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សមព័ននខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទនិមនុសស លីកាដូ 
  

លីកាដូ គឺជាអងគការសិទិនមនុសសជាតិមូយរៅកមពុជា។ ចាប់តំងពីអងគការលីកាដូ ត្តវូ 
បានបរងកើតរ ើងរៅឆ្ប ំ១៩៩២ អងគការរនេះ គឺជាអងគការសិទតរៅជួរមុមរគកបុងកិចចការពារ 
សិទនិមនុសសរៅកមពុជា និងរលើកសធួយការរោរពសិទនិពលរដឌ និងសិទិននរោបាយតមរយៈ 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា និងស្ថទ ប័ននានា។ ការកស្ថងសមិទិនផលរបស់មលួនកបុងអតីតកាល  
លីកាដូ បានបនថរដើរតួជាអបកតស ូមតិសត្ាប់ត្បជាពលរដឌ និងឃ្ល រំមើលរដ្ឋឌ ភិបាលតម 
រយៈកមែវធីិសិទិនមនុសសនានាពីការោិល័យកណ្តថ លរបស់មលួនរៅភបំរពញ និងរៅតម
ស្ថខាទូទំង១២ រមតថ-រាជធានីរផសងរទៀត។  
 

អងគការលីកាដូ អនុវតថសកមែភាពរបស់មលួនតមរយៈកមែវធីិធំៗពីរៈ 
 

កមែវធីិឃ្ល រំមើល និងការពារសិទនិមនុសសៈ 
 

 ឃ្ល រំមើលការររំោភសិទិនមនុសសខ្ដលត្បត្ពឹតថរដ្ឋយបុគគលរបស់រដឌរលើការររំោភសិទនិស្តសថី 
និងការររំោភសិទនិកុារៈ បុគគលិករធវើការរសុើបអរងកតរលើករណីររំោភសិទិនមនុសស 
ខ្ដលត្បត្ពឹតថរដ្ឋយបុគគលរបស់រដឌ ចំរពាេះការររំោភបំពានរលើស្តសថី និងកុារ រ ើយជន
រងរត្ោេះ ត្តូវបានផថល់រសវាជួយរត្ជាមខ្ត្ជងតមរយៈការរធវើអនថរាគមន៍ជាមួយអាជាញ ធរ 
មូលដ្ឋឌ ន។ 
 

 ការត្បឹកាខ្ផបកចាប់ និងកិចចការពារខ្ផបកចាប់ៈ ជនរងរត្ោេះ ត្តូវបានផថល់ជូននូវការ 
ត្បឹកាខ្ផបកចាប់ រ ើយចំរពាេះករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិចចការពារខ្ផបកចាប់ 
ខ្ដលផថល់ជូនរដ្ឋយត្កុមត្បឹកាខ្ផបកចាប់ និងត្កមុរមធាវកីារពារសិទនិមនុសស។ 

 

 ការឃ្ល រំមើលពនននាោរៈ អបកស្រស្ថវត្ជាវពនននាោររធវើការឃ្ល រំមើលពនននាោរចំនួន១៨ 
រដើមផីរធវើការវាយតម្មលអំពីស្ថទ នភាពរៅកបុងពនននាោរ និងរដើមផីធានា ថាជនជាប់ឃំុ 
ទទួលបាននូវតំណ្តងខ្ផបកចាប់។  

 

 ជំនួយខ្ផបករវជជស្ថស្តសថៈ ត្កមុត្គូរពទយផថល់រសវារវជជស្ថស្តសថដល់ជនជាប់ឃំុ និងមន្រនថី 
ពនននាោរចំនួន១២ កខ្នលង។ បខ្នទមពីរលើរនេះ ក៏ជួយផថល់រសវារវជជស្ថស្តសថ និងបញ្ជូ ន 
ជនរងរត្ោេះរដ្ឋយការររំោភសិទិនមនុសសរៅកាន់មនធីររពទយ។  

 



 រសវាកមែសងគមកិចចៈ ត្កមុការងាររធវើការវាយតម្មលពីតត្មូវការរបស់ជនរងរត្ោេះ និងត្កមុ 
ត្គួស្ថររបស់ពួករគ រ ើយផថល់ជំនួយសាា រៈ និងមហូបអាហាររយៈរពលមលី។ 

 

កមែវធីិទំនាក់ទំនង និងការទក់ទញមតិោំត្ទៈ 
 

 ការ វកឹ វនឺស គមន៍ អប់រ ំ និងការតស មូតិៈ អបក វឹក វឺន និងអបកតស ូមតិរធវើការអប់រ ំ
ដល់ស្ថធារណជនអំពីសិទិនស្តសថី និងសិទិនកុារបរងកើតបណ្តថ ញការពាររៅតមមូលដ្ឋឌ ន 
និងរធវើការតស ូមតិរដើមផឲី្យានការផ្លល ស់បថូរសងគម និងរោរពចាប់។  
 

 ការតស មូតិជាស្ថធារណៈ និងតមស គមន៍ៈ ករណីររំោភសិទនិមនុសសខ្ដលរសុើប 
អរងកតរដ្ឋយលីកាដូ ត្តូវបានចងត្កងទុករៅកបុងត្បព័ននទិនប័យ រដើមផីឲ្យានភាពងាយ 
ស្រសួលកបុងការខ្សវងរកព័ត៌ាន វភិាគ ផលិតជារបាយការណ៍ជាត្បចំា (ការរបាេះពុមាជា 
របាយការណ៍ និងរបាយការណ៍រស្ថតទសសន៍)។  

 
 
 
 
ចំរពាេះព័ត៌ានបខ្នទមសូមទក់ទងៈ 

 
រោកស្រសីរវជជបណឍិ ត ពុង ឈីវរកក ត្បធានអងគការលីកាដូ 
អាសយដ្ឋឌ នៈ អងគការលីកាដូ (សមព័ននខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទនិមនុសស) 
ផធេះរលម ១៦ ផលូវរលម ៩៩ រាជធានីភបំរពញ កមពុជា 
ទូរស័ពធៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ ទូរស្ថរៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/
២១៧ ៦២៦ 
អីុខ្ម៉ែលៈ contact@licadho-cambodia.org 
រគ ទំព័រៈ http://www.licadho-cambodia.org 
 

 

រសចកថីអធិបាយរៅកបុងរបាយការណ៍រនេះ ជាការទទួលមុសត្តូវទំងស្រសងុ
របស់អងគការលីកាដូ រ ើយមិនអាចយករៅរត្បើត្បាស់កបុងរបូភាពណ្តមួយ
រដើមផីឆលុេះបញ្ច ងំពីទសសនៈរបស់ស គមន៍អឺរ ៉ែបុរ ើយ។ 
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ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [1] 

ទសចក្ដដទផតើម្ 
 

 
 
 

  
 

រនេះគឺជារបាយការណ៍ភាគទីបី ម្នរបាយការណ៍ត្បចំាឆ្ប ំរបស់អងគការលីកាដូ 
សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរៅពនននាោរកបុងត្បរទសកមពុជា

1។ 
 

 អងគការលីកាដូដំបូងបានរាយការណ៍អំពីកំរណើ នជនជាប់ឃំុឆ្ប់រ ័ស រៅកបុង
ត្បព័ននត្គប់ត្គងពនននាោរកបុងឆ្ប ំ២០១០ រៅរពលពនននាោររបស់ជាតិបានផធុកជនជាប់ឃំុ
រពញទំ ំផធុករបស់មលួនរសែើនឹង ១៦៧% រ ើយចំនួនជនជាប់ឃំុានការរកើនរ ើងត្បខ្ ល 
១៤% ជាររៀងរាល់ឆ្ប ំ។ 
 

 រៅខ្មឧសភា ឆ្ប ំ២០១១ អត្តអបកជាប់ឃំុរៅតមពនននាោរទូទំងត្បរទស ាន
ចំនួនរកើនរ ើងរ ូតដល់ ១៧៩% ចំខ្ណកពនននាោរចំនួន ១៨ ខ្ដលអងគការលីកាដូ2 បាន
ឃ្ល រំមើលបានផធុកជនជាប់ឃំុរពញទំ ំផធុករបស់មលួនរសែើនឹង ១៨១%។ កំរណើ នជនជាប់ឃំុ
រៅតមពនននាោរ ខ្ដលអងគការលីកាដូ បានឃ្ល រំមើលបានរកើនរ ើងជាមធយមត្បខ្ ល 
១៣% កបុងមួយឆ្ប ំៗ រ ើយត្បព័ននត្គប់ត្គងពនននាោរកំពុងរកិំលរៅរកភាពចរងអៀតខ្ណន 
បំផុតរៅរលើពិភពរោករៅឆ្ប ំ២០១៩ ខាងមុមរនេះ។ ជាមួយោប រនេះ ានភសថុតងបងាហ ញ
ថា អាជាញ ធរមិនទន់បានចាត់វធិានការជាក់ខ្សថង រដើមផីកាត់បនទយការពឹងពាក់ ួសរ តុ
រៅរលើពនននាោរ ខ្ដលជាការដ្ឋក់ទណឍ កមែតមផលូវតុោការមួយខ្បប កបុងដំណ្តក់កាល  
បឋម។ ឧទ រណ៍ ពនននាោរទំងឡាយរៅខ្តកំពុងត្តូវបានរត្បើត្បាស់ជាឃ្ល ងំសត្ាប់
ផធុកអបករត្បើត្បាស់រត្គឿងរញៀន ពិរទុនជនខ្ដលបានត្បត្ពឹតថបទរលែើសតូចតច និងជនត្កីត្ក
ខ្ដលោែ នលទនភាពបង់ត្បាក់ពិន័យកបុងររឿងត្ព ែទណឍ ។ 
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 សូមរមើល គុកធំ-ចរងអៀតខាល ំង: ភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា និងកថីស្រសម្មម្នមណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី៤ របាយការណ៍លីកាដូ ខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ប ំ
២០១០ និង ‟ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបានឆ្ប ំ២០១១: របាយការណ៍ថែីៗ សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា‟ របាយការណ៍លីកាដូ ខ្មកកកដ្ឋ 

ឆ្ប ំ២០១១។ 
2
 ពនននាោរទំងរនេះ ានមណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី១ មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី២ មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី៣ មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី៤ ពនននាោររប៉ែ  សុី ពនននាោររៅ 
តរមែ  ពនននាោររៅត្ពេះសី នុ ពនននាោររៅកំពង់សពឺ ពនននាោររៅកំពត ពនននាោររៅកំពង់ឆ្ប ំង ពនននាោររៅកំពង់ចាម ពនននាោររៅកំពង់ធំ 
ពនននាោររៅរកាេះកុង ពនននាោររៅរពាធិ៍ស្ថត់ ពនននាោររៅបាត់ដំបង ពនននាោររៅបនាធ យានជ័យ ពនននាោររៅរសៀមរាប និងពនននាោររៅស្ថវ យ
ររៀង។  



[2] របាយការណ៍ លីកាដូ 

 រៅឆ្ប ំ២០១២ ទីបំផុតានការវវិឌណន៍មួយចំនួន ខ្ដលគួរឲ្យរលើកទឹកចិតថ ថវីរបើការ 
វវិឌណន៍រនេះមិនទន់ឈានដល់រពលរវោ ខ្ដលត្តូវត្បារពនពិធីអបអរស្ថទរម្នជ័យជំនេះក៏ 
រដ្ឋយ។ 
 

 ចាប់តំងពីខ្មឧសភា ឆ្ប ំ២០១១មក តមសទិតិជនជាប់ឃំុរៅកបុងពនននាោរចំនួន ១៨ 
ខ្ដលអងគការលីកាដូបានឃ្ល រំមើល ានចំនួនរថរដខ្ដល។ គិតមកត្តឹមម្ថងទី៣១ ខ្មឧសភា
ឆ្ប ំ២០១២ ពនននាោរទំង ១៨ រនេះ បានផធុកជនជាប់ឃំុចំនួន ១៣.៤៦៨ នាក់ ខ្ដលចំនួន
រនេះ បានថយចុេះ ១.៦% ោ៉ែងពិតត្បាកដ របើរត្បៀបរធៀបនឹងខ្មឧសភា ឆ្ប ំ២០១១។ 
 

រទេះបីោ៉ែងណ្តក៏រដ្ឋយ ជនជាប់ឃំុសរបុរៅទូទំងត្បរទស ានចំនួនរកើនរ ើង 
ដល់ ១៥.៣៥១ នាក់ ខ្ដលជាចំនួនរកើនតិចតួច - ចំនួនរកើនរសែើនឹង ២.៣% - រៅកបុងរយៈ 
រពលដូចោប 3។ អត្តឃំុមលួនរៅតមពនននាោរទូទំងត្បរទសានចំនួន ១៧០.៦% ជាការ
ខ្កលំអមួយ រៅរលើតួរលមកាលពីឆ្ប ំមុន ខ្ដលានចំនួន ១៧៩% រដ្ឋយស្ថរានចំនួន
កខ្នលងបខ្នទម។ ចំនួនកខ្នលងរៅកបុងត្បព័ននពនននាោររបស់ត្បរទសកមពុជារយើងបានរធវើរអាយ
កមពុជាសទិតរៅលំដ្ឋប់រលម ៣៥ កបុងចំរណ្តមត្បរទសខ្ដលានភាពចរងអៀតខ្ណន កបុង
ពិភពរោក ប៉ែុខ្នថលំដ្ឋប់រលមរនេះានភាពត្បរសើរបនថិច របើរត្បៀបរធៀបនឹងឆ្ប ំកនលងរៅ
ខ្ដលកមពុជាសទិតរៅលំដ្ឋប់រលម ២៥4 ។ 

 

ប៉ែុខ្នថរៅខ្តានសញ្ដ គួរឲ្យត្ពួយបារមា។ 
 

រទេះបីានតួរលមរកើនរ ើងតិចតួចសត្ាប់ឆ្ប ំ២០១១ - ២០១២ ក៏រដ្ឋយ ក៏ចំនួន
ជនជាប់ឃំុរៅតមពនននាោរទូទំងត្បរទស រៅខ្តរកើនរ ើងោ៉ែងរត្ចើនរសែើនឹង ១៥.២% 
ចាប់តំងខ្តពីខ្មមីនា ឆ្ប ំ ២០១០5មក។ រទេះជាអត្តឃំុមលួនានការធាល ក់ចុេះក៏រដ្ឋយក៏អត្ត 
ទំងរនេះ ទំនងជារដ្ឋយស្ថខ្តការបា៉ែ ន់ត្បាណរសធើរនូវភាពចរងអៀតខ្ណន។ អាជាញ ធរ 

                                                           
3

 អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរមិនបានផឋល់ព័ត៌ានបចចុបផនបភាពជាស្ថធារណៈរទៀងទត់រ ើយ សឋីពីចំនួនជនជាប់ឃំុរៅតមពនននាោររៅទូទំងត្បរទស។ 
រ តុដូរចបេះ តួរលមទំងរនេះត្តូវបានរធវើការរត្បៀបរធៀបពីខ្មរមស្ថ ឆ្ប ំ២០១១ និងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ - ជាតួរលមខ្ដលានស្រស្ថប់ និងលអបំផុតសត្ាប់
បងាហ ញពីកំរណើ នជនជាប់ឃំុសត្ាប់រយៈរពលមួយឆ្ប ំ។ 

4 រដ្ឋយរោងតមទិនបន័យបចចុបផនបត្បខ្ លអាចសទិតរៅលំដ្ឋប់រលម៣៤ កបុងចំរណ្តម ១៩៦ម្នឋានានុត្កមខ្ដលបានសធុង។ សូមពិនិតយរមើលមជឈមណឍ ល
សត្ាប់ការសិកាពនននាោរ “Entire World-Occupancy Rates” សូមចូលរមើលកបុងរវ ៉ែបស្ថយ http://prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats. 
php?area =all&category=wb_occupancy 

5 
 អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបានរាយការណ៍អំពីចំនួនជនជាប់ឃំុទូទំងត្បរទសរសែើនឹង ១៣.៣២៥ នាក់រៅកបុងខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១០។ 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [3] 

ពនននាោរបានទទួលស្ថគ ល់ថា តួរលមទំ ំផធុកមិនត្តូវបានរគគណនាជាទត្មង់ខ្តមួយ ដូច
ោប ជាចំាបាច់រៅទូទំងត្បព័ននត្គប់ត្គងពនននាោររ ើយ។ 

 

លកខណៈធងន់ធងរបំផុតរនាេះ គឺបុពវរ តុជាមូលដ្ឋឌ នម្នវបិតថិចរងអៀតខ្ណនរៅខ្តមិន 
ទន់ត្តូវបានរគរលើកយកមករដ្ឋេះស្រស្ថយរៅរ ើយ។ ការចាប់មលួនកបុងបទរលែើសរត្គឿង
រញៀន រសធើរខ្តរកើនរ ើងបួនដងកបុងឆ្ប ំ២០១១ រ ើយចំនួនជនជាប់ឃំុខ្ដលត្តូវរចាទពីបទ
រលែើសរត្គឿងរញៀន រសធើរខ្តរកើនរ ើងបីដងកបុងឆ្ប ំ២០១១។ រៅខ្តមិនទន់ានត្បព័ននរដ្ឋេះ
ខ្លង រដ្ឋយានលកខមណឍ ។ ជនជាប់ឃំុត្បាណ ៣.០០០ នាក់ ជាប់ត្តំខ្ត្តងកបុង
ពនននាោរ រដ្ឋយោែ នស្ថលត្កម/ស្ថលដីកាស្ថទ ពររ ើយ ទុកឲ្យពួករគត្បឈមនឹងការឃំុ
មលួន ួសការកំណត់រទស។ ការកាត់រទសរដ្ឋយមិនឃំុមលួន ដូចជារទសការងារ 
ស គមន៍មិនទន់ត្តូវបានអនុវតថជាលកខណៈត្បព័ននរ ើយ។ 

 

សរបុរសចកឋីមកានការវវិឌណន៍បនថិចបនថួច ចំរពាេះការរដ្ឋេះស្រស្ថយវបិតថិចរងអៀតខ្ណន
កាលពីឆ្ប ំមុន ប៉ែុខ្នថរៅខ្តានការងាររត្ចើនរទៀតត្តូវបំរពញបនថ។ 
 

អំពីរបាយការណទ៍នេះ 
  

របាយការណ៍មុនៗរបស់អងគការលីកាដូ សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរៅតមពនននាោរ 
បានផឋល់នូវទិដឌភាពរមួម្នវបិតថិចរងអៀតខ្ណនរៅតមពនននាោរកបុងត្បរទសកមពុជា លកខណៈ
សទិតិ និងខ្បបអតទ ធិបាយ។ របាយការណ៍រនេះ គឺជារបាយការណ៍មួយ ខ្បបអតទ ធិបាយ
បនថ ានន័យថា ត្តូវយករៅអានកបុងបរបិទម្នរបាយការណ៍មុនៗរបស់អងគការលីកាដូ។ 

 

 រដើមផីសរត្មចរោលរៅរនេះខ្ផបកទី១ ម្នរបាយការណ៍រនេះ ានបចចុបផនបភាពទិនបន័យ 
សទិតិសបូលរដ្ឋយខ្ផអករលើតរាងនានា រាប់ទំងរបាយការណ៍រលើកទីមួយចំនួនពីររបស់អងគ
ការលីកាដូផង។ 
 

 ខ្ផបកទី២ ម្នរបាយការណ៍រនេះ គឺជារសចកឋីសរងខប និងការរធវើវភិាគរៅរលើគនលឹេះម្ន 
ការវវិឌណន៍ទំងឡាយ ខ្ដលបានរកើតរ ើងចាប់តំងពីានរបាយការណ៍ចុងរត្កាយរបស់
អងគការលីកាដូ កបុងខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ប ំ២០១១ សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរៅតមពនននាោរ។ ខ្ផបក



[4] របាយការណ៍ លីកាដូ 

អគារនាសម័យអាណានិគមសថិតក្កនុ ងថានថ នពចពស់ស្រឌទ្ររោមរៅកនុងបររិវណ ននពនធនាគាររែតក្ត 
កាំពតក្។ ពនធនាគាររនេះ បានកថានងរឡើងរៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៣៦ រដាយគិតក្រតឹក្មខែឧសពច ឆ្ន ាំ២០១២ 

ពនធនាគាររនេះ មានផទុ កអនករោសចាំនួន ៤៥៤ នាក្ ខដលចាំនួនរនេះរលើសពីឌាំហាំ ខដលអាចផទុកបាន 
២៨០%។ 

 

រនេះានសទិតិ គូសពនយល់ពីនិនាប ការនានាផងខ្ដរ ខ្ដលមិនបានរធវើវភិាគឲ្យបានរពញរលញ 
រៅកបុងរបាយការណ៍មុនៗ របស់អងគការលីកាដូ។ 
 

 រៅកបុងខ្ផបកចុងរត្កាយម្នរបាយការណ៍រនេះ រយើងមញុំពិនិតយរ ើងវញិនូវអនុស្ថសន៍ 
សំខាន់ៗទំងឡាយ ខ្ដលបានរធវើរៅកបុងរបាយការណ៍របស់រយើងកបុងឆ្ប ំ២០១០ និងឆ្ប ំ 
២០១១ រ ើយនឹងតមដ្ឋនរមើលភាពរកីចំររ ើន ខ្ដលបានរធវើរ ើងរឆ្ព េះរៅរកការបំរពញ
បាននូវអនុស្ថសន៍ទំងរនេះ។ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [5] 

១. ភាពចទ្អៀតដណន: បចចុប្បននភាពទិនននយយសនូល 
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តរាង និងបលង់ព័ត៌ាននានាខាងរត្កាមរនេះ ផឋល់នូវព័ត៌ានសឋីពីចំនួនជនជាប់ឃំុ
រៅតមពនននាោរកបុងត្បរទសកមពុជា។ សទិតិទំងឡាយត្តូវបានដកស្រសង់រចញពីត្បភព 
រផសងៗោប រាប់ទំងការសិកាស្រស្ថវត្ជាវរដ្ឋយអងគការលីកាដូ ឯកស្ថរអគគនាយកដ្ឋឌ ន
ពនននាោរ និងរបាយការណ៍នានា រចញផាយរដ្ឋយត្បព័ននផសពវផាយព័ត៌ាន។  

 

ត្កា វិកទី១ ររៀបរាប់ពិស្ថឋ រអំពីចំនួនជនជាប់ឃំុរៅតមពនននាោរទូទំងត្បរទស 
កមពុជា និងអត្តជាប់ឃំុសរបុពីខ្មធបូ ឆ្ប ំ២០០៧ ដល់ខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ រៅចរនាល េះរពល
តមកាលកំណត់ (អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរមិនបានផាពវផាយជាស្ថធារណៈនូវចំនួន
អបកជាប់ឃំុជារទៀងទត់តមរយៈរពលកំណត់រទ)។ បនាធ ប់ពីចំនួនជនជាប់ឃំុរកើនរ ើងមិន
ខ្ត្បត្បលួជារត្ចើនឆ្ប ំ ទីបំផុតអត្តឃំុមលួនបានចាប់រផឋើមថយចុេះរៅចុងឆ្ប ំ២០១១ និងរដើមឆ្ប  ំ
២០១២។ ការថយចុេះរកើតានរ ើងរដ្ឋយស្ថរការរកើនរ ើងនូវទំ ំផធុកម្នពនននាោរ និង
ការថយចុេះនូវអត្តកំរណើ នៈ 
 

ទិនននយយជនជាបឃ់ុំ និ្ការឃុំខ្លួនទៅទោំូ្ប្ប្ទទស (ប្របព់នធនាគារ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

កំណត់សាគ ល់ៈ 
 

 ទិនបន័យរនេះ ដកស្រសង់ពីៈ ខ្មធបូ ឆ្ប ំ២០០៧ ខ្មធបូ ឆ្ប ំ២០០៨ ខ្មសីហា ឆ្ប ំ២០០៩ ខ្មធបូ ឆ្ប ំ២០០៩ ខ្មមិថុនា ឆ្ប ំ២០០៩ ខ្មមិថុនា ឆ្ប ំ២០១០ 
ខ្មធបូ ឆ្ប ំ២០១០ ខ្មរមស្ថ ឆ្ប ំ២០១១ ខ្មវចិឆិកា ឆ្ប ំ២០១១ និងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ ។ 

 អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបានរាយការណ៍ថា ថែីៗទំ ំផធុកអបករទសម្នត្បព័ននពនននាោរគឺ ៩០០០ នាក់ តួរលមរនេះគឺបានថែីតំងពីចុងឆ្ប ំ
២០១១ ។ រៅរដើមឆ្ប ំ២០១១ ទំ ំផធុកអបករទស ត្តូវបានរាយការណ៍ថា ានចំនួនត្បខ្ ល ៨៣៦០នាក់។ រៅឆ្ប ំ២០១០ ទំ ំផធុកអបក
រទសត្តូវបានរាយការណ៍ថា ានចំនួន ៨០០០នាក់។ ទិនបទ័យទំ ំផធុកអបករទសសត្ាប់ឆ្ប ំ២០០៩ គឺជាការវាយតំម្លតមរយៈការរត្បើ
ត្បាស់គំនូស បនាធ ត់ដូចោប នឹងឆ្ប ំ២០១០។  

 ត្បភពៈ របាយការណ៍ផលូវការណ៍របស់អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ បានរាយការណ៍តមត្បព័នន ផសពវផាយព័តិាន និងទិនបន័យរផសងរទៀត
របស់អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ។ 



[6] របាយការណ៍ លីកាដូ 

តរាងខាងរត្កាមរនេះ គូសពនយល់អំពីចំនួនជនជាប់ឃំុតមពនននាោរចំនួន១៨ 
ខ្ដល អងគការលីកាដូបានឃ្ល រំមើលសត្ាប់ឆ្ប ំ២០១០ ឆ្ប ំ២០១១ និងឆ្ប ំ២០១២។ អត្តឃំុ
មលួនឆ្ប  ំ ២០១២ សត្ាប់ពនននាោរនិមួយៗត្តូវបានររៀបរាប់រៅកបុងត្ករឡានចុងរត្កាយ។ 
សូមកត់សាគ ល់ថា ទំ ំផធុកម្នពនននាោរជារត្ចើន បានខ្ត្បត្បលួចាប់តំងពីឆ្ប ំ២០១០ និង
ឆ្ប ំ២០១១: 
 

                                                           
6
 ចំនួនរនេះឆលុេះបញ្ច ំងកខ្នលងបខ្នទមចំនួន ១០០ ចាប់តំងពីខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ប ំ២០១១ តមរយៈការបញ្ច ប់ការស្ថងសង់អោរឃំុមលួនថែីមួយ។  

7
 ចំនួនរនេះឆលុេះបញ្ច ំងកខ្នលងបខ្នទមចំនួន ១០០ ចាប់តំងពីខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ប ំ២០១១ តមរយៈការបញ្ច ប់ការស្ថងសង់អោរឃំុមលួនថែីមួយ។ 

ពនននាោរ 

ចំនួនជនជាប់
ឃំុ(ខ្មមិថុនា ឆ្ប  ំ

២០១០) 

ចំនួនជនជាប់
ឃំុ(ខ្មឧសភា 
ឆ្ប ំ២០១១) 

ចំនួនជនជាប់ឃំុ 
(ខ្មឧសភា ឆ្ប  ំ

២០១២) 

ទំ ំផធុក  
(ខ្មឧសភា ឆ្ប ំ

២០១២) 

ភាគរយសមតទ
ភាពផធុក 

(ខ្មឧសភា ឆ្ប ំ
២០១២) 

រប៉ែ សុ ី ១៦៧ ១៤២ ១៦៨ ២០០ ៨៤% 
មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី១ ២,៦៤៤ ២,៨៤៨ ២,៨៦០ ១,៦០០ ១៧៨.៨% 
មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី២ ៧៧៧ ៨១១ ៧៣៣ ៣០០ ២៤៤.៣% 
មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្ប 
ទី៣ 

១,៥២៩ ១,៥០២ ១,៤៧៣ ៨១០ ១៨១.៩% 

មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី៤ ១៥៤ ១៩៦ ១៧៦ ២១០ ៨៣.៨% 
តរមែ  ១,០៤២ ១,០៤០ ៩២៦ ៣១៤ ២៩៤.៩% 
ត្ពេះសី នុ ៣៣២ ៤៣៥ ៣៦៥ ១៥០ ២៤៣.៣% 
កាំពង្សពឺ ៣១៣ ៣៣៨ ៣៥២ ១៨០ ១៩៥.៦% 
កាំពតក្ ៣៤៥ ៤២៨ ៤៥៤ ១៦០ ២៨៣.៨% 
កាំពង្ឆ្ន ាំង ២៧១ ៣៣៦ ៤៣៦ ១៥០ ២៩០.៧% 
កាំពង្ស់ម ៧៩៨ ៨៣៩ ៨៥០ ៦០០6  ១៤១.៧% 
កាំពង្ធាំ ២០៨ ២៧១ ៤៣២ ៣០០7   ១៤៤% 
រកាេះកុង ២១៨ ២៣៧ ២៣៣ ១៥០ ១៥៥.៣% 
រោធិ៍ថានត្ក្ ២២៩ ២៣៣ ២០៣ ១២០ ១៦៩.២% 
បាត្ក្ដាំបង ១,១៧៤ ១,១៤១ ១,២០៧ ៦៥០ ១៨៥.៧% 
បនាទ យមានជ័យ ៨១៦ ១,០៨៥ ១,០៦០ ៧០០ ១៥១.៤% 
រសៀមរាប ១,៣៦១ ១,៤៨២ ១,២៣៦ ១,០០០ ១២៣.៦% 
ថានវ យររៀង ២៦៦ ៣១៧ ៣០៤ ១៦០ ១៩០% 

សរបុ ១២,៦៤៦ ១៣,៦៨១ ១៣,៤៦៨ ៧,៧៥៤ ១៧៣.៧% 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [7] 

តរាងចុងរត្កាយរនេះ ពិពណ៌នាអំពីអត្តឃំុមលួនរៅទូទំងត្បរទសកមពុជា ខ្ដលត្តូវ
បានកំណត់ជាចំនួនជនជាប់ឃំុកបុងចំរណ្តមមនុសស ១០០.០០០ នាក់ រៅទូទំងត្បរទស។ 
ជាការលំបាកកបុងការចងអុលបងាហ ញឲ្យបានជាក់ោក់នូវអត្តឃំុមលួន “ធមែត” - តួរលមទំង 
ឡាយ ានការខ្ត្បត្បលួរត្ចើនរៅជំុវញិពិភពរោក8 - ប៉ែុខ្នថអត្តកមពុជាបនថរកើនរ ើងជាលំ 
ដ្ឋប់ ខ្ដលរៅខ្តជាបុពវរ តុម្នកងវល់ៈ 

 
 

អត្តឃំុមលួនទូទំងត្បរទសកមពុជាចាប់តំងពីឆ្ប ២ំ០០៦ 
 

ឆ្ប ំ 
 

ចំនួនត្បជាពលរដឌទូទំងត្បទស9 
 

ចំនួនជនជាប់ឃំុ 
ជនជាប់ឃំុកបុងចំរណ្តម
មនុសស  ១០០,០០ នាក្ 

២០០៦ ១៣,៥១៥,៨៨៤ ១០,៣៣៨ ៧៦.៥ 

២០០៧ ១៣,៦៦៩,៨៥៧ ១០,៩០២ ៧៩.៨ 

២០០៨ ១៣,៨២២,៦៤៤ ១១,៦៨៨ ៨៤.៦ 

២០០៩ ១៣,៩៧៧,៩០៣ ១៣,៣៤៥ ៩៥.៥ 

២០១០ ១៤,១៣៩,០០០ ១៤,០៤៣ ៩៩.៣ 

២០១១ ១៤,៣៦៥,២២៤ ១៥,៤០៤ ១០៧.២ 
២០១២ (ឌិននន័យមិនោន្រពញរលញ) 
(ទិនបន័យជនជាប់ឃំុរៅពនននាោរ ខ្ដលបងាហ ញនូវតួរលមទូទំងត្បរទសរៅបំណ្តច់ឆ្ប ំត្បតិទិននីមួយៗ) 

  

                                                           
8
 កាសិកាស្រស្ថវត្ជាវមួយដ្ឋក់អត្តឃំុមលួនត្បរទសកមពុជា ត្បខ្ លរៅលំដ្ឋប់មពស់បំផុតទី២១ កបុងចំរណ្តម ៣១ ត្បរទសរៅអាសីុ។ សូមរមើលមជឈមណឍ ល
អនថរជាតិសត្ាប់សិកាស្រស្ថវត្ជាវកិចចការពនននាោរ “អាសីុ - អត្តជនជាប់ឃំុរៅពនននាោរកបុងចំរណ្តមមនុសស ១០០.០០០ នាក់រៅទូទំងត្បរទស” ាន
រៅកបុងរគ ទំព័រៈ http://prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area =contasia&category=wb_poprate។ 

9
 ទិនបន័យស្រសង់រចញពីរគ ទំព័រៈ http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL។ សូមកត់សាគ ល់ថា តួរលមចំនួនត្បជាពលរដឌទូទំងត្បរទសត្តូវ
បានខ្កខ្ត្បោ៉ែងរត្ចើនតមរបាយការណ៍មុនៗរបស់អងគការលីកាដូ រដើមផីឆលុេះបញ្ច ំងទិនបន័យឲ្យកាន់ខ្តានភាពត្តឹមត្តូវ។ ការខ្កសត្មួលរនេះ បានខ្កខ្ត្ប 
អត្តឃំុមលួនខ្ដលបានបា៉ែ ន់ត្បាណកាលពីរពលមុនផងខ្ដរ។ តួរលមសត្ាប់ឆ្ប ំ២០១១ គឺជាការបា៉ែ ន់ត្បាណមួយខ្ផអករលើតួរលមឆ្ប ំ២០១០ បូកបញ្ចូ ល 
អត្តកំរណើ ន ១.៦%។ 

http://prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area%20=contasia&category=wb_poprate
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL


[8] របាយការណ៍ លីកាដូ 

២. ពយតម៌ាន និ្ ការវិវឌ្ឍនក៍នុ្ ឆ្ន ២ំ០១១ - ២០១២ 
 
 

 
 

របាយការណ៍មុនៗរបស់អងគការលីកាដូ បានគូសបញ្ជ ក់នូវកតថ ជារត្ចើន ខ្ដលបងក
ឲ្យានភាពចរងអៀតខ្ណនរៅពនននាោរ កតថ ទំងអស់រនេះរៅខ្តរលចរ ើងជាបញ្ហ  រទេះបី
អត្តកំរណើ នានភាពយឺតោ៉ែវក៏រដ្ឋយ។ ការឃំុមលួនកបុងពនននាោររៅខ្តត្តវូបានរគរត្បើ 
ោ៉ែងរលើសលុប ជាទណឍ កមែមួយកបុងររឿងត្ព ែទណឍ  រឯីការឃំុមលួនបរណ្តឋ េះអាសនប រដើមផី
រងចំាសវនាការសឹងជាការធមែត ជនជាប់ឃំុត្តូវបរត្មើរទសពនននាោរបខ្នទម ត្បសិនរបើ
ពួករគោែ នលទនភាពបង់ត្បាក់ពិន័យកបុងររឿងត្ព ែទណឍ  រ ើយជនត្កីត្កត្តូវបានរគឃំុឃ្ងំ
ពីបទរលែើសតូចតច។  

 

ខ្ផបកខាងរត្កាមរនេះ ផឋល់នូវបចចុបផនបភាពពិស្ថឋ រ សឋីពីបញ្ហ មួយចំនួនកបុងចំរណ្តម 
បញ្ហ ទំងរនេះ និងកំណត់វស័ិយកងវល់ថែីៗខ្ដលបានរកើតរ ើងកាលពីឆ្ប ំមុន។ 
 

ការខ្កខានម្ិនអនវុតតវិធានការទផេ្ជំនសួការដាកព់នធនាគារទៅដតបនតមាន 
 

 អងគការលីកាដូ បានរលើកជាអនុស្ថសន៍កបុងរបាយការណ៍ចំនួន ២ កបុងចំរណ្តម
របាយការណ៍ទំងពីរមុនថា តុោការគួរខ្តរត្បើវធិានការរផសង ជំនួសឲ្យការដ្ឋក់ពនននាោរ
ឲ្យបានរត្ចើនជាង ដូចជារទសការងារស គមន៍ ដ្ឋក់ឲ្យរៅរត្ៅឃំុ និងពយួររទស។ ពីរឆ្ប ំ
រត្កាយមក ថាប ក់ដឹកនាំមួយចំនួនតូចបានផឋល់ត្តឹមខ្តរោបល់ ប៉ែុខ្នថការអនុវតថជាក់ខ្សថងគឺ
ានតិចតួចណ្តស់។  

 

ការកាត់រទសរដ្ឋយមិនឃំុមលួន រៅខ្តមិនទន់បានអនុវតថរអាយបានទូោយរៅ
រ ើយ ការឃំុមលួនបរណ្តឋ េះអាសនបរៅខ្តជាទាល ប់ (ការដ្ឋក់ឲ្យរៅរត្ៅឃំុ គឺជាករណី 
អញ្ដត្តកមែ ឬ ជាករណីរលើកខ្លង ខ្ដលត្តវូបានរគយកមករត្បើត្បាស់តិចបំផុត) រ ើយ
ត្បព័ននរដ្ឋេះខ្លងរដ្ឋយានលកខមណឍ  ខ្ដលត្តវូបានអនុញ្ដ តតមត្កមនីតិវធីិត្ព ែទណឍ 10 
រៅខ្តមិនទន់ត្តូវបានអនុវតថរៅរ ើយ11កបុងរយៈរពល ៥ ឆ្ប ំ បនាធ ប់ពីត្កមរនេះចូលជាធរ
ាន។ 
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 ាត្ត ៥១២ - ៥២២ ម្នត្កមនីតិវធីិត្ព ែទណឍ ។ 
11 ត្បការរនេះ រលចរ ើងរដ្ឋយស្ថរការមកខានរបស់ត្កសួងយុតថិធម៌រៅខ្តបនថានកបុងការមិនបានរចញត្បកាសអនុវតថត្បព័ននរដ្ឋេះខ្លង រដ្ឋយាន 

លកខមណឍ ។ រមើលាត្ត ៥២២ (“ខ្បបបទម្នការឃ្ល ំរមើលតមដ្ឋន ការត្តួតពិនិតយ និងការបញ្ចូ លរៅកបុងសងគមវញិម្នទណឍិ តនឹងត្តូវកំណត់រដ្ឋយ
ត្បកាសរបស់ត្កសួងយុតថិធម៌។ ត្បកាសរនេះ អាចត្បគល់ឲ្យស្ថទ ប័នស្ថធារណៈ ឬឯកជននូវការបញ្ចូ លរៅកបុងសងគមវញិម្នទណឍិ ត”)។ 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [9] 

បនាធ ប់ពីរបាេះពុមពផាយរបាយការណ៍ឆ្ប ំ២០១១ របស់អងគការលីកាដូមក រដ្ឋឌ ភិបាល 
បានត្បកាសខ្ផនការមួយចំនួន រដើមផីអនុវតថត្បព័ននមួយ ខ្ដលរលើកទឹកចិតថចំរពាេះរទស
ការងារស គមន៍ សត្ាប់អនុវតថរលើបទរលែើសតូចតច12។ គរត្ាងរនេះ ត្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យ
អនុវតថ រដ្ឋយានការជួយពីគរត្ាងជំនួយយុតថិធម៌ត្ព ែទណឍ កមពុជា ឧបតទមារដ្ឋយ 
AusAID រដើមផីអនុវតថត្បព័ននរនេះ - ោ៉ែងតិចណ្តស់ជាលកខណៈត្បព័នន - ខ្ដលមិនអាច
សរត្មចបានកបុងរយៈរពលដ៏មលី ប៉ែុខ្នថជិតមួយឆ្ប ំ បនាធ ប់ពីការត្បកាសរនេះ អងគការលីកាដូមិន
បានទទួលព័ត៌ាននូវការអនុវតថជាក់ខ្សថងណ្តមួយ រឆ្ព េះរៅរកកំរណើ នម្នការរត្បើត្បាស់
រទសការងារស គមន៍រ ើយ។ 

 

ថែីៗរនេះ ឯកឧតឋម គុយ ប ុនសន អគគនាយកម្នអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ បានាន
ត្បស្ថសន៍រៅកាន់កាខ្សត Cambodia Daily រៅកបុងខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១២ ថាត្កសួងយុតថិធម៌
បានយល់ត្ពមអនុវតថ “ាត្ត ២០៥ ម្នត្កមត្ព ែទណឍ “ រដើមផីសត្មលួដល់ភាពចរងអៀត
ខ្ណន ខ្ដលចង់រឃើញជនជាប់ឃំុកាត់រទសពីបទរលែើសតូចតច “ត្តូវបានរដ្ឋេះខ្លងរៅ
រត្ៅឃំុ”។13 ប៉ែុខ្នថ សំដីរបស់អគគនាយកទំនងជាត្តវូបានរគដកស្រសង់មុស របើមិនដូរចាប េះរទ
ត្បខ្ លជារោកបានានត្បស្ថសន៍ត្ច ំ ពីរត្ពាេះាត្ត ២០៥ ម្នត្កមត្ព ែទណឍ គឺជា
បទបញ្ដតថមួយ ខ្ដលបខ្នទមទមងន់ទណឍ កមែ សត្ាប់បទឃ្តកមែរដ្ឋយានទរណុកមែ ឬ
អំរពើររំោភរសពសនទវៈ។ រោកត្បខ្ លជាចង់ានត្បស្ថសន៍សំរៅរៅរលើាត្ត ១០៤ 
និងាត្ត ១០៥ ខ្ដលទក់ទងនឹងរទសពយួរ។ រទេះបីោ៉ែងណ្តក៏រដ្ឋយ រទសទំងរនេះ 
ត្តូវខ្តកំណត់រដ្ឋយតុោការខ្ផអករលើករណីនីមួយៗ។ 
 

ការចាបខ់្លួនកនុ្ករណីទប្រឿ្ទញៀនមានសនទុេះទក្ដនទឡី្ទប្ចីន  
 

ចាប់តំងពីខ្មមករា ឆ្ប ំ២០១១ ពនននាោរកមពុជាត្តូវបានរគរមើលរឃើញថា ានការ 
រកើនរ ើងោ៉ែងខាល ំងនូវចំនួនជនជាប់ឃំុ ខ្ដលត្តូវបានរចាទត្បកាន់ទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀ
ន។ បញ្ហ រនេះ ត្តូវបានរធវើវភិាគរៅកបុងរបាយការណ៍ឆ្ប ំ២០១១ របស់អងគការលីកាដូ ប៉ែុខ្នថ
ទិនបន័យថែីសត្ាប់ឆ្ប ំ២០១២ ត្ោន់ខ្តគូសបញ្ជ ក់ថា សនធុេះម្នការរកើនរ ើងានទំ ំ
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 Mary Kozlovski  និងាស សុមជា “ខ្ផនការរទសការងារស គមន៍” កាខ្សត Phnom Penh Post រចញផាយម្ថងទី៦ ខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ប ំ២០១១។  
13 KuchNaren និងKate Bartlett “ ពនននាោរកមពុជា ខ្ដលានសមតទភាពផធុករសែើនឹង ១៧១% កបុងឆ្ប ំ២០១១” កាខ្សត Cambodia Daily រចញផាយម្ថងទី 

២២ ខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១២។ 



[10] របាយការណ៍ លីកាដូ 

ប៉ែុណ្តត ។ ចាស់ណ្តស់ខ្ដលថាការចាប់មលួនកបុងករណីរត្គឿងរញៀន នំាឲ្យចំនួនជនជាប់ឃំុ
មួយខ្ផបកធំរៅតមពនននាោរានការរកើនរ ើងោ៉ែងឆ្ប់រ ័ស។ 

 

តរាងខាងរត្កាមរធវើការរត្បៀបរធៀបចំនួនជនជាប់ឃំុ - ទំងពិរទុនជន និងទណឍិ ត - 
ខ្ដលត្តវូបានឃំុមលួនតមការរចាទត្បកាន់ទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀន រៅកបុងខ្មមករា ឆ្ប  ំ
២០១១ និងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២។ តរាងរនេះ ពិពណ៌នាអំពីទិនបន័យកបុងពនននាោរចំនួន ១៣ 
រដ្ឋយស្ថរខ្តអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរមិនបានផឋល់ជូនអងគការលីកាដូ នូវសទិតិរពញរលញ 
ស្រសបោប សឋីពីបទរលែើសខ្ដលត្តូវបានរចាទត្បកាន់រៅរលើជនជាប់ឃំុ។14

  

 

ការរត្បៀបរធៀបសទិតិបទរលែើសរត្គឿងរញៀនកបុងពនននាោរចំនួន១៣  

(ខ្មមករា ឆ្ប ំ២០១១ រត្បៀបរធៀបនឹងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២) 
 

ពនននាោរ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១១ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ កាំរណើ ន 

ជួញដូរ ររបើរបាស្ សរបុ ជួញដូរ ររបើរបាស្ សរបុ  

រពេះសីហនុ ០ ០ ០ ៨០ 0 ៨០ ∞ 
កាំពង្សព ឺ ៩ ០ ៩ ២១ ១០ ៣១ ២៤៤% 
កាំពតក្ ២០ ០ ២០ ២៤ ០ ២៤ ២០% 
កាំពង្ស់ម ៤៦ ៣២ ៧៨ ៩៧ ៧៨ ១៧៥ ១២៤% 
កាំពង្ឆ្ន ាំង ៥ ០ ៥ ១៤ ០ ១៤ ១៨០% 
កាំពង្ធាំ ៨ ០ ៨ ៣៣ ២ ៣៥ ៣៣៨% 
រោធិ៍ថានត្ក្ ២ ០ ២ ៩ ០ ៩ ៣៥០% 
បាត្ក្ដាំបង ៨៥ ០ ៨៥ ៧៩ ១១២ ១៩១ ១២៥% 
បនាទ យមានជ័យ ១១៨ ១៤ ១៣២ ៣៣២ ១៣១ ៤៦៣ ២៥១% 
រសៀមរាប ៧១ ៧៩ ១៥០ ៩២ ១១៥ ២០៧ ៣៨% 
ថានវ យររៀង ៦ ០ ៦ ៩ ០ ៩ ៥០% 
រកាេះកុង ៣ ០ ៣ ២១ ០ ២១ ៦០០% 
មណឌ លអប្រ ាំខកខរបឌី៣ ៦៨ ០ ៦៨ ៦៨ ០ ៦៨ -- 

សរបុ ៤៤១ ១២៥ ៥៦៦ ៨៧៩(៩៩% ↑) ៤៤៨(២៥៨% ↑) ១,៣២៧ ១៣៤% 
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 ទិនបន័យរទៀងទត់ខ្ដលអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរផឋល់រៅឲ្យអងគការលីកាដូ កំណត់ោ៉ែងចាស់ោស់អំពី “ការជួញដូររត្គឿងរញៀន” និង “ការរត្បើត្បាស់
ថាប ំរញៀន” ខ្ដលជាត្បរភទទក់ទងនឹងថាប ំរញៀនពីរខ្បប។ ទិនបន័យបទរលែើសត្ព ែទណឍ មិនបានរោងរៅរកបទបញ្ដតថិជាក់ោក់កបុងចាប់ត្ព ែទណឍ  
រ ើយ។ តួរលមសត្ាប់ត្បរភទបទរលែើសត្ព ែទណឍ ទំងពីរខ្បបកបុងតរាងរនេះ គឺដ្ឋក់បញ្ចូ លពិរទុនជនជាមួយទណឍិ ត។ សូមកត់សាគ ល់ផងខ្ដរថា 
ភាពមុសោប រវាង “ការរត្បើត្បាស់” និង“ការជួញដូរ” ខ្តងខ្តមិនត្តូវបានោំត្ទរដ្ឋយអងគរ តុម្នករណីរ ើយ។ តមការសិកាស្រស្ថវត្ជាវពីអងគការលីកាដូ
បងាហ ញឲ្យរឃើញថា ករណី “រត្បើត្បាស់” ជាក់ខ្សឋងជាញឹកញាប់បានកាល យរៅជាកមែវតទុម្នការរចាទត្បកាន់ពីបទជួញដូរ ខ្ផអករលើភសថុតងមិនត្គប់ត្ោន់ ឬ
ោែ នភសថុតងរស្ថេះ។ ការឧទ រណ៍មួយ គឺានករណីត្បឆំ្ងនឹងសួស ចនាទ  ជាត្បធានស ជីពខ្ដលត្តូវបានកាត់រទសពីបទជួញដូររត្គឿងរញៀន 
(រត្កាយមកបញ្ចុ េះរទសរៅត្តឹមបទខ្ចកចាយរៅវញិ) រៅរពលខ្ដលោត់កាន់ថាប ំរញឿនចំនួនដ៏តិចតួច (សូមរមើល សួស ចនាទ  ត្តូវបានរដ្ឋេះខ្លង ប៉ែុខ្នថ 
ដំកល់ការរចាទត្បកាន់ខាងត្ព ែទណឍ  ខ្ដលមិនត្តឹមត្តូវ” យុទននាការសំរលៀកបំពាក់ស្ថអ តសអំរៅម្ថងទី២៤ ខ្មមិថុនា ឆ្ប ំ២០១១ ានកបុងរគ ទំព័រៈ http:// 
www. cleanclothes .org/news/sous-chantha-released-but-contrived-criminal-charges-upheld រ ើយ “អបកោំត្ទត្បមូលផឋុំោប រៅខាងរត្ៅពនននាោរ
ជាតិកមពុជា រដើមផីខ្សវងរកការរដ្ឋេះខ្លងត្បធានស ជីពខ្ដលត្តូវជាប់ពនននាោរ” រសចកឋីត្បកាសព័ត៌ានពីអងគការលីកាដូរៅម្ថងទី២១ ខ្មមករា 
ឆ្ប ំ២០១១ ានកបុងរគ ទំព័រៈ http://www.licadho-cambodia.org/articles/20110121/130/index.html)។ 

http://www.licadho-cambodia.org/articles/20110121/130/index.html


ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [11] 

ជនជាប្រស់ឌពីបឌរលមើសររគឿងរញៀនរៅកនុង
មជឈមណឌ លថានត រនីតិក្សមបោកនុងរែតក្តបនាទ យមានជ័យ។ 

ជនជាប្ឃុាំោាំងរនេះ ជាឌូរៅមិនរតក្ូវបានអនុញ្ដ ត 
រអាយចាករចញរ ើយ។ 

ចំនួនជនជាប់ឃំុ ខ្ដលត្តូវបានចាប់មលួន
ត្តូវរចាទត្បកាន់ទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀន បាន
រកើនរ ើងរលើសរទវដងកបុងរយៈរពល ១៣ ខ្ម។  

 

រដ្ឋយត្ករលករមើលរពលរវោពីអតីត
កាលរ ើងវញិ ការរកើនរ ើងរនេះរតិខ្តាន 
លកខណៈធងន់ធងរខ្ថមរទៀត រៅកបុងខ្មមករាឆ្ប ំ
២០០៨ ពនននាោរចំនួន ១៣ ខាងរលើានចំនួន
ជនជាប់ឃំុសរបុ ៣៦៩ នាក់ ខ្ដលត្តូវរចាទ
ត្បកាន់ទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀន។ រៅកបុងខ្ម 
មករា ឆ្ប ំ២០០៩ រៅខ្តានចំនួនជនជាប់ឃំុ 
៣៨៥ នាក់ ខ្ថមរទៀត។ រៅខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ 
ានចំនួនជនជាប់ឃំុរកើនរ ើងជិត ៤ ដង 15។
  

ជាការលំបាកកបុងការទទួលបានទិនបន័យ
ត្តឹមត្តូវទូទំងត្បរទស ប៉ែុខ្នថអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរពិតជាបានផសពវផាយទិនបន័យាន
កំណត់កបុងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ រដ្ឋយរធវើការរត្បៀបរធៀបព័ត៌ានពិស្ថឋ រចំនួនពីរសឋីពីចំនួន
ជនជាប់ឃំុ - ព័ត៌ានទីមួយរៅម្ថងទី១៥ ខ្មវចិឆិកា ឆ្ប ំ២០១០ និងព័ត៌ានមួយរទៀតរៅម្ថងទី
១៥ ខ្មវចិឆិកា ឆ្ប ំ២០១១។ 
  

 ឌិននន័យរនេះ មានពចពជាក្លាក្ជាងតួក្រលែ ខដលបានផដល្មកឲ្យអងគការលីកាដូ 
រដាយបាំខបកបឌរលមើសររគឿងរញៀនឲ្យរៅជារបរភឌបឌរលមើសចាំនួន ៥ រដាយខឡកៗពី
គាន ។ លឌធផលខដលបានមកកាន្ខតក្រធវើរអាយបារមភៈ ជនជាប្ឃុាំខដលរតក្ូវរស់ឌរបកាន្
ោក្ឌងនឹងររគឿងរញៀនមានចាំនួនរកើនរឡើងជិតក្បីដងកនុងមួយឆ្ន ាំ៖  
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 សូមផីរៅខ្មមករា ឆ្ប ំ២០១០ ពនននាោរចំនួន ១៣ បានរាយការណ៍អំពីចំនួនជនជាប់ឃំុខ្ត ៥១៩ នាក់ប៉ែុរណ្តត េះ ខ្ដលត្តូវរចាទត្បកាន់
ទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀន។ 



[12] របាយការណ៍ លីកាដូ 

ការររបៀបរធៀបសថតិិក្បឌរលមើសររគឿងរញៀនឌូោាំងរបរឌស 

(ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ ររបៀបរធៀបនឹងខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១)16 
 

បទរលែើស  
ម្ថងទី១៥ ខ្មវចិឆិកា ឆ្ប ំ

២០១០ 

ម្ថងទី១៥ ខ្មវចិឆិកា ឆ្ប ំ 
២០១១ 

ភាពមុសោប  

ខ្ចកចាយរត្គឿងរញៀន ២៩២ ៥៤១ កាំរណើ ន ៨៥% 

ជួញដូររត្គឿងរញៀន ៦៨៨ ១,៩៧៤ កាំរណើ ន ១៨៧%  

រត្បើត្បាស់រត្គឿងរញៀន ៥៥ ២២៧ កាំរណើ ន ៣១៣%  

ផលិតរត្គឿងរញៀន ២ ២ -- 

ជត្មញុនិងជួយសត្មលួកបុងការផលិត 
ឬខ្ចកចាយ 

៩ ៣ (ថយចុេះ ២០០%) 

សរបុ ១,០៤៦ ២,៧៤៧ កំរណើ ន ១៦៣%  

  
 

តមពិតមិនគួរឲ្យភាញ ក់រផអើលរទខ្ដលថា ការចាប់មលួនទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀនកំពុង
ខ្តជត្មញុចំនួនជនជាប់ឃំុរៅពនននាោរឲ្យកាន់ខ្តរកើនរ ើងោ៉ែងឆ្ប់រ ័ស។ កាលពីឆ្ប ំ
កនលងរៅ រគបានរឃើញការបន្រងាក បោ៉ែងធំមួយរៅរលើបទរលែើសរត្គឿងរញៀន ត្បព័នន
ផសពវផាយព័ត៌ានជាររឿយៗ បានពិពណ៌នាអំពីររឿងរា៉ែ វរបស់អាជាញ ធរ ខ្ដលអេះអាងពីចំនួន

ចាប់មលួន។
17  

  

រោងតមកាខ្សត Phnom Penh Post18 ពួករគទំងអស់បានត្បាប់ឲ្យដឹងថាចំនួន 
ការកាត់ឲ្យជាប់រទស ទក់ទងនឹងថាប ំរញៀនបានរកើនរ ើងជិត ៤ ដងរៅអំ ុង 
ឆ្ប ំ២០១១ គឺរកើនពី ២៤៨ កបុងឆ្ប ំ២០១០ រ ូតដល់ ៩៥១ កបុងឆ្ប ំ២០១១។ ការចាប់មលួនាន 
សនធុេះពី ៨៦៤ រ ូតរ ើងដល់ ១,៣០០។ 
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 សូមរមើលអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ “របាយការណ៍សឋីពីសមិទនិផលការងារកបុងឆ្ប ំ២០១១ និងរោលរៅសត្ាប់ឆ្ប ំ២០១២” រចញផាយ រៅខ្មកុមាៈ 
ឆ្ប ំ២០១២ (បកខ្ត្បរត្ៅផលូវការជាភាស្ថអង់រគលស)។ 

17
 សូមរមើលឧទ រណ៍ បុត្តរាសែីគងាគ  “ករណីរត្គឿងរញៀនបរងកើនរលផឿន” កាខ្សត Phnom Penh Post រចញផាយម្ថងទី១៦ ខ្មកញ្ដ  ឆ្ប ំ២០១១ (កត់
សាគ ល់រឃើញថារៅកបុងខ្មកញ្ដ  ឆ្ប ំ២០១១ ការចាប់មលួនទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀនបានរកើនរ ើងបីដង របើរត្បៀបរធៀបរៅនឹងរយៈរពលដូចោប រៅឆ្ប ំ 
២០១០។ ឧតឋមរសនីយ៍រទ រមៀវ ស្ថម៉ែន អគគរលខាធិការសឋីទីម្នអាជាញ ធរជាតិត្បយុទនត្បឆំ្ងរត្គឿងរញៀនត្កសួងមហាម្ផធបានានត្បស្ថសន៍ថា ការចាប់
មលួនបានបងាហ ញពី “ការរបឋជាញ ចិតថោ៉ែងខាល ំងរដើមផី [បន្រងាក បរត្គឿងរញៀន]” និងត្បយុទនត្បឆំ្ងនឹង “ការជួញដូរ និងរត្បើត្បាស់ថាប ំរញៀន”)។ 

18 បុត្តរាសែីគងាគ  និងKristin Lynch “ការកាត់រទសកបុងររឿងរត្គឿងរញៀនានសនធុេះរកើនរ ើងោ៉ែងឆ្ប់រ ័ស” កាខ្សត Phnom Penh Post រចញផាយម្ថង
ទី២៨ ខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១២។  



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [13] 

មាត យ និងកូនខដលជាប្ឃុាំកនុ ងពនធនាគាររែតក្តនប៉ៃលិន។ អនករោសជាបុរសចាំណាយរពលពចគ
ររចើនរៅកនុងរនាាំងខដក ខដលអាចរមើលរឃើញកនុងរបូពចព 

 ថវីរបើអបកជំនាញភាគរត្ចើនយល់ត្ពមថាការជួញដូររត្គឿងរញៀន គឺជាបញ្ហ ខ្ដល
កំពុងខ្តរកីធំរ ើងរៅកមពុជាក៏រដ្ឋយ ក៏មិនានការបញ្ជ ក់ឲ្យបានចាស់ថា ការបន្រងាក បថាប ំ
រញៀនបានរដ្ឋេះស្រស្ថយបញ្ហ រនេះោ៉ែងពិតត្បាកដរៅរ ើយ។ សត្ាប់ជាឧទ រណ៍
រទេះជាការចាប់មលួនានការរកើនរ ើងក៏រដ្ឋយ ក៏ចំនួនថាប ំរញៀនខ្ដលរបឹអូសបានកបុងរពល
ចុេះបន្រងាក បបានរកើនរ ើងតិចតួចពី ៣១ រតនរៅឆ្ប ំ២០១០ រៅ ៣៤ រតនរៅឆ្ប ំ 

២០១១។19 ត្បការរនេះបងាហ ញថា អាជាញ ធរអាចរផ្លឋ តមុមសញ្ដ រៅរលើអបករឆលៀតឱកាសជួញ
ដូររត្គឿងរញៀនតូចតច - និងអបករត្បើត្បាស់ថាប ំរញៀនស្ថមញ្ដ - រដើមផីបរងកើនចំនួនម្នការ
ចាប់មលួន។ 
  

ជាពិរសសការចាប់មលួនអបករត្បើត្បាស់ស្ថរធាតុរញៀន គឺជាយុទនស្ថស្តសថត្បព័នន
យុតថិធម៌ ត្ព ែទណឍ មួយខ្ដលានបញ្ហ ។ អបកជំនាញយល់ត្ពមោ៉ែងទូលំទូោយថា   អបក 
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 ដកស្រសង់រចញពីត្បភពឯកស្ថរដូចោប ។ 



[14] របាយការណ៍ លីកាដូ 

រត្បើថាប ំរញៀនមិនគួរត្តូវបានឃំុមលួនរ ើយ20។ ការឃំុមលួនអបករត្បើថាប ំរញៀនកបុងពនននាោរជំនួស
ការពាបាល គឺជាវធីិរដ្ឋេះស្រស្ថយមួយមិនត្បត្កតី និងោែ នត្បសិទនភាព រ ើយខ្ថមទំង
ចំណ្តយថវកិារត្ចើន។ ត្បសិនរបើ រដ្ឋឌ ភិបាលរោកយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ៉ែងមឺុងា៉ែ ត់ចំរពាេះ
ការពាបាលអបករត្បើរត្គឿងរញៀន ខ្ដលជាវធិានការជំនួសការឃំុមលួនកបុងពនននាោរ  
រដ្ឋឌ ភិបាលរោកគួរខ្តពិនិតយរមើលកមែវធីិពាបាលរៅតមស គមន៍ ខ្ដលអបកចូលរមួ
អាចរៅផធេះរដ្ឋយរសររីៅរពលយប់។ 
 

មាត យ និ្កនូៗកានដ់តទប្ចីនទៅកនុ្ពនធនាគារៈ ឧប្បតិតទហតនុនការចាតវ់ិធាន
ការណល៍បុបំបាតទ់ប្រឿ្ទញៀន 

 

ផលប៉ែេះពាល់ម្នការរកើនរ ើងនូវការចាប់មលួនទក់ទងនឹងថាប ំរញៀន គឺជាការរកើន 
រ ើងស្រសបោប នូវចំនួនកុាររស់រៅជាមួយាឋ យរបស់ពួករគរៅតមពនននាោរ។ 

 

គិតមកត្តឹមខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១១ ានកុារចំនួន ៣៦ នាក់ប៉ែុរណ្តត េះកំពុងស្ថប ក់រៅ 
ជាមួយាឋ យរបស់ពួករគរៅតមពនននាោរចំនួន ១៨ ខ្ដលអងគការលីកាដូបានឃ្ល រំមើល។ 
ប៉ែុខ្នថរៅខ្មឧសភា ឆ្ប ំ២០១២ តួរលមរនេះ បានរកើនរ ើងរលើសពីពីរដង ខ្ដលានរកែង 
រសែើនឹង៧៣នាក់។ តួរលមរនេះ មិនបានរាប់បញ្ចូ លរកែងត្បាណ ២០នាក់រទៀតខ្ដលកំពុង
ស្ថប ក់រៅកបុងពនននាោររមតថម្ប៉ែលិនរ ើយ។ ចំនួនរកែងកំពុងរស់រៅកបុងពនននាោរបានរកើន
រ ើងរត្ចើនបំផុតរៅតមតំបន់ជាយខ្ដនជាប់ត្បរទសម្ថ - រមតថបនាធ យានជ័យ ម្ប៉ែលិន 
និងរមតថបាត់ដំបង - ខ្ដលជារោលរៅរត់ពននថាប ំរញៀនកត្មិតមពស់ជាងរគ។ 

 

ជាតួោ៉ែងរកែងៗត្តូវរៅស្ថប ក់រៅកបុងពនននាោរជាមួយាឋ យ - ឬជាមួយឪពុករបស់ 
ពួករគ រៅរពលោែ នត្កុមត្គួស្ថររផសងរទៀតរៅខ្ថទំ និងចិញ្ច ឹមបីបាច់ពួករគរៅខាង
រត្ៅ។  

 

រៅរមតថម្ប៉ែលិនអបកស្រស្ថវត្ជាវអងគការលីកាដូ បានរធវើកិចចសាា សន៍ជាមួយត្គួស្ថរ 
មួយខ្ដលានសាជិកទំងអស់ ៨នាក់ កបុងរនាេះលីកាដូបានរធវើកិចចសាា សន៍ជាមួយជីដូន
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 តមពិត “សន្រងាគ មរត្គឿងរញៀន” ទំងមូលរដ្ឋយសងកត់ធងន់រលើការកំណត់ការរត្បើត្បាស់ស្ថរធាតុរញៀនជាបទរលែើសឧត្កិដឌ បានសទិតរត្កាមការពិនិតយតម
ដ្ឋនោ៉ែង ែត់ចត់។ ត្កុមត្បឹកាពិភពរោកខ្ដលានអតីតត្បមុមរដឌនានា និងមន្រនថីអងគការស ត្បជាជាតិបានរៅសន្រងាគ មរនេះ ថាជា “ការបរាជ័យ” 
ទំងស្រសុងមួយរៅខ្មមិថុនា ឆ្ប ំ២០១១។ រោងតមការបា៉ែ ន់ត្បាណពីអងគការស ត្បជាជាតិ “ានអបករត្បើស្ថរធាតុរញៀនត្បាណ ២៥០ ោននាក់ 
កបុងពិភពរោក។ „ជាធមែតរយើងមិនអាចចាត់អបកទំងរនាេះ ថាជាឧត្កិដឌជនបានរ ើយ ”TuThanh Ha, “War on drug „a failure,” រសចកថីត្បកាសជា
អនថរជាតិ The Globe and Mail ខ្មមិថុនា ឆ្ប ំ២០១១ ខ្ដលអាចចូលរមើលតមរយៈរគ ទំព័រៈ http://globalcommissionondrugs.org/Report ។ 

http://globalcommissionondrugs.org/Report


ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [15] 

ជីត ាថ យឪពុក និងកូន។ អបកទំងរនាេះ ត្តូវបានឃំុមលួនរត្កាមបទរចាទត្បកាន់ទក់ទងនឹង
ថាប ំរញៀន ប៉ែុខ្នថរៅរពលរធវើកិចចសាា សន៍រទើបដឹងោ៉ែងចាស់ថា អាជាញ ធរបានរករឃើញ
បុគគលខ្តាប ក់គត់ថាជាភាគីានកំ ុស។ ោែ នរ តុផលណ្តជាក់ខ្សឋងខ្ដលត្តវូបានរលើក
មកសំអាង រដើមផីចាប់មលួនសាជិកទំងអស់របស់ត្គួស្ថររនេះទល់ខ្តរស្ថេះ រត្ៅខ្តពីបំភិត
បំភ័យជនសងស័យ រ ើយនិងបរងកើនតួរលមចាប់មលួន។ 

 

ចាស់ណ្តស់ខ្ដល ថាការចាប់មលួនទក់ទងនឹងរត្គឿងរញៀន បណ្តឋ លឲ្យានការ 
រកើនរ ើងនូវចំនួនកុារខ្ដលត្តូវរៅរស់រៅកបុងពនននាោរជាមួយាឋ យរបស់ពួករគ។ រៅ
តមពនននាោរទំង ១៨ ខ្ដលអងគការលីកាដូ បានឃ្ល រំមើល ានស្តសថីជាប់ឃំុចំនួន ៧៩ នាក់
ានម្ផធរពាេះ និងានកូនមួយ ឬរត្ចើនស្ថប ក់រៅជាមួយស្តសថីទំងរនាេះ។ ស្តសថី ៥៥ នាក់កបុង
ចំរណ្តមស្តសថីទំងអស់ត្តវូបានឃំុមលួនកបុងពនននាោរពីបទរលែើសរត្គឿងរញៀនៈ 

 

ាឋ យជាប់ពនននាោរ21 ពីបទរលែើសរត្គឿងរញៀន 

(ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១១ ររបៀបរធៀបនឹងខែឧសពច ឆ្ន ាំ២០១២) 
 

ពនធនាគារ 

មាដ យជាប្ឃុាំកនុងពនធនាគារ 
(ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១១) 

មាដ យជាប្ឃុាំកនុងពនធនាគារ 
(ខែឧសពច ឆ្ន ាំ២០១២) 

ចាំនួនសរបុ 
ចាំនួនបឌរលមើស 
ររគឿ ងរញៀន 

ចាំនួនសរបុ 
ចាំនួនបឌរលមើស 
ររគឿ ងរញៀន 

មណឌ លអប្រ ាំខកខរប 
ឌី២ 

១៦ ៩ ១៥ ៩ 

តារមម  ២ ១ ១ ០ 
រកាេះកុង ១ ១ ១ ១ 

រោធិ៍ថានត្ក្ ៣ ០ ១ ០ 
បាត្ក្ដាំបង ៥ ២ ១៦ ១១ 

បនាទ យមានជ័យ ៨ ២ ២៥ ២១ 
រសៀមរាប ៤ ២ ១១ ៧ 
រពេះសីហនុ ០ ០ ៧ ៦ 

កាំពតក្ ១ ០ ១ ០ 
កាំពង្ឆ្ន ាំង ២ ០ ០ ០ 
កាំពង្ស់ម ២ ០ ០ ០ 

សរបុ ៤៤ ១៧(៣៩%) ៧៨ ៥៥(៧១%) 
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 ត្តូវបានកំណត់ថាជាស្តសថីានម្ផធរពាេះ និងស្តសថីកំពុងរស់រៅកបុងពនននាោរជាមួយកូនរបស់ពួករគ។ រោងតមចាប់កូនរកែងត្តូវបានអនុញ្ដ តឲ្យស្ថប ក់រៅ
ជាមួយាឋ យរបស់មលួនកបុងពនននាោររ ូតដល់ានអាយុ ៣ ឆ្ប ំ (សូមរមើលចាប់ពនននាោរត្តង់ាត្ត ៤១) តមការអនុវតថជាក់ខ្សឋងកូនរកែងជាញឹកញាប់
ត្តូវបានអនុញ្ដ តឲ្យស្ថប ក់រៅជាមួយាឋ យកបុងពនននាោររ ូតដល់ពួករគានអាយុ ៦ ឆ្ប ំ។ 



[16] របាយការណ៍ លីកាដូ 

ការខ្កខានម្ិនបានទទលួសាលប្កម្/សាលែើកាសាា ពរ 
 

រៅកបុងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបានត្បកាសកបុងរបាយការណ៍ 
ត្បចំាឆ្ប ំ ថាជនជាប់ឃំុចំនួន៣.៥៩៧ នាក់មិនទន់បានទទួលស្ថលត្កម/ស្ថលដីកាស្ថទ ពរ
របស់ពួករគពីតុោការរ ើយ។22 ការខ្ដលមិនានស្ថលត្កម/ស្ថលដីកាស្ថទ ពរគឺបណ្តថ ល 
រអាយានបញ្ហ ពីរោ៉ែងតិច។ បញ្ហ ទីមួយ គឺអាចពនារដល់ការរដ្ឋេះខ្លងជនជាប់ឃំុ និង
បញ្ហ ទីពីរ គឺរធវើរអាយអាក់ខានដល់ជនជាប់ឃំុកបុងការដ្ឋក់ពាកយសំុបននូរបនទយ ឬសំុរលើក
ខ្លងរទស។ 

 

 ជាររឿយៗជនជាប់ឃំុរាយការណ៍ត្បាប់អងគការលីកាដូ ថាពួករគតត្មូវឲ្យបង់ត្បាក់
រដើមផីទទួលបានចាប់ចមលងម្នស្ថលត្កម/ស្ថលដីកាស្ថទ ពរទំងរនេះ។ ជនជាប់ឃំុខ្ដល
ោែ នលទនភាពបង់ត្បាក់ជាររឿយៗត្តូវបានឃំុមលួនរលើសកត្មិតរទសខ្ដលបានកំណត់។ 
 

រៅកបុងខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១២ កាខ្សត The Cambodia Daily បានរាយការណ៍ថា 
ឯកឧតឋម អងគ វងសវឌានា រដឌមន្រនថីត្កសួងយុតថិធម៌បានរចញបញ្ជ ដល់មន្រនថីតុោការរដើមផី 
ពរនលឿនចំណ្តត់ការម្នស្ថលត្កម/ស្ថលដីការស្ថទ ពរទំងរនេះ 23 ។ អបកស្រស្ថវត្ជាវអងគការ 
លីកាដូកំពុងខ្តឃ្ល រំមើលការអនុវតថបទបញ្ជ រនេះ ប៉ែុខ្នថរយើងរៅមិនទន់អាចវនិិចឆ័យអំពី 
លទនផលរៅកបុងរយៈរពលដ៍មលីរនេះបានរ ើយ ។ 

 

ការផដនាទ ទោសជនប្ក្ដប្ក 
 

របាយការណ៍ចុងរត្កាយរបស់អងគការលីកាដូ បានរលើកឧទ រណ៍ជារត្ចើនទក់ទង
នឹងបុគគល ខ្ដលត្តវូបានផឋនាធ រទសដ្ឋក់ពនននាោរពីបទរលែើសតូចតច ដូចជាលួចរសផៀង
អាហារបនថិចបនថួច អាហាររបស់សតវចិញ្ច ឹម ឬជ័ររៅស ូជារដើម។ ជនជាប់រចាទមួយរបូ
ទទួលរទសពនននាោរមួយឆ្ប ំពីបទលួចាន់មួយកាល។ 

 

ជនត្តូវរចាទកបុងករណីខ្បបរនេះ ភាគរត្ចើនជាជនត្កីត្ក រ ើយពនននាោរជានិចចកាល
មិនខ្មនជាកខ្នលងោ៉ែងស្ថកសមកបុងការដ្ឋក់រទសរ ើយ។ ប៉ែុខ្នថទំនងជាោែ នលទនភាព -  
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 សូមរមើលអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ “របាយការណ៍សឋីពីសមិទនិផលការងាររៅឆ្ប ំ២០១១ និងរោលរៅសត្ាប់ឆ្ប ំ២០១២” របាេះពុមពផាយរៅខ្មកុមាៈ 
ឆ្ប ំ២០១២ (បកខ្ត្បរត្ៅផលូវការជាភាស្ថអង់រគលស)។ 

23
 KuchNaren and Kate Bartlett, “ជនជាប់ឃំុរលើសពី ៣.០០០ នាក់កំពុងរង់ចំាស្ថលត្កមពីតុោការ” កាខ្សត The Cambodia Daily រចញផាយ 
ម្ថងទី២៣ ខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១២។ 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [17] 

ឬក៏ោែ នឆនធៈ - រដើមផីបខ្ងវរជនត្តូវរចាទពីបទរលែើសតូចតចឲ្យផុតពីការដ្ឋក់រទសពនន-
នាោរ។ 

 

អងគការលីកាដូ រៅខ្តបនថចងត្កងជាឯកស្ថរនូវករណីទំងរនេះ កាលពីឆ្ប ំមុន និង 
រ ូតដល់បចចុបផនបរនេះ។ ឧទ រណ៍រមួានៈ 

 

តរមែ ៈ ស្តសថីមួយរបូខ្ដលរធវើការឲ្យ ឥដឌមួយ ត្តូវបានចាប់មលួន និងឃំុមលួនកបុងខ្មមីនា
ពីបទលួចលុយ ១០០ ដុោល រអារមរកិរបស់ាច ស់ ឥដឌ។ ស្តសថីរនាេះបានសងត្បាក់រៅាច ស់
រដើមវញិ ប៉ែុខ្នថបចចុបផនបោត់រៅខ្តបនថសទិតរៅកបុងការឃំុមលួនបរណ្តឋ េះអាសនប រដើមផីរងចា ំ
សវនាការរៅរ ើយ។ 

 

 តរមែ ៈ ស្តសថីមួយរបូានកូន ៧ នាក់ត្តូវបានចាប់មលួនកបុងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១១ ពីបទ
លួចសខ្ណឋ ករមៀវមួយកន្រនថក រដើមផីយកមកចិញ្ច ឹមកូនៗរបស់ោត់។ ស្តសថីរនេះ ត្តូវបានកាត់
រទសឲ្យជាប់ពនននាោរចំនួន ៦ ខ្មរ ើយរត្កាយមកត្តូវបានរដ្ឋេះខ្លងវញិរៅចុងឆ្ប ំ 
២០១១។ 
 

 កំពតៈ បុរសាប ក់ត្តូវបានចាប់មលួនកបុងខ្មតុោ ឆ្ប ំ២០១១ រ ើយផឋនាធ រទសពីបទ
លួចធុងស្ថងំទរទមួយរដ្ឋយរត្បើអំរពើ ិងា។ បុរសរនាេះ ត្តូវបានកាត់រទសរអាយជាប់
ពនននាោរចំនួន ៣ឆ្ប ំ រ ើយោត់កំពុងរៅបរត្មើរទសកបុងពនននាោររៅរ ើយ គិតមកត្តឹម
ខ្មមិថុនា ឆ្ប ំ២០១២។ 
 

 កំពតៈ រកែងត្បុសចំនួន ៥ នាក់ និងយុវជនខ្ដលានអាយុពី ១៦ ឆ្ប ំ និង១៨ឆ្ប ំ បាន 
លួចទូរស័ពធម្ដមួយរត្គឿង រ ើយត្តូវកាត់រទសឲ្យជាប់ពនននាោរ ៦ខ្ម។ ពួករគត្តវូបាន 
រដ្ឋេះខ្លងរៅរដើមឆ្ប ំ២០១២ បនាធ ប់ពីបានបរត្មើរទសរបស់ពួករគចប់សពវត្គប់។ 
 

 ត្ពេះសី នុៈ រកែងត្បុសអាយុ ១៦ ឆ្ប ំាប ក់ត្តូវបានចាប់មលួនកបុងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ 
រ ើយជាប់រចាទពីបទរចារកមែ បនាធ ប់ពីបានយករបស់របរខ្ដលាច ស់រគទុករៅរត្ៅផធេះ។ 
រកែងរនេះកំពុងសទិតរៅកបុងការឃំុមលួនបរណ្តឋ េះអាសនប គិតមកត្តឹមពាក់កណ្តឋ លខ្មមិថុនា ឆ្ប ំ 
២០១២ រនេះ។ 



[18] របាយការណ៍ លីកាដូ 

 ការផឋនាធ រទសជនត្កីត្កដ្ឋក់ពនននាោរ បនថជំរញុឲ្យានភាពចរងអៀតខ្ណនរត្ចើន
ខ្បបោ៉ែង រមួានៈ 
 

 ឃំុរលើសរពលកំណត់រដ្ឋយោែ នលទនភាពបង់ត្បាក់ពិន័យៈ ទរងវើពនាររពលឃំុមលួន
សត្ាប់ជនជាប់ឃំុ ខ្ដលពួករគោែ នលទនភាពបង់ត្បាក់ពិន័យខាងត្ព ែទណឍ រៅខ្ត
បនថរកើតាន។ ការអនុវតថខ្បបរនេះ អាចខ្ថមរយៈរពលរ ូតដល់រៅ ២ឆ្ប ំបខ្នទមពី
រលើរទសខ្ដលបានកំណត់ ប៉ែុខ្នថត្ពេះរាជអាជាញ អាចបដិរសធការអនុវតថខ្បបរនេះ
បាន24។ អងគការលីកាដូ សងឃឹមថា ការរត្បើត្បាស់ការបដិរសធនគួរខ្តត្តូវបានពត្ងីក
ឲ្យបានធំរធង។ 

 

 ការពិបាកកបុងការរដ្ឋេះខ្លងជនជាប់ឃំុទន់រពលរវោៈ ការអនុវតថរត្ៅផលូវការរដ្ឋយ
បុគគលិកពនននាោរ និងតុោការខ្ដលថាានភាពមាញឹករពក ខ្ដលមិនអាចចាត់
ការសំណំុខ្បបបទរដ្ឋេះខ្លងជនជាប់ឃំុទន់រពលរវោរៅខ្តបនថរកើតាន។ ទរងវើ
ខ្បបរនេះ ជាញឹកញាប់ត្តូវបានរគរត្បើជាទាល ប់មួយសត្ាប់មន្រនថីរសបើសំុឲ្យបង់ត្បាក់
ជាសំណូក។ អងគការលីកាដូ បានចងត្កងជាឯកស្ថរនូវករណីោ៉ែងរត្ចើនសននឹក
សនាន ប់កបុងរនាេះជនជាប់ឃំុ ត្តូវបានរគឃំុមលួនរលើសរទសកំណត់ រដ្ឋយស្ថរសំណំុ
ខ្បបបទានការយឺតោ៉ែវ ឬមិនបានបំរពញសំណំុខ្បបបទ។ មរធាបាយមួយរដើមផី
រលើកទឹកចិតថឲ្យានការរដ្ឋេះខ្លងជនជាប់ឃំុទំងអស់ទន់រពលរវោ គួរខ្តត្តូវ
បរងកើតត្បព័ននមួយខ្ដលតមរយៈរនេះ ត្តូវទូទត់ជាត្បាក់ដល់ជនជាប់ឃំុរៅរពល
ណ្តពួករគមិនត្តូវបានរដ្ឋេះខ្លងទន់រពលរវោរទរនាេះ។  
 

 កងវេះខាតរមធាវកីារពារកឋីៈ អបកស្រស្ថវត្ជាវពីអងគការលីកាដូ ានការលំបាកជាយូរមក 
រ ើយកបុងការជួយរករមធាវមិីនយកកម្ត្ម រដើមផីការពារជនជាប់ឃំុបរណ្តឋ េះអាសនប
រងចំាសវនាការ ជាពិរសសជនជាប់ឃំុរៅតមបណ្តឋ រមតថ។ បញ្ហ រនេះ កាន់ខ្តាន
ភាពធងន់ធងររ ើងកាលពីពីរឆ្ប ំមុន រដ្ឋយស្ថរអងគការជំនួយខ្ផបកចាប់រត្ៅរដ្ឋឌ  
ភិបាលធំៗ មួយចំនួនបានកាត់បនទយបុគគលិក 25  ដូចជាគរត្ាងអបកការពារកឋីកមពុជា 
និងអងគការជំនួយខ្ផបកចាប់កមពុជា។ 
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 ត្កមនីតិវធីិត្ព ែទណឍ ត្តង់ាត្ត ៥២៣ - ៥៣៣។ 

25 
 បញ្ជ ីបុគគលិកសត្ាប់គរត្ាងអបកការពារកឋីកមពុជាពីខ្មកញ្ដ  ឆ្ប ំ២០០៩ ជាឧទ រណ៍ ានរមធាវកីារពារកឋីចំនួន ២២ នាក់។ រគ ទំព័ររបស់មលួនត្បាប់ឲ្យ
ដឹងថា បចចុបផនបានរមធាវចំីនួន ៩ នាក់ប៉ែុរណ្តត េះកំពុងបំរពញការងារ។ សូមរមើលរគ ទំព័រៈhttp://www. cdpcambodia.org/content.php?id=11. 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [19] 

ជនជាប់ឃំុខ្ដលានលទនភាពរករមធាវ ី រទេះជាជួល ឬមិនយកកម្ត្មក៏រដ្ឋយជា 
ររឿយៗតអូញខ្តអ ថារមធាវរីបស់ពួករគពំុានរពលត្បាស្រស័យទក់ទងជាមួយពួករគរទ រដ្ឋយ 
ស្ថរានបនធុកររឿងកឋីរត្ចើនរពក។ ទណឍិ តភាគរត្ចើនបានរាយការណ៍ត្បាប់ឲ្យដឹងថា ពួករគ
បានជួបរមធាវរីបស់រគខ្តមឋងគត់ គឺរៅចំម្ថងរបើកសវនាការ។ 
 

ទិនបន័យពីគរត្ាងឃ្ល រំមើលតុោការ ខ្ដលត្បតិបតថិរដ្ឋយ NGO រផសងៗោំត្ទនូវអវី
ខ្ដលអងគការលីកាដូ រមើលរឃើញកបុងពនននាោរនានា។ មជឈមណឍ លសិទនិមនុសសកមពុជាបាន
រាយការណ៍កបុងខ្មមីនា ថាជនជាប់រចាទជាង ១/៣ រៅស្ថោដំបូងរាជធានីភបំរពញពំុាន
រមធាវកីារពារកឋីរ ើយកបុងករណីរចាទត្បកាន់ពីបទឧត្កិដឌជាង ៤០%26។ ជំនួយរមធាវ ី គឺជា
ការចំាបាច់ត្តូវខ្តានសត្ាប់អនីតិជន និងជនត្តូវរចាទពីបទឧត្កិដឌ27  និងអាចខ្ណនំាឲ្យ
ានរមធាវរីៅកបុងចំណ្តត់ការនីតិវធីិណ្តមួយក៏បាន។ ការមវេះជំនួយខ្ផបកចាប់រៅរពល 
សវនាការរធវើឲ្យជនជាប់រចាទបាត់បង់ផលត្បរោជន៍ រ ើយបរងកើនឱកាសត្បថុយត្បថាន
សត្ាប់ជនជាប់រចាទទទួលរងការកាត់រទសមិនត្តឹមត្តូវ ឬទទួលរងរទសរយៈរពល 
ខ្វង។ 

 

កនុងករណីែលេះ រៅរកមស់ត្ក្តាាំងរមធាវមួីយរបូផងខដរ សត្ាប់ការោរជនជាប្រស់ឌ
មួយរកទម។ ការអនុវតក្តខបបរនេះ មិនលអរឌ របើសិនជាជនជាប្រស់ឌកនុងករណីដូចគាន អាចមាន
ឌាំនាស្ផលរបរោជន៍។  

 

ការសា្ស់្ព់នធនាគារ 
 

អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ បានបនថកិចចមិតមំកបុងការបរងកើនទំ ំពនននាោរទូទំង
ត្បរទសទំងតមរយៈស្ថងសង់អោរថែីៗបខ្នទម និងពត្ងីកអោរខ្ដលានស្រស្ថប់។ ថវីរបើ
អោរពនននាោរមួយចំនួនត្តូវការខ្កលំអបខ្នទមរទៀតក៏រដ្ឋយ ក៏អងគការលីកាដូត្ោន់ខ្តជួយ
ោំត្ទដល់ការស្ថងសង់អោរថែីៗ ខ្ដលជាដំរណ្តេះស្រស្ថយចុងរត្កាយ បនាធ ប់ពីបានរក 
រឃើញជរត្មើសរផសងៗសត្ាប់កាត់បនទយចំនួនជនជាប់ឃំុ។ ការស្ថងសង់អោរពនននាោរ
ថែីៗបខ្នទម គឺានតម្មលម្ថល រ ើយតមត្បវតថិររឿងានបំណងបរងកើតត្បសិទនភាព ពត្ងីកចំនួន
ជនជាប់ឃំុរៅតមពនននាោរទំងមូល។ 
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 Bridget di Certo and ChhayChannyda “ជនជាប់រចាទរៅរាជធានីមវេះរមធាវៈី ការសិកាស្រស្ថវត្ជាវ” កាខ្សត Phnom Penh Post រចញផាយម្ថងទី២៩ 
ខ្មមីនា ឆ្ប ំ២០១២។ 

27 ត្កមនីតិវធីិត្ព ែទណឍ ត្តង់ាត្ត ៣០១។ 



[20] របាយការណ៍ លីកាដូ 

 បញ្ហ គឺរៅត្តង់ថា រដ្ឋឌ ភិបាលបនថរត្បើត្បាស់ការស្ថងសង់អោរពនននាោរថែីៗបខ្នទម 
ខ្ដលជាដំរណ្តេះស្រស្ថយរលើកដំបូងរបស់មលួន។ រ ើយសត្ាប់រោលបំណងជាក់ខ្សឋង 
ដំរណ្តេះស្រស្ថយរនេះរៅខ្តជាដំរណ្តេះស្រស្ថយខ្តមួយគត់ ខ្ដលកំពុងត្តូវបានរគរត្បើត្បាស់។ 
រៅកបុងខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២ អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបានរាយការណ៍ថា គរត្ាងស្ថងសង់
អោរពនននាោរខាងរត្កាម ខ្ដលទក់ទងនឹងការបរងកើនទំ ំ បានរកើតរ ើងរៅអំ ុងឆ្ប ំ 
២០១១28

: ។ 
 

 ការស្ថងសង់បនធប់ឃំុមលួនថែីបខ្នទមរៅពនននាោររមតថម្ត្ពខ្វង (ផឋល់មូលនិធិពី 
រដ្ឋឌ ភិបាល និងCCJAP) អងគការលីកាដូមិនឃ្ល រំមើលពនននាោររនេះរទ រ ើយអគគ
នាយកដ្ឋឌ នពនននាោរមិនបានត្បកាសឲ្យដឹងថា ានចំនួនកខ្នលងបខ្នទមប៉ែុនាែ ន
រទ។  
 

 ការស្ថងសង់បនធប់ឃំុមលួនថែីបខ្នទមរៅពនននាោររមតថកំពង់ចាម (ផឋល់មូលនិធិពី 
CCJAP) ខ្ដលានកខ្នលងបខ្នទមចំនួនត្បខ្ ល ១០០។ 

 

 ការស្ថងសង់បនធប់ឃំុមលួនថែីបខ្នទម សត្ាប់ជនជាប់ឃំុជាស្តសថីរៅពនននាោររមតថ
កំពង់ធំ (ផឋល់មូលនិធិពី CCJAP) ខ្ដលានកខ្នលងបខ្នទមចំនួនត្បខ្ ល ១០០។ 
 

 បនថការស្ថងសង់អោរឃំុមលួនថែីចំនួន ៣ បខ្នទមរៅមណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី១ ខ្ដល
នឹងត្តូវបញ្ច ប់ការស្ថងសង់ទំងស្រសង់កបុងឆ្ប ំ២០១២ រ ើយនឹងបខ្នទមចំនួន
កខ្នលង ខ្ដលមិនទន់ដឹងចំនួន។ 
 

 ការស្ថងសង់បនធប់ឃំុមលួនថែីបខ្នទមសត្ាប់ជនជាប់ឃំុជាស្តសថី រៅពនននាោររមតថ
ត្ករចេះ និងរមតថសធឹងខ្ត្តង (ផឋល់មូលនិធិពីរដ្ឋឌ ភិបាល) អងគការលីកាដូ មិនឃ្ល ំ
រមើលពនននាោរទំងរនេះរទ រ ើយអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរមិនបានត្បកាសឲ្យ
ដឹងថាានចំនួនកខ្នលងបខ្នទមប៉ែុនាែ នរទ។ 

 

អោរពនននាោរថែីមួយបរណ្តឋ េះអាសនប ត្តូវបានរបើកឲ្យដំរណើ រការផងខ្ដររៅរមតថ
ឧតឋរានជ័យ តមដឹងមកថាអោររនេះ រៅជាប់នឹងអងគភាពឃ្ត់មលួនរបស់មន្រនថីនគរបាល 
យុតថិធម៌។ អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបានរាយការណ៍ថា អោររនេះ បានផធុកជនជាប់ឃំុ 
ត្បាណ ៤៤ នាក់គិតមកត្តឹមខ្មវចិឆិកា ឆ្ប ំ២០១១។ អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរមិនបានផឋល់
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 សូមរមើលអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ “របាយការណ៍សឋីពីសមិទនិផលការងាររៅឆ្ប ំ២០១១ និងរោលរៅសត្ាប់ឆ្ប ំ២០១២” របាេះពុមពផាយរៅខ្មកុមាៈ 
ឆ្ប ំ២០១២ (បកខ្ត្បរត្ៅផលូវការជាភាស្ថអង់រគលស)។ 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [21] 

អនករោសជាបុរសអងគុ យរៅកនុងរនាាំងខដកននពនធនាគារ
រែតក្តនប៉ៃលិន។ ពនធនាគាររនេះ ជាអតីក្តក្ររាងពចពយនត រហើយ

បានស់ប្ដាំរណើ រការកាលពីឆ្ន ាំ២០១១ កនុងនាមជា
ពនធនាគារបរណាត េះអាសនន ប៉ៃុខនតការថានងសង្ពនធនាគារពិតក្

របាកដរៅមិនោន្ស់ប្រផតើមរៅរឡើយ។ 
 

ការបា៉ែ ន់ត្បាណអំពីទំ ំផធុករបស់អោររនាេះរទ។ អងគការលីកាដូមិនានការោិល័យរៅ
កបុងរមតថឧតឋរានជ័យរទ រ ើយក៏មិនធាល ប់ចុេះរៅរមើលពនននាោរថែីរនេះខ្ដរ។ 
 

ខ្ផនការសត្ាប់អនាគតរមួានៈ29
  

 ការស្ថងសង់ពនននាោរថែីរៅរមតថ
តខ្កវ ម្ប៉ែលិន ឧតឋរានជ័យ 
រពាធិ៍ស្ថត់ រមតថត្ពេះសី នុ30 រមតថ
មណឍ លគីរ ីនិងរាជធានីភបំរពញ។ 

 ការបនថពត្ងីកមណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្ប 
ទី៤។ 

 កិចចត្ពមរត្ពៀងរដ្ឋេះដូរដីធលីរៅរមតថ 
រតនៈគីរ ី រដើមផីស្ថងសង់ពនននាោរ
ថែី។ 

 លទនភាពកបុងការស្ថងសង់មណឍ ល
អប់រខំ្កខ្ត្បថែីបខ្នទមរៅរមតថត្ករចេះ
(មណឍ លអប់រខំ្កខ្ត្បទី ៥)។ 

 

គរត្ាងទំងរនេះ ភាគរត្ចើនទំនងជាត្តូវរត្បើរពលរាប់ឆ្ប ំ រដើមផបីញ្ច ប់ការងារស្ថង 
សង់។ ពិតរ ើយរៅខ្តមិនទន់បានកំណត់កាលបររិចឆទបញ្ច ប់ការងារស្ថងសង់សត្ាប់
ពនននាោរថែីរៅរមតថម្ប៉ែលិន ខ្ដលជាពនននាោរត្តូវការជាបនាធ ន់ រដ្ឋយស្ថរបចចុបផនបជន
ជាប់ឃំុរស់រៅកបុងររាងភាពយនថមួយចាស់ត្ទុឌរត្ទម។ លកខមណឍ ឃំុមលួនានសភាពធងន់ធងរ
ជាងរគបំផុតកបុងចំរណ្តមពនននាោរទំងអស់រៅកមពុជា - ោែ នទីធាល ចំ សត្ាប់ជនជាប់ឃំុ
រចញមកទទួលមយល់អាកាស ឬពនលឺម្ថងរ ើយ រ ើយជនជាប់ឃំុជាបុរសត្តូវបានឃំុមលួនកបុង
ត្ទុងមួយ។ អោររនេះមិនសមនឹងយកមករធវើជាពនននាោរសត្ាប់ដ្ឋក់មនុសសរទ។ បចចុបផនប

                                                           
29 ដកស្រសង់រចញពីត្បភពឯកស្ថរដូចោប ។  
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 ការស្ថងសង់ពនននាោរថែីរៅរមតថត្ពេះសី នុមិនានរលើករ ើងកបុងរបាយការណ៍ត្បចំាឆ្ប ំរបស់អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោររ ើយ ប៉ែុខ្នថវទិយុអាសីុរសរបីាន
រាយការណ៍រៅឆ្ប ំ២០១២ ថាជនជាប់ឃំុត្បខ្ ល ២០ នាក់បានជួយកងកាល ំងរដ្ឋឌ ភិបាលរដើមផីកំរទចផធេះសខ្មផងអបកភូមិរស់រៅកបុងត្កុម ១៦ សងាក ត់ ១ 
ត្កុងត្ពេះសី នុ។ ដីធលីរបស់អបកភូមិតមរាយការណ៍មក ថានឹងត្តូវរត្បើត្បាស់សត្ាប់ស្ថងសង់ពនននាោរថែី។ សូមរមើលវទិយុអាសីុរសរ ី “ជនជាប់ឃំុកំរទច
ផធេះសខ្មផង” រចញផាយរៅម្ថងទី២៣ ខ្មឧសភា ឆ្ប ំ២០១២ ានកបុងរគ ទំព័រៈ http://www. rfa.org/khmer/indepth/prisoners_distroy_house-
05232012082645.html។ 



[22] របាយការណ៍ លីកាដូ 

មិនទន់ចាស់រៅរ ើយថា រតើរដ្ឋឌ ភិបាលានបានម្លលកមូលនិធិសត្ាប់គរត្ាងរនេះ ឬ
ោ៉ែងណ្តរទ។  
  

ការរណនាទំហំផទុក 
 

កមែវតទុមួយ ខ្ដលមិនបានរលើកកបុងរបាយការណ៍ត្បចំាឆ្ប ំ២០១២ របស់អគគនាយក
ដ្ឋឌ នពនននាោររនាេះ គឺការសិកាស្រស្ថវត្ជាវដ៏ទូលំទូោយមួយ សឋីពីទំ ំផធុកចំនួនជនជាប់
ឃំុរៅតមពនននាោរបចចុបផនប។ សូមផីខ្តរបាយការណ៍រនេះ ក៏មិនានផឋល់តួរលមអំពីទំ ំ
ផធុក (រថវើរបើតួរលមរនេះ ត្តូវបានត្បព័ននផសពវផាយព័ត៌ានរធវើការផសពវផាយថាានចំនួន 

៩,០០០នាក់ក៏រដ្ឋយ)31។ 
 

 អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរមិនខ្ដលបានអនុម័តជាស្ថរធារណៈនូវបទដ្ឋឌ នទំ ំម្ផធដី 
សត្ាប់ជនជាប់ឃំុាប ក់ៗរ ើយ រ ើយក៏មិនខ្ដលបានរធវើការសិកាស្រស្ថវត្ជាវសមស្រសប 
ទូទំងត្បរទស សឋីអំពីទំ ំផធុកចំនួនជនជាប់ឃំុរៅតមពនននាោរ រដ្ឋយខ្ផអករលើបទដ្ឋឌ ន
ខ្បបរនេះរ ើយ។ អាស្រស័យរ តុរនេះ រទើបភាពត្តឹមត្តូវម្នតួរលមផធុករៅតមពនននាោរ 
កមពុជាានភាពមុសោប ោ៉ែងខាល ំង។ 
 

 រថវើរបើមិនទន់ានបទដ្ឋឌ នអនថរជាតិ សត្ាប់ត្គប់ត្គងទំ ំម្ផធដីឲ្យបានសមស្រសប 
ខ្ដលត្តវូផឋល់ឲ្យជនជាប់ឃំុាប ក់ៗក៏រដ្ឋយ ក៏គណៈកាែ ធិការអឺរ ៉ែបុ រដើមផីទប់ស្ថក ត់អំរពើ
ទរណុកមែបានរលើកអនុស្ថសន៍ថា ោ៉ែងតិចណ្តស់ជនជាប់ឃំុាប ក់ៗត្តូវទទួលបានទំ ំ
ម្ផធដី ៤ ខ្ម៉ែត្តការរ ៉ែសត្ាប់បនធប់ឃំុមលួនខ្ដលានជនជាប់ឃំុរត្ចើន 32 ។ គណៈកាែ ធិការ
កាកបាទត្ក មអនថរជាតិបានបញ្ជ ក់ថា “រទេះសទិតកបុងស្ថទ នភាពានវបិតថិពិរសសក៏រដ្ឋយ 
ក៏ម្ផធត្កឡាឥដឌកបុងបនធប់ឃំុមលួន និងអោររត្ចើនជាន់មិនត្តូវឲ្យានទំ ំតូចជាង ២ ខ្ម៉ែត្ត 
ការរ ៉ែរ ើយសត្ាប់ជនជាប់ឃំុាប ក់ៗ”33។ 
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 KuchNaren and Kate Bartlett, “ពនធនាគារកមពុជាមានសមតក្ថពចពផទុក ១៧១% រៅឆ្ន ាំ ២០១១”  កាខសតក្ The Cambodia Daily រចញផាយរៅនថៃឌី២២ 
ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២។ 

32 
 រគហឌាំព័រៈ http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/070305_en.asp។ 

33
 គណៈកមាម ធិការកាកបាឌរកហមអនតរជាតិក្ “ឌឹក អនាម័យ និងការរស្រៅកនុងពនធនាគារ” ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០០៥ រតក្ង្ឌាំព័រ២១ (មានកនុងរគហឌាំព័រៈ   
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0823.htm)។ 

http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/070305_en.asp
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0823.htm


ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [23] 

តមការស្រស្ថវត្ជាវចងអុលបងាហ ញ ថាអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរដំបូងរត្បើត្បាស់បទ 
ដ្ឋឌ នទំ ំម្ផធដី ២ ខ្ម៉ែត្តការរ ៉ែ ខ្ដលមិនសមរមយទល់ខ្តរស្ថេះ។ បទដ្ឋឌ នរនេះ គឺជាការកងវល់ 
រដ្ឋយស្ថរខ្តជនជាប់ឃំុរៅតមពនននាោរភាគរត្ចើន ត្តូវបានផឋល់រពលរវោានកំណត់ 
សត្ាប់រចញរត្ៅបនធប់ឃំុមលួនរបស់ពួករគ។ 

 

រ តុដូរចបេះ ទំ ំផធុកចំនួនជនជាប់ឃំុពិតត្បាកដម្នត្បព័ននត្គប់ត្គងពនននាោរកមពុជា 
រៅខ្តមិនទន់បានដឹងរៅរ ើយ - រ ើយតួរលមបចចុបផនប ខ្ដលរលើករ ើងរដ្ឋយរដ្ឋឌ  
ភិបាលខ្ដលថា ានដល់រៅ ៩,០០០ នាក់ទំនងជាតួរលមមួយមពស់។ 

 

 អងគការលីកាដូ សូមរលឹំកអនុស្ថសន៍របស់មលួនរ ើងវញិថា អគគនាយកដ្ឋឌ ន
ពនននាោរ គួរខ្តរធវើការសិកាស្រស្ថវត្ជាវមួយទូទំងត្បរទសរៅរលើពនននាោរទំងឡាយ - 
រដ្ឋយានការជួយពីសមភាគីអនថរជាតិ - រដើមផីរធវើការគណនាទំ ំផធុកពិតត្បាកដរៅកបុង
ត្បព័ននត្គប់ត្គងពនននាោរ។ រដ្ឋយស្ថរលកខមណឍ ឃំុមលួនរៅពនននាោរកមពុជាានរត្ចើន
រលើសលុបផងរនាេះ អងគការលីកាដូ សូមរលើកអនុស្ថសន៍ថា ការសិកាស្រស្ថវត្ជាវត្តូវរត្បើ 
បទដ្ឋឌ នមួយខ្ដលោ៉ែងតិចណ្តស់ានទំ ំម្ផធត្កឡាឥដឌ ៣.៥ ខ្ម៉ែត្តការរ ៉ែ សត្ាប់ជនជាប់
ឃំុាប ក់ៗ។ 
 
 



[24] របាយការណ៍ លីកាដូ 

៣. ការពនិិតយទឡី្ វិញនវូអនសុាសនន៍ានា  

 
 

របាយការណ៍ចំនួនពីរចុងរត្កាយរបស់អងគការលីកាដូ សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរៅ 
ពនននាោរបានផឋល់នូវអនុស្ថសន៍ោ៉ែងរត្ចើន រដើមផីកាត់បនទយភាពចរងអៀតខ្ណនរៅតម 
ពនននាោរ។ ខាងរត្កាមរនេះ អងគការលីកាដូ សូមបនថរលើកអនុស្ថសន៍មួយចំនួនកបុង
ចំរណ្តមអនុស្ថសន៍សំខាន់ៗទំងឡាយ រ ើយនឹងពិនិតយរ ើងវញិរដ្ឋយសរងខបនូវវធិាន
ការអវីមលេះ - របើាន - ខ្ដលរដ្ឋឌ ភិបាលបានចាត់ឲ្យានរ ើងចំរពាេះអនុស្ថសន៍ទំងរនេះ។ 
  
 

►►សូមរដ្ឋឌ ភិបាលរោកានវធិានការវាយតម្មល អំពីរោលនរោបាយយុតថិធម៌ត្ព ែទណឍ  
រដ្ឋយរចញពីទសសនៈវស័ិយជាត្បព័ននរត្ចើនខ្ថមរទៀត រដើមផកំុីរអាយត្កសួងមហាម្ផធ និង
អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោររដ្ឋេះស្រស្ថយបញ្ហ រនេះខ្តាប ក់ឯង (ដូចជាបញ្ហ ចំនួនរត្ចើន
រលើសលុបម្នអបករទសរៅតមពនននាោរជារដើម)។ រៅកបុងការផថួចរផថើមគំនិតរនេះ សូម
រមតថ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរោកររៀបចំចងត្កងរ ើងនូវព័ត៌ានត្តឹមត្តវូ និងអាចរជឿទុកចិតថ
បានអំពីចំនួនអបករទសទំងអស់ខ្ដលឃំុឃ្ងំរៅតមពនននាោរ ខ្ដលរមួានទំង 
រសចកថីពិស្ថថ រអំពីថិររវោម្នទណឍ កមែជាប់ពនននាោរ បទរលែើសខ្ដលបានត្បត្ពឹតថ និង
អាយុរបស់ជនត្បត្ពឹតថរលែើសទំងអស់រនេះ រដើមផជួីយដល់ការរធវើរសចកថីសរត្មចចិតថនានា
ចំរពាេះរោលនរោបាយយុតថិធម៌ត្ព ែទណឍ ។  

 

 ដូចខ្ដលបានកត់សាគ ល់ខាងរលើ រដ្ឋឌ ភិបាលបានានត្បស្ថសន៍ជាស្ថធារណៈ 
ទក់ទងនឹងការអនុវតថវធិានការរផសងៗជំនួសឲ្យការឃំុមលួន ប៉ែុខ្នថមិនទន់បានរធវើឲ្យានភាព
រជឿនរលឿនជាដំុកំភួន និងអាចវាយតម្មលបានរ ើយ។ មន្រនថីអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបនថ
ទទួលស្ថគ ល់បញ្ហ ចរងអៀតខ្ណន រ ើយមន្រនថីមួយចំនួនានទសសនៈរបើកទូោយកបុងការ
ទទួលយកការអនុវតថរទសរដ្ឋយមិនឃំុមលួន។ 
 

 សត្ាប់ជាឧទ រណ៍ត្បធានពនននាោរមួយរបូ បានានត្បស្ថសន៍ត្បាប់អងគការ
លីកាដូ កបុងឆ្ប ំ២០១២ ថាបុគគលិករបស់រោកត្បធានថែីៗរនេះបានបរងកើតវគគមួយ សឋីពីការរធវើ
ចំណ្តត់ថាប ក់សនថិសុមជនជាប់ឃំុសត្ាប់ជនជាប់ឃំុចំនួនត្បខ្ ល ៨០ នាក់។ ជនជាប់ឃំុ
ចំនួនជាង ៦០ នាក់ត្តូវ បានចាត់ជាចំណ្តត់ថាប ក់ “សនថិសុមកត្មិតទប” ានន័យថា 



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [25] 

(សូចនាករ) បងាហ ញរអាយរឃើញថា ពួកោត់អាចកាល យជារបកខជនសមរមយសត្ាប់រោល
ការណ៍រទសមិនឃំុមលួន។ 
 

 ភាពរជឿនរលឿនមលេះ ខ្ដលានកំណត់ត្តូវបានរគចាត់ឲ្យានរ ើងទក់ទងនឹងការ
ចងត្កង និងរបាេះពុមពផាយនូវទិនបន័យសឋីពីត្បព័ននត្គប់ត្គងពនននាោរ។ ជាការកត់សាគ ល់ 
បំផុតរនាេះ គឺគួរឲ្យរកាតសររសើរដល់អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ ចំរពាេះការរបាេះពុមពផាយ
នូវទិនបន័យទូទំងត្បរទសសឋីពីបទរលែើសខ្ដលត្តូវរចាទរៅរលើជនជាប់ឃំុកបុងរបាយការណ៍
ខ្មកុមាៈ ឆ្ប ំ២០១២។ ទិនបន័យរនេះ ជួយបំភលឺោ៉ែងចាស់ថា ការចាប់មលួនទក់ទងនឹងស្ថរធាតុ
រញៀនថែីៗរនេះ កំពុងបងកឲ្យានការរកើនរ ើងនូវចំនួនជនជាប់ឃំុតមពនននាោរ។ គួររកាត
សររសើរអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរផងខ្ដរ ចំរពាេះការបនថឆនធៈកបុងការខ្ចករខំ្លកទិនបន័យ
ដល់អងគការលីកាដូ និងអងគការសងគមសីុវលិរផសងៗរទៀត រដើមផអីាចរធវើការវភិាគបានរៅ
រលើទិដឌភាពត្បព័ននយុតថិធម៌ត្ព ែទណឍ ។ 
 

 រទេះបីោ៉ែងណ្តក៏រដ្ឋយ ការរធវើរបាយការណ៍តមទិនបន័យរៅខ្តានភាពមិនរទៀង
ទត់ និងខ្ត្បត្បលួពីពនននាោរមួយរៅពនននាោរមួយ - រ ើយសូមផីខ្តរៅកបុងចំរណ្តម
ត្បភពពីអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរក៏រដ្ឋយ។ ឧទ រណ៍អងគការលីកាដូ បានរសបើសំុថា  
អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរ គួរខ្តផឋល់តួរលមចំនួនជនជាប់ឃំុរៅតមពនននាោរទូទំង
ត្បរទសសត្ាប់ខ្មឧសភា ឆ្ប ំ២០១២ រដើមផដី្ឋក់បញ្ចូ លរៅកបុងរបាយការណ៍រនេះ។ មន្រនថី
ជាន់មពស់មួយរបូពីអគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបានានត្បស្ថសន៍ថា មិនអាចផឋល់តួរលម
រនេះបានរ ើយ។ 
 

 រៅទីបំផុតការសិកាស្រស្ថវត្ជាវទូទំងត្បរទសមួយ សឋីពីទំ ំផធុកចំនួនជនជាប់ឃំុ
រៅតមពនននាោរ រដ្ឋយរត្បើត្បាស់បទដ្ឋឌ នទំ ំម្ផធត្កឡាឥដឌសមស្រសបមិនទន់ត្តូវបានរធវើ
រៅរ ើយរទ។ 
 

អងគការលីកាដូ សូមរលឹំករ ើងវញិនូវអនុស្ថសន៍ពីឆ្ប ២ំ០១០ និងឆ្ប ២ំ០១១ 
 

►►សូមត្កសួងយុតថិធម៌ ត្កសួងមហាម្ផធ និងម្ដគូរពាក់ព័នន រោកគួរខ្តចាត់នូវវធិានការ 
នានា រដើមផបីរងកើតរ ើងនូវរ ដ្ឋឌ រចនាសម័ពននចំាបាច់នានារដើមផអីនុវតថកបុងកត្មិតធំ
ទូោយមួយម្នការដ្ឋក់ទណឍ កមែរដ្ឋយមិនរត្បើខ្តវធីិឃំុឃ្ងំកបុងពនឌនាោរ។ យនថការ



[26] របាយការណ៍ លីកាដូ 

ទំងអស់រនេះ គួររមួបញ្ចូ លទំងការ វឹក វនឺ អំពីការរត្បើត្បាស់ដ៏ត្តឹមត្តវូម្នការដ្ឋក់
ទណឍ កមែរដ្ឋយមិនរត្បើការឃំុឃ្ងំកបុងពនឌនាោរដល់រៅត្កម ត្ពេះរាជអាជាញ  បុគគលិក និង
រមធាវកីារពារកថី។ យនថការរនេះ ក៏គួរខ្តានការបរងកើតនាយកដ្ឋឌ នស្ថកលផង ឬ
ការោិល័យរដ្ឋឌ ភិបាលស្រសរដៀងោប រនេះ រដើមផរីផ្លថ តជាសំខាន់រលើការត្គប់ត្គង និងស្ថថ រ
នីតិសមផទ ជនរលែើសខ្ដលទទួលបានការដ្ឋក់ទណឍ កមែមិនជាប់ឃំុឃ្ងំកបុងពនននាោរ។  

អងគការលីកាដូ មិនបានរឃើញការរកីចរត្មើនគួររអាយកត់សាគ ល់រលើអនុស្ថសន៍
រនេះរទ។ ការរត្បើត្បាស់ជរត្មើសរផសងរត្ៅពីការដ្ឋក់ពនឌនាោររៅខ្តានភាពកត្ម។ 

អាស្រស័យរ តុរនេះ ជាថែីមថងរទៀត អងគការលីកាដូ សូមផថល់អនុស្ថសន៍ខ្ដលបានផថល់  
កាលពីឆ្ប ២ំ០១០ និងឆ្ប ២ំ០១១ 

►►សូមត្កសួងយុតថិធម៌ រោករមតថ ចាត់វធិានការជាបនាធ ន់ រដើមផអីនុវតថសវនាការ 
ផថនាធ រទសមិនឃំុឃ្ងំកបុងពនននាោរចំរពាេះត្បរភទជនរលែើសមួយចំនួន។ សវនាការរនេះ
គួរចាប់រផថើមរ ើង រដ្ឋយត្កមុការងារពិរសសពិនិតយរមើលរ ើងវញិរលើករណីខ្ដលអបក
រទសទំងអស់ខ្ដលបានវនិិចឆ័យរទសរអាយជាប់ពនននាោររយៈរពល ៣ឆ្ប  ំ ឬតិចជាង
រនេះ ខ្ដលរនេះ អាចជាចំណុចចាប់រផថើមម្នរសវាស គមន៍។ 

អងគការលីកាដូ មិនបានរឃើញការរកីចរត្មើនគួររអាយកត់សាគ ល់រលើអនុស្ថសន៍ 
រនេះរទ។ ដូរចបេះ ជាថែីមថងរទៀត អងគការលីកាដូសូមផថល់អនុស្ថសន៍ខ្ដលបានផថល់កាលពីឆ្ប ំ 
២០១០ និងឆ្ប ំ២០១១។ 
 

►►សូមត្កសួងយុតថិធម៌ និងតុោការ រោករមតថ ចាប់រផថើមជាបនាធ ន់នូវការបរងកើនការរត្បើ 
ត្បាស់វធិានការមិនដ្ឋក់ពនននាោរកបុងរយៈរពលមុនសវនាការ ដល់អបកជាប់ឃំុឃ្ងំ 
បរណ្តថ េះអាសនបរងចំាសវនាការចំនួនត្បខ្ លជា ៣,៨០០នាក់។ បចចុបផនបចំនួនរនេះ 
បានដ្ឋក់បនធុកដល់ត្បព័ននពនននាោរត្បរទសកមពុជា។ [រសរភីាពរៅរត្ៅឃំុមុនរពល 
សវនាការ] គួរខ្តជាចាប់ ខ្ដលគួរខ្តអនុវតថមិនខ្មនជាអញ្ដត្តកមែ ឬការរលើកខ្លងរទ 
ចំរពាេះបទរលែើសតូចតច និងបទរលែើសមិន ិងា [ស្រសបតមត្កមនីតវធីិត្ព ែទណឍ
ាត្ត២០៣]។ 

 ចំនួនជនជាប់ឃំុបរណ្តឋ េះអាសនបរងចំាសវនាការបានថយចុេះ ថវីតផតិខ្តមិនានការ
បំភលឺឲ្យបានចាស់ថា រតើការថយចុេះរនេះរដ្ឋយស្ថរកំរណើ នម្នការរត្បើត្បាស់ការដ្ឋក់ឲ្យរៅ



ទំ ំខ្ដលផធុកអបករទសបាន ឆ្ប ំ២០១២: ការវវិឌណន៍ម្នរបាយការណ៍សឋីពីភាពចរងអៀតខ្ណនរបស់អបករទសរៅកមពុជា [27] 

រត្ៅឃំុរដ្ឋយបង់ត្បាក់ធានា និងការរដ្ឋេះខ្លងបរណ្តឋ េះអាសនប ឬោ៉ែងណ្ត។ រៅកបុងខ្ម 
រមស្ថ ឆ្ប ំ២០១១ អគគនាយកដ្ឋឌ នពនននាោរបានរាយការណ៍ថា ានជនជាប់ឃំុបរណ្តឋ េះ 
អាសនបចំនួន ៥.៣៩៤ នាក់រៅទូទំងត្បរទស។ រៅកបុងខ្មវចិឆិកា ឆ្ប ំ២០១១ (ានទិនបន័យថែី
បំផុតទូទំងត្បរទស) ចំនួនជនជាប់ឃំុបរណ្តឋ េះអាសនបាន ៤.១៩៩ នាក់។ 
 

បញ្ហ សែុកស្ថែ ញរនាេះ គឺភាពទុកចិតថបានរៅរលើទិនបន័យ។ ឧៈ មិនានភាពចាស់ 
ោស់ថារតើ ជនជាប់ឃំុបរណ្តឋ េះអាសនបរងចំាសវនាការ ត្តូវបានរគរាប់ចំនួនរៅត្គប់
ពនននាោរ ឬោ៉ែងណ្ត។ ឧៈ តមការសិកាស្រស្ថវត្ជាវពីអងគការលីកាដូបងាហ ញថា ពនននាោរ
មលេះអាចចាត់ជនជាប់ឃំុជាចំណ្តត់ថាប ក់ “មុនការជំនំុជំរេះកឋី” រ ូតទល់ខ្តពនននាោរទទួល
បានស្ថលត្កម/ស្ថលដីកាស្ថទ ពរពីតុោការ។ ជនជាប់ឃំុ ខ្ដលរៅជាប់បណឋឹ ងឧទនរណ៍ 
ចាត់ទុកថាពួករគមិនាន “ស្ថលត្កម/ស្ថលដីកាស្ថទ ពរ” រ ើយ។  
 

អងគការលីកាដូសូមស្ថវ គមន៍ ចំរពាេះការបងាហ ញរអាយរឃើញនូវការថយចុេះចំនួនជន
ជាប់ឃំុបរណ្តឋ េះអាសនបរងចំាសវនាការ ក៏ប៉ែុខ្នថអងគការលីកាដូសូមរលឹំកអនុស្ថសន៍ខ្ដលបាន
ផថល់កាលពីឆ្ប ២ំ០១០ និងឆ្ប ២ំ០១១ ថា រដ្ឋឌ ភិបាលរោកគួរខ្តបរងកើនការរត្បើត្បាស់នូវវធិាន
ការទំងឡាយរដ្ឋយមិនរធវើការឃំុមលួនមុនការជំរេះកថី។ 
 

►►ការឃំុឃ្ងំកបុងពនននាោរគួរខ្តត្តវូបានរមើលរឃើញថា ជាទណឍ កមែខ្ដលជាជរត្មើសចុង
រត្កាយ រ ើយមិនខ្មនជាជរត្មើស ខ្ដលោែ នជរត្មើសអវីរផសង សត្ាប់រលើត្គប់បទ
រលែើសទំងអស់រនាេះរទ។ 

 

 អងគការលីកាដូ មិនបានរឃើញការរកីចរត្មើនគួររអាយកត់សាគ ល់រលើអនុស្ថសន៍រនេះ 
រទ។  

 

ដូរចបេះជាថែីមថងរទៀត អងគការលីកាដូ សូមផថល់អនុស្ថសន៍ខ្ដលបានផថល់កាលពីឆ្ប ២ំ០១០ 
និងឆ្ប ២ំ០១១ និងសូមរមតថ ជត្មញុរអាយានការវវិឌឈន៍រកីចរត្មើនរលើខ្ផបកបីជាក់ោក់ដូច
ខាងរត្កាមគឺៈ 

 

 (១) កាត់បនទយការដ្ឋក់ទណឍ កមែធងន់ធងររអាយជាប់ពនននាោរ ចំរពាេះបទរលែើសតូច
តច ខ្ដលមិនពាក់ព័នននឹងអំរពើ ិងារលើអបកដម្ទ និង 



[28] របាយការណ៍ លីកាដូ 

(២) លុបបំបាត់ការអនុវតថម្នការបខ្នទមរយៈរពលជាប់ឃំុឃ្ងំកបុងពនឌនាោរ ចំរពាេះ
ទណឍ កមែទក់ទងនឹងការមិនបង់ត្បាក់ពិន័យ ឬក៏ដ្ឋក់ទណឍ កមែររបៀបរនេះទនធឹម
ោប នឹងរយៈរពលម្នរទសជាប់ពនននាោរពីដំបូង និង 

 

(៣) រធវើការពិនិតយរ ើងវញិនូវរោលនរោបាយត្បព័ននយុតថិធម៌ត្ព ែទណឍ ជំុវញិបទ
រលែើសរត្គឿងរញៀន រដ្ឋយានរោលរៅកាត់បនទយការរត្បើត្បាស់ការបខ្នទម
រទសពនននាោរ និងបរងកើនជំររ ើសរផសងៗតមខ្បបពាបាលត្បកបរដ្ឋយ
ត្បសិទនភាព និងមិនឃំុមលួន។  

 

 

□□□ 






