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I. េសចកីកសេងខប 
 

បនទ បពី់ករសួរចេម្លើយពួកេយើងខញុ ំ ប៉ូលីសបនរុញខញុ ំចូលេទកនុងបនទប ់ ែដលមនែ្រគ
បតម់យួេនកនុងេនះ - ជកែន្លងសំ បប់៉ូលីសឃុំពួកេចរ។ េនយបដំ់បូង ប៉ូលីស្របំ
នកប់នរេំ ភខញុ ំ និងេនយបទី់ពីរ ប៉ូលីស្របមំយួនកេ់ផ ងេទៀត រេំ ភខញុ ំ។ 
ពួកេគបន យខញុ ំ េ្រពះេពលេនះខញុ ំបន្របែកកត ៉ ។ 

 

-្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនពិពណ៌នពីករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួននង បនទ ប់ ពីករ
ចប់ខ្លួននងជមួយ្រស្តី្របកបរបររកសីុផ្លូ វេភទដៃទេទៀត ពី សួនចបរ 
េនែកបរវមិនឯក ជយ កនុង ជធនីភនេំពញ។ 

 

ប៉ូលីសបីនកប់ន យដំ្រចំធកខ់ញុ ំខ្ល ងំ ស់...ប៉ូលីសមន កក់នុងចំេ មពួក
េគទងំបីនក ់ បនយកកេំភ្លើងមកភជងក់បលខញុ ំ រចួេកះៃក ប៉ុែន្តអតផ់ទុះ្រគបេ់ទ។ ពួក
េគទតក់ញជ ឹងករបស់ខញុ ំ ចេងកះរបស់ខញុ ំនិង យកបលរបស់ខញុ ំ និងខ្លួនខញុ ំជមយួដង
អំេបស។ យ្របែហលកន្លះេម៉ង។ 

 

-្រសី្រសស់ (Transgender Woman) ្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ឃុខំ្លួនេនឯប៉ុស្តិនគរបលមួយ េន ជធនីភនេំពញ។ 

 

េ្រកយពីេពលែដលខញុ ំមកដល់បនពីរៃថង ខញុ ំបនពយយមរតេ់គចខ្លួន ែតេគចបខ់ញុ ំ 
បនវញិ។ ពួកអនកយម្របនំកប់ន យដំខញុ ំ។ ពួកេគ យៃដរបស់ខញុ ំ េពលខញុ ំ 
យកៃដមករងមុខ និងកបលពីករ យដំ ។ អនកយមមន កគំ់ ម រកខញុ ំ ្របសិន េបើ 
ខញុ ំពយយមរតេ់គចជេលើកទីពីរ និងនិយយថនឹង ដុតសពខញុ ំេចលេន ទីេនះ។ 

 

-្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទជប់ឃុឃំងំេនមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺ 
ែកបរ ជធនីភនេំពញ។ 
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េនកនុង្របេទសកមពុជ ជនែដលមនមុខងរករពរចបប់ ជញឹកញយគឺជជនែដល្រប្រពឹត្ត
អេំពើរេំ ភបពំនដ៏ ្រកក់បផុំត។ ជពិេសស ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ ដឹងករពិតទក់ទងនឹង
េរឿងេនះ។ ្រស្តី និង កុមរ ែដលពក់ព័នធកនុងមុខរបរផ្លូ វេភទ ្របឈមមុខនឹងករ យដ ំករ
រេំ ភេសពសនថវៈ ករេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស់ ករជរំតិយកលុយ ករចប់ខ្លួន 
និងឃុខំ្លួនេ យបពំន ករេធ្វើករងរេ យបងខ ំនិងករ្រប្រពឹត្តែបប បនទ បបេនថ ក 
និងេឃរេឃដៃទេទៀត កនុងក ្ត ប់ៃដរបស់នគរបល ឆម សំន្តិសុខ 
ករពរសួនចបរ ធរណៈ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល និងជនទងំ យែដលេធ្វើករេនកនុង 
មជឈមណ្ឌ ល និងករយិល័យ ែដល្រគប់្រគងេ យ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង 
យុវនីតិសមបទ។ 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ ម្រន្តីនគរបល 
បន យេលើពួកេគេ យេ្របើក ្ត ប់ៃដ ្រពនង់ ដបំងេឈើ និងេ្របើដបំងឆក់។ ម្រន្តីនគរបល 
បនគំ មកែំហង អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យ វុធផងែដរ។ កនុង ឱកសខ្លះ 
ម្រន្តីនគរបលបនរេំ ភេសពសនទវៈ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ កនុងអឡុំង 
េពលែដលពួកេគសថិតកនុង ករឃុឃំងំរបស់នគរបល។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទខ្លះ 
បនពិពណ៌នអពីំ ថ នភពៃនករជប់ឃុឃំងំរបស់ពួកេគ េនកនុងមជឈមណ្ឌ ល សងគមកិចច
ថ  ជករគួរឲយរនធត់ ជមួយនឹងករ ក់កហិំតដល់េសរភីព កនុងករេធ្វើ ដេំណើ រ 
ទទួលរងឬបនេឃើញករ យដ ំឬកររេំ ភេសពសនថវៈ និងមន រ 
និងករែថទសុំខភពមិន្រគប់្រគន់។ 
 

អេំពើហិង  និងកររេំ ភភគេ្រចើនេផ ងេទៀត ែដល្រប្រពឹត្តេ យនគរបលេន ជធនីភនំ
េពញ ក់ដូចជ ្រកក់ជងេនកនុងេខត្តបត់ដបំង បនទ យមនជ័យ និងេសៀម ប និង
ប ្ត េខត្តដៃទេទៀត ែដលអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស បន ្រ វ្រជវ។ ម្រន្តីនគរបល
េន ម ថ នីយ៍នគរបលនន កនុងខណ្ឌ ដូនេពញ និង ខណ្ឌ ចកំរមនកនុង ជធនីភនេំពញ 
េលចេធ្ល ខងករ្រប្រពឹត្តអេំពើរេំ ភ ។ ថ នីយ៍ នគរបលទងំេនះ 
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មនករ្រប្រស័យទក់ទងេ្រចើនបផុំត ជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វ េភទ ពីេ្រពះ ថ នីយ៍ទងំេនះ 
សថិតេនែកបរសួនចបរ ធរណៈ ជទីកែន្លងែដល មនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទភគ
េ្រចើនេទទីេនះជញឹកញប់។ 
 

ករជរំតិយកលុយ និងករទរឲយបង់្របក់សណូំក េ យនគរបល មនភពលបរីនទឺ 
េន្រគប់េខត្តទងំអស់ ែដលអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស បនសិក ្រ វ្រជវ។ េពលខ្លះ 
នគរបលបនបងខឲំយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បង់្របក់េ ះមួយចនួំន ឬកនុងករណី
ដ៏ ្រកក់បផុំតេនះគឺ បនបងខ្ំរស្តីឲយរួមេភទជមួយពួកេគជថនូ រនឹង ករេ ះែលង។ 
្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ 
នគរបលបនយកលុយរបស់ពួកេគ និងវតថុមនតៃម្លេផ ងៗ។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែដលេយើងបនជួបនិយយជមួយ្រគប់រូប ែដលរួមមនទងំកុមរកនុងមុខរបរេនះផង 
សុទ្ឋែតបនបង់្របក់សណូំកឲយនគរបលេនកនុងដំ ក់កល មួយ។ 
 

េនកនុង ជធនីភនេំពញ នគរបលមិនែមនជកងកម្ល ងំសន្តិសុខែតមន ក់ឯង ែដល 
រេំ ភ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទបុ៉េ ្ណ ះេទ។ ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន យករណ៍ 
មកអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ផងែដរ អពីំឧបបត្តិេហតុហិង ពក់ព័នធនឹងឆម សំន្តិសុខ
ករពរសួនចបរ ធរណៈរបស់ ជធនីភនេំពញ។ កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ នីក 
បនពណ៌នអពីំករ យដ្ំរប្រពឹត្តេឡើងនេពលថមីៗេ យឆម សំន្តិសុខ - 
ែដលជនិេយជិករបស់ ជធនីភនេំពញ - េនឯសួនចបរែកបរ ផ ចស់ 
កនុង ជធនីភនេំពញ។ នងបននិយយថ៖   
 

មុនដំបូង សន្តិសុខមន កប់នេដើរមករកខញុ ំ េហើយទតខ់ញុ ំ ... បនទ បម់កសន្តិសុខ បីនក ់
បនមកដល់ែដរ។ សន្តិសុខពីរនកច់បៃ់ដទងំពីររបស់ខញុ ំជប ់េ យ 
ទុកឲយសន្តិសុខពីរនកេ់ទៀត យខញុ ំ។ ពួកេគទះកំេភ្ល ងខញុ ំ។ ពួកេគដូចជ្រសវងឹ 
្រ បន្តិច។ ពួកេគ យកបលខញុ ំនឹងដំបងឫស  ីនិងវទិយុទកទ់ងរបស់ពួកេគ និង 
យដំសព្វកែន្លងទងំអស់។ ពួកេគចបែ់ហក វខញុ ំ។ មននគរបលបនេធ្វើ ដំេណើ រ
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កត់ មេនះែដរ ែតគតម់និចូលមកជួយ ខញុ ំេទ សន្តិសុខបន្ត យខញុ ំ ជិត កន្លះេម៉ង។ 
មនុស ជេ្រចើននកប់នេឃើញសន្តិសុខ យដំខញុ ំ ែតេគ ល់គន ខ្ល ច 
មនិ ៊ នជួយ ខញុ ំេទ។ េមសន្តិសុខ ្របបកូ់នេចេផ ងេទៀតថ េបើេឃើញខញុ ំេទទី 
េនះម្តងេទៀត ្រតូវ យខញុ ំឲយងប។់ 

 

ឧបបត្តិេហតុហិង  ករចប់ខ្លួន និងឃុខំ្លួនខុសចបប់ខ្លះ ែដលបន្រប្រពឹត្តេទេលើ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ គឺមនលកខណៈែបបឱកសនិយម។ ករេធ្វើករងរេន ម ដងផ្លូ វ 
និងេនេលើសួនចបរ នឲំយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទងយទទួលរងេ្រគះពី នគរបល 
និងឆម សំន្តិសុខករពរសួនចបរ េហើយែដលនគរបល និងសន្តិសុខ ទងំេនះ ដឹងខ្លួនថ
នឹងមិនមននរ មកចប់ខ្លួនពួកេគឲយទទួលខុស្រតូវចេំពះ អេំពើរេំ ភ 
ែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្តេនះេឡើយ។ កររេំ ភដៃទេទៀត េកើតេឡើង កនុងេពលមនករចត់
វធិនករប្រងក ប និងចុះចប់្របមូលជេទៀងទត់ េ យ នគរបល និង ជញ ធរខណ្ឌ  
ជពិេសសេនេពលសេំ ចប់ែតអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងេន
េពលេផ ងេទៀតសេំ ចប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ កនុងចេំ ម្រកុម ្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀត 
ែដលេគចត់ទុកថជ កកសណំល់សងគម ែដលេគេឃើញ េន មដងផ្លូ វ។ 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ដ៏េ្រចើនេ យ រករងរ្របចៃំថង 
របស់ពួកេគដូចជ អេំពើហិង  កររេំ ភេសពសនថវៈ ករប្លន់ ករេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស់ 
និងកររេំ ភបំពនដៃទេទៀត ែដល្រប្រពឹត្តេ យអតិថិជន បុគគលដៃទេទៀត និង អនករដ្ឋករ។ 
របយករណ៍េនះ ពិនិតយ្រតឹមែត ថ នភពជក់ ក់អពីំកររេំ ភ េ យនគរបល 
សន្តិសុខករពរសួនចបរេន ជធនីភនេំពញ និងនិេយជិតេនឯ 
មជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចែដល្រគប់្រគងេ យរ ្ឋ ភិបល។ 
 

ជទូេទ ជញ ធរមិនែបងែចករ ងនីតិជនែដលរងករជួញដូរ និងនីតិជនកនុងករងរ 
្របកបរបរផ្លូ វេភទេ យសម័្រគចិត្តេទ។ ពួកេគបញជូ នអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ រួមទងំ 
ជនរងេ្រគះេ យករជួញដូរ និងកុមរ េទមនទីរសងគមកិចច ជធនី ែដលេ្រកយមក 
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បញជូ នពួកេគេទកន់មណ្ឌ លរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬមណ្ឌ លសងគមកិចចរ ្ឋ ភិបល 
(ែដល្រគប់្រគងេ យ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ)។ មនែត
នគរបលជនំញខង្របឆងំករជួញដូរមនុស បុ៉េ ្ណ ះ ែបងែចក 
ជនរងេ្រគះៃនករជួញដូរ និងកុមរ ពីអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទសម័្រគចិត្ត និងបញជូ ន្រស្តី 
និងកុមរ ែដលេគជួញដូរ េទកន់មណ្ឌ ល្របឆងំករជួញដូរជក់ ក់។ េទះជ 
យ៉ង ក៏េ យ េយង ម្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ មនសមជិកមួយចនួំនរបស់ នគរបល
ជនំញ្របឆងំករជួញដូរ កនុង ជធនីភនេំពញ បនជប់ពក់ព័ន្ឋកនុង 
ករពយយមជរំតិទរលុយពី្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ ។ ករេបសសម្អ ត មដងផ្លូ វភគេ្រចើន 
ដឹកនេំ យនគរបលស ្ត ប់ធន ប់ ថន ក់សងក ត់ ខណ្ឌ  ឬ ជធនី។ 
 

កររំេ ភបំពនេនឯមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច 
 

នគរបល ឬម្រន្តីសងគមកិចច ជធនី ជញឹកញយបញជូ នអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និង អនកដៃទ
េទៀត ែដលេគបនចប់ខ្លួនកនុង ករប្រងក ប េទកន់មណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់ រ ្ឋ ភិបល 
ឬេទកន់មណ្ឌ លែដល្រគប់្រគងេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ កនុងឆន ២ំ០០៨ 
្រកុមអងគករសិទិធមនុស កនុង្រសុក និងករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ្របជជតិ
ទទួលបនទុកសិទិធមនុស  (OHCHR) បនចង្រកងជឯក រ នូវកររេំ ភ 
និង ថ នភពទងំ យ កនុងមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចពីរកែន្លងរបស់ រ ្ឋ ភិបល គឺេកះគរ 
(ឬេកះរដួំល) និងៃ្រពសពឺ រួមមនទងំករណីមរណភព្របកប េ យភពមនទិលសង យ័ 
កររេំ ភេសពសនថវៈ ទរុណកមម ករ យដ ំនិងករ ក់ កហិំតេលើេសរ ី
ភពេធ្វើដេំណើ រេ យខុសចបប់។ 
 

មជឈមណ្ឌ លទងំេនះ ជគុកនរក។ កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ រ ្ឋ ភិបលបន េ ះែលងអនក
ជប់ឃុឃំងំទងំអស់ពីមណ្ឌ លេកះគរ ែដលមនទី ងំេនេលើេកះ មួយ ែដល
ធ្ល ប់ជទីកែន្លងឃុឃំងំរបស់ែខមរ្រកហម។ បចចុបបននេនះ មជឈមណ្ឌ លេនះ មិនសកមមេទៀតេទ 
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និងឈប់ទទួលយកមនុស េទ ក់ឃុេំទៀតេហើយ េទះជេនមន បុគគលិកមណ្ឌ លមន ក់ 
ឬក៏ពីរនក់រស់េនទីេនះក៏េ យ។ 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ អនកសុទំន អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន កុមររស់ មចិេញចើ មថនល់ 
និងអនកគម នផទះសែមបង ែដលេគឃុទុំកេនៃ្រពសពឺ បន យករណ៌អំពីរេបៀបែដល សមជិក 
បុគគលិកេនឯមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ បន យទត់ធក់ ចប់រេំ ភេសពសនថវៈ 
និងេធ្វើបបអនកជប់ឃុ ំរួមទងំកុមរ។ ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលេគឃុេំនៃ្រពសពឺ 
េនែខមិថុន នេពលថមីៗេនះ ្រតូវបនេគទុកឲយេនែតកនុងបនទប់ និងអនុញញ តឲយ 
ចកេចញពីបនទប់េទងូតទឹក បន្រតឹមែតពីរដងប៉ុេ ្ណ ះកនុងមួយៃថង កនុងទឹក្រសះ កខ្វក់ 
ឬ្រតូវេដើរអម មេ យឆម សំន្តិសុខ េនេពល្រតូវេទេ្របើបងគន់។ មជឈមណ្ឌ ល
េនះមិនមនសមភ រៈ្រគប់្រគន់ បុគគលិកគម នករហ្វឹកហ្វឺន និងគម នកមមវធិី ្ត រនីតិ សមបទេទ។ 
 

បុបផ  ្រតូវបនេគចប់ខ្លួនេ្រចើនេលើកេ្រចើន រមកេហើយ។ នងបនពិពណ៌នឲយ 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  ដឹងអពីំឧបបត្តិេហតុមួយកនុងឆន ២ំ០០៨ េពលែដល នគរបល
ខណ្ឌ ចប់ខ្លួននង។ េពលនងមិន្រពមេ យលុយេទពួកេគ ពួកេគបន 
ចប់េបះនងេឡើងេលើរថយន្ត ែដលជកមមសិទិធរបស់មនទីរសងគមកិចច ជធនី េហើយ 
បនបញជូ ននងេទៃ្រពសពឺ។ នងបននិយយថ៖ 
 

្របបំនួៃថងែដលខញុ ំជបេ់នកនុងមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ គឺ ពិបកជងកររស់េនកនុង ននរកេទ
េទៀត។ េនៃថងមកដល់ អនកយមបន យខញុ ំពីរដង យកដំបងេឈើ យេលើ្រតគករបស់
ខញុ ំ... រកខ្វកែ់មនែទន... េគយកទឹកពី្រសះឲយផឹក... 
េនកនុងបនទបេ់គ កធុ់ងស្រមបឲ់យេ្របើជបងគន.់.. យបម់យួេនះ អនកយមបន
មករមួេភទជមយួ្រសី្ត ្អ តៗពីរនក ់ែដលេដកជបនឹ់ងខញុ ំេនកនុងបនទប។់ ្រស្តីទងំ
េនះ្រតូវបនេគេ ះែលងេនៃថងបនទ ប។់ ខញុ ំមនផទុកេមេ គេអដស៍ េហើយ
ខញុ ំខកខនមនិបនេលបថន ពំនយរ យុប៉ុនម នៃថងេនះ។ 
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ជលទធផលៃនករែស្វងរកករគ្ំរទរបស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និង្រកុមសិទិធមនុស  អពីំ ថ ន
ភពរេំ ភកនុងមជឈមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ កនុងែខកកក ឆន ២ំ០០៩ មនទីរសងគមកិចច ជធនី 
បន្របកសថ ខ្លួនឈប់បញជូ ន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ េទកន់ទីេនះ1េហើយ។ ជជនួំសវញិ 
្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទែដលចប់េ យនគរបល ្រតូវែតបញជូ ន េទ មអងគករ
េ្រករ ្ឋ ភិបលែដលមនផ្តល់េស គ្ំរទ។ 
 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស បនដឹងថ យ៉ងេ ច ស់ 
្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ២០ នក់ ្រតូវបនឃុឃំងំេនឯៃ្រពសពឺ ងំពីែខកកក  
ឆន ២ំ០០៩មក។ េទះបីជចនួំនេនះ បង្ហ ញពីករថយចុះនូវចនួំន្រស្តី្របកប របរផ្លូ វេភទ  
ែដលេគឃុឃំងំេនទីេនះ ងំពីឆន ២ំ០០៨ ក៏េ យ េ យមន ករលបំកចូលេទ
កន់មណ្ឌ លេនះ ចនួំនេនះ្រតូវបនេគពិចរ ថជចនួំន រុបជអបបបរមបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ខណៈែដល្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្រតូវបនេគបញជូ ន េទ មមណ្ឌ លអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
េ យ រែតមនសពំធពី្រកុមអនកគ្ំរទ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ប៉ុែន្ត្រកុមដៃទេទៀត 
រួមទងំអនកគម នផទះសែមបង ្រតូវបនេគបន្ត បញជូ នេទកន់ៃ្រពសពឺ។  ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែដលេគឃុឃំងំេនឯៃ្រពសពឺកនុងែខ មិថុន ឆន ២ំ០១០ បន្របប់
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ បុគគលិកមណ្ឌ ល សងគមកិចច បន្រពមនពួកេគថ ពួកេគនឹង
្របឈមនឹងករឃុឃំងំរហូតដល់េទ បីែខ កនុងមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបនេគ
ចប់ខ្លួន និងបញជូ នមកមនទីរ សងគមកិចចជេលើកទីពីរ។ 
 

អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  មនកង្វល់ ស់ ែដលមជឈមណ្ឌ លៃ្រពសពឺេនែតេបើក។  
្របសិនេបើមិនមនករេប្តជញ ចិត្តខងនេយបយពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជេដើមបេី ះ្រ យ 
កររេំ ភធងន់ធងរេទេលើ អនក ន ក់េនកនុងមណ្ឌ លទងំេនះេទ អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  
មនជេំនឿថមណ្ឌ លទងំពីរេនះ ែដលេនឯេកះគរ និងៃ្រពសពឺ គួរែតបិទជ អចិៃ្រន្ត។  

                                                           

1 យុន េមៀន និង េបថនី លិន យ  “្រកុមសិទិធមនុស េចទរ ្ឋ ភបិលពីករេធ្វើទណ្ឌ កមមេលើអនក្រកី្រកេន ជធនី ភនេំពញ” កែសត ឌឹ 
ែឃមបូ  េដលី ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 
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មណ្ឌ លែដល្រគប់្រគងេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដល្រពមទទួលយក្រស្តី 
្របកបរបរផ្លូ វេភទ មករបញជូ ននិង្របគល់ពីមនទីរសងគមកិចច មនបទ ្ឋ ន និង 
នីតិវធិី្របតិបត្តិករេផ ងៗគន  ប៉ុែន្តមន ថ នភព្របេសើរេ្រចើនជង ថ នភពេនកនុង មជឈ
មណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបល។ មណ្ឌ លរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ភគ
េ្រចើនមិនឃុឃំងំនីតិជនេទ ប៉ុែន្តផ្តល់េស កមម និងជេ្រមើសេលើមូល ្ឋ ន ្រពមេ្រព ង។ 

 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ កនុងឆន ២ំ០០៩ ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន្របប់អងគករ ឃ្ល េំមើល
សិទិធមនុស ថ មណ្ឌ លអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលចនួំនពីរ បនឃុឃំងំ ពួកេគេ យបពំន 
អស់េពលបីបួនៃថងរហូតដល់បីបួនសប្ត ហ៍។ ្រស្តី្របកបរបរ ផ្លូ វេភទពីរនក់
ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ បន យករណ៍ផងែដរថ មណ្ឌ ល 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយ បនបដិេសធសេំណើ ររបស់ពួកេគេដើមបទីទួលបន 
ថន ពំនយរជីវតិ ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលជប់េចទ បនបដិេសធថ មិនមន 
ជន មន ក់្រតូវបនឃុឃំងំខ្លួនផទុយនឹងឆនទះរបស់ពួកេគេទ និងបន្របែកកេ យ 
េលើកេហតុផលផងែដរថ ពួកេគ្រតូវករេពលេវ ្រគប់្រគន់ េដើមបផី្តល់ករ្របឹក េយបល់
ដល់្រស្តី និងកុមរ ីេដើមបឲីយពួកេគេជឿ និង ន ក់េនេរៀនជនំញ។ មពិត អងគករេ្រករ ្ឋ
ភិបលមិនមនសិទិធខងផ្លូ វចបប់ េដើមបរីក ទុកជន មន ក់ ្របឆងំ 
នឹងឆនទះរបស់ពួកេគេឡើយ េហើយេទះបីជកររក ទុកអនក មន ក់ ែតកនុងរយៈ 
េពលមួយេម៉ងពីរ ឬមួយៃថងពីរក៏េ យ គឺចត់ទុកជករដកហូតេសរភីពេ យខុសចបប់។ 

ងំពីេពលេនះមក អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលជប់េចទទងំេនះ បនជូនដណឹំង
ដល់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ ពួកេគបនផ្ល ស់ប្តូ រេគលនេយបយរបស់ពួកេគេហើយ 
និងែលងឃុឃំងំបុគគល មន ក់េទៀតេហើយ េទះកនុង រយៈេពល ខ្លីកេ៏ យ។ 
មិនមនករណីថមីៃនករឃុឃំងំេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ្រតូវបន យករណ៍
មកអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស េទេនកនុងឆន ២ំ០១០េនះ។ 
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ករេបសសម្អ ត និង ករប្រងក បេទៀងទត់ មកលកំណត ់
 

កឡុំងេពលៃនករប្រងក បេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលេធ្វើេឡើងេ យនគរបល និង
ជញ ធរដៃទេទៀត បន្របមូលផ្តុយ៉ំងសខំន់នូវចំ ប់ រមមណ៍ពី រព័ត៌មន កនុងឆន ២ំ០០៨ 

និងឆន ២ំ០០៩ ែដលករប្រងក បែបបេនះបនបន្តេធ្វើជេ្រចើនឆន មំកេហើយ។ 
មនករផ្តល់េហតុផលសំ ងេផ ងៗជេ្រចើន ចេំពះករប្រងក ប មកលកណំត់ ទងំេនះ។ 
 

េហតុផលមួយែដលបនផ្តល់ឲយេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នគឺេដើមប ី“េរៀបចសំ ្ត ប់ធន ប់ 
មដងផ្លូ វ” និងែថរក ស ្ត ប់ធន ប់សងគម។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងអនកគម ន ផទះសែមបង 

កុមររស់ មចិេញចើ មថនល់ អនកសុទំន និងអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន 
េន មដងផ្លូ វៃន ជធនីភនេំពញ ្រតូវបនេ មព័ទធចប់ និងឃុខំ្លួន កនុង្របតិបត្តិករ 
ែដលអនុញញ តពីអភិបល និងអភិបលរង ជធនីភនេំពញ។ 
 

ជញ ធរ ជធនី បនេធ្វើេសចក្តីែថ្លងជ ធរណៈផងែដរថ ជញ ធរ្រតូវចប់
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទនិងឃុឃំងំពួកេគ េដើមបបីងក រកររកី ល លជងំឺេអដស៍។ 
ឧទហរណ៍ ពីរបីៃថងមុនពិធីបុណយ “អុទូំក” ្របចឆំន រំបស់្របេទសកមពុជ គឺេនៃថងទី២៩ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ េ ក សុខ េពញវុធ អភិបលរងខណ្ឌ ដូនេពញ បនផ្តល់ 
េហតុផលចេំពះករចប់ខ្លួន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ១៧ នក់ ែដលបញជូ នេទ 
មនទីរសងគមកិចច ជធនី េ យនិយយថ  “េយើងមិនចង់េឃើញអនក្រប ងំទូក នយំក 
េមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍េទចម្លងឲយ្របពនធរបស់ពួកេគេទ។ េយើងចង់ករពរបុរស ទងំេនះ
ពីករឆ្លងេមេ គ េពលពួកេគមកចូលរួមកនុងពិធីេនះ េហើយេភ្លចគិតពី សុខភព 
និងសុវតថិភព។“ ករេបសសម្អ ត មដងផ្លូ វ និងករប្រងក ប មទីកែន្លង េស កម ន្តនន 
មនករេកើនេឡើងកនុងអឡុំងេពលៃន្រពឹត្តិករណ៍តបំន់ ឬអន្តរជតិ ធំៗ  
ែដលេរៀបចេំឡើងកនុង ជធនីភនេំពញ និងអឡុំងពិធី ធរណៈសខំន់ៗ ដូចជៃថង
បុណយចូលឆន ែំខមរ (ពក់ក ្ត លែខេម ) និងៃថងបុណយអុទូំក (ចុងែខតុ  េដើម ែខវចិឆិក)។ 
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េហតុផលមួយេទៀតេនះគឺ ករចប់ រមមណ៍ មនឹកេឃើញរបស់ ជញ ធរ កនុង ករ្របយុទធ
្របឆងំេពសយចរ និងអេំពើអធម៌របស់អជញ ធរ ែដលជញឹកញយ 
ប ្ត លមកពីមនចំ ប់ រមមណ៍របស់មច ស់ជនួំយ និងករ ក់បញ្ហ ជួញដូរ បញចូ លគន
ជមួយបញ្ហ ករងរផ្លូ វេភទ។ 
 

ករបញចូលបញ្ហ ជញួដរូជមយួបញ្ហ មខុរបរផ្លូវេភទ 
 

អេំពើជួញដូរ្រស្តី និងកុមរ ស្រមប់េពសយចរ គឺជបញ្ហ មួយេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដល
ដុតបេញឆះេ យអេំពើពុករលួយ និងករខ្វះឆនទះនេយបយកនុងករនខំ្លួនជន
ជួញដូរមនុស មកផ្តនទ េទស។ ថ្វីេបើមនកិចច្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបល និងអងគករ មិនែមន
រ ្ឋ ភិបល កនុងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និងករពរជនរងេ្រគះៃន ករជួញដូរក៏េ យ 
ក៏្រស្តី និងកុមរ េនែតបន្តទទួលរងនូវករជួញដូរ កនុង្របេទស កមពុជដែដល។ 
 

កិចច្របឹងែ្របង្របឆងំករជួញដូរមនុស  មនទងំផលវបិកជវជិជមន និងផលវបិក ជអវជិជ
មន។ គនិំតផ្តួចេផ្តើមមួយចនួំនរបស់រ ្ឋ ភិបល បនេផ្ត តេលើបញ្ហ ករ ជួញដូរ 
និងបញ្ហ មុខរបរផ្លូ វេភទរួមបញចូ លគន ែតម្តង និងបនស្វះែស្វងលុបបបំត់ មុខរបរផ្លូ វេភទ 
ថជមេធយបយ កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរ។ េនកនុង ឆន ២ំ០០៧ 
្រកសួងម ៃផទបនដឹកនយុំទធនករ្របឆងំនឹងករជួញដូរ និងមុខរបរ ផ្លូ វេភទ ែដល
យុទធនករេនះ បនត្រមូវឲយនគរបលប្រងក បទីកែន្លងកម ន្តនន ជទីកែន្លងែដល្រស្តី និង 
កុមរលក់េភទ។ នគរបល និងម្រន្តីដៃទេទៀតកនុង ជធនី ភនេំពញ 
បនដឹកនជំ្រទង់្រទយធនូំវករប្រងក ប និងេបសសម្អ ត ្រស្តី្របកបរបរ ផ្លូ វេភទេចញពីដង
ផ្លូ វ និងសួនចបរៃន ជធនីភនេំពញ។ នគរបលបនបិទផទះបន ជេ្រចើនកែន្លងកនុង្របេទស
ផងែដរ។ 
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កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ ្របេទសកមពុជបនអនុម័តចបប់ស្តីពីករប្រងក បអេំពើជួញដូរ មនុស  
និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ េ យមនករជរុំញទឹកចិត្តពីមច ស់ជនួំយ បរេទស ជពិេសស
សហរដ្ឋ េមរកិ។ រដ្ឋបលសហរដ្ឋ េមរកិកនុងរជជកល េ ក ប៊ូស កលេនះ 
បនជរុំញ្របេទសកមពុជឲយអនុម័តចបប់្របឆងំករជួញដូរ ដ៏ទូល ំទូ យមួយ  មរយៈ
ករ យតៃម្ល្របចឆំន  ំេលើបញ្ហ ជួញដូរមនុស េនកនុង្របេទស កមពុជ 
របស់្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ។ 
 

ចបប់្របឆងំករជួញដូរមនុស  មនចណុំចវជិជមនខ្លះកនុងករស្វះែស្វង ក់ជបទ 
្រពហមទណ្ឌ េលើសកមមភពជក់ ក់ ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ រួមទងំ ករងរ 
ផ្លូ វេភទេ យបងខ ំនិងទ្រមង់ករងរបងខដំៃទេទៀត។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
ទិដ្ឋភពៃនចបប់េនះ ែដល ក់ជបទ្រពហមទណ្ឌ េលើករងរផ្លូ វេភទ មនឥទធិពល 
អវជិជមនេ្រចើន ែដលស្រមបស្រមួលឲយនគរបល ្រប្រពឹត្តអេំពើយរយី អេំពើហិង  
និងករជរំតិទរ្របក់ពីអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ពីជនែដល្រតូវេគជួញដូរ និងកុមរ 
កនុងមុខរបរផ្លូ វេភទ។ បទបបញញត្តិ្រពហមទណ្ឌ ស្តីពី “អេំពើអូសទញ” ្រប្រពឹត្តេ យ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជនីតិជន និងនិយមន័យដ៏ទូលទូំ យស្តីពី “សញច រកមម” 
ែដល្រគបដណ្ត ប់េលើសកមមភពទងំ យទក់ទងនឹង “ករជួយ ឬករពរអេំពើ 
េពសយចររបស់ជនដៃទ”  រួមទងំអេំពើ “ ងំដល់ករបងក រ  ករជួយ ឬករអប់រ ំជថមី” 
របស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ គឺេធ្វើេ យ្របឈមនឹងករជប់េទសពីបទ ្រពហមទណ្ឌ  
ចេំពះករអនុវត្តសិទិធមូល ្ឋ ន្រសបចបប់ ដូចជសកមមភពែស្វងរក 
ករគ្ំរទដ៏ជក់ ក់ចេំពះអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ  ឬសកមមភពអប់រផំ ព្វផ យ ។ 
បទេលមើសបែនថមទងំេនះែដលមនែចងកនុងចបប់ បនផ្តល់នូវេហតុផលសំ ង បែនថមេទៀត 
ស្រមប់ឲយមនករេបសសម្អ តកន់ែតខ្ល ងំខ្ល េឡើងៗកនុងឆន ២ំ០០៨ និង ឆន ២ំ០០៩។ ក៏ប៉ុែន្ត 
េទះជមនករេផ្ត ត កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របឆងំនឹងករជួញដូរ មនុស ក៏េ យ ក៏គម នករណី
ៃនករចប់ខ្លួន មួយ ែដលេសុើបអេងកតេ យអងគករ ឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  
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្រតូវបននគរបលប៉ុនប៉ង េដើមបែីបងែចករ ង្រស្តី និងកុមរ កនុងមុខរបរ
ផ្លូ វេភទេ យសម័្រគចិត្ត និងអនកទងំ យែដលជជនរងេ្រគះៃន ករជួញដូរេទ។ អនក
្របកបរបរផ្លូ វេភទងយទទួលរងនូងករចប់ឃុឃំងំពីនគរបល និងបញជូ នេទកន់មនទីរ
សងគមកិចច ជធនី េហើយជយថេហតុ បញជូ នបន្តេទកន់ 
មណ្ឌ លរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺ។ 
 

មុនេពលអនុម័តចបប់ឆន ២ំ០០៨ នគរបលែដលចប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មិន ច េចទ
្របកន់ពួកេគពីបទអូសទញេទ ពីេ្រពះែត មិនែមនជបទេលមើស។ ចបប់ 
្របឆងំករជួញដូរពីមុនរបស់្របេទសកមពុជ គឺចបប់ឆន ១ំ៩៩៦ ស្តីពីករប្រងក ប អេំពើព្រងត់ 
និងលក់ដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមេលើមនុស  បន ក់េទសជ 
បទ្រពហមទណ្ឌ ចេំពះភគីទីបីែដលពក់ព័នធ កនុងអេំពើេពសយចរដូចជ េមបន និង 
“ករេបើកទីកែន្លង្រប្រពឹត្តអេំពើអនចរ ឬអេំពើ ស ភស។” 
 

ចប់ ងំពីចបប់ឆន ២ំ០០៨ ចូលជធរមនមក ម្រន្តីនគរបល ែតងែតគំ មកែំហង េ្របើ្របស់
នូវបទបញញត្តិស្តីពី “អេំពើអូសទញ” ជមេធយបយេដើមបជីរំតិយកលុយពី 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យ្របប់ពួកេគថ ្របសិនេបើពួកេគមិនឲយលុយេទ ពួកេគ 

ចជប់គុក ឬបញជូ នេ យបងខេំទកន់មណ្ឌ លរបស់រ ្ឋ ភិបល ពីេ្រពះករងរ 
របស់ពួកេគខុសចបប់។ ជក់ែស្តង មនភស្តុ ងតិចតួច ស់ែដលថ  បទបបញញត្តិ 
េនះ្រតូវបនេគអនុវត្ត មអ្វី ដូចែដល បនែចង ឬមនករនអំនក្រប្រពឹត្តេលមើសនឹង 
បទបបញញត្តិចបប់េនះមកកត់េទស។ ផទុយេទវញិ  ចបប់េនះ ក់ដូចជ្រតូវបន
េ្របើ្របស់ជចមបង េ យនគរបល េដើមបជីមេធយបយេ ះ រយ៉ងងយ្រសួល  
សំ ប់្រប្រពឹត្តសកមមភពខុសចបប់េទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជបន្តេទៀត។  
 

កនុងឆន ២ំ០០៨ សកមមជនខងករងរេមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍ បុគគលិកខងករងរ 
សុខភព និង្រកុមអនក្របកបរមុខបរផ្លូ វេភទ បនេលើកកង្វល់អពីំករេកើនេឡើងៃន 
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អេំពើរេំ ភបពំនពី ជញ ធរ និងករលបំករបស់ពួកេគ កនុងករចូលេទ្រប្រស័យ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ - ែដលពួកេគភគេ្រចើន្រតូវបងខចិំត្ត ឲយ្របកបរបរេនះេ យ ក់ កំបងំ 
ពីេ្រពះែតភ័យខ្ល ចករចប់ខ្លួន។ 
 

េដើមបេី ះ្រ យកង្វល់របស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងរបស់សកមមជននន អពីំ 
បញ្ហ រេំ ភបពំន រួមទងំ បញ្ហ ទងំ យែដលជលទធផលេចញមកពីចបប់ថមី 
េនកនុងែខវចិឆិកឆន ២ំ០០៨ ្រកុមករងរអន្តរ្រកសួង្របឆងំករជួញដូរមនុស ករំតិខពស់ 
របស់រ ្ឋ ភិបលបនេចញ “េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករអនុវត្តចបប់ស្តីពី 
ករប្រងក បអេំពើជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ។” េយង មេគលករ 
ែណនេំនះ សិទិធរបស់ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងសិទិធរបស់បុគគលេពសយចរ 
្រតូវែតេគរព។ េគលករណ៍េនះែចងថបុគគលេពសយចរ ្រតូវចត់ទុកជ “ជនរង
េ្រគះៃនអេំពើសញច រកមម។ អេំពើេពសយចរមិនែមនជបទេលមើសេទ ដូេចនះអនក្របកប 
របរេពសយចរផទ ល់ខ្លួន ពំុ្រតូវទទួលករផ្តនទ េទសេ្រកមចបប់ថមីេនះេឡើយ។” 
 

ខណៈេពលែដលកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងទងំេនះមនលកខណៈវជិជមន កនុងករផ្តល់ 
ទិសេ ខ្លះៗអពីំរេបៀបៃនករអនុវត្តចបប់េនះ ែបរជេគលករណ៍េនះមិនេលើកយក 
បទបបញញត្តិស្តីពីអេំពើអូសទញ មកនិយយពនយល់េទវញិ េហើយជនិចចកល 
ករអនុវត្តេនែតជបញ្ហ ដែដល។ េសចក្តីពនយល់ចបប់ឆន ២ំ០០៨ សថិតកនុងដេំណើ រករ 
បេងកើតផងែដរ។ 
 

សហរដ្ឋ េមរកិ គឺជ្របេទសមច ស់ជនួំយមួយៃនប ្ត ្របេទសមច ស់ជនួំយេទ្វភគី ដ៏ធបំផុំត
ននរបស់្របេទសកមពុជ និងជ្របេទសគ្ំរទដ៏ចមបងេលើកិចច្របឹងែ្របង ្របឆងំករជួញដូរ
មនុស ។ សថិតេ្រកមរដ្ឋបលរជជកលេ កបូ៊ស សហរដ្ឋ េមរកិ មនករទទួលខុស្រតូវមួយ
ចនួំនកនុងគ្ំរទ និងជរុំញឲយ្របតិបត្តិចបប់ ែដល ក់ េទសជបទេលមើស្រពហម
ទណ្ឌ េលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យមិនពិចរ ឲយបន ្រគប់្រគន់េលើបរបិទេនមូល ្ឋ ន 



 

      15   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

- បរបិទមួយែដលនគរបលមន្របវត្តិ្រប្រពឹត្ត អេំពើរេំ ភបពំនជយូរអែង្វងមកេហើយ 
េទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ជមួយនឹង និទណ្ឌ ភព។ 
 

្របេទសកមពុជញញីំ មិន្រតឹមែតេ យកររេំ ភដ៏រកី ល ល ្រប្រពឹត្តេ យម្រន្តី នន
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ្របេទសេនះែថមទងំមននិទណ្ឌ ភពស្រមប់ជន្រប្រពឹត្តេលមើស ផងែដរ។ មក
ទល់សព្វៃថងេនះ មិនែមនមនែតម្រន្តីនគរបលែតមួយេទ ែដលជអនក ្រតូវទទួលខុស្រតូវ
ចេំពះបទេលមើសែដល្រប្រពឹត្តេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ គឺមន ឆម សំន្តិសុខ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល 
ឬនិេយជិតេនមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់្រកសួង សងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនីតិ
សមបទផងែដរ។  កររេំ ភអំ ច និងអេំពើ និទណ្ឌ ភពដ៏រកី ល ល បននឲំយជនរង
េ្រគះ រួមទងំអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល្រតូវបនរេំ ភបពំនេ យនគរបល 
ឬ ជញ ធរដៃទេទៀត មនករភ័យខ្ល ច ឬមនជេំនឿតិចតួចេលើ្របព័នធយុត្តិធម៌ 
េដើមប ី ក់ពកយបណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ ។ អេំពើ និទណ្ឌ ភព ជេរឿងធមម េទេហើយ 
េនកនុង្របេទសកមពុជ ែតបញ្ហ និទណ្ឌ ភព េនះេនែតមិនទន់្រតូវ
បនបបំត់េចលបនេនេឡើយ េដើមប ី ក់ជនួំសមកវញិនូវ នីតិរដ្ឋជដ បេរៀងេទ។  
 

ចេំពះ វ េនះ ្របេទសកមពុជ គួរែតពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវចបប់ និងេគលនេយបយ
ននរបស់ខ្លួន ទក់ទងនឹងករជួញដូរមនុស  និងករងរខងករ្របកប របរផ្លូ វេភទ។ 
ជជង ករករពរជនរងេ្រគះៃនអេំពើេលមើស ដូចជបទេលមើសជួញដូរ 
និងេពស កមមេ យបងខ ំចបប់ និងេគលនេយបយទងំេនះ ែតងែត្រតូវបនម្រន្តី រេំ ភ
អំ ច េកងយកផល្របេយជន៍  ។ 
 

អនុ សនសំ៍ខន់ៗ  
 

អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  សូមផ្តល់អនុ សន៍ដល់រ ្ឋ ភិបលកមពុជដូចតេទ ៖ 
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• បញឈប់ករចប់ខ្លួន និងឃុខំ្លួនេ យបំពនេលើ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ  - រួមទងំ ្រស្តី បុរស 
កុមរ និង្រសី្រសស់ែដល្របកបរបរផ្លូ វេភទ - ជនរងេ្រគះៃន អេំពើ ជួញដូរ 
និងអនកដៃទេទៀត រួមទងំ អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ង េញ ន អនកគម នផទះ សែមបង អនកសុទំន 
កុមរអនថ និងអនកជងំឺវកិលចរតិ។ 

 

• បេងកើតគណៈកមម ករពិេសសមួយ េដើមបេីសុើបអេងកតហមត់ចត់ និងឯក ជយេទេលើ
អេំពើហិង  និង ករជរំតិទរលុយទងំអស់ ែដល្រប្រពឹត្តេ យម្រន្តី្របតិបត្តិ ចបប់ 
ឆម សំន្តិសុខករពរសួនចបរ និងបុគគលិក ឬអនកសម័្រគចិត្តកនុងមណ្ឌ ល សងគមកិចច។ 
គណៈកមម ករេនះ គួរែតបេងកើតេឡើងភ្ល ម មនអំ ចេកះេ  ក  ី
និងផលិតរបយករណ៍ ធរណៈ។ គណៈកមម ករគួរមនអំ ច ក់េចញ
នូវអនុ សន៍ ស្រមប់ករេសុើបអេងកតខង្រពហមទណ្ឌ  េដើមបេីធ្វើឲយ ្របកដថ 
ជន្រប្រពឹត្តេលមើសនឹង្រតូវបននមំកផ្តនទ េទសចេំពះបទេលមើសរបស់ ពួកេគ។ 

 

• បិទមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺ និងេកះគរជ ថ ពរ រួមទងំមណ្ឌ ល 
សងគមកិចចដៃទេទៀត ែដលបនឃុឃំងំ្របជពលរដ្ឋេ យរេំ ភេលើ ចបប់ជតិ 
និងចបប់អន្តរជតិ។ 

 

• ពយួរករអនុវត្ត បទបបញញត្តិស្តីពី “អេំពើអូសទញ” កនុងចបប់ស្តីពីករប្រងក បអេំពើជួញ
ដូរមនុស  និង អេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទរហូតទល់ែតមនករ 
េ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ ដ៏រកី ល ល ៃនកររេំ ភេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ 
បទបញញត្តិេនះ  ផ្តល់ឲយនគរបលនូវអំ ចបែនថមេដើមបជីរំតិទលុយ និង 
្រប្រពឹត្តអេំពើហិង េលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងស្រមួលឲយមនកររេំ ភ។ 

 

• ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកុមអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េដើមបរួីមគន បេងកើតកមមវធិី និង េស  
ែដល ចបេងកើនសមតថភពដល់ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និង ឆ្លុះបញច ងំយ៉ង 
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ពិត្របកដពីេសចក្តី្រតូវកររបស់ពួកេគ។  េសចក្តី្រតូវករមនរួមទងំជនួំយ ែផនកចបប់ 
ករែថទសុំខភព ករែថទកុំមរ និងករហ្វឹកហ្វឺនវជិជ ជីវៈ ្របសិនេបើ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទកំណត់ថ ពក់ព័នធស្រមប់ពួកេគ។ 
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II. ធី ្រស្ត  
 

របយករណ៍េនះេធ្វើេឡើង េ យែផ្អកេលើករ្រ វ្រជវកនុង្របេទសកមពុជ េនចេន្ល ះ 
ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ និង ែខេម  ឆន ២ំ០១០។ ករសមភ សន៍ពិ ្ត រ ៍គឺេធ្វើេឡើងជភ  ែខមរ 
ជមួយនឹងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេនកនុង ជធនីភនេំពញ និងេនកនុងេខត្ត បត់ដបំង 
បនទ យមនជ័យ និងេសៀម ប។ េយើងបនជួបអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ចនួំន៩៤ នក់ 
ែដលមន យុរ ងពី១៦ឆន  ំនិង៤៥ឆន  ំេន មដងវថិី សួនចបរ ផទះបន 
និងបនទប់ែដលពួកេគជួលស្រមប់រស់េន និងេនកនុងករយិល័យអងគករ មិនែមនរ ្ឋ ភិ
បល ែដលេធ្វើករជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ ករសមភ សន៍េនះ មន ប់បញចូ លទងំ
្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទផងែដរ។ មិនមនករប៉ុនប៉ង មួយ 
េដើមបសីមភ សន៍បុរស្របកបរបរផ្លូ វេភទេទ ពីេ្រពះករសមភ សន៍បឋម 
ជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និង្រកុមសិទិធមនុស  បនចង្អុលបង្ហ ញថ បុរស្របកប 
របរផ្លូ វេភទ មិន្រតូវបនេគ េបសសម្អ ត និងប្រងក បេទ ដូេចនះ របយករណ៍េនះមិន 
បនេផ្ត តេលើ្រកុមេនះេឡើយ។ 
 

យ៉ងេ ច ស់ អនកែដលបនសមភ សន៍ចនួំន ៥ នក់គឺជកុមរ។2  កុមរបីនក់ 
បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ ពួកេគមន យុ ១៨ ឆន  ំប៉ុែន្តឯក រ 
របស់ពួកេគបង្ហ ញថពួកេគមន យុ ១៦ ឬ១៧ ឆន ែំតប៉ុេ ្ណ ះ។ ពីេ្រពះែតេយើង 
មិនមនលទ្ឋភពពិនិតយេផទ ងផទ ត់ឯក ររបស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទទងំអស់ ែដល 
េយើងបនសមភ សន៍ ចមន អនកដៃទៗេទៀត គឺជកុមរផងែដរ ក៏ប៉ុែន្តពួកេគ 

                                                           

2 េនកនុងរបយករណ៍េនះ ពកយថ “កុមារី” និងពាកយថា “កុមារ” គឺនិយយសំេ េទរកជនទងំ យែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន ។ំ 
អនុសញញ ស្តីពីសិទិធកុមរែចងថ “ស្រមបេ់គលបំណងៃនអនុសញញ េនះ កុមរគឺជមនុស មន យុេ្រកម ១៨ ឆន  ំ
េលើកែលងែតេ្រកមចបបែ់ដល្រតូវអនុវត្តចំេពះកុមរ នីតិភព្រតូវបនកំណតទ់បជងេនះ។” អនុសញញ ស្តីពីសិទិធកុមរ (CRC), 

បនអនុមត័េនៃថងទី២០ វចិឆិក ១៩៨៩ មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបតេលខ 44/25, ឧបសមពន័ធ, 44 អ.ស.ប GAOR Supp. (No. 

49) េលខ 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), ចូលជធរមនៃថងទី២ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩០, កមពុជចូលជសមជិកេនៃថងទី ១៥ តុ  ១៩៩២។ 
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បង្ហ ញខ្លួនឯងថមន យុេ្រចើន ពីេ្រពះែតពួកេគភ័យខ្ល ចថ ្រតូវេគបញជូ ន 
េទកន់មណ្ឌ លសំ ប់កុមរ។ យ៉ងេ ច ស់មន នីតិជនែដល្រតូវបន 
សមភ សន៍្របមួំយនក់  គឺជកុមរេនេពលែដលពួកេគចូលេទកនុងករងរផ្លូ វេភទ ពីដបូំង 
និងយ៉ងេ ច ស់ក៏មនមន ក់ែដរ ែដលមនវយ័ ១៣ឆន ។ំ ករងរ ផ្លូ វេភទគឺជ 
ទ្រមង់ដ៏ ្រកក់បផុំតមួយៃនទ្រមង់ដ៏ ្រកក់បផុំតទងំ យ ៃនពលកមម កុមរ 
និងេហតុដូេចនះ ្រតូវ មឃត់ស្រមប់អនីតិជន។ 
 

ចេំ មអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទទងំ៩៤ នក់ ែដលេយើងបនជួប េយើងបនសមភ សន៍ 
ពិ ្ត រជ៍បុគគលជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ៥១ នក់ និងបនសនទន និង 
ពិភក ជ្រកុម ជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ៤៣នក់។ 
 

េនកនុង ជធនីភនេំពញ េយើងបន សមភ សន៍ពិ ្ត រជ៍បុគគលជមួយអនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទចនួំន ៣៨ នក់ រួមទងំ្រសី្រសស់ចនួំន ៤ នក់ផងែដរ។ េយើងបនេធ្វើករ 
ពិភក ជ្រកុមជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំនពីរ្រកុម និង្រស្តីទទួលេភញ វ ម រងគ ល 
ែដលេគបញជូ នេទកន់មណ្ឌ លអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ពីមនទីរសងគមកិចច ជធនី3 
និងជមួយសមជិកសមគមអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលដៃទេទៀត 
ែដលគ្ំរទសិទិធរបស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ 
 

េនកនុងេខត្តបត់ដបំង បនទ យមនជ័យ និងេសៀម ប អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស បន 
សមភ សន៍ពិ ្ត រជ៍បុគគលជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ១៣ នក់ និងបន 
េធ្វើកិចចសនទនជមួយ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើននក់េន មសួនចបរ និងេន 

មដងវថិី។ អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បនសមភ សន៍អនកតំ ងននមកពី 
អងគករសហ្របជជតិ មច ស់ជនួំយ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលេធ្វើករេលើ 

                                                           

3 ្រស្តីេធ្វើករជអនកទទួលេភញ វកនុងរងគ ល្រតូវបនចបខ់្លួន អំឡុងេពលមនករឆមកចូ់លកនុងរងគ លេ យនគរបល្របឆងំករជួញដូរ។ 
ពួកេគ្រតូវបនេគបញជូ នេទមនទីរសងគមកិចច ជធនីភនេំពញ និងេនៃថងបនទ ប ់បញជូ នេទកនជ់្រមករបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ 
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ករងរផ្លូ វេភទ ករងរ្របឆងំករជួញដូរ និងសិទិធមនុស  រួមទងំអងគករននែដល 
្រគប់្រគងមណ្ឌ ល ន ក់េនផងែដរ។ 
 

េឈម ះ និងអត្តសញញ ណពិ ្ត រ ៍របស់អនកទងំ យែដលេយើងបនជួប មិន្រតូវបន 
បង្ហ ញកនុងរបយករណ៍េនះេទេដើមបកីរពរសុវតថិភពរបស់ពួកេគ។ េយើងេ្របើ េឈម ះែក្លង 
ស្រមប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលបននិយយេនកនុងរបយករណ៍េនះ។ 
អនកទងំអស់ែដលបនសមភ សន៍ ្រតូវបន្របប់អពីំេគលបណំងៃនកិចចសមភ សន៍ 
ភពសម័្រគចិត្តៃនអនកផ្តល់សមភ សន៍ និងអពីំមេធយបយៃនករេ្របើ្របស់ព័ត៌មន។ 
អនកផ្តល់សមភ សន៍ទងំអស់ បនផ្តល់ករយល់្រពមេ យផទ ល់មត់ឲយសមភ សន៍។ 
អនកទងំអស់ ្រតូវបនជ្រមបឲយដឹងថ ពួកេគ ចមិនេឆ្លើយសណួំរ ឬ ចេសនើរ 
បញឈប់សមភ សន៍េនេពល ក៏បន។ 
 

្របភពេផ ងេទៀតែដលេយើងបនពិេ្រគះេយបល់ជមួយ រួមមនឯក រ ចបប់ 
និងេគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ របយករណ៍របស់អងគករមិនែមន រ ្ឋ ភិបល 
អតថបទព័ត៌មនពីប ្ត ញព័ត៌មនជតិ និងអន្តរជតិ និងកណំត់េហតុ សមភ សន៍ពី
អងគករសិទិធមនុស េនកនុង្របេទស។ 
 

ករ្រ វ្រជវេនះ បនេផ្ត តជពិេសសេទេលើកររេំ ភបពំន ែដល្រប្រពឹត្តេ យ 
នគរបល ឆម សំន្តិសុខករពរសួនចបរ ធរណៈ និងបុគគលិកែដលេធ្វើករេន ម មណ្ឌ ល 
និងមនទីររបស់្រកសួងសងគមកិចច។ ហួសពីទហំំៃនរបយករណ៍េនះ េដើមប ី
ពិចរ អពីំអេំពើជួញដូរ អេំពើហិង និងអេំពើរេំ ភដៃទៗេទៀត ែដលអនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទជួប្របទះ េនេពលសថិតកនុងក ្ត ប់ៃដរបស់អតិថិជន ឬជនដៃទេទៀត េហើយ 
េយើងក៏មិនបន្រ វ្រជវជក់ ក់អពីំករអនុវត្តរបស់រ ្ឋ ភិបល ្រសប មករ 
ទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន េដើមបកីរពរកុមរពីអេំពើេពសយចរ និងេដើមបកីណំត់ និង 
ដកយកកុមរែដលពក់ព័នធ េចញពីករងរផ្លូ វេភទ និងផ្តល់ជនួំយសម្រសបដល់ ពួកេគ ។ 
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អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បនស្វះែស្វងរកករពនយល់ពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងលិខិតមួយ 
ែដលបនេផញើជូនេទ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនីតិសមបទ 
េនៃថងទី១៩ ែខេម  ែដលេសនើសុពំ័ត៌មន និងសុកំរេឆ្លើយតប ចេំពះអេំពើរេំ ភទងំ យ 
ែដលេយើងបនចង្រកងទុកជឯក រ។ លិខិតេនះ មនភជ ប់េនកនុងឧបសមព័នធ ១ ។ 
ចេំពះករសរេសរលិខិតេនះ អងគករឃ្ល េំមើលសិទធិ មនុស មិនបនទទួលករេឆ្លើយតបេទ។ 
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III. ករងរផ្លូវេភទេនកនុង្របេទសកមពុជ  

 

ចំននួ និងេដីមេហត ុ
 

ករេ ះដូរផ្លូ វេភទេដើមប្ីរបក់ បន្រប្រពឹត្តេទអស់េពលជេ្រចើនទសវត រម៍កេហើយ 
េនកនុង្របេទសកមពុជ។ េនកនុងអឡុំងរបបេឃរេឃែខមរ្រកហមពីឆន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ ែខមរ
្រកហមបនលប់បបំត់ទងំ្រសុងនូវករងរផ្លូ វេភទ។ េនេពលេនះ ែខមរ្រកហម 
បនពយយមេ្របើកម្ល ងំបេងកើតសងគមកសិករេសមើភពមួយ - េ យសម្ល ប់វរជន បញញ ជន 
និងជន្រគប់រូបែដលេគសង យ័ពីសកមមភពទីផ រេសរ។ី ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ្របែហល ១.៥ 

ននក់ ្រតូវបនសម្ល ប់។ សកមមភព ក៏េ យ ែដលេគចត់ ទុកថ ខុសសីលធម៌ 
រួមទងំេពស ចរ កររួមេភទមុនេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ កររួមេភទរ ងៃដគូេភទដូចគន  
និងអេំពើផិតកបត់ប្តីឬ្របពនធ ្រតូវបន ក់ទណ្ឌ កមម េ យ្រប រជីវតិ។ 
 

កនុងអឡុំងរបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ (១៩៧៩-១៩៨៩) ជេពលែដល្របេទស 
កមពុជកន់កប់េ យ កងទព័េវៀត ម ករងរផ្លូ វេភទ្រតូវបនេគ្រគប់្រគងយ៉ង 
តឹងរងឹបផុំត។ ជធមម  រដ្ឋអំ ចបនចប់និងឃុឃំងំអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យ 
ករបញជូ នពួកេគេទកន់កែន្លងែដលជអតីតមនទីរឃុឃំងំរបស់ែខមរ្រកហមេនេកះគរ 
សថិតកនុងភូមិេកះគរ េខត្តក ្ត ល។ ងំពីឆន ១ំ៩៨១ កែន្លងេនះ្រគប់្រគងេ យ្រកសួង 
សងគមកិចច អតីតតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ មកទល់នឹងឆន ២ំ០០៨ ្រកសួងេនះបន 
េ្របើ្របស់កែន្លងេនះ េដើមបឃុីខំ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ (សូមេមើលចណំងេជើងរងស្តីពី 
“កររេំ ភបំពនេនមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបល” កនុងែផនកទី IV)។  
 

ជមួយនឹងករមកដល់របស់បុគគលិករក សន្តិភពជេ្រចើនពន់នក់កនុងឆន ១ំ៩៩២ ែដលជែផនក
មួយៃន ជញ ធរបេ ្ត ះ សននរបស់អងគករសហ្របជជតិេនកមពុជ (អុ៊ន ក់) 
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ករងរផ្លូ វេភទ ចេមើលេឃើញេ្រចើនេឡើងៗ េ យមនសងក ត់េភ្លើង ្រកហម 
េបើកេ្រពង្រពតេន មែផនកេផ ងៗ ៃន ជធនីភនេំពញ និងេខត្ត េហើយ 
ែដល មនត្រមូវករេស ផ្លូ វេភទពី បុរសបរេទស និងបុរសកនុង្រសុក។ 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលេធ្វើករកនុងផទះបន ជទូេទ ្រតូវបនេគនិយយថជអនក្របកប
របរផ្លូ វេភទ “េ យផទ ល់” េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ធមម  ផទះបនជផទះតូចមួយែដលជួល
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទពី ១ េទ ២០ នក់។ ជទូេទ្រតូវបនចត់ែចងេ យអនក្រគប់្រគង មន ក់ 
ែដលេគ គ ល់ផងែដរថជែម៉ែយ៉ម (្របសិនេបើជ្រស្តី)។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទខ្លះ ្រតូវ
បនជួលេ យអនក្រគប់្រគងេ យផទ ល់ ឯអនកដៃទេទៀត្រគន់ែតជួលបនទប់កនុង ផទះបន 
េដើមប្ីរបកបករងរបេ្រមើផ្លូ វេភទ។ ផទះបនជេ្រចើនមនសញញ ែដលសរេសរថ “កែន្លងម៉ស  
និង/ឬ េកសជប់”។ 4 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេ យផទ ល់ កនុងបនទប់ម៉ស  (ែដលផ្តល់ទងំេស ម៉ស  និង ផ្លូ វេភទ) 
េនកនុងកែន្លងខ អូេខ  មរងគ ល េភជជនីយ ្ឋ ន និងក្លិប ្រតី។ កែន្លង 
ទងំេនះជធមម  ជួល្រស្តីេ យបេំរ ើករងរ ែដលេភញ វ ចយកេចញេ្រកបរេិវណ 
បន មតៃម្លឈនួល មួយ។ កររួមេភទជធមម េកើតេឡើងេនកែន្លងេផ ងេទៀត 
ែដលជញឹកញយគឺេនកនុងស ្ឋ គរ។ េនតបំន់ជនបទវញិ ងខ អូេខ 
ជញឹកញយមនេនែផនកខងមុខៃនផទះបន េហើយពួកេគ ចមនបនទប់េនែផនក 
ខងេ្រកយៃនជនួំញេនះ ែដលដេំណើ រករ្រសេដៀងគន នឹងផទះបន។ ទនទឹមគន េនះែដរ 
មនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទែដលេធ្វើករងររបស់េគេន មដងវថិី ឬេន មសួន ធរណៈ 

                                                           

4 េកសជប ់ជជេ្រមើសៃនវធិីពយបលេផ ងពីករពយបលេ យឱសថ ែដលេគ គ ល់ជទូេទេន សីុ េគនយ ៍ដូចជករេធ្វើសៃស 
ែដលេគេ្របើេ្របងស្រមប់ បរតឹេលើែសបក ជធមម ប េលើ្រទូង ខនង ឬ ម  និងបនទ បម់កេគយកកកឬ់េសនមកេកសខ្ល ងំៗ 
េលើកែន្លងេនះ។ 
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េ យឯក ជយ ឬជួនកលេធ្វើករឲយេថែក។ ្រស្តីទទួលេភញ វ ្រស្តីចប់សរៃស ឬ្រស្តីលក់្រ េបៀរ5 
ចពក់ព័នធកនុងករងរផ្លូ វេភទម្តងមក លផងែដរ។6   

 

មិនមនតួេលខជក់ ក់អពីំចនួំនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទកនុង្របេទសកមពុជេទ។ ករេធ្វើ
ករប៉ន់ ម នអពីំតួេលខេនះមនករលបំក ជពិេសស េ យ រែត 
ទិដ្ឋភពជេ្រចើនៃនករងរខងផ្លូ វេភទ គឺជករមិន្រសបចបប់។ តួេលខខ្លះ បនករេជឿជក់ 

មរយៈករេ្របើតៗគន  ថ្វីេបើវធិី ្រស្តៃនករបនតួេលខេនះមក 
មិនែដលមនករបញជ ក់ក៏េ យ។7 ករសិក ្រ វ្រជវមួយេ យ ថូម៉ស េស្តន ្វ ត 
ែដលផ្តល់មូលនិធិេ យ យូេអសេអ យឌី (USAID) កនុងឆន ២ំ០០៣ - 
ជករសិក មួយកនុងចេំ មករសិក មួយចនួំន េ យេ្របើ ករប៉ន់្របមណ ែបបសថិតិ
ែផ្អកេលើករ ប់ចំនួនជក់ែស្តង - បនសននិ ្ឋ នថមន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យផទ ល់ 
និងេ យ្របេយល្របមណជ ២០,៨២៩នក់ េនកនុង្របេទសកមពុជ េ យមន 
៥,២៥០នក់េនកនុង ជធនីភនេំពញ។8 មតួេលខេនះ ភគេ្រចើនមន យុពី 
១៨ឆន េំឡើងេទ។9 របយករណ៍ឆន  ំ២០០៦ របស់្រកសួងសុខភិបល បន និយយថ 

                                                           
5 កនុង្របេទសកមពុជ ្រស្តីប្រម្ីរ េបៀរជទូេទ្រតូវបនេគ គ ល់ថជ “នរលីក្់រ េបៀរ” ែដល 
្រកុមហុ៊នជួលឲយលក្់រ េបៀរកនុង ងខ អូេខ េភជនីយ ្ឋ ន និងរងគ ល។ 

6 យូេណសកូ (បងកក) េចន ែឌែបលយូ ដឺ លីន ៉ ន វចិ េដន “ករេរៀបចំករងរផ្លូវេភទកនុង សមយ័បចចុបបននេនកមពុជ ៖ 
ករជបទ់កទ់ិននឹង ករបងក រនិងករែថទេំមេ គេអដស៍” ឆន ២ំ០០២ េគហទំពរ័ http://74.125.153.132/search?q=cache:zj
w6_ZDdVsJ:www2.unescobkk.org/hivaids/fulltextdb/aspUploadFiles/Sex%2520work%2520paper%2520organization%
2520and%2520AIDS.doc+different+types+of+sex+work+%22Cambodia%22&cd=3&hl=en&ct=clnk (បនចូលេមើលេគហទំពរ័
េនះេនៃថងទី ១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១០)។ ករងរផ្លូវេភទេនកនុង្របេទសកមពុជ មនករេរៀបចំកនុងទំរងេ់ផ ងៗគន ៖ 
អនក្របកបរបរផ្លូវេភទេន មផទះបន អនក្របកបរបរផ្លូវេភទេន ម ងខ អូេខ អនក្របកបរបរផ្លូវេភទេន មដងវថិី អនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 
ឯក ជយ - អនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ‘ែបបឱកសនិយម’ អនក្របកបរបរផ្លូវេភទេ យផទ ល់ និងេ យ្របេយល។ 

7 េស្តន ្វ ត ធី “ករ បច់ំនួន្រស្តី និងកុមរែដល្រតូវបនេគជួញដូរកនុង្របេទសកមពុជ៖ ករចុះសិក អេងកតេ យផទ ល់” េ យមនករ 
ឧបតថមភគ្ំរទពី USAID, ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៣ ទំពរ័២។ មនេនេគហទំពរ័ 
http://slate.msn.com/Features/pdf/Trfciiif.pdf  (បនចូលេមើលេនៃថងទី១១ េម  ២០១០)។ ករសិក េនះ និយយេយង 
េទរកតួេលខែដលមនករដក្រសងជ់ញឹកញយមកេហើយ កនុងរបយករណ៍ននរបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល គឺចំនួនរ ង 80,000 – 

100,000 ៃន្រស្តី្របកបរបរផ្លូវេភទកនុង្របេទសកមពុជ  ែដលតួេលខេនះេនែតជចំេ ទបញ្ហ  េ្រពះែតករខ្វះខតពត័ម៌នស្តីពីរេបៀប 
ែដលចំនួនេនះ្រតូវបនេគគណន ។ 

8 ដូចគន  ទំពរ័២៥  

9 ដូចគន ។ ករសិក េនះកត្់រ ពីចំនួនសិក ជគំរូ្របមណ ៥,៣១៧ នកៃ់ន្រស្តី្របកបរបរផ្លូវេភទ ែដលកនុងេនះមន ១៩៨នក ់មន យុ 
េ្រកម ១៨ ឆន  ំឬ ៣.៤ ភគរយ។ 



 

      25   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទេ យផទ ល់មន ៦,០០០ នក់ និង្រស្តី្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទេ យ្របេយលមន ២៦,០០០ នក់។10 ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើននក់ជ 
ជនជតិេវៀត ម។11 បែនថមេលើេនះេទៀត មន្រសី្រសស់ និងបុរស្របកបរបរ ផ្លូ វេភទ 
ប៉ុែន្តមិនមនតួេលខជក់ ក់េទ។ 
 

ខណៈេពលែដល្រស្តីមួយចនួំនចូល្របកបរបរផ្លូ វេភទេ យសម័្រគចិត្ត មន្រស្តីដៃទេទៀត 
ចូលកនុងរបរេនះេ យករជួញដូរ ឬករបងខិតបងខ។ំ េស្តន ្វ ត ប៉ន់ ម នថ កនុងចំនួន 
ជគំរូៃនចនួំន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ ២០,៨២៩ នក់ មន ្រស្តី និងកុមរ ២,៤៨៨ នក់ ្រតូវបនេគ
ជួញដូរេដើមបកីរងរផ្លូ វេភទកនុង្របេទសកមពុជ ឬ្របែហលជ ១២ ភគរយ។ តួេលខេនះ
្រសេដៀងគន នឹងករសិក ឆន ២ំ០០៦ ែដលដឹកនេំ យ ៉យ យឌីន និង ម  កនុង
ចេំ ម្រស្តីេន មផទះបនចនួំន២៥០ នក់ (្រស្តីទងំអស់) ែដលបន រកេឃើញថ ១៤ 
ភគរយ្រតូវបនេគជួញដូរ ចែំណក៨៦ ភគរយេ្រជើសេរ ើសករងរ ផ្លូ វេភទេ យខ្លួនឯង។12 
 

្របជពលរដ្ឋចូលកនុងករងរផ្លូ វេភទ េ យ រេហតុផលេផ ងៗ ែដលមិនែមនេដើមប ី
ែតេហតុផលៃនករងរេនះេទេនកមពុជ។ េហតុផលដ៏ចមបងេនះគឺេសដ្ឋកិចច។ 
កមពុជជ្របេទស្រកី្រកបផុំតមួយៃន្របេទស្រកី្រកបផុំតមួយចនួំនេន សីុ េគនយ៍ 
ែដលសថិតេនលំ ប់ទី ៨៧ កនុងចេំ ម្របេទស ១៣៥ េលើលំ ប់លិបិ្រកមរបស់ 
អងគករសហ្របជជតិស្តីពីមនុស ្រកី្រក មនកំរតិេ្រកម ្របេទសភូម ែដលសថិតេន 
េលខេរៀងទី៧៧។13 េន្របេទសកមពុជ ្របជពលរដ្ឋ៤០ភគរយ រកចណូំលបនទប ជង 

                                                           
10 ្រកសួងសុខភបិល មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើែសបកនិងកមេ គ, របយករណ៍សិកខ មតិទូេទ, “ករ យតៃម្លពី 
បញ្ហ េមេ គេអដស៍ និងករេធ្វើនិទស ស្រមបក់មពុជ ២០០៦-២០១២” ៃថងទី២៥-២៩ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧។ មនេនេគហទំពរ័ http://data.

unaids.org/pub/Report/2008/Cambodia_hiv_estimation_report_2006_en.pdf (បនចូលេមើលេនៃថងទី១១ េម  ២០១០)។  

11 េស្តន ្វ ត ធី “ករ បច់ំនួន្រស្តី និងកុមរែដល្រតូវបនេគជួញដូរកនុង្របេទសកមពុជ៖ ករចុះសិក អេងកតេ យផទ ល់”  ៃថងទី៦ ែខតុ  
ឆន ២ំ០០៣។ 

12 ចូ  ៉ យ, លិម យឌីន និង ែក កនថ ម , ថ នភព្រស្តី្របកបរបរផ្លូវេភទ និង្រស្តីបេ្រមើេស កម ន្តកនុង្របេទសកមពុជ ៖ 
កររកេឃើញេចញពីករ សិក ែបបបរមិណ (ភនេំពញ៖ មជឈមណ្ឌ លស្រមបក់រសិក ជនខ់ពស់) ឆន ២ំ០០៦។ 

13យូអិនឌីភ ី(UNDP), “របយណ៍អភវិឌ នម៍នុស ២០០៩៖ កមពុជ” ឆន ២ំ០០៩, មនេនេគហទំពរ័ http://hdrstats.undp.org/en/ 

countries/country_fact_sheets/cty_fs_KHM.html (បនចូលេមើលេនៃថងទី១៦ មថុិន ២០១០)។ 
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១.២៥ ដុ ្ល រ េមរកិកនុងមួយៃថង។14 ចនួំនចុះេឈម ះចូលេរៀន រុបេ យ 
េ្រប បេធៀបស្រមប់កុមរ ីកនុងកំរតិមធយមសិក គឺ ២៨នក់ េលើ ល់កុមរ ី១០០នក់ 
ែដលមន យុ្រគប់សំ ប់ចូល មធយមសិក ។ កនុងបរយិកសេសដ្ឋកិចចបចចុបបនន 
្រស្តី្របឈមនឹងឱកសមនករងរេធ្វើេនមនក្រមិតខ្ល ងំែមនែទន េហើយ ករងរផ្លូ វេភទ 

ក់ដូចជជេ្រមើសខងេសដ្ឋកិចច ដ៏ទក់ទញមួយ។ 
 

េយង មរបយករណ៍របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុឆន ២ំ០០៤ “វសិមភពេយនឌឺ 
មនលកខណៈេ យអេន្លើេនកនុងទីផ រករងរកមពុជ។ កបបកិរយិជ្របៃពណីចំេពះ 
ករអប់រសំ្រមប់កុមរ ីនិងករងរ  ‘សម្រសប’ ស្រមប់្រស្តី និងបុរស បនេធ្វើឲយេកើត 
មនជបន្តេទៀតនូវវសិមភពែដលមន្រ ប់ និងបនបន្តេ យភពខុសគន កនុង 
ករងរេនែតមនជដ ប។” 15  របយករណ៍បញជ ក់ថ ្រស្តីែដលេគបនជួលឲយេធ្វើ 
ករងរកនុង្របេទសកមពុជភគេ្រចើន គឺកនុងវស័ិយកត់េដរ ឬកនុងវស័ិយមិនផ្លូ វករ។16 

ខណៈេពលែដលកមមករេ ងច្រកតមបញ និងកត់េដរមន ក់រក្របក់ចណូំលបន ចេន្ល ះពី 
៤៥ដុ ្ល រ េទ ៨០ដុ ្ល រ17កនុងមួយែខ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ចរក្របក់ 
ចណូំល្របចែំខបនចប់ពី ៩០ដុ ្ល រ ដល់ ១៦០ដុ ្ល រ។18 អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ជេ្រចើននក់
កនុងចេំ មអនកទងំ យែដលអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស បនសមភ សន៍ 
បនចូលកនុងករងរផ្លូ វេភទ េ យ រែតសមព ធខងេសដ្ឋកិចច (ជញឹកញយ េកើតេចញមកពី 

                                                           
14 យូអិនឌីភ ី(UNDP), “របយណ៍អភវិឌ នម៍នុស ២០០៩ ៖ កមពុជ” ២០០៩, មនេនេគហទំពរ័ http://hdr.undp.org/en/media/ 
HDR_2009_EN_Complete.pdf, (បនចូលេមើលេនៃថងទី៧ កកក  ២០១០)។ 

15 យូនីែហ្វម (UNIFEM), ធនគរពិភពេ ក, េអឌីប៊ ី(ADB), យូអិនឌីភ ី(UNDP) និងឌីេអហ្វ យ/យូេខ (DFID/UK) កនុងកិចចសហ្របតិ
បត្តិករជមយួ ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងអតីតយុទធជន “ករែចករែំលកយុត្តិធមស៌្រមប្់រស្តី ៖ ករ យតៃម្លេយនឌឹេនកមពុជ” ែខេម  
ឆន ២ំ០០៤ ទំពរ័៦ មនេនេគហទំពរ័ http://www.adb.org/Documents/Reports/Country-Gender-Assessments/cga-cam.pdf 

(បនចូលេមើលេនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១០) 
16 ដូចគន  
17 វទិយ ថ នេដើមបអីភវិឌ នក៍រសិក  “ករ ទ បសទងព់ី្របកឈ់នួល ចរស់បន ស្រមបឧ់ស ហកមមកតេ់ដរេនកមពុជ” ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៩ 
មនេនេគហទំពរ័ http://www.fes.or.id/fes/download/Survey_Result_Cambodia.pdf (បនចូលេមើលេនៃថងទី១១ ែខេម  ឆន ២ំ០១០)។ 

18 លទធផលៃនសកមមភព្រ វ្រជវ របស់សមពន័ធភពកមពុជ្របយុទធ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ែដលមនចំណងេជើងថ 
“បរ ិ ថ នេគលនេយបយស្តីពីសិទិធទទួលបនជសកលនិងសិទិធេធ្វើករងររបស់្រស្តីបេ្រមើេស កម ន្ត/្រស្តី្របកបរបរផ្លូវេភទ” 

េចញផ យកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ទំពរ័៩។ 



 

      27   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

បញ្ហ សុខភពរបស់សមជិក្រគួ រ ឬករគម នដីធ្លី) និងករ 
ខ្វះខតឱកសដៃទេទៀតស្រមប់ករអប់រ ំនិងករមនករងរេធ្វើ។ 
 

្រស្តីមួយចនួំនែដលពីដបូំង្រតូវបនេគជួញដូរ ឲយេធ្វើករងរផ្លូ វេភទ បនេគចខ្លួន 
េចញពី ថ នភពេកង្របវញ័ច េនះ េហើយេ្រកយមកបន្តពក់ព័នធកនុងករងរផ្លូ វេភទ េ យ
សម័្រគចិត្ត។ ្រស្តីមួយចនួំនកនុងចេំនម ្រស្តីទងំេនះឥឡូវេនះគឺជសមជិកសកមម 
ៃនចលនសិទិធ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទកនុង្របេទសកមពុជ។ ករមក់ងយ និងករ 
េរ ើសេអើងេទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទកនុងសងគមកមពុជ គួបផ នឹំងករខ្វះខតជេ្រមើស 
េសដ្ឋកិចចែដល ចរស់បនផង េធ្វើឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងជនរងេ្រគះៃនករ ជួញដូរ 
ែតងែតមន រមមណ៍ ថពួកេគគម នជេ្រមើសអ្វីេ្រចើនេទ េ្រកែតពីបន្តេនកនុង 
ករងរផ្លូ វេភទេនះ ។ ដូចជ មក  យុ២២ឆន  ំបន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធ មនុស ថ៖  
 

េគលកខ់ញុ ំឲយេទផទះបនមយួេនភនេំពញ តៃម្ល៥០០ដុ ្ល រ េនឆន ២ំ០០១ [ េនេពល
ែដលនងមន យុ១៤ឆន  ំ]។ េនេពលខញុ ំេចញពីផទះបន ខញុ ំអតដឹ់ងថខញុ ំេធ្វើអ្វី 
េផ ងេកើតេទ។ ្រគួ រខញុ ំ្រក ស់ ខញុ ំមនិ ចេទរកពឹងពួកគតប់នេទ ដូេចនះខញុ ំ 
កេ៏ធ្វើជ្រសីលកខ់្លួន ងំពីេពលេនះមក។ លុយែដលខញុ ំរកបនពីករងរេនះ គឺ 
ស្រមបែ់តចិញច ឹមខ្លួនខញុ ំ កូនខញុ ំ និងប្តីខញុ ំែដលជអនកេដើរេរ ើសេអតចយ។19 

 

មិនមន្រសី្រសស់ មន ក់ែដលសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  ្រតូវបន
េគជួញដូរេទ។ ប៉ុែន្តពួកេគទងំអស់បនពិពណ៌នអពីំភព្រកី្រក រួមផ នឹំង ករ េរ ើសេអើង 
ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នអត្តសញញ ណខងេភទ និងចរកិលកខណៈខងេភទរបស់ ពួកេគ ថជ
មូលេហតុ ែដលនេំ យពួកេគចូលេទកនុងករងរផ្លូ វេភទ។ ដូចជ 
្រសីែកវបន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ ៖ 
 

                                                           
19 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ មក  យុ២២ឆន  ំេន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 



  

េបសសម្អ តេចញពដីងវថិ ី  28 

ខញុ ំចកេចញពីផទះ េ យ រែតមនករេរ ើសេអើងពីឪពុកម្ត យខញុ ំ ចំេពះចរកិេភទទីបី របស់ខញុ ំ។ 
ខញុ ំបនក្ល យេទជអនករកសីុលកេ់ភទ  បនទ បពី់ខញុ ំចកេចញពីផទះ និងេដើរ មមតិ្តភក្តិរបស់ខញុ ំ 
កនុងកររកលុយចិញច ឹមជីវតិ មរយៈកររមួេភទ។20 

 
  

ករពកព់ន័ធរបសស់ងគមសុី លជមយួអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 

កនុង្របេទសកមពុជ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយចនួំនធ ំេធ្វើករេលើបញ្ហ នន
ែដលប៉ះពល់ដល់្រស្តី និងកុមរ។ អងគករខ្លះៃនអងគករទងំេនះ េផ្ត តេលើករជួយ 
ដល់ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងទ្រមង់េផ ងៗៃនអេំពើហិង ្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ 
ខ្លះេផ្ត តជក់ ក់េលើសិទ្ឋិកុមរ ឬសិទិធ្រស្តី និងមួយចនួំនតូចេផ្ត តជពិេសសេលើ
ករគ្ំរទសិទិធរបស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលផ្តល់េស  ជ្រមក
សំ ប់ជនរងេ្រគះៃនអេំពើហិង  បនេដើរតួនទីយ៉ងសខំន់ កនុងករផ្តល់េស  ចបំច់ជេ្រចើន 
ជពិេសសកនុង្របេទសដូចជកមពុជ ែដលេស កមមរបស់រ ្ឋ ភិបល មនមិន្រគប់្រគន់ 
ឬអត់មន។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលផ្តល់ជ្រមក បនចូលរួម 
ចែំនកជវជិជមនេ យករជួយដល់ជនរងេ្រគះៃនអេំពើរេំ ភបពំនបនធូរេសប ើយពីរបួស
ផ្លូ វចិត្ត និងេរៀនសូ្រតចប់យកជនំញថមី និងេ យករជួយដល់នគរបល
និងតុ ករកនុងករនយំកជនជួញដូរមនុស  និងជនរេំ ភមកវនិិចឆ័យេទស។ 
 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មនករេចទសួរជេ្រចើនថ េតើអងគករមិនែមនរ ្ឋ  
ភិបលជនិចចកលេគរពសិទិធមនុស របស់អនកទងំ យែដលពួកេគស្វះែស្វងករពរែដរឬ
េទ។ ជឧទហរណ៍ មនជ្រមកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលខ្លះ មនេគល 
នេយបយដ៏យូអែង្វង (មកទល់េពលថមីៗេនះ) ែដលេគលនេយបយេនះបន 
បងខឲំយជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ន ក់េនកនុងជ្រមក 
ផទុយនឹងឆនទះរបស់ពួកេគ។ 

                                                           
20 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី ែកវ េន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 



 

      29   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

បែនថមេទនឹងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើបញ្ហ  ជួញដូរ 
និងករករពរ្រស្តីពីអេំពើហិង  ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៨មក មនអងគករជ សមជិក
មួយចនួំន្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងេដើមប ីអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
េ យមនករគ្ំរទពីដបូំងពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ដៃទេទៀត។ 
អងគករទងំេនះមនតួនទីសខំន់ តំ ងឲយផល្របេយជន៍អនក្របកប របរផ្លូ វេភទ 
េ យផ្តល់ជដបូំនម ន និងផ្តល់ករគ្ំរទដល់សមជិករបស់ពួកេគ 
ផ្តល់ករអប់រផំទ ល់អពីំបញ្ហ េមេ គេអដស៍ និងតសូ៊មតិកនុងនមអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ជមួយរ ្ឋ ភិបល អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលដៃទេទៀត និង ថ ប័ននន។ ប ្ត ញ 
ករងរ្រស្តីរួបរួមគន  (WNU) ែដលជប ្ត ញ ធជំងេគ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង កនុង ឆន ២ំ០០០ 
និងមនសមជិកយ៉ងេ ច ស់ចនួំន ៥,០០០ នក់កនុងប ្ត េខត្ត ចនួំន ១៣ 
កនុង្របេទសកមពុជ។  អងគករដៃទេទៀតមនជ ទិ៍ សហជីព្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទកមពុជ និង
ប ្ត ញបុរស្រស្តីអភិវឌ ន៍កមពុជ (CNMWD) ែដលេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើ 
្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ 
 

ករងរផ្លូវេភទ េ្រកមចបបក់មពុជបចចុបបនន 
 

ម្រ ៤៦ ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជឆន ១ំ៩៩៣ ែចងថ “អេំពើលក់ដូរមនុស  អេំពើេធ្វើ 
ជីវកមមែផនកេពសយកមម និងអេំពើ ស ភស ែដលប៉ះពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូ រ របស់នរ ី

្រតូវ មឃត់។” នេពលថមីៗេនះ អេំពើជេ្រចើនទក់ទងនឹងករងរផ្លូ វេភទ គឺខុសចបប់ 
េនកនុង្របេទសកមពុជ សថិតេ្រកមចបប់ ែដលអនុម័តកនុងឆន ២ំ០០៨ ែដល 
្រគបដណ្ត ប់េលើអេំពើជួញដូរមនុស  និងករងរផ្លូ វេភទ។ មនដូចជ អេំពើអូសទញ 
និងអេំពើមួយចនួំន្រប្រពឹត្តេ យភគីទីបីែដលជួយ អេំពើេពសយចររបស់អនកដៃទ 
គឺជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 
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មកដល់េពលថមីៗេនះ ្រកបខណ្ឌ ចបប់កមពុជ គឺេនែផ្អកយ៉ងទូលទូំ យេលើចបប់ ែដល
េធ្វើេឡើងេ យ ជញ ធរបេ ្ត ះ សននរបស់អងគករសហ្របជជតិ េន្របេទស 
កមពុជ(អុ៊ន ក់)។21 ចបប់អុ៊ន ក់ឆន ១ំ៩៩២ បន ក់េទសជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
េលើភគីទីបី ែដលពក់ព័នធកនុងេពសយចរកុមរ ប៉ុែន្តមិនមនបទបញញត្តិ មួយ 

ក់េទសជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េលើទិដ្ឋភព មួយៃនករងរផ្លូ វេភទរបស់ នីតិជនេទ។22 
 

ចបប់អុ៊ន ក់្រតូវបនប្រងគប់េ យករេធ្វើចបប់បែនថមកនុងឆន ១ំ៩៩៦ និងឆន ២ំ០០៨ 
ែដល ក់ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េលើទិដ្ឋភពបែនថមៃនករងរផ្លូ វេភទ។ ចបប់ស្តីពី 
ករប្រងក បអេំពើព្រងត់ និងលក់ដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមេលើមនុស  ែដលបន 
អនុម័តកនុងឆន ១ំ៩៩៦ ជបែនថមពីេលើករ ក់េទសជបទ្រពហមទណ្ឌ  ៃនអេំពើជួញដូរ ្រស្តី 
និងកុមរឲយេធ្វើេពសយចរ បន ក់េទសជបទ្រពហមទណ្ឌ ផងែដរ ដល់ភគីទីបី 
ែដលពក់ព័នធនឹងអេំពើេពសយចរ  ដូចជអេំពើសញច រកមម និងអេំពើ នចរ - េបើក 
“កែន្លងស្រមប់្រប្រពឹត្តអេំពើ នចរ ឬអេំពើ ស ភសេផ ងៗ។”23 បទេលមើស ទងំពីរ 

                                                           
21 អ៊ុន ក ់បេងកើតេឡើងកនុង្របេទសកមពុជកនុងឆន ១ំ៩៩២ េដើមបធីនដល់ករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីដំេ ះ្រ យនយបយរមួៃនជេម្ល ះ
េនកមពុជ ែដលបនចុះហតថេលខេន ទី្រកុងប៉រសី នៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១។ កនុងចំេ មកិចចករដៃទេទៀត ណត្តិករងរអ៊ុន ក ់
មន បប់ញចូ លទងំករទទួលខុស្រតូវចំេពះសិទិធមនុស  និងរក នូវករអនុវត្ត មចបប ់និងែថរក ស ្ត បធ់ន ប។់  

22 ម្រ ៤២(៣) ៃនចបបអ់៊ុន កែ់ចងថ ជន ែដលលបួង អូសទញ ឬបែង្វងគំនិតអនីតិជនេដើមបេីធ្វើេពសយចរ ឬេធ្វើ ជីវកមមេពសយចរ
េលើអនីតិជន េទះបីមនករ្រពមេ្រព ងកេ៏ យ ្រតូវផ្តនទ េទស កគុ់កពី ២ ឆន ដំល់ ៦ ឆន ។ំ 

23 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពះ ជ្រកមេលខ ០២៩៦/០១ ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើព្រងតនិ់ងលកដូ់រមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមេលើមនុស  ែដល 
អនុមត័េ យរដ្ឋសភជតិេនៃថងទី១៦ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៦។ ចបបស់្តីពីករប្រងក ប អំេពើព្រងតន់ិងលកដូ់រមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមេលើ 
មនុស  ឆន ១ំ៩៩៦ ម្រ ៤ ែចងថ “នឹង្រតូវចតទុ់កជសញច រកិ ឬសញច រកិ ឬជនេមេពសយ ជន ែដលទំនុកប្រមុង ឬករពរជន មន ក ់
ឬេ្រចើននក ់េទះបី មមេធយបយ កេ៏ យ េហើយេ យបនដឹងជមុននូវអំេពើេពសយចររបស់ជនេនះ ឬកទ៏កទ់ញេភញ វឲយជនេនះ 
កនុងេគលេ េពសយចរ ឬ ែដលែចកភគផល ែដលបនមកពីអំេពើេពសយចរជ្រប្រកតី េទះជកនុង្រទង្់រទយ កេ៏ យ ឬែដលយក្រស្តី 
ឬបុរស េទះបី មមេធយបយ កេ៏ យ េទបង្ហ តប់េ្រង នបញចុ ះបញចូ លឲយេធ្វើជ្រស្តី ឬបុរសេពសយចរ ឬែដលេធ្វើជអនកក ្ត ល េទះបី 
មរូបភព កេ៏ យ បេងកើតឲយមនទំនកទ់ំនងរ ងបុរសេពសយ ឬ្រស្តីេពសយ ជមយួនឹងេមបនេពសយចរ ឬជមយួអនកផ្តល់កៃ្រមេលើ 

េពសយចរអនកដៃទ ឬែដលឲយបុរស ឬ្រស្តីេនកនុងផទះរបស់ខ្លួន ឬកែន្លង មយួ កនុងេគលេ ឲយជនទងំេនះ េធ្វើេពសយចរយក្របកឲ់យខ្លួន។” 
ចបបស់្តីពីករប្រងក ប អំេពើព្រងត ់និងលកដូ់រមនុសស្ និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមេលើមនុស ឆន ១ំ៩៩៦ ម្រ ៧ ែចងថ “ជន ែដលេបើកកែន្លង 
ស្រមប្់រប្រពឹត្តអំេពើអនចរ ឬអំេពើ ស ភសេផ ងៗ ្រតូវផ្តនទ េទស កព់នធនគរពី (១) ឆន ដំល់ (៥) ឆន  ំនិងពិនយ័ជ្របកព់ី 

(៥.០០០.០០០៛០០) “្របំ នេរៀល” ដល់ (៣០.០០០.០០០៛០០) “ មសិប នេរៀល”។ កនុងករណីមនិ ងចល ្រតូវផ្តនទ េទសេទ្វជ 
ពីរ។” ម្រ ៨ ែចងថ “ជន ែដលបន្រប្រពឹត្តអំេពើអនចរ េលើអនីតិជន យុេ្រកម ១៥ ឆន  ំេទះបីអនីតិជនេនះសម័្រគចិត្តក្តី ឬេ យទិញ 
េកមងេនះពីអនកដៃទក្តី ឬទិញពីជនជេមេពសយក្តី ជនេនះ្រតូវផ្តនទ េទស កព់នធនគរពី១០ ឆន ដំល់២០ ឆន ។ំ កនុងករណីមនិ ងចល ្រតូវយក 
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េនកនុងចបប់ឆន ១ំ៩៩៦ បនផ្តល់នូវមូល ្ឋ នចបប់ ស្រមប់នគរបល ឆមក់ចូល ផទះបន 
ឬទីកែន្លងកម ន្តដៃទេទៀត ែដលទនំងជេកើតមនករ្របកបរបរ ផ្លូ វេភទ។ អេំពើអនចរ 
មិន្រតូវបនកំនត់និយមន័យេនកនុងចបប់េទ េហើយបទេលមើសក៏ 
មិន្រតូវបនែកែ្របែដរេនកនុងចបប់ឆន ២ំ០០៨។ កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ ចបប់អុ៊ន ក់ 
្រតូវបន ក់ជនួំសេ យ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី។ 
 

កនុងែខកុមភះ ឆន ២ំ០០៨ រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុម័តចបប់ស្តីពី ករប្រងក បអេំពើ 
ជួញដូរមនុស និង អេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ ែដលចបប់េនះមនអនុភពនិ ករណ៍ 
ចបប់ឆន ១ំ៩៩៦។24 េលើករងរផ្លូ វេភទ ចបប់េនះ ក់ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េលើ ភគីទីបី 
ែដលពក់ព័នធនឹងករងរផ្លូ វេភទ, េពសយចរកុមរ និងអេំពើអូសទញ។ 
 

េយង មអនកេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់េនះ ចបប់េនះមនបណំងន្ំរបេទសកមពុជឲយ
េដើរ្រសបេទនឹងអនុសញញ មួយចនួំន េពលគឺអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ និងពិធី រ
បែនថមេលើអនុសញញ េនះ ពក់ព័ន្ឋនឹងករលក់កុមរ េពសយកមមកុមរ និងកម ្រស្ត កុមរ 
ែដលបនផ្តល់សចច ប័នេ យ្របេទសកមពុជកនុងែខឧសភឆន ២ំ០០២ និង 
្រសប មពិធី រប៉ឡឺម៉ូ (Palermo Protocol)ស្តីពីករទប់ ក ត់ ករប្រងក ប និងករ 
ផ្តនទ េទសករជួញដូរមនុស  (ពីេពលេនះតេទេ ្រតឹមែត ពិធី រប៉ឡឺម៉ូ) ែដល 
កមពុជបនផ្តល់សចច ប័នកនុងឆន ២ំ០០៦។ 
 

កនុងចំ ប់ រមមណ៍ចេំពះចបប់ឆន ២ំ០០៨ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌បនែថ្លងថ 
ចបប់ថមី្រតូវករជចបំច់ េ្រពះចបប់ឆន ១ំ៩៩៦ “េនមនករខ្វះចេន្ល ះជេ្រចើន” 
                                                                                                                                                                             

អតិបរមៃនេទសមកអនុវត្ត។ តុ ករ ចយកអនុេទស្រតង់ ថ នបនថយសិទិធពលរដ្ឋ និង ម ន ក់ ្រស័យមកផ្តនទ េទសបែនថមេលើ 
មូលេទសខងេលើេនះបន។” 
24 ចបបស់្តីពីករប្រងក ប អំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េលខ១៤០ ច.ល  ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ 
មន្រ ៥០ ែចងថ ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើព្រងត ់និងលកដូ់រមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមេលើមនុស  ឆន ១ំ៩៩៦ ែដល្របកសឲយេ្របើ ម 
្រពះ ជ្រកមេលខ ជស/រកម/០២៩៦/០១ ្រតូវទុកជនិ ករណ៍។ ចបបេ់នះ្រតូវមន ទិភព ្របសិនេបើបទបញញត្តិៃនចបបេ់ផ ងេទៀត 
មនិ្រសបគន នឹងបទបញញត្តិៃនចបបេ់នះ។ (“ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស និង អំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨”) ។ 
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និងករអនុវត្តពំុសូវមន្របសិទិធភព។25 ្រកសួងយុត្តិធម៌ បនេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករ ជមួយ 
វទិយ ថ នអភិវឌ ែផនកចបប់ៃន្របេទសជប៉ុនេ្រកមករឧបតថមភគ្ំរទែផនក 
ហិរញញវតថុ ពីអងគករយូនីេសហ្វ្របចេំនកមពុជ បនេរៀបចំចបប់ថមី ស្តីពី ករប្រងក បអេំពើ 
ជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ។26 
 

ចបប់ឆន ២ំ០០៨ បនអនុម័តយកនិយមន័យៃនអេំពើជួញដូរមនុស របស់ពិធី រ ប៉ឡឺម៉ូ 
េ យផ្តល់ឲយម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់នូវមូល ្ឋ នបែនថមេទៀតកនុងករចប់ខ្លួន និង ផ្តនទ េទសអនក
ជួញដូរមនុស ។ ចបប់ឆន ២ំ០០៨ ផ្តល់ភពលអិំតពីធតុផ និំមួយៗែន អេំពើជួញដូរមនុស  

មពិធី រប៉ឡឺម៉ូ េ យ ក់េទជ បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  េ យែឡកៗពីគន  ដូចជ 
ករនយំកេចញេ យមិន្រសបចបប់ ករនយំក អនីតិជនេចញេ យមិន្រសបចបប់27 
ករនយំកេចញេ យមិន្រសបចបប់ “េ យ មនេគលេ ” 28 អេំពើលក់-ដូរមនុស 29 

                                                           

25 ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ចំ ប់ រមមណ៍របស់ឯកឧត្តម អងគ វង  វឌ ន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង 
យុត្តិធម ៌ ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨។ 

26 ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ ៨ ែចងកំណត់និយមន័យៃនករនយំកេចញេ យមិន្រសប 
ចបប់ ថជ ១-ករេធ្វើឲយមនុសមន ក់ផ្ល ស់ទីពីទីកែន្លងែដលេគកំពុងរស់េនេទកន់ទីកែន្លងដៃទែដលសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួន ឬរបស់តតិយជន 
មមេធយបយបងខិតបងខំ គ្រមមកំែហង េបកបេញឆ ត បំពនេ យអំ ច ឬលួងេ ម, ឬ ២-ករនំយកអនិតិជន ឬជនែដលេនេ្រកម ពយបល 

ទូេទ  ឬេនេ្រកមហិតូបតថមភ ឬេនេ្រកមអនក្រគប់្រគង្រសបចបប់ េ យគម នអំ ច មផ្លូវចបប់ ឬយុត្តិកមម មផ្លូវចបប់ េចញពីករ្រគប់្រគង្រសបចបប់ៃន 
ឪពុកម្ត យ អនកែថរក  ឬអនក ពយបលរបស់េគ។ 

27 ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ ៩ ែចងកំណត់និយមន័យៃន ករនយំកអនីតិជនេចញេ យ 
មិន្រសបចបប់ ថជ ករនយំកេចញេ យមិន្រសបចបប់ “អនីតិជន ឬជន មន កែ់ដលេនេ្រកម ពយបលទូេទ ឬេនេ្រកមហិតូបតថមភ ឬេន 
េ្រកមករ្រគប្់រគង្រសបចបប”់។ 

28 ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ ១០ ែចងកំណត់និយមន័យៃន ករនយំកេចញេ យមនិ្រសប 
ចបបេ់ យមនេគលេ ថ ជករនំយកេចញេ យមិន្រសបចបប់ កនុងេគលេ ែស្វងរក្របេយជន ៍ឈ្ល នពនខងផ្លូវេភទ ផលិតរបូ ស ភស 
េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ផទុយពីឆនទះរបស់ជនរងេ្រគះ សមុំកូន ឬទ្រមង់ មយួៃនករេកង្របវញ័ច េផ ងេទៀត។ ពកយ “ទ្រមង់ មយួៃនករេកង្របវញ័ច ន ៍
េផ ងេទៀត”  បទ់ងំករេកង្របវញ័ច េលើ េពសយចរជនដៃទ  របូភពនិងសមភ រ ស ភស សកមមភពដៃទេទៀតៃនពណិជជកមមផ្លូវេភទ ពលកមមេ យបងខំ 
ឬេស េ យបងខំដៃទេទៀត ទសភព ឬករ្រប្រពឹត្ត្រសេដៀងគន នឹងទសភព  ករបញខ ំខ្លួនេ ះបំណុល  េសវគតិភពេ យមនិសម័្រគចិត្ត ពលកមមកុមរ ឬ 
ករដកហូតសរ ី ងគ។” 
29 ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ ១៣ ែចងពីអំេពើលក ់ដូរមនុស  ថជករ្របគល់េ យេ យ 
ខុសចបបនូ់វករ្រគប្់រគងេលើជន មន កេ់ទជនដៃទ ឬទទួលយកេ យខុសចបបនូ់វករ្របគល់ករ្រគប្់រគងេលើជន មន កព់ីជនដៃទ េ យេផ្ត ះប្តូរ 
េទនឹងរបស់មនតៃម្លអ្វីមយួ េ យ បប់ញចូ លទងំេស  និងមនុស ផង។ 



 

      33   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

ករដឹកជញជូ នេ យមន េគលេ 30 អេំពើនឆំ្លងែដន31 ករចប់ព្រងត់ ករឃុឃំងំ 
ឬករបងខ ងំ។32 ដូេចនះ ្រស័យេលើនគរបល ្រពះ ជ ជញ  និងេច្រកម 
េដើមបកីណំត់ជចុងេ្រកយនូវ បទេលមើស ែដលសម្រសបបផុំត ែដល្រតូវយកមកេចទ្របកន់
ជន្រប្រពឹត្តអេំពើជួញដូរ។33 
 

ចបប់ឆន ២ំ០០៨ ្រគបដណ្ត ប់ផងែដរេលើ បទេលមើសទក់ទងនឹងអេំពើេពសយចរ និង
េពសយចរកុមរ។34 អេំពើេពសយចរ ្រតូវបនេគឲយនិយមន័យថជកររួមេភទជមួយ
ជន មន ក់ែដលមិនកណំត់ ឬអេំពើ្រគប់រូបភពេផ ងេទៀត ែដលទក់ទងនឹង េភទ 
េ យេផ្ត ះប្តូ រនឹងវតថុមនតៃម្លអ្វីមួយ។35 អេំពើេពសយចរកុមរ ្រតូវបនេគឲយនិយមន័យ
ថជអេំពើរួមេភទ ឬអេំពើ្រគប់រូបភពេផ ងេទៀត រ ងអនីតិជនជមួយជន ដៃទ 
េដើមបេីផ្ត ះប្តូ រេទនឹងវតថុមនតៃម្លអ្វីមួយ។36 បទបញញត្តិស្តីពីករងរផ្លូ វេភទ និង េពសយ
ចរកុមរ ព្រងីកវ ិ លភព ៃនអេំពើែដលជបទេលមើសែដលមនែចងកនុង ចបប់ឆន ១ំ៩៩៦។ 
                                                           

30 ចបបស់្តីពីករប្រងក ប អំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ ១៧ ែចងពីករដឹកបញជូ នេ យមនេគលេ  ថជករដឹក 
ជញជូ នជនដៃទ េ យដឹងថថជនេនះ ្រតូវបននយំកេចញេ យមនិ្រសបចបប ់េ្រជើសេរ ើស លក-់ដូរ ឬដឹកជញជូ ន កនុងេគលេ េដើមបែីស្វងរក្របេយជន ៍
ឈ្ល នពនខងផ្លូវេភទ ផលិតរបូភព ស ភស េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ផទុយពីឆនទះរបស់ជនរងេ្រគះ សមុំកូន ឬទ្រមងៃ់នករេកង្របវញ័ច េផ ង េៗទៀត។ 

31 ចបបស់្តីពីករប្រងក ប អំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ ១៨ ែចងពី អំេពើនឆំ្លងែដន ថ ជន ែដលនយំកជនដៃទ 
េ យដឹងថជនេនះ ្រតូវបននយំកេចញេ យមនិ្រសបចបប ់េ្រជើសេរ ើស លកដូ់រ ឬដឹកជញជូ នេទេ្រក្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

32 ចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ម្រ ២១ ែចងពី ករចបព់្រងត ់(ចប់ខ្លួន) ករឃំុឃងំ ឬករបងខ ងំ 
ថ បុគគលែដលចបឃំុ់ឃងំ ឬបងខ ងំអនកដៃទ េ យគម នអំ ច មផ្លូវចបប។់ 

33 ម្រ  ៣ ៃនពិធី រ ប៉ឡឺម៉ូ ែចងថ អំេពើជួញដូរមនុស គឺជ “ករេ្រជើសេរ ើសសមជិកថមី ករដឹកជញជូ ន ករផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងសំចត  ឬក៏ទទួលេ យ 
មនុស ចូលេ យ មមេធយបយគំ មកំែហង ឬករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ ឬក៏ែបបបទៃនករបងខិតបងខំេផ ងេទៀត ៃនករចបជំ់រតិ  ករែក្លងបន្លំ ករឆេបក   ករេ្របើ 
អំ ចេ យ រេំ ភបំពន ឬក៏ករេធ្វើេ យមនករឈឺចប់ ឬក៏ ករផ្តល់េ យ ឬក៏ទទួលនូវករចំ យ ឬអតថ្របេយជន ៍េដើមបសីេ្រមចនូវករយល់្រពម 
ពីជន មន ក ់ែដល្រតួត្រ េលើជនមន កេ់ផ ងេទៀត កនុងបំណងេធ្វើ ជីវកមម។ អំេពើេធ្វើ ជីវកមម បប់ញចូ លទំង ែផនកអបបរមៃនករេធ្វើ ជីវកមមេលើ 
េពសយចរៃនជនដៃទ ឬអំេពើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ពលកមម ឬេស េ យបងខំ ទសភព ឬករ្រប្រពឹត្ត្រសេដៀងគន នឹងទសភព  េសវគតិភព  ឬករដកហូត 
សរ ី ងគ។”  មនិចតទុ់កថ ជករយល់្រពមចំេពះអំេពើ ជីវកមមេ យេចតនេទ កល មនករេ្របើមេធយបយ មយួដូចជករេ្របើលបចិកល  
ករបងខិតបងខំ ។ល។ ចំេពះកុមរវញិ េទះបីជមនករយល់្រពមក៏េ យ  េហើយករេ្របើទ្រមង់ មយួកេ៏ យៃនករបងខិតបងខំ ឬករេ្របើលបចិកល 
និងករេ្រជើសេរ ើស  ឬនយំកកុមរចូលកនុង ថ នភព ជីវកមម គឺមនលកខណៈ្រគប្់រគនេ់ដើមបីចតចូ់លជករជួញដូរ។ 

34 ជំពូក ៤  ៃនចបប ់ែដលម្រ  ២៣ ដល់ ម្រ ៣៧ ែចងពីបទេលមើសេផ ងៗ ែដលជករលបប់ំបត ់អំេពើេពសយចរ និងអំេពើេពសយចរ
កុមរ ។ 

35 ម្រ  ២៣ ៃនចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ។ 

36 ម្រ  ២៣ ៃនចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ។ 
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េនេ្រកមចបប់ឆន ១ំ៩៩៦ អេំពើសញច រកមម និងអេំពើអនចរ ជ បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
ែដលមនករ ក់េទសយ៉ងតឹងរុងឹចេំពះអេំពើអនចរ ែដល ពក់ព័នធនឹងកុមរ យុេ្រកម 
១៥ឆន ។ំ បទេលមើសថមីកនុងចបប់ឆន ២ំ០០៨ ប់បញចូ ល នូវអេំពើ ស ភស រូបភព 
និងសមភ រៈ ស ភស ករទិញេពសយចរកុមរ ករផ្តល់ទីកែន្លងស្រមប់េធ្វើេពសយចរ និង
សញច រកមម។37 
 

ចបប់ឆន ២ំ០០៨ មិន ក់ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចេំពះអតិថិជនរបស់ អនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទជនីតិជនេទ។ ប៉ុែន្តចបប់េនះ ត្រមូវឲយ ក់ទណ្ឌ កមមដល់ជនទងំ យ  
ែដលជប់ពក់ព័នធនឹងេពសយចរកុមរ រួមទងំអតិថិជន ប៉ុែន្តមិន ក់ទណ្ឌ កមមេលើ 
កុមរេទ។38 
 

ចបប់ឆន ២ំ០០៨ ក់ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  នីតិជន្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល អូសទញេនទី
ធរណៈ។ មម្រ ២៤ ជន អូសទញេ យេចតន  ជនដៃទកនុងទី ធរណៈ 

កនុងេគលេ ្រប្រពឹត្តអេំពើេពសយរផទ ល់ខ្លួន ្រតូវផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរពី១ ៃថងដល់ ៦ ៃថង 
និងពិន័យជ្របក់ ៣,០០០ េរៀលដល់ ១០,០០០ េរៀល (្របែហល $០.៧៥ ដុ ្ល រ េទ 
$២.៥០ដុ ្ល រ)។  ចបប់េនះ េលើកែលងកុមរ យុេ្រកម ១៨ ឆន  ំ
ពីករេចទ្របកន់ពីបទអូសទញ។ 
 

ចបប់ឆន ២ំ០០៨ ក់េទសជបទេលើ មស្រពហមទណ្ឌ ផងែដរចេំពះអេំពើសញច រកមម 
ែដលជទូេទ្រតូវបនេគពិចរ ថជករស្រមបស្រមួល ឬផ្តល់ឲយជន មន ក់ 
នូវេស ផ្លូ វេភទ។ ម្រ ២៥ ផ្តល់និយមៃនអេំពើសញច រកមមដូចតេទេនះ ៖ ទញយក 
្របេយជន៍ហិរញញវតថុ  ពីអេំពើេពសយចររបស់ជនដៃទ ជួយ ឬករពរអេំពើេពសយចរ 

                                                           

37 សូមេមើលម្រ  ២៣-៤១ ៃនចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ។ 

38 ម្រ  ២៣ ៃនចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ។ 



 

      35   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

របស់ជនដៃទ, េ្រជើសេរ ើស  អូសទញ ឬបណ្តុ ះប ្ត លបុគគល មួយឲយ្រប្រពឹត្តិ 
អេំពើេពសយចរ ឬេធ្វើករគបសងកត់េលើបុគគល មួយ េដើមបឲីយបុគគលេនះេធ្វើ េពសយចរ។ 
 

ម្រ ២៥ ឲយនិយមន័យសញច រកមម កនុងលកខណៈទូលទូំ យ ្រតង់ថ សញច រកមម 
ប់បញចូ លមិន្រតឹមែត ជករទទួលអតថ្របេយជន៍ហិរញញវតថុ ពី អេំពើេពសយចរ ប៉ុេ ្ណ ះេទ 

ប៉ុែន្ត ប់បញចូ លនូវសកមមភពមួយចនួំនផងែដរដូចជ “ជួយ ឬ ករពរ អេំពើេពសយ
ចររបស់ជនដៃទ។” 39 ្រតង់េនះមនន័យថ អនក ក៏េ យនឹង្រតូវចត់ ទុកថ 
បនជួយអេំពើេពសយចរ ដូចជ អនករត់ម៉ូតូឌុប ឬអនកេធ្វើករខងករអប់រ ំផ ព្វផ យ 
ដល់្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលែចកេ្រ ម អនម័យ ក៏ ចទទួលខុស្រតូវ 
ចេំពះអេំពើេពសយកមមផងែដរ។ និយមន័យដ៏ទូលទូំ យៃនម្រ េនះ ្របថុយនឹង 
ករ ក់េទសជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ចេំពះករអនុវត្ត្រសបចបប់នូវសិទិធមូល ្ឋ ន នន 
ដូចជសកមមភពែស្វងរកករគ្ំរទសំ ប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ 
 

បែនថមេលើសេនះេទៀត ម្រ ២៥(៣) ឲយនិយមន័យសញច រកមម ែដលមន ប់បញចូ ល
នូវអេំពើទងំ យែដល ច្រតូវបនបក្រ យថជ “អេំពើ ងំដល់ករបងក រ ករជួយ 
ឬករអប់រជំថមីេ យទីភន ក់ងរ ធរណៈ ឬេ យអងគករឯកជន ែដល មននីតិសមបទ 
ែដលេធ្វើេឡើងេដើមបជីគុណ្របេយជន៍ដល់បុគគល ែដល្រប្រពឹត្ត េពសយចរ 
ឬកពុំងមនេ្រគះេ យករេធ្វើេពសយចរ។”40 ករឲយវ ិ លភព 

                                                           

39 សូមេមើលម្រ ២៥ ៃនចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨  ែដលែចងថ “ អំេពើសញច រកមមេនកនុងចបប ់
េនះមននយ័ថ ១-ទញយកអតថ្របេយជនហិ៍រញញ វតថុពីអំេពើេពសយចររបស់ជនដៃទ, ២-ជួយ ឬករពរអំេពើេពសយចររបស់ជនដៃទ, ៣-េ្រជើសេរ ើស 
អសូទញ ឬបណ្តុ ះប ្ត លបុគគល មយួឲយេធ្វើអំេពើេពសយចរ, ៤-េធ្វើករគបសងកតេ់លើបុគគល មយួ េដើមបឲីយបុគគលេនះេធ្វើេពសយចរ។ 
អំេពើដូចខងេ្រកមេនះ ្រតូវចតទុ់កថដូចគន នឹងសញច រកមម ៖ ១-អំេពើេធ្វើជអន្តរកររី ងបុគគលែដលេធ្វើជេពសយចរ និងបុគគលែដល្របកប ជីវកមម 
ឬឲយ ភករដល់េពសយចរជនដៃទ, ២-អំេពើរបស់ជន ែដលបនជួយ ស្រមួល ឬបិទបងំនូវធនធន ែដលខ្លួនបនដឹងថបនមកពីអំេពើសញច រកមម, 
៣-អំេពើ ងំដល់ករបងក រ ករជួយ  ឬករអបរ់ជំថមី េ យទីភន កង់រ ធរណៈ ឬេ យអងគករឯកជន ែដលមននីតិសមបទ ែដលេធ្វើេឡើងេដើមបជី 
គុណ្របេយជន ៍ដល់បុគគលែដល្រប្រពឹត្តេពសយចរ ឬកំពុងមនេ្រគះ េ យករេធ្វើេពសយចរ។” 
40 ម្រ ២៥ (៣) ៃនចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ។  េយង មម្រ ២៥ បទេលមើសេនះ 
េសមើនឹងអំេពើសញច រកមម ែដល្រតូវផ្តនទ េទស មម្រ ២៦ ែដល្រតូវ កព់ន្ឋនគរពី ២ ឆន  ំដល់ ៥ ឆន ។ំ 
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បទេលមើសៃនអេំពើសញច រកមម ទូលទូំ យេពក នឲំយ ចនិយយបនថ ពួកមិត្ត អប់រមំិត្ត 
ឬ្រកុម្រគួ រ ឬមិត្តរបស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលពយយមេធ្វើអន្ត គមន៍ 
កនុងេពលមនករលុកលុយពីនគរបល ចនឹងមនេទសបន។ អងគករឃ្ល េំមើល 
សិទ្ឋិមនុស  បនទទួលរបយករណ៍ពី អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបនមួយចនួំន ែដលថ 
នគរបលេ្របើ្របស់បទបបញញត្តិេនះជមេធយបយ េដើមបគីំ មកែំហង និង ងំខទប់ 
កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់បុគគលិកខងអប់រផំទ ល់។41 បទបញញត្តិេនះ មនលកខណៈ 
្រសពិច្រសពិលជខ្ល ងំ  សំ ប់ករអនុវត្តជសកក នុពល េ យ រេំ ភ េគលករណ៍ចបប់ 
េគលករណ៍ចបស់ ស់ និង េគលករណ៍បនដឹងជមុន 
[េគលករណ៍គម នចបប់ែចងគម នបទេលមើស] ែដលត្រមូវថ ចបប់្រពហមទណ្ឌ  ្រតូវែត 
កណំត់េ យមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ ចេង្អ ត និងចំៗ  ចេំពះ អេំពើ ឬសកមមភព 
ជក់ ក់មួយ។ េនះគឺជអ្វីែដលត្រមូវេ យម្រ ១៥ ៃនកតិករសញញ អន្តរជតិ 
ស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ែដលត្រមូវថបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ទងំអស់ ្រតូវ
ែតែចងេ យពិ ្ត រ្៍រគប់្រគន់េនកនុងចបប់។42 

 

េនឆន ២ំ០០៨ សកមមជនខងករងរ្របយុទធ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍និងជងំឺេអដស៍ 
អនកេធ្វើករងរខងសុខភព និង្រកុមអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនបេញចញកង្វល់អពីំ 
កេំណើ នៃនកររេំ ភបពំនពីសំ ក់ ជញ ធរ និងករលបំករបស់ពួកេគ កនុងករ 
ចូលេទជួប្រប្រស័យជមួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ - អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើន 
បងខខំ្លួន្របកបរបរេនះេ យលួច ក់ េ្រពះែតករភ័យខ្ល ចពីករចប់ខ្លួន។ ករឆមក់ ចូលចប់ 
និងករបិទផទះបន ជំរុញឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើន បង្វិលពីករេធ្វើករ មផទះបន 
មកជករេធ្វើករងរ មដងវថិី ឬេន មទីកែន្លងកម ន្តននដូចជ រងគ ល ខ អូេខ 

                                                           
41 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  សមភ សនជ៍មយួអងគករលីកដូ ៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ និងអងគករប ្ត ញបុរស្រស្តីអភវិឌ នក៍មពុជ (CNMWD)

េនៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ជធនីភនេំពញ។ 

42 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទ្ឋិពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ  ម្រ ១៥ និងសូមេមើល  ែមន៉្រហ្វិត ណ័រវតឺ កតិកសញញ  អងគករសហ្របជជតិ 
ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ៖ េសចក្តីអ ថ ធិបបយេលើកតិកសញញ  ស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ  េបះពុមពេលើកទី២ 
េ យមនករែកែ្រប  (េខល  ែអម េរន៉ ៖  អិនេហចល  ឆន ២ំ០០៥) ទំពរ័៣៦១។ 
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ឬកែន្លងម៉ស ។ បញ្ហ េនះេធ្វើឲយមនករលបំកកន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ 
ស្រមប់អនកេធ្វើករខងករអប់រ ំផទ ល់ កនុងករទក់ទងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ 
 

េន ជធនីភនេំពញ អងគករសុខភព្រគួ រអន្តរជតិ ែដលជអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលអន្តរ
ជតិមួយ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើបញ្ហ សុខភព ធរណៈ និងករអភិវឌ  
ែដលបេំពញករងរកនុង្របេទសកមពុជ បន យករណ៍ថ លទ្ឋភពរបស់ពួកេគកនុង 
ករអប់រផំទ ល់ កនុងចេំ មអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេន មផទះបន បនធ្ល ក់ចុះពី ៩៦ ភគរយ 
កនុងែខតុ -ធនូ  ឆន ២ំ០០៧ មកេន ៨៤ ភគរយ កនុងែខមក -មីន ឆន ២ំ០០៨ 
និងកនុងចេំ មអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ “ឯក ជយ” ពី ៩០ ភគរយមកេន ៨០ភគរយ។43 
ពួកេគបនកត់សមគ ល់ពីកេំណើ នតិចតួចកនុងចនួំនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ “ឯក ជយ” 
កនុងអឡុំងេពលទនទឹមគន េនះ។44 អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទខ្លះ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើល 
សិទិធមនុស ថ ពួកេគឈប់ ក់េ្រ មអនម័យ មខ្លួនេហើយ ពីេ្រពះ “ជន ក៏ 
េ យែដលេគរកេឃើញមនេ្រ មអនម័យជប់ខ្លួន នឹង្រតូវចប់ខ្លួន”។45 

                                                           
43 អងគករសុខភព្រគួ រអន្តរជតិ(FHI) “ចបប្់របឆំងករជួញដូរមនុស  និងឥទធិពលរបស់ េទេលើអនកបេ្រមើករងរែផនកេស កម ន្ត”  អនកេធ្វើករែផនក 
េស កម ន្ត និងកមមវធិីអតិថិជន  ៃថងទី២២ ែខេម  ឆន ២ំ០០៨។ 

44 របយករណ៍របស់អងគករសុខភព្រគួ រអន្តរជតិ (FHI) មនិបនផ្តល់និយមនយ័ៃនអនក “្របកបបុខរបរឯក ជយ” េទ ប៉ុែន្តេនកនុងបរបិទេនះ  ទំនង 
ដូចជមននយ័សំេ ដល់ ជនទងំ យែដលមនិេធ្វើករេន មផទះបន។ 

45 សូ៊ សុទធ វ ី្របធនអងគករប ្ត ញបុរស្រស្តីអភវិឌ នក៍មពុជ  ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៥ កកក  ឆន ២ំ០០៩។ 
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េគលករណែ៍ណនំ និងេសចកី្តពនយលច់បប ់ឆន ំ២០០៨ 
 

េនកនុងកិចច្របឹងែ្របងមួយ េដើមបសី្រមលកង្វល់ខ្លះែដលេលើកេឡើងេ យ្រកុមសងគម
សីុវលិអពីំករេកើនេឡើងនូវ អេំពើរេំ ភបពំនេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល្រប្រពឹត្ត 
េ យ ជញ ធរននេនះ េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៨ ្រកុមករងរដឹកនកំរ្របយុទធ 
្របឆងំអំេពើជួញដូរ កររត់ពនធ ករេធ្វើ ជីវកមមេលើពលកមមមនុស  ករេធ្វើ ជីវកមម ផ្លូ វេភទេលើ្រស្តី 
និងកុមរ បន ក់េចញនូវ “េគលករណ៍ែណន ំស្តីពីករអនុវត្តចបប់ 
ស្តីពីករប្រងក បអេំពើជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ។”  ខណៈែដល 
េគលករណ៍ែណនេំនះ ជឧបករណ៍ មន្របេយជន៍្របកបេ យសក្ត នុពល 
ស្រមប់ ជញ ធរេន្រគប់លំ ប់ជន់ថន ក់ ្របតិបត្តិចបប់េនះ ែបជេគលករណ៍ 
ែណនទំងំេនះ មិនមនអនុភពអនុវត្តេទវញិ។ េហើយមកទល់នឹងែខេម  ឆន ២ំ០១០ 

ក់បីដូចជ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល នគរបល និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល មួយចនួំន 
មិនបនដឹងថមនេគលករណ៍េនះផងេទ។ 
 

េគលករណ៍ែណនេំនះ បនែចងយ៉ងចបស់ៗថ សិទិធរបស់ជនរងេ្រគះៃនអេំពើ 
ជួញដូរមនុស  និងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្រតូវែតេគរព។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
្រតូវចត់ទុកជ “ជនរងេ្រគះៃនអេំពើសញច រកមម។ អេំពើេពសយចរ មិនែមនជ បទេលមើសេទ 
ដូេចនះបុគគលេពសយចរ មិន្រតូវទទួលរងនូវករ ក់ទណ្ឌ កមម ថជ 
អនក្រប្រពឹត្តិបទេលមើសេទេ្រកមចបប់ថមីេនះ។”  
 

េគលករណ៍ែណនេំនះ ែចងថ ្របតិបត្តិករប្រងក ប ចអនុវត្តេទបន លុះ្រ  
ែតមនករ្រ វ្រជវ េសុើបអេងកតជមុន និង្របមូលបននូវភស្តុ ង េហើយ ល់ 

ករែឆកេឆរទី ងំ និងករ្របមូលភស្តុ ង ្រតូវេគរពេ យបនមឺងម៉ត់ េទ ម 
េគលករណ៍ែដលចបប់បនកណំត់។ ្រទពយសមបត្តិជកមមសិទិធរបស់ជនរងេ្រគះៃន 
អេំពើជួញដូរ ឬអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល្រតូវបនដកហូត ្រតូវ្របគល់ឲយពួកេគ វញិ។ 
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េគលករណ៍ែណនេំនះក៏ែចងផងែដរថ សកមមភពប្រងក បែដល ជញ ធរ ចេធ្វើបន 
គបប្ីរតូវែផ្អកេលើេហតុករណ៍ជក់ែស្តងដូចជ៖ ” េបើមនបណ្តឹ ង ពី្របជពលរដ្ឋែដល 
រស់េនជុវំញិទី ងំៃនអេំពើសញច រកមម   េបើមនបណ្តឹ ងថមនជនរងេ្រគះ មន ក់ 
្រតូវេគបងខឲំយ្របកបរបរេពសយចរ េបើសិនជមនេពសយចរកុមរ និង្របសិនជ 
អេំពើសញច រកមម េធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់ស ្ត ប់ធន ប់ និងសន្តិសុខ ធរណៈ។” 46 
 

េគលករណ៍ែណនេំនះ ្រគបដណ្ត ប់ផងែដរេលើករេ ះ្រ យចេំពះ ជនរងេ្រគះ 
ៃនករជួញដូរនិងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យែចងថ ្រតូវសមភ សន៍យកពត័ម៌នពី 
ជនរងេ្រគះេ យគម នករអូសបន្ល យ េពលេវ  ឬេ យគម នករបងខ ងំ ជនរងេ្រគះទុក។ 
េបើជនរងេ្រគះជអនិតជិន ្រតូវ្របគល់េទេ យមនទីរសងគមកិចច អតតីយុទ្ឋជន 
និងយុវនីតសិមបទ ចែំណកឯជនរងេ្រគះជនីតជិន ្រតូវែផ្អកេលើករ យល់្រពម 
េបើពួកេគយល់្រពម្រតូវ្របគល់េទេ យមនទីរសងគមកិចច អតតីយុទ្ឋជន និងយុវនីតសិមបទ 
ែតេបើមិនមនិយល់្រពមេទ “្រតូវអនុញញ តេិ យពួកេគ វលិ្រតឡប់ 
េទលេំន ្ឋ នរបស់ពួកេគវញិ។” 
 

េលើសពីេគលករណ៍ែណនេំនះ ្រកសួងយុត្តិធម៌េ យមនករគ្ំរទពី អងគករ យូនីេសហ្វ 
ក៏កពុំងែត្រពងេសចក្តីពនយល់ េលើម្រ នីមួយៗៃនចបប់ េដើមបជួីយដល់ 
ករបក្រ យនិងករអនុវត្តន៍។ ឧទហរណ៍ េសចក្តីពនយល់ចបប់ផ្តល់នូវេសចក្តី 
ពិ ្ត រអ៍ពីំអ្វីជ អេំពើអូសទញ និងអ្វីែដល មិនែមនជអេំពើអូសទញ េ្រកម ម្រ  
២៥(៣)។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េ យេហតុថ េសចក្តីពនយល់ចបប់ 
គម ន នុភពចបប់សំ ប់អនុវត្ត េនះេសចក្តីពនយល់ទងំេនះ នឹងមិនទនំងជផ្តល់ 
កិចចករពរ្រគប់្រគន់ ទក់ទងនឹងបទបបញញត្តិទងំ យ ែដលមនែចងកនុងចបប់ េឡើយ។ 

 

                                                           

46 េគលករណ៍ែណនំស្តីពីករអនុវត្តចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ។ បកែ្របមនិផ្លូវករេ យយូអិន យេអភ ី
(UNIAP)។ 
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្របវ ្តយរូលងៃ់នករប្រងក បអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 
 

ករចប់ខ្លួន អេំពើយរយី និងអេំពើរេំ ភបពំនរបស់នគរបល េលើអនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទកនុង្របេទសកមពុជ បនេកើតេឡើងជេ្រចើនទសវត រម៍កេហើយ។ កនុងកលៈ េទសៈ
ជេ្រចើន វធិនករប្រងក បទងំេនះេធ្វើេឡើងេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ប៉ុែន្ត 
ពួកេគក៏្រតូវបនបញជ ពីថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់របស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជឲយេធ្វើករប្រងក បផងែដរ 
។ វធិនករប្រងក បែបបេនះ ទទួលរងកររះិគន់ដែដលៗពីអងគករសិទិធមនុស  កនុង្រសុក 
និងអន្តរជតិ និងអងគករខងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍/ជងំឺ េអដស៍។47 
 

េយង ម្របភពផ យព័ត៌មន កនុងឆន ១ំ៩៩៤ មួយឆន បំនទ ប់ពីករេបះេឆន តទូេទ
ែដលគ្ំរទេ យអុ៊ន ក់ នគរបលបនចប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមួយចនួំន ែដល 
មិនដឹងតួេលខចបស់ និងបនផកពិន័យជ្របក់ដល់មច ស់ផទះបនជេ្រចើនរយនក់ 
េនកនុងវធិនករប្រងក ប សកមមភព្របកបរបរផ្លូ វេភទេន ជធនីភនេំពញ។ មច ស់ ផទះបន 
មិនែដល្រតូវបននយំកមកកត់េទស ឬផទះបន្រតូវបនបិទជ ថ ពរេទ។ 
អងគភពនគរបល្របឆងំេពសយចរេន ជធនីភនេំពញ បនពនយល់ថ ពួកេគ្រតូវ 
បនែណនឲំយចប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទទងំអស់ យកមក“អប់រ”ំ និងេ ះែលង 
ពួកេគវញិកនុងរយៈេពល ៤៨េម៉ង។  េមអងគភពេនះបន្របប់អនក រព័ត៌មនថ “ខញុគំិតថ 
មិនែមនជករេជគជ័យ១០០ភគរយេនះេទប៉ុែន្តយ៉ងេ ច ស់ 

                                                           
47របយករណ៍ននស្តីពីវធិនករប្រងក បអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ងំពីឆន ១ំ៩៩៤ មនជ ទិ៍ ៖ អិនឌូឆយ  យេចស ៃថងទី៩ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩៥,  
េ កថូម៉ស ម៉ំបឺក “របយករណ៍ កជូ់នម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ” ៃថងទី១៧  ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៨, ្រគិស េសផឺ “ករប្រងក បរបស់ 
នគរបល  ជួយ េបសម្អ តេពសយចរកុមរ”  ្រគិះ ទ ន យអិន ម៉ូនិទរ័ ៃថងទី៨ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៨, េដ្រប បយ “រមួគន  អនក្របកបរបរផ្លូវេភទមនសេម្លង 
ខ្ល ងំ”  អុិនធឺេ្របស សឺវសិ ៃថងទី១៧ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៩៩, សហជីព្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទកមពុជ និងសមគមនអ៍ភវិឌ ន្៍រស្តីកមពុជ “ករសទងម់តិអំពីកររេំ ភ 
សិទិធមនុស របស់អនក្របកបរបរផ្លូវេភទេ យនគរបលកនុងខណ្ឌ ទួលេគក”  ែខសី /កញញ  ឆន ២ំ០០២, ខធីម៉ក “នគរបលកមពុជ  បិទផទះបនែដល 

មនកុមរបំេរ ើផ្លូវេភទជេ្រចើនកែន្លង”  ឌឹ អីុនឌិភិនឌិន ៃថងទី២៥ ែខមក  ឆន ២ំ០០៣, “ នគរបលបិទកែន្លងម៉ស  កនុងវធិនករប្រងក បចុងេ្រកយបំផុត” 
ៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៥។ មនេនេគហទំពរ័ http://www.asiafinest.com/forum/index.php?showtopic=36323 

(បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី២ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០)។ 

47 ្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ, ករយិល័យ្របជធិបេតយយ សិទិធមនុស  និងករងរ “របយករណ៍ស្តីពី្របេទសកមពុជ អំពី ករអនុវត្តសិទិធមនុស  
ឆន ២ំ០០១”  ៃថងទី៤ ែខមនី ឆន  ំ២០០២។ 



 

      41   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

នគរបលពួកេយើងបនបញឈប់ពួក្រស្តីេពសយ ែដលអងគុយ ឬេដើរចរ្រចប់ េន មដង វថិីែន 
[សងក ត់េភ្លើង្រកហម] ទួលេគក ែដលបងករឲយខូចខតដល់េ ភ័ណភព ជធនី 
និងវបបធម៌ េហើយ្រស្តីេពសយមួយចនួំនទទួល គ ល់ថ ករេធ្វើជ្រស្តីេពសយ មិនល្អេទ។” 48 
 

កនុងែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៧ នគរបលបនចប់េផ្តើមេធ្វើយុទធនករប្រងក បមួយេទៀតេលើ ផទះបន 
ែដលចប់្របមូលបនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជង៥០០នក់ មកដល់ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៨។ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលគ្ំរទ្រស្តី និងកុមរ 
បន យករណ៍ពី អេំពើៃ្រពៃផ របស់នគរបល្រប្រពឹត្តិេលើ អនក្របកបរបរ ផ្លូ វេភទកនុង
អឡុំងេពលប្រងក ប។49 
 

េនេពលខ្លះ ករបងគ ប់បញជ ឲយបិទេចលតបំន់េភ្លើង្រកហម ្រតូវបនេចញេ យ 
នយករដ្ឋម្រន្តីខ្លួនឯងផទ ល់។ ឧទហរណ៍ េនចុងឆន ២ំ០០១ េ កហុ៊ន ែសន 
ខ្លួនឯងបនេចញបទបញជ មួយ ឲយបិទផទះបន បនទ ប់ពីមនជេម្ល ះបញ់េបះមួយ េន
េពលយប់ ្រធតកនុង ជធនីភនេំពញ។ ្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ 
បនកត់សមគ ល់េនកនុងរបយករណ៍ឆន ២ំ០០២ របស់ខ្លួន អពីំករអនុវត្តសិទិធមនុស  េនកនុង
្របេទសកមពុជថ ៖ “កនុងែខធនូ  [ឆន ២ំ០០១] រ ្ឋ ភិបលបនចប់េផ្តើមករប្រងក ប 
ជទូេទមួយេលើសកមមភពេពសយចរ ែដលេធ្វើឲយ្រស្តីេពសយ កន់ែតងយរងេ្រគះ 
េ យអេំពើបភំិតបភំ័យ អេំពើហិង  អេំពើេចរកមម រេំ ភេសពសនថវៈ និងជងំឺ។” 50 
 

រលកថមីៗៃនករបិទផទះបនបន្រប្រពឹត្តិេឡើងេនចុងឆន ២ំ០០៧ បនទ ប់ពី្រកសួង ម ៃផទ 
បនចប់េផ្តើមេបើកយុទធនករ្របឆងំអេំពើជួញដូរមនុស  រត់ពនធមនុស  ជីវកមមេលើមនុស  

                                                           

48 ម៉ង ចនណូ់ “េបះជំ ន េដើមប ី ក់េពសយចរេ យេទជមុខរបរ្រសបចបប ់”  ភនេំពញប៉ុស្តិ  ៃថងទី២៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៥។ 

49 ្រគិស េសផឺ ផឺ “ករេបសម្អ តរបស់នគរបល  ជួយ េពសយកមមកុមរ ៖ កមពុជអនុញញ តឲយមនជំនួញផ្លូវេភទ ប៉ុែន្តឥឡូវសំេ ចបជ់នទងំ យ 
ែដលបងខំេកមង្រសីឲយចូលកនុងជំនួញេនះ” ្រគិ ទ ន យអិន មន៉ិតរ័ ៃថងទី៨ ែខមក  ១៩៩៨។ 

50 ្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ, ករយិល័យ្របជធិបេតយយ សិទិធមនុស  និងករងរ “របយករណ៍ស្តីពី្របេទសកមពុជ អំពី ករអនុវត្តសិទិធមនុស  
ឆន ២ំ០០១”  ៃថងទី៤ ែខមនី ឆន ២ំ០០២។ 
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និងករ្របកបរបរផ្លូ វេភទ កនុងែខកកក ។51 ែផនករេនះ បន 
ផ្តល់អំ ចដល់នគរបលយុត្តិធម៌ និងនគរបល្របឆងំករជួញដូរ េន្រគប់ក្រមិត េខត្ត 
និង ជធនី ចប់អនុវត្តវធិនករនន ប្រងក បទីកែន្លងកម ន្ត េដើមបទីប់ ក ត់ អេំពើជួញដូរ 
និងករ្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ ជែផនកមួយៃនយុទធនករេនះ នគរបល េខត្តបត់ដបំង 
និងបនទ យមនជ័យបនបិទេចលតបំន់ផទះបនកនុងេខត្តទងំពីរ េនចុងឆន ២ំ០០៧ 
និងេដើមឆន ២ំ០០៨។ េនេខត្តបនទ យមនជ័យវធិនករប្រងក បេនះ 
បនចប់េផ្តើមេធ្វើេឡើងេនៃថងទី១៧ ែខមក  ឆន ២ំ០០៨ ខណៈេពលែដលនគរបល 
មនចនួំនេ្រចើនជង្របរំថយន្ត បនេធ្វើដេំណើ រេទតបំន់េភ្លើង្រកហម។ នគរបល 
បនចប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងមច ស់ផទះបន និងបនបញជ ឲយបិទផទះបនទងំអស់ កនុង
្រសុកេសរេី ភ័ណ និង្រសុកមងគលបូរ។ី អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្រតូវបនឃុឃំងំ 
រហូតដល់ពីរៃថង េដើមបសួីរយកចេម្លើយ និងបនទ ប់មកឲយពួកេគ្រតឡប់េទ្រសុកភូមិ 
របស់ពួកេគវញិ ឬ្របគល់េ យេទមណ្ឌ លែដល្រគប់្រគងេ យ អងគករេ្រក រ ្ឋ ភិបល 
បនទ ប់ពីករ្រពមនថពួកេគនឹង្រតូវចប់ខ្លួន ្របសិនេបើពួកេគ្រតឡប់មក 
តបំន់េភ្លើង្រកហមម្តងេទៀត។52 
 

កររេំ ភបពំន្របឆងំនឹងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនទក់ទញចំ ប់ រមមណ៍ពី 
ប ្ត ញ រព័ត៌មន បនទ ប់ពីករអនុម័តចបប់ថមី្របឆងំនឹងអេំពើជួញដូរមនុស  
និង ជីវកមមផ្លូ វេភទ ែដលបនជរុំញឲយមនករត ៉ ពី្រកុមែស្វងរកករគ្ំរទសំ ប់ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ ករ ក់បញចូ ល យលគំន នូវអេំពើជួញដូរមនុស  និង 
ករងរផ្លូ វេភទ និងករផគ ប់ផគន់ម្រន្តីសហរដ្ឋ េមរកិ និងមច ស់ជនួំយ បននឲំយមន 
រលកៃនករចប់ខ្លួន និងករឆមក់ចូលផទះបន ែដលេ កឧត្តមេសនីេទ ប៊តិ គឹមហុង 

                                                           
51 “ែផនករយុទធនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស   រតព់នធមនុស   អំេពើេធ្វើ ជីវកិមមមនុស  និងករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្តីនិងកុមរ” 
្រកសួងម ៃផទ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េលខ០១២ ផ.ក. ចុះហតថេលខ េន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧។ 

52 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  សមភ សនជ៍មយួអនក្របកបរបរផ្លូវេភទឯក ជយ និង្រស្តីខ អូេខ ចំនួន្របពំីរនក ់េនកនុងទីរមួេខត្តបតដ់ំបង ៃថងទី៣០ 
ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩, អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  សមភ សនជ៍មយួបុគគលិកអងគករ ដ៍ហុក និងសមគមន្៍រស្តីកមពុជេដើមបសីន្តិភព និងករអភវិឌ ន,៍ 
េខត្តបតដ់ំបង ៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។  



 

      43   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

នយកៃននយក ្ឋ ន្របឆងំករជួញដូរមនុស របស់្រកសួងម ៃផទ បនមន 
្រប សន៍ដូេចនះ កនុងែខធនូ  ឆន ២ំ០០៨ ៖ 
 

ករឆមកចូ់លផទះបន និងករចុះ្របមូលអនករកសីុផ្លូវេភទ មដងវថីិ បនបង្ហ ញពី 
ករេប្តជញ របស់រ ្ឋ ភបិលេដើមបបីញចបអំ់េពើជួញដូរមនុស សំ បផ់្លូវេភទ ... ចបប ់ថមី 
ជវធិនករមយួៃនវធិនករមយួចំនួន េធ្វើេឡើងេ យរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុង 
រយៈេពលប៉ុនម នឆន កំន្លងមកេនះ េដើមបបីង្ហ ញថ ជករប្រងក ប ជីវកមម ផ្លូវេភទ។53 

 

េ កគឹមហុង បន្រចនេចលរបយករណ៍ែដលថ ករអនុម័តចបប់ថមីេនះ បនន ំ
ឲយមនកររេំ ភបពំនមួយចនួំន ពីេ្រពះេ កបននិយយថ េ កមិនបន 
ទទួលបណ្តឹ ង មួយពីជនរងេ្រគះេទ។54 ក៏ប៉ុែន្ត សូមបែីត រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរកិ 
ក៏ទទួល គ ល់ថ ករប្រងក បរបស់នគរបល មិនបនផលេទ កនុងករកណំត់ និងជួយ 
ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ ។55  កនុងឆន ២ំ០០៩ នគរបល និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
បនបន្តចប់ខ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលេធ្វើករេន មដងវថិី និងសួនចបរ ធរណៈ 
អឡុំងេពលេបសសម្អ ត និងចុះចប់្របមូលម្តងមក ល េនេពល ្រតី ។ កនុង ជធនីភនេំពញ 
ករេបសសម្អ តទងំេនះបនេធ្វើេឡើងជពិេសស េន មដងវថិី និង មសួនចបរេនជិត 

                                                           
53“ កមពុជ ្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ្របតិបត្តិចបប្់របឆំងករជួញដូរផ្លូវេភទថមី”  ហ ង ់្រហងេ់្របស  ៃថងទី២៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៨។ 

54ដូចគន  

55 ្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ,  របយករណ៍ស្តីពីករជួញដូរមនុស  ឆន ២ំ០០៩ - ្របេទសកមពុជ ៃថងទី១៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩ សរេសរថ 
ចំេពះ្របេទសកមពុជ ៖  

ពីេ្រពះែតចបបថ់មីេនះ ្រគបដណ្ត បេ់លើបទេលមើសដេ៏្រចើន  ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលមនិ្រគបគ់ន ទងំអស់េទ ែដលេចះកំនតឲ់យេឃើញពី ភពខុសគន រ ង 
ម្រ ៃនចបបស់្តីពី បទេលមើសជួញដូរមនុស  និងបទេលមើសមនិជួញដូរ ដូចជអំេពើេពសយចរ របូភពនិងសមភ រៈ ស ភស និងករ 
រេំ ភផ្លូវេភទេលើកុមរ។ ជលទធផល ម្រន្តី្របតិបត្តិចបបប់នេផ្ត តែតេទេលើបទេលមើសែដលពកព់ន័ធនឹងអំេពើេពសយចរ េហើយនគរបល 
ជេ្រចើនរបូ តុ ករ និងម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលដៃទេទៀត កដូ់ចជេជឿថ ករអនុវត្តម្រ ទងំអស់ៃនចបបេ់នះ ែដលទកទ់ងនឹងអំេពើ 
េពសយចរ  គឺជករចូលរមួចំែណកកនុងកិចច្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស ។ 
 
បនទ បព់ីករអនុមត័ចបប ់កងកម្ល ងំនគរបលកមពុជបនដឹកនកំរប្រងក បជេ្រចើនេលើកេលើ ផទះបន និងឃំុឃងំ្រស្តីកនុងមុខរបរេពសយចរ 
មយួចំនួនធំ ប៉ុែន្តខកខនកនុងករចបខ់្លួន េសុើបអេងកត ឬេចទ្របកនជ់នមយួចំនួនធំ ែដលពកព់ន័ធនឹងបទេលមើសជួញដូរមនុស ។ បែនថម 
េលើសេនះេទៀត ្រស្តីកនុងរបរេពសយសចរែដល្រតូវបនេគឃំុខ្លួន ចមន បប់ញចូ លទងំ ជនរងេ្រគះៃនអំេពើជួញដូរ ថ្វីេបើនគរបលបន 
េធ្វើករប៉ុនបង៉ខ្លះៗ េដើមបកីំណតរ់ក ជួយ  ឬករពរពួកេគកេ៏ យ។ មនេនេគហទំពរ័ http://www.unhcr.org/refworld/ docid/ 

4a4214c82d.html, (បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី១៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០)។ 
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វត្តភន ំផ រចស់ កនុងខណ្ឌ ដូនេពញ វមិនឯក ជយ កនុង ខណ្ឌ ចកំរមន េនកនុងខណ្ឌ ទួលេគក 
ខណ្ឌ ៧មក  និងខណ្ឌ បញស ែីកវ។ 
 

ករេបសសម្អ ត និងចុះចប់្របមូល គឺជ្រពឹត្តិករណ៍េធ្វើេឡើងម្តងេហើយម្តងេទៀត 
ជេទៀងទត់ ែដលរតឹបណ្តឹ ងេនេពលមន្រពឹត្តិករណ៍សខំន់ៗេនកនុង ជធនី 
ដូចជៃថងបុណយជតិ ទស នកិចចរបស់អនកករទូត ឬ្រពឹត្តិករណ៍អន្តរជតិធំៗ ។ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្រតូវបនេគព័ទធចប់្របមូលយកេទ ឃុខំ្លួនចនួំនពីរបីៃថង េនឯ 
មនទីរសងគមកិចច ជធនី និងជញឹកញយ្រតូវបនេ ះែលងវញិ បនទ ប់ពី្រពឹត្តិករណ៍ េនះ 
កន្លងផុតេទ។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ច្រតូវបនចប់កនុងយុទធនករ 
េបសសម្អ ត្រទង់្រទយធ ំ មដងវថិី ែដលេគចប់្របមូលទងំអនកគម នផទះសែមបង 
កុមររស់ មចិេញចើ មថនល់ អនកសុទំន និងអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នផងែដរ។ 
 

ករចប់ខ្លួនមួយចនួំន បនេកើតេឡើងេ យមិនមនមូល ្ឋ នចបប់ទល់ែតេ ះ។ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមួយចនួំន បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស អពីំរេបៀបែដល
នគរបលបនចប់ពួកេគែបបងយៗ េដើមបបី្លន់ ឬជ្រមិតទរលុយពីពួកេគ 
ចប់រេំ ភេសពសនថវៈេលើពួកេគ ឬឲយពួកេគ ងសម្អ តបងគន់ ឬករយិល័យកនុង 

ថ នីយ៍នគរបល។ 
ករេបសសម្អ ត មសួនចបរ ជធនីភនេំពញ និង មដងវថិីនន ្រតូវបនអនុវត្ត េ យ
ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនករេរៀបចសំ ្ត ប់ និងសន្តិសុខ ធរណៈ  ម 
បទបញជ របស់អភិបលខណ្ឌ  អភិបល្រកុងឬេខត្ត ឬ្រកសួងម ៃផទ។56 ករេបស 
សម្អ តទងំេនះដឹកនេំធ្វើេ យនយនគរបល មខណ្ឌ  េ្រចើនជងនគរបល 
្របឆងំករជួញដូរមនុស ។  
 

                                                           

56 េច ្វ យ្រសុក/ខណ្ឌ  ឬអភបិលេខត្ត/្រកុង ជធនី ជអនកដឹកនកំម្ល ងំែដលេគេ ថ “គណៈបញជ ករឯកភព” ែដលមនតួនទី 
េ ះ្រ យចំេពះស ្ត បធ់ន ប ់និង សន្តិសុខ ធរណៈកនុងតំបន្់រគប្់រគងរបស់ពួកេគ។ 
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លិខិតមួយចបប់របស់្រកសួងម ៃផទ េផញើជូនអងគករសមព័នធែខមរជេំរឿននិងករពរ សិទិធមនុស  
(លីកដូ) កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ បនសរេសរថ ករេបសសម្អ តេនះ 
េធ្វើេឡើងេដើមបេីរៀបចសំ ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ។ 
  

្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ បនេធ្វើេ យបតប់ង ់ស ្ត បធ់ន បក់នុងទី ធរណៈ និងេធ្វើ 
ឲយបះ៉ពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូរ និងសីលធម ៌សងគមជតិ ។ មនិែតប៉ុេ ្ណ ះមន្រកុមខ្លះ 
បនេរៀបចំជប ្ត ញទកថ់ពកបុ់រសៗែដលេធ្វើដំេណើ រ មដងផ្លូវ េហើយេពលខ្លះពួកេគ 
បនេរៀបចំជអនទ ក ់េដើមបគំី មសំឡុតយកសមភ រៈ លុយកកពី់េភញ វេទៀតផង  ។ 
េ យមនករដឹកនពីំឯកឧត្តម ែកប ជុតិម អភបិល ជធនីភនេំពញ 
និងេដើមបអីនុវត្តេគលករណ៍របស់ គណៈបញជ ករ ឯកភព ជធនីភនេំពញ 
គណៈបញជ ករឯកភពខណ្ឌ ដូនេពញ បនចុះ្រតួត ពិនិតយ 
និង្របែម្របមូលនររីកសីុផ្លូវេភទ ជនអនថ អនកេដើរសំុទន និងេកមង ហិតកវ 
ែដលែតងែត ន កេ់នេលើ លេ ម  មសួនចបរ មចិេញច ើមថនល់ និង មសំយ៉បផទះ 
ែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់សន្តិសុខស ្ត បធ់ន ប ់សងគម ... ករ្របមូល្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ 
េកមងអនថ េកមងហិតកវ អនកសំុទន មដងផ្លូវ និង មសួនចបរ 
របស់ ខណ្ឌ ដូនេពញ គឺជតួនទី និងភរកិចច កនុងករ 
រក សន្តិសុខស ្ត បធ់ន បស់ងគម ។57 

 

ទស នៈេនះ ្រតូវបនបញជ ក់េនកនុងអ ថ ធិបបយរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងែខសី  ឆន ២ំ០០៩ 
េលើរបយករណ៍របស់ករយិល័យឧត្តមសនងករសីទ្ឋិមនុស អងគករ សហ្របជជតិ ៖ 
 

ប៉ូលីស ជធនីភនេំពញ បនចបេ់ផ្តើមេធ្វើករេបសសំ តអនករកសីុផ្លូវេភទ អនកសំុទន 
េកមង មចិេញច ើមផ្លូវ អនកេញ នថន  ំជនពិករ និងជនដៃទេទៀត កនុង េគលបំណង . . . 
េដើមបេីរៀបចំទី្រកុងឲយមនេ ភណ័ភពេដើមបីទកទ់ញេភញ វ េទសចរជតិ និងអន្តរជតិ 
ចូលមកេធ្វើទស នកិចចនិងកំ ន្តេនទី្រកុងភនេំពញ មរយៈករេលើកសទួយវស័ិយ
េទសចរ េហើយជន នថ មចិេញច ើមផ្លូវទំងេនះ 

                                                           
57 លិខិតេលខ១២១៩ ស.ជ.ណ. ចុះៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ េផញើេទអងគករលីកដូ ពកព់ន័ធនឹងលទធផលេសុើបអេងកតរបស់រ ្ឋ ភបិល 
ចំេពះករណីរេំ ភបំពន ែដលេគបន យករណ៍ថ បន្រប្រពឹត្តិេនមជ មណ្ឌ លសងគមកិចច ជធនី របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ។ 



  

េបសសម្អ តេចញពដីងវថិ ី  46 

កជ៏ធនធនមនុស ស្រមបេ់ធ្វើករេលើវស័ិយកសិកមមែដល្រតូវេលើកទឹកចិត្ត និង 
ជំរុញឲយគតវ់លិ្រតឡបេ់ទលំេន ្ឋ នរបស់គតេ់ន មេខត្ត ្រកុង េដើមបឲីយ 
គត្់របកបមុខរបរែ្រសចំករវញិ។58 

 

េ កម៉ន់ េឈឿន អតីតអភិបលរង ជធនីភនេំពញ បន្របប់អនក រព័ត៌មន
អឡុំងេពលៃនករប្រងក បមួយ កនុងែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ថ អនកគម នទីលេំន និង 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនេធ្វើឲយខូចេ ភ័ណភព ជធនីភនេំពញ។59 ម្រន្តីមួយរូប េទៀត 
គឺអភិបលរងខណ្ឌ ដូនេពញ េ កសុខ េពញវុធ បន្របប់កែសតភនេំពញ ប៉ុស្តិ៍ថ 
្រគប់ខណ្ឌ ទងំអស់កនុង ជធនី បនទទួលបទបញជ ឲយចប់្របមូលអនក រស់ មដងផ្លូ វ ែដល
េនេពលេនះ ករេបសសម្អ ត្រតូវេធ្វើេឡើងពីរដង កនុងមួយ សប្ត ហ៍។ គត់និយយថ 
“ខណ្ឌ ដូនេពញជេបះដូងៃនេទសចរ នេយបយ និង េសដ្ឋកិចចរបស់ ជធនី។ 
េដើមបរីក បននូវភព ្អ តបតរបស់ ជធនី ... េយើង្រតូវ ែតចត់វធិនករេបសសម្អ ត 
រហូតទល់ែតែលងមនមនុស រស់ មដងផ្លូ វ។60 
 

កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ នគរបលបនឃុខំ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ អនកេ្របើេ្រគ ងេញ ន 
និងជនដៃទេទៀតកនុងខណ្ឌ ដូនេពញ កនុង “យុទធនករេបសសម្អ តវថិី” មុនកិចច្របជុថំន ក់ 
រដ្ឋម្រន្តី ៊ ន-សហភពអឺរ ៉ុប កនុង ជធនីភនេំពញ។ េ កសុខ សមបត្តិ អភិបលខណ្ឌ  
ដូនេពញ បនេលើកេហតុផលសំ ប់ត្រមូវករេរៀបចេំ យមន “សន្តិសុខ ្ត ប់ធន ប់ 
សងគមដ៏េពញេលញ” មុនកិចច្របជុថំន ក់រដ្ឋម្រន្តី ៊ ន-សហភពអឺរ ៉ុប កនុង ជធនី ភនេំពញ 
េ យនិយយថ ជញ ធរនឹងបន្តេបសសម្អ ត អនករកសីុផ្លូ វេភទ និងជន 
សង យ័េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន េចញពីដងផ្លូ វ េហើយ គត់បននិយយពី្របតិបត្តិករ េនះថ 
                                                           
58 ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិធមនុស  ្របច្ំរបេទសកមពុជ 
េ យមនករេធ្វើអ ថ ធិបបយពី ជរ ្ឋ ភបិល ៃន្របេទសកមពុជ  “របយករណ៍្របចឆំន  ំ២០០៨/៩”  របយករណ៍ ែខមក  ២០០៨ - មថុិន 
២០០៩ កថខណ្ឌ  ២៩ ទំពរ័៤៤។ 

59 យុន មន និងេបថនី លិន យ “្រកុមសិទិធមនុស េចទរ ្ឋ ភបិលពីករ កេ់ទសេលើអនក្រកី្រករស់េនភនេំពញ” កែសត ឌឹ 
ែឃមបូ  េដលី ចុះៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 

60 វង  សុេខង និងសីុបេសទ ន េ្រស្តងហជីអូ “ករឃំុខ្លួន ្រតូវបនេគេថក លេទសថជ ‘ករបេងកើតភពរនធត’់ “ ភនេំពញប៉ុស្តិ ៃថងទី២៧ ែខកកក  
ឆន ២ំ០០៩។ 
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“េយើង្រតូវេឆ្លើយតបេទនឹងបណំង្របថន  [ ជធនីភនេំពញ] េដើមប ី
េធ្វើយ៉ង ឲយមនសន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់សងគម”។  “េយើងនឹងបន្តេបសសម្អ ត 
អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន និងអនករកសីុផ្លូ វេភទ ែដល មនេន មដងផ្លូ វ និង 
មត់ទេន្លេនេពលយប់។” 61 
 

ជេ្រចើនែខ កនុងឆន ២ំ០០៩ េ យមនបទបញជ ពីរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ជញ ធរបន 
បេងកើនករេបសសម្អ តេន មសួនចបរ ធរណៈ និង មដងវថិីនន ែកបរ 
វត្តភនសំថិតេនក ្ត លខណ្ឌ ដូនេពញ។ ជឧទហរណ៍ េយង មម្រន្តីខណ្ឌ  ដូនេពញ 
េនៃថងទី២៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ កម្ល ងំច្រមុះ62 របស់ខណ្ឌ ដូនេពញបន ចុះអនុវត្តករ
េបសសម្អ តេ្រកមបញជ ផទ ល់ របស់អភិបល ជធនីភនេំពញ និង អភិបលខណ្ឌ
ដូនេពញ។63 ម្រន្តីរូបេនះបន្របប់អនក រព័ត៌មនថ “េគលបណំងៃនករេបសសម្អ ត 
គឺេដើមបបីញឈប់ ថ នភពអនធិបេតយយ ែដល បងករេឡើងេ យ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែដលឈរបក់ៃដេ េភញ វ េធ្វើឲយប៉ះពល់ ្របៃពណីជតិែខមរ 
និងបងករឲយមនអសន្តិសុខនិងស ្ត ប់ធន ប់សងគម ។” 64 
 

ជញ ធរ ជធនី បនែថ្លងជ ធរណៈផងែដរថ ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទជ 
េគលេ ៃនករចប់ខ្លួននិងឃុខំ្លួន ជពិេសស េដើមបបីងក រកររកី ល ល េមេ គេអដស៍។ 
ជឧទហរណ៍ េយង មេសចក្តី យករណ៍ពី រព័ត៌មន 
នគរបលបនចប់ខ្លួន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ១៧ នក់េនមុនពិធីបុណយអុទូំក 
កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ េន ជធនីភនេំពញ (ជពិធីែដលមន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន 
ពន់នក់ចូលរួម ែដលេធ្វើដេំណើ រពីតបំន់ជនបទមកកន់ ជធនីភនេំពញ េដើមបេីមើល 

                                                           

61 ឆន ចនសីុ់ និងសីុម៉ុន ម៉ក “ ជញ ធរបន្តេបសសម្អ តជនកកសងគម” កែសត ឌឹ ែឃមបូ េដលី ៃថងទី២៣-២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០9។ 

62 មនករចូលរមួពីនគរបល្រសុក/ខណ្ឌ  ម្រន្តី្រសុក/ខណ្ឌ  េមឃំុ និងម្រន្តីនគរបល និងេ្រកមករដឹកនរំបស់របស់អភបិល្រសុក/ខណ្ឌ ។ 

63 រសមី “ ជញ ធរខណ្ឌ ដូនេពញ្របមូលបន ្រស្តី្របកបរបរផ្លូវេភទចំនួន១៩នកក់នុងយុទធនករពទ័ធចបម់យួេនជុំវញិវត្តភន”ំ កែសតកមពុជថមី 
ៃថងទី២៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 

64ដូចគន ។ 
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និងចូលរួមកនុងករ្រប ងំទូក)។ េ កសុខ េពញវុធ អភិបលរងខណ្ឌ ដូនេពញ 
ផ្តល់េហតុផលចេំពះករេបសសម្អ ត េ យ្របប់េទអនក រព័ត៌មនថ 
“េយើងមិនចង់េឃើញអនក្រប ងំទូក នយំកជងំឺដូចជេមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍ 
្រតឡប់េទឲយ្របពនធរបស់ពួកេគេទេនឯផទះេទ។ េយើង្រតូវករករពរបុរសទងំេនះ 
ពីេ្រពះពួកេគរវល់ែតសបបយចូលរួមកនុងពិធីេនះ េហើយេភ្លចពីេរឿងសុខភព និង 
សុវតថិភព។” 65 
 

េនៃថងទី៤ ែខមីន ឆន ២ំ០១០ នយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន បនអពំវនវម្តងេទៀត ឲយ 
នគរបលបេងកើនសកមមភពរបស់ខ្លួន្របឆងំនឹងអេំពើជួញដូរមនុស  និងែលបងសីុសង 
េ យនិយយថ “ខញុសូំមេ យ ឆន ២ំ០១០ គឺជឆន ែំដល្រតូវចត់វធិនករ្របយុទធ្របឆងំ 
នឹងករជួញដូរមនុស  និងែលបងសីុសងខុសចបប់្រគប់រូបភព។” 66 េ កនយករដ្ឋម្រន្តី 
ក៏បនែថ្លង្រតង់ៗផងែដរ ពីករ្រប្រពឹត្តខុសឆគងរបស់ម្រន្តីជន់ខពស់ កនុងកិចច្របឹងែ្របង 
របស់ពួកេគ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  និងែលបងសីុសង េ យមន្រប សន៍ថ 
“ខញុ េំ ក ្ត យ ស់ ចេំពះករ្រប្រពឹត្តមិន្រតឹម្រតូវរបស់ថន ក់ដឹកនមួំយចនួំន ែដល
បនេ្រជ តែ្រជកចូលករងររបស់តុ ករ និងករងររបស់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ . . . 
វបបធម៌និទណ្ឌ ភពមិន ចទទួលយកបនេឡើយ។” េទះជយ៉ង ក៏េ យ 
េ កនយករដ្ឋម្រន្តីខកខនមិនបននិយយពីអេំពើរេំ ភបពំនរបស់ នគរបល 
ថន ក់មូល ្ឋ នេទ។ ជលទធផលៃនករអពំវនវរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសនេនះ 
នគរបលបនចប់ខ្លួន និងឃុខំ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើននក់ េ យបញជូ ន ពួកេគ
េទកន់មនទីរសងគមកិចច ជធនី និងបនទ ប់មក្របគល់េទេ យ អងគករ មិនែមនរ ្ឋ ភិបល។  

                                                           

65 ម៉ុម គនធ  “នគរបល ជធនីចបអ់នកសង យ័ជេពសយចរចំនួន១៧នក”់ កែសតភនេំពញប៉ុស្តិ ៃថងទី៣០ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៩។ 

66 វង  សុេខង និងខួត សុភ្័រក ច្រកីយ៉ “ហុ៊ន ែសន ្របបម់្រន្តី កុំេ យេ្រជ តែ្រជកចូលកនុងយុទធនករប្រងក ប” កែសតភនេំពញប៉ុស្តិ ៃថងទី៥ 
ែខមនី ឆន ២ំ០១០។ េគហទំពរ័ http://www.phnompenhpost.com/index.php/2010030533129/National-news/hun-sen-tells-

officials-not-to-meddle-with-vice-crackdown.html (បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី១១ េម  ២០១០)។ 
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IV. អំេពីរំេ ភបំពនេលីអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 

 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលេធ្វើករេន មសួនចបរ និង មដងវថិី ៃន ជធនី ភនេំពញ 
យករណ៍ថ ពួកេគ្របឈមមុខនឹងអេំពើរេំ ភដ៏រកី ល ល េនេពល សថិតកនុង

ក ្ត ប់ៃដរបស់ ជញ ធរ។ អេំពើរេំ ភទងំេនះមនជ ទិ៍ ករឃុឃំងំេ យបពំន 
កររេំ ភេលើសិទិធទទួលបននីតិវធិី្រតឹម្រតូវ ករ យដ ំហិង េលើរូប ងកយ 
កររេំ ភេសពសនថវៈ ករយរយីផ្លូ វេភទ ពលកមមេ យបងខ ំករជរំតិយកលុយ 
កររបឹអូសយកសមភ រៈមនជប់នឹងខ្លួន និងករេធ្វើបបែបប អមនុស ធម៌េផ ងៗេទៀត។ 
ជន្រប្រពឹត្តអំេពើរេំ ភទងំេនះមន ម្រន្តីនគរបល ្រកុមសន្តិសុខករពរសួនចបរ 
្រកុមសន្តិសុខខណ្ឌ  បុគគលិក និងពួកសន្តិសុខេនមនទីរ និងមណ្ឌ លសងគមកិចច។ 
េនទី្របជុជំនេខត្តបត់ដបំង និង សីុសូផុន កនុងេខត្ត បនទ យមនជ័យ និងេនេខត្តេសៀម ប 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បនរកេឃើញថ នគរបលជរំតិយកលុយ 
មនសភពរកី ល លខ្ល ងំ ក៏ប៉ុែន្តឧបបត្តិេហតុៃនអេំពើ ហិង េ យនគរបល 
និងករចប់ឃុខំ្លួនេ យបពំន មនតិចជងេន ជធនី ភនេំពញ។ អេំពើរេំ ភបពំន 
េន ជធនីភនេំពញ មនលកខណដុះែស្លេទេហើយ ែដល ជគរូំនិទណ្ឌ ភព 
ែដលអនុញញ តេ យមនជបន្តរនូវអេំពើរេំ ភបពំន។ ករសិក ឆន ២ំ០០២ 
េ យសហជីព្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទកមពុជ បនរកេឃើញថ ៧២ 
ភគរយៃន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ ចនួំន ៥០ នក់ ែដលយកេធ្វើជគំរូសំ ប់ករសទង់មតិ 
កនុងតបំន់ទួលេគក និងបញស ែីកវៃន ជធនីភនេំពញ បន្របឈមមុខនឹងកររេំ ភ 
សិទិធមនុស មួយចនួំន ែដល្រប្រពឹត្តេ យនគរបល េហើយពួកេគទងំអស់គន សុទ្ឋែត 
បនេឃើញផទ ល់ែភនកអំេពើរេំ ភទងំេនះ។67 

                                                           

67 សហជីព្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទកមពុជ និងសមគមអភវិឌ ន្៍រស្តីកមពុជ ករ ទ បសទង់មតិអពីំ កររេំ ភសិទិធមនុស របស់អនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទ េ យនគរបលេនកនុងខណ្ឌ ទួលេគក ភនេំពញ ឆន ២ំ០០២ ទំពរ័៣-៤។ 
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អឡុំងេពលេបសសម្អ ត ម្រន្តីនគរបលមួយចនួំនបនប្លន់យក ឬជរំតិយកលុយពីអនក 
្របកបរបរផ្លូ វេភទ យដ ំនិងេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស់របស់ពួកេគ។ េនមជឈមណ្ឌ លរបស់
រ ្ឋ ភិបល ជកែន្លងែដលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្រតូវបនឃុឃំងំេ យបពំន ពួកឆម  ំ
សន្តិសុខមណ្ឌ លបនរេំ ភេសពសនថវៈ និង យដពួំកេគ។ 
 

ជនទងំ យែដល ្របកបរបរផ្លូ វេភទេ យសម័្រគចិត្ត ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ មនុស  
និងកុមរ្របកបរបរផ្លូ វេភទ សុទ្ឋែតបន្របឈមមុខនឹងកររេំ ភបំពនពី សំ ក់នគរបល។ 
គម ននរ មន ក់ែដល្រតូវបនសមភ សន៍េ យអងគករ ឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  និយយថ 
នគរបលបនសួរនពួំកេគ េដើមបកីណំត់រកថ េតើពួកេគ ចជ ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ 
ឬក៏ ពួកេគមន យុេ្រកម ១៨ឆន  ំេឡើយ។ ករ្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
្រតូវបនេគចត់ជទ្រមង់ ្រកក់បផុំតមួយ ៃនពលកមម កុមរ 
េហើយមិនមនជន មន ក់ែដលសថិតេ្រកម យុ១៨ឆន  ំ្រតូវ អនុញញ តឲយពក់ព័នធ 
នឹងករងរែបបេនះេឡើយ។ េ្រកមចបប់អន្តរជតិ រ ្ឋ ភិបលមនករណីយកិចច េដើមប ីកណំត់រក 
អនករងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរមនុស  និងកុមរែដលពក់ព័នធកនុងទ្រមង់ 
ដ៏ ្រកក់បផុំតៃនពលកមមកុមរ និង្រតូវបញជូ នពួកេគេទរកេស សម្រសប។68 
 

នគរបលកនុង្របេទសកមពុជ ្របតិបត្តិករេនក្រមិតឃំុ/សងក ត់ ្រសុក/ខណ្ឌ  និង េខត្ត/្រកុង។ 
ែផនកឯកេទស្របឆងំករជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជន ្របតិបត្តិករ េនក្រមិតេខត្ត/្រកុង 
ជធនី។ ែផនកេនះែតងែត ដឹកនកំរេសុើបអេងកតករណីជួញដូរ មនុស  និងឆមក់ចូល គរ

ននដូចជ ផទះបន និងកែន្លងម៉ស ។ ក៏ប៉ុែន្ត នគរបល ែដលទទួលបនទុកដឹកន ំ
ករប្រងក បេលើអនក្របកកបរបរផ្លូ វេភទេន មដងវថីិ អនកគម ន ផទះសែមបង អនកេ្របើ
្របស់េ្រគ ងេញ ន និងកុមររស់ មចេញចើ មថនល់ ជធមម គឺជ 
នគរបលរដ្ឋបលខងស ្ត ប់ធន ប់ ែដល្របតិបត្តិករេនក្រមិតសងក ត់ ខណ្ឌ  និង ជធនី។ 
 
                                                           
68 ម្រ ៧ ៃនអនុសញញ េលខ១៨២ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីទ្រមង់ ្រកកប់ំផុតៃនពលកមមកុមរ។ 
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អំេពីយរយីេន មដង ថ ីនិងអំេពីរំេ ភបំពនេផ ងៗ 
 

បញ្ហ ធំស្រមបខ់ញុ ំគឺ ករេធ្វើបបរបស់ប៉ូលីស។ ប៉ូលីសេដញចប្់រសីៗរកសីុផ្លូវេភទ 
េន មសួនេសទើរ ល់យប ់. . . ប៉ូលីសែដលកចជងេគ គឺប៉ូលីសមកពីសងក ត ់វត្តភន។ំ 
ពួក្រសីៗ ដឹង្រគបគ់ន ថប៉ូលីសទងំអស់េនះកច វ ស់។ ជួនកល 
ប៉ូលីសបញ់ជំពមេកសូ៊បំែបកពួកេយើង េនេពល េឃើញពួកេយើង 
ឈរផ្តុ ំគន េនកែន្លង មយួកនុងសួន។ ខញុ ំខ្ល ចប៉ូលីស យខញុ ំ ដូេចនះខញុ ំឈរ្របុង 
្របយត័ន្រគបេ់ពល ែដលខញុ ំេនសួនចបរ។ េពលេឃើញប៉ូលីសមក ខញុ ំរតេ់គច 
យ៉ងេលឿន។ 
— មក  សមភ សន៍កនុងែខសី  ឆន ២ំ០០៩ កនុង ជធនីភនេំពញ។ 

  

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេលងែលបង “បិទពួន” ជមួយនគរបល  ឆម សំន្តិសុខខណ្ឌ  និង 
ឆម សំន្តិសុខករពរសួនចបរ ធរណៈ េដើមបេីជៀស ងបនពី ករចប់ខ្លួន យដ ំ
និងជរំតិយកលុយ។ កុ ប  យុ២៩ឆន  ំជអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មដងផ្លូ វ កនុង 
ខណ្ឌ ទួលេគក បននិយយថ ៖   
 

ប៉ូលីសនិយយថ ពួកេយើងខញុ ំរតដូ់ចមនអ់ញច ឹង ម្តងរតេ់ទខងេនះ ម្តងរតេ់ទ 
ខងេនះ េនេពលមនករេដញពួកេយើងេចញពីផ្លូវ។ េពលខញុ ំេឃើញប៉ូលីស
ខងទួលេគកមក ខញុ ំេដើរេទផ្លូវមខ ងេទៀត ែដល្រតួត្រ េ យប៉ូលីសខណ្ឌ  េផ ង។ 
េហើយេពលខញុ ំេឃើញប៉ូលីស ពីខណ្ឌ បញស ែីកវមក ខញុ ំរតេ់ទផ្លូវែដលសថិត 
េនេ្រកមខណ្ឌ ទួលេគក។ េធ្វើែបបេនះ ខញុ ំ ចេគចផុតពីករចបខ់្លួនបន។ 
ប៉ូលីសខងខណ្ឌ ទួលេគក េពលមកគឺ មកចបេ់យើង ចំែណកឯប៉ូលីសពី 
ខណ្ឌ បញស ែីកវ េពលមកគឺ មក យេយើង។69 

 

ប៉ូលីសពីសងក ត់វត្តភន ំេ្របើចពំមេកសូ៊ បញ់្រគប់ដុថំម បេណ្ត ញេយើងេចញពីសួន។ មីន 
បនពនយល់ថ “ដុថំមែដលប៉ូលីសបញ់ពីចពំមេកសូ៊ បន្រតូវចេំលើ ម ខញុ  ំកល ពី្របែំខមុន 

                                                           

69 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ កូ ប េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 



  

េបសសម្អ តេចញពដីងវថិ ី  52 

ែដលកលេនះខញុកំពុំងែតេនេលើសួនចបរែកបរផ រចស់។ ខញុ ំ ប 
េ្របងកូ េនេលើ ន មជ ំេហើយពីរបីៃថងេ្រកយមក ក៏រលុបបត់េទវញិ ។” 70   ចន្ឋូ  
ពិពណ៌នអពីំឧបបត្តិេហតុកនុង ែខកកក  េ យនិយយថ “្រគប់ឃ្លីបញ់េចញពី 
ចពំមេកសូ៊របស់ប៉ូលីស បន្រតូវចេំលើៃដខញុ  ំកលពីពីរសប្ត ហ៍មុនេនះ។ ខញុឈំឺ 
ចុកចប់ ស់។” 71 
 

ជួនកលនគរបលបងខអំនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ឲយរួមេភទ ឬេធ្វើសកមមភពែបប បនទ បបេនថ ក 
ជមួយនឹងអតិថិជនខ្លួន ជករ “សែម្តង”។ កនុងែខេម  ឆន ២ំ០០៨  នី និង្រសី  
បនេមើលេឃើញផទ ល់ែភនកនូវ សកមមភពែដល ម្រន្តី នគរបលបួននក់ 
េ្របើកេំភ្លើងភជង់បងខ្ំរស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទមន ក់ និងអតិថិជនរបស់ 
នងេ យសែម្តងកររួមេភទេនេលើសួនចបរែកបរផ រចស់។ បនទ ប់ពីសែម្តងរួច 
នគរបលបនេ ះែលងពួកេគ។72 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទខ្លះនិយយថ ្រកុមសន្តិសុខករពរសួនចបរ ែដលេធ្វើករ 
េ្រកមសមតថកិចចរបស់ ជធនីភនេំពញ េ្របើអេំពើហិង េ្រចើនជង ម្រន្តី 
នគរបលេទេទៀត។73 នីក យុ២៨ឆន បំននិយយថ ឆម សំន្តិសុខសួនចបរ 
ឯកស ្ឋ នបីបួននក់ បន យដនំង េនេពលនងកពុំងនិយយទូរស័ពទ េន 
េម៉ង១១.៣០នទីយប់ កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ េ្រពះែតនងមនភពយឺតយ៉វ 
កនុងករេធ្វើ មបញជ របស់ពួកេគឲយេទេនកែន្លងងងឹត។ នងនិយយថ ៖  
 

ដំបូង សន្តិសុខមន កប់នេដើរមក េហើយទតខ់ញុ ំ ... បនទ បម់កសន្តិសុខបីនក ់
េផ ងេទៀតបនមកដល់ែដរ។ សន្តិសុខពីរនកច់បៃ់ដទងំពីររបស់ខញុ ំជប ់
េ យទុកឲយពីរនកេ់ទៀត យខញុ ំ។ ពួកេគទះកំេភ្ល ងខញុ ំ។ ពួកេគដូចជ្រសវងឹ 

                                                           
70 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ មនី េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

71 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ចនធូ េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

72 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នី ្រសី  និង  េនភនេំពញ ៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 

73 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នីក ្រសី   និងឌី  េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 



 

      53   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

្រ បន្តិច។ ពួកេគ យកបលខញុ ំនឹងដំបងឫស  ីនិងវទិយុទកទ់ងរបស់ពួកេគ 
និង យសព្វកែន្លងទងំអស់។ ពួកេគចបែ់ហក វខញុ ំ។ ប៉ូលីសបនមកកត ់
មេនះែដរ ែតេគអតរ់វល់ជួយ ខញុ ំេទ សន្តិសុខបន្ត យខញុ ំជិតកន្លះេម៉ង។ 

មនុស ជេ្រចើននកប់នេឃើញសន្តិសុខ យខញុ ំ ែតេគ ល់គន ខ្ល ច មនិ ៊ ន ជួយ ខញុ ំេទ។ 
្របធនសន្តិសុខ ្របបកូ់នេចេផ ងេទៀតថេបើេឃើញខញុ ំេទទីេនះ ម្តងេទៀត 
្រតូវ យខញុ ំឲយងប។់74  

 

ទងំនគរបលនិង្រកុមសន្តិសុខករពរសួនចបរ ជទូេទគំ មកែំហង និងបភំិតបភំ័យ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ ពួកេគគំ មអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេ យ ករេ្របើហិង ជ បែនថមេទៀត 
្របសិនេបើពួកេគ នវលិ្រតឡប់មកសួនចបរម្តងេទៀត ឬ្របសិនេបើ 
ពួកេគចប់ខ្លួនបនពក់ព័នធនឹងករ្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ ្រសី្រសស់ក៏្របឈមមុខនឹង 
ករគំ មកែំហងផងែដរ េ យ រែត អត្តសញញ ណ  និងចរកិលកខណៈខងផ្លូ វេភទ 
របស់ពួកេគ។ ្រសី្រសស់ប្តូ រចរកិលកខណៈពីបុរសេទជ្រស្តី ែដល្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
បននិយយថ ៖ 
 

ជួនកល ប៉ូលីសែ្រសកេជរេយើងថ “ពួក េខទើយ [ពកយេមើលងយចំេពះ្រសី្រសស់] 
ពួកឯងេ យេគរុករន្ឋគូថ។ ពួកឯងមនជំងឺេអដស៍ េហើយេដើរចម្លងេគឯង ។ 
ពួកឯងសមែតបញ់ឲយងបេ់ទ។” 75 

 

អំេពីរំេ ភបំពនអំឡងុេពលចបខ់្លួន និងកនុងេពលឃុំឃំងរបសន់គរបល 
 

ករេចទ្របកន ់ករចបខ់្លួន ករឃតខ់្លួន ឬករឃុំខ្លួនជន មន ក ់
នឹង ចេធ្វើេទបនលុះ្រ ែតអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ មបញញត្តិចបប។់ 
— ម្រ  ៣៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញែន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ, ៃថងទី២១ ែខកញញ  
ឆន ១ំ៩៩៣។  

                                                           
74 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នីក េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។  

75 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នរ ីេនភនេំពញ ៃថងទី៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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នីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ ្របេទសកមពុជ ែចងថ ជន ក៏េ យ ចនឹង្រតូវចប់ខ្លួនេ យ 
មិនបច់មនដីករតុ ករ កនុងេពលជនេនះកពុំងែត្រប្រពឹត្ត ឬ ភ្ល មៗបនទ ប់ពី 
បន្រប្រពឹត្តបទេលមើសមជឈមឹ ឬឧ្រកិដ្ឋជក់ែស្តង។76 េទះបីជអេំពើអូសទញគឺជ 
អេំពើខុសចបប់ដូចែដលបនពិពណ៌នខងេលើក៏េ យ ក៏បុគគលេពសយចរ 
មិនខុសចបប់េទកនុង្របេទសកមពុជ េហើយ នៈជអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មិនែមនជ 
មូល ្ឋ នស្រមប់ករចប់ខ្លួនេឡើយ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ក៏ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ
្របឈមនឹងករចប់ខ្លួនេ យបពំន ឬខុសចបប់ ជេរៀង ល់ៃថង។ អនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទែដល្រតូវបនេគចប់ខ្លួន គឺមនតិចតួចបផុំត ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់ពី 
បទេលមើសទក់ទងនឹងេពស ចរ ។ 
 

ជន ែដល ្រតូវបនឃត់ខ្លួន ្រតូវបន ្របប់ឲយដឹងជបនទ ន់ពីមូលេហតុ ៃន េសចក្តី 
សេ្រមចឃត់ខ្លួនេនះ។77 េ្រកមចបប់កមពុជ រយៈេពលអតិបរមៃនករឃត់ខ្លួន 
របស់នគរបលគឺ ៤៨ េម៉ង។78 ជនសង យ័ៃនបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  មនសិទិធជួប េមធវ ី
ឬជន មន ក់េទៀត កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ង កន្លងផុតេទ ៃនករឃត់ខ្លួន 
របស់នគរបល។79  
 

ម្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីរបស់្របេទសកមពុជ ជន ក៏េ យែដលចប់ ែដលឃុឃំងំ 
ឬែដលបងខ ងំជន មន ក់េទៀតេ យខុសចបប់ ចជប់ពនធនគររហូតដល់ ១០ ឆន  ំ
្របសិនេបើករចប់ ករឃុឃំងំ ឬករបងខ ងំ េនះមនរយៈេពលេលើសពីមួយែខ និងពី ៣ 
េទ ៥ ឆន េំបើ ករចប់ ករឃុឃំងំ ឬករបងខ ងំេនះតិចជងមួយែខ េហើយ ពី ១ ឆន ទីំ ៣ ឆន  ំ

                                                           
76 ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ឆន ២ំ០០៧  ម្រ ៨៧។ 

77 ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ឆន ២ំ០០៧  ម្រ ៩៧។  
78 ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ២០០៧  ម្រ ៩៦។ ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម ៌ ចឃតប់ុគគលែដល ចផ្តល់ពត័ម៌នស្តីអំពីេរឿងេហតុបនែដរ 
្របសិនេបើលកខខណ័្ឌ ខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនបំេពញ ៖ បុគគលែដល ចផ្តល់ពត័ម៌ន ្របែកកមនិ្រពមផ្តល់ពត័ម៌ន និងមនករយល់្រពមជ 

យលកខណ៍អក រ ឲយេធចើករឃតខ់្លួនពី្រពះ ជ ជញ ។ 

79 ្រកមនីតិវធិី្រពហមទណ្ឌ  ២០០៧  ម្រ ៩៨។ 



 

      55   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

េបើករចប់ ករឃុឃំងំ ឬករបងខ ងំេនះតិចជង ៤៨ េម៉ង។80 
្របសិនេបើករឃុឃំងំខុសចបប់មនមនេ្របើអេំពើទរុណកមម ឬអេំពើេឃរេឃ េនះ 
ករ ក់ទណ្ឌ កមម នឹងេកើនរហូតដល់ពី ១៥ េទ ៣០ ឆន ។ំ81 
 

ករចប់ខ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ជញឹកញយេធ្វើេឡើងេ យមិន្រសបចបប់ និង 
េ យបពំន។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទែដលបនសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើល សិទិធមនុស  
បននិយយថ នគរបលក្រម្របប់ពួកេគឲយដឹងពីមូលេហតុ ៃនករ ឃត់ខ្លួនពួកេគ 
និងថេតើពួកេគ្រតូវជប់េចទពីបទេលមើសអ្វី។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែតងែតមនករភ័យខ្ល ចកនុងករសួរម្រន្តីនគរបលពីមូលេហតុៃនករចប់ខ្លួន។ កញញ  
ជ្រស្តីមន ក់ កនុងចេំ ម្រកុម្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន្របនំក់ ែដលអងគករ 
ឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស បនជួបភ្ល មៗបនទ ប់ពី មនទីរសងគកិចច ជធនីបនេ ះែលង 
ពួកេគកនុងែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ នងនិយយថ ៖ 
 

េយើងខ្ល ច និងភយ័្រពួយ េពលែដលប៉ូលីសចបពួ់កេយើង ដូេចនះេយើងមនិ ៊ ន 
សួរនមំ្រន្តីប៉ូលីស ពីេហតុផលែដលេគចបខ់្លួនេយើងេទ។ េយើងដឹងថ ្របសិន 
េបើេយើងសួរេ្រចើន ឬនិយយេ្រចើន េយើង្របកដជ្រតូវប៉ូលីស យ ឬទះតបជ់ 
មនិខន។ េនឯសួនចបរ ប៉ូលីស្របបេ់យើងថ ្របសិនេបើេយើងជ្រសីេពសយ 
េគចបេ់យើងេហើយ។82 

 

នី  យុ១៨ ឆន  ំជអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមន ក់េទៀត ែដល្រតូវបននគរបល 
សងក ត់ទេន្លប ក់ ចប់ខ្លួន អឡុំងែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើល
សិទិធមនុស ថ ៖ “េពលប៉ូលីសចប់ពួកខញុយំកមកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស ខញុបំនតមត់ 

                                                           
80 ្រកម្រពហមទណ្ឌ   ម្រ ២៥៣ 

81 ្រកម្រពហមទណ្ឌ   ម្រ ២៥៤ 

82 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ កញញ  េនភនេំពញ ៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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ជមួយប៉ូលីស ខញុសួំរថេហតុអ្វីក៏ចប់ខញុយំកមកប៉ុស្តិ៍។ ប៉ូលីស មិន្របប់ខញុ ពីំ េហតុផលអីេទ 
េហើយបនទះកេំភ្ល ងខញុ ្ំរបដំង។83 
 

នគរបល ជួនកល ្របប់អនករកសីុផ្លូ វេភទអឡុំងេពលចប់ខ្លួនពួកេគថ អេំពើ េពសយចរ 
គឺជករខុសចបប់ េ យេទះបីជ  អេំពើអូសទញ គឺជបទ្រពហមទណ្ឌ  ែតមួយគត់ 
ែដលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ច្រប្រពឹត្ត ែដលនគរបល ចេ្របើ្របស់  ជេហតុផលសំ ង 
េដើមបចីប់ខ្លួនពួកេគ។ ប៉ុែន្តនគរបលមិនែដលបន ក់អនក 
្របកបរបរផ្លូ វេភទ មួយេ យជប់េចទ ពីបទអូសទញេទ។84 
 

មិនមនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលេយើងបនជួបសនទនជមួយ ែដលជអនក្រតូវបន ឃុខំ្លួន 
ឬចប់ខ្លួន បនដឹងពីករេចទ្របកន់ផ្លូ វករ មួយ ្របឆងំនឹងពួកេគេទ។ 
ពួកេគមន ក់ៗសុទ្ឋែតធ្ល ប់្រតូវបនេគចប់ឃុឃំងំ ជមធយមក៏ពីរដងែដរ។  
 

ខណៈេពលែដលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទខ្លះ ្រតូវបនេគចប់ឃុឃំងំ េន ថ នីយ៍ នគរបល 
និង្រតូវបនេ ះែលងវញិេ យមិនមននគរបល េធ្វើកណំត់េហតុ ឬ េចទ្របកន់ 
ក៏មនករណីដៃទេទៀតែដរ ែដលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន្របប់ 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ នគរបលបនសូរ និងកត់្រ ពី្របវត្តិផទ ល់ខ្លួន របស់ពួកេគ 
និងបនឲយពួកេគផ្តិតេមៃដេនេលើ្រក ស ែដលសរេសរេនះ ។ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទខ្លះនិយយថ នគរបលបនសួរ និងកត់្រ ្របវត្តិរបស់ពួកេគ (េឈម ះ 

យុ ៃថងែខឆន កំេំណើ ត ភូមិកេំណើ តពួកេគ និងេឈម ះឪពុកម្ត យ) និងបន 
ថតរូបរបស់ពួកេគ។ ម្រន្តីនគរបល ចមនសរេសរអ្វីេផ ង អពីំេហតុផលៃនករ 

                                                           
83 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នី  េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩។ 

84 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បនេសនើសំុពត័ម៌នអំពី ចំនួនមនុស ែដលេគេចទ្របកនព់ីបទអូសទញ មរយៈលិខិតមយួេផញើជូន ឯកឧត្តម 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីនិងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ េនៃថងទី១៩ េម  ២០១០ (សូមេមើលេសចក្តីបែនថមទី ១) ប៉ុែន្តរដ្ឋម្រន្តីខកខនមនិបនេឆ្លើយ
តបេឡើយ។ 
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ចប់ខ្លួន មុនេពលឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ផ្តិតេមៃដេលើឯក រេនះ ប៉ុែន្តពួកេគ និយយថ 
ពួកេគមិន្រតូវបន្របប់េ យដឹងអពីំអ្វីែដលបនសរេសរពិត្របកដេលើ ឯក រេនះេទ។ 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើន មិនដឹងពីអ្វីែដល្រតូវបនសរេសរពិត្របកដេលើ ឯក រ 
ែដលពួកេគកពុំងែតចុះហតថេលខេទ និងនិយយថ ពួកេគមិន្រតូវបន 
្របប់េ យដឹងពីមូលេហតុៃនករឃុខំ្លួន ឬពីបទេលមើសែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្ត េឡើយ។ 
ពួកេគមិនបនទទួលករ្របឹក ខងផ្លូ វចបប់ ឬ ក៏ជួបជមួយអនក មន ក់េទៀត 
ែដល ចេធ្វើជតំ ងឲយផល្របេយជន៍របស់ពួកេគេទ និងពួកេគមិនមនឱកស 
េដើមបសួីរេដញេ លពីេហតុផលៃន ករចប់ខ្លួន និងឃុខំ្លួនរបស់ពួកេគែដរ។ 
 

អេំពើហិង  ែដលជួនកលមនសភពធងន់ធងរ ជធមម ្រប្រពឹត្តកនុងេពលែដលកពុំង 
ចប់ខ្លួន។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  ពីរេបៀប 
ែដលនគរបលឃុឃំងំពួកេគ េ យេ្របើកម្ល ងំហួស្របមណ មរយៈករ យដ ំទត់ធក់ 
ទះកេំភ្ល ងពួកេគ យពួកេគនឹងដបំង កេំភ្លើង ឬវទិយុទក់ទង ឬអូសកញឆក់ ៃដរបស់ពួកេគ 
ឬេបចទញសក់កបលរុញេឡើងម៉ូតូ។ ្រកុមឆម សំន្តិសុខរបស់ខណ្ឌ  
និងឆម សំន្តិសុខសួនចបរកនុងឯកស ្ឋ ន បន យដអំនក្របកបរបរផ្លូ វេភទផងែដរ 
មុនេពល្របគល់ពួកេគេទឲយនគរបល ឬមុនេពលេ ះែលងពួកេគេទវញិ។85  
 

លកខិ  យុ៣៥ ឆន  ំ្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុង ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ េនសួនចបរវត្តភន ំ
ពិពណ៌នពីករចប់ខ្លួនរបស់នងេ យម្រន្តីនគរបលមន ក់។ នងបនរពំញកថ ៖ 
 

េនពកក់ ្ត លយប ់ប៉ូលីសមន កប់នជិះម៉ូតូេឡើងេលើសួន េដញ មចប ់
អនករកសីុផ្លូវេភទ ។ គតច់បខ់ញុ ំបន ចប្់រកបចួសកខ់ញុ ំ និងអូសខញុ ំេឡើងេលើ ម៉ូតូគត។់ 

                                                           
85 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសីែកវ េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 



  

េបសសម្អ តេចញពដីងវថិ ី  58 

គតេ់ចទខញុ ំថខញុ ំ្របឹងរតេ់គចេចញពីគត ់េហើយគតច់បយ់កខញុ ំេទ 
ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសវត្តភន។ំ86 

 

នគរបលបន យអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជមួយនឹងក ្ត ប់ៃដរបស់ពួកេគ ឬដបំង 
និងេ្របើដបំងឆក់ ឆក់ពួកេគ ទត់និងទះអនក ែដលត ៉មិនឲយចប់ខ្លួន។ ករ្រប្រពឹត្ត 
ែបបេឃរេឃ ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេទេលើអនកទងំ យ  ែដលេគបនចប់េហើយ 
ែតពយយមរត់េគចេចញពីនគរបល មនជ ទិ៍ ករេ្របើកេំភ្លើងបភំិតបភំ័យេលើ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ ម៉លីស បនពិពណ៌នអពីំឧបបត្តិេហតុមួយកនុង ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ 
េនេពលែដលនគរបលេនខណ្ឌ ដូនេពញ បនេ្របើ្របស់ដបំងឆក់ 
េទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ៖ 
 

ខញុ ំបនេឃើញផទ ល់ែភនក ប៉ូលីសពីរនកក់នដំ់បងឆក ់ជិះម៉ូតូេដញឆក ់ពួក្រសីរក 
សីុផ្លូវេភទ ្របែហលបីែខមកេហើយ។ ខញុ ំកប៏នេឃើញប៉ូលីស េ្របើដំបងឆកេ់លើ 
្រសីរកសីុផ្លូវេភទ កលពីេពលចូលឆន ែំខមរេនះផងែដរ [ែខេម  ឆន ២ំ០០៩]។87 

 
្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទមន ក់ ែដលសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បន 
និយយថ ៃដរបស់នងមិន ចេធ្វើចលនបនេពញេលញដូចមុនេទ ចប់ ងំពី
នគរបលឆក់នង ជមួយដបំងឆក់ អឡុំងេពលេគចប់នង កលពី្របឆំន កំន្លងមក 
េនកនុងខណ្ឌ ទួលេគក។88 
 

ជនទងំ យែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ ចទទួលរងករ្របមថ និងហិង  េ យ
គម នក្តី ណិត សូរេឡើយ។ ឧទហរណ៍ នរ ីែដលជ្រសី្រសស់្របកប របរផ្លូ វេភទ 
ែដលដូរចរកិលកខណៈពីបុរស មក្រស្តី បនរងករចប់ខ្លួនកនុងែខេម  ឆន ២ំ០០៩ 
ពីសួនចបរែកបរផ រចស់ បននិយយថ “េនេពលខញុ ្ំរបប់ប៉ូលីសថ ខញុមំនផទុកជងំឺេអដស៍ 
                                                           
86 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ លកខិ  េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

87 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ម៉លីស េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

88 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី  េនភនេំពញ ៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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និងខញុ ្ំរតូវេលបថន ពំនយ យុ នគរបលកន់ែត យខញុខំ្ល ងំេឡើង 
និងេចទខញុថំបនេដើរចម្លងេអដស៍េទអនកេផ ង។” 89 
 

កុមរ ជពិេសសអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទែដលមន យុរ ង១៦ ឬ១៧ឆន  ំក៏សថិតកនុង 
ចេំ មជនទងំ យ ែដលេគបនេបសសម្អ តផងែដរ និងែដល្របឈមនឹង 
កររេំ ភផងែដរ។ ប៉ុែន្ត ជជនួំសឲយករជួយដល់កុមរែដលេគ្របមូលបន បនរួច 
ផុតពីអេំពើេពសយចរ នគរបល ជទូេទ ្រប្រពឹត្តចេំពះកុមរទងំេនះេ យ រេំ ភបពំន 
ដូចគន នឹង អ្វីែដលពួកេគេធ្វើចេំពះនីតិជនែដរ។ 
 

នី  យុ១៧ ឆន  ំបន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស អពីំករចប់ខ្លួននងេ យ
នគរបលសងក ត់ទេន្លប ក់កនុង ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ដូេចនះថ ៖ 
 

េនឯសួនចបរ ប៉ូលីសមកពីសងក តទ់េន្លប ក ់បនបងខំខញុ ំ និងមតិ្តខញុ ំពីរនក ់
ឲយចូលកនុង នពួកេគ។ េពលេយើងមកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស ខញុ ំត ៉ ពីេរឿងចបខ់្លួន។ 
ប៉ូលីសមន កទ់ះកំេភ្ល ងខញុ ំ្របដំង។ េពលប៉ូលីសេ យពួកខញុ ំ និងអនកឯេទៀតេឡើង 
េទជនេ់លើ េហើយ្រគនែ់តខញុ ំេដើរយតឺជងេគបន្តិច ប៉ូលីសមន ក់ យកបលខញុ ំនឹង 
វទិយុទក់ទងរបស់គត់។90 

 

នគរបល យដ ំទត់ ឬទះកេំភ្ល ងអនកជប់ឃុ ំជពិេសសអនកទងំ យែដលមិនេធ្វើ 
មបញជ  ឬក៏យឺតយ៉វកនុងករេឆ្លើយតបនឹងសណួំររបស់ពួកេគ។ អនក្របកបរបរ ផ្លូ វេភទបន

និយយថ នគរបលេនឯសងក ត់វត្តភន ំកនុងខណ្ឌ ដូនេពញ ជទូេទ ្រប្រពឹត្តអេំពើហិង ។ នរ ី
ែដលជ្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលប្តូ រចរកិលកខណៈ ពីបុរស មក្រស្តី 
ែដលទទួលរងករចប់ខ្លួនកនុង ែខេម  ឆន ២ំ០០៩ បនពិពណ៌ន 
ពីអេំពើទរុណកមម្រប្រពឹត្តេ យនគរបលទងំេនះដូេចនះថ ៖ 

 
                                                           
89 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ សុភវ ីេនភនេំពញ ៃថងទី៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

90 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នី  េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩។ 
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ប៉ូលីសបីនកប់ន យខញុ ំយ៉ងខ្ល ងំ េនប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសងក តវ់ត្តភន ំបនទ បពី់ 
ចបយ់កខញុ ំពីសួនចបរ ។ ប៉ូលីសមន កយ់កកេំភ្លើងភជងក់បលខញុ ំ រចួេកះៃក 
ប៉ុែន្តអតផ់ទុះ្រគបេ់ទ។ ពួកេគទតក់ញជ ឹងករបស់ខញុ ំ ចេងកះរបស់ខញុ ំ និង យ កបលរបស់ខញុ ំ 
និងខ្លួនខញុ ំជមយួដងអំេបស។ យ្របែហលកន្លះេម៉ង។ 
ខញុ ំបនេលើកៃដសំពះអង្វករពួកេគ ឲយឈប់ យខញុ ំ។ ប៉ូលីស វ ស់ 
េហើយពួកេគមនិ្របបពី់េហតុផលែដលពួកេគ យេធ្វើបបខញុ ំេទ។91 

 

្រកម្រពហមទណ្ឌ របស់្របេទសកមពុជ មឃត់អេំពើទរុណកមម។ អេំពើទរុណកមម 
ជបទេលមើស ែដល្រតូវផ្តនទ េទស ក់ពនធនគរពី ៧ឆន  ំដល់េទ ២០ឆន  ំែដល 
ទណ្ឌ កមមជប់ពន្ឋនគរយៈេពលែវង េ យគិតពី ថ នទមងន់េទស ឬក៏ទរុណកមម 
បន្រប្រពឹត្តេ យអនក ជករ ធរណៈ ។92 
 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស  បន យករណ៍ថ 
នគរបលបនរេំ ភពួកេគ និងអនកខ្លះបនេឃើញនគរបល 
រេំ ភអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទដៃទេទៀត។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមន ក់បន្របប់ពីរេបៀប 
ែដលនគរបលរេំ ភបូកនង េនកនុងកែន្លងឃុឃំងំរបស់នគរបល កនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០០៧ 
ដូេចនះថ ៖ 
 

ប៉ូលីស្របនំកេ់ស្ល កពកសីុ់វលិ បនមកយកខញុ ំ និងមតិ្តខញុ ំពីរនកេ់ទៀត ពី 
សួនចបរជិតវមិនឯក ជយ េទកែន្លងប៉ូលីស េនម្តុផំ រេដើមគរ (ករយិល័យ 
ក ្ត ល្របឆងំបទេលមើស របស់សនងករ ្ឋ ននគរបល ជធនីភនេំពញ)។ េនឯ 
កែន្លងប៉ូលីស មនប៉ូលីសបនួនក ់បនសួរចេម្លើយខញុ ំ។ បនទ ប់ពីសួររួច ពួកេគរុញ 
ខញុ ំចូលេទកនុងបនទប ់ែដលេនកនុងេនះ មនែ្រគបតម់យួ - ជកែន្លងសំ ប់ឃុំឃំង 
ពួកេចរ។ ប៉ូលីស្របនំករ់េំ ភខញុ ំ េនយបដំ់បូង និងប៉ូលីស្របមំយួនកេ់ផ ង េទៀត 
រេំ ភខញុ ំេនយបទី់ពីរ។ ពួកេគ យខញុ ំអំឡុងេពលរេំ ភខញុ ំ េ្រពះខញុ ំ ្របែកក។93 

                                                           
91 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នរ ីេនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 

92 ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ម្រ ២១០, ២១២, និង២១៣។ ្រកមេនះ្រតូវបនអនុមត័រចួេហើយ កប៏៉ុែន្តមនែតែផនកទី ១ ប៉ុេ ្ណ ះចូលជធរមន។ 
ែផនកដៃទេទៀតនឹងចូលជធរមនមយួឆន េំ្រកយពីករអនុមត័។ 

93 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ លីន  េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩។ 
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ជួលកល នគរបលរេំ ភេសពសនថវៈេលើ្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ េដើមបជីថនូ រនឹង 
ករេ ះែលង ជពិេសស្របសិនជពួកេគមិនមន្របក់េ យខ្លួន  និង្របសិនេបើ 
ពួកេគ ្អ តៗទក់ចិត្តផងែដរេនះ។ ចនថ  ែដលេគចប់ខ្លួនកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ ពីសួន
ចបរែកបរវមិនឯក ជយ បននិយយថ នគរបលទមទររួមេភទជមួយនង 
ជថនូរនឹងករេ ះែលង េបើមិនដូេចនះេទនងនឹង្រតូវបញជូ នេទមណ្ឌ លរបស់អងគករ មិនែមន
រ ្ឋ ភិបល។ នងបន្របែកកេទនឹងករទមទរេនះ េហើយេនេពលែដល 
ម្រន្តីនគរបលរូបេនះបនេដើរេចញេទ្របប់នគរបលេផ ងេទៀតេ យេទរកទិញ 
េ្រ មអនម័យេ យខ្លួន  នងក៏បនរត់េចញពីបុស្តិ៍ភ្ល មែដរ។94 
 

ករសិក ដៃទេទៀតបនបង្ហ ញនូវភស្តុ ងថ អេំពើហិង ្រប្រពឹត្តេ យនគរបល មន
លកខណៈរកី ល ល។ ករសិក មួយកនុងឆន ២ំ០០៦ ែដលផ្តល់មូលនិធិេ យ USAID 
ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យអនកសិក ្រ វ្រជវបរេទស រួមជមួយ្រកុមគ្ំរទ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទកនុង្របេទស បនរកេឃើញថ ្របមណជពក់ក ្ត លៃនចំនួន ្រស្តី និង 
្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទ ១,០០០ នក់ ែដលបនសទង់មតិកនុង ជធនីភនេំពញ 
បន យករណ៍ពីករ យដមំកេលើពួកេគេ យនគរបល ។ មួយភគបី បន យករណ៍ថ 
នគរបលបនរេំ ភបូកេលើពួកេគ។95 ករសិក កត់សគំល់ថ “នគរបល តំ ង 
អេំពើគំ មកែំហងដ៏ធបំផុំតចេំពះអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ពីេ្រពះ 
ម្រន្តីនគរបលជេ្រចើនមិនែមន្រតឹមែតយរយី យដេំលើ ងកយ រេំ ភេសព សនថវៈ 
និងលួចរបស់របរពីពួកេគប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ពីេ្រពះែតនគរបលមិនករពរ ពួកេគ 
ពីករ យ្រប រៃនអនកដៃទផងែដរ។96 ករសិក កនុងឆន ២ំ០០២ េ យ 
សហជីព្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទកមពុជ បនរកេឃើញថកររេំ ភសិទិធមនុស  ្រប្រពឹត្ត 
                                                           

94 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ចនថ  េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

95 េចនឃិន, ខរ ៉ូល, សីុភយូី (CPU) ែឌែបលយូអិនយូ (WNU) និងែសនបឺរ ី សីុ “អំេពើហិង និងករ ្របឈមនឹងេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ ម
អនក្របកបរបរផ្លូវេភទ កនុង ជធនីភនេំពញ ្របេទសកមពុជ” េរៀបចំចង្រកងេឡើងសំ ប ់ USAID ែខមនី ឆន ២ំ០០៦។ មនេនេគហទំពរ័  
http://www.hivpolicy.org/Library/HPP001702.pdf, (បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០) 
96 េចនឃិន  ទំពរ័១៧  
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េ យនគរបលមនជ ទិ៍ អេំពើ យដេំលើ ងកយ អេំពើរេំ ភេសពសនថវៈ ករចប់ខ្លួន 
និងឃុខំ្លួនេ យបពំន ករបងខឲំយដុស ងបងគន់ និងឲយេធ្វើសៃស និងឲយលុយនគរបល។97 
 

 “េ ះ” ជភ ែខមរមនន័យថបង់សណូំក។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនពិពណ៌ន
អពីំរេបៀបែដលនគរបលទមទរេ យពួកេគបង់លុយេ ះ ជថនូរនឹងករ 
េ ះែលងពួកេគពីករឃុឃំរំបស់នគរបល។ ្របសិនេបើពួកេគមិនបង់លុយេ ះេទ 
នគរបលនឹងបញជូ នពួកេគេទកន់កែន្លងឃុឃំងំរបស់្រកសួងសងគមកិចច ឬមណ្ឌ ល 
របស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទទងំអស់ ែដលសមភ សន៍េ យ 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  រួមទងំកុមរផង សុទធែតបនបង់្របក់េ ះឲយេទ 
នគរបលយ៉ងេ ច ស់ក៏ម្តងែដរ េហើយែដលពួកេគភគេ្រចើនបនបង់ 
្របក់េ ះេ្រចើនជងមួយេលើក។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ចបង់្របក់េ ះេ យ 
ខ្លួនឯងផទ ល់ ឬក៏មិត្តភក្តិ ច់ញតិ ឬេមកររបស់ពួកេគ ចមកកន់ប៉ុស្តិ៍ នគរបល 
េដើមបបីង់លុយេ ះ ធនសុេំ ះែលងពួកេគ។ តៃម្លេ ះ មនចប់ពី ១០ដុ ្ល រ ដល់ 
២០០ដុ ្ល រ។98 អនកជប់ឃុេំផ ងេទៀត មនដូចជ អនកេ្របើេ្រគ ង េញ ន 
ក៏្របឈមនឹងករ្រប្រពឹត្តដូចគន េនះ េ យនគរបលផងែដរ។99 ្រសី្រសស់ មួយរូប 
បនពិពណ៌នអពីំឧបបត្តិេហតុមួយេនចុងឆន ២ំ០០៧ ខណៈែដលនគរបល ខណ្ឌ ដូនេពញ 
បនចប់ខ្លួននងដូេចនះថ ៖ 
   

ខញុ ំបន្របបប់៉ូលីសថ ខញុ ំមនិមនលុយ ៥០ដុ ្ល រេទ ែតពួកេគមនិេជឿខញុ ំេឡើយ។ 
ប៉ូលីស កខ់ញុ ំចូលេទកនុងបនទបឃុ់ំឃងំ។ បនទបេ់នះេក្ត  ងងឹត និងពិបកដក 

                                                           

97 សហជីព្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទកមពុជ និងសមគមនអ៍ភវិឌ ន្៍រស្តីកមពុជ “ករ ទ បសទង់មតិអពីំកររេំ ភសិទិធមនុស របស់អនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទ េ យនគរបលកនុងខណ្ឌ ទួលេគក” ភនេំពញ ឆន ២ំ០០២ ទំពរ័៣-៤។ 

98 អនក្របកបរបរផ្លូវេភទទងំអស់ែដលបនសមភ សនេ៍ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បន្របបអ់ំពីតៃម្លេ ះខ្លួន ែដលពួកេគបនបង ់
គឺមន កនុងតៃម្លទងំេនះ។  

99 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  ែសបក ច់ជប់ែខ េភ្លើង ៖ ករចប់ខ្លួនខុសចបប់ ករឃុខំ្លួន មអេំពើចិត្ត និងទរុណកមមេលើអនក 
េ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នកនុង្របេទសកមពុជ  ៃថងទី២៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១០។ េគហទំពរ័  http://www.hrw.org/en/reports/2010/01/25

/skin-cable-0.  
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ដេង្ហើម ស់។ ខញុ ំអតម់នទឹកផឹកេទ។ ខញុ ំ្រតូវេគទុកេ យេនទីេនះ្របៃំថង។ 
េនេពលៃថង ពួកេគឲយខញុ ំសម្អ តករយិល័យ និងបងគន ់េហើយបនទ បម់ក កខ់ញុ ំ 
ចូលេទកនុងបនទបឃុ់ំឃងំវញិ។ េនទីបំផុត ខញុ ំកយ៏ល់្រពម រកលុយបងេ់ យ ពួកេគ 
៥០ ដុ ្ល រ។100 

 

តុ  ែដលមន យុ ២០ ឆន  ំបនពិពណ៌នអពីំ ករចប់ខ្លួននងជេលើកដបូំងកនុងែខ
កកក  ឆន ២ំ០០៩ ដូេចនះថ ៖  
 

េនកនុងកែន្លងប៉ូលីស [ខណ្ឌ ដូនេពញ] ប៉ូលីសបនសួរពួកេយើងថ មនេមករ [អនក្រគប្់រគង] 
ឬកអ៏ត។់ ប៉ូលីសបនេ យខញុ ំ និងអនកេផ ងេទៀតែដលចបម់ក ជមយួគន  ទូរស័ពទេទេមករ 
េដើមបេី េ យមកេ ះយកេយើងេចញេទវញិ។ មន្រសីៗ ១៥នក ់កនុងចំេនម ២០នក ់
[អនក្របកបរបរផ្លូវេភទ] មនេមករេគ មកេ ះពីប៉ូលីស េហើយក្៏រតូវបនេគេ យេចញ។ 
េនសល់ប៉ុនម ននកម់ន ទងំខញុ ំផង េគ កេ់ យេនកែន្លងប៉ូលីសបីៃថង 
េទើបបញជូ នេទមនទីរសងគមកិចច និងបនទ បម់កេគបញជូ នេទមណ្ឌ លអងគករ។ 

 

េនកនុងែខបនទ ប់ នគរបលចប់ តុ  បនម្តងេទៀត ែតម្តងេនះនគរបលឃុនំង 
ទុកេន ថ នីយនគរបល មួយយប់ មុននឹងបញជូ ននងេទមនទីរសងគមកិចច និង 
បនទ ប់មកេទមណ្ឌ លអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េ យ រែតនងគម ន្របក់បង់ 
េ យនគរបល។ នងបននិយយថ៖ 
 

េមប៉ុស្តិ៍បនសួរពួកេយើងថេតើេយើងមនអនកមកេ ះេទ។ គតនិ់យយថ 
េបើេយើងបងលុ់យេ យគត ់កនុងមន ក ់៥០ ដុ ្ល រ េយើងនឹង្រតូវបនេ ះែលង ភ្ល ម។ 
េយើង្របបគ់តថ់ េយើងអតម់នលុយេទ។ ពីេ្រពះែតេយើងគម នលុយ 
ប៉ូលីសបនេ ខងសងគមកិចច ឲយមកយកពួកេយើងេទ ។101 

 

                                                           

100 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសីម៉ុម េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 

101 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ តុ  េនភនេំពញ ៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទបួននក់េផ ងេទៀត បន អះ ងបញជ ក់ដូចៗគន ពី េរឿងរបស់តុ  
េនេពលសមភ សន៍េនឯករយិល័យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយ។ 

 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេនកនុងេខត្តេសៀម ប បននិយយផងែដរថ ពួកេគបនបង់ 

្របក់សណូំកឲយេទនគរបលេដើមបទីទួលបនករេ ះែលង។ កនុងែខសី  ឆន ២ំ០០៩ 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ យុ ២២ឆន មំន ក់ បនសថិតកនុងករឃុឃំងំរបស់ 

នគរបលអស់េពលពីរៃថង បនទ ប់ពីនគរបលឆមក់ចូលកនុងរងគ លមួយ ែដលជ 

ទីកែន្លងេធ្វើកររបស់នងកនុង្រកុងេសៀម ប។ នងបននិយយថ “ម្ត យឪពុកខញុ  ំ

បនបង់លុយ៥០ដុ ្ល រឲយនគរបល េនេពលខញុកំពុំងែតសថិតកនុងករឃុឃំងំរបស់ 

នគរបលេខត្ត”។102  
 

កនុងករឆមក់ចូលមួយេផ ងេទៀត កនុងែខសី ឆន ២ំ០០៩ កនុងរងគ លែដលកន់កប់ 
េ យជនបរេទស ្រស្តីទទួលេភញ វបនេចទ្របកន់ថ នគរបល្របឆងំករជួញដូរ មនុស  
ជធនីភនេំពញ បនលួចយកលុយ និងពយយមទរ្របក់សណូំក។ ្រស្តី ទទួលេភញ វ 

បនអះ ងថ បុគគលិករងគ លទងំអស់្រតូវបនេគឃុខំ្លួន និងបញជូ ន េទមនទីរ
សងគមកិចច ជធនី េទះបីជពួកេគមិនែមនជអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និង មិនែមនជ 
“អនក ្ំរ ត” ដូចករេចទ្របកន់របស់នគរបលក៏េ យ។ សិរ ីជ្រស្តី ទទួលេភញ វមន ក់ 
បននិយយដូេចនះថ ៖ 
 

េន្របមណជេម៉ង ៨ យប ់នគរបលេស្ល កពកសីុ់វលិពីនក ់បនមកផឹក 
កនុងរងគ ល។ ្រស្តីទងំអស់សថិតកនុងសេម្ល កបំពកសិ់ចសីុ ប៉ុែន្ត គម នអនក  
មន ក្់រ តេទ េហើយពួកេយើងខ្លះ កំពុងែត ំ មបទែខមរ។ េន្របែហលជ េម៉ង៩ 
សមតថកិចចច្រមុះមយួ្រកុមធំបនមកដល់ រមួមនទងំេចសងក តម់កពី 

                                                           
102 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី មុ ីេនេខត្តេសៀម ប ៃថងទី២១ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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សងក តផ់ រក ្ត ល និងសងក តផ់ រចស់ ម្រន្តីខណ្ឌ មកពីបីបនួខណ្ឌ   និង 
នគរបល។ ពួកេគបនចូលមកកនុងរងគ ល ថតរូបពួកេយើង និង្របបេ់យើង 
ឲយេនេសង មមយួកែន្លង និងកំុេ យេទ ឲយេ ះ។ ពួកេគនិយយថ 
ពួកេយើង ្ំរ ត និងេ េយើងថជពួក្រសីខូច។ នគរបលខ្លះបនេបើកថតតុ 
ែដលមន កលុ់យ និងែឆកកបូបលុយរបស់ពួកេយើង និងបនប៉ុនបង៉យក លុយ 
ប៉ុែន្តបនឈបេ់ទវញិ បនទ បពី់េម របស់ពួកេគ បន្របបឲ់យពួកេគឈប។់ 
គន េយើងខ្លះបនបតលុ់យមយួចំនួន។ 

 

េយង មករ្របប់េ យដឹងរបស់សិរ ី្រស្តីទងំអស់ រួមទងំ អនកគិតលុយ អនកេបស សម្អ ត 
ចុងេភ អនក យ្រ   អនករត់តុ ្រស្តីទទួលេភញ វ និងអនកយម ្រតូវបនេគបញជូ ន 
េ យផទ ល់េទកន់មនទីរសងគមកិចច ជធនី។ នងបនពនយល់ដូេចនះថ ៖ 
 

េនេពលែដលពួកេយើងខញុ ំជេ្រចើននក ់ត ៉ជមយួប៉ូលីស ថ ពួកេយើងមនិែមន 
ជ្រសីខូច ប៉ូលីសនិយយថ េបើសិនជ ពួកេយើងជមនុស ល្អ េយើងមនិែមន្រតូវ 
េគចប់ ក់កនុង នប៉ូលីសេទ។ េនេពលែដលេយើងេនកនុង ន ប៉ូលីសនិយយ ថ 
េបើេយើងចងរ់ចួខ្លួន ្រតូវបងលុ់យមន ក់ៗ  ២០០ដុ ្ល រ និងឲយេ ចញ់តិ 
មកធនេនះនឹង្រតូវបនេ ះែលងវញិេហើយ។ 

 

នគរបលែដលចប់ខ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែតងែតលួចយករបស់របរពីពួកេគ មនដូច ជ លុយ 
ទូរស័ពទៃដ និងេ្រគ ងអលងក រ។ ភគេ្រចើនេលើសលប់ៃន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែដលសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  សុទ្ឋែត្រតូវបនទទួលរងនូវ ករ 
លួចលុយ ឬរបស់របរ។ េ យ រែតករលួចេ យនគរបល ជេរឿង មញញេពក  
ជេហតុេធ្វើេ យអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទពយយម ក់លុយរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន្ត នគរបល 
ែដលែតងែតជបុរស  ែឆកេឆរពួកេគេ យ វរកេពញទងំខ្លួន ងំែត ពីកនុងេខស្លីប 
យ៉ងកេំ ល ។ នគរបលផ្តល់េហតុផលេផ ងៗកនុងករយក្រទពយ ផទ ល់ខ្លួន
របស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ដូចជនិយយថ ្រទពយេនះនឹង្របគល់ឲយវញិ 
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េនេពលែដលពួកេគ្រតូវបនេ ះែលងពី មនទីរឃុឃំងំរបស់នគរបល103 ឬថលុយ 
ែដលពួកេគលួចយកេនះ គឺស្រមប់ ៃថ្ល ងំម៉ូតូរបស់ពួកេគ ែដលពួកេគជិះេដញចប់ 
អនករក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ល់ៃថង។104 មិនមនករណី មួយ ែដលសរេសរចង្រកងេ យ 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  ែដលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទបន យករណ៍ ថ នគរបល 
បន្របគល់លុយ ឬរបស់របរេទឲយ មច ស់្រសបចបប់វញិេឡើយ។ 

 

ករ្រប្រពឹត្តែបបបនទ បបេនថ កជទូេទ ែដលេធ្វើេឡើងេ យនគរបល មនដូចជ 
ករបងខិតបងខអំនក្របកបរបផ្លូ វេភទឲយដុស ងបងគន់េន មប៉ុស្តិ៍នគរបល កនុង 
ជធនីភនេំពញ ជពិេសសេនបុ៉ស្តិ៍នគរបលវត្តភន ំនិងនគរបលទេន្លប ក់។105 

ឧទហរណ៍ ្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលេគចប់បនកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៨ 
បននិយយថ ប៉ូលីសវត្តភន ំបនបងខនំងឲយដុស ងបងគន់។106 ជួនកល ប៉ូលីស 
បងខអំនក្របកបរបរផ្លូ វេភទឲយេ្រជើសេរ ើសថ េតើ្រតូវយកមួយ  រ ងករបញជូ ន 
េទកន់មជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច (កែន្លងឃុឃំងំពួកេគ) និងករផ្តល់ឲយនគរបលនូវ 
ករេធ្វើម៉ស  ឬករសម្អ តបងគន់។ ឧទហរណ៍ និមល ែដលេគចប់ខ្លួនេនចុង ឆន ២ំ០០៧ 
ជមួយនឹងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ១០ នក់េផ ងេទៀត េ យ 
នគរបលសងក ត់ទេន្លប ក់ បននិយយដូេចនះថ ៖  
 

ពួក្រសីៗបីនកេ់ផ ងេទៀត េហើយនិងខញុ ំ មនិមនលុយបងឲ់យប៉ូលីសេទ។ មន្រសី  ៗ
្របពីំរនកម់នលុយបងឲ់យប៉ូលីស េគេ យេចញពីប៉ុស្តិ៍បតេ់ទ។ ពួកេយើងបន 
សំុអង្វរប៉ូលីសឲយេ ះែលងេយើង។ ប៉ូលីសបនឲយខញុ ំដុស ងបងគន ់និងឲយអនក 
េផ ងេទៀតេធ្វើសៃសឲយពួកេគ។ រចួេហើយប៉ូលីសបនេ ះែលងពួកេយើង។107 

                                                           
103 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ លីន  េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៩។ 

104 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ មក  េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

105 សូមេមើលចំណុចែដល អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ កញញ  េនភនេំពញ ៃថងទី១៣ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ និង
អងគករឃ្ល េំមើល សិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ  េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 

106 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី ម៉ុម េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 

107 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ និមល េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ និមល និយយថ 
ករេធ្វើម៉ស េនះគឺជ ម៉ស ពិត្របកដ មនិែមនជម៉ស កនុងនយ័រមួេភទេទ។ 
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នគរបលឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ម៉ស ឲយពួកេគ ឬ ឲំយពួកេគេមើល។ េពលខ្លះ 
នគរបលឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទរួមេភទជមួយពួកេគ (ដូចែដលបនេពល ខងេលើ 
េ្រកមករណីរេំ ភេសពសនថវៈ)។ ចនធូ  ែដលេគចប់ខ្លួនេនចុងឆន ២ំ០០៧ 
បននិយយដូេចនះថ ៖ 

 

ប៉ូលីស េនប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសងក តវ់ត្តភន ំបន កខ់ញុ ំចូលេទកនុងបនទប់មួយ បនទ បពី់ 
ខញុ ំបនេបសសម្អ តកែន្លងេធ្វើករគត់ និងដុស ងបងគន។់ ប៉ូលីសចក់េភ្លង 
និងបញជ ឲយខញុ ំ ំ មេភ្លង។ គត ់េមើលខញុ ំ បំេណ្តើ រ យ ម រ និងកបលខញុ ំបេណ្តើ រ 
ជមយួនឹងរពំត់។108 

 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនពិពណ៌នផងែដរពីរេបៀបែដលនគរបល ក់ ពួកេគ 
េនពីមុខពួកអនកថតរូប និងពីមុខម៉សីុនថត េ យគម នករយល់្រពមពីពួកេគ។ ្រសីែកវ 
ែដលជ្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុង ែខសី  ឆន ២ំ០០៩ 
និងឃុេំនប៉ុស្តិ៍នគរបលវត្តភន ំបននិយយដូេចនះថ ៖ 
 

ប៉ូលីសបនចកេ់ រទុកខញុ ំេនកនុងបងគនពី់េម៉ង១១យប់ ដល់េម៉ង ៦ ្រពឹក េហើយ 
េនេពលែដលេគេ យខញុ ំេចញមកេ្រក ពួកេគបន កខ់ញុ ំេ យ អនកកែសតថតរូប 
និងថតជវេីដអូ។ ពួកេយើងេនទីេនះមនគន ្របែហល ២៥ នក ់[ជ្រសី្រសស់ និង 
្រស្តី្របកបរបរផ្លូវេភទ]។ បនទ ប់ម េគបញជូ នពួកេយើងេទកនម់នទីរសងគមកិចច។109 

 

 និង នី ែដលេគចប់ខ្លួនកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ បននិយយដូេចនះថ៖ 

 

េនេពលេយើងេដើរេចញេ្រកទ្វ រ ប៉ុស្តិ៍នគរបល [សងក តវ់ត្តភន]ំ [កនុងខណ្ឌ  ដូនេពញ] 
េឃើញអនកកែសតមយួចំនួនេនរងច់ ំនិងថតរូបពួកេយើង។ 

                                                           
108 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ចនធូរ េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

109 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសីែកវ េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បន្របមូល 
អតថបទ រពត័ម៌នកនុង្រសុក ែដលេបះពុមពរបូថតរបស់អនក្របកបរបរផ្លូវេភទ រមួជមយួនឹងអតថបទស្តីពីករចបខ់្លួនរបស់ពួកេគ។ ឧទហរណ៍ ៖ 
កែសតេកះសន្តិភព្របចៃំថង ចុះៃថងទី២១ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ និងកែសតរសមីកមពុជ្របចៃំថង ចុះៃថងទី ២២ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 
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រូបភពរបស់េយើង្រតូវបនេឃើញេន មកែសតមយួៃថងេ្រកយមក។ 
េយើងមនករខម ស់េអៀនខ្ល ងំ ស់។110  

 

ករឃុំខ្លួន សំណូក និងករយរយីេនឯមនទីរសងគមកិចច ជធនី 

េន មេខត្ត នគរបលជទូេទ្របគល់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ឲយេទសថិតេនេ្រកម 
ករឃុ្ំរគងរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែតម្តង។ ជួនកល បុគគលិកពីខងមនទីរ សងគមកិចច 
មកសមភ សន៍អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេនឯករយិល័យនគរបល ប៉ុែន្ត មិនមន អនក្របកប
របរផ្លូ វេភទ មន ក់ ែដលបនសមភ សន៍េ យ អងគករឃ្ល េំមើល សិទិធមនុស  
្រតូវបនេគ ក់ឲយសថិតកនុងករឃុ្ំរគងរបស់មនទីរសងគមកិចចេទ។ 

 

ក៏ប៉ុែន្តេន ជធនីភនេំពញ ករ្រប្រពឹត្តែបបបនទ បបេនថ កមកេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ
េនែតបន្តេកើតមន បនទ ប់ពីនគរបលបញជូ នពួកេគឲយេទសថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគង 
របស់មនទីរសងគមកិចច ជធនីកនុង ជធនីភនេំពញ។ កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១០ 
អនុ្របធនែផនកសុខភពសងគមៃនមនទីរសងគមកិចច ជធនី បនមន្រប សន៍ថ 
មនទីរសងគមកិចច បនទទួលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន៤៦៩ នក់ កនុងឆន ២ំ០០៩ 
ែដលចនួំនេនះេ្រចើនជងឆន ២ំ០០៨ ែដលមនចនួំន ៤១៥ នក់ ។111 

 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើន ែដល្រតូវបនឃុខំ្លួនេន ជធនីភនេំពញ បន្របប់ 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  ពីរេបៀបែដលពួកេគ្រតូវបន ក់ េនកនុងបនទប់កខ្វក់ 
និងមនក្លិនស្អុយ េនឯមនទីរសងគមកិចច ជធនី ែដលមនទី ងំេនផ្លូ វ ១៦៣ 
ែកបរវត្តម ម្រន្តី។ ពួកេគ្រតូវបនេគឃុឃំងំរួមគន  ជមួយអនកជប់ឃុដំៃទេទៀត មនជ ទិ៍ 
អនកសុទំន អនកគម នផទះសែមបង កុមររស់ មចេញចើ មថនល់ និង អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន។ 
េទះបីជមនទីរេនះមិនែមនជទីកែន្លងសំ ប់ឃុឃំងំ ផ្លូ វករក៏េ យ  ក៏មន្រស្តី កុមរ 
និង្រសី្រសស់ ្រតូវបនេគ ក់េនកនុងបនទប់រួមគន  កនុងរយៈេពលចប់ពី បីបួនេម៉ង រហូតដល់ 
                                                           
110 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ និងជមយួ នី េនភនេំពញ ៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ 

111 ម៉ុម គនធ  និង េទព និមល “ករចបខ់្លួនអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ មនចំនួនេកើនេឡើង” កែសតភនេំពញប៉ុស្តិ៍ ៃថងទី២២ ែខមក  ឆន ២ំ០១០។ 



 

      69   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

ពីរៃថងែដរ មុនេពលមនករេ ះែលង ឬបញជូ នេទអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល មួយ 
ឬេទមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺ ែដល សថិតេនជយ ជធនីភនេំពញ។112 

 

េន ជធនីភនេំពញ មនទីរសងគមកិចច ជធនីភនេំពញ ជទូេទ មិនេ ះែលង 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលនគរបល្របគល់ឲយេទពួកេគេទ លុះ្រ ែតមន អងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមនេស កមមគ្ំរទ ្រពមទទួលយកពួកេគេទឃុ្ំរគង 
(េ យមិនគិតពី យុ) មរយៈករចុះហតថេលខេលើទ្រមង់ែបបបទមួយ េដើមប ី
ទទួលយកពួកេគេចញពីមនទីរសងគមកិចច ជធនី។113 ដូចគន នឹងកង្វល់មនចេំពះ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជនីតិជនផងែដរ េនះគឺ ករត្រមូវឲយអងគករមិនែមនរ ្ឋ  ភិបល 
ចុះហតថេលខធន អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល មិនមនមូល ្ឋ នខង 
ផ្លូ វចបប់ទល់ែតេ ះ។ ពីេ្រពះែតអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទែដលេគឃុេំនមនទីរ សងគមកិចចេនះ 
ភគេ្រចើនមិន្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទេលមើស មួយេទ ដូេចនះ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជនីតិជន ្រតូវែតទទួលបនករេ ះែលងឲយចកេចញពី 
មនទីរសងគមកិចច ជធនី េន្រគប់េពលែដលពួកេគចង់ចកេចញ និងមិន្រតូវត្រមូវឲយ 
មនករចុះហតថេលខពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបេី យធនយកពួកេគេទ 
ឃុ្ំរគងេទ ។ បទ ្ឋ នគឺ ចខុសគន ខ្លះស្រមប់អនុវត្តេលើកុមរ ែដលករេ ះែលង ពួកេគ គួរ
ែត្របគល់េទេ យ ពយបល ឬអងគករសម្រសប មួយ ែដល ករពរកុមរ។ 

 

ងំពីែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ បុគគលិកេនឯមនទីរសងគមកិចច ជធនី បនបងគ ប់ឲយ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងមួយ មុនេពលមន 

                                                           
112 មុនែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ អនកជបឃំុ់េនឯមនទីរសងគមកិចច ្រតូវបនេគបញជូ នខ្លួនេទកនម់ជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចេកះគរ ប៉ុែន្តមណ្ឌ លេនះ 
មនិសកមមកនុងករទទួល កប់ុគគល មន កេ់ទៀតេទ កនុងេពលបចចុបបននេនះ។ 

113 អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលទងំេនះ រមួមនមជឈមណ្ឌ លកមពុជេដើមបជីួយ ្រស្តីមនវបិត្តិ, ប ្ត ញ្រស្តីរបួរមួគន , អងគករ េហ្វសីុប (AFESIP) 

មជឈមណ្ឌ លកមពុជេដើមបកីរពរសិទិធកុមរ (CCPCR), ពិភពេ កៃនក្តីសងឃមឹអន្តរជតិ (World Hope International), មជឈមណ្ឌ លែថទ ំ
សុខភពស្រមបកុ់មរ (HCC) និងអងគករ គ  (Haga)។  េយង មកិចចសមភ សនរ៍បស់េយើង ្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូវេភទ ែដល្របមូល 
បនកនុងករេបសសម្អ ត ្រតូវបន្របគល់េទប ្ត ញរបស់ពួកេគែតម្តង េ យកំរនឹង្រតូវេគបញជូ នេទមណ្ឌ លរបស់ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 

ស់។ 
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ករេ ះែលងពួកេគ ្របគល់េទឲយ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឃុ្ំរគង។ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទភគេ្រចើន យល់្រពមចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ង 
ពីេ្រពះពួកេគខ្ល ច និងចង់េចញឲយផុតពីករឃុឃំងំរបស់ ជញ ធរ។ 
កិចច្រពមេ្រព ង្របេភទេនះមួយចបប់ ែដលអងគករឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស បនទទួល 
សរេសរថ៖ 

 

“ខញុ ំសូមសនយចំេពះមុខមនទីរសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទរ 
ជធនីភនេំពញថ េទៃថងអនគត ខញុ ំនឹងឈប្់រប្រពឹត្តអំេពើមនិសមរមយ ែដល 

បះ៉ពល់ដល់សីលធម ៌្របៃពណី និងស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ និងសូមធនថ 
ខញុ ំនឹងមនិ្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះជេលើកទីពីរេទ និងេនេពលែដលមនទីរសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទរ ជធនីភនេំពញ បញជូ នខញុ ំេទអងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិល េដើមបទីទួលេស  ខញុ ំនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើឲយខ្លួនក្ល យជពលរដ្ឋល្អ 
រស់កនុងសងគមដូចេគឯង។ 

 

្របសិនេបើខញុ ំ្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះេទៀតេទអនគត ខញុ ំនឹងទទួលខុស្រតូវចំេពះ មុខចបប ់
និងមនទីរសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទរ ជធនីភនេំពញ។” 114 

 

ជករដ៏គួរមនទិលសង យ័ ែដល កិចច្រពមេ្រព ងែបបេនះមនទមងន់ខងផ្លូ វចបប់ មួយ  
េ្រកមចបប់្របេទសកមពុជ និង ្របកដជគម នអនុភពជចបប់េទ េបើចង់ កលបង ក់  
េនេ្រកមចបប់អន្តរជតិ។ ករណ៍ែដល អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មិនមនជេ្រមើសអ្វីេផ ង 
េ្រកែតពីចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងេនះ បនេធ្វើឲយ 
អន្ត យដល់ទមងន់ខងផ្លូ វចបប់ មួយេបើ ចមន។ េ្រកពីជ ល័កខខណ័្ឌ ជមុន 
េដើមបេី ះែលងពួកេគពីករឃុខំ្លួនខុសចបប់ េទជ ទ្រមង់មួយេផ ងេទៀត ៃន 
ករេ្រជ តែ្រជកេ យខុសចបប់េលើសិទិធមនេសរភីព និងសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន។ 

 

                                                           
114 េសចក្តីចម្លងៃនកិចច្រពមេ្រព ងជភ ែខមរ គឺមនទុកជឯក រេនអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ។ 
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អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ក៏ទទួលរងនូវអេំពើរេំ ភបពំនយ៉ងហិង បន្តេទៀត េនឯ 
មនទីរសងគមកិចច ជធនី។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមួយចនួំន ែដលេគឃុឃំងំេនទីេនះ 
បននិយយអពីំ បុគគលិកមន ក់ ែដលជបុរសពិករៃដមខ ង ថជមនុស កច វ 
ជពិេសស  េ យបន យដអំនកជប់ឃុ ំនិងយរយីផ្លូ វេភទពួកេគ។ ្រសីផ ែដល 
ជប់ឃុមួំយយប់េនកនុងមនទីរេនះេនចុងឆន ២ំ០០៧ បននិយយដូេចនះថ ៖  
 

េនេពលយបពូ់ពិករៃដ និងគន គតពី់រនកេ់ផ ងេទៀត បនចូលមកកនុងបនទប ់
ែដលេគឃុំឃងំពួកេយើង េដើមបែីឆករកលុយ។ ខញុ ំបនេឃើញពួកេគ យកលុយ 
ពីមនុស ជេ្រចើនែដលេគែឆករកបន... ខញុ ំមនិមនលុយេទ។ ពូពិករៃដ បន យដំ 
មនុស មយួចំនួន។ ពួកេគបនេ យពួក្របុសៗែដលជបឃុ់ំ េ ះ 
សេម្ល កបំពកេ់ចញ ...  ្រសីៗជបឃុ់ំ កទ៏ទួលរងនូវករែឆកេឆរពីពួកេគ ផងែដរ ... 
ខញុ ំបនលឺពីមតិ្តភក្តិមយួចំនួនថ ពូពិករៃដេនះ បនយក្រសីៗ េចញេ្រក [ករយិល័យ] 
េដើមប ីរមួេភទ  និងបនទ បម់កេ ះែលងពួកេគ។115 

 

បុទម ែដលេគចប់ខ្លួនកនុង ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ បននិយយដូេចនះថ ៖ 

 

កនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០០៨ ប៉លីូសចំករមន បនចបខ់ញុ ំ និងមតិ្តភក្តិខញុ ំ េហើយេគ 
យកខញុ ំេទ កឃុ់ំ េនមនទីរសងគមកិចច ែកបរវត្តម ម្រន្តី មយួយប ់។ ពូពិករ ៃដមន ក ់
បនចូលមកកនុងបនទប ់េនេពលយប ់្របបេ់យើងកំុឲយជែជកលឺៗ និង 
េ យយកេចញពីខ្លួននូវរបស់របរ [ ផទ ល់ខ្លួន ] ែដលេយើងមន។ ពូពិករៃដ 
បន្របបេ់ យគន របស់គត ់ែឆកខ្លួនពួកេយើង្រគបគ់ន េដើមបរីកលុយ។ គត ់
យខញុ ំពីរែខ ្រក ត ់េពលគតែ់ឆករកេឃើញ ថន េំញ នេលើខ្លួនខញុ ំ។ កនុងេពល ែឆកេឆរ 

ខញុ ំេឃើញគតប់ងខំេ យពួក្របុសៗ ែដលជបឃុ់ំ ្រ តសេម្ល កបំពក ់
េចញេនមុខេគឯងៗ្រគបគ់ន ។ 

 

                                                           

115 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសីផ េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមន ក់េទៀត ែដល្រតូវបនេគឃុបំីបួនេលើកមកេហើយ េនឯមនទីរ 
សងគមកិចច ជធនីភនេំពញ បនពិពណ៌នអពីំឧបបត្តិេហតុមួយកនុងែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ 
ដូេចនះថ៖ 

 

ពូពិករៃដ បនចូលមកកនុងបនទប ់និង្របបេ់យើងថ ពួកេយើងនឹង្រតូវេគបញជូ ន 
េទអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល េ យមនិមនជេ្រមើសអ្វីេផ ងេទៀតេទ។ 
បនទ បម់កគតស់ម្លងឹេមើលមុខ្រសីៗែដល្រសស់ ្អ ត - គត្់របបេ់ទ្រស្តី េនះថ 
្របសិនេបើ នរ ចងេ់ចញ មកេធ្វើម៉ស ឲយគតេ់នខងេ្រក។ ្រស្តីមន ក ់
បនេចញេទជមយួគត ់និងមនិេឃើញ្រតឡបម់កវញិេទ។116 

 

អនកដៃទេទៀត រួមទងំអនកគម នផទះសែមបង ែដល្រតូវេគចប់ខ្លួន កនុងេពល 
េបសសម្អ ត មដងវថិី បន យករណ៍្របប់បុគគលិកសិទិធមនុស កនុង្រសុកផងែដរ 
អពីំបុរសពិករៃដ ែដលេធ្វើករេនទីេនះ បនេ្របើអេំពើហិង េលើអនកជប់ឃុ។ំ117 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ផងែដរថ ម្រន្តីេនឯ 
មនទីរសងគមកិចច បនទរលុយពីពួកេគជថនូ រនឹងករេ ះែលង ឬជថនូ រនឹងករ្របគល់ ពួកេគ 
េទកន់មណ្ឌ ល អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលេនជិត “ែដលងយ្រសួល នឹងចកេចញ។” 118 

ធី  ជអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ យុ២៩ ឆន  ំបនពិពណ៌ន ពីករ ឃុខំ្លួននង េនឯមនទីរសងគមកិចច 
េនពក់ក ្ត ល ឆន ២ំ០០៩ ដូេចនះថ៖ 
 

បុគគលិក្រសីមន កប់នសួរពួកេយើងថ េតើេយើងមនលុយេទ ឬេតើមនអនក 
មកេ ះខ្លួនពួកេយើងេទ។ ខញុ ំបនសំុឲយ មច ស់ផទះ ជួលពីមុនរបស់ខញុ ំជួយ យក លុយ 
២០ដុ ្ល រមកេ ះ។ គតក់ប៏នេ យខញុ ំេចញពី មនទីរសងគមកិចច េ យ 
មនិបញជូ នខញុ ំេទមណ្ឌ ល អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេទ។119 

 

                                                           
116 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ  េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។  

117 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ អងគករលីកដូ េនភនេំពញ ៃថងទី២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។  

118 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ធី  េនភនេំពញ ៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

119 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ធី  េនភនេំពញ ៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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អំេពីរំេ ភបំពនេនឯមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចរ ្ឋ បល120 
 

បនទ ប់ពីករឃុឃំងំេនឯបុ៉ស្តិ៍នគរបល និងមនទីរសងគមកិចច ជធនីភនេំពញ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្រតូវបនេគបញជូ នេទឲយសថិតេនេ្រកមករឃុ្ំរគងរបស់ អងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច ជធនីភនេំពញ - េ ជទូេទថ 
មណ្ឌ លៃ្រពសពឺ។121 កនុងប៉ុនម នឆន ថំមីៗេនះ េនេពលមនករ ក់សមព ធជ ធរណៈ 
េ្រចើនេឡើងៗ ពីអេំពើរេំ ភបពំនកនុងមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបល 
រ ្ឋ ភិបលបនេឆ្លើយតបេ យករេ ះែលងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េចញពីមណ្ឌ ល 
ឃុឃំងំននដូចជៃ្រពសពឺជេដើម ឬក៏បញជូ នពួកេគេទេន មមណ្ឌលអងគករ 
េ្រករ ្ឋ ភិបល។122 កនុងមួយរយៈេពលពី ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ រហូតដល់ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ 
មនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំនតិចតួច ប៉ុេ ្ណ ះ ្រតូវបនេគឃុឃំងំ េនៃ្រពសពឺ 
និងភគេ្រចើនេគ្របគល់េទអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។123 
 

ជហំររបស់រ ្ឋ ភិបលគឺថ ្របជពលរដ្ឋែដល ន ក់េនមណ្ឌលៃ្រពសពឺ ្រតូវឈរ 
េលើេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត ែដលជហំរេនះជករដក្រសង់ េចញពីេសចក្តីែណន ំែខសី  
ឆន ២ំ០០៨ ែដលេចញេ យរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច មឃត់ 
ករឃុឃំងំេ យគម នករសម័្រគចិត្តេន មមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់ខ្លួន។124 ប៉ុែន្ត 

                                                           
120 េនកនុងេខត្តេផ ង មនមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិលបែនថមេទៀត 
កប៏៉ុែន្តមនិមននរ មន កែ់ដលអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស បនសមភ សន ៍្រតូវបនេគបញជូ នេទកនម់ជឈមណ្ឌ លទងំេនះេទ។ ជជំនួសវញិ 
នគរបល បញជូ នអនក្របកបរបរផ្លូវេភទេទមណ្ឌ លែដល្រគប្់រគងេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ 

121 ៃ្រពសពឺ មនទី ងំសថិតេនែកបរភូមៃិ្រពសពឺ ឃំុេចមេច ខណ័្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ។ 

122 ឧទហរណ៍ ជលទធផលៃនកង្វល់ែដលបនេលើកេឡើងេ យអងគកសិទិធមនុស កនុង្រសុក និងករយិល័យឧត្តមសនងករសិទិធមនុស អងគករ 
សហ្របជជតិ េនចុងែខមថុិន ឆន ២ំ០០៨ ្រកសួងសងគមកិចច (MOSAVY) បនេ ះែលងអនកជបឃំុ់េនេកះគរ និង ៃ្រពសពឺ។ 

123 េនេពលែដលអងគករលីកដូ និងករយិល័យឧត្តមសនងករសិទិធមនុស អងគករសហ្របជជតិ បនចុះេធ្វើទស នកិចចកនុងែខតុ  ឆន  ំ
២០០៩ េដើមបេីធ្វើេ យមនករេ ះែលងអនកជបឃំុ់ចំនួន ៤០ នក ់េហើយកនុងចំេនមេនះមន យ៉ងេ ច ស់ កអ៏នក្របកបរបរផ្លូវេភទ 
មន កែ់ដរ។ សមភ សនជ៍មយួអងគករលីកដូ េន ធនីភនេំពញ ៃថងទី៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 

124 ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ / គណៈកមម ធិករជតិេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ជនអនថ។ “េសចក្តីែណនសំ្តីពី 
េគលនេយបយេ ះ្រ យបញ្ហ របស់ជនអនថ” ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៨ ែខសី  ឆន ២ំ០០៨ កថខណ័្ឌ ៦(២)។ សូមេមើលលិខិតរបស់ 
្រកសួងម ៃផទេផញើជូនេវជជបណ្ឌិ ត េហគក ក ្រប៊ូ ្របធនអងគករសមពន័ធកមពុជេដើមបេីលើកសទួយយ និងករពរសិទិធមនុស  (លីកដូ) េលខ 
១២១៩ ស.ជ.ណ. ចុះៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨។ 
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អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បនទទួលព័ត៌មនថ ចេន្ល ះែខកកក  ឆន ២ំ០០៩ 
និងែខមិថុនឆន ២ំ០១០ មន្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទយ៉ងេ ច ស់ ក៏ចនួំន ២០នក់ែដរ 
ែដល្រតូវបនេគឃុឃំងំេនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ ផទុយនឹងឆនទះរបស់ពួកេគ ែដលមនរយៈេពលពី 
ពីរបីៃថង រហូតដល់េទមួយែខ។125 អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន ្របបំីនក់ 
្រតូវេគឃុទុំកេនទីេនះកនុងរ ងែខឧសភ និងែខមិថុន ឆន ២ំ០១០។ េទះបីជ 
ចនួំនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល្រតូវេគបញជូ នេទឃុេំន ទីេនះមនករ 
ថយចុះគួរកត់សគំល់ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨មកក៏េ យ ក៏ករថយចុះេនះ មួយ ចែំនកធ ំ

្រស័យេលើកិចច្របឹងែ្របងែស្វងរកករគ្ំរទឥតឈប់ឈរៃន្រកុម អនក្របកប របរផ្លូ វេភទ 
និងេ យ រមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយចនួំន សម័្រគចិត្តទទួល 
យកអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទពីខងមនទីរសងគមកិចច។ មន្រកុមដៃទេទៀតែដលងយ រងេ្រគះនឹង 
ករចប់ឃុឃំងំេ យបពំន ប៉ុែន្ត មនករគ្ំរទតិចតួច ដូចជ ្រកុម អនកគម នផទះសែមបង 
្រតូវបនេគបន្តឃុទុំកេនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺដែដល។ អនក្របកបរបរ ផ្លូ វេភទ 
ែដលេគឃុេំនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ បន្របប់អងគករ 
ឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ បុគគលិកមណ្ឌ លសងគមកិចចបន្រពមនពួកេគថ ពួកេគ ច 
នឹង្រតូវឃុទុំកេនៃ្រពសពឺ រហូតដល់រយៈេពលបីែខ ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបនចប់ 
ជថមីម្តងេទៀត និងបនបញជូ នមកមនទីរសងគមកិចច ជធនីជេលើកទីពីរ។126 ករគំ ម ែបបេនះ 
គួបផ នឹំង ករណ៍ែដលមនយ៉ងេ ច ស់ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្របបំីនក់ 
្រតូវបនេគឃុទុំកេ យមិនសម័្រគចិត្ត កនុងែខឧសភ និងែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ 
បនេធ្វើឲយខូចដល់ករ ងំចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបល ែដលអះ ងថ ករ ន ក់ េនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ 
គឺពិតជឈរេលើេគលករណ៍ករសម័្រគចិត្ត។ 

 

                                                           
125 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ្រតូវបនេគជូនពត័ម៌ន និងទទួលបនឯក រនន ពី្របភពគួរឲយេជឿមយួ។ 
អត្តសញញ ណរបស់្របភពពតម៌ន ្រតូវបនរក ជករណ៍សមង ត។់  

126 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី ថ, ្រសី ធូ, និង្រសី ធ េនភនេំពញ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០ [កលបរេិចឆទពិត្របកដ 
្រតូវបនដកេចញ] ។ 



 

      75   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

ជក់ែស្តងករណ៍ែដល បុគគលទងំ យ ្រតូវបនេគ ក់េ យេន មជឈមណ្ឌ ល សងគមកិចច 
េ យមិនសម័្រគចិត្ត និងេ យគម នេគរព មនីតិវធិី្រតឹម្រតូវ មចបប់ អន្តរជតិ 
គឺជករឃុឃំងំេ យបពំន និងខុសចបប់  ។ អនកទងំ យែដលជប់ 

ឃុេំនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ េទះជអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ឬអនកេផ ងេទៀតក្តី មិន្រតូវបនេគ 
េធ្វើ មនីតិវធិីចបប់េទ មុនេពលបញជូ នេទកន់មណ្ឌ ល។ មិនមនមូល ្ឋ នចបប់ 
ចបស់ ស់េទ ថេតើែផ្អកេលើចបប់  ែដលពួកេគ្រតូវបនបញជូ នេទកន់មណ្ឌ ល 
ទងំេនះ និងឃុឃំងំេនទីេនះ។ មិនមនដំ ក់កល មួយ កនុងអឡុំងេពល 
ៃនករឃុខំ្លួន ែដលអនកជប់ឃុមំនសិទិធទទួលបនតំ ងខងផ្លូ វចបប់េឡើយ។ 
មិនមនករពិនិតយេផទ ងផទ ត់ មផ្លូ វតុ ករេលើករឃុខំ្លួនរបស់ពួកេគេទ េហើយ 
ពួកេគក៏មិនមនឱកសស្រមប់ប្តឹងជទំស់ពីករឃុខំ្លួនរបស់ពួកេគែដរ។ ករឃុខំ្លួន 
េ យខុសចបប់ ឬករដកហូតេសរភីពេ យខុសចបប់ គឺជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  
េនកនុង្របេទសកមពុជ េទះបីជអេំពើេនះ្រប្រពឹត្តេ យអនក ជករ ឬអនកមិនែមន ជករ 
ក៏េ យ។127 
 

រហូតមកទល់ែខកកក  ឆន ២ំ០០៨ មណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភិបលមួយេផ ងេទៀត 
គឺមណ្ឌ លេកះគរ (ែដល្រតូវបនេគ គ ល់ផងែដរថជ េកះរដួំល) ក៏្រតូវបនេគេ្របើ 
ស្រមប់ឃុឃំងំអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ អនកគម នផទះសែមបង អនកសុទំន និងអនកេ្របើ 
េ្រគ ងេញ ន។ មណ្ឌ លេកះគរ មនទី ងំេនេលើេកះមួយ េនកនុង្រសុក ្អ ង េខត្ត 
ក ្ត ល ែដលឥឡូវេនះមិនមនសកមមភពេទ ែតមនបុគគលិកមន ក់ ឬក៏ពីរនក់ ន ក់េនទី
េនះ  ដូេចនះមណ្ឌ លេនះមិនបនបិទជ ថ ពរេទ។ 

 

ករេចទពីកររេំ ភបពំនែដលេនែតមនជបន្ត េនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និងេកះគរ 
េនះគឺ ជករសខំន់ចបំច់ ែដលមណ្ឌ លទងំពីរេនះ្រតូវែតបិទេចលជ ថ ពរ។ 

                                                           

127 ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ម្រ  ២៥៤ 
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អងគករសិទធិមនុស បនចង្រកងឯក រ និងបន យករណ៍អពីំកររេំ ភធងន់ធងរ 
េនកនុងមណ្ឌ លទងំពីរេនះ។128 របយករណ៍ឆន ២ំ០០៩ របស់អងគករលីកដូ ក់ 
ជូនេទ្រកុម្របឹក សិទិធមនុស អងគករសហ្របជជតិ កនុងដេំណើ រករពិនិតយ មកល 
កណំត់ជសកល បនពិពណ៌នពីកររេំ ភសិទិធមនុស  ែដល្រប្រពឹត្តេនមជឈ 
មណ្ឌ លទងំពីរេនះ ៖ 
 

ល័កខខណ័្ឌ េនមណ្ឌ លសងគមកិចច [ ៃ្រពសពឺ និងេកះគរ ] គឺធងនធ់ងរហួស្របមណ - 
្រកកជ់ងល័កខខណ័្ឌ  ែដលមនកនុងពនធនគរកមពុជ - និងែដលរមួមន 

ទងំករ កម់នុស ហួសចំណុះយ៉ងខ្ល ងំ និងខ្វះ រ្រគប្់រគន ់ទឹក ្អ ត បរេិភគ 
និងករែថទសុំខភព។ កនុងែខមថុិន ឆន ២ំ០០៨ អងគករលីកដូ 
បនចូលេទដល់មណ្ឌ លេកះគរ េទះបីជ បុគគលិកេនមណ្ឌ លេនះខិតខំ ងំ កេ៏ យ 
និងបនថតបននូវរូបភព បុរស ្រស្តី និងកុមរែដលកំពុងែតសថិតកនុង 
ថ នភពេ្រសកឃ្ល ន ែដល្រតូវបនេគចកេ់ រឃុំឃងំទុកកនុងបនទប។់ 

េនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ អនកជបឃុ់ំបនទទួលរងនូវអំេពើហិង ដែ៏សនេឃរេឃ ជ្របច។ំ 
ពួកសន្តិសុខបនរេំ ភេសពសនវៈេលើ្រស្តីែដលជបឃុ់ំឃងំ 
និង យដំយ៉ងធងនធ់ងរេលើ អនកជបឃុ់ំ ែដលពយយមរតេ់គច ឬត ៉ អំពី ល័កខខណ័្ឌ នន 
េយង មអតីតអនកជបឃុ់ំឃងំ ែដល្រតូវបនសមភ សន ៍េ យអងគករលីកដូ។ 
េយង មករេសុើបអេងកតរបស់អងគករលីកដូ យ៉ងេ ច ស់កម៏នអនកជបឃុ់ំ 
បីនកែ់ដរ ឬក៏ ចមនេ្រចើនជងេនះ  ែដល្រតូវបនឆម សំន្តិសុខ យរហូតដល់ ្ល ប ់
េនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ កនុងអំឡុង ឆន ២ំ០០៦-២០០៨ 
និង្របនំកេ់ផ ងេទៀត្រតូវបន យករណ៍មកថបន េធ្វើអត្តឃត។129  

                                                           

128 សូមេមើលលិខិតរបស់អងគករលីកដូ ចុះៃថងទី១៨ ែខមថុិន ២០០៨ េផញើជូន ឯកឧត្តម ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
និងជ្របធន្រកុមករងរ ជនខ់ពស់ ្របឆងំករជួញដូរមនុស  និងេ កជំទវ យូ អយ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ី
និងជ្របធន្រកុមករងរជតិ្របឆងំករជួញដូរ មនុស  និងលិខិតរបស់អងគករលីកដូ ចុះៃថងទី២៨ ែខតុ  ២០០៨ េផញើជូន ឯកឧត្តម ស េខង 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន្រកុមករងរ ជនខ់ពស់ ្របឆងំករជួញដូរមនុស  និងជូនឯកឧត្តម អុិត សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទស្តីពី “កររេំ ភ បំពនេនកនុងមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺ និងេកះគរ។ 

129 សូមេមើលលិខិតរបស់អងគករលីកដូ ចុះៃថងទី១៨ ែខមថុិន ២០០៨ េផញើជូន ឯកឧត្តម ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន្រកុមករងរ 
ជនខ់ពស់ ្របឆងំករជួញដូរមនុស  និងេ កជំទវ យូ អយ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងជ្របធន្រកុមករងរជតិ្របឆងំករជួញដូរ 
មនុស ។ លិខិតរបស់អងគករលីកដូ ចុះៃថងទី២៨ ែខតុ  ២០០៨ េផញើជូន ឯកឧត្តម ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន្រកុមករងរ 



 

      77   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

 

ករសមភ សន៍របស់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ជមួយ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល 
ធ្ល ប់បនជប់ឃុឃំងំេនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និងេកះគរ បនបញជ ក់អះ ងពី កររេំ ភ បំពន 
និង ថ នភពអមនុស ធម៌ ែដលបនចង្រកងេឡើងេ យអងគករលីកដូ 
និងអងគករសិទិធមនុស ដៃទេទៀត។ របយករណ៍ែខមក  ឆន ២ំ០១០ របស់អងគករ 
ឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ស្តីពី “ែសបកជប់ែខ េភ្លើង [Skin on the Cable]” ក៏បនចង្រកងនូវ 
កររេំ ភេសពសនថវៈេលើអនកជប់ឃុជំ្រស្តីេភទកនុងមណ្ឌ លៃ្រពសពឺផងែដរ 
(អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងអនកមិន្របកបរបរផ្លូ វេភទ)។130 អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស អពីំអ្វីែដលពួកេគបនទទួលរងេ យផទ ល់ 
និងបនេឃើញកររេំ ភេសពសនថវៈ ករ យដ ំនិងករយរយីផ្លូ វេភទ កនុងមណ្ឌ ល ៃ្រពសពឺ 
និងេកះគរ។ ្រសីផ យុ២៧ឆន  ំបនពិពណ៌នពីបទពិេ ធន៍របស់នង 
ែដលបនជប់ឃុេំនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ កនុងែខមិថុនឆន ២ំ០០៨ដូេចនះថ ៖ 

 

ខញុ ំបនជបឃុ់ំេនៃ្រពសពឺពីរៃថង។ ដូចជរស់េនកនុង ននរកអញច ឹង។ េគ កខ់ញុ ំ 
កនុងបនទបច់កេ់ រ ជមយួមនុស ចំនួន៣០នក ់ែដលមនទងំ បុរស ្រស្តី និង 
កូនេកមង។ មនិមនបងគនេ់នកនុងបនទបេ់ទ ប៉ុែន្តមនធុងពីរ ែដលេគ ក ់ស្រមប ់
េ យពួកេយើងទងំអស់គន េ្របើជបងគន ់ ។ មន ន មឈម្រប កេ់នពស 
េពញេលើជញជ ំង។ ខញុ ំេដកមនិលកេ់ទេនេពលយប ់េ្រពះខញុ ំភយ័ខ្ល ច និង្រពួយ 
បរមភណ៍ជខ្ល ងំ។ េគេ យម្ហូប រេយើងហូបតិចតួច ស់ គឺពីរេពលកនុង មយួៃថង 
- បយជមយួ្របហុក (្រតី្រប កៃ់្របផ្អ ប)់ និងែផ្លអំពិល។ អតម់ន ចន ឬ ្ល ប្រព 
កប់យេ យហូបេទ ខញុ ំ្រតូវហូបបយពីថងប់្ល សទិក។ េនេពលយប ់

ពួកសន្តិសុខបន យបុរសមន កែ់ដលពយយមរតយ៉់ងធងនធ់ងរ។ 
 

                                                                                                                                                                             

ជនខ់ពស់ ្របឆងំករជួញដូរមនុស  និងឯកឧត្តម អុិត សំេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទស្តីពី “កររេំ ភ 
បំពនេនណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺ និងេកះគរ។ 

130 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  ែសបកជប់ែខ េភ្លើង ទំពរ័៤២-៤៣។ 
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អនកជប់ឃុេំនេកះគរ មនបទពិេ ធន៍មិនសូវខុសគន េទ។ បុទម យុ២៦ឆន  ំបន 
ពិពណ៌នពីករឃុខំ្លួននងេនមណ្ឌ លេកះគរ កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ ដូេចនះថ ៖ 

 

ពិបកខ្ល ងំ ស់ េនេកះគរ ពីេ្រពះេគេ យ រហូបតិចតួចែមន ែទន ... 
េគ កខ់ញុ ំេនកនុងបនទបែ់ដលមនគន ្របែហលជ ៤០ នក ់េនកនុង េនះមនេកមង ចស់ 
្រសី ្របុស អនកសំុទន អនកឡបស់តិ។ មនបងគនេ់ន កនុងបនទប។់ េគ្របបថ់ 
េយើងនឹង្រតូវេនេកះគរ ពីមយួឆន េំទបីឆន ។ំ េពលខញុ ំ ឮអញច ឹង ខញុ ំយំ ល់ៃថង 
និងខញុ ំមន រមមណ៍ថ ខញុ ំចង់ ្ល ប។់131 

 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនពិពណ៌នពីរេបៀបែដលឆម សំន្តិសុខ យដ ំនិងទត់ធក់ ពួកេគ 
និងអនកដៃទេទៀត ែដលមិនេធ្វើ មបញជ របស់ពួកេគ និងបននិយយពីករ 
យដធំងន់ធងរេ យឆម សំន្តិសុខេទេលើ អនកែដលបនពយយមរត់េគចពីមណ្ឌ ល ។ 

អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមួយរូបបននិយយថ សន្តិសុខ ទត់ធក់ នងេនេពលេបើក 
ទ្វ រចូលមក។132 ចនធូ  ែដលបនជប់ឃុឃំងំេនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ 
អស់រយៈេពលមួយែខ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ដូេចនះថ ៖ 

 

អនកយមបនបញជ ឲយខញុ ំេទដងទឹកពី្រសះ។ ខញុ ំមនិ្រសួលខ្លួនេ ះ អញច ឹងខញុ ំ 
្របែកកមនិេធ្វើ មបញជ គតេ់ទ។ គតយ់កដំបង េឈើមក យេលើចេងកះខញុ ំ ពីរដំបង ... 
មនមយួេលើកេទៀត អនកយមមន កប់នយកដំបងេឈើធំមយួមក 
យេលើ ម រខញុ ំយ៉ងខ្ល ងំ  េ្រកយេពលេគចបខ់ញុ ំ និងប្តីរបស់ខញុ ំបនកនុងេពលកំពុង 

ែតពយយមលួចរត់េចញ133  ។ ៃដ ្ត ំរបស់ខញុ ំេខ យ ងំពីេពល្រតូវេគ យ េនះមក។134 
 

ឆម សំន្តិសុខ ្រតូវបនេគដឹងឮថ បនគំ មសម្ល ប់មនុស  េដើមប ី ងំពួកេគ ពីករ 
លួចរត់េគចេចញពីមណ្ឌ ល េហើយមន្រស្តីមន ក់បនរលូតកូន េ យ រែត 

                                                           
131 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ បុទម េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

132 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី  េនភនេំពញ ៃថងទី១៤ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

133 ទងំពីរនកប់្តី្របពនធ្រតូវបនចបខ់្លួន អំឡុងេពលៃនករេបសសម្អ ត មដងវថិី (ពួកេគកំពុងេដក មចិេញច ើមផ្លូវ) និង្រតូវបនេគបញជូ ន 
េទកនម់ណ្ឌ លៃ្រពសពឺ។ 

134 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ចនធូ េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 



 

      79   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

ករ យដរំបស់ឆម សំន្តិសុខ។ ម៉លីស យុ២៨ឆន  ំែដលេគឃុេំនៃ្រពសពឺ កនុងែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០០៧ បននិយយថ ៖ 
 

អនកយមែដល្រតូវជកូនរបស់អនកកនេ់ រ ទតខ់ញុ ំបីេជើង បនទ បពី់ខញុ ំមនិ្រពមេធ្វើ 
មបញជ របស់គតែ់ដល ឲយខញុ ំជ្រមះេ ម ។ ខញុ ំ្របបគ់តថ់ ខញុ ំមនិ ចេធ្វើករងរ បនេទ 

ពីេ្រពះខញុ ំចញ់កូន។ ខញុ ំមនៃផទេពះបីែខ។ ងំពីេពលេនះមក ខញុ ំេចះ 
ែតឈកឺនុងៃផទេពះ និងខញុ ំបនរលូតកូនេនេពលខញុ ំ្រតឡបម់កដល់ផទះវញិ េ្រកយ
ពីករជបឃុ់ំមយួសប្ត ហ៍េនៃ្រពសពឺ។135 

 

អនកជប់ឃុឃំងំបន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ ឆម សំន្តិសុខបនរេំ ភ 
េសពសនថវៈ្រស្តី េនចេំពះវត្តមន ៃនអនកជប់ឃុដំៃទេទៀតេនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ។ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមន ក់ ែដលេគឃុខំ្លួនេនទីេនះេនេដើមឆន ២ំ០០៨ បននិយយ ថ 
មនឆម សំន្តិសុខបីនក់បនចូលមកកនុងបនទប់េនេពលយប់ េដើមបរីេំ ភេលើ្រស្តី 
ពីរនក់ែដលេដកេនែកបរនង។ ្រស្តីពីនក់េនះក៏្រតូវបនេគេ យេចញពីមណ្ឌ ល 
េនៃថងបនទ ប់។136 េនកនុងមជឈមណ្ឌ លទងំពីរ ឆម សំន្តិសុខេសនើឲយ្រស្តីរួមេភទជមួយ 
ពួកេគជថនូ រនឹងករេ ះែលង។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ យុ២៨ឆន  ំែដលជប់ឃុ ំ
េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៧ កនុងមណ្ឌ លៃ្រពសពឺបននិយយដូេចនះថ ៖ 

 

អនកយម េដើរមករកខញុ ំ និងសំុឲយខញុ ំេទេដកជមយួគត ់និងជមួយអនកយម បនួនកេ់ទៀត។ 
គតច់ង្អុលេទអនកយមបនួនកេ់នះ និងនិយយថ្របសិន 
ជខញុ ំ្រពមរមួេភទជមយួពួកេគទងំអស់គន េនះ ពួកេគនឹងេ ះែលងខញុ ំពីមណ្ឌ ល។ 
ខញុ ំបន្របបេ់ទពួកេគថខញុ ំមិន្រសួលខ្លួនេទ េហើយេគកម៏និបងខំខញុ ំែដរ។137 

 

                                                           
135 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ម៉លីស េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 

136 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ បុផផ  េនភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ ពួកសន្តិសុខ រេំ ភេសពសនថវៈ្រស្តីមន 
សំរស់្រសស់ ្អ ត និងេ ះែលងពួកេគេចញពីមណ្ឌ លបនទ បព់ីកររេំ ភ កម៏នសរេសរផងែដរេនកនុងរបយករណ៍ ៖ អងគករឃ្ល េំមើល 
សិទិធមនុស  ែសបក ច់ជប់ែខ េភ្លើង ទំពរ័៤៣។ 

137 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ម៉លីស េនភនេំពញ ៃថងទី៧ ែខសី  ឆន ២ំ០០៩។ 
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កុមរក៏ សថិតកនុងចេំ មអនកទងំ យែដល្រតូវបនេគឃុឃំងំ េនកនុងមណ្ឌ ល 
ៃ្រពសពឺនិងេកះគរផងែដរ។138 ដូចែដលបនេពលខងេលើ កុមរមិនគួរ្រតូវបន ឃុឃំងំ 
េ យ្រគន់ែតែផ្អកេលើករពក់ព័នធរបស់ពួកេគកនុងករងរផ្លូ វេភទេនះេទ 
េហើយជជនួំសវញិកុមរ ្រតូវែតទទួលបននូវជនួំយ និងកិចចករពរសម្រសប 
េដើមបឲីយពួកេគ ចឆ្លងផុត ពីករងរែបបេនះ ដូចជ ្របគល់ពួកេគេទឲយសថិតេន 
េ្រកមករឃុ្ំរគងរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលគួរេជឿទុកចិត្តបន និងែដល 
មនផ្តល់េស សម្រសបស្រមប់កុមរ ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 

 

អងគករឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស េជឿថ យូរៗម្តង  ្របជពលរដ្ឋេនែត្រតូវបនេគឃុខំ្លួន 
េនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ ្របឆងំនឹងឆនទះរបស់ពួកេគ និងពួកេគមិន ចចកេចញបន េទ។ 
អឡុំងេពលទស នកិចច របស់អងគករលីកដូ និងករយិល័យឧត្តមសនងករ 
អងគករសហ្របជជតិ េនមណ្ឌលៃ្រពសពឺ កនុង ែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ ម្រន្តីៃនមនទីរ សងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ មិន្រពមេ ះែលងអនកជប់ឃុេំទ លុះ្រ  

ែតមន ច់ញតិ ឬតំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ធនឲយមនករេ ះែលង 
ពួកេគពីមណ្ឌ ល។ ្របសិនេបើមិនមន ច់ញតិ ឬតំ ងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
មកធនទទួលយកពួកេគេទឃុ្ំរគង េទ េនះពួកេគហនឹងេនែតសថិតកនុងមណ្ឌ ល 
កនុងរយៈេពលមិនកណំត់មួយ។139 ដូចគន េនះែដរ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទចនួំន៣នក់ 
ែដល្រតូវបនេគឃុខំ្លួនេនៃ្រពសពឺ កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ ្រតូវបនេ ះែលង 
លុះ្រ ែតមនអងគករមកធន  និងេសនើសុមំនទីរ សងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនីតិសមបទ 
ឲយេ ះែលងពួកេគ។140 

 

                                                           
138 លិខិតរបស់អងគករលីកដូ ចុះៃថងទី១៨ ែខមថុិន ២០០៨ េផញើជូន ឯកឧត្តម ស េខង ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និង ជ្របធន្រកុមករងរជនខ់ពស់ 
្របឆងំករជួញដូរមនុស  និងេ កជំទវ យូ អយ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងជ្របធន្រកុមករងរជតិ្របឆងំករជួញដូរមនុស ។ 

139 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ អងគករលីកដូ េនភនេំពញ ៃថងទី៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។  

140 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ្រសី ថ, ្រសី ធូ, និង្រសី ធ េនភនេំពញ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩ 
[កលបរេិចឆទពិត្របកដ្រតូវបកដកេចញ]។ 
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្រសីធ យុ២២ឆន  ំ្រតូវបនេគឃុឃំងំេនៃ្រពសពឺកនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០១០។ នងបន 
និយយថ ម្រន្តីេនមនទីរសងគមកិចច ជធនី បនផ្តល់ឲយរូបនងនូវជេ្រមើស ស្តីពីករ 
បញជូ ននងេទអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬេទមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ ប៉ុែន្តមិនមនជេ្រមើស 
ៃនករ្រតឡប់េទផទះវញិេទ។ ្រសីធ េ្រជើសេរ ើសយកជេ្រមើសេទមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និង 
េបើេយងេទ មករេរៀប ប់របស់នងគឺ េគ ក់ឃុឃំងំ ច់េ យែឡកពីគន រ ង 
អនកែដលមិនសម័្រគចិត្ត និងអនកែដលសម័្រគចិត្ត ន ក់េនកនុងណ្ឌ លៃ្រពសពឺ៖ 

 

េនៃ្រពសពឺ េគ កេ់យើងេនកនុងបនទបម់យួ ជមយួ្រសីៗជេ្រចើននក់។ មន 
មនុស េ្រចើនេពក េហើយេយើង្រតូវេដកេនពសេពញបនទប ់េសទើរែត មនិមនចេន្ល ះ 
រកិំលខ្លួនបនផង។ េយើងមនិមនេខ វស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរេទ េហើយ មណ្ឌ លក៏មនិ 
បនឲយេខ វេយើងស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរែដរ ដូេចនះ េយើង្រតូវេស្ល កេខ វដែដល កនុង 
រយៈេពលប៉ុនម នៃថង ែដលជប់េនទីេនះ។ បនទបម់និ្រតូវបនេគចកេ់ រេទ ប៉ុែន្ត 
មនអនកយមេនខងមុខបនទប្់រគបេ់ពល។ េបើេយើងចងេ់ទបងគន ់េយើង្រតូវសំុ អនកយម។ 
អនកយមេដើរ មេយើងេទបងគន ់េដើមបកំុីឲយេយើងរតេ់គច។ មណ្ឌ លេនះ ផ្តល់

របីេពលកនុងមយួៃថង ... រេគេ យហូបមនិបន្រគប្់រគនេ់ទ ... អនក 
េនកនុងបនទបជ់មួយខញុ ំ បនត្អូញែត្អរអំពីករេ្រសកឃ្ល ន ពីេ្រពះែតពួកេគមនិមន 

រហូប្រគប្់រគន។់ ខញុ ំបនេឃើញយ៉ងេ ច ស់កម៏្តងែដរែដលអនកយម 
ងេកមងមន កប់ន យៃដ្រស្តីចំ ស់មន ក ់េនេពលែដលគតកំ់ពុងហូបបយ។ 

 

្រស្តីេនកនុងបនទបខ់ញុ ំ ្រតូវបនេគឲយេចញពីបនទប ់ចំនួនពីរដងកនុងមយួៃថង េនេម៉ង ៩ ្រពឹក 
និងេម៉ង ២ រេសៀល េដើមបេីទងូតទឹក។ េ យ រែតខញុ ំ និងអនកដៃទ កនុងបនទបេ់នះ 
សុទ្ឋែតជអនកមនិសម័្រគចិត្ត ន កេ់នកនុងមណ្ឌ ល េគេ យេទងូត ទឹកេនឯ្រសះ។ 
ទឹក្រសះ កដូ់ចជមនិ ្អ តេទ េហើយ េធ្វើឲយខញុ ំេ លកនទួល េពញខ្លួន។ 
ចំែនកឯអនកែដលសម័្រគចិត្ត ន កេ់នកនុងមណ្ឌ លវញិ ្រតូវបនេគឲយេទ ងូតទឹកទុេយ 
និងេគទុកឲយេនកនុង គរេផ ង។141 

  

                                                           

141 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី ធ េនភនេំពញ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៩ [កលបរេិចឆទពិត្របកដ្រតូវបកដកេចញ]។ 
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អងគករលីកដូ បន យករណ៍ថ ្របជពលរដ្ឋទងំេនះទទួលរងនូវករគំ ម 
េ្របើអេំពើហិង ្របសិនេបើពួកេគពយយមរត់េចញពីមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និងថ ្រគន់ែត 
ជករនិយយឲយែតបនបុ៉េ ្ណ ះ ែដលថពួកេគ្រតូវបនេគផ្តល់ឲយនូវ “ជេ្រមើស” 
េដើមប ី ន ក់េនេ យសម័្រគចិត្ត េនេពលែដលពួកេគបនមកដល់មណ្ឌ លេនះ 
ែដលេនះជជេ្រមើសគម នន័យ។ េនេពលែដលពួកេគមកដល់មណ្ឌ លេហើយ ពួកេគ 
មិនមនលទ្ឋភពេដើមបចីកេចញទល់ែតេ ះ ពីេ្រពះមនឆម សំន្តិសុខឃ្ល ចំេំមើល 
ពួកេគ្រគប់េពលេវ ។ 

 

អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បនពយយមេទចូលេធ្វើទស នកិចចេនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ 
េនៃថងទី៥ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ ប៉ុែន្តទ្វ ររបងបនចក់េ រជប់ េហើយអនកយម 
មិន្រពមឲយចូលេនះេទ។ អនកយមទ្វ របន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ 
ករចូលេមើលមណ្ឌ លត្រមូវឲយ មនករអនុញញ តជមុនពីមនទីរសងគមកិចច ជធនី។ 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បនេសនើសុកំរអនុញញ តស្រមប់ករចូល េធ្វើទស នកិចច 
េនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ េនកនុងលិខិតមួយ ែដលបនេផញើជូន្រកសួងសងគមកិចច អតីត យុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ ចុះៃថងទី១៩ ែខេម  ឆន ២ំ០១០។ ប៉ុែន្តរ ្ឋ ភិបល 
មិនបនេឆ្លើយតបចេំពះលិខិតេនះេទ។ 

 

ទីជ្រមករបស់អងគករេ្រករ ្ឋ បល និងករឃុំខ្លួនេ យបំពន 
 

បនទ ប់ពីករេរៀបចែំបបបទេនឯមនទីរសងគមកិចច ជធនីរួចេហើយ អនក្របកបរបរ ផ្លូ វេភទ 
ែដលេគមិនបញជូ នេទកន់មណ្ឌ លៃ្រពសពឺ ្រតូវបនេគបញជូ នេទកន់អងគករ មិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ែដលមនផ្តល់េស  ដល់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ដូចជករផ្តល់ករ ្របឹក  
និងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈជំនញ។ កនុងករណីខ្លះ ករផ្តល់ជ្រមកឲយ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
្រតូវ្រប្រពឹត្តិេទ េ យេទះបីជ មិនចបស់ ស់ថ ជនិចចកលថ 
េធ្វើេឡើងេ យឈរេលើមូល ្ឋ ន្រពមេ្រព ង។ កនុងែខកកក  និងែខសី  ឆន ២ំ០០៩ 
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អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន យករណ៍្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ មណ្ឌ ល 
ែដល្រគប់្រគងេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលចនួំនពីរ បនរក ទុកអនក្របកបរបរ 
ផ្លូ វេភទជនីតិជន ផទុយនឹងឆនទះរបស់ពួកេគអស់មួយរយៈេពល ែដលថិរេវ េនះ 
មនចប់ពី បីបួនេម៉ង រហូតដល់ពីរបីៃថង។142 មណ្ឌ លមួយបនបងខ្ំរស្តីឲយេនកនុង 
បនទប់ចក់េ រ។143 មណ្ឌ លមួយេទៀតមនរបងខពស់ព័ទធជុវំញិបរេិវណ េហើយេទះបី 
ជញឹកញយគម នករចក់េ រទ្វ ររបងក៏េ យ ក៏បុគគលិកមណ្ឌ លបន្របប់ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទឲយ ន ក់េនែតកនុងមណ្ឌ ល និងេ យពួកេគ ្របតិបត្តិ ម 
េទះបីជពួកេគចង់ចកេចញក៏េ យ។144 

ជងេនះេទេទៀត អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បន្របប់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ថ 
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយ មិនបនេរៀបចចំត់ែចងឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ េហើយែដលបនជប់ឃុេំនមណ្ឌ លរបស់ខ្លួន េដើមប ី
ទទួលបនឱសថពនយ យុេទ។  យ៉ងេ ច ស់ ក៏មនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ពីរនក់ែដរ ែដលកពុំងេ្របើឱសថពនយ យុ ប៉ុែន្តមិនមនឱសថជប់ខ្លួនមកជមួយ 
ពួកេគេទ េនេពលចប់ខ្លួនេ យ ជញ ធរ និង្រតូវបនេគបញជូ នេទមណ្ឌ ល កនុង ែខកកក  
ឆន ២ំ០០៩។ ពួកេគបនខកខនេ្របើឱសថចនួំនបីៃថង ពីេ្រពះែតពួក
េគមិន ចរកឱសថបនេនឯមណ្ឌ លអងគករ។ ្រស្តីមន ក់កនុងចេំនមពួកេគបន និយយថ 
ពួកេគបនេសនើសុឲំយសមជិក្រគួ រ យកឱសថពនយ យុមកេ យ ពួកេគ 
ប៉ុែន្តបុគគលិកអងគករមិនអនុញញ តឲយពួកេគទក់ទងសមជិក្រគួ រេទ។ 

                                                           
142 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នី ៃថងទី២៦ ែខកកក  ២០០៧, សមភ សនជ៍មយួ  ៃថងទី២៦ ែខកកក  ២០០៩, 
សមភ សនជ៍មយួ កូ ប ៃថងទី៦ ែខសី  ២០០៩, សមភ សនជ៍មយួ ម៉  ៃថងទី៧ ែខសី  ២០០៩, សមភ សនជ៍មយួ តុ  ៃថងទី១៣ 
ែខសី  ២០០៩ និង សមភ សនជ៍មយួ ធី  ៃថងទី២៤ ែខសី  ២០០៩។ 

143 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នី ៃថងទី២៦ ែខកកក  ២០០៧, សមភ សនជ៍មយួ  ៃថងទី២៦ ែខកកក  ២០០៩, 
សមភ សនជ៍មយួ កូ ប ៃថងទី៦ ែខសី  ២០០៩, សមភ សនជ៍មយួ តុ  ៃថងទី១៣ ែខសី  ២០០៩។ 

144 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ កូ ប ៃថងទី៦ ែខសី  ២០០៩, សមភ សនជ៍មយួ ម៉  ៃថងទី៧ ែខសី  ២០០៩ 
សមភ សនជ៍មយួ តុ  ៃថងទី១៣ ែខសី  ២០០៩ និង សមភ សនជ៍មយួ ធី  ៃថងទី២៤ ែខសី  ២០០៩។ 
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បុគគលិកៃនមណ្ឌ លអងគករេនះបនេ ះែលងពួកេគ េ្រកយេពលមនអងគករេផ ង 
មួយចនួំន បនអន្ត គមន៍េ យមនករេ ះែលង។145 

 

កិចច្រពមេ្រព ងឆន ២ំ០០៧ រ ងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចនួំន អពីំករផ្តល់កែន្លង ន ក់េន 
ឬេស េផ ងៗដល់ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងអងគភពនន របស់ រ ្ឋ ភិបល 
បនប៉ុនប៉ងេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ េ យកណំត់នូវ បទ ្ឋ នជមូល ្ឋ ន ស្តីពីករផ្តល់ជ្រមក 
និងសិទធិរបស់អតិថិជន រួមទងំកតព្វកិចចចេំពះករមនករ យល់្រពម 
ពីជនរងេ្រគះកនុងករ ន ក់េនកនុងជ្រមក េហើយនិងករអនុញញ តឲយ 
ជនរងេ្រគះចកេចញពីជ្រមក។146 ប៉ុែន្ត មិនែមន អងគករទងំអស់សុទធែតបនចុះ 
ហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងេនះេទ េហើយេទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ មិន 
ភជ ប់កតព្វកិចចចបប់ ែដរ។ 

 

េនេពលសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩ បុគគលិក 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចនួំនពីរ បនទទួល គ ល់ថ កនុងអតីតកល បុគគលិករបស់ ខ្លួន 
បន ក់ករគបសងកត់ឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ន ក់េនកនុងមណ្ឌ លចនួំន ពីរឬបីៃថង 
េដើមបផី្តល់្របឹក  និង សុវតថិភពដល់ពួកេគ និងកនុងខណៈេពលេនះ ជរុំញេលើកទឹកចិត្ត 
ពួកេគ ឲយទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករបណ្តុ ះប ្ត ល វជិជ ជីវៈជនំញ 
និងកមមវធិីដែទេទៀតែដលមនផ្តល់េ យមណ្ឌ ល។ េនេពលែដល ទេង្វើែបបេនះ 
គឺកនុងេគលបណំងល្អក៏េ យ ប៉ុែន្ត្របសិនេបើជក់ែស្តង ្រស្តីទងំេនះ 

                                                           
145 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នី និង ៉  ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៦ ែខកកក  ២០០៩។ សូមេមើលេសចក្តីែថ្លងករណ៍ 

រពត័ម៌នរបស់អងគករលីកដូ “ កទ់ណ្ឌ កមមអនក្រក៖ ករចបខ់្លួនេ្រចើនែថមេទៀតចំេពះអនករស់េន មដងវថិី” ៃថងទី២៦ ែខកកក  
ឆន ២ំ០០៩។ េគហទំពរ័ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=212&pagenb=0&filter=2009, 

(បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០)។ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលរងករេចទ្របកន ់បនបដិេសធអំពី ករេកើត 
មនេឡើងនូវឧបបត្តិវេហតុែបបេនះ។ 

146 រ ្ឋ ភបិលកមពុជ ្រកសួងយុត្តិធម ៌្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ និង្រកសួងសុខភបិល កិចច្រពមេ្រព ងស្តីពី 
េគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រអនុវត្តន ៍និងករសហ្របតិបត្តិករ រ ង ថ បន័រ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ និងទីភន កង់រគ្ំរទជនរងេ្រគះ កនុងករណី 
ៃនអំេពើជួញដូរមនុស  ៃថងទី៦ែខកុមភះ ឆន ២ំ០០៧។ http://www.humantrafficking.org/uploads/updates/Guidelines_for_

Victims_Support_Agencies.pdf, (បនចូលេមើលេនៃថងទី១៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០)។ 
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្របថន ចង់ចកេចញពីមណ្ឌ ល ែតមិន ចេចញ មបណំងខ្លួនបនេទេនះ   
ដូចគន េទនឹងករដកហូតេសរភីពរបស់ពួកេគេ យខុសចបប់។ 

 

ខណៈេពលែដលអងគករចំនួនពីរ បន មឃត់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មិនឲយចកេចញ 
ពីមណ្ឌ លរបស់ពួកេគេ យ្របសិទ្ឋភព កនុងកលៈេទសៈជក់ ក់ជេ្រចើន កនុង អតីតកល 
អងគករទងំេនះបនែថ្លងថ េគលនេយបយបចចុបបននរបស់ពួកេគ 
គឺមិនមនឃុនំរ មន ក់េទ េហើយពួកេគទងំ យមនេសរភីពនឹងចកេចញ 
េនេពល ក៏បន។ ្រកុមអងគករសិទិធមនុស  និង្រកុមគ្ំរទអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
បនអះ ងថ ករអនុវត្តន៍ពី អតីតកលរបស់អងគករទងំេនះមនករផ្ល ស់ប្តូ រ 
េហើយរយៈេពលេ្រកយេនះ ។ 

 

អងគករមួយែដលផ្តល់ជ្រមក ន ក់ ្រស័យដល់កុមររងេ្រគះ ៃនអេំពើរេំ ភបពំន ប៉ុែន្ត 
ក៏ទទួលយកអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជនីតិជន ែដលមនទីរសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង 
យុវនីតិសមបទ បញជូ នេទឲយពួកេគ ពីេ្រពះ “ពួកេគមិនមនទីកែន្លង ែដល្រតូវ េទ”។147 
អងគករលីកដូ បន យករណ៍ថ ខណៈេពលែដលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ចនួំន១២នក់ 
្រតូវបនឃុខំ្លួនេនកនុងមណ្ឌ លរបស់អងគករេនះ កនុងែខកកក  ឆន  ំ២០០៩ 
បុគគលិកមណ្ឌ លបនទុកពួកេគកនុងបនទប់ចក់េ រ និងអនុញញ តឲយពួកេគ េចញេ្រកបនទប់ 
ែតេនេពលទទួលទន របុ៉េ ្ណ ះ េដើមបបីងក រពួកេគពីកររត់ េចញពីមណ្ឌ ល។148 
បែនថមពីេលើបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើង ស្តីពីករអនុវត្តន៍ ែដល 
ដូចគន េទនឹងករដកហូតេសរភីពេ យខុសចបប់េនះ គឺថ ករបញជូ ននីតិជន ្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
េទឲយ ន ក់េនកនុងមណ្ឌ ល សំ ប់កុមររងេ្រគះែដល្រគប់្រគងេ យ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

                                                           
147 ដូចគន ។ 

148អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នី និង ៉  ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៦ ែខកកក  ២០០៧។ សូមេមើលផងែដរ េសចក្តី 
ែថ្លងករណ៍ រពត័ម៌នរបស់អងគករលីកដូ “ កទ់ណ្ឌ កមមអនក្រក៖ ករចបខ់្លួន េ្រចើនែថមេទៀតចំេពះអនករស់េន មដងវថិី” ៃថងទី២៦ 
ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩។ េគហទំពរ័ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=212&pagenb=0&filter=2009, 

(បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០)។ 
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នឹងបង្ហ ញនូវទំនស់ជមិនខន េទះបីជ កនុងករណី  ក៏េ យ 
ពីេ្រពះ្រកុមទងំពីរេនះមនេសចក្តី្រតូវករេផ ងពីគន  ចំេពះ ្របេភទខុសៗគន ៃន េស គ្ំរទ ។ 
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V. ចបបអ់ន្តរជ   
 

្របេទសកមពុជ គឺជភគីមួយៃនសនធិសញញ សិទិធមនុស អន្តរជតិសខំន់ៗ មនជ ទិ៍ 
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទិ្ឋនេយបយ (ICCPR) 149 កតិកសញញ  
អន្តរជតិស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (ICESCR) 150 អនុសញញ ្របឆងំករេធ្វើ 
ទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ 
ឬបេនថ កបនទ ប (អនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម) 151 អនុសញញ ស្តីពី សិទធិកុមរ (CRC) 

និងអនុសញញ ស្តីពីករ បបំត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំ នឹង្រស្តីេភទ(CEDAW)។152 

 

ដូចេនះ ្របេទសកមពុជមនកតព្វកិចចេ្រកមចបប់អន្តរជតិ កនុងករករពរសិទិធ 
របស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងទប់ ក ត់ កររេំ ភបពំនេទេលើពួកេគ រួមមន ករចត់
វធិនករលប់បបំត់អេំពើជួញដូរមនុស  និងចត់វធិនករសម្រសបនន 
េដើមបទីប់ ក ត់ករេកង្របវញ័ចផ្លូ វេភទេលើកុមរ។ អ្វីែដលជករពក់ព័នធេ្រចើនបផុំត 
នឹងអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េនះគឺ សិទិធមិនទទួលរងករចប់ខ្លួន ឬឃុខំ្លួនេ យ រេំ ភបពំន 
និងសិទិធមិនទទួលរងនូវករេធ្វើទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ែដលេឃរេឃ 
អមនុស ធម៌ និងបនទ បបេនថ ក ្រពមទងំសិទិធទទួលបននីតិវធិី ្រតឹម្រតូវ 
និងសិទិធខងសុខភព។ 

 

                                                           
149 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ (ICCPR) ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១៦ែខធនូ ឆន ១ំ៩៦៦ មរយៈេសចក្តីសេ្រម
ចចិត្តរបស់ម សននិបតេលខ 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, 
ចូលជធរមនេនៃថងទី២៣ ែខមនី ឆន ១ំ៩៧៦។ 

150 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម ៌(ICESCR) ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១៦ែខធនូ ឆន ១ំ៩៦៦ មេសចក្តីសេ្រម
ចចិត្តរបស់ម សននិបតេលខ 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, 

ចូលជធរមនេនៃថងទី៣ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៦។ 

151 អនុសញញ ្របឆងំករេធ្វើទរុណ្ឌ កមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯ េទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬ បេនថ កបនទ ប 
(អនុសញញ ្របឆងំករេធ្វើទរុណកមម)  ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៨៤ មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបតេលខ 39/46, 

ឧបសមពន័ធ 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), ចូលជធរមនេនៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៨៧។ 

152 អនុសញញ ស្តីពីករបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តីេភទ (CEDAW), ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៧៩ 
មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបតេលខ 34/180, ចូលជធរមនេនៃថងទី៣ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៨១។ 
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ម្រ  ៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ធនថ ៖ 

 

“ជន្រគប់រូបមនសិទិធមនេសរភីព និងសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន។ គម នជន មន ក់្រតូវចប់ខ្លួន 
ឬឃុខំ្លួន មអេំពើចិត្តបនេឡើយ។ គម នជន មន ក់្រតូវ ដកហូតេសរភីពបន េឡើយ 
េលើកែលងែតមនេហតុផល និង្រសប មនីតិវធិី ែដលមនែចងេនកនុង ចបប់។” 
 

េនេពលមនករចប់ខ្លួន ជនែដល្រតូវបនចប់ខ្លួន “្រតូវមនសិទិធឲយេគ្របប់ឲយដឹង េន
េពលចប់ខ្លួន អពីំមូលេហតុៃនករចប់ខ្លួន និង្រតូវ្របប់ឲយដឹងភ្ល មអពីំ ករេចទ ្របកន់។” 
 

ជន ក៏េ យែដល្រតូវបនឃុខំ្លួន េ យមូលេហតុែដលមិន្រសប មចបប់ គឺជ 
ករឃុខំ្លួន មទំេនើងចិត្ត និងេហតុេនះ ជករខុសចបប់។ ករឃុឃំងំ ចមនតៃម្ល 
េសមើគន នឹងករឃុឃំងំ មទំេនើងចិត្ត េទះបីជមនករអនុញញ តេ យចបប់ក៏េ យ 
េបើករឃុឃំងំេនះមន “ធតុផ  ំៃនបទេលមើសមិន្រគប់្រគន់ អយុត្តិធម៌ ខ្វះខតភព េជឿជក់បន 
និងខ្វះនីតិវធិី្រតឹម្រតូវ។” 153 គណៈកមម ករសិទិធមនុស របស់អងគករសហ ្របជជតិ 
បនសេ្រមចថ ករឃុឃំងំែដលចបប់អនុញញ ត គឺ្រតូវែត សមេហតុផល ចបំច់ 
និងសមម្រត េ យគិតពិចរ េទដល់ ថ នភពជក់ ក់ៃនករណី ផង។154 

 

កនុងករសិក មួយអពីំបទ ្ឋ នចបប់អន្តរជតិ ទក់ទងនឹងករឃុខំ្លួនជនរងេ្រគះ 
ៃនអេំពើជួញដូរ ក ហឺ និងភ ន់ បនផ្តល់នូវេសចក្តីែណនមួំយចនួំន េលើ 

ថ នភពជក់ ក់ ែដលបង្ហ ញថករឃុខំ្លួនកនុងមណ្ឌ ល ជអេំពើឃុខំ្លួនេ យ បពំន 
និងខុសចបប់។ េនះេបើកនុង ករណីែដល “ចបប់កនុង្របេទសមិនមនែចងអពីំ ករឃុឃំងំេទ 
ឬ្របសិនេបើករឃុឃំងំ្រតូវបនកណំត់េឡើងេ យ រេំ ភនឹងចបប់ 

                                                           
153 សូមេមើល, ទំនកទ់ំនងេលខ 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (មតិេយបល់េនះ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី២១ ែខកកក  
ឆន ១ំ៩៩៤) កនុង U.N. doc. GAOR, A/49/40 (vol. II), ទំពរ័ 181, កថខណ័្ឌ  9.8.។ 

154 ន លេហ្វន វ។ី ឌឹ នីឌឺែលន, ទំនកទ់ំនងេលខ305/1988 អនុមត័េនៃថងទី១៥ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩០ U.N. GAOR, Hum. Rts. Comm., 

39th Sess., ¶ 5.8, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/305/1988 (1990); A v. អូ្រ ្ត លី, ទំនកទ់ំនងេលខ560/1993, អនុមត័េនៃថងទី៣០ ែខេម  
ឆន ១ំ៩៩៧ U.N. GAOR, Hum. Rts. Comm., 59th Sess.,¶ 9.2, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (1997). 
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ជករឃុឃំងំែដលេធ្វើេឡើង ឬកណំត់េឡើងកនុងលកខណៈេរ ើសេអើង ជករឃុឃំងំ 
ែដលេធ្វើេឡើងសំ ប់ រយៈេពលែដលមនករពនយេពល មិនជក់ ក់ ឬមិនមន 
កលកណំត់ ជករឃុឃំងំមិនមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ មិន ចពយករណ៍ជមុនបន 
ឬមិនសមម្រត ឬជករឃុឃំងំែដលមិនសថិតេ្រកម ករ្រតួតពិនិតយ មែផនក រដ្ឋបល 
ឬែផនកតុ ករ េដើមប ី ចបញជ ក់បនពីភព្រសបចបប់ៃនករឃុឃំងំ 
និងភពចបំច់ៃនករបន្តឃុេំ្រកម ថ នភពេនះ ជមួយនឹងលទធភពៃនករ េ ះែលង 
េនេពលែដលមិនមនមូល ្ឋ នឲយបន្តករឃុឃំងំ។” 155 

 

ចបប់អន្តរជតិត្រមូវឲយរដ្ឋេធ្វើឲយ្របកដថ ករធន មនីតិវធិីចបំច់្រតូវែតមន េដើមបកីណំត់ 
និងេឆ្លើយតបចេំពះ ថ នករណ៍ៃនករដកហូតេសរភីពេ យខុសចបប់ ឬ មទំេនើងចិត្ត។ 
អនកជប់ឃុឃំងំទងំ យ ្រតូវមនសិទិធត ៉ចេំពះករឃុខំ្លួនរបស់ ពួកេគ 
េនកនុងតុ ករ។156 

 

េន្រគប់ ថ នករណ៍ទងំអស់ ែដល្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនេគដកហូតេសរភីព របស់ខ្លួន កតិ
កសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ (ICCPR)ែចងថ 
អនកទងំេនះេនែតទទួលបនករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន “ មលកខណៈ មនុស ធម៌ 
និងករេគរពចេំពះេសចក្តីៃថ្លថនូ រ ពីកេំណើ តរបស់មនុស ។” 157 កតិក 
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ក៏បន មឃត់អេំពើ ទរុណកមម 
ករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ 

                                                           
155 គ ហ្វឺ េអ និងភ ន ់អុ ី“តៃម្លខពស់ៃនេសរភីព៖ ករវភិគខងផ្លូវចបប ់និងេគលនេយបយ ស្តីពីជ្រមកឃំុឃងំស្រមបអ់នករងេ្រគះ 
េ យអំេពើជួញដូរមនុស ” របយករណ៍សិទិធមនុស ្របច្ំរតីមស ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១០ ទំពរ័ ៩៥។ 
156 ម្រ ៩ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ (ICCPR) ែចងថ “ជន ែដល្រតូវដកហូតេសរភីព េ យ 
ករឃតខ់្លួន ឬឃំុខ្លួន ្រតូវែតមនសិទិធ កព់កយបណ្តឹ ង េដើមបឲីយតុ ករ ចសេ្រមច េ យមនិពនយេពលអំពីនីតយនុកូលភពៃនករឃំុខ្លួន 
និងបងគ បឲ់យេនេ្រកឃំុ េបើករឃំុខ្លួនេនះមនិ្រសបចបប។់” បែនថមេលើសេនះេទៀត “ជន ែដលបនរងេ្រគះេ យ រករឃតខ់្លួន ឬ 
ឃំុខ្លួនខុសចបប ់មនសិទិធទមទរសំណង។” 

157 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ម្រ  ១០ 
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ឬែបបបនទ បបេនថ ក។158 អេំពើរេំ ភេសពសនថវៈ និងករេបៀតេបៀនផ្លូ វេភទ 
កនុងទីកែន្លងឃុឃំងំ ្រតូវបនពិចរ ថជអេំពើទរុណកមម។159 
 

េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ រដ្ឋជភគី ្រតូវផ្តល់ 
“ករែថទែំផនកេពទយ្រគប់្រគន់កនុងអឡុំងេពលៃនករឃុខំ្លួន។” 160 
បទវនិ័យជបទ ្ឋ នអបបរមស្តីពីករ្រគប់្រគងអនកេទស បញជ ក់រតឹែតចបស់ថ 
អនកជប់ឃុមំនសិទិធជួប្រគូេពទយេដើមបពិីនិតយសុខភព ងកយ និងសុខភព ផ្លូ វចិត្ត។161 
ករណ៍េនះ ប់បញជូ លទងំសិទិធទទួលបនឱសថចបំច់ស្រមប់រស់ ន មនជីវតិ 
ដូចជឱសថពនយជីវតិចេំពះេមេ គេអដស៍។ 

 

ភពចបំច់ចេំពះករឃុខំ្លួនកុមរ ច់េ យែលកពី នីតិជន មនករទទួល គ ល់ េនកនុង
អនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ ចែំណកឯ ថ នភពជក់ ក់របស់កុមរ មនែចង 
េនកនុងវធិនអងគករសហ្របជជតិចេំពះករករពរកុមរែដល ្រតូវបនដកហូត 
េសរភីព។162 

 

                                                           
158 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ម្រ  ៧ 

159 អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីទរុណ្ឌ កមម បនែថ្លងថ “អំេពើរេំ ភេសពសនធវៈ និងទ្រមងដ់ៃទេទៀតៃនអំេពើ 
េបៀតេបៀនេករ ្តិ៍ខម ស កនុងទីកែន្លងឃំុឃងំ គឺជអំេពើរេំ ភដគ៏រួឲយស្អបេ់ខពើមបំផុត េលើេសចក្តីៃថ្លថនូរពីកំេណើ ត និងសិទិធបូរណភព ងគកយរបស់ 
មនុស ្រគបរ់បូ និង្រតូវចតចូ់លជអំេពើៃនករេធ្វើទរុណកមម។” អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីទរុណ្ឌ កមម េសចក្តី 
សេងខបៃនកិចច្របជុំេលើកទី២១  U.N. ESCOR, Comm’n Hum. Rts, 48th Sess., ¶ 35, U.N. Doc. E/CN.4/1992/SR.21 (1992)។ 

តុ ករអន្តរជតិ និង ថ បន័ដៃទេទៀត បនកំណតថ់ អំេពើរេំ ភេសពសនថវៈ សថិតេ្រកមករ មឃតរ់បស់ចបបអ់ន្តរជតិ ស្តីពីអំេពើទរុណ
កមម ឬករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬែដលបនទ បបេនថ ក។ សូមេមើលនូវ ឧទហរណ៍ Aydin v. Turkey, Eur. Ct. of 

H.R., ល្រកមចុះៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៧ កថខណ័្ឌ ៦២-៨៨។ ្រពះ ជ ជញ  និងហ៊្វូ នឌ់ីច ICTY ករណីេលខ IT-95-17/1-T, 

ល្រកមចុះៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៨ កថខណ័្ឌ  ១៦៣-៨៦។ 

160 ពិនតូ វ ី្រទីនិ ត និងតូបេ គ  (ទំនកទ់ំនងេលខ 232/1987) របយករណ៍របស់គណៈកមម ធិករសិទិធមនុស  vol. 2, U.N. Doc A/45/40, 

ទំពរ័ ៦៩ ។ 

161 បទ ្ឋ នជអបបបរមរបស់អងគករសហ្របជជតិស្រមប្់រគប្់រគងអនកេទស (បទ ្ឋ នជអបបបរម) ្រតូវបនអនុមត័េ យសមជសហ 
្របជជតិេលើកទីមយួ ស្តីពីករទប់ ក តប់ទេលមើស និងករ្រប្រពឹត្តេលើជនេលមើស ែដល្របរពធេធ្វើេនទី្រកុងហ ែឺណវ កនុងឆន ១ំ៩៥៥ និង្រតូវបន 
យល់្រពមេ យ្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច និងសងគម មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលខ 663 C (XXIV) ចុះៃថងទី៣១ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៥៧ និងេលខ 2076 

(LXII) ចុះៃថងទី១៣ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៧៧ កថខណ្ឌ ២៦ ។ 

162 អនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ  ម្រ ៣៧ 
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សកមមភពរបស់នគរបល និងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលដៃទេទៀត រេំ ភជដែដល  ៗេលើសិទិធជ 
មូល ្ឋ នទងំេនះ ជសិទ្ឋិែដល្របេទសកមពុជជប់ កតព្វកិចចខងផ្លូ វចបប់កនុងករអនុវត្ត ម។ 
ឧទហរណ៍ ករចប់ខ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទនីតិជនពីផទះបន ឬ មដងវថិី 
េ យ្រគន់ែតេផទរពួកេគេទកន់ជ្រមក ន ក់េន ែដលជទីកែន្លងែដល ពួកេគមិន 

ចចកេចញេ យេសរ ីេហើយែដលករឃុពួំកេគេនមណ្ឌ លេនះ គម នមូល ្ឋ ន 
្រសបចបប់អ្វីេឡើយ គឺជកររេំ ភេលើសិទិធមនេសរភីព និងសន្តិសុខ ។163 

 

សនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីទសភព ករអនុវត្តន៍ែបបទសភព និងករជួញដូរមនុស
ក៏បនអពំវនវផងែដរដល់្របេទសនន ឲយកណំត់និយមន័យេលើអេំពើជក់ ក់ ែដលពក់
ព័នធនឹងករងរផ្លូ វេភទេ យបងខថំ ជបទឧ្រកិដ្ឋ និងសុឲំយចត់វធិនករ សម្រសប 
េដើមបេី ះ្រ យ ថ នភពទងំេនះ រួមទងំករករពរដល់សិទធិរបស់ 
ជនរងេ្រគះៃនបទឧ្រកិដ្ឋទងំេនះ។164 ្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលើ ពិធី រ ប៉ឡឺម៉ូ 
ស្តីពី ករទប់ ក ត់ ករប្រងក ប និងករផ្តនទ េទសករជួញដូរមនុស  ជ ពិេសស្រស្តី 
និងកុមរ165 និងអនុសញញ បែនថមស្តីពីករលុបបបំត់េចលទសភព ជនួំញទសករ 
និងករបេងកើត និង អនុវត្តន៍ែបបទសភព។166 ចបប់អន្តរជតិ មិនបនបញញត្តិពី 

                                                           

163 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទិធពលរដ្ឋ និងសិទ្ឋិនេយបយ ម្រ ១២(១) ែចងថ “ជន ែដលរស់េន្រតឹម្រតូវ មលកខណៈចបប ់កនុង 
្របេទស មយួ មនសិទិធេធ្វើដំេណើ រ និងេ្រជើសេរ ើសនិេវសន ្ឋ នរបស់ខ្លួនេ យេសរ។ី” 
164 ឧទហរណ៍ ពិធី រស្តីពីករជួញដូរ, អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបតេ់ចលទសភព, អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបតេ់ចលករអនុវត្តដូច 
ទសភព។ 

165 ពិធី រស្តីពីទប់ ក ត ់ករប្រងក ប និងករផ្តនទ េទសករជួញដូរមនុស  ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ 
បែនថមេលើអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ ្របឆងំនឹង ឧ្រកិដ្ឋកមមឆ្លងែដន (ពិធី រស្តីពីករជួញដូរ) ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១៥ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០០០ មេសចក្តីសេ្រមចរបស់ ម សននិបតេលខ 55/25, ឧបសមពន័ធ II, 55U.N. GAOR Supp. (No.49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 

(Vol.I) (2001), ចូលជ ធរមនៃថងទី២៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៣, ផ្តល់សចច បន័េ យ្របេទសកមពុជេនៃថងទី២ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧។  

166 អនុសញញ បែនថម អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករលុបបំបតេ់ចលទសភព, ជំនួញទសករ និងករបេងកើត និងករអនុវត្តន្៍រសេដៀងនឹង 
ទសភព ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី៧ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៥៦  េលខ 226 U.N.T.S. 3, ចូលជធរមនៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៥៧, ្រតូវបន 
អនុមត័េ យសននិបតបុណ្ណ ទូតសហ្របជជតិអំពី អនុសញញ បែនថមស្តីពីករលុបបំបតេ់ចលទសភព ជំនួញទសករនិងករអនុវត្តន្៍រសេដៀង 
នឹងទសភព។ សននិបត ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេិឡើង មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលខ 608 (XXI) ចុះៃថងទី៣០ ែខេម  ឆន ១ំ៩៥៦ ៃន្រកុម្របឹក  
េសដ្ឋកិចច និងសងគមរបស់អងគករសហ្របជជតិ និងបនជួប្របជំុគន េនឯករយិល័យសហភពអឺរ ៉បុ ្របចអំងគករសហ្របជជតិកនុងទី្រកុង 
ហ ែឺណវ ពីៃថងទី១៣ ែខសី  ដល់ៃថងទី៤ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៥៦។ សនធិសញញ េលខេរៀង ២២៦ ទំពរ័៣ ។  
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្រកបខណ្ឌ ចបប់ជក់ ក់ មួយ ស្រមប់ ក់បញញត្តិេលើ  ករងរផ្លូ វេភទេទ។ ក៏ប៉ុែន្ត 
ែតងែត ្រស័យេទ ម្របេទស ែដលអនុម័តយក ្រកបខណ្ឌ ចបប់អ្វីក៏បន 

េ យែតេគរពសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់បុគគល ែដល ពក់ព័នធកនុងករងរផ្លូ វេភទ 
េទះជេ យករសម័្រគចិត្ត ឬមិនសម័្រគចិត្ត។ 

 

ចបប់អន្តរជតិ មនភពចបស់ ស់ ស់េលើករ មឃត់ករពក់ព័នធរបស់ កុមរ -
េពលគឺអនកទងំ យែដលមន យុេ្រកម ១៨ ឆន  ំ- កនុងករងរផ្លូ វេភទ។ ្របេទសកមពុជ 
បនឲយសចច ប័នេលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ និងពីធី របែនថមស្តីពីករលក់កុមរ 
េពសយចរកុមរ និងកម ្រស្តកុមរ និងអនុសញញ អងគករ ករងរអន្តរជតិេលខ១៨២ 
ស្តីពីទ្រមង់ ្រកក់បផុំតៃនពលកមមកុមរ។ េ្រកម សនធិសញញ ទងំេនះ 
រដ្ឋជភគីមនកតព្វកិចចករពរកុមរពីករេកង្របវញ័ច េសដ្ឋកិចច ករេកង្របវញ័ចផ្លូ វេភទ 
និងករងរ មួយែដល ្របកបេ យេ្រគះថន ក់ ឬបផំ្ល ញ ដល់សុខភពកុមរ 
ឬអន្ត យដល់ករលូត ស់ខង ងកយ សតិបញញ  ឬខង សងគមកុមរ។167 “ករេ្របើ, 
ករអូសទញ ឬករផ្តល់” កុមរស្រមប់េពសយចរ ្រតូវ បនពិចរ ថជ 
”ទ្រមង់ ្រកក់បផុំតៃនពលកមមកុមរ” ែដលរដ្ឋ្រតូវ ក់េចញ និងអនុវត្តកមមវធិីសកមមភព 
េដើមបលីប់បបំត់េចលទ្រមង់ទងំេនះជ ទិភព។168 រដ្ឋក៏្រតូវបនេគត្រមូវផងែដរឲយ ក់
ជបទ្រពហមទណ្ឌ េលើ “ករផ្តល់ ករបនមក ករអូសទញ ឬករឲយកុមរ” ស្រមប់េ្របើ្របស់ 
“កនុងសកមមភពផ្លូ វេភទេដើមប ី ភករ ឬទ្រមង់ដៃទ មួយែដល្រសេដៀងគន េនះ។” 169  

                                                           
167 អនុសញញ ស្តីពីសិទិធកុមរ  ម្រ  ៣២(១) និងម្រ  ៣៤។ 

168 អនុសញញ ILO េលខ ១៨២ ស្តីពីករ មឃត ់និង្រប្រពឹត្តិកមមភ្ល មៗេដើមបលីបេ់ចលទ្រមង់ ្រកកប់ំផុតៃនពលកមមកុមរ (ទ្រមង់ ្រកក ់
បំផុតៃនអនុសញញ ពលកមមកុមរ) ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី១៧ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៩៩, េលខ 38 I.L.M. 1207 (ចូលជធរមនៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០០០) ផ្តល់សចច បន័េ យ្របេទសកមពុជេនៃថងទី១៤ ែខមនី ឆន ២ំ០០៦, ម្រ ៣(ខ) និង ៦(១)។ 

169 ពិធី រ បែនថមេលើអនុសញញ ស្តីពីសិទិធកុមរ ពកព់ន័្ឋនឹងករលកកុ់មរ េពសយកមមកុមរ និងកម ្រស្តកុមរ (Optional Protocol CRC 

SC), ្រតូវបនអនុមត័េនៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០០ េសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបតេលខ 54/263, ឧបសមពន័ធ II, 54 U.N. GAOR 

Supp. (No. 49) at 6, U.N. Doc. A/54/49, Vol.III (2000), ចូលជធរមនៃថងទី១៨ ែខមក  ឆន ២ំ០០២, ផ្តល់សចច បន័ េ យ្របេទសកមពុជ 
ៃថងទី២០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ មម្រ ២(ខ) និង៣(១)(ខ)។ 
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ករែដរសខំន់ េនះគឺ រដ្ឋ្រតូវែត “ចត់ ល់វធិនករែដល ចេធ្វើបន” េដើមបធីនថ 
កុមរទងំអស់ែដលពក់ព័នធកនុងសកមមភពផ្លូ វេភទេដើមប ី ភករ ឬទ្រមង់ដៃទ 

មួយែដល្រសេដៀងគន េនះ ទទួលបន “ជនួំយសម្រសបទងំអស់ ... រួមមន 
ករេធ្វើសមហរណកមមេពញេលញៃនជនទងំេនះេទកនុងសងគមវញិ និងករ ្ត រ 
សមបទខង ងកយ និងខងផ្លូ វចិត្តៃនជនទងំេនះ។” 170 ជនួំយែបបេនះគួរែត 
ប់បញចូ លនូវ “ជនួំយេ យផទ ល់ែដលចបំច់និងសម្រសប ស្រមប់យកកុមរេចញ” 

ពីករងរែបបេនះ និងធនឲយពួកេគ  “ទទួលបនករអប់រកំំរតិមូល ្ឋ នេ យមិនបង់ៃថ្ល 
និងេបើ ចេធ្វើេទបន និងែដលសម្រសប ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ដល់កុមរ ែដល 
បនយកេចញពីទ្រមង់ ្រកក់បផុំតៃនពលកមមកុមរ។” 171 កនុង្របេទសកមពុជ  េ យមន 
ភព្របេងើយកេន្តើយរបស់នគរបល ចេំពះ យុ ឬ ថ នភព របស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែដលពួកេគឃុឃំងំ ែដលមនសរេសរចង្រកងេនកនុងរបយករណ៍េនះ គឺកុមរែដល 
ពក់ព័នធកនុងករងរផ្លូ វេភទ មិនទទួលបននូវកិចចករពរពិេសស ែដលពួកេគមនសិទ្ឋិនឹង 
ទទួលបនេនះេទ។172 

                                                           
170 ដូចគន  ម្រ ៩(៣) 
171 អនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ១៨២  ម្រ ៧(២)(ខ) និង(គ) 
172 ដូចគន េនះែដរ ទកទ់ងនឹងនីតិជន និងអនីតិជន េ្រកមម្រ ៦ ៃនពិធី រប៉ឡឺម៉ូ រដ្ឋ្រតូវខិតខំផ្តល់ឲយជនរងេ្រគះៃនករជួញដូរនូវ 
និេវសន ្ឋ ន ករែថទសុំខភព ជំនួយខងផ្លូវចបប ់ករអបរ់/ំករហ្វឹកហ្វឺន និងឱកសករងរ ករទទួលបនពត័ម៌នអំពីសិទិធរបស់ខ្លួន និងមន 
អនកបកែ្របភ មករចបំច។់ េគលករណ៍ជអនុ សន ៍និងេគលករណ៍ែណន ំរបស់ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជ 
ជតិទទួលបនទុកសិទិធមនុស ស្តីពី សិទធិមនុស  និងករជួញដូរមនុស  បនអំពវនវដល់រដ្ឋទងំអស់ កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករ ជមយួ អងគករ 
មនិែមនរ ្ឋ ភបិល ធនឲយមននូវ ជ្រមកមនសុវតថិភព និង្រគប្់រគន ់ែដលមនិែមនជកែន្លងឃំុឃងំ  ឲយមនស្រមបផ់្តល់ដល់ ជនរងេ្រគះ 
ៃនអំេពើជួញដូរមនុស    ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិធមនុស  (OHCHR) េគលករណ៍ជអនុ សន ៍
និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសិទធិមនុស  និងករជួញដូរមនុស   E/2002/68/Add.1, េគលករណ៍៦(១)។ 
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VI. និទណ្ឌ ភព និងករបែណ្ត តបេ ្ត យឲយមនកររំេ ភបំពន 
 

ករខកខនេសុើបអេងកត និងករកត់េទសអេំពើរេំ ភបពំនទងំេនះ បេ ្ត យឲយ 
នគរបល និងម្រន្តីរដ្ឋដៃទេទៀត េបៀតេបៀនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យគម នភ័យ ខ្ល ច 
ពីករ ក់ទណ្ឌ កមមេឡើយ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល អងគករអន្តរជតិ និង អងគករដៃទេទៀត 
បននយំកបញ្ហ ខកខនទងំេនះ ក់ ជូនរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ម្តងេហើយម្តងេទៀត។  
លទធផលមួយែដលទទួលបន គឺករេចញនូវេគលករណ៍ែណន ំចបប់ឆន ២ំ០០៨ 
កនុងបណំងទប់ ក ត់អំេពើរេំ ភបំពនធងន់ធងរ ។ ក៏ប៉ុែន្តភពអសកមម 
ជបន្តបនទ ប់របស់រ ្ឋ ភិបល បនទុកឲយេគលករណ៍ែណនេំនះមនភពេខ យ ជទូេទ 
ជមួយនឹងឥទធិពលវជិជមនបន្តិចបន្តួចរបស់ ។ ជនួំយបរេទសែដលមន 
េគលបណំងជួយ្របយុទធ្របឆងំអេំពើរេំ ភបពំន មិនបនែស្តងេចញឲយេឃើញនូវ 
ភពរកីចេំរ ើនេទ។   
 

ករខកខនេសុីបអេងកត និងផ្តនទ េទសអំេពីរំេ ភបំពន 

 

េ្រកមចបប់កមពុជ និងចបប់អន្តរជតិ ជញ ធរកមពុជមនកតព្វកិចចទប់ ក ត់ 
ចេំពះ កបបកិរយិរេំ ភបពំន របស់នគរបល និងម្រន្តីដៃទេទៀត និង្រតូវ េសុើបអេងកត 
កត់េទស និងផ្តល់េ យមននូវ ដេំ ះ្រ យ្របសិទ្ឋភព 
េនេពលេកើតមនអេំពើរេំ ភបពំន។173 
 

                                                           

173 ្របេទសកមពុជ បនទទួល គ ល់ និងេគរព មេគលករណ៍ៃនកតិកសញញ  និងអនុសញញ រអន្តរជតិ ដូចមនែចងកនុងម្រ  ៣១ ៃន 
រដ្ឋធមមនុញញ។ ម្រ ៣៨ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ មឃត ់ករបងខិតបងខំ ករេធ្វើបបេលើរបូ ងកយ ឬ្រប្រពឹត្តិកមម មយួ ែដលបែនថមទមងន ់
ទណ្ឌ កមម អនុវត្តនច៍ំេពះជនជបឃំុ់ឃងំ ឬជបព់នធនគរ ។  ម្រ ៣៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  ធនសិទិធរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ កនុងករប្តឹងបរ ិ រ 
ប្តឹងត ៉  ឬប្តឹងទរសំណងជួសជុលករខូចខត ែដលប ្ត លមកពីអំេពើខុសចបបរ់បស់អងគកររដ្ឋ របស់អងគករសងគម ឬរបស់បុគគលិកៃនអងគករ 
ទងំេនះ ែដលបន្រប្រពឹត្តកនុងអំឡុងេពលបំេពញភរកិចច។ 
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អេំពើរេំ ភបពំន ែដលបនចង្រកងកនុងរបយករណ៍េនះ មិនែមនជអ្វីែដលថមីេទ។ 
្រកុមសិទិធមនុស កនុង្រសុក និង្រកុមគ្ំរទអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ បនេលើកេឡើងអពីំ 
បញ្ហ ទងំេនះពីមុនមក។ ប៉ុែន្ត និទណ្ឌ ភពេនែតមនជបន្តចេំពះអេំពើរេំ ភ បពំន 
េលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ អនកគម នផទះសែមបង កុមររស់ មចិេញចើ មថនល់ 
និងអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន។ របយករណ៍ពីេពលមុនៗស្តីពីកររេំ ភបពំន េនៃ្រពសពឺ 
និងអពីំហិង របស់នគរបលេទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មិនបននេំទ 
ដល់ករេសុើបអេងកតដ៏គួរេជឿទុកចិត្ត ចេំពះករេចទ្របកន់ពីអេំពើរេំ ភទងំអស់ េនះេទ។ 

 

េទះបីជមនករចប់ខ្លួន ករឃុខំ្លួនេ យខុសចបប់ និងអេំពើហិង ក៏េ យ ក៏មិន 
មនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មន ក់ ែដលសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស  
ធ្ល ប់បន ក់ពកយបណ្តឹ ងជផ្លូ វករេទកន់តុ ករ នគរបល ឬ ជញ ធររ ្ឋ  
ភិបលដៃទេទៀត អពីំករ្រប្រពឹត្តទងំេនះេទ ។ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទខ្លះ បន យករណ៍ពី 
ករណីរបស់ពួកេគេទឲយ្រកុមគ្ំរទអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទកនុង្រសុក 
និង្រកុមសិទិធមនុស បនដឹង និង ចង្រកងជឯក រនូវករណីទងំេនះ េហើយែដល 
្រកុមទងំេនះបនពយយមចូលរួមគន  និងជ ធរណៈេថក លេទស ចេំពះអេំពើ ហិង ។ 
ប៉ុែន្ត ជញ ធរមនសមតថកិចចវញិ ែតងែតខកខនមិនេសុើបអេងកតករណី ទងំេនះេទ។ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជេ្រចើននក់េផ ងេទៀតមនករភ័យខ្ល ចអពីំករ សងសឹកតបវញិ 
េហើយអនកដែទេទៀតគម នជេំនឿេលើ្របព័នធមួយែដលដិត មេ យអេំពើពុករលួយ 
ករេរ ើសេអើង និងនិទណ្ឌ ភព។ ដូចែដលអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទមន ក់គឺ ្រសី
និយយដូេចនះថ ៖ 
 

ពួកេគ [នគរបល] ចបេងកើត េរឿងេឡើងេដើមបេីចទ្របកន ់ពួកេយើង េហើយ 
េយើងគម នអំ ចអ្វីេដើមបតី ៉ ជមយួពួកេគេទ។ េយើងពិបកខ្ល ងំ ស់ និង 
ឈចឺបខ់្ល ងំ ស់ចំេពះករេធ្វើបបរបស់ប៉ូលីស។174 

                                                           
174 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ ្រសី  េន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។  
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នីក ែដល្រតូវបនពួកសន្តិសុខករពរសួនចបរ យេធ្វើបបកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៩ 

ចង់ ក់ពកយបណ្តឹ ង េហើយនងក៏មននូវរូបថតៃនឧបបត្តិេហតុេនះផងែដរ។ នង 

បនស្រមចចិត្តមិន ក់ពកយបណ្តឹ ង បនទ ប់ពីបនទទួល ដបូំនម ន ថ នគរបលនឹង 

ត្រមូវឲយមននូវ េសចក្តីែថ្លងអះ ងរបស់ ក េីផ ងេទៀត។ នងបននិយយថ៖  
 

ពិបកេដើមបសំុីឲយ អនក មន ក ់េធ្វើជ ក ឲីយខញុ ំ ពីេ្រពះមន ក់ៗ សុទ្ឋែតខ្ល ច 
និងខ្វល់ខ្វ យពីសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ មនអនករតម់៉ូតូឌុបជេ្រចើននក ់
និងអនក្របកបរបរផ្លូវេភទយ៉ងេ្រចើន បនេមើលេឃើញករ យដំេនះ ប៉ុែន្តពួកេគ 
ខ្ល ចមនិ ៊ នជួយ ខញុ ំេទ។ ពួកេគទងំអស់េនះមកេន មសួនជេរៀង ល់ៃថង 
េដើមបរីកសីុចិញច ឹមជីវតិ ដូេចនះពួកេគនឹងមនិេធ្វើអ្វី ែដល្របឆងំនឹងអនកមន 
អំ ចេនសួនចបរេទ។ ពួកេគនឹងមនិមកេធ្វើជ ក ឲីយខញុ ំេទ។175 

 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលផ្តល់ជ្រមក ន ក់េនដល់ជនរងេ្រគះ ៃនអេំពើហិង  ផ្លូ វេភទ 
ក៏បនទទួល គ ល់ផងែដរថ កររេំ ភរបស់នគរបលគឺជបញ្ហ  ប៉ុែន្ត 
ពួកេគមនអំ ចតិចតួច ស់កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងបញ្ហ េនះ។176 អងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយមិនបេញចញេឈម ះ បនេលើកេឡើងថ ពួកេគមិនបនេលើក េឡើង 
ជមួយនគរបល អពីំបញ្ហ  ែដល្រស្តី និងកុមរខី្លះ ្រតូវបនរេំ ភេសពសនទវៈ 
េ យនគរបល ែដលបញជូ នមកកន់ជ្រមក ន ក់េនរបស់ពួកេគេនះេទ េ យ 
និយយដូេចនះថ ៖ 

 

េយើង្រតូវករេធ្វើកិចចសហករជមយួ ជញ ធរ េដើមបបីន្តកិចចទំនកទំ់នងករងរ 
និងេដើមបឲីយមនករចបខ់្លួន យ៉ងេ ច ស់ក ៏អនកជួញដូរមនុស ខ្លះៗែដរ។  

                                                           
175 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួ នីក េន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៩។ 

176 អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សមភ សនជ៍មយួតំ ងអងគករសីុសីុភសីុី  និង េហ្វសីុប េន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី៥ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០០៩។ 
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េនកនុង្រគបក់រណីទងំអស់ នគរបលបដិេសធថ ពួកេគបនជំរតិទរលុយ ឬ 
លួចយករបស់របរ េនេពលែដលអនក ៗកដឹ៏ងថ នគរបលពិតជបនេធ្វើ ដូេចនះ។177 

 

ម្រន្តីនគរបល ជទម្ល ប់គឺ ែតងែតបដិេសធថ នគរបលបន យដ ំឬេធ្វើបបអនក 
្របកបរបរផ្លូ វេភទ អឡុំងេពលចប់ខ្លួន និងអឡុំងេពលប្រងក ប។ ឧទហរណ៍ដូចជ កនុងែខធនូ  
ឆន ២ំ០០៩ សនងករនគរបល ជធនីភនេំពញ េ ក ទូច រ ៉ុថ បន្របប់េទ 
ខង រព័ត៌មនថ នគរបលមិនែដលបន យដ ំឬចប់ខ្លួនអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេទ 
និងគត់បនបន្តអះ ងថ អេំពើេពសយចរគឺ ផទុយេទនឹងវបបធម៌របស់ែខមរ។178 

 

កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ ឧត្តមេសនីយ៍េទ េខៀវ សុភក្តិ អនកនពំកយ្រកសួងម ៃផទ 
បន្រចនេចលករអះ ងែដលថ នគរបលបន្រប្រពឹត្តអេំពើហិង េទេលើ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងគត់បនមន្រប សន៍ថ គម នអនក មន ក់ទទួលរង 
នូវករេធ្វើបបកនុងេពលមនសកមមភពប្រងក ប េនះេទ។ គត់បនករពរចេំពះ 
ចំ ត់ករប្រងក បេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យបនេ ករងរខងផ្លូ វេភទថ 
ជករមិន ចទទួលយកបនេទកនុង្របេទសកមពុជ។179 
 

នគរបលបនបដិេសធជផ្លូ វករមិនទទួលយក និងមិនចុះបញជី នូវបណ្តឹ ងអំពី អេំពើ 
រេំ ភបំពនេទ េហើយ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង យុវនីតិសមបទ 
្រគន់ែតេសុើបអេងកតែបបេសើរៗបុ៉េ ្ណ ះ េ យបន្រចនេចល អេំពើរេំ ភែដលបន
េកើតេឡើង។180 

                                                           
177 សមភ សនជ៍មយួ [ េឈម ះដកេចញ ] េន ជធនីភនេំពញ ែខវចិឆក ឆន ២ំ០០៩។ 

178 គុច េរន៉ “អនក្របកបរបរផ្លូវេភទចំនួន៣០០នក ់អំពវនវឲយបញឈប់កររេំ ភបំពនរបស់នគរបល” កែសត ឌឹ ែឃមបូ  េដលី ៃថងពុធ ទី១៦ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ 

179 សូេផង ឈង, េអភ ី “អនក្របកបរបរផ្លូវេភទកមពុជ ត ៉ ចំេពះ វធិនករប្រងក បរបស់នគរបល”   ៃថងទី៤ ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៨។ េគហទំព័រ 
http://www.usatoday.com/news/world/2008-06-04-622462536_x.htm, (បនចូលេមើលេនៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០)។ 

180 លិខិតពីឯកឧត្តម េខៀវ សុភក័្តិ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ (េលខ ១២១៩ ស.ជ.ណ) េផញើជូនេ ក្រសី ពុង ឈវីេកក ្របធនអងគករ 
លីកដូ ចុះៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨។ “េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ”  ្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ៃថងទី៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៨។ 
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កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨ អងគករលីកដូ បនេលើកេឡើងពីកង្វល់ចេំពះអេំពើរេំ ភ 
បពំនេនមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និងេកះគរ េនកនុងលិខិតមួយរបស់ខ្លួនេផញើជូន ឯកឧត្តម  ស េខង 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន្រកុមករងរជន់ខពស់្របឆងំនឹងករជួញដូរ មនុស  និងជូន 
ជទំវ យូ អយ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងបនទ ប់ពីមនករ 
្រចនេចលមនលនំដូំចៗគន  មរយៈករេឆ្លើយតបរបស់្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួង 
សងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ចំេពះកង្វល់អពីំកររេំ ភបំពនេន 
មជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច ែដលេលើកេឡើងេ យ្រកុមសិទធិមនុស កនុង្រសុក  បង្ហ ញេ យ េឃើញថ 
រ ្ឋ ភិបលគម នឆនទះ េសុើបអេងកតឲយបនហមត់ចត់េលើ អេំពើរេំ ភទងំេនះ េឡើយ។ 
្រកសួងម ៃផទ បនេឆ្លើយតប មរយៈលិខិតមួយ ចំេពះករេចទ្របកន់ របស់អងគករ លីកដូ 
េ យបដិេសធថ គម ននរ មន ក់្រតូវបនេគឃុឃំងំខុសចបប់ េនឯៃ្រពសពឺ៖  
“មជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺ ជមជឈមណ្ឌ លេបើកចហំរ គឺករ ន ក់េន កនុងមណ្ឌ ល 
ឈរេលើេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត។ ជពិេសស ជួយសេ្រងគ ះដល់ អនកែដល រស់េន មចិេញចើ មថនល់ 
េ យបនផ្តល់ម្ហូប រ េស ែថទសុំខភព ករបណ្តុ ះ ប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
េដើមបមីនលទ្ឋភព ចរស់េនកនុងសហគមន៍វញិ។” 181 លិខិតេនះ បនែថ្លងផងែដរថ 
“មជឈមណ្ឌ លពំុមនសន្តិសុខ ឬឆម  ំករពរមណ្ឌ លេទ គឺមណ្ឌ ល យកអនកមក ន ក់េន 
រយៈេពលយូរ ជួយយមករពរសន្តិសុខ។” 182 លិខិតេនះ មិន 
បង្ហ ញអំពីដំេ ះ្រ យចំេពះករេចទ្របកន់ពីអេំពើរេំ ភទងំអស់ែដល្រប្រពឹត្ត 
េ យបុគគលិក និងពួកឆម មំណ្ឌ លេទ ែដលេទះបី ពួកេគគឺជបុគគលិកមណ្ឌ ល ឬក៏ជ 
អនកេធ្វើករេនទីេនះេ យសម័្រគចិត្តក៏េ យ។ 
 

                                                           
181 លិខិត្រកសួងម ៃផទេផញើជូនេ ក្រសីេវជជបណ្ឌិ ត ពុង ឈវីេកក ្របធនអងគករសមពន័ធភពែខមរជំេរឿន និងករពរសិទិទមនុស  (លីកដូ) 
េលខ ១២១៩ ស.ជ.ណ. ចុះៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨។ 

182 លិខិត្រកសួងម ៃផទេផញើជូនេ ក្រសីេវជជបណ្ឌិ ត ពុង ឈវីេកក ្របធនអងគករសមពន័ធភពែខមរជំេរឿន និងករពរសិទិទមនុស  (លីកដូ) 
េលខ ១២១៩ ស.ជ.ណ. ចុះៃថងទី២៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨។ 



 

      99   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទិធមនុស អងគករសហ្របជជតិ បន េសុើបអេងកតផទ ល់ 
ខ្លួនចេំពះអេំពើរេំ ភបពំនកនុងមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច ប៉ុែន្តលទធផល ៃនករេសុើប 
អេងកតេនះ (បន ក់ជូនរ ្ឋ ភិបលេនេដើមឆន ២ំ០០៩) មិនែដលបនបង្ហ ញជ 

ធរណៈេទ។ ងំពីឆន ២ំ០០៩មក ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទិធមនុស អងគករ 
សហ្របជជតិ បនេធ្វើទស នកិចចេ យមិនជូនដណឹំងមុន ជេទៀងទត់េទកន់ 
មណ្ឌ លៃ្រពសពឺ ។ ម្រន្តីៃនករយិល័យឧត្តមសនងករសិទិធមនុស អងគករសហ្របជ 
ជតិមួយរូប បនពនយល់ថ វធិី ្រស្តរបស់ករយិល័យេនះ គឺ េផ្ត ត ទិភពៃន 
ករតសូ៊មតិេលើបញ្ហ េនះេ យផទ ល់ និងេ យ ក់ករណ៍ ជមួយរ ្ឋ ភិបល 
េហើយខណៈេពលែដលករអនុវត្តន៍េនែតជបញ្ហ  េសចក្តីែណនែំខសី  ឆន ២ំ០០៨ 
របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ែដលេសនើឲយ ជញ ធរ 
ឈប់ឃុខំ្លួនមនុស កនុងមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច េនះថ គឺជករេបះជំ ន 
មួយកនុងទិសេ ដ៏្រតឹម្រតូវ។183 
 

ករគបសងកតរ់បសស់ហរដ្ឋ េមរិកឲយេ ះ្រ យបញ្ហ ជញួដរូមនសុ  
េធ្វីឲយ ថ នករ ្រកក ់កនែ់ត ្រកកេ់ឡីង 
 

សហរដ្ឋ េមរកិ គឺជ្របេទសមច ស់ជនួំយេទ្វភគីដ៏ធបំផុំតមួយរបស់្របេទសកមពុជ 
និងជមច ស់ជនួំយដ៏សខំន់ ែដលគ្ំរទដល់កិចច្របឹងែ្របង្របយុទ្ឋ្របឆងំនឹង អេំពើ 
ជួញដូរមនុស កនុង្របេទសកមពុជ។ េនេ្រកមរជជកល្រគប់្រគងរបស់េ កបូ៊ស 
រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរកិ រក ជហំរថ េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  
ប ្ត ្របេទសទងំ យ្រតូវចត់វធិនករ្របឆងំនឹង េពសយចរ។ េសចក្តីបងគ ប់ េលខ២២ 
របស់្របធនធិបតី ស្តីពី សន្តិសុខជតិ ែចងថ “េគលនេយបយរបស់េយើង 
គឺែផ្អកេលើវធិី ្រស្តៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ េ យ លុបបំបត់អេំពើជួញដូរមនុស  ... កនុង 

                                                           
183 ទំនកទ់ំនង ម រេអឡិច្រតូនិចទទួលបនពីករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទិធមនុស អងគករសហ្របជជតិ េនៃថងទី៦ 
ែខកកក  ឆន ២ំ០១០។  
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ន័យេនះគឺ  រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរកិ្របឆងំនឹង េពសយចរ និងសកមមភពពក់ព័នធ នន 
រួមមនទងំអេំពើសញច រកមម អេំពើអូសទញ និង/ឬករេបើកផទះបន ែដល  
រួមចែំណកកនុងបតុភូតៃនករជួញដូរមនុស ។” 184 

 

ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៣មក ចបប់សហរដ្ឋ េមរកិ ទក់ទងនឹងបញ្ហ េមេ គេអដស៍/ 
ជងំឺេអដស៍ និងករជួញដូរមនុស  ត្រមូវឲយអនកទទួលថវកិរ ជអន្តរជតិសំ ប់ 
ករងរ្របឆងំនឹងជងំឺេអដស៍ មននូវេគលនេយបយ “្របឆងំនឹងេពសយចរ 
និងករជួញដូរផ្លូ វេភទ” ែដលជល័កខខណ័្ឌ មួយ កនុងករទទួលបនមូលនិធិ។185 
ចបប់េនះ ម្របមករេ្របើ្របស់មូលនិធិេដើមប ី“េលើកសទួយ គ្ំរទ ឬែស្វងរក 
ករគ្ំរទឲយេពសយចរេទជ្រសបចបប់ ឬឲយមនករអនុវត្ត េពសយចរ។” 186 
បទបបញញត្តិេនះ្រតូវបនរក ទុក ខណៈេពលែដល ចបប់្រតូវបនផ្តល់ករអនុញញ ត េឡើងវញិ 
កនុងឆន ២ំ០០៨ និង សថិតេនជធរមន។ កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១០ 

                                                           
184 “ករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើជួញដូរមនុស ” េសចក្តីបងគ បរ់បស់្របធនធិបតីស្តីពីសន្តិសុខជតិ/NSPD-22, (េសតវមិន ៉ សីុនេ ន) 
ៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០០២។ េគហទំពរ័  http://www.combat-trafficking.army.mil/documents/policy/NSPD-22.pdf, 

(បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះេនៃថងទី១៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០)។  

185 ចបបេ់នះគឺជចបបឆ់ន ២ំ០០៣ ស្រមបដ់ឹកន ំសហរដ្ឋ េមរកិ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ជំងឺរេបង និងជំងឺ្រគុនចញ់ 
ជ កល  P.L. 108-25, (S. 250, H.R. 1298), ែដល ្រតូវបនេគ គ ល់ជទូេទថជ PEPFAR។ ចបបក់រពរជនរងេ្រគះពីអំេពើ 
ជួញដូរមនុស  ក្៏រតូវបនេគេធ្វើពិេ ធនក៍មមផងែដរកនុងឆន ២ំ០០៣ េដើមបី កប់ញចូ លនូវ ករ កក់ំហិតេលើករចំ យ (ចបប្់របគល់អំ ច 
ឲយករពរជនរងេ្រគះៃនអំេពើជួញដូរមនុស  ឆន ២ំ០០៣)។  
186 កនុងបទបញញត្តិ ស្តីពីជំនួយេទ្វភគី, ចបបេ់នះបញចូ លនូវករ កក់ំហិតេលើចំ យៃនមូលនិធិសម្រសប មចបបេ់នះ ៖ “ករ កក់ំហិត 
[LIMITATION]“(g)”(e) គឺ មនិ្រតូវផ្តល់មូលនិធិេ្រកមករអនុវត្តចបបេ់នះ ឬកេ៏ធ្វើវេិ ធនកមម មយួេ យចបបេ់នះបនេទ កនុងករណីែដល 
មូលនីធិ្រតូវបនយកមកេ្របើ្របស់េដើមបេីលើកសទួយ ឬគ្ំរទដល់ករេធ្វើឲយេទជ្រសបចបប ់ឬករអនុវត្តនេ៍ពសយចរ ឬករជួញដូរផ្លូវេភទ។ 
គម នបទបញញត្តិ មយួកនុង្របេយគខងេដើម ្រតូវយកមកបក្រ យ េដើមបី ងំដល់ករផ្តល់ដល់បុគគលទងំ យ នូវករែថទេំ យឱសថ 
ករពយបល ឬករបងក រេ គេ យេ្របើឱសថ និងជពិេសស ករផ្តល់ទំនិញនិងឱសថ រមួទងំកញចប់ កលបង េ្រ មអនមយ័ និង 
អតិសុខុមឃដ េនេពលបង្ហ ញថមន្របសិទិធភព។ កំហិត(ច) [LIMITATION (f)] គឺ មនិ្រតូវយកមូលនិធិ ែដលអនុវត្តេ្រកមចបបេ់នះ ឬេធ្វើ 
វេិ ធនក៍មម មយួេ យចបបេ់នះ ចយកមកេ្របើេដើមបផី្តល់ជំនួយដល់្រកុម មយួ ឬអងគករ មយួ ែដលមនិមនេគលនេយបយ 
ចបស់ ស់្របឆងំនឹងអំេពើេពសយកមម និងករជួញដូរផ្លូវេភទ។”  



 

      101   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

រ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរកិ បនេចញបទបញជ អនុវត្តន៍ ែដលឆ្លុះបញច ងំ នូវ ល់ 
បទបបញញត្តិទងំ យ ែដលបន ក់ឲយេ្របើេ យរដ្ឋបលេ កបូ៊ស។187 

 

ជហំរ្របឆងំេពសយចរ គួបផ នឹំងឥទធិពលរបស់របយករណ៍្របចឆំន សំ្តីពី 
ករជួញដូរមនុស  របស់្រកសួងករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិ ក់ដូចជបង្ហ ញពី 
ករគ្ំរទរបស់សហរដ្ឋ េមរកិចេំពះកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
េដើមប ី ក់ជបទ្រពហមទណ្ឌ េលើករងរផ្លូ វេភទសម័្រគចិត្ត ។ ងំពីឆន ២ំ០០១ មក 
របយករណ៍ស្តីពីករជួញដូរមនុស បនផ្តល់ចំ ត់ថន ក់ដល់ប ្ត ្របេទសនន 
េទ មកិចច្របឹងែ្របងរបស់ពួកេគ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ជួញដូរមនុស ។ ្របសិនេបើ 
្របេទស មួយ្រតូវ ក់ឲយេនចំ ត់ថន ក់ទី៣  (ចំ ត់ថន ក់ទបបផុំត) េនះជ 
លទ្ឋផលនឹងនឲំយមនករដកហូតជនួំយមិនែមនមនុស ធម៌ និងជនួំយ មិនែមន 
ពណិជជកមម។188 ្របេទសជេ្រចើន រួមមនទងំ្របេទសកមពុជផង បនយកចិត្តទុក 

ក់យ៉ងខ្ល ងំចេំពះ ករ ក់ចំ ត់ថន ក់្របឆងំករជួញដូរមនុស ្របចឆំន  ំ
ឥទធិពលរបស់ េលើេករ ្តិ៍េឈម ះរបស់្របេទស និងករគំ ម ក់ទណ្ឌ កមម ែដល ច 
មនចេំពះ ចំ ត់ថន ក់លំ ប់ទី៣។ 

 

                                                           

187 45 CFR PART 89, េគហទំពរ័ http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-8378.pdf, (បនចូលេមើលេនៃថងទី៧ កកក  
ឆន ២ំ០១០)។ បទបញជ ត្រមូវថ លកខខណ័្ឌ មយួកនុងករទទួលបនថវកិគឺ អនកទទួល្រតូវែតយល់្រពមថ ពួកេគ “្របឆងំនឹងករអនុវត្តៃន 
េពសយចរ និងករជួញដូរផ្លូវេភទ ពីេ្រពះែតេ្រគះថន កខ់ង ងកយ និងផ្លូវចិត្ត ែដល្របឈមចំេពះ បុរស ្រស្តី និងកុមរ។ 

188 កនុងរយៈេពលកន្លងមកេនះ របយករណ៍ទងំេនះមនករសរេសរបន្របេសើរជងមុន ទងំកនុងមតិក និងបញ្ហ ្រគបដណ្ត បក់េ យ 
របយករណ៍ េហើយឥឡូវេនះ ្រគបដណ្ត បជ់ទូេទេលើ អំេពើជួញដូរ្រគបរ់បូភពទងំអស់។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កក៏រេ្របើ្របស់ 
ចំ តថ់ន កក់នុងរបយករណ៍ស្តីពីករជួញដូរមនុស  TIP  ស្រមប្់របេទសមយួចំនួន បនទទួលរងនូវកររះិគនយ៉់ងេ្រចើន ចំេពះករជប ់
ជំពកន់ឹងេហតុផលនេយបយរបស់ខ្លួន ជមយួប ្ត ្របេទសែដលជស្រតូវរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលជញឹកញប្់រតូវបនេគ កឲ់យ 
ចំ តថ់ន កេ់នលំ បទ់ី៣ ខណៈេពលែដល្របេទសទងំ យែដលមនទំនកទ់ំនងល្អជមយួសហរដ្ឋ េមរកិ ទទួលបនចំ តថ់ន កេ់ន 
លំ បទ់ី១ ។ ចំ តថ់ន កែ់ដលមនទងំអស់គឺ លំ បទ់ី១(ល្អបំផុត) លំ បទ់ី២ លំ បទ់ី២កនុងបញជ ីេ្រកមករឃ្ល េំមើល និងលំ បទ់ី៣ 
( ្រកកប់ំផុត)។ សូមេមើល Chuang, J. “សហរដ្ឋ េមរកិជ តំ ងរបស់ពិភពេ ក ៖ េ្របើ្របស់ទណ្ឌ កមមជឯកេ ភគី េដើមប្ីរបយុទធ 
្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស ” ទននុបបវត្តិ មឈិែិហកនស្តីពីចបបអ់ន្តរជតិ េលខ ២៧,៤៣៧ ទំពរ័៤៨៦-៤៨៧ ។ 
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កនុងឆន ២ំ០០៨ របយករណ៍្របចឆំន សំ្តីពីករជួញដូរមនុស  បន ក់ចំ ត់ថន ក់ឲយ 
្របេទសកមពុជេឡើងេទលំ ប់ទី២ េចញពី លំ ប់ទី២កនុងបញជី េ្រកមករឃ្ល េំមើល 
ចេំពះករទទួល គ ល់ករអនុម័តចបប់ឆន  ំ២០០៨ របស់្របេទសកមពុជ។ អងគករនន 
រួមទងំអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ផង បនទញចំ ប់ រមមណ៍ របស់្រកសួង 
ករបរេទសសហរដ្ឋ េមរកិចេំពះករពិតែដលថ ករផ្តល់ចំ ត់ថន ក់សំ ប់ 
កររកីចេ្រមើនេនះ េធ្វើេឡើងេ យេទះបីជ មនអេំពើរេំ ភបពំនែដល ្របឈម 
េ យអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទក៏េ យ។ កនុងឆន ២ំ០០៩ របយករណ៍្របចឆំន  ំស្តីពី 
ករជួញដូរមនុស  បន ក់ចំ ត់ថន ក់េ យ ្របេទសកមពុជចុះមកេន លំ ប់ទី២កនុង 
បញជី េ្រកមករឃ្ល េំមើល ែដលមួយែផនក េ យ រែតផលប៉ះពល់ដ៏អន្ត យ ៃនវធិន 
ករប្រងក បរបស់នគរបល និងករេផ្ត តករ្របតិបត្តិ ដ៏្រចបូល្រចបល់របស់រ ្ឋ ភិបល 
េលើបទបបញញត្តិពក់ព័ន្ឋនឹង េពសយចរៃនចបប់ឆន  ំ២០០៨ ជជងេលើ បទបបញញត្តិ 
ទងំ យែដលពក់ព័នធនឹងអេំពើជួញដូរ។189 

 

មរយៈករគ្ំរទរបស់ USAID រ ្ឋ ភិបល េមរកិបនយល់្រពមផ្តល់ឲយកមពុជនូវ 
ទឹក្របក់ចនួំន ៧.៣ នដូ ្ល រ េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  េនរ ង 
ែខសី ឆន ២ំ០០៦ និងែខកញញ  ឆន ២ំ០១១។ េយង មអនុស រណៈៃនករ េយគយល់រ ង 
USAID និងរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េគលបណំងៃនជនួំយគឺ ជួយដល់ ្របេទសកមពុជ 
េដើមបកីរពរជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ បេងកើនករកត់េទស ជនជួញដូរមនុស  
ស្រមបស្រមួលដល់ករទប់ ក ត់ ម្រកុមេគលេ  និង សកមមភពេលើកកមពស់ករយល់ដឹង 
និងជួយេធ្វើសមហរណកមមជនរងេ្រគះៃន អេំពើជួញដូរចូលេទកនុងសងគមកមពុជវញិ។190 

 

                                                           

189្រកសួងករបរេទស សហរដ្ឋ េមរកិ,  របយករណ៍ជួញដូរមនុស សំ ប់្របេទសកមពុជឆន  ំ២០០៩ ៃថងទី១៦ ែខមថុិន 
ឆន ២ំ០០៩។ េគហទំពរ័ http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4214c82d.html, (បនចូលេមើល ៃថងទី១៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០)។  

190ករយិល័យអគគអធិករកិចច, “សវនកមមរបស់ USAID /គេ្រមង្របឆងំករជួញដូរមនុស របស់្របេទសកមពុជ, របយករណ៍សវនកមមេលខ 

9-000-10-002-P, ៃថងទី១០ ែខឆនូ ឆន ២ំ០០៩, េគហទំពរ័ http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/9-000-10-002-p.pdf, 

(បនចូលេមើល ៃថងទី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០) ទំពរ័ ៤។ 



 

      103   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

គួរកត់សមគ ល់ថ “ែផនករយុទធនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអេំពើជួញដូរ កររត់ពនធ មនុស  
ករេធ្វើ ជីវកមមេលើពលកមមមនុស  និង ជីវកមមផ្លូ វេភទេលើ្រស្តីនិងកុមរ” ែខកកក  
ឆន ២ំ០០៧ អនុម័តេ យ្រកសួងម ៃផទ បនែចងនូវទិសេ មួយ កនុង 
ចេំនមទិសេ ទងំបីថ “េដើមបអីនុវត្តអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន  ឆន ២ំ០០៦ រ ង 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង USAID ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធិី្របឆងំនឹងករជួញដូរ មនុស ។” 191 
ែផនករេនះអនុញញ តឲយមនករប្រងក បេលើទីកែន្លងនន ែដលមន ករ្របកបរបររួមេភទ 
និង ក៏ជក ្ត ទក់ទងនឹងេហតុផលសខំន់ ស្រមប់ករឆមក់ ចូលផទះបន 
និងករេបសសម្អ ត មដងវថិីេនចុងឆន ២ំ០០៧។192 

 

ខណៈេពលែដលអនុស រណៈ មិនមននិយយ ទក់ទងនឹងករ ក់ជបទេលមើស ្រពហមទណ្ឌ  
ចេំពះករងរផ្លូ វេភទ ថជមេធយបយ េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរ មនុស ក៏េ យ 
ក៏េគលនេយបយរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ ស្តីពីករងរផ្លូ វេភទ េ្រកម រដ្ឋបលេ កប៊ូស 
គឺ ចបស់ ស់រួចេទេហើយ។ កនុងករគ្ំរទដល់កិចចខិតខ ំ
្របឹងែ្របងទងំេនះកនុង្របេទសកមពុជ សហរដ្ឋ េមរកិមិនបនពិចរ ពី បរបិទ 
ៃនបញ្ហ របស់កងកម្ល ងំនគរបល ែដលមនភពលបលីបញជយូរមកេហើយ ទក់ទង 
នឹងអំេពើពុករលួយ និងករ្រប្រពឹត្តរេំ ភបំពនេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ជមួយនឹង 
និទណ្ឌ ភព ខណៈេពលែដលមនករជរុំញឲយអនុវត្តចបប់ឆន ២ំ០០៨។193 

 

                                                           
191 ែផនករយុទធនករេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរ កររតព់នធ ករេធ្វើ ជីវកមមមនុស  និង ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្តីនិងកុមរ” 
្រកសួងម ៃផទ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េលខ 012 ផ.ក. ចុះហតថេលខេន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧។ 

192សូមេមើល សមពន័ធភពកមពុជេដើមប្ីរបយុទធនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ (CACHA) េគហទំពរ័ http://www.actionaid.org/cambodia/

index.aspx?PageID=3176, (បនចូលេមើល ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០)។ អងគករលីកដូ (Licadho) េគហទំពរ័  http://www.licadho-

cambodia.org/articles/20080702/79/index.html, (បនចូលេមើល ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០)។  

193 េចនឃិន, ខរ ៉ូល, សីុភយូី (CPU) ែឌែបលយូអិនយូ (WNU) និងែសនបឺរ ីសីុ “អំេពើហិង  និងករ្របឈមចំេពះ េមេ គេអដស៍ 
កនុងចំេ មអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ កនុង ជធនីភនេំពញ ្របេទសកមពុជ” េរៀបចំចង្រកងេឡើងសំ ប ់USAID ែខមនី ឆន ២ំ០០៦។ េគហទំពរ័  
http://www.hivpolicy.org/Library/HPP001702.pdf, (ចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី៧ កកក  ឆន ២ំ០១០)។ 
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ជនួំយបេចចកេទសរបស់ USAID  េនេពលបចចុបបននេនះែដលផ្តល់ឲយ្របេទសកមពុជ 
សំ ប់ករងរ្របឆងំករជួញដូរ  ប៉ុនប៉ងេ ះ្រ យចេំពះអេំពើរេំ ភបពំន 
េ យនគរបល។ របយករណ៍សវនកមមរបស់ USAID កត់សមគ ល់ថ ថវកិ្រតូវបន 
កពុំងេ្របើ្របស់ ៖ 

 

“េដើមបបីេងកើនសមតថភពរបស់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់េដើមបកីរពរសិទិធមនុស របស់ 
អនកែដល្រតូវបនេគជួញដូរ និងេកង្របវញ័ច  ... គេ្រមងេនះគឺជឧបករណ៍
ស្រមបប់េងកើតកមមវធីិហ្វឹកហ្វឺនដល់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប ់េលើចបបស់្តីពីករប្រងក ប 
អំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ែដលបនអនុមត័េ យ 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កលពីកនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៨។  េសចក្តីពនយល់ចបប ់ជផ្លូវករ 

ែដលពនយល់ពីចបបថ់មី្រតូវបន្រពង េហើយ និង្រតូវេចញ កេ់ យ 
េ្របើកនុងឆន ២ំ០០៩។ េដើមបេីលើកកមពស់ឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើង េលើកិចច្របឹងែ្របង 
ក ងសមតថភពរបស់គេ្រមង េសៀវេភហ្វឹកហ្វឺនមយួស្តីពី ្របតិបត្តិករឆមក ់ចូល 
និងជួយ សេ្រងគ ះ េ យមនិមនកររេំ ភសិទិធរបស់ជនរងេ្រគះ ្រតូវបន បេងកើតេឡើង 
និងអនុវត្តនប៍ន ស្រមបទ់ងំនគរបល និងអនកផ្តល់េស ខង សងគម។” 194 

 

ប៉ុែន្ត ថ្វីេបើមនកិចច្របឹងែ្របង្របកបេ យេគលបណំងល្អទងំេនះេលើករហ្វឹកហ្វឺនក៏េ យ 
ក៏អេំពើរេំ ភបពំនេនែតមនជបន្ត។ េយង មអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
ែដលបនសមភ សន៍េ យអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  បននិយយថ សូមបែីត 
នគរបលែផនកឯកេទសខងករ្របឆងំអេំពើជួញដូរ ែដលបនទទួលករហ្វឹកហ្វឺន 
សិទិធមនុស  ក៏ ជប់ទក់ទិននឹងករពយយមឲយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ សូកប៉ន់ពួកេគ ែដរ។ 
សហគមន៍ៃន្របេទសមច ស់ជនួំយ បនខិតខ្ំរបឹងែ្របងអស់េពលជយូរ េដើមប ី
ហ្វឹកហ្វឺនកងកម្ល ងំនគរបលកមពុជស្តីពីសិទធិមនុស ។195 កែំណទ្រមង់េលើករងរ 
                                                           
194 USAID  “សវនកមមរបស់  USAID/គេ្រមង្របឆងំករជួញដូរមនុស របស់្របេទសកមពុជ, របយករណ៍សវនកមមេលខ 9-000-10-002-P, 

ៃថងទី១០ ែខឆនូ ឆន ២ំ០០៩, េគហទំពរ័ http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/9-000-10-002-p.pdf, (បនចូលេមើល ៃថងទី១១ 
ែខេម  ឆន ២ំ០១០) ។ 

195 ណត្តិករងររបស់ករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទិធមនុស ្របចកំមពុជ ងំពីឆន ១ំ៩៩៣ គឺ 
ផ្តល់ករហ្វឹកហ្វឺនដល់ ថ បន័នន ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះរដ្ឋបល យុត្តិធម។៌ ករយិល័យេនះបនបេងកើតនូវកមមវធិីហ្វឹកហ្វឺនសិទិធមនុស  
និងបនេធ្វើករហ្វឹកហ្វឺនកនុងរ ងពី ឆន ១ំ៩៩៥ ដល់ឆន ២ំ០០២ ជេពលែដលករទទួលខុស្រតូវ ្រតូវបនេផទរេទឲយ្រកសួងករពរជតិ 
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្រគប់្រគងរបស់នគរបល និងកែំណទ្រមង់េលើកម្ល ងំនគរបល គឺជសមសធតុមួយ 
ៃនសមសធតុទងំ្របពីំរ កនុង ណត្តិរបស់អុ៊ន ក់េន្របេទសកមពុជ (១៩៩២-
១៩៩៣)។196 ប៉ុែន្តករពិតេន្រតង់ថ លុះ្រ ែត និងរហូតទល់ែត មនករ ផ្តនទ េទស 
ម្រន្តីនគរបលចេំពះបទេលមើសរបស់ពួកេគ និង មន រខ្ល ងំៗថ 
គម នករអន់េ នចេំពះអេំពើរេំ ភបពំនេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េនះ 
្របសិទ្ឋភពៃនករហ្វឹកហ្វឺនអពីំសិទិធមនុស  នឹងេនែតមនក្រមិត។ 

                                                                                                                                                                             
្រកសួងម ៃផទ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល។ សូមេមើល អេគគលខធិករ “េស ផ្តល់េយបល់ 
និងកិចចសហ្របតិបត្តិករបេចចកេទសកនុងវស័ិយសិទិធមនុស ៖  តួនទី និងលទ្ឋផលសេ្រមចបន របស់ករយិល័យឧត្តមសនងករ 
ទទួលបនទុកសិទិធមនុស អងគករសហ្របជជតិ កនុងករជួយ រ ្ឋ ភបិល និង្របជពលរដ្ឋកមពុជ កនុងកិចចករ េលើកសទួយ និងករពរសិទិធមនុស ” 
UN Doc E/CN.4/2003/113 ៃថងទី៩ មក  ២០០៣។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ កក៏រហ្វឹកហ្វឺន ទងំេនះ មនភពទូលំទូ យ 
េហើយែដល្រតឹមែត ពកក់ ្ត លឆមសទី២ៃនឆន ២ំ០០១ប៉ុេ ្ណ ះ ករយិល័យេនះ យករណ៍ថ ្រគូបេងគ ល 
របស់ខ្លួនបនហ្វឹកហ្វឺនកងកម្ល ងំនគរបលបន ២,១៥៥ នកក់នុងេខត្តចំនួន១៤។ សូមេមើល របយករណ៍្របចឆំន រំបស់ករយិល័យ 
ឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទិធមនុស ស្រមបឆ់ន ២ំ០០១ េនេគហទំពរ័ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocReports/3-SG-RA-

reports/A_HRC_CMB27122001E.pdf, (បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី៧ កកក  ២០១០)។ គេ្រមងែដលផ្តល់មូលនិធិ 
េ យរ ្ឋ ភបិលសហរដ្ឋ េមរកិ រ ្ឋ ភបិលែដនីស និងអូ្រ ្ត លី បនផ្តល់េ យមននូវករហ្វឹកហ្វឺនដទូ៏លំទូ យអំពីសិទិធមនុស ដល់ 
នគរបលកនុង្របេទសកមពុជ។ 

196 េយង មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខេលខ 745 (1992) េគហទំពរ័ http://daccess-dds-ny.un.org/doc/

RESOLUTION/GEN/NR0/011/04/IMG/NR001104.pdf?OpenElement, (បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី៧ កកក  ឆន ២ំ០១០)។ 
េបសកកមមេនះមន បទ់ងំនគរបលសីុវលិរបស់អងគករសហ្របជជតិចំនួន ៣,៦០០ នក ់មកេធ្វើករហ្វឹកហ្វឺន និងផ្តល់្របឹក  
ដល់នគរបលកមពុជ មនជ ទិ៍ករងរ្រគប្់រគងរបស់នគរបល មែបប្របជធិបេតយយ សិទិធមនុស  និងករទប់ ក តប់ទេលមើស ។ េនចុង 
ណត្តិករងររបស់ខ្លួន អ៊ុន ក ់បនហ្វឹកហ្វឺនដល់នគរបលចំនួន ៩,០០០ នក។់ សូមេមើលវលិស្តុនផក (Wilton Park) “្របតិបត្តិករ 

្រគប្់រគងរបស់នគរបល េ្រកយជេម្ល ះជអន្តរជតិ ៖ ករេលើកកមពស់កិចចស្រមបស្រមួល និងភព្របសិទធិភព” របយករណ៍កិចច្របជុំ ៃថងទី២៦-
៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០០៤ េគហទំពរ័ http://www.wiltonpark.org.uk/documents/conferences/WPS04-3/pdfs/WPS04-3.pdf, 

(បនចូលេមើលេគហទំពរ័េនះ ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០)។   
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VII. អនុ សន ៍
 

ចំេពះរ ្ឋ បលកមពុជ ៖  
• បេងកើតគណៈកមម ករពិេសសមួយ េដើមបដីឹកនកំរេសុើបអេងកតហមត់ចត់ និង ឯក ជយ 

េទេលើអេំពើហិង  និងករជរំតិទរលុយទងំអស់ ែដល្រប្រពឹត្តេ យ ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ 
ឆម សំន្តិសុខសួនចបរ និងបុគគលិក ឬអនកសម័្រគចិត្តកនុងមណ្ឌ ល សងគមកិចច ជធនី។ គណៈ
កមម ករ គួរែតមនសមសភពពីតំ ងរ ្ឋ ភិបល ែដលមនសមតថភព និងមនករ
េគរព រួមទងំតំ ងមកពី្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិសមបទ ទីភន ក់ងរអងគករសហ ្របជជតិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល រួម
ទងំ្រកុមសិទិធមនុស  និង្រកុមអនក ្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ គណៈកមម ករេនះ គួរែត
បេងកើតេឡើងភ្ល ម មនអំ ចេកះ េ ក  ីនិងផលិតរបយករណ៍ ធរណៈ។ 
គណៈកមម ករគួរមនអំ ច 

ក់េចញនូវអនុ សន៍ស្រមប់ករេសុើបអេងកតខង្រពហមទណ្ឌ  េដើមបេីធ្វើឲយ ្របកដថ 
ជន្រប្រពឹត្តេលមើសនឹង្រតូវបននយំកមកផ្តនទ េទសចេំពះបទេលមើស របស់ពួកេគ។ 

 

ចំេពះ្រកសងួម ៃផទ ៖  
• េគរពសិទិធរបស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ជពិេសសសិទិធបូរណភពខង ងកយ 

េសរភីព និងសិទិធមនសន្តិសុខ នីតិវធិី្រតឹម្រតូវ និងករមិនេរ ើសេអើង េហើយ 
្រតូវករពរពួកេគឲយរួចផុតពី ល់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនទរុណកមម និងករ 
្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមែដលបនទ បបេនថ ក និងអមនុស ធម៌ រួមទងំ 
ល់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនហិង ផ្លូ វេភទ។ 

 

• បញឈប់ករចប់ខ្លួន និងឃុខំ្លួន អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទេ យបពំន - រួមទងំ្រស្តី កុមរ 
និង្រសី្រសស់ែដល្របកបរបរផ្លូ វេភទ - ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងអនកដៃទេទៀត 
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រួមទងំអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន អនកគម នផទះសែមបង អនកសុទំន 
កុមររស់ មចិេញចើ មថនល់ និងអនកជងំឺវកិលចរតិ។ 

 

• េសុើបអេងកត និងនមំកផ្តនទ េទស ជន្រប្រពឹត្តេលមើស ែដលរេំ ភេលើ 
សិទិធមនុស របស់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ រួមមនទងំនគរបល និងម្រន្តី រ ្ឋ ភិបល។ 

 

• ទទួល គ ល់ និងេថក លេទសជ ធរណៈ ចេំពះកររេំ ភរបស់ នគរបល 
និងបុគគលិកមណ្ឌ លសងគមកិចច េទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ។ 

 

• ផ ព្វផ យយ៉ងទូលទូំ យភ្ល មៗ និងែណនមំ្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ទងំអស់ 
ជពិេសស នគរបលមូល ្ឋ នេនក្រមិតឃុ/ំសងក ត់ ខណ្ឌ /្រសុក ជធនី/េខត្ត 
និងម្រន្តីមូល ្ឋ នេនក្រមិតឃុ/ំសងក ត់ ខណ្ឌ /្រសុក ជធនី/េខត្ត ឲយ្របកន់ ខជ ប់នូវ 
េគលករណ៍ែណនឆំន ២ំ០០៨ ស្តីពីករអនុវត្តចបប់ស្តីពីករប្រងក ប 
អេំពើជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ។ 

 

• េ យ្របឹក ជមួយ ្រកុមសហគមន៍ ្រកុមអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ្រកុមសិទិធមនុស  ្រកុម
្របឆងំអេំពើជួញដូរមនុស  ្រកុមេធ្វើករងរខងវស័ិយសុខភព 
និងទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ ្រតូវ ពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវចបប់ ឆន ២ំ០០៨ 
ស្តីពីករប្រងក បអេំពើជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ 
និងផលប៉ះពល់របស់ចបប់េនះេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ មុនេពលអនុវត្តបទបបញញត្តិ
ៃនចបប់ ទក់ទងនឹងមុខរបរផ្លូ វេភទទងំេនះ។ 

 

• េ្រកើនរពំញកដល់បុគគលិកមិនែមនជនគរបល មនដូចជ ឆម សំន្តិសុខសួនចបរ 
និង្រកុមសន្តិសុខខណ្ឌ  ថពួកេគមិនមនអំ ច ចប់ខ្លួនេទ និងសូមផ្តល់ 
ដបូំនម នដល់ពួកេគថ ្របសិនពួកេគដកហូតេសរភីពអនកដៃទេ យ ខុសចបប់ 
េនះពួកេគ្រតូវ្របឈមនឹងករនខំ្លួនេទកត់េទស មចបប់។ 
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• បេងកើនចនួំនម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់េភទ្រសី ែដលមនករហ្វឹកហ្វឺនកនុងកិចចករងរ 
េ ះ្រ យ ថ នករណ៍ទក់ទិននឹងហិង  ែផ្អកេលើេយ៉នឌឺ និងធនថ ម្រន្តីេភទ្រសី 
្រតូវបន្របគល់កិចចករេ យកន់កប់ករណីទក់ទងនឹង ្រស្តី 
និង្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទ។ កនុងកំរតិអបបរមក៏េ យ ្រតូវបេងកើនចំនួនម្រន្តី 
នគរបលជ្រស្តី ម ថ នីយ៍នគរបល េនទួលេគក ចកំរមន និងដូនេពញ 
ជតំបន់ែដលមនរបយករណ៍ពីកររេំ ភយ៉ងេ្រចើន។ ហ្វឹកហ្វឺនដល់ម្រន្តី ទងំ
េនះពីរេបៀបៃនករសមភ សន៍្រស្តី្របកបរបរផ្លូ វេភទ េដើមបកីណំត់បនថ េតើពួកេគជជន
រងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ ឬៃនអេំពើរេំ ភេលើរូប ងកយ និង្រតូវេធ្វើ្រសបេទ មបទ
្ឋ នសិទិធមនុស  កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ជមួយ នីតិជន និងអនីតិជន 

កនុងមុខរបរផ្លូ វេភទ ។ ហ្វឹកហ្វឺនពួកេគផងែដរ េលើេសចក្តី ពនយល់ខងផ្លូ វេភទ 
និងអត្តសញញ ណខងេយ៉នឌឺ និងករសែម្តងែផនកេយ៉នឌឺ 
រួមទងំអត្តសញញ ណ្រសី្រសស់។ 

 

• ែណនមំ្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ថ ពួកេគ ចឃុខំ្លួនបនែតអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ជនីតិ
ជន ែតកនុងករណីែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្តបទេលមើសជក់ែស្តង ្របឆងំ នឹងចបប់ 
និងែដលពួកេគមនបណំងេចទ្របកន់ពួកេគភ្ល មៗនិងនពួំកេគ 
េទផ្តនទ េទសចេំពះបទេលមើសេនះ។ ្របសិនេបើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទជនីតិជន 
្រតូវ្របគល់េទអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ករ្របគល់េនះ ្រតូវេធ្វើេឡើង 
េ យឈរេលើេគលករណ៍សម័្រគចិត្តយ៉ងពិតៗ និង្រតូវ្របគល់េទអងគករ មិន
ែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមនផ្តល់េស  និងកែន្លង ន ក់េនសម្រសប។ 

 

• ែណនដំល់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ ឲយ្របគល់កុមរ និងជនរងេ្រគះៃនអេំពើ ជួញដូរ េទ
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលមនេស សម្រសប ែដលផ្តល់ 
ករករពរដល់ពួកេគ ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 
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• ែណនដំល់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ថ កុមរកនុងមុខរបរផ្លូ វេភទ មិន្រតូវទទួលរង 
នូវករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួនេគដូចជអនកេទសេទ និងមិន្រតូវឃុឃំងំពួកេគ 
េ យ្រគន់ែតពួកេគមនមុខរបរជអនករកសីុផ្លូ វេភទេនះែដរ។ 

 

• ទងំកនុងករណី នីតិជន ឬអនីតិជន េ យែតមនករចង្អុលបង្ហ ញថបុគគល េនះ 
ច្រតូវបនរងនូវករជួញដូរ ្រតូវ្របគល់ពួកេគជបនទ ន់េទ អងគករ មិនែមន

រ ្ឋ ភិបល ែដលផ្តល់ជនួំយដល់ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងែដល
េស របស់អងគករេនះមនលកខណៈ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 

 

• េរៀបច ំនិង្របតិបត្តិេគលនេយបយ ស្រមប់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ែដលជួយអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យត្រមូវឲយេស ទងំអស់ រួមទងំករ ដឹកជញជូ ន 
និង ជ្រមក ន ក់េនផង ផ្តល់ឲយេ យឈរេលើេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត និងករយល់្រពម។ 
ចត់វធិនករចេំពះ អងគករទងំ យ ែដលកនុង ករអនុវត្តជក់ែស្តង 
បនបងខិតបងខ ំបុគគលននឲយ ន ក់េន កនុងមណ្ឌ លផទុយ នឹងឆនទះរបស់ពួកេគ។ 

 

ចំេពះ្រកសងួសងគមកិចច អ តយទុធជន និងយវុនី សមបទ ៖  
• បិទមជឈមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និងេកះគរជ ថ ពរ រួមទងំមណ្ឌ លដៃទេទៀត របស់ ្រក

សួងសងគមកិចច ែដលបនឃុឃំងំ្របជពលរដ្ឋរេំ ភេលើ ចបប់ជតិ និង អន្តរជតិ។ 

 

• ពយួរករងរបុគគលិក ែដលជប់េចទពីបទរេំ ភែដលគួរេជឿបនសិន 
េនខណៈេពលករេសុើបអេងកតេលើករេចទ្របកន់េនះកពុំងដេំណើ រករ ។ 

• ទទួល គ ល់ និងេថក លេទសជ ធរណៈ ចេំពះអេំពើរេំ ភេ យ នគរបល 
និងបុគគលិកមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច េទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
និងអពំវនវឲយមនករេសុើបអេងកតេលើពួកេគ។ 
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• ្របឹក ជមួយ្រកុមអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េដើមបរួីមគន បេងកើតកមមវធិី និងេស  ែដល ច
ផ្តល់អំ ចដល់ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងែដលឆ្លុះបញច ងំ អពីំេសចក្តី ្រតូវករពិតរបស់
ពួកេគ។  េសចក្តី្រតូវករមនរួមទងំជនួំយែផនកចបប់ ករែថទ ំសុខភព ករែថទកុំមរ 
ឬករហ្វឹកហ្វឺនវជិជ ជីវៈ ្របសិនេបើ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ កត់សគំល់េឃើញថ
ពក់ព័នធស្រមប់ពួកេគ។ 

 

ចំេពះ ជធនីភនំេពញ ៖  
• បញឈប់ករចប់ខ្លួន និងឃុខំ្លួនេ យបពំនេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ - រួមទងំ ្រស្តី 

បុរស កុមរ និង្រសី្រសស់្របកបរបរផ្លូ វេភទ - ជនរងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងអនក
ដៃទេទៀត រួមមនអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន អនកគម នផទះសែមបង អនកសុទំន 
កុមររស់ មចិេញចើ មថនល់ និងអនកមនជងំឺវកិលចរតិ។  

 

• ទទួល គ ល់ និងេថក លេទសជ ធរណៈ ចេំពះអេំពើរេំ ភេ យ នគរបល 
និង បុគគលិកមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចចេទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
និងអពំវនវឲយមនករេសុើបអេងកតេលើពួកេគ។ 

 

• ផ ព្វផ យ និងែណនឲំយបនទូលទូំ យ ដល់ម្រន្តីមូល ្ឋ នទងំអស់ េន 
ក្រមិតឃុ/ំសងក ត់ ្រសុក/ខណ្ឌ  ជធនី/េខត្ត េដើមបឲីយ្របតិបត្តិេគលករណ៍ 
ែណនសំ្តីពីករ អនុវត្តចបប់ប្រងក បអេំពើករជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ 

ជីវកមមផ្លូ វេភទ ។ 

 

ចំេពះរដ្ឋសភជ ៃន្របេទសកមពុជ ៖  
• ទទួល គ ល់ និងេថក លេទសជ ធរណៈ ចេំពះអេំពើរេំ ភេ យ នគរបល 

និងបុគគលិកមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច េទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
និងអពំវនវឲយមនករេសុើបអេងកតេលើពួកេគ។ 

 



 

      111   អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស  | ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ 

• បេងកើត ថ ប័នឯក ជយមួយ េដើមបទីទួលពកយបណ្តឹ ងស្តីពី ទរុណកមម 
ករ្រប្រពឹត្តែដលេឃរេឃ បនទ បបេនថ ក និងអមនុស ធម៌ និងកររេំ ភ 
េផ ងៗេទៀត ែដល្រប្រពឹត្ត េ យម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងបុគគលិកេនមជឈ 
មណ្ឌ លសងគមកិចច។ 

 

• រហូតទល់ែតមនករេ ះ្រ យបញ្ហ ដ៏ ល លៃនកររេំ ភេលើ 
អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ  សូមពយួរម្រ ២៤ ស្តីពី “អេំពើអូសទញ” កនុងចបប់ 
ស្តីពីករប្រងក បអេំពើជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ។ បទបបញញត្តិេនះ  
ផ្តល់ឲយនគរបលនូវ អំ ចបែនថមេដើមបជីរំតិទលុយ 
និង្រប្រពឹត្តអេំពើហិង េទេលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងស្រមួលឲយមន កររេំ ភ។ 

 

• សូមលុបេចលម្រ ែដលមិនចបស់ ស់ គឺម្រ ២៥(៣)ៃនចបប់ស្តីពីករប្រងក ប
អេំពើជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ ែដលបទបបញញត្តិេនះ ចត់ជ 
“ករ ងំដល់សកមមភពបងក រ ករជួយ ឬករអប់រេំឡើងវញិ” របស់ 
អនកប្រកបរបរផ្លូ វេភទ ែដលមនន័យេសមើនឹងសញច រកមម។ 

  

ចំេពះទីភន កង់រសហ្របជជ  និងរ ្ឋ បលមច សជ់ំនយួពកព់ន័ធ មនជ ទិ៍ 
សហរដ្ឋ េមរិក សហគមនអ៌ឺរ ៉បុ ជប៉នុ និងអ្ូរ ្ត លី  ៖  

• េសនើសុឲំយបិទមជឈមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និងេកះគរជ ថ ពរ រួមទងំមណ្ឌ ល 
ដៃទេទៀតរបស់្រកសួងសងគមកិចច ែដលបនឃុឃំងំ្របជពលរដ្ឋ រេំ ភ 
េលើចបប់ជតិ និងចបប់អន្តរជតិ។ 

 

• េសនើសុឲំយរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកមពុជ េសុើបអេងកតជបនទ ន់ និងេ យឯក ជយ
េលើ ល់ករេចទ្របកន់ទងំអស់អពីំអេំពើរេំ ភេទេលើ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ 
េ យនគរបល និងបុគគលិកមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច។ 
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• ពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវ ល់មូលនិធិ កមមវធិី និងសកមមភពទងំអស់ ែដល ជួយដល់
្រកសួងសងគមកិចចរបស់្របេទសកមពុជ េដើមបេីធ្វើឲយ្របកដថ គម ន មូលនិធិ មួយ 
កពុំងែតគ្ំរទដល់េគលនេយបយ ឬកមមវធិីែដលរេំ ភ 
ចបប់សិទិធមនុស អន្តរជតិ ដូចជករ មឃត់ចេំពះករចប់ខ្លួន និងឃុខំ្លួន 
េ យបពំន អេំពើទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តែបបបនទ បបេនថ ក និង 
អមនុស ធម៍េទេលើ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ។ 

 

• ពិនិតយេមើលេឡើងវញិេលើ ល់មូលនិធិ កមមវធិី និងសកមមភពទងំអស់ ែដល 
បនេ្រគងេឡើង េដើមបជួីយដល់នគរបលកមពុជ និង្រកសួងសងគមកិចច រហូត ទល់ែត 
មនករេសុើបអេងកតមួយែដលឯក ជយេពញេលញ ចេំពះករេចទ 
្របកន់ពីអេំពើរេំ ភ និងករនខំ្លួនជនទងំ យ ែដលរកេឃើញថបន 
ទទួលខុស្រតូវចេំពះ អេំពើរេំ ភទងំេនះ មកផ្តនទ េទស និង បិទជ ថ ពរ 
នូវមជឈមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ និងេកះគរ ជមុនសិន។ 

 

• ជរុំញយ៉ងសកមមឲយរ ្ឋ ភិបលកមពុជអនុម័ត និង ក់ឲយអនុវត្តនូវេស កមម 
និងកមមវធិីស្រមប់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ េ យឈរេលើេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត 
និងេ យមនករចូលរួមពី្រកុមអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ។ 

 

• គ្ំរទដល់្រកុមអងគករសិទិធមនុស កនុង្រសុក និង្រកុមគ្ំរទអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ ែដល
កពុំងជួយដល់អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទែផ្អក មេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត 
និង មែបបចូលរួម។ 

 

• គ្ំរទ ែតចេំពះ្រកុមសងគមសីុវលិ  ែដល្រគប់្រគង ទីជ្រមក ឬមណ្ឌ ល 
របស់ខ្លួន្រសបេទ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 
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• ករយិល័យឧត្តមសនងករសិទិធមនុស អងគករសហ្របជជតិ គួរេសុើបអេងកត 
េ យឯក ជយ និងឥតលេំអៀង េលើអេំពើហិង  និងអេំពើជរំតិ របស់កងកម្ល ងំ 
សន្តិសុខ និងឆម សំន្តិសុខសួនចបរ និងបេញចញជ ធរណៈនូវ លទ្ឋផល 
ៃនករេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួន។ 

 

ចំេពះរ ្ឋ បលសហរដ្ឋ េមរិក ៖  
• បែនថមេទនឹងករែស្វងរកករគ្ំរទចេំពះ អនុ សន៍ខងេលើ ទទួល គ ល់ពី 

ថ នភពងយរងេ្រគះរបស់ អនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងធនថ ពួកេគនឹង 
មិនទទួលរងករ ក់ទណ្ឌ កមមតេទេទៀត េ យ រែតលទធផលៃន 
េគលនេយបយសហរដ្ឋ េមរកិេឡើយ។ 

 

• ទទួល គ ល់ផលប៉ះពល់ៃនរបយករណ៍្របចឆំន សំ្តីពីករជួញដូរមនុស  េទ 
េលើប ្ត ្របេទសេផ ង  ៗនិងទទួល គ ល់ និងេ ះ្រ យចំេពះេ្រគះថន ក់ 
ែដលបនេកើតេចញមកពីយុទធនករ្របឆងំករជួញដូរមនុស  ែដលខុសឆគងកន្លងមក 
េ យ្រតូវសរេសរចង្រកងអំពីផលប៉ះពល់េលើ ជនរងេ្រគះៃនករ ជួញដូរ 
េលើអនក្របកបរបរផ្លូ វេភទ និងេលើ្រកុមែដលេគចត់ជកកសំណល់ សងគមដែទេទៀត 
ដូចជអនកេធ្វើចំ ក្រសុកែដល មិនបនចុះបញជីជេដើម។ 

 

ចំេពះអងគករមិនែមនរ ្ឋ បល ែដលជយួជនរងេ្រគះៃនអំេពីជញួដរូ 
និងអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ៖  

• អនុវត្តឲយបនេពញេលញេទ មបទ ្ឋ នសិទិធមនុស អន្តរជតិ េលើករ
្រប្រពឹត្តចេំពះអនករងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរ និងអេំពើ ជីវកមមផ្លូ វេភទ។ ជ ពិេសស 
្រតូវធនថ ល់េគលនេយបយទងំអស់ ស្តីពីករទទួលឲយចូល ន ក់ 
និងឲយេចញពីមណ្ឌ លខ្លួន គឺ្រតូវែផ្អកេលើ ករេគរពយ៉ងខជ ប់ខជួនចេំពះ 
សិទិធមនេសរភីព និងសន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន  និងេសរភីពកនុងករេធ្វើដេំណើ រ ស្វ័យភព 
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និងភពជឯកជន ករមិនេរ ើសេអើង និងករ មឃត់េលើករ 
្រប្រពឹត្តែបបបនទ បបេនថ ក និងអមនុស ធម៌។  េប្តជញ ចិត្តចេំពះេគលនេយបយេនះ 
ជ យល័កខអក រ។ 
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េសចកី្តបែនថម I៖ លិខិតេផញជីនូរ ្ឋ បលៃន្របេទសកមពជុ 

លិខិតេផញើជូន្រកសួងម ៃផទ ៖  េផញើៃថងទី១៩ ែខេម  ឆន ២ំ០១០ 

 

ៃថងទី១៩ែខេម ឆន ២ំ០១០ 
 
េគរពជនូ ឯកឧត្តម ស េខង 
ឧបបនយករដ្ឋម្រន្ត ីនិងជរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងម ៃផទ 
្របធន្រកុមករងរដឹកនកំរ្របយុទ្ឋ្របឆងំអំេពើជួញដូរកររតព់ន្ឋ 
ករេធើ្វ ជីវកមមេលើពលកមមមនុស  ករេធើ្វ ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្តី និងកុមរ 
 

ស័យ ្ឋ នៈ េលខ២៧៥ម វថីិ្រពះនេ ត្តម 
ភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 
 

េផើញរ មទូរ រៈ +(៨៥៥) ២៣ ៧២១ ៩០៥ 
េផញើ ម រេអឡិច្រតូនិកៈ  info@interior.gov.kh 
                                    moi@interior.gov.kh 
 

កមមវតថុៈ      ករ្រប្រពឹត្តេលីអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 
 

ឯកឧត្តម ឧបបនយករដ្ឋម្រន្តី ស េខង ជទីេគរព  
 

អងគករឃ្ល េំមើលសិទ្ឋមនុស   (Human Rights Watch) គឺជអងគករមនិែមន  
រ ្ឋ ភបិលអន្តរជតិ ែដលឃ្ល េំមើលកររេំ ភសិទ្ឋិមនុស េ យភន កង់ររដ្ឋ 
និងភន កង់រមនិែមនរដ្ឋ េនប ្ត ្របេទសជង៨០េនជំុវញិពិភពេ ក។ 
 

អងគករ Human Rights Watch កំពុងែតេរៀបចំរបយករណ៍មយួទកទ់ងនឹង 
ករ្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តី និងកុមរែដលកំពុង្របកបមុខរបរផ្លូវេភទេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
របយករណ៍របស់េយើងខញុ ំ បង្ហ ញអំពីករ្របមូល មដងផ្លូវ អំេពើហិង  និងអំេពើ 

A S I A  D I V I S I O N  
Brad Adams, Executive Director 

Elaine Pearson, Deputy Director 

Phil Robertson, Deputy Director 

Sophie Richardson, Advocacy Director 

Kanae Doi, Tokyo Director 

Nicholas Bequelin, Senior Researcher 

Sara Colm, Senior Researcher 

Meenakshi Ganguly, Senior Researcher 

Ali Dayan Hasan, Senior Researcher 

Sunai Phasuk, Senior Researcher 

Mickey Spiegel, Senior Researcher  

Phelim Kine, Researcher 

David Mathieson, Researcher 

Rachel Reid, Researcher 

Kay Seok, Researcher 

Andrea Cottom, Senior Associate 

Pema Abrahams, Associate 

Diana Parker, Associate 

Riyo Yoshioka, Associate 

A D V I S O R Y  C O M M I T T E E  
Joanne Leedom-Ackerman, Chair 

Orville Schell, Vice Chair 

Maureen Aung-Thwin 

Edward J. Baker 

Harry Barnes 

Robert L. Bernstein 

Jagdish Bhagwati 

Jerome Cohen 

John Despres 

Clarence Dias 

Mallika Dutt 

Merle Goldman 

Jonathan Hecht 

Paul Hoffman 

Sharon Hom 

Rounaq Jahan 

Perry Link 

Andrew J. Nathan 

Yuri Orlov 

Bruce Rabb 

Balakrishnan Rajagopal 

Victoria Riskin 

Barnett Rubin 

James Scott 

Frances Seymour 

Barbara Shailor 

Steven Shapiro 

Eric Stover 

Ko-Yung Tung 

 

H u m a n  R i g h t s  W a t c h  

Kenneth Roth, Executive Director 

Michele Alexander, Development & Outreach Director 

Carroll Bogert, Associate Director 

Emma Daly, Communications Director 

Barbara Guglielmo, Finance & Administration Director 

Peggy Hicks, Global Advocacy Director 

Iain Levine, Program Director 

Andrew Mawson, Deputy Program Director 

Suzanne Nossel, Chief Operating Officer 

Dinah PoKempner, General Counsel 

James Ross, Legal & Policy Director 

Joe Saunders, Deputy Program Director 

Jane Olson, Chair, Board of Directors 

 

HUMAN RIGHTS WATCH 

350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 
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អមនុស ធមដ៌ៃ៏ទេទៀត ្រពមទងំករចបខ់្លួន និងឃុំខ្លួនេ យបំពនមកេលើអនក្របកប របរផ្លូវេភទ។  
 

េយើងខញុ ំសរេសរលិខិតេនះមកកនឯ់កឧត្តម េដើមបធីនថ របយករណ៍េយើងខញុ ំឆ្លុះបពច ាំងេ យ្រតឹម្រតូវ 
នូវទស នៈ េគលនេយបយ និងករអនុវត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ចំេពះករ្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តី និងកុមរ 
ែដលជអនក្របកបរបររកសីុផ្លូវេភទនិងចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្របយុទ្ឋ្របឆងំអំេពើ 
ជួញដូរ និងករេធើ្វ ជីវកមមផ្លូវេភទ។ 
 
អងគករ Human Rights Watch មនសុឆនទះចង្រកងនូវរបយករណ៍ ែដលផ្តល់នូវពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់
និងជកែ់ស្តង។ េយើងខញុ ំសងឃមឹថ ឯកឧត្តម ឫបុគគលិកេ្រកមឱ ទឯកឧត្តមនឹងេឆ្លើយតប េ យផ្តល់ 
ចេម្លើយចំេពះ សំណួរដូចមនជូនភជ បម់កជមយួេនះេដើមបឆី្លុះបពច ាំងឲយបន្រតឹម្រតូវនូវទស នៈរបស់ 
ឯកឧត្តម េនកនុងរបយករណ៍របស់េយើងខញុ ំ។ េដើមបី ចឲយេយើងខញុ ំបនពិចរ  ពត័ម៌នែដលនឹងផ្តល់ 
មរយៈករេឆ្លើយតបរបស់ឯកឧត្តម និង កប់ញចូ លកនុងរបយករណ៍នេពលខងមុខេនះ េយើងខញុ ំសូម 

ែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះករេឆ្លើយតបជ យល័កខអក រមកកនេ់យើងខញុ ំ េនៃថងទី១៧ 
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។ 

 

សូមឯកឧត្តមេម ្ត េផញើរមកេយើងខញុ ំផងៃដរនូវឯក រពកព់ន័ធេផ ងៗ ដូចជ សថិតិ និងរបយករណ៍អំពី 
សកមមភពរ ្ឋ ភបិលទកទ់ងនឹងករ្រប្រពឹត្តិេលើ្រស្តីនិងកុមរ ែដលជអនក្របកបរបររកសីុផ្លូវេភទ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទកទ់ងនឹងករផ្តនទ េទសេលើអំេពើជួញដូរ និងករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ េ្រកមចបប ់
ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ ឆន ២ំ០០៨ ្រពមទងំ កិចចខិតខំកនុងករអបរ់ ំ
បណ្តុ ះ ប ្ត លដល់ភន កង់រ ឬម្រន្តីនគរបល ឬករ កពិ់នយ័ដល់ភន កង់រ ឬម្រន្តីនគរបល និងម្រន្តី 
រ ្ឋ ភបិលចំេពះអំេពើរេំ ភចបបន់ន។ 
 

មរយៈលិខិតេនះ េយើងខញុ ំកេ៏សនើសំុករអនុញញ តជផ្លូវករ េដើមបេីធើ្វទស នកិចចេនមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច 
ជធនីភនេំពញេនៃ្រពសពី។ េយើងខញុ ំសងឃមឹថនឹងព្រងឹងកិចចពិភក ជមយួរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ 

 

សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ករចំ យេពល របស់ឯកឧត្តម េឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ ដប៏នទ នេ់នះ។ 
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សូមឯកឧត្តមទទូលនូវករេគរពេ យេ ម ះសម័្រគអំពីខញុ ំ។ 

 
្រ ដ េអ ម (Brad Adams) 

នយក្របតិបត្ត ិ
តំបន់ សីុ 
 

ចម្លងជូន ៖ 

ឯកឧត្តម អិុត សំេហង 
រដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងសងគមកិចច ករងរ អតីតយុទធជននិងយុវនិតិសមបទ 
េលខ៧៨៨B ម វថីិ្រពះមុននីវង  
ភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 
ទូរ រៈ      +(៨៥៥) ២៣ ៧២១ ៩០៥ 

រេអឡិច្រតូនិកៈ mosalvy@cambodia.gov.kh 
 

ឯកឧត្តម ែកប ជុតិម 
អភបិល ជធនភីនេំពញ 
េលខ៦៩ ម វថីិ្រពះមុនីវង  
១២២០១ភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 
 

ទូរ រៈ   +(៨៥៥) ២៣ ៧២២ ០៥៤ 
រេអឡិច្រតនិកៈ phnompenh@phnompenh.gov.kh 

 

េយីងខញុំសមូែថ្លងអំណរគណុករផ្តលច់េម្លីយចំេពះសំណួរដចូខងេ្រកម ៖ 
 

១. អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស   Human Right Watch បនដឹងថ មនករចបខ់្លួនជ្របចេំទេលើ 
អនក្របកបរបររកសីុផ្លូវេភទ អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ជនគម នផទះសែមបង អនកសំុទន កុមរអនថ និង 
អនកជំងីវកិលចរតិ េន ជធនីភនេំពញ។ 
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សូមផ្តល់ពត័ម៌នខងេ្រកម ស្រមបឆ់ន ២ំ០០៧ ឆន ២ំ០០៨ ឆន ២ំ០០៩ និងឆន ២ំ០១០រហូតដល់ 
បចចុបបនន ៖ 

• ចំនួនៃនករចបខ់្លួនកនុងឆន នំីមយួៗេន ជធនីភនេំពញេទ ម្របេភទៃន្របជពលរដ្ឋទងំ៖ 
អនក្របកបរបររកសីុផ្លូវេភទ អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ជនគម នផទះសែមបង អនកសំុទន 
កុមរអនថ និងអនកជំងឺវកិលចរតិ ចំនួនកុមរ រុប និងចំនួនមនុស េពញវយ័ រុប។ 
េបើសិនជឯកឧកត្តមមនិ ចផ្តល់ទិនននយ័ទងំេនះបនសូមេម ្ត ពនយល់ពីមូលេហតុ។  

 

• ចបប ់ឬេគលនេយបយែដលផ្តល់សិទធិអំ ចដល់នគរបល និង ជញ ធរដៃទេទៀត 
អនុវត្តករចបខ់្លួន្របជពលរដ្ឋទងំេនះ។ 

 

២. េតើមនករចបខ់្លួន េចទ្របកននិ់ងកតឲ់យជបេ់ទស អនកែដល្រតូវបនេចទថ ្របកបរបររកសីុ 
ផ្លូវេភទចំនួនប៉ុនម ននកក់នុងមយួឆន ំៗ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨មក ពីបទអំេពើអូសទញ មម្រ ២៤ 
ៃនចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទឆន ២ំ០០៨? 
 

៣. េតើមនមនុស ចំនួនប៉ុនម ននក ់្រតូវបនេចទ្របកន ់កតេ់ទស និងសេ្រមចឲយជបេ់ទសពី 
បទេលមើសេផ ងៗេ្រកមចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទឆន ២ំ០០៨? 
សូមេម ្ត ផ្តល់ពតម៌នពីបទេចទជក់ កទ់ងំេនះ ( មម្រ ៃនចបប)់ និងក្រមតិេទស។ 
 

៤. សូមេរៀប បពី់និតិវធីិ ចប់ ងំពីេពលែដលអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ្រតូវបនចបខ់្លួន រហូតដល់េពល 
េ ះែលងជយថេហតុ ឬកប៏ញជូ នបន្តេទកនម់ណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិល ឬកអ៏ងគករេ្រក
រ ្ឋ ភបិល។ េតើនីតិវធីិចំេពះមនុស េពញវយ័ និងកុមរ មនភពខុសគន ដូចេម្តចខ្លះ?  េតើមន 
ករពយយមេដើមបវីភិគេមើលថេតើអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ចជជនរងេ្រគះេ យអំេពើជួញដូរែដរឬេទ? 
េតើមនចតវ់ធិនករអ្វីខ្លះចំេពះអនកែដលរកេឃើញថជនរងេ្រគះពីអំេពើជួញដូរ? 
 

៥. េតើករឃុឃំងំអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ េន មទីកែន្លងឃុំឃងំរបស់នគរបល និង/ឬមនទីរសងគមកិចច 
ជធនីភនេំពញ និងមណ្ឌ លសងគមកិចច ជធនីភនេំពញឈរេលើមូល ្ឋ នចបប់ ខ្លះ? សូមចង្អុលបង្ហ ញ

នូវបញញត្តិជក់ កន់នេ្រកមកមពុជ និងថេតើសមតថកិចច្រសបចបប់ ខ្លះ ែដលអនុញញ តករឃុំឃងំ 
េនះ។ 
 

៦. េតើនរ ខ្លះែដលមនសមតថកិចចេ ះែលងអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ែដលជបឃុ់ំឃងំេចញពីករយិ 
ល័យនគរបល ឬមនទីរសងគមកិចច និងមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិល េហើយថេតើពិចរ េលើ 
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ក ្ត អ្វីខ្លះ កនុងករស្រមចបញជូ នអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ពីមនទីរសងគមកិចច ជធនីភនេំពញេទកន ់អងគករ 
េ្រករ ្ឋ ភបិល មយួ? េតើចំ តក់រេនះខុសគន ដូចេម្តចខ្លះ រ ងមនុស េពញវយ័និងកុមរ? 

 

៧. េតើមនពកយបណ្តឹ ងទកទ់ងនឹងករបំពរបំពនករចបខ់្លួន និងឃុំខ្លួនេ យបំពន ករជំរតិយក 
្របក ់និងកររេំ ភេផ ងៗេលើអនក្របកបមុខរបរផ្លូវេភទ ចំនួនប៉ុនម ន ្រតូវបន ក់ ងំពី 
ឆន ២ំ០០៧មក? មនចំ តក់រែបប េទេលើពកយបណ្តឹ ងទងំេនះ? េតើមនករ កេ់ទស 
ឬ កទ់ណ្ឌ កមមអ្វីខ្លះចំេពះជនែដលរកេឃើញថជអនកទទូលខុស្រតូវ? សូមផ្តល់ពត័ម៌នលំអិត។ 
 

៨. អងគករ  Human Rights Watch  បនដឹងថរ ្ឋ ភបិលកំពុងែត្រពងេសចក្តីពនយល់ ស្រមបក់រ 
អនុវត្តចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ េ យមនករឧបតថមភគ្ំរទ 
ពីអងគករ UNICEF។ 
 

េតើេសចក្តីពនយល់ទងំេនះសថិតកនុងដំ កក់ល  េហើយនិង ថេតើអនុមត័េសចក្តីពនយល់ទងំេនះ 
េនេពល ? េតើរ ្ឋ ភបិលនឹងកំណតយុ់ទធ ្រស្តអ្វីខ្លះ េដើមបអីនុវត្តឲយបននូវេសចក្តីពនយល់ែណន ំ
ទងំេនះ? 
 

៩. សូមេរៀប បពី់វគគហ្វឹកហ្វឺនអ្វីខ្លះ ែដលបនេរៀបចំេឡើងស្រមបម់្រន្តី្របតិបត្តិចបបែ់ដលទកទ់ងនឹង 
អំេពើជួញដូរមនុស េពសយចរកុមរ និងករករពរសិទធមនុស ? េ យែលក េតើមនវគគហ្វឹកហ្វឺនអ្វីខ្លះ 
ែដលបនេរៀបចំេឡើងេលើករអនុវត្តចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមម 
ផ្លូវេភទឆន ២ំ០០៨? េតើមនវគគហ្វឹកហ្វឺន្រប្រពឹត្តេទចំនួនប៉ុនម នវគគ េហើយេតើនរ ខ្លះទទួលបន 
ករហ្វឹកហ្វឺនទងំេនះ? េតើនគរបលេន្រគបក់្រមតិទងំអស់ដូចជក្រមតិេខត្ត/្រកុង ្រសុក/ខណ័្ឌ  និងឃុំ 
ជអនកទទួលបននូវវគគហ្វឹកហ្វឺនទងំេនះែដរេទ? េតើមនអ្វីេដើមបី ស់សទងពី់្របសិទធភពៃនវគគហ្វឹកហ្វឺន 
ទងំេនះែដរឬេទ?
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េគរពជនូ ឯកឧត្តម អុតិ សំេហង 
រដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងសងគមកិចច ករងរ អតីតយុទធជននិងយុវនិតិសមបទ 
ស័យ ្ឋ នៈ េលខ២៧៥ម វថីិ្រពះនេ ត្តម 

ភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 
េផើញរ មទូរ រៈ      +(៨៥៥) ២៣ ៧២៦ ០៨៦ 
េផញើ ម រេអឡិច្រតូនិកៈ mosalvy@cambodia.gov.kh 
 

កមមវតថុៈ      ករ្រប្រពឹត្តេលីអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 
 

ឯកឧត្តម អិុតសំេហង ជទីេគរព 
 

អងគករឃ្ល េំមើលសិទ្ឋមនុស   (Human Rights Watch) គឺជអងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិលអន្តរជតិ ែដលឃ្ល េំមើលកររេំ ភសិទ្ឋិមនុស េ យភន កង់ររដ្ឋ និង 
ភន កង់រមនិែមនរដ្ឋ េនប ្ត ្របេទសជង៨០េនជំុវញិពិភពេ ក។ 
 

អងគករ Human Rights Watch កំពុងែតេរៀបចំរបយករណ៍មយួទកទ់ងនឹង 
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របយករណ៍របស់េយើងខញុ ំ បង្ហ ញអំពីករ្របមូល មដងផ្លូវ អំេពើហិង  និងអំេពើ 
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និងករអនុវត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជចំេពះករ្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តី និងកុមរែដលជអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 
និងចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្របយុទ្ឋ្របឆងំ អំេពើជួញដូរ 
និងអំេពើេធើ្វ ជីវកមមផ្លូវេភទ។ 
 

អងគករ Human Rights Watch មនសុឆនទះចង្រកងនូវរបយករណ៍ ែដលផ្តល់នូវពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់
និងជកែ់ស្តង។ េយើងខញុ ំសងឃមឹថ ឯកឧត្តម ឫបុគគលិកេ្រកមឱ ទឯកឧត្តមនឹងេឆ្លើយតប េ យផ្តល់ 
ចេម្លើយចំេពះ សំណួរដូចមនជូនភជ បម់កជមយួេនះេដើមបឆី្លុះបពច ាំងឲយបន្រតឹម្រតូវនូវទស នៈរបស់ 
ឯកឧត្តម េនកនុងរបយករណ៍របស់េយើងខញុ ំ។ េដើមបី ចឲយេយើងខញុ ំបនពិចរ  ពត័ម៌នែដលនឹងផ្តល់ 
មរយៈករេឆ្លើយតបរបស់ឯកឧត្តម និង កប់ញចូ លកនុងរបយករណ៍នេពលខងមុខេនះ េយើងខញុ ំសូម 

ែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះករេឆ្លើយតបជ យល័កខអក រមកកនេ់យើងខញុ ំ េនៃថងទី១៧ 
ែខឧសភ ឆន ២ំ០១០។ 
 

សូមឯកឧត្តមេម ្ត េផញើរមកេយើងខញុ ំផងែដរ នូវឯក រពកព់ន័្ឋេផ ងៗ ដូចជសថិតិ និងរបយករណ៍អំពី 
សកមមភពរ ្ឋ ភបិលទកទ់ងនឹងករ្រប្រពឹត្តេលើ្រស្តី និងកុមរែដលជអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ។ 
 

មរយៈលិខិតេនះ េយើងខញុ ំកេ៏សនើសំុករអនុញញ តជផ្លូវករ េដើមបេីធើ្វទស នកិចចេនមជឈមណ្ឌ លសងគមកិចច 
ជធនីភនេំពញេនៃ្រពសពី។ េយើងខញុ ំសងឃមឹថនឹងព្រងឹងកិចចពិភក ជមយួរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ 

 

សូមែថ្លងអំណរគុណ ដល់ករចំ យេពលេវ របស់ឯកឧត្តម េឆ្លើយតបចំេពះបញ្ហ ដប៏នទ នេ់នះ។ 

 

សូមឯកឧត្តមទទូលនូវករេគរពេ យេ ម ះសម័្រគអំពីខញុ ំ។ 

 
្របដ េអ ម (Brad Adams) 
នយក្របតិបត្ត ិ
តំបន់ សីុ 
 

ចម្លងជូន ៖ 
 

ឯកឧត្តម ស េខង 
ឧបបនយករដ្ឋម្រន្តនិីងជរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងម ៃផទ 
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្របធន្រកុមករងរដកឹនកំរ្របយុទធ្របឆងំអំេពើជូញដូរ កររតព់នធ ករេធ្វើ ជីវកមមេលើ 
ពលកមមមនុស  ករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទេលើ្រស្តី និងកុមរ 
េលខ ២៧៥ ម វថីិ្រពះនេ ត្តម 
ភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 
ទូរ រៈ +(៨៥៥) ២៣ ៧២១ ៩០៥ 

រេអឡិច្រតូនិកៈ info@interior.gov.kh 

                          moi@interior.gov.kh 
 

ឯកឧត្តម ែកប ជុតិម 
អភបិល ជធនីភនេំពញ 
េលខ៦៩ ម វថីិ្រពះមុនីវង  
១២២០១ភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 
ទូរ រៈ   +(៨៥៥) ២៣ ៧២២ ០៥៤ 

រេអឡិច្រតនិកៈ ២២ ០៥៤ 
រេអឡិច្រតនិកៈ phnompenh@phnompenh.gov.kh  

 

េយីងខញុំសមូែថ្លងអំណរគណុករផ្តលច់េម្លីយសំណួរដចូខងេ្រកម ៖ 
 

    ១. អងគករ  Human Right Watch បនដឹងថ មនករចបខ់្លួនជ្របចេំទេលើអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ 
អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ជនគម នផទះសំែមបងអនកសំុទន កុមរអនថ និងអនកជំងឺវកិលចរតិ េនទី 
ជធនីភនេំពញ។ 

 

សូមផ្តល់ពត័ម៌នខងេ្រកម េ យគិតចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៧ រហូតដល់បចចុបបនន ៖ 
• ចំនួនអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ េន ជធនីភនេំពញ ែដលបនបញជូ នមកកនម់នទីរសងគមកិចច ជធនី 

ភនេំពញ េទមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិលបញជូ នបន្តេទអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល និងអនក 
ែដល្រតូវបនេ ះែលងកនុងឆន នំីមយួៗ។ សូមផ្តល់ពត័ម៌នជក់ កអំ់ពីចំនួនកុមរ រុប 
ែដលសថិតកនុងចំេ មអនកែដល្រតូវបនបញជូ នេទកនម់ណ្ឌ លទងំេនះ។ េបើសិនជ ឯកឧត្តម 
មនិ ចផ្តល់ទិនននយ័ទងំេនះបនេទ សូមេម ្ត ពនយល់ពីមូលេហតុ។ 

 

• ចបប ់ឬេគលនេយបយែដលផ្តល់សិទធិអំ ចដល់នគរបល និង ជញ ធរដៃទេទៀត អនុវត្ត 
ករចបខ់្លួន្របជពលរដ្ឋទងំេនះ។ 
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២. សូមេរៀប បពី់និតិវធីិ ចប់ ងំពីេពលែដលអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ្រតូវបនចបខ់្លួន រហូតដល់េពល 
េ ះែលងជយថេហតុ ឬកប៏ញជូ នបន្តេទកនម់ណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិល ឬកអ៏ងគករេ្រករ ្ឋ  
ភបិល។ េតើនីតិវធីិចំេពះមនុស េពញវយ័ និងកុមរ មនភពខុសគន ដូចេម្តចខ្លះ?  េតើមនករពយយម
េដើមបវីភិគេមើលថេតើអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ចជជនរងេ្រគះេ យអំេពើជួញដូរែដរឬេទ? 
េតើមនចតវ់ធិនករ អ្វីខ្លះចំេពះអនកែដលរកេឃើញថជនរងេ្រគះពីអំេពើជួញដូរ? 
 

៣. េតើករឃុឃំងំអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ េនមនទីរសងគមកិចច ជធនីភនេំពញឬ មណ្ឌ លសងគមកិចច ជធនី 
ភនេំពញ ឈរេលើមូល ្ឋ ចបប់ ខ្លះ? សូមចង្អុលបង្ហ ញ នូវបញញត្តជក់ កេ់្រកមចបបក់មពុជ និង 
ថេតើសមតថកិចច្រសបចបប់ ខ្លះែដលអនុញញ តករឃុំឃងំេនះ។ 

 

៤. េតើនរ ខ្លះែដលមនសមតថកិចចេ ះែលងអនក្របកបរបរផ្លូវេភទែដលជបឃុ់ំឃងំ េចញពីមនទីរ 
សងគមកិចច ឬមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិល េហើយថេតើពិចរ េលើក ្ត អ្វីខ្លះ កនុងករសេ្រមច 
បញជូ នអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ពីមនទីរសងគមកិចច ជធនីភនេំពញ េទកនអ់ងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល មយួ? 
េតើចំ តក់រេនះខុសគន ដូចេម្តចខ្លះរ ងមនុស េពញវយ័និងកុមរ? េតើចំ តក់រេនះខុសគន ែដរឬេទ 
ចំេពះមុខជនរងេ្រគះពីអំេពើជួញដូរ? 
 

៥. េតើែផ្អកេលើេហតុផលអ្វីខ្លះ កនុងករបញជូ នអនក្របកបរបរផ្លូវេភទ ែដលជជនេពញវយ័ ពីមនទីរសងគមកិចច 
េទឲយអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល? 
 

៦. េតើឯកឧត្តមបនដឹងអំពីពកយបណឹ្ត ងចំនួនប៉ុនម នទកទ់ងនឹងករបំពន អំេពើអមនុស ធម ៍ករឃុំខ្លួន 
េ យបំពន េទេលើអនក្របកបមុខរបរផ្លូវេភទ ែដលេកើតមនេឡើងនីមនទីរសងគមកិចច ជធនី ឬ មណ្ឌ ល 
សងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិល? េតើមនចំ តក់រែបប េទេលើពកយបណ្តឹ ងទងំេនះ? េតើមនករ 
កេ់ទស ឬ កទ់ណ្ឌ កមមអ្វីខ្លះ ចំេពះបុគគលែដលរកេឃើញថជអនកទទួលខុស្រតូវ? សូមផ្តល់ពត័មន 

លំអិតអំពីករណីែដលបនចតវ់ធិនករទងំអស់។ 
៧. េតើមនវគគហ្វឹកហ្វឺនអ្វីខ្លះ ែដលបនេរៀបចំេឡើងស្រមបបុ់គគលិកនិងម្រន្តីេនមនទីរសងគមកិចច ជធនី 
ឬមណ្ឌ លសងគមកិចចរបស់រ ្ឋ ភបិល? េតើមនវគគហ្វឹកហ្វឺនចំនួនប៉ុនម នវគគ ែដលបនេរៀបចំេឡើង េហើយ 
េតើបុគគលិកនិងម្រន្តី ខ្លះទទួលបនករហ្វឹកហ្វឺនទងំេនះ? េតើមនអ្វីេដើមបី ស់សទងព់ី្របសិទធភព ៃន 
វគគហ្វឹកហ្វឺនទងំេនះែដរឬេទ? 
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៨. ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលបនែថ្លងជ ធរណៈជេ្រចើនេលើកថ ្របតិបត្តិករ និងអន្ត គមនន៍ន ជករ 
ចំបចេ់ដើមប ី“អបរ់ែំណន”ំ សល់អនក្របកបរបរផ្លូវេភទ និងផ្តល់ដល់ពួកេគនូវករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
ជំនញេដើមបឲីយពួកេគផ្ល ស់ប្តូរមុខរបរ។ េតើរ ្ឋ ភបិលមនកមមវធីិអ្វីខ្លះស្រមប”់អបរ់ែំណន”ំ និងបណ្តុ ះ 
ប ្ត លវជិជ ជីវៈជំនញដល់ពួកេគ េហើយមណ្ឌ លែដលមនផ្តល់កមមវធីិទងំេនះសថិតេនកែន្លង ខ្លះ? 
េតើមនមណ្ឌ លចំនួនប៉ុនម ន ែដលបំពកនូ់វេ្រគ ងបរកិខ  និងេស ្រគប្់រគនក់នុងករដំេណើ រករកមមវធីិ 
ទងំេនះ? េតើកមមវធីិទងំេនះដំេណើ រករេទេ យមនករចូលរមួពិេ្រគះជមយួ ្រកុមអនក្របកបរបរ 
ផ្លូវេភទែដរឬេទ េហើយថេតើកមមវធីិទងំេនះផ្តល់ដល់ពួកេគេ យឈរេលើេគលករសម័្រគចិត្តែដរេទ? 
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VIII. េសចកី្តែថ្លងអំណរគណុ 

 

របយករណ៍េនះ ្រតូវបនពិនិតយេ យអនក្រសី េអេឡន ភ ន់ នយករង្របច ំតបំន់ សីុ 
របស់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស , េ ក ភីល រ ៉ូបឺត ន់ នយករង្របច ំតបំន់ សីុ 
និងអនក្រសី ៉  ខុម អនក្រ វ្រជវជន់ខពស់្របចតំបំន់ សីុ។ េ ក េអសលីង េរដឌី 
ទី្របឹក ចបប់ជន់ខពស់ និងេ ក ចូសិប សនឌឹ នយករង ករយិល័យកមមវធិី 
ែដលបន្រតួតពិនិតយេមើលេលើផ្លូ វចបប់ និងេលើកមមវធិីពក់ព័ន្ឋ េរៀងៗខ្លួន។ 
ករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់ ស្រមប់ករេបះពុមព្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ ក ន់្រ  
ក ៉ណហ្វ ទី្របឹក  ករយិល័យកមមវធិីៃនអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ។ 
 

ករ្រតួតពិនិតយ មឯកេទស្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ េ ក បិត សីបប៉ត 
អនក្រ វ្រជវេនកនុងែផនកសិទិធកុមរ, កញញ  នី  ៉  អនក្រ វ្រជវជន់ខពស់កនុងែផនក 
សិទិធ្រស្តី, អនក្រសី ម៉រ ី ន ម៉ុលែមន នយកែស្វងរកករគ្ំរទកនុងែផនកសិទធិនរ,ី អនក្រសី 
លីសល ហចឹនថល នយកែផនកសិទធិ្រស្តី, និងេ ក ឌិពិក ត 
អនក្រ វ្រជវកមមវធិីអិលហជីប៊ធីី (LGBT)។ 
 

អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស សូមែថ្លងអណំរគុណផងែដរដល់ កញញ  េអលីនន័រ ៃតលឺ-
នីកុល ន់ សហជីវនិរួមករងរេនរដូវេក្ត ជមួយែផនក សីុ ែដលបនជួយ ្រ វ្រជវ និង 
េ ក ចសុន បបបឺ ជអនកដៃទេ្រកពីអងគករឃ្ល េំមើលសិទ្ឋិមនុស  
ែដលបន្រតួតពិនិតយេមើលរបយករណ៍េនះ និងអនក្រតួតពិនិតយដៃទេផ ងេទៀត 
ែដលផ្តល់េយបល់េលើេសចក្តី្រពងរបយករណ៍។ 
ជនួំយករស្រមប់ករផលិតរបយករណ៍េនះមន កញញ  ពីម៉ ្រប  ំសហករ ី
កនុងែផនក សីុរបស់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស , េ ក េ្រកស ឆ័រ នយកេបះពុមព, េ ក 
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ហ្វីតរយ៉ េហពគិន អនក្រគប់្រគងករផលិត និង អនក្រសី  ឡូ្រពីរ ៍អនកពិនិតយ 
េផទ ងផទ ត់រូបភព និងេ ក ហជីលីអូ ្រហិកហជីរ ិចេំពះករបេងកើតែផនទី។ 
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