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សមព័នធែខមរជំេរ ន និងករពរសិទធិមនុស  លីកដូ 
 

លីកដូ គឺជអងគករសិទធិមនុស ជតិមួយេនកមពុជ។ ចប់ ំងពីអងគករលីកដូ តវបន 

បេងកតេឡងេនឆន ំ១៩៩២ អងគករេនះ គឺជអងគករសថិតេនជួរមុខេគកនុងកិចចករពរសិទធិមនុស េន 

កមពុជ និងេលកសទួយករេគរពសិទធិពលរដ និងសិទធិនេយបយ មរយៈ ជរ ភិបលកមពុជ និង 

ថ ប័ននន។ ករក ងសមិទធិផលរបស់ខួនកនុងអតីតកល លីកដូ បនបនេដរតួជអនកតសូ៊មតិ 

ស មប់ បជពលរដ និងឃំេមលរ ភិបល មរយៈកមមវធីិសិទធិមនុស ននពីករយិល័យ 

ក លរបស់ខួនេនភមំេពញ និងេន ម ខ ទូទំង១២ េខត- កងេផ ងេទ ត។ 
 

អងគករលីកដូអនុវតសកមមភពរបស់ខួន មរយៈកមមវធីិធំៗពីរៈ 

កមមវធីិឃេំមល និងករពរសិទធិមនុស ៈ 
 

 ឃេំមលកររេំ ភសិទធិមនុស ែដល ប ពឹតេ យបុគគលរបស់រដេលកររេំ ភសិទធិ សី និងករ 

រេំ ភសិទធិកុមរៈបុគគលិកេធករេសុបអេងកតេលករណីរេំ ភសិទធិមនុស  ែដល ប ពឹតេ យ 

បុគគលរបស់រដ ចំេពះកររេំ ភបំពនេល សី និងកុមរ េហយជនរងេ គះ តវបនផល់េស  

ជួយេ ជមែ ជង មរយៈ ករេធអន គមន៍ ជមួយ ជញ ធរមូល ន។ 

 ករ បឹក ែផនកចបប់និងកិចចករពរែផនកចបប់ៈជនរងេ គះ តវបនផល់ជូននូវករ បឹក ែផនកចបប់ 

េហយចំេពះករណីសំខន់ៗទទួលបននូវកិចចករពរែផនកចបប់ ែដលផល់ជូនេ យ កម បឹក  

ែផនកចបប់ និង កមេមធវកីរពរសិទធិមនុស ។ 

 ករឃេំមលពនធនគរៈ អនក វ ជវពនធនគរេធករឃំេមលពនធនគរចំនួន១៨ េដមបីេធករ 

យតៃមអំពី ថ នភពេនកនុងពនធនគរ និងេដមបីធនថពិរទុធជនទទួលបននូវតំ ងែផនក 

ចបប់។ 

 ជំនួយែផនកេវជជ សៈ កម គេពទយផល់េស េវជជ សដល់អនកេទស និងម នីពនធនគរ 

ចំនួន១២កែនង។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ជួយផល់េស េវជជ ស និងបញជូ នជនរងេ គះេ យករ 

រេំ ភសិទធិមនុស  េទកន់មនទីរេពទយ។ 

 ស កមមសងគមកិចចៈ កមករងរេធករ យតៃមពីត មវកររបស់ជនរងេ គះ និង កម គ រ 

របស់ពួកេគ េហយផល់ជំនួយជសមភ រៈ និងមូប ររយៈេពលខី។ 
 

កមមវធីិទំនក់ទំនង និងករទក់ទញមតិគំ ទៈ 
 

 ករហឹកហឺនសហគមន៍ អប់រ ំ និងករតសូ៊មតិៈ អនកហឹកហឺន និងអនកតសូ៊មតិេធករអប់រ ំ ដល់ 

ធរណជន អំពីសិទធិ សី និងសិទធិកុមរបេងកតប ញករពរេន មមូល ន និងេធករ 

តសូ៊មតិេដមបីឲយមនករផស់បូរសងគម និងចបប់។ 



 

 ករតសូ៊មតិជ ធរណៈ និង មសហគមន៍ៈ ករណីរេំ ភសិទធិមនុស ែដលេសុបអេងកត 

េ យលីកដូ តវបនចង កងទុកេនកនុង បព័នធទិននន័យ េដមបីឲយមនភពងយ សលកនុងករ 

ែសងរកព័ត៌មន វភិគ ផលិតជរបយករណ៍ជ បចំ(ករេបះពុមពជរបយករណ៍ និង 

របយករណ៍ េ តទស ន៍)។ 

 

 

ចំេពះព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទង 

 

េ ក សីេវជជបណិត ពុង ឈីវេកក បធនអងគករលីកដូ 

សយ នៈ អងគករលីកដូ (សមព័នធែខមរជំេរ ន និងករពរសិទធិមនុស ) 

ផទះេលខ ១៦ ផូវេលខ ៩៩ ជធនីភនំេពញ កមពុជ 

ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/៣៦៤ ៩០១ ទូរ រៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦ 

អីុែម៉លៈ contact@licadho-cambodia.org  

េគហទំព័រៈ  http://www.licadho-cambodia.org/ 
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ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [1] 
 

េសច េផម 
 

 
 

កលពីែខកកក  ឆន ំ២០១០ អងគករលីកដូ បន យករណ៍ថ អនកេទសេន ម 

ពនធនគររបស់ បេទសកមពុជ មនករេកនេឡងយ៉ងខំងែដលមិនធប់មនពីមុនមក
1
។ 

ពនធនគរចំនួន១៨ ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ មនផទុកអនកេទសរហូតដល់េទ 

១៧៥% ៃនលទធភពែដលផទុកអនកេទសបន។ កំេណ នអនកេទសេន មពនធនគរទំង 

អស់េនះ ជមធយម គឺ ១៤% កនុងមួយឆន ំ េហយ បព័នធេនះសថិតេនេលផូវមួយែដលនឹងនំេទ 

ដល់ភពចេង តែណនខំងជងេគបំផុត េនេលពិភពេ ក នឆន ំ២០១៨។  
 

េនខណៈេពលេនះែដរ ជរ ភិបល ក់មិនទន់មនចំ ត់ករអីចំេពះ បព័នធ 

យុតិធម៌ែដលពឹងែផកទំង សង េលករឃំុឃំងកនុងពនធនគរ ជទ មង់ចមបងៃនេទសេន 

េឡយ។ 
 

មិនមនករផស់បូរអីេ ចនេទ សំ ប់រយៈេពលមួយឆន ំកនងមក េហយចំេពះែផនក 

ខះវញិ មន ថ នភពកន់ែតធងន់ធងរេទៗ។ 
 

គិតមក តឹមៃថងទី២៥ ែខេម  ឆន ំ២០១១ េន បេទសកមពុជ មនអនកេទសេនកនុង 

ពនធនគរទំងអស់សរបុចំនួន ១៥,០០១នក់ (មួយមឺុន បំពន់មួយនក់)។ ចំនួនេនះ 

តំ ងេ យករេកនេឡង ១២.៦% ំងពីែខមីន ឆន ំ២០១០
2
 េនេពលេនះចំនួនអនក 

េទសសរបុមន ១៣,៣២៥នក់ (មួយមឺុនបីពន់បីរយៃមភ បំនក់)។ សពៃថងអ ឃំុឃំង 

មនកំរតិ ១៧៩% េហយែដល ជតួេលខែបបអភិរក  េ យេហតុថមនភសុ ងជេ ចន 

ែដលបងញថតួេលខមួយចំនួនៃនលទធភពែដលផទុកអនកេទសបន មនលកខណៈបំេប៉ង 

ហួសេហតុ។ 
 

ទនទឹមគន េនះែដរឫសគល់ែដលប លេ យមនភពចេង តែណនរបស់អនកេទស 

មិនទន់ តវបនេ ះ យេនេឡយេទ។ ករ ក់ឃំុឃំងកនុងពនធនគរ គឺជវធីិែដលបន 

កំណត់ស មប់អនុវតេសទរ គប់បទេលមសទំងអស់ គិតចប់ពីករណីលួចមន់ រហូតដល់ 

                                                            
1
  សូម នរបយករណ៍អងគករ លីកដូ េចញផ យកនុងែខកកក  ឆន ំ២០១០ មនចំណងេជងថ “គុកធំ-ចេង តខំងៈ ភពចេង តែណនរបស់អនកេទសេន 

កមពុជ និងកី សៃមៃនមណលអប់រែំកែ បទី៤”។  
2
 អគគនយក នពនធនគរមិនផល់ដំណឹងេទ ងទត់ជ ធរណៈអំពីបចចុបបននភពៃនចំនួនអនកេទសេទ។ ចំនួនអនកេទស កនុងែខមីន ឆន ំ២០១០ និងកនុងែខ 

េម  ឆន ំ២០១១ គឺជតួេលខែដលមនសម សបបំផុតស មប់បងញពីចំនួនេកនេឡងៃនអនកេទសកនុងរយៈេពលមួយឆន ំ។ 



[2] របយករណ៍ លីកដូ 

ករណីឃតកមម។ ជន ប ពឹតិបទលហុ បនជប់ឃំុឃំងកនុងពនធនគរ ប់ឆន ំ ទំ ែំតទទួល 

បនករេ ះែលង េ យមនករបងញពីករគិតគូរតិចតួចបំផុតអំពីសមម តៃនេទស ឬ 

ផល ប៉ះពល់ៃន បព័នធពនធនគរ។ 
 

ថិរេវ ជប់ឃំុឃំងកនុងពនធនគរ តវបនបនចំេពះអនកេទស ែដលខកខនមិន 

បនបង់ បក់ពិន័យ។ ករេ ះែលងេ យមនលកខខណ ែដលមនែចងកនុង កមនីតិវធីិ 

ពហមទណឆន ំ២០០៩ មិនទន់មនករអនុវតបនេពញេលញេនេឡយ េហយករឃំុខួន 

បេ ះ សននរងចំសវនករ េនែត តវបនេ ប បស់យ៉ងេ ចន។ 
 

ករបុ៉នប៉ងែតមួយគត់របស់ ជរ ភិបល េដមបីេ ះ យភពចេង តែណនរបស់ 

អនកេទស ច តវបនបងញពីចរកិលកខណៈៃនករេ ះ យមិនចំចំណុចៃនបញ។ ដូច 

ជ កនុងែខេម  ឆន ំ២០១១ ជញ ធរកនុងេខតបនទ យមនជ័យ បនបញជូ នអនកេទសែដល 

ជប់េចទពីបទេ ប បស់េ គ ងេញ នចំនួន ៣៨នក់ េចញពីពនធនគរេទកន់ 

មជឈមណលពយបល រធតុេញ ន ែដល គប់ គងេ យ កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 

និងយុវនីតិសមបទ (ក.ស.អ.យ) ក៏ដូចគន នឹងពនធនគរមួយេទ តែដរ។ របយករណ៍ 

អងគករឃំេមលសិទធិមនុស  (Human Rights Watch) បនពិព័ណ៌នពីមជឈមណលដៃទ 

េទ ត ែដល គប់ គងេ យ កសួងសងគមកិចចថជទីកែនងស មប់េធទរណុកមម ប ពឹតិ 

អំេពហិង េល ងកយ និងផូវេភទ និង ប ពឹតិែបបមិន ប កតីេផ ងេទ ត។
3
 

 

ទំងអស់េនះ បងញេ យេមលេឃញអំពីភពចេង តែណនខំងេឡងៗដែដលៗ 

របស់ពនធនគរ បេទសកមពុជ។ យ៉ងតិច ស់មនពនធនគរចំនួន១២ ែដលមនចំនួន 

អនកេទសជិតពីរដង ឬពីរដងៃនលទធភពផទុកអនកេទសបន េហយពនធនគរខះេទ តផល់ 

កែនងរស់េនកនុងបនទប់មនទំហំតិចជងមួយែម៉ តកេរ ៉ ស មប់អនកេទសមន ក់។ ពនធនគរ 

ថមី និងបនទប់ស មប់ ក់អនកេទសបន ងសង់ បុ៉ែន ចបស់ ស់ថករណ៍េនះមិន គប់ 

គន់េទ។ 
 

ជសេងខប វបិតិៃនភពចេង តែណនខំងរបស់អនកេទសេនកមពុជ គឺសថិតេនឆង យពីករ 

ែដល ចេ ះ យបន។ េហយមកដល់ ឆន ំ២០១១ ដំេ ះ យេនែតមិនទន់ 

េឃញចបស់ ស់េនេឡយ។ 

                                                            
3
  “ែសបកជប់ែខ េភង [Skin on the Cable]: ករចប់ខួនេ យខុសចបប់ ករឃំុខួនេ យបំពន និងករេធទរណុកមម េលអនកេ ប បស់េ គ ងេញ នកនុង 

បេទសកមពុជ” របយករណ៍អងគករឃេំមលសិទធិមនុស  ៃថងទី២៥ ែខមក  ឆន ំ២០១០។ ចរកបនេនេគហទំព័រ http://www.hrw.org/node/87692.  



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [3] 
 

១- ភពចេង តែណនរបសអ់នកេទស៖ ករពនតយេមល េឡង 

ញនវូអ ែដលបនេ តេឡង 

 
 

 

 
 

អងគករលីកដូ បនកត់សំគល់កនុងរបយករណ៍ឆន ំ២០១០ថ បព័នធពនធនគរ 

កមពុជទទួលរងនូវករលំបកេ យក ផ ំគន ៃនភពចេង តែណនយ៉ងខំងរបស់អនកេទស 

និង គរចស់ ទឌេ ទមខំង។ ថ នភពេនះេនែតមនដូចគន ដែដលេនកនុងឆន ំ២០១១។ 
 

េហ រចនសមព័នធកនុងែផនកខះ ជពិេសសេលែផនកទឹក និងអនម័យ មនភព បេសរ 

េឡង េន មពនធនគរមួយចំនួន េ យ រែតមនកិចចខិតខំជួយគំ ទពីអងគករអនរជតិ 

នន ដូចជ ករយិល័យឧតមសនងកររបស់អងគករសហ បជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  

បចំ បេទសកមពុជ និងគណៈកមម ធិករកកបទ កហមអនរជតិ។ េលសពីេនះេទ ត ចប់ 

ំងពីែខកកក  ឆន ំ២០១០ មក ក៏មនករក ងបនិចបនួចបែនថមនូវកែនងស មប់ ក់អនក 

េទស។ 
 

េនពនធនគរចំនួន១៨ ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ បចចុបបននេនះមនអនក 

េទសចំនួន ៧,៥៥៤នក់ េបេ ប បេធ បេទនឹងែខកកក  ឆន ំ២០១០ ែដលមនចំនួន 

៧,១៩៤នក់។ ករេកនេឡងៃនចំនួនអនកេទសេនះ ត មវេ យបែនថមកែនង ចំនួន៧០ 

កែនងេទ តស មប់មណលអប់រែំកែ បទី៤ ចំនួន៩០កែនង ស មប់មណលអប់រែំកែ បទី៣ 

ចំនួន៥០កែនងេនពនធនគរេខតបត់ដំបង និងចំនួន១៥០កែនង តវបំរងុទុកេ យ រ 

មនករ ងសង់ពនធនគរថមី េនេខតកំពង់ធំ។ 
 

អគគនយក នពនធនគរមិនទន់បនេធបចចុបបននភពជផូវករ អំពីលទធភពែដល 

ផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរេនេឡយ ចប់ ំងអងគករលីកដូបនេចញរបយករណ៍ 

ចុងេ កយមក។ បុ៉ែនេ យែផក មព័ត៌មនែដលមន៖ លទធភពែដលផទុកអនកេទសបន 

របស់ពនធនគរេនទូទំង បេទស គឺសថិតេនកនុងកំរតិ ៨,៣៦០នក់។ ករប៉ន់ បមណេល 

កែនងរស់េនរបស់អនកេទសចំនួន ៨,០០០កែនង គឺែផកេលករប៉ន់ បមណចុងេ កយ 

ចប់ ំងពីពក់ក លឆន ំ២០១០ របស់អគគនយក នពនធនគរបូកទំងកែនងបែនថមេន 

ឯមណលអប់រែំកែ បទី៣ មណលអប់រែំកែ បទី៤ ពនធនគរេខតបត់ដំបង និងពនធនគរ 

េខតកំពង់ធំ ។ 



[4] របយករណ៍ លីកដូ 

ខងកនុងបនទប់មណលអប់រែំកែ បទី៤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េទះបីជលទធភពផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរបនេកនេឡងសន ឹមៗ បុ៉ែន 

អនកេទសក៏បនេកនេឡងនូវចំនួនេ ចនេឡងៗផងែដរ។ គិតមកដល់ៃថងទី២៥ ែខេម  ឆន ំ 

២០១១ ពនធនគរទំងមូលឃំុឃំងអនកេទសសរបុចំនួន១៥,០០១នក់
4
 គឺ១៧៩% ៃន 

លទធភពផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរែដលកំរតិ តឹមបនែត ៨,៣៦០នក់ បុ៉េ ះ។ 

អនកជប់ឃំុឃំងជបេ ះ សននមនចំនួនដល់េទ៥,៣៩៤នក់ ៃនចំនួនអនកជប់ឃំុឃំង 

ទំងអស់ ឬក៏ ៣៦%។ 
 

ទនទឹមគន េនះែដរ ពនធនគរចំនួន១៨ ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ ឃំុឃំងអនក 

េទសចំនួន ១៣,៦៨១នក់ (មួយមឺុនបីពន់ បំមួយរយែប៉តសិបមួយនក់) គិតមក តឹម 

ៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ ឬក៏១៨១% ៃនលទធភពផទុកអនកេទសបនកំរតិ តឹម ៧,៥៥៤ 

នក់។ កនុងែខឧសភ ឆន ំ២០១១ យ៉ងតិច ស់ មនអនកជប់ឃំុឃំងជបេ ះ សនន 

រង់ចំសវនករ (ពិរទុធជន) ចំនួន៤,២៩២នក់ ឬ បែហលជ ៣១.៤% កនុងចំនួន ១៣,៦៨១ 

នក់ ែដលជប់េនកនុងពនធនគរ។ 
 

ទំងទិននន័យសីពីអ ឃំុឃំងអនកេទសរបស់ថន ក់ជតិ និងរបស់អងគករលីកដូ ច 

បងញឲយេឃញថពនធនគរកមពុជសថិតកនុងលំ ប់ខពស់បំផុតទី២៥ ៃនពនធនគរែដលមន 

                                                            
4 េគហទំព័ររបស់អគគនយក នពនធនគរៈ សថិតិអនកេទសផូវករ គិតមក តឹមៃថងទី២៥ ែខេម  ឆន ំ២០១១ ែដល ចរកេមលបនេនេគហទំព័រ   
http://prison.interior.gov.kh/en/about-prison/2010-12-21-16-12-51 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [5] 
 

អនកេទសេរ បចំ រេនមណលអប់រែំកែ បទី៤៖ បយគឺជ 
រេគលកនុងពនធនគរ បែន និង បេតអីុនគឺមិន គប់ គន់ 

ភពចេង តែណនេនកនុងពិភពេ ក េនះេបេយង មទិននន័យែដលចង កងេឡងេ យ 

មជឈមណលអនរជតិស មប់ករសិក ពីពនធនគរ
5
។ 

 

កនុងែខមក  ឆន ំ២០១១ គណៈកមម ធិករ បឆំងអំេពទរណុកមមរបស់អងគករសហ 

បជជតិ បនបងញពីកងល់ចំេពះភពចេង តែណនរបស់អនកជប់ឃំុឃំងែដលមន 

លកខណៈធងន់ធងរ េន មទីកែនងែដលឃំុឃំងអនកែដល តវបនេគដកហូតេសរភីពរបស់ 

បេទសកមពុជ ែដលជករគំ មកំែហងដល់សុវតថិភព បូរណភព ងគកយ និងផូវចិត និង 

សុខភពរបស់អនកជប់ឃំុឃំង..........[និង] ករខះនូវជំេរ សេផ ងៃនទំរង់ៃនករ ក់ទណកមម 

េ កពីករឃំុឃំងកនុងពនធនគរ
6
។ 

 

ផលប៉ះពល់ៃនភពចេង តែណនរបស់អនកេទស 
 

ផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនភពចេង តែណន 

បែហលជមនករដឹងជទូេទ េហយ  

េនែតបននិយយរលឹំកេឡងវញិ
7
: ពនធន- 

គរកមពុជ បតិបតិករជមួយនឹងធនធន 

េហ រចនសមព័នធ និងថវកិមនកំរតិទប 

ស់។ របបមូប ររបស់អនកេទស 

ខះជតិ បេតអីុន និងវ ី មីនសម សប ទឹក 

ែដល ចបរេិភគបន មនករផល់េ យ 

មិន គប់ គន់ ករែថទំសុខភពេសទរែត 

គម នផល់េ យចំេពះអនកេទសទំង យ 

ែដលមិន ចបង់ បក់បន កមមវធីិអប់ 

រ ំ និងបណុះប លវជិជ ជីវៈ ជំនញែដល 

មន គឺកនុងសភពមិនឋិតេថរ។ កែនងរស់ 

េនកនុងបនទប់ពនធនគរមនទំហំតូចចេង ត 
                                                            
5
  ករសិក េនះ បចចុបបនន ក់ បេទសកមពុជេនលំ ប់ទី២៥ បុ៉ែនេ បទិននន័យពីឆន ំ២០១០។ សូម ន “ពិភពេ កទំងមូល - អ ឃំុឃំង” របស់ 

មជឈមណលអនរជតិស មប់ករសិក ពីពនធនគរ ែដល ចរកេមលបនេនេគហទំព័រ  
http://prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_occupancy 
6
 េសចកីសេងកតសននិ នរបស់គណៈកមម ធិករ បឆំងអំេពទរណុកមម ចំេពះរបយករណ៍េលកទី២ របស់ បេទសកមពុជ  CAT/C/KHM/២  នកិចច បជំុៃថងទី៩ 

ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ និងបនអនុម័តនៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ំ២០១១។ មនេនេគហទំព័រ  
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/403/78/PDF/G1140378.pdf?OpenElement 
7
 ស មប់ករពិភក ជបន សូម ន “ភពចេង តែណនៃនពនធនគរ”េ យ John Howard Society of Alberta មនេនេគហទំព័រ  

http://www.johnhoward.ab.ca/pub/C42.htm 



[6] របយករណ៍ លីកដូ 

ែដលអនកេទសខះ តវ ក់េវនគន ទទួលទនដំេណក។ 
 

មនអនកេទសកន់ែតេ ចន មនន័យថមនករផល់េ យកន់ែតតិចេទៗនូវធន 

ធនែដលពនធនគរមន។ បុ៉ែនេនកនុង បេទសកមពុជ មិនែមនមនន័យជចំបច់ថ មន 

ករផល់េ យតិចតួចដល់ គប់អនកេទសទំងអស់ដូចៗគន េនះេទ។ មពិតេទ ភពខះ 

ខតបនជួយេធេ យមនករទិញលក់ទំនិញ និងធនធនែដលមនេនេសទរ គប់ពនធនគរ 

ទំងអស់ែដលេយងសឹងែតមិននឹក ម នដល់ ដូចជ ថន ំសងកូវ កែនងទទួលទនដំេណក 

េពលេវ លំែហ សិទធិទទួលករសួរសុខទុកខ។ល។ អនកេទស កី កមនបនទុកធងន់ធងរេនកនុង 

ពនធនគរែដល តវចំ យេសទរ គប់អីៗទំងអស់។ អនកេទសែដលមិនមនថវកិ គប់ 

គន់ែដលមិនបនទទួល “សិទធិទំងអស់េនះ” ែតងែតរស់េនកនុងលកខខ័ណមិនេសមភពជ 

មួយអនកឯេទ ត។ អនកេទសែដលជអនកមន ទពយសមបតិ និងមនខនងបែងក ចមន 

បនទប់ឯកជន ែដលមនែ គ កងរ ទូរទឹកកក និងមូប របែនថម ករែថទំសុខភព 

ជឯកជន និងទទួលបី ឬ បពនធែដលមកសួរសុខទុកខ ពមទំងេស សំខន់ៗេផ ងេទ ត។ 
 

ភពចេង តែណនរបស់អនកេទសក៏ប៉ះពល់ផងែដរេលលកខខណអនម័យ និងសុខ 

ភព។ េនកនុងពនធនគរខះ បព័នធអនម័យចូលដល់ដំ ក់កលៃនក មិតកំណត់របស់ខួន 

េហយទឹកមិន តបនហូរេហ រេចញេទទីកែនងែដលេ បរមួគន ។ បព័នធទឹកេ ប បស់ 

(ែដលមនសភពអតខត់ និងមិនគួរេជ ទុកចិតបន ប់េនះ) មនសមព ធ តវផគត់ផគង់ 

េលសចំនួនដល់េទពីរ ឬបីដងៃនចំនួនអនកេទសែដល បព័នធេនះ ចបំេពញបន។ បញ 

េនះមិន តឹមែតនំេ យខះទឹកបរេិភគបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនខះទឹកស មប់េ ប បស់េផ ងេទ ត 

ផងែដរ។ េ យ រែតភពខះខតទឹកេនពនធនគរមួយ អនក វ ជវរបស់អងគករ 

លីកដូ បនេឃញអនកេទសខះ េ ចដំ ំរបស់ពនធនគរជមួយនឹងទឹកលូ។ 
 

ខណៈែដលអនកេទសរស់េនជមួយគន យ៉ងជិតនិងចេង តគន  ប លេ យមន 

កររកី ល លៃនជំងឺឆងដូចជ រេបង និងរមស់។ ជំងឺទំងពីរេនះ គឺជបញធងន់ធងរែដល 

េកតមនេន មពនធនគររបស់ បេទសកមពុជ។ មយ៉ងវញិេទ តករខះខតៃនជីវជតិ 

រ និងទឹក តក៏ជមូលេហតុែដលនំេ យមនផលប៉ះពល់ដល់ ថ នភពសុខភព 

អនកេទសផងែដរ។ ករែបងែចកទំហំកែនងរស់េនែដលមនកំណត់ និងករ បកួត បែជង 

គន េដមបីទទួលបនផល បេយជន៏មកេ ប បស់ ក៏េធេ យេកនេឡងនូវជំងឺថប់បរមភ 

(stress) ែដល ចមនផលប៉ះពល់ដល់សុខភពផូវកយ និងផូវចិតរបស់អនកេទសផង 

ែដរ។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [7] 
 

ជចុងេ កយគឺ ភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េធេ យមនករលំបកខំងែថម 

េទ ត ដល់ម នីពនធនគរកនុងករបំេពញករងររបស់ពួកេគ ំងពីករ គប់ គងអនកេទស 

ែដលពិបក គប់ គងេដមបីធនសុវតថិភពពនធនគរ រហូតដល់ករផល់នូវកមមវធីិនន 

ស មប់អនកេទស។ ភពចេង តែណនរបស់អនកេទស គឺជក មួយកនុងចំេ មក ជ 

េ ចនែដលរមួចំែនកដល់ករេ ប បស់គណៈកមមករែដលេគេ ថ គណៈកមមករស័យ 

គប់ គង េដមបី គប់ គងេលចំនួនអនកេទសទំងអស់។ គណៈកមមករេនះបនេរ បចំេឡង 

និង ក់េឈម ះ រជថមីនេពលថមីៗេ យអគគនយក នពនធនគរ េហយែដលមន 

សមសភពដូចជអនកេទសដ៏ៃទេផ ងេទ តែដរ និង តវបនេគេ ជសេរ សេឡងេដមបី 

េ យទទួលនូវសិទធិនន ចំេពះករេមលខុស តវេលអនកេទសដៃទេទ តេ យេគរព ម 

បទបញជ ែដលបនកំណត់។ អនកេទសែដល តវបនសមភ សន៍េ យអងគករលីកដូ 

និយយថ ភរកិចចមិនផូវកររបស់គណៈកមមករេនះ ចមន ទំងករ យដំេលអនកេទស 

េផ ងេទ ត ជំនួសេ យអនុរក ពនធនគរ។
8
 

 

‘យុទធ សែដលមិនទទួលបនេជគជ័យ’  
 

កនុងឆន ំ២០១០ អងគករលីកដូ បនកត់សំគល់ថ រ ភិបលមនបំណងេ ះ យ 

បញៃនភពចេង តែណនរបស់អនកេទស មវធីិមួយ គឺករ ងសង់ពនធនគរថមី េហយ 

ែដលវធីិេនះ គឺជយុទធ សមួយែដលមិនទទួលបនេជគជ័យេទ។ ទិននន័យ ំងពីេពល 

េនះ មកបនគំ ទដល់ករសង ័យេនះ។ បេទសកមពុជនឹងមិន ចេធេ យេចញផុតពី 

វបិតិបចចុបបននៃនភពចេង តែណនរបស់អនកេទសបនេទ។ បញេនះមនវ ិ លភពធំេធង 

ស់ េហយ កំពុងែតរកីកន់ែតធំេឡងៗ។ 
 

ងខងេ កមបងញពីលទធភពផទុកអនកេទសបន និងតួេលខអនកេទសេន 

ពនធនគរចំនួន១៨ ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ។ ងបងញតួេលខអនកេទស 

កនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១០ (ដក សង់េចញពីរបយករណ៍េលកមុនរបស់អងគករលីកដូ) និង 

                                                            
8
  របយករណ៍រមួ អងគករេ ករ ភិបល បេទសកមពុជ សីពីអំេពទរណុកមម និងករ ប ពឹតិែបបេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬករ ប ពឹតិែបបបនទ បបេនថ ក ឬ 

ែបបទណកមមដៃទេទ តេនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ ( ក់ជូនគណៈកមម ករ បឆំងអំេពទរណុកមមអងគករសហ បជជតិ មុនករ ក់ជូនរបយករណ៍ 

េលកទី២ របស់ បេទសកមពុជ េនឯកិចច បជំុេលកទី៤៥ របស់គណៈកមម ករ បឆំងអំេពទរណុកមម) ែខតុ  ឆន ំ២០១០ កយខ័ណ ៥៣ មនេនេគហទំព័រ  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/Joint_Cambodian_NGO_Report_Cambodia45.pdf។ ជញ ធរពនធនគរអះ ងថពួកេគបន 

“ឈប់ដំេណ រករ” ជផូវករនូវគណៈកមមករស័យ គប់ គងេនេដមឆន ំ2011 េហយេឈម ះ និងរចនសមព័នធៃនគណៈកមមករេនះេន មពនធនគរមួយចំនួន 

បនផស់បូររចួេហយ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនែតមនរបយករណ៍សីពីអំេពរេំ ភ េហយសមជិកគណៈកមមករេនះេន មពនធនគរមួយចំនួន 

េនែតកំណត់បន មរយៈបង់ៃដពិេសសរបស់ពួកេគ។ 



[8] របយករណ៍ លីកដូ 

កនុងែខឧសភ ឆន ំ២០១១ជតួេលខអនកេទសែដលមនថមីៗបំផុត។ ជក់ែសងបចចុបបននេនះ 

ភពចេង តែណនមនសភពខំងជង កលពីមួយឆន ំកនងេទ។ 
 

លទធភពផទុកអនកេទសបន មពនធនគររបស់ បេទសកមពុជ  
 

                                                            
9
 អនកេទសែដល តវបនសមភ សន៍េ យអងគករលីកដូ បនចងុលបងញថ េប៉ហ ុ  ីជពនធនគរែតមួយគត់សថិតេនេ កមក មិតលទធភពផទុកេទេទ តេនះ តវបនេគដឹងជទូេទថ 

ជ “ពនធនគរបង់ៃថស មប់ ន ក់េន”។ ករណ៍េនះ ចពនយល់បនពីអ ៃនករឃំុឃងំទបជ បចំរបស់ពនធនគរេនះ។ 
10

 ចំនួនេនះឆុះបញច ងំពីកែនងបែនថមចំនួន៩០ ែដលបនែថម ំងពីែខកកក  ឆន ំ២០១0មក។  
11

 ចំនួនេនះឆុះបញច ងំពីកែនងបែនថមចំនួន៧០ ែដលបនែថម ំងពីែខកកក  ឆន ំ២០១មក។ 
12

 ចំនួនេនះឆុះបញច ងំពីកែនងបែនថមចំនួន១៥0 ែដលបនែថម ំងពីែខកកក  ឆន ំ២០១០មក មរយៈករបញច ប់ករ ងសង់ពនធនគរថមី។ អតីតពនធនគរេខតកំពង់ធំ ជសំណង់ 

បុ ណែបប និគមមនវយ័ជិត១00ឆន ំ ឥឡូវេនះបនបិទេហយ។ 

ពនធនគរ 

ទំហំផទុកអនក 

េទសបន 

(ែខមិថុន 

ឆន ២ំ០១០) 

ចំនួនអនកេទស 

(ែខមិថុន 

ឆន ២ំ០១០) 

ចំនួនអនកេទស 

(ែខឧសភ 

ឆន ២ំ០១១) 

ភគរយ 

ៃនទំហំផទុក 

(ែខឧសភ 

ឆន ២ំ០១១) 

េប៉ហ ុ ី
9
 ២០០ ១៦៧ ១៤២ ៧១% 

ម១ ១៦០០ ២៦៤៤ ២៨៤៨ ១៧៨% 

ម២ ៣០០ ៧៧៧ ៨១១ ២៧០.៣% 

ម៣ ៨១០
10

 ១៥២៩ ១៥០២ ២០៨.៦% 

ម៤ ២១០
11

 ១៥៤ ១៩៦ ៩៣.៣% 

េខម  ៣១៤ ១០៤២ ១០៤០ ៣៣១.២% 

ពះសីហនុ ១៥០ ៣៣២ ៤៣៥ ២៩០% 

កំពង់សពឺ ១៨០ ៣១៣ ៣៣៨ ១៨៧.៨% 

កំពត ១៦០ ៣៤៥ ៤២៨ ២៦៧.៥% 

កំពង់ឆន ំង ១៥០ ២៧១ ៣៣៦ ២២៤% 

កំពង់ចម ៥០០ ៧៩៨ ៨៣៩ ១៦៧.៨% 

កំពង់ធំ ២០០
12

 ២០៨ ២៧១ ១៣៥.៥% 

េកះកុង ១៥០ ២១៨ ២៣៧ ១៥៨% 

េពធ ត់ ១២០ ២២៩ ២៣៣ ១៩៤.២% 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [9] 
 

 

ទិននន័យមិន តឹម តវៃនលទធភពផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរៈ ភពចេង តែណន ក់ 

ដូចជមនសភពកន់ែតខំងេឡងៗជងអីែដលេយងសននិ ន 
 

អ ឃំុឃំងមនកនុង ងខងេល បងញនូវ ថ នភពដ៏គួរេ យ ពយបរមភ 

ស់េទេហយ បុ៉ែនអ ឃំុឃំងទំងេនះ ក់ដូចជមនភពធងន់ធងរ េនេពលែដល 

ពិនិតយេមលយ៉ងដិតដល់ េលករគណនពីលទធភពផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរ 

បេទសកមពុជ។ អគគនយក នពនធនគរមិនទន់បនដឹកនំករសិក េ យេពញេលញ 

េនទូទំង បេទសេលលទធភពផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរេនេឡយ េហយក៏មិន 

ទន់បនកំណត់ជ ធរណៈអំពីបទ នទំហំស មប់ ក់អនកេទសមន ក់េនះែដរ។ ជទូ 

េទលទធភពែដលផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរេនកមពុជមនភពែ ប បល មនន័យ 

ថករប៉ន់ បមណអំពីលទធភពែដល ចផទុកអនកេទសបន ជួនកលេលសពីករពិត ជួន 

កល ប ក់ បែហលនឹងករពិត។ 
 

ពនធនគរេខតបនទ យមនជ័យ ជឧទហរណ៍ តវបន យតៃមថមនលទធភពផទុក 

អនកេទសបន៧០០នក់
15
។ កនុងអំឡុងេពលៃនទស នកិចចេទកន់ពនធនគរេនះកនុងែខ 

ឧសភ ឆន ំ២០១១ អងគករលីកដូបនរកេឃញចំនួនអនកេទសសរបុមនេលសពី១,០០០ 

នក់។ ថ នភពេនះ េធេ យអ ឃំុឃំងជផូវករមនកំរតិ បែហល១៥៥% ែដល  

សថិតកនុងកំរតិទបចុងេ កយេគៃនតួេលខែដលបនេរ ប ប់កនុង ងខងេល។ េទះបីជ 

យ៉ង ក៏េ យ េបេមលេទេលលកខខណៃនបនទប់ឃំុឃំងវញិ េឃញថមនភពខុសគន  
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 ចំនួនេនះឆុះបញច ងំពីកែនងបែនថមចំនួន៥0 ែដលបនែថម ំងពីែខកកក  ឆន ំ២០១0មក។ 
14 

អគគនយក នពនធនគរក៏មនគេ មងព ងីកពនធនគរ ម១ ម៤ កំពង់ចម និងពនធនគរដៃទេទ តែដលមិនសថិតេ កមករឃេំមលរបស់អងគករលីកដូ។ មនែផនករផស់បូរទី 

ំងពនធនគរ េខតេពធ ត់ ៃ ពែវង ែកវ និងរតនគីរ ី និងែផនករ ងសង់ពនធនគរថមីេនៃប៉លិន និងឧតរមនជ័យ។ អគគនយក នពនធនគរមិនបន បប់េ យដឹងពីកល 

បរេិចឆទ ប៉ន់ ម នៃនករបញច ប់គេ មងដៃទេទ តេទ បុ៉ែនគេ មងជេ ចន ក់ដូចជ តវករេពលេវ េ ចនឆន ំេទមុខេទ ត។ សូម ន ”របយករណ៍អំពីករងរសំេរចបនកនុងឆន ំ 

២០១០ និងែផនករស មប់ឆន ំ២០១១” របស់អគគនយក នពនធនគរ ផ ពផ យ កនុងែខមក  ឆន ំ២០១១។ 
15
 តួេលខេនះ តវបនយកេចញមកពីករប៉ន់ បមណផូវកររបស់អគគនយក នពនធនគរ បុ៉ែនបុគគលិកបន យល់ថចំនួន ៤២០-៤៥០នក់ ជតួេលខៃនលទធភពផទុកែដលសម សប 

ជង។ មពិត តួេលខ ចទបជងេនះេទេទ ត។ 

បត់ដំបង ៦៥០
13

 ១១៧៤ ១១៤១ ១៩០.២% 

បនទ យមនជ័យ ៧០០ ៨១៦ ១០៨៥ ១៥៥% 

េស ម ប ១០០០ ១៣៦១ ១៤៨២ ១៤៨.២% 

យេរ ង ១៦០ ២៦៦ ៣១៧ ១៩៨.១% 

សរបុ ៧៥៥៤
14

 ១២៦៤៦ ១៣៦៨១ ១៨១.១% 



[10] របយករណ៍ លីកដូ 

យ៉ងខំង។ អនកេទសបួនដប់នក់ទទួលទនដំេណក មផូវេដរមុខបនទប់ឃំុឃំង ចំនួន 

ម នីពនធនគរេធ បេទនឹងចំនួនអនកេទស គឺដល់កំរតិកំណត់របស់ខួន េហយពនធនគរ 

បកបេទេ យភពចេង តែណនដ៏េ គះថន ក់។ 
 

ចបស់ ស់ថ ពនធនគរពិតជមិនមនលទធភពផទុកអនកេទសេ យបនសម 

សប េដមបីឃំុឃំងអនកេទស តឹមែត ៧០០នក់េទ េហយករ ស់ែវងទំហំបនទប់ឃំុឃំង 

នំេ យបញជ ក់ពីករអះ ងេនះ។ បនទប់ឃំុឃំងកនុង គរែដលអងគករលីកដូ បនេទេធ 

ទស នកិចច គឺមនទំហំ ១៦ែម៉ តកេរ។៉ ខណៈែដលមិនមនបទ នអនរជតិកំណត់ពីទំហំ 

ែដល តវផល់េ យស មប់អនកេទសមន ក់ៗ ែតមនេគលករណ៍ែណនំមួយចំនួនដូចជ 

គណៈកមមករអឺរ ៉បុស មប់ករទប់ ក ត់អំេពទរណុកមមបនផល់អនុ សន៍ថ អនកេទស 

មន ក់ៗ តវទទួលបនទំហំយ៉ងតិច ស់ក៏ ៤ែម៉ តកេរ ៉ ែដរ េនកនុងបនទប់ឃំុឃំងែដល 

ក់អនកេទសឯេទ តេ ចននក់
16
។ គណៈកមម ធិករកកបទ កហមអនរជតិបនែថងថ 

“សូមបីែត េនកនុង ថ នភពមនវបិតិជពិេសសក៏េ យ ក៏ទំហំកែនងកនុងបនទប់ឃំុឃំង និង 

កែនងទទួលទនដំេណកសំ ប់បុគគលមន ក់មិន តវមនទំហំតិចជង ២ែម៉ តកេរេ៉ឡយ។”
17

 
 

េនពនធនគរេខតបនទ យមនជ័យ បនទប់ឃំុឃំងទំហំ១៦ែម៉ តកេរ ៉ ក់អនកេទស 

រ ង ២០ និង ២២នក់ ែដលមនន័យថ អនកេទសមន ក់ៗមនទំហំកែនងែត ០.៧៣ែម៉ ត 

កេរបុ៉៉េ ះ។ លទធភពផទុកអនកេទសែដលសម សប គឺរ ង ៤ និង ៨នក់ ស មប់បនទប់ឃំុ 

ឃំងមួយ (ចំនួន ចតិចជងេនះបនិចេ យ រថករ ស់ែវងបនទប់ឃំុឃំង គឺ តវែត 

ស់រមួទំងបងគន់ និងទីកែនងងូតទឹក) ែដល មនទំហំរហូតដល់េទ ៣ែម៉ តកេរ ៉ ែដលជ 

ទីកែនងមិន ចេ ប បស់ស មប់ទទួលទនដំេណកបន)។ មករប៉ន់ បមណែដល 

តឹម តវ គឺបនទប់ឃំុឃំងជក់ែសងបន ក់អនកេទសពី ៥៥០% េទ ២៧៥% េនកនុង 

លទធភពែដលផទុកអនកេទសបន។ 

                                                            
16
 េគហទំព័រ http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/070305_en.asp 

17
 គណៈកមម ធិករកកបទ កហមអនរជតិ “ទឹក បព័នធអនម័យ អនម័យខួន បណ និងកែនងរស់េន េនកនុងពនធនគរ” ែខសី  ឆន ំ២០០៥ ទំព័រ២១។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [11] 
 

របូភពតំ ងបងញពីចំនួនអនកេទស និងភពចេង តែណនកនុងពនធនគរ 

(ទិននន័យែខេម  ឆន ២ំ០១១) 



[12] របយករណ៍ លីកដូ 

បនទប់អនកេទសបុរស េនពនធនគរេខតកំពង់ឆន ំង 

 

តួេលខៃនលទធភពែដលផទុកអនកេទសបនេនពនធនគរខះ ក់ដូចជេសទរែតដូច 

នឹង ថ នភពជក់ែសង។ ឧទហរណ៍ បនទប់ឃំុឃំងទំហំ ៨៥ែម៉ តកេរេ៉នពនធនគរ  

េខម  នេពលថមីៗេនះ មនផទុកអនកេទសចំនួន ៩៧នក់ ែដលគិតេទអនកេទសមន ក់ៗទទួល 

បន តឹមែតទំហំ ០.៨៨ ែម៉ តកេរបុ៉៉េ ះ។ បនទប់ឃំុឃំងេនះែដលសម សបបំផុតគួរែត 

ក់អនកេទស តឹមែត ២១ េទ ៤២នក់បុ៉េ ះ ែដលមនន័យថ លទធភពផទុកេឡងដល់ 

េទ៤៦២% េទ២៣១% េលលទធភពែដលផទុកអនកេទសបន។ បុ៉ែនលទធភពផទុក និងអ  

ឃំុឃំងផូវករណ៍របស់ពនធនគរ េខម  ឆុះបញច ំង ថ នភពពិតេនះ: េយង មសថិតិ 

អងគករលីកដូ ពនធនគរទំងមូលផទុកអនកេទសដល់េទ ៣៣១% ៃនលទធភពផទុកជផូវ 

ករ។ 
 

លទធភពែដលផទុកអនកេទសបនេនពនធនគរម៤ ក៏ សប មបទ នៃនទំហំកែនង 

២ែម៉ តកេរ ៉ ស មប់អនកេទសមន ក់ៗផងែដរ ថីតបិតែតករប៉ន់ បមណបនគិតទំងេល 

ទំហំកែនងទំងអស់ េ យគិតរមួទំងទីកែនងស មប់ទទួលទនដំេណកមិនបនដូចជ 

ចកេដរ និងបងគន់។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [13] 
 

នេពលបចចុបបននេនះ េនែតមិនទន់បនដឹងអំពីលទធភពែដលផទុកអនកេទសបនពិត 

បកដរបស់ពនធនគរកមពុជទំងអស់េនេឡយ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ អីែដល 

បកដ គឺតួេលខបចចុបបនន ៨,៣៦០នក់ ក់ដូចជេលសពីករប៉ន់ ម ន។ េហយថេត  

េលសពីករប៉ន់ ម នយ៉ងដូចេមចេនះនឹងេនែត ចេ យេមលេឃញជបនេទ ត បុ៉ែន 

ជឧទហរណ៏ េបេទះបីមនករថយចុះ២៥% ៃនតួេលខៃនលទធភពែដលផទុកអនកេទស 

បន ក៏េនែតេឃញថពនធនគរ បេទសកមពុជបនផទុកអនកេទសដល់េទ ២៤០% ៃន 

លទធភពែដលផទុកអនកេទសបនដែដល។ 
 

អងគករលីកដូសូមសំណូមពរដល់អគគនយក នពនធនគរ សូមេម ដឹកនំករ 

សិក ជបនទ ន់មួយ េលពនធនគរទំងអស់េនទូទំង បេទសែដល ចេធេទបនជមួយ 

នឹងជំនួយពីៃដគូរអនរជតិ េដមបីគណនទំហំែដលផទុកអនកេទសបនពិត បកដរបស់ 

ពនធនគរ។ េយងខញុំេជ ជក់ថករសិក េនះនឹងនំេ យមនករកំណត់បនចបស់ជបន 

េទ តពីភពធងន់ធងរៃនវបិតិចេង តែណនខំង និងពីភពបនទ ន់ៃនបញែដលនឹង តវរះិរក 

ដំេ ះ យែបប ។ 
 

ចំនួនអនកេទសៈ ថីតបតិេឃញថមនករេកនេឡងយឺតែមន ក៏បុ៉ែនេនែតេ ចនហួស 

 

 ថីតបិតែតេយងទទួលព័ត៌មនមិន ប កតីយ៉ង ក៏េ យ ក៏មននូវចំណុចវជិជមន 

មួយចប់ ំងពីែខកកក  ឆន ំ២០១០ មកៈ កំេណ នអនកេទសបនថយចុះមកវញិបនិច 

បនួច។ ពនធនគរទំង១៨ ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ មនកំេណ នអនកេទស 

បចំឆន ំជមធយមគឺ ១២.៩% ំងពីែខធនូ ឆន ំ២០០៤ មកដល់បចចុបបនន។ កំេណ នេនះទប 

ជងកំេណ នរយៈេពល៥ឆន ំ កនុងក មិតមធយមគឺ ១៤.២% ែដលអងគករលីកដូ បនសរេសរ 

ចង កងកនុងរបយករណ៍ែខកកក  ឆន ំ២០១០។ 
 

 ភព បេសរេឡងេនះ មួយែផនក គឺ ស័យេលចំនួនអនកេទសេនពនធនគរទំង១៨ 

ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ ជក់ែសងថយចំនួន េ យករេធ បភគៃនចំនួនអនក 

េទសកនុងរ ងែខកកក  និងែខធនូ ឆន ំ២០១០។ កំេណ នស មប់ពនធនគរេនទូទំង បេទស 

កនុងឆន ំ២០១០ មនក មិត ៥.២% និងមនក មិត ២.៦% ចំេពះពនធនគរែដលឃំេមល 

េ យអងគករលីកដូ។ 
 



[14] របយករណ៍ លីកដូ 

 កំេណ នទំងេនះ គឺជតួេលខគួរេ យមនសងឃឹម េបសិនជមិនែមនជករពិតែដល 

ថ កំេណ នមនសនទុះចប់ ំងពីចុងឆន ំ២០១០ មក។ េនទូទំង បេទស ចំនួនអនកេទស 

មពនធនគរេកនេឡង ៨.៦% តឹមែតកនុងរយៈេពល៥ែខដំបូងៃនឆន ំ២០១១។ ពនធនគរ 

ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ េឃញមនកំេណ ន ៩% កនុងកំឡុងេពលដូចគន េនះ។ 

កំេណ នចុងេ កយ ប លមកពីករេកនេឡងៃនចំនួនអនកេទសសរបុទំងអស់េនទូទំង 

បេទសគឺ ១២.៦% រ ងែខមីន ឆន ំ២០១០ និងែខេម  ឆន ំ២០១១។ 
 

 សូមបីែតចំនួន ១២.៦% ក៏ជតួេលខែដលមនភព បេសរេឡងបនិចែដរ ស មប់ 

មធយមភគរយៈេពលែវង បុ៉ែនកំេណ នេនែតមនក មិតខពស់ខំងស មប់ ជរ ភិបល 

ែដល តវេ ះ យកែនង ន ក់េនរបស់អនកេទស មរយៈករ ងសង់ពនធនគរថមីែត 

មួយមុខេនះ។ មិនមន បព័នធពនធនគរ ែដល ចបែនថមកែនង ន ក់េនស មប់ផទុក 

អនកេទស ែដលមនកំេណ ន ១៣% កនុងមួយឆន ំបនេទ េ យមិនគិតពី បព័នធពនធនគរ 

របស់ បេទសកមពុជ ែដលជ បព័នធមួយខះខតធនធនយ៉ងខំង េហយែដល បតិបតិករ 

េលសពីលទធភពែដលផទុកអនកេទសបនជិតពីរដង។ 
 

 របយករណ៍ឆន ំ២០១០ របស់អងគករលីកដូ មន ក់បញចូ ល ងែដលបងញពី 

អ កំេណ នប៉ន់ បមណទំងេលចំនួនអនកេទសទំងអស់ និងេលទំហំែដលផទុកអនក 

េទសបន។ ងបងញ នូវអ កំេណ នប៉ន់ បមណចំនួនអនកេទស គឺ ៥% ១០% និង 

១៤% (មធយមភគស មប់រយៈេពល ៥ឆន ំនេពលេនះ) ជមួយគន នឹងករប៉ន់ បមណបី 

េលករេកនេឡងនូវទំហំែដលផទុកអនកេទសបនរបស់កែនងទទួលទនដំេណកគឺ ៤០០ 

កែនង ១,០០០កែនង និង២,៥០០កែនង
18

 កនុងមួយឆន ំ។ 
 

 ងខងេ កម គឺបចចុបបននភពៃនករគណនកនុងរបយកណ៍មុនរបស់អងគករ 

លីកដូ បងញទិននន័យជក់ែសងស មប់ឆន ំ២០១១ និងករប៉ន់ បមណរហូតដល់ឆន ំ 

២០១៩។ េយងក៏បនែកស មលតួេលខ២ គឺៈ (១) ករប៉ន់ បមណចុងេ កយេលកំេណ ន 

ចំនួនអនកេទសទំងអស់េ យបញចុ ះពី ១៤% េទ ១៣% វញិ េដមបីេ យឆុះបញច ំងពី 

មធយមភគរយៈេពល៦ឆន ំថមីៗេនះ និង (២) ករប៉ន់ បមណេលកដំបូងេលករេកនេឡង 

                                                            
18
  តួេលខ ២,៥០០ តំ ងេ យចំនួនៃនកែនងែដលបនេ គងេឡងស មប់ពនធនគរធំថមីរបស់អគគនយក នពនធនគរ គឺមណលអប់រែំកែ បទី៤ ែដល 

េនទីេនះមនអនកេទសរស់េន មែផនកខះរចួេហយ បុ៉ែនបចចុបបននេនះ េនែតកំពុង ងសង់បន។ បនទ ប់ពីករ ងសង់បនជង ១៨ែខមក ពនធនគរេនះ 

មនលទធភពផទុក តឹមែត ២១០នក់ បុ៉េ ះ។ ភពរកីចេ មនយ៉ងយឺតេន ម៤ គូសបញជ ក់ពីលទធភពមិន ចេទរចួែតរហូតមក របស់អគគនយក ន 

ពនធនគរ េដមបីបែនថមកែនងេ យបនជិតដល់ចំនួន ២,៥០០កែនងកនុងមួយឆន ំ។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [15] 
 

ៃនទំហំែដលផទុកអនកេទសបនេ យបញចុ ះពី ៤០០កែនង េទ ៣៩០កែនងវញិ េដមបីេ យ 

ឆុះបញច ំងពីមធយមភគរយៈេពល ៦ឆន ំថមីៗេនះ។ 

 

ឆន  ំ

ទំហំែដលផទុក

អនកេទស 

បនេកន 

េឡងេ យ 

េកនកែនងថមី 

៣៩០ កនុង១ 

ឆន ំ (អ  

បចចុបបនន) 

ទំហំែដលផទុក

អនកេទស 

បនេកន 

េឡងេ យ 

េកនកែនងថមី 

១,០០០ 

កនុង១ឆន  ំ

ទំហំែដលផទុក

អនកេទស 

បនេកន 

េឡងេ យ 

េកនកែនងថមី 

២,៥០០ 

កនុង១ឆន  ំ(ម៤) 

កំេណ ន បចំ

ឆន  ំរបស់អនក 

េទស េន 

អ  ៥% 

កំេណ ន បចំ

ឆន  ំរបស់អនក 

េទសេន 

អ  ១០% 

កំេណ ន បចំ

ឆន រំបស់អនក

េទសេន 

អ  ១៣% 

(មធយមភគ 

រយៈេពល៦ឆន ំ

ថមីៗ) 

២០១១ ៨,៣៦០ ៨,៣៦០ ៨,៣៦០ ១៥,០០១ -- -- 

២០១២ ៨,៧៥០ ៩,៣៦០ ១០,៨៦០ ១៥,៧៥១ ១៦,៥០១ ១៦,៩៥១ 

២០១៣ ៩,១៤០ ១០,៣៦០ ១៣,៣៦០ ១៦,៥៣៨ ១៨,១៥១ ១៩,១៥៤ 

២០១៤ ៩,៥៣០ ១១,៣៦០ ១៥,៨៦០ ១៧,៣៦៥ ១៩,៩៦៦ ២១,៦៤៤ 

២៩១៥ ៩,៩២០ ១២,៣៦០ ១៨,៣៦០ ១៨,២៣៣ ២១,៩៦២ ២៤,៤៥៨ 

២០១៦ ១០,៣១០ ១៣,៣៦០ ២០,៨៦០ ១៩,១៤៥ ២៤,១៥៩ ២៧,៦៨៣ 

២០១៧ ១០,៧០០ ១៤,៣៦០ ២៣,៣៦០ ២០,១០២ ២៦,៥៧៥ ៣១,២៣១ 

២០១៨ ១១,០៩០ ១៥,៣៦០ ២៥,៨៦០ ២១,១០៧ ២៩,២៣២ ៣៥,២៩១ 

២០១៩ ១១,៤៨០ ១៦,៣៦០ ២៨,៣៦០ ២២,១៦៣ ៣២,១៥៥ ៣៩,៨៧៩ 
 

(តួេលខ ពណ៌ កហម តំ ងេ យករប៉ន់ បមណេលចំនួនអនកេទសសរបុ ែដលនឹង ចមនចំនួនេលសពី 

លទធភពែដលផទុកអនកេទសបនេនកនុងពនធនគរ េទះបីជកនុងករណីែដលអគគនយក នពនធនគរបន ែថមកែនង 

ស មប់អនកេទសដល់េទ ២,៥០០ កែនងកនុងមួយឆន ំក៏េ យ)។ 
 

 ងបងញពីភព បេសរេឡងៃនែផនកខះ ំងពីឆន ំ២០១០មក បុ៉ែនេនមនេហតុ 

ផលចមបងស មប់ជកងល់េនេឡយ។ 
 

ជឧទហរណ៍ អងគករលីកដូ បន យករណ៍កនុងឆន ំ២០១០ថ ករបននូវកំេណ ន 

អនកេទសដូចក មិតនេពលបចចុបបននេនះ ចនំកមពុជេ យេទជ បេទសែដល បព័នធ 



[16] របយករណ៍ លីកដូ 

ពនធនគរមនភពចេង តែណនខំងជងេគបំផុតកនុងពិភពេ កេនឆន ំ២០១៨
19
។ 

េ យ រែតអ កំេណ នមនករថយចុះបនិច កនុងឆន ំ២០១០ ដូេចនះកលបរេិចឆទ តវបន 

រញុេទដល់ឆន ំ២០១៩
20
។ 

 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ េនែតជករពិតែដលថ េបសិនជចំនួនអនកេទស 

សរបុរក បននូវអ កំេណ ន បចំឆន ំ ១០% េហយ បេទសកមពុជ ចនឹងមនលទធភព 

បែនថមកែនងចំនួន២,៥០០កែនង កនុងពនធនគរកនុងមួយឆន ំក៏េ យ ក៏េនែតមិន ច ម 

េ យទន់េលប នៃនចំនួនអនកេទសសរបុេឡយ។ និងសូមបីែតករសនមត់ មទស នៈែបប 

អភិរក  (ករបែនថមកែនងថមីចំនួន៣៩០កែនង កនុងមួយឆន ំ និងអ កំេណ នអនកេទស ៥% 

កនុងរយៈេពលេនះ) បព័នធពនធនគររបស់ បេទសកមពុជក៏េនែតសថិតេនកនុងក មិត ១៩៣% 

ៃនលទធភពែដលផទុកអនកេទសេនឆន ំ២០១៩។ លទធផលែដលគណនេឃញេនះ គួរឲយ 

បរមមណ៍ជងលទធផលៃនករប៉ន់ បមណ ប ក់ បែហលគន េនះកលពីឆន ំមុន។ 
 

េហយតួេលខខងេលមិនទន់បនគិតពិចរ ដល់តួេលខែដលមនភពមនទិល 

សង ័យ ៃនលទធភពែដលផទុកអនកេទសបន ែដលកំពុងែតេ ប បស់េន មពនធនគរជ 

េ ចនរបស់ បេទសកមពុជេនេឡយ។ ករគណនដ៏ តឹម តវេលលទធភពែដលផទុកអនកេទស 

បននឹងឆុះបញច ំងពីករពិតដ៏គួរឲយបរមមណ៍ជងមុន។ 
 

ទីបំផុតមនេហតុផលេដមបីេជ ជក់ថ កំេណ នខំងៃនចំនួនអនកេទសនឹងបនមន 

យ៉ងតិច ស់ ក៏រហូតដល់េពលែដល បព័នធយុតិធម៌ ពហមទណ តវបន យតៃមេឡង 

វញិ េលករពឹងែផកហួសេហតុចំេពះករឃំុឃំងកនុងពនធនគរ។ 
 

អ ឃំុឃំងថន ក់ជតិរបស់ បេទសកមពុជបចចុបបននេនះ សថិតេនក មិត ៩៨.១នក់ 

កនុងចំេ ម បជពលរដ ១០,០០០នក់ (ដប់មឺុននក់)។ េទះបីជអ េនះបនេកនេឡង 

ជលំ ប់ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៦ មកក៏េ យ ក៏ េនែតរក បននូវក មិតទបដែដល េបគិត 

េទ មក មិតពិភពេ ក។ េយង មករសិក មួយ អ ឃំុឃំងកនុងក មិត៩៨.១ របស់ 

បេទសកមពុជនឹងចត់ចូលេទកនុងចំ ត់ថន ក់ទី១៤០ ៃនក មិតទូទំងពិភពេ កេចញពី 

កនុងចំេនម បព័នធពនធនគរចំនួន២១៦ ែដល តវបនសិក
21
។ បេទសសថិតេនែផនក 

ក លៃនបញជ ីេឈម ះ មនរមួទំង បេទសជិតខងកមពុជកនុងតំបន់ ៊ នគឺ េវ ត ម 

                                                            
19
 សូម ន “ពិភពេ កទំងមូល - អ ឃំុឃំង” របស់មជឈមណលអនរជតិស មប់ករសិក ពីពនធនគរ មនេនេគហទំព័រ 

http://prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_occupancy 
20
 ជករពិត ស់ករែដលឈនេទដល់ក មិតេនះ ស័យេលអ កំេណ នអនកេទសៃន បេទសេផ ងៗផងែដរ។ 

21 http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [17] 
 

ភូម និងម៉េឡសីុ ែដលមនអ ឃំុឃំងក មិត បែហល ១២០នក់ េទ ១៣០នក់ កនុង 

ចំេនម បជពលរដ ១០០,០០០នក់ (ដប់មឺុននក់)។ 
 

អ ឃំុឃំងថន ក់ជតិរបស់ បេទសកមពុជ ចប់ ំងពីឆន ២ំ០០៦ 
 

ឆន  ំ ចំនួន បជពលរដសរបុ
22

 ចំនួនអនកេទសសរបុ 

ចំនួនអនកេទស 

កនុងចំេនម បជពលរដ 

១០០,០០០ នក់ 

២០០៦ ១៤,០៩១,៨២៣ ១០,៣៣៨ ៧៣.៤ 

២០០៧ ១៤,៣២៣,៨៤២ ១០,៩០២ ៧៦.១ 

២០០៨ ១៤,៥៦២,០០៨ ១១,៦៨៨ ៨០.៣ 

២០០៩ ១៤,៨០៥,៣៥៨ ១៣,៣៤៥ ៩០.១ 

២០១០ ១៥,០៤២,២៤៣ ១៤,០៤៣ ៩៣.៤ 

២០១១ ១៥,២៩៧,៩៦១ ១៥,០០១ (ែខេម ) ៩៨.១ 
 

 

(ទិននន័យចំនួនអនកេទសកនុងពនធនគរ តំ ងឲយតួេលខថន ក់ជតិកនុងែខធនូ កនុងឆន ំនីមួយៗ េលកែលងឆន ំ២០១១។ 

គួរកត់សំគល់ថ ទិននន័យកលពីឆន ំេទ មនេនកនុងរបយករណ៍លីកដូ ឆន ំ២០១០ 

ែដលបនេ ប បស់សំ ប់ករឃំេមលពនធនគររបស់អងគករលីកដូ ែតបុ៉េ ះ) 

                                                            
22

 ទិននន័យចំនួន បជពលរដសរបុ តំ ងេ យចំនួនប៉ន់ ម នែដលដក សង់េចញមកពី ំងឌីកទឺអភិវឌ ពិភពេ ក ធនគរពិភពេ ក [World Bank World Development 

Indicators] មនេនេគហទំព័រ http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL ។ ជករគួរកត់សំគល់ ែដល បភពគួរទុកចិតដៃទេទ ត ប៉ន់ បមណតួេលខ បជពលរដ 

សរបុតិចជងចំនួនេនះជខំងស មប់ បេទសកមពុជ។ ឧទហរណ៍ដូចជ CIA World Factbook ប៉ន់ ម នថ ចំនួន បជពលរដសរបុគិត តឹមែខកកក  ឆន ំ២០១១ គឺចំនួន 

១៤,៧០១,៧១៧នក់។ សូម ន បជពលរដ បេទសកមពុជរបស់ CIA World Factbook មនេនេគហទំព័រ  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/cb.html។ ចំនួនេនះនឹង ក់អ ឃំុឃងំរបស់ បេទសកមពុជេនក មិត ១០២ កនុងចំេ ម បជពលរដ ១០០,០០០នក់។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ វទិយ ថ នជតិសថិតិរបស់ 

បេទសកមពុជ ប៉ន់ ម នចំនួន បជពលរដសរបុ ១៣,៣៩៥,៦៨២នក់ កនុងឆន ំ ២០០៨។ កំេណ នជមធយម ១.៧% ែដលគិតេទចំនួន បជពលរដសរបុស មប់ឆន ំ២០០១ គឺ 

១៤,០៩០,៥៤១នក់។ ដូេចនះ តវ នឹងអ ឃំុឃងំ ១០៦.៥នក់ កនុងចំេ ម បជពលរដ ១០០,000នក់។ សូមរក នេនេគហទំព័រ http://www.nis.gov.kh/  



[18] របយករណ៍ លីកដូ 

២- ក រមួចំែណកដលភ់ពចេង តែណនរបសអ់នកេទស 

 

 

 

របយករណ៍ឆន ំ២០១០ របស់អងគករលីកដូ បនេលកមកបងញនូវក មួយចំនួន 

ែដលរមួចំែនកដល់ករចេង តែណនខំងេនពនធនគរ ែដលក ទំងអស់េនះគឺេនែតជ 

បញដែដល
23
។ 

 

ំងពីឆន ំ២០១០មក រេប បៃនករ ក់ទណកមមេលអនក ប ពឹតិេលមសចបប់េ យ 

បព័នធយុតិធម៌ ពហមទណមនករផស់បូរតិចតួច។ ពនធនគរេនែតជទ មង់ៃនករ ក់ 

ទណកមមែដលគម នមេធយបយេផ ង េហយករឃំុខួនជបេ ះ សននរង់ចំសវនករេន 

ែតជទ មង់ៃនករ ក់ទណកមម ែដល តវបនេ បជលកខណៈធមម
24
។ អនកេទសខះ តវ 

បនឃំុខួនជបេ ះ សននេលសនីតិវធីិែដលកំណត់េ យចបប់ផងែដរ ខណៈែដលអនក 

េទសដៃទេទ ត តវបនជប់ឃំុឃំងហួសកលកំនត់ៃនរយៈេពលបំេរ េទសរបស់ខួន
25
។ 

អនកេទសែដលសថិតកនុងដំេណ រករៃនបណឹងឧទធរណ៍ ជួនកលបនជប់ឃំុឃំងេលសពី 

ទណកមមអតិបរមិែដលតុ ករបនកំណត់ចំេពះបទេលមសរបស់ខួន សូមបីែតពួកេគ តវ 

បនសេ មចេ យេ ះែលងេ យ ដំបូង ជធនីេខតក៏េ យ
26
។ 

 

អងគករលីកដូ បនរកេឃញនូវបញថមីែដលជកងល់កនុងរយៈេពលមួយឆន ំកនងមក 

េនះ ែដលកនុងចំេ មេនះមន៣បញ តវបនេលកមកបងញខងេ កមៈ ទី១៖ករ 

អនុវតករ ក់ពនធនគរ ចំេពះអនកែដលមិន ចបង់ ឬ មិនបង់ បក់ពិន័យ ទី២៖ករបញជូ ន 

អនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សនន េទកន់មជឈមណលពយបល រធតុេញ នកនុងមូល ន 

                                                            
23
  ចំេពះករពិភក ជបនេល បធនបទេនះ សូម ន “គុកធំ-ចេង តខំងៈ ភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ និងកី សៃមៃនមណលអប់រែំកែ ប 

ទី៤” ពីទំព័រ ៩-១០។ 
24
  បញដ៏ធំែដលេកតមនកនុងបនទប់ឃំុឃំងែដលគម ននរ និយយដល់ទក់ទងនឹងភពចេង តែណន គឺអំេពពុករលួយេន មដំ ក់កលននៃន 

ដំេណ រករយុតិធម៌ ពហមទណ។ ករ វ ជវរបស់អងគករលីកដូ រកេឃញថ អំេពពុករលួយ ចេដរតួនទីកនុងករកំណត់ថ អនក ែដល តវចប់ខួន អនក 

ែដល តវផនទ េទសេ យជប់ពនធនគរ អនក ែដល តវ ក់េ យជប់ឃំុឃំងជបេ ះ សនន េរ ងកីរបស់អនក  ែដល តវ ក់េ យេបក 

សវនករទន់េពលេវ  និងសូមបីែតចំេពះអនក ែដលមនឱកសទទួលបនករេ ះែលងមុនកលកំណត់។ ឧទហរណ៍មួយៃនចំណុចចុងេ កយគឺ 

ករអនុវតករសំុេលកែលងេទស និងករបនូរបនថយេទសែដល ជញ ធរពនធនគរេសនរសំុេឡងកនុងនមអនកេទស កនុងអំឡុងបុណយជតិសំខន់ៗរបស់ 

បេទសកមពុជ។ អនកេទសបន បប់អងគករលីកដូថ តៃមស មប់ករេសនរសំុកនុងអំឡុងេពលបុណយចូលឆន ំែខមរ ឆន ំ២០១១ គឺពី២០០ដុ សហរដ េមរកិ 

េទ ១,៣០០ដុ សហរដ េមរកិ ស័យេទ មពនធនគរ និងថិរេវ ៃនករបេ មេទស។ តៃមេនះគឺ គន់ែតស មប់ករេសនសំុបុ៉េ ះ ករទទួលបន 

ឬ មិនទទួលបនេជគជ័យគឺមិនធន េនះេទ។ 
25
  បញខងេ កយេនះ ក់ដូចជេ យ រែតភពេខ យខងករទុក ក់ទិននន័យ និងឯក ររមួផ គំន ជមួយនឹងអំេពពុករលួយ។ ល កមរបស់ 

តុ ករកំរនឹង បគល់េ យទន់េពលេវ ដល់ពនធនគរ ស់ េហយម នីពនធនគរខះ ច តវករនូវ “ករជំរញុេលកទឹកចិត” បែនថមេទ តេដមបីរកបន 

ល កមរបស់តុ ករ េនេពលែដលមនអនកេទស តវដល់េពលេ ះែលង។ 
26
 ម  ៣៩៨ ៃន កមនីតិវធីិ ពហមទណ។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [19] 
 

ែដលេនទីេនះពួកេគ តវបនឃំុឃំងេ កមផកថ “ពយបល” និងទី៣៖ករេ បទណកមម 

ក់ពនធនគរែដលមិនសមម តេទនឹងបទេលមស។ 
 

ជប់េទសេ យ រភព កី កៈ បែនថមេពលជប់ពនធនគរ េបមិន ចបង់ បក់ពិន័យ 
 

មនអនកេទសែដលមិនដឹងចំនួនពិត បកដ តវបនជប់ឃំុឃំងកនុងពនធនគរ 

េលសេពលកំណត់ៃនរយៈេពលបំេរ េទសរបស់អនកទំងអស់េនះ ពីេ ពះែតអនកទំងេនះ 

គម នលទធភពបង់ បក់ពិន័យ។ ចបប់កមពុជ ពះ ជ ជញ មនអំ ច ក់ករបងខំែដល 

មនរយៈេពល បែនថមកនុងពនធនគររហូតដល់២ឆន ំ ចំេពះករណីមិនបង់ បក់ពិន័យេនះ
27
។ 

 

េគលគំនិតៃនបទបញញតិេនះគឺថ ករគំ ម ក់ពនធនគរនឹងជួយដល់ ពះ ជ ជញ  

េ យ បមូលបន បក់ពិន័យពីភគីែដល ទ ក់េសទរកនុងករបង់។ ខណៈែដលករគំ ម 

កំែហង ក់ពនធនគរែបបេនះ ចបនផលេនកនុងករណីមួយចំនួនែដលមិនមនកំណត់ពី

ករ ក់េទសជប់ពនធនគរពីដំបូងមកេនះ ែតមនអតថន័យតិចតួច ស់ែដលេ បបញញតិ 

េនះចំេពះអនកែដលជប់ឃំុឃំងរចួេទេហយ។ 
 

ទីមួយ៖ ករ ក់ពនធនគរជំនួសករបង់ បក់ពិន័យ ែដលបនបងខំ តវបនកំណត់ 

េ យមិនបនពិចរ ពីលទធភពៃនករបង់ បក់ពិន័យ ែដលករកំណត់េនះស មប់អនក 

កី កគឺជបនទុកដ៏ធងន់ធងរមួយ។ ករអនុវតកររក  (អនកេទស កី កែដលជអនកមិន ចមន 

លទធភពបង់ បក់ពិន័យបន) ក់កនុងពនធនគរមិនបនជួយរដកនុងករ បមូលថវកិេទ
28
។ 

គន់ែតេធេ យរដខតបង់ថវកិែថមេទ ត េ យករចំ យេលករឃំុឃំង
29
។ 

 

ទីពីរ៖ េទះបីជ កមនីតិវធីិ ពហមទណកំណត់ករបងខំចំេពះអនកែដលមិនបង់ បក់ 

ពិន័យ តវអនុវត30
េ យស័យ បវតិក៏េ យ ក៏បនែចងយ៉ងចបស់ផងែដរថ ពះ ជ ជញ  

គួរែតចត់នូវជំ នជក់ ក់មួយចំនួន មុនេពលមនករេចញដីកឃំុខួន
31
។ ដូេចនះករ 

ក់ពនធនគរ មិនគួរ តវបនអនុវតជស័យ បវតិ េនះេទកនុងករអនុវតជក់ែសង។ 
                                                            
27
  កមនីតិវធីិ ពហមទណ ម  ៥២៤ និងម  ៥៣០ ែដលម ៥៣០ ែចងថ ថិរេវ ៃនករបងខំដល់របូកយ ច តវកំណត់ចប់ពី រយៈេពលបែនថម 

១០ៃថង ចំេពះ បក់ពិន័យចំនួន ២៥០,០០០េរ ល (US $៦២.៥០) និងរយៈេពល េ កម ២ឆន ំ ចំេពះ បក់ពិន័យេលសពីចំនួន ៥០ នេរ ល (US $១២,៥០០) ។ 
28
  ក៏មិនែមនជមេធយបយដ៏មន បសិទធិភពបំផុតែដលចំបច់ស មប់ បមូល បក់ពិន័យពីចុងេចទ ែដលជអនកមន ទពយសមបតិេនះែដរ។ ជ 

រ ភិបលមនជេ មសេផ ងៗកនុងលទធភពរបស់ខួន ដូចជកររបឹអូស ទពយសមបតិ និងកត់យក បក់ែខ (ដូចជកនុងករណី េ ក សី មួ៊ សុខហួរ អនក 

តំ ង ស គណបក សម រង ុ  ីែដល បក់ែខរបស់គត់ តវបនកត់យកេដមបីបង់ បក់ពិន័យកនុងករណីបរ ិ េករមួយ)។ 
29
  ទនទឹមនឹងេនះ អនកេទសែដលេនខងេ ក ចមនលទធភពេ ចនកនុងកររក បក់េដមបីបង់ បក់ពិន័យ។ ជករគួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ អនកែដលបន 

ទទួលករបងខំរបូកយរចួេហយេនះ េនែតមិនរចួផុតពីបំណុលដែដល។ សូម ន ម  ៥៣២។ 
30
 ដូចខងេល ម ៥២៤ (“ករបងខំដល់របូកយ តវអនុវតេ យេពញលកខណៈចបប់ េហយមិនចំបច់ បកសេ យតុ ករេទ។”) 

31
 ដូចខងេល ម ៥២៥ ដល់ ម ៥៣៣។ 



[20] របយករណ៍ លីកដូ 

មនជំ នជេ ចនែដលត មវេ យចត់េឡងេដមបីនឹងេចញដីកឃំុខួន ចំេពះជន 

ែដលមិនបង់ បក់ពិន័យ។ ត មវេ យ ពះ ជ ជញ កំណត់រយៈេពលចុងេ កយេដមបីឲយ 

ទណិតបង់ បក់េនះ េ យដំណឹងអំពីរយៈេពលចុងេ កយេនះដល់ទណិតេធកំណត់ 

េហតុសីពីករេ យដំណឹងេនះ កំណត់េហតុ តវចុះហតថេលខេ យទណិត បនទ ប់ពីករ 

ជូនដំណឹង តវទុករយៈេពលយ៉ងតិច ស់១០ៃថងដល់ទណិតេដមបីបង់ បក់ េហយជំ ន 

ចុងេ កយគឺេចញ “ដីកឃំុខួនពិេសស” បសិនេបទណិតមិនបនបង់ បក់េនះេទ
32
។ 

ទណិត ចត ៉អំពីេសចកីសំេរចដីកឃំុខួនពិេសសេនះែដល កនុងករណីេនះទណិត តវ 

បនេគនំេទចំេពះមុខតុ ករ
33
។ ឬ ពះ ជ ជញ ចបងង់េសចកីសេ មចេនះបន 

េ យ “មូលេហតុមនុស ធម៌”
34
។ 

 

ចបប់មិននិយយចបស់ ស់ថនឹងមនេរ ងអីេកតេឡង េប ពះ ជ ជញ មិនបន 

ចត់នូវជំ នទំងេនះ បុ៉ែនជេគលកណ៍ចបប់ចបស់ ស់ ស់ថ ករបនករឃំុ 

ឃំង ចេទជ គឺេរ ងខុសចបប់ខងបេចចកេទស។ បនទ ប់ពីផុតរយៈេពលបំេរ េទស 

អគគនយក នពនធនគរមិនមនបទបញជ ឃំុឃំង ែដលមន បសិទធភពតេទេទ តេទ 

េដមបីបនឃំុឃំងទណិត។ 
 

អនកេទសែដល តវបនសមភ សន៍េ យអងគករលីកដូបននិយយថ កនុងករអនុវត 

ជក់ែសង ពះ ជ ជញ ក មនឹងមនចំ ត់ករចំេពះជំ នននែដលបនត មវ េដមបី 

នឹងេចញដីកឃំុខួនពិេសសេនះ ស់។ េ យករមិនយកចិតទុក ក់កនុងករេចញដីក 

េ ះែលងរបស់ ពះ ជ ជញ េនះ េធឲយម នីពនធនគរយល់ថ តវបនឃំុឃំងអនកេទសត 

េទេទ ត ចំេពះករខកខនកនុងករបង់ បក់ពិន័យ។ 
 

េនះគឺជបញមួយ ែដលមិន តឹមែតបងញពីករមិនេគរព បព័នធនីតិរដបុ៉េ ះេទ 

បុ៉ែនែថមទំងបនដកហូតពីជនជប់េចទ នូវសិទធិទទួលបននូវករករពរដ៏សំខន់ខង 

នីតិវធីិ តឹម តវ េហយ បែហលជេរ ងែដលគួរឲយ ពយបរមមណ៏ជខំង ពីេ ពះ ចនំឲយ 

មនករ “ជប់េទសេ យ រភព កី ក” មរយៈករបនេទសរបស់ទណិតេនកនុង 

ពនធនគរ េ យមិនបនបងញឲយេឃញពីចំនួនពិត បកដ។ 

                                                            
32
 ដូចខងេល ម ៥២៥ ដល់ ម ៥២៦។ 

33
 ដូចខងេល ម ៥២៧។ 

34
  ដូចខងេល ម ៥២៦។ ចបប់មិននិយយពីអីែដលជលកខខណជក់ ក់ែដលសម សបៃន “មូលេហតុមនុស ធម៌” េនះេទ។ េទះបីជយ៉ង ក៏ 

េ យអងគករលីកដូ សូមផល់អនុ សន៍ដ៏មុតមំថ េដមបីេធេ យមនភពធូរ លដល់បញចេង តែណនេនពនធនគរគួរគិតគូពិចរ េលមូល 

េហតុមនុស ធម៌ សម សប ស មប់េ យ ពះ ជ ជញ មិនេចញបញជ េ យបងខំ និងឃំុខួន។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [21] 
 

ករណីនេពលថមីៗ បងញពីភពមិនសមទំនង និងមិនចំបច់ទល់ែតេ ះៃន បព័នធ 

េនះ ែដលបនរមួចំែនកដល់ភពចេង តែណនរបស់អនកេទស។ 
 

កនុងឆន ំ២០១០ អងគករលីកដូ បនជួបជមួយអនកេទសែដល តវបនកត់េសចកី 

េ យជប់េទសពីបទេលមសតូច ចទក់ទងនឹងេ គ ងេញ ន។ កនុងេពលៃនករចប់ខួន 

របស់គត់ គត់មន បក់ជប់នឹងខួន បែហលជ៥០០ដុ សហរដ េមរកិ ែដលជ 

ក ស បក់ែកងកយ។ តុ ករបនសំេរចកំណត់េ យមនេទសជប់ពនធនគររយៈ 

េពល១៨ែខ ចំេពះបទេលមសទក់ទងនឹងេ គ ងេញ ន និងពិន័យជ បក់ចំនួន៥០,០០០ 

ដុ សហរដ េមរកិ ចំេពះករមន ក ស បក់ែកងកយ។ 
 

អនកេទស មិន ចបង់ បក់ពិន័យបន េហយបនទ ប់ពីគត់បនបំេរ េទសជប់ 

ពនធនគរទក់ទងនឹងបទេលមសេ គ ងេញ នចប់សព គប់ ម នីពនធនគរបន បប់គត់ថ 

គត់ តវបំេរ េទសបែនថមរយៈេពល២ឆន ំេទ ត
35

 - ែដលមនរយៈេពលេ ចនជងពីរដងៃន 

េទសពីដំបូង ែដលកំណត់េ យតុ ករ។ 
 

អនកេទសបនជំ បអនក វ ជវអងគករលីកដូថ ពះ ជ ជញ ែដលេធករេល 

ករណីរបស់គត់មិនបនអនុវត មនីតិវធីិៃនករេចញដីកឃំុខួនពិេសស ដូចែដលមន 

ែចងកនុង កមនីតិវធីិ ពហមទណេនះេទ។ អងគករលីកដូ បនអន គមន៍ និងបនេសនសំុ 

េ យ ពះ ជ ជញ េបះបង់េចលសិទធិរបស់គត់កនុងករេចញបញជ ក់េទសកនុងពនធនគរ

បែនថម។ 
 

បនទ ប់ពីករពនយេពលយ៉ងយូរមក ទីបំផុតម នីពនធនគរបនេ យដំណឹងជ 

យល័កខអក រដល់អនកេទសអំពី បក់ពិន័យ និងរយៈេពលផុតកំណត់ស មប់ករបង់ 

បក់ពិន័យ។ អនកេទស តវបនេគបងខំេ យចុះហតថេលខេលឯក រកំណត់េហតុ។ កនុង 

េពលរង់ចំករផុតកំណត់ៃនរយៈេពលកំណត់េ យបង់ បក់ពិន័យ ១០ៃថងេនះ គត់មិន តវ 

បនេគេ ះែលងេ យេចញពីពនធនគរេទ េហយ ពះ ជ ជញ ក៏មិនបនេចញដីកឃំុខួន 

ពិេសសេនះែដរ។ ទីបំផុតគត់បនទទួលេទសជប់ពនធនគរបែនថមរយៈេពល ២ឆន ំ ែដល 

នំេ យេទសជប់ពនធនគរសរបុរបស់គត់មនរយៈេពល ៣ឆន ំ កនះ។ 

                                                            
35 បក់ពិន័យែដលមិនបនបង់ចំនួន៥០ នេរ ល (១២,៥០០ដុ សហរដ េមរកិ) ឬេ ចនជងេនះ នំេទដល់ករបែនថមេទសជប់ពនធនគររយៈេពល 

២ឆន ំ េទ ត។ កមនីតិវធីិ ពហមទណ ម ៥៣០។ 



[22] របយករណ៍ លីកដូ 

កែនងេគងរបស់អនកេទសបុរសមជឈមណលពយបល រធតុេញ ន ភនំបក់ 

េតអីេទជេគលបំណងពិត បកដរបស់ បព័នធយុតិធម៌ ពហមទណ ចំេពះករ ក់ 

បែនថមរយៈេពលជប់ពនធនគរដល់អនក កី ក ែដលមិន ចមនលទធភពបង់ បក់ពិន័យ 

របស់ពួកេគេនះ? រដនឹងបន បេសរេឡងេល គប់ទិដភព េបសិនជអនកេទស គន់ែត តវ 

បនទទួលករេ ះែលងទន់េពលេវ  េ យមិនគិតពីករែដលថ េត បក់ពិន័យ តវបន 

បង់ឬ មិនបង់េនះ។ ករេ ះែលងអនកេទសមន ក់មនន័យថមនករថយចុះចំនួនអនក 

េទសមន ក់ស មប់េ យរដចិញច ឹមនិងផល់កែនង ន ក់េន។ ក៏មនន័យផងែដរថ អនក 

េទស ចវលិ តលប់េទ បកបករងរវញិ និងខិតខំេដមបីេ យខួនបនបង់ បក់ពិន័យ 

រចួ។ 
 

ជជេ មសេផ ង រដគួរែតអនុវត បព័នធអនុវតេទសដំ លគន  ចំេពះករ ក់េទស 

ជំនួសករបង់ បក់ពិន័យ។ េ កម បព័នធេនះជនជប់េចទែដល តវបនសំេរចេ យជប់ 

ពនធនគរ ច តវបនត មវេ យបង់ បក់ពិន័យភមៗ កនុងេពលចូលខួនេទកនុង 

ពនធនគរ។ េបសិនជអនកទំងេនះមិន ចបង់ បក់ពិន័យបន ច ក់បែនថមរយៈេពល 

ជប់ពនធនគរ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករ ក់បែនថមរយៈេពលជប់ពនធនគរេនះ 

តវែតអនុវតេទទនទឹមគន នឹងេទសជប់ពនធនគរដំបូង។ ដូេចនះ បុគគលែដលមនេទសជប់ 

ពនធនគររយៈេពល១៨ែខ និងមិន ចបង់ បក់ពិន័យចំនួន ៥០,០០០ដុ សហរដ 

េមរកិ បននឹងបំេរ េទសសរបុចំនួន ២ឆន ំ ជជងករបំេរ េទស ១៨ែខ បូករយៈេពល 

បែនថម ២ឆន ំេទ ត។ 
 

ជេ មសេផ ងេ កពីករឃំុឃំងកនុងពនធនគរៈ មិនចំចំណុចៃនបញ 

អងគករលីកដូ បនផល់ 

អនុ សន៍កនុងរបយករណ៍ 

ពីមុនថ ករេ បជេ មសេផ ង 

េ យបនេ ចន េ កពីករ 

ក់ពនធនគរ មនដូចជ 

េស មសហគមន៍ ករបង់ 

បក់ធនេនេ កឃំុ និងករ 

ពយួរេទស ចនឹងជួយកត់ 

បនថយចំនួនអនកេទសេន ម 

ពនធនគរ។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [23] 
 

របូេនេលជញជ ងំមជឈមណលពយបល រធតុេញ ន ភនំបក់ 

បងញអនកជប់ឃំុឃំងែដលមន យុ បែហលពី១៥ឆន ំេឡងេទ 

មនកររកីចំេរ នតិចតួចបំផុតេលករអនុវតៃនជេ មសេ កពីករ ក់ពនធនគរេនះ ែដល 

បនបងញ មរយៈកំេណ នជអចិៃ នយ៍ៃនចំនួនអនកេទស។ ករផនទ េទសមិន ក់ 

ពនធនគរ េនែតមិនយកមកេ បករធនេនេ កឃំុបនេ ប បស់មិនដល់កំរតិ (អនកជប់ 

ឃំុឃំងជបេ ះ សនន រងចំសវនករមនចំនួនមួយភគបីៃនចំនួនអនកេទសសរបុ 

ទំងអស់) េហយ បព័នធេ ះែលងេ យមនលកខខណែដលអនុញញ តិេ យ កមនីតិវធីិ 

ពហមទណ
36

 មិន តវបនយកមកអនុវតេទ
37
។ 

 

ករឃំុឃំងេ យរបូភពេផ ង 
 

ចំសវនករ  

                                                            
36
 ដូចខងេល ម ៥១២ ដល់ម  ៥២២។ 

37
  េនះ បែហលជេ យ រែត កសួងយុតិធម៌មិនបនេចញនូវ បកស ែដលចបប់បនត មវ។ “សូម ន ម  ៥២២ (“ែបបបទៃនករឃំេមល ម ន 

ករ តតពិនិតយ និងករបញចូ លេទកនុងសងគមវញិៃនទណិតែដលេ ះែលងេ យមនលកខខណ តវកំណត់េ យ បកសរបស់ កសួងយុតិធម៌។ បកសេនះ 

ច បគល់េ យ ថ ប័ន ធរណៈ ឬឯកជននូវករយកចិតទុក ក់ធន ៉ប់រងេលករបញចូ លទណិតេទកនុងសងគមវញិ។”) 

ករណីេលកែលងមួយេ កពីអី

ែដលបនេរ ប ប់ខងេល គឺករ ក 

លបងមួយែដលកំពុងែត ប ពឹតិេទន

េពលថមីៗេនះ គឺេនកនុងេខតបនទ យ 

មនជ័យ។ បុ៉ែន បែហលមិនែមនជ 

គំរមួូយស មប់អនុវត ម េនទូទំង 

បេទសេនះេទ។ ពក់ព័នធនឹងករ 

បញជូ នអនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សនន 

រងចំសវនករ េទមជឈមណល 

ពយបល រធតុេញ នកនុងមូល ន 

ជទីកែនងែដលអនកទំងេនះ តវបន

ក់ឃំុឃំងេ កមផក “ពយបល”។ 

ជធមម មជឈមណលពយបល រ 

ធតុេញ នមិនមនមុខងរជមណល 

ឃំុឃំងបេ ះ សននេទ។ 

 បុ៉ែន ពះ ជ ជញ  និងេច កម 

កនុងេខតបនទ យមនជ័យេ ះ យ 

បញេនះេ យយកែបបបទផូវចបប់ 



[24] របយករណ៍ លីកដូ 

ខះមកអនុវតៈ កនុងែខេម  ឆន ំ២០១១ អនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សននរងចំសវនករ 

សរបុចំនួន ៣៨នក់ ែដលអនកទំងអស់េនះ តវបនចប់ខួនពីបទេ ប បស់េ គ ងេញ ន 

តវបនេ ះែលងជេលកដំបូង មរយៈករធនេនេ កឃំុ។ លកខខណមួយកនុងចំេ ម 

លកខខណននស មប់ករេ ះែលងរបស់អនកទំងអស់េនះ គឺ តវបំេពញកមមវធីិពយបល 

រធតុេញ ន។ ដូេចនះបនទ ប់ពីករេ ះែលងអនកទំងអស់េនះ តវបនេគនំយកេ យ 

ផទ ល់េទកន់មជឈមណលពយបល រធតុេញ នជីវតិថមី ភនំបក់។ មជឈមណលេនះ បតិបតិ 

កររមួគន េ យ ជញ ធរេខត និង កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 

(ក.ស.អ.យ)។ 
 

ករសំេរចេលករធនេ យេនេ កឃំុ ជបេចចកេទស ក់ដូចជ សបចបប់ ម 

ចបប់បចចុបបនន។ ម  ២២៣ ៃន កមនីតិវធីិ ពហមទណ អនុញញ តិេ យ េច កមេចញដីក 

ែដលមនលកខខណមួយចំនួនដល់ជនជប់ឃំុបេ ះ សននរងចំសវនករែដលបនេ ះ 

ែលងេនេ កឃំុ។ លកខខណទំងេនះមនរមួទំងកតពកិចចមួយគឺ “ តវ បគល់ ខួនេ យ 

េពទយពិនិតយ និង⁄ឬ ពយបល។” 
 

ក៏បុ៉ែនកមមវធីិពយបលសម សបេនះ មិនែមនជករចំបច់មួយៃនដំេ ះ យ 

សមរមយេទ។ ករពិតអំពីមជឈមណលភនំបក់បងញថ េ គងករៃនករេ ះែលងេ យមន 

លកខខណ គឺគម នអីជជងេ គងករមិន ប កតីែដលេរ បចំេឡង េដមបីមិនបងញករពិតពី 

វបិតចេង តែណនដ៏ធងន់ធងររបស់ពនធនគរេខតបនទ យមនជ័យេនះេទ។ វបិតិ ែដលបងកមួយ 

ែផនកេ យ បតិបតិករមិន ប កតីរបស់ ជរ ភិបល េលករប ងក បអនកេ ប បស់េ គ ង 

េញ ន
38
។  

 

‘កមមវធីិមនែដនកំណត់ និងគំនិតទស នៈេពញេ យចមងល់’  
 

អនក វ ជវអងគករលីកដូ ែដលបនេធទស នកិចចេនមជឈមណលភនំបក់ កនុងែខ 

ឧសភ ឆន ំ២០១០ រកេឃញថ មណលេនះផល់េ យមននូវកមមវធីិដ៏មនកំរតិ និងអនុវត 

នូវគំនិត ទស នៈៃនករ នីតិសមបទែដលេពញេទេ យមនទិលសង ័យ។ កមមវធីិបណុះ 

ប លវជិជ ជីវៈ ដូចជ វជិជ ខងែផនកេអឡិច តនិច កសិកមម ជងផ រែដក និងកត់សក់ មិន 

បនបងញរបូភពជសកមមេទ។ េ គ ងបរកិខ រេនកនុងបនទប់េរ នខងែផនកេអឡិច តនិច គប 

                                                            
38
  កែសតភនំេពញបុ៉ស បន យករណ៍ថ មនមនុស ចំនួន៥១៧នក់ តវបនចប់ខួនពីបទពក់ព័នធនឹងេ គ ងេញ ន េនកនុង ជធនីភនំេពញរ ងៃថងទី០១ 

ែខមក  និងែខឧសភ ឆន ំ២០១១។ ឆយ ចន់ឌី  និង បុ៊ត រសមីគងគ  “ករណីេ គ ងេញ នដ៏ធំ តវបន ត ត ង” កែសតភនំេពញបុ៉ស ៃថងទី១០ ែខឧសភ 

ឆន ំ២០១១។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [25] 
 

ឮថមជឈមណលេនះ ដូចគន  

នឹងមជឈមណលពយបល រ

ធតុេញ នទំងអស់ របស់ 

បេទសកមពុជែដរមនស ន 

តឹមែតជកែនងស មប់អនកេ ប

បស់េ គ ងេញ នែដលដំេណ រ 

ករដូចគន នឹង បព័នធ 

ពនធនគរ។ 

ដណប់េពញេទេ យធូលី េហយបនទប់េរ នខងជងផ រែដកគម នសមភ រៈអីទំងអស់។ 

លំ ត់ បណ និងកី  ក់បីដូចគឺជសកមមភពជចមបងដូចែដលបុគគលិករបស់ 

មជឈមណលបន បប់េយងថ អនករស់េនកនុងមជឈមណល តវ ”បេញចញេញសេដមបីេ យ 

ជតិេញ នេចញពីកនុងខួនរបស់េគ”។ 
 

ក.ស.អ.យ មិន ចចត់ែចងសូមបីែតេ យមនបុគគលិកស មប់បេ មករងរេន 

មណល។ កលពីមុនមណលភនំបក់ ធប់មនបុគគលិកបំេរ ករចំនួន ៧នក់ បុ៉ែនឥឡូវេនះ 

មនបុគគលិកែតបីនក់េទគឺ បធន អនុ បធន និង បធនកមមវធីិ។ មនបុគគលិកខង 

សនិសុខចំនួន ៨នក់ ផងែដរ ែដលផល់េ យេ យសនងករនគរបលេខត កនុងេនះមន 

បធនសនិសុខមន ក់ បំេពញករងរជេវជជបណិតរបស់មណលផងែដរ។ 
 

ឮថមជឈមណលេនះ ដូចគន នឹងមជឈមណលពយបល រធតុេញ នទំងអស់ 

របស់ បេទសកមពុជ ែដលមនស ន តឹមែតជកែនងស មប់អនកេ ប បស់េ គ ងេញ ន 

ែដលដំេណ រករដូចគន នឹង បព័នធពនធនគរ។ េហយ 

មនវធីិខះ មជឈមណលពយបល រធតុេញ នរបស់ 

បេទសកមពុជ ចនឹងពិបកជងពនធនគរេទេទ ត។ 

អនកជប់ឃំុឃំងកនុងមជឈមណល មិន តវបនផនទ  

េទសពីបទេលមស េហយក៏មិនដឹងចបស់ពីកលបរេិចឆទ 

ៃនករេ ះែលង។ ជញឹកញប់ ពួកេគ តវបន បមូល 

េចញពី មដងផូវ និងនំយកេទ ក់កនុងមណលទំង 

េនះែតមង។ មិនមនករេគរព មនីតិវធីិ តឹម តវៃន 

ចបប់ និងមិនមនផល់ឱកសេដមបីបងញភសុ ងពី 

ភពគម នកំហុស។  
 

ករសេងកតទំងអស់េនះគឺ គន់ែតជចំែណកតូចមួយៃនចំែណកដ៏ធំៃនបញ។ បញ 

ពក់ព័នធមជឈមណលពយបលេ គ ងេញ នរបស់រដ (មនខះជអំេពទរណុកមម ពលកមម 

េ យបងខំ និងអវតមនទំង សងៃនកមមវធីិពយបល រធតុេញ នែដលទទួល គ ល់ តឹម 

តវ មចបប់) េហយែដលបនសរេសរចង កងយ៉ងពិ រេនកនុងរបយករណ៍ ”ែសបក 



[26] របយករណ៍ លីកដូ 

ជប់ែខ េភង” របស់អងគករឃំេមលសិទធិមនុស  ែដលបនេចញផ យកនុងែខមក  ឆន ំ 

២០១០
39
។ 

 

ករផស់បូរពីពនធនគរេទមជឈមណលនេពលថមីេនះ គឺជបញផងែដរ ពីេ ពះ 

បន ក់អនកែដល តវេគបញជូ នចំនួន៣៨នក់ េ យេនកនុងែដននីតយនុកូលមួយែដលមិន 

ធប់មនពីមុនមក។ េទះបីជវគគពយបល រធតុេញ នធមម មនរយៈេពល បែហលជ 

៦ែខ ែដលសនមត់ថ “បនេជគជ័យេពញេលញ” ដូចែដលបនបញជ ក់េ យបុគគលិក 

មជឈមណលក៏េ យ ក៏មិនមនករធនថ អនកែដល តវេគបញជូ នចំនួន៣៨នក់េនះ នឹង 

តវបនអនុញញ តិេ យចកេចញពីមជឈមណលកនុងរយៈេពល៦ែខែដរ។ េហយក៏មិនមន 

ករធន មួយថ បទ ពហមទណែដលបនេចទ បកន់អនកទំងអស់េនះ នឹង តវបន 

េលកែលងេចទ បកន់ជផូវករ។ បសិនេបបទេចទមិន តវបនេលកែលងេទ េនះ ជញ  

យុកលៃនបទេលមសនឹងេនែតបន ( ថិរេវ  ១៥ឆន ំ ចំេពះបទឧ កិដ និង ៥ឆន ំ ចំេពះបទ 

មជឈឹម)
40
។ 

 

ខណៈេនះែដរ េច កមបន បប់អងគករលីកដូថ េបសិនជអនកជប់ពនធនគរ 

េហយ តវបនបញជូ នេទភនំបក់ េដមបីពយបលេពលេវ េនះនឹងមិន តវបន ប់បញចូ លជ 

មួយថិរេវ ៃនេទសរបស់អនកទំងេនះេទ។ 
 

ភពចេង តែណន និងទំនក់ទំនងជមួយនឹងបទេលមសេ គ ងេញ ន 
 

េនះេហយែដលជបញធំបំផុតៃនភពចេង តែណនរបស់អនកេទស។ 
 

អនកេទសេនពនធនគរេខតបនទ យមនជ័យ មនចំនួនេ ចនេលសលុបនេពលថមីៗ 

េនះ ែដលេកនេឡងពី៨១៦នក់ កនុងែខឧសភ ឆន ំ២០១០ េទដល់១,០៨៥នក់ កនុងែខ 

ឧសភ ឆន ំ២០១១ ជកំេណ ន ៣៤%។ លទធភពែដលផទុកអនកេទសបនរបស់ពនធនគរ 

េនះ តវបនប៉ន់ ម នថ មនរ ងពី៤២០កែនង េទ៧០០កែនង េហយ ស័យេល 

បទ នែដលេគេ ប។ ជករពិតេហយ ែដល តវែតេធអីមួយេដមបីកត់បនថយចំនួនអនកែដល 

េនកនុងពនធនគរ។ 

                                                            
39
  “ែសបកជប់ែខ េភង [Skin on the Cable]: ករចប់ខួនេ យខុសចបប់ ករឃំុខួនេ យបំពន និងករេធទរណុកមមេលអនកេ ប បស់េ គ ងេញ នកនុង 

បេទសកមពុជ” របយករណ៍អងគករឃេំមលសិទធិមនុស  ៃថងទី២៥ ែខមក  ឆន ំ២០១០ មនេនេគហទំព័រ http://www.hrw.org/node/87692 ។ 
40
  កមនីតិវធីិ ពហមទណ ម ១០។ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [27] 
 

បុ៉ែនគួរឲយេ ក យ ស់ ែដលករបូរពីពនធនគរេទភនំបក់នេពលថមីៗ េធេ យ 

មជឈមណលភនំបក់មនករចេង តែណនផងែដរ។ មជឈមណលភនំបក់េនះេ គងេឡង 

ស មប់ផទុកមនុស ចំនួនែត ១០០នក់ េទ បុ៉ែនឥឡូវេនះមនមនុស ដល់េទ ១១៩នក់េទ 

េហយ។ មជឈមណលេនះ មនករខះខតេទេហយនូវបុគគលិក េដមបីផល់េស ពយបល 

សម សបដល់អនកជប់ឃំុឃំង េហយឥឡូវេនះ ថ នភពបចបុបបននកន់ែតពិបកេទៗ។ 

ថ នភពេហ រចនសមព័នធមជឈមណល គឺេ កមកំរតិបទ នែដលសម សប៖ បុរស និង 

សីទទួលទនដំេណកកនុងបនទប់េផ ងពីគន  បុ៉ែនរស់េន ចបូក ចបល់គន នេពលៃថង។ កុមរ 

យុតិចជងេគ ១៥ឆន ំ ( បែហលជេកមងជងេនះេទេទ ត)
41

 រស់េនេ យស មបខួនជ 

មួយនឹងមនុស េពញវយ័។ 
 

េនខណៈេពលេនះែដរ ពនធនគរេខតបនទ យមនជ័យេនែតមនភពចេង តែណន 

េហយមនអនកេទសថមីៗេទ ត េនែតបនហូរចូលពនធនគរេនះ មូលេហតុមួយៃនបញេនះ 

ទំនងជករប ងក បនេពលថមីៗេនះេលបទេលមសេ គ ងេញ ន ែដលេចញបញជ េ យ 

អគគសនងករនគរបលជតិ កនុងែខេម  ឆន ំ២០១១។ មករប៉ន់ ម នខះថ មនមនុស  

ជិត ៤០០នក់ តវបនចប់ខួនេនទូទំង បេទសកនុងែខបនទ ប់ពីមនបទបញជ េនះ
42
។ បុ៉ែន 

ភពពុះកេ ញជ លៃន ករណីេ គ ងេញ ន មនចប់ ំងែតពីមុនេពលមនបទបញជ មកេម៉ះ។ 

ម នីពនធនគរេខតបនទ យមនជ័យបនទទួល គ ល់ថ បនទទួលចូលនូវអនកេទសថមី 

បមណជ២០០នក់ ែដលជអនកជប់េចទពីបទពក់ព័នធេ គ ងេញ ន ចប់ ំងពីែខមក  

ឆន ំ២០១១មក។ 
 

“ករេផទរអនកេទសពីកែនងមួយេទកែនងមួយ” មិនែមនជដំេ ះ យចំេពះបញភព 

ចេង តែណនេទ 
 

េទះបីជេគលបំណងៃនករកត់បនថយបញចេង តែណនរបស់អនកេទស េន 

ពនធនគរ េខតបនទ យមនជ័យ ជករគួរេកតសរេសរ បុ៉ែនករេផទរអនកេទសេទកន់មជឈ-

មណលភនំបក់បងញពីវធីិេផ ងមួយៃនដំេ ះ យែបបដែដលៗចំេពះបទេលមស ែដល 

បេទសកមពុជបនេ ប បស់ និងេ បេ ចនហួសេហតុអស់រយៈេពល បមណជ២០ឆន ំមក 

េហយ គឺករឃំុឃំង។ េនះ គឺជបំណងេដមបីេ ះ យបញចេង តែណន មរយៈករ 

                                                            
41
 សូមេមលរបូភពេនទំព័រ ២៣ 

42
 វង់ សុេខង “នគរបល ពមនករែបកធយព័ត៌មនេ គ ងេញ ន” កែសតភនំេពញបុ៉ស ៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១។ 



[28] របយករណ៍ លីកដូ 

ក់បំពួនអនកេទស។ ជជងករែសងរកកែនងថមីៗស មប់ជនែដលសងគម “មិនគួរឲយចង់ 

េឃញ” ជរ ភិបលគួរែតែសងរកនូវដំេ ះ យថមីែបបទំេនបសម សបជងេនះ។ 
 

អនកេ ប បស់េ គ ងេញ នមិនសម សបនឹងរស់េនកនុងពនធនគរេទ
43
។ ករ ក់ 

ពនធនគរអនកេ ប បស់េ គ ងេញ ន គឺជដំេ ះ យេទរកករពយបល បកបេ យ 

ករចំ យខពស់គម ន បសិទធិភព និងមិន ចមនដំេណ រករបន តឹម តវេឡយ។ 
 

េបសិនជរដមនភព បកដ បជចំេពះករពយបល រធតុេញ ន ែដលជ 

ជេ មសេផ ងពីករឃំុឃំងកនុងពនធនគរ ជរ ភិបលគួរែតពិចរ េលកមមវធីិពយបល 

មសហគមន៍ ជកមមវធីិែដលអនកចូលរមួេ យេគពយបលបនវលិ តលប់េទផទះវញិេន 

េពលយប់។ យ៉ងតិច ស់មនកមមវធីិែបបេនះចំនួន១០ ែដលកំពុងែតដំេណ រករកនុងេខត 

បនទ យមនជ័យនេពលថមីៗេនះ រមួមនទំងេនមនទីរេពទយបែងកសិរេី ភ័ណ មនទីរេពទយ 

បែងកេប៉យែប៉ត មណលសុខភពបនទ យនង មណលសុខភពទឹកថ មណលសុខភព 

អូរអំពិល មណលសុខភពកំពង់ យ មណលសុខភព ពះពន មណលសុខភពម៉ៃឡ 

មណលសុខភពេប៉យែប៉ត១ និងមណលសុខភពអូរបីជន់។ ពះ ជញ គួរែតពិនិតយេមល 

រកករេ ប បស់ជេ មសមួយៃនជេ មសពយបល រធតុេញ ន េនឯមណលសុខភព 

ទំងអស់េនះ ជជងករេមលែត តឹមជេ មសៃនករឃំុឃំង។ 
 

ករេឆព ះេទរកផូវេ ះ យ មសហគមន៍មនផល បេយជន៍ជេ ចនៈ មិន 

ចំ យេ ចន ពីេ ពះមណលមិនបច់ផល់កែនង ន ក់េននិងចញច ឹមអនកចូលរមួេទ កមមវធីិ 

េនះេលកទឹកចិតេ យមនករទទួលខុស តវជបុគគល និងជួយឲយអនកចូលរមួរក  (ឬ 

បេងកត) ទំនក់ទំនងជមួយសហគមន៍របស់អនកទំងអស់េនះ។ កមមវធីិ ចេនែតជករតំរវូ 

មរយៈដីកពីតុ ករ និងេ យបញចូ លនូវករ ក់ទណកមមកន់ែតធងន់ធងរចំេពះជនទំង 

យ ែដលមិនចូលរមួកនុងកមមវធីិេនះ។ បុ៉ែន ជជេ មសេផ ង ពួកេគមិនគួរចប់េផមជ 

មួយនឹងករបងខំឃំុឃំងកនុងពនធនគរេទ េនេពលខកខនមិនចូលរមួកនុងកមមវធីិេនះ
44
។ 

                                                            
43 មពិត “ករេធស ងគ មនឹងេ គ ងេញ ន” េ យេផតទំង សងែតេទេលករ ក់អនកេ ប បស់េ គ ងេញ ន ចូលកនុងបទេលមស ពហមទណ បនកំពុងែត 

មនករពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់នេពលថមីៗេនះ។ គណៈវនិិចឆ័យរបស់ពិភពេ ក ែដលមនអតីត បមុខរដនន និងម នីអងគករសហ បជជតិ បនេ  

សកមមភពេនះ កនុងែខមិថុន ឆន ំ២០១១ ថជករ “ប ជ័យ” ទំង សង។ “េយង មករប៉ន់ បមណរបស់អងគករសហ បជជតិ មនអនកេ ប បស់េ គ ង 

េញ ន បមណជ ២៥០ ននក់កនុងពិភពេ ក។ “េយងមិន ច ប ពឹតិេទេលពួកេគ ទំងអស់េនះកនុងនមពួកេគជឧ កិដជនបនេទ។” ” ទុ ថញ់  , 

គណៈវនិិចឆ័យអនរជតិ បកសថ “ស ងគ ម បឆំងនឹងេ គ ងេញ ន “ប ជ័យ”, ឌឹហគូប និង េម៉ល [The Globe and Mail] ៃថងទី២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ 

របយករណ៍របស់ កមេនះមនេនេគហទំព័រ http://www.globalcommissionondrugs.org/Report 
44 ចំណុចេនះេមលេទគម នអនគតភឺថេទ ជពិេសសជមួយនឹងចបប់ថមីសីពីេ គ ងេញ ន ែដលរពឹំងនឹង តវអនុម័តនេពល មួយកនុងឆន ំ២០១១។ េទះបី 
ជព ងងចបប់ែកែ បចុងេ កយបំផុតមិនទន់ តវបនែចកចយជ ធរណៈ បុ៉ែនព ងងដំបូងៗមននូវវធិនករននែដលពិបកយល់ និងខុសឆគង។ 

កនុងចំេនមក េផ ងេទ ត គឺព ងងដំបូងកំណត់ “អនកេញ នេ គ ងេញ ន” គឺជន ែដល “េ ប បស់េ គ ងេញ ន និងសថិតេ កមឥទធិពលៃនេ គ ងេញ ន” 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [29] 
 

កមមវធីិែបបេនះគួរែតរមួមនទំងកមមវធីិពយបលែដលមន ករទទួល គ ល់ តឹម តវ ម 

ចបប់ និងែផក មភសុ ងវទិយ ស មិនែមន មែបប បៃពណី “បេញចញេញសេដមបី 

េ យ រធតុេញ នេចញ មេញស” ែដលកំពុងែត តវបនេ ប បស់នេពលបចចុបបនន។ 
 

ទមក់ទមងន់េលៈ បទេលមសតូច ច ែតមនថិរេវ យូរ 
 

ែផនកែដលជកងល់ចុងេ កយស មប់ឆន ំ២០១០ គឺ ជញ ធរេនែតចង់អនុវតកនុងករ 

ក់េទសធងន់ធងរេទេលបទេលមសមជឈឹម (ករឃំុឃំងជបេ ះ សននរង់ចំសវនករ)។ 

បព័នធេនះ ក់ដូចជមិនមនលទធភពបែងរករណីតូច ចេចញពី បព័នធតុ ករ េហយ 

ក េនះ គឺជបញមនជយូរអែងងមកេហយ។ បុ៉ែនកន់ែតមនបញេ ចនេឡងៗ េ យ 

រែតអនកេទសេន មពនធនគរមនចំនួនេ ចនេលសលុប។ 
 

បញមិនែមនមនកំរតិ តឹមែតចំេពះអនកេទសែដលមនថិរេវ យូរេនះេទ មន 

បញដៃទេទ ត ែដលនំេ យមនភពចេង តែណនអនកេទសេន មពនធនគរ គឺ ច 

ជចំនួនេ ចនេលសលុបៃនអនកេទស ែដលមនថិរេវ ខីចំេពះបទេលមសែដលមិនចំបច់ 

នឹងទទួលេទសជប់ពនធនគរទល់ែតេ ះ។ ជឧទហរណ៍ ទិននន័យរបស់អគគនយក ន 

ពនធនគរនេពលថមីៗបងញថ បព័នធពនធនគរបនបនទទួលយកអនកេទសថមីចំនួន 

៦,៨៣៦នក់ កនុងអំឡុងឆន ំ២០១០
45
។ េនះគឺជ ចំនួនដ៏គួរឲយកត់សំគល់ និងចត់ទុកជ 

ចំនួនអនកេទសសរបុកនុងែខធនូ ឆន ំ២០១០ តវនឹង១៤,០៤៣ នក់។ 
 

សថិតិេនះ ក់ដូចជេធេ យអស់សងឃឹម េបេយង កេលកេមលេទេ កយវញិ បុ៉ែន 

េនះគឺជករសងឃឹមសំ ប់លទធភពែដល ចេធបននេពលអនគតៈ មនន័យថ កិចចខិតខំ 

រមួគន េ យេច កម និង ពះ ជ ជញ  ចមិន តឹមែតបញឈប់កំេណ នអនកេទស ម 

ពនធនគរបុ៉េ ះេទ បុ៉ែន ពិតជ ចកត់បនថយដល់ចំនួនអនកេទសសរបុេនកនុង 

ពនធនគរ។ ឧទហរណ៍ េបសិនជករទទួលយកអនកេទសចូលកនុងពនធនគរ តវបនកត់ 

បនថយចំនួនពក់ក លស មប់ឆន ំ២០១០ េនះចំនួនអនកេទសសរបុនឹងថយចុះ។ 
 

េនះគឺជឧទហរណ៍មួយចំនួនៃនករ ក់េទសែដលមិនមនភពសមម ត េទនឹង 

“កំហុស” ែដល តវបនេចទ ែដលអងគករលីកដូបនសរេសរចង កងនឆន ំថមីៗេនះ៖  
                                                                                                                                                                                            
និងអនុញញ តិេ យមនករបងខំអនកេ ប បស់េ គ ងេញ នេ យទទួលករពយបល េ យមិនសម័ គចិតរហូតដល់រយៈេពល២ឆន ំ។ សូម ន ឆយ ចន់ឌី  
និង េចមស៍ អូទូល “ចបប់សីពី េ គ ងេញ ន កនុងដំ ក់កលចុងេ កយ” កែសតភនំេពញបុ៉ស ៃថងទី២ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១។ 
45
  តួេលខចុះៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ំ២០១០។ សូម ន “របយករណ៍សីពីករងរសំេរចបនកនុងឆន ំ២០១១ និងែផនករស មប់ឆន ំ២០១១” របស់អគគនយក ន 

ពនធនគរ ផ ពផ យកនុងែខមក  ឆន ំ២០១១ 



[30] របយករណ៍ លីកដូ 

 

 េខត ពះសីហនុៈ េនេដមឆន ំ២០១០ អនីតិជន តវបនកត់េទសេ យជប់ពនធនគរ 

រយៈេពល ៦ែខ ចំេពះករទំលុះទំ យបងួច។ 

 េខតបនទ យមនជ័យៈ អនីតិជនែដលជអនកេរ សេអតចយ តវបនេចទ បកន់ពីបទ 

បន់ ចំេពះករេរ សយកសំបកកង់ នែដលេគេ បរចួ ែដលេគទុកេចលេនខងេ ក 

ផទះ។ អនីតិជនបនសនមត់ថជរបស់ែដលេគេបះេចល។ អនីតិជនេនះបនសថិតកនុង 

ករឃំុខួនជបេ ះ សននរងចំសវនករ ំងែតពីែខធនូ ឆន ំ២០១០។ 

 េខតបនទ យមនជ័យៈ បុគគលបីរបូ តវបនចប់ខួនេនេដមែខឧសភ ឆន ំ២០១១ និង តវ 

បនេចទ បកន់ពីបទបន់ ចំេពះករលួចេបះែផ និង គប់ យចនទីចំនួន ១គីឡូ កម 

ពីកនុងចំករមួយ េហយែដលបុគគលទំងបីនក់េនះកំពុងែតជប់ឃំុឃំងបេ ះ សនន 

រង់ចំសវនករ។ 

 េខត យេរ ងៈ បុរសមន ក់ែដលអះ ងថ ខួនបនទទួលទនដំេណកេនកនុងេ កល 

េគរបស់េគ តវបនេចទ បកន់េ យមច ស់េគេនះថបនបុ៉នប៉ងេធសកមមភពលួច។ 

បុរសេនះ តវបនចប់ខួនកនុងែខមក  ឆន ំ២០១១ េហយេ កយមក តវបនកត់េទស 

េ យជប់ពនធនគររយៈេពល ១៨ែខ។ 

 េខត យេរ ងៈ យុវជន យុ១៨ឆន ំ មន ក់ តវបនចប់ខួនកនុងែខធនូ ឆន ំ២០១០ េហយ 

តវបនេចទ បកន់ពីបទលួចមន់មួយ។ យុវជនេនះ តវបនកត់េទសេ យជប់ 

ពនធនគររយៈេពល ១ឆន ំ។ 

 េខតកំពង់ចមៈ បុរសមន ក់ តវបនចប់ខួនកនុងែខតុ  ឆន ំ២០១០ និង តវបនេចទ 

បកន់ពីបទលួចេ បងឆមួយដប។ េ កយមក បុរសេនះ តវបនទទួលករកត់េទស 

និងផនទ េទសេ យជប់ពនធនគររយៈេពល៧ែខ ពីបទេចរកមម។ 

 េខតកំពង់ចមៈ បុរសមន ក់ តវបនចប់ខួន និងេចទ បកន់ពីបទលួចែដករបរ េហយ 

បុរសេនះ តវបនេគ ក់ឃំុឃំងជបេ ះ សននរងចំសវនករ ំងពីែខកុមភៈ ឆន ំ 

២០១១។ 

 េខតកំពង់ចមៈ បុរសមន ក់ តវបនចប់ខួន និងេចទ បកន់ពីបទលួចជ័រេកសូ៊ សស់ 

ទមងន់ បែហលជ១គីឡូ កម។ បុរសេនះ តវបនេគ ក់ឃំុឃំងជបេ ះ សននរង 

ចំសវនករ ំងពីែខធនូ ឆន ំ២០១០។ 

អងគករលីកដូ ក៏បនចង កងផងែដរនូវករណីៃនករ ក់េទសហួសេហតុមួយចំនួន 

ចំេពះអនកែដលមិនបន ប ពឹតបទេលមសទល់ែតេ ះ មនដូចជ អនកករពរសិទធិមនុស  



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [31] 
 

ជនរងេ គះពីកររេំ ភយកដីធី សកមមជន និងអនកដៃទេទ តែដលពក់ព័នធកនុងសកមមភព 

នេយបយ។ ករណីទំងអស់េនះ តវបនសរេសរចង កងេឡងយ៉ងពិ រកនុង 

របយករណ៍ថមីៗរបស់អងគករលីកដូ សីពីអនកករពរសិទធិមនុស
46

 និងេសរភីពខងករ 

បេញចញមតិ
47
។ 

 

េគលបំណងៃនករេលកយកករណីទំងអស់េនះមកបងញ គឺមិនែមនមនន័យថ 

ជនរងេ គះមិន តវបនេគយកចិតទុក ក់េនះេទ ផទុយេទវញិ គឺស មប់ជកររលឹំក បប់ 

ថ ពនធនគរ និងករឃំុឃំងជបេ ះ សនន តវបនេ ប បស់ស មប់ ក់ទណកមម 

ជចំបច់េល ល់ករ ប ពឹតិបទេលមសទំងអស់េនកនុង បេទសកមពុជ។ ទិននន័យកនុងរបយ- 

ករណ៍េនះបងញយ៉ងចបស់ថ ចំ ត់ករែបបេនះមិនមននិរនរភពេទ។ ទំហំស មប់ 

ផល់េ យអនកេទសកនុងពនធនគរ គឺជកែនងមួយែដលមនតិចតួចបំផុត េហយកំពុងែត 

មនករខះខតេទៗ។ បព័នធយុតិធម៌ ពហមទណ គួរែតពិចរ េលបញែដលកំពុងែត 

មនជក់ែសងេនះ។ ជករពិត ស់ ពនធនគរមិនែមន គន់ែតជមេធយបយមួយគត់ 

េដមបីេ ះ យករណីៃនករលួចមន់មួយមនតៃម ៥ដុ សហរដ េមរកិ េនះេទ។ 

                                                            
46
  “ករ យ ប រ និងករគំ មកំែហង ឮេលអនកករពរសិទធិមនុស កនុង បេទសកមពុជ ឆន ំ២០០៨ – ២០០៩” របយករណ៍អងគករលីកដូ បនេចញផ ព 

ផ យកនុងែខកញញ  ឆន ំ២០១០ មនេនេគហទំព័រ http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=143 
47  “េសរភីពៃនករបេញចញមតិេនកនុង បេទសកមពុជៈ លិទធិ បជធិបេតយយែកងកយ” របយករណ៍អងគករ លីកដូ បនេចញផ ពផ យកនុងែខធនូ ឆន ំ២០១០ 

មនេនេគហទំព័រ http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=149 



[32] របយករណ៍ លីកដូ 

៣- អនុ សន ៍នងករពនតយេឡង ញ 
 

 
 

របយករណ៍េលកមុនរបស់អងគករលីកដូ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស 

បនផល់នូវអនុ សន៍េដមបីកត់បនថយបញចេង តែណនកនុងពនធនគរ។ អងគករលីកដូ 

សូមបននូវអនុ សន៍សំខន់ៗចំនួន បំ។ េតរ ភិបលបនអនុវតអីខះចំេពះអនុ សន៍ 

ែដលអងគករ លីកដូបនចង កង និងេផញជូនកលពីឆន ំមុន? 
 

►► សូមរ ភិបលេ កមនវធិនករ យតៃមពីេគលនេយបយយុតិធម៌ ពហមទណ 

េ យេចញពីទស នៈវស័ិយជ បព័នធេ ចនែថមេទ ត េដមបកំុីេ យ កសួងម ៃផទ និង 

អគគនយក នពនធនគរ េ ះ យបញទំងេនះេ យមន ក់ឯង (ដូចជបញចំនួនេ ចន 

េលសលុបៃនអនកេទសេន មពនធនគរជេដម)។ េនកនុងករផួចេផមគំនិតេនះ សូមេម  

ឲយ ជរ ភិបលេ កេរ បចំចង កងេឡងនូវព័ត៌មន តឹម តវ និង ចេជ ទុកចិតបនអំពី 

ចំនួនអនកេទសទំងអស់ែដលឃំុឃំងេន មពនធនគរ ែដលរមួមនទំងេសចកីពិ រអំពី 

ថិរេវ ៃនទណកមមជប់ពនធនគរ បទេលមសែដលបន ប ពឹតិ និង យុរបស់ជន ប ពឹតិ 

េលមសទំងអស់េនះ េដមបជួីយដល់ករេធេសចកីសំេរចចិតននចំេពះេគលនេយបយ 

យុតិធម៌ ពហមទណ។  
 

ម នីរ ភិបលមួយចំនួនបនទទួល គ ល់ពីបញចេង តែណនរបស់អនកេទស ម

ពនធនគរ និងអំពីត មវករចំេពះករេ ះ យបញេនះ។ អគគនយក នពនធនគរក៏ 

បនកំណត់ថ េនះជក ចមបងកនុងកិចចខិតខំ បឹងែ បង េដមបីេធេ យ បេសរេឡងដល់ 

បព័នធពនធនគរ។ ទំងអស់េនះ គឺជជំ នដ៏វជិជមន។ ក៏បុ៉ែនជករេ ក យ េ យ 

រអគគនយក នពនធនគរមិនបន គប់ គងេលចំនួនអនកេទស ែដលបនទទួលេទ 

េហយអនកេដរតួសំខន់កនុងកំែណទ មង់ បព័នធយុតិធម៌ែដលមន កសួងយុតិធម៌ ពះ ជ- 

ជញ  និងតុ ករ ក៏មិនទន់បនអនុវតករែកទ មង់េ យបន បកដ បជេនះែដរ។ 
 

បុ៉ែនអគគនយក នពនធនគរក៏មនចំនុចេខ យមួយែដរគឺៈ ពនធនគរ ក់បីដូចជ 

មនជំ នថយេ កយេលទិននន័យ តឹម តវ។ ទិននន័យ តឹម តវ គឺជក សំខន់ស មប់ 

ករ យតៃមេលមូលេហតុ និងវ ិ លភពៃនបញចេង តែណនរបស់អនកេទស។ 
 

ម នីពនធនគរបន បប់អនក វ ជវអងគករលីកដូថ មនករយល់ ចឡំកនុងករ 

ចត់អនកេទសចូលជ បេភទអនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សននរង់ចំសវនករ (ពិរទុធជន) ឬ 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [33] 
 

ជអនកែដលបនកត់េទសរចួេហយ(ទណិត)។ ជលទធផល អងគករលីកដូ ក់ដូចជ 

ទទួលបននូវទិននន័យមិន តឹម តវពីពនធនគរខះៗ។ ឧទហរណ៍ ទិននន័យរបស់អងគករ 

លីកដូបងញថ មនអនកេទសជប់ឃំុឃំងជបេ ះ សននរងចំសវនករចំនួន 

៣,៣៤៤នក់ កនុងែខធនូ ឆន ំ២០១០ េនពនធនគរទំង១៨ ែដលឃំេមលេ យអងគករ 

លីកដូ។ បុ៉ែនទិននន័យផូវកររបស់អគគនយក នពនធនគរស មប់ែខដូចគន  បងញថ 

មនអនកេទសជប់ឃំុឃំងជបេ ះ សននរងចំសវនករចំនួន៤,៨៣០នក់ ែដលជ 

ទិននន័យមនភពខុសគន ចំនួន១,៤៨៦នក់ ខុសគន ជមួយនឹងទិននន័យរបស់អងគករលីកដូ 

(៣,៣៤៤នក់)។ ថីតបិតែតទិននន័យរបស់អគគនយក នពនធនគរ ប់បញចូ លពនធនគរ 

ចំនួនទំង៧ ែដលជពនធនគរមិនសថិតេ កមករឃំេមលរបស់អងគករលីកដូ េហយែដល 

ពនធនគរទំងេនះ មនចំនួនអនកេទសសរបុចំនួន តឹមែត១,៤៩៦នក់។ ចំនួនេនះពិតជ 

មិនបន ប់បញចូ លអនកជប់ឃំុឃំងជបេ ះ សននរងចំសវនករចំនួន ១,៤៨៦នក់ 

េនះេទ ែដលែសងេ យេឃញពីភពយល់ ចឡំេលករកំណត់ ថ នភពឃំុឃំងៃនអនក 

េទសមួយចំនួន។ 
 

អងគករលីកដូសូមផល់អនុ សន៍ជថមីមងេទ តេចញពីអនុ សន៍ឆន ២ំ០១០ 

កនងមក េហយសូមសំណូមពរដល់អគគនយក នពនធនគរសូមេ កេធយ៉ង េ យ 

មនករយល់ដឹងដូចៗគន  េន គប់ពនធនគរទំងអស់ អំពី បេភទៃនអនកជប់ឃំុឃំងជ 

បេ ះ សននរងចំសវនករ េដមបធីនេ យទិននន័យៃនចំនួនអនកេទសមនភព សបគន  

និងមនភពសុ កឹតយេឡង។ 
 

ជបែនថមេទ ត អងគករលីកដូ សូមសំណូមពរេ យទទូចដល់ អគគនយក ន 

ពនធនគរ សូមេ កេម ដឹកនំករសិក ជ បនទ ន់មួយេលពនធនគរទំងអស់េនទូទំង 

បេទសែដល ចេធេទបនជមួយនឹងជំនួយពីៃដគូរអនរជតិ េដមបគីណនឲយពិត បកដ 

អំពីលទធភពែដលផទុកអនកេទសបន។ េយងខញុំេជ ជក់ថ ករសិក េនះនឹងនំេ យមន 

ករកំណត់បនចបស់ជបនេទ តពីភពធងន់ធងរៃនវបិតិចេង តែណនខំង និងពីភពបនទ ន់ៃន 

បញ ែដលនឹង តវរះិរកដំេ ះ យែបប ។ 
 

►►សូម កសួងយុតិធម៌ កសួងម ៃផទ និងៃដគូរពក់ព័នធ េ កគួរែតចត់នូវវធិនករ 

ននេដមបបីេងកតេឡងនូវេហ រចនសម័ពនធចំបច់នន េដមបអីនុវតន៍កនុងក មិតធំទូ យ 

មួយៃនករ ក់ទណកមមេ យមិនេ បែតវធីិឃំុឃំងកនុងពនធនគរ។ យនករទំងអស់េនះ 



[34] របយករណ៍ លីកដូ 

គួររមួបញចូ លទំងករហឹកហឺន អំពីករេ ប បស់ដ៏ តឹម តវៃនករ ក់ទណកមមេ យមិនេ ប 

ករឃំុឃំងកនុងពនធនគរដល់េច កម ពះ ជ ជញ  បុគគលិក និងេមធវកីរពរកី។ យនករ 

េនះក៏ តវមនករបេងកតនយក ន កលបង ឬករយិល័យរ ភិបល សេដ ងគន េនះ 

េដមបេីផតជសំខន់េលករ គប់ គង និង រនីតិសមបទជនេលមសែដលទទួលបនករ 

ក់ទណកមមមិនជប់ឃំុឃំងកនុងពនធនគរ។ 
 

អងគករលីកដូមិនបនេឃញកររកីចេ មនគួរេ យកត់សមគ ល់េលអនុ សន៍េនះ

េទ។ ករេ ប បស់ជេ មសេផ ងេ ក ពីករ ក់ពនធនគរេនែតមនភពក ម។ 
 

ស័យេហតុេនះ ជថមីមងេទ ត អងគករលីកដូសូមផល់អនុ សន៍ែដលបនផល់ 

កលពីឆន ២ំ០១០។ 
 

►►សូម កសួងយុតិធម៌ េ កេម ចត់វធិនករជបនទ ន់ េដមបីអនុវតសវនករផនទ  

េទសមិនឃំុឃំងកនុងពនធនគរ ចំេពះ បេភទជនេលមសមួយចំនួន។ សវនករេនះគួរចប់ 

េផមេឡង េ យ កមករងរពិេសសពិនិតយេមលេឡងវញិ េលករណីែដលអនកេទសទំង 

អស់ែដលបនវនិិចឆ័យេទសេ យជប់ពនធនគររយៈេពល៣ឆន ំ ឬតិចជងេនះ ែដលេនះ 

ចជចំណុចចប់េផមៃនេស សហគមន៍។ 
 

អងគករលីកដូ មិនបនេឃញកររកីចេ មនគួរេ យកត់សមគ ល់េលអនុ សន៏េនះ 

េទ។ ដូេចនះជថមីមងេទ ត អងគករលីកដូសូមផល់អនុ សន៍ែដលបនផល់កលពីឆន ំ 

២០១០។ 
 

►►សូម កសួងយុតិធម៌ និងតុ ករ េ កេម គួរែតចប់េផមជបនទ ន់នូវករបេងកនករ 

បស់វធិនករមិន ក់ពនធនគរកនុងរយៈេពលមុនសវនករដល់អនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ 

សននរងចំសវនករចំនួន បែហលជ ៣,៨០០នក់។ បចចុបបននចំនួនេនះបន ក់បនទុកដល់ 

បព័នធពនធនគរ បេទសកមពុជ។ [េសរភីពេនេ កឃំុមុនេពលសវនករ] គួរែតជចបប់ 

ែដល តវែតអនុវតមិនែមនជករេលកែលងេទ ចំេពះបទេលមសតូច ច និងបទេលមសមិន 

ហិង  [ សប ម កមនីតវធីិ ពហមទណ ម ២០៣]។ 
 

មនករសេងកតេឃញថមនដំេណ រថយេ កយេលអនុ សន៍េនះ។ ករេ ប ប 

េធ ប េ យបន តឹម តវមនករពិបក េ យ រែតមនភពមិន ប កតីែដលអគគនយក- 

នពនធនគរ េចញផ យតួេលខថន ក់ជតិ និងបញៃនករយល់ ចលំចំេពះករកំណត់អំពី 



ទំហំែដលផទុកអនកេទសបន ឆន ំ២០១១៖ របយករណ៍ថមីៗ សីពីភពចេង តែណនរបស់អនកេទស េនកមពុជ  [35] 
 

បេភទៃនអនកជប់ឃំុឃំង ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ពីខងេដមៃនរបយករណ៍េនះ។ េទះ 

បីជយ៉ង ក៏េ យ គិតមក តឹមែខេម  ឆន ំ២០១១ អគគនយក នពនធនគរបន 

យករណ៍ថ មនអនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សននរងចំសវនករេនទូទំង បេទសចំនួន 

៥,៣៩៤នក់។ េនះ មនន័យថ អនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សននរងចំសវនករមន ៣៦% 

ៃនចំនួនអនកជប់ឃំុឃំងសរបុទំងអស់។ ចំនួនេនះេ ប បេធ បនឹងចំនួន ៣២% កនុងែខ 

មិថុន ឆន ំ២០១០។ 
 

(សមគ ល់ៈ តួេលខ ៣,៨០០នក់ ែដលបនសរេសរដក សង់កនុងអនុ សន៍ដំបូង គឺ 

សំេ េលចំនួនអនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សននរងចំសវនករ គិតមក តឹមែខមិថុន ឆន ំ 

២០១០ េនពនធនគរ១៨ ែដលឃំេមលេ យអងគករលីកដូ េហយ មិនែមនជតួេលខ 

ៃនចំនួនអនកេទសសរបុថន ក់ជតិេទ)។ 
 

រដមនបំណងមួយ េដមបីកត់បនថយចំនួនអនកេទសជប់ឃំុឃំងជបេ ះ សនន 

រងចំសវនករ ច គន់ែត តវបនេមលេឃញថមិនបនេជគជ័យេទ។ ករបញជូ នអនក 

ជប់ឃំុឃំងបេ ះ សននរងចំសវនករ េទ ក់េនមជឈមណលពយបល រធតុ 

េញ ន គឺជដំេ ះ យទល់ ចកមួយៈ េនះគឺជករបំេពញេ យករបេងកត បព័នធ 

ពនធនគរដូចគន មួយ។ 
 

ជថមីមងេទ ត អងគករលីកដូ សូមផល់អនុ សន៍ែដលបនផល់កលពីឆន ២ំ០១០ 

កនងេទេនះ។ 
 

េបសិនជ រដេនែតបនេ ប បស់មេធយបយពយបល រធតុេញ ន ជជេ មស 

េផ ងេ កពីករឃំុឃំងជបេ ះ សនន រងចំសវនករ េយងខញុំសូមអនុញញ តផល់ 

អនុ សន៍ ជូនថ ករពយបលែបបេនះ តវែត (១) សម័ គចិត (២) ពយបល មសហគមន៍ 

និង(៣) េ យែផកេលវធីិ ស ពយបលែដលមនភសុ ង មែបបេវជជ ស តឹម តវ។ 

ជសកនុពល អនកជប់ឃំុឃំងបេ ះ សននរងចំសវនករ ប់រយនក់ ច តវបនេ ះ 

ែលងេ យេទចូលរមួកនុងកមមវធីិទំងេនះ ែដលនឹង ចជួយស មលយ៉ងសំខន់ដល់បញ 

ចេង តែណនេន មពនធនគរ។ សូមេច កម និង ពះ ជ ជញ  េម ពិចរ ផងែដរ ដល់ 

ករេរ បចំេ យមនេឡងនូវជេ មសៃនករពយបលេ យេទជកមមវធីិបែងរមួយ ដូចជ 

យល់ ពមេលកែលងបទេចទ បកន់ ពហមទណ ជថនូរនឹងករបំេពញបនេជគជ័យកនុងកមមវធីិ 

ពយបល រធតុេញ ន មសហគមន៍ជេដម។ 



[36] របយករណ៍ លីកដូ 

►►ករឃំុឃំងកនុងពនធនគរគួរែត តវបនេមលេឃញថជ ទណកមមែដលជជេ មសចុង 

េ កយ េហយមិនែមនជជេ មសែដលគម នជេ មសអីេផ ងស មប់េល គប់បទេលមស ទំង 

អស់េនះេទ។ 
 

អងគករលីកដូមិនបនេឃញកររកីចេ មនគួរេ យកត់សមគ ល់េលអនុ សន៍េនះ

េទ។ ដូេចនះជថមីមងេទ ត អងគករលីកដូ សូមផល់អនុ សន៍ែដលបនផល់កលពីឆន ំ 

២០១០ និងសូមេម ជ មញេ យមនករវវិឌ ន៍រកីចេ មនេលែផនកពីរជក់ ក់គឺៈ 

ក. កត់បនថយករ ក់ទណកមមធងន់ធងរេ យជប់ពនធនគរ ចំេពះបទេលមសតូច ច 

ែដលមិនពក់ព័នធនឹងអំេពហិង េលអនកដៃទ និង 

ខ. លប់បំបត់ករអនុវតៃនករបែនថមរយៈេពលជប់ឃំុឃំងកនុងពនធនគរ ចំេពះ 

ទណកមមទក់ទងនឹងករមិនបង់ បក់ពិន័យ ឬក៏ ក់ទណកមមរេប បេនះទនទឹមគន នឹង 

រយៈេពលៃនេទសជប់ពនធនគរពីដំបូង។ 

 
□□□ 

 






