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កម្មមវិិធីីឃ្លាំំ��មើម្មើល និិងក�រពា�រសិិទ្ធិិិម្មនិុសិស កម្មមវិិធីីមើលើកកម្មពសិ់ និិងក�រទ្ធិ�ក់ទ្ធិ�ញម្មតិិគាំ��ទ្រទ្ធិ

ឃំ្លាំ��មើម្មើលក�ររំមើលោភសិិទិិ្ធិម្មនុិសិស សិិទិិ្ធិទ្រសីីិ និិងសិិទិិ្ធិកមុ្ម�រ
បុុគ្គគលិិកអង្គគការលីិកាដូូ ធ្វើ�ើ�ការឃំ្លាំ�ធ្វើ��លិ និិង្គស្រា�វស្រា�វធ្វើលិ�ករណីី  
រ �ធ្វើ�ភសិិទិ្ធិ��នុិសិស ករណីីរ �ធ្វើ�ភបុ�ពានិធ្វើលិ�ស្រ្តីសិីី និិង្គកុមារ ធ្វើ��យ 
ជនិរង្គធ្វើស្រា�ះ   ស្រា�ូវបានិផ្តីល់ិធ្វើសិវាជួយធ្វើស្រា��ជ្រែស្រាជង្គ តា�រយៈការធ្វើ�ើ� 
អនិីរាគ្គ�និ�៍�យួអា�ា �រ�ូលិដ្ឋាា និ និិង្គ�ស្រ្តីនិីី�ុ�ការ។

ជំ�និួយផ្នែ�ែកមើសិវិ�សិុខភ�ពា និិងមើសិវិ�កម្មមសិងគម្មកិច្ចច

ស្រាកុ�ស្រាគ្គូធ្វើ�ទិ្ធយផ្តីល់ិធ្វើសិវាសុិខភា�ដូល់ិជនិ�បុឃុ់ុំ� និិង្គ�ស្រ្តីនិីី 
�និ�នា�រធ្វើ�ជនិបុទិ្ធ និិង្គទីិ្ធស្រាកុង្គ ជនិរង្គធ្វើស្រា�ះ�ីការរ �ធ្វើ�ភសិិទិ្ធិ�
�នុិសិស និិង្គស្រាគ្គួ�រ ជ្រែដូលិសិិិ�ធ្វើ���បុនិត់ា�ង្គទីិ្ធលិ�ធ្វើ�ថ្មីីី។ 
ស្រាកុ�ការងារធ្វើសិវាសិង្គគ�ធ្វើ�ើ�ការវាយ�ម្លៃ��ំ�ីស្រា�ូវការរបុស់ិជនិរង្គធ្វើស្រា�ះ 
និិង្គស្រាកុ�ស្រាគ្គួ�រ របុស់ិអនកទាំ�ង្គធ្វើនាះ ធ្វើ��យផ្តីល់ិជ�និួយ សិមាា រៈ និិង្គ
�ូូបុអាហារ រយៈធ្វើ�លិខំី។

ក�រទ្រ�ឹកស�ផ្នែ�ែកច្ចា��់ដល់ជំនិជំ��់ឃ្លាំុ�

អនកស្រាបឹុកាជ្រែផ្តនកច្បាាបុ ់ផ្តីល់ិការស្រាបុឹកាដូល់ិជនិ�បុឃុ់ុំ�ធ្វើ��និ�នា�រ 
ធ្វើ�ជនិបុទិ្ធ និិង្គទីិ្ធស្រាកុង្គ ធ្វើដូ��ីធី្វើ�ើ�ឲ្យយស្រាបាកដូថា ជនិ�បុឃុ់ុំ�ទាំ�ង្គធ្វើនាះ
មានិ��ណាង្គ ជ្រែផ្តនកច្បាាបុ ់ធ្វើ�ស្រាគ្គបុដ់ូ�ណាកក់ាលិម្លៃនិនិី�ិវ�ិីជ្រែដូលិ
ពាក�់ន័ិ�។ 
ក�រពាិមើទ្រគាំោ�មើយោ�ល់ផ្នែ�ែកច្ចា��់

ជនិរង្គធ្វើស្រា�ះ ស្រា�ូវបានិផ្តីល់ិជូនិនូិវការ�ិធ្វើស្រា�ះធ្វើ�បុល់ិជ្រែផ្តនកច្បាាបុ ់
ធ្វើ��យច្បា�ធ្វើពាះ ករណីីសិ�ខានិ់ៗ ទិ្ធទិ្ធួលិបានិនូិវកិច្បាចការពារជ្រែផ្តនកច្បាាបុ ់
ជ្រែដូលិផ្តីល់ិជូនិ ធ្វើដ្ឋាយស្រាកុ�ស្រាបុឹកាជ្រែផ្តនកច្បាាបុ ់និិង្គស្រាកុ�ធ្វើ�ធាវកីារពារ
សិិទិ្ធ�ិ�នុិសិស។

ទ្ធិ�ក់ទ្ធិ�ញម្មតិិគាំ��ទ្រទ្ធិជំ�សិ�ធី�រណៈៈ និិងតិ�ម្មសិហគាំម្មនិ៍  
ករណីីរ �ធ្វើ�ភសិិទិ្ធ�ិ�នុិសិស ជ្រែដូលិអង្គគការលីិកាដូូបានិឃំ្លាំ�ធ្វើ��លិ និិង្គ
ស្រា�វស្រា�វ ស្រា�ូវបានិច្បាង្គស្រាកង្គទុិ្ធកធ្វើ�កនុង្គស្រាបុ�ន័ិ�ផ្តុុកទិិ្ធនិននិយ័ ធ្វើដូ��ីឲី្យយ

មានិភា�ងាយស្រាសិួលិកនុង្គការជ្រែសិើង្គរក��័ម៌ានិ វភិាគ្គ ផ្តលិិ� � 
របាយការណ៍ី (ការធ្វើបាះ�ុ�ា�របាយការណ៍ី និិង្គរបាយការណ៍ី 

ធ្វើ��ទិ្ធសិសនិ)៍ និិង្គសិស្រាមាបុធ់្វើ�ើ�ការ�សូូិ��ិធ្វើផ្តសង្គៗធ្វើទិ្ធៀ�។

គាំ��ទ្រទ្ធិសិហជំីពា ទ្រកុម្មពាលរដឋម្មូលដឋ�និ និិង �ណៈា�ញនិ�និ� 

ជួយដូល់ិសិ�ជី� ស្រាកុ��លិរដូា�ូលិដ្ឋាា និ និិង្គសិ�គ្គ�និ ៍ជ្រែដូលិ
រង្គធ្វើស្រា�ះ ធ្វើដ្ឋាយផ្តីល់ិនូិវកិច្បាចការពារធ្វើសិវាក�ីជ្រែផ្តនកច្បាាបុ ់ និិង្គ

ធ្វើសិវាសុិខភា� ស្រា��ទាំ�ង្គជួយ�ស្រាងឹ្គង្គសិ��ិភា�របុស់ិអនកទាំ�ង្គធ្វើនាះ 
កនុង្គការ�សូូិ��ិ។

សិទ្រម្ម��់ពា័តិ៌ម្ម�និ�ផ្នែនិែម្ម សិូម្មទ្ធិ�ក់ទ្ធិង៖
ធ្វើ�កស្រាសីិធ្វើវជជបុណិិី� �ុង្គ ឈីវីធ្វើកក ស្រាបុធានិអង្គគការសិិទិ្ធិ��នុិសិស លីិកាដូូ

ផ្តុះធ្វើលិខ ១៦ ផ្តំូវ៩៩ រាជធានីិភន�ធ្វើ�ញ ក�ុុ�
ទូិ្ធរសិ�ុធ្វើលិខ៖ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

អុីជ្រែ�ល៉ិ៖ contact@licadho-cambodia.org
ធ្វើគ្គ�ទិ្ធ��រ័៖ www.licadho-cambodia.org  Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

 លីិកាដូូ គ្គឺ�អង្គគការសិិទិ្ធិ��នុិសិស��ិ�យួធ្វើ�ក�ុុ�។ ចាបុត់ា�ង្គ�ីអង្គគការលីិកាដូូ ស្រា�ូវបានិបុធ្វើង្គើ�� 
ធ្វើ��ង្គធ្វើ�ឆ្នាំន �១៩៩២ អង្គគការធ្វើនិះ គ្គឺ�អង្គគការជ្រែដូលិសិិិ�ធ្វើ�ជួរ�ុខធ្វើគ្គ កនុង្គកិច្បាចការពារសិិទិ្ធ�ិ�លិរដូា សិិទិ្ធិ� 
និធ្វើ�បាយ សិិទិ្ធិ�ធ្វើសិដូាកិច្បាច និិង្គសិិទិ្ធិ�សិង្គគ�របុស់ិស្រាបុ��លិរដូាធ្វើ�កនុង្គស្រាបុធ្វើទិ្ធសិក�ុុ� និិង្គធ្វើលិ�កក�ុស់ិ 
ការធ្វើ�រ�សិិទិ្ធ�ិទាំ�ង្គធ្វើនិះ�ីសិ�ណាករ់ាជរដ្ឋាា ភបិាលិក�ុុ� និិង្គអង្គគការនានា។ ធ្វើដ្ឋាយបានិក�ង្គនូិវ សិ�ទិិ្ធិ�
ផ្តលិលិអកនុង្គអ�ី�កាលិ លីិកាដូូ បានិបុនិីធ្វើដូ�រ�ួនាទិ្ធី�អនក�សូូិ��ិសិស្រាមាបុស់្រាបុ��លិរដូា និិង្គធ្វើ�ើ�ការ ឃំ្លាំ�ធ្វើ��លិ
�ិនិភា�សិង្គគ�តា�រយៈក�ីវ�ិីឃំ្លាំ�ធ្វើ��លិ និិង្គការពារសិិទិ្ធិ��នុិសិស �ីការ�ិល័ិយកណីាលិ របុស់ិ ខំួនិ ធ្វើ�
រាជធានីិភន�ធ្វើ�ញ និិង្គធ្វើ�តា��ខាទាំ�ង្គ ១២ ធ្វើខ�ីធ្វើផ្តសង្គធ្វើទិ្ធៀ�។ 

សម្ព័័�ន្ធធខ្មែ�ែរជំំរឿរឿន្ធ ន្ធិងកាារពាារសិទ្ធិធិម្ព័ន្ធុសស 
(លីីកាាដូូ)



ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់ត្រូ�ុមហ៊ុុុនួត្រូបព័័នួធផ្សសព័វផ្សស�យ
សង្គគម នួិង្គអា�ជ្ញាា�ធរ�មុ�ជ្ញា�

មាតិកា

នួិយមនួ័យ

��ររ�ឃើ�ើញសំខុ�នួ់ៗ

ឃើសច�ី�ឃើផ្សីើម 

ទំំព័័រ១

ទំំព័័រ២

ទំំព័័រ៥

��រឃើបៀ�ឃើបៀនួ��មត្រូបព័័នួធអានួឡា�ញ នួិង្គ
សិទំធិមនួុសស ទំំព័័រ៧

វិធ�ស�ត្រូសត ទំំព័័រ៨

��ររ�ឃើ�ើញ ទំំព័័រ១១

នួរណា�ខុះ�បា�នួចូលរួមសទង្គ់ម�ិ? ៩

ទំំព័័រ៤១

ឃើសច�ី�សនួិិដ្ឋាា�នួ ទំំព័័រ៤៤

អានួុស�សនួ៍ ទំំព័័រ៤៥

ទំំព័័រ៤៧

ឧបសមុ័នួធទំ� ១៖ ��របែបង្គបែច�ត្រូបឃើ�ទំនៃនួ
��រឃើបៀ�ឃើបៀនួ��មត្រូបព័័នួធអានួឡា�ញ បែដ្ឋាលត្រូ�ូវបា�នួ
រ�យ��រណា៍ឃើដ្ឋាោយអាិ�ចូលរួមសទង្គ់ម�ិ 

អានួុស�សនួ៍ឃើទំៅ��នួ់ត្រូ�ុមហ៊ុុុនួត្រូបព័័នួធផ្សសព័វផ្សស�យសង្គគម ៤៥

អានួុស�សនួ៍ឃើទំៅ��នួ់អា�ជ្ញាា�ធរ�មុ�ជ្ញា� ៤៥

ឃើ�ើអាវ�ឃើទំៅជ្ញា���រឃើបៀ�ឃើបៀនួ��មត្រូបព័័នួធអានួឡា�ញ? ៦
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និយិមនិយ័

សកម មជនិ៖ អ្នំកការពារសិទ្ធិធិមន�សស សកមមជន�រសិ្ា ន សកមមជន
នបៀ�បាយ សកមមជនៃីធ្លីីី អ្នំកៃឹកនាំ�កំ�ង្គសង្គគមស�ីវិលិ និង្គ/ឬ 
អ្នំកៃឹកនាំ�សហជីព័ ។

ការទម្លាាយព័ត័៌ម៌្លានិឯកជនិ៖ ការលួ�ខែ�កចាយព័ត័ម៌ានឯកជនរ�ស់
នរណាមំាកៃូ់�ជា បៀល�ទូ្ធិរស័ព័ទ អាសយោា ន ឬព័ត័ម៌ានលមិតិដន
អ្នតតសញ្ញាា ណ៍ បៀោយគ្មាម នការអ្នន�ញ្ញាា ត ។ 

កម មវិធិីដីែ�លជាកម មសទិ ិរិបស់ក្រុកមុហ៊ុុនុិហ្វេហ៊ុេសបុកុ៖ បៀហវស�ុ�ក (Face-
book) ឆ្នាំត (Messenger) អ្ន�ីនស្ា ប្រកាម (Instagram) និង្គវិតសន៍
អា�(់WhatsApp) ។ ថ្មីមីៗបៀនះ ប្រកុមហុ�នបៀនះបានប្រ�កាសបៀ�ម ះថ្មីមី
មយួ បៀោយផី្លាស់�ាូរបៀ�ម ះប្រកុមហុ�នពី័ ”បៀហវស�ុ�ក” បៀ� “បៀមតា” ។ 

ហ្វេយនិឌ័រ័៖ តួនាំទ្ធិី អាក�្កិរ�ិ សកមមភាព័ និង្គ��គ្គគលិកលកខណ៍បៈ 
ខែៃលប្រតូវិបានក�ណ៍តប់ៀ�កំ�ង្គសង្គគមថា សមប្រស�សប្រមា� ់ ស្រ្តីសតី 
បៀកមង្គប្រសី ��រស និង្គបៀកមង្គប្រ�ុស ។ 

ការបង្ហាា ញហ្វេយនិឌ័រ័៖ របៀ�ៀ�ខែៃលមន�សសមំាក�់ង្ហាា ញបៀយនឌ័រ័
តាមរយបៈរូ�រាង្គខាង្គបៀប្រ�រ�ស់ព័ួកបៀគ្គ បៀ�កំ�ង្គ�រ�ិទ្ធិដនការក�ណ៍ត់
បៀយនឌ័រ័កំ�ង្គសង្គគម ។ បៀនះអា�រា��់ញូូ្ចូលអាក�្កិរ�ិ និង្គរូ�រាង្គ
ខាង្គបៀប្រ�ៃូ�ជា ការបៀសី�កពាក ់ សក ់ ការត��ខែតង្គ�ីួន ភាស្
កាយវិកិារ ស�បៀ�ង្គ បៀ�ម ះ និង្គការបៀ�គំ្មា ។ 

អត៌ តសញ្ញាា ណហ្វេយនិឌ័រ័៖ អារមមណ៍៍ប្រជាលបៀប្រ� ឬញាណ៍ជា�ម់កពី័

ក�បៀណ៍ើ តដនបៀយនឌ័រ័រ�ស់មន�សសមំាក ់ ខែៃល�ង្ហាា ញថាព័ួកបៀគ្គជា
បៀ�ទ្ធិប្រ�ុស បៀ�ទ្ធិប្រសី ឬអ្នវីបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត បៀោយអា�ៃូ�គំ្មា ឬ��សគំ្មានឹង្គ
បៀ�ទ្ធិពី័ក�បៀណ៍ើ តរ�ស់ព័ួកបៀគ្គ ។

អ នកស្រសឡាញ់ហ្វេ�ទ�ចូគ្នាន ៖ ស្រ្តីសតីប្រសឡាញ់ស្រ្តីសតី ��រសប្រសឡាញ់��រស 
អ្នំកប្រសឡាញ់ទាំ�ង្គពី័របៀ�ទ្ធិ អ្នំក�ាូរបៀ�ទ្ធិ និង្គអ្នំកខែៃលមនិក�ណ៍ត់
អ្នតតសញ្ញាា ណ៍បៀយនឌ័រ័បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។ 

ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ៖ រាល់សកមមភាព័ទាំ�ង្គឡាយណា
ខែៃលខែសាង្គបៀ�ញ ឬអា�នាំ�ឱ្យយមាន ការ�ះះពាល់ឬការរង្គបៀប្រគ្មាះខែផ្សំក
រូ�រាង្គកាយ ផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ផ្សីូវិ�ិតត ឬខែផ្សំកសង្គគម ខែៃលប្រតូវិបានប្រ�ប្រពឹ័តត ជ�រ�ញ 
ឬបៀធ្លីវើឱ្យយកានខ់ែតធ្លីងនធ់្លីងរ�ខែនាមបៀទ្ធិៀត បៀោយការបៀប្រ�ើប្របាស់�បៀ�ូកវិទិ្ធិា
ទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គព័ត័ម៌ាន ៃូ�ជាប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ទូ្ធិរស័ព័ទ�ល័ត 
និង្គទូ្ធិរស័ព័ទឆី្នាំតដវិ ឬការបៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�ីនធឺ្លីណិ៍តខែ��ទូ្ធិល�ទូ្ធិលាយ
បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។

ក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម៖ រាល់បៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័ កមមវិធិ្លីី ឬបៀវិទិ្ធិកាតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ ខែៃលមានធាត�អ្ននតរ��គ្គគល រមួមានកមមវិធិ្លីីប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ
សង្គគមតាមខែ��ប្រ�ដព័ណី៍ កមមវិធិ្លីីបៀផ្សើើស្រ ឬបៀ�ជាវិបីៀៃអ្នូ កមមវិធិ្លីីខែល្ង្គ
កមានត កមមវិធិ្លីីណាតជ់ួ� កមមវិធិ្លីីប្រ�ជ��ឬពិ័ភាកា និង្គកមមវិធិ្លីីជាបៀប្រ�ើន
បៀទ្ធិៀត ។ 

យវុិជនិ៖ មន�សសខែៃលមានអាយ��បៀនីាំះពី័ ១៨ឆំ្នាំ� បៀ� ២៤ឆំ្នាំ� ។ 

១ និយមនយ័បៀនះប្រតូវិបានបៀប្រ�ើប្របាស់កំ�ង្គរបាយការណ៍៍បៀនះ បៀោយខែផ្សិកបៀលើនិនំាំការបៀ�ទ្ធិ កៃូ៏�ជាការ�ង្ហាា ញ និង្គអ្នតតសញ្ញាា ណ៍បៀយនឌ័រ័ ខែៃលប្រតូវិបាន
រាយការណ៍៍បៀោយអ្នំក�ូលរមួសទង្គម់តិ ។ 
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ការរកហ្វេ�ើញសំខាន់ិៗ 

សមុន័ធខែ�មរជ�បៀរឿន នងិ្គការពារសិទ្ធិធមិន�សស លីកាៃូ បានសទង្គម់តិជាមយួ
មន�សសជាង្គ ៧០០នាំក ់ប្រព័មទាំ�ង្គបាន សមាា សខែ��ស�ជីបៀប្រ�ជាមយួមន�សស
��នួន ១២នាំក ់ បៀៃើម្សិីកាអ្ន�ពី័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ បៀនះ
គ្គជឺាអ្នវខីែៃលបៀយើង្គបានរកបៀ�ើញ៖ 

ក្រុបព័ ័និ ផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គមគឺមឺ្លានិសារៈសំខាន់ិសក្រុម្លាប់ជវីិ តិ៌ រស់ហ្វេ�របស់

មនិសុស ។  បៀសទើរខែតប្រគ្គ�អ់្នំកបៀ�ីើយត�ទាំ�ង្គអ្នស់បៀ�កំ�ង្គការសទង្គម់តិបាន
រាយការណ៍៍ថា ព័ួកបៀគ្គបៀប្រ�ើប្របាស់ជាបៀទ្ធិៀង្គទាំតជ់ាមយួកមមវិធិ្លីីបៀហវស�ុ�ក  
(៩៧%) កមមវិធិ្លីីឆ្នាំត (៨៤%) និង្គកមមវិធិ្លីីបៀថ្មីបៀលប្រកាម ឬTelegram 
(៨៣%) ។ ភាគ្គបៀប្រ�ើនព័ួកបៀគ្គបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម 
បៀៃើម្ទី្ធិទ្ធិួលបានព័ត័ម៌ាន និង្គអានព័ត័ម៌ាន រកាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជាមយួ
អ្នំកបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត កៃូ៏�ជាបៀៃើម្បីៀធ្លីវើការង្ហារ ឬការសិកា ។ ៣៦% ដន
អ្នកំបៀ�ីើយត� បៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម បៀៃើម្�ីបៀញូ្ចូញមតអិ្ន�ពី័អ្នវី
ខែៃលមានស្របៈស�ខានស់ប្រមា�ព់័កួបៀគ្គ បៀោយ��រសទ្ធិ�នង្គជា�បៀញូ្ចូញមតិ
បៀប្រ�ើនជាង្គស្រ្តីសត ី។

ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញហ្វេក ើត៌ម្លានិញកឹញាប់៖  ៣៨% ដនមន�សស
ខែៃលបាន�ូលរមួសទង្គម់តិ បានជួ��ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ ប្រកុមអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា សកមមជន នងិ្គយ�វិជន 
បានរាយការណ៍៍ព័អី្នប្រតាដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀប្រ�ើនជាង្គបៀគ្គ 
។ �ណ៍បៈខែៃលស្រ្តីសត ី នងិ្គ��រស បានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញកំ�ង្គអ្នប្រតាបៀសមើគំ្មា �ះ�ខែនតប្រ�បៀ�ទ្ធិ នងិ្គផ្សល�ះះពាល់ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
ជាបៀរឿយ  ៗ គ្គមឺានលកខណ៍បៈ��សគំ្មា ។ បៀលើសព័បីៀនះ ៥៤% ដនអំ្នកបៀ�ីើយត� 
បានបៀ�ើញមន�សសបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ធីា�ទ់្ធិទួ្ធិលរង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ បៀហើយភាគ្គបៀប្រ�ើនអំ្នកទាំ�ង្គបៀនាំះគឺ្គជាស្រ្តីសត ី។ 

ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិផ្ស ា�វិហ្វេ�ទ គឺជឺាក្រុបហ្វេ�ទនៃនិការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ 

ដែ�លក្រុត៌វូិបានិរាយការណ៍ហ្វេក្រុច ើនិជាង្គហ្វេគឺ ។ ២០% ដនស្រ្តីសតីខែៃលបានរាយការណ៍៍
ព័កីារទ្ធិទួ្ធិលបានស្រជាអ្នកសរ រ�ូភាព័ វិបីៀៃអូ្ន ឬស�បៀណ៍ើ ខែ��ផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ 
ខែៃលពួ័កបៀគ្គព័��បានបៀសំើស�� ។ តបួៀល�បៀនះបៀកើនៃល់ ២៤% សប្រមា�ស់្រ្តីសតី
ខែៃលមានអាយ��បៀនីាំះពី័ ១៨ឆំ្នាំ� ៃល់ ២៤ឆំ្នាំ� នងិ្គកានខ់ែត�ុស់ខែថ្មីមបៀទ្ធិៀត
សប្រមា�ប់្រកុមអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា ។ ប្រ�បៀ�ទ្ធិដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
ខែៃលបៀកើតមានញឹកញា�ជ់ាង្គបៀគ្គបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតមានៃូ�ជា ការលួ��ូល
បៀប្រ�ើប្របាស់ ការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ និង្គការបៀធ្លីវើឱ្យយខាម សបៀគ្គ ។ 

ការហ្វេរ ើសហ្វេអ ើង្គហ្វេក ើត៌ម្លានិញកឹញាប់ ជាព័ហិ្វេសសសក្រុម្លាប់អ នកស្រសឡាញ់ហ្វេ�ទ�ចូគ្នាន  ។ 
២៣%ដនអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា ខែៃលបាន�ូលរមួសទង្គម់តិ បាន
រាយការណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គធីា�ប់្រតូវិបានបៀរ ើសបៀអ្នើង្គតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ខែៃល
កំ�ង្គបៀនាំះ ព័កួបៀគ្គ��នួន ៩៣% បានជួ�ការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡា
ញបៀលើសព័មីាង្គ ។

កម មវិធិីដីែ�លជាកម មសទិ ិរិបស់ក្រុកមុហ៊ុុនុិហ្វេហ៊ុេសបុកុ គឺជឺាកម មវិធិីចីមបង្គហ្វេគឺដែ�ល

ហ្វេក ើត៌ម្លានិការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ។ ៩៥%នៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ដិែ�ល

បានិរាយការណ៍ព័កីារហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ រង្គការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមរយៈ

ហ្វេសវាកម មនៃនិកម មវិធិីយី៉ាាង្គត៌ចិមយួដែ�លជាកម មសទិ ិរិបស់ក្រុកមុហ៊ុុនុិហ្វេហ៊ុេសបុកុ ។ បៀថ្មីបៀល
ប្រកាមគឺ្គជាកមមវិធិ្លីីបៀផ្សើើស្រខែៃលមានការបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀប្រ�ើនជាង្គបៀគ្គផ្សង្គខែៃរ 
�នាំទ �ព់័កីមមវិធិ្លីរី�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក ។ 

មនិសុសកពំ័ងុ្គក្រុត៌វូិបានិដាក់ហ្វេគ្នាលហ្វេ� ហ្វេដាយសារអ េដីែ�លព័កួហ្វេគឺគឺតិ៌ និងិ្គថាព័កួហ្វេគឺ

ជាអ នកណា ។ កំ�ង្គ��បៀណាមអំ្នកបៀ�ីើយត�ខែៃលបានជ�ួ�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍ន
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ២៣%ដនពួ័កបៀគ្គរាយការណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គ
ប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�ពាកព់័ន័ធនងឹ្គទ្ធិសសនបៈ ឬមតបិៀ��ល់រ�ស់ព័កួបៀគ្គ 
១៩%រាយការណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�ពាកព់័ន័ធនងឹ្គបៀយនឌ័រ័ ឬ
ការ�ង្ហាា ញបៀយនឌ័រ័រ�ស់ព័កួបៀគ្គ នងិ្គ១៨%បៀទ្ធិៀតរាយការណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គប្រតូវិ

៣៨% ៩៥% ៥៤%
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បានោកប់ៀគ្មាលបៀ�ពាកព់័ន័ធនងឹ្គព័ណ៌៍សម �្រ ឬរូ�រាង្គខាង្គបៀប្រ�រ�ស់ព័កួបៀគ្គ ។ 

ជនិក្រុបក្រុព័តឹ៌ តបទហ្វេលម ើសជាហ្វេរឿយៗគឺជឺា ជនិដែប ាកមខុ ឬមនិិសាគ លអ់ត៌ តសញ្ញាាណ ហ្វេហ៊ុើយ

ភាគឺហ្វេក្រុច ើនិក្រុត៌វូិបានិហ្វេជឿជាក់ថាជាបរុស ។  ៦៥%ដនអំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តិខែៃលបាន
រាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀជឿជាកថ់ា ព័កួបៀគ្គ
ប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ� បៀោយ��រសមំាក ់ �ណ៍បៈខែៃល២៣%បៀជឿជាក់
ថា ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀោយស្រ្តីសតីមំាក ់ បៀោយអ្នកំ�ីះបាន
រាយការណ៍៍ព័ីការបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀោយមន�សសជាបៀប្រ�ើនខែៃលមានបៀយនឌ័័រ
��សៗគំ្មា នងិ្គបៀោយអ្នកំបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតខែៃលមនិប្រតូវិបានស្គ ល់អ្នតតសញ្ញាា ណ៍
បៀយនឌ័រ័�ាស់លាស់ ។ 

អាជាាធីរកម ុ�ជា តាមដានិ និងិ្គហ្វេធី េើទកុ ខបកុហ្វេម នញសកម មជនិ និងិ្គអ នកហ្វេផ្សសង្គហ្វេទៀត៌ ហ្វេ� ើមបី

គ្នាបសង្គ កត់៌ហ្វេសរភីាព័ នៃនិការបហ្វេ�េញមត៌តិាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ។  អ្នកំ�ូលរមួសទង្គម់តិ
មយួ��នួន បានរាយការណ៍៍ថា អាជាើ ធ្លីរបានបៀកាះបៀ�ពួ័កបៀគ្គបៀ�ស្កសួរ 
�ង្ហាគ �ឱ់្យយពួ័កបៀគ្គល��ការ�បៀង្ហាា ះស្ររ�ស់ព័កួបៀគ្គ ឬឱ្យយស��បៀទាំសព័អី្នវខីែៃល
ព័កួបៀគ្គបាន�បៀង្ហាា ះបៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ប្រព័មទាំ�ង្គោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀលើស
កមមជនបៀោយមនិសមប្រស� ។ 

ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ កពំ័ងុ្គរញុក្រុ�និមនិសុសឱ្យយឈប់ហ្វេក្រុប ើក្រុបាស់ក្រុបព័ន័ិ ិ

ផ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម ។ ៣៦%ដនអំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តិខែៃលធីា�ជ់�ួ�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីន៍
ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បានកាត�់នាយការបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ឈ�ប់ៀប្រ�ើប្របាស់ទាំ�ង្គប្រសុង្គ ឬល��បៀចាលគ្គណ៍នីរ�ស់ព័កួបៀគ្គ 
បៀប្រកាយព័បី្រតូវិបានបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញ បៀោយកំ�ង្គបៀនាំះ ស្រ្តីសតទី្ធិ�នង្គជាមានអ្នប្រតាឈ�់
បៀប្រ�ើប្របាស់បៀប្រ�ើនជាង្គ��រស ។ ជាពិ័បៀសស យ�វិជនទ្ធិ�នង្គៃក�ួីនពី័ការបៀប្រ�ើប្របាស់
ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម បៀោយស្រការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។  
កំ�ង្គ��បៀណាមយ�វិជន�ូលរមួសទង្គម់តខិែៃលបានរង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ ៥៣%ដនពួ័កបៀគ្គ បានរាយការណ៍៍ថា បានកាត�់នាយការបៀប្រ�ើប្របាស់
ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ។ 

ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញអាចនាំឱំ្យយម្លានិផ្សលបា�ពាល់ធី ងន់ិធី ងរ�ល់

ជវីិតិ៌រស់ហ្វេ�ផ្ទាទ ល ់ ។ កំ�ង្គ��បៀណាមអំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តិខែៃលបានរាយការណ៍៍
ព័�ីទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ៨០%ដនពួ័កបៀគ្គបាន
បៀកើតទ្ធិ�កខត�ិតួ� ឬខីា�ង្គ បៀហើយ៧១% បានរាយការណ៍៍ព័ផី្សល�ះះពាល់អ្នវិជិជមាន
�ះ ង្គតិ�មយួ ។ ២៧%ដនអំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តិខែៃលបានជួ��ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីន៍
ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បានរាយការណ៍៍ព័ភីាព័�យ័ខីា�
បៀ�បៀលើស�វិតាភិាព័��គ្គគលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ឬស�វិតាភិាព័រ�ស់មន�សសខែៃលសំទិ្ធិធនងឹ្គ
ព័កួបៀគ្គ២៤%បានរាយការណ៍៍ព័អីារមមណ៍៍ដនការៃក�ួីន ឬឃី្លាតឆ្នាំង យព័សីង្គគម
នងិ្គ១៩%បានរាយការណ៍៍ព័កីារបាត�់ង្គទ់្ធិ�ន�ក�ិតតបៀលើ�ួីនឯង្គជាង្គម�ន ។ 
អ្នកំបៀ�ីើយត�មយួ��នួន បានរាយការណ៍៍ព័ផី្សល�ះះពាល់ធ្លីងនធ់្លីងរបៀោយស្រ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀោយកំ�ង្គបៀនាំះ ១៣%ដនពួ័កបៀគ្គ បាន
រាយការណ៍៍ព័បីៀប្រគ្មាះថំាកប់ៀលើរ�ូរាង្គកាយ ឬអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាបៀប្រ�ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ 
១១%បានរាយការណ៍៍ព័�ីញ្ញាា កំ�ង្គការខែសវង្គរកការង្ហារការសិកា ទ្ធិលី�បៀ� ឬ
បៀសវាកមមបៀផ្សសង្គ  ៗ នងិ្គ៤%បៀទ្ធិៀត បានរាយការណ៍៍ព័កីារគ្គតិបៀធ្លីវើអ្នតតឃ្លាត ។ 
យ�វិជន នងិ្គអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា បានរាយការណ៍៍ញឹកញា�ជ់ាង្គបៀគ្គអ្ន�ពី័
ផ្សល�ះះពាល់អ្នវិជិជមាន �ណ៍បៈខែៃលសកមមជនភាគ្គបៀប្រ�ើនទ្ធិ�នង្គជា�យ័ខីា�
��បៀពាះស�វិតាភិាព័��គ្គគលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ។ 

អនុុសាសនុស៍ខំានុ់ៗអនុុសាសនុស៍ខំានុ់ៗ

អាជ្ញាា ធរកម្ពុុុជ្ញា និុងក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុក្រុ�ព័ន័ុធផ្សសព័វផ្សាយសងគម្ពុ គួួរដើ�ើរតួួ

ជ្ញាអនក�ឹកនាំកំនុ ងការ�ញ្ឈឈ�់ការដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុក្រុ�ព័័នុធអនុឡាញ  

អនុុសាសនុទ៍ាំងំក្រុសុង មានុដើ�ផ្នែផ្សនកចុុងដើក្រុកាយនៃនុរបាយការណ៍៍ដើនុះ ។ 

អនុុសាសន៍ុដើ�កានុក់្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុក្រុ�ព័័នុធផ្សសព័វផ្សាយសងគម្ពុ

 � សូម្ពុ�ដើងើើនុការការពារលំនំាំដំើ�ើម្ពុជ្ញាអតួ�ិរមា ។ អនុុវតួត

ការកណំ៍តួឯ់កជនុភាព័ និុងសុវតួិភិាព័ជ្ញាលំនំាំដំើ�ើម្ពុផ្នែ�លំផ្សដល់ំការ

ការពារជ្ញាអតិួ�រមាក្រុ�ឆាំងំនឹុងការដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។

 � សូម្ពុកណំ៍តួទី់ីតាងំមុ្ពុខងារសុវតួិភិាព័ និុងធានាំថា មុ្ពុខងារ

ទាំងំដើនាំះគួងឺាយក្រុសួលំកនុងការផ្នែសវងរក និុងដើក្រុ�ើក្រុបាស់។ ដើធវើឱ្យយ

លំកខខណ៍ឌ ទាំងំអស់នៃនុការដើក្រុ�ើក្រុបាស់ សដងដ់ារសហ៊ុគួម្ពុនុ ៍ ការកណំ៍តួ់

ឯកជនុភាព័និុងសុវតួិភិាព័ យនុតការនៃនុការរាយការណ៍៍ សមាា រៈគាំកំ្រុទី 

និុងរបាយការណ៍៍ក្រុ�ក�ដើដាយតួមាា ភាព័ជ្ញាភាសាផ្នែខែរ ។ សកម្ពុែកនុងការ

ដើលំើកកម្ពុស់ុការយល់ំ�ងឹអពីំ័ករណី៍ទាំងំអស់ដើនុះ ។ 

 � សូម្ពុ�ដើងើើនុតួមាា ភាព័៖ ដើចុញផ្សាយរបាយការណ៍៍សដពីី័កម្ពុុុជ្ញា

ក្រុ�ក�ដើដាយតួមាា ភាព័ ដើដាយភាា �ជ់្ញាមួ្ពុយនឹុងព័ត័ួម៌ានុលំម្ពុិតិួអពីំ័ចុនួំុនុ

រាយការណ៍៍ពី័អនកដើក្រុ�ើក្រុបាស់ សកម្ពុែកនុងការចាតួវ់ធិានុការដើលំើមាតួកិា 

សដំើណ៍ើ រ�ស់រាជរដាា ភិបិាលំ ការរតឹួតួិតិួផ្នែផ្សកិតាម្ពុចុា�ក់ម្ពុុុជ្ញា ក្រុ�ដើភិទី

នៃនុរបាយការណ៍៍ សដំើណ៍ើ  ការរតឹួតួិតិួ ឬមាតួកិា និុងវធិានុការជ្ញាកល់ាក់

រ�ស់ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុ ។ 

អនុុសាសន៍ុដើ�កានុអ់ាជ្ញាា ធរកម្ពុុុជ្ញា 

 � សូម្ពុ�ញ្ឈឈ�ក់ារដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។ សូម្ពុ

ដើដាះផ្នែលំងឱ្យយបានុឆាំ�រ់ហ័៊ុស និុងដើដាយគាំែ នុលំកខខណ៍ឌ នូុវសកម្ពុែជនុ

ទាំងំអស់ និុងអនកដើផ្សសងដើទីៀតួ ផ្នែ�លំក្រុតួវូបានុឃុុំខំានួុកនុងព័នុធនាំគាំរ 

ដើដាយសារការដើក្រុ�ើក្រុបាស់សិទីធដិើសរភីាព័កនុងការ�ដើញ្ឈេញម្ពុតួរិ�ស់ពួ័កដើគួ

តាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។ សូម្ពុ�ញ្ឈឈ�ក់ារដើធវើទុីកខ�ុកដើម្ពុនញដើលំើស្រ្តីសតដីើភិទី 

ពាកព់័ន័ុធនឹុងជដើក្រុម្ពុើសនៃនុការដើសា�កពាក ់ ឬការសផ្នែម្ពុដងម្ពុតួរិ�ស់ពួ័កដើគួដើលំើ
ក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។

 � សូម្ពុ�ញ្ឈឈ�ក់ារតាម្ពុដានុ�ដ៏ើលំើសលំ� ់ និុងគាំែ នុតួមាា ភាព័ ។ 

សូម្ពុនិុរាករណ៍៍ ឬដើធវើវដិើសាធនុកម្ពុែចុា�ស់ដពីី័ទូីរគួម្ពុនាំគួម្ពុនុ ៍ ក្រុ�កាស

អនុតរក្រុកសួងដើលំខ ១៧០ និុងអនុុក្រុកតឹួយដើលំខ២៣សដពីី័ការ�ដើងើើតួក្រុចុក

ទាំវ រអីុនុធណិឺ៍តួជ្ញាតួ ិ ។ សូម្ពុដើបាះ�ងដ់ើចាលំដើសចុកដកី្រុពាងចុា�ស់ដពីី័ 

�ទីដើលំែើស�ដើចុេកវទិីាព័ត័ួម៌ានុ និុងដើសចុកដកី្រុពាងចុា�ស់ដសីណ្ដាដ �ធ់ាន �់

សាធារណ៍ៈ ។

 � សូម្ពុ�ដើងើើនុសម្ពុតួភិាព័កនុងការ�ញ្ឈឈ�់ការដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុ

ក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។ សូម្ពុ�ណ៍ដុ ះ�ណ្ដាដ លំជ្ញាក្រុ�ចាចំុដំើពាះអាជ្ញាា ធរ

មូ្ពុលំដាា នុ នុគួរបាលំ ក្រុព័ះរាជអាជ្ញាា  ដើ�ក្រុកម្ពុ ដើម្ពុធាវ ីនិុងក្រុគួ�ូដើក្រុង�នុ សដពីី័

អកខរកម្ពុែក្រុ�ព័ន័ុធឌីជីថីលំ ការដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ការទី�ស់ាើ តួ់ 

ការដើ�ាើយតួ� និុងក្រុក�ខណ័៍ឌ ផ្សាូវចុា�ដ់ើផ្សសងដើទីៀតួផ្នែ�លំមានុក្រុសា� ់។ 
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ការហ្វេ� ាើយត៌បហ្វេ� ើមបីហ្វេដា�ក្រុសាយបញ្ញាា ហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញគឺមឺនិិ

ក្រុគឺប់ក្រុគ្នាន់ិ ។  អ្នកំបៀ�ីើយត�ប្រតឹម ១៦% �ះ�បៀណាះ ះ ខែៃលធីា�ប់្រតូវិបាន
បៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញកំ�ង្គករណី៍ជាបៀប្រ�ើនបៀហើយមានអារមមណ៍៍
ថា ករណី៍រ�ស់ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបានបៀោះប្រស្យបៀោយបៀព័ញបៀលញ នងិ្គ
យ�តតធិ្លីម ៌ ។ ការបៀ�ីើយត�ញឹកញា�ជ់ាង្គបៀគ្គ��បៀពាះការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ គ្គជឺា ការផ្លាា �ទ់្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជាមតិត ឬ�ី�ក (រា�ង្គ�ទ�)់ ជន
ប្រ�ប្រពឹ័តត�ទ្ធិបៀលមើស ឬការ�បៀង្ហាា ះស្ររ�ស់ព័កួបៀគ្គ ឬ�បៀង្គើើនការក�ណ៍ត់
ឯកជនភាព័ ឬស�វិតាភិាព័ ។ បៀទាំះ�ជីា�ះ ង្គណាកប៏ៀោយ អ្នកំផ្សាល់
�ទ្ធិសមាា សនជ៍ាបៀប្រ�ើន បានបៀលើកបៀ�ើង្គថា ការ�ី�កគឺ្គមនិប្រគ្គ�ប់្រគ្មាន ់
បៀៃើម្�ីញ្ចូឈ�់ជនបៀលមើសទាំ�ង្គប្រសុង្គព័ីការបៀ�ៀតបៀ�ៀនពួ័កបៀគ្គតាមប្រ�ព័័នធ
អ្ននឡាញបៀទ្ធិ ។ ៧៦% ដនអំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តិ គ្គតិថា តអួ្នង្គគស�ខាន់
�ះ ង្គតិ�មយួ គ្គរួចាតវ់ិធិានការឱ្យយបានបៀប្រ�ើនជាង្គបៀនះ បៀៃើម្�ីញ្ចូឈ�់
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ជាពិ័បៀសសគ្គអឺាជាើ ធ្លីរ នងិ្គប្រកុមហុ�ន
ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ។ 

ក្រុកមុហ៊ុុនុិក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម និងិ្គអាជាា ធីរកម ុ�ជា គឺរួបហំ្វេព័ញទនំិលួខសុក្រុត៌វូិ

របស់ខ ា�និក ន�ង្គការការពារសទិ ិមិនិសុសតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ។ �ញ្ញាា ជាបៀប្រ�ើន

ខែៃលបានបៀលើកបៀ�ើង្គបៀ�កំ�ង្គរបាយការណ៍៍បៀនះ ប្រតូវិបានប្រកុមហុ�ន
ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយៃឹង្គឮរ�ួបៀហើយ ជាព័ិបៀសសគ្គឺប្រកុមហុ�ន បៀហវស �ុ�ក  
�ះ�ខែនតព័ួកបៀគ្គបៀ�ខែតព័��ទាំនច់ាតវ់ិធិានការឱ្យយមានប្រ�សិទ្ធិធភាព័ បៀ�បៀលើ
�ញ្ញាា ទាំ�ង្គបៀនាំះ ។  លកខ�ណ៍ឌ បៀប្រ�ើប្របាស់ ការក�ណ៍តឯ់កជនភាព័និង្គ
ស�វិតាិភាព័ និង្គម��ង្ហាររាយការណ៍៍រ�ស់ប្រកុមហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ
សង្គគម ជាបៀរឿយៗខែតង្គមានភាព័ភានប់្រ��� មនិអា�បៀប្រ�ើប្របាស់បាន 
ឬគ្មាម នប្រ�សិទ្ធិធភាព័ ។ លកខ�ណ៍ឌ ទាំ�ង្គបៀនះមនិអា�បៀប្រ�ើប្របាស់ជា
ភាស្ខែ�មរ ខែៃលបៀធ្លីវើឱ្យយប្រ�ជាព័លរៃាខែ�មរមានសិទ្ធិធិប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គតិ�តួ�បៀលើ
ស�វិតាិភាព័រ�ស់�ីួន ។ ប្រសបៀៃៀង្គគំ្មាបៀនះខែៃរ ៃ�បៀណ៍ើ រការរាយការណ៍៍
រ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក គ្គឺមានភាព័ព័ិបាកកំ�ង្គការបៀប្រ�ើប្របាស់ការ
បៀ�ីើយត� គ្គឺមានភាព័យឺត�ះ វិ បៀហើយអ្នំកបៀប្រ�ើប្របាស់ទ្ធិទ្ធិួលបានការបៀធ្លីវើ
��ូ��្នំភាព័តិ�តួ��ះ�បៀណាះ ះអ្ន�ពី័ៃ�បៀណ៍ើ រការរ�ស់ព័ួកបៀគ្គ ។ តមីាភាព័
ប្រ�បៀសើរជាង្គបៀនះគឺ្គប្រតូវិការជាចា�បា� ់ ។ បៀ�ខែ�ត�លា និង្គខែ�វិ�ិិិកា 
ឆំ្នាំ�២០២១ អ្នង្គគការលីកាៃូ បានបៀផ្សើើស្របៀ�ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក បៀៃើម្ី
ខែ�ករ �ខែលកការរកបៀ�ើញស�ខាន់ៗ ដនរបាយការណ៍៍បៀនះ ប្រព័មទាំ�ង្គ
បៀសំើស��ព័ត័ម៌ាន និង្គតមីាភាព័�ខែនាមបៀទ្ធិៀត ។ ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក 
មនិបានបៀ�ីើយត�ប្រ�ក�បៀោយអ្នតានយ័បៀនាំះបៀទ្ធិ ។
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ហ្វេសចក ីហី្វេផ្ស ីើម 
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀោយ��គ្គគល នងិ្គតួអ្នង្គគរៃា 

បៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ក�ព័�ង្គបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់ៃល់សិទ្ធិធបិៀសរភីាព័កំ�ង្គ
ការ�បៀញូ្ចូញមតសិិទ្ធិធឯិកជនភាព័ សិទ្ធិធទិ្ធិទួ្ធិលបានព័ត័ម៌ាន នងិ្គសិទ្ធិធិ
ជាបៀប្រ�ើនបៀទ្ធិៀត ។ អ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត នងិ្គប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ខែៃលមាន
សកាា ន�ព័ល កំ�ង្គការភាជ �ទ់្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គរវាង្គ��គ្គគល នងិ្គបៀលើកកមុស់
ការ�ូលរមួៃស៏កមមរ�ស់ប្រ�ជាព័លរៃា នងិ្គនបៀ�បាយ ក�ព័�ង្គប្រតូវិបាន
រារា�ង្គបៀោយការតាមោន នងិ្គការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញពី័ស�ណាកអ់ាជាើ ធ្លីរ 
កៃូ៏�ជាការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គ នងិ្គ
ទ្ធិប្រមង្គ់បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័នធអ្ននឡាញពី័ស�ណាក់
��គ្គគលឯកជន ។ បៀោយស្របៀសរភីាព័ស្រព័ត័ម៌ានបៀ�កមុ�ជា ប្រតូវិបាន
រតឹត្តិ�ះ ង្គខីា�ង្គ �ណ៍បៈខែៃលប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយខែ��ប្រ�ដព័ណី៍ ប្រតូវិបាន
ប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គ�ះ ង្គទូ្ធិល�ទូ្ធិលាយបៀោយអ្នកំមានទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជិតសំិទ្ធិធជាមយួ
គ្គណ៍�កសកានអ់្ន�ណា� ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមគឺ្គជា កខែនីង្គខែៃលមាន
ស្របៈស�ខានម់យួ សប្រមា�ប់្រ�ជាព័លរៃាកមុ�ជា បៀៃើម្ទី្ធិទួ្ធិលបានព័ត័ម៌ាន 
នងិ្គ�ូលរមួកំ�ង្គកិ�ូពិ័ភាកានបៀ�បាយ ។ �ះ�ខែនតការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ ក�ព័�ង្គរ�ញប្រចានមន�សសឱ្យយឈ�ប់ៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ នងិ្គ
អា�មានផ្សលវិបិាកធ្លីងនធ់្លីងរបៀ�បៀប្រ�ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ សប្រមា�អំ់្នកខែៃលធីា�់
ជ�ួការបៀ�ៀតបៀ�ៀន ។ 

ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ អា�បៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់ៃល់
ប្រ�ជាព័លរៃាកមុ�ជាប្រ�មាណ៍ ៨,៨៦លាននាំក ់ (បៀប្រ�ើនជាង្គពាកក់ណាា ល
ដនប្រ�ជាជនសរ��) ខែៃលបៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត គ្គតិប្រតឹមខែ�មករា 
ឆំ្នាំ�២០២១  ។ ប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា មាន�ណាា ញតភាជ ��់ល័ត��នួន ២១លាន 
បៀហើយ៩០%ដនអំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័័នធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម�ូលបៀប្រ�ើប្របាស់
បៀសវាកមមទាំ�ង្គបៀនះតាមរយបៈទូ្ធិរស័ព័ទឆី្នាំតដវិខែត�ះ�បៀណាះ ះ  ។ ការបៀប្រ�ើប្របាស់
ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមបានបៀកើនបៀ�ើង្គ��នួន ២៤%កំ�ង្គឆំ្នាំ�២០២០ 
�ណ៍បៈខែៃលការបៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�ីនធឺ្លីណិ៍ត�នតព័ប្រងី្គកវិសិ្លភាព័បៀ�ទូ្ធិទាំ�ង្គ
ប្រ�បៀទ្ធិស  ។ ការរតឹត្តិបៀោយស្រជ�ង្គកូឺវិៃី-១៩ ការបៀកើនបៀ�ើង្គដនអ្នប្រតាអំ្នក
គ្មាម នការង្ហារបៀធ្លីវើ ការអូ្នស�នីាំយបៀព័លដនការ�ិទ្ធិស្លាបៀរៀន បានផី្លាស់�ារូ
ជីវិតិរស់បៀ�រ�ស់មន�សសឱ្យយបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័័នធអ្ននឡាញកាន់ខែតបៀប្រ�ើន
ខែថ្មីមបៀទ្ធិៀត ។

ការបៀកើនបៀ�ើង្គដនការបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម នាំ�ឱ្យយមាន
កង្គវល់អ្ន�ពី័ការបៀកើនបៀ�ើង្គ ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ។ 
ការសិកាមយួរ�ស់ LIRNEasia កំ�ង្គឆំ្នាំ�២០១៨ បានរកបៀ�ើញថា 
២៩%ដនអ្នំកបៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�ីនធឺ្លីណិ៍តជាស្រ្តីសតី និង្គ២៣%ដនអ្នំកបៀប្រ�ើប្របាស់
អ្ន�ីនធឺ្លីណិ៍តជា��រសបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា បានជួ��ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍ន
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ  ។៥ �ណ៍បៈខែៃលការបៀ�ៀតបៀ�ៀន

២  របាយការណ៍៍សាីព័ី “ឌ័ីជីថ្មីល ឆំ្នាំ�២០២១ បៀ�កមុ�ជា” បៀ�ញផ្សាយបៀោយបៀលាក Simon Kemp កាលព័ីដថ្មីងទី្ធិ ១១ ខែ�ក�មាបៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ 
https://datareportal.com/reports/digital-2021-cambodia
៣ ៃូ�គំ្មាខាង្គបៀលើ ។
៤  ៃូ�គំ្មាខាង្គបៀលើ ។
៥  របាយការណ៍៍សាីព័ី “AfterAccess៖ ការទ្ធិទ្ធិួលបាន និង្គការបៀប្រ�ើប្របាស់�បៀ�ូកវិទិ្ធិាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គព័ត័ម៌ានបៀ�ត��នអ់ាស�ី និង្គសកលបៀលាកខាង្គត្ូង្គ” បៀ�ញផ្សាយ
បៀោយ LIRNEasia ទ្ធិ�ព័រ័ទី្ធិ៦៣ កំ�ង្គឆំ្នាំ�២០១៨ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://lirneasia.net/wp-content/uploads/2018/10/LIRNEasia-AfterAccess-Asia-Report.pdf 
របាយការណ៍៍បៀនះផ្សាល់និយមនយ័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញថាជា ការខែៃលប្រតូវិបាន បៀ�បៀ�ម ះខែ��ហិង្គា រះិគ្គនឬ់បៀធ្លីវើឱ្យយខាម សបៀគ្គបៀោយបៀ�តនាំ
តាមមបៀធ្លីាបាយបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត គ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀោយផ្លាទ ល់ បៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ឬការទាំកទ់្ធិង្គរ �ខានមាង្គបៀហើយមាង្គបៀទ្ធិៀត ។ 
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តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ប្រតូវិបានទ្ធិទួ្ធិលស្គ ល់បៀប្រ�ើនបៀ�ើង្គៗថាជា
�ញ្ញាា សកលមយួ ការសិកាលកខណ៍បៈអ្ននតរជាតជិាបៀប្រ�ើនបៀ�បៀលើ
ប្រ�ធាន�ទ្ធិបៀនះមនិបានរមួ�ញូូ្ចូលប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជាបៀទ្ធិ  ។៦ 

ការប្រស្វិប្រជាវិបៀនះ ប្រតូវិបានបៀធ្លីវើបៀ�ើង្គ បៀៃើម្យីល់ៃងឹ្គឱ្យយបានបៀប្រ�ើនអ្ន�ពី័អ្នកំ
ខែៃលក�ព័�ង្គប្រ�ឈមនឹង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិស
កមុ�ជា ប្រ�បៀ�ទ្ធិដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀន ខែៃលបៀកើតមានញឹកញា�ជ់ាង្គបៀគ្គ ផ្សល
�ះះពាល់ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ នងិ្គៃ�បៀណាះប្រស្យខែៃលអា�
បៀ�រ�ួ បៀៃើម្បីៀោះប្រស្យ�ញ្ញាា ទាំ�ង្គបៀនះ ។ 

ហ្វេត៌ ើអ េហី្វេ�ជាការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ?

បៀយើង្គឱ្យយនិយមនយ័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញថា រាល់
សកមមភាព័ទាំ�ង្គឡាយណាខែៃលខែសាង្គបៀ�ញ ឬអា�នឹង្គនាំ�ឱ្យយមាន ការ
�ះះពាល់ ឬការរង្គបៀប្រគ្មាះខែផំ្សករូ�រាង្គកាយ ផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ ផូី្សវិ�ិតត ឬខែផំ្សកសង្គគម
ខែៃលប្រតូវិបានប្រ�ប្រពឹ័តត ជ�រ�ញ ឬបៀធ្លីវើឱ្យយកានខ់ែតធ្លីងនធ់្លីងរ�ខែនាមបៀទ្ធិៀត បៀោយ
ការបៀប្រ�ើប្របាស់�បៀ�ូកវិទិ្ធិាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គព័ត័ម៌ាន ៃូ�ជាប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ
សង្គគម ទូ្ធិរស័ព័ទ�ល័ត នងិ្គទូ្ធិរស័ព័ទឆី្នាំតដវិ ឬការបៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�នីធឺ្លីណិ៍តខែ��
ទូ្ធិល�ទូ្ធិលាយបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។

នយិមនយ័បៀនះ ខែផិ្សកបៀលើនយិមនយ័ដនអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាតាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្រ្តីសតី នងិ្គក�មារ ខែៃលក�ណ៍តប់ៀោយអ្នកំរាយការណ៍៍
ព័បិៀសសដនអ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតសិាីព័អី្ន�បៀព័ើហងិ្គាបៀលើស្រ្តីសតីបៀ�ទ្ធិ ផ្សល
�ះះពាល់ នងិ្គផ្សលវិបិាកដនអ្ន�បៀព័ើហងិ្គា ។ ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញកំ�ង្គករណី៍ជាបៀប្រ�ើន គ្គជឺាសកមមភាព័ដនអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាខែផំ្សកបៀយនឌ័រ័ ខែៃល
ប្រតូវិបានប្រ�ប្រពឹ័តតបៀ�បៀលើស្រ្តីសត ី បៀោយស្រនាំង្គគ្គជឺាស្រ្តីសត ី ឬខែៃល�ះះពាល់ស្រ្តីសតី
បៀោយមនិសមប្រស�  ។៧ 

ប្រ�បៀ�ទ្ធិស�ខាន់ៗ ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ខែៃលបៀយើង្គ

មាន��ណ៍ង្គបៀៃើម្សិីកាមានៃូ�ជា៖

 � ការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ ឬភាស្ខែ��បៀរ ើសបៀអ្នើង្គ

 � ការខែ�កចាយ រ�ូភាព័ឬវិបីៀៃអូ្នឯកជន (អាប្រកាត បៀប្រសើ�ប្រស្ល 
រមួសង្ហាវ ស) បៀោយគ្មាម នការយល់ប្រព័ម

 � ការខែ�កធីាយ (ការលួ�ខែ�កចាយព័ត័ម៌ានឯកជនរ�ស់នរណាមំាក់
ៃូ�ជា បៀល�ទូ្ធិរស័ព័ទ អាសយោា ន ឬព័ត័ម៌ានលមិតិដនអ្នតតសញ្ញាា ណ៍ 
បៀោយគ្មាម នការអ្នន�ញ្ញាា ត) 

 � ការលួ��ូល ឬការ�ូលបៀ�បៀប្រ�ើប្របាស់គ្គណ៍នីមយួ បៀោយគ្មាម ន
ការអ្នន�ញ្ញាា ត

 � ការខែកីង្គអ្នតតសញ្ញាា ណ៍កំ�ង្គបៀគ្មាល��ណ៍ង្គបៀធ្លីវើឱ្យយ�ូ�ខាតៃល់នរណា
មំាក ់(ៃូ�ជាការ�បៀង្គើើតគ្គណ៍នីខែកីង្គកីាយ ឬការបៀផ្សើើស្របៀោយបៀប្រ�ើប្របាស់
បៀ�ម ះអំ្នកៃដទ្ធិ) 

 � ការបៀធ្លីវើឱ្យយខាម សបៀគ្គបៀោយបៀ�តនាំ

 � ការរតឹត្តិរ�ស់អាជាើ ធ្លីរបៀលើការ�បៀញូ្ចូញមតិតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ
ៃូ�ជា ការបៀកាះបៀ�បៀ�ស្កសួរពី័ការ�បៀង្ហាា ះស្រ តាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ ការ�ង្ហាគ �ឱ់្យយល��បៀចាលស្រ�បៀង្ហាា ះ ឬឱ្យយបៀធ្លីវើលិ�តិស��បៀទាំស

 � ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ (ការទ្ធិទួ្ធិលស្រជាអ្នកសរ រ�ូភាព័ ឬវិបីៀៃអូ្ន ឬស�បៀណ៍ើ
ខែ��ផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ ខែៃលព័��បានបៀសំើស��)

 � ការផ្សសព័វផ្សាយក�ហកអ្ន�ពី័នរណាមំាក់

 � ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គ

៦ សូមបៀមើលឧទាំហរណ៍៍ “អ្ន�បៀព័ើហងិ្គាតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្រ្តីសតបីៀ�ទ្ធិកំ�ង្គត��នអ់ាស�៖ី ការសិកាកំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសជាបៀប្រ�ើន” បៀ�ញផ្សាយបៀោយអ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតិ
បៀៃើម្សី្រ្តីសត ីកំ�ង្គឆំ្នាំ�២០២០ ៃកប្រសង្គព់័៖ី https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/12/ap-ict-vawg-report-

7dec20.pdf?la=en&vs=4251 នងិ្គ“បៀសរភីាព័បៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ? �ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញរ�ស់ស្រ្តីសតវីិយ័បៀកមង្គ និង្គបៀកមង្គប្រសី” បៀ�ញផ្សាយ
បៀោយ Plan International កំ�ង្គឆំ្នាំ�២០២០ ៃកប្រសង្គព់័៖ី https://plan-international.org/publications/freetobeonline និង្គ “ការវាស់ខែវិង្គការរាលោលដនអ្ន�បៀព័ើហងិ្គា
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញប្រ�ឆ្នាំ�ង្គស្រ្តីសតបីៀ�ទ្ធិ” បៀ�ញផ្សាយបៀោយ The Economist Intelligence Unit កំ�ង្គឆំ្នាំ�២០២១ ៃកប្រសង្គព់័៖ី https://onlineviolencewomen.eiu.com/ 

៧  របាយការណ៍៍រ�ស់អំ្នករាយការណ៍៍ព័បិៀសសដនអ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតសិាពី័អី្ន�បៀព័ើហងិ្គាប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្រ្តីសតបីៀ�ទ្ធិ ផ្សល�ះះពាល់ និង្គផ្សលវិបិាកដនអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាតាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្រ្តីសត ីនងិ្គបៀកមង្គប្រសី តាមការយល់បៀ�ើញខែផំ្សកសិទ្ធិធមិន�សស បៀល� A/HRC/38/47 កថា�ណ៍ឌ ទ្ធិ ី២២ ៃល់ ២៣ បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ� ២០១៨ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ 
https://undocs.org/A/HRC/38/47
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ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ និងិ្គសទិ ិមិនិសុស 
សិទ្ធិធមិន�សស ខែៃលប្រតូវិបានការពារ បៀ�បៀប្រ�ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញគួ្គរប្រតូវិ

បានការពារបៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញផ្សង្គខែៃរ ។៨ រ�នាំសមុន័ធសង្គគម បៀសៃាកិ�ូ 
នបៀ�បាយ នងិ្គរ�នាំសមុន័ធអ្ន�ណា�បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ខែៃលគ្គ�រាមក�ខែហង្គ
សិទ្ធិធមិន�សសបៀ�បៀប្រ�ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ជាបៀរឿយៗគ្គ�រាមក�ខែហង្គ�ខែនាមបៀទ្ធិៀត
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញៃូ�គំ្មា ។ ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ អា�
រ �បៀលា�សិទ្ធិធបិៀសរភីាព័កំ�ង្គការ�បៀញូ្ចូញមត ិ សិទ្ធិធជិ�ួជ��នងិ្គប្រ�មូលផ្សា� �គំ្មា សិទ្ធិធិ
ទ្ធិទួ្ធិលបានព័ត័ម៌ាន ការ�ូលរមួកំ�ង្គជីវិភាព័នបៀ�បាយ នងិ្គវិ�្ធ្លីម ៌ សិទ្ធិធិ
គ្មាម នការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ បៀសរភីាព័ជ�បៀនឿស្សនាំ ការអ្ន�រ់ � សិទ្ធិធកិ�មារ នងិ្គសិទ្ធិធិ
បៀផ្សសង្គៗបៀប្រ�ើនបៀទ្ធិៀត ។ អំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�នីធឺ្លីណិ៍តកម៏ានសិទ្ធិធកំិ�ង្គការការពារ
ប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គការបៀប្រជ�តខែប្រជក��ស�ា�ប់ៀ�បៀលើការសនទនាំ នងិ្គឯកជនភាព័
រ�ស់ព័កួបៀគ្គ កៃូ៏�ជាការវាយប្រ�ហារបៀោយមនិប្រតឹមប្រតូវិបៀលើកតិតយិសរ�ស់
ព័កួបៀគ្គ  ។៩ 

អាជាើ ធ្លីរកមុ�ជាមានកាតព័វក�ូិ កំ�ង្គការការពារសិទ្ធិធទិាំ�ង្គបៀនះ តាមរយបៈ
រៃាធ្លីមមន�ញ្ចូា នងិ្គការផ្សាល់សចូា�ន័បៀ�បៀលើកតិកាសញ្ញាា អ្ននតរជាតជិាបៀប្រ�ើន
បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត។១០  ប្រសបៀៃៀង្គគំ្មាបៀនះខែៃរ រាជរោា �បិាលបានបៀ�ាជាើ កំ�ង្គការបៀោះ 
ប្រស្យការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ��បៀពាះស្រ្តីសតបីៀ�ទ្ធិ នងិ្គអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាខែផំ្សកបៀយនឌ័រ័ ខែៃល
អ្នកំជ�នាំញដនអ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតបិានទ្ធិទួ្ធិលស្គ ល់ថា អា�បៀកើតបៀ�ើង្គ
ទាំ�ង្គបៀ�តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ និង្គបៀប្រ�ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ  ។១១ 

ការការពារសិទ្ធិធទិាំ�ង្គបៀនះ កជ៏ាទ្ធិ�នួល��សប្រតវូិរ�ស់ប្រកុមហុ�នអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត 
នងិ្គប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមផ្សង្គខែៃរ ។ បៀគ្មាលការណ៍៍ខែណ៍នាំ�សាពី័ធី្លី�រកិ�ូ នងិ្គ
សិទ្ធិធមិន�សស បាន�បៀង្គើើតឱ្យយមានសតង្គោ់រសកល សប្រមា�ត់អួ្នង្គគវិស័ិយឯកជន 
បៀៃើម្បីៀជៀសវាង្គបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់ ឬ�ូលរមួឱ្យយមានផ្សល�ះះពាល់អ្នវិជិជមានបៀលើ
សិទ្ធិធមិន�សស ចាតវ់ិធិានការចា�បា�ទ់ាំ�ង្គអ្នស់បៀោយហមត�់តទ់្ធិ�ស់្ើ តឬ់
កាត�់នាយផ្សល�ះះពាល់ខែៃលជា�ព់ាកព់័ន័ធនឹង្គការប្រ�ត�ិតតកិារឬបៀសវាកមម

រ�ស់ព័កួបៀគ្គ ផ្សាល់ការខែកតប្រមូវិ រាយការណ៍៍ព័រីបៀ�ៀ�ខែៃលផ្សល�ះះពាល់
ប្រតូវិបានបៀោះប្រស្យ នងិ្គយនតការបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត  ។១២ វិធិានការចា�បា�ប់្រតូវិ
ចា�ប់ៀផ្សាើមជាមយួការបៀធ្លីវើធ្លី�រកិ�ូខែៃលពាកព់័ន័ធនងឹ្គ “ទិ្ធិៃាភាព័សិទ្ធិធមិន�សសខែៃល
ចាតវ់ិធិានការបៀ�បៀលើផ្សល�ះះពាល់ ខែ��អ្នវិជិជមាន��បៀពាះប្រ�ជាព័លរៃា ខែៃល
អា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ នងិ្គក�ព័�ង្គបៀកើតមានបៀ�ើង្គជាកខ់ែសាង្គ” បៀៃើម្បីៀោះប្រស្យនងិ្គ
ទ្ធិ�ស់្ើ តផ់្សល�ះះពាល់ទាំ�ង្គបៀនាំះ គ្គ�ួផ្សស�នងឹ្គសកមមភាព័បៀប្រកាយការរកបៀ�ើញ 
ការតាមោនប្រ�សិទ្ធិធភាព័ នងិ្គការទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គពី័របៀ�ៀ�ខែៃលផ្សល�ះះពាល់ប្រតូវិ
បានបៀោះប្រស្យ  ។១៣ អ្ន�ណ៍ះអ្ន�ណាង្គបៀៃើម្ឱី្យយប្រកុមហុ�នអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត អ្នន�វិតត 
នងិ្គយល់ៃងឹ្គឱ្យយបានបៀព័ញបៀលញនូវិបៀគ្មាលការណ៍៍ខែណ៍នាំ�គឺ្គរងឹ្គមា� បៀោយស្រ 
“តនួាំទ្ធិបីៀលើសល�រ់�ស់ព័កួបៀគ្គកំ�ង្គជីវិតិស្ធារណ៍បៈជាសកល” ៃូ�បាន
បៀលើកបៀ�ើង្គបៀោយអ្នកំរាយការណ៍៍ព័បិៀសសដនអ្នង្គគការ សហប្រ�ជាជាតសិាពី័កីារ
បៀលើកកមុស់ និង្គការពារបៀសរភីាព័ដនគ្គ�និត និង្គការសខែមាង្គមតិ  ។១៤ 

បៀទាំះ�ីជា�ះ ង្គណាកប៏ៀោយ ការបៀោះប្រស្យការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ មនិគួ្គរប្រតូវិបានបៀប្រ�ើប្របាស់បៀោយមនិប្រតឹមប្រតូវិ បៀៃើម្ជីាសមិាង្គ
បៀហត�ដនការរ �បៀលា�បៀសរភីាព័ជាមលូោា នបៀនាំះបៀទ្ធិ ។ ការបៀ�ីើយត���បៀពាះ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ គ្គរួប្រតូវិបានបៀធ្លីវើបៀ�ើង្គបៀោយប្រ�ុង្គប្រ�យតំ័
កំ�ង្គការពិ័ចារណាបៀ�បៀលើករណី៍បៀលើកខែលង្គតាមផូី្សវិ�ា�ខ់ែៃលបាន�បៀង្គើើត
បៀ�ើង្គ បៀៃើម្ទី្ធិ�ស់្ើ តក់ាររតឹត្តិបៀោយមនិសមប្រស� ឬការបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់
�ខែនាមបៀទ្ធិៀតបៀ�បៀលើបៀសរភីាព័ជាមលូោា នតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ ការរតឹត្តិ
ណាមយួបៀ�បៀលើបៀសរភីាព័ដនការ�បៀញូ្ចូញមត ិ ការជួ�ជ��ឬប្រ�មូលផ្សា� �គំ្មាតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ប្រតូវិខែតផ្សាល់បៀោយ�ា�ខ់ែៃលមានលកខណ៍បៈ�បៀងិ្គ�ត នងិ្គ
ជាកល់ាក ់បៀោយមានបៀគ្មាល��ណ៍ង្គប្រស��ា�ម់យួ នងិ្គបៀគ្មារព័បៀគ្មាលការណ៍៍
ដនភាព័ចា�បា� ់ នងិ្គភាព័សមប្រស� ។ ការរតឹត្តិប្រតូវិបៀធ្លីវើបៀ�ើង្គបៀោយស្ា �ន័
ឯករាជយ នងិ្គធានាំព័លីទ្ធិធភាព័ដនការជ�ទាំស់ នងិ្គៃ�បៀណាះប្រស្យ��បៀពាះការ
រតឹត្តិបៀោយមនិប្រតឹមប្រតូវិ  ។១៥

៨  ៃ�បៀណាះប្រស្យប្រកុមប្រ�ឹកាសិទ្ធិធិមន�សស បៀល� 32/13 កថា�ណ៍ឌ ទ្ធិី១ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/13 

៩  មាប្រតា១៧ ដនកតិកាសញ្ញាា អ្ននតរជាតិសាីព័ី សិទ្ធិធិព័លរៃា និង្គនបៀ�បាយ (ICCPR)

១០  រៃាធ្លីមមន�ញ្ចូាដនប្រព័ះរាជាណា�ប្រកកមុ�ជា ធានាំថា “ប្រព័ះរាជាណា�ប្រកកមុ�ជាទ្ធិទ្ធិលួស្គ ល់ និង្គបៀគ្មារព័សិទ្ធិធមិន�សស ៃូ�មានខែ�ង្គកំ�ង្គធ្លីមមន�ញ្ចូាអ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតិ 
បៀស�កាបី្រ�កាសជាសកលសាពី័សិីទ្ធិធមិន�សស និង្គកតិកាសញ្ញាា  ប្រព័មទាំ�ង្គអ្នន�សញ្ញាា ទាំ�ង្គឡាយ ទាំកទ់្ធិង្គបៀ�នឹង្គសិទ្ធិធមិន�សស សិទ្ធិធនិាំរ ីនងិ្គសិទ្ធិធកិ�មារ (មាប្រតា៣១) ។ សូមបៀមើល
មាប្រតា៣២ មាប្រតា៣៥ មាប្រតា៣៨ មាប្រតា៤០ៃល់មាប្រតា៤៣ មាប្រតា៤៥ មាប្រតា៤៨ នងិ្គមាប្រតា៦៥ ។ ប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជាបានផ្សាល់សចូា�ន័បៀ�បៀលើ ICCPR អ្នន�សញ្ញាា សាពី័កីារ
ល����បាតរ់ាល់ទ្ធិប្រមង្គដ់នការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្រ្តីសតបីៀ�ទ្ធិ (CEDAW) កតកិាសញ្ញាា សាពី័សិីទ្ធិធបិៀសៃាកិ�ូ សង្គគម និង្គវិ�្ធ្លីម ៌(ICESCR) អ្នន�សញ្ញាា សាពី័សិីទ្ធិធកិ�មារ អ្នន�សញ្ញាា អ្ននតរជាតិ
សាពី័សិីទ្ធិធជិនពិ័ការ នងិ្គបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។  
១១  គ្គណ៍បៈកមមការសាីព័ី ការល����បាតដ់នការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គអ្នន�ស្សនទូ៍្ធិបៀ�រ�ស់ស្រ្តីសតី បៀល�. ៣៥ កថា�ណ៍ឌ ទ្ធិី២០ បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ�២០១៧ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf និង្គរបាយការណ៍៍រ�ស់អ្នំករាយការណ៍៍ព័ិបៀសសសាីព័ី
អ្ន�បៀព័ើហិង្គាប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្រ្តីសតីបៀ�ទ្ធិ ផ្សល�ះះពាល់ដនហិង្គា និង្គផ្សលវិបិាកដនអ្ន�បៀព័ើហិង្គាតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គស្រ្តីសតី និង្គបៀកមង្គប្រសី តាមការយល់បៀ�ើញខែផ្សំក
សិទ្ធិធិមន�សស បៀល� A/HRC/38/47 កថា�ណ៍ឌ ទី្ធិ ៩៣ បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ� ២០១៨ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://undocs.org/A/HRC/38/47

១២ សូមបៀមើល “បៀគ្មាលការណ៍៍ខែណ៍នាំ�សាពី័ ីធ្លី�រកិ�ូ និង្គសិទ្ធិធមិន�សស៖ ការអ្នន�វិតតប្រក��ណ័៍ឌ ការពារ បៀគ្មារព័ និង្គៃ�បៀណាះប្រស្យ ដនអ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតិ” បៀ�ញផ្សាយ
ឆំ្នាំ�២០១១ ។ ៃកប្រសង្គព់័៖ី https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

១៣ របាយការណ៍៍រ�ស់ប្រកុមការង្ហារសាីព័ី�ញ្ញាា សិទ្ធិធិមន�សស និង្គស្ជីវិកមម�ីង្គខែៃន និង្គសហប្រគ្មាសអាជីវិកមមបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត បៀល�. A/73/163 កថា�ណ៍ឌ ទី្ធិ៤៣ 
បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ�២០១៨ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/73/163 

១៤  របាយការណ៍៍រ�ស់អ្នំករាយការណ៍៍ព័ិបៀសសសាីព័ីការបៀលើកកមុស់ និង្គការការពារសិទ្ធិធិបៀសរភីាព័ដនគ្គ�និត និង្គការ�បៀញូ្ចូញមតិ បៀល�. A/HRC/38/35 កថា�ណ៍ឌ
ទ្ធិី១០ បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ�២០១៨ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://undocs.org/A/HRC/38/35

១៥  មាប្រតា១៩(៣) និង្គមាប្រតា២២(២) ដន ICCPR និង្គរបាយការណ៍៍រ�ស់អ្នំករាយការណ៍៍ព័ិបៀសសសាីព័ីការបៀលើកកមុស់ និង្គការការពារសិទ្ធិធិបៀសរភីាព័ដនគ្គ�និត 
និង្គការ�បៀញូ្ចូញមតិ បៀល�. A/HRC/17/27 កថា�ណ៍ឌ ទី្ធិ៦៩ បៀ�ញផ្សាយបៀោយ Frank La Rue ឆំ្នាំ�២០១១ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖  https://undocs.org/A/HRC/17/27 
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កាលព័ខីែ�កកើោ នងិ្គខែ�សីហា ឆំ្នាំ�២០២១ មន�សស��នួន ៧១៨នាំក ់បាន
�ូលរមួកំ�ង្គការសទង្គម់តិតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញមយួ ខែៃលខែ�កចាយបៀោយ
អ្នង្គគការលីកាៃូ ។ ការសទង្គម់តិប្រតូវិបានខែ�កចាយជាភាស្ខែ�មរខែត�ះ�បៀណាះ ះ
បៀោយមានស�ណួ៍រខែ��បៀប្រជើសបៀរ ើស��ននួ ២៧ នងិ្គស�ណួ៍រ�បៀមីើយ�ីីៗ ��នួន
ព័រី សប្រមា�អំ់្នក�ូលរមួៃូ�ជា ប្រ�វិតត ិ ការបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម
�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ផ្សល�ះះពាល់ដន
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀន នងិ្គការបៀ�ីើយត�រ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀ�បៀលើការបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀនាំះ
ប្រ�សិនបៀ�ើមាន ។ ការ�ូលរមួប្រតូវិបានកប្រមតិសប្រមា�ខ់ែតមន�សសបៀព័ញវិយ័
ខែៃលមានអាយ�ចា�ព់័១ី៨ឆំ្នាំ� បៀ�ើង្គបៀ�ខែត�ះ�បៀណាះ ះ បៀោយស្រ�ញ្ញាា
ល�បាកដនការបៀសំើស��ការប្រព័មបៀប្រព័�ង្គពី័ឪព័�កមាា យ ឬអាណាព័ាបាល ម�ន
បៀព័លកូនៗរ�ស់ព័កួគ្មាត�ូ់លរមួកំ�ង្គការសទង្គម់តិ ។ ការសទង្គម់តបិៀនះ បាន
ព័នយល់អ្ន�ពី័បៀគ្មាល��ណ៍ង្គដនការប្រស្វិប្រជាវិ នងិ្គរបៀ�ៀ�ខែៃលការរកបៀ�ើញប្រតវូិ
បៀប្រ�ើប្របាស់ ។ ការ�ូលរមួប្រតូវិបានបៀធ្លីវើបៀ�ើង្គបៀោយមនិ�ង្ហាា ញអ្នតតសញ្ញាា ណ៍ 
បៀធ្លីវើបៀ�ើង្គបៀោយសមប័្រគ្គ�ិតត នងិ្គព័��មានការផ្សាល់បៀប្រគ្គឿង្គបៀលើកទឹ្ធិក�ិតតបៀទ្ធិ ។ ស�ណួ៍រ
ខែៃលប្រតូវិបៀ�ីើយជាចា�បា�គ់្គមឺានខែតស�ណួ៍រ បៀៃើម្�ីញ្ញាជ កព់័កីារយល់ប្រព័មរ�ស់
អ្នកំបៀ�ីើយត�កំ�ង្គការ�ូលរមួសទង្គម់តិបៀនះ នងិ្គ�ញ្ញាជ កថ់ាព័កួបៀគ្គមានអាយ�
ចា�ព់័១ី៨ឆំ្នាំ�បៀ�ើង្គខែត�ះ�បៀណាះ ះ ។ 

ការសទង្គម់តិប្រតូវិបានបៀ�ើក សប្រមា�ម់ន�សសប្រគ្គ�ប់ៀយនឌ័រ័ទាំ�ង្គអ្នស់ នងិ្គប្រតូវិ
បានខែ�កចាយបៀ�ៃល់អំ្នក�ូលរមួបៀប្រ�ើនជាង្គ ២៥ប្រកុម នងិ្គ�ណាា ញ ៃូ�ជា
សហជពី័ សហគ្គមន ៍ ប្រកុមយ�វិជន នសិសតិស្កលវិទិ្ធិាល័យ នងិ្គអ្នង្គគការ
មនិខែមនរោា �បិាល ។ ប្រកុមទាំ�ង្គបៀនះប្រតូវិបានបៀប្រជើសបៀរ ើស បៀៃើម្បីៀលើកកមុស់
ឱ្យយមានអំ្នកបៀ�ីើយត��ប្រមុះគំ្មាបៀោយខែផិ្សកបៀលើអាយ� បៀយនឌ័រ័ ននំិាំការបៀ�ទ្ធិ 
ទ្ធិតីា�ង្គ ម��រ�រ នងិ្គ��គ្គគលិកលកខណ៍បៈបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។ ការសទង្គម់តិ មនិប្រតូវិបាន
ខែ�កចាយជាស្ធារណ៍បៈតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀទ្ធិ បៀោយស្រការប្រព័យួបារមា
ព័សី�វិតាភិាព័ និង្គគ្គ�ណ៍ភាព័ដនការប្រស្វិប្រជាវិ ។ 

ការរកបៀ�ើញប្រតវូិបានខែ�ង្គខែ�កជា��គ្គគលិកលកខណ៍បៈ ខែៃលមាន
អ្នតតសញ្ញាា ណ៍មយួ��នួន បៀហើយភាគ្គបៀប្រ�ើនប្រតូវិបានខែ�ង្គខែ�កជា ស្រ្តីសត ី ��រស
យ�វិជន សកមមជន នងិ្គអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា ។ អំ្នកបៀ�ីើយត�ជាបៀប្រ�ើន
សាតិកំ�ង្គ��បៀណាមបៀលើសព័មីយួដនប្រកុមទាំ�ង្គបៀនះ ។ 

កាលព័ខីែ�សីហា នងិ្គខែ�កញ្ញាា  មន�សស��នួន ១២នាំក ់ (ស្រ្តីសត ី ៧នាំក់
��រស៤នាំក ់ នងិ្គបៀកមង្គប្រសីមំាក)់ ប្រតូវិបាន សមាា ស បៀៃើម្សិីកា�ខែនាមអ្ន�ពី័
�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនរ៍�ស់ព័កួបៀគ្គ ។ មានខែតមន�សសខែៃលធីា�ប់ានទ្ធិទួ្ធិលរង្គ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ�ះ�បៀណាះ ះខែៃលប្រតវូិបានអ្នបៀញ្ចូជ ើញឱ្យយ�ូលរមួ
បៀធ្លីវើ�ទ្ធិសមាា សន ៍។ អ្នកំផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សនប៍្រតូវិបានបៀប្រជើសបៀរ ើស បៀោយខែផិ្សកបៀលើ
�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីន�៍�សៗគំ្មា ។ ភាគ្គបៀប្រ�ើនដនអំ្នក�ូលរមួផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សន ៍ គ្គជឺា

អ្នកំខែៃលបានបៀ�ីើយត�បៀ�កំ�ង្គការសទង្គម់តិ នងិ្គបានសមប័្រគ្គ�ិតតផ្សាល់ព័ត័ម៌ាន
ទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គលមិតិ សប្រមា�ក់ារសួរនាំ��ខែនាម ។ មន�សស២នាំក ់ ប្រតូវិបាន
អ្នបៀញ្ចូជ ើញឱ្យយ�ូលរមួកំ�ង្គកិ�ូសមាា សន ៍ �នាំទ �ព់័ពី័កួបៀគ្គបានមកខែសវង្គរកការ
គ្មា�ប្រទ្ធិពី័អ្នង្គគការលីកាៃូ បៀប្រកាយពី័ជ�ួ�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ �ទ្ធិសមាា សនប៍ាន��ណាយបៀព័ល�បៀនីាំះពី័ ៣៥នាំទី្ធិ បៀ� 
មយួបៀមាះ ង្គ ។ ទ្ធិប្រមង្គប់្រព័មបៀប្រព័�ង្គសមាា សនប៍្រតូវិបានបៀធ្លីវើបៀ�ើង្គជាមយួអ្នកំ�ូលរមួ
ខែៃលមានអាយ�បៀព័ញវិយ័ ម�នបៀព័លបៀធ្លីវើក�ូិសមាា សនន៍មីយួ  ៗ ។ ទ្ធិប្រមង្គ់
ប្រព័មបៀប្រព័�ង្គសមាា សនរ៍�ស់ឪព័�កមាា យឬអាណាព័ាបាល នងិ្គការយល់ប្រព័ម 
ប្រតូវិបានបៀធ្លីវើបៀ�ើង្គជាមយួក�មារខែៃលបាន�ូលរមួផ្សាល់ក�ូិសមាា សន ៍ ។ រាល់
ព័ត័ម៌ានអ្នតតសញ្ញាា ណ៍ ប្រតូវិបានៃកបៀ�ញពី័របាយការណ៍៍ បៀហើយបៀ�ម ះ
ប្រតូវិបាន�ារូ បៀ�ប្រគ្គ�ក់រណី៍សិកា បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ នងិ្គការការពារ
អ្នកំ�ូលរមួពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញបៀផ្សសង្គ ខៗែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។ 

ដែ�និកណំត់៌

ការរកបៀ�ើញបៀនះ មនិខែមនជាឧទាំហរណ៍៍ត�ណាង្គឱ្យយ�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនរ៍�ស់
មន�សសប្រគ្គ�គំ់្មាបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជាបៀទ្ធិ ។ 

ក�មារអាយ�បៀប្រកាម១៨ឆំ្នាំ� ភាគ្គបៀប្រ�ើនមនិប្រតូវិបានោក�់ញូូ្ចូលបៀ�កំ�ង្គ
ការប្រស្វិប្រជាវិបៀទ្ធិ បៀទាំះ�ីជាព័កួបៀគ្គទ្ធិ�នង្គជាក�ព័�ង្គសាតិកំ�ង្គហានិ�យ័�ុស់ដន
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀោយស្រ�ញ្ញាា ប្រ�ឈមកំ�ង្គការទ្ធិទួ្ធិល
បានទ្ធិប្រមង្គប់្រព័មបៀប្រព័�ង្គពី័ឪព័�កមាា យឬអាណាព័ាបាលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ម�ន
បៀព័លក�មារ�ូលរមួការសទង្គម់តិបៀនះ ។ �ញ្ញាា ប្រ�ឈមទាំ�ង្គបៀនះ កានខ់ែតពិ័បាក
ខែថ្មីមបៀទ្ធិៀតបៀោយស្រការទ្ធិ�ស់្ើ តជ់�ង្គកូឺវិៃី-១៩ ខែៃលមនិអា�ឱ្យយអ្នង្គគការលី
កាៃូជ�ួប្រ�ជ��ជាមយួប្រកុមក�មារ នងិ្គឪព័�កមាា យឬអាណាព័ាបាលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ
បៀោយផ្លាទ ល់ ។ ការប្រស្វិប្រជាវិ�ខែនាមបៀទ្ធិៀត គ្គមឺានភាព័ចា�បា� ់ បៀៃើម្ី
សិកាព័�ីទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនរ៍�ស់ក�មារពាកព់័ន័ធនងឹ្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញបៀ�កមុ�ជា ។ 

ការសទង្គម់តិ អា��ូលបៀប្រ�ើប្របាស់បានបៀោយមន�សសខែៃលមានកប្រមតិ
អ្នកខរកមម�ុស់ នងិ្គអា�បៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត តាមរយបៈឧ�ករណ៍៍ៃូ�ជា 
ទូ្ធិរស័ព័ទ ឬក��ព័យូទ្ធិរ័យរួដៃ ខែត�ះ�បៀណាះ ះ ។ បៀនះទ្ធិ�នង្គជា��ខែណ៍កដនការ�ូលរមួ
បៀប្រ�ើនបៀលើសល�ដ់នមន�សសខែៃលរស់បៀ�កំ�ង្គទី្ធិប្រកុង្គ កំ�ង្គ��បៀណាមអំ្នកបៀ�ីើយត�
បៀ�កំ�ង្គការសទង្គម់តិបៀនះ ។ ប្រកុមខែៃលមនិអា��ូលរមួសទង្គម់តិបៀនះ កទ៏្ធិ�នង្គជា
ប្រ�ឈមនឹង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញផ្សង្គខែៃរ បៀហើយការប្រស្វិប្រជាវិ
�ខែនាមបៀទ្ធិៀតបៀោយបៀប្រ�ើប្របាស់វិធិ្លីសី្ស្រ្តីសតបៀផ្សសង្គ បៗៀទ្ធិៀត នងឹ្គ��បៀព័ញ�ខែនាម បៀ�បៀលើ
ការយល់ៃងឹ្គពី័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ។ 
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៦៥%
ស្រ្តីសតី

៣៣%
��រស

២% 
អ្នំកបៀផ្សសង្គៗបៀទ្ធិៀត  

ឬមនិបៀ�ីើយ

យេ�ន្នឌ័័រ

ស្រ្តីសតី

��រស

យ�វិជនអាយ�ពី័១៨ឆំ្នាំ� ៃល់ ២៤ឆំ្នាំ�

សកមមជន

អ្នកំប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា

ជនពិ័ការ

ជនជាតិបៀៃើមភាគ្គតិ� 

៤៦៧ នាំក់

២៣៨នាំក់

១៦៩នាំក់

១៤២នាំក់

៦៤នាំក ់

១៧នាំក់

៧នាំក់

៧១៨
អ្នំកបៀ�ីើយត�កំ�ង្គការសទង្គម់តិ

និរណាខ ា�បានិចលូរមួសទង់្គមត៌?ិ

កំ�ង្គ��បៀណាមអំ្នកបៀ�ីើយត�កំ�ង្គការសទង្គម់តិ��នួន ៧១៨នាំក ់ភាគ្គបៀប្រ�ើន
ដនពួ័កបៀគ្គគឺ្គជាស្រ្តីសត ីខែៃលរស់បៀ�កំ�ង្គទី្ធិប្រកុង្គ នងិ្គទី្ធិប្រ�ជ��ជន (សូមបៀមើលតបួៀល�
ទ្ធិ ី២ នងិ្គទី្ធិ៣) ។ អំ្នកបៀ�ីើយត�មានអាយ�ចា�ព់័ ី១៨ឆំ្នាំ� ៃល់ ៦០ឆំ្នាំ� បៀហើយ
ភាគ្គបៀប្រ�ើនមានអាយ� ២០ជាង្គ នងិ្គ៣០ជាង្គ (សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ៤) ។ 
អ្នកំបៀ�ីើយត�បានរាយការណ៍៍ព័មី��រ�រ ឬការង្ហារជាង្គ ២០ប្រ�បៀ�ទ្ធិ បៀោយ

ភាគ្គបៀប្រ�ើនមានម��រ�របៀប្រ�ើនជាង្គមយួ (សូមបៀមើលតារាង្គទ្ធិ១ី) ។ ២០%ដន
ព័កួបៀគ្គ គ្គជឺាសកមមជន រមួមានអំ្នកខែៃលបានក�ណ៍តអ់្នតតសញ្ញាា ណ៍�ួីនឯង្គ
ថាជា អ្នកំការពារសិទ្ធិធមិន�សស អំ្នកៃឹកនាំ�សហជពី័ អំ្នកៃឹកនាំ�កំ�ង្គសង្គគម
ស�វីិលិ សកមមជនៃីធី្លី ី សកមមជន�រសិ្ា ន នងិ្គ/ឬសកមមជននបៀ�បាយ 
(តបួៀល�ទី្ធិ៥) ។ ៩%ដនអំ្នកបៀ�ីើយត�ក�ណ៍តអ់្នតតសញ្ញាា ណ៍ថាជា អ្នកំ
ប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា ។

អ្នំកបៀ�ីើយត�មំាកអ់ា�សាិតបៀ�កំ�ង្គប្រកុមបៀប្រ�ើន

តំបន់្ន

៨០%
ទ្ធិីប្រកុង្គ

២០%
ជន�ទ្ធិ

ត៌ហួ្វេលខទ៣ី៖ ៖ អ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ដិែផ្ស ែកតាមហ្វេយនិឌ័រ័

4%

19%

27%

41%

7%

<1%

<1%

ត៌ហួ្វេលខទ៤ី ៖ ក្រុកមុអាយរុបស់អ នកហ្វេ� ាើយត៌បក ន�ង្គការសទង់្គមត៌ ិ

១៨ ៃល់ ១៩ឆំ្នាំ�

២០ ៃល់ ២៤ឆំ្នាំ�

២៥ ៃល់ ២៩ឆំ្នាំ�

៣០ ៃល់ ៣៩ឆំ្នាំ�

៤០ ៃល់ ៤៩ឆំ្នាំ�

៥០ ៃល់ ៥៩ឆំ្នាំ�

ចា�ព់័ ី៦០ឆំ្នាំ�បៀ�ើង្គ

អ្នំកបៀ�ីើយត�បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតមនិបានបៀ�ីើយស�ណួ៍របៀនះបៀទ្ធិ

<១% 
អ្នំកបៀផ្សសង្គៗបៀទ្ធិៀត  

ឬមនិបៀ�ីើយ

ត៌ហួ្វេលខទ២ី ៖ អ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ដិែផ្ស ែកតាមហ្វេយនិឌ័រ័

ត៌ហួ្វេលខទ១ី៖ ហ្វេសចក ីសីហ្វេង្គ ខបនៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិ

អ្នំកបៀ�ីើយត�អ្នំកបៀ�ីើយត� ��នួន��នួន

ត៌ហួ្វេលខទ៣ី៖ អ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ដិែផ្ស ែកតាមត៌បំន់ិ

��នួនសរ��បៀលើសពី័១០០% បៀោយស្រការ�ង្គគតប់ៀល�
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មុខរបរ ចនំិនួិអ នកហ្វេ� ាើយត៌ប ភាគឺរយនៃនិអ នកហ្វេ� ាើយត៌ប

ប្រកុមហុ�នឯកជន ៤៣០ ៦០%

សិសស ឬនិសសតិ ១០៣ ១៤%

��គ្គគលិកអ្នង្គគការមនិខែមនរោា �បិាល ៧១ ១០%

កមមករ កមមការនិីបៀរាង្គ�ប្រក ២៨ ៤%

អ្នំកបៀ�ើក�រ ២៧ ៤%

បៀមផ្សទះ អាណាព័ាបាល ឬ ឪព័�កមាា យ ២៣ ៣%

អាហារ ឬបៀសវាកមម ២០ ៣%

កសិករ ឬបៀធ្លីវើកសិកមម ១៩ ៣%

អ្នំកលកៃូ់រ ១៦ ២%

ប្រគ្គូ�បៀប្រង្គ�ន ១២ ២%

អ្នំក�បៀប្រមើបៀសវាកមានត ឬអ្នំករកស�ី
ផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ៩ ១%

អ្នំកបៀធ្លីវើការតាមផ្សទះ ៩ ១%

អ្នំកលកៃូ់រតាមអ្ននឡាញ ៨ ១%

មស្រ្តីនតីរាជការ ឬរាជរោា �បិាល ៨ ១%

មស្រ្តីនតីរាជការ ឬរាជរោា �បិាល ៨ ១%

អ្នំកឥតការង្ហារបៀធ្លីវើ ៨ ១%

វិស័ិយបៀទ្ធិស�រណ៍៍ ៥ <១%

អ្នំកស្រព័ត័ម៌ាន ៥ <១%

កមមករស�ណ៍ង្គ់ ៤ <១%

បៀផ្សសង្គៗ ៣៥ ៥%

ត៌ហួ្វេលខទ៥ី៖ អ នកហ្វេ� ាើយត៌បក ន�ង្គការសទង់្គមត៌ ិ

តាមក្រុបហ្វេ�ទនៃនិសកម មជនិ 

អ្នកំការពារសិទ្ធិធមិន�សស

៨០

អ្នកំៃឹកនាំ�សហជីព័

៤១

អ្នកំៃឹកនាំ�កំ�ង្គសង្គគមស�វីិលិ

១៨

សកមមជនៃីធ្លីីី

១២

សកមមជន�រសិ្ា ន

១០

សកមមជននបៀ�បាយ

២

ត៌ហួ្វេលខទ៦ី៖ ក្រុកមុអ នកស្រសឡាញ់ហ្វេ�ទ�ចូគ្នាន ដែ�លហ្វេ� ាើយត៌បក ន�ង្គការសទង់្គមត៌ ិហ្វេដាយគឺតិ៌តាមនិនិាំនការហ្វេ�ទ ឬអត៌ តសញ្ញាា ណហ្វេយនិឌ័រ័

អ្នំកបៀ�ីើយត�មំាកអ់ា�សាិតបៀ�កំ�ង្គប្រកុម
បៀប្រ�ើន

 ក្រុកុមអ្ននកក្រុ�ឡាញ់់
យេ�ទដូូច្ចុគ្នាន  

៦៤
ខែៃលបៀ�ីើយត�កំ�ង្គការសទង្គម់តិ

២០ 
��រសប្រសឡាញ់��រស

៣២ 
អ្នំកប្រសឡាញ់ទាំ�ង្គពី័របៀ�ទ្ធិ

១៨  
ស្រ្តីសតបី្រសឡាញ់ស្រ្តីសតី

៣
អ្នំក�ាូរបៀ�ទ្ធិ

៣
អ្នំកខែៃលមនិក�ណ៍ត់

អ្នតតសញ្ញាា ណ៍បៀយនឌ័រ័

តារាង្គទ១ី៖ មខុរបរដែ�លក្រុត៌វូិបានិរាយការណ៍ហ្វេក្រុច ើនិជាង្គហ្វេគឺរបស់អ នកហ្វេ� ាើយត៌ប ក ន�ង្គការសទង់្គមត៌ ិ

អ្នំកបៀ�ីើយត�មំាកអ់ា�មានម��រ�របៀប្រ�ើន
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ការរកហ្វេ�ើញ 

ក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គមគឺមឺ្លានិសារៈសំខាន់ិសក្រុម្លាប់ជវីិតិ៌រស់ហ្វេ�
របស់មនិសុស

ជាបៀរឿយៗ មន�សសបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម កំ�ង្គ
បៀគ្មាល��ណ៍ង្គបៀប្រ�ើន ខែៃលបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់ជាខីា�ង្គ��បៀពាះការចាកបៀ�ញ
ឬឈ�ប់ៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម បៀោយស្រការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ ជតិមយួភាគ្គ�ដីនអំ្នកបៀ�ីើយត� ខែតង្គ�បៀង្ហាា ះស្រ 
ឬខែ�ករ �ខែលកមាតិកា ជាបៀរឿយ  ៗ(សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ៧) ។១៦ 

បៀសទើរខែតប្រគ្គ�អ់្នំកបៀ�ីើយត�ទាំ�ង្គអ្នស់រាយការណ៍៍ថា ខែតង្គបៀប្រ�ើប្របាស់
ជាបៀទ្ធិៀង្គទាំតនូ់វិកមមវិធិ្លីីបៀហវស�ុ�ក កមមវិធិ្លីីឆ្នាំត និង្គកមមវិធិ្លីីបៀថ្មីបៀល
ប្រកាម �ះ�ខែនតកមមវិធិ្លីីបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតកប៏ៀព័ញនិយមផ្សង្គខែៃរ ។ អ្នំកបៀ�ីើយត�
មយួ��នួនតូ�រាយការណ៍៍ថា ព័ួកបៀគ្គបៀលង្គកមមវិធិ្លីីខែល្ង្គកមានតជា
បៀទ្ធិៀង្គទាំតៃូ់�ជា Mobile Legends: Bang Bang និង្គ PUBG ឬ
បៀប្រ�ើប្របាស់កមមវិធិ្លីីណាតជ់ួ�ៃូ�ជា Tinder ឬ Grindr ។ ជាព័ិបៀសស 
យ�វិជនបានរាយការណ៍៍ព័ីស្របៈស�ខាន់ដនប្រ�ព័័នធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម 
(សូមបៀមើលតួបៀល�ទី្ធិ៨ និង្គទី្ធិ៩)។

Often

Sometimes

Never

No response

៦៣%
មតង្គមាត ល

៣០%
ញឹកញាះ �់

៥%
មនិធីា�់

២%
មនិបៀ�ីើយត�

ត៌ហួ្វេលខទ៧ី៖ អ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែផ្ស ែកហ្វេល ើភាព័ញកឹញាប់នៃនិការបហ្វេង្ហាា � ឬ

ដែចករដំែលកម្លាត៌កិាហ្វេល ើក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម

១៦ បៀ�កំ�ង្គការសទង្គម់តិទាំ�ង្គមូល អ្នំកបៀ�ីើយត�អា�យល់អ្នតានយ័ពាកយគ្គនីឹះបៀោយ�ីួនឯង្គៃូ�ជា “ញឹកញា�”់ “មាង្គមាើ ល” និង្គ”មនិធីា�”់ បៀៃើម្�ីី�ះ�ញូ្ញា�ង្គពី័អ្នវី
ខែៃលព័ួកបៀគ្គយល់ថាមានស្របៈស�ខាន ់។ 
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ត៌ហួ្វេលខទ៨ី៖ អ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែផ្ស ែកហ្វេល ើការហ្វេក្រុប ើក្រុបាស់ជាហ្វេទៀង្គទាត់៌នៃនិកម មវិធិីកី្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម

បៀហវស�ុ�ក (Facebook)

ឆ្នាំត (Messenger)

បៀថ្មីបៀលប្រកាម (Telegram)

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

8%

7%

8%

11%

9%

20%

17%

34%

58%

47%

59%

70%

89%

93%

95%

6%

6%

6%

7%

7%

14%

21%

24%

36%

41%

41%

48%

83%

84%

97%

Forums / discussion sites

WeChat

PUBG

Twitter

Tinder or Grindr

Mobile Legends: Bang Bang

WhatsApp

TikTok

Instagram

Video call platforms
(Zoom, etc.)

Email

YouTube

Telegram

Facebook Messenger

Facebook

Multiple answers permitted, question not mandatory

All respondents Youth

អ្ន�ីខែមះល (Email)

កមមវិធី្លីីបៀ�ជាវិបីៀៃអ្នូបៀ�ថា  
ហសូម (Zoom) បៀផ្សសង្គៗ

អ្ន�ីនស្ត ប្រកាម (Instagram)

ធ្លីីកថ្មី�ក (Tiktok)

វិតសនអ៍ា� ់(Whatspp)

មះូបាលលីបៀជនបៀ�ង្គៗ  
(Mobile legends: Bang bang)

ធ្លីីនឌ័រ័(Tinder)  ស្រ្តីហគីនឌ័រ័ (Grinder)

ធ្លីវីតធ្លីរ័  (Twitter)

ផ្លា�ជី់ (PUBG)

វិឆី្នាំត (WeChat)

បៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័សប្រមា�ព់័ិភាកា ឬបៀវិទិ្ធិកា

បៀហវស��កុ (Facebook)

ឆ្នាំត (Messenger)

បៀថ្មីបៀលប្រកាម (Telegram)

យូធ្លីយូ� (YouTube)

៨%

៧%

៨%

១១%

៧%

២០%

១៧%

៣៤%

៥៨%

៤៧%

៥៩%

៧០%

៨៩%

៩៣%

៩៥%

៦%

៦%

៦%

៧%

៧%

១៤%

២១%

២៤%

៣៦%

៤១%

៤១%

៤៨%

៨៣%

៨៤%

៩៧%

បៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័សប្រមា�ពិ់័ភាកា ឬបៀវិទិ្ធិកា 

វិឆី្នាំត (WeChat)

ផ្លា�ជី់ (PUBG)

ធ្លីវីតទ្ធិរ័ (Twitter)

ធី្លីនឌ័រ័ (Tinder) ឬស្រ្តីហគីនឌ័រ័ (Grindr)

មះូបាល លីបៀជនបៀ�ង្គ ៗ   ( Mobile Legends: Bang Bang)

វិតសនអ៍ា� ់(WhatsApp)

ធី្លីកថ្មី�ក (TikTok)

អ្ន�ីនស្ា ប្រកាម (Instagram)

កមមវិធីិ្លីបៀ� ជា វិបីៀៃអូ្ន  ហសូម  ( Zoom) ខែសើ�  (  Skype) ជីតស�ី  (Jitsi) ។ល។ 

អ្ន�ីខែមះល (E-mail)

យូធ្លីយូ� (YouTube)

បៀថ្មីបៀលប្រកាម (Telegram)

ឆ្នាំត (Messenger)

បៀហវស�ុ�ក (Facebook)

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

តួបៀល� XX៖ អ្នំក�ូលរមួសទង្គម់តិ ខែផ្សិកបៀលើការបៀប្រ�ើប្របាស់កមមវិធិ្លីីប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម

អំ្នកបៀ�ីើយត�ទាំ�ង្គអ្នស់ យ�វិជន

៩៧%៩៧%

៩៥%៩៥%

៨៤%៨៤%

៩៣%៩៣%

៨៣%៨៣%
៨៩%៨៩%

៤៨%៤៨%
៧០%៧០%

៤១%៤១%
៥៩%៥៩%

៤១%៤១%
៤៧%៤៧%

៣៦%៣៦%
៥៨%៥៨%

២៤%២៤%
៣៤%៣៤%

២១%២១%
១៧%១៧%

១៤%១៤%
២០%២០%
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៨១%ដនអំ្នកបៀ�ីើយត�បានរាយការណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមកំ�ង្គបៀគ្មាល��ណ៍ង្គបៀប្រ�ើនបៀលើសព័មីយួ ។ បៀគ្មាល��ណ៍ង្គ
ទូ្ធិបៀ�ជាង្គបៀគ្គគឺ្គ បៀៃើម្ទី្ធិទួ្ធិលបានព័ត័ម៌ាន ឬអានព័ត័ម៌ាន ជាព័បិៀសស
សប្រមា�យ់�វិជន ។ ករណី៍បៀនះគឺ្គមានស្របៈស�ខានខី់ា�ង្គ បៀោយស្រខែត
ការរតឹត្តិល�ហបៀសរភីាព័ស្រព័ត័ម៌ាន នងិ្គការប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គទាំ�ង្គប្រសុង្គ
រ�ស់រាជរោា �ិបាលបៀ�បៀលើប្រ�ព័័នធផ្សសព័វផ្សាយខែ��ប្រ�ដព័ណី៍ៃូ�ជា 
កាខែសត នងិ្គទូ្ធិរទ្ធិសសន១៍៧   ជាបៀៃើម ។ បៀគ្មាល��ណ៍ង្គទូ្ធិបៀ�បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត
កំ�ង្គការបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមគឺ្គ បៀៃើម្រីកាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គ

ជាមយួមតិត�កា ិ នងិ្គប្រគួ្គស្រ នងិ្គបៀៃើម្សី្លាបៀរៀន ស្កលវិទិ្ធិាល័យ 
ឬការង្ហារ (សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ៩) ។ ៣៦%ដនអំ្នកបៀ�ីើយត�បៀប្រ�ើប្របាស់
ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម បៀៃើម្សីខែមាង្គមតអិ្ន�ពី័អ្នវខីែៃលមានស្របៈស�ខាន់
សប្រមា�ព់័កួបៀគ្គ �ះ�ខែនត��រស៤៨%បៀធ្លីវើៃូបៀ�ំះ បៀ�ើបៀប្រ���បៀធ្លីៀ�បៀ�នឹង្គស្រ្តីសតីគ្គឺ
មានខែត ៣០%�ះ�បៀណាះ ះ ។ អំ្នកបៀ�ីើយត�កប៏ានរាយការណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គ
បៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម បៀៃើម្បីៀធ្លីវើសកមមភាព័ខែផំ្សកបៀសៃាកិ�ូ
ៃូ�ជា ទ្ធិញិ នងិ្គលក ់និង្គផ្សសព័វផ្សាយផ្សលិតផ្សល ឬបៀសវាកមមបៀផ្សសង្គៗ ។ 

6%

14%

25%

36%

46%

38%

57%

75%

85%

92%

4%

15%

20%

31%

34%

36%

42%

53%

82%

83%

Other

Advertise or sell
products or services

Buy products or services

Share personal content

Connect with new people

Speak out about important
things

Entertainment

School, university, or work

Stay in touch with
friends or family

Access information or news

Multiple answers permitted, question not mandatory

Figure XX: Survey respondents by reasons for social media use
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បានទ្ធិទ្ធិួលៃ�ណឹ៍ង្គ ឬព័តម៌ាន

រកាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជាមយួមតិត�ក័តឬប្រគ្គួស្រ 

ស្លាបៀរៀន សកលវិទិ្ធិាល័យ ការង្ហារ

កមានត

�បៀញូ្ចូញមតិព័ីបៀរឿង្គរាះ វិស�ខាន់ៗ

ភាជ �ទ់្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជាមយួថ្មីមីៗ
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Figure XX: Survey respondents by reasons for social media use

All respondents Youthយ�វិជន

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

២០%២០%
២៥%២៥%

១៥%១៥%
១៤%១៤%

៤%៤%
៦%៦%

១៧  កមុ�ជាជា��់�ណាតថំ់ាកប់ៀល� ១៤៤ កំ�ង្គ��បៀណាម១៨០ប្រ�បៀទ្ធិសបៀ�កំ�ង្គ “សនទសសនប៍ៀសរភីាព័ស្រព័ត័ម៌ានពិ័�ព័បៀលាកឆំ្នាំ�២០២១” បៀោយ Reporters 
Without Borders ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://rsf.org/en/cambodia ។ សូមបៀមើល៖ “របាយការណ៍៍សាីព័ី ស្ា នភាព័ស្រព័ត័ម៌ានកកមុ�ជាឆំ្នាំ�២០២០” បៀោយ
សមាគ្គមសមុន័ធអ្នំកស្រព័ត័ម៌ានកមុ�ជា បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ�២០២១ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://www.camboja.net/wp-content/uploads/2021/03/Cambodian-

Journalism-Situation-Report-2020.pdf ។

ត៌ហួ្វេលខទី៩៖ អ នកចលូរមួសទង្គ់មត៌ិ ហ្វេដាយដែផ្ស ែកហ្វេលើហ្វេហ៊ុត៌ផុ្សលនៃនិការហ្វេក្រុបើក្រុបាស់ក្រុបព័័និផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម
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“�ើ� �បៀប្រ�ើ�ណាា ញសង្គគម បៀប្រពាះវាជាការខែ�ករ �ខែលកព័ត័ម៌ានព័បីៀយើង្គបៀ�អំ្នកៃដទ្ធិ នងិ្គៃឹង្គព័ត័ម៌ាន
ព័បីៀប្រ�មកវិញិ” ។

��រសមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�

“មូលបៀហត�ខែៃល�ើ� �បៀប្រ�ើប្របាស់�ណាត ញសង្គគមគឺ្គ�ើ� ��ង្គប់ៀ�ើញព័ីសង្គគមខាង្គបៀប្រ�…បៀោយស្រខែត�ើ� �
ប្រតូវិការប្រស្វិប្រជាវិកំ�ង្គការសិកា ។ បៀោយស្រខែតឥ�ូវិមានខែតបៀរឿង្គកូវិៃី �ឹង្គព័ត័ម៌ានខែៃល�ើ� �ផ្ស�សគ្គឺ
មានខែតទាំកទ់្ធិង្គជាមយួនឹង្គការការពារជាមយួនឹង្គកូវិៃី” ។

ស្រ្តីសតីមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ�

“�ើ� �បៀធ្លីវើការបៀ�កាស�ីណូ៍ព័ីម�ន �ះ�ខែនតបៀគ្គ�ិទ្ធិបៀោយស្រកូវិៃី តា�ង្គពី័ខែ�ក�មាបៈ ។ ឥ�ូវិ�ើ� �លកអ់្ននឡាញ
ៃូ�ជា កា�ូ� ខែស្កបៀជើង្គ បៀខាអាវិ” ។

ស្រ្តីសតីមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ�

“�ើ� �បៀប្រ�ើវាបៀៃើម្ខីែ�កចាយព័ត័ម៌ានឱ្យយស្ធារណ៍ជន នងិ្គ�ង្គ�ូិនបៀ�កំ�ង្គសង្គគម ឱ្យយៃឹង្គឮពី័�ញ្ញាា បៀកើតមានបៀ�ើង្គ
បៀ�កំ�ង្គត��នប់ៀនះ...�ញ្ញាា ខែៃលបៀកើតមានបៀ�ើង្គបៀ�កំ�ង្គសហគ្គមនប៍ៀយើង្គ�ើ� �មានៃូ�ជា �ញ្ញាា ៃធីី្លី ី ការរ �បៀលា�
សិទ្ធិធមិន�សស ការកា��់�ផី្លាញដប្រព័បៀឈើ ការរតឹត្តិសិទ្ធិធបិៀសរភីាព័...” ។

��រសមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ�

“សមយ័អ្ននឡាញហំឹង្គ ជីវិតិបៀផ្សើើ�ីួនបៀ�បៀលើ�ណាត ញសង្គគមហំឹង្គខែតមតង្គ ទាំ�ង្គបៀរៀនបៀ�ស្លា ទាំ�ង្គបៀរៀនជាមយួ
អ្នង្គគការអី្នបៀផ្សសង្គៗគឺ្គបៀគ្គបៀធ្លីវើអ្ននឡាញទាំ�ង្គអ្នស់” ។ 

��រសមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ�

“អ្នវីខែៃល�ើ� ��ូល�ិតតបៀប្រ�ើជាង្គបៀគ្គគឺ្គបៀហវស�ុ�ក...�ើ� �បៀប្រ�ើវាជាមយួមតិត�កតិជិតសំិទ្ធិធ និង្គប្រគ្គួស្រ...
ភាគ្គបៀប្រ�ើន�ើ� �ផ្ស�សពាកព់័ន័ធជាមយួការង្ហារ�ើ� � គ្គឺបៀោយស្រខែត�ើ� �មានសរបៀសរ�ី�ក Blog” ។

ស្រ្តីសតីមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�

“�ើ� �បៀប្រ�ើវាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជាមយួមតិត�កតិបៀ�បៀប្រ�ប្រ�បៀទ្ធិស បៀហើយបៀយើង្គ�ង្គប់ៀធ្លីវើ Business Online 
អ្ន�ី�ឹង្គ ៃូ�ជាលកប់ៀ� បៀប្រគ្គឿង្គបៀលើម�� បៀទ្ធិើ�ខែតចា�ប់ៀផ្សតើម” ។

ស្រ្តីសតីមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�

“បៀព័លបៀ�ើញអ្ន�ព័�ីញ្ញាា  �ើ� ��ូល�ិតតខែ�ករ �ខែលក” ។

ស្រ្តីសតីមំាកអ់ាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� 
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ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញហ្វេក ើត៌ម្លានិញកឹញាប់
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51%
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38% Percentage of all survey 
respondents who have 
experienced online 
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Women Men Youth Activists LGBT+
people

Figure XX: Percentage of each survey group who have experienced 
online harassment
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ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ៦៧%ដនពួ័កបៀគ្គបានរាយការណ៍៍ថា បានប្រ�ឈមម��នឹង្គ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀលើសព័មីាង្គ បៀហើយ៤០%ប្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមបៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័ 
ឬកមមវិធិ្លីជីាបៀប្រ�ើន ។ ៣៨%ដនអំ្នកខែៃលធីា�ប់្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ
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Figure XX: Percentage of survey respondents who have experienced 
different types of online harassment
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ត៌ហួ្វេលខទ១ី០៖ ភាគឺរយនៃនិក្រុកមុសទង់្គមត៌និិមីយួៗ ដែ�លធ្លាា ប់ក្រុត៌វូិបានិហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ

ត៌ហួ្វេលខ១១៖ ភាគឺរយនៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែ�លធ្លាា ប់ក្រុត៌វូិបានិហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញតាមក្រុបហ្វេ�ទខសុៗគ្នាន
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Figure XX: Percentage of each survey group who reported experiencing online 
discrimination 
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កំ�ង្គ��បៀណាមអ្នំកបៀ�ីើយត���នួន ៣០នាំក ់ ខែៃលបានរាយការណ៍៍
ថា ប្រតូវិបានគ្គ�រាមក�ខែហង្គតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញកំ�ង្គបៀនាំះមាន១៩នាំក ់
បានរាយការណ៍៍ថា បានរង្គការគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀប្រ�ើនជាង្គមាង្គ ។ ព័ួកបៀគ្គ
បានរាយការណ៍៍ព័ីការគ្គ�រាមសមីា� ់ ការគ្គ�រាមបៀប្រ�ើប្របាស់អ្ន�បៀព័ើហិង្គា
បៀលើរូ�រាង្គកាយ និង្គហិង្គាផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គខែផ្សំកបៀសៃាកិ�ូ និង្គ
ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត (សូមបៀមើលតារាង្គទ្ធិី២) ។ សកមមជនបាន
រាយការណ៍៍ថា បានរង្គការគ្គ�រាមក�ខែហង្គញឹកញា�ជ់ាង្គអ្នំក�ូលរមួ
សទង្គម់តិបៀផ្សសង្គៗបៀទ្ធិៀត (សូមបៀមើលតួបៀល�ទី្ធិ១២) ។ ការប្រស្វិប្រជាវិ
បៀនះ មនិបានសួរស�ណួ៍រជាកល់ាកអ់្ន�ពី័ការបៀបាក�បៀញិ្ញាតតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញបៀទ្ធិ �ះ�ខែនតករណី៍បៀនះប្រតូវិបានបៀលើកបៀ�ើង្គជាការប្រព័ួយបារមា 
បៀោយអ្នំក�ូលរមួសទង្គម់តិ��នួន ១១នាំក ់ និង្គអ្នំកផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សន៍
ព័ីរនាំក ់។

៥៤%ដនអ្នំកបៀ�ីើយត�ទាំ�ង្គអ្នស់ បានរាយការណ៍៍ថា បានបៀ�ើញ
មន�សសបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ប្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ 
កំ�ង្គ��បៀណាមបៀនះ ព័ួកបៀគ្គ��នួន ៨៦% បានបៀ�ើញស្រ្តីសតីធីា�ទ់្ធិទ្ធិួលរង្គ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀហើយ២៦% បានបៀ�ើញ
��រសធីា�ទ់្ធិទ្ធិួលរង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀោយមាន
អ្នំកបៀ�ីើយត��ីះបានបៀ�ើញមន�សសជាបៀប្រ�ើនទ្ធិទួ្ធិលរង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ យ�វិជនមានអ្នប្រតា�ុស់ជាង្គបៀគ្គ (៦៣%) 
ខែៃលប្រតូវិបានរាយការណ៍៍ព័ីការប្រ�ទ្ធិះបៀ�ើញ អ្នំកៃដទ្ធិប្រតូវិបាន
បៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ 

�ណ៍បៈខែៃលការប្រស្វិប្រជាវិ�ខែនាមបៀទ្ធិៀតគឺ្គជាការចា�បា� ់ បៀៃើម្សិីកា
ព័ី�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនរ៍�ស់ក�មារពាកព់័ន័ធនឹង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ អំ្នកបៀ�ីើយត��ីះខែៃលមានអាយ��បៀនីាំះពី័ ២០ឆំ្នាំ� បៀ� ២៤ឆំ្នាំ� 
បានរាយការណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គធីា�ប់្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ
ៃ��ងូ្គ រហូតៃល់១០ឆំ្នាំ�ម�ន (បៀព័លខែៃលពួ័កបៀគ្គបៀទ្ធិើ�ខែតមានអាយ�ពី័ ១០ឆំ្នាំ� 
បៀ�១៤ឆំ្នាំ�) ។ អំ្នកបៀ�ីើយត��ីះ ខែៃលមានអាយ��បៀនីាំះពី័ ១៨ឆំ្នាំ� បៀ� 
១៩ឆំ្នាំ� បានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀ�
រយបៈបៀព័ល៤ឆំ្នាំ���ង្គបៀប្រកាយ (បៀព័លខែៃលពួ័កបៀគ្គបៀទ្ធិើ�ខែតមានអាយ�ពី័ ១៤ឆំ្នាំ� 
បៀ� ១៥ឆំ្នាំ�) ។ 
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��នួនអ្នំកបៀ�ីើយត� ��នួនអ្នំកបៀ�ីើយត� 

ស្រ្តីសតីស្រ្តីសតី ��រស ��រស សរ�� សរ�� 

ការគ្គ�រាមសមីា�់ ៤ ៦ ១០
ការគ្គ�រាមបៀប្រ�ើអ្ន�បៀព័ើហិង្គាបៀលើ
រូ�រាង្គកាយ ២ ៦ ៨

 ការគ្គ�រាមបៀប្រ�ើហិង្គាផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ២ ០ ២

 ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គខែផ្សំកបៀសៃាកិ�ូ ៣ ៦ ៩

ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀផ្សសង្គៗបៀទ្ធិៀត ៩ ៣ ១២

តារាង្គទ២ី៖ ចនំិនួិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែ�លក្រុត៌វូិបានិគឺរំាមកដំែហ៊ុង្គតាមក្រុបព័ន័ិអិនិ

ឡាញតាមក្រុបហ្វេ�ទខសុៗគ្នាន  

មន�សសមំាកអ់ា�រាយការណ៍៍ពី័ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀប្រ�ើនប្រ�បៀ�ទ្ធិ
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កម មវិធិីដីែ�លជាកម មសទិ ិរិបស់ក្រុកមុហ៊ុុនុិហ្វេហ៊ុេសបុកុ គឺជឺាកម មវិធិីចីមបង្គ
ហ្វេគឺ ដែ�លហ្វេក ើត៌ម្លានិការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ 

៩៥%ដនអំ្នកបៀ�ីើយត�កំ�ង្គការសទង្គម់តិ ខែៃលបានរាយការណ៍៍ព័ី
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ប្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមរយបៈបៀសវាកមម
ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក�ះ ង្គតិ�មយួរមួមាន បៀហវស�ុ�ក ឆ្នាំត អ្ន�នីស្ា ប្រកាម 
នងិ្គវិតសនអ៍ា� ់។ 

មន�សសជាបៀប្រ�ើនបានរាយការណ៍៍ថា ធីា�ទ់្ធិទួ្ធិលរង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញតាមរយបៈបៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័ ឬកមមវិធិ្លីបីៀលើសព័មីយួ ។ កមមវិធិ្លីខីែៃល
ប្រតូវិបានរាយការណ៍៍បៀប្រ�ើនជាង្គបៀគ្គពី័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញគឺ្គ បៀហវ
ស�ុ�ក នងិ្គកមមវិធិ្លីឆី្នាំត នងិ្គ�នាំទ �ម់កគឺ្គ កមមវិធិ្លីបីៀថ្មីបៀលប្រកាម ។ ភាគ្គរយតិ�តួ�
�ះ�បៀណាះ ះ��បៀពាះអំ្នកបៀ�ីើយត�ខែៃលបានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញតាមរយបៈកមមវិធិ្លី ីMobile Legends: Bang Bang អ្ន�នីស្ា ប្រកាម 
នងិ្គវិតសនអ៍ា� ់កំ�ង្គ��បៀណាមកមមវិធិ្លីបីៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត (សូមបៀមើលតារាង្គទ្ធិ៣ី) ។   

តារាង្គទ៣ី៖ ចនំិនួិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែ�លបានិទទលួរង្គការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញហ្វេ�ហ្វេល ើកម មវិធិីកី្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គមខសុៗគ្នាន

កម្មមវិធិីីកម្មមវិធិីី ចំំនួួនួអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបចំំនួួនួអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតប ភាគរយនៃនួអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបដែ�លត្រូតូវិបានួឆ្លើបៀតឆ្លើបៀនួភាគរយនៃនួអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបដែ�លត្រូតូវិបានួឆ្លើបៀតឆ្លើបៀនួ
តាម្មត្រូបព័ន័ួធអ្ននួឡាញតាម្មត្រូបព័ន័ួធអ្ននួឡាញ

បៀហវស�ុ�ក (Facebook) ២២១ ៨១%

ឆ្នាំត (Messenger) ១៩៦ ៧២%

បៀថ្មីបៀលប្រកាម (Telegram) ៥៨ ២១%

មះូបាល លីបៀជនបៀ�ង្គៗ (Mobile Legends: 
Bang Bang)

២៦ ១០%

អ្ន�ីនស្ា ប្រកាម (Instagram) ២១ ៨%

វិតសនអ៍ា� ់(WhatsApp) ២១ ៨%

អ្ន�ីខែមះល (Email) ១៩ ៧%

ផ្លា�ជី់ (PUBG) ១៧ ៦%

ធ្លីីនឌ័រ័ (Tinder) ១៥ ៥%

ហសូម (Zoom) ខែសើ� (Skype)  ជីតស�ី (Jitsi) 
។ល។ ១២ ៤%

ធ្លីីកថ្មី�ក (TikTok) ៥ ២%

យូធ្លីយូ� (YouTube) ៥ ២%

ស្រ្តីហគីនឌ័រ័ (Grindr) ៥ ២%

បៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័សប្រមា�ព់័ិភាកា ឬបៀវិទិ្ធិកា ៣ ១%

វិឆី្នាំត (WeChat) ៣ ១%

ធ្លីវីតទ្ធិរ័ (Twitter) ១ <១%
មន�សសមំាកអ់ា�រាយការណ៍៍ពី័ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀប្រ�ើនប្រ�បៀ�ទ្ធិ
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គ្នាត់៌ថត៌វិហី្វេ�អ…ូនិយិ៉ាយហ្វេ�ខ ា�សំាម និថាគ្នាត់៌ហ្វេប ើក flash ទរូសព័័ ទ…បាដុែនិ តហ្វេប ើថាថត៌វិហី្វេ�អខូ ា�អំត់៌ម្លានិថាឱ្យយគ្នាត់៌ថត៌ហ្វេទ... ព័កួម្លាាកអ នក

សាគ លគ់្នាន ហ្វេគឺថាហ្វេ�ើញ អាហ្វេខានិហ្វេហ៊ុេសបុកុខ ា�ហំ្វេផ្ស ាើវិហី្វេ�អរូបូខ ា�និឯង្គឱ្យយហ្វេគឺហ្វេម ើល

សុផ្សលំ១៨  ជ្ញាដើកែងក្រុសី អាយុ ១៦ឆាំន  ំផ្នែ�លំកពុំ័ងសិកាថាន កទី់ី៩ បានុជួ�ការដើ�ៀតួដើ�ៀនុធងនុធ់ងរតាម្ពុកម្ពុែវធិដីើហ៊ុវស�ុុក 
�នាំា �ពី់័�ុរសអាយុ ២៤ឆាំន មំាន ក ់បានុថតួវដីើ�អូខាួនុដើគួជ្ញាមួ្ពុយ សុផ្សលំ ផ្នែ�លំកពុំ័ងរួម្ពុដើភិទី ។ សុផ្សលំ បានុយល់ំក្រុព័ម្ពុកនុង
ការរួម្ពុដើភិទី �ុុផ្នែនុតនាំងក្រុតួវូបានុថតួជ្ញាវដីើ�អូ ដើដាយពុ័�ំងឹខាួនុ ឬការយល់ំក្រុព័ម្ពុពី័នាំងដើ�ើយ  ។១៩ 

ដើ�ដើព័លំ សុផ្សលំ ��ដិើសធសដំើណ៍ើ �ុរសដើនាំះកនុងការជួ�គាំន ម្ពុដងដើទីៀតួ �ុរសដើនាំះកប៏ានុ�ដើងាះ ះវដីើ�អូពួ័កដើគួទាំងំពី័រ
នាំកដ់ើលំើគួណ៍នីុដើហ៊ុវស�ុុករ�ស់ដើគួ និុងដើលំើគួណ៍នីុរ�ស់សុផ្សលំ ។ នាំងម្ពុនិុបានុ�ងឹដើនាំះដើទីថា�ុរសដើនាំះចូុលំដើក្រុ�ើក្រុបាស់
គួណ៍នីុរ�ស់នាំងដើដាយរដើ�ៀ�ណ្ដា �ុុផ្នែនុតវដីើ�អូដើនាំះក្រុតួវូបានុដើផ្សាើដើ�កាន់ុម្ពុតិួតភិកដរិ�ស់នាំង �ដើងាះ ះដើ�កនុងក្រុកមុ្ពុដើផ្សាើ
សារជ្ញាសាធារណ៍ៈដើ�ែ ះ�ូចុជ្ញា “18+” និុងបានុផ្នែចុកចាយដើលំើដើហ៊ុវស�ុុក ។ នាំងបានុ�ងឹដើ�ដើព័លំមិ្ពុតួតភិកដរិ�ស់នាំង
ចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុដើ�ទូីរស័ព័ាម្ពុកនាំង ។ នាំងបានុនិុយាយថា “ដើគួថាខាុហំ៊ុនឹងអាក្រុកកដ់ើម្ពុុាះ បានុដើផ្សាើរូ�អាសអាភាសឱ្យយដើគួដើម្ពុើលំ” ។ 
នាំងបានុ�ផ្នែនុមិ្ពុថា “ខាុមំានុអារម្ពុែណ៍៍ថាភ័ិយ ដើក្រុពាះខាា ចុឮ�ល់ំមុាក”់ ។

វដីើ�អូ ក្រុតួវូបានុផ្នែចុកចាយយុាងទូីលំទូំីលាយ ដើហ៊ុើយមាដ យសុផ្សលំក្រុតួវូបានុអនកជតិួខាងក្រុបា�ពី់័ដើរឿងកូនុក្រុសី ។ ក្រុគួសួារ
នាំងបានុដើ�ជួ�នុគួរបាលំ ។ ដើដាយមានុវតួតមានុរ�ស់នុគួរបាលំ ក្រុគួសួាររ�ស់ជនុដើលំែើសបានុដើសនើសុមំ្ពុដងដើហ៊ុើយម្ពុដងដើទីៀតួ
ឱ្យយ សុផ្សលំ និុង�ុរសអាយុ ២៤ឆាំន ដំើនាំះ ដើរៀ�ការនឹុងគាំន  ។ សុផ្សលំ និុងក្រុគួសួារ បានុ��ដិើសធសដំើណ៍ើ ដើនាំះ ។ នុគួរបាលំ
បានុ�ងឹថា �ុរសដើនាំះធាា �ប់ានុក្រុ�ក្រុពឹ័តួត�ទីដើលំែើស�ូចុគាំន កាលំពី័មុ្ពុនុ ដើដាយកាលំដើនាំះគឺួជ្ញាដើលំើកទីីមួ្ពុយផ្នែ�លំ�ុរសដើនាំះ
បានុដើរៀ�ការជ្ញាមួ្ពុយស្រ្តីសតីមាន ក ់មុ្ពុនុដើព័លំពួ័កដើគួផ្នែលំងលំះគាំន វញិ ។ 

ជនុដើលំែើសក្រុតួវូបានុកាតួដ់ើទាំសដើដាយកបំាងំមុ្ពុខ និុងក្រុតួវូបានុរកដើឃុំើញថាមានុពិ័រុទីធនៃនុការរដំើលាភិឯកជនុភាព័ (ការ
ថតួរូ�ភាព័នៃនុ�ុគួគលំ) ។២០ ជនុដើលំែើសក្រុតួវូបានុផ្សដនាំា ដើទាំសឱ្យយជ្ញា�់ព័នុធនាំគាំរកណំ៍តួរ់យៈដើព័លំ ១ឆាំន  ំ និុង�ងាគ �ឱ់្យយសង
សណំ៍ងជងំចឺុតិួតចុនួំុនុ ២០លានុដើរៀលំ ។ ជនុដើលំែើសម្ពុនិុក្រុតួវូបានុឃុុំខំាួនុដើ��ណំ្ដាកក់ាលំណ្ដាមួ្ពុយ ឬបានុ�ងស់ណំ៍ង
ជងំចឺុតិួតផ្នែ�លំក្រុតូួវបានុ�ងាគ �ដ់ើទី ។ ការដាក់ដើទាំសគួកឺ្រុសាលំ ដើ�ើដើក្រុ���ដើធៀ�ដើ�នឹុង�ទីដើចាទីដើផ្សសងដើទីៀតួ ផ្នែ�លំគួួរក្រុតួវូបានុ
ដើចាទីក្រុ�កានុ�ូ់ចុជ្ញា ការផ្សលិំតួ និុងផ្នែចុកចាយរូ�ភាព័អាសអាភាសនៃនុកុមារ ផ្នែ�លំមានុការដាកដ់ើទាំសជ្ញា�ព់័នុធនាំគាំរពី័ 
១០ ដើ�២០ឆាំន  ំ ។២១ សុផ្សលំបានុនិុយាយថា “ខាុមំានុអារម្ពុែណ៍៍ថាភិយ័ខាា ចុ ដើក្រុពាះដើព័លំដើយើងដើ�ណ្ដាដើ�ណី៍អី ខាា ចុផ្នែតួ
ជួ�គាំតួម់្ពុតងដើទីៀតួ...ដើក្រុពាះសូម្ពុិផី្នែតួមុ្ពុខគាំតួក់ខ៏ាុអំតួហុ់៊ានុដើម្ពុើលំផ្នែ�រ” ។

ការដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញដើនុះ បានុនាំឱំ្យយមានុការសដើក្រុម្ពុចុចុតិួតថែីៗ រ�ស់សុផ្សលំ ដើ�ើម្ពុិ�ីដូរសាលាដើរៀនុ ជ្ញា
កផ្នែនុាងម្ពុតិួតភិកដថិែរី�ស់នាំង ម្ពុនិុ�ងឹពី័វដីើ�អូដើនាំះ ។ សុផ្សលំ កទ៏ីទួីលំរងក្រុ�តិួកម្ពុែយុាងខាា ងំពី័សហ៊ុគួម្ពុនុរ៍�ស់នាំង ។ នាំង
បានុដើរៀ�រា�់ថា “អនកខាះដើគួថាខាួនុក្រុសីដើហ៊ុ ិដើ�ើរដើលំងអីុចុងឹអីអីុចុងឹ បានុផ្នែតួខាែ សដើគួអត់ួក្រុ�ដើយាជន៍ុ ។ ដើព័លំដើ�ើរកាតួផ់្សាះដើគួ
អីុចុងឹ ខាុដំើ�ើរដើធវើធម្ពុែតាដើទាំះ�ដីើគួនិុយាយអីកដ៏ើដាយ “ ។ 

សុផ្សលំ យល់ំថា �ដំើណ៍ើ រការកនុងការរាយការណ៍៍អពីំ័វដីើ�អូនាំងដើ�កានុក់្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុដើហ៊ុវស�ុុក គួគួឺួរឱ្យយភានុក់្រុចុ� ំ
ដើហ៊ុើយនាំងម្ពុនិុ�ងឹថាវដីើ�អូដើនាំះដើ�ផ្នែតួក្រុតួវូបានុផ្នែចុករផំ្នែលំកដើលំើក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញឬយុាងណ្ដាដើទី ដើទាំះ�ីជ្ញានាំងម្ពុនិុបានុ
ដើឃុំើញវាថែីៗ ដើនុះកដ៏ើដាយ ។ ដើព័លំដើនុះ សុផ្សលំ ដើក្រុ�ើក្រុបាស់គួណ៍នីុដើហ៊ុវស�ុុកមួ្ពុយដើទីៀតួដើដាយក្រុ�ងុក្រុ�យ័តួន ។ 

ដើ�ដើព័លំក្រុតូួវបានុសួរថា ដើតួើលំទីធផ្សលំដើរឿងកដរី�ស់នាំងយុតួតធិម្ពុឬ៌ដើទី? សុផ្សលំបានុដើ�ាើយថា “ដើ�ដើទី ដើក្រុពាះដើរឿងហ៊ុនឹង
អតួទ់ាំនុច់ា�ដ់ើគួបានុ ដើហ៊ុើយដើរឿងសងសណំ៍ងកអ៏តួទ់ាំនុម់ានុផ្នែ�រ” ។ សុផ្សលំដើ�ផ្នែតួមានុសងឹមឹ្ពុដើ�នៃថងអនាំគួតួ ។ នាំង
កពុំ័ងរង់ចាដំើ�ើកហ៊ាងផ្នែកសម្ពុផសសផ្ទាា ល់ំខាួនុមួ្ពុយ �នាំា �ពី់័ដើរៀនុចុ�់ពី័សាលា ។ 

១៨  បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។

១៩ នីតិភាព័ដនការរមួបៀ�ទ្ធិបៀ�កមុ�ជាប្រតូវិបានក�ណ៍ត ់អាយ�ចា�ព់័ី ១៥ឆំ្នាំ� បៀ�ើង្គបៀ� ។ មាប្រតា ២៣៩ ដនប្រកមប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ  ។

២០ មាប្រតា៣០២ ដនប្រកមប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ  ។

២១ មាប្រតា៤០ និង្គមាប្រតា៤១ ដន�ា�ស់ាីព័ីការ�ស្រ្តីង្ហាើ �អ្ន�បៀព័ើជួញៃូរមន�សស និង្គអ្ន�បៀព័ើបៀធ្លីវើអាជីវិកមមផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ។
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Figure XX: Percentage of survey respondents who have experienced online harassment who believe it 
was connected to their beliefs, physical appearance, and / or identities
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អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

ប្រកុមទាំ�ង្គអ្នស់បានរាយការណ៍៍ព័ីអ្នប្រតា�ុស់ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ពាកព់័ន័ធនឹង្គការយល់បៀ�ើញ ឬគ្គ�និតបៀ��ល់រ�ស់
ព័ួកបៀគ្គ ។ កតាត �ម្ង្គខែៃលនាំ�ឱ្យយអំ្នកបៀ�ីើយត�ជា��រស និង្គជាសកមម
ជន ទ្ធិទ្ធិួលរង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ គ្គឺការយល់បៀ�ើញ 
ឬគ្គ�និតបៀ��ល់ និង្គទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គខែផ្សំកនបៀ�បាយរ�ស់ព័ួកបៀគ្គ ។ 
កតាត �ម្ង្គខែៃលនាំ�ឱ្យយស្រ្តីសតីទ្ធិទួ្ធិលរង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័នធអ្នន
ឡាញគ្គឺ ព័ណ៌៍សម �្រ ឬរូ�រាង្គខាង្គបៀប្រ�រ�ស់ព័ួកបៀគ្គ ។២២ ប្រកុមអ្នំក
ប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មាភាគ្គបៀប្រ�ើន រាយការណ៍៍ព័ីការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀោយស្រខែតបៀយនឌ័រ័ ឬការ�ង្ហាា ញបៀយនឌ័រ័រ�ស់

ព័ួកបៀគ្គ និង្គមយួភាគ្គ�នួមានអារមមណ៍៍ថា ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ គ្គឺពាកព់័ន័ធនឹង្គនិនំាំការបៀ�ទ្ធិរ�ស់ព័ួកបៀគ្គ ។ យ�វិជនជាបៀរឿយ
ៗ បានរាយការណ៍៍ព័ីការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ពាកព់័ន័ធ
នឹង្គព័ណ៌៍សម �្រ ឬរូ�រាង្គខាង្គបៀប្រ� បៀយនឌ័រ័ ឬការ�ង្ហាា ញបៀយនឌ័រ័
រ�ស់ព័ួកបៀគ្គ (សូមបៀមើលតួបៀល�ទី្ធិ១៤) ។

២២ សតង្គោ់រសប្រមស់ទូ្ធិបៀ�បៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ផ្សាល់តដមីទាំកទ់ាំញបៀ�បៀលើមន�សសខែៃលមានខែស្កស និង្គសិ្ត ខែៃលនាំ�ឱ្យយបៀកើតមានការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គព័ណ៌៍
សម �្រ ។ ការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គបៀនះ �ះះពាល់មន�សសបៀ�កំ�ង្គប្រកុមជាតិស្សន ៍និង្គជាតិព័នធៃូ�គំ្មា កៃូ៏�ជាប្រកុមជាតិស្សន ៍និង្គជាតិព័នធបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។ 
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អ នកខ ា�ក្រុបម្លាថហ្វេមើលង្ហាយ និងិ្គហ្វេរ ើសហ្វេអ ើង្គហ្វេយើង្គ

ចុនុនី២៣  ជ្ញាស្រ្តីសដអីាយុ ២០ឆាំន មំាន ក ់ផ្នែ�លំដើ�ដជ្ញាា ចុតិួត
ដើ�ើម្ពុិផី្នែចុករផំ្នែលំកវ�ិធម្ពុជ៌នុជ្ញាតួដិើ�ើម្ពុភាគួតួចិុដើ�
ដើលំើក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ �ុផុ្នែនុតនាំងក្រុតួវូបានុដើ�ៀតួដើ�ៀនុ
ជ្ញាដើរឿយ  ៗ ។ នាំងបានុនិុយាយថា “អនកខាះដើគួ
និុយាយអសុដើរាះថា ម្ពុនិុ�ងឹផ្នែសុររកងា�អី់ដើទី គាំែ នុ
នុរណ្ដាចុង�់ងឹដើទី ។ វាដើធវើឱ្យយ�ះុពាល់ំអារម្ពុែណ៍៍
ខាួនុឯង និុងអនក�នៃទី” ។

ចុនុនីបានុផ្នែចុករផំ្នែលំករូ�ភាព័មួ្ពុយដើលំើដើហ៊ុវស 
�ុកុរ�ស់នាំងអពីំ័ពិ័ធ�ុីណ៍យមួ្ពុយកនុងភូិម្ពុ ិ ។ ជនុ
ផ្នែ�ាកមុ្ពុខមាន កប់ានុផ្នែកផ្នែក្រុ�រូ�រ�ស់នាំង ដើ�ើម្ពុិដីើធវើឱ្យយ
នាំងដើម្ពុើលំដើ��ូចុដើម្ពុធែ� ់ និុងបានុ�ដើងាះ ះដើ�ើងវញិ
ដើដាយគួណ៍នីុរ�ស់ដើគួ ដើដាយដើចាទីក្រុ�កានុថ់ានាំង
ក្រុតួវូបានុវញិ្ញាា ណ៍អា�ធ់ែ�ក់្រុគួ�ក់្រុគួង ។ ដើក្រុកាយម្ពុក 
�ុរសដើនាំះបានុដើផ្សាើសារម្ពុក ចុនុន ី ដើ�ើម្ពុិទីាំរក្រុបាកពី់័ 
ចុនុន ី ជ្ញាថនូរនឹុងការលុំ�សារ�ដើងាះ ះដើនាំះដើចាលំ
វញិ ។ នាំងបានុនិុយាយថា “គាំតួប់ានុដើធវើឱ្យយ
�ះុពាល់ំកតិួតយិសខាុ”ំ ។ ជ្ញាដើរឿយ  ៗការដើចាទីក្រុ�កានុ់
ដើនុះមានុដើក្រុគាំះថាន កណ់្ដាស់ ដើដាយដើ��ុនុាំែ នុឆាំន ំ
ចុុងដើក្រុកាយដើនុះ ម្ពុនុុសសដើ�កនុងក្រុ�ដើទីសកម្ពុុុជ្ញាក្រុតួវូ
បានុដើធវើឃាតួ ដើដាយសារផ្នែតួការសងសយ័នៃនុអដំើព័ើ
អា�ធែ� ់ ។២៤

ចុនុនបីានុដើ�ជួ�ឪពុ័កនាំង និុងម្ពុស្រ្តីនុតសីាលាឃុុំ ំ
ឱ្យយជួយនាំង ។ ពួ័កដើគួបានុសាគ ល់ំអតួតសញ្ញាា ណ៍
ជនុដើលំែើស ផ្នែ�លំបានុដើធវើការសុដំើទាំសតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធ
អនុឡាញ និុងចូុលំរួម្ពុកនុងពិ័ធមួី្ពុយ ដើ�ើម្ពុិកុីឱំ្យយ
ដើគួមានុអាក�ិករិយិាផ្នែ��ដើនុះដើទីៀតួ ។ ចុនុនមីានុ
អារម្ពុែណ៍៍ថាទីទួីលំបានុ�ដំើណ្ដាះក្រុសាយយុតួតិធម្ពុ៌ 
�ុុផ្នែនុតនាំងបានុ�ដើងើើតួគួណ៍នីុដើហ៊ុវស�ុុកថែមួី្ពុយដើទីៀតួ 
និុងកាត់ួ�នុិយការដើក្រុ�ើក្រុបាស់ក្រុ�ព័័នុធផ្សសព័វផ្សាយ
សងគម្ពុ ។ នាំងបានុនិុយាយថា “ខាុអំតួសូ់វហុ៊ានុ
ផ្នែសុរ ឬក�៏ដើងាះ ះអីមួ្ពុយផ្នែ�រ” ។ សាររ�ស់នាំង
ដើ�កានុអ់នក�នៃទីគួចឺុាស់លំ ិ “សូម្ពុកុដំើរ ើសដើអើង
ម្ពុនិុថាជនុជ្ញាតួណិ្ដាកដ៏ើដាយ ដើ�កនុងការដើក្រុ�ើក្រុបាស់
�ណ្ដាត ញអនុឡាញ” ។
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Figure XX: Percentage of each group by the most 
common factors they believe were connected to 

online harassment 

All respondents Women Men Youth Activists LGBT+ people

ត៌ហួ្វេលខទី១៤៖ ភាគឺរយនៃនិក្រុកមុនិីមយួៗហ្វេដាយដែផ្ស ែកហ្វេលើកត៌ត្ាដែ�លហ្វេកើត៌ម្លានិញឹកញាប់

ជាង្គហ្វេគឺ ដែ�លព័កួហ្វេគឺហ្វេជឿជាក់ថា ម្លានិជាប់ពាក់ព័័និនិិឹង្គការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័័និអិនិឡាញ

ទ្ធិសសនបៈ ឬ 

មតិបៀ��ល់
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អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

២៣  បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។

២៤ បៀ��បៀនីាំះឆំ្នាំ�២០១២ និង្គឆំ្នាំ�២០១៨ របាយការណ៍៍មយួរ�ស់អ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតិបាន�ង្គប្រកង្គជាឯកស្រនូវិករណី៍ពាកព់័ន័ធនឹង្គអ្ន�បៀព័ើអា�ធ្លីម��់�នួន 
៤៩ករណី៍ ខែៃលកំ�ង្គបៀនាំះមាន ៣៥ករណី៍ទាំកទ់្ធិង្គនឹង្គឃ្លាតកមម និង្គ១៤ករណី៍ជាការ�ះ�ន�ះង្គមន�សសឃ្លាត ឬការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញ ។ “ត�លាការប្រ�ជាជន៖ 
ការទ្ធិ�ស់្ើ ត ់និង្គការបៀ�ីើយត�បៀ�នឹង្គ ការកាតក់ាីបៀោយប្រ�ជាជនបៀ�កមុ�ជា” បៀោយអ្នង្គគការសហប្រ�ជាជាតិទ្ធិទ្ធិួល�នទ�កខែផ្សំកសិទ្ធិធិមន�សសបៀ�កមុ�ជា ទ្ធិ�ព័រ័ទី្ធិ១០ 
បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ�២០១៩ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖https://cambodia.ohchr.org/en/content/peoples-court-preventing-and-responding-%E2%80%9Cpopular-

justice%E2%80%9D-cambodia
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និនំាំការបៀ�ទ្ធិ

ការពាក់ព័័នធនឹង្គនបៀ�បាយ

ព័ណ៌៍សម �្រ ឬរ�ូរាង្គខាង្គបៀប្រ�

បៀយនឌ័័រ ឬការ�ង្ហាា ញបៀយនឌ័័រ

ទ្ធិសសនបៈ ឬមតិបៀ��ល់

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�បូៀទ្ធិ

តបួៀល� XX៖ ភាគ្គរយដនប្រកុមនីមួយៗបៀោយខែផ្សកិបៀលើកតាត ខែៃលបៀកើតមានញឹកញា�់ជាង្គបៀគ្គ 

ខែៃលព័កួបៀគ្គបៀជឿជាក់ថា មានជា�ព់ាកព់័ន័ធនឹង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័នធអ្ននឡាញ

អ្នកំបៀ�ីើយស�ណួ៍រទាំ�ង្គអ្នស់ ស្រ្តីសតី ��រស យ�វិជន សកមមជន អ្នកំប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា
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ជាហ្វេរឿយៗ ជនិហ្វេលម ើសដែត៌ង្គជាជនិដែប ាកមខុ ឬមនិិសាគ លអ់ត៌ តសញ្ញាា ណ 

ហ្វេហ៊ុើយភាគឺហ្វេក្រុច ើនិហ្វេជឿជាក់ថាជា បរុស

អ្នកំបៀ�ីើយត�កំ�ង្គការសទង្គម់តជិាបៀប្រ�ើនបានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាម ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀោយមន�សសជាបៀប្រ�ើន ជាពិ័បៀសសជនខែ�ីកម�� នងិ្គ/
ឬ អ្នកំបៀប្រ�ើប្របាស់ខែៃលមនិស្គ ល់អ្នតតសញ្ញាា ណ៍ ។ ភាគ្គបៀប្រ�ើន ស្រ្តីសាបី្រតូវិបាន 
ោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀប្រ�ើនជាង្គ��រសពី័ស�ណាកជ់នខែ�ីកម�� ឬអំ្នកមនិស្គ ល់ 
អ្នតតសញ្ញាា ណ៍ បៀោយ៥១%ដនអំ្នកបៀ�ីើយត�ជាស្រ្តីសតខីែៃលធីា�ជ់�ួការបៀ�ៀត 
បៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម ប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ បៀោយជនខែ�ីកម�� បៀ�ើបៀប្រ���បៀធ្លីៀ�ជាមយួអ្នកំ បៀ�ីើយ ត� ជា��រស

គ្គមឺាន ២៦% �ណ៍បៈខែៃល៤១%ដនស្រ្តីសតខីែៃលធីា�ជ់�ួការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធ អ្ននឡាញ បានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ
បៀោយ ជនមនិស្គ ល់អ្នតតសញ្ញាា ណ៍ បៀ�ើបៀប្រ���បៀធ្លីៀ�ជាមយួ��រសគឺ្គមាន 
២៨% ។ ផ្សទ�យបៀ�វិញិ ប្រកុមអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា ភាគ្គបៀប្រ�ើនប្រតូវិបាន
ោក ់បៀគ្មាលបៀ�បៀោយនរណាមំាកខ់ែៃលពួ័កបៀគ្គស្គ ល់ (សូមបៀមើលតបួៀល�
ទ្ធិ១ី៥) ។ បៀនះអា��ី�ះ�ញូ្ញា�ង្គពី័ឥរ�ិ�ថ្មីប្រ�ក�បៀោយបៀប្រគ្មាះថំាក�់ះ ង្គ
ខីា�ង្គ ខែៃលការបៀ�ៀតបៀ�ៀន នងិ្គបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញបៀ�បៀលើប្រកុមអំ្នកប្រសឡាញ់
បៀ�ទ្ធិ ៃូ�គំ្មា គ្គបឺៀ�អា�ទ្ធិទួ្ធិលយកបាន ។ ឧទាំហរណ៍៍៖ ការសិកាមយួ
បាន រកបៀ�ើញថា ក�មារបៀ�ទ្ធិទី្ធិ៣ជាង្គ៦០% ខែៃលបាន�ូលរមួសទង្គម់តិបៀ� 
កំ�ង្គ ប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ប្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀ�ស្លាបៀរៀន  ។២៥
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ផ្សេងផ្ ៀត

សមាជិកគ្រួសារ

អាជ្ញា ធរ

អតីត ឬរូផ្សេហ៍បច្ចុបបន្េ

សហការ ី

មតិតភកដិ

អេកសាា ល់គ្នេ  អេកជិតខាង 
ឬមនុ្សេគ្សបាលគ្នេ

ជន្មនិ្សាា ល់អតតសញ្ញា ណ

ជន្ច្ម្មែកមុខ

អនុ្ញ្ញា តឱ្យមាន្ច្ផ្មែើយផ្គ្ច្ើន្ ការផ្ ែ្ើយសំណួរមិន្ម្មន្ជ្ញកាតព្វកិច្ចផ្ 

តួផ្លខ ១៥៖ ភាររយនន្អេកចូ្លរមួសទងម់តិ ម្ែលគ្តូវបាន្ផ្បៀតផ្បៀន្តាមគ្បព្ន័្ធអន្ឡាញ ម្សែកតាម ំនាក ់ំន្ងជន្
ផ្លមើសជ្ញមយួព្ួកផ្រ

អេកផ្ ែ្ើយសំណួរទងំអស់ អេកគ្សឡាញ់ផ្ភ ែូច្គ្នេ

២៥ “ការសមី�តអ្នំកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មាបៀ�តាមស្លាបៀរៀនកំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា” បៀោយមជឈមណ៍ឌ លសិទ្ធិធិមន�សសកមុ�ជា ទ្ធិ�ព័រ័១៦ បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ�២០១៥ ។ 
ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/khmer/2015_12_17_CCHR_REPORT_LGBT_Bullying_in_Cam_School_

(KHM).pdf 

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

ត៌ហួ្វេលខទ១ី៥៖ ភាគឺរយនៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែ�លក្រុត៌វូិបានិហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ដែផ្ស ែកតាមទនំាំក់ទនំិង្គជនិហ្វេលម ើសជាមយួព័កួហ្វេគឺ
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ភាគឺហ្វេក្រុច ើនិហ្វេគឺថា ហ្វេប ើហ្វេ�ដែត៌បនិ ត [បហ្វេង្ហាា �សារ] ហ្វេទៀត៌និងឹ្គម្លានិបញ្ញាា សវុិត៌ ិភិាព័ផ្ទាទ លខ់ ា�និ

តារា២៦  គួជឺ្ញាសកម្ពុែជនុសហ៊ុជពី័មាន ក ់ ផ្នែ�លំឧសាហ៍៊ុ�ដើងាះ ះព័ត័ួម៌ានុអពីំ័�ញ្ញាះ សងគម្ពុ និុងសិទីធមិ្ពុនុុសសដើលំើក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។ 
ដើ��ុុនាំែ នុឆាំន ចុំុងដើក្រុកាយដើនុះ ដើលាកផ្នែតួងផ្នែតួក្រុ�ឈម្ពុនឹុងការដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញជ្ញា�នុត�នាំា �ពី់័សណំ្ដាកអ់នកដើក្រុ�ើក្រុបាស់
ដើហ៊ុវស�ុុកផ្នែ�លំម្ពុនិុសាគ ល់ំអតួតសញ្ញាា ណ៍មាន ក ់ ។ ដើលាកបានុនិុយាយថា “ភាគួដើក្រុចុើនុឱ្យយផ្នែតួខាុ ំ �ដើងាះ ះឬផ្នែសុរព័ត័ួម៌ានុពាកព់័ន័ុធដើ�នឹុង
ការរដំើលាភិសិទីធមិ្ពុនុុសស ឬក៏ពាកព់័ន័ុធនឹុងការដើធវើបា�អីណ្ដាមួ្ពុយ�ល់ំក្រុ�ជ្ញាព័លំរ�ា មានុក្រុ�ហូ៊ាវ ល់ំហ៊ុនឹងគាំតួចូ់ុលំម្ពុកcommentរហូ៊ុតួ។ 
អតួនិុយ័គាំតួ ់សរដើសរភាគួដើក្រុចុើនុគួរឺារាងំដើយើង កនុងនុយ័គួរំាម្ពុកផំ្នែហ៊ុងដើយើង” ។  

គួណ៍នីុផ្នែ�លំម្ពុនិុសាគ ល់ំអតួតសញ្ញាា ណ៍ ��ូំង�ដើងាះ ះរូ�ភាព័ពី័រជ្ញាមួ្ពុយគាំន  ។ រូ�ទីីមួ្ពុយគួជឺ្ញារូ�ដើលាកតារា ផ្នែ�លំក្រុតួវូបានុ
យកដើចុញពី័ដើហ៊ុវស�ុុករ�ស់ដើលាក និុងរូ�ទីីពី័រគួជឺ្ញារូ�កាដំើភិាើង ។ តារាបានុ�ញ្ញាា កថ់ា ការ�ដើងាះ ះសារដើនាំះបានុបាតួដ់ើ�វញិដើ�
នៃថង�នាំា � ់។ ដើក្រុកាយម្ពុក អនកដើក្រុ�ើក្រុបាស់ផ្នែ�លំម្ពុនិុសាគ ល់ំអតួតសញ្ញាា ណ៍ដើនាំះ បានុចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុសរដើសរអធិ�ាយដើលំើការ�ដើងាះ ះសាររ�ស់
ដើលាកតារា ឥតួឈ�ឈ់រ ដើដាយទាំម្ពុទាំរឱ្យយតារា�ញ្ឈឈ�់ការផ្នែចុករផំ្នែលំកព័ត័ួម៌ានុ ។ តារា បានុបុានុស់ាែ នុថា ដើលាកទីទួីលំបានុការ
សរដើសរអធិ�ាយចុដើនាំា ះពី័ ៥០ ដើ�១០០ នៃនុការ�ដើងាះ ះសាររ�ស់ដើលាក ។ 

ដើលាក តារា កប៏ានុទីទួីលំការដើ�ទូីរស័ព័ាពី័ជនុម្ពុនិុសាគ ល់ំអតួតសញ្ញាា ណ៍ ផ្នែ�លំបានុក្រុបា�ដ់ើលាកឱ្យយ�ញ្ឈឈ�់ការ�ដើងាះ ះព័ត័ួម៌ានុ 
។ ដើលាកគួតិួថា អនកដើ�ទូីរស័ព័ា និុងអនកដើក្រុ�ើក្រុបាស់ដើហ៊ុវស�ុុកដើដាយម្ពុនិុសាគ ល់ំអតួតសញ្ញាា ណ៍ដើនាំះគួជឺ្ញាម្ពុនុុសសផ្នែតួមួ្ពុយ ដើដាយសារដើគួ
ដើក្រុ�ើក្រុបាស់ពាកយដើព័ចុនុក៍្រុសដើ�ៀងគាំន  ។ តារាក៏បានុរាយការណ៍៍ពី័ការផ្នែ�លំដើលាកក្រុតូួវបានុតាម្ពុដានុដើដាយផ្ទាា ល់ំផ្សងផ្នែ�រ ។ ដើលាកបានុ
ដើរៀ�រា�់ថា “គាំតួ�់ងឹថាដើយើងក្រុ�ក�អាជវីកម្ពុែអីដើទីៀតួ ដើហ៊ុើយ�ងឹថាដើយើងនឹុងដើ�តួ�ំនុណ់្ដា ដើគាំលំដើ�ណ្ដា ចុងឹគួថឺាគាំតួ�់ងឹតាម្ពុងុ 
ខាុគំួតិួថាម្ពុនិុផ្នែម្ពុនុអនកឆាំង យដើទី ដើហ៊ុើយជ្ញាអនកផ្នែ�លំជនំាំញ�ដើចុេកវទិីាដើទីៀតួ គាំតួ�់ងឹថាដើយើងឈរដើ�ដើគាំលំដើ�ណ្ដា” ។ 

តារាបានុព័ាយាម្ពុ�ាុក�ុគួគលំដើនាំះ �ុុផ្នែនុតម្ពុិនុបានុដើជ្ញាគួជ័យដើទី ។ ដើលាកបានុនិុយាយថា “ដើយើងរកអនកជនំាំញផ្នែ�លំគាំតួ់ដើចុះ
�ាុកមុ្ពុង គាំតួ់ដើ�ផ្នែតួថាចូុលំដើ��ាុកអតួ់បានុ �ូចុថាដើយើងម្ពុិនុផ្នែម្ពុនុជ្ញាFriend គាំតួ់ ផ្នែតួគាំតួ់អាចុចូុលំម្ពុក Comments ដើយើងបានុ ។ 
ដើហ៊ុើយដើយើងផ្នែ�កដើម្ពុើលំFriend រ�ស់គាំតួ់ដើ�កនុង Profileហ៊ុនឹង ក៏ដើឃុំើញសុទីធផ្នែតួម្ពុស្រ្តីនុតីធំៗ ” ។ 

តារាក�៏ងឹថា ការតាម្ពុដានុដើលំើការ�ដើងាះ ះសាររ�ស់ដើលាកដើ�ដើលំើដើហ៊ុវស�ុុកនឹុងដើ��នុតដើទីៀតួ ។ ម្ពុស្រ្តីនុតីមូ្ពុលំដាា នុធាា �ប់ានុក្រុព័មានុ
ដើលាកតារា កុឱំ្យយ�ដើងាះ ះព័័តួម៌ានុពាកព់័ន័ុធនឹុងនុដើយាបាយ និុងឱ្យយក្រុ�ងុក្រុ�យ័តួន ។ ដើលាកម្ពុនិុបានុភិយ័ខាា ចុដើទី និុង�នុត�ដើញ្ឈេញម្ពុតួអិពីំ័
�ញ្ញាះ សខំានុ់ៗ  �ុុផ្នែនុតដើលាកក្រុពួ័យបារម្ពុាថា អនកដើផ្សសងដើទីៀតួអាចុដើឃុំើញការដើ�ៀតួដើ�ៀនុដើនុះ និុងឈ��់ដើងាះ ះព័ត័ួម៌ានុរ�ស់ពួ័កដើគួ ។ 

សខុៗថត៌របូហ្វេយើង្គហ្វេដាយមនិិម្លានិការអនិញុ្ញាា ត៌

ល័ំកខ២៧  ជ្ញាស្រ្តីសតីមាន ក់អាយុ ២៦ឆាំន  ំបានុដើ�មុាតួតូួចុមួ្ពុយ ដើ�ើម្ពុិទិីីញដើភិសជាៈ ខណ៍ៈដើនាំះក្រុសា�់ផ្នែតួមានុ�ុរសផ្នែ�ាកមុ្ពុខមួ្ពុយក្រុកុម្ពុ
ក្រុ�មាណ៍ ៤នាំក់ បានុថតួរូ�នាំង ។ ដើក្រុកាយម្ពុក ជនុផ្នែ�ាកមុ្ពុខមាន ក់បានុដើផ្សាើសារម្ពុកនាំងតាម្ពុដើថដើលំក្រុកាម្ពុ ដើដាយបានុក្រុបា�់នាំងថា រូ�
រ�ស់នាំងក្រុតួូវបានុផ្នែចុកចាយកនុងក្រុកុម្ពុដើថដើលំក្រុកាម្ពុមួ្ពុយ ដើហ៊ុើយថាម្ពុនុុសសកពុំ័ងផ្នែតួនិុយាយពី័នាំង ។ �ុរសដើ�មុាតួដើនាំះ ចា�់ដើផ្សដើម្ពុដើសនើ
នាំងដើធវើជ្ញាម្ពុិតួតដើលំើដើហ៊ុវស�ុុក �ុុផ្នែនុតក្រុតួូវបានុនាំង��ិដើសធ ។ ដើដាយសារល័ំកខម្ពុិនុអាចុចូុលំដើម្ពុើលំក្រុកុម្ពុដើថដើលំក្រុកាម្ពុ នាំងម្ពុិនុចុាស់ថា
រូ�ភាព័រ�ស់នាំងដើ�ផ្នែតួក្រុតួូវបានុផ្នែចុករផំ្នែលំកឬយុាងណ្ដាដើទី ដើទាំះ�ីជ្ញាពួ័កដើគួបានុក្រុបា�់នាំងថា ពួ័កដើគួបានុលុំ�រូ�ទាំងំដើនាំះដើចាលំ
ដើហ៊ុើយក៏ដើដាយ ។ ល័ំកខ ក៏ម្ពុិនុបានុ�ឹងថាដើហ៊ុតុួ�ូចុដើម្ពុដចុបានុជ្ញាពួ័កដើគួអាចុរកដើឃុំើញនាំងដើ�ដើលំើដើថដើលំក្រុកាម្ពុ និុងដើហ៊ុវស�ុុកផ្នែ�រ ។ 
នាំងបានុនិុយាយថា “ខាុអំតួ់�ឹង ។ ខាុ �ូំចុជ្ញាមានុអារម្ពុែណ៍៍ខាា ចុៗ រាងអត់ួយល់ំ អត់ួ�ឹងថាដើលំើរូ�ថតួមួ្ពុយហ៊ុនឹងគាំតួ់ដើក្រុ�ើពាកយដើព័ចុនុ៍
អីខាះ ដើហ៊ុើយដើ�សុខៗដើហ៊ុតុួអី ម្ពុនុុសសផ្នែ�លំអត់ួសាគ ល់ំគាំន ក៏យករូ�ដើ�ដើធវើចុឹង” ។

២៦  បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។

២៧ បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។
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បៀព័ល�ីះ ជនបៀលមើសស្គ ល់អ្នតតសញ្ញាា ណ៍មន�សស ខែៃលបៀគ្គោក់
បៀគ្មាលបៀ� ។ ស្រ្តីសតមំីាកខ់ែៃលមានអាយ� ២០បៀសាើង្គ បានខែ�ករ �ខែលកថា អ្នតីត
មតិតប្រ�ុសរ�ស់នាំង្គបានលួ��ូលបៀប្រ�ើប្របាស់គ្គណ៍នីរ�ស់នាំង្គ ។ នាំង្គបាន
ន�ិយថា “អ្នតតីមតិតប្រ�ុសរ�ស់�ើ� � បានបៀប្រ�ើប្របាស់គ្គណ៍នីរ�ស់�ើ� � បៀហើយបាន
ថ្មីតស្រ្តីសគនីស្ររ�ស់�ើ� �ជាមយួមន�សសបៀផ្សសង្គនិង្គ បាន�បៀង្ហាា ះវាបៀ�បៀលើគ្គណ៍នី
រ�ស់�ើ� � បៀធ្លីវើឱ្យយ�ើ� ��យ័ខីា�នងឹ្គអាមាះ ស” ។ ស្រ្តីសតមំីាកប់ៀទ្ធិៀត អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ� 
បានខែ�ករ �ខែលកថា អ្នតីតមតិតប្រ�ុសរ�ស់នាំង្គ បាន�បៀង្គើើតគ្គណ៍នីខែកីង្គកីាយ 
បៀោយបៀប្រ�ើប្របាស់រ�ូភាព័ពី័គ្គណ៍នីរ�ស់នាំង្គ បៀៃើម្ពី័ា�មប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គនាំង្គ ។ 
នាំង្គបានបៀរៀ�រា�ថ់ា “បៀព័លហំងឹ្គ គ្មាតអ់្នត�់ង្គខ់ែ�កគំ្មាជាមយួ�ើ� � ប្រ�ខែហលជា
គ្មាត�់ង្គគ់្គ�រាមបៀយើង្គ បៀៃើម្កី��ឱ្យយបៀយើង្គខែ�កពី័គ្មាត”់ ។

អ្នកំបៀ�ីើយត�បានរាយការណ៍៍ថា ��រសបានប្រ�ប្រពឹ័តតការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញញឹកញា�ជ់ាង្គស្រ្តីសត ី ។ ជាឧទាំហរណ៍៍ បៀ�បៀព័លខែៃល
ជនបៀលមើសជាជនខែ�ីកម�� ឬជនមនិស្គ ល់អ្នតតសញ្ញាា ណ៍ អំ្នកបៀ�ីើយត�អា�
សនមតពី័បៀយនឌ័រ័រ�ស់ជនបៀលមើសបៀោយខែផិ្សកបៀលើវិតតមានរ�ស់បៀគ្គបៀលើប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ ។ កំ�ង្គ��បៀណាមមន�សសខែៃលបានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ៦៥%ដនអំ្នកបៀ�ីើយត�បៀជឿជាកថ់ា ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបានោក់
បៀគ្មាលបៀ�បៀោយ��រស នងិ្គ២៣%បៀជឿជាកថ់ា ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�
បៀោយស្រ្តីសត ី បៀហើយអ្នកំ�ីះបៀទ្ធិៀតបានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធ

អ្ននឡាញបៀោយមន�សសខែៃលមានបៀយនឌ័រ័��សៗគំ្មា �ណ៍បៈខែៃលអំ្នក
បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតមនិស្គ ល់�ាស់ព័បីៀយនឌ័រ័រ�ស់ជនបៀលមើស (សូមបៀមើលតារាង្គទ្ធិ៤ី) ។ 

តារាង្គទ៤ី៖ ហ្វេយនិឌ័រ័របស់ជនិហ្វេលម ើស រាយការណ៍ហ្វេដាយអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែ�ល

ក្រុត៌វូិបានិហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាម

ឆ្លើយនួឌ័រ័របស់់ជនួឆ្លើលម�ស់ឆ្លើយនួឌ័រ័របស់់ជនួឆ្លើលម�ស់ ចំំនួួនួអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតបចំំនួួនួអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតប

��រស ១៧៧

ស្រ្តីសតី ៦៤

បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ៨

មនិស្គ ល់ ៥៥

មន�សសមំាកអ់ា�រាយការណ៍៍ពី័ការគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀប្រ�ើនប្រ�បៀ�ទ្ធិ

ព័កួគ្នាត់៌ហ្វេ�ដែត៌ហ្វេ� ើរហ្វេផ្ស ាើសារហ្វេ�អ នក�នៃទ ជាព័ហិ្វេសសស្រ្តសតី

វណ្ដាា ២៨ អាយុ ២៣ឆាំន  ំជ្ញាសិសសមាន ក ់ផ្នែ�លំដើក្រុ�ើក្រុបាស់ក្រុ�ព័ន័ុធផ្សសព័វផ្សាយសងគម្ពុ ដើ�ើម្ពុិទីីនំាំកទ់ីនំុងជ្ញាមួ្ពុយម្ពុតិួតភិកដ ិនិុង
អានុព័ត័ួម៌ានុ ។ នាំងបានុជួ�ការផ្នែ�កធាា យព័័តួម៌ានុ ដើ�ដើព័លំផ្នែ�លំដើលំខទូីរស័ព័ារ�ស់នាំង ក្រុតួវូបានុម្ពុតិួតរ�ស់ម្ពុតិួតភិកដិ
នាំងផ្នែចុកចាយដើដាយម្ពុនិុក្រុតួមឹ្ពុក្រុតួវូដើ�កនុងក្រុកមុ្ពុដើផ្សាើសារធមួំ្ពុយ ។ នាំងបានុនិុយាយថា “ដើគួចុងល់ំកខណ៍ៈ�ូចុដើធវើបា� ដើគួ
ផ្នែចុកចាយដើ�អនកផ្នែ�លំអតួល់ំ”ិ ។

វណ្ដាា បានុ�ាុកម្ពុតិួតរ�ស់នាំង និុង�ុរសផ្នែ�លំបានុផ្នែចុកចាយដើលំខទូីរស័ព័ារ�ស់នាំង �ុុផ្នែនុតនាំងបានុចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុ
ទីទួីលំការដើ�ចូុលំពី័ដើលំខទូីរស័ព័ាម្ពុនិុសាគ ល់ំជ្ញាដើក្រុចុើនុ ។ នាំងម្ពុនិុបានុដើ�ាើយតួ�ដើទី �ុុផ្នែនុត�ុរសផ្នែ�លំនាំងម្ពុនិុសាគ ល់ំ
ជ្ញាដើក្រុចុើនុ បានុចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុទាំកទ់ីងនាំងតាម្ពុកម្ពុែវធិឆីាំតួ ។ នាំងបានុនិុយាយថា “ដើគួដើក្រុ�ើពាកយអត់ួគួួរសម្ពុ ខាុអំតួនិ់ុយាយ
អីទាំងំអស់ ខាុ�ំាុកដើចាលំ ។ ខាុមំានុអារម្ពុែណ៍៍ថាអត់ួមានុសុវតួិភិាព័” ។ 

២៨ បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។
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អាជាា ធីរកម ុ�ជាតាមដានិ និងិ្គហ្វេធី េើទកុ ខបកុហ្វេម នញសកម មជនិ និងិ្គអ នក
ហ្វេផ្សសង្គហ្វេទៀត៌ ហ្វេ� ើមបីគ្នាបសង្គ កត់៌ហ្វេសរភីាព័នៃនិការបហ្វេ�េញមត៌តិាមក្រុបព័ន័ិ ិ
អនិឡាញ

អាជាើ ធ្លីរកមុ�ជាជាបៀរឿយៗខែតង្គ បៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញ នងិ្គចា��ួី់ន
អ្នកំការពារ�រសិ្ា ន នងិ្គអំ្នកការពារសិទ្ធិធមិន�សស គូ្គប្រ�ខែជង្គនបៀ�បាយ 
អ្នកំស្រព័ត័ម៌ាន នងិ្គអំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ោក់
ព័នធនាំគ្មារ បៀោយស្រការសខែមាង្គមតរិ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ ។ ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញបៀនះ ប្រតូវិបានអ្នន�ញ្ញាា តបៀោយអ្ន�ណា�
តាមោនៃប៏ៀលើសល� ់ នងិ្គគ្មាម នតមីាភាព័ ។ ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀោយអាជាើ ធ្លីរ ប្រតូវិបានរាយការណ៍៍បៀោយ ៤%ដន
អ្នកំបៀ�ីើយត�ទាំ�ង្គអ្នស់  នងិ្គ១១%ដនសកមមជន ។ អំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តិ
��នួន ១៤នាំក ់ ខែៃលកំ�ង្គបៀនាំះមាន១១នាំកជ់ា��រស �ណ៍បៈខែៃល៨នាំក់
ក�ណ៍តអ់្នតតសញ្ញាា ណ៍ជាសកមមជន បានរាយការណ៍៍បៀោយជាកល់ាកថ់ា 
អាជាើ ធ្លីរបានប្រ�តិកមមបៀ�បៀលើអ្នវមីយួខែៃលព័កួបៀគ្គបាន�បៀង្ហាា ះបៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ បៀោយបៀធ្លីវើការបៀកាះបៀ�ព័កួបៀគ្គបៀ�ស្កសួរ ប្រព័មទាំ�ង្គ�ង្ហាគ �ឱ់្យយ
ល��ស្រ�បៀង្ហាា ះ ឬបៀធ្លីវើការស��បៀទាំស ជាបៀៃើម ។ 

បៀទាំះ�ីជាមនិបានបៀលើកបៀ�ើង្គបៀ�ខែផំ្សកណាមយួដនការប្រស្វិប្រជាវិបៀនះ 
មានករណី៍ជាបៀប្រ�ើនប្រតូវិបានៃឹង្គឮជាស្ធារណ៍បៈថា តអួ្នង្គគរៃាបានចា��ួី់ន 
ផ្សានាំទ បៀទាំស នងិ្គចា�ប់្រ�ជាព័លរៃាោកព់័នធនាំគ្មារ បៀោយស្រខែតការសខែមាង្គ
មតិរ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ។២៩ �ទ្ធិ�្ញ្ចូាតតមិនិ�ាស់លាស់
ដនប្រកមប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ  ជាពិ័បៀសស�ទ្ធិញ�ះញង្គឱ់្យយប្រ�ប្រពឹ័តត�ទ្ធិឧប្រកិៃា ជាអាទ្ធិ ៍
(មាប្រតា៤៩៤ នងិ្គមាប្រតា៤៩៥) �ទ្ធិបៀជរប្រ�មាថ្មីជាស្ធារណ៍បៈ (មាប្រតា៣០៧) 
នងិ្គ�ទ្ធិប្រ�មាថ្មី��បៀពាះអ្នង្គគប្រព័ះមហាកសប្រត (មាប្រតា៤៣៧សទនួ) ខែតង្គប្រតូវិបាន
បៀប្រ�ើប្របាស់បៀោយប្រ�ព័ន័ធយ�តតធិ្លីមប៌ៀ�កមុ�ជា បៀៃើម្ចីា�ប់្រ�ជាព័លរៃាោក់
ព័នធនាំគ្មារ បៀោយស្រការសខែមាង្គមតរិ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ។២៩ អាជាើ ធ្លីរកប៏ានៃកហូតអាជាើ �ណ័៍ះ ពី័ស្ា �ន័ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ 

បៀោយស្រខែតការរាយការណ៍៍ព័ត័ម៌ានរ�ស់អំ្នកទាំ�ង្គបៀនាំះបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ  ។ បៀ�ឆំ្នាំ�២០២០ អ្នង្គគការលីកាៃូបាន�ង្គប្រកង្គជាឯកស្រនូវិការ
ចា��ួី់នប្រ�ជាព័លរៃា��នួន ១៥៨នាំក ់(ស្រ្តីសត ី៣៤នាំក ់នងិ្គ��រស១២៤នាំក)់ 
បៀោយស្រការ�បៀញូ្ចូញមតរិ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ គ្គតិប្រតឹម
��ង្គឆំ្នាំ�បៀនាំះ ព័កួបៀគ្គ��នួន ៧៣នាំក ់ក�ព័�ង្គសាតិបៀ�កំ�ង្គព័នធនាំគ្មារបៀ�បៀ�ើយ ។ 
មាតកិាប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ខែៃលកំ�ង្គបៀនាំះមានការសនទនាំជាលកខណ៍បៈ
ឯកជន ជាបៀរឿយ ខៗែតង្គជា�សត�តាង្គខែតមយួប្រ�បៀ�ទ្ធិគ្គត ់កំ�ង្គការ�ង្ហាា ញបៀ�កំ�ង្គ
សវិនាំការ ផ្សង្គខែៃរ ។ 

ជាឧទាំហរណ៍៍ កាលព័ខីែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ សកមមជន�រសិ្ា ន កញ្ញាា  
��ង្គ គ្គនាំធ  កញ្ញាា  �នួ ខែកវិរសម ីនងិ្គបៀលាក ថ្មី�ន រោា  ប្រតូវិបានផ្សានាំទ បៀទាំសបៀប្រកាម
ការបៀចាទ្ធិប្រ�កានព់័�ីទ្ធិញ�ះញង្គ ់ ។ “�សត�តាង្គ” ខែតមយួប្រ�បៀ�ទ្ធិគ្គតខ់ែៃល
ប្រតូវិបាន�ង្ហាា ញបៀ�កំ�ង្គសវិនាំការគឺ្គ ការ�បៀង្ហាា ះស្របៀ�បៀលើបៀហវស�ុ�ក នងិ្គ
ការសនទនាំជាវិបីៀៃអូ្នរ�ស់ព័កួបៀគ្គកំ�ង្គកិ�ូការពារ�រសិ្ា ន ។ ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបាន
ផ្សានាំទ បៀទាំសឱ្យយជា�ព់័នធនាំគ្មារ�បៀនីាំះព័ ី ១៨ខែ� បៀ� ២០ខែ� បៀោយសកមមជន
ព័រីនាំកប់ៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ប្រតូវិបានកាតប់ៀទាំសបៀោយក�បា�ង្គម�� ។ ស្លាឧទ្ធិធរណ៍៍
បៀ�រាជធានី�ំ�បៀព័ញ បានព័យួរបៀទាំស�ីះរ�ស់ព័កួបៀគ្គកំ�ង្គខែ�វិ�ិិកិា ឆំ្នាំ�២០២១ 
�នាំទ �ព់័ពី័កួបៀគ្គជា��់��កំ�ង្គព័នធនាំគ្មារអ្នស់រយបៈបៀព័លជាង្គ ១ឆំ្នាំ� ។ អំ្នកទាំ�ង្គ៣ 
ប្រ�ឈមនងឹ្គការបៀចាទ្ធិប្រ�កានព់័�ីទ្ធិរមួគ្គ�និតក្តកំ់�ង្គស�ណ៍�� បៀរឿង្គមយួបៀទ្ធិៀតរមួ
ជាមយួសកមមជន៣នាំកប់ៀទ្ធិៀតៃូ�ជា កញ្ញាា  សុ�ន រោា  បៀលាក យ�មី លាង្គ
ហ� ីនងិ្គបៀលាក លី ចានោ់រាះ វិ�ត ខែៃលប្រតូវិបានចា��ួី់ន នងិ្គបៀចាទ្ធិប្រ�កាន ់កំ�ង្គ
ខែ�មថិ្មី�នាំ ឆំ្នាំ�២០២១ ។ កញ្ញាា  រោា  នងិ្គបៀលាក លាង្គហ� ីកប៏្រ�ឈមនងឹ្គ�ទ្ធិ
ប្រ�មាថ្មី��បៀពាះអ្នង្គគប្រព័ះមហាកសប្រតផ្សង្គខែៃរ ។ ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ Fresh News 
ខែៃលមានទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជិតសំិទ្ធិធជាមយួរោា �បិាល បាន�បៀញូ្ចូញវិបីៀៃអូ្ន
ខែៃលបានថ្មីតទ្ធិ�កសាីព័ីការ�ូលរមួរ�ស់ព័ួកបៀគ្គកំ�ង្គកិ�ូប្រ�ជ��តាមកមមវិធិ្លីី 
Zoom ជាលកខណ៍បៈឯកជន ខែៃលទ្ធិ�នង្គជាប្រតូវិបានលួ�ថ្មីតបៀោយមនិ
ប្រតឹមប្រតូវិ ខែៃលប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយបៀនាំះមនិបានប្របា�ព់័បី្រ��ព័ដនវិបីៀៃអូ្នបៀទ្ធិ 
�ះ�ខែនតបាន�ញ្ញាជ កថ់ាជា “�សត�តាង្គ” ។ អំ្នកទាំ�ង្គ៦នាំក ់ប្រតូវិបានបៀោះខែលង្គ

២៩ សប្រមា�ឧ់ទាំហរណ៍៍ សូមបៀមើល “ការតសូុបៀៃើម្បីៀសរភីាព័ ៖ ការរ �បៀលា���ពានអ្នំកការពារសិទ្ធិិធមន�សស ២០១៨-២០២០” បៀ�ញផ្សាយបៀោយអ្នង្គគការលីកាៃូ 
ឆំ្នាំ�២០២០ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=233&khmer 
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ឱ្យយបៀ�បៀប្រ����កំ�ង្គខែ�វិ�ិិកិា ឆំ្នាំ�២០២១ �ះ�ខែនតប្រតូវិ�នតប្រ�ឈមនងឹ្គការជា�ព់័នធ
នាំគ្មាររហូតៃល់ ១០ឆំ្នាំ� ប្រ�សិនបៀ�ើរកបៀ�ើញថាមានព័រិ�ទ្ធិធភាព័  ។៣០

ប្រសបៀៃៀង្គគំ្មាបៀនះខែៃរ កាលព័ីខែ�មថិ្មី�នាំ ឆំ្នាំ�២០២១ បៀកមង្គប្រ�ុសអាយ� 
១៦ឆំ្នាំ�មំាក ់ ខែៃលមានជ�ង្គឺអ្នូទី្ធិសសមឹ (ASD) ប្រតូវិបាន����ីួន ជ��វិញិការ
�បៀង្ហាា ះស្រតាមរយបៈកមមវិធិ្លីីបៀថ្មីបៀលប្រកាម និង្គបៀលើបៀហវស�ុ�ក �ណ៍បៈ
ខែៃលឪព័�ករ�ស់បៀកមង្គប្រ�ុស ខែៃលជាអ្នតីតសកមមជន និង្គជាសមាជិ
កគ្គណ៍�កសជ�ទាំស់ កក៏�ព័�ង្គប្រតូវិបាន����ីួនផ្សង្គខែៃរ ។ បៀ�ម�នបៀព័ល
ចា��់ីួនបៀកមង្គប្រ�ុសបៀនះ មាា យរ�ស់បៀគ្គជាបៀរឿយៗ បានតវាះ ឱ្យយមានការ
បៀោះខែលង្គឪព័�ករ�ស់ក�មារបៀនាំះវិញិ ។ បៀ�ខែ�វិ�ិិិកា ឆំ្នាំ�២០២១ 
បៀប្រកាយព័ីប្រតូវិបាន����ីួនកំ�ង្គព័នធនាំគ្មារអ្នស់រយបៈបៀព័ល៤ខែ� រូ�បៀគ្គ
ប្រតូវិបានផ្សានាំទ បៀទាំសពី័�ទ្ធិញ� ះញង្គ ់ និង្គ�ទ្ធិប្រ�មាថ្មីមស្រ្តីនតីរាជការ
ស្ធារណ៍បៈ ប្រព័មទាំ�ង្គប្រតូវិបានកាតប់ៀទាំសឱ្យយជា�ព់័នធនាំគ្មារ៨ខែ� 
។ បៀកមង្គប្រ�ុសបៀនះ បានអ្នន�វិតតបៀទាំសជា�ព់័នធនាំគ្មារ ៤ខែ� និង្គ១៥ដថ្មីង 
បៀោយបៀទាំសបៀ�សល់បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតប្រតូវិបានព័យួរ �ះ�ខែនតរូ�បៀគ្គប្រតូវិសាិត
បៀប្រកាមការព័យួរបៀទាំសស្កល្ង្គរយបៈបៀព័ល២ឆំ្នាំ� បៀោយភាជ �ជ់ាមយួ
លកខ�ណ៍ឌ ជាបៀប្រ�ើនបៀទ្ធិៀត  ។៣១  

បៀប្រ�ព័ីចា�អំ់្នករះិគ្គនឥ់តស�ដ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញោកព់័នធនាំគ្មារ 
អាជាើ ធ្លីរកប៏ាន�ូលរមួយ�ទ្ធិធនាំការតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀៃើម្បីៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ
��កបៀមំញស�បៀ�ង្គអំ្នករះិគ្គនផ់្សង្គខែៃរ ។ កាលពី័ខែ�មថិ្មី�នាំ ឆំ្នាំ�២០២០ 
ប្រព័ះបៀតជប្រព័ះគ្គ�ណ៍ លួន ស�វាះ ត ខែៃលប្រតូវិបានទ្ធិទួ្ធិលស្គ ល់បៀោយអ្ននតរជាតិ
ថាជាប្រព័ះសង្គឃការពារសិទ្ធិធមិន�សស ប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀ�កំ�ង្គ
យ�ទ្ធិធនាំការមយួ បៀោយបៀប្រ�ើប្របាស់វិបីៀៃអូ្ន ស្រជាស�បៀ�ង្គ នងិ្គគ្គណ៍នី
បៀហវស�ុ�កខែកីង្គកីាយ ។ ការបៀស�ើ�អ្នបៀង្គើតរ�ស់កាខែសត The New York 
Times បានរកបៀ�ើញថា មស្រ្តីនតដីនប្រកុមបៀឃ្លាសនាំរ�ស់រាជរោា �បិាលគ្គឺ 
អ្នង្គគភាព័ព័ត័ម៌ាន នងិ្គប្រ�តិកមមរហ័ស មានជា�ព់ាកព់័ន័ធកំ�ង្គការ�បៀង្គើើត នងិ្គ
�បៀង្ហាា ះវិបីៀៃអូ្នខែៃលមានលកខណ៍បៈមនិពិ័តបៀលើបៀហវស�ុ�ក ។ បៀទាំះ�ីជាបៀហវ
ស�ុ�កបានល��បៀចាលទ្ធិ�ព័រ័ខែកីង្គកីាយបៀនាំះបៀហើយកា ី �ះ�ខែនតការល��ទ្ធិ�ព័រ័
បៀនាំះប្រតូវិបៀប្រ�ើរយបៈបៀព័លជាង្គមយួខែ� ។៣២ ប្រព័ះអ្នង្គគបានចាកបៀ�ញពី័ប្រ�បៀទ្ធិស
កមុ�ជា នងិ្គប្រតូវិបានកាតប់ៀទាំសបៀោយក�បា�ង្គម�� នងិ្គប្រតូវិបានបៀថ្មីរសភាសង្គឃ
ខែៃលប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គបៀោយរាជរោា �បិាលផ្សសកឹបៀោយអ្នវិតតមានប្រព័ះអ្នង្គគ ផ្សង្គខែៃរ ។

�រ�ិទ្ធិបៀនះបាននាំ�ឱ្យយមានការប្រតួតពិ័នតិយចា�ព់័រិ�ទ្ធិធកានខ់ែតធ្លី�បៀ�ើង្គ ។ ស្រ្តីសតជីា
អ្នកំស្រព័ត័ម៌ានមំាកខ់ែៃលបានផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សនកំ៍�ង្គការប្រស្វិប្រជាវិបៀនះ បាន
�ី�ះ�ញូ្ញា�ង្គថា អាជាើ ធ្លីរបានបៀកាះបៀ�អំ្នកការពារសិទ្ធិធមិន�សសបៀ�ស្កសួរ 
បៀោយស្រការ�បៀញូ្ចូញមតរិ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀលើបៀហវស�ុ�ក ។ នាំង្គបាននិ�យ
ថា “�ើ� �អ្នតម់ានសរបៀសរពាកព់័ន័ធជាមយួនងឹ្គបៀរឿង្គ Sensitive បៀព័កបៀទ្ធិ” ។ ��រស
មំាក ់អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� បានសរបៀសរអ្នធិ្លី�ាយថា “បៀព័លបៀនះ �ើ� �អា�និ�យ
បានខែតបៀរឿង្គ�ញ្ញាា តិ�តួ�បៀទ្ធិ បៀោយស្រអាជាើ ធ្លីររតឹ�នតឹង្គបៀលើបៀសរភីាព័
�បៀញូ្ចូញមតិ” ។ នសិសតិមំាក ់អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� បានខែ�ករ �ខែលកថា “ការ
ផ្ស�សសកមមភាព័កំ�ង្គសហគ្គមនប៍្រតូវិបានអាជាើ ធ្លីរតាមោន នងិ្គហាមឃ្លាត”់ ។ 

�ា�ខ់ែៃលប្រតូវិបានអ្នន�មត័ថ្មីមីៗ បៀនះ ទ្ធិ�នង្គជានឹង្គកានខ់ែតរតឹត្តិ
បៀសរភីាព័ដនការសខែមាង្គមតិតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ �ខែនាមបៀទ្ធិៀត ។៣៣ �ា�់
សាពី័ទូី្ធិរគ្គមនាំគ្គមន ៍ ខែៃលប្រតូវិបានអ្នន�មត័ឆំ្នាំ�២០១៥ បានអ្នន�ញ្ញាា ត
ឱ្យយមានអ្ន�ណា�តាមោន នងិ្គការផ្សានាំទ បៀទាំសបៀោយគ្មាម នតមីាភាព័បៀលើ
ការ�បៀញូ្ចូញមត ិ ។ ប្រ�កាសអ្ននតរប្រកសួង្គបៀល�១៧០ ឆំ្នាំ�២០១៨ សាពី័ី
ការប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គការផ្សសព័វផ្សាយតាមបៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័ នងិ្គ�ណាា ញទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គសង្គគម 
ខែៃលៃ�បៀណ៍ើ រការតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍តបៀ�ប្រព័ះរាជាណា�ប្រកកមុ�ជា បានផ្សាល់
មលូោា នទូ្ធិល�ទូ្ធិលាយ នងិ្គប្រសបៀព័�ប្រសពិ័ល ថាបៀតើមាតកិាអ្ននឡាញណា�ីះ
ខែៃលអា�ប្រតូវិបានរា�ង្គ�ទ� ់ ប្រព័មទាំ�ង្គបានចាតត់ា�ង្គប្រកសួង្គ��នួន�ី បៀៃើម្ី
តាមោនបៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័ នងិ្គ�ណាា ញទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គសង្គគម ។ កាលព័ខីែ�មករា 
ឆំ្នាំ�២០២១ មស្រ្តីនតបី្រកសួង្គព័ត័ម៌ានមំាក ់បានប្របា�ស់្រព័ត័ម៌ានកំ�ង្គប្រសកុ
មយួថា ប្រកសួង្គនឹង្គ�ខែនាមសមតាភាព័ឃី្លា�បៀមើលបៀ�បៀលើកមមវិធិ្លីធី្លីកីថ្មី�ក 
នងិ្គកមមវិធិ្លីបីៀផ្សើើស្រជាលកខណ៍បៈឯកជនៃូ�ជា វិតសនអ៍ា� ់ឆ្នាំត នងិ្គបៀថ្មី
បៀលប្រកាម ជាបៀៃើម  ។៣៤ អ្នន�ប្រកឹតយសាីព័កីារ�បៀង្គើើតប្រ�កទាំវ រអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត
ជាត ិ ប្រតូវិបានអ្នន�មត័កាលព័ខីែ�ក�មាបៈ ខែៃលនឹង្គប្រតូវិចា�ប់ៀផ្សាើមអ្នន�វិតត
បៀ�បៀៃើមឆំ្នាំ�២០២២បៀនះ ។ បៀោយតប្រមូវិឱ្យយប្រគ្គ��់ណាា ញអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត
ទាំ�ង្គអ្នស់ប្រតូវិ�ីង្គកាត ់ ប្រ�កទាំវ របៀនះនឹង្គផ្សាល់មបៀធ្លីាបាយសប្រមា�អ់ាជាើ ធ្លីរ 
បៀៃើម្បី្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គ នងិ្គរតឹត្តិទាំ�ង្គអ្នស់ដនប្រតាហវកិបៀលើអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត រា�ង្គ�ទ�់
មាតកិាបៀលើអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍ត នងិ្គ�បៀង្គើើនការតាមោន ។ បៀស�កាបី្រពាង្គ�ា�់
សាពី័�ីទ្ធិបៀលមើស�បៀ�ូកវិទិ្ធិា ក�៏បៀង្គើើតឱ្យយមានហានិ�យ័�ខែនាមបៀទ្ធិៀត បៀ�បៀលើ
បៀសរភីាព័ដនការ�បៀញូ្ចូញមត ិ នងិ្គសិទ្ធិធឯិកជនភាព័ ប្រ�សិនបៀ�ើ�ា�ប់ៀនះប្រតូវិ
បានអ្នន�មត័ ។

៣០ សូមបៀមើលបៀស�កាីខែថ្មីីង្គការណ៍៍រមួ “សូមទ្ធិមីាកប់ៀចាល�ទ្ធិបៀចាទ្ធិទាំ�ង្គអ្នស់��បៀពាះសកមមជនមាតាធ្លីមមជាតិ និង្គបៀោះខែលង្គអ្នំកការពារសិទ្ធិធិមន�សសខែៃលក�ព័�ង្គ
ជា��់��កំ�ង្គព័នធនាំគ្មារ” បៀ�ញផ្សាយដថ្មីងទី្ធិ២២ ខែ�មថិ្មី�នាំ ឆំ្នាំ�២០២១ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ 

https://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=479&khmer 

៣១ សូមបៀមើលអ្នតា�ទ្ធិ�ីីៗសាីព័ី “ក�មារអាយ� ១៦ឆំ្នាំ� ខែៃលបៀកើតជ�ង្គឺអ្នូទី្ធិសសមឹ ប្រតូវិបានផ្សានាំទ បៀទាំស ជ��វិញិការ�បៀង្ហាា ះស្របៀលើបៀហវស�ុ�ក និង្គបៀថ្មីបៀលប្រកាម” 
បៀ�ញផ្សាយបៀោយអ្នង្គគការលីកាៃូ ឆំ្នាំ�២០២១ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=296&khmer

៣២ សូមបៀមើលអ្នតា�ទ្ធិសាីព័ី “ប្រព័ះសង្គឃមំាកជ់បៀមី�សប្រព័ះកាយបៀ�ញពី័ប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា បៀប្រកាយពី័រង្គការគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀោយព័ត័ម៌ានមនិពិ័តបៀលើបៀហវស�ុ�ក” បៀោយ 
Hannah Beech and Sun Narin មកពី័ The New York Times បៀ�ញផ្សាយដថ្មីងទី្ធិ២៣ ខែ�សីហា ឆំ្នាំ�២០២០ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី
៣៣ សប្រមា�ក់ារពិ័ភាកាស�ីជបៀប្រ�ដន�ា�ព់ាកព់័ន័ធ សូមបៀមើល “បៀសរភីាព័អ្ន�នីធឺ្លីណិ៍តបៀ�កមុ�ជា៖ ប្រ�កទាំវ របៀៃើម្បី្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គ” បៀោយ Asia Centre បៀ�ញផ្សាយ
ឆំ្នាំ�២០២១ ។ ៃកប្រសង្គព់័៖ី https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Internet-Freedoms-in-Cambodia-A-Gateway-to-Control.pdf នងិ្គ “មន�សស
ក�ព័�ង្គឃី្លា�បៀមើល៖ ការប្រតួតពិ័នតិយចា�ព់័រិ�ទ្ធិធ ការតាមោន នងិ្គប្រ�កទាំវ រអ្ន�នីធឺ្លីណិ៍តជាតបិៀ�កមុ�ជា” បៀោយ Digital Reach បៀ�ញផ្សាយឆំ្នាំ�២០២១ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ 

https://digitalreach.asia/news/online-people-watching-censorship-surveillance-and-the-national-internet-gateway-in-cambodia/
៣៤ សូមបៀមើលអ្នតា�ទ្ធិ “ប្រកសួង្គព័ត័ម៌ាន�បៀង្គើើនការឃី្លា�បៀមើលបៀលើប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម” បៀោយ ស ស�ជាតិ មកពី័ Khmer Times បៀ�ញផ្សាយដថ្មីងទី្ធិ២៨ 
ខែ�មករា ឆំ្នាំ�២០២១ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖  https://www.khmertimeskh.com/50807854/information-ministry-to-expand-monitoring-on-social-media/
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ហ្វេរឿង្គនិយិ៉ាយហ្វេផ្ទាត ត៌ខាា ងំ្គទាក់ទង្គហ្វេល ើការបពំារបពំានិសទិ ិហិ៊ុនងឹ្គ កហ៏្វេយើង្គអត់៌ហ្វេក្រុប ើ [Facebook]ហ្វេក្រុច ើនិដែ�រ ហ្វេក្រុពា�ខាាចហ្វេគឺរតឹ៌ត៌បិត៌ជាប់

ពិ័សិ�ា៣៥  ជ្ញាសកម្ពុែជនុសហ៊ុជពី័មាន ក ់ ផ្នែ�លំក្រុតួវូបានុដើធវើទុីកខ�ុកដើម្ពុនញឥតួឈ�ឈ់រ ដើដាយសារការងារ និុង
ការសផ្នែម្ពុដងម្ពុតួតិាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញរ�ស់ដើលាក ។ ដើលាកធាា ��់ដើងាះ ះព័័តួម៌ានុអពីំ័សិទីធកិារងារ នុដើយាបាយ ការរដំើលាភិ
យក�ធីា ីនិុងការរដំើលាភិសិទីធមិ្ពុនុុសស �ុុផ្នែនុតដើព័លំដើនុះ ដើលាកក្រុគាំន់ុផ្នែតួផ្នែចុករផំ្នែលំកពី័មាតួកិាផ្ទាា ល់ំខាួនុ�ុុដើណ្ដាា ះ ។ 

ដើ�ដើព័លំពិ័សិ�ាអពំាវនាំវឱ្យយដើដាះផ្នែលំងសកម្ពុែជនុផ្នែ�លំកពុំ័ងជ្ញា�់ឃុុំកំនុងព័នុធនាំគាំរ ម្ពុស្រ្តីនុតីដើយាធាជ្ញានុខ់ស់ុមាន ក ់បានុ
ដើ�ដើលាកដើ�ជួ� ។ អ�ុំងដើព័លំជួ�គាំន ផ្នែ�លំបានុចុណំ្ដាយដើព័លំជ្ញាដើក្រុចុើនុដើមុាង ពិ័សិ�ា តួកស់ាុតួនឹុងព័ត័ួម៌ានុលំម្ពុិតិួ
ផ្នែ�លំពួ័កដើគួ�ឹងអពីំ័ដើលាក ផ្នែ�លំដើលាកដើជឿជ្ញាក់ថា ពួ័កដើគួយកដើចុញពី័ការសនុានាំជ្ញាលំកខណ៍ៈឯកជនុ និុងការ�ដើងាះ ះ
សាររ�ស់ដើលាកដើលំើដើហ៊ុវស�ុុក ។ ដើលាកបានុដើរៀ�រា�់ថា “ខាុគំួតិួថា ដើគួផ្នែសវងរកតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធ�ដើចុេកវទិីាហ៊ុនឹង តាម្ពុដើហ៊ុវស�ុុ
កតាម្ពុអីហ៊ុនឹងដើហ៊ុើយ... ដើគួ�ងឹទាំងំអស់ �ងឹពី័ក្រុ�វតួតដិើធវើការ” ។ អ�ុំងដើព័លំជួ�គាំន  ដើលាកក្រុតូួវបានុក្រុព័មានុកុឱំ្យយហួ៊ុស
�នាំា តួក់្រុព័ផំ្នែ�នុពាក់ព័ន័ុធនឹុងការងារ និុងការ�ដើងាះ ះសាររ�ស់ដើលាកដើលំើក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។ “ដើគួថាកុថំាដើយើងដើ��ល់ំ
កផ្នែនុាងណ្ដា ចូុលំកនុងលូំទឹីកសិុយ កដ៏ើគួ�ងឹថាដើ�កនុងលូំទឹីកសិុយផ្នែ�រ” ។

�ុុផ្នែនុតដើលាកពិ័សិ�ា បានុជួ�ការដើ�ៀតួដើ�ៀនុតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ មុ្ពុនុដើព័លំជួ�គាំន ដើនាំះ ។ អនកដើក្រុ�ើក្រុបាស់ផ្នែ�លំម្ពុនិុ
សាគ ល់ំអតួតសញ្ញាា ណ៍បានុទាំកទ់ីងដើលាកពិ័សិ�ាយុាងតួចិុណ្ដាស់��ីង តាម្ពុរយៈកម្ពុែវធិឆីាំតួ និុងការដើ�ទូីរស័ព័ាដើដាយ
ផ្ទាា ល់ំ ដើដាយក្រុព័មានុដើលាកឱ្យយក្រុ�ងុក្រុ�យ័តួន ។ សារទាំងំដើនាំះក្រុតូួវបានុលុំ�បាតួដ់ើ�វញិដើ��ុុនាំែ នុដើមុាងដើក្រុកាយម្ពុក ។ 
ដើលាកបានុទីទួីលំការជូនុ�ណឹំ៍ងជ្ញាដើក្រុចុើនុថា មានុអនក�ុុនុ�ងុចូុលំដើក្រុ�ើក្រុបាស់គួណ៍នីុដើហ៊ុវស�ុុករ�ស់ដើលាក ។ ពិ័សិ�ាក៏
ក្រុតួវូបានុតាម្ពុដានុដើដាយផ្ទាា ល់ំពី័សណំ្ដាក់ម្ពុនុុសសជះិម្ពុុូតូួ ផ្នែ�លំបានុរង់ចាដំើលាកដើ�ដើក្រុ�ផ្សាះ ឬកផ្នែនុាងដើធវើការរ�ស់ដើលាក 
។ អនកក្រុគួ�ក់្រុគួងរ�ស់ដើលាក ក�ូ៏ចុជ្ញាអាជ្ញាា ធរថាន កក់្រុសុកនិុងដើខតួត បានុក្រុបា�់ដើលាកឱ្យយឈ��់ដើញ្ឈេញម្ពុតិួដើ�កផ្នែនុាងដើធវើការ ។ 

ការដើធវើទុីកខ�ុកដើម្ពុនញជ្ញា�នុត�នាំា �ដ់ើនុះ បានុដើធវើឱ្យយ�ុះពាល់ំធងនុធ់ងរ�ល់ំការដើក្រុ�ើក្រុបាស់ក្រុ�ព័ន័ុធផ្សសព័វផ្សាយសងគម្ពុរ�ស់
ដើលាកពិ័សិ�ា ។ ដើលាកបានុដើរៀ�រា�់ថា “ដើព័លំក្រុតួលំ�ម់្ពុកពី័ជួ�ដើគួវញិ និុយាយដើ�កនុង១យ�ហ់៊ុនឹង អវផី្នែ�លំដើយើង
និុយាយដើហ៊ុើយអីដើហ៊ុើយគិួតួថាវាជ្ញាទីម្ពុងនុមួ់្ពុយ�ល់ំដើយើង ... ខាុអំងគុយដើរ ើសដើម្ពុើលំ លុំ�ដើចាលំឯកសារដើផ្សសងៗ” ។ ដើលាក
�នុតថា “ពី័មុ្ពុនុដើយើងដើឃុំើញព័ត័ួម៌ានុណ្ដាផុ្សសផុ្សលំ ដើគួផ្នែសុរដើក្រុចុើនុ ដើយើងកចូ៏ុលំរួម្ពុផ្នែ�រដើ�ើម្ពុិដីើលំើកទឹីកចុតិួត�ល់ំយុវជនុផ្នែ�លំ
បានុក្រុ�ងឹដើធវើការងារទាំងំអស់ហ៊ុនឹង...�ល់ំដើព័លំអីុចុងឹដើយើងមានុសមុាធ ... ដើយើងក្រុសនៃម្ពុដើ�អនាំគួតួដើទីៀតួដើតួើក្រុ�ដើទីសរ�ស់
ខាួនុឯង ឬកូនុដើ�រ�ស់ដើយើង នឹុងដើ�ជ្ញាយុាងណ្ដា” ។ 

ហ្វេគឺថាហ្វេបើមនិិលបុហ្វេ�លហ្វេទ សាកដែត៌ហ្វេ�ើញផ្សសុហ្វេចញ អញនិងឹ្គប តងឹ្គហ្វេ�បាលូសី

ដើ�រយៈដើព័លំក្រុ�មាណ៍មួ្ពុយទីសវតួសរម៍្ពុកដើនុះ រដាា ៣៦  អាយុ ២៧ឆាំន  ំ ជ្ញាកសិករមាន ក ់ បានុជួ�ក្រុ�ឈម្ពុនឹុង�ញ្ញាះ
ជដើមាា ះ�ីធាមួី្ពុយផ្នែ�លំអូស�នាំា យដើព័លំជ្ញាដើក្រុចុើនុឆាំន  ំ ផ្នែ�លំដើលាកបានុបាតួ�់ង�់ធីាទីាំងំក្រុសុង កនុងដើនាំះ�ីធារី�ស់ដើលាក
ទីហំំ៊ុ�ហិី៊ុកតាក្រុតួវូបានុបាតួ�់ងដ់ើ�ក្រុកុម្ពុហុុ៊ុនុ�ម៏ានុឥទីធពិ័លំមួ្ពុយ ។ ដើលាកគួជឺ្ញាអនកតួសូុម្ពុតួ�ិរ៏ងឹមាមំាន ក ់ កនុងកចិុេខិតួខំ
ក្រុ�ងឹផ្នែក្រុ�ងការពារ�ីសហ៊ុគួម្ពុនុ ៍ដើហ៊ុើយដើលាកពឹ័ងផ្នែផ្សកិដើលំើដើហ៊ុវស�ុុក ដើ�ើម្ពុិផី្សសព័វផ្សាយពី័ការរដំើលាភិ�ពំានុសិទីធ�ិធីាផី្នែ�លំ
ពួ័កដើគួជួ�ក្រុ�ទីះ ។ 

ដើ�ដើព័លំរដាា បានុព័ាយាម្ពុចុងក្រុកងឯកសារសដីពី័ការទីស្រ្តីនាំា នុយក�សីហ៊ុគួម្ពុនុ ៍ អាជ្ញាា ធរបានុគួរំាម្ពុកផំ្នែហ៊ុងដើលាក ។ 
ដើលាកបានុនិុយាយថា “ដើគួថាឱ្យយផ្នែតួហុ៊ានុថតួអញផុ្សស អញនឹុងចា�ដ់ាកគុ់ួក” ។

រដាា  ក៏មានុអារម្ពុែណ៍៍ថា ការ�ដើងាះ ះព័័តួ៌មានុរ�ស់ដើលាក ក្រុតួូវបានុដើម្ពុភូិម្ពុិឃាា ដំើម្ពុើលំយុាងជ្ញា�់លា�់ ផ្នែ�លំអាចុនឹុង
រាយការណ៍៍ដើ�ម្ពុស្រ្តីនុតីថាន ក់ខស់ុ ។ ដើលាកថា “ដើគួតាម្ពុសដើងើតួដើម្ពុើលំចុង់ថា១០០% ដើ�ើម្ពុិដីើឃុំើញខុសក្រុតួង់ណ្ដាក្រុតួង់ណី៍ 
ដើគួនឹុងដើធវើសីុខាុ ”ំ ។ �ុុផ្នែនុតការគួរំាម្ពុកផំ្នែហ៊ុងដើនុះ ម្ពុិនុបានុ�ងិាក់�ដំើណ៍ើ រដើលាកដើទី “ដើព័លំដើគួគួរំាម្ពុចុឹង ដើ�ផ្នែតួខាុតំាម្ពុថតួដើគួ 
ដើ�ផ្នែតួខាុតំាម្ពុផុ្សសដើគួ” ។

៣៥ បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។

៣៦ បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។
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“នាំង្គ�ើ� �ធីា�ប់ានជនមនិស្គ ល់ម��បៀផ្សើើរូ�អាសអាភាសតាមMessenger បៀហើយនាំង្គ�ើ� �
កប៏ានបៀជរបៀ�កានព់័ួកវា បៀហើយនាំង្គ�ើ� �ក�៏ី�កវាបៀ�” 

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់ទាំ�ង្គពី័របៀ�ទ្ធិ អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ� 

“បៀព័លនងឹ្គ�ើ� �ោករ់�ូកំ�ង្គប្រ�ូហាវ ល់�ើ� �គឺ្គរ�ូផ្លាើ  ៃល់បៀព័លបៀគ្គឆ្នាំតមកបៀយើង្គអ្នតត់� បៀប្រពាះធ្លីមមតាជនខែ�ីកម�� �ើ� �អ្នតហុ់ានបៀ�ីើយត�
កំ�ង្គMessengerបៀទ្ធិ របៀ�ៀ�ថាបៀគ្គបៀផ្សើើរ�ូមក�ើ� �អាប្រកក់ៗ  �ះ�ខែនត�ើ� �អ្នតម់ានបៀ�ីើយត�បៀហើយកអ៏្នតម់ានបៀោះប្រស្យអ្នខីែៃរ បៀប្រពាះឱ្យយខែត�ើ� �បៀ�ើញ
អ្នកំបៀផ្សើើ�ងឹ្គ គឺ្គ�ើ� ��ី�កបៀចាលមះង្គ �ើ� �គិ្គតថាបៀគ្គ��ពាន�ើ� �” ។

ស្រ្តីសតមំីាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� 

“មនិខែៃលស្គ ល់គំ្មាបៀស្ះខែ�រជាឆ្នាំតមកបៀ�បៀ�រមួបៀ�ទ្ធិ �ើ� �មនិ�ូល�ិតតប្រតង្គ�់�ណ៍� �បៀនះ
ទាំល់ខែតបៀស្ះ” ។

��រសមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់��រសៃូ�គំ្មា អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ�

“ធីា�ម់ានបៀគ្គSay Hi ជាមយួបៀយើង្គ បៀហើយបៀយើង្គ Say Hi បៀ�វិញិ បៀគ្គបៀផ្សើើរូ�អី្ន�ឹង្គមក បៀហើយ�ើ� �ក�៏ី�កបៀចាលមះង្គបៀ� ។ មាន
អារមមណ៍៍ថាបៀយើង្គអ្នត�ូ់ល�ិតតបៀគ្គបៀផ្សើើស្រខែ��ហំឹង្គមក បៀហើយលកខណ៍បៈបៀគ្គគិ្គតមនិលិ បៀយើង្គកអ៏្នត�់ង្គទ់្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គជាមយួ” ។  

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់ស្រ្តីសតីៃូ�គំ្មា អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�

“ជនអ្ននាំមកិជាបៀប្រ�ើនបៀផ្សើើរូ�អាសអាភាស បៀផ្សើើអ្នីមកបៀយើង្គ ។ អ្នំក�ីះបៀផ្សើើMessage បៀព័លខែៃល�ើ� �ផ្ស�ស
រូ�អី្ន�ឹង្គបៀ� បៀផ្សើើMessage ៃូ��ង្គ ់Harass បៀយើង្គ �ង្គខ់ែញះបៀយើង្គ ឬក�៏ង្គប់ៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀយើង្គ” ។ 

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�

“ជួនកាលព័ួកគ្មាតប់ៀផ្សើើស្របៀោយផ្លាទ ល់មក បៀហើយគ្មាតប់ៀផ្សើើរូ�មនិលិអី្នមក និង្គនិ�យសមត�ីះះពាល់ ជា
លកខណ៍បៈបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ។ ជួនកាលអ្នតោ់ករ់ូ� Profile �ីួនឯង្គកំ�ង្គហំឹង្គបៀទ្ធិ ក��ឱ្យយមានអ្នំកមកបៀផ្សើើ
ស្រខែ��ៗហំឹង្គបៀទ្ធិៀត” ។ 

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ�

“ជនមនិស្គ ល់ម��បានបៀផ្សើើវិបីៀៃអ្នូអាសអាភាសមកកាន�់ើ� � បៀហើយវាជាបៀរឿង្គ
អ្នសីលធ្លីមណ៌ាស់ខែៃល��គ្គគលមំាកប់ៀនាំះបៀធ្លីវើបៀរឿង្គអ្ន�ី�ឹង្គមក�ើ� �” ។

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� 

“មន�សសប្រ�ុសមំាកខ់ែៃលជាមតិតកំ�ង្គបៀហវស�ុ�ក មនិខែៃលស្គ ល់ព័ីម�ន បៀផ្សើើរូ�អាប្រកាតខាង្គបៀប្រកាមគ្មាតម់ក�ើ� �ជាបៀប្រ�ើន
រូ�នាំបៀព័លយ� ់បៀោយមនិៃឹង្គថាគ្មាត�់ង្គប់ានអី្នព័ីវាបៀ�ើយ មនិយល់ថាបៀហត�អ្នវី បៀប្រពាះមនិខែៃលស្គ ល់គំ្មាបៀស្ះ” ។

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� 

ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិផ្ស ា�វិហ្វេ�ទគឺជឺាក្រុបហ្វេ�ទនៃនិការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ដែ�លក្រុត៌វូិបានិរាយការណ៍ហ្វេក្រុច ើនិជាង្គហ្វេគឺ 

“ឆ្នាំតមកសួរថាបៀយើង្គបៀធ្លីវើការបៀ�ទី្ធិណា បៀហើយ�ង្គប់ៀ�ញបៀប្រ�បៀ�ជាមយួបៀ�ើ�វិអ្នត ់ បៀគ្គជាបៀម�យល់នាំ�បៀ�ោក់
បៀ�ើ�វិ សួរពី័ត�ដល�ីួនបៀយើង្គ$២០០ $៣០០ បៀ�បៀៃកជាមយួបៀ�ើ�វិបៀគ្គអ្នត”់ ។ 

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� 

“មតិត�កតិកំ�ង្គ Facebook បានបៀផ្សើើស្រធ្លីមមតា �នាំទ �ម់កvideo call ៃ��ូង្គបៀ�ើញអ្នតអ់ាវិគិ្គតថាខែ�
បៀ�ត  បៀព័លបៀ�ើង្គឈរគឺ្គប្រស្តបៀស្ះ” ។ 

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�

“ធីា�ម់ានមន�សសមនិស្គ ល់បៀប្រ�ើប្របាស់account Facebook មនិស្គ ល់ បៀផ្សើើរូ�ភាព័អាប្រកាត
តាមរយបៈ Messenger” ។

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិផ្សទ�យគំ្មា អាយ�ជាង្គ ៤០ឆំ្នាំ�
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ស្រ្តីសាអី្នកំបៀ�ីើយត�មំាកកំ់�ង្គ��បៀណាមប្របា�នាំក ់ បានរាយការណ៍៍ព័កីារ
ទ្ធិទួ្ធិលបានស្រជាអ្នកសរ រ�ូភាព័ វិបីៀៃអូ្ន ឬស�បៀណ៍ើ ខែ��ផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ ខែៃលពួ័កបៀគ្គ
ព័��បានបៀសំើស�� ។ ករណី៍បៀនះបៀកើនៃល់ ២៤% សប្រមា�ស់្រ្តីសតខីែៃលមានអាយ�
�បៀនីាំះពី័ ១៨ឆំ្នាំ� បៀ� ២៤ឆំ្នាំ� បៀហើយប្រកមុអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មាបាន
រាយការណ៍៍ ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញកំ�ង្គអ្នប្រតា�ុស់ជាង្គបៀនះ 
(សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ១៦) ។ 

ស្រ្តីសតមំីាក ់អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ� បានប្របា�អ់្នង្គគការលីកាៃូថា នាំង្គប្រតូវិបាន
ោកប់ៀគ្មាលបៀ�ជាញឹកញា�ជ់ាមយួនងឹ្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផូី្សវិបៀ�ទ្ធិតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ ។ នាំង្គបានបៀរៀ�រា�ថ់ា “វាបៀធ្លីវើឱ្យយ�ើ� ��ះះទ្ធិង្គគ�ិផូី្សវិ�ិតត �ើ� �អ្នត�់ង្គ់
បៀលង្គវាបៀទ្ធិៀតបៀទ្ធិ” ។

៦៥%ដនអំ្នកបៀ�ីើយត�ខែៃលបានរាយការណ៍៍ថា ប្រតូវិបាន
បៀ�ៀតបៀ�ៀនផូី្សវិបៀ�ទ្ធិតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ធីា�ជ់�ួការបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀនះ
បៀលើសព័មីាង្គ ។ អំ្នកផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សជាបៀប្រ�ើន បានខែ�ករ �ខែលកថា ព័កួបៀគ្គ
ប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀោយជន�របៀទ្ធិស នងិ្គជនជាតិខែ�មរ �ះ�ខែនតភាគ្គបៀប្រ�ើន
ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀោយជន�របៀទ្ធិស ។ ភាគ្គបៀប្រ�ើន វាបៀកើតបៀ�ើង្គ
តាមរយបៈកមមវិធិ្លីបីៀផ្សើើស្រជាលកខណ៍បៈឯកជន ភាគ្គបៀប្រ�ើនកមមវិធិ្លីឆី្នាំត នងិ្គ
�នាំទ �ម់កគឺ្គបៀថ្មីបៀលប្រកាម �ះ�ខែនតអំ្នក�ីះបានបៀលើកបៀ�ើង្គថា វាកប៏ៀកើតបៀ�ើង្គ
បៀ�កំ�ង្គការសរបៀសរអ្នធិ្លី�ាយជាស្ធារណ៍បៈផ្សង្គខែៃរ ។ ៃូ�មានបៀរៀ�រា�់
ខាង្គបៀប្រកាមបៀនះ ការ�ី�កជនបៀលមើសគ្គជឺាយនតការបៀោះប្រស្យទូ្ធិបៀ�មយួ �ះ�ខែនត
ជាបៀរឿយ  ៗមនិសូវិមានប្រ�សិទ្ធិធភាព័បៀទ្ធិ ។ ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផូី្សវិបៀ�ទ្ធិតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ កអ៏ា�នាំ�ឱ្យយមានអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាកំ�ង្គជីវិតិរស់បៀ�ផ្លាទ ល់ផ្សង្គខែៃរ ។ 
បៀទាំះ�ជីាមនិបានបៀលើកបៀ�ើង្គបៀ�កំ�ង្គរបាយការណ៍៍បៀនះកា ី �ះ�ខែនតបៀ�ឆំ្នាំ�ម�ន 
អ្នង្គគការលីកាៃូបានអ្ននតរាគ្គមនក៍រណី៍រ �បៀលា�បៀសព័សនាវិបៈជាបៀប្រ�ើន ខែៃល
ជនបៀលមើសបានជ�ួស្រ្តីសត ីឬក�មារៃ��ងូ្គ បៀ�បៀលើកមមវិធិ្លីបីៀហវស�ុ�ក ។ 

ជ�នួសឱ្យយការបៀោះប្រស្យ�ញ្ញាា បៀ�ៀតបៀ�ៀនផូី្សវិបៀ�ទ្ធិតាមប្រ�ព័័នធអ្នន
ឡាញ អាជាើ ធ្លីរកមុ�ជាកំ�ង្គករណី៍ជាបៀប្រ�ើន បាន�បៀង្គើើនការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញ 
នងិ្គចា��ួី់នស្រ្តីសតោីកព់័នធនាំគ្មារ បៀោយស្រជបៀប្រមើសបៀស�ីកពាក ់ ឬការ
ន�ិយសារី�ស់ព័កួបៀគ្គបៀលើបៀហវស�ុ�ក បៀោយរ �បៀលា���ពានសិទ្ធិធសិវយ័សបៀប្រម�
ដនរាង្គកាយ នងិ្គបៀសរភីាព័សខែមាង្គមតិរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ប្រព័មទាំ�ង្គ�ូលរមួបៀ�កំ�ង្គ
វិ�្ធ្លីមស៌ា�ីបៀនាំទ សជនរង្គបៀប្រគ្មាះ ។ កាលពី័ខែ�ក�មាបៈ ឆំ្នាំ�២០២០ សបៀមា�នាំយក
រៃាមស្រ្តីនត ី ហុ�ន ខែសន បាន�ញ្ញាជ ឱ្យយ�ស្រ្តីង្ហាើ �អំ្នកលកផ់្សលិតផ្សលបៀលើប្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ខែៃលបៀស�ីកពាក ់“ស��ិស�បីៀព័ក” ឬបៀប្រ�ើប្របាស់ស�បៀលៀក��ពាក់
ណា ខែៃលបៀល�បៀលើបៀល�បៀប្រកាមខីា�ង្គបៀព័ក បៀោយអ្នះអាង្គមនិប្រតឹមប្រតូវិថា ទ្ធិបៀង្គវើ
បៀនះអា�នាំ�ឱ្យយមានអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ នងិ្គការជួញៃូរមន�សស ប្រព័មទាំ�ង្គបាន

20%

11%

21%

14%

28%

17%

ភាគរយនៃអ្នកឆ ល្ើយ
សំណួរសទងម់តិទងំ
អ្ស់ដែលបាៃ
ទទលួមាតិកាផ្លូវ
ឆេទ ដែលពកួឆគ
មៃិបាៃឆសនើស ំ

តួលេខ ១៦៖ ភាគរយនៃក្រុមស្ទងម់តិៃីមយួៗ ដែេបាៃរាយការណ៍
ថា ធ្លា បប់ាៃទទួេមាតិកាផ្ាូវលេទ ដែេពួរលគមៃិបាៃលស្នើស្ ុំ

ត៌ហួ្វេលខទ១ី៦៖ ភាគឺរយនៃនិក្រុកមុសទង់្គមត៌និិមីយួៗ ដែ�លបានិរាយការណ៍ថា 

ធ្លាា ប់បានិទទលួម្លាត៌កិាផ្ស ា�វិហ្វេ�ទ ដែ�លព័កួហ្វេគឺព័ ុបំានិហ្វេសនើសុំ

 � កាលពី័ខែ�ក�មាបៈ ឆំ្នាំ�២០២០ អំ្នកលកអ់្ននឡាញមំាកប់្រតូវិបានចា�ោ់កព់័នធនាំគ្មារ បៀោយស្ររ�ូភាព័ និង្គវិបីៀៃអូ្នរ�ស់នាំង្គបៀស�ីកពាក ់“បៀខាអាវិស��ិស�បីៀព័ក” ខែៃលនាំង្គ
បាន�បៀង្ហាា ះបៀលើបៀហវស�ុ�ក ។ នាំង្គប្រតូវិបានផ្សានាំទ បៀទាំសព័�ីទ្ធិបៀចាទ្ធិទាំកទ់្ធិង្គនឹង្គការ�ង្ហាា ញបៀករបៀ�ទ្ធិ និង្គរូ�ភាព័អាសអាភាស៣៧  ម�នបៀព័លនាំង្គប្រតូវិបានបៀោះខែលង្គវិញិកំ�ង្គ
ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២០ ។

 � បៀ�ខែ�ៃខែៃលបៀនះ ស្រ្តីសត�ីារូបៀ�ទ្ធិមំាក ់ប្រតូវិបានចា�ោ់កព់័នធនាំគ្មារ បៀោយស្រវិបីៀៃអូ្នមយួខែៃលនាំង្គបានបៀផ្សើើតាមរយបៈការសនទនាំជាលកខណ៍បៈឯកជន ខែៃលនាំង្គបៀសំើផ្សាល់
បៀសវាកមមផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ ។ នាំង្គប្រតូវិបានផ្សានាំទ បៀទាំសព័�ីទ្ធិបៀចាទ្ធិពាកព់័ន័ធនងឹ្គរូ�ភាព័អាសអាភាស៣៨  ម�នបៀព័លប្រតូវិបានបៀោះខែលង្គវិញិកំ�ង្គខែ�មថិ្មី�នាំ ឆំ្នាំ�២០២០ ។ នាំង្គ
មនិបានទ្ធិទួ្ធិលការខែថ្មីទាំ�ស��ភាព័ ឬការព័ាបាលអ្នរមះនូបៀ�កំ�ង្គព័នធនាំគ្មារបៀទ្ធិ បៀទាំះ�ីជាបៀទ្ធិើ�ប្រតូវិបានវិះកាត�់ារូបៀ�ទ្ធិកប៏ៀោយ ។ 

 � កាលពី័ខែ�ក�មាបៈ ឆំ្នាំ�២០២១ អំ្នកលកអ់្ននឡាញមំាក ់ប្រតូវិបានបៀកាះបៀ�បៀ�ស្កសួរបៀោយសងំ្គការនគ្គរបាលរាជធានី�ំ�បៀព័ញ បៀោយស្រខែតការបៀស�ីកពាក ់“ស��ិ
ស�”ី នងិ្គបៀប្រ�ើប្របាស់ពាកយបៀព័�ន ៍“អ្នសីលធ្លីម”៌ បៀលើបៀហវស�ុ�ក ខែៃល”�ះះពាល់ៃល់កតិតយិស នងិ្គបៀស�កាដីថី្មីថូំ្មីររ�ស់ស្រ្តីសតខីែ�មរ” ។ នាំង្គប្រតូវិបាន�ង្ហាគ �ឱ់្យយបៀធ្លីវើការស��បៀទាំសជា
ស្ធារណ៍បៈ នងិ្គ��ះហតាបៀលខាបៀលើក�ូិប្រព័មបៀប្រព័�ង្គមយួខែៃលរតឹត្តិការសខែមាង្គមតិរ�ស់នាំង្គតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ 

 � កាលពី័ខែ�មនីាំ ឆំ្នាំ�២០២១ មស្រ្តីនតនីគ្គរបាលមំាក ់បានប្រ�ឈមនឹង្គការោកព់័និយ័ បៀោយស្រការ�បៀង្ហាា ះរ�ូភាព័នាំង្គក�ព័�ង្គ��បៀ�បៀោះកូនបៀលើគ្គណ៍នីបៀហវស�ុ�ករ�ស់នាំង្គ 
�ណ៍បៈខែៃលក�ព័�ង្គសាតិកំ�ង្គឯកសណាា ននគ្គរបាល ។ នាំង្គប្រតូវិបាន�ង្ហាគ �ឱ់្យយបៀធ្លីវើការស��បៀទាំស ��បៀពាះការបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់ៃល់បៀស�កាដីថី្មីថូំ្មីររ�ស់ស្រ្តីសត ីនងិ្គការ�ិល័យរ�ស់
នាំង្គ នងិ្គ��ះហតាបៀលខាបៀលើក�ូិប្រព័មបៀប្រព័�ង្គមយួ បៀៃើម្�ីញ្ចូឈ�អ់ាក�្កិរ�ិខែ��បៀនះបៀទ្ធិៀត ។ អាជាើ ធ្លីរប្រគ្មានខ់ែតល��បៀចាលការោកព់័និយ័បៀនះ �នាំទ �ព់័មីានការរះិគ្គន�់ះ ង្គ
ខីា�ង្គពី័ស្ធារណ៍ជន ។ 

 � កាលពី័ខែ�មថិ្មី�នាំ ឆំ្នាំ�២០២១ ស្រព័ត័ម៌ានកំ�ង្គប្រសុក បានរាយការណ៍៍ថា អំ្នកលកអ់្ននឡាញមំាកប់្រតូវិបានចា��ួី់ន ទ្ធិ�នង្គបៀោយស្រភាស្អាសប្រគ្មាមខែ��ទាំកទ់ាំញ
ផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ ខែៃលនាំង្គបាននិ�យបៀ�កំ�ង្គវិបីៀៃអូ្នមយួបៀលើបៀហវស�ុ�ក ។ 

៣៧ មាប្រតា៣៨ និង្គមាប្រតា៣៩ ដន�ា�ស់ាីព័ីការ�ស្រ្តីង្ហាើ �អ្ន�បៀព័ើជួញៃូរមន�សស និង្គអ្ន�បៀព័ើបៀធ្លីវើអាជីវិកមមផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ កៃូ៏�ជាមាប្រតា២៤៩ ដនប្រកមប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ  ។ 

៣៨ មាប្រតា៣៨ និង្គមាប្រតា៣៩ ដន�ា�ស់ាីព័ីការ�ស្រ្តីង្ហាើ �អ្ន�បៀព័ើជួញៃូរមន�សស និង្គអ្ន�បៀព័ើបៀធ្លីវើអាជីវិកមមផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ ។
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អ្នះអាង្គថា វាបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់ៃល់តដមីប្រ�ដព័ណី៍ នងិ្គវិ�្ធ្លីមខ៌ែ�មរ  ។៣៩ បៀទាំះ�ីជា
មនិបានបៀលើកមក�ង្ហាា ញកំ�ង្គការប្រស្វិប្រជាវិបៀនះ ស្រព័ត័ម៌ានកំ�ង្គប្រសកុ នងិ្គ
បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត បានរាយការណ៍៍ព័ ី ស្រ្តីសត�ីះ ង្គតិ� ៥នាំក ់ ខែៃលប្រតូវិបានអាជាើ ធ្លីរ
បៀកាះបៀ�បៀ�ស្កសួរ ឬចា�ោ់កព់័នធនាំគ្មារ បៀោយស្រការបៀស�ីកពាក ់ ឬ
ការសខែមាង្គមតិរ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀលើបៀហវស�ុ�ក ខែៃលប្រតូវិបានចាតទ់្ធិ�កបៀោយមនិ
ប្រតឹមប្រតូវិថា មនិសមរមយ ឬទាំកទ់ាំញផូី្សវិបៀ�ទ្ធិខីា�ង្គបៀព័ក

ការសាី�បៀនាំទ សបៀនះគឺ្គជា�ញ្ញាា ចាកឫ់ស�ះ ង្គបៀប្រ�បៀ�កំ�ង្គទ្ធិ�បៀនៀមទ្ធិមីា�់
បៀយនឌ័រ័បៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ខែៃលផ្សាល់សិទ្ធិធផូីិ្សវិបៀ�ទ្ធិ នងិ្គសិទ្ធិធៃិដទ្ធិបៀទ្ធិៀត 
សប្រមា��់�រស ប្រព័មទាំ�ង្គ�បៀង្គើើតការរ �ពឹ័ង្គទ្ធិ�កសប្រមា�ស់្រ្តីសតឱី្យយមាន�រតិស�ភាព័
រា�ស្ នងិ្គស្ា ��់ង្ហាគ � ់ ។ �ណ៍បៈខែៃលការោកប់ៀទាំសការបៀស�ីកពាក់

រ�ស់ស្រ្តីសតមីនិទាំនម់ានខែ�ង្គបៀ�កំ�ង្គ�ា�ន់ាំបៀព័ល��ូ��្នំ បៀស�កាបី្រពាង្គ
�ា�ស់ាពី័សីណាា �ធំ់ា�ស់្ធារណ៍បៈ មានខែ�ង្គមាប្រតាជាបៀប្រ�ើន ខែៃល
ព័ណ៌៍នាំព័អី្នវខីែៃលអា�បៀស�ីកពាកប់ានបៀ�ទី្ធិស្ធារណ៍បៈ ។ 

ទ្ធិ�បៀនៀមទ្ធិមីា�ប់ៀយនឌ័រ័ ការសា�ីបៀនាំទ សជនរង្គបៀប្រគ្មាះ នងិ្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
ផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ ក�ព័�ង្គបៀធ្លីវើឱ្យយស្រ្តីសតបី្រតួតពិ័នតិយចា�ព់័រិ�ទ្ធិធ�ួីនឯង្គបៀលើប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ
សង្គគម ។ ស្រ្តីសតជីាបៀប្រ�ើនខែៃលបាន�ូលរមួកំ�ង្គការប្រស្វិប្រជាវិបៀនះ មាន
អារមមណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គមនិអា�ោករ់�ូភាព័ពួ័កបៀគ្គជារូ�ប្រ�ូហាវ ល់បៀោយព័��
មានការបៀ�ៀតបៀ�ៀនផូី្សវិបៀ�ទ្ធិបៀទ្ធិ ។ ស្រ្តីសតមំីាក ់ អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ�បានរះិគ្គន់
ទាំ�ង្គមនិអ្នស់�តិតថា “បៀ�ើបៀយើង្គបៀស�ីកពាកស់��ិស� ី បៀហើយ�ង្ហាា ញបៀលើរ�ូប្រ�ូ
ហាវ ល់ ក�ហ�សនងឹ្គ ធីាកប់ៀលើស្រ្តីសត ីមនិខែមនមកពី័��រសបៀទ្ធិ” ។ 

ហ្វេព័លបហ្វេ�េញសកម មភាព័ចងឹ្គហ្វេ��ចូជាអត់៌ឱ្យយត៌នៃម ាមកហ្វេល ើហ្វេយើង្គជាមនិសុសស្រសអី ុចីងឹ្គ

សុភា៤០  អាយុ ២៣ឆាំន  ំជ្ញានិុសសតិួ ផ្នែ�លំដើក្រុ�ើក្រុបាស់ក្រុ�ព័ន័ុធផ្សសព័វផ្សាយសងគម្ពុ ដើ�ើម្ពុិផី្នែចុករផំ្នែលំកព័ត័ួម៌ានុ និុងដើផ្សាើសារ
ជ្ញាមួ្ពុយអនក�នៃទី ដើ�ើម្ពុិអីនុុវតួតការដើក្រុ�ើក្រុបាស់ភាសាអងដ់ើគួាស ។ �ុុផ្នែនុតជ្ញាដើរឿយៗ នាំងផ្នែតួងទីទួីលំបានុសារផ្នែ��ផ្សាូវដើភិទី 
ផ្នែ�លំនាំងម្ពុនិុចុងប់ានុ ។ មានុដើព័លំមួ្ពុយ �ុរសផ្នែខែរមាន កប់ានុដើសនើនាំង (Add) ដើធវើជ្ញាម្ពុតិួត និុងចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុដើ�ាើយ�ាងគាំន  ។ ភាា ម្ពុ
ៗ �ុរសដើនាំះបានុដើផ្សាើរូ�អាសអាភាសម្ពុក និុងដើសនើសុនំាំងជួ�ដើដាយផ្ទាា ល់ំ ។ 

សុភា បានុដើរៀ�រា�់ថា “��ូំងនិុយាយក្រុបា�់គាំតួផ់្នែ�រថាកុឱំ្យយគាំត់ួដើធវើអីុចុងឹៗ វាអតួល់ំអីុិចុងឹដើ�បានុខាុ�ំាុកគាំតួ”់ ។ 
សុភាម្ពុនិុបានុជួ��ុរសដើនាំះដើដាយផ្ទាា ល់ំដើទី �ុុផ្នែនុតបានុ�ាុះ�ញ្ញាេ ងំពី័ដើក្រុគាំះថាន កផ់្នែ�លំអាចុជួ�សក្រុមា�អ់នកដើផ្សសងដើទីៀតួ 
“ដើយើងគួតិួថាក្រុគាំនុផ់្នែតួចុងទ់ីនំាំកទ់ីនំុងផ្នែ��ធម្ពុែតា �ុុផ្នែនុតដើព័លំ�ដើញ្ឈេញសកម្ពុែភាព័ចុងឹដើ��ូចុជ្ញាអត់ួឱ្យយតួនៃម្ពុាម្ពុកដើលំើដើយើង
ជ្ញាម្ពុនុុសសក្រុសីអីចុងឹ” ។ នាំងមានុអារម្ពុែណ៍៍ថា ការ�ាុក�ុរសដើនាំះបានុជួយខាះផ្នែ�រ �ុុផ្នែនុតនាំងម្ពុនិុមានុទីនុំុកចុតិួតថា វានឹុង
�ញ្ឈឈ�ដ់ើគួមិ្ពុនុឱ្យយទាំកទ់ីងម្ពុកនាំងម្ពុដងដើទីៀតួដើនាំះដើទី ។ 

សុភា ធាា �់មានុ�ទីពិ័ដើសាធនុ៍ក្រុសដើ�ៀងគាំន ដើនុះជ្ញាមួ្ពុយជនុ�រដើទីសទាំងំស្រ្តីសតី និុង�ុរស ផ្នែ�លំបានុផ្នែចុករផំ្នែលំករូ�ភាព័
អាសអាភាសរ�ស់ពួ័កដើគួ មុ្ពុនុដើព័លំដើសនើសុរូំ�ភាព័ពី័នាំងម្ពុដងដើហ៊ុើយម្ពុដងដើទីៀតួ ។ ដើព័លំមួ្ពុយដើ�សាលាដើរៀនុ ម្ពុិតួតភិកដិរ�ស់
សុភា កពុំ័ងដើក្រុ�ើក្រុបាស់ទូីរស័ព័ារ�ស់សុភា ចុដំើព័លំផ្នែ�លំមានុម្ពុនុុសសដើផ្សាើរូ�អាសអាភាសឱ្យយនាំង ។ សុភាមានុអារម្ពុែណ៍៍ថា 
ម្ពុិតួតភិកដិនាំងនឹុងវាយតួនៃម្ពុានាំង ដើទាំះ�ីជ្ញានាំង�ឹងថា ម្ពុិតួតភិកដិនាំងក៏ធាា �់ជួ��ញ្ញាះ ក្រុសដើ�ៀងគាំន ដើនុះ ។ នាំងបានុនិុយាយ
ថា “ដើ�ដើព័លំផ្នែ�លំគាំតួ់ដើផ្សាើនឹុង ដើធវើឱ្យយខាុខំាែ សដើគួ” ។

៣៩ សូមបៀមើលលិ�ិត��ហរមួ “សិទ្ធិធិស្រ្តីសតីជាសិទ្ធិធិមន�សស៖ កមុ�ជាប្រតូវិបៀគ្មារព័សិទ្ធិធិសវ័យសបៀប្រម� សិទ្ធិធិសខែមាង្គមតិ អារមមណ៍៍ និង្គជបៀប្រមើសរាង្គកាយរ�ស់ស្រ្តីសតី” 
បៀ�ញផ្សាយខែ�ក�មាបៈ ឆំ្នាំ�២០២០ ។ ៃកប្រសង្គព់័ី៖ https://www.cchrcambodia.org/media/files/press_release/748_oltpwa1k_kh.pdf 
៤០ មាប្រតា៣៨ និង្គមាប្រតា៣៩ ដន�ា�ស់ាីព័ីការ�ស្រ្តីង្ហាើ �អ្ន�បៀព័ើជួញៃូរមន�សស និង្គអ្ន�បៀព័ើបៀធ្លីវើអាជីវិកមមផ្សីូវិបៀ�ទ្ធិ កៃូ៏�ជាមាប្រតា២៤៩ ដនប្រកមប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ  ។
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ការហ្វេរ ើសហ្វេអ ើង្គហ្វេក ើត៌ហ្វេ� ើង្គញកឹញាប់ ជាព័ហិ្វេសសសក្រុម្លាប់ក្រុកមុអ នក
ស្រសឡាញ់ហ្វេ�ទ�ចូគ្នាន

អ្នកំបៀ�ីើយត���នួន ៨% បានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ ឬប្រ�ឈម
នងឹ្គភាស្បៀរ ើសបៀអ្នើង្គបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ អំ្នកបៀ�ីើយត�ជាអ្នកំ
ប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា បានរាយការណ៍៍ព័�ីទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀសទើរខែតជិត�ីៃង្គដនអ្នប្រតាខាង្គបៀលើបៀនះ (សូមបៀមើល
តបួៀល�ទី្ធិ១៧) ។ កំ�ង្គ��បៀណាមប្រកុមអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា ខែៃលបាន
រាយការណ៍៍ព័កីារបៀរ ើសបៀអ្នើង្គតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀនាំះ ព័កួបៀគ្គទាំ�ង្គអ្នស់ 
(បៀលើកខែលង្គខែតមំាក�់ះ�បៀណាះ ះ) ធីា�ជ់�ួការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គបៀនាំះបៀលើសព័មីាង្គ ។

��រសប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មាមំាក ់អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ� បានបៀរៀ�រា�ថ់ា 
បៀលាកបានជួ�ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញពី័ស�ណាកម់តិត�កាិ 
នងិ្គសហការ ី បៀហើយថាមន�សសបាន�ូលសរបៀសរអ្នធិ្លី�ាយបៀលើការ
�បៀង្ហាា ះស្ររ�ស់បៀលាកបៀោយការប្រ�មាថ្មី ឬបៀប្រ�ើប្របាស់ពាកយបៀព័�នខ៍ែ��
បៀរ ើសបៀអ្នើង្គអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា ។ 

ស្រ្តីសតីមំាកខ់ែៃលប្រសឡាញ់ទាំ�ង្គពី័របៀ�ទ្ធិ អាយ�២០ឆំ្នាំ�ជាង្គ�នត�ិ បាន
រាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ពាកព់័ន័ធនងឹ្គបៀយនឌ័រ័ 
ននំិាំការបៀ�ទ្ធិ នងិ្គរូ�រាង្គខាង្គបៀប្រ�រ�ស់នាំង្គ ខែៃល�ង្គខ�ឱ្យយនាំង្គឈ�់
បៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ នាំង្គបានន�ិយថា “�ើ� �មនិហុាន�បៀង្ហាា ះ
រ�ូរ�ស់�ើ� �បៀ�កំ�ង្គ�ណាត ញសង្គគមបៀទ្ធិ ។ រាល់រ�ូខែៃល�ើ� ��បៀង្ហាា ះ អំ្នកcom

-
ments ខែតង្គ�ង្ហាា ញភាព័មនិបៀព័ញ�ិតតមកបៀលើករូ�រាង្គកាយ�ើ� �” ។

អ្នកំផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សនព៍័រីនាំក ់ កប៏ានខែ�ករ �ខែលក�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍ន

ការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ បៀោយខែផិ្សកបៀលើជាតពិ័នធជាកខ់ែសាង្គ ឬខែៃលអា�បៀមើលៃងឹ្គ 
ៃូ�ជាការន�ិយសាី ឬរូ�រាង្គៃូ�ជនជាតិបៀវិៀតណាម ។ ស្រ្តីសតីខែ�មរមំាក ់
អាយ�ជាង្គ ៣០ឆំ្នាំ� បាន�ី�ះ�ញូ្ញា�ង្គការសរបៀសរអ្នធិ្លី�ាយរ�ស់មន�សស
បៀ�បៀលើការ�បៀង្ហាា ះស្ររ�ស់នាំង្គ ។ នាំង្គបានន�ិយថា “បៀ�បៀព័ល
ពាកយថាយនួ៤១  មយួមាះ តប់ៀប្រ�ើមកបៀលើមន�សសប្រសីៃូ��ើ� � វាមានអារមមណ៍៍
ថាពាកយនងឹ្គគឺ្គ Bully បៀមើលង្ហាយមះង្គ” ។ ការប្រស្វិប្រជាវិ�ខែនាមបៀទ្ធិៀត គ្គឺ
ព័តិជាមានស្របៈស�ខាន ់ បៀៃើម្�ីង្គប្រកង្គជាឯកស្រដនការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ខែៃលប្រ�ឈមបៀោយជនជាតិភាគ្គត�ិបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិស
កមុ�ជា ។ 

៤១ ប្រតូវិបានបៀប្រ�ើប្របាស់ជាទូ្ធិបៀ�ថាជា ការបៀចាទ្ធិប្រ�កានជ់ាតិស្សន ៍បៀោយោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀលើជនជាតិបៀវិៀតណាម ។ 

7%

11%

14%

17%

23%

8%

ភាគ្គរយដនអំ្នក

បៀ�ីើយស�ណួ៍រសទង្គ់

មតិទាំ�ង្គអ្នស់ ខែៃល

ធីា�ប់្រតូវិបាន

បៀរ ើសបៀអ្នើង្គតាម

ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ

តួបៀល� XX៖ ភាគ្គរយដនប្រកមុសទង្គម់តិនីមយួៗ ខែៃលបានរាយការណ៍៍

ថា ធីា�ប់្រតូវិបានបៀរ ើសបៀអ្នើង្គតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ

ត៌ហួ្វេលខទ១ី៧៖ ភាគឺរយនៃនិក្រុកមុសទង់្គមត៌និិមីយួៗ ដែ�លបានិរាយការណ៍ថា  

ធ្លាា ប់ក្រុត៌វូិបានិហ្វេរ ើសហ្វេអ ើង្គតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ
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៦,៥%
ឈ�ប់ៀប្រ�ើប្របាស់ទាំ�ង្គប្រសុង្គ ឬល�់

បៀចាលគ្គណ៍នី

២៩,៥%
កាត�់នាយការបៀប្រ�ើប្របាស់

១៣,៥%
បៀប្រ�ើប្របាស់បៀប្រ�ើនជាង្គម�ន

៣៦,៥%
បៀ�បៀប្រ�ើៃខែៃល

១៤%
មនិបៀ�ីើយត�

ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ កពំ័ងុ្គរញុក្រុ�និមនិសុសឱ្យយ
ឃ្លាា ត៌ឆ្ងាង យព័កី្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម

កំ�ង្គ��បៀណាមអំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តខិែៃលបានរាយការណ៍៍ព័កីារបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ៣៧៣៦%ដនពួ័កបៀគ្គកាត�់នាយការបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ឈ�ប់ៀប្រ�ើប្របាស់ទាំ�ង្គប្រសុង្គ ឬល��គ្គណ៍នីរ�ស់ព័កួបៀគ្គ
បៀចាលខែតមាង្គ (សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ១៨) ។ ជាពិ័បៀសស ស្រ្តីសត ី នងិ្គយ�វិជន 
ទ្ធិ�នង្គជាកាត�់នាយការបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម �នាំទ �ព់័បី្រតូវិបាន

ោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀោយការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ (សូមបៀមើលតបួៀល�
ទ្ធិ១ី៩) ។

ការប្រតួតពិ័នតិយចា�ព់័រិ�ទ្ធិធ�ួីនឯង្គគឺ្គជា យនតការបៀោះប្រស្យទូ្ធិបៀ�មយួ 
�នាំទ �ព់័រីង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ បៀនះរា��់ញូូ្ចូលព័សី្រ្តីសតី
ខែៃលមនិ�បៀង្ហាា ះរូ�ភាព័រ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀធ្លីវើជារ�ូភាព័ប្រ�ូហាវ ល់ បៀៃើម្ទី្ធិ�ស់្ើ ត់
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ រហូតៃល់មន�សសខែៃលបៀប្រជើសបៀរ ើសមនិ
�បៀញូ្ចូញមតបិៀលើ�ញ្ញាា  ឬការល��ស្រ�បៀង្ហាា ះណាខែៃលមាន ឬអា�ទ្ធិទួ្ធិល
បានការបៀ�ីើយត�ខែ��បៀប្រគ្មាះថំាកព់័សី�ណាកអ់ាជាើ ធ្លីរ ឬភាគី្គបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។

ត៌ហួ្វេលខទ១ី៨៖ ការហ្វេក្រុប ើក្រុបាស់ក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គមក ន�ង្គចហំ្វេណាមអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិហ្វេក្រុកាយព័រីង្គការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ

ត៌ហួ្វេលខទ១ី៩៖ ភាគឺរយនៃនិក្រុកមុនិមីយួៗ ដែ�លបានិកាត់៌បនិយិការហ្វេក្រុប ើក្រុបាស់ក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម ឬឈប់ហ្វេក្រុប ើក្រុបាស់ទាងំ្គស្រសងុ្គ  

បនាំទ ប់ព័ ីរង្គការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ

41%

28%

53%

33%

39%

36%

ភាគ្គរយដនអំ្នក

បៀ�ីើយស�ណួ៍រសទង្គ់

មតិទាំ�ង្គអ្នស់ ខែៃល

បានកាត�់នាយការ

បៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធ

ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម 

ឬឈ�ប់ៀប្រ�ើប្របាស់

ទាំ�ង្គប្រសុង្គ បៀប្រកាយ

ពី័រង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀន

តាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន… 

តួបៀល� XX៖ ភាគ្គរយដនប្រកមុនីមយួៗ ខែៃលបានកាត�់នាយការបៀប្រ�ើ
ប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ឬឈ�ប់ៀប្រ�ើប្របាស់ទាំ�ង្គប្រសុង្គ �នាំទ �ពី់័រ

ង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ
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គ្នាត់៌និយិ៉ាយថា “ក្រុបយ័ត៌ នម្លានិហ្វេក្រុគ្នា�ថាន ក់ ហ្វេប ើជាខ ា�និខ ា�អំត់៌អហី្វេទ ប ាដុែនិ តដែក្រុកង្គហ្វេ�ក្រុគឺសួារខ ា�អំ ុចីងឹ្គហ្វេ�ណា

ល័ំកខ៤២  ជ្ញាស្រ្តីសតីមាន ក់អាយុ ២៦ឆាំន  ំ ផ្នែ�លំមានុអារម្ពុែណ៍៍ថា នាំងម្ពុិនុអាចុ�ដើញ្ឈេញម្ពុតួិដើយា�ល់ំដើ�ដើលំើក្រុ�ព័័នុធអនុ
ឡាញ បានុដើទីៀតួដើទី ។ នាំងបានុតួិូញផ្នែតួរិថា “ធម្ពុែតាដើ�ើសិនុជ្ញាដើយើង�ដើញ្ឈេញម្ពុតួិដើលំើសលួំស អាចុនឹុងមានុ�ញ្ញាះ  
ដើហ៊ុើយព័័តួ៌មានុខាះដើយើងអតួ់គួួរសូម្ពុិផី្នែតួផ្នែសុរ...អាចុពាក់ព័័នុធជ្ញាមួ្ពុយការរកសីុ ឬមួ្ពុយក៏ជនួំុញរ�ស់អនកធ”ំ ។  

ដើ�ដើព័លំមួ្ពុយដើនាំះ ល័ំកខបានុដើ�ទីសសនាំតួ�ំនុ់មួ្ពុយដើ�ទីីក្រុកុង ។ នាំងបានុ�ដើងាះ ះវដីើ�អូមួ្ពុយសដីពី័ទីីកផ្នែនុាងដើនាំះ
ដើ�ដើលំើដើហ៊ុវស�ុុក ជ្ញាទីីតាងំផ្នែ�លំផ្នែផ្សនកនៃនុទីដើនុាក្រុតួូវបានុចាក់លុំ�ដើដាយការ�ូម្ពុខាចុ់ដើ�ើម្ពុិដីើធវើការអភិិវឌីឍនុ៍ ។ ការ
លុំ�នៃផ្សាទឹីក ដើ�ើម្ពុិដីើធវើការអភិិវឌីឍន៍ុជ្ញាលំកខណ៍ៈឯកជនុ គួឺជ្ញា�ញ្ញាះ �រសិិានុ និុងសិទីធិម្ពុនុុសស ជ្ញាដើក្រុចុើនុឆាំន មំ្ពុកដើហ៊ុើយ
ដើ�កនុងក្រុ�ដើទីសកម្ពុុុជ្ញា ។ ភាា ម្ពុៗ ម្ពុនុុសសមាន ក់បានុសរសរអធិ�ាយ ដើដាយសួរ ល័ំកខ ថានាំងម្ពុិនុភិ័យខាា ចុកនុងការ
�ដើងាះ ះសារដើនាំះដើទី? និុងបានុចុងិុលំ�ងាះ ញថា វាអាចុដើធវើឱ្យយដើក្រុគាំះថាន ក�់ល់ំក្រុគួសួាររ�ស់នាំង ។ នាំងបានុនិុយាយ
ថា “អាចុនិុយាយបានុថាជ្ញាការរឮំកដើយើងកថ៏ាបានុ ឬមួ្ពុយកវ៏ាអាចុចូុលំពាកយដើព័ចុន៍ុខាះ គួរំាម្ពុផ្នែ�រ ។ ខាុ ដំើម្ពុើលំដើ�
គាំតួ�ូ់ចុជ្ញាអនកដើធវើការខាងរ�ាផ្នែ�រ អនកផ្នែ�លំចូុលំ Comments គួមឺានុផ្នែតួមាន កហ់៊ុនឹងដើទី �នាំា �ម់្ពុកខាុកំប៏ានុលុំ�ដើចុញដើ�” ។

ល័ំកខ កម៏ានុអារម្ពុែណ៍៍ទីទួីលំរងការក្រុតួតួួពិ័និុតួយចា�ពិ់័រុទីធដើដាយអនកដើផ្សសងយុាង�ុនិុក្រុ�ស� ់។ នាំងបានុចូុលំរួម្ពុក្រុកមុ្ពុ
ដើថដើលំក្រុកាម្ពុមួ្ពុយ ដើ�ើម្ពុិពិី័ភាកាផ្សាូ វចុា�ជ់្ញាមួ្ពុយសមាជកិក្រុ�មាណ៍ជ្ញា ៤០០០០នាំក ់ ។ ដើ�ដើព័លំនាំងបានុសរដើសរ
អធិ�ាយដើ�កនុងក្រុកមុ្ពុ�ូចុជ្ញាអពីំ័នុគួរបាលំចុរាចុរណ៍៍ នាំងក្រុតួវូបានុដើចាទីក្រុ�កានុថ់ាមានុទីនំាំកទ់ីនំុងនុដើយាបាយ ។ 

ល័ំកខ ក្រុព័យួបារម្ពុាពី័សុវតួិភិាព័ផ្ទាា ល់ំខាួនុនាំង �ុុផ្នែនុតកប៏ានុ�ញ្ញាា កផ់្នែ�រថា “ខាុគំួតិួថាសក្រុមា�ម់ាេ ស់ដើគួមុ្ពុង កដ៏ើគួគួតិួថា
ដើយើង មិ្ពុនុផ្នែម្ពុនុជ្ញា�ញ្ញាះ សក្រុមា�ដ់ើគួផ្នែ�រ ណ្ដាស់ផ្នែតួអាតូួចុៗដើក្រុកាម្ពុគាំតួផ់្នែ�លំដើចុះផ្នែតួម្ពុកគួរំាម្ពុដើយើង” ។ �ុុផ្នែនុតវាដើ�ផ្នែតួ�ះុ 
ពាល់ំ�ល់ំការ�ដើញ្ឈេញម្ពុតួរិ�ស់នាំងតាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។ នាំងបានុនិុយាយថា “�ណ្ដាត ញសងគម្ពុឥ�ូវ ដើហ៊ុវស �ុុក 
អីខាុអំតួសូ់វដើលំងផ្សង អតួសូ់វចុណំ្ដាយដើព័លំដើ�ដើលំើវា ដើយើងអតួសូ់វ�ូចុកាលំពី័មុ្ពុនុផ្នែ�លំដើយើងដើលំង ក្រុគាំនុផ់្នែតួដើម្ពុើលំ 
ដើហ៊ុើយដើចាលំចុងឹដើ�” ។

៤២ បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។ អ្នំក�ូលរមួមំាកប់ៀនះ កប៏្រតូវិបាន
រ �បៀលា� ឯកជនភាព័រ�ស់នាំង្គបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញផ្សង្គខែៃរ ៃូ�ខែៃលបាន�ង្ហាា ញបៀ�កំ�ង្គករណី៍សិកាបៀ�ទ្ធិ�ព័រ័ ២២ ដនរបាយការណ៍៍បៀនះ ។ 
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ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញអាចបា�ពាលធ់ី ងន់ិធី ងរ�លជ់វីិតិ៌រស់ហ្វេ�ផ្ទាទ ល់
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e៦៣%
បៀកើតទ្ធិ�កខតិ�តួ�

១៧%
បៀកើតទ្ធិ�កខខីា�ង្គ

៥%
មនិបៀ�ីើយត�

១៥%
មនិបៀកើតទ្ធិ�កខបៀទ្ធិ

កំ�ង្គ��បៀណាមមន�សសខែៃលបានរាយការណ៍៍ព័ីការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ៨០%ដនពួ័កបៀគ្គយល់ថា មានការរ �ខាន�តិតត�ិតួ� ឬ
ខីា�ង្គ (សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ២០) នងិ្គ៧១%បៀទ្ធិៀត បានរាយការណ៍៍ព័ផី្សល
�ះះពាល់អ្នវិជិជមាន�ះ ង្គតិ�មយួ ។

អ្នកំបៀ�ីើយត�ភាគ្គបៀប្រ�ើន បានរាយការណ៍៍ព័ភីាព័�យ័ខីា�ដន
ស�វិតាភិាព័��គ្គគលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ឬស�វិតាភិាព័មន�សសខែៃលសំទិ្ធិធជាមយួ
ព័កួបៀគ្គ បៀោយមានអារមមណ៍៍ថាបានៃក�ួីន ឬមនិសូវិមានទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គ
ជាមយួសង្គគម ការ បាត�់ង្គទ់្ធិ�ន�ក�ិតតបៀលើ�ួីនឯង្គជាង្គម�ន ឬមាន�ញ្ញាា
ជាមយួមតិត�កា ិ ប្រគួ្គស្រ ទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គដៃគូ្គ ឬសហគ្គមនប៍ៀោយស្រ
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ អំ្នក�ីះ បានរាយការណ៍៍ព័ផី្សល
�ះះពាល់ធ្លីងនធ់្លីងរពាកព់័ន័ធនឹង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញៃូ�ជា 
បៀប្រគ្មាះថំាកប់ៀលើរ�ូរាង្គកាយ ឬអ្ន�បៀព័ើហងិ្គាបៀោយផ្លាទ ល់ �ញ្ញាា ល�បាក
កំ�ង្គការខែសវង្គរកការង្ហារបៀធ្លីវើ ការសិកា កខែនីង្គសំ្កប់ៀ� ឬបៀសវាកមម 
ឬ�ទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការគិ្គតបៀធ្លីវើអ្នតតឃ្លាត ជាបៀៃើម ។ យ�វិជន នងិ្គប្រកុមអំ្នក
ប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា បានរាយការណ៍៍ព័ផី្សល�ះះពាល់អ្នវិជិជមានញឹកញា�់
ជាង្គបៀគ្គ (សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ២១) ។

ភាគ្គបៀប្រ�ើនអំ្នកបៀ�ីើយត�ជាស្រ្តីសត ី ទ្ធិ�នង្គជារាយការណ៍៍ព័កីារបាត�់ង្គ់
ទ្ធិ�ន�ក�ិតតជាង្គម�ន បៀប្រ�ើនជាង្គ��រស (២២%ដនស្រ្តីសត ីបៀប្រ���បៀធ្លីៀ�នឹង្គ��រស 
១២%) ឬការឃី្លាតឆ្នាំង យព័សីង្គគម (២៩%ដនស្រ្តីសត ីបៀប្រ���បៀធ្លីៀ�នឹង្គ��រស 
១៤%) បៀោយស្រការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ ភាគ្គបៀប្រ�ើន
អ្នកំបៀ�ីើយត�ជាសកមមជន ទ្ធិ�នង្គជាប្រពួ័យបារមាព័�ីញ្ញាា ស�វិតាភិាព័��គ្គគល
បៀប្រ�ើនជាង្គបៀគ្គ បៀោយ៣៩%ដនអំ្នកខែៃលធីា�ប់្រតូវិបានបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញ
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ មានការ�យ័ខីា�ព័សី�វិតាភិាព័��គ្គគលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ 
ឬស�វិតាភិាព័មន�សសខែៃលជិតសំទិ្ធិធជាមយួព័កួបៀគ្គ ។ 

�ណ៍បៈខែៃលប្រ�បៀ�ទ្ធិមួយ��នួនដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័នធអ្នន
ឡាញប្រតវូិបានរាយការណ៍៍បៀោយអ្នកំបៀ�ីើយត�មយួ��នួនតូ� ព័កួបៀគ្គ
បានរាយការណ៍៍ព័�ីទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នផ្សល�ះះពាល់ធ្លីងនធ់្លីងរ ។ ផ្សល
�ះះពាល់ទាំ�ង្គបៀនះ អា�អូ្នស�នីាំយរយបៈបៀព័លខែវិង្គ បៀោយស្រវាជាការ
ល�បាកកំ�ង្គការល��អ្នវមីយួព័អី្ន�នីធឺ្លីណិ៍តជាអ្ន�ិដស្រ្តីនតយ ៍ ។ ឧទាំហរណ៍៍ 
អ្នកំបៀ�ីើយត�៣០នាំក ់ បានរាយការណ៍៍ថា ព័ត័ម៌ានឯកជនរ�ស់

ព័កួបៀគ្គប្រតូវិបានទ្ធិមីាយ ។ ព័កួបៀគ្គ�ះ ង្គតិ�ណាស់ពាកក់ណាា ល បាន
រាយការណ៍៍ព័ភីាព័�យ័ខីា�ដនស�វិតាភិាព័��គ្គគលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ មាន
�ញ្ញាា ជាមយួមតិត�កា ិ ប្រគួ្គស្រ ទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គដៃគូ្គ ឬសហគ្គមន ៍ នងិ្គ
ចា�អ់ារមមណ៍៍ជាមយួសង្គគមតិ�ជាង្គម�ន បៀោយស្រការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ មយួភាគ្គប្របា�ដនពួ័កបៀគ្គ ធីា�ម់ានគ្គ�និត�ង្គប់ៀធ្លីវើ
អ្នតតឃ្លាត នងិ្គបៀសទើរខែតពាកក់ណាា លកាត�់នាយការបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ។ 

កំ�ង្គ��បៀណាមមន�សស៣០នាំក ់ ខែៃលបានរាយការណ៍៍ថាប្រតូវិបាន
បៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ៥នាំកធី់ា�ប់ានទ្ធិទួ្ធិលរង្គបៀប្រគ្មាះថំាក ់ឬ
អ្ន�បៀព័ើហងិ្គាបៀលើរ�ូរាង្គកាយ បៀហើយជាង្គពាកក់ណាា លមានការ�យ័ខីា�
ព័សី�វិតាភិាព័��គ្គគលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ឬអំ្នកខែៃលជិតសំទិ្ធិធជាមយួព័កួបៀគ្គ ។ 

អ្នកំបៀ�ីើយត�សទង្គម់តិ១០នាំក ់ បានរាយការណ៍៍ថា រ�ូភាព័ ឬវិបីៀៃអូ្ន
ឯកជនរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ប្រតូវិបានខែ�ករ �ខែលកបៀោយគ្មាម នការអ្នន�ញ្ញាា តពី័ព័កួបៀគ្គ 
នងិ្គ/ឬពួ័កបៀគ្គប្រតូវិបានគ្គ�រាមក�ខែហង្គកំ�ង្គការខែ�ករ �ខែលកបៀនះ ។ ៥នាំក់
កំ�ង្គ��បៀណាមពួ័កបៀគ្គ ១០នាំក ់បានរាយការណ៍៍ព័កីារគ្គតិ�ង្គប់ៀធ្លីវើអ្នតតឃ្លាត 
បៀោយស្រខែតការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ នងិ្គ៧នាំក�់យ័ខីា�
ព័សី�វិតាភិាព័��គ្គគលរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ឬអំ្នកខែៃលជិតសំទិ្ធិធជាមយួព័កួបៀគ្គ ។ 

ការរ �ព័ងឹ្គ�ង្គប់ានកំ�ង្គសង្គគម ខែៃលប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គ នងិ្គកប្រមតិការសខែមាង្គ
មតិ នងិ្គបៀសរភីាព័ខាង្គផូី្សវិបៀ�ទ្ធិរ�ស់ស្រ្តីសតី អា�បៀធ្លីវើឱ្យយផ្សល�ះះពាល់ដន
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀ�បៀលើស្រ្តីសត ី កានខ់ែតមានស្ា នភាព័
អាប្រកកខ់ែថ្មីមបៀទ្ធិៀត ។ ស្រ្តីសតមំីាក ់ អាយ�ជាង្គ២០ឆំ្នាំ� បានប្របា�អ់្នង្គគការលី
កាៃូថា នាំង្គបានបៀ�ើញប្រកមុបៀផ្សើើស្រតាមបៀហវស�ុ�ក ខែៃល សមាជិកប្រកុម
ជា��រសជនជាតិខែ�មរជាង្គ១០នាំក ់ បានខែ�ករ �ខែលករូ�ភាព័អាសអាភាស
រ�ស់ស្រ្តីសត�ីះ ង្គតិ� ៤នាំក ់ បៀោយទ្ធិ�នង្គជាព័��មានការអ្នន�ញ្ញាា តពី័ព័កួបៀគ្គ
បៀទ្ធិ រមួមានការខែ�កចាយបៀោយមតិតប្រ�ុសរ�ស់ស្រ្តីសតមំីាកកំ់�ង្គ��បៀណាម
ព័កួបៀគ្គ៤នាំកប់ៀនាំះផ្សង្គខែៃរ ។ នាំង្គបានបៀរៀ�រា�ថ់ា “មំាកប់្រ�ុសនឹង្គកយ៏ក
រ�ូថ្មីតមំាកប់្រសីនងឹ្គទាំ�ង្គអាប្រកាត ោក�ូ់លកំ�ង្គប្រគុ្គ�បៀៃើម្ឱី្យយពួ័កមាះ ក គ្មាត់
បៀ�ីើយ�ីង្គគំ្មា…បៀព័លបៀ�ើញ �ងឹ្គបៀហើយ�យ័ៃល់�ួីនឯង្គ �ះ�ខែនតបៀ�ើថា�ើ� �មាន
រ�ូថ្មីតអាប្រកាត �ើ� �អ្នតម់ានបៀទ្ធិ �ើ� �ខីា�មានបៀរឿង្គនឹង្គបៀកើតបៀ�ើង្គ ឧទាំហរណ៍៍បៀគ្គ
យករ�ូថ្មីតបៀយើង្គធ្លីមមតា បៀគ្គយកបៀ� Edit” ។  

ត៌ហួ្វេលខទ២ី០៖ កក្រុមតិ៌នៃនិការបា�ពាលផ់្ស ា�វិចតិ៌ តបង្គ កហ្វេ� ើង្គហ្វេដាយការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញក ន�ង្គចហំ្វេណាមមនិសុសដែ�លជបួបញ្ញាា ហ្វេនិ�
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22%

25%

31%

28%

12%

4%

6%

11%

13%

16%

19%

24%

27%

ឆ្លើផ្សងឆ្លើទៀត

ការគិតឆ្លើធី��អ្នត�ឃត

ពិ័បាកកនុងការបំឆ្លើព័ញការងារ

ឬឆ្លើធី��កិចំ�ការសាលា

ប�� កនុងការដែស់�ងរកការងារ 

ការអ្នបរ់ ំការសាន កឆ់្លើន 

និួងឆ្លើស់វាកម្មមឆ្លើផ្សងៗ 

ឆ្លើត្រូគះថន កឆ់្លើល�រូបរាងកាយ

ឬអំ្នឆ្លើព័�ហិង�ឆ្លើត្រូកត្រូបព័ន័ួធអ្ននួឡាញ

ប�� ជម្មយួម្មតិ�ភក�ិ ត្រូគ�សារ

 ទំនកទំ់នួងនៃ�គូ ឬស់ហគម្មនួ៍

បាតប់ងទំ់នុួកចិំត�ជងមុ្មនួ

ឈប ់ឬកាតប់នួ�យ

ទំនកទំ់នួងជម្មយួស់ង�ម្ម

ភយ័ខាើ ចំពី័សុ់វិត�ិភាព័

ឆ្លើល�រូបរាងកាយរបស់់

ខើួនួឯង និួងអ្ននក�នៃទ

អ្ននុួ�� តឱ្យមនួចំឆ្លើម្មើ�យឆ្លើត្រូចំ�នួ ការឆ្លើ�ើ�យសំ់ណួរម្មនិួដែម្មនួជកាតព័�កិចំ�ឆ្លើទ

តួឆ្លើលខ XX៖ ភាគរយនៃនួអ្ននកឆ្លើ�ើ�យសំ់ណួរស់�ងម់្មតិ ដែ�លធើ បត់្រូតូវិបានួឆ្លើបៀតឆ្លើបៀនួតាម្មត្រូបព័ន័ួធអ្ននួឡាញ 

ឆ្លើដាយគិតព័ីផលបះ៉ពាល់អ្នវិជិ�មនួដែ�លព័ួកឆ្លើគបានួរាយការណ៍

អ្ននកឆ្លើ�ើ�យសំ់ណួរទាងំអ្នស់់ អ្ននកត្រូស់ឡាញ់ឆ្លើភទ�ូចំគន

យុវិជនួ

ត៌ហួ្វេលខទ២ី១៖ ភាគឺរយនៃនិអ នកហ្វេ� ាើយសំណួរសទង់្គមត៌ ិដែ�លធ្លាា ប់ក្រុត៌វូិបានិហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ហ្វេដាយគឺតិ៌ព័ផី្សលបា�ពាលអ់វិជិ ជម្លានិដែ�លព័កួហ្វេគឺបានិរាយការណ៍

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ
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[ក្រុកមុហ៊ុុនុិផ្សលី់ក្រុបាក់កម េី] វា add telegram ហ្វេ�ហ្វេគឺ...ឱ្យយដែត៌ម្លានិខាង្គហ្វេគឺហ្វេក្រុបើTelegram វាadd ហ្វេគឺចលូ  
ហ្វេហ៊ុើយវាហ្វេផ្ស ាើរបូភាព័ចលូ

ភាព័៤៣  ជ្ញាស្រ្តីសតីមាន ក ់អាយុជ្ញាង៣០ឆាំន  ំបានុចុណំ្ដាយដើព័លំឥតួការងារដើធវើជ្ញាងកនុាះឆាំន  ំ�នាំា �ពី់័នាំងបាតួ�់ងក់ារងារ
ដើ�ដើរាងចុក្រុកកាតួដ់ើ�រ ។ នាំងចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុខេកី្រុបាកក់ម្ពុេខីាន តួតូួចុពី័ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុមួ្ពុយចុនួំុនុ ផ្នែ�លំនាំងបានុសាគ ល់ំតាម្ពុដើហ៊ុវស�ុុក ។ 
ដើដាយក្រុ�ឈម្ពុនឹុងការរតឹួតួិតិួនៃនុជងំកូឺវ�ី-១៩ ភាព័ បានុជួ�ការលំបំាកកនុងការ�ងស់ងក្រុបាកក់ម្ពុេវីញិ ដើហ៊ុើយក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុ
បានុចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុដាកស់មុាធសមាជកិក្រុគួសួារនាំង ។ ភាព័ បានុទាំកទ់ីងក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុផ្សដល់ំក្រុបាកក់ម្ពុេមួី្ពុយដើទីៀតួតាម្ពុដើហ៊ុវស�ុុក 
ដើដាយចុុះដើ�ែ ះដើលំើកម្ពុែវធិទូីីរស័ព័ានៃ�រ�ស់ពួ័កដើគួ ដើហ៊ុើយ�នាំា �ម់្ពុកបានុទីនំាំកទ់ីនំុងជ្ញាមួ្ពុយពួ័កដើគួតាម្ពុរយៈកម្ពុែវធិដីើថ
ដើលំក្រុកាម្ពុ និុងទូីរស័ព័ានៃ� ។ កម្ពុែវធិដីើនាំះបានុផ្សដល់ំសិទីធឱិ្យយក្រុកុម្ពុហុុ៊ុនុអាចុចូុលំដើក្រុ�ើក្រុបាស់�ញ្ឈាីទីនំាំកទ់ីនំុងរ�ស់ភាព័បានុ ។ 

ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុផ្សដល់ំក្រុបាកក់ម្ពុេថីែ ី បានុដើសនើផ្សដល់ំក្រុបាកក់ម្ពុេឱី្យយភាព័ចុនួំុនុ ១០០០�ុលាា រ ផ្នែ�លំនាំងបានុដើក្រុគាំងថានឹុងយក
ដើ�ដើក្រុ�ើក្រុបាស់ ដើ�ើម្ពុិ�ីងស់ង�ណុំ៍លំតូួចុៗទាំងំដើនាំះ ។ �នាំា �ពី់័ភាព័ផ្សដល់ំឯកសារ�ញ្ញាា កអ់តួតសញ្ញាា ណ៍ និុងទីីតាងំ
រ�ស់នាំងរួចុម្ពុក នាំងក្រុតួវូបានុក្រុបា�ឱ់្យយដើផ្សាើរូ�អាក្រុកាតួខាួនុរ�ស់នាំង�សីនុាឹកឱ្យយពួ័កដើគួ ។ ភាព័ មានុការសាា កដ់ើសាើរ �ុុផ្នែនុត
�ុគួគលិំកក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុបានុធានាំអះអាងចុដំើពាះនាំង ។ ភាព័ និុយាយដើ�ើងវញិថា “គាំតួថ់ាមានុអនកដើផ្សសងដើទីៀតួក៏ដើគួដើធវើ
អីុចុងឹផ្នែ�រ...ដើគួនិុយាយថាក្រុគាំន់ុផ្នែតួតួម្ពុើល់ំដើទី ដើគួអតួដ់ើធវើអីដើយើងដើទីអូនុ” ។ �នាំា �ពី់័ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុបានុ�ញ្ញាា កក់្រុបា�ថ់ា រូ�ភាព័
អាក្រុកាតួទាំងំដើនាំះនឹុងក្រុតួវូលុំ�ដើចាលំវញិដើ�ដើព័លំនាំងបានុសងក្រុបាកអ់ស់ ភាព័បានុដើផ្សាើរូ�ទាំងំដើនាំះតាម្ពុដើថដើលំក្រុកាម្ពុ ។ 
ដើក្រុកាយម្ពុក ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុបានុទាំម្ពុទាំរវដីើ�អូអាក្រុកាតួមួ្ពុយរ�ស់នាំង និុងទីនំាំកទ់ីនំុងលំម្ពុិតិួរ�ស់សមាជកិក្រុគួសួារជតិួសនិទីធ 
ម្ពុតិួតភិកដ ិ និុងសហ៊ុការ ី សរុ�ចុនួំុនុ៨នាំក ់ ។ ចុុងដើក្រុកាយ ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុបានុទាំម្ពុទាំរវដីើ�អូមួ្ពុយរ�ស់ភាព័ ផ្នែ�លំនិុយាយ
យល់ំក្រុព័ម្ពុឱ្យយពួ័កដើគួដើក្រុ�ើក្រុបាស់រូ�ភាព័ និុង�ញ្ឈាីទីនំាំកទ់ីនំុងរ�ស់ម្ពុតិួតភិកដ ិ និុងក្រុគួសួារនាំង ក្រុ�សិនុដើ�ើនាំងម្ពុនិុសងក្រុបាក់
វញិដើទី ។ ដើក្រុកាយម្ពុក ភាព័ បានុទីទួីលំក្រុបាកត់ួចិុជ្ញាង ៥០០�ុលាា រ ដើដាយក្រុកុម្ពុហុុ៊ុនុអះអាងថា ចុផំ្នែណ៍កដើផ្សសងដើទីៀតួនៃនុ
ក្រុបាកស់រុ�ចុនួំុនុ ១០០០�ុលាា រ ក្រុតួវូបានុកាតួជ់្ញានៃថាដើសវារត់ួការ ។ 

ដើ�ដើព័លំ ភាព័ គាំែ នុលំទីធភាព័�ងស់ង�ណុំ៍លំវញិ ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុបានុទាំកទ់ីងដើ�នាំងជ្ញា�នុត�នាំា �ដ់ើដាយដើក្រុ�ើក្រុបាស់
ដើលំខទូីរស័ព័ាក្រុ�ផ្នែហ៊ុលំ១០ផ្នែខសដើផ្សសងគាំន  ។ ពួ័កដើគួបានុ��ដិើសធសដំើណ៍ើ រ�ស់ភាព័កនុងការ�ងស់ងក្រុបាកមួ់្ពុយចុនួំុនុតូួចុ
កនុងរយៈដើព័លំយូរ ដើហ៊ុើយចា�ដ់ើផ្សដើម្ពុទាំកទ់ីងម្ពុតិួតភិកដ ិនិុងក្រុគួសួាររ�ស់នាំង ។ នាំងបានុដើរៀ�រា�ថ់ា “ដើព័លំដើយើង អតួr់eply 
វាទាំកទ់ីងដើ�អនកដើផ្សសងរខំានុដើគួ...ឱ្យយផ្នែតួដើយើងដើ�ាើយតួ� វាអត់ួខលំដើ�អនកដើផ្សសងដើទី” ។ 

ភាព័ បានុដើឃុំើញស្រ្តីសតីមាន កដ់ើទីៀតួ �ដើងាះ ះអពីំ័�ញ្ញាះ �ូចុគាំន ដើ�ដើលំើដើហ៊ុវស�ុុក ។ ស្រ្តីសតីមាន កដ់ើនាំះ បានុនិុយាយថា នាំង
បានុ�ងក់្រុបាកស់ងក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុក្រុគួ�ច់ុនួំុនុដើហ៊ុើយ �ុុផ្នែនុតក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុដើ�ផ្នែតួ�នុតគួរំាម្ពុកផំ្នែហ៊ុងនាំង និុងបានុ��ដិើសធក្រុបា�ន់ាំងពី័
ចុនួំុនុក្រុបាកស់រុ�ផ្នែ�លំបានុជពំាក ់ ។ ភាព័ បានុដាកព់ាកយ�ណ៍ដឹ ងដើ�កាន់ុនាំយកដាា នុក្រុ�ឆាំងំ�ទីដើលំែើស�ដើចុេកវទិីានៃនុ
ក្រុកសួងម្ពុហ៊ានៃផ្សា ។ 

នាំងបានុនិុយាយថា “�ុុផ្នែនុតចា�ពី់័នៃថងដើនាំះម្ពុក សូម្ពុិផី្នែតួម្ពុតងកអ៏ត់ួបានុទីទួីលំ[�ណឹំ៍ង]អីផ្នែ�រ...ខាុមំានុអារម្ពុែណ៍៍ថា
អស់សងឹមឹ្ពុណ្ដាស់” ។

ដើ�ើម្ពុិដីាកស់មុាធដើលំើ ភាព័ ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុបានុ�ដើងើើតួក្រុកមុ្ពុដើថដើលំក្រុកាម្ពុដើដាយម្ពុនុុសស៧នាំក ់ តាម្ពុរយៈ�ញ្ឈាីទីនំាំកទ់ីនំុង
ទូីរស័ព័ារ�ស់ភាព័ និុងបានុផ្នែចុកចាយរូ�ថតួស្រ្តីសគីនុនៃនុរូ�អាក្រុកាតួរ�ស់នាំងទាំងំ�សីនុាឹក ។ ក្រុ�តួកិម្ពុែ��ូំងរ�ស់�ដនីាំង
គួ ឺគាំតួច់ុងផ់្នែលំងលំះគាំន  �ុុផ្នែនុតដើក្រុកាយពី័គាំតួ�់ងឹថា ភាព័ ក្រុតួវូបានុដាកដ់ើគាំលំដើ�ដើដាយអយុតួតធិម្ពុ ៌គាំតួក់ប៏ានុផ្ទាា ស់�ដូរ
ចុតិួតវញិ ។ ដើក្រុកាយម្ពុក ភាព័ បានុដាកព់ាកយ�ណ៍ដឹ ងអពីំ័ក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុដើ�កាន់ុកងរាជអាវុធហ៊ុតួ ិ ផ្នែ�លំក្រុតូួវបានុសាគ ល់ំថា
ជ្ញា អាវុធហ៊ុតួ ិ ផ្នែ�លំមានុកាតួព័វកចិុេដើលំើករណី៍សីុវលិំដើ�កម្ពុុុជ្ញា ។ �ុុផ្នែនុតក្រុកមុ្ពុហុុ៊ុនុបានុ�នុតគួរំាម្ពុកផំ្នែហ៊ុងភាព័ ។ ចា�ពី់័
ដើព័លំដើនាំះម្ពុក ពួ័កដើគួបានុ�ដើងាះ ះរូ�រ�ស់ភាព័ និុងក្រុគួសួារនាំង រួម្ពុមានុកូនុៗរ�ស់នាំង ដើ�ដើលំើដើហ៊ុវស�ុុក ដើដាយ

៤៣  បៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។
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ដើចាទីក្រុ�កានុន់ាំងថាជ្ញាម្ពុនុុសសដើបាកក្រុបាស់ និុងបានុផ្នែចុករផំ្នែលំកតួណំ៍ភាា �ដ់ើនាំះជ្ញាមួ្ពុយក្រុគួួសារនាំង ។ នាំងបានុ
និុយាយថា “ដើ�ើសិនុជ្ញាខាុមំាន កឯ់ងខាុអំតួសូ់វខវល់ំដើទី... និុយាយរួម្ពុដើ��ះុ�ល់ំក្រុគួសួារខាុ ំ �ះុពាល់ំ�ល់ំកូនុៗខាុ ំ អារម្ពុែណ៍៍
មួ្ពុយដើនុះខាុទំីទួីលំយកអតួទ់ាំនុប់ានុដើទី” ។ សារដើនាំះក្រុតូួវបានុ�ដើងាះ ះសារជ្ញាថែដីើលំើដើហ៊ុវស�ុុក �ុុផ្នែនុតម្ពុនិុមានុភិសតុតាងថា
ក្រុកុម្ពុហុុ៊ុនុ ដើហ៊ុវស �ុុក បានុចាតួ់វធិានុការណ្ដាមួ្ពុយដើលំើករណី៍ដើនុះដើទី ដើហ៊ុើយដើហ៊ុវស�ុុកក៏ម្ពុិនុបានុដើធវើ�ចុេុ�ិនុនភាព័�៏គួួរ
ឱ្យយកតួ់សមាគ ល់ំណ្ដាមួ្ពុយអពីំ័�ណ៍ដឹ ងផ្នែ�រ ។ 

ដើព័លំដើនុះ ភាព័ បានុលុំ�ដើចាលំគួណ៍នីុដើហ៊ុវស�ុុករ�ស់នាំង ។ ដើព័លំខាះ នាំងគួតិួចុងដ់ើធវើអតួតឃាតួ ។ នាំងបានុ
និុយាយថា “ខាុមំានុសងឹមឹ្ពុ �ុុផ្នែនុតអតួ�់ងឹថាខាួនុឯងសូុបានុអតួ ់ដើក្រុពាះដើព័លំមានុសមុាធខាា ងំដើព័ក... ខាុដំើព័លំខាះឮសដំើ�ង
ពួ័កវាដើតួម្ពុក ខាុចំា�ដ់ើផ្សតើម្ពុអស់រលីំងពី័ខាួនុ ខាុអំតួម់ានុកមាា ងំអីដើទីៀតួដើទី” ។ ភាព័ ចុងឱ់្យយអាជ្ញាា ធរចាតួវ់ធិានុការឱ្យយបានុ
ឆាំ�រ់ហ័៊ុសចុដំើពាះករណី៍�ូចុនាំង ដើដាយសារនាំងភិយ័ខាា ចុថា ម្ពុនុុសសដើក្រុចុើនុដើទីៀតួនឹុងក្រុតួវូដាកដ់ើគាំលំដើ�ផ្នែ�រ ។ នាំង
ដើលំើកទឹីកចុតិួតអនកដើផ្សសងដើទីៀតួ ផ្នែ�លំរងដើក្រុគាំះដើដាយសិានុភាព័ក្រុសដើ�ៀងគាំន ដើនុះ ឱ្យយដើ�ើរដើឆុាំះដើ�មុ្ពុខ និុងផ្នែសវងរកការគាំកំ្រុទី ។ 

ការបៀ�ីើយត�រ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក��បៀពាះការោក�់ណ៍ាឹ ង្គ រយបៈបៀព័លជិត៣ខែ��នាំទ �ពី់័បៀព័លោក�់ណ៍ាឹ ង្គ ។
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ការហ្វេ� ាើយត៌បហ្វេ� ើមបីហ្វេដា�ក្រុសាយបញ្ញាា ហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញគឺមឺនិិក្រុគឺប់ក្រុគ្នាន់ិ

ការរាយការណ៍៍ព័�ីទ្ធិពិ័បៀស្ធ្លីនដ៍នការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញបៀ�កានប់ៀគ្គហទ្ធិ�ព័រ័ ឬកមមវិធិ្លីបី្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម មនិខែមនជា
យ�ទ្ធិធស្ស្រ្តីសតបៀោះប្រស្យ�ម្ង្គកំ�ង្គ��បៀណាមអំ្នក�ូលរមួសទង្គម់តបិៀនាំះបៀទ្ធិ 
។ ករណី៍បៀនះ�ង្ហាា ញថា យនតការរាយការណ៍៍បៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ
សង្គគម មនិប្រតូវិបានស្គ ល់ទូ្ធិល�ទូ្ធិលាយ ឬ�វះទ្ធិ�ន�ក�ិតត ឬប្រ�សិទ្ធិធភាព័ ។ 
ការ�ង្គប្រកង្គបៀហត�ការណ៍៍ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀោយ
ការថ្មីត�មីង្គអ្នវខីែៃលបានបៀកើតមានបៀ�ើង្គ កម៏និខែមនជាការអ្នន�វិតតទូ្ធិបៀ�ខែៃរ 
បៀទាំះ�ជីាវិធិ្លីសី្ស្រ្តីសតបៀនះអា�ផ្សាល់�សត�តាង្គស�ខានប់្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គជនបៀលមើស 
បៀ�បៀព័លោកព់ាកយ�ណ៍ាឹ ង្គបៀ�អាជាើ ធ្លីរកប៏ៀោយ ។ 

ថ្មីវតី្តិខែតការ�ី�ក ឬឈ�ប់ៀធ្លីវើជាមតិតជាមយួជនបៀលមើស ខែៃលអា�
ទ្ធិ�ស់្ើ តប់ាន�ីះ �ះ�ខែនតអំ្នកផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សនជ៍ាបៀប្រ�ើនបានបៀលើកបៀ�ើង្គ
ថា មនិប្រគ្គ�ប់្រគ្មាន ់ ។ ការ�ី�ក ឬឈ�ប់ៀធ្លីវើជាមតិតជាមយួនរណាមំាក ់ អា�
បៀធ្លីវើបានជាមយួជនបៀលមើសណាមំាក ់ �ះ�ខែនតវាមនិបានទ្ធិ�ស់្ើ តប់្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គ
ការោកប់ៀគ្មាលបៀ�បៀោយអ្នកំបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀតបៀ�បៀព័លខាង្គម��បៀនាំះបៀទ្ធិ ។ ការ
�ី�ក ឬឈ�ប់ៀធ្លីវើជាមតិតជាមយួនរណាមំាក ់ កប៏្រតូវិបានបៀលើកបៀ�ើង្គថា គ្មាម ន
ប្រ�សិទ្ធិធភាព័ ប្រ�សិនបៀ�ើជនរង្គបៀប្រគ្មាះស្គ ល់អំ្នកបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀនាំះបៀប្រ�ប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ ។ ជនបៀលមើស កអ៏ា��បៀង្គើើតគ្គណ៍នីថ្មីមជីាបៀប្រ�ើន បៀហើយជាបៀរឿយៗ
ខែតង្គោកប់ៀគ្មាលបៀ�មន�សសតាមរយបៈកមមវិធិ្លីបី្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមបៀផ្សសង្គៗ 
មាននយ័ថាការ�ី�ក ឬឈ�ប់ៀធ្លីវើជាមតិតអា�ផ្សាល់ការការពារត�ិតួ��ះ�បៀណាះ ះ ។ 

ហ្វេលខទ២ី២៖ ភាគឺរយនៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែ�លធ្លាា ប់ក្រុត៌វូិបានិហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញតាមរយៈក្រុបត៌កិម មរបស់ព័កួហ្វេគឺហ្វេ�ហ្វេល ើការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិ

5%

6%

10%

17%

23%

29%

31%

26%

5%

9%

9%

13%

21%

16%

39%

59%

5%

9%

10%

15%

21%

21%

36%

47%

បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត

បៀប្រ�ើប្របាស់គ្គណ៍នីខែៃល

មនិ�ង្ហាា ញអ្នតតសញ្ញាា ណ៍

បានរាយការណ៍៍មាតិកាបៀនាំះ

បៀ�កានប់្រកុមហុ�ន

បានថ្មីត�មីង្គ

មនិបានបៀអ្នើបៀព័ើ

បានបៀសំើអំ្នក�បៀង្ហាា ះឱ្យយ�ញ្ចូឈ� ់

ឬល��មាតិកាបៀនាំះ

បានព័ប្រងឹ្គង្គការក�ណ៍តស់�វិតាិភាព័

 និង្គឯកជនភាព័

បាន�ី�ក ឬឈ�ប់ៀធ្លីវើជាមតិត

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

តួបៀល� XX៖ ភាគ្គរយដនអំ្នកបៀ�ីើយស�ណួ៍រសទង្គម់តិ ខែៃលធីា�ប់្រតវូិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញតាមរយបៈ

ប្រ�តិកមមរ�ស់ពួ័កបៀគ្គបៀ�បៀលើការបៀ�ៀតបៀ�ៀន

អំ្នកបៀ�ីើយស�ណួ៍រទាំ�ង្គអ្នស់ ស្រ្តីសតី ��រស

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ
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��រសមំាក ់អាយ�ជាង្គ ២០ឆំ្នាំ� បានសខែមាង្គការមនិបៀព័ញ�ិតតជាមយួ
កមមវិធិ្លីីធ្លីីកថ្មី�ក ខែៃលប្រគ្មានខ់ែតផិ្លាកសកមមភាព័គ្គណ៍នីខែៃល��ពាន
បៀគ្មាលការណ៍៍រ�ស់កមមវិធិ្លីី ។ បៀលាកបាននិ�យថា “អ្នំកមយួ��នួន 
បៀគ្គ�ិទ្ធិអាបៀខានគ្មាត ់គ្មាតប់ៀ�បៀ�ើកអាបៀខានមយួបៀទ្ធិៀត ផ្ស�សអាបៀរឿង្គហំឹង្គ
អាខែៃល ជួនកាលផ្ស�សអាបៀរឿង្គហំឹង្គៃខែៃល�បៀង្គើើតអាបៀខានទី្ធិ�ី �ឹង្គវា
បៀ�ខែតមានបៀរឿង្គហំឹង្គៃខែៃល” ។

ស្រ្តីសតីមំាកប់ៀទ្ធិៀត អាយ� ២០ឆំ្នាំ�ជាង្គ�នត�ិ បានរាយការណ៍៍ថា ប្រតូវិ
បាន តាមោនបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ នងិ្គគ្គ�រាមក�ខែហង្គបៀោយអ្នតីតមតិត 
ប្រសីរ�ស់មតិត�កានិាំង្គ ។ បៀទាំះ�ជីាបាន�ី�កស្រ្តីសតីបៀនាំះបៀលើបៀហវស �ុ�ក នងិ្គ
�បៀង្គើើតគ្គណ៍នី បៀហវស �ុ�កថ្មីម ីកៃូ៏�ជា�ាូរបៀល�ទូ្ធិរស័ព័ទទាំ�ង្គពី័រខែ�សកា ីអ្នតីត 
មតិតប្រសីរ�ស់មតិត�កានិាំង្គបៀ�ខែតរកបៀ�ើញបៀល�ថ្មីម ី នងិ្គគ្គណ៍នី បៀហវស 
�ុ�កថ្មីមរី�ស់នាំង្គ ប្រព័មទាំ�ង្គបានបៀ�ទូ្ធិរស័ព័ទមកនាំង្គឥតឈ�ឈ់រ ។ 
នាំង្គបានបៀរៀ�រា�ថ់ា “នាំង្គខែតង្គខែតcall មកបៀល�ទូ្ធិរស័ព័ទទាំ�ង្គពី័រប្រ�ព័ន័ធ 
រ�ស់�ើ� �បៀរៀង្គរាល់ដថ្មីង បៀៃើម្រី �ខាននងិ្គគ្គ�រាម�ើ� �” ។ បៀ�បៀព័លខែៃលអ្នតីត 
មតិតប្រសីរ�ស់មតិត�កានិាំង្គ�បៀង្ហាា ះស្រគ្គ�រាមសមីា�ជ់ាបៀប្រ�ើនៃង្គបៀ� ខែផំ្សក
ប្រ�វិតតរិ�ូកំ�ង្គបៀថ្មីបៀលប្រកាម នាំង្គប្របាកៃ�ិតតថា ស្រទាំ�ង្គបៀនាំះគឺ្គស�បៀ� 

បៀលើនាំង្គ ។ “�ើ� �រស់បៀ�កំ�ង្គការគ្គ�រាមគ្គ�ខែហង្គរ�ស់នាំង្គរហូតៃល់បៀព័ល 
��ូ��្នំ” ។ 

មន�សសភាគ្គបៀប្រ�ើនខែៃលធីា�់ប្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័នធអ្នន
ឡាញ បានប្របា�ប់ៀ�មតិត�កាិ សមាជិកប្រគ្គួស្រ ឬមន�សសខែៃល
បៀជឿទ្ធិ�ក�ិតតបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត �ះ�ខែនតមយួភាគ្គ�នួដនព័ួកបៀគ្គមនិបានប្របា�់
បៀ�នរណាមំាកប់ៀ�ើយ ។ ��រសមំាក ់ អាយ�ជាង្គ៣០ឆំ្នាំ� បានសួរ
ថា “បៀ�ើមាន�ញ្ញាា បៀកើតបៀ�ើង្គតាមសង្គគមអ្ននឡាញ Facebook 
ឬ Messenger មកបៀលើFacebook រ�ស់�ើ� � បៀតើប្រតូវិរាយការណ៍៍
�ះ ង្គៃូ�បៀមា�បៀៃើម្រីកយ�តតិធ្លីម៌បាន�ះ ង្គពិ័តប្របាកៃ” ? ស្រ្តីសតីអាយ�
ជាង្គ ៤០ឆំ្នាំ� អំ្នកបៀ�ីើយត�កំ�ង្គការសទង្គម់តិមំាកប់ៀទ្ធិៀត បានសួរថា 
“បៀ�ើមានអ្នំករង្គបៀប្រគ្មាះ បៀតើបៀយើង្គប្រតូវិទាំកទ់្ធិង្គបៀ�អ្នំកណា” ? មន�សស
តិ�តួ��ះ�បៀណាះ ះបានប្របា�ប់ៀ�អាជាើ ធ្លីរ អ្នង្គគការមនិខែមនរោា �បិាល 
ឬស្លាបៀរៀន ស្កលវិទិ្ធិាល័យ ឬអ្នំកប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គរ�ស់ព័ួកបៀគ្គ (សូម
បៀមើលតួបៀល�ទី្ធិ២៣) ។ យ�វិជនទ្ធិ�នង្គជាមនិសូវិខែសវង្គរកជ�នួយបៀទ្ធិ 
បៀោយ៣៩%ដនព័ួកបៀគ្គមនិបៀជឿទ្ធិ�ក�ិតតនរណាមំាកប់ៀស្ះ ។ 

1%

4%

4%

9%

23%

62%

ស្លាបៀរៀន ស្កលវិទិ្ធិាល័យ អំ្នកប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គ

បៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត

នគ្គរបាល ឬអាជាើ ធ្លីរ

អ្នង្គគការមនិខែមនរោា �បិាល

មនិបានប្របា�អំ់្នកណាបៀទ្ធិ

មតិត�កាិ ប្រគួ្គស្រ ឬមន�សសខែៃលទ្ធិ�ក�ិតត

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

តួបៀល� XX៖ ភាគ្គរយដនអ្នំក�ូលរមួសទង្គម់តិខែៃលធីា�ប់្រតូវិបានបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ខែផ្សិកបៀលើអ្នំក

ខែៃលព័ួកបៀគ្គបានរាយការណ៍៍ប្របា�់ត៌ហួ្វេលខទ២ី៣៖ ភាគឺរយនៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ដិែ�លធ្លាា ប់ក្រុត៌វូិបានិហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ដែផ្ស ែកហ្វេល ើអ នកដែ�លព័កួហ្វេគឺបានិរាយការណ៍ក្រុបាប់

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ
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ខ ា�មំ្លានិអារម មណ៍ថាហ្វេគឺអត់៌ឱ្យយត៌នៃម ាខ ា�ំ

ដើព័ក្រុជ៤៤  អាយុ ២២ឆាំន  ំជ្ញានិុសសតិួនិុងជ្ញា�ុរសក្រុសឡាញ់ដើភិទី�ូចុគាំន  ផ្នែ�លំជ្ញាញឹកញា� ់ក្រុតួវូបានុដើ�ៀតួដើ�ៀនុផ្សាូវដើភិទី
តាម្ពុក្រុ�ព័ន័ុធអនុឡាញ ។ ដើលាកបានុនិុយាយថា “ភាគួដើក្រុចុើនុគួដឺើគួឆាំតួម្ពុកដើយើង សុដំើម្ពុើលំក្រុ�ដា�ដ់ើភិទី ។ វាដើធវើឱ្យយអារម្ពុែណ៍៍
ដើយើងម្ពុនិុលំ ិ �ូចុថាអារម្ពុែណ៍៍ដើយើងកពុំ័ងស�ាយចុងឹក្រុសា�ផ់្នែតួមានុដើគួឆាំតួម្ពុកអីុចុងឹ ដើយើងដើឃុំើញភាា ម្ពុ ដើយើងផ្នែលំង
ស�ាយ” ។ 

មានុដើព័លំមួ្ពុយ ជនុផ្នែ�ាកមុ្ពុខមាន ក ់បានុដើ�ទូីរស័ព័ាម្ពុក ដើព័ក្រុជ តាម្ពុឆាំតួ ដើ�ើម្ពុិដីើសនើសុរូំ�ភាព័អាសអាភាស ។ ដើលាក
បានុនិុយាយថា “ដើព័លំខាុដំើ�ជ�ដ់ើលំៀងជ្ញាមួ្ពុយម្ពុតិួតដើហ៊ុើយគាំតួដ់ើតួម្ពុក ដើតួផ្នែម្ពុនុផ្នែទីនុ ទាំល់ំផ្នែតួដើយើង�ាុកដើចាលំបានុ
ឈ�់ ចុងឹវារខំានុ�ល់ំដើយើង” ។ ការ�ាុកគួមឺានុក្រុ�ដើយាជនុ ៍ �ុុផ្នែនុតដើព័ក្រុជបានុនិុយាយថា “វាយុតួតធិម្ពុស៌ក្រុមា�ខ់ាុដំើ�ដើព័លំ
ផ្នែ�លំខាុបំានុ�ាុកមាន កហ់៊ុនឹងដើចាលំ �ុុផ្នែនុតដើ�ផ្នែតួមានុអនកដើផ្សសងដើទីៀតួផ្នែ�លំមិ្ពុនុផ្នែម្ពុនុជ្ញាគាំតួ”់ ។ ដើព័ក្រុជ បានុរលឹំំកពី័សិានុភាព័
ក្រុសដើ�ៀងគាំន ជ្ញាដើក្រុចុើនុ ផ្នែ�លំដើលាកក្រុតួវូបានុដើ�ៀតួដើ�ៀនុដើដាយម្ពុនុុសសខុសៗគាំន  ។ 

ដើព័ក្រុជ គួតិួថាមិ្ពុនុមានុវធិសីាស្រ្តីសតដើក្រុចុើនុ ដើ�ើម្ពុិ�ីញ្ឈឈ�ក់ារដើផ្សាើសារទាំងំដើនុះដើទី ជ្ញាពិ័ដើសសដើដាយសារការនិុយម្ពុសនុែតួ់
តួគាំន ថា �ុរសគួផឺ្នែតួងផ្នែតួចា�អ់ារម្ពុែណ៍៍ខាា ងំជ្ញាមួ្ពុយការរួម្ពុដើភិទី ។ ដើលាកកប៏ានុ�ាុះ�ញ្ញាេ ងំថា វាជ្ញាការលំបំាកសក្រុមា�់
ក្រុកមុ្ពុអនកក្រុសឡាញ់ដើភិទី�ូចុគាំន  ដើ�ើម្ពុិផី្នែសវងរក ឬផ្សដល់ំការគាំកំ្រុទី ដើ�អនកដើផ្សសងដើទីៀតួ ក្រុ�សិនុដើ�ើពួ័កដើគួមិ្ពុនុផ្នែសវងរកជនួំុយ
ពី័សហ៊ុគួម្ពុនុរ៍�ស់ពួ័កដើគួដើទី ។ ដើលាកបានុនិុយាយថា “សូម្ពុិផី្នែតួខាុជំ្ញាអនក LGBT កដ៏ើយើងអតួហុ់៊ានុ�ងាះ ញអនកក្រុគួ�គ់ាំន ថា
ដើយើងជ្ញាម្ពុនុុសសចុងឹផ្នែ�រ ។ សូម្ពុិកី្រុគួួសារកអ៏តួ�់ងឹ ដើរឿងអីដើយើងក្រុបា�ដ់ើគួរដើ�ៀ�ការពារយុាងដើម្ពុចុុ អីុចុងឹវាពិ័បាក” ។  

៤៤ ប្រតូបៀ�ម ះប្រតូវិបាន�ាូរ បៀៃើម្ធីានាំពី័ឯកជនភាព័ និង្គការការពារអ្នំក�ូលរមួ ពី័ការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញខែៃលអា�បៀកើតមានបៀ�ើង្គ ។
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ជាបៀរឿយ  ៗ អំ្នកផ្សាល់�ទ្ធិសមាា សន ៍ ខែតង្គខែ�ករ �ខែលកថា ព័កួបៀគ្គបៀជឿជាកថ់ា 
ស�វិតាភិាព័រ�ស់ព័កួបៀគ្គបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ គ្គជឺាទ្ធិ�នលួ��សប្រតវូិរ�ស់ព័កួបៀគ្គ
�ួីនឯង្គ ។ មន�សសជាបៀប្រ�ើនបាន�ង្ហាា ញការសា�ីបៀនាំទ ស�ួីនឯង្គ ខែៃលមនិបាន
ប្រ�ុង្គប្រ�យតំ័ប្រគ្គ�ប់្រគ្មាន ់ បៀៃើម្កីារពារ�ួីនឯង្គពី័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ នងិ្គបាន�ី�ះ�ញូ្ញា�ង្គពី័ការបៀកើនបៀ�ើង្គដនសមតាភាព័រ�ស់ព័កួបៀគ្គកំ�ង្គការ
ការពារ�ួីនបៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ មន�សសជាបៀប្រ�ើន បាននិ�យព័កីារបៀប្រ�ើ
ប្របាស់ម��ង្ហារបៀផ្សទ�ង្គផ្លាទ តព់័រីជ�ហាន កូៃសមាង តរ់ងឹ្គមា� នងិ្គការមនិខែ�ករ �ខែលក
គ្គណ៍នី ឬព័ត័ម៌ានឯកជនរ�ស់ព័កួបៀគ្គជាមយួអ្នកំៃដទ្ធិ ។ អំ្នក�ីះបៀទ្ធិៀត បាន
�ី�ះ�ញូ្ញា�ង្គពី័ស្របៈស�ខានដ់នវិគ្គគ�ណ៍ា� ះ�ណាា លសប្រមា�អំ់្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយ បៀៃើម្បីៀរៀនសូប្រតពី័របៀ�ៀ�ការពារ�ួីន នងិ្គខែណ៍នាំ�អ្នកំៃដទ្ធិក��ឱ្យយ

បៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ប្រ�សិនបៀ�ើព័កួបៀគ្គមនិយល់�ាស់ព័រីបៀ�ៀ�
បៀប្រ�ើប្របាស់វាបៀោយប្រ�ុង្គប្រ�យតំ័បៀទ្ធិ ។ �ះ�ខែនតៃូ��ង្ហាា ញកំ�ង្គបៀរឿង្គរាះ វិជាបៀប្រ�ើន
ខាង្គបៀលើ ជាបៀរឿយៗព័��មានទ្ធិ�ហ�ដនការប្រ�ុង្គប្រ�យតំ័ណាខែៃលអា�ការពារ
ប្រ�ឆ្នាំ�ង្គប្រគ្គ�ប់្រ�បៀ�ទ្ធិដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀទ្ធិ ៃូបៀ�ំះតប្រមូវិឱ្យយ
មានយនតការបៀោះប្រស្យប្រ�បៀសើរជាង្គបៀនះ ។ 

ភាគ្គរយតិ�តួ��ះ�បៀណាះ ះដនអ្នកំបៀ�ីើយត�ខែៃលធីា�ជ់�ួការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀហើយមានអារមមណ៍៍ថា ព័កួបៀគ្គទ្ធិទួ្ធិលបានៃ�បៀណាះប្រស្យ
បៀព័ញបៀលញ នងិ្គយ�តតធិ្លីម ៌ �ណ៍បៈខែៃលពួ័កបៀគ្គភាគ្គបៀប្រ�ើនមានអារមមណ៍៍ថា 
ព័កួបៀគ្គទ្ធិទួ្ធិលបានៃ�បៀណាះប្រស្យតិ�តួ� ឬមនិបានបៀោះប្រស្យបៀស្ះខែតមាង្គ 
(សូមបៀមើលតបួៀល�ទី្ធិ២៤) ។ 

Fully resolved

Som
ewhat resolved

Unresolved
Don’t know

No response

១៦%
បានបៀោះប្រស្យបៀព័ញបៀលញ

២០%
មនិៃឹង្គ

២៦%
មនិបានបៀោះប្រស្យ

៣០%
បានបៀោះប្រស្យស�ីះ

៨%
មនិបៀ�ីើយត�

2%

14%

28%

29%

36%

50%

គ្មាម នអំ្នកណាបៀទ្ធិ

អំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត

អ្នង្គគការមនិខែមនរោា �បិាល

នគ្គរបាល

ប្រកុមហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម

អាជាើ ធ្លីរ

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ

តួបៀល� XX៖ ភាគ្គរយដនអ្នំក�ូលរមួសទង្គម់តិទាំ�ង្គអ្នស់ ខែៃលបៀជឿជាកថ់ា តអួ្នង្គគជាកល់ាកគ់្គួរចាតវ់ិធិានការបៀប្រ�ើន

ជាង្គបៀនះ បៀៃើម្�ីញ្ចូឈ�ក់ារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ

ត៌ហួ្វេលខទ២ី៤៖ ភាគឺរយនៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិដែ�លធ្លាា ប់ជបួការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ហ្វេហ៊ុើយម្លានិអារម មណ៍ថា  

បញ្ញាា របស់ព័កួហ្វេគឺក្រុត៌វូិបានិហ្វេដា�ក្រុសាយហ្វេព័ញហ្វេលញ និងិ្គយតុ៌ តធិីម ៌

ត៌ហួ្វេលខទ២ី៥៖ ភាគឺរយនៃនិអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ទិាងំ្គអស់ ដែ�លហ្វេជឿជាក់ថា ត៌អួង្គ គជាក់�ក់គឺរួ�ត់៌វិធិ្លានិការហ្វេក្រុច ើនិជាង្គហ្វេនិ�  

ហ្វេ� ើមបីប�ឈប់ការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ

អ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�បៀមីើយបៀប្រ�ើន ការបៀ�ីើយស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ
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ទនំិលួខសុក្រុត៌វូិរបស់ក្រុកមុហ៊ុុនុិក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម និងិ្គអាជាា ធីរកម ុ�ជា  

ទាំ�ង្គអាជាើ ធ្លីរកមុ�ជា នងិ្គប្រកុមហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម គ្គរួបៀៃើរតួជា
អ្នកំៃឹកនាំ�កំ�ង្គការ�ញ្ចូឈ�ក់ារបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ សកមមភាព័
�ីះដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ បៀទាំះ�ជីាមានបៀប្រគ្មាះថំាកខី់ា�ង្គ ក៏
មនិគួ្គរប្រតូវិបានផ្សទនាំទ បៀទាំស ឬល��បៀចាលទាំ�ង្គប្រសុង្គខែៃរ ។ �ះ�ខែនតសកមមភាព័តូ�
ៗ�ីះបៀទ្ធិៀតដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀន អា�រ�ញប្រចានមន�សសឱ្យយឃី្លាតឆ្នាំង ញព័បី្រ�ព័ន័ធអ្នន
ឡាញ នងិ្គអា�រតឹត្តិសិទ្ធិធរិ�ស់ព័កួបៀគ្គ ។ យ�ទ្ធិធស្ស្រ្តីសតខែ��ទូ្ធិល�ទូ្ធិលាយ 
នងិ្គ�ប្រមុះគំ្មា គ្គរួប្រតូវិបានបៀធ្លីវើបៀ�ើង្គជាមយួបៀគ្មាលនបៀ�បាយៃល៏បិៀោយ
ប្រ�ុង្គប្រ�យតំ័ពាកព់័ន័ធនងឹ្គការល��បៀចាលមាតិកា នងិ្គវិធិានការប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ  
��បៀពាះករណី៍ធ្លីងនធ់្លីងរ ឬ�នតបៀកើតមានឥតឈ�ឈ់រដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ជាមយួនងឹ្គការការពារប្រតមឹប្រតូវិជាធ្លីរមាន ។ ស�ខានជ់ាង្គ
បៀនះបៀទ្ធិៀត ទាំ�ង្គការល��បៀចាលមាតកិាបៀោយប្រកមុហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម 
នងិ្គវិធិានការប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ រ�ស់រៃា ប្រតូវិខែតបៀគ្មារព័តាមបៀគ្មាលការណ៍៍�ា� ់ ភាព័
ប្រស��ា� ់ភាព័ចា�បា� ់និង្គភាព័សមប្រស� ។ 

ក្រុកមុហ៊ុុនុិក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម 

របាយការណ៍៍បៀនះ មនិពិ័ចារណាបៀលើបៀគ្មាលការណ៍៍ នងិ្គការអ្នន�វិតត
ដនប្រកុមហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមទាំ�ង្គអ្នស់បៀទ្ធិ �ះ�ខែនតវានឹង្គផ្សាល់ការ
យក�តិតទ្ធិ�កោកប់ៀលើប្រកុមហុ�នរ�ស់បៀហវស�ុ�ក នងិ្គបៀថ្មីបៀលប្រកាម បៀោយស្រ
កមមវិធិ្លីទីាំ�ង្គបៀនះប្រតូវិបានបៀប្រ�ើប្របាស់បៀប្រ�ើនជាង្គបៀគ្គ នងិ្គជាកមមវិធិ្លី�ីម្ង្គបៀគ្គដន
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀ�កមុ�ជា ខែផិ្សកតាមការរកបៀ�ើញរ�ស់
បៀយើង្គ ។ ��ណ៍� ��វះខាតជាបៀប្រ�ើន ខែៃលប្រតូវិបានពិ័ភាកាខាង្គបៀប្រកាមបៀនះ គ្គអឺា�
អ្នន�វិតតបានប្រ�ហាកប់្រ�ខែហលគំ្មា សប្រមា�ក់មមវិធិ្លីបីៀផ្សសង្គ បៗៀទ្ធិៀតផ្សង្គខែៃរ ។ 

�ញ្ញាា ជាបៀប្រ�ើនខែៃលបានបៀលើកបៀ�ើង្គបៀ�កំ�ង្គរបាយការណ៍៍បៀនះ គ្គបឺ្រតូវិ
បាន�ង្គប្រកង្គជាឯកស្រ នងិ្គៃឹង្គឮបៀោយប្រកមុហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម
រ�ួបៀហើយ ។ កាលព័ឆំី្នាំ�២០១៨ បៀហវស�ុ�កបាន�បៀង្គើើតគ្គណ៍បៈកមមការវាយតដមី
ផ្សល�ះះពាល់សិទ្ធិធមិន�សសអ្ន�ពី័វិតតមានរ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀនះបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិស
កមុ�ជា ។ ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�កមនិបាន�បៀញូ្ចូញរបាយការណ៍៍បៀព័ញបៀលញបៀទ្ធិ 
�ះ�ខែនតបានទ្ធិទួ្ធិលស្គ ល់ការរកបៀ�ើញៃូ�ជា កប្រមតិគួ្គរឱ្យយកតស់មាគ ល់ដនការ
ប្រតួតពិ័នតិយចា�ព់័រិ�ទ្ធិធ�ួីនឯង្គបៀ�កមុ�ជា ការបៀកើនបៀ�ើង្គដនការចា��ួី់នមន�សស
បៀោយស្រការ�បៀង្ហាា ះមាតិកាបៀលើបៀហវស�ុ�ក ភាស្អ្នស�បៀរាះគួ្គ�ផ្សស�នងឹ្គការ
ចាកឫ់សដនការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គជាតសិ្សន ៍ នងិ្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀលើស្រ្តីសាបីៀ�ទ្ធិ នងិ្គ
អ្នសមភាព័សប្រមា�ស់្រ្តីសត ី ប្រកុមអំ្នកប្រសឡាញ់បៀ�ទ្ធិៃូ�គំ្មា នងិ្គប្រកុមបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត 
កំ�ង្គ��បៀណាមផ្សល�ះះពាល់ជាបៀប្រ�ើន  ។ អ្នន�ស្សនជ៍ាបៀប្រ�ើនមនិប្រតូវិបានអ្នន�វិតត 
បៀហើយការអ្នន�វិតតរ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក គឺ្គមនិមានតមីាភាព័បៀនាំះបៀទ្ធិ ។ 

ជាព័បិៀសស បៀហវស�ុ�កមនិបាន�ង្ហាា ញពី័អ្នន�ស្សន�៍ម្ង្គ ខៗែៃល
ប្រតូវិ បានអ្នន�វិតតៃូ�ជា ការបៀ�ញផ្សាយរបាយការណ៍៍ដនការអ្នន�វិតតសាង្គោ់
សហគ្គមន ៍ខែៃលបៀផ្លាា តស�ខានជ់ាកល់ាកប់ៀលើប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ការ�បៀង្គើើតមាតកិា

សបៀង្គខ�ខែៃលអា�ខែសវង្គរកបាននងិ្គ�ាស់លាស់ បៀៃើម្ខីែ�ករ �ខែលកបៀ�បៀលើ
បៀហវស�ុ�ក ខែៃលក�ណ៍តព់័មីលូោា នដនរបៀ�ៀ�បៀប្រ�ើប្របាស់បៀហវស�ុ�កបៀោយ
ស�វិតាភិាព័សប្រមា�អំ់្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ជាជនជាតិខែ�មរ ឬប្រ�កានជ់�ហរស្ធារណ៍បៈ
បៀលើប្រក��ណ័៍ឌ �ា� ់នងិ្គ�ទ្ធិ�្ញ្ចូាតតបិៀ�កមុ�ជា ខែៃលទាំកទ់្ធិង្គនឹង្គកមមវិធិ្លីបី្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ។ បៀហវស�ុ�ក កម៏និធីា�ប់ានបៀធ្លីវើបៀស�កាខីែថី្មីង្គការណ៍៍ជា
ស្ធារណ៍បៈសាពី័កីារតាមោនព័សី�ណាកអ់ាជាើ ធ្លីរកមុ�ជា នងិ្គសមតាភាព័កំ�ង្គ
ការអ្នន�វិតត�ា� ់ខែៃលផ្សាល់ព័ត័ម៌ាន�ាស់លាស់អ្ន�ពី័�ញ្ញាា រ�ស់អំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ 
ៃូ�ខែៃលប្រតូវិបានខែណ៍នាំ�បៀ�កំ�ង្គ ការវាយតដមីផ្សល�ះះពាល់បៀលើសិទ្ធិធមិន�សស ។ 

លកខ�ណ៍ឌ បៀប្រ�ើប្របាស់ សាង្គោ់សហគ្គមន ៍ ការក�ណ៍តស់�វិតាភិាព័និង្គ
ឯក ជន ភាព័ នងិ្គម��ង្ហាររាយការណ៍៍ រ�ស់ប្រកុមហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ
សង្គគម ជា បៀរឿយៗ គ្គរួឱ្យយភានប់្រ��� មនិអា�ខែសវង្គរកបាន គ្មាម ន
ប្រ�សិទ្ធិធភាព័ នងិ្គ�វះខាតទាំ�ង្គការពិ័ចារណាបៀលើ�រ�ិទ្ធិ នងិ្គតមីាភាព័ ។ 
ម��ង្ហារទាំ�ង្គបៀនះ មនិង្ហាយ ប្រសលួកំ�ង្គការខែសវង្គរក បៀប្រ�ើប្របាស់ ឬបៀឈវង្គ 
យល់បៀទ្ធិ នងិ្គមនិទាំនម់ាន ៃ�បៀណ៍ើ រការជាភាស្ខែ�មរបៀ�បៀ�ើយ ។ កំ�ង្គ
ឆំ្នាំ�២០២០ ប្រកុមហុ�ន បៀហវស �ុ�ក បានរាយការណ៍៍ព័បី្របាក�់�បៀណ៍ញ
ស�ទ្ធិធ��នួន ២៩,១៥ ពានល់ានៃ�លីារ បៀ�ទូ្ធិទាំ�ង្គពិ័�ព័បៀលាក ខែៃល
បៀកើនបៀ�ើង្គ��នួន ៥៨% បៀ�ើបៀធ្លីៀ�នឹង្គឆំ្នាំ� ២០១៩ �ះ�ខែនតប្រកុមហុ�នបៀនះ
មនិបានបៀធ្លីវើឱ្យយម��ង្ហារស�វិតាភិាព័ នងិ្គប្រ�តិ�តតកិារ មលូោា នរ�ស់�ួីន អា�
បៀប្រ�ើប្របាស់ជាភាស្រ�ស់អំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ទាំ�ង្គ អ្នស់បៀនាំះបៀទ្ធិ  ។ ថ្មីវតី្តិខែត
បៀហវស�ុ�កបាន�កខែប្រ�សាង្គោ់រសហគ្គមនរ៍�ស់�ួីន នងិ្គភាគ្គបៀប្រ�ើនដន
ការក�ណ៍តស់�វិតាភិាព័នងិ្គឯកជនភាព័បៀ� ជាភាស្ខែ�មរកា ី បៀហវស�ុ�ក
មនិទាំនប់ាន�កខែប្រ�ម��ង្ហារ�នាំទ ��់នស� ការខែណ៍នាំ� នងិ្គរបាយការណ៍៍
ប្រ�ក�បៀោយតមីាភាព័បៀទ្ធិ ។ កមមវិធិ្លីបីៀថ្មីបៀលប្រកាម ការក�ណ៍តស់�វិតាភិាព័
នងិ្គឯកជនភាព័ កៃូ៏�ជាការព័នយល់ព័កីារក�ណ៍តទ់ាំ�ង្គបៀនាំះ កម៏និទាំន់
មានជាភាស្ខែ�មរខែៃរ ។ បៀនះអា�នាំ�ឱ្យយអំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ជាបៀប្រ�ើនមនិអា�
ប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គបៀ�បៀលើគ្គណ៍នី ការក�ណ៍តស់�វិតាភិាព័ នងិ្គឯកជនភាព័រ�ស់
ព័កួបៀគ្គ ។ ឧទាំហរណ៍៍ អ្នង្គគការកមមវិធិ្លីអី្ន�វិិឌ័ឍនស៍ហប្រ�ជាជាតថិ្មីមីៗ បៀនះ 
បានបៀ�ញរបាយការណ៍៍ថា ��នួនអំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់គ្គរួឱ្យយកតស់មាគ ល់បៀ�
កមុ�ជា មានគ្គណ៍នអី្ននឡាញៃូ�ជាអ្ន�ខីែមះល �បៀង្គើើតបៀ�ើង្គបៀោយអំ្នកៃដទ្ធិ 
បៀោយស្រការ�យ័ខីា�ដនក�ហ�ស ៃ�បៀណ៍ើ រការសម�គ្គស្ម ញ នងិ្គកប្រមតិ
��បៀណ៍ះៃឹង្គភាស្អ្នង្គប់ៀគី្គស  ។ �ញ្ញាា ប្រ�ឈមបៀនះ គ្គរួផ្សស�គំ្មា សប្រមា�់
មន�សសខែៃលបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមបៀប្រ�ើន នងិ្គអំ្នកខែៃល
ទាំមទាំរឱ្យយយល់ៃងឹ្គ នងិ្គប្រគ្គ�ប់្រគ្គង្គម��ង្ហារខែៃលផី្លាស់�ាូរញឹកញា� ់
ជាមយួនងឹ្គមបៀធ្លីាបាយបៀផ្សសង្គៗគំ្មាសប្រមា�ប់ៀសវាកមមជាបៀប្រ�ើនទាំ�ង្គបៀនាំះ ។ 

ការរាយការណ៍៍ នងិ្គៃ�បៀណ៍ើ រការោក�់ណ៍ាឹ ង្គ គ្គមឺានភាព័ព័បិាក
ប្រសបៀៃៀង្គគំ្មាកំ�ង្គការបៀប្រ�ើប្របាស់ ។ ជាបៀរឿយៗការបៀ�ីើយត�មានភាព័យតឺ
�ះ វិ បៀហើយអ្នកំបៀប្រ�ើប្របាស់ទ្ធិទួ្ធិលបាន��ូ��្នំភាព័តិ�តួ��ះ�បៀណាះ ះអ្ន�ពី័
ៃ�បៀណ៍ើ រ ការរ�ស់ព័កួបៀគ្គ ។ កមមវិធិ្លី�ីីះៃូ�ជា បៀថ្មីបៀលប្រកាម អ្នះអាង្គថា ប្រកុមហុ�ន
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គ្មាម នទ្ធិ�នួល��សប្រតវូិសប្រមា�ម់ាតកិា ឬការបៀ�ៀតបៀ�ៀន ខែៃលបានខែ�ករ �ខែលក
បៀ�កំ�ង្គប្រកុម ឬការបៀផ្សើើស្របៀទ្ធិ នងិ្គប្រគ្មានខ់ែតផ្សាល់ម��ង្ហារមយួ��នួនៃូ�ជា ការ
�ី�ក ខែត�ះ�បៀណាះ ះ ។ 

ចា�បា�ប់្រតូវិមានតមីាភាព័ប្រ�បៀសើរជាង្គបៀនះជា�នាំទ ន ់ ។ របាយការណ៍៍
អ្នន�វិតត សាង្គោ់រសហគ្គមនរ៍�ស់បៀហវស�ុ�ក គ្គមឺានលកខណ៍បៈជាសកល ។ 
វាមនិប្រតូវិ បានខែ�ង្គខែ�កតាមប្រ�បៀទ្ធិស ឬកប្រមតិភាស្បៀនាំះបៀទ្ធិ ខែៃលមនិបាន
ផ្សាល់ព័ត័ម៌ានស�ខាន់ៗ អ្ន�ពី័ស្ា នភាព័បៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ។ បៀប្រកាយមក 
បៀហវស �ុ�ក ប្រគ្មានខ់ែតរាយការណ៍៍ព័�ី�នួនមាតកិាខែៃលប្រតវូិបានចាតវ់ិធិានការ 
�ះ�ខែនតមនិ បានរាយការណ៍៍ព័ទី្ធិនំិនយ័ទាំ�ង្គអ្នស់បៀទ្ធិ ។ បៀទាំះ�ជីារបាយការណ៍៍
រ�ស់បៀហវស �ុ�កទាំកទ់្ធិង្គនងឹ្គស�បៀណ៍ើ រ�ស់រោា �បិាលកំ�ង្គការបៀសំើស��ទ្ធិនំិនយ័
រ�ស់អំ្នកបៀប្រ�ើប្របាស់ នងិ្គការរតឹត្តិបៀលើមាតកិាបៀោយខែផិ្សកបៀលើ�ា�កំ់�ង្គត��ន ់
ប្រតូវិបានខែ�ង្គខែ�កតាមប្រ�បៀទ្ធិសកា ី �ះ�ខែនតរបាយការណ៍៍ទាំ�ង្គបៀនាំះមនិបាន
ផ្សាល់ព័ត័ម៌ានស�ខាន់ៗ អ្ន�ពី័ប្រ�ធាន�ទ្ធិដនការបៀសំើស�� (ឧទាំហរណ៍៍៖ ៃូ�ជា
ពាកព់័ន័ធនងឹ្គកិ�ូការពារក�មារ ស��ភាព័ស្ធារណ៍បៈ អ្ន�បៀព័ើញ� ះញង្គ ់ អ្ន�បៀព័ើ
បៀ�រវិកមម ។ល។) ឬវិធិានការជាកល់ាកប់ៀោយប្រកមុហុ�ន (ៃូ�ជាប្រ�បៀ�ទ្ធិ
ព័ត័ម៌ានខែៃលប្រតវូិបាន�ង្ហាា ញ ការល��បៀចាលមាតកិា ការផិ្លាកៃ�បៀណ៍ើ រការ
គ្គណ៍នី ជាបៀៃើម) ។ 

បៀ�ខែ�ត�លា នងិ្គខែ�វិ�ិិកិា ឆំ្នាំ�២០២១ អ្នង្គគការលីកាៃូ បានបៀផ្សើើស្រ
បៀ�ប្រកមុហុ�នបៀហវស�ុ�ក បៀៃើម្ខីែ�ករ �ខែលកការរកបៀ�ើញស�ខាន់ៗ ដន
របាយការណ៍៍បៀនះ ប្រព័មទាំ�ង្គបៀសំើស��ព័ត័ម៌ាន នងិ្គតមីាភាព័�ខែនាមបៀទ្ធិៀត ។ 
ប្រកុមហុ�ន បៀហវស �ុ�ក  មនិបានបៀ�ីើយត�ប្រ�ក�បៀោយអ្នតានយ័បៀនាំះបៀទ្ធិ ។ 
អ្នង្គគការលីកាៃូ បានបៀសំើស��របាយការណ៍៍ជាកល់ាកស់ាីព័កីមុ�ជាពាកព់័ន័ធ
នឹង្គការអ្នន�វិតតសាង្គ់ោរសហគ្គមន៍ថ្មីមីៗបៀនះរ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក 
កៃូ៏�ជាព័ត័ម៌ាន�ខែនាមអ្ន�ពី័ការរតឹត្តិមាតិកាថ្មីមីៗបៀនះរ�ស់ប្រកុមហុ�ន
បៀហវស�ុ�កបៀោយខែផិ្សកបៀលើ�ា�ក់មុ�ជា ការអ្នន�វិតតរ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�
កបៀ�ីើយត�នឹង្គស�បៀណ៍ើ រ�ស់អាជាើ ធ្លីរកមុ�ជាបៀៃើម្បីៀសំើស��ទ្ធិិនំនយ័រ�ស់
អ្នកំបៀប្រ�ើប្របាស់ កៃូ៏�ជាក�ូិប្រព័មបៀប្រព័�ង្គបៀទ្ធិវភាគី្គរវាង្គប្រកុមហុ�ន នងិ្គអាជាើ ធ្លីរ

កមុ�ជា កំ�ង្គការខែ�ករ �ខែលកព័ត័ម៌ាន ។ បៀហវស�ុ�កមនិ បានផ្សាល់ព័ត័ម៌ាន 
បៀៃើម្បីៀ�ីើយត�បៀ�នឹង្គស�បៀណ៍ើ ទាំ�ង្គបៀនះបៀទ្ធិ ។ បៀហវស �ុ�កកម៏និបាន
�ង្ហាា ញពី័��នួនអំ្នកប្រតួតពិ័នតិយបៀមើលមាតកិាជាជនជាតខិែ�មរ ខែៃលក�ព័�ង្គ
�បៀប្រមើការឱ្យយប្រកុមហុ�ន បៀហើយថាបៀតើមាះ ស�ីន�បៀ�ូកវិទិ្ធិា នងិ្គសមតាភាព័
ចា�យ់កជាសវយ័ប្រ�វិតត ិ ខែៃលខែសវង្គរកឬល��បៀចាល មាតិកាខែៃលមាន
លកខណ៍បៈបៀប្រគ្មាះថំាក ់ អា�បៀប្រ�ើប្របាស់បានជាភាស្ខែ�មរឬ�ះ ង្គណា ។ 
បៀហវស�ុ�កមនិបានផ្សាល់ព័ត័ម៌ានថាបៀតើ ឬរបៀ�ៀ�ខែៃលប្រកុមហុ�នៃ�បៀណ៍ើ រការ
ប្រតួតពិ័នតិយមាតិកា មានការបៀ�ីើយត�បៀ�នឹង្គទ្ធិ�បៀនៀមទ្ធិ�លា�ប់្រ�ដព័ណី៍
ជាកល់ាកស់ប្រមា��់រ�ិទ្ធិកមុ�ជា ឬ�ះ ង្គណាបៀនាំះ បៀទ្ធិ ។ បៀហវស�ុ�កក៏
មនិបាន�ញ្ញាជ កថ់ាបៀតើបៀព័លណាបៀទ្ធិើ�ប្រកុមហុ�នអា� �ក ខែប្រ�បៀព័ញបៀលញ
ជាភាស្ខែ�មរនូវិការក�ណ៍តឯ់កជនភាព័ ស�វិតាភិាព័ នងិ្គព័ត័ម៌ានតមីាភាព័ 
រ�ស់�ួីន ។ ��ង្គបៀប្រកាយ បៀហវស�ុ�កមនិបានខែ�ករ �ខែលកពី័របៀ�ៀ�ខែៃល
អ្នកំបៀប្រ�ើប្របាស់បៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ប្រតូវិបាន�ញូូ្ចូលបៀ�កំ�ង្គប្រ�ព័ន័ធ
ព័និតិយបៀផ្សទ�ង្គផ្លាទ ត ់�ញ្ចូជ ីស ឬកមមវិធិ្លីបី្រសបៀៃៀង្គគំ្មាបៀនះ ។ 

បៀ�ឆំ្នាំ�បៀនះ បៀហវស�ុ�ក បានបៀ�ញផ្សាយ បៀគ្មាលនបៀ�បាយ
សិទ្ធិធិមន�សសស្ជីវិកមម រ�ស់�ីួនបៀលើកៃ��ូង្គ  ។ �ណ៍បៈខែៃល
បៀគ្មាលនបៀ�បាយបៀនះផ្សាល់កាីសង្គឃមឹថា បៀហវស�ុ�កនឹង្គបៀធ្លីវើឱ្យយប្រ�បៀសើរ
បៀ�ើង្គនូវិការរួម�ញូូ្ចូល�ញ្ញាា សិទ្ធិធិមន�សសបៀ�កំ�ង្គប្រកុមហុ�នទាំ�ង្គមូល 
បៀគ្មាលនបៀ�បាយបៀនះបៀទ្ធិើ�ខែតមានបៀប្រកាយពី័បៀហវស�ុ�កបានរកី�បៀប្រមើន
ជាមយួប្រ�ជាប្រ�ិយភាព័បៀ�ទូ្ធិទាំ�ង្គពិ័�ព័បៀលាក ។ បៀយើង្គបៀ�មនិទាំន់
បានបៀ�ើញបៀ�បៀ�ើយបៀទ្ធិថាបៀតើ បៀគ្មាលនបៀ�បាយបៀនះ នឹង្គប្រតូវិបាន
អ្នន�វិតតបៀោយបៀព័ញបៀលញ និង្គប្រតឹមប្រតូវិ បៀៃើម្បីៀោះប្រស្យផ្សល�ះះពាល់
បៀលើសិទ្ធិធិមន�សសបៀ�កំ�ង្គត��ន ់ ឬ�ះ ង្គណា និង្គថាបៀតើបៀហវស�ុ�កនឹង្គ
បៀោះប្រស្យឱ្យយបានប្រគ្គ�ប់្រគ្មាននូ់វិ��ណ៍� ��វះខាត និង្គ�ញ្ញាា ប្រ�ឈម 
ខែៃលបៀកើតមានបៀ�ើង្គ ខែៃរឬបៀទ្ធិ ។ មកៃល់��ូ��្នំបៀនះ កមមវិធិ្លីីប្រ�ព័ន័ធ
ផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ក�ព័�ង្គបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់�ះ ង្គធ្លីងនធ់្លីងរៃល់អ្នំកបៀប្រ�ើប្របាស់
រ�ស់ព័ួកបៀគ្គ ប្រព័មទាំ�ង្គអ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយមាន�រ�ិកាសដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញខែ��យូរអ្នខែង្គវង្គបៀ�កមុ�ជាផ្សង្គខែៃរ ។ 

ម��ង្ហារមបៀធ្លីាបាយប្រតួតពិ័និតយស�វិតាិភាព័រ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក ខែៃល�កខែប្រ�ជាភាស្ខែ�មរបៀោយខែផ្សំកខែត�ះ�បៀណាះ ះ ។ 
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អាជាា ធីរកម ុ�ជា 

បៀៃើម្បីៀោះប្រស្យ�ញ្ញាា ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀ�កំ�ង្គ
ប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា អាជាើ ធ្លីរផ្លាទ ល់ គ្គរួ�ញ្ចូឈ�ក់ារបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញតាមប្រ�ព័ន័ធ
អ្ននឡាញ ។ ផ្សទ�យបៀ�វិញិ អាជាើ ធ្លីរគ្គរួនិរាករណ៍៍�ា�ខ់ែៃលមាននយ័
ទូ្ធិល�ទូ្ធិលាយ ប្រសបៀព័�ប្រសពិ័ល នងិ្គហសួប្រ�មាណ៍ នងិ្គ�ញ្ចូឈ�ក់ារអ្នន�វិតត�ា�់
ទាំ�ង្គបៀនាំះតាមខែ��បៀប្រជើសបៀរ ើស បៀៃើម្ោីកប់ៀទាំសមន�សសខែៃលសខែមាង្គមតិរ�ស់
ព័កួបៀគ្គបៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ 

កំ�ង្គករណី៍បៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញធ្លីងនធ់្លីងរ អាជាើ ធ្លីរគួ្គរអ្នន�វិតត�ា�់
ខែៃលមានប្រស្� ់ បៀៃើម្យីកជនបៀលមើសមកផ្សានាំទ បៀទាំស ។ ប្រកមប្រព័ហមទ្ធិណ៍ឌ  
នងិ្គ�ា�ប់ៀផ្សសង្គ បៗៀទ្ធិៀត ហាមឃ្លាតរ់�ួបៀហើយនូវិទ្ធិប្រមង្គ�ី់ះដនអ្ន�បៀព័ើបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ  ។ �ា�ស់ាពី័កីារ�ស្រ្តីង្ហាើ �អ្ន�បៀព័ើជញួៃូរមន�សស នងិ្គអ្ន�បៀព័ើ
បៀធ្លីវើអាជវីិកមមផូី្សវិបៀ�ទ្ធិ អា�ប្រតូវិបានបៀប្រ�ើប្របាស់ប្រសបៀៃៀង្គគំ្មាបៀនះ បៀៃើម្បីៀោះប្រស្យ
ករណី៍មយួ��នួន ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញៃូ�ជា ការខែ�កចាយ
រ�ូភាព័អាសអាភាស ឬរ�ូភាព័អាសអាភាសដនក�មារ  ។ �ទ្ធិ�្ញ្ចូាតតទិាំ�ង្គបៀនះ 
អា�ផ្សាល់មបៀធ្លីាបាយខែៃលអា�បៀធ្លីវើបៀ�បាន បៀៃើម្ផី្សាល់យ�តតធិ្លីមប៌ៀ�កំ�ង្គករណី៍
ប្រស្ល ឬធ្លីងនធ់្លីងរដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ បៀស�កាបី្រពាង្គ
�ា�ស់ាពី័�ីទ្ធិបៀលមើស�បៀ�ូកវិទិ្ធិាកំ�ង្គទ្ធិប្រមង្គ�់�ូ��្នំបៀនះ �បៀង្គើើតឱ្យយមានការ
គ្គ�រាមក�ខែហង្គធ្លីងនធ់្លីងរបៀ�បៀលើឯកជនភាព័ នងិ្គបៀសរភីាព័ដនការ�បៀញូ្ចូញមតិ
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ខែៃលមនិសូវិផ្សាល់ការការពារ�ខែនាមប្រ�ឆ្នាំ�ង្គនឹង្គ

ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀទ្ធិ បៀោយស្រ�ទ្ធិបៀលមើសជាបៀប្រ�ើនបៀ�កំ�ង្គ
�ា�ប់ៀនះ ប្រតូវិបានខែ�ង្គជា�ទ្ធិបៀលមើសបៀ�កំ�ង្គ�ា�ប់ៀផ្សសង្គ ខៗែៃលមានប្រស្�់
រ�ួបៀហើយ (ៃូ�ជាការលួ��ូលបៀប្រ�ើប្របាស់បៀោយគ្មាម នការអ្នន�ញ្ញាា ត នងិ្គការ
កានក់ា�រ់�ូភាព័អាសអាភាស ឬរ�ូភាព័អាសអាភាសដនក�មារ ជាបៀៃើម) ។ 

បៀលើសព័បីៀនះ នគ្គរបាល ប្រព័ះរាជអាជាើ  បៀ�ប្រកម បៀមធាវិ ី នងិ្គប្រគូ្គ�បៀប្រង្គ�ន 
គ្គរួប្រតូវិបានទ្ធិទួ្ធិលឱ្យកាសកំ�ង្គការអ្ន�វិិឌ័ឍ�ួីនពាកព់័ន័ធនឹង្គអ្នកខរកមមឌី័ជថី្មីល 
នងិ្គការយល់ៃងឹ្គអ្ន�ពី័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ផ្សល�ះះពាល់
អ្នវិជិជមានដនអ្ន�បៀព័ើបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀនាំះ ការទ្ធិ�ស់្ើ ត ់ ការបៀ�ីើយត� នងិ្គប្រក��ណ័៍ឌ
ផូី្សវិ�ា�ខ់ែៃលអា�អ្នន�វិតតបាន ។ កមមវិធិ្លីសិីការ�ស់រៃាបៀ�ថំាកវ់ិទិ្ធិាល័យ
សាពី័�ីបៀ�ូកវិទិ្ធិាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គព័ត័ម៌ាន នងិ្គអ្នកខរកមមឌ័ជីថី្មីល គ្គរួប្រតូវិបាន�ខែនាម 
បៀៃើម្ោីក�់ញូូ្ចូលការព័ភិាកាអ្ន�ពី័របៀ�ៀ�ប្របាប្រស័យទាំកទ់្ធិង្គជាមយួមន�សស
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀោយការបៀគ្មារព័ កៃូ៏�ជារបៀ�ៀ�បៀប្រ�ើប្របាស់ការក�ណ៍ត់
ស�វិតាភិាព័ នងិ្គឯកជនភាព័បៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម ជាអ្នតិ�រមា។ 
បៀៃើម្កីាត�់នាយការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ វិធិានការទាំ�ង្គបៀនះ
គ្គរួខែតប្រតូវិបានផ្សារភាជ �ជ់ាមយួនឹង្គកមមវិធិ្លីសិីកាសតីព័សិីទ្ធិធខិាង្គផូី្សវិបៀ�ទ្ធិនិង្គ
ការ�នតពូ័ជ ខែៃលបៀផ្លាត តបៀលើការសនទនាំអ្ន�ពី័សមភាព័បៀយនឌ័រ័ និង្គ
ការប្រព័មបៀប្រព័�ង្គគំ្មា ។ រាល់ការ�ណ៍ត� ះ�ណាត លនិង្គកមមវិធិ្លីីសិកាគ្គួរខែត
ប្រតូវិបានបៀធ្លីវើ��ូ��្នំភាព័ជាប្រ�ចា� បៀៃើម្បីៀ�ីើយត�បៀ�នឹង្គទិ្ធិៃាភាព័
�បៀ�ូកវិទិ្ធិាខែៃលក�ព័�ង្គផី្លាស់�តូរ�ះ ង្គឆ្នាំ�រ់ហ័ស ។
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ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម មានសកាា ន�ព័លធ្លី�បៀធ្លីង្គ បៀៃើម្ជីាល�ហដន
ភាព័រកីរាយ និង្គការបៀលើកកមុស់សិទ្ធិធិមន�សសបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ។ 
បៀទាំះ�ីជា�ះ ង្គណា អាជាើ ធ្លីរកមុ�ជា ក�ព័�ង្គបៀធ្លីវើឱ្យយ�ះះពាល់�ះ ង្គធ្លីងនធ់្លីងរ
ៃល់សកាា ន�ព័លបៀនះ បៀហើយប្រកុមហុ�នប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគមក�ព័�ង្គ
�កខានកំ�ង្គការចាតវ់ិធិានការទាំ�ង្គអ្នស់ បៀៃើម្ធីានាំថាកមមវិធិ្លីីរ�ស់
ព័ួកបៀគ្គ គ្មាម នការរ �ខាន ព័ីការបៀធ្លីវើទ្ធិ�កខ��កបៀមំញ ការរ �បៀលា���ពាននិង្គ
ការបៀរ ើសបៀអ្នើង្គ ។ បៀនះតប្រមូវិឱ្យយមានវិធិានការចា�បា�ប់ៀប្រ�ើនបៀទ្ធិៀត បៀៃើម្ី
ធានាំថា អ្ន�ីនធឺ្លីណិ៍ត និង្គប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយសង្គគម គ្គឺជាកខែនីង្គដនការ
ផ្សារភាជ �ទ់្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គ ការ�ូលរមួ និង្គការសខែមាង្គមតិបៀោយបៀសរ ី
បៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិសកមុ�ជា ។ 

�ណ៍បៈខែៃលជីវិតិរស់បៀ�រ�ស់ប្រ�ជាព័លរៃាកមុ�ជា កានខ់ែតមាន
ទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�នង្គនឹង្គគំ្មា និង្គពឹ័ង្គខែផ្សិកបៀលើល�ហអ្ននឡាញ អ្នប្រតាដនការឈ�់
បៀប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញបៀោយស្រការប្រ�ឈមនឹង្គការបៀ�ៀតបៀ�ៀន
តាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញកម៏ាន�ុស់ណាស់ខែៃរ ។ ប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ

សង្គគមគឺ្គជា ប្រ��ព័�ម្ង្គដនព័ត័ម៌ាន និង្គការពិ័ភាកា បៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិស
កមុ�ជា កំ�ង្គបៀព័លខែៃលមានការរតឹត្តិខីា�ង្គបៀលើល�ហបៀសរភីាព័
ស្រព័ត័ម៌ានបៀ�កំ�ង្គប្រ�បៀទ្ធិស ។ ផ្សល�ះះពាល់ដនការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាម
ប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ មនិប្រតឹមខែតរតឹត្តិបៀ�បៀលើល�ហអ្ន�ីនធឺ្លីណិ៍តបៀទ្ធិ �ះ�ខែនត
មានផ្សល�ះះពាល់�ះ ង្គខីា�ង្គៃល់ជីវិភាព័រស់បៀ�រ�ស់មន�សសខែៃល
ប្រតូវិបានោកប់ៀគ្មាលបៀ�ផ្សង្គខែៃរ ។ របាយការណ៍៍បៀនះ ប្រគ្មានខ់ែតជាការ
ចា�ប់ៀផ្សាើម បៀៃើម្�ីង្ហាា ញបៀប្រគ្មាះថំាកខ់ែៃលប្រ�ជាព័លរៃាកមុ�ជាជាបៀប្រ�ើន
បានជួ�ប្រ�ឈមបៀ�បៀលើប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ជាព័ិបៀសសបៀសវាកមម
ខែៃលជាកមមសិទ្ធិធិរ�ស់ប្រកុមហុ�នបៀហវស�ុ�ក និង្គប្រ�ព័ន័ធផ្សសព័វផ្សាយ
សង្គគមបៀផ្សសង្គបៀទ្ធិៀត ។ ការសិកា និង្គការសនទនាំ�ខែនាមបៀទ្ធិៀតសាីព័ី
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ គ្គឺមានភាព័ចា�បា� ់ ។ �ា� ់
បៀគ្មាលនបៀ�បាយ ឥរ�ិ�ថ្មី អាក�្កិរ�ិ ចា�បា�ប់្រតូវិមានការ
ខែកសប្រមួល បៀៃើម្ឱី្យយល�ហអ្ន�ីនធឺ្លីណិ៍តកីាយជាកខែនីង្គខែៃលសិទ្ធិធិមន�សស
ប្រតូវិបានការពារ និង្គរកីរាយ�ះ ង្គពិ័តប្របាកៃ ។ 

ហ្វេសចក ីសីនិ នដិាា និ
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អនិសុាសនិ ៍

ក្រុកមុហ៊ុុនុិក្រុបព័ន័ិផិ្សសព័ េផ្ស�យសង្គ គម

 � បង្កើ�ើ�នការការពារលំំនាំងំ្កើ��មជាអតិិបរមា ។ អនុវតិតការកំំណតិ់ឯកំជនភាព និ�សុុវតិិិភាពជាលំំនាំងំ្កើ��មដែ�លំផ្ដដលំ់ការ
ការពារជាអតិិបរមាប្របឆាំ�ំនឹ�ការង្កើបៀតិង្កើបៀនតាមប្របព័នធអនឡាញ ។

 � កំំណតិ់ទី�តា�ំមុខងារសុុវតិិិភាព និ�ង្កើ�ើ�ឱ្យយមុខងារទាំ�ំង្កើនាំះងាយប្រសុួលំកំុុ�ការដែសុើ�រកំ និ�ង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ ។ ង្កើ�ើ�ឱ្យយ
លំកំខខណឌ ង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ សុដ�់ដារសុហគមន៍ ង្កើ�លំនង្កើ��យ ការកំំណតិ់ឯកំជនភាពនិ�សុុវតិិិភាព យនតការនៃនការ
រាយការណ៍ សុមាា រ��បំ្រទី និ�រ�យការណ៍ប្របកំបង្កើដាយតិមាា ភាពជាភាសាដែខែរ និ�ងាយប្រសុួលំរកំ ជាពិង្កើសុសុ
តាមរយ�ឧបកំរណ៍ចលំ័តិ ។ សុកំមែកំុុ�ការង្កើលំ�កំកំមពសុ់ការយលំ់�ឹ�អំព�ចំង្កើណះ�ឹ�ទាំ�ំង្កើនះ ។ កំំណតិ់
មុខងារសុុវតិិិភាពង្កើដាយង្កើលំ�កំកំមពសុ់ការយលំ់�ឹ�អំព�មុខងារទាំ�ំង្កើនះ ង្កើដាយមាតិិកាដែ�លំមានការចូលំរមួសុកំមែ
ង្កើ�វញិង្កើ�មកំ រមួមានវ �ង្កើ�អូ ដែ�លំជាទូីង្កើ�ប្រតិូវ�នដែចកំចាយជាញឹកំញាប់ង្កើ�កំដែនា�ដែ�លំអាចចូលំង្កើប្រប�ប្រ�សុ់�ន
�ូចជាង្កើ�ដែផ្ដុកំ ទីំព័រង្កើ��ម និ�ការជូន�ំណឹ� ។ 

 � ង្កើ�ើ�ឱ្យយប្របង្កើសុ�រង្កើ���នៃនមុខងាររាយការណ៍ ។ បង្កើ�ើ�តិ�ំង្កើណ� រការនៃនការរាយការណ៍ និ�បណដឹ �ជំទាំសុ់ ដែ�លំងាយប្រសុួលំ
កំុុ�ការង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ និ�ដែ�លំផ្ដដលំ់បចុុបបនុភាពឆាំប់រហ័សុ និ�លំមិិតិ ង្កើ�កាន់មុាសុ់បណដឹ � និ�មុាសុ់មាតិិកាដែ�លំប្រតិូវ
�នរាយការណ៍ ង្កើដាយបងាា ញព�វធិានការរបសុ់ប្រកំុមហុុន ។ 

 � បង្កើ�ើ�នតិមាា ភាព៖ ង្កើចញផ្ដាយរ�យការណ៍ប្របកំបង្កើដាយតិមាា ភាពសុដ�ព�ប្របង្កើទីសុកំមពុជា ជាមួយព័តិ៌មានលំមិិតិអំព�
ចំនួនរាយការណ៍ព�អុកំង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ សុកំមែកំុុ�ការចាតិ់វធិានការង្កើលំ�មាតិិកា សុំង្កើណ� របសុ់រាជរដាា ភិិ�លំ ការរតឹិតិបតិិ
ដែផ្ដិកំតាមចាប់កំមពុជា ប្របង្កើភិទីនៃនរ�យការណ៍ សុំង្កើណ�  ការរតឹិតិបតិិ ឬមាតិិកា និ�វធិានការជាកំ់លាកំ់របសុ់ប្រកំុមហុុន ។ 

 � ពប្រ�ឹ�ភាពសុកំមែកំុុ�ការចាប់យកំមាតិិកាដែ�លំមានលំកំខណ�ង្កើប្រ�ះថុ្នាកំ់ ។ ធានាំថ្នាការប្រតិួតិពិនិតិយមាតិិកា រមួមាន
កំំហុសុរបសុ់មនុសុស និ�មាា សុុ�នចាប់យកំ គឺមានប្របសិុទីធភាពជាភាសាដែខែរ និ�ង្កើ�ា�យតិបនឹ�ភាពខុសុៗ�ុនៃនវបប�ម៌ ។ 

 � ប្របកាន់យកំសិុទីធិមនុសុស ។ ដាកំ់បញូុ្ចូលំង្កើ�លំការណ៍សុិទីធិមនុសុសង្កើដាយផ្ទាា លំ់ ង្កើ�កំុុ�លំកំខខណឌ ង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ និ�សុដ�់
ដារសុហគមន៍ ង្កើ��មប�ធានាំថ្នា សុកំមែភាពពាកំ់ព័នធនឹ�មាតិិកា ប្រតិូវ�នដែណនាំងំ្កើដាយសុដ�់ដារ�ូច�ុនៃនផ្ដាូវចាប់ ភាព
ចា�ំច់ ភាពសុមប្រសុប និ�ភាពប្រសុបចាប់ដែ�លំភាា ប់ជាមួយបទីបបញ្ចូញតិតិរបសុ់រ�ាសុដ�ព�ការសុដែមដ�មតិិ ។

 � ផ្ដដលំ់អាទិីភាព�លំ់អុកំង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ ។ ចូលំរមួជាមួយអុកំង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ប្របព័នធផ្ដសពើផ្ដាយសុ�គម សុកំមែជន និ�សុ�គមសុុ�វលិំ 
ង្កើ��មប�អភិិវឌ្ឍឍវធិានការទីប់សាើ តិ់ និ�ការង្កើ�ា�យតិបឱ្យយ�នប្របង្កើសុ�រង្កើ���ចំង្កើពាះការង្កើបៀតិង្កើបៀនតាមប្របព័នធអនឡាញ ។  

អនិសុាសនិច៍ហំ្វេពា�អាជាា ធីរកម ុ�ជា

 � សូុមបញ្ចូឈប់ការង្កើ�ើ�ទុីកំខបុកំង្កើមុញ ។ សូុមង្កើដាះដែលំ�ឱ្យយ�នឆាំប់រហ័សុ និ�ង្កើដាយ�ែ នលំកំខខណឌ នូវសុកំមែជន
ទាំ�ំអសុ់ និ�អុកំង្កើផ្ដស�ង្កើទីៀតិ ដែ�លំប្រតិូវ�នឃុុំខំាួនកំុុ�ពនធនាំ�រ ង្កើដាយសារការង្កើប្រប�ប្រ�សុ់សិុទីធិង្កើសុរ �ភាពកំុុ�ការ
បង្កើញុ្ចូញមតិិរបសុ់ពួកំង្កើគតាមប្របព័នធអនឡាញ ។ សូុមបញ្ចូឈប់ការង្កើ�ើ�ទុីកំខបុកំង្កើមុញង្កើលំ�ស្រ្តីសុត�ង្កើភិទី ង្កើដាយសារដែតិជង្កើប្រម�សុ
សុង្កើមា�កំបំពាកំ់ ឬការសុដែមដ�មតិិរបសុ់ពួកំង្កើគង្កើលំ�ប្របព័នធអនឡាញ ។ 

 � សូុមបញ្ចូឈប់ការតាមដាន�៏ង្កើលំ�សុលំប់ និ��ែ នតិមាា ភាព ។ សូុមនិរាកំរណ៍ ឬង្កើ�ើ�វងិ្កើសា�នកំមែចាប់សុដ�ព�ទូីរគមនាំគមន៍ 
ប្របកាសុអនតរប្រកំសុួ�ង្កើលំខ ១៧០ និ�អនុប្រកំឹតិយង្កើលំខ២៣សុដ�ព�ការបង្កើ�ើ�តិប្រចកំទាំើ រអុ�ន�ឺណិតិជាតិិ ។ សូុមលុំបង្កើចាលំ
ង្កើសុចកំដ�ប្រពា�ចាប់សុដ�ព� បទីង្កើលំែ�សុបង្កើចុកំវទិីាព័តិ៌មាន និ�ង្កើសុចកំដ�ប្រពា�ចាប់សុដ�ព�សុណ្ដាដ ប់ធុាប់សាធារណ� ។

 � សូុមនិរាកំរណ៍ ឬង្កើ�ើ�វងិ្កើសា�នកំមែចាប់ដែ�លំមានលំកំខណ�ទូីលំំទូីលាយ និ�ប្រសុង្កើពចប្រសុពិលំ ។ សូុមអនុវតិត ប្រកំម
ប្រពហែទីណឌ ឱ្យយប្រសុបតាមសុដ�់ដាសុិទីធិមនុសុសអនតរជាតិិ ជាពិង្កើសុសុមាប្រតាពាកំ់ព័នធនឹ�បទីបរហិារង្កើកំរ ត � និ�បទីង្កើជរប្របមាថ
ជាសាធារណ� (មាប្រតា៣០៥ �លំ់មាប្រតា៣០៨) បទីប្របមាថចំង្កើពាះអ�គប្រពះមហាកំសប្រតិ (មាប្រតា ៤៣៧សុាួន) បទី
រមួគំនិតិកំបតិ់ (មាប្រតា៤៥៣) និ�បទីញុះញ�់ (មាប្រតា៤៩៤ និ�មាប្រតា៤៩៥) ។ 
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• សូុមពប្រ�ឹ�សុមតិិភាពង្កើ��មប�បញ្ចូឈប់ការង្កើបៀតិង្កើបៀនតាមប្របព័នធអនឡាញ ។ សូុមបណដុ ះបណ្ដាដ លំជាប្របចាចំំង្កើពាះ
អាជាា �រមូលំដាា ន នគរ�លំ ប្រពះរាជអាជាា  ង្កើ�ប្រកំម ង្កើមធាវ � និ�ប្រគូបង្កើប្រ�ៀន សុដ�ព�អកំខរកំមែប្របព័នធឌ្ឍ�ជ�ថលំ ការង្កើបៀតិង្កើបៀន
តាមប្របព័នធអនឡាញ ការទីប់សាើ តិ់ ការង្កើ�ា�យតិប និ�ប្រកំបខ័ណឌ ចាប់ដែ�លំមានប្រសាប់ ។ 

• សូុមបដែនិមកំមែវ�ិ�សុិកំារបសុ់រ�ាង្កើ�ថុ្នាកំ់វទិីាលំ័យ ។ សូុមបញូុ្ចូលំការពិភាកំាអំព�រង្កើបៀបប្រ�ប្រសុ័យទាំកំ់ទី�ជាមួយ
មនុសុសតាមប្របព័នធអនឡាញ និ�រង្កើបៀបង្កើប្រប�ប្រ�សុ់ការកំំណតិ់សុុវតិិិភាព និ�ឯកំជនភាពង្កើ�កំុុ�កំមែវ�ិ�សុិកំា
បង្កើចុកំវទិីាទីំនាំកំ់ទីំន�ព័តិ៌មាន ។ សូុមង្កើផ្ទាដ តិសុំខាន់ង្កើលំ�ការពិភាកំាអំព�ការប្រពមង្កើប្រពៀ�ង្កើ�កំុុ�កំមែវ�ិ�សុិកំាអំព�
សុុខភាពផ្ដាូវង្កើភិទីនិ�ការបនតពូជ ។

• សូុម�ឹកំនាំឱំ្យយមានការផ្ទាា សុ់បដូរអាកំបបកំិរ�ិ ។ សូុមង្កើ�ើ�យុទីធនាំការង្កើលំ�កំកំមពសុ់ការយលំ់�ឹ�ព�ការង្កើបៀតិង្កើបៀនតាម
ប្របព័នធអនឡាញតាមរយ�ប្របព័នធផ្ដសពើផ្ដាយដែបបប្របនៃពណ�  និ�សុ�គម ៕ 



ក្រុបហ្វេ�ទនៃនិការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ 

អ នកហ្វេ� ាើយត៌ប
ទាងំ្គអស់(៧១៨នាំក់)

ស្រ្តសត(ី៤៦៧នាំក់) បរុស(២៣៨នាំក់)
យវុិជនិអាយុ
ព័ ី១៨ �ល ់

២៤ឆ្ងាន (ំ១៦៩នាំក់)
សកម មជនិ(១៤២នាំក់)

អ នកស្រសឡាញ់ហ្វេ�ទ
�ចូគ្នាន (៦៤នាំក់)

ចនំិនួិ

មនិសុស

ភាគឺរយនៃនិ

ក្រុកមុ

ចនំិនួិ

មនិសុស

ភាគឺរយនៃនិ

ក្រុកមុ

ចនំិនួិ

មនិសុស

ភាគឺរយនៃនិ

ក្រុកមុ

ចនំិនួិ

មនិសុស

ភាគឺរយនៃនិ

ក្រុកមុ

ចនំិនួិ

មនិសុស

ភាគឺរយនៃនិ

ក្រុកមុ

ចនំិនួិ

មនិសុស

ភាគឺរយនៃនិ

ក្រុកមុ

បានិទទលួម្លាត៌កិាផ្ស ា�វិហ្វេ�ទដែ�លព័ ុបំានិហ្វេសនើសុំ ១២២ ១៧% ៩៥ ២០% ២៧ ១១% ៣៥ ២១% ២០ ១៤% ១៨ ២៨%

លចួចលូហ្វេក្រុប ើក្រុបាស់ ឬចលូហ្វេក្រុប ើក្រុបាស់ហ្វេដាយគ្នាម និការអនិញុ្ញាា ត៌ ៩០ ១៣% ៥៤ ១២% ៣៤ ១៤% ២៥ ១៥% ២៤ ១៧% ១០ ១៦%

ការហ្វេរ ើសហ្វេអ ើង្គ ឬភាសាដែបបហ្វេរ ើសហ្វេអ ើង្គ ៦០ ៨% ៣២ ៧% ២៦ ១១% ២៤ ១៤% ២៤ ១៧% ១៥ ២៣%

ការហ្វេធី េើឱ្យយខាមសហ្វេគឺហ្វេដាយហ្វេចត៌នាំ ៥៣ ៧% ៣៥ ៧% ១៧ ៧% ២២ ១៣% ១៨ ១៣% ១០ ១៦%

ការផ្សសព័ េផ្ស�យពាកយកហុ៊ុកអពំ័ខី ា�ំ ៤៦ ៦% ២៥ ៥% ១៩ ៨% ១៤ ៨% ១៥ ១១% ១០ ១៦%

ការគឺំរាមកំដែហ៊ុង្គ ៣០ ៤% ១៤ ៣% ១៦ ៧% ៦ ៤% ១៤ ១០% ៤ ៦%

ការដែបកធ្លាា យ ៣០ ៤% ២១ ៤% ៩ ៤% ១២ ៧% ៦ ៤% ៤ ៦%

ការដែក ាង្គបនិ ាអំត៌ តសញ្ញាា ណ ២៦ ៤% ១៥ ៣% ៩ ៤% ១០ ៦% ៥ ៤% ៨ ១៣%

ក្រុបត៌កិម មហ្វេដាយអាជាា ធីរ (ការហ្វេកា�ហ្វេ�ហ្វេ�សាកសរួ ការបង្ហាគ ប់ឱ្យយ
លបុសារបហ្វេង្ហាា � ឬឱ្យយសុំហ្វេទាស) ១៤ ២% ៣ <១% ១១ ៥% ២ ១% ៨ ៦% ៣ ៥%

ការគឺរំាមដែចក�យវិហី្វេ�អ ូឬរបូភាព័ឯកជនិហ្វេដាយគ្នាម និ
ការយលក់្រុព័ម ៩ ១% ៥ ១% ៤ ២% ២ ១% ៤ ៣% ២ ៣%

ការដែចក�យវិហី្វេ�អ ូឬរបូភាព័ឯកជនិហ្វេដាយគ្នាម និការយលក់្រុព័ម ៥ <១% ៤ <១% ១ <១% ២ ១% ២ ១% ១ ២%

ឧបសម ុន័ិទិ១ី៖ ការដែបង្គដែចកក្រុបហ្វេ�ទនៃនិការហ្វេបៀត៌ហ្វេបៀនិតាមក្រុបព័ន័ិអិនិឡាញ ដែ�លក្រុត៌វូិបានិរាយការណ៍ហ្វេដាយអ នកចលូរមួសទង់្គមត៌ ិ

មន�សសមំាកអ់ា�សាិតបៀ�កំ�ង្គប្រកុមបៀប្រ�ើន ។ អ្នំកបៀ�ីើយត�អា�រាយការណ៍៍ពី័ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនបៀប្រ�ើនប្រ�បៀ�ទ្ធិតាមប្រ�ព័ន័ធអ្ននឡាញ ។ ស�ណួ៍រមនិខែមនជាកាតព័វកិ�ូបៀទ្ធិ ។
អ្នំកបៀ�ីើយត��ីះមនិបាន�ង្ហាា ញបៀយនឌ័រ័រ�ស់ព័ួកបៀគ្គបៀទ្ធិ ៃូ�បៀនះ��នួន��រស និង្គស្រ្តីសតី មនិអា�ោក�់ញូូ្ចូលបៀ�កំ�ង្គ��នួនអ្នំកបៀ�ីើយត�សរ��បៀទ្ធិ ។ 
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“សូុមអប់រអំុកំបំពានឱ្យយឈប់បំពាន” ។
ស្រ្តីសុត�មុាកំ់ អាយុជា� ២០ឆុាំំ

“គួរដែតិ�ែ នការង្កើបៀតិង្កើបៀន និ�គំរាមគំដែហ�តាមបណ្ដាត ញសុ�គម” ។
ស្រ្តីសុត�មុាកំ់ អាយុជា� ២០ឆុាំំ

“មនុសុសប្រគប់រូបគួរមានសិុទីធិង្កើសុែ��ុកំុុ�ការបង្កើញុ្ចូញមតិិកំុុ�បណ្ដាដ ញសុ�គម” ។
ស្រ្តីសុត�មុាកំ់ អាយុជា� ២០ឆុាំំ

“ខាុ ំង្កើសុុ�សំុុង្កើ�រដាា ភិិ�លំឱ្យយង្កើប�កំទូីលាយនូវអុ�ន�ឺណិតិហុ�ឹ និ�ការង្កើប្រប�ប្រ�សុ់បណ្ដាត ញសុ�គមហុ�ឹ កំុំឱ្យយ
ង្កើ�ើ�ទុីកំខបុកំង្កើមុញង្កើ��លំ់ប្របជាពលំរ�ាដែ�លំ�តិ់បង្កើងាា ះព័តិ៌មានពាកំ់ព័នធង្កើ�នឹ�ការរងំ្កើលាភិសិុទីធិមនុសុស

អ�” ។
បុរសុមុាកំ់ អាយុជា� ៣០ឆុាំ ំ

“ប្របសុិនង្កើប�រដាា ភិិ�លំ និ�អ�គការង្កើប្រ�រដាា ភិិ�លំដែ�លំង្កើ�ើ�ការង្កើ�ង្កើលំ�ការង្កើបៀតិង្កើបៀនតាមរយ�ឌ្ឍ�ជ�ថលំ 
អាចផ្ដតលំ់វគគបណតុ ះបណ្ដាត លំជាង្កើប្រច�ន ជាពិង្កើសុសុសុប្រមាប់សិុសុសវទិីាលំ័យ ង្កើហ�យនិ�ង្កើ�តាមជនបទី 
ព�ង្កើប្រពាះវាជាការលំសិុប្រមាប់ពួកំ�តិ់ង្កើរៀនអំព�ប្របព័នធសុុវតិិិភាពឌ្ឍ�ជ�ថលំ និ�ការង្កើបៀតិង្កើបៀនតាមអន

ឡាញ” ។ 
ស្រ្តីសុត�មុាកំ់ អាយុជា� ៣០ឆុាំំ

“សូុមជួយពប្រ�ឹ�ប្របព័នធអនឡាញឱ្យយមានសុុវតិិិភាពខពសុ់” ។
បុរសុមុាកំ់ អាយុជា� ៣០ឆុាំ ំ

“ខាុ ំច�់ឱ្យយខា�សុមតិិកិំចុ និ�ខា�អ�គការជួយ�លំ់ពួកំខាុ ំផ្ដ� ង្កើប្រពាះពួកំខាុ ំ�នរ�នូវសុមាព �នឹ�ការ
គំរាមកំំដែហ�ខាា �ំណ្ដាសុ់” ។ 
ស្រ្តីសុត�មុាកំ់ អាយុជា� ៣០ឆុាំំ

“មស្រ្តីនត�ប្រកំសុួ�ព័តិ៌មាន ប្រតិូវផ្ដសពើផ្ដាយអប់រពំលំរ�ាឱ្យយយលំ់�ឹ� ។ រ �ឯមស្រ្តីនត�ង្កើ�ប្រកំសុួ�កិំចុការនាំរ � កំ៏មាន
កាតិពើកិំចុទីទីួលំខុសុប្រតិូវផ្ដ�ដែ�រ” ។

បុរសុមុាកំ់ អាយុជា� ៣០ឆុាំ ំ

“សូុមចាតិ់វធិានការឱ្យយមានប្របសិុទីធភាពបំផុ្ដតិ” ។
ស្រ្តីសុត�មុាកំ់ អាយុជា� ២០ឆុាំំ

“ង្កើយ��ប្រតិូវបញ្ចូឈប់ការង្កើបៀតិង្កើបៀនតាមប្របព័នធអនឡាញ” ។
បុរសុមុាកំ់ អាយុជា� ២០ឆុាំំ
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