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សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរ�ឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស
(លីកាដូ)

លីកាដូ គជា
ំ ពអ
ើ
ឺ អង្គការសិទ្ធម
ិ នុស្សជាតម
ិ ូយនៅកម្ពុជា។ ចាប់តាង
ី ង្គការលីកាដូ ត្រូវបានបង្កត
ឡ�ើងនៅឆ្នា១
ំ ៩៩២ អង្គការនេះ គឺជាអង្គការដែលសិ្ថតនៅជួរមុខគេ ក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទិ្ធ
នយោបាយ សិទិ្ធសេដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងល�ើកកម្ពស់ការ
គោរពសិទ្ធិទាង
ំ នោះ ពរា
ី ជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពុជា នង
ិ អង្គការនានា។ ដោយបានកសាងនូវសមទ
ិ ្ធផ
ិ លល្អក្នុង
អតត
ំ ល
ី កាល។ លីកាដូ បានបន្តដ�រើ តួនាទជា
ី អ្នកតស៊ូមតស
ិ ម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ នង
ិ ធ្វកា
ើ រឃ្លាម�
ើ រាជរដ្ឋា
ភបា
យកណ្
តា លរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញ និងនៅ តាមសាខា
ិ ីសិទិ្ធមនុស្សនានា ពីការយាល័
ិ លតាមរយៈកម្មវធ
ិ
ទូទាង
ំ ១៣ ខេត្ត-រាជធានីផ្សេងទ�ៀត។

កម្មវិធីល�ើកកម្ពស់ និងការទាក់ទាញមតិគាំទ្រ

កម្មវិធីឃ្លាំម�ើល និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ឃ្លាំម�ើលការរំល�ោភសិទិ្ធមនុស្ស ដែលប្រព្រឹត្តិ ដ�ោយ
បុគ្គលអាជ្ញាធរ ល�ើការរំល�ោភសិទ្ធិស្ត្រី និងការរំល�ោភសិទ្ធិកុមារៈ
បុគ្គលិកលីកាដូ ធ្វកា
ើ រសេុី បអង្កេតល�ើករណីរ ំលោភសិទ្ធម
ិ នុស្ស
ដែលប្រព្រឹត្ត ដោយអាជ្ញាធរ ចំពោះការរ ំលោភបំពានល�ើស្រ្តី និង
កុមារ ហ�យ
ើ ជនរងគ្រោះ ត្រូវបានផ្តល់សេវាជួយ�ជ្រោមជ្រែងតាម
រយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រី
តុលាការ។

ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងសេវាកម្មសង្គមកិច្ចៈ

ក្រុមគ្រូពេទ្យផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តដល់ជនជាប់ឃុំ នង
ិ មន្រ្តី
ពន្ធនាគារ ចំនួន១៤ កន្លែង ជនរងគ្រោះពីការរ ំលោភសិទិ្ធមនុស្ស
នង
ំ ទល
ិ គ្រួសារ ដែលស្ថិតនៅតំបន់តាង
ី ំ នៅថ្មី។ ក្រុមការងារសេវា
សង្គមធ្វើការវាយតម្លៃពីតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះ និងក្រុមគ្រួសារ
របស់ពួកគេ ហ�យ
ើ ផ្តល់ជំនួយ សម្ភារៈ នង
ិ ម្ហូបអាហារ
រយៈពេលខ្លី។

ការឃ្លាំម�ើលពន្ធនាគារៈ

អ្នកស្រាវជ្រាវពន្ធនាគារ ធ្វើការឃ្លាម�
ំ ល
ើ ពន្ធនាគារចំនួន១៨ ដ�ើម្ បី
ធ្វកា
រវាយតម្លៃអំ
ព
ស្ថា
នភាពនៅក
ងពន្ធ
នាគារ នង
ើ ្ធានាថា
ើ
ី
ិ ដ�ម
បី
្នុ
ជនជាប់ឃុំ ទទួលបាននូវតំណាងផ្នែកច្បាប់។

ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងកិច្ចការពារផ្នែកច្បាប់ៈ

ជនរងគ្រោះ ត្រូវបានផ្តល់ជូននូវការប្ក្
រឹ សាផ្នែកច្បាប់ ហ�យ
ើ ចំពោះ
ករណីសំ ខាន់ៗទទួលបាននូវកិច្ចការពារផ្នែកច្បាប់ ដែលផ្តល់ជូន
ដោយក្រុមប្ក្
ី
រឹ សាផ្នែកច្បាប់ នង
ិ ក្រុមមេធាវការពារស
ិ ទ្ធិមនុស្ស។

គាំទ្រសហជីព ក្រុមពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និង
បណ្តាញនានាៈ

ជួយ�ដល់សហជីព ក្រុមពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន នង
ិ សហគមន៍ ដែល
រងគ្រោះ ដោយផ្តល់នូវកិច្ចការពារសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ ព្រមទាំង
ជួយ�ពង្រឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការ
នង
ិ ការតស៊ូមតអ
ិ ំពស
ី ិ ទ្ធម
ិ នុស្ស។

ការហ្វឹកហ្វឺនសហគមន៍ អប់រំ និងការតស៊ូមតិៈ

អ្នកហ្វឹកហ្វឺន នង
ំ ធ្វកា
ិ អ្នកទាក់ទាញមតគា
ិ ទ្រ
ើ រអប់រ ំដល់ក្រុម

គោលដៅជាក់លាក់មយ
ួ ចំនួន បណ្
តា ញគាំទ្រកច
ិ ្ចការពារសិទ្ធិ

មនុស្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន នង
ិ ធ្វកា
ើ រតស៊ូមតស
ិ ម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ
័ និងកុមារ។
សង្គម និងច្បាប់ ជាមួយស្ត្រី យុវវយ

ទាក់ទាញមតិគាំទ្រជាសាធារណៈ និងតាមសហគមន៍ៈ

ករណីរ ំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដែលសេុី បអង្កេត ដោយអង្គការ
លីកាដូ ត្រូវបានចងក្រងទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធទន
័ ដ�ម
ើ ្ឲ្យមាន
ិ ្ននយ
បី
ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកព័តមា
៌ ន វភាគ
ផលិត ជា
ិ
របាយការណ៍ជាប្រចាំ (ការបោះពុម្ភជារបាយការណ៍ និងរបាយ
ការណ៍សោតទស្សន៍) នង
ិ សម្រាប់ធ្វកា
ើ រតស៊ូមតផ្សេ
ិ ងៗទ�ៀត។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងៈ
លោកស្រីវេជ្ជបណឌិ្ ត ពុង ឈវី កេក, ប្រធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ
ផ្ទះលេខ ១៦ ផ្លូវ៩៩ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២
ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អុមែ
ី លៈ contact@licadho-cambodia.org
គេហទំពរ័ ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho

មាតិកា
សេចក្ដីផ្ដើម

ទំព័រ១

ការមិនមានជំនួយ

ទំព័រ១៩

សាវតា

ទំព័រ២

អង្គការជីវិតន�ៅកម្ពុជា

ទំព័រ១៩

ទំព័រ៣

ដំណ�ោះស្រាយរយៈពេលវែង
ដែលងាយស្រួលសម្រេចបាន

ទំព័រ២១

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
កង្វះខាតព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

ទំព័រ៥

ការបពា្ឈប់ការឃុំខ្លួនដែលផ្តល់
ផលអាក្រក់ និងមិនចាំបាច់

មិនមានគ�ោលការណ៍នយ�ោបាយ
ដែលមានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ

ទំព័រ៦

ការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹង
សុខុមាលភាពរបស់កុមារ

ថែរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងរវាង
ម្តាយ និងកូន

ទំព័រ២៣

ទំព័រ៧

សេចក្តីបញ្ចប់

ទំព័រ២៦

ផលប៉ះពាល់ល�ើកុមារ

ទំព័រ៩

អនុសាសន៍

ទំព័រ២៧

ទំនាក់ទំនងម្តាយ និងកូន

៩

ចំណងគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត

១០

ការអប់រំ

១១

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រ២២

១១

សុខភាព

១២

ការរស់ន�ៅប្រចាំថ្ងៃ និង
ទំនាក់ទំនងសង្គម

១២

ផលប៉ះពាល់ជាពិសេស
ចំព�ោះភេទ

១២

សិទ្ធិក្នុងការទាក់ទងទ�ៅគ្រួសារ

ទំព័រ១៦

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

ទំព័រ១៧
កុមាររស់នៅជាមួយយាយ ខែមនា
ំ ០១៥
ី ឆ្នា២

កច
ំ ០១៥
ិ ្ចសម្ភា សជាមួយគ្រួសារ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា២

សេចក្តីផ្តើម
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្នានឆ្នាថ
ំ មីៗ
្ នេះ ធន
ធានសន្ធឹកសន្ធា ប់ត្រូវបានចំណាយទៅល�ើ ការបង្កើតគោលការណ៍
ណែនាំសដី ្ពីការអនុវត្តជម្រស
ើ ដាក់ទោសដោយមន
ិ ជាប់ឃុំ

ប៉ុន្ដែ

ជម្រស
ើ ផ្សេងៗនេះ គក
ឺ ម្រត្រូវបានយកមកប្រប្រា
ើ ស់ណាស់ ទោះបជា
ី

សម្រាប់ក្រុមដែលមានសិទ្ធិជាអាទិភាព ដូចជាស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និង
ម្ដា យដែលមានកូនតូចៗនៅជាមួយក៏ដោយ។
ដូចគ្នានេះដែរ

មែនរដ្ឋាបាលមួយចំនួន

ផ្ដល់ជំនួយដល់កុមាររស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ

និងកុមារដែលធ្លា ប់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ១

ឃ�ើញថា មានតែអង្គការមួយគត់

២

អង្គការ

លីកាដូ

ម�ល
ើ

ដែលមានកម្មវធ
ិ ីជាឯកទេសមួយ

បង្កតឡ
ើ �ង
ើ សម្រាប់ទ្រទ្រង់កូនរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ ដែលរស់នៅ
ក្រៅពន្ធនាគារ។

ដ�ម
ើ ្ បីឆ្លយ
ើ
ើ តបនង
ឹ បញ្ហានេះ អង្គការ លីកាដូ បានចាប់ផ្តម

ចៅក្រមគឺតម្រូវអោយធ្វើការពិចារណាអំពី

គម្រោងស្រាវជ្រាវថ្មីមយ
ួ
នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នា២
ំ ០១៥ ដែលមានការជួយ�

បណ្ដោះអាសន្ន ដែលស្ថានភាពទាំងនេះរួមមានដូចជា ជនសង្ស័យជា

តាលី ឈ្មោះ “ពិភពលោកយ�ើង (We World)”៣ ដោយផ្តោតទៅល�ើការ

ស្ថានភាពផ្ទាល់ខលួ នរបស់
្
ជនសង្ស័យ

មុនពេលបញ្ជាឲ្យឃុំខលួ ន
្

គាំទ្រ

និងចូលរួមដោយអង្គការមន
ិ មែនរដ្ឋាភបា
ិ លរបស់ប្រទេសអ៊ី-

ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ ឬក៏ស្ត្រីដែលមានកូនតូចៗ។ ប៉ុន្ដែ នៅពេលអនុវត្តជាក់

ប្រប្រា
្
រង់ចាស
ំ វនាការ
ើ ស់ហួសហេតុនៃការដាក់ឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន

ឃាំងជនសង្ស័យដ�ើម្រង់
ំ វនាការទៅវញ។
ិ
បី ចាស

ស្ត្រីដែលមានកូនក្នុងបន្ទុក

ស្ដែង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា គឺផ្ដោតស្ទើរទាំងស្រុងល�ើការដាក់ឃុំ
ជាលទ្ធផល

កុមារជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានបំបែកចេញពី

ម្ដា យដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្មា នការចាំបាច់ ហ�ើយផលប៉ះពាល់គឺ

មានភាពធ្ងនធ
់ ្ងរណាស់។ ក៏បុន្តែ
៉ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន មានការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវតច
ិ តួចណាស់អំពប
ី ញ្ហានេះនៅកម្ពុជា ហ�យ
ើ ស្ទើរតែគ្មា នការ
ពិចារណាទាល់សោះ ដ�ើម្ បីស្វែងរកវធ
ិ ីសាស្រ្ដកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
អវជ្ជ
ិ មានមកល�ើកុមារ។

មានធនធានតិចតួចណាស់នៅកម្ពុជា សម្រាប់ទ្រទ្រង់កុមារ

ដែលមានឪពុកម្ដា យជាប់ពន្ធនាគារ។

និងកង្វះខាតនៃជម្រស
ើ ដាក់ទោសផ្សេងៗ សំ រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង

ដែលស្រ្ដីទាង
ំ នេះត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារ

ដោយសារតែបទល្មើសស្រាលៗ នៅកម្ពុជា។

របាយការណ៍នេះ បង្ហាញពីការរកឃ�ើញនៃការស្រាវជ្រាវការ

ផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់អំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងនធ
់ ្ងរ នៃភាពមន
ិ ចាំបាច់
ក្នុងការដាក់ឃុំឃាង
ំ ស្រ្ដីនៅក្នុងពន្ធនាគារ
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំង
នោះ។ ការរកឃ�ើញរបស់អង្គការ លីកាដូ បង្ហាញថា ដោយគ្រាន់តែកា
ត់បន្ថយចំនួនម្ដា យដែលជាប់ពន្ធនាគារ

អាជ្ញារធរអាចធ្វើអោយជីវត
ិ

របស់កុមារជាច្រើននាក់ មានភាពល្អប្រស�ើរឡ�ើង។

ខណៈដែលមានអង្គការមន
ិ

សំរាប់ឧទាហរណ៍ http://www.ilnodoonlus.org and http://www.oecbtb.org
http://www.thislifecambodia.org
៣
អង្គការ ពិភពល�ោកយ�ើង គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអុីតាលី ដែលជួយគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលន�ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដៃគូ ក្នុងការអនុវត្តនូវគម្រោងនា
នាដែលផ្តោតល�ើសិទិ្ធកុមារ ការការពារសិទិ្ធកុមារ និងកម្មវិធីសាលារ�ៀនសម្រាប់កុមារ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទ�ៅកាន់គេហទំព័រ http://weworld.it
១

២

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

១

ជាមួយនឹងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះ អង្គការ លីកាដូ

មានបំណងចង់បង្កើនការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់កូន

អ្នកជាប់

ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជា និងដ�ើម្ជួ
បី យ�រ ំលឹកដល់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា

អំពកា
្
ក្នុងការអនុវត្តអោយបានត្ម
ី រទទួលខុសត្រូវរបស់ខលួ ន
រឹ ត្រូវទៅ
នឹងនីតិវធ
បន្ថយភាពមន
ិ ីច្បាប់ ដ�ើម្កាត់
ិ មាននៃ
បី
ិ ចាំបាច់ និងផលអវជ្ជ
ការឃុំឃាង
ំ ។

អង្គការ លីកាដូ បានធ្វើការបញ្ច ប់របាយការណ៍ជាមួយនឹង

អនុសាសន៍មយ
ួ ចំនួន ស្តីពីការឃាត់ខលួ នន
្ ិងការឃុំឃាង
ំ សវនាការ

និងការដាក់ទោសម្ដា យ។ អង្គការ លីកាដូ ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍
សម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត

គឺនៅពេលណាដែលការដាក់ពន្ធនាគារ

នោះ គជា
ឺ ជម្រស
ើ តែមួយគត់។ ក្នុងករណីនេះ អង្គការ លីកាដូ រ�ៀប
រាប់យ៉ា ងពិស្ដារ អំពីពេលវេលាដែលសមស្របសម្រាប់ឲ្យកុមារនៅជា

មួយម្ដា យ និងអំពីការធានាការពារ ដែលត្រូវតែដាក់ឲ្យអនុវត្តដ�ើម្ បី

ធានាពីសុវត្ថិភាព និងសុ ខុមាលភាពរបស់កុមារ។

កន្លែងលក់ដូរត្រូវបានបិទចាប់តាង
ំ ពីម្តាយជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ

សាវតា
ការសិក្សានៅទក
ី ន្លែងផ្ទាល់សម្រាប់គំរោងថ្មីនេះ

ចាប់ផ្ដើម

នៅចំថ្ងៃតែមួយ ដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ប្រកាសអំពី
ការបង្កើតគណៈកម្មការនៃមន្រ្តីថ្នាក់ខ្ពស់

ដ�ើម្ផ្ដ
បី ល់ការល�ើកលែង

ទោសដល់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្ដីដែលជាប់ពន្ធនាគារជាមួយនិងកូន
តូចៗ។

ការវវឌ្ឍនេះ
ិ

ក�ើតឡ�ើងបន្ទា ប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយ-

ការណ៍របស់លីកាដូ នៅថ្ងៃទ១
ំ ០១៥ ស្ដីអំពី “កុមារ
ី ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា២
័ ្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជា៖ រ�ឿងរ៉ា វ
ភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារ ការចម្រន
ើ វយក

របស់ដារ៉ា ”៤។

នេះគឺជាករណីសិក្សាទីពីរដែលត្រូវបានចេញផ្សាយ

ដោយលីកាដូ ដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការបំពេញ
័
ភាពចន្លោះនៃការយល់ដឹង
អំពក
នៅក្នុងពន្ធនាគារ
ី ុមារវយក្មេងរស់
៤

កម្ពុជា។
មន
ិ យូរប៉ុន្មា ន ក្រោយពីការប្រកាសរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋ

មន្រ្តី អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដោះលែងស្រ្តីចំនួន ២២នាក់ ពព
ី ន្ធនាគារ

ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ នង
ិ ២១នាក់ទ�ៀត មានកូន
តូចៗចំនួន២៣នាក់។ ស្រ្តី៣៧នាក់បន្ថែមទ�ៀត ត្រូវបានដោះលែងមុន
បុណ្យចូលឆ្នាបំ ្រពៃណីខ្មែរ ឆ្នា២
ំ ០១៥។ ក្នុងចំណោមស្រ្តីទាំងនោះ
ស្ត្រី ១៦នាក់ មានផ្ទៃពោះ នង
ិ ស្រ្តី ២៣នាក់ ជាប់ពន្ធនាគារជាមួយ

នង
ិ កូនតូចៗចំនួន ២៤នាក់។ ក្នុងនោះស្ត្រីព២
ី នាក់មានផ្ទៃពោះផង
និងមានកូនតូចម្នាក់មយ
ួ ផង ហ�ើយស្ត្រីម្នាក់ទ�ៀតមាន កូនពីរនាក់
នៅជាមួយគាត់។

http://www.licadho-cambodia.org/collection/26/childhood_behind_bars_data
២

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

នៅក្នុងការវវឌ្ឍយ៉ា
ងល្អនេះ ក្រសួ ងយុត្តិធម៌ និងក្រសួ ង
ិ
មហាផ្ទៃ បានទទួលភារកិច្ចក្នុងការពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយ
រយៈពេលវែង

ដ�ើម្ធានាសុ
ខុមាលភាពរបស់កុមារដែលមានម្ដា យ
បី

កំពុងប្រឈមមុខនង
ឹ ការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ។ មន្រ្តីរដ្ឋាភបា
ិ ល

ក៏បានកត់សម្គា ល់ផងដែរថា នឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ើម្ពន្លឿន
បី
សវនាការ ដល់បុគ្គលទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន
្
រង់ចាស
ំ វនាការ។
អង្គការ

លីកាដូ

សូ មសាទរចំពោះករណីដែលកុមារមួយ

ចំនួនត្រូវបានកាត់បន្ថយរយៈជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមទ�ៀត

ប៉ុន្តែ អ្នក

ដែលដឹកនាំការខតខ
ិ ំប្រឹងប្រែងកែទំរង់ គួរប្រយ័ត្នប្រយែង ដោយផ្តោត
ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅល�ើតុលាការ

ដែលជាកន្លែងផ្ទុកនូវដំណោះ

ស្រាយរយៈពេលវែង។ ការខិតខំប្រឹងប្រែង គួរតែចំណាយទៅល�ើការ
ស្វែងរកការដាក់ទោសផ្សេងៗ

ក្រៅពីការដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីដំបូង

ជាជាងការដោះលែងស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្ដីមានកូនចេញពីពន្ធនាគា

ររ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ

ដូច្នេះកុមារមន
ិ ចាំបាច់ត្រូវឃ�ញ
ើ អ្វីៗនៅខាងក្នុងរបង

ពន្ធនាគារឡ�ើយ។

ចំពោះបញ្ហានេះ អង្គការ លីកាដូ បានកត់សម្គា ល់ថា ខណៈ

ដែលមាននីតិវធ
ិ ី

និងគោលការណ៍ណែនាំមានរួចហ�ើយនៅកម្ពុជា

ដ�ើម្ បីអោយចំណុចនេះដំណ�ើរការទៅបាន ជម្រស
ើ ផ្សេងៗ គឺកម្រត្រូវ

បានយកមកពិចារណាណាស់ ទោះបីជាសុ ខុមាលភាពរបស់ក្មេងតូច
កំពុងស្ថិតតែនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់កដោ
៏ យ។

វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ
អង្គការ លីកាដូ បានធ្វើការស្ទងម
់ តិមយ
ួ ស្ដីអំពីនីតិវធ
ិ ីរដ្ឋបាលទាក់ទងនឹងម្ដា យ និងកូន

របស់អ្នកទាំងនោះដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនារគារចំនួន ១៤កន្លែង៥ ដ�ើម្កំ
បី ណត់នូវទំហំព័ត៌មាន ថា

ត�ព
ើ ន្ធនាគារមួយណាមានព័ត៌មានអំពក
ី ូនរបស់អ្នកទោស

ទក
ី ន្លែងស្នាក់នៅរបស់កូនក្មេងទាំង

នោះ ការរ�ៀបចំអ្នកថែទាំក្មេង និងថាត�ើមាននីតិវធ
ិ ីពិសេសណាមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត ដ�ើម្ បី
អោយកុមារចូលទៅសួ រសុ ខទុក្ខម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារ។
អង្គការ

លីកាដូ

ក៏បានធ្វើបទសម្ភា សផងដែរជាមួយនឹងស្រ្ដីជាម្ដា យដែលកំពុងជាប់

ពន្ធនាគារ ឬដែលត្រូវបានដោះលែងថ្មីៗចំនួន ៩៦នាក់ និងជាមួយអ្នកថែទាំកុមារខាងក្រៅពន្ធ-

នាគារ ចំនួន ៣៦នាក់ នៅក្នុង ១២ខេត្ត នង
ិ នៅរាជធានភ
ី ្នំពេញ។ ភាគច្រន
ើ នៃស្រ្ដីដែលចូលរួមបទ

សម្ភា សទាំងនោះ គជា
ឺ ម្ដា យដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ ឬត្រូវបានរក

ឃ�ើញថាមានទោសពីបទល្មើសស្រាល ឬបទល្មើសអហិង្សា ហ�ើយពួកគាត់មានកូននៅក្នុងបន្ទុក
ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នា។
ំ

បទសម្ភា សត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្ប្រមូ
លព័ត៌មាន អំពីបទពិសោធន៍នៃការឃាត់ខលួ ន
្
បី

និងការជាប់ឃុំឃាង
ំ របស់ម្ដា យនិងកូន ដែលរួមទាំងការសួ រសុ ខទុក្ខក្នុងពន្ធនាគារ ទំនាក់ទំនង

នង
ិ ការទទួលបានព័ត៌មានរវាងម្ដា យនង
ិ កូន នង
ិ ផលប៉ះពាល់ពសេ
ិ សទៅល�ើកុមារ នៅពេលម្ដា យ

"ពេលខ្លះន�ៅពេលខ្ញុំ
មកពីសាលាវិញ អត់
មានអី្វញ៉ាំទេ សូម្បី
តែបាយក៏មិនមាន
ដែរ។ ម៉ាក់ខ្ញុំតែងតែ
ធ្វើម្ហូបរាល់ពេល ប៉ុន្ដែ
ឥឡូវអត់មានអ្នកណា
រ�ៀបចំម្ហូបទ�ៀតទេ។"
ស្ថិតិ
ក្នុងចំណ�ោមម្តាយ ៩៦នាក់
ដែលចូលរួមសម្ភាស

របស់កុមារត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ។

៧០%

ក្នុងចំណោមស្រ្ដីចូលរួមបទសម្ភា សទាំងអស់ ស្រ្តី ៤៧នាក់ មន
ិ ទាន់ទទួលបានសវនាការជំនុំជម្រះ។ ដោយល�ើកលែងតែស្រ្ដីជនជាតថៃម្
នា ក់ ស្រ្ដីចូលរួមបទសម្ភា សទាំងអស់ គជា
ិ
ឺ ជន

គ្មានមេធាវី

ជាតិខ្មែរ ឬអ្នកមានដ�ើមកំណ�ើតវ�ៀតណាម បានតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលយូរឆ្នាម
ំ ក
ហ�ើយ។

៥៦%

ត្រូវបានច�ោទប្រកាន់ ឬ កាត់ទ�ោស
ដ�ើម្យល់
ដឹងអោយច្បាស់អំពីលទ្ធផលនៃការផ្លាស់បដូ រនៅក
្
បី
្នុងច្បាប់

នៅឆ្នា២
ំ ០១១

អង្គការ លីកាដូ បានធ្វើការសម្ភា សជាមួយនឹងម្ដា យជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួន ដែលកូន

របស់អ្នកទាំងនោះត្រូវបានយកចេញពព
្
ី ន្ធនាគារ ដែលជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់បដូ រនេះ។

ពីបទល្មើស ទាក់ទងនិងគ្រឿងញ�ៀន

៩៧%

មិនដែលជាប់ពន្ធនាគារពីមុនទាល់តែ
ស�ោះ
មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី ២ (CC2) តាខ្មៅ កំពង់ស�ោម កំពង់ស្ពឺ កំពត កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ចាម កំពង់ធំ ព�ោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង
បន្ទាយមានជ័យ ស�ៀមរាប ស្វាយរ�ៀង និងក�ោះកុង។

៥

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

៣

១០០%

នៃអ្នកដែលជាប់ទ�ោសត្រូវបានឃុំ
ឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នមុន សវនាការ។

៣២នាក់
កូនមិនដែលបានមកសួរសុខទុក្ខស�ោះ។

៩៤%

នៃគ្រួសារ ត្រូវបង់ប្រាក់សំរាប់ការសួរ
សុខទុក្ខក្នុងពន្ធនាគារ។

ដូចគ្នានេះដែរ

ដែលម្តាយជាប់ពន្ធនាគារ

ជាមួយនឹងទស្សនៈដ�ើម្ បីស្វែងយល់អោយច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់កូន

និងដ�ើម្ បីប្រៀបធ�ៀបរវាងបទពិសោធន៍របស់អ្នកទទួលបាននិងអ្នក
ំ ួយពីអង្គការ ពិភពលោកយ�ើង
មន
ិ ទទួលបានជំនួយពីខាងក្រៅ អង្គការ លីកាដូ ដោយមានជន
បានធ្វកា
ួ ចំនួនដែលបានទទួល
ើ រសម្ភា សជាមួយស្រ្ដីមយ

កម្ពុជា នៅក្នុងខេត្តស�ៀមរាប និងខេត្តបន្ទា យមានជ័យ។

ឬបន្តទទួលជំនួយពអ
ិ
ី ង្គការជវី តនៅ

ដ�ម
បន្ថយការរ ំខានដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារ
ើ ្កាត់
បី

នង
ិ ការសិក្សារបស់

កុមារ អង្គការលីកាដូ មន
ិ បានធ្វើការស្នើសុំជាពិសេសអោយកុមារចូលរួមបទសម្ភា សនោះទេ ប៉ុន្ដែ

ផ្ទុយទៅវញ
គោលបំណងនៃ
ិ អង្គការ លីកាដូ ទុកការសម្រេចចិត្តនេះអោយទៅអ្នកថែទាំកុមារវញ។
ិ
បទសម្ភា ស ត្រូវបានពន្យល់យ៉ា ងច្បាស់ជាមុន ហ�ើយអ្នកចូលរួមត្រូវបានផ្ដល់នូវជម្រស
ើ ដ�ើម្ចូ
បី ល
រួម ឬមន
ិ ចូលរួម។

នៅពេលជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ម្ដា យដែលជាប់ពន្ធនាគារ អង្គការ លីកាដូ ជាដំបូង

បានសុំ នង
ិ ទទួលការយល់ព្រមពម្ដា
ី យ នង
ិ ពន
ិ ត
ិ ្យម�ល
ើ មុនពេលធ្វកា
ើ របទសម្ភា សថាត�ក
ើ ុមារទាំង
នោះបានដឹងថាម្ដា យរបស់ពួកគេជាប់ពន្ធនាគារ និងបានដឹងពីព័ត៌មានរស�ើបដទៃទ�ៀត ដូចជា
ចរតលក្ខ
ណៈនៃការចោទប្រកាន់ទៅល�ើម្ដា យរបស់អ្នកទាំងនោះឬទេ។ នៅពេលកុមារបានបង្ហាញ
ិ

ខ្លួន អង្គការ លីកាដូ បានចងក្រងសំ ណួរសម្ភា សយ៉ា ងសមរម្យ និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារ បង្ហាញពី
ទស្សនៈផ្ទាល់ខលួ ន
្ នង
ិ ផ្ដល់ឱកាសអោយកុមារទាំងនោះសួ រ ប្រសិនប�អ
ើ ្នកទាំងនោះមានចម្ងល់។
បទសម្ភា សជាមួយនឹងម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្រោមស្ថានភាពផ្សេងៗ
គ្នាផ្អែកតាមពន្ធនាគារនម
ួ ៗ។ បទសម្ភា សខ្លះត្រូវបានធ្វឡើ �ង
ខណៈ
ី យ
ើ នៅក្នុងបរយាកាសឯកជន
ិ

ដែលបទសម្ភា សខ្លះទ�ៀតត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅខាងមុខរបារដែក និងក្នុងករណីខ្លះ អ្នកយាមមាន
វត្តមានអំឡុងពេលបទសម្ភា សផងដែរ។

ខណៈពេលដែល អង្គការ លីកាដូ ទទួលស្គាល់ថាកុមារតែងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី

ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់សមាជិកគ្រួសារ និងអ្នកថែទាំចំបង ដូចជា ឪពុក លោកតា លោកយាយ

បងប្រុសបងស្រី ឪពុកម្ដា យចុង ឬ ឪពុកម្ដា យចិញ្ចឹម ទំហំនៃការសិក្សានេះត្រូវបាន កំណត់ត្រឹម

ម្ដា យបង្កតដ
ងតែជាអ្នកថែទំា
ើ ែលជាប់ពន្ធនាគារ។ បញ្ហានេះដោយសារនៅកម្ពុជា ម្ដា យបង្កតតែ
ើ
ចំបង ហ�ើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ គឺតែងតែរ ំខានដល់ជីវតកុ
ិ មារ
រួមមានដូចជាការផ្លាស់ទីលំនៅ និងការសិក្សាជាដ�ើម។

ដូចគ្នានេះដែរ ខណៈដែលលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ លីកាដូ បង្ហាញថាការដាក់

ពន្ធនាគារម្ដា យម្នាក់ នឹងអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សមាជិកគ្រួសារដទៃទ�ៀត ដូចជាសាច់ញាតិ
ំ ឺ ឬដែលជាចាស់ទុំ។ លទ្ធផលរកឃ�ើញនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូ លនៅក្នុងរបាយការណ៍
ដែលមានជង

នេះ ចំពោះតែករណីដែលសាច់ញាតទា
ំ នោះមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនង
ិ ង
ឹ កូនរបស់ស្រ្ដីដែល

ជាប់ពន្ធនាគារប៉ុណ្
ណ ោះ។

៤

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

កូនស្រីរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាស្ត្រី ខែកុម្ភៈ ឆ្នា២
ំ ០១៥

កង្វះខាតព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
ស្រ្តី

វធាននៃសហប្រជាជាត
ិ
ិសម្រាប់ថែទាំអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជា

និងវធានការម
ន
្
ជនល្មើសជាស្រ្តី
ិ
ិ ឃុំខលួ នសម្រាប់

(វធានក្រុ
ង
ិ

អង្គការ លីកាដូ ជ�ឿជាក់ថា ការកត់ត្រាព័ត៌មានបែបនេះគឺ

មានសារៈសំ ខាន់សម្រាប់ធានាថា ម្ដា យម្នាក់អាចរក្សាការទាក់ទងជា

ចែងថា នៅពេលដែលស្រ្ដីម្នាក់ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងពន្ធ-

មួយនង
ិ កូនរបស់នាងបាន នង
ិ បន្តទទួលបានព័ត៌មានអំពស
ី ុ ខុមាល

គាត់ ដែលក្នុងនោះរួមមានឈ្មោះនិងអាយុរបស់កូន ហ�ើយប្រសិនប�ើ
ជាកូនមន
ិ ទៅតាមម្ដា យទៅក្នុងពន្ធនាគារ គួរតែកត់ត្រាពីទីកន្លែង និង

ការកត់ត្រាព័ត៌មានបែបនេះ ក៏គួរតែអនុញ្ញាតអោយកុមារ និងអ្នកម�ល
ើ

បាងកក)

៦

នាគារ

គួរតែកត់ត្រាទុកនូវចំនួន

នង
្
នរបស់
ិ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខលួ ននៃកូ

សិទ្ធិធ្អា
វើ ណាព្យាបាល ឬស្ថានភាពនៃអាណាព្យាបាលនោះ។

៧

ការសិក្សារបស់អង្គការ លីកាដូ បានបង្ហាញអោយឃ�ើញថា

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពន្ធនាគារភាគច្រន
ើ ដែលត្រូវបានធ្វកា
ើ រស្រាវ
ជ្រាវ មន
ិ នី ៃការចុះបញ្ជី ចូល
ិ មានព័ត៌មានបែបនេះនោះទេ នង
ិ នត
ី វិ ធ

របស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ ចាប់តាង
ំ ពីឆ្នា ំ ២០០៣មក មន
ិ តម្រូវឲ្យធ្វើការ

កត់ត្រាព័ត៌មានទាំងនេះ នៅក្នុងបញ្ជី ផលូ វការនៃអ្ន
្
កជាប់ពន្ធនាគារនោះ
៨
ឡ�យ
ើ ។ ជាការពត
ិ មានពន្ធនាគារតែមួយគត់ដែលមានព័ត៌មានជាក់

លាក់អំពក
ី ូនរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ ដែលក្នុងនោះរួមមានអាយុ នង
ិ
ទីកន្លែងស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់កូន។

ភាពរបស់កូន នង
ិ ការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារ។ ម្យ៉ាងទ�ៀត
ថែកុមារបន្តទទួលបានព័ត៌មានដែលក�ើតឡ�ើង

ជាប់ពន្ធនាគាររបស់ម្ដា យ

ទាក់ទងទៅនឹងការ

ដូចជាការសម្រេចចត្ត
ិ ផ្លូវច្បាប់សំខាន់ៗ

បញ្ហាសុ ខភាព ឬការផ្លាស់ទតា
ំ នៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬទៅពន្ធនាគារ
ី ង

មួយទ�ៀត។

ព័ត៌មានរដ្ឋបាលបែបនេះ ក៏មានសារៈសំ ខាន់ផងដែរសំ រាប់

ការរ�ៀបចំមុនពេលនឹងដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ ដ�ើម្ បីអោយសមាជិកគ្រួសារដែលសមស្របបំផុត

អាចទទួលបានព័ត៌មានមុនកាល

បរច្ឆេ
ិ ទនៃការដោះលែង នង
ិ ធ្វកា
ើ រចាត់ចែង នង
ិ រ�ៀបចំអោយកូនៗ
ទទួលម្ដា យរបស់ពួកគេត្រលប់ទៅផ្ទះវញ។
ិ

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf ត្រូវបានអនុម័តដ�ោយមហាសន្និបាត អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០។
ស្រ្តីគួរតែមិនត្រូវបានបង្ខំអ�ោយប�ើកចំហរពីព័ត៌មាននេះប្រសិនប�ើគាត់មិនចង់ធ្វើ។
៨
និតិវិធីពន្ធនាគារ ១៖ ការចុះបញ្ជីចូលក្នុងពន្ធនាគារ
៦

៧

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

៥

អង្គការ លីកាដូ ទទួលស្គាល់ថា អាចមានការពិបាកសំ រាប់

ពន្ធនាគារក្នុងការរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់

អំពីស្ថានភាពក្រុម

គ្រួសារ ប្រសិនប�ើពួកគេមន
ិ បានទទួលព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពីមន្រ្ដីតុលា-

ការ។ អង្គការ លីកាដូ ក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថា អាចមានការពបា
ិ កក្នុង
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានថ្មីបំផុត ដោយមន
ិ មានសហប្រតិបត្តិការពី

ក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ។ ដូច្នេះ ខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរពន្ធ-

នាគារ គួរតែធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបាន ដ�ើម្រក្សាទុ
ក
បី

និងរក្សាព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ពន្ធនាគារក៏ត្រូវ

តែទទួលការខុសត្រូវ ក្នុងការធានាថាពន្ធនាគារទទួលបានព័ត៌មានពី
ការផ្លាស់បដូ ររបស់
្
ក្រុមគ្រួសារផងដែរ។

មិនមានគ�ោលនយ�ោបាយដែលមានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ
ករណីសិក្សា៖ សាសា
សាសាមានកូនពីរនាក់
គឺកូន
ប្រុសអាយុ ៥ឆ្នាំម្នាក់ និងកូនស្រីម្នាក់
មានអាយុត្រឹមតែ ៦ខែ ន�ៅពេលដែល
សាសាត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅពន្ធនាគារ។
សាសា ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន ខណៈពេល
ដែលនាងកំពុងដ�ើរតាមដងផ្លូវបីកូនស្រី
ហ�ើយដ�ោយសារតែកូនស្រីនាងកំពុងតែ
ន�ៅត្រូវការបំប�ៅដ�ោះន�ៅឡ�ើយ សាសា
បាននាំយកកូនស្រីទ�ៅទីស្នាក់ការ
នគរបាល ជាមួយគា្ន។
ន�ៅពេលស្វាមីរបស់សាសាមក
សួរសុខទុក្ខនាង ន�ៅទីស្នាក់នគរបាល
ន�ៅថ្ងៃដដែលន�ោះ មន្រ្តីនគរបាលបាន
អ�ោយកូនស្រីទ�ៅគាត់
និងប្រាប់គាត់
អ�ោយយកកូនទ�ៅផ្ទះ។ សាសាមិនទទួល
បានជម្រើសក្នុងការទុកកូនរបស់នាងទេ
ហ�ើយន�ៅពេលក្រោយមក
ន�ៅក្នុង
ពន្ធនាគារ នាងបានសាកសួរថា ត�ើកូន
របស់នាង អាចមកន�ៅជាមួយនាងបាន
ដែរឬទេ ប៉ុន្តែ គេប្រាប់នាងថារ�ឿងនេះ
មិនអាចធ្វើបានន�ោះទេ។
ពីផ្ទះគ្រួសាររបស់សាសា
មក
ពន្ធនាគារ
ត្រូវការចំណាយពេលធ្វើ
ដំណ�ើរពីរម�៉ោង ហ�ើយកូនរបស់នាងបាន
ទ�ៅសួរសុខទុក្ខនាងពីរ ឬ បីដង ក្នុង
អំឡុងពេលជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំរបស់
នាង។ ពួកគេបានជួបគ្នាន�ៅក្នុងបរិវេណ
ជួបគ្នារួម ប៉ុន្ដែមិនដែលទទួលបានពេល
វេលាឯកជនជាមួយគ្នាន�ោះទេ។
សាសាត្រូវបានឃាត់ខ្លួន ន�ៅខែ
មេសា ឆ្នាំ២០១៤ ពីការសង្ស័យ អំព�ើ
ច�ោរកម្ម និងត្រូវបានឃុំឃាំងរយៈពេល
ដប់ខែ
មុនពេលទទួលបានសវនាការ
និងផ្តន្ទាទ�ោសអ�ោយជាប់ពន្ធនាគារមួយ
ឆ្នាំ។
នាងត្រូវបានដ�ោះលែងបួនថ្ងៃ
ក្រោយបន្ទាប់ពីអង្គការ លីកាដូ បាន
សម្ភាសនាង។

ខណៈពេលដែល ជាភ័ព្វសំណាងសំ រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលត្រូវបានដោះលែងដោយ

សារកូនរបស់អ្នកទាំងនោះរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយ និងសំ រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលសវនាការត្រូវបានពន្លឿនដោយសារមូលហេតុដូចគ្នា
បង្ហាញនូវភាពខ្វះចន្លោះសំ ខាន់ៗមួយចំនួន

ប៉ុន្តែការល�ើកលែងទោសធ្វឡើ �ង
ើ ថ្មីៗនេះបាន

នៅក្នុងនត
ិ ដី ែលកំណត់ថាត�ឲ
ី វិ ធ
ើ ្យកុមាររស់នៅជា
មួយម្ដា យក្នុងពន្ធនាគារ ឬក៏មន
ិ ត្រូវឲ្យកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្តាយ។

បច្ចុប្បន្ននេះ ហាក់បដ
ិ តី ្ម
ី ូចជា មន
ិ ទាន់មាននត
ី វិ ធ
រឹ ត្រូវណាមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត
ដ�ើម្កំ
បី ណត់ថានៅពេលណា និងមូលហេតុអ្វីដែលកុមារតូចម្នាក់នឹងអាចរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជា

ំ ើ រនៃហេតុការណ៍និងការសម្រេចចិត្តដែលឲ្យកុមារ
មួយម្ដា យរបស់គាត់នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវញ
ិ ដណ�
ម្នាក់រស់នៅជាមួយម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារ គម
ឺ ន
ិ មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ហ�យ
ើ ដោយផ្អែកតាម
ការដោះលែងថ្ៗ
ំ នេះ គម
ំ ភូមសា
មី នេះ មូលហេតុទាង
ឺ ន
ិ ទាន់សមរម្យទេ។ ទតា
ី ង
ិ ស្រ្ដ នង
ិ វត្តមានរបស់
័
មនុស្សពេញវយនៅពេលឃាត់
ខលួ ្ន

អត្តសញ្ញាណរបស់អាជ្ញាធរដែលធ្វើការចាប់ខលួ ន
្

និងគោល

នយោបាយរបស់ពន្ធនាគារនីមយ
ួ ៗ គឺជាកត្តាសម្រេចចិត្តដស
៏ ំ ខាន់ ដែលតែងតែមានអាទិភាពល�ើ
ការចង់បានរបស់ម្ដា យ ហ�យ
ើ សំ ខាន់ជាងនេះ គកា
ឺ រធ្វតា
ើ មទម្លា ប់ពម
ី ុន ច្រន
ើ ជាងធ្វកា
ើ រពចា
ិ រណា

អំពឧ
ី ត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ។
ស្រ្ដីមយ
ួ ចំនួន

ដែលត្រូវបាន

សម្ភា សដោយអង្គការ លីកាដូ បានឲ្យ

ដឹងថា កូនរបស់ពួកគាត់ ស្នាក់នៅជា

មួយ ដោយសារមូលហេតុសាមញ្ញ គឺអ្នក
ទាំងនោះកំពុងនៅជាមួយគ្នា នៅពេលគេ
ឃាត់ខលួ ន
្

នង
ិ មន
ិ មានវត្តមានអ្នកណា

ម្នាក់ ដែលអាចម�ល
ើ ថែកូនទាំងនោះ នៅ

ក្រៅពន្ធនាគារបានភ្លា មៗនោះទេ។ អ្នក

កូនតូចរស់នៅជាមួយអនាព្យាបាល

ដទៃទ�ៀត បានរាយការណ៍ថា នគរបាល
ហាមឃាត់យ៉ា ងសកម្ម

មន
ិ អោយអ្នក

ទាំងនោះនាំកូនទៅប៉ុសិ៍្តនគរបាលជាមួយទេ

ខែមនា
ំ ០១៥
ី ឆ្នា២

ទោះបីជាមន
ិ មានជម្រស
ើ ផ្សេងៗដ�ើម្ បីម�ើលថែកូន

នោះក៏ដោយ។ នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនកុមារត្រូវបាន អនុញ្ញាតអោយទៅរស់នៅជាមួយម្ដា យ
នៅក្នុងពន្ធនាគារ បន្ទា ប់ពបា
ី នសំ ណូមពរទៅអាជ្ញាធរ ពន្ធនាគារ។ នៅក្នុងពន្ធនាគារដទៃទ�ៀត
អាជ្ញាធរបានបដសេ
ិ ធសំ ណូមពរបែបនេះ។

ភាពខុសគ្នានៃការដោះស្រាយករណីទាំងនេះ

ពន្យល់ពម
ី ូលហេតុដែលម្ដា យមួយចំនួន

អាចទុកកូនឲ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារបាន នង
ិ ម្ដា យខ្លះទ�ៀតមន
ិ អាចធ្វបា
ើ ន។ អង្គការ លីកាដូ ក៏បាន

កត់សម្គា ល់ផងដែរថា ស្រ្ដីមយ
ួ ចំនួនដែលបានសម្រេចចិត្តស្វែងរកការរ�ៀបចំម�ល
ើ ថែកូននៅខាង
ក្រៅពន្ធនាគារ

ដោយមន
ិ ដឹងខ្លួនថាការធ្វើបែបនេះធ្វើអោយអន្តរាយដល់ឱកាសទទួលបានការ

ដោះលែងមុនកំណត់ ឬការពន្លឿនសវនាការនោះទេ។
៦

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

ការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខុមាលភាពរបស់កុមារ
នៅពេលណាដែលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់

និងមន្រ្ដីតុលាការត្រូវ
ំ ញ អ្នកទាំង
ដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ពន
័ ្ធនឹងកុមារក្នុងនាមជាអ្នកជនា

ដ�ើម្សួ
្ ពួកគាត់ជាញឹកញាប់មន
បី រចម្លយ
ើ មុនពេលឃាត់ខលួ ន
ិ បានដឹង

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាយុ តម្រូវការ និងភាពងាយរងគ្រោះជាក់

ពិចារណារ�ៀបចំការម�ល
ើ ថែកូនរយៈពេលខ្លី ឬរយៈពេលវែងនោះទេ។

នោះគួរតែអនុវត្តដោយយកចត្តទ
ិ ុកដាក់ ប្រុងប្រយ័ត្ន ហ�យ
ើ ជាពសេ
ិ ស
លាក់របស់កុមារ
សមរម្យ។

ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយមធ្យោបាយ

នៅពេលដែល អង្គការ លីកាដូ មន
ិ បានកត់ត្រាករណីនានា

នៃអំព�ើហិង្សារបស់នគរបាល

ទៅល�ើស្រ្ដីនៅចំពោះមុខកូនរបស់អ្នក

ទាំងនោះ នៅក្នុងករណីភាគច្រន
ើ នៅពេលដែលកុមារមានវត្តមាននៅ
ពេលឃាត់ខលួ នម្ដា
្
យ អាជ្ញាធរធ្វើហាក់ដូចជាកុមារមន
ិ នៅទីនោះ និង
ចាប់ម្ដា យរបស់អ្នកទាំងនោះ ដោយមន
ិ មានការបកស្រាយពន្យល់អ្វី

ឡ�ើយ។

ការធ្វើបែបនេះតែងតែធ្វើអោយកុមារពិបាកចិត្ត

នង
ិ យល់ច្រឡំ។

កុមារមួយចំនួនបានរត់

ភ័យខ្លា ច

ឬពួននៅពេលឃ�ញ
ើ

នគរបាល និងកុមារខ្លះទ�ៀត ត្រូវបានទុកចោលដោយគ្មា នអ្នកណា
ម�ល
ើ ថែ។

នៅពេលឃាត់ខលួ ន
្ ជាទូទៅនគរបាលហាក់បីដូចជាមន
ិ យក

ចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពគ្រួសារ
មួយ

និងសុ ខុមាលភាពរបស់កុមារណា

ដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រុមគ្រួសារនោះទេ។ ប្រសិនប�ើមន
ិ មាន
វត្តមានកូននៅពេលឃាត់ខលួ ្ន
នគរបាលជាញឹកញាប់មន
ិ ដែលសួ រ

ថាត�ើ មានកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះដែរឬទេ។ ដូចគ្នាដែរ ប្រសិន
ប�ើកូនម្នាក់ ឬ ច្រើននាក់មានវត្តមាននៅទីនោះ នគរបាលទាំងនោះជា

ទូទៅមន
ិ បានសួ រថាត�ើមានកូនផ្សេងទ�ៀតដែរឬទេនោះទេ។ ទោះបីជា

នៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលនគរបាលសួ រអំពច
នង
ី ំនួន
ិ អាយុ
របស់កូន អ្នកទាំងនោះជាធម្មតាមន
ិ យកចិត្តទុកដាក់ពីអ្វីខ្លះដែល អា
ចប៉ះពាល់ដល់កូននៅពេលម្ដា យអវត្តមាន

ទាំងនោះបានដឹងថា

ទោះបីជានគរបាល

័
មន
យអាចទទួល
ិ មានមនុស្សពេញវយណាមួ

ខុសត្រូវម�ល
ើ កុមារបានភ្លា មៗនោះក៏ដោយ។

អង្គការ លីកាដូ បានកត់ត្រាករណីដែលនគរបាលទុកកុមារ
័
អោយនៅជាមួយជនមន
ឬមនុស្សពេញវយដែលកុ
មារមាន
ិ ស្គាល់

ទំនាក់ទំនងតិចតួចជាមួយ។

កុមារមួយចំនួនត្រូវបានទុកអោយនៅ

ដោយខ្លួនឯងដោយមន
ិ មានការរ�ៀបចំការម�ល
ើ ថែណាមួយទេ ហ�ើយ
មន
ិ មានការព្យាយាមណាមួយ ដ�ើម្ផ្ដ
បី ល់ដំណឹងដល់សមាជិកក្រុម

គ្រួសារអំពកា
ី រឃាត់ខលួ ្នរបស់ម្ដា យនោះដែរ។ ពេលខ្លះ មានការសន្មត់
ថាបងប្រុសបងស្រីដែលត្រឹមតែជាកុមារនៅឡ�ើយ ជាអ្នកទទួលខុស

ត្រូវម�ល
ើ ថែទាំ ប្អូនស្រី ឬប្អូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងនោះ។

នៅពេលដែលស្រ្តីត្រូវបានហៅ

ថាពួកគាត់នង
ំ
ឹ ត្រូវជាប់ឃុំឃាង

ទៅទីស្នាក់ការនគរបាល

ហ�យ
ើ ដូច្នេះអ្នកទាំងនោះមន
ិ បាន

ពេលខ្លះអ្នកទាំងនោះទុកកូនអោយនៅម្នាក់ឯង

ដោយស្មានថាពួក

គាត់នឹងទៅត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីបុណ្
៉ ណ ោះនឹងត្រលប់មកវញ។
ិ

កង្វះខាតឱកាសសម្រាប់ម្ដា យ ដ�ើម្ បីរ�ៀបចំការម�ល
ើ ថែកូន

អោយសមរម្យបន្ទា ប់ពីការឃាត់ខលួ នរបស់
្
ពួកគាត់

ត្រូវបានរកឃ�ើញ

នៅក្នុងករណីជាច្រន
ើ ដោយស្រ្តីមួយចំនួនបានប្រាប់អង្គការ លីកាដូ
ថា ពួកគាត់មន
ិ ត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយទូរស័ព្ទពីទីស្នាក់នគរបាលទៅ
ក្រុមគ្រួសារនោះទេ

ទោះបីជាកូនរបស់គាត់ត្រូវបានទុកចោលដោយ

គ្មា នអ្នកម�ល
៏ យ។
ើ ថែ ឬទុកនៅជាមួយអ្នកមន
ិ ជាប់សាច់ញាតិកដោ

ស្រ្ដីមយ
ួ ចំនួនបានប្រាប់អង្គការ លីកាដូ ថា នគរបាលមន
ិ

បានសាកសួ រអំពីស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះទេ ប៉ុន្តែនេះ
ប្រហែលដោយសារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដឹងពស
ិ គ្រួសារ
ី មាជក

ដែលអាចនឹងថែទាំកុមារនៅពេលស្ត្រីទាំងនោះអវត្តមាន។

នង
ិ អ្នក

នៅក្នុង
ទស្សនៈរបស់អង្គការ លីកាដូ វធ
ិ ីសាស្រ្តបែបនេះគឺគ្មា នការទទួលខុស
ត្រូវទាំងស្រុង

ដោយសារមន
ិ បានគិតដល់ធម្មជាតិនៃការផ្លាស់បដូ រ្

ទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារ
ជ្ញាធរ

នង
ិ ការខ្វះខាតការទទួលព័ត៌មានរបស់អា-

អំពីការប្រែប្រួលក្នុងក្រុមគ្រួសារ

ដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងល�ើកុមារ។

និងផលប៉ះពាល់អវជ្ជ
ិ មាន

លទ្ធផលដែលអង្គការ លីកាដូ បានរកឃ�ើញ បង្ហាញអោយ

ឃ�ើញថា សុ ខុមាលភាពរបស់កុមារមន
ិ ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅ
ពេលឃាត់ខលួ ្ន និងរហូតដល់នីតិវធ
ិ ីតុលាការបានបញ្ច ប់។ ស្រ្ដីជាច្រើន

នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភា សដោយអង្គការ លីកាដូ បាននយា
ិ យថាអ្នក

ទាំងនោះមន
ិ ដែលទទួលបានការសាកសួ រ អំពីស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារ
របស់គាត់

នៅពេលមានការចេញដីការឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន
្
រង់ចាំ

សវនាការ ឬនៅអំឡុងពេលសវនាការ និងពេលផ្តន្ទាទោសនោះទេ។
ចំពោះអ្នកដែលទទួលបានការសាកសួ រ

មានតែស្រ្តីពរី ទៅបនា
ី ក់

ប៉ុណ្
ណ ោះដែលទទួលបានការសាកសួ រអំពីទីកន្លែងកូនស្នាក់នៅ

និង

ការរ�ៀបចំម�ល
ើ ថែ។ គួរអោយសោកស្ដាយ ផលលំ បាកទាំងនេះក៏ក�ើត

ឡ�ើងដូចគ្នាទៅល�ើករណីរបស់ស្រ្ដីមយ
ួ ចំនួន ដែលមានមេធាវការពារ
ី

ក្តី ដោយស្រ្តីទាំងនោះបានរាយការណ៍ថា សូ ម្ បីតែមេធាវរបស់
ពួកគា
ី
ត់កម
៏ ន
ិ បានសួ រពួកគាត់ថាត�ើ គាត់មានកូនដែរឬទេ នោះដែរ។

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

៧

ករណីសិក្សា៖ ផល្លា
អំឡុងពេលឃាត់ខ្លួន ផល្លា កំពុង
ន�ៅផ្ទះជាមួយនឹងកូនប្រុសអាយុ ៩ឆ្នាំ
និងច�ៅប្រុសអាយុ ៧ឆ្នាំ ជាមួយនិង
ម្ដាយរបស់ច�ៅ ដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់
គាត់ឈ្មោះ សុវណ្ណា អាយុ២៦ឆ្នាំ។
កងរាជអាវុធហត្ថ បានមកដល់
ផ្ទះផល្លាន�ៅពេលយប់ម�៉ោង ៨ល្ងាច ថ្ងៃ
អាទិត្យ ន�ៅពេលដែលកុមារទំាងពីរកំពុង
លេងន�ៅក្នុងផ្ទះ។ ន�ៅពេលដែលកុមារ
ទាំងពីរឃ�ើញនគរបាល ភ្លាមន�ោះពួកគេ
ចាប់ផ្ដើមយំនិងរត់ទ�ៅក្រៅ។ នគរបាល
ដែលឃ�ើញកុមារទាំងន�ោះ ភ្លាមៗបាន
ឃាត់ខ្លួនស្រ្តីទាំងពីរ និងបាននាំខ្លួនអ្នក
ទាំងពីរ ទ�ៅទីស្នាក់ការកងរាជអាវុធហត្ថ
មូលដ្ឋាន។

"ខ្ញុំន�ៅផ្ទះម្នាក់ឯងជាមួយកូនតូចៗ
ពីរនាក់។ ខ្ញុំសួរនគរបាលថាខ្ញុំគួរតែនាំ
ទារករបស់ខ្ញុំមកជាមួយឬអត់ ប៉ុន្តែ
នគរបាលទាំងន�ោះឆ្លើយថាទេ។ បន្ទាប់
មកខ្ញុំសួរថាខ្ញុំអាចចាំប្តីរបស់ខ្ញុំមកផ្ទះសិន
បានទេ ប៉ុន្ដែនគរបាលឆ្លើយថាទេ
អ្នកត្រូវមកតាមពួកខ្ញុំឥឡូវនេះ។ ដូច្នេះខ្ញុំ
ទុកកូនង៉ែតរបស់ខ្ញុំន�ៅជាមួយអ្នកជិត
ខាង និងកូនប្រុសប្រាំពីរឆ្នាំន�ៅផ្ទះម្នាក់
ឯង។ ខ្ញុំមិនអាចទូរស័ព្ទទ�ៅប្តីខ្ញុំរហូតដល់
ថ្ងៃបន្ទាប់។"

ផល្លាបានប្រាប់ អង្គការ លីកាដូ
ថាគាត់បានសុំអង្វរនគរបាលថា "សូម
មេត្តាអ�ោយខ្ញុំទ�ៅរកកូនប្រុសខ្ញុំ និងច�ៅ
ប្រុសខ្ញុំមុនពេលល�ោកនាំខ្លួនខ្ញុំទ�ៅ ពេល
ខ្ញុំរកឃ�ើញហ�ើយ ខ្ញុំនឹងទ�ៅ តាមល�ោក។"
ប៉ុន្តែ កងរាជអាវុធហត្ថទាំងន�ោះ បាន
បដិសេធសំណូមពររបស់ផល្លា។
ទាល់តែដល់ម�៉ោង ១០យប់ ថ្ងៃ
ដដែល
ទ�ើបផល្លាអាចធ្វើការទាក់ទង
តាមទូរស័ព្ទ ទ�ៅប្រាប់ក្រុមគ្រួសារអំពីការ
ឃាត់ខ្លួនរបស់គាត់ និងសួរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនប្រុស និងច�ៅប្រុសរបស់
គាត់។ កូនស្រីមួយទ�ៀត របស់ផល្លាបាន
ប្រាប់ផល្លាថា អ្នកជិតខាងបានរកឃ�ើញ
កុមារទាំងពីរកំពុងពួនន�ៅក្នុងរណ្ដៅន�ៅដី
ស្រែមួយខាងក្រោយផ្ទះ។
ក្នុងអំឡុងពេល
ការឃាត់ខ្លួន
និងការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរ គ្មានពេល
វេលាណាមួយ ដែលនគរបាលបានសាក
សួរផល្លា ឬសុវណ្ណាថា ត�ើអ្នកទាំងពីរ
មានកូនប៉ុន្មាននាក់ ត�ើកុមារទំាងន�ោះ
ន�ៅឯណា ឬ ត�ើអ្នកណាអាចនឹងម�ើលថែ
កុមារទាំងពីរន�ោះ។ សុវណ្ណាត្រូវបានដ�ោះ
លែងបន្ទាប់ពីស្នាក់ន�ៅទីស្នាក់ការកងរាជ
អាវុធហត្ថមួយយប់ ប៉ុន្តែផល្លាត្រូវបាន
ជំនុំជម្រះ និងផ្តន្ទាទ�ោស ពីបទល្មើស
ជួញដូរគ្រឿងញ�ៀន
និងត្រូវបានដាក់
ទ�ោស អ�ោយជាប់ពន្ធនាគារចំនួនបីឆ្នាំ។
ន�ៅក្នុងសវនាការ មិនមានការល�ើកឡ�ើង
ណាមួយ អំពីកូនរបស់ផល្លាន�ោះទេ។

កូនរបស់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ ខែមនា
ំ ០១៥
ី ឆ្នា២
៨

កូនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា២
ំ ០១៥

ផលប៉ះពាល់ល�ើកុមារ
មន
ិ គួរអោយសង្ស័យនោះទេ ដែលនៅក្នុងករណីភាគច្រើន
ការដាក់ពន្ធនាគារម្ដា យអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ា ងជ្រៅ
នង
ិ រយៈ

ពេលវែងល�ើចិត្តសាស្រ្ត និងការលូ តលាស់របស់កូន ហ�ើយអាចបង្កើន
ឱកាសដែលកុមារអាចនឹងប្រឆាំងនឹងច្បាប់នៅពេលក្រោយ។ នៅក្នុង
ផ្នែកខាងក្រោម អង្គការ លីកាដូ បានលំ អិតអំពីរប�ៀបខុសៗគ្នាដែល

កូនរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានសម្ភា ស

អាចទទួលរងផលប៉ះ

ពាល់ ដូចដែលបានកត់សម្គា ល់ដោយក្រុមគ្រួសារ និងកុមារខ្លួនឯង

ផ្ទាល់។

និងត្រូវ

វបាកជាក់
ស្តែងបំផុតគឺ ផលប៉ះពាល់ល�ើទំនាក់ទំនងម្ដា យនិងកូន។
ិ

លីកាដូ

គឺបានរស់នៅជាមួយ ឬមានការទំនាក់ទំនងជាទ�ៀងទាត់ជាមួយនឹង
កូនរបស់អ្នកទាំងនោះមុនពេលការឃាត់ខលួ ន។
្
ប៉ុន្ដែនៅពេលដែលស្រ្តី
ទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខលួ ន
្

ឃុំឃាង
ំ ។

ឬពរី ដងប៉ុណ្
ណ ោះពក
ី ូន

ក្នុងអំឡុងពេល

ក្រុមគ្រួសារបានផ្ដល់មូលហេតុខុសៗគ្នាអំពកា
ី រខ្វះខាត

ការកម្រអោយកូនចូលសួ រសុ ខទុក្ខនៅក្នុងពន្ធនាគារ។

ឬ

មូលហេតុ

សាមញ្ញ បំផុតដែលទទួលបានគឺថា ក្រុមគ្រួសារមន
ិ អាចលៃលកប្រាក់
កាសទៅសួ រសុ ខទុក្ខបាន ឬអាចត្រឹមតែលៃលកប្រាក់ទៅសួ រសុ ខទុក្ខ
ហ�ើយជាពិសេសប្រសិនប�ើកុមារបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅខេត្តមួយទ�ៀត

បានបំបែកចេញពីកូនមួយ ឬច្រើនរបស់នាង ផលប៉ះពាល់មយ
ួ នៃផល
ស្រ្ដីទាង
ំ អស់ដែលត្រូវបានសម្ភា សដោយអង្គការ

ការសួ រសុ ខទុក្ខមយ
ួ ដង

បានម្ដងម្កា លប៉ុណ្
ណ ោះ។ សំ រាប់អ្នកឯទ�ៀត គព
ឺ ន្ធនាគារនៅឆ្ងាយពេក

ទំនាក់ទំនងម្ដាយនិងកូន
នៅពេលដែលម្ដា យត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ

សួ រសុ ខទុក្ខជាទ�ៀងទាត់បាន ដោយស្រ្តីជាច្រើននាក់ទ�ៀតទទួលបាន

ស្រ្ដីមយ
ួ ចំនួនមន
ិ អាចទាក់ទងទៅកូន

បានទាល់តែសោះ។ ស្រ្ដី ៣២នាក់មន
ិ បានទទួលការសួ រសុ ខទុក្ខនៅ

ក្នុងពន្ធនាគារណាមួយពីកូនឡ�ើយ ហ�ើយស្រ្តីច្រើននាក់ទ�ៀតមន
ិ អាច
នយា
ិ យជាមួយកូនរបស់អ្នកទាំងនោះតាមទូរស័ព្ទបានទេ។ មានតែ

ស្រ្តីមួយចំនួនតូចប៉ុណ្
ណ ោះ បានរាយការណ៍ថា កូនរបស់ខលួ ្នអាចមក

័
ឬមនុស្សពេញវយម
ន
ិ អាចឈប់សំរាកពីការងារ
សួ រសុ ខទុក្ខបាន។

ដ�ើម្កំ
បី ដរកុមារទៅ

នៅពេលអ្នកថែទាំចំបងគឺជាសាច់ញាតិចាស់ទុំ

ដំណ�ើរទៅពន្ធនាគារមានពេលខ្លះមន
ិ ងាយស្រួល
បាន។

ការធ្វើ

និងមន
ិ អាចធ្វើ

ការសិក្សារបស់កុមារក៏ជាមូលហេតុមយ
ួ នៃកង្វះខាតការសួ រ

សុ ខទុក្ខផងដែរ ហ�ើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួន កុមារបានទៅធ្វើការ

ងារដ�ើម្ បីទ្រទ្រង់ក្រុមគ្រួសារ និងមន
ិ អាចឈប់សំរាកពីការងារបាន។

អង្គការ លីកាដូ កត់ត្រាបានតែករណីពីរទៅបីបុណ្
៉ ណ ោះដែលកុមារមន
ិ
បានទៅសួ រសុ ខទុក្ខដោយសារកុមារទាំងនោះមន
ិ ចង់ទៅ។

សំ រាប់ម្ដា យ និងកូនទាំងនោះដែលបានជួបគ្នា លក្ខខណ្ឌនៃ

ការសួ រសុ ខទុក្ខគមា
ឺ នការលំ បាក ជាពសេ
ិ សការសួ រសុ ខទុក្ខ ត្រូវបាន

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

៩

ករណីសិក្សា៖ សុភាព

ធ្វើឡ�ើងនៅខាងមុខរបារដែក ឬនៅខាងមុខផ្ទាង
ំ កញ្ច ក់ ហ�ើយការជួបគ្នាតែងតែមានរយៈពេលខ្លី

សុភាព
មានកូនប្រុសបីនាក់
អាយុ ៩ឆ្នាំ ៧ឆ្នាំ និង២ឆ្នាំ។ មុនពេល
នាងត្រូវបានឃាត់ខ្លួន
នាងរស់ន�ៅជា
មួយស្វាមី និងកូនបីនាក់ និងធ្វើការជា
មេផ្ទះ។ ស្វាមីរបស់នាងរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់
គ្រួសារ ដ�ោយមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប។

និងខ្វះភាពឯកជន។ មន
ិ មានម្ដា យណាមួយដែលត្រូវបានសម្ភា ស ទទួលបានពេលវេលាមួយទល់

ន�ៅពេលដែល នាងត្រូវបានឃាត់
ខ្លួនពីបទល្មើសច�ោរកម្ម ន�ៅខែ មករា ឆ្នាំ
២០១៤ កូនប្រុសព�ៅរបស់សុភាពគឺមាន
អាយុត្រឹមតែ ៩ខែ ប៉ុណ្ណោះ។ នាងត្រូវ
បាននាំខ្លួនចេញពីផ្ទះ ហ�ើយដ�ោយមិន
ដឹងថា នាងនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទ�ៅពន្ធនាគារន�ោះទេ នាងក៏យកកូនព�ៅទ�ៅប៉ុស្តិ៍
នគរបាលមូលដ្ឋានជាមួយគ្នា។ កូនព�ៅ
របស់នាងន�ៅជាមួយនាងន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ រហូតដល់ថ្ងៃដ�ោះលែង ន�ៅខែមេសា
ឆ្នាំ២០១៥។

ទាំងនោះមន
ិ ស្គាល់ ពួកគេទេនៅពេលមកសួ រសុ ខទុក្ខ ជាពិសេសគឺកូនៗដែលអាចមកសួ រសុ ខទុក្ខ

ន�ៅពេលការឃាត់ខ្លួន ស្វាមីរបស់
នាង និងកូនពីរនាក់ទ�ៀត ក៏កំពុងន�ៅផ្ទះ
ដែរ ប៉ុន្ដែពួកគេមិនបានបង្ហាញវត្តមាន
អ�ោយនគរបាលបានដឹង ហ�ើយនគរបាល ក៏មិនបានសួររកពួកគេដែរ។
សុភាព ត្រូវបានកាត់ទ�ោសក្នុង
រយៈពេលតិចជាង ៦សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពី
ការឃាត់ខ្លួន ហ�ើយនាងត្រូវបានផ្តន្ទាទ�ោសជាប់ពន្ធនាគារ រយៈពេល បួនឆ្នាំ។
ក្រុមគ្រួសាររបស់នាង បានជួលមេធាវី
ឯកជនដ�ើម្បីការពារក្ដីអ�ោយនាង ប៉ុន្ដែ
ក្នុងអំឡុងពេលការឃាត់ខ្លួន និងការដាក់
ទ�ោស នគរបាល តុលាការ ឬ មេធាវីមិន
បានសាកសួរសុភាពថា ត�ើនាងមានកូន
ប៉ុន្មាននាក់ ឬថាត�ើមានអ្នកណាម�ើលថែ
កូនរបស់នាង ប្រសិនប�ើនាងត្រូវបញ្ជូន
ទ�ៅពន្ធនាគារ។
សុភាពមិនបានដឹងថាក្រុមគ្រួសារ
របស់នាងបង់ប្រាក់ប៉ុន្មាន សំរាប់សេវាកម្មរបស់មេធាវីន�ោះទេ
ប៉ុន្ដែមិនយូរ
ប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីសវនាការជំនុំជម្រះ ទាំង
ឪពុកម្ដាយ និងស្វាមីរបស់នាង បាន
សម្រេចចិត្តធ្វើដំណ�ើរឆ្លងព្រំដែនទ�ៅ
ប្រទេសថៃ ដ�ើម្បីស្វែងរកការងារសំណង់
ធ្វើសម្រាប់ទប់ទល់ និងការចំណាយទាក់
ទងនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាង។
កូនប្រុសច្បងរបស់នាង ត្រូវបានបញ្ជូន
ទ�ៅរស់ន�ៅជាមួយមីង ន�ៅខេត្តមួយទ�ៀត
ដែលគេអាចបន្តការសិក្សាបាន ចំណែក
ឯកូនកណ្ដាល បានធ្វើដំណ�ើរទ�ៅជាមួយ
យាយ និងតាទ�ៅប្រទេសថៃ ហ�ើយកូន
ន�ោះទ�ៅជាមួយយាយ និងតារបស់គេទ�ៅ
ការដ្ឋានសំណង់ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។

១០

និងមួយ ឬពេលវេលាឯកជនជាមួយនិងកូនរបស់អ្នកទាំងនោះ ក្នុងអំឡុងពេលសួ រសុ ខទុក្ខរបស់
ក្រុមគ្រួសារនោះទេ ហ�យ
ើ ស្រ្ដីជាច្រន
ើ នាក់មន
ិ ត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយប៉ះពាល់រាងកាយកូនទាល់
តែសោះ។

ដែលគួរអោយសោកស្ដាយ ម្ដា យមួយចំនួនបានប្រាប់អង្គការ លីកាដូ ថា កូនរបស់អ្នក

ម្ដងម្កា លប៉ុណ្
ណ ោះ។ ម្ដា យផ្សេងៗទ�ៀតបានរាយការណ៍ថា កូនរបស់ពួកគេគឺនៅក្នុងសភាពទុក្ខ

ព្រួយនៅពេលពួកគេជួបគ្នា។ មន
ិ មានស្រ្តីណាម្នាក់ទទួលបានជម្រស
ើ ស្លៀកសំ ល�ៀកបំពាក់របស់

ខ្លួនឯងផ្ទាល់ នៅពេលជួបជាមួយកូន ហ�យ
ឋា ននៅ
ើ ជាធម្មតាមានវត្តមានអ្នកយាមក្នុងឯកសណ្
ពេលសួ រសុ ខទុក្ខ ធ្វើអោយមានភាពតានតឹងបន្ថែមទ�ៀតទៅល�ើបរយាកាស
មន
ិ
ិ រួសរាយរាក់ទាក់
មន
ិ សូ វស្និទ្ធស្នាល និងមន
ិ ស្រួលក្នុងចិត្ត។

ខណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសារភាគច្រើនបានកត់សម្គា ល់ថា

កូនៗមានការសប្បាយចិត្ត

ពេលជួបម្ដា យ ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាកុមារទាំងនោះមានការមន
ិ សប្បាយចិត្តមុន
ពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេលការសួ រសុ ខទុក្ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃការសួ រសុ ខទុក្ខមានភាពតឹង
រងដែលម
ន
ឹ
ិ ចាំបាច់ត្រូវមាន។

"ខ្ញុំសប្បាយចិត្តន�ៅពេលដែលអ្នកទាំងន�ោះមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំ ប៉ុន្តែ
កូនរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាភ្លេចខ្ញុំ។ គេមិនចាំខ្ញុំទេ។"
ចំណងគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត
រចនាសម្ន
ព័ ្ធក្រុមគ្រួសារ នង
ិ ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដទៃទ�ៀតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ក៏អាច

ទទួលរងហានភ
័ ផងដែរ
ិ យ

នៅពេលដែលសមាជក
ិ មួយឬច្រន
ើ

ហ�ើយដោយសារកុមារម្នាក់ទំនងជាអាចនឹងផ្លាស់ទីលំនៅ

ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ។

នៅពេលដែលម្ដា យត្រូវបានឃាត់ខលួ ន
្

ដូច្នេះផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយជាងនេះមកល�ើក្រុមគ្រួសារអាចមានសភាពធ្ងនធ
់ ្ងរឡ�ើង។

នៅក្នុង ៣៨គ្រួសារនៃក្រុមគ្រួសារដែលបានស្ទងម
់ តិ កុមារម្នាក់ឬច្រើន បានផ្លាស់ទីលំនៅ
ចេញពីផ្ទះគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះ ដែលជាលទ្ធផលនៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ម្ដា យ។
កុមារ

មួយចំនួនបានផ្លាស់ទល
ី ំ នៅទៅខេត្តមួយទ�ៀត

ហ�យ
ើ កុមារពរី ទៅបនា
ី ក់បានផ្លាស់ទល
ី ំ នៅទៅ

ប្រទេសជត
ិ ខាង។ យ៉ា ងតច
ិ បំផុតនៅក្នុង ១១គ្រួសារ បងប្អូនត្រូវបានបំបែកចេញពគ្
ី នា ដោយសារ
តែកូនម្នាក់រស់នៅជាមួយម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ឬដោយសារអ្នកទាំងនោះមានអ្នកម�ល
ើ ថែទាំ
ចំបងខុសគ្នា។

នៅក្នុងករណីភាគច្រើន
កុមារត្រូវបានថែទាំដោយសមាជិកក្រុមគ្រួសារមួយឬច្រើន
បន្ទា ប់ពីម្ដា យអ្នកទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខលួ ្ន
ដោយកុមារមួយចំនួនតូចរស់នៅជាមួយមត្ត
ិ ភក្តិ
របស់ក្រុមគ្រួសារ អ្នកជិតខាង ម្ចា ស់ផ្ទះជួល ឬនៅមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការមន
ិ មែនរដ្ឋាភបា
ិ លមួយ។

័
កុមារនៅក្នុងបួនគ្រួសារ មន
ល
ិ មានមនុស្សពេញវយម�
ើ ថែនោះទេ។

អង្គការ លីកាដូ បានកត់ត្រាបានត្ម
ណ ោះ ដែលឪពុកដ�ើរតួសំខាន់ក្នុង
រឹ តែ ១៨គ្រួសារប៉ុណ្

ការថែទាំកូន នង
ិ អប់រ ំកូន។ នេះដោយសារតែឪពុកមានការមមាញឹកនង
ឹ ការងារ ដោយបានចេញពី

ផ្ទះទៅរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងទ�ៀត

ឃាត់ខលួ នមក។
្

អង្គការ

ឬដោយឪពុកនិងម្ដា យបានបែកពីគ្នាមុនពេលឬចាប់ពីការ

លីកាដូ បានកត់ត្រាករណីជាច្រើនដែលឪពុកលែងមានទំនាក់ទំនង
ំ ួយណាមួយដល់កូន ចាប់តាង
ជាមួយនង
ំ ពគេ
ឹ កូន ឬមន
ិ បានផ្ដល់ជន
ី ឃាត់ខលួ ្នម្ដា យ។

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

ករណីសិក្សា៖ សុភាព (ត)

ការអប់រំ
ម្ដា យជាច្រន
ើ នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភា សដោយអង្គការ លីកាដូ បានបង្ហាញនូវការព្រួយ

បារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់អ្នកទាំងនោះទៅល�ើការសិក្សារបស់កូន។

ស្រ្ដី

មួយចំនួនមន
្ នៅតែបន្តទៅសាលារ�ៀនដែរឬទេ ចំណែកឯស្រ្ដីផ្សេងទ�ៀតបាន
ិ ដឹងថាកូនរបស់ខលួ ន

ឮថាកូនរបស់ខលួ នម
្ ន
ំ អារម្មណ៍សិក្សានៅសាលារ�ៀនបានទ�ៀតទេ ហ�ើយជាលទ្ធផល
ិ អាចបន្តតាង
ពន
ិ ្ទុរបស់កូនៗទាំងនោះបានធ្លា ក់ចុះ។

ដូចដែលអង្គការ លីកាដូ បានរកឃ�ើញ បញ្ហាទាំងនេះគឺមានទំនាក់ទនងគ្នាយ៉ា ងជិត

ស្និទ្ធ។ លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញអោយឃ�ញ
ើ ថា នៅពេលដែលម្ដា យម្នាក់ត្រូវបានជាប់

ពន្ធនាគារ ជាលទ្ធផលការសិក្សារបស់កូនតែងតែទទួលរងការប៉ះពាល់។ កុមារមួយចំនួនបានឈប់

សិក្សា ចំណែកឯកុមារផ្សេងទ�ៀតចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារក្រៅម៉ោ ងសិក្សា ដ�ើម្ជួ
់ ្គងគ្
់ រួសារ។
បី យ�ផ្គតផ

កុមារដែលផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីផ្ទះគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះ តែងតែត្រូវការប្តូរសាលារ�ៀន ហ�ើយ
ចំពោះកុមារដែលបន្តសិក្សានៅសាលារ�ៀនដដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានការពបា
ិ កក្នុង

ការសិក្សា។ គ្រួសារជាច្រើនបានកត់សម្គា ល់ថា ដោយសារម្ដា យត្រូវបានឃាត់ខលួ ្ន មន
ិ មានអ្នក
ណាម្នាក់អាចជួយ�កិច្ចការសាលារបស់កុមារ ឬរ�ៀបចំអោយកុមារទៅសាលារ�ៀនបានទេ។

"ចាប់តាំងពីការឃាត់ខ្លួនខ្ញុំមក កូនខ្ញុំគេចមិនចូលសាលា ហ�ើយ
ទ�ៅ ភ�ោជនីយដ្ឋានប្រមូលកំប៉ុង។ ឥឡូវកូននេះត្រូវតែធ្វើការងារនេះ
ពីព្រោះកូនខ្ញុំអត់មានអាហារទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ទេ។"
ផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ន�ៅពេលអង្គការលីកាដូ ជួបជា
មួយសុភាព នាង និងប្ដីរបស់នាងមិនអាច
ធ្វើការទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយកូនៗ
ន�ៅ
ប្រទេសថៃ និងខេត្តបាត់ដំបងបានទេ។
ស្វាមីរបស់នាងធ្វើដំណ�ើរទ�ៅមកប្រទេស
ថៃដ�ើម្បីធ្វើការងារ
និងដ�ើម្បីផ្ញើប្រាក់
មួយចំនួនមកជួយផ្គត់ផ្គង់កូន
ប៉ុន្តែ
គាត់ មិនអាចទ�ៅជួបកូនរបស់គាត់បាន
ទេ។ សុភាពបានត្រឹមតែ និយាយជាមួយ
កូនៗ របស់នាងម្ដងម្កាលន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ
ដ�ោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឆ្មាំគុក
ប៉ុណ្ណោះ។
ដ�ោយស្ដាប់តាមការណែនាំ
ពី
មេធាវីរបស់នាង សុភាពប្ដឹងតវ៉ានឹងការ
ដាក់ទ�ោសរបស់នាង ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរង់ចាំ
រយៈពេលយូរ ដ�ោយគ្មានការប�ើកសវនាការឡ�ើងវិញ នាងសម្រេចចិត្តដកពាក្យ
បណ្ដឹងតវ៉ា។ នាងនឹងត្រូវដ�ោះលែងន�ៅ
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ប៉ុន្ដែនាងទទួលបាន
ព្រះរាជទានល�ើកលែងទ�ោស
និងត្រូវ
បានដ�ោះលែងជាមួយនិងស្រ្ដី ៣៦នាក់
ផេ្សងទ�ៀតមុនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ន�ៅខែ
មេសា ឆ្នាំ២០១៥។

នៅពេលដែលសមាជក
ិ គ្រួសារម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខលួ ្ន នង
ិ បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ ផលប៉ះ

ពាល់ហិរញ្ញ វត្ថុទៅល�ើក្រុមគ្រួសារ គឺតែងតែក�ើតមានឡ�ើងភ្លា មៗ និងមានរយៈពេលវែង។ ដោយ

សារតែអំព�ើពុករលួ យដែលមាននៅក្នុងគោលនយោបាយ

និងរចនាសម្ន
ព័ ្ធតុលាការនៅកម្ពុជា៩

ជនសង្ស័យដែលមានប្រាក់តែងតែអាចបង់ប្រាក់សំរាប់នៅក្រៅតុលាការ

នង
ិ ពន្ធនាគារ។

ជា

លទ្ធផល អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអោយឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន
្
រង់ចាស
ំ វនាការ នង
ិ នៅទប
ី ំផុត
ត្រូវជាប់ទោស

ចុះនៃចំណូល។

គឺតែងតែជាអ្នកមកពីក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលងាយរងផលប៉ះពាល់បំផុតពីការធ្លា ក់

ក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថានៅពេលឃាត់ខលួ ន
្ នគរបាលបានយកប្រាក់ពី

ក្រុមគ្រួសារ

និងបានរបអូ
័ ្ធទៅនឹងការស�ុើ បអង្កេតទុកជា
ឹ សយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមន
ិ ពាក់ពន

អចនិ ្រ្ដៃយ៍។ ប្រសិនប�ម្ដា
ើ យជាអ្នករកប្រាក់ ភ្លា មៗនោះគ្រួសារ នង
ឹ បាត់បង់ប្រភពចំណូលទ�ៀងទាត់

មួយ ហ�យ
ិ គ្រួសារផ្សេងទ�ៀតបានលះបង់ការងាររបស់អ្នក
ើ នៅក្នុងករណីមួយចំនួនទ�ៀត សមាជក
ទាំងនោះដ�ើម្ បីម�ើលថែទាំកុមារ និងធ្វើការងារផ្ទះ។

នៅក្នុងករណីមួយចំនួនតូចផ្សេងទ�ៀត ដែលស្រ្តី ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីបានបង់ប្រាក់
អោយអ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់ជាឯកជន ប្រាក់ឈ្នួលហួសហេតុរបស់មេធាវបាននាំ
អោយគ្រួសារកាន់
ី
តែក្រីក្រឡ�ើង ហ�ើយជាញឹកញាប់មេធាវទាំ
ី ងនេះផ្ដល់សេវាមកវញត
ិ
ិចតួចណាស់។ គ្រួសារមួយ

ចំនួនបានរាយការណ៍ថាអ្នកទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវតែលក់ដី នង
ិ ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទ�ៀតរបស់ពួក
គេ ដ�ម
ើ ្បង់
បី ប្រាក់ឈ្នួលផ្លូវច្បាប់ នង
ិ ការចំណាយផ្សេងៗទ�ៀតទាក់ទងនង
ិ ពន្ធនាគារ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអំព�ើពុករលួយក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាសូមម�ើលរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូ "សិទ្ធិន�ៅល�ើការ
ទិញដូរ៖ ជីវិតន�ៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជា" http://www.licadho-cambodia.org/collection/25/life_inside_cambodia_prison

៩

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

១១

ការចំណាយទៅសួ រសុ ខទុក្ខនៅពន្ធនាគារ ក៏ជាបញ្ហាហិរញ្ញ

វត្ថុដ៏សំខាន់មយ
ួ សំ រាប់គ្រួសារជាច្រើនផងដែរ

ជាពិសេសសំ រាប់

ចំណាយធម្មតានៃការធ្វដ
ើ ំណ�ើរទៅពន្ធនាគារ

ការឈប់សំរាកពី

គ្រួសារដែលរស់នៅទីជនបទដាច់ស្រយាល។
ការងារនិងការរ�ៀបចំម�ល
ើ ថែទាំកុមារ

បន្ថែមពីល�ើការ

នៅពន្ធនាគារកម្ពុជាភាគច្រើន

អ្នកសួ រសុ ខទុក្ខតម្រូវអោយបង់ប្រាក់ទៅអោយពន្ធនាគារ
សួ រសុ ខទុក្ខម្ដងៗ។

សំ រាប់ការ

ដោយសារកង្វះខាតអាហារបំបន
៉ ថ្នាពេទ
ំ
្យមានប្រសិទ្ធិភាព

និងគ្រឿងផ្គតផ
់ ្គងសា
់ មញ្ញផ្សេងៗទ�ៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារ ដូច្នេះអ្នកសួ រ
សុ ខទុក្ខជាធម្មតាតែងតែនាំយកប្រាក់

ចំណីអាហារ

ឬសម្ភា រៈ

ផ្សេងៗទៅអោយអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ។ ដ�ើម្ បីធ្វើបែបនេះ អ្នកទាំងនោះ

ជាញឹកញាប់តម្រូវអោយបង់ប្រាក់បន្ថែមទ�ៀត ឬកាត់ភាគរយនៃរបស់

របរទាំងនោះទៅអោយឆ្មាព
ំ ន្ធនាគារផងដែរ។

"យ�ើងបង់លុយឲ្យមេធាវី ១.០០០ដុល្លារ
ប៉ុន្ដែខ្ញុំបានជួបគាត់តែម្ដងគត់ ន�ៅថ្ងៃបន្ទាប់ពី
ការឃាត់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។ មេធាវីន�ោះមិនដែលទ�ៅ
ជួបខ្ញុំន�ៅក្នុងពន្ធនាគារទេ ហ�ើយទ�ោះបីជាគាត់
មានវត្តមានន�ៅសវនាការជំនុំជម្រះក៏ដ�ោយ ក៏
គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់។
គាត់មិន
ដែលសួរខ្ញុំ ថាត�ើខ្ញុំមានកូនប៉ុន្មាននាក់ទាល់តែ
ស�ោះ។"
សុខភាព
អង្គការ លីកាដូ បានចងក្រងជាឯកសាររួចរាល់ហ�ើយអំពី

ផលប៉ះពាល់អវជ្ជ
ិ មាន

នៃជីវតក
ិ ្នុងពន្ធនាគារទៅល�ើសុខភាពនៃស្រ្ដី

មានផ្ទៃពោះ ម្ដា យ នង
ិ កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារតែការខ្វះខាត

យកកុមារទៅរកគ្រូពេទ្យ ឬទិញថ្នាបា
ំ នទេ។
នៅពេលអ្នកម�ល
ើ ថែកុមារ គជា
ឺ សាច់ញាតចា
ិ ស់ទុំ អ្នកទាំង

នោះជាញឹកញាប់បានរាយការណ៍ថា តម្រូវការក្នុងការថែទាំកុមារ គឺ
មានផលប៉ះពាល់អវជ្ជ
ិ មានមកល�ើសុខភាពរបស់អ្នកទាំងនោះ
សមត្ថភាពរបស់ពួកគេ
នង
ិ ប្រសិទ្ធិភាព។

និង

ក្នុងការម�ល
ើ ថែកុមារប្រកបដោយសុ វត្ថិភាព

បន្ថែមពីល�ើផលប៉ះពាល់សុខភាពរាងកាយ

ទៅល�ើកុមារ

អង្គការលីកាដូ ក៏បានឮអំពកា
ី ររាយការណ៍ជាច្រន
ើ ដែលកុមារទទួល
រងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសតិអារម្មណ៍ដោយសារការជាប់ពន្ធនាគាររបស់

ម្ដា យពួកគេ។ ក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទ�ៀត គឺកុមារប្រឈមមុខ នឹង

បញ្ហាការទទួលទានដំណេកមន
ិ គ្រប់គ្រាន់ ការធ្លា ក់ទឹកចិត្ត និងការ
មន
ិ អាចផ្ដោតអារម្មណ៍សិក្សាបាន។

ការរស់ន�ៅប្រចាំថ្ងៃ និងទំនាក់ទំនងសង្គម
ម្ដា យ អ្នកថែទាំ និងកុមារខ្លួនឯងក៏បានកត់សម្គា ល់ ផងដែរ

អំពប
ី ញ្ហានៃផលប៉ះពាល់ល�ើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារ នង
ិ ស្លាក

ស្នាមអាម៉ា ស់ដែលកុមារត្រូវប្រឈមមុខនឹងមត្ត
ិ ភក្តិ អ្នកជិតខាង និង
គ្រូនៅសាលរ�ៀន។

ដោយសារតែស្ត្រីជាធម្មតាដ�ើរតួនាទីសំខាន់

នៅក្នុងក្រុម
គ្រួសារមុនពេលការឃាត់ខលួ ្ន ដូច្នេះអវត្តមានរបស់ស្រ្តីតែងតែត្រូវបាន
ចាប់អារម្មណ៍ នៅពេលគិតដល់កិច្ចការងារផ្ទះ ការរ�ៀបចំអោយកូនទៅ
សាលារ�ៀន នង
ិ ការងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗទ�ៀត។ ហេតុនេះកុមារខ្លួនឯង
ផ្ទាល់ជាញឹកញាប់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារទាំងនេះជំនួសអោយម្ដា យ។
ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ម្ដា យ

ត្រូវបានល�ើកឡ�ង
ើ ដោយ

គ្រួសារមួយចំនួនថាជាប្រភពនៃការបាត់បង់កត្តិយស

និងធ្វើអោយ

ថ្នាពេទ
ំ
្យ នង
៉ នៅក្នុងពន្ធនាគារ ប៉ុន្ដែមានការយកចត្តទ
ិ អាហារបំបន
ិ ុក

មានស្លាកស្នាមអាម៉ា សដល់កុមារ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រចាំថ្ងៃ
នៅផ្ទះ ឬនៅសាលារ�ៀន ដោយគ្រួសារមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថា

ក្រៅពន្ធនាគារ

ឡ�ើយ។ ម្ដា យម្នាក់បានប្រាប់អង្គការលីកាដូថា កូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវ

ដាក់តិចតួចណាស់ចំពោះផលប៉ះពាល់ទៅល�ើកុមារដែលរស់នៅខាង

និងដែលពីមុនមកកុមារទាំងនោះពឹងផ្អែកល�ើម្ដា យ

សំ រាប់អាហារបំបន
៉ ការថែទាំសុខភាព នង
ិ ការគាំទ្រផ្លូវចត្ត
ិ ។

សុ ខភាពកុមារបានទទួលរងផលប៉ះ

ពាល់ ដោយសារលទ្ធផលនៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ម្ដា យ ហ�យ
ើ ជា

ពិសេសគឺទារកដែលកំពុងនៅត្រូវការការបំបៅដោះ
ម្ដា យត្រូវបានឃាត់ខលួ ន។
្

នៅពេលដែល

មន
ិ អាចលៃលកទិញ

ម៉្សៅទឹកដោះគោអោយទារកបានទេ។ សំ រាប់ កុមារអាយុច្រន
ើ ជាងនេះ

ក្រុមគ្រួសារជាច្រន
ើ បានរាយការណ៍ថា ពួកគេមន
ិ មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់
ដ�ើម្ បីទិញចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់អោយកុមារទាំងនោះទេ
ពេលដែលកុមារទាំងនោះមានជំងឺ
១២

ឬអ្នកជត
ិ ខាង

ពីព្រោះឪពុកម្ដា យរបស់ពួកគេមន
ិ ចង់អោយពួកគេលេងជាមួយ

“កូនចោរ”។ កុមារផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានកុមារដទៃធ្វបា
ើ បនៅសាលារ�ៀន
ដោយសារតែម្ដា យអ្នកទាំងនោះជាប់ពន្ធនាគារ។

“កូនឈខ្លា
ំ ណាស់ឥឡូវ ហ�យ
ំ ណាស់ពេលយប់។
ឺ ង
ើ យំខ្លា ង

យ�ើងបានឆុងទឹកដោះគោអោយកូននេះបៅ ប៉ុន្តែឥឡូវយ�ើងអត់មាន

នៅពេលដែលទារកត្រូវបានបំបែកចេញពីម្ដា យ អ្នកម�ល
ើ ថែ

មួយចំនួនបានប្រាប់អង្គការលីកាដូថា ពួកគេ

ឬក៏នយា
ិ យជាមួយមត្ត
ិ ភក្តិ

បានគេប្រាប់ថា នាងមន
ិ អាចលេងជាមួយមត្ត
ិ ភក្តិរបស់នាងបានទ�ៀត
ទេ

ស្រ្ដីនិងគ្រួសារជាច្រើនដែលត្រូវបានសម្ភា សដោយអង្គការ

លីកាដូមានការព្រួយបារម្ភថា

កុមារមន
ិ ចង់ចេញពផ
ី ្ទះ

ហ�ើយនៅ

អ្នកទាំងនោះមន
ិ មានលទ្ធភាព

លទ្ធភាពទិញទ�ៀតទេ។”

ផលប៉ះពាល់ជាពិសេសចំព�ោះភេទ
ដោយគ្មា នមនល
្ទិ សង្ស័យ

កុមារជាច្រន
ើ ទទួលរងផលប៉ះ

ពាល់អវជ្ជ
ិ មានជាច្រើន នៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារដែលជិតស្និទ្ធ
ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ

ប៉ុន្ដែការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

លីកាដូ

បានបង្ហាញអោយឃ�ើញថា

ផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនមាន

សភាពធ្ងនធ
់ ្ងរនៅពេលដែលអ្នកជាប់ពន្ធនាគារគឺជាម្ដា យ។

ដោយសារតែឋានៈរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា និងដោយ

សារតែស្រ្តីជាទូទៅមន
ិ មែនជាអ្នករកប្រាក់ចំណូល
ប្រសិនប�ើស្រ្តីជាម្ដា យ

និងជាពិសេស

ដូច្នេះជាទូទៅស្រ្តីមន
ិ ទំនងជាអាចលៃលករក

ប្រាក់សំណូកដ�ម
ំ ឬបង់ប្រាក់សំរាប់ការ
ើ ្ បីដោះខ្លួនចេញពកា
ី រឃុំឃាង

ការសួ រសុ ខទុក្ខនៅពន្ធនាគាររបស់គ្រួសារជាច្រើនតែងតែ

មានការលំ បាកក្នុងការរ�ៀបចំ នៅពេលដែលម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារ។
មន
ំ ភូមសា
ប៉ុន្តែ
ិ ត្រឹមតែដោយសារតែទីតាង
ិ ស្រ្តរបស់អ្នកទាំងនោះ
ដោយសារតែកុមារភាគច្រន
ើ

បានទៅរស់នៅជាមួយនង
ឹ សាច់ញាតិ

ចាស់ទុំដែលមន
ិ មានមធ្យោបាយជាក់ស្ដែង ឬហិរញ្ញ វត្ថុ ដ�ើម្ បីរ�ៀបចំការ
ទៅសួ រសុ ខទុក្ខម្តាយនៅពន្ធនាគារ។

បន្ធូរបន្ថយទោសបានទេ។ ម្យ៉ាងទ�ៀត ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនហាក់បីដូច
ជាមន
ស្ត្រីទាំងនោះ
ិ ចង់ធ្វើការចំណាយប្រាក់ ដ�ើម្ការដោះលែងរបស់
បី

សមត្ថភាព

ចំណាយប្រាក់ ល�ើអ្នកដែលរកប្រាក់ចំណូលចំបង ដែលជាធម្មតាគឺ

តូចៗទ�ៀតនោះ។ ម្យ៉ាងទ�ៀត ស្រ្តីគម
ឺ ន
ិ សូ វជាទទួលបានការងារធ្វនើ ៅ

ឬដ�ើម្ជួ
ី នា ក់ទេ
បី លមេធាវម្

ប៉ុន្ដែក្រុមគ្រួសារប្រហែលជាអាចធ្វើការ

ជាបុរស ប្រសិនប�ើអ្នកទាំងនោះ ត្រូវបានឃាត់ខលួ ន។
្

ដោយសារស្រ្តីច្រន
ើ តែងទទួលយកតួនាទម�
ី ល
ើ ថែកូន នង
ិ

ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ

ដូច្នេះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារទទួលរងផលប៉ះ

ពាល់ធ្ងនធ
់ ្ងរ នៅពេលដែលស្រ្តីជាប់ពន្ធនាគារ ហ�ើយពីមុនមកឪពុក
ជាញឹកញាប់មានការចូលរួមតិចតួច

ទៅសាលារ�ៀន

ក្នុងពន្ធនាគារដ�ើម្រកប្រាក់
កម្រៃដូចជាបុរសនោះទេ១០ ដូច្នេះស្ត្រីមន
បី
ិ
ទំនងជាអាចជួយ�ឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ទៅដល់ការសួ រសុ ខទុក្ខរបស់

គ្រួសារ ឬបង់ថ្លៃទូរស័ព្ទនោះទេ។

ការស្រាវជ្រាវរបស់ អង្គការ លីកាដូ បង្ហាញអោយឃ�ើញថា

ដូច្នេះឥទិ្ធពលរយៈពេលវែងនៃអវត្តមានរបស់

តម្រូវអោយធ្វើការងារដ�ើម្ផ្គ
់ ្គងគ្
់ រួសារ ចំណែកកុមារភាគច្រ
បី តផ
ី
ើនត្រូវ

និង

ម្ដា យ ក៏ទំនងជាអាចមានសភាពធ្ងនធ
់ ្ងរផងដែរ។
លទ្ធផលរកឃ�ើញរបស់អង្គការលីកាដូ

ក៏បានបង្ហាញផង

ដែរថាសុ ខភាពរបស់កុមារ រងការគម្រាមកំហែងខ្លា ង
ំ ក្លា នៅពេលដែ
លម្ដា យរបស់អ្នកទាំងនោះជាប់ពន្ធនាគារ

ដោយមានហានភ
័
ិ យ

ដែលកុមារអាចនឹងចាកចេញពីផ្ទះគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះ

ដ�ើម្ បីទៅរស់នៅជាមួយអ្នកណាផ្សេង

ប្រហែលជានៅក្នុងភូមម
ួ
ិ យ
ទ�ៀត ឬខេត្តមួយទ�ៀត ហ�ើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួន បងប្អូនត្រូវបាន

បំបែកចេញពគ្
ី នា ទ�ៀតផង។ ជាលទ្ធផល កុមារទាំងនោះក៏ទំនងជាត្រូវ
ប្ដូរសាលារ�ៀន និងរស់នៅបែកពីឪពុកម្ដា យទាំងពីរទ�ៀតផងដែរ។

១០

ចុះទម្រាំធ្វើការពិចារណាល�ើការធ្វើដំណ�ើរទៅជាមួយកុមារ

ជាទូទៅទាំងកុមារ ី និងកុមារា គឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ស្មើគ្នាដោយកា

ដោយសារកុមារតែងតែចំណាយពេលវេលានៅជាមួយម្ដា យ

ខ្ពស់

នោះទេ

ដ�ើម្ បីធ្វើដំណ�ើរជាទ�ៀងទាត់ទៅពន្ធនាគារដោយខ្លួនឯង

នៅក្នុងការរ�ៀបចំអោយកូន
នង
ិ តម្រូវការសម្ភា រៈសាមញ្ញ ៗ។

ការងារប្រចាំថ្ងៃ

បង្កើតចំណងជិតស្និទ្ធ

សាច់ញាតិមយ
ួ ចំនួន គឺមានរាងកាយទន់ខ្សោយ ឬមន
ិ មាន

រជាប់ពន្ធនាគាររបស់ម្ដា យ

ប៉ុន្ដែផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងច្រន
ើ តែមាន

ភាពប្រែប្រួល។ កុមារាភាគច្រើនតែងតែគេចមន
ិ ចូលសាលារ�ៀន ឬ
តែធ្វើការងារផ្ទះ ឬទទួលខុសត្រូវម�ល
ើ ថែប្អូនតូចៗ។

"មុនដំបូងគេឃាត់ខ្លួនស្វាមីរបស់ខ្ញុំ ហ�ើយន�ៅ
ពេលដែលខ្ញុំទ�ៅសួរសុខទុក្ខគាត់ គេចាប់ទាំង
ខ្ញុំទ�ៀត។ បន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំងពីរយប់ ពួក
យ�ើងខ្ចីលុយពីធនាគារ ១.០០០ដុល្លារ ឲ្យទ�ៅ
នគរបាលដ�ើម្បីអ�ោយដ�ោះលែងស្វាមីខ្ញុំ។ គេ
សួររកលុយសំរាប់ដ�ោះលែងខ្ញុំដែរ ប៉ុន្ដែយ�ើង
អត់មានលុយទ�ៀតទេ។"

ដូចជាការងារសំណង់ ការងារធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹម ការងារផ្សាដែក និងការងារកសិកម្ម។

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

១៣

ករណីសិក្សា៖ កញ្ញា
កញ្ញាមានកូនបួននាក់ ដែលមានអាយុ ១៥ឆ្នាំ (ប្រុស) ១៣ឆ្នាំ (ស្រី) ១០ឆ្នាំ (ស្រី) និង ៣ឆ្នាំ (ប្រុស)។ ទាំងនាង និងស្វាមីរបស់នាងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ ពីបទល្មើស ជួញដូរគ្រឿងញ�ៀន។ យ�ោងតាមកញ្ញា ស្វាមីរបស់នាងបានទិញគ្រឿងញ�ៀនពីភ្នំពេញ ប៉ុន្ដែនគរបាលបានតាមដានគាត់មកដល់
ផ្ទះ និងបានឃាត់ខ្លួនទាំងនាងផងដែរ ដ�ោយគ្រាន់តែនាងមានវត្តមានន�ៅពេលឃាត់ខ្លួន។
កូនទាំងអស់របស់កញ្ញាន�ៅផ្ទះជាមួយនិងល�ោកយាយរបស់អ្នកទាំងន�ោះ ន�ៅពេលដែលនគរបាលបានមកដល់។ ប៉ុន្ដែនគរបាលមិនបានសួរថា
ត�ើអ្នកណាអាច ម�ើលថែកុមារទំាងន�ោះបាន ផ្ទុយទ�ៅវិញនគរបាលបានបង្គាប់អ�ោយពួកគេន�ៅស្ងៀម និងមិនបាននិយាយ អ្វីទាំងអស់ គឺគ្រាន់តែដាក់
ខ្នោះឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងន�ោះ និងនាំខ្លួនទ�ៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមូលដ្ឋាន។ ន�ៅពេលការឃាត់ខ្លួនរបស់កញ្ញា កូនព�ៅ របស់នាងទ�ើបតែមានអាយុ ពីរឆ្នាំ
ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ដែនគរបាលមិនបានផ្ដល់ជម្រើសអ�ោយនាងក្នុងការនាំកូនទ�ៅជាមួយ។ ក្រោយមក ន�ៅពេលដែលនាងស្នើសុំយកកូនទ�ៅជាមួយនាងន�ៅ
ក្នុងពន្ធនាគារ នគរបាលបានប្រាប់នាងថាសំណូមពរនាងមិនអាចទទួលយកបានទេ។
ម្ដាយអាយុ ៨១ឆ្នាំរបស់កញ្ញា ឥឡូវនេះគឺជាអ្នកម�ើលថែតែមួយគត់ល�ើកុមារ ទាំងបួន។ គាត់មានជំងឺ ហ�ើយន�ៅពេលដែលអង្គការលីកាដូទ�ៅជួប
គាត់ គាត់ទ�ើបតែមានជំងឺរលាកជ�ើងធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពីគាត់ដួលល�ើឆ្នាំងទឹកក្ដៅ ន�ៅពេលដែលគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់រ�ៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់អ�ោយច�ៅ មុន
ពេលក្មេងៗត្រលប់មកពីសាលារ�ៀនវិញ។ គាត់កំពុងតែន�ៅក្នុងសភាពឈឺចាប់ ន�ៅពេលអង្គការលីកាដូទ�ៅសួរសុខទុក្ខគាត់ ហ�ើយគាត់មានការពិបាក
ក្នុងការសម្រានពេលយប់ និងមិនមានលទ្ធភាពទ�ៅរកគ្រួពេទ្យបានទេ។
ចាប់តាំងពីឧបទ្ទវហេតុនេះមក កូនស្រីអាយុ ១៣ឆ្នាំរបស់កញ្ញា ភាគច្រើនគឺជា អ្នកធ្វើម្ហូប កិច្ចការងារផ្ទះ និងប�ោកគក់សំល�ៀកបំពាក់ ន�ៅពេល
ដែលនាងត្រលប់មកពីសាលារ�ៀនវិញ។ នាងក៏ទទួលយកការទទួលខុសត្រូវម�ើលថែទាំប្អូនតូចៗរបស់នាងផងដែរ។ កូនប្រុសច្បងរបស់កញ្ញាបាន
ឈប់រ�ៀន និងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារន�ៅចំការមួយន�ៅជិតផ្ទះ។
មុនពេលការឃាត់ខ្លួនកញ្ញា នាងប�ើកហាងលក់គ្រឿងទេសតូចមួយន�ៅផ្ទះ ប៉ុន្ដែបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងបានលក់ទំនិញដែលន�ៅសេសសល់
ទាំងអស់ ពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញទំនិញយកមកទុកលក់បានទ�ៀតទេ ដ�ោយសារការចំណាយទាក់ទងនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ។ ឥឡូវនេះហាងរបស់
អ្នកទាំងន�ោះត្រូវបានបិទហ�ើយ។ ដ�ោយគ្មានប្រភពចំណូលទ�ៀងទាត់ ល�ើកលែងតែប្រាក់កម្រៃរបស់កូនប្រុសអាយុ ១៥ឆ្នាំ ដូច្នេះគ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្ត
លក់ដីធ្លីមួយចំនួនដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយការចំណាយរស់ន�ៅប្រចាំថ្ងៃ។
ម្ដាយរបស់កញ្ញាបានត្រឹមតែទ�ៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីតែ ២ដងប៉ុណ្ណោះ ន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ ដ�ោយគាត់បានយកតែកូនប្រុសអាយុ ៣ឆ្នាំ ទ�ៅតាម
ជាមួយរាល់ល�ើក។
គ្រួសាររបស់នាងមិនមានលទ្ធភាពទ�ៅសួរសុខទុក្ខអ�ោយបានទ�ៀងទាត់ទេ ដ�ោយសារការធ្វើដំណ�ើរតាមតាក់ស៊ីទ�ៅពន្ធនាគារ
ត្រូវការចំណាយពេលមួយម�៉ោងកន្លះ និងត្រូវចំណាយ ៧ដុល្លារ ដ�ើម្បីធ្វើដំណ�ើរត្រលប់ទ�ៅវិញ។ ន�ៅពេលទ�ៅដល់ពន្ធនាគារ ពួកគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់
៣ដុល្លារ សំរាប់ការសួរសុខទុក្ខ ១៥ នាទីន�ៅខាងមុខរបារដែក ហ�ើយប្រសិនប�ើពួកគាត់ចង់ជួបឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់ ពួកគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ទ្វេដង។
ក្រុមគ្រួសារមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ ៥ដុល្លារ សំរាប់ការសួរសុខទុក្ខ ដែលពួកគាត់អាចប៉ះពាល់រាងកាយគ្នាបាន។
កញ្ញាបានប្រាប់អង្គការលីកាដូថា ន�ៅពេលដែលកូនប្រុសព�ៅរបស់នាងមកសួរសុខទុក្ខ គេបានយំន�ៅពេលដែលគេឃ�ើញនាង និងគេហាក់
បីដូចជាមិនស្គាល់នាង ដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពន្ធនាគារ។ នាងមិនអាចនិយាយជាមួយគ្រួសាររបស់នាងតាមទូរស័ព្ទបានទ�ៀងទាត់ទេ ពីព្រោះ
ន�ៅពេលឃាត់ខ្លួន នគរបាលបានយកទូរស័ព្ទ របស់ក្រុមគ្រួសារ ជាមួយនឹងប្រាក់ គ្រឿងអលង្ការ និងវត្ថុផ្សេងៗទាំងអស់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋ
ដែលបានច�ោទប្រកាន់។ ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងអាចនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាងបានម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះ ដ�ោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអ្នកជិតខាង។
ន�ៅសវនាការជំនុំជម្រះ កញ្ញាត្រូវបានដាក់ទ�ោសអ�ោយជាប់ពន្ធនាគារ ២ឆ្នាំ ជាមួយនឹងការព្យួរទ�ោស ១ឆ្នាំ។ ស្វាមីរបស់នាងត្រូវបានដាក់ទ�ោស
អ�ោយជាប់ពន្ធនាគារ ៤ឆ្នាំ ជាមួយនឹងការព្យួរទ�ោស ១ឆ្នាំ។ អ្នកទាំងពីរមិនមានមេធាវីដ�ើម្បីតំណាងឲ្យពួកគេទេ ហ�ើយដ�ោយសារតែក្រុមគ្រួសារមិនត្រូវ
បានផ្ដល់ដំណឹងទុកជាមុនអំពីសវនាការជំនុំជម្រះ ដូច្នេះអ្នកទាំងន�ោះមិនអាចចូលរួមបានឡ�ើយ និងបានត្រឹមតែដឹងដំណឹងពីសេចក្ដីសម្រេចរបស់
សាលក្រមតាមរយៈទូរស័ព្ទន�ៅពេលក្រោយប៉ុណ្ណោះ។
កញ្ញានឹងត្រូវបានដ�ោះលែងន�ៅខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ និងសង្ឃឹមថានឹងត្រលប់ទ�ៅផ្ទះវិញភ្លាមៗ ដ�ើម្បីជួបជុំកូនរបស់នាង និងជួយសម្រាល
សំពាធល�ើម្ដាយរបស់នាង។ ទ�ោះជាយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ ការដ�ោះលែងតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវទំនងជាមិនអាចក�ើតឡ�ើង ដ�ោយតែព្រះរាជអាជ្ញាបានប្ដឹង
ឧទ្ធរណ៍តវ៉ានិងការដាក់ទ�ោសរបស់នាង ហ�ើយរហូតមកដល់ពេលនេះ នាងមិនបានឮអ្វីទាំងអស់ថាត�ើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍តវ៉ានេះនឹងធ្វើឡ�ើងន�ៅពេល
ណា។១១

ន�ៅកម្ពុជា ប្រសិនប�ើព្រះរាជអាជ្ញាប្ដឹងតវ៉ានិងការដាក់ទ�ោស អ្នកទ�ោសត្រូវតែបន្តន�ៅក្នុងការឃុំឃាំងដ�ើម្បីរង់ចាំសវនាការបណ្ដឹងតវ៉ា ទ�ោះបីជារយៈពេលជាប់ឃុំឃាំង
របស់ពួកគេបានបន្លាយពេលរហូតដល់ហួសថ្ងៃផុតកំណត់នៃ ការជាប់ទ�ោសដ�ើមរបស់ពួកគេក៏ដ�ោយ។ ទ�ោះបីជាត្រូវបានសម្រេចអ�ោយរួចខ្លួនដ�ោយតុលាការនៃសាលា
ដំបូង អ្នកទាំងន�ោះដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នត្រូវតែបន្តន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ ប្រសិនប�ើព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចិត្តប្តឹងតវ៉ានិងការសម្រេចអ�ោយរួចខ្លួននេះ។

១១

១៤

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

កូនស្រីរបស់កញ្ញា អាយុ១៣ឆ្នា ំ ខែកុម្ភៈ ឆ្នា២
ំ ០១៥

សិទ្ធិក្នុងការទាក់ទងទ�ៅគ្រួសារ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមយ
ួ ១២ អង្គការ លីកាដូ បានកត់
សម្គា ល់ថា ទំនាក់ទំនងទ�ៀងទាត់ជាមួយគ្រួសារ នង
ិ មត្ត
ិ ភក្តិ គឺមាន

ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយ។

ហ�យ
ួ
ើ វាដ�រើ តួនាទស
ី ំ ខាន់មយ

ទាំងនោះតែងតែត្រូវការបង់ប្រាក់អោយឆ្មាគ
ំ ុក ដ�ម
ើ ្ បីប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ

សារៈសំ ខាន់ណាស់

សំ រាប់សុខភាពផ្លូវចត្ត
ិ របស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ

ក្នុងការបញ្ចូ លអ្នកទោសចូលទៅក្នុង
សង្គមគ្រួសារ និងសហគមន៍វញ។
នៅកម្ពុជា អ្នកទៅសួ រសុ ខទុក្ខនៅ
ិ

ពន្ធនាគារ គឺជាប្រភពដ៏សំខាន់តែមួយគត់នៃចំណីអាហារបំបន
៉ ថ្នាំ
ំ ួយហរិ ញ្ញ វត្ថុ។
ពេទ្យ នង
ិ ជន
ខណៈពេលដែលអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់

របស់អ្នកទាំងនោះ

និងគ្រួសារ

មានសិទ្ធិដ�ើម្ បីទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាទៅវញទៅមក
ិ

ដែលរួមទាំងការមកសួ រសុ ខទុក្ខដោយផ្ទាល់

ទនម
្ទឹ នង
ឹ នេះក្រុមមួយ

ចំនួនអាចនឹងងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដែលផ្ទុយពីសិទ្ធិរបស់អ្នក
ទាំងនោះ នៅពេលសួ រសុ ខទុក្ខ ហ�ើយទំនាក់ទំនងក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗ
ទ�ៀតត្រូវបានបដិសេធ ឬហាមឃាត់។ ម្ដា យ នង
ិ កូនគជា
ឺ ឧទាហរណ៍

ជាក់ស្ដែងមួយ ហ�យ
ណៈនៃទំនាក់ទំនងរបស់
ើ ដោយសារតែចរតលក្ខ
ិ

ពួកគេ វធានការព
ិ
ិសេសត្រូវតែដាក់អនុវត្ត ដ�ើម្ជួ
បី យ�សម្រួលទំនាក់
ទំនងដែលទ�ៀងទាត់ និងមន
ិ មានការរារា ំង។

គួរអោយសោកស្ដាយ នៅកម្ពុជា សិទ្ធិនៃការទទួលបានការ
សួ រសុ ខទុក្ខ និងការហៅទូរស័ព្ទ គឺពឹងផ្អែកល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។
អ្នកសួ រសុ ខទុក្ខត្រូវការបង់ប្រាក់សំរាប់ការសួ រសុ ខទុក្ខម្ដងៗ ហ�យ
ើ ការ

ទាមទារតម្លៃប្រែប្រួលទៅតាមរយៈពេលនៃការសុ ខទុក្ខ ទតា
ំ ជួបថ្ងៃ
ី ង
នៃការសួ រសុ ខទុក្ខ និងតាមការសង្កេតម�ល
ើ នៃសមត្ថភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប
ស់អ្នកសួ រសុ ខទុក្ខ។

តម្លៃធម្មតា

ដែលបានល�ើកឡ�ើងដោយអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ

និងគ្រួសារ គឺពីចន្លោះ ២,៥០ដុល្លា រ ទៅ ៥,០០ ដុល្លា រ សំ រាប់ការសួ រ

សុ ខទុក្ខ

១៥នាទី

នៅខាងមុខរបារដែក

ហ�យ
ើ អាចឡ�ង
ើ ដល់

១០ដុល្លា រ សំ រាប់ការជួបនៅក្នុងបរវេណពន្ធ
នាគារ នង
ិ
ិ ១៥ ដុល្លា រ

ឬច្រើនជាងនេះសំ រាប់ការជួបជាឯកជន។
អង្គការលីកាដូ

លទ្ធផលរកឃ�ើញរបស់

បានបង្ហាញថាគ្រួសាររបស់ស្រ្តីជាច្រើននាក់ជាញឹក

ញាប់មន
ិ មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ សំ រាប់ការសួ រសុ ខទុក្ខរយៈពេលវែង

ឬ ដោយផ្ទាល់នោះទេ ហ�យ
ើ អ្នកសួ រសុ ខទុក្ខជាច្រន
ើ បានធ្វដ
ើ ំណ�ើរ
ជាច្រើនម៉ោ ង

ដ�ើម្ បីត្រឹមតែការសួ រសុ ខទុក្ខខាងក្រោយរបារដែករយៈ

ពេល ១០ ឬ ១៥នាទីបុណ្
៉ ណ ោះ។

សូ ម្ បីតែអ្នកដែលបងប្រាក់សំរាប់ការសួ រសុ ខទុក្ខ

ដែលប៉ះ

ដោយការសួ រសុ ខទុក្ខជាធម្មតាធ្វឡើ �ង
ំ ុក នង
ើ ដោយមានវត្តមានឆ្មាគ
ិ

គ្រួសារដទៃទ�ៀត។ ក្នុងករណីដែលសមាជក
ិ គ្រួសារច្រន
ើ ជាងម្នាក់នៅ

១២

អ្នកសួ រសុ ខទុក្ខជាញឹកញាប់ត្រមូវអោយបង់ប្រាក់ទ្វេ

ទូរស័ព្ទចេញពីពន្ធនាគារក៏មាន

ការពបា
ិ កសំ រាប់អ្នកទោសមួយចំនួនផងដែរ

ដោយសារអ្នកទោស

ដៃរបស់គេ។

ដោយសារតែអ្នកទោសជាច្រន
ើ នៅកម្ពុជា ដែលរួមទាំងអ្នក

ទោសជាស្ត្រីភាគច្រើន គឺមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ដូច្នេះតំលៃសួ រសុ ខទុក្ខជា

ញឹកញាប់គឺមន
ិ អាចលៃលកបាន ជាពិសេស នៅពេល គិតរួមទាំងការ
ំ ើ រ ការស្នាក់នៅ នង
ចំណាយផ្សេងៗ ដូចជា ការធ្វដ
ើ ណ�
ិ ការឈប់
សម្រាកពកា
ី រងារ។ ជាលទ្ធផល គ្រួសារជាច្រន
ើ អាចទៅសួ រសុ ខទុក្ខ
បានត្រឹមតែម្ដងម្កា លប៉ុណ្
ណ ោះ
ទាល់តែសោះ។

ហ�ើយអ្នកផេ្សងទ�ៀតមន
ិ អាចធ្វើបាន

"ស្វាមីរបស់ខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខជាមួយនិង
កូនប្រុសខ្ញុំអាយុ ១២ឆ្នាំ បានពីរដង។ គាត់អាច
មកបានតែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទេ ពីព្រោះគាត់មិន
អាចឈប់សម្រាកពីការងារបាន។ ពួកគាត់ត្រូវ
ចំណាយពេលវេលាបួន ឬប្រាំម�៉ោង និង លុយ
៥០.០០០ រ�ៀលជិះឡានក្រុង ដ�ើម្បីមកដល់
ពន្ធនាគារ។
ប្រសិនប�ើពួកគាត់បង់លុយ
១០.០០០ រ�ៀល ខ្ញុំអាចជួបពួកគាត់បានត្រឹមតែ
១៥នាទីទេ។ ហ�ើយម៉្យាងទ�ៀតពួកយ�ើងគ្មាន
ភាពឯកជនន�ោះទេ។"
ក្នុងចំណោមពន្ធនាគារ ១៤ កន្លែង ដែលអង្គការ លីកាដូ
បានស្ទងម
់ តិ មានតែពន្ធនាគារពរី ប៉ុណ្
ណ ោះបានរាយការណ៍អំពកា
ី ររ�ៀប
ចំពិសេសសំ រាប់ការសួ រសុ ខទុក្ខរបស់កុមារ។

ពន្ធនាគារទាំងពីរបាន

និយាយថាមន
ិ ដូចជាអ្នកសួ រសុ ខទុក្ខផេ្សងទ�ៀត កុមារអាចទទួលបាន
ការសួ រសុ ខទុក្ខបះ៉ ពាល់រាងកាយបានជាមួយនង
ិ ម្ដា យរបស់ពួកគេ។

ពន្ធនាគារទប
ី បា
ី នរាយការណ៍ថានៅពេលដែលកុមារម្នាក់មកសួ រសុ ខ

ទុក្ខម្ដា យរបស់គេ តំលៃសួ រសុ ខទុក្ខស្តងដា
់ រ ត្រូវបានអនុគ្រោះអោយ

ចាប់តាង
ំ ពីដ�ើមខែមករា ឆ្នា ំ ២០១៥ ហ�ើយពន្ធនាគារទីបន
ួ បានកត់
សម្គា ល់ថា

ពាល់គ្នាបាន មន
ិ ដែលទទួលបានឱកាសជួបជាឯកជនទាល់តែសោះ

ក្នុងពន្ធនាគារ

ដង ទោះបីវាសំ រាប់កុមារម្នាក់ដ�ើម្សួ
បី រសុ ខទុក្ខឪពុកនិងម្ដា យរបស់គេ

កុមារដែលធ្លា ប់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដា យ

បានអនុគ្រោះពកា
ី របង់ប្រាក់សួរសុ ខទុក្ខ។

ការដាក់កំណត់តម្លៃសួ រសុ ខទុក្ខនៅពន្ធនាគារ

ទូរស័ព្ទខ្ពស់

ត្រូវ

នង
ិ តម្លៃ

មានន័យថា អ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលក្របំផុតត្រូវបាន

បដិសេធអំពីសិទ្ធិដ�ើម្ បីទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ ហ�ើយ
ការធ្វើបែបនេះ

គឺផ្ទុយពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលពន្ធនាគារ

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

១៦

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

ដែលធានាថាទំនាក់ទំនងគ្រួសារត្រូវបានរក្សាស្ថេរភាព និងអភវិ ឌ្ឍន៍

ក្នុងកំឡុងពេលនៃការជាប់ពន្ធនាគារ។
ប្រស�ើរជាងការធ្វើឲ្យទំនាក់
ទំនងគ្រួសារមានការពិបាក អាជ្ញាធរពន្ធនាគារគួរដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវការ
រ�ៀបចំ

ដែលអនុញ្ញាតអោយមានការទំនាក់ទំនងទៅគ្រួសារដែលល្អ

បំផុត។ ទាំងនេះគួរតែរួមមានទាំងវធានការដែលអាចជួ
យ�សម្រួលការ
ិ
បន្តចំណងទំនាក់ទំនងរវាងម្ដា យ និងកូនផង។

"ចាប់តាំងពីការឃាត់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបាន
ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងជាមួយក្រុមគ្រួសារ
ខ្ញុំ។ មិនមានអ្នកណាមកសួរសុខទុក្ខ ឬក៏
ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំទាល់តែស�ោះ។ខ្ញុំអត់មានព័ត៌មាន
អំពីអ្វីៗដែលក�ើតឡ�ើងចំព�ោះកូនរបស់ខ្ញុំទាំង
អស់ទេ។"

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
នេះគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាង
ំ ទាំងអស់ ក្នុង
ំ ឹ ងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ការទទួលបានឱកាស ដ�ើម្ផ្ដ
បី ល់ដណ

និងអំពីស្ថានភាពរបស់ម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារ ក៏អាចធ្វើអោយកុមារ
មួយចំនួនមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ថា ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើងចំពោះ

អនុវត្តនៅពេលណាដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងឃុំឃាង
ំ

ត�ពេ
ិ
ើ លណាម្ដា យពួកគេមកផ្ទះវញ។

អំពីទំតាង
ំ របស់ពួកគេអោយកាន់តែឆាប់។
មួយទ�ៀត

សិទ្ធិនេះត្រូវតែដាក់ឲ្យ

ដែលរួមទាំងនៅពេលដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានបញ្ជូនពី

ប៉ុសិ៍្តនគរបាលទៅពន្ធនាគារ។ ការទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា
អំពីទីតាង
ំ របស់បុគ្គលជាប់ឃុំឃាង
ំ

គឺមានសារៈសំ ខាន់ជាពិសេស

នៅក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះមានការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះសមាជក
ិ
ក្រុមគ្រួសារដូចជាកូននៅតូចៗ។
គួរអោយសោកស្ដាយ

ស្រ្ដីជាច្រន
ើ នាក់ដែលត្រូវបាន

សម្ភា សបានប្រាប់ អង្គការ លីកាដូ ថាពួកគេមន
ិ អាចទាក់ទងជាមួយ
ក្រុមគ្រួសារពួកគេបានទេ

នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានឃាត់ខលួ ន
្

ដំបូង ឬនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ ពីព្រោះពួក

គេមន
ិ មានសិទ្ធិប្រប្រា
ើ ស់ទូរស័ព្ទ មន
ិ មានលទ្ធភាពហៅទូរស័ព្ទ ឬពី
ព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ

មន
ិ អាចមកសួ រសុ ខទុក្ខពួកគេបាន។

ដូចគ្នានេះដែរ អង្គការលីកាដូបានរកឃ�ើញថាក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមន
ិ

ត្រូវបានផ្ដល់អោយនូវព័ត៌មាន អំពីស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ សុ ខភាព និង
ព័ត៌មានសំ ខាន់ៗផ្សេងៗទ�ៀតរបស់ម្ដា យនោះទេ។

អង្គការ លីកាដូ បានឮករណីដែលកុមារបានដឹងពីការឃុំ-

ឃាំងរបស់ម្ដា យពួកគេតាមរយៈទូរទស្សន៍ ហ្វេសប៊ុក (Facebook)

ឬអ្នកជិតខាង ដែលបានទៅសួ រសុ ខទុក្ខអ្នកជាប់ពន្ធនាគារផ្សេងទ�ៀត

នៅក្នុងពន្ធនាគារតែមួយ។ អង្គការលីកាដូបាននិយាយជាមួយក្រុម
គ្រួសារដែលមន
ិ អាចចូលរួម សវនាការជំនុំជម្រះ ពីព្រោះពួកគេមន
ិ
បានទទួលព័ត៌មានអំពកា
ី លបរច្ឆេ
ិ ទនៃសវនាការជំនុំជម្រះ

ហ�យ
ើ

អង្គការ លីកាដូ ក៏បាននិយាយជាមួយអ្នកដែលមន
ិ ដឹងថា អ្នកជាប់
ំ ុំជម្រះ និងត្រូវបានកាត់កដីអោ
ឃុំឃាង
ំ ទទួលបានសវនាការជន
្ យជាប់

ទោសរួចរាល់ទៅហ�ើយនោះទេ។ អង្គការ លីកាដូ និយាយជាមួយអ្នក

ជាប់ពន្ធនាគារផ្សេងទ�ៀត ដែលមន
ិ បានដឹងអំពរី យៈពេលនៃការជាប់
ពន្ធនាគារ ឬកាលបរច្ឆេ
ិ ទនៃការដោះលែងរបស់ម្ដា យ។

ខណៈពេលដែល ក្រុមគ្រួសារពេលខ្លះលាក់ទុកព័ត៌មានមន
ិ

អោយកុមារដឹង

ម្ដា យពួកគេ ត�ើហេតុអ្វីបានជាម្ដា យពួកគេមន
ិ នៅផ្ទះទាល់តែសោះ ឬ
នៅពេលខ្លះ សូ ម្ បីតែអ្នកជាប់ពន្ធនាគារខ្លួនឯងក៏មន
ិ ទទួល

បានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា

អំពដ
ី ំណ�ើរការផ្លូវច្បាប់នៃរ�ឿងក្រដី បស់

ខ្លួនដែរ ដូចជាកាលបរច្ឆេ
ិ ទនៃសវនាការជំនុំជម្រះសវនាការ បណដឹ្ ង
តវ៉ា នង
ិ ការជូនដំណឹងអំពីការប្ដឹងតវ៉ា របស់ព្រះរាជ្ញា។ គួរ អោយសោក

ស្ដាយ បញ្ហាទាំងនេះក៏ក�ើតឡ�ើងចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមួយចំនួន
ដែលបានបង់ប្រាក់សេវាកម្មមេធាវផងដែរ។
មានស្រ្តី មួយចំនួនបាន
ី
ប្រាប់អង្គការលីកាដូថា

ពួកគេមន
ិ ដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិ

របស់ពួកគេក្នុងការប្ដឹងតវ៉ា ឬអំពីដំណ�ើរការដែលពួកគេអាចដាក់ស្នើ
សុំ ការល�ើកលែងទោស ឬការបន្ថូរបន្ថយទោសបាននោះ ទេ។
គួរអោយសោកស្ដាយ

នេះជាករណីភាគច្រើនដែលម្ដា យ

សម្ភា សមន
ិ ដឹងថាកូននៅទីណា

ឬមានអ្វីក�ើតឡ�ើងចំពោះកូនចាប់

ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទទួលបានព័ត៌មានតិចតួច ឬគ្មា នទាល់តែសោះ អំពីកូន
របស់ពួកគេនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ។
ស្ត្រីមួយចំនួនដែលត្រូវបាន
តាំងពីការឃាត់ខលួ នស្ត្រីទាំ
្
ងនោះ។ ស្រ្តីមួយចំនួនទ�ៀតដឹងត្រឹមតែថា
កូននៅទីណា ប៉ុន្ដែមន
ិ ដឹងថាពួកគេយ៉ា ងម៉េចទៅហ�ើយ ត�ើពួកគេនៅ

តែទៅសាលារ�ៀនដែរឬទេ ឬត�ឪ
ើ ពុករបស់ពួកគេមានបានទាក់ទងជា

មួយកូនដែរឬទេ។ ហ�ើយក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលទទួលបាន ព័ត៌មាន
ស្រ្តីមួយចំនួនទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈជនទីបី

ដូចជាអ្នកជាប់

ពន្ធនាគារជាមួយ ដែលមានអ្នកមកសួ រសុ ខទុក្ខមកពីភូមតែ
ិ មួយ។

"
ខ្ញុំចង់ទ�ៅចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះរបស់
នាង ដ�ើម្បីអ�ោយដឹងថា មានអ្វីខ្លះក�ើតឡ�ើង
ប៉ុន្ដែខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពទ�ៅទេ។ ខ្ញុំមិនដឹងអ្វី
ទាំងអស់អំពីដំណ�ើរការតុលាការ។ ម៉្យាងទ�ៀត
ខ្ញុំមិនដែលដឹងថា តុលាការន�ៅទីកន្លែងណា
ផង។"

ទន្ទឹមនឹងនេះកង្វះខាតព័ត៌មានអំពីនិតិវធ
ិ ីតុលាការ

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

១៧

កូនៗរបស់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ ែខមនា
ំ ០១៥
ី ឆ្នា២

ករណីសិក្សា៖ សុជាតា
សុជាតាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនន�ៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥។ នាងបានប្រាប់អង្គការលីកាដូថា នាងមិនអាចទាក់ទងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានទេរហូត
ដល់ពីរអាទិត្យក្រោយបន្ទាប់ពីការឃាត់ខ្លួនរបស់នាង ដ�ោយសារតែនាង និងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងមិនអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាន។ ផ្ទុយទ�ៅវិញ កូន
របស់នាងអាយុ ១២ឆ្នាំ អាយុ ៩ឆ្នាំ និងអាយុ ៣ឆ្នាំ បានដឹងអំពីការជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងតាមរយៈហ្វេសប៊ុក (Facebook)។ ន�ៅពេលដែលអង្គការ
លីកាដូទ�ៅជួបនាង ជាងមួយខែក្រោយពីការជាប់ពន្ធនាគារ កូនរបស់នាងទាំងអស់ន�ៅតែមិនអាចមកសួរសុខទុក្ខនាងបាន ដ�ោយសារតែការធ្វើដំណ�ើរ
ពីផ្ទះរបស់ពួកគេមកពន្ធនាគារត្រូវការចំណាយរយៈពេល ២ម�៉ោង ។ នាងបានត្រឹមតែជួបជាមួយនិងកូនរបស់នាងតាមទូរស័ព្ទតែម្តងគត់។
មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានឃាត់ខ្លួន កូនព�ៅអាយុ ៣ឆ្នាំរបស់សុជាតា ត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍
ដ�ោយគេមានបញ្ហាក្រល�ៀន។ សុជាតាបានឮអំពីរ�ឿងនេះតាមរយៈអ្នកជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ទ�ៀត ដែលទទួលបានព័ត៌មាននេះពីអ្នកមកសួរសុខទុក្ខ
ម្នាក់ដែលបានព័ត៌មាននេះតាមរយៈស្វាមីរបស់នាង។ សុជាតាបានប្រាប់អង្គការលីកាដូថាអាជ្ញាធរពន្ធនាគារមិនបានផ្ដល់ជំនួយអ្វីទាំងអស់ដល់នាង
ដ�ើម្បីទាក់ទងទ�ៅក្រុមគ្រួសារទេ។ នាងបានហ�ៅទូរស័ព្ទតែមួយដងគត់ដ�ោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃខុសច្បាប់របស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ទ�ៀត។
ន�ៅពេលឃាត់ខ្លួន នគរបាលបានសួរសុជាតាថាត�ើនាងមានកូនដែរឬទេ ហ�ើយប៉ុន្មាននាក់ ប៉ុន្ដែពួកគេមិនបានសួរនាងថាត�ើកូនទាំងន�ោះន�ៅ
ឯណាទេ ឬត�ើអ្នកណាជាអ្នកម�ើលថែពួកគេន�ោះទេ។ នាងប្រាប់អង្គការលីកាដូថា ផ្ទុយទ�ៅវិញគេបានប្រាប់នាងថា "អ្នកគួរតែគិតអំពីកូនរបស់អ្នកន�ៅ
ពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើស។" សុជាតាក៏បានប្រាប់អង្គការលីកាដូផងដែរថា ន�ៅពេលឃាត់ខ្លួន នគរបាលបានសរសេរខេត្តទីលំន�ៅក្នុងឯកសារ
របស់នាងមិនត្រឹមត្រូវ ហ�ើយតាមអ្វីដែលនាងដឹង កំហុសនេះមិនទាន់បានកែតម្រូវន�ោះទេ។

១៨

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

ការមិនមានជំនួយ
បន្ថែមពីល�ើការខ្វះខាតព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជាប់

ពន្ធនាគាររបស់ម្ដា យទៅល�ើកូនៗ ភ្លា មនោះអង្គការលីកាដូបានឃ�ញ
ើ
ំ
យ៉ា ងច្បាស់នៅពេលធ្វើការស្រាវជ្រាវដបូង នៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះថា
មានបណ្ដា ញគំាទ្រតិចតួចណាស់

ដ�ើម្ជួ
បី យ�ទៅដល់កូនរបស់អ្នក

ជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងកម្ពុជា។ ដូចដែលបានល�ើកឡ�ើង កុមារដែល

មកពគ្
ី រួសារក្រីក្រ នង
ិ ភាគច្រន
ើ នៅជនបទ កម្រអាចទៅសួ រសុ ខទុក្ខ
ម្ដា យរបស់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយការចំណាយទាក់ទងនឹងកា

រជាប់ពន្ធនាគារ អាចធ្ងនធ
់ ្ងរខ្លា ង
ំ ចំពោះក្រុមគ្រួសារជាច្រើន ក្នុងការរ៉ា ប់

រង ហ�ើយក្នុងករណីមួយចំនួន លទ្ធភាពរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវតរបស់
ិ

ក្រុមគ្រួសារទាំងមូល ត្រូវបានបាត់បង់ នៅពេលដែលសមាជក
ិ ក្រុម

គ្រួសារម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារ។

ប៉ុន្ដែលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការលីកាដូ បង្ហាញ

ថាត្រឹមតែជំនួយតិចតួច អាចធ្វើអោយមានការខុសប្លែកគ្នា ខ្លា ង
ំ ក្នុង

ការរក្សាស្ថេរភាពទំនាក់ទំនងផ្លូវកាយ

និងផ្លូវចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារ
ំ ើ រការមុខ
ដែលអាចជួយ�ធានាថាកុមារនង
ឹ បន្តការសិក្សា នង
ិ រក្សាដណ�
របរជំនួញរបស់ក្រុមគ្រួសារបន្តទ�ៀត។

កត្តាទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យ

ថយចុះ ទៅល�ើការងាយងាកទៅរកការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់សមា-

ជិកគ្រួសារដទៃទ�ៀត និងធ្វើឲ្យថយចុះល�ើអត្រាប្រព្រឹត្តបទល្មើស ម្ដង
ទ�ៀតរបស់ស្ត្រី
នាគារ។

នៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងពព
ី ន្ធ-

" កូនប្រុសអាយុ៥ ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមានជំងឺឆ្កួតជ្រូក។
មុនពេលការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំតែងតែនាំកូន
ទ�ៅមន្ទីរពេទ្យ សំរាប់ការពិនិត្យម�ើលទ�ៀងទាត់
និងយកថ្នាំ
ប៉ុន្តែឥឡូវកូនខ្ញុំអត់មានថ្នាំបន្ត
ទ�ៀតទេ។ ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាអាចនាំកូនខ្ញុំទ�ៅមន្ទីរ
ពេទ្យទ�ៀតទេ។"

អង្គការជីវិតន�ៅកម្ពុជា
ដោយបង្កើតឡ�ើងនៅឆ្នា២
ំ ០០៧

អង្គការជីវតនៅកម្
ិ
ពុ ជា

ផ្ដោតល�ើការផ្ដល់ឱកាសដល់សហគមន៍ ដ�ើម្អភ
បី វិ ឌ្ឍហេដ្ឋារចនាំ ញ នង
សម្ន
ព័ ្ធជនា
ិ មាន
ិ ចំណេះដឹងដ�ើម្ បីធ្អោ
ើវ យមានការប្រែប្រួលវជ្ជ
នៅក្នុងជវី តរបស់
សហគមន៍ នង
ិ
ិ ចាកអោយផុតពភា
ី ពក្រីក្រ។ ដោយ
មានការយាល័
យកណ្ដា លនៅខេត្តស�ៀមរាប អង្គការជីវតកម្
ិ
ិ
ពុ ជាកំពុង
ប្រតិបត្តិការកម្មវធ
ិ ីចំនួនបួននៅខេត្តស�ៀមរាប បន្ទា យមានជ័យ និង
ឧត្តរមានជ័យ

ដែលរួមទាំងកម្មវធ
នាគារ
ិ ជ
ិ
ី ីវតនៅខាងក្រៅពន្ធ

១៣

(This Life Beyond Bars) ដែលជាកម្មវធ
ួ ដែលធ្វកា
ិ ម
ី យ
ើ រជាមួយ

កុមារ ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍ដែលប៉ះពាល់ដោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
នៅកម្ពុជា។

តាមអ្វីដែលអង្គការលីកាដូបានដឹង

វញ។
ិ

និងការកសាងក្រុមគ្រួសារអោយល្អប្រស�ើរឡ�ើង

កម្មវធ
នាគារ
ិ ីជីវតនៅខាងក្រៅពន្ធ
ិ

គាំទ្រអ្នកម�ល
ើ ថែនៃក្រុម

គ្រួសារងាយរងគ្រោះ ដ�ើម្ផ្ដ
បី ល់នូវតម្រូវការចាំបាច់ នង
ិ សុ ខុមាលភាព
ដល់កុមារ

ក្នុងកំឡុងពេលជាប់ពន្ធនាគាររបស់ឪពុកម្ដា យអ្នកទាំង
នោះ។ កម្មវធ
នាគារ ជួយ�ឲ្យកុមារបន្តស្នាក់នៅ
ិ ីជីវតនៅខាងក្រៅពន្ធ
ិ
ក្រោមការថែទាំពីគ្រួសារជិតបំផុតរបស់កុមារ។

គំរោងរបស់ជីវតនៅខាងក្រៅពន្ធ
នាគារ កាត់បន្ថយសំ ពាធ
ិ

ទៅល�ើអ្នកម�ល
ើ ថែរក្សា និងធានាការពារអនាគតរបស់កុមារ ដោយ

ផ្ដល់នូវអាហាររូបករណ៍ សកម្មភាពបង្កើតចំណូលរបស់គ្រួសារ នង
ិ
ការផ្ដល់សេវាសុ ខភាព នង
ិ ករណីអាសន្ន។ បន្ថែមពល�
ី ើ នេះ ការទៅ

ដែលមានកម្មវធ
ិ ីច្បាស់លាស់ត្រឹម

សួ រសុ ខទុក្ខឪពុកម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារជារ�ៀងរាល់ខែ
ធានាថា
ទំនាក់ទំនងមូលដ្ឋានរវាងឪពុកម្តាយនិងកូន មន
ិ ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់។

ពន្ធនាគារ។ ការរកឃ�ញ
ើ របស់អង្គការលីកាដូ គដ
ឺ ូចទៅនង
ឹ ចំណុច

ការ នង
ិ ជួយ�ពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគេក្នុងការផ្ដល់នូវតម្រូវការសំ ខាន់ៗ

អង្គការតែមួយគត់នៅក្នុងកម្ពុជា

ជីវតនៅកម្
ិ
ពុ ជាគឺជា

ដែលមន
ិ ចាំបាច់

ត្រូវ នង
ិ យកចត្តទ
ិ ុកដាក់ក្នុងការទ្រទ្រង់កូន នង
ិ គ្រួសាររបស់អ្នកជាប់
ព្រួយបារម្ភ ដែលអង្គការនោះបានកំណត់ និងដោះស្រាយតាមរយៈ

កម្មវធ
នាគារ
ិ ីទ្រទ្រង់គ្រួសាររបស់ជីវតនៅខាងក្រៅពន្ធ
ិ

បង្ហាញពតម្
រូវការបន្ទា ន់ នង
ី
ិ បន្តបន្ទា ប់នៃគំរោងបែបនេះ។

ហ�ើយបាន

កម្មវធ
ំ
ល់គ្រួសារដែលមានឪពុក
ិ ីនេះផ្ដល់នូវសេវាកម្មគាទ្រដ

ឬម្ដា យនៅក្នុងពន្ធនាគារ
១៣

ដោយទប់ស្កាត់ការបែកបាក់កូនពគ្
ី រួសារ

គំរោងនេះជួយ�ផ្គតផ
់ ្គងអ
់ ្នកម�ល
ើ ថែទាំ នូវការធានាជាថ្មីដែលពួកគេត្រូវ
ដល់កុមារដែលនៅក្នុងការម�ល
ើ ថែទាំរបស់អ្នកទាំងនោះ។

មកដល់បច្ចុប្បន្ន ក្នុងចំណោម ៣១ គ្រួសារ ដែលគាំទ្រដោយ

គម្រោង ២៤គ្រួសារ បានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលនឹងចាប់ផ្ដើម
ឬពង្រឹងបន្ថែមទៅល�ើសកម្មភាពបង្កើតចំណូល ដែលពួកគេជ្រើស
រ�ស។
ក្នុងចំណោមកុមារ ៨៤នាក់នៃគ្រួសារទាំងនេះ មានកុមារចំនួន
ើ

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

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

១៩

៦០នាក់ ដែលរួមមានកុមារ ី ៣៥នាក់ផង បានទទួលអាហាររូបករណ៍

ដ�ើម្បន្ត
បី ការសិក្សានៅសាលារដ្ឋ។ ជារ�ៀងរាល់ខែ ជាមធ្យម ៩៣% នៃ
គ្រួសារដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះ

បានយកឱកាសទៅសួ រសុ ខទុក្ខឳពុកម្តាយររបស់អ្នកទាំងនោះ
ក្នុងពន្ធនាគារ។

នៅ

សមាហរណកម្មទ�ៅក្នុងសង្គមគ្រួសារវិញដ�ោយជ�ោគជ័យ
សុខល�ៀងត្រូវបានចាប់ខ្លួនន�ៅឆ្នាំ ២០១១ និងត្រូវបានដាក់ទ�ោសអ�ោយជាប់ពន្ធនាគាររយៈ ពេលបីឆ្នាំកន្លះ ពីបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញ�ៀន។
នាងមានកូនស្រីបួននាក់ ហ�ើយកូនបីនាក់ មានអាយុ ១៣ឆ្នាំ, ៩ឆ្នាំ និង៥ឆ្នាំ កំពុងរស់ន�ៅក្នុងបន្ទុករបស់នាង ន�ៅពេលដែលនាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន។
បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនរបស់សុខល�ៀង ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានសម្រេចចិត្តថា កូនរបស់នាងគួរតែទ�ៅរស់ន�ៅផ្ទះល�ោកយាយន�ៅដីមួយកន្លែង
ជិតផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារ។ ឪពុករបស់ពួកគេគឺជាអ្នកប្រមឹកធ្ងន់ធ្ងរ ដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ប្រើអំព�ើហិង្សា និងជាញឹកញាប់មិនដែលន�ៅផ្ទះន�ោះទេ។ មុន
ពេលការចាប់ខ្លួនរបស់នាង សុខល�ៀងធ្វើដំណ�ើរទ�ៅមកព្រំដែន ដែលជាកន្លែងដែលនាងអាចរកការងារធ្វើជាកម្មករន�ៅកសិដ្ឋានបាន។
ដ�ោយការបាត់បង់ចំណូលរបស់សុខល�ៀង និងការចំណាយទាក់ទងនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាង ភ្លាមៗន�ោះក្រុមគ្រួសាររបស់នាងចាប់ផ្ដើម
មានវិបត្តិហរិញ្ញវត្ថុ។ ប្អូនប្រុសរបស់សុខល�ៀងពេលខ្លះអាចផ្ញើប្រាក់ដ�ើម្បីជួយទ្រទ្រង់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាង ប៉ុន្ដែឃ�ើញថា ពួកគេរឹតតែមិនអាចរកប្រាក់
សម្រាប់ការចំណាយការរស់ន�ៅប្រចាំថ្ងៃ និងការចំណាយល�ើការសិក្សាបានទ�ៀតន�ោះទេ។
បន្ទាប់ពីសុខល�ៀង ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ខែមក កូនស្រីអាយុ ១៣ឆ្នាំរបស់នាងបានឈប់រ�ៀន ពីព្រោះនាងមានការខ្មាសអ�ៀនដ�ោយសារ
គ្មានប្រាក់ ឬយានជំនិះទ�ៅសាលារ�ៀន។ បន្ទាប់ពីត្រលប់ទ�ៅសិក្សាវិញមួយរយៈ ន�ៅអាយុ ១៦ឆ្នាំ នាងបានឈប់រ�ៀនម្ដងទ�ៀត ហ�ើយបានចាកចេញ
ពីផ្ទះ ដ�ើម្បីទ�ៅរកការងារធ្វើន�ៅប្រទេសថៃ ជាទីកន្លែងដែលប្អូនប្រុសរបស់សុខល�ៀងកំពុងរស់ន�ៅ។ កូនស្រីរបស់នាងន�ោះបច្ចុប្បន្ន ធ្វើការជាអ្នកបម្រើ
តាមផ្ទះន�ៅឯប្រទេសថៃ ដែលនាងនិយាយថា នាងរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែសម្រាប់រស់ប៉ុណ្ណោះ។
អង្គការជីវិតន�ៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមជួយគ្រួសារនេះន�ៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ដ�ោយជួយផ្គត់ផ្គង់កូនតូចៗទាំងពីរនាក់របស់សុខល�ៀង បានបន្តការ
សិក្សា។ អង្គការជីវិតន�ៅកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវជំនួយផ្នែកថែទាំសុខភាព និងជំនួយគ្រាអាសន្ន។ សំខាន់បំផុត អង្គការក៏បានផ្ដល់អ�ោយគ្រួសារនូវការ
ចំណាយល�ើការធ្វើដំណ�ើរ ដ�ើម្បីអ�ោយកុមារអាចទ�ៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយរបស់អ្នកទាំងន�ោះន�ៅពន្ធនាគារម្ដងក្នុងមួយខែ។ អង្គការក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ជា
មួយនឹងអាជ្ញាធរពន្ធនាគារផងដែរ ដូច្នេះគ្រួសារមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ប្រាក់សួរសុខទុក្ខណាមួយឡ�ើយ ហ�ើយអង្គការបានផ្ដល់អ�ោយសុខល�ៀង នូវការ
ចំណាយថ្លៃធ្វើដំណ�ើរត្រលប់ទ�ៅផ្ទះវិញន�ៅពេលដែលនាងត្រូវបានគេដ�ោះលែង។
គ្រួសារនេះក៏ទទួលបានជំនួយរយៈពេលវែងក្នុងទំរង់ជាកម្មវិធីបង្កើតចំណូល។
អង្គការជីវិតន�ៅកម្ពុជា
បានជួយគ្រួសារនេះក្នុងការរ�ៀបចំ
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតតូចមួយ ដែលឥឡូវនេះទទួលបានជ�ោគជ័យ ហ�ើយអង្គការបានផ្ដល់អ�ោយពួកគេ នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីរប�ៀបថែទាំ
ជ្រូក។ សុខល�ៀងដែលត្រូវបានដ�ោះលែងន�ៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ឥឡូវនេះនាងបានទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំបងក្នុងការថែទាំសត្វ ដែលជួយ
បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារ ហ�ើយនេះក៏អនុញ្ញាតអ�ោយនាងន�ៅផ្ទះ និងចំណាយពេលវេលាច្រើនដ�ើម្បីម�ើលថែកូនរបស់នាងផងដែរ។
ម្ដាយរបស់សុខល�ៀងបានប្រាប់អង្គការលីកាដូថា "មុនពេលដែលពួកគាត់ (ជីវិតន�ៅកម្ពុជា) បានជួយយ�ើង យ�ើងមានបន្ទុកធ្ងន់ណាស់។
នេះពិតជាពិបាកណាស់។ ពេលខ្លះខ្ញុំអត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ខ្លួនឯងផង ហ�ើយខ្ញុំត្រូវម�ើលថែទាំក្មេងបីនាក់ទ�ៀត។ ពួកយ�ើងអត់មានលុយដ�ើម្បី
បញ្ជូនកូនទាំងន�ោះទ�ៅសាលារ�ៀនទេ ហ�ើយអ្នកទាំងន�ោះអត់មានអាហារទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ ឬសំល�ៀកបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ទេ។ ដូច្នេះស្ទើរតែមិនអាច
ទ�ៅរួចសំរាប់ពួកយ�ើងទ�ៅសួរសុខទុក្ខសុខល�ៀងន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ។"

២០

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

ដំណ�ោះស្រាយរយៈពេលវែងដែលងាយស្រួលសម្រេចបាន
ការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងការឃាត់ខលួ ន
្ និងការឃុំឃាង
ំ

យុត្តិធម៌គឺមន
ិ ត្រូវបានអនុវត្តតាមអោយបានត្រឹមត្រូវ ឬជាប់លាប់នោះ

ផ្ដល់នូវវធ
ំ
ជាពសេ
ិ សា
ី ស្រ្តផ្សេងៗក្រៅពកា
ី រឃុំឃាង
ិ សនៅក្នុងករណី

ថា នគរបាល នង
ិ មន្រ្តីតុលាការមន
ិ បានសាកសួ រអ្នកទាំងនោះថាត�ើ

របស់ម្ដា យ គមា
ិ ី ដែល
ឺ នលក្ខណៈខុសប្លែកទៅនង
ឹ ច្បាប់ នង
ិ នត
ី វិ ធ
ដែលស្ត្រីមានកូន ឬស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។

នៅពេលដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវ

អោយក្រសួ ងយុត្តិធម៌ និងក្រសួ ងមហាផ្ទៃ ស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយ

រយៈពេលវែង ចំពោះបញ្ហាអ្នកទោសស្ត្រីដែលមានកូននៅក្នុងពន្ធនាគារ អង្គការលីកាដូបានឆ្លយ
ើ តបដោយកត់សម្គា ល់ថា នៅក្នុងប្រទេស

១
៤
កម្ពុជាមាននត
ិ ស
ី វិ ធ
ី ំ រាប់ជួយ�ដោះស្រាយបែបនេះរួចទៅហ�យ
ើ ។
អង្គការ លីកាដូ ក៏បានកត់សម្គា ល់ផងដែរថា នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា ន

ឆ្នាច
ំ ុងក្រោយនេះ

មានជំហានមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តរួចទៅហ�ើយ

ក្នុងការល�ើកស្ទួយការធ្វន
ើ ត
ី ស
ិ ម្បទាការជាប់ពន្ធនាគារ ជម្រស
ើ ផ្សេង
ក្រៅពកា
ំ បណ្ដោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការ
នង
ី រឃុំឃាង
ិ

ការដាក់ទោសក្រៅឃុំ។ តែគួរអោយសោកស្ដាយ ការអនុវត្តកំនែទម្រង់
នេះមានការយឺតយ៉ា វ។

ដូចដែលបានចែងច្បាស់លាស់

នៅក្នុងក្រមនីតិវធ
ិ ីព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជា ជាគោលការណ៍ បុគ្គលត្រូវបានចោទប្រកាន់គួរតែ
១៥
នៅមានសេរភាព។
ការឃុំឃាង
ំ បណ្ដោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការគួរ
ី

តែត្រូវធ្វឡើ �ង
ើ ចំពោះតែករណីពសេ
ិ ស

នង
ិ តែករណីណាដែលបទ

ឧក្រិដ្ឋ ឬបទល្មើសមជ្ឈឹម ពាក់ពន
័ ្ធនឹងការដាក់ទោសរយៈពេលមួយឆ្នា ំ
ឬ ច្រើន។១៦

ទេ។ ជាការពត
ិ ស្រ្តីភាគច្រន
ើ ដែលត្រូវបានសម្ភា សបានរាយការណ៍

ពួកគេមានកូនឬក៏មន
ិ មាន នៅពេលធ្វើការឃាត់ខលួ ្ន ឬនៅកំឡុងពេល
ការស្ដាប់សវនាការល�ើការឃុំខលួ នបណ្តោះអាសន្ន
្
មុនពេលជំនុំជម្រះ។

ទោះបជា
ី អ្នកទាំងនោះបានសាកសួ រក៏ដោយ ក៏ជាញឹកញាប់អ្នកទាំង
នោះមន
ិ ដែលសួ រថាត�អ
ើ ្នកណាអាចម�ល
ើ ថែកូន
និងពេលឃុំឃាង
ំ ក�ើតឡ�ើង នោះដែរ។

នៅពេលណាដែលតុលាការធ្វកា
ើ រសម្រេចចត្ត
ិ បញ្ជូន

ចេញដោយក្រសួ ងយុត្តិធម៌នៅដ�ើមឆ្នា ំ ២០១៤ តម្រូវអោយអ្នកទាំង

នោះត្រូវតែបង្ហាញថា ពួកគេបានពចា
ិ រណាយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្ន អំពអ
ី ង្គ

ហេតុពាក់ពន
័ ្ធទាង
ំ អស់។

ក្រមស�ុើ បអង្កេតជានច
ិ ្ចកាល គួរតែសាកសួ រព័ត៌មានទាំងអស់ ទាក់
មុនពេលសម្រេចចត្ត
ិ ថាត�គ
ើ ួរធ្វើ

ការឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន
្
រង់ចាស
ំ វនាការដែរឬទេ។ នេះគួរតែរួមទាំង
ថាត�ើបុគ្គលចោទប្រកាន់គឺជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ

ឬស្រ្តីមានកូនតូច។

គោលការណ៍ណែនាំនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា

ប្រសិនប�សើ ្រ្តីមានផ្ទៃ ពោះ ឬប្រសិនប�សើ ្ត្រីមានកូន ហ�យ
ើ មន
ិ មានការ

ការឃុំឃាង
ំ បណ្ដោះអាសន្នរង់ចាំ

សវនាការមន
ិ គួរត្រូវបានធ្វើឡ�ើងទេ លុ ះត្រាតែចាំបាច់បំផុត។
លីកាដូ

គួរអោយសោកស្ដាយ

បង្ហាញអោយឃ�ើញថា

អ្នកទាំងនោះគួរតែពន្យល់អោយច្បាស់

លាស់ពីមូលហេតុមយ
ួ ណានៃមូលហេតុទាង
ំ ប្រាំមយ
ួ
បណ្ដោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការ
២០៥

នៃការឃុំខលួ ន
្

ដូចដែលបានចែងនៅក្នុងមាត្រា

នៃក្រមនត
ណ្ឌកម្ពុជា
ិ ព្រហ្មទ
ី វិ ធ
ី

ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត

ដ�ម
ការឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន
្
រង់ចាស
ំ វនាការ គតឺ ្រូវបានប្រើ
ើ ្ធានាថា
បី

ប្រាស់ជាជម្រស
ណ ោះ។ ប៉ុន្តែ តាមព័ត៌មានទទួលបាន
ើ ចុងក្រោយប៉ុណ្
ដោយអង្គការលីកាដូ

បង្ហាញថាមានតែតុលាការមួយចំនួនប៉ុណ្
ណ ោះ

ដែលកំពុងប្របា
ើ ស់ទម្រង់បែបបទថ្មីនេះ ហ�យ
ើ តុលាការទាំងនោះជា
ញឹកញាប់នៅតែមន
ិ បានយកចត្តទ
ិ ុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់នូវមូលហេតុរង
ឹ
មាំមយ
ួ ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការទាំងនោះ។

សវនាការ គោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួ ងយុត្តិធម៌បានចែងថា ចៅ

រ�ៀបចំម�ល
ើ ថែកុមារសមស្របទេ

ជន

សង្ស័យទៅឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន
្
រង់ចាស
ំ វនាការ យោងតាមលិខិត

ចំពោះការសម្រេចចិត្តល�ើការឃុំខលួ នបណ្ដោះអាសន្ន
្
រង់ចាំ

ទងនង
ិ បុគ្គលត្រូវបានចោទប្រកាន់

នៅពេលឃាត់ខលួ ន
្

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់

នៅពេលដាក់ទោស

ច្រើននាក់

អង្គការលីកាដូជ�ឿជាក់ថាបុគ្គលជា

ដែលត្រូវបានកាត់កដីអោ
្ យជាប់ពន្ធនាគារពីបទល�ើ្មស

ស្រាលជាពិសេសគឺម្ដា យនិងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ គួរតែត្រូវបានពិចារណា

នូវទោសមន
ិ ជាប់ពន្ធនាគារផ្សេងៗ ដែលចែងរួចទៅហ�យ
ើ នៅក្នុងក្រម
នត
ណ្ឌកម្ពុជា នង
ិ ព្រហ្មទ
ី វិ ធ
ី
ិ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដូចជានៅក្រោមការត្រួត

ពិនិត្យរបស់តុលាការ ការព្យូរទោស និងការបម្រកា
ើ រងារសហគមន៍
ជាដ�ើម។ ប៉ុន្ដែ ជម្រស
ើ ផ្សេងក្រៅពីទោសជាប់ពន្ធនាគារ គឺកម្រត្រូវ
បានយកមកពចា
ិ រណាណាស់ នៅពេលដាក់ទោស ហ�យ
ើ នៅមានការ

មន
នង
ឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ិ
ិ ទុកចត្ត
ិ
ិ សង្ស័យក្នុងការប្រប្រា
ើ ស់វធានការដាក់
បណ្តោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការ។

អង្គការ

គោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួ ង

ដ�ម
ើ ្ បីឆ្លយ
ើ តបទៅនង
ឹ បញ្ហានេះ

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបានរ�ៀបចំ

ម�ើល http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=375 and http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=379
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ, មាត្រា ២០៣ និង ២០៤
១៦
ផ្អែកទ�ៅល�ើមាត្រា ២០៥ នៃនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន គួរតែត្រូវធ្វើឡ�ើងលុះត្រាតែចាំបាច់ដ�ើម្បីបញ្ឈប់បទល្មើស ឬ ទប់ស្កាត់បទល�ើ្មសកុំអ�ោយក�ើត
ឡ�ើងម្ដងទ�ៀត, ទប់ស្កាត់ការយាយីណាមួយល�ើសាក្សី ឬជនរងគ្រោះ ឬទប់ស្កាត់ការឃុបឃិតណាមួយរវាងបុគ្គលត្រូវបានច�ោទប្រកាន់ និងអ្នកផ្សំគំនិត, ការពារភស្តុតាង
ឬវត្ថុតាង, ធានាថាបុគ្គលត្រូវបានច�ោទប្រកាន់មានវត្តមានក្នុងដំណាក់កាលជម្រះក្តីរបស់គេ, ការពារសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលត្រូវបានជាប់ប្រកាន់ឬដ�ើម្បីការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់
សាធារណៈពីបញ្ហាណាមួយបង្កដ�ោយបទល្មើល។
១៤
១៥

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

២១

ក្រុមការងារទៅល�ើជម្រស
ើ ដាក់ទោសផ្សេងៗក្រៅពីទោសពន្ធនាគារ។

ជ្រុងជ្រោយទៅក្នុងចរតលក្ខ
ណៈនៃបទល្មើស អត្តចរត
ិ
ិ និងស្ថានភាព

២០១៤

ចិត្តថាត�ើ ការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារជា គឺជាការចាំបាច់ដែរ ឬទេ។

ក្រុមការងារនោះ

បានចេញសារាចរចំនួនបី

នៅដ�ើមខែមករា

ឆ្នា ំ

ក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យមន្រ្តីតុលាការនូវការណែនាំបន្ថែម
អំពកា
ី រអនុវត្តន៍ការដាក់ទោសក្រៅឃុំផ្សេងៗ។
គោលបំណងគឺដ�ើម្ធានាថា
បី

ចៅក្រមស�ុើ បអង្កេត

និង

ព្រះរាជអាជ្ញា ប្រតប
ិ ត្តិតាមគោលការណ៍ច្បាប់ ដោយពន
ិ ត
ិ ្យអោយគ្រប់

ផ្ទាល់ខលួ នរបស់
្
បុគ្គលត្រូវបានចោទប្រកាន់

មុនពេលធ្វើការសម្រេច

ប៉ុន្ដែ អង្គការ លីកាដូ មន
ិ ទាន់ឃ�ញ
ើ មានភស្ដុតាងណាមួយដែល
បង្ហាញពីលទ្ធផលវជ្ជ
ិ មាន ឬការប្ដេជ្ញាពិតប្រាកដណាមួយក្នុងការធ្វើ

អោយមានការរកចំ
៉ឹ មាំនៅឡ�ើយ។
ី រ�នដ៏
ើ រង

ការបពា្ឈប់ការឃុំខ្លួនដែលផ្តល់ផលអាក្រក់ និងមិនចាំបាច់
សម្រាប់ជាដំណោះស្រាយដ៏មានអត្ថន័យ

នង
ិ យូរអង្វែង

ទោះបជា
ី ស្ត្រី ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌទាំង

ចំពោះបញ្ហានៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជា អង្គការ លីកាដូ នៅតែស្នើសុំឲ្យ

នោះ បន្ទា ប់មកត្រូវបានរកឃ�ើញកំហុសនៅក្នុងពេលសវនាការ និង

ការឃុំខលួ នបណ្តោះអាសន្ន
្

កម្មផ្សេងពកា
្
បទល្មើសមន
់ ្ងរនៅទូទាង
ំ ប្រទេស។
ី រឃុំខលួ នសម្រាប់
ិ ធ្ងនធ

របស់អ្នកទាំងនោះ នង
ឹ មានការកាត់បន្ថយដែរ។ ក្នុងចំណោមបញ្ហា
ជាច្រន
ើ គ្រួសារនង
ឹ មានពេលវេលាក្នុងការរ�ៀបចំការម�ល
ើ ថែរក្សាមួយ

បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ

ផ្ទះវញ។
កុមារនឹងមានការត្រៀមខ្លួនប្រស�ើរជាងនឹង សម្រាប់អំឡុង
ិ

មានការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន ចេញពីការប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលានូវ

ការផ្លាស់ប្តូរនេះ

ដោយបង្កើនការប្រប្រា
ើ ស់ជម្រស
ើ ទណ្ឌ

នឹងមន
ិ ត្រឹមតែកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែន

កាត់

និងបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រី

ពន្ធនាគារនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុណ្
ណ ោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់អវជ្ជ
ិ មានដែលមានទៅល�ើកុមារ ពេលណាដែលឳពុកម្តាយ

ជាប់ពន្ធនាគារ ក៏ដូចជាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារខ្លួនឯងផ្ទាល់ ក្រុមគ្រួសារ
និងសហគមន៍។
ស្ត្រី

ដូចដែលអង្គការ លីកាដូ បានបង្ហាញពីពេលមុន អត្រានៃ

និងអនីតិជនដែលជាប់ឃុំបណ្តោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការ

គឺ

បច្ចុប្បន្នមានកម្រិតខ្ពស់ជាងចំនួនអត្រាអ្នកជាប់ឃុំបណ្តោះអាសន្នជា
បុរស។ គតត
ំ ០១៤ ស្ត្រីចំនួន ៧០% នៅក្នុងពន្ធនាគារ គឺ
ិ ្ម
រឹ ខែធ្នូ ឆ្នា២

ជាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារបណ្តោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការ រួមទាំងអ្នកដែល
រង់ចាសា
ំ លដីកាឧទ្ធរណ៍ ឬសាលដីកាស្ថាពរ។ នៅខណៈដែលអង្គការ

លីកាដូ

មន
័ ទាក់ទងនង
ិ មានទន
ិ ្ននយ
ឹ ថាត�មា
ើ នស្ត្រីចំនួនប៉ុន្មា ននាក់

ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះ មានភារកច
ិ ្ចម�ល
ើ ថែរក្សាកូន ចំនួននេះ
អាចនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ ហ�ើយអង្គការ លីកាដូ ជ�ឿជាក់ថាស្ត្រីមួយ
ចំនួនច្រើន
បាន។

អាចជ�ៀសពីការឃុំខលួ នបណ្តោះអាសន្ន
្
រង់ចាស
ំ វនាការ

ផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយ

ក៏ផលប៉ះពាល់អវជ្ជ
ិ មានល�ើកូន

ដែលសមរម្យ និងការបញ្ជូនកូនចូលរ�ៀន ប្រសិនប�ើកូននឹងត្រលប់ទៅ

ពេលនៅដាច់ពម្
ី តា យ ទាំងផ្លូវកាយ នង
ិ ផ្លូវចត្ត
ិ របស់កុមារ ហ�យ
ើ គ្រួសារ
នង
ឹ មានបញ្ហា ផ្នែកហរិ ញ្ញ វត្ថុតច
ិ តួច។

អង្គការ លីកាដូ ជ�ឿថាចំនួននៃស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារមួយចំនួន

អាចនង
ឹ ល�ើកលែងការជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលកាត់ទោស។
ការស្ទាបស្ទងម
់ តិល�ើអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាស្ត្រីនីតិជនចំនួន

នៅក្នុង
៤៧៩

នាក់ ឆ្នា២
ំ ០១៤ អង្គការ លីកាដូ បានរកឃ�ើញថា ច្រើនជាងមួយភាគ

បតី ្រូវបានចោទប្រកាន់ នង
័ ្ធនង
ិ ផ្តន្ទាទោសពប
ី ទល្មើសពាក់ពន
ឹ គ្រឿង
ញ�ៀន នៅខណៈដែល ៣១% ផ្សេងទ�ៀត ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារ
ដោយសារបទល្មើសតូចតាច

ដូចជាបទល្មើសលួ ច

ទទួលផល

ចោរកម្ម រ ំលោភល�ើសេចក្តីទុកចិត្ត បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ និងនេសាទ
ខុសច្បាប់។ នៅក្នុងទស្សនៈរបស់អង្គការ លីកាដូ ដោយអង្គហេតុនៃ
បទល្មើសភាគច្រន
ើ (ប្រសិនប�ម
ើ ន
ិ មែនបទល្មើសទាំងអស់) មន
ិ មាន
អំព�ើហិង្សា

គួរតែមានការពិចារណាល�ើជម្រស
ើ ទណ្ឌកម្មផ្សេងទ�ៀត

ដែលមន
ិ ចាំបាច់បំបែកអ្នកទាំងនោះពីក្រុមគ្រួសារ

របស់អ្នកទាំងនោះនោះទេ។

និងសហគមន៍

"ចំនួនស្ត្រីជាជនល្មើសមួយចំនួន មិនបានបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមន�ោះទេ ហ�ើយការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងន�ោះក៏មិនបានជួយអ្វី

ដែរ ប៉ុន្តែបែរជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់អ្នកទាំងន�ោះទ�ៅក្នុងសង្គមវិញ... ដ�ោយទុកស្ត្រីទាំងន�ោះន�ៅក្រៅពន្ធនាគារ

ន�ៅពេលដែលការឃុំខ្លួនមិនលក្ខណៈមិនចាំបាច់ ឬមិនសមហេតុផល កូនរបស់អ្នកទាំងន�ោះ អាចនឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការទទួលរង
ផលអវិជ្ជមានពីការឃុំខ្លួនម្តាយរបស់ពួកគេ រួមទាំងការដាក់ក្មេងឲ្យរស់ន�ៅក្រោមអាណាព្យាបាល និងការរស់ន�ៅក្នុងពន្ធនាគារទ�ៅពេល
អនាគត"

វិធានទីក្រុងបាងកក, បទអត្ថាធិប្បាយចំព�ោះវិធាន ៥៧-៥៨

២២

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

ថែរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងរវាងម្តាយ និងកូន
អង្គការ លីកាដូ ជ�ឿថា ម្តាយជាច្រើន គួរតែអាចត្រូវបានល�ើ

កលែងការជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ទោះជាមានករណីច្បាស់លាស់មយ
ួ

ចំនួនដែលពេលវេលាជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ អាចជាជម្រស
ើ ល្អបំផុត

មួយ។ នៅក្នុងករណីទាំងនេះ អង្គការ លីកាដូ សំ ណូមពរដល់អាជ្ញាធរ
ពន្ធនាគារ

សូ មមេត្តាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋានល�ើប្រព័ន្ធនៃការមក

សួ រសុ ខទុក្ខនៅក្នុងពន្ធនាគារជាបន្ទា ន់ ដូចនេះកុមារអាចនង
ឹ មកសួ រ
សុ ខទុក្ខម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះដោយងាយស្រួល ហ�ើយលក្ខខណ្ឌ
នៃការជួបមានភាពប្រស�ើរឡ�ើង

ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តរក
ី

ចម្រន
ិ មាននូវទំនាក់ទំនងរវាងម្តាយ និងកូន។
ើ ជាវជ្ជ

"កូនខ្ញុំដែលមានអាយុ ៣ឆ្នាំ នាងយំរាល់យប់
ដ�ោយនាងមិនដែលទទួលទានដំណេកក្បែរ
នាក់ណាម្នាក់ក្រៅពីខ្ញុំទេ។ នាងមិនទទួលទាន
អាហារ ឬទឹកអ្វីទាំងអស់ ហ�ើយតែងតែយំទាររក
ខ្ញុំជានិច្ច។"
ជាជំហានទម
ួ អាជ្ញាធរគួរតែល�ើកលែងការយកប្រាក់កម្រៃ
ី យ

នានា

សម្រាប់ការមកសួ រសុ ខទុក្ខអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ។

ជាគោល-

អស់

ប៉ុន្តែគួរតែត្រូវបានអនុវត្តភ្លា មៗជាអាទិភាព ទៅល�ើការមកសួ រ

ម្តាយ

និងកូន

ការណ៍ វធានការនេះ
គួរតែត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់អ្នកមកសួ រសុ ខទុក្ខទាង
ំ
ិ
សុ ខទុក្ខរបស់កូនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ។ បន្ទា ប់មក រយៈពេល នង
ិ ភាព
ញឹកញាប់ នៃការមកសួ រសុ ខទុក្ខរបស់គ្រួសារ ជាពិសេសការជួបជុំរវាង
គួរតែមន
ិ គួរមានភាពតឹងរងនោះទេ។
ឹ

ផ្ទុយទៅវញ
ិ
អាជ្ញាធរពន្ធនាគារ គួរតែពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបរយៈពេល

កន្លះថ្ងៃ ឬពេញមួយខែរវាងម្តាយ នង
ិ កូន ជាពសេ
ិ សថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

ឬថ្ងៃឈប់សំរាកពីការ សិក្សា ដ�ើម្កាត់
បន្ថយការរ ំខានពីសកម្មភាព
បី
ប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារ។ ការរ�ៀបចំបែបនេះ នឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ជាពិសេស

ដល់ក្រុមគ្រួសារ ដែលត្រូវធ្វើដំណ�ើរផ្លូវឆ្ងាយ ដ�ើម្មកជូ
បសួ រសុ ខទុក្ខ
បី
នង
ិ អ្នកដែលមន
ិ អាចមកសួ រសុ ខទុក្ខជាទ�ៀងទាត់។

ជាការសំ ខាន់ ការជួបសួ រសុ ខទុក្ខរវាងម្តាយ និងកូន គួរតែ

ត្រូវបានអនុញ្ញាត ជាការជួបផ្ទាល់ផ្នែករូបរាងកាយ នង
ិ ត្រូវបានធ្វឡើ �ង
ើ

ក្នុងស្ថានភាពដែលមានភាពឯកជន និងនៅក្នុងបរយាកាសធម្ម
ជាតិ
ិ
ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ម្តាយ គួរតែមន
ិ ត្រូវបានដាក់
ឲ្យចេញពីកូនដោយរបាំងដែក ឬម�ល
ើ គ្នាតាមកញ្ច ក់នោះទេ ហ�ើយ
ំវញកន្លែងជួ
បរយាកាសនៅជុ
បគ្នា មន
ិ
ិ
ិ គួរផ្អែកល�ើស្ថានភាពហរិ ញ្ញ វត្ថុ

នោះទេ។

ម្តាយគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយកូនរបស់

អ្នកទាំងនោះ តាមទូរស័ព្ទជាទ�ៀងទាត់ សម្រាប់ពេលវេលាសមរម្យណា

មួយ និងគួរតែមន
ិ ត្រូវបានហាមឃាត់ពីការធ្វើបែបនេះដោយផ្អែកល�ើក
កត្តាហរិ ញ្ញ វត្ថុនោះទេ។

នេះជាការសំ ខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែល

មាន ក្រុមគ្រួសាររស់នៅឆ្ងាយ ឬមន
ិ អាចមកសួ រសុ ខទុក្ខជាទ�ៀងទាត់។

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

កូនតូច និងអនាព្យាបាល ខែមនា
ំ ០១៥
ី ឆ្នា២
២៣

នៅក្នុងរយៈវែង អាជ្ញាធរពន្ធនាគារ គួរតែពិចារណារ�ៀបចំ
ប្រព័ន្ធមយ
ួ
ដ�ើម្អនុ
បី ញ្ញាតឲ្យម្តាយអាចទៅលេងកូនរបស់អ្នកទាំង

សវនាការ

មន
ឋា នពណ៌ខ�ៀវដែលជាឯក
ិ គួរស្លៀកពាក់ឯកសណ្

សណ្
ឋា នសម្រាប់អ្នកជាប់ពិរទ
ុ ្ធនោះទេ។

ក្រៅពីការរ�ៀបចំសន្តិសុខ

នោះបាននៅឯផ្ទះសម្រាប់រយៈពេលខ្លីមយ
ួ
ប្រសិនប�ើមានសុ វត្ថិភាព

សំ ខាន់ៗ ការជូបសួ រសុ ខទុក្ខរបស់កុមារ មន
ិ គួរទៅជួបមន្ត្រីពន្ធនាគារ

ដែលជិតផុតរយៈពេលទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ

ចូលក្នុង និងចាកចេញពីទីកន្លែងជួបសួ រសុ ខទុក្ខ ដោយមន
ិ ចាំបាច់
ំ ើ រដោយអ្នកយាមនោះទេ។ ប្រសិនប�ើកុមារ ឬនីតិជន ដែល
អមដណ�

នង
ិ សមរម្យ។ ជាការសាកល្បងប្រព័ន្ធនេះ អាចអនុវត្តចំពោះម្តាយណា

របស់អ្នកទាំង

នោះ។ ការរ�ៀបចំបែបនេះ នឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្តាយ និងកូនចាប់ផ្តើមបង្កើ
តទំនាក់ទំនងឡ�ើងវញ
នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងនោះ ដោយ
ិ
អនុញ្ញាតឲ្យម្តាយចាប់ផ្តម
ើ ដំណ�ើរការនៃការសម្របខ្លួន ទាំងផ្លូវកាយ

និងផ្លូវចិត្ត ទៅនឹងជីវតបន្ទា
ប់ពីជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ ហ�ើយនឹងជួយ�ឲ្យ
ិ
អ្នកទាំងនោះធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ

របស់អ្នកទាំងនោះវញ។
ិ

នៅអំឡុងពេលជួបសួ រសុ ខទុក្ខ

និងសហគមន៍

មន្ត្រីពន្ធនាគារអាចធ្វើកិច្ច

ការច្រើនជាងនេះ ដ�ើម្ធានាថា
បទពិសោធន៍របស់កុមារចំពោះការ
បី
ទៅសួ រសុ ខទុក្ខម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារ

ជាបទ

ពិសោធន៍វជ្ជ
ិ មាន។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនប�ើពួកគេអាចជ្រើសរ�សបាន
ើ
ឬប�ើអាចធ្វើទៅរួច

ទីកន្លែងជួបសួ រសុ ខទុក្ខម្តាយ

គួរតែត្រូវបាន

អនុញ្ញាតឲ្យស្លៀកពាក់ខោអាវផ្ទាល់ខលួ នរបស់
្
អ្នកទាំងនោះ

នៅពេល

ពួកគេជួបជាមួយកូន ហ�យ
ើ អ្នកជាប់ពន្ធនាគារបណ្តោះអាសន្នរង់ចាំ

ច្រន
ើ ជាងការចាំបាច់នោះទេ ហ�យ
ើ ម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះ គួរតែអាច

អមដំណ�ើរជាមួយ ត្រូវបានគេឆែកឆេរមុនពេលអ្នកទាំងនោះ អាចជួប

សួ រសុ ខទុក្ខ សកម្មភាពនេះគួរតែត្រូវបានធ្វឡើ �ដោ
ើ យប្រុងប្រយ័ត្ន នង
ិ
ក្នុងលក្ខណៈសមរម្យ។

ជាជាងកម្រិតការជួបជុំ នៅកន្លែងជួបជុំតូចចង្អៀតក្នុងតំបន់

នៅក្នុងពន្ធនាគារណាដែលមានសល់កន្លែងទំនេរ មន្ត្រីពន្ធនាគារ គួរ
តែរ�ៀបចំសម្រាប់កុមារជួបម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះ
នៅក្នុងបរវេណ
ិ

ដែលធំ ជាកន្លែងដែលកុមារអាចមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួន និងអាច

លេងជាមួយម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះទ�ៀតផង។ ប្រភេទនៃការរ�ៀបចំ
ពិសេសនេះ

គឺមានសារសំ ខាន់នៅពេលដែលពិចារណាចំពោះការ

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនបង្កើត

នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្តាយ។

ប្រសិនប�ើម្នាកអ្នកណាម្នាក់រស់

ការបែកបាក់គ្រួសារ
ចិន្តា
ចិន្តា ស្វាមីរបស់នាង និងកូនប្រាំនាក់របស់អ្នកទាំងពីរ មិនដែលមានផ្ទះជាអចិន្ត្រៃយ៍ផ្ទាល់ខ្លួនន�ោះទេ។ ផ្ទុយទ�ៅវិញ អ្នកទាំងអស់គ្នាបានផ្លាស់ទី
លំន�ៅពីកន្លែងមួយទ�ៅកន្លែងមួយ ដ�ើម្បីរកការងារធ្វើ។ ពួកគេបានប្រាប់អង្គការ លីកាដូ ថាថ្មីៗនេះពួកគេត្រូវបានគេឲ្យដីមួយកន្លែង ប៉ុន្តែភ្លាមៗត្រូវបានគេ
បណ្តេញចេញ និងច�ោទប្រកាន់ពីបទទន្ទ្រានដីកាន់កាប់ខុសច្បាប់។
ន�ៅពេលនគរបាលបានមកបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ ស្វាមីរបស់ចិន្តា និងកូនប្រុសច្បង បានរត់ទ�ៅពួនន�ៅព្រៃក្បែរន�ោះ ហ�ើយកូនៗ
ផ្សេងៗទ�ៀតដែលមានអាយុ ១៣, ១០, ៧ និង៤ឆ្នាំ បានរត់ទ�ៅផ្ទះអ្នកជិតខាង។ រីឯចិន្តាវិញ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងបញ្ជូនខ្លួនទ�ៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលក្នុង
តំបន់ ហ�ើយឥឡូវនាងស្ថិតន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ។ នគរបាលមិនបានសួរនាំនាងថាត�ើនាងមានកូនឬគ្មានន�ោះទេ។
ន�ៅពេលដែលអង្គការ លីកាដូ បានជួបនឹងចិន្តា នាងមិនបានដឹងថាកូនៗរបស់នាងកំពុងន�ៅទីណាន�ោះទេ។ ទូរស័ព្ទរបស់ស្វាមីនាង ត្រូវបានគេ
រឹបអូសអំឡុងពេលបណ្តេញចេញ ហ�ើយរហូតដល់មួយខែក្រោយមក ទ�ើបស្វាមីរបស់ចិន្តាអាចទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយវិញ ដូចនេះនាងអាចទូរស័ព្ទទ�ៅគាត់
បាន។ ឥឡូវនាងអាចនិយាយជាមួយស្វាមីម្តងម្កាល ន�ៅពេលនាងអាចមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ។
ស្វាមីនាង ធ្លាប់មកជួបសួរសុខទុក្ខនាងជាមួយកូនពីរនាក់តែម្តងគត់ បន្ទាប់ពីចិន្តាត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដ�ោយការឈឺព�ោះធ្ងន់ធ្ងរ។
ចិន្តាបានប្រាប់អង្គការ លីកាដូ ថា"ប្រសិនប�ើគាត់មានប្រាក់ ខ្ញុំនឹងសុំឲ្យគាត់ទិញអាហារសម្រាប់កូនៗរបស់យ�ើង។ គាត់គួរតែចំណាយទ�ៅល�ើអ្នក
ទាំងន�ោះ មិនគួរចំណាយមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំន�ៅក្នុងពន្ធនាគារន�ោះទេ។"
អង្គការ លីកាដូ បានជួបនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ចិន្តាភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីជួបនាងន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ ហ�ើយក៏បានប្រាប់នាងអំពីទីកន្លែងដែលអ្នកទាំង
ន�ោះរស់ន�ៅ និងស្ថានភាពជីវភាពរបស់អ្នកទាំងន�ោះ។ ដ�ោយមិនមានកន្លែងសម្រាប់ទទួលទានដំណេក និងភ័យខ្លាចត្រូវគេចាប់ខ្លួន ស្វាមីរបស់នាងបាន
រត់ជាមួយកូនៗរបស់នាងទ�ៅខេត្តក្បែរខាង ជាកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារនឹងត្រូវស្នាក់ន�ៅបណ្តោះអាសន្នន�ៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្គាល់គ្នា។ ចាប់តាំងពីមានការចាប់
ខ្លួននាង កូនប្រុសព�ៅរបស់នាងមានស្ថានភាពសុខភាពមិនល្អ ហ�ើយបានចូលមន្ទីរពេទ្យមួយរយៈខ្លី។ ចិន្តា ត្រូវបានដ�ោះលែងឲ្យន�ៅក្រៅឃុំបណ្តោះ
អាសន្នរង់ចាំសនាការ មុនពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ន�ៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥។

នារី
នារី មានកូនបីនាក់ ប្រុសពីរនាក់ដ�ោយម្នាក់អាយុ ៧ និងម្នាក់ទ�ៀត ៤ ឆ្នាំ ហ�ើយនិងកូនស្រីអាយុ ៧ខែ។ នាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៤ និងច�ោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញ�ៀន។
២៤

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

មុនពេលមានការចាប់ខ្លួន គ្រួសាររបស់នារីបានរស់ន�ៅជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់នាងម្នាក់។ ពួកគេបានរស់ន�ៅដ�ោយប្រមូល និងលក់សំបកដប
និងកំប៉ុងតាមដងផ្លូវ។ ន�ៅពេលនាងន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានរស់ន�ៅបែកគ្នា។ ស្វាមីរបស់នាង ដែលលែងរស់ន�ៅជាមួយបងប្អូននាង
បានទ�ៅរស់ន�ៅតាមផ្លូវជាមួយកូនប្រុសអាយុ ៤ឆ្នាំ ហ�ើយកូនស្រីព�ៅបានទ�ៅរស់ន�ៅជាមួយម្តាយន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ។ កូនប្រុសច្បង ដែលធ្លាប់រស់ន�ៅតាមដង
ផ្លូវ ត្រូវបានសុំឲ្យទ�ៅន�ៅជាមួយបងប្អូនមួយទ�ៀតជាបណ្តោះអាសន្ន។ កូនប្រុសនេះលែងទ�ៅរ�ៀនទ�ៀតហ�ើយ។
ន�ៅពេលអង្គការ លីកាដូ បានជួបស្វាមីនារី គាត់កំពុងន�ៅជាមួយកូនប្រុសព�ៅន�ៅខាងក្រោមស្ពាន និងទ�ើបតែជាពីការពុលអាហារ។ អ្នករត់ម៉ូតូ
ឌុបន�ៅក្បែរន�ោះបានឲ្យម្ហូបអាហារ និងកន្លែងស្នាក់ន�ៅមួយយប់ដល់គាត់ន�ៅពេលគាត់ឈឺ។ ទ�ោះបីជាមានធនធានតិចតួចក៏ដ�ោយ ក៏ស្វាមីនារីន�ៅតែទ�ៅ
ជួបសួរសុខទុក្ខនាងន�ៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើនដងជារ�ៀងរាល់សប្តាហ៍ ហ�ើយព្រោះតែស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរ ឆ្មាំពន្ធនាគារក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក
ទាំងពីរជួបគ្នាដ�ោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃជួបសួរសុខទុក្ខក្នុងពន្ធនាគារ។
ន�ៅពេលនារី ត្រូវបានចាប់ខ្លួន នគរបាលមិនបានសួរនាងអំពីស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់នាងទេ ហ�ើយពេលដែលនាងត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅកាន់
ពន្ធនាគារ ក៏មិនមានការនិយាយប្រាប់អំពីអ្វីនឹងក�ើតមានឡ�ើងទ�ៅល�ើកូនៗរបស់នាងឡ�ើយ។ នាងមិនមានមេធាវី ហ�ើយគ្រួសាររបស់នាងមិនមានអ្នកជួយ
ទំនុកបំរុងន�ោះទេ។ អង្គការ លីកាដូ បានរ�ៀបចំមេធាវីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នាង និងផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់នាង និង
កូនស្រីព�ៅរបស់នាងន�ៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ន�ៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ នាងបានទ�ៅចូលរួមសវនាការរបស់នាង ហ�ើយត្រូវបានផ្តន្ទាទ�ោសពន្ធនាគាររយៈ
ពេល ២ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែ ភ្លាមៗនាងបានទទួលព្រះរាជទានល�ើកលែងទ�ោសពីព្រះមហាក្សត្រ និងត្រូវបានដ�ោះលែងន�ៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥។

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

២៥

ក្មេងស្រីអាយុ៣ឆ្នា ំ ជាកូនរបស់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ ខែមនា
ី ២០១៥

សេចក្តីបញ្ចប់
នៅក្នុងការបោះពុម្ពរបាយការណ៍ស្តីពី “រ�ឿងរ៉ា វរបស់តារា”
អង្គការ លីកាដូ បានសង្មថាអគ្គ
នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ និងក្រសួ ង
ឃឹ

ហេតុដូចនេះ អង្គការ លីកាដូ មន
ិ ដែលធ្វកា
ើ រតស៊ូមតស្ន
ិ ើ សុំ

ឲ្យបពា្ឈប់ទាង
ំ ស្រុង

ការអនុញ្ញាតឲ្យកុមាររស់នៅជាមួយម្តាយរបស់

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា នឹងបោះជំហានទៅមុខ
ំ នក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែប្រស�ើរ និងដោះស្រាយបញ្ហា
មួយជហា

និងសមរម្យសម្រាប់កុមារតូចៗទាំងនោះ។

ដ�ើម្ធានាថា
ទាំងសិទិ្ធរបស់ម្តាយ និងកុមារ ត្រូវបាន គោរពយ៉ា ងពេញ
បី

លេញ ទៅល�ើករណីនីមយ
ួ ៗ ដូចនេះការសម្រេចចិត្ត អាចត្រូវបានធ្វើ

ស្ថានភាពកុមារ រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយ ម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះ

លេញ។ នាពេលនោះ អង្គការ លីកាដូ មន
ិ ដែលគិតថាត្រឹមតែរយៈពេល

២ខែ បន្ទា ប់ពីរបាយការណ៍ត្រូវបានចេញ ចំនួនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង
កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារមានការថយចុះ ៩០%។

នៅពេលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អន្តរាគមន៍ល�ើ

បញ្ហានេះ លោកបានអំពាវនាវជាពសេ
ិ សឲ្យមានការបពា្ឈប់ “វប្បធម៌
មានកូនក្មេងរស់នៅជាមួយម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ” ដោយបានបន្ថែម

ថា “យ�ើងមន
ិ អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីណាម្នាក់ដែលមានកូន ឬមានផ្ទៃពោះ

ំ នដប
ំ ូងនៃការ
មាននៅក្នុងពន្ធនាគារតទៅទ�ៀតទេ”។ ឥឡូវនេះជហា
ដោះលែងត្រូវបានបញ្ច ប់ តែនៅតែមន
ិ មានភាពច្បាស់លាស់ ថាត�ើ
អាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមានផែនការយ៉ា ងណា
នេះនៅក្នុងរយៈពេលវែង។

ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

អង្គការ លីកាដូ ទទួលស្គាល់ថា មានករណីមួយចំនួនដែល

ត្រូវតែធ្វើការឃុំខលួ នបណ្តោះអាសន្ន
្
រង់ចាស
ំ វនាការ

និងផ្តន្ទាទោស

ពន្ធនាគារ ហ�ើយទាំងនេះនឹងមន
ិ អាចគេចផុតចំពោះម្តាយ និងស្ត្រី

មានផ្ទៃពោះមួយចំនួននោះទេ។ អង្គការ លីកាដូ ក៏ទទួលស្គាល់ថា

អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេ

ដោយសារវាមានសុ វត្ថិភាព

ផ្ទុយទៅវញ
អង្គការ
ិ
លីកាដូ តែងតែសំ ណូមពរឲ្យមានការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទា ប់ នង
ិ ពេញ
ឡ�ើងដោយផ្អែកល�ើផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតរបស់កុមារ។

នៅក្នុង
ករណីទាំងនោះ ដែលមន
ិ មានជម្រស
ើ ផ្សេង អាជ្ញាធរពន្ធនាគារអាច

ធ្វឲ
ិ មាននា
ើ ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយជួយ�សម្រាលផលប៉ះពាល់អវជ្ជ
នា។

ជំនួសឲ្យការរ�ៀបចំជាពសេ
ិ ស

គួរតែមានវធ
ិ សា
ី ស្ត្រទូលំ

ទូលាយ និងរយៈពេលយូរ ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាតាំងពីចំនុច

ប្ញសគល់ គឺចាប់តាង
ំ ពីមុនពេលដែលស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ និងកុមារ
ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារ។
ល�ើអង្គហេតុ

ករណីនីមយ
ួ ៗ

នង
ិ គួរតែពចា
ិ រណា

ស្ថានភាពគ្រួសារ

គួរតែត្រូវបានពិចារណា

ល�ើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ម្តាយ

និងប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតរបស់កុមារ។

គោលការណ៍ដូចគ្នាទាំងនេះ គួរតែត្រូវបានអនុវត្តទៅល�ើគ្រប់ស្ត្រីទាំង

អស់ដែលមានកូនរស់នៅជាមួយ និងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ

ល្មើសតូចតាច

នង
ិ មន
ិ ត្ម
រឹ តែអ្នកដែលមានកូនរស់នៅជាមួយក្នុង

ពន្ធនាគាររួចទៅហ�ើយនោះទេ។
ការវវឌ្ឍន៍
ថមីៗ
្
ិ

ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារនៅក្នុងពន្ធដ�ើម្ការពារកុ
មារពីការទទួលរងទុក្ខនៅថ្ងៃ
បី

នៅករណីមួយចំនួនតូច មន
ិ មានជម្រស
ើ ផ្សេងដែលស្ថិតស្ថេរ និងមាន

នាគារត្រូវបានធ្វើឡ�ើង

ជាប្រយោជន៍យ៉ា ងខ្លា ង
ំ

នឹងត្រូវរួចផុតពីការរងទុក្ខទាង
ំ នោះតាំងពីពេលដំបូង។

សុ វត្ថិភាពសម្រាប់កូនរបស់ស្ត្រីទាំងនេះនោះទេ ហ�ើយដូចនេះវាអាច
ប្រសិនប�ើកុមារទាំងនោះស្នាក់នៅជាមួយ

ម្តាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារ។
២៦

អនាគត។ ប៉ុន្តែ អង្គការ លីកាដូ ជ�ឿថា អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនអាច
ដោយ

ពចា
ិ រណា ព័ត៌មានលំ អត
ិ របស់ស្ត្រី ដែលមានឈ្មោះក្នុងការទទួលបាន

ព្រះរាជទានល�ើកលែងទោស អង្គការ លីកាដូ សន្និដ្ឋានថា អ្នកជាប់

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

ពន្ធនាគារជាច្រើនទ�ៀត

គួរតែអាចជាបេក្ខជនគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការ

ទទួលបានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្តោះអាសន្ន
ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ

និងដាក់ឲ្យ

ឬទោសដែលមន
ិ ចាំបាច់ជាប់នៅក្នុង

ពន្ធនាគារ នង
មន
ិ
ិ គួរត្រូវបានដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេ។

ដោយគិតទៅអនាគត និងដ�ើម្បំ
បី បាត់ការរងទុក្ខរបស់កុមារ

ជាច្រន
ើ នាក់ អង្គការ លីកាដូ សំ ណូមពរដល់អាជ្ញាធរនានា សូ ម

លោកមេត្តាពិចារណា

ល�ើផលប៉ះពាល់នៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់

ម្តាយ ទៅល�ើកូនរបស់អ្នកទាំងនោះដែលរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារ និង

ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លា ង
ំ បំផុត ល�ើជម្រស
ើ ទោសផ្សេងក្រៅពីការ
ដាក់ពន្ធនាគារសម្រាប់ក្រុមមនុស្សអាទិភាពនេះ។
ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរទាំងនោះ

ម្តាយ

អាចធ្វើឲ្យកុមារជាច្រើនបន្តរស់នៅជាមួយ

ថែរក្សាចំណងគ្រួសារ

ទទួលបានការអប់រ ំ។

ការធ្វើបែបនេះ

នង
ិ ការពារឱកាសរបស់កុមារក្នុងការ

ប្រសិនប�ើមន
ស
ិ
ិ មានវធានការជាជម្រ
ើ ផ្សេង

បែបនេះទេ កុមារជាច្រើនពាន់នាក់នៅទូទាង
ំ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងបន្ត
ទទួលរងទុក្ខលំបាកយ៉ា ងខ្លា ង
ំ ពីគោលការណ៍ឃុំខលួ នម្
្ តា យ ដោយមន
ិ
ចាំបាច់នានា។

អនុសាសន៍

អនុសាសន៍
ការចាប់ និងឃុំខ្លួន
នៅពេលណាដែលអាជ្ញាធរធ្វើការចាប់ខលួ ន
្ និងឃុំខលួ នស្ត្រី
្
អាជ្ញាធរទាំងនោះគួរតែ៖
►►►ពន
ំ នោះមានកូនរស់នៅជាមួយឬទេ នង
ិ ត
ិ ្យម�ល
ើ ថាត�សើ ្ត្រីដែលចាប់ទាង
ិ អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីទាំងនោះរ�ៀបចំការថែរក្សាដែលមានសុ វត្ថិភាព

ដល់កូនរបស់អ្នកទាំងនោះមុនពេលយកពួកគេទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាង
ំ

►►► ពចា
ិ រណា

ថាត�មា
ំ ឬទេក្នុងការប្រប្រា
ើ នសារសំ ខាន់ខ្លា ង
ើ ស់ស៊ីរ៉ែន ឬដាក់ខ្នោះដៃម្តាយនៅមុខកូនរបស់អ្នកទាំងនោះ នង
ិ ធានាថា

ការឆែកឆេរផ្ទះ និងខ្លួនប្រាណ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយមានការគោរព និងដោយពិចារណាពីវត្តមានរបស់កុមារ
►►►

័
ំទង់ដែរ
ពចា
្ ដោយពចា
ិ រណាពផ
ី លប៉ះពាល់ល�ើកុមារ មុនពេលធ្វកា
ើ រចាប់ខលួ ន
ិ រណាថាត�អា
ើ ចនង
ឹ មានវត្តមានរបស់កុមារ នង
ិ ក្មេងវយជ

ឬទេ ពេលវេលា និងវធ
្ រួមមានថាត�ើការចាប់ខលួ ្នគួរតែធ្វើឡ�ើងនៅពេលភ្លឺ ឬយ៉ា ងណា
ិ ីសាស្ត្រនៃការចាប់ខលួ ន
►►►

ប្រសិប�ក
្ សូ មមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះ ពន្យល់អ្វីដែលកំពុងក�តឡ
ើ ុមារមានវត្តមាននៅពេលចាប់ខលួ ន
ើ �ង
ើ ហ�យ
ើ ប្រាប់

ថាត�ើនាងនឹងត្រូវទៅកន្លែងណា។ ប្រសិនប�ើមន
ិ អាច នគរបាលផ្ទាល់គួរតែពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់។ ប្រសិនប�ើកុមារមន
ិ មានវត្តមាន ត្រូវ
ធានាថាអ្នកទាំងនោះទទួលបានការពន្យល់ពេលក្រោយ។

►►►

ផ្តល់ដល់ម្តាយ នូវឱកាសទាក់ទងជាមួយកូនរបស់អ្នកទាំងនោះ និងអ្នកម�ល
ើ ថែរក្សាកូនរបស់អ្នកទាំងនោះដោយមន
ិ ពន្យាពេល។

►►►

ធានាថា កំណត់ត្រានៃការចាប់ខលួ ន
្ មានកត់ត្រានូវព័ត៌មានលំ អត
ិ អំពក
ី ូនរបស់ជនសង្ស័យ អាយុរបស់អ្នកទាំងនោះ ទក
ី ន្លែង ឈ្មោះ

និង ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកម�ល
ើ ថែរក្សាកូនរបស់អ្នកទាំងនោះ ប្រសិនប�ើម្តាយយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនោះ។
ការសម្រេចចិត្តដាក់ឲ្យនៅជាប់ឃុំខ្លួនបណ្តេោះអាសន្ន សវនាការ និងការផ្តន្ទាទោស

នៅពេលអាជ្ញាធរតុលាការ កំពុងធ្វកា
ំ វនាការ ឬផ្តន្ទាទោស អាជ្ញាធរទាំង
ើ រសម្រេចចត្តទ
ិ ៅល�ើការដាក់ស្ត្រីម្នាក់ ឲ្យជាប់ឃុំបណ្តោះអាសន្នរង់ចាស
នោះគួរតែ៖

►►►

ធានាថា អ្នកទាំងនោះមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាន នង
័ ្ធនង
ិ ពាក់ពន
ឹ ជនជាប់ចោទ រួមមានថាត�នា
ើ ងមានផ្ទៃពោះ ឬមានកូនរស់នៅ

ជាមួយឬទេ
►►►

ពចា
្ គព
ិ រណា ថាត�កា
ើ រឃុំខលួ ន
ឺ ត
ិ ជាចាំបាច់ឬទេ ពចា
ិ រណាពអ
ី ង្គហេតុនៃបទល្មើស បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ម្តាយ ស្ថានភាពគ្រួសាររបស់

នាង នង
ិ ការទទួលខុសត្រូវល�ើការថែរក្សា
►►►

ពចា
ិ រណា ល�ើផលប៉ះពាល់នៃការជាប់ពន្ធនាគារដែលអាចមានល�ើកូនរបស់ម្តាយ រួមមានសុ ខុមាលភាព នង
ិ ភាពអាចក�ត
ើ មានឡ�ង
ើ

នៃបទល្មើសនាពេលអនាគតរបស់កុមារទាំងនោះ
►►►

ធានាថាការឃុំខលួ នបណ្តោះអាសន្ន
្
របស់ស្ត្រីទាំងនោះ ត្រូវបានប្រប្រា
្
ើ ស់តែនៅពេលចាំបាច់បំផុត ហ�យ
ើ ទម្រង់នៃការឃុំខលួ នបណ្តោះ

អាសន្នឆ្នា ំ ២០១៤ ត្រូវបានប្រប្រា
ើ ស់ឲ្យបានត្ម
រឹ ត្រូវ ដោយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ថាត�ម
ើ ូលហេតុណាមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុចំនួន
៦ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ល�ើករណីនេះ និងមានហេតុផលសមរម្យសម្រាប់គាទ្រ
ំ ការធ្វើការសម្រេចចិត្តដាក់ឲ្យជាប់ឃុំបណ្តោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការ

►►►

កំណត់នូវស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬស្ត្រីដែលមានកូនរស់នៅជាមួយ ទាំងនៅក្នុង នង
ិ ក្រៅពន្ធនាគារ ដែលជាបេក្ខជនសមរម្យសម្រាប់ទោស

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ

២៧

មន
ិ ជាប់ពន្ធនាគារ
►►►

ប្រសិនប�ើចាបា
ំ ច់ អនុញ្ញាតឲ្យម្តាយមានពេលរ�ៀបចំការម�ល
ើ ថែរក្សាកូនជំនួសខ្លួននៅចន្លោះពេលនៃការផ្តន្ទាទោស និងពេលចាប់ផ្តើម

ជាប់ពន្ធនាគារបស់នាង
►►►

ផ្តល់ដល់ក្រុមគ្រួសារ នូវព័ត៌មានអំពីសវនាការ ដ�ើម្ឲ្យកូ
នមានឱកាសស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នូវអ្វីដែលកំពុងក�ើតឡ�ើងល�ើម្តាយ
បី

របស់អ្នកទាំងនោះ

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ
នៅពេលមានការឃុំខលួ ្នបណ្តោះអាសន្នរង់ចាស
ំ វនាការ ឬដាក់ទោសឃុំខលួ នក
្ ្នុងពន្ធនាគារ អាជ្ញាធរពន្ធនាគារ និងក្រសួ ងសង្គមកិច្ច គួរតែ
ពិចារណានូវគ្រប់កត្តាទាំងអស់ខាងក្រោម៖

►►►

រក្សាកំណត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់របស់ម្តាយដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុក អាយុរបស់អ្នកទាំងនោះ ទីតាង
ំ ឈ្មោះ និងព័ត៌មានទំនាក់

ទំនងអ្នកម�ល
ើ ថែរក្សាចំបង ទៅតាមព័ត៌មានដែលមាន និងការអនុញ្ញាតពីម្តាយ
►►►

លុ បចោលការយកប្រាក់កម្រៃសម្រាប់កុមារដែល

មកជួបសួ រសុ ខទុក្ខម្តាយរបស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារ

បន្ថែមពេលវេលា

សម្រាប់អ្នកទាំងពីរជួបគ្នា និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ ជាលក្ខណៈឯកជនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងស្លៀកសំ ល�ៀកបំពាក់

ផ្ទាល់ខលួ នរបស់
្
ម្តាយប្រសិនប�ើអ្នកទាំងនោះចង់ស្លៀកពាក់
►►►

ធានាថា ម្តាយអាចទូរស័ព្ទទៅកូនរបស់អ្នកទាំងនោះ និងសមាជិកគ្រួសារដទៃទ�ៀតជាទ�ៀងទាត់

►►►	ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារនូវ ព័ត៌មានសំ ខាន់ៗដូចជាកាលបរច្ឆេ
ិ ីតុលាការសំ ខាន់ៗ ការផ្លាស់ប្តូរទី
ិ ទក្នុងនីតិវធ

កន្លែងឃុំខលួ ន
្ និងបញ្ហាសុ ខភាព

►►►

អនុញ្ញាតឲ្យម្តាយពិនិត្យម�ល
វការរ�ៀបចំការម�ល
្ ិងផ្តល់ធន
ិ
ើ ឡ�ើងវញនូ
ើ ថែរក្សាកុមារដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើង នៅពេលមានការចាប់ខលួ នន

ធានសម្រាប់ធ្ើកា
វ រសម្រេចចិត្តពាក់ពន
័ ្ធនឹងការថែរក្សាកុមារ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ឬ អ្នកថែរក្សាចម្បង។ កុមារផ្ទាល់គួរតែចូលរួមក្នុងការ
សម្រេចចិត្តទាំងនេះ

►►►

គាំទ្រ

និងជួយ�ដល់អ្នកថែរក្សាកុមារចម្បង

ដ�ើម្ឲ្យកុ
មារបន្តការសិក្សារបស់អ្នកទាំងនោះ
បី

ពន្ធនាគារជាទ�ៀងទាត់ រួមមានការជួយ�ក្នុងមធ្យោបាយធ្វើដំណ�ើរ
►►►

អនុញ្ញាតឲ្យម្តាយទៅសួ រសុ ខទុក្ខកូនរបស់អ្នកទាំងនោះនៅឯផ្ទះ

ជាពិសេស ម្តាយដែលនឹងជិតរួចទោសពន្ធនាគារ។
►►►

សម្រាប់រយៈពេលខ្លី

និងទៅជួបសួ រសុ ខទុក្ខម្តាយនៅក្នុង

ប្រសិនប�ើមានសុ វត្ថិភាព

និងសមរម្យ

ចាត់វធានការព
ិ
ិសេស ដ�ើម្អនុ
បី ញ្ញាតឲ្យជនបរទេសធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកតំណាងទូតរបស់អ្នកទាំងនោះ

កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ
នៅក្នុងករណីដែលម្តាយជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ ហ�យ
ើ កុមារបន្តរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្តាយ អាជ្ញាធរពន្ធនាគារគួរតែ៖
►►►

ផ្តល់ការវាយតម្លៃជាបុគ្គល

និងបន្តបន្ទា ប់នូវស្ថានភាពរបស់កុមារ

ដោយពិចារណាទៅល�ើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារ

នង
ិ តម្រូវការលូ តលាស់របស់កុមារ រួមមានការធំធាត់របស់កុមារ សុ ខភាព ទំនាក់ទំនងជាមួយម្តាយ នង
ិ វត្តមានជម្រស
ើ សមរម្យផ្សេងទ�ៀត

►►►	ធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទា ន់ ប្រសិនប�ើអាជ្ញាធរទាំងនោះដឹងថា មានស្ថានភាពនានាដែលកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់

នង
តា លដល់មន្ត្រីអំពកា
ិ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្
ី រលូ តលាស់របស់កុមារ នង
ិ តម្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់ម្តាយដែលមានផ្ទៃពោះ នង
ិ កុមារ

►►►	ចេញនូវសេចក្តីណែនាំអំពីរប�ៀបរ�ៀបចំ និងពង្រីកកន្លែងស្នាក់នៅខាងក្រៅ និងកន្លែងនឹងត្រូវដាក់កុមារដែលបានរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ

នៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះមានអាយុល�ើសពប
ី ឆ្
ី នា ំ

►►►	ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងនូវស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្តាយ ដូចនេះបរយាកាសគ
ិ
ឺ

សមរម្យសម្រាប់កុមារ នង
ិ មានសុ វត្ថិភាព

►►►អនុញ្
ញា តឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសារដទៃទ�ៀត ជាពិសេសបងប្អូនរបស់កុមារ ដោយរួមមានការទូរស័ព្ទជាទ�ៀងទាត់

នង
ិ ធ្វឲ
ើ ្យប្រស�ើរឡ�ង
ើ នូវលក្ខខណ្ឌសួ រសុ ខទុក្ខ។
២៨

ម្តាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ៖ ផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខលួ នស្រ្តី
្
នង
ិ កូនរបស់អ្នកទាំងនោះ
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