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របាយការណ៍រមួរបសភ់ាគពីាកព់ន័្ធ 
សតអីពំពីត័ម៌ាន្នន្ស្ថា ន្ភាពយយន្ឌរ័ន្ងិសទិ្ធសិ្រសតយីៅកមពជុា 

យ្ញើជនូ្គណៈកមមការត្តួតពនិ្តិយ 
 

មុនកាលបរចិ្ឆេទននយនតការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត្ច់្លើកទី៣របស់កមពុជា 
ច្ៅកនុងកិឆចប្បជំុច្លើកទី៣២ របស់ប្កុមប្បឹកាសិទធិមនុសសននអងគការសហប្បជាជាតិ្ 

(ខែ មករា-កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 
របាយការណ៍រមួខននកច្នេះបានឆូលរមួច្រៀបរាងនិងច្នញើជូនច្ោយប្កុមអងគការសងគមសីុវលិខែលមានរា
យនាមែូឆខាងច្ប្កាម៖ 

១ អងគការសីុែ កមពុជា(NGO-CEDAW) 
២ អងគការ អាកសិ់នច្អត្ (AAC) 
៣ អងគការអនាគត្យុវជនអាស៊ា ន(Cam-ASEAN) 
៤ អងគការច្យនឌរ័ និងការអភវិឌឍនច៍្ែើមបកីមពុជា (GADC) 
៥ បណ្តត ញច្យនឌរ័និងការអភវិឌឍន ៍(GADNet) 
៦ DanChurchAid, Cambodia (DCA) 
៧ អងគការយុវជនខែែរ និងការអភវិឌឍសងគម(KYSD) 
៨ ជំនយួនលូវឆាបែ់ល់កុមារនិងស្រសតី (LSCW) 
៩ សហគមនឥ៍នធូកមពុជា (RoCK) 
១១ អងគការសីលាកា (SILAKA) 
១២ នទេះសមគគី (SC) 
១៣ បណ្តត ញការងារស្រសតីរបួរមួគ្នន  (WNU) 
 

សប្មាបសំ់ណួរនិងពត័្ម៌ានបខនែមសូមទំនាកទំ់នង៖ អងគការសីុែ កមពុជា(NGO-CEDAW) 
# ១៦ នលូវច្លែ ៩៩ សងាា ត្បឹ់ងប្ត្ខបក ែណឌ ឆំការមន រាជធានីភនចំ្ពញ ប្ពេះរាជាណ្តឆប្កកមពុជា 
ទូរស័ពទ (ភាសអងច់្គលស)៖ +៨៥៥ ៨៥ ៤០០ ៩៤២ ទូរស័ពទ (ភាសខែែរ)៖ +(៨៥៥) ១២ ៦៦៨ ៨៥៣ 

អីុខមល៖ngocedaw.pnh@gmail.com 
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1. សេចក្តីស្តីម 
1.1 ទិដ្ឋភាពទូសៅអំពសីេនឌ័រនិងេិទធិមនុេសរបេស់្តេតសីៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា 

1.1.1 ប្បសទេក្មពុជាមានការរកី្ចសប្មីនជាសប្ចនីក្នុងផ្្នក្េមភាពសេនឌ័រនិងេិទធិស្តេត ី សៅក្នុងរេៈប ុន្មា នឆ្ន ថំ្ាីៗ
សនេះ សោេរមួមានទងំ ការអនុម័តផ្្នការេក្មាភាពជាតជិាសប្ចីន ក្នុងការសោេះប្ាេអំសពីហងិាសេនឌ័រ និង
េិទធិការងារ។ ក៏្ប ុផ្នត សៅផ្តមានបញ្ហា ប្បឈមជាមូលោឋ នមេួចំនួន ផ្ដ្លរារាងំដ្ល់ការេសប្មចបានេមភាពជា
េំខាន់ (substantive equality) រវាងបុរេនិងស្តេតី។ េណ្ឋឋ នផ្បបបទផ្ដ្លមានភាពេុីេងាា ក់្មួេសៅប្រប់វ ិ
េ័េនិងផ្្នក្ន្មន្មក្នុងេងគម រឺភាពមនិាបេូនយនន្នត់រំនិតសេនឌ័រអវជិ្ជមាន។ ជ្ំសនឿផ្ដ្លសៅផ្តបនតសក្តី
មានស ងីមនិោច់ ផ្ដ្លថាស្តេតីមានេមតថភាពអន់ជាងបុរេ និងការរពំឹងថា ស្តេតីប្តូវេប្មបខ្លួនតាមតួន្មទីជា
ប្បនពណីសៅក្នុងប្រាួរសន្មេះ បានសដ្ីរតួន្មទីជាឧបេរគមួេរាងំខ្ទប់ការរកី្ចសប្មីនក្នុងការអនុវតតសោលសៅអភិវឌឍ
ប្បក្បសោេចីរភាពទ៥ី (េមភាពសេនឌ័រ)។ ឥរយិាបថ្ទងំសនេះ ប្តូវបានប្បកាន់ខាជ ប់ សោេបុរេនងិស្តេត ី
និសយាជ្ក្ក្នុងវេ័ិេឯក្ជ្ននងិាធារណៈ អនក្អប់រ ំបុរគលកិ្វជិាជ ជ្ីវៈេុខាភិបាល មស្តនតីអនុវតតចាប់ និងអនក្បសប្មី
ការងារក្នុងអងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាល។ 

1.1.2 ក្តីបារមភមួេសទៀត រឺថា ថ្វកិានងិធនធានេប្មាប់ការអនុវតតផ្្នការេក្មាភាពជាត ិ ប្តូវពឹងផ្្ែក្ខាល ងំសៅ
សលជី្ំនួេពីអងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាលនិងជ្នំួេអនតរជាត។ិ ខ្ណៈផ្ដ្លសេដ្ឋក្ិចចក្មពុជា្តល់នូវការសលីក្ទកឹ្ចិតត
និងមានភាពរងឹមា ំនងិបនតក្ំសណីន៧%ក្នុងមេួឆ្ន សំន្មេះ ជ្នំួេបរសទេក្ំពុងមានការថ្េចុេះ។ រោឋ ភិបាលក្មពុជា 
នឹងប្តូវបសងកនីតួន្មទីរបេ់ខ្លួនឲ្យបានកាន់ផ្តខាល ងំ ប្បេិនសបីការរកី្ចសប្មនីទងំសនេះ ប្តវូសធាីឲ្យេសប្មចបានក្នុង
បរយិាកាេមេួ ផ្ដ្លឥទធពិលរបេ់អងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាលក្ពុំងផ្តរញួថ្េចុេះជាងសពលណ្ឋៗទងំអេ់
សន្មេះ។ ប្តូវមានការសបតជាា ចតិតទងំផ្្នក្ហរិញ្ញវតថុនិងធនធានមនុេស សៅប្រប់ផ្្នក្ទងំអេ់របេ់រោឋ ភិបាលសដ្ីមបី
ធាន្មថា េទិធិរបេ់ស្តេតីក្មពុជាទងំអេ់ ប្តូវទទលួបានការការពារ និងធាន្មថា ភាពសេាោីន ផ្្នក្សេនឌ័រ កាល េសៅ
ជាការពិតសៅប្តមឹឆ្ន ២ំ០៣០សន្មេះ។ 

1.2 វធិីាស្តេត  
1.2.1 សនេះជារបាេការណ៍រមួរបេ់អងគការមិនផ្មនរោឋ ភបិាលចំនួន១៣ ផ្ដ្លបានចុេះបញ្ជ ីសៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា 
និងផ្ដ្លក្ំពុងសធាីការសៅក្នុងវេ័ិេសេនឌ័រនិងេិទធិមនុេសរបេ់ស្តេត។ី1 
 
1.2.2 របាេការណ៍សនេះ ប្តវូបានេប្មបេប្មលួសោេរណៈក្មាា ធិការននអងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាលននក្មពុជា 
សដ្ីមបអីនុេញ្ហញ លុបបំបាត់រាល់ទប្មង់ននការសរេីសអងីសៅសលីស្តេតីសភទ (NGO-CEDAW)។ អងគការ NGO-
CEDAW ប្តូវបានបសងកតីស ងីសៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ និងមានឆនទៈក្នុងការតាមោនឃ្ល សំមលីការអនុវតតអនុេញ្ហញ  
CEDAW ក្នុងប្បសទេក្មពុជា។ អងគការ NGO-CEDAW រឺជាេមព័នធអងគការេងគមេុីវលិចំនួន៣៧ សៅក្នុង
ប្បសទេក្មពុជា។ អងគការ NGO-CEDAW ក៏្បានោក់្របាេការណ៍មួេេតពីីអំសពីហងិាក្នុងប្រួារ េប្មាប់វដ្ត 
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UPR ជុ្ទំពីីរក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤ ផ្ដ្រ។ សហេីបផ្នថមពីសលីសនេះ អងគការ NGO-CEDAW ក៏្បានោក់្របាេការណ៍
ប្េសមាលរមួសលីប្បធានបទជាសប្ចីន ជូ្នសៅរណៈក្មាា ធិការ េុី ដ្ របេ់អងគការេហប្បជាជាត ិនិងបានចូលរមួ
សៅក្នុងេម័េប្បជុ្ពំិនិតយរបាេការណ៍ េុ ីដ្ ចំននួពីរដ្ងផ្ដ្រ។ 

1.2.3 ក្នុងការសរៀបចោំក់្របាេការណ៍សនេះ តំណ្ឋងរបេ់អងគការផ្ដ្លចូលរមួោក់្របាេការណ៍សនេះ បានជ្បួ
ប្បជុ្ំោន ជាសប្ចនីដ្ង ចាប់តាងំពីផ្ខ្កុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ សដ្ីមបសីរៀបចកំ្ិចចពិភាក្ាប្ក្មុ សៅសលីប្បធានបទេតីពីសេនឌ័រ 
និងសដ្ីមបសីប្ជ្េីសរេីបញ្ហា ន្មន្មេក្មក្ពិភាក្ាសៅក្នុងរបាេការណ៍សនេះ។ ជាងសនេះសទៀត អងគការចូលរមួោក់្
របាេការណ៍ បានចូលរមួសៅក្នុងេកិាា ាលាចំនួនបី ក្នុងការជ្ួបជុ្ំប្ក្ុមធ ំ (ចូលរមួសោេអងគការេងគមេុីវលិ
ចំនួន៦០) ផ្ដ្លសរៀបចំសោេមជ្ឈមណឌ លេទិធិមនុេសក្មពុជា, ការយិាល័េឧតតមេនងការទទួលបនទុក្េិទធិ
មនុេសរបេ់អងគការេហប្បជាជាតិ ប្បចាសំៅក្មពុជា និង អងគការ UPR Info សៅសលីបញ្ហា កាត់ទទងឹន្មន្ម។ 

2. ការផ្ណន្មអំំពីបរបិទ UPR សៅថាន ក់្ជាតិ 
2.1 ប្បសទេក្មពុជា បានទទលួការពិនតិយរបាេការណ៍ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩ និង ២០១៤។ ក្នុងជុ្ំទងំពីរសនេះ អនុ
ាេន៍ចំនួន៤២ ប្តូវបានសលកី្ស ងីទក់្ទងនងឹសេនឌ័រនងិេិទធិស្តេតី (អនុាេន៍ចំនួន៤០ ប្តូវបានោបំ្ទ នងិ 
ចំនួន២ ប្តូវបានក្ត់េមាគ ល់)។ សេនឌ័រ េថិតសៅក្នុងចំសណ្ឋមប្បធានបទចមបងចំនួន៥ េប្មាប់អនុាេន៍
ផ្ដ្លបានសធាីស ងីក្នុងជុ្ទំ១ី និងជុ្ទំ២ី របេ់ UPR។ បញ្ជ ីអនុាេន៍ទក់្ទងនងឹប្បធានបទសេនឌ័រនិង/ឬេិទធិ
ស្តេត ី ប្តូវបានបញ្ចូ លសៅក្នុងឧបេមព័នធភាជ ប់ជាមួេរបាេការណ៍។ ឧបេមព័នធសនេះ ក៏្រមួមានអនុាេន៍ផ្ដ្លមនិ
បានបញ្ហជ ក់្ជាពិសេេចំសពាេះស្តេតី ប ុផ្នត មានការជាប់ទក់្ទងេិនទធសៅនឹងអនុាេន៍ផ្ដ្លបានសេនីស ងី និង
េំណួរសប្តៀមទុក្ជាមុន ផ្ដ្លមានសរៀបរាប់សៅក្នុងការោក់្រាេការណ៍សនេះ។ 2 

2.2 ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤ មានអនុាេន៍ចំនួន២៤ ផ្ដ្លប្តូវបានោបំ្ទ សតត តសៅសលសីេនឌ័រ/សក្ាងប្េី/ស្តេតី នងិអនុ
ាេន៍ចំនួន៥ ផ្ដ្លប្តូវបានោបំ្ទ ជាប់ទក់្ទងនឹងេំសណីអនុាេន៍ថ្ាី នងិេណួំរសប្តៀមទុក្ជាមុនសៅក្នុង
ការោក់្របាេការណ៍សនេះ។  

2.3 ក្នុងចំសណ្ឋមសន្មេះ អនុាេន៍ចំនួន១២ ប្តូវបានអនុវតតសពញសលញឬសេទីរផ្តសពញសលញ, អនុាេន៍ចំនួន
៦ ប្តូវបានអនុវតតខ្លេះ និងអនុាេន៍ចំននួ៥ មិនប្តូវបានអនុវតតសាេះឬសេទីរផ្តោា នការអនុវតត។ អនុាេន៍
ផ្ដ្លមិនប្តូវបានអនុវតត រមួមាន ១១៨.៥៣ េប្មាប់ចាប់េតីពីេមភាពសេនឌ័រ, ១១៨.៦៥ េប្មាប់ក្ំផ្ណ
ទប្មង់ចាប់ទក់្ទងនឹងអំសពហីងិាសេនឌ័រ, ១១៨.៩៤ េតីពីការទទួលបានេុតតធិម៌, ១១៨.១៥០ េតីពកីារផ្ថ្
ទេុំខ្ភាពសោេមនិបង់ក្នប្មេប្មាប់បុរេនងិស្តេតីមាន្ទុក្សមសរារ/ជ្មងឺសអដ្េ៍ (សេវាន្មន្ម ប្តូវបាន្តល់សោេ
អងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាល ផ្ដ្លជ្ំនេួកាន់ផ្តមានការថ្េចុេះ), ១១៨.១៥១ េតីពកីារផ្ក្លមែការផ្ថ្ទេុំខ្
ភាពបនតពូជ្ និងការពនារក្ំសណីតេប្មាប់ស្តេតីជ្នបទ, នងិ១១៨.១១ ការ្តល់អនុាេន៍អំពកីារអប់រោំច់ខា
ត។  
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2.4 ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩ អនុាេន៍ប្តូវបានោបំ្ទចំននួ១៦ អំពសីេនឌ័រ ប្តូវបានសលកី្ស ងីក្នុងជុ្ំទ១ី។ អនុាេន៍
ចំនួន៣ ក្នុងចំសណ្ឋមសន្មេះ រមួមានទងំការ្តល់េចាច ប័នពិធាីរបផ្នថមននអនុេញ្ហញ  េុី ដ្ សហេីការ្តល់េចាច ប័
នបានសក្ីតស ងីសៅឆ្ន បំន្មទ ប់។  

3 ប្បធានបទ៖ សេនឌ័រនិងេិទធិស្តេតី 
3.1 ប្បសទេក្មពុជា មានការផ្ក្លមែដូ្ចខាងសប្កាម ចាប់តាងំពីជុ្ំ UPR ចុងសប្កាេមក្៖ 

➢ ប្ក្មប្បតិបតតិប្បព័នធ្សពា្ ាេេប្មាប់រាេការណ៍អំសពីហងិាសលីស្តេតី ប្តូវបានអនុម័តកាលពីនថ្ងទ២ី០ 
ផ្ខ្ក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១៧ 

➢ ផ្្នការេក្មាជាតិសលីក្ទពីីរ េតីពីការទប់ាក ត់អំសពីហងិាសលីស្តេតី ប្តូវបានអនុម័តកាលពីនថ្ងទ៥ី ផ្ខ្ធនូ 
ឆ្ន ២ំ០១៤ 

➢ ផ្្នការន្មររីតនៈទ៤ី (ផ្្នការេមភាពសេនឌ័ររមួេប្មាប់ថាន ក់្ជាតិ) ប្តូវបានអនុម័តក្នុងផ្ខ្ធនូឆ្ន ំ
២០១៤ 

➢ ោក់្របាេការណ៍រដ្ឋក្នុងការតាមោនបនត ដ្ល់រណៈក្មាា ធិការ េុី ដ្ ក្នុងផ្ខ្កុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

➢ ោក់្របាេការណ៍រដ្ឋភារីដ្ល់រណៈក្មាា ធកិារ េុី ដ្ សៅនថ្ងទ១ី៩ ផ្ខ្សមា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

➢ ប្ក្េួងេុខាភិបាលនិងប្ក្េងួក្ិចចការន្មរនីនប្បសទេក្មពុជា បានប្បកាេឲ្យសប្បីប្បាេ់សោលការណ៍
បញ្ជូ នជា្លូវការេប្មាប់ស្តេតីនងិកុ្មាររីងសប្ោេះសោេារអំសពីហងិាសេនឌ័រក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧។ ទនទឹមោន
ផ្ដ្រសន្មេះ ប្ក្េងួទងំពីរក៏្បានប្បកាេោក់្ឲ្យសប្បីប្បាេ់ េតង់ោរអបបបរមាេប្មាប់ការប្បឹក្ាជាមូល
ោឋ ន េប្មាប់ស្តេតីនងិកុ្មាររីងសប្ោេះសោេារអំសពីហងិាសេនឌ័រ 

➢ ប្បសទេក្មពុជា បានេល់ប្ពមក្នុងការអនុវតតសោលសៅអភិវឌឍន៍ប្បក្បសោេចីរភាព សោេរមួទងំ
សោលសៅទ៥ី េតពីី េមភាពសេនឌ័រ។ 

 
3.2 ថ្វកិាសេនឌ័រ 

3.2.1 រោឋ ភិបាលក្មពុជា បានអនុម័តផ្្នការេក្មាភាពនិងសោលនសយាបាេជាតិជាសប្ចនី ផ្ដ្លជាជ្ំហានសឆ្ព េះ
សៅមុខ្ដ៏្រងឹមាមំួេ ក្នុងការទទួលាគ ល់េិទធិស្តេតីក្នុងការទទលួបានេមភាពជាមួេបុរេសលីប្រប់វេ័ិេ។ ក៏្ប ុផ្នត 
មានបញ្ហា ដ៏្ចមបងមួេក្នុងការអនុវតតផ្្នការទងំសនេះឲ្យបានសពញសលញ។ មូលសហតុចមបងមួេេប្មាប់បញ្ហា
សនេះ រឺថា រោឋ ភិបាលក្មពុជា មិនទន់បានលេះបង់ប្រប់ប្ោន់េប្មាប់ថ្វកិាផ្ដ្លក្ំពុងមានការសក្ីនស ងី េប្មាប់
ការបណតុ េះបណ្ឋត ល េប្មាប់ផ្្នក្បសចចក្វទិា និងេប្មាប់បុរគលផ្ដ្លជាតប្មូវការសដ្ីមបអីនុវតតឲ្យបានសពញសលញ
សៅសលផី្្នការន្មន្ម ដូ្ចជា ន្មររីតនៈ (ផ្្នការេមភាពសេនឌ័រទងំមូល) និង ផ្្នការេក្មាភាពជាតិសដ្ីមបី
ទប់ាក ត់អំសពីហងិាសលីស្តេតីសៅស េីសទ។ មូលសហតុចមបងទីពីរ រថឺា រោឋ ភបិាលក្មពុជាបានោក់្ការទទលួខុ្េ
ប្តូវភារសប្ចីនបំ្ុតក្នុងការប្រប់ប្រងផ្្នការទងំសនេះ សៅសលីប្ក្េងួក្ិចចការន្មរ ីផ្ដ្លមានថ្វកិាតិចតួច សធៀបនឹង
ការទទួលខុ្េប្តូវដ៏្ធំសធងរបេ់ខ្លួន។ ការ្តល់មូលនិធិដ្ល់ប្ក្េួងក្ចិចការន្មរ ីរួរប្តូវមានការពិនិតយស ងីវញិនិង
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បសងកីនជាសរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ប្ក្េងួភារសប្ចីន មិនបានប្បមូលទិននន័េអំពីសេនឌ័រសទ សហេីក៏្មិនបានតាមោនការ
រកី្ចសប្មីនសៅសលីបញ្ហា សេនឌ័រ ឬរក្ាឲ្យបាននូវថ្វកិាប្រប់ប្ោន់សដ្ីមបធីាន្មឲ្យមានការផ្ក្លមែសៅសលបីញ្ហា សេន
ឌ័រផ្ដ្រ។ ថ្វកិាជាតិ មិនបាន្តល់មូលនិធិេប្មាប់ការបស្តញ្ហជ បសេនឌ័រឲ្យមានប្បេិទធភាពសៅ      ស េីសទ។  

3.2.2 ថ្ាីៗសនេះ រោឋ ភិបាលក្មពុជា បានពប្ងឹងការសបតជាា ចិតតរបេ់ខ្លួនក្នុងការសធាីវមិជ្ឈការ តាមរេៈការសចញអនុ
ប្ក្ឹតយមួេ តប្មូវឲ្យមានភាររេមួេននថ្វកិាជាត ិ ស្ទរសៅក្នុងថ្វកិារឃុេំប្មាប់រេៈសពលប្បាឆំ្ន ។ំ សនេះជាការ
បងាា ញនូវឱកាេមេួក្នុងការបសងកីនថ្វកិាសឆលីេតបនឹងតប្មូវការសេនឌ័រសៅថាន ក់្មូលោឋ ន។ ក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ 
ចំនួនទកឹ្ប្បាក់្ផ្ដ្លប្តូវស្ទរនងឹសេាី ៣.១% ននថ្វកិាជាតកិ្នុងឆ្ន ២ំ០១៩។3 ថ្ាីៗសនេះ ប្បសទេក្មពុជាមានប្បព័នធរ
ណៈក្មាា ធិការក្ចិចការស្តេតនីិងកុ្មារសៅថាន ក់្ឃុ ំ សដ្ីមបសីោេះប្ាេបញ្ហា ផ្ដ្លប េះពាល់ដ្ល់ស្តេតីនងិកុ្មារសៅថាន ក់្
មូលោឋ ន។ រណៈក្មាា ធិការក្ចិចការស្តេតីនងិកុ្មារសៅថាន ក់្ឃុ ំបានចាប់េក្ការទទួលខុ្េប្តូវេប្មាប់ការ្តល់សេ
វាេងគម នងិតួន្មទីរបេ់រណៈក្មាា ធិការ មានការសក្នីស ងី សោេារផ្តការ្តល់មូលនធិិពីអងគការមិនផ្មនរោឋ
ភិបាលមានការថ្េចុេះ។4 ប ុផ្នត ថ្វកិាឃុ ំ សប្ចីនផ្តសតត តសៅសលីសហោឋ រចន្មេមព័នធជាជាងសេវាេងគម។ រណៈក្
មាា ធិការក្ិចចការស្តេតីនងិកុ្មារសៅថាន ក់្ឃុនំមិួេៗ ប្តូវការ២០% ននថ្វកិាអភិវឌឍន៍ឃុ ំសដ្មីបបីំសពញតប្មូវការរបេ់
េហរមន៍ឲ្យកាន់ផ្តមានប្បេិទធភាព។5  

3.2.3 ជាចុងសប្កាេ ភារសប្ចីនននក្មាវធិីជាក់្ផ្េតងទក់្ទងនឹងផ្្នការេក្មាភាព និងសដ្ីមបឲី្យេសប្មចបាននូវ
សោលសៅអភិវឌឍន៍ប្បក្បសោេចីរភាព ប្តូវបាន្តល់មូលនធិិនិងអនុវតតសោេអងគការមនិផ្មនរោឋ ភិបាល និងរោឋ
ភិបាលបេចឹមប្បសទេមេួចំននួ។6 ការពឹងផ្្ែក្ប្ជ្លុសៅសលីអងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាលក្នុងការ្តល់សេវាមូល
ោឋ ន នងិក្នុងការអនុវតតក្មាវធិីសដ្ីមបឲី្យបានសោលសៅថាន ក់្ជាតិេតីពេីមភាពសេនឌ័រ ន្មឲំ្យមានការអនុវតតផ្ដ្ល
មិនមានភាពេុេីងាា ក់្ និងមនិសពញសលញ សៅសលីផ្្នការេក្មាភាព ផ្ដ្លជាការអនុវតតមានលក្ាណៈបសណ្ឋត េះ
អាេនន ក្នុងរេៈសពលមួេផ្ដ្លអងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាល ជាសរឿេៗ ទទលួបានការ្តល់មូលនិធេិប្មាប់ផ្ត
រសប្មាងនិងក្មាវធិាីក្លបងរេៈសពលខ្លីសន្មេះ។ រសប្មាងទងំសនេះ សទេះបីជាបានសជារជ័្េខាល ងំក៏្សោេ ក៏្មិន
បានបនតសៅក្នុងឆ្ន ខំាងមុខ្ជាបនតបន្មទ ប់សោេអងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាល ឬចាប់េក្សៅអនុវតតបនតសោេរោឋ ភិ
បាលផ្ដ្រ សោេារផ្តខ្ាេះខាតការ្តល់មូលនធិិ។ ឧទហរណ៍ មានផ្ខ្សទូរេពទបន្មទ ន់ថាន ក់្ជាតិមួេ េប្មាប់បញ្ហា
អំសពីហងិាសេនឌ័រ ប ុផ្នត មិនមានអនក្ណ្ឋទទលួទូរេពទសនេះស េី ចាប់តាងំពីរេៈសពល្តល់មូលនិធិរបេ់ក្មាវធិី
បានបញ្ច ប់ជាសប្ចីនឆ្ន កំ្នលង្ុតសៅសហេីសន្មេះ។  
 

❖ 3.2.4 អនុាេន៍សេនសី ងី សដ្មីបសីោេះប្ាេបញ្ហា ការ្តល់ថ្វកិាសឆលេីតបតប្មវូការសេនឌ័រ៖ 
➢ បសងកីតបន្មទ ត់ថ្វកិាមួេេប្មាប់ការ្តល់ថ្វកិាសឆលីេតបតប្មូវការសេនឌ័រ េប្មាប់ប្រប់ប្ក្េួង/

ភាន ក់្ងារនិមេួៗទងំអេ់សៅក្នុងថ្វកិាជាតិរបេ់រោឋ ភិបាលសៅប្តឹមឆ្ន ២ំ០២០ នងិផ្បងផ្ចក្
្តល់៥% ននថ្វកិាជាតេិរុបេប្មាប់បន្មទ ត់ថ្វកិាទងំសនេះ។  

➢ អនុម័តរាល់វធិានការចាបំាច់ន្មន្ម រមួទងំបទបបញ្ញតតនិិងសោលនសយាបាេ ឲ្យបានមុនេម័េ
ប្បជុ្ពំិនតិយរបាេការណ៍បន្មទ ប់ ផ្ដ្លទមទរឲ្យរដ្ឋបាលមូលោឋ នតាមឃុ ំ ផ្បងផ្ចក្្តល់ថ្វកិា
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អភិវឌឍប្បចាឆំ្ន ចំំននួ២០% សដ្ីមបោីបំ្ទដ្ល់ការប្រប់ប្រងរដ្ឋបាលនងិេក្មាភាពរណៈក្មាា ធិ
ការក្ិចចការស្តេតនីិងកុ្មារសៅថាន ក់្ឃុ។ំ 

 
❖ 3.2.5 េណួំរសេនសីប្តៀមទុក្ជាមុន ទក់្ទងនងឹការសធាថី្វកិាសឆលេីតបតប្មវូការសេនឌ័រ៖ 

សតីរោឋ ភិបាលពិសប្ោេះសយាបល់និង/ឬឲ្យមានេងគមេុីវលិចូលរមួសោេរសបៀបណ្ឋ ក្នុងការបស្តញ្ហជ បសេន
ឌ័រ និងក្នុងការសរៀបចបំសងកីតថ្វកិាថាន ក់្ជាត ិជាពិសេេទក់្ទងឹនឹងការសធាថី្វកិាសឆលីេតបនងឹតប្មូវការសេ
នឌ័រ?  

 
3.3 ក្ងាេះខាតសេវាេប្មាប់ជ្នរងសប្ោេះពអីសំពហីងិាសេនឌ័រ  
 
3.3.1 រាល់ទប្មង់ននអំសពីហងិាសេនឌ័រសៅផ្តបនតសក្ីតមានជាធមាតា។ ឧទហរណ៍ មនុេសជាសប្ចីនសៅក្នុងេងគម 
ចាត់ទុក្អំសពីហងិាក្នុងប្រួារជាបញ្ហា ប្រួារ ផ្ដ្លប្តូវសោេះប្ាេសប្ៅ្លូវការ ឬោបំ្ទទទួលេក្ ជាជាងការ
ចាត់ទុក្បទសលាេី។ ប្េសដ្ៀងោន សនេះផ្ដ្រ មានធនធានតចិតចួណ្ឋេ់េប្មាប់ស្តេតីផ្ដ្លប្បឈមនឹងការសបៀតសបៀន
្លូវសភទសៅក្ផ្នលងសធាីការ។ ជ្នសលាីេរសំលាភសេពេនធវៈ ជាសរឿេៗ មិនប្តូវបានទទលួសទេទណឌ ស េី។ 
 
3.3.2 ោា នជ្ប្មក្ផ្ដ្លប្រប់ប្រងសោេរោឋ ភិបាល សៅក្នុងប្បសទេសៅស េីសទ សហេីសេវាក្មាផ្ដ្លរក្បាន 
មានក្ប្មិតតិចតចួណ្ឋេ់។  
 
3.3.3 ក្មាវធិីមួេផ្ដ្លអាចលុបបំបាត់ការខ្ាេះខាតសេវាក្មាេប្មាប់ជ្នរងសប្ោេះសោេារអំសពីជ្ួញដូ្រ នងិអំសពី
ហងិាសេនឌ័រ រឺជាមជ្ឈមណឌ លសេវាប្ចក្ចូលផ្តមួេ។ ការេិក្ាេមទិធិលទធភាពមេួពីឆ្ន ២ំ០១១ បានសេនី
ស ងីថា ប្បសទេក្មពុជា មិនទន់សប្តៀមខ្លួនបានប្រប់ប្ោន់ក្នុងការបសងកតីមណឌ លទងំសនេះសៅស េីសទ ប ុផ្នត រួរ
ចាប់ស្តីមក្មាវធិីាក្លបងមេួក្នុងរេៈប ុន្មា នឆ្ន ខំាងមុខ្ បន្មទ ប់ពកី្ាងេមតថភាពនងិអនុម័តរចន្មេមព័នធថាន ក់្
ជាតិមួេេប្មាប់សោេះប្ាេអំសពីហងិាសេនឌ័រ។ ន្មសពលបចចុបបននសនេះ ប្ក្េួងក្ចិចការន្មរ ីនិងប្ក្េងួេុខាភិបា
ល ក្ំពុងសធាីផ្្នការចាប់ស្តមីក្មាវធិីាក្លបងមួេសនេះ។ 
 
3.3.4 បុរគលិក្ផ្្នក្សវជ្ជាស្តេត ជាសរឿេៗ ប្តូវបានសររាេការណ៍ថា សប្ចីនផ្តសេីចចអំក្ដ្ល់ស្តេតីផ្ដ្លផ្េាងរក្
ជ្ំនួេសៅសពលមានរបួេផ្ដ្លបណ្ឋត លមក្ពីអំសពហីងិាសេនឌ័រ។ ពីមុន ឧបក្រណ៍េប្មាប់សធាីសតេតិ៍ការរសំលាភ
សេពេនធវៈ មនិទន់រក្បានជាាក្លសោេមិនបង់ក្នប្មសន្មេះសទ។ រោឋ ភិបាលក្ពុំងសរៀបចំផ្្នការសដ្ីមបធីាន្ម
ថា មានភាពងាេប្េលួក្នុងការទទួលបានការសធាីសតេតិ៍ទងំសនេះ ប ុផ្នត សៅមិនទន់ចាេ់ថាសតី វានឹងមិនចាបំាច់
បង់ក្នប្មេប្មាប់ជ្នរងសប្ោេះទងំអេ់ឬសទ។ 
 



7 
 

3.3.5 មានការខ្ាេះខាតអនក្ឯក្សទេវកិ្លវទិានងិចិតតវទិាសៅក្នុងប្បសទេ ផ្ដ្លមានារៈេំខាន់ជាពិសេេ 
ចំសពាេះជ្នរងសប្ោេះសោេារអំសពីហងិា ផ្ដ្លជាសរឿេៗ ប្តូវការការពាបាលផ្្នក្ថ្ប់បារមភ ឬផ្្នក្ការប េះទងគិច
្លូវចិតត។ 
 
3.3.6 អាជាា ធរ ផ្ដ្លប្តូវបានទក់្ទងសៅ សៅសពលផ្ដ្លជ្នរងសប្ោេះននអំសពីហងិា ផ្េាងរក្ជ្ំនួេ ជាសរឿេៗ ខ្ាេះ
ជ្ំន្មញេមាភ េ នងិការេល់ដ្ឹងអំពកីារ្តល់ការប្បឹក្ាសយាបល់។ ជាសរឿេៗ មានការរាេការណ៍ថា អាជាា ធរ សប្បី
ប្បាេ់ពាក្យសពចន៍មាក់្ងាេ បសន្មទ េជ្នរងសប្ោេះសោេារអំសពីហងិាផ្ដ្លពួក្សរបានទទួលរង។ សទេះបជីារោឋ
ភិបាលបានបសងកតីសេៀវសៅផ្ណន្មអំពំីការប្បកឹ្ាសយាបល់កាលពីឆ្ន ២ំ០១៧ ក៏្សោេ ក៏្វាមានលក្ាណៈបសចចក្
សទេ ពិបាក្េល់ និងេប្មាប់សោលបណំងសប្ចីនយា ង សោេារផ្តសេៀវសៅសនេះ រជឺាបណតុ ំ បញ្ចូ លោន ផ្តមេួ
េប្មាប់អនក្វជិាជ ជ្ីវៈេុខាភិបាល អនក្អនុវតតចាប់ មស្តនតអីងគការមិនផ្មនរោឋ ភិបាល និងមស្តនតីរោឋ ភិបាល្ង។ ការប
ណតុ េះបណ្ឋត ល ផ្ដ្លសតត តសៅសលីប្ក្ុមនិមួេៗ រឺជាតប្មវូការសៅថាន ក់្ភូម ិ ប្ពមទងំប្តវូការការវនិិសយារបផ្នថម
សទៀតពីរោឋ ភបិាល។ មានេនតការ្លូវចាប់តចិតួចបំ្ុត ផ្ដ្លស្តេតីប្បឈមអំសពហីងិា អាចរក្បាន។ 
 
3.3.7 ថ្ាតីបតិផ្តមានក្ិចចប្បងឹផ្ប្បងសក្ីនស ងី របេ់រោឋ ភបិាលក្នុងការសលីក្ក្មពេ់ការេល់ថា អំសពីហងិាក្នុង
ប្រួារ ជាទសងាីខុ្េឆគងសហេីក៏្សោេ ក៏្សោលនសយាបាេរោឋ ភិបាលទងំសៅថាន ក់្មូលោឋ ននិងសៅថាន ក់្ជាត ិសៅ
ផ្តបនតសប្បបី្បាេ់ការេប្មុេះេប្មួល ជាដ្ំសណ្ឋេះប្ាេផ្ដ្លសរចូលចតិតសប្បបីំ្ ុត េប្មាប់សោេះប្ាេបញ្ហា អំសពី
ហងិាក្នុងប្រាួរដ្ផ្ដ្ល។ សទេះបីជាចាប់េតពីីអំសពីហងិាក្នុងប្រួារ មានផ្ចងអពំីប្បសភទននវធិានការការពារ
ចំនួន២ (សេចក្តេីសប្មចរដ្ឋបាលសោេប្ក្មុប្បឹក្ាឃុ ំនិងដ្ីកាការពាររបេ់តុលាការ) ក៏្សោេ ក៏្វធិីននការបងាក
ទប់ាក ត់អំសពីហងិាសលីនដ្រូេនិទធាន ល មនិផ្ដ្លបានតប្មូវចាបំាច់ោច់ខាតសោេចាប់សនេះស េី សហេីដូ្សចនេះ 
សរក្ប្មសប្បវីាណ្ឋេ់ េូមបផី្តសប្បីរមួោន ជាមួេការេប្មេុះេប្មួលក៏្ក្ប្មផ្ដ្រ។7 ពីឆ្ន ២ំ០១៤ ដ្ល់២០១៦ ជា
មធយម មានការសចញដ្កីាការពារចំនួន៦ ក្នុងមួេឆ្ន ។ំ មនិមានការការពារផ្ដ្លបានផ្ចងសៅក្នុងចាប់េតីពអីំសពី
ហងិា េប្មាប់ស្តេតីផ្ដ្លមនិរេ់សៅជាមួេនដ្រូរបេ់ខ្លួនស េី សោេរមួទងំ អនក្ផ្ដ្លប្តូវបាននដ្រូ លបតាម
ោន បន្មទ ប់ពីស្តេតីប ុនប ងចាក្សចញពីនដ្រូ។ រោឋ ភិបាលក្មពុជា នឹងទទួលបានការាទរ ចំសពាេះការោក់្បញ្ចូល
ផ្្នការេក្មាភាពសដ្ីមបទីប់ាក ត់និងសឆលីេតបអំសពីហងិាសលីកុ្មារ វសិាធនក្មាមួេចំននួសៅសលចីាប់េតីពីអំសពី
ហងិាក្នុងប្រាួរ ប្ក្មប្ពហាទណឌ  ចាប់េតីពកីារជ្ួញដូ្រ ប្ក្មរដ្ឋបបសវណី និងការបផ្នថមបទបបញ្ញតតមិួេចំនួន 
សដ្ីមបបីញ្ហជ ក់្ឲ្យចាេ់អពំីការសប្បីប្បាេ់សេចក្តីេសប្មចតាម្លូវរដ្ឋបាល។8 ការសធាីវសិាធនក្មាទងំសនេះ ក៏្រួរ
បញ្ចូ លបទបបញ្ញតតិន្មន្ម សដ្មីបកីារពារស្តេតីនិងជ្នស្សងសទៀតផ្ដ្លប្បឈមនឹងអំសពីហងិាផ្ដ្រ។ 
 
3.3.8 ជាងសនេះសទៀត ប្បជាជ្នជាសប្ចីន មនិមានការសជ្ឿជាក់្សៅសលបី្បព័នធតុលាការសទ សហេីជាសរឿេៗ វាមិនបងក
លក្ាណៈងាេប្េួលដ្ល់ស្តេតភីារសប្ចីន ជាពិសេេ ស្តេតីសៅតាមជ្នបទ។ 
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3.3.9 មានសមធាវតីិចតួចណ្ឋេ់សៅក្នុងប្បសទេសនេះ សហេីជ្ំនួេផ្្នក្ចាប់ផ្ដ្លអាចរក្បាន ក៏្មានតចិតួចផ្ដ្
រ។ ថ្ាីតបតិផ្តមានការសក្ីនស ងីបនតចិបនតួចសៅសលថី្វកិាជ្នំួេផ្្នក្ចាប់ក៏្សោេ ក៏្ក្នុងចំសណ្ឋមប្បជាជ្ន 
១៥,០០០ ន្មក់្ មានសមធាវផី្តមាន ក់្ប ុសណ្ឋណ េះ សៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា។9 ជាងសនេះសទៀត សមធាវភីារសប្ចីន មានសៅ
ក្នុងតំបន់ទីប្ក្ងុ ប ុផ្នត ប្បជាជ្នក្មពុជាប្ក្ីប្ក្ភារសប្ចនី រេ់សៅក្នុងតបំន់ជ្នបទ។  

3.3.10 ក្ណំត់ប្តានិងេថិតិតុលាការ មិនទន់អាចរក្បានសៅស េីសទ។ ខ្ណៈផ្ដ្លប្ក្េួងេុតតធិម៌បានចាប់ស្តី
មដ្ំសណីរការបញ្ចូលប្បព័នធក្ណំត់ប្តាតុលាការចូលក្នុងប្បព័នធកុ្ំពយូទ័រសន្មេះ ការប្បាប្េ័េទក់្ទងរវាងតុលាការ
និងន្មេក្ោឋ នន្មន្ម សៅមនិទន់បានលែសៅស េីសទ សហេីមានតមាល ភាពតិចតចួណ្ឋេ់ ទក់្ទងនងឹចំននួ 
ប្ពមទងំលទធ្លននេណំុំសរឿងតុលាការ ជាពិសេេ េណំុំសរឿងទក់្ទងនឹងអំសពីហងិាក្នុងប្រួារ។  
 
3.3.11 ក្ណំត់ប្តាភារសប្ចីនមិនប្តូវបានបសញ្ចញេប្មាប់េំណំុសរឿងទងំសនេះសទ េូមបផី្តបន្មទ ប់ពីលុបស ា្ េះ ឬ
លុបព័ត៌មានអតតេញ្ហញ ណស្សងៗសទៀតក៏្សោេ។ ជាងសនេះសទៀត សោេារផ្តអំសពីហងិាក្នុងប្រួារ មិនផ្មនជា
បទសលាេីប្ពហាទណឌ ោច់សោេផ្ ក្សន្មេះ វាអាចនឹងមានការលំបាក្ក្នុងការសប្បីប្បាេ់េថិតិផ្ដ្លផ្្ែក្សៅសលីបទ
សចាទប្ពហាទណឌ ផ្តមួេ ក្នុងការផ្ញក្ឲ្យោច់រវាងអំសពហីងិាក្នុងប្រួារនិងជ្នមិនផ្ដ្លាគ ល់មុខ្ និងអំសពី
ហងិាបងកសោេជ្នមនិផ្ដ្លាគ ល់មុខ្។  
 
3.3.12 ជាទូសៅ ក្ំផ្ណទប្មង់សៅសលីប្បព័នធចាប់ សដ្ីមបឲី្យប្បសទេក្មពុជាអនុសលាមតាមអនុាេន៍ទូសៅសលខ្
៣៣ ននអនុេញ្ហញ  េុ ីដ្ មនិទន់ប្តូវបានអនុវតតសៅស េីសទ។ របាេការណ៍ឆ្ន ២ំ០១៧ សោេរណៈក្មាា ធិការ
សៅប្ក្មអនតរជាតិ បានសធាីការេសងាបការប្ាវប្ជាវមួេ សោេបានបងាា ញអំពភីាពខ្ាេះខាតខាល ងំសៅប្រប់ដ្ណំ្ឋក់្
កាលទងំអេ់ននប្បព័នធចាប់ក្នុងប្បសទេក្មពុជា។ សោេរាប់ចាប់តាងំពីការខ្ាេះខាតជ្នំេួផ្្នក្ចាប់ (រមួទងំ 
ការេូក្បា ន់, ប ូលេីេក្ចំផ្ណក្ខ្លេះននលុេដ្ំសណ្ឋេះប្ាេ ប្ពមទងំ សៅប្ក្មនិងប្ពេះរាជាអាជាា ផ្ដ្លមានភាព
លសមែៀង) រហូតដ្ល់ការខ្ាេះខាតដ្ំសណ្ឋេះប្ាេពិតប្បាក្ដ្សៅក្នុងប្បព័នធតុលាការសន្មេះ ប្បសទេក្មពុជាបនតខ្ាេះ
ខាតនីតិរដ្ឋពិតប្បាក្ដ្។10 តាមពិតសៅ សៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៦ ប្បសទេក្មពុជាជាប់ចំណ្ឋត់ថាន ក់្ទី១១២ ក្នុងចំសណ្ឋម
១១៣ សៅក្នុងលិបិប្ក្មនីតិរដ្ឋននរសប្មាងេុតតិធម៌ពិភពសលាក្។11  
 

❖ 3.3.13 អនុាេន៍សេនសី ងី េប្មាប់សោេះប្ាេក្ងាេះខាតសេវាេប្មាប់អសំពហីងិាសេនឌ័រ៖ 
បសងកីតនងិផ្បងផ្ចក្្តល់ក្នុងថ្វកិាជាតិ ឲ្យមានធនធានមនុេសនិងហរិញ្ញវតថុឲ្យបានប្រប់ប្ោន់ េប្មាប់រ
ោឋ ភិបាលក្មពុជា ក្នុងការប្រប់ប្រងនងិប្បតិបតតិការ យា ងសហាចណ្ឋេ់ សៅសលីមណឌ លសេវាក្មាប្ចក្
សចញចូលផ្តមួេយា ងសហាចណ្ឋេ់ឲ្យបានប្បាមំណឌ លឲ្យបានមុនឆ្ន ២ំ០២៤ ផ្ដ្លជាមណឌ លផ្ដ្ល្ត
ល់នូវសេវាសវជ្ជាស្តេត ្លូវចាប់ ចិតតាស្តេត នងិសេដ្ឋក្ិចច (ជ្ប្មក្ អាហារ ជ្ំនេួប្បាក់្កាេ ការបណតុ េះប
ណ្ឋត លវជិាជ ជ្ីវៈ នងិការផ្េាងរក្ការងារឲ្យសធា)ី សោេមិនរតិក្នប្មចំសពាេះជ្នរងសប្ោេះ ប្រប់ទប្មង់ននអំសពី
ហងិាសេនឌ័រ  ប្េបតាមសោលសៅអភិវឌឍន៍ប្បក្បសោេនរិនតរភាព ១៦.១)។ 
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❖ 3.3.14 េណួំរសេនសីប្តៀមទុក្ជាមុន ទក់្ទងនងឹសេវាក្មាេប្មាប់អសំពហីងិាសេនឌ័រ៖ 

សតីមានរសប្មាងសពលសវលាណ្ឋ ផ្ដ្លរោឋ ភបិាលោក់្ផ្្នការ និងេក្មាភាពអាីខ្លេះផ្ដ្លរោឋ ភិបាលក្មពុ
ជា បានចាត់ស ងី សដ្ីមបបីសងកីតមណឌ លសេវាក្មាប្ចក្សចញចូលផ្តមួេ េប្មាប់ជ្នរងសប្ោេះននអំសពី
ហងិាសេនឌ័រ?  

3.4 អនក្ដ្កឹ្ន្មជំាស្តេត ី

3.4.1 ស្តេតទីទួលបានការងារសធាីសៅខាងសប្ៅ្ទេះ ក្នុងអាប្តាមេួផ្ដ្លមានការសក្ីនស ងី ប ុផ្នតមិនទន់មានតណំ្ឋង
លែប្រប់ប្ោន់សៅក្ប្មតិសធាីការេសប្មចចតិតសៅស េីសទ ជាពសិេេ ក្នុងផ្្នក្នសយាបាេនងិក្នុងរោឋ ភបិាល។  

3.4.2 រោឋ ភិបាលក្មពុជា រួរទទួលបានការសកាតេរសេីរសោេារការទទលួេក្ជាបនតបន្មទ ប់នូវសោលសៅន្មន្ម
សោេេា័ប្រចតិត ផ្ដ្លបានប្បកាេសៅក្នុងេននេិីទារព័ត៌មាន ផ្្នការេក្មាភាព និងសោលនសយាបាេ ក្នុង
ការបសងកីនចនំួនស្តេតកី្នុងការយិាល័េនសយាបាេនិងក្នុងសេវាពលរដ្ឋ ទងំក្នុងការសប្ជ្េីតាងំតាមរេៈការសបាេះ
សឆ្ន ត និងការផ្តងតាងំ។ វធិានការផ្បបសនេះ មានភាពចាបំាច់ ក្នុងការអនុវតតឲ្យបានសពញសលញនូវអនុេញ្ហញ  េុី ដ្ 
និងសដ្ីមបបីងាា ញសចតន្មលែរបេ់រោឋ ភិបាលក្មពុជា េំសៅេសប្មចឲ្យបាននូវកាតពាក្ចិចតាមេនធេិញ្ហញ ។ ក៏្ប ុផ្នត 
មិនមានអាណតតិ្លូវចាប់ឬការោបំ្ទថ្វកិាណ្ឋមួេ េប្មាប់ការតំណ្ឋងរបេ់ស្តេតីសៅក្នុងអភិបាលក្ចិចនសយាបាេ
សៅថាន ក់្មូលោឋ ននងិថាន ក់្ជាតសិៅក្នុងប្បសទេក្មពុជាសៅស េីសទ។ ដូ្សចនេះ សោលសៅេា័ប្រចិតតទងំសនេះ ជាសរឿេៗ 
មិនបានេសប្មចសទ សហេីមនិមាន្លវបិាក្អាចីំសពាេះការខ្ក្ខានមនិបានេសប្មចនូវសោលសៅទងំសនេះស េី។  
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 សោលសៅ12 ជាក់្ផ្េតង 

 

សោល
សៅ
អភវិឌឍ
េហ
េវតស
ក្មពុជា 
ឆ្ន  ំ
2015 

ន្មររីតនៈ  
2018 

សោល
សៅ
អភវិឌឍ
ប្បក្ប
សោេ
ចរីភាព 
2030 

2016 

សប្កាេការ
សបាេះសឆ្ន ត
មូលោឋ នឆ្ន ំ
2017  

ការផ្បងផ្ចក្អាេ
នៈរបេ់រណៈ
បក្សប្បឆ្ងំ
សប្កាេឆ្ន ំ
២០១៨ នងិការ
សបាេះសឆ្ន តប្ពទឹធ
េភា13 

ប្ពទឹធេភា 30% 30% 50% 14.75% 14.75% 14% 

រដ្ឋេភា 30% 30% 50% 20.33% 20.33% 15% 

តណំ្ឋងថាន ក់្ប្ក្េងួ 15%  50% 10.70% 10.70%  

រដ្ឋសលខាធកិារ 18% - 50% 20.54% 20.54%  

អនុរដ្ឋសលខាធកិារ 20% - 50% 17.60% 17.60%  

អភបិាលសខ្តត 10% - 50% 0% 4%14  

អភបិាលសខ្តតរង 15% - 50% 20% 20%  

អភបិាលប្េកុ្  - 50% 1% 1%  

អភបិាលរងប្េកុ្  - 50% 29%   

ប្ក្មុប្បកឹ្ាឃុ/ំេងាក ត់ 25% 25% 

50% 

17.78% 16.76% 

ក្នុងតំផ្ណងថាន ក់្
មូលោឋ នទងំអេ់, 
២០% ជាស្តេត ីនិង 
៨% ជាសមឃុសំ្តេតី15 

 

3.4.3 អនក្ដ្ឹក្ន្មនំសយាបាេ ជាសរឿេៗ អេះអាងថា ស្តេតីមិនមានតំណ្ឋងប្រប់ប្ោន់សៅក្នុងនសយាបាេសទ ពីសប្ពាេះ
ស្តេតមីិនទន់មានរុណេមបតតិប្រប់ប្ោន់។16 ក៏្ប ុផ្នត ទ ាកី្រណ៍សនេះ ប្តូវបានបដ្ិសេធសោេរណៈក្មាា ធិការអនុ
េញ្ហញ  េុី ដ្ សៅក្នុងអនុាេន៍ទូសៅសលខ្២៥។17  
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3.4.4 ្នត់រំនតិនិងទំសនៀមអវជិ្ជមានសៅសលីសេនឌ័រ បានរមួចំផ្ណក្ដ្ល់ការបសងកីតឲ្យមានលក្ាណៈវនិិចឆ័េ
េប្មាប់សប្ជ្េីសរេីផ្ដ្លមានភាពសរេីសអីង សោេអនក្ដ្ឹក្ន្មរំណបក្សនសយាបាេននប្រប់រណបក្សនសយាបាេ
ចមបងៗទងំអេ់។ រចន្មេមព័នធអណំ្ឋចផ្ដ្លប្តួតប្តាសោេបុរេសៅក្នុងរណបក្សនសយាបាេ សធាឲី្យសបក្ាជ្ន
ស្តេត ី មានការលំបាក្ សោេមិនដ្ឹងចាេ់ប្បាក្ដ្អំពកីារផ្តងតាងំស ា្ េះរបេ់ខ្លួនសៅសលខ្សរៀងខាងសលីក្នុងបញ្ជ ី
ស ា្ េះ។ លក្ាណៈវនិិឆឆ័េ ផ្ដ្លរណបក្សនសយាបាេនិងមស្តនតីរោឋ ភិបាលសប្បបី្បាេ់សន្មេះក្នុងពប្ងងឹអំណ្ឋចនន
ការផ្តងតាងំសនេះ មានឥទធពិលក្នុងការតត់ស្តេតីភារសប្ចីន សចញពីដ្ំសណីរការនសយាបាេ មិនថាអនក្ដ្ឹក្ន្មមំានឬ
មិនមានសចតន្ម ក្នុងការសរេីសអីងស្តេតីសន្មេះសទ។ សដ្ីមបទីប់ទល់នឹងភាពលសមែៀងលាក់្មុខ្ផ្បបសនេះ ប្តូវមានវធិានការ
ោច់ខាតឬវធិានការពិសេេបសណ្ឋត េះអាេនន សដ្ីមបោីក់្ស្តេតសីៅក្នុងមុខ្តំផ្ណងននភាពជាអនក្ដ្ឹក្ន្មសំៅក្នុងាថ ប័
ននីតីប្បតិបតត ិ ាថ ប័នរដ្ឋបាល និងាថ ប័នតុលាការននរោឋ ភិបាល។ ការោក់្ស្តេតីសៅក្នុងតំផ្ណងផ្ដ្លមាន
អំណ្ឋចកាន់ផ្តឆ្ប់កាលណ្ឋ វតតមានរបេ់ស្តេតីនងឹអាចសធាឲី្យមានការតល េ់បតូរប្ក្ឹតយប្ក្មសេនឌ័រកាន់ផ្តឆ្ប់ផ្ដ្រ 
ប្ពមទងំសលីក្ទកឹ្ចិតតដ្ល់អនក្ដ្ឹក្ន្មជំាស្តេតីជ្ំន្មន់ថ្ាីផ្ដ្រ។ 

❖ 3.4.5 អនុាេន៍សេនសី ងី េប្មាប់សោេះប្ាេក្ងាេះខាតស្តេតកី្នុងថាន ក់្ដ្កឹ្ន្ម៖ំ 
អនុម័តវធិានការ្លូវចាប់និងជាក់្ផ្េតងប្បក្បសោេប្បេទិធភាព សដ្ីមបធីាន្មថា តំផ្ណងសធាីការេសប្មច
ចិតតចំននួ៣៥% ប្តូវបំសពញសោេស្តេតីឲ្យបានមុនឆ្ន ២ំ០២៣ សៅថាន ក់្ជាតិនិងថាន ក់្សប្កាមជាត ិសោេ
រមួទងំសៅក្នុងសេវាពលរដ្ឋ តំផ្ណងការយិាល័េផ្ដ្លជាប់សោេការសបាេះសឆ្ន ត នងិប្រប់ផ្្នក្នន
ប្បព័នធេុតតធិម៌ ប្េបតាមសោលសៅអភិវឌឍន៍ប្បក្បសោេចរីភាព ៥.៥។  
 

❖ 3.4.6 េណួំរសេនសីប្តៀមទុក្ជាមុន ទក់្ទងនងឹស្តេតកី្នុងភាពជាអនក្ដ្កឹ្ន្ម ំ
សតមីានេនតការអាខី្លេះផ្ដ្លប្តវូអនុវតតសដ្មីបធីាន្មថា សោលសៅេប្មាប់ភាររេស្តេតសីៅក្នុងតនួ្មទភីាពជា
អនក្ដ្កឹ្ន្ម ំបានេសប្មច មុនកាលបរសិចឆទក្ណំត់ ផ្ដ្លប្បសទេក្មពុជាបានទទលួេក្សៅក្នុងវដ្ដ UPR 
សនេះ?  

3.5 ស្តេតសីៅក្នុងពនធន្មោរ  

3.5.1 សៅចុងឆ្ន ២ំ០១៦ នងិសពញមួេឆ្ន ២ំ០១៧ រោឋ ភិបាលក្មពុជា បានចូលរមួពាក់្ព័នធសៅក្នុងេុទធន្មការ
ក្ប្មិតខ្ពេ់មួេ ប្បឆ្ងំនងឹការជ្ួញដូ្រនិងការសប្បីប្បាេ់ថាន សំញៀនសៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា ផ្ដ្លសធាីឲ្យេងគមកាន់ផ្ត
មានេុវតថភិាព។ ក៏្ប ុផ្នត វធិាីស្តេតផ្ដ្លបានសប្បី បានបណ្ឋត លឲ្យមានការសក្នីស ងីសប្ចីនននចនំួនស្តេតីសៅក្នុងពនធ
ន្មោរសៅវញិ។18 ជ្នំួេឲ្យការ្តល់ជ្សប្មេីក្នុងការពាបាលេប្មាប់ស្តេតកី្មពុជាផ្ដ្លក្ពុំងសប្បីប្បាេ់ថាន សំញៀន រោឋ
ភិបាល ជាសរឿេៗ ផ្បរជាបញ្ជូ នពួក្សរសៅពនធន្មោរសោេតទ ល់សៅវញិ។ ពនធន្មោរផ្ដ្លមានភាពចសងែៀតផ្ណន
ប្ាប់សហេីសន្មេះ បានសក្នីស ងីយា ងរហុំក្នូវចំនួនអនក្ជាប់ក្នុងពនធន្មោរចំនួន២០% បផ្នថមសទៀត។19 េមតថ
ភាព្ទុក្សៅក្នុងពនធន្មោរជាសប្ចីន មានក្ប្មតិសលីេ ២០០% សោេរមួទងំមណឌ ល ម២ េប្មាប់ផ្តអនក្សទេ
ស្តេត ី្ទុក្រហូតដ្ល់សៅ ២៥៧%។20  
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3.5.2 ក្តបីារមភជាពិសេេសន្មេះ រឺចំននួខ្ពេ់ននអនក្ជាប់ឃុបំសណ្ឋត េះអាេននសៅក្នុងពនធន្មោរ (ផ្ដ្លមានចនំួន
សប្ចីនជាង ៣០% ននចំននួេរុបទងំបុរេនងិស្តេតី21) សទេះបីជាមាននីតិវធិីជាលាេលក្ាណ៍អក្សរក្នុងការកាត់
បនថេចនំួនសនេះ ក្នុងសន្មេះ រមួមានដូ្ចជា មាប្តា២០៣ ននប្ក្មនីតិវធិីប្ពហាទណឌ  ផ្ដ្លបានផ្ចងថា ជាទូសៅ “ជ្ន
ប្តូវសចាទ ប្តូវមានសេរភីាព” និងមាប្តា២០៤ ផ្ដ្លក្ណំត់ឲ្យមានការឃុខំ្លួនបសណ្ឋត េះអាេនន េប្មាប់ផ្តបទ
សចាទណ្ឋផ្ដ្លនឹងប្តូវមានសទេអបបបរមាចំននួមួេឆ្ន ផំ្តប ុសណ្ឋណ េះក៏្សោេ។ សទេះបជីាចាប់បានសលីក្ស ងីថា 
ការឃុខំ្លួនបសណ្ឋត េះអាេនន រួរសប្បីផ្តសៅសពលផ្ដ្លកាលៈសទេៈពិសេេតប្មូវក៏្សោេ ក៏្ក្នុងការអនុវតតជាក់្ផ្េតង 
មានការឃុខំ្លួនមនុេសភារសប្ចនី មុនការជ្ំនុជំ្ប្មេះដ្ផ្ដ្ល។22 ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧ ចំននួសនេះ រមួបញ្ចូ លទងំ បុរគល
ផ្ដ្លប្តូវសចាទពីបទសប្បីប្បាេ់សប្រឿងសញៀនប ុផ្នតមិនបានលក់្សប្រឿងសញឿនសទ និងមនុេសផ្ដ្លប្តូវសចាទថាបាន
្សពា្ ាេក្នុង Facebook ផ្ដ្លប្បមាថ្ដ្ល់រោឋ ភិបាលសទៀត្ង។ 

3.5.3 ក្តីបារមភមួេផ្ដ្រសន្មេះ រឺការសក្ីនស ងីននស្តេតីមានន្ទសពាេះផ្ដ្លជាប់ពនធន្មោរ និងកុ្មារផ្ដ្លក្ំពុងរេ់សៅ
ជាមួេមាត េសៅក្នុងពនធន្មោរ។23 ចាប់េតីពីពនធន្មោររបេ់ប្បសទេក្មពុជា អនុញ្ហញ តឲិ្យមាត េផ្ដ្លមានកូ្នអាេុ
សប្កាម៣ឆ្ន  ំរេ់សៅជាមេួកូ្នសៅក្នុងពនធន្មោរ។24 មាប្តា៤១ ននចាប់េតពីីពនធន្មោរ អនុេញ្ហញ េតីពេីិទធកុិ្មារ 
និងវធិានប្ក្ងុបាងក្ក្ តប្មូវឲ្យរដ្ឋ សចញនថ្លការចំណ្ឋេេប្មាប់ការផ្ថ្ទកុំ្មារទងំសនេះ ប ុផ្នតក្នុងការអនុវតតជាក់្
ផ្េតង រោឋ ភបិាលបាន្តល់ចំននួផ្ត ០.៣៥ ដុ្លាល  ប ុសណ្ឋណ េះេប្មាប់កុ្មារមាន ក់្ក្នុងមួេនថ្ង សហេីមាត េប្តូវបងាំចិតត
ចំណ្ឋេេប្មាប់តប្មូវការចាបំាច់ជាមូលោឋ នន្មន្ម។ មានសពលខ្លេះ អនក្ជាប់ពនធន្មោរនងិកុ្មារ ប្តូវសដ្ក្សៅសលី
ក្ប្មាលឥដ្ឋតទ ល់ និងមិនមានមាូបអាហារ ទឹក្ាែ តេប្មាប់្ឹក្ ឬការផ្ថ្ទេុំខ្ភាពឲ្យបានសទៀងទត់ប្រប់ប្ោន់
សន្មេះសទ។ មាត េផ្ដ្លសទីបបសងកីតកូ្ន មិនបានទទលួការផ្ថ្ទសំប្កាេេប្មាលសទ។ ស្តេតមីានន្ទសពាេះនិងស្តេតកី្ំពុង
បំសៅសោេះកូ្ន មិនបានទទលួអាហារបំប នផ្ដ្លមានជ្ីវជាតិប្រប់ប្ោន់សន្មេះសទ។ តប្មវូការអន្មម័េជាមូលោឋ ន 
ដូ្ចជា ាប ូ េំ អីន្មម័េ នងិក្ផ្នលងរេ់សៅាែ ត មនិមានប្រប់ប្ោន់សទ។ ជាសរឿេៗ កុ្មារមិនបានសចញមក្សធាី
លំហាត់ប្បាណសទ សហេីប្តវូសៅក្នុងបនទប់ឃុឃំ្ងំចសងែៀតផ្ណនណ្ឋន់តាន់តាប់ សោេោា នពនលឺប្ពេះអាទិតយឬ
េក្មាភាពអាីសទ។25  

❖ 3.5.4 អនុាេន៍សេនសី ងី សដ្មីបសីោេះប្ាេលក្ាខ្ណឌ ាថ នភាពស្តេតកី្នុងពនធន្មោរ៖   
បញ្ឈប់ការោក់្ឃុខំ្លួនបសណ្ឋត េះអាេននក្នុងពនធន្មោរ សៅសលសី្តេតីមានន្ទសពាេះ និងស្តេតីផ្ដ្លក្ំពុងរេ់សៅ
ជាមួេកូ្ន ឲ្យបានប្តឹមឆ្ន ២ំ០២០។ 
 

❖ 3.5.5 េណួំរសេនសីប្តៀមទុក្ជាមុន ទក់្ទងនងឹស្តេតកី្នុងពនធន្មោរ៖  
សតីប្បសទេក្មពុជាសធាដូី្ចសមតច សដ្ីមបធីាន្មថាស្តេតី មនិប្តូវបានសចាទប្បកាន់សោេោា នភេតុតាងថាពួក្សរ
បានប្បប្ពឹតតបទសលាេីសន្មេះ? 

3.6 ការសរេីសអងីសៅសលអីនក្្តល់សេវា្លូវសភទ  
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3.6.1 ចាប់ប្ពហាទណឌ និងចាប់ប្បឆ្ងំការជ្ួញដូ្ររបេ់ប្បសទេក្មពុជា សតត តសៅសលកីារកាត់សទេនិងរតឹបណតឹ ង
សៅសលីអនក្ផ្ដ្លសក្ងប្បវញ័្ច ស្តេតីនិងកុ្មារ ីពីបទពេស្យាចារ ប ុផ្នត ចាប់ទងំសន្មេះ ក៏្បានោក់្សទេស្តេតីផ្ដ្លរួរផ្ត
ទទួលបានការការពារសៅវញិ។ ស្តេតីផ្ដ្លពាក់្ព័នធមនិប្តឹមផ្តក្នុងការងារ្តល់សេវា្លូវសភទប ុសណ្ឋណ េះសទ ផ្ថ្មទងំ
ស្តេតសីៅក្នុងផ្្នក្ណ្ឋមួេននឧេាហក្មាក្ំានត អាចប្តូវបានអាជាា ធរកាត់សទេឬសបៀតសបៀន។ ស្តេតីផ្ដ្លសរ
េងសេ័ថាមានពាក់្ព័នធនងឹអំសពីសពេាចារ ជាសរឿេៗ ប្តូវបានអាជាា ធរមូលោឋ ន បដ្ិសេធមិន្តល់សេវាជាមូល
ោឋ នឲ្យ ប្តូវបានចាត់ទុក្ដូ្ចជាឧប្ក្ិដ្ឋជ្ន េូមបផី្តពរួសរមនិបានរសំលាភបំពានចាប់ជាក់្លាក់្ណ្ឋក៏្សោេ ប្ពម
ទងំប្តូវបានោក់្ឲ្យេថិតសៅក្នុងេភាពមានសប្ោេះថាន ក់្សទៀត្ង។ សៅសដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៧ ស្តេតីមាន ក់្បានលង់ទឹក្
ាល ប់ បន្មទ ប់ពីប្ក្ុមេនតេុិខ្ខ្ណឌ មួេប្ក្ុម បានសដ្ញន្មងរហូតដ្ល់ធាល ក់្ចូលក្នុងទសនល សោេារផ្តពកួ្សរ
េងសេ័ថាន្មងជាអនក្្តល់សេវា្លូវសភទ។26 ជាងសនេះសទៀត សោេារផ្តក្ងាេះការទទួលបានការផ្ថ្ទេុំខ្ភាព
បនតពូជ្សោេេុវតថភិាពសន្មេះ អនក្្តល់សេវា្លូវសភទ ទទួលរងសប្ោេះសោេអាប្តាមរណមាតាក្នុងក្ប្មតិខ្ពេ់ខុ្េពី
ធមាតា ផ្ដ្លជាសរឿេៗ ទក់្ទងនឹងការរលូំតកូ្ន។27  

3.6.2 សដ្ីមបធីាន្មឲ្យមានការទទួលបានេុតតធិម៌ចំសពាេះស្តេតីផ្ដ្លសធាីការសៅក្នុងឧេាហក្មាក្ំានត ឲ្យ្ុតពីការ
បំពាន ប្ក្មប្ពហាទណឌ  មាប្តា២៩៨ នងិចាប់េតីពីការបស្តងាក បការជ្ួញដូ្រមនុេសនិងការសក្ងប្បវញ័្ច ្លូវសភទ មាប្តា
២៣ និង២៤ រួរប្តូវសធាីវសិាធនក្មា សដ្ីមបលុីបបបំាត់ការោក់្ទណឌ ក្មាេប្មាប់មនុេសផ្ដ្លប្តូវសរេងសេ័ថាជា
អនក្្តល់សេវា្លូវសភទ។ ក្ិចចខ្នេះផ្ខ្នងក្នុងការប្បឆ្ងំការជ្ួញដូ្រ រួរសតត តសៅសលមីនុេសផ្ដ្លពាក់្ព័នធក្នុងការសក្ង
ប្បវញ័្ច សៅសលសី្តេតនីិងកុ្មារ រមឺិនប្តូវសតត តសៅសលីអនក្ផ្ដ្លប្តូវសរសក្ងប្បវញ័្ច សៅក្នុងឧេាហក្មា្លូវសភទសន្មេះសទ។  

❖ 3.6.3 អនុាេន៍សេនសី ងី សដ្មីបសីោេះប្ាេការសរេីសអងីសៅសលអីនក្្តលសេវា្លូវសភទ៖ 
សធាីការ្ាេដ្ណឹំងអំពីសេវាាធារណៈឲ្យបានទូទងំប្បសទេ សៅតាមទូរទេសន៍ វទិយុ និងប្បព័នធ្ សពា
្ាេ ប្តឹមឆ្ន ២ំ០២២ ផ្ដ្លមានសោលបណំងប្បេុទធប្បឆ្ងំនងឹ្នត់រំនិតខុ្េឆគងនងិប្បឆ្ងំនងឹ
អំសពីហងិាសលអីនក្្តល់សេវា្លូវសភទ ប្េបជាមួេនឹង សោលសៅអភិវឌឍន៍ប្បក្បសោេនិរនតរភាព 
១៦.១។  

❖ 3.6.4 េណួំរសេនសីប្តៀមទុក្ជាមុន ទក់្ងនងឹការសរេីសអងីសៅសលអីនក្្តល់សេវា្លូវសភទ៖  
សតីមានវធិានការអាីខ្លេះផ្ដ្លរោឋ ភិបាលបានោក់្សចញ សដ្មីបធីាន្មថាស្តេតីផ្ដ្លពាក់្ព័នធនងឹការងារ្លូវ
សភទ មនិប្តូវបានសរតត់សចញសៅក្នុងេងគម និងសដ្ីមបធីាន្មថា ពកួ្សរប្តូវបានមស្តនតេីនតិេុខ្នងិមស្តនតី
អនុវតតចាប់ ប្បប្ពឹតតសោេេមរមយសៅសលីពកួ្សរ?  
 

3.7 ការអប់រ៖ំ 

3.7.1 ប្បសទេក្មពុជា បានបសងកីតដ្ំសណីរការផ្ដ្លរួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់សដ្មីបសីោេះប្ាេភាពប្ក្បី្ក្ អំសពីពុក្រលួេ ក្
ងាេះខាតាលាសរៀនសៅតំបន់ជ្នបទ ្នត់រំនិតសេនឌ័រតាមផ្បបប្បនពណីផ្ដ្លខុ្េឆគង ប្ក្ឹតយប្ក្មវបបធម៌ និង
ក្តាត ស្សងៗសទៀតផ្ដ្លបណ្ឋត លឲ្យមានរមាល តរវាងការអប់ររំបេ់សក្ាងប្េីនិងសក្ាងប្បេុ។ ក៏្ប ុផ្នត ឧបេរគជារនលឹេះ
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មួេសន្មេះរឺថា សទេះបីជាមានអនុាេន៍ UPR  សៅជុ្មុំនថា ការអប់របំ្តូវផ្តមានភាពចាបំាច់ោច់ខាតេប្មាប់
កុ្មារទងំអេ់ សដ្ីមបឲី្យប្រប់ោន បានទទលួការអប់រក៏ំ្សោេ ក៏្ប្បសទេក្មពុជាមនិបានតប្មូវឲ្យកុ្មារសៅចូលសរៀន
ផ្ដ្រ។ មនិមានប្បសយាជ្ន៍ណ្ឋមួេ ក្នុងការទប់ាក ត់ឪពុក្មាត េមិនឲ្យបញ្ជូ នកូ្នសៅាលាសរៀនសន្មេះសទ។  

3.7.2 ស្តេតីមេួចំននួប្តូវបានសរបងាំឲ្យសរៀបការទងំសៅវេ័សក្ាង ស្តេតីខ្លេះសទៀតប្តវូផ្ថ្ទបំ្រាួរតាមប្បនពណី ផ្ដ្ល
បណ្ឋត លឲ្យេសក្ាងប្េីឈប់សរៀនមុនសក្ាងប្បុេ ជាសរឿេៗ សដ្ីមបសីៅសធាកីារសៅសរាងចប្ក្។ ប្បសទេក្មពុជា ប្តូវបាន
វាេតនមលោក់្ចំណ្ឋត់ថាន ក់្ ១២៦/១៤៤ េប្មាប់ការចុេះស ា្ េះចូលរមួសៅថាន ក់្មធយមេិក្ា ដូ្សចនេះ សៅមាន
ការងារជាសប្ចីនសទៀតផ្ដ្លប្តូវសធាី។28  

3.7.3 ទិននន័េផ្ដ្លប្បមូលប្បចាឆំ្ន  ំ សោេអងគការអនតរជាតិនិងសោេប្ក្េងួអប់រកំ្នុងប្បសទេក្មពុជា បាន
បងាា ញថា សក្ាងប្បុេនិងសក្ាងប្េីសៅក្នុងប្បសទេក្មពុជា ចាប់ស្តីមចូលសរៀនក្នុងចនំួនសេាោីន ។29 ដូ្ចផ្ដ្លសេបីាន
សឃញីសៅក្នុងតារាងទី៣ នងិទី៤ ននេថិតទិិននន័េរបេ់ប្ក្េួងអប់រកំ្នុងប្បសទេក្មពុជា មនិមានរមាល តខុ្េោន រវាង
សក្ាងប្បុេនិងសក្ាងប្េីសៅក្ប្មតិកុ្មារតូចនិងបឋមេិក្ាសន្មេះសទ។ របាេការណ៍បានបងាា ញថា អាប្តាសបាេះបង់
ការេិក្ារបេ់េិេសប្េី ចាប់ស្តីមសក្ីនស ងីពថីាន ក់្សៅសពលផ្ដ្លពិនទុេកិ្ាមានភាពលែប្បសេីរស ងី។ បាតុភូត
សនេះ សក្ីតស ងីជាពិសេេ សៅសពលេេិសប្េី្នដ្ល់ក្ប្មិតមធយមេិក្ា។ របាេការណ៍បានបងាា ញថា រមាល
តសេនឌ័រក្នុងាលាបឋមេកិ្ាក្នុងតំបន់ជ្នបទនងិទីប្បជុ្ំជ្ន មានការថ្េចុេះសប្ចីន ប ុផ្នតអាប្តាននការចុេះ
ស ា្ េះចូលសរៀនេរុប មានការថ្េចុេះខាល ងំេប្មាប់េេិសប្េសីៅក្នុងក្ប្មតិបឋមភូមនិិងទុតិេភូម។ិ  

3.7.4 ក្ងាេះខាតការអប់រកំ្ប្មិតឧតតមេិក្ាេប្មាប់មនុេសប្េី មាន្លវបិាក្េប្មាប់ការចូលរមួរបេ់ស្តេតីសៅ
ក្នុងផ្្នក្នសយាបាេនងិក្មាល ងំពលក្មា។ តាមពតិសៅ សោេារផ្តភាពខុ្េោន ននការអប់រ ំ រវាងសេនឌ័រសនេះ វា
បានបងកឲ្យអវតតមានអនក្ដ្ឹក្ន្មជំាស្តេតី សៅក្នុងក្ប្មតិេងគមក្ចិច សេដ្ឋក្ិចច និងនសយាបាេ សៅក្នុងេងគមក្មពុជា។ 
ក្ងាេះខាតសនេះ បនតឲ្យមាន្នត់រំនិតអវជិ្ជមានសៅសលីតួន្មទីរបេ់ស្តេតីសៅក្នុងេងគម។  

❖ 3.7.5 អនុាេន៍សេនសី ងី សដ្មីបសីោេះប្ាេបញ្ហា អប់រ៖ំ 
មុនឆ្ន ២ំ០២០ ប្តូវបសងកីតការអប់រមំិនបង់ក្នប្ម សពញសមា ង និងមានរុណភាពខ្ពេ់េប្មាប់កុ្មារទងំ
អេ់ សោេរាប់បញ្ចូលទងំការទទួលបានការអប់រកុំ្មារតូច សៅទូទងំប្បសទេ និងសធាឲី្យការអប់រ ំជា
ការចាបំាច់ោច់ខាតេប្មាប់កុ្មារទងំអេ់។  

3.8 ការងារ៖ 

3.8.1 ក្ងាេះេមភាពេប្មាប់ស្តេតីក្មពុជាសៅក្នុងក្មាល ងំការងារ អាចចាត់ថាន ក់្ថាជាក្តបីារមភចមបងមួេក្នុងចំសណ្ឋម
ក្តីបារមភន្មន្មេប្មាប់ស្តេតីក្មពុជា សោេារថា ចំនួនស្តេតីផ្ដ្លក្ំពុងមានការងារសធាី មានចនំួនសេទីរផ្តសេាីនឹងចំនួន
បុរេផ្ដ្លក្ំពុងមានការងារសធាីផ្ដ្រ ប ុផ្នត សប្ចនីផ្តសៅក្នុងសេដ្ឋក្ិចចសប្ៅប្បព័នធឬក្នុងតំផ្ណងផ្ដ្លទទួលបានប្បាក់្
ក្នប្មទបជាងបុរេ។30 ្លប េះពាល់សេនឌ័រផ្ដ្លប្តូវបានបា ន់ប្បមាណសៅក្នុងរបាេការណ៍េហរមន៍សេដ្ឋ
ក្ិចចអាា ន បានក្ត់េមាគ ល់អំពតីណំភាជ ប់រវាងេមាហរណក្មាសេដ្ឋក្ិចចនងិភាពខុ្េោន ននសេនឌ័រសៅក្នុង
តំបន់អាា ន ផ្ដ្លសធាីឲ្យមានស្តេតីតិចតួចណ្ឋេ់ផ្ដ្លមានការងារសៅក្ប្មិតខ្ពេ់ឬក្ប្មិតប្រប់ប្រងសន្មេះ។31 ស្តេតី
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ភារសប្ចីន សធាីការងារសៅផ្្នក្ទបៗសៅខាងចុងននផ្ខ្សេងាា ក់្តនមល ផ្ដ្លជាទូសៅបំសពញតួន្មទីជាសេាៀនឬផ្្នក្
លក់្សៅប្តមឹក្ប្មិតចូលដ្ំបូងប ុសណ្ឋណ េះ។  

3.8.2 ស្តេតកី្មពុជា មានអាប្តាភាររេខ្ពេ់ក្នុងវេ័ិេកាត់សដ្រ (៨០-៩០%) និង ៣០-៤០% ននវេ័ិេេណំង់។ 
ភារសប្ចីនននក្មាក្រទងំសនេះ ជាអនក្ចំណ្ឋក្ប្េុក្ក្នុងប្បសទេ សហេីអាចនឹងទទលួរងសប្ោេះខាល ងំចំសពាេះការ
ប្បប្ពឹតតមិិនរបបនី្មន្ម។ មានការេល់សឃញីទូលំទូលាេនងិមានភាពេុីេងាា ក់្ោន  ក្នុងប្បសទេន្មន្ម ផ្ដ្លថា
ការងារេណំង់ជាការងារេប្មាប់បុរេ ផ្ដ្លស្តេតីមិនមានេមតថភាពសធាីការក្នុងវេ័ិេសនេះសទ សហេីការងារសនេះ 
មិនេមរមយេប្មាប់ស្តេតីស េី។ លក្ាខ្ណឌ ការងារមិនលែេប្មាប់ស្តេតី រមាល តប្បាក់្ឈនួលតាមរេៈសេនឌ័រ ការ
សបាេះបង់ការងារក្ប្មិតខ្ពេ់នងិសមា ងការងារមនិេមរមយ (ផ្ដ្លមានេុេីងាា ក់្នងឹជ្ីវតិប្រួារ) បានសធាឲី្យ
ចំផ្ណក្ការងាររបេ់ស្តេតីក្នុងវេ័ិេេណំង់ កាន់ផ្តមានការលំបាក្។ ជាលទធ្ល សយាងតាមរបាេការណ៍របេ់
អងគការពលក្មាអនតរជាត ិ “ក្នុងប្បសទេភារសប្ចនី ការងារេណំង់ េឹងផ្តជាការងារតត ច់មុខ្របេ់បុរេសៅ
សហេី”។ ប ុផ្នត សៅក្នុងតំបន់មួេចំននួសៅអាេុ ី ស្តេតីប្តូវបានសរ្តល់ការងារឲ្យជាចំផ្ណក្មួេននប្រាួរសៅក្នុង
ឧេាហក្មាេណំង់សនេះ នងិអាចរមួមានចំននួមួេភារបនីនក្មាល ងំការងារទងំមូល សទេះបីជាមិនមានសៅក្នុង
បញ្ជ ីស ា្ េះសបកី្ប្បាក់្ផ្ខ្ជា្លូវការ ឬសោេារផ្តការពចិារណ្ឋជាពិសេេណ្ឋមួេក៏្សោេ។32 ក្នុងន័េសនេះ ស្តេតី
ផ្េាងរក្ការងារសៅក្នុងវេ័ិេេំណង់ សទេះបីជាមានការសរេីសអីងសេនឌ័រសៅក្ផ្នលងការងារ សោេារផ្តក្ងាេះ
ខាតជ្សប្មេីស្សងសទៀត សោេារផ្តស្តេតីជាសប្ចីន មានជ្នំ្មញតិចតចួនិងជ្សប្មីេការងារក៏្មានចនំួនតចិតួចផ្ដ្
រ។  

3.8.3 ក្តាត ប្បឈមេំខាន់មេួសទៀតសៅក្នុងក្ផ្នលងការងារេប្មាប់ស្តេតីសន្មេះ រឺការរកី្រាលោលននការសបៀតសបៀន
្លូវសភទ (រមួទងំ េមតីនងិអាក្បបក្ិរយិា ផ្ដ្លមានសចតន្មក្នុងការប្បមាថ្ស្តេតនីិងសធាីឲ្យអាមា េដ្ល់ស្តេតី) សៅ
ក្ផ្នលងសធាកីារ។ ប្បសទេក្មពុជា មិនមានចាប់ផ្ដ្លមាននេិមន័េនងិការោក់្សទេទណឌ ចាេ់លាេ់េប្មាប់
ការសបៀតសបៀនទងំសនេះសៅស េីសទ ដូ្សចនេះ ជាសរឿេៗ វាន្មឲំ្យមិនមានការរាេការណ៍និងមិនមានការោក់្សទេ
ទណឌ អាីស េី។33  

❖ 3.8.4 អនុាេន៍សេនសី ងី សដ្មីបសីោេះប្ាេបញ្ហា ការងារ៖ 
ប្តមឹឆ្ន ២ំ០២០ ប្តវូ្តល់េចាច ប័នសៅសលអីនុេញ្ហញ អនតរជាតេិតពីកីារការេទិធកិ្មាក្រចណំ្ឋក្ប្េកុ្នងិ
ប្ក្មុប្រាួររបេ់ពកួ្សរ។ 
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កណំតស់ម្គា ល់ចុងក្រោយ 

1 អងាោរទងំក្ ោះម្គនដូចខាងក្រោម៖ 
១ អងាោរសុ៊ីដ កមពុជា(NGO-CEDAW) 
២ អងាោរ អាកសិ់នក្អត (AAC) 
៣ អងាោរអ គតយុវជនអាស៊ា ន(Cam-ASEAN) 
៤ អងាោរក្យនឌ័រ និងោរអភវិឌឍនក៍្ដើមប៊ីកមពុជា (GADC) 
៥ បណ្តា ញក្យនឌ័រនិងោរអភវិឌឍន ៍(GADNet) 
៦ DanChurchAid, Cambodia (DCA) 
៧ អងាោរយុវជនខ្មែរ និងោរអភវិឌឍសងាម(KYSD) 
៨ ជំនួយផ្លូវចាបដ់ល់កុម្គរនិងស្រសា៊ី (LSCW) 
៩ សហគមនឥ៍នធូកមពុជា (RoCK) 
១១ អងាោរស៊ីលាោ (SILAKA) 
១២ ផ្ទោះសមគា៊ី (SC) 
១៣ បណ្តា ញោរងារស្រសា៊ីរបួរមួគ្នា  (WNU) 

 
2 អនុសសន៍ទងំក្ ោះរមួម្គន ១១៨.៦០ ១១៨.៦១ ១១៨.៦៦ ១១៨.៩៣ និង ១១៨.១០៤ សា៊ីអំព៊ីោរចាបម់លួនតាម
ទំក្នើងចិតា លកខមណខ ននោរឃំុមលួនបក្ណ្តា ោះអាសនានិងពនធ គ្នរ (រមួទងំអន៊ីតិជន)។ 
3 ក្ម៉េច ដារ៉េ , “រដាា ភបិាលបញ្ជូ នថវោិរចំនួន $១២៩លាន សរម្គបថ់វោិរមូលដាា ន” នថៃទ៊ី១០ ខ្មកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៨, 
ោខ្សតភាកំ្ពញប៉េុសាិ៍ https://phnompenhpost.com/national/government-transfers-massive-129m-local-
budgets 
4 M. Jordanwood, “កិចចោរពារដល់កុម្គរកមពុជា? តួ ទ៊ីរបស់គណៈកមែោររកុមរបឹកាឃំុសងាក តស់រម្គបស់្រសា៊ីនិងកុម្គរ 
និងយនាោរោរពារក្រៅរបពន័ធសរម្គបកុ់ម្គរកាុងសហគមន៍ក្ៅកមពុជា” អងាោរ ក្វ ើលវ ៊ីសិន កមពុជា ខ្មម ិ ឆ្ា ២ំ០១៦។ 
5 Taylor O’Connell, “របាយោរណ៍បានក្លើកក្ ើងថា៖ រដាា ភបិាលបានបរជ័យកាុងោរផ្ាល់គ្នរំទដល់ស្រសា៊ី និងកុម្គរ 
ក្ៅថាា កម់ូលដាា ន” ោខ្សតកមពុជា ខ្ឌល៊ី, នថៃទ៊ី២ ខ្មមថុិ  ឆ្ា ២ំ០១៦។ 

6 កមែវធិីខននការសកមែភាពជាត្ិសតីពីការទប់សា ត្អ់ំច្ពើហិងាច្លើស្រសតីបានអនុវត្តច្ប្កាមកិឆចសហប្បត្ិបត្តិការជាមយួ 
ប្បច្ទសអាលីមង៉ ់ និងអូស្រសត លី ែណៈខ្ដលច្សវានលូវឆាប ់ ោរខ្ថទសុំែភាពបនតពូជ និងច្សវាសងគមជាច្ប្ឆើនក្ទៀត
ប្ត្ូវបាននតល់ឲ្យសធារណៈជនច្ោយអងគការសងាមសុ៊ីវលិជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ។ សមាជិករបស់អងគការសីុែជាច្ប្ឆើនខែល 
បាននតល់បទសមាភ សន៍ និងអងគការអនតរជាត្ិខែលបាននឹងកំពុងនតល់ច្សវាជនរងច្ប្គ្នេះច្ោយអំច្ពើហិងាខែលច្កើត្ច្ ើង 
ច្ោយច្ភទនិងឬកំពុងច្ធវើការជាមយួអាជាញ ធរមូលោនច្ោយផ្ទទ ល់បានបងាា ញមតិគ្នរំទដល់របកគំច្ហើញច្នេះ។ 
7 របាយការណ៍តាមកាលកំណត្រ់បស់រជរោា ភបិាលខែលបានបញ្ចូ នច្ៅគណៈកមែការសីុែ កាុងកំ ុងខែច្មស 
ឆ្ន ២ំ០១៨ បានបញ្ជា កថ់ាច្ៅកនុងឆច្នាល េះរយៈច្ពល៣ឆ្ន ខំែលគិត្ចាបព់ីឆ្ន ២ំ០១៤-១៦ ច្ៅកនុងទូទងំប្បច្ទសកមពុជា 
ម្គនែីការការពារឆំនួនប្ត្ឹមខត្១៩ែីការខត្ប៉ុច្ណ្តណ េះខ្ដលបានក្ចញក្ដាយតុ្លាការ ។ បខនែមច្លើច្នេះមានខត្ជាងពាក់ 
កណ្តត លននឆំនួនច្ែត្តសរុបច្ៅកនុងប្បច្ទសខែលបានបច្ងាើត្ទប្មងន់ិងប្បពនធរឆួរាល់។ 
8 ខននការសកមែភាពខែលគ្នបំ្ទរមួច្ោយ ប្កសួងកិឆចការនារ ី និងប្កសួងសងគមកិឆច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិសមបទ 
បានប្បកាសឲ្យអនុវត្តច្ៅនងៃទី ១១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
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9 របាយការណ៍ប្ពាងរបស់ភាគីរជរោា ភបិាលខ្ដលបានបញ្ជូ នច្ៅសីុែ ោលព៊ីខែកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 
បានបញ្ជា កឆ់ំនួនប្បជាជនសរុបក្ៅកាុងរបក្ទសកមពុជាមានចំនួន ១៥.៥លាននាក ់ច្ៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ច្ហើយ មានច្មធាវ ី
ឆំនួន១០១១នាកខ់ែលបានឆុេះបញ្ា ីច្ៅគណៈ ច្មធាវនីនប្ពេះរាជាណ្តឆប្កកមពុជាកនុងឆ្ន ២ំ០១៧។ 
10 គណៈកមែោរអាកចាបអ់នារជាតិ "ោរសិកាទិនានយ័មូលដាា នអំព៊ីោរទទួលបានយុតាិធម៌ចំក្ពាោះទក្ងវើរកំ្លាភសិទធិ
មនុសសជារបពន័ធក្ៅកមពុជា" ខ្មតុលា ឆ្ា ២ំ០១៧ 
11 http://data.worldjusticeproject.org/.  ោរសិកាមនិបានផ្ាល់ចំណ្តតថ់ាា កដ់ល់បណ្តា របក្ទសជាក្រចើនរមួទងំ 
បណ្តា របក្ទសមយួចំនួនក្ៅទវ៊ីបអារហិច និងមជឈមឹបូពារខ្ដលកំពុងម្គនសស្រងាា មសុ៊ីវលិក្ ោះ។ 
12 ក្គ្នលក្ៅកំណត់ក្ដាយរបាយោរណ៍របស់រដាា ភបិាល  រ ៊ីរតនៈទ៊ី៤ និងអងាោរសហរបជាជាតិ។ សូមក្មើល 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs សរម្គបព់័តម៌្គនបខ្នែមសា៊ីអំព៊ី SDGs ក្ៅកមពុជា។ 

13 រតឹមរយៈក្ពលប៉េុ ែ នខ្មក្រោយប ទ បព់៊ីសម្គជិករកុមរបឹកាឃំុសងាក តប់ានចូលោនដ់ំខ្ណង គណបកសរបឆ្ងំធំក្ៅ
កមពុជារតូវបានរលំាយក្ចាលក្ៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៧។ អាកនក្ោបាយទងំអស់ខ្ដលជាតំណ្តងរបស់គណបកសរបឆ្ងំក្ ោះ
ក្ៅថាា ក់ជាតិ និងក្រោមជាតិករ៏តូវបានដកហូតដំខ្ណង ក្ហើយតំខ្ណងនក្ ោះរតូវចូលោនជ់ំនួសក្ដាយតំណ្តងសម្គជិក
មកព៊ីគណបកសោនអ់ំណ្តច និងគណបកសតូចៗមយួចំនួនក្ទៀត។ 

14 ម្គនខ្តក្មតាចំនួនមយួខ្តប៉េុក្ណ្តណ ោះកាុងចំក្ណ្តមក្មតាទងំ២៥ ខ្ដលម្គនអភបិាលក្មតាជាស្រសា៊ី ក្ហើយគ្នតរ់តូវបាន
ខ្តងតាងំឲ្យោនត់ំខ្ណងក្ ោះក្ៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៧។ 

15 Leonie Kijewski, "ម្គនស្រសា៊ីខ្តព៊ីររូបខ្តប៉េុក្ណ្តណ ោះខ្ដលបានចូលរមួក្ៅកាុងរដាសភាជាតិ" ោខ្សតភាកំ្ពញប៉េុសាិ៍ នថៃទ៊ី៣០ 
ខ្មវចិឆិោ ឆ្ា ២ំ០១៧។ 

16 កមពុជាគ្នែ នោរកំណតជ់ាក់លាកជ់ាលាយលកខណ៍អកសរសា៊ីអំព៊ីសមតែភាពរបស់អាកោនត់ួ ទ៊ីរដាា ភបិាលក្ ោះក្ទដូក្ចាោះ
ក្ហើយបានជាម្គនបុរសអសមតែភាពមយួចំនួនរតូវបានក្រជើសតាងំឲ្យោនត់ំខ្ណងតាមទំក្នៀមទំលាបក់្ ោះ។ 
17 អនុសសន៍រមួក្លម ២៥ កថាមណឌ ២៣ របស់គណៈកមែោរសុ៊ីដបានបញ្ជជ កថ់ា៖  
"មណៈខ្ដលវធិានោរពិក្សសបក្ណ្តា ោះអាសនាម្គនទិសក្ៅក្ដើមប៊ីជរមុញសក្រមចឲ្យបានភាពក្សែើគ្នា ក្ដាយក្ពញក្លញ
ក្ ោះសំណួរពាកព់ន័ធនិងសមតែភាពនិងគុណសមបតាិ … រតូវខ្តរតួតពិនិតយក្ដាយយកចិតាទុកដាកច់ំក្ពាោះោរលក្មអៀងខ្ផ្ាក
ក្យនឌរ័ ក្ដាយសរខ្តោរលក្មអៀងក្នោះខ្តងខ្តកំណតក់្ដាយកតាា វបបធមន៌ិងបទដាា នសងាម។ សរម្គបោ់រខ្តងតាងំ ោរ
ក្រជើសក្រ ើស ឬោរក្បាោះក្ឆ្ា ត ក្ដើមប៊ីចូលោនត់ំខ្ណងក្ៅោរោិល័យសធារណៈ និងនក្ោបាយ កតាា ក្ផ្សងៗក្រៅព៊ី
សមតែភាពនិងគុណសមបតិា រមួទងំោរអនុវតានូវក្គ្នលោរណ៍របជាធិបក្តយយក្សែើភាព និងក្បាោះក្ឆ្ា តក្ដាយក្សរ ៊ីកអ៏ាចជា
កតាា សំខាន់ខ្ដរ។" 

18 ក្ម៉េច ដារ៉េ  "ចំនួនអាកជាបព់នធ គ្នរក្កើនក្ ើងរហូតដល់់២០ភាគរយ" នថៃទ៊ី២៣ ខ្មកុមភៈ ឆ្ា ២ំ០១៧ ោខ្សតភាកំ្ពញ
ប៉េុសាិ៍  http://www.phnompenhpost.com/national/prison-numbers-jump-20-percent 
19 ក្ម៉េច ដារ៉េ  "ពនធ គ្នរនរពសក្ៅខ្តម្គនចំនួនអាកជាបព់នធ គ្នរក្លើសចំណុោះក្ទោះប៊ីជាម្គនពនធ គ្នរថែ៊ី២រតូវបាន
បក្ងកើតក្ ើងក៏ក្ដាយ" នថៃទ៊ី៣១ ខ្មតុលា ឆ្ា ២ំ០១៧ ោខ្សតភាកំ្ពញប៉េុសាិ៍ 
http://www.phnompenhpost.com/national/prey-sar-still-overcrowded-despite-two-new-prisons 

20 ចំនួនអាកជាបព់នធ គ្នរជាក់លាកក់្ៅកាុងពនធ គ្នរនិមយួៗម្គនបញ្ជជ កក់្ៅកាុងរបាយោរណ៍របស់អងាោរល៊ីោដូ 
“សិទធិមនុសសឆ្ា ២ំ០១៧៖ ោររតួតពិនិតយរបចាឆំ្ា ”ំ ខ្មកុមភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨។ 

21 http://www.prisonstudies.org/country/cambodia. ៧០% ននចំនួនអាកជាបព់នធ គ្នរអាចជាអាកខ្ដលសែិតក្ៅ
កាុងន៊ីតិវធិ៊ីឃំុមលួនបក្ណ្តា ោះអាសនទ ឬ ជាអាកខ្ដលកំពុងរងចាសំក្រមចចុងក្រោយរបស់តុលាោរ. 
22 ម្គរតា ២០៥ ននរកមន៊ីតិវធិ៊ីរពហែទណឌ កមពុជាបានបញ្ជជ កអ់ំព៊ីមូលក្ហតុទងំក្ ោះ។ 



18 
 

                                                                                                                                                                                     
23 ក្ទោះប៊ីជារជរដាា ភបិាលបានក្ដាោះខ្លងរស៊ីានិងកុម្គតូចៗជាក្រចើនព៊ីពនធ គ្នក្ៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៥ ចំនួនក្ ោះកប៏ានក្កើន
ក្ ើងជាថែ៊ីក្ហើយោរក្កើនក្ ើងក្ ោះគឺបានក្កើនក្ ើងក្លើសចំនួនសែិតិចាស់ក្ទៀត។ រគ្ននខ់្តក្ៅកាុងពនធ គ្នរចំនួន១៨ 
ខ្ដលសម្គជិកអងាោរសុ៊ីដគឺអងាោរល៊ីោដូបានឃ្ល កំ្មើលក្ ោះ ម្គនកុម្គរចំនួន១០៨ ក ់និងស្រសា៊ីម្គននផ្ទក្ពាោះចំនួន៤១
 ក ់គិតមករតឹមខ្មតុលាឆ្ា ២ំ០១៧។ ក្ហើយចំនួនកុម្គរបានក្កើនក្ ើងរហូតដល់ ១៨១ ក់ រ ៊ីឯចំនួនស្រសា៊ីម្គននផ្ទក្ពាោះក៏
បានក្កើនក្ ើងរហូតដល់៧៧ កគ់ិតមកដល់រតឹមចុងខ្មធាូឆ្ា ២ំ០១៧។ ចំនួនកុម្គរបានធាល កចុ់ោះមករតឹម១៤៩ ក ់
ក្ហើយស្រសា៊ីម្គននផ្ទក្ពាោះបានធាល ក់ចុោះមករតឹម ២៣ ក់ក្ៅកាុងខ្មឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៨។ ចំនួនក្នោះមនិបានគិតបញ្ចូ លចំនួន  
អន៊ីតិជនខ្ដលជាប់ក្ចាទ ឬបានផ្ា ទ ក្ទសក្ដាយបទក្លែើសក្ ោះក្ទ។ កាុងចំក្ណ្តមស្រសា៊ី១៦៧ កខ់្ដលបានជាប់
ពនធ គ្នរកាុងកំ ុងក្ពលម្គននផ្ទក្ពាោះ ឬកប៏ានជាបព់នធ គ្នរជាមយួកូនរបស់គ្នត់ម្គា ក ់ឬកូនក្រចើន កក់្ ោះ ម្គនស្រសា៊ី
៧៣ ក់ខ្ដលកំពុងសែិតកាុងន៊ីតិវធិ៊ីឃំុមលួនបក្ណ្តា ោះអាសនាគិតមករតឹមខ្មឧសភា ឆ្ា ២ំ០១៨។ 

24 ចាបស់ា៊ីព៊ីពនធ គ្នរ ជាភាសខ្មែរ និងអងក់្គលសអាចទញយកបានព៊ីទ៊ីក្នោះ http://cambodia.ohchr.org/en/prison-
reform/laws-pertaining-prisons 
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