
 
 

បរងាក បអនករបកបមខុរបររកសុផីលវូេភទ 
ការឃុខំលនួតាមអេំពើចតិតនងិការរេំលាភេផសងេទៀត របឆំាងនងឹអនករបកបមខុរបររកសុផីលវូេភទេនៅកនងុរបេទសកមពជុា 

 

I. េសចកកីសេងខប 
 

បនាទ ប់ពីការសួរចេមលើយេយើងខញុំ បូ៉លីសបានរុញខញុំចូលេទៅកនុងបនទប់ ែដលមានែរគបត់មួយេនៅទីេនាះ - វាជាកែនលងឃុំខលួនជនសងស័យពីបទរពហមទណឌ ។ េនៅយប់ដំបូង 
បូ៉លីសរបំានាក់បានរំេលាភខញុំ និងេនៅយប់ទីពីរ បូ៉លីសរបំាមួយនាក់រំេលាភខញុំ។ ពួកេគបានវាយខញុំ េរពាះខញុំរបែកក។ 

-រសតីរបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទបានពិពណ៌នាពីការរបរពឹតតមកេលើខលួននាង បនាទ ប់ពីការចាប់ខលួនជាមួយនឹងរសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទដៃទេទៀត េនៅែកបរវិមានឯករាជយ 
កនុងរាជធានីភនំេពញ។ 
 

បូ៉លីសបីនាក់បានវាយដំរចំធាក់ខញុំខាល ំងណាស់...បូ៉លីសមាន ក់កនុងចំេណាមពួកេគទំាងបីនាក់ បានយកកាំេភលើងមកភជង់កបាលខញុំ រួចេកះៃក បុ៉ែនតអត់ផទុះរគាប់េទ។ 
ពួកេគទាត់កញជឹងករបស់ខញុំ ចេងកះរបស់ខញុំនិងវាយកបាលរបស់ខញុំនិងខលួនខញុំជាមួយដងអំេបាស។ វាយរបែហលកនលះេម៉ាង។ 

-រសីរសស់ (Transgender woman) របកបរបររកសុីផលូវេភទ ឃុំខលួនេនៅឯ បុ៉សតិបូ៉លីសមួយ េនៅរាជធានីភនំេពញ។ 

 
ពីរៃថងេរកាយពីខញុំបានមកដល់ ខញុំបានពយាយាមរត់េគចខលួន ែតេគចាប់ខញុំបាន។ ពួកអនកយាមរបំានាក់បានវាយដំខញុំ។ េពលខញុំយកៃដេទៅរងមុខនិងកបាលពីការវាយដំ 
ពួកេគវាយៃដរបស់ខញុំ។ អនកយាមមាន ក់គំរាមអារកខញុំ របសិនេបើខញុំពយាយាមរត់េគចជាេលើកទីពីរ និងនិយាយថានឹងដុតសពខញុំេចាលេនៅទីេនាះ។ 

-រសតី របកបរបររកសុីផលូវេភទជាប់ឃុំឃំាងេនៅមណឌ លសងគមកិចចៃរពសពឺែកបរ រាជធានីភនំេពញ។ 
 
េនៅកនុងរបេទសកមពុជា ជនែដលមានមុខងារការពារចបាប់ ជាញឹកញយគឺជាជនែដលរបរពឹតតអំេពើរំេលាភបំពានដ៏អារកក់បំផុត។ ជាពិេសស រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ដឹងការពិត 
ទាក់ទងនឹងេរឿងេនះ។ រសតីនិងកុមារែដលពាក់ព័នធកនុងមុខរបររកសីុផលូវេភទ របឈមមុខនឹង ការវាយដំ ការរំេលាភេសពសនថវៈ ការេបៀតេបៀនេករ តិ៍ខាម ស់ ការជំរិតយកលុយ 

ការចាប់ខលួន និងឃុំខលួនតាមអំេពើចិតត ការេធវើការងារេដាយបងខំ និងការរបរពឹតតែបបបនាទ បបេនាថ ក និង េឃារេឃៅដៃទេទៀត កនុងកណាត ប់ៃដរបស់បូ៉លីស 

របស់អនកយាមតាមសួនចបារសាធារណៈ មរនតីរដាឋ ភិបាល និងជនទាំងឡាយែដលេធវើការេនៅកនុងមជឈមណឌ លនិងការិយាល័យ ែដលរគប់រគងេដាយរកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទា (MOSAVY)។ 

 
អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ បានរបាប់អងគកាឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា មរនតីបូ៉លីស បានវាយ េលើពួកេគេដាយេរបើកណាត ប់ៃដ រពនង់ ដំបងេឈើ និងេរបើដំបងឆក់។ មរនតីបូ៉លីស 

បានគំរាមកំែហង អនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ េដាយអាវុធផងែដរ។ កនុងឱកាសខលះ មរនតីបូ៉លីសបានរំេលាភរសតីរបកបមុខរបររកសីុផលូវេភទ កនុងអំឡុងេពលែដលពួកេគសថិតកនុង 
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ការឃំុឃំាងរបស់បូ៉លីស។ អនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ ខលះបានពិពណ៌នាអំពីការឃុំឃំាង េនៅកនុងមជឈមណឌ លសងគមកិចចថា ពួកេគសថិតកនុងសាថ នភាពគួរឲយរនធត់ ជាមួយនឹងការដាក់ 
កំហិតដល់េសរីភាពកនុងការេធវើដំេណើរ ទទួលរងឬបានេឃើញការវាយដំុ ឬការរំេលាភ េសពសនថវៈ និងមានអាហារ និងការែថទាំែផនកេពទយមិនរគប់រគាន់។ 
 
អំេពើហិងសានិងការរំេលាភភាគេរចើនេផសងេទៀត ែដលរបរពឹតតេដាយបូ៉លីស េនៅរាជធានីភនំេពញ ហាក់ដូចជាអារកក់ជាងេនៅកនុងែខរតបាត់ដំបង បនាទ យមានជ័យ និងេសៀមរាប 
និងបណាត ែខរតដៃទេទៀត ែដលអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានេធវើការរសាវរជាវ។ មរនតីបូ៉លីសេនៅតាមសាថ នីយ៍បូ៉លីសនានា កនុងខណឌ ដូនេពញ 

និងខណឌ ចំការមនកនុងរាជធានីភនំេពញ េលចេធាល ខាងការរបរពឹតតអំេពើរំេលាភ ។ សាថ នីយ៍បូ៉លីសទំាងេនះ មានការទាក់ទងេរចើនបំផុត ជាមួយអនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ ពីេរពាះ 
សាថ នីយ៍ទាំងេនះ សថិតេនៅែកបរសួន សាធារណៈ ជាទីកែនលងែដលមានអនករបកបមុខរបររកសីុផលូវេភទភាគេរចើនេទៅទីេនាះ ជា ញឹកញាប់។ 
 
បូ៉លីសជំរិតយកលុយ និងបូ៉លីសទារេអាយបង់របាក់សំណូក មានភាពលបីរនទឺេនៅរគប់ែខរត ទាំងអស់ ែដលអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានេធវើការសិកសារសាវរជាវ។ េពលខលះ 
បូ៉លីស បានបងខំឲយអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ បង់របាក់េលាះ មួយចំនួន ឬ កនុងករណីដ៏អារកក់ បំផុតេនាះគឺ បានបងខំរសតីឲយរួមេភទជាមួយពួកេគជាថនូរនឹងការេដាះែលង។ 
រសតីរបកបរបរ រកសីុផលូវេភទ បានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា បូ៉លីសបានយកលុយរបស់ ពួកេគនិងវតថុមានតៃមល។ 
អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទែដលេយើងបានជួបនិយាយជាមួយ រគប់រូប ែដលរួមមានទាំងកុមារកនុងមុខរបរេនះផង សុទឋែតបានបង់របាក់សំណូក ឲយបូ៉លីសេនៅកនុង 
ដំណាក់កាលណាមួយ។ 
 
េនៅកនុងរាជធានីភនំេពញ បូ៉លីសមិនែមនជាកងកមាល ំងសនតិសុខែតមាន ក់ឯង ែដលរំេលាភរសតី របកបរបររកសុីផលូវេភទបុ៉េណាណ ះេទ។ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទបានរាយការណ៍ 
មកអងគការ ឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសផងែដរអំពីឧបបតតិេហតុហិងសា ពាក់ព័នធនឹងកងសនតិសុខសួនចបារ សាធារណៈរបស់សាលារាជធានីភនំេពញ ។ កនុងែខវិចឆិកា ឆាន ំ២០០៩ នីកា បាន 

ពណ៌នាអំពីការវាយដំរបរពឹតតេឡើងថមីៗេដាយឆាម ំសនតិសុខ - ែដលជានិេយាជិករបស់សាលា រាជធានីភនំេពញ - េនៅឯសួនចបារែកបរផសារចាស់ រាជធានីភនំេពញ។ នាងបាននិយាយថា 

៖   

ដំបូង សនតិសុខមាន ក់បានមក េហើយទាត់ខញុំ ... បនាទ ប់មកសនតិសុខបីនាក់បានមកដល់។ សនតិសុខពីរនាក់ចាប់ៃដទំាងពីររបស់ខញុំជាប់ េដាយទុកឲយពីរនាក់េទៀតវាយខញុំ។ 
ពួកេគទះមុខខញុំ។ ពួកេគដូចជារសវឹងរសាបនតិច។ ពួកេគៃវកបាលខញុំនឹងដំបងឫសសី និងវិទយុរបស់ពួកេគ និងវាយសពវកែនលងទំាងអស់។ ពួកេគចាប់ែហកអាវខញុំ។ 
បូ៉លីសបានមកកាត់តាមេនាះ ែតេគអត់រវល់នឹងខញុំេទ សនតិសុខបនតវាយខញុំជិតកនលះេម៉ាង។ មនុសសជាេរចើននាក់េឃើញខញុំ ែតេគរាល់គាន ខាល ច មិនហ៊ានជួយខញុំេទ។ របធានសនតិសុខ 
របាប់កូនេចៅេផសងេទៀតថាេបើេឃើញខញុំេទៅទីេនាះមតងេទៀត រតូវវាយខញុំឲយងាប់។ 
 
ឧបបតតិេហតុហិងសា ការចាប់ខលួននិងឃំុខលួនខុសចបាប់ខលះ ែដលបានរបរពឹតតេទៅេលើ អនករបកប របររកសុីផលូវេភទ គឺមានលកខណៈែបបឱកាសនិយម។ ការេធវើការងារេនៅតាមដងផលូវ និង 
េនៅេលើសួនចបារ នាំឲយអនករបកបមុខរបររកសីុផលូវេភទងាយទទួលរងេរគាះពីបូ៉លីស និង សនតិសុខការពារសួនចបារ ែដល ពួកេគ ដឹងខលួនថា នឹងមិនមាននរណាមកចាប់ពួកេគឲយ 
ទទួលខុសរតូវចំេពាះអំេពើរំេលាភែដលពួកេគបានរបរពឹតតេនាះេឡើយ។ ការរំេលាភដៃទេទៀត េកើតេឡើងកនុងេពលមានការចាត់វិធានការ បរងាក បនិង ចុះចាប់របមូលជាេទៀងទាត់េដាយ 

បូ៉លីស និងអាជាញ ធរខ័ណឌ  ជាពិេសសេនៅេពលសំេដៅចាប់ែតអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងេនៅេពលេផសងេទៀតសំេដៅចាប់ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ កនុងចំេណាមរកុមដៃទ 
េទៀតៃនរបជាពលរដឋែដលេគចាត់ជាកាកសំណល់សងគម ែដលេគេឃើញេនៅតាមដងផលូវ។ 
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អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ របឈមមុខនឹងេរគាះថាន ក់ដ៏េរចើនេដាយសារការងាររបចំាៃថង របស់ពួកេគដូចជាអំេពើហិងសា ការរំេលាភេសពសនថវៈ ការបលន់ ការេបៀតេបៀនេករ តិ៍ខាម ស់ 
និងការរំេលាភដៃទេទៀតែដលរបរពឹតតេដាយអតិថិជន បុគគលដៃទេទៀត និងអនករដឋការ។ របាយការណ៍េនះ ពិនិតយរតឹមែតសាថ នភាពជាក់លាក់អំពីការរំេលាភេដាយបូ៉លីស សនតិសុខ 
សួនចបាេនៅរាជធានីភនំេពញ និងនិេយាជិតេនៅឯមជឈមណឌ លសងគមកិចចែដលរគប់រគងេដាយ រដាឋ ភិបាល។ 
 
ជាទូេទៅ អាជាញ ធរមិនេធវើការែបងែចករវាងនីតិជនែដលរងការជួញដូរ និង នីតិជនកនុងការងារ របកបរបរផលូវេភទេដាយសម័រគចិតត េទ។ ពួកេគបញជូនអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ រួមទាំង 
ជនរងេរគាះេដាយការជួញដូរ និងកុមារ េទៅមនទីរសងគមកិចចរាជធានី ែដលេរកាយមក បញជូនពួកេគេទៅកាន់មណឌ លអងគការេរកៅរដាឋ ភិបាល ឬមណឌ លសងគមកិចចរដាឋ ភិបាល 

(ែដលរគប់រគងេដាយរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា)។ មានរតឹមែតបូ៉លីសជំនាញរបឆាំងការជួញដូរបុ៉េណាណ ះ ែបកែចកជនរងេរគាះៃនការជួញដូរនិងកុមារពី 
អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទសម័រគចិតត និងបញជូនរសតីនិងកុមារែដលេគជួញដូរេទៅមណឌ លរបឆំាងការជួញដូរជាក់លាក់។ េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ េយាងតាមរសតី អនករបកបរបរ 
រកសីុផលូវេភទ សមាជិកមួយចំនួនរបស់បូ៉លីសជំនាញរបឆាំងការជួញដូរកនុងរាជធានីភនំេពញ បានជាប់ពាក់ព័នឋកនុងការពយាយាមជំរិតទារលយុពីរសតីរបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ ។ ការ 
េបាសសមាអ តតាមដងផលូវភាគេរចើន ដឹកនាំេដាយបូ៉លីសសណាត ប់ធាន ប់ ថាន ក់សងាក ត់ ខ័ណឌ  ឬរាជធានី។ 
 
ការរំេលាភបំពានេនៅឯមជឈមណឌ លសងគមកិចច 
បូ៉លីស ឬមរនតីសងគមកិចចរាជធានី ជាញឹកញយបញជូន អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និង អនកដៃទេទៀតែដលេគបានចាប់ខលួនកនុងយុទធនាការបរងាក ប េទៅកាន់មជឈមណឌ លសងគមកិចច 
របស់រដាឋ ភិបាល ឬេទៅកាន់មណឌ លែដលរគប់រគងេដាយអងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាល។ កនុង ឆាន ំ២០០៨ រកុមសិទិធមនុសស និងការិយាល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួល 

បនទុកសិទិធមនុសស (OHCHR) បានចងរកងជាឯកសារនូវការរំេលាភ និងសាថ នភាពទាំងឡាយ កនុងមជឈមណឌ លសងគមកិចចពីរកែនលងរបស់រដាឋ ភិបាល គឺេកាះគរ (ឬេកាះរំដួល) 

និងៃរពសពឺ រួមទាំងមរណភាព ការរំេលាភេសពសនថវៈ ទារុណកមម ការវាដំ និងការដាក់កំហិតខុសចបាប់ េលើេសរីភាពេធវើដំេណើរ។ 
 
មជឈមណឌ លទំាងេនាះ ជាគុកនរក។ កនុងែខមិថុនា ឆាន ំ២០០៨ រដាឋ ភិបាលបានេដាះែលងអនកជាប់ឃុំឃំាងទំាងអស់ពីមណឌ លេកាះគរ ែដលមានទីតាំងេលើេកាះមួយ 

ែដលធាល ប់ជាទីកែនលង ឃុំឃំាងរបស់ែខមររកហម។ បចចុបបននេនះ មជឈមណឌ លេនាះមិនសកមមេទៀតេទ និងឈប់ទទួល មនុសសេទៅដាក់ឃុំេទៀតេហើយ 

េទាះជាេនៅមានបុគគលិកមណឌ លមួយនាក់ ឬក៏ពីរនាក់រស់េនៅ ទីេនាះក៏េដាយ។ 
 
អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ អនកសុំទាន អនកេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន កុមាររស់តាមចិេញចើម ថនល់ និងអនកគាម នទីលំេនៅ ែដលេគឃំុទុកេនៅៃរពសពឺ បានរាយការណ៌ពីរេបៀបែដលសមាជិក 
បុគគលិកេនៅឯៃរពសពឺ បានវាយទាត់ធាក់ ចាប់រំេលាភេសពសនថវៈ និងេធវើបាបអនកជាប់ឃុំ រួម ទាំងកុមារ។ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលេគឃុំេនៅៃរពសពឺ េនៅែខមិថុនា នាេពល 

ថមីៗេនះ រតូវបានេគទុកឲយេនៅែតកនុងបនទប់ និងអនុញាញ តឲយចាកេចញពីបនទប់េទៅងូតទឹក បាន រតឹមែតពីរដងបុ៉េណាណ ះកនុងមួយៃថង កនុងទឹករសះកខវក់ ឬរតូវេដើរអមតាមេដាយឆាម ំការពារ 
េទៅកាន់បងគន់។ មជឈមណឌ លេនះមិនមានសមាភ រៈរគប់រគាន់ បុគគលិកគាម នការហវឹកហវឺន និងគាម នកមមវិធីសាត រនីតិសមបទាេទ។ 
 
បុបាផ  រតូវបានេគចាប់ខលួនេរចើនេលើកេរចើនសារមកេហើយ។ នាងបានពិពណ៌នាឲយអងគការ ឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសដឹងអំពីឧបបតតិេហតុមួយកនុងឆាន ំ២០០៨ េពលែដលបូ៉លីសខ័ណឌ ចាប់ខលួន 
នាង។ េពលនាងមិនរពមផតល់លុយេទៅឲយពួកេគ ពួកេគបានចាប់េបាះនាងេឡើងេលើរថយនត ែដលជាកមមសិទិធរបស់ មនទីរសងគមកិចចរាជធានី េហើយបានបញជូននាងេទៅៃរពសពឺ។ 
នាងបាន និយាយថា ៖ 
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របំាបួនៃថងែដលខញុំសថិតេនៅកនុងមណឌ លៃរពសពឺ គឺវាអារកក់ជាងការរស់េនៅកនុងឋាននរកេទៅេទៀត។ េនៅៃថងមកដល់ អនកយាមបានវាយខញុំពីរដង យកដំបងេឈើវាយេលើរតគាករបស់ ខញុំ... 

អាហារគរគិចែមនែទន... េគយកទឹកពីរសះេអាយផឹក... េនៅកនុងបនទប់េគដាក់ធុង សំរាប់ េរបើជាបងគន់... យប់មួយេនាះ អនកយាមបានមករករួមេភទជាមួយរសតីរសស់សាអ តពីរ 
នាក់ែដលេដកជាប់នឹងខញុំេនៅកនុងបនទប់។ រសតីទាំងេនះរតូវបានេគេដាះែលងេនៅៃថងបនាទ ប់ ។ ខញុំមានផទុកេមេរាគេអដស៍ េហើយខញុំខកខានមិនបានេលបថាន ំរបឆំាងេមេរាគេអដស៍បុ៉នាម ន 
ៃថងេនាះ។ 
 
ជាលទធផលៃនការែសវងរកការគំារទរបស់ អនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ និងរកុមសិទិធ មនុសស អំពីសាថ នភាពរំេលាភកនុងមជឈមណឌ លៃរពសពឺ កនុងែខកកកដាឆាន ំ២០០៩ 
មនទីរសងគមកិចចរាជធានី បានរបកាសថាខលួនឈប់បញជូនរសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ េទៅកាន់ទីេនាះ េហើយ។ ជាជំនួសវិញ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលចាប់េដាយបូ៉លីស 

រតូវែតបញជូន េទៅអងគការេរកៅរដាឋ ភិបាលែដលផតល់េសវាគាំរទ។ 
 
េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសបានដឹងថា យ៉ាងេហាចណាស់ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ចំនួន ២០ នាក់ រតូវបានឃុំឃំាងេនៅឯៃរពសពឺ តាំងពីែខកកកដា 

ឆាន ំ២០០៩មក។ េទាះបីជាចំនួនេនះ បងាហ ញពីការថយចុះចំនួនរសតី របកបរបររកសុី ផលូវេភទ  ែដលេគឃំុឃំាងេនៅទីេនាះតាំងពីឆាន ំ២០០៨ក៏េដាយ េដាយមានការលំបាកចូលេទៅកាន់ 
មណឌ លេនះ ចំនួនេនះរតូវបានេគពិចារណាថាជាចំនួនសារុបជាអបបបរមាបុ៉េណាណ ះ។ ខណៈែដល រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ រតូវបានេគបញជូនេទៅតាមមណឌ លអងគការេរកៅ 

រដាឋ ភិបាល េដាយសារែតមានសំពាធពីរកុមអនកគាំរទអនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ បុ៉ែនត រកុមដៃទេទៀតរួមទំាងអនកគាម នផទះសំែបង រតូវបានេគបនតបញជូនេទៅកាន់ៃរពសពឺ។  រសតី 
របកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលេគឃំុឃំាងេនៅឯៃរពសពឺ កនុងែខមិថុនាឆាន ំ២០១០ បានរបាប់អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា បុគគលិកមណឌ លសងគមកិចចបានរបមានពួកេគថា 

ពួកេគនឹងរបឈមនឹងការឃុំឃំាងរហូតដល់េទៅបីែខកនុងមណឌ លៃរពសពឺ របសិនេបើពួកេគរតូវបានេគចាប់ខលួននិងបញជូនមកមនទីរសងគមកិចចជាេលើកទីពីរ។ 
 
អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស មានកងវល់ណាស់ែដលមណឌ លៃរពសពឺេនៅែតេបើក។   របសិនេបើមិនមានការេបតជាញ ខាងនេយាបាយពីរដាឋ ភិបាលកមពុជា 

េដើមបីេដាះរសាយការរំេលាភធងន់ធងរ របឆំាងនឹងអនករគប់រគងមណឌ លទំាងេនះេទ អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស មានជំេនឿថាមណឌ លទំាងពីរេនាះែដលេនៅឯេកាះគរនិងៃរពសពឺ 
គួរែតបិទជាអចិៃរនត។  

 
មណឌ លែដលរគប់រគងេដាយអងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាល ែដលរពមទទួលយក រសតីរបកប របររកសុីផលូវេភទ តាមការបញជូនពីមនទីរសងគមកិចច មានបទដាឋ ន និងនីតិវិធីរបតិបតតិការ 
េផសងៗគាន  បុ៉ែនត មានសាថ នភាព របេសើរេរចើនជាងសាថ នភាពេនៅកនុងមជឈមណឌ លសងគមកិចច របស់រដាឋ ភិបាល។ មណឌ លអងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាលភាគេរចើនមិនឃំុឃំាងនីតិជនេទ បុ៉ែនត 
ផតល់េសវាកមមនិងជេរមើសេលើមូលដាឋ នរពមេរពៀង។ 
 
េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ កនុងឆាន ំ២០០៩ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ បានរបាប់ អងគការ ឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា មណឌ លអងគការេរកៅរដាឋ ភិបាលចំនួនពីរ បានឃំុឃំាងពួកេគតាម 
អំេពើចិតតអស់េពលបីបួនៃថងរហូតដល់បីបួនសបាត ហ៍។ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ពីរនាក់ែដលមានផទុកេមេរាគេអដស៍ បានរាយការណ៍ផងែដរថា មណឌ លអងគការេរកៅរដាឋ ភិបាល មួយ 

បានបដិេសធការេសនើសុំឱសថរបឆំាងេមេរាគេអដស៍របស់ពួកេគ។ អងគការេរកៅរដាឋ  ភិបាល ែដលជាប់េចាទ បានរចានេចាលថា មិនមានជនណាមាន ក់រតូវបានឃំុឃំាងខលួន 
របឆំាងនឹងឆនទះរបស់ពួកេគេទ និងេដាយបានរបែកកេលើកេហតុផលផងែដរថា ពួកេគ រតូវការេពលេវលារគប់រគាន់ េដើមបីផតល់ការរបឹកសាេយាបល់ដល់រសតីនិងកុមារី េដើមបីឲយពួកេគ 
េជឿ និងសាន ក់េនៅេរៀនជំនាញ។ តាមពិត អងគការេរកៅរដាឋ ភិបាលមិនមានសទិិធខាងផលូវចបាប់ េដើមបីរកសាទុក ជនណាមាន ក់របឆំាងឆនទះរបស់ពួកេគេឡើយ េហើយេទាះជាការរកសាទុក 
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អនកណាមាន ក់រយៈេពលមួយេម៉ាងពីរ ឬមួយៃថងពីរក៏េដាយ គឺចាត់ជាការដកហូតេសរីភាពខុសចបាប់។ តាំងពីេនាះមក អងគការេរកៅរដាឋ ភិបាលែដលជាប់េចាទទាំងេនាះ បានជូន 
ដំណឹងដល់អងគការ ឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសថា ពួកេគបានផាល ស់បតូរេគាលនេយាបាយរបស់ ពួកេគេហើយ និងែលងឃំុឃំាងបុគគលណាមាន ក់េទៀតេហើយ េទាះកនុងរយៈេពលដ៏ខលីក៏េដាយ។ 
មិនមានករណីថមីៃន ការឃំុឃំាងេដាយអងគការេរកៅរដាឋ ភិបាល រតូវបានរាយការណ៍មក អងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសសេទេនៅកនុងឆាន ំ២០១០េនះ។ 
 
ការេបាសសមាអ តនិងវិធានការចុះបរងាក បេទៀងទាត់តាមកាលកំណត់ 
កំឡុងេពលវិធានការបរងាក បរបឆាំងនឹង អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលេធវើេឡើងេដាយ បូ៉លីសនិងអាជាញ ធរដៃទេទៀត បានរបមូលផតុំយ៉ាងសំខាន់នូវចំណាប់អារមមណ៍ពីសារព័តមាន 
កនុងឆាន ំ២០០៨និង២០០៩ ែដលការបរងាក បែបបេនះបានបនតេធវើជាេរចើនឆាន ំមកេហើយ។ មាន ភសតុតាងជាេរចើនរតូវបានបងាហ ញចំេពាះការបរងាក បតាមកាលកំណត់ទាំងេនះ។ 
 

េហតុផលមួយែដលបានផតល់ឲយេដាយអាជាញ ធរមូលដាឋ នគឺេដើមបី “េរៀបចំដងផលូវ” និងែថរកសាសណាត ប់ធាន ប់សងគម។ អនករបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ និងអនកគាម នផទះសំែបង 
កុមាររស់តាម ចិេញចើមថនល់ អនកសុំទាន និងអនកេរបើរបាស់េរគឿងេញៀនេនៅតាមដងផលូវៃនរាជធានីភនំេពញ រតូវបានេឡាមព័ទធចាប់និងឃុំខលួនកនុងរបតិបតតិការ ែដលអនុញាញ តពីអភិបាល 

និងអភិបាលរង រាជធានីភនំេពញ។ 
 
អាជាញ ធររាជធានី បានេធវើេសចកតីែថលងជាសាធារណៈផងែដរថា អាជាញ ធររតូវចាប់ អនករកសុីផលូវ េភទ និងឃុំឃំាងពួកេគ េដើមបីបងាក រការរីករាលដាលៃនជំងឺេអដស៍។ ឧទាហរណ៍ 

ពីរបីៃថងមុនពិធីបុណយ “អំុទូក” របចំាឆាន ំរបស់របេទសកមពុជា គឺេនៅៃថងទី២៩ ែខតុលា ឆាន ំ២០០៩ េលាក សុខ េពញវុធ អភិបាលរងខ័ណឌ ដូនេពញ បានផតល់េហតុផល 

ចំេពាះការចាប់ខលួនរសតី រកសីុផលូវេភទចំនួន១៧នាក់បញជូនេទៅមនទីរសងគមកិចចរាជធានី េដាយនិយាយថា “េយើងមិន ចង់េឃើញអនករបណាំងទូក 

នាំយកេមេរាគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍េទៅចំលងឲយរបពនធរបស់ ពួកេគេទ។ េយើងចង់ការពារបុរសទំាងេនាះ ពីការឆលងេមេរាគ េពលពួកេគចូលរួមកនុង ពិធីេនះ 

េហើយេភលចគិតពីសុខភាពនិងសុវតថិភាព។“ ការេបាសសមាអ តដងផលូវ និងការបរងាក ប តាមទីកែនលងេសវាកមសានតនានា មានការេកើនេឡើង កនុងអំឡុងៃនរពឹតតិការណ៍តំបន់ឬអនតរជាតិ 

ធំៗែដលេរៀបចំេឡើងកនុងរាជធានីភនំេពញ និងអំឡុងពិធីសាធារណៈសំខាន់ៗ ដូចជាៃថងបុណយចូលឆាន ំែខមរ (ពាក់កណាត លែខេមសា) និងៃថងបុណយអំុទូក (ចុងែខតុលា េដើមែខវិចឆិកា)។ 
 
េហតុផលមួយេទៀតេនាះ គឺការចាប់អារមមណ៍តាមនឹកេឃើញរបស់អាជាញ ធរ កនុងការរបយុទធរបឆាំងេពសយាកមម និងជាបនាទ ប់េនាះគឺការទាក់ទាញការចាប់អារមមណ៍ពីមាច ស់ជំនួយ និង 
ការយកបញាហ ជួញដូរ ដាក់បញចូលគាន ជាមួយ មុខរបររកសីុផលូវេភទ។ 
 
ការបញចូលបញាហ ជួញដូរជាមួយបញាហ មុខរបររកសុីផលូវេភទ 
អំេពើជួញដូររសតីនិងកុមារសំរាប់េបសយាចារ គឺជាបញាហ មួយេនៅកនុងរបេទសកមពុជា ែដលដុតបេញឆះេដាយអំេពើពុករលួយ 

និងការខវះខាតនូវឆនទះនេយាបាយកនុងការនំាខលួនជនជួញដូរមនុសសមកកាត់េទាស។ ថវីេបើមានកិចចរបឹងែរបងរបស់រដាឋ ភិបាលនិងអងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាល 

កនុងការេលើកកមពស់ការយល់ដឹង និងការពារជនរងេរគាះៃនការជួញដូរក៏េដាយ ក៏រសតីនិងកុមារ េនៅែតបនតទទួលរងនូវការជួញដូរកនុងរបេទសកមពុជាដែដល។ 

 
កិចចរបឹងែរបងរបឆំាងការជួញដូរមនុសស មានផលវិបាកទំាងពីរយ៉ាងគឺជាវិជជមាននិងជាអវិជជមាន។ គំនិតផតួចេផតើមមួយចំនួនរបស់រដាឋ ភិបាល បានេផាត តេលើបញាហ ការជួញដូរ និងបញាហ  
មុខរបររកសីុផលូវេភទរួមបញចូលគាន ែតមតង និងបានសវះែសវងលប់បំបាត់មុខរបររកសីុផលូវេភទ ជាមេធយាបាយមួយកនុងការរបយុទធរបឆំាងនឹងការជួញដូរ។ កនុងឆាន ំ២០០៧ រកសួងមហាៃផទ 
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បានដឹកនំាយុទធនាការរបឆាំងនឹងការជួញដូរ និងមុខរបររកសុីផលូវេភទ ែដលយុទធនាការេនាះ បានតំរូវេអាយបូ៉លីស បរងាក បទីកែនលងកមសានត ជាទីកែនលងែដលរសតីនិងកុមារលក់េភទ។ 
បូ៉លីសនិងមរនតីដៃទេទៀតកនុងរាជធានីភនំេពញ បានដឹកនំារទង់រទាយធំនូវការបរងាក ប និង េបាសសមាអ ត រសតីរបកបមុខរបររកសីុផលូវេភទេចញពីដងផលូវនិងសួនចបារៃនរាជធានីភនំេពញ។ 
បូ៉លីសបានបិទផទះបនជាេរចើនកែនលងកនុងរបេទសផងែដរ។ 
 
កនុងែខកុមភៈ ឆាន ំ២០០៨ របេទសកមពុជាបានអនុម័តចបាប់សតីពីការបរងាក បការជួញដូរមនុសសនិងការេកងរបវ័ញចផលូវេភទ េដាយមានការជំរុញពីមាច ស់ជំនួយបរេទស 

ជាពិេសសសហរដឋអាេមរិក។ រដឋបាលសហរដឋអាេមរិករបស់រជជកាលេលាកបូ៊ស កាលេនាះ បានជំរុញរបេទស កមពុជាឲយអនុម័តចបាប់របឆំាងការជួញដូរដ៏ទូលំទូលាយមួយ 

តាមរយៈការវាយតៃមលរបចំាឆាន ំ សតីពីការជួញដូរេនៅកនុងរបេទសកមពុជារបស់រកសួងការបរេទសសហរដឋអាេមរិក។ 
 
ចបាប់របឆំាងការជួញដូរ មានចំណុចវិជជមានខលះកនុងការសវះែសវងដាក់ជាបទឧរកិដឋេលើសកមមភាពជាក់លាក់រសបតាមបទដាឋ នអនតរជាតិ រួមទាំងការងាររកសុីផលូវេភទេដាយបងខំ 
និងទរមង់ការងារបងខំដៃទេទៀត។ េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ទិដឋភាពៃនចបាប់េនះែដលដាក់ជា បទឧរកិដឋការងាររកសុីផលូវេភទ មានឥទធិពលអវិជជមានេរចើន 
ែដលសរមបសរមួលឲយបូ៉លីស របរពឹតត អំេពើយារយី អំេពើហិងសា និងការជំរិតទាររបាក់ ពីអនករកសុីផលូវេភទ ពីជនជួញដូរ និងកុមារ កនុងមុខរបររកសីុផលូវេភទ។ 

បទបញញតតិរពហមទណឌ សតីពី “អំេពើអូសទាញ” េដាយអនក រកសីុ ផលូវេភទ និងនិយមន័យដ៏ទូលំទូលាយសតីពី “សញាច រកមម” េដើមបីរគបដណត ប់សកមមភាពទាំងឡាយទាក់ទងនឹង 

“ការជួយ ឬការពារអំេពើេពសយាចាររបស់អនកដៃទ”  រួមទាំង “រារាងំដល់សកមមភាពបងាក រ ការជួយ ឬការអប់រំេឡើងវិញ” របស់អនករកសុីផលូវេភទ គឺ 
របឈមនឹងការជាប់ជាបទឧរកិដឋចំេពាះការេរបើរបាស់សិទិធមូលដាឋ នរសបចបាប់ ដូចជាសកមមភាពែសវងរកការគំារទេលើែផនកទំាងឡាយ ឬសកមមភាពអប់រំផាទ ល់។ 
 
េទាសកំហុសបែនថមទាំងេនះែដលមានែចងេលើេសៀវេភៅ បានបូកបែនថមេហតុផលសរមាប់ឲយមានការេបាសសមាអ តកាន់ែតខាល ំងខាល េឡើងៗកនុងឆាន ំ២០០៨និង២០០៩។ ក៏បុ៉ែនត 
េទាះជាមានការេផាត តចិតតទុកដាក់េលើកិចចរបឹងែរបងរបឆាំងនឹងការជួញដូរមនុសសក៏េដាយ តាមការេសុើបអេងកតេដាយអងគការឃាល ំេមើលសិទិធមនុសស 
គឺគាម នករណីណាមួយៃនការចាប់ខលួនសថិតកនុងការបុ៉នប៉ងខលះៗរបស់បូ៉លីស េដើមបីែបងែចករវាងរសតី និងកុមារកនុងមុខរបររកសុីផលូវេភទេដាយ សម័រគចិតត 
និងអនកទំាងឡាយែដលជាជនរងេរគាះៃនការជួញដូរេទ។ អនករបកបមុខរបរ រកសីុផលូវេភទ ងាយទទួលរងនូងការចាប់ឃុំឃំាងពីបូ៉លីស និងបញជូនេទៅកាន់មនទីរសងគមកិចចរាជធានី 
េហើយជាយថាេហតុ បញជូនបនតេទៅកាន់អងគការេរកៅរដាឋ ភិបាល ឬៃរពសពឺ។ 
 
មុនេពលអនុម័តចបាប់ឆាន ំ២០០៨ នគរបាលែដលចាប់អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ មិនអាច េចាទរបកាន់ពួកេគពីបទអូសទាញ ពីេរពាះែតវាមិនែមនជាបទេលមើស។ ចបាប់របឆំាងការ 
ជួញដូរពីមុនរបស់របេទសកមពុជា គឺចបាប់ឆាន ំ១៩៩៦សតីពីការបរងាក បអំេពើពរងត់ និងលក់ ដូរមនុសស និងអំេពើេធវើអាជីវកមមេលើមនុសស បានដាក់េទាសឧរកិដឋេលើភាគីទីបីែដលពាក់ព័នធ 

កនុងអំេពើេពសយាចារដូចជា េមបន និង “ការេបើកទីកែនលងរបរពឹតតអំេពើអនាចារ ឬអំេពើ អាសអាភាស។” 

 

តាំងពីចបាប់ឆាន ំ២០០៨ចូលជាធរមាន មរនតីបូ៉លីសែតងែតគំរាមកំែហងេរបើរបាស់នូវបទបញញតតិសតីពី “អំេពើអូសទាញ” ជាមេធយាបាយេដើមបីជំរិតយកលុយពីអនករបកបរបររកសុី 
ផលូវេភទ េដាយរបាប់ពួកេគថា របសិនេបើពួកេគមិនេអាយលុយេទ ពួកេគអាចជាប់គុក ឬ បញជូនេដាយបងខំេទៅកាន់មណឌ លរបស់រដាឋ ភិបាល ពីេរពាះការងាររបស់ពួកេគខុសចបាប់។ 
ជាក់ែសតង មានភសតុតាងតិចតួចណាស់ែដលថា មានការអនុវតតចបាប់តាមអវីពិតដូចែដល វាបានែចង ឬ មានការកាត់េទាសអនករបរពឹតតេលមើសនឹងបញញតិចបាប់។ ផទុយេទៅវិញ បូ៉លីស 

ហាក់ដូចជាយកចបាប់ មកេរបើជាឧបករណ៍សរមាប់េធវើការេចាទរបកាន់ បេងកើតជាេហតុផល ពរងីកសកមមភាព ខុសចបាប់របឆំាងនឹងអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ។  
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កនុងឆាន ំ២០០៨ សកមមជនខាងការងារជំងឺេអដស៍ បុគគលិកេធវើការខាងសុខភាព និងអនករបកបរ បររកសីុផលូវេភទ បានេលើកកងវល់អំពីកំេណើនៃនការរំេលាភពីអាជាញ ធរ 

និងការលំបាករបស់ ពួកេគកនុងការចូលេទៅរកអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ - ែដលភាគេរចើនៃនពួកេគរតូវបងខំឲយ របកបរបរេនះេដាយលាក់កំបាំង ពីេរពាះែតភ័យខាល ចការចាប់ខលួន។ 
 
េដើមបីេដាះរសាយកងវល់របស់អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងរបស់សកមមជន អំពីការរំេលាភ រួមទាំងអនកទំាងឡាយែដលរងលទធផលពីចបាប់ថមី កនុងែខវិចឆិកាឆាន ំ២០០៨ 

រកុមការងារដឹកនំា ការរបយុទឋរបឆំាងអំេពើជួញដូរ ការរត់ពនឋ ការេធវើអាជីវកមមេលើពលកមមមនុសស ការេធវើ អាជីវកមមផលូវេភទេលើរសតី និងកុមារ បានេចញ 

“េគាលការណ៍ែណនំាសតីពីការអនុវតតចបាប់ សតីពីការបរងាក បអំេពើជួញដូរមនុសស និងអំេពើេធវើអាជីវកមមផលូវេភទ។” េយាងតាមេគាលការ ែណនំាេនះ 

សិទិធរបស់ជនរងេរគាះៃនអំេពើជួញដូរ និងសិទិធរបស់អនករបកបរបរេពសយាចារ រតូវែតេគារព។ េគាលការណ៍េនះែចងថាបុគគលេពសយាចារ រតូវចាត់ទុកជា “ជនរងេរគាះ 

ៃនអំេពើសញាច រកមម។ អំេពើេពសយាចារមិនែមនជាបទឧរកិដឋេទ ដូេចនះអនករបកបរបរេពសយាចារ ផាទ ល់ខលួន ពំុរតូវទទួលការផតនាទ េទាសេរកាមចបាប់ថមីេនះេឡើយ។” 

 
ខណៈេពលកិចចរបឹងែរបងទាំងេនះមានលកខណៈជាវិជជមាន កនុងការផតល់ទិសេដៅខលះៗអំពីរេបៀបអនុវតតចបាប់េនះ ែបរជាេគាលការណ៍េនះមិនេលើក បញញតតិសតីពីអំេពើអូសទាញ មក 
និយាយេទៅវិញ េហើយជាញឹកញយវានាំេអាយការអនុវតតេនៅែតជាបញាហ ដែដល។ េសចកតី ពនយល់ ចបាប់ឆាន ំ២០០៨ សថិតកនុងដំេណើរការៃនការអភិវឌឍន៍ផងែដរ។ 
 
សហរដឋអាេមរិក គឺជារបេទសមាច ស់ជំនួយមួយៃនបណាត របេទសមាច ស់ជំនួយេទវភាគីដ៏ធំបំផុតនានារបស់របេទសកមពុជា 

និងជារបេទសគាំរទដ៏ចមបងេលើកិចចរបឹងែរបងរបឆាំងការជួញដូរមនុសស។ សថិតេរកាមរដឋបាលរជជកាលេលាកបូ៊ស 

សហរដឋអាេមរិកមានការទទួលខុសរតូវមួយចំនួនកនុងគំារទនិងជំរុញឲយរបតិបតតិចបាប់ ែដលដាក់េទាសរពហមទណឌ េលើអនករបកបរបររក សុីផលូវេភទ 

េដាយមិនពិចារណាឲយបានរគប់រគាន់េលើបរិបទេនៅមូលដាឋ ន - បរិបទមួយែដល បូ៉លីសមានរបវតតិរបរពឹតតអំេពើរំេលាភបំពានជាយូរអែងវងមកេហើយ របឆំាងនឹងអនករបកប 
របររកសុីផលូវេភទ ជាមួយនឹងនិទណឌ ភាព។ 
 
របេទសកមពុជាញំាញី មិនរតឹមែតេដាយការរំេលាភដ៏រីករាយដាល របរពឹតតេដាយមរនតីនានាបុ៉េណាណ ះេទ របេទសេនះែថមទំាងមាននិទណឌ ភាពសរមាប់ជនរបរពឹតតេលមើសផងែដរ។ 
មកទល់សពវៃថងេនះ មិនែមនមានែតមរនតីបូ៉លីសែតមួយេទែដលរតូវដាក់ឲយទទួលខុសរតូវចំេពាះបទឧរកិដឋែដលរបរពឹតតរបឆំាងនឹងអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ គឺរតូវមានឆាម ំសនតិសុខ 
មរនតីរដាឋ ភិបាល ឬនិយាជិតេនៅមជឈមណឌ លរបស់រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជននិងយុវនីតិសមបទាផងែដរ។  ការរំេលាភអំណាចនិងអំេពើនិទណឌ ភាពដ៏រីករាយដាល 

បាននំាឲយជនរងេរគាះ រួមទាំងអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលរំេលាភេដាយបូ៉លីសឬអាជាញ ធរដៃទេទៀត មានការភ័យខាល ច ឬមានជំេនឿតិចតួចកនុងរបព័នធយុតតិធម៌ 
េដើមបីដាក់ពាកយបណត ឹងរពហមទណឌ ។ អំេពើនិទណឌ ភាពេនះ មានលកខណៈសាមញញេទៅេហើយេនៅកនុងរបេទសកមពុជា ែតបញាហ និ 
ទណឌ ភាពេនះេនៅែតមិនទាន់រតូវបានបំបាត់េចាលបានេនៅេឡើយ េដើមបីដាក់ជំនួសមកវិញនូវ នីតិរដឋជាដរាបរាងេទៅ។  
 
េដើមបីរបឆំាងនឹងសាវតាេនះ របេទសកមពុជាគួរែតពិនិតយេមើលេឡើងវិញនូវចបាប់និងេគាលនេយាបាយនានារបស់ខលួន ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុសសនិងការងារខាងការរកសុីផលូវេភទ។ 
េរកៅពីការការពារជនរងេរគាះៃនបទឧរកិដឋ ដូចជាការជួញដូរ និងេពសសាកមមេដាយបងខំ មរនតីរំេលាភអំណាច ែតងែតេកងយកចំេណញពីចបាប់និងេគាលនេយាបាយទំាងេនះ។ 
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VII. អនុសាសន ៍
 
ចំេពាះរដាឋ ភិបាលកមពុជា ៖  

• បេងកើត គណៈកមាម ការពិេសសមួយ េដើមបីដឹកនាំការេសុើបអេងកតហមត់ចត់ និង ឯករាជយេទៅេលើ អំេពើហិងសានិងការជំរិតទារលុយទំាងអស់ ែដលរបរពឹតតេដាយមរនតី 
របតិបតតិចបាប់ សនតិសុខសួនចបារ និងបុគគលិក ឬអនកសម័រគចិតតកនុងមណឌ លសងគម កិចចរាជធានី។ គណៈកមាម ការ គួរែតមានសមាសភាពពីតំណាងរដាឋ ភិបាលែដលមាន 
សមតថភាព និងមានការេគារព រួមទាំងរកសួងមហាៃផទ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា និង មនទីរសងគមកិចច ទីភាន ក់ងារអងគការសហ របជាជាតិ 
អងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាល រួមទាំងរកុមសិទិធមនុសស និងរកុមអនករបកប របររកសុីផលូវេភទ។ គណៈកមាម ការេនះ គួរែតបេងកើតេឡើងភាល ម មានអំណាចេហៅសាកសី 
និងផលិតរបាយការណ៍សាធារណៈ។ គណៈកមាម ការ គួរមានអំណាច ដាក់េចញនូវ អនុសាសន៍ សរមាប់ការេសុើបអេងកតខាងរពហមទណឌ  េដើមបីេធវើឲយរបាកដថា 

ជនរបរពឹតតេលមើសនឹងរតូវបាននាំេទៅរកយុតតិធម៌ចំេពាះបទឧរកិដឋរបស់ពួកេគ។ 
 
ចំេពាះរកសួងមហាៃផទ ៖  

• េគារពសិទិធរបស់អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ជាពិេសសសិទិធបូរណភាពខាងរាងកាយ េសរីភាព និងសិទិធមានសនតិសុខ នីតិវិធីរតឹមរតូវ និងការមិនេរីសេអើង េហើយរតូវ 
ការពារពួកេគឲយផុតពីរាល់ទរមង់ទាំងអស់ៃនទារុណកមម អមនុសសធម៌ និងការរបរពឹតត េដាយបនាទ បបេនាថ ក  និងដាក់ទណឌ កមម 
រួមទាំងរាល់ទរមង់ទាំងអស់ៃនហិងសាផលូវេភទ។ 

• បញឈប់ការចាប់ខលួននិងឃុំឃំាងខលួន អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ តាមអំេពើចិតត - រួមទំាង រសតី កុមារ និងរសីរសស់ែដលរបកបមុខរបររកសុីផលូវេភទ - អនករងេរគាះៃន 
អំេពើជួញដូរ និងអនកដៃទេទៀត រួមទាំងអនកេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន អនកគាម នផទះសំែបង អនកសុំទាន កុមាររស់តាមចិេញចើមថនល់ និងអនកជំងឺវិកលចរិត។ 

• េសុើបអេងកត និងនាំមកកាត់េទាស ជនរបរពឹតតេលមើសរំេលាភសិទិធមនុសសរបឆាំងនឹង អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ រួមមានទំាងបូ៉លីស និងមរនតីរដាឋ ភិបាល។ 
• ទទួលសាគ ល់និងេថាក លេទាសជាសាធារណៈ ចំេពាះការរំេលាភរបស់បូ៉លីសនិងបុគគលិកមណឌ លសងគមកិចចរបឆំាងនឹង អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ។ 

• ផសពវផសាយយ៉ាងទូលំទូលាយភាល មៗ និងែណនំាមរនតីរបតិបតតិចបាប់ទាំអស់ ជាពិេសស បូ៉លីសមូលដាឋ នេនៅករមិតឃុំ/សងាក ត់ ខ័ណឌ /រសុក រាជធានី/ែខរត 

និងមរនតីមូលដាឋ នេនៅករមិតឃំុ/សងាក ត់ ខ័ណឌ /រសុក រាជធានី/ែខរត ឲយរបកាន់ខាជ ប់នូវេគាលការណ៍ ែណនំាឆាន ំ២០០៨ 

សតីពីការអនុវតតចបាប់សតីពីការបរងាក បអំេពើជួញដូរមនុសស និងអំេពើ េធវើអាជីវកមមផលូវេភទ។ 
• េដាយរបឹកសាជាមួយរកុមសហគមន៍ រកុមអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ រកុមសិទិធមនុសស រកុមរបឆំាងអំេពើជួញដូរមនុសស រកុមេធវើការងារខាងវិស័យសុខភាព និងទីភាន ក់ងារ 

អងគការសហរបជាជាតិ រតូវដឹកនំាការពិនិតយេមើលេឡើងវិញនូវចបាប់ ឆាន ំ២០០៨ សតីពីការបរងាក បអំេពើជួញដូរមនុសសនិងអំេពើេធវើអាជីវកមមផលូវេភទ និងផលប៉ះពាល់ 
របស់ចបាប់េនះេលើ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ មុនេពលអនុវតតបទបញញតតិចបាប់ ទាក់ទងនឹងមុខរបររកសុីផលូវេភទទំាងេនាះ។ 

• េរកើនរំពញកដល់បុគគលិកមិនែមនជាបូ៉លីស ដូចជា សនតិសុខសួនចបារ និងសនតិសុខខណឌ  ែដលពួកេគមិនមានអំណាចចាប់ខលួន និងសូមផតល់ដំបូនាម នដល់ពួកេគថា 

របសិនពួកេគដកហូតេសរីភាពអនកដៃទេដាយខុសចបាប់ េនាះពួកេគរតូវរបឈមនឹង ការនំាខលួនេទៅកាត់េទាសេរកាមចបាប់។ 
• បេងកើនចំនួនមរនតីរបតិបតតិចបាប់េភទរសតី ែដលមានការហវឹកហវឺនកនុងកិចចការេដាះ រសាយសាថ នការណ៍ទាក់ទិននឹងហិងសាែផអកេលើេយ៉នឌឺ និងចូរធានាថា មរនតីជារសតី 

រតូវបានរបគល់កិចចការកាន់កាប់ករណីទាក់ទងនឹង រសតី និងរសរសស់ របកបរបរ រកសីុផលូវេភទ។ សូមបេងកើនចំនួនមរនតីបូ៉លីសជារសតីជាអបបរមា េនៅ ទួលេគាក 
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ចំការមន និងដូនេពញ ជាកែនលងែដលមានរបាយការណ៍ពីការរំេលាភយ៉ាងេរចើន។ សូមហវឹកហវឺនមរនតីទាំងេនះពីការសមាភ សន៍ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ េដើមបីកំណត់ 
ចុងេរកាយថាេតើពួកេគ ជាជនរងេរគាះៃនអំេពើជួញដូរ ឬៃនអំេពើរំេលាភេលើ រូបរាងកាយ និងរតូវេធវើរសបេទៅតាមបទដាឋ នសិទិធមនុសស កនុងការេដាះរសាយបញាហ  
ជាមួយនីតិជន និងអនីតិជន កនុងមុខបរបររកសុីផលូវេភទ ។ សមូហវឹកហវឺនពួកេគ ផងែដរ អំពីការផតល់ េសចកតីពនយល់ ខាងផលូវេភទ និងអតតសញាញ ណ និងការសែមតង 
ែផនកេយ៉នឌឺ រួមទាំងអតតសញាញ ណរសីរសស់។ 

• សូមែណនំាមរនតីរបតិបតតិចបាប់ថា ពួកេគអាចឃំុខលួនបានែត អនករបកបរបររកសុី ផលូវេភទជានីតិជន របសិនេបើពួកេគបានរបរពឹតតបទេលមើសជាក់ែសតងេរកាមចបាប់ និង 
ពួកេគមានបំណងេចាទរបកាន់ភាល មៗនិងនំាពួកេគេទៅផតនាទ េទាសចំេពាះ បទេលមើស េនាះ។ របសិនេបើ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទជានីតិជន រតូវបានេផទរេទៅអងគការ 
មិនែមនរដាឋ ភិបាល ដូេចនះរតូវេធវើេឡើងេដាយឈរេលើមូលដាឋ នសម័រគចិតតយ៉ាងពិតៗ និងរបាប់េទៅអងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាលេនាះឲយផតល់េសវា 
និងកែនលងសាន ក់េនៅសមរសប។ 

• ែណនំាដល់មរនតីរបតិបតតិចបាប់ ឲយបញជូនកុមារ និងជនរងេរគាះៃនអំេពើជួញដូរេទៅកាន់អងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាលែដលមានេសវាសមរសប កនុងកិចចការពារពួកេគ 
រសបតាមបទដាឋ នអនតរជាតិ។ 

• ែណនំាដល់មរនតីរបតិបតតិចបាប់ថា កុមារកនុងមុខរបររកសុីផលូវេភទ មិនរតូវទទួលរង នូវការរបរពឹតតមកេលើខលួនេគដូចជាអនកេទាសេទ និងមិនរតូវឃំុឃំាងពួកេគេដាយរគាន់ 
ែតពួកេគមានមុខរបររកសុីផលូវេភទ េនាះែដរ។ 

• កនុងករណីែដលនីតិជន ឬអនីតិជន មានការចងអុលបងាហ ញថាខលួនេគេនាះ អាចទទួលរងនូវការជួញដូរ 
សូមបញជូនពួកេគជាបនាទ ន់េទៅកាន់អងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាលមួយែដលផតល់ជំនួយដល់ជនរងេរគាះៃនអំេពើជួញដូរ 
និងែដលេសវារបស់ពួកេគមានលកខណៈរសបតាមបទដាឋ នអនតរជាតិ។ 

• េរៀបចំនិងពរងឹងេគាលនេយាបាយ សរមាប់អងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាល ែដលជួយ រសតីរបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលរតូវការេសវាទំាងអស់េនាះ រួមទាំងការដឹកជញជូន 
និងទីជរមក េដាយផតល់តាមមូលដាឋ នសម័រគចិតត និងយល់រពមយក។ ចាត់វិធានការ របឆំាងនឹងអងគការណាែដលអនុវតតការបងខិតបងខំឲយបុគគលសថិតេនៅែតកនុងមណឌ ល 

របឆំាងនឹងឆនទះរបស់ពួកេគ។ 
 
ចំេពាះរកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទា ៖  

• សូមបិទមជឈមណឌ លៃរពសពឺ និងេកាះគរជាសាថ ពរ រួមទាំងមណឌ លដៃទេទៀតរបស់រកសួងសងគមកិចច ែដលបានឃំុឃំាងរបជាពលរដឋរំេលាភេលើចបាប់ជាតិនិងអនតរជាតិ។ 
• សូមពយួរការងារបុគគលិក ែដលជាប់េចាទពីបទរំេលាភែដលគួរេជឿបាន។ 
• ទទួលសាគ ល់និងេថាក លេទាសជាសាធារណៈចំេពាះអំេពើរំេលាភេដាយបូ៉លីស និងបុគគលិកមជឈមណឌ លសងគមកិចចេទៅេលើ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ 

និងអំពាវនាវឲយមានការេសុើបអេងកតេលើពួកេគ។ 
• របឹកសាជាមួយរកុមអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ េដើមបីរួមគាន បេងកើតកមមវិធី និងេសវា ែដលអាចផតល់អំណាចដល់អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងឆលុះបញាច ំងឲយេឃើញ អំពី 

េសចកតីរតូវការពិតៗរបស់ពួកេគ។  េសចកតីរតូវការមានរួមទំាងជំនួយែផនកចបាប់ ការែថទំាសុខភាព ការែថទំាកុមារ ឬការហវឹកហវឺនវិជាជ ជីវៈ របសិនេបើ អនករបកបរបរ 
រកសីុផលូវេភទ កត់សំគាល់េឃើញថាវាពាក់ព័នធសរមាប់ពួកេគ។ 
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ចំេពាះសាលារាជធានីភនំេពញ ៖  

• បញឈប់ការចាប់ខលួននិងឃុំឃំាងខលួនអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ តាមអំេពើចិតត - រួមទំាង រសតី បុរស កុមារ និងរសីរសស់របកបរបររកសុីផលូវេភទ - 
ជនរងេរគាះៃនអំេពើជួញដូរ និងអនកដៃទេទៀត រួមមានអនកេរបើរបាស់េរគឿងេញៀន អនកគាម នផទះសំែបង អនកសុំទាន កុមាររស់តាមចិេញចើមថនល់ និងអនកមានជំងឺវិកលចរិត។  

• ទទួលសាគ ល់និងេថាក លេទាសជាសាធារណៈចំេពាះអំេពើរំេលាភេដាយបូ៉លីស និង បុគគលិកមជឈមណឌ លសងគមកិចចេទៅេលើអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងអំពាវនាវឲយ 
មានការេសុើបអេងកតពួកេគ។ 

• ផសពវផសាយ និងែណនំាឲយបានទូលំទូលាយ ដល់មរនតីមូលដាឋ នទំាងអស់េនៅករមិតឃុំ/សងាក ត់ រសុក/ខ័ណឌ  រាជធានី/ែខរត េដើមបីពរងឹងេគាលការណ៍ែណនំាសតីពីការ 
អនុវតតចបាប់បរងាក បអំេពើការជួញដូរមនុសស និងអំេពើេធវើអាជីវកមមផលូវេភទ ។ 

 
ចំេពាះរដឋសភាជាតិៃនរបេទសកមពុជា ៖  

• ទទួលសាគ ល់និងេថាក លេទាសជាសាធារណចំេពាះអំេពើរំេលាភេដាយបូ៉លីស និងបុគគលិកមជឈមណឌ លសងគមកិចចេទៅេលើ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងអំពាវនាវឲយមាន 
ការេសុើបអេងកតេលើពួកេគ។ 

• បេងកើតសាថ ប័នឯករាជយមួយ េដើមបីទទួលពាកយបណត ឹងសតីពីទារុណកមម ការរបរពឹតត ែដលេឃារេឃៅ បនាទ បបេនាថ ក និងអមនុសសធម៌ និងការរំេលាភេផសងៗេទៀតែដល 

របរពឹតតេដាយមរនតីរបតិបតតិចបាប់ និងបុគគលិកេនៅមជឈមណឌ លសងគមកិចច។ 

• រហូតទាល់ែតមានការេដាះរសាយបញាហ ដ៏រាលដាល ៃនការរំេលាភេលើ អនករបកបរបរ រកសីុផលូវេភទ  សូមពយួរមារតា២៤ សតីពី “អំេពើអូសទាញ” 

កនុងចបាប់សតីពីការបរងាក ប អំេពើជួញដូរមនុសសនិងអំេពើេធវើអាជីវកមមផលូវេភទ។ បទបញញតតិេនះ ផតល់ឲយបូ៉លីសនូវ អំណាចបែនថមេដើមបីជំរិតទាលុយ 

និងរបរពឹតតអំេពើហិងសារបឆំាងនឹង អនករបកបរបរ រកសីុផលូវេភទ និងសរមួលេអាយមានការរំេលាភ។ 
• សូមលប់េចាលមារតាែដលមិនចបាស់លាស់ គឺមារតា២៥(៣)ៃនចបាប់សតីពីការបរងាក បអំេពើជួញដូរមនុសសនិងអំេពើេធវើអាជីវកមមផលូវេភទ ែដលបញញតតិេនះចាត់ជា 

“ការរារាងំដល់សកមមភាពបងាក រ ការជួយ ឬការអប់រំេឡើងវិញ” របស់អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលមានន័យេសមើនឹងសញាច រកមម។ 
 
ចំេពាះទីភាន ក់ងារសហរបជាជាតិ និងរដាឋ ភិបាលមាច ស់ជំនួយពាក់ព័នធ រួមទាំងសហរដឋអាេមរិក សហគមន៌អឺរ៉ុប ជបុ៉ន និងអូរសាត លី  ៖  

• េសនើសុំឲយបិទមជឈមណឌ លៃរពសពឺនិងេកាះគរជាសាថ ពរ រួមទាំងមណឌ លដៃទេទៀតរបស់រកសួងសងគមកិចច 
ែដលបានឃំុឃំាងរបជាពលរដឋរំេលាភេលើចបាប់ជាតិនិងអនតរជាតិ។ 

• េសនើសុំឲយរដាឋ ភិបាលៃនរបេទសកមពុជាេធវើការេសុើបអេងកតជាបនាទ ន់និងេដាយឯករាជយេលើរាល់ការេចាទរបកាន់ទាំងអស់អំពីអំេពើរំេលាភរបឆាំងនឹង អនករបកបរបររកសុី 
ផលូវេភទ េដាយបូ៉លីសនិងបុគគលិកមជឈមណឌ លសងគមកិចច។ 

• ពិនិតយេមើលេឡើងវិញនូវរាល់មូលនិធិ កមមវិធី និងសកមមភាពទំាងអស់ ែដលេគដាក់ជួយដល់រកសួងសងគមកិចចរបស់របេទសកមពុជា េដើមបីេធវើឲយរបាកដថា 

គាម នមូលនិធិកំពុងគំារទដល់េគាលនេយាបាយ ឬកមមវិធីែដលរំេលាភចបាប់សិទិធមនុសសអនតរជាតិ ដូចជាការហាមឃាត់ចំេពាះការចាប់ខលួននិងឃុំខលួនតាមអំេពើចិតត 
អំេពើទារុណកមម និងការរបរពឹតតែបបបនាទ បបេនាថ កនិងអមនុសសធម៍េទៅេលើ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ។ 
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• ពិនិតយេមើលេឡើងវិញនូវរាល់មូលនិធិ កមមវិធី និងសកមមភាពទំាងអស់ ែដលេរគាងេឡើងេដើមបីជួយដល់បូ៉លីសកមពុជា និងរកសួងសងគមកិចច 
រហូតទាល់ែតមានការេសុើបអេងកតមួយែដលឯករាជយេពញេលញ ចំេពាះការេចាទរបកាន់ពីអំេពើរំេលាភ និងការនាំខលួនជនទាំងឡាយ 

ែដលរេឃើញថាបានទទួលខុសរតូវចំេពាះអំេពើរំេលាភទាំងេនាះនិងសូមឲយបិទជាសាថ ពរនូវមជឈមណឌ លៃរពសពឺនិងេកាះគរ ។ 
• ជំរុញយ៉ាងសកមមឲយរដាឋ ភិបាលកមពុជាអនុម័ត និងដាក់ឲយអនុវតតនូវេសវាកមម និង កមមវិធី សរមាប់ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ េដាយឈរេលើមូលដាឋ នសម័រគចិតត 

េដាយមានការចូលរួមពីរកុមអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ។ 
• គាំរទដល់អងគការសិទិធមនុសសមិនែមនរដាឋ ភិបាល និងរកុមអនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ែដលកំពុងជួយដល់អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ តាមមូលដាឋ នសម័រគចិតត 

និងតាមែបប ចូលរួម។ 
• គាំរទរតឹមែតរកុមសងគមសុីវិលណា ែដលរគប់រគងទីមណឌ លផតល់េសវា រសបេទៅតាមបទដាឋ នអនតរជាតិ។ 
• ការិយាល័យឧតតមសនងការអងគការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកសិទិធមនុសស គួរដឹកនាំ ការេសុើបអេងកតេដាយឯករាជយនិងឥតលំេអៀង 

ចំេពាះអំេពើហិងសានិងអំេពើជំរិតេដាយកងកមាល ំងសនតិសុខ និង សនតិសុខសួនចបារ និងរបកាសជាសាធារណៈអំពី ការរក េឃើញអំេពើរំេលាភរបស់កងកមាល ំងទំាងេនះ។ 
 
ចំេពាះរដាឋ ភិបាលសហរដឋអាេមរិក ៖  

• បែនថមេទៅនឹងការគំារទដល់អនុសាសន៍ខាងេលើ សូមទទួលសាគ ល់សាថ នភាពងាយរង េរគាះរបស់ អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងធានាថា 

ពួកេគនឹងមិនទទួលរងការដាក់ ទណឌ កមមតេទៅេទៀត េដាយសារលទធផលេគាលនេយាបាយសហរដឋអាេមរិកេឡើយ។ 
• ទទួលសាគ ល់ផលប៉ះពាល់ៃនរបាយការណ៍សតីពីការជួញដូរមនុសសរបចំាឆាន ំេនៅបណាត របេទសដៃទេទៀត និងទទួលសាគ ល់និងេដាះរសាយេរគាះថាន ក់ ែដលបានេកើតេចញ 

មកពី យុទធនាការរបឆាំងការជួញដូរមនុសសែដលខុសឆគងកនលងមក េដាយរតូវេធវើការ សរេសរចងរកងនូវផលប៉ះពាល់េលើជនរងេរគាះៃនការជួញដូរ ផលប៉ះពាល់េលើ 
អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ និងរកុមែដលេគចាត់ជាកាកសងគម ដែទេទៀត ដូចជាអនក ចំណាករសុកែដលេគមិនចុះបញជីឲយជាេដើម។ 

 
ចំេពាះអងគការមិនែមនរដាឋ ភិបាល ែដលជួយជនរងេរគាះៃនអំេពើជួញដូរ និង អនករបកបរបររកសុីផលូវេភទ ៖  

• សូមអនុវតតឲយបានេពញេលញេទៅតាមបទដាឋ នសិទិធមនុសសអនតរជាតិ េលើការរបរពឹតតចំេពាះអនករងេរគាះៃនអំេពើជួញដូរ និងអាជីវកមមផលូវេភទ។ ជាពិេសស 

សូមធានាថារាល់េគាលនេយាបាយទាំងអស់សតីពីការទទួលឲយចូល និងឲយេចញពីមណឌ លខលួន គឺរតូវែផអកេលើការេគារពយ៉ាងខាជ ប់ខជួនចំេពាះសិទិធមានេសរីភាព 
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