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PURSAT 

VN 1,856F = 11,454P 

Cham 1,053F = 4,261P 

KK 1,192F = 5,216P 
 

 

 

 

     KAMPONG 

     CHHNANG 

 

VN 2,397=10,087P 
CM 7,862F=30,610P 

KK 41F = 220P 

 

 
           TAKEO 

VN 479F = 867P 

   Cham 493F = 2,276P 

              KK 11,226F  

               38,767P 
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១- សេចក្តីស្តើម 
១.១- ប្រវត្តិនៃការេិក្សាប្ាវប្ាវ 
 

 សថិតសៅក្នុង្តបំនអ់ាសីុអាសគនយ ៍មានស្របជាជនចំននួ ១៥.១៤ លានតក្ ់ (របាយការណ៍វទិ្ាាថ នជាតិ
សថិតិឆ្ន ២ំ០១៣) ស្របសទ្សក្មពុជាបាន្តល់សច្ចច បន័សលើសនធិសញ្ជា ជាសស្រចើន សដ្ើមបជីួយ សលើក្ក្ំពស់ការអភវិឌ្ឍន ៍ ជា
តិ។ ស្របសទ្សក្មពុជាគឺជារដ្ឋភាគីននអនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥១ សតីអំពី ឋានៈជនសភៀសខលួន និង្ពធិីាឆ្ន ១ំ៩៦៧ ដដ្ល
បាន្តល់សច្ចច បន័ កាលពីនងៃទ្ី ១៥ ដខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៩២ ប ុដនតក្មពុជាមនិបាន្តល់សច្ចច បន័សលើអនុសញ្ជា ឆ្ន ំ
១៩៥៤ ពាក្ព់ន័ធនឹង្ឋានៈជនភាគតិច និង្អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ សតីពី ការកាតប់នថយជនជាតិភាគតិច1។ ជន
ជាតិភាគតិច គឺជាបញ្ជា មយួដដ្លសៅដតបនតមានក្នុង្ស្របសទ្ស សហ្ើយក្ជ៏ាដ្នក្មយួននពភិពសលាក្្ង្ដដ្រ។ 
ស ោះជាោ ង្ណា ស្របសទ្សក្មពុជាបានសដ្ើរតួោ ង្សំខានក់្នុង្ការទ្បា់ា ត ់ និង្កាតប់នថយជនជាតភិាគតិច និង្
ការពារសិទ្ធិរបស់ពួក្សគ តាមរយៈយនតការជាសស្រចើន។ សៅចុង្ទ្សវតេសនោះ ជនជាតិភាគតិចក្នុង្ស្របសទ្សសៅដតជា
បញ្ជា សំខាន។់ វាជាបញ្ជា មយួក្នុង្ចំសណាមបញ្ជា ជាសស្រចើនដដ្លច្ចបំាចស់្រតវូសដ្ឋោះស្រាយសៅនងៃអតគតខាង្មុខ។  
 ជនជាតិភាគតចិដូ្ចជា ជនជាតិសវៀតណាម នងិ្ដខែរសស្រកាមដដ្លក្ំពុង្រស់សៅក្នុង្ស្របសទ្ស ស្រតវូបានសតត ត 
ជាបញ្ជា មយួក្នុង្ចំសណាមបញ្ជា ស្របឈមជាសស្រចើនក្នុង្សង្គមក្មពុជា។ ជាស្របសទ្សមយួក្នុង្ចសំណាមស្របសទ្សក្ពូំង្
អភវិឌ្ឍនជ៍ាសស្រចើនក្នុង្តំបនអ់ាសីុអាសគនយ ៍ ស្របសទ្សក្មពុជាជួបស្របទ្ោះនូវបញ្ជា សែុគាែ ញធៃនធ់ៃរជាសស្រចើន។ ជនជាតិ
ភាគតិចក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជាបានកាល យជាបញ្ជា សំខានម់យួសៅទ្សវតេងែីសនោះ។ វាបានកាល យជាចំណុចនសោបាយ
សស្រមាបគ់ណៈបក្េនសោបាយសៅក្នុង្ស្របសទ្ស។ ជាពិសសស ស្រក្ុមជាតិពនធជនជាតិសវៀតណាមក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា 
គឺជាស្រក្ុមននជនជាតិភាគតចិមយួដដ្លជួបស្របទ្ោះហានិភយ័ ស្រសបសពលដដ្លដខែរសស្រកាមក្ក៏្ពុំង្សថិតក្នុង្ាថ នភាព
ដូ្ចោន សនោះ្ង្ដដ្រ។  
 បចចុបបននសនោះ ចំននួពិតស្របាក្ដ្ននជនជាតិភាគតចិមនិស្រតូវបានដ្ងឹ្សតោះសទ្ប ើយ ប ុដនតគណៈក្មាែ ធិការជាន់
ខពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួនបានបា នា់ែ នថា ោ ង្សហាចណាស់មានចនំនួ ១០លាន
តក្ជ់ាាក្លដដ្លក្ំពុង្រស់សៅស្រគបត់ំបន ់ងំ្អស់ទូ្ ងំ្ពិភពសលាក្។ ស្របដហ្ល១/៣ននជន ងំ្សនោះគឺជា
កុ្មារ។ ោ ង្ណាមុញិ សោង្តាមសថិតិបានបញ្ជា ក្ថ់ា មានជនជាតិភាគតចិ ១.៤លានតក្ ់ក្ំពុង្សថិតសៅក្នុង្
ភាពហានិភយ័ក្នុង្តបំនអ់ាសីុ ដដ្លរមួបញ្ចូល ងំ្ជនជាតសិវៀតណាម (១១,៥០០)2 ប ុដនតចំនួនពិតស្របាក្ដ្ននជន
 ងំ្សនោះក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជាមនិស្រតវូបានាគ ល់ ឬលាតស្រតដ្ឋង្សតោះសទ្។ ជនជាតិភាគតិច ងំ្សនោះ មនិបានទ្ទ្ួល
នូវ្លស្របសោជនស៍ង្គម និង្មនិអាចទ្ទ្ួលបាននូវសិទ្ធិសសដ្ឋក្ចិច នងិ្ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិននសញ្ជា តិសតោះសទ្។    ដូ្ច
សនោះ តាមរយៈការសិក្ាស្រាវស្រជាវសនោះ គសឺធវើការអសង្ាតសៅាថ នភាព ងំ្សនោះសៅក្នុង្ស្របសទ្ស គុណវបិតតិចសំពាោះជន
ជាតិភាគតិច នងិ្ការអនតរាគមនដ៍ដ្លស្រតវូបានដ្ឋក្ស់ចញសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាល និង្អង្គការសស្រៅរដ្ឋឋ ភបិាលក្នុង្ស្របសទ្ស
ក្មពុជាក្នុង្ការសដ្ឋោះស្រាយបញ្ជា សនោះ។ សនោះជាសហ្តុ្លដដ្លការសិក្ាស្រាវស្រជាវសនោះស្រតូវបានសធវើសទ្ប ើង្។  
 

២- សោលរំណងនៃការេិក្សាប្ាវប្ាវ  
 ការសិក្ាស្រាវស្រជាវសធវើសទ្ប ើង្សស្រមាបស់ោលបំណង្ដូ្ចខាង្សស្រកាម៖ ១) ស្រាវស្រជាវសលើាថ នភាពពាក្ព់ន័ធ
នឹង្ឯក្ារគតិយុតតិក្នុង្ចំសណាមស្រក្ុមជាតិពនធសវៀតណាម និង្ជនសភៀសខលួនដខែរសស្រកាម នងិ្២)ការជួបលទ្ធ្ល

                                                         
1 ការោិល័យគណៈក្មាែ ធិការជាន់ខពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន ក្នុង្តបំន់អាសីុ និង្បា សីុហ្វិក្ បញ្ា ីរដ្ឋភាគីនន
សនធិសញ្ជា ក្នុង្តំបន់អាសីុ/បា សីុហ្វិក្ ចុោះនងៃទ្ី ក្ញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៤ ទ្ំព័រទ្ី ៧ 
2 Ibid ទ្ំព័រទ្ី ២ 
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ដដ្លបានរពំងឹ្ទុ្ក្តាមរយៈការស្របមូលឋានៈគតិយុតតិ និង្ការកានក់ាបឯ់ក្ារសំោល់ខលួនននសមាជិស្រក្ុមជន
ជាតិភាគតិចសវៀតណាម នងិ្ដខែរសស្រកាមក្នុង្សហ្គមនស៍្េង្ៗក្នុង្សខតតចំននួ៣។  
 

៣- វិាលភាព ៃិងដែៃកំ្ណត្់នៃការេិក្សាប្ាវប្ាវ 
 

  ការសិក្ាស្រាវស្រជាវសនោះ សតត តសលើឯក្ារគតិយុតតិក្នុង្ចំសណាមស្រក្មុជាតិពនធសវៀតណាម និង្ជនសភៀស
ខលួនដខែរសស្រកាមក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា។ សដ្ើមបកី្ំណតព់ីវាិលភាពរបស់វា ការសិក្ាស្រតវូបានសតត តសលើស្រក្ុមជាតពិនធ
 ងំ្សនោះដដ្លក្ំពុង្រស់សៅក្នុង្ស្របសទ្ស។ ការសិក្ាស្រាវស្រជាវមនិស្រតមឹដតក្ំណតស់លើឋានៈគតិយុតតិសតោះសទ្ ប ុដនតក្៏
មានរមួបញ្ចូល ងំ្សិទ្ធិកានក់ាបរ់បស់ពកួ្សគ។  
 

៤- វិធីាស្តេត 
 

  សដ្ើមបអីនុវតតវធិីាស្តសតក្នុង្ការស្រាវស្រជាវ គឹបានសស្របើក្ស្រមង្សំនួរពីឆ្ន  ំ២០១៤ និង្ការសិក្ាស្រាវស្រជាវ  សៅ
ក្ដនលង្តសពលបចចុបបនន សយើង្នឹង្ស្របមូលទ្និននយ័ជាឯក្តតបុគគលតាមរយៈការសមាា សនសីុ៍ជសស្រៅជាមយួ  សហ្
គមនស៍្រក្ុមជាតពិនធសវៀតណាម ជនសភៀសខលួនដខែរសស្រកាម និង្អាជាា ធរពាក្ព់ន័ធ រយៈសពល២សៅ៤នងៃក្នុង្សខតតនមីួ
យៗ។ ស្រក្ុមគសស្រមាង្នងឹ្សហ្ការជាមយួអនក្ស្របកឹ្ាសោបល់សដ្ើមបបីសង្ាើតទ្ស្រមង្សំ់នួរ ភូមាិស្តសតដ្នទ្ី នងិ្ការ
ាក្លបង្ក្ស្រមង្សំនរួ។ ការសមាា សនន៍ឹង្សធវើសទ្ប ើង្ចំននួ៤ (៣ក្ដនលង្មក្ពភីនសំពញ និង្១ក្ដនលង្សៅសខតត)។ សយើង្
បា នា់ែ នថានឹង្មានការស្លើយតបស្របដហ្ល១២០ក្នុង្សខតតនមីយួៗ។ រាល់ពត័ម៌ាន ងំ្អស់ស្រតូវបានបញ្ចូលសៅ
ក្នុង្ក្មែវធិី SPSS។ SPSS  ជាក្មែវធិីមយួដដ្លស្រតវូបានសស្របើសដ្ើមបវីភិាគទ្និននយ័សដ្ឋយមានការោសំ្រទ្ោ ង្ធំសធង្ពី
ក្មែវធិី Microsoft Excel។ សនោះគឺជាការសិក្ាស្រាវស្រជាវសដ្ឋយសស្របើស្របាស់ក្ស្រមង្សំនួរ។ អនក្សមាា សនប៍ានសធវើការ
សមាា សនស៍ដ្ឋយជួបតទ ល់តក្ដនលង្សមរមយដដ្លភាគសស្រចើនគឺសគហ្ដ្ឋឋ នរបស់អនក្ស្រតូវបានសមាា សន។៍ មានមនុសេ
ចំនួន ៤១៤ស្រតវូបានសមាា សនក៍្នុង្សខតតចនំួន៣ ដដ្លមានស្រក្ុមជនជាតិភាគតិចចំននួ ៤០២ នងិ្អាជាា ធរក្នុង្ស្រសុក្
ចំនួន ១២។ បដនថមពសីនោះ ការសិក្ាក្ប៏ានដ្ក្ស្រសង្ស់ចញពដី្នក្សំខានខ់លោះៗននចាបស់តីពី សញ្ជា តិដខែរ នងិ្ចាប់
អនតរជាតិ ដដ្លស្រតវូយក្មក្សធវើជាឯក្ារសោង្ក្នុង្ការសិក្ាសនោះ។  
 

៥- ទីក្ដៃែងេិក្សាប្ាវប្ាវ 
 

  ការសិក្ាស្រាវស្រជាវស្រតូបានសធវើសទ្ប ើង្ក្នុង្សខតត៣ គឺសខតតតាដក្វ (១២៣) សខតតក្ពំង្ឆ់្ន ងំ្ (១២៣) នងិ្សខតត
សពាធិ៍ាត ់(១៣៧)។ គួរក្តស់មាគ ល់ថា មានក្ស្រមង្សំនួរចនំួន១៩ មនិស្រតវូបានបញ្ជា ក្ព់ីស ែ្ ោះននសខតតណាមយួ 
ដូ្ចសនោះវាមនិស្រតូវបានរាបប់ញ្ចូលសទ្ប ើយ។  
 

៦- ារៈេំខាៃ់នៃការេិក្សាប្ាវប្ាវ 
 

  កាសិក្ាស្រាវស្រជាវសនោះនឹង្កាល យជាជំនួយដ្ព៏សិសស និង្សំខាន ់ដូ្ចខាង្សស្រកាម៖ 
  ទ្ី១ ការសិក្ានឹង្បង្ហា ញពីី៝៝ី៝៝ឯក្ារអវខីលោះដដ្លស្រក្មុជាតិពនធសវៀតណាម និង្ជនសភៀសខលួនដខែរសស្រកាម មាន
សស្រមាបក់ាររស់សៅក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា ស្រពម ងំ្បង្ហា ញលិខិតកានក់ាបរ់បស់ពកួ្សគសដ្ើមបសីដ្ឋោះស្រាយសិទ្ធិកាន់
កាបរ់បស់ពួក្សគ។ ដូ្ចសនោះ វាមានារៈសំខានណ់ាស់សស្រមាបរ់ាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជា ស្រពម ងំ្អង្គការមនិដមនរដ្ឋឋ
ភបិាលពាក្ព់ន័ធស្េង្សទ្ៀត ដដ្លស្របតបិតតិការក្នុង្ស្របសទ្ស ជាពិសសស អង្គការ MIRO ដដ្លខិតខំស្របឹង្ដស្របង្សលើក្ពី
ក្ស្រមតិននភាពដ្ឹង្របស់ខលួនពាក្ព់ន័ធនឹង្ស្រក្ុមជាតពិនធ ងំ្សនោះក្នុង្សង្គមក្មពុជា និង្ជាក្ចិចខតិខំស្របងឹ្ដស្របង្សដ្ើមប ី
កាតប់នថយ និង្ទ្បា់ា តជ់នជាតិភាគតចិ។  
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  ទ្ី២ ការសិក្ាស្រាវស្រជាវនងឹ្មានអតថស្របសោជនត៍ទ ល់ចំសពាោះអង្គការមនិដមនរដ្ឋឋ ភបិាលស្េង្  ៗជាពិសសស    អង្គ
ការដដ្លសធវើការសំសៅសៅរក្ការការពារជនជាតិភាគតិច ដដ្លជាទូ្សៅជនជាតិភាគតិចមក្ពដីខែរសស្រកាម (សញ្ជា តិដខែរ) និង្
ស្រក្ុមជនជាតិភាគតចិសវៀតណាម។ ការសិក្ាសនោះពណ៌តអំពីរសបៀបននការរស់សៅរបស់ពកួ្សគក្នុង្ស្របសទ្ស  ក្មពុ
ជា។ ការសិក្ារក្ស ើញសនោះជួយ ឲ្យពកួ្សគយល់ពីសិទ្ធិ្លូវចាបស់ៅក្នុង្ស្របសទ្ស និង្្តល់ឲ្យសគនូវពត័ម៌ានពីវធិដីដ្ល
អាចជួយ ពួក្សគរស់សៅស្រសបចាប ់និង្ទ្ទ្ួលបានសញ្ជា តិសដ្ឋយដ្ែក្សលើចាបជ់ាតិ។  
  ចុង្បញ្ចប ់ ការសិក្ាសនោះនងឹ្សដ្ើរតួតទ្ីជាឧបក្រណ៍មយួសស្រមាបប់ំសពញបដនថមចសតល ោះរវាង្រដ្ឋឋ ភបិាល 
និង្ការខតិខំស្របឹង្ដស្របង្របស់អង្គការមនិដមនរដ្ឋឋ ភបិាល សដ្ើមបកីាតប់នថយ និង្ទ្បា់ា តជ់នជាតភិាគតិច និង្
ការពារសិទ្ធិរបស់ពួក្សគក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា សដ្ឋយបសង្ាើតនូវដ្នការជាក្ច់ាស់ ដដ្លនឹង្តឲំ្យជន ងំ្សតោះសថិត
ក្នុង្ាថ នភាពលែស្របសសើរ នងិ្សោរពតាមចាបជ់ាតិ និង្អនតរជាតិ។  
 

៧- វិធីាស្តេតប្ាវប្ាវ 
 

  អសតត ស្របសវសនភ៍ាពបានកាល យជាក្តីបារមាទូ្សៅមយួសស្រមាបស់្របសទ្ស ងំ្អស់សលើពិភពសលាក្។ ការតល ស់
ទ្ីក្ដនលង្របស់មនុសេក្នុង្ស្របសទ្សមយួ ឬ្លង្កាតស់្រពំដដ្នរបស់ខលួន គឺជាបញ្ជា សោលការណ៍សំខានម់យួ ជាពិសសស    ក្នុង្
ស្រក្បខណ័ឌ ាក្លភាវបូនីយក្មែ និង្សមាហ្រណក្មែ។ លំហូ្រមូលធន ទ្នំិញ និង្ពត័ម៌ានតាមស្រពំដដ្នស្របសទ្សគឺ
បចចុបបននមនិអាចសគច្ុតសតោះសទ្។ ស្រសបសពលជាមយួនឹង្លំហូ្រសនោះ បំលាស់ទ្ីរបស់មនុសេ នងិ្ក្មែក្រពសី្របសទ្ស
ក្ំសណើ តរបស់ពួក្សគសដ្ើមបរីក្ឱកាសសសដ្ឋក្ិចចលែស្របសសើរស្រគបទ់្ីក្ដនលង្ គកឺ្ំពុង្សក្ើនសទ្ប ើង្។ សនោះជាបញ្ជា សំខាន់
សស្រមាបស់្របសទ្ស ងំ្អស់ ក្នុង្ការស្រគបស់្រគង្អសតត ស្របសវសនភ៍ាពឲ្យមានស្របសិទ្ធិភាព នងិ្សដ្ើមបកីារពារសិទ្ធិស្រសប
ចាបន់នអសតត ស្របសវសន ៍ងំ្សតោះ។ សពវនងៃសនោះ ការបំលាស់ទ្ីរបស់ជន ងំ្សតោះ បានកាល យជាជនជាតិភាគតិចក្នុង្
ពិភពសលាក្។ បដនថមសលើសពីសនោះ បចចុបបននស្របសទ្សក្មពុជាបាននឹង្ក្ពុំង្ស្របឈមនងឹ្បញ្ជា សនោះ ដដ្លរដ្ឋឋ   ភបិាល
ក្មពុជាគួរដតសដ្ឋោះស្រាយ។  
 

៧.១- ៃិយមៃ័យនៃពាក្សយ ជៃាត្ភិាគត្ិច   
  ក្នុង្ឆ្ន ១ំ៩៥១ មហាសននិបាតអង្គការសហ្ស្របជាជាតិបានស្របជុំសននិបាតសពញអង្គ សដ្ើមបពីស្រង្ហង្នូវសនធិ
សញ្ជា អនតរជាតិមយួសតីពី ជនសភៀសខលួន និង្ជនជាតិភាគតិច និង្អនុសញ្ជា ពាក្ព់ន័ធនឹង្ឋានៈជនសភៀសខលួន ស្រតូវ
បានឯក្ភាពក្នុង្ឆ្ន សំតោះ សហ្ើយការចរច្ចជាអនតរជាតិសតីពី ភាពច្ចបំាចន់នការការពារជនជាតិភាគតិចក្ប៏ានបនត
ច្ចបស់្តើម។ សៅនងៃទ្ី ១៨ ដខក្ញ្ជា  ឆ្ន ១ំ៩៥៨ អនុសញ្ជា ពាក្ព់ន័ធនឹង្ឋានៈជនជាតិភាគតិចស្រតូវបានបសង្ាើតសទ្ប ើង្ 
និង្បានចូលជាធរមានសៅនងៃទ្ី ៦ ដខមងុិត ឆ្ន ១ំ៩៦០។ អនុសញ្ជា សនោះបានបសង្ាើតស្រក្បខណ័ឌ មយួសស្រមាបក់ារ
ការពារជាអនតរជាតិសលើជនជាតិភាគតចិ សហ្ើយក្ជ៏ាឯក្ារដ្ទូ៏្លំទូ្លាយននសិទ្ធិជនជាតិភាគតិច ដដ្លបាន
បសង្ាើតក្នុង្ក្ស្រមតិអនតរជាតិ។ អនុសញ្ជា ឆ្ន  ំ១៩៥៤ ជាការបសង្ាើតដ្សំ៏ខានន់នចាបអ់នតរជាតិ បានឲ្យនយិមនយ័នន
ពាក្យថាជនជាតិភាគតចិ “គឺជន ងំ្ទ្ាយណាដដ្លមិនស្រតូវបានច្ចតទុ់្ក្ថាជាជនជាតិមយួននរដ្ឋណាមយួសថិត
សស្រកាមស្របតិបតតិការននចាបស់នោះ” ។ (ក្ំណតស់មាគ ល់ស្តើម ដចង្សដ្ឋយការោិល័យគណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គ
ការសហ្ស្របជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន ទ្ីស្រក្ុង្ហ្េដឺណវ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ ដក្សស្រមួលសទ្ប ើង្វញិ កាលពី នងៃ
ទ្ី ០៤ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ពី http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-

relating-status-stateless-persons.html)។ អនក្ដដ្លបំសពញតាមលក្ខខណឌ ននភាពជាជនជាតិភាគតចិសតោះ   អនុ
សញ្ជា នឹង្្តល់ជូននូវសតង្ដ់្ឋរអបបបរមា។ សតង្ដ់្ឋរបានក្ំណតថ់ា ជនជាតិភាគតចិនងឹ្ទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិ    ដូ្ចោន
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នឹង្ននសញ្ជា តិ សដ្ឋយទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិាសត និង្ការអបរ់កូំ្នៗរបស់ពកួ្សគ។ តាមការដ្ក្ស្រសង្ព់ី    អតថបទ្នន
អនុសញ្ជា ឆ្ន  ំ១៩៥៤ ពាក្ព់ន័ធនឹង្ឋានៈរបស់ជនជាតិភាគតិចដចង្ថា៖  
  មាប្ា១ ៃិយមៃ័យនៃពាក្សយ “ជៃាត្ិភាគត្ិច” 
    ១- ស្រសបតាមសោលបំណង្ននអនុសញ្ជា សនោះ ពាក្យថា “ជនជាតិភាគតិច” មាននយ័ថា ជនណាមាន ក្់

ដដ្លមនិស្រតូវបានច្ចតទុ់្ក្ថាជាជនជាតមិយួននរដ្ឋណាមយួសថិតសស្រកាមស្របតបិតតិការននចាបស់នោះ។  
  ២- អនុសញ្ជា សនោះមនិស្រតូវអនុវតតចសំពាោះ៖ 

(i) ជនដដ្លបចចុបបននទ្ទ្ួលបានការការពារ ឬជនំួយពីអង្គភាព ឬភាន ក្ង់្ហរននអង្គការសហ្ស្របជាជាតិ 
សស្រៅពីគណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន 

(ii) ជនដដ្លស្រតូវបានទ្ទ្ួលាគ ល់សដ្ឋយអាជាា ធរមានសមតថក្ិចចននស្របសទ្ស ដដ្លពួក្សគបាន
ាន ក្ស់ៅសហ្ើយទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិ និង្កាតពវក្ិចចដដ្លភាា បស់ៅនឹង្ការកានក់ាបស់ញ្ជា តិនន
ស្របសទ្សសតោះ 

(iii) ជនដដ្លស្រតូវបានច្ចតទុ់្ក្ថាមានសហ្តុ្លធៃនធ់ៃរ ដូ្ចជា៖ 
(ក្) បានស្របស្រពឹតតបទ្សលែើសស្របឆ្ងំ្នឹង្សនតិភាព ឧស្រក្ិដ្ឋក្មែសស្តង្ហគ ម ឬបទ្សលែើសស្របឆ្ងំ្

មនុសេជាតិ ដូ្ចដដ្លបានក្ំណតក់្នុង្លិខតិតុបក្រណ៍អនតរជាត ិ
(ខ) បានស្របស្រពឹតតបទ្សលែើសមនិដមននសោបាយធៃនធ់ៃរសស្រៅស្របសទ្សដដ្លពួក្សគាន ក្ស់ៅ 

មុនសពលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ជា តឲ្យាន ក្ស់ៅស្របសទ្សសតោះ 
(គ) បានស្របស្រពឹតតសក្មែភាពសោរសៅ្ទុយនឹង្សោលបំណង្ និង្សោលការណ៍អង្គការ

សហ្ស្របជាជាតិ។ 
 

  សដ្ឋយារដតការការពារជនជាតិភាគតិចមនិដមនសស្របើសស្រមាបទ់្ទ្ួលបានសញ្ជា តិសតោះ អនុសញ្ជា បាន
ក្ំណតថ់ា រដ្ឋ ងំ្អស់ស្រតវូសស្រមួលសមានក្មែ នងិ្សធវើជាតូបនីយក្មែដ្ល់ជនជាតិភាគតិច ងំ្សតោះ។ សហ្តុដូ្ច
សនោះ អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥១ សតីអំពីឋានៈជនសភៀសខលួន អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥៤ ជាក្ច់ាស់មនិរាបប់ញ្ចូលជនណា
ដដ្លស្រតវូបានរក្ស ើញថា បានស្របស្រពឹតតបទ្សលែើសស្របឆ្ងំ្សនតិភាព ឧស្រក្ិដ្ឋក្មែសស្តង្ហគ ម បទ្សលែើសស្របឆ្ងំ្មនុសេ
ជាតិ ឬបទ្សលែើសមនិដមននសោបាយធៃនធ់ៃរសស្រៅស្របសទ្ស។ ការោិល័យននគណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការ
សហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន ស្រតូវបានទ្ទ្ួលអាណតតិក្នុង្ការជួយ ជនជាតិភាគតចិច្ចបត់ាងំ្ពី     អង្គ
ការសនោះស្រតូវបានបសង្ាើតសទ្ប ើង្ សៅនងៃទ្ី ០១ ដខមក្រា ឆ្ន ១ំ៩៥១មក្។ ច្ចបត់ាងំ្ពីអនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥៤ និង្អនុ
សញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ សតីពី ការកាតប់នថយជនជាតិភាគតិចបានចូលជាធរមានមក្ មានសសចក្តីសសស្រមចរបស់មហាស
ននិបាត និង្សសចក្តីសននិដ្ឋឋ នជាសស្រចើន ឯក្ភាពសដ្ឋយគណៈក្មាែ ធិការស្របតបិតតនិនក្មែវធិីរបស់គណៈក្មាែ ធិការជាន់
ខពស់ បាន្តល់ដ្ល់គណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួននូវតួតទ្ដី្ឹក្ត ំ ជួយ 
សស្រមួលជនជាតិមនិដមនភាគតចិជាស្របជាជនជាក្ល់ាក្ម់យួ (ក្ំណតស់មាគ ល់ស្តើមសដ្ឋយការោិល័យនន   គណៈ
ក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន ទ្ីស្រក្ុង្ហ្េដឺណវ ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤)។ 
 
៧.២- ររិរទប្ក្រខ័ណណគត្ិយុត្តិ 
  អនុសញ្ជា ឆ្ន  ំ១៩៥៤ គឺជាការបសង្ាើតដ្សំ៏ខានន់នចាបអ់នតរជាតិ បានឲ្យនិយមនយ័ថា “ជនជាតិភាគតិច
គឺជន ងំ្ទ្ាយណាដដ្លមិនស្រតូវបានច្ចតទុ់្ក្ថាជាជនជាតិមយួននរដ្ឋណាមយួ សថិតសស្រកាមស្របតិបតតិការននចាប់
សនោះ”។ អនុសញ្ជា ឆ្ន  ំ ១៩៥៤ សតីពី ឋានៈននជនជាតិភាគតិចមានារៈសំខានប់ំ្ុត ខណៈដដ្លស្របជាជនរាប់
លានតក្ព់ាសសពញពិភពសលាក្បនតជួបស្របទ្ោះបញ្ជា ជាសស្រចើន សដ្ឋយារដតពកួ្សគជាជនជាតិភាគតិច។ តាមការ



អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិច Page 7 

 

អំពាវតវរបស់គណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់ សដ្ើមបលុីបបំបាតជ់នជាតិភាគតិចស្រតមឹឆ្ន  ំ២០២៤ គណៈក្មាែ ធិការជាន់
ខពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួនក្ំពុង្បនតក្ចិចខតិខំស្របឹង្ដស្របង្របស់ខលួន សដ្ើមបបីញ្ចុ ោះបញ្ចូលរដ្ឋ ងំ្
អស់ឲ្យឯក្ភាពសលើសនធិសញ្ជា  ងំ្ពីរ។ អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥៤ និង្អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ សតីពី ជនជាតិភាគតិច
មានអង្គភាពចាស់លាស់សស្រមាបក់ារសិទ្ធិមនុសេរបស់ជនភាគតចិ និង្សស្រមាបទ់្បា់ា ត ់ នងិ្កាតប់នថយជន
 ងំ្សតោះ (ក្ំណតស់មាគ ល់ស្តើម សដ្ឋយការោិល័យននគណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួល
បនទុក្ជនសភៀសខលួន ទ្សី្រក្ុង្ហ្េដឺណវ   ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ ) ដក្សស្រមួលសទ្ប ើង្វញិ កាលពីនងៃទ្ី ០៤ ដខសីហា ឆ្ន ំ
២០១៦ពី http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-

stateless-persons.html)។ សោង្តាមអតថបទ្ននអនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១សតីពី ការកាតប់នថយជនជាតភិាគតិច ស្រតូវ
បានឯក្ភាពកាលពីនងៃទ្ី ៣០ ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៦១ និង្ចូលជាធរមានសៅនងៃទ្ី ១៣ ដខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៧៥។ វាបំសពញ
បដនថមអនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥៤ ពាក្ព់ន័ធនឹង្ឋានៈននជនជាតិភាគតិច សហ្ើយក្ជ៏ាលទ្ធ្លននការចរច្ចជាអនតរជាតិជា
សស្រចើនទ្សវតេ សតីអំពី វធិីសជៀសសវៀង្ការក្ក៏្សតើននជនជាតិភាគតិច។ សនធិសញ្ជា  ងំ្ពីរសនោះបសង្ាើតនូវមូលដ្ឋឋ នស្រគឹោះ
ននប្ក្រខ័ណឌគត្ិយុត្តអិៃតរាត្ិសដ្ើមបសីដ្ឋោះស្រាយបញ្ជា ជនជាតិភាគតិច ជាបាតុភូតមយួដដ្លបនតជៈឥទ្ធិពលមនិ
លែដ្ល់ការរស់សៅរបស់ស្របជាជនរាបល់ានតក្ជុ់វំញិពិភពសលាក្។ អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ គឺលិខិត   តុបក្រណ៍
អនតរជាតិ្នមុខសគដដ្លក្ំណតវ់ធិានសស្រមាបក់ារស្របគល់ និង្ការដ្ក្ហូ្តសញ្ជា តិ សដ្ើមបទី្បា់ា តក់្រណីនន
សក្ើតសទ្ប ើង្ននជនជាតិភាគតិច។  
  តាមរយៈការបសង្ាើតវធិានតតសដ្ើមបលុីបបំបាតក់ារសក្ើតសទ្ប ើង្ននជនជាតិភាគតិច អនុសញ្ជា បានដចង្ជា
វជិាមានសៅនងឹ្មាស្រតា១៥ននសសចក្តីស្របកាសជាាក្លសតីពីសិទ្ធិមនុសេ ដដ្លបានទ្ទ្ួលាគ ល់ថា “ជនស្រគបរ់បូ
មានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសញ្ជា ត”ិ។ មូលដ្ឋឋ ននអនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ គឺជាសញ្ជា ណខណៈសពលដដ្លរដ្ឋជាសស្រចើនរក្ា
នូវសិទ្ធិសដ្ើមបពីិនតិយពិចយ័អតថនយ័ននចាបស់ញ្ជា តិរបស់ពួក្សគ ដដ្លស្រតូវឲ្យស្រសបោន ជាមយួបទ្ដ្ឋឋ នអនតរជាតិពាក្់
ពន័ធនងឹ្សញ្ជា តិ សដ្ឋយរមួបញ្ចូល ងំ្សោលការណ៍ដដ្លជនជាតិភាគតចិគរួសជៀសវាង្។ តាមរយៈការអនុមត័អនុ
សញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ បានការពារទ្បា់ា តនូ់វជនជាតិភាគតិច រដ្ឋតតបានចូលរមួកាតប់នថយបញ្ជា សនោះ។ បដនថមសលើសពីសនោះ 
អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១បានបសង្ាើតវធិានការការពារស្របឆ្ងំ្នឹង្ជនជាតិភាគតិចតាមបរបិទ្ស្េង្ៗោន ជាសស្រចើន។ ចំណុចសនូល
ននអនុសញ្ជា សនោះគទឺ្បា់ា តក់ារក្សតើជនជាតិភាគតិចតាមរបូភាព្តល់ក្សំណើ ត សដ្ឋយតស្រមវូឲ្យរដ្ឋ្ តល់សញ្ជា តិឲ្យកូ្ន
ដដ្លបានសក្ើតសលើទ្ឹក្ដ្ីរបស់ពួក្សគ ឬសក្ើតសៅបរសទ្ស ដដ្លសស្រៅពីជនភាគតិច។ សដ្ើមបទី្បា់ា តជ់នភាគតិចតាម
ក្រណី ងំ្សនោះ រដ្ឋស្រតវូ្តល់នូវសញ្ជា តសិៅកូ្នសដ្ឋយសវ័យស្របវតតិ ឬតាមការសសនើសំុ។ 
  អនុសញ្ជា បានដចង្បដនថមនូវការទ្បា់ា តជ់នជាតភិាគតិចសពញមយួជីវតិ សដ្ឋយហាមោតក់ារដ្ក្ហូ្ត
សញ្ជា តិពីរដ្ឋដដ្ល្តល់សញ្ជា តិ  ងំ្តាមរយៈការបាត ់ ការលោះបង្ស់ច្ចល ឬការបនថយសញ្ជា តិសទ្ៀត្ង្។ ចុង្
បញ្ចប ់អនុសញ្ជា បានដណតឲំ្យរដ្ឋតតសជៀសវាង្ភាពជាជនជាតិភាគតចិសស្រកាមបរបិទ្ននការស្ទរទ្ឹក្ដ្ី។  ជាសសតរសិោ
សស្រមាបប់ញ្ាតតិ ងំ្សនោះ អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ក្ណំតថ់ា ការការពារស្រតូវបានអនុវតតស្រតមឹដតទ្ីក្ដនលង្ដដ្លជនជាតិ
ភាគតិចសក្ើតសទ្ប ើង្ និង្សស្រមាបបុ់គគលឯក្ជនដដ្លភាា បជ់ាមយួនឹង្ស្របសទ្ស។ អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ សតីពីការកាត់
បនថយជនជាតិភាគតិច បចចុបបននមានារៈសំខានណ់ាស់ ខណៈដដ្លាថ នភាពជន ងំ្សនោះ និង្ស្របសទ្សតត
បានសក្ើតសទ្ប ើង្។ វាមានារៈសំខានដ់ដ្លតស្រមវូឲ្យបទ្បញ្ាតតិននអនុសញ្ជា សនោះ ស្រតូវបានសបសស្តញ្ា ៀបទូ្លំទូ្លាយ 
សហ្ើយភាគីពាក្ព់ន័ធ ងំ្អស់ស្រតវូស្របឹង្ដស្របង្សដ្ើមបបីសង្ាើនចំននួននការភាា បខ់លួនសៅនឹង្អនុសញ្ជា សនោះ សដ្ើមបសីដ្ឋោះស្រាយ
បញ្ជា សនោះសៅជុំវញិពិភពសលាក្ (អនុសញ្ជា សតីពី ការកាតប់នថយជនជាតិភាគតិចឆ្ន ១ំ៩៦១    ដក្សស្រមលួសទ្ប ើង្វញិ 
កាលពីនងៃទ្ី ០៤ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ពី http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-

stateless-persons.html)។)  
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  ចំសពាោះគណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន (២០១៤) សតើសក្មែភាពសនោះ
ស្រតូវបានអនុវតតោ ង្ដូ្ចសមតច? ដ្ំសណាោះស្រាយដ្ល៏ែបំ្ុតសដ្ើមបសីដ្ឋោះស្រាយាថ នភាពននជនជាតិភាគតិចគឺតាមរ
យៈការតល ស់បតូរសោលការណ៍រដ្ឋឋ ភបិាល ឬនីតិបញ្ាតិត រមួមានវធិានការដតមយួក្នុង្ការទ្ទ្ួលាគ ល់សញ្ជា តិ
ចំសពាោះស្របជាជន ងំ្សតោះ ដដ្លមនិបានរាបប់ញ្ចូលសៅសពលរដ្ឋឯក្រាជយ។ វធិានសតីពីការស្របគល់សញ្ជា តិអាចស្រតូវ
បានតល ស់បតូរ សធវើឲ្យជន ងំ្សតោះាន ក្ដ់ដ្លសៅក្នុង្ទ្ឹក្ដ្ី អាចស្រតវូបានសគពិច្ចរណាសលើសញ្ជា តិ ដដ្លបាន្តល់
តាមការយៈក្ំសណើ តសលើទ្ឹក្ដ្ី ឬបានរស់សៅទ្សីតោះមុនសពលសវលាជាក្ល់ាក្ ់ ឬមានឪពុក្-មាត យ ឬជីដូ្ន-ជីតា 
ដដ្លបំសពញតាមលក្ខខណឌ សនោះ។ លក្ខខណឌ  នងិ្នីតិវធិីសស្រមាបស់ញ្ជា តូបនីយក្មែអាចស្រតូវបានសធវើឲ្យង្ហយស្រសួល
សដ្ើមបឲី្យជនជាតិភាគតិច ងំ្សតោះទ្ទ្ួលបានសញ្ជា តិ ឧ ហ្រណ៍ តាមរយៈការកាតប់នថយចំនួនឆ្ន រំស់សៅដដ្ល
តស្រមវូ ឬតាមរយៈបនថយ ឬលុបបំបាតន់ងលសសនើសំុសញ្ជា តិ។ គណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិ
ទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន អាចជួយ វធិានការចមបង្ដូ្ចខាង្សស្រកាម៖ ១) ឧបតថមា នងិ្្តល់ដ្បូំលតែ នបសចចក្សទ្ស
សស្រមាបក់្ំដណទ្ស្រមង្ច់ាបស់ញ្ជា តិ សោលការណ៍ និង្នតីិវធិសីដ្ើមបធីាតឲ្យបាននូវសមភាពរវាង្ស្តសតី និង្បុរសសលើ
បញ្ជា អនតរជាតិ។ សៅសពលដដ្លអាចអនុវតតបាន នងឹ្សស្របើស្របាស់កាលានុវតតភាពននដ្សំណើ រការក្ដំណទ្ស្រមង្ធ់មែនុញ្ា
សដ្ើមបទី្ទ្ួលបាននូវសោលបំណង្ ងំ្សនោះ។ ២) សហ្ការជាមយួអង្គការសហ្ស្របជាតិ ស្តសតី មូលនិធអិនតរជាតសិ
សស្តង្ហគ ោះកុ្មាររបស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិ ឧតតមសនង្ការទ្ទ្ួលបនទុក្សិទ្ធិមនុសេ និង្សមាជិក្សង្គមសីុវលិនន
យុទ្ធតការាក្លសស្រមាបស់មភាពននសិទ្ធិសញ្ជា តិ។ ៣) ោសំ្រទ្ការ្តួចស្តើមសដ្ឋយសហ្គមនច៍ាបស់ដ្ើមបសីលើក្
ក្ំពស់សមភាពស្តសតី និង្បុរសសលើឆ្ក្អនតរជាតិ រមួមានតាមរយៈយុទ្ធាស្តសតក្តីក្នុង្សោលបំណង្ទ្ទ្ួលបាននូវ
ក្ំដណទ្ស្រមង្ន់ីតិបញ្ាតត ិ ឬបញ្ចបក់ារសរ ើសសអើង្ននទ្ស្រមង្ស់សនើសំុសញ្ជា តិ។ បសង្ាើតសមតថភាពវជិាា ជវីៈចាប ់ និង្ដ្នក្
យុតតិធមស៌តីពីជនជាតិភាគតិច និង្បញ្ជា សញ្ជា តិ (គណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតទិ្ទ្ួលបនទុក្
ជនសភៀសខលួន ២០១៤)។ ោ ង្ណាមុញិ ចាបរ់បស់ក្មពុជាសតីពី សញ្ជា តិ និង្បទ្បញ្ាតតិពាក្ព់ន័ធស្រតូវបានអនុវតតជា
លាយលក្ខណ៍អក្េររចួមក្សហ្ើយ។ ជាការសស្រមួលដ្ល់ការយល់ដ្ឹង្ននឋាតនុស្រក្មននចាបក់្មពុជា នងិ្បទ្បញ្ាតតិ
ដដ្លអនុវតតចសំពាោះស្រក្មុ ងំ្សតោះ មានបទ្បញ្ាតិជាសស្រចើនបចចុបបននស្រតូវបានអនុវតតក្នុង្ស្រពោះរាជាណាចស្រក្ក្មពុជា។ ក្នុង្
ក្រណីមានជសមាល ោះសក្ើតសទ្ប ើង្រវាង្តុបក្រណ៍ចាប ់ លិខិតតុបក្រណ៍ចាបដ់ដ្លខពស់ជាង្សគមានបុពវសិទ្ធិ គឺនតីិរដ្ឋ
ធមែនុញ្ា។  
  សោង្តាមសលាក្ Lyma Nguyen និង្សលាក្ Christoph Sperfeldt (២០១២) បានបង្ហា ញថា          រដ្ឋ
ធមែនុញ្ាក្មពុជា ចាបស់តីពី សញ្ជា តិ និង្បទ្បញ្ាតតិពាក្ព់ន័ធដ្ន៏ទ្សទ្ៀតស្រតូវបានអនុវតត។ ទ្ី១ ស ោះបជីាចាបស់តីពី 
សញ្ជា តិបចចុបបននរបស់ក្មពុជាឆ្ន ១ំ៩៩៦ បានស្រគបដ្ណត បដ់្ំសណើ រការសដ្ើមបទី្ទ្ួលបានសញ្ជា តិដខែរក្ស៏ដ្ឋយ ក្ច៏ាប់
សញ្ជា តិដដ្លសថិតសស្រកាមរដ្ឋបាលដ្ំបូង្សតោះសៅដតពាក្ព់ន័ធនងឹ្ការក្ំណតស់ញ្ជា តិសពវនងៃ។ តាមការអនុវតតចាប់
ជាធរមានចំសពាោះជន ងំ្សតោះ ការស្រាវស្រជាវដូ្ចខាង្សស្រកាមស្រតវូបានរក្ស ើញ៖ សមាជិក្ស្រក្ុមននជន ងំ្សតោះសក្ើត
សៅសពលចាបស់តីពី សញ្ជា តិឆ្ន ១ំ៩៥៤ ចូលជាធរមាន មានមូលដ្ឋឋ នរងឹ្មុាទំ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលាគ ល់នូវ
សញ្ជា តិដខែរពមុីនដដ្លពកួ្សគទ្ទ្ួលបានសដ្ឋយសវ័យស្របវតតដិ្ែក្សលើមូលដ្ឋឋ នននបញ្ាតតទិ្ទ្ួលាបានសញ្ជា តិ នន
ចាបស់នោះ។ ោែ នការបា នស់្របមាណណាមយួ អាចស្រតូវបានបសង្ាើតសទ្ប ើង្សលើឋានៈននសមាជិក្ស្រក្ុមជនជាតិភាគតិច 
សស្រកាមចាបជ់ាធរមាន សតីពី សញ្ជា តិរបស់សវៀតណាមសទ្ប ើយ ខណៈដដ្លនីតបិញ្ាតតិននសញ្ជា តរិបស់សវៀតណាមមុន
ឆ្ន ១ំ៩៨៨ អាចស្រតូវបានរក្ស ើញ ឬសថិតសៅទ្ីណាសតោះសទ្ប ើយ។ ទ្២ី អាជាា ធរក្មពុជាមនិបានច្ចតទុ់្ក្សមាជិក្នន
ស្រក្ុម ងំ្សតោះថាជាសញ្ជា តិដខែរសថិតសស្រកាមស្របតិបតតកិារននចាបក់្មពុជាសតោះសទ្ប ើយ ប ុដនតបានច្ចតទុ់្ក្ពកួ្សគជា “ជន
អសតត ស្របសវសន”៍ ឬ ”ជនបរសទ្ស”។ បដនថមពសីនោះ ស្រក្ុមសនោះមនិអាចសធវើការចុោះបញ្ា ីសីុវលិក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា រមួមាន 
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ការចុោះសំបុស្រតក្ំសណើ តជាសដ្ើម។ ច្ចបព់ីការស្របស្រពតឹតរបស់អាជាា ធរសវៀតណាមសលើស្រក្ុមជនជាតិភាគតិចក្នុង្ការ
និរសទ្សខលួនរបស់ពួក្សគក្នុង្ស្របសទ្សសវៀតណាម នងិ្អនក្ដដ្លនិរសទ្សអចិនស្តនតសៅកានស់្របសទ្សសវៀតណាមសៅសពល
បចចុបបននបានបង្ហា ញថា អាជាា ធរសវៀតណាមបចចុបបននមនិបានពិនិតយសលើស្រក្ុម ងំ្សនោះថាជាជនជាតសិវៀតណាមសតោះ
សទ្ប ើយ ប ុដនតស្របសទ្សសវៀតណាមសបើក្ចំហ្រ្លូវសស្រមាបស់ញ្ជា តូបនីយក្មែ។ ដ្ែក្សលើការរក្ស ើញសនោះ របាយការណ៍
បានបូក្សរបុថា ស្រក្ុម ងំ្សនោះបានបង្ហា ញខលួនជាជនជាតិភាគតិច ដដ្លការសិក្ារក្ស ើញសនោះអាចស្រតូវបាន
លាតស្រតដ្ឋង្តាមរយៈការស្រាវស្រជាវបដនថម។ សបើពិនិតយសៅនងៃអតគតវញិ របាយការបានពិភាក្ាពីវធិីាស្តសត
សស្រមាបក់ាតប់នថយ និង្ទ្បា់ា តជ់នជាតិភាគតិចក្នុង្ចសំណាមស្រក្ុមសនោះ រមួមាន ការទ្ទ្ួលាគ ល់សញ្ជា តិទ្ទ្ួល
ាគ ល់សស្រកាមចាបមុ់ន និង្្តល់អនុាសនស៍ៅកានភ់ាគីពាក្ព់ន័ធ។  
  បដនថមសលើសពីសនោះ ពាក្ព់ន័ធនងឹ្ស្របជាជនដខែរសស្រកាមសពវនងៃ ពកួ្សគក្ំពុង្ស្របឈមនឹង្ាថ នភាពរស់សៅ 
ដដ្លសនោះជាបញ្ជា សំខានដ់ដ្លស្រតវូស្រពួយបារមាសស្រមាប ់“បញ្ជា ដដ្លស្រតវូបានលាក្ប់ាងំ្” របស់ស្រក្ុមជនជាតិភាគតិច
សនោះ។ ការសធវើឲ្យស្របសសើរសទ្ប ើង្ជំហានដ្ំបូង្ននាថ នភាពរបស់ដខែរសស្រកាមក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជាអាចទ្ទ្ួលបានលទ្ធ្ល 
ស្របសិនសបើរាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជាពិច្ចរណាការអនុវតត្លូវការសលើសញ្ជា តិរបស់ដខែរសស្រកាម សៅក្នុង្ចាបស់ញ្ជា តិសតីពី 
សញ្ជា ត ិ ពិនិតយសទ្ប ើង្វញិសលើការសរ ើសសអើង្ដ្សំណើ រការសសនើសំុសញ្ជា តិ និង្អនុវតតតាមធមែនុញ្ា របស់ខលួន ស្រពម ងំ្
ទ្ំនួលខុសស្រតវូ។ អាជាា ធរសវៀតណាមច្ចបំាចស់្រតវូសធវើឲ្យស្របសសើរសទ្ប ើង្នូវការសោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋឋ ន និង្សសរភីាព
ាសតដ្ល់សហ្គមនដ៍ខែរសស្រកាមសដ្ើមបរីក្ានូវអតតសញ្ជា ណ និង្វបបធមជ៌ាក្ល់ាក្រ់បស់ពកួ្សគ (Laura Marcia 

Kirchner ២០១៥)។ ច្ចបត់ាងំ្ពីសពលសតោះ មាស្រតា១៩ននចាបស់តីពី សញ្ជា តិឆ្ន ១ំ៩៩៦ បានដចង្ថា មានដតអនក្
មានសញ្ជា តិដខែរប ុសណាណ ោះមានសិទ្ធិទ្ទ្ួល និង្កានក់ាបអ់តតសញ្ជា ណបណណ  និង្លិខិត្លង្ដដ្ន។ ការទ្ទ្ួលបាន
អតតសញ្ជា ណបណណ គឺជាគនលឹោះដដ្លចូលរមួជីវតិសីុវលិ ដដ្លសបើក្ចំហ្រយនតការក្នុង្ការចុោះស ែ្ ោះសបាោះសឆ្ន ត ទ្ទ្ួល
សំបុស្រតក្សំណើ ត នងិ្សំបុស្រតអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ បសស្រមើការង្ហរ សបើក្គណៈនីធតោរ ទ្ទ្ួលលទ្ធក្មែស្រទ្ពយសមបតតិ នងិ្
ដ្ី សបើក្អាជីវក្មែ និង្ទ្ទ្ួលឯក្ារសធវើដ្សំណើ រ។ ការទ្ទ្ួលបាននូវអតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ គឺមានារៈ
សំខានណ់ាស់សស្រពាោះថាវាបង្ហា ញថាអនក្គឺមានសញ្ជា តិដខែរ។  
 

៧.៣- ររិរទសេែឋក្ិចច-េងគម    
 

  ដ្ែក្តាមតយក្ដ្ឋឋ នកុ្លស ុល ស្រក្សួង្ការបរសទ្សសវៀតណាម (២០១២) បានដចង្ថា ក្នុង្បរបិទ្ននការ
អភវិឌ្ឍនដ៍្ស៏ែុក្ាែ ញសក្ើតសទ្ប ើង្ពាសសពញពភិពសលាក្ និង្ការអភវិឌ្ឍនស៍សដ្ឋក្ចិច-សង្គមក្នុង្ស្របសទ្សសវៀតណាមសតោះ   កា
លានុវតតភាពងែីបានសលើក្ទ្កឹ្ចិតតឲ្យអនក្មានសញ្ជា តិសវៀតណាមសរៀបការសៅឯបរសទ្ស។ ប ុតែ នឆ្ន ងំែីៗសនោះ     លំហូ្រ
អាពាហ៍្ពិពាហ៍្បានសធវើពិពិធយក្មែោ ង្សំខាន។់ តស្រមវូការននសតង្ដ់្ឋររស់សៅ ចំណូល និង្លក្ខខណឌ សនតិសុខ
សង្គម បានបនតជស្រមុញឲ្យជនជាតិសវៀតណាមបលំាស់ទ្ី។ ការអភវិឌ្ឍនស៍្របសទ្សក្នុង្រយៈសពល២៥ឆ្ន រំបស់រដ្ឋការ 
Doi Moi គួប្េនំងឹ្សោលនសោបាយសបើក្ចំហ្ររបស់សវៀតណាម នងិ្សមាហ្រណក្មែអនតរជាតិ បាន្តល់ឲ្យសវៀត
ណាមបំលាស់ទ្ីសៅបរសទ្សសដ្ើមបសីធវើការង្ហរ សិក្ា ទ្សេនៈក្ិចច ឬាន ក្ស់ៅ។ បចចុបបនន ស្របជាជនសវៀតណាមរាប់
លានតក្ក់្ំពុង្សធវើការ សិក្ា និង្ាន ក្ស់ៅសស្រៅស្របសទ្ស។ ការបំលាស់ទ្ីក្ំពុង្សក្ើនសទ្ប ើង្ ខណៈដដ្លក្ស្រមតិននការ
សធវើអសតត ស្របសវសនក៍្ប៏ានសក្ើនសទ្ប ើង្ដដ្រ។ ដូ្ចោន សនោះដដ្រ វទិ្ាាថ នស្រាវស្រជាវសោលនសោបាយអភវិឌ្ឍឯក្រាជយ
្នមុខរបស់ក្មពុជា (២០០៩) បានបង្ហា ញថា មានការច្ចបអ់ារមែណ៍សលើការសលើក្ក្ពំស់សហ្ស្របតិបតតិការក្នុង្
មហាអនុតបំនទ់្សនលសមគង្គ ខណៈសពលដដ្លសហ្តុ្លននការបំលាស់ទ្ីសដ្ើមបសីធវើការង្ហរ គឺសក្ើនសទ្ប ើង្ដូ្ចោន សស្រមាប់
រាល់ជនសភៀសខលួន សហ្ើយវធិីាស្តសតក្នុង្ការសធវើដ្ំសណើ រមានការដស្របស្របួលោ ង្ខលំង្រវាង្ស្រក្ុមស្េង្ោន ដដ្លសឆ្ព ោះសៅរក្
ស្របសទ្សក្នុង្ នងិ្សស្រៅមហាអនុតំបនទ់្សនលសមគង្គ។ ការបញ្ចូលោន ននសខតតយូណានរបស់ចនិ សវៀតណាម នង ភូមា 



អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិច Page 10 

 

ទ្ាវ នងិ្ស្របសទ្សក្មពុជា គឺសៅដតមានភាពខុសដបលក្ោន គួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ក្នុង្ការអភវិឌ្ឍនស៍សដ្ឋក្ិចច-សង្គមក្នុង្
ចំសណាមស្របសទ្ស ងំ្៦សនោះ។ លំហូ្រននការបំលាស់ទ្ីពីស្របសទ្សសវៀតណាមដដ្លក្ំពុង្ដសវង្រក្ឱកាសការង្ហរលែ
ក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា ទ្ាវ និង្ស្របសទ្សនងក្ំពុង្មានការសក្ើនសទ្ប ើង្។    
  សដ្ឋយារស្របវតតិាស្តសតបចចុបបននរបស់ស្របសទ្សសវៀតណាម ភាគសស្រចើនននជនជាតសិវៀតណាមបានបំលាស់ទ្ី
មក្ក្មពុជា ខណៈកុ្មារសៅដតកាល យជាជនជាតិភាគតិចដ្ស៏ស្រចើន នងិ្ង្ហយរង្សស្រោោះក្នុង្អំសពើជួញដូ្រ។ ជាទូ្សៅ ស្របជា
ជនសវៀតណាមស្រតូវបានសសង្ាតស ើញថាឧសាហ៍្ និង្ស្រសស់ាែ តសដ្ឋយសង្គមក្មពុជា សធវើឲ្យមានតស្រមូវការជនអសតត
រស្របសវសនស៍វៀតណាម (UNIAP ២០០៨)។ ដូ្ចោន សៅនឹង្ការដ្ក្ស្រសង្រ់បាយការណ៍ពីមជឈមណឌ លសិទ្ធិមនុសេ
ក្មពុជា (២០១១) បានសលើក្សទ្ប ើង្ថា ស ោះបីជាដខែរសស្រកាមមានបំណង្រក្ាវបបធម ៌និង្អតតសញ្ជា ណាសតរបស់
ពួក្សគោ ង្ណាក្ស៏ដ្ឋយ ក្រ៏បបកុ្មែុយនីសតសវៀតណាមាបានដ្ឋក្ស់ចញវធិានការសដ្ើមបឲី្យដូ្ច និង្សៅជាជនជាតិសវៀ
តណាមដខែរសស្រកាម សដ្ឋយលុបបំបាតត់នមល នងិ្ធមែនិយមរបស់ពកួ្សគ។ សថិតសស្រកាមក្ណាត បន់ដ្របស់រដ្ឋឋ ភបិាលសវៀត
ណាម ដខែរសស្រកាមបានកាល យសៅក្ដនលង្សធវើទុ្ក្ខបុក្សមនញវបបធម ៌នងិ្ាសត តាមរយៈការរតិតបតិសលើក្ដនលង្បសស្រង្ៀន
ភាាដខែរ នងិ្ពុទ្ធាសតសងរវាទ្ ដដ្លជាទ្ស្រមង្ន់នការអនុវតតពុទ្ធាសតសដ្ឋយស្របជាជនដខែរ។ បដនថមសលើសពី
សនោះ ស្របវតតិាស្តសតននការសលបស្រតបាក្ទ់្ឹក្ដ្ីសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាលសវៀតណាមមក្សលើតំបនដ់្ី សណត ទ្សនលសមគង្គរបស់ដខែរ
សស្រកាមសនោះ បានសធវើឲ្យដខែរសស្រកាមលិចលង្ ់ នងិ្កាល យជាដ្នក្មយួននសង្គមសវៀតណាម។ សហ្គមនដ៍ខែសស្រកាមណា
ដដ្លនិោយស្របឆ្ងំ្នងឹ្ការសធវើទុ្ក្ខបុក្សមនញសនោះ នឹង្ស្រតូវបានច្ចបខ់លួនពបីទ្ជាបព់ាក្ព់ន័ធនងឹ្សក្មែភាពដដ្ល
ក្ំណតស់ដ្ឋយសោលនសោបាយាមគគីភាពរបស់ជាតិសវៀតណាម។ ជាលទ្ធ្លននការរតិតបតិ ងំ្សនោះ និង្សដ្ើមប ី
រតស់គចពីការសធវើទុ្ក្ខបុក្សមនញសដ្ឋយតទ ល់ ដខែរសស្រកាមជាសស្រចើនតក្ប់ានច្ចក្សចញពីស្របសទ្សសវៀតណាមសដ្ើមបដីសវង្រក្
ជីវតិលែស្របសសើរសៅស្របសទ្សជិតខាង្ ពសិសសក្នុង្ទ្កឹ្ដ្ីស្របសទ្សក្មពុជា។ 
 

  សលាក្ Lyma Nguyen និង្សលាក្ Christoph Sperfeldt (២០១២) បានបង្ហា ញថា ក្នុង្ក្មែវធិីស្រាវស្រជាវ
ឆ្ន ២ំ០០៨ អនក្ដដ្លស្រតូវបានសមាា សន ៍ងំ្៧០តក្ម់ក្ពសីខតតក្ំពង្ឆ់្ន ងំ្បញ្ជា ក្ថ់ា ពួក្សគខវោះខាតឯក្ារពាក្់
ពន័ធនងឹ្សញ្ជា តិដខែរ។ គួរក្តស់មាគ ល់ដដ្រថា ទ្ិនននយ័ទ្ទ្ួលបានពីសខតតក្ពំង្ឆ់្ន ងំ្ខុសោន ពីទ្ិនននយ័ទ្ទ្ួលបានពី
សខតតសពាធិ៍ាត ់ និង្សខតតក្ណាត ល ដដ្លជាក្ដនលង្ដដ្លស្រក្ុមជាតិពនធសវៀតណាមភាគសស្រចើនដបរជាទ្ទ្ួលបានអតត
សញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ។ គួរឲ្យច្ចបអ់ារមែណ៍សលើពត័ម៌ានដដ្លមានតសពលបចចុបបននបង្ហា ញថា ភាពខុសដបលក្
ោន សនោះគឺោែ នទ្ំតក្ទ់្ំនង្ពីស្រក្ុមជាតពិនវសវៀតណាមដដ្លសក្ើតក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា ឬនិោយភាាដខែរសតោះសទ្។ 
ដូ្ចសនោះ ដ្ែក្សលើការពនយល់ស្េង្ពសីនោះអាចពាក្ព់ន័ធនឹង្សក្មែភាពរបស់អាជាា ធរសខតត ក្នុង្ការសចញឯក្ារ្តល់
សញ្ជា តិដខែរជូនដ្ល់ស្រក្ុមជនជាតិភាគតចិ ងំ្សនោះ និង្/ឬ ាថ នភាពសសដ្ឋក្ិចច និង្លក្ខខណឌ រស់សៅក្នុង្ភូមបិដណត
តទ្ឹក្ដដ្លជាក្ដនលង្អនក្ស្រតូវបានសមាា សនរ៍ស់សៅ។  
 

  បដនថមពីសនោះ ដ្ែក្សលើរបាយការណ៍សលាក្ Nicolas Lainez (២០១១) បានបង្ហា ញថា មនិស្រតូវបានរាប់
បញ្ចូលពីជនជាតិដខែរ នងិ្ជនជាតិភាគតិចដដ្លមនិដមនជនជាតិសវៀតណាមសតោះសទ្ ពួក្សគគឺរស់សៅក្នុង្ដដ្នរដ្ឋ 
បាល និង្ស្រសបចាប។់ សហ្តុដូ្សចនោះសហ្ើយ ជនជាតិសវៀតណាមស្រតវូស្របឈមមុខនឹង្បញ្ជា រដ្ឋបាល សសដ្ឋក្ិចច-សង្គម 
និង្នសោបាយជាសស្រចើនដដ្លហាមោតព់កួ្សគមនិឲ្យសធវើសមាហ្រណក្មែសពញសលញក្នុង្សង្គមក្មពុជា ដូ្ចជា 
ភាពមនិសទ្ៀតននរដ្ឋបាល ោែ នាលាសរៀន ឬមនិតស្រមូវឲ្យមាន អនក្ខរក្មែភាាដខែរ និង្សវៀតណាម ខវោះការទ្ទ្ួល
បានការបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈ និង្ោែ នសមតថភាពទ្ទ្ួលបានការង្ហរដដ្លតស្រមូវសស្រមាបស់្របជាជនក្មពុជា។ 
សលើសពីសនោះ ាថ នភាពសសដ្ឋក្ចិចរបស់ជនជាតិសវៀតណាមដដ្លសថិតសស្រកាមការស្រាវស្រជាវគឺមានការលំបាក្។ បញ្ជា
ននការទ្ទ្ួលបានឥន ន គឺជាបញ្ជា ្នសៅរក្ភាពស្រក្ីស្រក្។  
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៧.៤- លក្ខខណឌអស ត្សប្រសវេៃ៍ ៃិងលក្ខខណឌរេ់សៅពាក្់ព័ៃធៃឹងឯក្ារគត្ិយុត្តិ 
 

  ការបំលាស់ទ្ីរបស់មនុសេក្នុង្ស្របសទ្ស ឬសៅកានស់្រពំដដ្នរបស់ខលួនគឺជាបញ្ជា សោលនសោបាយដ្សំ៏ខាន់ 
ជាពិសសស ក្នុង្ស្រក្បខណឌ ននសមាហ្រណក្មែ នងិ្ាក្លភាវបូនីយក្មែ។ អសតត ស្របសវសនប៍ានកាល យជាក្តីបារមា
សស្រមាបស់្របសទ្ស ងំ្អស់សលើពិភពសលាក្។ សពវនងៃ ការបំលាស់ទ្ីរបស់មនុសេ នងិ្ក្មែក្រពីស្របសទ្សក្ំសណើ តរបស់
ពួក្សគសដ្ើមបរីក្ឱកាសសសដ្ឋក្ិចចលែស្របសសើរគកឺ្ំពុង្មានការសក្ើនសទ្ប ើង្។ សនោះបញ្ជា ដ្សំ៏ខានច់ំសពាោះស្រគបរ់ដ្ឋ ងំ្អស់
ក្នុង្ការស្រគបស់្រគង្អសតត ស្របសវសនឲ៍្យមានស្របសិទ្ធភាព និង្សដ្ើមបកីារពារសិទ្ធិស្រសបចាបន់នអនក្បំលាស់ទ្ ីងំ្សតោះ។  
 

  អសតត ស្របសវសនក៍្នុង្មហាអនុតបំនទ់្សនលសមគង្គ ដដ្លរមួមានស្របសទ្សសវៀតណាមគកឺ្ំពុង្មានការសក្ើនសទ្ប ើង្ 
សដ្ឋយារក្តាត ជាសស្រចើនដូ្ចជា ការអភវិឌ្ឍនស៍សដ្ឋក្ិចចមនិស្រគបស់្រជុង្សស្រជាយ ការសបើក្ស្រពំដដ្នបដនថម មនិតុលយភាពម
ស្របជាាស្តសតជាសដ្ើម។ ក្ម៏ាន្ង្ដដ្រនូវស្តសតីនីយក្មែននអសតត ស្របសវសនជ៍ាពសិសសសៅក្នុង្ស្រសុក្ ក្សិក្មែ នងិ្ការង្ហរ
សរាង្ចស្រក្ សហ្ើយមាន្ង្ដដ្រក្នុង្លក្ខខណឌ អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ (An Revenga ២០០៦)។ ដ្ែក្តាមសលាក្ (Lyma 

Nguyen និង្សលាក្ Christoph Sperfeldt (២០១២) បានបង្ហា ញថា សបើោែ នសញ្ជា តិ និង្ឯក្ារ     ស្េង្ៗសតោះ
សទ្ ស្រក្ុមជាតពិនធសវៀតណាមមនិអាចទ្ទ្ួលបាននូវសិទ្ធិសសដ្ឋក្ិចចមូលដ្ឋឋ ន នសោបាយ និង្សង្គម សដ្ឋយសហ្តុមក្
ពីការខវោះឯក្ារ ជាជាង្សដ្ឋយសហ្តុការសរ ើសសអើង្ស្របឆ្ងំ្ស្រក្មុសដ្ឋយដ្ែក្សលើមូលដ្ឋឋ នននជាត ិ   ពនធ។ ស្រក្ុមចូល
រមួជំហានទ្២ីក្នុង្ការស្រាវស្រជាវតែូញដតែថា សបើោែ នអតតសញ្ជា បណណ សញ្ជា តិដខែរសតោះសទ្ ពកួ្សគស្របឈមនឹង្ការជួប
ស្របទ្ោះគុណវបិតតដ្នក្ចាប ់នសោបាយ សសដ្ឋក្ិចច និង្សង្គម រមួមាន លំបាក្ក្នុង្ការបសស្រមើការង្ហរ ការសិក្ា តំដហ្
 សុំខភាព ការការពារ្លូវចាប ់ ការចុោះសំបុស្រតក្សំណើ ត និង្អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ មនិអាចសធវើដ្សំណើ រ កានក់ាបស់្រទ្
ពសមបតតិ ឬសបើក្គណនធីតោរ និង្ការយក្ពនធខពស់។  
  ស ោះជាោ ង្ណា ការតស ូរបស់ស្របជាជនដខែរសស្រកាមសដ្ើមបទី្ទ្ួលបានអតតសញ្ជា ណ វបបធម ៌និង្ាសត
ចាស់លាស់ក្ំពុង្បនតសធវើតាមរយៈស្របវតតិាស្តសតរបស់ពួក្សគ។ ការរស់សៅភាគខាង្តបងូ្ននស្របសទ្សសវៀតណាម ពួក្
សគបនតកាល យជាស្របធានបទ្ននការោបស់ង្ាត ់ និង្សធវើទុ្ក្ខបុក្សមនញសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាលសវៀតណាម។ សហ្តុដូ្សចនោះសហ្ើយ 
សទ្ើបសធវើឲ្យពកួ្សគរតស់គចពីការរសំលាភសិទ្ធិមនុសេ នងិ្សដ្ើមបដីសវង្រក្ទ្ីក្ដនលង្សុវតថិភាពជាង្សនោះក្នុង្ស្របសទ្ស      ក្មពុ
ជា។ ជាស្រទ្ឹសតី ពួក្សគស្រតវូបានទ្ទ្ួលាគ ល់ថាជាជនជាតិដខែរ ជាការអនុវតតពកួ្សគជួបស្របទ្ោះបញ្ជា លំបាក្      ជា
សស្រចើនសៅសពលដដ្លស្រតវូទ្ទ្ួលបានអតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ។ ច្ចបត់ាងំ្ពីពួក្សគមនិអាចដសវង្រក្ក្ដនលង្
សុវតថិភាពមក្ ពកួ្សគបានបំណង្សធវើដ្សំណើ រ្េង្សស្រពង្សដ្ឋយការលំបាក្ ដដ្លចុង្សស្រកាយតឲំ្យពកួ្សគសៅកាន់
ស្របសទ្សនងជាក្ដនលង្ដដ្លពកួ្សគក្ំពុង្ពាោមសវោះដសវររក្សិទ្ធសិ្រជក្សកាន។ ក្នុង្ស្របសទ្សនង ពួក្សគស្របឈមមុខនងឹ្
បញ្ជា ជាងែីជាសស្រចើន។ សស្រៅពីមានការតែូញដតែពីការសរ ើសសអើង្សហ្ើយ វាកានដ់តចាស់ណាស់ថាដខែរសស្រកាមជាស្របជាជន
ជួបលំបាក្ភាពស្រក្សី្រក្ នងិ្ខវោះការអបរ់ ំ(Lyma Nguyen និង្សលាក្ Christoph Sperfeldt (២០១៥)។   
  សស្រកាមាថ នភាពបចចុបបនន ការសនា្តល់សញ្ជា តិ ប ុដនតមនិស្រតូវបានស្របគល់ឲ្យដខែរសស្រកាមជាសស្រចើនដដ្លបាន
សបតជាា ចិតតអនុវតតសសរភីាពរបស់ពកួ្សគ និង្ច្ចក្សចញពីស្របសទ្សសវៀតណាមសដ្ឋយ្លង្កាតស់្រពំដដ្នមក្ក្មពុជា សដ្ើមប ី
ដសវង្រក្ជីវតិងែីមយួក្នុង្ស្របសទ្សដដ្លមានវបបធម ៌ និង្អតតសញ្ជា ណដ្ួង្ស្រពលឹង្របស់ពកួ្សគ។ ពកួ្សគមក្ក្មពុជា
សដ្ើមបសីដ្ើមបដីសវង្រក្ការទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិរបស់ពួក្សគថាជាស្របជាជនដខែរ សហ្ើយសដ្ើមបរីស់សៅសស្រកាមស្រពោះមហាក្េស្រតដខែរ 
ដដ្លជាអធិបបសតយយភាពរបស់ពកួ្សគ។ ស ោះជាោ ង្ណា ភាពមនិបានដ្ងឹ្ចសំពាោះមនុសេជាសស្រចើន ស្របសទ្សក្មពុជា
បានជួបស្របទ្ោះនូវបញ្ជា ងែី ងំ្ស្រសុង្។ ខណៈដដ្លរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជាបានស្របកាសជាាធារណៈ និង្ដ្ដដ្លៗថា 
ស្របជាជនដខែរសស្រកាមស្រតវូបានរាបប់ញ្ចូលជាជនមានសញ្ជច តិដខែរ និង្ជាជនជាតិដខែរសតោះ ដតតងភាពវញិគឺថា ដខែរ
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សស្រកាមជាសស្រចើនបានជួបស្របទ្ោះបញ្ជា មនិអាចយក្ឈនោះបាន សៅសពលដដ្លពកួ្សគពាោមទ្ទ្ួលបានសញ្ជា តិ តាម
រយៈការដ្ឋក្ព់ាក្យសសនើសំុអតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ ដដ្លជាលក្ខខណឌ តស្រមូវក្នុង្ការបសស្រមើការង្ហរ សិក្ា សិទ្ធិ
ដ្ីធលី សុខមាលភាព និង្ជាទូ្សៅ សដ្ើមបបីសញ្ា ៀសនូវសិទ្ធិ និង្អតថស្របសោជនដ៍ដ្លភាា បន់ងឹ្សញ្ជា តិ/ជាតិ។ សដ្ើមបសី្រតវូ
បានច្ចតទុ់្ក្ថាជាជនសភៀសខលួនសតោះ ជនសតោះស្រតវូដតរស់សៅសស្រៅដដ្នដ្នីនសញ្ជា តិរបស់ពួក្សគ សស្រកាមលក្ខខណឌ
ភយ័ខាល ចការសធវើទុ្ក្ខបុក្សមនញ។ ជាលទ្ធ្លននការស្របកាសរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជា ស្របជាជនដខែរសស្រកាមដដ្ល
ច្ចក្សចញពីស្របសទ្សសវៀតណាម ទ្ំនង្ជាមានភាពតិចតចួបំ្ុតក្នុង្ការ្តល់សិទ្ធិស្រជក្សកាន និង្/ឬ   ឋានៈជាជន
សភៀសខលួនក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា ឬស្របសទ្សទ្ី៣ (ឧ ហ្រណ៍ស្របសទ្សនង) លុោះស្រតាដតពកួ្សគអាចបង្ហា ញពីការសធវើទុ្ក្ខ
បុក្សមនញក្នុង្ស្របសទ្សសវៀតណាម និង្ក្មពុជា ( មជឈមណឌ លសិទ្ធិមនុសេក្មពុជា ២០១១)។ សហ្តុដូ្សចនោះ ជនជាតិ
ភាគតិចននអសតត ស្របសវសនក៍្នុង្តំបនទ់្សនលសមគង្គបានសក្ើតសទ្ប ើង្តាមរយៈស្រចក្្លូវមនិ្លូវការ។ អសតត ស្របសវសនភ៍ាគ
សស្រចើនពឹង្ដ្ែក្សលើបណាត ញមតិតភស័្តក្ត/ស្រគួារ ឬក្ជ៏លួសសវាអនក្រតក់ារសដ្ើមបសីរៀបចំ្ លូ វសធវើដ្សំណើ រ និង្ជយួ ក្នុង្ការដសវង្
រក្ការង្ហរសធវើ។ តាមរយៈការបា នា់ែ នមយួចំនួនស ើញថា សស្រចើនជាង្ពាក្ក់្ណាត លននជនអសតត ស្របសវសនដ៍ដ្ល
បានចូលក្នុង្ស្របសទ្សនងបានកានក់ាបឯ់ក្ារស្រសបចាប ់ (ឯក្ារសបើក្្លូវ១នងៃ ឬ៧នងៃ) សហ្ើយសស្រកាយមក្ាន ក្់
សៅសលើសក្ំណត ់បានកាល យជាក្មែក្រខុសចាប ់(Ana Revenga ២០០៦ )។  
 

៨- ការេិក្សាប្ាវប្ាវ  
 

៨.១- ររិរទទូសៅនៃឯក្ារគត្ិយុត្តិ ក្ូៃ ៃិងស្សេងៗ 
 

  ជាមធយម ការសធវើបទ្សមាា សនម៍ាន ក្ម់ានរយៈសពល១០តទ្ី ដដ្លអបបបរមិា៥តទ្ី និង្អតិបរមិាគឺ៣៥ត
ទ្ី។ ៦៥.៥%ននអនក្ដដ្លស្រតវូបានសមាា សនអ៍នុញ្ជា តឲ្យងតរបូក្ំទ្បងុ្សពលសមាា សន។៍ អាយុអបបបរមិាននអនក្
ដដ្លស្រតវូបានសមាា សនគ៍ឺ ១៩ឆ្ន  ំនិង្សស្រចើនបបំ្ុត៨៥ឆ្ន  ំសហ្ើយអាយុមធយមគឺ៤៦ឆ្ន ។ំ បដនថមពសីនោះ ៨២%ននអនក្
ដដ្លស្រតវូបានសមាា សនប៍ានសរៀបអាពាហ៍្ពិពាហ៍្។  
 
 

ប្កាហ្វិក្ទី១: ត្ួរសលខសរៀរអាពាហ៍្ពិពាហ៍្នៃអនក្ដែលប្ត្ូវបាៃេមាភសេៃ៍ 
 

  

សរៀបអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ ៨២%

សៅលីវ ៤%

ដលង្លោះ ០%
សពាោះមា យ ៤%

សមមា យ ៩%
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 ស្រកាហ្វិក្ខាង្សស្រកាមបង្ហា ញពីអនក្ស្រតូវបានសមាា សនដ៍ដ្លមានកូ្នសៅាលា។ ជាង្ពាក្ក់្ណាត លននអនក្
ស្រតូវបានសមាា សនម៍ានកូ្នសៅាលាសរៀន។ ាលារបស់រដ្ឋមានចនំួនភាគរយខពស់បំ្ុតដដ្លកូ្នៗរបស់ពួក្សគ
បានចូលាលាសរៀន (៣៦%)។ 
 សញ្ជា ណសនោះបង្ហា ញថា ាលារដ្ឋមានលក្ខណៈសពញនិយមសស្រមាបឪ់ពុក្-មាត យ។ ទ្នទឹមនឹង្សនោះ  ភាគ
រយននាលាឯក្ជន និង្ាលាសហ្គមនគ៍ឺសថិតសៅជិតោន  (១០%, ៩%)។ ាលាសហ្គមនដ៍្ំសៅដ្ល់
ាលាសហ្គមនស៍វៀតណាម។  
 សោង្តាមពត័ម៌ាន្តល់សដ្ឋយអាជាា ធរក្នុង្ស្រសុក្បង្ហា ញថា វាជាការច្ចបអ់ារមែណ៍ណាស់ដដ្លស្រគប់
សហ្គមន ៍ងំ្អស់មានាលាសរៀន។ គួរក្តស់មាគ ល់ថា ៨ក្នុង្ចំសណាមអាជាា ធរក្នុង្ស្រសុក្១២បានសលើក្សទ្ប ើង្ថា 
១០០%ននកុ្មារក្មពុជាមានឱកាសសៅាលាសរៀន។ ្ទុយពីការសលើក្សទ្ប ើង្ខាង្សលើ ៦ក្នុង្ចំសណាមអាជាា ធរក្នុង្
ស្រសុក្១២បាននិោយថា មានដតកុ្មារសវៀតណាម ៣០% ឬតិចជាង្សនោះមានឱកាសចូលាលាសរៀន។ បដនថមពី
សនោះ ៤ក្នុង្ចំសណាមអាជាា ធរក្នុង្ស្រសុក្១២និោយថា កុ្មារដខែរសស្រកាម២០% ឬតចិជាង្សនោះមានឱកាសចូល
ាលាសរៀន។ សហ្តុ្លចមបង្ននកុ្មារមនិបានចូលាលាសរៀន រមួមាន ការខវោះឯក្ារ្លូវចាប ់ និង្មានការ
សរ ើសសអើង្នឹង្កុ្មារសវៀតណាម។  
  
ប្កាហ្វិក្ទី២: ត្ួរសលខក្ុមារសៅាលាសរៀៃ 
 
 

 
 
ក្នុង្ចសំណាមអនក្ដដ្លស្រតវូបានសមាា សន ៍ងំ្អស់ ៥៩%ននពកួ្សគនិោយភាាដខែរជាស្របច្ចនំងៃ សហ្ើយ

៤០%ននពកួ្សគនិោយភាាសវៀតណាម។ ស្រកាហ្វិក្៣បង្ហា ញពីតួរសលខសិក្ា។ ក្នុង្ចំសណាមននអនក្ដដ្លស្រតវូ
បានសមាា សន ៍ងំ្អស់ មាន៤២%ស្លើយថា ពួក្សគមនិធាល បចូ់លាលាសរៀនសទ្ សហ្ើយ៣៤%និោយថា ពួក្សគ
សិក្ាបានស្រតឹមបឋមសិក្ា។ បដនថមពីសនោះ ១៣%ននអនក្ស្រតូវបានសមាា សនអ៍ាចអានបាន។ ក្ស្រមតិននការអបរ់បំាន
បង្ហា ញថា តិចជាង្១០%ននអនក្ស្រតូវបានសមាា សនប៍ានបញ្ចបអ់នុវទិ្ាល័យ និង្វទិ្ាល័យ។ 

តួរសលខ ងំ្សនោះបង្ហា ញថា អស្រតាតួរសលខននអនក្មនិសចោះអក្េរមានចំននួសស្រចើន ឬការអបរ់មំានក្ស្រមតិ។ 
ស្រតឹមដត១២%ននអនក្ ងំ្សតោះបានសិក្ាសលើសពីបឋមសិក្ា ដដ្លសនោះជាសថិតិគួរឲ្យភាា ក្ស់្ែើលមយួ។  
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ប្កាហ្វិក្ទី៣ ត្ួរសលខនៃការអរ់រំ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ស្រកាហ្វិក្ទ្ី៤ខាង្សស្រកាមបង្ហា ញពីការមនិទ្ទ្ួលបានសញ្ជា តិរបស់អនក្ស្រតូវបានសមាា សន។៍ ភាគសស្រចើននអនក្

ដដ្លស្រតវូសមាា សនគ៍ឺជនជាតសិវៀតណាម (៤៦%) ខណៈដដ្លដខែរសស្រកាមមានចំននួ ៤៥%។ ភាគរយននស្របជាជន
ដខែរមានចំនួន ៧% សហ្ើយភាគរយននស្របជាជនដខែរ-សវៀតណាមគមឺនិដ្ល់២%សតោះសទ្។ សលើសពីសនោះ ក្នុង្ចសំណាម
ពួក្សគ ៩៩%កានា់សតស្រពោះពុទ្ធ ខណៈមានដត១%ប ុសណាណ ោះកានា់សតសយស ូ។  
 

ប្កាហ្វិក្ទី៤ ត្ួរសលខនៃាេ្ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មនិបានចូលាលា សចោះអាន ថាន ក្់ទ្ី១ដ្ល់ទ្៦ី ថាន ក្់ទ្ី៧ដ្ល់ទ្ី៩ ថាន ក្់ទ្ី១០ដ្ល់ទ្១ី២ 

ដខែរ សវៀតណាម ក្មពុជាសស្រកាម ដខែរ និង្សវៀតណាម 
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 ស្រកាហ្វិក្ទ្ី៥បង្ហា ញពីមុខរបរចមបង្របស់អនក្ស្រតវូបានសមាា សន។៍ ២៨%ននអនក្ ងំ្សតោះគឺជាអនក្ជំនញួ 
ខណៈ២៦%គឺជាអនក្សនាទ្។ ភាគរយននក្សិក្រ និង្ក្មែក្រគឺមានចនំួនស្រសសដ្ៀង្ោន គឺ ១៨% និង្១៥%។ អនក្
ដដ្លសៅ្ទោះោ ង្សហាចណាស់មាន ៤%។  
 

ប្កាហ្វិក្ទី៥ ត្ួរសលខនៃមុខរររ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ស្រកាហ្វិក្ទ្ី៦ខាង្សស្រកាមបង្ហា ញពីបណាត សខតតចមបង្ដដ្លជន ងំ្សតោះសក្ើត រស់សៅមុនសពល និង្ក្ំទ្បងុ្

របបពុលពត។ ចំសណាមអនក្ ងំ្សតោះមាន ៥៣% គឺមានសដ្ើមក្ំសណើ តមក្ពសី្របសទ្សសវៀតណាម និង្៤៧% មក្ពី
ក្មពុជា។ ភាគសស្រចើនសក្ើតក្នុង្សខតតអាង្ោ ង្ ២៨% (ស្របសទ្សសវៀតណាម) ២១% ក្នុង្សខតតសពាធិ៍ាត ់(ស្របសទ្ស  ក្មពុ
ជា)។ និតន ការសនោះស្រសសដ្ៀង្ោន នឹង្សពលសវលាមុនសពល និង្ក្ទំ្បងុ្របបពុលពត្ង្ដដ្រ។  
 

ប្កាហ្វិក្ទី៦ ត្ួរសលខនៃសខត្តក្ំសណើត្ មៃុៃិងក្ំទសបុងរររពុលពត្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សខតតក្ំសណើ ត              សខតតក្ំសណើ តមុនរបបពុលពត        សខតតក្ំសណើ តក្ំទ្បងុ្របបពុលពត   
 

អាជីវក្រ អនក្សនាទ្ ក្សិក្រ

 

ក្មែក្រ សវ័យភាពខលួនឯង្ សៅ្ទោះ 

អាង្ោ ង្ ក្ំពង្់ឆ្ន ងំ្ ោល ងំ្ ស្រពោះស្រតពាងំ្ សពាធិ៍ាត ់ តាដក្វ ស្រតាវញិ ដុ្ង្ហាប ់
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ស្រកាហ្វិក្ទ្ី៧បង្ហា ញពភីាគរយននអនក្ស្រតូវបានសមាា សនដ៍ដ្លមានកូ្នស្រគបអ់ាយុចូលាលាសរៀន។ សស្រចើន
ជាង្ពាក្ក់្ណាត លននពកួ្សគ (៥១%) ស្លើយថា ពួក្សគមានកូ្នដដ្លស្រគបអ់ាយុចូលាលាសរៀន។ សលើសពីសនោះ 
១១% ននពកួ្សគមនិបានស្លើយពាក្ព់ន័ធនឹង្សំនរួសនោះ។  

៣៦% ននអនក្ស្រតវូបានសមាា សនស៍របុដដ្លមានកូ្នស្រគបអ់ាយុចូលាលាសរៀននិោយថា កូ្នរបស់ពួក្
សគស្រតូវបានចុោះស ែ្ ោះឲ្យចូលាលាសរៀន។ ្ ទុយសៅវញិ ១៤% ននអនក្ ងំ្សតោះនិោយថា កូ្នរបស់ពួក្សគមនិបាន
ចុោះស ែ្ ោះចូលសរៀនសតោះសទ្។ សហ្តុ្លចមបង្ននការមនិបានចុោះស ែ្ ោះចូលសរៀន រមួមាន ការខវោះឯក្ារគតិយុតត ិ
សញ្ជា តិសវៀតណាម ស្រគួារោែ នស្របាក្ក់ាស និង្ាលាសរៀនសថិតសៅឆ្ៃ យពី្ទោះ។  
ប្កាហ្វិក្ទី៧ ត្ួរសលខនៃអាយុចូលាលាសរៀៃ ៃិងចុុះស ្សុះចូលសរៀៃ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
    មាន            មនិមាន 

ស្រក្ហ្វិក្ទ្ី៨បង្ហា ញពីអនក្ស្រតូវបានសមាា សនម៍និមានឯក្ារ្លូវចាបព់ីអាជាា ធរ បដនថមពីសនោះ ស្រកាហ្វិក្សនោះ
បង្ហា ញពីអាស្រតាភាគរយ (០%) ននការសិក្ាស្រាវស្រជាវពាក្ព់ន័ធនងឹ្សសៀវសៅស្រគួារ អតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិ
ដខែរ សំបុស្រតក្សំណើ ត សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ បណណ សបាោះសឆ្ន ត បណណ អសតត ស្របសវសន ៍លិខតិបញ្ជា ក្ភ់ាពស្រក្ីស្រក្ សំបុស្រត
អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ ជាសដ្ើម។  

ដ្ែក្សលើស្រកាហ្វិក្ទ្ី៨បង្ហា ញថា ភាគសស្រចើនននអនក្ស្រតូវបានសមាា សនដ៍ដ្លជាជនជាតិសវៀតណាម ៣១% 
មានបណណ អសតត ស្របសវសន ៍២៥%មានសសៀវសៅាន ក្ស់ៅ សហ្ើយ១៩%មានបណណ សបាោះសឆ្ន ត។ ស ោះជាោ ង្ណា ស្រកា
ហ្វិក្រក្ស ើញថា ៤% ននជនជាតសិវៀតណាមមានអតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ នងិ្៥%មានសំបុស្រត  ក្ំសណើ ត។ 
ទ្នទឹមនឹង្សនោះ ១១% មានសសៀវសៅស្រគួារ។ ចំដណក្លិខិតបញ្ជា ក្ភ់ាពស្រក្សី្រក្ និង្សំបុស្រតអាពាហ៍្ពិពាហ៍្មានតិច
បំ្ុត គ៥ឺ% និង្១%។  

សោង្តាមស្រកាហ្វិក្ទ្ី៨បង្ហា ញថា ភាគសស្រចើនននស្របជាជនដខែរសស្រកាមមានសសៀវសៅស្រគួារ (១៩%) អតត
សញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ (១៨%) បណណ សបាោះសឆ្ន ត (១៧%) សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ (១៦%) និង្សំបុស្រតក្ំសណើ ត 
(១៥%)។ ចំដណក្បណណ បញ្ជា ក្ភ់ាពស្រក្ីស្រក្ សំបុស្រតអាពាហ៍្ពិពាហ៍្មានចំនួនតិច គឺ៧% និង្៧% ប ុសណាណ ោះ។  

សហ្តុដូ្ចសនោះ សហ្តុ្លចមបង្ដដ្លអនក្ ងំ្សតោះបានបញ្ជា ក្ព់ីការមនិទ្ទ្ួលបានឯក្ារ ងំ្សនោះ គឺ
មានការសរ ើសសអើង្ (៣៤%) ពួក្សគមនិដ្ងឹ្ (៣៣%) អតម់ានស្របាក្ ់ (២០%) សហ្ើយអាជាា ធរមនិសធវើវាឲ្យពកួ្ោត ់
(៥%)។  

បដនថមពីសនោះ ៤៨% ននចនំួនសរបុននអនក្ស្រតូវបានសមាា សនប៍ានស្លើយថា កូ្នរបស់ពួក្សគមានសំបុស្រត
ក្ំសណើ ត និង្២១% ស្លើយថា កូ្នពកួ្សគមានលិខតិបញ្ជា ក្ព់សី្រគសូពទ្យ។ សហ្តុ្លដដ្លកូ្នរបស់ពកួ្សគ ងំ្សតោះ

កុ្មារស្រគប់អាយុចូលាលាសរៀន បានចុោះស ែ្ ោះចូលាលាសរៀន 
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មនិមានឯក្ារគតិយុតតិ ងំ្ពីរសនោះគឺស្របវតតិននជនជាតិសវៀតណាមរបស់ពួក្សគ (៧៧%) ការសរ ើសសអើង្ (១៣%) និង្
អាជាា ធរក្នុង្ស្រសុក្មនិសចញឲ្យពួក្សគ (១០%)។  

តាមរយៈការសស្របៀបសធៀបដ្សំ៏ខានន់នឯក្ារគតយុិតតិ ស្រក្ហ្វិក្សនោះបង្ហា ញថា អតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិ
ដខែរ និង្សំបុស្រតក្ំសណើ តគឺមានារៈសំខានខ់ាល ងំ្ណាស់សស្រមាបព់ួក្សគ។ ស្រកាហ្វិក្បង្ហា ញថា ស្របជាជនដខែរសស្រកាម
មានអតតសញ្ជា ណបណណ  (១៨%) និង្សំបុស្រតក្ំសណើ ត (១៥%)។ ស ោះជាោ ង្ណាក្ស៏ដ្ឋយ ក្ស៏្រកាហ្វិក្បានរក្
ស ើញថា ៤% ននស្របជាជនសវៀតណាមមានអតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ និង្៥% មានសំបុស្រតក្ំសណើ តដដ្លសនោះ
ជាភារយតិចតួច។  
 
ប្កាហ្វិក្ទី៨ ត្ួរសលខនៃឯក្ារគត្ិយុត្តដិែលអនក្ប្ត្ូវបាៃេមាភសេៃ៍កាៃ់ការ់ 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ដខែរ   សវៀតណាម   ដខែរសស្រកាម  ដខែរ និង្សវៀតណាម 

 
 ស្រកាហ្វិក្ទ្ី៩ខាង្សស្រកាមបង្ហា ញពីឯក្ារគតិយុតតិ ដដ្លអនក្ ងំ្សតោះស្រតវូការ/ចង្ប់ានសស្រមាបល់ក្ខខណឌ
រស់សៅរបស់ពួក្សគ។ ជាទូ្សៅ សបើពិនតិយសលើលទ្ធ្លននការវភិាគ ពួក្សគប្ត្ូវការរាល់ឯក្ារគត្ិយុត្តទំិងអេ់។ 
ដ្ែក្សលើស្រកាហ្វិក្បង្ហា ញថា សំបុស្រតក្ំសណើ តមានចនំួនភាគរយខពស់ជាង្សគ (៩១%) សហ្ើយ៨៨%ននពួក្សគស្រតវូការ
អតតសញ្ជា ណបណណ  បដនថមពីសនោះ ៨២% ស្រតវូការសសៀវសៅស្រគួារ ទ្នទឹមនឹង្សនោះ លិខតិអសតត ស្របសវសនស៍ថិតសៅទ្ី
តាងំ្ភាគរយតិចជាង្សគបំ្ុត (៦១%)។ សហ្តុ្លសំខានដ់ដ្លអនក្ ងំ្សតោះស្រតវូការឯក្ារ ងំ្សតោះសស្រពាោះដត វា
ង្ហយស្រសួលដសវង្រក្ការង្ហរ (៩៦%) ចុោះស ែ្ ោះកូ្នចូលសរៀន (៩៣%) និង្អាជាា ធរស្រតូវការឯក្ារ ងំ្សនោះពពីួក្សគ 
(៨៤%)។  
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ប្កាហ្វិក្ទី៩ ត្ួរសលខនៃឯក្ារគត្ិយុត្តដិែលអនក្ប្ត្ូវបាៃេមាភសេៃ៍ប្ត្ូវការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ស្រកាហ្វិក្ទ្ី១០ខាង្សស្រកាមបង្ហា ញពីស្របសភទ្ននអាជាា ធរ ឬប ូលីសដដ្លអនក្ស្រតូវបានសមាា សនប៍ានជបួ។ 
ក្នុង្ចសំណាមការសមាា សន ៍ងំ្អស់ ៤៨%បានជួបជាមយួប ូលីសប ុសតនិ៍ អធិការដ្ឋឋ ន (២៦%)។ ក្នុង្ការសិក្ា
សនោះ អនក្ស្រតវូបានសមាា សនប៍ាននិោយថា ពួក្សគក្ស្រមជួបជាមយួប ូលីសបរាិថ ន ឬប ូលីសអសតត ស្របសវសនណ៍ាស់ 
(១%)។ 
 

ប្កាហ្វិក្ទី១០ ត្ួរសលខនៃបាៃជួរអាាញសធរ ឬរ ូលីេ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ស្រកាហ្វិក្ទ្ី១១បង្ហា ញពីតួរសលខដដ្លអនក្ស្រតូវបានសមាា សនស៍្រតូវបានច្ចបខ់លួនសដ្ឋយប ូលីស ឬក្អ៏ត។់ 
មានស្រតឹមដត៦% ប ុសណាណ ោះស្លើយថា ពួក្សគធាល បស់្រតូវបានប ូលីសច្ចបខ់លួន ដដ្លតរួសលខសនោះរមួបញ្ចូល ងំ្ប ូលីស
អសតត ស្របសវសន ៍(៤%) និង្ប ូលីសប ុសតនិ៍ (២%)។ សហ្តុ្លចមបង្ដដ្លស្រតូវបានច្ចបខ់លួន រមួមាន ការមនិបង្ក់្នស្រម
អសតត ស្របសវសន ៍ឬសក្មែភាពសនាទ្ខុសចាប។់  
 
 

សំបុស្រតក្ំសណើ ត អតតសញ្ជា ណបណណ  សសៀវសៅស្រគាួរ សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ បណណ ស្រក្ីស្រក្ លិខិតអសតត ស្របសវសន ៍

ប ូលីសប ុសតនិ៍ អធិការដ្ឋឋ ន ប ូលីសចរាចរណ៍ ប ូលីសជល្ល តយក្រដ្ឋមស្តនត ី ប ូលីសបរាិថ ន ប ូលីសអសតត ស្របសវសន ៍
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ប្កាហ្វិក្ទី១១ ត្ួរសលខនៃការចារ់ខែួៃ 
 

 
 
 ដ្ែក្តាមស្រកាហ្វិក្ទ្ី១២ខាង្សស្រកាមបានបង្ហា ញ ពីការសសនើសំុរបស់ជន ងំ្សតោះសដ្ើមបទី្ទ្ួលបានឯក្ារ
គតិយុតតិស្រសបចាបព់ីអាជាា ធរសស្រមាបល់ក្ខខណឌ រស់សៅរបស់ពួក្សគ រមួមាន អតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ 
សសៀវសៅស្រគួារ សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ សំបុស្រតក្សំណើ ត និង្លិខតិអសតត ស្របសវសន។៍  
 សយើង្ក្តស់មាគ ល់ស ើញថា ៨៤% ននអនក្ ងំ្អស់សតោះបានស្លើយថា ពួក្សគបានសសនើសំុអាជាា ធរក្នុង្ស្រសុក្ 
ឬប ូលីសសដ្ើមបទី្ទ្ួលបានឯក្ារគតិយុតតិសស្រមាបស់្រគួាររបស់ពួក្សគ។ អវីដដ្លគួរក្តស់មាគ ល់ជាង្សគគឺង ឯក្
ារគតិយុតតិសំខាន ់ងំ្អស់ស្រតវូបានសសនើសំុឲ្យសចញសដ្ឋយអនក្ស្រតូវបានសមាា សន ៍ងំ្សនោះ។ ឯក្ារ ងំ្សតោះ
មាន អតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ (៩១%) សសៀវសៅស្រគួារ (៩០%)។ ទ្នទឹមនឹង្សនោះ សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ និង្
សំបុស្រតក្សំណើ តមានអស្រតាភាគរយដូ្ចោន គឺ (៨៦%)។ អវីគួរឲ្យច្ចបអ់ារមែណ៍គឺ ៦៩% និោយថា អាជាា ធរក្នុង្
ស្រសុក្បានជួយ សចញឯក្ារគតិយុតតិ ងំ្សតោះដ្ល់ស្រគួារពួក្សគ។ បដនថមពីសនោះ ៧៧% បាននិោយថា          អ
ជាា ធរយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ច់សំពាោះពួក្សគ។  
 មាង្វញិសទ្ៀត ៣១% បាននិោយថា អាជាា ធរមនិបានជួយ អវីសាោះដ្ល់ពកួ្ោត។់ សហ្តុ្លចមបង្  រមួ
មាន ការសរ ើសសអើង្សដ្ឋយដ្ែក្សលើជាតិាស (សវៀតណាម ឬដខែរសស្រកាម) និង្ពួក្សគោែ នស្របាក្ក់ាសសដ្ើមបយីក្ឯក្
ារគតិយុតតិ ងំ្សតោះ។  
 ស្រសសដ្ៀង្ោន នឹង្សហ្តុ្លខាង្សលើសនោះ ២១% បាននិោយថា ពួក្សគបានជួបស្របទ្ោះការសរ ើសសអើង្ពី
សំណាក្អ់ាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន ឬស្របជាជនដខែរ។ ជាតាិសសៅដតជាក្តាត ខពស់បំ្ុតក្នុង្ការសរ ើសសអើង្។ ពាក្ព់ន័ធនងឹ្
ទ្ំតក្ទ់្ំនង្ជាមយួាចញ់ាតិ ឬអនក្ជតិខាង្វញិ ៧% បានទ្ទ្ួលាគ ល់ថា ពួក្សគមានជសមាល ោះជាមយួាចញ់ាតិ 
ឬអនក្ជិតខាង្ពកួ្សគ។ ជសមាល ោះជាទូ្សៅ រមួមាន ពាក្យសំដ្ី ការ្កឹ្សិុ ឬស្រពដំ្ីជាសដ្ើម។  
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ប្កាហ្វិក្ទី១២ ត្ួរសលខនៃការសេនើេំុសចញឯក្ារគត្ិយុត្ត ិ
 

 
  
 

សៅសពលដដ្លស្រតូវបានសួរតពំី្ លលំបាក្ក្នុង្ការរស់សៅស្របច្ចនំងៃរបស់ពកួ្សគ ភាពលំបាក្ក្នុង្ការសធវើ
អាជីវក្មែសៅដតឈក្នុង្អស្រតាភាគរយខពស់ជាង្សគគ ឺ៣១%។ ភាគរយននអនក្មនិមានឯក្ារគតិយុតត ិនិង្អនក្មនិ
មាន្ទោះ/ដ្ីគឺសថិតក្នុង្អស្រតាសសនើោន  ២៥%។ បដនថមពសីនោះ ភាគរយននអនក្ដដ្លោែ នស្របាក្ក់ាសសដ្ើមបបីង្ស់លើអសតត ស្របសវ
សនភ៍ាព និង្អនក្ដដ្លស្រក្គសឺសនើោន ក្នុង្អស្រតា ១០%។ 

  
ប្កាហ្វិក្ទី១៣ ត្ួរសលខនៃការលំបាក្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អតតសញ្ជា ណបណណ  សសៀវសៅស្រគាួរ សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ សំបុស្រតក្ំសណើ ត

 
 សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ 

លិខិតអសតត ស្របសវសន៍

 
 សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ 

លំបាក្សធវើអាជីវក្មែ ោែ នឯក្ារគតិយុតត ិ ោែ នដ្ី/្ទោះ ោែ នស្របាក្់ចំណាយ
សលើអសតត ស្របសវសន ៍

ស្រក្ីស្រក្ 
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ស្រកាហ្វិក្ទ្ី១៤បានបង្ហា ញពីក្តីបារមាដ្ធ៏សំធង្របស់អនក្ ងំ្សតោះ។ ជាការសំខាន ់៣៣% ននអនក្ ងំ្សតោះ
បារមាពីការច្ចបខ់លួន។ អនក្ដដ្លមានក្តីបារមាសលើភាពស្រក្សី្រក្ នងិ្សលើការជបួស្របទ្ោះនងឹ្ការបង្ខំឲ្យច្ចក្សចញគឺមានភាគ
រយស្រសសដ្ៀង្ោន ក្នុង្ក្ស្រមតិ ១៧% និង្១៦%។  

 

ប្កាហ្វិក្ទី១៤ ត្ួរសលខនៃក្តីបារមភ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ស្រកាហ្វិក្ទ្ី១៥ខាង្សស្រកាមបង្ហា ញពីការចូលរមួសបាោះសឆ្ន ត។ ៦៧% ននអនក្ស្រតវូបានសមាា សនប៍ានសបាោះ

ថាន ក្ជ់ាតិ។ ពួក្សគភាគសស្រចើនបានសបាោះសឆ្ន តចនំួន ៥ដ្ង្ (៣០%) និង្២ដ្ង្ (១៤%)។ បដនថមពីសនោះ ភាគសស្រចើននអនក្
ចូលរមួសបាោះសឆ្ន តថាន ក្ជ់ាតចុិង្សស្រកាយដដ្លស្របស្រពតឹតសៅក្នុង្ឆ្ន  ំ២០១៣ (៥៣%)។ 

 

ប្កាហ្វិក្ទី១៥ ត្ួរសលខនៃការសបាុះស ន្សត្ 
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ទោះស
ដម
បង្

 

ចំណា
យ
អស
តត
ស្រប
សវស

ន៍ខ
ពស់

 

សព
ល
ឈ

ោឺែ
នស្រ
បា
ក្ព់

ាបា
ល
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 ភាគសស្រចើននអនក្ ងំ្សនើមានបណណ សបាោះសឆ្ន ត (៥៧%) និង្បានសស្របើស្របាស់សស្រមាបស់បាោះសឆ្ន ត។ អតត
សញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរស្រតវូបានយក្មក្សស្របើស្របាស់ជាញឹក្ញា បប់សស្រមើឲ្យការសបាោះសឆ្ន ត (៤០%)។ 
លិខិត្លង្ដដ្ន លិខិតអសតត ស្របសវសន ៍ នងិ្ឯក្ារគតិយុតតដិ្ន៏ទ្សទ្ៀត ស្រតវូបានសស្របើតចិតចួបំ្ុតក្ទំ្បងុ្សពលសបាោះ
សឆ្ន ត (១%)។ 
 
ប្កាហ្វិក្ទី១៦ ត្ួរសលខនៃឯក្ារដែលប្ត្ូវបាៃសប្រើេប្មារ់សបាុះស ន្សត្ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ នក្ប៏ាន្តល់ពត័ម៌ានពាក្ព់ន័ធនងឹ្សសវាសុខភាពក្នុង្សហ្គមនព៍កួ្សគ្ង្ដដ្រ ដដ្ល
អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ នចំនួន៨ក្នុង្ចំសណាមអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន១២បាននិោយថា មនុសេភាគសស្រចើនសៅមជឈមណឌ ល
សុខភាពសដ្ើមបរីក្សសវាសុខភាព សហ្ើយ៤ក្នុង្ចសំណាមពួក្សគនិោយថា មនុសេភាគសស្រចើនសៅរក្គលីនិក្ឯក្ជន 
ស្របសិនសបើពួក្សគស្រតវូការសសវាសុខភាព។ ភាពលំបាក្ចមបង្បំ្ុតគឺថា មនុសេមាន ក្នុង្សហ្គមនព៍កួ្សគស្របឈម
នឹង្បញ្ជា ដូ្ចជា ការ្តល់សសវាសុខភាព ការខវោះឯក្ារ និង្បញ្ជា ស្របាក្ក់ាស។ 
 ចុង្សស្រកាយ អនក្ ងំ្សតោះបានសសនើសំុនូវអវដីដ្លពកួ្សគចង្ប់ានពាក្ព់ន័ធនងឹ្ការរស់សៅស្របច្ចនំងៃរបស់ពួក្សគ 
ដដ្លស្រតវូបានក្តស់មាគ ល់សដ្ឋយការស្របមូលទ្និននយ័របស់សយើង្។ ស្រកាហ្វិក្ទ្ី១៧ខាង្សស្រកាមបង្ហា ញពីការសំណូម
ពរដដ្លស្រតវូបានសលើក្សទ្ប ើង្សដ្ឋយអនក្ ងំ្សតោះ។ មានភាគរយខពស់បំ្ុតដដ្លបានសំណូមពរឲ្យការរស់សៅរបស់
ពួក្សគទ្ីសនោះបានស្រសបចាបត់ាមបទ្បញ្ាតិតននឯក្ារគតិយុតតិ (៤២%)។ សំណូមពរខពស់លំដ្ឋបទ់្ី២គឺសសនើឲ្យ
មានគសស្រមាង្ច្ចបំាចស់ស្រមាបស់គហ្ដ្ឋឋ នមយួ និង្ដ្មីយួក្ដនលង្ក្នុង្ការរស់សៅ (១៩%)។ មាង្វញិសទ្ៀត ចំនួនភាគ
រយសសនើសំុឲ្យច្ចបខ់លួន និង្បង្ខំឲ្យសរ ើលំសៅដ្ឋឋ នសៅកានក់្ដនលង្ស្េង្មានោ ង្សហាចណាស់ (២%)។  
 
 
 
 
 
 
 
 

បណណ សបាោះសឆ្ន ត អតតសញ្ជា ណបណណ  លិខិត្លង្ដដ្ន លិខិតអសតត ស្របសវសន ៍ ស្េង្ៗ 
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ប្កាហ្វិក្ទី១៧ ត្ួរសលខនៃេំណូមពរ 

 
 
 
 

 
៨.២- ចសារ់ក្នុងប្េុក្េតីពី េញ្ជសត្ ិៃិងអស្តសប្រសវេៃ៍ 
 

 ដ្ែក្តាមការវភិាគទ្ិនននយ័ខាង្សលើបង្ហា ញថា ជាតិពនធសវៀតណាម និង្ដខែរសស្រកាមចំននួមានឯក្ារគតិ
យុតតិបសស្រមើឲ្យការរស់សៅរបស់ពកួ្សគក្នុង្ស្របសទ្ស ប ុដនតឯក្ារ ងំ្សតោះមនិបានបញ្ជា ក្ព់ីសញ្ជា តរិបស់ពួក្សគ  សទ្ប ើ
យគឺស្រោនដ់តបញ្ជា ក្ព់ីឋានៈអសតត ស្របសវសនប៍ ុសណាណ ោះ។ ការទ្ទ្ួលាគ ល់ដ្ំសណើ រការអសតត ស្របសវសនស៍្រតូវបានដចង្ក្នុង្
ចាបស់តីពី អសតត ស្របសវសន ៍មាស្រតា១២ដដ្លដចង្ថា “ដ្ំសណើ រការននការទ្ទ្ួលាគ ល់ជនបរសទ្សណាមយួថាជាជន
បរសទ្សអសតត ស្របសវសនស៍តោះ ស្រតូវបានសសស្រមចសដ្ឋយស្របកាសរបស់ស្រក្សួង្មហាន្ទ3។ សហ្តុដូ្សចនោះសហ្ើយ សស្រមាប់
អនក្ដដ្លអាចសសនើសំុសញ្ជា តិដខែរបានលុោះស្រតាដតពួក្សគស្រតូវបានសសស្រមចសដ្ឋយស្រពោះរាជស្រក្តឹយននស្រពោះរាជាណាចស្រក្ក្មពុ
ជាតាមចាបដ់ចង្ថា “ការ្តល់សញ្ជា តិដខែរសស្រកាយមានការសសនើសំុ ស្រតូវសសស្រមចសដ្ឋយស្រពោះរាជស្រក្ឹតយ4”។ ចាបរ់បស់
ក្មពុជាសតីពី សញ្ជា តិ បាន្តល់សញ្ជា តិដ្ល់កុ្មារណាដដ្លបានសក្ើតក្នុង្ទ្ឹក្ដ្ីក្មពុជា ដដ្ល (១) សក្ើតពីឪពុក្/មាត
យមានសញ្ជា តិដខែរ (២) សក្ើតពីឪពុក្មាត យបរសទ្សដដ្លរស់សៅស្រសបចាបក់្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា ឬស្រតវូបានរក្ស ើញ
ក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជា សហ្ើយឪពុក្មាត យមនិស្រតូវបានាគ ល់5។ 
 ចាបស់តីពី សញ្ជា តិ បានក្ស្រមតិតងឹ្រុងឹ្ចំសពាោះជនបរសទ្សអសតត ស្របសវសន ៍ ស្របសិនសបើពួក្សគចង្ស់សនើសំុ
សញ្ជា តិពួក្សគស្រតវូបសំពញតាមលក្ខខណឌ ចាប។់ វាមានការស្របឈមោ ង្ខាល ងំ្ចំសពាោះស្រក្ុមជាតិពនធសវៀតណាម។ 

                                                         
3 ចាប់សតីអសតត ស្របសវសន៍ មាស្រតា ១២ 
4 ចាប់សតីសញ្ជា តិឆ្ន ១ំ៩៩៦ មាស្រតា ៥ 
5 Lbid មាស្រតា ៤ 

ាន ក្់សៅទ្ីសនោះស្រសប
ចាប់ និង្្តល់ឯក្
ារគតិយុតត ិ

ស្រតូវការលំសៅ
ដ្ឋឋ ន និង្ដ្ីរស់

សៅ 

ាង្សង្់/ជួល
ជុលាលា

សស្រមាប់កូ្នសរៀន 

ឈប់សរ ើសសអើង្
សលើពូជាសន ៍
(សវៀតណាម ឬ
ដខែរសស្រកាម 

បនថយ
ចំណាយ
អសតត ស្របសវ
សន៍ 

កុ្ំច្ចប់ខលួន កុ្ំបង្ខំឲ្យសរ ើ្ ទោះ
សដមបង្ 
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ស្រក្ុមជនជាតិភាគតចិគឺជាបញ្ជា មយួអាចជិៈឥទ្ធពិលដ្ល់ស្រក្ម ងំ្សតោះ សដ្ឋយពួក្សគមនិអាចទ្ទ្ួលសសវាក្មែសស្រក្
ឌ្ីតពធីតោរ ស្របពន័ធតុលាការ ឬដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ង្សៅអាជាា ធរ សសវាសង្គម មូលដ្ឋឋ នអបរ់ជំាសដ្ើម។  
 

៨.៣- អៃុេញ្ញសអៃតរាត្ ិ
 

ក្ិចចប្ពមសប្ពៀងអៃតរាត្ិដែលបាៃចុុះហ្ត្ថសលខា 
 

 មានស្របសទ្សចំនួន២០ក្នុង្តបំនអ់ាសីុ និង្អាសីុបា សីុហ្វិក្ គឺជារដ្ឋភាគីននអនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥១ សតីពី ឋា
នៈជនសភៀសខលួន និង្ពិធីាឆ្ន ១ំ៩៦៧។ ស្របសទ្សក្មពុជាគឺជារដ្ឋភាគនីនអនុសញ្ជា  សហ្ើយបាន្តល់សច្ចច បន័ សៅ
នងៃទ្ី ១៥ ដខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៩២6។ បដនថមពសីនោះ ក្មពុជាក្ប៏ាន្តល់សច្ចច បន័សលើអនុសញ្ជា សតីពី សិទ្ធិកុ្មារ្ង្ដដ្រ។ 
 

ក្ិចចប្ពមសប្ពៀងអៃតរាត្ិដែលបាៃចុុះហ្ត្ថសលខា 
 

 មានស្របសទ្សជាសស្រចើនសលើពិភពសលាក្បាន្តល់សច្ចច បន័សលើអនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៥៤ សតីពី ជនជាតិភាគតិច 
និង្អនុសញ្ជា ឆ្ន ១ំ៩៦១ សតីពី ការកាតប់នថយជនជាតិភាគតិច7។ ស្របសទ្សក្មពុជាមនិបាន្តល់សច្ចច បន័សលើអនុ
សញ្ជា ខាង្សលើសនោះសទ្។  
៩- េៃនិដ្ឋសៃ 
 ដ្ែក្សលើលទ្ធ្លននការវភិាគខាង្សលើបង្ហា ញថា មានមនុសេចនំួន៣៧៤តក្ស់្រតូវបានសមាា សន ៍ ដដ្ល
ស្រតូវបានសសង្ខបដូ្ចខាង្សស្រកាម៖ 

១- ាលារដ្ឋគឺមានការសពញនិយមចូលចតិតចំសពាោះឪពុក្មាត យសៅសហ្គមន ៍ ក្នុង្ការបញ្ាូ នកូ្នរបស់
ពួក្សគសៅាលាសរៀន។ 

២- ជាង្២/៣ននអនក្ស្រតូវបានសមាា សនម៍និបានសិក្ា ឬសិក្ាស្រតឹមសស្រកាមអនុវទិ្ាល័យ។ 
៣- ជនជាតិភាគតចិមានមុខរបរខុសៗោន  ដដ្លភាគសស្រចើនគឺជាអនក្ជំនួញ អនក្សនាទ្ ក្សិក្រ នងិ្ ក្មែ

ក្រ។ 
៤- ៣២% ននជនជាតិសវៀតណាមានលិខតិអសតត ស្របសវសន ៍២៥% មានសសៀវសៅាន ក្ស់ៅ នងិ្១៩%មាន

បណណ សបាោះសឆ្ន ត។ ស ោះជាោ ង្ណាក្ស៏ដ្ឋយ ស្រកាហ្វិក្បានរក្ស ើញថា ៤% ននជនជាតិសវៀតណាម
មានអតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ និង្៥% មានសំបុស្រតក្ំសណើ ត។ ទ្នទឹមនឹង្សនោះ ១១% មាន
សសៀវសៅស្រគួារ។ ចំដណក្ឯស្របជាជនដខែរសស្រកាមដដ្លមានសសៀវសៅស្រគួារគឺ (១៩%) អតតសញ្ជា ណ
បណណ  (១៨%) បណណ សបាោះសឆ្ន ត (១៧%) សសៀវសៅាន ក្ស់ៅ (១៦%) និង្សំបុស្រតក្ំសណើ ត(១៥%)។ 
ដូ្សចនោះ មានសហ្តុ្លចមបង្ដដ្លពួក្សគនិោយពីការមនិទ្ទ្ួលបានឯក្ារ ងំ្សនោះមានដូ្ចជា 
ការសរ ើសសអើង្ (៣៤%) ពកួ្សគមនិបានដ្ឹង្ (៣៣%) ោែ នស្របាក្ក់ាស (២០%) និង្អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន
មនិសចញវាឲ្យពួក្សគ (៥%)។ តាមរយៈការសស្របៀបសធៀបឯក្ារគតិយុតតិរក្ស ើញថា ការមានអតត
សញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ នងិ្សំបុស្រតក្ំសណើ តគឺមានារៈសំខានប់ំ្ុតសស្រមាបព់ួក្សគ ខណៈ
ដដ្លស្របជាជនដខែរសស្រកាមមានអតតសញ្ជា ណបណណ  (១៨%) និង្សំបុស្រតក្សំណើ ត (១៥%) ស ោះជា

                                                         
6 ការោិល័យគណៈក្មាែ ធិការជាន់ខពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន ក្នុង្តបំន់អាសីុ និង្បា សីុហ្វិក្ បញ្ា ីរដ្ឋភាគីនន
សនធិសញ្ជា ក្នុង្តំបន់អាសីុ/បា សីុហ្វិក្ ចុោះនងៃទ្ី ក្ញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៤ ទ្ំព័រទ្ី ៧ 

7 ការោិល័យគណៈក្មាែ ធិការជាន់ខពស់អង្គការសហ្ស្របជាជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួន ក្នុង្តបំន់អាសីុ និង្បា សីុហ្វិក្ បញ្ា ីរដ្ឋភាគីនន
សនធិសញ្ជា ក្នុង្តំបន់អាសីុ/បា សីុហ្វិក្ ចុោះនងៃទ្ី ក្ញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០១៤ ទ្ំព័រទ្ី ៧ 
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ោ ង្ណាសយើង្បានរក្ស ើញថា ៤% ននជនជាតិសវៀតណាមមានអតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ 
និង្៥% មានសំបុស្រតក្សំណើ ត។  

៥- ជិតពាក្ក់្ណាត លននអនក្ស្រតវូបានសមាា សនន៍ិោយថា កូ្នរបស់ពួក្សគមានសំបុស្រតក្ំសណើ ត សហ្ើយ  
១/៥ បាននិោយថា កូ្នរបស់ពួក្សគមានសំបុស្រតសពទ្យបញ្ជា ក្។់ សហ្តុ្លដដ្លកូ្នរបស់ពួក្សគ
មនិទ្ទ្ួលបានឯក្ារគតិយុតតិសំខាន ់ងំ្ពរីសនោះគឺសស្រពាោះដត ស្របវតតិជាជនជាតិសវៀតណាមរបស់ពួក្
សគ (៧៧%) ការសរ ើសសអើង្ (១៣%) និង្អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ នមនិសចញឲ្យពួក្សគ (១០%)។ 

៦- មានភាគរយខពស់បំ្ុតននអនក្ ងំ្សតោះ (៩១%) ស្រតូវការសំបុស្រតក្សំណើ ត ៨៨% ស្រតូវការអតត
សញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ បដនថមពីសនោះ ៨២%ស្រតវូការសសៀវសៅស្រគួារ សហ្ើយទ្នទមឹនងឹ្សនោះ លិខិត
អសតត ស្របសវសនគ៍ឺសថិតសៅអស្រតា បជាង្សគ (៦១%)។ សហ្តុ្លដដ្លពួក្សគស្រតូវការឯក្ារ ងំ្
សនោះរមួមាន៖ ង្ហយស្រសួលរក្ការង្ហរ (៩៦%) ចុោះស ែ្ ោះកូ្នសៅាលាសរៀន (៩៣%) នងិ្អាជាា      ធ
រមូលដ្ឋឋ នស្រតវូការឯក្ារ ងំ្សនោះពពីួក្សគ (៨៤%)។  

៧- ជាង្ពាក្ក់្ណាត លននពកួ្សគបានជួបប ូលីសប ុសតនិ៍សស្រពាោះប ូលីសស្របសភទ្សនោះមានទ្ីតាងំ្ក្នុង្ ឬដក្បរ
សហ្គមនព៍ួក្សគ។ ជាង្សនោះសៅសទ្ៀត តិចជាង្១០% និោយថា ពួក្សគស្រតវូបានប ូលីសអសតត   ស្របសវ
សន ៍ឬប ូលីសប ុសតនិ៍ច្ចបខ់លួន។ សហ្តុដដ្លដដ្លប ូលីសច្ចបខ់លួនរមួមាន ការមនិបង្ក់្នស្រមអសតត ស្របសវ
សន ៍ឬសនាទ្ខុសចាប។់  

៨- ដ្ែក្តាមសំណូមពររបស់អនក្ស្រតូវបានសមាា សន ៍ងំ្សតោះ បានសសនើសំុអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ នសចញលិខិត
ឯក្ារគតិយុតតិដ្ល់ពកួ្សគសស្រមាបរ់ស់សៅ រមួមាន អតតសញ្ជា ណបណណ  សសៀវសៅស្រគួារ សសៀវសៅ
ាន ក្ស់ៅ សំបុស្រតក្ំសណើ ត និង្លិខិតអសតត ស្របសវសន។៍ ៩១% បានសសនើសំុអតតសញ្ជា ណបណណ  ៩០% 
សសនើសំុសសៀវសៅស្រគួារ។ ទ្នទឹមនឹង្សនោះ បណណ រស់សៅ និង្សំបុស្រតក្សំណើ តមានអាស្រតាភាគរយដូ្ចោន
គឺ (៨៦%)។ 

៩- ពាក្ព់ន័ធនងឹ្ទ្ំតក្ទ់្នំង្ជាមយួាចញ់ាតិ ឬអនក្ជិតខាង្វញិសតោះ តិចជាង្១០% ននពកួ្សគទ្ទ្ួល
ាគ ល់ថា ពួក្សគមានជសមាល ោះជាមយួាចញ់ាតិ ឬអនក្ជតិខាង្ពួក្សគ។ ជសមាល ោះភាគសស្រចើនមានដូ្ចជា 
ពាក្យសំដ្ី ការ្ឹក្សីុ ឬស្រពំដ្ី។ មាននយ័ថា ជសមាល ោះសក្ើតសទ្ប ើង្សដ្ឋយារសក្មែភាពស្របច្ចនំងៃ មនិដមន
សក្ើក្មក្ពីការសរ ើសសអើង្ពូជាសនស៍តោះសទ្។  

១០- ពិបាក្សធវើអាជវីក្មែ ោែ នឯក្ារគតិយុតតិ និង្ោែ នសគហ្ដ្ឋឋ ន/ដ្ីរស់សៅ បានឈក្នុង្លំដ្ឋបខ់ពស់
បំ្ុត (ក្តីលំបាក្ ងំ្៣សនោះសថិតក្នុង្ក្ស្រមតិ ៨០%)។ 

១១- ជាង្សនោះសៅសទ្ៀត សស្រចើនជាង្ពាក្ក់្ណាត លននពកួ្សគបារមាពីការច្ចខំលួន ភាពស្រក្សី្រក្ នងិ្ការបង្ខំឲ្យច្ចក្
សចញក្ជ៏ាអវីដដ្លស្រតវូបានសលើក្សទ្ប ើង្្ង្ដដ្រ។  

១២- ស្របដហ្ល២/៣ននពកួ្សគបាននិោយថា ពួក្សគមនិធាល បថ់ាន ក្ជ់ាតិសតោះសទ្។ ៣០% ក្នុង្ចំសណាមនន
អនក្ស្រតូវបានសមាា សនប៍ានសបាោះសឆ្ន ត៥ដ្ង្។ បដនថមពសីនោះ ភាគសស្រចើនពកួ្សគបានសៅសបាោះសឆ្ន តសៅ
ក្នុង្ក្ទំ្បងុ្សពលសបាោះសឆ្ន តចុង្សស្រកាយឆ្ន  ំ ២០១៣។ ឯក្ារគតិយុតតិសំខានប់សស្រមើឲ្យការសបាោះសឆ្ន ត
រមួមាន បណណ សបាោះសឆ្ន ត និង្អតតសញ្ជា ណបណណ សញ្ជា តិដខែរ។  

១៣- ពួក្សគបានសំណូមពរសំខាន៣់ដដ្លរមួមាន ការអនុញ្ជា តឲ្យរស់សៅទ្សីនោះស្រសបចាបស់ដ្ឋយ្តល់
ឯក្ារគតិយុតត ិ ស្រតូវការ្ទោះ/ដ្ ីសស្រមាបរ់ស់សៅ និង្ាង្សង្/់ជួសជុលាលាសរៀនសស្រមាបឲ់្យកូ្ន
ពួក្សគសិក្ាសរៀនសូស្រត។  
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១០- អៃុាេៃ៍ 
 អនុាសនច៍ំសពាោះរដ្ឋឋ ភបិាល អង្គការការពារសិទ្ធជិនជាតិភាគតចិ និង្សង្គមសីុវលិ មានដូ្ចខាង្ សស្រកាម
៖ 
 ១០.១- អៃុាេៃ៍ចំសពាុះរដ្ឋសភិបាល 

 ១. រដ្ឋឋ ភបិាលគួរាង្សង្ា់លាសរៀនឲ្យបានសស្រចើនសស្រមាបកុ់្មារ ជាពិសសស ាលាមសតតយយ និង្
បឋមសិក្ា ( ងំ្ការអបរ់ ំ្ លូ វការ និង្សស្រៅ្លូវការ)។ ាលាសរៀនគរួដតស្រតវូបានទ្ទ្ួលាគ ល់សដ្ឋយរដ្ឋ
ពីសស្រពាោះ វាជាការនិយមចូលចិតត នងិ្មានទ្នុំក្ចតិតក្នុង្ចំសណាមឪពុក្មាត យរបស់ពួក្សគ។ ទ្ីតាងំ្
ាលាគួរសថិតសៅក្ដនលង្ដដ្លពួក្សគអាចទ្ទ្ួលយក្បាន។ សលើសពីសនោះ ភាគីពាក្ព់ន័ធ ងំ្សនោះគួ្ ត
ល់សមាា រៈាលាដូ្ចជា សសៀវសៅ សមែ នដ្ ប ចិ កាបូបសស្រមាបកូ់្នសិសេសដ្ើមបសីលើក្ទ្កឹ្ចតិតពួក្សគបនត
ការសិក្ា។  

 ១០.២- អៃុាេៃ៍ចំសពាុះអងគការការពារេិទធិជៃាត្ិភាគត្ិច ៃងិេងគមេីុវិល 
២. អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតចិ នងិ្នដ្គូសង្គមសីុវលិពាក្ព់ន័ធគរួបសស្រង្ៀនស្រក្ុមជនជាតិភាគតិច

 ងំ្សតោះពីរសបៀបអាន នងិ្សរសសរលិខិតតាមសពលសវលាសមស្រសបរបស់ពួក្សគ។ បតទ បម់ក្ ពកួ្សគ
គួរដតស្រតវូបានបណតុ ោះបណាត លបដនថមសទ្ៀតអំពីការច្ចបស់្តើមសធវើអាជីវក្មែ ឬអបរ់ហិំ្រញ្ា វតថុពីសស្រពាោះ ជន
 ងំ្សតោះមានចំសណោះដ្ងឹ្តចិតួច ការសធវើអាជីវក្មែតាមរដូ្វ និង្សលើក្អំពី្លលំបាក្ក្នុង្ការសធវើ
អាជីវក្មែ។  

៣. អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតចិគួរសធវើការសស្រមបសស្រមួលជាមយួអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន និង្ប ូលីស
អសតត ស្របសវសនក៍្នុង្ការសចញឯក្ារគតិយុតតដិ្ល់ស្រក្ុមជនជាតិភាគតិច ងំ្សតោះ ដដ្លមានដូ្ចជា 

លិខិតអសតត ស្របសវសន ៍ សសៀវសៅស្រគួារ សំបុស្រតក្សំណើ ត និង្សសៀវសៅាន ក្ស់ៅចំសពាោះអនក្ដដ្លបាន
រស់សៅសស្រចើនជាង្៧ឆ្ន 8ំ សដ្ើមបអីាចឲ្យពួក្សគង្ហយស្រសួលរក្ការង្ហរ ង្ហយស្រសួលបញ្ាូ នកូ្នសៅាលា
សរៀន និង្ប ូលីសមនិច្ចបខ់លួនពួក្សគ។  

៤. អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតចិគួរសធវើការសស្រមបសស្រមួលជាមយួអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន សដ្ើមបដីសវង្
រក្ ទ្ិញដ្ីសមរមយរចួ្តល់ជូនពកួ្សគសដ្ើមបឲី្យជន ងំ្សតោះាង្សង្លំ់សៅដ្ឋឋ នរបស់ពួក្សគ សជៀស
វាង្ការបង្ខឲំ្យច្ចក្សចញពីក្ដនលង្ដដ្លពកួ្សគមនិចង្រ់ស់សៅ។ ពួក្សគមនិហា នតវា សដ្ឋយសហ្តុថា 

ពួក្សគគិតថាការរស់សៅរបស់ពួក្សគមនិស្រសបចាប។់ 
៥. អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតចិគួរអនុវតតការសរៀបចដំ្នទ្ីដ្ល់ស្រក្ុមជាតពិនធសវៀតណាម និង្ដខែ

សស្រកាមសដ្ើមបកី្ំណតព់ីសខតត ងំ្៣ដដ្លស្រតវូបានស្រាវស្រជាវ។  
៦. អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតចិ ស្រតូវបានសលើក្ទ្ឹក្ចតិតបសង្ាើនការភាា បទ់្ំតក្ទ់្ំនង្របស់ខលួន

ជាមយួអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន និង្សង្គមសីុវលិសលើការក្ំណតអ់តតសញ្ជា ណជនជាតិភាគតិច ជា
ពិសសស បនតក្ចិចខតិខំស្របឹង្ដស្របង្សលើក្ក្ំពស់វធិានាមគគីតាមអតថនយ័ននជនជាតិភាគតចិ សដ្ឋយ
ដ្ែក្សលើចាបអ់នតរជាតិ។  

៧. ក្នុង្ការអនុវតតការក្ំណតឋ់ានៈជនសភៀសខលួន (ជនសភៀសខលួនដខែរសស្រកាម) បុគគលិក្របស់អង្គការការពារ
សិទ្ធិជនជាតិភាគតចិគួរក្ំណតអ់តតសញ្ជា ណ្ង្ដដ្រនូវជន ងំ្សតោះ ឬជនសថិតក្នុង្ហានិភយ័។  

                                                         
8 ព្រះរាជព្រមនៃច្បាប់ស្តីរីស្ញ្ជា តិរមពុជា មាព្ា ៨ ៃិងមាព្ា៩ 



អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិច Page 27 

 

៨. អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតចិ គួរដសវង្រក្រាល់ឱកាសសដ្ើមបពីស្រង្ឹង្សហ្ស្របតិបតតិការជាមយួនដ្
គូសង្គមសីុវលិ សធវើសក្មែភាព ក្ទ់្ង្នឹង្ការស្របមូលពត័ម៌ាន/ទ្ិនននយ័ននជនភាគតិច ងំ្សតោះ។ 

៩. អង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតចិ គួរដតសធវើក្ចិចស្របតិបតតិការជាមយួរដ្ឋឋ ភបិាលសដ្ើមបរីក្ឲ្យស ើញ  តួ
រសលខននជនជាតិភាគតិចក្នុង្ស្របសទ្សក្មពុជាសដ្ឋយយនធការក្នុង្ស្រសុក្។  
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ឯក្ារសោង 
អនុសញ្ជា  (១៩៥៤) អតថបទ្ននអនុសញ្ជា ពាក្ព់ន័ធនឹង្ឋានៈននជនជាតិភាគតិច-១៩៥៤។  ដក្សស្រមួលសទ្ប ើង្វញិ
សៅនងៃទ្ី ០៤ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ព ី

http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-

stateless-persons.html 

 

អនុសញ្ជា  (១៩៦១) អតថបទ្ននអនុសញ្ជា ពាក្ព់ន័ធនឹង្ការកាតប់នថយជនជាតិភាគតិច-១៩៦១។  ដក្សស្រមួល សទ្ប ើ
ង្វញិសៅនងៃទ្ី ០៤ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ព ី

http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-

statelessness.html 

 

គណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាតទិ្ទ្លួបនទុក្ជនសភៀសខលួន (២០១៤) ដ្នការសក្មែភាពាក្ល
ក្នុង្ការបញ្ចបជ់នជាតិភាគតចិៈ ២០១៤-២០២៤។ ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ០៤ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពី  

http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html 

 

សលាក្ Lyma Nguyen និង្សលាក្ Christoph Sperfeldt (២០១២)។ តវាោែ នយុថាា ៈ គឺជារបាយការណ៍សតី ពី ឋា
នៈគតិយុតតិននស្រក្ុមជាតិពនធសវៀតណាមក្នុ ង្ស្របសទ្សក្មពុជា សស្រកាមចាបក់្នុ ង្ស្រសុក្ និង្អនតរជាតិសតី ពីសញ្ជា តិ និង្ជន
ជាតិភាគតិច។ ភនសំពញ ស្របសទ្សក្មពុជា សសវាជនសភៀសខលួន។  ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ០៣ ដខសីហា ឆ្ន ំ
២០១៦ ពី 

http://jrscambodia.org/publication/boat_without_anchors_jrs.pdf 

 

ក្មែវធិីអនតរភាន ក្ង់្ហរអង្គការសហ្ស្របជាតិសតីពី ការជញួដូ្រមនុសេ (២០០៨)។ ពត័ម៌ានយុទ្ធាស្តសតស្លើយតបនឹង្  ប
ណាត ញៈ ទិ្នននយ័ជួញដូ្រមនុសេ។ ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ០២ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពី 

http://www.no-trafficking.org/reports_docs/vietnam/vietnam_datasheet_eng.pdf 

 

តយក្ដ្ឋឋ នកុ្ង្ស ុលននស្រក្សួង្ការបរសទ្សសវៀតណាម (២០១២)។ ពិនិតយអសតត ស្របសវសនស៍វៀតណាមសៅបរសទ្ស។ 
ទ្ីស្រក្ងុ្ហាណូយ សវៀតណាមៈ អនក្និពនធ ដក្សស្រមលួ សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ០២ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពី 

https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/vn_migration_abroad_

en.pdf 

 
សលាក្ Ana Revenga (២០០៦)។ បំលាស់ទី្ពលក្មែក្នុ ង្មហាអនុតំបនទ់្សនលសមគង្គ។ របាយការជហំានទី្១។ 
ធតោរពិភពសលាក្។ ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ០៣ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពី 

http://siteresources.worldbank.org/INTTHAILAND/Resources/333200-

1089943634036/475256-1151398858396/LM_in_GMSs_Nov06.pdf 

 
វទិ្ាាថ នស្រាវស្រជាវសោលនសោបាយអភវិឌ្ឍនឯក្រាជយ្នមុខរបស់ក្មពុជា (២០០៩)។ ចំណាយ និង្អតថ
ស្របសោជនន៍នការបំលាស់ទី្ពលក្មែក្នុ ង្មហាអនុតបំនទ់្សនលសមគង្គ។ ក្រណីយសិក្ាក្នុ ង្ស្របសទ្សក្មពុជា ទ្ាវ នង 
និង្សវៀតណាម។ ភនសំពញ ស្របសទ្សក្មពុជា អនក្និពនធៈ ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ០២ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពី 

http://www.cdri.org.kh/webdata/download/wp/wp45e.pdf 

 

http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-stateless-persons.html
http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-stateless-persons.html
http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html
http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html
http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html
http://jrscambodia.org/publication/boat_without_anchors_jrs.pdf
http://www.no-trafficking.org/reports_docs/vietnam/vietnam_datasheet_eng.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/vn_migration_abroad_en.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/vn_migration_abroad_en.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTHAILAND/Resources/333200-1089943634036/475256-1151398858396/LM_in_GMSs_Nov06.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTHAILAND/Resources/333200-1089943634036/475256-1151398858396/LM_in_GMSs_Nov06.pdf
http://www.cdri.org.kh/webdata/download/wp/wp45e.pdf
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សលាក្ Laura Marcia Kirchner (២០១៥)។ ការរស់សៅជារមឹទ្ំពរ័ៈ សតី ពី ឋានៈ និង្ការសង្ើបឈននស្រក្ុមជនជាតិ
ភាគតិច ក្នុ ង្ស្របសទ្សក្មពុជា។ ភនសំពញ ស្របសទ្សក្មពុជាៈ Heinrich Boll Stiftung។ ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី 
០២ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ព ី

http://kh.boell.org/sites/default/files/hbs_living-on-the-margins_a5_3_rz-online-with-

publishing-date.pdf 

 
មជឍមណឌ លសិទ្ធិមនុសេក្មពុជា (២០១១)។ ការសនាដក្លង្កាល យៈ ការរកុ្រក្សិទ្ធិសញ្ជា តិននដខែរសស្រកាមក្នុង្ស្របសទ្ស
ក្មពុជា។ ភនសំពញ ស្របសទ្សក្មពុជាៈ អនក្នពិនធ។ ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ២៨ ដខក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៦ ពី 

http://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR_Report_Exec_Summar

y_and_Recommendations%20_False_Promises_Exploring_the_Citizenship_Rights_of_th

e_Khmer_Krom_in_Cambodia_en.pdf 

 
សលាក្ Nicolas Lainez (២០១១)។ កុ្មារ និង្ស្រពហ្ែច្ចរយីភ៍ាពៈ ជាតិពនទុាស្តសតននជនជាតិសវៀតណាមសៅ      ភនំ
សពញ។ ទ្ីស្រក្ុង្ហូ្ជមុីញិ សវៀតណាមៈ ស្របឆ្ងំ្ការជញួដូ្រសៅសវៀតណាម។ ដក្សស្រមួល សទ្ប ើង្វញិសៅនងៃទ្ី ២៨ ដខក្
ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៦ ពី 

ftp://ftp2.allianceantitrafic.org/alliancea/Research_reports/AAT_ResearchReport_02-

TransactedKinship.pdf 

 

១. ស្រពោះរាជស្រក្មននចាបស់តីសញ្ជា តិដខែរ ចុោះនងៃទ្ី ០៩ ដខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ មាស្រតា៨ និង្មាស្រតា៩ 
២. <http://www.nis.gov.kh> (accessed November 11, 2015)  

៣. http://www.unhcr.orgការោិល័យគណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀស
ខលួនក្នុង្តំបនអ់ាសីុ និង្បា សីុហ្វិក្ៈ បញ្ា ីរដ្ឋភាគីននអនុសញ្ជា ក្នុង្តំបនអ់ាសីុ/បា សីុហ្វិក្ ចុោះដខ ក្ញ្ជា  ឆ្ន ំ
២០១៤ ទ្ំពរ័ទ្២ី) 

៤. ការោិល័យគណៈក្មាែ ធិការជានខ់ពស់អង្គការសហ្ស្របជាតិទ្ទ្ួលបនទុក្ជនសភៀសខលួនក្នុង្តំបនអ់ាសីុ និង្បា 
សីុហ្វិក្ៈ បញ្ា ីរដ្ឋភាគីននអនុសញ្ជា ក្នុង្តបំនអ់ាសីុ/បា សីុហ្វិក្ ចុោះដខ ក្ញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០១៤ ទ្ំពរ័ទ្ី៧) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kh.boell.org/sites/default/files/hbs_living-on-the-margins_a5_3_rz-online-with-publishing-date.pdf
http://kh.boell.org/sites/default/files/hbs_living-on-the-margins_a5_3_rz-online-with-publishing-date.pdf
http://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR_Report_Exec_Summary_and_Recommendations%20_False_Promises_Exploring_the_Citizenship_Rights_of_the_Khmer_Krom_in_Cambodia_en.pdf
http://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR_Report_Exec_Summary_and_Recommendations%20_False_Promises_Exploring_the_Citizenship_Rights_of_the_Khmer_Krom_in_Cambodia_en.pdf
http://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/CCHR_Report_Exec_Summary_and_Recommendations%20_False_Promises_Exploring_the_Citizenship_Rights_of_the_Khmer_Krom_in_Cambodia_en.pdf
ftp://ftp2.allianceantitrafic.org/alliancea/Research_reports/AAT_ResearchReport_02-TransactedKinship.pdf
ftp://ftp2.allianceantitrafic.org/alliancea/Research_reports/AAT_ResearchReport_02-TransactedKinship.pdf
http://www.unhcr.org/
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រញ្ជីប្កាហ្វិក្ 
 

ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី : តួរសលខសរៀបអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ននអនក្ដដ្លស្រតវូបានសមាា សន៍ 
ស្រកាហ្វិក្ទ្២ី : តួរសលខកុ្មារសៅាលាសរៀន 
ស្រកាហ្វិក្ទ្៣ី : តួរសលខននការអបរ់ ំ  
ស្រកាហ្វិក្ទ្៤ី : តួរសលខននាសត 
ស្រកាហ្វិក្ទ្៥ី : តួរសលខននមុខរបរ 
ស្រកាហ្វិក្ទ្៦ី : តួរសលខននសខតតក្ំសណើ ត មុននងិ្ក្ទំ្បងុ្របបពុលពត 
ស្រកាហ្វិក្ទ្៧ី : តួរសលខននអាយុចូលាលាសរៀន និង្ចុោះស ែ្ ោះចូលសរៀន 
ស្រកាហ្វិក្ទ្៨ី : តួរសលខននឯក្ារគតិយុតតិដដ្លអនក្ស្រតូវបានសមាា សនក៍ានក់ាប ់
ស្រកាហ្វិក្ទ្៩ី : តួរសលខននឯក្ារគតិយុតតិដដ្លអនក្ស្រតូវបានសមាា សនស៍្រតូវការ 
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី០ : តួរសលខននបានជបួអាជាា ធរ ឬប ូលីស 
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី១ : តួរសលខននការច្ចបខ់លួន 
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី២: តួរសលខននការសសនើសំុសចញឯក្ារគតិយុតត ិ
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី៣: តួរសលខននការលំបាក្ 
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី៤: តួរសលខននក្តីបារមា 
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី៥: តួរសលខននការសបាោះសឆ្ន ត 
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី៦: តួរសលខននឯក្ារដដ្លស្រតវូបានសស្របើសស្រមាបស់បាោះសឆ្ន ត 
ស្រកាហ្វិក្ទ្១ី៧: តួរសលខននសំណូមពរ 
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