
ចលនាទាមទារសិទ្ធិសសមើគ្នា របស់ស្តសរើ៖ ពើសិទ្ធិស ោះសនា តរហូតដល់សទិ្ធិស្វើកូដកមម 

កាលពើ១០០នា ាំមុនសូមបើតតសិទ្ធិស ោះសនា តកម៏ិនមាន ថ្ងៃសនោះស្តសរើមានសទិ្ធិសពញសលញចូលរមួកាុងការ
ស ោះសនា តជាសាកល ឬឈរស ម្ ោះជាតាំណាងរាស្តសរឬអ្ាកដកឹនាាំ។ ថ្ងៃសនោះសបើមានការហាមប្រ មស្តសរើមនិឱ្យចូលរមួ
ស ោះសនា ត សនាោះគចឺតមែកណាស់ចាំស ោះតនាកមហាជនប្រគប់រូប សហើយនងឹមានការសកោ លសទាសអ្ាកតដលរារា ាំងបាំបិទ្
សិទ្ធិស្តសរើ។ សយើងមានថ្ងៃសនោះ សោយសារតតចលនាតស ូរបសស់រៀមចបងស្តសរើ នសចញស្វើកូដកមមទាមទារ តស ូសរ ើ
បប្រមាស់ លោះបង់សូមបើតតជើវតិសដើមបើប្របសោជន៍រមួរបស់ស្តសរើប្រគប់រូប។ ពើមុនពួកគ្នត់មិនទានម់ានសូមបើសិទ្ធិប្របមូល
ផរុ ាំ ចងប្រកង ឬស្វើកូដកមម តតពកួគ្នត់សៅតតជួបជុាំ ប្របមូលផរុ ាំ សចញស្វើកូដកមមមនិកថ្ងៃមិនកយប់ សោលកូនសោល
ប្រគួសារ ប្រតូវ នអាជាា ្រសដញោប់ផផាតផ់នើង រហូតដល់ការឃុាំខ្ែួន។ សទាោះោ៉ា ងណាពួកគ្នត់មិនបញ្ឈប់ សៅ
បនរដលក់ា ក់កូដកមមបងអតអ់ាហារខ្ែួនឯងសៅកាុងគុកសទ្ៀត។ ទាាំងអ្ស់សនោះគឺសដើមបើទាមទាររកយុតរិ្ម៌ ទាមទារឱ្យ
រោា និ លផរល់នូវសិទ្ធិសពញសលញនិងសសមើគ្នា កាុងនាមជាមនុសសដូចគ្នា ។ 

ចលនាថ្នការតស ូគឺសាំខានណ់ាស។់ សៅកាុងប្របវតរិសាស្តសរថ្នសងគមតខ្មរ ក៏តតងបសប្រងៀនឱ្យមនុសសមាន
ការតស ូតដរ។ សយើងមានសុភាសិតជាសប្រចើនតដលក “ទ្ើណាមានការជោិះជាន់ ទ្ើសនាោះមានការសរ ើបប្រមាស”់ និង 
“សាមគគើជាកមាែ ាំង”។ ប្របសិនមានអ្ាំសពើអ្យុតរិ្ម៌សកើតស ើងសៅកាុងសងគម សហើយមនុសសមនិឈនឺអ ល ឈរឱ្បថ្ដ
សមើល សមៃាំសុខ្យកតតរចួខ្ែួន ឬស្ែៀតឱ្កាសសដើមបើចាំសេញប្របសោជន៍ផាា ល់ខ្ែួន តលងគិតពើប្របសោជន៍រមួ និង
គ្នម នមនសិការជាត ិសនាោះសយើងនឹងសឃើញមានអ្ាំសពើអ្យុតរិ្ម៌សកើតស ើងកាន់តតខាែ ាំងស ើងសៅកាុងសងគម សហើយ
សាា នភាពសិទ្ធិសៅកមពុជាកន៏ឹងកាន់តតធ្លែ កចុ់ោះ។ កនែងមកយកសឃើញមានស្តសរើតខ្មរជាសប្រចើន  នសចញស្វើកូដកមម
ទាមទារ តាំងពើកមមការនើ រហូតដល់កសិករ ស្តសរើសមផាោះតដល ត់បងល់ាំសៅសាា ននិងដើ្ែើ។ ការទាមទាររបស់ពួក
គ្នត់កនែងមក មិនប្រតមឹតតសដើមបើរកយុតរិ្មឱ៌្យខ្ែួនឯងប៉ាុសណាណ ោះសទ្ គឺសដើមបើស្វើឱ្យប្របសសើរស ើងនូវការអ្នុវតរន៍សិទ្ធិ
សប្រមាប់ប្របជាពលរដាប្រគប់រូបនងិអ្ាកជាំនាន់សប្រកាយ។  

ករេើ បុគគលកិណាហាគ សវ ើលកដូ៏ចគ្នា តដរ សគ្នលបាំេងថ្នការស្វើកូដកមមរបសព់ួកគ្នតគ់ឺមិនតមនសដើមបើ
លុយសទ្ គឺសដើមបើសទិ្ធិ។ ការទាមទារសនោះគឺមិនតមនសដើមបើឱ្យប្រកុមហ ុនផរលស់ាំេងសៅសពលបញ្ឈប់សនាោះសទ្ គឺសដើមបើ
រកយុតរិ្មក៌ារ រសទិ្ធិការងាររបស់ខ្ែួនកាលតដលប្រកុមហ ុនបញ្ឈប់ពួកគ្នត់សោយគ្នម នមូលោា នប្រតមឹប្រតូវ នងិ
សដើមបើការ រសទិ្ធិសហជើពតដលប្រកុមហ ុនមានសចតនារ ាំលាយសោល។ ករេើ ថ្នវវិាទ្ការងាររបស់បុគគលិកប្រកុម
ណាហាគ សវ ើលសនោះ នសបញ្ជា ក់ឲ្យសឃើញកប្របព័នធការ រសទិ្ធិសៅកមពុជាសៅមានភាពទ្ន់សខ្ោយសៅស ើយ ជា
ពិសសសគឺការ រសទិ្ធិការងាររបស់ស្តសរើ។  

សៅសតវតសទ្ើ២១សនោះប្របសទ្សកមពុជាមានចាប់សពញសលញតដលទ្ទ្លួសាគ ល់នូវសិទ្ធិរបសក់មមករ
និសោជិតកាុងការប្របមូលផរុ ាំ ចងប្រកងបសងោើតជាសហជើព សិទ្ធសិតមរងសចញនូវមតិសោបល់ និងសិទ្ធិស្វើកូដកមម 
ប៉ាុតនរពួកគ្នត់តបរជាទ្ទ្ួលរងនូវការសរ ើសសអ្ើងនងិបាំបទិ្សិទ្ធិសៅវញិ។ គ្នម នអ្ាកណាចង់ខាតសពលមកសចញស្វើ
កូដកមមសទ្ តតកាុងករេើ មិនមានដាំសណាោះប្រសាយប្របកបសោយតមាែ ភាព និង យុតរិ្មព៌ើ ប្រកុមហ ុននិងសាា ប័នមាន
សមតាកចិចរបស់រដា សទ្ើបរុញឱ្យពួកគ្នត់សចញស្វើកូដកមមសដើមបើបនរទាមទាររកយុតរិ្ ម៌។ សកមមភាពស្វើកូដកមម
អ្ហងិោរបស់ស្តសរើមិនមានអ្វើប៉ាោះ ល់ដល់សងគមតខ្មរសទ្ ផាុយសៅវញិសកមមភាពហងិោនិងគប្រមាមគាំតហងរបស់



អាជាា ្រសៅវញិសទ្តដលបងាា ញនូវរូបភាពអាប្រកក់ បាំបិទ្សទិ្ធិសសរ ើភាពរបស់ពលរដា នងិមនិមានការសគ្នរពផរល់
តថ្មែសៅសលើស្តសរើ។ 

សងគមកមពុជាសយើង មានស្តសរើតខ្មរតដលមានមនសកិារគិតគូរពើប្របសោជន៍រមួលោះបង់ប្របសោជន៍ផាា ល់ខ្ែួន 
សប្របើប្រ ស់នូវសទិ្ធិស្វើកូដកមមអ្ហងិោសដើមបើទាមទារការ រសទិ្ធិការងាររបសខ់្ែួនកដូ៏ចជាកមមកររាប់ ន់អ្ាកសៅ
ណាហាគ  វាជាគប្រមដូលក់មមករទូ្ទាាំងប្របសទ្សកមពុជា សហើយប្រពឹតរិការេ៍តបបសនោះគគឺួរឱ្យសាប់តសាងនងិជាសមាទ្ន
ភាព ជាវ ើរភាពរបស់ស្តសរើតខ្មរនាសពលបចចុបបនា។  

សស្តងាគ មអ្ ុយតប្រកន នងិរូសសុើ ជាវបិតរិនសោ យនិងសនរសុិខ្របស់ពនិពសលាក ចាំតេកករេើ វវិាទ្រវាង
បុគគលិកណាហាគ  និងសៅតកគជឺាសរឿង្ាំសៅកមពុជា វាជាចាំនុចថ្នការវវិឌ្ឍន៍សទិ្ធិស្តសរើសៅកមពុជា កនឹងស ោះជាំហាន
សៅមុខ្ ឬប្រតលប់សប្រកាយ។ កមមករនិសោជតិស្តសរើតខ្មរ នបងាា ញពើការសបរជាា ចិតរខ្ពស់នងិតស ូសហើយកនងឹការ រ
សិទ្ធិសនោះឱ្យ នសដើមបើឱ្យស្តសរើតខ្មរ នស ោះជាំហានសៅមុខ្។ មកដល់ប្រតង់សនោះ សាំេួរតដលប្រតូវសួរសនាោះគឺ សតើអាជាា
្រនិងប្រកសួងជាំនាញ កព់័នធ នស្វើអ្ើខ្ែោះតដលបងាា ញក នគ្នាំប្រទ្នងិការ រសទិ្ធិកមមករនិសោជិត និងសហ
ជើព?  

សដើមបើសមភាពសយនឌ្័រនិងការអ្និវឌ្ឍន៍ប្របកបសោយនិរនររភាពសៅកមពុជា អាជាា ្រនិងសាា បន័មាន
សមតាកចិចរបស់រដាគួរទ្ទ្ួលសាគ ល់នងិសគ្នរពនូវការអ្នុវតរសិទ្ធិស្វើកូដកមមសោយអ្ហងិោបស់ប្របជាពលរដា ការ រ
សិទ្ធិការងារ សិទ្ធិចងប្រកងនិងបសងោើតសហជើពរបស់កមមករនិសោជិត តដលសុទ្ធតតមានសៅកាុងចាប់ជាតិនិងចាប់
អ្នររជាតិតដលកមពុជា នផរលស់ោច ប័នរចួសហើយ។ សយើងទាាំងអ្ស់គ្នា អ្ាកជាំនាន់សប្រកាយគួររមួគ្នា ការ រសទិ្ធិទាាំង
សនោះកុាំឱ្យ ត់បង់ សប្រ ោះកលុោះប្រតតតមានសទិ្ធិទាាំងសនោះសទ្ើបសយើងអាចបនរទាមទាររកដាំសណាោះប្រសាយសលើបញ្ជា ជា
សប្រចើនសទ្ៀតសដើមបើឱ្យសាា នភាពលកខខ្េឌ ការងាររបស់កមមរនិសោជិតស្តសរើមានភាពប្របសសើរស ើងជាបនរបនាា ប់សទ្ៀត 
រមួទាាំងកិចចសនាការងារ សិទ្ធទិ្ទ្ួល ននូវផលប្របសោជនម៍ាតុភាព សុខ្ភាព និងការការ ររចួផុតពើអ្ាំសពើ
ហងិោនិងការសបៀតសបៀនផែូវសនទ្សៅកាុងពនិពការងារ និងអ្តាប្របសោជន៍ជាសប្រចើនសទ្ៀត។ សបើសិទ្ធិទាាំងសនោះប្រតូវ ន
 ត់បង់ សនាោះសាា នភាពសិទ្ធកិារងាររបស់ស្តសរើ មិនប្រតមឹតតមនិប្របសសើរស ើង សហើយតងមទាាំងប្រតូវ នសៅតកប្រកុម
ហ ុនបនរសកងប្របវញ័្ច ស្តសរើកាន់តត្ៃន់្ៃរស ើងបញ្ឈបបុ់គគលកិតមអ្ាំសពើចតិររបសខ់្ែួនសោយមិនញសញើតចាំស ោះការ
អ្នុវតរចាបក់ារងារសៅកមពុជា។ សសដាកិចចរបស់កមពុជាមិនគួររស់តមរយៈការសកងចាំសេញសលើស្តសរើន ោះនេ។  

 

 

អ្តាបទ្ទ្សសនវភិាគសនោះ ជាវភិាគទាន និងបទ្វភិាគ សោយសលាកប្រសើ អ្ ូ សុភារ ើ។ សលាក
ប្រសើ អ្ ូ សុភារ ើ ជាអ្ាកជាំនាញកិចចការសមភាពសយនឌ្័រ និងអ្និវឌ្ឍសងគម។ សលាកប្រសើមានបទ្
ពិសសា្ន៍ការងារ កាុងកិចចការសមភាពសយនឌ្័រ និងការសិកោអ្និវឌ្ឍន៍ជិត២០នា ាំ សៅកាុងអ្ងគ
ការសងគមសុើវលិអ្នររជាតិ និងសាា ប័នសិទ្ធិមនុសសអាសា ន៕  


