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“ពួកេគេបក្របស់េយើង្រគបជំ់ ន”  
កររេំ ភេលើអនកេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ ែដលេធ្វើចំ ក្រសុកេទកន្់របេទសម៉េឡសីុ 
 

មណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនកនុង ជធនីភនំេពញ ែដលមនមច ស់ និង្រគប់្រគងេ យទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើស ពលករឯកជន 
ស្រមប់ពលករេធ្វើចំ ក្រសកុេទកន់្របេទសម៉េឡសីុ។ ករ្រ វ្រជវ របស់អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស បនរកេឃើញថ 
ពលករចំ ក្រសកុែដលេ្រត មចកេចញ ជធមម ្រតូវបនេគចក់េ ឲយេនែតកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនទំងេនះ ចំនួនបីែខេទ្របំមួយែខ 
មុនេពលចកេចញ។ សិកខ កមជញឹកញយ មិនមនសិទិធទទួលបនករែថទំសុខភព រហូបចុក និងទឹកហូប្រគប់្រគន់េទ េនកនុងមណ្ឌ ល។ 
្រស្តីនិងកុមរមួីយចំនួនទទួលរង កររេំ ភបំពន មរយៈ ពកយសម្តី ផ្លូវចិត្ត និងជួនកលផ្លូវកយ។ © 2011 យូសន 
ពូយ៉ល/អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ។
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េសចក្តីសេងខប 
 

េមខយល់មន ក់បននិយយថ ្រកមុហុ៊នកំពុងែតរក្រស្តីយកេទេធ្វើករេន្របេទសម៉េឡសីុ។ 
េនេពលែដលខញុំសួរថេតើមនអនកជួយកូន្រសីរបស់ខញុំែដរឬេទ ្របសិនកូន្រសីខញុំមនបញ្ហ ។ 
េមខយល់និយយថ ្របសិនេបើមនេរឿងអីេកើតេឡើងចំេពះកូន្រសីខញុំ ឧទហរណ៍េបើសិនជ នង ្ល ប់ 
្រកុមហុ៊ននឹងេចញសង … េមខយល់និយយថ “បងឯង ចស្រមកេ យមិនចំបច់ េធ្វើករងរអីេទ 
អស់មួយជីវតិ  ជមួយនឹង្របកសំណងេនះ ។”  
— ញន ជឪពុករបស់នងចំបីុ ែដលជពលករេធ្វើករ មផទះ យុ២១ ឆន ំ ែដល 
បន ្ល ប់េនកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន ជធនីភនំេពញរបស់្រកមុហុ៊ន វសីុី ែម៉នផវ ឹ្របេទសកមពុជ ែខេម  ឆន ំ២០១១។ 

 
ខណៈេពលែដល ញុន យ៉  យុ១៦ឆន ំ បនេធ្វើចំ ក្រសុកពីកមពុជេទកន់ម៉េឡសីុជ
អនកេធ្វើករេន មផទះកនុងឆន ំ២០១០ អ្វីែដលជេសចក្តីសងឃមឹរបស់នងេនះគឺកររក្របក់មួយ
ចំនួនមកជួយបងប្អូន្របុស្រសីរបស់នង ម្ត យែដលកំពុងែតឈឺ និងជីដូនែដលចស់ជ ។ 
េមខយល់បនសនយឲយករងរមួយេទនង ែដលករងរេនះងយ្រសួល េហើយនងនឹងបនទទួល្របក់ 
៣,០០០ដុ ្ល រ កនុងរយៈេពលពីរឆន ំ។ បុ៉ែន្តអ្វីៗបនក្ល យេទជេរឿងជូចត់ យ៉ងឆប់រហ័ស 
បនទ ប់ពីនងបនចុះហតថេលខជមួយទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករមួយ 
ែដលភ្ល មៗេនះបនបងខ ំងនងទុកកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន ជធនីភនំេពញអស់រយៈេពលបីែខ 
និងបនបដិេសធករទក់ទងជមួយ្រគួ ររបស់នង។ បនទ ប់ពីនងបនេទដល់្របេទស ម៉េឡសីុ 
អនកជួលនងបនឲយករងរនងេធ្វើ ែដលករងរេនះទល់ែតេ្របើមនុស េ្រចើននក់ េទើប ចេធ្វើបន។ 
 

ខញុំេងើបេនេម៉ង ៤ ្រពឹក សម្អ តផទះរបស់េថែកខញុំ ងរថយន្តទំងពីររបស់គត់ ងូត
ទឹកនិងបញចុ ក រកូនេកមង… េ្រកយមកខញុំេធ្វើករសំ តេនកនុងករយិល័យរបស់គត់ និង
សម្អ តបនទប់ចំនួន ៤ ជូតតុនិងក្រមលឥដ្ឋ។ បនទ ប់ពីេនះមក គត់បនយកខញុំេទផទះម្ត យ 

របស់គត់ ែដលេនទីេនះខញុំេធ្វើកររហូតដល់េម៉ង ៩ យប់។ េ្រកយមក ខញុំ្រតឡប់មកផទះ
េថែករបស់ខញុំវញិ និងេធ្វើកររហូតដល់ម៉ង ២ ្រពឹក បុ៉ែន្តេគេនែត យខញុំ។ េគនិយយថ ខញុំខជិល។ 

ពួកេគអត់ឲយ រខញុំហូបេទ។ ខញុំេដកេ យអត់បនបយហូប ពីរឬបីដងកនុងមួយ សប្ត ហ៍។ 

 
េទះបីជ យ៉  បនេធ្វើករ្របំបីែខេហើយក៏េ យ ក៏នងមិនែដលបនទទួល្របក់ែខរបស់ នងេទ។ 
នងបនរត់េចញពីផទះេថែករបស់នង និងទីបំផុតអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយក៏បន
ជួយនងឲយ្រតលប់មក្របេទសកមពុជវញិ។ 
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្រស្តីមន ក់បង្ហ ញរបូថត ច់ញតិរបស់គត់ 
ែដលមិនបនទក់ទងមក្រគួ រចប់ ំងពីេពល 
នងបនេធ្វើចំ ក្រសុកេទ្របេទសម៉េឡសីុ 
កនុងែខកញញ  ឆន ំ២០០៩។ គត់និយយថ  ច់ញតិ
របស់គត់ចង់េធ្វើជអនកេធ្វើករ មផទះេន្របេទសម៉
េឡសីុ េដើមបីរក្របក់មក សង់ផទះមួយឲយ្រគួ រ
របស់នងកនុង្របេទសកមពុជ។  © 2011 យូសន 
ពូយ៉ល/អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ។ 



“ពួកេគេបក្របស់េយើង្រគប់ជំ ន”    4 

េនកនុង្របេទសកមពុជ េរឿងែបបេនះមនលកខណៈ មញញេទេហើយ។ ្របជពលរដ្ឋកមពុជជ 
េ្រចើនកំពុងែតតសូ៊េដើមបីរស់ េ យមន្របជពលរដ្ឋមួយភគបីែដលកំពុងរស់េនេ្រកមបនទ ត់ ្រកី្រកជតិ 
េ យមនចំណូល ៦១េសនដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយៃថង។ ភព្រកី្រកមនេ្រចើនខ្ល ំង 
ហួសេហតុបំផុតេនតំបន់ជនបទ។ េនតំបន់អនក្រកី្រកបំផុត និងតំបន់អនកែដលេគមិនសូវគិតគូរ 
ដល់កនុងសងគមកមពុជ ្រស្តីគឺជអនកែដល្របឈមមុខទល់នឹងករេរ ើសេអើងេ្រចើនជងេគបំផុត។ ំង
ែតពីមុនមកដល់ឥឡូវេនះ ្រស្តីេនែតទទួលែរកពន់រក្របក់ចិញច ឹម្រគួ រ។ ខណៈែដល ្រស្តីមួយចំនួនតូចមន
ឱកសេនផទះ មន្រស្តីនិងកុមរជីេ្រចើនេធ្វើចំ ក្រសុកេទេ្រក ្របេទសកនុងនមជអនកេធ្វើករ មផទះ 
ែដលភគេ្រចើនេទ្របេទសម៉េឡសីុ។ ្រស្តីនិងកុមរ ីរ ង ពី បួនមឺុន េទ ្របំមឺុននក់ បនេធ្វើ
ដំេណើ រេទកន់្របេទសម៉េឡសីុ េដើមបេីធ្វើករងរ មផទះ។ 
 
ត្រមូវករៃនកររកអនកេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ មនកំេណើ នេ្រចើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំងេនកនុង ្របេទសម៉េឡសីុ 
ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៩មក ខណៈេពលែដលរ ្ឋ ភិបលឥណ្ឌូ េនសីុ បនេឆ្លើយ តបចំេពះអំេពើរេំ ភធងន់ធងរ 
េ យបន ក់នូវករផ្អ កជបេ ្ត ះ សននចំេពះ្របជពលរដ្ឋ របស់ខ្លួនកនុងករេធ្វើករងរជអនក
បេ្រមើករ មផទះេនទីេនះ។ ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ភ្ល មៗេនះ បនងកមករកអនកេធ្វើករពី្របេទសកមពុជ 
េដើមបបំីេពញករខ្វះខតេនះ។ 
 
ករផ្តល់្របក់ឲយមុនដ៏េ្រចើនដល់្រគួ រទីទល់្រក ្របក់ឈនួលែដលមនក្រមិតេ្រចើនហួសពីអ្វី 
ែដល ចរកបនេនកនុងភូមិ និងករសនយផ្តល់ករងរេធ្វើេន មផទះជជងករងរេន ម 

ងែដលេធ្វើករងរេ្រចើនេម៉ងេហើយទទួលបនកៃ្រមតិចតួច ឬេន មផទះបន គឺជករ 
ទក់ទញទឹកចិត្តយ៉ងខ្ល ំង។ មន្រស្តីកមពុជែដលមនបទពិេ ធន៍ករងរចបស់ ស់ កនុង ្របេទសម៉េឡសីុ 
េហើយែដល្របក់កៃ្រមរបស់ពួកេគបនចូលរមួចំែណកយ៉ងេ្រចើនដល់ ចំណូលរបស់្រគួ រ។ 
 
ក៏បុ៉ែន្ត ក្តីសងឃឹមទំងលំបករចួេទេហើយអំពីករេធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់បរេទស កររស់េន ឃ្ល តឆង យពីផទះ
សែមបងនិងេ យមិនបនទក់ទងជមួយ្រគួ រ គឺជ ថ នភពដ៏ ្រកក់មួយ 
ែដលជញឹកញយ្រតូវបនេធ្វើេ យកន់ែត ្រកក់េឡើងេ យ ករអនុវត្តមិនល្អនិងមិន្រតឹម្រតូវ 

មចបប់របស់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករែដលខកខនមិនបនបង្ហ ញេ យពលករបន ដឹងអំពីករងរនន
ែដលពួកេគរពឹំងថនឹង្រតវូេធ្វើ និងករខ្វះខតៃថងឈប់ស្រមករបស់ពួកេគ 
្រពមទំងយន្តករផ្តល់ជំនួយដល់ពួកេគេនេពលពួកេគ្របឈមនឹងបញ្ហ ឬកររេំ ភបំពន។ ជលទធផល 
្រស្តីនិងកុមរកីមពុជងយនឹងទទួលរងនូវបទពិេ ធៃនករឈចឺប់ ដ៏ ្រកក់ និងភពឯេកកនុង្របេទសម៉េឡសីុ។ 
 
របយករណ៍េនះ ែផ្អកេលើករ្រ វ្រជវែដលបនេធ្វើេឡើងេនកនុង្របេទសកមពុជ និង្របេទស ម៉េឡសីុ កនុងែខ

េម  និងែខឧសភ ឆន ំ២០១១ - ប់បញចូ លករសមភ សន៍ចំនួន ៨០ ជមួយ អនកេធ្វើករ មផទះ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ - រកេឃើញ កររេំ ភេន
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្រគប់ដំ ក់កលទំងអស់កនុងរង្វង់ៃនករេធ្វើចំ ក្រសុក ស្រមប់ អនកេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ 
េ យមនករផ្តល់កិចចករពរតិចតួច ឬមិនមនករករពរទល់ ែតេ ះពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
 
ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករឯកជនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតួត្រ កិចចដំេណើ រករៃនករេធ្វើចំ ក 
្រសុកេសទើ្រគប់ទិដ្ឋភពទំងអស់ មនជ ទិ៍ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសអនកេធ្វើករ មផទះ ករហ្វឹក ហ្វឺន 
កររកទីកែន្លងេធ្វើករងរេ យពលករ ករបញជូ នពលករេទេធ្វើករ និងករបញជូ នពលករ ្រតឡប់មកវញិ។ 

មរយៈករ ក់ឲយជប់បំណុល ករបងខ ំងទំងបងខំជេ្រចើនែខកនុងមណ្ឌ ល ហ្វឹកហ្វឺន និងករគំ មកំែហង 
ភន ក់ងរពលករមួយចំនួន បងខំឲយ្រស្តី និងកុមរេធ្វើចំ ក្រសុក េទះបីជពួកេគែលងចង់េទេធ្វើករេនេ្រក្របេទស
តេទេទៀតយ៉ង ក៏េ យ។ 
 
េនេពលែដលពួកេគេទដល់្របេទសម៉េឡសីុ អនកេធ្វើករ មផទះចំ ក្រសុកពី្របេទស កមពុជ ្របថុយ
្របថននឹងករេកង្របវញ័ច េលើពលកមម និងកររេំ ភបំពនជេ្រចើន មនជ ទិ៍ ករមិនឲយ្របក់េបៀរវត រ ៍
េម៉ងេធ្វើករេ្រចើនហួសេហតុេ យឲយស្រមកតិចតួច កររេំ ភេលើ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវកយ និងផ្លូវេភទ 
េពលសថិតកនុងៃដរបស់និេយជក។ 
 
អនកេធ្វើករ មផទះែដលទទួលរងកររេំ ភបំពន មនឱកសតិចតួចេដើមបីែស្វងរកេ យមន ករេ ះ្រ យ 
ទំងកនុង្របេទសម៉េឡសីុ ឬ្របេទសកមពុជ។ េទះបីជមនករ ្ល ប់្រស្តីបីរបូ កនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺននឆន ំ
កន្លងមកេនះក្តី មនបណ្តឹ ងែដលបន ក់ជូនផទ ល់េទរ ្ឋ ភិបលក្តី និងមនរបយករណ៍ែដលគួរេជឿបនស្តីពី
ករេ្រជើសេរ ើសពលករជកុមរ កររេំ ភបំពន កនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន និងករអនុវត្ត
ននពក់ព័នធនឹងករ ក់ឲយជប់បំណុលទសភពក្តី ក៏ រ ្ឋ ភិបលកមពុជមិនបនចត់វធិនករមឺុងម៉ត់
េដើមបេីសុើបអេងកតឲយបនេពញេលញ ឬ ក់ ទណ្ឌ កមមជនែដលទទួលខុស្រតូវេឡើយ។ ករណី
ទីមួយែដលមនករកត់េទសេជគជ័យេនះ គឺកលពីែខកញញ  ឆន ំ២០១១ តុ ករកមពុជបន
កត់េទសអនក្រគប់្រគងទូេទមន ក់របស់ ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ េឈម ះ វសីុីែម៉នផវ ឹេ យ
កត់គត់ឲយជប់គុករយៈេពល ១៣ែខ ចំេពះករឃំុឃំងពលករមិនទន់្រគប់ យុ។ បុ៉ែន្តរ ្ឋ ភិបលមិន
ទន់បនចប់ និងកត់ េទសភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករដៃទេទៀត ែដលពក់ព័នធកនុងករណី្រសេដៀងគន េនះ 
េហើយក៏ មិនទន់បនដកហូត ជញ ប័ណ្ណពីទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ មួយែតមួយក៏គម នែដរ។ 
 



“ពួកេគេបក្របស់េយើង្រគប់ជំ ន”    6 

ផទះរបស់ភួង (េឈម ះពិត្រតូវបនដកេចញ) បន ្ល ប់េនកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន ជធនីភនំេពញ របស់្រកមុហុ៊នេ្រជើសេរ ើសពលករ ធីែអនភី ។ 
្រស្តីនិងកុមរជីេ្រចើនែដលេធ្វើចំ ក្រសកុេទកន់្របេទសម៉េឡសីុ មកពីតំបន់ជនបទ និងពីតំបន់មន្របវត្តិេសដ្ឋកិចចទីទល់្រក។ ភួងចង់
េធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់្របេទសម៉េឡសីុ េដើមបីជួយគំ្រទដល់កូនទំងបីរបស់នង។ កូន្រសី បងរបស់នងមន យុ១៧ ឆន ំ 
ក៏បនេធ្វើចំ ក្រសកុេទកន់្របេទសម៉េឡសីុផងែដរ។ កូន ែដលេនេសសសល់ទំងពីររបស់ភួង កំពុងែតរស់េនជមួយញតិសន្ត ន 
ែដលតសូ៊បង់ៃថ្ល សិក របស់ពួកេគ។ © 2011 យូសន ពូយ៉ល/អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ។ 
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្រស្តីមន ក់បនកន់របូថតរបស់ប្អូន្រសីរបស់នង ែដលបនេធ្វើចំ ក្រសកុេទកន់្របេទស ម៉េឡសីុ េដើមបីជួយគំ្រទកូនវយ័េកមងទំងបីរបស់នង។ 
គត់និយយថ ប្អូន្រសីរបស់គត់បន ទុកកូនបងពីរនក់ជមួយញតិសន្ត នមន ក់ និងកូន យុបីឆន ំ (របូភពខងេលើ) ជមួយគត់។ 
ប្អូន្រសីរបស់គត់មិនបនទក់ទងមក ច់ញតិ មន ក់េទ ំងែតពីនងចកេចញេទ ្របេទសម៉េឡសីុកនុងែខមីន ឆន ំ២០១០។ 
អត់មន ច់ញតិ មន ក់ដឹងថនងរស់េនទី កែន្លង ពិត្របកដេទ ឬអត់ដឹងពីរេបៀបទក់ទងេទនងផងែដរ។   © 2011 យូសន ពូយ៉ល
/អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ។ 
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ចំ ប់ រមមណ៍របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករេលើកសទួយករងរចំ ក្រសុក ្រពមគន ជមួយ នឹងកំណត់្រ
ដ៏ ្រកក់របស់រ ្ឋ ភិបល កនុងករ ក់េ យទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ទទួល ខុស្រតូវចំេពះ
កររេំ ភបំពនេលើករងរចំ ក្រសុក បេងកើននូវបរយិកសនិទណ្ឌ ភព ែដលរតឹែតេធ្វើឲយមនកររេំ ភ
សិទិធមនុស កន់ែតធងន់ធងរេឡើងចំេពះអនកេធ្វើករ មផទះែដល េធ្វើចំ ក្រសុក េនេពលខងមុខ។ ជឧទហរណ៍ 
េយង មអនកេធ្វើករងរ មផទះមួយរបូថ ្រស្តីពីរនក់បនបុ៉នប៉ងេធ្វើអត្តឃត
េនេពលែដលទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ បន្រចនេចល ករេសនើសំុរបស់ពួកេគេដើមបី្រតឡប់េទផទះវញិ។ 

(opposite) 
េសចក្តី្របកសែដលបនែចកផ ព្វផ យដល់អនកភូមិ មរយៈទីភន ក់
ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ែដលមន
យមុខេសចក្តី្រតូវករស្រមប់ករ ក់ពកយសំុ។ ទីភន ក់ងរជេ្រចើន 

្របកួត្របែជង គន េ្រជើសេរ ើសរកអនកេធ្វើករ មផទះ 
េ យផ្តល់េ្រគ ងជំរញុទឹកចិត្តជ្របក់ កតទូរស័ពទ និង 
សត្វេគ្រកបី។  © 2011 យូសន 
ពូយ៉ល/អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ។ 
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បនទ ប់មកទីភន ក់ងរេនះបនេរៀបចំកិចច្របជំុ មួយ ែដលមនករចូលរមួពីម្រន្តីបូ៉លីសពីររបូ។ នងនិយយថ “ម្រន្តី
បូ៉លីសបន្របប់េយើងថ ្របសិនេបើេយើង [មនបំណង] េធ្វើអត្តឃត េនះពួកេគនឹង ក់េយើងកនុងគុក។ ពួកេគ
បននិយយផងែដរថ េយើងមិនគួរពយយមលួចរត់េទ។ េទះជេយើងលួចរត់បនក៏េ យ ក៏បូ៉លីសនឹង មរក

[េយើង] េហើយេយើងក៏េនែត្រតូវេគបញជូ នេទកន់្របេទសម៉េឡសីុ។ 
 
ភពចេន្ល ះ្របេ ងកនុងចបប់ករងររបស់្របេទសម៉េឡសីុ បន ក់ឲយអនកេធ្វើករ មផទះ គម នកិចចករពរ។ 
េដើមបេី ះ្រ យករេកង្របវញ័ច េលើអនកេធ្វើករ មផទះជចំ ក្រសុក ចំបច់្រតូវែតមនចបប់ 
និងករឃ្ល ំេមើលឲយបនខ្ល ំងក្ល េនកនុង្របេទសកមពុជ ដូចគន េនះែដរ ្រតូវមនករែកទ្រមង់ចបប់
ករងរកនុង្របេទសម៉េឡសីុ និងករទទួលបនេស គំ្រទ និង 
ប ្ត ញស្រមប់ករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របកបេ យ្របសិទិធភពេនកនុង្របេទសទំងពីរ។ 
 

ករេ្រជើសេរ ើស 
ដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសពលករ េពរេពញេទេ យបញ្ហ ជេ្រចើន។ ករ្រ វ្រជវរបស់េយើង បនរកេឃើញថ 
ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ េ្រជើសេរ ើសកុមរនិង្រស្តីេកមងៗេ្រកម យុ អបបរម ២១ ឆន ំ 
េដើមបេីធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់្របេទសម៉េឡសីុ និងស្រមបស្រមលួករេរៀបចំ ែក្លងឯក រអត្តសញញ ណនន។ 
ភន ក់ងរមួយចំនួន េធ្វើឲយ្រស្តីយល់ខុសអំពីករេរៀបចំករងរ របស់ពួកេគ 
ឬខកខនកនុងករផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗស្តីពីករែស្វងរកជំនួយកនុងករណីែដល មនបញ្ហ េនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ។ 
្រស្តីនិងកុមរែីដលបនសមភ សន៍ គម នអនក មន ក់បន ទទួលកិចចសនយជួលេធ្វើករងររបស់ខ្លួន 
ជមួយទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកនុង្របេទសកមពុជ េទ ឬជមួយនិេយជករបស់ពួកេគេន្របេទសម៉េឡសីុេទ។ 
 
្របក់ឈនួលស្រមប់ករេ្រជើសេរ ើសដ៏សមុ្រគ ម ញ និងករអនុវត្តករឲយខចី្របក់ែដលនំឲយយល់ខុស 
បន ក់េ យមននូវដំេណើ រករ្របកបេ យករេកង្របវញ័ច ។ ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើស ពលករ សំេ េឆព ះ
េទរក្រគួ រ្រកី្រក និងជួនកលឲយពួកេគខចីជ ច់្របក់សុទធ្រតង់ៗ និង អងករ 
េដើមបីជករជ្រមញុទឹកចិត្តពួកេគេ យេធ្វើចំ ក្រសុក។ អនកេធ្វើចំ ក្រសុក្រតវូែតសង 
្របក់កមចីទំងអស់េនះវញិ រមួជមួយនឹងៃថ្លឈនួលហួស្របមណេលើករហ្វឹកហ្វឺន និងកររក ករងរឲយេធ្វើ 
េ យករ្របគល់្របក់ចំនួន ្របំមួយ េទ្របំពីរែខដំបូង ៃន្របក់ែខរបស់ពួកេគ ដល់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ 
េនេពលែដលពួកេគចប់េផ្តើមេធ្វើករកនុង្របេទសម៉េឡសីុ។ ករេរៀបចំេនះ 
េធ្វើឲយមនករលំបកស្រមប់ពលករមន ក់ កនុងករចកេចញពីទីកែន្លងករងរ របស់ខ្លួនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ 
្របសិនេបើនងជួប្របទះកររេំ ភបំពន។  
 
្របសិនេបើពលករមន ក់ផ្ល ស់ប្តូរគំនិតរបស់ខ្លួន ពីករេធ្វើចំ ក្រសុកខណៈេពលែដលកំពុង
សថិតេនកនុងករហ្វឹកហ្វឺនកនុង្របេទសកមពុជ នង្រតូវែតសង្របក់កមចីដំបូងៗ រមួទំងៃថ្លរស់េនកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន 
និង្របក់ឈនួលរត់ករឯក រនន។ ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ជញឹកញយគណនៃថ្លឈនួលខពស់ជងតៃម្លពិត 
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េ យបំេបងបំណុល របុរបស់ពលករចំ ក ្រសុក។ អនកេ្រត មេធ្វើចំ ក្រសុកភគេ្រចើន 
មកពី្រគួ រែដល្រកី្រក និងមិន ចបង់្របក់ ែដលជធមម មនចំនួនពី ៣០០ដុ ្ល រ េទ៩០០ដុ ្ល រ 
េហើយជ្របករមួយែដលេធ្វើឲយពួកេគ គម នជេ្រមើសអ្វីេ្រកែតពីករេធ្វើចំ ក្រសុក។  
 
េនកនុងករហ្វឹកហ្វឺនកនុង្របេទសកមពុជ ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ក់កំហិតេលើេសរភីព េដើរេហើររបស់
អនកេ្រត មេធ្វើចំ ក្រសុក និង ក់កំហិតេលើករទក់ទងរបស់ពួកេគជមួយ ្រកុម្រគួ រ រហូត
ទល់ែតពួកេគចកេចញេទ្របេទសម៉េឡសីុ។ ពួកេគ ចទទួលរងនូវករ រេំ ភបំពនេ យពកយសម្តី 
កររេំ ភខងផ្លូវចិត្ត និងជួនកលរងកររេំ ភខងផ្លូវកយ។ អនកែដលេគបនេ្រជើសេរ ើស 
ែដល្រតូវបនសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស បន ពិពណ៌នមណ្ឌ លហ្វឹងហ្វឺនទំងេនះថ 
មនមនុស េ្រចើនកកកុញ និងមន ថ នភពរស់េន មិនល្អ េ យគម នសិទិធទទួលបន រហូបចុក ទឹក 
និងករែថទំជំងឺ្រគប់្រគន់េទ។ ពួកេគ និយយថ ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករជញឹក
ញយបដិេសធមិនផ្តល់ករែថទំដល់ពលករ ែដលមនជំងឺឲយបន្រតឹម្រតវូេទ និង្របសិនេបើ
េគបញជូ នពលករេទមនទីរស្រមកពយបល េនះ 
ពួកេគបូកបែនថមចំ យេលើករពយបលេនះេទកនុងបំណុលរបស់ពលករ។ 
 

កនុង្របេទសម៉េឡសីុ 
ខណៈេពលែដលេនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ ្រស្តីនិងកុមរកីមពុជ្របឈមនឹងកររេំ ភបំពន និងករេកង្របវញ័ច  
ជញឹកញយពួកេគមនសមតថភពដ៏មនក្រមិត ឬមិនមនសមតថភពកនុង ករេធ្វើទំនក់
ទំនង មរយៈភ អង់េគ្លស ឬភ ម៉េឡសីុេទ ្របករេនះេធ្វើឲយពួកេគ្រតវូែត លះបង់លិខិតឆ្លងែដនរបស់ពួក
េគេទឲយទីភន ក់ងររបស់ពួកេគ ឬេទឲយនិេយជក េហើយេធ្វើឲយ ពួកេគខ្វះខត
នូវព័ត៌មនេដើមបចីរចរអំពីលកខខ័ណ្ឌ ករងរនិង្របក់ែខ។ កររេំ ភបំពនេន កែន្លងករងរជទូេទបំផុត 
ែដល មពលករេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ បន យករណ៍ដល់ ជញ ធរ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
និងអងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  មនជ ទិ៍ ករឲយេធ្វើករងរ េ្រចើនេម៉ងហួសេហតុ េ យគម នៃថងឈប់ស្រមក 
កង្វះខត រហូបចុក និង្របក់េបៀរវត រ ៍មិនេទៀងទត់ ឬមិនមន្របក់េបៀរវត រ។៍ 
 
ពលករេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ និងឥណ្ឌូ េនសីុ ជធមម រក្របក់ចំណូល្របចំែខបនពី៤០០េទ៦០០ រងីហគីត 
(១៣៣ ដុ ្ល រ េទ ២០០ដុ ្ល រ)។ ពលករខ្លះបន យករណ៍ឲយអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ដឹងអំពី 
កររេំ ភខងផ្លូវេភទនិងផ្លូវកយ និងករ ក់កំហិតេលើេសរភីព កនុងករេដើរេហើរ 
និងេសរភីពកនុងករេធ្វើទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគ។ កនុងករណីខ្លះ ្រស្តីនិងកុមរ ីបនធ្ល ក់ចូលកនុង

ថ នភពពលកមមេ យបងខំ និងករជួញដូរ។ អនកទំង យែដលបន េភៀសខ្លួនេចញពីនិេយជ
កែដលរេំ ភបំពន បន្របថុយ្របថននឹងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន 
កនុងនមជអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើសអេន្ត ្របេវសន៍កនុង្របេទសម៉េឡសីុ ែដលេធ្វើឲយមនករពិបក 
កនុងករទមទរមកវញិនូវ្របក់េបៀរវត រែ៍ដលមិនទន់បនបង់េ យេ យនិេយជក និង ក់ ឲយពួកេគងយរង
េ្រគះពីករចប់ខ្លួន ឃំុខ្លួន និងនិរេទស ។ 
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ថ នទូតកមពុជកនុង្របេទសម៉េឡសីុ ខ្វះខតបុគគលិក្រគប់្រគន់ េទពេកសលយ និងធនធន
េដើមបជួីយេ ះ្រ យេ យអនកេធ្វើករ មផទះ ែដលមកត ៉អំពីកររេំ ភបំពន។ ថ នទូត ទទួលបន
បណ្តឹ ងត ៉ចំនួន ៨០ េនកនុងឆន ំ២០១០ ែដលមនបុគគលិកេធ្វើករមិនេពញេម៉ង ែតមន ក់គត់
ែដលកន់កប់េ ះ្រ យបណ្តឹ ងទំងេនះ និងបនចប់េផ្តើមែផនករឲយមនជ្រមក េននឹងកែន្លងមួយកនុងែខកញញ  
ឆន ំ២០១១។ បញ្ហ មួយៃនបញ្ហ ដ៏ធងន់ធងរបំផុតេនះ គឺករ អនុវត្តន៍របស់ ថ នទូត កនុងករ
បញជូ នពលករែដលទទួលរងនូវកររេំ ភបំពន ្រតឡប់េទ ទីភន ក់ងររបស់ពួកេគវញិ ជំនួសេ យករកន់
ករណីេនះេ យខ្លួនឯង។ ទីភន ក់ងរខ្លះ ក់ឲយ្រស្តីទំងេនះេធ្វើករងរឲយនិេយជកទីពីរ 
ឬទីបីផទុយនឹងឆនទះរបស់ពួកេគ។  
 
្របេទសម៉េឡសីុ បនផ្តល់ករធនជអបបរមមួយចំនួនតូចដល់អនកេធ្វើករ មផទះ។ ចបប់ករងរម៉េឡសីុ 

ក់ពលករេធ្វើករ មផទះ េ យេនេ្រកកិចចករពរខងពលកមមសំខន់ៗ មនដូចជសំណង
ស្រមប់របួស ន មេនកែន្លងេធ្វើករ ៃថងស្រមក្របចំសប្ត ហ៍ ្របក់ករងរ េលើសេម៉ង និងករ
កំណត់ចំនួនេម៉ង្របចំសប្ត ហ៍។ ករមិនមននិយយកំណត់អំពីករ កត់្របក់ែខ បននំឲយ
មនករអនុវត្តន៍ែបបេកង្របវញ័ច  េ យករកត់្របក់ែខពី ្របំមួយ េទ ្របំពីរែខដំបូងៃន្របក់ែខ

របស់អនកេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ - េចញពីកិចចសនយករងររយៈ េពលពីរឆន ំ - េដើមបីសងៃថ្លេ្រជើសេរ ើស។ 
រ ្ឋ ភិបល្របេទសម៉េឡសីុបនបញច ប់អនុស រណៈ េយគយល់គន មួយជមួយ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ កនុងែខឧសភ 
ឆន ំ២០១១ េដើមបីធនដល់ពលករ ចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ នូវលទ្ឋភពរក លិខិតឆ្លងែដនរបស់ខ្លួន 
និងទទួលបនៃថងឈប់ ស្រមក្របចំសប្ត ហ៍ បុ៉ែន្តមិនបនព្រងីកកិចចករពរទំងេនះ 
ដល់ពលករចំ កជតិកមពុជ េនះេទ។ 
 
 



 

      13        HUMAN RIGHTS WATCH | ែខវចិឆក ឆន ំ២០១១ 

របូថតរបស់្រស្តីមន ក់ែដលម្ត យនងបនែចករែំលកជមួយអងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស ។ នងម៉លី (េឈម ះពិត្រតូវបនដកេចញ) ជម្ត យមន ក់ 
ែដលបនេធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់្របេទសម៉េឡសីុកនុងែខេម  ឆន ំ២០១០ និង ំងពីេនះមក មិនែដលបនទក់ទងជមួយ្រគួ ររបស់នងេទ។ 
នងបនទុកកូន្រសី យុ្របំមួយឆន ំ និងកូន្របសុ យុ្របំពីរឆន ំរបស់នងឲយរស់េនជមួយនឹងម្ត យរបស់នង 
និងសនយេផញើរ្របក់ពី្របេទសម៉េឡសីុមកេដើមបីជួយដល់ ពួកេគ។ © 2011 យូសន ពូយ៉ល/អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ។ 
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ពិធីបុណយសព ឈឹម សុភព ្រស្តី យុ៣៦ឆន ំ ែដលបន ្ល ប់កនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនកនុង ជធនី
ភនំេពញ កនុងែខកុមភះ ឆន ំ២០១១។ កូន្របសុរបស់នង បនកន់របូថតនងឈឹម សុភព ជករ
ផ្តល់ករ ម្ត យជចុងេ្រកយ។ ្រស្តីបីនក់បន ្ល ប់កនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនកនុងឆន ំកន្លងេទ។ មក
ដល់េពលៃនករេចញរបយករណ៍េនះ មិនមនមរណភព មួយ្រតូវបនេគេធ្វើករ េសុើបអេងកត
ឲយបនេពលេលញេទ។ © 2011 យូសន ពូយ៉ល/អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ។
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រ ្ឋ ភបិលកមពុជ  
រ ្ឋ ភិបលកមពុជកំពុងជំរញុដល់ករងរចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទសយ៉ងខ្ល ំងក្ល  ែដលជ យុទធ

្រស្តមួយបេងកើន្របក់េផញើរពីបរេទស េដើមបីេ ះ្រ យភពអត់ករងរេធ្វើ និងស្រមល ភព្រកី្រក។ 
 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ រ ្ឋ ភិបលបនេបះបង់េចលករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនភគេ្រចើន 
េដើមបីករពរអនកចំ ក្រសុក េ យទុកឲយទីភន ក់ងរឯកជនជអនកេធ្វើករទទួលខុស្រតូវេនះ។ 
ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករធំៗមួយចំនួន មនមច ស់ជម្រន្តីមនអំ ចបំផុតរបស់រ ្ឋ ភិបល ឬ
មនជប់ទក់ទងជមួយម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលដ៏មនអំ ចបំផុតមួយចំនួនេនកនុង្របេទស។ ករ 
ជប់ទំនក់ទំនងដ៏ជិតសនិទែបបេនះ រមួទំងឥទធិពល េធ្វើឲយមនករលំបកដល់អនកេធ្វើអធិករកិចចករងរ នគរបល 
ឬម្រន្តីដៃទេទៀតកនុងករេសុើបអេងកតបណ្តឹ ងត ៉ឲយបនេពញេលញ ឬ ក់ទីភន ក់េ្រជើសេរ ើសពលករឲយ
ទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើេកង្របវញ័ច ។ ជក់ែស្តង អនកេធ្វើករ មផទះមិនមនផ្លូវរកវធីិេ ះ្រ យ
ែដលមន្របសិទិធភពបនេទ េ យភ័យខ្ល ចពីករសង សឹកតបវញិ ឬខ្វះខតធនធន ឬជំេនឿេលើ

ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ របស់ ពួកេគ។ 
 
ចំេពះមុខ ថ នភពេនះ រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនខជះខជ យឱកសកនុងករេលើកកំពស់កិចចករពរសិទិធ
មនុស ស្រមប់ពលករចំ ក្រសុក េនេពលែដលខ្លួនេចញេសចក្តីែកែ្របបទបញជ រ 
ករងរមួយស្រមប់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ កនុងែខសី  ឆន ំ២០១១។ ថ្វីេបើរ ្ឋ ភិបល
បនអេញជ ើញឲយមនករផ្តល់គំនិតេយបល់ ពីសមគមទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករជតិកមពុជ 
និងពី្រកមុឧស ហកមមក៏េ យ ក៏រ ្ឋ ភិបលមិនបនពិភក ជមួយអងគករកនុង្រសុក ឬអងគករ អន្តរជតិ 
កនុងអំឡុងៃនករែកែ្របអនុ្រកិតយឆន ំ១៩៩៥េនះែដរ។ អនុ្រកិតយេនះកំណត់ពីករ ទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ កនុងករេធ្វើអធិករកិចចេលើ ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ និងែណនំឲយ
មនករផ្ល ស់ប្តូរមួយចំនួន ដូចជត្រមូវឲយ ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ផ្តល់នូវកិចចសនយជភ ែខមរ 
និងផ្តល់េមធវសី្រមប់អនកេធ្វើ ចំ ក្រសុកែដល្របឈមមុខនឹងនីតិវធីិខងផ្លូវចបប់េនបរេទស។ បុ៉ែន្ត 
អនុ្រកិតយេនះ មិនបននិយយបញជ ក់អំពី ត្រមូវករអបបបរមស្រមប់មណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន និងមិនបនបេងកើតឲយ 
មននូវយន្តករៃនករត ៉្របកបេ យ្របសិទិធភព ឬយន្តករ ម នឃ្ល ំេមើលេនះេទ។ 
 
េនៃថងទី១៤ ែខតុ  ឆន ំ២០១១ រ ្ឋ ភិបលកមពុជបន្របកសេ យបញឈប់ករបញជូ នពលករ 
េធ្វើករ មផទះេទ្របេទសម៉េឡសីុ។ េទះបីជមនករ្របកសែបបេនះក្តី កនុងេពលសរេសរ របយករណ៍េនះ 
្រកុមអងគករសិទ្ឋិមនុស កនុង្របេទសកមពុជ បន យករណ៍ថ ទីភន ក់ងរ 
េ្រជើសេរ ើសពលករមួយចំនួនមិនេអើេពើចំេពះករ មឃត់េនះេទ។ ខណៈែដរ ករ មឃត់ 
ជបេ ្ត ះ សននេនះ គឺជវធិនករវជិជមនមួយ េបើសិនជ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបចីរចរ និង 
អនុវត្តកំែណទ្រមង់ននេ យកន់ែត្រគប់្រជុងេ្រជយេនះ បុ៉ែន្តករ មឃត់ែបបេនះែត 
ឯកឯងដូចែដលបន ក់េចញេនកនុង្របេទសដៃទែដរ កំរនឹងមន្របសិទ្ឋភព ស់។ ករ មឃត់ទំងេនះ 
នឹង ក់កំហិតដល់ឱកសករងររបស់្រស្តី និងករខកខនេ ះ្រ យ ចំេពះមូលេហតុៃនករេកង្របវញ័ច  ដូចជ 
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ភពចេន្ល ះ្របេ ងៃនករករពរែផនកចបប់ េនះ  
ចជំរញុេ យពលករេធ្វើករងរ មផទះេធ្វើចំ ក្រសុកេ្រកប ្ត ញផ្លូវករ ែដលេធ្វើេ យ 

ពួកេគ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនកររេំ ភបំពនកន់ែតខ្ល ំងេឡើង។ 
 

កតព្វកិចច 
្របេទសកមពុជ និង្របេទសម៉េឡសីុ បនផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ ស្តីពីសិទិធកុមរ និងអនុសញញ ស្តីពី
ករលុបបំបត់េចល ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ។ ជភគីេទនឹង សនធិសញញ ទំងេនះ 
ក៏ដូចជកិចចករពរ មចបប់ទម្ល ប់អន្តរជតិ ្របេទសកមពុជ និង្របេទស ម៉េឡសីុ មនកតព្វ
កិចចករពរសិទិធ្រស្តីនិងកុមរ ែដលេធ្វើចំ ក្រសុកជអនកេធ្វើករ មផទះ រមួទំងកតព្វកិចច្របឆំងករ
េរ ើសេអើងកនុងវស័ិយករងរ ករងរេ យបងខំ ករជួញដូរមនុស  និងករេធ្វើ ជីវកមមេលើកុមរ។ 
 
បទ ្ឋ នពិភពេ កថមី បង្ហ ញអំពីកតព្វកិចចជក់ ក់របស់រ ្ឋ ភិបល កនុងកិចចករពរពលករេធ្វើករ មផទះ 
ជ្រកុមមួយែដលជ្របវត្តិ ្រស្ត មិន្រតវូបនគិតគូរដល់េនកនុងចបប់ករងរ។ កនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 
អងគករពលកមមអន្តរជតិ បនអនុម័តអនុសញញ េលខ១៨១ ស្តីពី ករងរសម្រសបស្រមប់អនកេធ្វើករ មផទះ។ 
េទះជ្របេទសកមពុជ និង្របេទសម៉េឡសីុ មិនទន់ឲយសចច ប័នេលើសនធិសញញ ថមីេនះក៏េ យ 
ក៏អនុសញញ េនះផ្តល់ជមគគុេទទសក៏ដ៏មនតៃម្ល ស្តីពីបទ ្ឋ នអបបបរមែដល្របេទសទំងពីរគួរែតអនុវត្តន៍ ម។ 
ទំងេនះមន ប់បញចូ លទំង កិចចករពរករងរែដលមនលកខណៈសមមូល ដូចែដលផ្តល់ដល់កមមករដៃទេទៀត 
ករេទេ្របើ ្របស់បនយន្តករស្រមប់ករប្តឹងត ៉ ទណ្ឌ កមមធងន់ធងរចំេពះទីភន ក់ងរែដលរេំ ភបទ ្ឋ ន 
និង មឃត់ករកត់្របក់ែខស្រមប់ៃថ្លឈនួលេ្រជើសេរ ើសពលករ។ 
 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងម៉េឡសីុ គួរេរៀបចំនូវករែកទ្រមង់ េគលនេយបយខងករងរ និង ចំ ក្រសុកឲយមន
លកខណៈទូលំទូ យ និងេរៀបចំេ យមននូវ ករទទួលបនេស គំ្រទ ្របកបេ យ្របសិទិធភព និងមេធយ
បយេ ះ្រ យបញ្ហ រេំ ភបំពន កនុង្របេទសទំងពីរ េដើមបធីនដល់កិចចករពរសិទធិរបស់អនក
េធ្វើករងរ មផទះែដលចំ ក្រសុក និងេដើមបធីន ឲយ្រសបេទ មចបប់អន្តរជតិ។ 
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អនុ សន ៍
 

ជូនចំេពះរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

ចំេពះរដ្ឋសភ 
អនុមត័ចបបក់រពរពលករចំ ក្រសុក រមួទងំអនកេធ្វើករ មផទះ 
• អនុម័តចបប់ស្តីពីចំ ក្រសុក ែដលមនលកខណៈទូលំទូ យ ែដលេ ះ្រ យកង្វល់សំខន់ៗ 

ដូចជករ្រតពិួនិតយេមើលេលើទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ បញ្ហ ្របក់ឈនួលេ្រជើសេរ ើស និង្របក់បំណុល 
ករ ម នឃ្ល ំេមើលមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន និងករ េ្រជើសេរ ើសកុមរ។ 

• ធនឲយមនករពិភក យ៉ងទូលំទូ យជមួយអងគករកនុង្រសុកនិងអងគករអន្តរជតិ
ែដលកំពុងែតបំេពញករងរេលើករេធ្វើចំ ក្រសុក និងករជួញដូរ។ 

• បញចូ លករ ក់ទណ្ឌ កមមធងន់ធងរស្រមប់អំេពើរេំ ភបំពន េ យមនជមួយនូវ យន្តករចបស់ ស់ 
និង្របកបេ យ្របសិទិធភពស្រមប់ករឃ្ល ំេមើល និងករ ្របតិបត្តិ។ 

• េធ្វើករជមួយ្របេទសបញជូ នពលករ ដូចជ្របេទស ឥណ្ឌូ េណសីុ េដើមបទីទួលបននូវ 
ករករពរអបបរមស្រមប់ពលករចំ ក្រសុកែដលេធ្វើករងរ មផទះេនបរេទស។ 

 

ចំេពះ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ 
ព្រងឹងចបប ់និងឃ្ល េំមើលទីភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករ 
• បេងកើតយន្តករស្រមប់ករេធ្វើអធិករកិចចេទៀងទត់ និងមិន្របកសឲយដឹងជមុន 

និង្របតិបត្តិកិចចករពរែដលមនកំណត់កនុងចបប់ករងរ ចបប់ប្រងក បករជួញដូរមនុស  
និងបទបញជ របស់្រកសួង រមួទំងករ មឃត់មិនឲយមនផ្តល់្របក់សុទធ ជមុន និង្របក់កមចី 
េដើមបីលួងេ មពលករេ យេធ្វើចំ ក្រសុក។ 

• ធនថ បទបញជ ររបស់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករឯកជន ្រសប មបទ ្ឋ ន 
ែដលបនបេងកើតកនុងអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ ១៨៩ ស្តីពីករងរសម
្រសបស្រមប់អនកេធ្វើករងរ មផទះ រមួមនករចុះបញជ ី ករបេងកើតនូវយន្តករប្តឹងត ៉
ែដលងយេទរកេ្របើ្របស់បន និង មឃត់ករកត់្របក់ែខ េដើមបបីង់ៃថ្លឈនួល េ្រជើសេរ ើសពលករ។ 

• អនុវត្តេទសបញញត្តិែដលមន្រ ប់ដូចជ ករលុបេចល ជញ ប័ណ្ណ និងកររបឹអូស្របក់ធន១០០,០០០ 
ដុ ្ល រ កនុងករណី្រប្រពឹត្តកិរយិមិន្រតឹម្រតូវ និងរេំ ភបំពន។ 

• ផ ព្វផ យេឈម ះរបស់ទីភន ក់េ្រជើសេរ ើសពលករែដលទទួលទណ្ឌ កមម។ 
• េធ្វើករជមួយ ជញ ធរ្របតិបត្តិចបប់ េដើមបីគំ្រទឲយមនករេសុើបអេងកតរហ័ស មិនលំេអៀង និងមនតម្ល ភព 

កនុងបទេចទ្របកន់អំពី អំេពើរេំ ភសិទិធមនុស េលើពលករេ្រត មេធ្វើចំ ក្រសុក 
ែដល្រប្រពឹត្តេ យទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ រមួទំង មរណភព 
និងកររបួសធងន់ធងររបស់ពលករកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន។ 
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ព្រងឹងចបប ់និងឃ្ល េំមើលមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន 
• បេងកើតបទ ្ឋ នចបស់ ស់និងពិ ្ត រស៍្តីពី លកខខ័ណ្ឌ រស់េន ករផគត់ផគង រ និង ករ

េរៀបចំករងរែដល ចទទួលយកបនេនកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន។ ធនថ សិកខ កម មនេសរភីពេដើរេហើរ 
និង ចចកេចញពីមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន មឆនទះ។ 

• មឃត់ករអនុវត្តន៍ែបបបងខិតបងខំសិកខ កម និង្រគួ ររបស់ពួកេគ ឲយសង្របក់កមចី 
េដើមបីចកេចញពីមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន ឬចកេចញពីកិចចសនយករងរ។ 

• េលើកសទួយកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងទីភន ក់ដៃទេទៀត 
ែដលផ្តល់ករែណនំត្រមង់ទិសមុនករចកេចញ រមួទំងករហ្វឹកហ្វឺនពី្រកបខ័ណ្ឌ សិទិធមនុស ។ 

• ធនសិទិធទទួលបនករែថទំសុខភពស្រមប់សិកខ កម។ 
• ធនឲយមនករហ្វឹកហ្វឺនមុនករចកេចញែដលចំបច់និង្របកបេ យ្របសិទិធភពែដលមនជ ទិ៍ 

ព័ត៌មនអំពីសិទធិរបស់ពលករ និងរេបៀបែស្វងរកជំនួយ េហើយែដល ្រតូវផ្តល់ដល់ពលករេ យឥតគិតៃថ្ល។ 
េ្របើេសៀវេភែណនំមុនករចកេចញ ែដល សរេសរចង្រកងេឡើង
េ យអងគករអន្តរជតិស្រមប់ករេធ្វើចំ ក្រសុក។  

• ផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីយន្តករស្រមប់េធ្វើបណ្តឹ ងត ៉ និងយន្តករេ ះ្រ យ។ 
 
បេងកើត និងអនុវត្តន ៍េគលនេយបយលុបបំបតអំ់េពើឃុបឃិតរ ងម្រន្តី ធរណៈ និង 
ទីភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករ។ 
• មឃត់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលពីករេធ្វើជមច ស់ ឬករ្រគប់្រគងទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ 

េដើមបេីជៀស ងទំនស់ផល្របេយជន៍ ឬករេ្របើ្របស់ឥទធិពលមិន្រតឹម្រតូវ។ 
 
បេងកើនសមតថភព្របតិបត្តិ និង្រតួតពិនិតយ 
• ព្រងឹងសមតថភព្រតតួពិនិតយ មរយៈករេ្រជើសេរ ើស និងហ្វឹកហ្វឺនបែនថមដល់អនកេធ្វើ អធិករកិចចករងរ 

រមួទំងអធិករកិចចជ្រស្តី កនុងកិចចករឃ្ល ំេមើល និងកនុងតួនទីជ អនក្រគប់្រគង។ 
• េលើកកមពស់តម្ល ភពៃនកិចចស្រមបស្រមួលរបស់អន្តរ្រកសួង ជមួយនឹង្រកសួងរបស់រ ្ឋ ភិបលដៃទេទៀត 

មនជ ទិ៍្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងម ៃផទ និងនគរបល។ 
• បេងកើតយន្តករប្តឹងត ៉ែដលងយេទរកេ្របើ្របស់បន និង្របកបេ យកររក ករ សមង ត់ េនក្រមិត្រកសួង 

េដើមបឲីយ្រកុម្រគួ រ និងពលករ ច យករណ៍ពីករណី រេំ ភបំពន អំឡុងេពលៃនករេ្រជើសេរ ើស 
និងករហ្វឹកហ្វឺនកនុង្របេទសកមពុជ និងពី ករណីមិនផ្តល់្របក់ែខ និងករ
រេំ ភបំពនេនកែន្លងករងរកនុង្របេទសម៉េឡសីុ។ 

 

ចំេពះ្រកសួងម ៃផទ នគរបល និង្រកសួងយុត្តិធម ៌
ធនឲយមនករទទលួខុស្រតូវចំេពះកររេំ ភសិទធិមនុស េលើពលករេធ្វើករ មផទះែដល ចំ ក្រសុក 
• ដឹកនំករេសុើបអេងកតយ៉ងរហ័ស មិនលំេអៀង និងមនតម្ល ភព េលើករេចទ្របកន់

អំពីកររេំ ភសិទិធមនុស េលើពលករចំ ក្រសុក េ យភន ក់ងរេ្រជើសពលករ រមួទំង មរណភព 
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និងកររងរបួសធងន់ធងររបស់ពលករែដលេ្រត មេធ្វើចំ ក្រសុក ែដលេកើតមនេឡើងកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន 
ករបំភិតបំភ័យពលករ និងករែក្លងឯក រ អត្តសញញ ណរបស់កុមរ ីនិង្រស្តីែដលមិនទន់្រគប់ យុ។ 

• កត់េទសជបទ្រពហមទណ្ឌ  ចំេពះជនទំង យែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើរេំ ភសិទិធមនុស ។ 
• បេងកើតកងឯកភពនគរបលជ្រស្តីេភទ េដើមបីកន់កប់ករណីពក់ព័នធនឹងកររេំ ភ បំពនកុមរ ីនិង្រស្តី 

េ យទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ។ 
• ធនឲយមននីតិវធីិ ែដលអនុញញ តឲយពលករែស្វងរកករេ ះ្រ យែផនករដ្ឋបបេវណី 

រមួទំងសំណងជួសជុលករខូចខតជលុយកក់ ស្រមប់បណ្តឹ ងពីបទ្រប្រពឹត្តមិន្រតឹម្រតវូ។ 
 
ចំេពះ្រកសួងករបរេទស 
ព្រងឹងសមតថភពរបស់ ថ នទូតកមពុជកនុង្របេទសម៉េឡសីុ េដើមបជីយួ ដល់ពលករចំ ក 
្រសុកែដលេធ្វើករ មផទះ។ 
• បញឈប់ជបនទ ន់នូវករបញជូ នពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ ែដលរងកររេំ ភ បំពន 

ឲយវលិ្រតឡប់េទកន់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលកររបស់ពួកេគវញិ។ 
• ផ្តល់ធនធន េស  និងបុគគលិកឲយបន្រគប់្រគន់ រមួទំងករផ្តល់ករ្របឹក ខងែផនក របួសផ្លូវចិត្ត 

និងករែថទំសុខភព កនុងជ្រមករបស់ ថ នទូត ែដលនឹង ក់ឲយ្របតិបត្តិករកនុងែខតុ ។ 
• ស្រមបស្រមួលជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងម៉េឡសីុ េដើមបផី្តល់ជ្រមក ជំនួយែផនកចបប់ 

និងេស គំ្រទដៃទេទៀត ដល់ពលករែដលទទួលរងកររេំ ភ បំពន។ 
• បេងកើនចំនួនបុគគលិកជ្រស្តីែដលមនសមតថភព និងមនករហ្វឹកហ្វឺន េដើមបីកន់កប់

កិចចករទក់ទងនឹងទំនស់ករងរ និងករណីរេំ ភបំពន និងេដើមបជួីយដល់ពលករ ចំ ក្រសុក
េធ្វើករ មផទះ ែដលសថិតេនកនុងករឃំុឃំង។ 

• ធនថ ម្រន្តី ថ នទូតេធ្វើករងរស្រមបស្រមលួយ៉ងសកមម ចំេពះករនំមកនូវករ កត់េទសករណី
្រពហមទណ្ឌ ្របឆំងនឹង និេយជកជតិម៉េឡសីុ និង្រកមុហុ៊នេ្រជើស 
េរ ើសពលករែដលពក់ព័ន្ឋកនុងអំេពើរេំ ភបំពន និងជួយពលករ ក់ពកយបណ្តឹ ង រដ្ឋបបវណីែស្វងរកសំណង។ 

• បេងកើត្របព័នធមួយ េដើមបីសេ្រងគ ះពលករចំ ក្រសុកែដលេធ្វើករ មផទះ ែដលសថិត កនុង
ថ នភព សនន/េ្រគះថន ក់ និងមិន ចចកេចញពី ថ នភពរេំ ភបំពនេនះ រមួទំង
មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់្របចំមូល ្ឋ នែដល ចំបច់។ 

 
ចំេពះ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង្រកសួងម ៃផទ 
• បេងកើតកញច ប់េស កមមបែនថម មនជ ទិ៍ ជំនួយែផនកចបប់ ករែថទំែផនកេពទយ ជ្រមក ករហ្វឹកហ្វឺនករងរ 

ឱកសខងករអប់រ ំករ្របឹក ខងផ្លូវចិត្ត និងកមមវធីិសមហរណកមម 
ស្រមប់ពលករចំ ក្រសុកែដលបនវលិ្រតឡប់មកវញិ និងមនុស េនកនុង បនទុករបស់ពួកេគ។ 

• ធនថេ យមននូវជំនួយបនទ ន់ដូចជ ករែថទំែផនកេពទយ ជំនួយែផនកចបប់ េស  ផ្តល់្របឹក  និង
េស បញជូ ន ស្រមប់ពលករចំ ក្រសុក េនឯ្រព នយន្តេ ះ និង េន មចំណុច្រតតួពិនិតយ ម្រពំែដន 
ស្រមប់ជនទំង យែដល្រតឡប់មកកន់ ្របេទសកមពុជវញិ ម្រចកមិនផ្លូវករ។ 
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• ធនឲយមនយន្តករស្រមបស្រមួល្របកបេ យ្របសិទិធភព ស្រមប់កិចចសហករ របស់អន្តរ្រកសួង 
រមួទំង មរយៈ្រកុមកិចចករពិេសស របស់អន្តរ្រកសួង ទទួលបនទុក បញ្ហ ចំ ក្រសុក 
ែដលបចចុបបននមនភពអសកមម ។ 

 

ចំេពះ្រកសួងសុខភបិល 
អនុវត្តនច៍បបែ់ដលមន្រ បស់្តីពីករពិនិតយសុខភព េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ ករពិនិតយ 
សុខភពេលើ្រស្តីេ្រត មេធ្វើចំ ក្រសុក គឺេធ្វើេឡើងេ យសម័្រគចិត្ត និង្រប្រពឹត្តេទ មករ យល់្រពមជមនុ។ 
ធនថ មនករេគរពចំេពះករសំងតខ់ងពត័ម៌នស្តីពីសុខភព 
េហើយពលករទទលួបនលទធផលពិនិតយសុខភពរបស់ពកួេគ។ 
 

ចំេពះសមគមទីភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករកមពុជ (ACRA) 
• ក់ពិន័យទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ែដលពក់ព័នធនឹងអំេពើេធ្វើ ជីវកមម និងអំេពើរេំ ភ

សិទិធមនុស េលើពលករចំ ក្រសុក មនជ ទិ៍ករបេណ្ត ញេចញពីសមគម។ 
បញជូ នករណីេទ ថ ប័ន្របតិបត្តិចបប់ និង ថ ប័ន្រតតួពិនិតយនន។ 

• សហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តី្រតួតពិនិតយននរបស់រ ្ឋ ភិបល 
េដើមបពី្រងឹងកមមវធីិហ្វឹកហ្វឺនមុនករចកេចញ។ 

• ែចករែំលកព័ត៌មនអំពីករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តរបស់ពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ 
ជមួយអងគករននែដលេធ្វើករងរេលើករេកង្របវញ័ចខងពលកមម និងសិទិធរបស់ ពលករចំ ក្រសុក។ 
ព័ត៌មនគួរ ប់បញចូ លនូវេសចក្តីពិ ្ត រៃ៍នករមកដល់របស់ ពលករែដលបនវលិ្រតឡប់មកកមពុជវញិ 
និងករណីៃនកររេំ ភបំពនពលករ ចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ។ ករែចករែំលកព័ត៌មន 
គួរែតេរៀបចំេធ្វើេឡើងេដើមបីព្រងឹង ករគំ្រទ និងេស ននស្រមប់ពលករែដលវលិ្រតឡប់មកវញិ ដូចជ 
ករផ្តល់្របឹក  ទីជ្រមក និងជំនួយបនទ ន់ខងែផនកេពទយ។ 

 

ចំេពះរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងរ ្ឋ ភបិលម៉េឡសីុ 

ព្រងឹងសហ្របតិបត្តិករ េដើមបេីធ្វើេ យ្របេសើេឡើងដល់យន្តករៃនករេធ្វើចំ ក្រសុកេ យ សម័្រគចិត្ត 
និងមនសុវតថភិព 
• បេងកើតបទ ្ឋ នកិចចសនយែដល ចអនុវត្តបនេទវញិេទមក និងែដលករពរដល់សិទិធ

របស់ពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ ្រសប មបទបបញញត្តជតិកនុងចបប់ស្តីពី ករងរ 
និង្រសប មបទ ្ឋ នពលកមមអន្តរជតិ និងេ យមនករពិេ្រគះេយបល់ ជមួយ ្រកុមពលករចំ ក្រសុក 
ប ្ត ្របេទសែដលបញជូ នពលករ ទីភន ក់ងររក ករងរេធ្វើ និងអងគករពលកមមអន្តរជតិ។ 

• ផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ១៨៩ ស្តីពីករងរសម្រសប
ស្រមប់ពលករេធ្វើករ មផទះ និង ក់ចបប់ជតិនិងករ្របតិបត្តិឲយ្រសប មេនះ។ 
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• សេ្រមចកិចច្រពមេ្រព ងេទ្វភគីស្តីពីករបញជូ នពលករចំ ក្រសុកេទកន់្របេទស ម៉េឡសីុ ឲយ្រសបេទនឹង 
អនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ១៨៩  អនុសញញ  អងគករពលកមមអន្តរជតិសនូលដៃទេទៀត 
និងអនុសញញ ស្តីពីសិទិធកុមរនិងអនុសញញ  
ស្តីពីករលុបបំបត់េចល ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ។ 

• េធ្វើករ មរយៈយន្តករតំបន់ ដូចជកិចចដំេណើ រករកូឡុមបូ្របចំតំបន់ (Colombo Process) 
និងប ្ត ្របេទសបញជូ នពលករដៃទៗេទៀត ដូចជហ្វីលីពីន និង    ឥណ្ឌូ េនសីុ 
េដើមបេីលើសទួយបទ ្ឋ នអបបបរម្របចំតំបន់ស្រមប់ពលករបេ្រមើករ មផទះ។ 

• េធ្វើសហ្របតិបតិ្តករបេងកើតបញជ ី និងបន្តេធ្វើបចចុបបននភពបញជ ី្រកុមហុ៊នេ្រជើសេរ ើសពលករ 
និងម្រន្តីទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ ែដលបនរកេឃើញគួរឲយេជឿបនថ មនជប់ ពក់ព័នធកនុង
ករអនុវត្តន៍េ យរេំ ភបំពនេលើពលករចំ ក្រសុក និងដកហូតយក ជញ ប័ណ្ណរបស់ពួកេគ 
េ យផ្តល់ឲយពួកេគនូវឱកសសម្រសបមួយេដើមបីេធ្វើករត ៉ ចំេពះករចុះបញជ ីរបស់ពួកេគ្របកប
េ យតម្ល ភព។ 

 

ចំេពះរ ្ឋ ភបិលម៉េឡសីុ 

ព្រងីកករករពរដទូ៏លំទូ យដល់ពលករេធ្វើករ មផទះ េ្រកមចបបក់រងរ 
• េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ករងរឆន ំ១៩៥៥ និងចបប់ស្តីពីសំណងស្រមប់អនកេធ្វើករ េដើមប ីផ្តល់កិចច

ករពរខងករងរេ យេសមើភព និងទូលំទូ យ ស្រមប់ពលករេធ្វើករ មផទះ រមួទំង 
បទបបបញញត្តស្តីពីេម៉ងេធ្វើករ ៃថងឈប់ស្រមក និងសំណងស្រមប់ េ្រគះថន ក់េនកែន្លងករងរ 
និងជំងឺែដលប ្ត លមកពីករងរ។ 

 
េលើកកមពស់ករទទលួបនករេ ះ្រ យ និងេស ននស្រមបជ់នរងេ្រគះេ យករ រេំ ភបំពន 
• បេងកើតយន្តករប្តឹងត ៉ែដលងយេទរកេ្របើ្របស់បន ស្រមប់ពលករចំ ក្រសុក ជតិកមពុជ 

រមួទំងបេងកើតប ្ត ញទូរស័ពទស្រមប់្រគ សនន ែដលមនបុគគលិកជ អនកនិយយភ ែខមរ 
និងអនកផ្តល់ព័ត៌មន េនឯ្រព នយន្តេ ះ។ 

• េធ្វើករេសុើបអេងកតយ៉ងហមត់ចត់េលើករេចទ្របកន់ពីករជួញដូរមនុស  ពលកមម េ យបងខំ ករបង្អត់ រ 
កររេំ ភខងផ្លូវេភទ កររេំ ភេលើ ងកយ និងករ បងខ ំងពលករចំ ក្រសុកកមពុជេ យបងខំ 
និងកត់េទសជនទំង យែដលរកេឃើញថបនទទួលខុស្រតូវចំេពះអំេពើរេំ ភបំពនែបបេនះ។ 

• លុបបំបត់េចល ៃថ្លឈនួលស្រមប់ “ប័ណ្ណពិេសស”  និងែកែ្របេគលនេយបយនន 
ស្តីពីពលករចំ ក្រសុក េដើមបីអនុញញ តឲយពលករចំ ក្រសុក និងជនរងេ្រគះៃន អំេពើជួញដូរ ន ក់េន 
និងរកករងរេធ្វើកនុង្របេទសម៉េឡសីុ ខណៈេពលៃនកររង់ចំ ករេសុើបអេងកតចប់សព្វ្រគប់ ឬរង់ចំ
បណ្តឹ ងត ៉ជមួយនយក ្ឋ នករងរ ឬរង់ចំករ កត់េទសកនុងករណី្រពហមទណ្ឌ ។ 

• េធ្វើកិចចសហករយ៉ងជិតសនិតជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបីករពរសិទិធរបស់
ពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ មនជ ទិ៍ មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ជេទៀងទត់ 
ករស្រមបស្រមលួករបញជូ នេលើករណីជក់ ក់នន និងករផ្តល់មូលនិធិ។ 



“ពួកេគេបក្របស់េយើង្រគប់ជំ ន”    22 

• េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងដល់ករករពិនិតយ េដើមបកំីណត់អត្តសញញ ណអនករងេ្រគះេ យ 
កររេំ ភបំពនេ យករេធ្វើករងរេន មផទះ និងអនកេនរស់ នមនជីវតិពីអំេពើ ជួញដូរ និងផ្តល់ឲយពួកេគ 
នូវជំនួយែផនកចបប់ ករ្របឹក េយបល់ និងករ ្ត រនីតិ សមបទែដលចំបច់។ 

 
ព្រងឹងបទបបញញត្តចបប ់និងឃ្ល េំមើលភន កង់រេ្រជើសេរ ើសពលករ 
• មឃត់ករកត់្របក់េបៀរវត ររ៍បស់ពលករ េដើមបីសងៃថ្លឈនួលេ្រជើសេរ ើស។ 
• ក់ទណ្ឌ កមមខងរដ្ឋបល និងខងហិរញញវតថុឲយបនធងន់ធងរចំេពះ្រកុមហុ៊ន និង បុគគលិករបស់្រកមុហុ៊ន 

ែដលេគបនរកេឃើញថ បនរេំ ភបទបបញញត្តចបប់ ដូចជ 
កររេំ ភេលើលកខខ័ណ្ឌ ត្រមូវចំេពះ យុអបបបរម ស្រមប់ពលករចំ ក្រសុក េធ្វើករ មផទះ 
ែដលេគបនេ្រជើសេរ ើសឲយេទេធ្វើេន្របេទសម៉េឡសីុ។ 

 

ចំេពះមច ស់ជំនយួអន្តរជតិ រមួទងំអងគករសហ្របជជតិ ធនគរពិភពេ ក 
សហរដ្ឋ េមរកិ និង្របេទសជប៉ុន 

គ្ំរទឲយមនតម្ល ភព និងអភបិលកិចចល្អ 
• ឧបតថមភគំ្រទឲយមនរបយករណ៍ឯក ជយមួយ ស្តីពីទំនស់ផល្របេយជន៍រ ង ឧស ហកមមេ្រជើសេរ ើសពលករ 

និងម្រន្តីេនកនុងជួររ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

• ពិនិតយេមើលេឡើងវញិេលើមូលនិធិ កមមវធីិ និងសកមមភពនន ែដលបនជួយដល់

្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងនគរបល្របឆំងករជួញដូរមនុស

រហូតទល់ែតមនករេសុើបអេងកតរបស់រ ្ឋ ភិបលមួយែដលឯក ជយ េលើមរណភព 

េនឯមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនពលករ និងរហូតទល់ែតមនករកត់េទសជនទំង យ

ែដលបនរកេឃើញថបនទទួលខុស្រតូវេលើបទ្រពហមទណ្ឌ េនះ។ 

• េលើកេឡើងនូវកង្វល់អំពីកររេំ ភបំពនេលើពលករចំ ក្រសុកែដលេធ្វើករ មផទះ េនកនុងកិចច្របជំុេទ្វភគី 

និងពហុភគី ជមួយរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងម៉េឡសីុ និងេធ្វើករ តសូ៊មតិជ ធរណៈ 

េដើមបឲីយមនករែកទ្រមង់្របកបេ យ្របសិទិធភព។ 

 
ផ្តល់ជំនយួេដើមបគី្ំរទអនកេធ្វើចំ ក្រសុក និងអងគករករពរសិទិធអនកចំ ក្រសុក 
• ផ្តល់ជំនួយដល់កមមវធីិ និងអងគករ ែដលផ្តល់េស គំ្រទដល់ពលករចំ ក្រសុកែដល េ្រត មេចញ 

និងអនកែដលបនវលិ្រតឡប់មកវញិ ែដលពួកេគបនទទួលរងេ្រគះេ យ អំេពើរេំ ភបំពន 

រមួមនជំនួយែផនកចបប់ ករែថទំសុខភព ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ទីជ្រមក ករបណ្តុ ះប ្ត លេលើករងរ 

និងករ្របឹក ែផនកផ្លូវចិត្ត។ 
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្រស្តីមន ក់បង្ហ ញរបូថតកូន្រសីរបស់គត់េឈម ះ ចន ម៉ែឡន ែដលបនថតមុនេពលនងចកេចញេទ្របេទសម៉េឡសីុកនុងឆន ំ២០០៩។ 
នង្រតូវបនេថែករបស់នងរេំ ភទំងផ្លូវកយនិងផ្លូវចិត្ត េនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ េហើយទីបំផុតនងបនពយយមេធ្វើអត្តឃត។ នង
បនរស់ នមនជីវតិ បុ៉ែន្តមនរបួសធងន់ធងរ េហើយេ្រកយមកេថែករបស់នងបនបញជូ ននងឲយ្រតឡប់មក្របេទសកមពុជវញិ។ 
ឪពុករបស់នងបននិយយថ េនេពលែដល ម៉ែឡន ្រតឡប់មកផទះវញិ នងមនសតិ “មិន្រប្រកតី” េទ និងមិន គ ល់ទំងម្ត យខ្លួនឯងេទៀតផង។ 
្រស្តីនិងកុមរកីមពុជជេ្រចើន ្របឈមមុខនឹងករេកង្របវញ័ច  និងកររេំ ភបំពនពីនិេយជក ឬពីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករកនុង្របេទសម៉េឡសីុ។ 
ពួកេគទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ និង ករែថទំសុខភពដ៏មនកំរតិជទីបំផុត េនកនុង្របេទសកមពុជនិង្របេទសម៉េឡសីុ។ © 2011 យូសន 
ពូយ៉ល/អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ។ 
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