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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ មក អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ -

 ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅតាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស សិទ្ធិសស្រី និង 
សិទ្ធិកុ�លារៈ
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្តនដ្យអាជាញា ្រ ការរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ។ 
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាមរយៈការន្វើ 
អន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។

ជំនួយផ្នែកមេជ្ជសលាសស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស  
និងតគរួសារដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយជាសរាភា រៈ និងម្ូបអាហារសតរាប ់
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើលពន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំទទួលបាននូវតំណ្ងដផនាកចបាប។់

កលារស្រឹក្សលាផ្នែកច្លា្់ និងកិច្កលារពលារផ្នែកច្លា្់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងផ្តល់ជូន
នមធាវសិីទ្ធិមនុស្សសតរាបជ់ាតំណ្ងផលាូវចបាបន់លើករណីសំខាន់ៗ
មយួចំនួន។

គលាំសទកលារតស៊ូ�តិជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកតនដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត  

ជារបាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និង 
របាយការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិ 

នផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 បុគ្គលិកតសូ៊មតិន្វើការអបរ់ដំល់តករុមនោលនៅជាកោ់ក ់

មយួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន 
និងន្វើការតសូ៊មតិនដើម្ជីួយ�ដកលំអសង្គមនិងចបាប ់ជាមយួសស្តី 

 យុវវយ័ និងកុរារ។

គលាំសទសហជរីព សកុ�ពលរដ្ឋ�ូលដ្ឋលាន និង 
្ណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារ នសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សស�លា្់ព័ត៌�លាន្ផនថែ� 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 និងកលារពលារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំសទ



មាតិកា
សេចក្ដីស្្ើម

េាលកកមគ្ានស�ោេ

ការព្យួរស�ោេ

ស�ោេពន្ធនាគាររយៈសពលខ្ដី

អំសពើពុករលួយ

ការបញ្ចប់សរឿងក្ដីស�ោយេំណង

ប�កប�ូេ្សករខ្ាេ

អាយុជនរងសកគោះ

ការរំសលោភសេពេន្ថវៈក្នុងចំណង
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ការសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជនរងសកគោះ
ជាមួយជនេង្ស័យ

អំពដីរំសលោភសេពេន្ថវៈ
ដ�លមានគ្ាសកចើន

មិនមានពាក្បណ្តឹងក្ូវបាន�ាក់
ឬក្ូវបាន�ក

វិធដីេាកេ្េិក្ា

សេចក្ដីបញ្ចប់

�ិ�្ឋភាព�ូស�ៅននករណដី�ាំងអេ់

អនុេាេន៍

�ំពស័រ១

�ំពស័រ២៧

�ំពស័រ២៤

�ំពស័រ២៥

�ំពស័រ១០

�ំពស័រ១១

�ំពស័រ២១

�ំពស័រ២៣

�ំពស័រ១៨

�ំពស័រ១៦

�ំពស័រ២៦

�ំពស័រ១៩

�ំពស័រ២

�ំពស័រ២៩

�ំពស័រ៣

�ំពស័រ៣០

កបសភ�ននករណដីដ�លក្ូវបិ�

ការបង់កបាក់សកកៅច្ាប់ស�ៅឲ្មនន្ដីនានា

ការបង់កបាក់េំណង និងច្ាប់

្លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានននការបង់
កបាក់េំណង

ល�្ធ្លននករណដី�ាំងអេ់ដ�លក្ូវបានបិ�

សហ្ុអ្ដីបានជាជនរងសកគោះយល់កពមបញ្ចប់
សរឿងក្ដីស�ោយកបាក់េំណង

ភាពខុេគ្ារវាងករណដីដ�លជាប់ពាក់ពស័ន្ធនតឹង
កេ្ដី និងកុមារ

៦

១១

១៤

១៦

៧

១២

៧

កុមាររីងគ្រោះគោយករណីរគំោភគេពេន្ថវៈ



គៅក្ុងឆ្្២ំ០១៣ អង្គការេហ្្រជាជាតិ បានគបាោះពុម្ព   
ផ្សាយការ្រាវ្ជាវេ្ីពី ការរកីរាយននការគ្្រើ្បាេ់អំគពើហិងសា 
រ្រេ់្រុរេកម្ពុជាគៅគ�ើសេ្ី។ ការ្រាវ្ជាវគនោះបានរកគ�ើញថា ក្ុង 
ចំគោម្រុរេដែ�្តរូវបានេមាភា េនច៍ំនួន ១៨១២ នាក ់មាន្រុរេ 
ចំនួន ៣៦៩ នាក ់(២០.៤%) បានទទួ�រា្គ �់ថា អ្កទាងំគនាោះបាន 
្្រ្ពរឹត្អំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ។ តួគ�ខគនោះ រមួ្រញ្ចូ �ទាងំការ 
រគំោភគៅគ�ើនែគចូ ការរគំោភគៅគ�ើអ្កដែ�មនិដមនជានែគចូ និង 
ការរគំោភជា្ករុម ឬ រគំោភ្រចូក។ ក្ុងចំគោម្រុរេចំនួន៣៦៩នាក ់
គនោះ មាន្រុរេចំនួនជិតពាកក់ោ្� ធ្លា ្រប់ានរគំោភគេពេន្ថវៈ 
គ្ចើនជាងមយួែង និង្រុរេចំនួនគ្ចើនជាង ២០% ធ្លា ្រប់ានរគំោភ 
គេពេន្ថវៈគ�ើជនរងគ្រោះគ្ចើនជាងមយួនាក។់១ តួគ�ខទាងំគនោះ 
្រង្ហា ញថាការចា្ររ់គំោភគេពេន្ថវៈ គឺជា្រញ្ហា ធ្ងនធ់្ងរនិងរកីរា� 
ោ�គៅក្ុង្្រគទេកម្ពុជា និងគ្រៅពីគនោះកគ៏ៅដតមានកង្ោះខាតក្ុង
ការផ្្ដ�់គេវាកម្ម្គ្រ់្ ្រគភទ េ្មា្រជ់នរងគ្រោះគោយការរគំោភ
គេពេន្ថវៈ គហើយការអនុវត្ចបា្រ ់ គឺគៅដតមនិទានប់ាន្គ្រ់្ រន់
គៅគ�ើយគទ។

គៅក្ុង្្រគទេកម្ពុជា មនិមាន្្រពន័្ធកោ្�មយួដែ�
អាចទុកចិត្បាន េ្មា្រក់ត់្ រាទិន្នយ័អំពីករណីរគំោភគេព- 
េន្ថវៈ ឬ គធ្ើការរាមោន�ទ្ធផ្�ននករណីទាងំគនាោះគនាោះគទ។ កង្ោះ 
ននទិន្នយ័ទាងំគនោះ គធ្ើឲ្យមានភាពង្យ្េរួ�ក្ុងការមនិយកចិត្ 

ទុកោកអ់ំពីក្មតិនន្រញ្ហា  និង ទំហំននគុណវ្ិរត្ិនានា គៅគព�   
្រច្ុ្រ្បន្ គៅក្ុងការអនុវត្ចបា្ររ់្រេ់អាជាញា ធរគ�ើករណីរគំោភគេព-
េន្ថវៈ។ ខណៈគព�ដែ�មនិមានអ្ីេ្មា្រជំ់នួេ្្រពន័្ធកោ្�
ដ្រ្រគនោះ  ការង្ររ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ ក្ុងការគេើុ្រអគងកេតករណីរគំោភ 
គេពេន្ថវៈ និងជួយ�រំ្ ទែ�់ជនរងគ្រោះ ្រង្ហា ញថាអង្គការ�ីកាែចូ
គឺជារា្ថ ្រន័�្អមយួ គែើម្បគីធ្ើការពិនិត្យនិងអរា្ថ ធិ្របាយគ�ើការអនុវត្
នាគព�្រច្ុ្រ្បន្ចំគពាោះករណីរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុង្្រគទេកម្ពុជា។

របាយការណ៍គនោះ ្តរូវបានដផ្្អកគ�ើការវភិាគទិន្នយ័អំពី 
ករណីរគំោភគេពេន្ថវៈជាគ្ចើន ដែ�្តរូវបាន្្រមចូ� គោយអង្គការ 
�ីកាែចូ ក្ុងអំ�ុងគព�្ីរឆ្្ចុំងគ្កាយគនោះ។ របាយការណ៍ការគនោះ 
្រង្ហា ញអំពីកំហុេឆ្គងធ្ងនធ់្ងរ និងជា្្រពន័្ធជាគ្ចើន គៅក្ុងការកាត់
គទាេគ�ើករណីរគំោភគេពេន្ថវៈ ដែ�្រោ្�ឲ្យការផ្្នាទា គទាេ
គ�ើករណីទាងំគនោះគៅមានចំនួនទា្រគួរឲ្យ្ពរួយបារមភា។ មចូ�គហតុជា
គ្ចើនពាកព់ន័្ធនរឹងកំហុេឆ្គងទាងំគនោះ គឺខុេៗដ្រលាកពីរ្ ្រ៉ុដន្ក្ុង 
ចំគោមករ្ាេំខាន់ៗ ្រំផុ្ត គឺមានែចូចជាករណីមយួចំនួនធំ្តរូវបាន
គោោះ្រាយគោយេំណងជា្បាក ់ ការរកីរា�ោ�ផ្�្រោ៉ះពា�់  
អវជិ្ជមានននអំគពើពុករ�ួយ ក្ុងចំគោមនគរបា� និងតុោការ 
កង្ោះខាតការយ�់ែរឹង និងការអនុវត្ចបា្រគ់ោយគៅ្កម និងផ្�្រោ៉ះ
ពា�់អវជិ្ជមានននឥរយិា្រទគរ ើេគអើងចំគពាោះសេ្ី និងជាពិគេេចំគពាោះ
ផ្លាចូវគភទរ្រេ់សេ្ី។

សេចក្តីស្្ើម

១ Partners for Prevention, Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? Quantitative Findings from the UN Multi-country Study on Men and Violence in Asia 
and the Pacific, September 3013, p.40-43, http://www.partners4prevention.org/node/515.

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ១

អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ និងជនរងគ្រោះ គៅ្រ៉ុេ្ិ៍នគរបា�

http://www.partners4prevention.org/node/515


ខណៈគព�ជាង ១១ ឆ្្បំានកនលាងផុ្តចា្ររ់ាងំពីមាន  
របាយការណ៍ចុងគ្កាយ េ្ីពីការរគំោភគេពេន្ថវៈរ្រេ់អង្គការ  
�ីកាែចូ២ មានការ្ពរួយបារមភាជាខាលា ងំ គៅគព�ដែ�កតេ់មា្គ �់គ�ើញ 
ថា ្រញ្ហា ដែ�្តរូវបានរកគ�ើញមនិមានការផ្លា េ់្រ្ចូរ គហើយហាក្់រី  
ែចូចជាមានការរកីចំគរ ើនតិចតួចោេ់គៅគ�ើរា្ថ នភាពគនោះ។ អង្គការ 
�ីកាែចូ ទទួ�រា្គ �់ថាចរកិ�ក្ខណៈ និងទំហំនន្រញ្ហា បាន្រង្ហា ញ
ឲ្យគ�ើញពី្រញ្ហា ្្រឈមជាគ្ចើន គហើយការផ្លា េ់្រ្ចូរនរឹងមនិមានភាព

ង្យ្េរួ�គនាោះគទ។ ្រ៉ុដន្ការខ្ោះខាតននកិច្ខិតខំ្្ររឹងដ្្រងគែើម្ប ី
េគ្មចបាននចូវការផ្លា េ់្រ្ចូរ និងការខ្ោះខាតជាកដ់េ្ងននឆនទាៈ គឺរ រឹតដត
គួរឲ្យ្ពរួយបារមភាយ៉ាងខាលា ងំដែមគទៀត។ របាយការណ៍គនោះនរឹង្រញ្្រ់
គោយមានអនុរាេនជ៍ាកដ់េ្ងជា្រន្្រនាទា ្រ ់ គផ្ញាើជចូនគៅកានរ់ាជ-
រោឋា ភបិា�កម្ពុជា។ ្្រេិនគ្រើអនុរាេនទ៍ាងំគនោះ្តរូវបានអនុវត្
រាម គនាោះនរឹងគធ្ើឲ្យមានការចា្រគ់ផ្្ដើមការផ្លា េ់្រ្ចូរមយួ។

២ អង្គការលដីកា�ូ, ប�រំសលោភសេពេន្ថវៈ និងប�កប�ូេ្សករខ្ាេ, ដខមិនា ឆ្ាំ២០០៤, https://www.licadho-cambodia.org/reports/
files/48Rape%20briefing%20report%202003%20English.pdf.

វិធតីេាសេ្េិក្ា

អង្គការ�ីកាែចូ បានគធ្ើការគេ៊ើ្រអគងកេតពីករណីចា្ររ់គំោភ 
គេពេន្ថវៈគ�ើសេ្ី និងកុមារអេ់រយៈគព�ជាង ២០ ឆ្្មំកគហើយ។ 
្រច្ុ្រ្បន្គនោះ អង្គការ�ីកាែចូ មានការយិា�័យក្ុងរាជធ្នីភ្គំពញ និង 
ការយិា�័យគៅរាម្រោ្ដ គខត្ចំនួន ១៣ គខត្។ ្គ្រក់ារយិា�័យ 
ទាងំអេ់ គធ្ើការគេើុ្រអគងកេតករណីរគំោភគេពេន្ថវៈគ�ើកុមារគ្កាម
អាយុ ១៨ ឆ្្ ំនិងគ�ើសេ្ីអាយុ ១៨ ឆ្្ ំនិងគ�ើេពី ១៨ឆ្្។ំ អង្គការ 
�ីកាែចូ ទទួ�បានករណីទាងំគនោះ ពី្្រភពខុេៗរ្ ដែ�ក្ុងគនាោះរមួ 
មាន ការគេ្ើេំុគោយផ្ទា �់ពីជនរងគ្រោះ ឬ ពីរាចញ់ាតិរ្រេ់ជន 
រងគ្រោះ ការជចូនែំណរឹ ងពីអង្គការមនិដមនរោឋា ភបិា�គផ្សេងៗ និងគេច
ក្ីរាយការណ៍រ្រេ់្្រពន័្ធផ្សេព្ផ្សាយពត័ម៌ាន។ ជាដផ្្កមយួននការ 
គេើុ្រអគងកេត អ្កឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទ្ធិមនុេសេរ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ 

គធ្ើការេមាភា េនជ៍ាមយួនរឹងជនរងគ្រោះ និងរាកសេគីហើយគធ្ើការកត ់
្រាអង្គគហតុននករណីនីមយួៗ គធ្ើការទាកទ់ងគៅនគរបា� និង        
្ពោះរាជអាជាញា  គែើម្បធី្នាថាការគេើុ្រអគងកេត្តរូវបានអនុវត្ ផ្្�់គេវា-
កម្មផ្លាចូវចបា្រជ់ចូនគៅែ�់អតិែិជន ឬ ដណនាអំ្កទាងំគនាោះគៅអង្គការ 
ែន៏ទគទៀតដែ�ផ្្�់គេវាកម្ម្្រគភទគនោះ ផ្្�់ការពយាបា�ដ្រ្រ 
េគសង្្គ ោះ ្រនាទា ននិ់ងផ្្ដ�់ជំនួយេមាភា រៈមចូ�ោឋា ន ្រញ្ជចូ នកចូនក្ដីគៅកាន់
ទីជ្មក្្រេិនគ្រើចាបំាចនិ់ងរាមោនករណីជាមយួអាជាញា ធរ គែើម្ប ី
ធ្នាថាជំហានទាងំអេ់្តរូវបានអនុវត្ ក្ុងការគេើុ្រអគងកេត និងកាត ់
គទាេជនគ�្មើេ។

គៅគព�ដែ�ករណីមយួ្តរូវបានគ្រើក ពត័ម៌ានអំពីករណី
គនោះ្តរូវបានកត់្ រាទុកគៅក្ុង្្រពន័្ធទិន្នយ័កោ្�មយួ។ ជា 

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា២

កាដេតភារាដខ្មរទាងំអេ់ ចា្រពី់ដខកញ្ញា  ឆ្្២ំ០១៥ គចញផ្សេយពីករណីរគំោភគេពេន្ថវៈ

https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/48Rape%20briefing%20report%202003%20English.pdf
https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/48Rape%20briefing%20report%202003%20English.pdf


គទៀងទាត ់ អ្កឃ្លា គំមើ�គផ្ញាើរបាយការណ៍ដែ�កំពុងរាមោនជាគ្ចើន 
គហើយដែ�នរឹង្តរូវបាន្រញ្ចូ �គៅក្ុង្្រពន័្ធទិន្នយ័។ គៅគព� 
ដែ�ករណីគនោះ្តរូវបាន្រញ្្រ ់ ពត័ម៌ាន្តរូវបានកត់្ រាអំពីរគ្រៀ្រ 
ដែ�ករណីគនោះ្តរូវបាន្ិរទ។ ពត័ម៌ានអំពីករណីរគំោភគេពេន្ថវៈ 
និងករណី្រ៉ុន្រង៉រគំោភគេពេន្ថវៈទាងំអេ់ ដែ�្តរូវបានគ្រើក 
គោយអង្គការ �ីកាែចូ គៅឆ្្ ំ២០១២ ២០១៣ និងឆ្្ ំ២០១៤ ្រគងកេើត 
ជាមចូ�ោឋា ន្គរឹោះននរបាយការណ៍គនោះ។ ពីគ្ពាោះរបាយការណ៍គនោះ គឺ    
ដផ្្អកដតគៅគ�ើករណីជាគ្ចើន ដែ�្តរូវបានគេើុ្រអគងកេតគោយផ្ទា �់
គោយអង្គការ �ីកាែចូ ែចូចគនោះមនិអាចចាតទុ់កថាជាការពិនិត្យគមើ�
ឲ្យបាន្គ្រ់្ ជរុងគ្ជាយចំគពាោះករណីរគំោភគេពេន្ថវៈដែ�្តរូវបាន

រាយការណ៍ទាងំអេ់គៅក្ុង្្រគទេកម្ពុជាគនាោះគទ។

គែើម្បធី្នាថាពត័ម៌ានគនោះគៅែ្មី (គធ្ើ្រច្ុ្រ្បន្ភាព) និង្គ្រ ់
្ជរុងគ្ជាយ គៅក្ុងចគនាលា ោះគព�ពីដខមែុិនា ែ�់ដខេីហា ឆ្្ ំ២០១៥ 
អ្កឃ្លា គំមើ� រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ ្តរូវបានគេ្ើឲ្យផ្្ដ�់ពត័ម៌ាន�ម្អតិ
អំពី្រញ្ជ ីករណីរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះក្ុងចគនាលា ោះគព�គនាោះ។ ជាដផ្្កមយួ 
ននែំគណើ រការគនោះ អ្កឃ្លា គំមើ�ទាងំគនាោះ្តរូវបានេមាភា េនអ៍ំពីករណី
នីមយួៗ និង្តរូវបានគេ្ើឲ្យ ដចករដំ�ក្រទពិគរាធនរ៍្រេ់ពួកគគក្ុង
ការង្រគធ្ើការគ�ើករណីរគំោភគេពេន្ថវៈ។ ្រទពិគរាធនទ៍ាងំគនោះក៏
បានរមួចំដណក្រគងកេើតជាមាតិកានានា គៅក្ុងរបាយការណ៍គនោះផ្ង 
ដែរ។

ចគនាលា ោះពីគែើមឆ្្ ំ ២០១២ ែ�់ចុងឆ្្ ំ ២០១៤ អង្គការ 
�ីកាែចូ បានគេើុ្រអគងកេតគ�ើករណីនន្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ ឬ ្រទ 
្រ៉ុន្រង៉រគំោភគេពេន្ថវៈចំនួន ២២៥ករណី ដែ�ពាកព់ន័្ធ និងសេ្ី 
អាយុ ១៨ ឆ្្ ំឬគ�ើេពី ១៨ ឆ្្ ំគហើយនិង ៥៣៧ ករណី ដែ�ពាក ់
ពន័្ធនរឹងកុមារអាយុគ្កាម ១៨ ឆ្្។ំ ក្ុងចំគោម ២២៥ ករណីនន្រទ
រគំោភគេពេន្ថវៈគ�ើមនុេសេគពញវយ័ ១៣១ ករណី ្តរូវបាន្រិទ 
និងក្ុងចំគោម ៥៣៧ ករណីនន្រទរគំោភគេពេន្ថវៈគ�ើកុមារ 
២៩៣ ករណី ្តរូវបាន្រិទ។៣  របាយការណ៍គនោះនរឹងគផ្្តេំខានគ់�ើ
�ទ្ធផ្�ននករណីដែ�បាន្រិទ ្រ៉ុដន្វាកម៏ានតំន�ផ្ងដែរក្ុងការ   

ពិនិត្យគៅគ�ើនិន្ាការចម្បងៗគៅក្ុងករណីទាងំអេ់ ដែ�្តរូវបាន
គ្រើកគៅក្ុងចគនាលា ោះគព�គនាោះ គោយរារដតវាក្៏រង្ហា ញពីផ្��ំបាក
មយួចំនួនគកើតមានគ�ើងគៅជុំវញិការរាយការណ៍ និងការកាតគ់ទាេ
នន្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ។

ែំ្រចូង្រង្អេ់ ចំនួនននករណីដែ�គៅដតកំពុងគ្រើកគឺមាន 
ចំនួនគ្ចើនោេ់ ដែ�គនោះជាការផ្្�់នចូវេញ្ញា ្រង្ហា ញអំពីភាពយឺត
យ៉ាវរ្រេ់្្រពន័្ធតុោការ ក្ុងដផ្្ក្ពហ្មទណ្ឌ ចំគពាោះនីតិវធិីគ�ើ្រទ-
គ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ។ អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូជា 

ទិដ្ឋភាពទូសទៅនៃករណតីទាំងអេ់

៣ មិនដមនកគប់ករណដី�ាំងអេ់ននករណដីដ�លក្ូវបានបិ� មានបញ្ចចូលការវិភាគសលើល�្ធ្លសនោះស�។ ករណដីចំនួន ៨ មិនមានការវិភាគល�្ធ្លសនោះស� សនៅសពលដ�លករណដី 
�ាំងសនោះក្ូវបានបិ�សនៅក្នុងកបពស័ន្ធ�ិន្នស័យ ស�ោយេារបុគ្គលិកអង្គការ លដីកា�ូ មិនអាច��ួលបានពស័្៌មានកគប់កគាន់ ឬច្ាេ់លាេ់ថាស្ើករណដី�ាំងសនោះក្ូវបានបិ�ស�ោយ
េារមូលសហ្ុអ្ដី។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ៣

រាោែំ្រចូងរាជធ្នីភ្គំពញ



ទចូគៅ បានរាយការណ៍ថា មសន្ីនគរបា� និងមសន្ីតុោការបានគឆលាើយត្រនរឹងការ
គេ្ើេំុពត័ម៌ានែ្មីៗគោយនិយាយថាពួកគគគៅកំពុងដតគធ្ើការគេើុ្រអគងកេត ្រ៉ុដន្ដរាម 
ការពិតមនិមានភេ្ុរាង ដែ�្រង្ហា ញថាែំគណើ រការោមយួ្តរូវបានគធ្ើគ�ើង 
គនាោះគទ។ ជា�ទ្ធផ្� ករណីជាគ្ចើនជាធម្មរាមនិដែ�ឈានគៅែ�់ែំគោោះ 
្រាយោមយួគ�ើយ។ គៅក្ុងករណីមយួចំនួនក្ុងចំគោមករណីខាងគ�ើ 
មចូ�គហតុ ដែ�ករណីគៅដត្រន្គ្រើក គោយរ្ម នែំគោោះ្រាយគឺថា ជនេងសេយ័ 
បានរតគ់គច ខលាួនបាត។់ គៅក្ុងករណីចំនួន ៥២ ក្ុងចំគោមករណីចំនួន ៣៣០ 
ដែ�្តរូវបានគ្រើកគៅគ�ើ្្រពន័្ធទិន្នយ័រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ ពត័ម៌ានែ្មី្រំផុ្តគឺថា
ជនេងសេយ័បានរតគ់គចខលាួន។ ជាញរឹកញា្រ ់ អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូមនិ
បានែរឹងពី    ្ ពរឹត្ការណ៍ននការរតគ់គចខលាួនរ្រេ់ជនគ�្មើេគនាោះគទ ្រ៉ុដន្អ្កទាងំគនាោះ 
បាន រាយការណ៍ថា ជាធម្មរាគនោះជា�ទ្ធផ្�ននការខកខានរ្រេ់នគរបា�ក្ុងការ   
គឆលាើយត្រគៅនរឹងការរាយការណ៍រ្រេ់ជនរងគ្រោះ។ គៅក្ុងករណីមយួចំនួនជន 
េងសេយ័្តរូវបានផ្្ដ�់ែំណរឹ ងគោយ�ួចោកទុ់កជាមុនពីនគរបា�ថា មានការ 
ោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង្រ្ដរឹងគៅគ�ើជនេងសេយ័។ គៅក្ុងករណីមយួចំនួនននករណីទាងំ
គនោះ នគរបា�បានគ្្រើពាក្យ្រណ្រឹ ងរគំោភគេពេន្ថវៈគធ្ើជាឱកាេមយួគែើម្បជីំរតិ
ទារ្បាកពី់ជនេងសេយ័។ គៅក្ុងករណីគផ្សេងគទៀត ជនេងសេយ័្តរូវបានអនុញ្ញា ត 
ឲ្យរតគ់គចខលាួន គោយរារដតពួកគគរា្គ �់នគរបា� ឬជាអ្កដែ�មានអំោច។

ជនរងគ្រោះគោយរារការរគំោភគេពេន្ថវៈ ដែ�មានអាយុគ្កាម ១៨ 
ឆ្្ ំមានចំនួនខ្ពេ់ គ្រើគធៀ្រគៅនរឹងជនរងគ្រោះដែ�មានអាយុ ១៨ ឆ្្ ំនិងគ�ើេពី 
១៨ ឆ្្។ំ ក្ុងចំគោមជនរងគ្រោះគ្កាម ១៨ ឆ្្ ំ ជនរងគ្រោះចំនួន ៥៨ នាក ់
(១០%) គឺមានអាយុគ្កាម ៦ ឆ្្ ំចំនួន ១៨១ នាក ់(៣២%) គឺមានអាយុពី ៦ គៅ 
១១ ឆ្្ ំនិងចំនួន ៣២៨ នាក ់(៥៨%) គឺមានអាយុពី ១២ គៅ ១៧ ឆ្្។ំ៤  តួគ�ខ 
គនោះមនិដមនមាននយ័ថា មានករណីរគំោភគ�ើកុមារគ្ចើនជាងករណីរគំោភគ�ើសេ្ី 
គពញវយ័គនាោះគទ (សេ្ីគពញវយ័មានភាពរាទា កគ់េទាើរគ្ចើនជាងក្ុងការគធ្ើការរាយ- 
ការណ៍ គោយការភយ័ខាលា ចពីការេ្ី្រគនាទា េ ឬមនិទទួ�យកពីរ្ាមរី្រេ់អ្កទាងំ 
គនាោះ និងគំនិតគរ ើេគអើងពីអ្កជិតខាង)។ គោយរារដតចំនួនននករណីរគំោភគ�ើ 
កុមារ ដែ�រមួទាងំការរគំោភគ�ើកុមារអាយុគ្កាម ១២ ឆ្្ ំគឺមានចំនួនខ្ពេ់ គនោះ
ទាមទារឲ្យមានការយកចិត្ទុកោកគ់ៅគ�ើ ត្មរូវការគេវាកម្មនានាគៅក្ុង្្រពន័្ធ 
តុោការ ដែ�្តរូវដត្រគងកេើតគ�ើងជាពិគេេគែើម្ប្ីរំគពញរាមត្មរូវការរ្រេ់ 
កុមារ។៥

ការពិនិត្យគ�ើងវញិគ�ើករណីទាងំអេ់ ដែ�្តរូវបានគ្រើកគៅក្ុងអំ�ុង
គព�គនាោះ កប៏ានគចាទជាេំណួរអំពីករណីជាគ្ចើនដែ�បានបាត។់ ក្ុងចំគោម 
ករណីេរ្ុរ ៥៣៧ ករណី ដែ�ពាកព់ន័្ធនិងកុមារ មានដតជនរងគ្រោះចំនួន ២៨ 
នាក ់ ្រ៉ុគោណ ោះ ដែ�ជាគក្មង្្ររុេ។ ចំនួនទា្រយ៉ាងខាលា ងំគនោះគេទាើរដត បាន្រង្ហា ញ 
យ៉ាងចបាេ់ថាជនរងគ្រោះជាគភទ្្ររុេ មនិបានរាយការណ៍្គ្រក់រណីទាងំអេ់
គនាោះគទ គហើយ្្រដហ�ជាមនិគួរឲ្យភាញា កគ់ផ្្អើ�គនាោះគទ គោយរារគំនិតក្ុងេង្គម 
មនិបានគិតថា្រុរេជាជនរងគ្រោះគៅក្ុងអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈគនាោះគទ។ គំនិត 
គនោះមនិអាចកាត្់រន្ថយបាន គោយរាមវធិីននការអនុវត្ចបា្ររ់្រេ់្្រពន័្ធតុោការ

 

ជនេង្ស័យដ�លបានរ្់សគចខ្យួន
សក្ងកេដីអាយុ ១៥ ឆ្ាំ ម្ាក់ គឺជាជនរងសកគោះនន

ការប៉ុនប៉ងរំសលោភសេពេន្ថវៈ ស�ោយឪពុករបេ់នាង 
ដ�លជា�ាហាន។ សនៅសពល�ំបូង ជនរងសកគោះបាន      
កបាប់នគរបាលថ្ាក់កេុក និងសមបញ្ជាការរបេ់ឪពុក
នាងអំពដីការប៉ុនប៉ងរំសលោភ។ ជាជាងអនុញ្ា្ឲ្នគរ
បាលចាប់ខ្យួនជនេង្ស័យ សមបញ្ជាការរក្ា�ុកគា្់សនៅ
ក្នុងបន្ាយសយោធា។ ជនរងសកគោះបន្ាប់មកបានស�ៅរក
អង្គការលដីកា�ូេកមាប់ជំនួយ សហើយអ្កឃ្ាំសមើលបាន
ស�ៅេ្ងការ�្ឋាននគរបាលសខ្្ ស�ើម្ដីសេ្ើឲ្មនន្ដីនគរ-
បាល�ាំងសនោះចាប់ខ្យួនជនេង្ស័យ។ ស�ោះជាយ៉ាងណា 
សនៅសពលសនោះសមបញ្ជាការបានអនុញ្ា្ឲ្ជនេង្ស័យ
រ្់សគចខ្យួន។ ជនេង្ស័យសនៅដ្មិន�ាន់ចាប់ខ្យួនបាន។

សក្ងកេដីអាយុ ១៥ ឆ្ាំម្ាក់ក្ូវបានរំសលោភសេព
េន្ថវៈស�ោយអ្កជិ្ខាងក្នុងយប់មួយ សនៅសពលដ�ល
នាងបានចាកសចញពដី្្ះរបេ់នាងស�ើម្ដីស�ៅបង្គន់។ 
សនៅសពលដ�លនាង បានជូន�ំណតឹងស�ៅ�ដីេ្ាក់ការ 
នគរបាល មូល�្ឋានអំពដីអ្ដីដ�លបានសកើ្ស�ើងចំសពោះ
នាង នគរបាលបានកបាប់ជនេង្ស័យថា ជនរងសកគោះ
បានសធ្ើការ�ាក់ពាក្បណ្តឹងប្តឹងជនេង្ស័យ សហើយលុះ 
ក្ាដ្ជនេង្ស័យកបគល់លុយឲ្មនន្ដី�ាំងសនោះ សបើមិន 
�ូសច្ោះពួកសគនតឹងចាប់ខ្យួនជនេង្ស័យ។ ជនេង្ស័យ 
បានបង់កបាក់ឲ្នគរបាល សហើយមនន្ដី�ាំងសនោះបាន 
អនុញ្ា្ឲ្ជនសនោះរ្់សគចខ្យួន។ ករណដីសនះកំពុងបន្
ការជំនុំជកមះក្ដី្ាមរយៈ្ុលាការ ប៉ុដន្កដន្ងលាក់ខ្យួន 
របេ់ជនេង្ស័យសនៅមិន�ាន់រកសឃើញ ។ 

៤ ចំនួនេរុបននជនរងសកគោះគឺ ៥៦៧ នាក់ ស�ោយេារករណដីមួយចំនួនពាក់ពស័ន្ធនតឹងជនរងសកគោះ 
សកចើនជាងម្ាក់។
៥ សេចក្ដីលម្ិ្ននការ្្ល់សេវាកម្ដបបសនះ គឺហួេពដីវិេាលភាពននរបាយការណ៍សនះ ប៉ុដន្ក្ូវ  
បានកគប�ណ្ប់យ៉ាង�ូលំ�ូលាយសនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ដី របេ់អង្គការ Hagar/UNICEF។ Dr J.K. 
Reimer, A System Just for Children, January 2015 http://www.unicef.org/
cambodia/A-System-Just-for-Children_FINAL_Jan-2015.pdf

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា៤

http://www.unicef.org/cambodia/A-System-Just-for-Children_FINAL_Jan-2015.pdf
http://www.unicef.org/cambodia/A-System-Just-for-Children_FINAL_Jan-2015.pdf


គៅគ�ើជនរងគ្រោះដែ�ជាគក្មង្្ររុេគនាោះគទ។ អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់ 
អង្គការ �ីកាែចូ បានរាយការណ៍ថា នគរបា�ដតងដតមនិគជឿចំគពាោះ 
ករណីគក្មង្្ររុេដែ�្តរូវបានរគំោភ គហើយមនិដត្រ៉ុគោណ ោះនគរបា� 
មយួចំនួន បានគេើចចំអកោកគ់ក្មង្្ររុេគៅគព�ដែ�កុមារទាងំ 
គនាោះគរៀ្ររា្រពី់្រទពិគរាធនរ៍្រេ់អ្កទាងំគនាោះ។ គៅគព�ដែ�គក្មង 
្្ររុេ្តរូវបាន្រញ្ជចូ នគៅមនទាីរគពទ្យគែើម្បគីធ្ើការពិគរាធន ៍ពីអំគពើរគំោភ 
គេពេន្ថវៈ គវជ្ជ្រណ្ឌិ តមនិែរឹងថា្តរូវពិនិត្យកុមារទាងំគនាោះគោយ 
រគ្រៀ្រោ។ គទាោះជាករណី្តរូវបាន្រញ្ជចូ នគៅតុោការកគ៏ោយ ជា 
គរឿងធម្មរាេ្មា្រ់្ ពោះរាជអាជាញា និងគៅ្កមក្ុងការចាតទុ់កថាករណី
ទាងំគនោះជាអំគពើ្្រទចូេគករ ្ិ៍ខា្ម េ គោយរារដតខ្ោះខាតភេ្ុរាងននការ 
រគំោភគេពេន្ថវៈគៅក្ុងគកាេ�្យវចិយ័គពទ្យ និងគោយរារដត្ពោះ-
រាជអាជាញា  និងគៅ្កម ភាគគ្ចើនមនិគជឿថាការចា្ររ់គំោភគេពេន្ថវៈ 
គ�ើ្រុរេអាចគកើតមានគ�ើងគនាោះគទ។

ជាចុងគ្កាយ គៅក្ុងករណីរគំោភគេពេន្ថវៈទាងំអេ់ 
ដែ�្តរូវបានគ្រើកគៅក្ុងអំ�ុងគព�ការេិកសា្រាវ្ជាវរយៈគព�្រី
ឆ្្ ំ មនិមានជនរងគ្រោះោមយួ្តរូវបានកត់្ រាថាជាអ្ក្រគ្មើគេវា
ផ្លាចូវគភទគនាោះគទ។ ភេ័្ុរាងដែ�មាន្រា្រ ់្រញ្្ជ កថ់ាអ្ក្រគ្មើគេវា

ផ្លាចូវគភទគៅទចូទាងំពិភពគោក គឺជាអ្កង្យរងគ្រោះខាលា ងំ្រំផុ្តគៅ 
នរឹងអំគពើចា្ររ់គំោភគេពេន្ថវៈ។៦ ការេិកសាមយួគៅឆ្្ ំ២០១០ េ្ដី
ពីការរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុង្្រគទេកម្ពុជា គោយអង្គការគ�ើកដ�ង 
គទាេអន្រជាតិ កម៏ានភេ្ុរាងដែ�ថា ការចា្ររ់គំោភគ�ើអ្ក្រគ្មើ 
គេវាផ្លាចូវគភទ គឺមានកំរតិខ្ពេ់ ្រ៉ុដន្ក្មតិននការរាយការណ៍ពីអំគពើ      
រគំោភគនាោះ គឺមានក្មតិទា្រខាលា ងំោេ់។៧ ការេិកសាគនោះរកគ�ើញ 
ថាគហតុផ្�មយួននការរាយការណ៍ គឺគោយរារមានការភយ័ខាលា ច
ននអំគពើហិងសា្រដន្ថមគទៀត ឬ ការរគំោភគេពេន្ថវៈគៅក្ុងនែរ្រេ់ 
នគរបា�។ គោយរារអ្ក្រគ្មើគេវាផ្លាចូវគភទមយួចំនួនបានោក ់  
ទុកពត័ម៌ានអំពីការង្ររ្រេ់អ្កទាងំគនាោះពីអង្គការ �ីកាែចូ ែចូចគនោះ
គយើងមនិអាចទទួ�បានពត័ម៌ានគ្ចើនគនាោះគទ។ ចំនួនេរ្ុរននករណី
ពាកព់ន័្ធនរឹងអ្ក្រគ្មើគេវាផ្លាចូវគភទដែ�មនិអាចទទួ�បាន គោយ     
ដផ្្អកគ�ើទិន្នយ័ពី្្រពន័្ធទិន្នយ័រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ ្រង្ហា ញថាអ្ក
ទាងំគនាោះគៅមានភាពរាទា កគ់េទាើរជាខាលា ងំក្ុងការរាយការណ៍ (េចូម្បដីត
គធ្ើការរាយការណ៏គៅអង្គការមនិដមនរោឋា ភបិា�) និង្រង្ហា ញថា្ករុម
ដែ�ង្យរងគ្រោះ្រំផុ្ត គឺទទួ�បានគេវាកម្មតិចតួចពី្្រពន័្ធ 
តុោការ។

៦ Shannon et al, A systematic review of the correlates of violence against sex workers, American Journal of Public Health, May 2014, Volume 104(5), e42-54, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24625169.
៧ Amnesty International, Breaking the Silence – Sexual Violence In Cambodia, 2010, p.18 http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/Breaking_the_silence_-_Sexual_violence_
in_Cambodia_FINAL.pdf.

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ៥

នគរបា�្រាវ្ជាវករណីរគំោភកំពុង្្រមចូ�ភេ្ុរាង

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625169
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/Breaking_the_silence_-_Sexual_violence_in_Cambodia_FINAL.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/Breaking_the_silence_-_Sexual_violence_in_Cambodia_FINAL.pdf


ប្រភេទនៃករណីដែលបតរូវ្រិទ

ការវភិាគគ�ើករណីដែ�្តរូវបាន្រិទ រមួមាន 
ជាែំ្រចូងគឺការដចកករណីគៅជា្រី្្រគភទធំៗ៖ ទីមយួ 
គឺករណី ដែ�បាន្រញ្្រជ់ាមយួនរឹងការកាតគ់ទាេ 
ចំគពាោះការរគំោភគេពេន្ថវៈ និងការកាតគ់ទាេឲ្យ 
ជា្រព់ន្ធនាររ គោយគររពគៅរាម�ក្ខខណ្ឌ នន្កម
្ពហ្មទណ្ឌ ។៨ ទីពីរ គឺករណីដែ�បាន្រញ្្រគ់ៅ        
ចំណុចោមយួមុនគព�ការជំនំុជ្មោះក្ដី។ និងទី្រី គឺ
ករណីដែ�បានគធ្ើការជំនំុជ្មោះក្ដី ្រ៉ុដន្្តរូវបាន្រញ្្រ់
គោយរ្ម នការផ្្នាទា គទាេោមយួ ឬ ជាមយួនិងការ 
ផ្្នាទា គទាេដែ�គួរឲ្យេងសេយ័។ របាយការណ៍គនោះនរឹង
គមើ��ម្អតិគៅគ�ើករណីដែ�គៅក្ុង្្រគភទករណីពីរ
ចុងគ្កាយ ។

្្រគភទករណីទីពីរ រមួមានករណីដែ�បាន 
្រញ្្រជ់ាមយួនិងការផ្្ដ�់េំណងពីជនេងសេយ័ គៅ 
កានជ់នរងគ្រោះ ករណីដែ�បាន្រញ្្រជ់ាមយួនិង 
ការគរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងជនេងសេយ័ និងជនរង 
គ្រោះ ករណីរគំោភគេពេន្ថវៈគៅក្ុងអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ គហើយនិងករណី ដែ�ជនរងគ្រោះែកពាក្យ 
្រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ  ឧទាហរណ៍ែចូចជា គោយរារជន 
េងសេយ័គនាោះគឺជារាចញ់ាតិ ឬ ជាជនដែ�មាន 
អំោច និងឥទ្ធិព�ម្ាក។់

្្រគភទករណីទី្រី រមួមាន ករណីដែ�មាន 
ការផ្្នាទា គទាេ ្រ៉ុដន្គទាេ្តរូវបានព្យរួទាងំ្េរុង ឬ ្តរូវ 
បានព្យរួមយួដផ្្ក ករណីដែ�ជនគ�្មើេ្តរូវបានផ្្នាទា -
គទាេ ចំគពាោះ្រទគ�្មើេ្្រទចូេគករ ្ិ៍ខា្ម េជំនួេឲ្យ្រទ
គ�ើ្មេរគំោភគេពេន្ថវៈ និងករណីដែ�មានការ     
ផ្្នាទា គទាេ ្រ៉ុដន្ការោកគ់ទាេមានរយៈគព�ខលាីជាង
ការដចងគៅក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ ។ ្្រគភទករណីគនោះក៏
មានរមួ្រញ្ចូ �ករណីមយួចំនួនតចូច  ដែ�ជនេងសេយ័
្តរូវបានរកគ�ើញថារ្ម នកំហុេ។ ក្ុងចំគោមករណី 
ទាងំគនោះ មនិមានភេ្ុរាងចបាេ់ោេ់្រង្ហា ញថាការ
េគ្មចគេចក្ីមានកំហុេគនាោះគទ ្រ៉ុដន្ចំគពាោះករណី 
មយួចំនួន គឺគៅក្ុងរា្ថ នភាពមយួដែ�អ្កឃ្លា គំមើ� 
រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ មានអារម្មណ៍ថាការរកគ�ើញថា 
រ្ម នកំហុេ គោយរារ្្រដហ�ជា�ទ្ធផ្�ននអំគពើ 
ពុករ�ួយគនាោះគទ។

៨ មាក្ា ២៣៩ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកំណ្់នូវធា្ុ្្ំននប�រំសលោភ
សេពេន្ថវៈ និងបានដចងថាប�សល្ើេសនះគឺក្ូវ្្ន្ាស�ោេ�ាក់ 
ពន្ធនាគាររយៈសពលពដី ៥ ឆ្ាំស�ៅ ១០ ឆ្ាំ។ មាក្ា ២៤០ �ល់ 
២៤៤ កំណ្់នូវបញ្ជដីេ្ថាន�ម្ងន់ស�ោេននការសចោ�កបកាន់ននការ 
រំសលោភសេពេន្ថវៈ។ អ្្ថប��ាំងសនះបានបញ្ជាក់ថា េ្ថាន�ម្ងន់
ស�ោេននប�សល្ើេសនះគឺក្ូវ្្ន្ាស�ោេ�ាក់ពន្ធនាគារចំនួន៧ ឆ្ាំ 
ស�ៅ ១៥ ឆ្ាំ។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា៦

នគរបា�គៅផ្ទាោះជនរងគ្រោះគោយករណីរគំោភគេពេន្ថវៈ



ការេគ្មចគេចក្ីអំពីថា គតើករណីោមយួធ្លា កច់ចូ�គៅ 
ក្ុង្្រគភទទីមយួ ឬ ទី្រីគនាោះគឺ ថាគតើការផ្្នាទា គទាេ និងការោក ់
ពន្ធនាររេម្េ្រឬមនិេម្េ្រ និងគោយដផ្្អកគ�ើពត័ម៌ានអំពី 
អង្គគហតុននេំណំុគរឿង ដែ�្តរូវបាន្្រមចូ�ក្ុងអំ�ុងគព�ននការ 
គេើុ្រអគងកេតគោយអ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ។ វា្្រដហ�ជា 

មានគហតុផ្�្េ្រចបា្រ ់ (ដែ�អង្គការ�ីកាែចូមនិបានែរឹង) ដែ�
ឈានគៅែ�់ការេគ្មចចិត្រ្រេ់េហគៅ្កម ្រ៉ុដន្ដគទាោះជាយ៉ាង 
ោ គៅក្ុងករណីជាគ្ចើន អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បាន 
ចចូ�រមួក្ុងការជំនំុជ្មោះក្ី និងបានគមើ�គ�ើញថារ្ម នគហតុផ្�ដ្រ្រ
គនោះគទ។

មុនគព�គធ្ើការវភិាគ�ទ្ធផ្�ទាងំគនោះ្រដន្ថមគទៀត វាមាន
រារៈេំខានក់្ុងការកតេ់មា្គ �់ថា �ទ្ធផ្�ដែ�បានកត់្ រាគោយ
អង្គការ�ីកាែចូ ទំនងជាមានផ្�វជិ្ជមានគ្ចើនជាង�ទ្ធផ្�ននករណី
រគំោភគេពេន្ថវៈទាងំអេ់គៅក្ុង្្រគទេកម្ពុជា។ ជនរងគ្រោះជា 
គ្ចើនមនិបានរាយការណ៍ទា�់ដតគរាោះ គហើយចំគពាោះអ្កដែ�បាន 
រាយការណ៍ អ្កទាងំគនាោះភាគគ្ចើនមនិមានការជួយ�រំ្ ទោមយួ
គ�ើយ។ គៅគព�ដែ�អង្គការ�ីកាែចូ (ឬអង្គការមនិដមនរោឋា ភបិា� 
គផ្សេងគទៀត) បានចចូ�រមួពាកព់ន័្ធ  និងអាចជួយ�ជនរងគ្រោះនិងជំរញុ
ឲ្យនគរបា� និងតុោការគែើម្ប្ីរន្គរឿងក្ីគនាោះ ឱកាេននការេគ្មច
បាននចូវ�ទ្ធផ្�ជាទីគពញចិត្ គឺមានក្មតិខ្ពេ់ជាងមុន។ ឧទា- 
ហរណ៍ ជាញរឹកញា្រគ់ែើម្រណ្ដរឹ ងរ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បាន 
រាយការណ៍ថា មុនគព�ដែ�អង្គការបានចចូ�រមួពាកព់ន័្ធគៅក្ុងគរឿង

ក្ដីរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ នគរបា�រ្ម នឆនទាៈក្ុងការជួយ�ែ�់ពួករត ់
ឬបានគធ្ើការទាមទារឲ្យពួករត្់រង់្ បាក ់ គែើម្បគីេើុ្រអគងកេតគរឿងក្ដី 
រ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ។ ្្រេិនគ្រើអ្កទាងំគនាោះយកគរឿងក្ដីគនោះគៅ 
តុោការ គនាោះមសន្ីតុោការកទ៏ាមទារឲ្យមានការ្រង់្ បាកខុ់េចបា្រ ់
មុននរឹងពួកគគចាតវ់ធិ្នការោមយួ។ គៅគព�ដែ�អង្គការ�ីកាែចូ
បានចចូ�រមួពាកព់ន័្ធ ផ្ទាុយគៅវញិនគរបា�  និងមសន្ីតុោការដតងដត
ផ្លា េ់្រ្ចូរអាក្រ្បកិរយិារ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ និងយ៉ាងតិចោេ់មសន្ី 
ទាងំគនាោះមនិទាមទារឲ្យមានការ្រង់្ បាកគ់ទៀតគទ។ គែើម្រណ្ដរឹ ងជា 
គ្ចើនបានរាយការណ៍ថា ្្រេិនគ្រើអង្គការ �ីកាែចូ មនិបានចចូ�រមួ
ពាកព់ន័្ធគៅក្ុងគរឿងក្ដីរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះគទ គនាោះពួករត់្ ្រដហ�ជា
�ោះ្រងគ់ចា�គរឿងក្ដីបាតគ់ៅគហើយ។

លទ្ធផលនៃករណីទាំងអស់ដែលបតរូវបាៃ្រិទ

េាពខុសគ្ារវាងករណីដែលជា្រ់ពាក់ព័ៃ្ធៃឹងបស្ី ៃិងកុមារ

លទ្ធផលនៃករណីនៃការរំលោភសៃពសន្ថវៈពាក់ព័ន្ធនិងស្តៃី និងកុមារ របស់អង្គកការ លីកាដូ ពីឆ្នៃំ២០១២ ដល់២០១៤ ដៃលតៃូវានបិទ

លទ្ធផលនៃករណីនៃការរំលោភសៃពសន្ថវៈពាក់ព័ន្ធនិងស្តៃីដៃលមានអាយុ ១៨ឆ្នៃំ និង លើសពី ១៨ឆ្នៃំ របស់អង្គកការលីកាដូ 
ពីឆ្នៃំ២០១២ ដល់២០១៤

ក្ុងចំគោមករណីដែ�្តរូវបាន្រិទ េរ្ុរ ៤២៤ ករណី ពាកព់ន័្ធ 
និងសេ្ី និងកុមារ មាន ១៤៧ (៣៥%) ករណី បាន្រញ្្រជ់ាមយួនិង 
ការកាតគ់ទាេនិងការផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររេម្េ្រ ១៣៦ (៣២%) 
ករណី បាន្រញ្្រម់ុនគព�គ្រើកេវនាការជំនំុជ្មោះក្ដី គហើយនិង 
១៤១ (៣៣%) ករណី បាន្រញ្្រជ់ាមយួនរឹងការជំនំុជ្មោះក្ដី ្រ៉ុដន្ 
មានការផ្្នាទា គទាេមនិ្តរឹម្តរូវ ឬការេគ្មចឲ្យគោោះដ�ង។

គៅក្ុងករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ី ការដ្រងដចករវាង ្្រគភទទាងំ្ីរ 
ខាងគ�ើ គឺ៖ ៣១ ករណី ក្ុងចំគោមករណីេរ្ុរចំនួន ១៣១ ករណី 
(២៣.៥%) បាន្រញ្្រជ់ាមយួនរឹងការកាតគ់ទាេនិងការផ្្នាទា គទាេ 
េម្េ្រ  ៦៩ ករណី ក្ុងចំគោមករណីេរ្ុរចំនួន ១៣១ ករណី 
(៥៣%) បាន្រញ្្រម់ុនគព�ជំនំុជ្មោះក្ដី  និង ៣១ ករណី ក្ុង 
ចំគោមករណីេរ្ុរចំនួន ១៣១ ករណី (២៣.៥%) បាន្រញ្្រជ់ា 
មយួនរឹងការជំនំុជ្មោះក្ដីដែ�មានភាពខ្ោះចគនាលា ោះ ឬ រ្ម នការផ្្នាទា  
គទាេ។

គៅគព�ដែ��ទ្ធផ្�ននករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីអាយុ ១៨ ឆ្្ ំនិងគ�ើេពី ១៨ ឆ្្ ំនិង កុមារអាយុគ្កាម ១៨ ឆ្្ ំ្តរូវបានវភិាគគោយដ�កពី 
រ្ ភាពខុេរ្ដែ�គួរឲ្យចា្រអ់ារម្មណ៍មយួចំនួនបានគ�ចគ�ើង។ 

0% 10% 20% 30% 40% 

►

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

►

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ៧

ការផ្្នាទា គទាេមនិ្តរឹម្តរូវ ឬរ្ម នការផ្្នាទា គទាេ ៣៣%

ការផ្្នាទា គទាេមនិ្តរឹម្តរូវ
ឬរ្ម នការផ្្នាទា គទាេ ២៣.៥%

ការផ្្នាទា គទាេេម្េ្រ ៣៥%

ការផ្្នាទា គទាេេម្េ្រ ២៣.៥%

ករណី្តរូវបាន្រិទមុនការជំនំុជ្មោះក្ដី ៣២%

ករណី្តរូវបាន្រិទមុនការជំនំុជ្មោះក្ដី ៥៣%



លទ្ធផលនៃករណីនៃការរំលោភសៃពសន្ថវៈពាក់ព័ន្ធកុមារដៃលមានអាយុកៃៃម ១៨ឆ្នៃំ របស់អង្គកការលីកាដូ 
ពីឆ្នៃំ២០១២ ដល់២០១៤

គៅក្ុងករណីេិទ្ធិកុមារមាន ១១៦ ករណី ក្ុងចំគោមករណីេរ្ុរ 
ចំនួន ២៩៣ ករណី (៣៩.៥%) ្តរូវបាន្រញ្្រជ់ាមយួនរឹងការកាត់
គទាេនិងការផ្្នាទា គទាេេម្េ្រ ៦៧ ករណី ក្ុងចំគោមករណី 
េរ្ុរចំនួន ២៩៣ ករណី (២៣%) ្តរូវបាន្រញ្្រម់ុនគព�គ្រើក 
េវនាការជំនំុជ្មោះក្ដី និង ១១០ ក្ុងចំគោមករណីេរ្ុរចំនួន 
២៩៣ ករណី (៣៧.៥%) ្តរូវបាន្រញ្្រជ់ាមយួនរឹងកាជំនំុជ្មោះក្ដី 
ដែ�មានការផ្្ដនាទា គទាេមនិ្តរឹម្តរូវ ឬ ការគោោះដ�ងគោយរ្ម ន 
គទាេ។ 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

►

ករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងកុមារ មានភាគរយខ្ពេ់គៅក្ុង 
�ទ្ធផ្�ននករណី្្រគភទទីមយួ គឺ�ទ្ធផ្�ដែ�មានការកាតគ់ទាេ
ពី្រទគ�ើ្មេរគំោភគេពេន្ថវៈ និងការផ្្នាទា គទាេេម្េ្រ 
(៣៩.៥% គ្រើគ្្រៀ្រគធៀ្រគៅនរឹង ២៣.៥%)។ ចំនួនករណីជាគ្ចើន 
ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីគពញវយ័ គឺមានគៅក្ុង្្រគភទករណីទីពីរករណី 
ដែ�ជាករណីមនិបានឈានគៅែ�់ការជំនំុជ្មោះក្ដី (៥៣% គ្រើគធៀ្រ 
គៅនរឹង ២៣%) ។

គហតុផ្�េ្មា្រ្់រញ្ហា គនោះ គឺទំនងជាមានការេ្មុគរា្ម ញ 
្រ៉ុដន្វាអាចគកើតគ�ើងយ៉ាងតិចោេ់មយួចំដណក គចញពីការរពំរឹង  
ទុករ្រេ់េង្គមគៅគ�ើឥរយិា្រទរ្រេ់សេ្ី។ អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់ 
អង្គការ�ីកាែចូ បានរាយការណ៍ថា គៅគព�ដែ�ជនរងគ្រោះ្តរូវ 
បានរាកេួរគោយនគរបា� ឬមសន្ីតុោការ ឥរយិា្រែរ្រេ់សេ្ី 
គពញវយ័ ជាញរឹកញា្រ់្ តរូវបានពិនិត្យពិច្យ័ ដែ�គនោះ្រង្ហា ញអំពី   
អាក្រ្បកិរយិាចង្់រញ្្ជ កថ់ា គនោះជាការទទួ�ខុេ្តរូវរ្រេ់សេ្ីទាងំ
គនាោះ ក្ុងការមនិ្តរូវគធ្ើអ្ីមយួដែ�អាចនាឲំ្យពួករតេ់្ថិតគៅក្ុង 
ហានិភយ័ននការរគំោភគេពេន្ថវៈ។ កុមារគក្មងៗ្តរូវបានចាតទុ់កថា
មានការ្គ្រ់្ គងគ�ើខលាួនឯងបានតិចតួច ែចូគច្ោះគឺទំនងជាមនិ្តរូវបាន
្រគនាទា េចំគពាោះឥរយិា្រែរ្រេ់កុមារទាងំគនាោះគនាោះគទ។ គៅគព�    
ដែ�សេ្ី្តរូវបានទទួ�រងនចូវការគចាទេួរេំនួរដ្រ្រគនោះ ជាមយួនរឹង 
ការ្រគនាទា េគៅគ�ើពួករត ់  គនាោះគធ្ើឲ្យសេ្ីទាងំគនាោះទំនងជានរឹងមនិ
ចង្់រន្គរឿងក្ដីគនោះែ�់ទី្រញ្្រគ់នាោះគទ។ គ�ើេពីគនោះគៅគទៀត 
អាច្្រដហ�ជា ្្រេិនគ្រើគៅ្កមទទួ�យកឥរយិា្រទែចូចដែ� 

បានគរៀ្ររា្រខ់ាងគ�ើថា សេ្ីគឺមានកំហុេោមយួដែ�គធ្ើឲ្យអ្ក 
ទាងំគនាោះ្តរូវបានគគចា្ររ់គំោភ គនាោះគៅ្កមគឺទំនងជាមនិគធ្ើការ 
ផ្្នាទា គទាេោមយួគ�ើយ។ 

្រញ្ហា គនោះកម៏ានមចូ�គហតុទីពីរដែរ។ ជាមចូ�គហតុជាកដ់េ្ង 
ដែ�គហតុអ្ីបានជាករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីគពញវយ័ ្តរូវបាន 
្រញ្្រម់ុនគព�ការជំនំុជ្មោះក្ដី។ ែចូចដែ�នរឹង្តរូវបាន្រក្រាយែចូច
ខាងគ្កាមគនោះ ករណីដ្រ្រគនោះជាគ្ចើន្តរូវបាន្រញ្្រគ់ោយការ្រង ់   
្បាកេំ់ណងពីជនេងសេយ័គៅឲ្យជនរងគ្រោះ គែើម្បគីធ្ើជាែ្ចូរឲ្យជនរង
គ្រោះែកពាក្យ្រណ្ដរឹ ង។ ការ្រង់្ បាកទ់ាងំគនោះជាញរឹកញា្រ់្ តរូវបាន 
ចរចារគោយនគរបា� ្ពោះរាជអាជាញា  ឬគៅ្កម   គហើយ្រនាទា ្រពី់ជន 
រងគ្រោះបានែកពាក្យ្រណ្រឹ ង មសន្ីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងគធ្ើការ្រិទេំណំុ
គរឿង្ពហ្មទណ្ឌ ។ គៅគព�ដែ�ជនរងគ្រោះមានអាយុគ្ចើនជាង ១៥ 
ឆ្្ ំ(អាយុ្េ្រចបា្រន់នការយ�់្ពមរមួគភទ) គនាោះជាការង្យ្េរួ� 
េ្មា្រន់គរបា� និងមសន្ីតុោការក្ុងការ្រញ្្រេំ់ណំុគរឿង 
្ពហ្មទណ្ឌ  គោយ្រញ្្ជ កថ់ាជនរងគ្រោះបានរារភាពថា ពួកគគបាន 
យ�់្ពមរមួគភទ គហើយែចូគច្ោះជនេងសេយ័មនិមានគរឿងក្ដីដែ�្តរូវ 
គឆលាើយត្រគនាោះគទ។ ្រ៉ុដន្្្រេិនគ្រើជនរងគ្រោះមានអាយុគ្កាម ១៥ 
ឆ្្ ំគ្រើគយាងរាមចបា្រ ់នាងមនិមានេមត្ថភាពក្ុងការផ្្�់ការយ�់ 
្ពមរមួគភទគនាោះគទ គហើយមានការ�ំបាកខាលា ងំេ្មា្រន់គរបា� 
និងមសន្ីតុោការ ក្ុងការដេ្ងរកគហតុផ្�គែើម្ប្ីរញ្្រេំ់ណំុគរឿង 
្ពហ្មទណ្ឌ ។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា៨

ការផ្្នាទា គទាេមនិ្តរឹម្តរូវ ឬរ្ម នការផ្្នាទា គទាេ ៣៧.៥%

ការផ្្នាទា គទាេេម្េ្រ ៣៩.៥%

ករណី្តរូវបាន្រិទមុនការជំនំុជ្មោះ
ក្ដី ២៣%



 

ភាពគ្ានឆន្ៈស�ើម្ដីសធ្ើការរាយការណ៍
សក្ងកេដីអាយុ ១១ ឆ្ាំម្ាក់ក្ូវបានរំសលោភសេពេន្ថវៈ 

ស�ោយអ្កជិ្ខាងអាយុ ៥៤ ឆ្ាំ ។ បុរេសនោះបានគំរាមថា 
គា្់នតឹងេម្ាប់នាង កបេិនសបើនាងនិយាយកបាប់នរណាម្ាក់
អំពដីអ្ដីដ�លគា្់បានកបកពតឹ្្។ កកុមកគួេាររបេ់សក្ងកេដីបាន 
�តឹងពដីអ្ដីដ�លបានសកើ្ស�ើងចំសពោះនាង ប៉ុដន្បានេសកមចចិ្្
មិនសធ្ើេកម្ភាពអ្ដីស�។ អង្គការលដីកា�ូ បាន��ួលបាន�ំណតឹង 
អំពដីករណដីសនះមកពដីកបភពស្្ងស�ៀ្ និងបានសធ្ើការ�ាក់�ង
ស�ៅកកុមកគួេារស�ើម្ដីេាកេួរថា អ្ក�ាំងសនោះចង់បានការគាំ 
ក�ណាមួយដ�រឬស�។ កកុមកគួេារបាននិយាយថាពួកគា្់មិន
ចង់សធ្ើអ្ដីសនោះស� ពដីសកពោះពួកគា្់គ្ានជំសនឿ�ាល់ដ្សេោះ 
ចំសពោះ�ំសណើរការ្្ចូវច្ាប់។ សលើេពដីសនះស�ៅស�ៀ្ ពួកគា្់ 
មានការកពួយបារម្ភថា ជនេង្ស័យនតឹងសធ្ើការេងេតឹកកបេិន
សបើពួកគា្់រាយការណ៍ និងស�ោយេារពួកគា្់រេ់សនៅ�ដីជន 
ប�ឆ្ងាយពដីនគរបាល គ្ាននរណាម្ាក់នតឹងមកជួយពួកគា្់
សនោះស�។ ពួកគា្់បាននិយាយថាេ្ថានភាពហិរញ្វ្្ថនុរបេ់ 
ពួកគា្់គឺេមរម្កគប់កគាន់សហើយ �ូសច្ះពួកគា្់មិនចង់សធ្ើ
ការ�ាក់ពាក្បណ្តឹង�ាម�ារេំណងសនោះស�។

គជើងរ្រេ់កុមាររីងគ្រោះគោយអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ



អំសពតីពុករលួយ

ខាងគ្កាមគនោះ ្្រគភទននករណីជាគ្ចើនដែ�្តរូវបាន្រញ្្រម់ុនគព� 
ជំនំុជ្មោះក្ដី និង្្រគភទននករណីជាគ្ចើនដែ�្តរូវបាន្រញ្្រគ់ោយការផ្្នាទា គទាេ
មនិ្តរឹម្តរូវ ឬការេគ្មចគោោះដ�ងគោយរ្ម ន គទាេ    នរឹង្តរូវបានពិនិត្យយ៉ាង
�ម្អតិ្រដន្ថមគទៀត។ ្្រគភទននករណី នីមយួៗទាងំគនោះ ្គ្រែណ្្រក់រណីដែ� 
្តរូវបាន្រញ្្រគ់ោយវធិី រាសេ្មយួចំនួន និងគោយគហតុផ្�ខុេៗដ្រលាកពីរ្។ 
គទាោះ្ីរជាមាន ភាពខុេៗរ្កគ៏ោយ កគ៏ៅមានចំនុចរមួមយួ ដែ�មានគៅ្គ្រ ់       
្្រគភទនន�ទ្ធផ្�រ្រេ់ករណីជាគ្ចើនគឺ៖ អំគពើពុករ�ួយ។ ពីករណីដែ�្តរូវបាន 
្រញ្្រជ់ាមយួនរឹងការ្ពមគ្ពៀងផ្្�់េំណង គៅទីរ្ាកក់ារនគរបា�មចូ�ោឋា ន 
រហចូតគៅែ�់ករណីដែ�ឈានគៅែ�់ការជំនំុជ្មោះក្ដី គៅក្ុងករណីទាងំគនោះ 
អំគពើពុករ�ួយ គឺជាធ្តុផ្សេពំិគេេមយួ។

ចំនួនករណីជាគ្ចើនដែ�អង្គការ�ីកាែចូ មានពត័ម៌ានចបាេ់ោេ់អំពី 
ការ្រង់្ បាកពុ់ករ�ួយគៅែ�់មសន្ី គឺមានចំនួនតិច។ មានគហតុផ្�ជាគ្ចើន 
ចំគពាោះ្រញ្ហា គនោះគឺ៖ គៅក្ុងករណីជាគ្ចើន ជនរងគ្រោះមនិបានែរឹងអ្ីគរាោះអំពី 
្រញ្ហា គនោះ គោយរារការចរចា និងការ្រង់្ បាក់្ តរូវបានគធ្ើគ�ើងជា�ក្ខណៈឯក 
ជនរវាងជនេងសេយ័ និងមសន្ីរាធ្រណៈ។ ក្ុងករណីគផ្សេងគទៀត ជនរងគ្រោះបាន 
ចចូ�រមួពាកព់ន័្ធគៅក្ុងការចរចាគនោះ ្រ៉ុដន្អ្កចរចាបានឲ្យជនរងគ្រោះគធ្ើការេ្បែ 
គោយោកអ់ាែក៌ំបាងំគនោះ និងបាន្បា្រជ់នរងគ្រោះថាអ្កទាងំគនាោះនរឹង្តរូវបាន
ផ្្នាទា គទាេ ្្រេិនគ្រើពួករត្់រគញ្ញពត័ម៌ានគនោះ។៩     ចំគពាោះជនរងគ្រោះដែ�ជា 
កចូនក្ដីរ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ ជាគរឿងទចូគៅ  េ្មា្រអ់្កចរចាក្ុងការ្ពមានជនរង 
គ្រោះ មនិឲ្យនិយាយ្បា្រអ់ង្គការ �ីកាែចូ។

គ្រើគទាោះ្ីរជាយ៉ាងគនោះកគ៏ោយ អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ ដែ� 
មយួចំនួនមាន្រទពិគរាធន ៍២០ ឆ្្ ំគៅក្ុងវេ័ិយគនោះ ជាញរឹកញា្រប់ានទទួ� 
ពត័ម៌ានអំពីអំគពើពុករ�ួយពីជនរងគ្រោះ និង្្រភពគផ្សេងគទៀតគៅតុោការ ឬគៅ 
កដនលាងគផ្សេង។ អ្កឃ្លា គំមើ�ទាងំគនាោះបាន្រញ្្ជ កថ់ាគៅក្ុង្រទពិគរាធនរ៍្រេ់ 
អ្កទាងំគនាោះ អំគពើពុករ�ួយ គឺមានគ្ចើនេន្ធរឹកេនា្ធ ្រ ់ គហើយគៅ្គ្រែ់ំោក់
កា�ននគរឿងក្ដីដែ�មានទំនាកទ់ំនងរវាងជនរងគ្រោះនិងមសន្ីរាធ្រណៈ  គឺអាច 
មានឱកាេ ដែ�អាចមានអំគពើពុករ�ួយ្្រគភទោមយួអាចនរឹងគកើតមាន 
គ�ើង។

គោយរារដតចរកិ�ក្ខណៈ ដែ�អាចគកើតមានគៅគេទាើរ្គ្រទី់កដនលាង   
អំគពើពុករ�ួយ នរឹងមនិ្តរូវបានចាតទុ់កថាជា្្រធ្ន្រទមយួោចគ់ោយដ�កគៅ
ក្ុងរបាយការណ៍គនោះគទ។ ែចូគច្ោះគៅក្ុង�ទ្ធផ្�នន្្រគភទករណីគផ្សេងៗនីមយួៗ 
ដែ�នរឹង្តរូវបានពិនិត្យគោយដ�កពីរ្ នរឹង្តរូវរមួ្រញ្ចូ �តួនាទីរ្រេ់អំគពើពុក 
រ�ួយផ្ងដែរ។ ករណីមយួចំនួន ដែ�អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បាន 
ទទួ�ពត័ម៌ាន ចបាេ់ោេ់ ្តរូវបាន្រង្ហា ញែចូចខាងគ្កាម និងការេន្ិោឋា នអំពី 
វរិា�ភាព ចរកិ�ក្ខណៈ និងផ្�្រោ៉ះពា�់ននអំគពើពុករ�ួយ ្ តរូវបានទាញគចញ 
ពីករណីទាងំអេ់គនាោះ និងពី្រទពិគរាធនែ៍ទ៏ចូ�ំទចូោយ រ្រេ់អ្កឃ្លា គំមើ�។

៩ សនះមិនដមនជាការគកមាមកំដហងសលងសេើចមួយស�។ សនៅក្នុងមាក្ា ៦០៥ ននកកមកពហ្�ណ្ឌ 
កម្នុជា (ឆ្ាំ ២០០៩) ការ្្ល់េំណូកស�ៅកាន់មនន្ដីេាធារណៈ គឺក្ូវ្្ន្ាស�ោេ�ាក់ពន្ធនាគារពដី 
៥ ឆ្ាំ ស�ៅ ១០ ឆ្ាំ។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា១០

្រ៉ុេ្ី៍នគរបា�



ការបញ្ចប់សរឿងក្តីសដាយេំណង

ចំនួនជាគ្ចើនននករណី ដែ�ចចូ�គៅក្ុង្្រគភទករណី    
ដែ�្តរូវបាន្រញ្្រម់ុនគព�ឈានគៅែ�់ការជំនំុជ្មោះក្ដី គឺជា    
ករណីដែ�្តរូវបាន្រញ្្រគ់រឿងក្ីគោយេំណង។ គៅក្ុង ៧២ ករណី 
ក្ុងចំគោម ៤២៤ ករណីដែ�្តរូវបាន្រិទ (១៧%) ជនរងគ្រោះបាន 
ទទួ�ការ្រង់្ បាកេំ់ណងពីជនេងសេយ័ គែើម្បគីធ្ើជាែ្ចូរក្ុងការែក
ពាក្យ្រណ្ដរឹ ង។ ៣៦ ករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹង សេ្ីអាយុ ១៨ ឬ គ�ើេ 
ពី ១៨ ឆ្្ ំ(២៧% ននចំនួនករណីេរ្ុរ ១៣១ ករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹង 
សេ្ី) និង ៣៦ ករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងកុមារអាយុគ្កាម ១៨ ឆ្្ ំ
(១២% នន ២៩៣ ករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងកុមារ)។ ្កគ�កគៅគមើ�
ករណីដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីនិងកុមាររមួរ្ ក្ុងចំគោម ៧២ ករណី
ដែ�្តរូវបាន្រញ្្រគ់រឿងក្ីគោយេំណង ៤៣ ករណី្តរូវបានចរចារ 
គោយនគរបា� (នគរបា�្គ្រ់្ ្រគភទដែ�មានការជា្រព់ាកព់ន័្ធ 
រមួមានថ្ាក�ុ់ំ ថ្ាក់្ េរុក ថ្ាកគ់ខត្ និងដែមទាងំនគរបា�្្រឆ្ងំ 
ការជួញែចូរមនុេសេគទៀតផ្ង)។ គៅក្ុងករណីខលាោះ ជនរងគ្រោះខលាួនឯង
ផ្ទា �់បាន្រញ្្ជ កពី់ែំ្រចូងថា ពួករតច់ងច់រចារកែំគោោះ្រាយ 
េំណង និងមនិចងគ់ៅតុោការ   ្រ៉ុដន្ជាគរឿងធម្មរាគ្ចើនជាងដែ�
នគរបា�ជាអ្កផ្្ួចគផ្្ើមការចរចារវាងជនរងគ្រោះ និងជនេងសេយ័។

ករណីតិចតួចោេ់ ដែ�្តរូវបានចរចារគៅក្ុងតុោការ 
ជាចម្បងគោយរារដត្្រេិនគ្រើនគរបា�គិតថាមានឱកាេក្ុងការ
្រង់្ បាកេំ់ណង ពួកគគនរឹងរកសាទុកករណីគនោះរហចូតែ�់ការចរចារ 
ទទួ�បានគជាគជយ័ ្រ៉ុដន្ដគោយរារដតមានការ�ំបាកខាលា ងំគែើម្ប ី
្រិទគរឿងក្ី្ពហ្មទណ្ឌ មយួ គៅគព�ដែ�គរឿងគនាោះ្តរូវបាន្រញ្ជចូ នគៅ
ែ�់តុោការ។ ក្ុងចំគោម ៧២ ករណី អ្កឃ្លា គំមើ�ទទួ�បាន 
ែំណរឹ ងថា ៦ ករណី ្តរូវបានចរចារគោយ្ពោះរាជអាជាញា  និង ៣ ករណី 
្តរូវបានចរចារគោយគៅ្កមគេើុ្រអគងកេត។ ២០ ករណីដែ�គៅេេ់
្តរូវបានចរចារគោយរ្ម នអន្រការ ី ឬ មនិមានពត័ម៌ានអំពីអ្កដែ� 

ពាកព់ន័្ធគៅក្ុងការចរចារ។

ការ្រង់បបាក់ភបកៅច្ា្រ់ភទៅឲ្យមនៃ្ីៃាៃា

អ្កឃ្លា គំមើ�ទាងំអេ់បាននិយាយថា ពួកគគគជឿជាកថ់ា 
គេទាើរដត ១០០% ននករណីដែ�្រញ្្រគ់រឿងក្ីគោយេំណង គឺមាន  
ជា្រព់ាកព់ន័្ធនរឹងការ្រង់្ បាកគ់្រៅចបា្រគ់ៅឲ្យមសន្ីពាកព់ន័្ធ ដែ�គធ្ើ 
គ�ើងគោយជនេងសេយ័ ឬគោយជនរងគ្រោះគោយគធ្ើការកាត់្ បាក់
េំណងរ្រេ់ជនរងគ្រោះគៅឲ្យមសន្ីពាកព់ន័្ធ។ ពត័ម៌ានអំពី្រញ្ហា គនោះ
គឺមានការ�ំបាកក្ុងការ្្រមចូ� គោយរារនគរបា� និងមសន្ី 
តុោការ គឺមានភាព្រុិន្្រេព្យ៉ាងខាលា ងំ ក្ុងការ្រំបាតន់ចូវភេ្ុរាង
ោយ�័ក្ខអកសេរអំពីអំគពើពុករ�ួយរ្រេ់មសន្ីទាងំគនាោះ។ ជានិច្ជា 
កា� អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បានគ�ើញឯករារដែ�្តរូវ 
បានគ្្រើ្បាេ់គែើម្ប្ីរញ្្ជ ក ់ពីការ្រង់្ បាកេំ់ណងគធ្ើគ�ើងគោយជន
េងសេយ័ជចូនគៅជនរងគ្រោះ។ ឯករារទាងំគនាោះមនិបានគធ្ើការគ�ើក
គ�ើងពីករណី្ពហ្មទណ្ឌ គនាោះគទ គហើយវា្រនដ់តបាន្រញ្្ជ កថ់ា   
មនុេសេម្ាកប់ានយ�់្ពម្រង់្ បាកគ់ៅមនុេសេម្ាកគ់ផ្សេងគទៀត និងថា 
កិច្្ពមគ្ពៀងគនោះ្តរូវជា្រក់ាតព្កិច្្េ្រចបា្រ។់ គៅគព�ដែ�ការ
ផ្្�់េំណង្តរូវបានចរចារគោយនគរបា� ជនរងគ្រោះកប៏ានរាយ- 
ការណ៍ថា  ពួករត់្ តរូវផ្្ិតគមនែគ�ើឯករារដែ�បាន្រញ្្ជ កថ់ាពួក
រតប់ានែកពាក្យ្រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ ្រ្ដរឹងជនេងសេយ័។ ចំគពាោះករណី
ដែ�្តរូវបានចរចារគៅតុោការ ជនរងគ្រោះមយួចំនួនបាន 
រាយការណ៍ថា អ្កទាងំគនាោះ្តរូវចុោះហត្ថគ�ខាគ�ើគេចក្ីដែលាងការ 
រ្រេ់រាកសេែី្មីមយួ គោយេរគេរថាជនរងគ្រោះទាងំគនាោះបានយ�់ 
្ពមនរឹងការរមួគភទ គហើយែចូគច្ោះមនិ្តរូវបានគគចា្ររ់គំោភគេព- 
េន្ថវៈគនាោះគទ។ ឯករារគនោះអនុញ្ញា តឲ្យ្ពោះរាជអាជាញា  ឬគៅ្កម គធ្ើ
ការ្រិទគរឿងក្ដីគោយរ្ម ន្រញ្្រក់ារជំនំុជ្មោះក្ដី។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ១១

អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ េមាភា េនកុ៍មាររីងគ្រោះគោយអំពីរគំោភគេពេន្ថវៈ



គទាោះ្ីរជាមានករណីែចូចខាងគ�ើ គៅក្ុងករណីមយួចំនួន 
តចូច កចូនក្ដីជាគ្ចើនបានគធ្ើការជចូនែំណរឹ ងែ�់អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់ 
អង្គការ�ីកាែចូ ឬអ្កឃ្លា គំមើ�អង្គការ�ីកាែចូទទួ�បានពត័ម៌ានអំពី
ការ្រង់្ បាកគ់្រៅចបា្រពី់្្រភពគផ្សេងគទៀត។ គៅក្ុង ១១ ករណីដែ� 
បានចរចាគោយនគរបា�  អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បាន 
ទទួ�ពត័ម៌ានជាកោ់កថ់ា នគរបា�បានទទួ�្បាក់្ ត�្រម់ក    
វញិក្ុងការគធ្ើជាឈ្មួញកោ្�ក្ុងកិច្្ពមគ្ពៀងេំណងគនោះ។ គៅ 
ករណីមយួក្ុងចំគោមករណីទាងំគនោះ ជនេងសេយ័កប៏ាន្រង់្ បាក់
គៅឲ្យ្ពោះរាជអា ជាញា គែើម្បធី្នាថារតន់រឹងមនិ្តរូវបានគចាទ្្រកាន។់ 
គៅក្ុងករណីចំនួនពីរ ដែ�្ពោះរាជអាជាញា បានចរចារក្ុងកិច្្ពម 
គ្ពៀងេំណង ជនរងគ្រោះបាន្រញ្្ជ កថ់ាជនេងសេយ័កប៏ាន្រង ់
្បាកគ់ៅឲ្យ្ពោះរាជអាជាញា ផ្ងដែរ។  គៅក្ុងករណីពីរគផ្សេងគទៀត ដែ� 
្តរូវបានចរចាររវាងភាគី អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូបានទទួ�
ពត័ម៌ានថា ជនេងសេយ័បាន្រង់្ បាកគ់ៅឲ្យគៅ្កមគេ៊ើ្រអគងកេតគែើម្ប ី
�ុ្រគចា�គរឿងក្ដីរ្រេ់ពួកគគ។

ពត័ម៌ានអំពីចំនួន្បាកដ់ែ�បាន្រងគ់ៅឲ្យមសន្ី គឺមានកំរតិ 
្រ៉ុដន្គៅក្ុងករណីមយួចំនួន ដែ�នគរបា�បានគធ្ើកាតយ់ក្បាក់
េំណងរ្រេ់ជនរងគ្រោះ ជនរងគ្រោះបានជចូនែំណរឹ ងគៅឲ្យអ្កឃ្លា ំ
គមើ�រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ។ ្ររមិាណដ្្រ្្ររួ�យ៉ាងទចូ�ំទចូោយ។ 
គៅក្ុងករណីមយួដែ� ជនរងគ្រោះបានរពំរឹងថានរឹងទទួ�បាន 
៥០០ ែុោលា រ នគរបា�បានែកយក ១៥ ែុោលា រ។ គៅក្ុងករណីមយួ 
គផ្សេងគទៀត ជនេងសេយ័បានយ�់្ពម្រង់្ បាកឲ់្យជនរងគ្រោះ 
២៣០០ ែុោលា រ ្រ៉ុដន្ដជនរងគ្រោះទទួ�បានដត ២១០០ ែុោលា រ 
្រ៉ុគោណ ោះ គហើយនគរបា�រកសាទុក្បាក ់២០០ ែុោលា រ ។ ក្ុងករណីពីរ
គផ្សេងគទៀតដែ�ជនរងគ្រោះរពំរឹងថានរឹងទទួ�បាន ១២០០ ែុោលា រ 
និង ១៧៥០ ែុោលា រ ្រដន្ថមគទៀត នគរបា�បានែកយក ៥០០ 
ែុោលា រ។ ក្ុងករណីចុងគ្កាយមយួ ជនរងគ្រោះបានចរចារការ្រង ់
្បាក ់ ៤០០០ ែុោលា រ ្រ៉ុដន្នគរបា�បាន្រញុ្ោះ្រញ្ចូ �ឲ្យនាងយក 
្តរឹមដត ២០០០ ែុោលា រ។ ជនរងគ្រោះបាន្បា្រអ់្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់ 
អង្គការ�ីកាែចូថា នគរបា�បានរកសាទុក្បាក ់ ២០០០ ែុោលា រ 
គផ្សេងគទៀត។ ក្ុងអំ�ុងគព�ពីឆ្្ ំ២០១២ ែ�់ ឆ្្ ំ២០១៤ អ្កឃ្លា  ំ
គមើ�រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូ មនិទទួ�បានពត័ម៌ានោមយួអំពី       
្ររមិាណននការ្រង់្ បាកជ់ចូនគៅ្ពោះរាជអាជាញា  ឬគៅ្កម េ្មា្រក់ារ
ចរចាកិច្្ពមគ្ពៀងេំណងគនាោះគទ។ គទាោះជាយ៉ាងោ គោយដផ្្អក 
គ�ើ្រទពិគរាធនក៍នលាងមក មានការមចូ�មតិរ្មយួគៅក្ុងចំគោម 
អ្កឃ្លា គំមើ�ថា ចំនួនទរឹក្បាកអ់្រ្ប្ររមាគឺ ៥០០ ែុោលា រ និងចំគពាោះ 
ជនេងសេយ័ដែ�ជាអ្កមាន ជាញរឹកញា្រច់ំនួនទរឹក្បាកគឺ់រា្រព់ាន ់
ែុោលា រ។

ភេតុអ្ីបាៃជាជៃរងភបគោះយល់បពម្រញ្ច្រ់ភរឿងក្ី 
ភែោយបបាក់សំណង

ការ្រន្គរឿងក្ី្ពហ្មទណ្ឌ រាមរយៈតុោការ គឺជាទិែឋាភាព 
ដែ�មនិគួរឲ្យទាកទ់ាញយ៉ាងខាលា ងំ េ្មា្រជ់នរងគ្រោះជាគ្ចើន 
នាក។់ គហតុផ្�មយួក្ុងចំគោមគហតុផ្�ចម្បងជាគ្ចើនចំគពាោះ 

្រញ្ហា គនោះ គឺថាមានមនុេសេជាគ្ចើន នរឹងបានែរឹង�ឺអំពីករណីគនោះ       
្្រេិនគ្រើ្តរូវបាន្រញ្ជចូ នគៅតុោការ។ ការ្រញ្្រគ់រឿងក្ីឲ្យបានឆ្្រ ់
និងគៅទីរ្ាកក់ារនគរបា� មាននយ័ថាជនរងគ្រោះនរឹងមានឱកាេ 
គ្ចើនក្ុងការរកសាការេមា្ង តន់នករណីគនោះ។ េង្គមកម្ពុជា គឺជាេង្គម
មយួដែ�ឲ្យតនមលាខ្ពេ់ោេ់គៅគ�ើេី�ធមផ៌្លាចូវគភទ និង្ពហ្មចារ ី
រ្រេ់សេ្ី គហើយការោក្់រនទាុកគ�ើសេ្ីក្ុងការរកសាគុណតនមលារ្រេ់ខលាួន
ទាងំគនោះ គឺមានទំងំយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ។ ការបាត្់រង់្ ពហ្មចារ ីគទាោះ្ីរជារាម 
រយៈការចា្ររ់គំោភកគ៏ោយ កអ៏ាចគធ្ើឲ្យសេ្ីកាលា យជាមនុេសេដែ�មនិ
គួរឲ្យគរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួ គៅក្ុងដកវដភ្ករ្រេ់អ្កដែ�គៅជំុ
វញិសេ្ីទាងំគនាោះ។ ែចូគច្ោះមនិដមនមនិេមគហតុផ្�េ្មា្រស់េ្ី និង 
គក្មង្េី គែើម្បចីងធ់្នាថាមនុេសេតិចតួចោេ់បានែរឹង�ឺថា អ្ក
ទាងំគនាោះ្តរូវបានគគចា្ររ់គំោភគនាោះគទ។ ក្ុងករណីមយួចំនួន កចូនក្ដី
រ្រេ់អង្គការ�ីកាែចូបានឲ្យែរឹងថា អ្កទាងំគនាោះមនិចងោ់កព់ាក្យ 
្រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ គនាោះគទ គ្ពាោះជាគព�គវោេ្មា្រអ់្កទាងំគនាោះ
គែើម្បគីរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ គហើយពួកគគមនិចងឲ់្យអ្កោម្ាកែ់រឹង 
អំពីករណីគនោះគទ។ ក្ុងករណីមយួ ជនរងគ្រោះបានគធ្ើការោកព់ាក្យ
្រណ្រឹ ង ្រ៉ុដន្គ្កាយមកគៅគព�ដែ�នាងបានភា្ជ ្រព់ាក្យ នាងបាន 
ែកពាក្យ្រណ្ដរឹ ង  គោយរារដតនាងមនិចងឲ់្យគចូែណ្រឹ ងរ្រេ់នាង 
ែរឹងថានាង្តរូវបានគគចា្ររ់គំោភ។

មចូ�គហតុេំខានទី់ពីរ ដែ�ឈានែ�់ការ្រញ្្រគ់រឿងក្ី 
គោយការផ្្�់េំណង គឺការចំោយ និងផ្��ំបាកជាកដ់េ្ងក្ុង
ការ្រន្គរឿងក្ដីរាមរយៈតុោការ។ ្រញ្ហា គនោះមានទ្មងជ់ាគ្ចើន 
្្រគភទ។ េ្មា្រក់ចូនក្ដីដែ�្កី្កខាលា ងំ ្តរឹមដត្បាកច់ំោយេ្មា្រ ់
ការគធ្ើែំគណើ រគៅតុោការគៅវញិគៅមកអាចគធ្ើឲ្យការ្រន្គរឿងក្ដីមាន
ការ�ំបាក។ គ�ើេពីគនោះគទៀត ្្រជាជនកម្ពុជាភាគគ្ចើនបានែរឹង   
អំពីអំគពើពុករ�ួយមយួចំនួនក្ុង្្រពន័្ធតុោការ និងបានែរឹងថាគទាោះ 
្រីជាការពិត មនិមានការ្រង់្ បាកោ់មយួ្តរូវបានទាមទារគៅក្ុង 
ចបា្រក់គ៏ោយ កជ៏នរងគ្រោះទំនងជា្តរូវគធ្ើការ្រង់្ បាកគ់្រៅផ្លាចូវការ
គៅ្គ្រែ់ំោកក់ា�ននគរឿងក្ដី ្្រេិនគ្រើអ្កទាងំគនាោះចង្់រន្គរឿង 
ក្ី។ ្រដន្ថមពីគនោះ ែចូចដែ�បានគរៀ្ររា្រខ់ាងគ�ើ ជាញរឹកញា្រគ់រឿងក្ដី 
អាច្រន្រយៈគព�ជាគ្ចើនឆ្្ ំ គែើម្បឈីានែ�់ការេន្ិោឋា នមយួ   
គហើយគៅគព�ោដែ�គរឿង្តរូវបានអចូេ្រនាលា យ កានដ់តយចូរគៅ 
គនាោះជនរងគ្រោះកានដ់ត្េង្កចិត្យ៉ាងខាលា ងំ ជាមយួនរឹងែំគណើ រការ 
ផ្លាចូវចបា្រ ់និងគធ្ើការេគ្មចចិត្ថាពួកគគចង្់រញ្្រគ់រឿងក្ដី។

ជនរងគ្រោះ កម៏ានការយ�់ែរឹងថា ឱកាេទទួ�បាន 
�ទ្ធផ្�ដែ�ពួកគគចងប់ាន គឺមានតិចតួចោេ់។ ទីមយួ ្្រេិន 
គ្រើជនេងសេយ័មាន្បាក ់ គនាោះឱកាេដែ�ជនេងសេយ័នរឹង្តរូវបាន 
ផ្្នាទា គទាេឲ្យបាន្តរឹម្តរូវ គឺទំនងជាមនិអាចគកើតមានគ�ើងគទ។ 
ទីពីរ គ្រើគទាោះ្រីជាករណីគនោះទទួ�បានការជំនំុជ្មោះក្ដី គហើយជន 
េងសេយ័្តរូវបានជា្រព់ន្ធនាររ និង្រង្្គ ្រឲ់្យ្រង់្ បាកេំ់ណងរែឋា្រ្ប- 
គវណីកគ៏ោយ កយ៏ន្ការផ្លាចូវចបា្រេ់្មា្រអ់នុវត្ការ្រង់្ បាកេំ់ណង
មានភាពេ្មុគរា្ម ញ និងត្មរូវឲ្យមានការ្រង់្ បាកពុ់ករ�ួយ្រដន្ថម
គទៀតគៅឲ្យតុោការ ្្រេិនគ្រើអ្កទាងំគនាោះចងម់ានឱកាេទទួ�
បានគជាគជយ័ោមយួ។ នគរបា�បានែរឹងចបាេ់ោេ់អំពី្រញ្ហា

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា១២



 

នថ្្ចំណាយសលើការបញ្ចប់សរឿងក្ដីស�ោយកបាក់
េំណង

សក្ងកេដីអាយុ ៩ ឆ្ាំ ម្ាក់ក្ូវបានចាប់រំសលោភ 
សេពេន្ថវៈកបាំ�ង ស�ោយអ្កជិ្ខាងអាយុ ២៣ ឆ្ាំ។ កគួេារ 
ជនរងសកគោះបានរាយការណ៍ពដីករណដីសនះ ស�ៅកាន់នគរបាល 
ថ្ាក់ឃុំ ដ�លជាអ្កចរចារកបាក់េំណងជាមួយជនេង្ស័យ។ 
កគួេារជនរងសកគោះបានឯកភាពថា ពួកសគនតឹង��ួលបានកបាក់ 
១២០០ �ុល្ារ និង�កពាក្បណ្តឹងកពហ្�ណ្ឌ។ �ដីបំ្ុ្សនៅ
សពលដ�លពួកសគបាន��ួលកបាក់ពដីនគរបាល ពួកសគបាន 
��ួលក្តឹមដ្ ៧០០ �ុល្ារ ប៉ុសណណោះ។ នគរបាលបាននិយាយ 
ថា ពួកសគបានយកកបាក់សនោះជាការ�ូ�ា្់កបាក់េកមាប់ការ 
ជួយេកមួល�ល់កិច្ចកពមសកពៀង េកមាប់ការចំណាយសលើការ 
�តឹកជញ្ជចូន និងេកមាប់ការបង់កបាក់ស�ៅឲ្នាយក�្ឋាននគរ-
បាល �ន�ស�ៀ្ស�ើម្ដីធានាថាមនន្ដីនគរបាលស្្ងស�ៀ្នតឹង  
មិនសធ្ើការសេើុបអសងកេ្អំពដីករណដីសនះ។ ពួកគា្់យល់ថា 
េមរម្ កគប់កគាន់សហើយ �ូសច្ះពួកគា្់មិនចង់សធ្ើការ�ាក់ 
ពាក្បណ្តឹង�ាម�ារេំណងសនោះស�។

កុមាររីងគ្រោះគោយអំពីរគំោភគេពេន្ថវៈ



ទាងំអេ់ខាងគ�ើ គហើយជាញរឹកញា្រ្់រញ្ហា ទាងំគនោះ្តរូវបានយកមក
គ្្រើ្បាេ់គោយនគរបា� ក្ុងការ្រញុ្ោះ្រញ្ចូ �ជនរងគ្រោះឲ្យ្រញ្្រ់
គរឿងក្ដី។ េ្មា្រជ់នរងគ្រោះជាគ្ចើន ជាពិគេេអ្កដែ�្កី្ក 
ការ្រញ្្រគ់រឿងក្ដីគៅគព�ែំ្រចូង គឺជាការេគ្មចចិត្េមគហតុផ្� 
គោយរារការ្រង់្ បាកេំ់ណង គឺជាយុត្ិធម�៌្អ្រំផុ្តដែ�អ្កទាងំ
គនាោះេង្ រឹមថាអាចទទួ�បានគៅក្ុង្្រពន័្ធចបា្រក់ម្ពុជា។ 

ករ្ាចុងគ្កាយមយួ ដែ�មានឥទ្ធិព�គ�ើការេគ្មចចិត្ 
រ្រេ់ជនរងគ្រោះអំពី ថាគតើគួរ្រញ្្រគ់រឿងក្ដីគោយ្បាកេំ់ណងដែរឬ 
គទគនាោះ គឺជាអំោចនិងឥទ្ធិព�រ្រេ់ជនេងសេយ័។ មានករណីមយួ
ចំនួនដែ�ក្ុងគនាោះជនេងសេយ័មាន្ទព្យេម្បត្ិ និងមានមតិ្ភក្ិ 
ដែ�មានអំោច ឬគធ្ើការឲ្យនគរបា� ឬគយាធ្។ ក្ុងករណីទាងំ 
គនោះ ជនរងគ្រោះអាចមានអារម្មណ៍ថារត់្ តរូវបាន្រង្ខំឲ្យ្រញ្្រគ់រឿង
ក្ដី គោយការគំរាមកំដហងពីខាងគ្រៅ ឬពីខាងក្ុង ដែ�ជនេងសេយ័
អាចនរឹងចាតវ់ធិ្នការេងេរឹក ្្រេិនគ្រើជនរងគ្រោះមនិគធ្ើការ 
្រញ្្រគ់រឿងក្ដី។

ឧទាហរណ៍ ករណីចំនួនពីរដែ�ជនេងសេយ័ គឺជាមសន្ី 
នគរបា�ម្ាក ់ និងករណីមយួគផ្សេងគទៀតដែ�ជនេងសេយ័គឺជាកចូន 
រ្រេ់មសន្ីនគរបា� ្តរូវបានគោោះ្រាយគោយ្រង់្ បាកេំ់ណង   
ដែ�្តរូវបានចរចារគោយមសន្ីនគរបា�មយួគផ្សេងគទៀត។ គៅក្ុង 
ករណីមយួក្ុងចំគោមករណីទាងំគនោះ ការចរចារបានគកើតគ�ើងគៅ 
ក្ុងទីរ្ាកក់ារនគរបា� ដែ�ជាកដនលាងដែ�ជនេងសេយ័គធ្ើការ   
គហើយ ្តរូវបានេ្ម្រេ្មរួ�គោយមតិ្រមួការង្រ រ្រេ់ជន 
េងសេយ័។ ទីរ្ាកក់ារនគរបា�មានទីរាងំេ្ថិតគៅជិតនរឹងផ្ទាោះរ្រេ់
ជនរងគ្រោះ។ ្រនាទា ្រពី់្បាកេំ់ណង្តរូវបាន្រង ់ េកម្មភាពដតមយួ
គតដ់ែ�្តរូវបានគធ្ើគ�ើងចំគពាោះជនេងសេយ័   គឺផ្លា េ់្រ្ចូររតគ់ៅទី
រ្ាកក់ារនគរបា�មយួគផ្សេងគទៀត។

ក្ុងករណីគផ្សេងគទៀត ជនរងគ្រោះ គឺជាគក្មង្េីអាយុ ១២ 
ឆ្្ម្ំាក។់ ឪពុករ្រេ់នាង គឺជាទាហាន និងជនេងសេយ័ គឺជាគម 
្រញ្្ជ ការរ្រេ់រត។់ ្ករុម្គរួរារគនោះរេ់គៅគ�ើែីជា្រន់រឹង្រនាទា យ
គយាធ្។ ែំ្រចូង ្ករុម្គរួរារបានយកគរឿងក្ដីគនោះគៅតុោការ ្រ៉ុដន្ 
គ្កាយមកបានគធ្ើការែកពាក្យ្រណ្ដរឹ ង គោយរារអ្កទាងំគនាោះ្ពរួយ 
បារមភាថា ពួករតន់រឹងបាត្់រងែ់ីរ្រេ់ពួករត ់ គហើយឪពុកអាចនរឹង 
បាត្់រងក់ារង្រ។ អ្កឃ្លា គំមើ�គៅក្ុងករណីគនោះគិតថា ្ករុម្គរួរារ
ជនរងគ្រោះទំនងជាទទួ�បានេំណង។ ្រ៉ុដន្គៅគព�ដែ�្ករុម្គរួ
រារគធ្ើការែកពាក្យ្រណ្ដរឹ ង មានផ្��ំបាកខាលា ងំោេ់ក្ុងការ  
ទទួ�បានពត័ម៌ាន្រដន្ថមពីអ្កទាងំគនាោះ គហើយពួករតអ់ាច              
្្រដហ�ជាមនិទទួ�បានេំណងអ្ីទា�់ដតគរាោះ។

ការ្រង់បបាក់សំណង ៃិងច្ា្រ់

ចបា្រក់ម្ពុជា អនុញ្ញា តឲ្យជនរងគ្រោះនន្រទគ�្មើេ្ពហ្ម-
ទណ្ឌ ដែ�មានការរងរ្រេួផ្ទា �់ខលាួន គធ្ើការោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ងេំរា្រ់
េំណងការខចូចខាត គៅគព�ដតមយួក្ុងែំគណើ រការនីតិវធិី្ពហ្ម-
ទណ្ឌ ។ ្រណ្រឹ ងគនោះជាពាក្យ្រណ្រឹ ងរែឋា្រ្បគវណីដែ�្តរូវបាន្រញ្្រ់
គោយការ្រង់្ បាកេំ់ណង (្រណ្រឹ ងគនោះដតងដត្តរូវបានគោោះ្រាយ
គោយនគរបា� ដែ�គនោះមនិដមនជាការអនុវត្រាម្ទីេ្ីចបា្រដ់ែ�
ត្មរូវឲ្យគោោះ្រាយេំណងរែឋា្រ្បគវណីគ្កាយគព�ជនរងគ្រោះបាន
ោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ងោមយួគៅតុោការគនាោះគទ)។ ការគោោះ្រាយ 
ពាក្យ្រណ្រឹ ងរែឋា្រ្បគវណី គៅខាងគ្រៅ្្រពន័្ធតុោការ គឺមនិដមនជាការ 
ខុេចបា្រគ់នាោះគទ គហើយជាការអនុវត្ជាទចូគៅគៅក្ុង្្រគទេជាគ្ចើន
ដែ�មាន្្រពន័្ធតុោការដែ�ែំគណើ រការ�្អ។ គទាោះជាយ៉ាងោគៅ
ក្ុងករណីដែ�បានពិភាកសាគៅក្ុងរបាយការណ៍គនោះ ការ្រង់្ បាក ់
េំណង្រញ្្រគ់រឿងក្ីគនោះ្តរូវបានគធ្ើគ�ើងគ្កាមការយ�់ថា ជនរង-
គ្រោះនរឹងែកពាក្យ្រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ  កែ៏ចូចជាពាក្យ្រណ្រឹ ងរែឋា្រ្បគវណី 
គហើយេកម្មភាពគនោះ មនិ្តរូវបានអនុញ្ញា តគ្កាមចបា្រក់ម្ពុជាគនាោះ
គទ។

គយាងរាម្កមនីតិវធិី្កម្ពហ្មទណ្ឌ កម្ពុជា (CCCP) ការ 
ែកពាក្យ្រណ្រឹ ងរែឋា្រ្បគវណី មនិបានផ្្អ កកិច្ែំគណើ រការនីតិវធិី្ពហ្ម-
ទណ្ឌ គនាោះគទ។១០ ចបា្រែ់ចូចរ្បានហាមឃ្តយ៉់ាងចបាេ់មនិឲ្យមសន្ី 
នគរបា�ទ្ររ់ាកេ តគ់រឿងក្ី្ពហ្មទណ្ឌ មនិឲ្យែំគណើ រការ គៅគព�ដែ�
ជនរងគ្រោះបានែកពាក្យ្រណ្រឹ ងគនាោះគទ ឬ្្រេិនគ្រើមានែំគោោះ    
្រាយចរចារវាងជនរងគ្រោះនិងជនេងសេយ័។ មសន្ីនគរបា�អាច  
នរឹងទទួ�គទាេ្ពហ្មទណ្ឌ ្្រេិនគ្រើមសន្ីទាងំគនាោះគធ្ើការរារាងំគរឿងក្ី
្ពហ្មទណ្ឌ ។១១ ្កម្ពហ្មទណ្ឌ  និងចបា្រ់្ ្រឆ្ងំអំគពើពុករ�ួយ១២ ក៏
បានហាមឃ្តក់ារទទួ�េំណចូ កគោយមសន្ីរាធ្រណៈ១៣ និងគៅ 
្កម១៤ ផ្ងដែរ។  ្រ៉ុដន្្រទ្រ្បញញាត្ិទាងំគនោះ គឺក្ម្តរូវបានអនុវត្ 
ោេ់។

្្រេិនគ្រើគរឿងក្ដីឈានគៅែ�់តុោការ ពាក្យ្រណ្រឹ ងរែឋា្រ្ប- 
គវណី និង្ពហ្មទណ្ឌ នរឹង្តរូវបានគោោះ្រាយគោយគៅ្កមដតមយួ 
និងកិច្ែំគណើ រការនីតិវធិីដតមយួ ដែ�គធ្ើឲ្យមានភាពង្យ្េរួ�  
េ្មា្រគ់ៅ្កមក្ុងការចរចារេំណងននពាក្យ្រណ្រឹ ងរែឋា្រ្បគវណី និង
គធ្ើការ្រញ្្រ្់រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ ក្ុងគព�ដតមយួ។ ្រទ្រ្បញញាត្ិនានា
គៅក្ុង្កមនីតិវធិី្កម្ពហ្មទណ្ឌ កម្ពុជា ដែ�ហាមឃ្តម់សន្ីនគរ-
បា�មនិឲ្យរារាងំកិច្ែំគណើ រការនិតិវធិីននគរឿងក្ដី គទាោះជាគៅក្ុង្ពរឹត្ិ-
ការណ៍ដែ�មានការចរចាេំណងកគ៏ោយ មនិបាន្គ្រែណ្្រគ់ៅ
ែ�់មសន្ដីតុោការគនាោះគទ ក្៏រ៉ុដន្្រទ្រ្បញញាត្ិគ�ើការទទួ�េំណចូ ក 
បាន្គ្រែណ្្រគ់�ើមសន្ីតុោការ។ ្រ៉ុដន្ ករណីអំគពើពុករ�ួយគៅគ�ើ 
គៅ្កម គឺក្មមានោេ់ ។

១០ មាក្ា ២៥ ននកកមនដី្ិវិធដីកពហ្�ណ្ឌកម្នុជាឆ្ាំ ២០០៧។
១១ មាក្ា ៧៥ ននកកមនដី្ិវិធដីកពហ្�ណ្ឌកម្នុជាឆ្ាំ ២០០៧។
១២ មាក្ា ៣៥ ននច្ាប់កបឆាំងអំសពើពុករលួយ ឆ្ាំ ២០១០។  
១៣ មាក្ា ៥៩៤ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជាឆ្ាំ ២០០៩។
១៤ មាក្ា ៥១៧ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជាឆ្ាំ ២០០៩។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា១៤



 

្នម្ននភាពកកដីកក
សក្ងកេដីម្ាក់ អាយុ ១៣ ឆ្ាំ គឺជាជនរងសកគោះននការប៉ុន

ប៉ងរំសលោភសេពេន្ថវៈស�ោយអ្កជិ្ខាងម្ាក់អាយុ ៧០ ឆ្ាំ។ 
កកុមកគួេាររបេ់សក្ងកេដី បានរាយការណ៍ករណដីសនះស�ៅនគរ
បាលថ្ាក់កេុក ប៉ុដន្សកកោយមកបានេសកមចចិ្្ថាពួកគា្់ 
មិនចង់យកសរឿងក្ដីសនះស�ៅ្ុលាការ។ ពួកគា្់កកដីកកណាេ់ 
និងរេ់សនៅ ៨០ គដី�ចូដម៉ក្ ពដី្ុលាការ និងមិនមានល�្ធភាព  
ចំណាយសលើការសធ្ើ�ំសណើរស�ៅវិញស�ៅមកបានសនោះស�។ �ូសច្ះ
ពួកគា្់បានចរចារកបាក់េំណង ៣០០ �ុល្ារ ស�ោយមាន 
ជំនួយពដីនគរបាលថ្ាក់កេុក។ 

្េី្រងគ្រោះគោយអំពីរគំោភគេពេន្ថវៈ



ផល្រ៉ះពាល់អវិជ្ជមាៃនៃការ្រង់បបាក់សំណង

ការរកីរា�ោ�ននការគ្្រើ្បាេ់េំណង គែើម្បគីោោះ្រាយ
ករណីរគំោភគេពេន្ថវៈ គឺមានផ្�អវជិ្ជមានជាគ្ចើន្្រគភទ។ គនោះ 
្រង្ហា ញថា ការរគំោភគេពេន្ថវៈគឺមនិដមនជា្រញ្ហា ្ពហ្មទណ្ឌ  
គហើយ មនិធ្ងនធ់្ងរ្គ្រ់្ រនគ់ែើម្ប ី្ តរូវគោោះ្រាយគោយតុោការគនាោះ
គទ។ េកម្មភាពគនោះកប៏ានគធ្ើឲ្យែយចុោះឥទ្ធិព�ការពាររ្រេ់ចបា្រ៖់  
្្រជាព�រែឋាកម្ពុជាទាងំអេ់ នរឹងយ�់ថាគរឿងក្ី្ពហ្មទណ្ឌ អាច្តរូវ 
បានគោោះ្រាយគោយេំណង្បាក ់ គហើយជា�ទ្ធផ្� គឺមានការ 

ោកទ់ណ្ឌ កម្មតិចតួចោេ់ គ�ើការ្្រ្ពរឹត្្រទគ�្មើេ្ពហ្មទណ្ឌ    
ក្មតិធ្ងនធ់្ងរែចូចជាការរគំោភគេពេន្ថវៈជាគែើម ដែ�គធ្ើឲ្យមនុេសេ 
មនិេចូវរាងចា�។ មយ៉ាងគទៀត គៅគព�ដែ�ករណី្តរូវបានគោោះ 
្រាយគៅទីរ្ាកក់ារនគរបា� ពត័ម៌ានអំពីករណីទាងំគនោះនរឹងមនិ
គ�ច�ឺ្រន្គទៀតគនាោះគទ។ គនោះមាននយ័ថា ទិន្នយ័អំពីករណីរគំោភ 
គេពេន្ថវៈដែ�្តរូវបានរាយការណ៍្តរូវបានបាត្់រង ់ គហើយការ       
រគំោភគេពេន្ថវៈហាក្់រីែចូចជា្រញ្ហា ដែ�រកីរា�ោ�តិចតួចជាង
ការពិត។ ជា�ទ្ធផ្� ធនធ្នដែ�ចាបំាចគ់ែើម្បចីា្រគ់ផ្្ើមគោោះ         
្រាយ្រញ្ហា ទាងំគនោះគៅដតមានការខ្ោះខាតយ៉ាងខាលា ងំ។

គៅក្ុងករណីចំនួន ៧ (២,៥%) ននករណីជាគ្ចើនពាកព់ន័្ធ 
នរឹងកុមារ និងករណីចំនួន ៤ (៣%) ននករណីជាគ្ចើនពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ី 
ជនរងគ្រោះ្តរូវបានឲ្យគរៀ្រមង្គ�ការជាមយួជនេងសេយ័។ គទាោះជា 
ករណីទាងំគនោះរមួរ្ ្រនដ់តជាភាគរយតចូចមយួននចំនួនករណីេរ្ុរ 
កគ៏ោយ កក៏ារពិតដែ�ការ្រញ្្រគ់ោយវធិីដ្រ្រគនោះ គឺជា្រញ្ហា គួរឲ្យ 
ភាញា កគ់ផ្្អើ� និងខ្�់ខ្ាយមយួ។

មចូ�គហតុដែ�អាពាហ៍ពិពាហ៍ ្តរូវបានមនុេសេមយួចំនួន 
គមើ�គ�ើញថា ជា�ទ្ធផ្�ដែ�អាចទទួ�យកបានេ្មា្រជ់ន  
រងគ្រោះពីការរគំោភគេពេន្ថវៈ ហាកែ់ចូចជាតនមលាសេ្ីគៅគ�ើដត 
្ពហ្មចារយីរ៍្រេ់អ្កទាងំគនាោះ។ គៅគព�ដែ�គក្មង្េីដ�ងមាន 
្ពហ្មចារយី ៍ គៅក្ុងគំនិតរ្រេ់មនុេសេក្ុងេង្គមនន្្រគទេកម្ពុជា 
តនមលារ្រេ់នាងនរឹង្តរូវបាត្់រង ់ គហើយអនាគតនាងនរឹងកាលា យជា្រញ្ហា
មយួេ្មា្រ់្ គរួរាររ្រេ់នាង គទាោះ្រីជា្ពហ្មចារយីរ៍្រេ់នាង្តរូវ  
បានបាត្់រងគ់ោយការរគំោភគេពេន្ថវៈកគ៏ោយ។ េ្មា្រ់្ គរួរារ 
មយួចំនួន មគធយាបាយគែើម្បគីោោះ្រាយ្រញ្ហា រ្រេ់សេ្ីដែ�មនិអាច
គរៀ្រការបានគោយរារបាត្់រង់្ ពហ្មចារយី ៍ គឺមានដតឲ្យនាងគរៀ្រការ
ជាមយួ្រុរេដែ�បានរគំោភនាង។ ឳពុកម្ាយជាគ្ចើន បានទទួ� 
រា្គ �់ថា វាមនិដមនជាមគធយាបាយែ�៏្អមយួគទ ្រ៉ុដន្អ្កទាងំគនាោះមាន 
អារម្មណ៍ថាេង្គមមនិឲ្យជគ្មើេអ្ីគផ្សេងែ�់អ្កទាងំគនាោះ គហើយវា 
នរឹង្្រគេើរ្្រេិន គ្រើកចូន្េីរ្រេ់ពួកគគគរៀ្រការជាមយួអ្កដែ� 
រគំោភនាង ជាជាងកាលា យជាជនរងគ្រោះននការរគំោភគេពេន្ថវៈ 
គោយមនិអាចគរៀ្រការបាន។ េ្មា្រអ់្កទាងំគនាោះ ការគរៀ្រអាពាហ៍- 
ពិពាហ៍ គឺជាមគធយាបាយមយួគែើម្បជីួយ�គ្រាច្េងគ់ករ ្ិ៍គឈា្ម ោះកចូន្េី
អ្កទាងំគនាោះ និងគករ ្ិ៍គឈា្ម ោះ្ករុម្គរួរារទាងំអេ់រ្រេ់នាងផ្ងដែរ។

ជាការពិត ការគរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងជនរងគ្រោះ និងជន 
េងសេយ័ គឺមានហានិភយ័យ៉ាងខាលា ងំ។ ជគ្មើេក្ុងការគរៀ្រការ ដែ�
ជា�ទ្ធផ្�ននគំនិតដែ�គិតថាតនមលារ្រេ់គក្មង្េី េ្ថិតគៅគ�ើ 
្ពហ្មចាររី្រេ់នាង បានកាត្់រន្ថយទម្ងនន់នអំគពើគ�្មើេននការរគំោភ 
គេពេន្ថវៈ គហើយរា្ថ នភាពទាងំគនោះនរឹងគៅេ្ថិតគេ្ថរដ្រ្រគនោះជា 
និច្។ គ�ើេពីគនោះ េកម្មភាពគនោះ ្រង្ហា ញនចូវការមនិយកចិត្ទុកោក់
ចំគពាោះការរងទុក្ខរ្រេ់ជនរងគ្រោះគនាោះគទ៖ គទាោះជាជនរងគ្រោះមាន 

រ្រេួផ្លាចូវចិត្យ៉ាងោ កន៏ាង្តរូវ្រង្ខំចិត្ទទួ�យកមនុេសេដែ�   
ទទួ�ខុេ្តរូវចំគពាោះរ្រេួផ្លាចូវចិត្រ្រេ់នាងគនាោះ។ អ្កទាងំគនាោះ គៅ 
ដតឈចឺា្រ ់ រឯីជនគ�្មើេទាងំគនាោះ គៅដតមនិទាន់្ តរូវបានគគោក ់
ទណ្ឌ កម្ម។ 

គៅគព�ដែ�មានការគរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍គកើតគ�ើង ដតង
ដតមានការគចញ្បាកេំ់ណងពី្ករុម្គរួរាររ្រេ់ជនេងសេយ័ គៅ 
កាន់្ ករុម្គរួរារជនរងគ្រោះ។ ្បាកទ់ាងំគនោះ មនិ្តរូវបានចាតទុ់កជា 
្បាកេំ់ណងការខចូចខាតគនាោះគទ ្រ៉ុដន្វាគឺជា្្រគភទមយួននតនមលារ្រេ់
កចូន្កមុ ំដែ�គកើតគ�ើងជាទចូគៅគៅក្ុងេង្គមកម្ពុជា។ គៅក្ុងករណី 
មយួចំនួន វាហាកែ់ចូចជាការគរៀ្រការ និងការផ្្�់េំណង គឺ្តរូវបាន
ចរចាគោយ្ករុម្គរួរាររ្រេ់ជនរងគ្រោះ និងជនេងសេយ័ គោយមនិ
មានការចចូ�រមួពីគមអគណ្ើ កគនាោះគទ ្រ៉ុដន្ចំគពាោះករណីភាគគ្ចើន្រំផុ្ត 
មសន្ីរាធ្រណៈកប៏ានចចូ�រមួផ្ងដែរ គហើយវាហាកែ់ចូចជាមសន្ីទាងំ 
គនាោះ ្្រដហ�ជាទទួ�បានកន្មពី្ករុម្គរួរារជនេេងសេយ័ផ្ង
ដែរ។ គៅក្ុងករណីចំនួន ៣ ក្ុងចំគោមករណីទាងំ ១១ ដែ�្តរូវ 
បានគ�ើកគ�ើងខាងគ�ើ នគរបា�បានជួយ�ចរចាអំពីការគរៀ្រការ 
គហើយក្ុងករណីទាងំគនាោះ អ្កឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេរ្រេ់
អង្គការ �ីកាែចូ បាន�ឺថានគរបា�ទាងំគនាោះ្្រដហ�ជាទទួ�បាន 
្បាក។់ គៅក្ុងករណីមយួក្ុងចំគោមករណីទាងំគនាោះ ្ករុម្គរួរារ 
ជនេងសេយ័ បាន្រង់្ បាកែ់�់នគរបា� ២.០០០ ែុោលា រ (្ករុម 
្គរួរារជា្គរួរារអ្កមាន្ទព្យ គហើយនគរបា�បាន្បា្រអ់្កទាងំ
គនាោះថានគរបា�នរឹង្រញ្ជចូ នករណីគនោះគៅតុោការ ្្រេិនគ្រើ 
នគរបា�ទាងំគនាោះមនិទទួ�បាន្បាក។់ គៅក្ុងករណីចំនួន ៣ 
្ពោះរាជអាជាញា  គែើរតួជាគមអគណ្ើ កក្ុងការគរៀ្រចំការជួ្រជំុរវាង្គរួរារ
ទាងំពីរ។ អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ មនិបានទទួ�បាន      
ពត័ម៌ានអំពីការ្រង់្ បាកគ់ៅក្ុងករណីទាងំ ៣ គនោះគនាោះគទ។ គៅក្ុង 
ករណីចំនួន ១ គៅ្កមជំនំុជ្មោះក្ីម្ាក ់ គឺជាភាគីមយួក្ុងការចរចា 
អំពីការគរៀ្រមង្គ�ការ និងអនុញ្ញា តឲ្យជនគ�្មើេរេ់គៅខាងគ្រៅពន្ធ-
នាររគោយគេរ ី គហតុែចូចគនោះជនគនាោះអាចគរៀ្រការជាមយួជនរង 
គ្រោះ។ អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បាន�ឺពីជនរងគ្រោះថា 
្ករុម្គរួរារជនេងសេយ័ អាច្រង់្ បាកជ់ចូនគៅគៅ្កមគនាោះ។ 

ការសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជៃរងស្រាះជាមួយជៃេង្ស័យ

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា១៦



 

ពដីការរំសលោភស�ៅជាការសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
សក្ងកេដីអាយុ ១៤ឆ្ាំ ម្ាក់ ក្ូវបានបុរេ ៣នាក់ 

រំសលោភ។ បុរេម្ាក់ក្នុងចំសណោមបុរេ�ាំងសនោះ ក្ូវចាប់បាន 
និងបញ្ជចូនស�ៅកា្់ស�ោេក្នុងេវនាការ។ មុនសពលេាលកកម 
ក្ូវបានកបកាេ កកុមកគួេាររបេ់ជនរងសកគោះ និងរបេ់ជន 
សល្ើេ បានឯកភាពគ្ាថាអ្ក�ាំងពដីរនតឹងសរៀបមង្គលការ សហើយ
កកុមកគួេារជនសល្ើេនតឹង្្ល់កបាក់េំណង ជូនស�ៅកាន់កកុម 
កគួេារជនរងសកគោះ។ កកុមកគួេារជនសល្ើេ ក៏បាន្្ល់លុយ
ស�ៅសចៅកកមជំនុំជកមះក្ដីក្នុងេវនាការ ដ�លជាអ្កកា្់ស�ោេ
ជនសល្ើេពដីប�រំសលោភសេពេន្ថវៈ ្្ន្ាស�ោេ�ាក់ពន្ធនាគារ 
ចំនួន ១៨ដខ សហើយបន្ាប់មកព្យួរស�ោេជនសល្ើេ�ាំងអេ់។ 
អ្កឃ្ាំសមើលការរំសលោភេិ�ិ្ធមនុេ្ បានចូលរួមព្ាយាម្្ល់
សយោបល់�ល់កកុមកគួេារជនរងសកគោះ ស�ើម្ដីកុំឲ្េសកមចចិ្្
យល់កពមសរៀបការ។ ម្ាយជនរងសកគោះ បានសឆ្ើយ្បថាអ្កកេដី 
មិនចង់ឲ្កូនកេដីរបេ់អ្កកេដីសរៀបមង្គលការស� ប៉ុដន្សនៅជន 
ប� វានតឹងល្កបេិនសបើកូនកេដីអ្កកេដីសរៀបការសហើយបន្ាប់មក
ដលងលះ ជាជាងសនៅជាមនុេ្មិន�ាន់សរៀបការដ�លមនុេ្  
កគប់គ្ា�តឹងថានាងក្ូវបានសគរំសលោភសេពេន្ថវៈ។ 

កុមាររីងគ្រោះគោយការរគំោភគេពេន្ថវៈ ចង្អុ�្រង្ហា ញពីកដនលាងគកើតគហតុ



ការរំសលាភសេពេៃ្ថវៈក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍

គៅក្ុងករណីចំនួន ១០ ក្ុងចំគោមករណីចំនួន ១៣១ 
ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីមានអាយុគ�ើេពី ១៨ ឆ្្ ំ (៨%) សេ្ី្តរូវបាន
រ្ាមរី្រេ់អ្កទាងំគនាោះរគំោភគេពេន្ថវៈ។ គៅក្ុងករណីទាងំអេ់ 
គនោះ អំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ បានគកើតគ�ើងម្ងគហើយម្ងគទៀត និង
ជាដផ្្កមយួននទ្មងន់នអំគពើហិងសារយៈគព�ដវង គហើយជាការរគំោភ
្រំពានមយួដែ�្តរូវបាន្្រ្ពរឹត្ិគោយរ្ាម។ី ្រ៉ុដន្មានដតករណីមយួ 
្រ៉ុគោណ ោះ ក្ុងចំគោមករណីទាងំគនោះ ដែ�មានការគ្រើកេវនាការ 
និងផ្្នាទា គទាេជនគ�្មើេ។ គៅក្ុងករណីទាងំ ៩គផ្សេងគទៀត ្តរូវបាន 
្រញ្្រគ់ោយ រ្ាមភីរយិាដ�ង�ោះរ្ និងមនិមានការកាតគ់ទាេ។ 
គៅក្ុងករណីទាងំ ៩ គនាោះ សេ្ីេគ្មចចិត្មនិោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង្ពហ ្
មទណ្ឌ  ឬអ្កទាងំគនាោះបានោក ់ ្រ៉ុដន្ែកពាក្យ្រណ្រឹ ងវញិគៅគព� 
គ្កាយមក។ គំនិតរ្រេ់សេ្ីដែ�េគ្មចចិត្ដ�ង�ោះ និងចាកគចញ 
ឲ្យឆ្្ង យពីរ្ាមរី្រេ់អ្កទាងំគនាោះ ជាជាងការខំ្្ររឹងដ្្រងោកព់ាក្យ 
្រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ  គឺអាចយ�់បាន។ ្រ៉ុដន្�ទ្ធផ្�ននការេគ្មច 
ចិត្រ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ គឺជានិទណ្ឌ ភាពេ្មា្រ្់រុរេជារ្ាម ី ដែ�
បាន្្រ្ពរឹត្ិហិងសាគោយការរគំោភគេពេន្ថវៈមកគ�ើភរយិា ដែ�
គនោះជា្រញ្ហា មយួដែ�គួរឲ្យ្ពរួយបារមភា។ 

្រ៉ុដន្្្រេិនគ្រើសេ្ី្រន្ពាក្យ្រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ  �ទ្ធផ្�
ហាកែ់ចូចជាមនិទាន់្ គ្រ់្ រនទ់ា�់ដតគរាោះ គោយរារចបា្រព់ាកព់ន័្ធ 
នរឹងអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ មនិទានប់ាន
ោកគ់ទាេឲ្យបានធ្ងនធ់្ងរ្គ្រ់្ រន ់ គទាោះជាវាជាអំគពើគ�្មើេដែ�បាន
ដចងក្ុងចបា្រក់គ៏ោយ។ និយមនយ័ននអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈគៅ 

ក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ  បានរមួ្រញ្ចូ �អំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុងចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ្រ៉ុដន្កម៏និបាន្រញ្្ជ កថ់ារមួ្រញ្ចូ �គនាោះដែរ។ ចបា្រ់
េ្ីពីការការពារអំគពើហិងសាក្ុង្គរួរារ និងកិច្ការពារជនរងគ្រោះដែ� 
មានអាយុ្តរឹមែ្រឆ្់្ ំ បានទទួ�រា្គ �់អំគពើហិងសាគ�ើផ្លាចូវគភទ គឺជា 
ទ្មងម់យួននអំគពើហិងសាក្ុង្គរួរារ ្រ៉ុដន្មនិមាន្រញញាត្ិោមយួ 
ដចងអំពីគទាេទណ្ឌ គនាោះគទ វា្តរឹមដតដចងថាអំគពើហិងសាក្ុង្គរួរារ  
នរឹង្តរូវផ្្នាទា គទាេរាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ ្រ៉ុគោណ ោះ។ គៅក្ុងការអនុវត្ 
គនោះមាននយ័ថា ្្រេិនគ្រើការរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុងចំណងអាពាហ៍
ពិពាហ៍ ្តរូវបានផ្្ន្ាគទាេ គនាោះ្រញញាត្ិនន្កម្ពហ្មទណ្ឌ ដែ�នរឹង 
្តរូវគ្្រើ្បាេ់ គឺមា្រា ២២២ េ្ីពីហិងសាដែ�្្រ្ពរឹត្ិគោយ 
េហពន័្ធ។ គទាេទណ្ឌ េ្មា្រអ់ំគពើគ�្មើេគនោះ គឺគទាេពន្ធនាររ 
ចំនួន ពី២ឆ្្ ំែ�់ ៥ឆ្្ ំដែ�គនោះមានភាព្រា�ជាងគទាេរគំោភ
គេពេន្ថវៈធម្មរា ដែ�្តរូវទទួ�គទាេពន្ធនាររចំនួន ១០ឆ្្។ំ 
ជាកដ់េ្ងគៅក្ុងចំគោមករណីទាងំ ១០ មានករណីដតមយួ ដែ� 
មានការផ្្នាទា គទាេ ជនគ�្មើេ្តរូវបានផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររចំនួន 
្តរឹមដត ៣ឆ្្ ំគោយព្យរួគទាេ ២ឆ្្។ំ 

គទាោះ្រីជាមនិបាន�្អឥតគខ្ាោះ គៅគព�ដែ�ចបា្រទ់ទួ�
រា្គ �់អំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាក្រ្ប- 
កិរយិាេង្គម ហាកែ់ចូចជាមនិទានទ់ទួ�រា្គ �់គៅគ�ើយ គហើយអ្ក
ឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេអង្គការ �ីកាែចូ បានផ្្�់គយា្រ�់ថា 
នគរបា� និងគៅ្កមជាគ្ចើន គៅដតមនិទានគ់ជឿថាមានអំគពើរគំោភ
គេពេន្ថវៈ ដែ�្្រ្ពរឹត្គោយរ្ាមគី�ើភរយិាគនាោះគទ។ អាក្រ្ប- 

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា១៨

អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ េមាភា េនអ៍តិែិជនគៅផ្ទាោះរ្រេ់នាង



កិរយិាគនោះ កច៏ចូ�រមួចំដណកមានគធ្ើឲ្យសេ្ីមានភាពរាដរកក្ុងការោក់
ពាក្យ្រណ្រឹ ង្ពហ្មទណ្ឌ ផ្ងដែរ។ ឧទារហណ៍ សេ្ីជាគ្ចើនបាន 
រាយការណ៍អំពីអំគពើរគំោភ និងហិងសាគៅកានអ់ាជាញា ធរ ្រ៉ុដន្គ្កាយ 
មកែកពាក្យ្រណ្រឹ ងវញិ (គៅក្ុងករណីទាងំ ៩ ដែ�្តរូវបានគ�ើក 
គ�ើងខាងគ�ើ ្គ្រស់េ្ីទាងំអេ់ទាងំអ្កដែ�បានជចូនែំណរឹ ងនគរ-
បា� និងអ្កដែ�បានជចូនែំណរឹ ងគម�ំុអំពីអំគពើរគំោភ និងហិងសា 

គហើយនិងអ្កដែ�បានចុោះេំ្រុ្តអាពាហ៍ពិពាហ៍រាមចបា្រ ់បានគៅ 
តុោការគែើម្បដី�ង�ោះ)។១៥ ែចូចគនោះ គនោះជាករណីដែ�អាជាញា ធរ ែរឹង
យ៉ាងចបាេ់ពីករណីរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
គទាោះ្រីជាយ៉ាងគនោះកគ៏ោយ   កគ៏ៅដតមានភាពចដមលាកេ្មា្រន់គរបា� 
ឬអាជាញា ធរ ក្ុងការគ�ើកទរឹកចិត្ ឬរំ្ ទឲ្យសេ្ី្រន្ោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង    
្ពហ្មទណ្ឌ រ្រេ់អ្កទាងំគនាោះគនាោះដែរ។ 

្ករុមករណី ចុងគ្កាយ១៦ ដែ�ជា្្រគភទននករណីដែ�្តរូវ
បាន្រញ្្រម់ុនគព�មានេវនាការ គឺជាករណីដែ�ជនរងគ្រោះេម ្
គរចចិត្មនិោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង ឬបានោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង ្រ៉ុដន្គ្កាយមក 
ែកពាក្យ្រណ្រឹ ងវញិ គោយមនិទទួ�បានេំណង។ ចំនួនននករណី 
គនោះ គឺមនិក្មតិតិចតួច ្រ៉ុដន្មចូ�គហតុមយួចំនួនខាងគ្កាយការ 
េគ្មចចិត្រ្រេ់ជនរងគ្រោះ បាន្រគងកេើតគ�ើងនចូវ្រញ្ហា េំខាន់ៗ មយួ 
ចំនួន។ 

មចូ�គហតុមយួក្ុងចំគោមមចូ�គហតុេំខានជ់ាគ្ចើន គឺ 
ភាព្កី្ក។ ក្ុងចំគោមករណីដែ�្តរូវបាន្រិទជាគ្ចើន មានដតពីរ 
ករណី្រ៉ុគោណ ោះ ដែ�្រណ្រឹ ង្តរូវបានែក គ្ពាោះជនរងគ្រោះបាន        
និយាយថាពួកគគមនិមាន�ទ្ធភាព្រន្្រណ្រឹ ងគនោះគទ ្រ៉ុដន្អ្កឃ្លា -ំ   

គមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេរ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បានអោះអាងថាអ្ក 
ទាងំគនាោះមានអារម្មណ៍ថាមចូ�គហតុគនោះ ជាមចូ�គហតុរាមញញាមយួ 
រ្រេ់ជនរងគ្រោះ ក្ុងការគបាោះ្រងគ់ចា�ករណីរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ។ 
អ្កទាងំគនាោះ បានពន្យ�់ថា មចូ�គហតុគ្ពាោះជនរងគ្រោះរេ់គៅ 
តំ្រនជ់ន្រទោច់្ េយា� គហើយមនិមាន�ទ្ធភាពគធ្ើែំគណើ រមក 
កាន្់រ៉ុេ្ិ៍នគរបា� ចុោះទ្មាមំកកានតុ់ោការ។ ក្ុងករណីមយួចំនួន 
គផ្សេងគទៀត ជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍ថា អ្កទាងំគនាោះមនិមានគព� 
គព�គវោ។ ឧទារហណ៍ គៅក្ុងករណីមយួក្ុងចំគោមករណីដែ�
្តរូវបាន្រិទទាងំគនាោះ ជនរងគ្រោះជាកម្មការនិីគរាងច្កកាតគ់ែរគៅ 
រាជធ្នីភ្គំពញ។ នាងបារមភាថា ្្រេិនគ្រើនាងេំុចបា្រឈ់្រេ់្មាក
ពីការង្រ គែើម្បគីៅ្រ៉ុេ្ិ៍នគរបា� គហើយ្រនាទា ្រម់កគៅតុោការ នាង 

មិៃមាៃពាក្យបណ្តឹង្្ូវបាៃដាក់ ឬ្្ូវបាៃដក

១៥ ប្ដីកបពន្ធជាសកចើន មានការសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍្ាមកបនពណដីប៉ុសណណោះ សហើយមិនបានចុះេំបុក្អាពាហ៍ពិពាហ៍្ាមច្ាប់សនោះស�។ �ូចសនះ អ្ក�ាំងសនោះមិនមានេំបុក្អា
ពាហ៍ពិពាហ៍ និងមិនចាំបាច់ស�ៅ្ុលាការស�ើម្ដីសធ្ើការដលងលះគ្ាសនោះស� លុះក្ាដ្មានជសម្ោះដចកកូន និងក�ព្ប៉ុសណណោះ។
១៦ មានករណដីមួយចំនួន្ូចសនៅក្នុងកបសភ�ននករណដីដ�លក្ូវបានបញ្ចប់មុនសពលមានេវនាការ មិនក្ូវបានសលើកស�ើងឲ្បានលំអិ្សនៅ�ដីសនះ។ ករណដីមួយចំនួនក្នុង 
ចំសណោមករណដី�ាំងសនោះ ជនេង្ស័យបានរ្់សគចខ្យួន សហើយករណដីមិនក្ូវបានបន្។ ករណដីមួយចំនួនស�ៀ្ ជនរងសកគោះ�កពាក្បណ្តឹង ប៉ុដន្មិនបាន�តឹងច្ាេ់ពដីមូលសហ្ុ
ពិ្។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ១៩

អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ ជួ្រេួរេុខទុក្ខគៅផ្ទាោះអតិែិជន



នរឹង្តរូវបានគគ្រញ្ឈ្រពី់ការង្រ។ នាងមានជីវភាព្កី្កោេ់     
គហើយែចូចគនោះនាងមនិហ៊ាន្្រែុយ្្រថានគនាោះគទ។ នាងបាន 
េគ្មចចិត្ដ្រ្រគនោះ  គទាោះជាការពិតដែ�្រុរេជាអ្ករគំោភគេព-
េន្ថវៈនាង គឺជាអ្កគធ្ើការង្រជាមយួនាងកគ៏ោយ។ 

ក្ុងករណីគផ្សេងគទៀត ជាពិគេេករណីដែ�បានគកើតគ�ើង 
គៅរាម្រោ្គខត្មយួចំនួនជា្រ់្ ពំដែន្្រគទេនែ ភាព្កី្កផ្្�់ 
ផ្�្រោ៉ះពា�់អវជិ្ជមានរាមរគ្រៀ្រគផ្សេងៗរ្។ គៅក្ុងករណីចំនួន ៣ 
ជនរងគ្រោះ គ្កាយគព�បានោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង បានគធ្ើចំោក្េរុក 
គៅកានគ់ខត្គផ្សេងគទៀត ឬគៅ្្រគទេគផ្សេងគែើម្បគីធ្ើការង្រ គហើយជា 
�ទ្ធផ្� ពាក្យ្រណ្រឹ ងរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ មនិ្តរូវបាន្រន្គនាោះ 
គ�ើយ។ អ្កឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេ អង្គការ �ីកាែចូ បាន    
រាយការណ៍ថាមានករណីមយួចំនួនដែ�អ្កឃ្លា គំមើ�ទាងំគនាោះបាត់
្រងទ់ំនាកទ់ំនងជាមយួជនរងគ្រោះ គហើយថាជនរងគ្រោះអាចគធ្ើ 
ចំោក្េរុក ្រ៉ុដន្អ្កទាងំគនាោះមនិអាច្រញ្្កពី់ពត័ម៌ានគនោះបាន។ 
គៅក្ុងករណីមយួចំនួន ដែ�ភាព្កី្កជាករ្ាមយួ អង្គការមនិដមន 
រោឋា ភបិា�មយួចំនួន អាចជួយ�ក្ុងទំហំមយួជាកោ់ក ់ ឧទារហណ៍ 
នែលាគធ្ើែំគណើ រ ្រ៉ុដន្អង្គការទាងំគនាោះមនិមានធនធ្នគ្ចើនគែើម្បជីួយ�ជា
�ក្ខណៈ្្រពន័្ធគនាោះគទ។ 

មចូ�គហតុមយួគផ្សេងគទៀតដែ�ជនរងគ្រោះែកពាក្យ្រណ្រឹ ង 
គឺអ្កទាងំគនាោះទទួ�រងេំពាធក្ុងការគធ្ើដ្រ្រគនោះពី្ករុម្គរួរាររ្រេ់
អ្កទាងំគនាោះ គ្ពាោះជនេងសេយ័ជាេមាជិកក្ុង្គរួរារ។ មានករណី 
ចំនួន ៦ ដែ�ចបាេ់ថាករណីខាងគ�ើគនោះ ជាមចូ�គហតុននការែក 
ពាក្យ្រណ្រឹ ង។ ក្ុងគនាោះ មានករណីចំនួន ៣ ដែ�ជនរងគ្រោះមាន 
អាយុ ១៨ឆ្្ ំឬគ�ើេពីគនោះ គហើយករណីចំនួន ៣គទៀត ជនរងគ្រោះ 
មានអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្។ំ ក្ុងករណីទាងំគនោះ ហាកែ់ចូចជាធម្មរាក្ុង 
ការការពារេមាជិក្ករុម្គរួរារ គហើយដផ្្កហិរញញា វត្ថុ កជ៏ាករ្ាជំរញុ 
ផ្ងដែរ គៅគព�ដែ�ជនេងសេយ័ជាអ្ករកេីុចិញ្រឹម្គរួរារ។ 

គៅក្ុងករណីមយួចំនួន មានភេ្ុរាងដែ�្ករុម្គរួរារ 
យ៉ាងតិចោេ់បាន្រញ្ជចូ នជនរងគ្រោះ ឬជនេងសេយ័គចញ។ ្រ៉ុដន្ 
ករ្ាដែ�គួរឲ្យគរាករ្ាយ្រំផុ្តក្ុងករណីទាងំគនោះ គឺអាជាញា ធរជា   
គ្ចើនគៅដតមនិទានប់ាន្រន្និតិវធិីគចាទ្្រកាន។់ គៅក្ុងករណីមយួ
ក្ុងចំគោមករណីទាងំគនាោះ ការេគ្មចចិត្មនិ្រន្នីតិវធិីចបា្រ ់ ្តរូវ 
បានគធ្ើគ�ើងគៅ្រ៉ុេ្ិ៍នគរបា� គោយមានការែរឹង�ឺពីនគរបា� 
ទាងំគនាោះ។ គៅក្ុងករណីពីរគផ្សេងគទៀត ក្ុងចំគោមករណីទាងំគនាោះ 
ជនេងសេយ័ ្តរូវបានជា្រ�ុ់ំខលាួន្រគោ្ោះអាេន្រងច់ាេំវនាការ 
គហើយ បានគោោះដ�ងវញិគោយ្ពោះរាជអាជាញា រាមរយៈការគេ្ើេំុពី 
្ករុម្គរួរារជនរងគ្រោះ។ គៅគព�ដែ�អ្កឃ្លា គំមើ�េិទិ្ធមនុេសេ 
អង្គការ �ីកាែចូ មនិបានទទួ�ពីពត័ម៌ានអំពីការ្រង់្ បាកគ់្រៅចបា្រ់
គៅក្ុងករណីទាងំគនោះ អ្កទាងំគនាោះបាននិយាយថាវាហាកែ់ចូចជា   
មនិអាចគៅរចួ ដែ�្ពោះរាជអាជាញា គោោះដ�ងជនេងសេយ័ទាងំគនាោះ 
គោយមនិមានការ្រង់្ បាក។់ 

មចូ�គហតុមយួចុងគ្កាយ ដែ�ជនរងគ្រោះមានក្ុងការ 
មនិអាច្រន្នីតិវធិី្រណ្រឹ ង គឺពិការភាព ជាពិគេេការគែលាង ់ឬគខសាយ 
្បាជាញា ក្ុងការគរៀន។ គៅក្ុងករណីគនោះ អង្គការមនិដមនរោឋា ភបិា�ជា 
គ្ចើន អាចផ្្�់ជំនួយពិគេេ ែចូចជាគេវាកម្ម្រកដ្្រភារាគែលាង ់
្រ៉ុដន្េ្មា្រក់រណីភាគគ្ចើន គឺមនិមានគនាោះគទ។ ជា�ទ្ធផ្� ជនរង
គ្រោះមនិអាច្រន្នីតិវធិី្រណ្រឹ ងរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះបានគទ។ គៅក្ុង 
ករណីមយួ ជនរងគ្រោះជាសេ្ីគែលាង ់មានអាយុ ២៧ឆ្្ ំគហើយគោយ
រារនាងមនិគចោះភារាគែលាងច់បាេ់ នាងពរឹងដផ្្អកគ�ើ្រង្រ្អចូន្េីនាង 
គែើម្ប្ីរកដ្្រឲ្យនាង។ ្រង្រ្អចូន្េីនាង ជាកម្មករគរាងច្កកាតគ់ែរម្ាក ់
ដែ�បានជួយ�នាងោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង។ ្រ៉ុដន្គោយរារភាព្កី្ក    
និងអ្កទាងំពីរមនិមានជំនួយគផ្សេងគទៀត ្រង្រ្អចូន្េីរ្រេ់ជនរងគ្រោះ 
បានេគ្មចចិត្ែកពាក្យ្រណ្រឹ ង។ ែចូចគៅក្ុងករណីខាងគ�ើ នាង 
មានអារម្មណ៍ថា នាងមនិអាច្្រែុយ្្រថានេំុចបា្រឈ់្រេ់្មាក 
ពីការង្រគែើម្បជីួយ�ក្ុងករណីរ្រេ់្រង្រ្អចូន្េីរ្រេ់នាងបានគទ គ្ពាោះ
អាចនរឹងបាត្់រងក់ារង្ររ្រេ់នាង។ 

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា២០



្្រគភទទី្រីននករណីទាងំគនោះ គឺជាការផ្្នាទា គទាេ និងការ
គ�ើកដ�ងគទាេជាគ្ចើនដែ�មនិ្តរឹម្តរូវ។ ករណីជាគ្ចើន ដែ�  
មាន្រទគចាទ្្រកានគ់ែើមគឺជា្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ ្រ៉ុដន្គ្កាយមក
ដ្ររជាផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ (គ្រៀតគ្រៀនគករ ្ិ៍ខា្ម េ) គៅវញិ 
ដែ�បានកាលា យជា្ករុមធំមយួគៅក្ុង្្រគភទទី្រីគនោះ។ គយាងរាម 
មា្រា ២៤៦ នន្កម្ពហ្មទណ្ឌ  ្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ ្តរូវផ្្នាទា គទាេ
ជា្រព់ន្ធនាររពីមយួឆ្្គំៅ្រីឆ្្ ំ ដែ�មាន�ក្ខណៈ្រា�ជាង្រទ
គ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ។ គៅក្ុងករណីចំនួន ៤៧ ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹង 
កុមារអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្ ំ(១៦%) និងគៅក្ុងករណីចំនួន ៧ ពាកព់ន័្ធ 
នរឹងសេ្ីមានអាយុ ១៨ និងគ្ចើនជាងគនោះ (៥%) មានការផ្្នាទា គទាេពី 
្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ គទាោះជាមានការគចាទ្្រកានពី់ជនរងគ្រោះពី 
អំគពើរគំោភ និងគចាទ្្រកានពី់្ពោះរាជអាជាញា ពី្រទគ�្មើេរគំោភគេព
េន្ថវៈកគ៏ោយ។ គៅក្ុងករណីជាគ្ចើន មចូ�គហតុននការផ្លា េ់្រ្ចូរ្រទ
គចាទ្្រកាន ់ មនិមានភាពចបាេ់ោេ់គនាោះគទ ្រ៉ុដន្គយាងរាមអ្ក
ឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេ អង្គការ �ីកាែចូ គនោះហាកែ់ចូចជាមក
ពីការមនិេចូវយ�់ពីចបា្ររ់្រេ់គៅ្កម ឬអំគពើពុករ�ួយ។  

ក្ុងចំគោមការមនិេចូវយ�់ែរឹងជាទចូគៅជាគ្ចើន ករណីនន 
ការមនិេចូវយ�់ែរឹងមយួ ដែ�អ្កឃ្លា គំមើ�េិទិ្ធមនុេសេអង្គការ 
�ីកាែចូ បានជួ្រ្្រទោះ គឺ្្រេិនគ្រើមនិមានភេ្ុរាងននការរងរ្រេួ 
ធ្ងនធ់្ងរគ�ើ្្រោ្រ្់រន្ពចូជ គនាោះការោក្់រញ្ចូ �គៅក្ុង្្រោ្រគ់ភទសេ្ី
មនិគ្រៅ�្មមគែើម្បចីាតទុ់កជាអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈគនាោះគទ។ ករណី
គនោះគកើតជាពិគេេចំគពាោះករណីកុមារ ី និងសេ្ីដែ�មនិទានគ់រៀ្រ 
មង្គ�ការ ្្រេិនគ្រើមនិមានភេ្ុរាងពីការបាត្់រងេ់នទាោះ្ពហ្ម- 
ចារយី ៍ ែ្មីៗគនាោះគទ គៅ្កមដតងដតេគ្មចផ្្នាទា គទាេក្ុង្រទគ�្មើេ
ដែ�្រា�ជាង្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ។ ្្រេិនគ្រើជនរងគ្រោះពី
ការរគំោភគេពេន្ថវៈជាគ្ចើន រងរ្រេួគៅគ�ើខលាួន្តងក់ដនលាងគផ្សេង 
មនិដមនគៅគ�ើ្្រោ្រ្់រន្ពចូជ និងគព�ខលាោះមនិមានរងរ្រេួគ�ើរាង
កាយទា�់ដតគរាោះ ការេគ្មចចិត្ផ្្នាទា គទាេខាងគ�ើ គឺមនិ្តរឹម្តរូវ 
គនាោះគទ។ ្រញ្ហា  គឺការគផ្្តេំខានគ់ៅគ�ើរគ្រៀ្រដែ�គៅ្កមពិនិត្យ
គមើ�ភេ្ុរាងគវជ្ជរាសេ្។ គយាងរាមអ្កឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធ
មនុេសេ អង្គការ �ីកាែចូ គៅ្កមដតងដតចាតទុ់ក�ទ្ធផ្�ននការ       
ពិនិត្យដផ្្កគវជ្ជរាសេ្គៅគ�ើជនរងគ្រោះ ជាភេ្ុរាងេំខាន្់រំផុ្ត 
គហើយគៅក្ុងករណីមយួចំនួន ចាតទុ់កជាភេ្ុរាងពាកព់ន័្ធដតមយួ 
គត។់ គនោះ គឺជាការគែើរខុេយ៉ាងខាលា ងំ៖ គោយរារភាពភយ័ខាលា ច 
និងខា្ម េគគ ជនរងគ្រោះពីការរគំោភមយួចំនួន គ្្រើគព�គវោយចូរ  
គែើម្បរីាយការណ៍អំពីអ្ីដែ�បានគកើតគ�ើងមកគ�ើអ្កទាងំគនាោះ ែចូច
គនោះរ្រេួរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះបានជាេោះគេ្ប ើយគៅគហើយ គៅគព� 
ដែ�ពួកគគបានគៅ្រ្រឹង។ គហើយែចូចដែ�បានគ�ើកគ�ើងខាងគ�ើ 
ជនរងគ្រោះមយួចំនួន ដែ�រាយការណ៍ភាលា មៗ អាចមនិមានការរង 

រ្រេួរាងកាយអ្ីទាងំអេ់។ 

គ�ើេពីគនោះ អ្កឃ្លា គំមើ�អង្គការ �ីកាែចូ បានរាយការណ៍ 
ថា ការពិនិត្យដផ្្កគវជ្ជរាសេ្ជាគ្ចើន គឺជាដផ្្កមយួនននីតិវធិីរ្រេ់ 
តុោការ ដែ�មានពាកព់ន័្ធនរឹងអំគពើពុករ�ួយ។ គោយរារភេ្ុរាង 
គនោះ មាន�ក្ខណៈោចខ់ាត ែចូចគនោះភេ្ុរាងគនោះជាមគធយាបាយដែ�
ជនេងសេយ័អាចគ្្រើ្បាេ់គែើម្បមីានឥទ្ធិព� គៅគ�ើ�ទ្ធផ្�នន 
ករណីរ្រេ់ជនគនាោះ គហើយមនិដមនជាគរឿងចដមលាកគទដែ�អ្ក្តរួត 
ពិនិត្យដផ្្កគវជ្ជរាសេ្ ឬ នាយកោឋា នេុខាភបិា�ក្ុងតំ្រនទ់ទួ� 
េំណចូ ក គែើម្បគីធ្ើ�ទ្ធផ្�ននការ្តរួតពិនិត្យ្រពា្ជ ាកថ់ារ្រេួជន       
រងគ្រោះ មាន�ក្ខណៈ្រា�ជាងអ្ីដែ�បានគកើតគ�ើងពិត។១៧ 

�ទ្ធផ្� គៅក្ុងករណីទាងំគនោះ គឺដតងដតជាការផ្្នាទា គទាេពី្រទ-
គ�្មើេ្្រទចូេគករខា្ម េ ជាជាង្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈគៅវញិ។ 

ការ្តរួតពិនិត្យននករណីជាគ្ចើនដែ�្តរូវបាន្ិរទ និងដែ�
្តរូវបាន្រញ្្រគ់ោយការផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ ្រង្ហា ញនចូវ 
រគ្រៀ្រគផ្សេងគទៀតមយួចំនួន ដែ�ចបា្រេ់្ីពីការការពារការរគំោភ 
គេពេន្ថវៈ ្តរូវបានគគ្រក្រាយខុេ។ ករណីចំនួន្រនួ គឺជាករណី
ននអំគពើ្រ៉ុន្រង៉រគំោភគេពគេន្ថវៈ ដែ�អំគពើរគំោភ្តរូវបានរារាងំ
គោយ្រុគ្គ�គផ្សេង ឬជនរងគ្រោះត្រត និងដ្េក ដែ�្រោ្�ឲ្យ 
ជនគ�្មើេរតគ់គច។ គយាងរាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ  អំគពើ្រ៉ុន្រង៉ ្តរូវបាន 
ឲ្យនិយមនយ័ថា ជាអំគពើដែ�ជនគ�្មើេមាន្រំណងនរឹង្្រ្ពរឹត្្រទ 

បទ្បទូេ្សករខា្េ

១៧ ្ាមមាក្ា ៦៣៩ ហាមឃា្់ការ��ួលេំណូករបេ់អ្កអនុវ្្ដ្្កសវជ្ជេាកេ្ និង�ាក់ស�ោេពន្ធនាគារពដី ២ ស�ៅ ៥ឆ្ាំ។ 

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ២១

នែរ្រេ់កុមាររីងគ្រោះគោយការរគំោភគេពេន្ថវៈ



គ�្មើេ គហើយចា្រគ់ផ្្ើម្្រ្ពរឹត្ ្រ៉ុដន្្តរូវបានរារាងំគោយរា្ថ នភាព      គ្រៅខលាួនដែ�មនិ
ដមនជាការ្គ្រ់្ គងរ្រេ់ជនគនាោះ។១៨ គៅក្ុងករណី   ដែ�អង្គគហតុពិត្តរូវជាមយួ 
និយមនយ័គនោះ ការផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ គឺជាការ្រក្រាយខុេពី្កម 
្ពហ្មទណ្ឌ  និងផ្្�់ភាពអយុត្ិធមែ៌�់ជនរងគ្រោះ។ 

ករណី្រីគផ្សេងគទៀត ដែ�មានការផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ កផ៏្្�់នចូវ 
ពត័ម៌ានជាគ្ចើន៖ ករណីមយួមានជនរងគ្រោះជាគក្មង្្ររុេអាយុ ១៦ឆ្្ ំ ករណីមយួ 
គទៀតមានជនគ�្មើេជាសេ្ីម្ាក ់គហើយករណីទី្រីពាកព់ន័្ធនរឹងការរមួគភទរាមមាត ់ដែ�
ជនគ�្មើេោក�ិ់ង្គរ្រេ់ខលាួនចចូ�ក្ុងមាតគ់ក្មង្េីអាយុ ៥ឆ្្ ំ ម្ាកគ់ោយ្រង្ខំ។ ករណី 
ទាងំ្ីរគនោះ គួរដត្តរូវបានផ្្នាទា គទាេរាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ ពី្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ។១៩ 
ការពិតដែ��ទ្ធផ្�ននករណីទាងំគនោះ ្តរឹមដតការផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ   
មនិ្តរឹមដត្រង្ហា ញអំពី ការមនិេចូវយ�់ពីចបា្ររ់្រេ់គៅ្កម្រ៉ុគោណ ោះគទ ដែមទាងំ           
្្រដហ�ជាគៅមានគំនិត្រុរាណគៅគ�ើអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈផ្ងដែរ៖ មាននយ័ថា 
្រុរេមនិអាចកាលា យជាជនរងគ្រោះននអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈគនាោះគទ សេ្ីមនិអាច្្រ្ពរឹត្ 
អំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈគនាោះគទ គហើយការរគំោភត្មរូវឲ្យមានការោកច់ចូ�    អង្គជាតិ 
្រុរេចចូ�ក្ុង្្រោ្រគ់ភទសេ្ី។ គំនិតទាងំគនោះ គឺជាកដ់េ្ងគៅដតេ្ថិតគៅរកីរាយ និង
ដតងដតេ្ថិតគៅក្ុងគំនិតគៅ្កមក្ុងេវនាការែដែ�។ 

មចូ�គហតុចុងគ្កាយ ដែ�ករណីមយួចំនួន្តរូវបាន្រញ្្រគ់ោយការផ្្នាទា
គទាេ ពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ ជាជាង្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ គឺអំគពើពុករ�ួយ។ ្្រេិន 
គ្រើជនេងសេយ័ម្ាក ់មាន�ទ្ធភាព្រង់្ បាក ់ការផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ គឺជា
មគធយាបាយង្យ្េរួ�េ្មា្រគ់ៅ្កមគែើម្បកីាត្់រន្ថយទង្ងនទ់ណ្ឌ កម្ម ្រ៉ុដន្គទាេគនោះ
គៅដតជាទណ្ឌ កម្មអយុត្ិធមែ៌ដែ�។ ពត័ម៌ានអំពីការ្រង់្ បាកពី់ជនេងសេយ័ជចូនគៅ
គៅ្កម គឺពិបាកទទួ�បានោេ់ គហើយគៅក្ុងករណីជាគ្ចើនដែ�្តរូវបាន្ិរទ   
គោយការផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ អ្កឃ្លា គំមើ�េិទិ្ធមនុេសេអង្គការ �ីកាែចូ   
មនិមានភេ្ុរាងរ រឹងមាអំំពីអំគពើពុករ�ួយគៅក្ុងគនាោះគទ។ ្រ៉ុដន្មនិមានការភាញា កគ់ផ្្អើ�
គនាោះគទ គោយអំគពើគនោះជាផ្�្្រគយាជនន៍នភាគីទាងំអេ់ គែើម្បរីកសាការគរៀ្រចំគនោះឲ្យ 
បានេមា្ង ត។់ ្រ៉ុដន្គៅក្ុងករណីជាគ្ចើន អ្កឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេជាគ្ចើន 
បាននិយាយថាអ្កទាងំគនាោះគជឿថាមានអំគពើពុករ�ួយ គហើយគៅក្ុងករណីមយួចំនួន 
មានភេ្ុរាងរ រឹងមាដំែមគទៀតផ្ង។ ឧទារហណ៍ គៅក្ុងករណីមយួ ្ពោះរាជអាជាញា បាន
គចាទ្្រកានជ់នេងសេយ័ពី្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ គហើយ្រទគចាទ្្រកានគ់នោះ ្តរូវបាន
្រញ្្ជ ក្់រដន្ថមគោយគៅ្កមគេ៊ើ្រេួរ។ គៅគព�គ្រើកេវនាការ និងមុនគព�គចញ 
រា�្កម គមធ្វជីនេងសេយ័ បាន្ពមគ្ពៀងជាមយួជនរងគ្រោះថា ជនេងសេយ័នរឹង្រង ់
្បាកជ់ចូននាងចំនួន ៩២៥ ែុោលា រអាគមរកិ។ ្រនាទា ្រម់កគៅ្កម បាន្្រកាេរា�្កម 
គោយផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ និងោកព់ន្ធនាររចំនួន ២ឆ្្ ំគោយព្យរួគទាេ 
១ឆ្្ ំ គហើយេគ្មចឲ្យេងេំណងខចូចខាតែ�់ជនរងគ្រោះចំនួន ៩២៥ ែុោលា រ 
អាគមរកិ។ អ្កឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេ គៅក្ុងករណីគនោះ បានគជឿថា ជន 
រងគ្រោះយ�់្ពមមនិ្រ្រឹងឧទ្ធរណ៍ ជាែ្ចូរនរឹងការទទួ�បាន្បាក ់ គហើយគៅ្កមក្ុង  
េវនាការកអ៏ាចទទួ�បាន្បាកក់ន្មផ្ងដែរ។ គនោះហាកែ់ចូចជាជនេងសេយ័ កន៏រឹងបាន
្រង់្ បាកជ់ចូន្ពោះរាជអាជាញា  និង្្រដហ�ជចូនែ�់គៅ្កមគេើុ្រេួរផ្ងដែរ គែើម្បធី្នាថា
រា�្កមនរឹងមនិ្តរូវបាន្ពោះរាជអាជាញា ្រ្រឹងឧទ្ធរណ៍គនាោះគទ។ 

១៨ មាក្ា ២៧ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩
១៩ មាក្ា ២៣៩ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា បានដចងថា "កគប់អំសពើបញ្ចចូលអង្គជា្ ្ាមដបបណាក៏ស�ោយ 
ឬអំសពើបញ្ចចូលឧបករណ៍ណាមួយស�ៅក្នុងអង្គជា្ិ ដ�លកបកពតឹ្្ស�ៅសលើអ្ក�ន� ស�ោះបដីមានសភ��ូចគ្ា ឬ 
មិន�ូចគ្ាក៏ស�ោយ ស�ោយការសកបើហិង្ា ការបង្ិ្បង្ំ ការគំរាមកំដហង ឬស�ោយការឆ្ក់ឱកាេ គឺជាប� 
រំសលោភសេពេន្ថវៈ  ៉។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា២២

្ចកទ្ារផ្ទាោះរ្រេ់អតិែិជន អង្គការ �ីកាែចូ



អាយុជៃរងស្រាះ

មា្រា ២៤១ នន្កម្ពហ្មទណ្ឌ  ដចងថាករណីដែ�នរឹងមាន 
រា្ថ នទម្ងនគ់ទាេនន្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ គឺគៅគព�ដែ� 
អំគពើគនាោះ្តរូវបាន្្រ្ពរឹត្ “គ�ើ្រុគ្គ�ដែ�ទនគ់ខសាយពិគេេ គោយ 
មចូ�គហតុអាយុនន្រុគ្គ�គនាោះ”។២០ ទណ្ឌ កម្មនន្រទគ�្មើេរគំោភ 
គេពេន្ថវៈ ដែ�មានរា្ថ នទម្ងនគ់ទាេជា្រព់ន្ធនាររ គឺពី ៧ គៅ 
១៥ឆ្្ ំ ដែ�គ្ចើនជាង្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈធម្មរាដែ�្តរូវ
ជា្រព់ន្ធនាររពី ៥ ែ�់ ១០ឆ្្។ំ ពាក្យថា “ទនគ់ខសាយគោយមចូ�
គហតុអាយុនន្រុគ្គ�” មនិ្តរូវបានឲ្យនិយមនយ័ឲ្យចបាេ់គៅក្ុង 
មា្រាគនាោះគទ ្្រដហ�ជាចងទុ់កឲ្យគៅ្កមមានឆនាទា នុេិទិ្ធក្ុងការ
េគ្មច។ ្រ៉ុដន្�ទ្ធផ្�ននកង្ោះខាតភាពចបាេ់ោេ់គនោះ គធ្ើឲ្យមាន
ការផ្្នាទា គទាេដែ�មនិេីុចង្្ករ្់ និងការផ្្នាទា គទាេយ៉ាង្រា�
មយួដែ�មនិ្តរឹម្តរូវ។ ក្ុងចំគោមករណីចំនួន ២៩៣ ដែ�ពាក-់
ពន័្ធនរឹងកុមារមានអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្ ំករណីចំនួន ៣៧ (១៣%) មាន
�ទ្ធផ្�គោយការផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររតិចជាង ៧ឆ្្។ំ២១

ពីគ្ពាោះដតភាពខ្ោះខាតនិយមនយ័ ភាពទនគ់ខសាយគោយ 
មចូ�គហតុអាយុ អាច្តរូវបានគគ្រក្រាយគៅក្ុងនយ័ជាគ្ចើន និង
គោយគយាងរាមចបា្រខុ់េៗរ្ជាគ្ចើន។ គទាោះគៅ្កមគ�ើកយកនចូវ
មចូ�គហតុអ្ីកគ៏ោយ កគ៏ៅដតមនិចបាេ់ោេ់ និងមនិេីុចង្្ករ្់ 
ែដែ�។ ករណីចំនួន ៣៧ ដែ�្តរូវបានគ�ើកគ�ើងខាងគ�ើ មាន  

ពាកព់ន័្ធនរឹងជនរងគ្រោះដែ�មានអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្ ំ ដែ�្តរូវបាន
ដចងគៅក្ុងមា្រាននអាយុ ននការទទួ�ខុេ្តរូវ្ពហ្មទណ្ឌ គៅក្ុង 
្កម្ពហ្មទណ្ឌ ២២ និងជាអាយុននអនីតិជនរាមចបា្រេ់្ីពីការ្រសង្កេ ្រ
អំគពើជួញែចូរមនុេសេ និងអំគពើអាជីវកម្មផ្លាចូវគភទ។២៣ ករណីចំនួន ២៦ 
ក្ុងចំគោមករណីចំនួន ៣៧ ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងជនរងគ្រោះមាន 
អាយុគ្កាម ១៥ឆ្្ ំ ដែ�ជាអាយុ្េ្រចបា្រក់្ុងការរមួគភទគយាង 
រាមចបា្រ់្ ្រគទេកម្ពុជា។២៤ ករណីចំនួន ៧ ពាកព់ន័្ធនរឹងជនរងគ្រោះ 
មានអាយុគ្កាម ១០ឆ្្។ំ គហើយរ្ម នករណីោមយួ ដែ�ជនគ�្មើេ 
្តរូវបានផ្្នាទា គទាេជា្រព់ន្ធនាររគ្ចើនជាង ៦ឆ្្គំនាោះគទ ដែ�គនោះ 
្រង្ហា ញថាគៅ្កមមនិបានយកចិត្ទុកោក ់ឬមនិទានប់ានពិចារោ 
គ�ើមា្រាេ្ីពីរា្ថ នទម្ងនគ់ទាេគៅគ�ើយ។ ទណ្ឌ កម្មដែ�ដតងដត 
្តរូវបានគធ្ើគ�ើង គឺការផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររចំនួន ៥ឆ្្ ំដែ�បានគកើត 
គ�ើងគៅក្ុងករណីចំនួន ២៤ ក្ុងចំគោមករណីទាងំ ៣៧ករណី 
ដែ�រមួមានករណីចំនួន ១ ដែ�មានជនរងគ្រោះពីរនាកម់ានអាយុ 
២ឆ្្ ំនិង៤ឆ្្។ំ 

្រញ្ហា ននការផ្្នាទា គទាេយ៉ាង្រា� គៅក្ុងករណីទាងំគនោះ 
ដែ�មានជនរងគ្រោះជាអនីតិជន ហាកែ់ចូចជាមានភាពទចូគៅគៅក្ុង 
គខត្មយួចំនួន គ្ចើនជាងគខត្ែនទគទៀត។ គៅក្ុងគខត្បាតែ់ំ្រងមាន 
៩ករណី គៅគខត្កំពងច់ាមមាន ៦ករណី គៅគខត្គពាធិ៍រាតម់ាន 

២០ មាក្ា ២៤១ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩
២១ សយោង្ាមករណដីដ�លក្ូវបានបិ�ក្នុងអំ�នុងសពលសនោះ សនះមិនអាចសធ្ើការេន្្់ពដីរសបៀប ឬថាស្ើមាក្ាសនះ ក្ូវបានយកមកអនុវ្្សលើជនរងសកគោះជាមនុេ្ចាេ់ ឬ 
យ៉ាងណាសនោះស�
២២ មាក្ា ៣៨ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩
២៣ មាក្ា ៧ ននច្ាប់េ្ដីពដីការបនងកេាបអំសពើជួញ�ូរមនុេ្ ឆ្ាំ២០០៨
២៤ មាក្ា ២៣៩ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ២៣

កុមាររីងគ្រោះគោយអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ អង្គុយជាមយួម្ាយ



២៥ ស�ោយសនះការេិក្ាមួយននករណដីដ�លក្ូវបានបិ�របេ់អង្គការ លដីកា�ូ ប៉ុសណណោះ សនះមិនអាចសធ្ើការេន្ិ�្ឋានឲ្បានរឹងមាំអំពដី�កមង់ជាសកចើនននការ្្ន្ាស�ោេសនៅ្ាម
សខ្្ខុេៗគ្ាសនោះស�។ គំរូក្តឹមក្ួវមួយននការ្្ន្ាស�ោេពដីប�សល្ើេរំសលោភសេពេន្ថវៈ�ាំងអេ់សនៅ�ូ�ាំង្ុលាការ ក្ូវបានយកមកស�ើម្ដីសធ្ើការេន្ិ�្ឋានដបបសនះ។
២៦ មាក្ា ១០៧ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩
២៧ មាក្ា ១០៦ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩

៥ករណី។២៥ គៅគខត្គផ្សេងគទៀត ែចូចជាគខត្កំពត រ្ាយគរៀង និង 
រាជធ្នីភ្គំពញ គៅ្កមហាកែ់ចូចជាគ្្រើ្បាេ់ក្មតិគទាេជាគ្ចើន។ 
គនោះហាកែ់ចូចជា កង្ោះខាតភាពចបាេ់ោេ់គៅក្ុងចបា្រ ់ គធ្ើឲ្យមាន
ការផ្្នាទា គទាេមនិេីុចង្្ករ្់គៅរាមតំ្រននី់មយួៗ។

គៅគព�ដែ�្តរូវបានរាកេួរ អំពី្រញ្ហា ននការផ្្នាទា គទាេ 
្រា�គៅក្ុងករណីជាគ្ចើនពាកព់ន័្ធនរឹងអនីតិជន អ្កឃ្លា គំមើ�ការ 

រគំោភេិទិ្ធមនុេសេអង្គការ �ីកាែចូ បានពន្យ�់ថា គៅក្ុង្រទ-
ពិគរាធន ៍រ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ គៅ្កមគធ្ើការពិចារោតិចតួចគៅគ�ើ
រា្ថ នទម្ងនគ់ទាេ គហើយដតងដតគធ្ើការោកគ់ទាេពន្ធនាររទា្រ 
្រំផុ្ត ៥ ឆ្្ ំ គោយេ្័យ្្រវត្ិ។ អ្កឃ្លា គំមើ�មយួចំនួន បានគ�ើក 
គ�ើងថា គៅក្ុងករណីជាគ្ចើនដែ�ជនរងគ្រោះមានរចូ្រកាយជា 
មនុេសេគពញរចូ្ររាង គៅ្កមដតងដតមនិេចូវយកចិត្ទុកោកន់រឹងអាយុ 
រ្រេ់នាង គហើយចាតទុ់កនាងជាមនុេសេគពញវយ័។ 

ការព្យយួរសទាេ

គយាងរាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ  គទាេពន្ធនាររអាចនរឹង្តរូវ 
បានព្យរួ ្្រេិនគ្រើគទាេគនាោះមានក្មតិតិចជាង ឬគេ្មើ្បាឆ្ំ្។ំ២៦  
�ក្ខខណ្ឌ ដតមយួគផ្សេងគទៀត គឺជនជា្រគ់ចាទមនិ្តរូវបានផ្្នាទា គទាេ
ពន្ធនាររពីមុនមកក្ុងរយៈគព� ៥ឆ្្។ំ២៧  ្រ៉ុដន្មនិមានការដណនាំ
អំពីគព�គវោ និងមចូ�គហតុដែ�អនុវត្ការព្យរួគទាេគនាោះគទ។ គនោះ 
មាននយ័ថា នរោម្ាកដ់ែ�្តរូវបានផ្្នាទា គទាេពី្រទរគំោភគេព-
េន្ថវៈ អាចនរឹងទទួ�បានការព្យរួគទាេ ្្រេិនគ្រើអ្កទាងំគនាោះ្តរូវ
បានផ្្ន្ាគទាេចំនួន ៥ ឆ្្ ំដែ�គទាេអ្រ្ប្ររមា។ ការព្យរួគទាេទាងំ 
្េរុង និងមយួដផ្្ក បានគកើតគ�ើងគ�ើករណីចំនួន ៧ (៥%) ដែ� 
ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីមានអាយុ ១៨ឆ្្ ំ ឬគ្ចើនជាងគនោះ និង ១៣ករណី 
(៤%) ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងកុមារអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្។ំ 

្រញ្ហា ននការផ្្នាទា គទាេ ដែ�្តរូវបានគ�ើកគ�ើងខាងគ�ើ 
គឺមានការពាកព់ន័្ធគៅទីគនោះ។ ក្ុងចំគោមករណីចំនួន ៣៧ មាន 
ករណីចំនួន ៣ ដែ�ជនរងគ្រោះមានអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្ ំគហើយមាន
ការផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររគ�ើជនគ�្មើេ្តរឹមដត ៥ឆ្្ ំមយួដផ្្កននគទាេ 
្តរូវបានព្យរួ។ គៅក្ុងករណីជាគ្ចើន ដែ�្រទគចាទជា្រទរគំោភ  
គេពេន្ថវៈ្តរូវបាន្រ្ចូរគៅជា្រទ្្រទចូេគករខា្ម េគនាោះ ការព្យរួគទាេ 
កអ៏ាច្តរូវបានគធ្ើគ�ើងផ្ងដែរ គ្ពាោះគទាេអ្រ្ប្ររមានន្រទគ�្មើេគនោះ 
គឺ្តរឹម ៣ឆ្្ ំ្រ៉ុគោណ ោះ។ ក្ុងចំគោមករណីជាគ្ចើន មានករណីចំនួន 
៦ ដែ�ការផ្្នាទា គទាេចុងគ្កាយជា្រទគ�្មើេ្្រទចូេគករខា្ម េគនាោះ 
ជនគ�្មើេបានទទួ�ការព្យរួគទាេ។ វាមានអត្ថ្្រគយាជនក៍្ុងការ   
ពិនិត្យឲ្យបាន�ំអិតគៅគ�ើករណីមយួចំនួន ក្ុងចំគោមករណីទាងំ 
គនោះ គោយវានរឹង្រង្ហា ញពីកំហុេជាគ្ចើនគៅក្ុងការផ្្នាទា គទាេ និង
គៅក្ុងករណីមយួចំនួនមានអំគពើពុករ�ួយ ដែ�ទាងំអេ់គនោះរមួ្រ
ញ្ចូ �រ្គធ្ើឲ្យមាន�ទ្ធផ្�មនិ្តរឹម្តរូវ និងគធ្ើឲ្យនីតិវធិីគចាទ្្រកាន់
ទាងំមចូ�រ្ម ននយ័។ 

គៅក្ុងករណីមយួ ដែ�ជនរងគ្រោះមានអាយុ ១៤ ឆ្្ ំ  
គហើយមាននផ្ទាគពាោះ្រនាទា ្រពី់្តរូវបានគគរគំោភគេពេន្ថវៈ គៅ្កម  

បានផ្្នាទា គទាេជនគ�្មើេឲ្យជា្រព់ន្ធនាររចំនួន ៥ឆ្្ ំ្រ៉ុដន្ព្យរួគទាេ 
ចំនួន ២ឆ្្។ំ គៅក្ុងករណីមយួគទៀត ដែ�ជនរងគ្រោះកម៏ានអាយុ 
១៤ឆ្្ ំ ដែរ គៅ្កមបានផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររចំនួន ៥ឆ្្ ំ ្រ៉ុដន្ព្យរួ 
គទាេចំនួន ៣ឆ្្ ំគហើយគៅក្ុងករណីមយួគផ្សេងគទៀត ដែ�ពាកព់ន័្ធ 
នរឹងជនរងគ្រោះអាយុ ៥ឆ្្ ំ គៅ្កមជំនំុជ្មោះ បានផ្្នាទា គទាេជន- 
គ�្មើេឲ្យជា្រព់ន្ធនាររចំនួន ១០ឆ្្ ំ ្រ៉ុដន្គៅគព�្រ្រឹងឧទ្ធរណ៍ 
គទាេគនោះ្តរូវបាន្រន្ថយគៅ្តរឹម ៥ឆ្្ ំគោយព្យរួគទាេចំនួន ៣ឆ្្។ំ 

ករណីដែ�មានការផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ គឺ 
ជា្រញ្ហា ។ គៅក្ុងករណីមយួ ដែ�មានជនរងគ្រោះជាគក្មង្េីមាន
អាយុ ៩ឆ្្។ំ ្រទគចាទ្្រកានគ់ែើម គឺជា្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ ្រ៉ុដន្ 
្រទគចាទគនោះ ្តរូវបាន្រ្ចូរគោយគៅ្កមគៅជា្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ។ 
ជនគ�្មើេ ្ តរូវបានផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររចំនួន ៣ឆ្្ ំ្រ៉ុដន្គៅ្កមបាន 
េគ្មចឲ្យជា្រដ់តមយួឆ្្្ំរ៉ុគោណ ោះគោយព្យរួគទាេចំនួន ២ឆ្្។ំ គៅ 
ក្ុងករណីមយួគទៀត ដែ�មានជនរងគ្រោះអាយុ ៥ឆ្្។ំ ្ ពោះរាជអាជាញា  
បានគចាទ្្រកានជ់នេងសេយ័ពី្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ ្រ៉ុដន្គៅ្កម
គេ៊ើ្រេួរបាន្រ្ចូរ្រទគចាទគៅជា្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ។ មចូ�គហតុ 
ដែ�្តរូវបានផ្្�់ឲ្យ គឺការោក្់រញ្ចូ � មនិទានគ់្រៅ�្មមនរឹងអាច 
ចាតទុ់កជាអំគពើរគំោភគនាោះគទ។ គៅក្ុងេវនាការ ជនគ�្មើេ្តរូវបាន
ផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររចំនួន ១៨ដខ គោយព្យរួគទាេចំនួន ១ឆ្្។ំ

ករណីចំនួនពីរគផ្សេងគទៀត គឺពាកព់ន័្ធនរឹងការ្រ៉ុន្រង៉រគំោភ
គេពេន្ថវៈ។ ក្ុងករណីទីមយួ ជនរងគ្រោះជាគក្មង្េីមានអាយុ 
១៣ឆ្្។ំ ្ពោះរាជអាជាញា  បានគចាទ្្រកានជ់នេងសេយ័ពី្រទគ�្មើេ្រ៉ុន 
្រង៉រគំោភគេពេន្ថវៈ ្រ៉ុដន្្រទគចាទគនោះ្តរូវបាន្រ្ចូរគោយគៅ្កម
គេ៊ើ្រេួរគៅជា្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ។ គៅ្កមក្ុងេវនាការ បាន    
ផ្្នាទា គទាេជនគ�្មើេឲ្យជា្រព់ន្ធនាររចំនួន ២ឆ្្កំនលាោះ ្រ៉ុដន្្តរូវព្យរួ 
គទាេចំនួន ១ឆ្្កំនលាោះ។ គៅក្ុងករណីចុងគ្កាយ ជនរងគ្រោះជាគក្មង 
្េីអាយុ ១២ឆ្្។ំ គៅគព�ដែ�្ពោះរាជអាជាញា  ែំ្រចូងបានគចាទ្្រកាន ់
ជនេងសេយ័ពី្រទ្រ៉ុន្រង៉រគំោភគេពេន្ថវៈ ្រទគចាទគនោះ្តរូវបាន្រ្ចូរ

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា២៤



២៨ In all but one of these cases, the sentence was for three years or below so it is possible that some of the convictions were for indecent assault and not rape but that the monitors were unaware 
of this.
២៩ មាក្ា ២៧ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩

គៅជា្រទ្្រទចូេគករខា្ម េគោយគៅ្កមគេើុ្រេួរ។គៅក្ុងេវនាការ 
ជនគ�្មើេ្តរូវបានផ្្នាទា គទាេពី្រទ្្រទចូេគករខា្ម េ និងផ្្នាទា គទាេ 
ឲ្យជា្រព់ន្ធនាររចំនួន ២ឆ្្។ំ គទាេគនោះ ្តរូវបានព្យរួទាងំ្េរុង     

ដែ�មាននយ័ថា ជនគ�្មើេបានជា្រព់ន្ធនាររដតរយៈគព�មយួដខ 
្រ៉ុគោណ ោះគៅអំ�ុងគព��ុំខលាួន្រគោ្ោះអាេន្រងច់ាេំវនាការ។ 

គៅក្ុងករណីទាងំអេ់ដែ�បានគ�ើកគ�ើង អ្កឃ្លា គំមើ�
ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេ គជឿថាការព្យរួគទាេទាងំគនាោះ គឺ្្រដហ�ជា
�ទ្ធផ្�ននអំគពើពុករ�ួយដែ�បាន្្រ្ពរឹត្គោយជនគ�្មើេ ក្ុងការ
្រង់្ បាកជ់ចូនគៅគៅ្កមកាតក់្ី។ គនោះកហ៏ាកែ់ចូចជាមានការ្រង់្ បាក់
ជចូនគៅ្ពោះរាជអាជាញា  និងគៅ្កមគេើុ្រេួរផ្ងដែរ គែើម្បធី្នាថាអ្ក
ទាងំពីរមនិ្រ្រឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាេ់នរឹងការផ្្នាទា គទាេគនោះ។ 

ឆនាទា នុេិទិ្ធរ្រេ់គៅ្កម ជាដផ្្កមយួេំខានន់ន្គ្រ់្ ្រពន័្ធ 
យុត្ិធម ៌ ្រ៉ុដន្មានការពិបាកក្ុងការរនំពនចូវរា្ថ នភាពោមយួដែ�
េម្េ្រេ្មា្រអ់នុវត្ការព្យរួគទាេ គ�ើជនដែ�្តរូវបានផ្្នាទា  
គទាេ ពី្រទរគំោភគេពេន្ថវៈោេ់។ គ�ើេពីគនោះ ែចូចដែ�្តរូវ 
បាន្រង្ហា ញរាមរយៈករណីខាងគ�ើ អំោចក្ុងការេគ្មចព្យរួ 
គទាេ គឺ្រងកេឲ្យមានការរគំោភ្រំពាន និងហាកែ់ចូចជា្រងកេឲ្យមាន 
ភាពអយុត្ិធម ៌និង�ទ្ធផ្�មនិ្តរឹម្តរូវមយួចំនួន។ 

សទាេពៃ្ធៃារាររយៈសពលខ្តី

គៅក្ុងករណីចំនួន ៧ (៥%) ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីដែ� 
មានអាយុ ១៨ឆ្្ ំឬគ្ចើនជាងគនោះ និងចំនួន ១២ករណី (៤%) ដែ� 
ពាកព់ន័្ធនរឹងកុមារអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្ ំ មានការគចាទ្្រកាន ់ និង 
ផ្្នាទា គទាេពី្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ២៨ ដែ�មានគទាេទណ្ឌ ជា្រ ់
ពន្ធនាររតិចជាងគទាេអ្រ្ប្ររមា ៥ឆ្្គំៅគទៀត។ គោយដផ្្អកគ�ើ 
ពត័ម៌ានដែ�មាន គឺមានការ�ំបាកគែើម្បដីេ្ងរកមចូ�គហតុមយួ 
េ្មា្រក់រណីខាងគ�ើគនោះ ្រ៉ុដន្គួរឲ្យកតេ់មា្គ �់ដែ�ក្ុងចំគោម
ករណីចំនួន ១៩ មានករណីចំនួន៧ គឺជាករណី្រ៉ុន្រង៉រគំោភគេព- 
េន្ថវៈ។ គយាងរាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ  គៅគព�ដែ�្គ្រ្់រទគ�្មើេ្រ៉ុន-
្រង៉ទាងំអេ់ ក៏្ តរូវទទួ�គទាេទណ្ឌ ផ្ងដែរ២៩  មនិមានទណ្ឌ កម្ម 

ជាកោ់កោ់មយួ ្តរូវបានកំណតេ់្មា្រ្់រទគ�្មើេ្រ៉ុន្រង៉រគំោភ 
គេពេន្ថវៈគនាោះគទ។ គនោះមានភាពចដមលាក គោយគៅក្ុង្កម្ពហ្ម-
ទណ្ឌ  ក្ុងជំពចូកេ្ីពី្រទគ�្មើេពាកព់ន័្ធនរឹងផ្លាចូវគភទ បានដចងនចូវអំគពើ 
្រ៉ុន្រង៉្្រ្ពរឹត្្រទមជ្ រឹម (ជា្រទគ�្មើេដែ�មានក្មតិមធ្យម) ដែ� 
មានទណ្ឌ កម្មែចូចនរឹងអំគពើជា្រទមជ្ រឹមខលាួនឯងផ្ងដែរ។ ្រ៉ុដន្មនិមាន
នចូវមា្រាដចងពីមានគទាេគេ្មើរ្ដ្រ្រគនោះ ចំគពាោះ្រទឧ្កិែឋាគនាោះគទ   
ែចូចជា្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈជាគែើម។ គនោះ្្រដហ�ជាមចូ�
គហតុដែ�មានទណ្ឌ កម្ម្រា�ខាលា ងំ ចំគពាោះ្រទគ�្មើេ្រ៉ុន្រង៉រគំោភ 
គេពេន្ថវៈ ឧទារហណ៍ក្ុងករណីដែ�មានជនរងគ្រោះមានអាយុ 
៧ឆ្្ ំគហើយការផ្្នាទា គទាេឲ្យជា្រព់ន្ធនាររមានចំនួន ១៨ដខ។

 

ការអនុញ្ា្ឲ្មានសេរីភាព
កេ្ដីអាយុ ៣១ឆ្ាំម្ាក់ បានធ្ាក់ខ្យួនឈឺ និង     

ក្ូវបានបញ្ជចូនស�ៅកាន់គ្ដីនិកក្នុង្ំបន់ ស�ោយកកុម 
កគួេាររបេ់នាង ្ាមរយៈរថយន្េសនង្គោះបន្ាន់។ 
សនៅសពលនាងេកមាកសនៅក្នុងគ្ដីនិកសនោះ កគូសព�្បាន 
រំសលោភសេពេន្ថវៈសលើនាង ស�ោយសកបើកបាេ់កមាមន� 
របេ់គា្់ �ាក់បញ្ចចូលស�ៅក្នុងកប�ាប់បន្ពូជរបេ់
នាង។ ករណដីសនះ ក្ូវបានសបើកេវនាការ សហើយកគូ 
សព�្ក្ូវបាន្្ន្ាស�ោេពដីប�រំសលោភសេពេន្ថវៈ និង 
�ាក់ឲ្ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន ៥ឆ្ាំ ប៉ុដន្ស�ោេ�ាំងអេ់ 
ក្ូវព្យួរ ដ�លសនះមាននស័យថាកគូសព�្សនោះមិនបាន 
ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារសនោះស�។

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ២៥



គៅក្ុងអំ�ុងគព�េិកសា ករណីចំនួន ១០ (៨%) ក្ុង      
ចំគោមករណីជាគ្ចើនដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីមានអាយុ ១៨ឆ្្ ំ ឬ 
គ�ើេពីគនោះ និងករណីចំនួន ៦ (២%) ននករណីជាគ្ចើនដែ�ពាក-់
ពន័្ធនរឹងកុមារ គឺជាករណីននអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈដែ�មានរ្ 
គ្ចើន។ អំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈដែ�មានរ្គ្ចើន មាននយ័ថាជាអំគពើ 
រគំោភគេពេន្ថវៈដែ�្តរូវបាន្្រ្ពរឹត្គោយជនគ�្មើេមានរ្គ្ចើន
ជាមយួនាក។់ ្រញ្ហា មយួក្ុងចំគោម្រញ្ហា ជាគ្ចើនននករណីអំគពើ 
រគំោភគេពេន្ថវៈដែ�មានរ្គ្ចើន គឺ្្រេិនគ្រើអ្កទាងំគនាោះចចូ�
ខលាួនគៅក្ុងតុោការ គនាោះមាន�ក្ខណៈធម្មរាដែ�មានដតជនគ�្មើេ
មយួចំនួន្រ៉ុគោណ ោះដែ�្តរូវបានផ្្នាទា គទាេ។ មានការផ្្នាទា គទាេក្ុង 
ករណីចំនួន ១២ ក្ុងចំគោមករណីចំនួន ១៦ ននករណីរគំោភគេព
េន្ថវៈដែ�មានរ្គ្ចើន គហើយ ៤ករណីក្ុងចំគោមករណីទាងំគនាោះ 
គឺមានដតជនគ�្មើេមយួចំនួន្រ៉ុគោណ ោះដែ�្តរូវបានផ្្នាទា គទាេ។ 
ឧទារហណ៍ គៅក្ុងករណីមយួ ដែ�ជនរងគ្រោះអាចចាគំឈា្ម ោះ្រុរេ
ទាងំ្បាដំែ�បានរគំោភគេពេន្ថវៈគ�ើនាង ្រ៉ុដន្មានដតពីរនាក ់  
្រ៉ុគោណ ោះដែ�្តរូវបានគ្រើកេវនាការកាតគ់ទាេ និងផ្្នាទា គទាេ។ 
គព�ខលាោះ ជនរងគ្រោះមនិអាចចំោំជនគ�្មើេទាងំអេ់បាន ដែ�គធ្ើ 
ឲ្យនគរបា�ពិបាកដេ្ងរក ្រ៉ុដន្គទាោះជាក្ុងករណីដែ�ជនរងគ្រោះ
អាចចំោំជនគ�្មើេបានទាងំអេ់កគ៏ោយ កម៏ានដតជនគ�្មើេដែ�
ចា្រខ់លាួនបានភាលា មៗ្រ៉ុគោណ ោះ ដែ�្តរូវបានផ្្នាទា គទាេគោយនគរបា� 
មនិបានពយាយាមក្ុងការដេ្ងរកជនគ�្មើេែនទគទៀតគនាោះគទ។

អំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈដែ�មានរ្គ្ចើន ្តរូវបានចាតទុ់ក
ជារា្ថ នទម្ងនគ់ទាេគយាងរាមចបា្រ់្ ្រគទេកម្ពុជា ដែ�គនោះមាន 
នយ័ថាទណ្ឌ កម្មជា្រព់ន្ធនាររ គឺចា្រពី់ ៧ ែ�់១៥ឆ្្។ំ៣០ ក្ុង 
ចំគោមករណីចំនួន ១២ ដែ�មានការផ្្នាទា គទាេ មានករណីចំនួន 
៦ ដែ�ការផ្្នាទា គទាេមានក្មតិធ្ងនធ់្ងរ្តរឹម្តរូវ ្រ៉ុដន្ករណីចំនួន 
៦គទៀត ការផ្្នាទា គទាេមានរយៈគព�គ្កាម ៧ឆ្្។ំ ករណីចំនួន ៤ 
ក្ុងចំគោមករណីទាងំគនាោះ មានការផ្្នាទា គទាេមានរយៈគព�គ្កាម 
៥ឆ្្ ំ ដែ�ជាគទាេអ្រ្ប្ររមាេ្មា្រ្់រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ
ដែ�្តរូវបាន្្រ្ពរឹត្គោយជនគ�្មើេមយួនាក។់ គៅក្ុងករណីភាគ 
គ្ចើន គឺមនិមានមចូ�គហតុចបាេ់ោេ់ ្េ្រចបា្រ ់ឬមចូ�គហតុគផ្សេង
គទៀតដែ�គទាេទណ្ឌ មានរយៈគព�ខលាីដ្រ្រគនោះគនាោះគទ។ 

ករណីចំនួន ២ក្ុងចំគោមករណីជាគ្ចើនអំគពើរគំោភដែ�
មានរ្គ្ចើន មាន្្រគយាជនក៍្ុងការពិនិត្យឲ្យបាន�ំអិត គោយ     
ករណីទាងំពីរ ហាកែ់ចូចជា្រង្ហា ញនចូវអាក្រ្បកិរយិាជាកោ់កម់យួគួរ 
ឲ្យ្ពរួយបារមភា។ គៅក្ុងករណីមយួ កុមារអីាយុ ១៧ឆ្្ម្ំាក ់បានគៅ
គ�ងេងសាររ្រេ់នាងគៅផ្ទាោះរ្រេ់រត។់ គៅទីគនាោះ នាង្តរូវបាន 
រគំោភគេពេន្ថវៈគោយ្រុរេចំនួន ៣នាក ់ ដែ�ក្ុងគនាោះម្ាកគឺ់ជា
េងសាររ្រេ់នាង ម្ាកគ់ទៀតគឺជាមតិ្ភក្ិរ្រេ់េងសារនាងដែ�នាង 
អាចចំោំបាន គហើយម្ាកចុ់ងគ្កាយនាងមនិអាចចំោំបាន។ 
េងសាររ្រេ់នាង និងមតិ្ភក្ិេងសារគនាោះ ្តរូវបាននាខំលាួនចចូ�េវនា-
ការ គោយគចាទពី្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ្រ៉ុដន្្តរូវបានរក 
គ�ើញថាមនិមានគទាេ។ គៅក្ុងករណីទីពីរ ជនរងគ្រោះជាសេ្ីអាយុ 
៣៥ឆ្្ម្ំាក ់ ដែ�្តរូវបានេងសារនាងនាគំៅគ�ងផ្ទាោះមតិ្ភក្ិរ្រេ់ 
េងសារគនាោះ ជាកដនលាងដែ�នាង្តរូវបាន្រុរេទាងំពីររគំោភគេព- 
េន្ថវៈ។ េំណំុគរឿងគនោះ្តរូវបានគ្រើកេវនាការ គហើយគទាោះ្រីជាអ្ក 
ទាងំពីរ្តរូវបានផ្្នាទា គទាេពី្រទរគំោភគេពេន្ថវៈកគ៏ោយ កេ៏ងសារ
នាង្តរូវបានផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររដតចំនួន ១៨ដខ រឯីមតិ្ភក្ិរ្រេ់ 
េងសារនាង្តរូវបានផ្្នាទា គទាេពន្ធនាររ ១ឆ្្។ំ 

គយាងរាមគៅ្កមក្ុងករណីទីមយួ កុមារគីនាោះបានគៅផ្ទាោះ
េងសារនាងគោយខលាួនឯង និងយ�់្ពមរមួគភទជាមយួេងសារគនាោះ។ 
ជា�ទ្ធផ្� គៅ្កមេគ្មចថាជនជា្រគ់ចាទទាងំពីរមនិមានកំហុេ
ពី្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈគនាោះគទ។ គៅក្ុងករណីទីពីរ គៅ្កម 
មនិបាន្រញ្្ជ កច់បាេ់ ្រ៉ុដន្អ្កឃ្លា គំមើ�ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេគៅ 
ក្ុងករណីគនោះ មានអារម្មណ៍ថាគទាេយ៉ាង្រា�គនោះ គឺគោយរារ
ជនគ�្មើេម្ាកក់្ុងចំគោមជនគ�្មើេទាងំពីរ ជាេងសាររ្រេ់ជនរង 
គ្រោះ។ ករណីទាងំគនោះ ហាកែ់ចូចជា្រង្ហា ញថាគៅ្កមមយួចំនួន       
្្រកានន់ចូវអាក្រ្បកិរយិាគរ ើេគអើង ទាកទ់ងនរឹងទំនាកទ់ំនងផ្លាចូវគភទ 
រ្រេ់សេ្ី គហើយេ្មា្រគ់ៅ្កមទាងំគនាោះ ឥរយិា្រែរ្រេ់សេ្ី ជា    
ពិគេេទំនាកទ់ំនងេកម្មភាពផ្លាចូវគភទពីមុនរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះ គឺជា
ករ្ាេំខានគ់ែើម្បកីំណតន់ចូវកំហុេរ្រេ់្រុរេម្ាក ់ ក្ុង្រទគ�្មើេ 
រគំោភគេពេន្ថវៈ។

៣០ មាក្ា ២៤០ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩

អំសពតីរំសលាភសេពេៃ្ថវៈដដលមាៃរ្ាស្ចតីៃ

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា២៦



េាល្កមរ្ាៃសទាេ

គៅក្ុងករណីចំនួន៣ (៣%) ក្ុងចំគោមករណីជាគ្ចើន
ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងកុមារអាយុគ្កាម ១៨ឆ្្ ំ និងក្ុងករណីចំនួន ៩ 
(៧%) ក្ុងចំគោមករណីជាគ្ចើនដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងសេ្ីអាយុ ១៨ឆ្្ ំ
ឬគ�ើេពីគនោះ មានការគ្រើកេវនាការដែ�មាន�ទ្ធផ្�រកគ�ើញថា 
រ្ម នកំហុេ។ គៅក្ុង្្រពន័្ធយុត្ិធមដ៌ែ�ែំគណើ រការ្តរឹម្តរូវនានា 
ជាគរឿងធម្មរា និង្តរឹម្តរូវគព�ដែ�ករណីមយួចំនួន្តរូវបានគៅ 
្កមគចញរា�្កមរ្ម នគទាេ គហើយគៅក្ុងករណីជាគ្ចើនក្ុង 
ចំគោមករណីទាងំ១៦ មនិមានភេ្ុរាងដែ�្រង្ហា ញថាការ       
េគ្មចចិត្រ្រេ់គៅ្កមមនិ្តរឹម្តរូវគនាោះគទ។ ្រ៉ុដន្អ្កឃ្លា គំមើ�ជា 
គ្ចើនរ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ បានរាយការណ៍ថាការរកគ�ើញថារ្ម ន 
កំហុេ គឺអាចជា�ទ្ធផ្�ននអំគពើពុករ�ួយ គហើយមានករណីមយួ 
ចំនួនតចូចក្ុងចំគោមករណីទាងំ ១៦ ដែ�អ្កឃ្លា គំមើ�ទាងំគនាោះ 
គិតថាហាកែ់ចូចជាមានអំគពើពុករ�ួយ។ 

គៅក្ុងករណីមយួ ជនរងគ្រោះជាសេ្ីអាយុ ៦៣ឆ្្ម្ំាក ់
និងជនគ�្មើេជា្រុរេអាយុ ៤០ឆ្្ម្ំាក។់ គៅគព�ដែ�េំណំុគរឿង
ចចូ�ែ�់ក្ុងេវនាការ គៅ្កមបានេគ្មចពនយាគព�ចា្រគ់ផ្្ើម 
េវនាការ គោយគ�ើកគ�ើងថា្តរូវការគព�គ្ចើនគែើម្ប ី្ ្រមចូ� 
ភេ្ុរាងដែមគទៀត។ គៅគព�េំណំុគរឿង្តរូវគ្រើកេវនាការម្ងគទៀត 
គៅ្កមបានរកគ�ើញថាជនេងសេយ័មនិមានកំហុេ។ អ្កឃ្លា គំមើ� 
េិទិ្ធមនុេសេអង្គការ �ីកាែចូ ដែ�បានចចូ�រមួរ្ា្រក់្ុងេវនាការគនោះ 
បាននិយាយថាទាងំ្ពោះរាជអាជាញា  និងគៅ្កម ហាកែ់ចូចជាការពារជន 
េងសេយ័ក្ុងអំ�ុងគព�គ្រើកេវនាការ និងមនិផ្្�់ការរំ្ ទែ�់ជន
រងគ្រោះ ជាអ្កដែ�ពិបាកក្ុងការដេ្ងរកភេ្ុរាងគនាោះគទ។ គៅ 
ក្ុងការការពារក្ីរ្រេ់ជនជា្រគ់ចាទ ជនគនាោះបាននិយាយថាមនិមាន
មចូ�គហតុអ្ី ដែ�ខលាួនគៅរគំោភគេពេន្ថវៈគ�ើជនរងគ្រោះគនាោះគទ 
គ្ពាោះនាងចាេ់គហើយ។ គៅ្កមបានយ�់្េ្រនរឹងការគ�ើកគ�ើង 
រ្រេ់ជនជា្រគ់ចាទគនោះ។ អ្កឃ្លា គំមើ�េិទិ្ធមនុេសេគៅក្ុងករណីគនោះ 
បានគជឿថាគៅ្កមបានេគ្មចពនយាគព�គ្រើកេវនាការ គែើម្ប ី    
អនុញ្ញា តឲ្យជនជា្រគ់ចាទមានគព�គវោដេ្ងរក្បាកច់ាបំាច ់ គែើម្ប ី

េចូកប៉ានគ់ៅ្កម និងមសន្ីតុោការគផ្សេងគទៀត។ គៅក្ុងករណីមយួ 
គផ្សេងគទៀត គក្មង្េីអាយុ ២៣ឆ្្ ំ ម្ាក ់ ដែ�មានភាពគខសាយ្បាជាញា  
ក្ុងការគរៀន ្តរូវបានរគំោភចំនួន្ីរែង គហើយមាននផ្ទាគពាោះ។ ជន 
េងសេយ័ ្តរូវបានគចាទ្្រកានព់ី្រទរគំោភគេពេន្ថវៈ និង�ុំខលាួន  
្រគោ្ោះអាេន្រងច់ាេំវនាការអេ់រយៈមយួឆ្្។ំ ្រនាទា ្រពី់មានការ 
គ្រើកេវនាការ ជនេងសេយ័បាន្រង់្ បាកជ់ចូនជនរងគ្រោះចំនួន ៧៥០ 
ែុោលា រអាគមរកិ គហើយគៅគព�ដែ�រា�្កម្តរូវបានគចញ ជនជា
្រគ់ចាទ្តរូវបាន្្រកាេថាមនិមានកំហុេ។ អ្កឃ្លា គំមើ�េិទិ្ធ 
មនុេសេរ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ គជឿថាគហតុការណ៍គនោះបានគកើតគ�ើង    
គ្ពាោះការ្រង់្ បាករ់្រេ់ជនេងសេយ័ ដែ�ជាអំគពើពុករ�ួយជចូនគៅ 
គៅ្កម។ ករណីគនោះ្តរូវបានគគនិយាយថាមនិមានភេ្ុរាងចបាេ់
ោេ់្រញ្្ជ កពី់អំគពើពុករ�ួយរ្រេ់គៅ្កមគនាោះគទ ្រ៉ុដន្គយាងរាម
្រទពិគរាធនរ៍្រេ់អ្កឃ្លា គំមើ�េិទិ្ធមនុេសេជាគ្ចើនែនទគទៀត គៅ 
គព�គៅ្កមពនយាគព�េវនាការ ឬមនិទានគ់ចញរា�្កម គឺដតង
ដតជាការទុកគព�ក្ុងការចរចាជាមយួជនេងសេយ័។ 

គៅក្ុងករណីមយួគផ្សេងគទៀត កម៏ាន្រញ្ហា គួរឲ្យ្ពរួយបារមភា
ដែ�មានមចូ�គហតុគផ្សេងផ្ងដែរ។ ជនរងគ្រោះជាមនុេសេគែលាង ់ និង
គចោះភារាគែលាងដ់តមនិទានរ់ាទា ត។់ គៅក្ុងេវនាការ អង្គការមនិដមន 
រោឋា ភបិា� បានផ្្�់នចូវអ្ក្រកដ្្រភារាគែលាងែ់�់នាង ្រ៉ុដន្នាងមនិ 
អាចគធ្ើការទំនាកទ់ំនងឲ្យបានរាទា ត ់ គែើម្ប្ីរង្ហា ញនចូវអ្ីដែ�បានគកើត
គ�ើងគ�ើនាងទាងំ្េរុងគនាោះគទ។ ជា�ទ្ធផ្� ជនេងសេយ័្តរូវបាន 
រកគ�ើញថាមនិមានកំហុេ។ គនោះគឺជារា្ថ នភាព�ំបាកម់យួេ្មា្រ ់
គៅ្កម គោយរារវាពាកព់ន័្ធនរឹង្រញ្ហា េង្គមទចូ�ំទចូោយដែ�ពាក់
ពន័្ធនរឹងការអ្ររ់មំនុេសេគែលាង ់ និងកពី៏គ្ពាោះវាមនិ្តរឹម្តរូវក្ុងការផ្្នាទា -
គទាេគោយដផ្្អកគ�ើភេ្ុរាងមនិ្គ្រ់្ រន។់ ្រ៉ុដន្ការ្ចានគចា� 
ជនរងគ្រោះដែ�គែលាងយ៉់ាងគពញគ�ញ ពីការចចូ�រមួក្ុងនិតិវធិី 
្ពហ្មទណ្ឌ  គោយដផ្្អកគ�ើពិការភាពរ្រេ់អ្កទាងំគនាោះដ្រ្រគនោះ គឺ 
ភាពអយុត្ិធមយ៉៌ាងធ្ងនធ់្ងរ។ 

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ២៧

អ្កឃ្លា គំមើ�រ្រេ់អង្គការ �ីកាែចូ េមាភា េនអ៍តិែិជន



េមត្ថកិច្ចង្អុ�្រង្ហា ញ ពីទីកដនលាងរគំោភគេពេន្ថវៈដែ�បានគកើតគ�ើង



សេចក្តីបញ្ចប់

របាយការណ៍គនោះ នាមំកនចូវពនលាឺននការទនគ់ខសាយយ៉ាងធ្ងន ់
ធ្ងររ្រេ់្្រពន័្ធយុត្ិធមគ៌ៅកម្ពុជា ក្ុងការគធ្ើការគេ៊ើ្រអគងកេត និងោក់
ទណ្ឌ កម្មឲ្យបាន្តរឹម្តរូវគៅក្ុងករណីហិងសាផ្លាចូវគភទគៅគ�ើសេ្ី និង 
កុមារ។ មចូ�គហតុននភាពទនគ់ខសាយគនោះ ភាគគ្ចើនគឺ៖ អំគពើពុករ�ួយ 
អាក្រ្បកិរយិាគរ ើេគអើងចំគពាោះសេ្ី និងគក្មង្េីជាគ្ចើន ការ្រក្រាយ 
ចបា្រខុ់េ និងកង្ោះខាតធនធ្ន ដែ�ទាងំអេ់គនោះរមួ្រញ្ចូ �រ្គធ្ើ 
ឲ្យ្្រពន័្ធនននិទណ្ឌ ភាពមានការរកីែុេោ� និងេ្ថិតគេ្ថរ។ 

របាយការណ៍គនោះ កប៏ានគផ្្តគៅគ�ើភាពទនគ់ខសាយរ្រេ់ 
្្រពន័្ធយុត្ិធមជ៌ាជាង្រទពិគរាធនរ៍្រេ់ជនរងគ្រោះម្ាក់ៗ ។ គយើង 
មនិ្តរូវគភលាចថា ចំនុចកោ្�នន្គ្រក់រណីទាងំអេ់ដែ�គយើងបាន
ពិភាកសាគឺសេ្ី និងកុមារដែ�ទទួ�រងការរគំោភ្រំពានយ៉ាងហិងសា 
និងគួរឲ្យខាលា ច ដែ�្រោ្�ឲ្យមានរ្រេួទាងំផ្លាចូវកាយ និងផ្លាចូវចិត្។ 
ភាពទនគ់ខសាយនន្្រពន័្ធយុត្ិធមដ៌ផ្្ក្ពហ្មទណ្ឌ  គែើម្បោីកទ់ណ្ឌ កម្ម
ែ�់អ្ករគំោភ្រំពានគ�ើជនរងគ្រោះទាងំគនាោះ មនិបានជួយ�េំរា�
្រទពិគរាធនន៍នការរគំោភ្រំពានរ្រេ់ជនរងគ្រោះគនាោះគទ ្រ៉ុដន្គៅ 
ដតគធ្ើឲ្យរ្រេួ ដែ�អ្កទាងំគនាោះដែ�ធ្លា ្រទ់ទួ�រងគៅេ្ថិតគេ្ថរដែម
គទៀតផ្ង។ គ�ើេពីគនោះគៅគទៀត ្គ្រក់ារខកខានក្ុងការោកទ់ណ្ឌ - 
កម្មជនគ�្មើេ នរឹងគធ្ើឲ្យរាធ្រណៈជនរ រឹតដតបាត្់រងទ់ំនុកចិត្គ�ើ 
្្រពន័្ធយុត្ិធមក៌ម្ពុជា និង្រង្ហា ញជារារថាអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ 
មនិដមនជា្រទគ�្មើេដែ�្តរូវមានវធិ្នការណ៍តរឹងរុ រឹងគនាោះគទ។   
េកម្មភាព មនិ្តរឹមដតគធ្ើឲ្យជនរងគ្រោះ្ពរួយបារមភាកានដ់តខាលា ងំគនាោះ
គទ គហើយដែមទាងំគធ្ើឲ្យអនាគតរ្រេ់ជនរងគ្រោះមនិការ�ំបាក គៅ
គព�ដែ�ជនរងគ្រោះបាន្្រែុយ្្រថានរាយការណ៍ពី ្រទគ�្មើេ 
ដែ�្តរូវបាន្្រ្ពរឹត្មកគ�ើអ្កទាងំគនាោះ។

្រញ្ហា ធ្ងនធ់្ងរជាគ្ចើន ្តរូវបានគ�ើកគ�ើងគៅក្ុងរបាយ-
ការណ៍គនោះ ្រ៉ុដន្អ្ីដែ�្តរូវបានគផ្្តភាគគ្ចើន គឺជាផ្�្រោ៉ះពា�់  
អវជិ្ជមានយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរននអំគពើពុករ�ួយគ�ើអង្គការអយ្យកា ឬ នីតិវធិី
គចាទ្្រកានគ់�ើករណី្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ។ គទាោះ្រីជាមយួ
ភាគ្រីននករណីដែ�្តរូវបាន្តរួតពិនិត្យ មាន�ទ្ធផ្�្រញ្្រគ់ោយ 
គពញចិត្កគ៏ោយ កព៏ត័ម៌ាន�ំអិតននករណីពីរភាគ្រីគទៀត (និង  

គយាងរាម្រទពិគរាធនដ៍ែ�បានរ�ំរឹកគ�ើងវញិគោយអ្កឃ្លា គំមើ�
ការរគំោភេិទិ្ធមនុេសេអង្គការ �ីកាែចូ) គៅដតគធ្ើឲ្យមានការ�ំបាក 
ក្ុងការគចៀេពីការទាញេន្ិោឋា នថា ភាគគ្ចើនននមសន្ីរាធ្រណៈ 
(រា្រពី់នគរបា�ក្ុងតំ្រន ់និង្កឡា្រញ្ជ ី រហចូតែ�់្គរូគពទ្យ និងគៅ 
្កមនានា) ចាតទុ់កករណីននអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ គឺជាមគធយាបាយ 
រក្បាកច់ំនចូ�មយួយ៉ាង�្អ ទាងំជនរងគ្រោះ និងជនេងសេយ័ជាគរ� 
គៅក្ុងការទាញចំគណញ។ 

កម្ពុជា មានមា្រាចបា្រជ់ាគ្ចើនេ្មា្រ់្ ្រឆ្ងំនរឹងអំគពើពុក 
រ�ួយដែ�្្រ្ពរឹត្គ�ើងគោយមសន្ីរាធ្រណៈ ្រ៉ុដន្មានការអនុវត្ 
តិចតួច្រំផុ្តក្ុងការអនុវត្ចបា្រទ់ាងំគនាោះ៣១ និងការពិតជាកដ់េ្ង គឺ
មានការ�ំបាកក់្ុងការរាយការណ៍ពីអ្កដែ�ផ្្�់េំណចូ ក គែើម្បឲី្យ
ជនគនាោះទទួ�ការគចាទ្្រកានរ់ាមផ្លាចូវចបា្រ។់៣២ គ�ើេពីគនោះ មា្រា
ចបា្រជ់ាគ្ចើនដែ�ោកទ់ណ្ឌ កម្មែ�់ជន ដែ�គធ្ើឲ្យអា្រឱ់នែ�់ 
គេចក្ីេគ្មចរ្រេ់តុោការ៣៣ (្រំណងគែើម្បកីារពារឯករាជ្យភាព 
រ្រេ់តុោការ) ដ្ររជាគធ្ើឲ្យមានគ្រោះថ្ាកខ់ាលា ងំក្ុងការរោិះគនក់ារ 
េគ្មចចិត្រ្រេ់តុោការគៅវញិ គទាោះ្រីជាការេគ្មចចិត្គនាោះមនិ 
្តរឹម្តរូវកគ៏ោយ។

អំគពើពុករ�ួយ និងភាពធ្ងនធ់្ងរនិងេ្មុគរា្ម ញនន្រញ្ហា ែនទ
គទៀត ដែ�្តរូវបានគ�ើកគ�ើងគៅក្ុងរបាយការណ៍គនោះ ទាមទារឲ្យ 
មានការគ្រ្ជាញា ចិត្ខ្ពេ់ និងរយៈគព�យចូរមយួពីមសន្ីជានខ់្ពេ់នានា 
ក្ុងរាជរោឋា ភបិា� គែើម្បគីោោះ្រាយ្រញ្ហា ទាងំអេ់គនោះ។ ការគ្រ្ជាញា  
ចិត្គនោះ ្តរូវដតគធ្ើគ�ើងរាមរយៈការគថាកេ �គទាេយ៉ាងចបាេ់ោេ់
គៅគ�ើ្គ្រេ់កម្មភាពននហិងសាគ�ើផ្លាចូវគភទ កែ៏ចូចជាជំហានជាកដ់េ្ង 
នានា គែើម្បគីោោះ្រាយ្រញ្ហា ការអនុវត្ចបា្រម់និគពញគ�ញដែ�្តរូវ
បានគ�ើកគ�ើងគៅក្ុងរបាយការណ៍គនោះ។ គនោះជាការផ្លា េ់្រ្ចូរជាមចូ�
ោឋា នដែ�មានដតរាជរោឋា ភបិា�្រ៉ុគោណ ោះគទដែ�អាចគធ្ើបាន គែើម្ប ី
ធ្នាថានរឹង្រញ្្រនិ់ទណ្ឌ ភាពេ្មា្រជ់នគ�្មើេ គ�ើ្រទគ�្មើេ 
រគំោភគេពេន្ថវៈ និងដេ្ងរកយុត្ិធមជ៌ចូនជនរងគ្រោះជាគ្ចើន 
នាក។់

៣១ អង្គការ្ម្ាភាពកម្នុជា អំសពើពុករលួយ និងកបពស័ន្ធអភិបាលកិច្ចកម្នុជា ឆ្ាំ២០១៤ �ំពស័រ ៦២ និង �ំពស័រ ៩៤។
៣២ មាក្ា ៦០៥ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩
៣៣ មាក្ា ៥២៣ ននកកមកពហ្�ណ្ឌកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ២៩



អៃុសាសៃ៍ៃាៃា

►►► ជំហានជាចៃើន គួរតៃតៃូវានអនុវត្ត ដើមៃបីធានាថាគៃប់ជនរងគៃៃះនៃអំពើរំលោភសៃពសន្ថវៈាំងអស់ (ាំងបុរស និងស្តៃី) មាន        
អារម្មណ៍ជឿជាក់ក្នុងការរាយការណ៍បទល្មើស។ ជំហានាំងនៃះរួមមាន៖

ទីមយួ៖ មសន្ីជានខ់្ពេ់ក្ុងជួររាជរោឋា ភបិា� នគរបា� និងមសន្ីដផ្្កតុោការគួរគធ្ើការគថាកេ �គទាេគ�ើអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ និងគធ្ើគេចក្ី    
ដែលាងការណ៍ជារាធ្រណៈម្ងគហើយម្ងគទៀតេ្ីពីការគ្រ្ជាញា ចិត្រ្រេ់អ្កទាងំគនាោះគែើម្បោីកទ់ណ្ឌ កម្មគៅគ�ើ្គ្រជ់នគ�្មើេទាងំអេ់។

ទីពីរ៖ គធ្ើការផ្សេព្ផ្សាយជារាធ្រណៈនចូវពត័ម៌ានេ្ីពីគ្រោះថ្ាកដ់ែ�្រោ្�មកពីអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ និងេ្ីពីចបា្រ់្ ពហ្មទណ្ឌ េ្ីពី្រទ
គ�្មើេផ្លាចូវគភទ គោយគ្្រើ្បាេ់្គ្រទ់្មងន់ន្្រពន័្ធផ្សេព្ផ្សាយពត័ម៌ាន និង្រោ្ញពត័ម៌ានេង្គម និងផ្សេព្ផ្សាយគោយផ្ទា �់គៅកានកុ់មារគៅ
ក្ុងរាោគរៀនគទៀតផ្ង។

ទី្រី៖ គធ្ើកិច្េហ្្រតិ្រត្ិការរវាងរាជរោឋា ភបិា� (ជាពិគេេ្កេួងកិច្ការនារ ី្កេួងមហានផ្ទា និង្កេួងយុត្ិធម)៌ ជាមយួនរឹង្រោ្ញអ្កគធ្ើ 
ការង្រដផ្្កកំរាន្ គែើម្បគីធ្ើឲ្យកានដ់ត្្រគេើរគ�ើងនចូវការរាយការណ៍រ្រេ់អ្កគធ្ើការង្រដផ្្កកំរាន្អំពីអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈ និងធ្នាថា  
ករណីនន្រទគ�្មើេទាងំអេ់គនោះ្តរូវបានគេើុ្រអគងកេត គហើយជនគ�្មើេទាងំអេ់្តរូវបានផ្្នាទា គទាេរាមចបា្រគ់ោយមនិមានផ្�វបិាកវ�ិ 
្ត�្រម់កកានជ់នរងគ្រោះវញិ។

►►► រាជរដ្ឋៃភិាល គួរតៃចាត់វិធានការនានាដើមៃបីធានាថាគៃប់ករណីនៃអំពើរំលោភសៃពសន្ថវៈាំងអស់ តៃូវានសុើបអង្កៃតឲៃយបានតៃឹម 
តៃូវ និងគៃប់ឧបសគ្គករារាំងនីតិវិធីសវនាការរបស់តុលាការ គួរតៃតៃូវានលុបបំាត់។ វិធានការាំងអស់នោះរួមមាន៖

ទីមយួ៖ ផ្្�់នចូវធនធ្នឲ្យបាន្គ្រ់្ រនជ់ចូនែ�់នគរបា� គែើម្បធី្នាថា្គ្រក់រណីនន្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈទាងំអេ់ ្តរូវបានគេើុ្រ 
អគងកេតឲ្យបានគពញគ�ញ និងទានគ់ព�គវោ ភេ្ុរាង្តរូវបាន្្រមចូ�ឲ្យបាន្តរឹម្តរូវ និង្គ្រជ់នេងសេយ័ទាងំអេ់្តរូវបានចា្រខ់លាួន។

ទីពីរ៖ ការ្រគងកេើត និងការអនុវត្នីតិវធិីនានា និងការផ្្�់ការ្រណុ្ោះ្រោ្�ែ�់នគរបា� ្ពោះរាជអាជាញា  គៅ្កម និង្រុគ្គ�ិកគពទ្យនានា េ្ីពីរ
គ្រៀ្រ្បា្េ័យទាកទ់ងជាមយួជនរងគ្រោះពី្រទគ�្មើេហិងសាផ្លាចូវគភទ ទាងំពីរគភទ ជាពិគេេជនរងគ្រោះជាកុមារ រមួទាងំអ្កដែ�មានភាព 
ពិការក្ុងការគរៀនេចូ្ត ដែ�ជាអ្ក្តរូវបានរាកេួរ ឬផ្្�់ភេ្ុរាងគៅក្ុងតុោការ ឬ្រ៉ុេ្ិ៍នគរបា�។ 

ទី្រី៖ ការ្រគងកេើតនចូវមចូ�និធិពិគេេរ្រេ់រាជរោឋា ភបិា� េ្មា្រជ់នរងគ្រោះដែ�្កី្កមនិមាន�ទ្ធភាព្រន្នីតិវធិី្ពហ្មទណ្ឌ នានា េ្មា្រ ់
ចំោយគផ្សេងៗក្ុងករណីគនោះែចូចជា នែលាគធ្ើែំគណើ រ និងជា្បាកេំ់ណងខចូចខាតេ្មា្រច់ំនួននែ្ងគធ្ើការង្រដែ�ជនរងគ្រោះបានបាត្់រងជ់ា
គែើម។

ទី្រនួ៖ ្កេួងយុត្ិធម ៌និង្កេួងមហានផ្ទា គួរផ្្�់នចូវអ្ក្រកដ្្រភារាគែលាង ់េ្មា្រជ់នរងគ្រោះដែ�ជាមនុេសេគែលាង ់ដែ�ចាបំាចគ់ៅគព�
គៅក្ុង្រ៉ុេ្ិ៍នគរបា� និងក្ុងតុោការ។

ទី្បា៖ំ គធ្ើការកាតគ់ទាេឲ្យបានមុងឺម៉ាតគ់ៅគ�ើ្គ្រក់រណីទាងំអេ់នន្រទគ�្មើេហិងសាគ�ើផ្លាចូវគភទ គោយមនិគិតគ�ើឋានៈ ឥទ្ធិព� ឬ្ទព្យ 
េម្បត្ិរ្រេ់ជនគ�្មើេគនាោះគទ។ ចា្រគ់ផ្្ើម និង្រន្នីតិវធិីគេ៊ើ្រអគងកេតគោយ្ពោះរាជអាជាញា  ដែ�រមួទាងំក្ុងករណីដែ�ជនរងគ្រោះមនិទានប់ាន
ោកព់ាក្យ្រណ្រឹ ង ឬបានោក្់រ៉ុដន្គ្កាយមកបានែកវញិ។

ទី្បាមំយួ៖ ព្ងរឹងការអនុវត្មា្រានានាគៅក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ  និង្កមនីតិវធិី្ពហ្មទណ្ឌ ចំគពាោះមសន្ីនគរបា�ោដែ�មនិបានចា្រគ់ផ្្ើម 
នីតិវធិី ឬរារាងំមនិឲ្យចា្រគ់ផ្្ើមនីតិវធិី្រនាទា ្រពី់ទទួ�បានការ្រង់្ បាកគ់្រៅចបា្រ។់ 

ទី្បាពីំរ៖ ការព្ងរឹងការអនុវត្មា្រានានាគៅក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ  និងចបា្រ់្ ្រឆ្ងំអំគពើពុករ�ួយ ចំគពាោះមសន្ីនគរបា�នានា ្ តងច់ំនុចអំគពើពុក 
រ�ួយដែ�្្រ្ពរឹត្គោយមសន្ីរាធ្រណៈ។

ទី្បា្ំរី៖ អនុវត្គរ�ការណ៍គ�ើកដ�ងគទាេ ចំគពាោះជនរងគ្រោះននអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈោដែ�បានទទួ�្បាកេំ់ណងគ្រៅផ្លាចូវការ ្រ៉ុដន្
បានរាយការណ៍អំពីអំគពើពុករ�ួយដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងមសន្ីរាធ្រណៈដែ�គធ្ើការង្រគ�ើេំណំុគរឿងរគំោភគេពេន្ថវៈគនាោះ។

►►► ជំហាននានា គួរតៃតៃូវានអនុវត្ត ដើមៃបីធានាថាសវនាការតៃូវានបៃពៃឹត្តដោយតៃឹមតៃូវ និងទណ្ឌកម្មតៃូវានគៃអនុវត្តឲៃយបានសុី 
ចង្វៃក់ និងតៃឹមតៃូវ។ ជំហានាំងអស់នៃះរួមមាន៖

ទីមយួ៖ ផ្្�់ការ្រណុ្ោះ្រោ្�ែ�់គៅ្កមទាងំចាេ់ ទាងំែ្មី េ្ីពីមា្រានានាក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ ដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹង្រទគ�្មើេរគំោភគេព 
េន្ថវៈ គែើម្បធី្នាថាគៅ្កមទាងំគនាោះយ�់ែរឹងឲ្យចបាេ់ពីអត្ថនយ័ទាងំ្េរុង រមួមានជនរងគ្រោះជា្រុរេ ការរមួគភទគោយគ្្រើមាត ់ និងជន 
គ�្មើេជាសេ្ី គហើយនិងគែើម្បឲី្យគៅ្កមទាងំគនាោះបានែរឹងអំពីរា្ថ នទម្ងនគ់ទាេ និងគទាេទណ្ឌ នានា។ 

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា៣០



ទីពីរ៖ ការ្រគងកេើតនចូវការដណនានំានាេ្មា្រគ់ៅ្កម េ្ីពីការែកគចញពីេវនាការនចូវភេ្ុរាងដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹង្្រវត្ិផ្លាចូវគភទរ្រេ់ជនរងគ្រោះ 
គ�ើកដ�ងដតគៅក្ុងករណីពិគេេនានាដែ�ពាកព់ន័្ធនរឹងគរឿងគនោះ។ 

ទី្រី៖ ការ្រំដ្រកគចញពីរ្រវាងធ្តុផ្សេដំផ្្កករណី្ពហ្មទណ្ឌ  និងករណីរែឋា្រ្បគវណី នន្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ែចូចគនោះករណីទាងំពីរគនោះអាច 
្តរូវបានគោោះ្រាយគោយតុោការ និងគៅ្កមពីរ្្រគភទគផ្សេងរ្។ 

ទី្រនួ៖ ព្ងរឹងការអនុវត្មា្រានានាគៅក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ  និងចបា្រ់្ ្រឆ្ងំអំពីពុករ�ួយ ចំគពាោះគៅ្កម និង្ពោះរាជអាជាញា នានា ្ តងច់ំនុចអំគពើ 
ពុករ�ួយដែ�្្រ្ពរឹត្គោយមសន្ីរាធ្រណៈ។

ទី្បា៖ំ គធ្ើវគិរាធនកម្ម្កម្ពហ្មទណ្ឌ  គែើម្បគីធ្ើឲ្យបានចបាេ់ថា្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ្តរូវរមួមានទាងំអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុង 
ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គហើយអំគពើរគំោភគេពេន្ថវៈក្ុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ មនិគួរ្តរូវបានផ្្នាទា គទាេគយាងរាមមា្រាេ្ីពីហិងសាដែ� 
្្រ្ពរឹត្គោយេហពទ័្ធ ឬនែគចូគនាោះគទ។ 

ទី្បាមំយួ៖ ្រញ្្ជ កឲ់្យចបាេ់នចូវអត្ថនយ័ពាកព់ន័្ធនរឹងជនរងគ្រោះក្ុងឃ្លា ថា៖ “ទនគ់ខសាយពិគេេ គោយមចូ�គហតុអាយុនន្រុគ្គ�គនាោះ” គៅក្ុង 
្កម្ពហ្មទណ្ឌ  ្តងច់ំណុចរា្ថ នទម្ងនគ់ទាេេ្មា្រ្់រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ និងផ្្�់ការ្រណុ្ោះ្រោ្�ែ�់គៅ្កម គែើម្បធី្នាថា  
មា្រាគនោះ្តរូវបានអនុវត្គោយេីុចង្្ករ្់្គ្រក់រណីក្ុងគព�កាតគ់ទាេជនគ�្មើេ។ 

ទី្បាពីំរ៖ គធ្ើវគិរាធនកម្មចបា្រ ់គែើម្បកីំណតថ់ាមនិគួរមានការព្យរួគទាេចំគពាោះការផ្្នាទា គទាេគ�ើ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈគនាោះគទ។ 

ទី្បា្ំរី៖ គធ្ើវគិរាធនកម្ម្កម្ពហ្មទណ្ឌ  គែើម្ប្ីរញ្ចូ �មា្រាដែ�កំណតថ់ាការ្រ៉ុន្រង៉រគំោភគេពេន្ថវៈនរឹង្តរូវទទួ�គទាេទណ្ឌ ែចូច្រទ 
គ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈផ្ងដែរ។ 

ការរចួខលាួនពី្រទគ�្មើេ៖ ការអនុវត្ចបា្រច់ំគពាោះ្រទគ�្មើេរគំោភគេពេន្ថវៈ ក្ុង្្រពន័្ធតុោការកម្ពុជា ៣១
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