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របាយការណ៍ចេញខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៥



 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅ តាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
្រុគ្គលអលាជ្លាធរ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិកុ�លារៈ 
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្ត នដ្យអាជាញា ្រ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និង 
កុរារ ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាម 
រយៈការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តី 
តុោការ។

ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរ ចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់

កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្រ់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 អនាក�វរឹក�វឺន និងអនាកទាកទ់ាញមតិោតំទ ន្វើការអបរ់ដំល់តករុម
នោលនៅជាកោ់កម់យួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធ

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្លា ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលាំបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផ្ះនលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីុដមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ



មាតិកា

ផលប៉ះពាល់លលើកុមារ

លេចក្តីបញ្ចប់

អនុេាេន៍ ទំព័រ២៧

ទំព័រ២៦

លេចក្តីលផ្ើម

េាវតា

វិធតីេាសេ្សេាវស្ាវ

កង្ះខាតព័ត៌មានមូលដ្ាន

មិនមានល�ោលការណ៍នល�ោបា�
ដដលមានបទដ្ានសតរឹមសតូវ

ការមិនបាន�កចិត្ទុកដាក់នរឹង
េុខុមាលភាពរបេ់កុមារ

េិទ្ិក្នុងការទាក់ទងលទៅស�រួេារ

េិទ្ិទទរួលបានព័ត៌មាន

ការមិនមាន្ំនរួ�

អង្គការ្តីវិតលនៅកម្នុ្ា

ការបពា្ឈប់ការឃុំខ្លួនដដលផ្ល់
ផលអាសកក់ និងមិនចាំបាច់

ដំលណោះសេា�រ�ៈលពលដវង 
ដដលងា�សេរួលេលសមចបាន

ដែរក្ាចំណងទំនាក់ទំនងរវាង
ម្ា� និងកូន ទំព័រ២៣

ទំព័រ២២

ទំព័រ២១

ទំព័រ១៩

ទំព័រ១៩

ទំព័រ១៧

ទំព័រ១៦

ទំព័រ១

ទំព័រ២

ទំព័រ៣

ទំព័រ៥

ទំព័រ៦

ទំព័រ៧

ទំព័រ៩

កុមាររស់នៅជាមយួយាយ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៥

ទំនាក់ទំនងម្ា� និងកូន

ចំណងស�រួេារលផ្ងលទៀត
ការអប់រំ

ផលប៉ះពាល់ដផ្កហិរញ្ញវត្នុ
េុខភាព

ការរេ់លនៅសបចាំថែងៃ និង 
ទំនាក់ទំនងេង្គម

ផលប៉ះពាល់្ាពិលេេ
ចំលពោះលភទ

៩

១០
១១
១១
១២

១២

១២



១ េំរាប់ឧទាហរណ៍ http://www.ilnodoonlus.org and http://www.oecbtb.org
២ http://www.thislifecambodia.org
៣ អង្គការ ពិភពលលោកល�ើង �ឺ្ាអង្គការមិនដមនរដ្ាភិបាលថនសបលទេអុតីតាលតី ដដល្រួ��ាំសទេង្គមេុតីវិលលនៅក្នុងសបលទេកម្នុ្ាដដល្ាថដ�ូ ក្នុងការអនុវត្នូវ�លសមោងនា
នាដដលលផ្ោតលលើេិទិ្កុមារ ការការពារេិទិ្កុមារ និងកម្មវិធតីេាលាលរៀនេសមាប់កុមារ។ េសមាប់ព័ត៌មានបដន្មេូមចូលលទៅកាន់ល�ហទំព័រ http://weworld.it

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ១

សេចក្តីស្្ើម

នៅកនាុងបបនេសកម្ុជា កនាុងរយៈនពលប៉ុនានា នឆ្នា ថំ្ីៗននះ ធន 
ធានសន្ធធឹកសនា្ធ បប់្រូវបានចំណាយនៅនលើ ការបនងកើ្នគាលការណ៍ 
ខណនាសំ្ីពីការអនុវ្តាជនបមើសដាកន់ទាសនដាយមនិជាបឃុ់ំ ប៉ុខន្ 
ជនបមើសនផសេងៗននះ គឺកបមប្រូវបានយកមកនបបើបបាស់ណាស់ នទាះបីជា 
សបមាបប់ករុមខែលមានសិេ្ធិជាអាេិភាព ែូចជាសស្ីមាននផទៃនពាះ និង  
ម្ាយខែលមានកូន្ូចៗនៅជាមយួកន៏ដាយ។

ែូចគានា ននះខែរ នៅបកមគឺ្បមរូវនអាយនធវើការពិចារណាអំពី 
ស្ថា នភាពផ្ទៃ ល់ែ្ួនរបស់ជនសងសេ ស័យ មុននពលបញ្ជា ឲ្យឃុំែ្ួន 
បនណ្ាះអាសននា ខែលស្ថា នភាពទាងំននះរមួមានែូចជា ជនសងសេ ស័យជា 
សស្ីមាននផទៃនពាះ ឬកស៏សតាីខែលមានកូន្ូចៗ។ ប៉ុខន្ នៅនពលអនុវ្តាជាក ់
ខស្ង បបពស័ន្ធយុ្តាិធមន៌ៅកម្ុជា គឺនផ្្្នសទៃើរទាងំបសរុងនលើការដាកឃុ់ំ
ឃាងំជនសងសេ ស័យនែើម្រីងច់ាសំវនាការនៅវញិ។

ជាលេ្ធផល កុមារជានបចើនពានន់ាកប់្រូវបានបំខបកនចញពី
ម្ាយខែលជាបព់ន្ធនាគារនដាយគ្ានការចាបំាច ់ន�ើយផលបះ៉ពាល់គឺ 
មានភាពធ្ងនធ់្ងរណាស់។ កប៏៉ុខនតា រ�ូ្មកែល់បច្ុប្ននា មានការសិកសា 
បស្វបជាវ្ិច្ួចណាស់អំពីបញ្ហា ននះនៅកម្ុជា ន�ើយនសទៃើរខ្គ្ានការ 
ពិចារណាទាល់នស្ះ នែើម្ខីសវងរកវធិីស្សស្កា្ប់នថាយផលបះ៉ពាល់ 
អវជិជាមានមកនលើកុមារ។

មានធនធាន្ិច្ួចណាស់នៅកម្ុជា សបមាបប់េបេងកុ់មារ 
ខែលមានឪពុកម្ាយជាបព់ន្ធនាគារ។ ែណៈខែលមានអង្គការមនិ 

ខមនរដាឋា បាលមយួចំនួន ផ្ល់ជំនួយែល់កុមាររស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ  
និងកុមារខែលធ្ាបរ់ស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ១ អង្គការ លីកាែូ នមើល 
នឃើញថា មានខ្អង្គការមយួគ្២់ ខែលមានកម្វធិីជាឯកនេសមយួ  
បនងកើ្ន�ើង សបមាបប់េបេងកូ់នរបស់អនាកជាបព់ន្ធនាគារ ខែលរស់នៅ 
នបរៅពន្ធនាគារ។ 

នែើម្នី្្ើយ្បនធឹងបញ្ហា ននះ អង្គការ លីកាែូ បានចាបន់ផតាើម 
គនបមាងបស្វបជាវថ្ីមយួ នៅខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥ ខែលមានការជួយ�  
គាបំេ និងចូលរមួនដាយអង្គការមនិខមនរដាឋា ភបិាលរបស់បបនេសអុី- 
តាលី ន្្ះ “ពិភពនោកនយើង (We World)”៣ នដាយនផ្តា ្នៅនលើការ 
នបបើបបាស់�ួសន�្ុននការដាកឃុ់ំែ្ួនបនណ្ាះអាសននា រងច់ាសំវនាការ  
និងកងវះខា្ននជនបមើសដាកន់ទាសនផសេងៗ សំរាបស់សតាីមាននផទៃនពាះ និង 
សសតាីខែលមានកូនកនាុងបនទៃុក ខែលសស្ីទាងំននះប្រូវបានជាបព់ន្ធនាគារ 
នដាយស្រខ្បេនល្ើសបស្លៗ នៅកម្ុជា។ 

របាយការណ៍ននះ បង្ហា ញពីការរកនឃើញននការបស្វបជាវការ
ផ្ល់ឧទា�រណ៍ជាកោ់កអ់ំពីផលបះ៉ពាល់ធ្ងនធ់្ងរ ននភាពមនិចាបំាច់
កនាុងការដាកឃុ់ំឃាងំសស្ីនៅកនាុងពន្ធនាគារ និងកូនរបស់អនាកទាងំ    
ននាះ។ ការរកនឃើញរបស់អង្គការ លីកាែូ បង្ហា ញថា នដាយបគានខ់្កា
្ប់នថាយចំនួនម្ាយខែលជាបព់ន្ធនាគារ អាជាញា រធរអាចនធវើនអាយជីវ ិ្  
របស់កុមារជានបចើននាក ់មានភាពល្អបបនសើរន�ើង។

កិច្សម្ាសជាមយួបគរួស្រ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥

http://www.ilnodoonlus.org and http://www.oecbtb.org
http://www.thislifecambodia.org
http://www.thislifecambodia.org


ជាមយួនធឹងការនចញផសាយរបាយការណ៍ននះ អង្គការ លីកាែូ 
មានបំណងចងប់នងកើនការយល់ែធឹងអំពីស្ថា នភាពរបស់កូន អនាកជាប ់
ពន្ធនាគារនៅកម្ុជា និងនែើម្ជីួយ�រលំធឹកែល់នៅបកម និងបពះរាជអាជាញា  
អំពីការេេួលែុសប្រូវរបស់ែ្ួន កនាុងការអនុវ្តានអាយបានប្ធឹមប្រូវនៅ
នធឹងនី្ិវធិីចបាប ់នែើម្កីា្ប់នថាយភាពមនិចាបំាច ់និងផលអវជិជាមាននន 
ការឃុំឃាងំ។

អង្គការ លីកាែូ បាននធវើការបញ្បរ់បាយការណ៍ជាមយួនធឹង 

អនុស្សនម៍យួចំនួន សតាីពីការឃា្ែ់្ួននិងការឃុំឃាងំ សវនាការ 
និងការដាកន់ទាសម្ាយ។ អង្គការ លីកាែូ កប៏ានផ្ល់អនុស្សន ៍
សបមាបក់ារអនុវ្តាល្អបំផុ្ គឺនៅនពលណាខែលការដាកព់ន្ធនាគារ 
ននាះ គឺជាជនបមើសខ្មយួគ្។់ កនាុងករណីននះ អង្គការ លីកាែូ នរៀប 
រាបយ៉់ាងពិស្្រ អំពីនពលនវោខែលសមបសបសបមាបឲ់្យកុមារនៅជា
មយួម្ាយ និងអំពីការធានាការពារ ខែលប្រូវខ្ដាកឲ់្យអនុវ្តានែើម្ ី
ធានាពីសុវ្ថាិភាព និងសុែុមាលភាពរបស់កុមារ។

េាវតា

ការសិកសានៅេីកខន្ងផ្ទៃ ល់សបមាបគ់ំនរាងថ្ីននះ ចាបន់ផ្ើម 
នៅចំនថ្ងខ្មយួ ខែលសនមតាចនាយករែឋាមសនតាី �ុ៊ន ខសន បបកាសអំពី
ការបនងកើ្គណៈកម្ការននមសនតាីថានា កែ់្ស់ នែើម្ផី្ល់ការនលើកខលង 
នទាសែល់សស្ីមាននផទៃនពាះ និងសស្ីខែលជាបព់ន្ធនាគារជាមយួនិងកូន
្ូចៗ។

ការវវិឌ្ឍននះ នកើ្ន�ើងបនាទៃ បពី់ការនបាះពុម្ផសាយរបាយ- 
ការណ៍របស់លីកាែូ នៅនថ្ងេី១៥ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥ ស្ីអំពី “កុមារ 
ភាពនៅកនាុងពន្ធនាគារ ការចនបមើនវ ស័យកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា៖ នរឿងរ៉ាវ 
របស់ដារ៉ា”៤។ ននះគឺជាករណីសិកសាេីពីរខែលប្រូវបាននចញផសាយ 
នដាយលីកាែូ ខែលបានទាកទ់ាញចំណាបអ់ារម្ណ៍ កនាុងការបំនពញ
ភាពចនន្ាះននការយល់ែធឹង អំពីកុមារវ ស័យនក្ងរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ 

កម្ុជា។

មនិយូរប៉ុន្ាន នបកាយពីការបបកាសរបស់សនមតាចនាយករែឋា 
មសនតាី អាជាញា ធរកមុ្ជាបាននដាះខលងសសតាីចំនួន ២២នាក ់ ពីពន្ធនាគារ  
ខែលកនាុងននាះមានសសតាីមាននផទៃនពាះមានា ក ់ និង២១នាកន់េៀ្ មានកូន 
្ូចៗចំនួន២៣នាក។់  សសតាី៣៧នាកប់ខនថាមនេៀ្ ប្រូវបាននដាះខលងមុន 
បុណ្យចូលឆ្នា បំបនពណីខែ្រ ឆ្នា ២ំ០១៥។ កនាុងចំនណាមសសតាីទាងំននាះ 
សសតាី ១៦នាក ់ មាននផទៃនពាះ និងសសតាី ២៣នាក ់ ជាបព់ន្ធនាគារជាមយួ 
និងកូន្ូចៗចំនួន ២៤នាក។់ កនាុងននាះសសតាីពី២នាកម់ាននផទៃនពាះផង 
និងមានកូន្ូចមានា កម់យួផង ន�ើយសសតាីមានា កន់េៀ្មាន កូនពីរនាក ់
នៅជាមយួគា្។់

៤ http://www.licadho-cambodia.org/collection/26/childhood_behind_bars_data

កខន្ងលកែូ់រប្រូវបានបិេចាបត់ាងំពីមាតា យជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគារ

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ២



នៅកនាុងការវវិឌ្ឍយ៉ាងល្អននះ បកសួងយុ្តាិធម ៌ និងបកសួង 
មហានផទៃ បានេេួលភារកិច្កនាុងការពិភាកសាខសវងរកែំនណាះបស្យ 
រយៈនពលខវង នែើម្ធីានាសុែុមាលភាពរបស់កុមារខែលមានម្ាយ   
កំពុងបបឈមមុែនធឹងការដាកន់ទាសជាបព់ន្ធនាគារ។ មសនតាីរដាឋា ភបិាល
កប៏ានក្ស់មា្គ ល់ផងខែរថា នធឹងមានការែិ្ែំបបធឹងខបបងនែើម្ពីនន្ឿន
សវនាការ ែល់បុគ្គលទាងំអស់ខែលកំពុងជាបឃុ់ំែ្ួនបនណ្ាះអាសននា 
រងច់ាសំវនាការ។

អង្គការ លីកាែូ សូមស្េរចំនពាះករណីខែលកុមារមយួ    
ចំនួនប្រូវបានកា្ប់នថាយរយៈជាបព់ន្ធនាគារបខនថាមនេៀ្  ប៉ុខនតា អនាក  
ខែលែធឹកនាកំារែិ្ែំបបធឹងខបបងខកេំរង ់គួរបបយស្័ នាបបខយង នដាយនផ្តា ្
ចំណាបអ់ារម្ណ៍នៅនលើ្ុោការ    ខែលជាកខន្ងផទៃុកនូវែំនណាះ 

បស្យរយៈនពលខវង។ ការែិ្ែំបបធឹងខបបង គួរខ្ចំណាយនៅនលើការ  
ខសវងរកការដាកន់ទាសនផសេងៗ នបរៅពីការដាកព់ន្ធនាគារតាងំពីែំបូង 
ជាជាងការនដាះខលងសស្ីមាននផទៃនពាះ និងសស្ីមានកូននចញពីពន្ធនាគា
រនរៀងរាល់ឆ្នា  ំ ែូនចនាះកុមារមនិចាបំាចប់្រូវនឃើញអវីៗនៅខាងកនាុងរបង 
ពន្ធនាគារន�ើយ។

ចំនពាះបញ្ហា ននះ អង្គការ លីកាែូ បានក្ស់មា្គ ល់ថា ែណៈ 
ខែលមាននី្ិវធិី និងនគាលការណ៍ខណនាមំានរចួន�ើយនៅកម្ុជា 
នែើម្នីអាយចំណុចននះែំនណើ រការនៅបាន ជនបមើសនផសេងៗ គឺកបមប្រូវ 
បានយកមកពិចារណាណាស់ នទាះបីជាសុែុមាលភាពរបស់នក្ង្ូច
កំពុងសថាិ្ខ្នៅកនាុងនបគាះថានា កក់ន៏ដាយ។

អង្គការ លីកាែូ បាននធវើការសទៃងម់្ិមយួស្ីអំពីនី្ិវធិីរែឋាបាលទាកេ់ងនធឹងម្ាយ និងកូន 
របស់អនាកទាងំននាះខែលរស់នៅកនាុងពន្ធនារគារចំនួន ១៤កខន្ង៥ នែើម្កីំណ្នូ់វេំ�ំពស្័ ម៌ាន ថា
ន ើ្ពន្ធនាគារមយួណាមានពស្័ ម៌ានអំពីកូនរបស់អនាកនទាស េីកខន្ងស្នា កន់ៅរបស់កូននក្ងទាងំ
ននាះ ការនរៀបចំអនាកខថទានំក្ង និងថាន្ើមាននី្ិវធិីពិនសសណាមយួប្រូវបានដាកឲ់្យអនុវ្តា នែើម្ ី
នអាយកុមារចូលនៅសួរសុែេុក្ខម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ។

អង្គការ លីកាែូ កប៏ាននធវើបេសម្ាសផងខែរជាមយួនធឹងសស្ីជាម្ាយខែលកំពុងជាប ់
ពន្ធនាគារ ឬខែលប្រូវបាននដាះខលងថ្ីៗចំនួន ៩៦នាក ់ និងជាមយួអនាកខថទាកុំមារខាងនបរៅពន្ធ- 
នាគារ ចំនួន ៣៦នាក ់នៅកនាុង ១២នែ្តា និងនៅរាជធានីភនានំពញ។ ភាគនបចើនននសស្ីខែលចូលរមួបេ 
សម្ាសទាងំននាះ គឺជាម្ាយខែលរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារខែលប្រូវបាននចាេបបកាន ់ ឬប្រូវបានរក 
នឃើញថាមាននទាសពីបេនល្ើសបស្ល ឬបេនល្ើសអ�ិងសា ន�ើយពួកគា្ម់ានកូននៅកនាុងបនទៃុក 
ខែលមានអាយុនបកាម ១៨ឆ្នា ។ំ

បេសម្ាសប្រូវបានបនងកើ្ន�ើងនែើម្បីបមូលពស្័ ម៌ាន អំពីបេពិនស្ធនន៍នការឃា្ែ់្ួន 
និងការជាបឃុ់ំឃាងំរបស់ម្ាយនិងកូន ខែលរមួទាងំការសួរសុែេុក្ខកនាុងពន្ធនាគារ េំនាកេ់ំនង    
និងការេេួលបានពស្័ ម៌ានរវាងម្ាយនិងកូន និងផលបះ៉ពាល់ពិនសសនៅនលើកុមារ នៅនពលម្ាយ
របស់កុមារប្រូវបានបញជាូ ននៅពន្ធនាគារ។

កនាុងចំនណាមសស្ីចូលរមួបេសម្ាសទាងំអស់ សសតាី ៤៧នាក ់ មនិទានេ់េួលបានសវនា- 
ការជំនំុជបមះ។ នដាយនលើកខលងខ្សស្ីជនជា្ិនថមានា ក ់ សស្ីចូលរមួបេសម្ាសទាងំអស់ គឺជាជន 
ជា្ិខែ្រ ឬអនាកមាននែើមកំនណើ ្នវៀ្ណាម បានតាងំេីលំនៅនៅកម្ុជាអស់រយៈនពលយូរឆ្នា មំក 
ន�ើយ។

នែើម្យីល់ែធឹងនអាយចបាស់អំពីលេ្ធផលននការផ្្ស់ប្ូរនៅកនាុងចបាប ់ នៅឆ្នា ២ំ០១១ 
អង្គការ លីកាែូ បាននធវើការសម្ាសជាមយួនធឹងម្ាយជាបន់ៅកនាុងពន្ធនាគារមយួចំនួន ខែលកូន   
របស់អនាកទាងំននាះប្រូវបានយកនចញពីពន្ធនាគារ ខែលជាលេ្ធផលននការផ្្ស់ប្ូរននះ។

វិធតីេាសេ្សេាវស្ាវ

"លពលខ្ះលនៅលពលខ្នុំ 
មកពតីេាលាវិញ អត់ 
មានអតី្ញនុាំលទ េូម្តី 
ដតបា�ក៏មិនមាន 
ដដរ។ ម៉ាក់ខ្នុំដតងដត 

លធ្ើម្ហូបរាល់លពល ប៉ុដន្ 
ឥឡហូវអត់មានអ្កណា 
លរៀបចំម្ហូបលទៀតលទ។"

េ្ិតិ
ក្នុងចំលណោមម្ា� ៩៦នាក់ 

ដដលចូលររួមេម្ាេ

៧០%
�្មានលមធាវី

៥៦% 
សតូវបានលចោទសបកាន់ ឬ កាត់លទោេ 

ពតីបទលល្មើេ ទាក់ទងនិងលស�ឿងលញៀន

៩៧%
មិនដដល្ាប់ពន្នា�ារពតីមុនទាល់ដត
លេោះ

៥ មណ្ឌលអប់រំដកដសបទតី ២ (CC2) តាលខ្មៅ កំពង់លេោម កំពង់េ្ឺ កំពត កំពង់ឆ្ាំង កំពង់ចាម កំពង់ធំ លពោធិ៍េាត់ បាត់ដំបង 
បន្ា�មាន្័� លេៀមរាប េ្ា�លរៀង និងលកោះកុង។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ៣



ែូចគានា ននះខែរ ជាមយួនធឹងេសសេនៈនែើម្ខីសវងយល់នអាយចបាស់អំពី្បមរូវការរបស់កូន 
ខែលមាតា យជាបព់ន្ធនាគារ និងនែើម្នីបបៀបនធៀបរវាងបេពិនស្ធនរ៍បស់អនាកេេួលបាននិងអនាក 
មនិេេួលបានជំនួយពីខាងនបរៅ អង្គការ លីកាែូ នដាយមានជំនួយពីអង្គការ ពិភពនោកនយើង   
បាននធវើការសម្ាសជាមយួសស្ីមយួចំនួនខែលបានេេួល ឬបនតាេេួលជំនួយពីអង្គការជីវ ិ្ នៅ 
កម្ុជា នៅកនាុងនែ្តានសៀមរាប និងនែ្តាបនាទៃ យមានជស័យ។

នែើម្កីា្ប់នថាយការរខំានែល់ការរស់នៅបបចានំថ្ងរបស់បករុមបគរួស្រ និងការសិកសារបស់ 
កុមារ អង្គការលីកាែូ មនិបាននធវើការនសនាើសំុជាពិនសសនអាយកុមារចូលរមួបេសម្ាសននាះនេ ប៉ុខន្ 
ផទៃុយនៅវញិ អង្គការ លីកាែូ េុកការសនបមចចិ្តាននះនអាយនៅអនាកខថទាកុំមារវញិ។ នគាលបំណងនន 
បេសម្ាស ប្រូវបានពន្យល់យ៉ាងចបាស់ជាមុន ន�ើយអនាកចូលរមួប្រូវបានផ្ល់នូវជនបមើសនែើម្ចូីល 
រមួ ឬមនិចូលរមួ។

នៅនពលជួបជាមយួបករុមបគរួស្ររបស់ម្ាយខែលជាបព់ន្ធនាគារ អង្គការ លីកាែូ ជាែំបូង 
បានសំុនិងេេួលការយល់បពមពីម្ាយ និងពិនិ្្យនមើលមុននពលនធវើការបេសម្ាសថាន្ើកុមារទាងំ 
ននាះបានែធឹងថាម្ាយរបស់ពួកនគជាបព់ន្ធនាគារ និងបានែធឹងពីពស្័ ម៌ានរនសើបែនេនេៀ្ ែូចជា   
ចរ ិ្ លក្ខណៈននការនចាេបបកានន់ៅនលើម្ាយរបស់អនាកទាងំននាះឬនេ។ នៅនពលកុមារបានបង្ហា ញ 
ែ្ួន អង្គការ លីកាែូ បានចងបកងសំណួរសម្ាសយ៉ាងសមរម្យ និងផ្ល់ឱកាសឲ្យកុមារ បង្ហា ញពី 
េសសេនៈផ្ទៃ ល់ែ្ួន និងផ្ល់ឱកាសនអាយកុមារទាងំននាះសួរ បបសិននបើអនាកទាងំននាះមានចម្ងល់។

បេសម្ាសជាមយួនធឹងម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ ប្រូវបាននធវើន�ើងនបកាមស្ថា នភាពនផសេងៗ
គានា ខផ្អកតាមពន្ធនាគារនីមយួៗ។ បេសម្ាសែ្ះប្រូវបាននធវើន�ើងនៅកនាុងបរយិាកាសឯកជន ែណៈ
ខែលបេសម្ាសែ្ះនេៀ្ប្រូវបាននធវើន�ើងនៅខាងមុែរបារខែក និងកនាុងករណីែ្ះ អនាកយាមមាន 
វ្តាមានអំ�ុងនពលបេសម្ាសផងខែរ។

ែណៈនពលខែល អង្គការ លីកាែូ េេួលស្្គ ល់ថាកុមារខ្ងខ្េេួលរងផលបះ៉ពាល់ពី
ការជាបព់ន្ធនាគាររបស់សមាជិកបគរួស្រ និងអនាកខថទាចំំបង ែូចជា ឪពុក នោកតា នោកយាយ 
បងបបរុសបងបសី ឪពុកម្ាយចុង ឬ ឪពុកម្ាយចិញ្ធឹម េំ�ំននការសិកសាននះប្រូវបាន កំណ្ប់ ធ្ឹម 
ម្ាយបនងកើ្ខែលជាបព់ន្ធនាគារ។ បញ្ហា ននះនដាយស្រនៅកម្ុជា ម្ាយបនងកើ្ខ្ងខ្ជាអនាកខថទា ំ
ចំបង ន�ើយនៅនពលខែលអនាកទាងំននាះប្រូវបានបញជាូ ននៅពន្ធនាគារ គឺខ្ងខ្រខំានែល់ជីវ ិ្ កុមារ 
រមួមានែូចជាការផ្្ស់េីលំនៅ និងការសិកសាជានែើម។

ែូចគានា ននះខែរ ែណៈខែលលេ្ធផលបស្វបជាវរបស់អង្គការ លីកាែូ បង្ហា ញថាការដាក ់
ពន្ធនាគារម្ាយមានា ក ់ នធឹងអាចនធវើនអាយបះ៉ពាល់ែល់សមាជិកបគរួស្រែនេនេៀ្ ែូចជាស្ចញ់ា្ិ 
ខែលមានជំងឺ ឬខែលជាចាស់េំុ។ លេ្ធផលរកនឃើញននះប្រូវបានដាកប់ញូ្លនៅកនាុងរបាយការណ៍
ននះ ចំនពាះខ្ករណីខែលស្ចញ់ា្ិទាងំននាះមានេំនាកេ់ំនងផ្ទៃ ល់ជាមយួនធឹងកូនរបស់សស្ីខែល
ជាបព់ន្ធនាគារប៉ុនណាណ ះ។

១០០%
ថនអ្កដដល្ាប់លទោេសតូវបានឃុំ 
ឃាំង្ាបលណដោះអាេន្មុន េវនាការ។

 
៣២នាក់
កូនមិនដដលបានមកេរួរេុខទុក្ខលេោះ។

៩៤%
ថនស�រួេារ សតូវបង់សបាក់េំរាប់ការេរួរ 

េុខទុក្ខក្នុងពន្នា�ារ។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ៤



កង្វះខាតព័ត៌មានមូលដ្ាន

វធិានននស�បបជាជា្ិសបមាបខ់ថទាអំនាកជាបព់ន្ធនាគារជា 
សសតាី និងវធិានការមនិឃុំែ្ួនសបមាបជ់ននល្ើសជាសសតាី (វធិានបករុង 
បាងកក)៦  ខចងថា នៅនពលខែលសស្ីមានា កប់្រូវបានដាកន់ៅកនាុងពន្ធ- 
នាគារ គួរខ្ក្ប់តាេុកនូវចំនួន និងពស្័ ម៌ានផ្ទៃ ល់ែ្ួនននកូនរបស់ 
គា្ ់ ខែលកនាុងននាះរមួមានន្្ះនិងអាយុរបស់កូន ន�ើយបបសិននបើ 
ជាកូនមនិនៅតាមម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ គួរខ្ក្ប់តាពីេីកខន្ង និង 
សិេ្ធិនធវើអាណាពយាបាល ឬស្ថា នភាពននអាណាពយាបាលននាះ។៧

ការសិកសារបស់អង្គការ លីកាែូ បានបង្ហា ញនអាយនឃើញថា 
នៅកនាុងបបនេសកម្ុជា ពន្ធនាគារភាគនបចើនខែលប្រូវបាននធវើការបស្វ 
បជាវ មនិមានពស្័ ម៌ានខបបននះននាះនេ និងនី្ិវធិីននការចុះបញជា ីចូល 
របស់អនាកជាបព់ន្ធនាគារ ចាបត់ាងំពីឆ្នា  ំ២០០៣មក មនិ្បមរូវឲ្យនធវើការ 
ក្ប់តាពស្័ ម៌ានទាងំននះ នៅកនាុងបញជា ីផ្ូវការននអនាកជាបព់ន្ធនាគារននាះ
ន�ើយ។៨  ជាការពិ្ មានពន្ធនាគារខ្មយួគ្ខ់ែលមានពស្័ ម៌ានជាក ់
ោកអ់ំពីកូនរបស់អនាកជាបព់ន្ធនាគារ ខែលកនាុងននាះរមួមានអាយុ និង
េីកខន្ងស្នា កន់ៅបច្ុប្ននារបស់កូន។

អង្គការ លីកាែូ នជឿជាកថ់ា ការក្ប់តាពស្័ ម៌ានខបបននះគឺ 
មានស្រៈសំខានស់បមាបធ់ានាថា ម្ាយមានា កអ់ាចរកសាការទាកេ់ងជា 
មយួនិងកូនរបស់នាងបាន និងបនតាេេួលបានពស្័ ម៌ានអំពីសុែុមាល
ភាពរបស់កូន និងការខបបបបរួលននស្ថា នភាពបករុមបគរួស្រ។ មយាង៉នេៀ្ 
ការក្ប់តាពស្័ ម៌ានខបបននះ កគ៏ួរខ្អនុញ្ញា ្នអាយកុមារ និងអនាកនមើល 
ខថកុមារបនតាេេួលបានពស្័ ម៌ានខែលនកើ្ន�ើង ទាកេ់ងនៅនធឹងការ 
ជាបព់ន្ធនាគាររបស់ម្ាយ ែូចជាការសនបមចចិ្តាផ្ូវចបាបសំ់ខាន់ៗ  
បញ្ហា សុែភាព ឬការផ្្ស់េីតាងំនៅកនាុងពន្ធនាគារ ឬនៅពន្ធនាគារ 
មយួនេៀ្។

ពស្័ ម៌ានរែឋាបាលខបបននះ កម៏ានស្រៈសំខានផ់ងខែរសំរាប់
ការនរៀបចំមុននពលនធឹងនដាះខលងអនាកជាបព់ន្ធនាគារ នែើម្នីអាយសមា-
ជិកបគរួស្រខែលសមបសបបំផុ្ អាចេេួលបានពស្័ ម៌ានមុនកាល 
បរនិចឆេេននការនដាះខលង និងនធវើការចា្ខ់ចង និងនរៀបចំនអាយកូនៗ 
េេួលម្ាយរបស់ពួកនគប្លបន់ៅផទៃះវញិ។

៦ http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf សតូវបានអនុម័តលដោ�មហាេន្ិបាត អង្គការេហសប្ា្ាតិ ក្នុងដខធ្ហូ ឆ្ាំ២០១០។
៧ សេ្តី�រួរដតមិនសតូវបានបង្ខំលអោ�លបើកចំហរពតីព័ត៌មានលនះសបេិនលបើ�ាត់មិនចង់លធ្ើ។
៨ និតិវិធតីពន្នា�ារ ១៖ ការចុះបញ្តីចូលក្នុងពន្នា�ារ

កូនបសីរបស់អនាកជាបព់ន្ធនាគារជាសសតាី ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ៥

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf


អង្គការ លីកាែូ េេួលស្្គ ល់ថា អាចមានការពិបាកសំរាប ់
ពន្ធនាគារកនាុងការរកសាេុកពស្័ ម៌ានជាកោ់ក ់ អំពីស្ថា នភាពបករុម 
បគរួស្រ បបសិននបើពួកនគមនិបានេេួលពស្័ ម៌ានប ធ្ឹមប្រូវពីមសន្ី្ុោ-
ការ។ អង្គការ លីកាែូ កេ៏េួលស្្គ ល់ផងខែរថា អាចមានការពិបាកកនាុង 
ការនធវើបច្ុប្ននាភាពពស្័ ម៌ានថ្ីបំផុ្ នដាយមនិមានស�បប្ិប្តាិការពី

បករុមបគរួស្រអនាកជាបព់ន្ធនាគារ។ ែូនចនាះ ែណៈនពលខែលអាជាញា ធរពន្ធ-
នាគារ គួរខ្នធវើការែិ្ែំបបធឹងខបបងនធវើអវីខែលអាចនធវើបាន នែើម្រីកសាេុក 
និងរកសាពស្័ ម៌ានឲ្យបានប ធ្ឹមប្រូវ បករុមបគរួស្រអនាកជាបព់ន្ធនាគារកប៏្រូវ
ខ្េេួលការែុសប្រូវ កនាុងការធានាថាពន្ធនាគារេេួលបានពស្័ ម៌ានពី
ការផ្្ស់ប្ូររបស់បករុមបគរួស្រផងខែរ។

ែណៈនពលខែល ជាភស័ពវសំណាងសំរាបអ់នាកជាបព់ន្ធនាគារខែលប្រូវបាននដាះខលងនដាយ 
ស្រកូនរបស់អនាកទាងំននាះរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួ និងសំរាបអ់នាកជាបព់ន្ធនាគារខែលសវនា-
ការប្រូវបានពនន្ឿននដាយស្រមូលន�្ុែូចគានា  ប៉ុខនតាការនលើកខលងនទាសនធវើន�ើងថ្ីៗននះបាន  
បង្ហា ញនូវភាពែវះចនន្ាះសំខាន់ៗ មយួចំនួន នៅកនាុងនី្ិវធិីខែលកំណ្ថ់ាន្ើឲ្យកុមាររស់នៅជា 
មយួម្ាយកនាុងពន្ធនាគារ ឬកម៏និប្រូវឲ្យកុមារនៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួមាតា យ។

បច្ុប្ននាននះ ហាកបី់ែូចជា មនិទានម់ាននី្ិវធិីប្ធឹមប្រូវណាមយួប្រូវបានដាកឲ់្យអនុវ្តា 
នែើម្កីំណ្ថ់ានៅនពលណា និងមូលន�្ុអវីខែលកុមារ្ូចមានា កន់ធឹងអាចរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារជា
មយួម្ាយរបស់គា្ន់នាះនេ។ ផទៃុយនៅវញិ ែំនណើ រននន�្ុការណ៍និងការសនបមចចិ្តាខែលឲ្យកុមារ
មានា ករ់ស់នៅជាមយួម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ គឺមនិមានលក្ខណៈចបាស់ោស់ ន�ើយនដាយខផ្អកតាម 
ការនដាះខលងថ្ីៗននះ មូលន�្ុទាងំននះ គឺមនិទានស់មរម្យនេ។ េីតាងំភូមសិ្សស្ និងវ្តាមានរបស់ 
មនុសសេនពញវ ស័យនៅនពលឃា្ែ់្ួន អ្តាសញ្ញា ណរបស់អាជាញា ធរខែលនធវើការចាបែ់្ួន និងនគាល 
ននយាបាយរបស់ពន្ធនាគារនីមយួៗ គឺជាកតាតា សនបមចចិ្តាែសំ៏ខាន ់ខែលខ្ងខ្មានអាេិភាពនលើ
ការចងប់ានរបស់ម្ាយ ន�ើយសំខានជ់ាងននះ គឺការនធវើតាមេម្ាបពី់មុន នបចើនជាងនធវើការពិចារណា 
អំពីឧ្តាមបបនយាជនរ៍បស់កុមារ។

សស្ីមយួចំនួន ខែលប្រូវបាន 
សម្ាសនដាយអង្គការ លីកាែូ បានឲ្យ 
ែធឹងថា កូនរបស់ពួកគា្ ់ ស្នា កន់ៅជា 
មយួ នដាយស្រមូលន�្ុស្មញញា  គឺអនាក 
ទាងំននាះកំពុងនៅជាមយួគានា  នៅនពលនគ 
ឃា្ែ់្ួន និងមនិមានវ្តាមានអនាកណា 
មានា ក ់ខែលអាចនមើលខថកូនទាងំននាះ នៅ 
នបរៅពន្ធនាគារបានភ្ាមៗននាះនេ។ អនាក 
ែនេនេៀ្ បានរាយការណ៍ថា នគរបាល 
ហាមឃា្យ៉់ាងសកម្ មនិនអាយអនាក  
ទាងំននាះនាកូំននៅប៉ុសតាិ៍នគរបាលជាមយួនេ នទាះបីជាមនិមានជនបមើសនផសេងៗនែើម្នីមើលខថកូន 
ននាះកន៏ដាយ។ នៅកនាុងពន្ធនាគារមយួចំនួនកុមារប្រូវបាន អនុញ្ញា ្នអាយនៅរស់នៅជាមយួម្ាយ
នៅកនាុងពន្ធនាគារ បនាទៃ បពី់បានសំណូមពរនៅអាជាញា ធរ ពន្ធនាគារ។ នៅកនាុងពន្ធនាគារែនេនេៀ្ 
អាជាញា ធរបានបែិនសធសំណូមពរខបបននះ។

ភាពែុសគានា ននការនដាះបស្យករណីទាងំននះ ពន្យល់ពីមូលន�្ុខែលម្ាយមយួចំនួន
អាចេុកកូនឲ្យនៅកនាុងពន្ធនាគារបាន និងម្ាយែ្ះនេៀ្មនិអាចនធវើបាន។ អង្គការ លីកាែូ កប៏ាន 
ក្ស់មា្គ ល់ផងខែរថា សស្ីមយួចំនួនខែលបានសនបមចចិ្តាខសវងរកការនរៀបចំនមើលខថកូននៅខាង 
នបរៅពន្ធនាគារ នដាយមនិែធឹងែ្ួនថាការនធវើខបបននះនធវើនអាយអនតារាយែល់ឱកាសេេួលបានការ
នដាះខលងមុនកំណ្ ់ឬការពនន្ឿនសវនាការននាះនេ។

មិនមានស�ាលនស�ាបា�ដដលមានបទដ្ានសតរឹមសតូវ

ករណតីេិក្ា៖ េាេា
េាេាមានកូនពតីរនាក់ �ឺកូន 

សបុេអា�ុ ៥ឆ្ាំម្ាក់ និងកូនសេតីម្ាក់ 
មានអា�ុសតរឹមដត ៦ដខ លនៅលពលដដល 
េាេាសតូវបានបញ្ហូនលទៅពន្នា�ារ។ 
េាេា សតូវបានឃាត់ខ្លួន ខណៈលពល  
ដដលនាងកំពុងលដើរតាមដងផ្ហូវបតីកូនសេតី 
លហើ�លដោ�េារដតកូនសេតីនាងកំពុងដត
លនៅសតូវការបំលបៅលដោះលនៅលឡើ� េាេា 
បាននាំ�កកូនសេតីលទៅទតីេ្ាក់ការ 
ន�របាល ្ាមរួ��ា្។

លនៅលពលេ្ាមតីរបេ់េាេាមក 
េរួរេុខទុក្ខនាង លនៅទតីេ្ាក់ន�របាល 
លនៅថែងៃដដដលលនោះ មនន្តីន�របាលបាន 
លអោ�កូនសេតីលទៅ�ាត់ និងសបាប់�ាត់ 
លអោ��កកូនលទៅផ្ះ។ េាេាមិនទទរួល 
បាន្លសមើេក្នុងការទុកកូនរបេ់នាងលទ 
លហើ�លនៅលពលលសកោ�មក លនៅក្នុង 
ពន្នា�ារ នាងបានេាកេរួរែា លតើកូន 
របេ់នាង អាចមកលនៅ្ាមរួ�នាងបាន 
ដដរឬលទ ប៉ុដន្ ល�សបាប់នាងែាលរឿងលនះ 
មិនអាចលធ្ើបានលនោះលទ។

ពតីផ្ះស�រួេាររបេ់េាេា មក 
ពន្នា�ារ សតូវការចំណា�លពលលធ្ើ 
ដំលណើរពតីរលម៉ោង លហើ�កូនរបេ់នាងបាន
លទៅេរួរេុខទុក្ខនាងពតីរ ឬ បតីដង ក្នុង      
អំឡនុងលពល្ាប់ពន្នា�ារមរួ�ឆ្ាំរបេ់ 
នាង។ ពរួកល�បាន្រួប�្ាលនៅក្នុងបរិលវណ
្រួប�្ាររួម ប៉ុដន្មិនដដលទទរួលបានលពល 
លវលាឯក្ន្ាមរួ��្ាលនោះលទ។

េាេាសតូវបានឃាត់ខ្លួន លនៅដខ 
លមេា ឆ្ាំ២០១៤ ពតីការេង្័� អំលពើ 
លចោរកម្ម និងសតូវបានឃុំឃាំងរ�ៈលពល 
ដប់ដខ មុនលពលទទរួលបានេវនាការ    
និងផ្ន្ាលទោេលអោ�្ាប់ពន្នា�ារមរួ�
ឆ្ាំ។ នាងសតូវបានលដោះដលងបរួនថែងៃ 
លសកោ�បន្ាប់ពតីអង្គការ លតីកាដូ បាន 
េម្ាេនាង។

កូន្ូចរស់នៅជាមយួអនាពយាបាល
ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៥

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ៦



នៅនពលណាខែលមសនតាីអនុវ្តាចបាប ់ និងមសន្ី្ុោការប្រូវ
នដាះបស្យបញ្ហា ពាកព់ស័ន្ធនធឹងកុមារកនាុងនាមជាអនាកជំនាញ អនាកទាងំ
ននាះគួរខ្អនុវ្តានដាយយកចិ្តាេុកដាក ់បបរុងបបយស្័ នា ន�ើយជាពិនសស 
យកចិ្តាេុកដាកច់ំនពាះអាយុ ្បមរូវការ និងភាពង្យរងនបគាះជាក ់
ោករ់បស់កុមារ នដាះបស្យបញ្ហា ទាងំននះនដាយមនធយាបាយ 
សមរម្យ។

នៅនពលខែល អង្គការ លីកាែូ មនិបានក្ប់តាករណីនានា
ននអំនពើ�ិងសារបស់នគរបាល នៅនលើសស្ីនៅចំនពាះមុែកូនរបស់អនាក 
ទាងំននាះ នៅកនាុងករណីភាគនបចើននៅនពលខែលកុមារមានវ្តាមាននៅ 
នពលឃា្ែ់្ួនម្ាយ អាជាញា ធរនធវើហាកែូ់ចជាកុមារមនិនៅេីននាះ និង 
ចាបម្់ាយរបស់អនាកទាងំននាះ នដាយមនិមានការបកបស្យពន្យល់អវី
ន�ើយ។ ការនធវើខបបននះខ្ងខ្នធវើនអាយកុមារពិបាកចិ្តា ភស័យខ្ាច 
និងយល់បច�ំ។ កុមារមយួចំនួនបានរ្ ់ ឬពួននៅនពលនឃើញ 
នគរបាល និងកុមារែ្ះនេៀ្ ប្រូវបានេុកនចាលនដាយគ្ានអនាកណា 
នមើលខថ។

នៅនពលឃា្ែ់្ួន ជាេូនៅនគរបាលហាកបី់ែូចជាមនិយក 
ចិ្តាេុកដាកព់ីស្ថា នភាពបគរួស្រ និងសុែុមាលភាពរបស់កុមារណា   
មយួ ខែលនៅកនាុងបនទៃុកបករុមបគរួស្រននាះនេ។ បបសិននបើមនិមាន 
វ្តាមានកូននៅនពលឃា្ែ់្ួន នគរបាលជាញធឹកញាបម់និខែលសួរ 
ថាន ើ្ មានកូននៅកនាុងបករុមបគរួស្រននាះខែរឬនេ។ ែូចគានា ខែរ បបសិន 
នបើកូនមានា ក ់ឬ នបចើននាកម់ានវ្តាមាននៅេីននាះ នគរបាលទាងំននាះជា 
េូនៅមនិបានសួរថាន្ើមានកូននផសេងនេៀ្ខែរឬនេននាះនេ។ នទាះបីជា
នៅកនាុងករណីមយួចំនួនខែលនគរបាលសួរអំពីចំនួន និងអាយុ 
របស់កូន អនាកទាងំននាះជាធម្តាមនិយកចិ្តាេុកដាកព់ីអវីែ្ះខែល អា
ចបះ៉ពាល់ែល់កូននៅនពលម្ាយអវ្តាមាន នទាះបីជានគរបាល 
ទាងំននាះបានែធឹងថា មនិមានមនុសសេនពញវ ស័យណាមយួអាចេេួល   
ែុសប្រូវនមើលកុមារបានភ្ាមៗននាះកន៏ដាយ។

អង្គការ លីកាែូ បានក្ប់តាករណីខែលនគរបាលេុកកុមារ 
នអាយនៅជាមយួជនមនិស្្គ ល់ ឬមនុសសេនពញវ ស័យខែលកុមារមាន 
េំនាកេ់ំនង្ិច្ួចជាមយួ។ កុមារមយួចំនួនប្រូវបានេុកនអាយនៅ
នដាយែ្ួនឯងនដាយមនិមានការនរៀបចំការនមើលខថណាមយួនេ ន�ើយ 
មនិមានការពយាយាមណាមយួ នែើម្ផី្ល់ែំណធឹ ងែល់សមាជិកបករុម    
បគរួស្រអំពីការឃា្ែ់្ួនរបស់ម្ាយននាះខែរ។ នពលែ្ះ  មានការសន្្ ់
ថាបងបបរុសបងបសីខែលប្ធឹមខ្ជាកុមារនៅន�ើយ ជាអនាកេេួលែុស 
ប្រូវនមើលខថទា ំប្អូនបសី ឬប្អូនបបរុសរបស់អនាកទាងំននាះ។

នៅនពលខែលសសតាីប្រូវបាននៅ នៅេីស្នា កក់ារនគរបាល 
នែើម្សួីរចនម្ើយមុននពលឃា្ែ់្ួន ពួកគា្ជ់ាញធឹកញាបម់និបានែធឹង
ថាពួកគា្ន់ធឹងប្រូវជាបឃុ់ំឃាងំ ន�ើយែូនចនាះអនាកទាងំននាះមនិបាន    
ពិចារណានរៀបចំការនមើលខថកូនរយៈនពលែ្ី ឬរយៈនពលខវងននាះនេ។ 
នពលែ្ះអនាកទាងំននាះេុកកូននអាយនៅមានា កឯ់ង នដាយស្្នថាពួក 
គា្ន់ធឹងនៅប្ធឹមខ្រយៈនពលែ្ីប៉ុនណាណ ះនធឹងប្លបម់កវញិ។

កងវះខា្ឱកាសសបមាបម្់ាយ នែើម្នីរៀបចំការនមើលខថកូន 
នអាយសមរម្យបនាទៃ បពី់ការឃា្ែ់្ួនរបស់ពួកគា្ ់ ប្រូវបានរកនឃើញ 
នៅកនាុងករណីជានបចើន នដាយសសតាីមយួចំនួនបានបបាបអ់ង្គការ លីកាែូ 
ថា ពួកគា្ម់និប្រូវបានអនុញ្ញា ្នអាយេូរសស័ពទៃពីេីស្នា កន់គរបាលនៅ
បករុមបគរួស្រននាះនេ នទាះបីជាកូនរបស់គា្ប់្រូវបានេុកនចាលនដាយ
គ្ានអនាកនមើលខថ ឬេុកនៅជាមយួអនាកមនិជាបស់្ចញ់ា្ិកន៏ដាយ។

សស្ីមយួចំនួនបានបបាបអ់ង្គការ លីកាែូ ថា នគរបាលមនិ 
បានស្កសួរអំពីស្ថា នភាពបករុមបគរួស្ររបស់អនាកទាងំននាះនេ ប៉ុខនតាននះ
បបខ�លនដាយស្រអាជាញា ធរមូលដាឋា នែធឹងពីសមាជិកបគរួស្រ និងអនាក
ខែលអាចនធឹងខថទាកុំមារនៅនពលសសតាីទាងំននាះអវ្តាមាន។ នៅកនាុង 
េសសេនៈរបស់អង្គការ លីកាែូ វធិីស្សសតាខបបននះគឺគ្ានការេេួលែុស
ប្រូវទាងំបសរុង នដាយស្រមនិបានគិ្ែល់ធម្ជា្ិននការផ្្ស់ប្ូរ 
េំនាកេ់ំនងបករុមបគរួស្រ និងការែវះខា្ការេេួលពស្័ ម៌ានរបស់អា-
ជាញា ធរ អំពីការខបបបបរួលកនាុងបករុមបគរួស្រ និងផលបះ៉ពាល់អវជិជាមាន 
ខែលអាចនកើ្មានន�ើងនលើកុមារ។

លេ្ធផលខែលអង្គការ លីកាែូ បានរកនឃើញ បង្ហា ញនអាយ 
នឃើញថា សុែុមាលភាពរបស់កុមារមនិប្រូវបានយកចិ្តាេុកដាកន់ៅ
នពលឃា្ែ់្ួន និងរ�ូ្ែល់នី្ិវធិី្ុោការបានបញ្ប។់ សស្ីជានបចើន 
នាកខ់ែលប្រូវបានសម្ាសនដាយអង្គការ លីកាែូ បាននិយាយថាអនាក 
ទាងំននាះមនិខែលេេួលបានការស្កសួរ អំពីស្ថា នភាពបករុមបគរួស្រ 
របស់គា្ ់ នៅនពលមានការនចញែីការឃុំែ្ួនបនណ្ាះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ ឬនៅអំ�ុងនពលសវនាការ និងនពលផតានាទៃ នទាសននាះនេ។ 
ចំនពាះអនាកខែលេេួលបានការស្កសួរ មានខ្សសតាីពីរនៅបីនាក ់      
ប៉ុនណាណ ះខែលេេួលបានការស្កសួរអំពីេីកខន្ងកូនស្នា កន់ៅ និង 
ការនរៀបចំនមើលខថ។ គួរនអាយនស្កស្្យ ផលលំបាកទាងំននះកន៏កើ្
ន�ើងែូចគានា នៅនលើករណីរបស់សស្ីមយួចំនួន ខែលមាននមធាវកីារពារ 
កតាី នដាយសសតាីទាងំននាះបានរាយការណ៍ថា សូម្ខី្នមធាវរីបស់ពួកគា
្ក់ម៏និបានសួរពួកគា្ថ់ាន្ើ គា្ម់ានកូនខែរឬនេ ននាះខែរ។

     

ការមិនបាន�កចិត្ទុកដាក់នរឹងេុខុមាលភាពរបេ់កុមារ

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ៧



ករណតីេិក្ា៖ ផល្ា
អំឡនុងលពលឃាត់ខ្លួន ផល្ា កំពុង 

លនៅផ្ះ្ាមរួ�នរឹងកូនសបុេអា�ុ ៩ឆ្ាំ  
និងលចៅសបុេអា�ុ ៧ឆ្ាំ ្ាមរួ�និង 
ម្ា�របេ់លចៅ ដដលសតូវ្ាកូនសេតីរបេ់ 
�ាត់ល្្មោះ េុវណ្ា អា�ុ២៦ឆ្ាំ។

កងរា្អាវុធហត្ បានមកដល់ 
ផ្ះផល្ាលនៅលពល�ប់លម៉ោង ៨លងៃាច ថែងៃ 
អាទិត្យ លនៅលពលដដលកុមារទំាងពតីរកំពុង 
លលងលនៅក្នុងផ្ះ។ លនៅលពលដដលកុមារ 
ទាំងពតីរលឃើញន�របាល  ភ្ាមលនោះពរួកល� 
ចាប់លផ្ើម�ំនិងរត់លទៅលសកៅ។ ន�របាល 
ដដលលឃើញកុមារទាំងលនោះ ភ្ាមៗបាន 
ឃាត់ខ្លួនសេ្តីទាំងពតីរ និងបាននាំខ្លួនអ្ក 
ទាំងពតីរ លទៅទតីេ្ាក់ការកងរា្អាវុធហត្ 
មូលដ្ាន។

ផល្ាបានសបាប់ អង្គការ លតីកាដូ 
ែា�ាត់បានេុំអង្រន�របាលែា "េូម 
លមត្ាលអោ�ខ្នុំលទៅរកកូនសបុេខ្នុំ និងលចៅ   
សបុេខ្នុំមុនលពលលលោកនាំខ្លួនខ្នុំលទៅ លពល 
ខ្នុំរកលឃើញលហើ� ខ្នុំនរឹងលទៅ តាមលលោក។" 
ប៉ុដន្ កងរា្អាវុធហត្ទាំងលនោះ បាន 
បដិលេធេំណូមពររបេ់ផល្ា។

ទាល់ដតដល់លម៉ោង ១០�ប់ ថែងៃ 
ដដដល លទើបផល្ាអាចលធ្ើការទាក់ទង 
តាមទូរេ័ព្ លទៅសបាប់សកុមស�រួេារអំពតីការ
ឃាត់ខ្លួនរបេ់�ាត់ និងេរួរអំពតីេុវត្ិ- 
ភាពរបេ់កូនសបុេ និងលចៅសបុេរបេ់ 
�ាត់។ កូនសេតីមរួ�លទៀត របេ់ផល្ាបាន 
សបាប់ផល្ាែា អ្ក្ិតខាងបានរកលឃើញ
កុមារទាំងពតីរកំពុងពរួនលនៅក្នុងរលណដៅលនៅដតី
ដសេមរួ�ខាងលសកោ�ផ្ះ។

ក្នុងអំឡនុងលពល ការឃាត់ខ្លួន 
និងការឃុំខ្លួនរបេ់អ្កទាំងពតីរ �្មានលពល 
លវលាណាមរួ� ដដលន�របាលបានេាក 
េរួរផល្ា ឬេុវណ្ាែា លតើអ្កទាំងពតីរ 
មានកូនប៉ុន្មាននាក់ លតើកុមារទំាងលនោះ 
លនៅឯណា ឬ លតើអ្កណាអាចនរឹងលមើលដែ 
កុមារទាំងពតីរលនោះ។ េុវណ្ាសតូវបានលដោះ 
ដលង បន្ាប់ពតី េ្ាក់លនៅទតីេ្ាក់ការកងរា្ 
អាវុធហត្មរួ��ប់ ប៉ុដន្ផល្ាសតូវបាន 
្ំនុំ្សមះ និងផ្ន្ាលទោេ ពតីបទលល្មើេ 
្រួញដូរលស�ឿងលញៀន និងសតូវបានដាក់ 
លទោេ លអោ�្ាប់ពន្នា�ារចំនរួនបតីឆ្ាំ។ 
លនៅក្នុងេវនាការ មិនមានការលលើកលឡើង 
ណាមរួ� អំពតីកូនរបេ់ផល្ាលនោះលទ។

"ខ្នុំលនៅផ្ះម្ាក់ឯង្ាមរួ�កូនតូចៗ
ពតីរនាក់។ ខ្នុំេរួរន�របាលែាខ្នុំ�រួរដតនាំ 

ទារករបេ់ខ្នុំមក្ាមរួ�ឬអត់ ប៉ុដន្ 
ន�របាលទាំងលនោះលឆ្ើ�ែាលទ។ បន្ាប់ 

មកខ្នុំេរួរែាខ្នុំអាចចាំប្តីរបេ់ខ្នុំមកផ្ះេិន
បានលទ ប៉ុដន្ន�របាលលឆ្ើ�ែាលទ 

អ្កសតូវមកតាមពរួកខ្នុំឥឡហូវលនះ។ ដូលច្ះខ្នុំ
ទុកកូនដង៉តរបេ់ខ្នុំលនៅ្ាមរួ�អ្ក្ិត
ខាង និងកូនសបុេសបាំពតីរឆ្ាំលនៅផ្ះម្ាក់

ឯង។ ខ្នុំមិនអាចទូរេ័ព្លទៅប្តីខ្នុំរហូតដល់
ថែងៃបន្ាប់។"

កូនរបស់អនាកជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគារ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៥

៨



មនិគួរនអាយសងសេ ស័យននាះនេ ខែលនៅកនាុងករណីភាគនបចើន 
ការដាកព់ន្ធនាគារម្ាយអាចមានផលបះ៉ពាល់យ៉ាងនបរៅ និងរយៈ 
នពលខវងនលើចិ្តាស្សសតា និងការលូ្ោស់របស់កូន ន�ើយអាចបនងកើន 
ឱកាសខែលកុមារអាចនធឹងបបឆ្ងំនធឹងចបាបន់ៅនពលនបកាយ។ នៅកនាុង 
ខផនាកខាងនបកាម អង្គការ លីកាែូ បានលំអិ្អំពីរនបៀបែុសៗគានា ខែល  
កូនរបស់បករុមបគរួស្រខែលប្រូវបានសម្ាស អាចេេួលរងផលបះ៉ 
ពាល់ ែូចខែលបានក្ស់មា្គ ល់នដាយបករុមបគរួស្រ និងកុមារែ្ួនឯង 
ផ្ទៃ ល់។

ទំនាក់ទំនងម្ាយនិងកូន

នៅនពលខែលម្ាយប្រូវបានបញជាូ ននៅពន្ធនាគារ និងប្រូវ 
បានបំខបកនចញពីកូនមយួ ឬនបចើនរបស់នាង ផលបះ៉ពាល់មយួននផល 
វបិាកជាកខ់សតាងបំផុ្គឺ ផលបះ៉ពាល់នលើេំនាកេ់ំនងម្ាយនិងកូន។

សស្ីទាងំអស់ខែលប្រូវបានសម្ាសនដាយអង្គការ លីកាែូ 
គឺបានរស់នៅជាមយួ ឬមានការេំនាកេ់ំនងជានេៀងទា្ជ់ាមយួនធឹង
កូនរបស់អនាកទាងំននាះមុននពលការឃា្ែ់្ួន។ ប៉ុខន្នៅនពលខែលសសតាី
ទាងំននាះប្រូវបានឃា្ែ់្ួន សស្ីមយួចំនួនមនិអាចទាកេ់ងនៅកូន 
បានទាល់ខ្នស្ះ។ សស្ី ៣២នាកម់និបានេេួលការសួរសុែេុក្ខនៅ
កនាុងពន្ធនាគារណាមយួពីកូនន�ើយ ន�ើយសសតាីនបចើននាកន់េៀ្មនិអាច
និយាយជាមយួកូនរបស់អនាកទាងំននាះតាមេូរសស័ពទៃបាននេ។ មានខ្   
សសតាីមយួចំនួន្ូចប៉ុនណាណ ះ បានរាយការណ៍ថា កូនរបស់ែ្ួនអាចមក 

សួរសុែេុក្ខជានេៀងទា្ប់ាន នដាយសសតាីជានបចើននាកន់េៀ្េេួលបាន
ការសួរសុែេុក្ខមយួែង ឬពីរែងប៉ុនណាណ ះពីកូន កនាុងអំ�ុងនពល 
ឃុំឃាងំ។

បករុមបគរួស្របានផ្ល់មូលន�្ុែុសៗគានា អំពីការែវះខា្ ឬ 
ការកបមនអាយកូនចូលសួរសុែេុក្ខនៅកនាុងពន្ធនាគារ។ មូលន�្ុ 
ស្មញញាបំផុ្ខែលេេួលបានគឺថា បករុមបគរួស្រមនិអាចនលលកបបាក់
កាសនៅសួរសុែេុក្ខបាន ឬអាចប ធ្ឹមខ្នលលកបបាកន់ៅសួរសុែេុក្ខ
បានម្ងមាក លប៉ុនណាណ ះ។ សំរាបអ់នាកឯនេៀ្ គឺពន្ធនាគារនៅឆ្្ង យនពក 
ន�ើយជាពិនសសបបសិននបើកុមារបានផ្្ស់េីលំនៅនៅនែ្តាមយួនេៀ្ 
ឬមនុសសេនពញវ ស័យមនិអាចឈបសំ់រាកពីការង្រ នែើម្កីំែរកុមារនៅ 
សួរសុែេុក្ខបាន។

នៅនពលអនាកខថទាចំំបងគឺជាស្ចញ់ា្ិចាស់េំុ ការនធវើ       
ែំនណើ រនៅពន្ធនាគារមាននពលែ្ះមនិង្យបសរួល និងមនិអាចនធវើ 
បាន។ ការសិកសារបស់កុមារកជ៏ាមូលន�្ុមយួននកងវះខា្ការសួរ 
សុែេុក្ខផងខែរ ន�ើយនៅកនាុងករណីមយួចំនួន កុមារបាននៅនធវើការ
ង្រនែើម្បីេបេងប់ករុមបគរួស្រ និងមនិអាចឈបសំ់រាកពីការង្របាន។ 
អង្គការ លីកាែូ ក្ប់តាបានខ្ករណីពីរនៅបីប៉ុនណាណ ះខែលកុមារមនិ
បាននៅសួរសុែេុក្ខនដាយស្រកុមារទាងំននាះមនិចងន់ៅ។

សំរាបម្់ាយ និងកូនទាងំននាះខែលបានជួបគានា  លក្ខែណ្ឌ នន
ការសួរសុែេុក្ខគឺមានការលំបាក ជាពិនសសការសួរសុែេុក្ខ ប្រូវបាន 

្លប៉វះពាល់សលតីកុមារ

កូនអនាកជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគារ ខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ៩



 

ករណតីេិក្ា៖ េុភាព
េុភាព មានកូនសបុេបតីនាក់ 

អា�ុ ៩ឆ្ាំ ៧ឆ្ាំ និង២ឆ្ាំ។ មុនលពល 
នាងសតូវបានឃាត់ខ្លួន នាងរេ់លនៅ្ា 
មរួ�េ្ាមតី និងកូនបតីនាក់ និងលធ្ើការ្ា 
លមផ្ះ។ េ្ាមតីរបេ់នាងរកសបាក់ផ្គត់ផ្គង់ 
ស�រួេារ លដោ�មុខរបរ្ាអ្ករត់ម៉ូតូឌុប។

លនៅលពលដដល នាងសតូវបានឃាត់ 
ខ្លួនពតីបទលល្មើេលចោរកម្ម លនៅដខ មករា ឆ្ាំ 
២០១៤ កូនសបុេលពៅរបេ់េុភាព�ឺមាន
អា�ុសតរឹមដត ៩ដខ ប៉ុលណ្ោះ។ នាងសតូវ 
បាននាំខ្លួនលចញពតីផ្ះ លហើ�លដោ�មិន 
ដរឹងែា នាងនរឹងសតូវល�បញ្ហូនលទៅពន្នា- 
�ារលនោះលទ នាងក៏�កកូនលពៅលទៅប៉ុេ្ិ៍ 
ន�របាលមូលដ្ាន្ាមរួ��្ា។ កូនលពៅ 
របេ់នាងលនៅ្ាមរួ�នាងលនៅក្នុងពន្នា-
�ារ រហូតដល់ថែងៃលដោះដលង លនៅដខលមេា 
ឆ្ាំ២០១៥។

លនៅលពលការឃាត់ខ្លួន េ្ាមតីរបេ់ 
នាង និងកូនពតីរនាក់លទៀត ក៏កំពុងលនៅផ្ះ 
ដដរ ប៉ុដន្ពរួកល�មិនបានបង្ាញវត្មាន 
លអោ�ន�របាលបានដរឹង លហើ�ន�រ- 
បាល ក៏មិនបានេរួររកពរួកល�ដដរ។

េុភាព សតូវបានកាត់លទោេក្នុង 
រ�ៈលពលតិច្ាង ៦េប្ាហ៍ បន្ាប់ពតី 
ការឃាត់ខ្លួន លហើ�នាងសតូវបានផ្ន្ា-
លទោេ្ាប់ពន្នា�ារ រ�ៈលពល បរួនឆ្ាំ។ 
សកុមស�រួេាររបេ់នាង បាន្រួលលមធាវី 
ឯក្នលដើម្តីការពារក្តីលអោ�នាង ប៉ុដន្ 
ក្នុងអំឡនុងលពលការឃាត់ខ្លួន និងការដាក់ 
លទោេ ន�របាល តុលាការ ឬ លមធាវីមិន 
បានេាកេរួរេុភាពែា លតើនាងមានកូន 
ប៉ុន្មាននាក់ ឬែាលតើមានអ្កណាលមើលដែ 
កូនរបេ់នាង សបេិនលបើនាងសតូវបញ្ហូន 
លទៅពន្នា�ារ។

េុភាពមិនបានដរឹងែាសកុមស�រួេារ 
របេ់នាងបង់សបាក់ប៉ុន្មាន េំរាប់លេវា- 
កម្មរបេ់លមធាវីលនោះលទ  ប៉ុដន្មិន�ូរ     
ប៉ុន្មានបន្ាប់ពតីេវនាការ្ំនុំ្សមះ ទាំង 
ឪពុកម្ា� និងេ្ាមតីរបេ់នាង បាន   
េលសមចចិត្លធ្ើដំលណើរឆ្ងសពំដដនលទៅ       
សបលទេថែ លដើម្តីដេ្ងរកការងារេំណង់ 
លធ្ើេសមាប់ទប់ទល់ និងការចំណា�ទាក់ 
ទងនរឹងការ្ាប់ពន្នា�ាររបេ់នាង។   
កូនសបុេច្ងរបេ់នាង សតូវបានបញ្ហូន 
លទៅរេ់លនៅ្ាមរួ�មតីង លនៅលខត្មរួ�លទៀត 
ដដលល�អាចបន្ការេិក្ាបាន ចំដណក 
ឯកូនកណដាល បានលធ្ើដំលណើរលទៅ្ាមរួ� 
�ា� និងតាលទៅសបលទេថែ លហើ�កូន 
លនោះលទៅ្ាមរួ��ា� និងតារបេ់ល�លទៅ 
ការដ្ានេំណង់្ាលរៀងរាល់ថែងៃ។

នធវើន�ើងនៅខាងមុែរបារខែក ឬនៅខាងមុែផ្ទៃ ងំកញ្ក ់ ន�ើយការជួបគានា ខ្ងខ្មានរយៈនពលែ្ី 
និងែវះភាពឯកជន។ មនិមានម្ាយណាមយួខែលប្រូវបានសម្ាស េេួលបាននពលនវោមយួេល់ 
និងមយួ ឬនពលនវោឯកជនជាមយួនិងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ កនាុងអំ�ុងនពលសួរសុែេុក្ខរបស់ 
បករុមបគរួស្រននាះនេ ន�ើយសស្ីជានបចើននាកម់និប្រូវបានអនុញ្ញា ្នអាយបះ៉ពាល់រាងកាយកូនទាល់
ខ្នស្ះ។

ខែលគួរនអាយនស្កស្្យ ម្ាយមយួចំនួនបានបបាបអ់ង្គការ លីកាែូ ថា កូនរបស់អនាក 
ទាងំននាះមនិស្្គ ល់ ពួកនគនេនៅនពលមកសួរសុែេុក្ខ ជាពិនសសគឺកូនៗខែលអាចមកសួរសុែេុក្ខ 
ម្ងមាក លប៉ុនណាណ ះ។ ម្ាយនផសេងៗនេៀ្បានរាយការណ៍ថា កូនរបស់ពួកនគគឺនៅកនាុងសភាពេុក្ខ 
បពរួយនៅនពលពួកនគជួបគានា ។ មនិមានសសតាីណាមានា កេ់េួលបានជនបមើសនស្ៀកសំនលៀកបំពាករ់បស់
ែ្ួនឯងផ្ទៃ ល់ នៅនពលជួបជាមយួកូន ន�ើយជាធម្តាមានវ្តាមានអនាកយាមកនាុងឯកសណាឋា ននៅ 
នពលសួរសុែេុក្ខ នធវើនអាយមានភាពតាន្ធឹងបខនថាមនេៀ្នៅនលើបរយិាកាស មនិរសួរាយរាកទ់ាក ់
មនិសូវសនាិេ្ធស្នា ល និងមនិបសរួលកនាុងចិ្តា។

ែណៈនពលខែលបករុមបគរួស្រភាគនបចើនបានក្ស់មា្គ ល់ថា កូនៗមានការសបបាយចិ្តា 
នពលជួបម្ាយ បករុមបគរួស្រជានបចើនបានរាយការណ៍ថាកុមារទាងំននាះមានការមនិសបបាយចិ្តាមុន
នពល អំ�ុងនពល និងនបកាយនពលការសួរសុែេុក្ខ និងលក្ខែណ្ឌ ននការសួរសុែេុក្ខមានភាព ធ្ឹង 
រ ធឹងខែលមនិចាបំាចប់្រូវមាន។

"ខ្នុំេប្ា�ចិត្លនៅលពលដដលអ្កទាំងលនោះមកេរួរេុខទុក្ខខ្នុំ ប៉ុដន្ 
កូនរបេ់ខ្នុំហាក់ដូច្ាលភ្ចខ្នុំ។ ល�មិនចាំខ្នុំលទ។"
ចំណងគ្រួសារផ្សេងផទៀត

រចនាសម្ស័ន្ធបករុមបគរួស្រ និងេំនាកេ់ំនងរវាងបុគ្គលែនេនេៀ្នៅកនាុងបករុមបគរួស្រ កអ៏ាច 
េេួលរងហានិភស័យផងខែរ នៅនពលខែលសមាជិកមយួឬនបចើន ប្រូវបានបញជាូ ននៅពន្ធនាគារ។  
ន�ើយនដាយស្រកុមារមានា កេ់ំនងជាអាចនធឹងផ្្ស់េីលំនៅ នៅនពលខែលម្ាយប្រូវបានឃា្ែ់្ួន 
ែូនចនាះផលបះ៉ពាល់េូលំេូោយជាងននះមកនលើបករុមបគរួស្រអាចមានសភាពធ្ងនធ់្ងរន�ើង។

នៅកនាុង ៣៨បគរួស្រននបករុមបគរួស្រខែលបានសទៃងម់្ិ កុមារមានា កឬ់នបចើន បានផ្្ស់េីលំនៅ 
នចញពីផទៃះបគរួស្ររបស់អនាកទាងំននាះ ខែលជាលេ្ធផលននការជាបព់ន្ធនាគាររបស់ម្ាយ។     កុមារ
មយួចំនួនបានផ្្ស់េីលំនៅនៅនែ្តាមយួនេៀ្ ន�ើយកុមារពីរនៅបីនាកប់ានផ្្ស់េីលំនៅនៅ 
បបនេសជិ្ខាង។ យ៉ាង្ិចបំផុ្នៅកនាុង ១១បគរួស្រ បងប្អូនប្រូវបានបំខបកនចញពីគានា  នដាយស្រ
ខ្កូនមានា ករ់ស់នៅជាមយួម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ ឬនដាយស្រអនាកទាងំននាះមានអនាកនមើលខថទា ំ
ចំបងែុសគានា ។

នៅកនាុងករណីភាគនបចើន កុមារប្រូវបានខថទានំដាយសមាជិកបករុមបគរួស្រមយួឬនបចើន   
បនាទៃ បពី់ម្ាយអនាកទាងំននាះប្រូវបានឃា្ែ់្ួន នដាយកុមារមយួចំនួន្ូចរស់នៅជាមយួមិ្ តាភកតាិ 
របស់បករុមបគរួស្រ អនាកជិ្ខាង ម្ាស់ផទៃះជួល ឬនៅមជ្ឈមណ្ឌ លអង្គការមនិខមនរដាឋា ភបិាលមយួ។ 
កុមារនៅកនាុងបនួបគរួស្រ មនិមានមនុសសេនពញវ ស័យនមើលខថននាះនេ។

អង្គការ លីកាែូ បានក្ប់តាបានប្ធឹមខ្ ១៨បគរួស្រប៉ុនណាណ ះ ខែលឪពុកនែើរ្ួសំខានក់នាុង
ការខថទាកូំន និងអបរ់កូំន។ ននះនដាយស្រខ្ឪពុកមានការមមាញធឹកនធឹងការង្រ នដាយបាននចញពី
ផទៃះនៅរកការង្រនៅកខន្ងនផសេងនេៀ្ ឬនដាយឪពុកនិងម្ាយបានខបកពីគានា មុននពលឬចាបពី់ការ
ឃា្ែ់្ួនមក។ អង្គការ លីកាែូ បានក្ប់តាករណីជានបចើនខែលឪពុកខលងមានេំនាកេ់ំនង 
ជាមយួនធឹងកូន ឬមនិបានផ្ល់ជំនួយណាមយួែល់កូន ចាបត់ាងំពីនគឃា្ែ់្ួនម្ាយ។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ១០



ការអប់រំ

ម្ាយជានបចើននាកខ់ែលប្រូវបានសម្ាសនដាយអង្គការ លីកាែូ បានបង្ហា ញនូវការបពរួយ 
បារម្អំពីផលបះ៉ពាល់ននការជាបព់ន្ធនាគាររបស់អនាកទាងំននាះនៅនលើការសិកសារបស់កូន។ សស្ី 
មយួចំនួនមនិែធឹងថាកូនរបស់ែ្ួន នៅខ្បនតានៅស្ោនរៀនខែរឬនេ ចំខណកឯសស្ីនផសេងនេៀ្បាន
ឮថាកូនរបស់ែ្ួនមនិអាចបនតាតាងំអារម្ណ៍សិកសានៅស្ោនរៀនបាននេៀ្នេ ន�ើយជាលេ្ធផល 
ពិនទៃុរបស់កូនៗទាងំននាះបានធ្ាកចុ់ះ។

ែូចខែលអង្គការ លីកាែូ បានរកនឃើញ បញ្ហា ទាងំននះគឺមានេំនាកេ់នងគានា យ៉ាងជិ្ 
សនាិេ្ធ។ លេ្ធផលននការបស្វបជាវបានបង្ហា ញនអាយនឃើញថា នៅនពលខែលម្ាយមានា កប់្រូវបានជាប់
ពន្ធនាគារ ជាលេ្ធផលការសិកសារបស់កូនខ្ងខ្េេួលរងការបះ៉ពាល់។ កុមារមយួចំនួនបានឈប ់
សិកសា ចំខណកឯកុមារនផសេងនេៀ្ចាបន់ផ្ើមនធវើការង្រនបរៅនម៉ាងសិកសា នែើម្ជីួយ�ផ្គ្ផ់្គងប់គរួស្រ។  
កុមារខែលផ្្ស់េីលំនៅនចញពីផទៃះបគរួស្ររបស់អនាកទាងំននាះ ខ្ងខ្ប្រូវការបតាូរស្ោនរៀន ន�ើយ 
ចំនពាះកុមារខែលបនតាសិកសានៅស្ោនរៀនែខែលប្រូវបានរាយការណ៍ថាពួកនគមានការពិបាកកនាុង
ការសិកសា។ បគរួស្រជានបចើនបានក្ស់មា្គ ល់ថា នដាយស្រម្ាយប្រូវបានឃា្ែ់្ួន មនិមានអនាក
ណាមានា កអ់ាចជួយ�កិច្ការស្ោរបស់កុមារ ឬនរៀបចំនអាយកុមារនៅស្ោនរៀនបាននេ។

"ចាប់តាំងពតីការឃាត់ខ្លួនខ្នុំមក  កូនខ្នុំល�ចមិនចូលេាលា លហើ� 
លទៅ លភោ្នតី�ដ្ានសបមូលកំប៉ុង។ ឥឡហូវកូនលនះសតូវដតលធ្ើការងារលនះ 
ពតីលសពោះកូនខ្នុំអត់មានអាហារទទរួលទានស�ប់ស�ាន់លទ។"
្លប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

នៅនពលខែលសមាជិកបគរួស្រមានា កប់្រូវបានឃា្ែ់្ួន និងបញជាូ ននៅពន្ធនាគារ ផលបះ៉
ពាល់�ិរញញា វ្ថាុនៅនលើបករុមបគរួស្រ គឺខ្ងខ្នកើ្មានន�ើងភ្ាមៗ និងមានរយៈនពលខវង។ នដាយ
ស្រខ្អំនពើពុករលួយខែលមាននៅកនាុងនគាលននយាបាយ និងរចនាសម្ស័ន្ធ្ុោការនៅកម្ុជា៩  
ជនសងសេ ស័យខែលមានបបាកខ់្ងខ្អាចបងប់បាកសំ់រាបន់ៅនបរៅ្ុោការ និងពន្ធនាគារ។ ជា 
លេ្ធផល អនាកខែលប្រូវបានបញជាូ ននៅនអាយឃុំែ្ួនបនណ្ាះអាសននារងច់ាសំវនាការ និងនៅេីបំផុ្ 
ប្រូវជាបន់ទាស គឺខ្ងខ្ជាអនាកមកពីបករុមបគរួស្របកីបកខែលង្យរងផលបះ៉ពាល់បំផុ្ពីការធ្ាក់
ចុះននចំណូល។

បករុមបគរួស្រមយួចំនួនបានរាយការណ៍ថានៅនពលឃា្ែ់្ួន នគរបាលបានយកបបាកពី់ 
បករុមបគរួស្រ និងបានរ ធឹបអូសយកបេព្យសម្្តាិខែលមនិពាកព់ស័ន្ធនៅនធឹងការនសើុបអនងក្េុកជា 
អចិនសន្យ។៍ បបសិននបើម្ាយជាអនាករកបបាក ់ភ្ាមៗននាះបគរួស្រ នធឹងបា្ប់ងប់បភពចំណូលនេៀងទា្ ់
មយួ ន�ើយនៅកនាុងករណីមយួចំនួននេៀ្ សមាជិកបគរួស្រនផសេងនេៀ្បានលះបងក់ារង្ររបស់អនាក
ទាងំននាះនែើម្នីមើលខថទាកុំមារ និងនធវើការង្រផទៃះ។

នៅកនាុងករណីមយួចំនួន្ូចនផសេងនេៀ្ ខែលសសតាី ឬបករុមបគរួស្ររបស់សសតាីបានបងប់បាក់
នអាយអនាក្ំណាងផ្ូវចបាបជ់ាឯកជន បបាកឈ់នាួល�ួសន�្ុរបស់នមធាវបីាននានំអាយបគរួស្រកាន ់
ខ្បកីបកន�ើង ន�ើយជាញធឹកញាបន់មធាវទីាងំននះផ្ល់នសវាមកវញិ្ិច្ួចណាស់។ បគរួស្រមយួ   
ចំនួនបានរាយការណ៍ថាអនាកទាងំននាះចាបំាចប់្រូវខ្លកែ់ី និងបេព្យសម្្តាិនផសេងៗនេៀ្របស់ពួក
នគ នែើម្បីងប់បាកឈ់នាួលផ្ូវចបាប ់និងការចំណាយនផសេងៗនេៀ្ទាកេ់ងនិងពន្ធនាគារ។

ករណតីេិក្ា៖ េុភាព (ត)
លនៅលពលអង្គការលតីកាដូ ្រួប្ា 

មរួ�េុភាព នាង និងប្តីរបេ់នាងមិនអាច 
លធ្ើការទាក់ទងផ្ាល់្ាមរួ�កូនៗ លនៅ 
សបលទេថែ និងលខត្បាត់ដំបងបានលទ។ 
េ្ាមតីរបេ់នាងលធ្ើដំលណើរលទៅមកសបលទេ
ថែលដើម្តីលធ្ើការងារ និងលដើម្តីលផ្ើសបាក់ 
មរួ�ចំនរួនមក្រួ�ផ្គត់ផ្គង់កូន ប៉ុដន្   
�ាត់ មិនអាចលទៅ្រួបកូនរបេ់�ាត់បាន 
លទ។ េុភាពបានសតរឹមដត និ�ា�្ាមរួ� 
កូនៗ របេ់នាងម្ងម្ាលលនៅក្នុងពន្នា-
�ារ លដោ�លសបើសបាេ់ទូរេ័ព្ថដឆ្មាំ�ុក 
ប៉ុលណ្ោះ។

លដោ�េ្ាប់តាមការដណនាំ ពតី 
លមធាវីរបេ់នាង េុភាពប្រឹងតវ៉ានរឹងការ
ដាក់លទោេរបេ់នាង ប៉ុដន្បន្ាប់ពតីរង់ចាំ 
រ�ៈលពល�ូរ លដោ��្មានការលបើកេវនា- 
ការលឡើងវិញ នាងេលសមចចិត្ដកពាក្យ 
បណដរឹងតវ៉ា។ នាងនរឹងសតូវលដោះដលងលនៅ  
ដខមករា ឆ្ាំ២០១៦ ប៉ុដន្នាងទទរួលបាន 
សពះរា្ទានលលើកដលងលទោេ និងសតូវ 
បានលដោះដលង្ាមរួ�និងសេ្តី ៣៦នាក់
លផ្ងលទៀតមុនបុណ្យចូលឆ្ាំដខ្មរ លនៅដខ 
លមេា ឆ្ាំ២០១៥។

៩ េំរាប់ព័ត៌មានបដន្មអំពតីអំលពើពុករលរួ�ក្នុងពន្នា�ារកម្នុ្ាេូមលមើលរបា�ការណ៍របេ់អង្គការលតីកាដូ "េិទ្ិលនៅលលើការ 
ទិញដូរ៖ ្តីវិតលនៅក្នុងពន្នា�ារកម្នុ្ា" http://www.licadho-cambodia.org/collection/25/life_inside_cambodia_prison

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ១១

http://www.licadho-cambodia.org/collection/25/life_inside_cambodia_prison


ការចំណាយនៅសួរសុែេុក្ខនៅពន្ធនាគារ កជ៏ាបញ្ហា �ិរញញា
វ្ថាុែសំ៏ខានម់យួសំរាបប់គរួស្រជានបចើនផងខែរ ជាពិនសសសំរាប ់         
បគរួស្រខែលរស់នៅេីជនបេដាចប់សយាល។ បខនថាមពីនលើការ            
ចំណាយធម្តាននការនធវើែំនណើ រនៅពន្ធនាគារ ការឈបសំ់រាកពី 
ការង្រនិងការនរៀបចំនមើលខថទាកុំមារ នៅពន្ធនាគារកម្ុជាភាគនបចើន 
អនាកសួរសុែេុក្ខ្បមរូវនអាយបងប់បាកន់ៅនអាយពន្ធនាគារ សំរាបក់ារ 
សួរសុែេុក្ខម្ងៗ។

នដាយស្រកងវះខា្អាហារបំបន៉ ថានា នំពេ្យមានបបសិេ្ធិភាព 
និងនបគឿងផ្គ្ផ់្គងស់្មញញា នផសេងៗនេៀ្នៅកនាុងពន្ធនាគារ ែូនចនាះអនាកសួរ
សុែេុក្ខជាធម្តាខ្ងខ្នាយំកបបាក ់ ចំណីអាហារ ឬសម្ារៈ 
នផសេងៗនៅនអាយអនាកជាបព់ន្ធនាគារ។ នែើម្នីធវើខបបននះ អនាកទាងំននាះ
ជាញធឹកញាប់្ បមរូវនអាយបងប់បាកប់ខនថាមនេៀ្ ឬកា្ភ់ាគរយននរបស់
របរទាងំននាះនៅនអាយឆ្្ពំន្ធនាគារផងខែរ។

 "ល�ើងបង់លុ�ឲ្យលមធាវី ១.០០០ដុល្ារ 
ប៉ុដន្ខ្នុំបាន្រួប�ាត់ដតម្ង�ត់ លនៅថែងៃបន្ាប់ពតី
ការឃាត់ខ្លួនរបេ់ខ្នុំ។ លមធាវីលនោះមិនដដលលទៅ
្រួបខ្នុំលនៅក្នុងពន្នា�ារលទ លហើ�លទោះបតី្ា�ាត់
មានវត្មានលនៅេវនាការ្ំនុំ្សមះក៏លដោ� ក៏ 
�ាត់មិនបាននិ�ា�អ្តីទាំងអេ់។ �ាត់មិន   
ដដលេរួរខ្នុំ ែាលតើខ្នុំមានកូនប៉ុន្មាននាក់ទាល់ដត
លេោះ។"
សុខភាព

អង្គការ លីកាែូ បានចងបកងជាឯកស្ររចួរាល់ន�ើយអំពី 
ផលបះ៉ពាល់អវជិជាមាន ននជីវ ិ្ កនាុងពន្ធនាគារនៅនលើសុែភាពននសស្ី 
មាននផទៃនពាះ    ម្ាយ និងកុមារនៅកនាុងពន្ធនាគារ នដាយស្រខ្ការែវះខា្ 
ថានា នំពេ្យ និងអាហារបំបន៉នៅកនាុងពន្ធនាគារ ប៉ុខន្មានការយកចិ្តាេុក
ដាក់្ ិច្ួចណាស់ចំនពាះផលបះ៉ពាល់នៅនលើកុមារខែលរស់នៅខាង
នបរៅពន្ធនាគារ និងខែលពីមុនមកកុមារទាងំននាះពធឹងខផ្អកនលើម្ាយ 
សំរាបអ់ាហារបំបន៉ ការខថទាសុំែភាព និងការគាបំេផ្ូវចិ្តា។

សស្ីនិងបគរួស្រជានបចើនខែលប្រូវបានសម្ាសនដាយអង្គការ
លីកាែូមានការបពរួយបារម្ថា សុែភាពកុមារបានេេួលរងផលបះ៉ 
ពាល់ នដាយស្រលេ្ធផលននការជាបព់ន្ធនាគាររបស់ម្ាយ ន�ើយជា
ពិនសសគឺទារកខែលកំពុងនៅប្រូវការការបំនៅនដាះ នៅនពលខែល 
ម្ាយប្រូវបានឃា្ែ់្ួន។

នៅនពលខែលទារកប្រូវបានបំខបកនចញពីម្ាយ អនាកនមើលខថ
មយួចំនួនបានបបាបអ់ង្គការលីកាែូថា ពួកនគ  មនិអាចនលលកេិញ
នមស៉ៅេធឹកនដាះនគានអាយទារកបាននេ។ សំរាប ់កុមារអាយុនបចើនជាងននះ 
បករុមបគរួស្រជានបចើនបានរាយការណ៍ថា ពួកនគមនិមានបបាកប់គបប់គាន ់
នែើម្េីិញចំណីអាហារបគបប់គានន់អាយកុមារទាងំននាះនេ ន�ើយនៅ 
នពលខែលកុមារទាងំននាះមានជំងឺ អនាកទាងំននាះមនិមានលេ្ធភាព 

យកកុមារនៅរកបគរូនពេ្យ ឬេិញថានា បំាននេ។

នៅនពលអនាកនមើលខថកុមារ គឺជាស្ចញ់ា្ិចាស់េំុ អនាកទាងំ
ននាះជាញធឹកញាបប់ានរាយការណ៍ថា ្បមរូវការកនាុងការខថទាកុំមារ គឺ 
មានផលបះ៉ពាល់អវជិជាមានមកនលើសុែភាពរបស់អនាកទាងំននាះ និង 
សម្ថាភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការនមើលខថកុមារបបកបនដាយសុវ្ថាិភាព 
និងបបសិេ្ធិភាព។

បខនថាមពីនលើផលបះ៉ពាល់សុែភាពរាងកាយ នៅនលើកុមារ 
អង្គការលីកាែូ កប៏ានឮអំពីការរាយការណ៍ជានបចើនខែលកុមារេេួល 
រងផលបះ៉ពាល់ខផនាកស្ិអារម្ណ៍នដាយស្រការជាបព់ន្ធនាគាររបស់
ម្ាយពួកនគ។ កនាុងចំនណាមបញ្ហា នផសេងៗនេៀ្ គឺកុមារបបឈមមុែ នធឹង
បញ្ហា ការេេួលទានែំនណកមនិបគបប់គាន ់ ការធ្ាកេ់ធឹកចិ្តា និងការ 
មនិអាចនផ្្្អារម្ណ៍សិកសាបាន។

ការរស់ផនៅគបចាំថ្ងៃ និងទំនាក់ទំនងសង្គម

ម្ាយ អនាកខថទា ំនិងកុមារែ្ួនឯងកប៏ានក្ស់មា្គ ល់ ផងខែរ 
អំពីបញ្ហា ននផលបះ៉ពាល់នលើការរស់នៅបបចានំថ្ងរបស់កុមារ   និងស្្ក
ស្នា មអាម៉ាស់ខែលកុមារប្រូវបបឈមមុែនធឹងមិ្ តាភកតាិ អនាកជិ្ខាង និង 
បគរូនៅស្លនរៀន។

នដាយស្រខ្សសតាីជាធម្តានែើរ្ួនាេីសំខាន ់ នៅកនាុងបករុម 
បគរួស្រមុននពលការឃា្ែ់្ួន ែូនចនាះអវ្តាមានរបស់សសតាីខ្ងខ្ប្រូវបាន
ចាបអ់ារម្ណ៍ នៅនពលគិ្ែល់កិច្ការង្រផទៃះ ការនរៀបចំនអាយកូននៅ 
ស្ោនរៀន និងការង្របបចានំថ្ងនផសេងៗនេៀ្។ ន�្ុននះកុមារែ្ួនឯង
ផ្ទៃ ល់ជាញធឹកញាបប់្រូវខ្នធវើកិច្ការង្រទាងំននះជំនួសនអាយម្ាយ។

ការជាបព់ន្ធនាគាររបស់ម្ាយ ប្រូវបាននលើកន�ើងនដាយ       
បគរួស្រមយួចំនួនថាជាបបភពននការបា្ប់ងក់្តាិយស និងនធវើនអាយ 
មានស្្កស្នា មអាម៉ាសែល់កុមារ កនាុងការបបាបសស័យទាកេ់ងបបចានំថ្ង
នៅផទៃះ ឬនៅស្ោនរៀន នដាយបគរួស្រមយួចំនួនបានរាយការណ៍ថា
កុមារមនិចងន់ចញពីផទៃះ ឬកនិ៏យាយជាមយួមិ្ តាភកតាិ ឬអនាកជិ្ខាង 
ន�ើយ។ ម្ាយមានា កប់ានបបាបអ់ង្គការលីកាែូថា កូនបសីរបស់គា្ប់្រូវ
បាននគបបាបថ់ា នាងមនិអាចនលងជាមយួមិ្ តាភកតាិរបស់នាងបាននេៀ្ 
នេ ពីនបពាះឪពុកម្ាយរបស់ពួកនគមនិចងន់អាយពួកនគនលងជាមយួ 
“កូននចារ”។ កុមារនផសេងនេៀ្ប្រូវបានកុមារែនេនធវើបាបនៅស្ោនរៀន 
នដាយស្រខ្ម្ាយអនាកទាងំននាះជាបព់ន្ធនាគារ។

“កូនឈខ្ឺាងំណាស់ឥ�ូវ ន�ើយយំខ្ាងំណាស់នពលយប។់ 
នយើងបាន្ុងេធឹកនដាះនគានអាយកូនននះនៅ ប៉ុខនតាឥ�ូវនយើងអ្ម់ាន
លេ្ធភាពេិញនេៀ្នេ។”

្លប៉ះពាល់ជាពិផសសចំផពោះផភទ

នដាយគ្ានមនទៃិលសងសេ ស័យ កុមារជានបចើនេេួលរងផលបះ៉ 
ពាល់អវជិជាមានជានបចើន នៅនពលខែលសមាជិកបគរួស្រខែលជិ្សនាិេ្ធ
មានា កប់្រូវបានបញជាូ ននៅពន្ធនាគារ ប៉ុខន្ការបស្វបជាវរបស់អង្គការ     

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ១២



លីកាែូ បានបង្ហា ញនអាយនឃើញថា ផលបះ៉ពាល់ភាគនបចើនមាន 
សភាពធ្ងនធ់្ងរនៅនពលខែលអនាកជាបព់ន្ធនាគារគឺជាម្ាយ។

នដាយស្រខ្ឋានៈរបស់សសតាីនៅកនាុងសង្គមកម្ុជា និងនដាយ
ស្រខ្សសតាីជាេូនៅមនិខមនជាអនាករកបបាកច់ំណូល និងជាពិនសស 
បបសិននបើសសតាីជាម្ាយ ែូនចនាះជាេូនៅសសតាីមនិេំនងជាអាចនលលករក    
បបាកសំ់ណូកនែើម្នីដាះែ្ួននចញពីការឃុំឃាងំ ឬបងប់បាកសំ់រាបក់ារ
បន្ធូរបនថាយនទាសបាននេ។ មយាង៉នេៀ្ បករុមបគរួស្រជានបចើនហាកបី់ែូច
ជាមនិចងន់ធវើការចំណាយបបាក ់ នែើម្កីារនដាះខលងរបស់សសតាីទាងំននាះ 
ឬនែើម្ជីួលនមធាវមីានា កន់េ ប៉ុខន្បករុមបគរួស្របបខ�លជាអាចនធវើការ 
ចំណាយបបាក ់ នលើអនាកខែលរកបបាកច់ំណូលចំបង ខែលជាធម្តាគឺ 
ជាបុរស បបសិននបើអនាកទាងំននាះ ប្រូវបានឃា្ែ់្ួន។

នដាយស្រសសតាីនបចើនខ្ងេេួលយក្ួនាេីនមើលខថកូន និង 
នធវើកិច្ការផទៃះ ែូនចនាះការរស់នៅបបចានំថ្ងរបស់បគរួស្រេេួលរងផលបះ៉
ពាល់ធ្ងនធ់្ងរ នៅនពលខែលសសតាីជាបព់ន្ធនាគារ ន�ើយពីមុនមកឪពុក
ជាញធឹកញាបម់ានការចូលរមួ្ិច្ួច នៅកនាុងការនរៀបចំនអាយកូន 
នៅស្ោនរៀន ការង្របបចានំថ្ង និង្បមរូវការសម្ារៈស្មញញាៗ។    
នដាយស្រកុមារខ្ងខ្ចំណាយនពលនវោនៅជាមយួម្ាយ និង 
បនងកើ្ចំណងជិ្សនាិេ្ធ ែូនចនាះឥេិ្ធពលរយៈនពលខវងននអវ្តាមានរបស់
ម្ាយ កេ៏ំនងជាអាចមានសភាពធ្ងនធ់្ងរផងខែរ។

លេ្ធផលរកនឃើញរបស់អង្គការលីកាែូ កប៏ានបង្ហា ញផង 
ខែរថាសុែភាពរបស់កុមារ រងការគបមាមកំខ�ងខ្ាងំក្ា នៅនពលខែ
លម្ាយរបស់អនាកទាងំននាះជាបព់ន្ធនាគារ នដាយមានហានិភស័យ   
ែ្ស់ ខែលកុមារអាចនធឹងចាកនចញពីផទៃះបគរួស្ររបស់អនាកទាងំននាះ 
នែើម្នីៅរស់នៅជាមយួអនាកណានផសេង បបខ�លជានៅកនាុងភូមមិយួ 
នេៀ្ ឬនែ្តាមយួនេៀ្ ន�ើយនៅកនាុងករណីមយួចំនួន បងប្អូនប្រូវបាន
បំខបកនចញពីគានា នេៀ្ផង។ ជាលេ្ធផល កុមារទាងំននាះកេ៏ំនងជាប្រូវ
ប្ូរស្ោនរៀន និងរស់នៅខបកពីឪពុកម្ាយទាងំពីរនេៀ្ផងខែរ។

ការសួរសុែេុក្ខនៅពន្ធនាគាររបស់បគរួស្រជានបចើនខ្ងខ្ 
មានការលំបាកកនាុងការនរៀបចំ នៅនពលខែលម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ។ 
មនិប ធ្ឹមខ្នដាយស្រខ្េីតាងំភូមសិ្សសតារបស់អនាកទាងំននាះ ប៉ុខនតា 
នដាយស្រខ្កុមារភាគនបចើន បាននៅរស់នៅជាមយួនធឹងស្ចញ់ា្ិ 
ចាស់េំុខែលមនិមានមនធយាបាយជាកខ់ស្ង ឬ�ិរញញា វ្ថាុ នែើម្នីរៀបចំការ 
នៅសួរសុែេុក្ខមាតា យនៅពន្ធនាគារ។

ស្ចញ់ា្ិមយួចំនួន គឺមានរាងកាយេនន់ែសាយ ឬមនិមាន 
សម្ថាភាព នែើម្នីធវើែំនណើ រជានេៀងទា្ន់ៅពន្ធនាគារនដាយែ្ួនឯង
ននាះនេ ចុះេបមានំធវើការពិចារណានលើការនធវើែំនណើ រនៅជាមយួកុមារ 
្ូចៗនេៀ្ននាះ។ មយាង៉នេៀ្ សសតាីគឺមនិសូវជាេេួលបានការង្រនធវើនៅ
កនាុងពន្ធនាគារនែើម្រីកបបាកក់នបមែូចជាបុរសននាះនេ១០  ែូនចនាះសសតាីមនិ
េំនងជាអាចជួយ�ឧប្ថាម្ខផនាក�ិរញញា វ្ថាុ នៅែល់ការសួរសុែេុក្ខរបស់ 
បគរួស្រ ឬបងន់ថ្េូរសស័ពទៃននាះនេ។

ការបស្វបជាវរបស់ អង្គការ លីកាែូ បង្ហា ញនអាយនឃើញថា 
ជាេូនៅទាងំកុមារ ីនិងកុមារា គឺេេួលរងផលបះ៉ពាល់នស្ើគានា នដាយកា
រជាបព់ន្ធនាគាររបស់ម្ាយ ប៉ុខន្ផលបះ៉ពាល់ជាកខ់ស្ងនបចើនខ្មាន
ភាពខបបបបរួល។ កុមារាភាគនបចើនខ្ងខ្នគចមនិចូលស្ោនរៀន ឬ 
្បមរូវនអាយនធវើការង្រនែើម្ផី្គ្ផ់្គងប់គរួស្រ ចំខណកកុមារភីាគនបចើនប្រូវ
ខ្នធវើការង្រផទៃះ ឬេេួលែុសប្រូវនមើលខថប្អូន្ូចៗ។

"មុនដំបូងល�ឃាត់ខ្លួនេ្ាមតីរបេ់ខ្នុំ លហើ�លនៅ
លពលដដលខ្នុំលទៅេរួរេុខទុក្ខ�ាត់ ល�ចាប់ទាំង 
ខ្នុំលទៀត។ បន្ាប់ពតី្ាប់ឃុំឃាំងពតីរ�ប់ ពរួក 
ល�ើងខ្ចតីលុ�ពតីធនា�ារ ១.០០០ដុល្ារ ឲ្យលទៅ 
ន�របាលលដើម្តីលអោ�លដោះដលងេ្ាមតីខ្នុំ។ ល� 
េរួររកលុ�េំរាប់លដោះដលងខ្នុំដដរ ប៉ុដន្ល�ើង 
អត់មានលុ�លទៀតលទ។"

១០ ដូច្ាការងារេំណង់ ការងារលធ្ើលស�ឿងេង្ារឹម ការងារផ្ាដដក និងការងារកេិកម្ម។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ១៣



 

ករណតីេិក្ា៖ កញ្ញា
កញ្ញាមានកូនបរួននាក់ ដដលមានអា�ុ ១៥ឆ្ាំ (សបុេ) ១៣ឆ្ាំ (សេតី) ១០ឆ្ាំ (សេតី) និង ៣ឆ្ាំ (សបុេ)។ ទាំងនាង និងេ្ាមតីរបេ់នាងសតូវ្ាប់ពន្-

នា�ារ ពតីបទលល្មើេ ្រួញដូរលស�ឿងលញៀន។ ល�ោងតាមកញ្ញា េ្ាមតីរបេ់នាងបានទិញលស�ឿងលញៀនពតីភ្ំលពញ ប៉ុដន្ន�របាលបានតាមដាន�ាត់មកដល់ 
ផ្ះ និងបានឃាត់ខ្លួនទាំងនាងផងដដរ លដោ�ស�ាន់ដតនាងមានវត្មានលនៅលពលឃាត់ខ្លួន។

កូនទាំងអេ់របេ់កញ្ញាលនៅផ្ះ្ាមរួ�និងលលោក�ា�របេ់អ្កទាំងលនោះ លនៅលពលដដលន�របាលបានមកដល់។ ប៉ុដន្ន�របាលមិនបានេរួរែា
លតើអ្កណាអាច លមើលដែកុមារទំាងលនោះបាន ផ្នុ�លទៅវិញន�របាលបានបង្គាប់លអោ�ពរួកល�លនៅលេងៃៀម និងមិនបាននិ�ា� អ្តីទាំងអេ់ �ឺស�ាន់ដតដាក់ 
លខ្ោះឪពុកម្ា�របេ់អ្កទាំងលនោះ និងនាំខ្លួនលទៅប៉ុេ្ិ៍ន�របាលមូលដ្ាន។ លនៅលពលការឃាត់ខ្លួនរបេ់កញ្ញា កូនលពៅ របេ់នាងលទើបដតមានអា�ុ ពតីរឆ្ាំ 
ប៉ុលណ្ោះ ប៉ុដន្ន�របាលមិនបានផ្ល់្លសមើេលអោ�នាងក្នុងការនាំកូនលទៅ្ាមរួ�។ លសកោ�មក លនៅលពលដដលនាងលេ្ើេុំ�កកូនលទៅ្ាមរួ�នាងលនៅ 
ក្នុងពន្នា�ារ ន�របាលបានសបាប់នាងែាេំណូមពរនាងមិនអាចទទរួល�កបានលទ។

ម្ា�អា�ុ ៨១ឆ្ាំរបេ់កញ្ញា ឥឡហូវលនះ�ឺ្ាអ្កលមើលដែដតមរួ��ត់លលើកុមារ ទាំងបរួន។ �ាត់មាន្ំងឺ លហើ�លនៅលពលដដលអង្គការលតីកាដូលទៅ្រួប
�ាត់ �ាត់លទើបដតមាន្ំងឺរលាកល្ើងធងៃន់ធងៃរ បន្ាប់ពតី�ាត់ដរួលលលើឆ្ាំងទរឹកលក្ៅ លនៅលពលដដល�ាត់សបញាប់សបញាល់លរៀបចំអាហារថែងៃសតង់លអោ�លចៅ មុន
លពលលក្មងៗសតលប់មកពតីេាលាលរៀនវិញ។ �ាត់កំពុងដតលនៅក្នុងេភាព្ឺចាប់ លនៅលពលអង្គការលតីកាដូលទៅេរួរេុខទុក្ខ�ាត់     លហើ��ាត់មានការពិបាក 
ក្នុងការេសមានលពល�ប់ និងមិនមានលទ្ភាពលទៅរកស�រួលពទ្យបានលទ។

ចាប់តាំងពតីឧបទ្វលហតុលនះមក កូនសេតីអា�ុ ១៣ឆ្ាំរបេ់កញ្ញា ភា�លសចើន�ឺ្ា អ្កលធ្ើម្ហូប កិច្ចការងារផ្ះ និងលបោក�ក់េំលលៀកបំពាក់ លនៅលពល
ដដលនាងសតលប់មកពតីេាលាលរៀនវិញ។ នាងក៏ទទរួល�កការទទរួលខុេសតូវលមើលដែទាំប្ហូនតូចៗរបេ់នាងផងដដរ។ កូនសបុេច្ងរបេ់កញ្ញាបាន 
្ប់លរៀន និងចាប់លផ្ើមលធ្ើការងារលនៅចំការមរួ�លនៅ្ិតផ្ះ។

មុនលពលការឃាត់ខ្លួនកញ្ញា នាងលបើកហាងលក់លស�ឿងលទេតូចមរួ�លនៅផ្ះ ប៉ុដន្បន្ាប់ពតីស�រួេាររបេ់នាងបានលក់ទំនិញដដលលនៅលេេេល់
ទាំងអេ់ ពរួកល�មិនមានលទ្ភាពទិញទំនិញ�កមកទុកលក់បានលទៀតលទ លដោ�េារការចំណា�ទាក់ទងនរឹងការ្ាប់ពន្នា�ារ។ ឥឡហូវលនះហាងរបេ់ 
អ្កទាំងលនោះសតូវបានបិទលហើ�។ លដោ��្មានសបភពចំណូលលទៀងទាត់ លលើកដលងដតសបាក់កថសមរបេ់កូនសបុេអា�ុ ១៥ឆ្ាំ ដូលច្ះស�រួេារសតូវបង្ខំចិត្ 
លក់ដតីធ្តីមរួ�ចំនរួនលដើម្តីលដោះសេា�ការចំណា�រេ់លនៅសបចាំថែងៃ។

ម្ា�របេ់កញ្ញាបានសតរឹមដតលទៅេរួរេុខទុក្ខកូនសេតីដត ២ដងប៉ុលណ្ោះ លនៅក្នុងពន្នា�ារ លដោ��ាត់បាន�កដតកូនសបុេអា�ុ ៣ឆ្ាំ លទៅតាម 
្ាមរួ�រាល់លលើក។       ស�រួេាររបេ់នាងមិនមានលទ្ភាពលទៅេរួរេុខទុក្ខលអោ�បានលទៀងទាត់លទ លដោ�េារការលធ្ើដំលណើរតាមតាក់េុតីលទៅពន្នា�ារ 
សតូវការចំណា�លពលមរួ�លម៉ោងកន្ះ និងសតូវចំណា� ៧ដុល្ារ លដើម្តីលធ្ើដំលណើរសតលប់លទៅវិញ។ លនៅលពលលទៅដល់ពន្នា�ារ ពរួក�ាត់សតូវបង់សបាក់ 
៣ដុល្ារ េំរាប់ការេរួរេុខទុក្ខ ១៥ នាទតីលនៅខាងមុខរបារដដក លហើ�សបេិនលបើពរួក�ាត់ចង់្រួបឪពុកម្ា�ទាំងពតីរនាក់ ពរួក�ាត់សតូវបង់សបាក់លទ្ដង។    
សកុមស�រួេារមិនមានលទ្ភាពបង់សបាក់ ៥ដុល្ារ េំរាប់ការេរួរេុខទុក្ខ ដដលពរួក�ាត់អាចប៉ះពាល់រាងកា��្ាបាន។

កញ្ញាបានសបាប់អង្គការលតីកាដូែា លនៅលពលដដលកូនសបុេលពៅរបេ់នាងមកេរួរេុខទុក្ខ ល�បាន�ំលនៅលពលដដលល�លឃើញនាង និងល�ហាក់ 
បតីដូច្ាមិនេ្គាល់នាង ដដលលេ្ៀកពាក់ឯកេណ្ានពន្នា�ារ។ នាងមិនអាចនិ�ា�្ាមរួ�ស�រួេាររបេ់នាងតាមទូរេ័ព្បានលទៀងទាត់លទ ពតីលសពោះ 
លនៅលពលឃាត់ខ្លួន ន�របាលបាន�កទូរេ័ព្ របេ់សកុមស�រួេារ ្ាមរួ�នរឹងសបាក់ លស�ឿងអលង្ារ និងវត្នុលផ្ងៗទាំងអេ់ដដលមិនពាក់ព័ន្នរឹងបទឧសកិដ្ 
ដដលបានលចោទសបកាន់។ សកុមស�រួេាររបេ់នាងអាចនិ�ា�តាមទូរេ័ព្្ាមរួ�នាងបានម្ងម្ាលប៉ុលណ្ោះ លដោ�លសបើសបាេ់ទូរេ័ព្អ្ក្ិតខាង។

លនៅេវនាការ្ំនុំ្សមះ កញ្ញាសតូវបានដាក់លទោេលអោ�្ាប់ពន្នា�ារ ២ឆ្ាំ ្ ាមរួ�នរឹងការព្យលួរលទោេ ១ឆ្ាំ។ េ្ាមតីរបេ់នាងសតូវបានដាក់លទោេ 
លអោ�្ាប់ពន្នា�ារ ៤ឆ្ាំ ្ាមរួ�នរឹងការព្យលួរលទោេ ១ឆ្ាំ។ អ្កទាំងពតីរមិនមានលមធាវីលដើម្តីតំណាងឲ្យពរួកល�លទ លហើ�លដោ�េារដតសកុមស�រួេារមិនសតូវ
បានផ្ល់ដំណរឹងទុក្ាមុនអំពតីេវនាការ្ំនុំ្សមះ ដូលច្ះអ្កទាំងលនោះមិនអាចចូលររួមបានលឡើ� និងបានសតរឹមដតដរឹងដំណរឹងពតីលេចក្តីេលសមចរបេ់  
េាលសកមតាមរ�ៈទូរេ័ព្លនៅលពលលសកោ�ប៉ុលណ្ោះ។

កញ្ញានរឹងសតូវបានលដោះដលងលនៅដខ កក្ដា ឆ្ាំ ២០១៥ និងេង្រឹមែានរឹងសតលប់លទៅផ្ះវិញភ្ាមៗ លដើម្តី្រួប្ុំកូនរបេ់នាង និង្រួ�េសមាល
េំពាធលលើម្ា�របេ់នាង។ លទោះ្ា�៉ាងណាក៏លដោ� ការលដោះដលងតាមលពលលវលាសតរឹមសតូវទំនង្ាមិនអាចលកើតលឡើង លដោ�ដតសពះរា្អា្្ាបានប្រឹង
ឧទ្រណ៍តវ៉ានិងការដាក់លទោេរបេ់នាង លហើ�រហូតមកដល់លពលលនះ នាងមិនបានឮអ្តីទាំងអេ់ែាលតើបណដរឹងឧទ្រណ៍តវ៉ាលនះនរឹងលធ្ើលឡើងលនៅលពល
ណា។១១

១១ លនៅកម្នុ្ា សបេិនលបើសពះរា្អា្្ាប្រឹងតវ៉ានិងការដាក់លទោេ អ្កលទោេសតូវដតបន្លនៅក្នុងការឃុំឃាំងលដើម្តីរង់ចាំេវនាការបណដរឹងតវ៉ា លទោះបតី្ារ�ៈលពល្ាប់ឃុំឃាំង    
របេ់ពរួកល�បានបន្ា�លពលរហូតដល់ហរួេថែងៃផុតកំណត់ថន ការ្ាប់លទោេលដើមរបេ់ពរួកល�ក៏លដោ�។ លទោះបតី្ាសតូវបានេលសមចលអោ�ររួចខ្លួនលដោ�តុលាការថនេាលា 
ដំបូង អ្កទាំងលនោះដដលសតូវ្ាប់ឃុំឃាំងបលណដោះអាេន្សតូវដតបន្លនៅក្នុងពន្នា�ារ សបេិនលបើសពះរា្អា្្ាេលសមចចិត្ប្រឹងតវ៉ានិងការេលសមចលអោ�ររួចខ្លួនលនះ។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ១៤



កូនបសីរបស់កញ្ញា  អាយុ១៣ឆ្នា  ំខែកុម្ៈ ឆ្នា ២ំ០១៥



នៅកនាុងរបាយការណ៍ថ្ីមយួ១២ អង្គការ លីកាែូ បានក្ ់
សមា្គ ល់ថា េំនាកេ់ំនងនេៀងទា្ជ់ាមយួបគរួស្រ និងមិ្ តាភកតាិ គឺមាន 
ស្រៈសំខានណ់ាស់ សំរាបសុ់ែភាពផ្ូវចិ្តារបស់អនាកជាបព់ន្ធនាគារ 
ន�ើយវានែើរ្ួនាេីសំខានម់យួ កនាុងការបញូ្លអនាកនទាសចូលនៅកនាុង 
សង្គមបគរួស្រ និងស�គមនវ៍ញិ។ នៅកម្ុជា អនាកនៅសួរសុែេុក្ខនៅ 
ពន្ធនាគារ គឺជាបបភពែសំ៏ខានខ់្មយួគ្ន់នចំណីអាហារបំបន៉ ថានា  ំ
នពេ្យ និងជំនួយ�ិរញញា វ្ថាុ។

ែណៈនពលខែលអនាកជាបព់ន្ធនាគារទាងំអស់ និងបគរួស្រ 
របស់អនាកទាងំននាះ មានសិេ្ធិនែើម្េីំនាកេ់ំនងរវាងគានា នៅវញិនៅមក 
ខែលរមួទាងំការមកសួរសុែេុក្ខនដាយផ្ទៃ ល់ េនទៃធឹមនធឹងននះបករុមមយួ  
ចំនួនអាចនធឹងង្យេេួលរងផលបះ៉ពាល់ ខែលផទៃុយពីសិេ្ធិរបស់អនាក 
ទាងំននាះ នៅនពលសួរសុែេុក្ខ ន�ើយេំនាកេ់ំនងកនាុងេបមងន់ផសេងៗ
នេៀ្ប្រូវបានបែិនសធ ឬហាមឃា្។់ ម្ាយ និងកូនគឺជាឧទា�រណ៍ 
ជាកខ់ស្ងមយួ ន�ើយនដាយស្រខ្ចរ ិ្ លក្ខណៈននេំនាកេ់ំនងរបស់
ពួកនគ វធិានការពិនសសប្រូវខ្ដាកអ់នុវ្តា នែើម្ជីួយ�សបមរួលេំនាក ់
េំនងខែលនេៀងទា្ ់និងមនិមានការរារាងំ។

គួរនអាយនស្កស្្យ នៅកម្ុជា សិេ្ធិននការេេួលបានការ
សួរសុែេុក្ខ និងការនៅេូរសស័ពទៃ គឺពធឹងខផ្អកនលើស្ថា នភាព�ិរញញា វ្ថាុ។  
អនាកសួរសុែេុក្ខប្រូវការបងប់បាកសំ់រាបក់ារសួរសុែេុក្ខម្ងៗ ន�ើយការ 
ទាមទារ្នម្ខបបបបរួលនៅតាមរយៈនពលននការសុែេុក្ខ េីតាងំជួបនថ្ង 
ននការសួរសុែេុក្ខ និងតាមការសនងក្នមើលននសម្ថាភាព�ិរញញា វ្ថាុរប
ស់អនាកសួរសុែេុក្ខ។

្នម្ធម្តា ខែលបាននលើកន�ើងនដាយអនាកជាបព់ន្ធនាគារ 
និងបគរួស្រ គឺពីចនន្ាះ ២,៥០ែុោ្រ នៅ ៥,០០ ែុោ្រ សំរាបក់ារសួរ 
សុែេុក្ខ ១៥នាេី នៅខាងមុែរបារខែក ន�ើយអាចន�ើងែល់ 
១០ែុោ្រ សំរាបក់ារជួបនៅកនាុងបរនិវណពន្ធនាគារ និង ១៥ ែុោ្រ 
ឬនបចើនជាងននះសំរាបក់ារជួបជាឯកជន។ លេ្ធផលរកនឃើញរបស់ 
អង្គការលីកាែូ បានបង្ហា ញថាបគរួស្ររបស់សសតាីជានបចើននាកជ់ាញធឹក 
ញាបម់និមានលេ្ធភាពបងប់បាក ់ សំរាបក់ារសួរសុែេុក្ខរយៈនពលខវង 
ឬ នដាយផ្ទៃ ល់ននាះនេ ន�ើយអនាកសួរសុែេុក្ខជានបចើនបាននធវើែំនណើ រ
ជានបចើននម៉ាង នែើម្បី្ធឹមខ្ការសួរសុែេុក្ខខាងនបកាយរបារខែករយៈ
នពល ១០ ឬ ១៥នាេីប៉ុនណាណ ះ។

សូម្ខី្អនាកខែលបងបបាកសំ់រាបក់ារសួរសុែេុក្ខ ខែលបះ៉ 
ពាល់គានា បាន មនិខែលេេួលបានឱកាសជួបជាឯកជនទាល់ខ្នស្ះ 
នដាយការសួរសុែេុក្ខជាធម្តានធវើន�ើងនដាយមានវ្តាមានឆ្្គុំក និង 
បគរួស្រែនេនេៀ្។ កនាុងករណីខែលសមាជិកបគរួស្រនបចើនជាងមានា កន់ៅ
កនាុងពន្ធនាគារ អនាកសួរសុែេុក្ខជាញធឹកញាបប់្មូវនអាយបងប់បាកន់េវ

ែង នទាះបីវាសំរាបកុ់មារមានា កន់ែើម្សួីរសុែេុក្ខឪពុកនិងម្ាយរបស់នគ
ខែលបានជាបព់ន្ធនាគារកន៏ដាយ។ េូរសស័ពទៃនចញពីពន្ធនាគារកម៏ាន 
ការពិបាកសំរាបអ់នាកនទាសមយួចំនួនផងខែរ នដាយស្រអនាកនទាស   
ទាងំននាះខ្ងខ្ប្រូវការបងប់បាកន់អាយឆ្្គុំក នែើម្នីបបើបបាស់េូរសស័ពទៃ
នែរបស់នគ។

នដាយស្រខ្អនាកនទាសជានបចើននៅកម្ុជា ខែលរមួទាងំអនាក 
នទាសជាសសតាីភាគនបចើន គឺមកពីបគរួស្របកីបក ែូនចនាះ្ំនលសួរសុែេុក្ខជា 
ញធឹកញាបគឺ់មនិអាចនលលកបាន ជាពិនសស នៅនពល គិ្រមួទាងំការ 
ចំណាយនផសេងៗ ែូចជា ការនធវើែំនណើ រ ការស្នា កន់ៅ និងការឈប ់
សបមាកពីការង្រ។ ជាលេ្ធផល បគរួស្រជានបចើនអាចនៅសួរសុែេុក្ខ
បានប្ធឹមខ្ម្ងមាក លប៉ុនណាណ ះ ន�ើយអនាកនផសេងនេៀ្មនិអាចនធវើបាន 
ទាល់ខ្នស្ះ។

 "េ្ាមតីរបេ់ខ្នុំបានមកេរួរេុខទុក្ខ្ាមរួ�និង
កូនសបុេខ្នុំអា�ុ ១២ឆ្ាំ បានពតីរដង។ �ាត់អាច 
មកបានដតថែងៃចុងេប្ាហ៍លទ ពតីលសពោះ�ាត់មិន
អាច្ប់េសមាកពតីការងារបាន។ ពរួក�ាត់សតូវ 
ចំណា�លពលលវលាបរួន ឬសបាំលម៉ោង និង លុ� 
៥០.០០០ លរៀល្ិះឡានសកុង លដើម្តីមកដល់ 
ពន្នា�ារ។ សបេិនលបើពរួក�ាត់បង់លុ� 
១០.០០០ លរៀល ខ្នុំអាច្រួបពរួក�ាត់បានសតរឹមដត 
១៥នាទតីលទ។ លហើ�ម៉្យាងលទៀតពរួកល�ើង�្មាន
ភាពឯក្នលនោះលទ។"

កនាុងចំនណាមពន្ធនាគារ ១៤ កខន្ង ខែលអង្គការ លីកាែូ 
បានសទៃងម់្ិ មានខ្ពន្ធនាគារពីរប៉ុនណាណ ះបានរាយការណ៍អំពីការនរៀប 
ចំពិនសសសំរាបក់ារសួរសុែេុក្ខរបស់កុមារ។ ពន្ធនាគារទាងំពីរបាន 
និយាយថាមនិែូចជាអនាកសួរសុែេុក្ខនផសេងនេៀ្ កុមារអាចេេួលបាន
ការសួរសុែេុក្ខបះ៉ពាល់រាងកាយបានជាមយួនិងម្ាយរបស់ពួកនគ។ 
ពន្ធនាគារេីបីបានរាយការណ៍ថានៅនពលខែលកុមារមានា កម់កសួរសុែ
េុក្ខម្ាយរបស់នគ ្ំនលសួរសុែេុក្ខសតាងដ់ារ ប្រូវបានអនុនបគាះនអាយ
ចាបត់ាងំពីនែើមខែមករា ឆ្នា  ំ ២០១៥ ន�ើយពន្ធនាគារេីបនួបានក្ ់
សមា្គ ល់ថា កុមារខែលធ្ាបរ់ស់នៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួម្ាយ ប្រូវ   
បានអនុនបគាះពីការបងប់បាកសួ់រសុែេុក្ខ។

ការដាកក់ំណ្់្ នម្សួរសុែេុក្ខនៅពន្ធនាគារ និង្នម្ 
េូរសស័ពទៃែ្ស់ មាននស័យថា អនាកជាបព់ន្ធនាគារខែលបកបំផុ្ប្រូវបាន  
បែិនសធអំពីសិេ្ធិនែើម្េីំនាកេ់ំនងជាមយួបគរួស្ររបស់ពួកនគ ន�ើយ 
ការនធវើខបបននះ គឺផទៃុយពីការេេួលែុសប្រូវរបស់រែឋាបាលពន្ធនាគារ    

េិទ្ិក្នុងការទាក់ទងសទៅស�រួេារ

១២  “Rights at a Price: Life inside Cambodia’s Prisons” a LICADHO report, January 2015, available at: http://www.licadho-cambodia.org/collection/25/life_inside_cambodia_prison

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ១៦

http://www.licadho-cambodia.org/collection/25/life_inside_cambodia_prison


ខែលធានាថាេំនាកេ់ំនងបគរួស្រប្រូវបានរកសានសថារភាព និងអភវិឌ្ឍន ៍
កនាុងកំ�ុងនពលននការជាបព់ន្ធនាគារ។ បបនសើរជាងការនធវើឲ្យេំនាក ់
េំនងបគរួស្រមានការពិបាក អាជាញា ធរពន្ធនាគារគួរដាកឲ់្យអនុវ្តានូវការ 
នរៀបចំ ខែលអនុញ្ញា ្នអាយមានការេំនាកេ់ំនងនៅបគរួស្រខែលល្អ 
បំផុ្។ ទាងំននះគួរខ្រមួមានទាងំវធិានការខែលអាចជួយ�សបមរួលការ 
បនតាចំណងេំនាកេ់ំនងរវាងម្ាយ និងកូនផង។

"ចាប់តាំងពតីការឃាត់ខ្លួនរបេ់ខ្នុំ ខ្នុំបាន
ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងសេុង្ាមរួ�សកុមស�រួេារ
ខ្នុំ។ មិនមានអ្កណាមកេរួរេុខទុក្ខ ឬក៏ 
ទូរេ័ព្មកខ្នុំទាល់ដតលេោះ។ ខ្នុំអត់មានព័ត៌មាន 
អំពតីអ្តីៗដដលលកើតលឡើងចំលពោះកូនរបេ់ខ្នុំទាំង 
អេ់លទ។"

ននះគឺជាសិេ្ធិមូលដាឋា នរបស់អនាកជាបឃុ់ំឃាងំទាងំអស់ កនាុង 
ការេេួលបានឱកាស នែើម្ផី្ល់ែំណធឹ ងែល់បករុមបគរួស្ររបស់ពួកនគ 
អំពីេំតាងំរបស់ពួកនគនអាយកានខ់្ឆ្ប។់ សិេ្ធិននះប្រូវខ្ដាកឲ់្យ   
អនុវ្តានៅនពលណាខែលបុគ្គលននាះប្រូវបានបញជាូ ននៅកខន្ងឃំុឃាងំ
មយួនេៀ្ ខែលរមួទាងំនៅនពលខែលបុគ្គលននាះប្រូវបានបញជាូ នពី 
ប៉ុសតាិ៍នគរបាលនៅពន្ធនាគារ។ ការេេួលបានពស្័ ម៌ានទានន់ពលនវោ 
អំពីេីតាងំរបស់បុគ្គលជាបឃុ់ំឃាងំ គឺមានស្រៈសំខានជ់ាពិនសស
នៅកនាុងករណីខែលបុគ្គលននាះមានការេេួលែុសប្រូវ ចំនពាះសមាជិក
បករុមបគរួស្រែូចជាកូននៅ្ូចៗ។

គួរនអាយនស្កស្្យ សស្ីជានបចើននាកខ់ែលប្រូវបាន    
សម្ាសបានបបាប ់អង្គការ លីកាែូ ថាពួកនគមនិអាចទាកេ់ងជាមយួ 
បករុមបគរួស្រពួកនគបាននេ នៅនពលខែលពួកនគប្រូវបានឃា្ែ់្ួន 
ែំបូង ឬនៅនពលខែលពួកនគប្រូវបានបញជាូ ននៅពន្ធនាគារ ពីនបពាះពួក
នគមនិមានសិេ្ធិនបបើបបាស់េូរសស័ពទៃ មនិមានលេ្ធភាពនៅេូរសស័ពទៃ ឬពី   
នបពាះបករុមបគរួស្ររបស់ពួកនគ មនិអាចមកសួរសុែេុក្ខពួកនគបាន។ 
ែូចគានា ននះខែរ អង្គការលីកាែូបានរកនឃើញថាបករុមបគរួស្រជានបចើនមនិ
ប្រូវបានផ្ល់នអាយនូវពស្័ ម៌ាន អំពីស្ថា នភាពផ្ូវចបាប ់ សុែភាព និង  
ពស្័ ម៌ានសំខាន់ៗ នផសេងៗនេៀ្របស់ម្ាយននាះនេ។

អង្គការ លីកាែូ បានឮករណីខែលកុមារបានែធឹងពីការឃុំ- 
ឃាងំរបស់ម្ាយពួកនគតាមរយៈេូរេសសេន ៍ ន�វសប៊ុក (Facebook) 
ឬអនាកជិ្ខាង ខែលបាននៅសួរសុែេុក្ខអនាកជាបព់ន្ធនាគារនផសេងនេៀ្
នៅកនាុងពន្ធនាគារខ្មយួ។ អង្គការលីកាែូបាននិយាយជាមយួបករុម 
បគរួស្រខែលមនិអាចចូលរមួ សវនាការជំនំុជបមះ ពីនបពាះពួកនគមនិ  
បានេេួលពស្័ ម៌ានអំពីកាលបរនិចឆេេននសវនាការជំនំុជបមះ ន�ើយ  
អង្គការ លីកាែូ កប៏ាននិយាយជាមយួអនាកខែលមនិែធឹងថា អនាកជាប ់
ឃុំឃាងំេេួលបានសវនាការជំនំុជបមះ និងប្រូវបានកា្ក់្ីនអាយជាប់
នទាសរចួរាល់នៅន�ើយននាះនេ។ អង្គការ លីកាែូ និយាយជាមយួអនាក
ជាបព់ន្ធនាគារនផសេងនេៀ្ ខែលមនិបានែធឹងអំពីរយៈនពលននការជាប់
ពន្ធនាគារ ឬកាលបរនិចឆេេននការនដាះខលងរបស់ម្ាយ។

ែណៈនពលខែល បករុមបគរួស្រនពលែ្ះោកេុ់កពស្័ ម៌ានមនិ
នអាយកុមារែធឹង េនទៃធឹមនធឹងននះកងវះខា្ពស្័ ម៌ានអំពីនិ្ិវធិី្ុោការ   

និងអំពីស្ថា នភាពរបស់ម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ កអ៏ាចនធវើនអាយកុមារ 
មយួចំនួនមានអារម្ណ៍បចបូកបចបល់ថា ន្ើមានអវីនកើ្ន�ើងចំនពាះ 
ម្ាយពួកនគ ន្ើន�្ុអវីបានជាម្ាយពួកនគមនិនៅផទៃះទាល់ខ្នស្ះ ឬ 
ន្ើនពលណាម្ាយពួកនគមកផទៃះវញិ។

នៅនពលែ្ះ សូម្ខី្អនាកជាបព់ន្ធនាគារែ្ួនឯងកម៏និេេួល 
បានពស្័ ម៌ានទានន់ពលនវោ អំពីែំនណើ រការផ្ូវចបាបន់ននរឿងក្ីរបស់ 
ែ្ួនខែរ ែូចជាកាលបរនិចឆេេននសវនាការជំនំុជបមះសវនាការ បណ្ធឹ ង 
្វ៉ា និងការជូនែំណធឹ ងអំពីការប្ធឹង្វ៉ារបស់បពះរាជាញា ។ គួរ នអាយនស្ក 
ស្្យ បញ្ហា ទាងំននះកន៏កើ្ន�ើងចំនពាះអនាកជាបព់ន្ធនាគារមយួចំនួន
ខែលបានបងប់បាកន់សវាកម្នមធាវផីងខែរ។ មានសសតាី   មយួចំនួនបាន
បបាបអ់ង្គការលីកាែូថា ពួកនគមនិខែលេេួលបានពស្័ ម៌ានអំពីសិេ្ធិ 
របស់ពួកនគកនាុងការប្ធឹង្វ៉ា ឬអំពីែំនណើ រការខែលពួកនគអាចដាកន់សនាើ
សំុការនលើកខលងនទាស ឬការបនថាូរបនថាយនទាសបានននាះ នេ។

គួរនអាយនស្កស្្យ ននះជាករណីភាគនបចើនខែលម្ាយ   
ែ្ួនឯងផ្ទៃ ល់េេួលបានពស្័ ម៌ាន្ិច្ួច ឬគ្ានទាល់ខ្នស្ះ អំពីកូន 
របស់ពួកនគនៅខាងនបរៅពន្ធនាគារ។ សសតាីមយួចំនួនខែលប្រូវបាន 
សម្ាសមនិែធឹងថាកូននៅេីណា ឬមានអវីនកើ្ន�ើងចំនពាះកូនចាប ់
តាងំពីការឃា្ែ់្ួនសសតាីទាងំននាះ។ សសតាីមយួចំនួននេៀ្ែធឹងប ធ្ឹមខ្ថា 
កូននៅេីណា ប៉ុខន្មនិែធឹងថាពួកនគយ៉ាងនមច៉នៅន�ើយ ន ើ្ពួកនគនៅ 
ខ្នៅស្ោនរៀនខែរឬនេ ឬន ើ្ឪពុករបស់ពួកនគមានបានទាកេ់ងជា
មយួកូនខែរឬនេ។ ន�ើយកនាុងចំនណាមសសតាីខែលេេួលបាន ពស្័ ម៌ាន   
សសតាីមយួចំនួនេេួលបានពស្័ ម៌ានតាមរយៈជនេីបី ែូចជាអនាកជាប ់
ពន្ធនាគារជាមយួ ខែលមានអនាកមកសួរសុែេុក្ខមកពីភូមខិ្មយួ។

" ខ្នុំចង់លទៅចូលររួមេវនាការ្ំនុំ្សមះរបេ់    
នាង លដើម្តីលអោ�ដរឹងែា មានអ្តីខ្ះលកើតលឡើង 
ប៉ុដន្ខ្នុំមិនមានលទ្ភាពលទៅលទ។ ខ្នុំមិនដរឹងអ្តី 
ទាំងអេ់អំពតីដំលណើរការតុលាការ។ ម៉្យាងលទៀត 
ខ្នុំមិនដដលដរឹងែា តុលាការលនៅទតីកដន្ងណា 
ផង។"

េិទ្ិទទរួលបានព័ត៌មាន

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ១៧



 
ករណតីេិក្ា៖ េុ្ាតា

េុ្ាតាសតូវបានឃាត់ខ្លួនលនៅដខមករា ឆ្ាំ ២០១៥។ នាងបានសបាប់អង្គការលតីកាដូែា នាងមិនអាចទាក់ទងសកុមស�រួេាររបេ់នាងបានលទរហូត
ដល់ពតីរអាទិត្យលសកោ�បន្ាប់ពតីការឃាត់ខ្លួនរបេ់នាង លដោ�េារដតនាង និងសកុមស�រួេាររបេ់នាងមិនអាចលសបើសបាេ់ទូរេ័ព្បាន។ ផ្នុ�លទៅវិញ កូន 
របេ់នាងអា�ុ ១២ឆ្ាំ អា�ុ ៩ឆ្ាំ និងអា�ុ ៣ឆ្ាំ បានដរឹងអំពតីការ្ាប់ពន្នា�ាររបេ់នាងតាមរ�ៈលហ្េប៊ុក (Facebook)។ លនៅលពលដដលអង្គការ 
លតីកាដូលទៅ្រួបនាង ្ាងមរួ�ដខលសកោ�ពតីការ្ាប់ពន្នា�ារ កូនរបេ់នាងទាំងអេ់លនៅដតមិនអាចមកេរួរេុខទុក្ខនាងបាន លដោ�េារដតការលធ្ើដំលណើរ 
ពតីផ្ះរបេ់ពរួកល�មកពន្នា�ារសតូវការចំណា�រ�ៈលពល ២លម៉ោង ។ នាងបានសតរឹមដត្រួប្ាមរួ�និងកូនរបេ់នាងតាមទូរេ័ព្ដតម្ង�ត់។

មិន�ូរប៉ុន្មានបន្ាប់ពតីនាងសតូវបានឃាត់ខ្លួន កូនលពៅអា�ុ ៣ឆ្ាំរបេ់េុ្ាតា សតូវបានបញ្ហូនលទៅមន្តីរលពទ្យរ�ៈលពលមរួ�េប្ាហ៍ 
លដោ�ល�មានបញ្ាសកលលៀន។ េុ្ាតាបានឮអំពតីលរឿងលនះតាមរ�ៈអ្ក្ាប់ពន្នា�ារម្ាក់លទៀត ដដលទទរួលបានព័ត៌មានលនះពតីអ្កមកេរួរេុខទុក្ខ      
ម្ាក់ដដលបានព័ត៌មានលនះតាមរ�ៈេ្ាមតីរបេ់នាង។ េុ្ាតាបានសបាប់អង្គការលតីកាដូែាអា្្ាធរពន្នា�ារមិនបានផ្ល់្ំនរួ�អ្តីទាំងអេ់ដល់នាង 
លដើម្តីទាក់ទងលទៅសកុមស�រួេារលទ។ នាងបានលហៅទូរេ័ព្ដតមរួ�ដង�ត់លដោ�លសបើសបាេ់ទូរេ័ព្ថដខុេច្ាប់របេ់អ្ក្ាប់ពន្នា�ារម្ាក់លទៀត។

លនៅលពលឃាត់ខ្លួន ន�របាលបានេរួរេុ្ាតាែាលតើនាងមានកូនដដរឬលទ លហើ�ប៉ុន្មាននាក់ ប៉ុដន្ពរួកល�មិនបានេរួរនាងែាលតើកូនទាំងលនោះលនៅ
ឯណាលទ ឬលតើអ្កណា្ាអ្កលមើលដែពរួកល�លនោះលទ។ នាងសបាប់អង្គការលតីកាដូែា ផ្នុ�លទៅវិញល�បានសបាប់នាងែា "អ្ក�រួរដត�ិតអំពតីកូនរបេ់អ្កលនៅ
លពលដដលអ្កសបសពរឹត្បទលល្មើេ។" េុ្ាតាក៏បានសបាប់អង្គការលតីកាដូផងដដរែា លនៅលពលឃាត់ខ្លួន ន�របាលបានេរលេរលខត្ទតីលំលនៅក្នុងឯកេារ 
របេ់នាងមិនសតរឹមសតូវ លហើ�តាមអ្តីដដលនាងដរឹង កំហុេលនះមិនទាន់បានដកតសមូវលនោះលទ។

កូនៗរបស់អនាកជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគារ ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៥

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ១៨



បខនថាមពីនលើការែវះខា្ពស្័ ម៌ានអំពីផលបះ៉ពាល់ននការជាប់
ពន្ធនាគាររបស់ម្ាយនៅនលើកូនៗ ភ្ាមននាះអង្គការលីកាែូបាននឃើញ 
យ៉ាងចបាស់នៅនពលនធវើការបស្វបជាវែំបូង នៅកនាុងបញ្ហា ទាងំននះថា 
មានបណ្ាញគាបំេ្ិច្ួចណាស់ នែើម្ជីួយ�នៅែល់កូនរបស់អនាក 
ជាបព់ន្ធនាគារនៅកនាុងកម្ុជា។ ែូចខែលបាននលើកន�ើង កុមារខែល 
មកពីបគរួស្របកីបក និងភាគនបចើននៅជនបេ កបមអាចនៅសួរសុែេុក្ខ
ម្ាយរបស់ពួកនគនៅកនាុងពន្ធនាគារ នដាយការចំណាយទាកេ់ងនធឹងកា
រជាបព់ន្ធនាគារ អាចធ្ងនធ់្ងរខ្ាងំចំនពាះបករុមបគរួស្រជានបចើន កនាុងការរ៉ាប ់
រង ន�ើយកនាុងករណីមយួចំនួន លេ្ធភាពរកចំណូលចិញ្ធឹមជីវ ិ្ របស់ 
បករុមបគរួស្រទាងំមូល ប្រូវបានបា្ប់ង ់ នៅនពលខែលសមាជិកបករុម 
បគរួស្រមានា កជ់ាបព់ន្ធនាគារ។

ប៉ុខន្លេ្ធផលននការបស្វបជាវរបស់អង្គការលីកាែូ បង្ហា ញ 
ថាប ធ្ឹមខ្ជំនួយ្ិច្ួច អាចនធវើនអាយមានការែុសខប្កគានា  ខ្ាងំកនាុង  

ការរកសានសថារភាពេំនាកេ់ំនងផ្ូវកាយ និងផ្ូវចិ្តារបស់បករុមបគរួស្រ    
ខែលអាចជួយ�ធានាថាកុមារនធឹងបនតាការសិកសា និងរកសាែំនណើ រការមុែ
របរជំនួញរបស់បករុមបគរួស្របនតានេៀ្។ កតាតា ទាងំអស់ននះនធឹងនធវើឲ្យ 
ថយចុះ នៅនលើការង្យង្កនៅរកការបបបពធឹ្តាបេនល្ើសរបស់សមា-
ជិកបគរួស្រែនេនេៀ្ និងនធវើឲ្យថយចុះនលើអបតាបបបពធឹ្តាបេនល្ើស ម្ង 
នេៀ្របស់សសតាី នៅនពលខែលអនាកទាងំននាះប្រូវបាននដាះខលងពីពន្ធ- 
នាគារ។

" កូនសបុេអា�ុ៥ ឆ្ាំរបេ់ខ្នុំមាន្ំងឺឆ្លួតស្ូក។ 
មុនលពលការចាប់ខ្លួនរបេ់ខ្នុំ ខ្នុំដតងដតនាំកូន 
លទៅមន្តីរលពទ្យ េំរាប់ការពិនិត្យលមើលលទៀងទាត់ 
និង�កែ្ាំ ប៉ុដន្ឥឡហូវកូនខ្នុំអត់មានែ្ាំបន្ 
លទៀតលទ។ ខ្នុំ�្មានអ្កណាអាចនាំកូនខ្នុំលទៅមន្តីរ
លពទ្យលទៀតលទ។"

នដាយបនងកើ្ន�ើងនៅឆ្នា ២ំ០០៧ អង្គការជីវ ិ្ នៅកម្ុជា      
នផ្្្នលើការផ្ល់ឱកាសែល់ស�គមន ៍ នែើម្អីភវិឌ្ឍន�ដាឋា រចនា- 
សម្ស័ន្ធជំនាញ និងចំនណះែធឹងនែើម្នីធវើនអាយមានការខបបបបរួលវជិជាមាន
នៅកនាុងជីវ ិ្ របស់ស�គមន ៍ និងចាកនអាយផុ្ពីភាពបកីបក។ នដាយ
មានការយិាលស័យកណ្ាលនៅនែ្តានសៀមរាប អង្គការជីវ ិ្ កម្ុជាកំពុង
បប្ិប្តាិការកម្វធិីចំនួនបនួនៅនែ្តានសៀមរាប បនាទៃ យមានជស័យ និង 
ឧ្តារមានជស័យ ខែលរមួទាងំកម្វធិីជីវ ិ្ នៅខាងនបរៅពន្ធនាគារ១៣   
(This Life Beyond Bars) ខែលជាកម្វធិីមយួខែលនធវើការជាមយួ 
កុមារ បករុមបគរួស្រ និងស�គមនខ៍ែលបះ៉ពាល់នដាយបបពស័ន្ធយុ្តាិធម៌
នៅកម្ុជា។

តាមអវីខែលអង្គការលីកាែូបានែធឹង ជីវ ិ្ នៅកម្ុជាគឺជា  
អង្គការខ្មយួគ្ន់ៅកនាុងកម្ុជា ខែលមានកម្វធិីចបាស់ោស់ប្ធឹម 
ប្រូវ និងយកចិ្តាេុកដាកក់នាុងការបេបេងកូ់ន និងបគរួស្ររបស់អនាកជាប់
ពន្ធនាគារ។ ការរកនឃើញរបស់អង្គការលីកាែូ គឺែូចនៅនធឹងចំណុច 
បពរួយបារម្ ខែលអង្គការននាះបានកំណ្ ់ និងនដាះបស្យតាមរយៈ 
កម្វធិីបេបេងប់គរួស្ររបស់ជីវ ិ្ នៅខាងនបរៅពន្ធនាគារ ន�ើយបាន 
បង្ហា ញពី្បមរូវការបនាទៃ ន ់និងបនតាបនាទៃ បន់នគំនរាងខបបននះ។

កម្វធិីននះផ្ល់នូវនសវាកម្គាបំេែល់បគរួស្រខែលមានឪពុក 
ឬម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ នដាយេបស់្ក ្ក់ារខបកបាកកូ់នពីបគរួស្រ 

ខែលមនិចាបំាច ់ និងការកស្ងបករុមបគរួស្រនអាយល្អបបនសើរន�ើង
វញិ។ កម្វធិីជីវ ិ្ នៅខាងនបរៅពន្ធនាគារ គាបំេអនាកនមើលខថននបករុម 
បគរួស្រង្យរងនបគាះ នែើម្ផី្ល់នូវ្បមរូវការចាបំាច ់និងសុែុមាលភាព 
ែល់កុមារ កនាុងកំ�ុងនពលជាបព់ន្ធនាគាររបស់ឪពុកម្ាយអនាកទាងំ 
ននាះ។ កម្វធិីជីវ ិ្ នៅខាងនបរៅពន្ធនាគារ ជួយ�ឲ្យកុមារបនតាស្នា កន់ៅ   
នបកាមការខថទាពីំបគរួស្រជិ្បំផុ្របស់កុមារ។

គំនរាងរបស់ជីវ ិ្ នៅខាងនបរៅពន្ធនាគារ កា្ប់នថាយសំពាធ 
នៅនលើអនាកនមើលខថរកសា និងធានាការពារអនាគ្របស់កុមារ នដាយ 
ផ្ល់នូវអាហាររបូករណ៍ សកម្ភាពបនងកើ្ចំណូលរបស់បគរួស្រ និង 
ការផ្ល់នសវាសុែភាព និងករណីអាសននា។ បខនថាមពីនលើននះ ការនៅ
សួរសុែេុក្ខឪពុកម្ាយនៅកនាុងពន្ធនាគារជានរៀងរាល់ខែ ធានាថា       
េំនាកេ់ំនងមូលដាឋា នរវាងឪពុកមាតា យនិងកូន មនិប្រូវបានកា្ផ្់្ច។់ 
គំនរាងននះជួយ�ផ្គ្ផ់្គងអ់នាកនមើលខថទា ំ នូវការធានាជាថ្ីខែលពួកនគប្រូវ
ការ និងជួយ�ពបងធឹងសម្ថាភាពពួកនគកនាុងការផ្ល់នូវ្បមរូវការសំខាន់ៗ  
ែល់កុមារខែលនៅកនាុងការនមើលខថទារំបស់អនាកទាងំននាះ។

មកែល់បច្ុប្ននា កនាុងចំនណាម ៣១ បគរួស្រ ខែលគាបំេនដាយ 
គនបមាង ២៤បគរួស្រ បានសថាិ្នៅកនាុងស្ថា នភាពខែលនធឹងចាបន់ផ្ើម 
ឬពបងធឹងបខនថាមនៅនលើសកម្ភាពបនងកើ្ចំណូល ខែលពួកនគនបជើស 
នរ ើស។ កនាុងចំនណាមកុមារ ៨៤នាកន់នបគរួស្រទាងំននះ មានកុមារចំនួន

ការមិនមាន្ំនរួ�

អង្គការ្ើវិតសនៅកម្នុ្ា

១៣ http://www.thislifecambodia.org/programs/this-life-beyond-bars

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ១៩

http://www.thislifecambodia.org/programs/this-life-beyond-bars


 

េមាហរណកម្មលទៅក្នុងេង្គមស�រួេារវិញលដោ�ល្ោ�្័�
េុខលលៀងសតូវបានចាប់ខ្លួនលនៅឆ្ាំ ២០១១ និងសតូវបានដាក់លទោេលអោ�្ាប់ពន្នា�ាររ�ៈ លពលបតីឆ្ាំកន្ះ ពតីបទលល្មើេ្រួញដូរលស�ឿងលញៀន។ 

នាងមានកូនសេតីបរួននាក់ លហើ�កូនបតីនាក់ មានអា�ុ ១៣ឆ្ាំ, ៩ឆ្ាំ និង៥ឆ្ាំ កំពុងរេ់លនៅក្នុងបន្នុករបេ់នាង លនៅលពលដដលនាងសតូវបានល�ចាប់ខ្លួន។

បន្ាប់ពតីការចាប់ខ្លួនរបេ់េុខលលៀង សកុមស�រួេាររបេ់នាងបានេលសមចចិត្ែា កូនរបេ់នាង�រួរដតលទៅរេ់លនៅផ្ះលលោក�ា�លនៅដតីមរួ�កដន្ង 
្ិតផ្ះរបេ់សកុមស�រួេារ។ ឪពុករបេ់ពរួកល��ឺ្ាអ្កសបមរឹកធងៃន់ធងៃរ ដដលមានសបវត្ិធ្ាប់លសបើអំលពើហិង្ា និង្ាញរឹកញាប់មិនដដលលនៅផ្ះលនោះលទ។ មុន 
លពលការចាប់ខ្លួនរបេ់នាង េុខលលៀងលធ្ើដំលណើរលទៅមកសពំដដន ដដល្ាកដន្ងដដលនាងអាចរកការងារលធ្ើ្ាកម្មករលនៅកេិដ្ានបាន។

លដោ�ការបាត់បង់ចំណូលរបេ់េុខលលៀង និងការចំណា�ទាក់ទងនរឹងការ្ាប់ពន្នា�ាររបេ់នាង ភ្ាមៗលនោះសកុមស�រួេាររបេ់នាងចាប់លផ្ើម
មានវិបត្ិហរិញ្ញវត្នុ។ ប្ហូនសបុេរបេ់េុខលលៀងលពលខ្ះអាចលផ្ើសបាក់លដើម្តី្រួ�សទសទង់សកុមស�រួេាររបេ់នាង ប៉ុដន្លឃើញែា ពរួកល�រឹតដតមិនអាចរកសបាក់
េសមាប់ការចំណា�ការរេ់លនៅសបចាំថែងៃ និងការចំណា�លលើការេិក្ាបានលទៀតលនោះលទ។

បន្ាប់ពតីេុខលលៀង ្ាប់ពន្នា�ាររ�ៈលពល ២ដខមក កូនសេតីអា�ុ ១៣ឆ្ាំរបេ់នាងបាន្ប់លរៀន ពតីលសពោះនាងមានការខ្មាេលអៀនលដោ�េារ
�្មានសបាក់ ឬ�ាន្ំនិះលទៅេាលាលរៀន។ បន្ាប់ពតីសតលប់លទៅេិក្ាវិញមរួ�រ�ៈ លនៅអា�ុ ១៦ឆ្ាំ នាងបាន្ប់លរៀនម្ងលទៀត លហើ�បានចាកលចញ 
ពតីផ្ះ លដើម្តីលទៅរកការងារលធ្ើលនៅសបលទេថែ ្ាទតីកដន្ងដដលប្ហូនសបុេរបេ់េុខលលៀងកំពុងរេ់លនៅ។ កូនសេតីរបេ់នាងលនោះបច្ចនុប្ន្ លធ្ើការ្ាអ្កបលសមើ
តាមផ្ះលនៅឯសបលទេថែ ដដលនាងនិ�ា�ែា នាងរកសបាក់បានស�ប់ស�ាន់សតរឹមដតេសមាប់រេ់ប៉ុលណ្ោះ។

អង្គការ្តីវិតលនៅកម្នុ្ាចាប់លផ្ើម្រួ�ស�រួេារលនះលនៅដខមតីនា ឆ្ាំ២០១៣ លដោ�្រួ�ផ្គត់ផ្គង់កូនតូចៗទាំងពតីរនាក់របេ់េុខលលៀង បានបន្ការ 
េិក្ា។ អង្គការ្តីវិតលនៅកម្នុ្ាបានផ្ល់នូវ្ំនរួ�ដផ្កដែទាំេុខភាព និង្ំនរួ�ស�ាអាេន្។ េំខាន់បំផុត អង្គការក៏បានផ្ល់លអោ�ស�រួេារនូវការ 
ចំណា�លលើការលធ្ើដំលណើរ លដើម្តីលអោ�កុមារអាចលទៅេរួរេុខទុក្ខម្ា�របេ់អ្កទាំងលនោះលនៅពន្នា�ារម្ងក្នុងមរួ�ដខ។ អង្គការក៏បានលធ្ើអន្រា�មន៍្ា
មរួ�នរឹងអា្្ាធរពន្នា�ារផងដដរ ដូលច្ះស�រួេារមិនចាំបាច់សតូវបង់សបាក់េរួរេុខទុក្ខណាមរួ�លឡើ� លហើ�អង្គការបានផ្ល់លអោ�េុខលលៀង នូវការ    
ចំណា�ថែ្លធ្ើដំលណើរសតលប់លទៅផ្ះវិញលនៅលពលដដលនាងសតូវបានល�លដោះដលង។

ស�រួេារលនះក៏ទទរួលបាន្ំនរួ�រ�ៈលពលដវងក្នុងទំរង់្ាកម្មវិធតីបលង្ើតចំណូល។ អង្គការ្តីវិតលនៅកម្នុ្ា បាន្រួ�ស�រួេារលនះក្នុងការលរៀបចំ 
កេិដ្ានចិញ្ចរឹមស្ូកខ្ាតតូចមរួ� ដដលឥឡហូវលនះទទរួលបានល្ោ�្័� លហើ�អង្គការបានផ្ល់លអោ�ពរួកល� នូវការបណដនុះបណដាលអំពតីរលបៀបដែទាំ 
ស្ូក។ េុខលលៀងដដលសតូវបានលដោះដលងលនៅដខមករា ឆ្ាំ២០១៥ ឥឡហូវលនះនាងបានទទរួល�កការទទរួលខុេសតូវចំបងក្នុងការដែទាំេត្ ដដល្រួ� 
បលង្ើនសបាក់ចំណូលរបេ់សកុមស�រួេារ លហើ�លនះក៏អនុញ្ញាតលអោ�នាងលនៅផ្ះ និងចំណា�លពលលវលាលសចើនលដើម្តីលមើលដែកូនរបេ់នាងផងដដរ។

ម្ា�របេ់េុខលលៀងបានសបាប់អង្គការលតីកាដូែា "មុនលពលដដលពរួក�ាត់ (្តីវិតលនៅកម្នុ្ា) បាន្រួ�ល�ើង ល�ើងមានបន្នុកធងៃន់ណាេ់។ 
លនះពិត្ាពិបាកណាេ់។ លពលខ្ះខ្នុំអត់មានអាហារស�ប់ស�ាន់េំរាប់ខ្លួនឯងផង លហើ�ខ្នុំសតូវលមើលដែទាំលក្មងបតីនាក់លទៀត។ ពរួកល�ើងអត់មានលុ�លដើម្តី
បញ្ហូនកូនទាំងលនោះលទៅេាលាលរៀនលទ លហើ�អ្កទាំងលនោះអត់មានអាហារទទរួលទានស�ប់ស�ាន់ ឬេំលលៀកបំពាក់ស�ប់ស�ាន់លទ។ ដូលច្ះលេ្ើរដតមិនអាច
លទៅររួចេំរាប់ពរួកល�ើងលទៅេរួរេុខទុក្ខេុខលលៀងលនៅក្នុងពន្នា�ារ។"

៦០នាក ់ខែលរមួមានកុមារ ី៣៥នាកផ់ង បានេេួលអាហាររបូករណ៍ 
នែើម្បីនតាការសិកសានៅស្ោរែឋា។ ជានរៀងរាល់ខែ ជាមធ្យម ៩៣% នន
បគរួស្រខែលចូលរមួនៅកនាុងគនបមាងននះ 

បានយកឱកាសនៅសួរសុែេុក្ខឳពុកមាតា យររបស់អនាកទាងំននាះ នៅ 
កនាុងពន្ធនាគារ។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ២០



ការអនុវ្តាបច្ុប្ននាទាកេ់ងនធឹងការឃា្ែ់្ួន និងការឃុំឃាងំ 
របស់ម្ាយ គឺមានលក្ខណៈែុសខប្កនៅនធឹងចបាប ់ និងនី្ិវធិី ខែល    
ផ្ល់នូវវធិីស្សសតានផសេងៗនបរៅពីការឃុំឃាងំ ជាពិនសសនៅកនាុងករណី 
ខែលសសតាីមានកូន ឬសសតាីមាននផទៃនពាះ។

នៅនពលខែលសនមតាចនាយករែឋាមសនតាី �ុ៊ន ខសន អំពាវនាវ 
នអាយបកសួងយុ្តាិធម ៌និងបកសួងមហានផទៃ ខសវងរកនូវែំនណាះបស្យ 
រយៈនពលខវង ចំនពាះបញ្ហា អនាកនទាសសសតាីខែលមានកូននៅកនាុងពន្ធនា-
គារ អង្គការលីកាែូបានន្្ើយ្បនដាយក្ស់មា្គ ល់ថា នៅកនាុងបបនេស 
កម្ុជាមាននី្ិវធិីសំរាបជ់ួយ�នដាះបស្យខបបននះរចួនៅន�ើយ។១ ៤  
អង្គការ លីកាែូ កប៏ានក្ស់មា្គ ល់ផងខែរថា នៅកនាុងរយៈនពលប៉ុន្ាន 
ឆ្នា ចុំងនបកាយននះ មានជំហានមយួចំនួនប្រូវបានអនុវ្តារចួនៅន�ើយ 
កនាុងការនលើកសទៃួយការនធវើនី្ិសម្ទាការជាបព់ន្ធនាគារ ជនបមើសនផសេង 
នបរៅពីការឃុំឃាងំបនណ្ាះអាសននារងច់ាសំវនាការ និង 
ការដាកន់ទាសនបរៅឃុំ។   ខ្គួរនអាយនស្កស្្យ ការអនុវ្តាកំខនេបមង ់
ននះមានការយឺ្យ៉ាវ។

ែូចខែលបានខចងចបាស់ោស់ នៅកនាុងបកមនី្ិវធិីបព�្- 
េណ្ឌ របស់កម្ុជា ជានគាលការណ៍ បុគ្គលប្រូវបាននចាេបបកានគ់ួរខ្ 
នៅមាននសរភីាព។១៥   ការឃុំឃាងំបនណ្ាះអាសននារងច់ាសំវនាការគួរ 
ខ្ប្រូវនធវើន�ើងចំនពាះខ្ករណីពិនសស និងខ្ករណីណាខែលបេ 
ឧបកិែឋា ឬបេនល្ើសមជ្ឈ ធឹម ពាកព់ស័ន្ធនធឹងការដាកន់ទាសរយៈនពលមយួឆ្នា  ំ
ឬ នបចើន។១៦

ចំនពាះការសនបមចចិ្តានលើការឃុំែ្ួនបនណ្ាះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ នគាលការណ៍ខណនារំបស់បកសួងយុ្តាិធមប៌ានខចងថា នៅ 
បកមនសើុបអនងក្ជានិច្កាល គួរខ្ស្កសួរពស្័ ម៌ានទាងំអស់ ទាក ់
េងនិងបុគ្គលប្រូវបាននចាេបបកាន ់ មុននពលសនបមចចិ្តាថាន្ើគួរនធវើ
ការឃុំែ្ួនបនណ្ាះអាសននារងច់ាសំវនាការខែរឬនេ។ ននះគួរខ្រមួទាងំ 
ថាន ើ្បុគ្គលនចាេបបកានគឺ់ជាសសតាីមាននផទៃនពាះ ឬសសតាីមានកូន្ូច។  
នគាលការណ៍ខណនានំនះបានបញ្ជា កច់បាស់ោស់ថា 
បបសិននបើសសតាីមាននផទៃ នពាះ ឬបបសិននបើសសតាីមានកូន ន�ើយមនិមានការ
នរៀបចំនមើលខថកុមារសមបសបនេ ការឃុំឃាងំបនណ្ាះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការមនិគួរប្រូវបាននធវើន�ើងនេ លុះបតាខ្ចាបំាចប់ំផុ្។

គួរនអាយនស្កស្្យ លេ្ធផលបស្វបជាវរបស់ អង្គការ    
លីកាែូ បង្ហា ញនអាយនឃើញថា នគាលការណ៍ខណនារំបស់បកសួង   

យុ្តាិធមគឺ៌មនិប្រូវបានអនុវ្តាតាមនអាយបានប្ធឹមប្រូវ ឬជាបោ់បន់នាះ 
នេ។ ជាការពិ្ សសតាីភាគនបចើនខែលប្រូវបានសម្ាសបានរាយការណ៍
ថា នគរបាល និងមសនតាី្ុោការមនិបានស្កសួរអនាកទាងំននាះថាន្ើ 
ពួកនគមានកូនឬកម៏និមាន នៅនពលនធវើការឃា្ែ់្ួន ឬនៅកំ�ុងនពល 
ការស្្បស់វនាការនលើការឃុំែ្ួនបនណាតា ះអាសននា មុននពលជំនំុជបមះ។ 
នទាះបីជាអនាកទាងំននាះបានស្កសួរកន៏ដាយ កជ៏ាញធឹកញាបអ់នាកទាងំ
ននាះមនិខែលសួរថាន្ើអនាកណាអាចនមើលខថកូន នៅនពលឃា្ែ់្ួន 
និងនពលឃុំឃាងំនកើ្ន�ើង ននាះខែរ។

នៅនពលណាខែល្ុោការនធវើការសនបមចចិ្តាបញជាូ ន ជន
សងសេ ស័យនៅឃុំែ្ួនបនណ្ាះអាសននារងច់ាសំវនាការ នយាងតាមលិែិ្
នចញនដាយបកសួងយុ្តាិធមន៌ៅនែើមឆ្នា  ំ ២០១៤ ្បមរូវនអាយអនាកទាងំ
ននាះប្រូវខ្បង្ហា ញថា ពួកនគបានពិចារណាយ៉ាងបបរុងបបយស្័ នា អំពីអង្គ 
ន�្ុពាកព់ស័ន្ធទាងំអស់។ អនាកទាងំននាះគួរខ្ពន្យល់នអាយចបាស់    
ោស់ពីមូលន�្ុមយួណាននមូលន�្ុទាងំបបាមំយួ ននការឃុំែ្ួន 
បនណ្ាះអាសននារងច់ាសំវនាការ ែូចខែលបានខចងនៅកនាុងមាបតា 
២០៥ ននបកមនី្ិវធិីបព�្េណ្ឌ កម្ុជា ខែលប្រូវបានដាកឲ់្យអនុវ្តា   
នែើម្ធីានាថា ការឃុំែ្ួនបនណ្ាះអាសននារងច់ាសំវនាការ គឺប្រូវបាននបបើ
បបាស់ជាជនបមើសចុងនបកាយប៉ុនណាណ ះ។ ប៉ុខនតា តាមពស្័ ម៌ានេេួលបាន 
នដាយអង្គការលីកាែូ បង្ហា ញថាមានខ្្ុោការមយួចំនួនប៉ុនណាណ ះ
ខែលកំពុងនបបើបាស់េបមងខ់បបបេថ្ីននះ ន�ើយ្ុោការទាងំននាះជា
ញធឹកញាបន់ៅខ្មនិបានយកចិ្តាេុកដាកក់នាុងការផ្ល់នូវមូលន�្ុរ ធឹង
មាមំយួចំនពាះការសនបមចចិ្តារបស់្ុោការទាងំននាះ។

នៅនពលដាកន់ទាស អង្គការលីកាែូនជឿជាកថ់ាបុគ្គលជា     
នបចើននាក ់ ខែលប្រូវបានកា្ក់្ីនអាយជាបព់ន្ធនាគារពីបេនលើ្ស         
បស្លជាពិនសសគឺម្ាយនិងសសតាីមាននផទៃនពាះ គួរខ្ប្រូវបានពិចារណា
នូវនទាសមនិជាបព់ន្ធនាគារនផសេងៗ ខែលខចងរចួនៅន�ើយនៅកនាុងបកម
នី្ិវធិីបព�្េណ្ឌ កម្ុជា និងបកមបព�្េណ្ឌ  ែូចជានៅនបកាមការប្រួ្
ពិនិ្្យរបស់្ុោការ ការព្យរូនទាស និងការបនបមើការង្រស�គមន ៍
ជានែើម។ ប៉ុខន្ ជនបមើសនផសេងនបរៅពីនទាសជាបព់ន្ធនាគារ គឺកបមប្រូវ 
បានយកមកពិចារណាណាស់ នៅនពលដាកន់ទាស ន�ើយនៅមានការ 
មនិេុកចិ្តា និងសងសេ ស័យកនាុងការនបបើបបាស់វធិានការដាកឲ់្យនៅនបរៅឃុំ
បនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ។

នែើម្នី្្ើយ្បនៅនធឹងបញ្ហា ននះ រាជរដាឋា ភបិាលបាននរៀបចំ    

ដំស�ាវះសេា�រ�ៈសពលដវងដដលងា�សេរួលេសសមចបាន

១៤ លមើល http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=375 and http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=379
១៥ សកមនតីតិវិធតីសពហ្មទណ្ឌ, មាសតា ២០៣ និង ២០៤ 
១៦ ដផ្កលទៅលលើមាសតា ២០៥ ថននតីតិវិធតីសពហ្មទណ្ឌ ការឃុំខ្លួនបលណដោះអាេន្ �រួរដតសតូវលធ្ើលឡើងលុះសតាដតចាំបាច់លដើម្តីបញ្ឈប់បទលល្មើេ ឬ ទប់េ្ាត់បទលលើ្មេកុំលអោ�លកើត
លឡើងម្ងលទៀត, ទប់េ្ាត់ការ�ា�តីណាមរួ�លលើេាក្តី ឬ្នរងលស�ោះ ឬទប់េ្ាត់ការឃុបឃិតណាមរួ�រវាងបុ�្គលសតូវបានលចោទសបកាន់ និងអ្កផ្ំ�ំនិត, ការពារភេ្នុតាង 
ឬវត្នុតាង, ធានាែាបុ�្គលសតូវបានលចោទសបកាន់មានវត្មានក្នុងដំណាក់កាល្សមះក្តីរបេ់ល�, ការពារេុវត្ិភាពរបេ់បុ�្គលសតូវបាន្ាប់សបកាន់ឬលដើម្តីការពារេណដាប់ធ្ាប់
េាធារណៈពតីបញ្ាណាមរួ�បង្លដោ�បទលល្មើល។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ២១

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=375 and http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=379


ការបពា្ឈប់ការឃុំខ្លួនដដល្្ល់្លអាសកក់ និងមិនចាំបាច់

បករុមការង្រនៅនលើជនបមើសដាកន់ទាសនផសេងៗនបរៅពីនទាសពន្ធនាគារ។ 
បករុមការង្រននាះ បាននចញស្រាចរចំនួនបី នៅនែើមខែមករា ឆ្នា  ំ
២០១៤ កនាុងនគាលបំណងផ្ល់ឲ្យមសនតាី្ុោការនូវការខណនាបំខនថាម  
អំពីការអនុវ្តានក៍ារដាកន់ទាសនបរៅឃុំនផសេងៗ។ 

នគាលបំណងគឺនែើម្ធីានាថា នៅបកមនសើុបអនងក្ និង 
បពះរាជអាជាញា  បប្ិប្តាិតាមនគាលការណ៍ចបាប ់នដាយពិនិ្្យនអាយបគប ់

បជរុងនបជាយនៅកនាុងចរ ិ្ លក្ខណៈននបេនល្ើស អ្តាចរ ិ្  និងស្ថា នភាព
ផ្ទៃ ល់ែ្ួនរបស់បុគ្គលប្រូវបាននចាេបបកាន ់ មុននពលនធវើការសនបមច 
ចិ្តាថាន្ើ ការដាកន់ទាសជាបព់ន្ធនាគារជា គឺជាការចាបំាចខ់ែរ ឬនេ។ 
ប៉ុខន្ អង្គការ លីកាែូ មនិទានន់ឃើញមានភស្ុតាងណាមយួខែល 
បង្ហា ញពីលេ្ធផលវជិជាមាន ឬការនប្ជាញា ពិ្បបាកែណាមយួកនាុងការនធវើ
នអាយមានការរកីចំនរ ើនែរ៏ុ ធឹងមានំៅន�ើយ។

សបមាបជ់ាែំនណាះបស្យែម៏ានអ្ថានស័យ និងយូរអខងវង    
ចំនពាះបញ្ហា នៅកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា អង្គការ លីកាែូ នៅខ្នសនាើសំុឲ្យ
មានការផ្្ស់បតាូរជាមូលដាឋា ន នចញពីការនបបើបបាស់បគបន់ពលនវោនូវ
ការឃុំែ្ួនបនណាតា ះអាសននា នដាយបនងកើនការនបបើបបាស់ជនបមើសេណ្ឌ  
កម្នផសេងពីការឃុំែ្ួនសបមាបប់េនល្ើសមនិធ្ងនធ់្ងរនៅេូទាងំបបនេស។ 
ការផ្្ស់បតាូរននះ នធឹងមនិប ធ្ឹមខ្កា្ប់នថាយភាពចនង្អៀ្ខណន កា្ ់
បនថាយការចំណាយនៅកនាុងពន្ធនាគារ និងបនងកើនសម្ថាភាពមសនតាី      
ពន្ធនាគារនៅកនាុងពន្ធនាគារប៉ុនណាណ ះនេ ប៉ុខនតាខថមទាងំកា្ប់នថាយផល
បះ៉ពាល់អវជិជាមានខែលមាននៅនលើកុមារ នពលណាខែលឳពុកមាតា យ 
ជាបព់ន្ធនាគារ កែូ៏ចជាអនាកជាបព់ន្ធនាគារែ្ួនឯងផ្ទៃ ល់ បករុមបគរួស្រ 
និងស�គមន។៍

ែូចខែលអង្គការ លីកាែូ បានបង្ហា ញពីនពលមុន អបតានន 
សសតាី និងអនី្ិជនខែលជាបឃុ់ំបនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ គឺ    
បច្ុប្ននាមានកបមិ្ ែ្ស់ជាងចំនួនអបតាអនាកជាបឃុ់ំបនណាតា ះអាសននាជា
បុរស។ គិ្ប ធ្ឹមខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៤ សសតាីចំនួន ៧០% នៅកនាុងពន្ធនាគារ គឺ
ជាអនាកជាបព់ន្ធនាគារបនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ រមួទាងំអនាកខែល
រងច់ាសំ្លែីកាឧេ្ធរណ៍ ឬស្លែីកាស្ថា ពរ។ នៅែណៈខែលអង្គការ 
លីកាែូ មនិមានេិននានស័យទាកេ់ងនធឹងថាន្ើមានសសតាីចំនួនប៉ុន្ាននាក ់
កនាុងចំនណាមសសតាីទាងំននាះ មានភារកិច្នមើលខថរកសាកូន ចំនួនននះ 
អាចនធឹងមានកបមិ្ ែ្ស់ ន�ើយអង្គការ លីកាែូ នជឿជាកថ់ាសសតាីមយួ 
ចំនួននបចើន អាចនជៀសពីការឃុំែ្ួនបនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ 
បាន។ 

នទាះបីជាសសតាី ខែលប្រូវបាននចាេបបកានប់េបព�្េណ្ឌ ទាងំ
ននាះ បនាទៃ បម់កប្រូវបានរកនឃើញកំ�ុសនៅកនាុងនពលសវនាការ និង 
ផតានាទៃ នទាសជាបព់ន្ធនាគារកន៏ដាយ កផ៏លបះ៉ពាល់អវជិជាមាននលើកូន 
របស់អនាកទាងំននាះ នធឹងមានការកា្ប់នថាយខែរ។ កនាុងចំនណាមបញ្ហា  
ជានបចើន បគរួស្រនធឹងមាននពលនវោកនាុងការនរៀបចំការនមើលខថរកសាមយួ
ខែលសមរម្យ និងការបញជាូ នកូនចូលនរៀន បបសិននបើកូននធឹងប្លបន់ៅ 
ផទៃះវញិ។ កុមារនធឹងមានការនប្ៀមែ្ួនបបនសើរជាងនធឹង សបមាបអ់ំ�ុង 
នពលនៅដាចពី់មាតា យ ទាងំផ្ូវកាយ និងផ្ូវចិ្តារបស់កុមារ ន�ើយបគរួស្រ 
នធឹងមានបញ្ហា  ខផនាក�ិរញញា វ្ថាុ្ិច្ួច។

អង្គការ លីកាែូ នជឿថាចំនួនននសសតាីជាបព់ន្ធនាគារមយួចំនួន 
អាចនធឹងនលើកខលងការជាបព់ន្ធនាគារនៅនពលកា្ន់ទាស។ នៅកនាុង
ការស្ទៃ បសទៃងម់្ិនលើអនាកជាបព់ន្ធនាគារជាសសតាីនី្ិជនចំនួន ៤៧៩ 
នាក ់ឆ្នា ២ំ០១៤ អង្គការ លីកាែូ បានរកនឃើញថា នបចើនជាងមយួភាគ
បីប្រូវបាននចាេបបកាន ់ និងផតានាទៃ នទាសពីបេនល្ើសពាកព់ស័ន្ធនធឹងនបគឿង
នញៀន នៅែណៈខែល ៣១% នផសេងនេៀ្ ប្រូវបានជាបព់ន្ធនាគារ 
នដាយស្របេនល្ើស្ូចតាច ែូចជាបេនល្ើសលួច េេួលផល 
នចារកម្ រនំោភនលើនសចកតាីេុកចិ្តា បំផ្្ញបេព្យសម្្តាិ និងននស្េ 
ែុសចបាប។់ នៅកនាុងេសសេនៈរបស់អង្គការ លីកាែូ នដាយអង្គន�្ុនន 
បេនល្ើសភាគនបចើន (បបសិននបើមនិខមនបេនល្ើសទាងំអស់) មនិមាន 
អំនពើ�ិងសា គួរខ្មានការពិចារណានលើជនបមើសេណ្ឌ កម្នផសេងនេៀ្ 
ខែលមនិចាបំាចប់ំខបកអនាកទាងំននាះពីបករុមបគរួស្រ និងស�គមន ៍
របស់អនាកទាងំននាះននាះនេ។

 
"ចំនរួនសេ្តី្ា្នលល្មើេមរួ�ចំនរួន មិនបានបង្្ាលស�ោះែ្ាក់ដល់េង្គមលនោះលទ លហើ�ការឃុំខ្លួនអ្កទាំងលនោះក៏មិនបាន្រួ�អ្តី

ដដរ ប៉ុដន្ដបរ្ាលធ្ើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលធ្ើេមាហរណកម្មរបេ់អ្កទាំងលនោះលទៅក្នុងេង្គមវិញ... លដោ�ទុកសេ្តីទាំងលនោះលនៅលសកៅពន្នា�ារ 
លនៅលពលដដលការឃុំខ្លួនមិនលក្ខណៈមិនចាំបាច់ ឬមិនេមលហតុផល កូនរបេ់អ្កទាំងលនោះ អាចនរឹងសតូវបាន្រួ�េលនង្គោះពតីការទទរួលរង
ផលអវិ្្មានពតីការឃុំខ្លួនម្ា�របេ់ពរួកល� ររួមទាំងការដាក់លក្មងឲ្យរេ់លនៅលសកោមអាណាព្យាបាល និងការរេ់លនៅក្នុងពន្នា�ារលទៅលពល 

អនា�ត"

វិធានទតីសកុងបាងកក, បទអត្ាធិប្ា�ចំលពោះវិធាន ៥៧-៥៨

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ២២



ដែរក្ាចំ�ងទំនាក់ទំនងរវាងម្ា� និងកូន

អង្គការ លីកាែូ នជឿថា មាតា យជានបចើន គួរខ្អាចប្រូវបាននលើ
កខលងការជាបន់ៅកនាុងពន្ធនាគារ នទាះជាមានករណីចបាស់ោស់មយួ 
ចំនួនខែលនពលនវោជាបន់ៅកនាុងពន្ធនាគារ អាចជាជនបមើសល្អបំផុ្ 
មយួ។ នៅកនាុងករណីទាងំននះ អង្គការ លីកាែូ សំណូមពរែល់អាជាញា ធរ 
ពន្ធនាគារ សូមនមតាតា នធវើការផ្្ស់បតាូរជាមូលដាឋា ននលើបបពស័ន្ធននការមក
សួរសុែេុក្ខនៅកនាុងពន្ធនាគារជាបនាទៃ ន ់ ែូចននះកុមារអាចនធឹងមកសួរ
សុែេុក្ខមាតា យរបស់អនាកទាងំននាះនដាយង្យបសរួល ន�ើយលក្ខែណ្ឌ
ននការជួបមានភាពបបនសើរន�ើង ខែលអនុញ្ញា ្ឲ្យមានការបនតារកី    
ចនបមើនជាវជិជាមាននូវេំនាកេ់ំនងរវាងមាតា យ និងកូន។  

"កូនខ្នុំដដលមានអា�ុ ៣ឆ្ាំ នាង�ំរាល់�ប់ 
លដោ�នាងមិនដដលទទរួលទានដំលណកដក្រ 
នាក់ណាម្ាក់លសកៅពតីខ្នុំលទ។ នាងមិនទទរួលទាន 
អាហារ ឬទរឹកអ្តីទាំងអេ់ លហើ�ដតងដត�ំទាររក 
ខ្នុំ្ានិច្ច។"

ជាជំហានេីមយួ អាជាញា ធរគួរខ្នលើកខលងការយកបបាកក់នបម 
នានា សបមាបក់ារមកសួរសុែេុក្ខអនាកជាបព់ន្ធនាគារ។ ជានគាល- 
ការណ៍ វធិានការននះ គួរខ្ប្រូវបានអនុវ្តាបគបអ់នាកមកសួរសុែេុក្ខទាងំ
អស់   ប៉ុខនតាគួរខ្ប្រូវបានអនុវ្តាភ្ាមៗជាអាេិភាព នៅនលើការមកសួរ 
សុែេុក្ខរបស់កូនអនាកជាបព់ន្ធនាគារ។ បនាទៃ បម់ក រយៈនពល និងភាព 
ញធឹកញាប ់ននការមកសួរសុែេុក្ខរបស់បគរួស្រ ជាពិនសសការជួបជុំរវាង 
មាតា យ និងកូន គួរខ្មនិគួរមានភាព ធ្ឹងរ ធឹងននាះនេ។ ផទៃុយនៅវញិ 
អាជាញា ធរពន្ធនាគារ គួរខ្ពិចារណាអនុញ្ញា ្ឲ្យមានការជួបរយៈនពល
កន្ះនថ្ង ឬនពញមយួខែរវាងមាតា យ និងកូន ជាពិនសសនថ្ងចុងសបាតា �៍ 
ឬនថ្ងឈបសំ់រាកពីការ សិកសា នែើម្កីា្ប់នថាយការរខំានពីសកម្ភាព 
បបចានំថ្ងរបស់កុមារ។ ការនរៀបចំខបបននះ នធឹងផតាល់បបនយាជនជ៍ាពិនសស 
ែល់បករុមបគរួស្រ ខែលប្រូវនធវើែំនណើ រផ្ូវឆ្្ង យ នែើម្មីកជូបសួរសុែេុក្ខ 
និងអនាកខែលមនិអាចមកសួរសុែេុក្ខជានេៀងទា្។់ 

ជាការសំខាន ់ ការជួបសួរសុែេុក្ខរវាងមាតា យ និងកូន គួរខ្   
ប្រូវបានអនុញ្ញា ្ ជាការជួបផ្ទៃ ល់ខផនាករបូរាងកាយ និងប្រូវបាននធវើន�ើង 
កនាុងស្ថា នភាពខែលមានភាពឯកជន និងនៅកនាុងបរយិាកាសធម្ជា្ិ
ឲ្យបាននបចើនតាមខែលអាចនធវើនៅបាន។ មាតា យ គួរខ្មនិប្រូវបានដាក ់
ឲ្យនចញពីកូននដាយរបាងំខែក ឬនមើលគានា តាមកញ្កន់នាះនេ ន�ើយ 
បរយិាកាសនៅជុំវញិកខន្ងជួបគានា  មនិគួរខផ្អកនលើស្ថា នភាព�ិរញញា វ្ថាុ
ននាះនេ។ មាតា យគួរខ្ប្រូវបានអនុញ្ញា ្ឲ្យនិយាយជាមយួកូនរបស់ 
អនាកទាងំននាះ តាមេូរសស័ពទៃជានេៀងទា្ ់សបមាបន់ពលនវោសមរម្យណា 
មយួ និងគួរខ្មនិប្រូវបានហាមឃា្ពី់ការនធវើខបបននះនដាយខផ្អកនលើក
កតាតា �ិរញញា វ្ថាុននាះនេ។ ននះជាការសំខានណ់ាស់សបមាបអ់នាកខែល
មាន បករុមបគរួស្ររស់នៅឆ្្ង យ ឬមនិអាចមកសួរសុែេុក្ខជានេៀងទា្។់ កូន្ូច និងអនាពយាបាល ខែមនីា ឆ្នា ២ំ០១៥

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ២៣



 

នៅកនាុងរយៈខវង អាជាញា ធរពន្ធនាគារ គួរខ្ពិចារណានរៀបចំ     
បបពស័ន្ធមយួ នែើម្អីនុញ្ញា ្ឲ្យមាតា យអាចនៅនលងកូនរបស់អនាកទាងំ
ននាះបាននៅឯផទៃះសបមាបរ់យៈនពលែ្ីមយួ បបសិននបើមានសុវ្ថាិភាព 
និងសមរម្យ។ ជាការស្កល្ងបបពស័ន្ធននះ អាចអនុវ្តាចំនពាះមាតា យណា 
ខែលជិ្ផុ្រយៈនពលេេួលនទាសជាបព់ន្ធនាគារ របស់អនាកទាងំ 
ននាះ។ ការនរៀបចំខបបននះ នធឹងអនុញ្ញា ្ឲ្យមាតា យ និងកូនចាបន់ផតាើមបនងកើ
្េំនាកេ់ំនងន�ើងវញិ នៅកនាុងស្ថា នភាពរបស់អនាកទាងំននាះ នដាយ 
អនុញ្ញា ្ឲ្យមាតា យចាបន់ផតាើមែំនណើ រការននការសបមបែ្ួន ទាងំផ្ូវកាយ 
និងផ្ូវចិ្តា នៅនធឹងជីវ ិ្ បនាទៃ បពី់ជាបក់នាុងពន្ធនាគារ ន�ើយនធឹងជួយ�ឲ្យ 
អនាកទាងំននាះនធវើសមា�រណកម្នៅកនាុងបករុមបគរួស្រ និងស�គមន ៍
របស់អនាកទាងំននាះវញិ។

នៅអំ�ុងនពលជួបសួរសុែេុក្ខ មសនតាីពន្ធនាគារអាចនធវើកិច្
ការនបចើនជាងននះ នែើម្ធីានាថា បេពិនស្ធនរ៍បស់កុមារចំនពាះការ
នៅសួរសុែេុក្ខមាតា យរបស់អនាកទាងំននាះនៅកនាុងពន្ធនាគារ ជាបេ 
ពិនស្ធនវ៍ជិជាមាន។ ឧទា�រណ៍៖ បបសិននបើពួកនគអាចនបជើសនរ ើសបាន 
ឬនបើអាចនធវើនៅរចួ េីកខន្ងជួបសួរសុែេុក្ខមាតា យ គួរខ្ប្រូវបាន        
អនុញ្ញា ្ឲ្យនស្ៀកពាកន់ខាអាវផ្ទៃ ល់ែ្ួនរបស់អនាកទាងំននាះ នៅនពល 
ពួកនគជួបជាមយួកូន ន�ើយអនាកជាបព់ន្ធនាគារបនណាតា ះអាសននារងច់ាំ

សវនាការ មនិគួរនស្ៀកពាកឯ់កសណាឋា នពណ៌នែៀវខែលជាឯក 
សណាឋា នសបមាបអ់នាកជាបពិ់រេុ្ធននាះនេ។ នបរៅពីការនរៀបចំសនតាិសុែ 
សំខាន់ៗ  ការជូបសួរសុែេុក្ខរបស់កុមារ មនិគួរនៅជួបមសនតាីពន្ធនាគារ
នបចើនជាងការចាបំាចន់នាះនេ ន�ើយមាតា យរបស់អនាកទាងំននាះ គួរខ្អាច 
ចូលកនាុង និងចាកនចញពីេីកខន្ងជួបសួរសុែេុក្ខ នដាយមនិចាបំាច ់
អមែំនណើ រនដាយអនាកយាមននាះនេ។ បបសិននបើកុមារ ឬនី្ិជន ខែល 
អមែំនណើ រជាមយួ ប្រូវបាននគខ្កន្រមុននពលអនាកទាងំននាះ អាចជួប 
សួរសុែេុក្ខ សកម្ភាពននះគួរខ្ប្រូវបាននធវើន�ើនដាយបបរុងបបយស្័ នា និង 
កនាុងលក្ខណៈសមរម្យ។

ជាជាងកបមិ្ ការជួបជំុ នៅកខន្ងជួបជំុ្ូចចនង្អៀ្កនាុង្ំបន ់
នៅកនាុងពន្ធនាគារណាខែលមានសល់កខន្ងេំននរ មសនតាីពន្ធនាគារ គួរ
ខ្នរៀបចំសបមាបកុ់មារជួបមាតា យរបស់អនាកទាងំននាះ នៅកនាុងបរនិវណ 
ខែលធំ ជាកខន្ងខែលកុមារអាចមានអារម្ណ៍បសរួលែ្ួន និងអាច 
នលងជាមយួមាតា យរបស់អនាកទាងំននាះនេៀ្ផង។ បបនភេននការនរៀបចំ 
ពិនសសននះ គឺមានស្រសំខានន់ៅនពលខែលពិចារណាចំនពាះការ  
ភាជា បេ់ំនាកេ់ំនងរវាងបងប្អូនបនងកើ្ បបសិននបើមានា កអនាកណាមានា ករ់ស់
នៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួមាតា យ។

 ការផបកបាក់គ្រួសារ
ចិន្ា

ចិន្ា េ្ាមតីរបេ់នាង និងកូនសបាំនាក់របេ់អ្កទាំងពតីរ មិនដដលមានផ្ះ្ាអចិថនន្�៍ផ្ាល់ខ្លួនលនោះលទ។ ផ្នុ�លទៅវិញ អ្កទាំងអេ់�្ាបានផ្ាេ់ទតី
លំលនៅពតីកដន្ងមរួ�លទៅកដន្ងមរួ� លដើម្តីរកការងារលធ្ើ។ ពរួកល�បានសបាប់អង្គការ លតីកាដូ ែាែ្មតីៗលនះពរួកល�សតូវបានល�ឲ្យដតីមរួ�កដន្ង ប៉ុដន្ភ្ាមៗសតូវបានល�
បលណដញលចញ និងលចោទសបកាន់ពតីបទទនន្ានដតីកាន់កាប់ខុេច្ាប់។ 

លនៅលពលន�របាលបានមកបំផ្ាញផ្ះេដម្ងរបេ់ពរួក�ាត់ េ្ាមតីរបេ់ចិន្ា និងកូនសបុេច្ង បានរត់លទៅពរួនលនៅថសពដក្រលនោះ លហើ�កូនៗ 
លផ្ងៗលទៀតដដលមានអា�ុ ១៣, ១០, ៧ និង៤ឆ្ាំ បានរត់លទៅផ្ះអ្ក្ិតខាង។ រីឯចិន្ាវិញ សតូវបានចាប់ខ្លួន និងបញ្ហូនខ្លួនលទៅកាន់ប៉ុេ្ិ៍ន�របាលក្នុង 
តំបន់ លហើ�ឥឡហូវនាងេ្ិតលនៅក្នុងពន្នា�ារ។ ន�របាលមិនបានេរួរនាំនាងែាលតើនាងមានកូនឬ�្មានលនោះលទ។

លនៅលពលដដលអង្គការ លតីកាដូ បាន្រួបនរឹងចិន្ា នាងមិនបានដរឹងែាកូនៗរបេ់នាងកំពុងលនៅទតីណាលនោះលទ។ ទូរេ័ព្របេ់េ្ាមតីនាង សតូវបានល� 
រឹបអូេអំឡនុងលពលបលណដញលចញ លហើ�រហូតដល់មរួ�ដខលសកោ�មក លទើបេ្ាមតីរបេ់ចិន្ាអាចទិញទូរេ័ព្ែ្មតីមរួ�វិញ ដូចលនះនាងអាចទូរេ័ព្លទៅ�ាត់ 
បាន។ ឥឡហូវនាងអាចនិ�ា�្ាមរួ�េ្ាមតីម្ងម្ាល លនៅលពលនាងអាចមានលទ្ភាពប៉ុលណ្ោះ។ 

េ្ាមតីនាង ធ្ាប់មក្រួបេរួរេុខទុក្ខនាង្ាមរួ�កូនពតីរនាក់ដតម្ង�ត់ បន្ាប់ពតីចិន្ាសតូវបានបញ្ហូនលទៅកាន់មន្តីរលពទ្យលដោ�ការ្ឺលពោះធងៃន់ធងៃរ។

ចិន្ាបានសបាប់អង្គការ លតីកាដូ ែា"សបេិនលបើ�ាត់មានសបាក់ ខ្នុំនរឹងេុំឲ្យ�ាត់ទិញអាហារេសមាប់កូនៗរបេ់ល�ើង។ �ាត់�រួរដតចំណា�លទៅលលើអ្ក 
ទាំងលនោះ មិន�រួរចំណា�មកេរួរេុខទុក្ខខ្នុំលនៅក្នុងពន្នា�ារលនោះលទ។" 

អង្គការ លតីកាដូ បាន្រួបនរឹងសកុមស�រួេាររបេ់ចិន្ាភ្ាមៗ បន្ាប់ពតី្រួបនាងលនៅក្នុងពន្នា�ារ លហើ�ក៏បានសបាប់នាងអំពតីទតីកដន្ងដដលអ្កទាំង
លនោះរេ់លនៅ និងេ្ានភាព្តីវភាពរបេ់អ្កទាំងលនោះ។ លដោ�មិនមានកដន្ងេសមាប់ទទរួលទានដំលណក និងភ័�ខ្ាចសតូវល�ចាប់ខ្លួន េ្ាមតីរបេ់នាងបាន 
រត់្ាមរួ�កូនៗរបេ់នាងលទៅលខត្ដក្រខាង ្ាកដន្ងដដលសកុមស�រួេារនរឹងសតូវេ្ាក់លនៅបលណដោះអាេន្លនៅក្នុងផ្ះអ្កេ្គាល់�្ា។ ចាប់តាំងពតីមានការចាប់ 
ខ្លួននាង កូនសបុេលពៅរបេ់នាងមានេ្ានភាពេុខភាពមិនល្ លហើ�បានចូលមន្តីរលពទ្យមរួ�រ�ៈខ្តី។ ចិន្ា សតូវបានលដោះដលងឲ្យលនៅលសកៅឃុំបលណដោះ 
អាេន្រង់ចាំេនាការ មុនលពលថែងៃចូលឆ្ាំែ្មតី លនៅដខលមេា ឆ្ាំ២០១៥។

នារី
នារី មានកូនបតីនាក់ សបុេពតីរនាក់លដោ�ម្ាក់អា�ុ ៧ និងម្ាក់លទៀត ៤ ឆ្ាំ លហើ�និងកូនសេតីអា�ុ ៧ដខ។ នាងសតូវបានចាប់ខ្លួនកាលពតីដខវិច្ិកា 

ឆ្ាំ២០១៤ និងលចោទសបកាន់ពតីបទ្រួញដូរលស�ឿងលញៀន។ 

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ២៤



 

មុនលពលមានការចាប់ខ្លួន ស�រួេាររបេ់នារីបានរេ់លនៅ្ាមរួ�នរឹងបងប្ហូនរបេ់នាងម្ាក់។ ពរួកល�បានរេ់លនៅលដោ�សបមូល និងលក់េំបកដប 
និងកំប៉ុងតាមដងផ្ហូវ។ លនៅលពលនាងលនៅក្នុងពន្នា�ារ សកុមស�រួេាររបេ់នាងបានរេ់លនៅដបក�្ា។ េ្ាមតីរបេ់នាង ដដលដលងរេ់លនៅ្ាមរួ�បងប្ហូននាង 
បានលទៅរេ់លនៅតាមផ្ហូវ្ាមរួ�កូនសបុេអា�ុ ៤ឆ្ាំ លហើ�កូនសេតីលពៅបានលទៅរេ់លនៅ្ាមរួ�ម្ា�លនៅក្នុងពន្នា�ារ។ កូនសបុេច្ង ដដលធ្ាប់រេ់លនៅតាមដង 
ផ្ហូវ សតូវបានេុំឲ្យលទៅលនៅ្ាមរួ�បងប្ហូនមរួ�លទៀត្ាបលណដោះអាេន្។ កូនសបុេលនះដលងលទៅលរៀនលទៀតលហើ�។

លនៅលពលអង្គការ លតីកាដូ បាន្រួបេ្ាមតីនារី �ាត់កំពុងលនៅ្ាមរួ�កូនសបុេលពៅលនៅខាងលសកោមេ្ាន និងលទើបដត្ាពតីការពុលអាហារ។ អ្ករត់ម៉ូតូ 
ឌុបលនៅដក្រលនោះបានឲ្យម្ហូបអាហារ និងកដន្ងេ្ាក់លនៅមរួ��ប់ដល់�ាត់លនៅលពល�ាត់្ឺ។ លទោះបតី្ាមានធនធានតិចតរួចក៏លដោ� ក៏េ្ាមតីនារីលនៅដតលទៅ 
្រួបេរួរេុខទុក្ខនាងលនៅក្នុងពន្នា�ារ្ាលសចើនដង្ាលរៀងរាល់េប្ាហ៍ លហើ�លសពោះដតេ្ានភាពស�រួេាររបេ់អ្កទាំងពតីរ ឆ្មាំពន្នា�ារក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្ក
ទាំងពតីរ្រួប�្ាលដោ�មិនចាំបាច់បង់ថែ្្រួបេរួរេុខទុក្ខក្នុងពន្នា�ារ។ 

លនៅលពលនារី សតូវបានចាប់ខ្លួន ន�របាលមិនបានេរួរនាងអំពតីេ្ានភាពសកុមស�រួេាររបេ់នាងលទ លហើ�លពលដដលនាងសតូវបានបញ្ហូនលទៅកាន់ 
ពន្នា�ារ ក៏មិនមានការនិ�ា�សបាប់អំពតីអ្តីនរឹងលកើតមានលឡើងលទៅលលើកូនៗរបេ់នាងលឡើ�។ នាងមិនមានលមធាវី លហើ�ស�រួេាររបេ់នាងមិនមានអ្ក្រួ�
ទំនុកបំរុងលនោះលទ។ អង្គការ លតីកាដូ បានលរៀបចំលមធាវីអង្គការមិនដមនរដ្ាភិបាលេសមាប់នាង និងផ្ល់នូវការ�ាំសទដផ្កេម្ារៈមរួ�ចំនរួនេសមាប់នាង និង 
កូនសេតីលពៅរបេ់នាងលនៅក្នុងពន្នា�ារ។ លនៅថែងៃទតី៣០ ដខមិនា ឆ្ាំ២០១៥ នាងបានលទៅចូលររួមេវនាការរបេ់នាង លហើ�សតូវបានផ្ន្ាលទោេពន្នា�ាររ�ៈ
លពល ២ឆ្ាំ។ ប៉ុដន្ ភ្ាមៗនាងបានទទរួលសពះរា្ទានលលើកដលងលទោេពតីសពះមហាក្សត និងសតូវបានលដោះដលងលនៅថែងៃទតី១៣ ដខលមេា ឆ្ាំ២០១៥។ 

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ២៥



សេចក្តីបញ្ចប់

 នៅកនាុងការនបាះពុម្របាយការណ៍សតាីពី “នរឿងរ៉ាវរបស់តារា” 
អង្គការ លីកាែូ បានសង្ ធឹមថាអគ្គនាយកដាឋា នពន្ធនាគារ និងបកសួង 
សង្គមកិច្ អ្ី្យុេ្ធជន និងយុវនី្ិសម្ទា នធឹងនបាះជំហាននៅមុែ
មយួជំហានកនាុងការខសវងយល់ឲ្យកានខ់្បបនសើរ និងនដាះបស្យបញ្ហា  
ស្ថា នភាពកុមារ រស់នៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួ មាតា យរបស់អនាកទាងំននាះ 
នែើម្ធីានាថា ទាងំសិេិ្ធរបស់មាតា យ និងកុមារ ប្រូវបាន នគារពយ៉ាងនពញ 
នលញ។ នានពលននាះ អង្គការ លីកាែូ មនិខែលគិ្ថាប្ធឹមខ្រយៈនពល 
២ខែ បនាទៃ បពី់របាយការណ៍ប្រូវបាននចញ ចំនួនសសតាីមាននផទៃនពាះ និង  
កុមារនៅកនាុងពន្ធនាគារមានការថយចុះ ៩០%។

នៅនពលសនមតាចនាយករែឋាមសនតាី �ុ៊ន ខសន អនតារាគមនន៍លើ 
បញ្ហា ននះ នោកបានអំពាវនាវជាពិនសសឲ្យមានការបពា្ឈប ់ “វប្ធម៌
មានកូននក្ងរស់នៅជាមយួមាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ” នដាយបានបខនថាម 
ថា “នយើងមនិអនុញ្ញា ្ឲ្យសសតាីណាមានា កខ់ែលមានកូន ឬមាននផទៃនពាះ 
មាននៅកនាុងពន្ធនាគារ្នៅនេៀ្នេ”។ ឥ�ូវននះជំហានែំបូងននការ
នដាះខលងប្រូវបានបញ្ប ់ ខ្នៅខ្មនិមានភាពចបាស់ោស់ ថាន្ើ   
អាជាញា ធរកម្ុជានធឹងមានខផនការយ៉ាងណា កនាុងការនដាះបស្យបញ្ហា
ននះនៅកនាុងរយៈនពលខវង។

អង្គការ លីកាែូ េេួលស្្គ ល់ថា មានករណីមយួចំនួនខែល 
ប្រូវខ្នធវើការឃុំែ្ួនបនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ និងផតានាទៃ នទាស 
ពន្ធនាគារ ន�ើយទាងំននះនធឹងមនិអាចនគចផុ្ចំនពាះមាតា យ និងសសតាី 
មាននផទៃនពាះមយួចំនួនននាះនេ។ អង្គការ លីកាែូ កេ៏េួលស្្គ ល់ថា 
នៅករណីមយួចំនួន្ូច មនិមានជនបមើសនផសេងខែលសថាិ្នសថារ និងមាន  
សុវ្ថាិភាពសបមាបកូ់នរបស់សសតាីទាងំននះននាះនេ ន�ើយែូចននះវាអាច
ជាបបនយាជនយ៉៍ាងខ្ាងំ បបសិននបើកុមារទាងំននាះស្នា កន់ៅជាមយួ  
មាតា យរបស់ពួកនគនៅកនាុងពន្ធនាគារ។ 

ន�្ុែូចននះ អង្គការ លីកាែូ មនិខែលនធវើការ្សូ៊ម្ិនសនាើសំុ
ឲ្យបពា្ឈបទ់ាងំបសរុង ការអនុញ្ញា ្ឲ្យកុមាររស់នៅជាមយួមាតា យរបស់ 
អនាកទាងំននាះនៅកនាុងពន្ធនាគារននាះនេ នដាយស្រវាមានសុវ្ថាិភាព    
និងសមរម្យសបមាបកុ់មារ្ូចៗទាងំននាះ។ ផទៃុយនៅវញិ អង្គការ 
លីកាែូ ខ្ងខ្សំណូមពរឲ្យមានការវាយ្នម្ជាបនតាបនាទៃ ប ់និងនពញ 
នលញ នៅនលើករណីនីមយួៗ ែូចននះការសនបមចចិ្តា អាចប្រូវបាននធវើ 
ន�ើងនដាយខផ្អកនលើផលបបនយាជនន៍បចើនបំផុ្របស់កុមារ។ នៅកនាុង 
ករណីទាងំននាះ ខែលមនិមានជនបមើសនផសេង អាជាញា ធរពន្ធនាគារអាច 
នធវើឲ្យមានការផ្្ស់បតាូរ នដាយជួយ�សបមាលផលបះ៉ពាល់អវជិជាមាននា
នា។

ជំនួសឲ្យការនរៀបចំជាពិនសស គួរខ្មានវធិីស្សសតាេូលំ 
េូោយ និងរយៈនពលយូរ ខែលអាចនដាះបស្យបញ្ហា តាងំពីចំនុច 
បញាសគល់ គឺចាបត់ាងំពីមុននពលខែលសសតាីខែលមាននផទៃនពាះ និងកុមារ 
ចូលនៅកនាុងពន្ធនាគារ។ ករណីនីមយួៗ គួរខ្ប្រូវបានពិចារណា 
នលើអង្គន�្ុ និងគួរខ្ពិចារណា នលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មាតា យ 
ស្ថា នភាពបគរួស្រ និងបបនយាជនន៍បចើនបំផុ្របស់កុមារ។ 
នគាលការណ៍ែូចគានា ទាងំននះ គួរខ្ប្រូវបានអនុវ្តានៅនលើបគបស់សតាីទាងំ
អស់ខែលមានកូនរស់នៅជាមយួ និងខែលប្រូវបាននចាេបបកានពី់បេ
នល្ើស្ូចតាច និងមនិប ធ្ឹមខ្អនាកខែលមានកូនរស់នៅជាមយួកនាុង 
ពន្ធនាគាររចួនៅន�ើយននាះនេ។

ការវវិឌ្ឍនថ៍្ីៗ កនាុងការកា្ប់នថាយចំនួនកុមារនៅកនាុងពន្ធ-   
នាគារប្រូវបាននធវើន�ើង នែើម្កីារពារកុមារពីការេេួលរងេុក្ខនៅនថ្ង 
អនាគ្។ ប៉ុខនតា អង្គការ លីកាែូ នជឿថា អនាកជាបព់ន្ធនាគារជានបចើនអាច 
នធឹងប្រូវរចួផុ្ពីការរងេុក្ខទាងំននាះតាងំពីនពលែំបូង។ នដាយ 
ពិចារណា ពស្័ ម៌ានលំអិ្របស់សសតាី ខែលមានន្្ះកនាុងការេេួលបាន 
បពះរាជទាននលើកខលងនទាស អង្គការ លីកាែូ សននាិដាឋា នថា អនាកជាប ់

នក្ងបសីអាយុ៣ឆ្នា  ំជាកូនរបស់អនាកជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគារ ខែមនីា ២០១៥

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ២៦



ពន្ធនាគារជានបចើននេៀ្ គួរខ្អាចជានបក្ខជនបគបល់ក្ខែណ្ឌ កនាុងការ 
េេួលបានការនដាះខលងឲ្យនៅនបរៅឃុំបនណាតា ះអាសននា និងដាកឲ់្យ 
សថាិ្នៅនបកាមការប្រួ្ពិនិ្្យ ឬនទាសខែលមនិចាបំាចជ់ាបន់ៅកនាុង 
ពន្ធនាគារ និង   មនិគួរប្រូវបានដាកន់ៅកនាុងពន្ធនាគារននាះនេ។  

នដាយគិ្នៅអនាគ្ និងនែើម្បីំបា្ក់ាររងេុក្ខរបស់កុមារ
ជានបចើននាក ់ អង្គការ លីកាែូ សំណូមពរែល់អាជាញា ធរនានា សូម  
នោកនមតាតា ពិចារណា នលើផលបះ៉ពាល់ននការជាបព់ន្ធនាគាររបស់  
មាតា យ នៅនលើកូនរបស់អនាកទាងំននាះខែលរស់នៅនបរៅពន្ធនាគារ និង   

ផតាល់ការយកចិ្តាេុកដាកខ្់ាងំបំផុ្ នលើជនបមើសនទាសនផសេងនបរៅពីការ
ដាកព់ន្ធនាគារសបមាបប់ករុមមនុសសេអាេិភាពននះ។ ការនធវើខបបននះ 
នធវើឲ្យអាជាញា ធរទាងំននាះ អាចនធវើឲ្យកុមារជានបចើនបនតារស់នៅជាមយួ 
មាតា យ ខថរកសាចំណងបគរួស្រ និងការពារឱកាសរបស់កុមារកនាុងការ 
េេួលបានការអបរ់។ំ បបសិននបើមនិមានវធិានការជាជនបមើសនផសេង 
ខបបននះនេ កុមារជានបចើនពានន់ាកន់ៅេូទាងំបបនេសកម្ុជា នធឹងបនតា 
េេួលរងេុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្ាងំពីនគាលការណ៍ឃុំែ្ួនមាតា យ នដាយមនិ 
ចាបំាចន់ានា។ អនុសាសន៍ 

អនុសាសន៍
ការចាប់ និងឃុំខ្លួន 

នៅនពលណាខែលអាជាញា ធរនធវើការចាបែ់្ួន និងឃុំែ្ួនសសតាី អាជាញា ធរទាងំននាះគួរខ្៖

►►►ពិនិ្្យនមើល ថាន្ើសសតាីខែលចាបទ់ាងំននាះមានកូនរស់នៅជាមយួឬនេ និងអនុញ្ញា ្ឲ្យសសតាីទាងំននាះនរៀបចំការខថរកសាខែលមានសុវ្ថាិភាព
ែល់កូនរបស់អនាកទាងំននាះមុននពលយកពួកនគនៅកានម់នទៃីរឃុំឃាងំ 

►►► ពិចារណា ថាន្ើមានស្រសំខានខ្់ាងំឬនេកនាុងការនបបើបបាស់សីុខរន៉ ឬដាកន់ខានា ះនែមាតា យនៅមុែកូនរបស់អនាកទាងំននាះ និងធានាថា 
ការខ្កន្រផទៃះ និងែ្ួនបបាណ ប្រូវបាននធវើន�ើងនដាយមានការនគារព និងនដាយពិចារណាពីវ្តាមានរបស់កុមារ

►►► ពិចារណាពីផលបះ៉ពាល់នលើកុមារ មុននពលនធវើការចាបែ់្ួន នដាយពិចារណាថាន្ើអាចនធឹងមានវ្តាមានរបស់កុមារ និងនក្ងវ ស័យជំេងខ់ែរ 
ឬនេ នពលនវោ និងវធិីស្សសតាននការចាបែ់្ួន រមួមានថាន្ើការចាបែ់្ួនគួរខ្នធវើន�ើងនៅនពលភ្ ឺឬយ៉ាងណា

►►► បបសិនបើកុមារមានវ្តាមាននៅនពលចាបែ់្ួន សូមនមតាតា អនុញ្ញា ្ឲ្យមាតា យរបស់អនាកទាងំននាះ ពន្យល់អវីខែលកំពុងនកើ្ន�ើង ន�ើយបបាប់
ថាន ើ្នាងនធឹងប្រូវនៅកខន្ងណា។ បបសិននបើមនិអាច នគរបាលផ្ទៃ ល់គួរខ្ពន្យល់ឲ្យបានចបាស់ោស់។ បបសិននបើកុមារមនិមានវ្តាមាន ប្រូវ 
ធានាថាអនាកទាងំននាះេេួលបានការពន្យល់នពលនបកាយ។ 

►►► ផតាល់ែល់មាតា យ នូវឱកាសទាកេ់ងជាមយួកូនរបស់អនាកទាងំននាះ និងអនាកនមើលខថរកសាកូនរបស់អនាកទាងំននាះនដាយមនិពនយានពល។

►►► ធានាថា កំណ្ប់តាននការចាបែ់្ួន មានក្ប់តានូវពស្័ ម៌ានលំអិ្អំពីកូនរបស់ជនសងសេ ស័យ អាយុរបស់អនាកទាងំននាះ េីកខន្ង ន្្ះ 
និង ពស្័ ម៌ានេំនាកេ់ំនងសបមាបអ់នាកនមើលខថរកសាកូនរបស់អនាកទាងំននាះ បបសិននបើមាតា យយល់បពមផតាល់ពស្័ ម៌ានទាងំននាះ។

ការសម្រ្រចចិត្តដាក់ឲ្រយនៅជាប់ឃុំខ្លួនបណ្ត្រោះអាសន្ន សវនាកការ និងការផ្តដាក្ទា្រោស

នៅនពលអាជាញា ធរ្ុោការ កំពុងនធវើការសនបមចចិ្តានៅនលើការដាកស់សតាីមានា ក ់ឲ្យជាបឃុ់ំបនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ឬផតានាទៃ នទាស អាជាញា ធរទាងំ 
ននាះគួរខ្៖

►►► ធានាថា អនាកទាងំននាះមានពស្័ ម៌ានទាងំអស់ខែលមាន និងពាកព់ស័ន្ធនធឹងជនជាបន់ចាេ រមួមានថាន ើ្នាងមាននផទៃនពាះ ឬមានកូនរស់នៅ 
ជាមយួឬនេ

►►► ពិចារណា ថាន្ើការឃុំែ្ួន គឺពិ្ជាចាបំាចឬ់នេ ពិចារណាពីអង្គន�្ុននបេនល្ើស បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មាតា យ ស្ថា នភាពបគរួស្ររបស់ 
នាង និងការេេួលែុសប្រូវនលើការខថរកសា 

►►► ពិចារណា នលើផលបះ៉ពាល់ននការជាបព់ន្ធនាគារខែលអាចមាននលើកូនរបស់មាតា យ រមួមានសុែុមាលភាព និងភាពអាចនកើ្មានន�ើង
ននបេនល្ើសនានពលអនាគ្របស់កុមារទាងំននាះ

►►► ធានាថាការឃុំែ្ួនបនណាតា ះអាសននារបស់សសតាីទាងំននាះ ប្រូវបាននបបើបបាស់ខ្នៅនពលចាបំាចប់ំផុ្ ន�ើយេបមងន់នការឃុំែ្ួនបនណាតា ះ
អាសននាឆ្នា  ំ២០១៤ ប្រូវបាននបបើបបាស់ឲ្យបានប្ធឹមប្រូវ នដាយពន្យល់ឲ្យបានចបាស់ោស់ ថាន្ើមូលន�្ុណាមយួកនាុងចំនណាមមូលន�្ុចំនួន 
៦ ប្រូវបាននបបើបបាស់នលើករណីននះ និងមានន�្ុផលសមរម្យសបមាបគ់ាបំេការនធវើការសនបមចចិ្តាដាកឲ់្យជាបឃុ់ំបនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ

►►► កំណ្នូ់វសសតាីមាននផទៃនពាះ ឬសសតាីខែលមានកូនរស់នៅជាមយួ ទាងំនៅកនាុង និងនបរៅពន្ធនាគារ ខែលជានបក្ខជនសមរម្យសបមាបន់ទាស

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ ២៧



មនិជាបព់ន្ធនាគារ

►►► បបសិននបើចាបំាច ់ អនុញ្ញា ្ឲ្យមាតា យមាននពលនរៀបចំការនមើលខថរកសាកូនជំនួសែ្ួននៅចនន្ាះនពលននការផតានាទៃ នទាស និងនពលចាបន់ផតាើម 
ជាបព់ន្ធនាគារបស់នាង

►►► ផតាល់ែល់បករុមបគរួស្រ នូវពស្័ ម៌ានអំពីសវនាការ នែើម្ឲី្យកូនមានឱកាសខសវងយល់ឲ្យកានខ់្ចបាស់នូវអវីខែលកំពុងនកើ្ន�ើងនលើមាតា យ 
របស់អនាកទាងំននាះ

ម្្រយ្រៅក្ននុងពន្ធាកគារ

នៅនពលមានការឃុំែ្ួនបនណាតា ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ឬដាកន់ទាសឃុំែ្ួនកនាុងពន្ធនាគារ អាជាញា ធរពន្ធនាគារ និងបកសួងសង្គមកិច្ គួរខ្         
ពិចារណានូវបគបក់តាតា ទាងំអស់ខាងនបកាម៖

►►► រកសាកំណ្ប់តាឲ្យបានចបាស់ោស់របស់មាតា យខែលមានកូននៅកនាុងបនទៃុក អាយុរបស់អនាកទាងំននាះ េីតាងំ ន្្ះ និងពស្័ ម៌ានេំនាក់
េំនងអនាកនមើលខថរកសាចំបង នៅតាមពស្័ ម៌ានខែលមាន និងការអនុញ្ញា ្ពីមាតា យ

►►► លុបនចាលការយកបបាកក់នបមសបមាបកុ់មារខែល មកជួបសួរសុែេុក្ខមាតា យរបស់អនាកទាងំននាះនៅកនាុងពន្ធនាគារ បខនថាមនពលនវោ 
សបមាបអ់នាកទាងំពីរជួបគានា  និងអនុញ្ញា ្ឲ្យអនាកទាងំពីរជួបគានា នដាយផ្ទៃ ល់ ជាលក្ខណៈឯកជនតាមខែលអាចនធវើបាន និងនស្ៀកសំនលៀកបំពាក់
ផ្ទៃ ល់ែ្ួនរបស់មាតា យបបសិននបើអនាកទាងំននាះចងន់ស្ៀកពាក់

►►► ធានាថា មាតា យអាចេូរសស័ពទៃនៅកូនរបស់អនាកទាងំននាះ និងសមាជិកបគរួស្រែនេនេៀ្ជានេៀងទា្់

►►► ែិ្ែំបបធឹងខបបងកនាុងការជូនែំណធឹ ងែល់បករុមបគរួស្រនូវ ពស្័ ម៌ានសំខាន់ៗ ែូចជាកាលបរនិចឆេេកនាុងនី្ិវធិី្ុោការសំខាន់ៗ  ការផ្្ស់បតាូរេី 
កខន្ងឃំុែ្ួន និងបញ្ហា សុែភាព

►►► អនុញ្ញា ្ឲ្យមាតា យពិនិ្្យនមើលន�ើងវញិនូវការនរៀបចំការនមើលខថរកសាកុមារខែលប្រូវបាននធវើន�ើង នៅនពលមានការចាបែ់្ួននិងផតាល់ធន
ធានសបមាបន់ធវើការសនបមចចិ្តាពាកព់ស័ន្ធនធឹងការខថរកសាកុមារ ែូចជាការផ្្ស់បតាូរេីលំនៅ ឬ អនាកខថរកសាចម្ង។ កុមារផ្ទៃ ល់គួរខ្ចូលរមួកនាុងការ 
សនបមចចិ្តាទាងំននះ

►►► គាបំេ និងជួយ�ែល់អនាកខថរកសាកុមារចម្ង នែើម្ឲី្យកុមារបនតាការសិកសារបស់អនាកទាងំននាះ និងនៅជួបសួរសុែេុក្ខមាតា យនៅកនាុង 
ពន្ធនាគារជានេៀងទា្ ់រមួមានការជួយ�កនាុងមនធយាបាយនធវើែំនណើ រ

►►► អនុញ្ញា ្ឲ្យមាតា យនៅសួរសុែេុក្ខកូនរបស់អនាកទាងំននាះនៅឯផទៃះ សបមាបរ់យៈនពលែ្ី បបសិននបើមានសុវ្ថាិភាព និងសមរម្យ 
ជាពិនសស មាតា យខែលនធឹងជិ្រចួនទាសពន្ធនាគារ។

►►► ចា្វ់ធិានការពិនសស នែើម្អីនុញ្ញា ្ឲ្យជនបរនេសនធវើការទាកេ់ងនៅកានប់ករុមបគរួស្រ និងអនាក្ំណាងេូ្របស់អនាកទាងំននាះ

កុមរនៅក្ននុងពន្ធាកគារ 

នៅកនាុងករណីខែលមាតា យជាបក់នាុងពន្ធនាគារ ន�ើយកុមារបនតារស់នៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួមាតា យ អាជាញា ធរពន្ធនាគារគួរខ្៖

►►► ផតាល់ការវាយ្នម្ជាបុគ្គល និងបនតាបនាទៃ បនូ់វស្ថា នភាពរបស់កុមារ នដាយពិចារណានៅនលើការផ្្ស់បតាូរណាមយួនៅកនាុងពន្ធនាគារ 
និង្បមរូវការលូ្ោស់របស់កុមារ រមួមានការធំធា្រ់បស់កុមារ សុែភាព េំនាកេ់ំនងជាមយួមាតា យ និងវ្តាមានជនបមើសសមរម្យនផសេងនេៀ្

►►► នធវើសកម្ភាពជាបនាទៃ ន ់ បបសិននបើអាជាញា ធរទាងំននាះែធឹងថា មានស្ថា នភាពនានាខែលកុមារនៅកនាុងពន្ធនាគារអាចនធឹងជួបនបគាះថានា ក ់
និង ផតាល់វគ្គបណតាុ ះបណាតា លែល់មសនតាីអំពីការលូ្ោស់របស់កុមារ និង្បមរូវការខថទាសុំែភាពរបស់មាតា យខែលមាននផទៃនពាះ និងកុមារ 

►►► នចញនូវនសចកតាីខណនាអំំពីរនបៀបនរៀបចំ និងពបងីកកខន្ងស្នា កន់ៅខាងនបរៅ និងកខន្ងនធឹងប្រូវដាកកុ់មារខែលបានរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ 
នៅនពលខែលអនាកទាងំននាះមានអាយុនលើសពីបីឆ្នា ំ

►►► នធវើឲ្យកានខ់្បបនសើរន�ើងនូវស្ថា នភាពរបស់សសតាីមាននផទៃនពាះ និងកុមារខែលរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួមាតា យ ែូចននះបរយិាកាសគឺ 
សមរម្យសបមាបកុ់មារ និងមានសុវ្ថាិភាព

►►►អនុញ្ញា ្ឲ្យមានេំនាកេ់ំនងជាមយួសមាជិកបករុមបគរួស្រែនេនេៀ្ ជាពិនសសបងប្អូនរបស់កុមារ នដាយរមួមានការេូរសស័ពទៃជានេៀងទា្ ់
និងនធវើឲ្យបបនសើរន�ើងនូវលក្ខែណ្ឌ សួរសុែេុក្ខ។

មាតា យនៅកនាុងពន្ធនាគារ៖ ផលបះ៉ពាល់ននការឃុំែ្ួនសសតាី និងកូនរបស់អនាកទាងំននាះ២៨
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