
ការរួចខ្លួនពីបទល ម្ើស៖
ការអនុវត្តចបាប់ចំលោះបទល ម្ើសរំលោភលសពសន្ថវៈ

ក្នុងបបព័ន្ធតុោការកម្នុជា

គដើម្ រ្ី បារព្ធយុទ្ធោការ ១៦ន្ងៃ ននការទបស់្កា តអ់ំគពើ�ិងសាគលើស្ត្រី 
ឆ្នា ២ំ០១៥ អង្គការលរីកាដតូ បានគចញរបាយការណ៍វភិាគអំពរីលទ្ធផល 
ននករណរី រគំោភគ្តព្តន្ថវៈ តដល្តរូវបានគ្តើុបអគងកាតគោយអនាកឃ្លា  ំ
គមើលរប្់តអង្គការលរីកាដតូ គៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១២ ឆ្នា ២ំ០១៣ និងឆ្នា  ំ
២០១៤។

របាយការណ៍គនោះ បងាហា ញឲ្យគឃើញនតូវភាពមនិ្ប្កតរីយ៉ងគ្ចើន
ជា្បពន័្ធគៅកនាុង្បពន័្ធតុោការកម្ុជា តដលជាលទ្ធផលជនគល្មើ្តជា 
គ្ចើនននអំគពើរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ  បានទទួល្តតឹមតតការផ្ោ្គោ្ត 
្ស្លៗ តតប៉ុគ ណ្ ោះ ឬក៏្ តរូវបានរចួខលាួនោងំ្្តរុងគទៀតផង។

បណ័ណ ពត័ម៌្នគនោះ បងាហា ញនតូវពត័ម៌្នមយួចំនួនននលទ្ធផល និង 
អនុស្្តន្ំ៍តខាន់ៗ  តដលម្នគៅកនាុងរបាយការណ៍គនោះ។

អាយុនៃជៃរងគ្រោះ
ចគោលា ោះពរីគដើមឆ្នា  ំ ២០១២ ដល់ចុងឆ្នា  ំ ២០១៤ អង្គការលរីកាដតូ 

បានគ្តើុបអគងកាត ៧៦២ ករណរី  ននករណរី រគំោភគ្តព្តន្ថវៈ ឬបទ 
ប៉ុនបង៉រគំោភគ្តព្តន្ថវៈ តដលពាកព់ន័្ធនតឹងជនរងគ្រោះ ចំនួន ៧៩៣ 
ោក។់ ភាគគ្ចើនននជនរងគ្រោះោងំគនោះ ម្នអាយុគ្កាម១៨ឆ្នា  ំគោយ
ចំនួនមយួភាគ្ំ្ត្ថិតកនាុង្ករុមអាយុពរី ១២ឆ្នា  ំគៅ ១៧ ឆ្នា ។ំ ជនរងគ្រោះ 
៥៨ ោក ់្ត្ថិតគ្កាមអាយុ ៦ ឆ្នា  ំ (៧%) ១១៨ ោក ់ម្ន អាយុពរី ៦ 
គៅ ១១ ឆ្នា  ំ(២៣%) ៣២៨ ោក ់ម្នអាយុពរី ១២ គៅ ១៧ ឆ្នា  ំ(៤១%) 
និង ២២៦ ោក ់ម្នអាយុពរី ១៨ ឆ្នា គំ�ើងគៅ (២៩%)។

ការបញ្ចប់គរឿងក្តីគ�ោយសំណង
កនាុងចំគ្មករណរី ជាគ្ចើន តដល្តរូវបានបិទមុនគពលជំនំុជ្មោះ 

ក្រី ម្នករណរី គ្ចើនជាងពាកក់្្ល (៧២ ករណរី ) ្តរូវបានបិទគៅគពល 
តដលជនរងគ្រោះបានគ្វើការដកពាក្យបណ្តឹ ង្ព�្មទណ្ឌ  បោ្បព់រីជន 
្តង្យ័បានបង់្ បាក្ំ់តណង។ ៥២ ករណរី  កនាុងចំគ្មករណរី ោងំ 
គោោះ អង្គការ លរីកាដតូ បានទទួលពត័ម៌្ន ោកទ់ងនតឹងអនាកតដលពាកព់ន័្ធ 
គៅកនាុងការចរចា្ំតណង៖ ្ំតណង ៤៣ ករណរី  ្តរូវបានចរចាគោយ 
នគរបាល ៦ ករណរី  ្តរូវបានចរចាគោយ្ពោះរាជអាជាញា  និង ៣ ករណរី  
្តរូវបានចរចាគោយគៅ្កមគ្តើុប្ួតរ។ អនាកឃ្លា គំមើលរប្់តអង្គការ 
លរីកាដតូ គជឿជាកថ់្ គ្ត្ើរតត ១០០% ននករណរី តដល្តរូវបានគោោះ្ស្យ
គោយការផ្ល់្ំតណង គឺម្នពាកព់ន័្ធនតឹងការបង់្ បាកគ់្រៅចបាបរ់ប្់ត 
ជន្តង្យ័គៅឲ្យមសន្រីស្ធារណៈ។

ជនរងគ្រោះគ្ជើ្តគរ ើ្តបញ្ចបគ់រឿងក្រីគោយ្ំតណង គោយស្រ 
គ�តុផលមយួចំនួន។ គោយស្រភាពអាម៉្្់ត តដលបានគកើតគ�ើងពរី 
ការចាបរ់គំោភ ស្ត្រីជាគ្ចើនចងធ់ាោថ្ ម្នតតមនុ្ត្មយួចំនួនតតូច  
ប៉ុគ ណ្ ោះបានដតឹងអំពរីករណរី រប្់តពួករត។់ វ ិ្ រីមយួ គដើម្ រីគ្វើតបបគនោះ គឺ
ការចរចារកដំគ្ោះ្ស្យមយួយ៉ងឆ្បរ់�័្ត គោយមនិចាបំាចច់តូល 
គៅតុោការគោោះគទ។ កត្្ទរីពរីរ គឺការចំ្យ និងផលលំបាកជាក ់   
ត្ត្ងននការបន្ករណរី ត្មរយៈតុោការ។ ្បជាជនកម្ុជាភាគគ្ចើន 
បានដតឹងថ្ អំគពើពុករលួយមយួចំនួនគកើតម្នគៅកនាុង្បពន័្ធតុោការ 
្ព�្មទណ្ឌ  គ�ើយដតឹងថ្អនាកោងំគោោះនតឹងមនិអាចម្នលទ្ធភាពបង ់
្បាកគ់្រៅផលាតូវការ តដលោមោរឲ្យពួករតគ់្វើការបងគ់ៅកនាុងដំគណើ រការ
ោងំមតូលបានគោោះគទ។ ជាចុងគ្កាយ កនាុងករណរី តដលជនគល្មើ្តម្ន 
តួោទរី្ំតខាន ់ និងអំ្ច ជនរងគ្រោះអាចម្នអារម្មណ៍ថ្រត់្ តរូវ 
បានបង្ំឲ្យបញ្ចបគ់រឿងក្រី គោយការគំរាមកំត�ងពរីខាងគ្រៅ ឬពរីខាងកនាុង 
ថ្ជន្តង្យ័អាចនតឹងចាតវ់ធិានការ្តង្តតឹក ្ប្ិតនគបើជនរងគ្រោះ 
មនិគ្វើការបញ្ចបគ់រឿងក្រីគោោះគទ។

អាយុនៃជនរងគៃៃះ

គ្កាម៦ឆ្នា ំ ៥៨ ៧%

៦ឆ្នា  ំគៅ ១១ឆ្នា ំ ១៨១ ២៣%

១២ឆ្នា  ំគៅ ១៧ឆ្នា ំ ៣២៨ ៤១%

១៨ឆ្នា គំ�ើងគៅ ២២៦ ២៩%

លទ្ធផលនៃករណតី
គិត្តតឹម តខ្តរីហា ឆ្នា  ំ២០១៥  កនាុងចំគ្ម៧៦២ករណរី តដល 

ទទួលបាន ម្នករណរី ចំនួន ៤២៤ ្តរូវបានបញ្ចប។់ ្តតឹមតតមយួភាគ
បរីតតប៉ុគ ណ្ ោះននករណរី គនោះ ្តរូវបានបញ្ចបគ់ោយការផ្ោ្គោ្តអំពរីបទ 
គល្មើ្តរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ និងោកគ់ោ្តឲ្យជាបព់ន្ធោររ តដលគររព
គៅត្មលក្ខណ្ឌ នន្កម្ព�្មទណ្ឌ ។ ចំតណកឯពរីរភាគបរីគទៀត តដល 
គៅគ្ត្ត្តល់ននករណរី ោងំគនោះ ្តរូវបានបិទមុនការជំនំុជ្មោះក្រី ឬ 
បញ្ចប ់គោយការផ្ោ្គោ្តមនិ្តតឹម្តរូវ ឬការ្តគ្មចឲ្យគោោះតលងតត 
ម្ង។

លទ្ធផលនៃករណីរំលោភសៃពសន្ថវៈពាក់ព័ន្ធនឹងស្តៃី និងកុមារ
របស់អង្គការលីកាដូ ពីឆ្នៃំ២០១២ ដល់២០១៤ ដៃលតៃូវបានបញ្ចប់

0% 10% 20% 30% 40% 

ការផ្ោ្គោ្តមនិ្តតឹម្តរូវ ឬរ្ម នការផ្ោ្គោ្ត ៣៣%

ការផ្ោ្គោ្ត្តម្្តប ៣៥%

ករណរី ្តរូវបានបិទមុនការជំនំុជ្មោះក្រី ៣២%

០% ១០% ២០% ៣០% ៤០%



ស្ត្រីម្នាក់វ័យ ៣២ឆ្នាំ គឺជនាជនរងគសគោះ 
ននកនារប៉ុនប៉ងរំគ�ោភគ្តព្តន្ថវៈ 
គ�ោយមនន្រីនគរបនា�ថ្នាក់ឃុំ។ ប៉ុ្ត្ិ៍ 
នគរបនា� គឺគនៅជិតផ្ះរប្ត់ស្ត្រីរង 
គសគោះ គ�ើយកនារចរចនាបនានគ្វើគ�ើង
គនៅឯប៉ុ្ត្ិ៍នគរបនា�គនោះ គ�ោយមនាន
កនារ្តសមរួ�គ�ោយមិត្ររួមកនារងនារ 
រប្ត់ជន្តង្័យ។ ជនរងគសគោះ 
ទទរួ�បនាន ៥០០ �ុ�្នា ក្នុងកនារ�ក
ពនាក្យបណ្តឹងសព�្មទណ្ឌប្តឹងមនន្រី 
នគរបនា�គនោះ។ ្តកម្មភនាពតតមរួយគត់រប្ត់នគរបនា� ត��អនុវត្គទៅ 
គ�ើជន្តង្័យ គឺគ្វើកនារផ្នា្ត់ប្ដូរជនគនោះឲ្យគទៅគ្វើកនារគនៅប៉ុ្ត្ិ៍នគរបនា�
មរួយគផ្ងគទៀត។

គក្មងស្តរីម្នាក់អនាយុ ៩ឆ្នាំ សតរូវបនាន 
ចនាប់រំគ�ោភគ្តព្តន្ថវៈ៥�ងគ�ោយ 
អ្កជិតខនាងអនាយុ ២៣ឆ្នាំ។  សគរួ្តនារ 
ជនរងគសគោះ បនានរនាយកនារណ៍អំពរី 
ករណរីគនះ គទៅកនាន់នគរបនា�ថ្នាក់ 
ឃុំ ត��ជនាអ្កចរចនាសបនាក់្តំណង 
ជនាមរួយជន្តង្័យ។ សគរួ្តនារជនរង 
គសគោះបនានឯកភនាពថនា ពរួកគគនតឹង 
ទទរួ�បនានសបនាក់១.២០០�ុ�្នារនិង 
�កពនាក្យបណ្តឹងសព�្មទណ្ឌ។ ទរី    

បំផុត គព�ត��សកុមសគរួ្តនារជនរងគសគោះបនានទទរួ�សបនាក់ពរីនគរបនា� 
អ្កទនាំងគនោះបនានទទរួ�សតតឹមតត ៧០០ �ុ�្នារ ប៉ុគណណោះ។ នគរបនា�បនាន 
និយនាយថនា ពរួកគគបនានយកសបនាក់គនោះជនាកនារទរូទនាត់សបនាក់ ្តសមនាប់កនារជរួយ 
្តសមរួ���់កិច្ចសពមគសពៀង ្តសមនាប់កនារចំណនាយគ�ើកនារ�តឹកជញ្ដូន និង
្តសមនាប់កនារបង់សបនាក់គទៅឲ្យនគរបនា��នទគទៀត គ�ើម្រី្នាននាថនាពរួកគគនតឹង
មិនគ្វើកនារគ្តើុបអគងកេត អំពរីករណរីគនះតគទៅគទៀត។

ស្ត្រីម្នាក់ គថ្ង់ វ័យ៣០ឆ្នាំ សតរូវបនាន 
រំគ�ោភគ្តព្តន្ថវៈគ�ោយអ្កជិត 
ខនាង។ គ�ោយ្តនារតតននាងមិនគចះ 
ភនា្តនាគថ្ង់ ននាងបនានពតឹងតផអែកគ�ើ 
បអែដូនស្តរីរប្ត់ននាង គ�ើម្រីបកតសបឲ្យ 
ននាង។ បអែដូនស្តរីរប្ត់ននាង ត��ជនា 
កម្មករគរោងចសកកនាត់គ�រមរួយ គឺជនា 
អ្កចនាប់គផ្ើមជរួយបងស្តរីរប្ត់ននាង
ក្នុងកនារ�នាក់ពនាក្យបណ្តឹង។ គទោះជនា 
យ៉នាងណនា គ�ោយ្តនារតតភនាពសករីសក 

រប្ត់សកុមសគរួ្តនារ និងគ�ោយ្តនារអ្កទនាំងពរីរមិនទទរួ�បនានកនារគនាំសទណនា
មរួយ បអែដូនស្តរីជនរងគសគោះបនានគ្វើកនារ្តគសមចចិត្�កពនាក្យបណ្តឹង។ ននាង 
មនានកនារសពរួយបនារម្ភថនា សប្តិនគបើននាងចំណនាយគព�គវ�នាឈប់ពរីកនារងនារ 
ត��ចនាំបនាច់គ�ើម្រីគនាំសទករណរីរប្ត់បងស្តរីននាងគនោះ ននាងអនាចនតឹងបនាត់ 
បង់កនារងនាររប្ត់ននាង។

ភាព្កតី្កៃិងពិការភាព
ជនរងគ្រោះ គៅគពលខលាោះបានដកពាក្យបណ្តឹ ង 

គោយខលាួនឯងផ្្ល់ គោយមនិបានទទួល្ំតណង្ 
មយួគោោះគទ។ មតូលគ�តុមយួកនាុងករណរី គនោះ គឺជាភាព 
្ករី្ក។ ឧោ�រណ៍ ្ប្ិតនគបើអនាកោងំគោោះរ្់តគៅកនាុង 
តំបនជ់នបទោច់្ ្តយល ជនរងគ្រោះតដលជា្ម្មត្ 
មនិអាចម្នលទ្ធភាពចំ្យកនាុងការគ្វើដំគណើ រ គៅ 
កានប់៉ុ្ត្ិ៍នគរបាល និងជាពិគ្ត្តគឺគៅកានតុ់ោការ 
គោោះគទ។ មតូលគ�តុមយួគទៀត គឺពិការភាព ជាពិគ្ត្ត 
គ្លាង ់ ឬលំបាកកនាុងការ្ិតកសា។ ជានិច្ចជាកាលគៅកនាុង 
ករណរី តបបគនោះ អង្គការមនិតមនរោឋា ភបិាលអាចផ្ល់នតូវ 
មតូលនិ្ិនិងជំនួយពិគ្ត្ត ដតូចជាការផ្ល់គ្តវាបកត្ប 
ប៉ុតន្អង្គការោងំគោោះ មនិអាចគ្វើការគនោះជាលក្ណៈ 
្បពន័្ធ្មយួបានគទ។ ជាលទ្ធផលជនរងគ្រោះ           
្បត�លជាមនិអាចបន្ ពាក្យបណ្តឹ ងរប្់តអនាកោងំគោោះ

ការគរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជៃរងគ្រោះ គទៅឲ្យ 
ជៃសង្ស័យ

១១ ករណរី ្តរូវបានបញ្ចបគ់ោយការគរៀបអាពា�៍-
ពិពា�៍រវាងជនរងគ្រោះ និងជន្តង្យ័។ កនាុងគោោះ ៣ 
ករណរី  នគរបាលបានជួយ�កនាុងការចរចាអាពា�៍ពិពា�៍ 
និងបាន្បាកព់រីការគ្វើការគនោះ (១ករណរី  នគរបាលទទួល 
បាន្បាក ់២.០០០ ដុោលា រ ពរី្ករុម្គរួស្រជន្តង្យ័)។ 
៣ ករណរី  ្ពោះរាជអាជាញា ជាអនាក្ត្មប្ត្មរួលការគរៀបចំ 
អាពា�៍ពិពា�៍ និង ១ករណរី  គៅ្កមជំនំុជ្មោះក្រី គឺជា 
ភាគរីននការគរៀបចំអាពា�៍ពិពា�៍។

ការរំគលោភគសពសៃ្ថវៈគៃៅក្នុងចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍

១០ ករណរី  ស្ត្រី្តរូវបានស្វ មរីរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ។ 
កនាុងករណរី ោងំគនោះ ការរគំោភគ្តព្តន្ថវៈបានគកើតគ�ើង 
ម្ងគ�ើយម្ងគទៀត និងជាតផនាកមយួននលំោរំយៈគពល 
តវងននអំគពើ�ិងសា និង ការរគំោភបំពានគោយស្វ មរី។ 
ករណរី ចំនួន ៩ កនាុងចំគ្មករណរី ោងំគោោះ ្តរូវបាន 
បញ្ចបគ់ោយស្វ មរី និងភរយិតលងលោះរនា  និងរ្ម នការ 
កាតគ់ោ្ត្ព�្មទណ្ឌ គោោះគទ។ ម្ន១ករណរី តដល្តរូវ 
បានគ្វើការជំនំុជ្មោះក្រី គ�ើយជនគល្មើ្តមនិ្តរូវបានផ្ោ្
គោ្តពរីបទរគំោភគ្តព្តន្ថវៈគទ ប៉ុតន្្តរូវបានគចាទពរី 
បទគ្បើអំគពើ�ិងសាគលើភរយិគៅវញិ និង្តរូវបានផ្ោ្ 
គោ្តកនាុងពន្ធោរររយៈគពល្តតឹមតតបរីឆ្នា  ំ គោយម្ន 
ការព្យរួគោ្តពរីរឆ្នា ។ំ



គក្មងស្តរីម្នាក់អនាយុ ៥ឆ្នាំ សតរូវបនាន 
រំគ�ោភគ្តព្តន្ថវៈ គ�ោយអ្កជិត 
ខនាងអនាយុ ៥៥ ឆ្នាំ និងជនា�ទ្ធផ� 
បនានរងរបរួ្ត្្ងន់្្ងរ។ សពះរនាជអនាជ្នា 
បនានគចោទសបកនាន់ជនគ�្មើ្ត ពរីបទ 
រំគ�ោភគ្តព្តន្ថវៈ ប៉ុតន្គសកោយមក 
គចៅសកមគ្តើុប្តរួរ បនានផ្នា្ត់ប្ដូរកនារ 
គចោទសបកនាន់គទៅជនាបទសបទរូ្ត្គករ 
ខ្មនា្ត គ�ោយនិយនាយថនាជនរងគសគោះ 
មិនសតរូវបនានជនគ�្មើ្ត�នាក់បញ្ចដូ�  

សគប់សគនាន់គទ្តសមនាប់គ្វើឲ្យបទគ�្មើ្តគនះ គទៅជនាបទគ�្មើ្តរំគ�ោភគ្តព-
្តន្ថវៈ។ ជនគ�្មើ្តសតរូវបនានផ្ន្នាគទោ្តពរីបទសបទរូ្ត្គករខ្មនា្ត និងផ្ន្នា 
គទោ្តឲ្យជនាប់ពន្ធននាគនាររយៈគព� ១៨ តខ ប៉ុតន្គចៅសកមបនានព្យយួរគទោ្ត 
រយៈគព�មរួយឆ្នាំ �រូគច្ះជនគ�្មើ្ត បនានជនាប់ពន្ធននាគនារសតតឹមតតសបនាំមរួយតខ
ប៉ុគណណោះ។ អ្កឃ្នាំគមើ�គនៅក្នុងករណរីគនះគិតថនា �ទ្ធផ�គនះ សបត�� 
គកើតគ�ើងគ�ោយ្តនារមនានកនារ បង់សបនាក់គសកៅច្នាប់ គទៅឲ្យគចៅសកមជំនុំជសមះ 
ក្រី គចៅសកមគ្តើុប្តរួរ និងសពះរនាជអនាជ្នា។

កុមនារីម្នាក់អនាយុ ១៤ ឆ្នាំ សតរូវបនាន 
រំគ�ោភគ្តព្តន្ថវៈ គ�ោយបុរ្តបរី 
ននាក់។ បុរ្តម្នាក់សតរូវគគចនាប់ខ្យួនបនាន 
គ�ើយននាំយកគទៅជំនុំជសមះ។ មុន 
គព�្តនា�សកម សតរូវបនានសបកនា្ត 
សកុមសគរួ្តនារននជនរងគសគោះ និងសកុម 
សគរួ្តនារននជនគ�្មើ្ត បនានយ�់សពម 
គ�ើកិច្ចសពមគសពៀងថនា អ្កទនាំងពរីរ 
នតឹងគរៀបអនាពនា�៍ពិពនា�៍ គ�ើយថនា 
ឪពុកម្នាយជនគ�្មើ្តនតឹងផ្�់សបនាក់ 
មរួយចំនរួនគទៅឲ្យសគរួ្តនារជនរងគសគោះ។ ពរួកគគបនានឲ្យសបនាក់គទៅគចៅសកម 
ជំនុំជសមះក្រី ត��ជនាអ្កកនាត់គទោ្តជនគ�្មើ្តពរីបទរំគ�ោភគ្តព្តន្ថវៈ  
និងឲ្យជនាប់ពន្ធននាគនារ ១៨ តខ គ�ើយបន្នាប់មក គទោ្តក៏សតរូវបនានព្យយួរទនាំង 
ស្តុង។ អ្កឃ្នាំគមើ� ត��ជនាប់ពនាក់ព័ន្ធ បនានព្យនាយនាមនិយនាយជនាមរួយ   
សគរួ្តនារជនរងគសគោះកុំឲ្យបន្គទៅមុខជនាមរួយនតឹងអនាពនា�៍ពិពនា�៍គនះ។ 
ម្នាយជនរងគសគោះបនានគឆ្ើយថនា អ្កស្តរីមិនចង់ឲ្យករូនស្តរីរប្ត់គនាត់គរៀប
អនាពនា�៍ពិពនា�៍គទ ប៉ុតន្្តសមនាប់គនៅជនបទ កនារ្តគសមចគរៀបអនាពនា�៍-
ពិពនា�៍ឲ្យករូនស្តរីគនាត់ ររួចត�ង�ះគ្នាវនាសបគ្តើរជនាងកនារមិនទនាន់បនានគរៀប
អនាពនា�៍ពិពនា�៍ តតសតរូវគគ�តឹងថនាននាងសតរូវបនានគគចនាប់រំគ�ោភ។

បានគទ។ គពលខលាោះជនរងគ្រោះ ្បឈមមុខនតឹងផល 
លំបាកជាគ្ចើន តដលគ្វើឲ្យម្នការលំបាក្ត្ម្បព់ួក
រតក់នាុងការបន្្ំតណំុគរឿងក្រីរប្់តអនាកោងំគោោះ។

ការផ្ៃ្ាគទោសមិៃ្្រឹម្្រូវ ៃិងការ 
ផ្ដៃ្ាគទោសក្មិ្ទាប

ពរីរភាគបរីននករណរី តដល្តរូវបានបិទ បានបញ្ចប ់
គោយការផ្ោ្គោ្ត ប៉ុតន្្បត�លពាកក់្្លននការ
ផ្ោ្គោ្តគោោះ គឺម្នកំ�ុ្តមយួចំនួន និងបានោក ់
គោ្តកនាុងក្មតិោបខាលា ងំ។ កំ�ុ្តោងំគនោះបាន គកើត
គ�ើងគោយស្រមតូលគ�តុជាគ្ចើនខុ្តៗរនា  ប៉ុតន្ជា 
ញតឹកញាប ់  គឺជាលទ្ធផលននការអនុវត្ខុ្តពរីចបាប ់ ការ 
្តគ្មចចិត្ផ្ោ្គោ្តគៅគខសាយ និងអំគពើពុករលួយ។

អៃុសាសៃ៍
►►►ជំហានជាចៃើន គួរតៃតៃូវបានអនុវត្ត ដើមៃបីធានា 
ថា គៃប់ជនរងគៃៃះ នៃអំពើរលំោភសៃពសន្ថវៈាងំអស ់
(ាំងបុរស និងស្តៃី) មានអារម្មណ៍ជឿជាក់ក្នុងការ 
រាយការណ៍បទល្មើស។ ជំហានាំងនៃះរួមមាន៖

ទរីមយួ៖ មសន្រីជានខ់្្់តកនាុងជួររាជរោឋា ភបិាល 
នគរបាល និងមសន្រីតផនាកតុោការ គួរគ្វើការគថ្កា លគោ្ត
គលើអំគពើរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ និងគ្វើគ្តចក្រីត្លាងការណ៍ជា
ស្ធារណៈ ម្ងគ�ើយម្ងគទៀត្ត្រីពរីការគប្ជាញា ចិត្ រប្់ត 
អនាកោងំគោោះ គដើម្ រីោកទ់ណ្ឌ កម្មគៅគលើ្គបជ់នគល្មើ្ត
ោងំអ្់ត។

ទរីពរីរ៖ គ្វើការផ្ពវផសាយជាស្ធារណៈនតូវពត័ម៌្ន
្ត្រីពរីគ្រោះថ្នា ក ់ តដលប្្លមកពរីអំគពើរគំោភគ្តព-
្តន្ថវៈ និងចបាប់្ ព�្មទណ្ឌ ្ត្រីពរីបទគល្មើ្តផលាតូវគភទ គោយ 
គ្បើ្បា្់ត្គបទ់្មង ់ នន្បពន័្ធផ្ពវផសាយពត័ម៌្ន និង 
ប្្ញពត័ម៌្ន្តង្គម និងផ្ពវផសាយគោយផ្្ល់គៅ 
កានកុ់ម្រគៅកនាុងស្ោគរៀនគទៀតផង។

ទរីបរី៖ គ្វើកិច្ច្ត�្បតិបត្ិការរវាងរាជរោឋា ភបិាល 
(ជាពិគ្ត្ត ្ក្ួតងកិច្ចការោរ រី ្ក្ួតងមហានផ្ និង 
្ក្ួតងយុត្ិ្ម)៌ ជាមយួនតឹងប្្ញអនាកគ្វើការងារតផនាក 
កំស្ន្ គដើម្ រីគ្វើឲ្យកានត់ត្បគ្តើរគ�ើងនតូវការរាយ-       
ការណ៍រប្់តអនាកគ្វើការងារតផនាកកំស្ន្ អំពរីអំគពើរគំោភ 
គ្តព្តន្ថវៈ និងធាោថ្ករណរី ននបទគល្មើ្តោងំអ្់ត
គនោះ្តរូវបានគ្តើុបអគងកាត គ�ើយជនគល្មើ្តោងំអ្់ត្តរូវ 
បានផ្ោ្គោ្តត្មចបាប ់ គោយមនិម្នផលវបិាកវលិ 
្ត�បម់កកានជ់នរងគ្រោះវញិ។

 

►►► រាជរដ្ឋៃភិបាល គួរតៃចាត់វិធានការនានាដើមៃបី    
ធានាថាគៃប់ករណីនៃអំពើរំលោភសៃពសន្ថវៈាំងអស់  



តៃូវបានសើុបអង្កៃតឲៃយបានតៃឹមតៃូវ និងគៃប់ឧបសគ្គ រារាំងនីតិវិធី 
សវនាការរបស់តុលាការ គួរតៃតៃូវបានលុបបំបាត់។ វិធានការាំង 
អស់នោះ រួមមាន៖

ទរីមយួ៖ ផ្ល់នតូវ្នធានឲ្យបាន្គប់្ រនជ់តូនដល់នគរបាល     
គដើម្ រីធាោថ្្គបក់រណរី ននបទគល្មើ្តរគំោភគ្តព្តន្ថវៈោងំអ្់ត ្តរូវ 
បានគ្តើុបអគងកាតឲ្យបានគពញគលញ និងោនគ់ពលគវោ ភ្ត្ុត្ង្តរូវ 
បាន្បមតូលឲ្យបាន្តតឹម្តរូវ និង្គបជ់ន្តង្យ័ោងំអ្់ត្តរូវបានចាប់
ខលាួន។

ទរីពរីរ៖ ការបគងកាើតនិងការអនុវត្នរីតិវ ិ្ រីោោ និងការផ្ល់ការ 
បណុ្ោះប្្លដល់នគរបាល ្ពោះរាជអាជាញា  គៅ្កម និងបុគ្គលិកគពទ្យ 
ោោ ្ត្រីពរីរគបៀប្បា្្័តយោកទ់ងជាមយួជនរងគ្រោះពរីបទគល្មើ្ត 
�ិងសាផលាតូវគភទោងំពរីរគភទ ជាពិគ្ត្តជនរងគ្រោះជាកុម្រ រមួោងំអនាក 
តដលម្នការលំបាកោោកនាុងការគរៀន្តតូ្ត តដលជាអនាក្តរូវបានស្ក 
្ួតរ ឬ ផ្ល់ភ្ត្ុត្ងគៅកនាុងតុោការ ឬប៉ុ្ត្ិ៍នគរបាល។ 

ទរីបរី៖ ការបគងកាើតនតូវមតូលនិ្ិពិគ្ត្តរប្់តរាជរោឋា ភបិាល ្ត្ម្ប ់
ជនរងគ្រោះ្ករី្កមនិម្នលទ្ធភាពបន្នរីតិវ ិ្ រី្ព�្មទណ្ឌ ោោ  ្ត្ម្ប់
ចំ្យគផ្ងៗកនាុងករណរី គនោះដតូចជា ន្លាគ្វើដំគណើ រ និងជា្បាក្ំ់តណង
ខតូចខាត្ត្ម្បច់ំនួនន្ងៃគ្វើការងារ តដលជនរងគ្រោះបានបាតប់ងជ់ា 
គដើម។

ទរីបនួ៖ ្ក្ួតងយុត្ិ្ម ៌និង្ក្ួតងមហានផ្ គួរផ្ល់នតូវអនាកបកត្ប 
ភាស្គ្លាង ់្ត្ម្បជ់នរងគ្រោះតដលជាមនុ្ត្គ្លាង ់តដលចាបំាចគ់ៅ
គពលគៅកនាុងប៉ុ្ត្ិ៍នគរបាល និងកនាុងតុោការ។

ទរី្បា៖ំ គ្វើការកាតគ់ោ្តឲ្យបានមុងឺម៉្តគ់ៅគលើ្គបក់រណរី ោងំ 
អ្់តននបទគល្មើ្ត�ិងសាគលើផលាតូវគភទ គោយមនិគិតគលើឋានៈ ឥទ្ធិពល ឬ 
្ទព្យ្តម្ត្ិរប្់តជនគល្មើ្តគោោះគទ។ ចាបគ់ផ្ើមនិងបន្នរីតិវ ិ្ រីគ្តើុប 
អគងកាតគោយ្ពោះរាជអាជាញា  តដលរមួោងំចំគពាោះករណរី តដលជនរងគ្រោះ 
មនិោនប់ានោក ់ឬបានោកព់ាក្យបណ្តឹ ងប៉ុតន្គ្កាយមកបានដកវញិ។

ទរី្បាមំយួ៖ ព្ងតឹងការអនុវត្ម្្ត្ោោគៅកនាុង្កម្ព�្មទណ្ឌ  
និង្កមនរីតិវ ិ្ រី្ព�្មទណ្ឌ  ចំគពាោះមសន្រីនគរបាល្តដលមនិបានចាប់
គផ្ើមនរីតិវ ិ្ រី ឬរារាងំមនិឲ្យចាបគ់ផ្ើមនរីតិវ ិ្ រីបោ្បព់រីទទួលបានការបង ់
្បាកគ់្រៅចបាប។់ 

ទរី្បាពំរីរ៖ ការព្ងតឹងការអនុវត្ម្្ត្ោោគៅកនាុង្កម្ព�្មទណ្ឌ  
និងចបាប់្ បឆ្ងំអំគពើពុករលួយ ចំគពាោះមសន្រីនគរបាលោោ ្តងច់ំណុច  
អំគពើពុករលួយតដល្ប្ពតឹត្គោយមសន្រីស្ធារណៈ។

ទរី្បាបំរី៖ អនុវត្គរលការណ៍គលើកតលងគោ្ត ចំគពាោះជនរង       
គ្រោះននអំគពើរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ្ តដលបានទទួល្បាក្ំ់តណង 
គ្រៅផលាតូវការ ប៉ុតន្បានរាយការណ៍អំពរីអំគពើពុករលួយតដលពាកព់ន័្ធនតឹង  

មសន្រីស្ធារណៈ តដលគ្វើការគលើ្ំតណំុគរឿងរគំោភគ្តព្តន្ថវៈគោោះ។

►►►ជំហាននានាគួរតៃតៃូវបានអនុវត្ត ដើមៃបីធានាថាសវនាការតៃូវ 
បានបៃពៃឹត្តៅដោយតៃឹមតៃូវ និងទណ្ឌកម្មតៃូវបានគៃអនុវត្តឲៃយបាន
សុីចង្វៃក់ និងតៃឹមតៃូវ។ ជំហានាំងអស់នៃះរួមមាន៖

ទរីមយួ៖ ផ្ល់ការបណុ្ោះប្្លដល់គៅ្កមោងំចា្់ត ោងំ្្មរី 
្ត្រីពរីម្្ត្ោោកនាុង្កម្ព�្មទណ្ឌ  តដលពាកព់ន័្ធនតឹងបទគល្មើ្តរគំោភ
គ្តព្តន្ថវៈ គដើម្ រីធាោថ្ គៅ្កមោងំគោោះយល់ដតឹងចបា្់តពរីអត្ថនយ័ 
ោងំ្្តរុង  រមួម្នជនរងគ្រោះជាបុរ្ត  ការរមួគភទគោយគ្បើម្ត ់និង 
ជនគល្មើ្តជាស្ត្រី គ�ើយនិងគដើម្ រីឲ្យគៅ្កមោងំគោោះបានដតឹងអំពរីស្្ថ ន
ទមងៃនគ់ោ្ត និងគោ្តទណ្ឌ ោោ។ 

ទរីពរីរ៖ ការបគងកាើតនតូវការតណោោំោ្ត្ម្បគ់ៅ្កម ្ត្រីពរីការដក 
គចញពរី្តវោការ នតូវភ្ត្ុត្ងតដលពាកព់ន័្ធនតឹង្បវត្ិផលាតូវគភទរប្់តជន 
រងគ្រោះ គលើកតលងតតគៅកនាុងករណរី ពិគ្ត្តោោតដលពាកព់ន័្ធនតឹង 
គរឿងគនោះ។ 

ទរីបរី៖ ការបំតបកគចញពរីរនា រវាងធាតុផ្តំផនាកករណរី ្ព�្មទណ្ឌ  និង 
ករណរី រដឋាប្គវណរី  ននបទគល្មើ្តរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ ដតូចគនោះករណរី ោងំពរីរ
គនោះអាច្តរូវបានគោោះ្ស្យគោយតុោការ និងគៅ្កមពរីរ្បគភទគផ្ង 
រនា ។ 

ទរីបនួ៖ ព្ងតឹងការអនុវត្ម្្ត្ោោគៅកនាុង្កម្ព�្មទណ្ឌ  និង 
ចបាប់្ បឆ្ងំអំពរីពុករលួយ ចំគពាោះគៅ្កម និង្ពោះរាជអាជាញា ោងំឡាយ   
្តងច់ំណុចអំគពើពុករលួយតដល្ប្ពតឹត្គោយមសន្រីស្ធារណៈ។

ទរី្បា៖ំ គ្វើវគិស្្នកម្ម្កម្ព�្មទណ្ឌ  គដើម្ រីគ្វើឲ្យបានចបា្់តថ្
បទគល្មើ្តរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ ្តរូវរមួម្នោងំអំគពើរគំោភគ្តព្តន្ថវៈ 
កនាុងចំណងអាពា�៍ពិពា�៍ គ�ើយអំគពើរគំោភគ្តព្តន្ថវៈកនាុងចំណង
អាពា�៍ពិពា�៍ មនិគួរ្តរូវបានផ្ោ្គោ្តគយងត្មម្្ត្្ត្រីពរី�ិងសា
តដល្ប្ពតឹត្គោយ្ត�ពន័្ធ ឬនដគតូគោោះគទ។ 

ទរី្បាមំយួ៖ បញ្ជា កឲ់្យចបា្់តនតូវអត្ថនយ័ពាកព់ន័្ធនតឹងជនរងគ្រោះ
កនាុងឃ្លា ថ្៖ “ភាពងាយរងគ្រោះ គោយមតូលគ�តុអាយុននបុគ្គលគោោះ” 
គៅកនាុង្កម្ព�្មទណ្ឌ  ្តងច់ំណុចស្្ថ នទមងៃនគ់ោ្ត្ត្ម្បប់ទគល្មើ្ត
រគំោភគ្តព្តន្ថវៈ និងផ្ល់ការបណុ្ោះប្្លដល់គៅ្កម គដើម្ រី    
ធាោថ្ម្្ត្គនោះ ្តរូវបានអនុវត្គោយ្ុតរីចងាវ ករ់នា ្គបក់រណរី កនាុង 
គពលកាតគ់ោ្តជនគល្មើ្ត។ 

ទរី្បាពំរីរ៖ គ្វើវគិស្្នកម្មចបាប ់គដើម្ រីកំណតថ់្មនិគួរម្នការព្យរួ 
គោ្តចំគពាោះការផ្ោ្គោ្តគលើបទគល្មើ្តរគំោភគ្តព្តន្ថវៈគោោះគទ។ 

ទរី្បាបំរី៖ គ្វើវគិស្្នកម្ម្កម្ព�្មទណ្ឌ  គដើម្ រីបញ្ចតូ លម្្ត្    
តដលកំណតថ់្ការប៉ុនបង៉រគំោភគ្តព្តន្ថវៈនតឹង្តរូវទទួលគោ្តទណ្ឌ
ដតូចបទគល្មើ្តរគំោភគ្តព្តន្ថវៈផងតដរ។ 

• ការយិល័យក្្ល (ភនាគំពញ) ទតូរ្័តព្គលខ៖ 
០២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ 

• គខត្បោ្យម្នជយ័ ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៦១

• គខត្បាតដំ់បង ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៨២៨

• គខត្កំពងច់ាម ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៤២ ៩៤១ ៤៦៤

• គខត្កំពងឆ់្នា ងំ ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០២៦ ៩៨៨ ៦៣៧

• គខត្កំពង្់ត្ឺ ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០២៥ ៩៨៧ ២២០

• គខត្កំពង់្ ំ ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៩២

• គខត្កំពត ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៦៦៣

• គខត្គកាោះកុង ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ១១៦

• គខត្គពា្ិ៍ស្ត ់ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៩៦

• គខត្រតនគិរ រី ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៦៦ ៨៨៨ ៥៥៨

• គខត្គ្តៀមរាប ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៦៣ ៩៦៤ ០៦៦

• គខត្្ពោះ្តរី�នុ ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៧១៦

• គខត្ស្វ យគរៀង ទតូរ្័តព្គលខ៖ ០៤៤ ៩៤៥ ៨៣៣

ទំនាក់ទំនងយើង


