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សេចក្តីថ្លែងអំណរគណុ 
របាយការណ៍បានររៀបចំរ ើងរោយមានការគទំ្រជំនយួថវកិា និងបរចេកររសពីសំណាកក់ារយិាល័យ
ឧត្តមសនងការអងគការសហទ្បជាជាតិ្ររលួបនទុកសិរធិមនុសសទ្បចរំៅកមពុជា (OHCHR)។ 
 
សមាគមស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកមពុជា(CIWA) ដ លពីមុនទ្តូ្វបានរគស្គគ ល់ថាជាទ្កុមការងារស្តសតីជនជាតិ្
រ ើមភាពតិ្ច មុនរពលបតូររ ម្ ោះរៅកនុងឆ្ន ២ំ០២១ ដ លបានសម័ទ្គចិត្តចុោះសមាា សនរ៍ោយផ្ទទ ល់រៅកនុងរេត្ត
មណឌ លគិរ ី រត្នគិរ ី និង សទឹងដទ្ត្ង។ CIWA សូមដថែងអំណរគុណ ល់អាជាា ធរថាន ករ់េត្ត    អាជាា ធរទ្បចំ
ថាន កមូ់លោា ន និង  រម ឹកនទំ្បពពណីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅកនុងរេត្តមណឌ លគិរ ី រត្នគិរ ី និង សទឹងដទ្ត្ង 
ដ លបានចំណាយរពលរវលា ម៏ានត្ពមែចូលរមួផ្តល់បរសមាា សសទ្មាបកិ់ចេការទ្ស្គវទ្ជាវមយួរនោះ។ ទ្កុម
ការងារទ្ស្គវទ្ជាវសូមសដមតងនូវការ ឹងគុណជាពិរសស ល់ជនរងរទ្គោះ និងសមាជិកទ្កុមទ្គួស្គរជនរង
រទ្គោះទងំអស់គន សទ្មាបរ់សចកតីកាែ ហាន និងឆនទៈេពស់កនុងការដចករដំលកនូវបរពិរស្គធនរ៍បស់ពកួរគ។  
 
CIWA សូមដថែងអំណរគុណយា៉ា ងទ្ជាលរទ្ៅផ្ងដ រចំរ ោះ កញ្ញា  មា៉ា យា៉ា  ឌីអរ័ណូ រីទ្បឹកាឯករាជយ និង
កញ្ញា  បុណយ រចន នយកិាពនអងគការកាែ ហាន ដ លបានសររសររសចកតីទ្ ងបឋមពនរបាយការណ៍រនោះ។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍រនោះផ្លិត្រ ើងរទ្កាមជំនយួថវកិារបស់ ការយិាល័យឧត្តមសនងការអងគការសហទ្បជាជាតិ្
ររលួបនទុកសិរធិមនុសសទ្បចរំៅកមពុជា(OHCHR) ទ្បររសស ុយដអត្ និងសហភាពអឺរ ៉ាុប។ េែឹមស្គរពន
របាយការណ៍រនោះគឺជាររួលេុសទ្តូ្វទងំទ្សុងរបស់ សមាគមស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកមពុជា(CIWA)  និង
មនិឆែុោះបញ្ញេ ំងពីរសសនៈឬការយល់រ ើញណាមយួ របស់ការយិាល័យឧត្តមសនងការអងគការសហទ្បជាជាតិ្
ររលួបនទុកសិរធិមនុសសទ្បចរំៅកមពុជា(OHCHR) ទ្បររសស ុយដអត្ និងសហភាពអឺរ ៉ាុបរ ើយ ។ 
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មាតិកា                                រំពរ័ 
រសចកតីសរងេប          ៤ 
រសចកតីរផ្តើម          ៩ 
១.១. បរបិរ          ៩ 
១.២. រគលបំណង         ១១ 
១.៣. វធីិស្គស្តសត          ១១ 

វធីិស្គស្តសតការ រ            ១១ 
បញ្ញា ទ្បឈមននរៅកនុងគរទ្មាងទ្ស្គវទ្ជាវ     ១៣ 

២. ទ្កបេណ័ឌ ចាប ់រគលនរយាបាយនិងទ្បពន័ធយុត្តិធមរ៌ៅកមពុជា     ១៤ 
២.១. និយមនយ័ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័                     ១៥ 
២.២. ចាបសិ់រធិមនុសសអនតរជាតិ្ កព់ន័ធនឹងស្តសតីជនជាតិ្រ ើមរៅកមពុជា   ១៥ 
២.៣. ទ្កបេណ័ឌ ចាប ់និងរគលនរយាបាយសតីពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្  ១៥ 
         រ ើមភាគតិ្ចរៅកនុងទ្បររសកមពុជា      
         ចាបជ់ាតិ្          ១៥ 
         រគលនរយាបាយជាតិ្        ១៧ 
៣. ទ្បពន័ធយុត្តិធមរ៌ៅកមពុជា         ១៨ 
៣.១. ទ្បពន័ធយុត្តិធមផ៌្ែូវការ         ១៨ 
៣.២. ទ្បពន័ធយុត្តិធមដ៌បបទ្បពពណីនិងយនតការរោោះទ្ស្គយវវិារ     ១៩ 
៤.របកគំរហើញ និងការវភិាគ         ២៣ 
៤.១. រិ ាភាពរូរៅពនអនកផ្តល់បរសមាា សនិងករណីដ លបានរាយការណ៍    ២៣ 
៤.២. រំរនរ អទ្ារទ្បវា៉ា ងនិ់ងស្គា នភាពអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតី   ២៦ 
        ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច    

ករណីបានរាយការណ៍រៅអាជាា ធរ       ២៦ 
រត្ើអនកណាជាជនរងរទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្?      ២៩ 
រត្ើអនកណាជាជនរលមើស?        ២៩ 

៤.៣. ការបំ នរយនឌរ័មនិទ្តឹ្មទ្តូ្វរលើមូលរហតុ្រ ើមពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំ ៣១ 
         ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច                                             
៤.៤. អា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច     ៣៥ 
៤.៥. ការមាកង់ាយនិងការលំបាកកនុងការរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័    ៣៧ 
៤.៦. ការររលួបានយុត្តិធមរ៌ោយជនរងរទ្គោះ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្    ៣៧ 
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ទ្បពន័ធយុត្តិធមផ៌្ែូវការ          ៣៩ 
ការចបេ់ែួននិងការផ្តនទ រទសជនសងសយ័ដ លរចរទ្បកាន ់    ៤០ 
ការោក ់កយបណតឹ ង         ៤២ 
ស្គា នភាពករណីចបរ់រំលាភ        ៤៣ 
វធីិស្គស្តសតរោោះទ្ស្គយវវិារដបបទ្បពពណី             ៤៧ 

៤.៧. លរធភាពររួលបាននិងការរឆែើយត្បពនយនដកាការ រជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្       ៥០ 
រសវាសុខាភបិាល រមួទងំការទ្បឹការយាបល់ដផ្នកចិត្តសងគម     ៥២ 
ជំនយួហិរញ្ា វត្ាុនិង សមាា រៈ        ៥៤ 

៤.៨. កិចេេិត្េំទ្បឹងដទ្បងការ រនិងឧបសគគរារាងំការេិត្េំទងំរនោះ    ៥៤ 
៥. រសចកតីសននិោា ននិងអនុស្គសន ៍       ៥៨ 
៥.១. រសចកតីសននិោា ន         ៥៨ 
៥.១.១. រំរនរនិងស្គា នភាពអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច        ៥៨ 
៥.១.២. ការបំ នរយនឌរ័មនិទ្តឹ្មទ្តូ្វរលើរ ើមរហតុ្ពនអំរពើហិងារលើរយនឌរ័    ៥៩ 
            រលើស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច              
៥.១.៣. ការមាកង់ាយនិងការលំបាកកនុងការរស់រានមានជីវតិ្ពីអំរពើហិងារលើរយនឌរ័         ៦០ 
៥.១.៤. ចាបនិ់ងចំណុចេវោះខាត្        ៦១ 
៥.១.៥. ការររលួបានយុត្តធិមរ៌ោយអនករៅរស់រានមានជីវតិ្     ៦២ 
៥.១.៦. ភាពងាយទ្សួលនិងការរឆែើយត្បពនការគទំ្រនិងការការ រជនរងរទ្គោះ    ៦៣ 
៥.២. អនុស្គសន ៍         ៦៤ 
៥.២.១. សកមមភាពចបំាចរ់ ើមបរីោោះទ្ស្គយបុពវរហតុ្ឬរបស់្គា ត្អំ់រពើហងាទ្បឆ្ងំនឹងរយនឌរ័ ៦៥ 
៥.២.២. សកមមភាពចបំាចរ់ ើមបពីទ្ងឹងការរឆែើយត្បចំរ ោះអំរពើហិងារលើរយនឌរ័រលើស្តសតី   ៦៨ 
            ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច                                             
ឧបសមពន័ធ          ៧២ 
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សេចក្តីេសងេប 
ការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវរនោះបានសរទ្មចរធវើរ ើងរទ្កាយរពលដ លអងគការសងគមសីុវលិ និងភាគី កព់ន័ធ ដ ល
កំពុងបំរពញរបសកកមមការងារជាមយួសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច បានផ្តល់រសចកតីរាយការណ៍ពីការ
រកើនរ ើងពនករណីអំរពើហិងារលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចជារទ្ចើន។  ករណីអំរពើហិងាផ្ែូវ
រភរ រមួទងំអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ ទ្តូ្វបានរាយការណ៍ថាបានរកើត្រ ើងរៅកនុងសហគមន ៍រទោះបីជាមនិ
សូវញឹកញាបក់រ៏ោយ។ រោយដ កអាជាា ធរមូលោា នបានរបាយការណ៍ថា អំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ គឺជា
ករណីអំរពើហិងាដ លបានរកើត្រ ើងញឹកញាបរ់ៅាមបណាត សហគមនរ៍ៅកនុងភូមនិន។ ជនរងរទ្គោះ
រស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុមទ្គួស្គររបស់ពកួរគ បានរធវើរសចកតីរាយការណ៍រៅអាជាា ធរមូលោា នពីករណីជារទ្ចើនពន
ការររំលាភរសពសនាវៈ រមួទងំអំរពើររំលាភរសពសនាវៈបងារ ើងរោយស្គចញ់ាតិ្ ការប៉ាុនប៉ាងររំលាភរសព
សនាវៈ ការររំលាភរសពសនាវៈនិងសមាែ បជ់នរងរទ្គោះ និង ករណីការរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរផ្ងដ រ។ រទោះបីជា
រហតុ្ការណ៍រនោះបានរកើត្រ ើងជាបនតបនទ ប ់រៅមនិទនម់ានការបរងាើត្រ ើងនូវទ្បពន័ធទ្គបទ់្គង និងទ្បមូល
រិនននយ័ទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយទករ់ងនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រៅរ ើយររ   រហើយបចេុបបននរនោះភាន កង់ារ
រ ានីមយួៗ មានទ្បភពពត័្ម៌ានររៀងេែួន។  ូរចនោះពំុមានការចងទ្កងរិនននយ័   ការបំដបករិនននយ័ រៅាម
ជាតិ្ពនធុ ឬការចុោះកនុងបញ្ជ ីរគលររ។ 
 
ការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវបានចងែុលបងាា ញាថា រ ើមចមពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រមួទងំអំរពើហិងាផ្ែូវរភរ 
រកើត្រ ើងរោយស្គរដត្អតុ្លយភាពពនរំនករំ់នងអំណាចរវាងបុរសនិងស្តសតី រៅកនុងវស័ិយស្គធារណៈ  និង    
វស័ិយឯកជនដ លបនតរកើត្រ ើងរោយស្គរដត្បរោា នសងគមដ លមានលកេណៈររ ើសរអើង ភាពទ្កីទ្ក និង 
ទ្បពន័ធអភបិាលកិចេដ លមាកង់ាយស្តសតីនិងកងវោះនីតិ្រ ា។ ភាពទ្កីទ្កកជ៏ាបុពវរហតុ្មយួរៅកនុងទ្បររសកមពុជា
និងបានរមួចំដណករធវើឲ្យបនតរកើត្មានពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ រទោះយា៉ា ងណា ការយល់ ឹងអំពីបុពវ
រហតុ្និងវធិានការណ៍ននរ ើមបរីបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាដបបរនោះ ហាករ់ៅមានកទ្មតឹ្ទបរៅរ ើយរៅកនុង
ចំរណាមអាជាា ធររេត្ត និងអាជាា ធរមូលោា ន។ រនទឹមរនោះដ រ ជំរនឿទករ់ងនិងការររ ើសរអើងរយនឌរ័ និងការ
ររ ើសរអើងពូជស្គសនក៍នុងចំរណាមភាគី កព់ន័ធរផ្សងៗ ហាកកំ់ពុងដត្កាែ យជាឧបសគគរារាងំការរបស់្គា ត្ ់
និងោករ់ចញនូវវធិានការណ៍រឆែើយត្បដ លមានទ្បសិរធភាព។ រ ើមបរីបស់្គា ត្ ់ និងរឆែើយត្បទ្បកបរោយ
ទ្បសិរធភាពរៅកនុងករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមរៅកនុងទ្បររសកមពុជា ភាគី
 កព់ន័ធទ្គបរូ់បចបំាចណ់ាស់ទ្តូ្វបរងាើនការយល់ ឹង ទ៏្តឹ្មទ្តូ្វ និងចាស់លាស់អំពីបុពវរហតុ្ពនអំរពើហិងា
រមួទងំលុបបំបាត្នូ់វជំរនឿសនមត្ដ់ លររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីជនជាតិ្រ ើមផ្ងដ រ។ 
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ទ្តូ្វបានសងគមមាកង់ាយនិងផ្ទត្រ់ចញ។ វធិានការ
របស់្គា ត្ន់នដ លអនុវត្តរោយអាជាា ធរ និងរោយជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រោយផ្ទទ ល់ផ្ងរនោះ ហាក ូ់ច
ជាសតីបរនទ សជនរងរទ្គោះរៅវញិ ត្យួា៉ា ងការរសនើឲ្យស្តសតីផ្ទែ ស់បតូរអាកបបកិរយិារបស់ពកួរគជាជាងការោក់
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បនទុករៅរលើជនរលមើស និងទមទរឲ្យជនរលមើសររួលេុសទ្តូ្វចំរ ោះអំរពើរបស់ពកួរគ។  ូចដ លគណៈ  
កមាម ធិការសតីពីការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី បានកត្ស់មាគ ល់រៅកនុងរសចកតីសរងាត្សននិោា នកនុង
ឆ្ន ២ំ០១៩ ថាការមាកង់ាយរៅកនុងសងគម និងវបបធម ៌ គឺជារនងំឧបសគគកនុងការររួលបានយុត្តិធម។៌ 
បរសមាា សនជ៍ាមយួជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ បានបងាា ញថាការមាកង់ាយបានបងាផ្លប៉ាោះ ល់អវជិជមាន
រៅរលើសុេភាពផ្ែូវចិត្តរបស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ទងំរនោះ និងរារាងំ ល់ការសិកា និងជីវភាពសងគម
របស់ពកួរគ។ 
 
ទ្កបេណ័ឌ ចាប ់ និងរគលនរយាបាយរៅកនុងទ្បររសកមពុជា ដ លបានោករ់ចញរ ើមបរីោោះទ្ស្គយនូវអំរពើ
ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រៅដត្មានភាពេវោះចរនែ ោះ និងគរួដត្ទ្តូ្វបានរធវើវរិស្គធនកមម រ ើមបធីានឲ្យបាននូវការ
រគរពាមកាត្ពវកិចេសិរធិមនុសសអនតរជាតិ្។ បដនាមរលើរនោះ ចាបដ់ លមានទ្ស្គបក់ម៏និទ្តូ្វបានអនុវត្តឲ្យ
បានទ្តឹ្មទ្តូ្វ និងជាបល់ាប។់ 
 
រៅមានកងវោះខាត្ពនការរឆែើយត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពពីសំណាកអ់ាជាា ធរថាន ករ់លើ ចំរ ោះករណីសំណំុ
ររឿង ដ លអាជាា ធរថាន កមូ់លោា នបានបញ្ជូ នរៅពកួរគ។ អវីដ លជាការទ្ពួយបារមារនោះ គឺមានសំណំុររឿងេែោះ 
ទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយបញ្េបរ់ៅទ្តឹ្មការយិាល័យប៉ាុសតិ៍នគរបាល ុំ និងឬទ្សុកដត្ប៉ាុរណាណ ោះ។ មស្តនតីនគរបាល
យុត្តិធមម៌ានសមត្ាកិចេបញ្ជូ នសំណំុររឿងបនតរៅតុ្លាការ និងមនិគរួរោោះទ្ស្គយករណីទងំរនោះរោយផ្ទទ ល់
ររ។ បដនាមរលើរនោះកម៏ានកងវោះរសវាកមមគ ំរសទ្មាបជ់នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុមទ្គួស្គរ ដ លគម ន
លរធភាពរ ើមបបីនតការោកប់ណតឹ ងករណីទ្ពហមរណឌ  និងរធវើ ំរណើ ររៅមកតុ្លាការ រោយគម នជំនយួឧបត្ាមា
ដផ្នកចាប ់ និងហិរញ្ា វត្ាុ។ កងវោះខាត្រនោះបណាត លឲ្យប៉ាោះ ល់ ល់សិរធិររួលបានយុត្តិធមរ៌បស់ជនរងរទ្គោះ 
រស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ទងំរនោះ។  
 
រៅមានករណីេែោះ ដ លរំនស់រវាងសិរិធជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងសិរធិដផ្នកវបបធមរ៌បស់ជនជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ចបានរកើត្រ ើង  ូចមានករណីមយួចំនួនទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយរោយមរធោបាយដបបទ្បពពណីដ ល
ត្ទ្មូវឲ្យជនរលមើសបងទ់្បាកសំ់ណងរ ើមបបិីរបញ្េបសំ់ណំុររឿង រោយមនិចបំាចទ់្បឈមជាមយួទ្បពន័ធ
ចាបចំ់រ ោះអំរពើរបស់ពកួរគ។ វធិានការ ំរណាោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណីទងំរនោះ មនិបានរទ្បើទ្បាស់វធីិ     
ស្គស្តសតដ លរផ្ទត ត្រលើអត្ាទ្បរយាជនជ៍នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រនោះររ ផ្ទុយរៅវញិគឺរផ្ទត ត្រៅរលើអវីដ លទ្តូ្វ
បានរគរជឿជាអត្ាទ្បរយាជនស៍ទ្មាបស់ហគមនទ៍ងំមូល។ 
 
ជំរនឿសនមត្ដ់ផ្ែករលើពូជស្គសនម៍យួចំនួនរៅដត្រកើត្មានដ លបងាា ញនូវភាពលរមែៀង និងការររ ើសរអើង
ទ្បឆ្ងំជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដផ្ែករលើផ្នត្គំ់និត្ដបបរូរៅនីយកមម ដ លបងាា ញឲ្យរ ើញនូវកងវោះការយល់ ឹង
ពីទ្បពពណី និងវបបធមជ៌នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ េណៈដ លអាជាា ធរដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
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អាចគម នរចត្នបងាហានិភយ័រនោះ ការយល់ ឹងបដនាមពីវបបធម ៌និងទ្បពពណីរបស់សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ច អាចនឹងជយួ ឲ្យពួករគអាចផ្តល់ការគទំ្រ និងជយួ សហគមនទ៍ងំរនោះបានកានដ់ត្ទ្បរសើររ ើង។ 
 
ការគទំ្រ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្តូ្វការការពទ្ងឹង និងរធវើឲ្យទ្បរសើររ ើង 
រ ើមបឲី្យពួករគអាចររួលបានរសវាទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយ រមួមានជំនួយដផ្នករវជជស្គស្តសត និងដផ្នកចិត្តសងគម 
ជំនយួជីវភាពរស់រៅ ការបណតុ ោះបណាត លជំនញ និងជំនួយដផ្នកចាប។់ ជាការលែទ្បរសើរដ លភាន កង់ារ
នគរបាល បានររៀបចំឲ្យមានប៉ាុសតិ៍នគរបាលបដនាមររៀត្រៅកនុងាមបណាត ភូមទិងំរនោះ រ ើមបបីរងាើនភាព
ងាយទ្សួលសទ្មាបជ់នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ឬទ្កុមទ្គួស្គរ កនុងការរធវើរសចកតីរាយការណ៍អំពីករណីអំរពើ
ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ បដនាមរលើរនោះការដ លភាន កង់ារនគរបាលបានរសនើរសំុវគគបណតុ ោះបណាត លសទ្មាប់
ពកួរគរ ើមបឲី្យពកួរគអាចយល់ ឹងកានដ់ត្ទ្បរសើររ ើងអំពីរយនឌរ័ និងជួយ សហគមនប៍ដនាមររៀត្រនោះ    
កជ៏ាការទ្បរសើរដ រ។ 
 
អនុសាេន៍េសងេប៖ 
េក្ម្មភាពស ើម្បសី ោះស្រសាយឬេគល/់ទបស់ាា ត់អំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រ 
អនុស្គសនស៍ទ្មាបរ់ាជរោា ភបិាលកមពុជា 

១. គរួដត្រធវើការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវបដនាមជំុវញិ ករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ច និងរធវើការវភិាគរោយហមត្ច់ត្ ់ រោយរផ្ទត ត្ការយកចិត្តរុកោករ់លើបុពវរហតុ្ននដ លជ
ទ្មុញឲ្យមានការរកើនរ ើងពនអំរពើហិងាទងំរនោះ និងជទ្មុញការចូលរមួរបស់សមាជិករផ្សងៗររៀត្
កនុងទ្គួស្គររៅកនុងករណីជារទ្ចើន។ 

២. គរួដត្រធវើការជាមយួអងគការសិរធិស្តសតី អងគការសិរធិមនុសស អងគការជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងរីភាន កង់ារ
ននពនអងគការសហទ្បជាជាតិ្ រ ើមបរីរៀបចំបរងាើត្កមមវធីិបណតុ ោះបណាត លទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយសទ្មាប់
មស្តនតីស្គធារណៈរ ើមបរីោោះទ្ស្គយបុពវរហតុ្ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រមួទងំអំរពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរ និងអំរពើហិងាបងារ ើងរោយព គូសនិរធស្គន ល។ 

៣. គរួដត្បរងាើត្នូវកមមវធីិរលើកកមពស់ការយល់ ឹងចំរ ោះបញ្ញា ទងំរនោះ រ ើមបធីានថាមស្តនតីស្គធារណៈ 
និងអងគការមនិដមនរោា ភបិាល ទ្ពមទងំអងគការមហាជននន រមួទងំអងគការស្តសតីជនជាតិ្រ ើម   
ភាគតិ្ច មានការយល់ ឹងទ្តឹ្មទ្តូ្វអំពីរយនឌរ័ និងគួរដត្សហការឲ្យបានរពញរលញជាមយួពកួរគ
រ ើមបធីានថាការបណតុ ោះបណាត លទ្តូ្វបានរធវើរ ើងកនុងលកេណៈរូលំរូលាយ ជាពិរសសរៅកនុង
តំ្បនភូ់មសិ្គស្តសតដ លរោា ភបិាលមនិមានធនធានទ្គបទ់្គនរ់ ើមបផី្តល់វគគបណតុ ោះបណាត លរនោះ។ 

៤. គរួដត្សទ្មបសទ្មួលបរងាើនការយល់ ឹងអំពីវបបធមទ៌្បពពណីសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច កនុង
ចំរណាមអាជាា ធរមានសមត្ាកិចេដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រ ើមបបីរងាើនលរធភាពរបស់
ពកួរគកនុងការផ្តល់ការគទំ្រ ល់សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចឲ្យកានដ់ត្ទ្បរសើរ។ 
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៥. គរួដត្បរងាើត្នូវយនតការទ្គបទ់្គងរិនននយ័ ដ លរធវើការបំដបករិនននយ័ាម អាយុ រភរ និងជាតិ្ពនធុ  
ជាពិរសសរៅកនុងរេត្តននដ លមានសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរស់រៅ និងបរងាើត្ដផ្នការ
ននរ ើមបសីរទ្មចបាននូវរិនននយ័បំដបករពញរលញមយួដ លមានរយៈរពល៥ឆ្ន ។ំ ការទ្បមូល 
ការទ្គបទ់្គង និងការរទ្បើទ្បាស់រិនននយ័សតីពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ គរួដត្អនុវត្តនូវវធីិស្គស្តសត
រផ្ទត ត្រលើសិរធិមនុសសរោយទ្បកានខ់ាជ បនូ់វរគលការណ៍ពនការចូលរមួ  ការបំដបករិនននយ័  សវ័យអត្ត
សញ្ញា ណ ត្មាែ ភាព ឯកជនភាព និងគណីរនយយភាព។    

៦. គរួដត្បនតការងាររបស់េែួនរលើការរបស់្គា ត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ រមួទងំបនតនូវរាល់កិចេសហការ
របស់េែួនជាមយួអងគការមូលោា ននិងអនតរជាតិ្ននរៅរលើបញ្ញា រនោះ។ 

៧. គរួដត្រធវើវរិស្គធនកមមទ្កបេណឌ ចាប ់ រមួទងំោករ់ចញនូវចាបស់តីពីការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី ពទ្ងីក
វសិ្គលភាពនិយមនយ័ពនអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ និងរធវើការទ្តួ្ត្ពិនិត្យរ ើងវញិ និងរធវើវរិស្គធនកមម
ចាបស់តីការរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ និងកិចេការ រជនរងរទ្គោះ  ូចដ លគណៈកមាម ធិការ
សតីពីការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតីបានផ្តល់ជាអនុស្គសន។៍ 

៨. គរួដត្ចត្វ់ធិានការននរ ើមបធីានថារាល់ទ្កបេណឌ ចាបទ់្តូ្វបានអនុវត្តទ្តឹ្មទ្តូ្វរៅទ្គបក់រណីពន
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ទ្សបាមបរោា នសិរធិមនុសសអនតរជាតិ្ រ ើមបធីានថាជនរលមើសមាន
ការររលួេុសទ្តូ្វចំរ ោះសកមមភាពរបស់ពកួរគ រហើយជនរងរទ្គោះររួលបានយុត្តិធម ៌ ាមរយៈ
ការបនតផ្តល់ជំនួយដផ្នកចាប ់និងអនុវត្តយុរធនការអបរផំ្សពវផ្ាយស្គធារណៈ អំពីរសរភីាពជាមូល
ោា ននិងសិរធិមនុសស ទ្ពមទងំផ្តល់ពត័្ម៌ានទករ់ងនឹងមរធោបាយោក ់កយបណតឹ ង កនុងករណីអំរពើ
ហិងាផ្ែូវរភរនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ 

 
អនុស្គសនស៍ទ្មាបព់ គូអភវិឌឍន ៍និងសហគមនអ៍នតរជាតិ្ 

១. គរួដត្ផ្តល់ការគទំ្រ ល់អងគការសងគមសីុវលិ កនុងការរធវើការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវទករ់ងនឹងអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 

២. គរួដត្ផ្តល់ការគទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជា កនុងការររៀបចំកមមវធីិបណតុ ោះបណាត លលកេណៈរូលំ
រូលាយនិងផ្តួចរផ្តើមគំនិត្រលើកកមពស់ការយល់ ឹងរ ើមបរីោោះទ្ស្គយឬសគល់ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើ
រយនឌរ័។ 

៣. គរួដត្ផ្តល់ការគទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជា កនុងការទ្បមូលរិនននយ័ជាររៀងទត្ ់ និងទ្គបទ់្ជុង
រទ្ជាយទករ់ងនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រៅាមរីភាន កង់ាររោា ភបិាល និងទ្កសួង កព់ន័ធ 
រមួទងំរធវើការបំដបករិនននយ័ាម អាយុ រភរ និងជាតិ្ពនធុ និងបរងាើត្ដផ្នការរ ើមបសីរទ្មចបាននូវ
រិនននយ័បំដបករពញរលញមយួដ លមានរយៈរពល៥ឆ្ន ។ំ  

៤. គរួដត្គទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជា រ ើមបរីបស់្គា ត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ រោយរផ្ទត ត្ការយកចិត្ត
រុកោកជ់ាពិរសសរៅរលើទ្កុមកុមាររស់រៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។កមមវធីិអនតរាគមន៍
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ននគរួដត្រផ្ទត ត្ការយកចិត្តរុកោករ់ៅរលើទងំកុមារា និងកុមារ ី រ ើមបរីលើករឹកចិត្តពួករគកំុឲ្យ 
ររៀបការមុនអាយុ១៨ឆ្ន  ំនិងរលើករឹកចិត្តរកមងទ្សីកំុឲ្យមានកូនកនុងវយ័ជំរង។់  

៥. គរួដត្គទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជា កនុងការរធវើវរិស្គធនកមមទ្កបេណឌ ចាបរ់ ើមបធីាននូវការ
រគរពាមកាត្ពវកិចេសិរធិមនុសសអនតរជាតិ្។ 

 
េក្ម្មភាពចំបាច់នានាស ើម្បពីស្រងឹងការស្ែើយតបចំស ោះអំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រ
ស្របឆងំស្តេតជីនជាតិស ើម្ភាគតិច 
អនុស្គសនជូ៍នចំរ ោះរាជរោា ភបិាលកមពុជា 

១. គរួដត្ោករ់ចញនូវវធិានការចបំាចនិ់ងសមទ្សបនន រ ើមបអីនុវត្តនូវរាល់អនុស្គសនរ៍បស់គណៈ 
កមាម ធិការសតីពីការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ ដ លបានរធវើរ ើងរៅកនុងរសចកតី
សននិោា នឆ្ន ២ំ០១៩។1 

២. គរួដត្ោករ់ចញនូវវធិានការចបំាចនិ់ងសមទ្សបនន រ ើមបអីនុវត្តនូវរាល់អនុស្គសនរ៍បស់គណៈ
កមាម ធិការសតីពីការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងពូជស្គសន ៍ ដ លបានរធវើរ ើងរៅកនុងរសចកតីសននិោា ន
ឆ្ន ២ំ០២០។2 

៣. គរួដត្ដបងដចកធនធានហិរញ្ា វត្ាុនិងធនធានមនុសសជាជំហានៗរ ើមបផី្តល់រសវាកមម ល់ជនរងរទ្គោះ   
រស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ និងបរងាើនភាពងាយទ្សួល ល់ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានត
ជីវតិ្កនុងការររួលបាននូវរសវាកមមទងំរនោះ រមួទងំជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ដ លជាជនជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ច។ 

៤. គរួដត្ចត្វ់ធិានការនន រ ើមបធីានថាទ្កបេណឌ ចាបទ់្តូ្វបានអនុវត្តរោយសមរមយរៅកនុងទ្គប់
រទ្មងព់នការរចរទ្បកានទ់ងំឡាយ និងទ្គបក់រណីពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ទ្សបជាមយួ
វធិាននិងបរោា នសិរិធមនុសសអនតរជាតិ្ រ ើមបធីានឲ្យមានការររលួេុសទ្តូ្វពីជនរលមើសទងំរនោះ។ 

៥. គរួដត្ររៀបចំកមមវធីិបណតុ ោះបណាត លទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយ និងផ្តួចរផ្តើមគំនិត្រលើកកមពស់ការយល់ ឹង ល់
មស្តនតីស្គធារណៈ រ ើមបរីឆែើយត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពចំរ ោះការរចរទ្បកាននិ់ងករណីអំរពើ
ហិងារលើរយនឌរ័ ទ្សបាមទ្កបេណ័ឌ ចាបជ់ាតិ្និងអនតរជាតិ្។ 

៦. គរួដត្រលើករឹកចិត្ត ល់អាជាា ធរថាន កជ់ាតិ្ និងមូលោា ន ឲ្យបរងាើនការយល់ ឹងអំពីរំរនៀមរមាែ ប ់ និង
វបបធមរ៌បស់សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងចត្វ់ធិានការរ ើមបរីលើកកំពស់ការយលល់ ឹង
កានដ់ត្រូលំរូលាយរវាងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងបុគគលមនិដមនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច
រ ើមបរីបស់្គា ត្ក់ាររធវើបុររវនិិចឆយ័ និងការររ ើសរអើង។ 

                                                      
1 CEDAW/C/KHM/CO/6. 
2 CERD/C/KHM/14-17. 
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៧. គរួដត្រធវើឲ្យទ្បរសើររ ើងនូវការសទ្មបសទ្មួលរវាងអាជាា ធរទ្គបដ់ផ្នកទងំអស់ដ ល កព់ន័ធកនុងការ
រោោះទ្ស្គយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រ ើមបធីានថារសវាកមមននអាចរកើនរ ើងកានដ់ត្រទ្ចើន 
សទ្មាបជ់នរងរទ្គោះដ លរស់រានតជីវតិ្ រហើយជនរលមើសទ្តូ្វបានរគនយំកមករកយុត្តិធម។៌ 

៨. គរួដត្បញ្េូ លភាស្គជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅកនុងទ្បពន័ធរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍របស់នគរបាល 
រ ើមបបីរងាើនភាពងាយទ្សួល ល់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រ ើមបរីាយការណ៍ករណីពនអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័។ 

អនុស្គសនស៍ទ្មាបព់ គូអភវិឌឍន ៍និងសហគមនអ៍នតរជាតិ្ 
១. គរួដត្បនតការគទំ្រ ល់ព គូអភវិឌឍន ៍ និងសហគមនអ៍ងគការមនិដមនរោា ភបិាលជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ 

ដ លកំពុងបំរពញរបសកកមមរ ើមបរីោោះទ្ស្គយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ 
២. គរួដត្ផ្តល់ការគទំ្រ ល់បណាត អងគការជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លមានជំហរនិងរបសកកមមការងារ

ជាកល់ាករ់ ើមបជីទ្មុញឲ្យមានការផ្ទែ ស់បតូររៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ 
៣. គរួដត្ផ្តល់ការគទំ្រ និងរលើករឹកចិត្ត ល់បណាត អងគការ សមាគមននដ លកំពុងផ្តល់រសវាទ្បឹកា

ដផ្នកចិត្តសងគម រ ើមបនីយំករសវាកមមរបស់ពកួរគរៅ ល់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ 
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១ សេចក្តីសអតើម្ 
១.១ បរបិទ 
រ ាធមមនុញ្ា ពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជាដចងថា “រាល់រទ្មងព់នអំរពើររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីទ្តូ្វលុបបំបាត្”់។3      
រ ាធមមនុញ្ាកប៏ានធាននូវសិរធិរសមើគន រវាងបុរសនិងស្តសតី ទ្ពមទងំហាមឃាត្រ់ាល់ការរកងទ្បវញ័្ា ដផ្នកការងារ
ផ្ងដ រ។ មាទ្ា៣៨ បានហាមឃាត្រ់ាល់រទ្មងព់នអំរពើហិងាផ្ែូវកាយ។ ទ្កមទ្ពហមរណឌ  និង ទ្កមនីតី្វធីិ
ទ្ពហមរណឌ ពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា កប៏ានផ្តល់នូវការការ រពីរាល់រទ្មងព់នអំរពើហិងាទ្បឆ្ងំស្តសតី និង
រកមងទ្សី។ កមពុជាកប៏ានោករ់ចញនូវទ្កបេណឌ ចាបជ់ាកល់ាក ់  ូចជាចាបស់តីការរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរ និងកិចេការ រជនរងរទ្គោះកនុងឆ្ន (ំ២០០៥) និងចាបស់តីពីការបស្តងាា បអំរពើជញួ ូរមនុសស និងអំរពើរធវើ
អាជីវកមមផ្ែូវរភរកនុងឆ្ន (ំ២០០៨)។4 
 
រ ាធមមនុញ្ាមនិបានផ្តល់និយមនយ័ផ្ែូវការអំពីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ឬកិចេការ រជាកល់ាក ់ល់សិរធិរបស់
ទ្កុមជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរ ើយ ដត្មាទ្ា៣២ បានផ្តល់ការធាននូវសមភាពចំរ ោះមុេចាប ់និងសមភាព
ពនកិចេការ រចំរ ោះមុេចាប ់ និងសិរធិរសមើគន សទ្មាបទ់្បជាពលរ ាកមពុជាទងំអស់រោយគម នការដបងដចក
ពូជស្គសន ៍ពណ៌សំបុរ រភរ ភាស្គ ជំរនឿ ស្គសន រសសនៈនរយាបាយ កំរណើ ត្ ស្គា នភាពសងគម ធនធាន 
និងត្នួរីណាមយួរ ើយ។ 

 
រយាងាមរបាយការណ៍ចងែុលបងាា ញថា បចេុបបននរនោះមានជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចចំនួន២៤ទ្កុមរផ្សងៗគន
ដ លកំពុងដត្រស់រៅកនុងទ្បររសកមពុជាដ លមានសាិតិ្សរុបទ្បមាណ២៥០,០០០នក ់ រៅ ៤០០,០០០
នក ់ឬ ២ រៅ ៣ ភាគរយពនចំនួនទ្បជាជនសរុប។5 ពកួរគាងំរីលំរៅរៅកនុងរេត្តចំននួ១៦ និងពទ្ងាយ
រៅកនុងភូម៤ិ៥៥ ជំុវញិពផ្ទទ្បររស។ ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកមពុជាបានរកានូវរំនករំ់នងយា៉ា ងជិត្សនិរធរៅ
នឹង ី ពទ្ព ររនែ និងធនធានធមមជាតិ្រផ្សងៗររៀត្របស់ពកួរគ។6 ពកួរគមានវបបធម ៌ ទ្បពពណី ជំរនឿ និង
ភាស្គរផ្សងគន  រហើយការចិញ្េ ឹមជីវតិ្របស់ពួករគ ពឹងដផ្ែកយា៉ា ងខាែ ងំរៅរលើធនធានធមមជាតិ្និង ីធែី។ របាយ
ការណ៍រនោះទ្គប ណត បរ់លើរេត្តចំននួបី គឺរេត្តមណឌ លគិរ ី រត្នគិរ ី និងរេត្តសទឹងដទ្ត្ង រោយមានទ្កុមជន
ជាតិ្រ ើមចំននួ ៥ ោចរ់ោយដ កពីគន គឺ៖ ពូនង ចរា៉ាយ កាចក ់ទ្គឹង និងរទ្ៅ។ 
 

                                                      
3 មាទ្ា៤៥ ពនរ ាធមមនុញ្ា ពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា  
4 រាជរោា ភបិាលពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា។ ទ្ពោះរាជទ្កមលេ នស/រកម០២០៨/០០៥ សតីពកីារបស្តងាា បអំរពើជញួ ូរមនុសស នងិអំរពើរកងទ្បវញ័្េផ្ែូវរភរ។ 
ភនរំពញ ឆ្ន ២ំ០០៨ 
5 ទ្កមុការងារអនតរជាត្រិរលួបនទុកកិចេការជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិ (២០១៩)/ កមពុជា. ជនជាត្រិ ើមភាគត្ិចរៅកមពុជា។ អាចរកបានរៅរីរនោះ៖ 
https://www.iwgia.org/en/cambodia.html  កទ្សងរ់ៅពថៃរី៣០ ដេកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០  
6 ផ្ទត្.ម., & សុវាា ណា.ស.(២០១២)។ កណំត្ទ់្ាបរចេកររសទ្បចទំ្បររសសតីពីបញ្ញា ទ្បឈមរបស់ជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិ។ រធវើរៅភនរំពញ ឆ្ន ២ំ០១២។ រំពរ័
២-៤ 

https://www.iwgia.org/en/cambodia.html
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ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងសិរធិរបស់ពកួរគទ្តូ្វបានររលួស្គគ ល់រោយរ ាធមមនុញ្ា  និងចាបជ់ាតិ្ឯររៀត្។ 
ជាកដ់សតងមាទ្ា២៣ ពនចាបភូ់មបិាលឆ្ន ២ំ០០១ របស់ទ្បររសកមពុជាបានដចងថា៖ សហគមនជ៍នជាតិ្
រ ើមភាគតិ្ច គឺជាទ្កុមមនុសសដ លរស់រៅរលើដ ន ីពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា ដ លសមាជិកទងំអស់
បងាា ញនូវការឯកភាពពនជាតិ្ពនធុ សងគមវបបធម ៌ និងរស ាកិចេទ្បតិ្បត្តិររបៀបរស់រៅាមទ្បពពណីនិងោ ុំោះ
រលើ ី ដ លេែួនកានក់ាបរ់ៅាមកបនួខាន ត្រំរនៀមរមាែ បព់នការរទ្បើទ្បាស់ជាសមូហភាព។  

 
រទោះបីជាមានការការ ររោយចាប ់ និងរ ាធមមនុញ្ាកតី ពត័្ម៌ានដ លទ្បមូលបានពីបរសមាា សនស៍ទ្មាប ់
កិចេការទ្ស្គវទ្ជាវរនោះ បានបងាា ញថាស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបានជបួការលំបាកជារទ្ចើន ូចជា ការររួល
បានការអបរ ំរសវាដថទសុំេភាព លំរៅោា នសមរមយ ការចូលរមួកនុងជីវភាពដផ្នកវបបធម ៌និងការរទ្បើទ្បាស់
សិរធិ ីធែី និងធនធានធមមជាតិ្។ ភាគរទ្ចើនកនុងចំរណាមពកួរគកំពុងរស់រៅកនុងភាពទ្កីទ្ក និងេវោះចំណូល   
ការររ ើសរអើង រហើយកងវោះចំរណោះ ឹងដផ្នកភាស្គបានកាែ យជាឧបសគគរារាងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកនុងការ
រទ្បើទ្បាស់សិរធិរបស់ពកួរគបានរពញរលញ។7 កុមារជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរស់រៅកនុងតំ្បនោ់ចទ់្សយាល 
ដត្ងដត្រធវើ ំរណើ រយៈផ្ែូវឆ្ៃ យរ ើមបរីៅស្គលាររៀន និងរោយស្គរដត្មានចំននួករណីពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើ
រយនឌរ័បានរកើនរ ើងរនោះ កុមារជីនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងទ្កុមទ្គួស្គរមយួចំនួន បានបងាា ញភាពភយ័ខាែ ច
រៅរពលដ លពួករគទ្តូ្វរធវើ ំរណើ រមាន កឯ់ង។ ត្ួររលេកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ របស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្បងាា ញ
ថាស្គលាររៀនជារទ្ចើនរៅកនុងពផ្ទទ្បររសេវោះរឹកស្គែ ត្សទ្មាបប់ររិភាគនិង អនមយ័8 រនោះកជ៏ាបញ្ញា ដ ល
ប៉ាោះ ល់ ល់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចផ្ងដ រ។ រៅកនុងរបាយការណ៍របស់អងគការកាែ ហាន និង OHCHR 
ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមាន កប់ានរាយការណ៍ថា នងទ្តូ្វេនោះដេនងពនយល់ ល់ឪពុកមាត យនងរ ើមបរីរលួ
បានការអនុញ្ញា តិ្ឲ្យបនតការសិការៅកទ្មតឹ្ឧត្តមសិការោយស្គរដត្ឪពុកមាត យនង … រជឿថាការសិកាគឺ
ជាបុពវសិរធិដ លរកមងទ្បុសគរួររួលបានជាជាងរកមងទ្សី9 ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមាន ករ់រៀត្បានបញ្ញជ កថ់ា 
ាមបរពិរស្គធនផ៍្ទទ ល់របស់នង សមាជិកទ្គួស្គររភរទ្សីរបស់នងមនិបានគិត្ថាការររលួបានការ
សិកាអបរគឺំជាកាត ដ លអាចជយួ ឲ្យលកេេណេ ជីវភាពរបស់ពកួរគបានលែទ្បរសើរ ឬអាចផ្តល់ចំណីអាហារ
សទ្មាបទ់្រទ្រងជី់វតិ្របស់ពកួរគរនោះររ។10 
 
រៅកនុងការសិកាឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពីស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងការចូលរមួរៅកនុងវស័ិយនរយាបាយ ស្តសតីជន
ជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបានបញ្ញជ កថ់ា ពកួរគគម នលរធភាពចូលរមួទ្បកបរោយអត្ានយ័រពញរលញរៅកនុង

                                                      
7 បរសមាា សនជ៍ាមយួស្តសតីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិចដ លជារមធាវ ីរៅកនុងពថៃរី២២ ដេកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ 
8 កមមវធិីទ្ត្ួត្ពនិិត្យរមួរបស់ WHO និង UNICEF សតីអំពកីារផ្គត្ផ់្គងរ់ឺក នងិអនមយ័ ការវាយត្ពមែអពំីរសវាផ្គត្ផ់្គងរ់កឹស្គែ ត្ នងិអនមយ័រៅាមស្គលាររៀន
រៅកមពុជា ដ លរធវើបចេុបបននភាពរៅកនុងដេសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ និងបានោកប់ញ្េូលរៅកនុងរបាយការណ៍ទ្សរមាល រធវើរ ើងរៅកនុងដេកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ របស់អងគ
ការ NGO-CEDAW ដ លបានបញ្ជូ នរៅគណៈកមាម ធិការសតីពីការលុបបបំាត្ក់ារររ ើសរអើង រាល់រទ្មងទ់្បឆ្ងំនងិស្តសតីរភរ សទ្មាបក់ារទ្ត្ួត្ពិនិត្យ រលើករី៧៤  
9 Klahaan/OHCHR, ការដសវងយល់អំពរីំនករ់ំនងរវាងសិរធិដផ្នករស ាកិចេនងិសងគម នងិការររំលាភរលើសិរធ ិីធែនីិងលំរៅោា នរៅកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩ 
10 សកេីកមមរបស់ស្តសតីជនជាត្រិ ើមភាគត្ិចដ លជារមធាវ ីរៅកនុងពថៃរ០ី៩ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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អភបិាលកិចេនិងកិចេការនរយាបាយររ។ ត្នួរីរបស់ពកួរគកនុងការ ឹកនាំមដបបទ្បពពណីកប៏ានចបរ់ផ្តើម
ធាែ កចុ់ោះ រហើយពកួរគគម នតំ្ណាងទ្គបទ់្គនក់នុងជរួអាជាា ធរផ្ែូវការ ូចជាទ្កុមទ្បឹកា ុំររ។ ទ្កុមទ្បឹកា ុំ
ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមយួចំននួបានរាយការណ៍ថា ពកួរគទ្តូ្វបានរគរមើលរលំងរហើយផ្តល់ត្នួរីឲ្យទ្តឹ្មដត្
ជាអនករមើលការេុសទ្តូ្វរលើ “បញ្ញា ស្តសតី” ( ឹកនគំណៈកមាម ធិការស្តសតីនិងកុមារ) រោយស្គរដត្ រភររបស់ពកួ
រគជារភរទ្សី។11 ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចជារទ្ចើនទ្តូ្វទ្បឈមជាមយួការរចរទ្បកាន ់ និងបណតឹ ងទ្ពហម
រណឌ ផ្ងដ ររោយស្គរដត្សកមមភាពការការ រ ីធែីរបស់ពកួរគ។  
 
េណៈដ លការសិកាចំនួនពីរកនែងមកទករ់ងនិងស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច12 មនិបានរករ ើញថាអំរពើ
ហិងាផ្ែូវរភរបានរកើត្រ ើងកនុងចំរណាមសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច (ចងែុលបងាា ញពីអងគការCARE
កមពុជា) ការសិការធវើរ ើងរោយសមាជិកពនទ្កុមការងារស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកមពុជា(CIWWG)13 បាន
បងាា ញថា កនុងរយៈរពល៥ឆ្ន កំនែងមករនោះមានការរកើនរ ើងពនអំរពើហិងាផ្ែូវរភរ និងអំរពើហិងាដផ្ែករលើ
រយនឌរ័ ព៏រររៀត្រៅកនុងសហគមន។៍ ពកួរគបានទ្បមូលរិនននយ័ពីសហគមន ៍ ទ្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ និងបរ
សមាា សន ៍ជាមយួ អាជាា ធរមូលោា ន និងទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាដផ្ែក
រលើរយនឌរ័14  ដ លបងាា ញថាយា៉ា ងរហាចណាស់ មាន២៥ករណីពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតី
ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបានរកើត្រ ើងរៅកនុងរេត្តទ្ករចោះ មណឌ លគិរ ី ទ្ពោះវហិារ រត្នគិរ ី និងសទឹងដទ្ត្ងចរនែ ោះ
ឆ្ន ២ំ០១៥ និងឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
១.២. សោលបំណង 
ការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវរនោះមានរគលបំណងចំននួ៣ដ លមានរំនករំ់នងគន យា៉ា ងសំខាន ូ់ចខាងរទ្កាម៖ 

១. រធវើការកំណត្ប់ញ្ញា ទករ់ងនននិងកំណត្អំ់រពើសណាា នពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតី
ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច; 

២. រធវើការវភិាគរិនននយ័ទ្បមូលបានរ ើមបវីាយត្ពមែទ្បសិរធភាពពនការរឆែើយត្បរបស់អាជាា ធរមូលោា ន 
និង វស័ិយយុត្តិធមចំ៌រ ោះករណីទងំរនោះ និង; 

 

                                                      
11 មា៉ា ហវីល, ម., & ហុង, ស. (២០០៩)។ ការរលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់ស្តសតីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិចរៅកនុងវស័ិយនរយាបាយ។ រធវើរៅភនរំពញ មូលនិធិរហនរចិ 
បូល  
12 មា៉ា ហវីល, ម., & ហុង, ស. (២០០៩)។ ការរលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់ស្តសតីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិចរៅកនុងវស័ិយនរយាបាយ។ រធវើរៅភនរំពញ មូលនិធិរហនរចិ 
បូល និង រភើររស រភើររ ៉ារ ៉ាូ, អ.,  ូរប៉ា េរណីា, រជ., រទ្បុើហាគ ន េនស ុលធងី, “ការមានពផ្ទរ ោះកនុងវយ័ជំរង&់ អា ហ៍ព ិហ៍វយ័រកមងរៅកនុងចំរណាមសហគមន៍
ជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិរៅភាគឥស្គនឍពនទ្បររសកមពុជា”, អងគការ CARE Cambodia, ២០១៨, រំពរ័ ៣១-៣២។ របាយការណ៍ទ្ស្គវទ្ជាវទងំពីរបានកត្់
សមាគ ល់ថា អរំពើហិងាផ្ែូវរភរទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិគកឺទ្មរកើត្មានណាស់។ 
13 CIWWG គជឺាអងគកាមហាជនកទ្មតឹ្មូលោា នដ លបរងាើត្រ ើងរោយស្តសតីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិច និងមានសមាជកិសុរធដត្ជាស្តសតីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិ ដ ល
កំពុងរធវើការកនុងវស័ិយឯកជន អងគការមនិដមនរោា ភបិាល នងិឬជាភាន កង់ាររោា ភបិាល។  
14 CIWWG, របាយការណ៍សតីពអីំរពើររំលាភរសពសនាវៈ នងិឃាត្កមមរៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ីចរនែ ោះឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៩ រធវើរៅភនរំពញ ឆ្ន ២ំ០១៩។  



12  

៣. ផ្តល់ការគទំ្រ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ និងជនរងរទ្គោះ/ទ្កុមទ្គួស្គរ
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ រ ើមបរីរលួបានតំ្ណាងដផ្នកចាប ់ និងរសវាស្គធារណៈរឆែើយត្បនឹង   
រយនឌរ័។ 

 
១.៣. វិធីសាស្តេតស្រសាវស្រជាវ 
ការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវរនោះរទ្បើទ្បាស់វធីិស្គស្តសតដបបគុណវស័ិយ ដ លពោយាមផ្តល់នូវការពិពណ៌នយា៉ា ងលែិត្
លែនពី់បរពិរស្គធនរ៍បស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និង/ឬ ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើ      
រយនឌរ័កនុងការដសវងរកយុត្តិធមា៌មរយៈយនតការរោោះទ្ស្គយនន រមួទងំាមរយៈយនតការដបបទ្បពពណី
ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងទ្បពន័ធយុត្តិធមផ៌្ែូវការ។ 
 
ទ្កុមទ្តួ្ត្ពិនិត្យចំននួ២២នកទ់្តូ្វបានបរងាើត្រ ើងរោយមានការសហការរវាងការយិាល័យOHCHR ដ ល        
តំ្ណាងរោយរីទ្បឹកាបរចេកររសឯករាជយ តំ្ណាងពនអងគការកាែ ហាន និងទ្កុមការងារCIWA ដ ល
តំ្ណាងរោយជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចចំននួ២០នកម់កពីសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមចំននួ៦។15 
 
ជាជំហាន ំបូងទ្កុមការងារទ្តួ្ត្ពិនិត្យ ទ្តូ្វបានបណតុ ោះបណាត លយា៉ា ងយកចិត្តរុកោកអំ់ពីររបៀបពនការចង
ទ្កងឯកស្គរសតីពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រោយរផ្ទត ត្រលើរគលការណ៍មនិបងារទ្គោះថាន ក ់ និងការយល់
 ឹងទ្តឹ្មទ្តូ្វអំពីរយនឌរ័រៅរពលរធវើការទ្តួ្ត្ពិនិត្យនិងបរចេកររសទ្បមូលរិននិនយ័វាល។ តំ្ណាងពនអងគការ 
កាែ ហាន រីទ្បឹកាបរចេកររស និងបុគគលិកពនការយិាល័យ OHCHR និងតំ្ណាងពនអងគការមនិដមនរោា        
ភបិាលមយួដ លកំពុងបំរពញរបសកកមមការងារទ្បយុរធទ្បឆ្ងំនឹងអំរពើហិងាផ្ែូវរភរនិងការជួញ ូរមនុសស
រៅកមពុជាបានសទ្មបសទ្មួលកមមវធីិបណតុ ោះបណាត លរនោះ។ 
 
របាយការណ៍ទ្ស្គវទ្ជាវរនោះដផ្ែករលើពត័្ម៌ានទ្បមូលបានពីបរសមាា សនចំ៍ននួ៥៤ ដ លរធវើរ ើងរោយទ្កុម
ទ្តួ្ត្ពិនិត្យរៅចរនែ ោះដេសីហា-តុ្លាឆ្ន ២ំ០២០ជាមយួជនរងរទ្គោះអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ ជនរងរទ្គោះពន
ការប៉ាុនប៉ាងររំលាភរសពសនាវៈ ជនរងរទ្គោះពនអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរនិងអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ។ ទ្កុម
ទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងអាជាា ធរមូលោា ននន រម ឹកនដំបបទ្បពពណី និង 
តំ្ណាងអងគការមនិដមនរោា ភបិាល។ សកមមភាពទងំរនោះទ្តូ្វបានរធវើរ ើងរៅរេត្តចំនួនបី ពនទ្បររសកមពុជា 
(មណឌ លគិរ ី រត្នគិរ ី និងសទឹងដទ្ត្ង) និងជាមយួអងគការអនតរជាតិ្មយួរៅភនរំពញ។  ូចបានកត្ស់មាគ ល់រៅ
រំពរ័រី៧ខាងរលើការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវកប៏ានទ្តួ្ត្ពិនិត្យរលើរបាយការណ៍ និងឯកស្គរទ្ស្គវទ្ជាវ រមួទងំ
រគលនរយាបាយ កព់ន័ធននផ្ងដ រ។ 
                                                      
15 ទ្កុមការងារទ្ត្ួត្ពិនិត្យដ លជាសមាជកិរបស់ CIWWG ទ្ត្ូវបានរទ្ជើសររ ើសរចញពសីហគមនជ៍នជាត្ិរ ើមភាគត្ិចចំននួ០៦ រមួមាន ពូនង ចរា៉ាយ ទ្គងឹ កយួ 
រទ្ៅ និងរំពនួ។  
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បនទ បពី់ការថែឹងដថែងអំពីហានិភយ័ននដ លអាចនឹងរកើត្មាន ល់ជនរងរទ្គោះ និង ទ្កុមទ្គួស្គរជនរង
រទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ទ្កុមការងារទ្តួ្ត្ពិនិត្យបានបរងាើត្រំនករំ់នងជាមយួ រម ុំ/រមភូម ិរ ើមបរី ើរត្ជួាអនតការ ី
កនុងរំនករំ់នងជាមយួជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុមទ្គួស្គររបស់ពកួរគ។ 
 
ទ្កុមការងារCIWA ដ លបានររលួពត័្ម៌ានបឋមអំពីករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ បានកំណត្អ់ត្ត
សញ្ញា ណជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ និងរម ឹកនទំ្បពពណីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច
ដ លបានទ្ពមរទ្ពៀងសហការផ្តល់ពត័្ម៌ានកនុងការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវរនោះ។ អនតរការរីៅាម ុំនីមយួៗរៅ
កនុងទ្សុករគលរៅកប៏ានបញ្ជូ នពត័្ម៌ានអំពីករណីមយួចំនួនមកកានទ់្កុមការងារ CIWA ផ្ងដ រ។  
 
រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី ទ្កុមការងារទ្តួ្ត្ពិនិត្យបានជបួសនទនជាមយួមស្តនតីគរបាលថាន ករ់េត្ត មស្តនតីររួលបនទុក
ការងាររៅមនទីរកិចេការនរ ី និងមស្តនតីដផ្នកយុត្តិធមរ៌ៅស្គលា ំបូងរេត្តរត្នគិរ ី រោយស្គរដត្រេត្តរនោះមាន
ករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រទ្ចើនជាងរគ។ 
 
វិធានការការ រ 
ទ្កុមទ្តួ្ត្ពិនិត្យបានកំណត្ក់ាត ហានិភយ័ដ លអាចរកើត្រ ើងរៅកនុង ំរណើ រការទ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងបានចត្់
វធិានការរ ើមបកីាត្ប់នាយហានិភយ័ទងំអស់រនោះ។ ជាកដ់សតងបរសមាា សននី៍មយួៗទ្តូ្វរធវើរ ើងរៅរីាងំ
ដ លមានសុវត្ាិភាពដ លទ្តូ្វបានរទ្ជើសររ ើស និងយល់ទ្ពមពីភាគីចូលរមួរៅកនុងបរសមាា សន។៍ ទ្គបកិ់ចេ
សមាា សនទ៍ងំអស់រធវើរ ើងដត្កនុងអំ ុងរពលពថៃប៉ាុរណាណ ោះ រ ើមបធីានថាទ្កុមការងារនិងអនកផ្តល់បរសមាា ស
មនិចបំាចរ់ធវើ ំរណើ ររពលយបរ់រ។ 
 
រនទឹមរនោះរ ើមបសីទ្មួលកិចេពិភាកាឲ្យបានទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយ និងចាស់លាស់ និងគម នការយល់ទ្ច ំ ឬបាត្ ់      
អត្ានយ័ភាស្គមូលោា នជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកទ៏្តូ្វបានរទ្បើទ្បាស់សទ្មាបកិ់ចេសមាា សនផ៍្ងដ រ។ បដនាមរលើ
រនោះភាស្គដេមរ និងភាស្គអងរ់គែសកទ៏្តូ្វបានរទ្បើទ្បាស់រៅកនុងបរសមាា សនជ៍ាមយួអាជាា ធរថាន ករ់េត្ត និង
តំ្ណាងពនអងគការមនិដមនរោា ភបិាលជាតិ្ និងអនតរជាតិ្។ ភាស្គដេមរ និងភាស្គជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ដ ល
មាន ូចជា ពូនង ចរា៉ាយ ទ្គឹង និងរទ្ៅ ទ្តូ្វបានរទ្បើទ្បាស់រៅកនុងបរសមាា សនជ៍ាមយួអាជាា ធរមូលោា នជន
ជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ និងរម ឹកនទំ្បពពណី។ 
 
មុននឹងចបរ់ផ្តើមសមាា សននី៍មយួៗ អនកផ្តល់បរសមាា សនប៍ានររលួពត័្ម៌ានអំពីរគលបំណង និង ំរណើ រ
ការពនការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវ និងររបៀបដ លរបកគំរហើញនឹងទ្តូ្វរទ្បើទ្បាស់។ អនកចូលរមួនីមយួៗបានររួល
រទ្មងប់ញ្ញជ កក់ារយល់និងទ្ពមរទ្ពៀង ទ្ពមទងំផ្តល់នូវរពលរវលាទ្គបទ់្គនរ់ ើមបអីាន និងចុោះហត្ារលខា 
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មុននឹងកិចេសមាា សន ៍និងការថត្សរមែងចបរ់ផ្តើមរធវើរ ើង។ កនុងរចត្នរ ើមបធីានថា អនកត្បសមាា សនអ៍ាច
ផ្តល់ពត័្ម៌ានយា៉ា ងរកាោះកាយទ្ពមទងំរ ើមបរីកាការសមាៃ ត្ព់នទ្បភពផ្ងរនោះ របាយការណ៍រនោះមនិបាន
បងាា ញអត្តសញ្ញា ណបុគគលណាមាន ករ់ ើយ។ 
 
បញ្ហា ស្របឈម្នានាសៅក្នងុគសស្រមាងស្រសាវស្រជាវ 
ករណីអំរពើហិងាទងំអស់ដ លបងាា ញរៅកនុងរបាយការណ៍រនោះបានរកើត្រ ើងរៅចរនែ ោះឆ្ន ២ំ០១៥និងឆ្ន ំ
២០២០ រៅកនុងរេត្តចំននួ៣ពនភាគឦស្គនទ្បររសកមពុជា រមួមានរេត្តមណឌ លគិរ ីរត្នគិរ ីនិងសទឹងដទ្ត្ង។ 
មានករណីេែោះអាជាា ធរមូលោា នមនិបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវបានជបួជាមយួទ្កុមទ្គួស្គរ និងជនរង
រទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះភាែ មៗរនោះររ រោយស្គរដត្អាជាា ធរទ្តូ្វអនុវត្តវធិានការណ៍សុខាភបិាលរ ើមបរីឆែើយត្ប
នឹងរបស់្គា ត្ក់ារកីរាលពនជំងឺកូវ ី១៩ ឬ រោយស្គរដត្កងវោះការផ្តល់ពត័្ម៌ានពីអាជាា ធរជានេ់ពស់អំពីគរទ្មាង
ទ្ស្គវទ្ជាវរនោះ រទោះបីជាជបួបញ្ញា ទ្បឈមទងំរនោះទ្កុមសិកាទ្ស្គវទ្ជាវបានជួបសមាា សន ៍ និងទ្បមូល
ពត័្ម៌ានទ្គបទ់្គនស់ទ្មាបក់ារវភិាគ។ បដនាមរលើរនោះការររួលបានរិនននយ័អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័     
េុសៗគន ពីសំណាកភ់ាគី កព់ន័ធកប៏ានបងាផ្លលំបាក ល់ការវភិាគរិនននយ័ផ្ងដ រ។ បចេុបបននរិនននយ័
ទ្បមូលបានគម នការដបងដចកាម អាយុ រភរ ជាតិ្ពិនធុ មោ៉ាងររៀត្ភាន កង់ាររោា ភបិាលនីមយួៗបានបងាា ញ
សាិតិ្េុសៗគន  រោយស្គរដត្ទ្បភពនិងវធីិស្គស្តសតទ្បមូលពត័្ម៌ានេុសៗគន  និងេវោះការសហការរវាងអនតរ   
ស្គា បន័ផ្ងដ រ។ អាទ្ស័យរហតុ្រនោះទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវបានកត្ទ់្ារិនននយ័ ប៉ាុដនតមនិអាចបញ្ញជ កអំ់ពីចំននួករណី
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ដ លបានរកើត្រ ើងជាកល់ាករ់រ។ 
 
គរួកត្ស់មាគ ល់ផ្ងដ រថារបាយការណ៍ និងឯកស្គរសិកាទ្ស្គវទ្ជាវដ លមានទ្ស្គបស់តីអំពីយនតការ ំរណាោះ
ទ្ស្គយវវិារដបបទ្បពពណីដ លរទ្បើទ្បាស់រោយសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅកមពុជាមានចំននួតិ្ចត្ួច
បំផុ្ត្។  ូរចនោះរបាយការណ៍រនោះពឹងដផ្ែករលើទ្បភពចំននួពីរដ លរធវើរ ើងរៅកនុងឆ្ន ២ំ០០៧ និងឆ្ន ២ំ០១៥ 
និងពត័្ម៌ានទ្បមូលបានកនុងអំ ុងរពលជបួសមាា សនជ៍ាមយួភាគី កព់ន័ធនន។ 
 
២.ស្រក្បខណឌ ចាប់ ស្របព័នធសោលនសោបាយ និងយតុតិធម្៌ក្នងុស្របសទេក្ម្ពុជា 
២.១. និយម្ន័យអំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌរ័ 
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័គឺជាអំរពើររំលាភសិរធិមនុសស។ អំរពើរនោះរមួបញ្េូ លនូវការររំលាភរលើសិរធិរស់រានត
មានជីវតិ្ សនតិសុេ និងបូរណៈភាពរាងកាយនិងផ្ែូវចិត្ត អាចជាការររំលាភរៅរលើរសរភីាពពនការរចួផុ្ត្ពី
ការរធវើទរុណកមមនិងអំរពើរឃាររៅ និងរចួផុ្ត្ពីការទ្បទ្ពឹត្តអំរពើរថាកទបនិងអំរពើមនិគបបរីផ្សងៗររៀត្ ឬ
អាចជាការររំលាភរៅរលើសមភាពនិងរសរភីាពរចួផុ្ត្ពីការររ ើសរអើង។ អំរពើរនោះកអ៏ាចជាការររំលាភរៅរលើ
សិរធិររលួរសវាដថទសុំេភាពដ លមានគុណភាព។ រយាងាមគណៈកមាម ធិការសតីពីការលុបបំបាត្ក់ារ
ររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ គឺជាអំរពើហិងាដ លទ្តូ្វបានទ្បទ្ពឹត្ដរៅរលើបុគគលណា
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មាន ករ់ោយស្គរដត្លកេណៈរភរ /ឬអត្តសញ្ញា ណរយនឌរ័ /ឬនិនន ការរភរ /ឬបងាផ្លប៉ាោះ ល់ដ លមនិ     
សមាមាទ្ត្ ល់ទ្កុមណាមយួរោយស្គរដត្អត្តសញ្ញា ណរយនឌរ័របស់ពកួរគ។ អំរពើរនោះរមួបញ្េូ លទងំ
សកមមភាពដ លរធវើឱ្យប៉ាោះ ល់ ល់សុេភាពផ្ែូវកាយ ផ្ែូវរភរ ផ្ែូវចិត្តនិង /ឬការរធវើរុកេរទស ឬការរងរុកេ
ដផ្នករស ាកិចេ ការគំរាមកំដហងពីសកមមភាពដបបរនោះ ការបងេិត្បងេំ និងការ កហូត្រសរភីាព ពរររៀត្។”           
គណៈកមាម ធិការបានបញ្ញជ កថ់ាការហាមឃាត្អំ់រពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ គឺជាបរោា ន      
ទ្បពពណីពនចាបអ់នតរជាតិ្។ រទ្មងេ់ែោះៗពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័មាន ូចជា អំរពើររំលាភរសពសនាវៈ
និងរទ្មង ់ពរររៀត្ពនអំរពើហិងាផ្ែូវរភរ ការបងេំឲ្យររៀបការ និងអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ អំរពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរ អំរពើររំលាភរសពសនាវៈកនុងចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ និងការកាត្ទ់្ចឹបទ្បោបរ់ភររបស់រកមងទ្សី។16 
 
២.២.ចាប់េទិធិម្នេុសអនតរជាតិ ក្់ព័នធនឹងស្តេតជីនជាតិស ើម្ភាគតិចសៅក្ម្ពុជា 
សនធិសញ្ញា សិរធិមនុសសអនតរជាតិ្ជារទ្ចើនដ លកមពុជាបានផ្តល់សចេ បន័ មានជាប ់កព់ន័ធនឹងការការ រ
បុគគលទ្បឆ្ងំនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ជាពិរសសអនុសញ្ញា សតីពីការលុបបំបាត្រ់ាល់រទ្មងព់នការ
ររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរនិងពិធីស្គរបដនាម កតិ្កាសញ្ញា អនតរជាតិ្សតីពីសិរធិពលរ ានិងសិរធិនរយាបាយ 
កតិ្កាសញ្ញា សតីពីសិរធិរស ាកិចេសងគមនិងវបបធម ៌ និងអនុសញ្ញា សតីពីសិរធិកុមារ។ ទ្បររសកមពុជាកប៏ានរបាោះ
រឆ្ន ត្គទំ្រ ល់ការអនុមត័្រសចកតីទ្បកាសសតីពីសិរធិជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច(UNDRIP) របស់អងគការសហ
ទ្បជាជាតិ្។17 កមពុជាកប៏ានផ្តល់សចេ បន័រៅរលើកតិ្កាសញ្ញា អនតរជាតិ្សតីពីការលុបបំបាត្រ់ាល់រទ្មងព់នការ
ររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំពូជស្គសន(៍CERD)ផ្ងដ រ។ មាទ្ា៣១ពនរ ាធមមនុញ្ាកមពុជា ធាននូវការអនុវត្តសនធិ
សញ្ញា ទងំរនោះរៅកនុងទ្បររស។ រៅឆ្ន ២ំ០០៧ ទ្កុមទ្បឹកាធមមនុញ្ាកមពុជាបានោករ់ចញនូវរសចកតីសរទ្មច
រ ើមបផី្តល់ការបញ្ញជ កប់ដនាមថាសនធិសញ្ញា សិរធិមនុសសដ លទ្តូ្វបានផ្តល់សចេ បន័រោយកមពុជាគឺជាដផ្នកមយួ
ពនចាបជ់ាតិ្ និងគរួដត្ទ្តូ្វបានអនុវត្តរោយរៅទ្កមរៅកនុងតុ្លាការកមពុជា។18 
 
២.៣ ស្រក្បខណឌ ចាប់ និងសោលនសោបាយេតពីីអំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រទាក្់ទង
និងស្តេតជីនជាតិស ើម្ភាគតិចសៅក្ម្ពុជា 
ចាប់ជាតិនានា 
បរបបញ្ាត្តិចាបជ់ាកល់ាក ់កព់ន័ធនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅកមពុជា គឺ
គម នដចងចាស់លាស់ររ។ ចាបនិ់ងរគលនរយាបាយ កព់ន័ធនិងជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរផ្ទត ត្សំខានរ់លើ
សិរធិររលួបានការអភវិឌឍនិងសិរធិ ីធែី ជាពិរសសបណ័ណ កមមសិរធិ ីសមូហភាព។ ទករ់ងនិងអំរពើហិងាផ្ែូវ
រភរទ្កមទ្ពហមរណឌ ឆ្ន ២ំ០០៩ ហាមឃាត្និ់ងផ្តនទ រទសអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ (មាទ្ា ២៣៩-២៤៥) 

                                                      
16 អនុស្គសនរ៍មួរលេ ៣៥ពនអនុសញ្ញា  CEDAW, CEDAW/C/GC/35 ចុោះពថៃរ២ី៦ដេកកាោឆ្ន ២ំ០១៧។  
17 https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/pages/declaration.aspx  កទ្សងរ់ៅពថៃរី០៦ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១ 
18 https://cambodia.ohchr.org/en/rule-of-law/overview  កទ្សងរ់ៅពថៃរ០ី៥ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១  

https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/pages/declaration.aspx
https://cambodia.ohchr.org/en/rule-of-law/overview
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ការទ្បរូសតរករខាម ស (មាទ្ា ២៤៦-២៤៨) ការបងាា ញរកររភរ (មាទ្ា ២៤៩) ការរុកកនួខាងផ្ែូវរភរ
(មាទ្ា ២៥០-២៥២) និង អំរពើសញ្ញេ រកមម (មាទ្ា ២៨៤-២៩៥)។ ចាបស់តីពីការរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរ និងកិចេការ រជនរងរទ្គោះឆ្ន ២ំ០០៥ បានកំណត្អំ់រពើហងិាកនុងទ្គួស្គរនិងររៀបរាបលំ់អិត្អំពី
រំនលួេុសទ្តូ្វរបស់អាជាា ធរ កព់ន័ធកនុងការការ រនិងរោោះទ្ស្គយករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ។ បដនាម
រលើរនោះ ចាបស់តីពីការបស្តងាា បការជញួ ូរមនុសសនិងការរធវើអាជីវកមមផ្ែូវរភរ ឆ្ន ២ំ០០៨ បានហាមឃាត្ក់ារ
ជញួ ូរនិងការរកងទ្បវញ័្េ ផ្ែូវរភរាមរយៈរពសោចររូបភាពអាសអាភាសនិងអំរពើមនិសមរមយ។ 
 
ការផ្តល់និយមនយ័ពនការអំរពើរុកកនួខាងផ្ែូវរភររៅរទ្កាមចាបក់មពុជា មានលកេណៈចរងែៀត្ និងទ្តូ្វបាន    
អនុវត្តដត្ចំរ ោះស្គា នភាពដ លរកើត្រ ើងរៅកដនែងការងារដត្ប៉ាុរណាណ ោះ។19 ចាបម់និបានផ្តនទ រទសចំរ ោះ
ករណីអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរដ លរកើត្រ ើងរៅកនុងរីស្គធារណៈដ លបងារ ើងរោយជនចំដលកមុេ និង
មនិបានគិត្គូ ល់អំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភររៅកដនែងការងារដ លទ្បទ្ពឹត្តរោយបុគគលិករទ្កាមបងាគ ប ់ ឬសហ
ការដី លមានឋានៈត្នួរីរសមើគន ដ រ។20 ចាបស់តីពីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរឆ្ន ២ំ០០៥ មនិបានផ្តល់និយម
នយ័រពញរលញអំពីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរររ21រោយបានលុបរចលនូវសកមមភាពជាកល់ាកម់យួចំននួ និង
ការគំរាមគំដហងននដ លបងារទ្គោះថាន ក ់ល់ផ្ែូវកាយ ផ្ែូវចិត្ត ផ្ែូវរស ាកិចេ ឬផ្ែូវរភរ រហើយកម៏និរាបប់ញ្េូ ល
ការាមោនសកមមភាពដ រ។ ចាបរ់នោះកប៏ានរផ្ទត ត្និយមនយ័ដបបចរងែៀត្ អំពីបុគគលដ លអាចកាែ យជាជន
រងរទ្គោះពនអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ។ ជាកដ់សតងចាបរ់នោះបានផ្ទត្រ់ចញព គូសនិរធស្គន ល (ររៀបការ ឬមនិររៀប
ការ ឬសូមបដីត្អតី្ត្ព គូសនិរធស្គន ល) និងសមាជិកទ្គួស្គរដ លមនិបានរស់រៅរទ្កាម ំបូលផ្ទោះដត្មយួ និង
មនិររួលស្គគ ល់ពីររបៀបដ លអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរអាចរកើត្រ ើងរៅរលើកុមារ បុគគលទ្សលាញ់រភរ ូច
គន  បុគគលមានពិការភាព និងអនករធវើការាមផ្ទោះ។ ចាបក់ប៏ានអនុញ្ញា ត្ឲ្យមានការោក ់ “វនិយ័” រៅរលើបតី
ទ្បពនធនិងកូនផ្ងដ រ។22 
 
របាយការណ៍សននិោា នឆ្ន ២ំ០១៩ របស់គណៈកមាម ធិការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរបាន   
ផ្តល់អនុស្គសនថ៍ារាជរោា ភបិាលកមពុជាទ្តូ្វពិនិត្យរ ើងវញិនូវរាល់េែឹមស្គរចាបស់តីពីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ
និងរធវើវរិស្គធនកមមបរបបញ្ាត្តិ កព់ន័ធរ ើមប ី “កំណត្ ់ហាមឃាត្ ់ និងផ្តនទ រទស រាល់រទ្មងព់នអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័ រមួទងំអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ អំរពើររំលាភរសពសនាវៈកនុងចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ រ ើមបី
សទ្មួល ល់ ំរណើ រការពនការររលួបានវធិានការ រ និងរ ើមបធីានថាជនរងរទ្គោះ/ អនករស់រានតមានជីវតិ្

                                                      
19 មាទ្ា ២៥០ ដចងថា៖ ការរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ គួរមាននយ័ថា ជាអំរពើររំលាភបំ នរោយបុគគលមាន កម់ានសិរធិអណំាចដ លបានររួលាមរយៈមុេងារ
របស់េែួនរៅរលើបុគគលមាន ករ់រៀត្កនុងរគលបណំងរ ើមបោីកស់មាព ធមតងរហើយមតងររៀត្រ ើមបរីរួលបានទ្បរយាជនផ៍្ែូវរភររនោះ។ 
20  បុណយ , រ., ទ្បពន័ធបាកដ់បក៖ ស្គា នភាពពនស្តសតីកមមកររៅកនុងឧសាហកមមកាត្រ់ ររៅកមពុជា ,ឆ្ន ២ំ០២០។ 
21 ពិនតិ្យមាទ្ា ២-៨ពនចាបស់តីពីការរបស់្គា ត្អ់ំរពើហិងាកនុងទ្គសួ្គរនិងកិចេការ រជនរងរទ្គោះ ឆ្ន ២ំ០០៥។ 
22 បណឌិ ត្ ពុង ឈវីរហាច,  បរបងាា ញអំព ីភាពចរនែ ោះទ្បរហាងរៅកនុងចាបស់តីពអីំរពើហិងាកនុងទ្គសួ្គរនរពលបចេុបបនន៖ លរធផ្ល និងរបកគំរហើញពនទ្កុម
ការងារ NGO រលើវរិស្គធនកមមចាបស់តីពី អរំពើហិងាកនុងទ្គសួ្គរ នពថៃរី ២៩ ដេមនី ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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ពីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរអាចររួលបានមរធោបាយរោោះទ្ស្គយទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពរហើយជនរលមើស
ទ្តូ្វររួលេុសទ្តូ្វ”។23 
 
េណៈគម នការកំណត្ប់ញ្ញជ កច់ាស់លាស់អំពីអំរពើររំលាភរសពសនាវៈកនុងចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ ចាបស់តីពី
អំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរបានរលើករ ើងអំពី ”ការររំលាភរោយករទ្មាល“ រហើយបបញ្ា តិ្រនោះទ្គប ណត បរ់លើ
ករណីពនអំរពើររំលាភរសពសនាវៈកនុងចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍។24 មាទ្ា២៣៩ ពនទ្កមទ្ពហមរណឌ បាន
កំណត្អំ់រពើររំលាភរសពសនាវៈថា  “ទ្គបអំ់រពើបញ្េូ លអងគជាតិ្ាមដបបណាករ៏ោយ ឬអំរពើបញ្េូ លឧបករណ៍
ណាមយួរៅកនុងអងគជាតិ្ដ លទ្បទ្ពឹត្តរៅរលើ រទោះបីមានរភរ ូចគន  ឬមនិ ូចគន ករ៏ោយ  រោយការរទ្បើ
ហិងា ការបងេិត្បងេំ ការគំរាមគំដហង ឬ រោយការឆមកឱ់្កាសកតី”។  រោយស្គរដត្បញ្ញា តិ្រនោះមនិបានបញ្ញជ ក់
ជាកល់ាកពី់ទ្បរភរពនជនរលមើស ឬជនរងរទ្គោះ បញ្ញា តិ្កអ៏ាចយកមកអនុវត្តកនុងករណីសហពរ័ធបានដ រ។ 
រទោះយា៉ា ងណា រគករ៏ៅមនិទនម់ានភស័តុាងបញ្ញជ កថ់ាបញ្ញា តិ្រនោះទ្តូ្វបានរទ្បើទ្បាស់រោយរជាគជយ័រៅ
ចំរ ោះមុេតុ្លាការកមពុជារៅរ ើយររ។ បចេុបបននរនោះរៅមនិទនម់ានការោកប់ញ្េូ លនិយមនយ័ជាកល់ាក់
ទករ់ងនិងករណីពនអំរពើររំលាភរសពសនាវៈកនុងចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍រៅរ ើយររ។ 
 
ជាចុងរទ្កាយ  មាទ្ា៩៤៨ ពនទ្កមរ ាបបរវណីកមពុជា បានហាមឃាត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររោយកំណត្ ់
អាយុ១៨ឆ្ន គឺំជាអាយុដ លបុរសនិងស្តសតីអាចររៀបការបាន និងយា៉ា ងទបបំផុ្ត្គឺអាយុ១៦ឆ្ន  ំទ្បសិនរបើ
មានការទ្ពមរទ្ពៀងពីសំណាកឪ់ពុកមាត យ ឬអាណាពោបាល។  
 
ចាបជ់ាតិ្របស់កមពុជាមនិបានហាមឃាត្ក់ារររ ើសរអើង រមួទងំការររ ើសរអើងដផ្ែករលើរយនឌរ័។ គណៈកមាម ធិ
ការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរបានបញ្ញជ កថ់ា “បញ្ញា រនោះរៅដត្ជាកតីបារមា រោយស្គរដត្
គម នបរបញ្ាត្តជិាកល់ាករ់ៅកនុងរ ាធមមនុញ្ា ដ លកំណត្អំ់ពីការររ ើសរអើងរោយផ្ទទ ល់ និងរោយទ្បរយាល
រលើស្តសតី េណៈដ លទ្កមទ្ពហមរណឌ ហាមឃាត្ដ់ត្រទ្មងជ់ាកល់ាកព់នការររ ើសរអើងរោយផ្ទទ ល់ ូចជាការ
ប ិរសធការររួលបានរំនិញ រសវាកមម ឬការងារ។ គណៈកមាម ធិការកប៏ានកត្ស់មាគ ល់ផ្ងដ រថាចាបម់យួ
ចំននួដ លបានរធវើវរិស្គធនកមមថមីៗរនោះមនិបានរោោះទ្ស្គយទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពនូវវសិមភាពរវាងបុរស

                                                      
23 CEDAW, រសចកតសីននោិា នសតីពីរបាយការណ៍របស់ទ្បររសកមពុជាាមកាលកណំត្រ់លើករ៦ី នពថៃរី១២ ដេវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩, CEDAW/C/KHM/CO/6, 
កថាេណឌ ២៤ (b)។ 
24 Van der Keur,D. បញ្ញា ចាប ់និងរយនឌរ័សតីពអីា ហ៍ព ិហ៍ និងការដលងលោះរៅទ្បររសកមពុជា។ រគហរំពរ័ស្គរពត័្ម៌ាន ចាប ់និងរគលនរយាបាយកមពុ
ជា រចញផ្ាយរលើករ៣ី ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤។ អាចរកបាន៖ http://cambodialpj.org/article/legal-and-gender-issues-of-marriage-and-divorce-in-
cambodia/   កទ្សងរ់ៅពថៃរ០ី៥ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

http://cambodialpj.org/article/legal-and-gender-issues-of-marriage-and-divorce-in-cambodia/
http://cambodialpj.org/article/legal-and-gender-issues-of-marriage-and-divorce-in-cambodia/
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និងស្តសតី និងមានការរស្គកស្គត យចំរ ោះកងវោះខាត្ពនការវាយត្ពមែផ្លប៉ាោះ ល់រយនឌរ័រៅមុនរពលអនុមត័្ 
ឬរធវើវរិស្គធនកមមចាប”់។ 25  

 
សោលនសោបាយជាតិ 
រាជរោា ភបិាលកមពុជាបានបរងាើត្រគលការណ៌ដណន ំ និងរគលនរយាបាយនន ូចជា ទ្កមសីលធមនិ៌ង
ទ្កមទ្បតិ្បត្តិសទ្មាបរ់ាយការណ៌ពត័្ម៌ានសតីពីអំរពើហិងារលើស្តសតីឆ្ន ២ំ០១៧  រគលការណ៍ដណនសំតីពីការ
បញ្ជូ នជនរងរទ្គោះស្តសតីនិងរកមងទ្សីដ លរងរទ្គោះរោយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ឆ្ន ២ំ០១៦ ដផ្នការ
សកមមភាពជាតិ្រ ើមបរីបស់្គា ត្អំ់រពើហងិាទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរលើករី២ ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ (NAPVAW 2)  និង 
ដផ្នការយុរាស្គស្តសតនររីត្នៈរី៤ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨សទ្មាបស់មភាពរយនឌរ័និងភាពអងអ់ាចរបស់ស្តសតី។ 
េណៈដ លគម នការរោោះទ្ស្គយស្គា នភាពរោយផ្ទទ ល់សទ្មាបស់្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រគលនរយាបាយ
និងរគលការណ៍ដណនទំងំរនោះកអ៏ាចយកមកអនុវត្តផ្ងដ រចំរ ោះស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ជំងឺកូវ ី១៩ 
បានរធវើឲ្យមានការពនោររពលពនការអនុមត័្ដផ្នការយុរាស្គស្តសតនររីត្នៈរី០៥ និងដផ្នការសកមមភាពថាន ក់
ជាតិ្រលើករី០៣ ប៉ាុដនតចុងរទ្កាយដផ្នការរនោះបានអនុមត័្និងផ្សពវផ្ាយរៅរ ើមដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
រៅកនុងរបាយការណ៍ទ្សរមាលឆ្ន ២ំ០១៩របស់ NGO-CEDAW ដ លោកជូ់នរៅគណៈកមមការសតីពីការ
លុបបំបាត្នូ់វរាល់រទ្មងព់នការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងទ្សីតរភរ បានចងែុលបងាា ញថារគលនរយាបាយជា
រទ្ចើនហាករ់ផ្ទត ត្រៅរលើសកមមភាពរយៈរពលេែី និងបានកំណត្វ់សិ្គលភាពហិរញ្ា វត្ាុនិងតំ្បនភូ់មសិ្គស្តសត
រោយដផ្ែករលើមូលនិធិរបស់ព គូអភវិឌឍន ៍ និងបានររូចថារគលនរយាបាយទងំរនោះគរួរផ្ទត ត្ចកេុវស័ិយ    
រយៈរពលដវង និងទ្តូ្វការធនធានថវកិាជាតិ្។ របាយការណ៍ ដ លកប៏ានចងែុលបងាា ញថា គរួដត្មានការ
ោកប់ងាា ញ រិនននយ័ជាស្គធារណៈ និងគរួដត្ដបងដចករិនននយ័ាមរយនឌរ័ និងគរួដត្ចងទ្កងរិនននយ័រុក
សទ្មាបវ់ាស់ដវងពីទ្បសិរធភាពពនការអនុវត្តរគលនរយាបាយទងំរនោះ។26 
 
៣.ស្របពន័ឋយតុតធិម្ស៌ៅក្ម្ពជុា 
៣.១ ស្របព័នឋយតុតិធម្៌អែវូការ 
អងគការសងគមសីុវលិរៅកមពុជាបានកត្ស់មាគ ល់ថាអំពី ត្ទ្មូវការកនុងការរធវើវរិស្គធនកមមចាបជ់ាកល់ាកម់យួ
ចំននួរនោះ បដនាមរលើរនោះកប៏ានបញ្ញជ កថ់ាការអនុវត្តចាបដ់ លមានទ្ស្គបទ់្បកបរោយទ្បសិរធភាពរៅកនុង
ករណីពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រៅដត្ជាកតីទ្ពួយបារមមណ៍។ ពកួរគបានកត្ស់មាគ ល់ថាមានករណីអំរពើ

                                                      
25CEDAW, រសចកតីសននិោា នសតីពីរបាយការណ៍របស់ទ្បររសកមពុជាាមកាលកណំត្រ់លើករ៦ី នពថៃរី១២ ដេវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩, CEDAW/C/KHM/CO/6, 
កថាេណឌ ៨។ 
26 រសចកតសំីរណើ ររបស់ NGO-CEDAW រៅកនុងរបាយការណ៍ទ្សរមាលសទ្មាបក់ចិេទ្បជុរំលើករ៧ី៤ ដ លបានបញ្ជូ នរៅគណៈកមាម ធិការសតីពីការលុបបបំាត្ក់ារ
ររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី (CEDAW) រៅដេកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 



19  

ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័តិ្ចត្ចួណាស់ដ លទ្តូ្វបានផ្តនទ រទស រហើយការោករ់ចញនូវ ីការការ ររៅកនុង
ឆ្ន កំនែងមកកម៏ានចំនួនតិ្ចត្ចួដ រ។27 
 
រនទឹមរនោះការររួលបានជំនយួដផ្នកចាបរ់ៅមានការលំបាករៅរ ើយរៅកមពុជា ជាពិរសសរៅាមតំ្បន់
ោចទ់្សយាលរោយស្គរដត្រមធាវភីាគរទ្ចើនគឺសាិត្រៅកនុងរីទ្កុង។ ទ្សបគន រនោះ គម នបញ្ា តិ្ចាបជ់ាកល់ាក់
ធានថាជនរងរទ្គោះពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័អាចររលួបានជំនយួដផ្នកចាបរ់ោយឥត្គិត្ពថែ។ ស្តសតី
និងជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រៅេវោះវត្តមានតំ្ណាងបំរពញការងាររៅកនុងវស័ិយយុត្តិធម។៌ បចេុបបននរនោះវត្តមាន
រមធាវរីៅទ្កម និងទ្ពោះរាជអាជាា ជាស្តសតីរៅមានចំននួតិ្ចត្ួចរៅរ ើយ។28  គិត្ទ្តឹ្មដេវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០១៩  
រៅកនុងចំរណាមរៅទ្កមសរុបចំននួ៣០០នក ់ ដ លកំពុងបំរពញការងាររៅកនុងតុ្លាការនិងស្គា បន័(មនិ
រមួបញ្ជូ លសិកាេ កាម) មានវត្តមានស្តសតីទ្តឹ្មដត្៤៦នកប់៉ាុរណាណ ោះ និងកនុងចំរណាមទ្ពោះរាជអាជាា រចំននួ១៦៦  
ដ លកំពុងបំរពញការងាររៅកនុងតុ្លាការនិងស្គា បន័(មនិរមួបញ្ជូ លសិកាេ កាម) មានវត្តមានស្តសតីទ្តឹ្មដត្ ២៥
នកប់៉ាុរណាណ ោះ ដ លតំ្ណាងឲ្យទ្បមាណជា១៥ភាគរយកនុងអាជីពនីមយួៗ។  សាិតិ្រនោះបងាា ញការរកើនរ ើង
តិ្ចត្ចួប៉ាុរណាណ ោះចបា់ងំពីឆ្ន ២ំ០១៣ ដ លរៅរពលរនោះមានវត្តមានរៅទ្កមជាស្តសតីចំននួ១៤ភាគរយ និង
វត្តមានទ្ពោះរាជអាជាា រជាស្តសតីចំននួ១០ភាគរយ។29  គិត្ទ្តឹ្មដេមនិ ឆ្ន ២ំ០២១ កនុងចំរណាមរមធាវសីរុប
ចំននួ២,៣៦៩នក ់ មានបុរសចំននួ១,៧៩៥នកនិ់ងស្តសតីចំននួ៥៧៤នក ់ (ឬទ្បមាណជា២៤ភាគរយ)។30 
ជារូរៅជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅដត្បនតេវោះវត្តមានតំ្ណាងរៅកនុងវស័ិយយុត្តិធម ៌ និងវស័ិយចាប ់ដ ល។ 
រហូត្មករល់រពលរនោះមានជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដត្មាន កគ់ត្ ់ ដ លមានត្នួរីជារៅទ្កម ឬទ្ពោះរាជអាជាា គឺ
ទ្បធានតុ្លាការរេត្តសទឹងដទ្ត្ង និងទ្កឡាបញ្ជ ីដត្ពីរឬបីនកប់៉ាុរណាណ ោះ។ រទោះយា៉ា ងរនោះកតីរៅឆ្ន ២ំ០២០    
រគរ ើញមានវត្តមានរមធាវជីនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចចំនួន៨នក ់ ដ លកនុងរនោះ៥នកជ់ាស្តសតី រហើយកម៏ាន    
អងគការមនិដមនរោា ភបិាលដ លជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច កំពុងជំរុញយុវជនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចឲ្យសិកា
ដផ្នកចាបផ់្ងដ រ។ 
 
ស្គលា ំបូងមានរីាងំសាិត្រៅរីរមួរេត្ត និងរាជធានី ប៉ាុដនតសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចភាគរទ្ចើនជា
រូរៅរស់រៅកនុងតំ្បនជ់នបរឆ្ៃ យពីរីទ្បជំុជន។ រយៈចមាៃ យនិងគុណភាពផ្ែូវដ លទ្តូ្វរធវើ ំរណើ រពីភូមរិៅ
កានរី់រមួរេត្តបានកាែ យរៅជាឧបសគគ ល់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច កនុងការរធវើ ំរណើ ររៅមកតុ្លាការ។ 
បដនាមរលើរនោះគិត្ទ្តឹ្មដេរមស្គ ឆ្ន ២ំ០២០ ស្គលាឧរធរណ៍មានដត្មយួគត្រ់ៅកនុងទ្បររសកមពុជា រហើយ

                                                      
27 រសចកតសំីរណើ ររមួគន របស់សងគមសីុវលិ រៅកនុងរបាយការណ៍ទ្សរមាល សតីពីសិរធរិរួលបានយុត្តិធម ៌សទ្មាបក់ចិេទ្បជុំរលើករី៧៤ ដ លបានបញ្ជូ នរៅ គណៈ
កមាម ធកិារសតីពកីារលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី (CEDAW រៅពថៃរី៩ ដេកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
28 របាយការណ៍ខាងរលើ។ 
29 រសចកតសំីរណើ ររបស់ NGO-CEDAW រៅកនុងកចិេទ្បជុំរលើករ៧ី៤ (ពថៃរី២១ ដេតុ្លា ល់ពថៃរី៨ ដេវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩) របស់   គណៈកមាម ធិការសតីពីការលុប
បំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី (CEDAW) ។ 
30 https://www.bakc.org.kh/index.php/en/2020-02-02-04-06-24.  

https://www.bakc.org.kh/index.php/en/2020-02-02-04-06-24
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មានរីាងំសាិត្រៅរាជធានីភនរំពញ ដ លជាបនទុកបដនាមសទ្មាបស់្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លរស់រៅរេត្ត
ឆ្ៃ យរ ើមបបីនតដសវងរកយុត្តិធមរ៌ៅកទ្មតិ្បណតឹ ងឧរធរណ៍។ ស្គលាឧរធរហ៍ថាន កតំ់្បនទ់្តូ្វបានបរងាើត្រ ើង
ចំននួ៣ បដនាមររៀត្រៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ ដ លមានរីាងំសាិត្រៅរេត្តបាត្ ំ់បង និងត្បូង មុ ំ31  ដ លទ្គប    
 ណត បរ់េត្តដ លសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរស់រៅផ្ងដ រ និងរេត្តទ្ពោះសីហនុ។32 រទ្ៅពីការ
ចំណាយថវកិា និងរពលរវលារធវើ ំរណើ ររៅមកតុ្លាការ បញ្ញា ទ្បឈមទករ់ងនិងការដថទកុំមារ និង
មនុសសចស់ដ លភាគរទ្ចើនធាែ កម់ករលើស្តសតី33 កប៏ានជោះឥរធិពលមករលើលរធភាពចូលរមួរៅកនុង ំរណើ រការ
នីតិ្វធីិ ដ៏វងរបស់តុ្លាការ របស់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លរងរទ្គោះរោយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ 
 
៣.២. ស្របព័នធស្រគប់ស្រគងចាប់ថ្បបស្របពពណីនិងយនតការស ោះស្រសាយទំនាេ ់
ការសិកាមយួរធវើរ ើងរោយកមមវធីិអភវិឌឍនអ៌ងគការសហទ្បជាជាតិ្(UNDP)កនុងឆ្ន ២ំ០០៧ បានឲ្យ ឹងថា  
គម នការចងទ្កងរុកជាឯកស្គរលាយលកេណ៍សតីពីចាបទ់្បពពណីរំរនៀមរំលាប ់ និង ំរណើ រការពននីតិ្វធីិ
រោោះទ្ស្គយរំនស់រៅកមពុជាដ រ េុសពីទ្បពន័ាចាបផ់្ែូវការដ លមានការចងទ្កងជាកល់ាក។់ រគលរៅ
ចមបងពនយនតការរោោះទ្ស្គយរំនស់ដបបទ្បពពណី គឺរ ើមបរីកាស្គមគគីភាពរៅកនុងសហគមន។៌ រោយចត្់
រុកការដថរកាភាពសុេ ុមរមនជាចមបងរនោះ ការរោោះទ្ស្គយវវិារ គឺមានរគលបំណងរធវើយា៉ា ងណាឲ្យ 
ភាគីរំនស់្ន ល់ការទ្ពមរទ្ពៀងាមរយៈការផ្តល់សំណង ល់ភាគីរងរទ្គោះ និងោករ់ទសអនកដ ល
ទ្បទ្ពឹត្តកំហុស។34 យនតការរនោះេុសគន ពីទ្បពន័ធចាបផ់្ែូវការដ លអនុវត្តចាបដ់ លមានទ្ស្គបរ់ៅរលើបុគគល
ទ្គបរ់ូប ។ 
 
ភាពានតឹ្ងរវាងយនតការរោោះទ្ស្គយវវិារដបបទ្បពពណី និងទ្បពន័ធចាបផ់្ែូវការបានរកើត្រ ើងរៅកនុងករណី      
បររលមើសឧទ្កិ ា។ អនុរលាមាមចាបក់មពុជា មស្តនតីនគរបាលយុត្តិធមគ៌រួដត្រសុើបអរងាត្ករណីឧទ្កិ ាកមម 
រហើយជនទ្តូ្វរចរទ្តូ្វររួលការកាត្រ់ទស និងផ្តនទ រទសរៅកនុងទ្បពន័ធតុ្លាការដ លជាស្គា បន័ដត្មយួ
គត្ដ់ លមានអាណត្តិកនុងការកំណត្ពី់ភាពមានរទស ឬគម នរទសកំហុសរបស់ជនជាបរ់ចរ។  ូរចន ោះ   
សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ទ្តូ្វបានជំរុញរោយអាជាា ធរមូលោា នឲ្យរធវើរាយការណ៍អំពីឧទ្កិ ាកមមទងំ
                                                      
31 រ វឌិ, ស. (២ រមស្គ ២០២០)។ កាដសត្ដេមរថាមស៍៖ស្គលាឧរធរណ៍ថមចីំនួន២កនុងចំរណាម៣ ចបរ់បើកស្គវនការ។ រកបានរៅ 
https://www.khmertimeskh.com/708511/two-of-three-new-appeal-courts-start-hearings/  កទ្សងរ់ៅពថៃរ១ី៩ ដេកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០។  
32 រ វឌិ, ស. (៧ កញ្ញា  ២០២០)។ កាដសត្ដេមរថាមស៍៖ ស្គលាឧរធរណ៍រេត្តទ្ពោះសីហនុចបរ់ផ្តើម ំរណើ រការរពញរលញ។ រកបានរៅ 
https://www.khmertimeskh.com/50761092/preah-sihanouk-appeal-court-in-full-service/  កទ្សងរ់ៅពថៃរ ី១៩ ដេកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០។ 
33 ការសិការៅរលើត្នួរីរយនឌរ័ រធវើរ ើងកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ រោយអងគការសហទ្បជាជាត្ិ បានរករ ើញថា មាន៨២%ពនបុរស នងិ៩៣%ពនស្តសតី រជឿជាកថ់ា ត្ួ
នរី សំ៏ខានរ់បស់ស្តសតីគឺការរមើលដថផ្ទោះសដមបង និងការររៀបចំមាូបមាា រសទ្មាបទ់្គសួ្គរ។ ហវូលូ, អុឺ, វា៉ា ននរ័, រអកស, ដម៉ាដឌមា៉ា , ស., ជូរកស, រ., រ ៉ាូដស លី, ធ.ី និង 
លាង, រជ (ឆ្ន ២ំ០១៣)។ រហតុ្អវីបានជាបុរសេែោះរទ្បើអំរពើហិងាទ្បឆ្ងំស្តសតី នងិរត្ើរយើងអាចរបស់្គា ត្ប់ានយា៉ា ង ូចរមតច? របកគរំហើញដបបបរមិាណវស័ិយពកីារ
សិកាពហុទ្បររសរបស់អងគការសហទ្បជាជាត្ិ សតីព ីបុរស និងអំរពើហិងាកនុងត្បំនអ់ាសីុ និងបា៉ា សីុហវកិ។ រោយ UNDP, UNFPA, UN Women នងិ UNV។ 
រីទ្កុងបាងកក។ 
34 ដប កស្តសតម, អមឹ., អុរឺ ៉ានស្គ , រជ., ភតី្រធើស ុន, ជី., រផ្ វ,ី រជ., & ប  ឺ, អាយ. (ឆ្ន ២ំ០០៧)។ យនតការរោោះទ្ស្គវវិារដបបទ្បពពណីជនជាត្រិ ើមភាគត្ិច នងិ
យនតការ រំណាោះទ្ស្គយវវិារផ្ែូវចាបរ់ៅកនុងរេត្តរត្នគរិ ីនងិមណឌ លគិរ ីកនុងទ្បររសកមពុជា។ រោយ UNDP។ រីទ្កងុបាងកក។  
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អស់មកកានអ់ាជាា ធរមូលោា ន និងនគបាលយុត្តិធមរ៌ ើមបដីសវងរករោោះទ្ស្គយាមទ្បពន័ធចាបផ់្ែូវការ។ 
 
ចំរ ោះករណីរំនស់តូ្ចៗ ត្យួា៉ា ងរំនស់រៅកនុងទ្គួស្គរ និងរំនស់រវាងសមាជិកសហគមន ៌អាចទ្តូ្វបាន
រោោះទ្ស្គយាមរយៈ “Kra Srok”35 ចស់ទ្ពឹទធ ចរយដ លជារូរៅគឺជាបុរសវយ័ចំណាស់ដ លមានរៅ និង
ទ្តូ្វបានររួលស្គគ ល់ពីសហគមនថ៌ាមានចំរណោះ ឹង មានទ្បាជាា  ររពរកាសលយ និងបរពិរស្គធន។៍  “Kra 
srok” ជានិមតិ្តរូបតំ្ណាងឲ្យសនតិភាពរៅកនុងភូម ិ ប៉ាុដនតគម នលរធភាព និងគម នការររលួស្គគ ល់ថាអាចរទ្បើ
អំណាចផ្ែូវចាបណ់ាមយួនិងមនិអាចបងេំឲ្យអនកភូមទិ្បទ្ពឹត្តាមររបៀបដបបណារនោះររ លុោះទ្ាដត្គត្ទ់្តូ្វ
បានសហគមនអ៍រញ្េ ើញឲ្យរធវើដបបរនោះ។ រទោះបីជាកនុងករណីដបបរនោះករ៏ោយ គត្នឹ់ងរធវើការងាររនោះកនុង  
ឋានៈជា “អនកទ្បឹការយាបល់” ជាជាងជាអនករធវើការសរទ្មចចិត្តរោយឯករាភាគី”។36 
 
ការសិកាដ លបានររលួការឧបត្ាមាពីUNDP កនុងឆ្ន ២ំ០០៧កប៏ានកត្ស់មាគ ល់ថា “ ... ទ្បពន័ធចាបដ់បប
ទ្បពពណីរបស់ទ្កុមជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចគឺទ្សរ ៀងគន  រទោះបីជាភាពេុសគន មយួចំនួនរវាងទ្កុមជនជាតិ្
រ ើមនីមយួៗ និងរវាងភូមនីិមយួៗករ៏ោយ” ជារូរៅការ ំរណាោះទ្ស្គយរំនស់ាមដបបទ្បពពណីគឺដត្ងដត្     
អនុវត្តាមនីតិ្វធីិខាងរទ្កាមរនោះ៖ 

១. បុគគលដ លមានអារមមណ៍ថាអនកណាមាន កប់ានទ្បទ្ពឹត្តេុសឆគងមករលើេែួន អាចររៀបចំបណតឹ ងទ្បឆ្ងំ
នឹងជនរនោះរ ើមបទីមទរឲ្យមានការររលួេុសទ្តូ្វ ាមរយៈការរៅជបួបុគគលរនោះរោយផ្ទទ ល់ ឬ
កនុងករណីដ លរជឿជាកថ់ាកំហុសមានសភាពធៃនធ់ៃររនោះរគអាចពឹង កស់ទ្មុោះសទ្មួល /អនករសុើប 
អរងាត្រ ើមបពិីនិត្យរមើលការរចរទ្បកាន ់និងរកមរធោបាយរ ើមបី្ នរៅ ល់ការទ្ពមរទ្ពៀងគន ។ 

២. ទ្បសិនរបើអនកសទ្មុោះសទ្មួលមនិអាចនភំាគី កព់ន័ធឲ្យរក ំរណាោះទ្ស្គយបានររ ភាគីអាចនគំន
រៅរកអនកវនិិចឆយ័ (ដ លអាចជាមនុសសមាន ករ់រឺទ្ចើននកដ់ លភាគីទងំសងខាងរសនើសំុឲ្យជយួ រោោះ
ទ្ស្គយបញ្ញា )។ 

៣. រៅកនុងសហគមនច៍រា៉ាយ កាចក ់និងរំពូន គឺចស់រំុដ លជួនកាលជាស្តសតីវយ័ចំណាស់ ជាអនកស្គត ប់
របកគំរហើញដ លរករ ើញរោយអនកសទ្មុោះសទ្មួល/អនករសុើបអរងាើត្ និងការសរទ្មចចិត្តទ្តូ្វបាន
រធវើរ ើងាមសរមែងភាគរទ្ចើនពនចស់រំុ។ 

៤. ភាគីអាចបនតោកប់ណតឹ ងរៅអនកកាត្ក់តី ពរ ឬចស់រំុ ពរររៀត្ ឬអាជាា ធរថាន ករ់លើ ទ្បសិនរបើពកួរគ
មនិយល់ទ្សបនឹងរសចកតីសំររចរបស់ចស់រំុររ។37 

                                                      
35 រនោះគឺជាវាកយស័ពទជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិចរំពូនរោយដ កទ្កុមជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិចរផ្សងៗ មានរ ម្ ោះេុសៗគន  សទ្មាបមុ់េងារមយួរនោះ។ 
36 Bourdier, F., ឆ្ន ២ំ០១៥។ ជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិរៅត្ំបនអ់ាសីុអារគនយ៖៍ កមពុជា។ រឆៀងពម៉ា៖មូលនិធិបណតុ ំ ជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិចត្ំបនអ់ាសីុអារគនយ ៍រំពរ័ 
១២-១៣ អាចរកបានរៅ https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/10-Asean-study_Cambodia_15_July_2015_Final.pdf   កទ្សងរ់ៅ
ពថៃរ១ី៤ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១។  
37 ដប កស្តសតម, អមឹ., អុរឺ ៉ានស្គ , រជ., ភតី្រធើស ុន, ជ.ី, រផ្ វ,ី រជ., & ប  ឺ, អាយ. (ឆ្ន ២ំ០០៧)។ យនតការរោោះទ្ស្គវវិារដបបទ្បពពណីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិ និងយនត
ការ ំរណាោះទ្ស្គយវវិារផ្ែូវចាបរ់ៅកនុងរេត្តរត្នគរិ ីនងិមណឌ លគិរ ីកនុងទ្បររសកមពុជា។ រោយ UNDP។ រីទ្កងុបាងកក។ រពំរ័ ២៥-២៦ 

https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/10-Asean-study_Cambodia_15_July_2015_Final.pdf
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 ំរណាោះទ្ស្គយភាគរទ្ចើន កព់ន័ធនិងការរូរទត្ប់ងទ់្បាកពិ់នយ័ ល់ភាគីដ លរងការេូចខាត្ ឬភាគីដ ល
ជាអនកមានកំហុស អាចទ្តូ្វបានបញ្ញជ ឲ្យរធវើការងារឲ្យជនរងរទ្គោះជាការោករ់ណឌ កមម។ ជនួកាលភាគីទងំ
សងខាង ទងំអនករងការេូចខាត្ និងភាគីមានកំហុសចូលរមួផ្តល់ប ិភាគសទ្មាបក់ារចំណាយររៀបចំពិធី
ផ្សោះផ្ារ។ ជនួកាលអនកសទ្មុោះសទ្មួល និងអនកវនិិចឆយ័កអ៏ាចររួលបានការរូទត្ទ់្បាកស់ទ្មាបក់ារងារ
របស់ពកួរគផ្ងដ រ។38 
 
ស្តសតីរមធាវជីនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមាន កប់ានផ្តល់ការអាា ធិបាយរៅរលើវធិានការណ៍រោោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណី
របស់ជនជាតិ្ពូនង  កព់ន័ធនឹងករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ គត្ប់ានពនយល់ថា ចស់រំុសហគមន៌
បានអនុវត្តវធិានរនោះយូរយារមករហើយ ដ លររៀបចំរ ើងកនុងរគលរៅរ ើមបកីារ រសហគមនរ៌បស់្គា ត្់
អាកបបការយិាដ លមនិសមរមយនពថៃអនគត្ រហើយរបស់្គា ត្កំុ់ឲ្យមានការេឹងសមារពីសំណាកទ់្ពលឹង      
អារក័សរោយស្គរដត្អាកបបកិរយិាទងំរនោះ។ គត្ប់ានបនតរលើករ ើងថាទ្បសិនរបើមានស្តសតីណាមាន កទ់្តូ្វបាន 
ររំលាភរសពសនាវៈ ទ្គួស្គរនងនឹងទ្តូ្វជូន ំណឹង ល់សមាជិកទ្គួស្គរ ព៏រររៀត្ រហើយរោយស្គរដត្ 
ពត័្ម៌ានដបបរនោះមនិអាចលាកប់ាងំបានផ្ងរនោះររឿងរនោះកនឹ៏ងបាន ឹងលឺ ល់ចស់រំុ។ 
 
រៅកនុងករណីពនអំរពើររំលាភរសពសនាវៈដ លររើបរកើត្រ ើងថមីមយួរៅកនុងរេត្តមណឌ លគិរ ី ដ លបុរសជា
ឪពុកបរងាើត្ទ្តូ្វបានរចរទ្បកានពី់បរររំលាភរសពសនាវៈរៅរលើកូនទ្សី និងទ្តូ្វបាន ុំឃាងំរៅកនុង
ពនធនគររនោះ។ រយាងាមចាបរំ់រនៀមរមាែ បរ់បស់សហគមន ៍ ជាអកុសលយទ្គួស្គររនោះទ្តូ្វផ្តល់សំណង
 ល់សហគមនចំ៍រ ោះររងវើេុសឆគងរបស់បុរសជាឪពុក។ េណៈដ លឪពុកកំពុងជាបរ់ៅកនុងពនធនគររនោះ 
ការររលួេុសទ្តូ្វទងំអស់កនុងការររៀបចំពិធីដសនរទ្ពនស្គសនរ ើមបលួីងរលាមអារកសនិងលិោះលាង(សង)
សហគមនប៌ានធាែ កម់កជាបនទុករបស់ជនរងរទ្គោះ និងមាត យរបស់នង។ កនុងករណីរនោះផ្ងដ រចស់រំុកប៏ាន
រសនើឲ្យជនរងរទ្គោះចករចញពីភូម។ិ រលាកទ្សីរមធាវកីប៏ានបដនាមថាកនុងករណីេែោះជនរងរទ្គោះេែួនឯងបាន
សរទ្មចចិត្តចករចញពីភូមរិ ើមបរីគចពីភាពខាម សរអៀន។ 
 
រៅកនុងករណីេែោះការអនុវត្តចាបទ់្បពពណីមយួចំននួទ្តូ្វបានរលើកដលង ប៉ាុដនតទមទរឲ្យសហគមនផ៌្តល់ការ
ឯកភាពរលើចំណុចដ លទ្តូ្វផ្ទែ ស់បតូរជាកល់ាក។់ ឧទហរណ៍របើអនុវត្តនា៍មទ្បពពណីទងំទ្សុងរៅកនុង
ករណីដ លស្គែ បរ់ោយរទ្គោះថាន កព់ច នយ ឬស្គែ បរ់ោយស្គរជមៃរឺនោះ មានដត្សមាជិកទ្គួស្គរពនសព
ប៉ាុរណាណ ោះដ លអនុញ្ញា តិ្ឲ្យចូលរមួរៅកនុងពិធីបុណយសព។ ប៉ាុដនតជាកដ់សតងសហគមនជ៌នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច
                                                      
38  ូចខាងរលើ។ រំពរ័២៣។ ពនិិត្យរមើល Bourdier, F., ឆ្ន ២ំ០១៥។ ជនជាត្រិ ើមភាគត្ិចរៅត្ំបនអ់ាសីុអារគនយ៖៍ កមពុជា។ រឆៀងពម៉ា៖មូលនិធិបណតុ ំ ជនជាត្ិ
រ ើមភាគត្ិចត្បំនអ់ាសីុអារគនយ ៍រពំរ័ ១២-១៣ អាចរកបានរៅ https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/10-Asean-
study_Cambodia_15_July_2015_Final.pdf   កទ្សងរ់ៅពថៃរ១ី៤ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១។  
 
 

https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/10-Asean-study_Cambodia_15_July_2015_Final.pdf
https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/10-Asean-study_Cambodia_15_July_2015_Final.pdf
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រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី  បានឯកភាពអនុញាតិ្ឲ្យអនកដ លមនិដមនជាសមាជិកទ្គួស្គរចូលរមួរៅកនុងពិធីបុណយ
សព និងជួយ កនុងការទ្បមូលបចេយ័ជាធនធាន ឬសមាា រៈចបំាចន់នសទ្មាបរ់រៀបចំពិធីបុណយបាន។ 
 
រៅាមតំ្បនម់យួចំនួនចស់រំុ/រម ឹកនទំ្បពពណីមនិចូលរមួរោោះទ្ស្គយករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័
រនោះររ។ ឧទហរណ៍មានករណីមយួដ លបានរកើត្រ ើងរៅកនុងរេត្តសទឹងដទ្ត្ង ដ លសមាជិកសហគមន៍
ទងំមូលបាន ឹងថាបុរសជាឪពុកបានររំលាភបំ នរៅរលើកូនទ្សី ដ លររងវើរនោះគឺមនិទ្តូ្វបានអនុញ្ញា តិ្
រ ើយដផ្ែករៅរលើចាបទ់្បពពណីរបស់ជនជាតិ្ពនង ប៉ាុដនតចស់រំុមនិបានអនតរាគមនរ៍ ើយរោយស្គរដត្ពកួ
រគខាែ ចបុរសរនោះរោយស្គរ ឹងថាគត្ជ់ាមនុសសរឃារៅ។ មានការរពឹំងរុកថារម ឹកនទំ្បពពណីនឹងចូល
រមួរោោះទ្ស្គយរំនស់ ប៉ាុដនតបចេុបបននរនោះឥរធិពលរបស់ពកួរគបានធាែ កចុ់ោះ  ូរចនោះរហើយពកួរគររលួេុសទ្តូ្វ
ដត្រលើកិចេការដសនរទ្ពន និងពិធីស្គសនប៉ាុរណាណ ោះ។  
 
ករណីរំនស់មយួចំនួនដ លរកើត្រ ើងរវាងយនតការពនការរោោះទ្ស្គយវវិារាមដបបទ្បពពណី  និងនីតិ្វធីិ
រ ាបាល និងនីតិ្វធីិចាបដ់េមរ បានរធវើឲ្យការ ឹកនដំបបទ្បពពណីចុោះរេាយ។ ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមាន ក ់  
ផ្តល់សកេីកមមរៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០39ថា“រម ឹកនទំ្បពពណីរបស់រយើងគម នឥរិធពលខាែ ងំររបចេុបបននរនោះ ពីរទ្ ោះ
រមភូមិ40 បានត្ទ្មូវឲ្យសហគមនរ៍ាយការណ៍អំពីទ្គបក់រណីជរមាែ ោះទងំអស់រៅគត្ជ់ាជាងរធវើរសចកតីរាយ
ការណ៍រៅរម ឹកនទំ្បពពណី របើសិនជារយើងចងម់ានសណាត បធ់ាន បនិ់ងការអភវិឌឍនរ៍ៅកនុងសហគមន។៍ 
ទ្បជាពលរ ាកនុងសហគមន ៍ អនុវត្តាមការដណនរំបស់ពកួរគរោយស្គរដត្គត្គឺ់ជាមស្តនតីរោា ភបិាល”។  
ការសិកាមយួរធវើរ ើងរោយអងគការ Asia Indigenous Peoples Pact រៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ កប៏ានរករ ើញ
 ូចគន ដ ររោយបានកត្ស់មាគ ល់ថា អនកភូមទិ្តូ្វបានរសនើឲ្យរាយការណ៍អំពីករណីរំនស់ននកានរ់មភូមិ
និងរម ុំ រោយស្គរដត្រមភូម ិ “រមភូមដិ លបានរទ្ជើសររ ើសជារទ្ចើនមានរំនករំ់នងដ លមនិអាចេវោះបាន
រៅនឹងកមាែ ងំនគបាលនិងមស្តនតីតុ្លាការរេត្ត”។ 41 
 
ការសិកាមយួដ លរធវើរ ើងរោយអងគការ CARE Cambodia បញ្ញជ កថ់ាការផ្ទែ ស់បតូរការអនុវត្តដបប
ទ្បពពណីគឺអាចរកើត្រ ើងបាន។ ការសិការនោះបានអោះអាងថាធនធានដ លសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ចមានទ្ស្គបអ់ាចជួយ ពួករគកនុងការសទ្មបសទ្មួលការផ្ទែ ស់បតូរបាន៖ “ការរការុកនូវអកសរសិលបផ៍្ទទ ល់
                                                      
39 គត្ប់ានផ្តល់សកេីកមម ីរៅរពលគត្ប់ានចូលរមួរៅកនុងសិកាេ ស្គលាបណតុ ោះបណាត លមយួកនុងរេត្តរត្នគិរ ីសតីពីអនុសញ្ញា  CEDAW នងិអំរពើហងិាដផ្ែករលើរយ
នឌរ័ ដ លបានររៀបចរំ ើងរោយ NGO-CEDAW និងទ្គូបណតុ ោះបណាត ល ឹកនរំោយត្ណំាងពនអងគការកាែ ហាន រៅកនុងដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
40 រមភូមគិឺជាដផ្នកមយួពនទ្បពន័ធរ ាបាលផ្ែូវការ ដ លមនិទ្ត្ូវបានរបាោះរឆ្ន ត្រទ្ជើសររ ើសរោយសហគមនរ៍រ ប៉ាុដនតបានដត្ងាងំរោយទ្កមុទ្បកឹា ុំ។ ាមមាទ្ា 
២២ពនអនុទ្កឹត្យសតីព ីវមិជឈការអណំាច ត្ួនរ ីនងិភារកិចេពនទ្កុមទ្បឹកា ុ ំចុោះពថៃរី ១រមស្គ ឆ្ន ២ំ០០២។ 
41 Bourdier, F., ឆ្ន ២ំ០១៥។ ជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិរៅត្ំបនអ់ាសីុអារគនយ៖៍ កមពុជា។ រឆៀងពម៉ា៖មូលនិធិបណតុ ំ ជនជាត្ិរ ើមភាគត្ិចត្ំបនអ់ាសីុអារគនយ ៍រំពរ័ 
១២-១៣ អាចរកបានរៅ https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/10-Asean-study_Cambodia_15_July_2015_Final.pdf   កទ្សងរ់ៅ
ពថៃរ១ី៤ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១។  
 

https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/10-Asean-study_Cambodia_15_July_2015_Final.pdf
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មាត្ ់ និងវបបធមស៌្គសនជារទ្ចើនដ លអាចផ្តល់ឲ្យពកួរគនូវនិមតិ្តសញ្ញា  វាកយស័ពទ រ ើមបបីកទ្ស្គយ
ទ្ពឹត្តិការណ៍ថមីៗ ដ លអាចោកប់ញ្េូ ល និងបរងាើត្និមតិ្តសញ្ញា ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច[…] និងទ្បពន័ធចាបក់នុង
ទ្សុក និងវធីិស្គស្តសត ំរណាោះទ្ស្គយវវិារមូលលោា នដ លបានផ្ទែ ស់បតូរយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័សដផ្ែករៅាមកាលៈ
ររសៈ ូរចនោះអាចសទ្មួលឲ្យទ្បពន័ធរោោះទ្ស្គយវវិារដបបទ្បពពណីអាចបនតរោោះទ្ស្គយវវិារកនុងរពលបចេុបបនន
រនោះ[…] ដ លមនិធាែ បរ់កើត្រ ើងកនុងចរនែ ោះរពលពីរឬបីរសវត្សរក៍នែងមករនោះ[និង] មានការយល់ ឹងកានដ់ត្
ចាស់លាស់អំពីភាពចបំាចក់នុងការផ្ទែ ស់បតូរ និង ឹងថាកុមារជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបចេុបបននរនោះនឹងទ្តូ្វការ
ជំនញរផ្សងៗេុសពីជំននឪ់ពុកមាត យរបស់ពកួរគរៅកនុងជីវភាពរស់រៅទ្បចពំថៃ។ 
 
ការសិកា ដ លរនោះកប៏ានអោះអាងថា “សញ្ញា ណរ ើមពនអត្តសញ្ញា ណរបស់ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមនិបាន       
ដទ្បទ្បួលរោយស្គរដត្ការអនុវត្តាមទ្បពពណីយា៉ា ងតឹ្ងរងឹរនោះររ ផ្ទុយរៅវញិការវវិត្តពនបរោា នសងគមនិង
កាត្ពវកិចេរបស់មនុសសពីមយួជំននរ់ៅមយួជំនន ់ បាននឲំ្យសហគមនរ៍រលួបានភាពសុេ ុមរមនមយួ           
កទ្មតឹ្ដថមររៀត្។ […]ទ្បជាពលរ ាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមនិបានរពឹំងថាការផ្ទែ ស់បតូរនឹងទ្តូ្វបញ្ឈបរ់នោះ
ររ។ ផ្ទុយរៅវញិ ពកួរគសវោះដសវងរកឧបករណ៍ននជទ្មុញឲ្យមានការអភវិឌឍ និងពទ្ងឹងសមត្ាភាពចបំាច់
រ ើមបធីានថាកូនរៅៗរបស់ពកួរគអាចររួលបានភាពរជាគជយ័រៅកនុងជីវតិ្ េណៈដ លពកួរគរទ្ជើសររ ើស
ផ្ែូវជីវតិ្ដ ល “ទ្តឹ្មទ្តូ្វ”។42 
 
រសសនៈរនោះករ៏រលួបានការគទំ្រពីសំណាក ់អនកជំនញឯករាជយកនុងវស័ិយសិរធិដផ្នកវបបធមផ៌្ងដ រ។ គត្់
បញ្ញជ កថ់ា “ត្ទ្មូវការចបំាចរ់ៅកនុងសហគមនរ៍នោះគឺការពទ្ងឹងនូវការអនុវត្តវបបធមវ៌ជិជមាន េណៈរលើក
កមពស់ការយល់ ឹងអំពីការអនុវត្តទ្បពពណីជាកល់ាកម់យួចំននួដ លមានចរកឹលកេណៈសងាត្ស់ងាិន រទ្កាម
ស្គែ កពនការដថរកាវបបធម ៌ពីរទ្ ោះរគអាចបរងាើត្ ំរណើ រការពន“ចរចរដផ្នកបបធម”៌រៅកនុងចំរណាមសមាជិក
ទ្គួស្គរ បញ្ញា វន័ត និងអនក ឹកនសំហគមនប៍ាន។  ំរណើ រការរនោះអាចផ្តល់ឪកាសសទ្មាបក់ារបកទ្ស្គយបរ
បរយិាយថមីៗ  និងអភវិឌឍការអនុវត្តវបបធមល៌ែៗ  ជាពិរសសវបបធមដ៌ លអាចជទ្មុញការអនុវត្តសិរធិមនុសស
ជាសកលរៅកនុងបរបិរវបបធមរ៌ផ្សងៗគន ”។43 
 
៤. របក្គំសហើញ និងការវិភាគ 
៤.១ ទិ ឋភាពទូសៅពនអនក្អតលប់ទេមាា េនងិក្រណីអំសពើហងិា 
CIWWG បានរធវើបរសមាា សជាមយួអនកផ្តល់បរសមាា សចំននួ៥ទ្កុមរផ្សងគន ៖ អាជាា ធរមូលោា ន ជនរង
                                                      
42 រភើររស រភើររ ៉ារ ៉ាូ, អ.,  ូរប៉ា េរណីា, រជ., រទ្បុើហាគ ន េនស ុលធងី, “ការមានពផ្ទរ ោះកនុងវយ័ជរំង&់ អា ហ៍ព ិហ៍វយ័រកមងរៅកនុង ចំរណាម សហគមនជ៍នជាត្ិ
រ ើមភាគត្ិចរៅភាគឥស្គនឍពនទ្បររសកមពុជា”, អងគការ CARE Cambodia, ២០១៨, រពំរ័ ៣៩-៤០។ 
43 របាយការណ៍អនកជនំញឯករាជយកនុងវស័ិយសិរធវិបបធម ៌Ms. Farida Shaheed (A/HRC/14/36, ពថៃរី២២ ដេមនី ឆ្ន  ំ២០១០) កថាេណឌ  ៣៦ 
បាន កទ្សងរ់ចញពីរបាយការណ៍អនករាយការណ៍ពិរសស សតីពីអរំពើហិងាទ្បឆ្ងំស្តសតី, ឬសគល់ នងិផ្លវបិាករបស់អំរពើហិងា, Yakin Erturk 
(E/CN.4/2004/66), កថាេណឌ  ៥៥ (b)។   
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រទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ជនរងរទ្គោះ /ទ្គួស្គររងរទ្គោះ ស្គកស ី និងរម ឹកនទំ្បពពណី។ 
 
 ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ជាទ្សីត ដ លមាន
អាយុចបពី់១១រៅ៥៣ឆ្ន  ំ ចំនួន១០នក់
បានផ្តល់បរសមាា ស។ កនុងរនោះមានមាន កជ់ា
ជនជាតិ្ពូនង បីនកជ់ាជនជាតិ្ ចរា៉ាយ ទ្បាំ
នកជ់ាជនជាតិ្ទ្គឹង និងមាន កជ់ាជនជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ចរទ្ៅ។ 
 
 ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ

១៤នកក់នុងរនោះមានបុរសចំននួ០៦នក(់ភាគរទ្ចើនជាឪពុក) និងស្តសតីចំននួ០៧នក(់មាត យឬយាយ) 
បានផ្តល់បរសមាា ស។ កនុងចំរណាមរនោះមាន បីនកជ់ាជនជាតិ្ពូនង ពីរនកជ់ាជនជាតិ្ចរា៉ាយ 
មាន កជ់ាជនជាតិ្កាចក ់បនួនកជ់ាជនជាតិ្ទ្គឹង ពីរនកជ់ាជនជាតិ្រទ្ៅ និងពីរនករ់ផ្សងររៀត្ជាជន
ជាតិ្រំពូន។ 
 

 អាជាា ធរមូលោា នចំនួន១៩នកប់ានផ្តល់បរសមាា សន៖ ទ្បធានភូមចំិននួ១៥នក ់ អនុទ្បធានភូមិ
ចំននួ០៣នក ់ និងសមាជិកទ្កុមទ្បឹកា ុំចំនួន០១នក។់ កនុងចំរណាមទ្បធានភូមចំិននួ១៥នក ់
មានបុរសចំននួ១២និងស្តសតីចំននួ០៣នក។់ អនុទ្បធានភូមជិាទ្សីតចំននួ០២នកនិ់ងបុរស០១នក។់ 
សមាជិកទ្កុមទ្បឹកា ុំជាបុរស០១នក។់ កនុងចំរណាមរនោះមាន ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចចរា៉ាយរទ្ចើន
ជាងរគរោយមានអាជាា ធរមូលោា នចំននួ០៥នក ់ដ ល ០២នកជ់ាស្តសតី។(ពិនិត្យារាងខាងរទ្កាម) 

 
អាជាា ធរមូលោា ន ទ្តូ្វបានសមាា សរោយស្គរដត្ពកួរគបានរធវើការជិត្សនិរធបំផុ្ត្ជាមយួសហគមនជ៍នជាតិ្
រ ើមភាគតិ្ចរមួទងំការចូលរមួរោោះទ្ស្គយវវិារ។ រទ្ៅពីការាងំការយិាល័យរៅដកបរសហគមនភ៍ាគរទ្ចើន 
ពកួរគកជ៏ាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ រ រហើយពួករគមានការយល់ ឹងរទ្ចើនអំពីវបបធមនិ៌ងទ្បពពណីរបស់ជន
ជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច របើរទោះបីជាពកួរគទ្តូ្វបានរទ្ជើសាងំាមរយៈការរបាោះរឆ្ន ត្ ឬកនុងករណីរមភូម ិទ្តូ្វបាន
ដត្ងាងំរោយអាជាា ធរ ុំ ដ លេុសពីរម ឹកនទំ្បពពណីដ លរទ្ជើសររ ើសសហគមនរ៍ោយផ្ទទ ល់កតី។ ម៉ាោង
ររៀត្អាជាា ធរភូម ិ និង ុំ មានភារៈកិចេរំនលួេុសទ្តូ្វអនុវត្តដផ្នការភូម-ិ ុំមានសុវត្ាិភាព រមួទងំការរប់
ស្គា ត្អំ់រពើជួញ ូរស្តសតីនិងកុមារ ពលកមមកុមារ និងអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ។44 

                                                      
44 ដផ្នការ ភូម ិ ុំ សុវត្ាិភាព ោករ់ចញរោយទ្កសួងមហាពផ្ទ រៅ ពថៃរី១៦ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០១០ រកបានរៅ  
https://sithi.org/admin/upload/law/Village%20Commune%20Safety%20Policy%20(Eng)%20-%202010.pdf បាន កទ្សងរ់ៅពថៃរី៣ ដេមករា 

https://sithi.org/admin/upload/law/Village%20Commune%20Safety%20Policy%20(Eng)%20-%202010.pdf
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 រម ឹកនទំ្បពពណីរៅកនុងសហគមនជ៍ាបុរសចំននួ០៧នកទ់្តូ្វបានសមាា សន4៍5៖ ០៣នកជ់ាជន
ជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចចរា៉ាយ ០២នកជ់ាជនជាតិ្ទ្គឹង និង០២នកជ់ាជនជាតិ្រំពនួ។ រម ឹកនំ
ទ្បពពណីទ្តូ្វបានរទ្ជើសររ ើសរចញពីសហគមន។៌ 

 
រម ឹកនទំ្បពពណីរៅកនុងសហគមនម៍ានត្នួរីសំខានរ់ៅកនុងសហគមន ូ៍ចបរយិាយលំអិត្កនុងារាងខាង
រទ្កាម។ រៅកនុងករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រម ឹកនទំ្បពពណីបានបញ្ញជ កអំ់ពីត្នួរីរបស់ពកួរគថា៖ 
 

១. ដណនសំមាជិកសហគមន ៌ រលើកកមាស់សិរធិ
ស្តសតីនិងទ្កុមងាយរងរទ្គោះ និងដណនទំ្កុមបុរស
មនិឲ្យរទ្បើអំរពើហិងារលើស្តសតី។ 
២. សហការជាមយួអាជាា ធររ ើមបផី្សពវផ្ាយ
ពត័្ម៌ានសតីពីអំរពើហិងាទ្បឆ្ងំនឹងរយនឌរ័ 
៣. ផ្តល់ ំបូនម ន ល់យុវជននិងស្តសតី 
៤. ជយួ ការការ រសហគមន ៍ សងគម និង
សមាជិករៅកនុងភូម ិ

៥. របស់្គា ត្ក់ាររទ្បើទ្បាស់រទ្គឿងរញៀន  
៦. ចូលរមួាមោនករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ស្គត បពី់បញ្ញា  និងរោោះទ្ស្គយវវិាររវាងភាគីទងំពីរ។ 

 
 អាជាា ធរថាន ករ់េត្ត៖ ាមរយៈការអនតរាគមនពី៍ការយិាល័យ OHCHR ទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវបានរធវើបរ

សមាា សនជ៍ាមយួមស្តនតីតំ្ណាងសនងការោា ននគរបាលរេត្តរត្នគិរ ី មនទីរកិចេការនររីេត្តរត្នគិរ ី និង 
ទ្បធានតុ្លាការនិងទ្ពោះរាជអាជាា អមស្គលា ំបូងរេត្តរត្នគិរ។ី 

 
ារាងខាងរទ្កាមផ្តល់ពត័្ម៌ានសរងេបអំពីករណីអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ អំរពើប៉ាុនប៉ាងររំលាភរសពសនាវៈ 
និងការរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ ដ លបានរលើករ ើងរោយអាជាា ធរមូលោា ន និងវធីិស្គស្តសតដ លរទ្បើទ្បាស់រ ើមបី
រោោះទ្ស្គយ។ ករណីភាគរទ្ចើនទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយាមរយៈនីតិ្វធីិតុ្លាការ រោយមានការរាយការណ៍
រៅអាជាា ធរមូលោា ន និងអាជាា ធរមានសមត្ាកិចេ។ មានសំណំុររឿងចំននួ០៥ករណីទ្តូ្វបានសទ្មុោះសទ្មួល

                                                      

ឆ្ន ២ំ០២១។  សងគមសីុវលិកត្ស់មាគ ល់ថា ដផ្នការសុវត្ាភិាពភូម ិ ុ ំរនោះ មានសកាត នុពលរកឹត្បតឹ្រៅរលើរសរភីាពការបរញ្េញមត្ិ និងការទ្បមូលផ្តុ ំ និងអាចប៉ាោះ
 ល់ ល់ទ្កុមដ លងាយរងរទ្គោះនន ូចជា អនករកសីុផ្ែូវរភរ។ 
45 េណៈដ លបុរស និងស្តសតី អាចកាែ យជាចស់រុំ ជារូរៅមានវត្តមានបុរសរទ្ចើនជាងស្តសតីដ លរគរទ្ជើសររ ើសជាចស់រុំ កឹនដំបបទ្បពពណី។ រទោះជាយា៉ា ងណាក៏
មានការរលើកកមពស់ភាពជាអនក ឹកនសំ្តសតីជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិ ជាពរិសសរៅកនុងកចិេការ រធនធានធមមជាត្។ិ Hufstedar C., ស្តសតីកពុំងដត្ កឹនរំៅកនុង
ទ្បររសកមពុជា របាោះពុមពពថៃរី២៨ ដេមនី ឆ្ន ២ំ០១៩។ រកបានរៅ https://www.oxfamamerica.org/explore/stories/women-taking-lead-cambodia/  
 កទ្សងរ់ៅពថៃរ០ី៥ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

0 1 2 3 4 5 6

ថែរក្សាសហគមន៍ ថែនាំ/ដឹក្សនាំសហគមន៍ និងក្សសាងឯក្ស…
រក្សាដីសហគមន៍

បន់ស្សន់ថសនព្ស្េនសស្ាប់ភូមិ
ជួយព្ ោះស្សាយបញ្ហា ននក្សនុងសហគមន៍

 ស់ព្តឿនសហគមន៍អាំេីវបបធម៌ជនជាតិព្ដើមភាគតិច
ព្រៀបចាំេិធីថសនព្ស្េនតាមថបបសាសន

សស្មបសស្មួលការងារចាំបាច់សស្ាប់សហគមន៍
សម័ស្គចិតតេាបាលជាំងឺស្គុនចាញ់

តួ្នរីរមកស្តនទ ញ

https://www.oxfamamerica.org/explore/stories/women-taking-lead-cambodia/
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រវាងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងជនរលមើស រោយមស្តនតីនគរបាលរោយមនិបញ្េូ នសំណំុររឿងរៅតុ្លការ។ 
មានករណីមយួចំននួររៀត្ទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយាមរយៈយនតការដបបទ្បពពណី ឬាមរយៈការរមួបញ្េូ លគន
ពន ំរណើ រការដបបទ្បពពណីនិង ំរណើ រការតុ្លាការ។ 
 
៤.២. ទំសនារ  សស្របវ៉ា ឡង់និងសាា នភាពពនអំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រស្របឆងំស្តេតជីន
ជាតិស ើម្ភាគតិច 
េណំុំសរឿងថ្ លបានរាយការណ៍សៅអាជាា ធរ 

គម នការរការុករិនននយ័ ពន កយបណតឹ ង
ករណីពនអំរពើហិងារលើរយនឌរ័ និងគម នការ
ដបងដចករិនននយ័រៅាមជាតិ្ពិនធុដ រ។ ទ្កុម
ទ្ស្គវទ្ជាវបានទ្បមូលរិនននយ័ពនចំនួនអំរពើ

ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ពីការយិាល័យ និង  
មនទី កព់ន័ធ និងអាជាា ធរមូលោា ន។ ពត័្ម៌ាន
រនោះទ្តូ្វបានបងាា ញខាងរទ្កាម។  
 

មស្តនតីររលួបនទុកដផ្នកទ្បឆ្ងំការជញួ ូរមនុសស និងការ រអនីតិ្ជនពនសនងការោា ននគរបាលរេត្តរត្នគិរ ី
បានឲ្យ ឹងថា មានការពិបាកកនុងការចងទ្កងឯកស្គររិនននយ័ពនករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ រោយស្គរអនក
ភូម ិមនិបានរាយការណ៍ រហើយជារូរៅករណីដបបរនោះទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយរៅកទ្មតឹ្មូលោា ន។ ចបា់ងំ
ពីឆ្ន  ំ២០១៧ មានករណីររំលាភរសពសនាវៈរលើរកមងទ្សីដ លមានអាយុពី១៥ ឆ្ន និំងតិ្ចជាង១៥ ធាែ កចុ់ោះ
ជាងមុន។ ករណីរកើត្រ ើងភាគរទ្ចើនគឺបងារ ើងរោយស្គចញ់ាតិ្រៅរពលដ លឪពុកមាត យរុកកូនៗឲ្យរៅ 
ជាមយួសមាជិកទ្គួស្គរ។ អងគភាពបានរោោះទ្ស្គយសំណំុររឿងចំននួ១៤ កនុងចំរណាម១៥ ករណីរោយ  
អនុវត្តាមនីតិ្វធីិចាប ់ រហើយបចេុបបននជនរលមើសកំពុងអនុវត្តរទសរៅពនធនគរ។46 រោយដ ករិនននយ័
រនោះមនិទ្តូ្វបានដបងដចកជាតិ្ពិនធុររ។ 
 
រយាងាមមនទីរកិចេការនររីេត្ត អាជាា ធរបានរាយការណ៍ឲ្យ ឹងថា ករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ចំននួ 
៤៩២ ករណីបានរកើត្រ ើងរៅកនុងរេត្តរត្គិរ ី រៅចរនែ ោះឆ្ន ២ំ០១៥ និង២០២០ កនុងចំរណាមរនោះសំណំុ
ររឿងចំននួ៤១២ករណីទ្តូ្វបានបញ្ជូ លរៅតុ្លាការ ដ ល៤២សំណំុររឿងជាករណីររំលាភរសពសនាវៈ និង
០៣សំណំុររឿងជាករណីររំលាភសមាែ ប។់ កនុងចំរណាម៤២សំណំុររឿង អាជាា ធរបានរោោះទ្ស្គយចំនួន២២
ករណីរោយដ កភាគីវវិារបានរោោះទ្ស្គយរោយមនិរទ្បើទ្បាស់យនតការយុត្តិធមផ៌្ែូវការចំនួន២០ករណី។ 
                                                      
46  បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កុមការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ នងិអនតី្ិជនពនសនងការនគបាលរេត្តរត្នគីរ ីរៅពថៃរ ី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កងុបាន ុង រេត្ត
រត្នគរិ។ី 
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មានករណីអំរពើហងិាកនុងទ្គួស្គរចំននួ៤៥០ករណី កនុងចំរណាមរនោះមាន៦០ករណីទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយ
ាមរយៈនីតិ្វធីិសទ្មុោះសទ្មួលដបបទ្បពពណី។ រិនននយ័រនោះមនិទ្តូ្វបានដបងដចកជាតិ្ពិនធុដ រ។ 
 
មស្តនតីមនទីរកិចេការនរ ី កប៏ានបញ្ញជ កអំ់ពីការលំបាកកនុងការទ្បមូលពត័្ម៌ានអំពីករណីអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ
និងអំរពើហងិាកនុងទ្គួស្គរ រោយស្គរដត្កងវោះនូវយនតការជាកល់ាកក់នុងការររួលរបាយការណ៍។ សទ្មាប់
ទ្បជាពលរ ាដ លរស់រៅដកបរប៉ាុសតិ៍នគបាល ុំ រគអាចរាយការណ៍ករណីទងំរនោះរោយផ្ទទ ល់រ ើមបដីសវង
រក ំរណាោះទ្ស្គយ ឬរ ើមបបីញ្ជូ នសំណំុររឿងរៅអាជាា ធរជានេ់ពស់។ ទ្បជាពលរ ាេែោះររៀត្បានរធវើរសចកតី         
រាយការណ៍មកមនទីរកិចេការនរ ី ឬ ោកប់ណតឹ ងរៅតុ្លាការរេត្តរោយផ្ទទ ល់។  ូរចនោះមនទីរកិចេការនរអីាច
បញ្ញជ កប់ានដត្ចំរ ោះករណីដ លទ្បជាពលរ ាបានរាយការណ៍មកកានទ់្កុមទ្បឹកា ុំដ លររួលបនទុក
ការងារស្តសតី។47 
 
មស្តនតីរូបរនោះកប៏ានបញ្ញជ កថ់ាកងវោះនូវការទ្បមូលរិនននយ័ដបកដចងាមជាតិ្ពិនធុ និងការរការុករិនននយ័រោយ
អាជាា ធរដត្មយួស្គា បន័រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី បានបងាការលំបាកកនុងការកំណត្ឲ់្យចាស់លាស់ថាមានករណី
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចចំនួនប៉ាុនម នបានរកើត្រ ើង។ បញ្ញា រនោះរំនងជា
បានរកើត្រ ើងរៅាមបណាត រេត្តរផ្សងៗដ រ រមួទងំរេត្តដ លមានទ្បជាពលរ ាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកំពុង 
ាងំរីលំរៅ។ កងវោះពត័្ម៌ានសតីពីវសិ្គលភាពពនបញ្ញា រមួទករ់ងនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ជាពិរសស
ផ្លប៉ាោះ ល់រៅរលើស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច អាចបងាផ្លប៉ាោះ ល់រៅរលើលរធភាពកនុងការរោោះទ្ស្គយ
បញ្ញា ទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពនិងទនរ់ពលរវលា។ 
 
កនុងចំរណាមអាជាា ធរ១៩នកដ់ លបានផ្តល់បរសមាា សនម៍ាន១៦រូបបានរលើករ ើងថា ពកួរគបានររួល  
របាយការណ៍រោយផ្ទទ ល់ដ ល(១៥រូប)ររួលរបាយការណ៍អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ និងមយួរូបបាន ឹង
ថាមានការរធវើរសចកតីរាយការណ៍រៅអាជាា ធរជានេ់ពស់។ ពកួរគបានរលើករ ើងពីករណីររំលាភរសពសនាវៈ
ការរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ និងអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ ប៉ាុដនតកនុងចំរណាមអាជាា ធរដ លផ្តល់សមាា សមានេែោះមនិ
បានបញ្ញជ កពី់ចំនួនករណីឬទ្បរភរពនករណីដ លបានររួលរនោះររ។ 
 
អាជាា ធរ១១រូប កនុងចំរណាម ១៩រូប បានរាយការណ៍អំពីករណីររំលាភរសពសនាវៈមយួដ លបានរកើត្រ ើង
រៅកនុងភូមរិបស់ពកួរគ(សរុបចំនួន១១ករណី)។ អាជាា ធរចំននួបនួរូបបានរាយការណ៍ថាមានចំននួពីរករណី
បានរកើត្រ ើងរៅកនុងភូមរិបស់ពកួរគ(សរុបចំនួន៨ករណី)េណៈដ លមានអាជាា ធរមយួរូបបានរាយការណ៍
ថាមានចំននួ៤ករណីរៅកនុងភូម។ិ អាជាា ធរមយួរូបដ លបានរាយការណ៍អំពីករណីររំលាភរសពសនាវៈដ ល

                                                      
47  ូចខាងរលើ។ 
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បានរកើត្រ ើងរៅកនុងភូមកិនុងឆ្ន រំនោះបានកត្ស់មាគ ល់ថា ជារូរៅមានអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ចំននួពីរ
រៅបីករណីបានរកើត្រ ើងជាររៀងរាល់ឆ្ន ។ំ កនុងរនោះដ រមានអាជាា ធរចំននួបីរូប ដ លបញ្ញជ កថ់ាពកួរគមនិ
បានររលួពត័្ម៌ានររ។ 
 
រយាងាមអាជាា ធរមូលោា ន អទ្ាពនករណីអំរពើររំលាភសមាែ បគឺ់ជាករណីកទ្មរកើត្មានណាស់គរួកត្់
សមាគ ល់ថាមានអាជាា ធរចំននួ៣រូប កនុងចំរណាម១៩រូបដ លផ្តល់បរសមាា សបានរាយការណ៍ថាបាន ឹងលឺ
អំពីករណីររំលាភសមាែ ប។់ ជនរងរទ្គោះកនុងករណីមយួបានស្គែ បក់នុងរយៈពលមយួឆ្ន រំទ្កាយពីអំរពើររំលាភ
រសពសនាវៈបានរកើត្រ ើង រោយស្គរដត្របសួដ លបងារ ើងកំ ុងរពលររំលាភរសពសនាវៈ។ អាជាា ធរ
ចំននួ១៣រូបអោះអាងថាគម នករណីររំលាភសមាែ បរ់កើត្រ ើងកនុងមូលោា នរបស់ពកួរគររ រោយដ កអាជាា ធរ 
០៣រូប រផ្សងររៀត្បានបញ្ញជ កថ់ាពកួរគគម នពត័្ម៌ានររ។ មានករណីររំលាភសមាែ បដ់ត្មយួករណីប៉ាុរណាណ ោះ
ដ លទ្តូ្វបានរាយការណ៍រោយទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះរនោះគឺទ្សបជាមយួពត័្មានដ លបញ្ញជ ករ់ោយ
អាជាា ធរ។ 
 
អាជាា ធរចំននួ១០នក ់ បានរលើករ ើងថាគម នករណីអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរបានរកើត្រ ើងររ ឬពួករគមនិ
 ឹងអំពីករណីដ លបានរកើត្រ ើងរនោះររ។ មានការរចរទ្បកានពី់បររបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ០១ករណីរៅរលើ
បុរសមាន កដ់ លបានលួចថត្ និងដចកចយរូបថត្របស់ស្តសតីមាន កដ់ លកំពុងដត្មុជរឹករៅកនុងផ្ទោះរបស់នង 
រោយគម នការយល់ទ្ពមពីស្គមុេីែួន។ ការកំណត្និ់យមនយ័ពនអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភររៅកនុងទ្កមទ្ពហម
រណឌ អនុវត្តដត្ចំរ ោះស្គា នភាពកដនែងការងារប៉ាុរណាណ ោះ រហតុ្រនោះរហើយដ លបណាត លឲ្យេវោះការយល់ ឹងកនុង
ចំរណាមអាជាា ធរមូលោា នអំពីទ្បរភររផ្សងៗពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។  
 
ាមរយៈពត័្ម៌ានរបស់អាជាា ធរមូលោា ន អំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរហាក ូ់ចជារទ្មងរូ់រៅមយួពនអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័ដ លរកើត្រ ើងរៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ។ អាជាា ធរមូលោា នចំននួ១៨នក ់
កនុងចំរណាមទងំ១៩នក ់ បានបញ្ញជ កថ់ាករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គររកើត្រ ើងរៅកនុងភូមរិបស់ពកួរគ។ 
មាន អាជាា ធរមូលោា នដត្មយួរូបប៉ាុរណាណ ោះដ លអោះអាងគត្គ់ម នពត័្ម៌ានរនោះ។ អាជាា ធរមូលោា នចំនួនបីរូប
បានអោះអាងថាមានរកើត្រ ើងមយួករណី។ អាជាា ធរមយួរូបបានអោះអាងថាមាន០២ករណី។ អាជាា ធរបីរូប
បានអោះអាងថាមាន ០៤ ករណី។ រោយដ កអាជាា ធរមយួរូបបានអោះអាងថាមាន០៦ ករណី។ អាជាា ធរទ្បាំ
រូបបានអោះអាងថាមាន១០ករណី។ អាជាា ធរមយួរូបបញ្ញជ កថ់ាមាន១៥ ករណី និងបីរូបរផ្សងររៀត្បញ្ញជ កថ់ា
មាន “រទ្ចើនករណី” ប៉ាុដនតមនិបានបញ្ញជ កពី់ចំននួររ។ 
 
អាជាា ធរមយួរូបបានកត្ស់មាគ ល់ថា៖ “មានការរកើនរ ើងពនករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ 
ប៉ាុដនតករណីរនោះបានថយចុោះេែោះកនុងឆ្ន ២ំ០២០។ មានមនុសសមយួចំននួបានស្គែ បប់ាត្ប់ងជី់វតិ្រោយស្គរដត្
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មនិបានររួលការគទំ្រសុេភាពផ្ែូវចិត្ត េណៈទ្គួស្គររៅដត្ទ្បឈមនិងអំរពើហិងា ដ លៗ។ រទោះបីមាន
អនកភូម ិ ឬស្គចញ់ាតិ្េែោះបានរធវើរសចកតីរាយការណ៍អំពីករណីរនោះជំនសួជនរងរទ្គោះករ៏ោយ ក ំ៏រណាោះ
ទ្ស្គយរៅទ្តឹ្មដត្ជាការចរចជាមយួជនរលមើសរ ើមបបីញ្ឈបក់ារទ្បទ្ពឹត្តអំរពើហិងាប៉ាុរណាណ ោះ។ រៅកនុងករណី
េែោះ អំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរបានថយចុោះបនទ បពី់ជនរងរទ្គោះបានរាយការណ៍រៅអាជាា ធរ”។ 48 
 
អាជាា ធរមូលោា នមយួចំនួន មនិអាចផ្តល់ត្រួលេពិត្ទ្បាក ពនករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ដ លបាន
រកើត្រ ើងរៅកនុងភូមរិរ រហើយកងវោះពត័្ម៌ានគឺជាកតីទ្ពួយបារមាមយួផ្ងដ រ។ ការណ៍រនោះអាចបណាត លមកពី
ការេវោះ ចំរណោះ ឹង ជំនញ និងធនធាន ទងំដផ្នកហិរញ្ា វត្ាុនិងរគលការណ៍ដណន ំសទ្មាបក់ារចងទ្កងឯក
ស្គរករណីអំរពើហិងាទងំរនោះ។ ការទ្ស្គវទ្ជាវរនោះកប៏ានរករ ើញផ្ងដ រថា មនិដមនទ្គបអ់ាជាា ធរមូលោា ន
ទងំអស់បានរោោះទ្ស្គយករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរទ្សបាមនីតិ្វធីិចាបរ់រ យា៉ា ងរហាចណាស់កម៏ាន
អាជាា ធរមយួរូបបានបញ្ញជ កថ់ាគត្ប់ានរោោះទ្ស្គយករណីរនោះាមរយៈ “ការចរច” ជាជាងាមរយៈការរទ្បើ
ទ្បាស់នីតិ្វធីិចាបដ់ លបានដចងរៅកនុងចាបស់តីពីការរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាកនុងទ្គួស្គរនិងទ្កមទ្ពហមរណឌ ។ 
 
សតើនរណាជាជនរងសស្រោោះ/ជនរងសស្រោោះរេរ់ានតជីវិត? 

ជនរងរទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ដ លបាន
ផ្តល់បរសមាា សនម៍ានអាយុចបពី់១១រៅ៥៣
ឆ្ន រំនោះបងាា ញឲ្យរ ើញថាស្តសតីជនរងរទ្គោះពន
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័អាចមានទ្គបវ់យ័ 
និងត្ទ្មូវឲ្យមានការរោោះទ្ស្គយរោយរទ្បើ
ទ្បាស់នូវវធីិស្គស្តសតគិត្គូ ល់ត្ទ្មូវការរបស់
កុមារចំរ ោះករណីដ លជនរងរទ្គោះរស់រានត

ជីវតិ្ជាកុមារ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ដ ល
បានផ្តល់បរសមាា សនរ៍ៅកនុងការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវរនោះជាសមាជិកពនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចចំននួ០៤រមួមាន 
ពូនង ចរា៉ាយ ទ្គឹង និងរទ្ៅ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ០៧នកប់ានផ្តល់សកេីកមមថាពកួរគទ្តូ្វបាន
ររំលាភរសពសនាវៈ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កប់ានអោះអាងថានងទ្តូ្វបានររំលាភរសពសនាវៈ រហើយ
ជនរលមើសបានប៉ាុនប៉ាងសមាែ បន់ង។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់រៀត្បានរ លថានងជាជនរងរទ្គោះពន
អំរពើប៉ាុនប៉ាងររំលាភរសពសនាវៈ េណៈជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់រៀត្បញ្ញជ កថ់ានងគឺជាជនរងរទ្គោះពន
អំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ រោយស្គរដត្ជនទ្បទ្ពឹត្តបានលួចថត្រូបរបស់នងេណៈរពលដ លនងបានកំពុង
សទ្មាក និងបានយករូបភាពរបស់នងដចកចយ ល់អនក ពររោយគម នការអនុញាតិ្។ 

                                                      
48  ូចខាងរលើ។ 
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សតើនរណារជាជនសលមើេ? 
ពត័្ម៌ានបឋមររួលបានពីCIWWG និងអងគការមនិដមនរោា ភបិាលដ លជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងមនិ
ដមនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមយួចំននួបានបងាា ញថា ជនរលមើសពនអំរពើហិងាផ្ែូវរភរភាគរទ្ចើនគឺជា “ អនកខាង
រទ្ៅ” ឬបុគគលដ លមនិដមនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លមនិដមនជាសមាជិកសហគមន។៍ ប៉ាុដនតរយាងាម
ពត័្ម៌ានទ្បមូលមកពីបរសមាា សនរ៍ៅកនុងការទ្ស្គវទ្ជាវរនោះរករ ើញថា ជនរលមើសភាគរទ្ចើនគឺជាបុរសជន
ជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លរស់រៅកនុងសហគមនជ៍ាមយួជនរងរទ្គោះ រហើយជនរលមើសេែោះគឺជាស្គចញ់ាតិ្របស់
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ូចជា (ពូ ឪពុកចុង ឬបងបែូនជី ូនមយួ) និងមានករណីចំននួតិ្ចត្ចួប៉ាុរណាណ ោះដ ល
ទ្បទ្ពឹត្តរោយជនរលមើសដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច  ូចការរលើករ ើងរៅតំ្ណាកក់ាលទ្បមូល
ពត័្ម៌ានបឋម។ 
 
តំ្ណាងមយួរូបរបស់អងគការជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លមានការយិាល័យរៅមូលោា ន បានផ្តល់ពត័្ម៌ានថា 
រូបគត្ផ់្ទទ ល់ធាែ បប់ានលឺអំពីររំលាភរសពសនាវៈ ដ លបានទ្បទ្ពឹត្តរោយស្គចញ់ាតិ្របស់ជនរងរទ្គោះរស់  
រានតជីវតិ្/ជនរងរទ្គោះផ្ទទ ល់។ គត្ក់ប៏ានរលើករ ើងថាមានករណីមយួចំនួន ជនរលមើសមនិទ្តូ្វបានកំណត្ ់        
អត្តសញ្ញា ណ និងមនិទ្តូ្វបានចបេ់ែួនររ ប៉ាុដនតកនុងករណីដ លអាចកំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជនរលមើសបាន     
ជារូរៅជនរលមើសរទ្ចើនដត្ជាស្គចញ់ាតិ្ ឬជាបុគគលដ លសហគមនប៍ានស្គគ ល់។ អាទ្ស័យរោយការេវោះ   
ភស័តុាង និងស្គកស ីជនសងសយ័ជាញឹកញយមនិទ្តូ្វបានចបេ់ែួន ឬរចរទ្បកានា់មផ្ែូវចាបរ់ ើយ។49 
 
អងគការPLAN International Cambodia បានឲ្យ ឹងថាអងគការបានររួល របាយការណ៍អំពីករណីអំរពើ
ររំលាភរសពសនាវៈរលើកុមារដ លបងារ ើងរោយស្គចញ់ាតិ្ ប៉ាុដនតរោយស្គរដត្រគលការណ៍ពនការសមាៃ ត្ ់
ទ្កុមការងារអងគការមនិអាចផ្តល់ពត័្ម៌ានលមែតិ្អំពីករណីទងំរនោះបានររ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ មានករណីអំរពើ
ររំលាភរសពសនាវៈបងារ ើងរោយស្គចញ់ាតិ្ជារទ្ចើនករណីបានរកើត្រ ើង យា៉ា ងរហាចណាស់កម៏ានមយួ
ករណីបានរកើត្រ ើងកនុងររៀងរាល់ដេ។ រៅមុនឆ្ន  ំ២០១៩ ករណីរនោះរកើត្រ ើងសរុបទ្តឹ្មដត្ចំនួន ៥រៅ ៦
ករណីប៉ាុរណាណ ោះ។ ពួករគបញ្ញជ កថ់ាសំណំុររឿងដ លកំពុងទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយរទ្ៅទ្បពន័ធតុ្លាការបានថយ
ចុោះរោយស្គរដត្អាជាា ធរមូលោា ន និងសហគមនប៍ានយល់ ឹងពីរហតុ្ផ្លដ លទ្តូ្វរាយការណ៍ពីករណី
ទងំរនោះ។ គិត្ទ្តឹ្មដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ ពកួរគមនិបានររួលរបាយការណ៍អំពីករណីររំលាភរសពសនាវៈ
បងារ ើងរោយស្គចញ់ាតិ្ររ។50 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ទ្តូ្វបានស្គកសួរថារត្ើពកួរគអាចកំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជនរលមើសបានដ រឬររ។ 
ជនរងរទ្គោះមាន កម់និអាចកំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជនរលមើសបានររ ប៉ាុដនតជនរងរទ្គោះរផ្សងររៀត្អាចផ្តល់អត្ត
                                                      
49 បរសមាា សនជ៍ាមយួសមាជិកបុគគលិករភរទ្សី មកពអីងគការជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិ នងិសមាជកិពន CIWWG នពថៃរី២៤ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
50 បរសមាា សនជ៍ាមយួគណៈទ្គបទ់្គងពនអងគការអនតរជាត្ិ PLAN ទ្បចរំៅកមពុជា នពថៃរ ី១៣ ដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ កនុងរាជធានភីនរំពញ, កមពុជា។ 
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សញ្ញា ណជនរលមើសបាន។ ជនរលមើស៥នក ់មានរំនករំ់នងស្គចញ់ាតិ្ជាមយួជនរងរទ្គោះ។ ពីរនកក់នុង
ចំរណាម៥នក ់ គឺជាបងបែូនជី ូនមយួរបស់ជនរងរទ្គោះ ជនរលមើសមយួរូបជាឪពុកចុងរបស់ជនរងរទ្គោះ
ចំដណកជនរលមើសពីរនករ់រៀត្មនិបានបញ្ញជ កច់ាស់លាស់ពីរំនករំ់នងរនោះររ។ ជនរលមើសមយួរូបគឺជា
អនកជិត្ខាងរបស់ជនរងរទ្គោះ និងជនរលមើសមយួរូបររៀត្ជាបងបែូនរបស់មស្តនតីមូលោា ន។ មានជនរលមើសបនួ
រូបដ លមនិដមនជាស្គចញ់ាតិ្របស់ជនរងរទ្គោះ។ជនរលមើសមយួរូបគឺជាព គូសនិរធស្គន លរបស់ជនរងរទ្គោះ។ 
ជនរលមើសពីរនកជ់ាបុគគលខាងរទ្ៅដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច មាន កក់នុងចំរនមពកួរគបានររៀប
ការជាមយួជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លជាស្គចញ់ាតិ្របស់ជនរងរទ្គោះ។ បុរសមាន កគឺ់ជាជនចដមែកមុេ។ ជន
រលមើលដ លមនិដមនស្គចញ់ាតិ្ ចុងរទ្កាយគឺជាមតិ្តភកតិរបស់ឪពុកជនរងរទ្គោះដ លរធវើចំការរៅដកបររនោះ 
ប៉ាុដនតគម នការបញ្ញជ កគ់ត្ជ់ាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចឬមនិដមនរនោះររ។ 
 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះដ លផ្តល់បរសមាា សនប៍ានកត្ស់មាគ ល់ថា មានករណីចំននួ០២(ពីរ)ដ លមនិអាច
កំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជនរលមើសបាន។ រទោះបីយា៉ា ងណារៅកនុងករណីចំននួ០៦(ទ្បាមំយួ)ករណីជនរលមើស  
គឺជាស្គចញ់ាតិ្របស់ជនរងរទ្គោះ(ស្គចញ់ាតិ្ផ្ទទ ល់ខាងឪពុក  ូចជាអ ុ៊ុំ បងបែូនជី ូនមយួ ឬឪពុកចុង)។    
រៅកនុងករណីចំនួន០៣(បី) ជនរលមើសជាអនករស់រៅកនុងភូមជិាមយួគន ជាមយួជនរងរទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះរស់  
រានតជីវតិ្(មាន កគឺ់ជាព គូសនិរធស្គន លរបស់ជនរងរទ្គោះ)។ រៅកនុងករណីចំនួន០២(ពីរ)ករណី ជនរលមើសមនិ
ដមនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រទោះបីជនរលមើសមាន កប់ានររៀបការជាមយួស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងបាននឹង
កំពុងរស់រៅកនុងភូមជិាមយួជនរងរទ្គោះ។ ជនរលមើសដ លមនិដមនជាជនរ ើមភាគតិ្ចមាន ករ់រៀត្គឺជាជន
ចដមែកមុេដ លរស់រៅកនុងភូមរិផ្សងគន ។ 
ការវភិាគលរធផ្លពនបរសមាា សនប៍ងាា ញថាអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច គឺ
មានរទ្ចើនសណាា ន ូចជា អំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ អំរពើហិងាបងារោយព គូរសនិរធស្គន ល និងអំរពើររំលាភ
រសពសនាវៈ ដ លទ្បទ្ពឹត្តរោយបុរសជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងបុរសដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
ទ្ពមទងំអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័(ភាគរទ្ចើនអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ) ដ លទ្បទ្ពឹត្តរៅរទ្ៅលំរៅោា ន 
រោយបុរសជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងបុរសមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ ភាគរទ្ចើនពនករណីដ លទ្កុម
ការងារបានជបួសមាា សនជ៍នរលមើស គឺជាបុរសជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លស្គគ ល់គន ជាមយួជនរងរទ្គោះ/ជន
រងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ 
 
៤.៣.ជំសនឿេនមតស់យនឌ័រថ្ លខុេ្គងជាឬេគលព់នអំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រ
ស្របឆងំស្តេតជីនជាតិស ើម្ភាគតិច 
ការសិកាមយួរធវើរ ើងរៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ រោយអងគការ Care Cambodia បានកត្ស់មាគ ល់ថារៅកនុងរី
ទ្បជំុជន ូចជាាដវង (រត្នគិរ)ី និងដសនមរនរមយ (មណឌ លគីរ)ី កនុងចំរណាមទ្បជាពលរ ាដ លមនិដមនជា
ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមានរសសនៈថាស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនឹងយល់ទ្ពមរមួរភរទ្បសិនរបើររលួសំណង 
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(ជាស្គចទ់្បាកឬ់អំរណាយ)រនោះ។ រសសនៈរនោះទ្តូ្វបានរករ ើញជារូរៅកនុងចំរណាមបុរសដ លមនិដមន
ជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លទ្បកបរបរជារបើកបររថយនតឈនួល ដ លដត្ងដត្ដសវងរកស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ចរ ើមបរីមួរភរជាមយួរនោះ។ រៅកនុងការសិកា ដ លរនោះកប៏ានកត្ស់មាគ ល់ថា “រយើងគរួដត្បងាា ញភាព
ស្គទ ករ់សទើរកនុងការរធវើរូរៅនីយកមមអំពីរសសនៈដបបរនោះ ទ្សបរពលដ លគរួដត្ ឹងថាការរលើករ ើងនិងការ
ររលួយកនូវរសសនៈទករ់ងនិងលរធភាពររួលបានរសវាផ្ែូវរភរពីស្តសតីជនជាតិ្រ ើម អាចបរងាើត្ឲ្យមាន
ជំរនឿសនមត្អំ់ពីរយនឌរ័ដបបអវជិជមានទ្បឆ្ងំជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច”។ 51 

 
សមាជិកមយួរូបពនអងគការជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមយួទ្បចរំៅរេត្តរត្នគិរបីានរ លថា ពកួរគរជឿជាកអំ់រពើ
ររំលាភរសពសនាវៈបណាត លមកពីការរធវើចំណាកទ្សុកនិងការរទ្បើទ្បាស់រទ្គឿងរញៀន។ ពួករគយល់ថាបុរស
ដ លរទ្បើទ្បាស់រទ្គឿងរញៀនអាចបំបាត្ភ់ាពងងុយ និងអាចរធវើការងារបានរទ្ចើន រទោះបីជាការកាបរ់ឈើេុស
ចាប ់ឬការរធវើការងាររៅកនុងចមាា ររៅស ូ។52 
 
មស្តនតីរៅមនទីរកិចេការនររីេត្តបានបងាា ញការរជឿជាកថ់ា ឬសគល់ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័គឺបណាត ល 
មកពីជនរលមើសបានរសពរទ្គឿងទ្សវងឹរទ្ចើនរពក ទ្ពមទងំបណាត លមកពីអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ/ ឬឆ្បរ់រៀប
ការរពក។ ពកួរគបានកំណត្រ់ ើមចមពនអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរថាបណាត លមកពីមានការអបរ់កំទ្មតឹ្ទប។ 
មូលរហតុ្បនទ ប ់ គឺបណាត លមកពីសមាជិគទ្គួស្គរភាគរទ្ចើនហាក ូ់ចជាមនិអាចពិភាកាអំពីបញ្ញា រៅកនុង
ទ្គួស្គរបាន  ូរចនោះពកួរគរទ្ជើសររ ើសរទ្បើកមាែ ងំរ ើមបរីោោះទ្ស្គយបញ្ញា រៅវញិ។ មូលរហតុ្កំណត្រី់បីរនោះគឺ          
បណាត លមកពីភាពទ្កីទ្ករោយស្គរដត្ជនរលមើសភាគរទ្ចើនគឺកំពុងរស់រៅកនុងស្គា នភាពទ្កីទ្ក។ 
 
ទ្កុមមស្តនតីរបស់អងគការដផ្ែនអនតរជាតិ្បានបងាា ញរសសនៈថា ជនររំលាភបំ នររំលាភកុមារជាបុគគលដ ល
សាិត្រទ្កាមឥរធិពលពនរទ្គឿងទ្សវងឹ មានការអបរ់កំទ្មតឹ្ទប និងបានរមើលភាពយនតអាសអាភាស។ ពកួរគក៏
បានរលើករ ើងអំពីការរធវសទ្បដហលរបស់ឪពុកមាត យដ លមនិយកចិត្តរុកោកដ់ថរកាកូនៗ និងរុកកូនៗ
ឲ្យរៅជាមយួស្គចញ់ាតិ្រៅរពលពកួរគរធវើការងាររៅតំ្បនឆ់្ៃ យរៅចមាា រ ឬរៅពទ្ព ប៉ាុដនតការរធវសទ្បដហស
រនោះកប៏ានរករ ើញកនុងចំរណាមឪពុកមាត យដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចផ្ងដ រ។ ពួករគបានបនត
រសនើថារ ើមបរីបស់្គា ត្ប់ញ្ញា រនោះមនិគរួរុកឲ្យកុមាររចលដត្ឯងររ។ ពកួរគកប៏ានបញ្ញជ កថ់ាបាន ឹងរបាយ
ការណ៍ទករ់ងនិងបុរសដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លបានទ្បទ្ពឹត្តអំរពើររំលាភរសពសនាវៈរលើ
ស្តសតី និងរកមងទ្សីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រហើយជនរលមើសទងំរនោះគឺជា“ ជនចំណូលថមីរៅកនុងតំ្បន”់។ ពួករគ
កប៏ានបញ្ញជ កពី់ជំរនឿសនមត្ដ់ លរលើករ ើងថាស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនឹងទ្ពមរមួរភរជាថនូរនិងការររួល

                                                      
51 រភើររស រភើររ ៉ារ ៉ាូ, អ.,  ូរប៉ា េរណីា, រជ., រទ្បុើហាគ ន េនស ុលធីង, “ការមានពផ្ទរ ោះកនុងវយ័ជរំង&់ អា ហ៍ព ិហ៍វយ័រកមងរៅកនុង ចំរណាម សហគមនជ៍នជាត្ិ
រ ើមភាគត្ិចរៅភាគឥស្គនឍពនទ្បររសកមពុជា”, អងគការ CARE Cambodia, ២០១៨, រពំរ័ ៣១។    
52 បរសមាា សនជ៍ាមយួគណៈទ្គបទ់្គងពនអងគការជនជាត្ិរ ើមភាគត្ចិ នពថៃរី២៤ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កងុបាន ុង រេត្តរត្នគិរ។ី 
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បានទ្បាក ់រហើយអនករបើកបររថយនតឈនួលដត្ងដត្រលើករ ើងអំពីជំរនឿសនមត្រ់នោះ។ ពកួរគកប៏ានកត្ស់មាគ ល់
ផ្ងដ រថារៅកនុងអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ ការរមួរភរគឺរធវើរ ើងរោយទ្ពមរទ្ពៀង។53  នីតិ្ភាពពនអាយុដ ល
អាចផ្តល់ការទ្ពមរទ្ពៀងរមួរភររៅកមពុជាគឺរៅអាយុ១៥ឆ្ន ។ំ54 ទ្កមរ ាបបរវណីបានហាមឃាត្អា ហ៍ 
ពិ ហ៍មុនអាយុ១៨ឆ្ន  ំ លុោះទ្ាភាគីមយួអាយុរលើស១៨ឆ្ន  ំ រហើយភាគីមយួររៀត្មានអាយុទ្តឹ្ម១៦ឆ្ន  ំ
រហើយពកួរគររួលបានការអនុញាតិ្ពីអាណាពោបាលទ្សបចាប។់55 រទោះជាមានចាបដ់ចងដបបរនោះកតី 
រកមងទ្សីកមពុជាជារទ្ចើនបានររៀបការរៅវយ័រកមង រហើយរកមងទ្សីមយួចំននួបានររៀបការមុនអាយុ១៦ឆ្ន  ំ
ដ លការណ៍បងាា ញពីកងវោះទ្បសិរធិភាពរៅកនុងការអនុវត្តចាប។់ ធាែ កចុ់ោះពី៣០ ភាគរយកនុងឆ្ន  ំ១៩៩៩  ល់ 
១៩ ភាគរយរៅឆ្ន  ំ ២០០៩ ។ រទោះជាអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារមានការធាែ កចុ់ោះរៅកំ ុងរពលប៉ាុនម នឆ្ន ចុំង
រទ្កាយរនោះ56  រៅកនុងរេត្តមណឌ លគីរ ី និងរត្នៈគីរ ី ដ លមានទ្បជាពលរ ាជាជនជាតិ្ភាគតិ្ចកំពុងរស់រៅ
រនោះអាទ្ាអា ហ៍ពិ ហ៍រកមងទ្សីមុនអាយុ១៨ឆ្ន  ំ រៅដត្េពស់ ដ ល។ រ លគឺ ៣៦ភាគរយពនស្តសតីដ ល
មានអាយុ ២០-២៤ ឆ្ន បំានររៀបការមុនអាយុ ១៨ឆ្ន ។ំ 
 
អាជាា ធរមូលោា ន ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ និងរម ឹកនទំ្បពពណីបានរលើករ ើង
អំពីកាត ដ លនឲំ្យមានអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្សរ ៀងៗគន រៅកិចេសមាា សន។៍ អាជាា ធរមូលោា ន
អោះអាងថាការរទ្បើទ្បាស់រទ្គឿងរញៀននិងរទ្គឿងទ្សវងឹរបស់ជនរលមើសថាជាកាត ចំបង។ កាត រមួផ្សរំផ្សង
ររៀត្ដ លជទ្មុញឲ្យមានអំរពើហិងាផ្ែូវរភរគឺភាពអត្ក់ារងាររធវើ ឬជីវភាពទ្កីទ្ក កងវោះការអបរ់ ំ ជនចំណូល
ទ្សុកថមី ការទ្បចណ័ឌ ហួងដហង ការបងេិត្បងេ ំ ការមនិចូលរមួកនុងកមមវធីិផ្សពវផ្ាយអបរ់ ំ ជនរលមើសមនិស្គត ប់
អាជាា ធរ និងចំណងផ់្ែូវរភររបស់ជនរលមើស។ កាត ទងំអស់រនោះបានោកក់ារសតីបរនទ សរៅរលើជនរលមើស។  
 
ប៉ាុដនតករ៏ៅមានកាត កំណត្ម់យួចំននួរផ្សងររៀត្ដ លហាក ូ់ចជាសតីបរនទ សជនរងរទ្គោះរៅវញិ។ កាត ទងំ
រនោះរមួមានស្តសតីរធវើ ំរណើ រៅស្គលាររៀន ឬរធវើ ំរណើ ររៅចំការ កាត្ា់មចំការរៅស ូ  ឬពទ្ពស្គៃ ត្ដ់ត្មាន កឯ់ង 
ឬទ្សីតបានបរងាើត្មតិ្តភកតជិាមយួមនុសសចដមែកមុេឬ“មនុសសអាទ្កក”់ ឬស្តសតីដ លប ិរសធមនិរឆែើយត្បចំរ ោះ
សកមមភារលបខាយរបស់ជនរលមើស ឬស្តសតីបានរសែៀកសរមែៀកបំ ករ់លចរលើរលចរទ្កាម ឬស្តសតីដ លរធវើ     
 ំរណើ ផ្ែូវឆ្ៃ យនិងស្គៃ ត្ ់មោ៉ាងររៀត្មានការរលើករ ើងថាស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមានភាពរនរ់េាយ និង

                                                      
53 បរសមាា សនជ៍ាមយួគណៈទ្គបទ់្គងពនអងគការអនតរជាត្ិ PLAN ទ្បចរំៅកមពុជា នពថៃរ ី១៣ ដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ កនុងរាជធានភីនរំពញ, កមពុជា។ 
54 នីត្ភិាពពនការទ្ពមរទ្ពៀងរមួរភររៅកមពុជាគចឺបព់ីអាយុ១៥ឆ្ន  ំរហើយចណុំចរនោះបានកំណត្រ់ោយមាទ្ា៨ ជពូំក៤ (អរំពើអនចរ)ពនចាបស់តីពកីារបស្តងាា ប
អំរពើជរំតឹ្ អំរពើជញួ ូរមនុសស នងិអរំពើរធវើអាជីវកមមផ្ែូវរភរ ដ លបានអនុមត័្រ ើមបហីាមឃាត្នូ់វអំរពើរមួរភរជាមយួកុមាររទ្កាមអាយុ១៥ឆ្ន ។ំ ចាបរ់នោះបានហាម
ឃាត្ ់អំរពើអនចរ ជាមយួកុមាររទ្កាម១៥ឆ្ន  ំរហើយលកេេណេ រនោះ ( កយរ ើមជាភាស្គដេមរ អនចរ ទ្ត្ូវបានបកទ្ស្គយរោយតុ្លាការថា ហាមឃាត្រ់ាល់
ទ្គបរូ់បភាពពនការរមួរភរ (រោយមានការទ្ពមរទ្ពៀង និងរោយគម នការទ្ពមរទ្ពៀង ទងំការរមួរភររោយបងទ់្បាក ់ឬមនិបងទ់្បាក)់ជាមយួកុមាររទ្កាមអាយុ១៥
ឆ្ន ។ំ  
55 មាទ្ា ៩៤៨ពនទ្កមរ ាបបរវណី (២០០៧) 
56 UNICEF, រទ្មងព់ត័្ម៌ានសាិត្ិសតីអំពកីចិេការ រកុមាររៅកមពុជា ចុោះរៅពថៃរី១ ដេមនី ឆ្ន ២ំ០១៨ រកបានរៅ 
https://www.unicef.org/cambodia/reports/statistical-profile-child-protection-cambodia  កទ្សងរ់ៅពថៃរ៥ី ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១ 

https://www.unicef.org/cambodia/reports/statistical-profile-child-protection-cambodia
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រឹកចិត្តលែ។ រោយស្គរដត្មានការភយ័ខាែ ចចំរ ោះអំរពើហិងាផ្ែូវរភរ ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមយួចំននួ
មានភយ័ខាែ ចកនុងការរធវើ ំរណើ រដត្មាន កឯ់ង រហើយបានរទ្ជើសររ ើសរធវើ ំរណើ ររៅណាមកណាជាលកេណៈ
ទ្កុមវញិ។ គរួកត្ស់មាគ ល់ផ្ងដ រថាស្តសតីនិងរកមងទ្សីដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅកនុងរេត្តកប៏ាន
ជបួទ្បឈមជាមយួបញ្ញា រនោះ ូចគន ។ មស្តនតីបុគគលិកអងគការជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមាន កប់ានកត្ស់មាគ ល់ថាពកួ
រគបានដណន ំល់បុគគលិករភរទ្សី និងស្តសតីរៅកនុងសហគមនដ៍ លពកួរគកំពុងបំរពញការងារជាមយួកំុឲ្យ
រធវើ ំរណើ រដត្មាន កឯ់ង។ រយាងាមការរលើករ ើងរបស់អនកត្បបរសមាា ស មាននយ័ថារសរភីាពពនការ
រ ើររហើររបស់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចទ្តូ្វបានរតឹ្ត្បតឹ្រៅកនុងចំរណាមរេត្តទងំបីរនោះ។  
 
អាជាា ធរមូលោា នហាក ឹ់ងថាជនរលមើសកទ៏្តូ្វដត្ររួលេុសចំរ ោះសកមមភាពរបស់ពកួរគរហើយទ្បជាពលរ ា
គរួដត្បានររលួការអបរ់រំ ើមបកំុីឲ្យមានបររលមើសដបបរនោះរកើត្រ ើង។ ប៉ាុដនតការអនុវត្តចាបហ់ាករ់ៅមាន
ភាពេវោះចរនែ ោះរៅរ ើយ។ ចាបប់ានហាមឃាត្អំ់រពើររំលាភរសពសនាវៈ ប៉ាុដនតករណីដបបរនោះរៅដត្ទ្តូ្វបាន
សទ្មុោះសទ្មួល និងរោោះទ្ស្គយរទ្ៅទ្បពន័ធតុ្លាការរោយគម នការដសវងរកយុត្តិធមរ៌ៅកនុងទ្បពន័ធចាប។់ 
មានកមមវធីិផ្សពវផ្ាយបរងាើនការយល់ ឹង បានរធវើរ ើងជាបនតបនទ បរ់ោយអងគការអនតរជាតិ្ ជាមយួទ្កុម
សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរ ើមបឲី្យមានការយល់ ឹងកានដ់ត្ចាស់អំពីអវីដ លចាបហ់ាមឃាត្ ់ និង
រទសរណឌ ចំរ ោះបររលមើសទងំរនោះ។ 
 
ផ្ទុយទ្ស ោះពីរសសនៈដ លបានរ ើង កនុងនយ័ោកប់នទុកនិងសតីបរនទ សរៅរលើអាកបបកិរយិាផ្ទទ ល់េែួនរនោះ   
ឬសគល់ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័គឺចករ់ទ្សៈរៅកនុងរចនសមពន័សងគម។ មានការរករ ើញថាពលរ ា
ដ លកំពុងរស់រៅកនុងភាពទ្កីទ្កបានទ្បឈមេពស់និងហានិភយ័ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។  ការសិកា
សកលមយួរធវើរ ើងរៅកនុងកំ ុងឆ្ន ២ំ០១៩សតីពីរំនករំ់នងរវាងសនតិសុេដផ្នករស ាកិចេ និងអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័បានរករ ើញថា៖ “រៅកនុងសកលរលាក បុគគលដ លគម នរសារភាពដផ្នករស ាកិចេ ដត្ងដត្
រករៅកនុងតំ្បនដ់ លមានជរមាែ ោះ មានរសវាគទំ្រដផ្នកសងគមតិ្ចត្ចួ និងមានទ្បពន័ធចាបរ់នរ់េាយ។ រនទឹម
គន រនោះភាពអសនតិសុេដផ្នករស ាកិចេ ឬភាពទ្កីទ្កដ លរាពំរ ៉ា បានរធវើឲ្យបុគគល និងទ្កុមទ្គួស្គររបស់ពួករគជបួ
ទ្បរោះនូវស្គា នភាពតឹ្ងដត្ង និងដត្ងដត្រទ្ជើសររ ើសមរធោបាយរោោះទ្ស្គយដ លមានទ្បថុយទ្បថានដ ល
អាចបរងាើនភាពងាយរងរទ្គោះពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័”។ ចំណុចរនោះកប៏ានរលើករ ើងផ្ងដ ររៅកនុង
របាយការណ៍“ការរគរពស្តសតី៖ ទ្កបេណ័ឌ ការ រអំរពើហិងាទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតី” ដ លបានផ្សពវផ្ាយរៅកនុង   
ដេឧសភាឆ្ន ២ំ០១៩ រោយអងគការសុេភាពពិភពរលាក អងគការសហទ្បជាជាតិ្ររលួបនទុកកិចេការស្តសតី  
ការយិាល័យឧត្តមសនងការររលួបនទុកសិរធិមនុសស កមមវធីិអភវិឌឍនស៍ហទ្បជាជាតិ្និងមូលនិធិទ្បជាជន 
របស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្ បានផ្តួចរផ្តើមបរងាើត្នូវទ្កបេណ័ឌ សតីការរគរពដ លរផ្ទត ត្សំខានរ់ៅរលើអនករធវើ
រគលនរយាបាយដណនយុំរធស្គស្តសតចំននួ៧ (គំនិត្ផ្តួចរផ្តើម ំបូងសតីពីការបរងាើត្ កយរគរព) រ ើមបទី្បយុរធ
ទ្បឆ្ងំអំរពើហិងាទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតី។ កម៏ានបញ្េូ លទងំ កយទ្កីទ្កសទ្មាប ់“ការកាត្ប់នាយភាពទ្កីទ្ក” ដ ល
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សំរៅរៅរលើ “យុរធស្គស្តសតដ លរផ្ទត ត្រលើស្តសតីឬទ្គួស្គរទ្សីតដ លមានរគលបំណងចំបងគឺរ ើមបកីាត្ប់នាយ
ភាពទ្កីទ្ក។  
 
ភាពទ្កីទ្កបានកាែ យជាឧបសគគ ច៏មបងដ លរារាងំលរធភាពររួលបានយុត្តិធមរ៌ៅកនុងករណីពន អំរពើហិងា 
ដផ្ែករលើរយនឌរ័។ មស្តនតីនគបាលរៅកនុងរេត្តរត្នៈគីរបីានរធវើការកត្ស់មាគ ល់ ជារូរៅស្តសតីមនិសូវរទ្បើទ្បាស់
នីតិ្វធីិចាប ់ មនិដមនរោយស្គរដត្ភាពរអៀនខាម ស់ររ ប៉ាុដនតភាគរទ្ចើនគឺបណាត លមកពីស្គា នភាពរស ាកិចេ
របស់ពកួរគ។ ជាកដ់សតងគឺបុរសជាអនករកទ្បាកចំ់ណូល ទ្បសិនរបើបុរសជាបព់នធនគរ ទ្កុមទ្គួស្គរនឹង
បាត្ប់ងទ់្បាកចំ់ណូល។ ស្គា នភាពរនោះកប៏ានរកើត្រ ើងកនុងចំរណាមសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ រ 
ដ លរម ឹកនទំ្បពពណីដត្ងដត្រ ើរត្ជួាអនកសទ្មុោះសទ្មួល។ ទ្បជាពលរ ាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅកនុងតំ្បន់
ោចទ់្សយាលភាគរទ្ចើនទ្បកបរបរជាកមមកររធវើការកនុងចំការ ឬកសិោា ន។ ទ្បសិនរបើបតីទ្តូ្វបានចបេ់ែួន 
ទ្គួស្គរនឹងបាត្ក់មាែ ងំពលកមម និងបាត្ទ់្បាកចំ់ណូល។ 
 
រសសនៈយល់រ ើញរបស់អាជាា ធរមូលោា នចំរ ោះជនរងរទ្គោះ /ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងជនរលមើសបាន
ឆែុោះបញ្ញេ ំងពីការយល់រ ើញទករ់ងនិងត្នួរីរយនឌរ័ និងជំរនឿសនមត្រ់យនឌរ័អំពីអាកបបកិរយិារបស់បុរស
និងស្តសតីរៅកនុងសងគមកមពុជា  ូចមានដចងរៅកនុងចាបទ់្សី ដ លជាទ្កមសីលធមដ៌បបទ្បពពណីសទ្មាបទ់្សីត 
និង បានកំណត្អំ់ពីររបៀបដ លរកមងទ្សីនិងស្តសតីកមពុជាទ្តូ្វទ្បតិ្បតិ្តេែួនទ្បសិនរបើពួករគចងប់ានការររួល
ស្គគ ល់/មានរ ម្ ោះជាស្តសតី “ទ្គបល់កេណ៍”។ រទោះបីជាចាបទ់្សីបានបរងាើត្រ ើងជាងមយួសត្វត្សរម៍ករហើយ 
រហើយចំណុចេែោះពនទ្កមរនោះទ្តូ្វបាន ករចញពីកមមវធីិសិកាាងំពីឆ្ន ២ំ០១៧មករនោះ េែឹមស្គរដចងរៅកនុង
ទ្កមរនោះរៅដត្មានឥរធិពលរៅកនុងសងគម និងទ្តូ្វបរទ្ងៀនបនតពីមនុសសមយួជំននរ់ៅមយួជំននរ់ោយ
រសៃៀមស្គៃ ត្រ់ៅកទ្មតិ្ទ្គួស្គរ។  
 
រសសនៈរលើករ ើងរោយភាគី កព់ន័ធបានបងាា ញថា ភាគី កព់ន័ធរៅមនិទនប់ានយល់ ឹងរពញរលញ
អំពីបុពវរហតុ្ពិត្ទ្បាក ពនអំរពើហិងាផ្ែូវរភរររ ជាពិរសសករណីពនអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ រហើយជំរនឿ
សនមត្ព់នការររ ើសរអើងរយនឌរ័និងពូជស្គសនក៍រ៏ៅដត្មានរៅកនុងចំរណាមភាគី កព់ន័ធ។ កាត ដ លបរងាើន
ហានិភយ័ពនអំរពើហិងា  ូចជារទ្គឿងរញៀន និងរទ្គឿងទ្សវងឹ ទ្តូ្វបានកំណត្ថ់ាជាបុពវរហតុ្ចមបងរៅវញិ។         
េណៈដ លបុពវរហតុ្ចមបងពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រមួទងំអំរពើហងិាផ្ែូវរភរផ្ងរនោះបណាត លមកពី        
អតុ្លយភាពពនរំនករំ់នងអំណាចរវាងបុរសនិងស្តសតី រៅកនុងវស័ិយស្គធារណៈ និងឯកជនដ លបនតរកើត្
រ ើងរោយស្គរដត្បរោា នសងគមដ លមានចរកឹររ ើសរអើង ភាពទ្កីទ្ក និងទ្បពន័ធចាបដ់ លមាកង់ាយស្តសតី 
និងកងវោះនីតិ្រ ា។ រសសនៈរនោះបានបរងាើត្ឲ្យមានការអនុវត្តនូវររវរសតងោ់រអំពីអាកបបកិរយិារបស់បុរស និង
ស្តសតី និងជោះឥរធិពលរៅរលើលរធភាពរបស់ពកួរគកនុងការរធវើរសចកតីសរទ្មចចិត្តជាពិរសសបញ្ញា ទករ់ងការ
សរទ្មចចិត្ត រសរភីាពកនុងការរ ើររហើរ សិរធិផ្ែូវរភរ និងសុេភាពបនតពូជ និងសិរធនិន។ លុោះទ្ាដត្ទ្គបភ់ាគី
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 កព់ន័ធបានយល់ចាបអំ់ពីបញ្ញា រនោះ ររើបការរបស់្គា ត្និ់ងរឆែើយត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពចំរ ោះអំរពើ
ហិងារៅដត្ជាបញ្ញា ទ្បឈម។57 
 
៤.៤ក្មុារនិងការបងេំសរៀបអា ហព៍ិ ហក៍្មុារសៅក្នងុេហគម្ន៏ជនជាតិស ើម្ភាគតិច  
មស្តនតីរៅមនទីរកិចេការនររីេត្តបានររួលស្គគ ល់ថា ការររៀបអា ហ៍ពិ ហ៍វយ័រកមងគឺជាបញ្ញា រៅកនុងរេត្ត។ 
ទ្កុមការងារមនទីរកិចេការនររីេត្តកប៏ានសងាត្ថ់ា សូមបដីត្កនុងកំ ុងរពលពនការរាត្ត្ាត្ពនជំងឺកូវ ី១៩ រៅ
ចរនែ ោះដេមនី និងដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ កម៏ានករណីររៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារដ លមានអាយុចរនែ ោះពី 
១៣ រៅ១៤ ឆ្ន ចំំននួពី៨ រៅ៩ ករណីដ រ។ ករណីទងំរនោះគឺ កព់ន័ធនឹងយុវជនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ 
មនទីរកិចេការនររីេត្តបានបដនាមថាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចហាក ូ់ចជាមនិសូវេវល់ខាវ យ ឬមនិសូវបាន ឹងអំពី
ចាបរ់នោះររ ពីរទ្ ោះពួករគមនិសូវបានចុោះសំបុទ្ត្អា ហ៍ពិ ហ៍ររ ពកួរគទ្គនដ់ត្ររៀបចំរធវើពិធីរសនរទ្ពន
ាមទ្បពពណីដត្ប៉ាុរណាណ ោះ។58 គម នសាិតិ្បងាា ញពីរទ្ប៉ាវា៉ា  ងព់នអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារររ។ 
 
អា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររទ្ចើនដត្រកើត្រ ើងរៅតំ្បនរី់ជនបរពនទ្បររសកមពុជា រហើយភាគរយេពស់រកើត្រ ើង
រៅកនុងរេត្តមណឌ លគិរ ី និងរត្នគិរ។ី ការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវមយួរធវើរ ើងកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី
បានរករ ើញថា ១១ភាគរយពនរកមងទ្សីដ លមានអាយុចរនែ ោះពី១២ រៅ ១៧ឆ្ន បំានររៀបការ រហើយ១៩ 
ភាគរយពនរកមងទ្សីទងំរនោះមានអាយុចរនែ ោះពី១៥ រៅ ១៧ឆ្ន ។ំ59 
 
អងគការ PLAN International ទ្បចរំៅកមពុជា ដ លរធវើការរផ្ទត ត្រៅរលើការរោោះទ្ស្គយអា ហ៍ពិ ហ៍
កុមារ បានរករ ើញថាអា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររកើត្រ ើងរោយស្គរមូលរហតុ្ខាងរទ្កាម៖  

● រំរនៀមរំលាបទ់្បពពណីកនុងទ្សុកដ លមានភាពលំរអៀងដផ្នករយនឌរ័ និងដផ្ែករលើជំរនឿថារកមងទ្សី
គរួដត្ររៀបការមុនអាយុ២០ឆ្ន  ំពីរទ្ ោះបុរសនឹងមនិររៀបការជាមយួ “ស្តសតីចំណាស់” ររ។ 

● រហតុ្ផ្លដផ្នករស ាកិចេ ស្គា នភាពហិរញ្ា វត្ាុរបស់រកមងទ្សី គឺទ្តូ្វពឹងដផ្ែករៅរលើបុរស។60 មោ៉ាង
ររៀត្រនោះកជ៏ាមរធោបាយមយួរ ើមបរីរលួបានកមាែ ងំពលកមមបដនាមសទ្មាបទ់្គួស្គរផ្ងដ រ។ ឪពុក
មាត យរបស់រកមងទ្សីចងឲ់្យកូនទ្សីររៀបការ  ូរចនោះបតីអាចជយួ ការងារដទ្សចំការទ្គួស្គរបាន។61 

                                                      
57 អនុស្គសនរ៍មួរលេ ៣៥ពនអនុសញ្ញា  CEDAW សតីពអីំរពើហងិាដផ្ែករលើរយនឌរ័រលើស្តសតី, CEDAW/C/GC/35 កថាេណឌ  ១៩ រពំរ័ ៦។ 
58 បរសមាា សនជ៍ាមយួត្ណំាងមកពីមនទរីកិចេការនររីេត្តរត្នគិរ ីរៅពថៃរី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កងុបានលុង រេត្តរត្នគិរ ី
59 Taing R., សតីព ីការរោោះទ្ស្គយអា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររៅកមពុជា ។ កាដសត្ដេមរថាមស៍៖ បរសមាា សនជ៍ាមយួរលាក រយ   គមីថាន ពនអងគការ PLAN 
International រៅកមពុជា រៅពថៃរី២៨ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០។  
60  ូចខាងរលើ។  

61 រនោះគជឺាការអនុវត្តរៅរៅកនុងត្បំនភ់ាគឥស្គន  ូចជារេត្តទ្ករចោះ រត្នគិរ ីមណឌ លគិរ ីនងិសទឹងដទ្ត្ង។ 
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● ការរមួរភរមុនររៀបការនិងការមានពផ្ទរ ោះរបស់រកមងវយ័ជំរង។់ រ ើមបរីបស់្គា ត្កំុ់ឲ្យរកមងជំរង
ទ្ប ូកកនុងការរមួរភរមុនររៀបការ និងមានពផ្ទរ ោះ ឪពុកមាត យមយួចំនួនបានររៀបចំអា ហ៍ពិ ហ៍
ឲ្យកូនៗ រទោះបីជាកូនៗរៅមានអាយុរកមងករ៏ោយ។ េណៈចំរណោះ ឹងអំពីការរមួរភររោយសុវត្ាិ
ភាពនិងមរធោបាយពនោរកំរណើ ត្រៅមានកំរតិ្រៅរ ើយកនុងចំរណាមកុមារកមពុជា ការរមួរភរមុន
ររៀបការរៅដត្ចត្រុ់កជាសកមមភាពមនិសមរមយ និងមនិអាចររលួយកបានរៅកនុងសងគម រហើយ
យុវជនដ លទ្តូ្វបានរគ ឹងលឺថាបានទ្ប ូកកនុងររឿងរនោះ នឹងទ្តូ្វទ្បឈមជាមយួការមាកងាយរៅ
កនុងសងគម និងទ្តូ្វររួលភាពអាមា៉ា ស់។ 
 

រៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ មូលនិធិរបស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្សទ្មាបកុ់មារ(យូនីរសហវ) និងអងគការ PLAN 
International ទ្បចរំៅកមពុជាបានផ្តល់ការគទំ្រ ល់ទ្កសួងកិចេការនរ ី រៅកនុងការបរងាើត្ដផ្នការ
សកមមភាពថាន ករ់េត្ត រ ើមបរីបស់្គា ត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ និងការមានពផ្ទរ ោះរបស់រកមងវយ័ជំរង ់ កនុងរេត្ត      
រត្នគិរ។ី62  អងគការមនិដមនរោា ភបិាលមយួដ លរធវើការខាងអនុផ្លពទ្ពរឈើរៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី ដ ល
ររលួបានការគទំ្រពីអងគការអូសហាវ ម (Oxfam) ាមរយៈសមពន័ធភាពសិរធិកុមារ បាននឹងកំពុងដត្អនុវត្ត   
គំររាងមយួដ លមានរ ម្ ោះថា “សំរលងរកមងទ្សី” កនុងរគលបំណងរ ើមបរីបស់្គា ត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររៅ
កនុងរេត្តរត្នគិរ។ី63 គរទ្មាងរនោះរផ្ទត ត្រលើទ្សុកចំននួ៣ រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ។ី គំររាងរនោះមានរគលរៅ
ចំននួបីសំខាន់ៗ   កព់ន័ធនិងភាគីរផ្សងៗគន រៅកនុងសហគមន។៍ រីមយួគឺរធវើការជាមយួអាជាា ធរមូលោា ន 
រ ើមបពីទ្ងឹងការអនុវត្ត ត្ួនរីរបស់ពកួរគកនុងការរបស់្គា ត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍វយ័រកមង ឬអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ
រៅកនុងសហគមន។៍ រីពីរគឺរធវើការជាមយួឪពុកមាត យ /សមាជិកទ្គួស្គររ ើមបបីរងាើនការយល់ ឹងអំពីផ្លប៉ាោះ
 ល់ពនអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ នឹងទ្តូ្វរធវើការផ្ទែ ស់បតូរពីររបៀបចិញ្េ ឹមកូន។ រីបីគឺរធវើការរោយផ្ទទ ល់ជាមយួ 
កុមារ និងយុវជនរ ើមបបីរងាើនការយល់ ឹងអំពីសិរធិ និងផ្លប៉ាោះ ល់ពនអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារមករលើជីវតិ្
របស់ពកួរគ។ 
 
អនុសញ្ញា សតីពីការលុបបំបាត្រ់ាល់រទ្មងព់នការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ និងអនុសញ្ញា សតីពីសិរធិកុមារ 
បានចត្រុ់ក “អា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ  និងអា ហ៍ពិ ហ៍រោយបងេំ ជាការអនុវត្តដ លបងាឲ្យរទ្គោះថាន ក។់64 
                                                      
62 រកមងទ្សី មនិដមនជាកូនទ្កមុ-ំបញ្េបអ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររៅកមពុជា។  ចន.់, ក. និង រាម រ., ពថៃរី១០ ដេមនិឆ្ន ២ំ០១៧រកបានរៅ 
https://unicefcambodia.blogspot.com/2017/03/by-chan-kanha-and-ream-rin-romas-is.html  កទ្សងរ់ៅពថៃរ០ី៧ ដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
63 ការផ្សពវផ្ាយពនកែបឹកុមារ អំពផី្លប៉ាោះ ល់ពនអា ហ៍ព ិហ៍អនតី្ិជន។ បិន, ស., ពថៃរ០ី៦ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រកបានរៅ http://www.ntfp-
cambodia.org/awareness-of-child-clubs-about-impacts-of-child-marriage/  កទ្សងព់ថៃរ០ី៧ ដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
64 អនុស្គសនរ៍មួ /រសចកតពីនយល់រមួរលេ៣១ ពនគណៈកមាម ធិការសតីពីការលុបបបំាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី នងិរលេ ១៨ពនគណៈកមាម ធិការសតីពីសិរធិកុមារ 
សតីពកីារអនុវត្តទ្បកបរោយរទ្គោះសថាន ក ់CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 ចុោះពថៃរី៤ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ ដផ្នក៦.២ កថាេណឌ  ១៩-២១ អាចរកបាន
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC
%2f18&Lang=en  កទ្សងព់ថៃរី១២ ដេមនិឆ្ន ២ំ០២១ ។ 
 

https://unicefcambodia.blogspot.com/2017/03/by-chan-kanha-and-ream-rin-romas-is.html
http://www.ntfp-cambodia.org/awareness-of-child-clubs-about-impacts-of-child-marriage/
http://www.ntfp-cambodia.org/awareness-of-child-clubs-about-impacts-of-child-marriage/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f31%2fCRC%2fC%2fGC%2f18&Lang=en
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អា ហ៍ពិ ហ៍កុមារកទ៏្តូ្វបានរគចត្រុ់កថាជាការររៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រោយបងេំផ្ងដ រ ពីរទ្ ោះកុមាររៅ
មនិទនម់ាននីតិ្ភាពទ្សបចាបរ់ ើមបផី្តល់ការទ្ពមរទ្ពៀងបានររ។65 រ ាភាគីមានរំនលួេុសទ្តូ្វកនុងការ
ធានថា ការអនុវត្តដ លបងារទ្គោះថាន កទ់ងំអស់រនោះទ្តូ្វបានលុបបំបាត្រ់ចល។ គណៈកមាម ធិការសតីពីការ
លុបបំបាត្រ់ាល់រទ្មងព់នអំរពើររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ បានកត្ស់មាគ ល់ជាពិរសសថា “រ ាភាគីពនអនុ
សញ្ញា សតីពីការលុបបំបាត្រ់ាល់រទ្មងព់នការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ ទ្តូ្វមានកាត្ពវកិចេផ្ងដ រកនុងការ
ចត្វ់ធិានការ   សមទ្សបទងំឡាយណា រោយរមួបញ្េូ លទងំវធិានការពិរសសបរណាត ោះអាសនន (មាទ្ា ៤ 
(កថាេណឌ រី១)  ល់មានមាទ្ា១៤ រ ើមបដីកត្ទ្មូវនូវរាល់ការអនុវត្តដផ្នកសងគម និងវបបធម ៌របស់បុរស និង
ស្តសតីរ ើមបសីរទ្មចបាននូវការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើង និងរំរនៀមរំលាប ់និងការអនុវត្តរផ្សងររៀត្ទងំឡាយ
ណាដ លចត្រុ់កថា រភរណាមយួពនរភរទងំពីរមានឧត្តមភាពជាង ឬ ទបជាង ឬ សតីពីផ្នត្គំ់និត្ពនត្នួរី
របស់បុរស និង  ស្តសតី”។66 
 
៤.៥. ការមាក្់ងាយ និងផាត់ជនរងសស្រោោះរេរ់ានតជីវិតសចញពី  
អំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រ 
អារមមណ៍របស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងផ្នត្គំ់និត្សហគមនដ៏ លរមើលមករលើពកួរគបនទ បពី់ពកួរគ 
បានរងរទ្គោះរោយស្គរអំរពើហិងាបានបងាា ញនូវការមាកង់ាយ។ ជនរងរទ្គោះទ្តូ្វបានរគវនិិចឆយ័ មាកង់ាយ 
សតីបរនទ ស ឬ អាណិត្អាសូរ រោយស្គរដត្អវីដ លបានរកើត្រ ើងចំរ ោះនង។ ត្ពមែរបស់នងទ្តូ្វបានរគ
រមើលរ ើញថាបានធាែ កចុ់ោះ។ “ការមាកង់ាយដ លបងារ ើងរោយអំរពើហិងាផ្ែូវរភរ មនិទ្តឹ្មដត្ជាការ
បងាា ញពីត្ពមែ ជំរនឿ ឬឥរយិាបថបុគគលប៉ាុរណាណ ោះររ ដថមទងំបានបងាា ញអំពីបរោា នសងគមដ លដសតងរ ើង
ាមរយៈ អាកបបកិរយិា និងសកមមភាពរបស់ទ្កុមមនុសស ឬស្គា បន័។ ការមាកង់ាយរកើត្រ ើងពីបរោា ន
សងគមនិងវបបធមជំុ៌វញិវសិមភាពរយនឌរ័ និងការរពឹំងរុក ឬការយល់រ ើញពនត្ួនរីរយនឌរ័ អាកបបកិរយិា
និងការររួលេុសទ្តូ្វាមដបបទ្បពពណីពនការដបងដចករៅកនុងសងគមដ លថាស្តសតី និងរកមងទ្សីគឺជាអនក
ដ លទ្តូ្វទ្បកានខ់ាេ បនូ់វគុណធមនិ៌ងកិត្តិយសសទ្មាបទ់្គួស្គរជារ ើម...”67 គរួកត្ស់មាគ ល់ផ្ងដ រថាសហ
គមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចទងំរនោះមានចំនួនទ្បជាជនតិ្ចត្ួច រហើយពកួរគស្គគ ល់គន រៅវញិរៅមក។ 
រោយស្គររំហំតូ្ចពនសហគមនទ៍ងំរនោះ ការមាកង់ាយដ លបងារ ើងរោយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ 
ហាក ូ់ចជោះឥរធិពលខាែ ងំរៅរលើជនរងរទ្គោះ ជាពិរសសរៅរពលទ្កុមទ្គួស្គររបស់ជនរលមើសកជ៏ាដផ្នកមយួ
ពនសហគមនដ៍ត្មយួ។  ូចបានកត្ស់មាគ ល់រោយគណៈកមាម ធិការសតីពីការលុបបំបាត្រ់ាល់រទ្មងព់នការ
                                                      
65  ូចខាងរលើ។ 
66  ូចខាងរលើ កថាេណឌ  ៣០។ 
67 រមធាវ ីនិងបណឌិ ត្ដផ្នកសិរធិមនុសស  ការយល់ ឹងអពំីរយនឌរ័ អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ និងការមាកង់ាយដផ្ែករលើរយនឌរ័រៅកនុងសហគមនជ៍នជាត្ិរសរុី 
ដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៨, រំពរ័ ៨-៩។ អាចរកបានរៅ http://ldhrights.org/en/wp-content/uploads/2018/12/LDHR-Gender-gender-based violence-and-
Stigma-Mapping-Report-FINAL.pdf  កទ្សងព់ថៃរ០ី៦ ដេមករា ឆ្ន ២ំ០២១។ សទ្មងស់មតគីជឺាដផ្នកពននិយមនយ័រៅកនុង របាយការណ៍ រហើយសទ្មងស់មតី
រនោះអាចនងឹអនុវត្តរៅកមពុជា នងិទ្បររសរផ្សងៗបាន មនិដមនសទ្មាបដ់ត្ទ្បររសរសរុមីយួររ។ 
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ររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ រៅកនុងរសចកតីសននិោា នបញ្េបឆ់្ន ២ំ០១៩ ការមាកង់ាយដផ្នកសងគមនិងវបបធម ៌
គឺជារនងំឧបសគគកនុងការររលួបានយុត្តិធម ៌ ពីរទ្ ោះបានរារាងំស្តសតីនិងរកមងទ្សីពីការោក ់កយបណតឹ ងអំរពើ
ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។  
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្៣នកប់ានរ លថា ពកួរគររួលបានការយកចិត្តរុកោកពី់សំណាកស់ហគមន ៍ 
កនុងរនោះមានជនរងរទ្គោះមាន កប់ញ្ញជ កថ់ាភរយិារបស់ជនរលមើសបានេឹងសមារនឹងនង។ ជនរងរទ្គោះរស់   
រានតមានជីវតិ្រផ្សងររៀត្ បានកត្ស់មាគ ល់ថាសហគមនប៍ានផ្ទែ ស់បតូរររបៀបរំនករំ់នងជាមយួពកួរគ។ ជន
រងរទ្គោះមាន កប់ាននិយាយថា េណៈដ លនងររួលបានការអាណិត្ នងករ៏រលួបានការរសើចចំអកពីអនក
ភូមេិែោះ ផ្ងដ រ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីរនករ់ផ្សងររៀត្បានអោះអាងថា ស្គចញ់ាតិ្របស់ជនរលមើសបាន
រជរទ្បមាថ និងបាននិយាយអាទ្កកពី់ពកួរគ  ូចជាថាជនរងរទ្គោះមាន ករ់នោះគឺជាមនុសសដ លចូលចិត្តរចញ
រៅរទ្ៅរពលយប ់ រហើយចូលចិត្តផឹ្ករទ្គឿងទ្សវងឹ។ ជនរងរទ្គោះមាន ករ់រៀត្និយាយថាមានរកមងៗអាយុ
ទ្បដហលនងបានរចរទ្បកានន់ងថា នងយល់ទ្ពមរមួរភរជាមយួរគរោយស្គរដត្នងចងប់ានលុយ។ 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្៣នករ់ផ្សងររៀត្បាននិយាយថា សមាជិកសហគមននិ៍ងមនុសសដ លមានអាយុ
ទ្សបាលៗពកួរគបានសតីបរនទ ស និងមាកង់ាយពកួរគចំរ ោះករណីររំលាភរសពសនាវៈ។ ជនរងរទ្គោះរស់  
រានតជីវតិ្រផ្សងររៀត្បានរ លថា សហគមនរ៍សើចចំអករោយស្គរដត្ពកួរគរោោះទ្ស្គយករណីរនោះាមរ
យៈការទ្ពមររួលសំណង។ កនុងករណីរនោះ បញ្ញា មយួរកើត្រ ើងរនោះគឺចំននួរឹកទ្បាកព់នសំណងទ្កុម
ទ្គួស្គរជនរលមើសបានប ិរសធមនិបងទ់្បាកា់មចំនួនដ លបានទមទរ។ 
 
រម ឹកនទំ្បពពណី/ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយ បានកត្ស់មាគ ល់ថា ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ទ្តូ្វបានរគរមើលរ ើញកនុង
ផ្នត្គំ់និត្រផ្សងគន  បនទ បពី់រហតុ្ការណ៍រកើត្រ ើង។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយជនជាតិ្ទ្គឹងមាន កម់កពីទ្សុកអូរជំុ រេត្ត
រត្នគិរ ីបាននិយាយថាជនរងរទ្គោះអាចនឹងបាត្ប់ងកិ់ត្តិយស និងមានអារមមណ៍ខាម ស់រអៀន ពីរទ្ ោះនងទ្តូ្វ
បានរគរមើលងាយ និងតិ្ោះរ ៀល។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមកពីទ្សុកអូរយា៉ា ោវ  រេត្តរត្នគិរបីាននិយាយថា ជនរង
រទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ជាររឿយៗរទ្ចើនដត្ខាម ស់រអៀន ភយ័ខាែ ច  េវោះរំនុកចិត្តនិងមានអារមមណ៍ថាគម នសុវត្ាិភាព។ 
ចស់ទ្ពឹទធ ចរយរផ្សងររៀត្មកពីទ្សុកដត្មយួបានយល់ទ្សប រោយកត្ស់មាគ ល់ថាជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្
ររលួបាន“ កយអាទ្កកជ់ារទ្ចើនពីអនកជិត្ខាង”។ចស់ទ្ពឹទធ ចរយជនជាតិ្ទ្គឹងមកពីទ្សុកកូនមុបំាននិយាយ
ថាសហគមនអ៍ាណិត្ ល់ជនរងរទ្គោះ រហើយផ្តល់ការគទំ្រ និង ំបូនម ន ល់នង។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយជន
ជាតិ្រំពូន មកពីទ្សុកលំផ្ទត្ ់ រេត្តរត្នគិរបីាននិយាយថា “សហគមនគ៍រួដត្រលើករឹកចិត្ត ល់ជនរងរទ្គោះ 
និង គទំ្រពួករគ”។ 
 
មស្តនតីនគបាលមនិបាន ឹងអំពីទ្កុមទ្គួស្គរណាមយួដ លររលួរងនូវការគំរាមកំដហង ឬការររ ើសរអើងបនទ ប់
ពីពកួរគបានរាយការណ៍ពីករណីររំលាភរសពសនាវៈរនោះររ។ ពកួរគរជឿជាកថ់ាគម នការររ ើសរអើងរៅកនុង   
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សហគមនរ៍ទ្ចើនររ ពីរទ្ ោះអនកភូមមិានការអាណិត្អាសូរ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ នគបាលបាន     
សហការជាមយួព គូាមរយៈការបញ្ជូ នជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រៅររលួការទ្បឹកាពិរទ្គោះរយាបល់ និង
បរងាើត្ដផ្នការសមាហរណ៍កមមរៅកនុងសហគមន។៍ រៅរពលដ លជនរងរទ្គោះរស់រានតវលិទ្ត្ បរ់ៅភូម ិ
ពកួរគររួលបានការស្គវ គមនយ៍ា៉ា ងកករ់ៅត ។68 
 
ផ្ទុយពីការរលើករ ើងខាងរលើ តំ្ណាងមនទីរកិចេការនររីេត្តបាននិយាយថាពួករគបាន ឹងអំពីការររ ើសរអើង
ទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរងរទ្គោះ។ ពកួរគបានកត្ស់មាគ ល់រ ើញថា ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ហាក ូ់ចជាធុញថប ់និង
ររលួរងនូវការបាករឹ់កចិត្ត  ពកួរគមានអារមមណ៍ខាម ស់រអៀន ឬរងនូវភាពអាមា៉ា ស់។ អនកេែោះមនិចងរ់ៅ
ស្គលាររៀន ឬមនិចងរ់ ើញអនកជិត្ខាង រទ្ ោះពួករគ ឹងថាមនុសសទងំរនោះបាន ឹងអំពីអំរពើររំលាភរសព
សនាវៈរនោះ។ តំ្ណាងមនទីរកិចេការនរបីានបញ្ញជ កថ់ាពកួរគដត្ងដត្រលើករឹកចិត្ត ល់ទ្កុមទ្គួស្គរឲ្យជយួ  ល់
ជនរងរទ្គោះ។ ពួករគពោយាមដណនផំ្តល់ ំបូនម ន ល់ជនរងរទ្គោះឲ្យបនត ំរណើ ររៅមុេររៀត្។ ទ្បធាន
មនទីរកិចេការនររីេត្ត បាននិយាយថាការមាកង់ាយជោះឥរធិពលខាែ ងំ សូមបដីត្រៅកនុងសហគមនដ៍ លមនិដមន
ជាជនជាតិ្រ ើមករ៏ោយ។ ការកាត្រ់សចកតីថា “នងទ្តូ្វបានរគររំលាភ” គឺមានបងាបអ់ត្ានយ័អវជិជមាន 
ពីរទ្ ោះមាននយ័ថាស្តសតីរនោះអស់ភាពបរសុិរធដ លជាការបំបាករឹ់កចិត្ត ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើ
ររំលាភរសពសនាវៈ។69  
 
អាជាា ធរមូលោា ន ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ និងចស់ទ្ពឹទធ ចរយទ្បពពណី មកពីរេត្ត
មណឌ លគិរ ី រេត្តរត្នគិរ ី និងរេត្តសទឹងដទ្ត្ង បានបញ្ញជ កនូ់វអវីដ លតំ្ណាងមនទីរកិចេការនររីេត្តបានរលើក 
រ ើង។ ពកួរគបានកត្ស់មាគ ល់ពីភាពេុសដបែកពនររបៀបដ លជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្គួស្គរទ្តូ្វបាន
រគយកចិត្តរុកោកប់នទ បពី់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ /ជនរងរទ្គោះរងរទ្គោះអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ 
ទ្បតិ្កមមរបស់សហគមនម៍ានចបា់ងំពី ការអាណិត្អាសូរ រហូត្ ល់ការមាកង់ាយ និងសតីបរនទ សរៅរលើ
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ កនុងករណីេែោះស្គចញ់ាតិ្របស់ជនរលមើសដ លរស់រៅកនុងសហគមនដ៍ត្មយួបាន
បងាការសមែុត្កំដហង ឬយាយជីនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ ចបំាចណ់ាស់ទ្តូ្វមានការផ្ទែ ស់បតូរឥរយិាបថ និង
អាកបបកិរយិារបស់សហគមនចំ៍រ ោះជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ 
 
គបបមីានកិចេការងារជារទ្ចើនដ លទ្តូ្វរធវើបដនាមទករ់ងនិងការរធវើសមាហរណ៍កមមជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្
ទ្ត្ បចូ់លកនុងសងគមវញិ និងរ ើមបបីរងាើនការយល់ ឹងអំពីស្គា នភាពនិងត្ទ្មូវការរបស់ពកួរគ។ ទ្តូ្វបដនាម
ជំនយួពោបាលរបសួផ្ែូវចិត្ត ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុមទ្គួស្គររ ើមបជីយួ ពួករគរោោះទ្ស្គយបញ្ញា

                                                      
68 បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កុមការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ និងអនីត្ជិនពនសនងការប៉ាូលីសរេត្តរត្នគីរ ីនពថៃរី ២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្តរត្ន
គិរ។ី 

69 បរសមាា សនជ៍ាមយួត្ណំាងមកពមីនទីរកិចេការនររីេត្តរត្នគិរ ីរៅពថៃរី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កងុបានលុង រេត្តរត្នគិរ។ី 
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បាកស់ាត្។ ជាររឿងដ លមនិគរួឲ្យបារមារៅរពលដ លមស្តនតីនគបាលថាន ករ់េត្ត សដមតងការរជឿជាកថ់ាគម ន
ការររ ើងរអើសទ្បឆ្ងំនឹងជនរងរទ្គោះរនោះ។ ប៉ាុដនតការរលើករ ើងរនោះត្ទ្មូវឲ្យមានការរចរសួរអំពីដផ្នការ 
សមាហរណ៍កមមដ លបានអនុវត្តកនែងមក ទ្បសិនរបើរករ ើញថាសកមមភាពទ្បទ្ពឹត្តរបស់សហគមនម៍ករលើ 
ជនររទ្គោះមានភាពេុសដបែករនោះ។ មស្តនតីអាជាា ធរនិងទ្កុមទ្គួស្គររបស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មយួចំននួ 
ហាកសំ់ដ ងនូវការ “អាណិត្អាសូរ” ដ លជាទ្បតិ្កមមវជិជមាន ប៉ាុដនតពួករគមនិបាន ឹងថារទោះបីជាគម នការ
សមែុត្ ឬសតីបរនទ សរៅរលើជនរងរទ្គោះករ៏ោយ ការអាណិត្អាសូរ កជ៏ារទ្មងម់យួពនការររ ើសរអើងផ្ងដ រ 
ពីរទ្ ោះបានបងាា ញថាការគិត្របស់សហគមនរ៍ៅរលើជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ គឺមានលកេណៈេុសពីមុន
បនទ បពី់នងទ្តូ្វបានរគរបៀត្របៀន ឬររំលាភរសពសនាវៈ។ ររបៀបដ លសហគមនរ៍ធវើមកកានជ់នរងរទ្គោះ
រស់រានតជីវតិ្ បនទ បពី់ពកួរគររលួរងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័អាចជោះឥរធិពលរៅ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានត
ជិវតិ្រផ្សងររៀត្ និងបនទុចបងាែ កព់កួរគមនិឲ្យរាយការណ៍ពីអវីដ លបានរកើត្រ ើងចំរ ោះពួករគ។ 
 
៤.៦.ការទទួលបានយតុតិធម្៌របេជ់នរងសស្រោោះ / ជនរងសស្រោោះរេរ់ានតជីវិត  
ទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវបានស្គកសួរអំពីសកមមភាពដ លបានរធវើរ ើងអនុរលាមាមចាប ់ និងរគលការណ៍ដណន ំ
ដ លមានទ្ស្គប ់ បនទ បពី់មានរសចកតីរាយការណ៍អំពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ ភាគរទ្ចើនពនអនកផ្តល់
បរសមាា សបានបញ្ញជ កថ់ាពកួរគបានរធវើសកមមភាពមយួចំនួនអាចជាយនតការផ្ែូវចាប ់ និងវធីិស្គស្តសតរោោះ
ទ្ស្គយវវិាររោយរទ្បើយនតការដបបទ្បពពណីរបស់ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ឬបានរទ្បើទ្បាស់យនតការទងំពីរ។ 
ពត័្ម៌ានបញ្ញជ ករ់ៅខាងរទ្កាម។ 
 
ការស ោះស្រសាយតាម្ស្របព័នធយតុតិធម្៌អែូវការ 
អាជាា ធរមូលោា នបានបញ្ញជ កថ់ាពកួរគបានបញ្ជូ នសំណំុររឿងទងំរនោះរៅអាជាា ធរថាន ករ់លើ ជារូរៅគឺបញ្ជូ ន
រៅអាជាា ធរ ុំ និងនគរបាលយុត្តិធម។៌ ពួករគកប៏ានពោយាមដសវងរកជនរលមើស។ អាជាា ធរមូលោា នកទ៏្តូ្វ
បានស្គកសួរថារត្ើពកួរគធាែ បប់ានាមោនសំណំុដ លបានបញ្ជូ នរៅអាជាា ធរថាន ករ់លើដ រឬររ។មស្តនតអីាជាា
ធរចំនួន៤រូប មនិបានរឆែើយត្បចំរ ោះសំណួររនោះររ រោយដ កអាជាា ធរ៤រូបរផ្សងររៀត្បញ្ញជ កថ់ាពួករគ
មនិបានាមោនសំណំុររឿងររ។ អាជាា ធរមយួរូបបានពនយល់ថាមានករណីជារទ្ចើនដ លទ្តូ្វបានរោោះ
ទ្ស្គយរៅប៉ាុសតិ៍នគរបាល ុំាមរយៈការសទ្មុោះសទ្មួលនិងការចរច ជាជាងរោោះទ្ស្គយាមទ្បពន័ធចាប់
ផ្ែូវការ។ 
អាជាា ធរមូលោា នបីរូបបានបញ្ញជ កថ់ាពកួរគបានាមោនសំណំុររឿងដ រ ប៉ាុដនតអាជាា ធរថាន ករ់លើមនិបានចត្ ់
វធិានការអវីរ ើមបរីោោះទ្ស្គយសំណំុររឿងររ។ អាជាា ធរមូលោា នមាន ករ់រៀត្បានបញ្ញជ កថ់ា េណៈមានករណី 
របៀត្របៀនផ្ែូវរភរចំនួន២ករណីបានបញ្ជូ នរៅតុ្លាការរនោះ គម នរកាោះរៅជនសងសយ័រៅបំភែរឺរ។ អាជាា
ធរ មាន ករ់រៀត្បានបញ្ញជ កថ់ា បុគគលដ លបានរាយការណ៍មកគត្ក់ប៏ានោកប់ណតឹ ងរៅអាជាា ធរថាន ករ់លើផ្ង
ដ រ ដត្មានដត្រមភូមបិ៉ាុរណាណ ោះដ លបនតការរសុើបអរងាត្។ 
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ការាមោនសំណំុររឿងជាមយួអាជាា ធរថាន ករ់លើ ជាធមមាមាននយ័ថាអាជាា ធរមូលោា នបានពិនិត្យរលើ
ករណីរនោះរហូត្ ល់មយួឆ្ន ។ំ ពកួរគកប៏ានទ្បមូលពត័្ម៌ានថមីៗរហើយបញ្ជូ នបនតរៅអាជាា ធរថាន ករ់លើ។ មាន
អាជាា ធរ មូលោា នមយួចំនួនបានពោយាមយា៉ា ងសកមមរ ើមបរីធវើការជាមយួអាជាា ធរថាន ករ់លើ រ ើមបរីសុើបអរងាត្ 
និងជួយ រោោះទ្ស្គយករណីរនោះ។  
 
ការទ្ស្គវទ្ជាវរករ ើញថា អាជាា ធរថាន ករ់លើហាកម់និបានាមោននិងរធវើការរឆែើយត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធ
ភាពចំរ ោះករណីដ លអាជាា ធរមូលោា នបានបញ្ជូ នរៅពកួរគររ។ ការដ លមានករណីេែោះទ្តូ្វបានរោោះ
ទ្ស្គយរៅទ្តឹ្មដត្ប៉ាុសតិ៍នគរបាល ុំ គឺជាររឿងដ លគួរឲ្យទ្ពួយបារមាពីរទ្ ោះនគបាលយុត្តិធមម៌ានកាត្ពវកិចេ
បញ្ជូ នសំណំុររឿងកតីរៅតុ្លាការ និងមនិគួររោោះទ្ស្គយររឿងកតីរោយេែួនឯងរ ើយ។ រហតុ្រនោះនឲំ្យលរធ
ភាពររលួបានយុត្តិធមរ៌បស់ជនរងរទ្គោះនិងទ្កុមទ្គួស្គររៅមានកំរតិ្។ 
 
ការចាប់ខែួន និងអតនាា សទាេជនជាប់េងសយ័  
រយាងាមអាជាា ធរមូលោា ន មានការចបេ់ែួនជនរលមើសរៅកនុង៧ករណី េណៈដ ល ១១ករណីររៀត្ពំុមាន
ការចបេ់ែួនរ ើយ។70 កនុងករណីេែោះអាជាា ធរមូលោា នមនិបានពនយល់ពីមូលរហតុ្ដ លនរំអាយគម នការ
ចបេ់ែួនររ។ ចំនុចខាងរទ្កាមរនោះគឺជារហតុ្ផ្លផ្តល់ឲ្យសទ្មាបក់ារេកខានកនុងការចបេ់ែួន៖ 
 

 ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះរជឿជាកថ់ា ពកួរគមនិមានអំណាច ឬធនធានរ ើមបឲី្យមានចបេ់ែួនជន
រលមើសបានរ ើយ 

 ជនរងរទ្គោះមនិបានចងែុលបងាា ញថារត្ើជនរលមើសជានណា រោយស្គរដត្នងមនិអាចនិយាយ
ភាស្គដេមរបាន 

 ជនរលមើសមនិទ្តូ្វបានចបេ់ែួនរោយស្គរដត្ កយបណតឹ ងមនិមានរ ម្ ោះនិងអាស័យោា នរបស់ជន
រលមើស រហើយជនរលមើសបានរត្រ់គចេែួន  

 ជនរលមើសមនិទ្តូ្វបានចបេ់ែួន ពីរទ្ ោះរគបានផ្តល់សំណង ល់ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ និងផ្តល់
ទ្បាក ់ល់អាជាា ធរ ចំននួ ៣.០០០  ុលាែ រ  

 អាជាា ធរបានបញ្ជូ នេែួនជនរងរទ្គោះរៅប៉ាុសតិ៍នគរបាលរ ើមបពិីនិត្យរកាសលយវចិេយ័ ប៉ាុដនតពំុមាន       
ភសតុាងចាស់លាស់ 

 ជនរលមើស គឺជាពូរបស់ជនរងរទ្គោះ រហើយទ្កុមទ្គួស្គរមនិចងឲ់្យមានការចបេ់ែួន និង 

                                                      
70 ររឿងកតីដត្មយួដ លមានចររីទ្ចើនអនក កនុងរនោះមានមាន កទ់្ត្ូវចបេ់ែួន នងិពីរនករ់រៀត្រត្រ់គចេែួន។ 
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 បនទ បពី់បានោក ់កយបណតឹ ងរៅកនុងតុ្លាការ តុ្លាការ ជាអនកររលួេុសទ្តូ្វកនុងការចបេ់ែួន          
ជនរលមើស។ 

 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ ៧នក ់បានរ លថាជនរលមើសទ្តូ្វបានចបេ់ែួន។ ស្គចញ់ាតិ្ជន
រងរទ្គោះមាន កប់ានកត្ស់មាគ ល់ថា រៅកនុងករណីស្គចញ់ាតិ្របស់គត្ម់ានជនរលមើសរទ្ចើននក ់(បីនកជ់ាជន
ជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងមាន ករ់រៀត្មនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចររ) រហើយមានជនរលមើសដត្មាន កប់៉ាុរណាណ ោះ
ដ លទ្តូ្វបានចបេ់ែួន។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះបនួនករ់ផ្សងររៀត្បានកត្ស់មាគ ល់ថាជនរលមើសទ្តូ្វបាន
ចបេ់ែួន និងកំពុងជាបព់នធនគរ។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះមាន ករ់រៀត្បាននិយាយថា ជនរលមើសទ្តូ្វបាន
តុ្លាការផ្តនទ រទសោកព់នធនគរ១៥ ឆ្ន ។ំ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះមាន ករ់ផ្សងររៀត្បានរ លថាជនរលមើស
ទ្តូ្វបានចបេ់ែួនប៉ាុដនតទ្តូ្វបានរោោះដលងវញិរហើយ។ មយួភាគបីពនស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះបានបញ្ញជ កថ់ា   
េណៈដ លជនរលមើសទ្តូ្វបានចបេ់ែួន ពួករគមនិទ្បាក ថារត្ើជនរលមើសកំពុងជាបព់នធនគរឬររ។ 
 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះចំនួន៥នកប់ានបញ្ញជ កថ់ា ជនរលមើសមនិទ្តូ្វបានចបេ់ែួនររ។ មានមយួករណីស្គច់
ញាតិ្ជនរងរទ្គោះបានបញ្ញជ កថ់ា រោយស្គរដត្ជនរងរទ្គោះបានសរទ្មចចិត្តរោោះទ្ស្គយររឿងរនោះាម
មរធោបាយដបបទ្បពពណី។ មានពីរករណីជនព  ល់បានរត្រ់គចេែួនមុនរពលចបេ់ែួន។ ពីរករណីររៀត្
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះ មនិបានផ្តល់ពត័្ម៌ានអំពីមូលរហតុ្ដ លជនរលមើសមនិទ្តូ្វបានចបេ់ែួន។ ស្គច់
ញាតិ្ជនរងរទ្គោះពីរនករ់រៀត្ មនិបានរឆែើយត្បររ។ 
 
ការេកខានកនុងការចបេ់ែួនជនរលមើស បងាា ញពីភាពរនរ់េាយរៅកនុង ំរណើ រការពនការរសុើបអរងាត្របស់   
នគបាលយុត្តិធម ៌និងអាជាា ធរមូលោា នដ លមនិអាចកំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជនរលមើសបាន រហើយហាក ូ់ចជា
មនិបានេិត្េំទ្បឹងដទ្បងរ ើមបដីសវងរកជនរលមើស រៅរពលពួករគបានចករចញពីតំ្បនរ់នោះ។ កងវោះនូវកិចេ
សហការរវាងប៉ាុសតិ៍នគរបាល ុំ និងនគរបាលថាន ករ់េត្ត កនុងការដចករដំលកពត័្ម៌ានអំពីជនរលមើស និងរសនើសំុ
ឲ្យមានការចបេ់ែួន។ កងវោះការគទំ្រ ល់ជនរងរទ្គោះនិងទ្កុមទ្គួស្គរ ដ លគម នលរធភាពបនតររឿងកតីទ្ពហម
រណឌ  និងរធវើ ំរណើ ររៅតុ្លាការ រោយស្គរដត្គម នជំនួយពីខាងរទ្ៅទងំដផ្នកហិរញ្ា វត្ាុ និងជំនយួដផ្នក
ចាបក់ប៏ាន រករ ើញផ្ងដ រ។ ការសហការរវាងមស្តនតីនគរបាលយុត្តិធម ៌ និងស្គលា ំបូងរេត្ត ជាពិរសស
ការយិាល័យទ្ពោះរាជអាជាា គរួដត្ទ្តូ្វបានដកលមែ ឬរធវើរអាយទ្បរសើរជាងរនោះ។ ការេកខានកនុងការចបេ់ែួន
និងបរងាើត្ការ ររួលេុសទ្តូ្វរៅកនុងទ្បពន័ធចាប ់ រមួចំដណករធវើឲ្យមានការរទ្បើទ្បាស់យនតការរោោះទ្ស្គយ
ាមដបបទ្បពពណី ដ លរផ្ទត ត្រៅរលើការចរច និងសំណងហិរញ្ា វត្ាុ ជំនសួឲ្យការចបេ់ែួន ការកាត្រ់ទស
និងការផ្តនទ រទស។ 
 
ការ ក្់ ក្យបណតឹ ង 
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អនុរលាមាមចាបព់នទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា  កយបណតឹ ងទ្ពហមរណឌ អាចទ្តូ្វរធវើរ ើងរោយជនរងរទ្គោះ 
រោយផ្ទទ ល់ ឬ ស្គចញ់ាតិ្ជិត្សនិរធរបស់ជនរងរទ្គោះ ឬរោយនគរបាលយុត្តិធម។៌  មស្តនតីនគរបាលយុត្តិធម ៌
មានកាត្ពវកិចេររលួេុសទ្តូ្វកនុងការចបេ់ែួនជនសងសយ័ដ លទ្តូ្វបានរចរទ្បកាន ់ និងនេំែួនរៅកាន់
តុ្លាការរ ើមបឲី្យទ្ពោះរាជអាជាា រធវើរសចកតីសរទ្មចថារត្ើគរួរបើកសំណំុររឿងបររចរឬអត្។់ ទ្ពោះរាជអាជាា  
ទ្តួ្ត្ពិនិត្យភស័តុាងដ លចងទ្កងបានរោយមស្តនតីនគរបាលយុត្តិធមទ៌ងំអស់ បនទ បរ់ធវើរសចកតីសរទ្មចថា
គរួ ុំេែួន ជនសងសយ័និងបញ្ជូ នសំណំុររឿងរៅរៅទ្កមរសុើបសួរ ឬកនុងករណីដ លមានភស័តុាងមនិទ្គប់
ទ្គន ់រ ើមប ី ុំេែួនជនសងសយ័ និង / ឬកស្គងសំនំុររឿង។ បនទ បម់ករៅទ្កមរសុើបសួរ នឹងរបើកការរសុើបសួរ 
រមួទងំការស្គកសួររៅស្គកស ីកព់ន័ធ និងជនរងរទ្គោះ និងរធវើរសចកតីសរទ្មចថារបើកសវនការជំនំុជទ្មោះ
រពញអងគរសចកតីដ រឬររ។ ជនរងរទ្គោះកអ៏ាចោក ់កយបណតឹ ងរ ាបបរវណីរៅរពលដ លសំណំុររឿងមក
 ល់ព រៅទ្កមរសុើបសួរ។ ទ្បសិនរបើការជំនំុជទ្មោះអងគរសចកតីទ្តូ្វបានរធវើរ ើង ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រមួ
ជាមយួស្គកសរីផ្សងររៀត្ នឹងទ្តូ្វបានរកាោះរៅមកផ្តល់សកេីកមម។71  
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ ៩នកក់នុងចំរណាម ១០នកប់ានបញ្ញជ កថ់ា ពកួរគបានោក ់កយបណតឹ ងរៅ  
រមភូម ិ អាជាា ធរ ុំ និង/ឬប៉ាុសតិ៍នគបាល និងតុ្លាការ។ មានមយួករណីដ លទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះបាន
ោក ់កយបណតឹ ងរៅប៉ាុសតិនគរបាលមូលោា ន ដត្រទ្កាយមកបានសរទ្មចរោោះទ្ស្គយវវិារាមដបបទ្បពពណី
វញិរោយយល់ទ្ពមររលួសំណងជារឹកទ្បាកចំ់ននួ៣០០០ ុលាែ រអារមរកិ។ ប៉ាុដនតរហូត្មក ល់រពលរនោះ
ពកួរគបានររលួសំណងទ្តឹ្មដត្១៥០០ ុលាែ រប៉ាុរណាណ ោះ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់ផ្សងររៀត្មនិបាន
ោក ់កយបណតឹ ងរររហើយបានសរទ្មចចិត្តរោោះទ្ស្គយវវិារាមដបបទ្បពពណីរោយទមទរសំណងរោយ
ផ្ទទ ល់ពីជនរលមើស ប៉ាុដនតជនរលមើសមនិបានស្គរភាព ឬយល់ទ្ពមផ្តល់សំណងរ ើយ។ 
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីរនកប់ានបញ្ញជ កថ់ា អាជាា ធរមនិបានចត្វ់ធិានការណាមយួចំរ ោះបណតឹ ងរបស់
ពកួរគររ។ រោយដ កជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ទ្បាបីំនករ់ផ្សងររៀត្ បានរ លថា អាជាា ធរបានចត្វ់ធិាន
ការរលើបណតឹ ងរបស់ពួករគ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កប់ាននិយាយថា អាជាា ធរបានមក ល់ភូមរិបស់
នងរហើយរៅរពលដ លជនរលមើសទ្តូ្វបានចបេ់ែួន គត្ប់ានអោះអាងថាជនរលមើសនឹងមនិជាបព់នធនគរ 
យូរររពីរទ្ ោះជនរលមើសបានបងទ់្បាកចំ់ននួ៦០០០ ុលាែ រអារមរកិ។ គត្ប់ានអោះអាងបដនាមររៀត្ថារមភូម ិ
និងនគបាលហាក ូ់ចជាបានចរចជាមយួជនរលមើស រោយគម នវត្តមានជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចូលរមួររ។  
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់រៀត្បានត្ែូញដត្ែរថា េណៈដ លអាជាា ធរមូលោា នបានចត្វ់ធិានការរលើ       
បណតឹ ងរបស់នងអាជាា ធររេត្តមនិមានសកមមអវីរលើបណតឹ ងរបស់នងររ និងពនោររពលជាហូរដហរ។ 

                                                      
71 ទ្កមនីត្ិវធិីទ្ពហមរណឌ ពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា ឆ្ន ២ំ០០៧ មាទ្ា ៤-៦ នងិសូមរមើលមាទ្ា ១៣-១៥ សតីពទី្កមរ ាបបរវណីផ្ងដ រ។ 
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ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ ៣នក ់បានទ្បាបរ់ហតុ្ផ្លដ លពកួរគមនិោក ់កយបណតឹ ងថា៖ ពកួរគភយ័
ខាែ ចជនរលមើស ពកួរគភយ័ខាែ ចថាអនកភូមរិមើលមកពកួរគថាជាជនគួរឲ្យអាណិត្ដ លនឹងនមំកនូវការឈឺ
ចប ់ ពកួរគមនិ ឹងថារត្ើទ្តូ្វរៅសំុជំនយួពីអនកណា ពកួរគភយ័ខាែ ចថាមនិឈនោះកនុងររឿងកតីពីរទ្ ោះជនរលមើស
មានលុយរទ្ចើន និងរោយស្គរនងមនិអាចនិយាយភាស្គដេមរបានទ្តឹ្មទ្តូ្វ។  
 
សាា នភាពនានាពនក្រណីរសំោភសេពេនាវៈ 
រយាងាមពត័្ម៌ានផ្តល់រោយជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ មានជនរលមើសចំននួ៥នកទ់្តូ្វបានចបេ់ែួន រហើយ
ជនរលមើស ៥ នករ់រៀត្កំពុងដត្រត្រ់គចេែួនរៅរ ើយ។ ពួករគកប៏ានកត្ស់មាគ ល់ថា េណៈជនរលមើសទ្តូ្វ
បានចប ់េែួនរនោះ ពកួរគកម៏និទ្បាក ថាជនរលមើសទងំរនោះកំពុងដត្ជាបព់នធនគរឬអត្រ់រ។  

មានករណីមយួ កនុងចំរណាមករណីជា
រទ្ចើនរៅតុ្លាការ គឺកំពុងសាិត្កនុង
 ំណាកក់ាលរសុើបអរងាត្។ ករណីចំននួ៣
រផ្សងររៀត្  កំពុងសាិត្កនុង  ំណាកកាល
រងច់ ំ ប៉ាុដនតមនិ ឹងចាស់ ថាសាិត្កនុង
 ំណាកក់ាលណាមយួ។  មានករណីមយួ
កនងចំរណាម ករណីទងំ៣រនោះ ជនរលមើស
ទ្តូ្វបានតុ្លាការផ្តនទ រទសនិងររឿងកតីទ្តូ្វ
បានបិរ។ 
 

ចំដណកករណីពីរររៀត្ នគបាលរៅប៉ាុសតិ៍បានររលួរោោះទ្ស្គយ រហើយនគបាលបានរោោះទ្ស្គយររឿងមយួ
ករណីាមរយៈការចរចផ្តល់ជាសំណង។ ចំដណកមយួករណីររៀត្គឺទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយរោយចស់
ទ្ពឹទធ ចរយជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ាមដបបទ្បពពណី (ការចរច និងផ្តល់ជាសំណង)។ ជនរងរទ្គោះរស់រានត
ជីវតិ្មាន កប់ានកត្ស់មាគ ល់ថា មានមយួករណីទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយទងំាមទ្បពន័ធតុ្លាការ និងាមដបប
ទ្បពពណី។ ទ្បពន័ធតុ្លាការបានផ្តនទ រទសជនរលមើសឲ្យជាបព់នធនគរ ប៉ាុដនតយនតការដបបទ្បពពណីជនជាតិ្
រ ើមភាគតិ្ចចរា៉ាយ គឺត្ទ្មូវឲ្យជនរលមើសបូជាទ្កបីមយួកាល ល់អនកភូមរិបស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៣នកប់ានរ លថា ពួករគមានស្គចញ់ាតិ្ដ លបានរ ើញនូវរហតុ្ការណ៍។ 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ ២នកប់ានអោះអាងថា ពកួរគមានសំណំុររឿង កយបណតឹ ង ប៉ាុដនតមាន ករ់រៀត្មនិ
 ឹងថា កយបណតឹ ងកំពុងដត្រការុករៅកដនែងណាររ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ ៥នករ់រៀត្បាន
និយាយថា ពកួរគគម នស្គកស ីឬភសតុាងរ ើមបគីទំ្របណតឹ ងរបស់ពកួរគររ។ 
 

4

2

2

1 1

ឋានៈររឿងកតី
ព្រឿងក្សតីរង់ចាាំព្ៅតុលាការ

ជនព្លមើស (ចារី) ជាប់ក្សនងុគុក្ស

បានព្ ោះស្សាយព្ យវិធី
ស្បពេែី
បែត ឹងបាន ក្ស់ព្ៅប ុសតិ៍នគរបាល

ព្រឿងក្សតីបានបិទបញ្ចប់
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រៅរពលដ លសួរនអំំពីចំណាបអ់ារមមណ៍ទករ់ងនិងលរធផ្លពនសំណំុររឿង ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មយួ 
ចំននួបានបងាា ញការរពញចិត្តជាមយួនឹងលរធផ្ល ពីរទ្ ោះជនរលមើសទ្តូ្វបានសរទ្មចឲ្យជាបព់នធនគរ។ 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់ លថានងសបាយចិត្តរោយរ ើញជនរលមើសជាបព់នធនគរ ប៉ាុដនតនងតូ្ច
ចិត្តពីរទ្ ោះអនកភូម ឹិងថានងទ្តូ្វបានរគចបរ់រំលាភ។ អនករៅរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់រៀត្បានបងាា ញការភយ័
ខាែ ចថាជនរលមើសអាចនឹងជលួនរណាមាន ករ់ធវើបាបនងរៅរពលនងរៅមាន កឯ់ង។  
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ២នក ់ មនិសបាយចិត្តជាមយួនឹងលរធផ្លពនសំនំុររឿងកតីរបស់ពកួរគររ។ 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់ផ្សងររៀត្ មនិយល់ទ្សបនឹងការកាត្រ់ទសឲ្យជនរលមើសជាបព់នធនគររយៈ
រពល៨ឆ្ន រំនោះររ នងយល់ថាជនរលមើសគរួដត្ររលួបានការកាត្រ់ទសឲ្យជាបព់នធនគរអស់មយួជីវតិ្ 
ចំរ ោះររងវើដ លជនរលមើសបានរធវើបាបរូបរាងកាយ និងផ្ែូវចិត្តនង។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់រៀត្បាន
និយាយថា នងមនិរពញចិត្តនិងលរធផ្លពនសំនំុររឿងកតីនងររ ប៉ាុដនតនងមនិបានពនយល់ពីមូលរហតុ្ររ។ 
 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្បានអោះអាងថា មានសំណំុររឿង៤ករណីទ្តូ្វបានបញ្ជូ ន និងរោោះទ្ស្គយ
រៅតុ្លាការ។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កប់ានពនយល់ថា មានមយួករណីបានបញ្េូ នរៅ
តុ្លាការ រោយស្គរដត្ទ្គួស្គររបស់ជនរលមើសមនិទ្ពមរោោះទ្ស្គយាមយនតការដបបទ្បពពណី។ រហើយ
ករណីរផ្សងររៀត្ កំពុងរងច់រំោោះទ្ស្គយ។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់ផ្សងររៀត្បានកត្់
សមាគ ល់ថាមានមយួករណីកំពុងរងច់រំោោះទ្ស្គយរៅតុ្លាការ ប៉ាុដនតបានរោោះទ្ស្គយាមដបបទ្បពពណី
រចួរាល់រហើយ។  
 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៣នកប់ាននិយាយថា សំណំុងរបស់ពកួរគរៅមនិទនប់ានបិរ
បញ្េបរ់ៅរ ើយររ។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់ជឿជាកថ់ា ករណីរនោះអាចជំរុញឲ្យរៅមុេ
បាន លុោះទ្ាដត្មានការគទំ្រពីអងគការរទ្ៅរោា ភបិាល និងអនក កព់ន័ធ ពរររៀត្។ គត្ថាេែួនគត្ ់និងទ្កុម
ទ្គួស្គរមានអារមមណ៍ថាអស់សងឃមឹនិងមនិសបាយចិត្តររ ពីរទ្ ោះជនរលមើសមាន ល់រៅ៤នក ់ប៉ាុដនតមាន
ដត្ ជនរលមើសមាន កប់៉ាុរណាណ ោះដ លទ្តូ្វបានចបេ់ែួន។ គត្ប់ានបដនាមររៀត្ថា លុោះទ្ាដត្ជនរលមើស ៣នកទ់្តូ្វ
បានចបេ់ែួនររើបពកួរគមានកតីសងឃមឹរទ្ចើន។ 
 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំនួន៣នក ់ បានសដមតងការរពញចិត្តចំរ ោះលរធផ្លពនសំនំុររឿងកតី
រនោះ។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កប់ានបញ្ញជ កថ់ា“ករណីរនោះររួលបានលរធផ្លលែជនរងរទ្គោះ
សបាយចិត្តនឹងលរធផ្លរនោះ រហើយករណីរនោះទ្តូ្វបានអនុវត្តរៅាមទ្កបេណ័ឌ ចាប”់។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរង
រទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ករ់រៀត្បាននិយាយថា “ជនរងរទ្គោះររលួបានយុត្តិធមរ៌ហើយសបាយចិត្ត និងរពញ
ចិត្តចំរ ោះលរធផ្លរនោះ”។ ឪពុកជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កប់ានរ លថា គត្ម់និចងម់ានជរមាែ ោះជាមយួ
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ជនរលមើសររៀត្ររ រទ្ ោះពួករគជាស្គចញ់ាតិ្នឹងគន រហើយពកួរគមនិចងម់ានការសែប ់ ចងកំហឹង ឬការអាក់
អនចិ់ត្តនឹងគន ររៀត្ររ។ 
 
អនកសររសររបាយការណ៍ទ្ស្គវទ្ជាវទងំពីររូបបានជួបជាមយួរៅទ្កមដ លជាទ្បធាន និងទ្ពោះរាជអាជាា អម
ស្គលា ំបូងរេត្តរត្នគិរ។ី អនកទងំពីរបានបញ្ញជ កថ់ា ពកួរគររើបដត្ចូលកានក់ាបត់្នួរីរបស់ពកួរគរៅ 
ស្គលា ំបូងរេត្តរត្នគិរនីរពលថមីៗរនោះ ូរចនោះពួករគមនិទន ឹ់ងចាស់ពីករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ 
ទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចររ។ រលាកទ្បធានតុ្លាការបានរ លថា រលាកបាន ឹងថាមានករណី
អំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ។ រលាកបនតថា មានការពិបាកកនុងការផ្តល់ត្រួលេជាកល់ាកពី់រទ្ ោះសំណំុររឿងបញ្ជូ ន 
មកតុ្លាការមនិទ្តូ្វបានរធវើចំណាត្ថ់ាន កថ់ាជាករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ អំរពើហិងារលើស្តសតី ឬអំរពើររំលាភ
រសពសនាវៈ និងឃាត្កមមរនោះររ (សំណំុររឿងទ្តូ្វដបងដចកជាអំរពើហិងា ឃាត្កមម ឬមនុសសឃាត្)។ រលាក
បញ្ញជ កថ់ារលាកមនិបាន ឹងអំពីករណីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ រ រោយស្គរដត្រិនននយ័រៅតុ្លាការមនិទ្តូ្វ
បានដបងដចកាមជាតិ្ពិនធុររ។ រលាកបនតកត្ស់មាគ ល់ថា ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចភាគរទ្ចើនរៅដត្រស្គម ោះទ្ត្ង ់
និងនិយាយដបបទ្ត្ង់ៗ រៅរពលមានការសួររ ញរោលរៅកនុងសវនការ។ រោយដ កគូភាគីដ លមនិ
ដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចភាគរទ្ចើន ចូលចិត្តនិយាយបដងវងោននិងមានលបចិកលកនុងការរោោះទ្ស្គយ។ 
រលាកសននិោា នថា ទ្បដហលជាអាចមានករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ចជារទ្ចើនអាចបណាត លមកពីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមនិសូវមានចំរណោះ ឹងអំពីចាប ់ឬពួករគមនិេវល់ខាវ យ
អំពីចាប។់ រលាកបានបញ្ញជ កថ់ាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមានរំរនររៅរកការអនុវត្តាមដបបទ្បពពណី រហើយ 
ការណ៍រនោះបងាភាពងាយទ្សួល ល់ពួករគកនុងការរទ្បើអំរពើហិងារ ើមបរីោោះទ្ស្គយបញ្ញា ។ បដនាមថារលាក
បងាា ញការយល់រ ើញថា ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមនិសូវខាែ ចរអារមស្តនតីនគបាលរនោះររ។ ទ្បសិនរបើពួករគ
ទ្បទ្ពឹត្តបររលមើស ូចជា ការកាបរ់ឈើេុសចាប ់ឬ ឹកជញ្ជូ នរឈើេុសចាប ់រហើយនគបាលពោយាមបញ្ឈប់
សកមមភាពរបស់ពកួរគ ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមនិរត្រ់គចេែួនរ ើយ។ ផ្ទុយរៅវញិពកួរគទ្បឈមមុេជាមយួ
នឹងនគបាលរោយរទ្បើកាបិំត្ និងពូរៅ រ ើមបទី្បយុរធត្បត្ េណៈដ លឧទ្កិ ាជនមនិដមនជនជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ចរត្រ់គចេែួនបាត្។់72 
 
រលាកទ្ពោះរាជអាជាា បានមានទ្បស្គសនថ៍ា គត្ម់និអាចផ្តល់នូវរិនននយ័អំពីករណីអំរពើហិងាបានររ រហើយ
រសនើឲ្យទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវោកលិ់េិត្រសនើសំុរិនននយ័រនោះរៅទ្កសួងយុត្តិធមរ៌ោយផ្ទទ ល់។ រលាកបានរធវើការកត្់
សមាគ ល់ថា ការរទ្បើទ្បាស់ភាស្គេុសគន រៅដត្ជាឧបសគគ និង ជាបញ្ញា ទ្បឈមមយួសទ្មាបជ់នជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ចជាពិរសសរៅកនុងរេត្តរត្នគិរដី លមានការរទ្បើទ្បាស់ភាស្គជនជាតិ្រ ើមភាចគតិ្ចជារទ្ចើនរផ្សងៗ
                                                      
72 បរសមាា សនជ៍ាមយួរលាកទ្បធានតុ្លាការ នងិទ្បធានអយយការពនស្គលា បូំងរេត្តរត្នគរិ ី ពថៃរី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្តរត្នគិរ។ី 
រលាកទ្បធានតុ្លាការ បានរសនើឲ្យទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវោកសំ់រណើ រជាលាយលកេអកសរសទ្មាបរ់សនើសំុសាិត្ិនន រហើយទ្កមុអនកទ្ស្គវទ្ជាវកប៏ានោកសំ់រណើ ររផ្ាើជូនរៅ
ដផ្នករ ាបាលរបស់ស្គា បន័តុ្លាការ។ ប៉ាុដនតទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវមនិបានររួលនូវសាិត្ទិងំរនោះររ។ 
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គន ។ ខាងតុ្លាការបានពោយាមរឆែើយត្បចំរ ោះត្ទ្មូវការរបស់ពកួរគ រមួទងំការរទ្ជើសររ ើសមស្តនតីតុ្លាការ
ដ លអាចនិយាយភាស្គជនជាតិ្រ ើម ឬាមរយៈការផ្តល់អនកបកដទ្បភាស្គ ឬអរញ្េ ើញស្គចញ់ាតិ្របស់ពកួ
ឲ្យជយួ កនុង ការបកដទ្បភាស្គ។ រលាកបានរលើករ ើងអំពីការអនុវត្តដបបទ្បពពណី ូចជា ការរមួរភរវយ័រកមង
មុននីតិ្ភាព ថាជាសកមមភាពេុសចាប ់ រទោះបីជាការមួរភររនោះរកើត្រ ើងរោយការទ្ពមរទ្ពៀងករ៏ោយ។ 
រលាករជឿជាកថ់ារនោះគឺជាការអនុវត្តដបបទ្បពពណី  ូរចនោះទ្ពោះរាជអាជាា មនិអាចចត្វ់ធិានការអវីទងំអស់ 
ទ្បសិនរបើជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមនិបានោក ់កយបណតឹ ង។  រលាកកប៏ានផ្ារភាជ បប់ញ្ញា រនោះរៅនឹងភាព
រេាយពនការអបរ់ ំនិង ផ្សពវផ្ាយ។ រលាកបញ្ញជ កថ់ានគរបាលយុត្តិធមម៌ានត្ួនរីអបរ់អំំពីសកមមភាពនន
ដ លផ្ទុយនឹងចាប។់ កនុងនមរលាកជាទ្ពោះរាជអាជាា  រលាកគម នអាណត្តិការងារកនុងការអបរ់សំហគមន៍
រោយផ្ទទ ល់ររ។ រលាកបានកត្ស់មាគ ល់ពីបញ្ញា ទ្បឈមរៅកនុងការអនុវត្តចាបថ់ា រ ើមបធីានឲ្យបាននូវការ
អនុវត្តនដ៍បបទ្បពពណី ដ លទ្សបជាមយួចាបជ់ាតិ្ និងកាត្ពវកិចេសិរធិមនុសសអនតរជាតិ្។ រលាកបញ្ញជ កអំ់ពី
ការលំបាកដ លបានជបួទ្បរោះ រៅរពលដ លរលាកពោយាមចូលរៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច
រោយមនិរទ្បើទ្បាស់ត្នួរីជា ទ្ពោះរាជអាជាា ។ សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបានទមទរឲ្យរលាករធវើពិធី
ដសនរទ្ពននិងរសនើរសំុការអនុញាតិ្ជាមុន។73 
 
ភាគរទ្ចើនពនជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុមទ្គួស្គរបានបញ្ញជ កថ់ាអាជាា ធរមូលោា នបានរឆែើយត្ប និង
បានចត្វ់ធិានការភាែ មៗបនទ បពី់ពកួរគបានរាយការណ៍ពីរហតុ្ការណ៍ដ លបានរកើត្រ ើង។ ប៉ាុដនតពួករគរមួ
ទងំ អាជាា ធរមូលោា នមយួចំនួនផ្ងដ របានរមើលរ ើញនូវភាពអសកមម និងការពនោររពលរោោះទ្ស្គយពី
សំណាកអ់ាជាា ធរថាន ករ់លើ ជាពិរសសអាជាា ធរថាន ករ់េត្ត។រលើសពីរនោះមានករណីចំននួពីរដ លមស្តនតនីគបាល
ទ្សុកបានរធវើការរោោះទ្ស្គយររឿងរោយេែួនឯង ដ លផ្ទុយនឹងនីតិ្វធីិដ លមានដចងកនុងទ្កមទ្ពហមរណឌ  និង
ទ្កមនីតិ្វធីិទ្ពហមរណឌ ពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា។ កងវោះការគទំ្ររៅ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្កុម
ទ្គួស្គរ ដ លមនិអាចោក ់កយបណតឹ ងទ្ពហមរណឌ  និងរធវើ ំរណើ ររៅតុ្លាការបានរោយស្គរគម នជំនយួពី
ខាងរទ្ៅទងំដផ្នកហិរញ្ា វត្ាុ និងជំនួយដផ្នកចាបក់ប៏ានរករ ើញផ្ងដ រ។ ការផ្តល់ជំនួយផ្ែូវចាបម់និសូវ
មានរនោះររ។ សនងការនគរបាលរេត្តបានកត្ស់មាគ ល់ថា អងគការមនិដមនរោា ភបិាលមយួចំននួ បានផ្តល់
ជំនយួដផ្នកចាប ់ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។74 
 
េណៈដ លជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្គឺជារ ើមបណតឹ ងកនុងររឿងកតីទ្ពហមរណឌ រនោះ   ទ្ពោះរាជអាជាា  គឺជាតំ្ណាង
របស់ពកួរគរៅកនុងតុ្លាការ។ ហាក ូ់ចជារៅមានកងវោះការសទ្មបសទ្មួល រវាងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ 
ជាមយួនិងមស្តនតតុី្លាការ រោយស្គរដត្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ទ្កុមទ្គួស្គរ និងអាជាា ធរមូលោា នមយួចំននួ

                                                      
73  ូចខាងរលើ។ 
74 បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កមុការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ និងអនតី្ិជនពនសនងការនគបាល រេត្តរត្នគីរ ីនពថៃរី ២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្ត
រត្នគរិ។ី 
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បានកត្ស់មាគ ល់ថា ពកួរគមនិបាន ឹងថារត្ើសំណំុររឿងរបស់ពួករគរៅតុ្លាការកំពុងដត្សាិត្កនុង ំណាក់
កាលណាមយួ រហើយអនកេែោះបានត្ែូញដត្ែរអំពីភាពយឺត្យា៉ា វពនររឿងកតី។ កងវោះចំរណោះ ឹងអំពីស្គា នភាពដ ល
រកើត្រ ើងរៅរលើពកួរគ រមួជាមយួនឹងកងវោះជំនួយដផ្នកចាប ់ជាពិរសស “ការកំរតិ្ការររួលបានពត័្ម៌ានពី
យនតការ និងនីតិ្វធីិកនុងការដសវងរក ំរណាោះទ្ស្គយចំរ ោះការររំលាភរលើសិរធិស្តសតី និងរកមងទ្សីរៅាមតំ្បន់
ជនបរ” គឺបងាា ញពីឧបសគគកនុងការររលួបាននូវយុត្តិធម ៌ដ លបានកំណត្រ់ោយគណៈកមាម ធិការសតីពីការ
លុបបំបាត្រ់ាល់រទ្មងព់នការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ។75  
 
ជំរនឿសនមត្ទ់ករ់ងនិងពូជស្គសនក៍ទ៏្តូ្វបានរលើករ ើងរោយមស្តនតីតុ្លាការ ដ លគិត្ថាជនជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ចលៃងនិ់ងគម នចំរណោះ ឹង និងគម នឆនទៈកនុងការរគរពចាប ់ រោយស្គរដត្ជំរនឿទ្បពពណីនិងវបបធម។៌ 
ជំរនឿសនមត្ព់នការដបងដចករនោះ បងាា ញពីភាពលំរអៀងនិងការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
ដ លបងាា ញពីការេវោះការយល់ ឹងអំពីទ្បពពណីនិងវបបធមរ៌បស់ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ ការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំ
នឹងជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច គឺទ្តូ្វបានហាមឃាត្ា់មមាទ្ា ២ ពនរសចកតីទ្បកាសរបស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្
សតីពីសិរធិជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ដ លដចងថា “ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងបុគគលដ លជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
មានរសរភីាព និងសមភាព  ូចទ្បជាពលរ ា និងបុគគល ពរររៀត្ ទ្ពមទងំមានសិរធិរចួផុ្ត្ពីការររ ើសរអើង
ទ្គបរូ់បភាពកនុងការអនុវត្តសិរិធ ជាពិរសសរោយដផ្ែករលើមូលរហតុ្ពនរ ើមកំរណើ ត្ ឬអត្តសញ្ញា ណរបស់េែួន
ជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច”។ ចាបរ់ ាធមមនុញ្ា ពនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា កហ៏ាមឃាត្ក់ារររ ើសរអើងរនោះដ រ។ 
 
យនតការស ោះស្រសាយវិវទតាម្ថ្បបស្របពពណី  
អាជាា ធរមូលោា នអោះអាងថា ជនួកាលពួករគបានរទ្បើទ្បាស់យនតការរោោះទ្ស្គយវវិារាមដបបទ្បពពណី។ 
ពកួរគបានដណនជំនរលមើសឲ្យឈបទ់្បទ្ពឹត្តអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ពីរទ្ ោះររងវើទងំរនោះមនិបានផ្តល់
គំរូលែសទ្មាបម់នុសសជំននរ់ទ្កាយនិងបានដណនឲំ្យគូភាគីចូលរមួកិចេទ្បជំុផ្សពវផ្ាយបរងាើនការយល់ ឹង។ 
អាជាា ធរមូលោា នមយួរូបបានរ លថាគត្ប់ានពិនយ័ទ្បាកជ់នរលមើស រហើយបានបញ្ជូ នជនរលមើសមយួ
ចំននួរៅប៉ាុសតិ៍នគរបាលរ ើមបរីោោះទ្ស្គយររឿងកតី។ អាជាា ធរមូលោា នេែោះររៀត្បានពនយល់ថាពួករគពោយាម
រោោះទ្ស្គយករណីតូ្ចាចរៅកនុងសហគមនរ៍ោយដណនឲំ្យរធវើការបូជាសត្វទ្ជូកឬសត្វមាន។់ ទ្បសិនរបើ
មានករណីណាមយួដ លមនិអាចរោោះទ្ស្គយបានរៅកទ្មតឹ្សហគមនរ៍នោះ ពកួរគកទ៏្តូ្វបញ្ជូ នរៅប៉ាុសតិ៍
នគរបាល អាជាា ធរជានេ់ពស់ និងស្គលា ំបូងរេត្ត។ អាជាា ធរមាន កប់ានពនយល់ថា មានមយួករណីទ្តូ្វបាន
រោោះទ្ស្គយាមវធីិស្គស្តសតដបបទ្បពពណី (រកាោះរៅទ្ពលឹងាមរយៈការរធវើពិធីដសនរទ្ពន) រោយមានការ
ទ្ពមរទ្ពៀងពីសំណាកជនរងរទ្គោះរៅរពលដ លភាគីគម នទ្បាកក់នុងការបនតររឿងកតី។  
 
                                                      
75 អនុស្គសនរ៍មួរលេ ៣៥ពន CEDAW សតីពីអរំពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតី, CEDAW/C/GC/35 កថាេណឌ  ១០ (b)។ 
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គរួកត្ស់មាគ ល់ថា រគលការដណនសំតីពីការកំណត្ក់ាររទ្បើទ្បាស់នីតិ្វធីិសទ្មុោះសទ្មួលរ ើមបរីឆែើយត្បចំរ ោះ 
ករណីអំរពើហិងារលើស្តសតីដ លកំពុងដត្សាិត្រៅកនុងតំ្ណាកក់ាលបរងាើត្រ ើង និងររួលេុសទ្តូ្វរោយ 
ទ្កសួងកិចេការនរ ីាមរយៈការគទំ្រជំនយួ បរចេកររសពី UN Women រីភាន កង់ារជំនយួអូស្តស្គត លី និងអងគ
ការនររី ើមបសីនតិភាព។ េែឹមស្គរដ លមានដចងរៅកនុងរសចកតីទ្ ងដ លទ្កុមទ្ស្គវទ្ជាវបានររលួបញ្ញជ ក់
ថាមានដត្ករណី បរលហុ និងវវិាររ ាបបរវណីប៉ាុរណាណ ោះ ដ លទ្តូ្វបានអនុញាតិ្ឲ្យរទ្បើទ្បាស់យនតការ
សទ្មុោះសទ្មួល ចំរ ោះករណីទងំឡាយណាដ លជាប ់កព់ន័ធនឹងអំរពើហិងារលើរាងកាយទ្តូ្វដត្បញ្េូ នរៅ
រោោះទ្ស្គយរៅតុ្លាការ។ 
 
ចស់ទ្ពឹទធ ចរយទ្តូ្វបានរសនើសំុឱ្យររៀបរាបអំ់ពីររបៀបពន ំរណើ រការរោោះទ្ស្គយាមដបបទ្បពពណី ដ លបាន
រធវើរ ើងកនុងករណីជាកល់ាកម់យួចំននួ។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយបានររៀបរាបអំ់ពី ំរណើ រការទ្សរ ៀងគន ដ ល ក់
ពន័ធនឹងភាគីទងំពីរ រធវើការចរច ឬការសទ្មុោះសទ្មួល និងសងសំណងសទ្មាប ់ “ការទ្បពតឹត្តេុស” ាមរយៈ
ការផ្ទកពិនយ័បនតិចបនតួច រោយរមួមាន (ទងំស្គចទ់្បាកឬ់ជាវត្ាុ) និង /ឬពិធីរៅទ្ពលឹង ដ លអាចរមួ
បញ្េូ លទងំការបូជាសត្វ (ស្គចម់ាន ់ឬទ្ជូក) និង ងាវ យទ្ស្គ។ 
 
កនុងករណីដ លភាគីទងំពីរគឺជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច វធីិស្គស្តសតដ លដត្ងដត្រទ្បើទ្បាស់ជារូរៅរនោះគឺការ
ចរចររវាងគូភាគី រ ើមបី្ នរៅរកការឯកភាពគន អំពីទ្បរភរពនសំណងនិងចំននួរឹកទ្បាកដ់ លទ្តូ្វសង។ 
ការរោោះទ្ស្គយមនិដមនងាយទ្សួលរររោយស្គរដត្ ទ្តូ្វការរពលរវលារទ្ចើន អាចមានការលំបាកកនុងការ 
សទ្មបសទ្មួល និងអាចមានការលំបាកកនុងការ្នរៅរកការឯកភាពគន  រហើយជនួកាលជនរលមើសគម ន
លរធភាពកនុងការសងសំណងររ។ ចស់រំុមាន កប់ានបញ្ញជ កថ់ា ំរណាោះទ្ស្គយទ្បរភររនោះ ដត្ងដត្មនិទ្តូ្វ
បានចងទ្កងជាឯកស្គរររ ប៉ាុដនតជនរលមើស “បានសនោឈបទ់្បទ្ពឹត្តសកមមភាពដបបរនោះររៀត្រៅរពលអ
នគត្។” សំណងអាចមានជា សត្វទ្ជូក ទ្ស្គអងារ ទ្បាកស់ទ្មាបជ់នរងរទ្គោះនិងទ្គួស្គរ និងពិធីស្គសន
ដ លសហគមនទ៍ងំមូលចូលរមួបនទ់្សនឲ់្យស្គា នភាពបានលែទ្បរសើរ។ 
 
កនុងករណីដ លជនរលមើសមនិដមនជាសមាជិករៅកនុងសហគមនដ៍ត្មយួ ចស់រំុបញ្ញជ កថ់ាអាជាា ធរមូលោា ន 
បានរ ើរត្រួជាអនកសទ្មុោះសទ្មួល ឬទ្តូ្វោក ់កយបណតឹ ងរៅអាជាា ធរមូលោា ន ពីរទ្ ោះពកួរគមនិបាន ឹងអំពី 
អត្តសញ្ញា ណរបស់ជនរលមើស និងមនិ ឹងថាទ្តូ្វរៅាមរកជនរលមើសរៅឯណា។ ចស់រំុមាន កប់ានបញ្ញជ ក់
ថាមានការលំបាករ់ៅរពលដ លទ្តូ្វរទ្បើទ្បាស់ភាស្គរផ្សងគន  កនុងយនតការរោោះទ្ស្គយវវិារដបបទ្បពពណី។ 
ចស់រំុមាន ករ់រៀត្បញ្ញជ កថ់ាជនួកាលមានការលំបាករោយស្គរដត្ជនរលមើសមនិទ្ពមចូលេែួនមករោោះ
ទ្ស្គយ និង ផ្តល់សំណង។  
ចស់ទ្ពឹទធ ចរយពីររូបមកពីរេត្តរត្នគិរបីាននិយាយថា ករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ ជាធមមាទ្តូ្វបានរោោះ
ទ្ស្គយាមដបបទ្បពពណី រទោះជាយា៉ា ងណាចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន ករ់រៀត្បានកត្ស់មាគ ល់ថាពកួរគមនិអាច 
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“រទ្ជៀត្ដទ្ជក” រៅកនុងករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរបានររពីរទ្ ោះរនោះជា “ររឿងកិចេការពផ្ទកនុងទ្គួស្គរ” រវាងបតី
ទ្បពនធរបស់រគ។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន កប់ាននិយាយថា ទ្គបក់រណីទងំអស់ទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយាមនីតិ្វធីិ
ចាបផ់្ែូវការ។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន ករ់ផ្សងររៀត្បាននិយាយថាគត្ម់និមានពត័្ម៌ានររ។ 
 
រៅរពលដ លស្គកសួរថា រត្ើជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចូលរមួរៅកនុង ំរណើ រការរោោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណី 
រោយររបៀបណាចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន កប់ានរ លថា គត្គ់ម នពត័្ម៌ានរនោះររពីរទ្ ោះករណីទងំរនោះមនិទ្តូ្វ
បានរោោះទ្ស្គយាមមរធោបាយទ្បពពណីររ។ចស់ទ្ពឹទធ ចរយពីររូបបានបញ្ញជ កថ់ាជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្  
បានោក ់កយបណតឹ ងរៅអាជាា ធរមូលោា ន  ូរចនោះមនិមាន ំរណើ រការរោោះទ្ស្គយាមដបបទ្បពពណីររ។ 
 
កនុងចំរណាមចស់ទ្ពឹទធ ចរយបនួនករ់រៀត្ ពួកគត្ម់ានរលើករ ើងថាករណីទងំរនោះទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយ
ាមដបបទ្បពពណី រហើយចស់ទ្ពឹទធ ចរយពីរនកប់ានបញ្ញជ កថ់ាជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្បានចូលរមួកនុង
 ំរណើ រការរនោះ។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន កប់ានអោះអាងថារៅកនុងករណីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយ
បានសទ្មបសទ្មួល រវាងបតីទ្បពនធ និងផ្តល់ការអបរ់ាំមដបបទ្បពពណី។ បនទ បម់កជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ 
បានយល់ទ្ពមររលួសំណងជាទ្បាក។់ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន ករ់រៀត្បាននិយាយថា ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្
បានចូលរមួពិធីរៅកនុងភូម ិ (បូជាសត្វទ្កបីរ ើមបបីងួសួងសំុឲ្យស្គា នភាពលែទ្បរសើរសទ្មាបស់ហគមន)៍ និង
បានររលួជំនយួបដនាមពីអងគការមនិដមនរោា ភបិាល។ 
 
ចស់ទ្ពឹទធ ចរយពីរនករ់រៀត្បាននិយាយថា មានមយួករណីដ លជនរលមើសបានបងទ់្បាកចំ់នួន២០០០
 ុលាែ រ រហើយករណីរនោះគឺទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះ / ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្បានររលួការអនុញាតិ្ឲ្យចូល
រមួរៅកនុង ំរណើ រការសទ្មុោះសទ្មួលដ រ។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន កប់ានបញ្ញជ កថ់ាពកួរគបានរធវើការហាមឃាត្់
ដបបទ្បពពណីនិងទ្បាបគូ់ភាគីកំុឲ្យបនតរំនក ់ រំនងរាបអ់ានគន ររៀត្។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមកពីទ្សុកអូយា៉ា ោ
វមាន ក ់ បញ្ញជ កថ់ាពកួរគរៅដត្មានលរធភាពកនុងការទមទរឲ្យជនរលមើសដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ចបងសំ់ណង ប៉ាុដនតរគរៅដត្បញ្ជូ នសំណំុររឿងរៅអាជាា ធរមូលោា នដ រ។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយរផ្សងររៀត្
បញ្ញជ កថ់ាពកួរគទ្តូ្វរធវើពិធីទ្បពពណី រហើយជនរលមើសដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចទ្តូ្វផ្តល់សត្វ
ទ្ជូកឬសត្វមាន ់ និងទ្បាកស់ទ្មាបចំ់ណាយររៀបចំពិធី។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមយួចំននួទ្តូ្វបានស្គកសួរថា រត្ើ
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ឬទ្កុមទ្គួស្គរ អាចរទ្បើទ្បាស់ទងំនីតិ្វធីិាមដបបទ្បពពណី និងនីតិ្វធីិាមផ្ែូវចាប់
រ ើមបរីោោះទ្ស្គយររឿងកតីបានររ។ ចស់ទ្ពឹទធ ចរយមាន កប់ានរ លថា គត្ម់និបាន ឹងអំពីររឿងរនោះររ។ 
ចស់ទ្ពឹទធ ចរយពីររូបបានអោះអាងថា រៅរពលដ លជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មនិរពញចិត្តនឹងលរធផ្លពន
 ំរណើ រការរោោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណី ឬទ្បសិនរបើគូភាគីមនិយល់ទ្ពមរលើសំណងដ លទ្តូ្វបងរ់នោះ ជនរង
រទ្គោះរស់រានតជីវតិ្អាចបនតោក ់កយបណតឹ ងរៅតុ្លាការបាន។ 
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ចស់ទ្ពឹទធ ចរយរផ្សងររៀត្បានបងាា ញថាជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ឬទ្គួស្គរ ទ្តូ្វបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យរទ្បើទ្បាស់
នីតិ្វធីិចាបដ់េមរ រហើយពួករគបានរទ្បើទ្បាស់នីតិ្វធីិចាបដ់េមរទងំរនោះ ជាជាង ំរណើ រការរោោះទ្ស្គយដបប
ទ្បពពណី។ កនុងករណីេែោះនីតិ្វធីិចាបម់និទ្តូ្វបានរទ្បើររ ពីរទ្ ោះជនរលមើសមនិទនរ់ករ ើញរៅរ ើយ។ 
ចស់ទ្ពឹទធ ចរយជនជាតិ្រំពនួមាន កប់ានរ លថា រៅកនុងករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័មនិអាចរោោះ
ទ្ស្គយដបបទ្បពពណីររ គឺទ្តូ្វបញ្ជូ នសំណំុររឿងរៅអាជាា ធរមូលោា ន។ 
 
 ូចបានកត្ស់មាគ ល់ខាងរលើ ការមនិសីុសងាវ កគ់ន រវាងយនតការ ំរណាោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណី និងសិរធិបុគគល
របស់ស្តសតីទ្តូ្វដត្រោោះទ្ស្គយ។ វធីិស្គស្តសតរោោះទ្ស្គយដ លរផ្ទត ត្រលើអត្ាទ្បរយាជនជ៍នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ 
គម នភាពទ្សបគន ជាមយួនឹងយនតការរោោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណី ដ លរផ្ទត ត្សំខានរ់ៅរលើអត្ាទ្បរយាជនរ៍មួ 
រៅកនុងសហគមន។៍ ការរលើកកមពស់ការយល់ ឹងអំពីសិរធិស្តសតី និងការយល់ ឹងទ្តឹ្មទ្តូ្វអំពីរយនឌរ័           
ជាពិរសសការរោោះទ្ស្គយបរោា នសងគមដ លររ ើសរអើង គឺមានភាពចបំាចបំ់ផុ្ត្។ កិចេេិត្េំទ្បឹងដទ្បង
រ ើមបរីោោះទ្ស្គយអតុ្លយភាពរនោះ គរួដត្ទ្តូ្វបាន ឹកនរំោយសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរោយេែួនឯង 
រោយរាបប់ញ្េូ ល ទងំទ្កុមការងារ CIWWG ដ លមានត្នួរីជាកល់ាកក់នុងការត្ស ូមតិ្រ ើមបសិីរធិស្តសតី និង
រគៀងគរជំនួយដផ្នកចាបរ់ ើមបផី្តល់ការគទំ្រ ល់ស្តសតី។  
 
៤.៧. លទធភាពទទួលបាន និងការស្ែើយតបពនយនដការោសំ្រទស ើម្បកីារ រ 
ជនរងសស្រោោះរេរ់ានតជវីិត  
សេវេខុាភិបាល រមួ្ទាងំការស្របឹក្ាសោបលថ់្អនក្ចិតតេងគម្ 
អាជាា ធរមូលោា នចំនួនពីររូបបានអោះអាងថា ពកួរគបានេនោះដេនងរ ើមបធីានថាជនរងរទ្គោះ / ជនរងរទ្គោះរស់    
រានតជីវតិ្បានររួលការពោបាល ឬពិនិត្យរកាសលយវចិេយ័កនុងករណីដ លជនរងរទ្គោះបានស្គែ ប។់ 
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៣នក ់បានបញ្ញជ កថ់ាពកួរគមនិបានររលួការពោបាល ឬការពិនិត្យសុេភាព 
បនទ បពី់រហតុ្ការណ៍បានរកើត្រ ើងររ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កប់ានពនយល់ថា រោយស្គរដត្ករណី
របស់គឺជាករណីពនអំរពើប៉ាុនប៉ាងររំលាភ  ូចរនោះនងមនិទ្តូ្វបានរគពិនិត្យររ។ បញ្ញា រនោះបងាា ញពីភាពេវោះ
ការយល់ ឹងពីសំណាកអ់ាជាា ធរ និងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ អំពី ំរណើ រការរសុើបអរងាត្។ ជនរងរទ្គោះរស់
រានត ជីវតិ្ចំននួ៣នករ់រៀត្មនិបានរឆែើយត្បចំរ ោះសំណួររនោះររ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៤នក់
រផ្សងររៀត្បានអោះអាងថា ពកួរគទ្តូ្វបានរគនរំៅកានម់នទីររពរយរ ើមបរីរលួការពោបាល និងទ្តូ្វបានរគ   
ផ្តល់ជូននូវរបាយការណ៍រវជជស្គស្តសតផ្ងដ រ។ 
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៥នកប់ានបញ្ញជ កថ់ា ពកួរគមនិបានររលួជំនយួណាមយួរររមួទងំការ
ទ្បឹការយាបល់ ជំនួយដផ្នករវជជស្គស្តសត ជំនួយជាសមាា រៈ រីជទ្មក ឬការអបរ់ជំារ ើម។ ជនរងរទ្គោះរស់រានត



54  

ជីវតិ្មាន ក ់មនិបានរឆែើយត្បនឹងសំណួររនោះររ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន ក ់បញ្ញជ កអំ់ពីការបានររួលការ
ពោបាលផ្ែូវចិត្តរយៈរពលមយួឆ្ន ដំ លផ្តល់រោយអងគការមនិដមនរោា ភបិាល និងមាន ករ់រៀត្បានរ លថា
នងបានររលួការគទំ្រខាងផ្ែូវចិត្ត។ 
 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះ/ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំនួន៩នក ់ បានបញ្ញជ កថ់ាការពិនិត្យសុេភាព ឬការរធវើ
រកាសលយវចិេយ័បានរធវើរ ើង។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះមាន កប់ានពនយល់ថា ការពិនិត្យរនោះបានរកើត្រ ើងាម    
រយៈជំនួយរបស់អងគការមនិដមនរោា ភបិាល។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះចំនួនពីរនក ់កនុងចំរណាមស្គចញ់ាតិ្
ទ្បាបំនួនកប់ានអោះអាងថា ពកួរគមនិបានររលួសំរៅចមែងពនការលរធផ្លពិនិត្យរនោះររ រហើយមាន ក់
ររៀត្បានពនយល់ថាពត័្ម៌ានរនោះទ្តូ្វបានបញ្ជូ នរោយផ្ទទ ល់រៅតុ្លាការ និងនគបាល។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរង
រទ្គោះចំននួ ៣នកប់ានរ លថា មនិមានការពិនិត្យសុេភាពឬការរធវើរកាសលយវចិេយ័ររ រហើយស្គចញ់ាតិ្
ជនរងរទ្គោះបីនករ់ផ្សងររៀត្មនិបានរឆែើយត្បសំណួររនោះររ។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះមាន កប់ានពនយល់ថា
មនិមានការពិនិត្យណាមយួររ ពីរទ្ ោះវាជាករណីពនការរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរដ លជនរលមើសបានថត្រូប ប៉ាុដនត
មនិបានប៉ាោះ ល់រលើជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ររ។ 
 
ទករ់ងនិងការផ្តល់រសវាដថទសុំខាភបិាល ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ មស្តនតីនគបាលបានបញ្ញជ កថ់ាពួក
រគមានរំនួលេុសទ្តូ្វកនុងការបញ្ជូ នជនរងរទ្គោះរៅមនទីររពរយ និងបញ្ជូ នឲ្យមានរសវាពិនិត្យសុេភាព ប៉ាុដនត
ពកួរគមនិមានថវកិាសទ្មាបទ់្រទ្រងជ់នរងរទ្គោះររ។ ពកួរគសហការជាមយួមនទីររពរយទងំ៦រៅកនុងរេត្ត
រត្នៈគិរ ី     រ ើមបឧីបត្ាមា ល់ជនរងរទ្គោះពនអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ  ទងំអនីតិ្ជននិងមនុសសរពញវយ័។ 
ការពិនិត្យរាងកាយ គឺផ្តល់ឲ្យរោយឥត្គិត្ពថែរហើយទ្បសិនរបើមានរបសួមនទីររពរយផ្តល់រសវាពោបាលជូន។ 
មស្តនតីនគបាល រធវើការសទ្មបសទ្មួលជាមយួអងគការមនិដមនរោា ភបិាល រ ើមបជីួយ ជនររងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្
ឲ្យររលួបានជំនយួដផ្នកសុខាភបិាល។76 តំ្ណាងមនទីរកិចេការនររីេត្តបានអោះអាងថារៅរពលដ លមាន
ករណីរាយការណ៍ មកពកួរគ ពកួរគជួយ ជនរងរទ្គោះឲ្យបានររលួរសវារវជជស្គស្តសត។77  
 
មស្តនតីនគបាលបានអោះអាងថាមនទីររពរយរៅកនុងរេត្តរត្នៈគិរបីានផ្តល់ការទ្បឹការយាបល់ និងបានរលើករ ើង
ថាមនទីរសងគមកិចេរេត្តមានគំររាងផ្តល់ការទ្បឹការយាបល់ជាចមបងសទ្មាបកុ់មារ។ ពកួរគកប៏ានសទ្មប
សទ្មួលជាមយួអងគការមនិដមនរោា ភបិាលរៅកនុងរេត្ត រ ើមបជីបួជាមយួជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងបញ្ជូ ន 
ពកួរគរៅររលួការពោបាលផ្ងដ រ។78  
                                                      
76 បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កមុការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ និងអនតី្ិជនពនសនងការប៉ាូលីសរេត្តរត្នគីរ ីនពថៃរ ី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្ត
រត្នគរិ។ី 
77 បរសមាា សនជ៍ាមយួត្ណំាងមកពីមនទរីកិចេការនររីេត្តរត្នគិរ ីរៅពថៃរី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កងុបានលុង រេត្តរត្នគិរ។ី 
78 បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កមុការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ និងអនតី្ិជនពនសនងការប៉ាូលីសរេត្តរត្នគីរ ីនពថៃរ ី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្ត
រត្នគរិ។ី 
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មស្តនតីបុគគលិកមាន កព់នមនទីរកិចេការនររីេត្តបានបញ្ញជ កថ់ា គត្ប់ានពោយាមផ្តល់ការទ្បឹការយាបល់ ល់ជន
រងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ប៉ាុដនតរូបគត្ផ់្ទទ ល់មនិដ លបានររលួការបណតុ ោះបណាត លជាផ្ែូវការណាមយួរៅកនុង
ករណីរនោះររ។ មនទីរកិចេការនររីេត្តមនិមានអនកទ្បឹកាជំនញររ  ូរចនោះគត្ប់ានរៅជបួជនរងរទ្គោះរស់     
រានតជីវតិ្ រោយផ្ទទ ល់រ ើមបពិីភាកាជាមយួទ្កុមទ្គួស្គរ និងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងផ្តល់រយាបល់ឲ្យពួក
រគផ្ទែ ស់រី លំរៅនិងបំរភែចនូវអវីដ លបានរកើត្រ ើង។ គ់ត្បានរលើកឧទហរណ៍ពីរកមងទ្សីអាយុ ៧ ឆ្ន មំាន ក់
ដ លទ្តូ្វអនកជិត្ខាងចបរ់រំលាភ។ រកមងទ្សីរនោះមានអារមមណ៍ត្កស់ែុត្ និងសែបឪ់ពុកមាត យនងដ លេក
ខានមនិបានការ រនង រហើយនងមនិចងរ់ស់រៅជាមយួពកួរគររៀត្ររ។ នងបានផ្ទែ ស់លំរៅរៅរស់
រៅជាមយួជី ូនជីារបស់នង។ ករណីរនោះទមទរឲ្យមានការពិរទ្គោះរយាបល់រទ្ចើនពីរទ្ ោះរកមងមនិចង់
រំនករំ់នងជាមយួអនកណាទងំអស់។ គត្ប់ានបញ្ញជ កថ់ាឪពុកមាត យរៅដត្មានកាត្ពវកិចេចំរ ោះកូន។ 
មស្តនតីបុគគលិកពនមនទីរកិចេការនររីេត្ត បានររួលស្គគ ល់ពីត្ទ្មូវការពនការគទំ្រសទ្មាបក់ារកស្គងសមត្ាភាព
ទករ់ងនឹងជំនញទ្បឹកានិងបរចេកររស។ បចេបបននរនោះអងគការដ រ (CARE) កំពុងដត្រធវើការរៅកនុងទ្សុក
ចំននួ៣ប៉ាុរណាណ ោះ កនុងចំរណាមទ្សុកទងំ៨ រហើយមនទីរកិចេការនរចីងឲ់្យមានការពទ្ងីករីាងំរគលរៅ
របស់េែួនរៅ ល់៦ទ្សុកររៀត្  ូចដ ល អងគការរផ្ែន (PLAN) កំពុងដត្រធវើ ដ រ។79 
 
អងគការរផ្ែន (PLAN) មានសកមមភាពខាែ ងំរៅកនុងរេត្តរត្នៈគិរ ី ជំុវញិបញ្ញា អា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ និងអំរពើ
ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ ពកួរគផ្តល់នូវរសវាកមម និងជំនយួ  ូចជាជំនួយដផ្នករវជជស្គស្តសត និងការទ្បឹកាដផ្នក
ចិត្តស្គស្តសត។ ពកួរគកកំ៏ពុងបរងាើត្បុគគលិកសងគមកិចេសហគមន ៍ រោយមានជំនយួពីរសវាកមមសងគមកមពុជា
ដ លនឹងផ្តល់ការទ្បឹកាផ្ងដ រ។ ពួករគបានបរងាើត្រសវាកមមសុេភាពជាពិរសសសទ្មាបកុ់មារ  ូរចនោះពកួរគ
អាចពិភាកាជាមយួអនកផ្តល់រសវាសុេភាពជាលកេណៈឯកជនអំពីបញ្ញា សុេភាព (ឧទហរណ៍ការ រការ
ឆែងជំងឺកាមររាគ)។80 េណៈអាជាា ធរមូលោា នបានបញ្ញជ កថ់ា ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងទ្គួស្គរមយួចំនួន
បានរាយការណ៍ថា ពកួរគអាចររួលបានជំនួយដផ្នកសុខាភបិាលបនទ បពី់ការររំលាភរសពសនាវៈរនោះជន
រងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មយួចំននួររៀត្បានរាយការណ៍ថាពកួរគមនិបានររួលជំនយួដផ្នកសុខាភបិាលររ។ 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មយួចំនួនបានបញ្ញជ កថ់ា រៅរពលដ លពួករគឆែងកាត្ក់ារពិនិត្យសុេភាពពួករគ
មនិទ្តូ្វបានផ្តល់នូវចាបច់មែងពនរបាយការណ៍រវជជស្គស្តសតររ ផ្ទុយរៅវញិឯកស្គរទងំរនោះទ្តូ្វបានផ្តល់
រោយផ្ទទ ល់រៅឲ្យអាជាា ធរ ឬអនកអនុវត្តចាប។់  ូចគន ដ ររសវាទ្បឹការយាបល់ដផ្នកចិត្តសងគមកម៏និងាយរក
បានដ រ។ អាជាា ធរហាកពឹ់ងដផ្ែករៅរលើ អងគការសងគមសីុវលិកនុងការផ្តល់រសវាទងំរនោះ។ ជនរងរទ្គោះរស់រា
នតជីវតិ្និងទ្កុមទ្គួស្គរេែោះ បានកត្ស់មាគ ល់ថាពកួរគមនិបានររួលការទ្បឹការយាបល់ ឬជំនយួណាមយួពីរ
បសួស្គន មរនោះររ។ មស្តនតីបុគគលិកមនទីរកិចេការនររីេត្តបានបញ្ញជ កថ់ា ពកួរគជាអនកផ្តល់ការទ្បឹការោយេែួន
                                                      
79 បរសមាា សនជ៍ាមយួត្ណំាងមកពីមនទរីកិចេការនររីេត្តរត្នគិរ ីរៅពថៃរី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កងុបានលុង រេត្តរត្នគិរ។ី 

80 បរសមាា សនជ៍ាមយួគណៈទ្គបទ់្គងពនអងគការអនតរជាត្ិ PLANទ្បចរំៅកមពុជា ពថៃរ១ី៣ តុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ កនុងរាជធានភីនរំពញ ទ្បររសកមពុជា។ 
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ឯងរទោះបីជាមនិបានររួលការបណតុ ោះបណាត លជាផ្ែូវការដផ្នកចិត្តស្គស្តសត និងការរោោះទ្ស្គយជាមយួនឹងការ
ប៉ាោះរងគិចផ្ែូវចិត្តករ៏ោយ។ 
 
ការរធវើឲ្យទ្បរសើររ ើងនូវរសវាកមមសុខាភបិាល និងចិត្តស្គស្តសត គឺជាការចបំាច ់រ ើមបអីនុវត្តាមអនុស្គសន៍
របស់អនុសញ្ញា សតីពីការលបបំ់បាត្រ់ាល់រទ្មងព់នការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនិងស្តសតីរភរ (CEDAW) កតិ្កាសញ្ញា
សតីពីសិរធិរស ាកិចេ សងគម និងវបបធម ៌និងមាទ្ា២៤ (កឋាេណ័ឌ រី២) ពនរសចកតីទ្បកាសរបស់អងគការសហ
ទ្បជាជាតិ្សតីពីសិរធិជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លបានដចងថា “ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចទ្គបរូ់ប មានសិរធិរសមើគន
ចំរ ោះបរោា នសុេភាពខាងរាងកាយ និងផ្ែូវចិត្តកំរតិ្េពស់បំផុ្ត្។ រ ាទ្តូ្វចត្វ់ធិានការចបំាចក់នុងរគល
បំណងសរទ្មចឲ្យបាននូវការអនុវត្តរោរពញរលញនូវសិរធិទងំរនោះ”។81  
 
ការោសំ្រទថ្អនក្ហរិញ្ញវតាុ និងេមាា រៈ 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មយួចំនួនបានរាយការណ៍ថាពកួរគបានររួលជំនយួ ការរលើករឹកចិត្តពីសហគមន ៍
មាន ូចជា ករនទល ភយួ មុង សរមែៀកបំ ក ់រសបៀងអាហារ និងថវកិាមយួចំនួន។ 
 
ជីាជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កប់ានរ លថាគត្ម់និបានររួលជំនួយររ ចំរណកបុរសដ លជាស្គច់
ញាតិ្ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រផ្សងររៀត្បាននិយាយថាគម នស្គា បន័ណាមកជយួ ពួករគររ។ រលាកបដនាម
ររៀត្ថា មានត្ទ្មូវការជំនយួសទ្មាបក់ារអបរ់ ំ និងបណតុ ោះបណាត លបរចេកររស  ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានត       
ជីវតិ្។ មាត យរបស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន កម់និបានរឆែើយសំណួរររ។ 
 
ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះរផ្សងររៀត្បានរ លថា ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្បានររលួជំនយួពីអងគការមនិដមន   
រោា ភបិាល ជំនួយជាលកេណៈឯកជន និងសហគមន។៍ អងគការមនិដមនរោា ភបិាលបានផ្តល់នូវអាហារ របស់
របរមយួចំនួន ( ូចជាករនទល រទ្គឿងររស និងទ្បោបទ់្បោរកមងរលង) និងថវកិាមយួចំននួតូ្ចផ្ងដ រ។ 
មាេ ស់ជំនយួជាលកេណៈឯកជនមយួចំននួ បានបរចិេ គទ្បាកក់នុងបរមិាណរផ្សងៗគន ។ ចុងរទ្កាយសហគមន៍
បាន    ផ្តល់ការគទំ្ររលើករឹកចិត្តមយួចំននួ។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះបានកត្ស់មាគ ល់ថាការគទំ្រទ្តូ្វបាន
ស្គវ គមន ៍ ប៉ាុដនតទ្តូ្វការជាចបំាចប់ដនាមររៀត្  ូចជាកនុងករណីមយួ ដ លទ្គួស្គរកុមាររងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្
មនិមានទ្បាករ់ ើមបបីញ្ជូ ននងរៅស្គលាររៀនររ។ កនុងករណីមយួរផ្សងររៀត្ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្មាន
ពផ្ទរ ោះ រោយស្គរររអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ រហើយទ្តូ្វការការគទំ្រដផ្នកហិរញ្ា វត្ាុ និងសងគម។ 
 
កនុងករណីដ លរ ាេកខានមនិបានផ្តល់ជំនួយគទំ្រ អងគការមនិដមនរោា ភបិាលបានររួលេុសទ្តូ្វកនុងការ
                                                      
81 អនុស្គសនរ៍មួរលេ ៣៥ពន CEDAW សតីពីអរំពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រលើស្តសតី, CEDAW/C/GC/35 កថាេណឌ  ៤៦។ 
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ជយួ ជនរងរទ្គោះ។ សនងការនគរបាលរេត្ត មនទីរកិចេការនររីេត្ត អាជាា ធរមូលោា ន ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ 
និងទ្កុមទ្គួស្គរ បានរលើករ ើង ូចគន ថា អងគការមនិដមនរោា ភបិាលបានផ្តល់ទងំជំនួយមនុសសធម ៌និងការ
ទ្បឹការយាបល់ ល់ជនរងរទ្គោះ។ ភាន កង់ាររោា ភបិាលជារទ្ចើន (ថាន កជ់ាតិ្ ថាន ករ់េត្ត និងថាន កមូ់លោា ន) បាន
រធវើការជាមយួអងគការមនិដមនរោា ភបិាលរ ើមបផី្តល់ការគទំ្រ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ។ 
 
មស្តនតីនគបាលបានរាយការណ៍ពីផ្លលំបាកកនុងការសហការជាមយួអងគការមនិដមនរោា ភបិាល និងមនទីរ
សងគមកិចេ សតីពីជំនួយដផ្នកសមាា រៈ។ ខាងនគបាលរធវើការបដនាមរលើនីតិ្វធីិចាប ់េណៈដ លមនទីរកិចេការនរ ី
ផ្តល់ការបណតុ ោះ បណាត លជំនញ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រ ើមបជីយួ ពកួរគកនុងការរកទ្បាកចិ់ញ្េ ឹមជីវតិ្។ 
មស្តនតីនគបាលបានបដនាមថា រទោះបីជាទ្កុមេែួនបានផ្តល់នូវឱ្កាស ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ រ ើមបចីក
រចញពីសហគមន ៍និងររួលបាននូវការបណតុ ោះបណាត ល (សទ្មាបជំ់នញរផ្សងៗ និងជីវភាពរស់រៅ) ឪពុក
មាត យរបស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ដត្ងដត្មនិអនុញ្ញា ត្។82  
 
ជំនយួគទំ្របនទ នភ់ាែ មៗទ្តូ្វបានផ្តល់ជូន ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ភាគរទ្ចើនមាន ូចជា៖ មាូបអាហារ  
ថវកិាបនតិចបនតួច និងការបណតុ ោះបណាត លជំនញនន។ ការគទំ្រគរួដត្ពិចរណារលើត្ទ្មូវការសទ្មាបរ់យៈ
រពលដវងរបស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្  ូចជាការទ្បឹការយាបល់ផ្ែូវចិត្ត។ អាជាា ធររេត្ត និងអងគការមនិដមន  
រោា ភបិាលបានកត្ស់មាគ ល់ថាជារូរៅស្តសតីពឹងដផ្ែកដផ្នកហិរញ្ា វត្ាុរលើស្គវ ម ី  ូរចនោះពកួរគមានការស្គទ ករ់សទើរ
កនុងការោក ់កយបណតឹ ងរោយខាែ ចថាទ្គួស្គររបស់ពកួរគនឹងបាត្ប់ងទ់្បាកចំ់ណូល។ ត្ទ្មូវការពនទ្បាក់
ចំណូលបដនាមាមរយៈពលកមមបដនាម ទ្តូ្វបានរគកំណត្ថ់ាជារហតុ្ផ្លសទ្មាបអ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ។ 
ការគទំ្រជីវភាពរស់រៅឲ្យកានដ់ត្រទ្ចើនសទ្មាបស់្តសតី គឺជាទ្តូ្វត្ទ្មូវការចបំាចរ់ ើមបជីួយ ពួករគររលួបាននូវ 
សុវត្ាិភាពដផ្នកហិរញ្ា វត្ាុ និងមនិចបំាចពឹ់ងដផ្ែករលើមនុសសដ លបានររំលាភបំ នរលើពកួរគ។ រទោះយា៉ា ង
ណាការយល់ ឹងកានដ់ត្ចាស់អំពីវបបធមជ៌នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងសកាដ នុពលទ្គួស្គររៅកនុងវបបធមម៌យួ
គឺជាការចបំាចរ់ ើមបរីរៀបចំឲ្យបានសមរមយ និងការគទំ្ររយៈរពលដវងដ លររលួបាន ជាពិរសសជំនញ 
និងការបណតុ ោះបណាត លរលើដផ្នកជីវភាព។ 
 
៤.៨. ក្ិចចខិតខំស្របឹងថ្ស្របងការ រ និងក្តាត រារាងំ លក់្ិចចខិតខសំ្របឹងថ្ស្របងទាងំសនោះ 
កិចេេិត្េំទ្បឹងដទ្បងរ ើមបរីបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ជារទ្ចើន មានភាជ បនូ់វជំរនឿសនមត្ដ់ លររ ើស   
រអើងរយនឌរ័ និងហាកោ់កប់នទុក និងសតីបរនទ សរៅរលើជនរងរទ្គោះ /ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ជាជាងោក់
បនទុករៅរលើជនរលមើស។ ជំនសួឲ្យការទមទរឲ្យជនរលមើសររួលេុសទ្តូ្វសកមមភាពឧទ្កិ ារបស់ពួករគ ឬ
ទមទរឲ្យមានការអនុវត្តចាបដ់ លមានទ្បសិរធភាពជាងមុន មនុសសជារទ្ចើនបានរទ្ជើសររ ើសវធីិស្គស្តសត
                                                      

82 បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កមុការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ និងអនតី្ិជនពនសនងការប៉ាូលីសរេត្តរត្នគីរ ីនពថៃរ ី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្ត
រត្នគរិ។ី 
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ដបបការ រនិយមរ ើមបរីោោះទ្ស្គយស្គា នការណ៍។ ការរទ្បើទ្បាស់វធីិស្គស្តសតដបបរនោះបងាបនូ់វការររ ើសរអើង
រោយទ្បរយាលទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីនិងរកមងទ្សី រោយស្គរដត្ការោករ់តឹ្ត្បតឹ្រៅរលើសវ័យភាព និងរសរភីាពកនុង
ការរ ើររហើរ របស់ស្តសតីនិងរកមងទ្សី និងោកក់ារររួលេុសទ្តូ្វកនុងការរបស់្គា ត្អំ់រពើររំលាភរសពសនាវៈ និង
រទ្មង ់ពរររៀត្ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រធវើឲ្យវបបធមស៌តីបរនទ សជនរងរទ្គោះរៅកនុងសហគមនរ៍ៅ
ដត្បនតរកើត្រ ើង។ សងគមកមពុជាគឺជាសងគមបិាធិបរត្យយ ដ លបានបស្តញ្ញជ បទ្បពពណីវបបធមរ៌ៅកនុង
បរោា នសងគមដ លកំណត្អំ់ពីត្នួរីរបស់ស្តសតី  ូចបងាា ញរៅកនុង “ចាបទ់្សី”។ អាចមានការពិបាកកនុងការ
ពនយល់ពីផ្លប៉ាោះ ល់អវជិជមានដ លរកើត្រ ើងរោយស្គរដត្ការទ្បសពវរវាងវបបធម ៌ និងបរោា នសងគម
ដ លមានចរកឹររ ើសរអើង និងផ្តល់បុពវសិរធិ ល់ទ្កុមបុរស។ ផ្នត្គំ់និត្បិាធិបរត្យយដត្ងដត្ចត្រុ់កស្តសតីថា 
មានឋានៈទបជាបុរស។ ភាពទ្កីទ្ក កអ៏ាចបងាឲ្យមានអតុ្លយភាពពនរំនករំ់នងអំណាចដ លនឲំ្យមាន
អំរពើហិងាទ្បឆ្ងំស្តសតី និងរកមងទ្សីរកើត្រ ើងផ្ងដ រ។ លុោះទ្ាដត្ភាគី កព់ន័ធទងំអស់មានការយល់ ឹង
ចាស់លាស់អំពីរចនសមពន័ឬសគល់ពនបញ្ញា រនោះ និងរមួគន ផ្ទែ ស់បតូរបរោា នសងគមនិងជំរនឿសនមត្ដ់ ល
ររ ើសរអើងរយនឌរ័ររើបវធិានការរបស់្គា ត្ក់រណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័មានទ្បសិរធិភាព។  
 
អាជាា ធរមូលោា នចំនួន១២នក ់ បានផ្តល់រយាបល់អំពីការរលើកកមពស់ការយល់ ឹង/ការអបរ់សំហគមន។៏ 
អាជាា ធរមយួចំនួនបានរ លថា ការបណតុ ោះបណាត លគរួដត្ទ្តូ្វបានផ្តល់ជូនរោយតំ្ណាងមនទីរកិចេការនរ ី
រេត្ត និងនគបាល ឬអងគការមនិដមនរោា ភបិាល។ ការរលើកកមពស់ការយល់ ឹងគរួដត្រផ្ទត ត្រលើ៖ ចាប ់ក់
ពន័ធទ្បឆ្ងំនឹងអំរពើហងិាដផ្ែករលើរយនឌរ័  ចាបស់តីពីការរបស់្គា ត្អំ់រពើជញួ ូរផ្ែូវរភរ ចាបស់តីពីការរប់
ស្គា ត្អំ់រពើហងិាកនុងទ្គួស្គរនិងកិចេការ រជនរងរទ្គោះ និងចាបស់តីពីការបស្តងាា បនិងរបស់្គា ត្ក់ាររទ្បើទ្បាស់
រទ្គឿងរញៀន និងរទ្គឿងទ្សវងឹ។ អាជាា ធរមូលោា នមាន កប់ានរ លថា ទ្បជាពលរ ាគរួដត្ទ្តូ្វបានអបរ់កំុំឲ្យរធវើ
 ូចជនរលមើស។ អាជាា ធរចំននួ ៥នក ់បានដណនថំាស្តសតីគរួដត្ ំណឹង ល់ទ្កុមទ្គួស្គរ រៅរពលដ លពកួរគ
រធវើ ំរណើ ររៅរទ្ៅផ្ទោះ និងមនិទ្តូ្វរធវើ ំរណើ រដត្មាន កឯ់ង។ អាជាា ធរមូលោា នចំនួន២នកប់ញ្ញជ កថ់ា ស្តសតីគរួដត្
ទ្តូ្វបានអបរ់កំុំឲ្យរុកចិត្តរលើជនចដមែកមុេ។ អាជាា ធរចំននួ៤នកប់ាននិយាយថា អនកភូមទិ្តូ្វដត្រាយការណ៍
អំពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រៅអាជាា ធរមូលោា ន។ អាជាា ធរចំននួ ២នករ់ផ្សងររៀត្បានបដនាមថា អនក
ភូមគិរួដត្សហការជាមយួអាជាា ធរ។ ការផ្តល់រយាបល់រផ្សងររៀត្គឺ៖ ស្តសតីគរួដត្ចូលរមួរៅរពលមានការទ្បជំុ
 ុំសងាា ត្ ់ និងគរួដត្មានការចបេ់ែួនជនរលមើស ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចេែួនឯងគួរដត្មានការទ្បមូលផ្តុ ំរ ើមបឲី្យ
កានដ់ត្មានស្គមគគីភាព និងអាចជយួ គន រៅវញិរៅមក  និងគរួដត្មានការបរងាើត្ទ្កុមយុវជន និងការផ្តល់
ទ្បឹការយាបល់ឲ្យបានទ្តឹ្មទ្តូ្វគួរផ្តល់ឲ្យជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងការអបរ់ដំផ្ែកាមធមវ៌និយ័ដបបទ្ពោះ
ពុរធស្គសន ដ លហាមឃាត្អំ់រពើររំលាភរសពសនាវៈគរួដត្ទ្តូ្វបានអនុវត្ត។83 មានអាជាា ធរមូលោា នដត្

                                                      
83 សិកាេ បរទងំ៥រៅកនុងទ្ពោះពុរធស្គសនដ លមានគុណត្ពមែ និងមានស្គរៈសំខានរ់សមើគន គ៖ឺ 
១-រវៀរចកការសមាែ បជ់ីវតិ្សត្វ ពរ/ប បិត្តរមាត  
២-រវៀរចកការទ្បកានយ់កទ្រពយសមបត្តិរបស់អនក ពរ/ប បិត្តករុណា 
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មាន កប់៉ាុរណាណ ោះដ លមនិបានរឆែើយត្បសំណួររនោះ។ 
 
មតិ្រយាបល់ដ លផ្តល់រោយជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ គឺរផ្ទត ត្ជារូរៅរលើ វធីិស្គស្តសតរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័  ូចជាការដកដទ្បអាកបបកិរយិារបស់ស្តសតីាមរយៈការមនិរធវើ ំរណើ រដត្ឯងាមផ្ែូវស្គៃ ត្ ់ទ្តូ្វ
មានការទ្បុងទ្បយត័្ន និងមនិទ្តូ្វរុកចិត្តបុរស រមួទងំព គូសនិរធស្គន ល ឬឪពុកចុង និងទ្តូ្វទ្បយត័្ននិងចក់
រស្គរទវ រផ្ទោះ។ ចស់រំុទ្ពឹទធ ចរយ និងអាជាា ធរទ្តូ្វដត្អបរ់សំ្តសតី និងយុវជនអំពីឧទ្កិ ាកមមទងំរនោះ និងវធីិ
ស្គស្តសតការ រេែួន និងកិចេការការ ររផ្សងៗ។ ចស់រំុទ្ពឹទធ ចរយគរួរលើករឹកចិត្តរកមងទ្សីឲ្យស្គត បឪ់ពុកមាត
យ។ អនកភូមគិរួការ រកូនៗនិងមនិគួរអនុញ្ញា ត្ឲ្យពួករគរធវើ ំរណើ រឆ្ៃ យ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៣
នក ់ មនិបានផ្តល់រយាបល់អវីររ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៤នកគ់ម ន ំបូនម នអវីរ ើមបដីចករដំលក
ជាមយួជនរងរទ្គោះរស់   រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រផ្សងររៀត្ររ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្
ចំននួ២នកប់ាន រ លថា ស្តសតីមនិគរួរធវើ ំរណើ រដត្មាន កឯ់ងាមផ្ែូវស្គៃ ត្។់ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ចំននួ៣
នក ់បាននិយាយថា មនិគួររុកចិត្តមនុសសចដមែក ឬមនុសសរូរៅ។ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រផ្សងររៀត្បាន
រលើករឹកចិត្តជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ទងំអស់ឲ្យរងឹមា ំ និងបំរភែចរចលនូវអតី្ត្កាល និងគិត្ដត្ររឿងលែៗ 
និងបនតការររៀនសូទ្ត្ រ ើមបរីជៀសវាងការទ្បមាថមាកង់ាយនរពលអនគត្។  
 
ទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ បានផ្តល់ ំបូនម នសទ្មាបជ់នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្រផ្សងររៀត្ និងទ្គួស្គរ។ 
រផ្ទត ត្រមួរលើ អាកបបកិរយិារបស់ទ្សីត  ូចជាមនិទ្តូ្វរុកចិត្តមនុសស ទ្តូ្វដសវងយល់ពីវធីិការ រេែួន និង
បរទ្ងៀន កូនៗកំុឲ្យរចញរៅរទ្ៅដត្មាន កឯ់ង និងរលើករឹកចិត្តឲ្យមានភាពរងឹមា ំកំុខាម ស់រអៀន ឬរកើត្រុកេ និង
បនតការររៀនសូទ្ត្។ ស្គចញ់ាតិ្ជនរងរទ្គោះចំនួន ៤នកម់និបានផ្តល់ចរមែើយររ។ 
 
មាទ្ា២២ (២) ពនរសចកតីទ្បកាសសតីពីសិរធិជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរបស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្ បានដចងថា 
រ ាភាគីទ្តូ្វចត្វ់ធិានការរោយសហការជាមយួជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រ ើមបធីានថា ស្តសតីនិងកុមារជនជាតិ្
រ ើមភាគតិ្ច ររួលបានការការ រនិងការធានបានទងំទ្សុងទ្បឆ្ងំនឹងអំរពើហិងានិងការររ ើសរអើងទ្គប់
រូបភាព។ រៅកនុងវសិ្គលភាពជាកល់ាកម់យួ បរបបញ្ាត្តិរនោះគរួដត្ទ្តូ្វបានយកមកអនុវត្តរៅកនុងរេត្តរត្នៈ 
គិរ។ី ឧទហរណ៍សនងការនគរបាលរេត្តរត្នគិរបីានរលើករ ើងថា ថាន ក ឹ់កនរំេត្តកំពុងយកចិត្តរុកោក់
រលើការរលើកកមពស់ចំរណោះ ឹងដផ្នកចាប ់ ជាពិរសសកនុងចំរណាមសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចឲ្យពួក

                                                      

៣-រវៀរចកការរមួទ្បរវណីគឺទ្បទ្ពឹត្តផ្ែូវរភរជាមយួទ្បពនធកូនរបស់ជន ពរ/ប ិបត្តមុរិា 
៤-រវៀរចកការនិយាយ កយមនិពិត្/ប បិត្តឧរបកាេ  
៥- រវៀរចកការផ្ឹករឹកទ្សវងឹ ដ លជារហតុ្ឲ្យរកើត្រសចកដីទ្បមាររផ្សងៗ។/ប បិត្តការចរទ្មើនសត្ ិ
គួរកត្ស់មាគ ល់ថា សហគមនជ៍នជាត្ិរ ើមភាគត្ិចភាគរទ្ចើនមានស្គសនរ ើមរបស់ពកួរគ ដ លមនិដមនជាទ្ពោះពុរធស្គសនររ។ រមើលរបាយការណ៍  រឹក នងិ
រទ្បង? ការសិកាអពំីទ្រឹសតីស្តសតីនយិម នងិពុរធស្គសនកនុងទ្បររសកមពុជា របស់អងគការកាែ ហាន ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រៅរំពរ័ ៣៧។ 
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គត្ ឹ់ងថាអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ គឺជាបរឧទ្កិ ា រហើយគរួដត្ទ្តូ្វបានផ្តនទ រទស។84 
 
តំ្ណាងការយិាល័យទ្បឆ្ងំការជញួ ូរមនុសសនិងកិចេការ រអនីតិ្ជន ពនសនងការោា ននគរបាលរេត្តរត្ន
គិរបីានបញ្ញជ កថ់ាចបពី់ឆ្ន ២ំ០១៩ នគបាលបានបរងាើនវត្តមានរបស់េែួនរៅាមភូម។ិ កាលពីមុនចមាៃ យរី
ាងំភូមសិ្គស្តសត បងាការលំបាក ល់នគបាលកនុងការរោោះទ្ស្គយករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ ពកួរគ
មនិបានររួលពត័្ម៌ានទនរ់ពល រោយស្គរដត្សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរស់រៅកនុងតំ្បនឆ់្ៃ យ និង
ោចទ់្សយាល និងមនិអាចផ្តល់រសចកតីរាយការណ៍ពីករណីដ លបានរកើត្រ ើង។ រពលរនោះនគបាលទ្បចំ
រៅថាន កភូ់មអិាចររួលបានពត័្ម៌ាន និងពិនិត្យរមើលករណីទងំរនោះ។ កាលពីមុនរៅរពលអំរពើររំលាភរសព
សនាវៈរកើត្រ ើង សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបានរទ្បើវធីិរោោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណីការរោយបងេំឲ្យររៀប
ការនិងសងជាសំណងរ ើមបរីោោះទ្ស្គយបរឧទ្កិ ារនោះ។ បចេុបបននរនោះសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបាន
ចបរ់ផ្តើមរាយការណ៍ករណីទងំរនោះរៅអាជាា ធរ រហើយជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្កំពុងររួលបានជំនយួ។85  
 
បចេុបបននរនោះ បណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍សទ្មាបទ់្បជាពលរ ារាយការណ៍អំពីករណីអំរពើហិងាដផ្ែក
រលើរយនឌរ័មានពីរកទ្មតិ្៖ ថាន ករ់េត្ត និងទ្សុកដ ល ឹកនរំោយអធិការនគរបាលទ្សុក។ ទ្បជាពលរ ា
កានដ់ត្រទ្ចើនបានកំពុងនឹងរទ្បើទ្បាស់បណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍ រនោះរបើរទ្បៀបរធៀបរៅនឹងយនតការ
ោក ់កយបណតឹ ងអនមកិរៅកនុងទ្បអបសំ់បុទ្ត្។  ទ្កុមការងារទ្បឆ្ងំការជញួ ូរមនុសស និងអនីតិ្ជន មាន
៤ទ្កុមតូ្ចៗ ដ លទ្បចកំារ និងបានឆ្ែ ស់រវនគន រ ើមបទី្គបទ់្គងបណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍រនោះ។ 
អធិការរងនគរបាលទ្សុកចំននួ២នក ់ ទ្តូ្វរទ្ត្ៀមកមាែ ងំរ ើមបអីនតរាគមនភ៍ាែ មៗបនទ បពី់ររួលបានការរាយ
ការណ៍ាមរូស័ពទ។86  េណៈដ លវត្តមានបណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍កំពុងទ្តូ្វបានរលើករឹកចិត្ត 
អងគការមនិដមនរោា ភបិាលកនុងទ្សុកមយួបានកត្ស់មាគ ល់ថាបណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍រនោះ មនិទន់
ោកប់ញ្េូ លភាស្គជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅរ ើយររ រហើយចបំាចទ់្តូ្វោកប់ញ្េូ លរ ើមបសីទ្មួលឲ្យសហ
គមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចអាចចូលរមួរាយការណ៍បាន។ 
 
បុគគលិកមនទីរកិចេការនររីេត្តបានអោះអាងថា បណាត ញរយនឌរ័ថាន ករ់េត្តទ្តូ្វបានបរងាើត្រ ើងរៅរេត្តរត្នៈគិរ ី
សមាសភាពកនុងរនោះមានតំ្ណាងមនទីរ កព់ន័ធនិងអងគការមនិដមនរោា ភបិាល ដ លបានជួបទ្បជំុគន បី ង
កនុងមយួឆ្ន រំ ើមបពិីភាកាអំពីបញ្ញា រយនឌរ័។ រៅកនុងកិចេទ្បជំុរនោះ ពកួរគដចករដំលកពត័្ម៌ានអំពីការងាររបស់
ពកួរគនិងពិភាកាអំពីតំ្បនដ់ លអាចពទ្ងឹងកិចេសហការបាន។ បុគគលិកមនទីរកិចេការនររីេត្តបានកត្់

                                                      
84 បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កមុការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ និងអនតី្ិជនពនសនងការប៉ាូលីសរេត្តរត្នគីរ ីនពថៃរ ី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្ត
រត្នគរិ។ី 
85  ូចខាងរលើ។ 
86  ូចខាងរលើ។ 
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សមាគ ល់ថាេណៈដ លពកួរគបាន ឹងអំពីការបណតុ ោះបណាត លសតីពីអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ ដ លរធវើរ ើង
រោយមស្តនតីនគបាលសទ្មាបស់ហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ពួករគមនិបានចូលរមួរៅកនុងការបណតុ ោះបណាត
លកនុងនមជាទ្គូបងវឹក ឬអនកសទ្មបសទ្មួលរ ើយ។ ពកួរគកប៏ានកត្ស់មាគ ល់អំពីត្រួលេេុសគន ពនអំរពើ
ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រោយស្គរដត្នគបាលពឹងដផ្ែករលើដត្ចំននួមនុសសដ លរធវើរបាយការណ៍ចំដណក
មនទីរកិចេការនររីេត្តគឺបានរធវើការរោយផ្ទទ ល់ជាមយួសហគមន ៍និងបានពត័្ម៌ានពីសហគមនផ៏្ទទ ល់។87 
 
រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី ការសទ្មបសទ្មួលនិងសហការរវាងភាន កង់ាររោា ភបិាលដ លររួលេុសទ្តូ្វកនុងការ
រោោះទ្ស្គយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័គរួដត្មានការដកលមែបដនាមររៀត្។ ភាន កង់ាររោា ភបិាលមយួបាន
រលើករ ើងពីការលំបាកកនុងការសហការជាមយួស្គា បន័មយួរផ្សងររៀត្ និងអងគការមនិដមនរោា ភបិាលរ ើមបី
ររលួបានជំនយួជាសមាា រៈសទ្មាបជ់នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ ការបណតុ ោះបណាត លអំពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើ
រយនឌរ័ សទ្មាបស់ហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច បានរធវើរ ើងរោយមស្តនតីនគបាលដត្ប៉ាុរណាណ ោះ និងគម នការ
ចូលរមួពីតំ្ណាងមនទីរកិចេការនររីេត្តរ ើយ។ បដនាមរលើរនោះរៅមនិទនម់ានការបរងាើត្យនតការទ្បមូល និង
រការិនននយ័អំរពើហងិាដផ្ែករលើរយនឌរ័រមួមយួររ ការណ៍រនោះបណាត លឲ្យមានសាិតិ្េុសគន រវាងភាន កង់ារ 
រផ្សងៗគន ។ 
 
នគបាលបានររួលការបណតុ ោះបណាត លមយួចំននួ សតីពីរយនឌរ័ប៉ាុដនតពកួរគរៅដត្ដសវងរកព គូរ ើមបគីទំ្រ 
រ ើមបរីរលួបានការបណតុ ោះបណាត លបដនាមររៀត្។ មានប៉ាុសតិ៍នគបាលចំនួន៥០រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី រហើយ
ពកួរគ បានររលួការបណតុ ោះបណាត លេែោះៗអំពី ការការ រកុមារ  រយនឌរ័  អំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ និងអំរពើ
ររំលាភរសពសនាវៈ។ ការបស្តញ្ញជ បរយនឌរ័រៅទ្គបវ់ស័ិយគឺជាចកេុវស័ិយរបស់សនងការោា នរេត្ត។88 
 
អងគកា PLAN International កំពុងពោយាមរធវើការជាមយួសហគមនរ៍ ើមបកំីណត្រី់ាងំដ លមាន          
ហានិភយ័េពស់បំផុ្ត្  ូរចនោះសហគមនអ៍ាចបរងាើត្ដផ្នការសកមមភាពរ ើមបកីាត្ប់នាយរទ្គោះថាន កទ់ងំរនោះ។ 
មានអនកតំ្ណាងកុមាររៅាមភូមនីិមយួៗ ទ្គូបរទ្ងៀនស្គលាមរត្យយ និងទ្កុមឪពុកមាត យដ លបានររួល
ការបណតុ ោះ បណាត លពីអងគការរផ្ែន។ រៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី អងគការរផ្ែន កំពុងពទ្ងឹងបណាត ញការ រកុមារ
ដ លមានមូលោា នរៅាមសហគមន ៍ ក ូ៏ចជាកែឹបកុមារផ្ងដ រ។ ពួករគសងាត្ធ់ៃនរ់លើស្គរៈសំខានព់នការ
រាយការណ៍ករណីអំរពើហិងារៅអាជាា ធររ ើមបឲី្យពួករគចត្វ់ធិានការ។ អងគការរផ្ែនកផ៏្តល់ជទ្មកសុវត្ាិភាព
ផ្ងដ រទ្បសិនរបើកុមារមនិចងទ់្ត្ បរ់ៅផ្ទោះ និងផ្តល់ជំនញ / ការបណតុ ោះបណាត លដផ្នកជីវភាពផ្ងដ រ។ ពួក
រគោកផ់្ទទ ងំរូបភាពនិងផ្ទទ ងំបា៉ា ណូរៅថាន កទ់្សុក និងរេត្តអំពីការរាយការណ៍អំពីអនកររំលាភបំ ន និងបញ្ជូ ន

                                                      
87 បរសមាា សនជ៍ាមយួត្ណំាងមកពីមនទរីកិចេការនររីេត្តរត្នគិរ ីរៅពថៃរី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កងុបានលុង រេត្តរត្នគិរ។ី 
88 បរសមាា សនជ៍ាមយួ ទ្កមុការងារទ្បឆ្ងំការជួញ ូរ និងអនតី្ិជនពនសនងការប៉ាូលីសរេត្តរត្នគីរ ីនពថៃរ ី២៥ ដេសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រៅទ្កុងបាន ុង រេត្ត
រត្នគរិ។ី 
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ពកួរគរៅពនធនគរ។ ពកួរគសងាត្ធ់ៃនថ់ាអំរពើររំលាភរសពសនាវៈរលើកុមារ មនិអាចជាកមមវត្ាុពនសំណង ឬ 
រោោះទ្ស្គយរទ្ៅទ្បពន័ធតុ្លាការបានរ ើយ។89 
 
៥. សេចក្តីេននិ ឋ ន និងអនុសាេន ៍
ការសននិោា នទងំរនោះរធវើរ ើងរោយដផ្ែករលើបរសមាា សនជ៍ាមយួអនក កព់ន័ធចំននួ៥៤នក ់និង២៣ ករណី
ពនអំរពើហិងារលើរយនឌរ័រៅកនុងរេត្តចំននួ ៣ ពនទ្បររសកមពុជា។ 
 
៥.១ សេចក្តេីនន ិឋ ន 
៥.១.១. ទសំនារ នងិសាា នភាពពនអសំពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌរ័ចសំ ោះស្តេតជីនជាតសិ ើម្ 
េណៈដ លរៅមនិទនអ់ាចបញ្ញជ កពី់រំរនរ និងស្គា នភាពពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រោយស្គរដត្     
កងវោះរិនននយ័ដ លសីុចងាវ កគ់ន  ទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយ និងដបងដចកទ្តឹ្មទ្តូ្វអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រនោះដផ្ែក
រលើពត័្ម៌ានដ លទ្បមូលបានពីវាល ការទ្ស្គវទ្ជាវរករ ើញថាហាក ូ់ចជាមានការរកើនរ ើងពនករណីអំរពើ
ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ចំរ ោះស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរបើរទ្បៀបរធៀបរៅនឹងឆ្ន ២ំ០១៥។ អំរពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរគឺ បញ្ញា ដ លរាយការណ៍រោយអាជាា ធរមូលោា នថាបានរកើត្រ ើងជារទ្ចើនរៅកនុងភូម។ិ ករណី
ហិងាផ្ែូវរភរ រមួមានការអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ ការប៉ាុនប៉ាងររំលាភរសពសនាវៈ ការររំលាភនិងសំលាប ់
និងការរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ ទ្តូ្វបានរាយការណ៍រៅអាជាា ធរមូលោា នរោយជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្និងទ្កុម
ទ្គួស្គរ។ ប៉ាុដនតគម នរិនននយ័ជាកល់ាកណ់ាមយួបញ្ញជ កពី់ចំនួនករណីរនោះររ ពីរទ្ ោះភាន កង់ាររោា ភបិាល   
រផ្សងៗគន  មានទ្បភពពត័្ម៌ានរផ្សងៗគន  រហើយរិនននយ័មនិទ្តូ្វបានរគចងទ្កង និងដបងដចកាមជាតិ្ពិនធុរ 
ឬរការុករៅកដនែងដត្មយួរ ើយ។ ហាក ូ់ចជាមានកងវោះនូវចំរណោះ ឹង ជំនញ និងធនធានរ ើមបចីងទ្កង
ពត័្ម៌ានរនោះផ្ងដ រ។  
 
ពត័្ម៌ានបឋមដ លផ្តល់រោយទ្កុមការងារ CIWWG និង អងគការមនិដមនរោា ភបិាលជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
និងមនិដមនជនជាតិ្រ ើមរផ្សងររៀត្ ដ លកំពុងរធវើការងារជាមយួសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចបាន
អោះអាងថាថាជនរលមើសពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ភាគរទ្ចើនជា “អនកខាងរទ្ៅ” ឬបុគគលដ លមនិដមន
ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងមនិដមនជាសមាជិកសហគមន។៍ ាមយរៈបរសមាា សដ លរធវើរ ើងការទ្ស្គវទ្ជាវ
បានរករ ើញថា ជនរលមើសភាគរទ្ចើនគឺជាបុរសជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លរស់រៅកនុងសហគមនជ៍ាមយួជន
រងរទ្គោះ និងជាស្គចញ់ាតិ្របស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ មានជនរលមើសទ្បដហលបីនកប់៉ាុរណាណ ោះដ លមនិ
ដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ 
 

                                                      
89 បរសមាា សនជ៍ាមយួគណៈទ្គបទ់្គងពនអងគការអនតរជាត្ិ PLANទ្បចរំៅកមពុជា ពថៃរ១ី៣ តុ្លា ឆ្ន ២ំ០២០ កនុងរាជធានភីនរំពញ កមពុជា។ 
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អា ហ៍ពិ ហ៍កុមាររៅដត្ជាកតីកងវល់មយួរៅកនុងរេត្តរត្នគិរ ី និងមណឌ លគិរ ី រោស្គរដត្អទ្ាពនអា ហ៍ 
ពិ ហ៍ កុមាមានកទ្មតឹ្េពស់បំផុ្ត្រៅកមពុជា។ ទ្កសួងកិចេការនរកំីពុងដត្រធវើកិចេការរនោះជាមយួអងគការមនិ
ដមនរោា ភបិាលជាតិ្និងអនតរជាតិ្នន។ 
 
អាជាា ធរថាន ករ់េត្តដ លផ្តល់បរសមាា សគម នរិនននយ័ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ដ លដបងដចករវាងជន
ជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងមនិដមនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរនោះររ។ រយាងរលើរិ ាភាពដ ល រេត្តរត្នគិរមីាន
ចំននួជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរទ្ចើនរនោះការដបងដចករិនននយ័គរួដត្ទ្តូ្វបានរធវើរ ើង     រ ើមបអីនុញ្ញា ត្ធានការ
អភវិឌឍដ ល មានទ្បសិរធភាពនិងសមទ្សបជាងមុនរ ើមបជីយួ  ល់សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមកនុងការរោោះ
ទ្ស្គយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ាមរយៈការអនុវត្តវធីិស្គស្តសតដផ្ែករលើសិរធិមនុសសនិងការដបងដចក 
រិនននយ័។90 ការអនុវត្តរនោះកគ៏រួរធវើរ ើងរៅាមបណាត រេត្តរផ្សងររៀត្ដ លមានជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរស់
រៅផ្ងដ រ។ ជាកដ់សតងជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅទ្បររសកមពុជាមានចំននួតិ្ចត្ួចប៉ាុរណាណ ោះរបើរទ្បៀបរធៀបនឹង
សាិតិ្សរុបពនទ្បជាពលរ ាកមពុជា រហើយស្គា នភាពស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចអាចនឹងទ្តូ្វរមើលរលំង ទ្បសិនរបើ
គម នការដបងដចករិនននយ័ជាកល់ាក។់ 
 
៥.១.២.ជំសនឿេនមត់ខេុ្គងអំពីឬេគលព់នអំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រ 
ស្របឆងំស្តេតជីនជាតិស ើម្ភាគតិច 
អនករឆែើយត្បបរសមាា សនទ៍ងំអស់ បានរលើករ ើងពីការយល់រ ើញទ្បហាកទ់្បដហលគន ទករ់ងនឹង     
បុពវរហតុ្ចមបងពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ គឺរោយស្គរដត្ជនរលមើសបានរទ្បើទ្បាស់រទ្គឿងរញៀន និងឬ
រទ្គឿងទ្សវងឹ។ កាត បនទ បប់នសរំផ្សងររៀត្គឺភាពអត្ក់ារងាររធវើ ឬជីវភាពទ្កីទ្ក កងវោះការអបរ់ ំជនចំណូលថមី 
ការទ្បចណ័ឌ ការបងេ ំកងវោះការចូលរមួកនុងកមមវធីិទ្បជំុអបរ់ ំជនរលមើសមនិស្គត បអ់ាជាា ធរ និងចំណងផ់្ែូវរភររបស់
ជនរលមើស។កាត ទងំរនោះោកក់ារសតីបរនទ សរៅរលើជនរលមើស។ប៉ាុដនតមានកាត មយួចំននួរផ្សងររៀត្ហាកស់តី
បរនទ សជនរងរទ្គោះ។ កាត ទងំរនោះរមួមាន ស្តសតីដ លរចញរទ្ៅដត្មាន កឯ់ង ស្តសតីបរងាើត្មតិ្តភកតិជាមយួមនុសស
ចដមែក ឬ“មនុសសអាទ្កក”់ ស្តសតីដ លទ្បឆ្ងំត្បនឹងជនរលមើស ស្តសតីដ លរសែៀកសរមែៀកបំ ករ់លចរលើរលច
រទ្កាម ស្តសតីរធវើ ំរណើ រផ្ែូវឆ្ៃ យនិងផ្ែូវស្គៃ ត្ ់និងស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចលៃងនិ់ងមានចិត្តលែ។ ការយល់រ ើញ
ទងំរនោះបងាា ញពីភាពររ ើសរអើងរយនឌរ័និងជំរនឿសនមត្ដ់ លភាគី កព់ន័ធទ្បកានខ់ាជ ប។់ 
  
ភាពទ្កីទ្ក គឺជាបុពវរហតុ្មយួពនបុពវរហតុ្ននពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រៅកមពុជា និងបនតរធវើឲ្យអំរពើ
ហិងារៅដត្រកើត្រ ើង។ ស្តសតីជារូរៅរទ្ជើសររ ើសមនិរទ្បើទ្បាស់នីតិ្វធីិចាប ់ ឬរាយការណ៍អំពីអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័ររ រោយស្គរដត្ពកួរគទ្តូ្វពឹងដផ្ែកដផ្នករស ាកិចេរៅរលើបុរស។ បុរសជារូរៅគឺជាអនករក
ទ្បាកចំ់ណូល ទ្បសិនរបើបុរសជាបព់នធនគរទ្គួស្គរនឹងបាត្ប់ងទ់្បាកចំ់ណូល។ បញ្ញា រនោះរកើត្រ ើងរៅកនុង
                                                      
90 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx.  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx
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សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លសមាជិកសហគមនភ៍ាគរទ្ចើនជាអនករធវើដទ្សនិងចមាា រ។ ទ្បសិនរបើបតី
ទ្តូ្វបានចបេ់ែួនទ្គួស្គរនឹងបាត្ប់ងក់មាែ ងំពលកមមនិងទ្បាកចំ់ណូល។ 
  
រសសនៈយល់រ ើញដ លបងាា ញរោយភាគី កព់ន័ធជារទ្ចើន បងាា ញពីកងវោះការយល់ ឹងអំពីបុពវរហតុ្ពិត្ពន
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ជាពិរសសអំរពើរររំលាភរសពសនាវៈនិងផ្នត្គំ់និត្ររ ើសរអើងរយនឌរ័ និងជំរនឿ  
សនមត្ទ់ករ់ងនឹងពូជស្គសនដ៍ លរៅដត្រកើត្មាន។ កាត ដ លបរងាើនហានិភយ័ពនអំរពើហិងា ូចជារទ្គឿង
រញៀននិងទ្ស្គទ្តូ្វបានរគកំណត្ថ់ាជាបុពវរហតុ្ចមបង។ អតុ្លយភាពពនរំនករំ់នងអំណាចរវាងបុរសនិង
ស្តសតីកនុងវស័ិយស្គធារណៈនិងឯកជនដ លបរងាើត្រ ើងរោយបរោា នសងគមដ លមានភាពររ ើសរអើង ភាពទ្កី
ទ្ក និងទ្បពន័ធអភបិាលកិចេដ លមាកង់ាយស្តសតី និងេវោះនីតិ្រ ា គឺជាបុពវរហតុ្ដ លបងាឲ្យមានអំរពើហិងាដផ្ែក
រលើរយនឌរ័ រមួទងំអំរពើហិងាផ្ែូវរភរផ្ងដ រ។ រនោះបានបរងាើត្ឲ្យមានការអនុវត្តររវរសតងោ់រ ចំរ ោះអាកបប
កិរយិារបស់បុរសនិងស្តសតីរៅកនុងសងគម និងជោះឥរធិពលរៅរលើលរធភាពកនុងការសរទ្មចចិត្ត ជាពិរសស
ទករ់ងការកំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណេែួន រសរភីាពកនុងការរ ើររហើរនិងសិរធិផ្ែូវរភរ និងសុេភាពបនតពូជនិង សិរធ ិ
នន។ លុោះទ្ាដត្ភាគី កព់ន័ធទងំអស់មានការយល់ ឹងចាស់លាស់អំពីបញ្ញា រនោះកនុងរបស់្គា ត្ ់ និងរឆែើយ
ត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពចំរ ោះអំរពើហិងាដបបរនោះរៅដត្ជាបញ្ញា ទ្បឈម។  
 
អាជាា ធរមូលោា នមានការយល់ ឹងថាជនរលមើសកទ៏្តូ្វររលួេុសទ្តូ្វចំរ ោះមុេចាប ់ និងទ្បជាពរល ារូរៅ
គរួដត្ររលួបានការអបរ់កំុំឲ្យទ្បទ្ពឹត្តអំរពើទងំរនោះ។ ការរលើកកមពស់ការយល់ ឹងដ លបានរធវើរ ើងគឺមាន
រគលបំណងរផ្ទត ត្រៅរលើទងំស្តសតីនិងបុរសរៅកនុងសហគមន ៍ រ ើមបឲី្យពកួរគយល់ ឹងកានដ់ត្ចាស់អំពីអវី
ដ លចាបហ់ាមឃាត្ ់និងរទសរណឌ ចំរ ោះបររលមើសទងំរនោះ។ 
 
៥.១.៣. ការមាក្់ងាយនិងការផាត់ជនរងសស្រោោះរេរ់ានតជីវិតពនអំសពើហងិា 
ថ្អែក្សលើសយនឌ័រសចញ 
ជាររឿងលែដ លមស្តនតីនគបាលរេត្តរត្នគិររីជឿថាគម នការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ គបបី
មានការរចរសួរអំពីដផ្នការសមាហរណ៍កមមជនរងរទ្គោះ រៅកនុងករណីដ លមានការទ្បទ្ពឹត្តរៅរលើជនរង
រទ្គោះេុសពីមុន។ អាជាា ធរនិងទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្េែោះហាក ូ់ចជាសដមតង “ការអាណិត្
អាសូរ” ថាជាទ្បតិ្កមមវជិជមានរោយពកួរគមនិយល់ថា រទោះបីសកមមភាពរនោះមនិដមនជាការសមែុត្ ឬសតី
បរនទ សជនរងរទ្គោះកតី ការអាណិត្អាសូរកជ៏ារទ្មងម់យួពនការររ ើសរអើង រទ្ ោះបានបងាា ញថាសហគមន៍
មានរសសនៈចំរ ោះជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្េុសពីមុនបនទ បពី់នងទ្តូ្វបានរគររំលាភរសពសនធវៈ ឬររំលាភ
បំ ន។ 
 
ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ដត្ងដត្ទ្បឈមនឹងការររ ើសរអើងពីសមាជិកកនុង  
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សហគមន។៍ ពកួរគទ្បឈមនឹងការអាណិត្អាសូរ ការសតីបរនទ ស និងទ្បមាថមាកង់ាយ និងមនិបានររួល
ការការ រពីការយាយពីីសំណាកស់្គចញ់ាតិ្ជនរលមើស។ ទ្កុមទ្គួស្គរជនរងរទ្គោះនិងអាជាា ធរមូលោា នកត្់
សមាគ ល់ថាបនទ បពី់មានរហតុ្ការណ៍រកើត្រ ើងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ផ្ទែ ស់បតូរអាកបបកិរយិាដបែកៗ កាែ យ
រៅជាមនុសសដ លមានការរអៀនខាម ស និងរសៃៀមស្គៃ ត្។់ អារមមណ៍របស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងររបៀប
ដ លសហគមនរ៍មើលមកពកួរគបនទ បពី់ឧបបត្តិរហតុ្គឺដសតងឲ្យរ ើញពីការមាកង់ាយ។ ភាគរទ្ចើនពនសហ
គមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចគឺមានសមាជិកសហគមនតិ៍្ចត្ចួ រហើយទ្បជាពលរ ារៅកនុងសហគមនសុ៍រធដត្
ស្គគ ល់គន រៅវញិរៅមក។ រោយស្គរដត្រំហំតូ្ចពនសហគមនរ៍នោះ ស្គា នភាពពនការមាកង់ាយរទ្កាយរពល
ដ លមានអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រកើត្រ ើងហាកម់ានឥរធិពលខាែ ងំ ជាពិរសសរៅកនុងករណីដ លទ្កុម
ទ្គួស្គរជនរលមើសកជ៏ាអនកដ លរស់រៅកនុងសហគមនដ៍ត្មយួ។ ជាការកត្ស់មាគ ល់រោយគណៈកមាម ធិការ
លុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភររធវើរ ើងរៅកនុងការរធវើរសចកតីសននិោា នបញ្េបឆ់្ន ២ំ០១៩ ការ
មាកង់ាយសងគម និងវបបធមគឺ៌ជាឧបសគគកនុងការររួលបានយុត្តិធម ៌ ពីរទ្ ោះកាត រនោះបានរារាងំស្តសតីនិងរកមង
ទ្សី ពីការោក ់កយបណតឹ ងទករ់ងនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ ពត័្ម៌ានដ លទ្បមូលបានរៅកនុងបរ
សមាា សនទ៍ងំអស់កប៏ានបងាា ញផ្ងដ រថាការមាកង់ាយបានជោះផ្លប៉ាោះ ល់អវជិជមាន ល់សុេភាពផ្ែូវចិត្ត
របស់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងបានកាែ យរៅជាឧបសគគរារាងំការររួលបានការអបរ់និំងជីវតិ្សងគម។  
 
៥.១.៤ ការអនុវតតចាប់ ក្់ព័នធ និងភាពខវោះចសនាែ ោះ 
រៅមានភាពេវោះចរនែ ោះរៅកនុងេែឹមស្គរទ្កបេណ័ឌ ចាបនិ់ងរគលនរយាបាយ កព់ន័ធដ លមានទ្ស្គប ់ ដ ល
បានាកដ់ត្ងរ ើងរ ើមបរីោោះទ្ស្គយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ រៅរទ្កាមចាបក់មពុជាការផ្តល់និយម
នយ័ពនអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ រៅមានលកេណៈចរងែៀត្ និង អនុវត្តចំរ ោះដត្ស្គា នភាពដ លរកើត្រ ើងរៅ
កដនែងការងារដត្ប៉ាុរណាណ ោះ។ ចាបស់តីពីការរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ និងកិចេការ រជនរងរទ្គោះឆ្ន  ំ
២០០៥ មនិបានផ្តល់និយមនយ័រពញរលញទករ់ងនិងអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរររ ពីរទ្ ោះមនិបានោក់
បញ្េូ លនូវសកមមភាពជាកល់ាកម់យួចំននួ និងការគំរាមគំដហងនន ដ លអាចបងាហានិភយ័ ល់ផ្ែូវកាយ 
ផ្ែូវចិត្ត  ផ្ែូវរស ាកិចេ ឬផ្ែូវរភរ និង មនិបានោកប់ញ្េូ លសកមមភាពលួចាមោនសកមមភាព។ ចាបរ់នោះក៏
មនិបានផ្តល់ និយមនយ័ជាកល់ាកកំ់ណត្អំ់ពី បុគគលដ លអាចរងផ្លប៉ាោះ ល់រោយអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ 
និងមនិបានោកប់ញ្េូ លព គូសនិរធស្គន ល និង សមាជិកទ្គួស្គរដ លមនិបានរស់រៅរទ្កាម ំបូលផ្ទោះដត្មយួ 
ទ្ពមទងំមនិបានោកប់ញ្េូ លនូវអំរពើហិងាដ លបងារ ើងរលើអនកទ្សលាញ់រភរ ូចគន  និងកុមារ។ ចាប់
រនោះកប៏ានអនុញ្ញា ត្ឲ្យមានការ “ោកវ់និយ័” រៅរលើបតីទ្បពនធនិងកូនៗ។ ចាបរ់នោះគរួដត្មានបញ្េូ លបរ
បបញ្ាត្តិជាកល់ាក ់ ទករ់ងនិងស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចផ្ងដ រ រោយស្គរដត្កមពុជារៅមនិទនម់ានចាប់
ជាកល់ាកស់តីពីស្តសតីជនជាតិ្ភាគតិ្ចរនោះររ។ 
 
 ូចដ លបានដណនរំោយគណៈកមាម ធិការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ រៅកនុងការរធវើ    
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រសចកតីសននិោា នបញ្េបឆ់្ន ២ំ០១៩ រោា ភបិាលគរួដត្ពិនិត្យេែឹមស្គរចាបស់តីពីការរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរ និងកិចេការ រជនរងរទ្គោះនិងគរួរធវើវរិស្គធនកមមបរបបញ្ាត្តិ កព់ន័ធរ ើងវញិ “កំណត្ក់ារហាម
ឃាត្និ់ងោករ់ណឌ កមមរលើរទ្មងអំ់រពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រមួទងំអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ រមួទងំោក់
បញ្េូ លអំរពើររំលាភរសពសនាវៈកនុងចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ផ្ងដ រ រ ើមបសីទ្មួល ល់ ំរណើ រការពនការ
ររលួបាន ីការការ រ និងរ ើមបធីានថាជនរងរទ្គោះ/ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ 
អាចររលួបានរោោះទ្ស្គយទ្បកបរោយទ្បសិរធភាព រហើយជនរលមើសទ្តូ្វររលួេុសទ្តូ្វចំរ ោះអំរពើដ ល 
បានទ្បទ្ពឹត្ត[ ]”។ 91 
 
គណៈកមាម ធិការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរបានកត្ស់មាគ ល់ថា “គម នការដចងជាកល់ាករ់ៅ
កនុងរ ាធមមនុញ្ា ដ លកំណត្អំ់ពីការររ ើសរអើងរោយផ្ទទ ល់និងការររ ើងរអើងរោយទ្បរយាលរលើស្តសតីររ រហើយ
ការហាមឃាត្ដ់ លមានដចងរៅកនុងទ្កមទ្ពហមរណឌ  រផ្ទត ត្រៅរលើដត្រទ្មងព់នការររ ើសរអើងរោយផ្ទទ ល់ ូច
ជាការប ិរសធការររលួបានរំនិញ រសវាកមម ឬការងារ។ គណៈកមាម ធិការកប៏ានកត្ស់មាគ ល់ផ្ងដ រថា
ចាបដ់ ល បានរធវើវរិស្គធនកមមថមីៗរនោះ មនិបានរោោះទ្ស្គយទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពនូវវសិមភាពរវាង
បុរសនិងស្តសតី និងបានសំដ ងការរស្គកស្គត យចំរ ោះកងវោះនូវពនការវាយត្ពមែផ្លប៉ាោះ ល់រយនឌរ័ រៅមុន
រពលអនុមត័្ ឬរធវើវរិស្គធនក៍មមចាបទ់ងំរនោះ”។92 
 
៥.១.៥. ការទទួលបានយតុតិធម្៌របេជ់នរងសស្រោោះរេរ់ានតជីវិត 
ការទ្ស្គវទ្ជាវបានរករ ើញពីកងវោះការាមោននិងរឆែើយត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពរបស់អាជាា ធរថាន កេ់ពស់ 
ចំរ ោះសំណំុររឿងដ លអាជាា ធរមូលោា នបញ្ជូ ន។ ការណ៍ដ លករណីមយួចំនួនទ្តូ្វបានរោោះទ្ស្គយរៅ
ប៉ាុសតិ៍នគរបាល ុំ ឬទ្សុក គឺជាបញ្ញា ដ លគួរឲ្យទ្ពួយបារមាផ្ងដ រ។ នគបាលយុត្តិធមម៌ានកាត្ពវកិចេបញ្ជូ ន
សំណំុររឿងរៅតុ្លាការ និងមនិគួររោោះទ្ស្គយររឿងកតីរោយេែួនឯងរ ើយ។ ករណីរនោះបានកំហិត្ ល់លរធ
ភាពររលួបានយុត្តិធមរ៌បស់ជនរងរទ្គោះ / និងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និង / ឬទ្គួស្គររបស់ពកួរគ។ 
 
ការេកខានកនុងការចបេ់ែួនជនរលមើស បងាា ញពីភាពរនរ់េាយរៅកនុង ំរណើ រការរសុើបអរងាត្របស់នគ     
បាលយុត្តិធម ៌ និងអាជាា ធរមូលោា ន ដ លមនិអាចកំណត្អ់ត្តសញ្ញា ណជនរលមើសបាន និងហាក ូ់ចជាមនិ
បានទ្បឹងដទ្បងរ ើមបដីសវងរកជនរលមើសដ លបានរត្រ់គចេែួនរចញពីតំ្បនរ់នោះ។ េវោះការសទ្មបសទ្មួលរវាង
ប៉ាុសតិ៍នគរបាល ុំ និងនគរបាលរេត្ត កនុងការដចករដំលកពត័្ម៌ានអំពីជនរលមើសនិងការរសនើសំុចបេ់ែួន។ 
បដនាមរលើរនោះ ការសទ្មបសទ្មួលរវាងនគរបាលយុត្តិធម ៌និងមស្តនតីស្គលា ំបូងរេត្ត ជាពិរសសការយិាល័យ

                                                      
91 CEDAW, រសចកតសីននោិា នសតីពីរបាយការណ៍របស់ទ្បររសកមពុជាាមកាលកណំត្រ់លើករ៦ី នពថៃរី១២ ដេវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩, CEDAW/C/KHM/CO/6, 
កថាេណឌ ២៥(b)។ 
92  ូចខាងរលើ។ កថាេណឌ  ៨  



67  

ទ្ពោះរាជអាជាា គរួដត្មានភាពលែទ្បរសើរជាងរនោះ។ 
 
ការទ្ស្គវទ្ជាវកប៏ានរករ ើញពី កងវោះនូវការគទំ្រ ល់ជនរងរទ្គោះនិងទ្កុមទ្គួស្គរ / ជនរងរទ្គោះដ លមនិ
អាចបនតររឿងកតីទ្ពហមរណឌ  និងរធវើ ំរណើ ររៅតុ្លាការកនុងករណីដ លគម នជំនយួពីខាងរទ្ៅទងំដផ្នកហិរញ្ា
វត្ាុនិងជំនួយផ្ែូវចាប។់ ហាកបី់ ូចជារៅមានកងវោះការសទ្មបសទ្មួលរវាងជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និង
តុ្លាការរោយស្គរដត្ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ទ្កុមទ្គួស្គរ និងអាជាា ធរមូលោា នមយួចំននួបានអោះអាងថា
ពកួរគមនិ ឹងថាសំណំុររឿងរបស់ពកួរគទ្តូ្វបានមស្តនតីតុ្លាការចត្នី់តិ្វធីិរៅកនុង ំណាកក់ាលណាររ។  
បដនាមរលើរនោះអនកេែោះបានត្ែូញដត្ែរអំពីការេវោះការរកីចរទ្មើនពនករណីជាកដ់សតង។ ករណីទងំរនោះគឺជាឧបសគគ
មយួចំននួដ ល រារាងំ ល់ការររលួបាននូវយុត្តិធមដ៌ លកត្ស់មាគ ល់រោយគណៈកមាម ធិការលុបបំបាត្ក់ារ
ររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ “ការររលួបានពត័្ម៌ានតិ្ចត្ចួនិងមនិជាកល់ាកអំ់ពីយនតការ និងនីតិ្វធីិរៅកនុង
ការដសវងរក ំរណាោះទ្ស្គយរៅកនុងករណីពនអំរពើររំលាភរលើសិរធិស្តសតីនិងរកមងទ្សី ជាពិរសសតំ្បនជ់នបរ”។ 
រ ើមបលុីបបំបាត្ឧ់បសគគរនោះនិងរ ើមបរីរួលបានយុត្តិធម ៌ គណៈកមាម ធិការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំ
នឹងស្តសតីរភរបានផ្តល់អនុស្គសន ៍ល់រោា ភបិាលឲ្យ “បងាា ញនូវពត័្ម៌ានសតីពីយនតការនិងនីតិ្វធីិដ លមាន
ទ្ស្គប”់។93 
 
មានករណីមយួចំននួដ លបងាា ញអំពីរំនស់រវាងសិរធិរស់រានតជីវតិ្ និងសិរធិដផ្នកវបបធមរ៌បស់ជនជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ច  ូចបងាា ញរៅកនុងករណីដ លបានរោោះទ្ស្គយរោយរទ្បើទ្បាស់យនតការដបបទ្បពពណី ដ លជន
រលមើសបានរូទត្សំ់ណងជាទ្បាករ់ ើមបបីញ្េបរ់រឿងកតី និងមនិបានររួលេុសទ្តូ្វចំរ ោះមុេចាបចំ់រ ោះ
សកមមភាពហិងារបស់ពកួរគ។ យនតការរោោះទ្ស្គយដបបទ្បពពណីមនិបានរទ្បើវធីិស្គស្តសតរផ្ទត ត្រលើផ្ល
ទ្បរយាជនជ៍នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ប៉ាុដនតដបជារផ្ទត ត្រៅរលើអវីដ លរគរជឿថាលែសទ្មាបស់ហគមនរ៍ៅវញិ។ 
ជនរលមើសអាចសាិត្រៅកនុងភូមដិ លជនរងរទ្គោះរស់រៅ។ បដនាមរលើរនោះជនួកាល ំរណាោះទ្ស្គយទ្បពពណី 
បានររំលាភរលើសិរធជិនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ និងបងារទ្គោះថាន ក ់ល់នងបដនាមររៀត្។ ជាកដ់សតងគឺការរសនើ
សំុឲ្យជនរងរទ្គោះ រស់រានតជីវតិ្ចករចញពីភូម ិ រ ើមបកំុីឲ្យសហគមនទ៍ងំមូលជួបទ្បរោះនឹងសំណាងអាទ្កក់
ដ លបណាត លមកពីរទ្គោះថាន កធ់ៃនធ់ៃរដ លបានរកើត្រ ើងចំរ ោះជនរងរទ្គោះ។ 
 
មស្តនតីតុ្លាការមយួចំនួនបានរលើករ ើងពីជំរនឿសនមត្ដ់ លទ្បកានពូ់ជស្គសន ៍ និងបងាា ញថាជនជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ចលៃង ់គម នចំរណោះ ឹង និងមនិចងអ់នុវត្តចាបរ់ោយស្គរដត្ជំរនឿទ្បពពណីនិងវបបធម។៌ ជំរនឿសនមត្់
ទងំរនោះបងាា ញពីភាពលំរអៀង និងការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដផ្ែករលើការអារមមណ៍បុគគល

                                                      
93 អនុសញ្ញា CEDAW, រសចកតសីននោិា នសតីពីរបាយការណ៍របស់ទ្បររសកមពុជាាមកាលកណំត្រ់លើករី៦ នពថៃរ១ី២ ដេវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៩, 
CEDAW/C/KHM/CO/6, កថាេណឌ ១០ (b) និង១១ (c)។ 
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ដ លជា     លរធផ្លបងាា ញពីកងវោះការយល់ ឹងអំពីទ្បពពណីនិងវបបធមជ៌នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ រ ាធមមនុញ្ា
កមពុជានិងមាទ្ា ២ ពនរសចកតីទ្បកាសសតីពីសិរធិជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរបស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្បានហាម
ទ្បាមការររ ើសរអើងជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ េណៈដ លរចត្នរបស់អាជាា ធរដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ចអាចមនិបងារទ្គោះថាន ករ់នោះ ការយល់ ឹងបដនាមអំពីវបបធមនិ៌ងទ្បពពណីរបស់សហគមនជ៍នជាតិ្
រ ើមភាគតិ្ច នឹងជួយ ពួករគកនុងការបរងាើនលរធភាពជយួ រទ្ជាមដទ្ជងសហគមនទ៍ងំរនោះឲ្យកានដ់ត្ទ្បរសើរ
រ ើង។ ការរធវើ ូរចនោះនឹងអនុរលាមាមមាទ្ា១៥ (២) ពនរសចកតីទ្បកាសសតីពីសិរធិរបស់ជនជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ចរបស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្ សតីពីការររលួេុសទ្តូ្វរ ាភាគីកនុងការទ្បយុរធទ្បឆ្ងំនឹងជំរនឿសនមត្រុ់ក   
ជាមុន ការលុបបំបាត្អំ់រពើររ ើសរអើង និងរលើកកមពស់ការអត្រ់អាន ការរយាគយល់ និងរំនករំ់នងលែកនុង
ចំរណាមជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងដផ្នករផ្សងររៀត្ពនសងគម។ 
 
៥.១.៦. លទធភាពទទួលបាននិងការស្ែើយតបចំស ោះការោសំ្រទ ល ់
និងក្ិចចការ រជនរងសស្រោោះ 
ការពិនិត្យសុេភាពនិងការទ្បឹការយាបល់ដផ្នកចិត្តស្គស្តសត មនិទ្តូ្វបានផ្តល់ឲ្យជាទ្បច ំល់អនករងរទ្គោះរស់          
រានតជីវតិ្ ឬទ្គួស្គរររ បដនាមរលើពួករគមនិបានររលួលរធផ្លពនពិនិត្យសុេភាពររៀត្ផ្ង។ អងគការមនិដមន
រោា ភបិាលរទ្ចើនដត្នមុំេកនុងការផ្តល់ការគទំ្រដផ្នកចិត្តស្គស្តសត។ មស្តនតីបុគគលិកមនទីរកិចេការនររីេត្តរត្នៈគិរ ី
បានដថែងថាពកួរគបានផ្តល់ការទ្បឹកាផ្ែូវចិត្ត ល់ជនរងរទ្គោះ រទោះបីពួករគមនិបានររួលការបណតុ ោះបណាត
លជាផ្ែូវការទករ់ងនិងដផ្នកចិត្តស្គស្តសតនិងការរោោះទ្ស្គយការប៉ាោះរងគិចផ្ែូវចិត្តករ៏ោយ។ 
 
ការដកលមែរសវាសុខាភបិាល និងរសវាទ្បឹកាផ្ែូវចិត្តគឺចបំាចណ់ាស់ រ ើមបអីនុវត្តាមអនុស្គសនរ៍បស់               
គណៈកមាម ធិការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតី និងមាទ្ា ២៤ (២) ពនរសចកតីទ្បកាសសតីពីសិរធិជន
ជាតិ្រ ើមរបស់អងគការសហទ្បជាជាតិ្ដ លដចងថា “ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចមានសិរធិរសមើគន កនុងការររលួបាន 
រសវាដថទសុំេភាពដ លមានសតងោ់រ និងគរួររលួនូវរសវាសុេភាពដថទផំ្ែូវកាយនិងផ្ែូវចិត្ត។ រ ាភាគីទ្តូ្វ
ចត្វ់ធិានការចបំាចន់នរ ើមបសីរទ្មចឲ្យនូវការអនុវត្តរោយរពញរលញនូវសិរធិរនោះ”។ 
 
ការឧបត្ាមាគទំ្រដ លបានផ្តល់ ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ភាគរទ្ចើន ជាជំនយួរយៈរពលេែី ូចជាមាូប
អាហារទ្បាកតិ់្ចត្ចួ និងការបណតុ ោះបណាត លជំនញមយួចំនួន។ ការគទំ្រហាក ូ់ចជាមនិបានគិត្គូរពីត្ទ្មូវ
ការរយៈរពលដវងរបស់ជនរងរទ្គោះ ូចជាការទ្បឹការយាបល់ផ្ែូវចិត្ត។ អាជាា ធររេត្តនិងអងគការរទ្ៅរោា        
ភបិាលបានកត្ស់មាគ ល់ថាជារូរៅស្តសតីទ្តូ្វពឹងដផ្ែករស ាកិចេរលើស្គវ ម ី  ូរចនោះពកួរគមានភាពស្គទ ករ់សទើរកនុង
ការោក ់កយបណតឹ ងរោយខាែ ចទ្គួស្គរបាត្ប់ងទ់្បាកចំ់ណូល។ ត្ទ្មូវការទ្បាកចំ់ណូលបដនាមាមរយៈការ
បរងាើត្កមាែ ងំពលកមមបដនាម កទ៏្តូ្វបានរគកំណត្ថ់ាជារហតុ្ផ្លជទ្មុញឲ្យមានអា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ។ ការ
ផ្តល់ការគទំ្រដផ្នកជីវភាពសទ្មាបស់្តសតីគឺជាត្ទ្មូវការចបំាច ់ រ ើមបជីយួ ឲ្យពួករគររលួបានសនតិសុេដផ្នក
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រស ាកិចេ និងមនិចបំាចពឹ់ងដផ្ែករលើបុគគលដ លអាចររំលាភបំ នពកួរគ។ ការយល់ ឹងកានដ់ត្ចាស់អំពី
វបបធមជ៌នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងរំនករំ់នងអំណាចរៅកនុងទ្គួស្គររៅកនុងវបបធមរ៌នោះ គឺមានភាពចបំាច ់
កនុងការររៀបចំ ដផ្នការគទំ្រដ លសមទ្សប និងមានរយៈរពលដវងដ លអាចររួលយកបាន ជាពិរសសការ
គទំ្រដផ្នកជំនញនិងកមមវធីិបណតុ ោះបណាត លពទ្ងឹងដផ្នកជីវភាព។ 
 
ការោកប់ដនាមវត្តមានប៉ាុសតិ៍នគបាលរៅាមភូមគឺិជាចំណាត្ក់ារដ លគរួរលើករឹកចិត្ត ការរនោះនឹងផ្តល់ភាព
ងាយទ្សួល ល់ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ឬទ្កុមទ្គួស្គរ កនុងការរាយការណ៍អំពីករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើ
រយនឌរ័។ ការដ លមស្តនតីនគបាលបានរសនើសំុឲ្យមានកការបណតុ ោះបណាត លសទ្មាបព់កួរគបដនាមររៀត្រនោះ ក៏
គរួររួលបានការរលើករឹកចិត្តផ្ងដ រ ពីរទ្ ោះនឹងជួយ ពកួរគឲ្យយល់កានដ់ត្ចាស់ជំរនឿសនមត្អំ់ពីរយនឌរ័
និងជួយ សហគមនប៍ដនាមររៀត្។ 
 
មានការផ្តល់រយាបល់ជារទ្ចើនថា រ ើមបរីបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ដ លបងារ ើងរោយជំរនឿ     
សនមត្រ់យនឌរ័ដ លមានលកេណៈររ ើសរអើង និងោកប់នទុករៅរលើជនរងរទ្គោះពនអំរពើររំលាភរសពសនាវៈ
រលើជនរងរទ្គោះ /ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ ជាជាងជនរលមើសរនោះ ជំនសួឲ្យការចបជ់នរលមើសឲ្យររលួេុស
ទ្តូ្វចំរ ោះអំរពើឧទ្កិ ារបស់ពកួរគ ឬទមទរឲ្យអនុវត្តចាបទ់្បកបទ្បសិរធភាពជាងមុនរនោះ ទ្បជាពលរ ាជា
រទ្ចើនបានរទ្បើទ្បាស់វធីិស្គស្តសតដបបការ រនិយមដផ្ែករលើផ្នត្គំ់និត្រយនឌរ័ដ លររ ើសរអើង។ សកមមភាពរនោះ
គឺជាការររ ើសរអើងរោយទ្បរយាលរៅស្តសតីនិងរកមងទ្សី រោយបានោកកំ់ហិត្រៅរលើសិរធិសវ័យភាពរបស់ស្តសតី 
រមួទងំរសរភីាពពនការរ ើររហើរ និងបងេំឲ្យស្តសតីជាអនកររលួេុសទ្តូ្វកនុងការរបស់្គា ត្អំ់រពើររំលាភរសពសនាវៈ
និងរទ្មង ់ពរររៀត្ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ដ លររងវើរនោះឆែុោះបញ្ញេ ំងអំពីវបបធមស៌តីបរនទ សជនរង
រទ្គោះរៅកនុងសហគមន។៍ រោយស្គរដត្របបបិាធិបរត្យយបានចករ់ទ្សៈរៅកនុងរបប ឹកនសំងគម និង  
វបបធមរ៌ៅកមពុជានិងបានកំណត្អំ់ពីត្នួរីស្តសតីរៅកនុងសងគមរនោះ អាចពិបាកផ្តល់ការពនយល់ពីផ្លប៉ាោះ ល់
អវជិជមានពនការទ្បសពវរវាងវបបធមនិ៌ងបរោា នសងគមដ លររ ើសរអើង និងអាកបបកិរយិាដ លផ្តល់បុពវសិរធិ
រៅបុរសរនោះ  ូចមានដចងរៅកនុងទ្កមចាបទ់្សី។ ភាពទ្កីទ្កកអ៏ាចនឲំ្យមានអតុ្លយភាពអំណាចដ លបងា
ឲ្យមានអំរពើហងិាទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីនិងរកមងទ្សី។ លុោះទ្ាដត្ទ្គបភ់ាគី កព់ន័ធទងំអស់បានយល់ចាស់អំពី  
ឬសគល់រនោះ ការរបស់្គា ត្និ់ងរឆែើយត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពចំរ ោះអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័រៅដត្ជា
បញ្ញា ទ្បឈម។ 
 
ការរកើនរ ើងពនការរទ្បើទ្បាស់បណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍សទ្មាបទ់្បជាពលរ ារ ើមបរីាយការណ៍ អំពី
ករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័គឺជាការរលើករឹកចិត្ត ប៉ាុដនតរសវារនោះគរួដត្អាចរកបាន និងរទ្បើទ្បាស់បាន
រោយសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចផ្ងដ រ  ូរចនោះការោកប់ញ្េូ លភាស្គជនជាតិ្រ ើមគឺជាការចបំាច។់ 
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ការសទ្មបសទ្មួលរវាងភាន កង់ាររោា ភបិាលដ លររួលបនទុកកនុងការរោោះទ្ស្គយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័
គរួដត្មានដកលមែ។ រៅរេត្តរត្នៈគីរ ី ភាន កង់ាររោា ភបិាលមយួបានរលើករ ើងអំពីការលំបាកកនុងការសហ
ការជាមយួភាន កង់ាររ ា និងអងគការមនិដមនរោា ភបិាលមយួរផ្សងររៀត្ រៅរពលដ លដសវងរកជំនួយគទំ្រ
ដផ្នកសមាា រៈសទ្មាបជ់នរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្។ ការបណតុ ោះបណាត លសតីពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័សទ្មាប ់    
សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លរធវើរ ើងរោយមស្តនតីនគបាលគម នការចូលរមួពីមនទីរកិចេការនរ។ី ចុង
រទ្កាយមនិមានយនតការដត្មយួកនុងការទ្បមូលនិងរការុករិនននយ័សតីពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ដ លនំ
ឲ្យមានសាិតិ្េុសៗគន  រៅាមស្គា បន័នីមយួៗ។ 
 
៥.២. អនុសាេន ៍
៥.២.១ . េក្ម្មភាពស ើម្បសី ោះស្រសាយឬេគល/់ទប់សាា ត់អំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយនឌ័រ 
អនុស្គសនស៍ទ្មាបរ់ាជរោា ភបិាលកមពុជា 
១.គរួរធវើការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវបដនាមជំុវញិករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
និងរធវើការវភិាគរោយហមត្ច់ត្ ់ រោយរផ្ទត ត្ការយកចិត្តរុកោករ់លើបុពវរហតុ្ននដ លជទ្មុញឲ្យមានការ
រកើនរ ើងពនអំរពើហិងាទងំរនោះ និងការចូលរមួរបស់សមាជិករផ្សងៗររៀត្កនុងទ្គួស្គរកនុងករណីជារទ្ចើន។ 
 
២. អាជាា ធរថាន ករ់េត្ត និងអាជាា ធរមូលោា ន រមួទងំមស្តនតីនគបាលយុត្តិធម ៌តុ្លាការ និងសហគមន ៍ជនជាតិ្
រ ើមភាគតិ្ចគរួបរងាើនការយល់ ឹងបដនាម និងររួលបានការបណតុ ោះបណាត លអំពីឬសគល់ពនអំរពើហិងាដផ្ែក
រលើរយនឌរ័។ រាជរោា ភបិាលគរួរធវើការជាមយួអងគការសិរធិស្តសតី អងគការសិរធិមនុសស អងគការជនជាតិ្រ ើមភាគ
តិ្ច និងរីភាន កង់ារននពនអងគការសហទ្បជាជាតិ្ រ ើមប៖ី 

ក. ររៀបចំវាយត្ពមែអំពីត្ទ្មូវការកមមវធីិបណតុ ោះបណាត លកនុងចំរណាមភាគី កព់ន័ធ រ ើមបកំីណត្អំ់ពី  
កទ្មតឹ្ពនការយល់ ឹងទករ់ងនិងបញ្ញា  
េ.   ររៀបចំាកដ់ត្ងរមររៀនមូលោា នសតីពី៖ 

o ទ្កបេណឌ ចាប ់និងយនតការការ រទករ់ងនិងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ 
o ររលួស្គគ ល់អតុ្លយភាពពនរំនករំ់នងអំណាចរយនឌរ័ និងរោោះទ្ស្គយបញ្ញា រនោះ 
o កំណត្និ់ងរោោះទ្ស្គយបរោា នសងគមដ លររ ើសរអើងរយនឌរ័ និងជំរនឿ សនមត្រ់យនឌរ័ 
o កំណត្និ់ងរោោះទ្ស្គយកាត  កព់ន័ធដ លជទ្មុញឲ្យមានអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័    

រមួទងំរចនសមពន័ឬសគល់ពនបញ្ញា  ូចជាភាពទ្កីទ្ក ការមនិររួលបានការអបរ់ ំ ការមនិ 
ររលួបានសិរធិផ្ែូវរភរនិងសុេភាពបនតពូជរពញរលញ ការររ ើសរអើងពូជស្គសន ៍។ល។ 

o លុបបំបាត្ជំ់រនឿសនមត្រ់យនឌរ័រៅកនុងទ្បពន័ធតុ្លាការ 
គ.  ររៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លសទ្មាបទ់្គូបរងាគ ល ដ លអាចរៅបនតបរទ្ងៀនរៅាម ុំតំ្បនជ់នបរ 
 . ការររៀបចំរមររៀន និងវធីិស្គស្តសតបរទ្ងៀនមនិគរួរទ្បើទ្បាស់អកសររទ្ចើនរពក។ ការរទ្បើទ្បាស់ វធីិ



71  

ស្គស្តសតដបបចូលរមួនិងសកមមគឺមានការចបំាចណ់ាស់។ 
ង. ការបណតុ ោះបណាត លសតីពីសិរធិផ្ែូវរភរនិងសុេភាពបនតពូជគឺចបំាចណ់ាស់សទ្មាបស់ហគមន ៍ 

ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
ច. ផ្តល់វគគបណតុ ោះបណាត លបដនាមទករ់ងនិងសិរធិផ្ែូវរភរ និងសុេភាពបនតពូជ និងបូរណភាព      

រាងកាយ 
ឆ. ឃាែ រំមើលយា៉ា ងររៀត្ទត្អំ់ពីទ្បសិរធភាពពនវគគបណតុ ោះបណាត ល 
 
រៅរពលដ លមានការយល់ ឹងទ្តឹ្មទ្តូ្វអំពិរសសនទនទងំអស់រនោះ នឹងមានភាពងាយទ្សួល ល់ 

ភាន កង់ាររោា ភបិាលទ្គបជ់ានថ់ាន ក ់កនុងការររៀបចំាកដ់ត្ងបរអនតរាគមនដ៍ លសមទ្សប រ ើមបរីបស់្គា ត្អំ់រពើ 
ហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ រហើយកនឹ៏ងមានភាពងាយទ្សួលកនុងការររួលបានការគទំ្រពីសហគមនជ៍នជាតិ្ 
រ ើមភាគតិ្ចរៅកនុងបរអនត រគមនទ៍ងំអស់រនោះ។ 
 
៣.គរួោករ់ចញនូវកមមវធីិរលើកកមពស់ការយល់ ឹងចំរ ោះបញ្ញា ទងំអស់រនោះ រ ើមបធីានថាមស្តនតីស្គធារណៈ 
និង អងគការមនិដមនរោា ភបិាល ទ្ពមទងំអងគការមហាជនននមានការយល់ ឹង ទ្តឹ្មទ្តូ្វអំពីរយនឌរ័ រមួ
ទងំអងគការស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងគរួសហការឲ្យបានរពញរលញជាមយួពួករគរ ើមបធីានថាការប
ណតុ ោះបណាត លទ្តូ្វបានរធវើរ ើងកនុងលកេណៈទ្រងទ់្ទយធំ ជាពិរសសរៅកនុងតំ្បនភូ់មសិ្គស្តសតដ លរោា          
ភបិាលមនិមានធនធានទ្គបទ់្គនរ់ ើមបផី្តល់វគគបណតុ ោះបណាត លរនោះ ។ 
 
៤.គរួបរងាើត្នូវយនតការទ្គបទ់្គងរិនននយ័ ដ លរធវើការបំដបករិនននយ័ាម អាយុ រភរ និងជាតិ្ពនធុ ជាពិរសស
រៅកនុងរេត្តននដ លមានសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងបរងាើត្ដផ្នការរ ើមបសីរទ្មចបាននូវរិនននយ័
បំដបករពញរលញមយួដ លមានរយៈរពល៥ឆ្ន ។ំ ការទ្បមូល ការទ្គបទ់្គង និងការរទ្បើទ្បាស់រិនននយ័សតីពី
អំរពើហិងា ដផ្ែករលើរយនឌរ័ គួរដត្អនុវត្តនូវវធីិស្គស្តសតរផ្ទត ត្រលើសិរធិមនុសសរោយទ្បកានខ់ាជ បនូ់វរគល
ការណ៍ពនការចូលរមួ  ការបំដបករិនននយ័  សវ័យអត្តសញ្ញា ណ ត្មាែ ភាព ឯកជនភាព និងគណីរនយយភាព។    
 
៥.គរួបនតការងាររបស់េែួនរលើការរបស់្គា ត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ រមួទងំបនតនូវរាល់កិចេសហការរបស់េែួន
ជាមយួអងគការមូលោា ននិងអនតរជាតិ្ននរៅរលើបញ្ញា រនោះ។ 
 
៦.គរួរធវើវរិស្គធនកមមទ្កបេណឌ ចាបរ់មួទងំោករ់ចញនូវចាបស់តីពីការររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី ពទ្ងីកនិយម
នយ័ពនអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភរ និងរធវើការទ្តួ្ត្ពិនិត្យរ ើងវញិ និងរធវើវរិស្គធនកមមចាបអំ់រពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរ  ូចដ លគណៈកមាម ធិការសតីពីការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើងទ្បឆ្ងំស្តសតី បានផ្តល់ជាអនុស្គសន។៍  
 ូចជា៖ 
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ក)    ោករ់ចញនូវចាបស់តីពីការររ ើសរអើងទ្បឆ្និំងស្តសតី 
េ) ពទ្ងីកនិយមនយ័ពនអំរពើរបៀត្របៀនផ្ែូវរភររៅកនុងទ្កមទ្ពហមរណឌ  រ ើមបោីកប់ញ្េូ លនូវអំរពើ
របៀត្របៀន ផ្ែូវរភរដ លរកើត្រ ើងរទ្ៅកដនែងការងារ និងអំរពើរបៀត្របៀនដ លបងារ ើងរោយអនក
រទ្កាមឪវារ ឬសហការដី លមានត្នួរីរសើមគន  
គ) រធវើវរិស្គធនក៍មមចាបស់តីពីការរបស់្គា ត្អំ់រពើហិងាកនុងទ្គួស្គរនិងកិចេការ រជនរងរទ្គោះរ ើមប ី
“កំណត្ ់ ហាមឃាត្ ់ និងកំណត្រ់ទសឧទ្កិ ាចំរ ោះរាល់សកមមភាពពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ទងំ
អស់ រមួទងំអំរពើហិងាកនុងទ្គួស្គរ អំរពើររំលាភរសពសនាវៈរៅកនុងចំណងអា ហិពិ ហ៍ រ ើមបី
សទ្មួល ល់នីតិ្វធីិកនុងការររលួបាន ីការការ រ និងរ ើមបធីានថាជនរងរទ្គោះ ពនអំរពើហិងាកនុង
ទ្គួស្គរររួលបាន  ំរណាោះទ្ស្គយទ្បកបរោយទ្បសិរធភាព រហើយជនរលមើសមានការររលួេុសទ្តូ្វ
ចំរ ោះមុេចាប ់” 
 

៧. គរួចត្វ់ធិានការនន រ ើមបធីានថារាល់ទ្កបេណឌ ចាបទ់្តូ្វបានអនុវត្តរោយ ទ្តឹ្មទ្តូ្វរៅទ្គបក់រណីពន
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ទ្សបាមបរោា នសិរធិមនុសសអនតរជាតិ្ រ ើមបធីានថាជនរលមើសមានការររួល
េុសទ្តូ្វចំរ ោះសកមមភាពរបស់ពកួរគ រហើយជនរងរទ្គោះររលួបាន យុត្តិធម ៌ ាមរយៈការបនតផ្តល់នូវ
ជំនយួផ្ែូវចាប ់ និងអនុវត្តយុរធនការអបរផំ្សពវផ្ាយស្គធារណៈអំពី រសរភីាពជាមូលោា ននិងសិរធិមនុសស 
ទ្ពមទងំផ្តល់ពត័្ម៌ានទករ់ងនឹងមរធោបាយោក ់កយបណតឹ ង កនុងករណីអំរពើហិងាផ្ែូវរភរនិងអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើ រយនឌរ័។ 
 
៨.គរួសទ្មបសទ្មួល បរងាើនការយល់ ឹងអំពីវបបធមទ៌្បពពណីសហគមនជ៍នជាតិ្ រ ើមភាគតិ្ចកនុងចំរណាម
អាជាា ធរមានសមត្ាកិចេដ លមនិដមនជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រ ើមបបីរងាើន លរធភាពរបស់ពកួរគកនុងការផ្តល់
ការគទំ្រ ល់សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចឲ្យកានដ់ត្ទ្បរសើរ។ 
 
អនុស្គសនស៍ទ្មាបព់ គូអភវិឌឍន ៍និងសហគមនអ៍នតរជាតិ្ 
១. ផ្តល់ការគទំ្រ ល់អងគការសងគមសីុវលិកនុងការរធវើការសិកាទ្ស្គវទ្ជាវទករ់ងនឹងអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយ
នឌរ័ទ្បឆ្ងំស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច 
 
២.ផ្តល់ការគទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជាកនុងការររៀបចំកមមវធីិបណតុ ោះបណាត លលកេណៈរូលំរូលាយ និង 
ផ្តួចរផ្តើមគំនិត្រលើកកំពស់ការយល់ ឹង រ ើមបរីោោះទ្ស្គយឬសគល់ពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ 
 
៣.ផ្តល់ការគទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជា កនុងការទ្បមូលរិនននយ័ជាទងទត្ ់ និងទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយសតីពី
អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រៅាមរីភាន កង់ាររោា ភបិាល និងទ្កសួង កព់ន័ធនន រមួទងំរធវើការបំដបក
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រិនននយ័ាម អាយុ រភរ និងជាតិ្ពនធុ និងបរងាើត្ដផ្នការរ ើមបសីរទ្មចបាននូវរិនននយ័បំដបករពញរលញ
មយួដ លមានរយៈរពល៥ឆ្ន ។ំ 
  
៤. គទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជា រ ើមបរីបស់្គា ត្អ់ា ហ៍ពិ ហ៍កុមារ រោយរផ្ទត ត្ការយកចិត្តរុកោក ់             
ជាពិរសសរៅរលើទ្កុមកុមាររស់រៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ កមមវធីិអនតរាគមនន៍នគរួដត្ រផ្ទត
ត្ការយកចិត្តរុកោករ់ៅរលើទងំកុមារា និងកុមារ ី រ ើមបរីលើករឹកចិត្តពកួរគកំុឲ្យររៀបការមុនអាយុ ១៨ឆ្ន  ំ
និងរលើករឹកចិត្តរកមងទ្សីកំុឲ្យមានកូនកនុងវយ័ជំរង។់ 
  
៥. គទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលកមពុជា កនុងការរធវើវរិស្គធនកមមទ្កបេណឌ ចាប ់ រ ើមបធីាននូវការរគរពាម
កាត្ពវកិចេសិរធិមនុសសអនតរជាតិ្។ 
 
៥.២.២.េក្ម្មភាពចបំាច់នានាស ើម្បពីស្រងឹងការស្ែើយតបចំស ោះអំសពើហងិាថ្អែក្សលើសយ
នឌ័រស្របឆងំស្តេតជីនជាតិស ើម្ភាគតិច 
អនុស្គសនជូ៍នចំរ ោះរាជរោា ភបិាលកមពុជា 
១. អនុវត្តនូវរាល់អនុស្គសនរ៍បស់គណៈកមាម ធិការសតីពីការលុបបំបាត្ក់ារររ ើសរអើង ទ្បឆ្ងំនឹងស្តសតីរភរ 
ដ លបានរធវើរ ើងរៅកនុងរសចកតីសននិោា នបញ្េបឆ់្ន ២ំ០១៩។ អនុស្គសនទ៍ងំអស់បានផ្តល់ ំរណាោះ
ទ្ស្គយរៅ រលើ រិ ាភាពរផ្សងៗទករ់ងនិងស្តសតី។ អនុស្គសនដ៍ លរផ្ទត ត្រលើលរធភាពររលួបានយុត្តិធម ៌
និងរោោះទ្ស្គយ អំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ រមួមាន៖ 

ក) បរងាើត្គរទ្មាងជំនយួដផ្នកចាបទ់្គបទ់្ជុងរទ្ជាយទ្បកបរោយរសារភាព និងគទំ្រមូលនិធិរយៈរពល
ដវងរោយរទ្បើទ្បាស់ថវកិាជាតិ្ […] និងធាននូវលរធភាពរៅតុ្លាការនិង ំរណើ រការររឿងកតីទ្បកបរោយ 
ទ្បសិរធិភាពសទ្មាបស់្តសតីទងំអស់ ជាពិរសសស្តសតីរៅរីជនបរ ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច ស្តសតីទ្កុមភាគតិ្ច 
និងស្តសតីមានពិការភាព។ 
េ) លុបបំបាត្ស់្គែ កស្គន មមាកង់ាយរលើស្តសតីនិងរកមងទ្សីដ លោក ់កយបណតឹ ងអំពីករណីររំលាភសិរធិ
របស់ពកួរគ ាមរយៈការបរងាើនការយល់ ឹងកនុងចំរណាមស្គធារណៈជនអំពីសិរធិមនុសស។ 
គ) ផ្សពវផ្ាយពត័្ម៌ានសតីពីយនតការនិងនីតិ្វធីិដសវងរក ំរណាោះទ្ស្គយរៅកនុងករណីអំរពើហិងាទ្បឆ្ងំ
ស្តសតី និងរកមងទ្សី ជាពិរសសរៅាមតំ្បនជ់នបរ 
 ) ពទ្ងឹង ល់ការយល់ ឹងទ្តឹ្មទ្តូ្វអំពីរយនឌរ័ និងការរឆែើយត្បត្ទ្មូវការរយនឌរ័រៅកនុងទ្បពន័ធ
យុត្តិធម ៌ រមួបញ្េូ លទងំការបរងាើត្វត្តមានស្តសតីរៅកនុងវស័ិយយុត្តិធម ៌  និងផ្តល់ការពទ្ងឹងសមត្ាភាពជា
លកេណៈ ទ្បពន័ធ ល់រៅទ្កម ទ្ពោះរាជអាជាា រ មស្តនតីនគបាល និងមស្តនតីអនុវត្តចាបរ់ផ្សងររៀត្អំពីអនុ
សញ្ញា សីុ .វ និងរសចកតីសនិនោា នបញ្េប ់ និងយុាត ធិការដ លមានដចងរៅកនុងពិធីស្គរបដនាមនិងអនុ
ស្គសនរ៍មួរផ្សងររៀត្ 
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ង) ោករ់ចញនូវវធិានការជាកល់ាករ់ ើមបពីទ្ងឹងឯករាជយភាព និងមនិលំរអៀងរៅកនុងទ្បពន័ធយុត្តិធម ៌និង
រ ើមបធីានថាទ្គបក់រណីពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ និងអំរពើហិងាទ្បឆ្ងំនិងស្តសតី រមួទងំអំរពើ
ហិងា កនុងទ្គួស្គរ អំរពើររំលាភរសពសនាវៈ និងអំរពើររំលាភរសពសនាវៈរៅកនុងចំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ 
ទ្តូ្វបាន រសុើបអរងាត្យា៉ា ងហមត្ច់ត្ ់រហើយជនរលមើសទ្តូ្វបានផ្តនទ រទស ជនរងរទ្គោះររលួបាន ំរណាោះ
ទ្ស្គយ 
ច) ពទ្ងឹងយនតការទ្បយុរធទ្បឆ្ងំនិងអំរពើពុករលួយ រយៈការោករចញ និងអនុវត្តនវ៍ធិានការោកពិ់នយ័ 
តឹ្ងរងឹ រ ើមបជីទ្មុញឲ្យមស្តនតីស្គធារណៈមានការររលួេុសទ្តូ្វេពស់ និងរ ើមបសី្គត ររ ើងវញិនូវរំនុកចិត្ត 
របស់ស្តសតីរៅរលើទ្បពន័ធយុត្តិធម។៌ 
  

២. ធានថាជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ពីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ អាចរកបានរាល់រសវាកមម កព់ន័ធរផ្សងៗ 
រមួទងំសទ្មាប ់ ជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ដ លជាជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រោយគិត្គូ ល់ត្ទ្មូវការ ចបំាច់
ននរ ើមបរីោោះទ្ស្គយឧបសគគដ លបងារ ើងរោយភាស្គ និងវបបធមរ៌បស់ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច  ូចជា៖ 

ក) ធានថារសវាកមមចាប ់ រសវាកមមសុខាភបិាល និងទ្បឹកាពោបាលផ្ែូវចិត្ត និងរសវាកមមរផ្សងររៀត្ 
អាចរកបានរៅដកបរៗតំ្បនដ់ លជនរងរទ្គោះរស់រៅ 
េ) ដបងដចកធនធានហិរញ្ា វត្ាុ និងធនធានមនុសសជាជំហានៗ រ ើមបធីាន ល់ទ្បតិ្បត្តិការពនរសវាកមម
ទងំរនោះ 
គ) ធានថាជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្ជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច អាចររួលបានរសវាកមមទងំអស់រនោះ រោយ
រទ្បើទ្បាស់ភាស្គរ ើមជនជាតិ្ភាគតិ្ច 
 ) ោកប់ញ្េូ ល ំរណាោះទ្ស្គយពនត្ទ្មូវការរយៈរពលដវងរបសជនរងរទ្គោះរស់រានតជីវតិ្  ូចជាការ
ទ្បឹកា ពោបាលផ្ែូវចិត្ត និងជំនយួដផ្នកជីវភាព។ 
 

៣. ចត្វ់ធិានការនន រ ើមបធីានថា ទ្កបេណឌ ចាប ់ ទ្តូ្វបានអនុវត្តរោយសមរមយរៅកនុងទ្គបរ់ទ្មងក់ារ
រចរទ្បកានទ់ងំឡាយ និងទ្គបក់រណីពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ ទ្សបជាមយួវធិាន និងបរោា នសិរិធ
មនុសសអនតរជាតិ្ រ ើមបធីានឲ្យមានការររលួេុសទ្តូ្វពីជនរលមើសទងំរនោះ។ 

 
៤. បរងាើនកិចេសនទនដ ល ឹកនរំោយជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរ ើមបជីទ្មុញឲ្យមានការរទ្បើទ្បាស់យនតការ 
ដ លរផ្ទត ត្រលើអត្ាទ្បរយាជនរ៍បស់ជនរងរទ្គោះ រៅរពលដ លរទ្បើទ្បាស់យនតការដបបទ្បពពណីរៅកនុង 
ករណីពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ 
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៥. ររៀបចំកមមវធីិបណតុ ោះបណាត លទ្គបទ់្ជុងរទ្ជាយ និង ផ្តួចរផ្តើមគំនិត្រលើកកមពស់ការយល់ ឹង ល់មស្តនតី                
ស្គធារណៈរ ើមបរីឆែើយត្បទ្បកបរោយទ្បសិរធភាពចំរ ោះការរចរទ្បកាននិ់ងករណីអំរពើហិងារលើ        
រយនឌរ័ ទ្សបាមទ្កបេណ័ឌ ចាបជ់ាតិ្និងអនតរជាតិ្។ 

 
៦. រលើករឹកចិត្ត ល់អាជាា ធរថាន កជ់ាតិ្ និងមូលោា ន ឲ្យបរងាើនការយល់ ឹងអំពីរំរនៀមរមាែ ប ់ និងវបបធម៌
របស់សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចនិងបុគគលមនិដមនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រ ើមបរីបស់្គា ត្ក់ាររធវើបុររវនិិចឆ័
យ និងការររ ើសរអើង។ កមមវធីិរនោះអាចរធវើរ ើងាមរយៈការកមមវធីិផ្ទែ ស់បតូរវបបធម ៌  ំរណើ ររសសនៈកិចេ 
សិកា និងកមមវធីិបស្តញ្ញជ បរៅាមសហគមន ៍

 
៧. បរងាើនការយល់ ឹងអំពីសិរធិស្តសតី និងការយល់ ឹងទ្តឹ្មទ្តូ្វអំពីរយនឌរ័ រៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើម
ភាគតិ្ច ជាពិរសសរោោះទ្ស្គយបរោា នសងគមដ លររ ើសរអើង។ កិចេេិត្េំទ្បឹងដទ្បងរនោះគួរដត្ ឹកនរំោយ 
តំ្ណាងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ 

 
៨. បរងាើនការសទ្មបសទ្មួលរវាងភាន កង់ារ កព់ន័ធដ លររលួបនទុករោោះទ្ស្គយករណីពនអំរពើហិងាដផ្ែក
រលើរយនឌរ័ រ ើមបធីានថាជនរងរទ្គោះ រមួទងំជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចផ្ងដ រ អាចររួលបានរសវាកមម។ ការ
សទ្មបសទ្មួលរវាងអាជាា ធរ ុំ ទ្សុក និងរេត្តគរួដត្រធវើឲ្យបានទ្បរសើររ ើង រ ើមបធីានថាជនរលមើស ដ ល
បានរត្រ់គចេែួនពីតំ្បនម់យួ អាចទ្តូ្វបានចបេ់ែួនរោយអាជាា ធររៅតំ្បនរ់ផ្សងរ ើមបនីេំែួនមក ផ្តនទ រទស
រៅតុ្លាការ។ ការសទ្មបសទ្មួលរវាងអាជាា ធរមូលោា ន និងអាជាា ធររេត្ត គរួដត្រធវើឲ្យលែទ្បរសើររ ើមបី
សទ្មួល ល់លរធភាពររួលបានពត័្ម៌ានរបស់ជនរងរទ្គោះ ចំរ ោះសំណំុររឿងដ លកំពុងជាបគ់ងំ។ 

 
៩. បណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍គរួដត្មានការោកប់ញ្េូ លភាស្គជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច រ ើមបផី្តល់ភាព
ងាយទ្សួល ល់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកនុងការរាយការណ៍ករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។  
 
អនុស្គសនស៍ទ្មាបព់ គូអភវិឌឍន ៍និងសហគមនអ៍នតរជាតិ្ 
១. បនតការគទំ្រ ល់ព គូអភវិឌឍន ៍និងសហគមនអ៍ងគការមនិដមនរោា ភបិាលជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ដ ល កំពុង
បំរពញរបសកកមមរ ើមបរីោោះទ្ស្គយអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។ 

 
២. ផ្តល់ការគទំ្រ ល់បណាត អងគការជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចដ លមានជំហរនិងរបសកកមមការងារជាកល់ាក ់
រ ើមបជីទ្មុញឲ្យមានការផ្ទែ ស់បតូររៅកនុងសហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ 
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៣. ផ្តល់ការគទំ្រ និងរលើករឹកចិត្ត ល់បណាត អងគការ សមាគម ននដ លកំពុងផ្តល់រសវាទ្បឹកាដផ្នកចិត្ត
វរិោសងគម រ ើមបនីយំករសវាកមមរបស់ពកួរគរៅ ល់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច។ 

 
៤  ផ្តល់ការគទំ្រ ល់រាជរោា ភបិាលរ ើមប៖ី 

ក) បរងាើនការដបងដចកធនធានហិរញ្ា វត្ាុនិងធនធានមនុសស រ ើមបផី្តល់រសវាកមម កព់ន័ធ ល់ជនរង
រទ្គោះពនអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័ និងធានថារសវាកមមទងំអស់រនោះអាចរកបាន។ 
េ) ពទ្ងឹងការសទ្មបសទ្មួលរវាងអាជាា ធរ កព់ន័ធដ លររលួបនទុករោោះទ្ស្គយករណីពនអំរពើហិងា
ដផ្ែករលើរយនឌរ័ រ ើមបសីទ្មួល ល់ជនរងរទ្គោះកនុងការររលួបានរសវាកមម និងជនរលមើសទ្តូ្វបាននំ
េែួនមកផ្តនទ រទស 
គ) ធានថាអាជាា ធរថាន កជ់ាតិ្ និងថាន កមូ់លោា នមានការយល់ ឹងអំពីរំរនៀមរមាែ ប ់ និងវបបធមរ៌បស់
សហគមនជ៍នជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងចត្វ់ធិានការននរ ើមបពីទ្ងឹងការយល់ ឹងរវាងបុគគលដ លមនិ
ដមនជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ច និងសហគមនជ៍នជាតិ្ភាគតិ្ច រ ើមបរីបស់្គា ត្ក់ាររធវើបុររវនិិចឆយ័ និងការររ ើស
រអើង។ 
 ) ោកប់ញ្េូ លភាស្គជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចរៅកនុងបណាត ញរូរស័ពទទនរ់ហតុ្ការណ៍ រ ើមបផី្តល់ភាព         
ងាយទ្សួល ល់ស្តសតីជនជាតិ្រ ើមភាគតិ្ចកនុងការរាយការណ៍ករណីអំរពើហិងាដផ្ែករលើរយនឌរ័។  
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