្ា ចិ ្ច និងអំពីកា�ចំ្ យឲ្យោន
 

ទ្សិ្រ ្ធភាពម៊ននឹងផ្តលទ់រា្់្ ម្ចី  ដរូចនែះទគរួស្�ជា
 

រទចើនបានធាលៃ ្់្ ្ន៊ងស្ថា នភាពកានម់តពិបា្រទកាយពី

បាន្រ្រលួទរា្់្ ម្ចី ពីរទរាះពួ្ គាតច់ំ្ យលយ៊ 

ទាងំរនាះយ៉ា ងឆ្ប�់�ព័ស និងគាមា នទ្សិ្រ ្ធភិាព 
 

រ�ើ យកា�បងក់ា�ទរា្់្ ជ៏ំ�ញ៊ឲ្យទ្រុមទគរួស្�ធាលៃ ្់្ ្ន៊ង

បំណ៊លកានម់តរទចើនរ�ើង។

 រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា ្ពំង៊អនវ៊ត្ត  “្មមាវធិ ី

្មំណ្រទមងក់ា�ទគបទ់គងដធីលៃ ី”  មដលបរង្តើតរ�ើងរដើម្ ី

“ពទងរឹងភាពជាោ្ច ស់្ មមាសិ្រ ្ធរិលើដធីលៃ�ីបសទ់្ជាពល�ដឋា

មដលទតរូវកា�ដសីទោបស់្ងសង្់រលំីរៅ និងរធវើ 

្សិ្មមាចញិ្ច ឹ មជីវតិ។”  អវីមដលចមមល្ៃ ខាលៃ ងំរនាះ គថឺ្ 

�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជារទចើនមតដ្យ្ដធីលៃពីីទ្ជាពល�ដឋា 

រោយគាមា នផ្តលសំ់ណងសទោបផ់ទាះសមម្ង�បសព់ួ្

រគ ឬជយួពួ្ រគ្្ន៊ងកា�មសវង�្កា�ងា�ែមាីរនាះរ្រ  
មែមទាងំបញជាូ នពួ្ រគឲ្យរៅតបនឆ់្ងៃ យ រដើម្មីសវង 

�្្រី្ មនលៃងែមាីសទោប�់សរ់ៅ។  កា�អនវ៊ត្តផទា៊យគា្ន រនាះ 

គថឺ្ �ោឋា ភបិាលរមើលរៅហា្ដ់ចូជា្ពំង៊ទ្រឹងមទ្ង

ជយួដលទ់្ជាពល�ដឋាឲ្យ្រ្រលួបានដធីលៃ ី ្ប៏៉ា៊មន្តកា�ពិត 

រនាះគថឺ្ោនកា�បរណ្ត ញរចញរោយបង្ខ ំ មដល 

រ្ើតោនរ�ើងជាញឹ្ញាប ់ រ�ើ យ្ររងវើរនះបានប៉ាះ

រាលដ់លទ់្ជាពល�ដឋាជារទចើននា្ ់ ជាពិរសសរនាះ 

បានប៉ាះរាលដ់លស់ស្តើរៅជនប្រ រោយស្�ជីវតិ 

�បសព់ួ្ រគ�សពឹ់ងអាសសព័យរលើដធីលៃ�ីបសព់ួ្ រគ។ 
 

្្តសីង្ឈមឹរៅ្្ន៊ងជីវតិ�បសស់ស្តើរៅជនប្រ គកឺា�រមើល 

មែ្នូ ដធីលៃ ី និងផទាះសមម្ង រ�ើ យទ្សិន្្តសីង្មឹ 

ទតរូវដ្�ូតពីពួ្ រគ រនាះពួ្ រគនឹងបាតប់ងអ់វីៗជា 

រទចើនរ្រៀត រទរៅពីបាតប់ងផ់ទាះសមម្ង ពួ្ រគ្នឹ៏ង 

បាតប់ងជ់ីវភាព�សរ់ៅមែមរ្រៀត។៦០,៦១ 

  ្រជីំ�្�បសអ់្ន្ទតរូវបានរគបរណ្ត ញរចញរោយ

៥៧ កម្ុជាាៈ រាជរដ្ឋភាបិលាកម្ុជា. របាយការណ៏ជាតិគួបមលើកទី ៤ ៃិងទី ៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្ិអៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់
នៃការមរ ើសមអើងមលើសស្ី មៅកម្ុជា.  ៤៧. ភ្ម្ំរញ កម្ុជា ខែឧសភា ២០១០ ។ 
៥៨ វទិ្យសាថា ៃជាតិសថាិតិ៖ អគ្គនាយកដ្្ឋ ៃ សុែភា្រ ត្បជាសាសស ្ ៃិង ICF Macro ២០១១. កម្ុជា. ការសិកសាសសាវត្ជាវអំ្ីរត្បជាសាសស ្
ៃិងសុែភា្រ ២០១០. ១៦៧. ភ្ម្រញ កម្ុជា ៃិង Calverton and Maryland,  USA: វទិយាសាថា ៃជាតិសថាិតិកម្ុជាាៈ អគ្គនាយកដ្្ឋ ៃសុែភា្រ ៃិង 
ICF Macro។
៥៩ កម្ុជាាៈ រាជរដ្ឋភាបិលាកម្ុជា របាយការណ៍ជាតិគួបមលើកទី៤ ៃិងទី៥ ស្ី្ីរការអៃុវត្ិអៃុសញ្្ញ អៃ្រជាតិ ស្ី្ីរការលុបបំបាត់រាល់ទត្មង់នៃ
ការមរ ើសមអើងមលើសស្ី មៅកម្ុជា៤៨. ភ្ម្រញ កម្ុជា ខែឧសភា ឆំ្្២០១០ ។
៦០ ការរមំលាភយកដីធលាី ៃិងភា្រត្កីត្ក មៅកម្ុជាាៈ  “មរឿងមដើមពាក់្័រៃ្ៃឹងការអភិវឌ្ឍៃ៍.”  លីកាដូ.  ខែឧសភា ឆំ្្ ២០០៩។
៦១ “ចំណុចសំខាៃ់នំាឱ្យមាៃការផ្លា ស់ប្ូរ? ដីធលាី ទីលំមៅ ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ សាថា ៃភា្រសិទ្ិមៃុស្សមៅត្បមទសកម្ុជា ក្ុងឆំ្្២០១២” ។ 
សមាគមសិទ្ិមៃុស្សកម្ុជា ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ ខែកុមភាាៈ ឆំ្្២០១៣។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦១



បង្ខ ំ មដលសថាិតរៅ្្ន៊ងតបំនត់ាងំ្រលំីរៅែមាី�បស�់ោឋា - 

ភបិាលរនាះ   គជឺាតបំនោ់នល្្ខណៈពិបា្ខាលៃ ងំ 

និងមិនអំរ្យផលរនាះរ្រ។  តទមរូវកា�ជាមូល 

ោឋា នសំខានបំ់ផត៊នានា (ជទម្ ្រឹ្ ស្អែ ត និងមហាូប 

អាហា�មដលោនជីវជាតទិគបទ់គាន ់ មិនអាចបំរពញ 

បានរនាះរ្រ រោយស្�អទតាននជមងៃឺ និង្ងវះអាហា- 
�បូតថាមភាោន្ទមរិតខស្។់

 បញ្ហា �រំលាភយ្ដធីលៃនីារពលបច្ច៊ប្ន្ន បាន
 

ផ្តលផ់លប៉ាះរាលជ់ាអវជិ ជាោន ទ្្បរោយភាពមិន

រស្ើគា្ន ដលស់ស្តើរៅ្ម្៊ជា។ ជារ�ឿយៗ រៅរពលមដល 
ទគរួស្�មួយបានបាតប់ងដ់ធីលៃ�ីបសព់ួ្ គាត ់  ប៊�សជា

ស្វ មីនឹងរៅស្នែ ្រ់ៅ្រទី្រុងរដើម្មីសវង�្កា�ងា�រធវើ 

រៅខណៈមដលទគរួស្��បសគ់ាត ់ ទតរូវបានបញជាូ នរៅ 

តបំនត់ាងំ្រលំីរៅែមាី។ បញ្ហា រនះបានោ្ប់នទា៊្យ៉ា ង

ធងៃនរ់ៅរលើសស្តើ ពីរទរាះពួ្ គាតទ់តរូវរៅរមើលមែទា ំ
 

រាលស់ោភា �ៈ�បសខ់ លៃនួរៅ្្ន៊ងតបំនែ់មាីរនាះ រោយ
 

សង្មឹថ្នឹង្រ្រលួបានដមួីយ្លៃងត់ចូ និងជំនយួគា ំ

ទ្រមួយចនំនួពី�ោឋា ភបិាល  និងអង្គកា�មិនមមន�ោឋា - 

ភបិាល្្ន៊ងសសរុ្នានា។   ពួ្ គាតទ់តរូវស្នែ ្រ់ៅជា 

មួយ្នូៗ  រ�ើ យរមើលមែទាសំខ៊ភាព និងផ្តតផ់្គង ់

តទមរូវកា�ននកា�អប�់�ំបស់្ នូៗ មដលសស្តើមតោ្ន ្ឯ់ង

ទតរូវរដើ�ត�ួជាោ្ត យផង និងជាឳព៊្ ផង។ ចមំណ្ឯ 

ស្វ មីវញិ រៅទគាដបូំងបានម្មលងទ្ពន្ធ និង្នូ 

�បសខ់ លៃនួជាញឹ្ញាប ់ ប៉ា៊មន្តរទកាយម្មិនយ�ូប៉ា៊នាមា ន 

ទគរួស្�ជារទចើនទតរូវមប្បា្គ់ា្ន  រោយស្�មត�ង 

សោ្ពពីស្ថា នភាពដលំ៏បា្រនះ។  រៅ្្ន៊ងស្ថា នភាព 

មបបរនះ សស្តើទតរូវ្រ្រលួ�ងរទគាះពី�រលើ្រោយមួយ

រលើ្ទតរូវបាតប់ងផ់ទាះសមម្ង និងដ�ីបសខ់ លៃនួ រ�ើ យ 

មួយរលើ្រ្រៀត ទតរូវបាតប់ងស់្វ មី និងអ្ន្ផ្គតផ់្គង ់្ ្ន៊ង 

ទគរួស្�។ រៅ្្ន៊ងស្ថា នភាពរនះ មហាូបអាហា�្ោ៏ន 

តចិតចួ រ�ើ យកា�ងា�្មិ៏នសវូសម្ូ�ផងមដ�រៅ 

ម្្�តបំនត់ាងំ្រលំីរៅែមាីរនះ។ សស្តើទតរូវកាលៃ យជាជន 
ងាយ�ងរទគាះរៅនឹង្រំណើ នអទតា ននររាគរញៀន 

សស្ និងអំរពើ�ិងសាផលៃូវរភ្រ។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាលបានរធវើរស្្តសីន្និោឋា ន មដល
 

មផអ្ែ រៅរលើ្មមាវធិនីានា�បស�់ោឋា ភបិាល រោយរលើ្ 

រ�ើងថ្ស្ថា នភាព�បសស់ស្តើរៅជនប្រនឹងោនកា�� ី្

ចរទមើនមួយតំ្ ្ក់ាលម្តងៗ។  ្ប៏៉ា៊មន្ត�ោឋា ភបិាល 

មិនបាន្ណំតន់វូរគាលរៅ ្ដ៏ចូជាកាលប�រិច្្រ 

មដលទតរូវរធវើឲ្យសរទមចបាននវូកា�� ី្ ចរទមើន ទពម 

ទាងំមិនបាន្ណំតនី់តវិធិ ី ននកា�វាយតនមលៃរៅរលើ
 

កា�� ី្ ចរទមើនមួយតំ្ ្ក់ាលម្តងៗរនះរនាះរ្រ។ 

រោយស្�មិនោនកា�្ណំតន់វូទ្រុមរគាលរៅ ឬ 

មិនោនវធិសី្សស្តទតរួតពិនិត្យរនាះ បានបងាហា ញឲ្យ 

រ�ើញចបាសថ់្ោនកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�តចិតចួប៉ា៊រ ណ្ ះ រៅ 

រលើស្ថា នភាព�បសស់ស្តើ�សរ់ៅជនប្រ រៅទ្រ្រស 

្ម្៊ជា។ ោនកា�តា្ម់តងចបាបមួ់យមដលសំរៅ 
រោះសស្យបញ្ហា នានា មដលទា្្់រងរ់ៅនឹងសស្តើរៅ 

ជនប្រ ្ប៏៉ា៊មន្តចបាបរ់នះខ វះទាងំភាពចបាសល់ាស ់

ទពមទាងំខ វះកា�ជ�ំញ៊ឲ្យអនវ៊ត្ត មដលអាចឲ្យរជឿ្រ៊្  

ចតិ្តបាន។

 ចរំរាះសស្តើជនជាតរិដើមភាគតចិ បញ្ហា ធបំំផត៊

មដលពួ្ គាតទ់តរូវទ្ឈម គកឺា�បង្ខឲំ្យជនជាតរិដើម

ភាគតចិផ្លៃ ស្់រី្ មនលៃងពីដធីលៃ ី និងមដនអា្ចទ្ 

�បសព់ួ្ គាត ់ មដលនាឲំ្យោនកា�ធាលៃ ្ច់ះ៊នវូប�សិ្ថា ន

ធមមាជាត ិ និងធនធានធមមាជាត�ិបសព់ួ្ គាត ់

រោយស្�ោនកា�� ី្ រាលោលយ៉ា ងធ ំនវូកា�ឈាលៃ ន 

រាន រទកាមរលះរធវើកា�អភវិឌ្ឍន។៍ កា�បាតប់ង្់រឹ្ ដ ី

កា�បញជាូ ន្ង្រ ព័ព និងកា�ផ្លៃ ស់្ ្តូ�ពី្រី្ មនលៃងរោយ 

បង្ខ ំ មដលអាចនាឲំ្យោនកា�ជញួដ�ូមនស៊សេ និងកា� 

រធវើចំ្ ្សសរុ្  ភាពទ្ើទ្ និងកា�បដរិសធ្្ន៊ងកា�

ផ្តលន់វូរសវាសង្គមវប្ធមម៌ដលោនល្្ខណសម�ម្យ

នានា។

 សទោបជ់នជាតរិដើមភាគតចិ ដធីលៃគីជឺាមូល 

ោឋា នសំខានច់ាបំាច ់ និងជាមូលោឋា នននជំរនឿស្សនា

មដលផ្គតផ់្គងម់ហាូបអាហា� និងសខ៊ភាព សវ៊តថាភិាព និង

កា�បន្តនវូទ្នពណីវប្ធម�៌បសព់ួ្ គាត ់ មដលនាឲំ្យ

បរងកើតនវូរគាលរៅអភវិឌ្ឍនស៍�សសេវតសេ៧៍ មដល 
ោនស្�ៈសំខាន ់ ចរំរាះកា��សរ់ានបន្តរ្រៀត�បស ់

ពួ្ គាត។់     រៅ្្ន៊ងស�គមនជ៍ារទចើន�បសជ់នជាតិ

រដើមភាគតចិ    សស្តើគជឺាអ្ន្ផលិតមហាូបអាហា�ដ ៏
 

សំខាន ់អ្ន្ោនចរំណះដងឹ អ្ន្ពយាបាល អ្ន្មែ�្សា 

និងជាអ្ន្រផទា�វប្ធម។៌  អនផ៊លនទពរឈើមិនទតរឹមមត

ជាទ្ភពបរងកើតមហាូបអាហា� ដលព់ួ្ គាតប់៉ា៊រ ណ្ ះរ្រ 

មែមទាងំជាទ្ភពចណូំលដសំ៏ខានស់ទោបស់ស្តើជនជា

តរិដើមភាគតចិផងមដ�។ ជនជាតរិដើមភាគតចិរធវើកា� 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦២



ទ្មូលផលិត និងល្រ់ភាគផលទាងំរនះ រោយមិន 

ពឹងអាសសព័យរលើស្វ មី�បសគ់ាតរ់នាះរ្រ ្តា្ត រនះ
 

បានផ្តលន់វូ្ទមរិតឯ្រាជ្យភាព ខាងមផន្ែ រសដឋ្ា ចិ ្ច 

ដលព់ួ្ គាត ់ រ�ើ យដរូចនែះសស្តើជនជាតរិដើមភាគតចិ 

ោនតនួា្រកីានម់តទ្រសើ�និងោនឋានៈកានម់ត�ងឹោំ

រៅ្្ន៊ងសង្គម។ រៅរពលមដលកា�្រ្រលួបានផល 

ទ្រយជនពី៍ដធីលៃ ី សម៊ទ្រ និងនទពរឈើមិនអនញ៊្ញា ត 

តរៅរ្រៀត រនាះរធវើឲ្យសស្តើកានម់តពឹងមផអ្ែ រលើប៊�ស។  

រោយោនកា�បំផលៃិចបំផ្លៃ ញប�សិ្ថា ន ជនជាតរិដើម 
ភាគតចិ្នឹ៏ងអាចបាតប់ងន់វូតនួាតី្ ្ន៊ងកា�បរទងៀន

អំពីទ្នពណី�បសខ់ លៃនួ  បាតប់ងល់្រ ្ធភាព្្ន៊ងកា�រទ្ើ 

ទរាស ់ និង�្សា្រ៊្ នវូចរំណះដងឹទ្នពណី ទពមទាងំ 

បាតប់ងល់្រ ្ធភាព ្្ន៊ងកា�រ្លៃើយតបនឹងកា�បមទម
 

បទមរួលអាកាសធាត ៊ មដលជះឥ្រ ្ធពិលយ៉ា ងខាលៃ ងំរលើប

�សិ្ថា ន�បសព់ួ្ គាត។់

 គរទោងជារទចើន ននកា�រធវើសម្ទានដធីលៃដីធ៏ ំ

លវឹងរលវើយ្ពំង៊ទតរូវបានអនវ៊ត្ត ្្ន៊ងស�គមនជ៍ន
 

ជាតរិដើមភាគតចិរៅ្រទូាងំទ្រ្រស្ម្៊ជា។    ចកំា� 

ររៅស៊ ូ  ចកំា�្សិឧសសា�្មមាមដលោន្រ�ំំធំៗ   

និងដសីម្ទានរៅតបំនជ់ី្ យ្ម� ៉ា  មដលសថាិត្្ន៊ង 
ចរំ្មគរទោងបងកកា�បំផលៃិចបំផ្លៃ ញ  ្ ពំង៊ទតរូវបាន 

អនវ៊ត្ត។ គរទោងទាងំរនះ បាននារំៅ�្កា��រំលាភ 

បំរានជាល្្ខណៈទ្ពព័ន្ធរៅរលើសិ្រ ្ធប៊ិគ្គល និងសិ្រ ្ធិ

សមូ�ភាពននស�គមនម៍ដល�ងផលប៉ាះរាល ់ ដចូ 

ជា កា�ផ្លៃ សរ់ៅរៅតបំនែ់មាីទាងំបង្ខ ំកា�គរំាម្មំ�ង 

កា�រធវើ្រ៊្ ្ខប៊្រមនែញ រលើទ្រុមជនជាតរិដើមភាគតចិ 

មដលរចញម្តវា៉ា  ទពមទាងំនារំៅ�្កា�បាតប់ង ់

ជីវភាព�សរ់ៅ និងបញ្ហា រផសេងរ្រៀត។  សស្តើជន 
ជាតរិដើមភាគតចិ បាន្ពំង៊ទ្រឹងមទ្ងតស៊ជូាមួយ 
ស�គមន�៍បសព់ួ្ គាត់្ ្ន៊ងកា�កា�រា�ដធីលៃ ី និង

 
ជីវភាព�សរ់ៅ�បសព់ួ្ គាតពី់គរទោង មដលបងក 

កា�បំផលៃិចបំផ្លៃ ញ  ្ប៏៉ា៊មន្តពួ្ គាតរ់គចមិនផត៊ពីកា�

រធវើ្រ៊្ ្ខប៊្រមនែញ   កា��រំលាភរសពសន្ធវះ     និងកា� 

�រំលាភបំរានផលៃូវរភ្រ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦៣

រូប្ត លីកាដូ



 ោទតា១៥ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី(១) �ដឋាភាគ ីទតរូវផ្តល ់

ឲ្យសស្តើនវូសមភាពជាមួយប៊�សរៅចរំរាះម៊ខចបាប។់   (២)   �ដ ឋាភាគទីតរូវផ្តល ់

ឲ្យសស្តើ ្្ន៊ងបញ្ហា �ដឋាប្រវណីនវូឋានៈនីតយាន៊្ លូ ដចូគា្ន នឹងប៊�ស និង 

ោនឱកាសដចូគា្ន   រដើម្រីទ ើ្ទរាសឋ់ានៈរនះ។  (៣) �ដឋាភាគទីតរូវផ្តលឲ់្យសស្តើ 
នវូសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន ្្ន៊ងកា�ចះ៊្ចិ្ចសនយា និង កា�ទគបទ់គងទ្រព្យសម្ត្ត ិនិងទតរូវឲ្យ

ោនកា�ទ្ទពរឹត្តម្រលើសស្តើ ដចូគា្ន ្្ន៊ងទគបដ់ំ្ ្ក់ាលនននីតវិធិ�ីបស ់

តល៊ាកា� និងស្លា ជំ�ះ្្ត។ី (៤) �ដឋាភាគ ីទពមរទពៀងគា្ន ថ្  ្ ចិ ្ចសនយាទាងំអស ់

និងលិខតិប៊្�ណ៍ឯ្ជនដន្ររ្រៀតទគបទ់្រភ្រ មដលោនអានភ៊ាព 

នីតយាន៊្ លូ សំរៅ�តឹត្តិឋានៈនីតយាន៊្ លូ�បសស់ស្តើទតរូវ្រ៊្ ជារោ�ៈ។ 

(៥) �ដឋាភាគទីតរូវឲ្យប៊�ស និងសស្តើោនសិ្រ ្ធដិចូគា្ន ចរំរាះ ចបាប ់ មដលទា្្់រង 

ដលសិ់្រ ្ធរិដើ�រ�ើ ��បសប៊់គ្គល និងរស�ភីាពរទជើសរ�សីនិរវសនោឋា ន និង 

លំរៅោឋា ន។ 

 រាជ�ោឋា ភបិាល   បានរលើ្រ�ើងថ្    “�ោឋា ភបិាលបានផ្តលន់វូសិ្រ ្ធិ

រស្ើគា្ន ដលស់ស្តើរលើទគបម់ផន្ែ ននជីវតិទាងំអស”់ រ�ើ យបានរលើ្រ�ើងពី 

ោទតា៤៥ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា  មដលមចងថ្ “កា�រ�សីរអើងរាលទ់គប្់រទមងរ់លើ 

សស្តើរភ្រទតរូវបំបាតរ់ចាល។ កា�រធវើអាជីវ ្មមារលើកា�ងា�សស្តើទតរូវហាមឃាត។់    

ប៊�ស    និងសស្តើោនសិ្រ ្ធរិស្ើគា្ន ្្ន៊ងទគបវ់សិព័យទាងំអស ់ ជាពិរសស្្ន៊ង 

អារា�៍ពិរា�៍ និងទគរួស្�។ អារា�៍ពិរា�៍ទតរូវរធវើតាមល្្ខខណ្ឌ  

មដលោនមចង្្ន៊ងចបាប ់ និងតាមរគាលកា�ណ៍ស្ព័ទគចតិ្្ត ្តីមួយទ្ពន្ធ

មមាមតមា  ១៥: 
ភមាពដស្បីគ្មាចំដពមាះមុខច្មាប់ ៃិងក្ពុងបញ្មា 
រដ្ប្ដវណបី

អនុសរាសន៍ៈ
• សក្ួរង្៊រខាភបិាល   សក្ួរង 

មហានផទា    និងសក្ួរងកិច្្ការនារ បី    
សតរូវរមួ្រហការ ជ្មយួអាជ្ញា ្ 
មចូលដាឋា ន ម�ើម្បបីពសងឹងនចូវការ 
មឆ្ើយតបរប្់ររដាឋា ភបិាល  និង 
យន្ការដផនាកច្បាបន់ានា   ្ំរមៅ 
មដាះសោយអំមពើហិងសាមលើមយន 
ឌរ័ រមួោន អំមពើរមំលាភម្រព 
្រន្វៈ អំមពើហិងសាកនា៊ងសគរួោរ 
អំមពើជួញ�ចូរ ។ល៕

• រាជរដាឋា ភបិាល   និងសក្ួរងដ�ល 
ពាកព់ន័្នានា   គួរម្វើការផ្សពវ 
ផសាយពត័ោ៌ន អំពបីម្រវាកម្ម 
មផ្សងៗដ�លជនរងមសោះននអំមពើ
ហិងសាដផអែកមលើមយនឌរ័ អាច្មសបើ 
សបា្់របាន។

• រាជរដាឋា ភបិាល គួរបមងកើតបទប្ប 
ញ្ញត្ិ ដ�លអន៊ញ្្ញ តឲ្យស្រ្បីអាច្ម្វើ
ការ្រមសមច្ចិ្ត្ មដាយឯកមតា  
ភាគបី កនា៊ងការរលំាយច្ំណងអាពា
ហ៍ពិពាហ៍បាន មដាយមនិចាបំាច្ ់
ឆ្ងកាតក់ារផ្សះផសាជ្ម៊ន។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦៤

រូប្ត លីកាដូ



មួយ។” រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា   បានរធវើ 

រសច្្តសីនិ្នោឋា នថ្ សស្តើពិតជា្រ្រលួបាន
 

សិ្រ ្ធរិស្ើនឹងប៊�ស ដចូោនមចង្្ន៊ងចបាប ់

រ�ើ យថ្ សស្តើអាចរទ ើ្ទរាសនី់តវិធិី្ ្តឹង 

ស្�្រ៊្ ្ខ រៅរពលសស្តើោនជំរនឿថ្សិ្រ ្ធ ិ
�បសខ់ លៃនួទតរូវបានរគ�រំលាភបំរាន មដល 

សិ្រ ្ធរិនះ ទតរូវបានកា�រា�រោយោទតា៣៩  

នន�ដឋាធមមានញ៊ញា ។៦២ រាជ�ោឋា ភបិាល្ប៏ាន 

រលើ្រ�ើងពីោទតា ៣១ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា នន
 

ទពះរាជា្ចទ្្ម្៊ជាបានមចងថ្ “ទ្ជា

ពល�ដឋាមខ�្ោនភាពរស្ើគា្ន ចរំរាះម៊ខចបាប ់

ោនសិ្រ ្ធរិស�ភីាព និង្�ណីយ្ចិ្ចដចូគា្ន  

ទាងំអស ់ រោយឥតទ្កានព់ជូស្សន ៍

ពណ៌សម្៊� រភ្រ ភាស្ ជរំនឿ ស្សនា 

និនា្ន កា�នរយបាយ រដើម្រំណើ ត ជាត ិ

ឋានៈសង្គម ធនធាន ឬស្ថា នភាពឯរ្រៀត 

រ�ើយ។”

 មផអ្ែ តាមកា�សន្និោឋា ន�បស�់ោឋា ភ-ិ

បាលមតោ្ន ្ឯ់ងបានបងាហា ញថ្ោនអាជាញា -

ធ�សសបចបាបទ់គបទ់គានរ់ដើម្ផី្តលក់ា�កា�

រា�  រោយរស្ើភាព និងមិនឲ្យោនកា�
 

រ�សីរអើងរលើសស្តើរៅចរំរាះម៊ខចបាប ់ ្ប៏៉ា៊មន្តមិន 

ខស៊ពីមផន្ែ ជា រទចើនរផសេងរ្រៀតរ្រ អតថាភិាពននប្រ 

ប្ញញា ត្ត ិ និង ប្របញ្ជា  មដលរលើ្សទាួយសមភាពរនាះ  

មិន ោននព័យថ្  សមភាពទតរូវបានផ្តលរ់ៅឲ្យឬ 

្ធ៏ានា ដលស់ស្តើនវូសមភាពពិតទរា្ដរនាះរ្រ។ 

ឧទា��ណ៍ រៅ្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង កា�រធវើស្្្ខ ី

្មមា�ប សស់ស្តើរៅ្្ន៊ងតល៊ាកា� ជារ�ឿយៗ មិនោន 
ភាពរស្ើគា្ន នឹងកា�រធវើស្្្ខី្ មមា�បសប៊់�សរនាះរ្រ។ 

សស្តើ មដលជាជន�ង រទគាះពីអំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្� ជា

រ�ឿយៗបានបងាហា ញភាពខ វះជំរនឿ្រ៊្ ចតិ្តរលើមនន្តើនគ�-

បាល និងតល៊ាកា� មដល្រ្រលួរា៉ា ប�់ង្្ន៊ងកា�អនវ៊ត្ត 

ចបាបទ់ាងំរនះ។  សស្តើជាជន�ងរទគាះ  ទតរូវោនឯ្ស្�

ជារទចើនរា្ព់ព័ន្ធនឹងកា�្រ្រលួ�ង�បួស     រដើម្ ី
បងាហា ញជាភស្ត៊តាងពី្�ណីបណ្តឹ ង�បសខ់ លៃនួ។ 

្្ន៊ង្�ណីជារទចើន ជន�ងរទគាះនឹងមិនមសវង�្យត៊្ត-ិ 

ធមរ៌្រ រោយស្�ពួ្ គាតខ់ វះ ជំរនឿរលើទ្ពព័ន្ធតល៊ាកា� 

ឬរោយស្�មតោនកា�ចំ្ យខស្ ់ រលើនីតវិធិ ី

បញជាូ នរ�ឿង្្តរីៅតល៊ាកា�។៦៣ អា�មមាណ៍មដលោន 

ភាពមិន ទរា្ដទ្ជាទាងំរនះ មិនមមនគាមា នមូលរ�ត ៊

ម្សំអាងរនាះរ្រ មូលរ�តរ៊នាះ គថឺ្សស្តើជាជន 

�ងរទគាះ ្រ្រលួ�ងបញ្ហា ទ្ឈមជារទចើនរផសេងគា្ន រៅ 

្្ន៊ងតល៊ាកា�។ រៅ្្ន៊ង្�ណីមដលជន�ងរទគាះនន
 

អំរពើ�រំលាភរសពសន្ធវៈ ឬអំរពើរបៀតរបៀនផលៃូវរភ្រ 
 

មិនទតរូវបានបញជាូ នរៅតល៊ាកា�ភាលៃ មៗរនាះរ្រ  បនាទា ប ់

ពី្�ណីរនះបានរ្ើតរ�ើង។ ជន�ងរទគាះមិនអាច 

៦២ មាត្រា ៣៩ ត្បជា្រលរដ្ឋខែ្មរមាៃសិទ្ិប្ឹងបរហិារ ប្ឹងតវ៉ា ឬប្ឹងទារសំណងជួសជុលការែូចខាតខដលបណ្ាលមក្ីរអំម្រើែុសចបាប់របស់
អង្គការរដ្ឋ របស់អង្គការសង្គម ៃិងរបស់បុគ្គលិក នៃអង្គការទំាងមៃរះ។  ការមដ្រះសសាយបណឹ្ងតវ៉ា ៃិងសំណងជួសជុលការែូចខាតជាសមតថា
កិច្របស់តុលាការ។
៦៣ បញ្ហា សិទ្ិសស្ី សិទ្ិកុមារ ៃិង សិទ្ិកម្មករចំណាកសសរុក មៅកម្ុជា.  Rep.Np.: n.p ២០១២. បញ្ហា សិទ្ិសស្ី សិទ្ិកុមារ ៃិង 
សិទ្ិកម្មករចំណាកសសរុក មៅកម្ុជា. សមាគមសិទ្ិមៃុស្ស ៃិង អភិវឌ្ឍៃ៏ កម្ុជា អាដហុក ២០១២.   Web. ០៩ សីហា ២០១៣.

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦៥

រូប្ត លីកាដូ



្រ្រលួបានលិខតិរកាសល្យវចិ្ចព័យ មដលរធវើកា�វាយ 
តនមលៃរលើកា��ង�បួស�បសខ់ លៃនួបានរ្រ។  កា�មដលខ វះ 

សមតថាភាព្្ន៊ងកា�ទ្មូលភស្ត៊តាង មដលចាបំាចត់ាម

រកាសល្យវចិ្ចព័យ�បសជ់ន�ងរទគាះ ននអំរពើ�រំលាភ 

រសពសន្ធវៈ ឬរោយស្�កា�រ�សីរអើងពីប៊គ្គលិ្រៅ

មនទាី�រព្រ្យបមងអ្ែ  ទ្កា�រនះ ្រ៏ធវើឲ្យប៉ាះរាលដ់ល ់

ដរំណើ �កា�ផលៃូវចបាបផ់ងមដ�។ បនាទា បម់្តល៊ាកា� 

នឹងសនមាតថ់្ គាមា នភស្ត៊តាង្មួយបងាហា ញពីអំរពើ 

�ិងសា ដរូចនែះទតរូវចាត្់រ៊្ ថ្ គាមា នកា��រំលាភរសព 

សន្ធវៈរនាះរ្រ។ ទ្សិនរបើគាមា នសញ្ញា ្មួយ 

បងាហា ញពីអំរពើ�ិងសា រនាះតល៊ាកា�នឹងបមងវ�អំរពើ� ំ

រលាភរសពសន្ធវៈ រៅជាអំរពើរបៀតរបៀនផលៃូវរភ្រ   

រ�ើ យរធវើកា�ផ្តនាទា សរទាសដលជ់នរល្ើសទតរឹម្ទមរិត

រទាសសស្សបំផត៊។  រៅ្្ន៊ង្�ណី មដលមិនោន
 

�បួសរលើរាងកាយ្មួយ បងាហា ញឲ្យរ�ើញជា្ ់

មស្តង រនាះ តល៊ាកា�នឹងសមមាតថ់្ ជន�ងរទគាះស្ព័ទគចតិ្ត 

រោយខ លៃនួឯង របើរទាះជាកា�ពិតរនាះ គថឺ្ជន�ង
 

រទគាះជារទចើនមិនហ៊ានពយាយមរ�បីទមះ ពីរទរាះពួ្  

គាត ់ ទតរូវបានជនរល្ើសគរំាម្មំ�ងសោលៃ បទ់្សិន

របើពយាយមរ�បីទមះរនាះ។

 ចរំរាះ បញ្ហា �លំាយចណំងអារា�៍ពិរា�៍  

សស្តើទតរូវ្លៃងកាតដ់ំ្ ្ក់ាលននកា� ផសេះផសា� ២ រៅ 

៣ ដង សិនរៅចរំរាះម៊ខរៅទ្ម។ ជារ�ឿយៗតល៊ា- 

កា�មតងមតោ្ស់ោ្ធឲ្យសស្តើ ទត�បរ់ៅ�្ស្វ មី 

�បសគ់ាតវ់ញិ រោយមណនាឲំ្យសស្តើជាោ្ច សប់ណ្តឹ ង 

ោនភាពអតធ់មាត ់ និងោនចតិ្តទ្ណីអនរ៊ទគាះ។ 
 

្�ណីជារទចើនននអំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្� តល៊ាកា� 

មតងមតសនមាតថ់្ សស្តើជាអ្ន្ខស៊ រទរាះថ្ជាអ្ន្រផ្តើម 

រធវើឲ្យស្វ មីោន្�ឹំង។ កា�យលរ់�ើញពីបញ្ហា  

ទ្ឈមនឹងភាពស្៊គស្្ញរនះរ�ើ យ រធវើឲ្យសស្តើមិន

ោ្រ់ា្្យ្្តឹងមលងលះរនាះរ្រ។  រលើសពីរនះ រយង 

តាមទ្ម�ដឋាប្រវណីរៅជំពួ្  ៣  ្្ន៊ងោទតា ៩៥០ 

បានមចងថ្   សស្តើ ព៊ំអាចរ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍ែមាីរ្រៀត

បានរ�ើយ ទ្សិនរបើអំ�៊ងរពល ១២០ (មួយ�យនមភា) 

នែងៃព៊ំទានប់ាន្នលៃងផត៊ គតិចាបពី់នែងៃមដលអារា�៍ 

ពិរា�៍ម៊នទតរូវបាន�លំាយ ឬលប៊រចាល។ ចមំណ្ឯ 

ប៊�សវញិ ោនសិ្រ ្ធរិ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍ែមាីបានភាលៃ ម 

បនាទា បពី់អារា�៍ពិរា�៍ម៊នទតរូវបាន�លំាយ ឬលប៊ 

រចាល។  ទ្កា�រនះ គជឺាកា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ រោយ 

ស្�បញញា ត្តរិនះ ដ្នវូសិ្រ ្ធរិស្ើភាពគា្ន �បសស់ស្តើចរំរាះ

ម៊ខចបាប ់រ�ើ យមប�ជាផ្តលផ់លទ្រយជន ៍ឮឲ្យប៊�ស 

មដលសស្តើមិនោនសិ្រ ្ធ្ិរ្រលួបានរនាះរ�ើយ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦៦



 ោទតា១៦ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យ�ដឋាភាគ ី“ទតរូវចាតវ់ធិានាកា�

សមសសបទាងំអស ់ រដើម្លីប៊បំបាតរ់ាលក់ា�រ�សីរអើងរលើសស្តើ ្្ន៊ងទគប់
 

បញ្ហា ទាងំអសរ់ា្ព់ព័ន្ធនឹងអារា�៍ពិរា�៍ និង្រនំា្្់រនំងទគរួស្�។”   

អនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ តទមរូវឲ្យរាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាផ្តលសិ់្រ ្ធរិស្ើគា្ន ដលស់ស្តើ 

្្ន៊ងអារា�៍ពិរា�៍ កា�មលងលះ ្មមាសិ្រ ្ធ ិនិងជីវតិទគរួស្�។

 ោទតា៤៥ នន�ដឋាធមមានញ៊ញា បានមចងថ្  កា�រ�សីរអើង្្ន៊ងទគបវ់សិព័យ

រលើសស្តើទតរូវលប៊បំបាតរ់ចាល  ជាពិរសស្្ន៊ងអារា�៍ពិរា�៍ និងទគរួស្�។ 

កា�សិ្សាសស្វទជាវ�បសរ់យើងបានបងាហា ញថ្ កា�អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តង គមិឺន

ដចូអវីមដលោនមចងរៅ្្ន៊ងោទតារនះរ�ើយ។  ចបាប់្ ម្៊ជាស្តីអំពីអារា�៍ 

ពិរា�៍ និងទគរួស្� ោនខមចងជារទចើនមដលទ្្បរោយល្្ខណៈរ�សី 
រអើងមដលចាត្់រ៊្ សស្តើមិនោនភាពរស្ើគា្ន នឹងប៊�ស។ រៅ្ម្៊ជា  សស្តើមិន

 ោនសិ្រ ្ធរិលើទ្រព្យសម្ត្តរិស្ើភាពគា្ន នឹងប៊�សរនាះរ្រ។  ែវីត្តិមតោទតា 

៧០ ននចបាបស់្តីពីអារា�៍ពិរា�៍ និងទគរួស្� បានមចងថ្ សស្តើទតរូវបាន
 

អនញ៊្ញា តឲ្យ្រ្រលួបានទ្រព្យសម្ត្តរិៅបនាទា បពី់កា�មលងលះ    ្ប៏៉ា៊មន្ត 
បញ្ហា មដលរ្ើតោនជាធមមាតារនាះ គថឺ្្មមាសិ្រ ្ធរិលើដធីលៃ�ីមួគា្ន  រៅរពលខ លៃះ 

រឈ្ាះស្វ មីទតរូវបានបញ្ចូ ល្្ន៊ងបព័ណណ្មមាសិ្រិ ្ធដធីលៃ ី រោយមិនោនកា�ដងឹលឺ 

ពីទ្ពន្ធ រ�ើ យប៊�សជា្្តីអះអាងថ្ ខ លៃនួោន្មមាសិ្រិ ្ធរលើដធីលៃតីាងំពីដបូំង  

 រទកាយពីកា��លំាយចណំងអារា�៍ពិរា�៍។៦៤    រយងតាមចបាប ់រនះ សស្តើ 

មមាមតមា  ១៦: 
ភមាពដស្បីគ្មាក្ពុងច្មាប់ស្បីពបីអមាពមាហ៍ពិពមាហ៍ 
ៃិងមគរួសមារ

អនុសរាសន៍ៈ

•  ផ្ល់ការបណ៊្ះបណ្ាលវជិ្ជា ជបីវៈ
�ល់ស្រ្បី ម�ើម្បបីជំរ៊ញឲ្យោនឯក
រាជ្យភាពដផនាកហិរញ្ញ វត្៊ និងកាត ់
បន្យច្ំនួនជនរងមសោះ ដ�ល  
សតរូវបង្ខំច្ិត្រ្់រ មៅកនា៊ងទំនាក ់
ទំនងមពញមៅ មដាយការមបៀត 
មបៀន ជ្ពិម្រ្រផ្ល់ការបណ៊្ះ 
បណ្ាលមនះ �ល់ស្រ្បីដ�លសតរូវ 
ទទួលបនទា៊កចិ្ញឹ្មសគរួោរ ដត 
ោនា កឯ់ង មដាយោរោវ មបីជ្ប ់
ពន្នាោរ   ពបីបទមសបើអំមពើហិងសា  
កនា៊ងសគរួោរ។

• ម្វើការកាតប់ន្យ ឬមនិទាមទារ
ន្្ឈនាួលមលើម្រវាផ្ចូវច្បាបព់បីជន
ទាងំឡាយណា ដ�លោន 
បំណងដាកព់ាក្យ្ំ៊រប្ឹងដលង 
លះ មដាយបញ្ហា អមំពើហងិសាកនា៊ង 
សគរួោរ។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

៦៤ កម្ុជាាៈ សិទ្ិមលើត្ទ្រ្យសម្ត្ិ ៃិងការត្គប់ត្គងមលើធៃធាៃ ។ USAID

៦៧



និងប៊�សោនកាតពវ្ ចិ ្ចរស្ើគា្ន ្្ន៊ងកា�មែ�្សា្នូ។ រៅ្្ន៊ង្�ណីមដល

 ប៊�សចា្រចញពីសស្តើជាទ្ពន្ធរៅ�្សស្តើមួយ រផសេងរ្រៀត ឬ្រ៏ទរាះប៊�សជា

ស្វ មីទតរូវបញជាូ នរៅពន្ធនាគា� សស្តើជាភ�យិមតងមត្រ្រលួបនទា៊្ចញិ្ច ឹ មបី

 បាច់្ នូ រោយមិនោនជំនយួមផន្ែ �ិ�ញញា វតថា៊រនាះរ្រ។ រយងតាមកា�សស្វ

ទជាវមដលរធវើរ�ើងរោយ្មមាវធិរីស្ៀងអាហា�ពិភពរលា្បានបងាហា ញថ្ 

រៅទ្រ្រស្ម្៊ជា  ោនទគរួស្�ចនំនួ ៣០% មដលោនសស្តើជាអ្ន្ដឹ្ នា ំ
ទគរួស្�។

 សស្តើោនឱកាសតចិតចួ្្ន៊ងកា�រទជើសរ�សីគសូស្� រោយស្� 
អារា�៍ពិរា�៍ទតរូវបានរ�ៀបច្ំរ៊្ ោ្ពី់ឳព៊្ ោ្ត យ និងសស្តើកាលៃ យជា្នូ

 
ទ្មំ៊ទាងំរៅវ ព័យ្ោ៊� រៅមតជាបញ្ហា ្្ន៊ងទ្រ្រស្ម្៊ជារៅរ�ើយ។ រៅ 

្្ន៊ង្�ណីជារទចើន ទ្សិនរបើរ្ង្សសើោនអាយរ៊្ង្ខាលៃ ងំ រនាះឳព៊្ ោ្ត យ 

និងប៊�សជាស្វ មី�បសរ់្ង្សសើរធវើកា�សូ្ បា៉ា នអ់ាជាញា ធ�្្ន៊ងភមិូ រដើម្ឲី្យ 
 ម្លៃងបនលៃំអាយ៊្ រំណើ ត�បសរ់្ង្សសើរនាះ។  រៅ្្ន៊ងោទតា ៥ ននចបាបស់្តីពី

អារា�៍ពិរា�៍នឹងទគរួស្�បានមចងថ្ អាចរ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍បាន 

ប៊�សោនអាយច៊ាបពី់ ២០ ឆ្្ន រំ�ើង និងនា�ោីនអាយច៊ាបពី់ ១៨ ឆ្្ន រំ�ើង។

 ្ោ៊�ជីារទចើន មដលទតរូវបានរគ�រំលាភរសពសន្ធវៈជបួបញ្ហា លំបា្

្្ន៊ងកា�រ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍រៅ្ម្៊ជា រោយពួ្ រគ្រ្រលួ�ងកា�ទ្ោែ

ោ៉ា ្ង់ាយ។ ោនរា្្យរស្លៃ ្មខ�្ពីប៊រាណមួយបានរលើ្រ�ើងថ្ “ប៊�ស 

ោនតនមលៃដចូោស រ�ើ យសស្តើវញិោនតនមលៃដចូទ្្តព់ណ៌ស។” រា្្យ 

រស្លៃ ្រនះោននព័យថ្ របើរទាះជាោសទ្ឡា្នឹ់ងធលីូ្រ៏ៅមតជាោស 

ប៉ា៊មន្តចមំណ្ឯទ្្តព់ណ៌សវញិ រៅរពលមដលោនស្នែ មទ្ឡា្ ់

រ�ើ យ គសឺ្នែ មទ្ឡា្រ់នាះនឹងសថាិតរៅជារ�ៀង��ូត។  រលើសពីរនះរៅ 

រ្រៀត រៅរពលមដលសស្តើចលូបរទមើកា�ងា�្្ន៊ងឧសសា�្មមាផ្តលរ់សវា 
្សំ្ន្ត ពួ្ គាតជ់ារ�ឿយៗ ទតរូវបានទ្រុមទគរួស្� និងស�គមន្៍រ៊្ ពួ្ គាត ់

ឲ្យរៅឯរកា។ រ្ង្សសើោ្ន ្រ់ៅ្្ន៊ងវរីដអ ូ ឯ្ស្�មួយោនចណំងរជើងថ្ 

“រា្់្ ្្ត លរម�”  បានរ�ៀបរាបថ់្   រទកាយពីបានចលូបរទមើកា�ងា�រៅ

្្ន៊ងបនរពសយាមួយ្មនលៃង ឪព៊្ ោ្ត យ�បសន់ាងចាត្់រ៊្ នាងជាមនស៊សេ 
អ្ស៊ល រ�ើ យមិនស្វ គមនន៍ាងឲ្យទត�បម់្ផទាះវញិរ្រ សមូ្មីតកា� 

ពិតរនាះ គជឺា្�៊ំស�បសឪ់ព៊្ ោ្ត យ�បសន់ាង មដលជាអ្ន្ល្ន់ាងឲ្យ

រៅផទាះបនរនាះ្រ៏ោយ។ 

 រៅ្្ន៊ងោទតា ៣៩ ននចបាបស់្តីពីអារា�៍ពិរា�៍ និងទគរួស្�បាន
 មចងថ្ “្្តី ឬទ្ពន្ធ អាច្្តឹងស៊ំមលងលះគា្ន បាន កាលរបើោនមូលរ�ត៊
 

ទគបទ់គានប់ញ្ជា ្ថ់្ខ លៃនួព៊ំអាច�មួ�សជ់ាមួយគា្ន តរៅរ្រៀតបាន។”  រៅ្្ន៊ង 

កា�អនវ៊ត្តជា្ម់ស្តងចរំរាះសស្តើោនកា�លំបា្កានម់តរទចើនរ�ើង ្្ន៊ងកា� 
�លំាយចណំងអារា�៍ពិរា�៍។ សស្តើទតរូវទ្ឈមនឹងកា�ចំ្ យខស្រ់លើ

កា�ោ្រ់ា្្យស៊ំ្្តឹងមលងលះ។ ជារ�ឿយៗ សស្តើទតរូវរធវើដរំណើ �ឆ្ងៃ យរដើម្មី្

• យកករណបី អំមពើហិងសា កនា៊ង សគរួោរមកពិភាកសាកនា៊ងោលា
មរៀន    និងម្វើការអបរ់្ិំរ្រសាន៊ 
្ិរ្រ្សអំពបី្ិរទ្ិ និងកាតពវកិច្្ 
រប្់រពួកមគ ដ�លោនដច្ងមៅ 
កនា៊ងច្បាបម់នះ។ មលើកទឹកចិ្ត្ 
�ល់ជនរងមសោះ ឲ្យរាយការណ៍ 
ពបីករណបី រប្់រខ្ួន និងទបោ់ក ត ់
មនិឲ្យោនជនមល្មើ្រសបសពឹត្ 
អំមពើហិងសាមនះតមៅមទៀត។ 

• រដាឋា ភបិាល  គួរមលើកកំព្់រ  និង 
ពសងឹងការអន៊វត្សកម្របីល្ម ៌
មសន្បីនគរបាល តាមរយៈការ 
បណ៊្ះបណ្ាល។ រដាឋា ភបិាលក ៏
គួរម្វើការដកលំអរផងដ�រ មលើ 
យន្ការសតរួតពិនិត្យ និងវាយ 
តនម្ការអន៊វត្ការងាររប្់រមសន្បី
នគរបាលកម្៊ជ្ម�ើម្បបីបមងកើនឲ្យ
ោនការទទួលខ៊្រសតរូវ។

• គួរបមងកើនកសមតិ មទា្រទណ្ឌ  
បដន្មមទៀតមលើអនាករមំលាភច្បាប់
្រ្បីពបីអំមពើហិងសា កនា៊ងសគរួោរ 
មដាយ្រង្មឹថា ការបដន្ម 
មទា្រឲ្យ្្នជ់្ងមនះ នឹងម្វើឲ្យ 
អសតាននអំមពើហិងសា កនា៊ងសគរួោរ 
្យច៊្ះ មហើយនឹងបមងកើន្រន្ិ 
្៊រខមៅកនា៊ងផទាះ �ល់ស្រ្បីបដនម្ 
មទៀត។

• មបើកវគ្គបណ៊្ះបណ្ាល ្រសោប ់
ថានា ក�់ឹកនា ំ កនា៊ងជួររដាឋា ភបិាល 
និងអនាកអន៊វត្ច្បាប ់ ម�ើម្បបីឲ្យពួក
ោតយ់ល់ច្បា្់រពបីោរៈ្ំរខាន់
កនា៊ងការអន៊វត្ច្បាបឲ់្យបានសតឹម 
សតរូវ និង្រងកត់្ ្នម់លើបញ្ហា ជ្ក់
លាកន់នអំមពើហិងសា កនា៊ងសគរួោរ 
ដ�លជ្បញ្ហា មយួ សតរូវដតចាត ់
វធិានការឲ្យបានហ្មតច់្ត។់ 
មលើកកម្្់រការយល់�ឹង�ល់ 
ថានា ក�់ឹកនាអំំពបីោរៈ្ំរខាន ់ នន 
ការការពារ្ិរទ្ិរប្់រស្្របី។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦៨



ោ្រ់ា្្យបណ្តឹ ងស៊ំមលងលះ។  រៅតាមតបំនជ់នប្រ 

នានា សស្តើជារទចើនបានរ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍រោយ 

មិនោនលិខតិអារា�៍ពិរា�៍សសបចបាប ់ (រអតាស៊ី 

វលិ) រនាះរធវើឲ្យកា�មលងលះមិនអាចរៅ�ចួរនាះរ្រ។  

ទ្កា�រនះ រធវើឲ្យសស្តើមដល្ពំង៊ទ្ឈមនឹងអំរពើ 
�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�ោនជរទមើសតចិតចួ្ស់្ ្ន៊ងកា�

រគចរចញពីអំរពើ�ិងសារនាះ។ ជារ�ឿយៗ សស្តើទតរូវបង្ខំ

ចតិ ្តបន្ត�សរ់ៅ្្ន៊ងចណំងអារា�៍ពិរា�៍មបបរនះ 

រោយស្�មូលរ�តផ៊លៃូវចបាប ់ ឬ្តា្ត រសដឋ្ា ចិ ្ច។  

ជារ�ឿយៗ សស្តើមិនោនល្រ ្ធភាព្្ន៊ងកា�ចញិ្ច ឹ មខ លៃនួឯង 

និង្នូ�បសគ់ាត ់   ទ្សិនរបើគាតទ់តរូវោ្រ់ា្្យ
 

បណ្តឹ ងស៊ំមលងលះ មយា៉ា ងវញិរ្រៀតសសើ្ខ៏ វះនវូជំនាញ

រផសេងៗរដើម្�ី្ទរា្ច់ញិ្ច ឹ មទគរួស្��បសគ់ាត ់ រោយ
 

ឯ្រាជ្យរោយមិនចាបំាចពឹ់ងអាសសព័យរលើស្វ មី�បស់

ខ លៃនួ។ 

 បញ្ហា អំរពើ�ិងសា ្្ន៊ងទគរួស្�ជារទចើនរៅតាម 

្រជីនប្រ ្ទមទតរូវបានរគរាយកា�ណ៍្ស។់ ្�ណី 

មដលមិនរាយកា�ណ៍ពីអំរពើ �ិងសារនះ្រ៏ោយស្�

មូលរ�តមួ៊យចនំនួ រ�ើ យជាពិរសសរនាះ  
្�ណីអំរពើ�ិងសា រ្ើតោនរ�ើងរលើសស្តើ�សរ់ៅ្្ន៊ង

 ភមិូតចូៗ។ ចបាបស់សើបានទ្រៅថ្សស្តើគ�ួមត�្សា្រ៊្  

រ�ឿងរា៉ា វ �បសខ់ លៃនួរៅ្្ន៊ងផទាះ។ រនះគជឺាសោ្ធ្្ន៊ងកា� 

�្សា “ ម៊ខោត”់   រដើម្រីជៀសវាងមិនឲ្យោនភាព 

អាោ៉ា សរ់ៅ្្ន៊ងស�គមន។៍ សស្តើោនកា�កាលៃ ច�អា 
មិនហ៊ាននិយយទរាបរ់គរនាះរ្រ។ ្�ណីមបបរនះ 

ជារ�ឿយៗ រទចើនរ្ើតោនរៅ ្្ន៊ងទគរួស្�មដលោន 
ជីវភាពកានម់តទ្ើទ្។   ្ប៏៉ា៊មន្្ត �ណីមបបរនះ្រ៏្ើត

ោនរទចើនមដលរៅរលើជន�ងរទគាះ មដលោនទ្រព្យ 

សម្ត្ត ិ   និងោនម៊ខោតផ់ងមដ�។ ពួ្ រគខាលៃ ចមិន 

ហ៊ាននិយយទរាបរ់គរនាះរ្រ រទរាះនឹងរធវើឲ្យប៉ាះ រា

លដ់លរ់្� ្ត ិ៍រឈ្ាះ�បសខ់ លៃនួរៅ្្ន៊ងសង្គម។៦៥ រទាះបីជា 

រៅរពលសស្តើរាយកា�ណ៍ អំពីអំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្� 

្រ៏ោយ ្អ៏ាជាញា ធ�មតងមតឈ�រៅខាងភាគសី្វ មី  
និងងាយសសរួល្រ្រលួយ្ទរា្់្ នទម រដើម្បីញ្ច ប ់
រ�ឿង្្ត។ី សស្តើជារទចើនបាននិយយថ្ ពួ្ គាតោ់ន 

អា�មមាណ៍ខាមា សរ់អៀនរៅរពលរាយកា�ណ៍ អំពីអំរពើ 
�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�រៅអាជាញា ធ�ជាប៊�ស រ�ើ យ 

ថ្របើអាជាញា ធ�ជាសស្តើវញិ ពួ្ គាតនឹ់ងពយាយមរទចើន

បមនថាមរ្រៀត្្ន៊ងកា�មសវង�្ជំនយួ។ រសទាើ�មតទគប ់
អាជាញា ធ�ទាងំអសនិ់យយថ្ ពួ្ គាតមិ់នោនសមតថា- 

ភាព្្ន៊ងកា�រោះសស្យបញ្ហា អំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�

រ្រ រទរាះពួ្ គាតមិ់នទានប់ាន្រ្រលួកា�បណ្ត៊ ះ 
ប ្្ត លឲ្យបានទតរឹមទតរូវរៅរ�ើយ។៦៦   តាមអវីមដល 

រយើងបានដងឹ គថឺ្អំរពើ�ិងសារលើមផន្ែ រសដឋ្ា ចិ ្ច និង 

ផលៃូវសតអិា�មមាណ៍ ឬផលៃូវចតិ្ត ្ជ៏ាបញ្ហា រ�ើ យមិន

 ទតរូវបានរលើ្រ�ើងរៅ្្ន៊ងចបាប់្ ម្៊ជារនាះរ្រ។

 រៅ្្ន៊ង្�ណីសិ្សាមួយោនសស្តើោ្ន ្ប់ានរត 

្រ�ូសព័ពទាពីទ្រ្រស្រូ� ៉ារៅទ្ធានអង្គកា� លីកាដ។ូ៦៧ 

គាតមិ់នចងទ់រាបពី់អត្តសញ្ញា ណ�បសខ់ លៃនួរ្រ ប៉ា៊មន្ត
 

គាតច់ងទ់រាបរ់�ឿងរា៉ា វ�បសគ់ាត ់ ឲ្យរគឯងបានដងឹ 

រដើម្្ីរ៊្ ជារមរ�ៀនដលស់ស្តើវ ព័យរ្ង្រៅ្ម្៊ជា។  

ប៉ា៊នាមា នឆ្្ន ំ្ នលៃងរៅរនះ  ោនភាញា ្ង់ា�មួយបានទា្្់រង 

ម្គាត ់ និងបានរ�ៀបកា�ជាមួយប៊�សជនជាតិ្ រូ� ៉ា 

ោ្ន ្ ់ មដលប៊�សរនាះបានសនយាថ្នឹងផ្តលជ់ីវតិនែលៃ

ថ្លៃ រៅប�រ្រស។  ទ្រុមទគរួស្��បសគ់ាតោ់នភាព� ី្

រាយយ៉ា ងខាលៃ ងំ និងបានទ្ញាបរ់�ៀបចអំារា�៍ 

ពិរា�៍យ៉ា ងឆ្ប�់�ព័ស។ កា�រ�ៀបអារា�៍ពិរា�៍ 

រនះ រធវើរ�ើងតាមល្្ខណៈទ្នពណី្ម្៊ជា ប៉ា៊មន្តមិន 

ោនតនមលៃផលៃូវចបាបរ់នាះរ្រ។  គសូស្�រ្រើបមតរ�ៀប 

កា��ចួរនះ បានរចញដរំណើ �រៅទ្រ្រស្រូ� ៉ា។  មិន 

យ�ូប៉ា៊នាមា ន សស្តើជាជន�ងរទគាះបានដងឹខ លៃនួថ្ �បូគាត ់

រ�ៀបកា�ទគានម់តរដើម្រីធវើជាអ្ន្បរទមើ មដលមិន
 

្រ្រលួបាននែលៃឈនែួល ្្ន៊ងទ្រុមទគរួស្��បស់្ ្តីគាតម់ត
 

ប៉ា៊រ ណ្ ះ   រោយរធវើកា�តាងំពីភលៃសឺស្ងៗ��ូតដល់
 

យបរ់ទរៅ រោយទគានម់ត្រ្រលួបានអាហា�មួយ 

ចមំអ្ រដើម្�ីសរ់ានប៉ា៊រ ណ្ ះ។  មិនបានយ�ូប៉ា៊នាមា នផង 

្្តី�បសគ់ាតប់ានផ្តល ់្ ចិ ្ចកា�ដគ៏�ួឲ្យធនទ់ទានឲ់្យគាត់

រធវើ។ គាតទ់តរូវបានបង្ខឲំ្យ�មួរភ្រជាមួយសោជិ្  
ប៊�សៗរៅ្្ន៊ងទ្រុមទគរួស្��បស់្ ្តីគាត ់ រ�ើ យរៅ

 
រពលខ លៃះ សមូ្មីតជាមួយមិត្តភព័ទ្�បស់្ ្តី។ គាត ់

៦៥ របាយការណ៍សិទ្ិរបស់សស្ី, សមាគមសិទ្ិមៃុស្ស ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ុជា ២០១២។ 
៦៦ របាយការណ៏ស្ី្ីរការមដ្រះសសាយបញ្ហា អំម្រើហិងសាមលើសស្ីមត្រៅតុលាការ។
៦៧ មវជ្បណ្ឌិ ត ្ុរង ឈីវ មកក ជាត្បធាៃអង្គការលីកាដូ  ៃិងជាត្បធាៃអិុៃ ជី អូ សីុ-ដវ
របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៦៩



សងសេ ព័យថ្ ខ លៃនួគាតទ់តរូវបានរគល្ដ់�ូរៅអ្ន្រផសេងៗ

រ្រៀតរៅអំ�៊ងរពលបង្ខឲំ្យ�មួរភ្រទាងំរនះ។  រោយ

ស្�មតគាតមិ់នបានរ�ៀបកា�សសបចបាប ់ ដរូចនែះគាត ់

មិន្រ្រលួបានជំនយួផលៃូវចបាបរ់្រ។ គាតមិ់នបានដងឹ
 

សមូ្មីតឋានៈផលៃូវចបាប�់បសខ់ លៃនួរៅទ្រ្រស្រូ� ៉ារនាះ

ផងមដ�។  បនាទា បពី់កា��សរ់ៅ្្ន៊ងភាពភព័យខាលៃ ចអស់

ជារទចើនមខម្ គាត់្ ោ៏នឱកាស�តរ់គច រ�ើ យបាន 

�តរ់ៅលា្ខ់ លៃនួ។  រទកាយម្រ្រៀតោនអង្គកា�មិន

មមន�ោឋា ភបិាល្រូ� ៉ា មដលរធវើកា�រដើម្សិី្រ ្ធសិស្តើបាន
 ជយួ�បូគាត។់ បច្ច៊ប្ន្នរនះ  គាត់្ ពំង៊បរទមើកា�ងា�ឲ្យ 

អង្គកា�រនាះ។  គាតមិ់នោនបំណងវលិទត�បម់្ 

ទ្រ្រស្ម្៊ជាវញិរ្រ។  ទ្សិនរបើគាតទ់តរូវទត�បម់្ 

វញិមមន ចរំរាះខ លៃនួគាត ់ និងចរំរាះទ្រុមទគរួស្� 

គជឺាកា�បាតប់ងម៊់ខោតទ់ាងំសសរុង  មិនមតប៉ា៊រ ណ្ ះ  

ភាញា ្ង់ា�មដលរ�ៀបចអំារា�៍ពិរា�៍ ឲ្យគាតរ់ៅ 

្ម្៊ជាអាចនឹង�្គាតរ់�ើញ    �ចួបញជាូ នគាតទ់ត�ប់

រៅឲ្យ្្តី�បសគ់ាតវ់ញិ។  កា�រទ្ើន�លឹំ្�បសគ់ាត ់

ដលស់ស្តើ្ម្៊ជា មដលោនចំ្ បអ់ា�មមាណ៍រ�ៀបកា�

ជាមួយជនជាតបិ�រ្រសរនាះ គថឺ្ទតរូវរ�ៀបកា�រោយ

ោនតនមលៃផលៃូវចបាបរ់ៅ្ម្៊ជា រ�ើ យទតរូវរធវើឲ្យកា�
 រ�ៀបកា��បសខ់ លៃនួរៅជាផលៃូវកា�ឲ្យបានកានម់តឆ្ប់

តាម មដលអាចរធវើរៅបានរៅ្្ន៊ងទ្រ្រសែមាីមដលខ លៃនួ

�សរ់ៅរនាះ។ ោនមតរធវើដរូចនែះរ្រ រ្រើបជាវធិមីដលរធវើ

ឲ្យសស្តើ្ម្៊ជាោនសិ្រ ្ធមិសវង�្នវូ្ចិ្ចកា�រា�ផលៃូវចបាប់

មួយចនំនួរៅប�រ្រសបាន។

  រៅ្្ន៊ង្�ណីមួយរ្រៀតរាយកា�ណ៍ រោយ 

អង្គកា� លីកាដ ូ បានឲ្យដងឹថ្ រៅ្្ន៊ងឆ្្ន ២ំ០០៦ សស្តើ 

ោ្ន ្អ់ាយ៣៊៥ ឆ្្ន  ំោន្នូចនំនួ ៤ នា្។់ សស្តើ�បូរនះ

បានកាបស់ោលៃ ប់្ ្តី�បសគ់ាតរ់ោយកាបិំតតាងំរតា។ 

អំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�រ្ើតរ�ើងជាញឹ្ញាប ់ និង

 អស�់យៈរពលជារទចើនឆ្្ន រំៅ្្ន៊ងទគរួស្�មួយរនះ។ 
ទ្ជាពល�ដឋារពញ្រទូាងំភមិូបានដងឹលឺពីកា�ទ្ទពរឹត្ត

�ិងសា�បសប៊់�សជា្្តី�បូរនះ។ រៅរពលមដលប៊�ស 

រនះសសវងឹសស្ គាតម់តងមតវាយរធវើបាបទ្ពន្ធ និង 

្នូ។ ោននែងៃមួយ   ប៊�សរនះបានម្ដលផ់ទាះទាងំខ លៃនួ

សសវងឹ  និងោនកានក់ាបិំតតាងំរតាម្ជាមួយផង 

រោយមែមទាងំបានគរំាមសោលៃ បស់ោជិ្ទគរួស្� 

�បសខ់ លៃនួទាងំអស។់ រៅ្្ន៊ងកា�វាយតបគ់ា្ន  រដើម្ ី

កា�រា�ខ លៃនួ សស្តើជាទ្ពន្ធបានសោលៃ ប់្ ្តី�បសន់ាង។  

ស្្សេោី្ន ្ម់ដលបានស្្គ លទ់្រុមទគរួស្�រនះ បានអះ 

អាងថ្អាជាញា ធ�មូលោឋា នបានឲ្យប៊�សរនះ ចះ៊�តថា-

រលខារលើលិខតិសនយាជារទចើនដង រដើម្ឈីបរ់ទ្ើ 

អំរពើ�ិងសា ្ប៏៉ា៊មន្តប៊�សរនះមិនទតរូវបានស្តីបរនាទា ស

ជាផលៃូវកា�រនាះរ្រ។ រៅ្្ន៊ងចបាប់្ ម្៊ជាគាមា នប្រប្ញញា

ត្តិ្ មដលមចងអំពីកា�កា�រា�ខ លៃនួរ�ើយ។ រៅ្្ន៊ង 

្�ណីរនះ តល៊ាកា�បានសរទមចកាតរ់ទាសសស្តើជា 

ទ្ពន្ធ�បូរនះឲ្យជាបព់ន្ធនាគា��យៈរពល ១០ ឆ្្ន  ំ 

ចរំរាះប្រឧទ្រិដ ឋា�បសគ់ាត។់ោន្�ណីជារទចើនមដល

សស្តើទតរូវជាប�់៊ំឃាងំ រោយស្�មតសោលៃ ប់្ ្តី�បសខ់ លៃនួ 

មដលអំរពើសោលៃ បរ់នះ គបឺ ្្ត លម្ពីអំរពើ�ិងសា
 

្្ន៊ងទគរួស្�។ 

 ជារ�ឿយៗ ជនរល្ើសទ្ទពរឹត្តប្ររល្ើសរោយព៊ំ

បាន្រ្រលួផលវបិា្ពី្ររងវើ�បសខ់ លៃនួរ�ើយ រោយស្� 

ពួ្ រគរទ ើ្អំ្ច និងសំណូ្រដើម្រីគចពីកា�ផ្តនាទា

រទាស។  ជារ�ឿយៗ រៅរពលមដលប៊�សជា្្តីជាបព់ន្ធ-

នាគា�រោយស្�កា�រទ្ើអំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�  សស្តើ

ជាទ្ពន្ធមិនអាចមលងលះប៊�សជា្្តី មដលរទ្ើអំរពើ 

�ិងសារនះបានរ្រ រោយស្�្តា្ត រសដឋ្ា ចិ ្ច។ 

 អង្គកា�មិនមមន�ោឋា ភបិាលនានា បានផ្តល ់
ជទម្ស្នែ ្រ់ៅសម�ម្យដលស់ស្តើ មដល�ងកា�វាយដ ំ

ធងៃនធ់ងៃ� ទពមទាងំបានផ្តលវ់គ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ 
ដលព់ួ្ គាតផ់ងមដ�។  ចមំណ្�ោឋា ភបិាលវញិ្ោ៏ន

មជ្ឈមណ្ឌ លរទចើនមដ� មដលោនរឈ្ាះថ្ “មជ្ឈ- 

មណ្ឌ លស្្ត �សម្ទារ�ើងវញិ” មដលោនល្្ខណៈ 

ដចូជាពន្ធនាគា�រទចើនជាង រោយមជ្ឈមណ្ឌ លទាងំ 

អសរ់នាះមិនសវូោនធនធានែវកិារដើម្ជីយួឧបតថាមភា

ដលស់ស្តើ ដចូជា មហាូបអាហា� ឬកា�មែទា ំនិងមែមទាងំ

មិនោនវគ្គបណ្ត៊ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈផងមដ�។

 រដើម្កីាតរ់ទាសប៊�សោ្ន ្ម់ដលទ្ទពរឹត្តអំរពើ

�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�បានចាបំាចទ់តរូវោនឯ្ស្� មដល

បងាហា ញពីភស្ត៊តាងននអំរពើ�ិងសារលើសស្តើ។  ជារ�ឿយៗ 

ទាមទា�ឲ្យោនស្្សេរីដើម្ផី្តលភ់ស្ត៊តាង ្ដ៏ចូជា
 

ភស្ត៊តាងជា�បូភាពបងាហា ញពី�បួសរលើរាង្គកាយ មដល 

បងករោយចង៊រចា្រ។ ជារ�ឿយៗ បញ្ហា រនះរារាងំសស្តើពី

កា�មសវង�្ជំនយួមដលពួ្ គាតទ់តរូវកា�។ ជន�ង 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៧០



រទគាះមតងមតមិនោនល្រ ្ធភាព ្្ន៊ងកា�ចងទ្ងឯ្- 
ស្�បងាហា ញពី�បួសស្នែ ម�បសខ់ លៃនួ។ រគបានដងឹលឺថ្ 

រៅទ្ម្រ្រលួសំណូ្ជាលយ៊កា្ពី់ចង៊រចា្រ រដើម្ ី

ជាែ្នូ�នឹងកា�ោ្រ់ទាសសស្លៗ។ កា�ោ្រ់ទាស 

្រណ្ឌ រលើអំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�អាចោនចាបពី់ ១ឆ្្ន  ំ

រៅ ៥ឆ្្ន  ំ  រោយអាសសព័យរលើសភាពធងៃនធ់ងៃ�ននអំរពើ

�ិងសារនាះ។ ្ប៏៉ា៊មន្តកា�ោ្រ់ទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគា� 

�យៈរពល ៥ឆ្្ន  ំ គជឺាទ្រភ្រននកា�ោ្រ់ទាស្ទមរិត

អតបិ�ោ របើរទាះជា្�ណីខ លៃះោនសភាពធងៃនធ់ងៃ�ជាង

កា�ោ្រ់ទាស្ទមរិតអតបិ�ោរនះ្រ៏ោយ។ អង្គកា� 

នានា មដលជយួសស្តើ�ងរទគាះរោយអំរពើ�ិងសា្្ន៊ង 
ទគរួស្�ភាគរទចើនអង្គកា�ទាងំរនាះោន រៅតាម្រ ី

ទ្រុងធំៗ មួយចនំនួមតប៉ា៊រ ណ្ ះ មដលទ្កា�រនះរធវើឲ្យ 

សស្តើរៅតាមជនប្រោនជរទមើសតចិតចួ រៅរពល  

មដល្រ្រលួ�ងអំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្�។ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៧១



 ោទតា២ ននអនស៊ញ្ញា  ស៊ី-ដវ បាន្ណំតនិ់យមនព័យននអំរពើ�ិងសា 

រលើរយនឌ ព័�ជា “អំរពើ�ិងសាមដលសមម្តងរចញរោយផ្ទា លរ់លើសស្តើ ពីរទរាះ 

ជន�ងរទគាះជាសស្តើ  ឬមដលអំរពើ�ិងសារនាះប៉ាះរាលដ់លស់ស្តើរទចើនជាង។   

ជា�មួ រាលក់ា�ទ្ទពរឹត្តទាងំឡាយ្ មដលរធវើ្រ៊្ ្ខរទាសរលើរាង្គកាយសត-ិ
 

អា�មមាណ៍ ឬកា�រធវើ្រ៊្ ្ខរទាសរលើផលៃូវរភ្រ ឬកា�ឈឺចាបក់ា�គរំាម្មំ�ង្្ន៊ង

កា�រទ្ើអំរពើទាងំរនះ កា�បង្ខតិបង្ខ ំ និងកា�ដ្�ូតរស�ភីាព។” 

 គ�ួរធវើកា�្តស់ោ្គ លថ់្ រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជា មិនបានបងាហា ញកា�

រោះសស្យរលើអនស៊្សន្៍ររូៅ ១៩ រៅ្្ន៊ង�បាយកា�ណ៍ជាតរិនាះរ្រ។ 

 សស្តើរៅ្ម្៊ជា    ្រ្រលួ�ងអំរពើ�ិងសារលើរយនឌ ព័�រៅរសទាើ�ទគប្់រដិ ឋា

ភាពននជីវតិ។ ្រសសេនៈវប្ធម ៌ និងទ្នពណីមដលោនចរំរាះសស្តើទតរូវបាន 
ចងទ្ងរៅ្្ន៊ងចបាបស់សើជំ�ញ៊ឲ្យសស្តើ សថាិតរៅរទកាមកា�បងា្គ បប់ញ្ជា �បស ់
ប៊�ស។ ជាល្រ ្ធផល សស្តើព៊ំសវូោនវត្តោនរៅ្្ន៊ងជីវភាពនរយបាយ ឬ្្ន៊ង

តមំណងជាអ្ន្ដឹ្ នារំផសេងៗរនាះរ្រ។ អំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្� កា�របៀត 

របៀនផលៃូវរភ្រ អំរពើជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ និងអំរពើជញួដ�ូមនស៊សេ បញ្ហា ទាងំអស់

រនះបានរ្ើតោនរ�ើង្ររូៅរៅ្ម្៊ជា។ សស្តើទ្ឈមនឹងអំរពើ�ិងសា មដល

អៃុសមាសៃ៍ទដូទៅ ១៩ៈ
អំដពបីហិង្មាដលបីសស្បី

អនុសរាសន៍ៈ
• ផ្ល់ការបណ៊្ះបណ្ាល�ល់ 

អាជ្ញា ្រឲ្យមច្ះផ្នាទា មទា្រនចូវ 
រាល់ទសមងន់នអំមពើហិងសាមលើស្្របី  
រមួោន   អំមពើជួញ�ចូរផ្ចូវមភទ 
អំមពើជួញ�ចូរមន៊្រ្ស និងអំមពើ 
ហិងសាកនា៊ងសគរួោរ។ តាមបទ 
្រោ្ភ ្រនរ៍ប្់រមយើង បានរក 
ម�ើញថា ជ្មរឿយៗអាជ្ញា ្រ 
ច្ចូលរមួ មៅកនា៊ងគមសោងជួញ�ចូរ 
មន៊្រ្ស �ចូមច្នាះម្វើឲ្យជនមល្មើ្រ 
រចួ្ផ៊តពបីការដាកម់ទា្រ។


• បមងកើនការបណ៊្ះបណ្ាល 

ជំនាញ�ឹកនា ំ និងបមងកើនឱកា្រ 
្រសោបស់្រ្បី ម�ើម្បបីម្វើការផ្្្់រប្ចូរ 
មច្ញនចូវទ្រ្សនៈវប្ប្មដ៌�លឲ្យត
នម្ស្រ្បីទាបជ្ងប៊រ្រ។

• ដកលំអរសបពន័្អបរ់ ំ  និងមលើក 
ទឹកចិ្ត្ក៊ោរ បីឲ្យបន្ការ្ិរកសា។

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣ ៧២

រូប្ត លីកាដូ



កា�ទ្ឈមរនះរ្ើតរចញពី្ររំនៀម្រោលៃ បទ់្នណណី

វប្ធម ៌និងរ្ើតរចញពីអំរពើព៊្ �លយួរៅ្្ន៊ងទ្ពព័ន្ធ

ចបាប។់ 

 រៅទ្រ្រស្ម្៊ជា អំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្� 

រ្ើតោនជា្ររូៅ ទាងំរៅភ្នរំពញ និងតាមតបំនជ់ន 

ប្រនានា។ ោនកា�ផ្តនាទា រទាសតចិតចួចរំរាះជន 

រល្ើសមដលទ្ទពរឹត្តអំរពើ�ិងសា្្ន៊ងទគរួស្� មួយមផ្្ន  

ប ្្ត លម្ពីអំរពើព៊្ �លយួ រៅ្្ន៊ងទ្ពព័ន្ធចបាប ់
 

ទពមទាងំ្ងវះកា�យលដ់ងឹមផ្្ន ចបាប ់ ជាពិរសសរៅ 

តាមតបំនជ់នប្រ។ អរសថា�ភាពមផ្្ន �ិ�ញញា វតថា៊ គជឺា
 

មូលរ�តច៊ម្ង មដលរារាងំសស្តើ្្ន៊ងកា�ោ្រ់ា្្យ 
បណ្តឹ ងស៊ំមលងលះ។ 

 អំរពើជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ គជឺាបញ្ហា ដធ៏មួំយរៅ 

្ម្៊ជា។ រយងតាមកា�សស្វទជាវមដលរធវើរ�ើងរៅ 

្្ន៊ងឆ្្ន ២ំ០១២ រោយអង្គកា�មិនមមន�ោឋា ភបិាល្្ន៊ង
 សសរុ្មួយ មដលរធវើកា�រដើម្សិី្រ ្ធមនស៊សេបាន�្
 

រ�ើញថ្ ជនរល្ើសមដលទតរូវបានរចា្រទ្កានពី់ប្រ
 

ជញួដ�ូផលៃូវរភ្រទាងំអស ់ គោឺនទតរឹមមត ២៣% 

ប៉ា៊រ ណ្ ះ មដលទតរូវបានចាបខ់ លៃនួ។ រ្ង្សសើខ លៃះមដលជា 

អនីតជិន រ្ង្សសើខ លៃះរ្រៀតោនអាយទ៊តរឹម ៥ ឆ្្ន  ំ

ប៉ា៊រ ណ្ ះ ទតរូវបានឳព៊្ ោ្ត យ ឬស្ចញ់ាត�ិបសព់ួ្

រគល្រ់ៅឲ្យអាជីវ្មមាផលៃូវរភ្រ។ ឧបសគ្គចម្ង្្ន៊ង 
កា�ទ្យ្៊រ ្ធទ្ឆ្ងំនឹងអំរពើជញួដ�ូផលៃូវរភ្រ និងអំរពើ

រពសយា្មមារោយបង្ខរំៅ្ម្៊ជា គរឺោយស្�អាជីវ-
 

្មមាផលៃូវរភ្រ�្ទរា្ច់ណួំលបានរទចើន រ�ើ យមនន្តើ 

�ោឋា ភបិាល និងនគ�បាល្្៏រ្រលួបានផលទ្រយជន៍

ពី�ប�រនះផងមដ�។ រាជ�ោឋា ភបិាល្ម្៊ជាបាន្រ្រលួ 

ស្្គ លថ់្ កា�ជញួដ�ូមនស៊សេ និងកា�រធវើអាជីវ្មមាផលៃូវ

រភ្ររៅមតរ្ើតោនរ�ើង និងបានរលើ្រ�ើងនវូ្មមា
 

វធិសីមសសបមួយចនំនួ រដើម្លីប៊បំបាតប់ញ្ហា រនះ 

ដចូជា “ពទងរឹងសមតថាភាពតល៊ាកា�្្ន៊ងកា�ចាតក់ា� 
រា្្យបណ្តឹ ង មដលរា្ព់ព័ន្ធនឹង្�ណីជញួដ�ូមនស៊សេ

 
ឲ្យកានម់តោនភាពចបាសល់ាស ់និងោនទ្សិ្រ ្ធភិាព” 

និង “ជំ�ញ៊ឲ្យោនកា�មសវង�្ និងកា�រស៊ើបអរងកតឲ្យ

កានម់តស្មមារលើ្�ណីជញួដ�ូមនស៊សេនានា។” ្ ៏
ប៉ា៊មន្ត �ោឋា ភបិាលមិនបានលំអិតឲ្យបានចបាសល់ាស់

 
អំពីវធិសី្សស្ត មដលនឹងរធវើឲ្យសរទមចនវូរគាលរៅ

 
ទាងំរនះរនាះរ្រ។

  អំរពើ�ិងសារលើរយនឌ ព័� ្រ៏្ើតោនផងមដ�

រៅ្្ន៊ងមផ្្ន រផសេងៗននជីវភាព�សរ់ៅ ដចូជា រៅ្្ន៊ង 

មផ្្ន អប�់ជំារដើម។ ្ោ៊�ទីតរូវបានឈបរ់�ៀនរដើម្ ី
ជយួ�្ទរា្ផ់្គតផ់្គងទ់គរួស្�។ រយងតាមប្រសោភា សន ៍

�បសរ់យើងបានឲ្យដងឹថ្ ឪព៊្ ោ្ត យ្រនំងជាឈបឲ់្យ

្នូសសើរៅរ�ៀនជាជាង្នូទ្រុស។ ្ោ៊�ខី លៃះ ទតរូវរធវើ 

ដរំណើ �ផលៃូវឆ្ងៃ យរៅស្លារ�ៀន រ�ើ យរៅតាមផលៃូវ
 

អាចជបួនឹងរទគាះថ្្ន ្ ់ ដរូចនែះរ�ើ យរ្រើបឪព៊្ ោ្ត យ

ជារទចើនសំរ�ចចតិ្ត្រ៊្ ្នូសសើឲ្យរៅផទាះ។ 

របាយការណ៍ស្រមោល ឆ្នា ២ំ០១៣

អំនពើជួញដូរផ្លូវនភទ ្រឺជរាបញ្រាដ៏ធំ្ ួយននៅក្្ចុជរា។ នយោងតរា្ករារមសរាវមជរាវនដល 
នធវើន�ើងននៅក្នចុងឆ្នរាំ២០១២ នដោយអង្គករារ្ិនន្នរដរ្ាភិបរាលក្នចុងមសុក្ួយ នដលនធវើករារ 

នដើ្្បតីសិទ្ធ្នុស្សបរានរកន�ើញថរា ជននល្ើសនដលមតូវបរាននចោទមបករាន់ពតីបទ 
ជួញដូរផ្លូវនភទទរាំងអស់ ្រឺ្រានមតរឹ្នត ២៣% ប៉ុនែណោះ នដលមតូវបរានចរាប់ខ្នួន។ 

នក្ងមសតីខះ្នដលជរា អនតីតិជន នក្ងមសតីខះ្នទៀត្រានអរាយុមតរឹ្ ៥ ឆ្នរំា ប៉នុែណោះ 
មតូវបរានឳពុក្្រាយ ឬសរាច់ញរាតិរបស់ពួកន្រលក់នទៅឲ្យអរាជតីវក្្ផ្លូវនភទ។ ឧបស្រ្គ 

ច្្បងក្នចុងករារមបយុទ្ធមបឆរាំងនរឹងអំនពើជួញដូរផ្លូវនភទ និងអនំពើនពស្យរាក្្នដោយបង្ំននៅ 
ក្្ចុជរា ្រឺនដោយសរារអរាជតីវក្ផ្្លូវនភទរកមបរាក់ចែំួលបរាននមចើន នហើយ្នន្តីរដ្រាភិបរាល  

និងន្ររបរាលក៏ទទួលបរានផលមបនយោជន៍ពតីរបរននះផងនដរ។

៧៣



E–mail: ngocedaw.pnh@gmail.com
Website: www.ngocedaw.org    Facebook: www.facebook.com/ngocedaw    
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