
1www.thislife.ngo

មិនមែនកន្លែង
សមែែប់កុមារ 

   ជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់ពន្ធនាគារ

កុមារនៅកម្ពុជា

This Life
www.thislife.ngo
contact@thislife.ngo





3www.thislife.ngo

សែចក្តីថ្លែងអំណរគុណ ..............................................................................................................................................3

សែចក្តីផ្តើម ..............................................................................................................................................................4

អកែសរកាត់ និងពាកែយកាត ់.............................................................................................................................................5

សែចក្តីសង្ខែប ..........................................................................................................................................................6

សាវតា ....................................................................................................................................................................10

មធែយោបាយ និងវិធីសាសែ្តសែែវជែែវ ..............................................................................................................................13

ការស្ទង់មតិ និងបទសមា្ភែសន៍ជាមួយកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់  ........................................................................................15

ការស្ទង់មតិ និងបទសមា្ភែសន៍ជាមួយសមាជិកសហគមន៍  ..........................................................................................15

បទសមា្ភែសន៍ជាមួយមន្តែីរដា្ឋែភិបាល .......................................................................................................................16

ការងាររបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាលើវិស័យយុត្តិធម៌អនីតិជន ............................................................................................17

ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និង ផែនការយុទ្ធសាស្តែ និងផែនការបែតិបត្តិដើមែបីអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ........................19

ផែនការយុទ្ធសាស្តែ និង ផែនការបែតិបត្តិដើមែបីអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និងតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមសុីវិល  ..................20

ការទប់សា្កែត់បទល្មើស .........................................................................................................................................21

ការបង្វែរ និងជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់ពន្ធនាគារ...................................................................................................21

មជែឈមណ្ឌលយុវនីតិសមែបទា .................................................................................................................................27

“ភ្នែក់ងារសង្គមកិច្ច” និង “អ្នកគែប់គែងការងារបង្វែរ” ............................................................................................................................................27

ហានិភ័យនែដំណើរការពងែីកបែព័ន្ធអនុវត្ត ..............................................................................................................28

សា្ថែនភពកុមារទំនាស់នឹងចែបាប ់.............................................................................................................................30

មាតិកា



4www.thislife.ngo

សាវតា ....................................................................................................................................................................30

ឥទ្ធិពលនែយុទ្ធនាការ បែឆាំងគែឿងញៀននៅកម្ពុជា ..................................................................................................32

ការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់នគរបាល ......................................................................................35

ការទទួលបានតំណាងផ្នែកចែបាប់ និងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជមែះដោយយុត្តិធម ៌............................................................36

ការឃុំខ្លួនមុនសវនាការ ........................................................................................................................................38

លក្ខខណ្ឌនែការឃុំខ្លួន   .............................................................................................................................................39

ទំនាក់ទំនងជាមួយគែួសារ   .........................................................................................................................................41

កុមារីនៅក្នុងពន្ធនាគារ   .............................................................................................................................................42

ការមានផ្ទែពោះ និងការថែទាំកុមារ ................................................................................................................................44

លទ្ធផលសែែវជែែវ .....................................................................................................................................................45

បែវត្តិរូប និងសាវតារបស់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប ់...............................................................................................................45

បទល្មើសដែលចោទបែកាន់ / ផ្តនា្ទែទោស .......................................................................................................................49

ការអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន    .........................................................................................................................51

ផលប៉ះពាល់នែការជាប់ពន្ធនាគារ    ..............................................................................................................................52

ការទប់សា្កែត់បទល្មើស ................................................................................................................................................56

វិធានការបង្វែរ    .......................................................................................................................................................57

សែចក្តីសន្និដា្ឋែន ........................................................................................................................................................60

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ - បទដា្ឋែនសិទ្ធិមនុសែសអន្តរជាត ិ.................................................................................................................62



3www.thislife.ngo

សែចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគែប់់គា្នែ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ និងកិច្ចសមា្ភែសន៍របស់យើង៊ 
ជាពិសែសចំពោះកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ និងកុមារដែលតែូវ
បានដោះលែងនាពែលថ្មីៗនែះ ក៏ដូចជាសមាជិកសហគមន៍
នគរបាល និងមន្តែី តុលាការដែលបានចំណាយពែលចែករំលែក
បទពិសោធន៍ និងផ្តល់នូវមតិយោបល់អំពីយុត្តិធម៌អនីតិជន។  
យើងសងែឃឹមថាតាមរយៈការធ្វើដូច្នែះ ពួកគែបានចូលរួមចំណែក
ក្នុងការពន្លឿនការកែទមែង់បែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅកម្ពុជា 
និងបានចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារនឹងតែូវបានបញ្ជូន
ទៅពន្ធនាគារនាពែលអនាគត។  

របាយការណ៍នែះ បងា្ហែញនូវព័ត៌មាន មតិយោបល់ និង
អនុសាសន៍  របស់បុគ្គល និងអង្គការមួយចំនួន។  អង្គការជីវិតនៅ
កម្ពុជា មិនទទួលខុសតែូវ និងមិនអាចធានាអំពីសុកែឹតភព និង
ភពពែញលែញនែខ្លឹមសារដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍
នែះឡើយ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មិនទទួលខុសតែូវលើ
ព័ត៌មានណាមួយដែលបានបងា្ហែញ នៅក្នុងការបោះពុម្ពផែសាយ
នែះឡើយ។

របាយការណ៍នែះ រៀបចំនិងផលិតដោយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។ 
ខែវិច្ឆិកា ឆា្នែំ២០២០។

អាសយដា្ឋែន បែែ ស ណី យ៖  
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា 
PO Box ៩៣១៩០
សៀមរាប
បែទែសកម្ពុជា
គែហទំព័រ៖ www.thislife.ngo
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សែចក្តីផ្តើម

ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ដល់ខែតុលាឆា្នែំ២០២០ អង្គការជីវិតនៅ
កម្ពុជាបានធ្វើការសិកែសាសែែវជែែវយ៉ែងទូលំទូលាយទៅលើ 
សា្ថែនភពបច្ចុបែបន្ននែការអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ដែល
រួមបញ្ចូលទាំងការសិកែសាសែែវជែែវទៅដល់ទីតាំងដោយផ្ទែល់ 
ដើមែបីបែមូលទសែសនៈ និងបទពិសោធន៍របស់កុមារទំនាស់នឹង
ចែបាប់ តំណាងសហគមន៍ មនែ្តីនគរបាល និងមនែ្តី តុលាការ។  
ការសិកែសាសែែវជែែវនែះតែូវបាន រៀបចំឡើងដើមែបីកំណត់សមា្គែល់
នូវវឌែឍនភព និងចំនុចខ្វះខាតសំខាន់ៗ នៅក្នុងការអនុវត្តចែបាប់ 
និងដើមែបីវាយតម្លែថាតើអង្គការអាចគាំទែគំនិតផ្តួចផ្តើមអ្វីខ្លះក្នុង
ការបង្កើតនូវបែព័ន្ធយុត្តិធម៌កុមារមែតែីមួយនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹង
ទសែសនៈកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដែលនឹងតែូវបានបញ្ជូនទៅ
ពន្ធនាគារដោយសារតែបទល្មើសតូចតាច។

ឯកសារនែះ សង្ខែបពីការរកឃើញសំខាន់ៗនែការសែែវជែែវ
ដោយកតសមា្គែល់់ឃើញថា បែទែសកម្ពុជាថ្វីតែបិតតែមាន
ភពយឺតយ៉ែវក្នុងការអភិវឌែឍបែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនក៏ពិតមែន 

ក៏ការអភិវឌែឍនោះមានលក្ខណៈគួរឲែយកត់សមា្គែល់ចាប់តាំងពី
ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន តែូវបានអនុម័តមក និងរកឃើញថា
កំណែទមែង់បែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅក្នុងបែទែស តែូវតែ
ពន្លឿនជាបនា្ទែន់។  ផ្អែកលើលទ្ធផលសែែវជែែវ អង្គការជីវិតនៅ
កម្ពុជាជឿជាក់ថា វិធីដែលមានបែសិទ្ធភពបំផុតក្នុងការបញ្ចៀស
កុមារឲែយរួចផុតពីការបែពែឹត្តិល្មើសចែបាប់ ក្នុងរយៈពែលវែងនោះ 
គឺវិធានការបង្វែរពួកគែចែញពីដំណើរការយុត្តិធម៌ពែហ្មទណ្ឌ
ទាំងសែុង តាមរយៈការទប់សា្កែត់បទល្មើស និងការចាត់វិធានការ
បង្វែរផែសែងៗ។ លទ្ធផលសែែវជែែវរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា 
ក៏បងា្ហែញផងដែរថា មន្តែីថា្នែក់មូលដា្ឋែនអាចបែើបែែស់វិធីសាសែ្ត 
បែបនែះបានយ៉ែងងាយសែួល ហើយក៏នឹងមានការគាំទែពីអ្នក
ពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មានបទពិសោធន៍
ជាចែើនក្នុងវិស័យសុខុមាលភពកុមារនិងគែួសារ ដោយមាន
កម្មវិធីយុត្តិធម៌សមែែប់អនីតិជនយ៉ែងចែបាស់លាស់ និងតែូវបាន
យកមកអនុវត្តយ៉ែងខា្ជែប់ខ្ជួន ដើមែបីគាំទែគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនែះ។  
អង្គការ តែងតែសា្វែគមន៍រាល់កិច្ចសហការជាមួយអាជា្ញែធរ ដើមែបី
សមែែចផែនការនែះ។
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អកែសរកាត់ និងពាកែយកាត់

គ.ក.ន.ក.   ................................................................ គណៈកមា្មែធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ-សងា្កែត់
ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និងបែតិបត្ត ិ........................... ផែនការយុទ្ធសាស្តែ និងផែនការបែតិបត្តិ ចែបាប់យុត្តិធម៌អនីតិជន
                                                                       ២០១៨-២០២០
មន្ទីរ ស.អ.យ. ...........................................................................មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមែបទា      
ស.ស.ក.   ............................................................................................................ អង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជា  
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សែចក្តីសង្ខែប

"ការដកហូតសែរីភព មានន័យថាការដកហូតសិទ្ធិ ការចុះ
អន្តរាគមន៍ វត្តមាន ឱកាស និងក្តីសែឡាញ់។  ការដកហូតសិទ្ធិ
សែរីភពរបស់កុមារ គឺមានន័យថាការរារាំងដល់ការលូតលាស់
របស់ពួកគែ" ការសិកែសាសែែវជែែវជាសកលរបស់អង្គការសហ 
បែជាជាតិ ស្តីពីកុមារដែលតែូវបានដកហូតសែរីភព។1

បើទោះបីជា មានសែចក្តីណែនាំនែចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
នៅកម្ពុជាក្នុងឆា្នែំ២០១៦ក្តី តែវឌែឍនភពឆ្ពែះទៅរកការអនុវត្ត
ចែបាប់នែះ នៅតែមានភពយឺតយ៉ែវ។ នៅក្នុងឆា្នែំ២០២០ អង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការសិកែសាសែែវជែែវ ដើមែបីស្វែងយល់ពី
មូលហែតុនែភពយឺតយ៉ែវនែះ ហើយថាតើ៊យើងអាចធ្វើអ្វីបាន
បន្ថែមទៀត ដើមែបីពន្លឿនកំណែទមែង់យុត្តិធម៌អនីតិជន  និង
ដើមែបីស្វែងយល់ឲែយបានដឹងថា តើអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលមាន
តួនាទីសកា្តែនុពលអ្វីខ្លះក្នុងការគាំទែដល់ដំណើរការកំណែទមែង់
នែះ។ 

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានសមា្ភែសនិងស្ទង់មតិជាមួយកុមារ
ទំនាស់នឹងចែបាប់ សមាជិកសហគមន៍ តំណាងមនែីនគរបាល 
មន្តែីតុលាការ និងមន្តែីកែសួង។  លទ្ធផលសិកែសាសែែវជែែវរបស់
យើងបានរកឃើញថា គែប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានបងា្ហែញនូវ
ការគាំទែយ៉ែងពែញទំហឹងលើែវិធានការបង្វែរ និងការបែើបែែស់
ជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ទាំងនោះ
នៅក្នុងពន្ធនាគារ។ យ៉ែងណាមិញ នៅមានឧបសគ្គរាំងស្ទះ
ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងបញ្ហែថវិកាផងដែរ ដែល

1  NOWAK, M (2019). Independent Expert Lead Author of the Global Study on Children Deprived of Liberty74th session of the General Assembly Third 
Committee Item 66 (a & b): Rights of children 8th October 2019

រារាំងដល់ការធ្វើអន្តរកម្មឲែយមានភពរលូនឆ្ពែះទៅរកការបែើ
បែែស់វិធានការបង្វែរ និងការផ្តនា្ទែទោសក្នុងវិធីសាស្តែ  ផែសែងៗ។

អ្នកខ្លះបានសន្មតថា វាបណា្តែលមកពីភពយឺតយ៉ែវនែការធ្វើ
កំណែទមែង់ និងភពបត់បែនរបស់សហគមន៍ឆ្ពែះទៅរក
ការបែើបែែស់នូវជមែើសបមែើសហគមន៍ និងការភន់ចែឡំ
អំពីកំណែទមែង់យុត្តិធម៌អនីតិជន។ ប៉ុន្តែតាមរយៈការសិកែសា
សែែវជែែវរបស់យើង នៅឃុំចំនួន២ក្នុងខែត្តសៀមរាបបងា្ហែញថា 
ភពយឺតយ៉ែវនែការធ្វើកំណែទមែង់ និងភពបត់បែនរបស់
សហគមន៍ មិនមែនជាមូលហែតុរាំែងស្ទះដល់ការអនុវត្តវិធានការ
បង្វែរនៅ់មូលដា្ឋែននោះឡើយ។  សមាជិកសហគមន៍មួយចំនួន
ធំ គាំទែយ៉ែងខា្លែំងចំពោះវិធានការមិនធ្វើការឃុំឃាំងកុមារ ហើយ
មានសមាជិកសហគមន៍តែឹមតែ ១៣% ប៉ុណ្ណែះ ដែលគិតថា
កុមារដែលបែពែឹត្តបទល្មើសអហិងែសាគួរតែតែូវបានបញ្ជូនទៅ
ពន្ធនាគារ។  មនុសែសភគចែើនគិតថា ការយកកុមារទៅអប់រំ ឬ
ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ ជាជមែើសបែសើរបំផុតជំនួសឲែយ
ការដាក់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ក្នុងពន្ធនាគារ។

លទ្ធផលសិកែសាសែែវជែែវរបស់យើងបងា្ហែញថា តុលាការមូលដា្ឋែន 
មន្តែីអនុវត្តចែបាប់ និងមន្តែីរដា្ឋែភិបាលក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍
ចង់អនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនឲែយបានឆាប់តាមដែល
អាចធ្វើទៅបានដែរ ប៉ុន្តែខ្លួនតែូវបែឈមនឹងឧបសគ្គនៅពែល
ពែយោយមអនុវត្តចែបាប់នែះ។ នែះបងា្ហែញឲែយឃើញថា ឧបសគ្គ
ចមែបងដែលរារាំងការអនុវត្តចែបាប់ មិនទាក់ទងទៅនឹងការសមែប
ខ្លួនរបស់សហគមន៍នោះទែ ផ្ទុយទៅវិញគឺការសមែបសមែួល 
និងការប្តែជា្ញែចិត្តដ៏មានបែសិទ្ធភពក្នុងចំណមអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
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និងការណែនាំជាផ្លូវការ ពែមទាំងការបែងចែកថវិកាពីសា្ថែប័ន
ពាក់ព័ន្ធ។

អ្វីដែលសំខាន់ជាងនែះទៀតនោះគឺ បទពិសោធន៍និងការយល ់
ឃើញ របស់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ ក៏បានបងា្ហែញផងដែរថា 
ការកែទមែង់អាចមានភពងាយសែួលក្នុងការសមែែចបាន
នៅថា្នែក់មូលដា្ឋែនចែើនជាងការរំពឹងទុកពីពែលមុនៗទៅទៀត 
ជាពិសែសបែសិនបើអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលក្នុងសែុកអាច
ដើរតួនាទីក្នុងការគាំទែបាន។ ក្នុងចំណមកុមារទាំងអស់
ដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ មាន៨៩% រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារី
ទាំងអស់ មិនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពីមុនមកទែ ហើយ
ភគចែើនលើសលប់ហាក់ដូចជាមានស្ថែរភព និងសន្តិសុខ
គែប់គែែន់ក្នុងគែួសាររបស់ពួកគែ និងគាំទែដល់ការផ្លែស់ប្តូរនិង
ជមែើសបមែើសហគមន៍ជំនួសឲែយការដាក់ពន្ធនាគារ។ ភគចែើន
កុមារទាំងនោះ បាននឹងកំពុងធ្វើការងារ ឬកំពុងទទួលការបណ្តុះ 
បណា្តែល ឬក៏កំពុងសិកែសានៅពែលដែលពួកគែតែូវបានចាប់ខ្លួន 
ហើយភគចែើនបានបងា្ហែញថា ពួកគែចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
សហគមន៍ ដើមែបីបញ្ចៀសពួកគែពីការបែពែឹត្ដិបទល្មើសនាពែល
អនាគតទៀត។

ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននៅកម្ពុជា តែូវបានអនុម័តក្នុង
ឆា្នែំ២០១៦។ ចែបាប់នែះបានបញ្ជែក់ឡើងវិញពីគោលការណ៍
គែឹះ ដែលចែងថាការឃុំឃាំងគួរតែជាជមែើសចុងកែែយសមែែប់
កុមារ និងបានចែងថាការគិតគូពីឧត្តមបែបែយោជន៍របស់កុមារ 
តែូវតែយកមកធ្វើការពិចារណាក្នុងគែប់សកម្មភពទាំងអស់ដែល
ទាក់ទិននឹងកុមារ។ ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបតិ្ត  ដែលតែូវ
បានបោះពុម្ពផែសាយក្នុងឆា្នែំ២០១៨ តែូវបានបង្កើតឡើង "ដើមែបី
ជួយអភិវឌែឍបែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនទំនើបមួយដែលរឹងមាំ និង

បែកបដោយនិរន្តរភពដែលផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
វិធានការបង្វែរ និងដំណះសែែយជម្លែះកែែបែព័ន្ធតុលាការ 
ជាសកម្មភពចមែបងជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម"។

ខណៈពែលដែលមានវឌែឍនភពគួរឲែយកត់សមា្គែល់មួយចំនួន
លែចឡើងចាប់ពីចែបាប់នែះតែូវបានអនុម័តរួមមាន៖ ការអភិវឌែឍ 
គោលនយោបាយ និងការបណ្តុះបណា្តែលមន្តែីស្តីពីជមែើសផែសែង
កែែពីការឃុំខ្លួន នៅតែមិនទាន់តែូវបានអនុវត្តយ៉ែងទូលំទូលាយ
ដោយមនែ្តីនគរបាល ពែះរាជអាជា្ញែ និងចៅកែមនៅនឹងកន្លែង
អនុវត្តផ្ទែល់នៅឡើយទែ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ជឿជាក់ថា 
សហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលអាចជួយគាំទែដល់ការ
ពន្លឿនដំណើរការនែះបាន។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និងការបែតិបត្តិ  បានធ្វើការបញ្ជែក់យ៉ែង
ចែបាស់ ថាអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលមានតួនាទីមួយក្នុងការ
គាំទែដល់ការអនុវត្តចែបាប់ស្តីអំពីយុត្តិធម៌អនីតិជន តាមរយៈការ
ផ្តល់នូវសែវាឬជំនួយដល់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់។ អង្គការជីវិត
នៅកម្ពុជា បានតែៀមខ្លួនជាសែែចក្នុងការគាំទែលើបែសកកម្ម
នែះ។ អង្គការ បានធ្វើការជាមួយកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់អស់
រយៈពែលជាចែើនឆា្នែំមកហើយ តាមរយៈការឧបត្ថមលើការសា្តែរ
នីតិសមែបទា ការធ្វើ សមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គម និងផ្តល់
ឲែយនូវអនាគតមួយដ៏ភ្លឺសា្វែង។  យើងជាអង្គការមួយ ក្នុងចំណម
អង្គការតិចតួចផែសែងទៀតនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដែលធ្វើការ
នៅក្នុងវិស័យសុខុមាលភពកុមារ និងគែួសារ ដែលមានកម្មវិធី
យុត្តិធម៌អនីតិជន។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាជឿជាក់ថា វិធីដែលមានបែសិទ្ធភពបំផុត
ក្នុងការបញ្ចៀសកុមារពីការបែពែឹត្តិល្មើសចែបាប់ក្នុងរយៈពែល
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វែងនោះគឺ វិធានការបង្វែរពួកគែចែញពីបែព័ន្ធយុត្តិធម៌
ពែហ្មទណ្ឌ តាមរយៈវិធានការបងា្កែរបទល្មើស និងការបែើបែែស់
វិធានការបង្វែរ ពោលគឺបង្វែរកុមារដែលបែពែឹត្ត ល្មើសចែបាប់ឲែយ
រួចចែញពីបណ្តឹងតុលាការ ឆ្ពែះទៅរកការដោះសែែយ បញ្ហែ
តាមមធែយោបាយផែសែងទៀត។ វិធានការបង្វែរនែះ បានជួយ
កាត់បន្ថយដល់ការបែពែឹត្តិបទល្មើសសាជាថ្មីបែកបដោយ
ភព ជោគជ័យ។ វាអាចចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការ
អភិវឌែឍរបស់កុមារ ដោយអនុញ្ញែតឲែយពួកគែ ទទួលខុសតែូវ
ចំពោះបទល្មើសរបស់ពួកគែ ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនពួកគែទៅ
ពន្ធនាគារ។ វិធានការបង្វែរ ក៏អស់ថ្លែតិចជាងការដាក់ពន្ធនាគារ 
ហើយក៏អាចកាត់បន្ថយសមា្ពែធលើបែព័ន្ធតុលាការ និងពន្ធនាគារ
ដែលមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយ។ 

សមែែប់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ យើងមានវិធីមួយចែបាស់លាស់
សមែែប់គាំទែដល់ពួកគែ ដែលមានចែងនៅក្នុងចែបាប់ស្តីពី
យុត្តិធម៌អនីតិជន ដែលអាចជំនួសឲែយការដាកពន្ធនាគារ និង
អាចមានអត្ថបែយោជន៍ដល់ពួកគែជាង។  វិធានការបង្វែរនែះ 
អាចតែូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយមនែ្តីនគរបាល ពែះរាជអាជា្ញែ ឬ
ចៅកែម នៅដំណាក់កាលផែសែងៗនែដំណើរការ។ អ្នកចូលរួមក្នុង
កិច្ចសមា្ភែសន៍និងការស្ទង់មតិរបស់យើងក៏បានឯកភពផងដែរថា 
អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលអាចដើរតួនាទីយ៉ែងសំខាន់ក្នុងកម្មវិធី
ទប់សា្កែត់បទល្មើស និងវិធានការបង្វែរបទល្មើសនៅដំណាក់កាល
ផែសែងៗ រួមមានការបណ្តុះបណា្តែល ការគាំទែផ្នែកចិត្តសាស្តែ និង
សង្គម។

ពន្ធនាគារខែត្តសៀមរាបមានអតែែអ្នកទោសដែលជាអនីតិជន
ខ្ពស់ជាងខែត្តដទែទៀត ក្នុងនោះចំនួនកុមារមានរហូតដល់ 
ទៅ១៣%នែចំនួនអ្នកទោសសរុប។ កុមារក្នុងពន្ធនាគារ រស់នៅ
ក្នុងសា្ថែនភពចង្អៀតណែន។  ការឃុំឃាំងអាចធ្វើឲែយកុមារ 

មានការថប់អារម្មណ៍ ហើយក៏អាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយូរអង្វែង
ដល់សុខភព រាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគែផងដែរ។ ពួកគែ
មានការបែឈមនឹងការសម្លុតធ្វើបាប និងអំពើហិងែសានៅក្នុង
ពន្ធនាគារ និងការសម្លុត ធ្វើបាបដោយនគរបាលក្នុងអំឡុងពែល
ចាប់ខ្លួន ឃុំខ្លួន និងសួរចម្លើយ។  ការផ្តល់សែវាថែទាំសុខភព
នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅមានភពទន់ខែសាយ ហើយការទាក់ទង
ជាមួយគែួសារក៏នៅមានកមែិត។ កែែតែពីកម្មវិធីលំហែកមែសាន្ដ
ដែលដឹកនាំដោយអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល ពួកគែមានឱកាស
តិចតួចក្នុងការលំហែកំសាន្ត ទទួលបានការអប់រំ សា្តែនីតិសមែបទា
នៅក្នុងពន្ធនាគារ ហើយជាក់ស្តែងការផ្តល់កម្មវិធីសិកែសាជំនាញ
ឯកទែសសមែែប់កុមារក៏កមែដែរ។  ជាក់ស្តែង សមែែប់កុមារី គឺ
មានឱកាសតិចតួច។ ពួកគែកមែនឹងទទួលបានការយកចិត្ត
ទុកដាក់ជាពិសែសណាស់ បើទោះបីជាពួកគែមានតមែូវការ និង
បែឈមនឹងហានិភ័យក៏ដោយ។

កុមារជាចែើនមិនមានតំណាងផ្នែកចែបាប់ មូលហែតុគឺដោយ 
សារ តែ កង្វះខាតមែធាវី់នៅក្នុងបែទែស ហើយបើទោះបីជាមាន
បទបែបញ្ញត្តិចែបាប់ស្តីពីការបែឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនកុមារមុនពែល
ធ្វើសវនាការហើយក្តី ក៏កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ភគចែើនតែូវបាន
ដាក់ពន្ធនាគារមុនពែលកាត់ទោសដោយគា្មែនការពិចារណាលើ 
សាវតា ឬសា្ថែនសមែែលទោសនោះឡើយ។

កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាភគចែើន តែូវបានគែចោទបែកាន់ 
ឬផ្តនា្ទែទោសពីបទល្មើសអហិងែសា ជាពិសែសពីការបែើបែែស់ 
គែឿងញៀន ការជួញដូរគែឿងញៀន និងចោរកម្ម។ នៅ
ចុងឆា្នែំ២០១៩ មានកុមារ ៥៣% នែកុមារសរុប និងមានកុមារី 
ចំនួន៧៧% ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទល្មើសទាក់ទង
នឹងគែឿងញៀន។ គួរកត់សមា្គែល់ផងដែរថាកុមារ៦៤% បាន
និយយ ថាការបែើបែែស់គែឿងញៀននែះហើយដែលបណា្តែល
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ឲែយពួកគែបែពែឹត្តបទល្មើស។

ការបែើវិធីសាសែ្តផែសែងសមែែប់បញ្ហែគែឿងញៀននៅបែទែស
កម្ពុជា ជាតមែូវការយូរមកហើយ ពិសែសសមែែប់កុមារ។ ជំនួស
ឲែយការដាក់ពន្ធនាគារ អ្នកបែើបែែស់គែឿងញៀនវ័យក្មែងតែូវការ
កម្មវិធីដែលផ្តល់ការគាំទែ និងការពែយោបាលសមរមែយដែលគាំទែ
និងការពារដល់ពួកគែ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មានកម្មវិធីជីវិត
មានជមែើស (TLWC) ដែលមានគោលបំណងបង្កើន និងពងែឹង
ដល់ការទទួលបាន និងឱកាសនែការទទួលបានការពែយោបាល និង
ការយល់ដឹងអំពីគែឿងញៀននិងគែឿងសែវឹងនៅក្នុងបែទែស
កម្ពុជា ដោយផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់លើយុវជនដែលរាប់ 
បញ្ចូលទាំងកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារខែត្តសៀមរាបផងដែរ។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា តែងតែធ្វើការសា្វែគមន៍ការធ្វើកំណែទមែង់
បែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា រហូតមកដល់ 
ពែលបច្ចុបែបន្ន ក៏ដូចជាបានតែៀមខ្លួនរួចជាសែែចដើមែបីធ្វើការ
ជាមួយអាជា្ញែធរ គែួសារ សហគមន៍ និងកុមារ ដើមែបីគាំទែ
ដល់ការពន្លឿនការអនុវត្តន៍ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន នៅ
ខែត្តសៀមរាប និងខែត្តដទែទៀត។ យើងយល់សែបនឹងទសែសនៈ
របស់ការិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីគែឿងញៀន និង

2  UNODC, 2007, Handbook of Basic Principles and Promising Practice on Alternatives to Imprisonment

បទឧកែិដ្ឋ (UNODC) ដែលថា "មានវិធីជាចែើនដែលសមាជិក
សហគមន៍អាចជួយក្នុងការអនុវត្តជមែើសសហគមន៍ ជាជាង
ការដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារ ការធ្វើបែបនែះនឹងមិនធ្វើឲែយសិទ្ធិ
ជនល្មើសស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឡើយ" ហើយជាក់ស្តែង
តាមរយៈការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍ ពួកគែក៏នឹងយល់អំពី
អត្ថបែយោជន៍នែការរកែសាមនុសែសមិនឲែយជាប់ពន្ធនាគារគែប់ពែល
ដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយក៏អាចបងា្ហែញនូវការគាំទែចំពោះ
ជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារផងដែរ។2

ការធ្វើបែបនែះគឺល្អសមែែប់កុមារ ពីពែែះសិទ្ធិរបស់ពួកគែ នឹង
មិនតែូវបានដកហូត ដូច្នែះពួកគែនៅតែអាចបន្តការសិកែសា ហើយ
ពួកគែក៏នឹងមិនមានកំណត់តែែថ្កែលទោសទែ បែសិនបើពួកគែ
តែូវបានផ្តល់ឲែយនូវវិធានការបង្វែរទៅធ្វើការនៅសហគមន៍វិញ...
បើអាចយើងគួរតែដាក់ពួកគែទៅក្នុងសា្ថែប័នអប់រំវិញ ជាជាងដាក់
នៅក្នុងពន្ធនាគារ…ខ្ញុំគិតថា វាជាការបែសើរដែលមានវិធានការ
បង្វែរសមែែប់កុមារដែលបែពែឹត្តបទល្មើសនោះ។ ពន្ធនាគារ គឺ
មិនល្អសមែែប់ពួកគែទែ…ជាទូទៅការឃុំឃាំងកុមារ គឺដូចជា
ការដកហូតសិទ្ធិរបស់ពួកគែអញ្ចឹង។ វាមានន័យថា ពួកគែនឹង
បាត់បង់សិទ្ធិទៅសាលារៀន និងបាត់បងសិទ្ធិក្នុងការទទួល
បានការអប់រំ ឬការកែបែែ។

បទសមា្ភែសន៍របស់អង្គការជីវិតនៅ�កម្ពុជាជាមួយមន្រ្តីន្តីរដា្ឋែភិបាល បានបងា្ហែញថា
ពួកនៅគគាំទ្រទចែបាប់យុត្តិធម៌អនីតិជននៅនះនៅហើយពួកនៅគចង់ចាប់នៅផ្តើមអនុវត្តឱែយបាន
ឆាប់រហ័សតាមដែដលអាចនៅធ្វើនៅ�បាន។ 



10www.thislife.ngo

សាវតា

ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន3 របស់កម្ពុជា តែូវបានពែែងដំបូង
ក្នុងឆា្នែំ២០០២ ដែលទីបំផុតតែូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភ
នៅខែកក្កដា ឆា្នែំ២០១៦ និងបានដាក់ឲែយអនុវត្តនៅដើម
ឆា្នែំ២០១៧។ ចែបាប់នែះបានបញ្ជែក់ជាថ្មីនូវគោលការណ៍គែឹះ
ដែលថា ការឃុំខ្លួនមុនឬកែែយសវនាការគួរតែជាជមែើស
ចុងកែែយបំផុតដែលគួរធ្វើចំពោះកុមារ (មាតែែ៥)។ បើ
ទោះបីជាចែបាប់នែះបានចូលជាធរមានហើយក្តី ក៏វឌែឍនភពនែ
ការអភិវឌែឍបែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅកម្ពុជា នៅមានតិចតួច
នៅឡើយ ដោយហែតុថាចំនួនកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនទាន់
មានការថយចុះគួឲែយកត់សមា្គែល់នៅឡើយ។ ជាក់ស្តែង ចំនួននែ
កុមារជាប់ពន្ធនាគារស្ទើរតែកើនឡើងទ្វែជាបីក្នុងរយៈពែលបីឆា្នែំ
បនា្ទែប់ពីចែបាប់នែះតែូវបានអនុម័ត។

ការលើកឡើងខាងលើនែះ មិនមែនមានន័យថាគា្មែនវឌែឍនភព
សោះនោះឡើយ។ ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និងផែនការបែតិបត្តិ
ដើមែបីអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន (ឆា្នែំ២០១៨-
ឆា្នែំ២០២០)4 តែូវបានបោះពុម្ពផែសាយក្នុងឆា្នែំ២០១៨។ នីតិវិធី
កុមារមែតែី តែូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិកែសារបស់
បណ្ឌិតែយសភនគរបាលកម្ពុជា។ ការបណ្តុះបណា្តែល តែូវបាន
ធ្វើឡើងស្តីពីវិធានការបង្វែរ និងវិធានការជំនួសសមែែប់កុមារ
ទំនាស់នឹងចែបាប់។ មន្តែីសង្គមកិច្ច តែូវបានតែងតាំងនៅតាម
បណា្តែខែត្តនីមួយៗ។ លើសពីនែះទៅទៀត វិធានការណ៍ជំនួស
ការឃុំខ្លួន ដូចជាការដាក់ កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់កែែមការ
តែួតពិនិតែយតាមបែព័ន្ធតុលាការ កំពុងតែតែូវបានអនុវត្តដោយសា
លាដំបូងនៅទូទាំងបែទែស។

3  Available here : http://www.sithi.org/admin/upload/law/Law-on-Juvenile-Justice%202016-English-Final-Version.pdf
4  Available here : https://www.unicef.org/cambodia/sites/unicef.org.cambodia/files/2019-03/JJLSOP_Eng_0.PDF

ជាក់ស្តែងនៅមូលដា្ឋែន កាបែើជមែើសផែសែងទៀតនៅតែមិនទាន់
តែូវបានអនុវត្តយ៉ែងទូលំទូលាយនៅឡើយ ដោយសារតែ
នគរបាល ពែះរាជអាជា្ញែ និងចៅកែម ហើយវាហាក់ដូចជាខ្វះ
ការសមែបសមែួល និងការប្តែជា្ញែចិត្តដ៏មានបែសិទ្ធិភពក្នុង
ការអនុវត្តចែបាប់បែកបដោយបែសិទ្ធភព។ យោងតាមការអនុវត្ត
រៀបចំផែនការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងថ្មីៗ ដោយអង្គការសម្ព័ន្ធ
សិទ្ធិកុមារកម្ពុជា និងជំនួយផ្នែកចែបាប់នៅកម្ពុជា (LAC) គឺ
នៅតែមិនទាន់មានបទបញ្ជែ និងនីតិវិធីចែបាស់លាស់នៅឡើយ 
ហើយក៏មិនទាន់មានការកំណត់ឲែយបានចែបាស់លាស់នូវទំនួល
ខុសតែូវរបស់ភគីពាក់ព័ន្ធនានា។ ក្នុងពែល៤ឆា្នែំតំណាលគា្នែ
បនា្ទែប់ពីចែបាប់តែូវបានអនុម័តមក កុមារនៅតែបន្តទទួលបានការ
កាត់ទោសដូចជាមនុសែសពែញវ័យ ហើយតែូវបានបញ្ជូនទៅ
ពន្ធនាគារមនុសែសពែញវ័យ ដោយទទួលបានធន់ធានតិចតួច
ចំពោះវិធានការជំនួស និងមានឱកាសទទួលបានការសា្តែរ
នីតិសមែបទាតិចតួចបំផុត។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានអនុវត្តន៍វិធីសាសែ្តកិច្ចពិភកែសា ដឹកនាំ
ដោយសហគមន៍ ចាប់ពីពែលអង្គការនែះតែូវបានបង្កើតឡើង។ 
យោងតាមវិធីសាសែ្ត 4S ការអនុវត្តនែះមានបួនដំណាក់កាល៖ 
ការសិកែសា វិសាលភព ការតែួតពិនិតែយ និងការពងែីកឲែយកាន់តែ
ធំឡើង។ 

ដំណាក់កាលសិកែសាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែមូលចំណែះដឹង 
នៅក្នុងតំបន់គោលដៅ សិកែសាឲែយយល់អំពីបរិបទមូលដា្ឋែន និង
សាកលែបងការយល់ឃើញ។ ដំណាក់កាលសិកែសានែះ តែូវបាន
បន្តដោយដំណាក់កាលវិសាលភព ដែលកម្មវិធីតែូវបានបង្កើត
ឡើង រួមជាមួយការសែែវជែែវលម្អិតនៅតំបន់គោលដៅ។ 
បនា្ទែប់មក គែតែូវសាកលែបងកម្មវិធីនែះ ហើយក្នុងអំឡុងពែល
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សាកលែបងនោះ គែតែូវពិនិតែយពិច័យដើមែបីកែលម្អកម្មវិធីនែះ
ឲែយកាន់តែបែសើឡើង។ នៅដំណាក់កាលនែះ កម្មវិធីនែះ
មានដំណើរការពែញលែញ ដោយតែូវការថវិកាជំនួយបន្ថែម និង
ពងែីកវិសាលភពនែការអនុវត្ត ដើមែបីឲែយកម្មវិធីនែះបានបមែើ
ដល់បែជាជនកាន់តែចែើនទៀត។ នៅក្នុងការអនុវត្ត គែនឹងដាក់
កម្មវិធីនែះ ចូលទៅក្នុងវដ្តនែការតែួតពិនិតែយយ៉ែងទៀងទាត់ និង
ពងែីកថែមទៀត ដើមែបីធានាផលជះរបស់កម្មវិធី និងអភិវឌែឍន៍
បែកបដោយចីរភព។

វិធីសាសែ្ត 4S ជួយឱែយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាគាំទែ កម្មវិធីរបស់
ខ្លួន ឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្កើតឡើង និង
យោងតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្តែ និងគោលដៅបែតិបត្តិការរបស់
អង្គការ។
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មធែយោបាយ និងវិធីសាសែ្តសែែវជែែវ

គែប់សកម្មភពទាំងអស់ទាក់ទងនឹងកុមារ មិនថាតែូវបាន
ទទួលរា៉ែប់រងដោយសា្ថែប័នសុខុមាលភពសង្គមសាធារណៈឬ
ឯកជន ដោយតុលាការ អាជា្ញែធររដ្ឋបាល ឬសា្ថែប័ននីតិបែបញ្ញត្តិ ក៏
ឧត្តមបែយោជន៍របស់កុមារតែូវយកមកពិចារណាជាសំខាន់ផង
ដែរ។ មាតែែ៣ នែអនុសញ្ញែអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិ
កុមារ។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានធ្វើការសិកែសាសែែវជែែវទៅលើឯកសារ
ដែលមានសែែប់ដំបូងអំពីវិសាលភព និងវឌែឍនភពនែចែបាប់ស្តី
ពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និងផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបតិ្ត នៅ
កម្ពុជា តាមរយៈការចុះជួបពិភកែសាជាមួយតួអង្គក្នុងសែុក និង
អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធហើយតែូវបានបំពែញបន្ថែមតាមរយៈការវិភគ 
សា្ថែនភពកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាដោយផ្អែកលើឯកសារ
ដែលមានសែែប់ ការសែែវជែែវផ្ទែល់របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា 
និងបទដា្ឋែនអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផែសែងទៀត។ 

ការសែែវជែែវដំបូងនែះ បានចង្អុលបែែប់ឲែយយើងដឹងអំពីទិសដៅ
នែការសែែវជែែវនៅទីតាំងផ្ទែល់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញែ 
និងខែតុលាឆា្នែំ២០២០ នៅក្នុងខែត្តសៀមរាបដែលរួមមាន៖ 
ការស្ទង់មតិជាមួយកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ និងសមាជិក 
សហគមន៍ និងការធ្វើកិច្ចសមា្ភែសន៍លម្អិតជាមួយកុមារទំនាស់
នឹងចែបាប់ដែលរួមមានទាំងអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ  និង
អ្នកខ្លះទៀតដែលតែូវបានដោះលែងហើយក៏ដូចជា គ.ក.ន.ក. 
នគរបាលមូលដា្ឋែន និងមនែ្តីតុលាការផងដែរ។

ការសែែវជែែវរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ពឹងផ្អែកយ៉ែងខា្លែំង

ទៅលើលិខិតុបករណ៍សិទ្ធិមនុសែសអន្តរជាតិ ដែលមានគោលដៅ 
ការពារកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ មានគោលការណ៍ណែនាំគឺការ
គិតគូរដល់ឧត្តមបែយោជន៍របស់កុមារជាចមែបង។ នៅក្នុងការ
តាក់តែងផែនការសែែវជែែវ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានដាក់
អាទិភពលើគំនិតរបស់កុមារ ដើមែបីកំណត់ឲែយបានយ៉ែងល្អ
បំផុតថា អ្វីទៅគឺជាឧត្តមបែយោជន៍របស់ពួកគែ។ អនុលោម
តាមអនុសញ្ញែអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារមាតែែ១២ 
“បែទែសហត្ថលែខីតែូវធានាថា កុមារដែលមានសមត្ថភព
បញ្ចែញទសែសនៈផ្ទែល់ខ្លួន មានសិទ្ធិបញ្ចែញមតិ  បានដោយសែរី
ក្នុងគែប់រឿងរា៉ែវទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារ ក៏ដូចជាតែូវ
ធានាឲែយបានថាទសែសនៈរបស់កុមារតែូវបានផ្តល់ ឲែយមានទម្ងន់ 
សែបទៅតាមអាយុ និងភពពែញវ័យរបស់កុមារ ”។

បែសកកម្មរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា គឺ "សា្ដែ ប់  ចូលរួម  និង   
ស្វែង  រកមតិ គាំ ទែ    ជាមួយ កុមារ   គែួសារ  និង  សហគមន៍ នូវអ្វី
ដែលពួកគាត់កំណត់ និងបង្កើតសកម្មភព ដើមែបីដោះសែែយ 
បញ្ហែ បែ ឈម  ដ៏ ស្មុគ សា្មែញ  នៅ   ក្នុង  សង្គម។" ការសែែវជែែវនែះ 
ផ្អែកលើជំនឿយ៉ែងមុតមាំរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ដែលជឿថា 
សហគមន៍ជាអ្នកជំនាញក្នុងការកំណត់នូវវិធីសាសែ្តដែលអាច
អនុវត្តបាន ដើមែបីសមែែចនូវវឌែឍនភពនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគែ 
ដូចគា្នែដែរ សហគមន៍ក៏អាចជួយបង្កើតដំណះសែែយនៅថា្នែក់ 
មូលដា្ឋែន លើការទប់សា្កែត់ និងវិធានការបង្វែរបទល្មើស។

គមែែងនែះក៏សែបនឹងកិច្ចបែឹងបែែងតស៊ូមតិសកល ដើមែបី
កាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារក្នុងកំឡុងពែលរីករាល 
ដាល នែ ជំងឺកូវីដ១៩ ដោយផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
ការកាត់បន្ថយសមា្ពែធលើបែព័ន្ធតុលាការ និងជួយកាត់បន្ថយ
ការទទួលយកថ្មីនែជនដែលជាប់ចោទ ឬតែូវបានផ្តនា្ទែទោសពី
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បទល្មើសតូចតាច។5 ឥឡូវនែះ ក៏មានការអះអាងយ៉ែងចែបាស់
ដែរថា ពន្ធនាគារគឺជាមជែឈដា្ឋែនគែែះថា្នែក់មួយសមែែប់ជំងឺ កូ
វីដ ១៩ ហើយក៏តែូវបានចាត់ទុកជា "ស្នប់បូមរោគរាតតែបាត 
(epidemiological pumps)" សមែែប់ជំងឺឆ្លងរាតតែបាតនៅក្នុង
សង្គមទាំងមូលផងដែរ។ តាមការកំណត់សមា្គែល់ក៏តែូវបាន
បញ្ជែក់ឲែយឃើញថា ជាទូទៅពន្ធនាគារដែលចង្អៀតណែនណាន់
តាន់តាប់ហើយជាក់ស្តែងវិធានការនិរន្តរភពតែមួយគឺមិន
អាចធានាបាននូវការរកែសាគមា្លែតចមា្ងែយបាននោះឡើយ ហើយ
ជាក់ស្តែងវិធានការនិរន្តភពតែមួយគត់ដែលអាចឆ្លើយតបទៅ 
នឹង សា្ថែនភពនែះបាន គឺការកាត់បន្ថយចំនួនកកស្ទះនែះឯង។ 
តាមរយៈហែតុផលទាំងនែះហើយ ទើប បែទែសជាចែើនបាននឹង
កពំុង វាយតម្លែឡើងវិញអពំកីារបែើបែែសវ់ិធីសាស្តែដាកព់ន្ធនាគារ 
ក៏ដូចជាបាននឹងកំពុងតែកាត់បន្ថយលំហូរអ្នកទោសនិងពន្លឿន
ការដោះលែងអ្នកទោសដែលមានលក្ខខណ្ឌសមសែប។

5  https://www.penalreform.org/covid-19/, https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/July/covid-19-in-   prisons--member-states-and-un-
odc-reiterate-their-commitment-to-the-nelson-mandela-rules.html,https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-
ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings

រាល់ការស្ទង់មតិ  និងកិច្ចសមា្ភែសន៍ទាំងអស់ ក្នុងការសិកែសា
សែែវជែែវ នែះ តែូវបានធ្វើឡើងកែែមគោលការណ៍សុវត្ថិភពនែ
ជំងឺកូវីដ១៩ និងដោយមានការយល់ពែមពីអ្នកចូលរួម។ អង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជា បានផ្តល់ជូននូវមា៉ែស់និងសារធាតុលាងសមា្អែត
ដែដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ហើយនិងធានាបាននូវការរកែសា
គមា្លែតចមា្ងែយគែប់គែែន់ក្នុងកំឡុងពែលនែការស្ទង់មតិ និងក្នុង
កិច្ចសមា្ភែសន៍។ ការចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិ និងកិច្ចសមា្ភែសន៍
ទាំងអស់ តែូវបានធ្វើឡើងដោយស្ម័គែចិត្ត ហើយអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់មានសែរីភពក្នុងការដកខ្លួនចែញពែលណាក៏បាន 
សែបតាមនីតិវិធីនែការពែមពែៀងដែលបានយល់សែប។
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ការស្ទង់មតិ និងបទសមា្ភែសន៍ជាមួយកុមារ
ទំនាស់នឹងចែបាប់ 

មានកុមារចំនួន៧៦នាក់ ក្នុងនោះមានកុមារា៦៥នាក់ និង
កុមារី១១នាក់ បច្ចុបែបន្ននែះកំពុងតែូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ
ខែត្តសៀមរាបកែែមបទចោទបែកាន់ឬតែូវបានថ្កែលទោស
ពីបទល្មើស បានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការជីវិតនៅ
កម្ពុជា។ យោងតាមស្ថិតិពន្ធនាគារក្នុងពែលថ្មីៗនែះ ចំនួននែះ
តំណាងឲែយបែហែល១៨% នែកុមារា និង៧៣%នែកុមារីដែល
ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនែះ។

ការស្ទង់មតិនែះ តែូវបានសាកលែបងជាមុនជាមួយកុមារចំនួន១២ 
នាក់ នៅក្នុងពន្ធនាគារ និងតែូវបានកែសមែួលឡើងវិញយោង
តាមមតិបែតិកម្មរបស់ពួកគែ មុនពែលធ្វើការស្ទង់មតិផ្លូវការ។ 
ការស្ទង់មតិនែះ តែូវបានដឹកនាំធ្វើសមា្ភែសដោយបុគ្គលិកចំនួន៨ 
នាក់ ដែលបានផ្តល់ព័ត៌មាននិងការគាំទែរួមមានការផ្តល់ការ
គាំទែមា្នែក់ទល់នឹងមា្នែក់ចំពោះអ្នកចូលរួមដែលតែូវការជំនួយក្នុង
ការអាន ឬសរសែរ។ ការធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយកុមារីបានធ្វើឡើង
នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយ  ហើយតែូវបានសមា្ភែសដោយ
បុគ្គលិក ភែទសែីតែប៉ុណ្ណែះ។ ឆា្មែំពន្ធនាគារមិនមានវត្តមាន
នៅក្នុងបន្ទប់ទែក្នុងអំឡុងពែលធ្វើការស្ទង់មតិនែះ។

លើសពីនែះទៅទៀត អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានធ្វើបទសមា្ភែសន៍
លម្អិតជាមួយកុមារចំនួន១៣នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ខែត្ត 
សៀមរាប ក្នុងនោះមានកុមារី៣នាក់។ រាល់កិច្ចសមា្ភែសន៍
ទាំងអស់តែូវបានធ្វើឡើងដោយគា្មែនវត្តមានរបស់ឆា្មែំពន្ធនាគារ
ហើយ ការសមា្ភែសន៍ជាមួយកុមារីតែូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិក

សែី។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក៏បានធ្វើការសមា្ភែសន៍ជាមួយ កុមារ
ចំនួន៧នាក់ ដែលតែូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ ក្នុងនោះមាន
កុមារី២នាក់ផងដែរ។

គោលបំណងចមែបងនែការស្ទង់មតិនិងកិច្ចសមា្ភែសន៍ទាំងនែះ
គឺដើមែបីស្វែងយល់អំពីសាវតារបស់កុមារ ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពី 
មូលហែតុដែលធ្វើឲែយពួកគែបែពែឹ ត្តល្មើសចែបាប់ និងបទពិសោធន៍
ពែលតែូវបានចាប់ខ្លួន និងនៅក្នុងពែលជំនុំជមែះក្តី និង
ដើមែបី ស្វែងយល់ ថាតើពួកគែគិតថាការជាប់ពន្ធនាគារនែះ
បានជះឥទ្ធិពលដល់ពួកគែ និងផែនការអនាគតរបស់ពួកគែ
យ៉ែងដូចម្តែចខ្លះ និងដើមែបីសាកសួរយោបល់របស់ពួកគែអំពី
ជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់ពន្ធនាគារ។ ក្នុងករណីកុមារតែូវបាន
ដោះលែងពីពន្ធនាគារ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាក៏បានសាកសួរអំពី
បទពិសោធន៍ផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ពួកគែចាប់តាំងពីពួកគែតែូវបាន
ដោះលែងមក។

ការស្ទង់មតិ និងបទសមា្ភែសន៍ជាមួយសមាជិក
សហគមន៍ 

ជាលទ្ធផលសមាជិកសហគមន៍ចំនួន៧៧នាក់ (សែី
ចំនួន៥៦នាក់ និងបែុសចំនួន២១ នាក់) ក្នុងឃុំចំនួន ២ (៣៦ 
នាក់នៅ ក្នុងសងា្កែត់កែបីរៀល និង៤១នាក់នៅក្នុងឃុំចារឈូក) 
បានចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។ 
អាយុជាមធែយមនែអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិគឺមានអាយុ៤២ឆា្នែំ។
ការស្ទង់មតិនែះ តែូវបានសាកលែបងជាមុនជាមួយសមាជិក
សហគមន៍ចំនួន៤ នាក់ និងបានកែសមែួលតាមមតិរបស់
ពួកគែ។ ការស្ទង់មតិនែះ តែូវបានធ្វើដោយបុគ្គលិកអង្គការ
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ជីវិតនៅកម្ពុជាចំនួន១២នាក់ ដែលជាអ្នកចាំជួយ រួមមានការ
ផ្តល់ការគាំទែមា្នែក់ទល់នឹងមា្នែក់ចំពោះអ្នកតែូវការជំនួយក្នុងការ
អាន ឬសរសែរ។ មានបុគ្គលិកស្តែីចាំជួយអ្នកចូលរួមដែលជា
ស្តែី។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក៏បានធ្វើបទសមា្ភែសន៍ចំនួន២លើក
ជាមួយសមាជិក គ.ក.ន.ក. ផងដែរ។
 
គោលបំណងសំខាន់នែការស្ទង់មតិ និងបទសមា្ភែសន៍ទាំងនែះ គឺ 
ដើមែបីស្វែងយល់ពីកមែិតនិងបែភែទនែបទល្មើសដែលកុមារបាន
បែពែឹត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគែ និងដើមែបីស្វែងយល់ពីផល
ប៉ះពាល់នែ ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់កុមារ គែួសារនិងសហគមន៍ 
និងដើមែបីស្វែងយល់ពីឥរិយបថរបស់សហគមន៍ចំពោះកុមារ
ដែលបែពែឹត្តបទល្មើស និងរួមបញ្ចូលទាំងការស្វែងយល់ថាតើ
ពួកគែគិតថាជមែើសផែសែងកែែពីការ ដាក់ ពន្ធនាគារ គឺជារឿងល្អ 
ឬអាកែក់។

បទសមា្ភែសន៍ជាមួយមន្តែីរដា្ឋែភិបាល

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានធ្វើបទសមា្ភែសន៍លម្អិតជាមួយ
តំណាងនគរបាលបែចាំតំបន់ចំនួន៥រូប ចៅកែម២រូបនៅ
តុលាការខែត្តសៀមរាប និងមន្តែីមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន
និងយុវនីតិសមែបទាចំនួន៣ រូប។ គោលបំណងចមែបងនែ
បទសមា្ភែសន៍ទាំងនែះ គឺដើមែបីស្វែងយល់ពីតួនាទីរបស់ពួកគែ 
ក្នុងការអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុតិធម៌អនីតិជន និងតមែូវការដែល
ពួកគែមាន ក៏ដូចជាដើមែបីពិភកែសាពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគែ 
ក្នុងការដោះសែែយជាមួយកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ និងដើមែបី
ទទួលបាននូវមតិយោបល់របស់ពួកគែលើជមែើសផែសែងកែែពី
ការដាក់ពន្ធនាគារ និងដើមែបីស្វែងយល់ពីវិធីទប់សា្កែត់កុមារមិន
ឲែយបែពែឹត្ដបទល្មើសនាពែលអនាគត។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា 
ក៏បានពិភកែសាអំពីតួនាទីនាពែលអនាគតរបស់អង្គការមិនមែន
រដា្ឋែភិបាលក្នុងការគាំទែដល់ការអនុវត្តចែបាប់នែះ។
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ការងាររបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាលើ
វិស័យយុត្តិធម៌អនីតិជន

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា គឺជាអង្គការមួយក្នុងចំណមអង្គការ
តិចតួចនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ
សុខុមាលភពកុមារនិងគែួសារ ដែល អនុវត្តនូវកម្មវិធីយុត្តិធម៌
អនីតិជននែះ។

កម្មវិធីជីវិតគា្មែនរបាំង (TLWB) មានគោលបំណងធានាឲែយបាន
ថាយុវជនទំនាស់នឹងចែបាប់អាចទទួលបានសិទ្ធិជែើសរីសវិធាន
ការផែសែងៗទៀត កែែអំពីការកាត់ទោសដាក់ឃុំឃាំងតាមដែល
សមសែប ហើយក៏នឹងទទួលបាននូវការគាំទែគែប់គែែន់
ក្នុងករណីដែលការកាត់ទោសដាក់ឃុំឃាំងមានភពចាំបាច់។

រហូតមកដល់បច្ចុបែបន្ននែះ កម្មវិធីអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ
នឹងការគាំទែកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ បានយកចិត្តទុកដាក់លើការ
គាំទែបុគ្គល និងកែុមគែួសាររបស់ពួកគែក្នុងអំឡុងពែលដែល
ពួកគែនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឬកែែយពែលដោះលែង។ ដើមែបី
បំពែញបន្ថែមតែង់ចំណុចនែះ កម្មវិធី TLWB មានគោលបំណង
ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនយុវជនល្មើសនឹងចែបាប់ ពីការកាត់ទោស
ដាក់ពន្ធនាគារនៅដំណាក់កាលដំបូង ដោយផ្អែកលើភពខា្លែំង
របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើការជាមួយសហគមន៍
មូលដា្ឋែន និងបណា្តែញផែសែងៗដើមែបីសមែែចឲែយបាននូវការផ្លែស់
ប្តូរបែកបដោយចីរភព។ កម្មវិធី TLWB ធ្វើការសហការណ៍ 
ជាមួយកម្មវិធីអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាផែសែងៗទៀតមានជាអាទិ៍៖

កម្មវិធីចែញពីរបាំងជីវិត (TLBB) មានគោលបំណងក្នុងការ

បង្កើននូវជំនាញ ចំណែះដឹង និងការភ្ជែប់ទំនាក់ទំនងរវាង
គែួសារ និងកុមារដែលជាប់ពន្ធនាគារ និងដើមែបីជួយធ្វើសមា
ហរណកម្ម ទៅក្នុងសហគមន៍បែកបដោយជោគជ័យ នៅពែល
ដែលតែូវបានដោះលែង។ លទ្ធផលនែកម្មវិធីនែះ ទទួលបាន  
ជោគជ័យដ៏លើសលុប ដោយអតែែនែការបែពែឹត្តិល្មើសជាថ្មី
ក្នុងរយៈពែល ៦ខែ  បនា្ទែប់ពីការដោះលែងគឺមានកមែិត ០% 
ចាប់តាំងពីឆា្នែំ២០១៧ មក។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់បានផែសារភ្ជែប់
ទំនាក់ទំនងសាជាថ្មីជាមួយនឹងកែុមគែួសាររបស់ពួកគែ និង
ធ្វើ  សមាហរណកម្ម ចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគែវិញ
បែកបដោយជោគជ័យ។ ៨៦% ក្នុងចំណមពួកគែបានស្វែងរក
ការងារធ្វើបនា្ទែប់ពីពួកគែតែូវបានដោះលែង។ រួមទាំង២២% 
ទៀតបើកអាជីវកម្មផ្ទែល់ខ្លួន។

កម្មវិធីជីវិតនៅក្នុងគែួសារ (TLIF)  មានគោលបំណងគាំទែ 
និងការពារកែុមគែួសារបែឈមនឹងហានិភ័យនែការ បែកបាក់
គា្នែ ពែលដែលអាណាពែយោបាលកុមារ ឬកុមារនោះតែូវជាប់ 
ពន្ធនាគារ តាមរយៈការផ្តល់នូវការគែប់គែងករណីមានលក្ខណៈ
គែប់ជែុងជែែយ ការគាំទែគែួសារក្នុងរយៈពែលយូរអង្វែង ការ
គាំទែ ក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខនៅពន្ធនាគារ ការគាំទែលើការបង្កើត
បែែក់ចំណូល និងតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍សមែែប់
ការអប់រំ និងសិកា្ខែសាលាទាក់ទងនឹងបំនិនជីវិត។ កម្មវិធីនែះ 
បានទប់សា្កែត់ដោយភពជោគជ័យ មិនឲែយកុមារបែកចែញពីកែុម
គែួសារ ដែលបណា្តែលមកពីការជាប់ពន្ធនាគារ ក៏ដូចជាបាន
បង្កើតនូវភពធន់ និងសមត្ថភពដល់គែួសារដើមែបីជំនៈឧបសគ្គ
ដែលខ្លួនបែឈម។ ជាលទ្ធផល កុមារចំនួន ៣២៥ នាក់ តែូវ
បានជួយឲែយស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំក្នុងគែួសារ ហើយគែួសារចំនួន 
១៣៧ តែូវបានគាំទែក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិកគែួសារ
របស់ពួកគែនៅក្នុងពន្ធនាគារ។
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កម្មវិធីជីវិតមានជមែើស (TLWC)  មានគោលបំណងដើមែបី
បង្កើន និងពងែឹងដល់លទ្ធភព និងឱកាសនែការទទួលបានការ
ពែយោបាល និងការយល់ដឹងអំពីគែឿងញៀននិងគែឿងសែវឹង
នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់
លើយុវជន  ការបង្កើតកែុមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងតាមរយៈ
ការគែប់គែងករណីសមែែប់យុវជន ដើមែបីចូលរួមនៅក្នុងការ
អន្តរាគមកាត់បន្ថយគែែះថា្នែក់។ ទាំងនែះ រួមបញ្ចូលទាំង
ការបង្កើតកែុមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហែគែឿងញៀននិង
គែឿងសែវឹង សមែែប់អនីតិជននៅក្នុងពន្ធនាគារខែត្តសៀមរាប។ 
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មានគោលបំណងផ្តល់នូវវិធីសាសែ្ត 
ដែលបែកបដោយនិរន្តរភពមួយក្នុងការពងែីកការយល់ដឹងអំពី
អន្តរាគមន៍លើគែឿងញៀន និងគែឿងសែវឹងដល់សហគមន៍ 
តាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែល និងការកសាងសមត្ថភព
ដល់អាជា្ញែធរមូលដា្ឋែន និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច។ កម្មវិធី នាពែល
បច្ចុបែបន្ននែះ មានគោលបំណងផ្តល់នូវការអន្តរាគមន៍លើបញ្ហែ
គែឿងញៀននិងគែឿងសែវឹង សមែែប់អនីតិជនចំនួន ៧០ នាក់ 
ដែលមានអាយុចនោ្លែះពី១៤-១៩ ឆា្នែំ។
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ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និង ផែនការ
យុទ្ធសាស្តែ និងផែនការបែតិបត្តិដើមែបី
អនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន

ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនរបស់បែទែសកម្ពុជា បានបញ្ជែក់
ឡើងវិញនូវគោលការណ៍គែឹះដោយចែងថា ការឃុំខ្លួន
មុនឬកែែយការ ជំនុំជមែះ គួរតែជាមធែយោបាយចុងកែែយបំផុត
ដែលគួរធ្វើឡើងចំពោះកុមារ ហើយផលបែយោជន៍របស់កុមារ 
គួរតែតែយកមកពិចារណាជាចមែបងនៅក្នុងរាល់ការធ្វើសកម្មភព 
ទាក់ទងនឹងកុមាររួមទាំងគែប់ដំណាក់កាល នែដំណើរការនីតិវិធី
របស់តុលាការទាំងអស់(មាតែែ៥)ផង។  ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត 
និង បែតិបត្តិ កែែយមកតែូវបានអភិវឌែឍ  "ដើមែបីជួយអភិវឌែឍ
បែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនទំនើបមួយដែលរឹងមាំ និងបែកបដោយ
និរន្តរភពដែលផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការបង្វែរ និង
ដំណះសែែយជម្លែះកែែបែព័ន្ធតុលាការ ជាសកម្មភពចមែបង
ជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម"។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបតិ្ត  ទទួលសា្គែល់ថា ការបង្កើត
បែព័ន្ធ យុត្តិធម៌អនីតិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លែស់ប្តូរដ៏ស្មុគសា្មែញ
នែគោលនយោបាយនិងការអនុវត្ត ហើយក៏តមែូវឲែយមាន
បែព័ន្ធតែមួយ ជាមួយនឹងការអនុវត្ត គោលនយោបាយ និងកិច្ច
សហបែតិបត្តិការរួមមួយ។ ក្នុងពែលជាមួយគា្នែនែះដែរ វាតែូវបាន
គែទទួលសា្គែល់ថា "ការផ្តល់ដំណះសែែយនៅតាមមូលដា្ឋែន
ឬនៅនឹងទីកន្លែងផ្ទែល់មានភពចាំបាច់ណាស់នៅជួរមុខ។ 
ដំណះសែែយចាំបាច់តែូវមានបែសិទ្ធភព នៅក្នុងសហគមន៍ នី
មួយៗ និងសែបតាមគោលការណ៍ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគា្នែ
ចំពោះការអនុវត្តនៅថា្នែក់សហគមន៍។ ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង 

បែតិបត្ត ិ នៅតែបន្តទទួលសា្គែល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការ
សង្គមសុីវិល ជាពិសែសទាក់ទងនឹងវិធានការបង្វែរនិងធ្វើសមា
ហរណកម្ម"។

មានឯកសារណែនាំមួយចំនួន ដែលតែូវបានបង្កើតឡើងជា
ផ្នែកមួយនែដំណើរនែការធ្វើកំណែទមែង់បែព័ន្ធយុត្តិធម៌
អនីតិជននៅកម្ពុជា។ ឯកសារទាំងនោះរួមមានសៀវភៅណែនាំ
ស្តីពីនីតិវិធីកុមារមែតែី ដែលតែូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី
បណ្តុះបណា្តែលរបស់បណ្ឌិតែយសភនគរបាលកម្ពុជា ដោយការ
បណ្តុះបណា្តែលមួយចំនួនមន្តែីនគរបាល ធា្លែប់បានសិកែសារួចមក
ហើយ។  យ៉ែងណាមិញ ចំនួនមន្តែីនគរបាលដែលបានទទួលការ
បណ្តុះបណា្តែលក្នុងនីតិវិធីទាំងនែះនៅមានកមែិតនៅឡើយ 
ហើយពួកគែក៏មិនទាន់ដឹងចែបាស់នៅឡើយថា តើនីតិវិធីទាំងនែះ
តែូវបានអនុវត្តយ៉ែងដូចម្តែច នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ 
គោលការណ៍ណែនាំតុលាការទាក់ទងនឹងកុមារ ដែលស្ថិតកែែម
នីតិវិធីតុលាការ និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីវិធានការបង្វែរកុមារ
ទំនាស់នឹងចែបាប់ តែូវបានធ្វើបញ្ចប់ហើយ ដោយបច្ចុបែបន្ននែះ
កំពុងតែរង់ចាំការអនុម័ត។
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ផែនការយុទ្ធសាស្តែ និង ផែនការបែតិបត្តិដើមែបី
អនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និងតួនាទី
របស់អង្គការសង្គមសុីវិល 

ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្ត ិ បញ្ជែក់យ៉ែងចែបាស់ថា វាគឺជា
ផែនការជាតិមួយ ដែល "នាំឲែយសង្គមសុីវិល រដា្ឋែភិបាល និង
អង្គការមិន មែន រដា្ឋែភិបាល" ហើយកំណត់ទសែសនវិស័យថា 
អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលនឹងធ្វើការផ្តល់នូវសែវាកម្មចមែុះ។  
ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្ត ិចែងថា “ វិធានការបង្វែរ និង
ការធ្វើសមាហរណកម្មទាមទារឲែយមានការតភ្ជែប់ ជាមួយសា្ថែប័ន
សង្គមសុីវិល និងកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងដែលមានសែែប់របស់
សា្ថែប័ននានា ក្នុងការគាំទែដល់កុមារឲែយ ទទួលបានអនាគតដ៏
ភ្លឺសា្វែង" ហើយនិងចែងថា "ភពជាដែគូជាមួយអង្គការមិនមែន
រដា្ឋែភិបាល អង្គការដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែល និងនិយោជក 
មានភពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការគាំទែលើការអនុវត្តផែនការ
សមាហរណកម្មកុមារ។ យោងតាមសូចនាករលទ្ធផលទី៨នែ
ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្ត ិ បុគ្គលិកអង្គការមិនមែន
រដា្ឋែភិបាលក៏អាចតែូវបានទទួលសា្គែល់ថាជាភ្នែក់ងារសង្គមកិច្ច
ដែរ"។ អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល ក៏អាចមានតួនាទីក្នុង
ការអនុវត្តវិធានការបង្វែរក្នុងករណីជាក់លាក់ ដោយហែតុថា
ភ្នែក់ងារសង្គមកិច្ចអាចកំណត់ឲែយបុគ្គល ឬអង្គការណាមួយ ផ្តល់
សែវាកម្ម ឬជំនួយដល់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្ត ិចែងថា "ទាំងរដា្ឋែភិបាលនិង
អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល មានកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការគាំទែលើ
វិស័យសុខុមាលភពកុមារនិងគែួសារ តាមរយៈការគាំទែដល់

6  Link action plan to prevent and respond to violence against children_eng.pdf

កុមារដែលងាយរងគែែះក្នុងគោលបំណង ពងែឹងសមត្ថភពឬ
សកា្តែនុពលកម្មវិធីទាំងនែះ ដើមែបីគាំទែដល់កុមារដែលបែឈម
នឹងហានិភ័យ នែការបែពែឹត្តិបទល្មើសរបស់ពួកគែតាមភព
ដែលសមសែប"។ ធ្វើការសមា្គែល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងផែនការ
យុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្ត ិ និង ផែនការសកម្មភពឆា្នែំ២០១៧ - 
២០២១ ស្តីអំពីការទប់សា្កែត់និងការឆ្លើយតប  ចំពោះអំពើហិងែសា
បែឆាំងនឹងកុមារ6 និងធ្វើការកំណត់ពីបែភែទនែកិច្ចអន្តរាគមន៍ 
ដែលនឹងជួយដល់កុមារដែលបែឈមនឹងហានិភ័យនែការបែពែឹត្តិ
បទល្មើស សមែែប់អ្នកដែលតែូវបង្វែរនិងអ្នកដែលតែូវធ្វើសមាហរ
ណកម្មតែឡប់ចូលសហគមន៍របស់ពួកគែវិញ។
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ការទប់សា្កែត់បទល្មើស

"មានភ័ស្តុតាងបញ្ជែក់យ៉ែងចែបាស់ថា យុទ្ធសាសែ្តទប់សា្កែត់
បទល្មើសដ៏ម៉ត់ចត់ មិនតែឹមតែអាចទប់សា្កែត់បទល្មើស និងការ
ធ្វើឲែយរងគែែះតែប៉ុណ្ណែះទែ ប៉ុន្តែវាក៏អាចលើកកម្ពស់សុវត្ថិភព
សហគមន៍ ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌែឍបែកបដោយ
ចីរភពរបស់បែទែសផងដែរ។ ការទប់សា្កែត់បទល្មើស
បែកបដោយបែសិទ្ធភព និងទំនួលខុសតែូវ បង្កើននូវគុណភព
ជីវិតសមែែប់បែជាពលរដ្ឋគែប់រូប។ វាមានអត្ថបែយោជន៍
យូរអង្វែងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយ ថ្លែចំណាយ ពាក់ព័ន្ធនឹង
បែព័ន្ធយុត្តិធម៌ពែហ្មទណ្ឌជាផ្លូវការក៏ដូចជាថ្លែចំណាយក្នុងសង្គម
ដទែផែសែងៗទៀត ដែលកើតចែញពីបទល្មើស" គោលការណ៍
ណែនាំរបស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីការទប់សា្កែត់បទល្មើស 
(សែចក្តីសមែែចរបស់កែុមបែឹកែសាសែដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច 
២០០២/១៣ ឧបសម្ព័ន្ធ) ។

ការទប់សា្កែត់បទឧកែិដ្ឋ  ជាអាទិភពមួយក្នុងចំណម
យុទ្ធសាស្តែអាទិភពផែសែងទៀតរបស់ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង 
បែតិបតិ្ត  ជាមួយនឹងលទ្ធផលចំនួន ៣ ដែលតែូវបានកំណត់
អត្តសញ្ញែណ៖

•  បង្កើនសមត្ថភពក្នុងវិស័យសុខុមាលភពកុមារ និង
សហគមន៍ទូទៅ ដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញែណកុមារដែល
បែឈមនឹងហានិភ័យនែការបែពែឹត្តិបទល្មើស និងដើមែបី
បែែប់ឲែយកុមារ និងគែួសារទៅរកការផ្តល់សែវាដែល
សមសែប។

•  ធ្វើការពងែឹងនូវកម្មវិធីដែលមានសែែប់សមែែប់កុមារនិង

គែួសារដែលងាយរងគែែះ ដើមែបីទាញពួកគែបែពែឹត្តនូវ
ឥរិយបថនិងមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន ដែលនឹងបង្វែរ
ពួកគែពីការបែពឹន្រ្តីត្តបទល្មើស ហើយនិងធ្វើការអភិវឌែឍ
ផ្នែកបន្ថែមជាក់លាក់នែកម្មវិធី ឬអភិវឌែឍកម្មវិធីថ្មីមួយ
សមែែប់កុមារបែសិនបើចាំបាច់។

•  ពងែឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍និងមន្តែីនគរបាល
តាមរយៈការអនុវត្តតាមមធែយោបាយនគរបាលសហគមន៍
នៅថា្នែក់មូលដា្ឋែនដើមែបីកាត់បន្ថយអតែែបទល្មើសនិងអា
តែែនែការបែពែឹតិ្តបទល្មើសសាជាថ្មីរបស់អនីតិជន។

ការបង្វែរ និងជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់
ពន្ធនាគារ

កែមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌកម្ពុជា និងកែមពែហ្មទណ្ឌ ផ្តល់ជមែើស
ផែសែងកែែពីការដាក់ពន្ធនាគារដែលរួមមាន៖ ការធ្វើការតាមដាន 
របស់តុលាការ ការធ្វើការពនែយោការកាត់ទោស និងការបមែើ
ការងារនៅក្នុងសហគមន៍។ ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិ
បត្ត  ក៏បានគាំទែឲែយមានការបែើបែែស់ជមែើសផែសែងកែែពីការ
ដាក់  ពន្ធនាគារបន្ថែមពីលើវិធានការបង្វែរផងដែរ ដើមែបីធានា
ឲែយបានថា ការឃុំខ្លួន គឺជាវិធានការចុងកែែយបង្អស់ ហើយស្ថិត
ក្នុងរយៈពែលខ្លីបំផុត ហើយក៏តែូវមានការតែួតពិនិតែយពីតុលាការ
ជាជមែើសផែសែងកែែពីការឃុំខ្លួនមុនពែលធ្វើសវនាការផងដែរ។ 

ជំពូកទី១០ នែចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ចង្អុលបងា្ហែញ
ជាពិសែសលើវិធានការបង្វែរនែះ ក៏ដូចជាកំណត់លក្ខខណ្ឌជា
អបែបបរមានិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ថាតើនៅពែលណាដែល
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វិធានការបង្វែរនែះគួរតែតែូវយកមកពិចារណា និងថាតើនៅពែល
ណា វិធានការជាក់លាក់លម្អិតអាចតែូវបានអនុវត្តកែែម វិធានការ
បង្វែរនែះ។ មាតែែ៦១ ចែងថាអាជា្ញែធរដែលទទួលបន្ទុក លើ
ការអនុវត្តវិធានការបង្វែរនែះមានដូចជា៖  ពែះរាជអាជា្ញែ ចៅកែម
សុើបសួរ និងចៅកែមជំនុំជមែះ។ យ៉ែងណាមិញក្នុងមាតែែ 
១៣ ក៏បានចែងផងដែរថាមនែ្តីនគរបាល តុលាការអាចចែញ
ការពែមានដោយផ្ទែល់មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អកែសរ  ជាវិធានការ 
បង្វែរ និងបញ្ជូនអនីតិជនទៅអ្នកតំណាងដែលតែូវបានចាត់តាំង
ឲែយបានឆាប់រួសរាន់។ មាតែែ១៣ ក៏តមែូវឲែយពួកគែសរសែរនូវ 
របាយការណ៍ ហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះទៅពែះរាជអាជា្ញែដើមែបី
ចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបន្តផងដែរ។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្ត ិបញ្ជែក់ថា អត្ថបទនែះផ្តល់
ឲែយ "នគរបាលនូវអំណាចក្នុងការដោះសែែយបទល្មើសតូចតាច
ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ជូនទៅតុលាការ តាមរយៈការផ្តល់
នូវការបង្កើតបែព័ន្ធ "ដាស់តឿន" ដែលតែូវបានចាត់ទុកថាជា
ធាតុដ៏សំខាន់មួយនែបែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនសម័យទំនើប" និង
បានបញ្ជែក់បន្ថែមទៀតថាការធ្វើការរាយការណ៍ និងការបញ្ជូន
សំណុំរឿងក្តីទៅពែះរាជអាជា្ញែ នឹងផ្តល់ឱកាសឲែយពែះរាជអាជា្ញែ
អាច ពិនិតែយ  នូវសែចក្តីសមែែចរបស់នគរបាលដើមែបីធានាភព
សែបចែបាប់។
 
"យោងតាមការអនុវត្តល្អ មាតែែ១៣ គួរតែតែូវបានមើលឃើញថា
ជាជំហាននីតិវិធី សមែែប់ការធ្វើការពិនិតែយរឿងក្តីឡើងវិញ ជាជាង
តែូវបានមើលឃើញថាជាឱកាសដែលពែះរាជអាជា្ញែអាចធ្វើការ
បដិសែធលើសែចក្តីសមែែចរបស់នគរបាលនោះ លើកលែងតែ
ក្នុងករណីដែលនគរបាលស្នើសុំឲែយពែះរាជអាជា្ញែពិចារណា
លើរឿងក្តីនោះ។ បញ្ហែដែលសែបគា្នែនោះគឺការចោទសួរលើ
កំណត់តែែថ្កែលទោស។ របាយការណ៍ដែលដាក់ជូនទៅ

ពែះរាជអាជា្ញែ និងការចុះឈ្មែះធ្វើការពែមានរបស់នគរបាល 
មិនគួរចាត់ចូលជាផ្នែកណាមួយនែកំណត់តែែថ្កែលទោស
ឡើយ។ កំណត់តែែពែមានចាំបាច់តែូវរកែសាទុកដាច់ដោយឡែក
ពីកំណត់តែែចែបាប់ដទែផែសែងទៀត" ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិ
បត្ត  ៣.៥.៨។

ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្ត ិទទួលសា្គែល់ថាការ ”ការធ្វើការ
ពែមានអនុញ្ញែតឲែយសង្គមអាចបងា្ហែញនូវការមិនពែញចិត្តរបស់
ខ្លួនចំពោះអាកបែបកិរិយខុសចែបាប់ និងកត់តែែទុកនូវការរិះ
គន់ខ្លំាងៗ លើការបែពែឹត្តិបទល្មើសនោះដោយមិនចាំបាច់តែូវ
បែើវិធានការដាក់ពន្ធនាគារ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអាកែក់ដល់
ជនល្មើសដែលជាអនីតិជនទាំងនោះ។ វិធានការពែមានជាធម្មតា
តែូវបានយកមកអនុវត្តចំពោះជនល្មើស ដែលបានបែពឹន្រ្តីត្តខុស
ជាលើកដំបូង។ ការសិកែសាបានបងា្ហែញថា ជនល្មើសវ័យក្មែង
ភគចែើនដែលតែូវបានធ្វើការពែមានចំពោះបទល្មើស ដែលបា
នបែ ពែឹត្ត ខុសជាលើកដំបូង ទំនងជានឹងមិនបែពឹន្រ្តីត្តបទល្មើសជា
លើកទីពីរឡើយ។ 

ផ្នែកទី៤ នែកម្មវិធីយុទ្ធសាស្តែរបស់ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង 
បែតិបត្ត ិ ធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញែណនូវលទ្ធផលជាក់លាក់
ចំនួន ៣ ដើមែបីសមែែចឲែយបាននូវគោលដៅបង្វែរ និងវិធានការ
ជំនួសផែសែងទៀតដែលកំពុងតែនឹងតែូវបានបែើបែែស់ឲែយ
មានបែសិទ្ធភព៖

•  អនុវត្តយន្តការយុត្តិធម៌នៅថា្នែក់សហគមន៍ដោយផ្តែត
លើវិធានការបង្វែរ ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែកុមារទំនាស់
នឹងចែបាប់ កាត់បន្ថយការបែពែឹ ត្តិបទល្មើសសាជាថ្មី 
ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួន ឬតែូវឆ្លងកាត់នីតិវិធី
របស់តុលាការ។ 
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•  ទទួលបានបែព័ន្ធបង្វែរ ឬការចែញសែចក្តីពែមានរបស់
នគរបាល ដែលភ្ជែប់ទំនាក់ទំនងកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់
ទៅនឹងសែវាកម្ម និងការគាំទែ។

•  បែើបែែស់កិច្ចបែជុំដោះសែែយបញ្ហែដើមែបីបែមូលព័ត៌មាន
ឲែយបានតែឹមតែូវ និងសមែបសមែួលវិធានការបង្វែរ និង
សមាហរណកម្មសាជាថ្មីបែកបដោយបែសិទ្ធភព។
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វិធានការបង្វែរសមែែប់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់

"ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមពិតទៅវិធានការបង្វែរបាន
កើតឡើង ដោយមិនចាំែបាច់មានធនធានសមែែប់អនុវត្តយុទ្ធ
សាសែ្តជាក់លាក់នោះទែ។ នៅបែទែសណា ក៏បែព័ន្ធយុត្តិធម៌
ពែហ្មទណ្ឌជាធម្មតា តែូវបានបែើបែែស់សមែែប់តែករណី
បទល្មើសមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណែះ បែសិនបើបែទែសនានា
សុើបអង្កែត កាត់ទោស និង ផ្តនា្ទែទោសជនល្មើសទាំងអស់នោះ
គែប់ផ្នែកនែបែព័ន្ធនែះ រួមទាំងពន្ធនាគារផង នឹងមិនអាចទប់ទល់
នឹងចំនួននែជនល្មើសបានឡើយ។ ជាលទ្ធផល នគរបាល និង
ពែះរាជអាជា្ញែដែលនាំជនល្មើសមកបងា្ហែញខ្លួននៅក្នុងបែព័ន្ធ
តែូវតែមានការបែុងបែយ័ត្នក្នុងការសមែែចថា តើនរណាខ្លះដែល
ខ្លួនគួរចាត់វិធានការបែឆាំង និងអ្នកណាខ្លះ តែូវលើកលែង"។7

និយមន័យនែពាកែយថា ”ការបង្វែរ” ចាំបាច់តែូវយកមកបកសែែយ
ឲែយបានចែបាស់លាស់ពែែះថា មនុសែសភគចែើនតែងតែមានការ 
ភន់តចែឡំជាញឹកញាប់លើពាកែយនែះ។ វិធានការបង្វែរ គឺជា
មធែយោបាយនែការដោះសែែយរឿងក្តីនៅកែែបែព័ន្ធតុលាការលើ
ករណីដែលសាកសម។ ការបង្វែរជាជមែើសមួយផែសែងទៀតលើ
ការកាត់ទោសបទល្មើស ហើយក៏នឹងអាចយកមកអនុវត្តបាន
គែប់ពែលមុនពែលជំនុំជមែះក្តី។ ការបង្វែរជារឿយៗ ដូចគា្នែទៅ
នឹងដំណើរការ សនា្ធែនកម្ម (ការផែសះផែសា) និងដំណើរដោះសែែយ
កែែបែព័ន្ធតុលាការ។

“ការបង្វែរ មានន័យថាការបញ្ចៀសកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ ឲែយ
នៅឆា្ងែយពីនីតិវិធីតុលាការ តាមរយៈការបែើបែែស់វិធីផែសែងក្នុង

7 UNODC, Handbook on basic principles and promising practices on alternatives to imprisonment” (2007) 
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf

8  UNICEF, (2009), Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, http://www.unicef.org/tdad/index_55653. html

ការដោះសែែយបញ្ហែនោះ ដែលអាចធ្វើឲែយមនុសែសដែលធ្វើខុស
ជាចែើន ឬស្ទើរតែទាំងអស់ អាចតែូវបានយកមកដោះសែែយ
ដោយសា្ថែប័នមិនមែនតុលាការ ដែលនឹងអាចបញ្ចៀសនូវផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដែលកើតចែញពី ដំណើរការនីតិវិធីរបស់
តុលាការនិងកំណត់តែែថ្កែលទោស ហើយក៏អាចធានាបានថា
សិទ្ធិមនុសែសនិងការការពារ តាមផ្លូវចែបាប់តែូវបានគោរពយ៉ែង
ពែញលែញផងដែរ។8

ការបង្វែរមានលក្ខណៈខុសពី “ការផ្តនា្ទែទោសក្នុងជមែើស
ផែសែងគា្នែ”។ វិធានការបង្វែរ គឺជាការសមែែចបញ្ចប់រឿងក្តីទៅជា 
ការបមែើសហគមន៍វិញ បនា្ទែប់ពីកុមារតែូវបានកាត់ក្តី និង
រកឃើញថាមានកំហុស។ ការបង្វែរ គួរតែតែូវបានអនុវត្តតែ
ក្នុងករណីដែលមានការយល់ពែមពីកុមារតែប៉ុណ្ណែះ រីឯការផ្តនា្ទែ
ទោសក្នុងជមែើសផែសែងគា្នែអាចតែូវបានអនុវត្ត ធ្វើឡើង ដោយមិន
ចាំបាច់មានការយល់ពែមពីកុមារឡើយ។

វិធានការបង្វែរ តែូវបានបែើបែែស់ជាផ្លូវការ ឬកែែផ្លូវការរួចហើយ
នៅក្នុងបែព័ន្ធចែបាប់ជាចែើន ទៅលើទាំងកុមារនិងមនុសែស
ពែញវ័យ។ វិចារណកថានែបញ្ញែតិ្តទីកែុងប៉ែកាំង (បញ្ញែតិ្ត
ទី១១) ចែងថា “ក្នុងករណីជាចែើន ការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍គឺជា
ការឆ្លើយតបដ៏ល្អបំផុត។ ដូច្នែះ ការបែើវិធានការបង្វែរពីដំបូង 
និងដោយគា្មែនការបញ្ជូនទៅជមែើសសែវាផែសែងទៀត (សង្គម) 
អាចជាការឆ្លើយតបដ៏បែសើរបំផុត។   ការបង្វែរនែះចែើនតែ
អនុវត្តជាពិសែសចំពោះបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈមិនធ្ងន់ធ្ងរ 
ហើយនិងដរាបណាដែលកែុមគែួសារ សាលារៀន ឬសា្ថែប័ន
គែប់គែងសង្គមកែែផ្លូវការផែសែងទៀតបញ្ចែញបែតិកម្ម ឬទំនងជា
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មានបែតិកម្ម ជំរុញឲែយមានការអនុវត្តការបង្វែរនែះក្នុងន័យ
សា្ថែបនាតែប៉ុណ្ណែះ។

ការបង្វែរមិនចាំបាច់តែូវបានកំណត់ចំពោះតែបទល្មើសតូចតាច
នោះទែ។ ផ្ទុយទៅវិញ “ការពិចារណាលើអង្គសែចក្តីករណីរបស់
បុគ្គលនីមួយៗ គឺភពសមសែបសមែែប់ការអនុវត្តវិធានការ
បង្វែរ សូមែបីតែនៅពែលដែលពួកគែបានបែពែឹត្ត នូវបទល្មើស
កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ (ឧទាហរណ៍៖ បទល្មើសដំបូងដែលតែូវបាន
បែពែឹត្តកែែមសមា្ពែធមិត្តភក្តិ។ល។)(វិចារណកថានែបញ្ញែតិ្ត
ទីកែុងប៉ែកាំង)។9  ការសិកែសារបស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីពី
អំពើហិងែសាបែឆាំងនឹងកុមារបានចង្អុលបងា្ហែញថា " ការឃុំខ្លួន
គួរតែតែូវបានបមែុងទុកសមែែប់ជនល្មើសកុមារដែលតែូវបាន
គែវាយតម្លែថាអាចបង្កគែែះថា្នែក់ដល់អ្នកដទែទៀត ហើយនិង
បងា្ហែញថាគួរតែមានការវិនិយោគលើធនធានសំខាន់ៗ ក្នុងការ
រៀបចាត់ចែងជមែើសផែសែង ក៏ដូចជាកម្មវិធីសា្តែនីតិសមែបទានិង
សមាហរណកម្មឡើងវិញនៅតាមសហគមន៍ ... ”10

ការបង្វែរអាចធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈមិនផ្លូវការ ឬតែូវបានបែើជា
ផ្នែកមួយនែបែព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្លូវការ។ ទោះជាស្ថិតក្នុងមធែយោបាយ
ណាក៏ដោយ ក៏អំណាចនែះចាំបាច់តែូវមានបទបញ្ជែ និងទទួល
បានការឃា្លែំមើលដើមែបីធានាឲែយបានថាឆនា្ទែនុសិទិ្ធតែងតែតែូវបាន
អនុវត្តដោយគិតដល់ឧត្តមបែយោជន៍កុមារជាអាទិភព។

ការវាយតម្លែលើកុមារថា តើពួកគែសមតែនឹងទទួលបានការ
បង្វែរនែះ ឬក៏យ៉ែងណាគួរតែតែូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិក

9  អាចរកបាននៅទីនែះ៖ https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf
10  អាចរកបាននៅទីនែះ៖ https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx 
11  Roy, N and Sheahan, F, Children and Diversion Away from Formal Criminal Justice Systems: A Perspective from an NGO Working on Criminal 
Justice Reform http://antitorture.org/wp-content/uploads/2017/03/Protecting_Children_From_Torture_in_Detention.pdf
12  Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. 
Mendéz, A/HRC/28/68 (5 March 2015), https://documents-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/GEN/G15/043/37/PDF/G1504337.pdf? OpenElement

សង្គមកិច្ច មន្តែីសាកលែបង ឬសមាជិកសហគមន៍បែសិនបើ
អាច។ យន្តការជាក់ស្តែងសមែែប់វិធានការបង្វែរនែះ អាចខុសគា្នែ
ពីការពែមានដោយផ្ទែល់មាត់ពីនគរបាល។ វិធានការបង្វែរ
កំណត់នូវកាតព្វកិច្ចឲែយកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
សា្តែរនីតិសមែបទា។ អ្វីដែលបែសើរជាងគែនោះ គួរតែមានជមែើស
ផែសែងៗគា្នែជាចែើននៅដំណាក់កាលនីមួយៗ។ តួអង្គគែប់រូប មាន
ទំនួលខុសតែូវខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តវិធានការបង្វែរនែះ តាមរយៈការ
ផ្តល់សែវាបែឹកែសាយោបល់ ការធ្វើការណែនាំ ការសាកលែបង ការ
ផ្តល់សែវាសង្គម និងសែវាសុខុមាលភព។ អង្គការសង្គមសុីវិល 
ចែើនតែដើរតួនាទីយ៉ែងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការនែះ។11

ហែតុអ្វីបានជាតែូវមានវិធានការបង្វែរសមែែប់
កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់?

•  ការបង្វែរ ការពារកុមារបែឆាំងនឹងមហន្តរាយផែសែងៗ
ដែលបង្កមកពីការឃុំឃាំង។ ដូចដែលអ្នករាយការណ៍
ពិសែសស្តីពីទារុណកម្មរបស់អង្គការសហបែជាជាតិបាន
ថ្លែងថា "សូមែបីតែការឃុំឃាំងរយៈពែលខ្លីក៏អាចបង្កនូវ
ផលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយនិង
ការអភិវឌែឍផ្នែកបញ្ញែសា្មែរតីរបស់ កុមារដែរ"។12

•  ការបង្វែរ ការពារកុមារ និងកែុមគែួសាររបស់ពួកគែពី
សា្លែកសា្នែមទុយ៌សដែលបង្កពីការផ្តនា្ទែទោស និងការ 
កាត់ទោសលើពួកគែនិងកែុមគែួសារ។

•  វិធានការបង្វែរ អាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការ
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អភិវឌែឍរបស់កុមារ អនុញ្ញែតឲែយគែ នៅទទួលខុសតែូវ ចំពោះ 
មហន្តរាយណាមួយដែលពួកគែបង្ក ប៉ុន្តែមិនកត់តែែ
ចូលក្នុងកំណត់តែែបទល្មើសពែហ្មទណ្ឌឡើយ។

•   វិធានការបង្វែរ អាចកាត់បន្ថយការបែពែឹត្តិបទល្មើស
សាជាថ្មីម្តងទៀតដោយជោគជ័យ ចំណែកឯការដាក់
ពន្ធនាគារជាញឹកញាប់ កាន់តែនាំឲែយមានការបែពែឹត្តិ
បទល្មើសសាជាថ្មីបន្ថែមទៀត។ ការសិកែសាបាន បងា្ហែញ 
ថា ជនល្មើសវ័យក្មែងភគចែើនដែលតែូវបានធ្វើការ
ពែមានចំពោះការបែពែឹតិ្តបទល្មើសដំបូងរបស់ពួកគែ
ទំនង ជានឹងមិនបែពែឹត្តខុសជាលើកទីពីរឡើយ។ 13

•   វិធានការបង្វែរ អាចកាត់បន្ថយសមា្ពែធរបស់បែព័ន្ធ
តុលាការ និងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលកកស្ទះបាន ហើយក៏
នឹងមិនសូវចំណាយថវិកាចែើនដូចការដាក់ពួកគែក្នុង
ពន្ធនាគារឡើយ។       

13  Dennison, Stewart and Hurren, 2006; Poteas et al: 1990; O”Connor: 1992
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 មណ្ឌលយុវនីតិសមែបទា

ធាតុដ៏សំខាន់នែចែបាប់ស្តីអំពីយុត្តិធម៌អនីតិជន គឺជាផែនការ
ក្នុងការបង្កើត មណ្ឌលយុវនីតិសមែបទា នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា
ជាជមែើសផែសែង កែែពីការដាក់ពន្ធនាគារ។ ផែនការបច្ចុបែបន្នគឺ
បង្កើត មណ្ឌលយុវនីតិសមែបទាបែបមជែឈការមួយដែលបច្ចុបែបន្ន
កំពុងតែូវបានសាងសង់នៅក្នុងខែត្តកណា្តែល ហើយគែែងនឹង
បើកដំណើរការនៅដើមឆា្នែំ២០២១ នែះ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា 
មានការពែួយបារម្ភថាការសាងសង់ក្នុងទមែង់បែបនែះវាបែឆាំង
នឹងសា្មែរតីនបញ្ញត្តិ្តិ រដ្ឋហាវា៉ែណា ដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲែយបែើ
ទីតាំងដែលមានលក្ខណៈវិមជែឈការនិងមានខា្នែតតូច14

14  Havana Rules Article 30 - “Detention facilities for juveniles should be decentralized and of such size as to facilitate access and contact between 
the juveniles and their families. Small-scale detention facilities should be established and integrated into the social, economic and cultural environ-
ment of the community”.

“ភ្នែក់ងារសង្គមកិច្ច” និង “អ្នកគែប់គែងការងារ
បង្វែរ”

ធាតុសំខាន់មួយទៀត សមែែប់ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសែ្ត 
និង បែតិបតិ្ត  គឺជាផែនការបង្កើត "អ្នកគែប់គែងវិធានការបង្វែរ" 
"បុគ្គលិកសា្តែរយុវនីតិសមែបទា" និងកែុម "ភ្នែក់ងារសង្គមកិច្ច" 
តាមការគែែងទុក ដែលនឹងតែូវបានតែងតាំងដោយកែសួង
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសមែបទា។ រហូតមកដល់
បច្ចុបែបន្ននែះ មានមនែ្តី សង្គមកិច្ចដែលទទួលបានការ
បណ្តុះបណា្តែលចំនួន៥០នាក់តែូវបានតែងតាំងជាភ្នែក់ងារ
សង្គមកិច្ច ប៉ុន្តែតែូវបានគែរាយការណ៍ថា មិនទាន់បានតែៀមខ្លួន
រួចរាល់ក្នុងការផ្តល់ការគាំទែដល់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់នៅឡើយ
ទែ។

វឌែឍនភពនៅឆា្ពែះនៅ�រកការដែកទទ្រមង់គឺមានភពយឺតយ៉ែវ។ ជាក់ដែស្តង ចំនួនកុមារ
នៅ�ក្នុងពន្ធនាគារនៅ�កម្ពុជានៅស្ទើរដែតនៅកើននៅឡើងបីដងក្នុងរយៈនៅពល ៣ ឆា្នែំបនា្ទែប់ពី
ចែបាប់នៅនះទ្រតូវបានអនុម័ត។ 
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ហានិភ័យនែដំណើរការពងែីកបែព័ន្ធអនុវត្ត

“ការបែើបែែស់ជមែើសផែសែង តែូវតែរៀបចំឡើងដោយបែុងបែយ័ត្ន
ដើមែបីកាត់បន្ថយការបែើបែែស់ចំណាត់ការនែការឃុំខ្លួនអនីតិជន
មុនពែលធ្វើសាវនាការ ជាជាង “ដំណើរការពងែីកបែព័ន្ធអនុវត្ត 
(net-widening)” នៅបណា្តែបែទែសជាចែើន កុមារស្ថិតក្នុង
ការឃុំខ្លួនបណ្តែះអាសន្នអស់រយៈពែលជាចែើនខែ ឬចែើន
ឆា្នែំ ដែលជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរលើមាតែែ ៣៧ (ខ) 
នែអនុសញ្ញែ។ ការឃុំខ្លួនបណ្តែះអាសន្នមិនគួរតែូវបានបែើ 
លើកលែងតែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ហើយសូមែបីតែការវិលតែលប់
ទៅសហគមន៍វិញ ក៏គួរតែតែូវបានពិចារណាយ៉ែងយកចិត្ត
ទុកដាក់។ គណៈកមា្មែធិការសិទ្ធិកុមារ យោបល់ទូទៅលែខ ២៤ 
កថាខ័ណ្ឌ ៨៦

ការវិវឌែឍគួរឲែយកត់សមា្គែល់នាពែលថ្មីៗនែះ ទាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌
អនីតិជននៅកម្ពុជា គឺការកើនឡើងនូវការអនុវត្តលើវិធានការ 
តាមដានជាជមែើសផែសែងកែែពី ការដាក់ពន្ធនាគារលើកុមារ
ទំនាស់នឹងចែបាប់។ ប៉ុន្តែការអនុវត្តលើកាវិធានការតាមដាននែះ 
គួរតែតែូវបានតែួតពិនិតែយយ៉ែងបែុងបែយ័ត្ន។ នៅក្នុងឆា្នែំ២០១៩ 
មានកុមារបែមាណ៥០០ នាក់ នៅកម្ពុជា  តែូវបានរាយការណ៍
ថាស្ថិតកែែមការតែួតពិនិតែយរបស់តុលាការសាលាដំបូង។ អ្វីដែល
សំខាន់គឺ នៅពែលនោះវិធានការទាំងនែះ មិនបានបណា្តែលឲែយ
មានការថយចុះនូវចំនួនកុមារដែលតែូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ
ឡើយ។

នែះបងា្ហែញថា បាតុភូតនែ “ដំណើរការពងែីកបែព័ន្ធអនុវត 

15  Global Commission on Drug Policy, Drug Policy and Deprivation of Liberty, June 2016, p. 10.
16  Penal Reform International, Global Prison Trends 2020, p.5 https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/05/Global-
Prison-Trends-2020-Penal-Reform-International-Second-Edition.pdf
17  Fergus McNeill, “Pervasive Punishment: Making sense of “mass supervision”“, Discover Society, 2 January 2019, discoversociety.org/2019/01/02/ 
pervasive-punishment-making-sense-of

(net-widening)”    អាចនឹងកំពុងកើតឡើង ខណៈដែល
វិធានការជំនួសឲែយការដាក់ពន្ធនាគារ តែូវបានបែើក្នុងករណីដែល
ការឃុំឃាំងមិនគួរតែូវបានកើតឡើងតាំងតែពីដំបូងមកម៉្លែះ។ 
នែះសបញ្ជែក់ឲែយឃើញថា វិធានការជំនួសលើការដាក់ពន្ធនាគារ
ជាក់ស្តែង នាំឲែយមានមនុសែសកាន់តែចែើនធា្លែក់ខ្លួនចូលទៅក្នុង
បែព័ន្ធយុត្តិធម៌នែះ ហើយឈានទៅដល់ការជាប់ពន្ធនាគារដោយ
មិនសមហែតុសមផលផងដែរ។ 15 អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក៏
មានការពែួយបារម្ភផងដែរថា ការបង្កើតមជែឍមណ្ឌលសា្តែរយុវ
នីតិសមែបទា  អាចមានសកា្តែនុពលពងែីកបណា្តែញបែព័ន្ធអនុវត្ត 
(net-widening) នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដោយជនល្មើសក្នុងវ័យ
កុមារដែលបង្កហានិភ័យតិចតួចដែលគួរតែបង្វែរចែញពីបែព័ន្ធ
យុត្តិធម៌ពែហ្មទណ្ឌ តែតែូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មជែឍមណ្ឌលសា្តែរ
យុវនីតិសមែបទាទៅវិញ។  

ការពិចារណាលើជមែើសផែសែងកែែពីការឃុំ ខ្លួន ដូចជា ការ
ធ្វើការតាមដានលើកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ វាក៏មានសារសំខាន់
ផងដែរ ក្នុងការដឹងថានាពែលបច្ចុបែបននែះមានសា្ថែប័នកាន់តែ
ចែើនឡើងៗ កំពុងតែធ្វើការសែែវជែែវដោយពិនិតែយមើលពីផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននែវិធានការបែបនែះ។ វិធានការតាមដានអាច
បង្កនូវឧបសគ្គយ៉ែងខា្លែំងដល់អាយុជីវិតមនុសែស ក៏ដូចជារំលោភ
លើសិទ្ធិឯកជនភព និងបង្កឲែយមានការមាក់ងាយដល់ពួកគែផង
ដែរ។ មានការពែួយបារម្ភកាន់តែខា្លែំង អំពីកង្វះនែការឃា្លែំមើល
និងការតែួតពិនិតែយ អាចបិទបាំងនូវផលប៉ះពាល់មហន្តរាយ
ជាចែើនរបស់កុមារផងដែរ។16 អ្នកសែែវជែែវមា្នែក់បានកត់សមា្គែល់
ឃើញថា សមែែប់មនុសែសកាន់តែលំបាកការតែួតពិនិតែយ គឺដូចជា 
“ការបញ្ជូន” ពួកគែចូលកាន់តែជែែទៅក្នុងសំណាញ់នែកែម
ពែហ្មទណ្ឌ។17
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សែបតាមការពិចារណាខាងលើនែះ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា
ជឿជាក់ថា វិធីសាសែ្តដែលមានបែសិទ្ធភពបំផុតក្នុងបញ្ចៀស
កុមារចែញពីការល្មើសចែបាប់ក្នុងរយៈពែលវែងនោះ គឺការអនុវត្ត
នូវវិធានការបង្វែរដើមែបីបញ្ចៀសពួកគែចែញពីដំណើរការយុត្តិធម៌
ពែហ្មទណ្ឌទាំងសែុង តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមទប់សា្កែត់បទល្មើស 
និងការអនុវត្តវិធានការបង្វែរ។ នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា នៅពែល
បុគ្គលណាមា្នែក់តែូវបានចោទបែកាន់ពីបទល្មើសមួយ ករណីនោះ
ទំនងជានឹងបន្តដំណើរការទៅតុលាការ ហើយបែសិនបើបុគ្គល
រូប នោះតែូវបានរកឃើញថាមានកំហុស គាត់នឹងតែូវបញ្ជូនទៅ
ពន្ធនាគារ។ 
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សា្ថែនភពកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់

សាវតា

បច្ចុបែបន្ននែះ មានកុមារចំនួនបែមាណ៤.៥% នែចំនួនអ្នកទោស
សរុបនៅកម្ពុជា (ចំនួនកុមារមានបែហែល ១៧៩៦នាក់ ក្នុង
ពន្ធនាគារ) ក្នុងនោះកុមារីចំនួន៤% នែកុមារសរុបដែលតែូវ
បានឃុំខ្លួន។ ការផ្តនា្ទែទោសកុមារភគចែើន ពាក់ព័ន្ធ នឹងការបែើ
បែែស់គែឿងញៀន ការជួញដូរគែឿងញៀន និងអំពើចោរកម្ម។ 
សែបតាមស្ថិតិ ដែលយើងយកបានចុងកែែយបង្អស់នា ខែធ្នូ 
ឆា្នែំ២០១៩ បងា្ហែញថា៥៣% នែកុមារទាំងអស់ដែលមាន ៧៧% 
ជាកុមារី បានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបទល្មើស គែឿងញៀន។ 
កុមារ ២៦% កំពុងជាប់ឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តី។

កុមារភគចែើន តែូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលកែបែែទី២ ក្នុង
រាជធានីភ្នំពែញ ដែលជាកន្លែងមួយសមែែប់ ដាក់បានតែស្តែី
និងកុមារប៉ុណ្ណែះ ប៉ុន្តែបច្ចុបែបន្ននែះក៏មានអ្នកទោសជាបុរស
ពែញវ័យមួយចំនួនផងដែរ។  មិនមានកុមារណាតែូវបានគែ
ដឹងថា តែូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលកែបែែទី១ ឬទី៣ ឬទី៤ 
នោះទែ ដោយគែែន់តែដឹងថាពន្ធនាគារខែត្តទាំង២៣  មានដាក់
ចំនួនអ្នកទោសដែលជាអនីតិជន។ គួរកត់សមា្គែល់ថា ពន្ធនាគារ
ខែត្តសៀមរាបមានអតែែអ្នកទោសដែលជាអនីតិជនខ្ពស់ជាង
ពន្ធនាគារខែត្តដទែទៀត  ដែលក្នុងនោះអ្នកទោសដែលជា
អនីតិជននៅក្នុងខែត្តសៀមរាប មានចំនួនជិត១៣% នែចំនួន
អ្នកទោសសរុបនៅតាមបណា្តែខែត្ត។

18  Cambodian Penal Code, Articles 38 and 39, available here: https://www.unodc.org/res/cld/document/khm/criminal_code_of_the_kingdom_of_
cambodia_html/Cambodia_Criminal-Code-of-the-Kingdom-of-Cambodia-30-Nov-2009-Eng.pdf and Juvenile Justice Law, article 7.
19  Criminal Procedure Code, articles 96, 212-214; Juvenile Justice Law articles 39 and 49.
20  See, for example: https://cne.wtf/2020/06/01/boy-11-arrested-for-drug-trafficking/ and https://www.deccanchronicle.com/world/asia/100916/13-
yr-old-girl-held-for-drug-trafficking-in-cambodia-lawyers-claim-illegal-detention.html
21  https://english.cambodiadaily.com/news/drug-traffickers-use-child-dealers-elude-arrest-officials-say-132467/

កែមពែហ្មទណ្ឌឆា្នែំ ២០០៩ និងចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន បាន
កំណត់ពីអាយុនែការទទួលខុសតែូវកមែិតពែហ្មទណ្ឌនៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជានៅអាយុ១៨ឆា្នែំ។ ប៉ុន្តែតុលាការអាចបែកាសផ្តនា្ទែ
ទោសពែហ្មទណ្ឌលើអនីតិជនដែលមានអាយុ១៤ឆា្នែំ ឬលើស
ពីនែះបាន បែសិនបើកាលៈទែសៈនែបទល្មើស ឬនៅពែលដែល
អនីតិជនទំនាស់នឹងចែបាប់នោះមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសមនឹងតែូវ
បានផ្តនា្ទែទោសពែហ្មទណ្ឌ។18 អនីតិជនអាយុកែែម ១៤ ឆា្នែំ មិន
អាចតែូវបានឃុំខ្លួនទែ។19 ទោះយ៉ែងណានៅតែមានការ
រាយការណ៍ថា ក្មែងអាយុកែែម១៤ ឆា្នែំ តែូវបានចាប់ខ្លួននិង
ចោទបែកាន់។20 របាយការណ៍នែះក៏បានលើកឡើងថា អ្នក
ជួញដូរគែឿងញៀនកំពុងផ្តែតគោលដៅជាពិសែសលើកុមារ
អាយុកែែម ១៤ ឆា្នែំ ពីពែែះពួកគែដឹងថាកុមារ នឹងមិនតែូវបាន
ថ្កែលទោសនោះទែ បែសិនបើតែូវបានចាប់ខ្លួន។21

បច្ចុបែបន្ននែះ ការជជែកអំពីអាយុរបស់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់
នៅតែមានជាបន្តបនា្ទែប់។ ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបត្តិ  
ទទួលសា្គែល់ថា បញ្ហែមួយនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាគឺបញ្ហែ ”កង្វះ
នែបែព័ន្ធចុះបញ្ជីកំណើត ដែលជាបញ្ហែដ៏សំខាន់មួយតែូវ
ដោះសែែយជាបនា្ទែន់។ សារៈសំខាន់នែការដោះសែែយបញ្ហែ
នែះ មិនអាចតែូវបានគូសបញ្ជែក់ចែបាស់លាស់ទែ ពីពែែះដើមែបី
អនុវត្តគោលការណ៍ផែសែងៗចំពោះអនីតិជនឲែយបានចែើនជាង
មនុសែសពែញវ័យ វាចាំបាច់ឲែយយើងកំណត់បានថា តើពួកគែ
គែប់អាយុនឹងតែូវទទួលខុសតែូវផ្នែកពែហ្មទណ្ឌនៅអាយុ១៤ឆា្នែំ
ហើយឬនៅ ឬថាតើពួកគែមានអាយុកែែម ឬលើស១៨ឆា្នែំ
នៅពែលដែលពួកគែ បែពែឹត្តបទល្មើសនោះឬមួយក៏យ៉ែងណា។  
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ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនចែងថា "ក្នុងករណីដែលកុមារគា្មែន
លិខិតបញ្ជែក់កំណើតឬឯកសារបញ្ជែក់កំណើតភ័ស្តុតាងនែ
អាយុ" នឹងតែូវយកតាមមធែយោបាយដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន
ផែសែងទៀត ហើយក៏នឹងតែូវបានទទួលសា្គែល់ដោយតុលាការ 
ហើយបើមានការសងែស័យថាជនល្មើសនោះស្ថិតនៅក្នុងវ័យ
អនីតិជន នោះការដោះសែែយនឹងតែូវធ្វើសែបតាមអាយុអនីតិជន
នោះ។

នៅឆា្នែំ ២០១៥ អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទ្ធិមនុសែស 
លីកាដូ (LICADHO)  បានរាយការណ៍ថា "កុមារនៅក្នុង
ពន្ធនាគារដ៏ចែើនលើសលុប មានបែវតិ្តរូបមកពីគែួសារកែីកែ 
ហើយគែួសាររបស់ពួកគែទំនងជាមានការលំបាក ក្នុងការទែទែង់
ពួកគែទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសមា្ភែរៈ។ នែះមានន័យថា ក្មែង
ទាំងនែះងាយនឹងបែឈមនឹងហានិភ័យនែការកែងបែវ័ញ្ច និង
ការស្ថិតនៅកែែមបងា្គែប់ នៅពែលដែលពួកគែតែូវចូលទៅក្នុង
បែព័ន្ធពន្ធនាគារកម្ពុជា ដែលលុយអាចធ្វើឲែយមានភពខុសគា្នែ 
សមែែប់អ្នកដែលជាប់ឃុំ។ អង្គការនែះបានបន្ថែមទៀតថា កុមារី
ក្នុងពន្ធនាគារងាយនឹងរងគែែះ និងលើកឡើងថា “ដោយសារតែ
ពួកគែមានចំនួនតិចតួច ពួកគែកមែនឹងតែូវបានដាក់ឲែយនៅ
ដាច់ដោយឡែកពីមនុសែសធំណាស…់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ

22   LICADHO, January 2015. Rights at a Price: Life inside Cambodia’s Prisons

តមែូវការសុខភព រាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត តមែូវការសមា្ភែរៈអនាម័យ 
និងបែព័ន្ធអនាម័យ ឬសា្ថែនភពទូទៅនែការឃុំឃាំងរបស់
ពួកគែ"។22

នៅបែទែសកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅកន្លែងផែសែងទៀតដែរ កុមារ
ទំនាស់នឹងចែបាប់ចាំបាច់តែូវមានវិធានការពិសែស សមែែប់ការពារ
ខ្លួន។ មិនទាន់មានការកត់សមា្គែល់ឲែយឃើញពីភពខុសគា្នែរវាង
កុមារដែលបែពែឹត្តបទល្មើស និងកុមារដែលជាជនរងគែែះ
នៅឡើយនោះទែ។ នែះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារដែល បាន
ចាប់ខ្លួន ពែលដែលពួកគែកំពុងធ្វើការ ឬរស់នៅតាមដងផ្លូវ កុមារ
ដែលមានបរិយកាសគែួសារគា្មែនសុវត្ថិភព កុមាររងគែែះពីការ
ជួញដូរ និងកុមារពែសែយោចារ។ គួរជៀសវាងការដាក់ពន្ធនាគារ 
ចំពោះកុមារទាំងនែះតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយគួរតែមាន
ចំណាត់ការឲែយបានចែបាស់លាស់ ដើមែបីការពារពួកគែពីគែែះថា្នែក់ 
នានា នាពែលអនាគត។ 

កុមារដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពាសពែញពិភពលោក កំពុងបែឈម
នឹងការគំរាមកំហែង និងឧបសគ្គជាចែើនក្នុងអំឡុងពែល
ចាប់ខ្លួន ឃុំខ្លួន និងបនា្ទែប់ពីពួកគែតែូវបានដោះលែង។ 
បទពិសោធន៍នែការជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងវ័យកុមារភព ផ្តល់

នៅយងតាមស្ថិតិថ្មីៗនៅនះ មានកុមារចំនួន ១៧៩៦ នាក់នៅ�ក្នុងពន្ធនាគារ
នៅ�កម្ពុជា ក្នុងនៅនាះមាននៅក្មងទ្រសី ៨៦ នាក់។ កុមារមានចំនួន ១៣%នៃន
អ្នកនៅទាសទំាងអស់ក្នុងនៅខត្តនៅសៀមរាប។ ចំនួននៅនះ ខ្ពស់ជាងពន្ធនាគារនៅខត្ត
ដនៃទនៅទៀត។ 
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ផលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់កុមារដោយមិនអាចជៀស
រួច ហើយអតែែនែការបែពែឹត្តិបទល្មើសសាជាថ្មីក៏ទំនងជានៅ
មានកមែិតខ្ពស់ដដែល។ យោងតាមការសិកែសាជាសកលរបស់
អង្គការសហបែជាជាតិ ស្តីពីកុមារដែលតែូវបានដកហូតសែរីភព
បានបញ្ជែក់ថា "ការដកហូតសែរីភពមានន័យថា ការដកហូត
សិទ្ធិ ការចុះអន្តរាគមន៍  វត្តមាន ឱកាស និងក្តីសែឡាញ់។ ការ
ដកហូតសែរីភពរបស់កុមារ គឺជាការដកហូតភពកុមារភព
របស់ពួកគែ"។23

ឥទ្ធិពលនែយុទ្ធនាការ បែឆាំងគែឿងញៀននៅ
កម្ពុជា

ការដាក់ឲែយអនុវត្តជាផ្លូវការនែចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
ក្នុងឆា្នែំ ២០១៧ កើតឡើងសែបពែលនឹងការចាប់ផ្តើមនែ 
"យុទ្ធនាការ បែឆាំងគែឿងញៀន" នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។ បើ
យោងទៅតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបងា្ហែញថា 
យ៉ែងហោចណាស់មានមនុសែសចំនួន៥៥.៧៧០នាក់ តែូវបាន
ចាប់ខ្លួនពីបទសងែស័យបែើបែែស់ ឬលក់គែឿងញៀននៅចនោ្លែះ
ខែមករា ឆា្នែំ២០១៧ និង ខែមីនា ឆា្នែំ២០២០ ហើយតែូវបាន
ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងរដ្ឋបាលដែល
ទាក់ទងនឹងគែឿងញៀន។24 ចំនួនមនុសែសដែលតែូវបានចាប់ខ្លួន
ពីបទល្មើសគែឿងញៀន ហាក់ដូចជាមិនមានការថយចុះនោះ
ទែ ដោយហែតុនៅក្នុងឆមាសទីមួយ នែឆា្នែំ២០២០ មានមនុសែស
ចំនួន១០.៨៧៧នាក់ ក្នុងនោះមានសែី្តចំនួន៦៨៧នាក់ តែូវបាន
ចាប់ខ្លួនពីបទល្មើស ទាក់ទងនឹងគែឿងញៀនដែលកើនឡើង

23  A/74/136
24   Amnesty International (2020), Substances Abuses: The Human Cost of Cambodia”s Anti-Drug Campaign
25  National Authority for Combating Drugs, First Six Months Report 2020.
26  LICADHO, 2014, Rights at a Price: Life Inside Cambodia”s Prisons.

ចំនួន២២%បើបែៀបធៀបនឹងឆា្នែំមុនៗ។25

ពន្ធនាគាររបស់បែទែសកម្ពុជា មានភពចង្អៀតណែន រួច
ទៅហើយ ទាំងមុនពែល យុទ្ធនាការ បែឆាំងគែឿងញៀនតែូវ
បានបែកាសឲែយអនុវត្ត។ នៅក្នុងឆា្នែំ២០១៤ ពន្ធនាគារ នានា
បានដាក់អ្នកទោសលើសសមត្ថភពរបស់ខ្លួនរហូតដល់ 
១៧៩% ដែលសមត្ថភពផ្លូការអាចដាក់បានអ្នកទោស សរុប
ចំនួន១៥.១៨២នាក2់6 ហើយឥឡូវនែះតាមការបា៉ែន់សា្មែន គឺមាន
អ្នកទោសរហូតដល់ទៅជិត៤០.០០០នាក់នៅទូទាំងបែទែស។ 
គិតតែឹមខែកញ្ញែ ឆា្នែំ២០២០ ក្នុងចំណមអ្នកទោសទាំងអស់នៅ
កម្ពុជា មានអ្នកទោសចំនួន៥៨% ដែលតែូវបានចោទបែកាន់ពី
បទល្មើសទាក់ទងនឹងគែឿងញៀន ដែលភគចែើនកើតចែញពី
ការបែើបែែស់ ឬមានផ្ទុកនូវគែឿងញៀន ឬចែកចាយគែឿងញៀន
តិចតួចតែប៉ុណ្ណែះ។ ចំនួនកុមារដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ 
បច្ចុបែបន្ន ភគចែើនតែូវបានជាប់ទោសពីបទល្មើស គែឿងញៀន 
ប៉ុន្តែភគរយនែបទល្មើស  គែឿងញៀនសមែែប់កុមារី គឺមានកមែិត
ខ្ពស់។ ៧៧% នែកុមារីទាំងអស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាប់ចោទពី
បទល្មើសទាក់ទងនឹងគែឿងញៀន។

សែវាវែជ្ជសាសែ្តនៅពន្ធនាគារកម្ពុជា មិនមានធនធានគែប់គែែន់
ក្នុងការផ្តល់សែវាថែទាំ និងសែវាគាំពារផ្នែកវែជ្ជសាសែ្ត ដល់
អ្នកទោសដែលញៀននឹងគែឿងញៀនតែូវការនោះទែ ហើយក៏
ខ្វះជំនាញក្នុងការផ្តល់ការគាំទែផ្នែកចិត្តសាស្តែសង្គម ឬការ
ផ្តល់ការថែទាំសុខភពផ្លូវចិត្ត។ ធ្ងន់ធ្ងរជាងនែះ គែឿងញៀន
អាចរកបានយ៉ែងសែួលក្នុង ពន្ធនាគារ ដែលសា្ថែនភពបែបនែះ
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កើតឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយ ចំនួនអ្នកទោសចែើនហួស
ហែតុ និងកង្វះខាតបុគ្គលិក។

 សបញ្ជែក់ចែបាស់ណាស់ថា ការអនុវត្តយុទ្ធនាការបែឆាំង
គែឿងញៀននៅកម្ពុជា មិនអាចកាត់បន្ថយការបែើបែែស់
គែឿងញៀន គែែះថា្នែក់ទាក់ទងនឹងគែឿងញៀន និង
ការរីកសាយនែគែឿងញៀននៅក្នុងបែទែសបានឡើយ។ 
ផ្ទុយទៅវិញ ការអនុវត្តយុទ្ធនាការបែឆាំង គែឿងញៀននៅ
កម្ពុជា បាននាំឲែយមានការកើនឡើងនែការបែើបែែស់គែឿងញៀន
ក្នុងចំណមកុមារ និងទាំងនៅក្នុងបែព័ន្ធពន្ធនាគារតែម្តង។ 
អង្គការមួយចំនួនបានពែមានថា ការអនុវត្ត យុទ្ធនាការបែឆាំង 
គែឿងញៀន ”អាចរារាំងសមាជិកសហគមន៍ ដែលបែឈមនឹង
ហានិភ័យ ពីការស្វែងរកជំនួយដែលពួកគែតែូវការ ដោយសារតែ
មនុសែសខ្លះបានលាក់ខ្លួនពែែះភ័យ  ខា្លែចការចាប់ខ្លួន ដែលធ្វើឲែយ
អង្គការនានាមានការលបំាកក្នុងការផ្តលស់ែវាថែទាសំខុមុាលភព 
និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចក្នុងការស្វែងរកពួកគែ។27 មាន ការស្ទង់មតិ
មួយនាពែលថ្មីៗនែះជាមួយកុមារដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ 
១៨ឆា្នែំ នៅកែុងភ្នំពែញ និងនៅខែត្តបនា្ទែយមានជ័យ បាត់ដំបង 
កែចែះ និងមណ្ឌលគីរី ស្តីពីការបែឈមរបស់កុមារទៅនឹង
គែឿងញៀនបានរកឃើញថា កុមារចំនួន ៨០% បានឃើញ
ការបែើបែែស់ និងជួញដូរគែឿងញៀននៅក្នុងសហគមន៍ដែល
ពួកគែរស់នៅ និងកុមារ ៧២% និយយថា ពួកគែខា្លែចគែណែនាំ 
ឬលួងលោម ឬបង្ខំឲែយបែើបែែស់គែឿងញៀន។28

អ្នកនាំពាកែយរបស់កែសួងមហាផ្ទែ ក៏បានចង្អុលបងា្ហែញថា អ្នក
ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបទល្មើសគែឿងញៀន មាន

27  Drugs in Cambodia: Second Chances: https://southeastasiaglobe.com/how-young-cambodians-are-overcoming-addiction/
28  Saving Cambodia”s Children from Drug Abuse: https://theaseanpost.com/article/saving-cambodias-children-drug-abuse
29  Justice, The First Casualty in Cambodia”s War on Drugs. https://cambodianess.com/article/justice-the-first-casualty-in-cambodias-war-on-
drugs.
30  Drug Related Arrests Went Up Last Year: https://cambodianess.com/article/drug-related-arrests-went-up-last-year.

ចំនួនតិចជាង១% ដែលជាអ្នកបែើបែែស់គែឿងញៀនធ្ងន់ធ្ងរ។ 
អ្នកបែើបែែស់គែឿងញៀនទាំងនោះ រួមចំណែកក្នុងអតែែនែ
ការបែពែឹត្តិល្មើសជាថ្មីរហូតដល់ទៅ ១៧% នៅបែទែសកម្ពុជា។ 
លើសពីនែះទៀត អ្នកទោសដែលបានសា្លែប់បាត់បង់ជីវិត 
ភគចែើន គឺជាអ្នកបែើបែែស់គែឿងញៀន ឬមនុសែសដែលមាន
សា្ថែនភពសុខភពដុនដាបបណា្តែលមកពីការបែើសារធាតុ
ញៀន។29 នៅក្នុងខែមករា ឆា្នែំ២០២០ អាជា្ញែធរជាតិបែយុទ្ធ
បែឆាំងនឹងគែឿងញៀនកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថា ការចាប់ខ្លួន
ជនល្មើសទាក់ទងនឹងបញ្ហែគែឿងញៀន ពិតជាបានកើនឡើង
បែហែល២០% បើបែៀបធៀបនឹងតួលែខកាលពីឆា្នែំមុន។30 ក្នុង
ពែលនែះដែរ នៅតែមានការហូរចូលនូវគែឿងញៀនយ៉ែងចែើន
សន្ធឹកសនា្ធែប់មកក្នុងបែទែស ហើយយុវជននៅតែងាយនឹង
បែើបែែស់គែឿងញៀនដោយសារតែភពកែីកែ ភពអត់ការងារ
ធ្វើ និងកង្វះខាតនែការផ្តល់សែវាសុខុមាលភពសង្គមសមែែប់
កុមារ។

គា្មែនការសងែស័យទែ ដែលយើងចាំបាច់តែូវអនុម័តនូវវិធីសាសែ្ត
ផែសែងទាំងសែុង ចំពោះការដោះសែែយបញ្ហែគែឿងញៀននៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់លើការ
ពែយោបាល ការសា្តែនីតិសមែបទា និងការកាត់បន្ថយគែែះថា្នែក់ រួម
ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងដោះសែែយនូវបញ្ហែបែឈម
ដែលបណា្តែលមកពីការសែពគែឿងញៀន ភពកែីកែ ភពខ្វះ
ផ្ទះសមែបែង ខ្វះការអប់រំ និងឱកាសការងារ រួមទាំងមនុសែសដែល
តែូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារផង។ ជំនួសឲែយការជាប់ពន្ធនាគារ 
អ្នកបែើបែែស់គែឿងញៀនជាយុវជន តែូវការកម្មវិធីដែលផ្តល់ការ
គាំទែ និងការពែយោបាលដែលសមសែបសមែែប់ពួកគែ និងកម្មវិធី
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ដែលអាចការពារពួកគែ ជាជាងការចាត់ទុកពួកគែថាជាមនុសែស
អាកែក់។

សមែែប់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់  ពួកគែមានការគាំទែយ៉ែង
ចែបាស់លាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន 
ដែលមានលទ្ធភពអាចជំនួសការដាក់ពន្ធនាគារ ជាមួយនឹង
បែភែទនែកម្មវិធីអន្តរាគមន៍មួយចំនួន ដែលផ្តល់អត្ថបែយោជន៍
ដល់កុមារដែលបែើបែែស់គែឿងញៀន ដោយផ្អែកលើបទ ពិ
សោធន ៍នែគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល ដែល

មានសែែប់ រួមមានកម្មវិធីជីវិតមានជមែើស (TLWC) របស់
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។ តាមរយៈមែរៀនដែលទទួលបានពីការ
ធ្វើការជាមួយកុមារតាមរបៀបនែះ ក៏អាចតែូវបានគែកែសមែួល
ដើមែបីគាំទែដល់កម្មវិធីជំនួស ដែលមិនមានការដាក់ឃុំឃាំងនិង
កម្មវិធីគាំទែសមែែប់កុមារដែលបានបែើបែែស់គែឿងញៀន និង
ល្មើសនឹងចែបាប់ ក្នុងទសែសនៈដើមែបីបន្ធូរបន្ថយសមា្ពែធដល់បែព័ន្ធ
ពន្ធនាគារ និងផ្តល់នូវដំណះសែែយរយៈពែលវែង ចំពោះបញ្ហែ
គែឿងញៀននៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនបានដាក់ឲែយអនុវត្តជាផ្លូវការឆា្នែំ ២០១៧។ 
ចែបាប់នៅនះដែចងថា ការឃុំខ្លួនមុនឬនៅទ្រកាយការផ្តនា្ទែនៅទាស គួរដែតជា
មនៅធែយោបាយចុងនៅទ្រកាយចំនៅពាះកុមារ។



35www.thislife.ngo

ការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទរី ឃុំឃាំង
របស់នគរបាល

កុមារ កំពុងតែបែឈមនឹងហានិភ័យជាពិសែសពីការបំពាន
ដោយនគរបាលក្នុងអំឡុងពែលឃុំខ្លួន និងសួរចម្លើយ ហើយ
ជាក់ស្តែងក៏មិនទាន់មានសា្ថែប័នឯករាជែយតែួតពិនិតែយលើមន្ទីរ
ឃុំឃាំងរបស់នគរបាលនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជានៅឡើយទែ។ទាំង
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា និងអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារ
សិទ្ធិមនុសែស លីកាដូ (LICADHO) បានរាយការណ៍ថា កុមារ
នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា តែូវបានវាយដំនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំង
របស់នគរបាល ហើយពែលខ្លះតែូវបានបង្ខំឲែយសារភពចំពោះ
បទល្មើសដែលពួកគែមិនបានធ្វើ។31 ការបែពែឹត្តិចំពោះកុមារី
នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់នគរបាល តែូវបានលើកឡើងថាជាការ
ពែួយបារម្ភគួឲែយកត់សមា្គែល់។
 
ការទប់សា្កែត់ការរំលោភបំពាន អាចធ្វើឡើងនៅរយៈ ពែល  ២៤ 
ម៉ែង ដំបូង នែការឃុំឃាំងរបស់នគរបាល។ ដូចដែលសមាគម
ទប់សា្កែត់ការធ្វើទារុណកម្ម (APT) បាន

31   LICADHO, June 2014, Torture and Ill-Treatment: Testimony from inside Cambodia”s Police Stations and Prisons and This Life    Cambodia, 2013, 
Boys Behind Bars: A story about the experiences of boys in prison in Cambodia.
32   Association for the Prevention of Torture (APT), 2013, Monitoring Police Custody: A Practical Guide.
33  Article 98 states that “[w]here the period of 24 hours from the starting of the police custody has been lapsed, the detainee may request to talk  
with a lawyer or other person who is selected by him/her, provided that the selected person is not involved in the offense.”

ចង្អុលបងា្ហែញថា "ការរំលោភបំពានតែងតែកើតមានឡើង 
ជាពិសែសក្នុងរយៈពែល ពីរបីម៉ែងដំបូងនែការឃុំឃាំង ដែល
នែះ ជាពែលវែលាដែលអ្នកជាប់ឃុំងាយនឹងរងគែែះបំផុត ហើយ 
ក៏ ជា ពែលដែលមន្តែីនគរបាលរងសមា្ពែធខា្លែំង ក្នុងការសួរយក
ចម្លើយពីពួកគែ"។32

ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន តមែូវឲែយមនែ្តីនគរបាលជូនដំណឹង
ដល់អ្នកតំណាង ភ្នែក់ងារសង្គមកិច្ច និងមែធាវីដែលបាន
តែងតាំងនៅពែលដែលកុមារតែូវបានចាប់ខ្លួន (មាតែែ ១៨) 
បើទោះបីជាបែបនែះក៏ដោយ ក៏មន្តែីអនុវត្តចែបាប់បន្តបែើបែែស់
កែមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជា (មាតែែ ៩៨) ដែលមិន
អនុញ្ញែតឲែយជនសងែស័យនិយយជាមួយមែធាវី ឬសមាជិក
គែួសារក្នុងអំឡុងពែល២៤ម៉ែងដំបូងនែការឃុំឃាំង33 ហើយ
អ្នកជាប់ឃុំកមែនឹងតែូវបានគែបែែប់ អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគែ
នៅពែលតែូវបានចាប់ខ្លួនណាស់។ លើសពីនែះទៀត បទបែបញ្ញត្តិ
នៅក្នុងកែមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌទាក់ទងនឹងការឃុំឃាំងរបស់
នគរបាលលើអនីតិជន(មាតែែ១០០) មិនបានចែងពីពែលវែលា
នែការជូនដំណឹងដល់ឪពុកមា្តែយ ឬអាណាពែយោបាលបនា្ទែប់ពីការ
ចាប់ខ្លួនឡើយ។

"សូមែបីដែតការឃុំឃាំងរយៈនៅពលខ្លី ក៏អាចនៅធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភពផ្លូវចិត្ត 
រាងកាយ និងការវិវឌែឍដែផ្នកការយល់ដឹងផងដែដរ" អ្នករាយការណ៍ពិនៅសសរបស់
អង្គការសហទ្របជាជាតិ ស្តីពីទារុណកម្ម។ 
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ការទទួលបានតំណាងផ្នែកចែបាប់ និងសិទ្ធិទទួល
បានការជំនុំជមែះដោយយុត្តិធម៌

កែមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជា តមែូវឲែយកុមារទាំងអស់
ដែលតែូវបានចោទបែកាន់ តែូវមានតំណាង មែធាវី ដោយមិន
គិតពីបែភែទនែបទល្មើសឡើយ។ បែសិនបើកុមារមិនមាន
មែធាវីផ្ទែល់ខ្លួនទែនោះ តុលាការតែូវ តែចាត់តាំងតំណាង មែធាវី  
មា្នែក់។34 ទោះបីជាយ៉ែងនែះក្តី វានៅតែបងា្ហែញឲែយឃើញថា
អនីតិជនជាចែើន មិនមានអ្នកតំណាងផ្នែកចែបាប់ មូលហែតុ
ចមែបង ដោយសារតែខ្វះមែធាវីជំនួយផ្នែកចែបាប់នៅក្នុងបែទែស។ 
នៅពែលដែលជនសងែស័យមានមែធាវីរួចហើយ ពួកគែចែើនតែ
មិនបានជួបមែធាវីរូបនោះ រហូតដល់ថ្ងែជំនុំជមែះ។ ការធ្វើបែប
នែះ មិនបានផ្តល់ឱកាសដើមែបីឲែយពួកគែអាចតែៀមខ្លួនការពារក្តី
បែកបដោយបែសិទ្ធភពនោះទែ។

កមែងផែនការអនុវត្ត ន៍របស់អង្គការជំនួយផ្នែកចែបាប់នែកម្ពុជា 
(LAC)  អង្គការសម្ពន្ធសិទិ្ធកុមារកម្ពុជា (ស.ស.ក) និងផែនការ
យុទ្ធសាស្តែ និងបែតិបត្តិ ចង្អុលបងា្ហែញថា បើទោះបីជាថវិកា 
និងឱកាសតែូវបានបង្កើនសមែែប់ជំនួយផ្នែកចែបាប់នៅក្នុង
បែទែសក៏ដោយ ក៏នៅខ្វះ មែធាវីដែលមានសមត្ថភពនៅក្នុង
បែទែស ជាពិសែសអ្នកដែលផ្តល់ជំនួយសែវាកម្មផ្នែកចែបាប់ដោយ
ឥតគិតថ្លែ (probono) និងអ្នកដែលអាចផ្តល់សែវាកម្មកុមារ
មែតែីបាន។ ការិយល័យអង្គការសហបែជាជាតិសមែែប់ឧត្តម
ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុសែសនៅកម្ពុជា (UN-OHCHR) បាន

34  Code of Criminal Procedure, Articles 143 and 301.
35  https://cambodia.ohchr.org/en/rule-of-law/legal-aid-support
36  These fair trial rights are set out in Article 40 (2) of the Convention on the Rights of the Child and Article 14 of the International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR).

កត់សមា្គែល់ថា បែព័ន្ធជំនួយផ្នែកចែបាប់នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា
កំពុងស្ថិតនៅក្នុង "តមែូវការកែលំអជាចាំបាច់" ហើយចំនួន
ដ៏តិចតួច និងចំនួនថយចុះនែមែធាវីជំនួយផ្នែកចែបាប់នៅក្នុង
បែទែសនែះ គឺជាបញ្ហែបែឈមធំ។35 លើសពីនែះទៀត   មានការ
ពនែយោរពែលក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយជំនួយផ្នែកចែបាប់។

ទន្ទឹមនឹងនែះ នៅតែមានការពឹងផ្អែកខា្លែំងទៅលើអង្គការសង្គម
សុីវិលដែលទទួលថវិកាពីមា្ចែស់ជំនួយអន្តរជាតិដូចជា អង្គការ
ជំនួយផ្នែកចែបាប់នែកម្ពុជា (LAC)  និង អង្គការសា្ពែនយុត្តិធម៌
អន្តរជាតិ (IBJ) ដើមែបីផ្តល់ជំនួយផ្នែកចែបាប់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។

បើទោះបីជាមានជំនួយផ្នែកចែបាប់ក៏ដោយ ក៏ឱកាសនែការទទួល
បានការជំនុំជមែះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា នៅតែមានតិចតួច។ 
កុមារដែលតែូវបានចោទបែកាន់ពីបទល្មើសពែហ្មទណ្ឌ មានសិទ្ធិ
ទទួលបានការជំនុំជមែះដោយយុត្តិធម៌ ដែលអនុវត្តចំពោះមនុសែស
ពែញវ័យក៏ដូចជាការការពារគួបផែសំនឹងការពិចារណាទៅលើអាយុ 
ភពចាស់ទុំ និងការអភិវឌែឍបញ្ញែសា្មែរតី របស់ពួកគែ។36 ចែបាប់ស្តី
ពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ក៏បានកំណត់ចែញនូវការការពារឲែយមានការ
ជំនុំជមែះក្តីដោយយុត្តិធម៌សមែែប់កុមារមានទំនាស់នឹងចែបាប់។ 
ទោះយ៉ែងណាក៏ដោយ កំណែទមែង់បែព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែមាន
ភពយឺតយ៉ែវនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ហើយដែលតែូវការការផ្លែស់
ប្តូរជាបនា្ទែន់។ មជែឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុសែសកម្ពុជា (CCHR) បាន
កំណត់នូវតមែូវការសមែែប់ការកែទមែង់លើវិស័យមួយចំនួន 
រួមមាន សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជមែះដោយយុត្តិធម៌ ់មួយសមែែប់
អនីតិជន ដូចជាការគោរពសិទ្ធិឯកជន និងការរកែសាការសមា្ងែត់នែ
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ឯកសារ។37 លើសពីនែះទៀត កុមារភគចែើនដែលទំនាស់នឹង
ចែបាប់ តែូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដោយរង់ចាំការជំនុំជមែះ
ក្តីរបស់ពួកគែ។

37  Cambodian Centre for Human Rights, 2020, Fair Trial Rights in Cambodia: Monitoring at the Court of Appeal 1 November 2018-31 October 2019.
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ការឃុំខ្លួនមុនសវនាការ

ការបែើបែែស់ការឃុំខ្លួនមុនសវនាការ មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
ជាចែើន ហើយអាចធ្វើឲែយអន្តរាយប៉ះពាល់ដល់ការសន្មតថាគា្មែន
ទោស។ យោងតាមអង្គការ Open Society Justice Initiative 
(OSJI) "ការឃុំខ្លួនមុនពែលធ្វើសវនាការហួសហែតុនិង
តាមអំពើចិត្ត គឺជាទមែង់នែការរំលោភសិទ្ធិមនុសែស ដែលតែូវបាន
មើលរំលងនិងប៉ះពាល់ដល់មនុសែសរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆា្នែំ 
ធ្វើឲែយអតែែនែភពកែីកែកាន់តែកើនឡើង ធ្វើឲែយសែដ្ឋកិច្ចជាប់
គាំង ធ្វើឲែយមានការរីករាលដាលនែជំងឺ និងធ្វើឲែយមានអន្តរាយ
ដល់ការអនុវត្តចែបាប់។ ជនជាប់ឃុំឃាំងមុនពែលធ្វើសវនា
ការ អាចបាត់បង់ការងារ ផ្ទះសមែបែង កិច្ចសនែយោ និងអាចឆ្លង
ជំងឺ។ តមែូវឲែយមានការសូកបា៉ែន់  ដើមែបីទទួលបានការដោះលែង 
ឬទទួលបានលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនល្អបែសើរជាងអ្នកដទែ ហើយ
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែករាងកាយ និងផ្លូវចិត្តដោយសារការ
ឃុំខ្លួនយូរ មុនពែលដោះលែង"។38 នៅក្នុងពន្ធនាគារ ការដាក់
ឃុំខ្លួនមុនពែលធ្វើសវនាការហួសកមែិតបង្កឲែយមានការកកស្ទះ
នែចំនួនអ្នកទោស បង្ហែចធនធានពន្ធនាគារ និងអាចបង្កឲែយមាន
ភពតានតឹងកាន់តែខា្លែំងឡើងរវាងអ្នកទោសនិងមន្តែី។

ការឃុំខ្លួនមុនពែលធ្វើសវនាការ អាចសមហែតុផល តែក្នុង
កាលៈ ទែសៈលើកលែងមួយចំនួន ដោយមានមូលដា្ឋែនចែបាស់ 
លាស ់ទាក់ទងនឹងចែបាប់ ហើយបនា្ទែប់ពីជមែើសទាំងអស់កែែពី
ការឃុំ ខ្លួន    តែូវ បានពិចារណារួចហើយប៉ុណ្ណែះ។ ការឃុំខ្លួនមុន

38   Open Society Justice Initiative, 2011, The Socio-Economic Impact of Pre-Trial Detention.
39   According to the Cambodian Code of Criminal Procedure (Article 205), pre-trial detention should only be ordered when necessary to stop the 
offense or prevent the offense from happening again; prevent any harassment of witnesses or victims or prevent any collusion between the charged 
person and accomplices; preserve evidence or exhibits; guarantee the presence of the charged person during the proceedings against him; protect 
the security of the charged person, or to preserve public order from any trouble caused by the offense.

សវនាការនែះ មិនគួរតែូវបានបែើលើករណីដែលសងែស័យថានឹង
មាន ទោស ពែហ្មទណ្ឌនោះទែ។ ការឃុំខ្លួន អាចធ្វើទៅបានតែក្នុង
កាលៈទែសៈដែលជនសងែស័យមានទំនោរទៅរកការបែពែឹត្តិល្មើស
ធ្ងន់ធ្ងរ ឬជែៀតជែែកដំណើរការយុត្តិធម៌ ឬបង្កការគំរាមកំហែង
ធ្ងន់ធ្ងរដល់សណា្តែប់ធា្នែប់សាធារណៈតែប៉ុណ្ណែះ។39 ជាក់ស្តែង 
សា្ថែនភពបែបនែះ មិនមែនជាករណីរបស់កុមារដែលតែូវបាន
ចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះទែ។ ពួកគែភគចែើន ជាជនល្មើសដែល
តែូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកដំបូង ដោយសារបទល្មើសអហិងែសា 
ដែលមិនបង្កការគំរាមកំហែងដល់សង្គមឡើយ។

ចៅកែមនៅកម្ពុជា តែូវបានតមែូវឲែយពិចារណា និងកត់តែែ
អំណះអំណាងឲែយបានតែឹមតែូវលើការយល់សែប និងការ
បែឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនមុនពែលធ្វើសវនាការ មុនពែលបញ្ជូន
នរណាមា្នែក់ទៅពន្ធនាគារ រួមមានការពិចារណាអំពីសា្ថែនភព
ផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោទដូចជា អាយុ និងសា្ថែនភពរបស់
ពួកគែ។ លើសពីនែះទៅទៀត ចៅកែមគួរតែពនែយល់ឲែយបាន
ចែបាស់ជាលាយលក្ខណ៍អកែសរ ថាហែតុអ្វីបានជាការឃុំខ្លួនមុន
ពែលធ្វើសវនាការនែះគួរតែអនុវត្តចំពោះករណីនែះ។  ទោះបី
មានបទបែបញ្ញត្តិទាំងនែះក៏ដោយ ក៏ជនជាប់ចោទភគចែើន
រួមទាំងកុមារផងតែូវបានជាប់ពន្ធនាគារមុនពែលកាត់ក្តីដោយ
មិនមានការពិចារណារលើសាវតាឬសា្ថែនសមែែលទោស
អ្វីសោះឡើយ។ តាមរយៈការឃា្លែំមើលរបស់មជែឈមណ្ឌល
សិទ្ធិមនុសែសកម្ពុជា នៅចនោ្លែះខែវិច្ឆិកា ឆា្នែំ២០១៨ ដល់
ខែតុលាឆា្នែំ២០១៩បងា្ហែញថា ក្នុងចំណមបណ្តឹងតុលាការ
ទាំង២២ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ មានកុមារ
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ចំនួន១៩នាក់តែូវបានឃុំខ្លួនមុនពែលធ្វើសវនាការ។40

បែសិនបើក្នុងករណីដែលការឃុំខ្លួនមុនសវនាការពិតជា
ចាំបាច់  ការឃុំខ្លួនមុន  សវនាការនោះ មិនគួរមានរយៈពែល
យូរឡើយ។ កែមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌកម្ពុជា (មាតែែ ២១៣ និង 
២១៤) ចែងថា អនីតិជនដែលតែូវបានចោទបែកាន់ពីបទល្មើស
ណាមួយ  អាចនឹងតែូវបានឃុំខ្លួនមុន  សវនាការ ក្នុងរយៈពែល
មិនឲែយលើសពី៦ខែនោះទែ បែសិនបើពួកគែមានអាយុ១៦ 
ឬ១៧ឆា្នែំ និងមិនឲែយលើសពី៤ខែនោះទែ បែសិនបើពួកគែមាន
អាយុកែែម១៦ឆា្នែំ។ អ្នកដែលតែូវបានចោទបែកាន់ពីបទមជែឈឹម 
អាចនឹងតែូវបានឃុំខ្លួនតែឹមរយៈពែលអតិបរមា៤ខែ បែសិនបើ
ពួកគែមានអាយុ១៦ ឬ ១៧ឆា្នែំ និងរយៈពែល២ខែ បែសិនបើ
ពួកគែមានអាយុកែែម១៦ឆា្នែំ។ ការឃុំខ្លួនហួសរយៈពែល
ទាំងនែះ អាចតែូវបានធ្វើឡើងបែសិនបើមានការបញ្ជែពីចៅកែម
សុើបសួរ ( មាតែែ ២៤៩)។ ទោះបីជាយ៉ែងនែះក្តី ការឃុំខ្លួន
អ្នកទោសលើសពីដែនកំណត់ចែបាប់ នៅតែតែូវបានសង្កែតឃើញ
និងរាយការណ៍យ៉ែងទូលំទូលាយដោយអង្គការសង្គមសុីវិល និង
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ។

អ្នកជាប់ឃុំមុនពែលជំនុំជមែះ មានចំនួនបែហែល៣៥%នែចំនួន
អ្នកជាប់ឃុំក្នុងបែទែសកម្ពុជាសរុប ហើយមានកុមារចំនួន ៣០% 
ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយការឃុំមុនពែលជំនុំជមែះ។ អតែែ កុមារី
ដែលជាប់ឃុំឃាំងមុនពែលជំនុំជមែះ មានចំនួនបែហែល៤០% 
គឺខ្ពស់ជាងកុមារា។ នៅក្នុងពន្ធនាគារខែត្តសៀមរាប អ្នកទោស
ដែលជាអនីតិជនចំនួន៣៦% ក្នុងនោះមានកុមារីជាងពាក់ 
កណា្តែល មិន ទាន់តែូវបានជំនុំជមែះនៅឡើយ។ ពួកនាង

40  Cambodian Centre for Human Rights, 2020, Fair Trial Rights in Cambodia: Monitoring at the Court of Appeal 1 November 2018-31 October 2019.
41  Nelson Mandela Rules, Rule 11 (b)
42  LICADHO, 2014, Torture and ill-treatment: Testimony from inside Cambodia”s Police Stations and Prisons
43  Amnesty International, 2020, Substance Abuses: The Human Cost of Cambodia”s Anti-Drug Campaign

តែូវបានឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយក្មែងសែី ដែលតែូវ
បានផ្តនា្ទែទោសរួចហើយ ដែលផ្ទុយពីបទដា្ឋែនអន្តរជាតិដែល
អំពាវនាវឲែយជនដែលមិនទាន់តែូវបានជំនុំជមែះ ឲែយនៅក្នុងបន្ទប់
ដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទោស។41

លក្ខខណ្ឌនែការឃុំខ្លួន  

យោងតាមអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុសែស លី
កាដូ (LICADHO) សា្ថែនភពនៅក្នុងពន្ធនាគារភគចែើនក្នុង
បែទែសកម្ពុជា "ចំពោះអ្នកទោស គឺមានភពសាហាវយង់ឃ្នង 
អមនុសែសធម៌ ដែលជាទូទៅបណា្តែលមកពីការកកស្ទះនែចំនួន
អ្នកទោស កង្វះអនាម័យនិងអាហារ កន្លែងគែងមានលក្ខណៈ
យ៉ែប់យឺន និងកង្វះសែវាកម្មវែជ្ជសាស្តែដែលសមសែប"។42 
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានកត់សមា្គែល់ថា ពន្ធនាគារ
នៅកម្ពុជាមានសមត្ថភពផ្ទុកអ្នកទោសបានតែឹមតែបែមាណ 
២៦.៥៩៣ នាក់ប៉ុណ្ណែះ ផ្ទុយទៅវិញនាពែលបច្ចុបែបន្នមាន
អ្នកទោសសរុបបែមាណជាង៣៩,០០០នាក់។ នៅដើម
ឆា្នែំ២០២០ ចំនួនអ្នកទោសនៅមណ្ឌលកែបែែទី១ តែូវបានគែ
រាយការណ៍ថាមានចំនួនជាង ៩.៥០០នាក់ ស្មើនឹង ៤៦៣% នែ
ចំណុះដែលអាចផ្ទុកបានសរុប។43

នៅក្នុងពន្ធនាគារខែត្តសៀមរាប មានបន្ទប់បែបអន្តែវាសិកដា្ឋែន
ចំនួន៨សមែែប់កុមារ។ មាន៤បន្ទប់សមែែប់កុមារា និង៤បន្ទប់ 
សមែែប់ទាំងស្តែីនិងកុមារី។ មិនមានមនសែសពែញវ័យនៅក្នុង
បន្ទប់ក្មែងបែុសទែ ប៉ុន្តែអ្នកដែលជាប់ឃុំមុនពែលជំនុំជមែះ 
តែូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយអ្នកទោសដែល
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តែូវបានកាត់ទោសរួចហើយ។ មានការរាយការណ៍ថាបន្ទប់
ទាំង៤សមែែប់កុមារាមានចំនួនមនុសែសចែើនកកកុញ។ យោង
តាមកិច្ចសមា្ភែសន៍របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ជាមួយកុមារាមា្នែក់
បានឲែយដឹងថា ក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដែលមានទំហំតែឹមតែ៨ ម x ៤ 
ម មានផ្ទុកមនុសែសដល់ទៅ៨០នាក់។ 

អំពើពុករលួយតែូវបានគែរាយការណ៍ថាមាននៅពាសពែញ
ពន្ធនាគារកម្ពុជា ដោយអ្នកទោសដែលមានជីវភពធូរធារ
ចែើនតែរស់នៅក្នុងសា្ថែនភពបន្ទប់មិនសូវមានមនុសែសរស់នៅ
ចែើន និងមានសិទ្ធិទទួលបានសែបៀងអាហារគែប់គែែន់ មានពែល
នៅកែែបន្ទប់ឃុំចែើន មានឱកាសលំហែកមែសាន្តចែើន និងអាច
មានពែលនៅជាមួយគែួសារយូរពែលគែួសារមកសួរសុខទុក្ខ។ 
តាមការសែែវជែែវផ្ទែល់របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានបងា្ហែញ
ឲែយដឹងថា កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ែង
ខា្លែំងពីវបែបធម៌បែើលុយនៅក្នុងពន្ធនាគារ ពែែះពួកគែមិនសូវមាន
លុយនិងធនធាន។ ជាលទ្ធផល អ្នកទោសដែលជាកុមារខ្លះតែូវ
ពឹងផ្អែក លើអ្នកទោសវ័យចំណាស់ ធ្វើកិច្ចការផែសែងៗជាថ្នូរនឹង
បែែក់ ឬជំនួយ ឬការអនុគែែះផែសែងៗ។

ការឃុំឃាំង អាចធ្វើឲែយកុមារមានការធុញថប់ផ្នែកអារម្មណ៍ ឬ
ឈឺចាប់ក្នុងចិត្ត និងអាចជះឥទ្ធិពលយូរអង្វែងលើសុខភព 
ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគែ។ ពួកគែបែឈមនឹងការសម្លុត
ធ្វើបាប និងរងអំពើហិងែសានៅក្នុងពន្ធនាគារ រួមមានការរំលោភ
បំពានផ្លូវភែទ ជាពិសែសនៅពែលដែលពួកគែបានដាក់ឲែយនៅ
ជុំគា្នែជាមួយមនុសែសពែញវ័យ និងនៅពែលដែលគា្មែនការឃា្លែំមើល
ឯករាជែយពីសា្ថែនភពរបស់ពួកគែ។ ការផ្តល់សែវាថែទាំសុខភព
នៅក្នុងពន្ធនាគារបែទែសកម្ពុជាក៏នៅមានកមែិត ហើយការ
ទទួលបានសែវាសុខាភិបាលក៏ពឹងផ្អែកលើសា្ថែនភពហិរញ្ញវត្ថុ

របស់អ្នកទោស ហើយក៏មិនដឹងថាពួកគែទទួលបានព័ត៌មាន ឬ
មានទំនុកចិត្តដើមែបីស្នើសុំជំនួយផ្នែកវែជ្ជសាស្តែនៅពែលដែល
ចាំបាច់ដែរឬទែ។ កែែពីកម្មវិធីដែលដឹកនាំដោយអង្គការមិនមែន
រដា្ឋែភិបាល ឱកាសនែការលំហែកមែសាន្ត ការអប់រំ ឬការសា្តែនីតិ
សមែបទានៅក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានកមែិតតិចតួចណាស់ 
ហើយកម្មវិធីជំនាញសមែែប់កុមារក៏កមែណាស់ដែរ។

បទដា្ឋែនអន្តរជាតិបញ្ជែក់ចែបាស់ថា អ្នកទោសវ័យក្មែងចាំបាច់តែូវ
ដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែកពីមនុសែសធំ ហើយកុមារីតែូវតែ 
នៅដាច់ដោយឡែកពីកុមារា ប៉ុន្តែបទដា្ឋែននែះមិនតែូវបាន
អនុវត្តនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាឡើយ។ ជាក់ស្តែង ពន្ធនាគារ
មិនមានកន្លែងឃុំឃាំងសមែែប់អនីតិជនដាច់ដោយឡែកនោះ
ទែ។ កុមារតែូវបានឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង ដែលតែូវបាន 
រៀបចំឡើងសមែែប់តែមនុសែសពែញវ័យប៉ុណ្ណែះ ហើយជាទូទៅ
បន្ទប់ឃុំឃាំងទាំងនោះ មិនតែូវបានរៀបចំឡើងដើមែបីបំពែញ
ទៅតាម តមែូវការរបស់អ្នកទោសវ័យក្មែងនោះទែ។ ពន្ធនាគារ
នៅកម្ពុជាភគចែើនមានបន្ទប់ដែលបានរៀបចំឡើងសមែែប់តែ
កុមារា ប៉ុន្តែពែលខ្លះបន្ទប់ទាំងនោះក៏មានផ្ទុកនូវអ្នកទោសបែុស
ពែញវ័យផងដែរ។ ដោយសារតែចំនួនអ្នកទោសដែលជាកុមារី
មានចំនួនតិចតួច ទើបបានជាពួកគែតែូវបានដាក់ឲែយនៅក្នុង
បន្ទប់ បែបអន្តែវាសិកដា្ឋែនជាមួយនឹងអ្នកទោសស្តែីដែរ។ សូមែបីតែ
នៅពែល មនុសែសពែញវ័យ និងអនីតិជនតែូវបានបំបែកឲែយនៅក្នុង
បែភែទកន្លែងសា្នែក់នៅផែសែងៗគា្នែក៏ដោយ ក៏ពួកគែតែងតែ
បែែសែ័យទាក់ទងគា្នែនៅខាងកែែបន្ទប់របស់ពួកគែ ក្នុងកំឡុង
ពែលលំហែកមែសាន្ត ឬក្នុងអំឡុងពែលនែកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែល
ការងារ និង វិជា្ជែជីវៈ។
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ទំនាក់ទំនងជាមួយគែួសារ  

"កូនបែុសរបស់ខ្ញុំ តែូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ
ខែត្តសៀមរាបពីបទចោរកម្ម។ ខ្ញុំមិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខគាត់
បានទែ ខណៈពែលគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែខ្ញុំខ្វះ
លទ្ធភព។ ខ្ញុំបារម្ភអំពីរឿងរា៉ែវដែលនឹងកើតឡើងនៅពែលគាត់
រួចទោស។ ខ្ញុំគិតថា គាត់នឹងមានការលំបាកក្នុងការវិលតែឡប់
មកក្នុងសហគមន៍វិញដោយសារតែគែឯងដឹងថាគាត់បានបែពែឹត្ត
បទល្មើសបែបនោះ"។

ការទាក់ទងជាមួយពិភពខាងកែែគឺសំខាន់ណាស់សមែែប់
អ្នកទោស។ វាជាសិទ្ធិ មិនមែនជាឯកសិទ្ធិនោះទែ។ វាមានចែង
ក្នុងមាតែែ២៣នែកតិកាសញ្ញែអន្តរជាតិស្តីពីសិទិ្ធពលរដ្ឋ និងសិ
ទិ្ធ   នយោបាយ (ICCPR) និងមាតែែ១៦ (១) នែអនុសញ្ញែស្តីពី
សិទ្ធិកុមារ។ ការទាក់ទងដោយជួបគា្នែផ្ទែល់ជាមួយគែួសារ មាន
សារៈសំខាន់ណាស់ដើមែបីធានាឲែយបាននូវការសា្តែរនីតិសមែបទា
និងសមាហរណកម្ម កែែយការដោះលែងបែកបដោយភព
ជោគជ័យ ក៏ដូចជាមានសារៈសំខាន់សមែែប់សុខុមាលភព
ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគែ។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនែះ
ទៀតនោះគឺ ការទាក់ទងជាមួយពិភពខាងកែែក៏អាចជួយពួកគែ
ការពារបែឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុសែស និងអាចផ្តល់ឱកាស
ឲែយកុមារអាចរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាប ឬនៅពែលដែលពួកគែ
ស្នើសុំអ្វីមួយ ឬដាក់បណ្តឹងផែែសងៗ។ ការចូលទៅសួរសុខទុក្ខ 
អ្នកទោសជាពិសែសអ្នកទោសដែលជាអនីតិជនពីកែុមគែួសារគឺ
ចាំបាច់បំផុត ពីពែែះគែួសារពួកគែអាចផ្គត់ផ្គង់តមែូវការមូលដា្ឋែន

44  Available here: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/United_Nations_Rules_for_the_Protection_of_Juveniles_Deprived_of_their_ Liberty.
pdf
45  UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Report to the Human Rights Council, 5 
March 2015, A/HRC/28/68, para. 86 (f)

ដូចជាអាហារ ថា្នែំសង្កូវ និងសមា្ភែរៈអនាម័យបាន។
បញ្ញែត្តិទី៦០នែបញ្ញែត្តិហាវា៉ែណា (Havana Rules)44 
ចែងថា “គែប់អនីតិជនទាំងអស់ គបែបីមានសិទ្ធិទទួលបានការ
ចូលមកសួរសុខទុក្ខយ៉ែងទៀងទាត់និងញឹកញាប់សែបតាម
គោលការណ៍គឺឲែយបានម្តងក្នុងមួយសបា្តែហ៍ និងមិនអាចតិច
ជាងមួយដងក្នុងមួយខែ ទៅតាមតមែូវការរបស់អនីតិជន
ដែលសែបតាមគោលគារណ៍ឯកជនភព ទំនាក់ទំនង និង
ការបែែសែ័យទាក់ទងដែលមិនមានកំហិតជាមួយកែុមគែួសារ
និងមែធាវីការពារក្តី។ បទបញ្ញត្តិ្តិទី៦០នែបទបញ្ញត្តិ្តិហាវា៉ែណា 
(Havana Rules) ក៏បានចែងផងដែរថា អនីតិជនគួរតែអាច
ទទួលបាន "ការចូលមកសួរសុខទុក្ខពីអ្នកតំណាងឬអង្គការ
សែបចែបាប់ណាមួយដែលអនីតិជនចាប់អារម្មណ៍"។

ដើមែបីជួយសមែួលដល់ការទៅសួរសុខទុក្ខនែះ "កុមារគួរតែតែូវ
បានដាក់នៅក្នុងកន្លែងឬពន្ធនាគារ ដែលមានទីតាំងនៅជិតបំផុត
ពីគែហដា្ឋែនកែុមគែួសាររបស់ពួកគែ  លើសពីនែះទៅទៀត កុមារ
គួរតែតែូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញែតឲែយចាកចែញពីកន្លែងឃុំឃាំង
ដើមែបីទៅលែងផ្ទះនិងកែុមគែួសារបស់ពួកគែ ដើមែបីទទួលបានការ
អប់រំ វិជា្ជែជីវៈ និងកែែមហែតុផលសំខាន់ៗផែសែងទៀត"។45

នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ការចូលទៅសួរសុខទុក្ខនៅពន្ធនាគារគឺ
មានរយៈពែលខ្លី ហើយជាញឹកញាប់ អ្នកចូលទៅសួរសុខទុក្ខ តែូវ
បានតមែូវឲែយបង់ថ្លែសែវា។ សមែែប់កែុមគែួសារខ្លះ ថ្លែចំណាយ
នែះគួបផែសំនឹងការចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀតដូចជាថ្លែ
ធ្វើដំណើរទៅពន្ធនាគារ ថ្ងែឈប់សមែែកពីការងារ និងភព
មមាញឹកមើលថែកូន ធ្វើឲែយពួកគែមិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខកុមារ
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បានទៀងទាត់នោះទែ។ ការចូលសួរសុខទុក្ខជាលក្ខណៈឯកជន 
ឬក្នុងរយៈពែលយូរនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺកមែមានណាស់ ហើយ
ការសួរសុខទុក្ខភគចែើនមិនតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយមានភពជិត
ស្នឹទ្ធបែបរាងកាយឡើយ។ ទោះបីជាមានការដាក់កំហិតនែះក្តី 
ក៏៨៣%នែកុមារដែលបានចូលរួមធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយអង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជាបាននិយយថា យ៉ែងហោចណាស់ពួកគែបាន
ទទួលការចូលមកសួរសុខទុក្ខពីសមាជិកគែួសាររបស់ពួកគែ
ក្នុងកំឡុងពែលដែលពួកគែជាប់ឃុំឃាំង បើទោះបីជាមិនសូវ
ញឹកញាប់ក្តី។

កុមារីនៅក្នុងពន្ធនាគារ 

បញ្ញត្តិរបស់អង្គការសហបែជាជាតិទីកែុងបាងកក អំពាវនាវឲែយ
អាជា្ញែធរពន្ធនាគារដាក់ចែញនូវវិធានការដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹង
តមែូវការការពាររបស់អ្នកទោសជាអនីតិជនភែទសែី ដើមែបីផ្តល់
សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ និងការបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈដូចគា្នែ
ទៅនឹងអ្នកទោសជាអនីតិជនភែទបែុស និងអំពាវនាវឲែយអាជា្ញែធរ
ពន្ធនាគារផ្តល់ជូននូវកម្មវិធី និងសែវាអប់រំស្តីពីការថែទាំសុខភព
របស់ស្តែីដែលសែបតាមអាយុនិងភែទដល់ពួកគែ។46

46  Bangkok Rules, rules 36-38.
47  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”), Rule 26.4

បញ្ញត្តិបទដា្ឋែនអបែបបរមារបស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីអំពី
រដ្ឋបាលយុត្តិធម៌អនីតិជន (បទបញ្ញែត្តិកែុងប៉ែកាំង) ចែងថា 
”ជនល្មើសជាស្តែីវ័យក្មែងដែលបានដាក់ក្នុងសា្ថែប័ន តែូវទទួល
បានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសែសលើតមែូវការនិងបញ្ហែ
ផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ពួកគែ។ ពួកគែទោះបីជាស្ថិតក្នុងកាលៈទែសៈ
ណាក៏ដោយក៏មិនតែូវទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ ការ
ការពារ ការផ្តល់ជំនួយ ការគោរព និងការបណ្តុះបណា្តែលតិច
ជាងអ្នកទោសដែលជាក្មែងបែុសនោះទែ។ តែូវតែធានាឲែយបាននូវ
ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគែ។47

វាគួរឲែយខកចិត្តណាស់ក្នុងការកត់សមា្គែល់ឃើញថាចែបាប់ស្តីពី
យុត្តិធម៌អនីតិជនបានធ្វើសែចក្ដីពែែងចែបាប់ដោយផ្តែតការ
យកចិត្តទុកដាក់តិចតួចលើតមែូវការពិសែសរបស់កុមារីដែល
ជាប់ពន្ធនាគារ ដោយតែឹមតែចែងថាអនីតិជនភែទសែីតែូវ
ស្ថិតនៅកែែមការមើលថែរបស់បុគ្គលិកសែី ហើយអនីតិជន
ភែទសែីដែលតែូវបានចាប់ខ្លួននឹងដាក់ដោយឡែកពីមនុសែស
ពែញវ័យនិងនៅតាមភែទ។  ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និងបែតិបត្តិ 
មិនបានពិនិតែយលើហែតុផលអ្វីខ្លះដែលកុមារីទំនាស់នឹងចែបាប់ ឬ
ធ្វើការពិចារណាលើយុទ្ធសាសែ្តបង្វែរ ការធ្វើសមាហរណកម្ម 
និងយុទ្ធសាស្តែទប់សា្កែត់បទល្មើសអាចនឹងតែូវបានយកមក
ពិចារណាដើមែបីដោះសែែយលើកាលៈទែសៈជាក់លាក់របស់កុមារី
ទាំងនោះ ដែលរួមមានអ្នកដែលមានផ្ទែពោះ  ឬមានកូនរួចទៅ
ហើយសោះឡើយ។ 

ភពបរាជ័យនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញែណ ឬដោះសែែយ
ឧបសគ្គជាក់លាក់ដែលកុមារីទំនាស់នឹងចែបាប់នៅក្នុង
ផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និងបែតិបត្តិ  សែបទៅនឹង របាយការណ៍
របស់ការិយល័យតំណាងពិសែសរបស់អគ្គលែខាធិការ

“ក្នុងអំឡុងពែលដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារ ជីដូនរបស់ខ្ញុំបាន
មកលែងខ្ញុំម្តងក្នុងមួយខែ…គាត់តែូវបង់បែែក់ចំនួន ២ដុលា្លែរ
កន្លះឲែយទៅឆា្មែំពន្ធនាគារដើមែបីអាចយកកញ្ចប់មួយឲែយខ្ញុំ
បាន។ ខ្ញុំអាចនិយយជាមួយយយរបស់ខ្ញុំបានបែហែល
ពី៥ទៅ១០នាទីតែប៉ុណ្ណែះ”។
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អង្គការសហបែជាជាតិទទួលបន្ទុកអំពើហិងែសាលើកុមារ ដែល
បានចែងថា "វិធីសាស្តែដំណះសែែយជម្លែះកែែបែព័ន្ធ
តុលាការ ដែលជាវិធីសាសែ្តអាចបញ្ចៀសការដកហូតសែរីភព
ពីកុមារី ក៏ដូចជាការផ្តល់លទ្ធភពដល់ពួកគែឲែយទទួលបាននូវ
ការការពារ គឺនៅមានតិចតួចណាស់ ហើយជាក់ស្តែងនៅតាម
បណា្តែបែទែសនានា នៅមានកង្វះកម្មវិធីសហគមន៍លើកកម្ពស់
ការសា្តែនីតិសមែបទា ការធានាសែវាសុខភពនិងអប់រំ និងការធ្វើ 
សមាហរណកម្មរយៈពែលវែងសមែែប់កុមារី "។48

បច្ចុបែបន្ននែះ មានកុមារីបែមាណ៧២នាក់តែូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុង
ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជា។ ដោយសារមានចំនួនតិចតួច ពួកគែក៏តែូវ
បានគែដាក់ចមែុះឲែយនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងមនុសែសពែញវ័យ
ដែរ ហែតុដូចច្នែះហើយបានជាពួកគែកមែទទួលបានការយកចិត្ត
ទុកដាក់ជាពិសែស បើទោះបីជាពួកគែមានតមែូវការចាំបាច់ ឬ
កំពុងមានភពវែទនាយ៉ែងណាក៏ដោយ។ ការលំហែកមែសាន្ដ ការ
ទទួលបានឱកាសអប់រំនិងបណ្តុះបណា្តែលសមែែប់ពួកគែក៏នៅ
មានភពខ្វះខាត ហើយក៏មិនមានការផ្តល់ជូននូវសមា្ភែរៈចាំបាច់
សមែែប់សុខភពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តជាក់លាក់សមា្តែប់ កុមារី
ឡើយ។

48  Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence against Children, 2015  “Safeguarding the rights of girls in the criminal 
justice system – Preventing violence, stigmatisation and deprivation of liberty”.

“មានការបណ្តុះបណា្តែលមួយចំនួនដូចជា៖ ការសម្តែង
សិលែបៈបែពែណី ការតុបតែងខ្លួន និងកាត់ដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំ
មិនអាចចូលរួមបានទែពែែះខ្ញុំមានផ្ទែពោះ” ។

ហែតុផលនែការបែពែឹត្តិបទល្មើសរបស់កុមារី ខុសគា្នែពីកុមារា 
ហើយបទពិសោធន៍នៅពែលតែូវបានចាប់ខ្លួន និងនៅពែល
ជាប់ឃុំក៏ខុសគា្នែពីកុមារាដែរ។ យោងតាមហែតុផលទាំងនែះ 
និងយោងតាមកាលៈទែសៈផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ពួកគែ គួរតែមានកម្ម
វិធីគាំទែផែែសងៗក្នុងពន្ធនាគារដូចជា កម្មវិធីបង្វែរ ឬកម្មវិធី
សា្តែរនីតិសមែបទា និងផែនការសមាហរណកម្ម មិនមែនតែឹមតែ
ធ្វើឡើងសមែែប់បំពែញតមែូវការផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ពួកគែប៉ុណ្ណែះទែ 
ប៉ុន្តែក៏ជាការពិចារណាលើសា្ថែនភពរបស់កុមារីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
ផងដែរ។ នែះតែូវរាប់បញ្ចូលលើការគិតគូរពីតួនាទីរបស់ពួកគែ
នៅក្នុងរង្វង់គែួសារ និងតមែូវការសុខភពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត 
និងលទ្ធភពទទួលបានឱកាសអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តែលនៅក្នុង
សហគមន៍ផងដែរ។

៥៨% នៃនសមាជិកសហគមន៍បានគិតថាពន្ធនាគារគឺមិនល្អសទ្រមាប់កុមារនៅនាះនៅទ 
នៅហើយមានដែត ១៣% ប៉ុនៅណា្ណែះដែដលគិតថាកុមារដែដលទ្របទ្រពឹត្តបទនៅល្មើសអហិងែសា
គួរដែតទ្រតូវបានបញ្ជូននៅ�ពន្ធនាគារ។ មនុសែសភគនៅទ្រចើនគិតថា ការអប់រំឬការ
បណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈគួរដែតជាជនៅទ្រមើសដ៏ល្អបំផុតជំនួសឱែយការដាក់ពន្ធនាគារ
សទ្រមាប់កុមារ។
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ការមានផ្ទែពោះ និងការថែទាំកុមារ

ការសែែវជែែវនៅទីតាំងផ្ទែល់របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ដើមែបី
បែែប់ពីទិសដៅនាពែលអនាគតរបស់កម្មវិធីជីវិតគា្មែនរបាំង 
(TLWB))ក៏បានបញ្ចូលការសិកែសាចំនួនពីរស្តីពីសា្ថែនភពរបស់
ស្តែីជាប់ពន្ធនាគារដែលមានផ្ទែពោះឬមានកូន គឺការសិកែសា
ពីដំណើរការនែការសមែែចចិត្ត ថាតើពួកគែគួរនាំកូនរបស់
ពួកគែមកជាមួយពួកគែឬក៏យ៉ែងណា និងផលប៉ះពាល់ដែល
ជះឥទ្ធិពលដល់ទាំងមា្តែយនិងកូន។ នៅពែលដែលអង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជាធ្វើការសែែវជែែវធ្វើបច្ចុបែបន្នភព អង្គការបានរក
ឃើញថា អាចនឹងមានកុមារីទំនាស់នឹងចែបាប់ដែលមានអាយុ
កែែម១៨ឆា្នែំ មានផ្ទែពោះ ឬជាអ្នកដែលតែូវថែទាំកូនតូច។ 
បញ្ហែនែះតែូវបានបញ្ជែក់ដោយលទ្ធផលនែការសិកែសាសែែវជែែវ។

បន្ថែមលើការគាំពារកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ និងភពចាំបាច់ក្នុង
ការពិចារណាលើជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់ពន្ធនាគារ 
ក្នុងករណីបែបនែះ បទដា្ឋែនអន្តរជាតិក៏បានបញ្ជែក់យ៉ែងចែបាស់
ផងដែរថា "វិធានការបង្វែរដោយផ្តែតលើយែនឌ័រជាក់លាក់ និង
ជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់ឃុំមុនការជំនុំជមែះ និងជមែើស
ផែសែងទៀតនែការកាត់ទោសចាំបាច់តែូវបង្កើតឡើង...ដោយ

49  Bangkok Rules (Rule 57)

ពិចារណាពីបែវត្តិនែការរងគែែះរបស់ជនល្មើសជាស្តែី និងទំនួល
ខុសតែូវក្នុងការថែរកែសាកូនរបស់ពួកគែ"។49 បញ្ញែតទី៥៨នែបញ្ញែ
ត្តិទីកែុងបាងកក បានចែងបន្ថែមទៀតថាមិនតែូវបំបែកជនល្មើស
ដែលជាស្តែីចែញពីគែួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគែដោយគា្មែន
ការពិចារណាតែឹមតែូវចំពោះបែវត្តិនិងទំនាក់ទំនងគែួសាររបស់
ពួកគែឡើយ។ មធែយោបាយផែែសងទៀតនែការគែប់គែងស្តែីដែល
មានទំនាស់នឹងចែបាប់ ដូចជាវិធានការបង្វែរ និងជមែើសផែសែងមុន
ការកាត់ទោស ចាំបាច់តែូវអនុវត្តនៅពែលណាដែលសមសែបនិង
អាចធ្វើទៅបាន។

គា្មែនមូលហែតុណាសមសែបឡើយដែលតែូវចាប់កុមារី
មានផ្ទែពោះ ឬមានកូនដោយចោទពីបទល្មើសតូចតាចដាក់
ពន្ធនាគារ។ តមែូវការក្នុងការស្វែងរកជមែើសផែសែងកែែពីការ
ដាក់ពន្ធនាគារ គឺមានភពបនា្ទែន់ជាពិសែសក្នុងករណីកុមារី
ដែលមានផ្ទែពោះនៅកម្ពុជា ដោយហែតុនែកង្វះខាតសែវាថែទាំ
សុខភពដែលសមសែបសមែែប់ការមានផ្ទែពោះនៅក្នុងបែព័ន្ធ
ពន្ធនាគារ និងហានិភ័យខ្ពស់នែផលវិបាកសុខភពអំឡុងពែល
មានផ្ទែពោះដោយសារពួកគែនៅក្មែងពែក។ កុមារីដែលជាមា្តែយ 
តែវូទទលួបាននវូការយោគយល់ជាអាទភិពកែែមការកាតទ់ោស
ឲែយបមែើសហគមន៍ជំនួសឲែយការជាប់ពន្ធនាគារ។

មានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការទទួលបានការកមែសាន្ដ ការអប់រំ ឬឱកាស
សា្តែរនីតិសមែបទាសទ្រមាប់កុមារនៅ�ក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជា។ កុមារនៅ�ក្នុង
ពន្ធនាគារក៏មានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងររងការសម្លុតនៅធ្វើបាប និងអំនៅពើហិងែសាផង
ដែដរ។ 
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លទ្ធផលសែែវជែែវ

បែវត្តិរូប និងសាវតារបស់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់

កុមារសរុបចំនួន៩៦នាក់ បានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនិងកិច្ច
សមា្ភែសន៍របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមានកុមារី
ចំនួន១៦នាក់។ អាយុជាមធែយមនែអ្នកចូលរួមគឺអាយុ១៧ឆា្នែំ។ 
ពួកគែទាំងអស់សុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរ លើកលែងតែក្មែងបែុស
មា្នែក់ជាខ្មែរកាត់វៀតណាម។

អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិមិនតែូវបានគែសួរថា តើពួកគែ
ធា្លែប់មានផ្ទែពោះ ឬមានកូននោះទែ ប៉ុន្តែគួរកត់សមា្គែល់ថា កុមារី
ពីរនាក់ដែលតែូវបានសមា្ភែសដោយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បាន
និយយថាពួកគែមានកូនហើយ។ មា្នែក់មានផ្ទែពោះពីរដង ប៉ុន្តែ
ធា្លែប់បានរំលូតកូនចំនួនពីរដង។ មា្នែក់មានកូនមួយនិងមា្នែក់ទៀត
មានកូនពីរនាក់។ ក្មែងបែុសមា្នែក់ដែលតែូវបានសមា្ភែស បាន
កា្លែយ ជាឪពុកគែហើយ ប៉ុន្តែគួរឲែយសោកសា្តែយដែលកូនរបស់គាត់
បានសា្លែប់ នៅពែលដែលក្មែងបែុសនែះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ។
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យោងតាមលទ្ធផលនែការស្ទង់មតិរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា 
កុមារភគចែើនមានសាវតាចែបាស់លាស់។ កុមារ៩២% រួមទាំង
កុមារីទាំងអស់ បានរស់នៅជាមួយគែួសារមុនពែលពួកគែតែូវប
ចាប់ខ្លួន ដោយមានតែ៦.៥%តែប៉ុណ្ណែះដែលបានរាយការណ៍
ថាពួកគែរស់នៅដោយខ្លួនឯង។ កុមារចំនួន៣៦នាក់បាន
និយយថា ពួកគែតែូវបានឪពុកមា្តែយរបស់ពួកគែថែរកែសានិង
កុមារចំនួន២៦នាក់ផែសែងទៀតបានឆ្លើយថាពួកគែមានមា្តែយជា
អ្នកថែរកែសា។ មានតែកុមារចំនួនបីនាក់តែប៉ុណ្ណែះដែលនិយយ
ថា ពួកគែមើលថែរកែសាខ្លួនឯង។ កុមារ៦នាក់បានរាយការណ៍
ថា ឪពុកមា្តែយរបស់ពួកគែបានលែងលះគា្នែ ហើយកុមារ៧នាក់
ផែសែងទៀតនិយយថា ឪពុកមា្តែយមា្នែក់ឬទាំងពីរនាក់បានសា្លែប់
ទៅហើយ។ កុមារ៦៧% បានរស់នៅជាមួយបងប្អូនបែុសសែីខ្លះ
ឬបងប្អូនបែុសសែីទាំងអស់របស់ពួកគែ។ កុមារចំនួន៨៣% បាន
និយយថាពួកគែធា្លែប់មានសមាជិកគែួសារចូលមកសួរសុខទុក្ខ។

គួរកត់សមា្គែល់ថា ៨៩%នែកុមាររួមទាំងកុមារីទាំងអស់ដែល
តែូវបានស្ទង់មតិនិយយថា ពួកគែមិនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ
ពីមុនមកនោះទែ។ កុមារទាំងនោះតែូវបានគែសួរថា តើពួកគែ
ធា្លែប់មានសមាជិកគែួសារ ឬមិត្តភក្តិរបស់ពួកគែណាមា្នែក់ធា្លែប់
ជាប់ពន្ធនាគារទែ ៨០% ឆ្លើយថា គា្មែនសមាជិកគែួសារណាមា្នែក់
របស់ពួកគែធា្លែប់ជាប់ពន្ធនាគារនោះឡើយ។ កុមារ១៤.៥% បាន
និយយថា បងប្អូនបែុសមា្នែក់របស់ពួកគែបានជាប់ពន្ធនាគារ 
ប៉ុន្តែគា្មែននរណាមា្នែក់និយយថាឪពុកមា្តែយរបស់ពួកគែធា្លែប់ បាន 
ជាប់ពន្ធនាគារនោះទែ។ កុមារចំនួន៧៣នាក់ បាននិយយថា 
ពួកគែមានសងែសារ មានតែ៨នាក់ប៉ុណ្ណែះដែលបានរាយការណ៍
ថា សងែសារបែុសឬសែីរបស់ពួកគែធា្លែប់ជាប់ពន្ធនាគារពីមុនមក។ 
គួរកត់សមា្គែល់ដែរថា ៣៥.៥% បាននិយយថាពួកគែមាន
មិត្តភក្តិយ៉ែងតិចបំផុតក៏មា្នែក់ដែរ ដែលធា្លែប់តែូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុង
ពន្ធនាគារ។

បើនិយយពីការអប់រំវិញ កុមារ៧០%បានបោះបង់ការសិកែសា 
ប៉ុន្តែ៤៧% ទៀតកំពុងបមែើការងារ ឬកំពុងទទួលបានការ
បណ្តុះបណា្តែល។ កុមារីចំនួន៥នាក់នៅសិកែសានៅឡើយ មុន
ពែលតែូវបានចាប់ខ្លួន។ កុមារចំនួន២៤នាក់ ក្នុចំណមកុមារ
ទាំងនោះបានឈប់រៀនមុនថា្នែក់ទី៦ ។

 » ការរកឃើញនែះបានបងា្ហែញថា កុមារដែលបានស្ទង់មតិ
ភគចែើនគឺមានបែវត្តិមកពីកែុមគែួសារដែលមាន
ជីវភពរស់នៅមានស្ថិរភពនិងមានសុវត្ថិភព។ ស្ថិតិ
នែះបងា្ហែញថា កែុមគែួសាររបស់ពួកគែអាចនឹងគាំទែ
ដល់ការខិតខំបែឹងបែែងដើមែបីបង្វែរពួកគែចែញពីបែព័ន្ធ
យុត្តិធម៌ពែហ្មទណ្ឌ និងទប់សា្កែត់ពួកគែពីការបែពែឹតិ្ដ
បទល្មើសនាពែលអនាគតទៀត ហើយនិងបងា្ហែញថា
ពួកគែមានស្ថែរភពគែប់គែែន់ក្នុងជីវិតដែលអាចគាំទែ 
ដល់ដំណើរការនែវិធានការបង្វែរនែះ បាន។

 » ភគចែើននែកុមារដែលតែូវបានស្ទង់មតិ មានទំនាស់
នឹងចែបាប់ជាលើកដំបូង។ ចំនុចនែះអាចជាករណី
នៅក្នុងការអះអាងឲែយមានការបែើបែែស់នូវវិធានការ
បង្វែរ។

 » កុមារភគចែើន បាននឹងកំពុងតែបមែើការងារ កំពុងតែ
ទទួលការបណ្តុះបណា្តែល ឬក៏កំពុងសិកែសានៅពែល
ដែលពួកគែតែូវបានចាប់ខ្លួន។  ចំណុចនែះក៏អាច
លើកជាអំណះអំណាងដែលថា វិធានការបង្វែរអាច
ផ្តល់ផលបែយោជន៍ចំពោះករណីរបស់ពួកគែផង
ដែរ។ វិធានការបង្វែរ ក៏អាចទប់សា្កែត់ពីការបងា្អែក់ដល់
ការអប់រំនិងការបែឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ ឬការ
បណ្តុះបណា្តែលរបស់ពួកគែផងដែរ។      
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ករណីសិកែសាទី១

សុភ * មានអាយុ១៦ឆា្នែំ ហើយមានកូនបែុសមា្នែក់
អាយុ៥ខែ នៅពែលដែលនាងតែូវបានចាប់ខ្លួនពីបទ
បែើបែែស់គែឿងញៀន។ នៅពែលចាប់ខ្លួននោះ នាងក៏កំពុង
មានផ្ទែពោះ៣ខផងដែរ ដែលជាកូនទី២របស់នាង។

មុនពែលចាប់ខ្លួន សុភបានរស់នៅជាមួយមិត្តបែុស កូន និង
មិត្តភក្តិពីរនាក់ផែសែងទៀតរបស់នាង។ នាងបានឈប់រៀន
នៅពែលនាងមានអាយុ១៥ឆា្នែំ។ សុភបាននិយយថា ទាំងនាង
និងមិត្តបែុសរបស់នាង មិនដែលមានបញ្ហែជាមួយនគរបាល
ពីមុនមកទែ ហើយមិត្តបែុសរបស់នាងបានជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុដល់គែួសារ។ នាងបានអតា្ថែធិបែបាយអំពីការចាប់ខ្លួននិង
ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងថា៖

"មានមន្តែីនគរបាលចំនួន៣ទៅ៤នាក់ បានមកដល់បន្ទប់ជួល
របស់យើង ហើយឃាត់ខ្លួនយើង។ ពួកគែបានចោទបែកាន់         
ពួកយើងពីបទបែើបែែស់គែឿងញៀន… នគរបាលបានវាយមិត្ត
បែុសរបស់ខ្ញុំ   និងមិត្តរបស់គាត់នៅពែលដែលពួកគែបាននិយយ
ថា ពួកគែមិនបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកចែកចាយថា្នែំឲែយយើង
ទែ។ នាងខ្ញុំតែូវបានកាត់ទោសឲែយជាប់ពន្ធនាគារ១០ខែ ហើយ
មិត្តបែុសរបស់ខ្ញុំ និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ តែូវបានកាត់ទោស
ឲែយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពែល២ឆា្នែ…ំ ពែលនោះនាងខ្ញុំកំពុងតែ
មានផ្ទែពោះ៣ខែ នៅពែលដែលខ្ញុំតែូវបានចាប់ខ្លួន។ មា្តែយ
បង្កើត និងមា្តែយក្មែករបស់នាងខ្ញុំ បានស្នើសុំឲែយនគរបាលផ្ទែរខ្ញុំ
ទៅមណ្ឌលបនែសាបគែឿងញៀន តែនគរបាលបានស្នើសុំឲែយយើង
បង់បែែក់ចំនួន ៣.០០០ដុលា្លែរ ប៉ុន្តែមា្តែយរបស់ខ្ញុំគា្មែនលទ្ធភព
បង់បែែក់ទាំងនោះទែ"។

សុភនិយយថា ពែលវែលារបស់នាងនៅក្នុងពន្ធនាគារពិតជា
លំបាកណាស់ ពែែះបន្ទប់ឃុំឃាំងមានសភពចង្អៀតកកស្ទះ 
ពែលវែលាចំណាយនៅខាងកែែបន្ទប់ឃុំឃាំងក៏មានកំណត់ 
ហើយនាងក៏មិនអាចចូលរួមសកម្មភពដែលបានរៀបចំឡើង
ផែសែងៗបានដោយសារតែនាងមានផ្ទែពោះ។ នាងក៏និយយដែរ
ថា ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងធ្វើឲែយសា្ថែនភពគែួសាររបស់នាង
កាន់តែលំបាកយ៉ែប់យឺនពែែះពួកនាងមានជីវភពកែីកែខា្លែំង
ណាស់។ ចាប់តាំងពីនាងតែូវបានដោះលែង សុភតែងនៅផ្ទះ
មើលថែទាំកូនរបស់នាង ហើយក៏បាននិយយថានាងលែង
បែើបែែស់គែឿងញៀនទៀតហើយ។

“ខ្ញុំគិតថា ជមែើសផែសែងកែែពីការជាប់ពន្ធនាគារ ជាជមែើសល្អ 
ពីពែែះពួកយើងអាចនៅតែមានការងារធ្វើ។ យើងអាចមាន
សែរីភព ហើយសមែែប់ខ្ញុំវិញ ខ្ញុំអាចថែរកែសាកូនៗរបស់ខ្ញុំឲែយបាន
កាន់តែបែសើរ។

សុភជឿជាក់ថា សហគមន៍របស់នាងនឹងពែញចិត្តចំពោះ
ជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់នាងក្នុងពន្ធនាគារក្នុងករណីនែះ 
ហើយកែុមគែួសាររបស់នាង ក៏នឹងអាចគាំទែនាងបានផងដែរ។

ករណីសិកែសាទី២

បញ្ញែ * មានអាយុ១៧ឆា្នែំ។ នាងធា្លែប់បានរៀបការ និងបាន
លែងលះគា្នែ ហើយនាងមានកូនមា្នែក់។ បច្ចុបែបន្ននែះ កូនរបស់
នាងកំពុងរស់នៅជាមួយគែួសារខាងប្តីនាង។ បច្ចុបែបន្ននែះ
នាងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលមានរយៈពែល១ឆា្នែំកន្លះ ពីបទ
បែើបែែស់គែឿងញៀន។ អ្នកជិតខាងនិងប្អូនបែុសរបស់នាងតែូវ
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បានចាប់ខ្លួនក្នុងពែលដំណាលគា្នែ។

នែះជាលើកទីមួយហើយដែលបញ្ញែ ឬអ្នកនៅក្នុងគែួសាររបស់
នាងផែសែងទៀតតែូវបានចាប់ខ្លួន។ មុនពែលតែូវបានចាប់ខ្លួន 
នាងបាននឹងកំពុងតែរស់នៅជាមួយមា្តែយនិងបងប្អូនរបស់នាង  
ហើយនាងក៏និយយដែរថា នាងមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់
ជាមួយគែួសារ។ ឪពុករបស់នាង បានសា្លែប់ហើយ។ បញ្ញែបាន
ឈប់រៀននៅថា្នែក់ទី៩ ហើយបានធ្វើការនៅក្នុងហាងមា៉ែសែសា
មួយកន្លែងដើមែបីផ្គត់ផ្គង់ដល់កែុមគែួសាររបស់នាង មុនពែល
ដែលនាងតែូវបានចាប់ខ្លួន។ នាងនិយយថា នាងបានបែពែឹត្ត
បទល្មើសនែះដោយសារតែការបែើបែែស់គែឿងញៀន និងគែឿង 
សែវឹង ដោយមានសមា្ពែធពីមិត្តភក្តិ និងដោយសារផលប៉ះពាល់
នែការលែងលះរបស់នាង។ នាងមានការពែួយបារម្ភយ៉ែងខា្លែំងថា 
កូនរបស់នាងនឹងភ្លែចនាងពែលនាងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ ហើយ
នាងមានការពែួយបារម្ភយ៉ែងខា្លែំង ដែលនាងមិនអាចទែទែង់ជា

ហិរិញ្ញវត្ថុដល់គែួសាររបស់នាងបាន ខណៈពែលដែលនាងកំពុង
ជាប់នៅពន្ធនាគារ ហើយនិងខណៈពែលដែលនាងបានបាត់បង់
ការងារហើយផងនោះ។

បញ្ញែជឿជាក់ថា នាងតែូវជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲែយឈប់បែើបែែស់
គែឿងញៀន ហើយនិងមិនសែពគប់ជាមួយមនុសែសដែល
បែើបែែស់គែឿងញៀនទៀតទែ ដើមែបីបញែឈប់ការបែពែឹត្ដិបទល្មើស
នាពែលអនាគតបាន។ នាងមានគមែែងនឹងស្វែងរកការងារថ្មី 
បនា្ទែប់ពីនាងតែូវបានដោះលែង។ នាងចង់ធ្វើជាចុងភៅ។ បញ្ញែ
មានអារម្មណ៍ថា វិធានការបង្វែរអាចនឹងមានអត្ថបែយោជន៍
ក្នុងករណីរបស់នាង ដែលធ្វើឲែយនាងអាចនៅជាមួយគែួសារ និង
រស់នៅជាមួយកូននាងបាន។

* ឈ្មែះតែូវបានប្តូរដើមែបីរកែសានូវសិទ្ធិឯកជន។

ការផ្តនា្ទែនៅទាសកុមារភគនៅទ្រចើនគឺសទ្រមាប់ការទ្របទ្រពឹត្តបទនៅល្មើសអហិងែសា ដែដល
ភគនៅទ្រចើនជាការនៅទ្របើទ្របាស់នៅទ្រគឿងនៅញៀន ការជួញដូរនៅទ្រគឿងនៅញៀន និងនៅចារកម្ម។ 
កុមារ ៦៤ %បាននិយយថាការនៅទ្របើទ្របាស់នៅទ្រគឿងនៅញៀនរបស់ពួកនៅគបាននាំឱែយ
ពួកនៅគទ្របទ្រពឹត្តបទនៅល្មើស។
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បទល្មើសដែលចោទបែកាន់ / ផ្តនា្ទែទោស

កុមារទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនៅពន្ធនាគារ តែូវ
បានចាប់ខ្លួនពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងគែឿងញៀន លើកលែងតែ៥នាក់
គត់។ កុមារផែសែងទៀត ជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោរកម្ម។ មានតែ
អ្នកចូលរួម៦នាក់ប៉ុណ្ណែះ ដែលតែូវបានផ្តនា្ទែទោសឲែយជាប់ 
ពន្ធនាគារ លើសពី២ឆា្នែំ ដោយមា្នែក់តែូវបានផ្តនា្ទែទោសឲែយជាប់ 
ពន្ធនាគារ  រយៈពែល៦ឆា្នែំកន្លះ ហើយមា្នែក់ទៀតតែូវបានផ្តនា្ទែ
ទោសឲែយជាប់ពន្ធនាគារ១០ឆា្នែំ។

គួរកត់សមា្គែល់ថា កុមារ៦៤%បាននិយយថា ការបែើបែែស់
គែឿងញៀននែះហើយ ដែលនាំឲែយពួកគែបែពែឹត្តបទល្មើស។ 
កុមារចំនួន១៣នាក់បាននិយយថា មូលហែតុដែលពួកគែ
បែពែឹត្តបទល្មើសទាំងនែះ ដោយសារតែពួកគែតែូវការបែែក់ 
សែបៀងអាហារ ឬរបស់របរចាំបាច់ផែសែងៗទៀត ហើយកុមារ
ចំនួន១២នាក់ទៀតបាននិយយថា មូលហែតុដែលពួកគែ
បែពែឹត្តបទល្មើសទាំងនែះ ដោយសារតែពួកគែតែូវបានមិត្តភក្តិ
អូសទាញ។ កុមារចំនួន១០នាក់ផែសែងទៀតបាននិយយថា ពែល
ពួកគែបែពែឹត្តបទល្មើសទាំងនែះ គឺនៅពែលដែលពួកគែសែវឹង។ 
កុមារដែលតែូវបានសមា្ភែសភគចែើនបាននិយយថា មូលហែតុ

ដែលពួកគែតែូវបែពែឹត្តបទល្មើសទាំងនែះ ដោយសារតែមិត្តភក្តិ
អូសទាញ  ឬដោយសារឥទ្ធិពលនែគែឿងញៀន។

អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិសហគមន៍ចំនួន ៦០% បាននិយយ
ថា យ៉ែងហោចណាស់ពួកគែបានសា្គែល់កុមារមា្នែក់នៅក្នុង
សហគមន៍របស់ពួកគែដែលតែូវបានចាប់ខ្លួន ហើយជាមធែយម
ពួកគែសា្គែល់កុមារចែើនជាង៣នាក់នៅក្នុងសហគមន៍របស់
ពួកគែដែលតែូវបានចាប់ខ្លួន។ នៅពែលតែូវបានសួរថា តើ
បទល្មើសបែភែទណាដែលកុមារនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគែ
ទំនងជាបានបែពែឹត្តនោះ មានមនុសែសចំនួន៥៦នាក់បាន
និយយថា បទល្មើសនោះទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងគែឿងញៀន។ 
អ្នកចូលរួមទាំងនោះក៏តែូវបានសួរផងដែរថា ហែតុអ្វីបានជា
ពួកគែគិតថាក្មែងៗបែពែឹត្តបទល្មើស? ពួកគែភគចែើនឆ្លើយ
ថា វាបណា្តែលមកពីការអូសទាញពីមិត្តភក្តិ (មនុសែស២៦នាក់) 
និងដោយសារតែឥទ្ធិពលនែគែឿងញៀន (២៤ នាក់)។ គួរ
កត់សមា្គែល់ថា មានតែអ្នកឆ្លើយសំនួរ ៧នាក់ប៉ុណ្ណែះ ដែល
គិតថាបទល្មើសនែះតែូវបានបែពែឹត្តឡើង ដោយសារតែ
សា្ថែនភព គែួសារមានការលំបាក។

កុមារសរុប ៩៦ នាក់បានចូលរួមនៅ�ក្នុងការស្ទង់មតិនិងការសមា្ភែសន៍របស់
អង្គការជីវិតនៅ�កម្ពុជា នៅហើយនិងសមាជិកសហគមន៍ ៧៧ នាក់បានចូលរួម
ក្នុងការស្ទង់មតិ។ អង្គការជីវិតនៅ�កម្ពុជា ក៏បានសមា្ភែសសមាជិកសហគមន៍ 
នគរបាលមូលដា្ឋែន និងមន្រ្តីន្តីតុលាការផងដែដរ។
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សមាជិក គ.ក.ន.ក. នគរបាល និងមនែ្តីតុលាការក៏បានបញ្ជែក់
ផងដែរថា បទល្មើសទូទៅដែលក្មែងបែុស និងកុមារីបែពែឹត្តនោះ
គឺពាក់ព័ន្ធនឹងគែឿងញៀន។

 » ហែតុផលដែលថា កុមារជាចែើនតែូវបានចាប់ខ្លួនពី
បទល្មើសទាក់ទងនឹងគែឿងញៀននែះ ហើយដែល
គាំទែដល់ចំណាត់ការឲែយមានការបែើបែែស់ការបង្វែរ
រួមគា្នែជាមួយនឹងការផ្តល់នូវកម្មវិធីស្វែងយល់ពី
បទល្មើសគែឿងញៀន និងគែឿងសែវឹង។     

 » ចម្លើយបានពីកុមារ និងសមាជិកសហគមន៍បាន
បងា្ហែញថា ការអូសទាញរបស់មិត្តភក្តិនែះហើយដែល
ជាកតា្តែជំរុញយ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរឲែយមានការបែើបែែស់ថា្នែំញៀន 
និងការបែពែឹត្តិបទល្មើស ជាជាងបណា្តែលមកពី
សា្ថែនភពគែួសារ។
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ការអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន   

"តុលាការក៏ចង់បានវិធានការបង្វែរដែរ ប៉ុន្តែតុលាការក៏ចង់ធ្វើឲែយ
បែែកដបានថា កុមារនឹងមិនតែូវទុកចោលតែមា្នែក់ឯងទែ"

បទសមា្ភែសន៍ជាមួយមនែ្តីរដា្ឋែភិបាល បានបញ្ជែក់ពីលទ្ធផល
នែការសែែវជែែវលើឯកសារដែលមានសែែប់ថាវឌែឍនភពនែ
ការអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ
នៅកម្ពុជា នៅមានកមែិត បើទោះបីជាមានអ្នកចូលរួមខ្លះបាន
ទទួលការបណ្តុះបណា្តែលលើចែបាប់នែះ និងបើទោះបីជាអ្នក
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តចែបាប់នែះក៏ដោយ។  
តំណាងនគរបាល និងមនែ្តីតុលាការបានបែែប់អង្គការជីវិត
នៅកម្ពុជាថា ពួកគែមិនអាចធ្វើការសមែែចចិត្តលើវិធានការ
បង្វែរនែះបានទែ ដោយសារតែការសមែែចចិត្តនែះស្ថិតនៅលើ
មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមែបទា (ស.អ.យ.) 
ហើយបច្ចុបែបន្ននែះ មន្ទីរ ស.អ.យ. កំពុងខ្វះធនធានដើមែបី
អនុវត្តចែបាប់នែះ។ ចៅកែមបានបែែប់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាថា 
ពួកគែនៅតែបន្តកាត់ទោសអនីតិជនឲែយជាប់ពន្ធនាគារយោង
តាមមាតែែ១៦០ នែកែមពែហ្មទណ្ឌដោយចែងថា មានការ
បន្ថយទោសចំពោះអនីតិជន50 ហើយនគរបាលក៏បានបញ្ជែក់
ដែរថា នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងពួកគែមានតែអំណាច
ក្នុងការបញ្ជូនករណីនានាសមែែប់វិធានការបង្វែរទៅកាន់
ពែះរាជអាជា្ញែតែប៉ុណ្ណែះ ក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារអាយុ
កែែម១៤ឆា្នែំ។

50  Article 160 states that when the court decides to pronounce the criminal sentence against a minor aged from 14 (fourteen) years old, the principal penalties imposed for 
the offence prosecuted are reduced according to the following conditions: 1. the maximum of the penalty for imprisonment imposed is reduced into a half; 2. if the maximum 
of the penalty imposed is a life imprisonment, it is reduced to 20 (twenty) years of imprisonment; 3. the minimum of the penalty for imprisonment is reduced into a half if 
the minimum is more than 1 (one) day; 4. the minimum and the maximum of the fine are reduced to a half. In case of prosecution for a felony, if the provisions of this Article 
result in reducing the maximum of the penalty of imprisonment imposed for a duration equal to or less than 5 (five) years, the offence imposed remains a felony.

ម៉ែយោងវិញទៀតមន្តែីមន្ទីរ ស.អ.យ. បានត្អូញត្អែរថា នគរបាលមិន
សហការជាមួយពួកគែក្នុងបញ្ហែនែះទែ ហើយបានបញ្ជែក់បែែប់
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាថា នាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ មិនមានករណី
មួយណានៅខែត្តសៀមរាប តែូវបានបង្វែរចែញពីបែព័ន្ធយុត្តិធម៌
ពែហ្មទណ្ឌសែបតាមបទបែបញ្ញត្តិនែចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
នៅឡើយទែ។ មន្ទីរ ស.អ.យ. ក៏បានកត់សមា្គែល់ផងដែរថា 
ពួកគែខ្វះធនធាន ថវិកា និងការគាំទែដើមែបីអនុវត្តវិធានការ
បង្វែរនែះ។ យោងតាមការិយល័យមន្ទីរ ស.អ.យ. បែចាំនៅ
ខែត្តសៀមរាបបានឲែយដឹងថា នៅក្នុងកែបខ័ណ្ឌមន្ទីរ ស.អ.យ. 
មានបុគ្គលិកតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណែះ ដែលទទួលបន្ទុកលើយុត្តិធម៌
អនីតិជននៅតាមខែត្តនីមួយៗ។ តំណាងនគរបាលមា្នែក់បាន
កត់សមា្គែល់ថា មិនមានមនុសែសចែើនទែដែលដឹងអំពីចែបាប់ស្តីពី
យុត្តិធម៌អនីតិជននែះ ហើយក៏បានចង្អុលបងា្ហែញថា កង្វះនែ
មែធាវីជំនួយផ្នែកចែបាប់ក៏ជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តចែបាប់
នែះបែកបដោយបែសិទ្ធភពផងដែរ។

"ខ្ញុំបានពែយោយមដោះសែែយលើករណីនែអនីតិជនទំនាស់នឹង
ចែបាប់។ ខ្ញុំបានទៅនិយយជាមួយគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ហើយ
បនា្ទែប់មកខ្ញុំក៏បានទៅនិយយជាមួយគែួសាររបស់គាត់នៅក្នុង
សហគមន៍។ បនា្ទែប់មក ខ្ញុំក៏បានសរសែររបាយការណ៍សន្និដា្ឋែន
ដើមែបីបញ្ជូនទៅចៅកែមដើមែបីឲែយធ្វើការពិចារណាលើវិធានការ
បង្វែរ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំ ក៏បានរៀបរាប់អំពីការលំបាកនិង
ផលប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍លើកុមារ និងគែួសារប៉ុន្តែនៅពែល
ដែលខ្ញុំបានស្នើសុំទៅមន្ទីរ ស.អ.យ. មន្ទីរមិនមានថវិកាដើមែបី
គាំទែលើដំណើរការនែះទែ។ ដូច្នែះ ខ្ញុំក៏បានជាប់គាំង។ កែែតែ
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ពីការសរសែររបាយការណ៍ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីផែសែងបានទៀតទែ"។

 » ការរកឃើញពីកិច្ចសមា្ភែសន៍បានបងា្ហែញថា កែុមមន្តែី
ក៏ធ្វើការគាំទែលើបញ្ញត្តិនែចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន 
និងផែនការយុទ្ធសាសែ្ត និង បែតិបតិ្ត  ហើយក៏ចង់
អនុវត្តឲែយបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានផង
ដែរ។ ទោះបីជាយ៉ែងណា វានៅតែបងា្ហែញថាកិច្ចខិតខំ
បែឹងបែែងឆ្ពែះទៅរកការអនុវត្តកំពុងតែូវបានរារាំង
ដោយដំណើរការការិយល័យធិបតែយែយ កង្វះបែព័ន្ធនិង
ធនធាន។

 » ពិចារណាថា ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនតែូវបាន
អនុម័តក្នុងឆា្នែំ២០១៦ ការរកឃើញទាំងនែះបញ្ជែក់
ថាបើគា្មែនការគាំទែពីអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលក្នុង
សែុកនោះទែ វាទំនងជាតែូវការរយៈពែលយូរទមែែំតែ
មានការអនុវត្តវិធានការបង្វែរសមែែប់កុមារដូចមាន
ចែងនៅក្នុងចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនបែកបដោយ
អត្ថន័យ។

ផលប៉ះពាល់នែការជាប់ពន្ធនាគារ   

នៅពែលបានសួរអំពីផលប៉ះពាល់នែការជាប់ពន្ធនាគារ មាន
កុមារចំនួន៤៤នាក់ ដែលតែូវបានស្ទង់មតិរួមទាំងកុមារីទាំងអស់
បាននិយយថា វាបានប៉ះពាល់ដល់សុខភពផ្លូវចិត្ត  ហើយកុមារ
ចំនួន៤១នាក់បាននិយយថា វាបានប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនង 
ជាមួយគែួសារ  និងកុមារចំនួន៣២នាក់ បាននិយយថា បាន
ប៉ះពាល់ដល់សុខភពរាងកាយ មានកុមារចំនួន២៧នាក់បាន
និយយថា  បានប៉ះពាល់ដល់ឱកាសក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើ 

និងការទទួលបានការបណ្តុះបណា្តែល ែ កុមារចំនួន២៤នាក់បាន
និយយថា  បានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងចំនួន២១នាក់ 
ផែសែងទៀត បាននិយយថា  បានប៉ះពាល់ដល់ឱកាសនែការ
ទទួលបានលទ្ធផលសិកែសាល្អនៅសាលា។

កុមារទាំងអស់ដែលតែូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដែល បាន
សមា្ភែសបានកត់សមា្គែល់ថា ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ពួកគែ
មិនមានផលប៉ះពាល់ជាអចិន្តែែយ៍លើទំនាក់ទំនងរបស់
ពួកគែជាមួយគែួសារ និងសហគមន៍នោះទែ ប៉ុន្តែភគចែើន
នៅតែមានការពែួយបារម្ភអំពីសា្ថែនភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គែួសារ  
ហើយអ្នកខ្លះកត់សមា្គែល់ថា បែវត្តិនែការជាប់ពន្ធនាគាររបស់
ពួកគែ បង្កឲែយមានការមាក់ងាយ ហើយអ្នកផែសែងទៀតមានការ
ពែួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការអប់រំ និងឱកាសការងារ។ កុមារ
ខ្លះបានកត់សមា្គែល់ថា ពួកគែបានទទួលអត្ថបែយោជន៍ពីការ
បណ្តុះបណា្តែល ដែលដឹកនាំដោយអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល 
នៅពែលដែលពួកគែកំពុងជាប់នៅពន្ធនាគារ ហើយនិង
កត់សមា្គែល់ថាការបណ្តុះបណា្តែលនែះនឹងជួយពួកគែបាននា
ពែលអនាគត។

សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៥៨%  ដែលតែូវបានស្ទង់មតិបាន
ឆ្លើយតបថា  ការដាក់ពន្ធនាគារ គឺមិនល្អទែសមែែប់កុមារ 
ដោយមានតែ ២៦% ប៉ុណ្ណែះ ដែលបាននិយយថា  ការដាក់
ពន្ធនាគារអាចល្អសមែែប់កុមារ (១២% និយយថា ពួកគែ
មិនដឹងទែ)។ មាន២២នាក់បាននិយយថា ពន្ធនាគារបង្កឲែយ
មានផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារជាមួយនឹងកែុម
គែួសារ/មិត្តភក្តិ និងសហគមន៍ ហើយមនុសែសចំនួន១៤នាក់បាន
និយយថា វាមិនល្អទែសមែែប់ការអប់រំ និងការបណ្តុះ បណា្តែល
របស់ពួកគែ ហើយអ្នកផែសែងទៀតបានកត់សមា្គែល់ពីផលប៉ះពាល់
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លើសុខភពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ (១៤នាក់) និងសុខភពរាងកាយ 
(១០នាក់) ។

"ពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងល្អសមែែប់កុមារទែ ពីពែែះ
ពន្ធនាគារ មិន អាចធ្វើឲែយពួកគែបានស្វែងយល់ពីផលវិបាកនែ
សកម្មភពរបស់ពួកគែឡើយ។ ពួកគែនៅមិនទាន់គែប់អាយុ
និងកំពុងតែស្ថិតក្នុងវ័យលូតលាស់នៅឡើយ។ វាពិបាកសមែែប់
ពួកគែក្នុងការមើលឃើញថា អ្វីខុសអ្វីតែូវ...ពន្ធនាគារអាចបំផ្លែញ
ដល់អនាគតរបស់កុមារ អាចធ្វើឲែយពួកគែមានភពអាមា៉ែស់
ក្នុងចំណមមិត្តភក្តិ និងសហគមន៍របស់ពួកគែ ហើយក៏នឹងអាច
ធ្វើឲែយពួកគែបាត់បង់ឱកាសទទួលបាននូវការអប់រំដ៏តែឹមតែូវមួយ
ផងដែរ"។

វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការកត់សមា្គែល់ថា មានតែសមាជិក
សហគមន៍១៥% ដែលបានស្ទង់មតិប៉ុណ្ណែះ ដែលគិតថា កុមារ
អាយុ១៤ឆា្នែំតែូវជាប់ពន្ធនាគារបើពួកគែបានបែពែឹត្តបទល្មើស 
(៥១% និយយថាពួកគែមិនដឹងទែ ហើយ៣៤% គិតថា
កុមារអាយុ១៤ឆា្នែំអាចបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារបាន)។ ឆ្លើយនឹង
សំនួរថា តើពួកគែគិតថាក្មែងៗតែូវបានគែដាក់នៅក្នុងបរិវែណ
ដូចគា្នែនឹងមនុសែសពែញវ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារខែត្តសៀមរាប
ដែរឬទែ? មានតែ៥% ប៉ុណ្ណែះបានឆ្លើយថា ពួកដឹងរឿងនែះ 
ហើយ៣១%ទៀតគិតថា កុមារមិនតែូវបានឃុំជាមួយមនុសែស
ពែញវ័យទែ និង៦២% ទៀតបាននិយយថាមិនដឹងទែ។

សហគមន៍ក៏តែូវបានសួរផងដែរថា តើពួកគែគិតថាពន្ធនាគារ
ល្អសមែែប់កុមារយ៉ែងដូចម្តែច?។ ចម្លើយនោះគឺ មាន
មនុសែស២១នាក់បាននិយយថា ពន្ធនាគារបានផ្តល់ឲែយកុមារនូវ
ការអប់រំ ហើយ២០នាក់គិតថា ពន្ធនាគារបានបងែៀនពួកគែ

អំពីអ្វីតែូវអ្វីខុស។ អ្នកផែសែងទៀតបាននិយយថា ពន្ធនាគារ
បានបងែៀនកុមារកុំឲែយបែពែឹត្តបទល្មើសទៀត (៩នាក់) 
អ្នកផែសែងទៀតនិយយថា ពន្ធនាគារជួយពួកគែឲែយរួចផុតពី
គែឿងញៀននិងគែឿងសែវឹង (៨នាក់) ហើយអ្នកផែសែងទៀត
និយយថា ពន្ធនាគារធ្វើឲែយពួកគែមានការទទួលខុសតែូវ
ថែមទៀត (៧នាក់) ។ អ្នកចូលរួម ៥១% គិតថា កុមារដែលតែូវ
បានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទំនងជាមិនងាយនឹងបែពែឹត្តបទល្មើស
ជាថ្មីទៀតទែ នាពែលអនាគត។

គួរកត់សមា្គែល់ថា មានអ្នកឆ្លើយតប១៣%តែប៉ុណ្ណែះ ដែល
គិតថា កុមារដែលបែពែឹត្តបទល្មើសអហិងែសា គួរតែតែូវបានបញ្ជូន
ទៅពន្ធនាគារ (៧៥% បាននិយយថា ពួកគែមិនគួរតែូវបាន
បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទែ ហើយ១២%ទៀតបាននិយយថា ពួកគែ
មិនដឹងទែ) ។

"ពន្ធនាគារ គឺមិនល្អនោះទែសមែែប់កុមារ ពីពែែះពួកគែអាចរៀន
រឿងអាកែក់ៗពីអ្នកដទែដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ពួកគែខកខាន
មិនបានទៅសាលារៀន ហើយបនា្ទែប់ពីពួកគែតែូវបានដោះលែង
ពួកគែនឹងមានកំណត់តែែថ្កែលទោសដែលបង្កការលំបាកដល់
ពួកគែក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ ហើយមែយោ៉ែងទៀតពួកគែនឹងតែូវ
ទទួលរងការរីសអើង ... ខ្ញុំគិតថាពួកគែនឹងបែពែឹត្តបទល្មើសម្តង
ទៀត"។

 » ទិន្នន័យនែះ គាំទែលើអំណះអំណាងសមែែប់ការអនុវត្ត 
លើវិធានការបង្វែរជំនួសឲែយការដាក់កុមារទំនាស់
នឹងចែបាប់ទៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអាចប៉ះប៉ូវលើផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលមានរយៈពែលវែងនែការដាក់
ពន្ធនាគារ ចំពោះសុខភព ទំនាក់ទំនង និង ឱកាស
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បណ្តុះបណា្តែល ការអប់រំ និងឱកាសការងារ។        

 » ការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍បងា្ហែញថា សមាជិក
សហគមន៍មានការយល់ដឹងយ៉ែងល្អពីផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមាននែការជាប់ពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែមិនបានដឹងលម្អិត
ពីបទពិសោធន៍កុមារដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះ
ទែ។ នែះបងា្ហែញថាពួកគែបែហែលជានឹងកាន់តែ
មិនសូវយល់សែបនឹងការដាក់ពន្ធនាគារ ហើយកាន់តែ
ពែញចិត្តនឹងវិធានការបង្វែរ បែសិនបើពួកគែដឹងកាន់តែ
ចែបាស់អំពីសា្ថែនភព និងផលវិបាកនែការជាប់ពន្ធនាគារ 
របស់កុមារ។       

 » តាមបទសមា្ភែសន៍ជាមួយកុមារដែលតែូវបានដោះលែង
ពីពន្ធនាគារបញ្ជែក់ថា គែួសារ និងសហគមន៍របស់
ពួកគែពែមទទួលនិងគាំទែពួកគែបនា្ទែប់ពីពួកគែ
តែូវបានដោះលែង។ ការលើកឡើងនែះ សែបនឹង
ការរកឃើញផែែសងទៀត ដែលបងា្ហែញថាគែួសារ និង
សហគមន៍ក៏គាំទែវិធានការបង្វែរដែរ។        
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ករណីសិកែសាទី៣

ឆាយ * មានអាយុ១៦ឆា្នែំ។ បច្ចុបែបន្នគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅ
ខែត្តសៀមរាបដែលនឹងមានរយៈពែល១០ខែ។ មុនពែលចាប់ខ្លួន
គាត់បានរស់នៅជាមួយមា្តែយនិងបងប្អូនបែុសពីរនាក់ ហើយគាត់
បាននិយយថា គាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគែួសារ។ គាត់ក៏
មានសងែសារហើយក៏កំពុងតែនៅសិកែសាថា្នែក់ទី១០នៅពែលដែល
គាត់តែូវបានចាប់ខ្លួន។

ឆាយ តែូវបានផ្តនា្ទែទោសពីបទបែើបែែស់គែឿងញៀន។ គាត់
និយយថា គាត់ជាមនុសែសតែមា្នែក់គត់នៅក្នុងគែួសាររបស់គាត់
ដែលបែើបែែស់គែឿងញៀនឬគែឿងសែវឹង ហើយគាត់បាន
ចាប់ផ្តើមបែើបែែស់គែឿងញៀនដោយសារតែមិត្តភក្តិ។ ទាំងគាត់
និងអ្នកផែសែងទៀតនៅក្នុងគែួសារ មិនដែលតែូវបានចាប់ខ្លួន ឬ
ដាក់ពន្ធនាគារពីមុនមកនោះទែ។ គាត់ជឿជាក់ថា ដើមែបីបញែឈប់
ការបែពែឹតិ្ដបទល្មើសគាត់តែូវឈប់បែើបែែស់គែឿងញៀន ហើយ
ឈប់សែពគប់ជាមួយអ្នកបែើគែឿងញៀនផែសែងទៀត។

ក្តីបារម្ភដ៏ចមែបងអំពីការជាប់ពន្ធនាគារគឺ គាត់បានបាត់បង់ឱកាស
ក្នុងការទទួលបានការអប់រំ។ គាត់ជឿជាក់ថា វិធានការបង្វែរ
មានបែយោជន៍ណាស់សមែែប់ករណីរបស់គាត់ ពែែះគាត់នឹង
មានឱកាសចែើនក្នុងការសិកែសាជំនាញវិជា្ជែជីវៈ។

ករណីសិកែសាទី៤ 

រស្មី*និយយថា គាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគែួសារ បើ
ទោះបីជាគែួសាររបស់គាត់មានបញ្ហែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ។ 
គាត់បាននឹងកំពុងតែរស់នៅជាមួយឪពុកមា្តែយ និងបងប្អូន
បីនាក់ និង  តែសិកែសានៅថា្នែក់ទី៦មុនពែលដែលគាត់តែូវបាន
ចាប់ខ្លួន។ គាត់តែូវបានចាប់ខ្លួនពីបទទទួលទូរស័ព្ទចោរ ប៉ុន្តែ
គាត់បាននិយយថា គាត់មិនបានដឹងថាទូរស័ព្ទនែះគឺជាទូរស័ព្ទ
លួចគែនោះទែ។ គាត់តែូវបានកាត់ទោសឲែយជាប់ពន្ធនាគារ
រយៈពែល៣ឆា្នែំ និងបន្ថយមកនៅតែឹមមួយឆា្នែំកែែយការប្តឹង
ឧទ្ធរណ៍។ ទាំងគាត់និងសមាជិកគែួសារដទែទៀត មិនដែលធា្លែប់
តែូវបានចាប់ខ្លួនពីមុនមកទែ។

នៅក្នុងពន្ធនាគារ រស្មីមិនអាចចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តែល
ណាមួយបានទែ។ គាត់បាននិយយថា "ខ្ញុំ មិនអាចចែញទៅ
កែែបានទែ។ ខ្ញុំ អាចតែឹមតែអង្គុយនៅមួយកន្លែង និងគិត
ចែើនជែុល។ ខ្ញុំ មិនសា្គែល់នរណាមា្នែក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះ
ទែ"។

កែុមគែួសាររបស់រស្មី អាចមកជួបសួរសុខទុក្ខគាត់នៅក្នុង
ពន្ធនាគារបានជាបែចាំ បើទោះបីជាពួកគែមានការលំបាកផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ។ ចាប់តាំងពីគាត់តែូវបានដោះលែងមក រស្មី
បាននិយយថាគាត់មិនទាន់សង្កែតឃើញថាមានបែតិកម្ម
អវិជ្ជមានណាមួយពីកែុមគែួសារ និងសហគមន៍របស់គាត់ទែ 
ហើយគាត់ក៏ជឿជាក់ដែរថា ទាំងកែុមគែួសារនិងសហគមន៍
បែែកដជាគាំទែលើជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់គាត់ក្នុង
ពន្ធនាគារ។
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ការទប់សា្កែត់បទល្មើស

សមាជិកសហគមន៍តែូវបានសាកសួរថា តើពួកគែគិតថាមានក
តា្តែអ្វីខ្លះ ដែលអាចទប់សា្កែត់កុមារពីការបែពែឹត្តបទល្មើសសាជាថ្មី
នាពែលអនាគត។ អ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិភគចែើន(៣២នាក់) 
បានឆ្លើយតបថាការគាំទែពីអាជា្ញែធរនឹងមានបែយោជន៍ចែើន
បំផុត។ ចម្លើយភគចែើនបនា្ទែប់នោះ    ការគាំទែពីកែុមគែួសារ 
(២០នាក់) ការគាំទែពីអង្គការកែែរដា្ឋែភិបាល (១៤នាក់) ការ
បណ្តុះបណា្តែលឬឱកាសការងារ (១៤នាក់) ការរៀននៅសាលា 
(១៣នាក់) និងការគាំទែដើមែបីបញែឈប់ពួកគែពីការបែើបែែស់
គែឿងញៀនឬគែឿងសែវឹង (១១នាក់) ។

សមាជិក គ.ក.ន.ក. នគរបាល មន្តែីយុត្តិធម៌ និងមន្តែីមន្ទីរ 
ស.អ.យ. បានថ្លែងថា សុវត្ថិភពសហគមន៍ កម្មវិធីបង្កើន
ការយល់ដឹង អំពីគែឿងញៀន និងគែឿងសែវឹង ការអប់រំ
បងា្កែរបទល្មើសនៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍ និងការ
បណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ ជាឧបករណ៍បងា្កែរបទល្មើសដែល
មានបែយោជន៍បំផុត។ សមាជិក គ.ក.ន.ក.  

មា្នែក់បានកត់សមា្គែល់ថា ការអប់រំបងា្កែរបែភែទនែះគួរតែ ផ្តល់ជូន
ដល់ឪពុកមា្តែយ ឬអ្នកថែទាំកុមារផងដែរ។
នៅពែលតែូវបានសួរថា តើអ្វីអាចទប់សា្កែត់ពួកគែពីការបែពែឹត្ដ
បទល្មើសបាន កុមារភគចែើនដែលបានចូលរួមការសមា្ភែសន៍
បានឆ្លើយថា ការឈប់បែើបែែស់គែឿងញៀន ការផ្លែស់ប្តូរ
ការសែពគប់មិត្តភក្តិឬការទទួលបានការបណ្តុះបណា្តែល។

 » ការឆ្លើយតបទាំងនែះបានបងា្ហែញនូវទំនោរលើការ
គាំទែដល់ផែនការដែលបានកំណត់ដោយចែបាប់ស្តីពី
យុត្តិធម៌អនីតិជនដើមែបីបញ្ចូលនូវវិធានការបង្វែរដែល
បានអនុម័តជាផ្លូវការជាមួយនឹងកម្មវិធីអប់រំ  កម្មវិធី
បណ្តុះបណា្តែលនិងកម្មវិធីគាំទែផែសែងៗ រួមទាំងកម្មវិធី
គាំទែពីអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលឬផែសែងៗទៀត។ 
ដោយមានការពនែយោពែលក្នុងការអនុវត្តចែបាប់ វា
ហាក់ដូចជាបច្ចុបែបន្ននែះ មានភពចាំបាច់បំផុតដែល
អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលធ្វើការគាំទែដល់ការអនុវត្ត
នែះ។      

វិធានការបដែង្វរ ពិតជាអាចកាត់បន្ថយបទនៅល្មើសនៅឡើងវិញនៅដាយនៅជាគជ័យ។ វា
អាចចូលរួមចំដែណកជាវិជ្ជមាន ដល់ការអភិវឌែឍរបស់កុមារនៅដាយអនុញ្ញែតឱែយ
ពួកនៅគទទួលខុសទ្រតូវចំនៅពាះបទនៅល្មើសរបស់ពួកនៅគ នៅដាយមិនបញ្ជូនពួកនៅគនៅ�
ពន្ធនាគារ។ វិធានការបដែង្វរ ក៏មានការចំណាយតិចជាងការដាក់ពន្ធនាគារផង
ដែដរ។ 
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វិធានការបង្វែរ   

"ខ្ញុំអាចនឹងមានអារម្មណ៍ពែញចិត្តចំពោះការផ្តល់ការពែមាន
កែែផ្លូវការ  និងការពែមានដោយពាកែយសំដីជាជាងការធ្វើការ
ចាប់ខ្លួនពួកគែជាផ្លូវការ ពីពែែះខ្ញុំគិតថាពួកគែ នឹងយល់អំពី
កំហុសរបស់ខ្លួន ហើយបែសិនបើ នគរបាលដោះលែងពួកគែ  
នោះពួកគែនឹងកែខ្លួន"។

នៅពែលសួរអំពីទសែសនៈរបស់ពួកគែលើវិធានការបង្វែរ កុមារ
ចំនួន៦២%នៅក្នងុពន្ធនាគារដែលតែវូបានស្ទង់មតិបានឆ្លើយតប
ថា ពួកគែនឹងសុខចិត្តជែើសរីសយកសែវាកម្មបមែើសហគមន៍
ជំនួសឲែយការជាប់ពន្ធនាគារ ដោយមានកុមារចំនួន៥០នាក់បាន
បញ្ជែក់ថា ជមែើសផែសែង កែែពី ការឃុំ ខ្លួន សែចក្តីបងា្គែប់បញ្ជែ
ឲែយមាន ការអប់រំឬបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈអាចនឹងធ្វើឲែយពួកគែ
មានចំណាប់អារម្មណ៍ ហើយកុមារចំនួន៣៤នាក់ បានឆ្លើយតប
ថា  ពួកគែពែញចិត្តនឹងសែចក្តីបងា្គែប់ឲែយបមែើ សែវានៅតាម
សហគមន៍។ សមាជិកសហគមន៍ភគចែើន(៧០នាក់) ក៏បាន
គិតថា ការអប់រំឬការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈនឹងជា
ជមែើសល្អបំផុតជំនួសឲែយ ការដាក់ពន្ធនាគារសមែែប់កុមារ។  
លើសពីនែះទៀត សមាជិកសហគមន៍ចំនួន៦៦% បានគាំទែ
លើសំណើនែការកាត់ទោសក្នុងសហគមន៍រយៈពែលយូរជាជាង
ការដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារ។ សមាជិក គ.ក.ន.ក. មា្នែក់ បាន
កត់សមា្គែល់ថា វិធានការបង្វែរ គឺល្អណាស់សមែែប់កុមារ ប៉ុន្តែ
ខា្លែចកែែងថា “សហគមន៍ខ្វះកន្លែង និងជំនាញវិជា្ជែជីវៈដើមែបី
រៀបចំ និងតាមដានកម្មវិធីបែបនែះ” ។

ចំនុចដែលគួរឲែយចាប់អារម្មណ៍ជាពិសែសនោះគឺ សមាជិក
សហគមន៍ចំនួន៤៣%ដែលតែូវបានស្ទង់មតិ និងសមាជិក 

គ.ក.ន.ក. មា្នែក់  បានឆ្លើយតបថា ពែលខ្លះនគរបាលបានផ្តល់
ការពែមានម្តងរួចហើយដល់កុមារជំនួសឲែយការចាប់ខ្លួនពួកគែជា
ផ្លូវការ។ ហែតុផលដែលបានផ្តល់ជូននែះ គឺសមែែប់តែក្នុងករណី
ដែលកុមារបែពែឹត្តបទល្មើសតូចតាចតែប៉ុណ្ណែះ ហើយចំពោះតែ
ករណីដែលនគរបាលបានសា្គែល់កុមារពាក់ព័ន្ធឬសមាជិក
គែួសាររបស់ពួកគែ ដែលមូលហែតុគឺដោយសារនគរបាលមិន
ចង់ឲែយក្មែងៗជាប់ពន្ធនាគារ ឬចង់ផ្តល់ឱកាសអោយពួកគែ
ផ្លែស់ប្តូរអាកបែបកិរិយមុនពែលធ្វើការចាប់ខ្លួនពួកគែ។ មនែ្តី
នគរបាលខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជែក់ផងដែរថា ពែលខ្លះពួកគែបាន
ផ្តល់ការពែមានដោយពាកែយសំដីជំនួសឲែយលើការចាប់ខ្លួនជា
ផ្លូវការ ដែលរាប់បញ្ចូលនូវការបែពែឹត្តិបទល្មើស ឬបទល្មើសលួច
តូចតាច និងរួមទាំងបទល្មើសតូចតាចដែលបែពែឹត្តដោយកុមារ
តាមចិញ្ចើមផ្លូវ។

មនែ្តីតុលាការ និងមនែ្តីនគរបាលដែលតែូវបានធ្វើកិច្ចសមា្ភែសន៍
ក៏យល់សែបដែរថា ពន្ធនាគារអាចជារឿងអាកែក់សមែែប់កុមារ
ហើយជមែើសផែសែង កែែពីការ ដាក់ពន្ធនាគារ អាចនឹងផ្តល់
ផលបែយោជន៍ល្អ។

"វាល្អសមែែប់កុមារ ពីពែែះសិទ្ធិរបស់ពួកគែនឹងមិនតែូវបានគែ
ដកហូតនោះទែ។ ពួកគែអាចបន្តការសិកែសា ហើយពួកគែក៏នឹង
មិនមានកំណត់តែែថ្កែលទោសឡើយ បែសិនបើពួកគែតែូវបាន
ផ្តល់ឲែយនូវវិធានការបង្វែរ ឲែយធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍វិញ ... 
បើអាចយើងគួរតែដាក់ពួកគែនៅក្នុងគែឹះសា្ថែនអប់រំ ជាជាងដាក់
ពួកគែនៅក្នុងពន្ធនាគារ… ខ្ញុំគិតថា ការបែើបែែស់វិធានការបង្វែរ
សមែែប់កុមារដែលបានបែពែឹត្តបទល្មើស គឺល្អបែសើរជាង ហើយ
ការដាក់ពួកគែទៅក្នុងក្នុងពន្ធនាគារ គឺមិនល្អសមែែប់ពួកគែ
នោះទែ…ជាទូទៅការឃុំឃាំងកុមារ ដូចជាការដកសិទ្ធិសែរីភព
របស់ពួកគែអញ្ចឹង។ នែះមានន័យថា ពួកគែនឹងបាត់បង់សិទ្ធិទៅ
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សាលារៀន និងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ ឬការកែខ្លួន"។

 » ការរកឃើញទាំងនែះបងា្ហែញថា កុមារដែលបាន
ចូលរួមការស្ទង់មតិ គាំទែលើជមែើសផែសែងកែែពី ការ
ឃុំ ខ្លួន ហើយពួកក៏គាំែទែនឹងការផ្តល់នូវការអប់រំឬការ
បណ្តុះបណា្តែល ដើមែបីទប់សា្កែត់ពួកគែពីការបែពែឹត្តិ
បទល្មើសក្នុងពែលអនាគតទៀតផងដែរ។ នែះបើ
យោងតាមលទ្ធផលនែការស្ទង់មតិសហគមន៍។  

 » ការឆ្លើយតបពីសហគមន៍ក៏ដូចជាកិច្ចសមា្ភែសន៍ជា
មួយមនែី្តនគរបាលបានបងា្ហែញឲែយឃើញថា មនែ្តី
នគរបាលធា្លែប់បានបែើវិធានការបង្វែរកែែផ្លូវការនៅក្នុង
មូលដា្ឋែនរួចមកហើយ ប៉ុន្តែនៅខ្វះធនធានផ្លូវការដើមែបី
អនុវត្តវិធានការនែះ។ នែះបងា្ហែញថាការបែើបែែស់
វិធានការបង្វែរឲែយបានកាន់តែចែើនឡើងៗ និងកាន់តែ
មានបែសិទ្ធិភពនៅដំណាក់កាលមុនការចាប់ខ្លួន 
មិនមែនជាការលំបាកនោះទែ ជាពិសែសក្នុងករណី
ដែលមានការគាំទែពីអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល។ វា
ក៏សំខាន់ក្នុងការកត់សមា្គែល់ដែរថា បែព័ន្ធនែវិធានការ
បង្វែរកុមារអាយុកែែម១៤ឆា្នែំពីបែព័ន្ធយុត្តិធម៌
ពែហ្មទណ្ឌ មានរួចទៅហើយ ហើយក៏អាចយកទៅ
អនុវត្តបានចំពោះកុមារធំៗដែលបានបែពែឹត្តបទល្មើស 
មជែឈឹម។ 

 » ការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍បានបងា្ហែញថា ពួកគែពែម
ទទួលយកវិធានការបង្វែរលើសពីលើកមុន ជាពិសែស
សមែែប់កុមារដែលតែូវបានចោទបែកាន់ពីបទល្មើស
អហិងែសា និងបែសិនបើវិធានការនែះតែូវបានបានគាំទែ
ដោយរដា្ឋែភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាលនិង

កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែល។ 

 » មនែ្តីតុលាការ និងមន្តែីនគរបាលបានបងា្ហែញនូវការ
គាំទែលើវិធានការបង្វែរសមែែប់កុមារ ទំនាស់នឹងចែបាប់  
ហើយក៏បានដឹងយ៉ែងចែបាស់អំពីគោលបំណង និងអត្ថ
បែយោជន៍សកា្តែនុពលនែវិធានការបង្វែរនែះ។ នែះក៏
បងា្ហែញដែរថា ពួកគែគាំទែកម្មវិធីបង្វែរនៅពែលដែល
មានបែព័ន្ធមួយដ៏តែឹមតែូវដើមែបីឲែយអនុវត្តតាម។       

“ខ្ញុំគិតថាកុមារអាចកែបែែខ្លួននិងអាចស្វែងរក
អនាគតដ៏ល្អមួយបាន។ ពួកគែអាចទៅសាលារៀន
និងអាចជួយដល់សង្គម ហើយគែួសាររបស់ពួកគែ
ក៏អាចរកែសាកែរ្តិ៍ឈ្មែះល្អផងដែរ។”

តួនាទីរបស់អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល

នៅពែលតែូវបានសួរអំពីតួនាទីរបស់អង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល
ក្នុងការជួយអាជា្ញែធរ ក្នុងការអនុវត្តជមែើសផែសែងកែែ ពី  ការ
ដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារ អ្នកពាក់ព័ន្ធបានយល់សែបថាអង្គការ
មិនមែនរដា្ឋែភិបាលអាចដើរតួនាទីយ៉ែងសំខាន់ ដែលរួមមាន
តាម   រយៈកម្មវិធីទប់សា្កែត់បទល្មើស និងការផ្តល់ឲែយកុមារ ទំនាស់
នឹងចែបាប់នូវការគាំទែផ្លូវចិត្ត ក៏ដូចជាផ្តល់នូវការបណ្តុះបណា្តែល
និងការគាំទែផ្នែកសង្គម។ កែុមមនែ្តីក៏បានកត់សមា្គែល់ផងដែរថា
ការចូលរួមរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាមានសារៈបែយោជន៍ខា្លែំង
ណាស់ ពីពែែះអង្គការនែះ ជាអង្គការមួយក្នុងចំណមអង្គការ
មួយចំនួនតូចនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា ដែលគាំទែដល់កុមារ ទំនាស់
នឹងចែបាប់(អង្គការដទែទៀត ផ្តែតសំខាន់តែទៅលើការគាំទែ
កុមាររងគែែះប៉ុណ្ណែះ)។
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អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចសមា្ភែសន៍  ក៏បានយល់សែបផងដែរថា អង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជា អាចចូលរួមផ្តល់សែវារបស់ខ្លួន ក្នុងដំណាក់
កាលផែសែងៗគា្នែនែដំណើរការវិធានការបង្វែរ (នៅដំណាក់កាល
មុនការចាប់ខ្លួន តាមរយៈការផ្តល់ដំណឹងពីនគរបាល ឬនៅ
ដំណាក់កាលមុនការកាត់ទោស តាមរយៈការផ្តល់ដំណឹងពី
ពែះរាជអាជា្ញែ ចៅកែមសុើបសួរ ចៅកែមជំនុំជមែះ ឬតុលាការ
ឧទ្ធរណ៍។)

ភគីពាក់ព័ន្ធបានឯកភពថា អង្គការនៅទ្រ�រដា្ឋែភិបាលអាចនៅដើរតួនាទីយ៉ែង
សំខាន់ក្នុងការជួយអាជា្ញែធរអនុវត្តជនៅទ្រមើសនៅផែសងជំនួសការដាក់ពន្ធនាគារ
សទ្រមាប់កុមារ រួមទាំងតាមរយៈការបណ្តុះបណា្តែល 
ការគាំទ្រទដែផ្នកចិត្តសាន្រ្តីស្តនិងសង្គម។
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សែចក្តីសន្និដា្ឋែន

ការិយល័យសហបែជាជាតិស្តីពីគែឿងញៀននិងបទឧកែិដ្ឋ  
(UNODC) បានចង្អុលបងា្ហែញថា ការចូលរួមរបស់សហគមន៍
ក្នុងការអភិវឌែឍវិធានការជមែើស ផែសែង កែែ ពី  ការ ដាក់  ពន្ធនាគារ    
មានសារៈសំខាន់ដូចគា្នែទៅនឹងការដឹកនាំនយោបាយ ដោយ
ចង្អុលបងា្ហែញថា “មានវិធីជាចែើនដែលសមាជិកសហគមន៍ 
អាចជួយក្នុងការអនុវត្តវិធានការជមែើសសហគមន៍ ជំនួសឲែយ
ការដាក់ ពន្ធនាគារ បាន ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើឲែយមានហានិភ័យ
ប៉ះពាល់ ដល់សិទ្ធិរបស់ជនល្មើសឡើយ។ ការចូលរួមរបស់
សមាជិកសហគមន៍ មានអត្ថបែយោជន៍ណាស់ដល់សហគមន៍ 
ពែែះថាពួកគែនឹងអាចជួយដល់មនុសែសឲែយបាននៅកែែពន្ធនាគារ 
តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន តាមរយៈការគាំទែលើ ជមែើស ផែសែង 
កែែ ពី  ការ ដាក់  ពន្ធនាគារ  ជាទូទៅនែះ។”51

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា យល់សែបនឹងវិធានការនែះ ដោយ
លទ្ធផល    នែការសែែវជែែវរបស់ខ្លួនបានបងា្ហែញថា ការចូលរួម
របស់សហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននៅ
កម្ពុជាទំនងជាមានភពវិជ្ជមាន។ លទ្ធផលនែការសែែវជែែវតែូវ
បានគាំទែដោយការវាយតម្លែលើការងារមុនៗរបស់អង្គការជីវិត
នៅកម្ពុជាជាមួយកុមារដែលតែូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ និង
បានរកឃើញថាកុមារដែលតែូវបានគាំទែដោយអង្គការជីវិតនៅ
កម្ពុជា គឺងាយនឹងបានជួបជុំជាមួយកែុមគែួសាររបស់ពួកគែ និង
អាចធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងជីវិតសហគមន៍វិញបាន
ដោយជោគជ័យ។ គួរកត់សមា្គែល់ ផងដែរថា បែភែទនែគំនិត
ផ្តួចផ្តើមទប់សា្កែត់បទល្មើស ការគាំទែរបស់អង្គការកែែរដា្ឋែភិបាល
និងសហគមន៍ដែលកុមារតែូវការ ក៏អាចជួយដល់អ្នកបែើបែែស់

51  UNODC, 2007, Handbook of Basic Principles and Promising Practice on Alternatives to Imprisonment

គែឿងញៀនវ័យក្មែងបែកបដោយបែសិទ្ធភព ដែលវាជាចំណុច
សំខាន់មួយដែលជាប់ទាក់ទងគា្នែយ៉ែងជិតស្និទ្ធរវាងការបែើបែែស់
គែឿងញៀននិងការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងចំណមយុវជន។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថា មានការគាំទែយ៉ែង
ពែញទំហឹង ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លើគំនិតផ្តួចផ្តើមទប់សា្កែត់
បទល្មើស វិធានការបង្វែរ និងជមែើសផែសែងកែែពីការដាក់
ពន្ធនាគារសមែែប់កុមារ ទំនាស់នឹងចែបាប់ រួមគា្នែជាមួយនឹងមនែ្តី
តុលាការ និងអ្នកអនុវត្តចែបាប់ដែលប្តែជា្ញែចិត្តក្នុងការអនុវត្តចែបាប់
ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនឲែយបានឆាប់រហ័ស រួមគា្នែជាមួយនឹង
សមាជិកសហគមន៍ដែលបងា្ហែញនូវការគាំែទែដល់វិធានការ
មិនធ្វើការឃុំឃាំងសមែែប់កុមារយ៉ែងពែញទំហឹងផងដែរ។ 
បទពិសោធន៍និងទសែសនៈរបស់កុមារ ទំនាស់នឹងចែបាប់ក៏បាន
បងា្ហែញផងដែរថា ការផ្លែស់ប្តូរដោយរលូនទៅរកវិធានការបង្វែរ
និងការផ្តនា្ទែទោសដោយវិធានការជមែើសសមែែប់កុមារគឺអាច
សមែែចទៅបាន ជាពិសែសបែសិនបើអង្គការមិនមែនរដា្ឋែភិបាល
ក្នុងសែុកអាចដើរតួនាទីគាំទែបាន។

ការសិកែសាសែែវជែែវរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បញ្ជែក់ថា 
ឧបសគ្គចមែបងក្នុងការអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន មិនមែន
ជាការបែឆាំង និងការយល់ចែឡំអំពីវិធានការជមែើស ផែសែង កែែ 
ពី  ការ ដាក់  ពន្ធនាគារ  នោះទែ ប៉ុន្តែជាខ្វះការសមែបសមែួល និង
ការប្តែជា្ញែចិត្តបែកបដោយបែសិទ្ធភពក្នុងចំណមអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់ និងខ្វះ សែចក្តីណែនាំចែបាស់លាស់ និងការបែងចែក
ថវិកាពីសា្ថែប័នពាក់ព័ន្ធ។ ការបង្កើនសមត្ថភពក៏ចាំបាច់ណាស់
ដែរ ដើមែបីធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញែណកុមារដែលបែឈមនឹង
ការបែពែឹត្តិបទល្មើស និងការគាំទែពួកគែឲែយបានសមសែប ដើមែបី
ទប់សា្កែត់បទល្មើស។ 
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ជាអកុសល វាក៏អាចស្តែងចែញដែរថា បើគា្មែនការគាំទែពីអង្គការ
មិនមែនរដា្ឋែភិបាលក្នុងសែុកទែនោះ វាអាចនឹងតែូវការពែល
យូរ ទមែែំតែចំនួនកុមារក្នុងពន្ធនាគារមានការថយចុះគួរឲែយ
កត់សមា្គែល់។ ក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននែះ កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ
បែទែសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យនែការរំលោភបំពានយ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរ  
ហើយទទួលបានការការពារតិចតួចណាស់ ពីផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមាននែការជាប់ពន្ធនាគារ រួមទាំងការការពារសមែែប់
សុខភពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគែផងដែរ។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានធ្វើការជាមួយកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់
អស់រយៈពែលជាចែើនឆា្នែំមកហើយ ដោយជួយដល់ការសា្តែរ
នីតិសមែបទា និងការធ្វើសមាហរណកម្មពួកគែចូលទៅក្នុងសង្គម
វិញ និងផ្តល់នូវអនាគតដ៏ភ្លឺសា្វែងសមែែប់ពួកគែ ប៉ុន្តែពួកយើង
ក៏ដឹងថា នៅមានការងារជាចែើនទៀតដែលតែូវធ្វើ។ ជាក់ស្តែង 
ដូចដែលយើងបានធ្វើជាមួយអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិ និងធ្វើកិច្ច
សមា្ភែសន៍ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាចង់ឃើញអនាគតកម្ពុជា 
កា្លែយជាបែទែសមួយដែលកុមារមិនតែូវបានគែដកហូតសិទ្ធិ
សែរីភព កា្លែយជាបែទែសមួយដែលកុមារមានឱកាសក្នុងការ
ផ្លែស់ប្តូរអនាគតរបស់ពួកគែ ដោយមិនចាំបាច់ជាប់ពន្ធនាគារ។ 
ដើមែបីសមែែចគោលដៅនែះបាន អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបាន
តែៀមខ្លួនរួចជាសែែច ដើមែបីធ្វើការជាមួយអាជា្ញែធរ កែុមគែួសារ 
សហគមន៍ និងកុមារ ដើមែបីគាំទែដល់ការអនុវត្តឲែយបានលឿននែ
ចែបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននៅខែត្តសៀមរាប និងនៅតាមបណា្តែ
ខែត្តផែសែងទៀត។
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ឧបសម្ព័ន្ធទី១ - បទដា្ឋែនសិទ្ធិមនុសែស
អន្តរជាតិ

ឯកសារចែបាប់ដ៏សំខាន់ដែលកំណត់ថា កុមារគែប់រូបមានសិទ្ធិ 
គឺជាអនុសញ្ញែអង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ(CRC)។ 
សិទ្ធិនិងការការពារបន្ថែមទៀត តែូវបានកំណត់នៅក្នុងបទដា្ឋែន
អន្តរជាតិនិងបទដា្ឋែនក្នុងតំបន់ផែសែងទៀត។ គោលការណ៍គែឹះ
មួយចំនួន ដែលគាំទែដល់ការការពារកុមារទំនាស់នឹងចែបាប់មាន
ដូចជា៖

 » ការចាប់ខ្លួន ការឃុំឃាំង ឬការជាប់ពន្ធនាគាររបស់
កុមារ តែូវតែសែបតាមចែបាប់ ហើយតែូវបានបែើសមែែប់
តែជាវិធានការចុងកែែយ ហើយក្នុងរយៈពែលខ្លីបំផុត។      

 » ឧត្តមបែយោជន៍របស់កុមារ តែូវតែយកមកពិចារណា
ជាចាំបាច់ ចំពោះរាល់ការសមែែចចិត្តនានាដែល
ទាក់ទងនឹងកុមារ និងថាតើគួរដកហូតសិទ្ធិសែរីភព
ផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ពួកគែ ឬអត់។

 » ឧត្តមបែយោជនទាំងនែះ ចាំបាច់តែូវវាយតម្លែដោយ
អាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ច ដោយពិចារណាពីកាលៈទែសៈ
ទាំងសែុងរបស់កុមារ និងបទល្មើសដែលគែបាន
បែពែឹត្ត។

 » សិទ្ធិរបស់កុមារក្នុងការបញ្ចែញទសែសនៈរបស់ខ្លួន
ដោយសែរី នៅក្នុងគែប់បញ្ហែទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់
ដល់កុមារ គួរតែតែូវបានគោរព និងអនុវត្តយ៉ែង
ពែញលែញនៅគែប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នែ
ដំណើរការយុត្តិធម៌អនីតិជន។ 

 » កុមារតែូវការការគាំពារ មិនមែនការរងទណ្ឌកម្មនោះ
ទែ ទើបពួកគែអាចបំពែញតួនាទីបានយ៉ែងល្អនៅក្នុង
សង្គម។ រដ្ឋនានា តែូវតែបង្កើតនូវដំណះសែែយផែសែង
កែែអំពីការឃុំឃាំង និងតែូវផ្តែតការយកចិត្តទុកដាក់
លើការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ។

"ពន្ធនាគារមិនដែមនជាកដែន្លងល្អសទ្រមាប់កុមារនៅទ ពីនៅទ្រពាះពួកនៅគមិនមានការយល់ដឹង
ទ្រតឹមទ្រតូវអំពីផលវិបាកនៃនសកម្មភពរបស់ពួកនៅគនៅឡើយ។ ពួកនៅគ នៅ� មិនទាន់
នៅពញវ័យនៅ�នៅឡើយ។ វាពិបាកសទ្រមាប់ពួកនៅគក្នុងការនៅមើលនៅឃើញ អ្វីដែដលទ្រតូវនិងអ្វី
ដែដលខុស ... ពន្ធនាគារ អាចបំផ្លែញអនាគតរបស់កុមារ នៅធ្វើឱែយពួកនៅគខា្មែស់នៅអៀន
ក្នុងចំនៅណាមមិត្តភក្តិ និងសហគមន៍ នៅហើយពួកនៅគនឹងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានការ
អប់រំសមទ្រសប"។
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 បទដា្ឋែនអន្តរជាត ិ

វិធានការបង្វែរ និងជមែើសផែសែងកែែពីការឃុំខ្លួន
សមែែប់កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់

មានឯកសារចែបាប់សិទិ្ធមនុសែស និងគោលការណ៍ណែនាំអន្តរជាតិ
ជាចែើន ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការបង្វែរ និងការបែើបែែស់
នូវជមែើសជំនួសផែសែងកែែពីការឃុំខ្លួនសមែែប់កុមារទំនាស់
នឹងចែបាប់។ ឯកសារចែបាប់សំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលនឹងយកមក
បែើបែែស់ក្នុងគោលបំណងនែគមែែងនែះ តែូវបានកត់សមា្គែល់
ដូចខាងកែែម។ បទបែបញ្ញត្តិ របស់អង្គការសហបែជាជាតិដើមែបី
ការការពារអនីតិជនដែលតែូវបានដកហូតសែរីភព (បទបែបញ្ញ
តិហាវា៉ែណា) មិនតែូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនែះទែ ពីពែែះ 
សែបពែលដែលគែកំពុងពងែឹងគោលការណ៍នែការមិនឃុំខ្លួននែះ 
បទដា្ឋែនសមែែប់កុមារដែលតែូវបានគែដកហូតសិទ្ធិសែរីភព ក៏
តែូវបានបង្កើតហើយដែរ។

អនុសញ្ញែរបស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ 

(CRC) 

មាតែែ ៣៧ (ខ) - "គា្មែនកុមារណាមា្នែក់តែូវបានដកហូត
សែរីភពដោយខុសចែបាប់ ឬដោយតាមអំពើចិត្តនោះឡើយ។ 
ការចាប់ខ្លួន ការឃុំខ្លួន ឬការដាក់ពន្ធនាគារចំពោះកុមារ តែូវតែ
សែបតាមចែបាប់ ហើយតែូវបានបែើសមែែប់តែវិធានការចុងកែែយ 
ហើយសមែែប់រយៈពែលខ្លីបំផុត"។

មាតែែ ៤០ (១) - "រដ្ឋភគីទទួលសា្គែល់ថា កុមារដែល
ជាប់សងែស័យ ជាប់ចោទ ឬដែលគែសា្គែល់ថា បានល្មើសនឹង
ចែបាប់ពែហ្មទ័ណ្ឌ មានសិទ្ធិទទួលបាននូវការបែពែឹត្តមកលើខ្លួន 
តាមលក្ខណៈមួយដែលលើកស្ទួយសែចក្តីថ្លែថ្នូរ និងតម្លែរបស់
កុមារដែលពងែឹងកុមារ ឲែយចែះគោរពសិទ្ធិមនុសែស និងសែរីភព
មូលដា្ឋែនរបស់អ្នកដទែ ដោយគិតពីអាយុរបស់កុមារ ពែមទាំង
ពីអត្ថបែយោជន៍នែការលើកស្ទួយការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ
មកក្នុងសង្គមវិញ និងឲែយកុមារបំពែញតួនាទីសា្ថែប័ននៅក្នុង
សង្គម"។

មាតែែ ៤០ (៣(ខ)) - "ក្នុងករណីសមសែប និងចាំបាច់ 
វិធានការសមែែប់ដោះសែែយចំពោះកុមារទាំងនែះ មិនចាំបាច់
ឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការឡើយ ឲែយតែធានា និងគោរពបាន
ពែញលែញនូវសិទ្ធិមនុសែស និងការធានាខាងផ្លូវចែបាប់"។

មាតែែ ៤០ (៤)  - "ចំណាត់ការមួយចំនួនដូចជា ការថែទាំ 
របៀបណែនាំ និងដីការតាមដាន ការពិគែែះយោបល់ 
ការសាកលែបងឲែយនៅកែែឃុំ ការថែទាំដោយឪពុកមា្ដែយធម៌ 
កម្មវិធីអប់រំនិងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងមធែយោបាយផែសែង
ៗទៀតជំនួសការថែទាំតាមសា្ថែប័ន តែូវធ្វើឲែយមាន ដើមែបីធានា
ថា កុមារទទួលបាននូវចំណាត់ការដែលសមសែប ចំពោះ
សុខមាលភពរបស់ខ្លួន និងមានសមាមាតែទៅនឹងសា្ថែនភព
របស់កុមារ និងបទល្មើស"។  

គណៈកមា្មែធិការរបស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ 
ក៏បានបញ្ចែញយោបល់ទូទៅមួយចំនួន ដែលយោងទៅលើការ
បង្វែរនិងជមែើសផែសែងៗ ជាពិសែសយោបល់ទូទៅលែខ ២៤ 
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(២០១៩) ស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងបែព័ន្ធយុត្តិធម៌កុមារ។52

សិទ្ធិកុមារក្នុងចែបាប់ស្តីពីយុតិ្តធម៌អនីតិជន ដែលពែយោយមផ្តល់ជូន
ភគីរដ្ឋនូវការណែនាំបន្ថែមទៀត ក្នុងកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងរបស់
គែក្នុងការបង្កើតរដ្ឋបាលយុត្តិធម៌អនីតិជនមួយ ដោយអនុលោម
តាមអនុសញ្ញែរបស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និង
ជាពិសែសការបែើបែែស់វិធានការជំនួសនានាដូចជាការបង្វែរ និង
ការដោះសែែយកែែបែព័ន្ធតុលារ។

យោបល់ទូទៅលែខ ២៤

យោបល់ទូទៅលែខ ២៤ (២០១៩) ណែនាំអំពីបែធានបទ
របស់អនុសញ្ញែរបស់អង្គការសហបែជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ 
និងផ្តល់ការណែនាំលើគោលបំណងនិងវិសាលភពរបស់
វា វាកែយស័ព្ទ ធាតុស្នូលគែប់ជែុងជែែយនែគោលនយោបាយ
យុត្តិធម៌កុមារ ការរៀបចំបែព័ន្ធយុត្តិធម៌កុមារ ការផែសព្វផែសាយ និង
ការបណ្តុះបណា្តែល និងការបែមូលទិន្នន័យ ការវាយតម្លែនិង
ការសែែវជែែវ។ ក្នុងចំណមឯកសារណែនាំពាក់ព័ន្ធជាចែើន 
ខាងកែែមនែះមានសារៈសំខាន់ជាចមែបងចំពោះការសែែវជែែវ
នែះ។

កថាខ័ណ្ឌ ១១ - គែគួរតែបង្កើតកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ផ្អែកលើ
ភស្តុតាង ដែលឆ្លុះបញ្ចែំងមិនតែឹមតែពីមូលហែតុជាចែើន
ទាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តដែលបណា្តែលឲែយមានអាកបែបកិរិយបែបនែះ
ប៉ុណ្ណែះទែ ប៉ុន្តែថែមទាំងកតា្តែការពារដែលអាចពងែឹងការបែពែឹត្ត
ម្តងទៀត។ ការធ្វើអន្តរាគមន៍តែូវតែធ្វើឡើង ដោយការវាយតម្លែ

52 CRC Committee (2019) General Comment No. 24 on Children’s rights in the child justice system. UN Doc. CRC/C/GC/24.  Available Here -  
https://bit.ly/3b3ZD20  N.B Note Cambodia ratified the CRC on 15 October 1992. The CRC is legally binding on States which have ratified it. 

ដ៏ទូលំទូលាយ និងការសិកែសាពីសែចក្តីតែូវការរបស់កុមារ។ គែ
គួរតែគាំទែកុមារ នៅក្នុងគែួសារនិងក្នុងសហគមន៍របស់គែ 
ជាអាទិភពដាច់ខាត។ 

កថាខ័ណ្ឌ ១៦ - ក្នុងករណីភគចែើន ការធ្វើការបង្វែរ គួរតែ
ជាអាទិភពក្នុងការដោះសែែយជាមួយកុមារ។ បែសិនសមសែប 
រដ្ឋភគីគួរតែបន្តពងែីកបទល្មើសនានាដែលអាចធ្វើការបង្វែរបាន 
រួមទាំងពិរុទ្ធកម្មធ្ងន់ធ្ងរផង។ ឱកាសសមែែប់ការបង្វែរគួរតែមាន
តាំងពីដំបូងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បនា្ទែប់ពីមានទំនាក់ទំនង
ជាមួយនិងបែព័ន្ធចែបាប់ និងនៅដំណាក់កាលផែសែងៗគា្នែក្នុង
ដំណើរការ។ ការធ្វើការបង្វែរ គួរតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនែបែព័ន្ធ
យុត្តិធម៌កុមារ ហើយសែបតាមមាតែែ៤០ (៣)

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ក) - ការបង្វែរគួរតែតែូវបានបែើតែនៅពែល
មានភ័ស្តុតាងគួរឲែយទុកចិត្តថា កុមារបានបែពែឹត្តបទល្មើសដែល
ខ្លួនគាត់បានសារភពដោយសែរី និងស្ម័គែចិត្តទទួលខុសតែូវ
ដោយគា្មែនការបំភិតបំភ័យ ឬការដាក់សមា្ពែធ ហើយការ
ទទួលយកនឹងមិនតែូវបានបែើដើមែបីបែឆាំងនឹងកុមារ នៅក្នុង
នីតិវិធីចែបាប់ណាមួយឡើយ។

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ខ) - កុមារតែូវផ្តល់ការយល់ពែមជាលាយលក្ខ
អកែសរដល់ការបង្វែរ ដោយសែរីនិងស្ម័គែចិត្ត ដែលការយល់ពែម
នោះគួរតែផ្អែកទៅលើព័ត៌មានគែប់គែែន់ ជាក់លាក់តាម
ធម្មជាតិរបស់វា មាតិកា និងរយៈពែលនែវិធានការ និងផ្អែកលើ
ផលវិបាកនែការខកខានមិនបានសហការ ការអនុវត្ត និងបំពែញ
វិធានការ។
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កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ឃ) - គែតែូវតែផ្តល់ឱកាសឲែយកុមារដើមែបី
ស្វែងរកជំនួយផ្នែកចែបាប់ ឬជំនួយសមរមែយផែសែងទៀតដែល
សមសែប និងតមែូវការនែការបង្វែរ ដែលតែូវបានផ្តល់ដោយ
អាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ច និងលើលទ្ធភពនែការតែួតពិនិតែយ
វិធានការ។

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ង) - វិធានការបង្វែរ មិនតែូវរាប់បញ្ចូលនូវការ
ដកហូតសែរីភពឡើយ។

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ច) - ការបញ្ចប់នែការបង្វែរដោយកុមារ ជា
លទ្ធផលគួរតែជាការបិទបញ្ចប់ករណីដោយចែបាស់លាស់។ 
ទោះបីជាមានកំណត់ហែតុសមា្ងែត់ គែបានរកែសាទុកក្នុង
គោលបំណង សមែែប់រដ្ឋបាលនិងការតែួតពិនិតែយឡើងវិញ
ក៏ដោយ ក៏កំណត់ហែតុទាំងនោះ មិនគួរចាត់ទុកថាជា 
"កំណត់ហែតុពែហ្មទណ្ឌ" នោះទែ ហើយកុមារដែលតែូវបាន
បង្វែរកាលពីមុន ក៏គែមិនតែូវមើលឃើញថា បានទទួលការផ្តនា្ទែ
ទោសឡើយ។ បែសិនបើមានការចុះឈ្មែះណាមួយកើតឡើង
នៅក្នុងហែតុការណ៍នែះ ការទទួលបានព័ត៌មាននោះ គួរតែតែូវ
បានផ្តល់ជូនទាំងសែុង និងសមែែប់តែរយៈពែលកំណត់មួយ 
ពោលគឺរយៈពែលអតិបរមាមួយឆា្នែំ ចំពោះអាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ច
ដែលតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយដោះសែែយជាមួយកុមារទំនាស់នឹង
ចែបាប់។ 

កថាខ័ណ្ឌ ៧២ - "ការសមែែចចិត្តផ្តួចផ្តើមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌ
ជាផ្លូវការ មិនមានន័យថានីតិវិធីនែះតែូវបំពែញដោយ
តុលាការ ដើមែបីកាត់ទោសជាផ្លូវការសមែែប់កុមារនោះ
ទែ.......។ គណៈកមា្មែធិការមានបំណងសង្កត់ធ្ងន់ដល់អាជា្ញែធរ

មានសមត្ថកិច្ច -ក្នុងបែទែសភគចែើន ពែះរាជអាជា្ញែ - គួរតែបន្ត
រិះរកជមែើសផែសែងទៀតដែលអាចទៅរួច កែែពីការកាត់ទោស
របស់តុលាការ....."

កថាខ័ណ្ឌ ៧៤ - "ទាក់ទងទៅនឹងការដកហូតសែរីភព / សា្ថែប័ន
ថែទាំ  គែមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនូវការបែើបែែស់ និង
ការអនុវត្តវិធានការទាំងនែះ។ រដ្ឋភគីទាំងអស់ គួរទាញយក
បទពិសោធន៍នែះ ហើយអភិវឌែឍ និងអនុវត្តជមែើសទាំងនែះ
ដោយសមែួលទៅតាមវបែបធម៌ និងបែពែណីរបស់រដ្ឋទាំងនោះ។ 
នែះមិនមានន័យថា តែូវបង្កើនវិធានការទាក់ទងទៅនឹងពលកម្ម
ដោយបង្ខំ ឬការធ្វើទណ្ឌកម្ម ឬការធ្វើទារុណកម្មយ៉ែងឃោរឃៅ 
អមនុសែសធម៌ បនា្ទែបបនោ្ថែក ហើយទង្វើទាំនែះតែូវបានហាមឃាត់
យ៉ែងដាច់ខាត ហើយអ្នកដែលទទួលខុសតែូវចំពោះការបែពែឹត្តិ
ខុសចែបាប់បែបនែះ តែូវតែទទួលខុសតែូវចំពោះមុខចែបាប់"។

បទបែបញ្ញត្តិអបែបបរមារបស់អង្គការ សហ បែជាជាតិ  

សមែែប់ ការ គែប់គែង   យុតិ្តធម៌អនីតិជន (បទបែបញ្ញត្តិ

ទីកែុងប៉ែកាំង)

បទបែបញ្ញត្តិទី១.៣ - តែូវផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲែយបាន
គែប់គែែន់ចំពោះវិធានការណ៍វិជ្ជមាននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
ការកៀរគរធនធានទាំងអស់ដែលមាន រួមទាំងកែុមគែួសារ 
អ្នកស្ម័គែចិត្តនិងកែុមសហគមន៍ ក៏ដូចជាសាលារៀននិង
សា្ថែប័នសហគមន៍ផែសែងទៀតក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់
សុខុមាលភពអនីតិជន ក្នុងទសែសនៈកាត់បន្ថយតមែូវការ
អន្តរាគមន៍ផ្នែកផ្លូវចែបាប់ និងដើមែបីដោះសែែយជាមួយអនីតិជន
ទំនាស់នឹងចែបាប់បែកបដោយបែសិទ្ធភព យុត្តិធម៌ និង
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មនុសែសធម៌។

បទបែបញ្ញត្តិទី៥.១ - បែព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនតែូវផ្តែត លើ
សុខុមាលភពរបស់អនីតិជនជាធំ និងតែូវធានាឲែយបានថា 
បែតិកម្មណាមួយចំពោះជនល្មើសដែលជាអនីតិជនតែូវមានភព
សមាមាតែគា្នែរវាងកាលៈទែសៈរបស់ជនល្មើសនិងបទល្មើស។

បទបែបញ្ញត្តិទី ៦.១ - “ ដោយមើលឃើញពីតមែូវការពិសែស
ផែសែងៗរបស់អនីតិជន ក៏ដូចជាវិធានការណ៍ផែសែងៗដែលមាន
នោះហើយ ទើបវិសាលភពសមែែប់ការសមែែចចិត្តចាំបាច់
តែូវបានអនុញ្ញែតឲែយមានឡើងនៅគែប់ដំណាក់កាលទាំងអស់
នែដំណើរការនីតិវិធី និងនៅគែប់កមែិតផែសែងៗគា្នែនែរដ្ឋបាល
យុត្តិធម៌អនីតិជនរួមមាន៖ ការសុើបអង្កែត ការកាត់ទោស 
ការវិនិច្ឆ័យទោស និងការតាមដានការសមែែចទោស"។

បទបែបញ្ញត្តិទី១០.២ - ចៅកែម ឬមន្តែីមានសមត្ថកិច្ចឬសា្ថែប័ន
ដទែទៀតតែូវពិចារណាលើការដោះលែងដោយគា្មែនការពនែយោ
ពែល។

សែចក្តីអតា្ថែធិបែបាយនែបទបែបញ្ញត្តិទី១០.២ ចែងថា”ការ
ដោះលែង (បទបែបញ្ញត្តិ១០.២) តែូវយកមកពិចារណាដោយ
ចៅកែម ឬមន្តែីមានសមត្ថកិច្ចផែសែងទៀតដោយគា្មែនការ
ពនែយោពែល។ នៅឃា្លែបនា្ទែប់ គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលឬសា្ថែប័ន
ទូលំទូលាយ រួមមានកែុមបែឹកែសាសហគមន៍ ឬអាជា្ញែធរនគរបាល
ដែលមានអំណាចក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលតែូវបានចាប់ខ្លួន” ។ 

បទបែបញ្ញត្តិទី ១០.៣- “ទំនាក់ទំនងរវាងភ្នែក់ងារអនុវត្តចែបាប់ និង
ពិរុទ្ធជនជាអនីតិជនតែូវធ្វើឡើង ក្នុងទមែង់មួយដែលបងា្ហែញ
ពីការគោរពដល់សា្ថែនភពផ្នែកចែបាប់របស់អនីតិជន និងតែូវ
ធ្វើឡើង ក្នុងទមែង់មួយដែលលើកកម្ពស់ដល់សុខុមាលភពរបស់
អនីតិជន និងដើមែបីបញ្ចៀសនូវហានិភ័យដល់អនីតិជនទាំងនោះ  
ដោយផ្អែកទៅលើសា្ថែនភពនែករណីនោះ"។

សែចក្តីអតា្ថែធិបែបាយនែបទបែបញ្ញត្តិទី១០.៣ ចែងថា “ គែែន់តែ
កុមារពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌ អនីតិជនគឺវាអាចបង្ក 
គែែះថា្នែក់ដល់ពួកគែសែែប់ទៅហើយ។ ឃា្លែ “ ចៀសវាង
គែែះថា្នែក”់ គួរតែតែូវបានយកមកបកសែែយឲែយបាន កាន់តែទូលំ 
ទូលាយបន្ថែមទៀត ដើមែបីជំរុញឲែយមានការអនុវត្តនូវវិធានការ
ដែលបង្កគែែះថា្នែក់តិចបំផុតដល់កុមារតាំងតែពីដំបូង ក៏ដូច ជា
គែែះថា្នែក់ជែុលហួសហែតុផែសែតទៀត។

មាតែែ១១- វិធានការបង្វែរ
កែែមមាតែែ១១.១ ”ការពិចារណាចាំបាច់តែូវបានធ្វើឡើង
តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការដោះសែែយជាមួយ
ជនល្មើសដែលជាអនីតិជន ដោយមិនចាំបាច់ដំណើរការនីតិវិធី
របស់តុលាការ ឬអាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទែ.. “

កែែមមាតែែ១១.២ ”នគរបាល សា្ថែប័នអយែយការ ឬភ្នែក់ងារ
ដទែទៀតដែលជាអ្នកដោះសែែយលើករណីអនីតិជន តែូវបាន 
ផ្តល់អំណាច ឲែយលុបចោលករណីបែបនែះតាមឆនា្ទែនុសិទ្ធិរបស់
ខ្លួន ដោយមិនចាំបាច់ដំណើរការនីតិវិធីសែប តាមលក្ខណៈ 
វិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់សមែែប់គោលបំណងនោះនៅក្នុង
បែព័ន្ធចែបាប់ ហើយក៏សែបតាមគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុង 
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បទបែបញ្ញត្តិទាំងនែះផងដែរ"។ 

កែែមមាតែែ១១.៣ ”វិធានការបង្វែរទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធ
ទៅនឹងការបញ្ជូនកុមារទៅសហគមន៍ ឬសែវាផែសែងទៀតដែល
សមសែប តមែូវឲែយមានការពែមពែៀងពីអនីតិជន ឬឪពុក
មា្តែយ ឬអាណាពែយោបាលរបស់ពួកគែ និងបានចែងទៀតថា ការ 
សមែែចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនរឿងក្តីបែបនែះ នឹងតែូវពិនិតែយដោយ
អាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពែលដាក់ពាកែយស្នើសុំ"។ 

បទបែបញ្ញត្តិអបែបបរមារបស់អង្គការ សហ បែជា ជាតិ

សមែែប់វិធានការផែសែងកែែពី  ការឃុំខ្លួន  (បទបែបញ្ញត្តិ

ទីកែុងតូកែយូ)

បទបែបញ្ញត្តិទី២.៥ - “ការពិចារណាចាំបាច់តែូវបានយកមក
ការអនុវត្តលើការដោះសែែយជាមួយជនល្មើសនៅក្នុងសហគមន៍ 
ដោយមិនចាំបាច់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការឬការជំនុំជមែះ 
សែបតាមការការពារផ្នែកចែបាប់និងនីតិរដ្ឋ"។ 

វិធាន ៥ - ការរៀបចំទុកមុនពែលជំនុំជមែះ

កែែមមាតែែ៥.១ ”ក្នុងករណីដែលសមសែបនិងសែុះសែួល
ជាមួយនឹងបែព័ន្ធចែបាប់ មន្តែីនគរបាល សែវាកម្មអយែយការ ឬ
ភ្នែក់ងារដទែទៀត ដែលចូលរួមដោះសែែយរឿងក្តីពែហ្មទណ្ឌ
គួរតែមានអំណាចក្នុងការដោះលែងជនល្មើសបែសិនបើពួកគែ
គិតថាវាមិន ចាំបាច់ក្នុងការបន្តរឿងក្តីនែះក្នុងចែតនាដើមែបីការពារ
ដល់សង្គម ការទប់សា្កែត់បទល្មើស ឬការលើកកម្ពស់ការគោរព
ចែបាប់ និង សិទ្ធិរបស់ជនរងគែែះ។ ដើមែបីគោលបំណងនែ

ការសមែែចចិត្តដោយផ្អែកលើភពសមសែប ការកំណត់នីតិវិធី 
លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យចាំបាច់តែូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបែព័ន្ធចែបាប់
នីមួយៗ។ ចំពោះករណីតូចតាច ពែះរាជអាជា្ញែអាចដាក់ចែញនូវ
វិធាន ការមិនមានការឃុំឃាំងតាមដែលសមសែប"។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការ សហបែជាជាតិ

សមែែប់ទប់សា្កែត់បទល្មើសអនីតិជន (បទបែបញ្ញត្តិ

រីយ៉ែដ)

បទបែបញ្ញត្តិរីយ៉ែត (Riyadh) មានគោលបំណងដោះសែែយ
បុព្វហែតុនែការបែពែឹត្តិល្មើសរបស់កុមារ។ គោលការណ៍គែឹះ
ជា ចែើនដោះសែែយនូវតមែូវការដើមែបីទទួលបានបរិយកាស
មួយដែលល្អ ហើយអាចការពារកុមារបាន។ បទបែបញ្ញត្តិនែះរាប់ 
បញ្ចូលទាំង “ អាកបែបកិរិយបែបយុវវ័យ ឬការបែពែឹត្តិណាមួយ
ដែលមិនសែបតាមបទដា្ឋែននិងគុណតម្លែសង្គម ដែលជាទូទៅ 
សំដៅលើដំណើការចំរីនវ័យនិងការលូតលាស់  ហើយនឹង
ទំនងជាបាត់ទៅវិញដោយឯកឯង សមែែប់បុគ្គលភគចែើននៅ 
ពែលពួកគែផ្លែស់ប្តូរទៅជាមនុសែសពែញវ័យ ”និង“ ដោយបាន
ចាត់ក្មែងនោះជា “មនុសែសខុសគ” “អនីតិជនបែពែឹត្តលើ្មស” ឬ 
“អនីតិជនបែពែឹត្តលើ្មសបុព្វែ” ចែើនតែជាចំណែកនែការអភិវឌែឍ
នូវឥរិយបថមិនគបែបីបែែថា្នែដោយមនុសែសវ័យក្មែង។

បទបែបញ្ញត្តិ៥៨ -”មនែ្តីអនុវត្តន៍ចែបាប់និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ
ដទែទៀតទាំងពីរភែទគួរតែទទួលបានការបណ្តុះបណា្តែលដើមែបី
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការពិសែសរបស់កុមារ ហើយក៏គួរតែសា្គែល់ 
និងអាចបែើបែែស់នូវកម្មវិធីនិងលទ្ធភពនែការបញ្ជូន សមែែប់
វិធានការបង្វែរ កុមារចែញពីបែព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲែយបានចែើនបំផុត
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តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន"។

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសកម្មភព ដើមែបី កុមារ នៅ 

ក្នុងបែព័ន្ធយុត្តិធម៌ពែហ្មទណ្ឌ

មាតែែ១៥-”ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបានវិធានការបង្វែរ ឬ
គំនិតផ្តួចផ្តើមលើជមែើសផែសែងកែែពីការបែើបែែស់បែព័ន្ធ
យុត្តិធម៌ពែហ្មទណ្ឌបុរាណគួរតែតែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបី
ចៀសវាងការបែើបែែស់បែព័ន្ធយុត្តិធម៌ពែហ្មទណ្ឌ ទៅលើ កុមារ
ដែលតែូវបានចោទបែកាន់។ តែូវចាត់វិធានការលើការអនុវត្ត
នូវវិធានការជមែើសផែសែង និងវិធានការការអប់រំជំនួសនៅ 
ដំណាក់កាលមុនការចាប់ខ្លួន មុនពែលការជំនុំជមែះ អំឡុងពែល
ជំនុំជមែះ និងនៅក្នុងដំណាក់កាលកែែយជំនុំជមែះឲែយ បាន
នៅទូទាំងបែទែសដើមែបីទប់សា្កែត់ការបែពែឹត្តិបទល្មើសជាថ្មី និង
ដើមែបីលើកកម្ពស់ការសា្តែរនីតិសមែបទាសង្គមរបស់ជន ល្មើស
ដែលជាកុមារ។  តែូវមានការអនុវត្តយន្តការនែការដោះសែែយ
ជម្លែះកែែផ្លូវការ ក្នុងករណីណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិរុទ្ធ ជនកុមារ
គែប់ពែលដែលសមសែប រួមទាំងការអនុវត្តនូវការសមែបសមែួល
កែែបែព័ន្ធតុលាការ និងការអនុវត្ត ដំណះសែែយជម្លែះកែែ
បែព័ន្ធតុលាការ ជាពិសែសសមែែប់ដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
ជនរងគែែះ។  ដើមែបីឲែយវិធានការផែសែងៗ អនុវត្តទៅបានសមែែច 
គឺតមែូវឲែយមានការចូលរួមពីកែុមគែួសារក្នុងវិសាលភពមួយដែល
ធ្វើដើមែបីជាផលបែយោជន៍របស់ជន ល្មើសកុមារតែប៉ុណ្ណែះ..."

អភិកែម ទូទៅរបស់អង្គការសហបែជាជាតិដើមែបី

យុត្តិធម៌សមែែប់កុមារ (២០០៨)

53  United Nations and the Rule of Law: Informal Justice https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institu-
tions/informal-justice/

គោលការណ៍ណែនាំទី៨- “ការដកហូតសិទ្ធិសែរីភពរបស់កុមារ
អាចតែូវបានបែើតែជាវិធានការចុងកែែយ ហើយក្នុង រយៈពែល
ខ្លីបំផុត។ បទបែបញ្ញត្តិគួរតែតែូវបានបង្កើតឡើង សមែែប់ 
ដំណះសែែយជម្លែះកែែបែព័ន្ធតុលាការ យន្តការបង្វែរ និង 
ជមែើសផែសែងទៀតកែែពីការដកហូតសិទ្ធិសែរីភពពីកុមារ
តែប៉ុណ្ណែះ។ ក្នុងហែតុផលដូចគា្នែ ការបង្កើតកម្មវិធីយុត្តិធម៌ 
សមែែប់កុមារចាំបាច់តែូវកសាងបែព័ន្ធយុត្តិធម៌កែែផ្លូវការនិង
បែបបែពែណី និងដរាបណាពួកគែអាចគោរពគោលការណ៍ និង
ស្តង់ដារសិទ្ធិមនុសែសជាមូលដា្ឋែនបានដូចជាសមភពយែនឌ័រ
ជាដើម"។

បែព័ន្ធយុត្តិធម៌កែែផ្លូវការរួមមាន៖”ការដោះសែែយវិវាទ និង
បទបែបញ្ញត្តិនែការបែពែឹត្តិតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យឬជំនួយពី ភគីទីបី
ដែលអពែយោកែឹត ដែលមិនមែនជាផ្នែកនែបែព័ន្ធតុលាការដូចដែល
បានបង្កើតឡើងដោយចែបាប់ និង / ឬភគី មូលដា្ឋែនគែឹះនីតិវិធីឬ
រចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនផ្អែកលើចែបាប់ទាំងសែុង"។53

គោលការណ៍មូលដា្ឋែនរបស់អង្គការ សហ បែជាជាតិ 

ស្តីពីការ អនុវត្តកម្មវិធីយុត្តិធម៌  កែែ បែព័ន្ធតុលាការ

សមែែប់រឿង  ពែហ្មទណ្ឌ (២០០២)

កថាខណ្ឌទី២០- ” រដ្ឋជាសមាជិក គួរពិចារណាលើការបង្កើត
យុទ្ធសាស្តែ និងគោលនយោបាយជាតិ សំដៅដល់ការអភិវឌែឍ 
ដំណះសែែយជម្លែះកែែបែព័ន្ធតុលាការ និងការលើកកម្ពស់
វបែបធម៌ដែលអំណយផលដល់ការបែើបែែស់ ដំណះសែែយ
ជម្លែះកែែបែព័ន្ធតុលាការក្នុងចំណមមន្តែីអនុវត្តចែបាប់ 
តុលាការ និងមន្តែីសុីវិល  ក៏ដូចជា សហគមន៍មូលដា្ឋែន"។


