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របាយការណ៍រកសងួការបរដទសសហរដ្ឋអាដេរកិ 

របាយការណ៍សដេីីការជញួដូ្រេនុសសឆ្ន  ំ២០១៩ 

របដទសកេពុជា - (លោំប់ថ្នន ក់ទី ២ កនុងបញ្ជ ីតាេោន) 

          រោឋ ភិ្បាលកេពុជាេិនបានដោរេបានដេញដលញតាេបទោឋ នអបបបរមាកនុងការលុបបំបាត់ការជញួ
ដូ្រ   េនុសសដទ ។ ដ ោះជាយ៉ា ងណាកដី ក៏រោឋ ភិ្បាលកំេុងប្តមិតមំដររីនគរួសេកនុងការរបយុទធរបឆ្ងំនឹង
ការជញួដូ្រេនុសស ។ រោឋ ភិ្បាលបានបង្ហា ញឲ្យដ ញីនូវការបដងកីនការមិតមំ ដៅកនុងរយៈកាលននរបាយ
ការណ៍ដនោះ ដូ្រជាបានបនតកាត់ដ សនិងោក់ដ សជនដលែីស បដងកីនការបណតុ ោះបណាត លសេតាកិរច ដ វ្ីការ
ដលីកកេពស់ការយល់ដឹ្ងេីការដ វ្ីរំណាករសុកដោយសុវតាិភាេ ដៅកាន់របដទសដោលដៅរេបង។ ប្តរោឋ
ភិ្បាលេិនបានបង្ហា ញឲ្យដ ញីថ្នបានបដងកីនការមិតមំដទ ដបីដរបៀបដ្ៀបនឹងរយៈកាលននរបាយការណ៍
ដលីកេុន។ អាជាា ្រេិនបានរបេូលេ័ត៌មានឲ្យបានរគប់រោន់ ឬប្រករបំ្លកេ័ត៌មានគនឹ្ោះ សតីេីការង្ហរ
េរងឹងការអនុវតតរាប់ដទ។  អំដេីេុករលួយដៅប្តដ វ្ីឲ្យរាងំសទោះដ្ល់ការង្ហររបស់សេតាកិរច ដំ្ដណីរការកាត់
កតីជនដលែីស និងការផ្តល់ដសវាដ្ល់ជនរងដរោោះ។ ដៅរំដ ោះេុម កងវោះការរគប់រគង និងវធិានការចាប់ឲ្យ
ទទលួមុសរតូវរបស់រោឋ ភិ្បាល អាជាា ្រេិនបានដ វ្ីការដសុីបអដងកតដលីរបាយការណ៍ប្ដ្លគរួឲ្យទុករិតតបាន 
 ក់េ័នធការ ុប តិរបស់េន្រនតី ជាេយួឈ្ែួញមិលមូរ ប្ដ្លបានដ វ្ីឲ្យបុរស ន្រសតី និងកុមាររាប់ ន់នាក់ 
ដៅទូ ងំរបដទស រងការជួញដូ្រេនុសស តាេរយៈការបងខិតបងខំដោយសារបំណុល េិដសសដៅតាេកប្ន្ង
ឡឥដ្ឋ។ ដៅកនុងករណី្ំៗេយួរំនួន រោឋ ភិ្បាលបានដរបីរាប់របឆ្ងំការជញួដូ្រ និង្នធានសរមាប់
ការង្ហរេរងឹងការអនុវតតរាប់ ដដី្េបដីៅដៅដលីេន្រនតីគណបកសរបឆ្ងំ និងអនកដ្នទដទៀតប្ដ្លេិន ក់េ័នធ
នឹងការជញួដូ្រ កនុងបំណងរងរកងឯកសារសតីេីករណីជញួដូ្ររបស់របដទសកេពុជា។ អាជាា ្រេិនបានដរញ
ការប្ណនាផូ្ំ្វការប្ដ្លអនុញ្ញា តឲ្យដរបីបដរចកដទសដសុីបអដងកតសមាា ត់ ដៅកនុងរបតិបតតិការរបឆ្ងំនឹងការ
ជញួដូ្រដទ។ កតាត ដនោះបនតដ វ្ីដអាយមានឧបសគគដ្ល់លទធភាេរបស់េន្រនតី ដៅកនុងការចាប់ឲ្យជនរបរេឹតតការ
ជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទទទលួមុសរតូវ។ ដូ្ដរនោះ របដទសកេពុជារតូវបានបញ្ចុ ោះលំោប់ថ្នន ក់េកលំោប់ទី ២ កនុងបញ្ជ ី
តាេោន។ 

អនុសាសន៍ជាអាទិភាេ៖ ដោយដោរេដំ្ដណីរការរតឹេរតូវ បដងកីនការមិតមំកនុងការដសុីបអដងកត និងនាមួ្ំន

យកេកកាត់ដ ស ោក់ដ ស និងោក់ទណឌ កេែរំដ ោះជនដលែីសកនុងការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទនិងជួញដូ្រេល
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កេែ រេួ ងំេន្រនតី ុប តិ ដោយោក់ដ សឲ្យជាប់េនធនាោរ ា្ន់ ា្រ  អនុញ្ញា តឲ្យមានការដរបីបដរចកដទស

ដសុីបអដងកតសមាា ត់ ដៅកនុងការអនុវតតរាប់របឆ្ងំការជញួដូ្រ អនុវតតដេញដលញនូវេិ្ីសារថ្ែីទូ ងំ

របដទសសំរាប់រកដេីលជនរងដរោោះដៅកនុងរំដណាេរកុេប្ដ្លង្ហយរងដរោោះ ដហយីបដរងៀនេន្រនតីឲ្យយល់េី

មប្ដ្លប្រងដៅកនុងរាប់ដនោះ បដងកីនការដ វ្ីអ្ិការកិរចការង្ហរ ដៅកប្ន្ងការង្ហរប្ដ្លមានការរបឈ្េខ្្ងំ 

េិដសសដៅតាេឡឥដ្ឋ កប្ន្ងដនសាទ និងរំការ្ំៗ ដោយដតត តសំខ្ន់ដលីការរកដេីល សភាេបំណុល 

បដងកីនដសវាដ្ល់ជនរងដរោោះជាបុរស េិដសសបុរសប្ដ្លរតូវបានដគដកងរបវញ័្ច ដៅកនុងឧសាហកេែដនសាទ 

បដងកីនការតាេដេីល និងរតួតេិនិតយដលីសាា ប័នឲ្យកេចី ដោយរេួ ងំសាា ប័នេីរកូហរិញ្ាវតាុឯកជន ដដី្េបី
កាត់បនាយភាេង្ហយរងដរោោះនឹងការបងខំដោយសារបំណុល ដៅកនុងរំដណាេរកុេប្ដ្លមានជីវភាេមសត់

ដមាយ បដងកីនការមិតមំដអាយមានការរូលរេួរបស់ជនរងដរោោះ ដៅកនុងដំ្ដណីរកតីរេហែទណឌ  និងដំ្ដណីរកតីរ

ដ្ឋបបដវណី ដោយរេួមានការផ្តល់ការអនុញ្ញា តឲ្យដ វ្ីការ សាន ក់ដៅបដណាត ោះអាសនន និងឋានៈសាា នភាេអដនាត

របដវសន៍ដ្នទដទៀតប្ដ្លចាបំារ់ ដ្ល់ជនបរដទសជាជនរងដរោោះ ប្ដ្លរង់សាន ក់ដៅកនុងរបដទស ដៅកនុង

អំឡុងដេលដំ្ដណីរការកតី ប្កប្របរាប់ប្ដ្លអនុញ្ញា តឲ្យមានការផ្តល់សំណងដៅដេលជនដលែីសរតូវបាន

ោក់ដ ស បដងកីតដហយីបណតុ ោះបណាត លេន្រនតី ក់េ័នធប្ដ្លដ វ្ីការ ក់ទងនឹងនិតិវ ិ្ ីការង្ហរជាបទោឋ នសំ

រាប់គណនា  និងផ្តល់សំណង  បដងកីតនីតិវ ិ្ ីជារបេ័នធ ដហយីកំណត់្នធានសរមាប់ជយួជនរងដរោោះប្មែរ 

តាេរយៈដបសកកេែការទូតដៅបរដទស រេួ ងំដៅកនុងរបដទសប្ដ្លោែ នតំណាងទូតកេពុជា េរងឹងការ

មិតមំកនុងការរតួតេិនិតយរកុេហ ុនដរជីសដរសីកម្ាងំេលកេែឯកជន និងសាខ្របស់ដគ ដដី្េបរីកដេីលការ

ដរជីសដរសីប្ដ្លមានលកខណៈបនំ្ឬការជញួដូ្រដ្នទដទៀត បដងកីនការយល់ដឹ្ងរបស់សាធារណជនដលីប្បប

បទោក់ កយសុំឯកសារដ វ្ីដំ្ដណីរសេរសប ដដី្េបសីរេួលដ្ល់ការដ វ្ីរំណាករសុកដោយរសបរាប់ និង

របកបដោយសុវតាិភាេ អនុវតតរបេ័នធេយួសរមាប់តាេោន របេូល និងរាយការណ៍ទិននន័យសតីេីការកាត់

ដ សរបឆ្ងំការជញួដូ្រ និងការង្ហរការ រជនរងដរោោះ  ផ្សេវផ្ាយទិននន័យដៅកនុងរំដណាេសាា ប័នរដ្ឋ

ប្ដ្លមានការ ក់េ័នធ ដដី្េបកីារ រការសមាា ត់ឯកជននិងអតតសញ្ញា ណរបស់ជនរងដរោោះ េរងឹងការមិតមំ

ដដី្េបបីញ្ចូ លគំនិតរបស់អងគការេិនប្េនរោឋ ភិ្បាលដៅកនុងដោលនដយបាយសរមាប់ដផ្ទរការរគប់រគងជាផូ្្វ

ការ ដលជីនរងដរោោះជាកុមារ បដងកីនការរំណាយ្នធានដលីនគរបាលរបឆ្ងំការជញួដូ្រេនុសស ដដី្េបី
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សរេួលដ្ល់ការតាេោនរុងដចាទ ប្ដ្លរតូវបានដោោះប្លងដរកាេការឃ្្ដំេីលរបស់តុលាការរហូតដ្ល់

មានសវនាការ ។ 

ការនាមួ្ំនយកេកកាត់ដ ស 

 រោឋ ភិ្បាលដ វ្ីការង្ហរេរងឹងការអនុវតតរាប់េិនរគប់រោន់ ដហយីអាជាា ្របានមជោះខ្ជ យ្នធានកនុង

ការកាត់ដ ស និងដសុីបអដងកត ដោយប្បរជាជំរុញការដចាទរបកាន់េិនសេដហតុផ្ល និងមានលកខណៈ

នដយបាយ របឆ្ងំនឹងឥសសរជនេកេីគណបកសរបឆ្ងំ អនកសារេ័ត៌មាន និងបុគគលដ្នទដទៀត ប្ដ្លរង់

រងរកងឯកសារសតីេីការជួញដូ្រដៅកនុងរបដទស។ រាប់ប្ដ្លរតូវបានោក់ដរញដៅឆ្ន  ំ២០០៨ សដីេីការប

ន្រង្ហក បការជញួដូ្រេនុសស និងការដ វ្ីអាជីវកេែដកងរបវញ័្ច ផូ្្វដភ្ទ ោក់ដ សរេហែទណឌ ដលីការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ 

និងការជញួដូ្រេលកេែ ដហយីប្រងេីការោក់ដ សជាប់េនធនាោរេី ៧ ដ្ល់ ១៥ ឆ្ន  ំដបីជនរងដរោោះជា

េនុសស្ំ និងេី ១៥ ដៅ ២០ ឆ្ន  ំដបីជនរងដរោោះជាកុមារ។ ទណឌ កេែ ងំដនោះមានភាេេុ៉ឺងមា៉ា ត់រគប់រោន់ 

ដហយីដបី ក់ទងនឹងការជួញដូ្រផូ្្វដភ្ទ វារសបតាេដ សសំរាប់បទឧរកិដ្ឋ ា្ន់ ា្រដ្នទដទៀត ដូ្រជាការ

រដំលាភ្ដសេសនាវៈ។ 

នគរបាលរបឆ្ងំការជញួដូ្រអនិតិជន (AHTJP) របេូល និងដ វ្ីកំណត់ដហតុេ័ត៌មានសតីេីករណី

ប្ដ្លមួ្នបានដ វ្ីការដសុីបអដងកត ប្តរោឋ ភិ្បាលេិនបានរបេូលទិននន័យដេញដលញសតីេីការង្ហរេរងឹងការ

អនុវតតរាប់របឆ្ងំនឹងការជញួដូ្រដទ េិដសសដៅកនុងរំដណាេតុលាការដមតត។ កនុងករណីប្ដ្លមាន

ទិននន័យ សាា ប័នរោឋ ភិ្បាលម្ោះ តាេដសរកតីរាយការណ៍េក  េិនរង់ប្រកចាយនផ្ទកនុង ជាេយួអនក ក់េ័នធ

សំខ្ន់ៗដ្នទដទៀតជាអនតរសាា ប័នដទ។  រោឋ ភិ្បាលបាននិយយថ្ន អាជាា ្រចាប់មួ្នេនុសសកនុងរសុក និង

ជនជាតិបរដទសរំននួ ១៥០ នាក់  ក់ទងនឹង “ករណីេិនប្េនជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ” រំននួ ៣៩ និងករណី

ជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទរំននួ ២១ (េិនរតូវបានរាយការណ៍ដៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៧)។ តុលាការបានកាត់ដ សករណី

ជញួដូ្ររំនួន ៤២១ (២០៧ កនុងឆ្ន  ំ២០១៧) ប្តអនកសដងកតការណ៍បានកត់សមាគ ល់ថ្ន រំននួ

រាស់លាស់ននករណីជួញដូ្រ ដៅកនុងករណី ងំ ៤២១ ដនោះគ៉ឺ បជាងដនោះដររីន ដោយសារអាជាា ្រេិន

បានប្រកសាិតិឲ្យោរ់រសឡោះេីោន  រវាងការរដំលាភ្ដសេសនាវៈ និងការជញួដូ្រ។  ក់ទងនឹងការកាត់ដ ស
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វញិ សាិតិននការោក់ដ សដោយតុលាការគ៉ឺដៅមានករេិតដោយសារវ ិ្ ីរបេូលទិននន័យមានលកខណៈេិន

រគប់រោន់។ គណៈកមាែ ្ិការជាតិរបយុទធរបឆ្ងំអំដេីជញួដូ្រេនុសស (គជបជ) បានរាយការណ៍ថ្ន 

តុលាការរកុងភ្នំដេញបានោក់ដ សជនដលែីសរំននួ ១២៥ នាក់ (១២៩ នាក់ ដៅឆ្ន  ំ២០១៧) រោឋ ភិ្បា

លេិនបានផ្តល់ទិននន័យសតីេីការោក់ដ សដោយតុលាការដទ ប្តតាេដសរកតីរាយការណ៍េក តុលាការបាន

បនតោក់ដ សជនសងសយ័តាេបទដចាទេិនសូវ ា្ន់ ដហយីបញ្ច ប់ករណីជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទដោយការទូ ត់

សំណងជាលុយ ជំនសួឲ្យការជាប់េនធនាោរ។ ជនរងដរោោះប្ដ្លរគួសាររបស់ដគបានទទលួសំណងទូ ត់

ដរៅតុលាការេីជនដលែីស ដររីនប្តបតូររដេី្យ ជាកសិណរបស់ដគ ប្ដ្លជាការដ វ្ីឲ្យការកាត់ដ សមានភាេ

កាន់ប្តសែុគសាែ ញ។ 

រសបោន ជាេយួនឹងអងគការេិនប្េនរោឋ ភិ្បាល (NGO) េយួ នគរបាលរបឆ្ងំការជញួដូ្ររកុងរេោះ

សីហនុបានបណតុ ោះបណាត លអនកតាេសដងកត្េែតា កនុងរំដណាេអនករត់តាក់សុី ប្ផ្នកដទសររណ៍ ឧសាហ

កេែបដិ្សណាឋ រកិរច និងកប្ន្ងលក់រាយ ដដី្េបតីាេោន និងរាយការណ៍េីការជួញដូ្រ។ យ៉ា ងណាកតី អាជាា

្រេិនបានរាយការណ៍ថ្ន បានរកដ ញី ឬក៏ដផ្តីេដ វ្ីការដសុីបអដងកតដៅដលីករណីជញួដូ្រ ជាលទធផ្លនន

ការមិតមំដនោះដទ។ ដៅទូ ងំរបដទស អាជាា ្រប្ផ្នកអនុវតតរាប់េិនបានចាត់វធិានការសេរសបរបឆ្ងំនឹង

ជនសងសយ័របរេឹតតការជញួដូ្រ ឬជនប្ដ្លរតូវបានតុលាការោក់ដ សដហយី ដោយសារការជញួដូ្រដទ។ 

នគរបាលយុតតិ្េ៌មវោះ្នធានសរមាប់តាេោនរំននួរុងដចាទប្ដ្លដរោះប្តមានរំនួនដកីនដឡងី ប្ដ្លរតូវ

បានដោោះប្លង “ដរកាេការតាេោនរបស់តុលាការ” ដោយរង់ចាសំវនាការ ប្ដ្លជាការដ វ្ីឲ្យេកួដគដគមួ្ន 

េុននថ្ាដបីកសវនាការ។ អាជាា ្រេិនបានដរញដី្កាចាប់មួ្នរគប់ដេលដទ ដ្ល់រុងដចាទប្ដ្លរត់ដគរមួ្ន

ដទ។ ដោយនិយយថ្ន មវោះ្នធាន រេោះរាជអាជាា  និងដៅរកេដសុីបអដងកតេិនបានេិចារណាចាត់ការដលី
ករណីជញួដូ្រ ប្ដ្លនគរបាលបានផ្តល់ភ្សតុតាងឲ្យដហយីដនាោះដទ។ អាជាា ្របានដរបីដោយមុស នូវ

្នធានសរមាប់ប្ផ្នកអនុវតតរាប់ ដដី្េប ុីមួ្ំន កាត់ដ ស និងោក់ដ សបុគគលម្ោះ តាេការដចាទេីបទ

ជញួដូ្រប្ដ្លឈ្រដលីដហតុផ្លនដយបាយ។ ការដនោះរតឹប្តដ វ្ីឲ្យដគមានការសងសយ័ដលីភាេរតឹេរតូវនន

ទិននន័យរបឆ្ងំការជញួដូ្រ និងកងវោះ្នធាន ដូ្រប្ដ្លរោឋ ភិ្បាលបាននិយយេក។ អនកសារេ័ត៌មាន ២ 

នាក់ប្ដ្លដ វ្ីការឲ្យប្ផ្នកសារេ័ត៌មានបរដទស និងអតីតដបកខជនសមាជិកសភាមាន ក់ ប្ដ្លេកេីគណបកស
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របឆ្ងំប្ដ្លរតូវបានហាេរបាេ ងំអយុតតិ្េ៌ បនតសាិតដៅដរកាេការ ុមួ្ំនដៅដឡយី ដរកាេការដចាទ

របកាន់ដោយេិនរតឹេរតូវថ្ន បានដ វ្ីការជញួដូ្រេនុសស គិតេកដ្ល់ដំ្ណារ់ននអំឡុងដេលននការដ វ្ីរបាយ

ការណ៍ដនោះ។ អាជាា ្រប្ថ្េ ងំបានដ វ្ីការដចាទរបកាន់រេហែទណឌ ដោយេិនសេដហតុផ្លរបឆ្ងំនឹងជន

សុីវលិ ប្ដ្លរង់រងរកងឯកសារសតីេីបញ្ញា របឈ្េននការជញួដូ្រេនុសស ដៅកេពុជា។ ដៅប្ម ន្ូ អាជាា ្របា

នដ វ្ីបតាប័នរបកបដោយដជាគជ័យ ននជនជាតិប្មែរមាន ក់ប្ដ្លផ្លិតឯកសារ េីរបដទសនថ្ ដហយីបាន

ដចាទរបកាន់ោត់េីបទ “ដ វ្ីការញុោះញង់” ដោយសារោត់បានជយួសារេ័ត៌មានបរដទសេយួ កនុងការផ្លិត

ភាេយនតេយួ សតីេីជនរងដរោោះមាន ក់ដោយសារការជញួដូ្រ ដៅកេពុជា។ ដៅដំ្ណារ់រយៈដេលដ វ្ីរបាយ

ការណ៍ដនោះ ោត់សាិតដៅកនុងការ ុឃំ្ងំេុនសវនាការដៅដឡយី ដហយីអាជាា ្រសដរេរេិនដ វ្ីការដសុីប

អដងកតដលីករណីប្ដ្លោត់រង់បង្ហា ញ តាេរយៈភាេនយនតឯកសារដនាោះដទ។ អនកជំនាញដៅកនុងរបដទស

បានបនតនិយយថ្ន ករណី ក់ទងនឹងជនសងសយ័ជាបរដទសដររីននាដំ្ល់ការោក់ដ សដោយតុលាការ

ដររីនជាងករណីជនសងសយ័ជាប្មែរ ប្ដ្លដររីនប្តទទួលបានការបនាយការដចាទរបកាន់េករតឹេបទដលែីស

េិនសូវ ា្ន់ ា្រដៅវញិ។ 

រោឋ ភិ្បាលមានរុោះអនុសារណៈននកិរចរេេដរេៀង ដោយមានគូសបញ្ញជ ក់េីការដសុីបអដងកតរបឆ្ងំ

ការជញួដូ្រេនុសសឆ្្ងប្ដ្ន ជាេយួរបដទសនថ្ និងដវៀតណាេ រេេ ងំសនធិសញ្ញា ដ វ្ីបតាប័នជាេយួ

របដទសនថ្ ប្តេិនបានរាយការណ៍េីការដសុីបអដងកតឬដ វ្ីបតាប័នជនដលែីសសងសយ័ណាេយួដទ ដៅដរកាេ

ការរគប់រគងរបស់ដគ ដៅឆ្ន  ំ២០១៨។ អាជាា ្របានបនតដ វ្ីការបណតុ ោះបណាត លតាេការដរៀបរំ និងដរកាេ

ថ្វកិារបស់មាច ស់ជំនយួ សតីេីការអនុវតតរាប់របឆ្ងំការជញួដូ្រ ដ្ល់នគរបាល រេោះរាជអាជាា  ដៅរកេ និង

េន្រនតីដ្នទដទៀតននរោឋ ភិ្បាល។  

 

 ដៅកនុងអំឡុងដេលននរបាយការណ៍ដនោះ គជបជ បានដបីកការបណតុ ោះបណាត លរំនួន ២៣៤  ដ្ល់

េន្រនតីសេតាកិរចរំនួន ៦ ៣២១ នាក់ សតីេីរាប់របឆ្ងំការជញួដូ្រេនុសស បដរចកដទសដសុីបអដងកត និងការ

របេូលភ្សតុតាង (មានការបណតុ ោះបណាត លរំនួន ៦៦ ដ្ល់េន្រនតីរំនួន ១៥៧៧ នាក់ ដៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៧)
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។ ដៅឆ្ន ទីំ ២ គជបជ េិនបានរបាប់ថ្ន ដតីេន្រនតីថ្នន ក់ដមតតនិង ុ ំបុគគលិកតុលាការ និងអនកដ វ្ីការកនុងអងគ

ការ NGO ប៉ាុនាែ ននាក់ប្ដ្លបានរូលរេួដៅកនុងវគគសិកា ងំដនោះ (មាន ៧៦៨៩ នាក់ ដៅឆ្ន  ំ២០១៦)។ 

ដ ោះបីជាបានទទលួការបណតុ ោះបណាត ល ងំដនោះកតី  ប្តមាននគរបាលជាដររីន េិដសសនគរបាលដៅតាេ

ជនបទ េិនដឹ្ងេីរដបៀបដ វ្ីការង្ហររបឆ្ងំការជញួដូ្រដទ ដោយសារភាគដររីនននេកួដគេិនបានទទលួការប

ណតុ ោះបណាត លសតីេីបដរចកដទសេរងឹងការអនុវតតរាប់ជាេូលោឋ ន។ អងគការកនុងរសុក និងេន្រនតីម្ោះដេីល

ដ ញីដសរកតីរតូវការជាបនាទ ន់ដលីបដរចកដទសរបេូលភ្សតុតាងទំដនីប ប្ដ្លរេួមានការដសុីបអដងកតជា

សមាា ត់ ការបនាយការេឹងប្ផ្ែកដលីការដឆី្្យរបស់សាកស ី ដហយីបដងកីនការមិតមំកនុងការតាេោន និងរបយុទធ

របឆ្ងំនឹងការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ។ យ៉ា ងណាកតី រោឋ ភិ្បាលេិនបានផ្តល់អំណារកនុងការដ វ្ីការដសុីបអដងកត

ដោយសមាា ត់ ដ្ល់អងគភាេនគរបាលរបឆ្ងំការជញួដូ្រេនសសដទ ដលីកប្លងករណីករេប្ដ្លមានការដសនីសុំ

ឲ្យមានការឆ្ែក់ប្ឆ្កដឆ្រ ក់ទងនឹងដទសររណ៍ផូ្្វដភ្ទដលីកុមារ ប្ដ្លរតូវបានដ វ្ីជាេយួសេតាកិរចបរដទ

ស។ ការដនោះរាងំសទោះខ្្ងំដ្ល់សេតាភាេរបស់េន្រនតីអនុវតតរាប់កនុងការដោោះរសាយរំដ ោះលកខណៈកាន់ប្ត

មានភាេសមាា ត់ដឡងី ននការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ ដៅកេពុជា។ សាា ប័នរោឋ ភិ្បាលប្ដ្លរង់ដ វ្ីឲ្យមានជាផូ្្វការ

ដឡងីនូវអាជាា ្រដសុីបអដងកតជាសមាា ត់ បានបនតការររចាផូ្្វការ ជាេយួសាា ប័នរបឆ្ងំ សតីេីកំប្ណទរេង់

ប្ដ្លអារដ វ្ីដៅបាន ប្តដគេិនបានឈានដ្ល់កិរចរេេដរេៀងដទ ដហយីអនកសដងកតការណ៍ម្ោះបានដចាទសួរ

េីរបសិទធភាេននដំ្ដណីរការេិដរោោះដយបល់ទូលំទូលាយ។  

 អំដេីេុករលួយប្ដ្លមានជាទូដៅដៅរគប់លំោប់ថ្នន ក់ ងំអស់កនុងរោឋ ភិ្បាលកេពុជា រតឹតបតិយ៉ា ង

ខ្្ងំដលលីទធភាេរបស់េន្រនតីមាន ក់ៗ កនុងការចាប់ជនរបរេឹតតការជញួដូ្រទទលួមុសរតូវ។ នគរបាលជាតិកេពុ
ជាមាន   យនតការេយួឲ្យអនកដ វ្ីការកនុងអងគការ NGO រាយការណ៍េីករណីេុករលួយរបស់នគរបាលរបឆ្ងំ

ការជញួដូ្រ ប្តេិនបានបតឹងដទ ដៅកនុងអំឡុងដេលននរបាយការណ៍ដនោះ។  េន្រនតីេូលោឋ នបានជយួសរេួល

ការជញួដូ្រេនុសសឆ្្ងកាត់រេំប្ដ្ន ដោយទទលួយកសំណូកជាថ្នូរនឹងការបនំ្ឯកសារអតតសញ្ញា ណបណណ។ 

អងគការ NGO េយួបានកត់សមាគ ល់ដ ញីថ្ន ការឆ្ែក់ប្ឆ្កដឆ្រដោយសេតាកិរចដៅតាេកប្ន្ងជញួដូ្រផូ្្វ

ដភ្ទ ដេលម្ោះ េិនបានទទួលដជាគជ័យដទ ដោយសារមានការរបាប់ឲ្យដឹ្ងជាេុន ដោយនគរបាលប្ដ្ល

រូលរេួដ វ្ីការង្ហរដនាោះ។ ប្តថ្នន ក់ដឹ្កនានំគរបាលដមតតម្ោះរតូវបានរាយការណ៍េកថ្ន បានមានវធិានការ
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ដដី្េបកីាត់បនាយការធ្ាយេ័ត៌មានសមាា ត់ដនោះ ដោយរបគល់ករណីដនោះដៅឲ្យ AHTJP ប្ដ្លដ វ្ីការឆ្ែក់

ប្ឆ្កដឆ្រដោយឯករាជយ ដោយេិនរបាប់អាជាា ្រេូលោឋ នដទ រហូតដ្ល់ជិតចាប់ដផ្តីេដ វ្ី។ េន្រនតីេុករលួយម្ោះ

អារទទលួរបដយជន៍ដោយតទ ល់េីកប្ន្ងប្ដ្លរតូវបានសងសយ័ថ្ន ដ វ្ីការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ និងជញួដូ្រកំ

លាងំេលកេែ។ អនកសដងកតការណ៍េកេីអងគការ NGO បានអោះអាងថ្ន េន្រនតីនគរបាលកេពុជាម្ោះក៏មានការ

រេួដភ្ទជាលកខណៈជួញដូ្រជាេយួអនិតិជនប្ដ្រ ដៅកនុងរយៈកាលននរបាយការណ៍ដនោះ។ មាន NGO េយួ

បាននិយយថ្ន រេោះរាជអាជាា  និងដៅរកេបានទទលួសំណូកជាថ្នូរនឹងការទម្ាក់ដចាលបទដចាទរបកាន់ 

និងដរញសាលរកេថ្ន ោែ នដ ស។ េន្រនតីេុករលួយដររីនប្តបង្ហែ ក់ដំ្ដណីរដជឿនដលឿន ដៅកនុងករណីប្ដ្ល

ជនរបរេឹតតរតូវបានដគដជឿថ្ន មានទំនាក់ទំនងនដយបាយ រេហែទណឌ  ឬដសដ្ឋកិរច ជាេយួេន្រនតីរោឋ ភិ្បា

ល។ ដ ោះបីជាមាននិនាន ការ ងំដនោះកតី រោឋ ភិ្បាលេិនបានដសុីបអដងកត នាយំកេកកាត់ដ ស ឬោក់ដ ស

បុគគលិករដ្ឋណាេយួប្ដ្លសេគំនិតកនុងការជញួដូ្រ ឬចាត់វធិានការោក់ទណឌ កេែណាេយួរបឆ្ងំនឹងអតីត

ដេនគរបាលរបឆ្ងំការជួញដូ្រេនុសសរាជធានីភ្នំដេញ ប្ដ្លរតូវបានដំ្ដឡងីសកតិ បនាទ ប់េីការោក់ដ ស

ដៅឆ្ន  ំ២០១១ ដៅដលីោត់េីបទជញួដូ្រេនុសស រតូវបានលុបដចាលដៅវញិ ដៅកនុងសវនាការបិទ វ រ និង

ដោយោែ នការរបកាសរបស់តុលាការកំេូល ដៅឆ្ន  ំ២០១៣។ 

ការការ រ (Protection) 

រោឋ ភិ្បាលបានបនាយការមិតមំកនុងការង្ហរការ រ។ ដ ោះបីជាមានដោលការណ៍ប្ណនាកំនុងការ

កំណត់អតតសញ្ញា ណជនរងដរោោះ ប្ដ្លដ វ្ីដោយរកសួងសងគេកិរច ដៅដដី្េឆ្ន  ំ២០១៧ កតី ប្តការបញ្ជូ ន 

និងការកំណត់អតតសញ្ញា ណ និងការដ វ្ីមាតុភូ្េិនិវតតន៍ននជនរងដរោោះដៅប្តេិនសុីរង្ហវ ក់ោន  ដហយីដៅ

ដមាយ ដៅកនុងសាា ប័នសេតាកិរច  ងំេូល។ អាជាា ្រេិនបានផ្តល់សាិតិដេញដលញសតីេីរំននួជនរងដរោោះ

ប្ដ្លមួ្នបានជយួ ឬបញ្ជូ នដទ។ រោឋ ភិ្បាលេិនបានបនតអនុវតតបទបញ្ញជ ប្ដ្លរារាងំេិនដអាយអងគការេិន

ប្េនរោឋ ភិ្បាលដ វ្ីជាតំណាងដអាយបុគគលប្ដ្លប្សវងរកការទទលួសាគ ល់ជាផូ្្វការថ្ន ជាជនរងដរោោះ។ តាេ

រយៈវ ិ្ ដីនោះ ប្ដ្ល NGO អោះអាងថ្ន បានគំរាេកំប្ហងយ៉ា ងខ្្ងំដ្ល់ជនរងដរោោះ និងរគួសាររបស់ដគ ជន

រងដរោោះរតូវបានដគតរេូវឲ្យ ក់ទងដៅរកសួងេហានផ្ទ ដដី្េបសុីំការកំណត់អតតសញ្ញា ជាផូ្្វការ ដដី្េបអីារ
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ទទលួបានដសវាការ រ។ ដោយមានជំនួយេីអងគការអនតរជាតិេយួ រោឋ ភិ្បាលបានដំ្ដណីរការេណឌ ល

សំរតបដណាត ោះអាសននេីរ ដៅទីរកុងរេំប្ដ្នដបា៉ា យប្ប៉ាត ប្ដ្លដៅទីដនាោះ ដគរកដេីលជនរងដរោោះដោយការ

ជញួដូ្រ ដៅកនុងរំដណាេអនកដ វ្ីរំណាករសុករំនួនរបប្ហល ៧០ ២២៥ នាក់ ប្ដ្លរតូវបានចាប់បញ្ជូ ន

េកេីរបដទសនថ្ ដៅឆ្ន  ំ២០១៧ …….. ។ ប្តអាជាា ្រេិនបានរាយការណ៍េីការរកដ ញីជនរងដរោោះណា

មាន ក់ តាេរយៈេជឈេណឌ លដនោះដទ ដ ោះបីជាកនុងរំដណាេេនុសស ងំដនាោះ អារមានភាេរងដរោោះដោយ

ការជញួដូ្រេនុសសកតី ដហយីកងវោះការអនុវតតជាទូដៅ នូវបទោឋ នកំណត់អតតសញ្ញា ណជនរងដរោោះ នាដំអាយ

ជនរងដរោោះជាដររីនបានឆ្្ងផុ្តេជឈេណឌ លដនោះដោយេិនរតូវបានដគដឹ្ងដទ។  

រោឋ ភិ្បាលបានដំ្ដណីរការេជឈេណឌ លសំរតបដណាត ោះអាសននេយួ ដៅភ្នំដេញ សំរាប់ទទលួជនរង

ដរោោះដោយការជញួដូ្រនិងបទដលែីសដ្នទដទៀតជាន្រសតី  ដហយីបានបញ្ជូ នជនរងដរោោះដោយការជញួដូ្រដៅ

ជរេករបស់អងគការេិនប្េនរោឋ ភិ្បាល ប្ដ្លទទលួបានការឧបតាេភថ្វកិាេីមាច ស់ជំនយួ ដោយភាគដររីន

ទទលួយកជនរងដរោោះដោយការដ វ្ីបាបកនុងទរេង់ជាដររីន  ដដី្េបដីអាយទទលួការជយួបប្នាេដទៀត។ ដគ

និយយថ្ន សងគេកិរចមានដោលការណ៍ប្ណនាបំ្ដ្លមាននិយយេីបទោឋ នអបបបរមា សរមាប់ការប្ថ្ ំ

ដៅតាេផ្ទោះ នូវជនរងដរោោះដោយការជញួដូ្រ ដហយីបានផ្សេវផ្ាយដោលការណ៍ប្ណនា ំងំដនាោះ ដៅកនុង

រំដណាេទីជរេករបស់ NGO ដៅកនុងអំឡុងដេលននរបាយការណ៍ដនោះ។ រោឋ ភិ្បាលបានបនតេឹងប្ផ្ែកខ្្ងំ

ដលី NGO ដៅកនុងការការ រជនរងដរោោះ ប្តរោឋ ភិ្បាលេិនជយួសរេួលដ្ល់ការដផ្ទរជាផូ្្វការ ននការ

រគប់រគងដលីជនរងដរោោះជាកុមារដទ ប្ដ្លជាការដ វ្ីដអាយអងគការប្ដ្លទទលួជនរងដរោោះជាកុមារ អាររង

បណតឹ ងតុលាការ។ ដគនិយយថ្ន បញ្ញា ប្ដ្លដៅប្តមាន  ក់ទងនឹងការរគប់រគងជនរងដរោោះ ដ វ្ីដអាយទី

ជរេករបស់ NGO ម្ោះេិនរង់ការ រដសរភីាេកនុងការដដី្រដហរីរបស់អនកដៅកនុងដនាោះ ប្ដ្លជាការផ្ទុយនឹងទំ

លាប់លែប្ដ្លរតូវដ វ្ី។ ថ្វីដបី NGO ប្ដ្លដ វ្ីការរបឆ្ងំការជញួដូ្រម្ោះ ទទលួបានការដ វ្ីសហរបតិបតតិការេី

អាជាា ្រកតី ដោយរេួមានតាេរយៈការទទលួបាននូវការោរំទជាសមាភ រៈ ប្តការរតឹតបតិកាន់ប្តដររីនដលី
សងគេសុីវលិបានរារាងំការង្ហរនន NGO សំខ្ន់ៗ  ប្ដ្លដ វ្ីការរបឆ្ងំការជញួដូ្រ ដៅកនុងអំឡុងដេលនន

របាយការណ៍ដនោះ។ បញ្ាតតិប្ដ្លអនុញ្ញា តឲ្យមានការសងសំណងជាលុយ ជំនសួដអាយការោក់េនធនាោរ

ប្ដ្លមានលកខណៈ ា្ន់ ា្រជាងដនោះ កាន់ប្តដ វ្ីឲ្យរគួសារម្ោះេិនសូវរង់បញ្ជូ នជនរងដរោោះដៅេណឌ លសំរត 
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បដណាត ោះអាសនន ដហយីដោយោែ នការយល់រេេេីរគួសារ ដេលម្ោះ េន្រនតីរោឋ ភិ្បាលបញ្ជូ នកុមារដអាយដៅ

ដៅកនុងបរយិកាសប្ដ្លមានការរបឈ្េខ្្ងំ ប្ដ្លជាការនាឲំ្យកុមារ ងំដនាោះង្ហយរងនឹងការធ្ាក់មួ្នជា

ជនរងដរោោះេតងដទៀត។ ថ្វីដបីជនរងដរោោះដោយសារការជញួដូ្រកម្ាងំេលកេែមានដររីនដៅកនុងរំដណាេ

បុរសកតី ប្តជំនយួប្ដ្លរតូវបានផ្តល់សំរាប់ជនរងដរោោះ ងំដនាោះ ដៅមានកំរតិដៅដឡយី។ 

  សាា នដបសកកេែទូតដៅបរដទសដៅប្តមវោះថ្វកិាឬសេតាភាេរគប់រោន់ កនុងការផ្តល់ជំនយួចាបំារ់ 

ឬបញ្ជូ នជនរងដរោោះេកមាតុភូ្េិវញិ ថ្វីដបីរោឋ ភិ្បាលបានដរញវធិានការកនុងឆ្ន េុំនៗ កនុងការបណតុ ោះបណាត

លអនកការទូតសតីេីការការ រេលកររំណាករសុកកតី។ ជនរងដរោោះប្ដ្លរតូវបានរកដ ញីដៅកនុងរបដទស

ប្ដ្លោែ នតំណាងទូតកេពុជា រតឹប្តេិនសូវទទលួបានការជយួដៅដទៀត។ ការសិកាេយួប្ដ្លរតូវបានដ វ្ី
ដោយអងគការអនតរជាតិេយួ ដៅកនុងអំឡុងដេលននរបាយការណ៍ដលីកេុន បានរកដ ញីថ្ន មានេលកររំ

ណាករសុករំនួនប្ត ២១% ប្តប៉ាុដណាណ ោះប្ដ្លបានប្សវងរកជំនយួរំដ ោះការរដំលាភ្ដ វ្ីបាបដៅបរដទស 

ដោយរេួមាន ងំការបងខំដអាយដ វ្ីការ។ រកសួងការបរដទសប្ដ្លមាននាទីរេបង កនុងការជយួជនរងដរោោះ

ប្មែរដោយការជញួដូ្រ បាននិយយថ្ន មួ្នបានជយួដោយមានករេិត និងដ វ្ីមាតុភូ្េិនិវតតន៍ជនជាតិប្មែរ

រំននួ ៨៤៨៩នាក់ េីរបដទសរំននួ ៦ ដោយរេួមានន្រសតីរំននួ ៣៣០ នាក់េីរបដទសនថ្ រិន មា៉ា ដឡសុី 

ឥណតូ ដនសុី អារា៉ាប ីសាអ ូឌីត និងសូមា៉ា លី។ ប្តេិនដូ្រអំឡុងដេលននការដ វ្ីរបាយការណ៍ដលីកេុនដទ អាជាា

្រេិនបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ដតីកនុងរំដណាេអនក ងំដនាោះ មានប៉ាុនាែ ននាក់ជាជនរងដរោោះដោយការជញួដូ្រ 

(៩៨៦ ដៅឆ្ន  ំ២០១៧)។ ភាគដររីនននេួកដគរតូវបានបញ្ជូ នេកមាតុភូ្េិវញិ ដរកាេជំនយួរបស់អងគការ

អនតរជាតិេយួ។ អនកសដងកតការណ៍ដជឿថ្ន តដួលមដនោះគ៉ឺរោន់ប្តជារំប្ណកតូរេយួននរំននួរបជាជនកេពុជា

ប្ដ្លរងដរោោះដោយការជញួដូ្រដៅបរដទស េិដសសដៅកនុងប្ផ្នកដនសាទ។ រកសួងការបរដទសេិនបាន

របកាសឲ្យដរបីឬអនុវតតនីតិវ ិ្ ីរបតិបតតិជាបទោឋ នកនុងការរក និងបញ្ជូ នជនរងដរោោះប្មែរដៅបរដទសដទ ប្ដ្ល

ដ វ្ីឲ្យជនជាតិប្មែរជាដររីនោែ នបានទទលួការជយួចាបំារ់ ដដី្េបដី វ្ីមាតុភូ្េិនិវតតន៍ ដោយរសបរាប់ និង

ដោយសុវតាិភាេដទ។ ដយងតាេអងគការ NGO ជនរងដរោោះប្ដ្លរតូវបានបញ្ជូ នរតឡប់វញិ េិនអារទទលួ

បានជំនយួេីប្ផ្នកកុងស ុលរបស់កេពុជារបចាដំៅរបដទសរិន កូដរ ៉ា និងនថ្ដទ ដោយសារទូរស័េទប្មស Hotline 

ោែ នអនកដៅរបចាកំារ និងបុគគលិកោែ នការដឆី្្យតប ។ អនកម្ោះ ប្ដ្លរតូវជាប់កនុងសាា នភាេបងខំឲ្យដ វ្ីេល
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កេែដៅបរដទស ដូ្រជាដៅរបដទសមា៉ា ដឡសុី េិនអារឲ្យបុគគលិកប្ផ្នកកុងស ុលកេពុជាដជឿថ្ន េកួដគរតូវការ

ជំនយួដទ។ របដទសកេពុជាមានអនុេ័នធការង្ហរដៅតាេសាា នទូតដៅរបដទសកូដរ ៉ា មា៉ា ដឡសុី និងនថ្ ប្ដ្ល

សុទធប្តជារបដទសប្ដ្លមានរំននួេលកររំណាករសុកកេពុជាដររីនជាងដគ ប្តេិនបានផ្តល់ទិននន័យសតីេី

ការរូលរេួរបស់មួ្នដៅកនុងការរកដេីល ឬជយួជនរងដរោោះដោយសារការជញួដូ្រេលកេែដទ។ 

រំននួអនកវលិរតឡប់វញិ ប្ដ្លបានរងការជញួដូ្រដៅបរដទស ទំនងជាមានដររីនជាងរំននួកនុងដស

រកតីរាយការណ៍ ដោយសាររកុេ ងំដនោះដររីនប្តវលិេកវញិកនុងលកខណៈដរៅផូ្្វការ ដហយីនិងដោយសារ

មវោះនិតិវ ិ្ កីនុងការកំណត់អតតសញ្ញា ណជនរងដរោោះ។ រកសួងសងគេកិរចបានរាយការណ៍ថ្នបានជយួដ វ្ី
មាតុភូ្េិនិវតតន៍ជនជាតិប្មែររំននួ ២២២ នាក់ ប្ដ្លរតូវបានរកដ ញីដោយ NGO និងរោឋ ភិ្បាលបរដទស 

ដៅឆ្ន  ំ២០១៨ ប្ដ្លកនុងដនាោះ មាន ៦១ នាក់េកេីរបដទសមា៉ា ដឡសុី ២០ នាក់េីរបដទសនថ្ ៨៩ នាក់េី

របដទសរិន ២១ នាក់េីរបដទសសូមា៉ា លី ២៩ នាក់េីរបដទសដវៀតណាេ និង ២ នាក់េីរបដទសអារា៉ាប ីសា

អ ូឌីត (ដៅឆ្ន  ំ២០១៧ មានសរុបរំននួ ២៤៣ នាក់)។ កនុងរំដណាេអនក ងំដនោះ មាន ១០៩ នាក់រង

ដរោោះដោយការបងខឲំ្យដ វ្ីេលកេែ។ ដបីដយងតាេរកសួងសងគេកិរច មាន ៩៦ នាក់មានការ ក់ទងនឹងការ

ដរៀបការដោយបងខំ ឬដោយដបាកបដញ្ញោ ត ដហយីអាជាា ្រេិនបាននិយយថ្ន ដតីករណី ងំដនោះជាការជញួ

ដូ្រផូ្្វដភ្ទ ឬជាការបងខំដ វ្ីេលកេែ។ អនកឯដទៀតគ៉ឺជាជនរងដរោោះដោយការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ។ រកសួងសងគេ

កិរច បាននិយយថ្ន បានបញ្ជូ នេនុសស ងំ ២២២ នាក់ដៅNGO  (េិនរតូវបាននិយយដទ ដៅកនុងឆ្ន  ំ

២០១៧ ដហយីបានបញ្ជូ នរំននួ ៦២ នាក់ដោយរកសួងសងគេកិរច ដៅឆ្ន  ំ២០១៦)។ រកសួងសងគេកិរច

ក៏បានរាយការណ៍ផ្ងប្ដ្រថ្នបានជយួកនុងការដ វ្ីសមាហរណកេែជនរងដរោោះដោយការការជញួដូ្រកេពុជា

រំននួ ៣០៣ នាក់ ដហយីបានបញ្ជូ នេនុសសរំនួន ៨៤៨ នាក់បប្នាេដទៀតដៅឲ្យ NGO រគប់រគង។ ករណី

ម្ោះននករណី ងំដនោះរបប្ហលរតូវបានរកដ ញី ដៅឆ្ន េុំន ដហយីដគរបប្ហលជាបញ្ចូ លជនរងដរោោះ ងំ

ដនោះដៅកនុងទរេង់ដផ្សងដទៀតននការដ វ្ីបាប។ នគរបាលេូលោឋ នបានបញ្ជូ នជនរងដរោោះដោយការជញួដូ្រ

ផូ្្វដភ្ទ និងជញួដូ្រេលកេែរំននួ ២៣៥ នាក់ ដៅប្ផ្នកសងគេកិរចដមតត និង NGO ដដី្េបឲី្យផ្តល់ការការ រ

បប្នាេ (១៧៩ នាក់ ដៅឆ្ន  ំ២០១៧ និង ៣២៦ នាក់ ដៅឆ្ន  ំ២០១៦)។ NGO េយួបានផ្តល់ជំនយួដ្ល់

ជនជាតិប្មែររំននួ ១៨០ នាក់ ប្ដ្លរងការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ ការបងខំដអាយដ វ្ីេលកេែ ឬសាា នភាេប្បបដនោះ 



បកប្របជាភាសាប្មែរដោយសាា នទូតអាដេរកិដៅរាជធានីភ្នំដេញ 
 

11 
 

ដៅកនុងប្ផ្នកដនសាទ និងការរដំលាភ្ដ វ្ីបាបប្ដ្លមានលកខណៈដសែីនឹងការជញួដូ្រ  ក់ទងនឹងការដរៀបការ

ដោយបងខំ ឬដោយប្ក្ងបនំ្។  

ោែ នបញ្ាតតិសរមាប់ផ្តល់ការអនុញ្ញា តឲ្យដ វ្ីការ ការសាន ក់ដៅបដណាត ោះអាសនន ឬក៏ឋានៈជាជនអដនាត

របដវសន៍ដ្នទដទៀតណាដឡយី ដ្ល់ជនរងដរោោះជាជនបរដទស ប្ដ្លរង់សាន ក់ដៅកនុងរបដទសកេពុជា ដដី្េបី
រូលរេួដៅកនុងនីតិវ ិ្ ីរេហែទណឌ  ឬនីតិវ ិ្ ីរដ្ឋបបដវណីដទ។ រោឋ ភិ្បាលតរេូវឲ្យដ វ្ីមាតុភូ្េិនិវតតន៍ននជនរង

ដរោោះបរដទស ដលីកប្លងកនុងករណីករេ ដហយីេិនបានផ្តល់ជដរេីសដផ្សងប្ផ្នករាប់ដ្ល់ការបញ្ជូ នេកួដគ

ដទ ដ ោះបីជាដគរបឈ្េនឹងភាេេិបាក ឬការសងសឹក ដៅដេលដគដៅដ្ល់របដទសកំដណីតរបស់ដគវញិក៏

ដោយ។ រកសួងសងគេកិរចេិនបានបញ្ជូ នជនរងដរោោះជាបរដទស ដោយការជញួដូ្រឲ្យដ វ្ីដៅរបដទសដគវញិ

ដទ ដៅកនុងអំឡុងដេលននរបាយការណ៍ដនោះ (ជនរងដរោោះ ២ នាក់ជាជនជាតិដវៀតណាេរតូវបានដ វ្ី
មាតុភូ្េិនិវតត ដៅដដី្េឆ្ន  ំ២០១៨ ៣ នាក់ដៅឆ្ន  ំ២០១៧ និង ១៣ នាក់ ដៅឆ្ន  ំ២០១៦)។ ការេិនសូវ

មានការមិតមំកនុងការកំណត់អតតសញ្ញា ណជនរងដរោោះបានដ វ្ីឲ្យេនុសសជាដររីនប្ដ្លអារជាជនរងដរោោះ

ដោយការជញួដូ្រ របឈ្េេុមនឹងទណឌ កេែរបស់សេតាកិរចដៅវញិ ដោយរេួមាន ងំការចាប់បញ្ជូ នរត

ឡប់ដៅរបដទសកំដណីតវញិ ដោយោែ នការរតួតេិនិតយជាេុន។ សេតាកិរចដររីនប្តេិនោក់ជនរងដរោោះ 

និងជនដលែីសដៅោរ់េីោន កនុងដេលសមាភ ស។ NGO បានកត់សមាគ ល់ដ ញីថ្ន នគរបាលមានភាេដជឿន

ដលឿនម្ោះ ដៅកនុងការង្ហរអនុវតតប្ដ្លមានលកខណៈលែរំដ ោះកុមារ ដៅកនុងអំឡុងដេលននរបាយការណ៍ដនោះ 

ដហយីអនកដ វ្ីការប្ផ្នកសងគេកិរចរបស់រោឋ ភិ្បាលបានរាយការណ៍េីការដ វ្ីសហរបតិបតតិការជាេួយ AHTJP 

ប្ដ្លរេួមានការយកជនរងដរោោះបាន ន់ដេល និងនីតិវ ិ្ ីននការបញ្ជូ ន។ ប្ត តុលាការថ្នន ក់ដមតតេិនបាន

អនុវតតជាទូដៅ នូវកេែវ ិ្ ីប្ដ្លរតូវបានដផ្តីេដឡងីដៅឆ្ន  ំ២០១៦  ក់ទងនឹងកតីកាត កំនុងតុលាការប្ដ្លជា

ជដរេីសលែសរមាប់កុមារដទ  ដដី្េបសីរេួលដ្ល់ការដ វ្ីកសិណដោយកុមារ ដោយរេួមានការេិនឲ្យសួរ

កុមារកនុងតុលាការដៅរំដ ោះេុមជនជាប់ដចាទ ដហយីប្បរេកដរបីបដរចកដទសសួរេីរំង្ហយតាេរយៈទូរស័េទ

ដោយមានឲ្យដ ញីរូបវញិ។ របេ័នធរាប់េុករលួយនិងដមាយរបស់របដទសកេពុជា ដហយីនិងកងវោះការ

ការ ររគប់រោន់សំរាប់ជនរងដរោោះ និងសាកស ីប្ដ្លរតូវបានដ វ្ីដអាយកាន់ប្តអារកក់ដឡងីដោយដំ្ដណីរ

ការកាត់កតីយូរ និងការភ័្យខ្្រការសងសឹកដោយជនរបរេឹតតការជញួដូ្រ បងកជាឧបសគគដ្ល់ជនរងដរោោះ
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េិនឲ្យមានរិតតរង់ដ វ្ីសហរបតិបតតិការដៅកនុងករណីជាដររីន។ ជាដោលការណ៍ ជនរងដរោោះអារទទលួ

បានសំណងទូ ត់ ប្តការដនោះមានការេិបាកដោយលកខមណឌ ផូ្្វរាប់ប្ដ្លប្រងថ្ន ការទូ ត់សងអាររតូវ

បង់ឲ្យប្តដៅដេលជនដលែីសដរញេីេនធនាោរវញិប្តប៉ាុដណាណ ោះ។ ការដគរមួ្នជាញឹកញាប់របស់ជនដលែីស

ប្ដ្លតុលាការបានោក់ដ សដហយីដនាោះ ដ វ្ីឲ្យដរឿងដនោះរតឹប្តមានភាេសែុគសាែ ញកាន់ប្តដររីន។ អនក

សដងកតការណ៍បានកត់សមាគ ល់ដ ញីថ្ន របដទសកេពុជាមវោះនីតិវ ិ្ ីរបតិបតតតិាេលកខណៈបទោឋ ន រំដ ោះ

គណនាសំណង។ ជនរងដរោោះករេទទលួបានទឹករបាក់កនុងរំននួប្ដ្លបានសនាណាស់ ដហយីរគួសារ

ជនរងដរោោះជាដររីនដោោះរសាយដរៅតុលាការ ជាេួយជនដលែីស ឬទទលួយកសំណូកជាថ្នូរនឹងការទម្ាក់

ដចាលការដចាទរបកាន់។ 

ការការ រជាេុន 

 (Prevention) 

រោឋ ភិ្បាលកេពុជាបានបនតការង្ហរការការ រជាេុន កំុឲ្យមានការជញួដូ្រេនុសស។ គណៈកមាែ ្ិការ

អនតររកសួង និងដលខ្្ិការោឋ នរបស់គណៈកមាែ ្ិការដនោះ បានសរេបសរេួលសកេែភាេរបឆ្ងំការជញួ

ដូ្រ  ដហយីបានផ្តួរដផ្តីេេរង្ហងប្ផ្នការសកេែជាតិជាតិ ឆ្ន  ំ២០១៩ - ២០២៣ ប្តេកទល់នឹងដំ្ណារ់រ

យៈដេលននរបាយការណ៍ដនោះ  រោឋ ភិ្បាលេិនបានផ្តល់ការយល់រេេដលីប្ផ្នការដនោះដទ។  រោឋ ភិ្បាលបាន

បនតដ វ្ីរបតិបតតិការដរកាេថ្វកិារំននួ ៤,៩  ន់លានដរៀល (១,១៩ លានដុ្ល្ា)ប្ដ្លរតូវបានកំណត់ប្បង

ប្រកដៅកនុងអំឡុងដេលននការដ វ្ីរបាយការណ៍ដលីកេុន សរមាប់គណៈកមាែ ្ិការអនតររកសួងដនោះ ប្តអនក

សដងកតការណ៍បានកត់សមាគ ល់ដ ញីថ្ន តដួលមដនោះដៅេិន ន់រគប់រោន់ដៅដឡយីដទ។ គណៈកមាែ ្ិការ

របឆ្ងំការជញួដូ្រសាខ្ថ្នន ក់ដមតត ប្ដ្លតាេដសរកតីរាយការណ៍េក បានបនតទទួលបានថ្វកិាេិនដររីនេីរ

ោឋ ភិ្បាល និងបានទទលួជំនយួេី NGO បានដ វ្ីការសរេបសរេួលការង្ហរដៅថ្នន ក់េូលោឋ ន រសបតាេ

ប្ផ្នការសកេែភាេជាតិ។ ដោយមានជំនួយេីមាច ស់ជំនួយអនតរជាតិ ៨ កនុងរំដណាេ៩ ននគណកមាែ ្ិការ

 ងំដនោះបានបដងកីតប្ផ្នការសកេែភាេថ្នន ក់ដមតតរបស់ដគតទ ល់ ដហយីោក់ដសនីដៅរោឋ ភិ្បាល (៦ ដៅឆ្ន  ំ

២០១៧ និង ៥ ដៅឆ្ន  ំ២០១៦)។ ដលខ្្ិការោឋ ននន NCCT មានរកុេការង្ហរេយួតាេដេីលការង្ហរ
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របស់គណៈកមាែ ្ិការអនតររកសួង រេេ ងំការង្ហររបស់អនុគណៈកមាែ ្ិការដមតតរបស់មួ្ន។ ថ្វកិា

សរមាប់ការង្ហរទប់សាគ ត់ការជញួដូ្រ ដៅថ្នន ក់ ុ ំមានការដកីនដឡងីដៅកនុងអំឡុងដេលននរបាយការណ៍ ប្ត 

NGO បានកត់សមាគ ល់ដ ញីការេឹងប្ផ្ែកកនុងកាលៈដទសៈេិដសសរបស់គណៈកមាែ ្ិការដមតត ដលីថ្វកិា

ដសសសល់ប្ដ្លេិនរគប់រោន់ េីប្ផ្នកដសវាសងគេទូដៅ  ជាជាងេឹងប្ផ្ែកដលីថ្វកិារបចាឆំ្ន រំបស់មួ្នតទ ល់ 

បំត្ញដ្ល់ទំហ ំនិងនិរនតភាេននការង្ហររបស់ដគ។     កងវោះការតប្រេតរេង់េីគណៈកមាែ ្ិការថ្នន ក់ជាតិប៉ាោះ

 ល់បប្នាេដទៀតដ្ល់របសិទធភាេការង្ហររបស់ដគ។ NCCT បានបនតដរញរបាយការណ៍របចាឆំ្ន  ំសតីេី

ការង្ហររេួកនុងការរបឆ្ងំការជញួដូ្ររបស់រោឋ ភិ្បាល។ ប៉ាុប្នត ដូ្រកនុងឆ្ន េុំនៗប្ដ្រ របាយការណ៍ដនាោះេិន

បានដ វ្ីបានដិ្តដ្ល់ដទ ដោយសារការរបេូលទិននន័យេិនរគប់រោន់។ េីរឆ្ន េំកដហយីប្ដ្លរោឋ ភិ្បាលបាន

ដរៀបរំដវទិកាអនតរសាសនា សតីេីការរបយុទធរបឆ្ងំនឹងការជញួដូ្រ ដោយមានការរូលរេួននេន្រនតីរោឋ ភិ្បាល 

និងដេដឹ្កនាសំាសនារាប់ ន់នាក់ដទៀត។ 

រកសួងការង្ហរមានប្ផ្នការសកេែភាេដោយប្ឡកេយួ ដដី្េបកីាត់បនាយេលកេែកុមារ និង ស

ភាេបំណុល ដៅកនុងវស័ិយផ្តល់ដសវាកេែ កសិកេែ ប្រ ៉ា និងថ្នេេល ដៅរតឹេឆ្ន  ំ២០២៥ តាេរយៈការដលីក

កេពស់ការយល់ដឹ្ង សកេែភាេតាេផូ្្វរាប់ និងការសហការជាេយួសងគេសុីវលិ ដោយទទលួថ្វកិាេយួ

ប្ផ្នកេីថ្វកិាជាតិ។ េិនដូ្រឆ្ន េុំនៗដទ រោឋ ភិ្បាលេិនបានរាយការណ៍េីការដ វ្ីការដសុីបអដងកតឬកាត់ដ ស

អនកដរជីសដរសីេលករ ប្ដ្លបានរបរេឹតតមុសរាប់នាឲំ្យមានឬ ក់េ័នធការជញួដូ្រ ។ េន្រនតី និងអនកសដងកត

ការណ៍េកេី NGO បានកត់សមាគ ល់ដ ញីេីការមកខ្នរបស់េន្រនតីដ វ្ីការប្ផ្នកការង្ហរ ដៅកនុងការដ វ្ីអ្ិការ

កិរចបានរគប់រោន់ដលីរកុេហ ុនឯកជនប្ដ្លដរជីសដរសីេនុសសដ វ្ីការ និងសេតាភាេននរកុេហ ុន ងំដនោះ 

ដៅកនុងការដអាយឈ្ែួញកណាត លដរៅសុីដឈាែ ោះរបស់ដគ បានបនតដ វ្ីការដកងរបវញ័្ច កម្ាងំេលកេែយ៉ា ងរាល

ោល។ រកុេហ ុន ងំដនោះម្ោះ តាេដសរកតីរាយការណ៍េក មានការ ក់េ័នធដោយតទ ល់ ដៅកនុងការដរជីស

ដរសីេនុសសដោយឆ្ដបាក ប្ដ្លជាការនាឲំ្យមានការជួញដូ្រេនុសស។ 

រោឋ ភិ្បាលបានបនតដ វ្ីសកេែភាេដលីកកេពស់ការយល់ដឹ្ង ដោយរេួមានតាេរយៈ “រេឹតតិការណ៍

ផ្សេវផ្ាយ”េ័ត៌មាន ដោយ គជបជ រំននួជាង ៣៣០០០ និងដវទិកាសាធារណៈរំននួ ២៥ ០០០។ អគគ
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នាយកោឋ នអដនាត របដវសន៍ បានដរញបណណអនុញ្ញា តឆ្្ងរេំប្ដ្នរំននួ ៩២ ០៨១ ដ្ល់របជាជនកេពុជា

ប្ដ្លរស់ដៅតំបន់រេំប្ដ្នភាគខ្ងលិរ ដដី្េបឲី្យដគដ វ្ីរំណាករសុកដៅរកការង្ហរដ វ្ីដៅរបដទសនថ្ដោយ

សុវតាិភាេ។ តាេដសរកតីរាយការណ៍េក រកសួងការង្ហរបានផ្តល់ការេនយល់ប្ណនាេុំនដេលដរញដំ្ដណីរ

ដ្ល់របជាជនកេពុជារំននួ ៦៩ ០០០ នាក់ ប្ដ្លដ វ្ីរំណាករសុកដៅបរដទស ដដី្េបរីកការង្ហរដ វ្ី។ ប៉ាុប្នត 

តាេដសរកតីរាយការណ៍េក របជាជនកពុជាជាដររីនេិនដឹ្ងេីវ ិ្ ីោក់ កយសុំឯកសារដ វ្ីដំ្ដណីរ ឬថ្នវាអស់

នថ្្ប៉ាុនាែ នដទ ប្ដ្លជាការដ វ្ីឲ្យដគរបឈ្េនឹងដរោោះថ្នន ក់មពស់ដោយដ វ្ីដំ្ដណីរតាេេដ្ាបាយអារង្ហយរង

ដរោោះ។ រោឋ ភិ្បាលេិនបានចាត់វធិានការ រគប់រោន់ដៅកនុងការផ្សេវផ្ាយេ័ត៌មានដនោះដទ។ រកសួងការ

បរដទសបាន បនតអនុវតតវធិានការរតួតេិនិតយប្ផ្នកកុងស ុល ដដី្េបកីាត់បនាយការជួញដូ្រផូ្្វដភ្ទ និងការជញួ

ដូ្រេលកេែ ដលីន្រសតីកេពុជា តាេរយៈការដរៀបការដោយបងខំ និងដោយដបាកបដញ្ញោ ត ដោយរេួមានការេិនិតយ

វាយតនេ្អនកោក់ កយសុំ ដោយដផ្ទៀងតទ ត់ជាេយួរបវតតិរូបរបស់ជនរងដរោោះដោយការជញួដូ្រ ប្ដ្លរតូវ

បានដរៀបរំដឡងីរេួោន ជាេួយរបដទសរិន ដៅឆ្ន  ំ២០១៦។ ប្តរកសួងការបរដទសេិនបានរាយការណ៍ថ្ន

បានបញ្ជូ នេនុសសប្ដ្លអារជាជនរងដរោោះ ងំដនាោះ ដៅសេតាកិរច ឬដអាយទទួលដសវាការ រដទ។ រោឋ ភិ្

បាលបានរុោះកិរចរេេដរេៀងរំននួ ២ សតីេីការដរជីសដរសីេលករ ជាេយួរបដទសអារា៉ាប ីសាអ ូឌីត កិរចរេេ

ដរេៀងសតីេីការដរជីសដរសីអនកបំដរកីារដៅតាេផ្ទោះ ជាេួយរកុងហុងកុង។ គជបជ ក៏បានរុោះហតាដលខ្ផ្ង

ប្ដ្រ ដលីប្ផ្នការសកេែភាេជាេយួរបដទសរិន សតីេីការកសាងសេតាភាេ ការដសុីបអដងកត និងការការ រ

រេួោន ។ 

អនកសដងកតការណ៍បានកត់សមាគ ល់ដ ញីលកខមណឌ  េ រសែុគសាែ ញកនុងការរុោះបញ្ជ ី ដហយីភាេ

ជិតសនិទធននេន្រនតីរោឋ ភិ្បាលជាេយួនិដយជកម្ោះបានរាងំសទោះដ្ល់ការរុោះដ វ្ីអ្ិការកិរចដៅតាេឡឥដ្ឋដកបឿង  

ដហយីបានរារាងំកេែករឡឥដ្ឋបដងកីតអងគការប្ដ្លដ វ្ីការដដី្េបសីិទធិរបស់េកួដគ។ រកសួងដទសររណ៍បាន

ដបីកសិកាខ សាលាសរំាប់បុគគលិកសណាឋ ោរ និងេន្រនតីរោឋ ភិ្បាល សតីេីការការ រ ការដកងរបវញ័្ច ផូ្្វដភ្ទដលី
កុមារ ដៅកនុងប្ផ្នកបដិ្សណាឋ រកិរច។ ដូ្រដៅកនុងឆ្ន េុំនៗប្ដ្រ ជាទូដៅ រោឋ ភិ្បាលដតត តសំខ្ន់ដលីការរារាងំ

ដទសររណ៍ផូ្្វដភ្ទដលីកុមារ ជាជាងយុទធនាការដៅដលីេនុសសដៅកនុងរបដទសប្ដ្លជារបភ្េ្ំជាងដគនន

តរេូវការដលីការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទដលីកុមារ ដៅកេពុជា។ អាជាា ្របានរាយការណ៍េកថ្នបានចាប់មួ្នជន
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សងសយ័ជាជនបរដទសរំនួន ៨ នាក់ ប្ដ្លរតូវបានសងសយ័ថ្ន បានដ វ្ីដទសររណ៍ផូ្្វដភ្ទដលីកុមារ (៥ 

នាក់ដៅឆ្ន  ំ២០១៧ និង ១២ នាក់ ដៅឆ្ន  ំ២០១៦) ប្តេិនបានរាយការណ៍ថ្ន តុលាការបានកាត់ដ ស

ឬោក់ដ សដលីជនណាេួយដៅកនុងករណី ងំដនោះឬយ៉ា ងណាដនាោះដទ។ អនកជំនាញដៅកនុងរសុកបាន

បង្ហា ញកងវល់ដលីការមកខ្នជាបនតរបស់រោឋ ភិ្បាល កនុងការោក់ទណឌ កេែឲ្យបានសេរសប ដលីជន

បរដទសប្ដ្លទិញកុមារេករេួដភ្ទកនុងអំដេីជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ។  

លកខណៈទូដៅននការជញួដូ្រ 

          ដូ្រប្ដ្លរតូវបាននិយយដៅកនុងរបាយការណ៍ ដៅកនុងរយៈដេល ៥ ឆ្ន កំន្ងដៅដនោះ ជនដលែីស
កនុងការជញួដូ្រ ដ វ្ីការជញួដូ្រេលកេែ និងជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទដលីបុរស នារ ីនិងកុមារកេពុជា ដៅកនុងរបដទស 
និងដៅបរដទស។ ដគប្ថ្េ ងំជញួដូ្រជនរងដរោោះេកេីរបដទសដ្នទផ្ងប្ដ្រ ដៅកេពុជា ដហយីដគដរបី
របដទសកេពុជាដ វ្ីជារបដទសឆ្្ងកាត់ សរមាប់ជួញដូ្រជនរងដរោោះេីរបដទសដ្នទ ដៅកាន់កប្ន្ងដផ្សងដទៀត 
ដៅអាសុី។ របជាជនកេពុជាដេញវយ័និង កុមារកេពុជាដ វ្ីរំណាករសុកដៅរបដទសដ្នទដទៀតដៅកនុងតំបន់ 
ដហយីកនុងរំនួនកាន់ប្តដររីនដឡងី ដៅេជឈេឹបូ ៌ ដដី្េបរីកការង្ហរដ វ្ី។ ជនរបរេឹតតិការជញួដូ្របងខំឲ្យេកួដគ
ជាដររីនដ វ្ីការកនុងទូកដនសាទ កនុងវស័ិយកសិកេែ តាេការោឋ នសំណង់ ដៅតាេដរាងររក បដរេី ដៅកនុង
ផ្ទោះដូ្រជា សករ ដោយភាគដររីនដោយសារការជាប់ សភាេបំណុល ឬរតូវបានជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ ។ អនក
ដ វ្ីរំណាករសុកប្ដ្លដរបីេដ្ាបាយដ វ្ីរំណាករសុកេិន្េែតា ដោយជាញឹកញាប់ មានការជយួេីដេ
មយល់ប្ដ្លោែ នរាប់អនុញ្ញា ត  ង្ហយរងដរោោះដោយការជញួដូ្រ ថ្វីដបីអនកប្ដ្លដរបីរកុេហ ុនមានរាប់
អនុញ្ញា ត ក៏ដររីនប្តក្ាយជាអនករងដរោោះដោយការបងខំឲ្យដ វ្ីេលកេែ ឬការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទប្ដ្រ។ របជាជន
កេពុជាដៅកនុងកេែវ ិ្ ីេលករជាដភ្ាៀវរបស់រោឋ ភិ្បាលជប៉ាុន បាននិយយេីការបងខំដអាយដ វ្ីការ។ កុមារដៅ
កនុងរគួសាររកីរកង្ហយរងដរោោះខ្្ងំដោយការបងខំឲ្យដ វ្ីេលកេែ ជាញឹកញាប់ ដោយមានការរតូវរ ៉ាូវជាេយួ
រគួសាររបស់ដគ រេួមានការបងខំឲ្យដ វ្ីជាឈ្នួលបំដរតីាេផ្ទោះ និងរតូវបានបងខំឲ្យដដី្រសុំ ន ឬដដី្រលក់របស់ដៅ
តាេផូ្្វដៅរបដទសនថ្ និងរបដទសដវៀតណាេ។ េលកររំណាករសុកប្មែរប្ដ្លោែ នឯកសារ ដហយីដ វ្ីការ
ដៅរបដទសនថ្ ប្ដ្លមានរំននួរហូតដ្ល់ ៤០% ននរបជាជនកេពុជារំនួន ១,៥ លាននាក់ដៅរបដទសនថ្ 
ង្ហយរងដរោោះនឹងការជញួដូ្រ ដោយសារការសាន ក់ដៅមុសរាប់ ក៏ដូ្រជារបជាជនកេពុជាប្ដ្លរតូវបានប
ដណត ញដរញេីរបដទសដវៀតណាេ    ប្ដ្រ។ ជនដលែីសបនតដរជីសដរសីកុមារា និងបុរសកេពុជាកនុងរំននួដររីន 
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ដៅកនុងរបដទសនថ្ ដអាយដ វ្ីការដៅកនុងទូកដនសាទរបស់នថ្ ដៅកនុងសេុរទអនតរជាតិ។ ជនរងដរោោះប្មែរ
ប្ដ្លបានដគរដរញេីជនដលែីសរតូវបានដគរកដ ញីដៅកនុងរបដទសមា៉ា ដឡសុី ឥណតូ ដនសុី Mauritius ហវជីី 
ដសដណហាក ល់ អាន្រហវកិខ្ងតបូង និងរបដទស Papua New Guinea។ បុរសប្មែរដៅដលីទូកដនសាទនថ្
បាននិយយេីវ ិ្ ីដរជីដរសីេនុសសដអាយដ វ្ីការដោយការដបាកបដញ្ញោ ត ការដ វ្ីបាបយ៉ា ងខ្្ងំ ការឲ្យនថ្្
ឈ្នួលេិនរគប់ ឬេិនមានរបាក់ឈ្នួល ការេិនសូវទទួលបានការប្ថ្ ជំេា៉ឺ និងការ  បង្ហខ ងំឲ្យដៅប្តដលីទូក
រាប់ឆ្ន  ំ។  នារដីៅតាេជនបទកនុងរំននួដររីន រតូវបានដគ ក់ទងដរកាេដលសកុហក   ឲ្យដរៀបការជាេយួ
បុរសរិន ។ េួកដគដររីនប្តជាប់បំណុលរហូតដ្ល់ ២០ ០០០ ដុ្ល្ាដៅដេមយល់ ប្ដ្លជយួរត់ការកនុងការ
បានដរៀបការដនោះ។ បុរសរិនបងខំឲ្យេកួដគម្ោះដ វ្ីការដៅកនុងដរាងររក ឬបងខំឲ្យដ វ្ីជារសីដេសា ដដី្េបដីោោះ
បំណុលដនោះ។ ន្រសតីប្មែរប្ដ្លសុមរិតតេរដ ោះឲ្យរគួសាររិន ង្ហយរងនឹងការចាប់ ុឲំ្យដៅេយួកប្ន្ង និង
បដរេីដៅកនុងផ្ទោះដូ្រជា សករ។ ដ ោះបីជាេិនសូវមានេ័ត៌មានរាស់លាស់កតី ប្តេកួរជុលនិយេ ប្ដ្លដរបី
ហងឹា តាេដសរកតីរាការណ៍េក បានដរបីវ ិ្ ីដបាកបដញ្ញោ តកនុងការដដី្រដរសីេនុសស ដដី្េប ីក់ ញកុមារេយួ
រំននួតូរឲ្យរូលរេួដៅកនុងជំរហំវកឹហវ៉ឺនេួកបោះដបាររបោប់អាវុ្ ដៅតំបន់ជនបទននរបដទសនថ្។ េនុសស
ោែ នរដ្ឋ  ដ លគ៉ឺរកុេអាណិកជនដវៀតណាេ ង្ហយរបឈ្េនឹងការជញួដូ្រ ដោយសារដគមវោះឯកសារ
កំណត់អតតសញ្ញា ណចាបំារ់ សរមាប់ទទលួបានការង្ហររតឹេរតូវ ការសិកា ការរុោះបញ្ជ ីអា ហ៍េិ ហ៍ ការ
កាត់កតីកនុងតុលាការ ឬសិទធិដលីកេែសិទធិដី្្ី្។ 

 មាច ស់ឡឥដ្ឋដ វ្ីឲ្យបុរស នារ ីនិងកុមារយ៉ា ងដហារណាស់រំននួ ១០ ០០០ នាក់ ប្ដ្លដររីនប្ត
រគួសារ ងំេូល សាិតដៅដរកាេការបងខិតបងខំតោន  ដោយសារបំណុល ដោយសារដគទិញបំណុលប្ដ្លអនក
 ងំដនាោះជំ ក់រសាប់ ឬដោយសារតរេូវឲ្យដគមចីបំណុលថ្ែីដ វ្ីជាលកខមណឌ ឲ្យទទលួបានការង្ហរដ វ្ី ឬដដី្េបី
បំដេញការរំណាយដោយសាររងរបសួ ដៅកនុងដេលដ វ្ីការ។ ការសិកាេយួរបស់ NGO ប្ដ្លរតូវបានដ វ្ី
ដៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៧ បានរកដ ញីថ្ន ជិត ១០០% ននកប្ន្ងឡឥដ្ឋប្ដ្លរតូវបានអដងកតដៅដលី ដៅទូ ងំ
របដទស មានសូរនាករននការបងខំឲ្យដ វ្ីការ តាេរយៈការបងខិតបងខំដរកាេបំណុល។ បណាត ញននអនកផ្តល់
កេចីឯកជន និងសាា ប័នេីរកូហរិញ្ាវតាុប្ដ្លោបយកការរបាក់មពស់ ដហយីប្ដ្លមានដររីន ដហយីេិនសូវសាិត
ដៅដរកាេរាប់ទំលាប់រគប់រគង មានរំប្ណកដ វ្ីឲ្យមានសាា នភាេប្បបដនោះ ដោយដដី្ររបកាសេីការផ្តល់
កេចដី្ល់រគួសារ ដៅតាេសហគេន៍មសត់ដមាយ ដហយីភាជ ប់េកួដគដៅនឹងកប្ន្ងឡឥដ្ឋ។ រគួសារកសិករដៅ
តាេជនបទរបឈ្េខ្្ងំនឹងទរេង់ននេលកេែដោយបងខំប្បបដនោះ ដោយសារដសដ្ឋកិរចរគួសារមានការ
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លំបាក បនាទ ប់េីមានបប្រេបរេួលអាកាសធាតុ ទឹកដភ្្ៀងធ្ាក់េិនដទៀង ត់  ដហយីនិងការមូរដំ្ណាបំាន
ជំរុញឲ្យកសិករជាដររីនមចីបុល ងំដនោះ ដដី្េបកីារដរសាររសេ ឬទិញថ្នន សំម្ាប់សតវលែិត មាច ស់ឡឥដ្ឋដររីន
ទិញបំណុល ងំដនោះ ដដី្េបឲី្យេកួដគេកដ វ្ីការឲ្យមួ្ន។ រដូ្វវសាប្វងេនារដំ្ដណីរការហាលឥដ្ឋ ប្ដ្លជា
ការបនាយរបាក់ដបៀវតសរបស់កេែករឡឥដ្ឋប្ដ្លដៅជាប់បំណុល ដហយីរតឹប្តជំរុញកេែករ ងំដនាោះជំ ក់
ដៅប្កកាន់ប្តដររីនដឡងី។ ដដី្េបកំុីឲ្យកេែករដរញេីកប្ន្ង បងខំឲ្យដ វ្ីការរបស់ដគ ដៅប្កឡម្ោះ តាេដសរកតី
រាយការណ៍េកថ្ន អនុញ្ញា តឲ្យប្តសមាជិកម្ោះកនុងរគួសារឈ្ប់សរមាក ដៅនថ្ាបុណយ ឬដៅដេីលជេា៉ឺ ដៅ
ដេលណាេយួ។ កេែករម្ោះបាននិយយេីការបនតរងការ ុមួ្ំន ឬការបងខំឲ្យដ វ្ីការ ដៅកប្ន្ងឡឥដ្ឋ 
ដ ោះបីជាដគបានសងបំណុលយូរដហយីេកដហយីក៏ដោយ។ ជនរបរេឹតតការជញួដូ្រប្ថ្េ ងំោក់ឲ្យកុមារ
អាយុរតឹេ ១៣ ឆ្ន  ំដៅបដរេីដូ្រជា សករ ដហយីដ វ្ីការដៅប្កបររចាងំ ឬកនុងទូកដនសាទសេុរទ ដៅតាេ
ហាងខ្រា៉ា អូដម និងដៅតាេរំការដំ្ឡូង ដដី្េបសីងបំណុលរបស់រគួសារ។ សហគេន៍ប្ដ្លរតូវដ វ្ីការត្ស់
ទីលំដៅដោយសារការកាប់ដឈ្មុីសរាប់ ដដី្េបផី្តគ់ផ្គង់ឡឥដ្ឋប្ដ្លរតូវការដឈ្ដុី្តឡ របប្ហលរបឈ្េ
ខ្្ងំនឹងការជួញដូ្រេនុសស ដោយរេួមានដៅកនុងការកាប់ដឈ្បី្តេតង និងដៅកប្ន្ងដផ្សងដទៀត ដោយសារ
ការលំបាកកនុងជីវភាេ កនុងសាា នភាេដនោះ។ 

 ដមតតរកុង ងំ ២៥ របស់របដទសកេពុជាគ៉ឺជារបភ្េននការជញួដូ្រេនុសស។ ការជួញដូ្រផូ្្វដភ្ទដររីន
ប្តមានការលាក់បាងំ។ កុមារ ីនិងន្រសតីប្មែរ និងកុមារ ីនិងន្រសតីអាណិកជនដវៀតណាេដរញេីតំបន់ជនបទ ដៅ
កាន់ទីរកុង និងដោលដៅដទសររ ជាទីប្ដ្លជនដលែីសជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទដលីេកួដគដៅឲ្យផ្ទោះបន ដហយីជា
ញឹកញាប់ ដៅតាេកប្ន្ងផ្តល់ដសវាផូ្្វដភ្ទលាក់កំបាងំ ដៅតាេដបៀហាក ដិ្ន ហាងមា៉ា សា ហាងខ្រា៉ា អូដម 
កប្ន្ងលក់រាយ និងកប្ន្ងេិនប្េន ណិជជកេែ។ បុរសប្មែរដៅកនុងរសុកគ៉ឺជារបភ្េសំខ្ន់ននតរេូវការដលី
ការដកងរបវញ័្ច ផូ្្វដភ្ទ ដលីកុមារ ប្តបុរសេកេីតំបន់ដផ្សងដទៀត ដៅអាសុី  អ៉ឺរ ៉ាុប សហរដ្ឋអាដេរកិ អូន្រសាត លី 
និងអាន្រហវកិខ្ងតបូង ដ វ្ីដំ្ដណីរេករបដទសកេពុជា ដដី្េបដី វ្ីដទសររណ៍ផូ្្វដភ្ទដលីកុមារ។ ការដនោះរតឹប្តដ វ្ី
ឲ្យមានភាេង្ហយរសួលប្ថ្េដទៀតសរមាប់ការជញួដូ្រ ដោយការ ក់ទងតាេរបេ័នធផ្សេវផ្ាយសងគេ។ 
កុមាររាប់ ន់នាក់ ដៅតំបន់រកុង ប្ដ្លរតូវបានរគួសារទុកដចាល ដៅដេលដគដរញដៅដ វ្ីការដៅបរដទស 
ង្ហយរងដរោោះដោយការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ និងការបងខំដអាយដ វ្ីេលកេែ។ ន្រសតីនិងកុមារដវៀតណាេ ប្ដ្លភាគ
ដររីនជាជនរងដរោោះដោយការបងខិតបងខំដោយសារការជំ ក់ដគ ដ វ្ីដំ្ដណីរេករបដទសកេពុជា ដហយីរង
ដរោោះដោយការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទ។ NGO បានរាយការណ៍េីជនដលែីសដឹ្កជញ្ជូ នជនរងដរោោះដវៀតណាេ ឆ្្ង
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កាត់របដទសកេពុជា េុនដេលរងការដកងរបវញ័្ច  ដៅរបដទសនថ្ និងរបដទសមា៉ា ដឡសុី។ ជនដលែីសដៅកេពុជា
ដររីនប្តជាសមាជិករគួសារ ឬសមាជិកសហគេន៍ ឬជាបណាត ញតូរៗននឈ្ែួញកណាត លេកេីដរៅ។ 
េជឈេណឌ លកុមារកំរ កេពុជាម្ោះទិញកុមារកនុងេូលោឋ ន េីរគួសារប្ដ្លមានភាេមសត់ដមាយ ដហយីឲ្យដគ
រស់ដៅដោយោែ នអាហារូបតាេភរគប់រោន់ និងោែ នអនាេ័យ ដៅកនុងេជឈេណឌ ល ដដី្េប ីក់ ញ និង
ទទលួផ្លរំដណញេីអំដណាយសបបុរស។ កុមារ ងំដនោះម្ោះរបឈ្េនឹងការជួញដូ្រផូ្្វដភ្ទ និងការោក់ឲ្យ
បដរេីការង្ហរកនុងផ្ទោះដូ្រជា សករ ដោយសារមវោះការរតួតដេីលរបស់រោឋ ភិ្បាល ដលីដំ្ដណីរការសុំកូនដកែ
ង។ អំដេីេុករលួយយ៉ា ងរាលោលជយួជំរុញបទដលែីសជញួដូ្រ។ តាេដសរកតីរាយការណ៍េក នគរបាល
បានសុំទិញការរេួដភ្ទជាេួយកុមារ។ េន្រនតីេុករលួយសរេួលការជញួដូ្រឆ្្ងកាត់រេំប្ដ្ន រារាងំដំ្ដណីរដជឿន
ដលឿនដៅេុមកនុងការដសុីបអដងកត និងការកាត់ដ ស ដហយីកនុងករណីម្ោះ ទទលួបានផ្លរំដណញដោយ
តទ ល់េីកប្ន្ងប្ដ្លរតូវបានសងសយ័ថ្ន ដ វ្ីការជញួដូ្រ៕ 
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ប្ផ្នការសកេែភាេរបឆ្ងំការជញួដូ្រេនុសស ឆ្ន  ំ២០១៩ -២០២០ សរមាប់កេពុជា 

 សូេដេីលអនុសាសន៍ខ្ងដរកាេសរមាប់បំណងកនុងការជំរុញការមិតមំកនុងការរបឆ្ងំនឹងការជួញ

ដូ្រេនុសសរបស់រោឋ ភិ្បាលកេពុជា ដៅឆ្ន បំនាទ ប់ដទៀត៖ 

១) ដោរេដំ្ដណីរការរតឹេរតូវ បដងកីនការមិតមំកនុងការដសុីបអដងកត និងនាមួ្ំនយកេកកាត់ដ ស ោក់

ដ ស និងោក់ទណឌ កេែឲ្យបានរគប់រោន់ រំដ ោះជនដលែីសកនុងការជញួដូ្រផូ្្វដភ្ទនិងជញួដូ្រេលកេែ រេួ

 ងំេន្រនតី ុប តិ ដោយោក់ដ សឲ្យជាប់េនធនាោរ ា្ន់ ា្រ។ 

២)  អនុញ្ញា តដអាយមានការដរបីបដរចកដទសដសុីបអដងកតសំង្ហត់ ដៅកនុងរបតិបតតិការរបឆ្ងំការជញួដូ្រ។ 

៣) េរងឹងការមិតមំកនុងការអនុវតតដេញដលញនូវេិ្ីសារថ្ែីទូ ងំរបដទស សរមាប់រកដេីលជនរងដរោោះដៅ

កនុងរំដណាេរកុេប្ដ្លង្ហយរងដរោោះ ដោយការង្ហរដនោះរតូវរបរេឹតតដៅដោយសកេែ ដហយីបដរងៀនេន្រនតីដអា

យយល់េីមប្ដ្លប្រងដៅកនុងរាប់ដនោះ ។ 

៤)  បដងកីនការដ វ្ីអ្ិការកិរចការង្ហរ ដៅកប្ន្ងការង្ហរប្ដ្លមានការរបឈ្េខ្្ងំ េិដសសដៅតាេឡឥដ្ឋ 

កប្ន្ងដនសាទ និងរំការ្ំៗ ដោយដតត តសំខ្ន់ដលីការរកដេីល សភាេបំណុល (Debt bondage)។ 

៥) បដងកីនដសវាសរមាប់ជនរងដរោោះជាបុរស េិដសសបុរស និងកុមារប្ដ្លរតូវបានដគដកងរបវញ័្ច ដៅតាេ

ទូកដនសាទ ណិជជកេែ។ 

៦)  បដងកីនការតាេដេីល និងរតួតេិនិតយដលីសាា ប័នឲ្យកេចី ដោយរេួ ងំសាា ប័នេីរកូហរិញ្ាវតាុឯកជន 

ដដី្េបកីាត់បនាយភាេង្ហយរងដរោោះនឹងការបងខំដោយសារបំណុល ដៅកនុងរំដណាេរកុេប្ដ្លមានជីវភាេ

មសត់ដមាយ។ 

៧) បដងកីនការមិតមំឲ្យមានការរូលរេួរបស់ជនរងដរោោះ ដៅកនុងដំ្ដណីរកតីរេហែទណឌ  និងដំ្ដណីរកតីរដ្ឋ

បបដវណី ដោយរេួមានការផ្តល់ការអនុញ្ញា តឲ្យដ វ្ីការ សាន ក់ដៅបដណាត ោះអាសនន និងឋានៈសាា នភាេអដនាត
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របដវសន៍ដ្នទដទៀតប្ដ្លចាបំារ់ ដ្ល់ជនបរដទសជាជនរងដរោោះ ប្ដ្លរង់សាន ក់ដៅកនុងរបដទសដៅកនុង

អំឡុងដេលដំ្ដណីរការកតី ។ 

៨) ប្កប្របរាប់ប្ដ្លអនុញ្ញា តឲ្យមានការផ្តល់សំណងដៅដេលជនដលែីសរតូវបានោក់ដ ស បដងកីតដហយី      

បណតុ ោះបណាត លេន្រនតី ក់េ័នធ ប្ដ្លដ វ្ីការ ក់ទងនឹងនិតិវ ិ្ ីការង្ហរជាបទោឋ នសំរាប់គណនា  និងផ្តល់

សំណង។ 

៩) បដងកីតឲ្យមាន ដហយីដ វ្ីការប្បងប្រក្នធាន ដដី្េបអីនុវតតនិតិវ ិ្ ីជារបេ័នធ ដៅតាេដបសកកេែការ 

ដដី្េបជីយួជនរងដរោោះប្មែរដៅបរដទស រេួ ងំដៅកនុងរបដទសប្ដ្លោែ នតំណាងទូតកេពុជា។ 

១០) េរងឹងការមិតមំកនុងការរតួតេិនិតយរកុេហ ុនដរជីសដរសីកំលាងំេលកេែឯកជន និងសាខ្របស់ដគ 

ដដី្េបរីកដេីលការដរជីសដរសីប្ដ្លមានលកខណៈបនំ្ឬការជញួដូ្រដ្នទដទៀត។  

១១) បដងកីនការយល់ដឹ្ងរបស់សាធារណជនដលីប្បបបទោក់ កយសុំឯសារដ វ្ីដំ្ដណីរសេរសប ដដី្េបី
សរេួលដ្ល់ការដ វ្ីរំណាករសុកដោយរសបរាប់ និងរបកបដោយសុវតាិភាេ។ 

១២)  អនុវតតរបេ័នធេយួសរមាប់តាេោន របេូល និងរាយការណ៍ទិននន័យសតីេីការកាត់ដ សរបឆ្ងំការ

ជញួដូ្រ និងការង្ហរការ រជនរងដរោោះ  ផ្សេវផ្ាយទិននន័យដៅកនុងរំដណាេសាា ប័នរដ្ឋប្ដ្លមានការ ក់

េ័នធ ដដី្េបកីារ រការសមាា ត់ឯកជននិងអតតសញ្ញា ណរបស់ជនរងដរោោះ។ 

១៣)  េរងឹងការមិតមំដដី្េបបីញ្ចូ លគំនិតរបស់អងគការេិនប្េនរោឋ ភិ្បាលដៅកនុងដោលនដយបាយសំរាប់

ដផ្ទរការរគប់រគងជាផូ្្វការ ដលីជនរងដរោោះជាកុមារ។ 

១៤)  បដងកីនការរំណាយ្នធានដលីនគរបាលរបឆ្ងំការជញួដូ្រេនុសស ដដី្េបសីរេួលដ្ល់ការតាេោន

រុងដចាទ ប្ដ្លរតូវបានដោោះប្លងដរកាេការឃ្្ដំេីលរបស់តុលាការ រហូតដ្ល់មានសវនាការ ។ 

 


