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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតោួទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅ តាមសាខា 
ទូទាងំ ១២ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

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

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

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

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

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតនិផ្សងៗនទៀត។

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

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្លា ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលំាបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

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

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

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

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



មាតិកា

គណកម្មាធិកមារអន្តរកកសួង
(មិនឯករមាជ្យនិងមិនមមានក្រសិទិ្ធភមាព)

សសចក្តតី្រញ្ច្រ់ ទំព័រ២៣

ស�ោ្រល់មួ�ចំនួន ទំព័រ២៤

សសចក្តីស្្ើម ទំព័រ១

កមារហមាមឃមាត់ដមាច់ខមាតសទៅសលើ
កមារសធវើទមារុណកម្ ទំព័រ៣

អំសពើហិង្មាសលើរមាងកមា�និង
កមារគកមមាមកំហហង ទំព័រ៣

កមារសមារភមាពសដោ�្រង្ំ ទំព័រ៥
កមារវមា�ដំក្នុងសពលចមា្រ់ខ្លួននិង
សពល្រញ្ជូនខ្លួន ទំព័រ៧

កមារ្រំពមានហដលមិនបមានរមា�កមារណ៍ ទំព័រ៨

អ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារ្រំពមានសលើអ្ក
ជមា្រ់ពន្ធនមាគមារ ទំព័រ៩

កមារដមាក់ទណ្ឌកម្សដោ�សមារកមារ
ដមាក់ពមាក្យ្រណ្តឹង ទំព័រ១០

កមារ្ំរពមាននិងកមារ្្ំគំនិតរ្រស់
អមាជ្មាធរពន្ធនមាគមារ ទំព័រ១១

អំសពើហិង្មាសលើកុមមារមិនកតរូវបមាន
សអើសពើ ទំព័រ១២

ទមារុណកម្និងសុខភមាព្្ជូវចិត្ត ទំព័រ១៣

កមារមិន�កចិត្តទុកដមាក់ក្នុងកមារ្្តល់
សសវមាសពទ្យសលើ្្ជូវកមា�និង្្ជូវចិត្ត ទំព័រ១៨

វិន័�ហដលមិនមមាន្រញ្ញត្តិ ទំព័រ១៥

ល័ក្ខ័ណ្ឌននកមារឃុំឃមាំង ទំព័រ១៧

កងវវះខមាតកមារដមាក់សទោសនិងកមារហក
តកមរូវស�ើងវិញ ទំព័រ១៩

ទំព័រ២០

អ្នកទោសជាបុរសក្នុងពន្ធនាគារកកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០១៣



សេចក្តីស្្ើម

១សិក្មាសមាលមាពសិកគោវះស�ោ្រល់ជមាន់ខ្ពស់អំពតី�ន្តកមារ្រង្មារជមាតិឯករមាជ្យសនៅក្នុងក្រសទសកម្ពនុជមា(១៦-១៧ហខធ្ជូឆ្មាំ២០១៣),សធវើស�ើងសនៅសណ្មាគមារអ៊ិនធឺកង់ទតីណង់តមាល់កកុងភ្ំសពញ

បម៉ និងជញ្ជា ំងពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០១០

អទំពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ

 បបទេសកម្ុជា បានផ្ដល់សច្ចា បន័ទលើពិ្ីសារបននថែមទលើ 
អនុសញ្ញា របស់អង្គការសហបបជាជាតិ ស្ីពីការបបឆ្ងំោរណុកម្ម  
និងការបបបពរឹត្មកទលើខ្លួន ឬេណ្ឌ កម្មឯទេៀតនដលទោរទៅអមនុស្ស 
្ម ៌ ឬបទនាថែ កបនាទា ប (OPCAT) កាលពីនខមនីា ឆ្្ន ២ំ០០៧។ ក្នុង 
ចំទោមចំណុចឯទេៀត  ពិ្ ីសារទនះ តបមរូវទោយបោ្ដ រដ្ឋភាគីោងំ
ឡាយបទងកើតនូវយន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិ (NPM)  ឯករាជ្យមលួយក្នុងរយៈ
ទពលមលួយឆ្្ន នំនការផ្ដល់សច្ចា បន័។ ទគាលបំណងចំបងនន NPM គឺ 
ទដើម្បីតរួតពិនិត្យ និងបង្ក រការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបទៅក្នុង 
េីកននង្ឃំុោងំ។

 ជាងបបាពំីរឆ្្ន  ំ ទបកាយពីការផ្ដល់សច្ចា បន័ ោជាញា ្រកម្ុជា 
មនិោនប់ទងកើតយន្ដការទនះទៅទ�ើយទេ។ ផទាុយទៅវញិ គណៈកម្្ម -

 
្ិការអន្ដរបកសលួងមលួយបតរូវបានបទងកើតទ�ើង នដលម្នសម្សភាពមក
ពីមនន្ដរីាជរដ្្ឋ ភបិាលទផ្សងៗ។ សាថែ បន័ទនះ គឺមនិម្នឯករាជ្យ ទហើយ
កម៏និម្នសមតថែភាពទដើម្អីនុវត្មុខង្ររបស់យន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិ 
(NPM)  នដលម្នបបសិេ្ធភាពមលួយ។ ទលើសពីទនះ ច្បត់ាងំពីការបទងើកត 
របស់ខ្លួនក្នុងឆ្្ន ២ំ០០៩ គណៈកម្្ម ្ិការទនះបានបំទពញការង្រតិច 
តលួចោស់ននមុខង្រជាកន់ស្ដង។ 

 គលួរទោយទសាកសា្ដ យ មនិម្នការបង្ហា ញោមលួយ នដល 
បញ្ជា កថ់្គណៈកម្្ម ្ិការទនះ នរឹងបតរូវផ្្ស់ប្ដូរទដ្យយន្ការបង្ក រ 

ថ្្ន កជ់ាតិ (NPM)  មលួយនដលឯករាជ្យពិត បបាកដ និងោចដំទណើ រការ 
ក្នុងអនាគតដខ៏្ីទនាះទេ។ មនិនតប៉ទុោណ ះ ទៅក្នុងសន្និសីេ នខ្្នូ 

 ឆ្្ន ២ំ០១៣១  នដលបតរូវបានទរៀបចំទ�ើង ទដើម្បីង្ហា ញនូវការមកដល់ 
បបទេសកម្ុជា ននអនុគណៈកម្្ម ្ិការរបស់អង្គការសហបបជាជាតិស្ី
ពីបង្ក រអំទពើោរណុកម្ម (SPT) នដលជាសាថែ បន័បតរួតពិនិត្យអន្ដរជាតិ 
មលួយបទងកើតទ�ើងទៅទបកាមពិ្ីសារ OPCAT ោជាញា ្រកម្ុជា បានបង្ហា ញ 
ការបន្ដបបឆ្ងំរបស់អ្នកោងំទនាះ ទហើយចទំោះករណីខះ្ ពលួកទគបាន 
បង្ហា ញអរភិាពដ្ចខ់ាតរបស់ពលួកទគ ចទំោះការបទងកើតទ�ើងនូវយន្ការ
បង្ក រថ្្ន កជ់ាតិ (NPM)។

 ទៅចំទោះមុខការមនិអនុវត្កាតពវកិចចាអន្ដរជាតិនបបទនះ មនិ
ម្នអវីគលួរទោយភាញា កទ់ផអើលទនាះទេ នដលកបមតិននការទ្វើោរណុកម្ម 
និងការទ្វើបាបក្នុងបបទេសកម្ុជា ទៅនតម្នកបមតិខ្ស់មទ្យោបាយ 
សបម្បដ់្កោ់ក្យបណ្ដរឹ ងម្នកំណត ់ និងអ្នកនដលបបបពរឹត្ដអទំពើ 
ហិងសាោងំទនាះកបមនរឹងេេលួលរងការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម។

 ច្បត់ាងំពីនខ មករា ឆ្្ន ២ំ០០៨ អង្គការ លីកាដូ បានេេលួល 
ជាង៥០០ករណី ននការអះោងយ៉ងលំអិត អំពីការទ្វើោរណុកម្ម ឬ 
ការទ្វើបាប បងកទដ្យមនន្ដីទៅក្នុងប៉ុស្ិ៍នគរបាល និងពន្ធនាគារកម្ុជា 
នដលក្នុងទនាះរលួមម្នការទបបើអំទពើហិងសាទលើអ្នកទោសជានស្ី និង

 អនីតិជន ទហើយនរឹងអ្នកនដលធ្្បម់្នបញ្ហា ផ្ូវចិត្។ អង្គការ លីកាដូ 

១



២

២ពន្ធនមាគមារសនៅស្ងកមាររមាជធមានតីភ្ំសពញ(PJ)ម១ម២ម៣ម៤តមាសខ្ៅកពវះសតីហនុកំពង់ស្ពឺកំពតកំពង់ឆ្មំាងកំពង់ចមាមកំពង់ធំសពោធិ៍សមាត់បមាត់ដំ្រង្រន្មា�មមានជ�័
សសៀមរមា្រសវមា�សរៀងនិងសកោវះកុង។
៣សកមមា្រ់ពត៌មមាន្រហនថែមអំពតីរបមា�កមារណ៍ននកមារ្រំពមានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងមន្តីរឃុំឃមំាងសង្គមកិច្ចនិងសកគឿងសញៀនសរូមសមើលរបមា�កមារណ៍ឃ្មំាសមើលសិទ្ធមនុស្៖
“ពួកសគចមាត់ទុកស�ើងដរូចជមាសតវធមាតុ៖កមារសធវើបមា្រសទៅអ្កសក្រើកបមាស់សកគឿងសញៀននិង“Undesirables”សនៅក្នុងមន្តីរឃុំឃមាំងសកគឿងសញៀនក្នុងក្រសទសកម្ពនុជមា៖
http://www.hrw.org/node/120957

ចំនួនអ្នកទ�ោស និងអតតាមធ្យមននចំនួនអ្នកទ�ោស ឃ្ាំទមើលទ�ោយអង្គការ លីកា�ូ

ម្នការបពរួយបារម្ភថ្អបតាជាកន់ស្ដង ននការបំោនោចម្នចំនលួន 
ទបចើនជាងទនះ។

 ទលើសពទីនះ អង្គការ លីកាដូ នតងនតកតប់តាេុកជាទេៀងោត់
អំទពើហិងសាបបបពរឹត្ទដ្យនគរបាល និងកងកម្្ងំសន្ដិសុខដនេទេៀត 
ទៅទពលច្បខ់្លួន និងទៅក្នុងទពលការបញចាូ នទៅប៉ុស្ិ៍នគរបាល។ ទៅ 
ទពលចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារ អ្នកជាបព់ន្ធនាគារមនិបតរឹមនតេេលួលរង 
ការបោំនពីឆ្្ម ពំន្ធនាគារប៉ុទោណ ះទេ អ្នកោងំទនាះកេ៏េលួលរងការ 
បំោនពីអ្នកជាបព់ន្ធនាគារឯទេៀត នដលជាញរឹកញាបទ់ៅទបកាមការ 
បញ្ជា ទដ្យផ្ទា ល់ ឬទដ្យការយល់បពមពីោជាញា ្រពន្ធនាគារ។

 បននថែមពីទនះទេៀត អង្គការ លីកាដូ ទជឿជាកថ់្សាថែ នភាពឃំុ 
ោងំទៅកនន្ងឃំុោងំខ្ះ ោចទកើតម្នទ�ើងនូវអំទពើទោរទៅ 
ឥតមនុស្ស្ម ៌ ឬបទនាថែ កបនាទា ប និងរ លួមម្នការបដិទស្មនិផ្ដល់ការ 
ពយោបាលសមរម្យផងនដរ។

 អង្គការ លីកាដូ បានកំពុងទ្វើការទៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ុជា 
ជាង២០ឆ្្ន  ំ ទដើម្ទីលើកសទាលួយ និងការោរសិេ្ធរបស់អ្នកជាបព់ន្ធ 
នាគារ។ ច្បត់ាងំពីឆ្្ន ១ំ៩៩៣ អង្គការ លីកាដូ បានកំពុងទ្វើការ បតរួត
ពិនិត្យសាថែ នភាពពន្ធនាគារកំពុងបបមូល និងវភិាគេិន្ននយ័ ទហើយនរឹង
កំពុងទ្វើការោកោ់ញមតិគាបំេក្នុងនាមជាអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ។ 
អង្គការ លីកាដូ កម៏្នការផ្ដល់ការតំោង និងទសវានផ្នកចបាប ់ ការ 
ពយោបាល និងជំនលួយច្បំាចទ់ផ្សងទេៀតទៅទោយអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ 
ទហើយទៅក្នុងករណីខ្ះ កផ៏្ដល់ទៅទោយបគរួសាររបស់អ្នកោងំទនាះផង
នដរ។

 យន្ដការបតរួតពិនិត្យចំបងរ់បស់អង្គការ លីកាដូ គឺការជលួប 
សម្្ភ សនជ៍ាទរៀងរាល់សបា្ដ ហ៍ជាមលួយនរឹងអ្នកជាបព់ន្ធនាគារបទោ្ះ
ោសន្នរងច់្សំវនាការ និងេណ្ឌិ ត និងសម្ជិកបគរួសាររបស់អ្នកជាប់

ពន្ធនាគារ និងរបស់អ្នកជាបព់ន្ធនាគារនដលបតរូវបានទដ្ះនលង។ 
តាមរយៈបេសម្្ភ សនោ៍ងំទនះ អង្គការ លីកាដូ ោចបតរួតពិនិត្យទៅ 
ទលើសាថែ នភាពពន្ធនាគារោចរកទឃើញអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ នដលម្ន 
តបមរូវការនផ្នកចបាប ់ និងការពយោបាល ទហើយនិងោចលាតបតដ្ង 
ទោយទឃើញបពរឹត្ការណ៍ននការទ្វើោរណុកម្ម។

 អង្គការ លីកាដូ នតងនតបតរួតពិនិត្យទៅទលើពន្ធនាគារចំនលួន 
១៨ កនន្ងក្នុងចំទោមពន្ធនាគារោងំ ២៨កនន្ង ទៅបបទេសកម្ុជា 
ជាទេៀងោត។់២     រាជរដ្្ឋ ភបិាលមនិអនុញ្ញា តទោយអង្គការមនិនមនរដ្្ឋ  
ភបិាលបតរួតពិនិត្យជាទេៀងោត ់ ទៅទលើកនន្ងឃំុោងំរបស់នគរបាល 
ដូទច្នះអង្គការ លីកាដូ ពរឹងនផអកទៅទលើការជលួបសម្្ភ សនជ៍ាមលួយអ្នក 
ជាបព់ន្ធនាគារបចចាុប្ន្ន និងអតីតអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ ទដើម្នីសវងយល់
ពីសាថែ នភាពននការឃុំោងំ និងឥរយិបថចំទោះអ្នកជាបឃុ់ំោងំទៅ
ប៉ុស្ិ៍នគរបាល។

 ច្បត់ាងំពីឆ្្ន ២ំ០០៨ អ្នកបសាវជាវពន្ធនាគាររបស់អង្គការ 
លីកាដូ បានសម្្ភ សនអ៍្នកនដលជាបឃុ់ំោងំ ឬអ្នកនដលទេើបនតបតរូវ 
បានទដ្ះនលងជាង ១១,០០០នាក។់ ក្នុងចំទោមទនាះ ជាង ៥០០ 
នាកប់ានរាយការណ៍ថ្អ្នកោងំទនាះ បានេេលួលរងការទ្វើោរណុកម្ម 
ឬការទ្វើបាប ទពលទៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬទពលទៅក្នុងការឃំុរបស់ 
នគរបាល។ សថែិតិរបស់អង្គការ លីកាដូ បង្ហា ញថ្ ក្នុងរយៈទពល 
ប៉នុា្ម នឆ្្ន ចុំងទបកាយ ម្នការផ្្ស់ប្ដូរតិចតលួចោស់ចំទោះ េំហំនន 
អ្នកនដលបានរាយការណ៍អំទពើហិងសា។

 អង្គការ លីកាដូ មនិបានបតរួតពិនិត្យទេៀងោតទ់ៅទលើកននង្
ឯដន៏េទេៀត នដលទសរភីាពរបស់បបជាពលរដ្ឋបតរូវបានដកហូត នដល 
ម្នដូចជា មណ្ឌ លសង្គមកិចចា និងស្ារនីតិសម្ោទបគឿងទញៀនទនាះ
ទ�ើយ។៣

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



៣

ការហាមឃាត់ដាច់ខាតស�ៅស�តីការស្វតី�ារុណកម្ម

៤សកមមា្រ់សគោល្រំណងននឯកសមារអំសពើឬកមារដមាក់ទណ្ឌកម្សឃោរសឃៅឥតមនុស្ធម៌ឬ្រសនថែោក្រន្មា្រគឺសពលខ្វះសំសដៅចំសពោវះកមារសធវើបមា្រឬកមារ្រំពមាន។

អំស�តីហិង្ាស�តីរាងកាយ និងការគំរាមកំហហង

 ការទ្វើោរណុកម្ម បតរូវបានហាមខាតដ់្ចខ់ាតទៅទបកាម 
ចបាបអ់ន្ដរជាតិ ទហើយវាមនិោចទលើកនលងឲ្យបានទោះបីទៅក្នុង

 ករណីោកទ៏ដ្យ។ រដ្ឋបតរូវនតធ្នាទោយម្នការទសើុបអទងកតឆ្ប ់
រហ័សមលួយទៅទលើការទ្វើោរណុកម្មនដលបានអះោង ទហើយដ្ក ់
ទោសអ្នកបបបពរឹត្ិ និងផ្ល់សិេ្ធដល់ជនរងទបគាះក្នុងការេេលួលបាន 
សំណង។ រដ្ឋកម៏្នកាតពវកិចចាក្នុងការទបបើបបាស់សាថែ បន័និតិបញញាតិ្ 
រដ្ឋបាល តុលាការ និងវធិ្នការទផ្សងទេៀត នដលម្នបបសិេ្ធភាព 
ទដើម្េីបស់ាក តក់ារទ្វើអំទពើោរណុកម្ម ឬការទ្វើបាប ទៅក្នុងតំបន់

 ោនដលទៅទបកាមនដនសមតថែកិចចារបស់អ្នកោងំទនាះ។

 ទយងតាមអនុសញ្ញា របស់អង្គការសហបបជាជាតិ ស្ីពីការ 
បបឆ្ងំោរណុកម្ម  និងការបបបពរឹត្មកទលើខ្លួន ឬេណ្ឌ កម្មឯទេៀត 
នដលទោរទៅ អមនុស្ស្ម ៌ ឬបទនាថែ កបនាទា ប (OPCAT) នដលកម្ុជា
បានផ្ដល់សច្ចា បន័ទៅក្នុងឆ្្ន ១ំ៩៩២ ការទ្វើោរណុកម្មោចកំណត ់
នយ័ថ្ ជាអទំពើទដ្យទចតនា នដលទ្វើទោយម្នការឈចឺ្ប ់
ឬការរង េុក្ខទវេនា្្ងន់្ ្ងរនផ្នកសា្ម រតី ឬរាងកាយ ទដ្យសារ 
ឬជាមលួយនរឹងការអនុញ្ញា ត ឬ ការយល់បពមននោជាញា ្ររដ្ឋ នដលទ្វើ 
ទ�ើងសបម្បទ់គាល បំណងជាកល់ាកដូ់ចជាទដើម្េីេលួលបាន 
ពតម៌្ន ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម ឬ ការបំភយ័។

 អំទពើ ឬ ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម ទោរទៅ ឥតមនុស្ស្ម ៌ ឬ 
បទនាថែ កបនាទា ប៤ បតរូវបានហាមោតទ់បកាមចបាបអ់ន្ដរជាតិ។ ខណៈនដ
លគា្ម ននិយមនយ័សបម្បអ់ំទពើទោរទៅ ឥតមនុស្ស្ម ៌ ឬបទនាថែ ក 
បនាទា បទបកាមចបាបអ់ន្ដរជាតិ អំទពើ ឬការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម ោចច្តេុ់កថ្ 
ជាអំទពើទោរទៅ ឥតមនុស្ស្ម ៌ឬបទនាថែ កបនាទា ប ទបើសិនវាម្នភាព 
មនិសមរម្យ មនិច្បំាច ់តាមនតអំទពើចិត្ ឬមនិសមទហតុផល ទហើយ 
ទបើសិនវាបងកទោយម្នការឈចឺ្ប ់ និង/ឬេុក្ខលំបាកទវេនា ប៉ុនន្ដវា 
មនិរ លួមម្នធ្តុោងំអស់នននិយមនយ័ននការទ្ើវោរណុកម្ម។

 ចបាបក់ម្ុជា ហាមោតក់ារទ្វើោរណុកម្ម ប៉ុនន្ដវាមនិរ លួម 
បញចាូ លនិយមនយ័ននោក្យទនាះទេ។ ការខវះខាតននោក្យបទចចាកទេស 

ចបាស់លាស់នបបទនះ គឺជាឧបសគ្គ្ំមលួយ ក្នុងការបទងកើនការនសវង 
យល់អំពីអវីទៅនដលបទងកើតទោយម្នការទ្វើោរណុកម្ម និងការេប់
សាក តទ់នាះទៅក្នុងតុលាការ និងក្នុងចំទោមមនន្ដីនដលបបតិបត្ិចបាប។់

 ករណីជាទបចើនននអំទពើហិងសា និងការេណ្ឌ កម្មទៅក្នុងការឃំុ
ោងំរបស់នគរបាល និងទៅក្នុងពន្ធនាគារ នដលអង្គការ លីកាដូ 
េេលួលបាន  គឺបងកទ�ើងទដ្យអំទពើោរណុកម្ម។ ករណីខ្ះ គឺបងក

 ទដ្យការបំោន ទដ្យសារមនន្ដីរដ្្ឋ ភបិាល ទហើយករណីឯទេៀត គឺ 
បងកទដ្យការបំោនពីអ្នកជាបព់ន្ធនាគារទផ្សងទេៀត ទដ្យទៅទបកាម 
ការបញ្ជា ទដ្យផ្ទា ល់ ឬជាមលួយការដរឹងលឺពីមនន្ដី នដលបនាទា បម់កមនិ
បានទ្វើសកម្មភាពទដើម្េីបស់ាក តក់ារបំោន។ អជាញា ្រជាទេៀតោតម់និ
បានទសើុបអទងកតរបាយការណ៍អំពីអំទពើហិងសា ដ្កទ់ោសជនទល្មើស 
ឬធ្នាទោយជនរងទបគាះនរឹងេេលួលបានសំណងទនាះទ�ើយ។

“ពួកសគវមា�ខ្លួនខ្នុំកគ្់រកហន្ង
កពមទមំាងក្មាលមុខនិងកទរូងខ្នុំ...

ពួកសគសក្រើអគ្គតីសនតីមកឆក់ខ្នុំ។ក្មាលខ្នុំ
កតរូវបមានសគវមា�សដោ�សក្រើកណ្មា្់រនដនិង
ដំ្រង...មុខខ្នុំកតរូវបមានជមាន់សង្ត់
សទៅនតឹងដតី។ពួកសគទមាត់ខ្នុំកតង់ឆ្តឹងជំនតី
រ្រស់ខ្នុំជមាមួ�នតឹងហស្កសជើង្រ៊រូរ្រស់
ពួកសគ។ខ្នុំឈឺខ្មំាងណមាស់។ខ្នុំមមាន
អមារម្ណ៍ថមាខ្នុំជិតស្មា្់រសទៅសហើ�។”

្រុរសម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍អំពតីកមារ្រំពមានសនៅ្ុ៉រស្តិ៍
នគរបមាលសខត្តកមាលពតីឆ្មាំ២០១៣

 េិន្ននយ័របស់អង្គការ លីកាដូ បង្ហា ញទោយទឃើញថ្ 
មនុស្សភាគទបចើន នដលបានរាយការណ៍អំពីអំទពើនបពនផ្សទដ្យ 
នគរបាល ឬមនន្ដីពន្ធនាគារ តាងំពីឆ្្ន ២ំ០០៨ បានទរៀបរាបថ់្ អ្នកោងំ 
ទនាះបតរូវបានវាយ ោត ់ េះ ឬដ្ល់ នដលជាញរឹកញាបរ់ហូតដល់ពលួក
គាតហូ់រឈាម ទហើយបាតប់ងស់ា្ម រតី ។ មនុស្សជាទបចើនបតរូវបានវាយ 
បគបក់នន្ងទលើខ្លួនរបស់ពលួកគាត ់ បពមោងំកបាល និងក។ អ្នកខ្ះបតរូវ
បានទគយកកបាលរបស់គាតទ់ៅជល់ជាមលួយនិងជញ្ជា ំង។

 វតថែុទបបើបបាស់ទពលវាយដំ រ លួមម្ន កាទំភ្ើង ដំបង ដំបង(រោំត)់
នដក ដំបងឆក វេិ្យោុកេ់ង(ោយគូម) ទខា្ន ះនដ បចវាកន់ដក នខ្សពលួរ 
នខ្សទភ្ើងអគ្គីសនី ឥដ្ឋ និងនខ្សបកវាត។់ អ្នកជាបឃុ់ោំងំខ្ះ បតរូវបានទគ 
បគបមុខជាមលួយថងប្់ាសទាិក ឬវតថែុទផ្សងទេៀត ក្នុងកំ�ុងទពលវាយដំ។ 
មនុស្សជាទបចើន នដលបតរូវបានសម្្ភ សនប៍ាននិយយថ្ ពលួកគាតប់តរូវ 

បានទគវាយ ទដើម្បីង្ខំទោយពលួកគាតស់ារភាព ឬបងប់បាកទ់ៅទោយ 
អ្នកនដលបំោនពលួកគាត។់ អ្នកនដលមនិទចះោនអក្សរនខ្មរបតរូវបានទគ 
បង្ខំទោយផ្ដិតទមនដទលើលិខិតសារភាព នដលអ្នកោងំទនាះមនិយល់។

 អង្គការ លីកាដូ កប៏ានេេលួលរបាយការណ៍អំពីអ្នកជាបព់ន្ធ
នាគារ នដលបតរូវបានទគអូសទលើដីទដ្យច្បោ់ញសករ់បស់ពលួកគាត ់
របាយការណ៍អំពីអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ នដលបតរូវបានបង្ខំទោយឈរទជើង
មលួយរយៈទពលយូរ របាយការណ៍អំពីអ្នកយមឈរទហើយជានទ់លើដង
ខ្លួន និងមុខរបស់អ្នកោងំទនាះរបាយការណ៍អំពីវតថែុនដលបតរូវបានទគ 
បង្ខំញាតចូ់លទៅក្នុងម្តអ់្នកោងំទនាះ របាយការណ៍ការពីការរលាក 
បារ ី របាយការណ៍អំពីការបង្ខំទោយអ្នកជាបព់ន្ធនាគារលតជ់ង្គងរ់យៈ
ទពលយូរបពមោងំទៅទបកាមកំទៅនថ្ង របាយការណ៍អំពីការបចបាចក់  
និងការទបបើបបាស់អគ្គីសនីឆកស់បម្បទ់្វើោរណុកម្ម។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ
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វមា�រហរូតដល់បមាត្់រង់ស្មារតតី

រ័ត្ (មិនសឈ្ោវះពិតរ្រស់គមាត់) កតរូវបមានចមា្រ់ខ្លួន
សនៅហខមករមាឆ្មាំ២០១៣។គមាតក់តរូវបមានសគ�កសទៅទតី
ស្មាក់កមារនគរបមាលមរូលដ្មាន ហដលទតីសនោវះ គមាត់កតរូវ
បមានវមា�សដោ�នគរបមាលកបមាំមួ�នមាក់រហរូតដល់
គមាត់បមាត់្រង់ស្មារតតី។ សដោ�នដរ្រស់គមាត់កតរូវបមាន
ជមា្រ់ សខោ្វះសនៅខមាងសកកោ�ខ្ងពួកសគទមាត់ និងដមាល់
គមាត់សនៅចំសពោវះ និងវមា�គមាតស់អោ� បមាក់សធ្ញ។
សកកោ�មកអ្កទមាំងសនោវះ បមានជមាន់ពតីសលើសដើមកទរូង
និងខ្ងរ្រស់គមាត់សនៅសពលហដលគមាត់សកមមានសលើដតី។
សពលគមាត់ព្យមា�មាមទទួលទមានដសំណកអ្កទមាំងសនោវះ
បមានទវះមុខរ្រស់គមាត់។ សកកោ�មក គមាត់បមានសមារ
ភមាពចំសពោវះ្រទឧកកដិ្កម្ហដលសគបមានអវះអមាង។

បចកចូលប៉ុស្ិ៍នគរបាលរាជធ្នីភ្នទំពញ ឆ្្ន ២ំ០១៤

 មនុស្សជាទបចើនបានរាយការណ៍ថ្ ពលួកគាតប់តរូវបានទគគបម្ម ឬ បគរួសាររបស់ 
ពលួកគាត ់បតរូវបានទគគបម្ម ទដ្យនគរបាល ឬ ោជាញា ្រពន្ធនាគារ នដលជា្ម្មតា ទដើម្ ី
ោរបបាក ់ឬការទឆ្ើយសារភាព។ អ្នកខ្ះ បតរូវបានគបម្មសម្្ប ់ឬបំោនផ្ូវទភេ ទហើយ 
អ្នកឯទេៀតបតរូវបានទគភជាងក់ា ំទភ្ើងដ្កក់បាលរបស់ពលួកគាត ់ឬបតរូវបានគបម្មជាមលួយនរឹង
ការឆកអ់គ្គីសនី។ ការគបម្មដក បកចកនដ កប៏តរូវបានរាយការណ៍ផងនដរ។ អ្នកជាទបចើន 
បាននិយយថ្ ពលួកគាតប់តរូវបានទគបងអតោ់ហារ  និងេរឹកទៅក្នុងការឃុំោងំរបស់ 
នគរបាល។

 អង្គការ លីកាដូ បានវភិាគអំពីខ្រឹមសារននសក្ខីភាព នដលបានេេលួល ពីចទន្ាះ 
នខមករា ឆ្្ន ២ំ០០៨ និងនខមថុិនា ឆ្្ន ២ំ០១៤ ទហើយលីកាដូ បានរកទឃើញថ្ 
មនិម្នការផ្្ស់ប្ដូរនដលោច ទមើលទឃើញោមលួយ ចំទោះបបទភេភាពញរឹកញាប ់ និង
ភាព្្ងន់្ ្ងរននការបោំននដលបានរាយការណ៍ទៅក្នុងកំ�ុងទពលទនាះទ�ើយ។

 ទៅក្នុងបលួននខដំបូងននឆ្្ន ២ំ០១៤ នតប៉ទុោណ ះ អង្គការ លីកាដូ បានេេលួល 
លិខិតទច្េបបកានច់ំនលួន ៤៩ករណី អំពីការទ្វើោរណុកម្ម ឬ ការទ្វើបាប ក្នុងអំ�ុង 
ទពលច្បខ់្លួន ឬ ទៅក្នុងការឃុំោងំរបស់នគរបាល។ ទៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០១៤ អ្នកជាបឃុ់ំ 
ោងំបតរូវបានទគេះ ោតប់តងឆ់អរឹងជំនី និងទដើមបេរូង ទហើយពលួកគាតប់តរូវបានទគវាយចំកបាល 
និងដងខ្លួនជាមលួយនរឹងដំបង និងដំបងឆក។់ ភា្ន កង់្រនគរបាលបានជានទ់លើនដអ្នកទោស 
ទហើយក្នុងករណីមលួយ អ្នកោងំទនាះ បានបគបកបាលបុរសម្្ន កជ់ាមលួយនរឹងថងប្់ាសទាិក 
ខណៈនដលគាតក់ំពុងទដកទៅទលើឥដ្ឋ ទហើយពលួកទគបានជាន ់ ទលើខ្លួនរបស់គាត ់ ទហើយ
ោតគ់ាតប់តងឆ់អរឹងជំនីជាទបចើនសារ។

 ចំណុចមលួយក្នុងចំទោមទគាលបំណងចំបងៗននការបំោន គឺទៅនតបន្ដជាការ
បង្ខំទដើម្ោីមោរការសារភាព  ឬបបាកក់ាស។

 ទៅក្នុងពីទៅបីនខដំបូងននឆ្្ន ២ំ០១៤ កដូ៏ចជាទៅក្នុងឆ្្ន ពំីមុនៗផងនដរ បណ្ដរឹ ង 
ខ្ះអំពី ការបោំន គឺេេលួលបានមកពីអ្នកទោសបសី។ នស្ដីម្្ន កប់តរូវបានទគោតប់តងឆ់អរឹងជំ
នីរហូតដល់គាតប់ានប ងស់ា្ម រតី ចំនណកឯនស្ដីម្្ន កទ់េៀតបតរូវបានទគេះ ោត ់ និងវាយ 
ជាមលួយនរឹងដំបងជរ័ជាទបចើន ទលើករហូតដល់គាតប់ាតប់ងស់ា្ម រតី ទហើយនស្ដីេីបី នដលទៅ
ទពលទនាះកំពុងម្ននផទាទោះពីរនខបតរូវ បានទគគបម្មសម្្ប។់

“នគរបមាលកសតីបមានហឆកខ្លួនរ្រស់ខ្នុំ
សហើ�សួរថមាខ្នុំបមានទិញសកគឿងសញៀន
ហ្តឹងមកពតីណមា។គមាត់និ�មា�ថមា

ស្រើសិនជមាខ្នុំមិនសឆ្ើ�គមាត់នតឹងវមា�ខ្នុំ
រហរូតដល់ស្មា្់រ...ខ្នុំពិតជមាខ្មាច

ខ្មាំងណមាស់។នគរបមាលក្រុសជមាន់សលើ
សខោ្វះនដសនៅខមាងសកកោមខ្ងខ្នុំសធើវសអោ�
ខ្នុំដួលសទៅសកកោ�...ខ្នុំភ័�ខ្មាចថមា

ខ្នុំនតឹងរលរូតករូន។”

កស្តីម្មាក់ហដលរមា�កមារណ៍ពតីកមារ្រំពមានសនៅទតី
ស្មាក់កមារនគរបមាលភ្ំសពញកមាលពតីឆ្មំា២០១៤

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ
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៥ស�ោងតមាមអង្គកមារសលើកហលងសទោសអន្តរជមាតិកមារឃុំឃមាត់សដោ�គ្មានមសធ្យោបមា�ទមាក់ទងជំរុណសអោ�មមានកមារសធវើ
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ការេារភា�សដាយបង្ំ
្រង្ំសអោ�សមារភមាពចសម្ើ�

“សនៅសពលហដលនគរបមាលសួរខ្នុំ គមាត់សក្រើអគ្គតីសនតីឆក់
រហរូតដល់ខ្នុំសន្្់រ។ គមាត់ក៏វមា�ខ្នុំចំកញ្ចតឹងកជមាមួ�
នតឹងមម៉ាស�ត សដើម្តី្រង្ំខ្នុំសអោ�កពមទទួលថមាខ្នុំបមាន
លួចម៉រូតរូ។ ្រន្មា្រ់ពតីខ្នុំកតរូវបមានសគវមា�ជមាសកចើងដង ខ្នុំ
បមានសមារភមាពសទោវះ្រតីជមាខ្នុំមិនបមានសធវើក៏សដោ�។”
្រុរសម្មាក់រមា�កមារណ៍ពតីកមារ្រំពមានសនៅទតីស្មាក់កមារនគរ
បមាលសខត្តកមាលពតីឆ្មាំ២០១២។

“សនៅទតីស្មាកក់មារនគរបមាលមមាននគរបមាល ជមាសកចើន
នមាក់បមានដមាល់និងទមាត់ខ្នុំ�៉មាងសឃោរសឃៅ។អ្កទមាំង
សនោវះក៏វមា�ខ្នុំជមាម�ួ និងដ្ំរងសឈើ និងវិទ្យនុទមាក់ទង
្ងហដរ។ពួកសគឆក់ខ្នុំជមាមួ�នតឹងដំ្រងឆក់ សដើម្តី្រង្ំ
ខ្នុំសអោ�សមារភមាពចំសពោវះអំសពើ្រ្ន់ជមាសកចើនខុសៗគម្ា។
សនៅសពលហដលខ្នុំ្រន្ត្រដិសសធ ពួកសគ្រន្វមា�ខ្នុំ និង
សធវើទមារុណកម្ខ្នុំរ�ៈសពលសកចើនសម៉ោង។អ្កទមាំងសនោវះ
បមានឈ្់រទមាល់ហតសនៅសពលខ្នុំដមាច់ចិត្តកបមា្រ់ពួកសគថមា
‘អ្កមិនចមាំបមាច់្រង្ំខ្នុំសទ។ អ្កអមាចសរសសរអវតី ហដល
អ្កចង់សរសសរក្នុងលិខិតសមារភមាព។ ខ្នុំនតឹងសអោ�
ស្មាមសមនដខ្នុំសទៅអ្ក’។ ខ្នុំ្្ិតស្មាមសមនដខ្នុំសលើ

លិខិតសមារភមាពហដលបមានសរសររួចសហើ�“។

“…ពួកសគដមាល់ ទវះ និងទមាត់ខ្នុំ�៉មាង សឃោរសឃៅ...
សហើ�វមា�ខ្នុំជមាមួ�នតឹងដំ្រង. . . ខ្លួនខ្នុំគ្មានកំលមាំង
ទមាល់សសោវះ សហើ�ខ្នុំសន្្រ់សកចើនដងណមាស់។ពួកសគ
សធវើទមារុណកម្ខ្នុំ៤ឬ៥នថងៃ...ទមាំងសពលកពតឹកនិងសពល
�្រ់។ អ្កហដលសធវើទមារុណកម្ខ្នុំ ជមាអ្កហដលមមាន
សមតថែកិច្ចសនៅនតឹងកហន្ង ហដលអំសពើ្រ្ន់សកើតមមាន
ស�ើង។ ខ្នុំមិនអមាចកទមាំនតឹងទមារុណកម្បមាន ។ ខ្នុំបមាន
សមារភមាព សដើម្តីសអោ�អ្កទមាំងសនោវះឈ្រ់សធវើទមារុណ
កម្មកសលើខ្នុំ។” ្ុររសម្មាក់ ហដលបមានរមា�កមារណ៍
អំពតីកមារ្រំពមានសនៅ្រ៉ុស្តិ៍នគរបមាលសខត្ត កមាលពតីឆ្មាំ
២០១៣។

៥

 តាងំពីឆ្្ន ២ំ០០៨ ៩០ភាគរាយ ននបេបំោននដលបានរាយការណ៍មកកាន ់
អង្គការ លីកាដូ គឺបតរូវបានអះោងថ្ វាទកើតទ�ើងទៅក្នុងការឃុំោងំរបស់នគរបាល 

 នដលជាញរឹកញាបន់នការបំោនគទឺៅក្នុងេបមងន់នការោញយកការសារភាព។

 អំទពើបបបពរឹត្ទៅទលើអ្នកសង្សយ័ទៅេីសា្ន កក់ារនគរបាលក្នុងបបទេសកម្ុជា គឺ 
គលួរទោយបពរួយបារម្ភពីទបោះចបាបម់និបានអនុញ្ញា តជនសង្សយ័ ទោយនិយយជាមលួយ 
ទមធ្វ ីឬសម្ជិក បគរួសារ ក្នុងអំ�ុងទពល២៤ ទម៉្ងដំបូង ននការឃុំោងំ ទហើយអ្នកជា
បឃុ់ំោកំបមនរឹងេេលួលបានការផ្ដល់ពតម៌្នអំពីសិេ្ធរបស់អ្នកោងំទនាះ ទៅទពលនដល 
បតរូវបានច្បខ់្លួន។ ទយងតាមម្បតា៩៨ ននបកមនិតិវ ិ្ ីបពហ្មេណ្ឌ របស់កម្ុជា ោល់នត 
“បនាទា បពី់ រយៈទពល ២៤ទម៉្ង ច្បត់ាងំពីការច្បទ់ផ្ដើមឃុំខ្លួនរបស់នគរបាលបានផុត 
ទេើបអ្នក ជាបឃុ់ំោងំោចទស្នើសំុ ជលួបនិយយជាមលួយទមធ្វ ី ឬអ្នកឯទេៀត...”។ 
បននថែមពីទនះទេៀត ចបាបោ់កេ់ងនរឹងការឃុំខ្លួនអនីតិជន កម៏និបានបញ្ជា កព់ីរយៈទពល
ជាកល់ាកស់បម្ប ជូនដំណរឹ ងទៅដល់ម្តាបិតា ឬ ោោពយោបាល បនាទា បពី់ 
ការច្បខ់្លួនទនាះទ�ើយ។

 ទបកាមចបាបទ់នះ ជនសង្សយ័ោចបតរូវបានឃុំោងំ ទដ្យគា្ន នមទ្យោបាយ 
ោកេ់ង៥  រយៈទពលយ៉ងតិច ២៤ទម៉្ង ទហើយអ្នកោងំទនាះជា្ម្មតាបតរូវបានសលួរ  
ចំទលើយទដ្យមនិម្នវត្ម្នននអ្នកតំោងនផ្នកចបាប ់ ទដ្យពលួកគាតម់និបានេេលួល 
ពតម៌្នអំពីសិេ្ធរបស់គាតក់្នុងការរកទមធ្វ ី ឬសិេ្ធរបស់គាតក់្នុងការមនិទឆ្ើយសំនលួរនគរ
បាលទ�ើយ។ ទៅក្នុងកំ�ុងទពលដំបូងទនះ ទហើយនដលការសារភាពបតរូវបានោញយក 
បាន នដលជាញរឹកញាបទ់ៅទបកាម ឬក្នុងការបង្ខិតបង្ខំ។

 នគរបាលភាគទបចើនខវះខាតការហវរឹកហវឺន ្នធ្ន និងការផ្ដល់ទបគឿងទលើកេរឹក
ចិត្ច្បំាច ់ទដើម្ទី្វើបបតិបត្ិការទសើុបអទងកតនដលមនិលំទអៀង និងម្នមូលដ្្ឋ ន ទលើការ 
ពិត ទហើយដូទច្នះការយកចិត្េុកដ្កច់ំបងរបស់ពលួកទគគឺោញយកការសារភាពដទ៏លឿន
មលួយ នដលជាញរឹកញាកទ់ដ្យសារ ទបបើបបាស់វ ិ្ ីបសាស្ដខុសចបាប។់ ការសារភាពនបបទនះ 
កបមេេលួលបានការទកាះទៅចូលទៅសាក សលួរទៅក្នុងចំោតក់ារតុលាការ ទហើយជា 
ញរឹកញាបក់ារសារភាពទនះ បតរូវបានយកទៅទបបើបបាស់ជាទគាលជំហរនតមលួយគតក់្នុងការ
កាតក់្ដី។

 ការរកីដុះដ្លននអំទពើពុករលលួយទៅក្នុងទសវានគរបាល បានបន្ទោយម្ន 
ការបោំន។ ការសនិ្នដ្្ឋ នននការសទងកតការណ៍របស់គណៈកម្្ម ្ិការបបឆ្ងំោរណុកម្ម 
អង្គសហបបជាជាតិ ទៅក្នុងរបាយការណ៍កម្ុជាទលើកេី២ ក្នុងឆ្្ន ២ំ០១០ បានកត ់
សំគាល់ថ្មុខង្រនននគរបាល គឺេេលួល រងឥេ្ធិពលទលើសលុបពីអន្ដរាគមនន៍ទយបាយ 
និងអំទពើពុករលលួយ។ អង្គការ លីកាដូ មនិទជឿថ្ម្នការរកីចំទរ ើនោមលួយទេ ចំទោះ 
បញ្ហា ទនះ តាងំពីឆ្្ន ២ំ០១០។

“…គណៈកម្្ម ្ិការ បានបង្ហា ញការបពរួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំទោះរបាយការណ៍ នដលភា្ន ក់
ង្រនគរបាលបានទ�ើងឋានន្ដរស័ក្ដិសបម្បក់ារកាតទ់ោស និងរបាយការណ៍ នដលេី
សា្ន កក់ារនគរបាលបានេេលួលទបគឿងទលើកេរឹកចិត្ពិទសសសបម្បក់ារកាតទ់ោស នដល 
បទងកើតទោយម្នបបពន័្ធផ្ដល់រង្វ នម់លួយ ទហើយកដូ៏ចជារបាយការណ៍អំពីភា្ន កង់្រ 
នគរបាលេេលួលបានផលបបទយជនហ៍ិរញញា វតថែុពីការទរៀបចទំបរៅផ្ូវការ ឬការទដ្ះបសាយ 
ទបរៅអំោចតុលាការ។”៦  

 អង្គកា លីកាដូ មនិម្នការទជឿជាក ់ ថ្ម្នភាពបបទសើរទ�ើងអំពីបញ្ហា ទនះ 

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



៦

“..នគរបមាលបមានអមានពមាក្យសមារភមាព
្រ៉ុហន្វមាមិនហមនជមាពមាក្យសំដតីរ្រស់ខ្នុំ
សទ។ខ្នុំមិនកពម្្ិតសមនដសលើកកដមាស
ហ្តឹងសទ។នគរបមាលកសមា្់រហតវមា�
ខ្នុំជមាមួ�និងសឈើកចត់ចំស្មាខ្នុំនិង
ខ្ងខ្នុ…ំសទោវះ្រតីជមាខ្នុំកបមា្់រគមាត់ថមាខ្នុំ

មមានន្្សពោវះ…”

កស្តីម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍ពតីកមារ្រំពមានសនៅ្រ៉ុស្តិ៍
នគរបមាលភ្ំសពញកមាលពតីឆ្មាំ២០១៣

ទនាះទេ ច្បត់ាងំពីឆ្្ន  ំ២០១០មក។ អ្នកនដលមនិអំទោយផលទបចើងជាងទគពីការទរៀ
បចំនបបទនះ  គឺអ្នកនដល បតរូវបានច្បខ់្លួន។ នគរបាលបានដរឹងចបាស់ថ្ អ្នកឃំុោងំ 
នដលង្យរងទបគាះបំផុត គឺជាញរឹកញាបភ់ាគទបចើននតងនតជាអ្នកនដលោចសារភាព 
ទបកាមសំោ្ ចទំោះឧបកិដ្ឋ កម្មមលួយ ឬ ឧបកិដ្ឋកម្មទបចើន នដលពលួកគាតម់និបានបបបពរឹត្ 
ទហើយជាេូទៅពលួកគាត ់ ម្នវយ័ទក្មង ឬពលួកគាតម់្នបញ្ហា សុខភាពនផ្នកសតិ 
ោរម្មណ៍។ ជាមលួយនរឹងការផ្ដល់បបាកទ់លើកេរឹកចិត្សបម្បក់ារសារភាព និងជន 
សង្សយ័នដលបានកំពុងសារភាពរលួចទៅទហើយ ទៅទបកាមការបង្ខិតបង្ខំ ភា្ន កង់្រ 
នគរបាលោចពយោយម បង្ខពំលួកគាតទ់ោយសារភាពចំទោះឧបកិដ្ឋកម្មទផ្សងទេៀតនដល
នគរបាលទដ្ះបសាយមនិទចញ។

 ពីទបោះតុលាការង្យបសរួលេេលួលយកលិខិតសារភាព ជាមូលដ្្ឋ នចំបង 
ទហើយជលួន កាលជាមូលដ្្ឋ ននតមលួយក្នុងការកាតក់្ដី ដូទច្នះទៅទពលនដលេេលួលបាន 
លិខិតសារភាព ភា្ន កង់្រនគរបាលម្នេរឹកចិត្តិចតលួចក្នុងការនសវងរកភសថែុតាងគាបំេ។ 
ទបើសិនជាម្នភស្ដុតាងពិតនមន ទហើយវាផទាុយទៅនិងការសារភាព ជាញរឹកញាប ់

 ភស្ដុតាងទនាះនរឹងមនិបតរូវបានទអើទពើទនាះទ�ើយ។

 ការទកើតទ�ើងននការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបទៅក្នុងការឃុំោងំរបស់ 
នគរបាល គឺកានន់ត្្ងន់្ ្ងរទ�ើងទដ្យសារកត្ាទផ្សងៗទេៀត។ សាថែ នភាពននការឃុំ  
ោងំទៅក្នុងបនទាបឃុ់ោំងំរបស់នគរបាល គឺម្នសភាពោបកក ់ ទហើយអ្នកជាប ់
ឃុំោងំជាទេៀងោត ់ បតរូវបានទគបងអតោ់ហារ និងេរឹកបរទិភាគបគបប់គាន។់ ការេេលួល 
បានការពយោបាលម្នសភាពកបម ទហើយជាេូទៅមនិម្នការពយោយមោមលួយទដើម្ ី
បំនបករវាងអ្នកជាបឃុ់ំោងំនដលទពញវយ័ និងអនីតិជនទនាះទ�ើយ។

 មូលទហតុមលួយនដលបរយិកាសអំទពើហិងសាទនះបន្ដទៅនតម្ន គឺទដ្យសារ
រាជរដ្្ឋ ភបិាលមនិអនុញ្ញា តទោយអង្គការមនិនមនរដ្្ឋ ភបិាល បតរួតពិនិត្យេីកនន្ងឃំុ
ោងំរបស់នគរបាល ទហើយមនិម្នសាថែ បន័ឯករាជ្យទផ្សងទេៀត នដលបតរូវបានអនុញ្ញា ត 
ឬម្នសមតថែភាពបគបប់គានទ់ដើម្ពីិនិត្យពិចយ័ និងតាមដ្ន ការបបបពរឹត្ និងសាថែ នភាព 
ជាទេៀតោតទ់�ើយ។

ទមារុណកម្សដើម្តីទទួលបមានចសម្ើ�

សំសអឿន (មិនហមនសឈ្ោវះគមាត់ពិត) កតរូវបមាន ចមា្រ់ខ្លួន
សនៅហខកុម្ៈ ឆ្មាំ២០១៣។ សនៅសកកោមកមារឃុំឃមាំងរ្រស់
នគរបមាល គមាត់កតរូវបមានសគទវះកតង់មុខជមាសកចើនដង
សហើ�្រនម្ា្រ់មកគមាត់កតរូវបមានវមា� សដោ�ភ្មាក់ងមារ
នគរបមាល ៥នមាក់ សដើម្តីទមាញ�កកមារសមារ ភមាព។
គមាត់កតរូវបមាន្រង្ំសអោ�្រសន្ោ្រង់សនៅ ចំសពោវះមុខ
នគរបមាល សហើ�គមាត់កតរូវបមានសគទមាត់ និងទវះកគ្រ់
កហន្ងសលើខ្លួនរ្រស់គមាត់ រហរូតដល់គមាត់ដួលសទៅសលើដតី
ហដលកមារវមា�ដសំនៅហត្រន្។សកកោ�មកភ្មាក់ងមារនគរ-
បមាលបមានអុជនដមម្ាងរ្រស់គមាត់ ជមាម�ួនតឹងសភ្ើងបមារី
ខណៈសពលហដលអ្កទមាំងសនោវះ ចមា្រ់នដម្មាងសទៀត
រ្រស់គមាត់ សហើ�្រង្ំឲ្យគមាត់្្ិតសមនដសលើលិខិតសមារ
ភមាព។ សំសអឿនមិនសចវះអមានអក្រហខ្រសទ។ ជមាសរ្ុរ
សំសអឿន ចំណមា�សពល ៣នថងៃសនៅក្នុងកមារឃុំឃមាំង
រ្រស់នគរបមាល។ ក្នុងអំ�នុងសពលសនវះ អមាជ្មាធរមិន
បមាន្្ល់អមាហមារឬទតឹកសអោ�គមាត់សនោវះសទសហើ�គមាត់
ពតឹងហ្្កហតម�ួគត់ សលើមិត្តភក្តិរ្រស់គមាត់ក្នុងកមារ្្តល់
កមារ្្គត់្្គង់ចមាំបមាច់មកគមាត់។ កបមាក់ហដលគមាត់មមានសនៅ
សលើខ្លួនសនៅសពលហដលចមា្រ់ខ្លួន កតរូវបមានភ្មាក់ងមារ
នគរបមាលលួច។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ

កងរាជោវុ្ ហតថែច្បខ់្លួនបាតុករ អំ�ុងទពលបាតុកម្មក្នុង រាជធ្នីភ្នទំពញ កាលពីនថ្ងេី១២ នខវចិ្ិកា ឆ្្ន ២ំ០១៤



៧

ការវាយដំក្នុងស��ចាប់ខ្លួន និងស��បញ្ជូនខ្លួន

៧ សកមមា្រ់ពត៌មមាន្រហនថែមសរូលសមើលសសចក្តីហថ្ងកមារណ៍រួម“កម្ពនុជមា៖កមាររំខមានកមារឃមាត់ខ្លួននិងកមារឃុំខ្លួនអ្កកមារពមារសិទ្ធិមនុស្សនៅហត្រន្តសកើតមមានស�ើង”,នថងៃទតី២២ហខមករមាឆ្មំា២០១៤៖
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=339
៨ហខមសុ្មាតហដលមមាន១៥ឆម្ាំបមានបមាត់ខ្លួនតមាំងពតីនថងៃទតី៣ហខមករមា។គមាត់កតរូវបមានសឃើញចុងសកកោ�្រំ្ុតសដោ�គមាត់សដកសនៅសលើ្្ជូវសវងសកសងជមាមួ�និងរ្រួសកមាំសភ្ើងកតង់កទរូងរ្រស់គមាត់។
្រុគ្គលទតី៦ហដលកតរូវបមានវមា�សដោ�ទមាហមាននគរបមាលសនៅនថងៃទតី៣ហខមករមាបមានស្មា្រ់្រន្មា្រ់ពតី៤ហខសកកោ�។របមា�កមារណ៍ខ្វះនិ�មា�ថមាកមារស្មា្រ់រ្រស់គមាត់គឺទមាក់ទងនិងរ្រួសហដលគមាត់
ទទួលរង់ក�ំនុងសពលអំសពើហិង្មា : http://www.cambodiadaily.com/news/worker-beaten-on-veng-sreng-in-january-dies-of-head-injuries-58976/
៩សកមមា្រ់ពត៌មមាន្រហនថែមសរូមសមើលកមារសចញ្្មា�រ្រស់លតីកមាដរូ“សមាលមាដំ្ររូងរមាជធមានតីភ្ំសពញ្្តន្មាសទោសកម្ករនិងសកម្ជនសិទិ្ធទមាំង២៥នមាក់្រ៉ុហន្តសទោសសនៅសល់កតរូវព្យលួរ”,
នថងៃទតី៣០ហខឧសភមាឆ្មាំ២០១៤៖ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=344

“…សនៅសម៉ោង៦.៣០នមាទតីកពតឹកខ្នុំសទៅខមាងសកកៅ
សដើម្តីសទៅ្រង្គន់។សនៅសពលខ្នុំកតល្រ់មកវិញ
មមាននគរបមាលពតី៣០សទៅ៤០នមាក់ព័ទ្ធជុំវិញ
្្វះរ្រស់ខ្នុំ។គ្មាគមាត់៨នមាក់ចមា្រ់ខ្លួនខ្នុំវមា�ខ្នុំ
សហើ�ចមា្រ់ខ្នុំឆក់សភ្ើងរហរូតដល់ខ្នុំបមាត់្រង់ស្មារតតី
(សន្្រ់)។សនៅសពលហដលខ្នុំដតឹងខ្លួនសនៅ�មាន

្រ៉រូលតីសពួកសគឆក់ខ្នុំម្ងសទៀតរហរូតដល់ខ្នុំបមាត់្រង់
ស្មារតតី(សន្្រ់)ម្ងសទៀត។”

្រុរសម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍ពតីកមារ្រំពមាន
សដោ�ភ្មាក់ងមារនគរបមាលសខត្តកមាលពតីឆ្មាំ២០១០។

 បបនហលជាបបទភេអំទពើហិងសា ទៅទលើអ្នកជាបឃុ់ំោងំ 
នដលសាមញញាបំផុត ជាកន់ស្ដងបំផុត ប៉ុនន្ដបតរូវបានរាយការណ៍តិច 
បំផុត គឺជាបបទភេហិងសា នដលទកើតទ�ើងទៅទពលច្បខ់្លួន។ អំទពើ ហិ
ងសាទនះោចទកើតទ�ើងទៅក្នុងផទាះជនសង្សយ័ ទៅកនន្ងទ្វើការ 
របស់គាត ់ ឬទៅតាមដងផ្ូវ។ សាក្សជីាញរឹកញាបន់តងនតម្នវត្ 
ម្នទៅកនន្ងននការបំោន ប៉ុនន្ដមនន្ដីោងំទនាះ កបមបតរូវបានទកាះ 
ទៅទៅេេលួលខុសបតរូវ។

 ទយងតាមចំទលើយរបស់សាក្សនីដលអង្គការ លីកាដូ 
េេលួលបានការបំោននបបទនះ ជាញរឹកញាប ់ គឺទ្វើតាមនតអំទពើចិត្ 
មនិច្បំាច ់ ទហើយមនិសមរម្យ ចំទោះឧបកិដ្ឋកម្មនដលបានអះោង 
ឬកក៏ារគបម្មោមលួយនដលោចទកើតម្នទ�ើងចំទោះមនន្ដី ប៉ុនន្ដ 
អំទពើហិងសាទនះោចជាការទ្វើឲ្យបសបចបាបម់និបតរឹមបតរូវ ទៅទបកាម 
ទឈា្ម ះជាការការោរចបាប ់ និងសោ្ដ បធ់្្ន ប។់ ម្នការយកចិត្េុក 
ដ្កត់ិចតលួច ឬមនិម្នោល់នតទសាះ ចំទោះតបមរូវការច្បំាចក់្នុងការ
បន្ធូរបនថែយរបលួសសា្ន មទហើយអ្នករងទបគាះោងំទនាះជាញរឹកញាបប់តរូវរង
ច្រំយៈទពលយូរមុនទពលពលួកទគេេលួលបានការពយោបាលោមលួយ។

 ទៅក្នុងករណីមលួយននករណី នដលទលចទធ្្បំផុតក្នុង 
ឆ្្ន ២ំ០១៤ ទមដរឹកនាសំហជីព ២៣នាក ់ និងកម្មករទបចើននាក ់ បតរូវ 
បានទគច្បខ់្លួនទដ្យហិងសា ទៅកំ�ុងទពលការបះ៉េង្គចិយ៉ងខ្ាងំ 
ទៅទដើមនខមករា ឆ្្ន ២ំ០១៤៧ ។ មនុស្សជាទបចើននាកប់តរូវបានវាយដំ  
យ៉ង ្្ងន់្ ្ងរទៅក្នុងទពលច្បខ់្លួន និងបតរូវបានកាតទ់ោសភ្ាមៗ 

 ទហើយអ្នកោងំទនាះ បតរូវបានឃុំោងំេុករយៈទពលទបចើននថ្ងទដ្យគា្ម ន
មទ្យោបាយោកេ់ង ទហើយអ្នកោងំទនាះ កប៏តរូវបានទគបដិទស្ក្នុង 

ការេេលួលបានទសវាទពេ្យឯករាជ្យោមលួយ។ អ្នកោងំទនាះ មលួយ 
ចំនលួនបតរូវការការពយោបាល ទដ្យសារនតគាតេ់េលួលរងរបលួសទៅទពល
ច្បខ់្លួន ទហើយអជាញា ្របន្ដការមនិយកចិត្េុកដ្កច់ំទោះតបមរូវការ

 នផ្នកសុខភាពរបស់ពលួកគាតក់្នុងអំ�ុងទពលជាបឃុ់ំោងំ។

 

 ក្នុងអ�ុំងទពលសវនាការរបស់អ្នកោងំទនាះ នដលបាន  
បបបពរឹត្ិទៅបបានំថ្ងដ្ច់ៗ ពីគា្ន ការពយោយមទសទាើនតោងំអស់របស់ទមធ្វ ី
ចុង ទច្េ ទដើម្បីង្ហា ញភស្ដុតាងននអំទពើហិងសាទៅទលើអ្នកោងំ 
២៣នាក ់ ទៅទពលច្បខ់្លួន បតរូវបានបដិទស្ភ្ាមៗ ទដ្យតុលាការ 
និង បពះរាជោជាញា ។ រហូតមកដល់នថ្ងទនះ មនិម្នសកម្មភាពោមលួយ
បតរូវបានទ្វើទ�ើង ទដើម្ដី្កទ់ោសអ្នកនដលជាអ្នកបងកអំទពើហិងសា កាល 
ពីនថ្ងេី២ និងេី៣ នខមករា នដលបានទ្វើទោយមនុស្សយ៉ងតិច ៤នាក ់
បាតប់ងជី់វតិទនាះទ�ើយ៨ ។ អ្នកោងំ ២៣នាក ់បពម ោងំមនុស្សពីរនាក ់
ទផ្សងទេៀត នដលបតរូវបានច្បខ់្លួនក្នុងអ�ុំងទពលការបនង្ក បទដ្យ 
ហិងសាទលើការទ្វើបាតុកម្មមលួយ ទៅនខវចិ្ិកា ឆ្្ន ២ំ០១៣ ទៅេីបញចាប ់
អ្នកោងំទនាះ បតរូវបានកាតទ់ោយជាបទ់ោស ប៉ុនន្ដបតរូវបានផ្ដល់ការព្យលួរ
ទោស៩ ។

 ជា្ម្មតាកម៏្នការបំោនផងនដរ ក្នុងទពលបញជាូ នទៅកាន ់
កនន្ងឃំុោងំរបស់នគរបាល ទហើយទពលខ្ះ មនន្ដីច្បទ់ផ្ដើមដំទណើ រ
ការសលួរចទម្ើយទៅក្នុងដំោកក់ាលទនះ ទដើម្ោីញយកផល 
បបទយជនពី៍សភាពរបស់ជនសង្សយ័ នដលកំពុងនតច្បទ់ផ្ដើមតកស់្ុត 
និងង្យរងទបគាះ។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ

ទយធ្វាយបាតុករទដ្យដំបងនដក អំ�ុងទពលច្បខ់្លួនមលួយ នក្រទរាង 
ចបកយ៉ក ជីង ក្នុងរាជធ្នីភ្នទំពញ កាលពីនថ្ងេី២ នខមករា ឆ្្ន ២ំ០១៤



៨

ការបំ�ានហដ�មិនបានរាយការណ៍

“ខ្នុំកតរូវបមានសគដមាក់សខ្ោវះនិងដមាក់កចវមាក់
សទៅនតឹង�មាន...កកុមនគរបមាលកបមំានមាក់បមាន
សួរចសម្ើ�ខ្នុំ...អ្កទមាំងសនោវះព្យមា�មាមសម្នុត
និង្រញ្ចនុវះ្រញ្ចជូលខ្នុំសអោ�សមារភមាពចំសពោវះ

្រទសល្ើសជមាសកចើនស្្ងៗគ្មា។សនៅសពលហដល
ខ្នុំមិន�ល់កពមពួកសគឈ្់រ�មានសហើ�
ទមាត់ខ្នុំសចញសធវើសអោ�ខ្នុំឈឺ�៉មាងខ្មាំងសនៅ

កតង់កញ្តឹងក”។
្ុររសម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍អំពតីកមារ្រំពមាន
សដោ�ភមា្ក់ងមារនគរបមាលសខត្តកមាលពតីឆ្មាំ២០០៩

ការច្បខ់្លួនអនីតិជនពីសំោកក់ងនគរបាល អ�ុំងទពលបាតុកម្មក្នុងរាជធ្នីភ្នទំពញ 
កាលពីនថ្ងេី១២ នខវចិ្ិកា ឆ្្ន ២ំ០១៣

 ករណីននភាពសាហាវនបពនផ្ស នដលបានកតប់តាទដ្យ 
អង្គការ លីកាដូ គឺជាការបញ្ចា ំងទោយទឃើញពីេបមងេូ់លំេូលាយនន
អំទពើហិងសា នដលមនិបានរាយការណ៍។ អង្គការ លីកាដូ មនិោច

 សម្្ភ សនអ៍្នកនដលទៅក្នុងការឃំុោងំរបស់នគរបាលបានទេ ទហើយ 
ភាគទបចើនននបេសម្្ភ សន ៍ គឺទ្វើទ�ើងទៅទបកាមបរយិកាសពន្ធនាគារ
នដលេេលួលរងការបង្ខិតបង្ខ ំ នដលអ្នកជាបឃុ់ំោងំជាទបចើនអ្នកម្ន 
ការភយ័ខ្ាចយ៉ងខ្ាងំក្នុងការប្ដរឹងតវ៉ា អំពីការទ្វើបាបទដ្យសារ 
ោជាញា ្រ។ មយោង៉ទេៀត អ្នកបសាវបជាវរបស់អង្គការ លីកាដូ ោចជលួប 
បានបតរឹមនតចំនណកមលួយភាគតូច ននអ្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់នដល
ទៅក្នុងពន្ធនាគារចំនលួន ១៨កនន្ង ននពន្ធនាគារោងំ ២៨ កនន្ងក្នុង 
បបទេសកម្ុជានតប៉ទុោណ ះ។

 ទយងតាមបេសម្្ភ សនរ៍បស់អង្គការ លីកាដូ ទនះពិត 
បបាកដោស់ នដលភាពនបពនផ្សរបស់នគរបាលមនិបតរូវបានរាយ- 
ការណ៍ ពីទបោះអំទពើោងំទនះបតរូវបានច្តេុ់កថ្ជាឥរយិបេ្ម្មតា។ 
មនុស្សជាទបចើននដលេេលួលរង ឬបានបបេះទឃើញការបបបពរឹត្នបបទនះ 
បានរាយការណ៍ថ្ពលួកទគ ឬអ្នកឯទេៀត “បគានន់ត” បតរូវបានវាយ ឬោត ់
និងដ្ល់ “បតរឹមនត” ពីរបីដងប៉ុទោណ ះ។ មនុស្សមលួយចំនលួនបានបញ្ជា កថ់្ 
ថវីទបើពលួកគាតេ់េលួលរងការវាយដំនបបទនះកទ៏ដ្យ គាតម់និបានគិតថ្ 
ពលួកគាតប់តរូវបានទគទ្វើបាបោបកកោ់ស់ោទេ។

 ខណៈនដលរបាយការណ៍អំពីការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើ
បាបទដ្យោជាញា ្រពន្ធនាគារ មនិសូវជាម្នទបចើន នតគលួរទោយកត ់
សំគាល់ថ្ ជាេូទៅអ្នកជាបព់ន្ធនាគារមនិសូវជាប្ដរឹងអំពីការបោំនទៅ 
ទពលនដលវាទកើតទ�ើងទៅកនន្ងនដលពលួកគាតប់តរូវបានឃុំខ្លួន និងទៅ
ទពលនដលពលួកគាតទ់ៅទបកាមការបគបប់គងរបស់អ្នក នដលបំោនពលួក 
គាតទ់ៅទ�ើយ។ ជាញរឹកញាបអ់ង្គការ លីកាដូ នតងនតេេលួលបាន 
របាយការណ៍អំពីការបំោន ទបកាយទពលនដលអ្នកជាបព់ន្ធនាគារបតរូវ
បានទដ្ះនលងនតប៉ទុោណ ះ។

 ទៅក្នុងបរបិេទនះ អង្គការ លីកាដូ កប៏ានកតសំ់គាល់ផង 
នដរថ្ ការដ្កក់បមតិចំទោះការទៅសលួរសុខេុក្ខរបស់អង្គការ លីកាដូ 
ទៅពន្ធនាគារបានកំពុងទកើនទ�ើង។ អ្នកបសាវបជាវរបស់អង្គការ 

លីកាដូ មនិោចទៅសលួរសុខេុក្ខទៅពន្ធនាគារ ទដ្យគា្ន នការផ្ដល់ 
ដំណរឹ ងមុន ទហើយទពលខ្ះ ពលួកគាតម់និោចទ្វើបេសម្្ភ សនទ៍ៅក្នុង
ពន្ធនាគារទដ្យធ្នាការសម្្ង តទ់ពញទលញទនាះទេ។ ទៅក្នុងបពរឹត្- 
ការណ៍នបបទនះ អង្គការ លីកាដូ មនិោចសលួរសំនលួរនដលោចទ្វើឲ្យម្ន
ទបគាះថ្្ន កដ់ល់អ្នកជាបព់ន្ធនាគារ ឬទ្វើទោយបះ៉ោល់ដល់សាថែ នភាព
ឃុំោងំរបស់អ្នកទនាះ ទនាះទេ។

 េណ្ឌិ ត នដលបតរូវបានទដ្ះនលងមលួយចំនលួនបានបបាបអ់ង្គការ 
លីកាដូ ថ្ពលួកគាតប់តរូវបានទគគំរាមកំនហង មុនទពលការទៅសលួរសុខ
េុក្ខទៅពន្ធនាគាររបស់អង្គការ លីកាដូ និងអង្គការទផ្សងទេៀត។ ទហើយ

អ្នកឯទេៀតបានរាយការយថ៍្ពលួកគាតប់តរូវបានោជាញា ្រ ឬទមបនទាបក់្នុង 
ពន្ធនាគារ សលួរចំទលើយ បនាទា បក់ារសលួរសុខេុក្ខនបបទនះ។ អង្គការ 
លីកាដូ កប៏ានេេលួលរបាយការណ៍ផងនដរ អំពីអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ 
នដលទៅទពលទដ្ះនលង គាតប់តរូវបានទគផ្ដល់លុយរលួមជាមលួយ និងការ 
បពមទបពៀង ថ្ពលួកគាតន់រឹងមនិនិយយជាមលួយអង្គការមនិនមនរដ្្ឋ  
ភបិាលអំពីជីវតិទៅក្នុងគុកទ�ើយ។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



៩

អ្កជាប់�ន្ធនាគារប�ំានស�តីអ្កជាប់�ន្ធនាគារ

“ពួកសគបមានវមា�ទវះនិងទមាត់ដរូចសធវើដមាក់
ជមាមួ�អ្កសទោសសពញវ័�…ធម្តមាអ្ក

�មាមមិនហដលវមា�អ្កសទោសសដោ�្្មាល់នដ
សទពួកសគសក្រើអ្កជមា្់រពន្ធនមាគមារស្្ងសទៀត

សអោ�វមា�។”

អ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារជមាអនិតិជនសភទក្រុសម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍
ពតីកមារ្រំពមានសនៅក្នុងពន្ធនមាគមារសខត្តចសន្ោវះពតីឆ្មាំ២០១២ដល់២០១៣

 ម្នអង្គការចំនលួនបី ដូចជាអង្គការ លីកាដូ គណៈកម្្ម ្ិការ
អន្ដរជាតិននកាកបាេបកហម (ICRC) និងការយិល័យឧត្មស្នងការ 
អង្គការសហបបជាជាតិេេលួលបនទាុកសិេ្ធិមនុស្សទៅកម្ុជា (UNOH 

CHR) នដលបានទ្វើការតាមដ្នសាថែ នភាពក្នុងការឃុំខ្លួនយ៉ងចបាស់
លាស់ និងលំអិត ជាងការតាមដ្នពិនិត្យរបស់ប៉ុស្ិ៍នគរបាល។ 
ការពិនិត្យ តាមដ្នទនះ រ លួមផ្សជំាមលួយនិងការពបងរឹងវគ្គបណុ្ះបោ្ល
ដល់ឆ្្ម  ំ ពន្ធនាគារបាននាទំោយមកនូវការកាតប់នថែយពិតបបាកដននអំ
ទពើហិងសាទៅក្នុងពន្ធនាគារ នដលបងកទដ្យមនន្ដីពន្ធនាគារ។ ប៉ុនន្ដ 
អ្នកបសាវ បជាវរបស់អង្គការ លីកាដូ បានបង្ហា ញផងនដរថ្ វប្្មន៌ន
ការបោំនទៅក្នុងពន្ធនាគារ គឺម្នភាពស្មុគសា្ម ញទបចើនជាងការ

 បំោនទៅក្នុងការឃំុោងំរបស់នគរបាល។ 

 ផទាុយពអីំទពើសាហាវនបពនផ្សនដលទឃើញចបាស់លាស់ ម្ន 
រយៈទពលខ្ី និងទពលខ្ះទកើតទ�ើងមនិបានទបគាងេុក នដលបានទកើត 
ទ�ើងទៅ ក្នុងការឃុំោងំរបស់នគរបាល ការបំោនទៅក្នុងពន្ធនាគារ 
េំនងជាម្នការសថែិតទថរ ការកំណតទ់គាលទៅចបាស់លាស់ និងទរៀប 

ចំេុកមុន។
  
 ដូចគា្ន ទនះនដរ ខណៈទពលនដលការបំោនរបស់នគរបាល 
នដលជា្ម្មតាជំរញុទដ្យមូលទហតុនផ្នកហិរញញា វតថែុ ឬសម្្្ ទដើម្ ី
េេលួលបានការកាតទ់ោស ទៅក្នុងពន្ធនាគារ មនុស្សម្្ន ក់ៗ បបនហល
ជាេេលួលរងការទ្វើបាប ទដ្យសារនតសាថែ នភាពរបស់អ្នកោងំទនាះ 
ម្្ន ក់ៗ  ឬ ទដ្យសារសកម្មភាព និងឋានៈទៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់ 
គាត។់
 ជាចុងទបកាយ ខណៈទពលនដលអ្នកបបបពរឹត្ិបេទល្មើសននការ
បំោនទៅក្នុងេីសា្ន កន់គរបាល ជា្ម្មតាបានទ្វើសកម្មភាព ទដ្យ 
ឆនទាៈរបស់ពលួកទគផ្ទា ល់ទៅក្នុងពន្ធនាគារ ការវាយដំ និងការដ្កេ់ណ្ឌ  
កម្មទផ្សងៗទេៀត គឺជាញរឹកញាបប់តរូវបានទ្វើទ�ើងទដ្យអ្នកជាបព់ន្ធ 
នាគារដន៏េទេៀត ទៅទបកាមបញ្ជា ននោជាញា ្រពន្ធនាគារ។ កិចចាការទនះ 
ជា្ម្មតាធ្្កទ់ៅទលើទមបនទាបក់្នុងពន្ធនាគារ នដលបតរូវបានច្តត់ាងំ 
នដលជាអ្នកនដលបតរូវបានទបជើសទរ ើសទដ្យោជាញា ្រពន្ធនាគារ ទដើម្ ី
រកសាសោ្ដ បធ់្្ន ប ់និងវនិយ័ទៅក្នុងបនទាបនី់មលួយៗ។

 អង្គការ លីកាដូ បាននយិយជាមលួយអ្នកជាបព់ន្ធនាគារជា 
ទបចើននាក ់រ លួមម្នោងំអនីតិជន នដលបានរាយការណ៍ថ្ពលួកគាតប់តរូវ
បានបំោនទដ្យអ្នកជាបព់ន្ធនាគារដូចគា្ន  នដលទពលខ្ះទកើត ទ�ើង 
ទដ្យញុះញង ់ ឬទដ្យម្នការអនុញ្ញា ត ឬការយល់បពមពី 
អជាញា ្រពន្ធនាគារ។ ការវាយដនំបបទនះ នដលមនិនមនជាការភាញា ក ់
ទផអើលម្នការទកើតទ�ើងតិចតលួចក្នុងចំទោមអ្នកទោសជានស្ី។

 បបធ្នបនទាបម់លួយចំនលួន នដលជាអ្នកេេលួលខុសបតរូវទលើការ 
អនុវត្ ឬការបញ្ជា ទោយម្នការវាយដំ បនាទា បពី់បតរូវបានទដ្ះនលងពី
ពន្ធនារគារ អ្នកោងំទនាះបានបបាបដ់ល់អង្គការ លីកាដូ ថ្ អ្នក 
ោងំទនាះជាអ្នកបំោន។

 អ្នកជាបព់ន្ធនាគារ និងអតីតអ្នកជាបព់ន្ធនាគារបានរាយ- 
ការណ៍មូលទហតុជាទបចើន អំពីការបំោនរបស់អ្នកជាបព់ន្ធនាគារទលើ 
អ្នកជាបព់ន្ធនាគារ។ ពិ្ីវាយដទំដើម្បីញចាូ លសម្ជិកថ្មី សបម្បអ់្នក
ជាបព់ន្ធនាគារនដលមកដល់ថ្មី គឺជាទរឿងេូទៅ ទហើយជាញរឹកញាប ់គឺតំ
រងេ់ិសទៅរកអ្នកជាបព់ន្ធនាគារនដលវយ័ទក្មង បកីបក ឬេន ់ ទខសាយ។

 អទំពើហិងសាកជ៏ាេបមងេូ់ទៅមលួយផងនដរននការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម
ទៅទលើអ្នកនដលទ្វើខុសនិងវនិយ័បនទាប ់ ដូចជាការបតលបម់កបនទាប ់
យឺតយ៉វបនាទា បពី់ទម៉្ងលំនហកាយ។ អ្នកជាបព់ន្ធនាគារកប៏តរូវ 
េេលួលេណ្ឌ កម្ម បបសិនទបើទល្មើសនរឹងវនិយ័ផ្ទា ល់ម្តផ់ងនដរ។ 
ឧោហរណ៍ អតីតអ្នកទោសម្្ន ក ់ បានទរៀបរាបអ់ំពីការវាយបបហារ 
ទដ្យបបធ្ន បនទាបទ់ៅទលើមតិ្រ លួមបនទាបរ់បស់គាត ់ ទដ្យសារអ្នក 
ទោសទនាះ មនិបពមលះបងក់នន្ងដំទណករបស់ទគ ទដើម្ទីបើកផ្ូវ
ទោយអ្នកទោសម្្ន កន់ដលម្នបបាកទ់បចើនជាង។     អ្នកទោសម្្ន ក ់
ទេៀត បតរូវបានវាយ ទដ្យសារនតបបធ្នបនទាបប់ានកំណត ់ថ្គាតប់ា
ននិយយ�ូឡាខ្ាងំទពកទៅទពលយប។់

 អ្នកជាបព់ន្ធនាគារមលួយចំនលួន នដលបតរូវបានវាយទដ្យអ្នក
ជាបព់ន្ធនាគារដូចគា្ន បានបបាបអ់ង្គការ លីកាដូថ្ ពលួកគាតម់និបាន 

ច្តេុ់កថ្ ទនះគឺជាអំទពើ្្ងន់្ ្ងរ ឬមនិ្ម្មតាទនាះទេ។ ភាព្ម្មតា នន
ពិ្ីវាយដំទដើម្បីញចាូ លសម្ជិកថ្មី និងអំទពើហិងសារបស់អ្នកជាប ់
ពន្ធនាគារទលើអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ ហាកបី់ដូចជាឆ្ុះបញ្ចា ំងពីេស្សនៈ 
ននអំទពើទោរទៅរបស់នគរបាល ថ្ជាអវីនដលបតរូវបានរពំរឹងេុក ជាមុន 
និងបតរូវេេលួលយក ទហើយពិតោស់ជាអវីនដលមនិគលួរឲ្យប្ដរឹង ឬ 
រាយការណ៍ទនាះទេ។

 
 វប្្មន៌នភាពភយ័ខ្ាច និងភាពសង្សយ័ កប៏ានរាលដ្ល
ទៅទលើជីវតិទៅក្នុងបនទាបក់្នុងពន្ធនាគាររបស់បបទេសកម្ុជា នដល 
បបធ្នបនទាប ់ និងអ្នកជាបព់ន្ធនាគារឯទេៀត ជលួនកាលមនិសា្គ ល់មុខ  
បតរូវបានរាយការណ៍ថ្ ពលួកទគបានទដើរតលួជានភ្នក និងបតទចៀកទោយឆ្្ម  ំ
ពន្ធនាគារ។ ចំទោះកតា្ដ ដន៏េទផ្សងៗទេៀតននវប្្មព៌ន្ធនាគារ អ្នក 
នដលម្នបបាក ់ គឺនតងនតបតរូវបានទបជើសទរ ើសទោយរងការបោំនតិច 
ជាងអ្នកឯទេៀត។

អទំពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



ការដាក់�ណ្ឌ កម្មសដាយេារការដាក់�ាក្យបណ្តឹង
ក្រធមាន្រន្្រ់

អង្គកមារ លតីកមាដរូ បមាននិ�មា�ជមាម�ួអ្កសទោសវ័�
សក្ងម្មាកស់ឈ្ោវះលតីដមា(មិនហមនសឈ្ោវះពិតរ្រស់គមាត់)
ហដល្រន្មា្រ់ពតី ៦ហខសនៅក្នុងពន្ធនមាគមារ គមាត់កតរូវបមានហត
ងតមាំងសធវើជមាក្រធមាន្រន្្រ់អ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារជមាអនតីតិ-
ជន សដោ�ឆម្ាំពន្ធនមាគមារ។ លតីដមាបមានសធវើជមាក្រធមាន
្រន្្រ់រ�ៈសពល ២ឆ្មាំ មុនសពលគមាត់កតរូវបមានស�ើង
ឋមានៈជមាគណៈកម្មាធិកមារកគ្រ់កគង់្រន្្រ់ ហដលមមាន
ឋមានៈជមាអ្កដតឹកនមាំអ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារ ហដលមមាន
អំណមាចក្នុងកមារកគ្់រកគងនិងអ្រ់រំក្រធមាន្រន្្រ់។មុខ
តហំណងរ្រស់គមាត់បមាននមាំមកជមាមួ�្លក្រស�ោជន៍
សំខមាន់ៗ រួមមមានដរូចជមារ�ៈសពលសនៅខមាងសកកៅ្រន្្រ់
សកចើនជមាងមុន សហើ�រ្រ្រអមាហមារ្រហនថែម ្រ៉ុហន្ក៏មមាន
ហ្្កអមាកកក់្ងហដរ។

ជមាម�ួនិងកមារទទួលខុសកតរូវក្នុងកមាររមា�កមារណ៍កមារ
ចលមាចលក្នុង្រន្្់រកមារកគ្់រកគងកមារងមារពលកម្រ្រស់
ពន្ធនមាគមារ និងកតួតពិនិត្យអ្កសទោសឈឺ សកកៅពតីសនវះវមា
មមានមកជមាមួ�និងកិច្ចកមារននកមារវមា�ដំទណ្ឌិតថ្តី
ឬអ្កហដលកតល្រ់មក្រន្្រ់�ឺត�៉មាវ។ ក្រធមាន្រន្្រ់
ហដលបមានសធវើខុស និងអ្កហដលមិនបមានអនុវត្តន៍តមាម
្រញ្មានតឹងកតរូវបមានវមា�ដំ សដោ�គណៈកម្មាធិកមារ
កគ្់រកគង្រន្្រ់ឬសដោ�ឆម្ាំពន្ធនមាគមារ។

“សនៅសពលហដលខ្នុំរមា�កមារណ៍អំពតី
ហល្ងសុតីសងសទៅមនន្តតីពន្ធនមាគមារ

ខ្នុំកតរូវបមានវមា�ដំ សដោ�អ្កជមា្រ់
ពន្ធនមាគមារដ៏នទសទៀត។ សនៅសពល
ហដលខ្នុំ្រ្តឹងអំពតីសរឿងសនវះសទៅមនន្តតី

ពន្ធនមាគមារ ពួកសគមិនខវល់សទ ឬ សធវើ
សកម្ភមាពអវតីសទ ពតីសកពោវះអ្កហដល
សលងហល្ងគឺអ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារ

ហដលមមានកបមាក់។ អ្កហដលសធវើ
សកម្ភមាពវមា�ដំមិនហដលកតរូវ

ទណ្ឌកម្សទ។ ឆ្មាំពន្ធនមាគមារគកមមាម
ថមានតឹង្រញ្ចជូនខ្នុំសទៅពន្ធនមាគមារ ម១
ស្រើសិនជមាខ្នុំសធវើកមារ្រ្តឹង្រន្សទៀត។
គ្មាននរណមា ម្មាក់ហ៊មានរមា�កមារណ៍
អំពតី្រញ្មាអវតីសទ។ ខ្នុំស្គមាល់មនុស្កបមាំ
នមាក់ស្្ងសទៀតហដលកតរូវបមានសគ

្រញ្ជូនសទៅពន្ធនមាគមារ ម៣ ្រនម្ា្រ់ពតី
ពួកគមាត់បមានដមាក់ពមាក្យ្រណ្តឹង” ទបើ
អ្នកជាបព់ន្ធនាគារពយោយមដ្ក់
្រុរសម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍អំពតីកមារ្រំពមានសនៅក្នុង

ពន្ធនមាគមារសខត្តចសន្ោវះពតីឆ្មាំ២០១០ដល់២០១៣
ឆ្្ម ពំន្ធនាគារ និងអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០០៩

១០

 បបសិនទបើអ្នកជាបព់ន្ធនាគារពយោយមដ្កោ់ក្យបណ្ដរឹ ងអំពីការបបបពរឹត្ទៅទលើ
ពលួកទគ អំពីសាថែ នភាពឃុំោងំរបស់ពលួកទគ ឬឥរយិបថននអ្នកជាបព់ន្ធនាគារឯទេៀត គឺ 
អ្នកោងំទនាះោចេេលួលទបគាះថ្្ន ក។់ ឧោហរណ៍ដូចជា ទៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០១១ អង្គការ 
លីកាដូ បានសម្្ភ សនអ៍្នកជាបព់ន្ធនាគារម្្ន ក ់ នដលបតរូវបានវាយដទំដ្យោជាញា ្រពន្ធ
នាគាររយៈទពល ៥ដងទផ្សងៗគា្ន  បនាទា បពី់គាតប់ានប្ដរឹងអំពីគុណភាពននេរឹកេេលួលោន
ទៅក្នុងពន្ធនាគារ។ អតីតអ្នកទោសជាទរឿយៗនតងនតបបាបអ់ង្គការ លីកាដូ 
ថ្កាលពលួកគាត ់ទៅ ក្នុងពន្ធនាគារ ពលួកទគមនិហានប្ដរឹងតវ៉ាទេ។ ទៅក្នុងបរយិកាសទនះ 
មនិគលួរឲ្យភាញា កទ់ផអើលទេ នដលការទ្វើបាបទៅក្នុងពន្ធនាគារ នដលជាញរឹកញាបម់និបតរូវបាន
រាយការណ៍។

 អ្នកនដលបានប្ដរឹងអំពីការបំោន ទបើលអបំផុតគបឺតរូវបានទគមនិរវរីវល់ ទហើយទបើ
ោបកកប់ំផុតគឺបតរូវបានរងការទ្វើបាបបននថែមទេៀត។ បបធ្នបនទាបោ់ងំទនាះនដលបដិទស្
មនិបពមទ្វើតាមបញ្ជា  អ្នកោងំទនាះ ោចនរឹងបតរូវបានវាយ ឬមនិដូទច្្ន ះទេ គឺបតរូវបាន 
ដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម។

 ទៅក្នុងឱកាសមលួយទេៀត អ្នកជាបព់ន្ធនាគារដនដលទនះ បានប្ដរឹងអំពីការនចក
ច្យរបបោហារមនិទស្មើភាព ទហើយគាតប់តរូវបានវាយទដ្យអ្នកជាបព់ន្ធនាគារដន៏េ
ទេៀត។ ទយងតាមសំដីគាត ់អ្នកជាបព់ន្ធនាគារនដលវាយគាតទ់នាះម្នេំនាកេ់ំនងចិត្
ស្និតជាមលួយនរឹងឆ្្ម ពំន្ធនាគារ។ ទៅទពលនដលគាតរ់ាយការណ៍អំពីការវាយដំោងំទនាះ 
មនិម្នសកម្មភាពោមលួយបតរូវបានទ្វើទ�ើងទនាះទេ។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



ការបំ�ាន និងការ្្ំគំនិតរបេ់អាជ្ា្រ�ន្ធនាគារ

១១

“កស្តីមមានន្្សពោវះ្រួនហខម្មាក់បមានរមា�កមារ
ណ៍កបមា្់រអង្គកមារលតីកមាដរូថមាឆ្មាំពន្ធនមាគមារ
ម្មាក់បមានវមា�ចំខ្ងខមាងសកកោមរ្រស់គមាត់

ជមាមួ�នតឹងដំ្រងសឈើសហើ�បមានកបមា្រ់គមាត់
ថមាសគវមា�គមាត់“សកមមា្់រកមារស្រ្មា�”។” 

 ខណៈទពល នដលភាគទបចើនននអំពីហិងសាទលើអ្នកទោសនដ
លបានរាយការណ៍ទៅអង្គការ លីកាដូ គឺបងកទ�ើងទដ្យសារសា្ន នដអ្ន
កទោសដូចគា្ន  ទដ្យគាតទ់្វើទ�ើងទដ្យចិត្ខ្លួនឯង ឬទៅទបកាមការ 
បញ្ជា ននោជាញា ្រ ។ទបរៅពីទនះអង្គការ លីកាដូ កេ៏េលួលបានសាក្ខីភាព
អំពីការបំោនផ្ូវកាយ និងសំដី បងកទដ្យមនន្ដីពន្ធនាគារ។ តាងំពីឆ្្ន  ំ
២០០៨ អង្គការ លីកាដូ បានកតប់តាការបោំនផ្ូវកាយ នដលបងក  
ទដ្យមនន្ដីពន្ធនាគារទៅក្នុងពន្ធនាគារ១៣ កនន្ង ក្នុងចទំនាមពន្ធនា- 
គារចំនលួន ១៨កនន្ងនដលអង្គការ លីកាដូ បានតាមដ្ន។

 ឧោហរណ៍ដូចជា ទៅក្នុងនខទមសា ឆ្្ន ២ំ០១៣ ឆ្្ម  ំ
ពន្ធនាគារម្្ន កប់ានវាយអ្នកជាបព់ន្ធនាគារម្្ន ក ់ បនាទា បពី់ការជនជក 
ទឈ្ាះគា្ន ទលើនផ្សាវ យមលួយចំនលួន នដលអ្នកោសបានយកមកពីចំការ
មលួយទៅនក្រចំការទរៅសូ៊ នដលគាតនិ់ងអ្នកទោសឯទេៀតបានទៅ 
ទ្វើការ។ ទយងតាមរបាយការណ៍ អ្នកយមគុកបានដ្ល់អ្នកទោស
ទនាះទ្វើទោយគាតដ់លួលទៅទលើថ្ម។ ជាលេ្ធផលគាតេ់េលួលរងសា្ន ម 
មុតជាទបចើនទៅទលើមុខរបស់គាត ់និងបតរូវការការទដរភជាតិមុខរបលួសចំនលួន 
១៥ទថ្នរ ។

 ទៅក្នុងឧោហរណ៍ដក៏បមមលួយ នដលមនន្ដីម្្ន កេ់េលួលការ 
ពិនយ័នូវេបមងជ់ាទបចើន ចំទោះអំទពើហិងសារបស់ខ្លួនទៅទលើអ្នកជាបឃុ់ំ
ោងំឆ្្ម ពំន្ធនាគារ នដលម្នជាបោ់កេ់ងបានេេលួលនូវការពិនយ័ជា 
បបាក ់ ទហើយបតរូវដកហូតពីតលួនាេីោងំឡាយោនដលជាបោ់កេ់ង
ទដ្យផ្ទា ល់ជាមលួយនរឹងអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ។ ប៉ុនន្ ទោះជាគាតប់តរូវបាន
សលួរចទម្ើយទដ្យបពះរាជោជាញា រងកទ៏ដ្យ កម៏និម្នវធិ្នការដ្ក ់
វនិយ័ោមលួយទផ្សងទេៀតបតរូវបានទ្វើទ�ើងទៅទលើរបូគាតទ់នាះទ�ើយ។

 អង្គការ លីកាដូ មនិបានរកទឃើញការដ្កព់ិនយ័ោមលួយ 
ទៅ ទលើមនន្ដពីន្ធនាគារ ទៅក្នុងករណីការបំោននដលបានរាយការណ៍
ថ្មីៗទនាះទ�ើយ ពីទបោះទដ្យសារនតអ្នកទោសម្នការសាទា កទ់សទាើរ ឬ 
មនិោចទ្វើការដ្កោ់ក្យបណ្ដរឹ ងជាផ្ូវការ ឬ ពីទបោះោក្យបណ្ដរឹ ង 
នដល បានដ្កម់និបតរូវបានយកចិត្េុកដ្ក ់ឬមនិបតរូវបានទ្វើការទសើុប 
អទងកតបតរឹមបតរូវ។

 អ្នកនដលបានពយោយមរតទ់ចញពីពន្ធនាគារ ឬអ្នកនដលបាន 
រតទ់គចខ្លួចរ លួច ទហើយបតរូវបានច្បម់កវញិ គឺជាទេៀងោតេ់េលួលរងការ
ជាបឃុ់ំោងំទៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈទពលយូរ ទហើយនរឹងេេលួលរងការ 
វាយដំ ្្ងន់្ ្ងរ និងេណ្ឌ កម្មទោរទៅទផ្សងទេៀត។ អង្គការ លីកាដូ  
បានកតប់តាករណីបលួន នដលម្នលក្ខណៈនបបទនះ ទៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០១២ 
នតមលួយគត។់ អ្នកោងំទនះ មនិម្នឱកាសទដើម្ដី្កោ់ក្យបណ្ដរឹ ងោ
នទ់ពលអំពីការបំោនទៅទលើពលួកគាត ់ពីទបោះពលួកគាតជ់ាេូទៅបតរូវបាន
ដ្កឃុ់ំោងំដ្ចពី់ពិភពខាងទបរៅរយៈទពល ទបចើនសបា្ដ ហ៍ ឬទបចើន 
នខ។ អ្នកបសាវបជាវរបស់អង្គការ លីកាដូ ជាញរឹកញាបន់តងនតបតរូវទគ 
បដិទស្ក្នុងការជលួបជាមលួយអ្នកោងំទនាះជាទរឿយៗ។

 អ្នកជាបព់ន្ធនាគារជានស្ី កប៏ានបតរូវបានេេលួលរងការបំោន
ទដ្យមនន្ដីពន្ធនាគារផងនដល។ ទៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០១១ នស្ដីម្ននផទាទោះ 
 

បលួននខម្្ន កប់ានរាយការណ៍បបាបអ់ង្គការ លីកាដូ ថ្ឆ្្ម ពំន្ធនាគារ  
ម្្ន កប់ានវាយចំខ្នងខាងទបកាមរបស់គាត ់ជាមលួយនរឹងដំបងទឈើ ទហើយ 
បានបបាបគ់ាតថ់្ទគវាយគាត ់ “សបម្បក់ារសបបាយ”។ ោក្យបណ្ដរឹ ង 
របស់គាតចុ់ងទបកាយបតរូវបានបញជាូ នទៅបបធ្នពន្ធនាគារជាអ្នក នដល
បានយល់បពមផ្្ស់ប្ដូរនតតលួនាេីរបស់បុរសនដលបបបពរឹត្ទនាះ ដូទច្នះ 
អ្នកទនាះនរឹងមនិោចបន្ទៅក្នុងការបះ៉ោល់ ទដ្យផ្ទា ល់ជាមលួយនរឹង 
អ្នកទោសបានទេៀតទេ។ ទយងតាមការដរឹងរបស់អង្គការ លីកាដូ មនិ
ម្នការទសើុបអទងកតោមលួយបតរឹមបតរូវទេអំពីឧប្ត្ិទហតុទនះ ទហើយ 
ឆ្្ម ពំន្ធនាគារទនាះ កម៏និបានេេលួលរងវធិ្នការដ្កវ់និយ័ោមលួយ
ទ�ើយ។

 ទៅទពលនដលរដ្ឋមលួយដកហូតសិេិ្ធទសរភីាព អ្នកោម្្ន ក ់
រដ្ឋទនាះកប៏តរូវេេលួលយកភារកិចចានថោដំល់អ្នកោងំទនាះផងនដរ ទហើយ
បនាទា បម់ករដ្ឋទនាះបតរូវនថរកសាសុវតថែិភាពរបស់គាត ់ និងការោរ 
សុខុម្លភាពរបស់គាត។់សាថែ បន័ោងំឡាយម្នភារកិចចាមលួយក្នុងការ
ការោរអ្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់ទដ្យទស្មើភាពគា្ន ។

 ទោះជាអ្នកបបបពរឹត្ិបេទល្មើសននការបំោន គឺជានគរបាល 
ឬមនន្ដីពន្ធនាគារ អ្នកជាបព់ន្ធនាគារដូចគា្ន  ឬបុគ្គលឯទេៀតកទ៏ដ្យ 
ទៅទពលនដលការបំោនទកើតទ�ើងទៅក្នុងការឃុំោងំរបស់រដ្ឋ កគឺ៏ជា
ការេេលួលខុសបតរូវ្ំបំផុតរបស់រដ្ឋទដើម្កីារោរ ទសើុបអទងកត និងដ្ក ់
ទោសអ្នកនដលបានបបបពរឹត្។

 សក្ខភីាពនដលអង្គការ លីកាដូ បានេេលួល បង្ហា ញទោយ 
ទឃើញថ្ ទៅទពលនដលមនន្ដីរដ្ឋមនិនមនជាអ្នកបបបពរឹត្ ដំបូងននការបំ
ោនទៅក្នុងពន្ធនាគារបបទេសកម្ុជា អ្នកោងំទនាះជាញរឹកញាបប់ាន 
បញ្ជា  ឬបានផ្ដល់ការអនុញ្ញា តចំទោះការបំោនទនាះ។ ទបើសិនជាអ្នក 
ោងំទនាះ មនិបានទចញបញ្ជា ទដ្យផ្ទា ល់ ពលួកទគជា េូទៅបានដរឹងលឺ 
ថ្ការបំោនបានទកើតទ�ើង ទហើយពលួកទគមនិបានទ្វើសកម្មភាពទដើម្ ី
េបស់ាក តទ់នាះទេ។ ដូទច្នះអ្នកោងំទនាះជាអ្នកផ្សគំំនិត។

 ទបើសិនសូម្នីតមនន្ដីរដ្ឋមនិដរឹងថ្ការបំោនបានទកើតទ�ើង
ទៅទបកាមការឃុំោងំរបស់ពលួកទគ ដូទច្នះពលួកទគគឺពិតជាបរាជយ័ភារ 
កិចចាមលួយននភារកិចចានថោសំំខានប់ំផុតរបស់អ្នកោងំទនាះ ក្នុងការការោ
រអ្នកនដលទៅទបកាមការឃុំោងំរបស់ទគ។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



អំស�តីហិង្ាស�តីកុមារមិនតតរូវបានសអតីស�តី

១០ក្នុងចំសណោមកុមមារទមំាងអស់៦នមាក់មមានអមា�ុសលើសពតី៣ឆ្មំា ហដលរំសលោភសលើច្មា្រ់ពន្ធនមាគមារឆ្មាំ២០១១ ហដលកមាត់្រនថែ�ហដនកំណត់អមា�ុរ្រស់កុមមារពតី៦ឆ្មាំ សទៅ៣ឆ្មាំ ក្នុងកមារអនុញ្ញមាត
សអោ�ស្មាក់សនៅក្នុងគុក។ច្មា្រ់សនវះក៏បមាន្រដិញ្ញមាត្ងហដរថមាកុមមារហដលមមានអមា�ុសលើសពតី៣ឆ្មាំគួរហតសនៅសកកោមកមារទទួលខុសកតរូវរ្រស់MOSAVYស្រើសិនជមាមិនមមានអណមាព្យមាបមាលហថទមំាពួក
សគសនៅខមាងសកកៅពន្ធនមាគមារ។
១១ច្មា្រ់រ្រស់អ.ស.្រ.(UN)សកមមា្់រឥរ�ិមា្រទចំសពោវះអ្កសទោសកសតីនិងសគោលកមារណ៍មិន្្ល់សិទ្ធអណមាព្យមាបមាលកស្តីក្រកពតឹត្ត្រទសលើ្ស(ច្មា្រ់បមាងកក)ច្មា្រ់ទតី៤៩និង៥២និងមមាកតមាទតី៣
(១)ននសន្ិបមាទអ.ស.្រ.(UN)អំពតីសិទ្ធិទទួលបមានករូន
១២កថមាខ័ណ្ឌទតី៤.៦នននតីតិវិធតីពន្ធនមាគមារសលខ៣៤,នថងៃទតី២០ហខឧសភមាឆម្ាំ២០០៣
១៣ដរូចខមាងសលើកថមាខ័ណ្ឌទតី៤.១០

កុមមារហដលរស់សនៅជមាមួ�ម្តមា�ក្នុងពន្ធនមាគមារកម្ពនុជមាឆ្មំា២០១១

១២

 បបនហលជាឧោហរណ៍ដភ៏ាញា កទ់ផអើលបំផុត ននភាពអសកម្ម 
របស់មនន្ដចីទំោះការបំោនទៅក្នុងពន្ធនាគារ គឺោកេ់ងនិងការបំោន
ទលើកុម្រនដលរស់ទៅក្នុងពន្ធនាគារជាមលួយម្្ដ យរបស់ពលួកទគ។ ទៅ 
ចុងនខទមសា ឆ្្ន ២ំ០១៤ ម្នទក្មងចំនលួន ៣៩នាក ់ រស់ទៅជាមលួយ 
ម្្ដ យរបស់ពលួកទគទៅក្នុងពន្ធនាគារចំនលួន ៨ កនន្ងននពន្ធនាគារោងំ
ឡាយនដលបតរូវបានបតរួតពិនិត្យទដ្យអង្គការ លីកាដូ។ ភាគទបចើន 
ទក្មងោងំទនាះម្នោយុទបកាម ៣ឆ្្ន ១ំ០។

 អង្គការ លីកាដូ បានបង្ហា ញទហតុផលជាយូរោស់មក 
ទហើយថ្បបពន័្ធពន្ធនាគាររបស់បបទេសកម្ុជា គឺពិតជាអសមតថែភាព 
ក្នុងការផ្ដល់ទោយកុម្រនូវតបមរូវការមូលដ្្ឋ នសំខាន់ៗ បំផុត នដលរលួម 
ម្ន ដូចជា ការសិកសា ជីវតិបគរួសារ ចំណីោហារបំបន៉បតរឹមបតរូវ និង 
ការនថោសុំខភាព។ កប៏៉ុនន្ដទលើសពីទនះ ម្នការពិត នដលោបកកជ់ាង 
ទនះទៅទេៀត ។ បបពន័្ធពន្ធនាគាររបស់បបទេសកម្ុជាហាកដូ់ចជា 
អសមតថែភាពក្នុងការោរកុម្រ ពីការបំោនដោ៏បកកទ់ៅទលើរាងកាយ 
និងទដ្យោក្យសំដី ។

 
 
 

 ថ្មីៗទនះ អង្គការ លីកាដូ បានកំពុងនតយកចិត្េុកដ្កទ់លើ 
ករណីកុម្រ នដលបតរូវបានវាយដំទៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ោជាញា ្រមនិបាន 
អន្ដរាគមន ៍ ទហើយកម៏និបានទ្វើសកម្មភាពោមលួយទដើម្កីារោរកុម្រ
ោងំទនាះពីការបោំនបន្បនាទា បទ់េៀតទនាះទ�ើយ។

 ការសទបមចចិត្អនុញ្ញា តទោយកុម្រទៅទបកាមោយុ ៣ ឆ្្ន ំ
សា្ន កទ់ៅជាមលួយម្្ដ យរបស់អ្នកោងំទនាះ ទៅក្នុងពន្ធនាគារ គលួរនតពរឹង 
នផអកទៅទលើការវាយតនម្បុគ្គលឲ្យបគបប់ជរុងទបជាយ ទហើយក្នុងទគាល 

ការណ៍បង្ហា ញផ្ូវចំបងបំផុតរបស់អ្នកោងំទនាះ បតរូវនតផ្ល់បបទយជន៍
ទបចើនបំផុតដល់កុម្រ១១ ។ ទោះជាយ៉ងោកទ៏ដ្យ ការវាយតនម្ 
បបទភេ ទនះ មនិបតរូវបានទ្វើទ�ើងទៅក្នុងបបទេសកម្ុជាទេ។ កុម្រោច
បតរូវបានបញជាូ នទៅពន្ធនាគារ ទដ្យបគានន់តពលួកគាតម់្នវត្ម្នទៅ
ទពលច្បខ់្លួន ទហើយមទ្យោបាយទផ្សងៗនដលសមរម្យកបមនរឹងបតរូវបាន
យកមក ពចិ្រោោស់។ ជាញរឹកញាបម់្្ដ យជាអ្នកសទបមចចិត្ ថ្
ទតើកូនរបស់គាតន់រឹងរស់ទៅជាមលួយគាត ់ ទហើយោជាញា ្រកបមចូលរលួម 
ក្នុងការ សទបមចចិត្ទនះ ឬ បតរូវបានសលួរពីការសទបមចចិត្ទនះោស់។

 នីតិវ ី្ ីពន្ធនាគារ ចំទោះនស្ដីម្ននផទាទោះទៅក្នុងពន្ធនាគារ  
បបទេសកម្ុជានចងថ្ ទៅទពលនដលកុម្រសា្ន កោ់បស័យជាមលួយ 
និងម្្ដ យទៅក្នុងពន្ធនាគារ “ម្្ដ យម្នេំនលួលខុសបតរូវសបម្បក់ារនថ
ោ ំនិងសុវតថែភិាពរបស់កុម្រទនាះ”១២ ។  នីតិវ ិ្ ីោងំទនះ កប៏ាននចងថ្ 
ទៅទពលនដលអ្នកទោស“ មនិោចផ្ដល់ការនថោបំគបប់គានដ់ល់កូន 
ទៅក្នុងពន្ធនាគារទដ្យសារនតមូលទហតុោមលួយកទ៏ដ្យ បបធ្ន 
ពន្ធនាគារ...បតរូវនតទរៀបចំជាមលួយនិងបកសលួងោកព់ន័្ធ ឬសម្ជិក 
បគរួសារសបម្បក់ារនថោកុំម្រទៅទបរៅពន្ធនាគារ”១៣ ។ 
 
 ខណៈនដលម្្ដ យ គលួរនតេេលួលខុសបតរូវោងំបសរុងចទំោះកូន
ទៅក្នុង ពន្ធនាគារោជាញា ្រមនិោចបច្នទច្លការេេលួលខុសបតរូវោងំ
បសរុង ទនាះទេ។ ដូចជាទៅក្នុងករណីោងំអស់ននការបំោនទលើកុម្រ
ទៅក្នុង ឬទបរៅពន្ធនាគារ ោជាញា ្រម្នសមតថែកិចចាបតរូវនតអន្ដរាគមន ៍ទហើ
យបតរូវនតអនុវត្នវ៍ធិ្នការបនាទា ន ់ ទដើម្េីបស់ាក តក់ារបំោនតទៅមុខ
ទេៀត។ មនន្ីោកព់ន័្ធគលួរនតបតរូវបានហវរឹកហវឺនមនិបតរឹមនតអំពីតបមរូវការនន
ការលូតលាស់ និងការនថោសុំខភាពរបស់កុម្រទេ ប៉ុនន្ដកគ៏លួរនតបតរូវ 
បានហវរឹកហវឺនអំពីរទបៀបក្នុងការពិនិត្យនិងសា្គ ល់ពីសញ្ញា  ននការបំោន 
ទហើយបតរូវអន្ដរាគមនទ៍ដ្យសមបសប។

 អង្គការ លីកាដូ ទជឿថ្ ក្នុងករណីនដលមនិម្នការវាយតនម្
ទពញទលញ និងជាបន្បនាទា បនូ់វអវីនដលលអបំផុតសំរាបកុ់ម្រ ទហើយជា 
ពិទសសក្នុងករណី នដលមនិម្នការវាយតនម្ថ្ទតើម្្ដ យោចនថោ ំ

 និងការោរកូនរបស់នាងបានសមរម្យនដរឬទេទៅក្នុងបបពន័្ធពន្ធនាគារ
របស់កម្ុជា ោជាញា ្រកប៏តរូវនតម្នការេេលួលខុសបតរូវមលួយចំនលួនផងនដរ 
សបម្បក់ារគាោំរកុម្រោងំទនះ មនិនមនបតរឹមនតទៅក្នុងករណីននការ
សង្សយ័ការបំោនទនាះទេ។

 ទៅក្នុងនយ័ទនះ ោជាញា ្រពន្ធនាគារបតរូវការការទប្ដជាញា ចិត្ និង
ការគាបំេោងំបសរុងពីបកសលួងសង្គមកិចចា អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិ 
សម្ោ (MoSAVY) នដលជាភា្ន កង់្រនដលគលួរតារេេលួលខុសបតរូវក្នុង
ការដរឹកនាកំារវាយតនម្ននភាពជាោោពយោបាល នដលសមបសប 
ទហើយនរឹងការដកទចញ និងផ្្ស់ប្ដូរេីលំទៅថ្មីទដ្យសុវតថែិភាពទចញពី
ពន្ធនាគារ។ ប៉ុនន្ដទដ្យអកុសល មកដល់នថ្ងទនះ ការតាងំចិត្ និង 
ការគាបំេទនះ កំពុងនតម្នការខវះខាត ទដ្យគលួរទោយច្បោ់រម្មណ៍។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



�ារុណកម្ម និងេុខភា�្្ជូវចិត្

កមារ្រ៉វះទង្គិច្្ជូវចិត្តពតីកមារសធវើទមារុណកម្
 
្រហនថែមពតីសលើកមារ្រ៉វះទង្គិចសលើសុខភមាពរមាងកមា� TPO
ក៏បមានរកសឃើញ្ល្រ៉វះពមាល់រ�ៈសពលហវង ្រង្ស�ើង
សដោ�កមារ្រំពមាន ចសំពោវះសុខុមមាលភមាព្្ជូវចិត្តរ្រស់
អ្កជំងឺរ្រស់អ្កទមាំងសនោវះ។
អ្កជំងឺTPO ក្នុងពន្ធនមាគមារហដលកតរូវបមានរងទុក្ឬ្រន្
រងទុក្ ឬរងកមារសធវើបមា្រ បមានរមា�កមារណ៍អំពតីអមាកមារៈ
ហដលរួមមមានកមារឈឺក្មាលរសមា្រ់រសល់បមាក់ទតឹកចិត្ត
រំខមានដសំណកលឺសំស�ងកមារភ័�កពួ�ខ្មា្រ់ខ្លួនឆមា្រ់
សឆវសឆៅ និងឆមា្រ់ខតឹង សហើ�នតឹងមមានក្រតិកម្ ភ្មាក់
ស្្ើល។

អ្កជំងឺ TPO ខ្វះហដលបមានឆ្ងកមាត់កមារ្រំពមានបមាន
ព្យមា�មាមសធវើអត្តឃមាត។ អ្កឯសទៀតបមាន្រង្មាញសអោ�
សឃើញគំនិតចងស់ធវើអត្តឃមាត។

កមារ្៉រវះទង្គចិចិត្តសមាកស្សដោ�សមារទមារុណកម្ និងកមារ
សធវើបមាន មិនហមនកគមានហ់តជមាកមារកពួ�បមារម្ហតមួ�គត់
សនៅក្នុងករណតីរ្រស់អ្ក ហដលធ្មា្រ់ឆ្ងកមាត់្រញ្មាសុខ
ភមាព្្ជូវចិត្តពតីមុនមកសនោវះសទ។ សកមមា្រ់អ្កខ្វះ កមារ
្រំពមានអមាចសអោ�សញ្ញមា ហដល្រង្សអោ�មមាន្រញ្មា
ហ្រ្រសនវះ។សថែមានភមាពមិនល្ននកមារឃុំឃមាំងក្នុងក្រសទស
កម្ពនុជមា រួម្្ំជមាម�ួនតឹងកងវវះខមាតននកមារទមាក់ទងជមា
មួ�ពិភពសលោកខមាងសកកៅអមាចសធវើសអោ�សថែមានភមាពជំងឺ
ហដលមមានរួចសហើ�រ្រស់អ្កទមាំងសនោវះ កមាន់ហតធងៃន់ធងៃរ
ស�ើង។

កកមុក្រតឹក្មានតីតិសម្ទមាអន្តរជមាតិសកមមា្រ់ជនរងសកគោវះ
សដោ�ទមារុណកម្ (IRCT) កត់សំគមាល់ថមា “លទ្ធ្ល
ននកមារសធវើទមារុណកម្អមាចឈមានហួសឆងៃមា�ពតីកមារឈឺ
ចមា្រ់ភ្មាមៗ...ជនរងសកគោវះសដោ�ទមារុណកម្ ជមាញតឹក
ញមា្រ់ហតងហតមមានអមារម្ណ៍មមានកំហុសនិងខ្មាសសអៀន
ហដល្រង្ស�ើងសដោ�កមារក្រមមាថ ហដលអ្កទមាំងសនោវះ
បមានទទួលបមានរង។ មនុស្សកចើននមាក់មមានអមារម្ណ៍
ថមាពួកសគបមានក្ត់ខ្លួនឯង ឬមិត្តរ្រស់ពួកសគ និង
កគួសមាររ្រស់សគ។ អមាកមារៈទមាំងអស់សនវះ គឺជមាលទ្ធ្ល
អវិជ្មមានធម្តមារ្រស់មនុស្ចំសពោវះអំសពើឥតមនុស្
ធម៌និងមិនក្រកកតតី”១៤។

សនៅក្នុងក្រសទសកម្ពនុជមា អ្កហដលរួចពតីទមារុណកម្ កកម
នតឹងកមារទទួលបមានកមារគមាំកទរ�ៈសពល�រូរហ្្កសំភមារៈ
កមារព្យមាបមាល ចិត្តសមាកស្ និងសង្គម ហដលពួកគមាត់
អមាចកតរូវកមារ សដើម្តីកសមារជតីវិតរ្រស់ពួកគមាត់ស�ើងវិញ
សនោវះណមាស់។ មមានសសវមាកម្ឯកសទសមួ�ចំនួនតរូច
សកមមា្រ់អ្កហដលរួចពតីទមារុណកម្ និងសដោ�ហ�កពតី
សសវមាកម្រ្រស់ TPO កមារហថទមាំសុខភមាព្្ជូវចិត្តសនៅក្នុង
ពន្ធនមាគមារ គឺជមាក់ហស្ងមិនសរូវមមានទមាលហ់តសសោវះ។
សទោវះជមាសកមមា្រ់អ្ក ហដលអមាចហសវងរកសសវមាកម្
ក្រសភទសនវះសនៅខមាងសកកៅពន្ធនមាគមារបមានក៏សដោ� ក៏
គុណភមាពននកមារហថទមាំសុខភមាព្្ជូវចិត្តសមាធមារណៈ សនៅ
ហតមមានភមាពអនស់ខ្ោ�ជមាពិសសសសនៅតំ្រន់ជន្រទ។

១៤http://www.irct.org/what-is-torture/effects-of-torture.aspx.

១៣

 ការបារម្ភមលួយ គឺរបាយការណ៍អំពីអ្នក នដលម្នបញ្ហា សុខភាពផ្ូវចិត្ោច 
ទៅ ក្នុងសាថែ នភាពហានិភយ័ ទដ្យពលួកគាតោ់ចជាទគាលទៅសបម្បក់ារបំោនទៅក្នុង
ពន្ធនាគារ ឬ ក្នុងការឃំុោងំរបស់នគរបាល។

 ច្បពី់នខមករា ឆ្្ន ២ំ០១១ ដល់នខ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៣ អង្គការ លីកាដូ បានអនុវត្ 
គទបម្ងរលួមគា្ន មលួយជាមលួយនិងអង្គការនដគូ គឺអង្គការចិត្សង្គម អន្ដរវប្្ម ៌(TPO) កម្ុជា 
នដលជាអង្គការនខ្មរមលួយនាមំុខទៅក្នុងវស័ិយសុខភាពផ្ូវចិត្ 
និងការអន្ដរាគមនច៍ិត្សង្គម។

 ទគាលទៅននគទបម្ងទនះ គឺ 
ទដើម្ពីបងរឹងសាថែ នភាពរបស់អ្នកជាបព់ន្ធ
នាគារទៅក្នុង ១៩ ពន្ធនាគារក្នុង 
បបទេសកម្ុជា នដលលំអិតទៅទលើអ្នក
ទៅរស់ទបកាយពីោរណុកម្ម ទហើយនរឹង
ទដើម្ធី្នាថ្សិេ្ធិរបស់ពលួកទគបតរូវបាន
ទគទគារព។ គទបម្ងទនះ ទផ្្ដ តទៅទលើ 
សាថែ នភាពពន្ធនាគារ ទសវាផ្ូវចបាប ់
និងសុខភាព ការពបងរឹងននការពិទបគាះ 
ទយបល់ និងការនចករនំលកពតម៌្ន 
រវាងរាជរដ្្ឋ ភបិាល និងសង្គមសីុវលិ 
ទហើយនិងការពបងរឹងយុេ្ធនាការតសូ៊មតិ
ោកេ់ង នរឹងពន្ធនាគារ។

 ក្នុងអំ�ុងទពលននគំទរាងទនះ TPO បានផ្ដល់ការបណ្ដុ ះបោ្ដ លដល់អ្នកបសាវ 
បជាវពន្ធនាគារ និងបុគ្គលិកទវជជាសានស្ដរបស់អង្គការ លីកាដូ អំពីរទបៀបក្នុងការបញ្ជា ក់

 ភនិភាគអ្នកទោស នដលបតរូវការការពយោបាលសុខភាពផ្ូវចិត្។ ការបណ្ដុ ះបោ្ដ លទនះ 
បគបដណ្ដ បទ់លើសាថែ នភាពផ្ូវចិត្ ោការៈ និងការបង្ហា ញទោយទឃើញពីការទ្ើវោរណុ 
កម្ម។ បុគ្គលិកអង្គការ លីកាដូ ជាទរឿយៗបានបញជាូ នករណីទៅទោយ TPO ទដើម្ទី្វើការ 
វាយតនម្ និងការពយោបាលបគបប់ជរុងទបជាយននសុខភាពផ្ូវចិត្ នដលក្នុងទនាះរលួមម្ន 

 ករណីននោរណុកម្មនដលបានទច្េបបកាន។់

 អង្គការ TPO បចចាុប្ន្នកំពុងផ្ដល់ទសវាពយោបាលសុខភាពផ្ូវចិត្ដល់ពន្ធនាគារ
ទគាលទៅបលួន និងផ្ដល់ការទ្វើអន្ដរាគមនច៍ំទោះវបិត្ិទៅតំបនទ់ផ្សងទេៀត។ ជាការគលួរឲ្យ 
កតសំ់គាល់ថ្ក្នុងអំ�ុងទពលននគទបម្ងរលួមគា្ន ទនះ TPO បានកតប់តាករណីមលួយចំនលួន នន 
ការបោំន នដលេេលួលបានពីបករុមទគាលទៅតូចៗរបស់ពលួកគាតទ់ៅក្នុងពន្ធនាគារោងំ 
បលួនទនាះ។

 របាយការណ៍ោងំទនះ គឺបសបជាមលួយនរឹងបបទភេននការទច្េបបកាន ់ នដល 
េេលួលបានទដ្យអង្គការ លីកាដូ ទហើយក្នុងទនាះ រ លួមម្នអ្នកជាបឃុ់ោំងំបតរូវបានេះ 
ោត ់ និងរញុបច្ន ទហើយបតរូវបានវាយជាមលួយនិងវតថែុ ដូចជាកាទំភ្ើង បតរូវបានរលាក 

“អ្កសទោសម្មាក់ហដលមមាន
ជំងឺ្្ជូវចិត្តកតរូវបមាន្រ្ជូរពតី្រន្្រ់
ពន្ធនមាគមារម�ួសទៅ្រន្្រ់ពន្ធ-
នមាគមារមួ�សទៀតហដលគមាត់កតរូវ
បមានវមា�ក្រហមារ�៉មាងសឃោរ
សឃៅសដោ�អ្កសទោសដរូចគ្មា។
គមាត់កតរូវបមានសគវមា�រហរូតដល់
គមាត់ហរូរឈមាមនិងបមាត់្រង់

ស្មារតតី…”
្រុរសម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍ពតីកមារ្រំពមាន

ចសន្ោវះពតីឆ្មាំ២០១០ដល់២០១២

អទំពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



“ខ្នុំកតរូវបមានសគសធវើទមារុណកម្សដោ�គ្មាន
សហតុ្ល។សនៅសពលហដលខ្នុំកតរូវបមានសគសចោទ
ក្រកមាន់ខ្នុំកតរូវបមានសគវមា��៉មាងសមាហមាវនកព
ន្្រហរូតដល់ខ្នុំសន្្រ់។សនៅសពលហដល
សគសអោ�អ៊ុកសុតីហសនខ្នុំខ្នុំដតឹងខ្លួនស�ើងវិញ
មួ�រ�ៈ។សនៅសពលខ្នុំព្យមា�មាម្រកកសមា�
កបមា្់រពួកសគថមាខ្នុំមិនបមានសធវើអវតីខុសសទខ្នុំកតរូវ
បមានសគវមា�សួរចសម្ើ�សហើ�វមា�រហរូតដល់

សម្្រ់ម្ងសទៀត”។

ទវមារចរូល្រន្្រ់ឃុំឃមំាងសកមមា្រ់អ្កសទោសជមា្ររុសក្នុងពន្ធនមាគមារកម្ពនុជមា
ឆ្មំា២០១០

១៤

ទដ្យេរឹកពុះនិងបារ ី បតរូវបានទ្វើទោយថបដ់ទងហាើមជាមលួយនរឹងថងផ្់្ 
សទាិច ឬ បកោតបិ់េនភ្នក បតរូវបានទគយកវតថែុស៊កចូលក្នុងោវ រ្ំ 
បតរូវបានទគគបម្មសម្្ប ់ រទំលាភ បចបាចក់ និងអំទពើហិងសាទលើ 
រាងកាយទផ្សងទេៀត ទហើយបតរូវបានទគបង្ខំទោយអង្គុយ ឈរ ឬ  
លុតជង្គងទ់ៅក្នុងជំហរដនដលរយៈទពលទបចើនទម៉្ង។ អ្នកជំងឺរបស់ 

TPO ខ្ះកប៏ានប្ដរឹងផងនដរ អំពីការបងអតម់និទោយេេលួលោនដំទណក 
ការបដទិស្ក្នុងការផ្ដល់ថ្្ន ទំពេ្យ និងការប្ដរឹងពីសាថែ នភាពោងំមូលនន
ការឃុោំងំរបស់អ្នកោងំទនាះ។

 ចំទោះលេ្ធផលរកទឃើញរបស់អង្គការ លីកាដូ ភាគទបចើននន 
ការបោំន នដល បានរកទឃើញទដ្យ TPO គឺវាបតរូវបានទ្វើទ�ើងទៅក្នុង
ការឃុោំងំរបស់នគរបាល។ ទៅក្នុងពន្ធនាគារ ការបំោន គឺបងកទ�ើង 
ទដ្យសា្ន នដេណ្ឌិ តឯទេៀត និងទដ្យសា្ន នដឆ្្ម ពំន្ធនាគារផងនដរ។

 TPO កម្ុជាបានបន្ដគាបំេអ្នកទោសោងំបបរុស និងបសី ទៅ 
ក្នុងពន្ធនាគារទគាលទៅោងំបលួន។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ការគាបំេ និង
ការពយោបាលនផ្នកសុខភាពផ្ូវចិត្ និងចិត្សង្គម អង្គការមលួយទនះ ម្ន
ភារកិចចាដពិ៏ទសសពិសាលក្នុងការនសវងរកអ្នក នដលកំពុងឆ្ងកាត ់
បញ្ហា សុខភាពផ្ូវចិត្ ទហើយបតរូវបានេេលួលរងការទ្វើោរណុកម្ម ឬ 
ការទ្វើបាប ទៅក្នុងការឃុំោងំ។ បនាទា បម់ក បគរូទពេ្យផ្ូវចិត្របស់ TPO 
ោចវាយតនម្ និងផ្ដល់ការពយោបាលទៅដល់អ្នករងទបគាះផ្ូវចិត្ទដ្យ
សារនតការបំោននបបទនះ។

 

 

 អ្នកទោស នដលកំពុងឆ្ងកាតប់ញ្ហា សុខភាពផ្ូវចិត្ ោច 
ម្នការលំបាកជាពិទសសក្នុងនិយយអំពីការបំោន ទដ្យសារនត 
មូលទហតុមលួយចំនលួន រ លួមម្ន ដូចជារបាងំផ្ូវចិត្ និងការភយ័ខ្ាចនន
ការវាយដំបននថែមទេៀត។ ទោះជាយ៉ងកទ៏ដ្យ ការវាយតនមច្ិត្ 
សានស្ដបតរូវបានទ្វើទ�ើងទដ្យ TPO និងសក្ខីភាពផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់អ្នកជា
បឃុ់ំោងំមលួយចំនលួន មនិបានបន្សល់េុកការមនទាិលសង្សយ័ោមលួយ 
ថ្អ្នកោងំទនះ ទៅក្នុងហានិភយ័មលួយនដលោចេេលួលរងការបោំន។

្រុរសម្មាក់ហដលបមានរមា�កមារណ៍ពតីកមារ្រំពមាន
ចសន្ោវះពតីឆម្ាំ២០១០ដល់២០១២

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



វិន័យហដ�មិនមានបញ្ញត្ិ

១៥ កថមាខ័ណ្ឌទតី៣.១នននតីតិវិធតី៩
១៦ដរូចខមាងសលើកថមាខ័ណ្ឌទតី៤.១០
១៧ SMR,វិធមាន២៨(១)ហចងថមា”មិនមមានអ្កសទោសណមាមួ�កតរូវបមានជួលក្នុងកមារ្រសកមើសសវមាកម្រ្រស់សថែមា្រ័នក្នុងកមារដមាក់វិន័�សនោវះសទ”នតីតិវិធតីពន្ធនមាគមាររ្រសក់្រសទសកម្ពនុជមាសលខ៩ហដល
្រញ្ញមាត្តិអំពតីវិន័�រ្រស់អ្កសទោសក៏បមានហចង្ងហដរថមាកកុមអ្កសទោសណមាមួ�មិនគួរកតរូវបមានសក្រើកបមាស់សដើម្តីដមាក់វិន័�សទៅសលើកកុមអ្កសទោសណមាមួ�សទៀតស�ើ�កថមាខ័ណ្ឌទតី៣.២(ច)
១៨កំហណទកមងក់ពហ្ទណ្ឌអន្តរជមាតិ“កមារ្រសង្ើតកមារងមារតមាម្រទដ្មាន:វិធមានអន្តរជមាតិស្តតីពតីកមារអនុវត្តល្ក្នុងពន្ធនមាគមារ)ឆ្មាំ២០០១
១៩កថមាខ័ណ្ឌទតី៤.៧គនននតីតិវិធតី៩

១៥

 ខណៈនដលពិតជាម្ន តបមរូវការននបបពន័្ធ ននការដ្កវ់និយ័ 
មលួយទៅក្នុង បគ ប់ កនន្ងឃំុោងំ បេដ្្ឋ នអន្ដរជាតិនចងថ្វធិ្នការ 
ដ្កវ់និយ័ោំងឡាយ គលួរនតបតរូវបានបញញាត្ិបតរឹមបតរូវ ទដើម្ធី្នាថ្ ការ
ទច្េបបកាន់ ទលើការទ្វើខុសបតរូវបានទដ្ះបសាយទដ្យយុត្ិ្ម ៌ទហើយ 
ទដើម្ធី្នាថ្ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម គឺសម្ម្បតទៅនិងឧបេទាវទហតុនដល
បានទច្េ បបកាន ់ទហើយេណ្ឌ កម្មទនាះបតរូវបានទ្វើទ�ើងបបកបទដ្យ 
មនុស្ស្ម។៌

 បសបតាម បេដ្្ឋ នោងំទនះ ទគាលការណ៍ពន្ធនាគាររបស់ 
បបទេសកម្ុជា ឲ្យអត្នយ័អំទពើនដលបងកទោយទលើ្មសវនិយ័  ទហើយ

 បានកំណតនី់តិវ ិ្ ីនដលនរឹងបតរូវបានអនុវត្ន ៍ ទៅទពលនដលេេលួល 
បានរបាយការណ៍វនិយ័១៥ និងដំោកក់ាលននការទសើុបអទងកត នដល 
គលួរអនុវត្ ក្នុងទនាះរលួមម្នលេ្ធភាពសបម្បអ់្នកទោសក្នុងការប្រឹង ឧេ្ធរណ៍ទៅនរឹងការសំទរចចិត្ដ្កវ់និយ័ផងនដរ១៦ ។ 

 ទោះជាយ៉ងោកទ៏ដ្យ ក្នុងទពលអនុវត្នទ៍គាលការណ៍ 
ោងំទនះ គឺកបមបានបតរូវអនុវត្នត៍ាម ទហើយជាញរឹកញាបអ់្នកទោស 
មនិបតរូវបានផ្ដល់ឱកាស ទដើម្កីារខ្លួនពលួកគាតពី់អ្នកនដលទច្េបបកាន់
ពលួកគាត។់ អង្គការ លីកាដូ កប៏ានកតប់តាផងនដរអំពីការទបបើបបាស់ 
វធិ្នការដ្កទ់ោស នដលទលើសកំណតពី់អវីនដលច្តេុ់កថ្ោច 
េេលួលយកបានទបកាមបេដ្្ឋ នអន្ដរជាតិ និងចបាបក់ម្ុជា។ 

 បបនហលជាសំខានប់ំផុតទៅក្នុងបរបិេកម្ុជា បញញាត្ិជាបេ 
ដ្្ឋ នអប្បរម្ សបម្បប់គបប់គងអ្នកទោស (SMR) នចងថ្ ម្ននត 
មនន្ីពន្ធនាគារប៉ុទោណ ះ នដលោចទបបើបបាស់អោំចដ្កវ់និយ័ទលើអ្នក
ទោសបាន១៧។ វនិយ័ទនះ គឺបតរូវបានទរៀបចំទ�ើងក្នុងទគាលទៅ ទដើម្ ី
បោ្ឈបរ់ចនាសម្ន័្ធការដរឹកនាបំនទាបព់ន្ធនាគារ នដលយកការដ្ក ់
វនិយ័ជាទគាល នដលម្នទៅក្នុងពន្ធនាគារភាគទបចើនក្នុងបបទេស 
កម្ុជា។

 ដូចនដលបានកតសំ់គាល់ ជាញរឹកញាបទ់បកាមការបញ្ជា  
របស់ោជាញា ្រពន្ធនាគារ បបធ្នបនទាប ់និងសម្ជិកននគណៈកម្្ម ្ិការ 
បគបប់គងបនទាប ់ ជាេំលាបប់ានដ្កព់ិនយ័អ្នកទោសនដលបបបពរឹត្ 
ទល្មើសវនិយ័ផ្ូវការ ឬទបរៅផ្ូវការ (វនិយ័មនិបានសរសរ)។ ការវាយដំ 
និងការដ្កទ់ោសទផ្សងទេៀតជាទរឿយៗ គឺអយុត្ិ្ម ៌ ទ្វើទ�ើងភ្ាមៗ 
និងទោរទៅ ទហើយអ្នកនដលអនុវត្ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្មបានទ្វើទ�ើង
ទដ្យមនិខ្ាចពីការដ្កទ់ោស ទលើខ្លួនរបស់ពលួកទគទនាះទេ 
(និេណ្ឌ ភាព)។

 ការទបបើបបាស់អ្នកទោសទដើម្វីាស់ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម ឬការ 
បោបំេ ទនាះោចទ្វើទោយម្នការបោំនយ៉ងទលើសលុប។ ទោះជា
យ៉ងោចំទោះបបទភេននេណ្ឌ កម្មជាទបចើនទេៀត នដលបតរូវបាន 

រាយការណ៌ដល់អង្គការ លីកាដូ បតរូវបានអនុវត្ទដ្យឆ្្ម ពំន្ធនាគារ
ទហើយកដូ៏ចជាបបធ្នបនទាប ់ នដលទ្វើទ�ើងទដ្យម្នបញ្ហា  និងខវះ 
ខាតការបតរួតពិនិត្យ។

 ថវីទបើម្នការហាមោតច់ំទោះេណ្ឌ កម្មបបទភេនបបទនះទៅ
ក្នុងបេបញញាតិ្កម្ុជាកទ៏ដ្យ កអ៏តីតអ្នកទោសបានរាយការណ៍ថ្ 
របបអហារ និងេរឹករបស់ពលួកគាតប់តរូវបានទគកាតប់នថែយ ទដើម្ដី្ក ់
េណ្ឌ កម្ម នដលជា “ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្មអយុត្ិ្មន៌ដលបះ៉ោល់ដល់ 
សុខភាពរបស់អ្នកទោស”១៨ ទហើយបតរូវបានដ្កេ់ណ្ឌ កម្មទបចើនជាង 
មលួយដងសំរាបប់េទល្មើសវនិយ័នតមលួយ។ អង្គការ លីកាដូកប៏ានេេលួល 
របាយការណ៍ផងនដរអំពីអ្នកទោសោងំអស់គា្ន  នដលបតរូវបានដ្ក ់
េណ្ឌ កម្មរ លួម ចំទោះការទច្េបបកានពី់បេទល្មើសទលើសម្ជិកបនទាបន់ត
ម្្ន ក។់

 បនាទា បព់ីទដ្ះនលង ទបកាយពីការដ្កព់ន្ធនាគារនសី្បរឹងកក់
ោងំ ១៣នាក ់ ទៅនខទមសា ឆ្្ន ២ំ០១២ អង្គការ លីកាដូ បានទ្វើបេ 
សម្្ភ សលមអតិជាមលួយអ្នកោងំទនាះ។ ពលួកគាតជ់ាទបចើននាកប់ានកត់
សម្្គ ល់ថ្ ឆ្្ម ពំន្ធនាគារជាទរឿយៗនតងនតដ្កេ់ណ្ឌ កម្មអ្នកទោស  
ោងំអស់ នដលទៅក្នុងបនទាបព់ន្ធនាគារនតមលួយរលួមគា្ន  ទបើសិនជានស្ដី ោងំអស់ទៅក្នុងបនទាបទ់នាះមនិបានបង្ហា ញខ្លួនបគបច់ំនលួន ទដើម្មីកទ្វើ
ការក្នុងកម្មវ ិ្ ីទដរប៉ាកទៅនថ្ងនដលបានកំណត។់  ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្មនបប 
ទនះជា្ម្មតាម្ន ដូចជាការកាតប់នថែយទពលទវលាលំនហកាយ 
សបម្បអ់្នកនដលទៅក្នុងបនទាបន់តមលួយ។

 ខណៈទពល នដលទគាលការណ៍ពន្ធនាគារអនុញ្ញា តទោយ 
ឯកសិេ្ធិរបស់អ្នកទោសបតរូវបានដកហូ់ត សបម្បរ់យៈទពលមនិទលើស
ពីពីរសបា្ដ ហ៍ចំទោះបេទល្មើសបសាល ទហើយនិងមនិទលើសពីចំនលួន 
សរបុ ៣០នថ្ង១៩ អង្គការ លីកាដូ បានេេលួលសក្ខីភាពថ្េណ្ឌិ តបតរូវ  
បានបដិទស្មនិទោយម្នការោកេ់ងជាមលួយបគរួសាររបស់អ្នកោងំ
ទនាះ ទហើយអ្នកមកសលួរសុខេុក្ខឯទេៀតរយៈទពលទបចើននខក្នុងទពល 
មលួយទលើកៗ។

កមារវមា�ដំនិងកមារដមាក់សទោសស្្ងសទៀត
ជមាសរឿ�ៗគឺអ�ុត្តិធម៌សធវើស�ើងភ្មាមៗនិង
សឃោរសឃៅសហើ�អ្កហដលអនុវត្តកមារដមាក់
ទណ្ឌកម្បមានសធវើស�ើងសដោ�មិនខ្មាចពតីកមារ
ដមាក់សទោសសលើខ្លួនរ្រស់ពួកសគសនោវះសទ

(និទណ្ឌភមាព)។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



សចតនមាក្នុងកមារសធវើបមា្រ

វិធតីដមាក់ទណ្ឌកម្មួ�ចំនួន ហដលកតរូវបមានរមា�កមារណ៍
ដល់អង្គកមារលតីកមាដរូនិងហដល្រញ្មាសដោ�្្មាលស់ដោ�
អមាជម្ាធរពន្ធនមាគមារ គឺជមាទកមង់ននកមារសធវើទមារុណកម្
�៉មាងច្មាស់។ អតតីតអ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារម្មាក់ បមាន
ពិពណ៌នមាអំពតីកមារណ៍ ហដលគមាត់បមានសឃើញឆ្មាំពន្ធ-
នមាគមារ បមាន្រញ្មាអ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារទមាញខ្លួនឯង
សដោ�ដមាក់មុខចវុះសកកោមសលើដតី សនៅទតីធ្មារពន្ធនមាគមារសទៅ
មកៗចំនួន្រតីដង។ សមាក ត្ីស្្ងសទៀតហដលជមាអ្កជមា្រ់
ពន្ធនមាគមារកតរូវបមាន្រង្ំឲ្យឈរសកកោមកំសដៅនថងៃសក្តៅខ្មាំង
រមា្រ់សម៉ោង សហើ�សនៅសពលសនោវះកតរូវបមានសគឲ្យដមាក់ធុង
ទតឹកកតជមាក់ធំសលើស្មាទមាំងពតីររ្រស់អ្កទមាំងសនោវះ អស់
សពល�៉មាង�រូរ សហើ�ហថមទមាំងកតរូវលុតជង្គង់សលើដតី
សទៀត្ង។ អ្កទមាំងសនោវះ តកមរូវឲ្យសធវើហ្រ្រសនោវះម្តង
សហើ�ម្តងសទៀតរហរូតដល់ឆ្មាំពន្ធនមាគមារកបមា្រ់ពួកសគឲ្យ
ឈ្រ់។ក្រសិនស្រើអ្កទមាំងសនោវះទម្មាក់ធុងទតឹកចុវះពួក
សគនតឹងកតរូវសគវមា�ដំ។

បចកចូល និងោវ រពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០១២

១៦

 នតីិវ ិ្ ីពន្ធនាគារបសទដៀងគា្ន ទនះ នដរអនុញ្ញា តទោយឃុំោងំអ្នកទោសទៅក្នុង
បនទាបរ់បស់ពលួកគាតរ់ហូតដល់បីនថ្ងជាការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម ប៉ុនន្ដវាោចទ្វើទ�ើងទៅបានលុះ 
បតានតពលួកគាតទ់ៅនតម្នសិេ្ធទចញទៅេីវាលខាងទបរៅ សបម្បរ់យៈទពលមលួយទម៉្ងក្នុង 
មលួយនថ្ង២០ ។ ទោះជាយ៉ងោកទ៏ដ្យ អង្គការ លីកាដូ បានេេលួលរបាយការណ៍អំពីការ 
ដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម ទដ្យឃុោំងំអ្នកទោសទៅក្នុងបនទាបរ់បស់ពលួកគាតរ់យៈទពលជាទបចើន 
សបា្ដ ហ៍ ឬ ជាទបចើននខ ទដ្យគា្ម នទពលទវលាទៅខាងទបរៅបនទាបោ់ល់នតទសាះ។  
របាយការណ៍ខ្ះ បានបង្ហា ញថ្អ្នកទោសខ្ះម្នបនទាបដ់្កេ់ណ្ឌ កម្មជាកល់ាក ់ នដល
ពលួកគាតប់តរូវបានឃុោំងំផ្្ដ ចពី់អ្នកទោសឯទេៀតសំរាបរ់យៈទពលយូរអនងវង។

 ខណៈទពលនដលអ្នកទោសបបរុសជាេម្្ប ់ បតរូវបានវាយទដ្យឆ្្ម ពំន្ធនាគារ  
និងបតរូវេេលួលរងអំទពើហិងសា ពីអ្នកទោសជា្ម្មតាមនិសូវម្នការរាយការណ៍អំពីការ

 បំោននផ្នករាងកាយទៅទលើអ្នកទោសជានស្ីទនាះទេ។ ទោះជាយ៉ងោកទ៏ដ្យោងំ 
អ្នកទោសបបរុស និងបសីបានរាយការណ៍អំពីការទបបើបបាស់ជាទេៀងោតន់នការដ្កេ់ណ្ឌ
កម្មមនិសូវទបើកចំហ(ទដ្យបបទយល) នដលបំោនទៅទលើសិេ្ធអ្នកទោស ក្នុងទនាះរលួម
ម្នដូចជាការកាតប់នថែយរបបោហារ និងេរឹក ការបដទិស្ការសលួរេុក្ខរបស់បករុមបគរួសារ 
ការដ្កក់ំណតទ់ពលទវលាទៅខាងទបរៅបនទាប ់ និងការដ្កេ់ណ្ឌ កម្មទៅទលើបនទាបគុ់ក 
ោងំមូលចំទោះបេទល្មើសនដលបុគ្គលនតម្្ន កទ់្វើ។

 អតីតបបធ្នបនទាបប់សីម្្ន កប់ានបបាបអ់ង្គការ លីកាដូ ថ្អ្នកទោសបសី នដល 
បតរូវបានទគរកទឃើញថ្ម្នេូរស័ពទា ឬ អ្នកនដលម្នចរកិទឆវឆ្វចំទោះអ្នកទោសម្្ន ក ់
ទេៀតជា្ម្មតាគាតន់រឹងបតរូវបានដ្កេ់ណ្ឌ កម្មទោយជាបឃុ់ំោងំ ទៅក្នុងបនទាបរ់បស់ 
គាតរ់យៈទពលពីមលួយនខទៅបីនខ។ អ្នកទោសឯទេៀតនរឹងបតរូវបានដ្កេ់ណ្ឌ កម្មទដ្យ 
បោ្ឈបក់ារមកសលួរេុក្ខរបស់បគរួសាររបស់អ្នកោងំទនាះ។ ទោះជាម្នការទច្េនូវបេ 
ទល្មើសអវីកទ៏ដ្យ កអ៏តីតបបធ្នបនទាបម់្្ន កទ់នះបានកតស់ម្្គ ល់ថ្អ្នកនដលម្នបបាក់
ជា្ម្មតាពលួកទគោចបងប់បាកទ់ដើម្ទីោយរលួចផុតពីការដ្កេ់ណ្ឌ កម្ម។

 ក្នុងករណីភាគទបចើន ការដ្កេ់ណ្ឌ កម្មោចផ្្ស់ប្ដូរបានជាមលួយនរឹងការបង ់
បបាក។់ អ្នកទោសោចបងប់បាកទ់ដើម្េីេលួលបានឯកសិេ្ធិ នដលបតរូវបានផ្អ កជាបទោ្ដ ះ
ោសន្នមកវញិ ឬ ទដើម្ទីជៀសផុតពីការបំោននផ្នករាងកាយ។ បបពន័្ធនបបទនះមុខជា 
ជបមរុញយ៉ងសកម្មទោយឆ្្ម ពំន្ធនាគារ និងបបធ្នបនទាបប់ោំនទៅទលើបបពន័្ធដ្កវ់និយ័
គា្ម នបេបញញាតិ្ ទដើម្េីេលួលបានផលបបទយជនហ៍ិរញញា វតថែុផ្ទា ល់ខ្លួន។

២០ As above,  para 4.7 (d)

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



�័ក្ខ័ណ្ឌ ននការឃុំឃាំង 

ចំនួនអ្កសទោសនិងអកតមាមធ្យមននចំនួនអ្កសទោស
ឃ្មាំសមើលសដោ�អង្គកមារលតីកមាដរូ(ហខមតីនមាឆ្មំា២០១៤)

ពន្ធនាគារ ចំនលួនអ្នកទោស អបតាម្្យម

ទបហ៉្សុ ី ១៤៧                            ៧៣% 

មណ្ឌ លអបរ់នំកនបបេី១  ២,៩៥១                         ១៤៤%

មណ្ឌ លអបរ់នំកនបបេី២ ៦១៩                        ២០៦%

មណ្ឌ លអបរ់នំកនបបេី៣ ១,៣៨០                        ១៧០%

មណ្ឌ លអបរ់នំកនបបេី៤ ២១៤ ១០២%

តាទ ្្ម  ៩០១                        ២៨៧%

បពះសីហនុ ៣៧៥                      ២៥០%

កំពងស់្ឺ ៣៥២                              ១៩៦%

កំពត ៣៦៣                          ២២៧%  

កំពងឆ់្្ន ងំ ៣៩៤                              ១២៧%

កំពងច់្ម   ៧១៥                             ១១៩%  

កំពង់្ ំ ៤៣៩                        ១៤៦%

ទកាះកុង ២៩២                          ១៩៥% 

 ទោ្ិ៍សាត់ ២៤៩                       ២០៧%

បាតដ់ំបង ១,០៦៦                      ១៦៤%

បនាទា យម្នជយ័ ៨៤៦                            ១២១%

ទសៀមរាប    ១,១០០                          ១១០% 

សាវ យទរៀង  ៣១៦                               ១៩៧% 

សរបុ ១២,៧១៩                        ១៥២%

២១ស�ោងតមាមអង្គកមារគំនិត្្តលួចស ្្តើម�ុត្តិធម៌សកមមា្់រសង្គមស្រើកទរូលមា�(Open Society Justice Initiative)“កមារឃុំខ្លួន្រសណ្ោវះអមាសន្រង់ចមាំសវនមាកមារ”កតរូវបមានឲ្យនិ�មន័�ថមាជមាអំ�នុង
សពលហដល្រុគ្គលមម្ាក់កតរូវបមានសគដកហរូតសសរីភមាពរហរូតដល់មមានកមារ្រញ្ច្រ់ននសវនមាកមារកពហ្ទណ្ឌ(រួមទមាំងសវនមាកមារឧទ្ធរណ៍)។ដរូចគ្មាហដរមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជមាតិសកមមា្រ់កមារសិក្មាពន្ធនមាគមារ
ឬInternational Centre for Prison Studies (ICPS)បមានឲ្យន�ិមន័�ននអ្កកតរូវបមានឃុំខ្លួន្រសណ្ោវះអមាសន្រ្រស់ពួកសគថមាអ្កហដលកំពុងរង់ចមាំសមាលដតីកមាចុងសកកោ�។

១៧

 ល័ក្ខខណ័្ឌ ននការឃុំោងំ ទៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ុជាភាគទបចើន 
ម្នភាពោបកក ់ អមនុស្ស្ម ៌ និងការបនាទា បបទនាថែ ក នដលភាគទបចើន
បោ្លមកពីភាពចទងអៀតនណនយ៉ងខ្ាងំ កងវះអនាមយ័ និងោហារ 
បគបប់គាន ់ ការទរៀបចំការេេលួលោនដំទណកម្នភាពេនទ់ខសាយ និង 
កងវះខាតទសវាកម្មពយោបាលនដលបតរឹមបតរូវ។ អ្នកជាបព់ន្ធនាគារជាទបចើន 
បតរូវបានទគបដិទស្ ក្នុងការផ្ល់នូវទពលទវលាលំនហកាយបគបប់គាន ់
និងជាទេៀងោត។់ ការោកេ់ងទៅពិភពខាងទបរៅ រ លួមោងំការសលួរសុខ
េុក្ខរបស់បករុមបគរួសារ ទហើយកដូ៏ចជាការេេលួលបានសិេិ្ធជាមូលដ្្ឋ ន
ភាគទបចើននតងនតបតរូវបានកបមតិ ោបស័យទលើចំនលួនននការបងប់បាក ់
សំណូក។

 អតីតអ្នកជាបព់ន្ធនាគារជាទបចើន បានរាយការណ៍ថ្ អ្នក 
ោងំទនាះ ម្នទពលទចញពីបនទាបព់ន្ធនាគារតិចជាង ៣០ នាេី ទហើយ 
មលួយចំនលួនទេៀតរាយការណ៍ថ្ អ្នកោងំទនាះ បតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យ 
ទចញពីបនទាបប់ាននតម្ងប៉ទុោណ ះក្នុងរយៈទពលពីរសប្ាហ៍។ អ�ុំង

 ទពលទៅទមើលពន្ធនាគារបទោ្ះោសន្ន ទៅទខត្ឧត្រម្នជយ័ កាល 
ពីនខសីហា ឆ្្ន ២ំ០១៣ អង្គការ លីកាដូ បានកតស់ម្្គ ល់ទឃើញថ្ 
អ្នកជាបព់ន្ធនាគារភាគទបចើន បតរូវបានច្កទ់សារឲ្យទៅក្នុងបនទាប ់ ២៤ 
ទម៉្ងក្នុងមលួយនថ្ង ទដ្យក្នុងបនទាបទ់នាះម្នចទន្ាះនត ០,៣៥ នមប៉តកាទរ 
ប៉ទុោណ ះពីម្្ន កទ់ៅម្្ន កទ់េៀត។

 ទយងតាមការគណនារបស់អង្គការ លីកាដូ ពន្ធនាគារោងំ 
១៨កនន្ង នដលបតរូវបានសទងកត បចចាុប្ន្នកំពុងផទាុកចំនលួនអ្នកទោសនូវ
ចំនលួនយ៉ងអតិបរម្ចំនលួន ១៥៣% ទដ្យពន្ធនាគារមលួយចំនលួនកំពុង
ផទាុកទលើសពី ២០០%។ កបមតិននភាពចទងអៀតនណនោងំទនះ គឺមនិ

 ម្នលក្ខណៈដូចៗគា្ន បគបព់ន្ធនាគារទនាះទេ ឬទៅក្នុងពន្ធនាគារ 
នីមលួយៗទនាះទេ ទដ្យបនទាបព់ន្ធនាគារខ្ះ ឬអគារខ្ះ ម្នភាពចទងអៀត 
នណនជាងបនទាបដ់នេទេៀត។ ការទរៀបចំការរស់ទៅក្នុងបនទាបព់ន្ធនាគារ 
គឺនតងនតបតរូវបានកំណតទ់ដ្យសាថែ នភាពហិរញញា វតថែុ និងសង្គមរបស់ 
អ្នកជាបព់ន្ធនាគារម្្ន ក់ៗ ។

 កបមតិននភាពចទងអៀតនណនរបស់ពន្ធនាគារ កានន់តបតរូវបាន
ទ្វើឲ្យ្្ងន់្ ្ងរទ�ើង ទដ្យការបន្អនុវត្ការឃុំខ្លួនបទោ្ះោសន្នរងច់្ំ
សវនាការ និងការដ្កទ់ោសពន្ធនាគារនដលម្នរយៈទពលនវង 
សបម្បប់េទល្មើសតូចតាចជាទបចើន។ ទៅឆ្្ន មំុន ទៅខណៈនដល 
ចំនលួនជាកន់ស្ងននអ្នក នដលបតរូវបានឃុំខ្លួនបទោ្ះោសន្នរងច់្ ំ 
សវនាការបានច្បទ់ផ្ើមថយចុះបសបទពលម្នការថយចុះ ននចំនលួន  
អ្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់ភាគរយននចំនលួនអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ នដល  
បតរូវបានឃុំខ្លួនបទោ្ះោសន្នរងច់្សំវនាការោងំអស់ ទៅនតម្ន 
កបមតិខ្ស់ និងមនិបានបង្ហា ញសញ្ញា ននការធ្្កចុ់ះោល់នតទសាះ។

 ទយងតាមសថែិតិ ននអគ្គនាយកដ្្ឋ នពន្ធនាគារ នខ្្នូ ឆ្្ន  ំ
២០១២ ចំនលួនអ្នកបតរូវបានឃំុខ្លួនបទោ្ះោសន្នរងច់្សំវនាការជា 
មនុស្សទពញវយ័ោងំអស់ នដលរលួមោងំអ្នកនដលបានកំពុងរងច់្ ំ
សវនាការឧេ្ធរណ៍ ឬ សវនាការចុងទបកាយ២១ ម្នអបតា ៦១% នន 
ចំនលួនអ្នកជាបក់្នុងពន្ធនាគារោងំអស់។ បតរឹមនខមនិា ឆ្្ន ២ំ០១៤ 
មនិោនម់្នការនបបបបរួលទលើភាគរយ ននអ្នកបតរូវបានឃំុខ្លួនបទោ្ះ
ោសន្នរងច់្សំនវការទនាះទេ។ គលួរឲ្យកតស់ម្្គ ល់ អបតាននចំនលួនអ្នក 
នដលបតរូវបានឃុំខ្លួនបទោ្ះោសន្នរងច់្សំវនាការជានស្ី គឺខ្ស់ជាង 
បុរស ទដ្យម្នអបតា ៦៨% ននចំនលួនអ្នកជាបព់ន្ធនាគារជានស្ីោងំ 
អស់ បចចាុប្ន្ន នដលកំពុងរងច់្សំវនាការសាលដីកាសាលាឧេ្ធរណ៍ 
ឬ សាលបកមចុងទបកាយ។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



ការមិនយកចិត្�ុកដាក់ក្នុងការ្្�់សេវាស��្យស�តី្្ជូវកាយ 
និង្្ជូវចិត្ 

កមារស្មា្រ់អ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារសដោ�មិនដតឹងពតី
សពលសវលមានិងមិនគួរស្មា្រ់

អង្គកមារ លតីកមាដរូ បមានទទួលកតតឹមហតព័ត៌មមានដំ្ររូងអំពតី
មរូលសហតុននកមារស្មា្រ់រ្រស់អ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារ និង
សពលខ្វះមិនបមានទទួលព័ត៌មមានទមាល់ហតសសោវះ។្រ៉ុហន្ត
ក្នុងករណតីខ្វះអង្គកមារលតីកមាដរូសជឿជមាក់ថមាកមារ្រដិសសធ
�៉មាងច្មាស់ និងហ្រ្រពសងើ�កសន្តើ� ចសំពោវះកមារហថទមាំ
សុខភមាពឲ្យបមានទមានស់ពលសវលមា និងកតតឹមកតរូវជមាមរូល
សហត្ុរណ្មាលឲ្យមមានកមារស្មា្រ់អ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារ
ហដលមិនគួរស្មា្រ់។

អ្កហដលមមាន្រញ្មាសុខភមាពធងៃន់ធងៃរ ហតងហតកតរូវបមាន
្រញ្ជូនសទៅកមាន់មន្តីរសពទ្យមិនទមាន់សពលសវលមា សកពោវះ
សរោគសញ្ញមារ្រស់អ្កទមាំងសនោវះមិនកតរូវបមានដតឹងឬកមារសធវើ
កមារពិនិត្យខុសឬព្យមាបមាលខុស។អង្គកមារលតីកមាដរូមមាន
កមារកពួ�បមារម្អំពតីអកតមាខ្ពស់ននកមារស្មា្រ់ក្នុងចំសណោម
អ្កជមា្រ់ពន្ធនមាគមារវ័�សក្ង ហដលកតរូវបមានសគនិ�មា�
ថមាមិនមមាន្រញ្មាសុខភមាពទមាល់ហតសសោវះសនៅមុនសពល
ចរូលក្នុងពន្ធនមាគមារ។

ចសន្ោវះហខមករមា ឆម្ាំ២០១២ ដលហ់ខកុម្ៈ ឆ្មាំ២០១៤
អង្គកមារលតីកមាដរូអមាចទទួលបមានព័ត៌មមានលំអិតជមាមរូល
ដ្មានននសថែមានភមាពជុំវិញកមារស្មា្រ់រ្រស់អ្កជមា្រ់ពន្ធនមា
គមារចំនួន ៥០នមាក់។ ក្នុងចសំណោមអ្កទមាំងសនោវះ អ្ក
ជមា្រ់ពន្ធនមាគមារចំនួន១៩នមាក់មមានអមា�ុសកកោម៣៥ឆ្មាំ
សនៅសពលហដលអ្កទមាំងសនោវះស្មា្រ់ សហើ�ភមាគសកចើននន
អ្កទមាំងសនោវះ កតរូវបមានសគរមា�កមារណ៍ថមាមមានសុខភមាព
ល្ សនៅមុនសពលអ្កទមាំងសនោវះចរូលក្នុងពន្ធនមាគមារ។
ស�ោងតមាមព័ត៌មមានរ្រស់អង្គកមារលតីកមាដរូ អ្កជមា្រ់ពន្ធ
នមាគមារម្មាក់សឈ្ោវះ ្ន (មិនហមនសឈ្ោវះពិត) ហដល
មមានអមា�ុ ១៩ឆម្ាំ កតរូវបមាន្រញ្ជូនពតីពន្ធនមាគមារសទៅកមាន់
មន្តីរសពទ្យក្នុងរ�ៈ៨នថងៃ្រន្មា្រ់ពតី គមាត់បមានជរូនដំណតឹង
ដំ្ររូងអំពតីភមាពស្ពតឹកនដសជើងរ្រស់គមាត់។្នពតីដំ្ររូងកតរូវ
បមានសគ្្តល់ថ្មាំសដោ�មនន្តតីសពទ្យពន្ធនមាគមារ ្ុ៉រហន្តថ្មាំសនវះ
មិនបមានជួ�សកមមាលសថែមានភមាពជំងឺរ្រស់គមាត់ សនោវះ
សទ។ ្រន្មា្រ់មក ្ន កតរូវបមានសគឃុំសនៅក្នុង្រន្្រ់ពន្ធ
នមាគមារដហដលអស់រ�ៈសពល ៨នថងៃ សដោ�មិនទទួល
បមានកមារព្យមាបមាលសុខភមាពអវតីទមាំងអស់។ រហរូតដល់
សពលហដល្នបមានជរូនដំណតឹងអំពតីកមារឈឺចមា្រ់ស្រវះដរូង
សនៅ៨នថងៃសកកោ� សទើ្រ្ន កតរូវបមានសគ្រញ្ជូនសទៅកមាន់
មន្តីរសពទ្យ ជមាកហន្ងហដលគមាត់បមានទទួលមរណភមាព
សនៅនថងៃ្រន្មា្រ់។ មនន្តតីបមានកត់កតមាថមា ្ន បមានស្មា្រ់
សដោ�សមារជំងឺស្រវះដរូង។្ នបមានទទួលសទោសសលើសពតី
ពមាក់កណ្មាលននសទោសរ�ៈសពល១៧ហខរ្រស់គមាត់រួច
សទៅសហើ�។

២២មមាកតមា១៩និង២៤ននច្មា្់រស្តតីពតីពន្ធនមាគមារ
២៣ចំនុច៣.៣នននតីតិវិធតីននកមារចរូលក្នុងពន្ធនមាគមារ

បនទាបព់យោបាលក្នុងពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០១០

១៨

 ចបាបក់ម្ុជា មនិបានធ្នានូវលេ្ធភាពេេលួលបានការនថោពំយោបាលដល់ជន
សង្សយ័ទៅក្នុងការឃំុខ្លួនរបស់នគរបាលទនាះទេ។ ប៉ុនន្ការសទបមចក្នុងការទស្នើសំុឲ្យ 
ម្នការពយោបាល នបរជាសថែិតក្នុងការសទបមចពីបពះរាជោជាញា  ឬ មនន្ីនគរបាលទៅវញិ។ 
ជាលេ្ធផល ការពយោបាលអំ�ុងទពលសលួរចទម្ើយ គឺជាកន់ស្ងមនិម្នទនាះទ�ើយ។ 

 មុននរឹងចូលពន្ធនាគារ បគបអ់្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់ គលួរនតេេលួលបានការ 
ពិនិត្យសុខភាព នដលបតរូវបានទ្វើទ�ើងទដ្យបគរូទពេ្យ ឬមនន្ីទពេ្យនដលេេលួលបានសិេិ្ធ
ពយោបាល និងបានចុះបញជា ី។ ល េ្ធផលននការពិនិត្យ រ លួមោងំភស្ុតាងននរបលួសរបូកាយ 
ជំងឺផ្ូវចិត្ ឬការពយោបាលរបូកាយ គលួរនតបតរូវបានកតប់តាេុក២២ ។ បគបក់ាររងរបលួស 
គលួរនតបតរូវបានថតេុក និងរាយការណ៍ជូនបបធ្នពន្ធនាគារ២៣  ។

 អ្នកជាបព់ន្ធនាគារភាគទបចើន បតរូវបានបញជាូ នទៅពន្ធនាគារតិចជាង ៤៨ ទម៉្ង 
បនាទា បពី់បតរូវបានច្បខ់្លួន នដលជាការបង្ហា ញពីសញ្ញា ននការទ្វើបាបទលើរបូកាយទៅ 
ខណៈម្នការឃុំខ្លួនទៅប៉ុស្ិ៍នគរបាល ដូចជាសា្ន មជា ំ មុខរបលួស និងសា្ន មរលាកគលួរ
នតទៅជាភស្ុតាងទៅទពលទ្វើការពិនិត្យ។ ទោះបីជាបបធ្នពន្ធនាគារមលួយចំនលួន 
បានបបាបអ់ង្គការលីកាដូថ្ អ្នកោងំទនាះ បានដរឹងអំពីអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ នដលបាន 
មកដល់ពន្ធនាគារោងំទនាះ បតរូវការការពយោបាលទដ្យសារម្នការបំោនទលើរាង 
កាយពីសំោកន់គរបាលកទ៏ដ្យ កប៏៉ុនន្បុគ្គលិកទពេ្យជាេូទៅនតងនតម្នភាពខវះ 
ខាតនផ្នកជំនាញ ភាពឯករាជ្យ និងសិេិ្ធក្នុងការពិនិត្យ កតប់តា និងរាយការណ៍ឲ្យបាន

 បតរឹមបតរូវអំពីសញ្ញា ននការរទំលាភបំោនពីោជាញា ្ររដ្ឋោងំទនាះ។

 អ្នកោងំទនាះ នដលបានេេលួលវគ្គបណុ្ះបោ្លបតរឹមបតរូវ និងេេលួលបានសិេិ្ធ 
ពយោបាលហាកដូ់ចជាមនិម្នជំនាញ នដលតបមរូវចំទោះទរាគសញ្ញា នានាននការទ្វើ 
ោរណុកម្ម។ ដូចទនះ អ្នកោងំទនាះ កហ៏ាកដូ់ចជាមនិម្នបេពិទសា្នក៍្នុងការយល់ 
ដរឹងពីផលបះ៉ោល់សុខភាពផ្ូវចិត្ននការរទំលាភបំោនផងនដរ។

 ទនះហាកដូ់ចជាទរាគសញ្ញា ផ្ូវកាយ និងផ្ូវចិត្ននការទ្វើ ោរណុកម្ម ទហើយនរឹង 
ការទ្វើបាបដនេទេៀត មនិបតរូវបានរកទឃើញ មនិបតរូវបានរាយការណ៍ ឬ ទបាះទច្ល ទៅ

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



២៤SMR rule 32 (3)
២៥Id. Rule 72 (2).
២៦ស�ោងតមាមកកមកពហ្ទណ្ឌកម្ពនុជមាកមារសធវើទមារុណកម្និងសកម្ភមាពសឃោសឃៅស្្ងសទៀតនតឹងកតរូវទទួលសទោសជមា្រ់ពន្ធនមាគមាររហរូតដល់២០ឆ្មាំ
២៧មមាកតមា២៨ននច្មា្់រស្តតីពតីពន្ធនមាគមារ

១៩

កងវវះខាតការដាក់ស�ាេ និងការហកតតមរូវស�តីងវិញ 
 អង្គការ លីកាដូ មនិបានដរឹងថ្ទតើម្នការដ្កទ់ោស  ទដ្យ
ទជាគជយ័ពីសំោកម់នន្ីអនុវត្ចបាប ់ សបម្បប់េទល្មើសនដលោក ់
ពន័្ធនរឹងការទ្វើោរណុកម្មនាទពល ប៉នុា្ម នឆ្្ន ថំ្មីៗទនះ២៦ ឬយ៉ងោ 
ទនាះទេ  ទហើយចំនលួនននបណ្រឹ ង និងការទសើុបអទងកតរដ្ឋបាលទៅក្នុង 
ពន្ធនាគារ កម៏្នចំនលួនោប។ 

 ម្នទហតុផលជាទបចើនសបម្បទ់ហតុការណ៍ទនះ។ ជាចំនុច 
សំខាន ់ គឺមនិម្នសាថែ បន័ឯករាជ្យនដលម្នតលួនាេីេេលួល និងទដ្ះ 
បសាយបណ្រឹ ងោកព់ន័្ធនរឹងនគរបាល និងមនន្ីអនុវត្ចបាបទ់ផ្សងទេៀត
ទនាះទេ។  

 ទៅខណៈនដលចបាបព់ន្ធនាគារកម្ុជា បញញាត្ឲ្យម្នសិេិ្ធ 
របស់អ្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់ក្នុងការដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ង អំពីអទំពើ 
រទំលាភបំោន២៧ អ្នកនដលពយោយមដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ងទៅក្នុងពន្ធនា 
គារម្នការភយ័ខ្ាច ថ្អ្នកោងំទនាះ នរឹងជាមុខសញ្ញា ក្នុងការ 

រទំលាភបំោននថមទេៀតទៅនថ្ងទបកាយ។ ការភយ័ខ្ាចទនះ បន្ម្នទៅ 
ក្នុងពន្ធនាគារ ដូចនដលបតរូវបានបញ្ជា កទ់ដ្យអ្នកជាបព់ន្ធនាគារមលួយ
ចំនលួន បានេេលួលនូវការគបម្មកំនហង ឬការរទំលាភបោំនពីឆ្្ម  ំ
ពន្ធនាគារ ឬអ្នកជាបព់ន្ធនាគារទផ្សងទេៀត បនាទា បពី់អ្នកោងំទនាះបាន
ទ្វើការប្រឹង។

 ទលើសពទីនះទៅទេៀត មនិម្នវធិ្នការណ៍ោមលួយបតរូវ 
បានទ្វើទ�ើងសបម្បក់ារោរអ្នក នដលចងដ់្កោ់ក្យបណ្រឹ ងទនាះ 
ទ�ើយ។ ការលាកប់ាងំទឈា្ម ះ គឺហាកដូ់ចជាមនិបតរូវបានធ្នា ទហើយ 
ោជាញា ្រជាទបចើន កម៏និបតរូវបានបំោកប់ំបន៉ក្នុងការធ្នានូវសុវតថែិភាព
ជាបន្បនាទា បរ់បស់អ្នកដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ងផងនដរ។ ជាឧោរហណ៍ 
អង្គការ លីកាដូ បានសម្្ភ សនអ៍តីតអ្នកជាបព់ន្ធនាគារមលួយចំនលួន នដ
លទៅនតបតរូវបានដ្កទ់ៅក្នុងបនទាបព់ន្ធនាគារដនដល ជាមលួយអ្នកនដល 
រទំលាភបំោនទលើអ្នកោងំទនាះ បនាទា បពី់ម្នការដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ង។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ

ទពលនដលជនរងទបគាះកំពុងសថែិតទៅក្នុងការឃុំខ្លួន។  អ្នកនដលបតរូវ
 បានទដ្ះនលងហាក ់ ដូចជាមនិបានេេលួលការកតប់តាេុកបតរឹមបតរូវអំពី

ទរាគសញ្ញា របស់អ្នកោងំទនាះទេ ទោះជាបបសិនទបើអ្នកោងំទនាះ ទៅ 
ជលួបអ្នកជំនាញនផ្នកសុខភាពកទ៏ដ្យ ទដ្យសារកងវះខាតអ្នកជំនាញ
ទៅទលើការបះ៉ោល់នផ្នកផ្ូវកាយ និងផ្ូវចិត្ននការទ្វើោរណុកម្មជា

 េូទៅក្នុងចំទោមអ្នកជំនាញនផ្នកសុខភាពោងំអស់ក្នុងបបទេស។

 មនិបតរឹមនតអ្នកនដលបានរងទបគាះ ទដ្យការរទំលាភបំោន
ទៅទពលម្នការឃុំខ្លួនរបស់នគរបាលប៉ុទោណ ះទេ នដលេេលួលផល
បះ៉ោល់ពីបបពន័្ធទវជជាសានសរ្បស់ពន្ធនាគារ អ្នកជាបព់ន្ធនាគាជាទបចើន
នដលបតរូវការជំនលួយនផ្នកទវជជាសានស្ជាបនាទា ន ់ឬ ជាទេៀងោត ់ នដលរលួម
ោងំអ្នកនដលបានរងការរទំលាភបំោនទៅក្នុងពន្ធនាគារបសាប ់ កម៏និ 
េេលួលការពយោបាលោនទ់ពល និងបតរឹមបតរូវនដរ ទដ្យសារទសវាកម្ម 
និងឱសថមនិបគបប់គាន ់ ទហើយនិងបបពន័្ធនដលពុករលលួយយ៉ងខ្ាងំ 
នដលបជាបចូលក្នុងទសវាកម្មពយោបាលក្នុងពន្ធនាគារ។   

 ទៅខណៈនដលពន្ធនាគារជាទបចើន ម្នមនន្ីទពេ្យយ៉ងតិច
ម្្ន កប់បច្កំារ មនន្ីទពេ្យនតងនតមនិបានេេលួលការបណុ្ះបោ្ល 
បគបប់គាន ់ ឬខវះសមតថែភាពពយោបាល។ ទលើសពីទនះ បនទាបទ់ពេ្យក្នុង 
ពន្ធនាគារនតងនតខវះឱសថ និងឧបករណ៍ទពេ្យសបម្បព់យោបាលសូម្ ី
នតទលើជំងឺតូចតាចកទ៏ដ្យ។ 

 ពីទបោះមនន្ីទពេ្យក្នុងពន្ធនាគារម្នបេពិទសា្ន ៍ ទៅម្ន 
កបមតិ ឬ មនិម្នោល់នតទសាះទៅក្នុងការនថោនំផ្នកផ្ូវចិត្ អ្នកជាប ់
ពន្ធនាគារោងំទនាះ នដលម្នបញ្ហា ផ្ូវចិត្ បតរឹមនតបានេេលួលការគាបំេ 
ឬ ពយោបាលនដលអ្នកោងំទនាះបតរូវការ បបសិនទបើអ្នកោងំទនាះ ោច 
េេលួលបានទសវាកម្មពីអង្គការមនិនមនរដ្្ឋ ភបិាល នដលម្នជំនាញ
ទលើបញ្ហា សុខភាពផ្ូវចិត្ ដូចជាអង្គការ TPO ជាទដើម។
 

 ទលើសពីទនះ អ្នកជាបព់ន្ធនាគារ នតងនតរាយការណ៍មក 
អង្គការ លីកាដូ ថ្ការពយោបាល និងឱសថ គឺបតរូវបានផ្ល់ឲ្យនតអ្នក 
ជាបព់ន្ធនាគារោនដលោចបងប់បាក ់ ឬអ្នកនដលម្នេំនាកេ់ំនង
លអជាមលួយោជាញា ្រពន្ធនាគារប៉ុទោណ ះ។

 ទយងតាមបេដ្្ឋ នអប្បរម្ សបម្បប់គបប់គងអ្នកទោស 
(SMR) អ្នកជាបព់ន្ធនាគារោនដលេេលួលរងបបទភេននេណ្ឌ កម្មជាក់
លាកោ់មលួយ រ លួមោងំការឃុំោងំបិេជិត បតរូវនតេេលួលការពិនិត្យជា
ទរៀងរាល់នថ្ងទដ្យមនន្ីទពេ្យ នដលជាអ្នកគលួរនតផ្ល់ទយបល់ដល់  
បបធ្នពន្ធនាគារ ថ្ទតើេណ្ឌ កម្មគលួរនតបតរូវបានបញ្ឈបទ់ដ្យមូលទហតុ 
សុខភាពផ្ូវកាយ ឬ ផ្ូវចិត្ ឬយ៉ងោ។  

 ទៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ុជា សកម្មភាពខាងទលើទនះ កបមនរឹង 
ទកើតទ�ើងោស់ មលួយនផ្នកទដ្យសារកងវះខាតឆនទាៈ និងចំនលួន 
បុគ្គលិកទពេ្យទៅម្នកបមតិ
ទៅក្នុងពន្ធនាគារនីមលួយៗ ទហើយកន៏ថមោងំទដ្យសារេណ្ឌ កម្មក្នុងព
ន្ធនាគារជាទបចើនមនិម្នកំនតក់្នុងបេបញ្ជា បតរឹមបតរូវជាពិទសសេណ្ឌ
កម្ម នដលបបបពរឹត្ទដ្យអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ។  

 កដូ៏ចគា្ន នដរ បគបអ់្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់គលួរនតេេលួល 
បានការពិនិត្យនផ្នកទវជជាសានស្ ទដើម្កីំណតពី់សាថែ នភាពផ្ូវកាយ និង 
ផ្ូវចិត្របស់អ្នកោងំទនាះ មុននរឹងតបមរូវឲ្យេេលួលការង្រក្នុងពន្ធនាគារ
ោមលួយ ។ ការពិនិត្យោងំទនះ មនិម្នទៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ុជាទនាះ
ទេ។ ផទាុយទៅវញិ អ្នកជាបព់ន្ធនាគារជាទបចើន នតងនតបតរូវបានបង្ខំឲ្យ 
ទ្វើការ ទោះបីជាអ្នកោងំទនាះម្នជំងឺយ៉ងចបាស់កទ៏ដ្យ ទហើយ 
ទពលខ្ះ បតរូវេេលួលរងេណ្ឌ កម្មបបសិនទបើអ្នកោងំទនាះបដិទស្។  



២៨កមារកសមាវកជមាវថ្តីៗរ្រស់កមារិ�មាល័�អង្គកមារសហក្រជមាជមាតិទទួល្រន្នុកសិទិ្ធមនុស្(OHCHR)្រង្មាញថមាជំនួ�ហ្្កសមធមាវីគឺមមានហត១១៩្រ៉ុសណណោវះសនៅក្នុងក្រសទសកម្ពនុជមាសនៅឆ្មាំ២០១០
សហើ�ចមា្រ់តមាំងពតីសនោវះមកចំនួនសនវះបមានធម្ាក់ចុវះមកកតតឹម៧៦។សនៅតមាមសខត្តមួ�ចំនួនមិនមមានជំនួ�ហ្្កសមធមាវីទមាល់ហតសសោវះ។
២៩http://www.apt.ch/en/news_on_prevention/cambodia-towards-an-independent-npm/#.U4bpr5SSys9.

២០

អ្នកជាបព់ន្ធនាគារមលួយចំនលួនតូចថ្មីៗ នរឹងបតរូវបបឈមមុខនរឹងទបគាះ 
ថ្្ន កក់្នុងការរាយការណ៍អំពីការទ្វើោរណុកម្ម ទៅកានម់នន្ីពន្ធនាគារ 
ឬនគរបាល។ ទបគាះថ្្ន ក់្ ្ងន់្ ្ងរោចទកើតទ�ើងទបចើនជាផល បបទយជន ៍
ននការដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ង។

 អ្នកជាបព់ន្ធនាគារមលួយចំនលួនតូចថ្មីៗ នរឹងបតរូវបបឈមមុខនរឹង
ទបគាះថ្្ន កក់្នុងការរាយការណ៍អំពីការទ្វើោរណុកម្ម ទៅកានម់នន្ី 
ពន្ធនាគារ ឬនគរបាល។ ទបគាះថ្្ន ក់្ ្ងន់្ ្ងរោចទកើតទ�ើងទបចើនជាផល
បបទយជនន៍នការដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ង។

 ការភយ័ខ្ាចការទ្វើបាបវញិ គឺមនិបតរឹមនតជាឧបសគ្គក្នុងការ
ទ្វើបណ្រឹ ងផ្ូវការ សបម្បអ់្នកនដលទៅនតបតរូវបានឃុំខ្លួនប៉ទុោណ ះទេ។ 
ទហើយទោះបីសបម្បអ់្នកនដលទរៀបចំបណ្រឹ ងរដ្ឋបាល មនិម្នវធិ្ន 
ការណ៍ោមលួយ បតរូវបានដ្កទ់ដើម្ធី្នាឲ្យម្នការពិនិត្យទដ្យបតរឹម
បតរូវ និងអពយោបកិត្យ ទហើយបបពន័្ធពន្ធនាគារបតរូវបានខូចខាតទដ្យអទំពើ
ពុករលលួយទេៀតផង។  

 បបសិនទបើអ្នកោងំទនាះ យល់ដរឹងអំពីសិេិ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការ
ទ្វើនបបទនាះ ទនាះអ្នកជាបព់ន្ធនាគារមលួយចំនលួននរឹងម្នោរម្មណ៍ 
សុវតថែភិាពជាង និងម្នឆនទាៈទបចើនជាង ក្នុងការដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ងទៅ 
តុលាការ ទៅទពលអ្នកោងំទនាះបតរូវបានទដ្ះនលងពីពន្ធនាគារ ឬការ 
ឃុំោងំរបស់នគរបាល។ ប៉ុនន្ទោះជាយ៉ងទនះក្ី ករ៏ដ្ឋមនិបានផ្ល់
នូវេបមងន់នការការោរោមលួយដល់ជនរងទបគាះ និងសាក្សទីនាះ 
ទ�ើយ។ 

 ទលើសពីទនះទៅទេៀត អ្នកនដលចងរ់ាយការណ៍អំពីការ 
រទំលាភបំោន មនិម្នអ្នកតំោងផ្ូវចបាបប់គបប់គានទ់នាះទេ។ ម្ន
ភាពខវះខាតខ្ាងំនផ្នកជំនលួយទមធ្វទីៅក្នុងបបទេសកម្ុជា២៨ ទហើយ 
ទមធ្វឯីកជននតងនតផ្ល់ទសវាកម្មនដលម្នតនម្នថ ្ និងមនិោចេុក 

ចិត្បាន។ ការទស៊ើបអទងកតោមលួយ ហាកដូ់ចជាមនិភាពឆ្បរ់ហ័ស 
ឬមនិអពយោបកិត្យ។ បបពន័្ធតុលាការកម្ុជា គឺទោទពញទដ្យអទំពើពុក 
រលលួយយ៉ងជាកន់ស្ង និងង្យេេលួលឥេ្ធិពលពីការអន្ាគមនន៍ផ្នក 
នទយបាយ។

 អ្នកនដលោច និងម្នឆនទាៈដ្កប់ណ្រឹ ងឲ្យដំទណើ រការ គឺនរឹង 
ជលួបនរឹងការបពទងើយកទន្ើយ ឬ ការតបតពីោជាញា ្រទសើុបអទងកត ទហើយ 
នរឹងទោះបីជារបាយការណ៍ បតរូវបានទ្វើការទស៊ើបអទងកតយ៉ងមត៉ច់ត ់
និងបតរឹមបតរូវកទ៏ដ្យ កម៏្នលេ្ធភាពតិចតលួចោស់សបម្បអ់្នកដ្ក់
ោក្យបណ្រឹ ង។ 

 មនិម្នបបពន័្ធេូលំេូលាយននការផ្ល់សំណង ឬការស្ារ 
នីតិសម្ោទ�ើងវញិដល់ជនរងទបគាះ ននការទ្វើោរណុកម្មទៅក្នុង 
បបទេសកម្ុជាទនាះទេ ទហតុដូចទនះទហើយបានជាម្នោក្យបណ្រឹ ង 
តិចតលួចនដលបតរូវបានទ្វើទ�ើង បតរូវបានទដ្ះបសាយទដ្យការទរៀបចំ 
ទបរៅផ្ូវការជាមលួយអ្នកបបបពរឹត្ិអទំពើទល្មើស ទដើម្ឲី្យម្នការដកោក្យ 
បណ្រឹ ង។ អង្គការ លីកាដូ មនិបានដរឹងនូវករណីថ្មីៗោមលួយ នដល 
សំណងសបម្បក់ារទ្វើោរណុកម្ម ឬការទ្វើបាបទដ្យភា្ន កង់្ររដ្ឋបតរូវ
បានផ្ល់ឲ្យតាមរយៈតុលាការទនាះទេ។ 

 ទដ្យនផអកទលើអំណះអំោងខាងទលើ គឺមនិម្នការភាញា ក ់
ទផអើលទនាះទេ នដលម្នជនរងទបគាះតិចតលួច ម្នឆនទាៈនរឹងរាយការណ៍ 
អំពីការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបទផ្សងៗ និងអ្នកនដលមនិម្ន 
សង្ រឹមតិចតលួចថ្អវីៗនរឹងបានតាមោក្យបណ្រឹ ងរបស់អ្នកោងំទនាះ។ 
ទៅខណៈទនះ អ្នកនដលេេលួលខុសបតរូវក្នុងការទ្វើោរណុកម្ម និង 
សកម្មភាពទ្វើបាបទផ្សងទេៀត នរឹងទៅនតមនិបតរូវបានេេលួលេណ្ឌ កម្ម 
និងទៅនតទ្វើសកម្មភាពោបកករ់បស់អ្នកោងំទនាះ ម្ងទហើយម្ង 
ទេៀត។

គណកម្មា្ិការអន្រតកេួង(មិនឯករាជ្យ និងមិនមានតបេិ�ិ្ធភា�) 
 ទយងតាមម្បតា ១៧ ននពិ្ីសារបននថែមននអនុសញ្ញា េប់
សាក តោ់រណុកម្ម (OPCAT) កម្ុជាគលួរនតបទងកើត យន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិ 
(NPM) ឬ (NPMs) បតរឹមឆ្្ន ២ំ០០៨ គឺមលួយឆ្្ន បំនាទា បពី់ផ្ល់ 
សច្ចា នុមត័។ 

 ប៉ុនន ្ ទៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០០៩ រាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា បានទចញនូវ
អនុបករឹត្យស្ីពីការបទងកើតនូវគណកម្្ម ្ិការអន្របកសលួងថ្មីមលួយ នដល 
ម្នសម្សភាព ជាអ្នកតំោងពីបកសលួងនានារបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល 
ទៅវញិ។

 ទៅខណៈនដលយន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាត ិ (NPMs) ោចម្ន 
េបមងទ់ផ្សងៗគា្ន  ប៉ុនន្បតរូវនតបសបតាមល័ក្ខខណ័្ឌ ជាកល់ាកម់លួយចំនលួន
ជាអប្បរម្របស់ OPCAT។ សំខានប់ំផុតយន្ការទនះ បតរូវនតមនិ 
សថែិតទៅទបកាមឥេ្ធិពលរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាលទនាះទេ។ ក្នុងចំទោម 
ល័ក្ខខណ័្ឌ តបមរូវទផ្សងទេៀត យន្ការទនះ បតរូវនតម្នសមតថែភាពទ្វើការ
ទដ្យឯករាជ្យ ទដ្យមនិម្នការអន្រាគមពីោជាញា ្ររដ្ឋទនាះទេ ទហើយ 

សម្ជិករបស់យន្ការទនះ គលួរនតជាអ្នកជំនាញម្នសមតថែភាពបគប ់
បគាន ់ និងឯករាជ្យ។ យន្ការទនះ បតរូវនតម្នសវ័យភាពនផ្នកថវកិារ 
ម្នលេ្ធភាពទ្វើការពបង្ងថវកិា និងទបបើបបាស់្នធ្នទដ្យទសរពីី
ការបគបប់គងរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល។  

 សម្សភាពរបស់យន្ការបង្ក រ ថ្្ន កជ់ាតិបទោ្ះោសន្ន 
របស់កម្ុជា មនិបានបំទពញតាមល័ក្ខខណ័្ឌ តបមរូវោងំទនះ ឬល័ក្ខខណ័្ឌ  
ចំបងៗបំផុតទនាះទេ។ សាថែ បន័ទនះ ម្នសម្សភាពមកពីភា្ន កង់្រ 
ទផ្សងៗរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល រលួមម្នបកសលួងមហានផទា បកសលួងការោរជាតិ 
បកសលួងការបរទេស និងសហបបតិបត្ិការអន្រជាតិ បកសលួងយុត្ិ្ម ៌
បកសលួងសុខាភបិាល បកសលួងសង្គមកិចចា អតីតយុេ្ធជន និងយុវនីតិ 
សម្ោ ទហើយនិងគណកម្្ម ្ិការសិេិ្ធមនុស្សកម្ុជា។ គណកម្្ម - 
្ិការទនះ បតរូវបានដរឹកនាទំដ្យរដ្ឋមនន្ីបកសលួងមហានផទា ឯកឧត្ម  
ស ទខង។

 គណកម្្ម ្ិការទនះ មនិបតរឹមនតមនិបានបទំពញនូវល័ក្ខខណ័្ឌ
មូលដ្្ឋ នឯករាជ្យប៉ុទោណ ះទេ ទហើយនថមោងំទ្វើការង្រមនិម្ន 

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



បបសិេិ្ធភាពនថមទេៀតផង។ សាថែ បន័ទនះ បានទ្វើការតិចតលួចបំផុតទៅ 
ទលើការបតរួតពិនិត្យ រាយការណ៍ ឬ ទសុើបអទងកតតាមោក្យបណ្រឹ ងជាក ់
នស្ង។ ទលើសពីទនះ សិកា្ខ សាលាទៅនខ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៣ ស្ីពីការបទងកើត
យន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិ (NPM) មលួយ សម្ជិករបស់ គណកម្្ម ្ិការទនះ 
មនិោចបង្ហា ញពីលេ្ធផលរបស់ខ្លួនោនទ់ពលទវលា ផទាុយទៅវញិនបរ
ជាបតរឹមនតបង្ហា ញពីកងវះ្នធ្ន នដលម្នសបម្បអ់្នកោងំទនាះ 
ទៅវញិ។

 អនុគណកម្្ម ្ិការរបស់អង្គការសហបបជាជាតិ ស្ីពីការ 
បង្ក រការទ្វើោរណុកម្ម បានមកេស្សនកិចចាទៅកម្ុជាចំនលួនពីរដង 

 ច្បត់ាងំពីកម្ុជាបានផ្ល់សច្ចា បន័ទលើពិ្ីសារបននថែម ននអនុសញ្ញា  
េបស់ាក តោ់រណុកម្ម។ ទៅទពលេស្សនកិចចាទលើកទៅមលួយទៅនខ្្នូ 
ឆ្្ន ២ំ០០៩ អនុគណកម្្ម ្ិការទនះ បានទចញនូវរបាយការណ៍ 
និងអនុសាសនស៍ម្្ង តជ់ាទបចើន ជូនទៅរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា។ បនាទា ប់
ពីមនិេេលួលបានការទឆ្ើយតបទៅនរឹងរបាយការណ៍ទនះ អនុគណ- 
កម្្ម ្ិការបានបត�បម់កទ្វើេស្សនកិចចាម្ងទេៀតទៅនខ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៣ 
ទដើម្ពីិភាកសាអំពីការអនុវត្អនុសាសនក៍ាលពីឆ្្ន ២ំ០០៩ ទហើយនិង
ការបទងកើតយន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិឯករាជ្យមលួយ។

 ការយិល័យឧត្មស្នងការអង្គការសហបបជាជាតិ េេលួល 
បនទាុកសិេ្ធមិនុស្សទៅកម្ុជា (UN-OHCHR Cambodia) ដំបូងបាន 
ទរៀបចំសិកា្ខ សាលាមលួយ ស្ីពីការបទងកើតយន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិឯក 
រាជ្យ មលួយកាលពីនខវចិ្ិកា ឆ្្ន ២ំ០១១ អំ�ុងទពលោជាញា ្របានបង្ហា ញ
ឆនទាៈក្នុងការទ្វើការពបង្ងចបាបស់្ីពីយន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិថ្មីមលួយ។ 
នផអកទលើសិកា្ខ សាលាទនះ ការយិល័យឧត្មស្នងការអង្គការសហ- 
បបជាជាតិេេលួលបនទាុកសិេ្ធិមនុស្ស បានផ្ល់អំោចដល់សម្គម

 សបម្បក់ារបង្ក រការទ្វើោរណុកម្ម (APT) ទដើម្បីទងកើតនូវការវភិាគ 

អំពីការអនុវត្លអ និងទមទរៀននដលបានទរៀនពីរដ្ឋទផ្សងៗទេៀត។ 
ការសិកសាទនះ បតរូវបានបង្ហា ញទៅក្នុងសិកា្ខ សាលាេីពីរ ស្ីពីការ

 បទងកើតយន្ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិមលួយ ទៅរាជធ្នីភ្នទំពញ អ�ុំងនខ្្នូ 
ឆ្្ន ២ំ០១៣។
 ទដ្យម្នការកតស់ម្្គ ល់ពីសម្គមទនះ ទៅខណៈនដល 
បគបអ់្នកចូលរលួមោងំអស់ក្នុងសិកា្ខ សាលា បានយល់បពមទលើតបមរូវ  
ការសបម្បប់បទេសកម្ុជា ក្នុងការបំទពញកាតពវកិចចារបស់ខ្លួនទបកាម 
អនុសញ្ញា  OPCAT ោនុសាសនម៍លួយចំនលួន នដលបតរូវបានទ្វើទ�ើងទៅ
ទពលទ្វើទសចក្ីបញចាបន់នសិកា្ខ សាលា ទដ្យរដ្ឋមនន្ីបកសលួងមហានផទា 
ម្នភាពផទាុយគា្ន ៖ “ទយើងបតរូវនតបកទ�កទមើលនូវអវីនដលបានសទបមច
លេ្ធផលកន្ងមក ទហើយអវីនដលទៅសល់ទដើម្បីំទពញទៅក្នុងការ 
បង្ក រការទ្វើោរណុកម្ម...ទយើងនរឹងបន្ពយោយម ប៉ុនន្អវីនដលទយើងបាន
សទបមចលេ្ធផលកន្ងមក គឺម្នភាពវជិជាម្ន”។ 

 ផទាុយពីទនះ ទលាក Malcolm Evans បបធ្នអនុគណកម្្ម  
្ិការអង្គការសហបបជាជាតិស្ីពីការបង្ក រការទ្វើោរណុកម្ម បានកត់
សម្្គ ល់ទឃើញនូវកងវះការវវិឌ្ឍទៅមុខឲ្យោនទ់ពលទវលា “កម្ុជាឥ�ូវ
ម្នទពលទវលាជាទបចើនឆ្្ន កំ្នុងការេេលួលបានបេពិទសា្ននូ៍វអវី នដល 
បតរូវការ ទហើយទពលទវលាបានមកដល់ទហើយសបម្បប់បទេសទនះ ក្នុង
ការបំទពញការទប្ជាញា ចិត្ជាអន្រជាតិរបស់ខ្លួន ក្នុងការបទងកើតនូវយន្ 
ការបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិឯករាជ្យមលួយ...ទនះ គឺជាជំហានដសំ៏ខានម់លួយទៅ
ទលើផ្ូវទឆ្្ះទៅកានក់ារបង្ក រការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបទៅ 
អំ�ុងទពលឃុំខ្លួន” ។ 

 ច្បត់ាងំពីសិកា្ខ សាលានខ្្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៣ មនិោនម់្នការ 
វវិឌ្ឍោមលួយបតរូវបានទ្វើទ�ើងទឆ្្ះ ទៅការបទងកើតយន្ការបង្ក រថ្្ន ក ់
ជាតិមលួយទនាះទេ។

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ២១

អ្នកទោសជានស្ីក្នុងបនទាបឃុ់ំោងំរបស់ពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០១០



អ្នកទោសជាបុរសក្នុងបនទាបឃុ់ំោងំរបស់ពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០០៩



សេចក្តីបញ្ចប់

២៣

 សបម្បទ់ហតុផល នដលបានកតស់ម្្គ ល់រ លួចទហើយ កម៏និ 
ោចទៅរលួចក្នុងការដរឹងអំពីេំហំពិតននការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាប
អ្នកជាបព់ន្ធនាគារទៅក្នុងបបទេសកម្ុជា។ ប៉ុនន្ទនះ ចបាស់ោស់ថ្ 
អ្នកជាបព់ន្ធនាគារជាទបចើន បន្បតរូវបានរងនូវការទ្វើបាបោងំផ្ូវកាយ 
និងផ្ូវចិត្ទៅអំ�ុងទពលននការឃុំខ្លួនរបស់ោជាញា ្ររដ្ឋ ទហើយអ្នក

 ោងំទនាះម្នលេ្ធភាពតិចតលួចក្នុងការេេលួលបានយន្ការបណ្រឹ ងដ ៏
ម្នបបសិេិ្ធភាព និងការផ្ល់សំណង ទហើយអ្នកនដលេេលួលខុសបតរូវ
ទលើបញ្ហា ទនះ កបមនរឹងបតរូវបានផ្នាទា ទោសតាមចបាបោ់ស់។  

 ទៅខណៈនដលទឃើញចបាស់ អំពីការវវិឌ្ឍគលួរឲ្យកតស់ម្្គ ល់ 
ទឆ្្ះទៅការកាតប់នថែយកបមតិ ននការទ្វើោរណុកម្មទៅកម្ុជាអស់ជា 
ទបចើនេសវត្សនច៍្បត់ាងំពីរបបនខ្មរបកហមមក ការវវិឌ្ឍទនះ បតរូវបាន 
ោកខ់ានោងំបសរុងនាទពលថ្មីៗទនះ ទដ្យមនិម្នការរកីចំទរ ើនដល៏អ 
និងចបាស់លាស់ទនាះទ�ើយ ច្បត់ាងំពីពិ្ ីសារបននថែមទលើអនុសញ្ញា  
បបឆ្ងំោរណុកម្ម (OPCAT) បតរូវបានផ្ល់សច្ចា នុមត័ទៅឆ្្ន ២ំ០០៧។ 

 គលួរឲ្យទសាកស្ាយោស់ អស់ទពលជិត ២២ឆ្្ន  ំ បនាទា បពី់ 
កម្ុជាបានផ្ល់សច្ចា នុមត័ ទលើអនុញ្ញា េបស់ាក តោ់រណុកម្មរបស់អង្គ 
ការសហបបជាជាតិ និងជាង ៧ឆ្្ន ចំ្បត់ាងំពីការផ្ល់សច្ចា នុមត័ទលើ
ពិ្ីសារបននថែមទលើអនុសញ្ញា េបស់ាក តោ់រណុកម្ម (OPCAT) បបពន័្ធ 
ចបាប ់និងតុលាការកម្ុជា ទៅនតមនិោច ឬមនិម្នឆនទាៈក្នុងការបង្ក រ 
និងដ្កេ់ណ្ឌ កម្មឲ្យម្នបបសិេិ្ធភាព ទលើសកម្មភាពោរណុកម្ម 

ទនាះទេ។

 ទោះបីជាោជាញា ្រកម្ុជា បានទថ្ក លទោសការទ្វើោរណុកម្ម
ទដ្យទបើកចំហ និងញរឹកញាបក់ទ៏ដ្យ កក៏ារបន្ទកើតទ�ើងនន 
សកម្មភាពទនះ ទៅនតបតរូវបានបដិទស្ ឬ បពទងើយកទន្ើយ។ ទៅ 
ខណៈទនះ អ្នកបបបពរឹត្អំទពើទល្មើស មនិបតរូវបានេេលួលេណ្ឌ កម្ម ទហើយ 
អ្នកនដលរងទបគាះ មនិោនេ់េលួលបានការការោរ និងសំណងទៅ 
ទ�ើយទេ។

 ដរាបោតុលាការកម្ុជា បន្េេលួលយកសាក្ខីកម្ម ឬការ 
សារភាព នដលេេលួលបានទបកាមការបង្ខិតបង្ខំ និងទៅខណៈទពល 
នដលអ្នកនដលបញ្ជា  សបមបសបមរួល ឬបបបពរឹត្អំទពើោរណុកម្មេេលួល
បាននិេណ្ឌ ភាព ទនាះការទប្ជាញា ចិត្ពិតបបាកដរបស់កម្ុជា ក្នុងការ 
ហាមោតយ៉់ងដ្ចខ់ាតទលើការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាប និង 
ទៅនតមនិោចសទបមចបាន។ 

 ទៅខណៈនដលបុរស នស្ី និងកុម្រ បន្េេលួលរងការវាយដំ 
គបម្មកំនហង និងទ្វើឲ្យពិការទៅទពលម្នការឃុំខ្លួនទដ្យោជាញា ្រ 
រដ្ឋ ោជាញា ្រកម្ុជា បតរូវនតេេលួលសា្គ ល់ថ្ អ្នកោងំទនាះបតរូវេេលួលខុស
បតរូវទដ្យផ្ទា ល់ និងបតរូវនតច្តវ់ធិ្នការណ៍ជាបនាទា នក់្នុងការផ្ល់យន្
ការការោរដខ្៏ាងំមលួយ និងនដលបបកបទដ្យការេេលួលខុសបតរូវ។

បនទាបឃុ់ំោងំសបម្បអ់្នកទោសជាបុរសរបស់ពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្្ន ២ំ០១៣

អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ



ទយោបល់មួយចំនួន៖

អង្គការ លីកាដូ សូមផ្ល់នូវទយបល់ជាោេិភាពចំនលួន ដបព់ីរចំនុច ជូនដល់រាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា៖

►►► ទរៀបចំ និងអនុមត័ចបាបស់្ីពីការេបស់ាក តក់ារទ្វើោរណុកម្មជាកល់ាក ់ ទដ្យទ្វើការបញចាូ លក្នុងចបាបជ់ាតិ នូវនិយមនយ័ននការទ្វើ 
ោរណុកម្ម នដលម្នទៅក្នុងម្បតា ១ ននអនុសញ្ញា េបស់ាក តោ់រណុកម្មរបស់អង្គការសហបបជាជាតិ និងកំណតអ់ទំពើននការទ្វើោរណុកម្ម 
ថ្ជា បេទល្មើសបពហ្មេណ្ឌ  និងដ្កទ់ោសទដ្យេណ្ឌ កម្មសមរម្យមលួយចំនលួន។

►►► បទងកើតយនក្ារបង្ក រថ្្ន កជ់ាតិឯករាជ្យពិតបបាកដមលួយ នដលម្នសម្សភាពមកពីអ្នកជំនាញឯករាជ្យ នដលម្នសមតថែភាពបគប ់
បគាន ់ ទហើយនដលមនិសថែិតទបកាមឥេិ្ធពលរបស់រាជរដ្្ឋ ភបិាល និងម្នលេ្ធភាពទ្វើការង្រទដ្យឯករាជ្យ ទហើយនិងម្នសវ័យភាពថវកិា 
ផងនដរ។ 

►►► ធ្នាថ្បគបម់នន្ីអនុវត្ចបាប ់និងមននី្ពន្ធនាគារោងំអស់យល់នូវអវី នដលជាការទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាប ទហើយនរឹងការហាម 
ោតដ់្ចខ់ាត។  

►►► ទ្វើវទិសា្នកម្មបកមនីតិវ ិ្ ីបពហ្មេណ្ឌ  ទដើម្ធី្នា  ថ្អ្នកជាបព់ន្ធនាគារេេលួលបានសិេិ្ធេំនាកេ់ំនងជាមលួយទមធ្វ ីបងបអូន ឬ អ្នក 
ដនេ បគបទ់ពលទវលា ទៅអំ�ុងទពលឃុំខ្លួនទដ្យនគរបាល សិេិ្ធេេលួលបានការោរពទីមធ្វអី�ុំងទពលសាកសលួរ និងសិេិ្ធេេលួលបានការ 
ពិនិត្យសុខភាពនដលឯករាជ្យ បបសិនទបើម្នការទស្នើសំុ។

►►► ច្តវ់ធិ្នការណ៍ជាបនាទា ន ់ ទដើម្ធី្ នា  ថ្បគបអ់្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់ បតរូវបានបបាបអ់ំពីសិេិ្ធរបស់អ្នកោងំទនាះ បនាទា បពី់ 
ម្នការច្បខ់្លួន រ លួមោងំសិេិ្ធក្នុងការមនិទឆ្ើយសំនលួររបស់នគរបាល សិេិ្ធមនិបតរូវបានទគទ្វើោរណុកម្ម និងសិេិ្ធក្នុងការដ្កោ់ក្យបណ្រឹ ង។

►►► ហាមោតក់ារទបបើបបា ស់ ការសារភាពជាភស្ុតាងនដលោចេេលួលយកបានទៅក្នុងតុលាការ លុះបតានតការសារភាពទនាះ 
បតរូវបានទ្វើទដ្យម្នវត្ម្ន និងបនាទា បពី់បបរឹកសាពីទមធ្វកីារោរជនជាបទ់ច្េ។ 

►►► ច្តវ់ធិ្នការណ៍បនាទា ប ់ទដើម្ទី្វើឲ្យបបទសើរនូវល័ក្ខខណ័្ឌ ននការឃុំខ្លួនទៅក្នុងពន្ធនាគារ និងកាតប់នថែយភាពចទងអៀតនណន។ ជំហាន 
ដំបូង បទងកើន កា រទបបើបបាស់វធិ្នការណ៍នដលមនិម្នការឃុំខ្លួនបទោ្ះោសន្នរងច់្សំវនាការ និងការទបបើបបាស់ទោសនដលមនិច្បំាចឃុ់ំ 
ខ្លួន។ 

►►► ធ្នាថ្ម្ននតមនន្ីពន្ធនាគារប៉ុទោណ ះ នដលម្នសិេិ្ធក្នុងការអនុវត្វនិយ័ទលើអ្នកជាបព់ន្ធនាគារ។ បគបក់រណីននការរទំលាភបោំន 
និងការទ្វើបាប នដលបតរូវបានបបបពរឹត្ទដ្យអ្នកជាបព់ន្ធនាគារទផ្សងទេៀត បតរូវនតម្នការទស៊ើបអទងកត និងដ្កទ់ោស ទហើយបបសិនទបើមននី្ 

 ពន្ធនាគារោបតរូវបានរកទឃើញថ្មនិទអើទពើ ឬ បទោ្យឲ្យម្នអំទពើទនះ បតរូវនតេេលួលខុសបតរូវមុខចបាប។់

►►► បទងកើតសាថែ បន័បតរួតពិនិត្យសីុវលិឯករាជ្យមលួយ នដលម្នសមតថែភាពក្នុងការេេលួល និងទដ្ះបសាយបណ្រឹ ងទដ្យផ្ទា ល់ទៅទលើ 
នគរបាល និងមននី្អនុវត្ចបាបដ់នេទេៀត ឲ្យបានសមបសប។ 

►►► ធ្នាថ្មនន្ីអនុវត្ចបាប ់ និងមនន្ីទផ្សងទេៀតននោជាញា ្រដ្ឋ នដលបតរូវបានទច្េថ្បានទ្វើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបដនេទេៀត បតរូវ 
បានទស៊ើបអទងកតទដ្យឯករាជ្យ ោនទ់ពលទវលា និងទពញទលញ ទហើយបបសិនទបើសមរម្យ បតរូវនតេេលួលទោសទៅតាមចបាប។់

 

►►► បទងកើតកម្មវ ិ្ ីរបស់រដ្ឋការោរជនរងទបគាះ និងសាក្ស ី នដលធ្នាបាននូវការរកសាការសម្្ង ត ់ និងការការោរអ្នកនដលមករាយការណ៍ 
ឬ ប្រឹងអំពីអំទពើោរណុកម្ម ទហើយធ្នាថ្ជនរងទបគាះ បតរូវបានផ្ល់ការស្ារសមបាោទ�ើងវញិ រ លួមោងំការផ្ល់សំណងសមរម្យ និងការស្ារ 
សមបាោទពញទលញតាមនដលោចទ្វើទៅបាន។

►►► អនុញ្ញា តឲ្យម្នទកើនទ�ើង ននការអទងកតទមើលបគបក់នន្ងននការឃុំខ្លួន ទដ្យអ្នកអទងកតការណ៍ឯករាជ្យ និងបញចាបក់ាររ រឹតត្ រឹត  នដល
មនិបតរឹមបតរូវមកទលើការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់អង្គការ លីកាដូ។ អង្គការ លីកាដូ និងអ្នកអទងកតដនេទេៀត បតរូ វនតោចទ្វើការសម្្ភ សទដ្យ 
សម្្ង តជ់ាមលួយបគបអ់្នកជាបព់ន្ធនាគារោងំអស់។

២៤អំទពើោរណុកម្ម និងការទ្វើបាបៈ របាយការណ៍លីកាដូ
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