
Cambodian League for the
Promotion and Defense 

of 
Human Rights

របាយការណ៍សង ខ្េប
ងេញផ្សាយ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៨

ងេលខែលតតរូវងោះខល្ឱ្យងៅងតរៅឃុ៖ំ
បញ្ឈប់ការឃុំែ្លួនបង ត្ ះអាសននាមិនចំាបាេ់



ងេលខែលតតរូវងោះខល្ឱ្យងៅងតរៅឃុំ៖
បញ្ឈប់ការឃុំែ្លួនបង ត្ ះអាសននាមិនចំាបាេ់

របាយការណ៍សង្ខេបងេញផ្សាយ ខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៨

LICADHO

CAMBODIAN LEAGUE FOR THE PROMOTION 
AND DEFENSE OF HUMAN RIGHTS



 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមយួនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធពិលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំននះពីសំណាករ់ាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការនានា។ នដ្យបានកសាងនូវ 
សមទិិ្ធផលល្អកនាុងអតីតកាល លីកាដូ បានបន្តនដើរតួនាទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការ 
ឃ្លា នំមើលសា្ថ នភាពសង្គមតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីឃ្លា នំមើល និងការពារសិទិ្ធមនុស្ស ពីការោិល័យកណា្ត ល របស់ 
ខលាួន នៅរាជធានីភនានំពញ និងនៅតាមសាខាទាងំ ១៣ នខត្តនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស សិទ្ធិសស្រី និងសិទ្ធិកុ�លារ 
បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ ន្វើការឃ្លា នំមើល និងតសាវតជាវនលើករណី 
រនំោភសិទិ្ធមនុស្ស ករណីរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ ន�ើយ 
ជនរងនតោះ   តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជង តាមរយៈការន្វើ 
អន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។

ជំនួយផ្នែកមសវលាសុខភលាព និងមសវលាក�្មសង្គ�កិច្ច
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវាសុខភាពដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធនាោរ ចំនួន១៤ ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់អនាកទាងំននាះ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារស្រឹក្សលាផ្នែកច្លា្់ដល់ជនជលា្់ឃុំ
អនាកតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ផ្តល់ការតបរឹកសាដល់ជនជាបឃុ់ំនៅពន្ធនាោរ 
ចំនួន១៨ នដើម្នី្វើឲ្យតបាកដថា ជនជាបឃុ់ំទាងំននាះរានតំណាង 
ដផនាកចបាប ់នៅតគបដ់ំណាកក់ាលមននីតិវ ិ្ ីដដលពាកព់ន័្ធ។ 

កលារពិមសរោះមយោ្ល់ផ្នែកច្លា្់
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការពិនតោះនោបល់ដផនាកចបាប ់
ន�ើយចនំពាះ ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់
ដដលផ្តល់ជូន នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារ
សិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិរលាំសទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហរ�ន៍ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលអង្គការលីកាដូបានឃ្លា នំមើល 

និងតសាវតជាវ តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធផ្ុកទិននានយ័ នដើម្ ី
ឲ្យរានភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត 

ជារបាយការណ៍ (ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍ 
នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

រលាំសទសហជរីព សកុ�ពលរដ្ឋ�ូលដ្ឋលាន និង ្ណ្លាញនលានលា 
ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍

ដដលរងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់ និង
នសវាសុខភាព តពមទាងំជួយ�ពតងរឹងសមត្ថភាពរបស់អនាកទាងំននាះ 

កនាុងការតសូ៊មតិ។

សស�លា្់ព័ត៌�លាន្ផនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

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

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

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

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មវិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារពលារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មវិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តរិលាំសទ



�លាតិកលា

សេចក្ដីស្្ើម

ទិដ្ឋភាពទសូទៅ៖ ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារ និងការឃុំ 
ខ្លួន្រស្តោះអាេន្នរង់ចាំេវនាការ  សនៅកម្ពុជា 

ការឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្នរង់ចាំេវនាការ 
ដដលមិន ប្រឹមប្ូវ និងអយុ្្ិធម៌

ទំព័រ១

ទំព័រ២

ទំព័រ៣

ការសដោះដលងឲ្យសនៅសបកៅឃុំ គឺជា ដំស្ោះ  
បេាយមួយសនៅកម្ពុជា ទំព័រ៦

េាវ្ាច្ា្រ់ ទំព័រ៨

អនុេាេន៍ ទំព័រ១៣

បេ្ដីមានផ្ទៃសពោះនិងកូនរេ់សនៅ្ាមម្ាយ 
សនៅក្នពុងពន្ធនាគារ

៣

ជនជា្រ់ឃុំជាអនដី្ិជន ៤

ការឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្នអំឡពុងសពល 
សេើុ្រអសងកេ្ និងមុនសពលេវនាការ

១០

ការដាក់ឲ្យេ្ិ្សនៅសបកោមការប្ួ្ពិនិ្្យរ្រេ់ 
្ុលាការ ជាជសបមើេមួយ

១១



 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

ជនជាបន់ចាទពីបទនល្មើសតព�្មទណ្នៅកម្ុជា     ទទួលបាននូវ
សិទិ្ធសន្មតជ់ាមុន       ថាោ្ម ននទាស    រ�ូតដល់នពល  រកនឃើញថា រាន 
នទាសនដ្យនោងតាមចបាបក់ម្ុជា    និងអន្តរជាតិ។១   សតរាប ់ជន 
ជាប ់នចាទភាគនតចើន  ននះរាននយ័ថា     ជាការផ្តល់ឱកាស   ដល់ ពួក នគ 
នជៀសវាងពីការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ      តាមរយៈនីតិវ ិ្ ី 
នដ្ះដលងជនជាបន់ចាទឲ្យនៅនតរៅឃុំបនណា្ត ះអាសននា។ 

របាយការណ៍សនងខេបននះ   នដ្យដផ្អកនលើ  ការងាររបស់   អង្គការ 
លីកាដូ នៅកនាុងការឃ្លា នំមើលតបពន័្ធពន្ធនាោរ      បង្ាញអំពីលកខេណៈ 
ទូនៅ មនការមទិានប់ានអនុវត្តនូវ  នីតិវ ិ្ ីនដ្ះដលងជនជាប ់ នចាទឲ្យនៅ 
នតរៅឃុំឲ្យបាននពញនលញ      នដ្យសារដតការអនុវត្ត   ការឃុំខលាួនជនជាប ់
នចាទ  បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ       កនាុងរយៈនពលដយូ៏រ�ួសន�តុ          
ដដលបាន បណា្ត លឲ្យរានផលវបិាក      ជានតចើន     ដល់ជីវតិរបស់ជន 
ទាងំ ននាះតករុម តគរួសារ  និង ស�គមនរ៍បស់ ពួកនគ។        សតរាបន់ោល
បំណងមនរបាយការណ៍ននះ     អង្គការ លីកាដូ    នរឹងនលើក ន�ើង ពី វធិាន 
ការមនការឃុំ ខលាួន បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ         ដដលជាការឃុំ ខលាួន  
ជនជាបន់ចាទ         ដដលមនិទានត់តរូវបានតុោការ   ជំនំុុជតមះនៅន�ើយ 
(ឃុំខលាួនមុនសវនាការ)។

ផលបះ៉ពាល់        មនការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា រងច់ាសំវនាការ     
(នដ្យមិននលើសពី ២២ ដខ     មុននពលសវនាការ)២       មនិអាច តតរូវ បាន 
នលើក ន�ើងឲ្យខុសការពិតននាះនទ។            ការឃុំខលាួនបណា្ត លឲ្យ បន្សល់ 
នូវ  សាលា កសានា ម អាតកកក់ ៏  ដូចជាបាតប់ងនូ់វតបភពចំនូល   និង ការដបក 
បាក់តករុមតគរួសារ     នៅកនាុងសង្គមមយួ      ដដលមនុស្សជានតចើន  កំពុង 
រស់នៅកនាុងសា្ថ នភាពតកីតក     និងពរឹងដផ្អកនៅនលើចំណងតគរួសារ។    នៅ 
កនាុងករណីមយួចំនួន            នៅ នពលដដលនទាសតតរូវបានសនតមចនដ្យ    
តុោការ    ជនជាបន់ចាទ    គឺតតរូវបានតុោការឃុំខលាួនរយៈនពលយូរជាង 
រយៈនពល នទាសមនបទនល្មើស              ដដលជនទាងំននាះបានតបតពរឹត្តិនៅ
នទៀត។    នៅកនាុងករណីនផ្សងនទៀត       អនាក ជា បព់ន្ធនាោរ    តតរូវបានតុោការ 

រក នឃើញថាោ្ម ននទាស     ប៉ដុន្ត អនាក ទាងំននាះ       តតរូវបានតុោការឃុំខលាួននដ្យ 
មនិតតរឹមតតរូវ    កនាុងរយៈនពល  មយួ ដយូ៏ររចួនៅន�ើយ។

អង្គការលីកាដូ     បានន្វើការតសាវតជាវ     និងន្វើការនៅនលើតបពន័្ធ 
ពន្ធនាោរ       ចាបត់ាំងពីឆ្នា  ំ ១៩៩៣    នដ្យដំបូង ន្វើការផ្តល់នូវនសវា 
នពទ្យ   និងការពយាបាល       នៅដល់អនាកជាបព់ន្ធនាោរ      ន�ើយបានពតងីក 
សកម្មភាពនៅនលើការឃ្លា នំមើល    និងការពារសិទិ្ធ   របស់ជនជាបឃុ់ំ ក ៏  
ដូចជាសុខុរាលភាពរបស់ជនជាបឃុ់ំ។   គនតរាងពន្ធនាោរ ន្វើការងារ 
នៅនលើពន្ធនាោរចំនួន    ១៨កដនលាង  កនាុងចំនណាមពន្ធនាោរចំនួន ២៨ 
នៅទូទាងំតបនទស។         គិតតតរឹមនពលមនការនចញផសាយរបាយការណ៍
ននះ     អង្គការ លីកាដូ          បានឃ្លា នំមើលការនោរពសិទិ្ធរបស់ជនជាបឃុ់ំ   
ចំនួន ២៥.៩២៦ នាក ់  ដដលកនាុងននាះ ៩.៥២៧ នាក ់(៣៧  ភាគរយ) តតរូវ បាន 
ជាបឃុ់ំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ។៣     នៅកនាុងពន្ធនាោរមយួ 
ចំនួន ជន ជាបឃុ់ំ បនណា្ត ះអាសននា    រានចំនួនពាកក់ណា្ត ល   ឬ នតចើន 
ជាងននះ មន ចំនួន ជនជាបឃុ់ំសរបុនៅកនាុងពន្ធនាោរ។

ការនកើនន�ើង   មនចំនួនជនជាបឃុ់ំ     នៅកនាុងពន្ធនាោរ កម្ុជា 
ភាពចនង្អៀត ដណនខាលា ងំ             និងការជាបឃុ់ំខលាួន  នលើទារក  ដដលតាម 
រា្ត យោ៉ងនតចើន      គឺ (ជាដផនាក)   នដ្យសារដតការមនិទានប់ានអនុវត្ត ឲ្យ 
បានល្អជាតបពន័្ធ        នៅនលើវធិានការ        ឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាំ
សវនាការ។     របាយការណ៍សនងខេបននះ        ពិនិត្យនៅនលើផល បះ៉ពាល់ 
អវជិ្ជរាន     មនការនតបើតបាស់ការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា       ដដលរាន 
លកខេណៈទូនៅ     ដដល តតរូវបានរក នឃើញនដ្យបុគ្គលិកអង្គការ លីកាដូ 
។ របាយការណ៍ននះ          ក ៏វភិាគផង ដដរ នៅនលើការខកខាន             មនការ 
ពយាោមពីមុន      កនាុង ការ ដក ទតមងនី់តិវ ិ្ ី ការនដ្ះដលងជនជាបន់ចាទ         
ឲ្យនៅនតរៅឃុំ   នៅកនាុង តបនទសកមុ្ជា      និងន្វើការផ្តល់នោបល់មយួ 
ចំនួនសតរាបក់ារអនុវត្ត ឲ្យ បាន តតរឹមតតរូវ។

សេចក្តីស្្ើម

១  រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ផនបពះរាជា្ាចបកកម្ពុជា មាប្ា៣៨
២ េបមា្រ់មនុេ្សវ័យជំទង់ ដដលជា្រ់សចោទពដី្រទសល្មើេឧបកិដ្ឋ ការឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្នមុនសពលេវនាការ អាចប្ូវបានសធវើសឡើងរហូ្ដល់រយៈសពល ៦ដខ សហើយអាច នរឹងពន្យាសពល ៦ដខ ពដីរដង 
្រដន្មសទៀ្ (មាប្ា ២០៨ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ)។ ដដីកាដំស្ោះបេាយមួយអាចនរឹងប្ូវបានសធវើសឡើង សដើម្ដី្រន្ការឃុំខ្លួនរយៈសពល ៤ដខ្រន្សទៀ្ សដើម្ដីរង់ចាំេវនាការ  (មាប្ា ២៤៩)។
៣ េ្ិ្ិអង្គការលដីកាដូ ពដីដខឧេភា ឆ្នាំ២០១៨ ដដល្្ល់សដោយពនទៃនាគារកម្ពុជា

១



 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

តបវត្តិ និងសា្ថ នភាពពន្ធនាោរ   នៅកម្ុជាកនាុងរយៈនពលជានតចើន
ទសវត្សរម៍កននះ តតរូវបានចងតកងទុកបានោ៉ងល្អ។៤  កងវះខាតថវកិា 
ោ៉ងខាលា ងំ  ភាពចនង្អៀតដណនោ៉ង្្ងន់្ ្ងរ     ការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា 
រងច់ាសំវនាការនតចើន�ួសន�តុ    ការផ្តន្ានទាសនដ្យអយុត្តិ្ម ៌ និង 
មនិសរារាតត    ការ រនំោភ បំពានសិទិ្ធជនជាបន់ចាទ     និងអំនពើ ដដល  
តតរូវ បាននគអះអាងថា   ជាអនំពើពុករលួយោ៉ងរកីរាលដ្ល      នៅកនាុង 
តបពន័្ធពន្ធនាោរ   រមួ ោនា  បនងកើតឲ្យរានសា្ថ នភាពពន្ធនាោរមយួ      ដដល 
ោ៉បយ់ឺន      នៅកនាុង តបនទស កម្ុជា ។  សា្ថ នភាពដោ៉៏បយ់ឺន  តសាបន់នះ     
បាន វវិឌ្ឍន ៍កាន់ដត ្ ្ងន់្ ្ងរ ោ៉ងនលឿន  ចាបត់ាងំពីនដើមឆ្នា  ំ២០១៧   ភាគ 
នតចើនមក ពីការចាប់ នផ្តើម យុទ្ធនាការ     “សសងា្គ មនតគឿងនញៀន”     របស់ 
រាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា នៅនពល ននាះចំនួនមនជនជាបឃុ់ំ បាននកើន ន�ើង 
ោ៉ងខាលា ងំ។

ឧទារ�ណ៍    គិតតតរឹម នពលដដលនចញផសាយរបាយការណ៍ននះ 

មណ្លអបរ់ដំកដតបទី១ (ម១)   ដដលជា ពន្ធនាោរ ្ ំមយួ  ដផនាកអនាកនទាស 
បុរស  នៅរាជធានីភនានំពញ        រានផ្ុក  អនាកជាបឃុ់ំ ចំនួន ៦.៧១១ នាក៥់ 

នទាះជា ពន្ធនាោរននះ      តតរូវបាននគ កសាងន�ើង  នដើម្ ី      ផ្ុកអនាកជាប ់
ពន្ធនាោរ     តតរឹម ២.០៥០ នាក ់កន៏ដ្យ។  ននះរាននយ័ថា ពន្ធនាោរននះ 
កំពុង ផ្ុកមនុស្ស   បីដង      នលើសពីចំនួន          ដដលអាចផ្ុកបានតាម 
បទដ្្ឋ ន។៦   នស្ើដត ៥០%      មនអនាកជាបព់ន្ធនាោរទាងំននាះ   គឺជា អនាក ជាប ់
ឃុំ បនណា្ត ះអាសននារង់ចាំសវនាការ៧      ដដលភាគនតចើនមនអនាកទាងំននាះ             
រាន លកខេណៈ សម្ត្តិ     ទទួល បានការនដ្ះដលងនៅនតរៅឃុំ   ប៉ុដន្តមនិ 
ដដលទទួលបានឱកាស            នដើម្ទីទួលបានននាះនទ នដ្យសារ   កងវះ ខាត 
ជំនួយ         ដផនាកចបាប ់ឬនតពាះដតពួកនគមនិបានដរឹងអំពីសិទិ្ធ       របស់ ពួក 
នគកនាុងការ ដ្ក់ពាក្យ នសនាើសំុ។     ការនតបើតបាស់    នីតិវ ិ្ ី នដ្ះដលង ឲ្យ នៅ 
នតរៅ ឃុំបនណា្ត ះ អាសននា           នរឹង ជា ដំនណាះ តសាយមយួ   នៅនលើ បញ្្ មន 
ភាព ចនង្អៀតដណន កនាុង ពន្ធនាោរ។ 

ទិដ្ឋភាពទូសទៅ៖ ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារ និងការឃុំខ្លួន្រស្្ាះ
អាេន្នរង់ចាំេវនាសនៅកម្ពុជា

អវដីសទៅជាការសដោះដលងឲ្យសនៅសបកៅឃុំ្រស្តោះអាេន្ន?

ការសដោះដលងឲ្យសនៅសបកៅឃុំ្រស្តោះអាេន្ន      គឺជាមសធ្យោ- 
បាយ្្លូវច្ា្រ់មួយ  ដដលមានសគោល្រំ្ងសលើកទរឹកចិ្្ ជន ជា្រ់ 
សចោទ ឲ្យចូលមក្ុលាការ        ជាងវិធដីេាបេ្្រង្ំ    ដាក់ពន្ធនាគារ       
្រ  ស្តោះអាេន្ន ។        ជនជា្រ់សចោទ     យល់បពមនរឹងចូលខ្លួន ក្នពុង 
្ុលាការ និងសគោរព្ាមលក្ខ ្្ឌ ជាក់លាក់មួយចំនួន មុន សពល 
មាន េវនាការសលើេំ្ុំសរឿង     រ្រេ់ជនសនោះ ជាថ្នលូរនរឹង សេរីភាព 
រ្រេ់ ខ្លួន។  សនៅក្នពុងប្រសទេ   មួយចំនួន ជនជា្រ់សចោទ  ្ ំកល់បបាក់ 
សនៅ ្ ុលាការ      ឬ    ្រ័្្ណធានាជាការធានាថា     ជនសនោះនរឹងប្ល្រ់ 
ចូលខ្លួន      មកេវនាការ រ្រេ់ខ្លួន       សដើម ដ្ីទទួលការជំនុំជបមះ។ 
លក្ខ្្ឌ្ បមវូ ផនច្ា្រ់    េបមា្់រការសដោះដលង ឲ្យសនៅសបកៅឃុំសនះ      
អាចប្ូវ បានសគសមើលសឃើញថា         ជាមសធ្យោបាយេបម្រេបមួល
មួយរវាងសគោលការ្៍ ជាមូលដ្ឋាន            ផនការេន្ម្់ជាមុនថាគ្មាន 
សទោេ   ដដលមានដចង      សនៅក្នពុង្រទដ្ឋាន    េិទិ្ធមនុេ្សអន្រជា្ិ              
និង   ការ អនុវ្្ ជាក់ដេ្ង    សដើម្ដីធានាថា ជនជា្រ់សចោទ ចូលខ្លួន   
សនៅមុខ ្ ុលាការ។

៤ េូមសមើល  របាយការ្៍    អង្គការ លដីកាដូ៖   "េិទ្ធិសនៅសលើការទិញដូរ៖    ជដីវិ្សនៅក្នពុងពន្ធនាគារកម្ពុជា" http://www.licadho-cambodia.org/collection/25/life_inside_cambodia_
prison?khmer  ; "ទំហំដដល្ទៃពុកអ្នកសទោេបាន ឆ្នាំ២០១២៖ ការវិវឌ្ឍនផ៍នរបាយការ្៍េ្ដីពដីភាពចសងអៀ្ដ្នរ្រេ់អ្នកសទោេសនៅកម្ពុជា" http://www.licadho-cambodia.org/reports.
php?perm=168&khmer

៥ េ្ិ្ិអង្គការលដីកាដូ ពដីដខឧេភា ឆ្នាំ២០១៨ ដដល្្ល់សដោយពនទៃនាគារកម្ពុជា
៦ សនៅខ្ៈ   ដដលមិនមានច្ា្រ់កម្ពុជាជាក់លាក់្ ាមួយ កំន្់ពដី្រទដ្ឋានអ្រ្្ររមាផនេ្ានភាពសនៅក្នពុង្រនទៃ្រ់ពន្ធនាគារ វិធាន ១២ និង១៣ ផនវិធាន្រទដ្ឋានអ្រ្្ររមាេបមា្រ់ជនជា្់រឃុំ (ជា 
ទូសទៅ ប្ូវបានសគសហៅថា វិធានអន្រជា្ិ ស្លេុន សមនសដឡា) បានសលើកសឡើងអំពដីលក្ខ្្ឌផនការរេ់សនៅរ្រេ់ជនជា្រ់ឃុំក្នពុងពន្ធនាគារ។ វិធាន ១៣ បានសលើកសឡើងថា  ៉បគ្រ់ការ េ្នាក់អាបេ័យ 
ដដលប្ូវបាន្្ល់ដល់ជនជា្រ់ឃុំ    សហើយជាពិសេេបគ្រ់កដនង្េំរាន្ទាំងអេ់   ប្ូវ្រំសពញនូវលក្ខ្្ឌផនេុខភាព     សដោយដ្អកសលើលក្ខ្្ឌអាកាេធា្ុ និងជាពិសេេរងវាេ់ខ្យល់ ទដីធា្រ 
អ្រ្្ររមា សនៅក្នពុង្រនទៃ្រ់ ពន្ឺ កំសដៅ និងប្រព័ន្ធខ្យលស់ចញចូល  ៉។
៧ សនៅសពលសចញរបាយការ្៍សនះ    អ្នកជា្រ់ឃុំចំនួន ៣.៣១៩នាក់ សេ្មើនរឹង ៤៩% សនៅក្នពុងពន្ធនាគារ ម១ គឺជាអ្នកជា្រ់ឃុំ្រស្តោះអាេន្នរង់ចាំេវនាការ ឬរង់ចាេំាលដដីកាចុងសបកោយ។ អ្នកជា្រ់ 
ពន្ធនាគារចំនួន ៩.៥២៧ នាក់ គឺជាជនជា្រ់ឃំុ្រស្តោះអាេន្នរង់ចាេំវនាការ ក្នពុងចំស្ោមអ្នកជា្រ់ពន្ធនាគារេរុ្រចំនួន ២៥.៩២៦ សនៅក្នពុងពន្ធនាគារចំនួន ១៨ កដន្ង ដដលប្ូវបាន ឃា្ំសមើល 
សដោយអង្គការ លដីកាដូ។

២

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


 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

ការឃុំខ្លួន្រស្្ាះអាេន្នរង់ចាំេវនាការ ដដលមិនប្រឹមប្ូវ 
និងអយុ្្ិធម៌

សស្រី�លានផ្ទៃមពោះ       និងកូនរស់មនៅតលា��្លាយ     មនៅកនែនុង 
ពន្ធនលារលារ

ផលបះ៉ពាល់មយួ       កនាុងចំនណាមផលបះ៉ពាល់ោ៉ងខាលា ងំ នផ្សង 
នទៀត មនការនតបើតបាស់ការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ   នតចើន 
�ួសន�តុ     គឺជាការនកើនន�ើង   មនចំនួនសស្តីរានមផ្នពាះ   និងរា្ត យ   
ដដល រានកូនតូចនៅ ទន ់នខសាយរស់នៅជាមយួ   កនាុងពន្ធនាោរ។    តាម 
ចបាបក់ម្ុជា កុរារ ដដលនៅនតកាមអាយុបីឆ្នា  ំ    អាចរស់នៅកនាុងពន្ធនាោរ   
ជាមយួរា្ត យ នដើម្ ីទទួលបានការបីបាចដ់ថរកសាពីរា្ត យ។៨       នដ្យសារ 
យុទ្ធនាការ  “សសងា្គ មនតគឿងនញៀន”     របស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល   និងការកំពុង
នកើនន�ើងមនចំនួនអនាកជាបក់នាុងពន្ធនាោរ   ចំនួនមន កុរារ រស់នៅ ជាមយួ 
រា្ត យនៅ កនាុងពន្ធនាោរ      ដដលបានឃ្លា នំមើល  នដ្យអង្គការ លីកាដូ 
បាននកើនន�ើង ោ៉ងខាលា ងំ ពីចំនួន៣០នាក ់  នៅចុងឆ្នា  ំ២០១៥   នកើន ដល់ 
ចំនួន ១៣៨នាក ់នាបច្ចុប្ននាននះ។៩ 

កុរារអាយុនតកាមបីឆ្នា  ំ      គឺស្ថិតកនាុងចំនណាមតបនភទ ជនជាបឃុ់ំ 
ដដលងាយរងនតោះបំផុត។  ការឃុំខលាួនរបស់កុរារទាងំននាះ    នកើតនចញ
នដ្យផ្្ល់ពីការឃុំខលាួននដ្យមនិតតរឹមតតរូវ   និងការបដិនស្ការសំុនៅ
នតរៅឃុំបនណា្ត ះអាសននារបស់រា្ត យ។ អំ�ុងឆ្នា  ំ២០១៧ កុរាររស់នៅកនាុង 
ពន្ធនាោរ  រានចំនួនខ្ស់បំផុតមិនធាលា បរ់ាន គឺ ១៧៩ នាក ់(ភាគនតចើន 
រានអាយុនតកាម២ ឆ្នា )ំ    ន�ើយនិងសស្តីរានមផ្នពាះចំនួន៧៤នាក ់បាន 
ជាប់កនាុងពន្ធនាោរ។     នៅកនាុងដខកក្តដ្   ឆ្នា ២ំ០១៨     រាន កុរារ ចំនួន 
១៣៨  នាក ់ កំពុងរស់នៅជាមយួរា្ត យចំនួន ១៣៥ នាក ់ន�ើយ  និងរាន 
សស្តីរានមផ្នពាះចំនួន ៣០នាក។់    នស្ើរជិតពាក់កណា្ត ល   មន អនាគត 
រា្ត យ  (៨០នាក)់     កំពុងតតរូវបានតុោការ    ឃុំខលាួនបនណា្ត ះ អាសននា រង ់ចា ំ
សវនាការ។

អង្គការ លីកាដូ បានន្វើការនៅនលើករណីជានតចើន   ដដលសស្តីរាន 
កូនតូច    និងទារករស់នៅជាមយួ  មនិរានជនតមើសអវី នតរៅពីការយក 
កូនតូច    និងទារកទាងំននាះ  មករស់នៅកនាុងពន្ធនាោរជាមយួននាះនទ។ 
នៅកនាុងករណី មយួចំនួន          នៅនពលកូនរបស់ពួកនគ ឈានដល់អាយុ 

បីឆ្នា នំ�ើយមនិអាចឲ្យរស់នៅជាមយួ កនាុងពន្ធនាោរ       បានតនៅនទៀត 
កូន ទាងំននាះ តតរូវបាននគបងខេំឲ្យរស់នៅកនាុងមណ្លដថរកសា។ 

ផលបះ៉ពាល់អវជិ្ជរានោ៉ងខាលា ងំ      មនការរកី្ំធាត ់    នៅកនាុង 
ពន្ធនាោរ កម្ុជា  តតរូវបានចងតកងទុកោ៉ងល្អ។១០     កុរារតូចៗទាងំ 
ននះ នរឹងទទួលយកនូវ ផលវបិាកអវជិ្ជរាន   ជាបម់យួជីវតិ  របស់ពួកនគ 
នៅ នពលកុរារទាងំននាះ     រស់នៅកនាុងពន្ធនាោរ។     ការនតបើតបាស់ នីតិវ ិ្ ី 
នដ្ះដលងឲ្យនៅនតរៅឃំុ  ឲ្យបានតតរឹមតតរូវ    នរឹងអាចជួយ�ធានាថារា្ត យ 
ជានតចើន   មនិតតរូវបាននគបងខេំឲ្យចិញ្ច រឹមបីបាច់ ទារក     នៅកនាុងបន្ប ់
ពន្ធនាោរ        ដដលរានភាពចនង្អៀតដណន    នដ្យមនិចាបំាចន់នាះនទ   
ន�ើយ នរឹង  ការពារ       ពីផលវបិាកជានតចើន      ដដលនរឹង អាច នៅ  ជា ប ់ជាមយួ  
កុរារ តូចៗ         ដដលរកី្ំធាតក់នាុងពន្ធនាោរ      ដដលរាន សា្ថ នភាព មនិ 
សា្អ ត   និង មនិល្អ    ជានតចើន។

កុរារនរឹងទទួលបាននូវបទពិនសា្ន ៍   ពីសា្ថ នភាព   មនិល្អ នៅ 
កនាុងពន្ធនាោរ  នៅនពលរស់នៅជាមយួរា្ត យ នៅចំនុចណាមយួ មនការ 
វវិឌ្ឍន ៍   ដផនាករាងកាយ   និងផលាូវចិត្ត របស់ពួកនគ   នៅខណៈនពលដដល 
រានការខវះខាតមូ្បអាហារ   និង្នធាន ន�ើយនិងកងវះខាត    ទំនាក ់
ទំនងជាមយួតគរួសារ     និងស�គមនរ៍បស់ពួកនគ។     សស្តីរានមផ្នពាះ 
ជានតចើន  មនិទទួលបានការដថទាសុំខភាពមុន ឬនតកាយនពលសតរាល 
កូនននាះនទ  ន�ើយនៅកនាុងករណីមយួចំនួន តតរូវបានបងខេំឲ្យ តត�ប ់មក 
ពន្ធនាោរវញិ មយួមថ្ងបន្ាបពី់សតរាលកូនរចួ។  

សដោយេារយុទ្ធនាការ "េងង្គាមសបគឿងសញៀន" 
រ្រេ់រាជរដ្ឋាភិបាល ចំនួនផនកុមាររេ់សនៅជាមួយ 
ម្ាយសនៅក្នពុងពន្ធនាគារ បានសកើនសឡើងយ៉ាងខ្ាំង 
ពដីចំនួន ៣០នាក់ សនៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ សកើនដល់ចំនួន 

១៣៨នាក់ គិ្ប រ្ឹមដខកកកេដា ឆ្នាំ២០១៨។

៨  មាប្ា ៤១   ផនច្ា្រ់េ្ដីពដីពន្ធនាគារ បានដចងថា "កុមារ្ាមមា្យ ប្ូវបានអនុញ្ញា្ឲ្យេ្នាក់សនៅជាមួយម្ាយប្រឹមអាយុ ្រដីឆ្នាំ និងប្ូវបាន្្ល់ម្លូ្រអាហារ េសម្ៀក្រំពាក់ និងសេវាដថទាេំុខភាព"។
៩ គិ្ប្រឹមដខកកកេដា ឆ្នាំ២០១៨
១០ េូមសមើលរបាយការ្៍អង្គការ លដីកាដូ ដដលមានចំ្ ងសជើងថា៖    ់ ៉កុមារភាពសនៅក្នពុងពន្ធនាគារ ការចសបមើនវ័យក្នពុងពន្ធនាគារកម្ពុជា៖ សរឿងរ៉ាវរ្រេ់ដារ៉ា  ៉ http://www.licadho-cambodia.
org/reports/files/203kLICADHOReportChildhoodBehindBars-Khmer.pdf ; "កុមារ ភាពសនៅក្នពុងពន្ធនាគារ៖ ការចសបមើនវ័យសនៅក្នពុងពន្ធនាគារកម្ពុជា៖ សរឿងរ៉ាវ រ្រេ់េុខ គុន  ៉  http://
www.licadho-cambodia.org/reports/files/182kLICADHOReportChildrenBehindBars2013-Khmer.pdft;  អ្នកជា្រ់ពន្ធនាគារដដលមិនមានកំហុេ៖ របាយការ្៍អង្គការ លដីកាដូ 
េ្ដីពដីេិទិ្ធរ្រេ់កុមារចសបមើនវ័យសនៅក្នពុងពន្ធនាគារ https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/34Children%20in%20Prisons%20with%20Cover%20page.pdf

៣



 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

ទលារកផដលរសម់នៅកនែនុងពន្ធនលារលារ

នាងខ្ពុំស្្មោះ េុខ ផឡ។* នាងខ្ពុំជា្រ់សនៅក្នពុងពន្ធនាគារជាមួយកូន 
រ្រេ់ខ្ពុំ ។   មុនសពលប្ូវបាននគរបាលចា្់រខ្លួន នាង ខ្ពុំរេ់សនៅជាមួយ 
មិ្្ភង័ក្នាងខ្ពុំម្នាក់ និងកំពុងមានផ្ទៃសពោះរយៈសពលពដីរ្រដីដខ។    នាងខ្ពុំ 
និងមិ្ ្ភ័ងក្នាងខ្ពុំ  ប្ូវបាននគរបាលឃា្់ខ្លួន   និងចា្រ់ខ្លួន ដាក់ 
ពន្ធនាគារពដី្រទ សល្មើេពាក់ព័ន្ធនរឹងសបគឿងសញៀន។      នាងខ្ពុំបានបបា្រ់ 
នគរបាលទាំងសនោះថា   នាងខ្ពុំមិនដដលធ្ា្រ់សប្រើបបាេ់  ឬក៏លក់ សបគឿង   
សញៀនសនោះសទ     ្រ៉ុដនន្គរ បាលទាំងសនោះ    មិនបានេ្ា្រ់នាង ខ្ពុំសនោះ 
សទ។ នាងខ្ពុំ បានបបា្រ់ពួកសគ ថា      នាងខ្ពុំមានផ្ទៃសពោះរយៈសពល បបាំដខ 
សហើយ   ្រ៉ុដន្នគរបាលទាំង សនោះមិនបាន ខវល់សនោះសឡើយ។

នគរបាល  បាន្រញ្លូននាងខ្ពុំ   សទៅដាក់សនៅក្នពុង្រនទៃ្រ់ឃុំឃាំងមួយ 
ដដលចសងអៀ្ខា្ំង     សហើយអ្នកជា្់រពន្ធនាគារ         ស្្សងសទៀ្ បានឲ្យខ្ពុំ 
េបមាន្ សនៅសលើឥដ្ឋ។      សទោះជានាងខ្ពុំមានផ្ទៃសពោះក៏ សដោយ ក៏នាងខ្ពុំមិន 
ប្ូវបាន សគ្ល្់អាហារ្រដន្ម   ឬ    ការដថទាំ ដ្្នក សវជ្េាបេ្ អវដីសនោះសទ។  
សនៅសពលដដលអ្នកជា្់រសនៅក្នពុងពន្ធនាគារ             ប្រេិនស្រើអ្នក េំ្ាង   
បកុមបគួេាររ្រេ់អ្នក  អាចមកេួរេុខទុក្អ្នក    និងយក អាហារ េា្រ៊ូ 
និង អវដីស្្សងៗ សទៀ្     ដដលអ្នក ប្ូវការ  មកឲ្យអ្នក។    បកុម បគួេារ រ្រេ់ 
នាងខ្ពុំ រេ់សនៅក្នពុង សខ្្មួយ    សហើយសនៅឆ្ាយ   ដដលសធវើឲ្យ អ្នក ទាំងសនោះ 
ពិបាកមកេួរេុខ ទុក្នាងខ្ពុំ។ នាងខ្ពុំដ្ងដ្ឃ្ាន។

សនៅសពលដដលនាងខ្ពុំ  ្ ឺសពោះេបមាលកូន     ឆ្មាំពន្ធនាគារ មួយ 
ចំនួន បាន នាំនាងខ្ពុំសទៅមនទៃដីរសពទ្យ។       មានឆ្មាំពន្ធនាគារ ពដីរនាក់ដដល 
សនៅសបកៅ ្រនទៃ្រ់ រ្រេ់នាងខ្ពុំ។    នាងខ្ពុំប្ូវបានសគអនុញ្ញា្ឲ្យ   េ្នាក់សនៅ 
ក្នពុង  មនទៃដីរ សពទ្យប្រឹមដ្រយៈសពលមួយផថ្្រ៉ុស្្ណោះ។     សនៅផថ្្រនទៃា្រ់ពដីកូន 
រ្រេ់ នាង ខ្ពុំ បានសកើ្ ឆ្មាំពន្ធនាគារ       បាន្រញ្លូននាងខ្ពុំ ប្ល្រ់សទៅ 
ពន្ធនាគារ វិញ។  កូនរ្រេ់នាងខ្ពុំ បានយំយ៉ាងខ្ាំង        សហើយខ្ពុំ គិ្ថា 
នាងឃ្ាន ខ្ាំង     សបពោះខ្ពុំមិនមានទរឹកសដោះបគ្រ់បគានេ់បមា្រ់នាងសបៅ។   
នាងខ្ពុំ មានការបពួយបារម្ភ        ថា កូនរ្រេ់នាងខ្ពុំនរឹងរំខាន ដល់អ្នកជា្រ់ 
ពន្ធនាគារ   ស្្សងសទៀ្        សនៅក្នពុង្រនទៃ្់រដ្មួយ។     ឆ្មាំ ពន្ធនាគារ  មិនបាន 
ឲ្យអាហារ ្រដន្ម  សដើម្ដីជួយឲ្យខ្ពុំមានទរឹកសដោះ សបចើនសនោះសទ     ដូចសនះ 
មួយ រយៈ សបកោយ មក         នាងខ្ពុំប្ូវសប្រើសម្សៅទរឹកសដោះសគោជំនួេ។  មាន 
អង្គការមួយ        បានឲ្យ នាងខ្ពុំនូវសម្សៅទរឹកសដោះសគោ និងដ្រទរឹកសដោះ សគោ 
មួយ ចំនួន ្រ៉ុដនម្ានការលំបាក  ក្នពុងការរកទរឹកេអា្មកលាយជាមួយ
សម្សៅទរឹកសដោះសគោ     ឬលាងេមអា្ដ្រ។   កូននាងខ្ពុំដ្ងដ្ ឃ្ានសបៅ។   
នាងយំ មិន្្់រ សេោះ។

នាងខ្ពុំមិនមានកនទៃ្រ       ឬេំសលៀក្រំពាក់បគ្់របគាន់   េបមា្រ់កូន 
រ្រេ់នាងខ្ពុំសនោះសទ។ នាងខ្ពុំ មិនដដលទទួល បានេា្រ៊ូអវដី សដើម្ដី លាង 
េំអា្កូនរ្រេ់នាងខ្ពុំសនោះសទ។     ដូចសនះ ខ្ពុំដ្ងដ្បារម្ភថា កូននាង 
ខ្ពុំអាចនរឹង្ឺ។ នាងខ្ពុំ បានេួរឆ្មាំពន្ធនាគារ  ប្រេិនស្រើអ្នកទាំងសនោះ 
អាច ជួយនាងខ្ពុំ     ចុះស្្មោះកូនខ្ពុំក្នពុង្រញ្ដីកសំ្ើ្     ្រ៉ុដន្ ពួកសគ បាន 
និយាយថា  សនះមិនដមនការងាររ្រេ់ពួកសគដដលប្ូវ ជួយនាងខ្ពុំ សនោះ 
សទ។ 

ពដីរ្រដីដខ  សបកោយពដីកូនរ្រេ់នាងខ្ពុំបានសកើ្  នាងខ្ពុំបានចូលរួមក្នពុង
េវនាការសលើសរឿងក្ដីរ្រេ់នាងខ្ពុំ  សហើយនាងខ្ពុំប្ូវបាន្ុលាការ 
្្នទៃាសទោេ ឲ្យជា្រ់ពន្ធនាគារដថមមួយឆ្នាំសទៀ្។់

*េំគាល់៖ ស ្្មោះ និងលក្្ៈអ្្េញ្ញា្ស្្សងសទៀ្ខាងសលើ ប្ូវបាន្រ្លូរ សដើម ដ្ី
ការពារអ្្េញ្ញា្ពិ្រ្រេ់អ្ិថិជន
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ជនជលា្់ឃុំជលាអនរីតិជន

តករុមដដលងាយរងនតោះដមទនទៀត       កទ៏ទួលរងនតោះនដ្យការ
ឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ     នតចើន�ួសន�តុននះផងដដរ។  
ការអនុវត្តចបាបន់ៅ ទនន់ខសាយ      រាននយ័ថា   អនាកទាងំននាះមនិអាច 
ទទួលបានអត្ថ តបនោជន ៍   ពីការការពារមនចបាបន់នាះនទ។ រាតតា ២១២     
២១៣ និង ២១៤  មនតកមនីតិវ ិ្ ីតព�្មទណ្កម្ុជា       បានកតមតិ រយៈនពល    
មន ការឃុំ ខលាួន បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ   នលើអនីតិជនអាយុចាបព់ី 
១៦ ដល់ ១៨ ឆ្នា  ំដដល តតរូវបាន  តុោការនចាទតបកានពី់បទនល្មើស ឧតកិដ្ឋ     
និងហាមឃ្ត់  ការ ឃំុខលាួនជនណា     ដដលរានអាយុតិចជាង ១៤ឆ្នា ។ំ   
ការកតមិត ននះ ជាកដ់ស្តង         មនិសូវដដលតតរូវបាន     នគអនុវត្តននាះនទ     
ន�ើយអង្គការ លីកាដូ       បានសរាភា ស នជ៍នជាបឃុ់ំអនីតិជនមយួចំនួន         
ដដលការឃុំ ខលាួ នបនណា្ត ះអាសននា រង់ចាំសវនាការ     របស់ អនាកទាងំននាះ      
នលើសរយៈនពលកំណតម់ន ចបាប។់    នៅនពលដដលពួក នគជាប ់នៅ កនាុង 
ពន្ធនាោរ      ការសិកសារបស់  អនាកទាងំននាះ      នរឹងតតរូវផ្្អ ក   ន�ើយទំនាក់
ទំនងជាមយួតករុមតគរួសារ      និងស�គមន ៍  របស់ពួកនគក ៏នរឹងតតរូវ ឃ្លា ត 
ឆ្្ង យ។ ការតសាវតជាវ ោ៉ង ទូលំទូោយ        នៅកនាុង តបនទសដមទបាន 
បង្ាញថា    ការដ្កឲ់្យជន ជាប់ ឃុំអនីតិជន   ជាបឃុ់ំ បនណា្ត ះ អាសននា 
រង់ចាំសវនាការ         គឺឲ្យអនាកទាំងននាះរស់នៅជាមយួ        និងនរៀនតាម 
អាកប្កិរោិ  មនិល្អ របស់ជនជាប់ឃុំជានីតិជន       ន�ើយ អាចន្វើ ឲ្យ 

មនុស្ស  ជំនាន ់នតកាយ     ឈាននៅដល់ ការតបតពរឹត្ត បទនល្មើស តព�្មទណ្ 
្្ងន់្ ្ងរ នានពល អនាគត។១១

មនុស្សជានតចើន    រ ួមរានអនីតិជន និងសស្តីរានមផ្នពាះ តតរូវបាន  
តុោការឃុំខលាួននដ្យមនិចាបំាច។់     ការណ៍ននះ អាចតតរូវបាននឃើញ 
តាមរយៈស្ថិតិ    ដដលទទួលបានពីពន្ធនាោរចំនួន ១៨       ដដលអង្គការ 
លីកាដូ     បានន្វើការឃ្លា នំមើល។   នដ្យការ អនុវត្តការឃុំខលាួនបនណា្ត ះ 
អាសននា       តគបន់ពល នៅតកមបាន    តត�ប ់នោល ការណ៍សន្មតជ់ាមុនថា 
ោ្ម ននទាស៖ ឥ�ូវជនជាបន់ចាទ  តតរូវដត ជាបក់នាុងការឃំុ ឃ្ងំ រ�ូត ដល់ 
នពលដដលនៅតកម    អាច កំណត ់នពល នវោសវនាការជំនំុជតមះន�ើយ  
រក នឃើញថា ជនននាះោ្ម ន នទាស នទើប នដ្ះដលង។    អង្គការ លីកាដូបាន  
សរាភា សជនជាប ់ឃំុ ជា នតចើន   ដដល តតរូវបាននគដ្ក ់  ឲ្យជាប ់ឃុំបនណា្ត ះ 
អាសននា     អស់រយៈ នពលរាប ់ដខ    នដ្យ មនិរានកាលបរនិចឆេទសវនាការ    
ឬមិនរានជំនួយដផនាក ចបាប់  ន�ើយអនាកទាំងននាះ    មនិដរឹង អំពី ពត័រ៌ាន 
លំអិត    មនបទ នចាទ តបកាន ់មកនលើអនាកទាងំននាះ   ននាះនទ។    នៅកនាុង 
ករណីមយួ  អង្គការ លីកាដូ  បាន សរាភា សជនជាបព់ន្ធនាោររានា ក ់ ដដល 
តតរូវបានតុោការ  ដ្ក ់ឲ្យ   ជាបឃុ់ំឃ្ំងបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ   
អស់ រយៈ នពល ពីរឆ្នា  ំ     នដ្យមនិ ដដល បានជួប នមធាវ ី    ឬមនិដដលទទលួ 
បាន ការ ឲ្យដំណរឹ ង       ឲ្យបាន តតរឹមតតរូវ ពីបទនចាទ តបកានម់ក នលើរបូ ខលាួន 
ននាះនទ។

១១ ជាឧទាហរ្៍ េូមសមើលអ្្្រទមានចំ្ ងសជើងថា៖ “The Dangers of Detention: The Impact of Incarcerating Youth in Detention and Other Secure Facilities”, A Justice 
Policy Institute, រ្រេ់សលោក Barry Holman and Jason Ziedenberg : http://www.justicepolicy.org/images/upload/06-11_rep_dangersofdetention_jj.pdf

៥

http://www.justicepolicy.org/images/upload/06-11_rep_dangersofdetention_jj.pdf
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ការសដាះដលងឲ្យសនៅសបកៅឃុំ គឺជាដំស្ាះបេាយមួយ

នៅខណៈ       ដដលន�តុផលននោបាយមយួចំនួន      ដដលមនិ 
តតរូវបាន   បនញ្ចញឲ្យដរឹង   អាចនដើរតួនាទី    នៅកនាុងនសចក្តីសនតមចចិត្ត 
របស់ តុោការ     កនាុងការបដិនស្ការនដ្ះដលងឲ្យនៅនតរៅឃុំ   ចំនពាះ 
ជនជាបឃុ់ំមយួចំនួន     ដដលអាជាញា ្ររដ្ឋគិតថាអាចបងកហានិភយ័ដល់
រដ្្ឋ ភបិាល    និង  បុគ្គលរានឥទ្ធិពលមយួចំនួន   ន�តុផលទាងំននាះ 
ជាកដ់ស្តង    មនិរាននៅកនាុងសំណំុនរឿង្ម្មតាភាគនតចើន    ដដលតតរូវបាន 
តាមដ្ននដ្យអង្គការ លីកាដូ ននាះនទ។   ជាការអនុវត្ត  ការនដ្ះដលង 
ឲ្យនៅនតរៅឃុំ  មនិតតរូវបានតុោការអនុញ្ញា ត  សូម្ដីតចំនពាះជនដដល 
តតរូវបាននចាទតបកានព់ីបទនល្មើស     ដដលនកើតន�ើងញរឹកញាប ់និងបទ 
នល្មើស  ដដលោ្ម នអំនពើ�ិងសានានា កន៏ដ្យ។

ការមនិអាចអនុវត្ត    នូវរាតតាពាកព់ន័្ធ នរឹងការនដ្ះដលងឲ្យនៅ 
នតរៅឃុំឲ្យរានតបសិទិ្ធភាព      រាននយ័ថារាជរដ្្ឋ ភបិាល   មនិនោរព 
នូវនោលការណ៍គតិយុត្ត ិ    ដដលសន្មតជ់ាមុនថាោ្ម ននទាស    ន�ើយ  
រនំោភបំពាន នៅនលើសិទិ្ធរបស់ជនជាបន់ចាទ       កនាុងការរាននសរភីាព 
រ�ូតទាល់ដត    តតរូវបានរកនឃើញថា រាននទាស។    បដន្ថមពីនលើការជួយ� 
សតរាល    នូវការចនង្អៀតដណនោ៉ងខាលា ងំ      និងការដ្កជ់នដដលងាយ 
រងនតោះឲ្យជាបឃុ់ឃំ្ងំ ការអនុវត្តឲ្យបានតតរឹមតតរូវ នូវនីតិវ ិ្ ីមនការនដ្ះ
ដលងឲ្យ នៅនតរៅឃុំ អាចជួយ�កាតប់ន្ថយការរនំោភបំពាន ដដលតតរូវ 
បាននគអះអាងថា    កំពុងរកីរាលដ្លទាងំននះ។  បច្ចុប្ននាននះ មនុស្ស 
ភាគនតចើន ដដលជាបន់ចាទ ពីបទតព�្មទណ្ គឺតតរូវបានតុោការដ្កឲ់្យ
នៅជាបឃុ់ំឃ្ងំភាលា មៗ ដដលផ្ុយពីចបាបរ់បស់កម្ុជា ដដលរានតសាប ់ 
ដដលបានអំពាវនាវ ឲ្យរានការនដ្ះដលងឲ្យនៅនតរៅឃុំ នៅកនាុងតគប ់
ករណី   នលើកដលងដតករណីមយួចំនួន  ដដលរានភាពចាបំាច។់

កលាររ្មលានជំនួយ្្លូវច្លា្់    និងកលារ�ិនដរឹងអំពរីសិទិ្ធសុំ
មនៅមសកៅឃុំ្ មណ្ោះអលាសននែ

ខ្ពុំស្្មោះ ធដី* ។ខ្ពុំធ្ា្រ់សធវើការសនៅសខ្្ផបពដវង ជាកម្មករ។ ផថ្មួយខ្ពុំ បាន 
សទៅសលងបកុមបគួេាររ្រេ់ខ្ពុំសនៅឯបេុកកសំ្ើ្។      នគរបាលបានមក 
ដល់្ទៃះរ្រេ់ខ្ពុំ សហើយដេវងរកអវដីមួយ។  នគរបាលទាំងសនោះ បានដឆកសឆរ 
្ទៃះទាំងមូល   សហើយរកសឃើញសបគឿងសញៀនចំនួន ១បកាម     សនៅសបកោម ពូក 
សគង មួយ។ សបគឿងសញៀន  និងពូកសគងសនោះ មិនដមនជារ្រេ់ខ្ពុំសនោះសទ។ ខ្ពុំ 
មិនបានទាំងេ្គាល់ថ្នាំដដលពួកសគ រកសឃើញសនោះ្ង ។           នគរបាល 
ទាំងសនោះ  មិនបានេ្ា្រ់ពួកសយើងសនោះសទ      សហើយដ្ររជាចា្រ់សេទៃើរដ្ទាំង
អេ់អ្នកដដលរេ់សនៅក្នពុង្ទៃះសនះ      (ទាំងអេ់មានគ្នា ១០នាក់   រួមទាំង 
េមាជិក បគួេារ រ្រេ់ខ្ពុំ និងមិ្ ្ភង័ក្រ្រេ់ខ្ពុំ សហើយនិងខ្ពុំ)។

នគរបាលទាំងសនោះ បានបបា្់រខ្ពុំថា  ខ្ពុំកំពុងប្ូវបានចា្រ់ខ្លួន  ពដី្រទ 
ជួញដូរសបគឿងសញៀន ។    ខ្ពុំ មិនប្ូវបានសគជួយរកសមធាវីឲ្យសនោះសទ។ ខ្ពុំមិន 
ដរឹង ថាអវដី    ជាការេុំសនៅសបកៅឃុំសនោះសទ។  មិនមានអ្នក្ាម្នាក់ មកបបា្រ់ 
ខ្ពុំអំពដីសរឿងសនះសទ ។       នគរបាល បាន្រញ្លូនពួកសយើងទាំងអេ់គ្នា    សទៅក្នពុង 
ពន្ធនាគារ ។ ខ្ពុំរេ់សនៅក្នពុង្រនទៃ្រ់ពន្ធនាគារមួយ ដដលមានគ្នា ១៣៤នាក់។ 
ខ្ពុំ មិនមានបបាក់កាេសនោះសទ ដូចសនះខ្ពុំមិនអាចទិញម្លូ្រអាហារ្រដន្ម ឬ 
ចំ្ាយផថ្សចញសបកៅ្រនទៃ្រ់  ្រដនម្សនោះសទ។    ខ្ពុំ មិនមាន អាហារ្ររិសភោគ 
បគ្រ់បគាន់សនោះសទ សហើយខ្ពុំដ្ងដ្ឃ្ាន។ ខ្ពុំ ប្ូវបានសគអនុញ្ញា្ឲ្យសចញ
សបកៅ្រនទៃ្រ់ ដ្ពដីដង្រ៉ុស្្ណោះ ក្នពុងមួយផថ្ (ម្ង ១៥នាទដី)។

ពួកសយើងទាំងដ្រ់នាក់ ប្ូវបាន្ុលាការ្្នទៃាសទោេ      ពដី្រទជួញដូរ 
សបគឿងសញៀន   និងដាក់ឲ្យជា្រ់ពន្ធនាគាររយៈសពល ២ឆ្នាំ។  សយើងមិនសជឿ 
ថាសរឿងសនះសកើ្សឡើង   ដ្រ្រសនះសនោះសទ។    គ្នាសយើងមួយចំនួន  បាន្រ្រឹង 
ឧទ្ធរ្៍ប្រឆាំងនរឹងេាលបកមសនះ     ្រ៉ុដនម្ួយចំនួនសទៀ្   មានការភ័យ 
ខ្ាចនរឹងការ្រ្រឹងឧទ្ធរ្៍សនះ។

៦

"ការមិនអាចអនុវ្្នូវមាប្ាមួយចំនួន
ពាក់ព័ន្ធនរឹងការសដោះដលងឲ្យសនៅសបកៅឃុំឲ្យ 
មានប្រេិទិ្ធភាព មានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាល 
មិនសគោរពនូវសគោលការ្៍គ្ិយុ្្ិ ដដល 
េន្ម្់ជាមុនថាគ្មានសទោេ  សហើយរំសលោភ 
្ំរពាន សទៅសលើេិទិ្ធរ្រេ់ជនជា្រ់សចោទ ក្នពុង 
ការមានសេរីភាព  រហូ្ ទាល់ដ្ប្ូវបានរក 

សឃើញថាមានសទោេ"។

*េំគាល់៖ ស ្្មោះ និងលក្្ៈអ្្េញ្ញា្ស្្សងសទៀ្ខាងសលើ ប្ូវបាន្្រលូរ សដើម ដ្ី
ការពារអ្្េញ្ញា្ពិ្រ្រេ់អ្ិថិជន



 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

តបសិននបើការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ        តតរូវបាន 
កតមតិតតរឹមដត     នលើករណីមយួចំនួន     ដដលចាបំាចប់ំផុត ននាះសា្ថ បន័ 
តុោការ  នរឹងតតរូវផ្តល់អាទភិាព កនាុងការឃុខំលាួននលើករណីជានតចើន  នដ្យ
នោងតាមភាព្្ងន់្ ្ងររបស់ករណីទាងំននាះ          ដដលននាះ អាចជួយ� 
សតរាល ទំ�ំការងារ    ដដលកំពុង នតចើនតសាបន់ៅកនាុងសា្ថ បន័តុោការ         
និង តបពន័្ធពន្ធនាោរ       ន�ើយជនជាបន់ចាទ    នៅដតអាចចូលនៅ កនាុង 
សង្គម    រ�ូតដល់នពលពួកនគតតរូវ បាននគរកនឃើញថា    រាននទាស។

ក៏ប៉ដុន្ត  តបសិននបើនីតិវ ិ្ ីមនការនដ្ះដលងឲ្យនៅនតរៅឃុំ   តតរូវបាន
នគអនុ វត្តឲ្យបានតតរឹម តតរូ វ     ននាះវានរឹងរានសារសំខាន ់ នដើម្ធីានាថា  
នីតិ វ ិ្ ី ទាងំននាះ   មនិតតរូវបាននគនតបើតបាស់ជាមន្យាបាយមយួ    នដើម្ ី
ដ្កព់ិនយ័ដល់ជនតកីតក        និងដ្កអ់នាក     ដដលមនិរានលទ្ធភាពបង ់
តបាក ់កាសនៅកនាុងពន្ធនាោរននាះន�ើយ។១២            នៅកនាុងករណី       អនាកនទាស 
មនសិការ      ការនលើកដលងកានចាទតបកាន ់         ដដលរានលកខេណៈ មនិ 
តបតកតី   និង មនិរានមូលដ្្ឋ នចបាបត់តរូវដតជាការងារអាទិភាព     មុន 
នពល   រានការអនុវត្តនីតិវ ិ្ ី    មនការនដ្ះដលង ឲ្យនៅនតរៅឃុនំដើម្ ីនជៀស 
វាង ការ គតរាម កំដ�ងថានរឹងចាបខ់លាួនមកវញិ។១៣

កាលពីដខមករា ឆ្នា ២ំ០១៤  ការោិល័យមនឧត្តមសនាងការអង្គការ 
ស�តបជាជាតិទទួលបន្ុកសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា (OHCHR) ស�ការ 
ជាមយួសា្ថ បន័តុោការ កម្ុជា    បានបនងកើតនូវទតមងថ់្មីមយួចំនួនដដល 

រាននោលបំណង     ន្វើជាមន្យាបាយមយួ    សតរាបន់ៅតកមនតបើ តបាស់ 
កនាុងការកំណតថ់ា    នតើនពលណាដដលការឃុំខលាួនជនជាប ់នចាទ បនណា្ត ះ 
អាសននា     ជាការចាបំាចត់សបចបាប។់១៤    នោលបំណង     គឺនដើម្នីលើក  
កំពស់ការយល់ដរឹងរបស់នៅតកមកម្ុជា   អំពីលកខេខណ្ សតរាប ់ការឃុំ 
ខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ      និងនដើម្ពីននលាឿននូវនីតិវ ិ្ ី    នដើម្ ី
ជួយ�ពួកនគ    កនាុងការ អនុវត្តលកខេខណ្  ដូចដដលរានដចង នៅកនាុង រាតតា 
២០៥    មនតកម នីតិវ ិ្ ី  តព�្មទណ្ឲ្យបានតតរឹមតតរូវ។        នៅនពលដដល      
ការោិល័យ    មនឧត្តម  សនាងការអង្គការស�តបជាជាតិ    ទទួល បន្ុក 
សិទិ្ធមនុស្ស      នៅ កម្ុជា  រាយការណ៍ថា       ខលាួនបានកតសំ់ោល់នឃើញរាន    
ការនកើនន�ើង នូវ     ចំនួននៅតកម     ដដលបាននតបើតបាស់ទតមងន់នះ  ទាងំ 
អង្គការ លីកាដូ         និង ការោិល័យ     មនឧត្តមសនាងការអង្គការស�តបជា- 
ជាតិ     ទទួល បន្ុក សិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ុជា        មនិរានស្ថិតចិបាស់ោស់ 
តគប ់តោន ់នលើ ការ នលើកន�ើងននះនទ។    ជាកដ់ស្តង     ចំនួនមនជន ជាប ់ឃំុ 
បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ  នៅដត បន្តនកើនន�ើង   ចាបត់ាងំ ពីរាន 
ការបនងកើត ទតមងន់នាះមក។១៥

អង្គការ   លីកាដូ នជឿជាកថ់ា   នដ្យរានការអបរ់ឲំ្យបានតតរឹមតតរូវ 
ដល់អាជាញា ្រ  អំពីផលបះ៉ពាល់អវជិ្ជរាន  មនការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា  
រងច់ាំ  សវនាការ   នដ្យមនិនរ ើសមុខ ទាងំកនាុង  និងនតរៅពន្ធនាោរ ននាះ    
ការផ្លា ស់ប្តូរជា លកខេណៈតបពន័្ធ   នរឹងអាចនកើតរានន�ើង។

១២ Burns Institute, The Evolution of Money Bail Throughout History: http://www.burnsinstitute.org/blog/the-evolution-of-money-bail-throughout-history/.

១៣ Amnesty International, Courts of Injustice: Suppressing Activism through the Criminal Justice System in Cambodia, 2017, p.19: https://www.amnesty.org/en/
documents/asa23/6059/2017/en/.

១៤ OHCHR, Reforming the pre-trial detention process to prevent arbitrary detention: http://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/2-RLU-SS.
pdf.

១៥ សនៅចុងឆ្នាំ២០១៤  មានជនជា្រ់ឃុំ្រស្តោះអាេន្នរង់ចាេំវនាការ ចំនួន២.៦០០នាក់  សនៅចុងឆ្នាំ២០១៦ មានជនជា្រ់ឃុំ្រស្តោះអាេន្នរង់ចាំេវនាការចំនួន ៤.០៣៨ នាក់ សហើយសនៅចុងឆ្នាំ 
២០១៧ មានជនជា្រ់ឃុំ្រស្តោះអាេន្នរង់ចាេំវនាការ ៦.៣៣៧នាក់។ េ្ិ្ិទាំងអេ់ គឺបានមកពដីពន្ធនាគារចំនួន ១៨កដន្ង ដដលប្ូវបានឃ្ាំសមើលសដោយអង្គការ លដីកាដូ។ េំគាល់៖ មិនមាន
ទិន្នន័យបគ្់របគាន់េបមា្់រឆ្នាំ ២០១៥។

៧

http://www.burnsinstitute.org/blog/the-evolution-of-money-bail-throughout-history/
http://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/2-RLU-SS.pdf
http://cambodia.ohchr.org/~cambodiaohchr/sites/default/files/2-RLU-SS.pdf
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េាវ្ាច្ា្រ់ 
តាមនិយមនយ័    ការឃុំខលាួនគឺជា  ការដក�ូតនូវនសរភីាពរបស់ 

បុគ្គល។   ចបាបជ់ាតិ និងអន្តរជាតិ   បានដចងអំពីការការពារ ពីការនតបើ 
តបាស់ការឃុំខលាួននៅនលើតគបក់រណី នលើកដលងដតករណី        មយួចំនួន 
ដដល ចាបំាច ់និង ្្ងន់្ ្ងរខាលា ងំ។

មូលដ្្ឋ នតគរឹះ      មនតបពន័្ធយុត្តិ្មដ៌ផនាកតព�្មទណ្ទាងំមូល គឺ 

នោលការណ៍សន្មតជ់ាមុន  ថាោ្ម ននទាស។ នោលការណ៍ននះ រមួរាន 
របបមនការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ៖   បុគ្គលរានា ក ់គឺតតរូវ 
បានសន្មតជ់ាមុនថាោ្ម ននទាស   រ�ូតដល់តុោការរកនឃើញថារាន 
កំ�ុស។   សិទិ្ធននះ  តតរូវ បានធានានដ្យរដ្ឋ្ម្មនុញញា មនតពះរាជាណាចតក 

កម្ុជា តកម នីតិវ ិ្ ី តព�្មទណ្      និងចបាបអ់ន្តរជាតិ ដដលតបនទសកម្ុជា     
បានផ្តល់ សចា្ច បន័។១៦

បន្ុកមនការដ្កភ់ស្តុតាង     និងការជំទាស់នៅនរឹងការសន្មតជ់ា 
មុនថាោ្ម ននទាស      គឺជាតួនាទីរបស់តពះរាជអាជាញា ។១៧  ចបាបក់ម្ុជា ក ៏
បាន    តាក់ដតងឲ្យរាន ការសន្មតជ់ាកោ់កជ់ាមុន  ថា រាននសរភីាព 
នដ្យ ការអនុវត្តនូវការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា   នៅមុន នពល  សវនាការ 
ផងដដរ។  នៅខណៈ     ដដលការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ         
អាចជាមន្យាបាយ   តសបចបាប ់   នៅកនាុងតបពន័្ធយុត្តិ្មដ៌ផនាកតព�្ម ទណ្   
ការ នតបើតបាស់ មន្យាបាយ ននះ    �ួសន�តុ      គឺជាអំនពើខុសចបាប ់និង 
រនំោភ បំពានសិទិ្ធ របស់បុគ្គល      កនាុងការដក�ូតនសរភីាពរបស់ ពួកនគ     
នដ្យ មិន ចាបំាច។់             ការឃុំខលាួន តតរូវដតជាវ ិ្ ីសាសស្តចុងនតកាយ 
នដ្យអាច អនុវត្ត បានដតកនាុងករណីដដលរានភាពចាបំាចប់ំផុត។

នោងតាមចបាបក់ម្ុជា      កាឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា       មុននពល 
ផ្តន្ានទាស រាននតចើនទតមង ់ដូចជា៖

១. បុគ្គលរានា ក ់   អាចតតរូវបានតុោការ    ដ្កឲ់្យជាបឃុ់ំបនណា្ត ះ 
អាសននារងច់ាសំវនាការ       អំ�ុងនពលរានការនសើុបអនងកត     នលើ 
សំណំុ នរឿង បទ នល្មើស  មជ្មិ ឬឧតកិដ្ឋ   ដដលរាននទាសពន្ធនាោរ 
ចាបព់ីមយួឆ្នា នំ�ើងនៅ    តបសិននបើជនននាះបំនពញនូវលកខេខណ្ 
ជាក់ោកម់យួ ចំនួនតាម តកមនីតិវ ិ្ ីតព�្មទណ្។១៨    វ ិ្ ីសា សស្ត 
ននះ   គឺជាទតមង់ ដដល តតរូវ បានតុោការ      នតបើតបាស់នតចើនបំផុត    
និងមិន ចាំបាច់ បំផុត    មនការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា       នៅកនាុង 
តបនទស កម្ុជា។        រយៈ នពល  អតិបររា     កំណតន់ដ្យចបាប ់   
រានការដតបតបរួលនៅ តាមសា្ថ ន ទម្ងន ់     មន អំនពើនល្មើស  ដដលបាន 
នចាទ តបកាន។់១៩

២.  នៅនពលដដលនៅតកមនសើុបសួរ បិទការនសើុបសួរ     ទតមងម់ន
ការឃុំខលាួ នបនណា្ត ះអាសននាខាងនលើននះ       នរឹងតតរូវបញ្ចប ់  ប៉ដុន្ត 
នៅតកម នសើុ បសួរ     អាចនចញដីកាថ្មីមយួ   នដ្យដ្កជ់នជាប ់
នចាទ       ឲ្យ បន្តជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននា     ចាបពី់បិទការនសើុបសួរ 
រ�ូត ដល់មថ្ងសវនាការ។២០

៣.  បន្ាបពី់សវនាការ ជនជាបន់ចាទ  អាចនៅដតបន្តជាបឃុ់ំខលាួន
បនណា្ត ះអាសននារ�ូតដល់មថ្ងនចញសាលតកម។២១

១៦ េូមសមើលមាប្ា ៣៨ ផនរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា; មាប្ា ១៤(២) ផនក្ិកាេញ្ញាអន្រជា្ិេ្ដីពដីេិទិ្ធពលរដ្ឋ និងេិទិ្ធនសយោបាយ; មាប្ា ២០៣ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ
១៧ មាប្ា ១៤ ផនក្ិកាេញ្ញាអន្រជា្ិេ្ដីពដីេិទិ្ធពលរដ្ឋ និងេិទិ្ធនសយោបាយ៖ ការកា្់សទោេជនជា្រ់សចោទ្ាម្នាក់ ប្ូវដ្រកឲ្យសឃើញនូវកំហុេរ្រេ់ជនសនោះ សលើេពដីការេង្ស័យធម្្ម ា សដោយ
សយោង្ាម្រទដ្ឋានផនភេ្ពុ្ាង្ាមបកមបពហ្មទ្្ឌកម្ពុជា
១៨ មាប្ា ២០៤ និង ២០៥ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ ្្ឌ
១៩ មាប្ា ២០៨ និង ២០៩ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ ្្ឌ
២០ មាប្ា ២៤៩ និង ៣០៥ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ
២១ មាប្ា ២៤៩ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ

៨
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នៅតកមនសើុប សួរ       រានសិទិ្ធកនាុងការអនុញ្ញា ត   ឲ្យជនជាបន់ចាទ 
រាននសរភីាព   ឬតបសិននបើ  ជនននាះនៅជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននាតសាប ់
អនុញ្ញា តឲ្យនដ្ះដលងជនជាបន់ចាទ  ឲ្យរាននសរភីាពតគបន់ពលនវោ។ 
សិទិ្ធអំណាចននះ  អាចតតរូវបាននៅតកមនតបើតបាស់   នៅតាមការយល់ 
នឃើញរបស់ខលាួន    នដ្យមនិរានតតមរូវការនសនាើសំុណាមយួពីជនជាប ់
នចាទ ននាះនទ។ តពះរាជអាជាញា  កអ៏ាចរានសិទិ្ធនសនាើសំុនៅតកម  ឲ្យន្វើការ
នដ្ះដលងជនជាបន់ចាទណារានា ក ់  ឲ្យនៅនតរៅឃុំបនណា្ត ះអាសននា បាន 
ដដរ ន�ើយជនជាបន់ចាទ   ករ៏ានសិទិ្ធកនាុងការនសនាើសំុនៅនតរៅឃុំបនណា្ត ះ
អាសននា ផងដដរ។    នៅខណៈដដលការនដ្ះដលងឲ្យនៅនតរៅឃុំបនណា្ត ះ
អាសននា   ជួនកាល   អាចតតរូវបានផ្តល់ឲ្យតាមរយៈ  តបពន័្ធយុត្តិ្មន៌ៅ 
កម្ុជា ប៉ដុន្តការផ្តល់ឲ្យននះ គឺមនិសូវតតរូវបាននគន្វើន�ើង នៅនលើបុគ្គល
ដដលរានតគបល់កខេខណ្កនាុងការទទួលបានននាះនទ។

នមធាវកីារពារជនជាបន់ចាទ  រានសិទិ្ធ កនាុងការជំទាស់នរឹង 
អនុសាសន ៍របស់តពះរាជអាជាញា  និង/ឬ បំណងរបស់នៅតកមនសើុបសួរ  
កនាុង ការដ្កជ់នជាបន់ចាទឲ្យជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននា។    នដ្យនោង 

តាម ដីកាបងា្គ បឲ់្យឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា  តគបជ់នជាបន់ចាទទាងំអស់ 
រានសិទិ្ធកនាុងការទាមទារឲ្យពិនិត្យន�ើងវញិជានទៀងទាត ់  នូវភាពតសប 
ចបាប ់    មនការឃុំខលាួនរបស់អនាកទាងំននាះ      ដដលនរឹងតតរូវសនតមចនដ្យ 
តុោការ ឯករាជ្យ។២២  កប៏៉ុដន្ត   ភាពមនិឯករាជ្យមនតបពន័្ធ តុោការនៅ 
កម្ុជា    គឺជាបញ្្ដ៏្ ្ងន់្ ្ងរ     និងតតរូវបាននគចងតកងទុកោ៉ងតតរឹមតតរូវ 
ដដលអាច បណា្ត លឲ្យរាននូវផលបះ៉ពាល់អវជិ្ជរាន     នៅនលើនសរភីាព   
របស់ជន ជាប ់ នចាទរានា ក់ៗ ។២៣ 

រយៈនពលមនការជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននា      គឺរយៈនពលដដលរាប ់
បញ្ចូ លកនាុ ង រយៈនពលនទាសពន្ធនាោរ   ដដលជនជាបន់ចាទ អាចនរឹង 
តតរូវបាន តុោការ       ផ្តន្ានទាសនៅនពលនតកាយ។២៤     កប៏៉ុដន្តនៅនពល 
ដដល ជនជាបន់ចាទ     តតរូវបានតុោការ   នលើកដលងការនចាទតបកាន ់ 
ន�ើយ តបសិននបើ នីតិវ ិ្ ីមនការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា តតរូវបាន តុោការ 
អនុវត្ត  នដ្យ មនិតតរឹមតតរូវ ននាះ    ជនជាបន់ចាទទាងំននាះ  នរឹងតតរូវ ជាប ់
កនាុងពន្ធនាោរ      នដ្យមនិ ចាបំាច ់ និងនតចើន�ួសន�តុ។២៥     លុះតតា 
ដតការនតបើ តបាស់ រយៈនពលអតិបររា  មនការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា រាន 

២២  មាប្ា ២០៦ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ
២៣ Inter national Bar Association,  Justice versus corruption: Challenges to the independence of the judiciary in Cambodia: https://www.ibanet.org/Article/
NewDetail.aspx?ArticleUid=fb11e885-5f1d-4c03-9c55-86ff42157ae1.

២៤ មាប្ា ២០២ និង ៥០៣ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ
២៥ សនៅ ក្នពុងករ្ដី្រទសល្មើេឧបកដិ្ឋ គឺរួមទាំងដដីកាដាក់ឲ្យឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្នរយៈសពល ៦ដខ ដដលអាចប្ូវបានពន្យាពដីរដង អំឡពុងសពលសេើុ្រអសងកេ្។ សនៅសពល្រិទការសេើុ្រេួរ សចៅបកម 
អាចសចញដដីកាដាចស់ដោយដឡកមួយសទៀ្  ពន្យាសពលការឃុំខ្លួនជនសនោះ រហូ្ ដល់សពលេវនាការរ្រេ់ជនសនោះ (ដដីកាដាច់សដោយដឡកសនះ មានប្រេិទិ្ធភាពេបមា្រ់រយៈសពលសបចើន្ំរ្ុ្ ៤ ដខ 
(មាប្ា ២៤៩ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ))

៩

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=fb11e885-5f1d-4c03-9c55-86ff42157ae1
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=fb11e885-5f1d-4c03-9c55-86ff42157ae1


 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

ភាពចាបំាចប់ំផុត    ( ឧទារ�ណ៍   នដើម្ ីអនុវត្តសកម្មភាព នសើុបអនងកត 
ោ៉ង ចាំបាច)់     នបើមនិ ដូនចានា ះនទ    ការបន្តឃុំខលាួនដបបននាះ  នរឹង អាច ជា 
ការរនំោភ បំពានសិទិ្ធ      កនាុងការទទួលបានការជំនំុជតមះ  នៅកនាុង “ នវោ 
សម តសប”  ឬតតរូវដត នដ្ះដលង ជនជាបន់ចាទ។២៦ 

ការពនយានពលនតចើន�ួសន�តុ        មុននពលសវនាការ    និងការ 
នចញសាលតកម   ហាកដូ់ចជាចាកឆ្្ង យពីរាតតាមយួចំនួន  ដដល តតមរូវ 
ឲ្យ ជនជាបឃុ់ំរងច់ាសំវនាការ         តតរូវដតតតរូវបានតុោការជំនំុជតមះឲ្យ 
បានកានដ់តឆ្ប់កានដ់តល្អ    នរឹងនោរពនូវសិទិ្ធ  កនាុងការការពារក្តីរបស់ 
បុគ្គលទាងំ ននាះ។    តបសិននបើរានការពនយានពល  កនាុងការបញ្ជូ នសំណំុ
នរឿងមកជំនំុជតមះ     គឺតតរូវន្វើការវាយតមមលា       នៅនលើភាពស្មុគសា្ម ញ   
មននរឿងក្តី។   ការឃុំ ខលាួនបនណា្ត ះអាសននា       ដដលរានរយៈនពលយូរ នៅ
នលើជនជាបន់ចាទនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា គឺរនំោភនៅនលើសិទិ្ធ    កនាុងការ
ទទួលបានការជំនំុជតមះក្តីនដ្យឥតពនយានពល។

កលារឃុំខ្លួន្មណ្ោះអលាសននែអំឡនុងមពលមសើុ្អមងកេត 
និង�ុនមពលសវនលាកលារ

ជានោលការណ៍   ជនតតរូវនចាទ    តតរូវដតរាននសរភីាព។២៧   ករណី 
នលើកដលង      ដដលចាបំាចក់នាុងការបងា្គ ប ់   ឲ្យរានការឃុំខលាួនបនណា្ត ះ 
អាសននានលើជនជាបន់ចាទរានា ក ់      នដើម្នី្វើការនសើុបអនងកត ន�ើយជាករណី 
ដដលរានអាទិភាពនលើការសន្មតជ់ាមុនថា        បន្តរាននសរភីាព        តតរូវ 
បានឲ្យនិយមន័យនៅកនាុងរាតតា ២០៥    មនតកមនីតិវ ិ្ ីតព�្មទណ្។២៨ 

តបសិននបើ      ការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ        តតរូវបានយក 
មកអនុវត្ត នៅតកម តតរូវដតដថលាងការណ៍      នដ្យរានន�តុផល    នូវការដក 
�ូត នសរភីាព      ននះ  ទាងំ ចំនពាះជនតតរូវនចាទ  និងទាងំនៅកនាុងដីកាបងា្គ ប់
ឲ្យឃុំខលាួន បនណា្ត ះ អាសននាមុនសវនាការ។  នោង តាម  គណៈករា្ម ្ិកា 
សិទិ្ធ មនុស្ស  របស់ អង្គការស�តបជាជាតិ      ការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា       
រងច់ាសំវនាការ    តតរូវដតដផ្អកនលើ   ការកំណតនី់មយួៗ    ដដលសមន�តុផល 
និងចាបំាច ់       ន�ើយវាគួរដតជាករណីនលើកដលង      ជាជាង ជាបទដ្្ឋ ន     

សតរាប ់អនុវត្ត ទូនៅ។២៩     រាតតា ទាងំននះ 
កអ៏នុវត្ត              នៅនលើ ដីកាឃុំខលាួនបនណា្ត ះ 
អាសននាជានតចើន      ដដលតតរូវបាន នចញ   នៅ 
នពល រានការបិទការ នសើុបសួរ          នដើម្ ីន្វើ 
ការ ឃុំ ខលាួនបុគ្គលណារានា ក ់         រ�ូតដល់ 
នពល រានសវនាការនលើ    ជនននាះ។

នទាះជារានសិទិ្ធ    កនាុងការបងា្គ ប ់ឲ្យ 
ឃុំខលាួន  បនណា្ត ះអាសននា រង់ចាំសវនាការ ក ៏
នដ្យ កន៏ៅតកម នសើុបសួររានា ក ់   មនិចាបំាច ់
តតរូវនតបើសិទិ្ធននះននាះនទ ន�ើយនៅតកមននាះ 
ក៏រានសិទិ្ធ   កនាុងការរកសានសរភីាព     របស់ 
បុគ្គលជាជនជាប ់នចាទផង ដដរ។     តបសិន 
នបើជនននាះ  កំពុង ជាបឃុ់ំបនណា្ត ះ អាសននា 
រងច់ាសំវនាការ  តសាប ់     នៅតកម រានសិទិ្ធ 
នដ្ះ ដលង ជនននាះ          នៅតគប ់នពល  នវោ    
នដ្យ មិនចាបំាច់      រានការ នសនាើសំុពីជន 

ជាបន់ចាទននាះនទ។       ការនដ្ះ ដលងជន ណារានា ក ់  គួរដតជាការចាបំាច ់    
នៅនពល ដដល  ជនននាះ          ដលងកាលា យជា នតោះថានា ក ់នដ្យ  នោងតាម 

២៦ មាប្ា ១៤(៣)(គ) ផនក្ិកាេញ្ញាអន្រជា្ិេ្ដីពដីេិទិ្ធពលរដ្ឋ  និងេិទិ្ធនសយោបាយ១៨ មាប្ា ១៤ ផនក្ិកាេញ្ញាអន្រជា្ិេ្ដីពដីេិទិ្ធពលរដ្ឋ  និងេិទិ្ធនសយោបាយ៖  ការកា្់សទោេ ជនជា្់រសចោទ 
្ាម្នាក់ ប្ូវដ្រកឲ្យសឃើញនូវកំហុេរ្រេ់ជនសនោះ សលើេពដីការេង្ស័យធម្ម្ា សដោយសយោង្ាម្រទដ្ឋានផនភេ្ពុ្ាង្ាមបកមបពហ្មទ្្ឌកម្ពុជា
២៧ មាប្ា២០៣ ផនបកមនដី្ិវិធដីបពហ្មទ្្ឌ 
២៨  ការឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្នរង់ចាំេវនាការ     អាចប្ូវបាន្ុលាការ្រង្គា្រ់ សនៅសពលចាំបាច់ សដើម្ដី ១)្រញ្ឈ្រ់អំសពើសល្មើេ ឬការពារអំសពើសល្មើេពដីការសកើ្សឡើងវិញម្ងសទៀ្   ២)ការពារ ការរសំលោភ 
្រំពាននានា សទៅសលើេាក្សដី ឬជនរងសបគោះ ឬការពារការរួមគំនិ្ រវាងជនជា្រ់សចោទ និងជនេមគំនិ្ ៣)រក្សាភេ្ពុ្ាង និងវ្្ពុ្ាង ៤)ធានាវ្្មានរ្រេ់ជនជា្រ់សចោទអំឡពុងសពលនដី្ិវិធដីសទៅសលើជន
សនោះ ៥)ការពារ េុវ្ិ្ភាពរ្រេ់ជនជា្រ់សចោទ ៦) រក្សាេ្តា្់រធ្នា្រ់េាធារ្ៈ សដើម្ដីសជៀេវាងការបច្រូកបច្រល់្រងកេសឡើងសដោយអំសពើសល្មើេ។
២៩ គ្ៈកម្មាធិការេិទិ្ធមនុេ្ស សេចក្ដីពន្យល់ទសូទៅសលខ ៣៥ (២០១៤) កថាខ្្ឌទដី៣៨៖ ប្រេិនស្រើសចៅបកមសេើុ្រេួរ ខកខានក្នពុងការេំអាងសហ្ុ្ល ការឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្ន នរឹងសល្មើេសទៅ 
សលើច្ា្រ់េិទិ ្ធមនុេ្សអន្រជា្ិ   ជាពិសេេមាប្ា ៩(៣) ផនក្ិកាេញ្ញាអន្រជា្ិេ្ដីពដីេិទិ្ធពលរដ្ឋ និងេិទិ្ធនសយោបាយ ដដលការពារ្រុគ្គលពដីការចា្រ់ខ្លួន និងឃុំខ្លួនសដោយមិនប្រឹមប្ូវ។ ចសំពោះ 
្រញា្សនះ គ្ៈកម្មាធិការេិទិ្ធមនេុ្ស សលើកសឡើងថា   ៉គំនិ្ ផន    ៉ភាពមិនប្រឹមប្ូវ្ាមច្ា្រ់  ៉ គឺមិនប្ូវសេ្មើគ្នានរឹង   ៉ភាពប្រឆាំងសទៅនរឹងច្ា្រ់  ៉ ្រ៉ុដន្ប្ូវដ្ប្ូវបាន្រកបេាយឲ្យទូលាយ សដោយ 
រួមទាំង... ការខវះខា្ការគិ្ទុកជាមុន និងការសគោរព្ាមនដី្ិវិធដីជំនុំជបមះក្ដីសដោយយុ្្ិធម៌ ក៏ដូចជាក្្ាផនភាពេមហ្ុ្ល ភាពចាំបាច់ និងភាពេមាមាប្  ៉។ 

១០



 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

លកខេខណ្ មយួចំនួន នៅកនាុង រាតតា ២០៥។ 

តពះរាជអាជាញា    ក៏អាចនសនាើសំុនៅតកម   ឲ្យន្វើការនដ្ះដលងជនតតរូវ 
នចាទណារានា ក ់      ឲ្យនៅនតរៅឃុំបនណា្ត ះអាសននាបាន   ន�ើយជនននាះ ក ៏
រានសិទិ្ធ        កនាុងការនសនាើសំុតុោការ     ឲ្យនដ្ះដលងនៅនតរៅឃុំបនណា្ត ះ 
អាសននា  បាន ផងដដរ។     នទាះជានៅនពលករណីខលាះ   ការនសនាើ សំុឲ្យ នៅ 
នតរៅឃុំននាះ    តតរូវ បាននៅតកមផ្តល់ឲ្យនៅកនាុងតបពន័្ធយុត្តិ្មក៌ម្ុជា     ក ៏
ការផ្តល់ឲ្យននាះ      នៅដតមនិតតរូវបានផ្តល់ឲ្យជាជនតមើសដល់ជនដដល 
រាន តគបល់កខេខណ្កនាុងការទទួលបានននាះនទ។       ជនជាបឃុ់ំបនណា្ត ះ
អាសននារងច់ាសំវនាការ ជានតចើន     ដដលតតរូវបានសរាភា ស   នដ្យមសន្តី 
តសាវតជាវដផនាកពន្ធនាោរ  របស់អង្គការ   លីកាដូ      មនិសូវទទួល បាន 
ពត័រ៌ាន       អំពីលទ្ធភាព មន ការនដ្ះដលងឲ្យ នៅ នតរៅ ឃុំ ននាះនទ។       នៅ 
កនាុងឆ្នា  ំ២០១៧      មសន្តី តសាវតជាវ  ដផនាកពន្ធនាោរ   បាន សរាភា ស អនាកជាប ់
ពន្ធនាោរ       ចំនួន ១.២១១ នាក់។     រានអនាកជាប ់ពន្ធនាោរចំនួនដត    
១០៥ នាក ់ ប៉នុណាណ ះ (៨,៧ ភាគរយ មនអនាកជាបឃុ់ំ ដដលតតរូវបានសិកសា)    
ដដលបាននសនាើសំុនៅនតរៅឃុំ     ន�ើយអនាកជាបឃុ់នំផ្សងនទៀត       មនិបាន 
ទទួលអត្ថតបនោជន ៍     ពីការសនតមច ចិត្ត  របស់តុោការ       កនាុង ការ 
នដ្ះដលង ឲ្យនៅនតរៅឃុំននាះនទ។     ភាគ នតចើន  មន ជនជាបឃុ់ំ     ដដល 
តតរូវបានសរាភា ស         មនិបាននសនាើ សំុនៅ នតរៅឃុ ំននាះនទ នដ្យសារ កងវះ 
ខាត ពត័រ៌ានទទួលបាន       ឬកងវះខាតការយល់ដរឹង អំពីសិទិ្ធរបស់អនាក
ទាងំននាះ         កនាុងការនសនាើសំុនៅនតរៅឃុំបនណា្ត ះ អាសននា។ 

កលារដលាក់ឲ្យសថែិតមនៅមសកោ� កលារសតួតពិនិត្យរ្ស់ 
តុលលាកលារ ជលាជមស�ើស�ួយ

នៅតកមជានតចើន    កប៏ាននតបើតបាស់វធិានការណ៍មយួចំនួនដដល 
មនិតតរូវការឃុំខលាួនជនជាបន់ចាទ        នដើម្ធីានានូវវត្តរានរបស់ជនននាះ 
នៅនពលសវនាការ         នដ្យមនិចាបំាចដ់ក�ូតនសរភីាព   របស់ជន 
ននាះ។ ចបាប់កម្ុជា     បានអនុញ្ញា តឲ្យរានជនតមើសមយួចំនួន   ដដល 
រានលកខេណៈសរារាតត       នតចើនជាងជនតមើសមនការឃុំខលាួនបនណា្ត ះ 
អាសននា  ដដលអាចរកសានសរភីាពរបស់ជនជាបន់ចាទ  នទាះបីជា នសរភីាព 
ននាះនៅ រានលកខេខណ្     កន៏ដ្យ។     រាតតា ២២៣      មនតកមនីតិវ ិ្ ី 
តព�្មទណ្       អនុញ្ញា ត ឲ្យរានការនតបើតបាស់     វធិានការណ៍តតរួតពិនិត្យ 
តាមផលាូវ តុោការ  នៅនលើជនតតរូវនចាទ        ជាជនតមើស មយួនតរៅពីការឃុ ំ
ខលាួន បនណា្ត ះ អាសននា។  នោងតាមរាតតាននះ នៅតកម រានវធិាន ការ ណ៍  
រ រឹតត្តិ ចំនួន ១២ តបនភទ          តាមរយៈការតតរួតពិនិត្យរបស់តុោការ 
ដដល អាចដ្ក់ នៅនលើជនជាប់នចាទ      នៅខណៈដដល អាច រកសា បាន 
នូវនសរភីាពរបស់ ជនននាះ។        នៅតកម អាចនតជើសនរ ើស នតបើតបាស់ វធិាន 
ការណ៍    មយួ ឬនតចើន  ជាជនតមើសនផ្សងពី ការឃុំខលាួនបនណា្ត ះអាសននា។

១១



 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់១២

សថែិតិចំនួនអនែកជលា្់ពន្ធនលារលារ្មណ្ោះអលាសននែរិតសតរឹ� ផខឧសភលា ឆនែលំា២០១៨

ម ្្មោះពន្ធនលារលារ ចំនួនអនែកជលា្់ឃុំ
្មណ្ោះអលាសននែរង់ចលាំសវនលាកលារ ចំនួនអនែកជលា្់ពន្ធនលារលារសរុ្ ភលាររយអនែកជលា្់ឃុំ

្មណ្ោះអលាសននែរង់ចលាំសវនលាកលារ
ប្រុេ បេដី េរុ្រ ប្រុេ បេដី េរុ្រ % ប្រុេ % បេដី % េរុ្រ

ពន្ធនាគារPJ ៤៧ ២១ ៦៨ ២៤៧ ៤៧ ២៩៤ ១៩% ៤៥% ២៣%

ម្្ឌលដកដប្រ ម១ ៣.៣១៩ ០ ៣.៣១៩ ៦.៧១១ ០ ៦.៧១១ ៤៩% ០% ៤៩%

ម្្ឌលដកដប្រ ម២ ២៨៨ ៣៣៧ ៦២៥ ៥៦១ ១.០៧១ ១.៦៤០ ៥១% ៣១% ៣៨%

ម្្ឌលដកដប្រ ម៣ ០ ០ ០ ១.៧២៥ ០ ១.៧២៥ ០% ០% ០%

ម្្ឌលដកដប្រ ម៤ ០ ០ ០ ៧០៧ ០ ៧០៧ ០% ០% ០%

ពន្ធនាគារ្ាសខ្មៅ ៥៧៩ ៣១ ៦១០ ១.៧៩៦ ១១៣ ១.៩០៩ ៣២% ២៧% ៣២%

ពន្ធនាគារកំពង់សេោម ៤៨០ ៣៤ ៥១៤ ៨៨៦ ១០៤ ៩៩០ ៥៤% ៣៣% ៥២%
ពន្ធនាគារកំពង់េ្ឺ ២៩២ ២៣ ៣១៥ ៥៩៦ ៥០ ៦៤៦ ៤៩% ៤៦% ៤៩%

ពន្ធនាគារកំព្ ២៦២ ១៦ ២៧៨ ៧៨៦ ៣៦ ៨២២ ៣៣% ៤៤% ៣៤%

ពន្ធនាគារកំពង់ឆ្នាំង ៣៤៧ ២១ ៣៦៨ ៧៥៦ ៥០ ៨០៦ ៤៦% ៤២% ៤៦%

ពន្ធនាគារកំពង់ចាម ៦១៤ ១០៨ ៧២២ ១.៦៨៩ ១៤៥ ១.៨៣៤ ៣៦% ៧៤% ៣៩%

ពន្ធនាគារកំពង់ធំ ១២១ ៩ ១៣០ ៥២៧ ៣៦ ៥៦៣ ២៣% ២៥% ២៣%

ពន្ធនាគារសកោះកុង ១១៣ ១៦ ១២៩ ៤៣២ ៦៤ ៤៩៦ ២៦% ២៥% ២៦%

ពន្ធនាគារសពោធិ៍េា្់ ១៧៩ ១៦ ១៩៥ ៤២៤ ២៩ ៤៥៣ ៤២% ៥៥% ៤៣%

ពន្ធនាគារបា្់ដំ្រង ៣៩៣ ៣៨ ៤៣១ ១.៦៣១ ១១៧ ១.៧៤៨ ២៤% ៣២% ២៥%

ពន្ធនាគារ្រនទៃាយមានជ័យ ៤៥៨ ៤១ ៤៩៩ ១.៣១៨ ១២៦ ១.៤៤៤ ៣៥% ៣៣% ៣៥%

ពន្ធនាគារសេៀមរា្រ ១.០៩៣ ៩៣ ១.១៨៦ ២.៥១១ ២១៥ ២.៧២៦ ៤៤% ៤៣% ៤៤%

ពន្ធនាគារេវាយសរៀង ១២៥ ១៣ ១៣៨ ៣៨០ ៣២ ៤១២ ៣៣% ៤១% ៣៣%

សរុ្ ៨.៧១០ ៨១៧ ៩.៥២៧ ២៣.៦៨៣ ២.២៤៣ ២៥.៩២៦ ៣៧% ៣៦% ៣៧%

សំោល់៖      តារាងននះបង្ាញដតទិននានយ័ មនចំនួនជនជាបន់ចាទ និងជនតតរូវនចាទ ដដលកំពុងជាបឃុ់ំឃ្ងំ   ប៉ដុន្តមនិទានចូ់លខលាួនជំនំុជតមះក្តី 
ដដលរមួរាន    អនាកជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ។



 ពេលដែលត្រូវពោះដលងឱ្យពៅពតរៅឃុំ៖ បពា្ឈបក់ារឃុំខ្លួនបព ត្ ះអាសន្នមនិចាបំាច់

អនុសលាសន៍រ្ស់អង្គកលារ លរីកលាដូ៖

 ¾ េូមធានាថា ជនដដលមានេិទិ្ធ គួរដ្ប្ូវបាន្ុលាការេាកេួរ ប្រេិនស្រើពួកសគចង់សេ្នើេុំសនៅសបកៅឃុំ ជាពិសេេចំសពោះករ្ដីជនដដលងាយរង
សបគោះមួយ ចំនួន ដូចជាបេ្ដីមានកូន្ូច និងជនជា្រ់ឃុំជាអនដី្ិជន។

 ¾ េូមធានាថា   ការឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្ន ប្ូវបាន្ុលាការអនុវ្ឲ្្យបានប រ្ឹមប្ូវ និងគួរដ្ជាមសធ្យោបាយចុងសបកោយ សដោយសយោង្ាមសគោល 
ការ្៍េន្ម្់ជាមុនថាគ្មានសទោេ។

 ¾ េូមធានាថា នរឹងមានការពិចារ្ាប រ្ឹមប្ូវ សដោយសយោង្ាមការការពារផនច្ា្រ់ សទៅសលើេ្ានភាព្ទៃាល់ខ្លួនមួយចំនួនរ្រេ់ជនជា្រ់សចោទ ជា 
ពិសេេ ករ្ដីរ្រេ់ពលរដ្ឋដដលងាយរងសបគោះមួយចំនួន ដូចជាបេ្ដីមានផ្ទៃសពោះ និងមា្យរ្រេ់កុមារ្ូចៗ សហើយនិងជនជា្រ់ឃុំជាអនដី្ិជន មុនសពល
េសបមចសចញដដីកា្រង្គា្រ់ឲ្យឃុំខ្លួន។

 ¾ េូមធានាថា ទបមង់ផនការឃុំខ្លួន ឆ្នាំ ២០១៤ ប្ូវបាន្ុលាការសប្រើបបាេ់សដោយប្រឹមប្ូវ សដោយពន្យល់ឲ្យបានច្ាេ់លាេ់នូវមូលសហ្ុមួយក្នពុង 
ចំស្ោមមូលសហ្ុទាំង ៦ ដដលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនសលើករ្ដី្ាមួយ សហើយប្ូវមានអំ្ះអំ្ាងឲ្យបានច្ាេ់លាេ់សដើម្ដីសធវើការេសបមចចិ្្ 
្រង្គា្រ់ ឲ្យឃុំខ្លួន។

 ¾ េូមធានាថា បគ្់រជនជា្រ់សចោទទាំងអេ់ ទទួលបានេិទិ្ធមួយចំនួនមុនសពលមានេវនាការជំនុំជបមះ និងទទួលបានការការពារមួយចំនួន្ង 
ដដរ  ដដលរួមមាន េិទិ្ធក្នពុងការទទួលបានសមធាវី េិទិ្ធក្នពុងការទទួលបានការជូនដំ្រឹងអំពដី្រទសចោទសទៅសលើអ្នកទាំងសនោះ និងការយល់ដរឹងអំពដីនដី្ិវិធដីនានា 
ពាក់ព័ន្ធនរឹងការអនុវ្្ និងការ្្ល់នូវការសដោះដលងឲ្យសនៅសបកៅឃុំ្រស្តោះអាេន្ន សហើយនិងលទ្ធភាពក្នពុងការសេ្នើេំុសនៅសបកៅឃុំ ជាពិសេេសនៅក្នពុងករ្ដី
ជនជា្រ់សចោទជាជនងាយរងសបគោះ ដូចជាជនជា្់រឃុំជាអនដី្ិជន បេ្ដីមានផ្ទៃសពោះ និងម្ាយរេ់សនៅជាមួយកូន្ូច។ នដី្ិវិធដីសនះ គួរប្ូវបាន្ុលាការ 
ពន្យល់ឲ្យបានច្ាេ់លាេ់ និងអនុវ្ឲ្្យបានទានស់ពលសវលា។

 ¾ េូមដាក់អាទិភាព  សទៅសលើេវនាការជំនុំជបមះសលើ្រ្តរឹងេុំសនៅសបកៅឃុំរ្រេ់ជនជា្រ់ឃុំដដលងាយរងសបគោះ ដូចជាបេ្ដីមានផ្ទៃសពោះ និងម្ាយ 
រេ់សនៅ ជាមួយកូន្ូច ជនជា្់រឃុំជាអនដី្ិជន និងអ្នកការពារេិទិ្ធមនុេ្ស។ ដូចសនះពួកសគ នរឹងមិនចាំបាច់ជា្រ់ឃុំខ្លួន្រស្តោះអាេន្នក្នពុងរយៈសពលយូរ 
និងមិនមានកំ្្់សពលសវលាសនោះសទ។

 ¾ េូមធានាថា ការធានាឲ្យសនៅសបកៅឃំុ្រស្តោះអាេន្ន គួរដ្ប្ូវបានកំ្្់ក្នពុង្ផម្ជាទរឹកបបាក់េមរម្យ សដោយពិចារ្ាសទៅសលើេ្ានភាព 
ហិរញ្ញវ្្ពុរ្រេ់ជនជា្រ់សចោទ។

 ¾ េូមធានាថា បបាក់្ ំកល់ធានាសនៅសបកៅឃុំ ដដលប្ូវបានដាក់សដើម្ដីធានា គួរប្ូវបានប្រគល់ឲ្យវិញសនៅសពល្រញ្ច្់រនដី្ិវិធដីនានា សទោះជាលទ្ធ្លផន
នដី្ិវិធដីជាការ្្នទៃាសទោេដាក់ពន្ធនាគារ ឬក៏រកសឃើញថាគ្មានកំហេុសនៅសពលសចញេាលបកម។

១៣
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