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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្នា

ដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ និងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើង៊
ជាពិសេសចំពោះកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ និងកុមារដែលត្រូវ

បានដោះលែងនាពេលថ្មីៗនេះ ក៏ដូចជាសមាជិកសហគមន៍

នគរបាល និងមន្តត
្រី ុលាការដែលបានចំណាយពេលចែករំលែក
បទពិសោធន៍ និងផ្តល់នូវមតិយោបល់អំពីយុត្តិធម៌អនីតិជន។

យើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ ពួកគេបានចូលរួមចំណែក
ក្នុងការពន្លឿនការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅកម្ពុជា

និងបានចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារនឹងត្រូវបានបញ្ជូន
ទៅពន្ធនាគារនាពេលអនាគត។

អាសយដ្ឋានប
 ស
្រៃ ណីយ៖
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា

PO Box ៩៣១៩០
សៀមរាប
ប្រទេសកម្ពុជា
គេហទំព័រ៖ www.thislife.ngo

របាយការណ៍នេះ បង្ហាញនូវព័ត៌មាន មតិយោបល់ និង

អនុសាសន៍របស់

បុគ្គល និងអង្គការមួយចំនួន។ អង្គការជីវិតនៅ
កម្ពុជា មិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនអាចធានាអំពីសុក្រឹតភាព និង
ភាពពេញលេញនៃខ្លឹមសារដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍
នេះឡើយ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មិនទទួលខុសត្រូវលើ

ព័ត៌មានណាមួយដែលបានបង្ហាញ នៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ
នេះឡើយ។

របាយការណ៍នេះ រៀបចំនិងផលិតដោយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។
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សេចក្តីផ្តើម
ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ដល់ខែតុលាឆ្នាំ២០២០ អង្គការជីវិតនៅ
កម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើ

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ដែល
រួមបញ្ចូលទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅដល់ទីតាំងដោយផ្ទាល់

ដើម្បីប្រមូលទស្សនៈ និងបទពិសោធន៍របស់កុមារទំនាស់នឹង

ច្បាប់ តំណាងសហគមន៍ មន្រ្តីនគរបាល និងមន្រ្តី តុលាការ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបាន រៀបចំឡើងដើម្បីកំណត់សម្គាល់
នូវវឌ្ឍនភាព និងចំនុចខ្វះខាតសំខាន់ៗ នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់

និងដើម្បីវាយតម្លៃថាតើអង្គការអាចគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមអ្វីខ្លះក្នុង

ការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កុមារមេត្រីមួយនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹង
ទស្សនៈកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដែលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅ
ពន្ធនាគារដោយសារតែបទល្មើសតូចតាច។

ឯកសារនេះ សង្ខេបពីការរកឃើញសំខាន់ៗនៃការស្រាវជ្រាវ
ដោយកតសម្គាល់ឃើញថា ប្រទេសកម្ពុជាថ្វីត្បិតតែមាន

ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនក៏ពិតមែន

ក៏ការអភិវឌ្ឍនោះមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពី

ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ត្រូវបានអនុម័តមក និងរកឃើញថា
កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅក្នុងប្រទេស ត្រូវតែ

ពន្លឿនជាបន្ទាន់។ ផ្អែកលើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ អង្គការជីវិតនៅ

កម្ពុជាជឿជាក់ថា វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការបញ្ចៀស
កុមារឲ្យរួចផុតពីការប្រព្រឹត្តិល្មើសច្បាប់ ក្នុងរយៈពេលវែងនោះ
គឺវិធានការបង្វែរពួកគេចេញពីដំណើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ

ទាំងស្រុង តាមរយៈការទប់ស្កាត់បទល្មើស និងការចាត់វិធានការ
បង្វែរផ្សេងៗ។ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា

ក៏បង្ហាញផងដែរថា មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត
បែបនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយក៏នឹងមានការគាំទ្រពីអ្នក

ពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មានបទពិសោធន៍
ជាច្រើនក្នុងវិស័យសុខុមាលភាពកុមារនិងគ្រួសារ ដោយមាន

កម្មវិធីយុត្តិធម៌សម្រាប់អនីតិជនយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងត្រូវបាន

យកមកអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ដើម្បីគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនេះ។
អង្គការ តែងតែស្វាគមន៍រាល់កិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរ ដើម្បី
សម្រេចផែនការនេះ។
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អក្សរកាត់ និងពាក្យកាត់
គ.ក.ន.ក.................................................................. គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ-សង្កាត់

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប្រតិបត្ត.ិ ........................... ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការប្រតិបត្តិ ច្បាប់យុត្តិធម៌អនីតិជន
២០១៨-២០២០

មន្ទីរ ស.អ.យ.............................................................................មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ស.ស.ក.............................................................................................................. អង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជា
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សេចក្តីសង្ខេប
"ការដកហូតសេរីភាព មានន័យថាការដកហូតសិទ្ធិ ការចុះ

អន្តរាគមន៍ វត្តមាន ឱកាស និងក្តីស្រឡាញ់។ ការដកហូតសិទ្ធិ
សេរីភាពរបស់កុមារ គឺមានន័យថាការរារាំងដល់ការលូតលាស់
របស់ពួកគេ" ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាសកលរបស់អង្គការសហ
ប្រជាជាតិ ស្តីពីកុមារដែលត្រូវបានដកហូតសេរីភាព។1

បើទោះបីជា មានសេចក្តីណែនាំនៃច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ក្តី តែវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្ត

ច្បាប់នេះ នៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ អង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីស្វែងយល់ពី

មូលហេតុនៃភាពយឺតយ៉ាវនេះ ហើយថាតើ៊យើងអាចធ្វើអ្វីបាន
បន្ថែមទៀត ដើម្បីពន្លឿនកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌អនីតិជននិង

ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងថា តើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមាន
តួនាទីសក្តានុពលអ្វីខ្លះក្នុងការគាំទ្រដល់ដំណើរការកំណែទម្រង់
នេះ។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានសម្ភាសនិងស្ទង់មតិជាមួយកុមារ

ទំនាស់នឹងច្បាប់ សមាជិកសហគមន៍ តំណាងមន្រីនគរបាល

មន្ត្រីតុលាការ និងមន្ត្រីក្រសួង។ លទ្ធផលសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់
យើងបានរកឃើញថា គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានបង្ហាញនូវ
ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងលើៃវិធានការបង្វែរ និងការប្រើប្រាស់
ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ទាំងនោះ

នៅក្នុងពន្ធនាគារ។ យ៉ាងណាមិញ នៅមានឧបសគ្គរាំងស្ទះ

ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងបញ្ហាថវិកាផងដែរ ដែល

រារាំងដល់ការធ្វើអន្តរកម្មឲ្យមានភាពរលូនឆ្ពោះទៅរកការប្រើ

ប្រាស់វិធានការបង្វែរ និងការផ្តន្ទាទោសក្នុងវិធីសាស្តផ្
្រ សេងៗ។
អ្នកខ្លះបានសន្មតថា វាបណ្តាលមកពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការធ្វើ
កំណែទម្រង់ និងភាពបត់បែនរបស់សហគមន៍ឆ្ពោះទៅរក

ការប្រើប្រាស់នូវជម្រើសបម្រើសហគមន៍ និងការភាន់ច្រឡំ

អំពីកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌អនីតិជន។ ប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សា

ស្រាវជ្រាវរបស់យើង នៅឃុំចំនួន២ក្នុងខេត្តសៀមរាបបង្ហាញថា
ភាពយឺតយ៉ាវនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ និងភាពបត់បែនរបស់

សហគមន៍ មិនមែនជាមូលហេតុរំាងស្ទះដល់ការអនុវត្តវិធានការ
បង្វែរនៅ់មូលដ្ឋាននោះឡើយ។ សមាជិកសហគមន៍មួយចំនួន

ធំ គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការមិនធ្វើការឃុំឃាំងកុមារ ហើយ
មានសមាជិកសហគមន៍ត្រឹមតែ ១៣% ប៉ុណ្ណោះ ដែលគិតថា
កុមារដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអហិង្សាគួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅ

ពន្ធនាគារ។ មនុស្សភាគច្រើនគិតថា ការយកកុមារទៅអប់រំ ឬ

ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ជាជម្រើសប្រសើរបំផុតជំនួសឲ្យ
ការដាក់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ក្នុងពន្ធនាគារ។

លទ្ធផលសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងបង្ហាញថា តុលាការមូលដ្ឋាន
មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍
ចង់អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនឲ្យបានឆាប់តាមដែល

អាចធ្វើទៅបានដែរ ប៉ុន្តែខ្លួនត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៅពេល
ព្យាយាមអនុវត្តច្បាប់នេះ។ នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថា ឧបសគ្គ

ចម្បងដែលរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ មិនទាក់ទងទៅនឹងការសម្រប
ខ្លួនរបស់សហគមន៍នោះទេ ផ្ទុយទៅវិញគឺការសម្របសម្រួល
និងការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធ

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
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និងការណែនាំជាផ្លូវការ ព្រមទាំងការបែងចែកថវិកាពីស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ។

អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺ បទពិសោធន៍និងការយល់

ប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ

វិធានការបង្វែរ និងដំណោះស្រាយជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ជាសកម្មភាពចម្បងជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម"។

ឃើញរបស់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ ក៏បានបង្ហាញផងដែរថា

ខណៈពេលដែលមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួន

នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានច្រើនជាងការរំពឹងទុកពីពេលមុនៗទៅទៀត

គោលនយោបាយ និងការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីស្តីពីជម្រើសផ្សេង

ការកែទម្រង់អាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចបាន

ជាពិសេសប្រសិនបើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអាច
ដើរតួនាទីក្នុងការគាំទ្របាន។ ក្នុងចំណោមកុមារទាំងអស់

ដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ មាន៨៩% រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារី
ទាំងអស់ មិនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពីមុនមកទេ ហើយ

ភាគច្រើនលើសលប់ហាក់ដូចជាមានស្ថេរភាព និងសន្តិសុខ

គ្រប់គ្រាន់ក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេ និងគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរនិង

លេចឡើងចាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តរួមមាន៖ ការអភិវឌ្ឍ

ក្រៅពីការឃុំខ្លួន នៅតែមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ
ដោយមន្រ្តីនគរបាល ព្រះរាជអាជ្ញា និងចៅក្រមនៅនឹងកន្លែង
អនុវត្តផ្ទាល់នៅឡើយទេ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ជឿជាក់ថា

សហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចជួយគាំទ្រដល់ការ
ពន្លឿនដំណើរការនេះបាន។

ជម្រើសបម្រើសហគមន៍ជំនួសឲ្យការដាក់ពន្ធនាគារ។ ភាគច្រើន

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងការប្រតិបត្តិបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាង

បណ្តាល ឬក៏កំពុងសិក្សានៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួន

គាំទ្រដល់ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីអំពីយុត្តិធម៌អនីតិជន តាមរយៈការ

កុមារទាំងនោះ បាននឹងកំពុងធ្វើការងារ ឬកំពុងទទួលការបណ្តុះ
ហើយភាគច្រើនបានបង្ហាញថា ពួកគេចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

សហគមន៍ ដើម្បីបញ្ចៀសពួកគេពីការប្រព្រឹត្ដិបទល្មើសនាពេល
អនាគតទៀត។

ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននៅកម្ពុជា ត្រូវបានអនុម័តក្នុង

ឆ្នាំ២០១៦។ ច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលការណ៍

គ្រឹះ ដែលចែងថាការឃុំឃាំងគួរតែជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់
កុមារ និងបានចែងថាការគិតគូពីឧត្តមប្រប្រយោជន៍របស់កុមារ

ត្រូវតែយកមកធ្វើការពិចារណាក្នុងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែល
ទាក់ទិននឹងកុមារ។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបតិ្តដែលត្រូវ
បានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបង្កើតឡើង "ដើម្បី
ជួយអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនទំនើបមួយដែលរឹងមាំ និង

ច្បាស់ ថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីមួយក្នុងការ

ផ្តល់នូវសេវាឬជំនួយដល់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់។ អង្គការជីវិត
នៅកម្ពុជា បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការគាំទ្រលើបេសកកម្ម
នេះ។ អង្គការ បានធ្វើការជាមួយកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់អស់

រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ តាមរយៈការឧបត្ថមលើការស្តារ
នីតិសម្បទា ការធ្វស
ើ មាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គម និងផ្តល់

ឲ្យនូវអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាង។យើងជាអង្គការមួយ ក្នុងចំណោម
អង្គការតិចតួចផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើការ

នៅក្នុងវិស័យសុខុមាលភាពកុមារ និងគ្រួសារ ដែលមានកម្មវិធី
យុត្តិធម៌អនីតិជន។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាជឿជាក់ថា វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត
ក្នុងការបញ្ចៀសកុមារពីការប្រព្រឹត្តិល្មើសច្បាប់ក្នុងរយៈពេល

8

www.thislife.ngo

វែងនោះគឺ វិធានការបង្វែរពួកគេចេញពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

មានការថប់អារម្មណ៍ ហើយក៏អាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយូរអង្វែង

វិធានការបង្វែរ ពោលគឺបង្វែរកុមារដែលប្រព្រឹតល
្ត ្មើសច្បាប់ឲ្យ

មានការប្រឈមនឹងការសម្លុតធ្វើបាប និងអំពើហិង្សានៅក្នុង

ព្រហ្មទណ្ឌ តាមរយៈវិធានការបង្ការបទល្មើស និងការប្រើប្រាស់
រួចចេញពីបណ្តឹងតុលាការ ឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយ បញ្ហា
តាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។ វិធានការបង្វែរនេះ បានជួយ
កាត់បន្ថយដល់ការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសសាជាថ្មីប្រកបដោយ

ភាព ជោគជ័យ។ វាអាចចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការ
អភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវ

ចំពោះបទល្មើសរបស់ពួកគេ ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនពួកគេទៅ

ពន្ធនាគារ។ វិធានការបង្វែរ ក៏អស់ថ្លៃតិចជាងការដាក់ពន្ធនាគារ

ហើយក៏អាចកាត់បន្ថយសម្ពាធលើប្រព័ន្ធតុលាការ និងពន្ធនាគារ
ដែលមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយ។

សម្រាប់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ យើងមានវិធីមួយច្បាស់លាស់
សម្រាប់គាំទ្រដល់ពួកគេ ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពី

ដល់សុខភាព រាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេផងដែរ។ ពួកគេ

ពន្ធនាគារ និងការសម្លុត ធ្វើបាបដោយនគរបាលក្នុងអំឡុងពេល
ចាប់ខ្លួន ឃុំខ្លួន និងសួរចម្លើយ។ ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព
នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅមានភាពទន់ខ្សោយ ហើយការទាក់ទង

ជាមួយគ្រួសារក៏នៅមានកម្រិត។ ក្រៅតែពីកម្មវិធីលំហែកម្សាន្ដ

ដែលដឹកនាំដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ពួកគេមានឱកាស

តិចតួចក្នុងការលំហែកំសាន្ត ទទួលបានការអប់រំ ស្តានីតិសម្បទា
នៅក្នុងពន្ធនាគារ ហើយជាក់ស្តែងការផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាជំនាញ

ឯកទេសសម្រាប់កុមារក៏កម្រដែរ។ ជាក់ស្តែង សម្រាប់កុមារី គឺ
មានឱកាសតិចតួច។ ពួកគេកម្រនឹងទទួលបានការយកចិត្ត

ទុកដាក់ជាពិសេសណាស់ បើទោះបីជាពួកគេមានតម្រូវការ និង
ប្រឈមនឹងហានិភ័យក៏ដោយ។

យុត្តិធម៌អនីតិជន ដែលអាចជំនួសឲ្យការដាកពន្ធនាគារ និង

កុមារជាច្រើនមិនមានតំណាងផ្នែកច្បាប់ មូលហេតុគឺដោយ

អាចត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយមន្រ្តីនគរបាល ព្រះរាជអាជ្ញា ឬ

បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនកុមារមុនពេល

អាចមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគេជាង។ វិធានការបង្វែរនេះ

ចៅក្រម នៅដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃដំណើរការ។ អ្នកចូលរួមក្នុង

កិច្ចសម្ភាសន៍និងការស្ទង់មតិរបស់យើងក៏បានឯកភាពផងដែរថា
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកម្មវិធី

ទប់ស្កាត់បទល្មើស និងវិធានការបង្វែរបទល្មើសនៅដំណាក់កាល
ផ្សេងៗ រួមមានការបណ្តុះបណ្តាល ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ និង
សង្គម។

ពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបមានអត្រាអ្នកទោសដែលជាអនីតិជន
ខ្ពស់ជាងខេត្តដទៃទៀត ក្នុងនោះចំនួនកុមារមានរហូតដល់

ទៅ១៣%នៃចំនួនអ្នកទោសសរុប។ កុមារក្នុងពន្ធនាគារ រស់នៅ
ក្នុងស្ថានភាពចង្អៀតណែន។ ការឃុំឃាំងអាចធ្វើឲ្យកុមារ

សារតក
ែ ង្វះខាតមេធាវី់នៅក្នុងប្រទេស ហើយបើទោះបីជាមាន
ធ្វើសវនាការហើយក្តី ក៏កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ភាគច្រើនត្រូវបាន
ដាក់ពន្ធនាគារមុនពេលកាត់ទោសដោយគ្មានការពិចារណាលើ
សាវតា ឬស្ថានសម្រាលទោសនោះឡើយ។

កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាភាគច្រើន ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់
ឬផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសអហិង្សា ជាពិសេសពីការប្រើប្រាស់
គ្រឿងញៀន ការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងចោរកម្ម។ នៅ

ចុងឆ្នាំ២០១៩ មានកុមារ ៥៣% នៃកុមារសរុប និងមានកុមារី
ចំនួន៧៧% ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទល្មើសទាក់ទង

នឹងគ្រឿងញៀន។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាកុមារ៦៤% បាន

និយាយ ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះហើយដែលបណ្តាល
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ឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើស។

បទឧក្រិដ្ឋ (UNODC) ដែលថា "មានវិធីជាច្រើនដែលសមាជិក

ការប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងសម្រាប់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅប្រទេស

ការដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារ ការធ្វើបែបនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យសិទ្ធិ

កម្ពុជា ជាតម្រូវការយូរមកហើយ ពិសេសសម្រាប់កុមារ។ ជំនួស
ឲ្យការដាក់ពន្ធនាគារ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវ័យក្មេងត្រូវការ
កម្មវិធីដែលផ្តល់ការគាំទ្រ និងការព្យាបាលសមរម្យដែលគាំទ្រ

និងការពារដល់ពួកគេ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មានកម្មវិធីជីវិត

មានជម្រើស (TLWC) ដែលមានគោលបំណងបង្កើន និងពង្រឹង

ដល់ការទទួលបាន និងឱកាសនៃការទទួលបានការព្យាបាល និង

សហគមន៍អាចជួយក្នុងការអនុវត្តជម្រើសសហគមន៍ ជាជាង
ជនល្មើសស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឡើយ" ហើយជាក់ស្តែង

តាមរយៈការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍ ពួកគេក៏នឹងយល់អំពី
អត្ថប្រយោជន៍នៃការរក្សាមនុស្សមិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគ្រប់ពេល
ដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយក៏អាចបង្ហាញនូវការគាំទ្រចំពោះ
ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារផងដែរ។2

ការយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេស

ការធ្វើបែបនេះគឺល្អសម្រាប់កុមារ ពីព្រោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេ នឹង

បញ្ចូលទាំងកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបផងដែរ។

ពួកគេក៏នឹងមិនមានកំណត់ត្រាថ្កោលទោសទេ ប្រសិនបើពួកគេ

កម្ពុជា ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើយុវជនដែលរាប់

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា តែងតែធ្វើការស្វាគមន៍ការធ្វើកំណែទម្រង់
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រហូតមកដល់

ពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការ
ជាមួយអាជ្ញាធរ គ្រួសារ សហគមន៍ និងកុមារ ដើម្បីគាំទ្រ

ដល់ការពន្លឿនការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន នៅ

ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តដទៃទៀត។ យើងយល់ស្របនឹងទស្សនៈ
របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីគ្រឿងញៀន និង

មិនត្រូវបានដកហូត ដូច្នេះពួកគេនៅតែអាចបន្តការសិក្សា ហើយ
ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនូវវិធានការបង្វែរទៅធ្វើការនៅសហគមន៍វិញ...

បើអាចយើងគួរតែដាក់ពួកគេទៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំវិញ ជាជាងដាក់
នៅក្នុងពន្ធនាគារ…ខ្ញុំគិតថា វាជាការប្រសើរដែលមានវិធានការ
បង្វែរសម្រាប់កុមារដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះ។ ពន្ធនាគារ គឺ
មិនល្អសម្រាប់ពួកគេទ…
េ ជាទូទៅការឃុំឃាំងកុមារ គឺដូចជា

ការដកហូតសិទ្ធិរបស់ពួកគេអញ្ចឹង។ វាមានន័យថា ពួកគេនឹង
បាត់បង់សិទ្ធិទៅសាលារៀន និងបាត់បងសិទ្ធិក្នុងការទទួល
បានការអប់រំ ឬការកែប្រែ។

បទសម្ភាា�សន៍៍របស់់អង្គគការជីីវិិតនៅ�កម្ពុុ�ជាជាមួួយមន្រ្តី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាល បានបង្ហាា�ញថា
ពួួកគេ�គាំំទ្រ�ច្្បាប់់យុុត្តិិ�ធម៌៌អនីីតិិជននេះ�ះហើ�ើយពួួកគេ�ចង់់ចាប់់ផ្តើ�ើ�មអនុុវត្តតឱ្្យបាន
ឆាប់់រហ័័សតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។

2 UNODC, 2007, Handbook of Basic Principles and Promising Practice on Alternatives to Imprisonment
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សាវតា
ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន3 របស់កម្ពុជា ត្រូវបានព្រាងដំបូង
ក្នុងឆ្នាំ២០០២ ដែលទីបំផុតត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភា
នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ និងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅដើម

ឆ្នាំ២០១៧។ ច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវគោលការណ៍គ្រឹះ
ដែលថា ការឃុំខ្លួនមុនឬក្រោយសវនាការគួរតែជាជម្រើស
ចុងក្រោយបំផុតដែលគួរធ្វើចំពោះកុមារ (មាត្រា៥)។ បើ

ទោះបីជាច្បាប់នេះបានចូលជាធរមានហើយក្តី ក៏វឌ្ឍនភាពនៃ
ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅកម្ពុជា នៅមានតិចតួច

នៅឡើយ ដោយហេតុថាចំនួនកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនទាន់

មានការថយចុះគួឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយ។ ជាក់ស្តែង ចំនួននៃ
កុមារជាប់ពន្ធនាគារស្ទើរតែកើនឡើងទ្វេជាបីក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ
បន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័ត។

ការលើកឡើងខាងលើនេះ មិនមែនមានន័យថាគ្មានវឌ្ឍនភាព
សោះនោះឡើយ។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការប្រតិបត្តិ
ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន (ឆ្នាំ២០១៨-

ឆ្នាំ២០២០)4 ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ នីតិវិធី
កុមារមេត្រី ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា។ ការបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវបាន
ធ្វើឡើងស្តីពីវិធានការបង្វែរ និងវិធានការជំនួសសម្រាប់កុមារ
ទំនាស់នឹងច្បាប់។ មន្ត្រីសង្គមកិច្ច ត្រូវបានតែងតាំងនៅតាម

បណ្តាខេត្តនីមួយៗ។ លើសពីនេះទៅទៀត វិធានការណ៍ជំនួស
ការឃុំខ្លួន ដូចជាការដាក់ក
 ុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ក្រោមការ

ត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធតុលាការ កំពុងតែត្រូវបានអនុវត្តដោយសា
លាដំបូងនៅទូទាំងប្រទេស។

ជាក់ស្តែងនៅមូលដ្ឋាន កាប្រើជម្រើសផ្សេងទៀតនៅតែមិនទាន់
ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅឡើយ ដោយសារតែ

នគរបាល ព្រះរាជអាជ្ញា និងចៅក្រម ហើយវាហាក់ដូចជាខ្វះ
ការសម្របសម្រួល និងការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុង

ការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យោងតាមការអនុវត្ត
រៀបចំផែនការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងថ្មីៗ ដោយអង្គការសម្ព័ន្ធ
សិទ្ធិកុមារកម្ពុជា និងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជា (LAC) គឺ

នៅតែមិនទាន់មានបទបញ្ជា និងនីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅឡើយ
ហើយក៏មិនទាន់មានការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នូវទំនួល
ខុសត្រូវរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ ក្នុងពេល៤ឆ្នាំតំណាលគ្នា

បន្ទាប់ពីច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តមក កុមារនៅតែបន្តទទួលបានការ
កាត់ទោសដូចជាមនុស្សពេញវ័យ ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅ

ពន្ធនាគារមនុស្សពេញវ័យ ដោយទទួលបានធន់ធានតិចតួច
ចំពោះវិធានការជំនួស និងមានឱកាសទទួលបានការស្តារ
នីតិសម្បទាតិចតួចបំផុត។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានអនុវត្តន៍វិធីសាស្រ្តកិច្ចពិភាក្សាដ
 ឹកនាំ
ដោយសហគមន៍ ចាប់ពីពេលអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង។
យោងតាមវិធីសាស្រ្ត 4S ការអនុវត្តនេះមានបួនដំណាក់កាល៖
ការសិក្សា វិសាលភាព ការត្រួតពិនិត្យ និងការពង្រីកឲ្យកាន់តែ
ធំឡើង។

ដំណាក់កាលសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលចំណេះដឹង

នៅក្នុងតំបន់គោលដៅ សិក្សាឲ្យយល់អំពីបរិបទមូលដ្ឋាន និង

សាកល្បងការយល់ឃើញ។ ដំណាក់កាលសិក្សានេះ ត្រូវបាន

បន្តដោយដំណាក់កាលវិសាលភាព ដែលកម្មវិធីត្រូវបានបង្កើត
ឡើង រួមជាមួយការស្រាវជ្រាវលម្អិតនៅតំបន់គោលដៅ។

បន្ទាប់មក គេត្រូវសាកល្បងកម្មវិធីនេះ ហើយក្នុងអំឡុងពេល

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
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សាកល្បងនោះ គេត្រូវពិនិត្យពិច័យដើម្បីកែលម្អកម្មវិធីនេះ
ឲ្យកាន់តែប្រសើឡើង។ នៅដំណាក់កាលនេះ កម្មវិធីនេះ

មានដំណើរការពេញលេញ ដោយត្រូវការថវិកាជំនួយបន្ថែម និង
ពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្ត ដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះបានបម្រើ

ដល់ប្រជាជនកាន់តែច្រើនទៀត។ នៅក្នុងការអនុវត្ត គេនឹងដាក់
កម្មវិធីនេះ ចូលទៅក្នុងវដ្តនៃការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ និង
ពង្រីកថែមទៀត ដើម្បីធានាផលជះរបស់កម្មវិធី និងអភិវឌ្ឍន៍
ប្រកបដោយចីរភាព។

វិធីសាស្រ្ត 4S ជួយឱ្យអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាគាំទកម្ម
្រ វិធីរបស់

ខ្លួន ឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្កើតឡើង និង

យោងតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលដៅប្រតិបត្តិការរបស់
អង្គការ។
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មធ្យោបាយ និងវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ទាក់ទងនឹងកុមារ មិនថាត្រូវបាន

ទទួលរ៉ាប់រងដោយស្ថាប័នសុខុមាលភាពសង្គមសាធារណៈឬ

ឯកជន ដោយតុលាការ អាជ្ញាធររដ្ឋបាល ឬស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ក៏
ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារត្រូវយកមកពិចារណាជាសំខាន់ផង
ដែរ។ មាត្រា៣ នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិ
កុមារ។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារ
ដែលមានស្រាប់ដំបូងអំពីវិសាលភាព និងវឌ្ឍនភាពនៃច្បាប់ស្តី

ទៅលើលិខិតុបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ដែលមានគោលដៅ
ការពារកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ មានគោលការណ៍ណែនាំគឺការ

គិតគូរដល់ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារជាចម្បង។ នៅក្នុងការ
តាក់តែងផែនការស្រាវជ្រាវ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានដាក់
អាទិភាពលើគំនិតរបស់កុមារ ដើម្បីកំណត់ឲ្យបានយ៉ាងល្អ

បំផុតថា អ្វីទៅគឺជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ អនុលោម

តាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារមាត្រា១២
“ប្រទេសហត្ថលេខីត្រូវធានាថា កុមារដែលមានសមត្ថភាព

បញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ បា
 នដោយសេរី
ក្នុងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារ ក៏ដូចជាត្រូវ
ធានាឲ្យបានថាទស្សនៈរបស់កុមារត្រូវបានផ្តល់ ឲ្យមានទម្ងន់

ពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបតិនៅ
្ត

ស្របទៅតាមអាយុ និងភាពពេញវ័យរបស់កុមារ ”។

អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធហើយត្រូវបានបំពេញបន្ថែមតាមរយៈការវិភាគ

បេសកកម្មរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា គឺ "ស្ដាប់ ច
 ូលរួម ន
 ិង

កម្ពុជា តាមរយៈការចុះជួបពិភាក្សាជាមួយតួអង្គក្នុងស្រុក និង

ស្ថានភាពកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាដោយផ្អែកលើឯកសារ

ដែលមានស្រាប់ ការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា
និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផ្សេងទៀត។

ការស្រាវជ្រាវដំបូងនេះ បានចង្អុលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីទិសដៅ

នៃការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងផ្ទាល់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញា
និងខែតុលាឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលរួមមាន៖
ការស្ទង់មតិជាមួយកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ និងសមាជិក

សហគមន៍ និងការធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍លម្អិតជាមួយកុមារទំនាស់
នឹងច្បាប់ដែលរួមមានទាំងអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ ន
 ិង

អ្នកខ្លះទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងហើយក៏ដូចជា គ.ក.ន.ក.
នគរបាលមូលដ្ឋាន និងមន្រ្តីតុលាការផងដែរ។

ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំង

ស្វែងរកមតិគា
 ំទ្រជាមួយក
 ុមារ គ្រ
 ួសារ និងសហគមន៍

ន
 ូវអ្វី

ដែលពួកគាត់កំណត់ និងបង្កើតសកម្មភាព ដើម្បីដោះស្រាយ
បញ្ហប្រ
ា ឈមដ៏ស្មុគស្មាញនៅ
 ក្នុងសង្គ
 ម។" ការស្រាវជ្រាវនេះ

ផ្អែកលើជំនឿយ៉ាងមុតមាំរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដ
 ែលជឿថា
សហគមន៍ជាអ្នកជំនាញក្នុងការកំណត់នូវវិធីសាស្រ្តដែលអាច
អនុវត្តបាន ដើម្បីសម្រេចនូវវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ

ដូចគ្នាដែរ សហគមន៍ក៏អាចជួយបង្កើតដំណោះស្រាយនៅថ្នាក់
មូលដ្ឋានល
 ើការទប់ស្កាត់ និងវិធានការបង្វែរបទល្មើស។

គម្រោងនេះក៏ស្របនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិសកល ដើម្បី
កាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារក្នុងកំឡុងពេលរីករាល
ដាលនជំ
ៃ ងឺកូវីដ១៩ ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ

ការកាត់បន្ថយសម្ពាធលើប្រព័ន្ធតុលាការ និងជួយកាត់បន្ថយ

ការទទួលយកថ្មីនៃជនដែលជាប់ចោទ ឬត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពី
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បទល្មើសតូចតាច។5 ឥឡូវនេះ ក៏មានការអះអាងយ៉ាងច្បាស់

រាល់ការស្ទង់មតិនិងកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងអស់ ក្នុងការសិក្សា

វីដ១៩ ហើយក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជា "ស្នប់បូមរោគរាតត្បាត

ជំងឺកូវីដ១៩ និងដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកចូលរួម។ អង្គការ

ដែរថា ពន្ធនាគារគឺជាមជ្ឈដ្ឋានគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ជំងក
ឺ ូ

(epidemiological pumps)" សម្រាប់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុង
សង្គមទាំងមូលផងដែរ។ តាមការកំណត់សម្គាល់ក៏ត្រូវបាន

បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ជាទូទៅពន្ធនាគារដែលចង្អៀតណែនណាន់
តាន់តាប់ហើយជាក់ស្តែងវិធានការនិរន្តរភាពតែមួយគឺមិន

អាចធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតចម្ងាយបាននោះឡើយ ហើយ

ជាក់ស្តែងវិធានការនិរន្តភាពតែមួយគត់ដែលអាចឆ្លើយតបទៅ
នឹងស្ថានភាពនេះបាន គឺការកាត់បន្ថយចំនួនកកស្ទះនេះឯង។

តាមរយៈហេតុផលទាំងនេះហើយ ទើបប
 ្រទេសជាច្រើនបាននឹង

ស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពនៃ
ជីវិតនៅកម្ពុជា បានផ្តល់ជូននូវម៉ាស់និងសារធាតុលាងសម្អាត
ដៃដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ហើយនិងធានាបាននូវការរក្សា

គម្លាតចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការស្ទង់មតិ និងក្នុង

កិច្ចសម្ភាសន៍។ ការចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិ និងកិច្ចសម្ភាសន៍
ទាំងអស់ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយអ្នកចូលរួម
ទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការដកខ្លួនចេញពេលណាក៏បាន
ស្របតាមនីតិវិធីនៃការព្រមព្រៀងដែលបានយល់ស្រប។

កំពុងវាយតម្លឡ
ៃ ើងវិញអំពកា
ី រប្រើបស
្រា វ់ ិធីសាស្តដា
្រ ក់ពន្ធនាគារ
ក៏ដូចជាបាននឹងកំពុងតែកាត់បន្ថយលំហូរអ្នកទោសនិងពន្លឿន
ការដោះលែងអ្នកទោសដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្រប។

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

មានកុមារចំនួន៧៦នាក់ ក្នុងនោះមានកុមារា៦៥នាក់ និង

កុមារី១១នាក់ បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ
ខេត្តសៀមរាបក្រោមបទចោទប្រកាន់ឬត្រូវបានថ្កោលទោស

ពីបទល្មើស បានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការជីវិតនៅ

កម្ពុជា។ យោងតាមស្ថិតិពន្ធនាគារក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ចំនួននេះ
តំណាងឲ្យប្រហែល១៨% នៃកុមារា និង៧៣%នៃកុមារីដែល
ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះ។

ការស្ទង់មតិនេះ ត្រូវបានសាកល្បងជាមុនជាមួយកុមារចំនួន១២
នាក់ នៅក្នុងពន្ធនាគារ និងត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញយោង
តាមមតិប្រតិកម្មរបស់ពួកគេ មុនពេលធ្វើការស្ទង់មតិផ្លូវការ។

ការស្ទង់មតិនេះ ត្រូវបានដឹកនាំធ្វើសម្ភាសដោយបុគ្គលិកចំនួន៨
នាក់ ដែលបានផ្តល់ព័ត៌មាននិងការគាំទ្ររួមមានការផ្តល់ការ

គាំទ្រម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់ចំពោះអ្នកចូលរួមដែលត្រូវការជំនួយក្នុង

ស្រី។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក៏បានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយក
 ុមារ
ចំនួន៧នាក់ ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ ក្នុងនោះមាន
កុមារី២នាក់ផងដែរ។

គោលបំណងចម្បងនៃការស្ទង់មតិនិងកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងនេះ

គឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីសាវតារបស់កុមារ ក៏ដូចជាស្វែងយល់ពី

មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រពត
្រឹ ្តល្មើសច្បាប់ និងបទពិសោធន៍
ពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងនៅក្នុងពេលជំនុំជម្រះក្តី និង

ដើម្បី ស្វែងយល់ ថាតើពួកគេគិតថាការជាប់ពន្ធនាគារនេះ

បានជះឥទ្ធិពលដល់ពួកគេ និងផែនការអនាគតរបស់ពួកគេ

យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ និងដើម្បីសាកសួរយោបល់របស់ពួកគេអំពី

ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់ពន្ធនាគារ។ ក្នុងករណីកុមារត្រូវបាន
ដោះលែងពីពន្ធនាគារ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាក៏បានសាកសួរអំពី
បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបាន
ដោះលែងមក។

ការស្ទង់មតិ និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសមាជិក

ការអាន ឬសរសេរ។ ការធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយកុមារីបានធ្វើឡើង

សហគមន៍

បុគ្គលិកភ
 េទស្រីតែប៉ុណ្ណោះ។ ឆ្មាំពន្ធនាគារមិនមានវត្តមាន

ជាលទ្ធផលសមាជិកសហគមន៍ចំនួន៧៧នាក់ (ស្រី

នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមួយហើយត្រូវបានសម្ភាសដោយ
នៅក្នុងបន្ទប់ទេក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការស្ទង់មតិនេះ។

លើសពីនេះទៅទៀត អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍
លម្អិតជាមួយកុមារចំនួន១៣នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ខេត្ត

សៀមរាប ក្នុងនោះមានកុមារី៣នាក់។ រាល់កិច្ចសម្ភាសន៍

ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់ឆ្មាំពន្ធនាគារ

ហើយ ការសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិក

ចំនួន៥៦នាក់ និងប្រុសចំនួន២១ នាក់) ក្នុងឃុំចំនួន ២ (៣៦
នាក់នៅ ក្នុងសង្កាត់ក្របីរៀល និង៤១នាក់នៅក្នុងឃុំចារឈូក)
បានចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។
អាយុជាមធ្យមនៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិគឺមានអាយុ៤២ឆ្នាំ។

ការស្ទង់មតិនេះ ត្រូវបានសាកល្បងជាមុនជាមួយសមាជិក
សហគមន៍ចំនួន៤ នាក់ និងបានកែសម្រួលតាមមតិរបស់

ពួកគេ។ ការស្ទង់មតិនេះ ត្រូវបានធ្វើដោយបុគ្គលិកអង្គការ
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ជីវិតនៅកម្ពុជាចំនួន១២នាក់ ដែលជាអ្នកចាំជួយ រួមមានការ

បទសម្ភាសន៍ជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល

អាន ឬសរសេរ។ មានបុគ្គលិកស្ត្រីចាំជួយអ្នកចូលរួមដែលជា

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានធ្វើបទសម្ភាសន៍លម្អិតជាមួយ

ផ្តល់ការគាំទ្រម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់ចំពោះអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការ
ស្ត្រី។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក៏បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ចំនួន២លើក
ជាមួយសមាជិក គ.ក.ន.ក. ផងដែរ។

គោលបំណងសំខាន់នៃការស្ទង់មតិ និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះ គឺ
ដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្រិតនិងប្រភេទនៃបទល្មើសដែលកុមារបាន

ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ និងដើម្បីស្វែងយល់ពីផល
ប៉ះពាល់នៃ ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់កុមារ គ្រួសារនិងសហគមន៍
និងដើម្បីស្វែងយល់ពីឥរិយាបថរបស់សហគមន៍ចំពោះកុមារ

ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស និងរួមបញ្ចូលទាំងការស្វែងយល់ថាតើ

ពួកគេគិតថាជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់ពន្ធនាគារ គឺជារឿងល្អ
ឬអាក្រក់។

តំណាងនគរបាលប្រចាំតំបន់ចំនួន៥រូប ចៅក្រម២រូបនៅ

តុលាការខេត្តសៀមរាប និងមន្ត្រីមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន
និងយុវនីតិសម្បទាចំនួន៣ រូប។ គោលបំណងចម្បងនៃ

បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះ គឺដើម្បីស្វែងយល់ពីតួនាទីរបស់ពួកគេ
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុតិធម៌អនីតិជន និងតម្រូវការដែល

ពួកគេមាន ក៏ដូចជាដើម្បីពិភាក្សាពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ
ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ និងដើម្បី

ទទួលបាននូវមតិយោបល់របស់ពួកគេលើជម្រើសផ្សេងក្រៅពី

ការដាក់ពន្ធនាគារ និងដើម្បីស្វែងយល់ពីវិធីទប់ស្កាត់កុមារមិន
ឲ្យប្រព្រឹត្ដបទល្មើសនាពេលអនាគត។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា

ក៏បានពិភាក្សាអំពីតួនាទីនាពេលអនាគតរបស់អង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តច្បាប់នេះ។
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ការងាររបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាលើ
វិស័យយុត្តិធម៌អនីតិជន

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា គឺជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការ
តិចតួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ

សុខុមាលភាពកុមារនិងគ្រួសារ ដែលអ
 នុវត្តនូវកម្មវិធីយុត្តិធម៌
អនីតិជននេះ។

កម្មវិធីជីវិតគ្មានរបាំង (TLWB) មានគោលបំណងធានាឲ្យបាន
ថាយុវជនទំនាស់នឹងច្បាប់អាចទទួលបានសិទ្ធិជ្រើសរើសវិធាន
ការផ្សេងៗទៀត ក្រៅអំពីការកាត់ទោសដាក់ឃុំឃាំងតាមដែល
សមស្រប ហើយក៏នឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់

ក្នុងករណីដែលការកាត់ទោសដាក់ឃុំឃាំងមានភាពចាំបាច់។
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ
នឹងការគាំទ្រកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ បានយកចិត្តទុកដាក់លើការ
គាំទ្របុគ្គល និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលដែល

ពួកគេនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឬក្រោយពេលដោះលែង។ ដើម្បី

បំពេញបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះ កម្មវិធី TLWB មានគោលបំណង

ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនយុវជនល្មើសនឹងច្បាប់ ពីការកាត់ទោស
ដាក់ពន្ធនាគារនៅដំណាក់កាលដំបូង ដោយផ្អែកលើភាពខ្លាំង
របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើការជាមួយសហគមន៍

មូលដ្ឋាន និងបណ្តាញផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផ្លាស់
ប្តូរប្រកបដោយចីរភាព។ កម្មវិធី TLWB ធ្វើការសហការណ៍

ជាមួយកម្មវិធីអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតមានជាអាទិ៍៖
កម្មវិធីចេញពីរបាំងជីវិត (TLBB) មានគោលបំណងក្នុងការ

បង្កើននូវជំនាញ ចំណេះដឹង និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាង

គ្រួសារ និងកុមារដែលជាប់ពន្ធនាគារ និងដើម្បីជួយធ្វើសមា

ហរណកម្មទៅ
 ក្នុងសហគមន៍ប្រកបដោយជោគជ័យ នៅពេល
ដែលត្រូវបានដោះលែង។ លទ្ធផលនៃកម្មវិធីនេះ ទទួលបាន
ជោគជ័យដ៏លើសលុប ដោយអត្រានៃការប្រព្រឹត្តិល្មើសជាថ្មី

ក្នុងរយៈពេល ៦ខែបន្ទាប់ពីការដោះលែងគឺមានកម្រិត ០%

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ មក។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់បានផ្សារភ្ជាប់
ទំនាក់ទំនងសាជាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ និង
ធ្វើសមាហរណកម្មច
 ូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេវិញ

ប្រកបដោយជោគជ័យ។ ៨៦% ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្វែងរក
ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានដោះលែង។ រួមទាំង២២%
ទៀតបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

កម្មវិធីជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារ (TLIF) មា
 នគោលបំណងគាំទ្រ

និងការពារក្រុមគ្រួសារប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការ បែកបាក់
គ្នាពេលដែលអាណាព្យាបាលកុមារ ឬកុមារនោះត្រូវជាប់

ពន្ធនាគារ តាមរយៈការផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងករណីមានលក្ខណៈ
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ការគាំទ្រគ្រួសារក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង ការ

គាំទក្ន
្រ ុងការទៅសួរសុខទុក្ខនៅពន្ធនាគារ ការគាំទ្រលើការបង្កើត
ប្រាក់ចំណូល និងតាមរយៈការផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់

ការអប់រំ និងសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងបំនិនជីវិត។ កម្មវិធីនេះ

បានទប់ស្កាត់ដោយភាពជោគជ័យម
 ិនឲ្យកុមារបែកចេញពីក្រុម
គ្រួសារ ដែលបណ្តាលមកពីការជាប់ពន្ធនាគារ ក៏ដូចជាបាន

បង្កើតនូវភាពធន់ និងសមត្ថភាពដល់គ្រួសារដើម្បីជំនៈឧបសគ្គ
ដែលខ្លួនប្រឈម។ ជាលទ្ធផល កុមារចំនួន ៣២៥ នាក់ ត្រូវ

បានជួយឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំក្នុងគ្រួសារ ហើយគ្រួសារចំនួន
១៣៧ ត្រូវបានគាំទ្រក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិកគ្រួសារ
របស់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារ។
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កម្មវិធីជីវិតមានជម្រើស (TLWC) មា
 នគោលបំណងដើម្បី

បង្កើន និងពង្រឹងដល់លទ្ធភាព និងឱកាសនៃការទទួលបានការ
ព្យាបាល និងការយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹង

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

លើយុវជន កា
 របង្កើតក្រុមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងតាមរយៈ
ការគ្រប់គ្រងករណីសម្រាប់យុវជន ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការ
អន្តរាគមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់។ ទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំង

ការបង្កើតក្រុមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននិង
គ្រឿងស្រវឹង សម្រាប់អនីតិជននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប។
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា មានគោលបំណងផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្ត

ដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយក្នុងការពង្រីកការយល់ដឹងអំពី
អន្តរាគមន៍លើគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងដល់សហគមន៍

តាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាព
ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច។ កម្មវិធី នាពេល
បច្ចុប្បន្ននេះ មានគោលបំណងផ្តល់នូវការអន្តរាគមន៍លើបញ្ហា

គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹង សម្រាប់អនីតិជនចំនួន ៧០ នាក់
ដែលមានអាយុចន្លោះពី១៤-១៩ ឆ្នាំ។
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ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និង ផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការប្រតិបត្តិដើម្បី
អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន

ប្រតិបត្តិនៅតែបន្តទទួលស្គាល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការ

សង្គមស៊ីវិល ជាពិសេសទាក់ទងនឹងវិធានការបង្វែរនិងធ្វើសមា
ហរណកម្ម"។

មានឯកសារណែនាំមួយចំនួន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជា

ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ជាក់

ផ្នែកមួយនៃដំណើរនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

មុនឬក្រោយការ ជំនុំជម្រះ គួរតែជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបំផុត

ស្តីពីនីតិវិធីកុមារមេត្រី ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី

គួរតែតែយកមកពិចារណាជាចម្បងនៅក្នុងរាល់ការធ្វើសកម្មភាព

បណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួនមន្ត្រីនគរបាល ធ្លាប់បានសិក្សារួចមក

របស់តុលាការទាំងអស់(មាត្រា៥)ផង។ ផ
 ែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

បណ្តុះបណ្តាលក្នុងនីតិវិធីទាំងនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយ

ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនទំនើបមួយដែលរឹងមាំ និងប្រកបដោយ

ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

ដំណោះស្រាយជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ជាសកម្មភាពចម្បង

នីតិវិធីតុលាការ និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីវិធានការបង្វែរកុមារ

ឡើងវិញនូវគោលការណ៍គ្រឹះដោយចែងថា ការឃុំខ្លួន

អនីតិជននៅកម្ពុជា។ ឯកសារទាំងនោះរួមមានសៀវភៅណែនាំ

ដែលគួរធ្វើឡើងចំពោះកុមារ ហើយផលប្រយោជន៍របស់កុមារ

បណ្តុះបណ្តាលរបស់បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ដោយការ

ទាក់ទងនឹងកុមាររួមទាំងគ្រប់ដំណាក់កាល នៃដំណើរការនីតិវិធី

ហើយ។ យ
 ៉ាងណាមិញ ចំនួនមន្ត្រីនគរបាលដែលបានទទួលការ

និងប
 ្រតិបត្តិ ក្រោយមកត្រូវបានអភិវឌ្ឍ"ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍ

ហើយពួកគេក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថា តើនីតិវិធីទាំងនេះ

និរន្តរភាពដែលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការបង្វែរ និង

គោលការណ៍ណែនាំតុលាការទាក់ទងនឹងកុមារ ដែលស្ថិតក្រោម

ជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម"។

ទំនាស់នឹងច្បាប់ ត្រូវបានធ្វើបញ្ចប់ហើយ ដោយបច្ចុប្បន្ននេះ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបតិ្តទទួលស្គាល់ថា ការបង្កើត

ប្រព័ន្ធ យុត្តិធម៌អនីតិជនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរដ៏ស្មុគស្មាញ
នៃគោលនយោបាយនិងការអនុវត្ត ហើយក៏តម្រូវឲ្យមាន

ប្រព័ន្ធតែមួយ ជាមួយនឹងការអនុវត្ត គោលនយោបាយ និងកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការរួមមួយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ វាត្រូវបាន
គេទទួលស្គាល់ថា "ការផ្តល់ដំណោះស្រាយនៅតាមមូលដ្ឋាន
ឬនៅនឹងទីកន្លែងផ្ទាល់មានភាពចាំបាច់ណាស់នៅជួរមុខ។

ដំណោះស្រាយចាំបាច់ត្រូវមានប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងសហគមន៍ន
 ី
មួយៗ និងស្របតាមគោលការណ៍ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នា

ចំពោះការអនុវត្តនៅថ្នាក់សហគមន៍។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និង

កំពុងតែរង់ចាំការអនុម័ត។
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និង ផែនការប្រតិបត្តិដើម្បី
អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន និងតួនាទី
របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា វាគឺជា
ផែនការជាតិមួយ ដែល "នាំឲ្យសង្គមស៊ីវិល រដ្ឋាភិបាល និង
អង្គការមិនម
 ែនរ ដ្ឋាភិបាល" ហើយកំណត់ទស្សនវិស័យថា

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការផ្តល់នូវសេវាកម្មចម្រុះ។
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិច
 ែងថា “ វិធានការបង្វែរ និង

ការធ្វើសមាហរណកម្មទាមទារឲ្យមានការតភ្ជាបជា
់ មួយស្ថាប័ន

កុមារដែលងាយរងគ្រោះក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងសមត្ថភាពឬ
សក្តានុពលកម្មវិធីទាំងនេះ ដើម្បីគាំទ្រដល់កុមារដែលប្រឈម
នឹងហានិភ័យ នៃការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសរបស់ពួកគេតាមភាព

ដែលសមស្រប"។ ធ្វើការសម្គាល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងផែនការ

យុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិនិង ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៧ -

២០២១ ស្តីអំពីការទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតប ចំពោះអំពើហិង្សា
ប្រឆាំងនឹងកុមារ6 និងធ្វើការកំណត់ពីប្រភេទនៃកិច្ចអន្តរាគមន៍

ដែលនឹងជួយដល់កុមារដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការប្រព្រឹត្តិ

បទល្មើស សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបង្វែរនិងអ្នកដែលត្រូវធ្វើសមាហរ
ណកម្មត្រឡប់ចូលសហគមន៍របស់ពួកគេវិញ។

សង្គមស៊ីវិល និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានស្រាប់របស់

ស្ថាប័ននានា ក្នុងការគាំទ្រដល់កុមារឲ្យទ
 ទួលបានអនាគតដ៏

ភ្លឺស្វាង" ហើយនិងចែងថា "ភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាល អង្គការដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងនិយោជក
មានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការគាំទ្រលើការអនុវត្តផែនការ

សមាហរណកម្មកុមារ។ យោងតាមសូចនាករលទ្ធផលទី៨នៃ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិបុគ្គលិកអង្គការមិនមែន

រដ្ឋាភិបាលក៏អាចត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ច
ដែរ"។ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក៏អាចមានតួនាទីក្នុង

ការអនុវត្តវិធានការបង្វែរក្នុងករណីជាក់លាក់ ដោយហេតុថា

ភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ចអាចកំណត់ឲ្យបុគ្គល ឬអង្គការណាមួយ ផ្តល់
សេវាកម្ម ឬជំនួយដល់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិច
 ែងថា "ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិង

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល មានកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការគាំទ្រលើ
វិស័យសុខុមាលភាពកុមារនិងគ្រួសារ តាមរយៈការគាំទ្រដល់

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

គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះ ដើម្បីទាញពួកគេប្រព្រឹត្តនូវ

"មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា យុទ្ធសាស្រ្តទប់ស្កាត់

ពួកគេពីការប្រពឹ្រត្តបទល្មើស ហើយនិងធ្វើការអភិវឌ្ឍ

ធ្វើឲ្យរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏អាចលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព

សម្រាប់កុមារប្រសិនបើចាំបាច់។

ឥរិយាបថនិងមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន ដែលនឹងបង្វែរ
ផ្នែកបន្ថែមជាក់លាក់នៃកម្មវិធី ឬអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថ្មីមួយ

បទល្មើសដ៏ម៉ត់ចត់ មិនត្រឹមតែអាចទប់ស្កាត់បទល្មើស និងការ
សហគមន៍ ដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ
ចីរភាពរបស់ប្រទេសផងដែរ។ ការទប់ស្កាត់បទល្មើស

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទំនួលខុសត្រូវ បង្កើននូវគុណភាព
ជីវិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប។ វាមានអត្ថប្រយោជន៍

យូរអង្វែងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយ ថ្លៃចំណាយ ពាក់ព័ន្ធនឹង

ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌជាផ្លូវការក៏ដូចជាថ្លៃចំណាយក្នុងសង្គម
ដទៃផ្សេងៗទៀត ដែលកើតចេញពីបទល្មើស" គោលការណ៍

ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើស
(សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច
២០០២/១៣ ឧបសម្ព័ន្ធ) ។

ការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោម

យុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពផ្សេងទៀតរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និង
ប្រតិបតិ្តជាមួយនឹងលទ្ធផលចំនួន ៣ ដែលត្រូវបានកំណត់
អត្តសញ្ញាណ៖
•

បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងវិស័យសុខុមាលភាពកុមារ និង

សហគមន៍ទូទៅ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកុមារដែល

ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការប្រព្រឹត្តិបទល្មើស និងដើម្បី
ប្រាប់ឲ្យកុមារ និងគ្រួសារទៅរកការផ្តល់សេវាដែល
សមស្រប។
•

ធ្វើការពង្រឹងនូវកម្មវិធីដែលមានស្រាប់សម្រាប់កុមារនិង

•

ពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍និងមន្ត្រីនគរបាល

តាមរយៈការអនុវត្តតាមមធ្យោបាយនគរបាលសហគមន៍
នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាបទល្មើសនិងអា
ត្រានៃការប្រព្រឹតិ្តបទល្មើសសាជាថ្មីរបស់អនីតិជន។

ការបង្វែរ និងជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់
ពន្ធនាគារ

ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា និងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ផ្តល់ជម្រើស

ផ្សេងក្រៅពីការដាក់ពន្ធនាគារដែលរួមមាន៖ ការធ្វើការតាមដាន
របស់តុលាការ ការធ្វើការពន្យាការកាត់ទោស និងការបម្រើ
ការងារនៅក្នុងសហគមន៍។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិ

បត្តក៏បានគាំទ្រឲ្យមានការប្រើប្រាស់ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការ
ដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមពីលើវិធានការបង្វែរផងដែរ ដើម្បីធានា

ឲ្យបានថា ការឃុំខ្លួន គឺជាវិធានការចុងក្រោយបង្អស់ ហើយស្ថិត
ក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត ហើយក៏ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការ
ជាជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការឃុំខ្លួនមុនពេលធ្វើសវនាការផងដែរ។
ជំពូកទី១០ នៃច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ចង្អុលបង្ហាញ

ជាពិសេសលើវិធានការបង្វែរនេះ ក៏ដូចជាកំណត់លក្ខខណ្ឌជា

អប្បបរមានិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ថាតើនៅពេលណាដែល
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វិធានការបង្វែរនេះគួរតែត្រូវយកមកពិចារណា និងថាតើនៅពេល

ព្រះរាជអាជ្ញា និងការចុះឈ្មោះធ្វើការព្រមានរបស់នគរបាល

បង្វែរនេះ។ មាត្រា៦១ ចែងថាអាជ្ញាធរដែលទទួលបន្ទុក លើ

ឡើយ។ កំណត់ត្រាព្រមានចាំបាច់ត្រូវរក្សាទុកដាច់ដោយឡែក

ណា វិធានការជាក់លាក់លម្អិតអាចត្រូវបានអនុវត្តក្រោមវ ិធានការ
ការអនុវត្តវិធានការបង្វែរនេះមានដូចជា៖ ព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រម
ស៊ើបសួរ និងចៅក្រមជំនុំជម្រះ។ យ៉ាងណាមិញក្នុងមាត្រា

១៣ ក៏បានចែងផងដែរថាមន្រ្តីនគរបាល តុលាការអាចចេញ

មិនគួរចាត់ចូលជាផ្នែកណាមួយនៃកំណត់ត្រាថ្កោលទោស

ពីកំណត់ត្រាច្បាប់ដទៃផ្សេងទៀត" ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិ
បត្ត៣.៥.៨។

ការព្រមានដោយផ្ទាល់មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ជាវិធានការ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិទ
 ទួលស្គាល់ថាការ ”ការធ្វើការ

ឲ្យបានឆាប់រួសរាន់។ មាត្រា១៣ ក៏តម្រូវឲ្យពួកគេសរសេរនូវ

ខ្លួនចំពោះអាកប្បកិរិយាខុសច្បាប់ និងកត់ត្រាទុកនូវការរិះ

បង្វែរ និងបញ្ជូនអនីតិជនទៅអ្នកតំណាងដែលត្រូវបានចាត់តាំង

របាយការណ៍ ហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បី
ចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបន្តផងដែរ។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិប
 ញ្ជាក់ថា អត្ថបទនេះផ្តល់

ឲ្យ "នគរបាលនូវអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបទល្មើសតូចតាច
ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ជូនទៅតុលាការ តាមរយៈការផ្តល់

នូវការបង្កើតប្រព័ន្ធ "ដាស់តឿន" ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជា

ធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនសម័យទំនើប" និង
បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការធ្វើការរាយការណ៍ និងការបញ្ជូន

ព្រមានអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមអាចបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តរបស់
គន់ខ្លំាងៗ លើការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសនោះដោយមិនចាំបាច់ត្រូវ

ប្រើវិធានការដាក់ពន្ធនាគារ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់

ជនល្មើសដែលជាអនីតិជនទាំងនោះ។ វិធានការព្រមានជាធម្មតា
ត្រូវបានយកមកអនុវត្តចំពោះជនល្មើស ដែលបានប្រពឹ្រត្តខុស
ជាលើកដំបូង។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ជនល្មើសវ័យក្មេង

ភាគច្រើនដែលត្រូវបានធ្វើការព្រមានចំពោះបទល្មើស ដែលបា

នប្រព្រឹតខ
្ត ុសជាលើកដំបូង ទំនងជានឹងមិនប្រពឹ្រត្តបទល្មើសជា
លើកទីពីរឡើយ។

សំណុំរឿងក្តីទៅព្រះរាជអាជ្ញា នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យព្រះរាជអាជ្ញា

ផ្នែកទី៤ នៃកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និង

ស្របច្បាប់។

ចំនួន ៣ ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅបង្វែរ និងវិធានការ

អាចពិនិត្យនូ
 វសេចក្តីសម្រេចរបស់នគរបាលដើម្បីធានាភាព

"យោងតាមការអនុវត្តល្អ មាត្រា១៣ គួរតែត្រូវបានមើលឃើញថា

ជាជំហាននីតិវិធី សម្រាប់ការធ្វើការពិនិត្យរឿងក្តីឡើងវិញ ជាជាង
ត្រូវបានមើលឃើញថាជាឱកាសដែលព្រះរាជអាជ្ញាអាចធ្វើការ

ប្រតិបត្តិធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណនូវលទ្ធផលជាក់លាក់
ជំនួសផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យ
មានប្រសិទ្ធភាព៖
•

អនុវត្តយន្តការយុត្តិធម៌នៅថ្នាក់សហគមន៍ដោយផ្តោត

បដិសេធលើសេចក្តីសម្រេចរបស់នគរបាលនោះ លើកលែងតែ

លើវិធានការបង្វែរ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកុមារទំនាស់

លើរឿងក្តីនោះ។ បញ្ហាដែលស្របគ្នានោះគឺការចោទសួរលើ

ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួន ឬត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធី

ក្នុងករណីដែលនគរបាលស្នើសុំឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាពិចារណា
កំណត់ត្រាថ្កោលទោស។ របាយការណ៍ដែលដាក់ជូនទៅ

នឹងច្បាប់ កាត់បន្ថយការប្រពត
្រឹ ្តិបទល្មើសសាជាថ្មី
របស់តុលាការ។
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•

ទទួលបានប្រព័ន្ធបង្វែរ ឬការចេញសេចក្តីព្រមានរបស់

នគរបាល ដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់
ទៅនឹងសេវាកម្ម និងការគាំទ្រ។

•

ប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន

ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសម្របសម្រួលវិធានការបង្វែរ និង
សមាហរណកម្មសាជាថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
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វិធានការបង្វែរសម្រាប់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់

ការដោះស្រាយបញ្ហានោះ ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលធ្វើខុស

"ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមពិតទៅវិធានការបង្វែរបាន

ដោយស្ថាប័នមិនមែនតុលាការ ដែលនឹងអាចបញ្ចៀសនូវផល

សាស្រ្តជាក់លាក់នោះទេ។ នៅប្រទេសណា ក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

តុលាការនិងកំណត់ត្រាថ្កោលទោស ហើយក៏អាចធានាបានថា

បទល្មើសមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើប្រទេសនានា

ពេញលេញផងដែរ។8

គ្រប់ផ្នែកនៃប្រព័ន្ធនេះ រួមទាំងពន្ធនាគារផង នឹងមិនអាចទប់ទល់

ការបង្វែរមានលក្ខណៈខុសពី “ការផ្តន្ទាទោសក្នុងជម្រើស

ព្រះរាជអាជ្ញាដែលនាំជនល្មើសមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ការបម្រើសហគមន៍វិញ បន្ទាប់ពីកុមារត្រូវបានកាត់ក្តី និង

ជាច្រើន ឬស្ទើរតែទាំងអស់ អាចត្រូវបានយកមកដោះស្រាយ

កើតឡើង ដោយមិនចំាបាច់មានធនធានសម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធ

ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដែលកើតចេញពី ដំណើរការនីតិវិធីរបស់

ព្រហ្មទណ្ឌជាធម្មតា ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែករណី

សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារ តាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានគោរពយ៉ាង

ស៊ើបអង្កេត កាត់ទោស និង ផ្តន្ទាទោសជនល្មើសទាំងអស់នោះ
នឹងចំនួននៃជនល្មើសបានឡើយ។ ជាលទ្ធផល នគរបាល និង

ផ្សេងគ្ន”ា ។ វិធានការបង្វែរ គឺជាការសម្រេចបញ្ចប់រឿងក្តីទៅជា

ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចថា តើនរណាខ្លះដែល

រកឃើញថាមានកំហុស។ ការបង្វែរ គួរតែត្រូវបានអនុវត្តតែ

ខ្លួនគួរចាត់វិធានការប្រឆាំង និងអ្នកណាខ្លះ ត្រូវលើកលែង"។

ក្នុងករណីដែលមានការយល់ព្រមពីកុមារតែប៉ុណ្ណោះ រីឯការផ្តន្ទា

និយមន័យនៃពាក្យថា ”ការបង្វែរ” ចាំបាច់ត្រូវយកមកបកស្រាយ

ចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីកុមារឡើយ។

ភាន់តច្រឡំជាញឹកញាប់លើពាក្យនេះ។ វិធានការបង្វែរ គឺជា

វិធានការបង្វែរ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ឬក្រៅផ្លូវការរួចហើយ

ករណីដែលសាកសម។ ការបង្វែរជាជម្រើសមួយផ្សេងទៀតលើ

ពេញវ័យ។ វិចារណកថានៃបញ្ញាតិ្តទីក្រុងប៉េកាំង (បញ្ញាតិ្ត

គ្រប់ពេលមុនពេលជំនុំជម្រះក្តី។ ការបង្វែរជារឿយៗ ដូចគ្នាទៅ

ការឆ្លើយតបដ៏ល្អបំផុត។ ដូច្នេះ ការប្រើវិធានការបង្វែរពីដំបូង

ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ។

អាចជាការឆ្លើយតបដ៏ប្រសើរបំផុត។ ការបង្វែរនេះច្រើនតែ

“ការបង្វែរ មានន័យថាការបញ្ចៀសកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ ឲ្យ

ហើយនិងដរាបណាដែលក្រុមគ្រួសារ សាលារៀន ឬស្ថាប័ន

7

ឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះថា មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានការ

ទោសក្នុងជម្រើសផ្សេងគ្នាអាចត្រូវបានអនុវត្ត ធ្វើឡើង ដោយមិន

មធ្យោបាយនៃការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលើ

នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ជាច្រើន ទៅលើទាំងកុមារនិងមនុស្ស

ការកាត់ទោសបទល្មើស ហើយក៏នឹងអាចយកមកអនុវត្តបាន

ទី១១) ចែងថា “ក្នុងករណីជាច្រើន ការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍គឺជា

នឹងដំណើរការសន្ធានកម្ម (ការផ្សះផ្សា) និងដំណើរដោះស្រាយ

និងដោយគ្មានការបញ្ជូនទៅជម្រើសសេវាផ្សេងទៀត (សង្គម)

នៅឆ្ងាយពីនីតិវិធីតុលាការ តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីផ្សេងក្នុង

អនុវត្តជាពិសេសចំពោះបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈមិនធ្ងន់ធ្ងរ
គ្រប់គ្រងសង្គមក្រៅផ្លូវការផ្សេងទៀតបញ្ចេញប្រតិកម្ម ឬទំនងជា

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
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មានប្រតិកម្ម ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តការបង្វែរនេះក្នុងន័យ
ស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណោះ។

ការបង្វែរមិនចាំបាច់ត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែបទល្មើសតូចតាច

នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ “ការពិចារណាលើអង្គសេចក្តីករណីរបស់
បុគ្គលនីមួយៗ គឺភាពសមស្របសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការ

បង្វែរ សូម្បីតែនៅពេលដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត នូវបទល្មើស
កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ (ឧទាហរណ៍៖ បទល្មើសដំបូងដែលត្រូវបាន

ប្រព្រឹត្តក្រោមសម្ពាធមិត្តភក្តិ។ល។)(វិចារណកថានៃបញ្ញាតិ្ត

ទីក្រុងប៉េកាំង)។ ការសិក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី
9

អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកុមារបានចង្អុលបង្ហាញថា " ការឃុំខ្លួន
គួរតែត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ជនល្មើសកុមារដែលត្រូវបាន

គេវាយតម្លៃថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀត ហើយនិង
បង្ហាញថាគួរតែមានការវិនិយោគលើធនធានសំខាន់ៗ ក្នុងការ

រៀបចាត់ចែងជម្រើសផ្សេង ក៏ដូចជាកម្មវិធីស្តានីតិសម្បទានិង
សមាហរណកម្មឡើងវិញនៅតាមសហគមន៍ ... ”10

សង្គមកិច្ច មន្ត្រីសាកល្បង ឬសមាជិកសហគមន៍ប្រសិនបើ

អាច។ យន្តការជាក់ស្តែងសម្រាប់វិធានការបង្វែរនេះ អាចខុសគ្នា
ពីការព្រមានដោយផ្ទាល់មាត់ពីនគរបាល។ វិធានការបង្វែរ

កំណត់នូវកាតព្វកិច្ចឲ្យកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

ស្តារនីតិសម្បទា។ អ្វីដែលប្រសើរជាងគេនោះ គួរតែមានជម្រើស

ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅដំណាក់កាលនីមួយៗ។ តួអង្គគ្រប់រូប មាន
ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តវិធានការបង្វែរនេះ តាមរយៈការ
ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ ការធ្វើការណែនាំ ការសាកល្បង ការ

ផ្តល់សេវាសង្គម និងសេវាសុខុមាលភាព។ អង្គការសង្គមស៊ីវិល
ច្រើនតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការនេះ។11

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានវិធានការបង្វែរសម្រាប់
កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់?
•

ដែលបង្កមកពីការឃុំឃាំង។ ដូចដែលអ្នករាយការណ៍

ពិសេសស្តីពីទារុណកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាន

ការបង្វែរអាចធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈមិនផ្លូវការ ឬត្រូវបានប្រើជា

ថ្លែងថា "សូម្បីតែការឃុំឃាំងរយៈពេលខ្លីក៏អាចបង្កនូវ

ផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផ្លូវការ។ ទោះជាស្ថិតក្នុងមធ្យោបាយ

ផលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយនិង

ណាក៏ដោយ ក៏អំណាចនេះចាំបាច់ត្រូវមានបទបញ្ជា និងទទួល

ការអភិវឌ្ឍផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់ កុមារដែរ"។12

បានការឃ្លាំមើលដើម្បីធានាឲ្យបានថាឆន្ទានុសិទិ្ធតែងតែត្រូវបាន
អនុវត្តដោយគិតដល់ឧត្តមប្រយោជន៍កុមារជាអាទិភាព។

•

ការបង្វែរ ការពារកុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពី

ស្លាកស្នាមទុយ៌សដែលបង្កពីការផ្តន្ទាទោស និងការ

ការវាយតម្លៃលើកុមារថា តើពួកគេសមតែនឹងទទួលបានការ
បង្វែរនេះ ឬក៏យ៉ាងណាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិក

ការបង្វែរ ការពារកុមារប្រឆាំងនឹងមហន្តរាយផ្សេងៗ

កាត់ទោសលើពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារ។
•

វិធានការបង្វែរ អាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការ

9 អាចរកបាននៅទីនេះ៖ https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf
10 អាចរកបាននៅទីនេះ៖ 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
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អភិវឌ្ឍរបស់កុមារ អនុញ្ញាតឲ្យគេេទទួលខុសត្រូវច
 ំពោះ
មហន្តរាយណាមួយដែលពួកគេបង្ក ប៉ុន្តែមិនកត់ត្រា
ចូលក្នុងកំណត់ត្រាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឡើយ។
•

វិធានការបង្វែរ អាចកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តិបទល្មើស

សាជាថ្មីម្តងទៀតដោយជោគជ័យ ចំណែកឯការដាក់
ពន្ធនាគារជាញឹកញាប់ កាន់តែនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តិ

បទល្មើសសាជាថ្មីបន្ថែមទៀត។ ការសិក្សាបាន បង្ហាញ
ថា ជនល្មើសវ័យក្មេងភាគច្រើនដែលត្រូវបានធ្វើការ

ព្រមានចំពោះការប្រព្រឹតិ្តបទល្មើសដំបូងរបស់ពួកគេ
ទំនងជានឹងមិនប្រព្រឹត្តខុសជាលើកទីពីរឡើយ។ 13
•

វិធានការបង្វែរ អាចកាត់បន្ថយសម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធ

តុលាការ និងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលកកស្ទះបាន ហើយក៏

នឹងមិនសូវចំណាយថវិកាច្រើនដូចការដាក់ពួកគេក្នុង
ពន្ធនាគារឡើយ។

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

“ភ្នាក់ងារសង្គមកិច”្ច និង “អ្នកគ្រប់គ្រងការងារ

ធាតុដ៏សំខាន់នៃច្បាប់ស្តីអំពីយុត្តិធម៌អនីតិជន គឺជាផែនការ

ក្នុងការបង្កើតម
 ណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ជាជម្រើសផ្សេងក
 ្រៅពីការដាក់ពន្ធនាគារ។ ផែនការបច្ចុប្បន្នគឺ
បង្កើតម
 ណ្ឌលយុវនីតិសម្បទាបែបមជ្ឈការមួយដែលបច្ចុប្បន្ន

កំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងខេត្តកណ្តាល ហើយគ្រោងនឹង

បើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០២១ នេះ។ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា
មានការព្រួយបារម្ភថាការសាងសង់ក្នុងទម្រង់បែបនេះវាប្រឆាំង

នឹងស្មារតីនបញ្ញត្តិ រដ្ឋហាវ៉ាណា ដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើ
ទីតាំងដែលមានលក្ខណៈវិមជ្ឈការនិងមានខ្នាតតូច14

បង្វែរ”

ធាតុសំខាន់មួយទៀត សម្រាប់ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

និងប
 ្រតិបតិ្តគឺជាផែនការបង្កើត "អ្នកគ្រប់គ្រងវិធានការបង្វែរ"
"បុគ្គលិកស្តារយុវនីតិសម្បទា" និងក្រុម "ភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ច"
តាមការគ្រោងទុក ដែលនឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រសួង

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា។ រហូតមកដល់
បច្ចុប្បន្ននេះ មានមន្រស
្តី ង្គមកិច្ចដែលទទួលបានការ

បណ្តុះបណ្តាលចំនួន៥០នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជាភ្នាក់ងារ

សង្គមកិច្ច ប៉ុន្តែត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួន
រួចរាល់ក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រដល់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់នៅឡើយ
ទេ។

វឌ្្ឍនភាពឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�រកការកែ�ទម្រ�ង់់គឺឺមានភាពយឺឺតយ៉ាា�វ។ ជាក់់ស្តែ�ែង ចំំនួួនកុុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធនាគារនៅ�កម្ពុុ�ជាស្ទើ�ើ�រតែ�កើ�ើនឡើ�ើងបីីដងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ��បន្ទាា�ប់់ពីី
ច្្បាប់់នេះ�ះត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត។

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 environment of the community”.
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ហានិភ័យនៃដំណើរការពង្រីកប្រព័ន្ធអនុវត្ត

(net-widening)” អាចនឹងកំពុងកើតឡើង ខណៈដែល

“ការប្រើប្រាស់ជម្រើសផ្សេង ត្រូវតែរៀបចំឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ការឃុំឃាំងមិនគួរត្រូវបានកើតឡើងតាំងតែពីដំបូងមកម៉្លេះ។

មុនពេលធ្វើសាវនាការ ជាជាង “ដំណើរការពង្រីកប្រព័ន្ធអនុវត្ត

ជាក់ស្តែង នាំឲ្យមានមនុស្សកាន់តែច្រើនធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុង

ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ឬច្រើន

មិនសមហេតុសមផលផងដែរ។ 15 អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក៏

នៃអនុសញ្ញា។ ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នមិនគួរត្រូវបានប្រើ

នីតិសម្បទាអាចមានសក្តានុពលពង្រីកបណ្តាញប្រព័ន្ធអនុវត្ត

ទៅសហគមន៍វិញ ក៏គួរតែត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងយកចិត្ត

កុមារដែលបង្កហានិភ័យតិចតួចដែលគួរតែបង្វែរចេញពីប្រព័ន្ធ

វិធានការជំនួសឲ្យការដាក់ពន្ធនាគារ ត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែល

ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ចំណាត់ការនៃការឃុំខ្លួនអនីតិជន

នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា វិធានការជំនួសលើការដាក់ពន្ធនាគារ

(net-widening)” នៅបណ្តាប្រទេសជាច្រើន កុមារស្ថិតក្នុង

ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះ ហើយឈានទៅដល់ការជាប់ពន្ធនាគារដោយ

ឆ្នាំ ដែលជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើមាត្រា ៣៧ (ខ)

មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថា ការបង្កើតមជ្ឍមណ្ឌលស្តារយុវ

លើកលែងតែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ហើយសូម្បីតែការវិលត្រលប់

(net-widening) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយជនល្មើសក្នុងវ័យ

ទុកដាក់។ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមារ យោបល់ទូទៅលេខ ២៤

យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ តែត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឍមណ្ឌលស្តារ

កថាខ័ណ្ឌ ៨៦

យុវនីតិសម្បទាទៅវិញ។ 

ការវិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលថ្មីៗនេះ ទាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌

ការពិចារណាលើជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការឃុខ
ំ ្លួនដ
 ូចជា ការ

តាមដានជាជម្រើសផ្សេងក្រៅពកា
ី រដាក់ពន្ធនាគារលើកុមារ

ផងដែរ ក្នុងការដឹងថានាពេលបច្ចុប្បននេះមានស្ថាប័នកាន់តែ

គួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃវិធានការបែបនេះ។ វិធានការតាមដានអាច

ថាស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការសាលាដំបូង។ អ្វីដែល

លើសិទ្ធិឯកជនភាព និងបង្កឲ្យមានការមាក់ងាយដល់ពួកគេផង

មានការថយចុះនូវចំនួនកុមារដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ

និងការត្រួតពិនិត្យ អាចបិទបាំងនូវផលប៉ះពាល់មហន្តរាយ

អនីតិជននៅកម្ពុជា គឺការកើនឡើងនូវការអនុវត្តលើវិធានការ

ធ្វើការតាមដានលើកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ វាក៏មានសារសំខាន់

ទំនាស់នឹងច្បាប់។ ប៉ុន្តែការអនុវត្តលើកាវិធានការតាមដាននេះ

ច្រើនឡើងៗ កំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយពិនិត្យមើលពីផល

មានកុមារប្រមាណ៥០០ នាក់ នៅកម្ពុជា ត្រូវបានរាយការណ៍

បង្កនូវឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងដល់អាយុជីវិតមនុស្ស ក៏ដូចជារំលោភ

សំខាន់គឺ នៅពេលនោះវិធានការទាំងនេះ មិនបានបណ្តាលឲ្យ

ដែរ។ មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំង អំពីកង្វះនៃការឃ្លាំមើល

ឡើយ។

ជាច្រើនរបស់កុមារផងដែរ។16 អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានកត់សម្គាល់

នេះបង្ហាញថា បាតុភូតនៃ “ដំណើរការពង្រីកប្រព័ន្ធអនុវត

“ការបញ្ជូន” ពួកគេចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសំណាញ់នៃក្រម

ឃើញថា សម្រាប់មនុស្សកាន់តែលំបាកការត្រួតពិនិត្យ គឺដូចជា
ព្រហ្មទណ្ឌ។17

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/GlobalPrison-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

www.thislife.ngo

ស្របតាមការពិចារណាខាងលើនេះ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា

ជឿជាក់ថា វិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងបញ្ចៀស

កុមារចេញពីការល្មើសច្បាប់ក្នុងរយៈពេលវែងនោះ គឺការអនុវត្ត

នូវវិធានការបង្វែរដើម្បីបញ្ចៀសពួកគេចេញពីដំណើរការយុត្តិធម៌
ព្រហ្មទណ្ឌទាំងស្រុង តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមទប់ស្កាត់បទល្មើស
និងការអនុវត្តវិធានការបង្វែរ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅពេល

បុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយ ករណីនោះ
ទំនងជានឹងបន្តដំណើរការទៅតុលាការ ហើយប្រសិនបើបុគ្គល
រូបនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុស គាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅ
ពន្ធនាគារ។
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ស្ថានភាពកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់
សាវតា
បច្ចុប្បន្ននេះ មានកុមារចំនួនប្រមាណ៤.៥% នៃចំនួនអ្នកទោស
សរុបនៅកម្ពុជា (ចំនួនកុមារមានប្រហែល ១៧៩៦នាក់ ក្នុង
ពន្ធនាគារ) ក្នុងនោះកុមារីចំនួន៤% នៃកុមារសរុបដែលត្រូវ

បានឃុំខ្លួន។ ការផ្តន្ទាទោសកុមារភាគច្រើន ពាក់ព័នន
្ធ ឹងការប្រើ
ប្រាស់គ្រឿងញៀន ការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងអំពើចោរកម្ម។
ស្របតាមស្ថិតិ ដែលយើងយកបានចុងក្រោយបង្អស់នាខ
 ែធ្នូ

ឆ្នាំ២០១៩ បង្ហាញថា៥៣% នៃកុមារទាំងអស់ដែលមាន ៧៧%
ជាកុមារី បានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបទល្មើសគ
 ្រឿងញៀន។
កុមារ ២៦% កំពុងជាប់ឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តី។

កុមារភាគច្រើន ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែទី២ ក្នុង
រាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាកន្លែងមួយសម្រាបដា
់ ក់បានតែស្ត្រី

និងកុមារប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានអ្នកទោសជាបុរស
ពេញវ័យមួយចំនួនផងដែរ។ មិនមានកុមារណាត្រូវបានគេ

ដឹងថា ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែទី១ ឬទី៣ ឬទី៤

នោះទេ ដោយគ្រាន់តែដឹងថាពន្ធនាគារខេត្តទាំង២៣មានដាក់

ចំនួនអ្នកទោសដែលជាអនីតិជន។ គួរកត់សម្គាល់ថា ពន្ធនាគារ
ខេត្តសៀមរាបមានអត្រាអ្នកទោសដែលជាអនីតិជនខ្ពស់ជាង
ពន្ធនាគារខេត្តដទៃទៀតដែលក្នុងនោះអ្នកទោសដែលជា

អនីតិជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាប មានចំនួនជិត១៣% នៃចំនួន
អ្នកទោសសរុបនៅតាមបណ្តាខេត្ត។

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ២០០៩ និងច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន បាន
កំណត់ពីអាយុនៃការទទួលខុសត្រូវកម្រិតព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជានៅអាយុ១៨ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែតុលាការអាចប្រកាសផ្តន្ទា
ទោសព្រហ្មទណ្ឌលើអនីតិជនដែលមានអាយុ១៤ឆ្នាំ ឬលើស

ពីនេះបាន ប្រសិនបើកាលៈទេសៈនៃបទល្មើស ឬនៅពេលដែល

អនីតិជនទំនាស់នឹងច្បាប់នោះមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសមនឹងត្រូវ

បានផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌ។18 អនីតិជនអាយុក្រោម ១៤ ឆ្នាំ មិន
អាចត្រូវបានឃុំខ្លួនទេ។19 ទោះយ៉ាងណានៅតែមានការ

រាយការណ៍ថា ក្មេងអាយុក្រោម១៤ ឆ្នាំ ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិង
ចោទប្រកាន់។20 របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងថា អ្នក

ជួញដូរគ្រឿងញៀនកំពុងផ្តោតគោលដៅជាពិសេសលើកុមារ

អាយុក្រោម ១៤ ឆ្នាំ ពីព្រោះពួកគេដឹងថាកុមារ នឹងមិនត្រូវបាន
ថ្កោលទោសនោះទេ ប្រសិនបើត្រូវបានចាប់ខ្លួន។21

បច្ចុប្បន្ននេះ ការជជែកអំពីអាយុរបស់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់

នៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបត្តិ

ទទួលស្គាល់ថា បញ្ហាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហា ”កង្វះ
នៃប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីកំណើត ដែលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយត្រូវ

ដោះស្រាយជាបន្ទាន់។ សារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយបញ្ហា

នេះ មិនអាចត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេ ពីព្រោះដើម្បី
អនុវត្តគោលការណ៍ផ្សេងៗចំពោះអនីតិជនឲ្យបានច្រើនជាង
មនុស្សពេញវ័យ វាចាំបាច់ឲ្យយើងកំណត់បានថា តើពួកគេ

គ្រប់អាយុនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៅអាយុ១៤ឆ្នាំ
ហើយឬនៅ ឬថាតើពួកគេមានអាយុក្រោម ឬលើស១៨ឆ្នាំ

នៅពេលដែលពួកគេ ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះឬមួយក៏យ៉ាងណា។

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/100916/13yr-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/
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ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនចែងថា "ក្នុងករណីដែលកុមារគ្មាន

តម្រូវការសុខភាព រាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត តម្រូវការសម្ភារៈអនាម័យ

អាយុ" នឹងត្រូវយកតាមមធ្យោបាយដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន

ពួកគេ"។22

លិខិតបញ្ជាក់កំណើតឬឯកសារបញ្ជាក់កំណើតភ័ស្តុតាងនៃ

ផ្សេងទៀត ហើយក៏នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយតុលាការ

និងប្រព័ន្ធអនាម័យ ឬស្ថានភាពទូទៅនៃការឃុំឃាំងរបស់

ហើយបើមានការសង្ស័យថាជនល្មើសនោះស្ថិតនៅក្នុងវ័យ

នៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរ កុមារ

នោះ។

ខ្លួន។ មិនទាន់មានការកត់សម្គាល់ឲ្យឃើញពីភាពខុសគ្នារវាង

អនីតិជន នោះការដោះស្រាយនឹងត្រូវធ្វើស្របតាមអាយុអនីតិជន

នៅឆ្នាំ ២០១៥ អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស
លីកាដូ (LICADHO) បានរាយការណ៍ថា "កុមារនៅក្នុង

ពន្ធនាគារដ៏ច្រើនលើសលុប មានប្រវតិ្តរូបមកពីគ្រួសារក្រីក្រ

ហើយគ្រួសាររបស់ពួកគេទំនងជាមានការលំបាក ក្នុងការទ្រទ្រង់
ពួកគេទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈ។ នេះមានន័យថា ក្មេង

ទាំងនេះងាយនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ច និង

ការស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់ នៅពេលដែលពួកគេត្រូវចូលទៅក្នុង
ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារកម្ពុជា ដែលលុយអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នា

ទំនាស់នឹងច្បាប់ចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការពិសេស សម្រាប់ការពារ
កុមារដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស និងកុមារដែលជាជនរងគ្រោះ

នៅឡើយនោះទេ។ នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារដែលបា
 ន

ចាប់ខ្លួន ពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការ ឬរស់នៅតាមដងផ្លូវ កុមារ
ដែលមានបរិយាកាសគ្រួសារគ្មានសុវត្ថិភាព កុមាររងគ្រោះពីការ
ជួញដូរ និងកុមារពេស្យាចារ។ គួរជៀសវាងការដាក់ពន្ធនាគារ

ចំពោះកុមារទាំងនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយគួរតែមាន

ចំណាត់ការឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីការពារពួកគេពីគ្រោះថ្នាក់
នានា នាពេលអនាគត។

សម្រាប់អ្នកដែលជាប់ឃុំ។ អង្គការនេះបានបន្ថែមទៀតថា កុមារី

កុមារដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពាសពេញពិភពលោក កំពុងប្រឈម

ពួកគេមានចំនួនតិចតួច ពួកគេកម្រនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅ

ចាប់ខ្លួន ឃុំខ្លួន និងបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានដោះលែង។

ក្នុងពន្ធនាគារងាយនឹងរងគ្រោះ និងលើកឡើងថា “ដោយសារតែ
ដាច់ដោយឡែកពីមនុស្សធំណាស់…ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ

នឹងការគំរាមកំហែង និងឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេល

បទពិសោធន៍នៃការជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងវ័យកុមារភាព ផ្តល់

យោ�ងតាមស្ថិិ�តិិថ្មីី�ៗនេះ�ះ មានកុុមារចំំនួួន ១៧៩៦ នាក់់នៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធនាគារ
នៅ�កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងនោះ�ះមានក្មេ�េងស្រី�ី ៨៦ នាក់់។ កុុមារមានចំំនួួន ១៣%នៃ�
អ្ននកទោ�សទាំំងអស់់ក្នុុ�ងខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប។ ចំំនួួននេះ�ះ ខ្ពពស់់ជាងពន្ធធនាគារខេ�ត្តត
ដទៃ�ទៀ�ៀត។
22 LICADHO, January 2015. Rights at a Price: Life inside Cambodia’s Prisons
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ផលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់កុមារដោយមិនអាចជៀស

ចំនួន២២%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗ។25

មានកម្រិតខ្ពស់ដដែល។ យោងតាមការសិក្សាជាសកលរបស់

ពន្ធនាគាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា មានភាពចង្អៀតណែនរ ួច

បានបញ្ជាក់ថា "ការដកហូតសេរីភាពមានន័យថា ការដកហូត

បានប្រកាសឲ្យអនុវត្ត។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពន្ធនាគារនានា

រួច ហើយអត្រានៃការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសសាជាថ្មីក៏ទំនងជានៅ

អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីកុមារដែលត្រូវបានដកហូតសេរីភាព
សិទ្ធិ ការចុះអន្តរាគមន៍ វត្តមាន ឱកាស និងក្តីស្រឡាញ់។ ការ
ដកហូតសេរីភាពរបស់កុមារ គឺជាការដកហូតភាពកុមារភាព
របស់ពួកគេ"។

23

ឥទ្ធិពលនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅ
កម្ពុជា

ការដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៃច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ កើតឡើងស្របពេលនឹងការចាប់ផ្តើមនៃ

"យុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀន" នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បើ

យោងទៅតាមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបង្ហាញថា
យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន៥៥.៧៧០នាក់ ត្រូវបាន

ចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យប្រើប្រាស់ ឬលក់គ្រឿងញៀននៅចន្លោះ
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ និង ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ហើយត្រូវបាន
ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងរដ្ឋបាលដែល

ទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀន។24 ចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ពីបទល្មើសគ្រឿងញៀន ហាក់ដូចជាមិនមានការថយចុះនោះ

ទេ ដោយហេតុនៅក្នុងឆមាសទីមួយ នៃឆ្នាំ២០២០ មានមនុស្ស

ចំនួន១០.៨៧៧នាក់ ក្នុងនោះមានស្រី្តចំនួន៦៨៧នាក់ ត្រូវបាន
ចាប់ខ្លួនពីបទល្មើស ទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនដែលកើនឡើង
23
24
25
26

ទៅហើយ ទាំងមុនពេលយ
 ុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវ
បានដាក់អ្នកទោសលើសសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់

១៧៩% ដែលសមត្ថភាពផ្លូការអាចដាក់បានអ្នកទោសសរុប

ចំនួន១៥.១៨២នាក់26 ហើយឥឡូវនេះតាមការប៉ាន់ស្មាន គឺមាន
អ្នកទោសរហូតដល់ទៅជិត៤០.០០០នាក់នៅទូទាំងប្រទេស។

គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំងអស់នៅ
កម្ពុជា មានអ្នកទោសចំនួន៥៨% ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពី
បទល្មើសទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀន ដែលភាគច្រើនកើតចេញពី

ការប្រើប្រាស់ ឬមានផ្ទុកនូវគ្រឿងញៀន ឬចែកចាយគ្រឿងញៀន
តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ។ ចំនួនកុមារដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ

បច្ចុប្បន្ន ភាគច្រើនត្រូវបានជាប់ទោសពីបទល្មើសគ
 ្រឿងញៀន

ប៉ុន្តែភាគរយនៃបទល្មើសគ្រ
 ឿងញៀនសម្រាប់កុមារី គឺមានកម្រិត
ខ្ពស់។ ៧៧% នៃកុមារីទាំងអស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាប់ចោទពី
បទល្មើសទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀន។

សេវាវេជ្ជសាស្រ្តនៅពន្ធនាគារកម្ពុជា មិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់
ក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំ និងសេវាគាំពារផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដល់

អ្នកទោសដែលញៀននឹងគ្រឿងញៀនត្រូវការនោះទេ ហើយក៏
ខ្វះជំនាញក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គម ឬការ

ផ្តល់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ គ្រឿងញៀន

អាចរកបានយ៉ាងស្រួលក្នុងព
 ន្ធនាគារ ដែលស្ថានភាពបែបនេះ

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

សបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថា ការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រឆាំង

គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជា មិនអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់
គ្រឿងញៀន គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀន និង

ការរីកសាយនៃគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសបានឡើយ។

ផ្ទុយទៅវិញ ការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ
 ្រឿងញៀននៅ

កម្ពុជា បាននាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ក្នុងចំណោមកុមារ និងទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារតែម្តង។

អង្គការមួយចំនួនបានព្រមានថា ការអនុវត្តយ
 ុទ្ធនាការប្រឆាំង

គ្រឿងញៀន ”អាចរារាំងសមាជិកសហគមន៍ ដែលប្រឈមនឹង

ហានិភ័យ ពីការស្វែងរកជំនួយដែលពួកគេត្រូវការ ដោយសារតែ
មនុស្សខ្លះបានលាក់ខ្លួនព្រោះភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួន ដែលធ្វើឲ្យ

អង្គការនានាមានការលំបាកក្នុងការផ្តលស
់ វា
េ ថែទាស
ំ ខ
ុ មា
ុ លភាព
និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចក្នុងការស្វែងរកពួកគេ។ មានការស្ទង់មតិ

ចំនួនតិចជាង១% ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនធ្ងន់ធ្ងរ។
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងនោះ រួមចំណែកក្នុងអត្រានៃ

ការប្រព្រឹត្តិល្មើសជាថ្មីរហូតដល់ទៅ ១៧% នៅប្រទេសកម្ពុជា។
លើសពីនេះទៀត អ្នកទោសដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត

ភាគច្រើន គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ឬមនុស្សដែលមាន
ស្ថានភាពសុខភាពដុនដាបបណ្តាលមកពីការប្រើសារធាតុ

ញៀន។29 នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធ

ប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថា ការចាប់ខ្លួន

ជនល្មើសទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀន ពិតជាបានកើនឡើង

ប្រហែល២០% បើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខកាលពីឆ្នាំមុន។30 ក្នុង
ពេលនេះដែរ នៅតែមានការហូរចូលនូវគ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើន
សន្ធឹកសន្ធាប់មកក្នុងប្រទេស ហើយយុវជននៅតែងាយនឹង

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយសារតែភាពក្រីក្រ ភាពអត់ការងារ
ធ្វើ និងកង្វះខាតនៃការផ្តល់សេវាសុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់
កុមារ។

27

មួយនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយកុមារដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ

គ្មានការសង្ស័យទេ ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវអនុម័តនូវវិធីសាស្រ្ត

ក្រចេះ និងមណ្ឌលគីរី ស្តីពីការប្រឈមរបស់កុមារទៅនឹង

ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការ

១៨ឆ្នាំ នៅក្រុងភ្នំពេញ និងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង
គ្រឿងញៀនបានរកឃើញថា កុមារចំនួន ៨០% បានឃើញ

ការប្រើប្រាស់ និងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងសហគមន៍ដែល

ពួកគេរស់នៅ និងកុមារ ៧២% និយាយថា ពួកគេខ្លាចគេណែនាំ
ឬលួងលោម ឬបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។

28

អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក៏បានចង្អុលបង្ហាញថា អ្នក
ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបទល្មើសគ្រឿងញៀន មាន

ផ្សេងទាំងស្រុង ចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុង
ព្យាបាល ការស្តានីតិសម្បទា និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ រួម
ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈម

ដែលបណ្តាលមកពីការសេពគ្រឿងញៀន ភាពក្រីក្រ ភាពខ្វះ

ផ្ទះសម្បែង ខ្វះការអប់រំ និងឱកាសការងារ រួមទាំងមនុស្សដែល

ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារផង។ ជំនួសឲ្យការជាប់ពន្ធនាគារ
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាយុវជន ត្រូវការកម្មវិធីដែលផ្តល់ការ
គាំទ្រ និងការព្យាបាលដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគេ និងកម្មវិធី

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-ondrugs.
30 Drug Related Arrests Went Up Last Year: https://cambodianess.com/article/drug-related-arrests-went-up-last-year.
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ដែលអាចការពារពួកគេ ជាជាងការចាត់ទុកពួកគេថាជាមនុស្ស
អាក្រក់។

សម្រាប់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ ព
 ួកគេមានការគាំទ្រយ៉ាង

ច្បាស់លាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
ដែលមានលទ្ធភាពអាចជំនួសការដាក់ពន្ធនាគារ ជាមួយនឹង

ប្រភេទនៃកម្មវិធីអន្តរាគមន៍មួយចំនួន ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍
ដល់កុមារដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ដោយផ្អែកលើបទពិ

សោធន៍នៃគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែល

មានស្រាប់ រួមមានកម្មវិធីជីវិតមានជម្រើស (TLWC) របស់

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា។ តាមរយៈមេរៀនដែលទទួលបានពីការ
ធ្វើការជាមួយកុមារតាមរបៀបនេះ ក៏អាចត្រូវបានគេកែសម្រួល
ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីជំនួស ដែលមិនមានការដាក់ឃុំឃាំងនិង
កម្មវិធីគាំទ្រសម្រាប់កុមារដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និង

ល្មើសនឹងច្បាប់ ក្នុងទស្សនៈដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធដល់ប្រព័ន្ធ

ពន្ធនាគារ និងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង ចំពោះបញ្ហា
គ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ច្្បាប់់ស្តីី�ពីីយុុត្តិិ�ធម៌៌អនីីតិិជនបានដាក់់ឲ្្យអនុុវត្តតជាផ្លូូ�វការឆ្នាំំ�� ២០១៧។
ច្្បាប់់នេះ�ះចែ�ងថា ការឃុំំ�ខ្លួួ�នមុុនឬក្រោ��យការផ្តតន្ទាា�ទោ�ស គួួរតែ�ជា
មធ្យោ�ោ�បាយចុុងក្រោ��យចំំពោះ�ះកុុមារ។
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ការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទរី ឃុំឃាំង
របស់នគរបាល

ចង្អុលបង្ហាញថា "ការរំលោភបំពានតែងតែកើតមានឡើង

ជាពិសេសក្នុងរយៈពេល ពីរបីម៉ោងដំបូងនៃការឃុំឃាំង ដែល

នេះជាពេលវេលាដែលអ្នកជាប់ឃុំងាយនឹងរងគ្រោះបំផុត ហើយ

កុមារ កំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យជាពិសេសពីការបំពាន

ដោយនគរបាលក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួន និងសួរចម្លើយ ហើយ
ជាក់ស្តែងក៏មិនទាន់មានស្ថាប័នឯករាជ្យត្រួតពិនិត្យលើមន្ទីរ

ឃុំឃាំងរបស់នគរបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេ។ទាំង
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា និងអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារ
សិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ (LICADHO) បានរាយការណ៍ថា កុមារ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានវាយដំនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំង

របស់នគរបាល ហើយពេលខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យសារភាពចំពោះ
បទល្មើសដែលពួកគេមិនបានធ្វើ។31 ការប្រព្រឹត្តិចំពោះកុមារី

នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់នគរបាល ត្រូវបានលើកឡើងថាជាការ
ព្រួយបារម្ភគួឲ្យកត់សម្គាល់។

ការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាន អាចធ្វើឡើងនៅរយៈពេល២៤
ម៉ោងដំបូងន
 ៃការឃុំឃាំងរបស់នគរបាល។ ដូចដែលសមាគម
ទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្ម (APT) បាន

ក៏ជាពេលដែលមន្ត្រីនគរបាលរងសម្ពាធខ្លាំង ក្នុងការសួរយក
ចម្លើយពីពួកគេ"។32

ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន តម្រូវឲ្យមន្រ្តីនគរបាលជូនដំណឹង
ដល់អ្នកតំណាង ភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ច និងមេធាវីដែលបាន

តែងតាំងនៅពេលដែលកុមារត្រូវបានចាប់ខ្លួន (មាត្រា ១៨)

បើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយ ក៏មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រើប្រាស់
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជា (មាត្រា ៩៨) ដែលមិន
អនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យនិយាយជាមួយមេធាវី ឬសមាជិក

គ្រួសារក្នុងអំឡុងពេល២៤ម៉ោងដំបូងនៃការឃុំឃាំង33 ហើយ
អ្នកជាប់ឃុំកម្រនឹងត្រូវបានគេប្រាប់ អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ

នៅពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនណាស់។ លើសពីនេះទៀត បទប្បញ្ញត្តិ
នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទាក់ទងនឹងការឃុំឃាំងរបស់

នគរបាលលើអនីតិជន(មាត្រា១០០) មិនបានចែងពីពេលវេលា
នៃការជូនដំណឹងដល់ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលបន្ទាប់ពីការ
ចាប់ខ្លួនឡើយ។

"សូូម្្បីីតែ�ការឃុំំ�ឃាំំងរយៈៈពេ�លខ្លីី� ក៏៏អាចធ្វើ�ើ�ឱ្្យប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សុុខុុមាលភាពផ្លូូ�វចិិត្តត
រាងកាយ និិងការវិិវឌ្្ឍផ្នែ�ែកការយល់់ដឹឹងផងដែ�រ" អ្ននករាយការណ៍៍ពិិសេ�សរបស់់
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ស្តីី�ពីីទារុុណកម្មម។

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.”
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ការទទួលបានតំណាងផ្នែកច្បាប់ និងសិទ្ធិទទួល
បានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌

ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជា តម្រូវឲ្យកុមារទាំងអស់

ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ ត្រូវមានតំណាងមេធាវី ដោយមិន
គិតពីប្រភេទនៃបទល្មើសឡើយ។ ប្រសិនបើកុមារមិនមាន

មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនទេនោះ តុលាការត្រូវត
 ែចាត់តាំងតំណាងមេធាវី 
ម្នាក់។34 ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី វានៅតែបង្ហាញឲ្យឃើញថា

អនីតិជនជាច្រើន មិនមានអ្នកតំណាងផ្នែកច្បាប់ មូលហេតុ

ចម្បងដោយសារតែខ្វះមេធាវីជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេស។
នៅពេលដែលជនសង្ស័យមានមេធាវីរួចហើយ ពួកគេច្រើនតែ

មិនបានជួបមេធាវីរូបនោះ រហូតដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះ។ ការធ្វើបែប

នេះ មិនបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីឲ្យពួកគេអាចត្រៀមខ្លួនការពារក្តី
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។

កម្រងផែនការអនុវត្តន
 ៍របស់អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា

(LAC) អង្គការសម្ពន្ធសិទិ្ធកុមារកម្ពុជា (ស.ស.ក) និងផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រ និងប្រតិបត្តិ ចង្អុលបង្ហាញថា បើទោះបីជាថវិកា
និងឱកាសត្រូវបានបង្កើនសម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុង

ប្រទេសក៏ដោយ ក៏នៅខ្វះម
 េធាវីដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុង

ប្រទេស ជាពិសេសអ្នកដែលផ្តល់ជំនួយសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដោយ
ឥតគិតថ្លៃ (probono) និងអ្នកដែលអាចផ្តល់សេវាកម្មកុមារ

មេត្រីបាន។ ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ឧត្តម

ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (UN-OHCHR) បាន

កត់សម្គាល់ថា ប្រព័ន្ធជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កំពុងស្ថិតនៅក្នុង "តម្រូវការកែលំអជាចាំបាច់" ហើយចំនួន

ដ៏តិចតួច និងចំនួនថយចុះនៃមេធាវីជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅក្នុង

ប្រទេសនេះ គឺជាបញ្ហាប្រឈមធំ។35 លើសពីនេះទៀតមានការ
ពន្យារពេលក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយជំនួយផ្នែកច្បាប់។
ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅតែមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើអង្គការសង្គម
ស៊ីវិលដែលទទួលថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិដូចជា អង្គការ

ជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា (LAC) និង អង្គការស្ពានយុត្តិធម៌

អន្តរជាតិ (IBJ) ដើម្បីផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។
បើទោះបីជាមានជំនួយផ្នែកច្បាប់ក៏ដោយ ក៏ឱកាសនៃការទទួល
បានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា នៅតែមានតិចតួច។

កុមារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ មានសិទ្ធិ

ទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ ដែលអនុវត្តចំពោះមនុស្ស
ពេញវ័យក៏ដូចជាការការពារគួបផ្សំនឹងការពិចារណាទៅលើអាយុ
ភាពចាស់ទុំ និងការអភិវឌ្ឍបញ្ញាស្មារតីរ បស់ពួកគេ។36 ច្បាប់ស្តី

ពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ក៏បានកំណត់ចេញនូវការការពារឲ្យមានការ
ជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់កុមារមានទំនាស់នឹងច្បាប់។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែមាន

ភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយដែលត្រូវការការផ្លាស់
ប្តូរជាបន្ទាន់។ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (CCHR) បាន
កំណត់នូវតម្រូវការសម្រាប់ការកែទម្រង់លើវិស័យមួយចំនួន

រួមមាន សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌់ម
 ួយសម្រាប់

អនីតិជន ដូចជាការគោរពសិទ្ធិឯកជន និងការរក្សាការសម្ងាត់នៃ

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).
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ឯកសារ។37 លើសពីនេះទៀត កុមារភាគច្រើនដែលទំនាស់នឹង

ច្បាប់ ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដោយរង់ចាំការជំនុំជម្រះ
ក្តីរបស់ពួកគេ។

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

សវនាការនេះ មិនគួរត្រូវបានប្រើលើករណីដែលសង្ស័យថានឹង

ការប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនមុនសវនាការ មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

កាលៈទេសៈដែលជនសង្ស័យមានទំនោរទៅរកការប្រព្រឹត្តិល្មើស

ទោស។ យោងតាមអង្គការ Open Society Justice Initiative

ធ្ងន់ធ្ងរដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះ។39 ជាក់ស្តែង

តាមអំពើចិត្ត គឺជាទម្រង់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដែលត្រូវបាន

ចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះទេ។ ពួកគេភាគច្រើន ជាជនល្មើសដែល

ធ្វើឲ្យអត្រានៃភាពក្រីក្រកាន់តែកើនឡើង ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាប់

ដែលមិនបង្កការគំរាមកំហែងដល់សង្គមឡើយ។

ដល់ការអនុវត្តច្បាប់។ ជនជាប់ឃុំឃាំងមុនពេលធ្វើសវនា

ចៅក្រមនៅកម្ពុជា ត្រូវបានតម្រូវឲ្យពិចារណា និងកត់ត្រា

ជំងឺ។ តម្រូវឲ្យមានការសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលបានការដោះលែង

ប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនមុនពេលធ្វើសវនាការ មុនពេលបញ្ជូន

ទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែករាងកាយ និងផ្លូវចិត្តដោយសារការ

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោទដូចជា អាយុ និងស្ថានភាពរបស់

ឃុំខ្លួនមុនពេលធ្វើសវនាការហួសកម្រិតបង្កឲ្យមានការកកស្ទះ

ច្បាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ថាហេតុអ្វីបានជាការឃុំខ្លួនមុន

ភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអ្នកទោសនិងមន្ត្រី។

មានបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះក៏ដោយ ក៏ជនជាប់ចោទភាគច្រើន

ការឃុំខ្លួនមុនពេលធ្វើសវនាការ អាចសមហេតុផល តែក្នុង

មិនមានការពិចារណារលើសាវតាឬស្ថានសម្រាលទោស

លាស់ទាក់ទងនឹងច្បាប់ ហើយបន្ទាប់ពីជម្រើសទាំងអស់ក្រៅពី

សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នៅចន្លោះខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់

មានទោសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេ។ ការឃុំខ្លួន អាចធ្វើទៅបានតែក្នុង

ជាច្រើន ហើយអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយប៉ះពាល់ដល់ការសន្មតថាគ្មាន

ធ្ងន់ធ្ងរ ឬជ្រៀតជ្រែកដំណើរការយុត្តិធម៌ ឬបង្កការគំរាមកំហែង

(OSJI) "ការឃុំខ្លួនមុនពេលធ្វើសវនាការហួសហេតុនិង

ស្ថានភាពបែបនេះ មិនមែនជាករណីរបស់កុមារដែលត្រូវបាន

មើលរំលងនិងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកដំបូង ដោយសារបទល្មើសអហិង្សា

គាំង ធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ និងធ្វើឲ្យមានអន្តរាយ
ការ អាចបាត់បង់ការងារ ផ្ទះសម្បែង កិច្ចសន្យា និងអាចឆ្លង

អំណះអំណាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើការយល់ស្រប និងការ

ឬទទួលបានលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនល្អប្រសើរជាងអ្នកដទៃ ហើយ

នរណាម្នាក់ទៅពន្ធនាគារ រួមមានការពិចារណាអំពីស្ថានភាព

ឃុំខ្លួនយូរ មុនពេលដោះលែង"។38 នៅក្នុងពន្ធនាគារ ការដាក់

ពួកគេ។ លើសពីនេះទៅទៀត ចៅក្រមគួរតែពន្យល់ឲ្យបាន

នៃចំនួនអ្នកទោស បង្ហោចធនធានពន្ធនាគារ និងអាចបង្កឲ្យមាន

ពេលធ្វើសវនាការនេះគួរតែអនុវត្តចំពោះករណីនេះ។ ទោះបី
រួមទាំងកុមារផងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារមុនពេលកាត់ក្តីដោយ

កាលៈទេសៈលើកលែងមួយចំនួន ដោយមានមូលដ្ឋានច្បាស់

អ្វីសោះឡើយ។ តាមរយៈការឃ្លាំមើលរបស់មជ្ឈមណ្ឌល

ការឃុំខ្លួនត្រ
 ូវបានពិចារណារួចហើយប៉ុណ្ណោះ។ ការឃុំខ្លួនមុន

ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩បង្ហាញថា ក្នុងចំណោមបណ្តឹងតុលាការ
ទាំង២២ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ មានកុមារ

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.
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ចំនួន១៩នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនមុនពេលធ្វើសវនាការ។40

ត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយក្មេងស្រី ដែលត្រូវ

ប្រសិនបើក្នុងករណីដែលការឃុំខ្លួនមុនសវនាការពិតជា

អំពាវនាវឲ្យជនដែលមិនទាន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះ ឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់

ចាំបាច់ការឃុំខ្លួនមុនសវនាការនោះ

មិនគួរមានរយៈពេល

យូរឡើយ។ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា (មាត្រា ២១៣ និង

បានផ្តន្ទាទោសរួចហើយ ដែលផ្ទុយពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែល
ដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទោស។41

២១៤) ចែងថា អនីតិជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើស

លក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួន

មិនឲ្យលើសពី៦ខែនោះទេ ប្រសិនបើពួកគេមានអាយុ១៦

យោងតាមអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស លី

ណាមួយអាចនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនមុនសវនាការ

ក្នុងរយៈពេល

ឬ១៧ឆ្នាំ និងមិនឲ្យលើសពី៤ខែនោះទេ ប្រសិនបើពួកគេមាន

អាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ។ អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមជ្ឈឹម
អាចនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនត្រឹមរយៈពេលអតិបរមា៤ខែ ប្រសិនបើ
ពួកគេមានអាយុ១៦ ឬ ១៧ឆ្នាំ និងរយៈពេល២ខែ ប្រសិនបើ
ពួកគេមានអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ។ ការឃុំខ្លួនហួសរយៈពេល

ទាំងនេះ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងប្រសិនបើមានការបញ្ជាពីចៅក្រម
ស៊ើបសួរ ( មាត្រា ២៤៩)។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ការឃុំខ្លួន

អ្នកទោសលើសពីដែនកំណត់ច្បាប់ នៅតែត្រូវបានសង្កេតឃើញ
និងរាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល និង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

អ្នកជាប់ឃុំមុនពេលជំនុំជម្រះ មានចំនួនប្រហែល៣៥%នៃចំនួន

អ្នកជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុប ហើយមានកុមារចំនួន ៣០%
ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយការឃុំមុនពេលជំនុំជម្រះ។ អត្រាកុមារី
ដែលជាប់ឃុំឃាំងមុនពេលជំនុំជម្រះ មានចំនួនប្រហែល៤០%
គឺខ្ពស់ជាងកុមារា។ នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប អ្នកទោស
ដែលជាអនីតិជនចំនួន៣៦% ក្នុងនោះមានកុមារីជាងពាក់
កណ្តាលម
 ិនទា
 ន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះនៅឡើយ។ ពួកនាង
40
41
42
43

កាដូ (LICADHO) ស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារភាគច្រើនក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា "ចំពោះអ្នកទោស គឺមានភាពសាហាវយង់ឃ្នង
អមនុស្សធម៌ ដែលជាទូទៅបណ្តាលមកពីការកកស្ទះនៃចំនួន

អ្នកទោស កង្វះអនាម័យនិងអាហារ កន្លែងគេងមានលក្ខណៈ
យ៉ាប់យឺន និងកង្វះសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រដែលសមស្រប"។42

អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ថា ពន្ធនាគារ
នៅកម្ពុជាមានសមត្ថភាពផ្ទុកអ្នកទោសបានត្រឹមតែប្រមាណ
២៦.៥៩៣ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ផ្ទុយទៅវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នមាន
អ្នកទោសសរុបប្រមាណជាង៣៩,០០០នាក់។ នៅដើម

ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនអ្នកទោសនៅមណ្ឌលកែប្រែទី១ ត្រូវបានគេ

រាយការណ៍ថាមានចំនួនជាង ៩.៥០០នាក់ ស្មើនឹង ៤៦៣% នៃ
ចំណុះដែលអាចផ្ទុកបានសរុប។43

នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប មានបន្ទប់បែបអន្តេវាសិកដ្ឋាន

ចំនួន៨សម្រាប់កុមារ។ មាន៤បន្ទប់សម្រាប់កុមារា និង៤បន្ទប់
សម្រាប់ទាំងស្ត្រីនិងកុមារី។ មិនមានមនស្សពេញវ័យនៅក្នុង
បន្ទប់ក្មេងប្រុសទេ ប៉ុន្តែអ្នកដែលជាប់ឃុំមុនពេលជំនុំជម្រះ
ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយអ្នកទោសដែល

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

របស់អ្នកទោស ហើយក៏មិនដឹងថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មាន ឬ

តាមកិច្ចសម្ភាសន៍របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ជាមួយកុមារាម្នាក់

ចាំបាច់ដែរឬទេ។ ក្រៅពីកម្មវិធីដែលដឹកនាំដោយអង្គការមិនមែន

ទាំង៤សម្រាប់កុមារាមានចំនួនមនុស្សច្រើនកកកុញ។ យោង

បានឲ្យដឹងថា ក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដែលមានទំហំត្រឹមតែ៨ ម x ៤
ម មានផ្ទុកមនុស្សដល់ទៅ៨០នាក់។

អំពើពុករលួយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅពាសពេញ

មានទំនុកចិត្តដើម្បីស្នើសុំជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅពេលដែល
រដ្ឋាភិបាល ឱកាសនៃការលំហែកម្សាន្ត ការអប់រំ ឬការស្តានីតិ

សម្បទានៅក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានកម្រិតតិចតួចណាស់
ហើយកម្មវិធីជំនាញសម្រាប់កុមារក៏កម្រណាស់ដែរ។

ពន្ធនាគារកម្ពុជា ដោយអ្នកទោសដែលមានជីវភាពធូរធារ

បទដ្ឋានអន្តរជាតិបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អ្នកទោសវ័យក្មេងចាំបាច់ត្រូវ

ច្រើន និងមានសិទ្ធិទទួលបានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ មានពេល

នៅដាច់ដោយឡែកពីកុមារា ប៉ុន្តែបទដ្ឋាននេះមិនត្រូវបាន

ច្រើនតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទប់មិនសូវមានមនុស្សរស់នៅ

នៅក្រៅបន្ទប់ឃុំច្រើន មានឱកាសលំហែកម្សាន្តច្រើន និងអាច
មានពេលនៅជាមួយគ្រួសារយូរពេលគ្រួសារមកសួរសុខទុក្ខ។

តាមការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញ
ឲ្យដឹងថា កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង

ខ្លាំងពីវប្បធម៌ប្រើលុយនៅក្នុងពន្ធនាគារ ព្រោះពួកគេមិនសូវមាន
លុយនិងធនធាន។ ជាលទ្ធផល អ្នកទោសដែលជាកុមារខ្លះត្រូវ
ពឹងផ្អែក លើអ្នកទោសវ័យចំណាស់ ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗជាថ្នូរនឹង
ប្រាក់ ឬជំនួយ ឬការអនុគ្រោះផ្សេងៗ។

ការឃុំឃាំង អាចធ្វើឲ្យកុមារមានការធុញថប់ផ្នែកអារម្មណ៍ ឬ
ឈឺចាប់ក្នុងចិត្ត និងអាចជះឥទ្ធិពលយូរអង្វែងលើសុខភាព

ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ។ ពួកគេប្រឈមនឹងការសម្លុត
ធ្វើបាប និងរងអំពើហិង្សានៅក្នុងពន្ធនាគារ រួមមានការរំលោភ

បំពានផ្លូវភេទ ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេបានដាក់ឲ្យនៅ

ជុំគ្នាជាមួយមនុស្សពេញវ័យ និងនៅពេលដែលគ្មានការឃ្លាំមើល
ឯករាជ្យពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ។ ការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព
នៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅមានកម្រិត ហើយការ

ទទួលបានសេវាសុខាភិបាលក៏ពឹងផ្អែកលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែកពីមនុស្សធំ ហើយកុមារីត្រូវតែ

អនុវត្តនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាឡើយ។ ជាក់ស្តែង ពន្ធនាគារ
មិនមានកន្លែងឃុំឃាំងសម្រាប់អនីតិជនដាច់ដោយឡែកនោះ
ទេ។ កុមារត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង ដែលត្រូវបាន

រៀបចំឡើងសម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យប៉ុណ្ណោះ ហើយជាទូទៅ
បន្ទប់ឃុំឃាំងទាំងនោះ មិនត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញ

ទៅតាម តម្រូវការរបស់អ្នកទោសវ័យក្មេងនោះទេ។ ពន្ធនាគារ

នៅកម្ពុជាភាគច្រើនមានបន្ទប់ដែលបានរៀបចំឡើងសម្រាប់តែ

កុមារា ប៉ុន្តែពេលខ្លះបន្ទប់ទាំងនោះក៏មានផ្ទុកនូវអ្នកទោសប្រុស
ពេញវ័យផងដែរ។ ដោយសារតែចំនួនអ្នកទោសដែលជាកុមារី
មានចំនួនតិចតួច ទើបបានជាពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុង

បន្ទបប
់ ែបអន្តេវាសិកដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នកទោសស្ត្រីដែរ។ សូម្បីតែ
នៅពេល មនុស្សពេញវ័យ និងអនីតិជនត្រូវបានបំបែកឲ្យនៅក្នុង
ប្រភេទកន្លែងស្នាក់នៅផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយ ក៏ពួកគេតែងតែ

ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅខាងក្រៅបន្ទប់របស់ពួកគេ ក្នុងកំឡុង

ពេលលំហែកម្សាន្ត ឬក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល
ការងារ និង វិជ្ជាជីវៈ។
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ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារ

ដូចជាអាហារ ថ្នាំសង្កូវ និងសម្ភារៈអនាម័យបាន។

"កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ

ចែងថា “គ្រប់អនីតិជនទាំងអស់ គប្បីមានសិទ្ធិទទួលបានការ

បានទេ ខណៈពេលគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែខ្ញុំខ្វះ

គោលការណ៍គឺឲ្យបានម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងមិនអាចតិច

រួចទោស។ ខ្ញុំគិតថា គាត់នឹងមានការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់

ដែលស្របតាមគោលគារណ៍ឯកជនភាព ទំនាក់ទំនង និង

បទល្មើសបែបនោះ"។

និងមេធាវីការពារក្តី។ បទបញ្ញត្តិទី៦០នៃបទបញ្ញត្តិហាវ៉ាណា

ការទាក់ទងជាមួយពិភពខាងក្រៅគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់

ទទួលបាន "ការចូលមកសួរសុខទុក្ខពីអ្នកតំណាងឬអង្គការ

បញ្ញាត្តិទី៦០នៃបញ្ញាត្តិហាវ៉ាណា (Havana Rules)44

ខេត្តសៀមរាបពីបទចោរកម្ម។ ខ្ញុំមិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខគាត់

ចូលមកសួរសុខទុក្ខយ៉ាងទៀងទាត់និងញឹកញាប់ស្របតាម

លទ្ធភាព។ ខ្ញុំបារម្ភអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលគាត់

ជាងមួយដងក្នុងមួយខែ ទៅតាមតម្រូវការរបស់អនីតិជន

មកក្នុងសហគមន៍វិញដោយសារតែគេឯងដឹងថាគាត់បានប្រព្រឹត្ត

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមិនមានកំហិតជាមួយក្រុមគ្រួសារ
(Havana Rules) ក៏បានចែងផងដែរថា អនីតិជនគួរតែអាច

អ្នកទោស។ វាជាសិទ្ធិ មិនមែនជាឯកសិទ្ធិនោះទេ។ វាមានចែង

ស្របច្បាប់ណាមួយដែលអនីតិជនចាប់អារម្មណ៍"។

ទិ្ធនយោបាយ (ICCPR) និងមាត្រា១៦ (១) នៃអនុសញ្ញាស្តីពី

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទៅសួរសុខទុក្ខនេះ "កុមារគួរតែត្រូវ

សារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការស្តារនីតិសម្បទា

ពីគេហដ្ឋានក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ លើសពីនេះទៅទៀត កុមារ

ជោគជ័យ ក៏ដូចជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាព

ដើម្បីទៅលេងផ្ទះនិងក្រុមគ្រួសារបស់ពួកគេ ដើម្បីទទួលបានការ

ក្នុងមាត្រា២៣នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទិ្ធពលរដ្ឋ និងសិ
សិទ្ធិកុមារ។ ការទាក់ទងដោយជួបគ្នាផ្ទាល់ជាមួយគ្រួសារ មាន

បានដាក់នៅក្នុងកន្លែងឬពន្ធនាគារ ដែលមានទីតាំងនៅជិតបំផុត

និងសមាហរណកម្ម ក្រោយការដោះលែងប្រកបដោយភាព

គួរតែត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីកន្លែងឃុំឃាំង

ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះ

អប់រំ វិជ្ជាជីវៈ និងក្រោមហេតុផលសំខាន់ៗផ្សេងទៀត"។45

ការពារប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងអាចផ្តល់ឱកាស

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការចូលទៅសួរសុខទុក្ខនៅពន្ធនាគារគឺ

ស្នើសុំអ្វីមួយ ឬដាក់បណ្តឹងផេ្សងៗ។ ការចូលទៅសួរសុខទុក្ខ

បានតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវា។ សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្លះ ថ្លៃចំណាយ

ចាំបាច់បំផុត ពីព្រោះគ្រួសារពួកគេអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការមូលដ្ឋាន

ធ្វើដំណើរទៅពន្ធនាគារ ថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារ និងភាព

ទៀតនោះគឺ ការទាក់ទងជាមួយពិភពខាងក្រៅក៏អាចជួយពួកគេ
ឲ្យកុមារអាចរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាប ឬនៅពេលដែលពួកគេ

មានរយៈពេលខ្លី ហើយជាញឹកញាប់ អ្នកចូលទៅសួរសុខទុក្ខ ត្រូវ

អ្នកទោសជាពិសេសអ្នកទោសដែលជាអនីតិជនពីក្រុមគ្រួសារគឺ

នេះគួបផ្សំនឹងការចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាថ្លៃ

មមាញឹកមើលថែកូន ធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខកុមារ

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)
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បានទៀងទាត់នោះទេ។ ការចូលសួរសុខទុក្ខជាលក្ខណៈឯកជន

បញ្ញត្តិបទដ្ឋានអប្បបរមារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពី

ការសួរសុខទុក្ខភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពជិត

”ជនល្មើសជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលបានដាក់ក្នុងស្ថាប័ន ត្រូវទទួល

ឬក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺកម្រមានណាស់ ហើយ
ស្នឹទ្ធបែបរាងកាយឡើយ។ ទោះបីជាមានការដាក់កំហិតនេះក្តី

ក៏៨៣%នៃកុមារដែលបានចូលរួមធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយអង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជាបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបាន
ទទួលការចូលមកសួរសុខទុក្ខពីសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ

ក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេជាប់ឃុំឃាំង បើទោះបីជាមិនសូវ
ញឹកញាប់ក្តី។

“ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារ ជីដូនរបស់ខ្ញុំបាន

មកលេងខ្ញុំម្តងក្នុងមួយខែ…គាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន ២ដុល្លារ
កន្លះឲ្យទៅឆ្មាំពន្ធនាគារដើម្បីអាចយកកញ្ចប់មួយឲ្យខ្ញុំ

បាន។ ខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយយាយរបស់ខ្ញុំបានប្រហែល
ពី៥ទៅ១០នាទីតែប៉ុណ្ណោះ”។

កុមារីនៅក្នុងពន្ធនាគារ

រដ្ឋបាលយុត្តិធម៌អនីតិជន (បទបញ្ញាត្តិក្រុងប៉េកាំង) ចែងថា
បានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើតម្រូវការនិងបញ្ហា

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ពួកគេទោះបីជាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈ
ណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ ការ

ការពារ ការផ្តល់ជំនួយ ការគោរព និងការបណ្តុះបណ្តាលតិច

ជាងអ្នកទោសដែលជាក្មេងប្រុសនោះទេ។ ត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវ
ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគេ។47

វាគួរឲ្យខកចិត្តណាស់ក្នុងការកត់សម្គាល់ឃើញថាច្បាប់ស្តីពី
យុត្តិធម៌អនីតិជនបានធ្វើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដោយផ្តោតការ

យកចិត្តទុកដាក់តិចតួចលើតម្រូវការពិសេសរបស់កុមារីដែល
ជាប់ពន្ធនាគារ ដោយត្រឹមតែចែងថាអនីតិជនភេទស្រីត្រូវ

ស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែរបស់បុគ្គលិកស្រី ហើយអនីតិជន
ភេទស្រីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងដាក់ដោយឡែកពីមនុស្ស

ពេញវ័យនិងនៅតាមភេទ។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប្រតិបត្តិ

មិនបានពិនិត្យលើហេតុផលអ្វីខ្លះដែលកុមារីទំនាស់នឹងច្បាប់ ឬ
ធ្វើការពិចារណាលើយុទ្ធសាស្រ្តបង្វែរ ការធ្វើសមាហរណកម្ម
និងយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់បទល្មើសអាចនឹងត្រូវបានយកមក

បញ្ញត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងបាងកក អំពាវនាវឲ្យ

ពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយលើកាលៈទេសៈជាក់លាក់របស់កុមារី

តម្រូវការការពាររបស់អ្នកទោសជាអនីតិជនភេទស្រី ដើម្បីផ្តល់

ហើយសោះឡើយ។

ទៅនឹងអ្នកទោសជាអនីតិជនភេទប្រុស និងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរ

ភាពបរាជ័យនៅក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬដោះស្រាយ

របស់ស្ត្រីដែលស្របតាមអាយុនិងភេទដល់ពួកគេ។46

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប្រតិបត្តិ ស
 ្របទៅនឹងរ បាយការណ៍

អាជ្ញាធរពន្ធនាគារដាក់ចេញនូវវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង
សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នា

ពន្ធនាគារផ្តល់ជូននូវកម្មវិធី និងសេវាអប់រំស្តីពីការថែទាំសុខភាព

ទាំងនោះ ដែលរួមមានអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះឬមានកូនរួចទៅ

ឧបសគ្គជាក់លាក់ដែលកុមារីទំនាស់នឹងច្បាប់នៅក្នុង

របស់ការិយាល័យតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការ

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

“មានការបណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួនដូចជា៖ ការសម្តែង

ពីកុមារី ក៏ដូចជាការផ្តល់លទ្ធភាពដល់ពួកគេឲ្យទទួលបាននូវ

មិនអាចចូលរួមបានទេព្រោះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ” ។

តុលាការ ដែលជាវិធីសាស្រ្តអាចបញ្ចៀសការដកហូតសេរីភាព
ការការពារ គឺនៅមានតិចតួចណាស់ ហើយជាក់ស្តែងនៅតាម

បណ្តាប្រទេសនានា នៅមានកង្វះកម្មវិធីសហគមន៍លើកកម្ពស់
ការស្តានីតិសម្បទា ការធានាសេវាសុខភាពនិងអប់រំ និងការធ្វើ
សមាហរណកម្មរយៈពេលវែងសម្រាប់កុមារី" ។

48

បច្ចុប្បន្ននេះ មានកុមារីប្រមាណ៧២នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុង
ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជា។ ដោយសារមានចំនួនតិចតួច ពួកគេក៏ត្រូវ
បានគេដាក់ចម្រុះឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យ

ដែរ ហេតុដូចច្នេះហើយបានជាពួកគេកម្រទទួលបានការយកចិត្ត
ទុកដាក់ជាពិសេស បើទោះបីជាពួកគេមានតម្រូវការចាំបាច់ ឬ

កំពុងមានភាពវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ការលំហែកម្សាន្ដ ការ
ទទួលបានឱកាសអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ពួកគេក៏នៅ

មានភាពខ្វះខាត ហើយក៏មិនមានការផ្តល់ជូននូវសម្ភារៈចាំបាច់
សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តជាក់លាក់សម្តាបក
់ ុមារី
ឡើយ។

សិល្បៈប្រពៃណី ការតុបតែងខ្លួន និងកាត់ដេរ ប៉ុន្តែខ្ញុំ

ហេតុផលនៃការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសរបស់កុមារី ខុសគ្នាពីកុមារា
ហើយបទពិសោធន៍នៅពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងនៅពេល

ជាប់ឃុំក៏ខុសគ្នាពីកុមារាដែរ។ យោងតាមហេតុផលទាំងនេះ

និងយោងតាមកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ គួរតែមានកម្ម
វិធីគាំទ្រផេ្សងៗក្នុងពន្ធនាគារដូចជា កម្មវិធីបង្វែរ ឬកម្មវិធី

ស្តារនីតិសម្បទា និងផែនការសមាហរណកម្ម មិនមែនត្រឹមតែ

ធ្វើឡើងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែក៏ជាការពិចារណាលើស្ថានភាពរបស់កុមារីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
ផងដែរ។ នេះត្រូវរាប់បញ្ចូលលើការគិតគូរពីតួនាទីរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារ និងតម្រូវការសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត

និងលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុង
សហគមន៍ផងដែរ។

៥៨% នៃ�សមាជិិកសហគមន៍៍បានគិិតថាពន្ធធនាគារគឺឺមិិនល្អអសម្រា�ប់់កុុមារនោះ�ះទេ�
ហើ�ើយមានតែ� ១៣% ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លគិិតថាកុុមារដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទល្មើ�ើ�សអហិិង្្សា
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ�នទៅ�ពន្ធធនាគារ។ មនុុស្្សភាគច្រើ��ើនគិិតថា ការអប់់រំំឬការ
បណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�គួួរតែ�ជាជម្រើ��ើសដ៏៏ល្អអបំំផុុតជំំនួួសឱ្្យការដាក់់ពន្ធធនាគារ
សម្រា�ប់់កុុមារ។
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”.
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ការមានផ្ទៃពោះ និងការថែទាំកុមារ

ពិចារណាពីប្រវត្តិនៃការរងគ្រោះរបស់ជនល្មើសជាស្ត្រី និងទំនួល

ការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងផ្ទាល់របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ដើម្បី

ត្តិទីក្រុងបាងកក បានចែងបន្ថែមទៀតថាមិនត្រូវបំបែកជនល្មើស

(TLWB))ក៏បានបញ្ចូលការសិក្សាចំនួនពីរស្តីពីស្ថានភាពរបស់

ការពិចារណាត្រឹមត្រូវចំពោះប្រវត្តិនិងទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់

ពីដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្ត ថាតើពួកគេគួរនាំកូនរបស់

មានទំនាស់នឹងច្បាប់ ដូចជាវិធានការបង្វែរ និងជម្រើសផ្សេងមុន

ជះឥទ្ធិពលដល់ទាំងម្តាយនិងកូន។ នៅពេលដែលអង្គការ

អាចធ្វើទៅបាន។

ឃើញថា អាចនឹងមានកុមារីទំនាស់នឹងច្បាប់ដែលមានអាយុ

គ្មានមូលហេតុណាសមស្របឡើយដែលត្រូវចាប់កុមារី

បញ្ហានេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

ពន្ធនាគារ។ តម្រូវការក្នុងការស្វែងរកជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការ

បន្ថែមលើការគាំពារកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ និងភាពចាំបាច់ក្នុង

ដែលមានផ្ទៃពោះនៅកម្ពុជា ដោយហេតុនៃកង្វះខាតសេវាថែទាំ

ក្នុងករណីបែបនេះ បទដ្ឋានអន្តរជាតិក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់

ពន្ធនាគារ និងហានិភ័យខ្ពស់នៃផលវិបាកសុខភាពអំឡុងពេល

ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់ឃុំមុនការជំនុំជម្រះ និងជម្រើស

ត្រវូ ទទួលបាននូវការយោគយល់ជាអាទិភាពក្រោមការកាត់ទោស

ខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាកូនរបស់ពួកគេ"។49 បញ្ញាតទី៥៨នៃបញ្ញា

ប្រាប់ពីទិសដៅនាពេលអនាគតរបស់កម្មវិធីជីវិតគ្មានរបាំង

ដែលជាស្ត្រីចេញពីគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយគ្មាន

ស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារដែលមានផ្ទៃពោះឬមានកូន គឺការសិក្សា

ពួកគេឡើយ។ មធ្យោបាយផេ្សងទៀតនៃការគ្រប់គ្រងស្ត្រីដែល

ពួកគេមកជាមួយពួកគេឬក៏យ៉ាងណា និងផលប៉ះពាល់ដែល

ការកាត់ទោស ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនៅពេលណាដែលសមស្របនិង

ជីវិតនៅកម្ពុជាធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព អង្គការបានរក
ក្រោម១៨ឆ្នាំ មានផ្ទៃពោះ ឬជាអ្នកដែលត្រូវថែទាំកូនតូច។

មានផ្ទៃពោះ ឬមានកូនដោយចោទពីបទល្មើសតូចតាចដាក់
ដាក់ពន្ធនាគារ គឺមានភាពបន្ទាន់ជាពិសេសក្នុងករណីកុមារី

ការពិចារណាលើជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់ពន្ធនាគារ

សុខភាពដែលសមស្របសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ

ផងដែរថា "វិធានការបង្វែរដោយផ្តោតលើយេនឌ័រជាក់លាក់ និង

មានផ្ទៃពោះដោយសារពួកគេនៅក្មេងពេក។ កុមារីដែលជាម្តាយ

ផ្សេងទៀតនៃការកាត់ទោសចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឡើង...ដោយ

ឲ្យបម្រើសហគមន៍ជំនួសឲ្យការជាប់ពន្ធនាគារ។

មានឱកាសតិិចតួួចណាស់់ក្នុុ�ងការទទួួលបានការកម្្សាន្ដដ ការអប់់រំំ ឬឱកាស
ស្តាា�រនីីតិិសម្្បទាសម្រា�ប់់កុុមារនៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធនាគារកម្ពុុ�ជា។ កុុមារនៅ�ក្នុុ�ង
ពន្ធធនាគារក៏៏មានហានិិភ័័យធ្ងងន់់ធ្ងងររងការសម្លុុ�តធ្វើ�ើ�បាប និិងអំំពើ�ើហិិង្្សាផង
ដែ�រ។
49 Bangkok Rules (Rule 57)
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លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ

អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិមិនត្រូវបានគេសួរថា តើពួកគេ

ប្រវត្តិរូប និងសាវតារបស់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់

ពីរនាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសដោយអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បាន

កុមារសរុបចំនួន៩៦នាក់ បានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនិងកិច្ច
សម្ភាសន៍របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ក្នុងនោះរួមមានកុមារី

ចំនួន១៦នាក់។ អាយុជាមធ្យមនៃអ្នកចូលរួមគឺអាយុ១៧ឆ្នាំ។
ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរ លើកលែងតែក្មេងប្រុស
ម្នាក់ជាខ្មែរកាត់វៀតណាម។

ធ្លាប់មានផ្ទៃពោះ ឬមានកូននោះទេ ប៉ុន្តែគួរកត់សម្គាល់ថា កុមារី
និយាយថាពួកគេមានកូនហើយ។ ម្នាក់មានផ្ទៃពោះពីរដង ប៉ុន្តែ

ធ្លាប់បានរំលូតកូនចំនួនពីរដង។ ម្នាក់មានកូនមួយនិងម្នាក់ទៀត
មានកូនពីរនាក់។ ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាស បាន

ក្លាយជា
 ឪពុកគេហើយ ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្តាយដែលកូនរបស់គាត់
បានស្លាប់ នៅពេលដែលក្មេងប្រុសនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ។
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យោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា

បើនិយាយពីការអប់រំវិញ កុមារ៧០%បានបោះបង់ការសិក្សា

កុមារីទាំងអស់ បានរស់នៅជាមួយគ្រួសារមុនពេលពួកគេត្រូវប

បណ្តុះបណ្តាល។ កុមារីចំនួន៥នាក់នៅសិក្សានៅឡើយ មុន

កុមារភាគច្រើនមានសាវតាច្បាស់លាស់។ កុមារ៩២% រួមទាំង
ចាប់ខ្លួន ដោយមានតែ៦.៥%តែប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍
ថាពួកគេរស់នៅដោយខ្លួនឯង។ កុមារចំនួន៣៦នាក់បាន

និយាយថា ពួកគេត្រូវបានឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេថែរក្សានិង

កុមារចំនួន២៦នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លើយថាពួកគេមានម្តាយជា

ប៉ុន្តែ៤៧% ទៀតកំពុងបម្រើការងារ ឬកំពុងទទួលបានការ

ពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ កុមារចំនួន២៤នាក់ ក្នុចំណោមកុមារ
ទាំងនោះបានឈប់រៀនមុនថ្នាក់ទី៦ ។

»

អ្នកថែរក្សា។ មានតែកុមារចំនួនបីនាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយ

ភាគច្រើនគឺមានប្រវត្តិមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមាន

ថា ពួកគេមើលថែរក្សាខ្លួនឯង។ កុមារ៦នាក់បានរាយការណ៍

ជីវភាពរស់នៅមានស្ថិរភាពនិងមានសុវត្ថិភាព។ ស្ថិតិ

ថា ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេបានលែងលះគ្នា ហើយកុមារ៧នាក់

នេះបង្ហាញថា ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចនឹងគាំទ្រ

ផ្សេងទៀតនិយាយថា ឪពុកម្តាយម្នាក់ឬទាំងពីរនាក់បានស្លាប់

ដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្វែរពួកគេចេញពីប្រព័ន្ធ

ទៅហើយ។ កុមារ៦៧% បានរស់នៅជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីខ្លះ

យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ និងទប់ស្កាត់ពួកគេពីការប្រព្រឹតិ្ដ

ឬបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់របស់ពួកគេ។ កុមារចំនួន៨៣% បាន

បទល្មើសនាពេលអនាគតទៀត ហើយនិងបង្ហាញថា

និយាយថាពួកគេធ្លាប់មានសមាជិកគ្រួសារចូលមកសួរសុខទុក្ខ។
គួរកត់សម្គាល់ថា ៨៩%នៃកុមាររួមទាំងកុមារីទាំងអស់ដែល

ត្រូវបានស្ទង់មតិនិយាយថា ពួកគេមិនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ

ពួកគេមានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវិតដែលអាចគាំទ្រ
ដល់ដំណើរការនៃវិធានការបង្វែរនេះបា
 ន។

»

នៅក្នុងការអះអាងឲ្យមានការប្រើប្រាស់នូវវិធានការ

ធ្លាប់មានសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេណាម្នាក់ធ្លាប់

របស់ពួកគេធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនោះឡើយ។ កុមារ១៤.៥% បាន
និយាយថា បងប្អូនប្រុសម្នាក់របស់ពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារ

ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់និយាយថាឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេធ្លាបបា
់ ន
ជាប់ពន្ធនាគារនោះទេ។ កុមារចំនួន៧៣នាក់ បាននិយាយថា

ពួកគេមានសង្សារ មានតែ៨នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍

ថា សង្សារប្រុសឬស្រីរបស់ពួកគេធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីមុនមក។
គួរកត់សម្គាល់ដែរថា ៣៥.៥% បាននិយាយថាពួកគេមាន

មិត្តភក្តិយ៉ាងតិចបំផុតក៏ម្នាក់ដែរ ដែលធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុង
ពន្ធនាគារ។

ភាគច្រើននៃកុមារដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ មានទំនាស់
នឹងច្បាប់ជាលើកដំបូង។ ចំនុចនេះអាចជាករណី

ពីមុនមកនោះទេ។ កុមារទាំងនោះត្រូវបានគេសួរថា តើពួកគេ

ជាប់ពន្ធនាគារទេ ៨០% ឆ្លើយថា គ្មានសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់

ការរកឃើញនេះបានបង្ហាញថា កុមារដែលបានស្ទង់មតិ

បង្វែរ។

»

កុមារភាគច្រើន បាននឹងកំពុងតែបម្រើការងារ កំពុងតែ
ទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ឬក៏កំពុងសិក្សានៅពេល
ដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ ចំណុចនេះក៏អាច

លើកជាអំណះអំណាងដែលថា វិធានការបង្វែរអាច
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះករណីរបស់ពួកគេផង

ដែរ។ វិធានការបង្វែរ ក៏អាចទប់ស្កាត់ពីការបង្អាក់ដល់
ការអប់រំនិងការប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ ឬការ
បណ្តុះបណ្តាលរបស់ពួកគេផងដែរ។
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ករណីសិក្សាទី១

សុភានិយាយថា ពេលវេលារបស់នាងនៅក្នុងពន្ធនាគារពិតជា

សុភា * មានអាយុ១៦ឆ្នាំ ហើយមានកូនប្រុសម្នាក់

លំបាកណាស់ ព្រោះបន្ទប់ឃុំឃាំងមានសភាពចង្អៀតកកស្ទះ

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ នៅពេលចាប់ខ្លួននោះ នាងក៏កំពុង

ហើយនាងក៏មិនអាចចូលរួមសកម្មភាពដែលបានរៀបចំឡើង

អាយុ៥ខែ នៅពេលដែលនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទ

ពេលវេលាចំណាយនៅខាងក្រៅបន្ទប់ឃុំឃាំងក៏មានកំណត់

មានផ្ទៃពោះ៣ខផងដែរ ដែលជាកូនទី២របស់នាង។

ផ្សេងៗបានដោយសារតែនាងមានផ្ទៃពោះ។ នាងក៏និយាយដែរ

មុនពេលចាប់ខ្លួន សុភាបានរស់នៅជាមួយមិត្តប្រុស កូន និង

កាន់តែលំបាកយ៉ាប់យឺនព្រោះពួកនាងមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំង

នៅពេលនាងមានអាយុ១៥ឆ្នាំ។ សុភាបាននិយាយថា ទាំងនាង

មើលថែទាំកូនរបស់នាង ហើយក៏បាននិយាយថានាងលែង

ថា ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រួសាររបស់នាង

មិត្តភក្តិពីរនាក់ផ្សេងទៀតរបស់នាង។ នាងបានឈប់រៀន

ណាស់។ ចាប់តាំងពីនាងត្រូវបានដោះលែង សុភាតែងនៅផ្ទះ

និងមិត្តប្រុសរបស់នាង មិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនគរបាល

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតហើយ។

ហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារ។ នាងបានអត្ថាធិប្បាយអំពីការចាប់ខ្លួននិង

“ខ្ញុំគិតថា ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការជាប់ពន្ធនាគារ ជាជម្រើសល្អ

ពីមុនមកទេ ហើយមិត្តប្រុសរបស់នាងបានជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែក
ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់នាងថា៖

ពីព្រោះពួកយើងអាចនៅតែមានការងារធ្វើ។ យើងអាចមាន

"មានមន្ត្រីនគរបាលចំនួន៣ទៅ៤នាក់ បានមកដល់បន្ទប់ជួល

កាន់តែប្រសើរ។

ពួកយើងពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន… នគរបាលបានវាយមិត្ត

សុភាជឿជាក់ថា សហគមន៍របស់នាងនឹងពេញចិត្តចំពោះ

ថា ពួកគេមិនបានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកចែកចាយថ្នាំឲ្យយើង

ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់នាង ក៏នឹងអាចគាំទ្រនាងបានផងដែរ។

មិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំ និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ត្រូវបានកាត់ទោស

ករណីសិក្សាទី២

មានផ្ទៃពោះ៣ខែ នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ ម្តាយ

បញ្ញា * មានអាយុ១៧ឆ្នាំ។ នាងធ្លាប់បានរៀបការ និងបាន

ទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀន តែនគរបាលបានស្នើសុំឲ្យយើង

នាងកំពុងរស់នៅជាមួយគ្រួសារខាងប្តីនាង។ បច្ចុប្បន្ននេះ

បង់ប្រាក់ទាំងនោះទេ"។

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ អ្នកជិតខាងនិងប្អូនប្រុសរបស់នាងត្រូវ

របស់យើង ហើយឃាត់ខ្លួនយើង។ ពួកគេបានចោទប្រកាន់

ប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងមិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេបាននិយាយ
ទេ។ នាងខ្ញុំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ១០ខែ ហើយ
ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល២ឆ្ន…
ាំ ពេលនោះនាងខ្ញុំកំពុងតែ

សេរីភាព ហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញ ខ្ញុំអាចថែរក្សាកូនៗរបស់ខ្ញុំឲ្យបាន

ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់នាងក្នុងពន្ធនាគារក្នុងករណីនេះ

បង្កើត និងម្តាយក្មេករបស់នាងខ្ញុំ បានស្នើសុំឲ្យនគរបាលផ្ទេរខ្ញុំ

លែងលះគ្នា ហើយនាងមានកូនម្នាក់។ បច្ចុប្បន្ននេះ កូនរបស់

បង់ប្រាក់ចំនួន ៣.០០០ដុល្លារ ប៉ុន្តែម្តាយរបស់ខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាព

នាងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលមានរយៈពេល១ឆ្នាំកន្លះ ពីបទ
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បានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

ហិរិញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសាររបស់នាងបាន ខណៈពេលដែលនាងកំពុង

នេះជាលើកទីមួយហើយដែលបញ្ញា ឬអ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់

ការងារហើយផងនោះ។

នាងផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ មុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួន

ជាប់នៅពន្ធនាគារ ហើយនិងខណៈពេលដែលនាងបានបាត់បង់

នាងបាននឹងកំពុងតែរស់នៅជាមួយម្តាយនិងបងប្អូនរបស់នាង

បញ្ញាជឿជាក់ថា នាងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់

ជាមួយគ្រួសារ។ ឪពុករបស់នាង បានស្លាប់ហើយ។ បញ្ញាបាន

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតទេ ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្ដិបទល្មើស

ហើយនាងក៏និយាយដែរថា នាងមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់

ឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី៩ ហើយបានធ្វើការនៅក្នុងហាងម៉ាស្សា

មួយកន្លែងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាង មុនពេល

ដែលនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ នាងនិយាយថា នាងបានប្រព្រឹត្ត

បទល្មើសនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងគ្រឿង
ស្រវឹង ដោយមានសម្ពាធពីមិត្តភក្តិ និងដោយសារផលប៉ះពាល់

នៃការលែងលះរបស់នាង។ នាងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថា
កូនរបស់នាងនឹងភ្លេចនាងពេលនាងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ ហើយ
នាងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ដែលនាងមិនអាចទ្រទ្រង់ជា

គ្រឿងញៀន ហើយនិងមិនសេពគប់ជាមួយមនុស្សដែល

នាពេលអនាគតបាន។ នាងមានគម្រោងនឹងស្វែងរកការងារថ្មី

បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានដោះលែង។ នាងចង់ធ្វើជាចុងភៅ។ បញ្ញា
មានអារម្មណ៍ថា វិធានការបង្វែរអាចនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍

ក្នុងករណីរបស់នាង ដែលធ្វើឲ្យនាងអាចនៅជាមួយគ្រួសារ និង
រស់នៅជាមួយកូននាងបាន។

* ឈ្មោះត្រូវបានប្តូរដើម្បីរក្សានូវសិទ្ធិឯកជន។

ការផ្តតន្ទាា�ទោ�សកុុមារភាគច្រើ��ើនគឺឺសម្រា�ប់់ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទល្មើ�ើ�សអហិិង្្សា ដែ�ល
ភាគច្រើ��ើនជាការប្រើ��ើប្រា�ស់់គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន ការជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន និិងចោ�រកម្មម។
កុុមារ ៦៤ %បាននិិយាយថាការប្រើ��ើប្រា�ស់់គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនរបស់់ពួួកគេ�បាននាំំឱ្្យ
ពួួកគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទល្មើ�ើ�ស។
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បទល្មើសដែលចោទប្រកាន់ / ផ្តន្ទាទោស
កុមារទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនៅពន្ធនាគារ ត្រូវ

ដែលពួកគេត្រូវប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះ ដោយសារតែមិត្តភក្តិ
អូសទាញ ឬដោយសារឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀន។

បានចាប់ខ្លួនពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន លើកលែងតែ៥នាក់

អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិសហគមន៍ចំនួន៦
 ០% បាននិយាយ

អ្នកចូលរួម៦នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់

សហគមន៍របស់ពួកគេដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ហើយជាមធ្យម

ពន្ធនាគាររយៈពេល៦ឆ្នាំកន្លះ ហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានផ្តន្ទា

ពួកគេដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ នៅពេលត្រូវបានសួរថា តើ

គត់។ កុមារផ្សេងទៀត ជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោរកម្ម។ មានតែ

ថា យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបានស្គាល់កុមារម្នាក់នៅក្នុង

ពន្ធនាគារលើសពី២ឆ្នាំ ដោយម្នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់

ពួកគេស្គាល់កុមារច្រើនជាង៣នាក់នៅក្នុងសហគមន៍របស់

ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ១០ឆ្នាំ។

បទល្មើសប្រភេទណាដែលកុមារនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ

គួរកត់សម្គាល់ថា កុមារ៦៤%បាននិយាយថា ការប្រើប្រាស់

និយាយថា បទល្មើសនោះទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន។

កុមារចំនួន១៣នាក់បាននិយាយថា មូលហេតុដែលពួកគេ

ពួកគេគិតថាក្មេងៗប្រព្រឹត្តបទល្មើស? ពួកគេភាគច្រើនឆ្លើយ

ស្បៀងអាហារ ឬរបស់របរចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត ហើយកុមារ

និងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀន (២៤ នាក់)។ គួរ

ប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះ ដោយសារតែពួកគេត្រូវបានមិត្តភក្តិ

គិតថាបទល្មើសនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើង ដោយសារតែ

ទំនងជាបានប្រព្រឹត្តនោះ មានមនុស្សចំនួន៥៦នាក់បាន

គ្រឿងញៀននេះហើយ ដែលនាំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើស។

អ្នកចូលរួមទាំងនោះក៏ត្រូវបានសួរផងដែរថា ហេតុអ្វីបានជា

ប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះ ដោយសារតែពួកគេត្រូវការប្រាក់

ថា វាបណ្តាលមកពីការអូសទាញពីមិត្តភក្តិ (មនុស្ស២៦នាក់)

ចំនួន១២នាក់ទៀតបាននិយាយថា មូលហេតុដែលពួកគេ

កត់សម្គាល់ថា មានតែអ្នកឆ្លើយសំនួរ ៧នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែល

អូសទាញ។ កុមារចំនួន១០នាក់ផ្សេងទៀតបាននិយាយថា ពេល

ស្ថានភាពគ្រួសារមានការលំបាក។

ពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះ គឺនៅពេលដែលពួកគេស្រវឹង។
កុមារដែលត្រូវបានសម្ភាសភាគច្រើនបាននិយាយថា មូលហេតុ

កុុមារសរុុប ៩៦ នាក់់បានចូូលរួួមនៅ�ក្នុុ�ងការស្ទទង់់មតិិនិិងការសម្ភាា�សន៍៍របស់់
អង្គគការជីីវិិតនៅ�កម្ពុុ�ជា ហើ�ើយនិិងសមាជិិកសហគមន៍៍ ៧៧ នាក់់បានចូូលរួួម
ក្នុុ�ងការស្ទទង់់មតិិ។ អង្គគការជីីវិិតនៅ�កម្ពុុ�ជា ក៏៏បានសម្ភាា�សសមាជិិកសហគមន៍៍
នគរបាលមូូលដ្ឋាា�ន និិងមន្រ្តី�ី�តុុលាការផងដែ�រ។
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សមាជិក គ.ក.ន.ក. នគរបាល និងមន្រ្តីតុលាការក៏បានបញ្ជាក់

ផងដែរថា បទល្មើសទូទៅដែលក្មេងប្រុស និងកុមារីប្រព្រឹត្តនោះ
គឺពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន។

»

ហេតុផលដែលថា កុមារជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពី

បទល្មើសទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀននេះ ហើយដែល

គាំទ្រដល់ចំណាត់ការឲ្យមានការប្រើប្រាស់ការបង្វែរ
រួមគ្នាជាមួយនឹងការផ្តល់នូវកម្មវិធីស្វែងយល់ពី
បទល្មើសគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង។

»

ចម្លើយបានពីកុមារ និងសមាជិកសហគមន៍បាន

បង្ហាញថា ការអូសទាញរបស់មិត្តភក្តិនេះហើយដែល

ជាកត្តាជំរុញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន
និងការប្រព្រឹត្តិបទល្មើស ជាជាងបណ្តាលមកពី
ស្ថានភាពគ្រួសារ។
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ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន

ម៉្យាងវិញទៀតមន្ត្រីមន្ទីរ ស.អ.យ. បានត្អូញត្អែរថា នគរបាលមិន

"តុលាការក៏ចង់បានវិធានការបង្វែរដែរ ប៉ុន្តែតុលាការក៏ចង់ធ្វើឲ្យ

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាថា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មិនមានករណី

សហការជាមួយពួកគេក្នុងបញ្ហានេះទេ ហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់

ប្រាកដបានថា កុមារនឹងមិនត្រូវទុកចោលតែម្នាក់ឯងទេ"

មួយណានៅខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានបង្វែរចេញពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

បទសម្ភាសន៍ជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផល

នៅឡើយទេ។ មន្ទីរ ស.អ.យ. ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា

ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

បង្វែរនេះ។ យោងតាមការិយាល័យមន្ទីរ ស.អ.យ. ប្រចាំនៅ

ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើច្បាប់នេះ និងបើទោះបីជាអ្នក

មានបុគ្គលិកតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលទទួលបន្ទុកលើយុត្តិធម៌

តំណាងនគរបាល និងមន្រ្តីតុលាការបានប្រាប់អង្គការជីវិត

កត់សម្គាល់ថា មិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលដឹងអំពីច្បាប់ស្តីពី

បង្វែរនេះបានទេ ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនេះស្ថិតនៅលើ

មេធាវីជំនួយផ្នែកច្បាប់ក៏ជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់

ព្រហ្មទណ្ឌស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន

នៃការស្រាវជ្រាវលើឯកសារដែលមានស្រាប់ថាវឌ្ឍនភាពនៃ

ពួកគេខ្វះធនធាន ថវិកា និងការគាំទ្រដើម្បីអនុវត្តវិធានការ

នៅកម្ពុជា នៅមានកម្រិត បើទោះបីជាមានអ្នកចូលរួមខ្លះបាន

ខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ទីរ ស.អ.យ.

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះក៏ដោយ។

អនីតិជននៅតាមខេត្តនីមួយៗ។ តំណាងនគរបាលម្នាក់បាន

នៅកម្ពុជាថា ពួកគេមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តលើវិធានការ

យុត្តិធម៌អនីតិជននេះ ហើយក៏បានចង្អុលបង្ហាញថា កង្វះនៃ

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ.)

នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។

អនុវត្តច្បាប់នេះ។ ចៅក្រមបានប្រាប់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាថា

"ខ្ញុំបានព្យាយាមដោះស្រាយលើករណីនៃអនីតិជនទំនាស់នឹង

តាមមាត្រា១៦០ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយចែងថា មានការ

បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានទៅនិយាយជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុង

ដែរថា នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងពួកគេមានតែអំណាច

ដើម្បីបញ្ជូនទៅចៅក្រមដើម្បីឲ្យធ្វើការពិចារណាលើវិធានការ

ព្រះរាជអាជ្ញាតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារអាយុ

ផលប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍លើកុមារ និងគ្រួសារប៉ុន្តែនៅពេល

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ មន្ទីរ ស.អ.យ. កំពុងខ្វះធនធានដើម្បី

ពួកគេនៅតែបន្តកាត់ទោសអនីតិជនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយោង

ច្បាប់។ ខ្ញុំបានទៅនិយាយជាមួយគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ហើយ

បន្ថយទោសចំពោះអនីតិជន50 ហើយនគរបាលក៏បានបញ្ជាក់

សហគមន៍។ បន្ទាប់មក ខ្ញុំក៏បានសរសេររបាយការណ៍សន្និដ្ឋាន

ក្នុងការបញ្ជូនករណីនានាសម្រាប់វិធានការបង្វែរទៅកាន់

បង្វែរ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំ ក៏បានរៀបរាប់អំពីការលំបាកនិង

ក្រោម១៤ឆ្នាំ។

ដែលខ្ញុំបានស្នើសុំទៅមន្ទីរ ស.អ.យ. មន្ទីរមិនមានថវិកាដើម្បី

គាំទ្រលើដំណើរការនេះទេ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំក៏បានជាប់គាំង។ ក្រៅតែ

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.
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ពីការសរសេររបាយការណ៍ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងបានទៀតទេ"។

»

ការរកឃើញពីកិច្ចសម្ភាសន៍បានបង្ហាញថា ក្រុមមន្ត្រី

ក៏ធ្វើការគាំទ្រលើបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន
និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងប
 ្រតិបតិ្តហើយក៏ចង់

និយាយថា បា
 នប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងចំនួន២១នាក់
ផ្សេងទៀត បាននិយាយថា បា
 នប៉ះពាល់ដល់ឱកាសនៃការ
ទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាល្អនៅសាលា។

អនុវត្តឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានផង

កុមារទាំងអស់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដែលបា
 ន

ប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តកំពុងត្រូវបានរារាំង

មិនមានផលប៉ះពាល់ជាអចិន្ត្រៃយ៍លើទំនាក់ទំនងរបស់

ដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា វានៅតែបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំ
ដោយដំណើរការការិយាល័យធិបតេយ្យ កង្វះប្រព័ន្ធនិង
ធនធាន។

»

និងការទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលេ កុមារចំនួន២៤នាក់បាន

ពិចារណាថា ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនត្រូវបាន

អនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ការរកឃើញទាំងនេះបញ្ជាក់
ថាបើគ្មានការគាំទ្រពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុង

ស្រុកនោះទេ វាទំនងជាត្រូវការរយៈពេលយូរទម្រាំតែ
មានការអនុវត្តវិធានការបង្វែរសម្រាប់កុមារដូចមាន

ចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនប្រកបដោយ
អត្ថន័យ។

ផលប៉ះពាល់នៃការជាប់ពន្ធនាគារ
នៅពេលបានសួរអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជាប់ពន្ធនាគារ មាន

កុមារចំនួន៤៤នាក់ ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិរួមទាំងកុមារីទាំងអស់
បាននិយាយថា វាបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហើយកុមារ
ចំនួន៤១នាក់បាននិយាយថា វាបានប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនង
ជាមួយគ្រួសារ និងកុមារចំនួន៣២នាក់ បាននិយាយថា បាន

ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយ មានកុមារចំនួន២៧នាក់បាន

និយាយថា បានប៉ះពាល់ដល់ឱកាសក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើ

សម្ភាសបានកត់សម្គាល់ថា ការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ពួកគេ

ពួកគេជាមួយគ្រួសារ និងសហគមន៍នោះទេ ប៉ុន្តែភាគច្រើន

នៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារ
ហើយអ្នកខ្លះកត់សម្គាល់ថា ប្រវត្តិនៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់

ពួកគេ បង្កឲ្យមានការមាក់ងាយ ហើយអ្នកផ្សេងទៀតមានការ

ព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការអប់រំ និងឱកាសការងារ។ កុមារ
ខ្លះបានកត់សម្គាល់ថា ពួកគេបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការ

បណ្តុះបណ្តាល ដែលដឹកនាំដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
នៅពេលដែលពួកគេកំពុងជាប់នៅពន្ធនាគារ ហើយនិង

កត់សម្គាល់ថាការបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងជួយពួកគេបាននា
ពេលអនាគត។

សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៥៨% ដ
 ែលត្រូវបានស្ទង់មតិបាន
ឆ្លើយតបថា កា
 រដាក់ពន្ធនាគារ គឺមិនល្អទេសម្រាប់កុមារ

ដោយមានតែ ២៦% ប៉ុណ្ណោះ ដែលបាននិយាយថា កា
 រដាក់
ពន្ធនាគារអាចល្អសម្រាប់កុមារ (១២% និយាយថា ពួកគេ

មិនដឹងទេ)។ មាន២២នាក់បាននិយាយថា ពន្ធនាគារបង្កឲ្យ
មានផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារជាមួយនឹងក្រុម

គ្រួសារ/មិត្តភក្តិ និងសហគមន៍ ហើយមនុស្សចំនួន១៤នាក់បាន
និយាយថា វាមិនល្អទេសម្រាប់ការអប់រំ និងការបណ្តុះប
 ណ្តាល

របស់ពួកគេ ហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានកត់សម្គាល់ពីផលប៉ះពាល់
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លើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ (១៤នាក់) និងសុខភាពរាងកាយ
(១០នាក់) ។

"ពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងល្អសម្រាប់កុមារទេ ពីព្រោះ

ពន្ធនាគារមិនអា
 ចធ្វើឲ្យពួកគេបានស្វែងយល់ពីផលវិបាកនៃ

សកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើយ។ ពួកគេនៅមិនទាន់គ្រប់អាយុ

និងកំពុងតែស្ថិតក្នុងវ័យលូតលាស់នៅឡើយ។ វាពិបាកសម្រាប់

ពួកគេក្នុងការមើលឃើញថា អ្វីខុសអ្វីត្រូវ...ពន្ធនាគារអាចបំផ្លាញ
ដល់អនាគតរបស់កុមារ អាចធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពអាម៉ាស់

អំពីអ្វីត្រូវអ្វីខុស។ អ្នកផ្សេងទៀតបាននិយាយថា ពន្ធនាគារ
បានបង្រៀនកុមារកុំឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀត (៩នាក់)

អ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថា ពន្ធនាគារជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពី

គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹង (៨នាក់) ហើយអ្នកផ្សេងទៀត
និយាយថា ពន្ធនាគារធ្វើឲ្យពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវ

ថែមទៀត (៧នាក់) ។ អ្នកចូលរួម ៥១% គិតថា កុមារដែលត្រូវ
បានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទំនងជាមិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើស
ជាថ្មីទៀតទេ នាពេលអនាគត។

ក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ហើយក៏នឹងអាច

គួរកត់សម្គាល់ថា មានអ្នកឆ្លើយតប១៣%តែប៉ុណ្ណោះ ដែល

ផងដែរ"។

ទៅពន្ធនាគារ (៧៥% បាននិយាយថា ពួកគេមិនគួរត្រូវបាន

ធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ឱកាសទទួលបាននូវការអប់រំដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ

វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការកត់សម្គាល់ថា មានតែសមាជិក

សហគមន៍១៥% ដែលបានស្ទង់មតិប៉ុណ្ណោះ ដែលគិតថា កុមារ

គិតថា កុមារដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអហិង្សា គួរតែត្រូវបានបញ្ជូន
បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទេ ហើយ១២%ទៀតបាននិយាយថា ពួកគេ
មិនដឹងទេ) ។

អាយុ១៤ឆ្នាំត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបើពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស

"ពន្ធនាគារ គឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់កុមារ ពីព្រោះពួកគេអាចរៀន

កុមារអាយុ១៤ឆ្នាំអាចបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារបាន)។ ឆ្លើយនឹង

មិនបានទៅសាលារៀន ហើយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានដោះលែង

(៥១% និយាយថាពួកគេមិនដឹងទេ ហើយ៣៤% គិតថា

សំនួរថា តើពួកគេគិតថាក្មេងៗត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងបរិវេណ
ដូចគ្នានឹងមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប

ដែរឬទេ? មានតែ៥% ប៉ុណ្ណោះបានឆ្លើយថា ពួកដឹងរឿងនេះ
ហើយ៣១%ទៀតគិតថា កុមារមិនត្រូវបានឃុំជាមួយមនុស្ស
ពេញវ័យទេ និង៦២% ទៀតបាននិយាយថាមិនដឹងទេ។

សហគមន៍ក៏ត្រូវបានសួរផងដែរថា តើពួកគេគិតថាពន្ធនាគារ
ល្អសម្រាប់កុមារយ៉ាងដូចម្តេច?។ ចម្លើយនោះគឺ មាន

មនុស្ស២១នាក់បាននិយាយថា ពន្ធនាគារបានផ្តល់ឲ្យកុមារនូវ
ការអប់រំ ហើយ២០នាក់គិតថា ពន្ធនាគារបានបង្រៀនពួកគេ

រឿងអាក្រក់ៗពីអ្នកដទៃដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ពួកគេខកខាន
ពួកគេនឹងមានកំណត់ត្រាថ្កោលទោសដែលបង្កការលំបាកដល់

ពួកគេក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេនឹងត្រូវ

ទទួលរងការរើសអើង ... ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្តង
ទៀត"។

»

ទិន្នន័យនេះ គាំទ្រលើអំណះអំណាងសម្រាប់ការអនុវត្ត
លើវិធានការបង្វែរជំនួសឲ្យការដាក់កុមារទំនាស់

នឹងច្បាប់ទៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអាចប៉ះប៉ូវលើផល

ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលមានរយៈពេលវែងនៃការដាក់
ពន្ធនាគារ ចំពោះសុខភាព ទំនាក់ទំនង និង ឱកាស
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បណ្តុះបណ្តាល ការអប់រំ និងឱកាសការងារ។

»

ការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍បង្ហាញថា សមាជិក

សហគមន៍មានការយល់ដឹងយ៉ាងល្អពីផលប៉ះពាល់

អវិជ្ជមាននៃការជាប់ពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែមិនបានដឹងលម្អិត
ពីបទពិសោធន៍កុមារដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះ
ទេ។ នេះបង្ហាញថាពួកគេប្រហែលជានឹងកាន់តែ

មិនសូវយល់ស្របនឹងការដាក់ពន្ធនាគារ ហើយកាន់តែ

ពេញចិត្តនឹងវិធានការបង្វែរ ប្រសិនបើពួកគេដឹងកាន់តែ

ច្បាស់អំពីស្ថានភាព និងផលវិបាកនៃការជាប់ពន្ធនាគារ
របស់កុមារ។

»

តាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយកុមារដែលត្រូវបានដោះលែង
ពីពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថា គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់
ពួកគេព្រមទទួលនិងគាំទ្រពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេ

ត្រូវបានដោះលែង។ ការលើកឡើងនេះ ស្របនឹង

ការរកឃើញផេ្សងទៀត ដែលបង្ហាញថាគ្រួសារ និង
សហគមន៍ក៏គាំទ្រវិធានការបង្វែរដែរ។
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ករណីសិក្សាទី៣

ករណីសិក្សាទី៤

ឆាយ * មានអាយុ១៦ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅ

រស្មី*និយាយថា គាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារ បើ

គាត់បានរស់នៅជាមួយម្តាយនិងបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ ហើយគាត់

គាត់បាននឹងកំពុងតែរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយ និងបងប្អូន

ខេត្តសៀមរាបដែលនឹងមានរយៈពេល១០ខែ។ មុនពេលចាប់ខ្លួន
បាននិយាយថា គាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារ។ គាត់ក៏
មានសង្សារហើយក៏កំពុងតែនៅសិក្សាថ្នាក់ទី១០នៅពេលដែល
គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន។

ឆាយ ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ គាត់

និយាយថា គាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់
ដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬគ្រឿងស្រវឹង ហើយគាត់បាន

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយសារតែមិត្តភក្តិ។ ទាំងគាត់

ទោះបីជាគ្រួសាររបស់គាត់មានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ។
បីនាក់ និងតែ
 សិក្សានៅថ្នាក់ទី៦មុនពេលដែលគាត់ត្រូវបាន

ចាប់ខ្លួន។ គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទទទួលទូរស័ព្ទចោរ ប៉ុន្តែ

គាត់បាននិយាយថា គាត់មិនបានដឹងថាទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទ
លួចគេនោះទេ។ គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ

រយៈពេល៣ឆ្នាំ និងបន្ថយមកនៅត្រឹមមួយឆ្នាំក្រោយការប្តឹង

ឧទ្ធរណ៍។ ទាំងគាត់និងសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀត មិនដែលធ្លាប់
ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីមុនមកទេ។

និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគ្រួសារ មិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឬ

នៅក្នុងពន្ធនាគារ រស្មីមិនអាចចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ការប្រព្រឹតិ្ដបទល្មើសគាត់ត្រូវឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ហើយ

ក្រៅបានទេ។ ខ្ញុំ អាចត្រឹមតែអង្គុយនៅមួយកន្លែង និងគិត

ដាក់ពន្ធនាគារពីមុនមកនោះទេ។ គាត់ជឿជាក់ថា ដើម្បីបញ្ឈប់
ឈប់សេពគប់ជាមួយអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀត។

ក្តីបារម្ភដ៏ចម្បងអំពីការជាប់ពន្ធនាគារគឺ គាត់បានបាត់បង់ឱកាស

ណាមួយបានទេ។ គាត់បាននិយាយថា "ខ្ញុំ មិនអាចចេញទៅ
ច្រើនជ្រុល។ ខ្ញុំ មិនស្គាល់នរណាម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះ
ទេ"។

ក្នុងការទទួលបានការអប់រំ។ គាត់ជឿជាក់ថា វិធានការបង្វែរ

ក្រុមគ្រួសាររបស់រស្មី អាចមកជួបសួរសុខទុក្ខគាត់នៅក្នុង

មានឱកាសច្រើនក្នុងការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ។ ចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានដោះលែងមក រស្មី

មានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ករណីរបស់គាត់ ព្រោះគាត់នឹង

ពន្ធនាគារបានជាប្រចាំ បើទោះបីជាពួកគេមានការលំបាកផ្នែក
បាននិយាយថាគាត់មិនទាន់សង្កេតឃើញថាមានប្រតិកម្ម

អវិជ្ជមានណាមួយពីក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់គាត់ទេ
ហើយគាត់ក៏ជឿជាក់ដែរថា ទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍
ប្រាកដជាគាំទ្រលើជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់គាត់ក្នុង
ពន្ធនាគារ។
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ការទប់ស្កាត់បទល្មើស

ម្នាក់បានកត់សម្គាល់ថា ការអប់រំបង្ការប្រភេទនេះគួរតែ ផ្តល់ជូន

សមាជិកសហគមន៍ត្រូវបានសាកសួរថា តើពួកគេគិតថាមានក

នៅពេលត្រូវបានសួរថា តើអ្វីអាចទប់ស្កាត់ពួកគេពីការប្រព្រឹត្ដ

នាពេលអនាគត។ អ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិភាគច្រើន(៣២នាក់)

បានឆ្លើយថា ការឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ការផ្លាស់ប្តូរ

ដល់ឪពុកម្តាយ ឬអ្នកថែទាំកុមារផងដែរ។

ត្តាអ្វីខ្លះ ដែលអាចទប់ស្កាត់កុមារពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសាជាថ្មី

បទល្មើសបាន កុមារភាគច្រើនដែលបានចូលរួមការសម្ភាសន៍

បានឆ្លើយតបថាការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើន

ការសេពគប់មិត្តភក្តិឬការទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល។

បំផុត។ ចម្លើយភាគច្រើនបន្ទាប់នោះការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារ

(២០នាក់) ការគាំទ្រពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល (១៤នាក់) ការ

»

ការឆ្លើយតបទាំងនេះបានបង្ហាញនូវទំនោរលើការ

បណ្តុះបណ្តាលឬឱកាសការងារ (១៤នាក់) ការរៀននៅសាលា

គាំទ្រដល់ផែនការដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពី

គ្រឿងញៀនឬគ្រឿងស្រវឹង (១១នាក់) ។

បានអនុម័តជាផ្លូវការជាមួយនឹងកម្មវិធីអប់រំ កម្មវិធី

សមាជិក គ.ក.ន.ក. នគរបាល មន្ត្រីយុត្តិធម៌ និងមន្ត្រីមន្ទីរ

គាំទ្រពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬផ្សេងៗទៀត។

ការយល់ដឹង អំពីគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង ការអប់រំ

ហាក់ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះ មានភាពចាំបាច់បំផុតដែល

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ជាឧបករណ៍បង្ការបទល្មើសដែល

នេះ។

(១៣នាក់) និងការគាំទ្រដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេពីការប្រើប្រាស់

យុត្តិធម៌អនីតិជនដើម្បីបញ្ចូលនូវវិធានការបង្វែរដែល
បណ្តុះបណ្តាលនិងកម្មវិធីគាំទ្រផ្សេងៗ រួមទាំងកម្មវិធី

ស.អ.យ. បានថ្លែងថា សុវត្ថិភាពសហគមន៍ កម្មវិធីបង្កើន

ដោយមានការពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ វា

បង្ការបទល្មើសនៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍ និងការ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការគាំទ្រដល់ការអនុវត្ត

មានប្រយោជន៍បំផុត។ សមាជិក គ.ក.ន.ក.

វិិធានការបង្វែ�ែរ ពិិតជាអាចកាត់់បន្ថថយបទល្មើ�ើ�សឡើ�ើងវិិញដោ�យជោ�គជ័័យ។ វា
អាចចូូលរួួមចំំណែ�កជាវិិជ្ជជមាន ដល់់ការអភិិវឌ្្ឍរបស់់កុុមារដោ�យអនុុញ្ញាា�តឱ្្យ
ពួួកគេ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះបទល្មើ�ើ�សរបស់់ពួួកគេ� ដោ�យមិិនបញ្ជូូ�នពួួកគេ�ទៅ�
ពន្ធធនាគារ។ វិិធានការបង្វែ�ែរ ក៏៏មានការចំំណាយតិិចជាងការដាក់់ពន្ធធនាគារផង
ដែ�រ។
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វិធានការបង្វែរ

គ.ក.ន.ក. ម្នាក់ បានឆ្លើយតបថា ពេលខ្លះនគរបាលបានផ្តល់

"ខ្ញុំអាចនឹងមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះការផ្តល់ការព្រមាន

ផ្លូវការ។ ហេតុផលដែលបានផ្តល់ជូននេះ គឺសម្រាប់តែក្នុងករណី

ចាប់ខ្លួនពួកគេជាផ្លូវការ ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកគេ នឹងយល់អំពី

ករណីដែលនគរបាលបានស្គាល់កុមារពាក់ព័ន្ធឬសមាជិក

នោះពួកគេនឹងកែខ្លួន"។

ចង់ឲ្យក្មេងៗជាប់ពន្ធនាគារ ឬចង់ផ្តល់ឱកាសអោយពួកគេ

នៅពេលសួរអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេលើវិធានការបង្វែរ កុមារ

នគរបាលខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ពេលខ្លះពួកគេបាន

ថា ពួកគេនឹងសុខចិត្តជ្រើសរើសយកសេវាកម្មបម្រើសហគមន៍

ផ្លូវការ ដែលរាប់បញ្ចូលនូវការប្រព្រឹត្តិបទល្មើស ឬបទល្មើសលួច

បញ្ជាក់ថា ជម្រើសផ្សេងក
 ្រៅពកា
ី រឃុខ
ំ ្លួន សេចក្តីបង្គាប់បញ្ជា

តាមចិញ្ចើមផ្លូវ។

មានចំណាប់អារម្មណ៍ ហើយកុមារចំនួន៣៤នាក់ បានឆ្លើយតប

មន្រ្តីតុលាការ និងមន្រ្តីនគរបាលដែលត្រូវបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍

សហគមន៍។ សមាជិកសហគមន៍ភាគច្រើន(៧០នាក់) ក៏បាន

ហើយជម្រើសផ្សេងក
 ្រៅពីការដាក់ពន្ធនាគារ អាចនឹងផ្តល់

ការព្រមានម្តងរួចហើយដល់កុមារជំនួសឲ្យការចាប់ខ្លួនពួកគេជា

ក្រៅផ្លូវការនិងការព្រមានដោយពាក្យសំដីជាជាងការធ្វើការ

ដែលកុមារប្រព្រឹត្តបទល្មើសតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះ ហើយចំពោះតែ

កំហុសរបស់ខ្លួន ហើយប្រសិនបើ នគរបាលដោះលែងពួកគេ

គ្រួសាររបស់ពួកគេ ដែលមូលហេតុគឺដោយសារនគរបាលមិន
ផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាមុនពេលធ្វើការចាប់ខ្លួនពួកគេ។ មន្រ្តី

ចំនន
ួ ៦២%នៅក្នង
ុ ពន្ធនាគារដែលត្រវូ បានស្ទងម
់ តិបានឆ្លយ
ើ តប

ផ្តល់ការព្រមានដោយពាក្យសំដីជំនួសឲ្យលើការចាប់ខ្លួនជា

ជំនួសឲ្យការជាប់ពន្ធនាគារ ដោយមានកុមារចំនួន៥០នាក់បាន

តូចតាច និងរួមទាំងបទល្មើសតូចតាចដែលប្រព្រឹត្តដោយកុមារ

ឲ្យមាន ការអប់រំឬបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេ
ថាពួកគេពេញចិត្តនឹងសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យបម្រស
ើ េវានៅតាម

ក៏យល់ស្របដែរថា ពន្ធនាគារអាចជារឿងអាក្រក់សម្រាប់កុមារ

គិតថា ការអប់រំឬការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនឹងជា

ផលប្រយោជន៍ល្អ។

លើសពីនេះទៀត សមាជិកសហគមន៍ចំនួន៦៦% បានគាំទ្រ

"វាល្អសម្រាប់កុមារ ពីព្រោះសិទ្ធិរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានគេ

ការដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារ។ សមាជិក គ.ក.ន.ក. ម្នាក់ បាន

មិនមានកំណត់ត្រាថ្កោលទោសឡើយ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបាន

ខ្លាចក្រែងថា “សហគមន៍ខ្វះកន្លែង និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បី

បើអាចយើងគួរតែដាក់ពួកគេនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំ ជាជាងដាក់

ជម្រើសល្អបំផុតជំនួសឲ្យកា
 រដាក់ពន្ធនាគារសម្រាប់កុមារ។

លើសំណើនៃការកាត់ទោសក្នុងសហគមន៍រយៈពេលយូរជាជាង

ដកហូតនោះទេ។ ពួកគេអាចបន្តការសិក្សា ហើយពួកគេក៏នឹង

កត់សម្គាល់ថា វិធានការបង្វែរ គឺល្អណាស់សម្រាប់កុមារ ប៉ុន្តែ

ផ្តល់ឲ្យនូវវិធានការបង្វែរ ឲ្យធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍វិញ ...

រៀបចំ និងតាមដានកម្មវិធីបែបនេះ” ។

ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារ… ខ្ញុំគិតថា ការប្រើប្រាស់វិធានការបង្វែរ

ចំនុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនោះគឺ សមាជិក

ការដាក់ពួកគេទៅក្នុងក្នុងពន្ធនាគារ គឺមិនល្អសម្រាប់ពួកគេ

សហគមន៍ចំនួន៤៣%ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ និងសមាជិក

សម្រាប់កុមារដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស គឺល្អប្រសើរជាង ហើយ
នោះទេ…ជាទូទៅការឃុំឃាំងកុមារ ដូចជាការដកសិទ្ធិសេរីភាព

របស់ពួកគេអញ្ចឹង។ នេះមានន័យថា ពួកគេនឹងបាត់បង់សិទ្ធិទៅ
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សាលារៀន និងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ ឬការកែខ្លួន"។

»

ការរកឃើញទាំងនេះបង្ហាញថា កុមារដែលបាន

ចូលរួមការស្ទង់មតិ គាំទ្រលើជម្រើសផ្សេងក្រៅពកា
ី រ

ឃុំខ្លួន ហើយពួកក៏គំាទ្រនឹងការផ្តល់នូវការអប់រំឬការ
បណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកគេពីការប្រព្រឹត្តិ
បទល្មើសក្នុងពេលអនាគតទៀតផងដែរ។ នេះបើ
យោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិសហគមន៍។

»

ការឆ្លើយតបពីសហគមន៍ក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភាសន៍ជា
មួយមន្រី្តនគរបាលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា មន្រ្តី

នគរបាលធ្លាប់បានប្រើវិធានការបង្វែរក្រៅផ្លូវការនៅក្នុង
មូលដ្ឋានរួចមកហើយ ប៉ុន្តែនៅខ្វះធនធានផ្លូវការដើម្បី
អនុវត្តវិធានការនេះ។ នេះបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់

»

មន្រ្តីតុលាការ និងមន្ត្រីនគរបាលបានបង្ហាញនូវការ

គាំទ្រលើវិធានការបង្វែរសម្រាប់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់

ហើយក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលបំណង និងអត្ថ
ប្រយោជន៍សក្តានុពលនៃវិធានការបង្វែរនេះ។ នេះក៏
បង្ហាញដែរថា ពួកគេគាំទ្រកម្មវិធីបង្វែរនៅពេលដែល
មានប្រព័ន្ធមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអនុវត្តតាម។

“ខ្ញុំគិតថាកុមារអាចកែប្រែខ្លួននិងអាចស្វែងរក
អនាគតដ៏ល្អមួយបាន។ ពួកគេអាចទៅសាលារៀន
និងអាចជួយដល់សង្គម ហើយគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ក៏អាចរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អផងដែរ។”

វិធានការបង្វែរឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងៗ និងកាន់តែ

តួនាទីរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

មិនមែនជាការលំបាកនោះទេ ជាពិសេសក្នុងករណី

នៅពេលត្រូវបានសួរអំពីតួនាទីរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ក៏សំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ដែរថា ប្រព័ន្ធនៃវិធានការ

ដាក់កុមារក្នុងពន្ធនាគារ អ្នកពាក់ព័ន្ធបានយល់ស្របថាអង្គការ

ព្រហ្មទណ្ឌមា
 នរួចទៅហើយ ហើយក៏អាចយកទៅ

តាម រយៈកម្មវិធីទប់ស្កាត់បទល្មើស និងការផ្តល់ឲ្យកុមារទំនាស់

មជ្ឈឹម។

និងការគាំទ្រផ្នែកសង្គម។ ក្រុមមន្រ្តីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា

ការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍បានបង្ហាញថា ពួកគេព្រម

ណាស់ ពីព្រោះអង្គការនេះ ជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការ

មានប្រសិទ្ធិភាពនៅដំណាក់កាលមុនការចាប់ខ្លួន

»

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល។

ដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ វា

ក្នុងការជួយអាជ្ញាធរ ក្នុងការអនុវត្តជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការ

បង្វែរកុមារអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

មិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដែលរួមមាន

អនុវត្តបានចំពោះកុមារធំៗដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស

នឹងច្បាប់នូវការគាំទ្រផ្លូវចិត្ត ក៏ដូចជាផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាល

ទទួលយកវិធានការបង្វែរលើសពីលើកមុន ជាពិសេស
សម្រាប់កុមារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើស

អហិង្សា និងប្រសិនបើវិធានការនេះត្រូវបានបានគាំទ្រ
ដោយរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិង

ការចូលរួមរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំង

មួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគាំទ្រដល់កុមារទំនាស់
នឹងច្បាប់(អង្គការដទៃទៀត ផ្តោតសំខាន់តែទៅលើការគាំទ្រ
កុមាររងគ្រោះប៉ុណ្ណោះ)។
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អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក៏បានយល់ស្របផងដែរថា អង្គការ
ជីវិតនៅកម្ពុជា អាចចូលរួមផ្តល់សេវារបស់ខ្លួនក
 ្នុងដំណាក់

កាលផ្សេងៗគ្នានៃដំណើរការវិធានការបង្វែរ (នៅដំណាក់កាល
មុនការចាប់ខ្លួន តាមរយៈការផ្តល់ដំណឹងពីនគរបាល ឬនៅ

ដំណាក់កាលមុនការកាត់ទោស តាមរយៈការផ្តល់ដំណឹងពី

ព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រមស៊ើបសួរ ចៅក្រមជំនុំជម្រះ ឬតុលាការ
ឧទ្ធរណ៍។)

ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធបានឯកភាពថា អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាា�ភិិបាលអាចដើ�ើរតួួនាទីីយ៉ាា�ង
សំំខាន់់ក្នុុ�ងការជួួយអាជ្ញាា�ធរអនុុវត្តតជម្រើ��ើសផ្សេ�េ�ងជំំនួួសការដាក់់ពន្ធធនាគារ
សម្រា�ប់់កុុមារ រួួមទាំំងតាមរយៈៈការបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល
ការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកចិិត្តតសាស្រ្ត�តនិិងសង្គគម។

60

www.thislife.ngo

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការិយាល័យសហប្រជាជាតិស្តីពីគ្រឿងញៀននិងបទឧក្រិដ្ឋ

(UNODC) បានចង្អុលបង្ហាញថា ការចូលរួមរបស់សហគមន៍

ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិធានការជម្រើសផ
 ្សេងក្រៅពីការដាក់ពន្ធ
 នាគារ
មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំនយោបាយ ដោយ
ចង្អុលបង្ហាញថា “មានវិធីជាច្រើនដែលសមាជិកសហគមន៍

អាចជួយក្នុងការអនុវត្តវិធានការជម្រើសសហគមន៍ ជំនួសឲ្យ

ការដាក់ពន្ធនាគារបាន ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យមានហានិភ័យ
ប៉ះពាល់ដ
 ល់សិទ្ធិរបស់ជនល្មើសឡើយ។ ការចូលរួមរបស់

សមាជិកសហគមន៍ មានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ដល់សហគមន៍

ព្រោះថាពួកគេនឹងអាចជួយដល់មនុស្សឲ្យបាននៅក្រៅពន្ធនាគារ
តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន តាមរយៈការគាំទ្រលជ
ើ ម្រើសផ្សេង
ក្រៅពីការដាក់ពន្ធ
 នាគារជាទូទៅនេះ។”51

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា យល់ស្របនឹងវិធានការនេះ ដោយ

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញថា ការចូលរួម

របស់សហគមន៍ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននៅ

កម្ពុជាទំនងជាមានភាពវិជ្ជមាន។ លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវត្រូវ
បានគាំទ្រដោយការវាយតម្លៃលើការងារមុនៗរបស់អង្គការជីវិត

នៅកម្ពុជាជាមួយកុមារដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ និង
បានរកឃើញថាកុមារដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការជីវិតនៅ

កម្ពុជា គឺងាយនឹងបានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ និង
អាចធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងជីវិតសហគមន៍វិញបាន

ដោយជោគជ័យ។ គួរកត់សម្គាលផ
់ ងដែរថា ប្រភេទនៃគំនិត

ផ្តួចផ្តើមទប់ស្កាត់បទល្មើស ការគាំទ្ររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
និងសហគមន៍ដែលកុមារត្រូវការ ក៏អាចជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់

គ្រឿងញៀនវ័យក្មេងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលវាជាចំណុច

សំខាន់មួយដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងការប្រើប្រាស់
គ្រឿងញៀននិងការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងចំណោមយុវជន។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថា មានការគាំទ្រយ៉ាង

ពេញទំហឹង ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លើគំនិតផ្តួចផ្តើមទប់ស្កាត់
បទល្មើស វិធានការបង្វែរ និងជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការដាក់

ពន្ធនាគារសម្រាប់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ រួមគ្នាជាមួយនឹងមន្រ្តី

តុលាការ និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តច្បាប់
ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជនឲ្យបានឆាប់រហ័ស រួមគ្នាជាមួយនឹង

សមាជិកសហគមន៍ដែលបង្ហាញនូវការគំាទ្រដល់វិធានការ

មិនធ្វើការឃុំឃាំងសម្រាប់កុមារយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរ។

បទពិសោធន៍និងទស្សនៈរបស់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់ក៏បាន

បង្ហាញផងដែរថា ការផ្លាស់ប្តូរដោយរលូនទៅរកវិធានការបង្វែរ
និងការផ្តន្ទាទោសដោយវិធានការជម្រើសសម្រាប់កុមារគឺអាច

សម្រេចទៅបាន ជាពិសេសប្រសិនបើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងស្រុកអាចដើរតួនាទីគាំទ្របាន។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាប
 ញ្ជាក់ថា

ឧបសគ្គចម្បងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន មិនមែន
ជាការប្រឆាំង និងការយល់ច្រឡំអំពីវិធានការជម្រើសផ
 ្សេងក្រៅ
ពីការដាក់ពន្ធនាគារនោះទេ ប៉ុន្តែជាខ្វះការសម្របសម្រួល និង

ការប្តេជ្ញាចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់ និងខ្វះស
 េចក្តីណែនាំច្បាស់លាស់ និងការបែងចែក

ថវិកាពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ ការបង្កើនសមត្ថភាពក៏ចាំបាច់ណាស់
ដែរ ដើម្បីធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណកុមារដែលប្រឈមនឹង

ការប្រព្រឹត្តិបទល្មើស និងការគាំទ្រពួកគេឲ្យបានសមស្រប ដើម្បី
ទប់ស្កាត់បទល្មើស។

51 UNODC, 2007, Handbook of Basic Principles and Promising Practice on Alternatives to Imprisonment
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ជាអកុសល វាក៏អាចស្តែងចេញដែរថា បើគ្មានការគាំទ្រពីអង្គការ
មិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទេនោះ វាអាចនឹងត្រូវការពេល
យូរ ទម្រាំតែចំនួនកុមារក្នុងពន្ធនាគារមានការថយចុះគួរឲ្យ

កត់សម្គាល់។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ

ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ហើយទទួលបានការការពារតិចតួចណាស់ ពីផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមាននៃការជាប់ពន្ធនាគារ រួមទាំងការការពារសម្រាប់
សុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេផងដែរ។

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា បានធ្វើការជាមួយកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយជួយដល់ការស្តារ

នីតិសម្បទា និងការធ្វើសមាហរណកម្មពួកគេចូលទៅក្នុងសង្គម
វិញ និងផ្តល់នូវអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកយើង

ក៏ដឹងថា នៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ។ ជាក់ស្តែង
ដូចដែលយើងបានធ្វើជាមួយអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិ និងធ្វើកិច្ច
សម្ភាសន៍ អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាចង់ឃើញអនាគតកម្ពុជា

ក្លាយជាប្រទេសមួយដែលកុមារមិនត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធិ

សេរីភាព ក្លាយជាប្រទេសមួយដែលកុមារមានឱកាសក្នុងការ

ផ្លាស់ប្តូរអនាគតរបស់ពួកគេ ដោយមិនចាំបាច់ជាប់ពន្ធនាគារ។
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះបាន អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបាន

ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរ ក្រុមគ្រួសារ

សហគមន៍ និងកុមារ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តឲ្យបានលឿននៃ

ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននៅខេត្តសៀមរាប និងនៅតាមបណ្តា
ខេត្តផ្សេងទៀត។
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ឧបសម្ព័ន្ធទី១ - បទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស

»

អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដោយពិចារណាពីកាលៈទេសៈ

អន្តរជាតិ

ទាំងស្រុងរបស់កុមារ និងបទល្មើសដែលគេបាន

ឯកសារច្បាប់ដ៏សំខាន់ដែលកំណត់ថា កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិ

គឺជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ(CRC)។

ប្រព្រឹត្ត។

»

ដល់កុមារ គួរតែត្រូវបានគោរព និងអនុវត្តយ៉ាង

អន្តរជាតិនិងបទដ្ឋានក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍គ្រឹះ

ពេញលេញនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃ

មួយចំនួន ដែលគាំទ្រដល់ការការពារកុមារទំនាស់នឹងច្បាប់មាន
ដូចជា៖

ការចាប់ខ្លួន ការឃុំឃាំង ឬការជាប់ពន្ធនាគាររបស់

កុមារ ត្រូវតែស្របតាមច្បាប់ ហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់

តែជាវិធានការចុងក្រោយ ហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត។

»

ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ ត្រូវតែយកមកពិចារណា

សិទ្ធិរបស់កុមារក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួន

ដោយសេរី នៅក្នុងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់

សិទ្ធិនិងការការពារបន្ថែមទៀត ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបទដ្ឋាន

»

ឧត្តមប្រយោជនទាំងនេះ ចាំបាច់ត្រូវវាយតម្លៃដោយ

ដំណើរការយុត្តិធម៌អនីតិជន។

»

កុមារត្រូវការការគាំពារ មិនមែនការរងទណ្ឌកម្មនោះ

ទេ ទើបពួកគេអាចបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អនៅក្នុង

សង្គម។ រដ្ឋនានា ត្រូវតែបង្កើតនូវដំណោះស្រាយផ្សេង
ក្រៅអំពីការឃុំឃាំង និងត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់

លើការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ។

ជាចាំបាច់ ចំពោះរាល់ការសម្រេចចិត្តនានាដែល

ទាក់ទងនឹងកុមារ និងថាតើគួរដកហូតសិទ្ធិសេរីភាព
ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ឬអត់។

"ពន្ធធនាគារមិិនមែ�នជាកន្លែ�ែងល្អអសម្រា�ប់់កុុមារទេ� ពីីព្រោះ��ះពួួកគេ�មិិនមានការយល់់ដឹឹង
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអំំពីីផលវិិបាកនៃ�សកម្មមភាពរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។ ពួួកគេ� នៅ�មិិនទាន់់
ពេ�ញវ័័យនៅ�ឡើ�ើយ។ វាពិិបាកសម្រា�ប់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការមើ�ើលឃើ�ើញ អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវនិិងអ្វីី�
ដែ�លខុុស ... ពន្ធធនាគារ អាចបំំផ្លាា�ញអនាគតរបស់់កុុមារ ធ្វើ�ើ�ឱ្្យពួួកគេ�ខ្មាា�ស់់អៀ�ៀន
ក្នុុ�ងចំំណោ�មមិិត្តតភក្តិិ� និិងសហគមន៍៍ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងបាត់់បង់់ឱកាសទទួួលបានការ
អប់់រំំសមស្រ�ប"។
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បទដ្ឋានអន្តរជាតិ

មាត្រា ៤០ (១) - "រដ្ឋភាគីទទួលស្គាល់ថា កុមារដែល

ជាប់សង្ស័យ ជាប់ចោទ ឬដែលគេស្គាល់ថា បានល្មើសនឹង

វិធានការបង្វែរ និងជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការឃុំខ្លួន
សម្រាប់កុមារទំនាស់នឹងច្បាប់
មានឯកសារច្បាប់សិទិ្ធមនុស្ស និងគោលការណ៍ណែនាំអន្តរជាតិ
ជាច្រើន ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការបង្វែរ និងការប្រើប្រាស់
នូវជម្រើសជំនួសផ្សេងក្រៅពីការឃុំខ្លួនសម្រាប់កុមារទំនាស់

នឹងច្បាប់។ ឯកសារច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលនឹងយកមក
ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងនៃគម្រោងនេះ ត្រូវបានកត់សម្គាល់
ដូចខាងក្រោម។ បទប្បញ្ញតរ្តិ បស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បី

ការការពារអនីតិជនដែលត្រូវបានដកហូតសេរីភាព (បទប្បញ្ញ
តិហាវ៉ាណា) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនេះទេ ពីព្រោះ

ស្របពេលដែលគេកំពុងពង្រឹងគោលការណ៍នៃការមិនឃុំខ្លួននេះ
បទដ្ឋានសម្រាប់កុមារដែលត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធិសេរីភាព ក៏
ត្រូវបានបង្កើតហើយដែរ។

អនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

ច្បាប់ព្រហ្មទ័ណ្ឌ មានសិទ្ធិទទួលបាននូវការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន
តាមលក្ខណៈមួយដែលលើកស្ទួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងតម្លៃរបស់

កុមារដែលពង្រឹងកុមារ ឲ្យចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាព
មូលដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃ ដោយគិតពីអាយុរបស់កុមារ ព្រមទាំង

ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការលើកស្ទួយការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ
មកក្នុងសង្គមវិញ និងឲ្យកុមារបំពេញតួនាទីស្ថាប័ននៅក្នុង
សង្គម"។

មាត្រា ៤០ (៣(ខ)) - "ក្នុងករណីសមស្រប និងចាំបាច់

វិធានការសម្រាប់ដោះស្រាយចំពោះកុមារទាំងនេះ មិនចាំបាច់
ឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការឡើយ ឲ្យតែធានា និងគោរពបាន
ពេញលេញនូវសិទ្ធិមនុស្ស និងការធានាខាងផ្លូវច្បាប់"។

មាត្រា ៤០ (៤)- "ចំណាត់ការមួយចំនួនដូចជា ការថែទាំ
របៀបណែនាំ និងដីការតាមដាន ការពិគ្រោះយោបល់

ការសាកល្បងឲ្យនៅក្រៅឃុំ ការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌

កម្មវិធីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងមធ្យោបាយផ្សេង

(CRC)

ៗទៀតជំនួសការថែទាំតាមស្ថាប័ន ត្រូវធ្វើឲ្យមាន ដើម្បីធានា

មាត្រា ៣៧ (ខ) - "គ្មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវបានដកហូត

សុខមាលភាពរបស់ខ្លួន និងមានសមាមាត្រទៅនឹងស្ថានភាព

ថា កុមារទទួលបាននូវចំណាត់ការដែលសមស្រប ចំពោះ

សេរីភាពដោយខុសច្បាប់ ឬដោយតាមអំពើចិត្តនោះឡើយ។

របស់កុមារ និងបទល្មើស"។

ស្របតាមច្បាប់ ហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែវិធានការចុងក្រោយ

គណៈកម្មាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

ការចាប់ខ្លួន ការឃុំខ្លួន ឬការដាក់ពន្ធនាគារចំពោះកុមារ ត្រូវតែ
ហើយសម្រាប់រយៈពេលខ្លីបំផុត"។

ក៏បានបញ្ចេញយោបល់ទូទៅមួយចំនួន ដែលយោងទៅលើការ
បង្វែរនិងជម្រើសផ្សេងៗ ជាពិសេសយោបល់ទូទៅលេខ ២៤
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(២០១៩) ស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កុមារ។52

ដ៏ទូលំទូលាយ និងការសិក្សាពីសេចក្តីត្រូវការរបស់កុមារ។ គេ

សិទ្ធិកុមារក្នុងច្បាប់ស្តីពីយុតិ្តធម៌អនីតិជន ដែលព្យាយាមផ្តល់ជូន

ជាអាទិភាពដាច់ខាត។

ភាគីរដ្ឋនូវការណែនាំបន្ថែមទៀត ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់

គួរតែគាំទ្រកុមារ នៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសហគមន៍របស់គេ

គេក្នុងការបង្កើតរដ្ឋបាលយុត្តិធម៌អនីតិជនមួយ ដោយអនុលោម

កថាខ័ណ្ឌ ១៦ - ក្នុងករណីភាគច្រើន ការធ្វើការបង្វែរ គួរតែ

ជាពិសេសការប្រើប្រាស់វិធានការជំនួសនានាដូចជាការបង្វែរ និង

រដ្ឋភាគីគួរតែបន្តពង្រីកបទល្មើសនានាដែលអាចធ្វើការបង្វែរបាន

តាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និង
ការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលារ។

យោបល់ទូទៅលេខ ២៤
យោបល់ទូទៅលេខ ២៤ (២០១៩) ណែនាំអំពីប្រធានបទ
របស់អនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

ជាអាទិភាពក្នុងការដោះស្រាយជាមួយកុមារ។ ប្រសិនសមស្រប
រួមទាំងពិរុទ្ធកម្មធ្ងន់ធ្ងរផង។ ឱកាសសម្រាប់ការបង្វែរគួរតែមាន

តាំងពីដំបូងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនង
ជាមួយនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ និងនៅដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នាក្នុង

ដំណើរការ។ ការធ្វើការបង្វែរ គួរតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធ
យុត្តិធម៌កុមារ ហើយស្របតាមមាត្រា៤០ (៣)

និងផ្តល់ការណែនាំលើគោលបំណងនិងវិសាលភាពរបស់

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ក) - ការបង្វែរគួរតែត្រូវបានប្រើតែនៅពេល

យុត្តិធម៌កុមារ ការរៀបចំប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កុមារ ការផ្សព្វផ្សាយ និង

ខ្លួនគាត់បានសារភាពដោយសេរី និងស្ម័គ្រចិត្តទទួលខុសត្រូវ

វា វាក្យស័ព្ទ ធាតុស្នូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃគោលនយោបាយ

ការបណ្តុះបណ្តាល និងការប្រមូលទិន្នន័យ ការវាយតម្លៃនិង

ការស្រាវជ្រាវ។ ក្នុងចំណោមឯកសារណែនាំពាក់ព័ន្ធជាច្រើន

ខាងក្រោមនេះមានសារៈសំខាន់ជាចម្បងចំពោះការស្រាវជ្រាវ
នេះ។

កថាខ័ណ្ឌ ១១ - គេគួរតែបង្កើតកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ផ្អែកលើ
ភស្តុតាង ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងមិនត្រឹមតែពីមូលហេតុជាច្រើន

ទាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តដែលបណ្តាលឲ្យមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះ

ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកត្តាការពារដែលអាចពង្រឹងការប្រព្រឹត្ត
ម្តងទៀត។ ការធ្វើអន្តរាគមន៍ត្រូវតែធ្វើឡើង ដោយការវាយតម្លៃ

មានភ័ស្តុតាងគួរឲ្យទុកចិត្តថា កុមារបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែល
ដោយគ្មានការបំភិតបំភ័យ ឬការដាក់សម្ពាធ ហើយការ

ទទួលយកនឹងមិនត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងកុមារ នៅក្នុង
នីតិវិធីច្បាប់ណាមួយឡើយ។

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ខ) - កុមារត្រូវផ្តល់ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខ
អក្សរដល់ការបង្វែរ ដោយសេរីនិងស្ម័គ្រចិត្ត ដែលការយល់ព្រម
នោះគួរតែផ្អែកទៅលើព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ជាក់លាក់តាម

ធម្មជាតិរបស់វា មាតិកា និងរយៈពេលនៃវិធានការ និងផ្អែកលើ

ផលវិបាកនៃការខកខានមិនបានសហការ ការអនុវត្ត និងបំពេញ
វិធានការ។

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.
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កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ឃ) - គេត្រូវតែផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារដើម្បី
ស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬជំនួយសមរម្យផ្សេងទៀតដែល

សមស្រប និងតម្រូវការនៃការបង្វែរ ដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយ
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងលើលទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ
វិធានការ។

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ង) - វិធានការបង្វែរ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលនូវការ
ដកហូតសេរីភាពឡើយ។

កថាខ័ណ្ឌ ១៨ (ច) - ការបញ្ចប់នៃការបង្វែរដោយកុមារ ជា
លទ្ធផលគួរតែជាការបិទបញ្ចប់ករណីដោយច្បាស់លាស់។
ទោះបីជាមានកំណត់ហេតុសម្ងាត់ គេបានរក្សាទុកក្នុង

គោលបំណង សម្រាប់រដ្ឋបាលនិងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ
ក៏ដោយ ក៏កំណត់ហេតុទាំងនោះ មិនគួរចាត់ទុកថាជា

"កំណត់ហេតុព្រហ្មទណ្ឌ" នោះទេ ហើយកុមារដែលត្រូវបាន

បង្វែរកាលពីមុន ក៏គេមិនត្រូវមើលឃើញថា បានទទួលការផ្តន្ទា
ទោសឡើយ។ ប្រសិនបើមានការចុះឈ្មោះណាមួយកើតឡើង

មានសមត្ថកិច្ច -ក្នុងប្រទេសភាគច្រើន ព្រះរាជអាជ្ញា - គួរតែបន្ត
រិះរកជម្រើសផ្សេងទៀតដែលអាចទៅរួច ក្រៅពីការកាត់ទោស
របស់តុលាការ....."

កថាខ័ណ្ឌ ៧៤ - "ទាក់ទងទៅនឹងការដកហូតសេរីភាព / ស្ថាប័ន
ថែទាំ គេមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនូវការប្រើប្រាស់ និង
ការអនុវត្តវិធានការទាំងនេះ។ រដ្ឋភាគីទាំងអស់ គួរទាញយក
បទពិសោធន៍នេះ ហើយអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តជម្រើសទាំងនេះ

ដោយសម្រួលទៅតាមវប្បធម៌ និងប្រពៃណីរបស់រដ្ឋទាំងនោះ។

នេះមិនមានន័យថា ត្រូវបង្កើនវិធានការទាក់ទងទៅនឹងពលកម្ម

ដោយបង្ខំ ឬការធ្វើទណ្ឌកម្ម ឬការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅ

អមនុស្សធម៌ បន្ទាបបន្ថោក ហើយទង្វើទាំនេះត្រូវបានហាមឃាត់
យ៉ាងដាច់ខាត ហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តិ
ខុសច្បាប់បែបនេះ ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់"។

បទប្បញ្ញត្តិអប្បបរមារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងយុ
 តិ្តធម៌អនីតិជន (បទប្បញ្ញត្តិ

នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ ការទទួលបានព័ត៌មាននោះ គួរតែត្រូវ

ទីក្រុងប៉េកាំង)

ពោលគឺរយៈពេលអតិបរមាមួយឆ្នាំ ចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច

បទប្បញ្ញត្តិទី១.៣ - ត្រូវផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបាន

ច្បាប់។

ការកៀរគរធនធានទាំងអស់ដែលមាន រួមទាំងក្រុមគ្រួសារ

កថាខ័ណ្ឌ ៧២ - "ការសម្រេចចិត្តផ្តួចផ្តើមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

ស្ថាប័នសហគមន៍ផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់

តុលាការ ដើម្បីកាត់ទោសជាផ្លូវការសម្រាប់កុមារនោះ

អន្តរាគមន៍ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ និងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយអនីតិជន

បានផ្តល់ជូនទាំងស្រុង និងសម្រាប់តែរយៈពេលកំណត់មួយ

ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដោះស្រាយជាមួយកុមារទំនាស់នឹង

គ្រប់គ្រាន់ចំពោះវិធានការណ៍វិជ្ជមាននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមសហគមន៍ ក៏ដូចជាសាលារៀននិង

ជាផ្លូវការ មិនមានន័យថានីតិវិធីនេះត្រូវបំពេញដោយ

សុខុមាលភាពអនីតិជន ក្នុងទស្សនៈកាត់បន្ថយតម្រូវការ

ទេ.......។ គណៈកម្មាធិការមានបំណងសង្កត់ធ្ងន់ដល់អាជ្ញាធរ

ទំនាស់នឹងច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យុត្តិធម៌ និង
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មនុស្សធម៌។
បទប្បញ្ញត្តិទី៥.១ - ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជនត្រូវផ្តោត លើ
សុខុមាលភាពរបស់អនីតិជនជាធំ និងត្រូវធានាឲ្យបានថា

ប្រតិកម្មណាមួយចំពោះជនល្មើសដែលជាអនីតិជនត្រូវមានភាព
សមាមាត្រគ្នារវាងកាលៈទេសៈរបស់ជនល្មើសនិងបទល្មើស។
បទប្បញ្ញត្តិទី ៦.១ - “ ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការពិសេស

ផ្សេងៗរបស់អនីតិជន ក៏ដូចជាវិធានការណ៍ផ្សេងៗដែលមាន
នោះហើយ ទើបវិសាលភាពសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តចាំបាច់

ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានឡើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់
នៃដំណើរការនីតិវិធី និងនៅគ្រប់កម្រិតផ្សេងៗគ្នានៃរដ្ឋបាល
យុត្តិធម៌អនីតិជនរួមមាន៖ ការស៊ើបអង្កេត ការកាត់ទោស
ការវិនិច្ឆ័យទោស និងការតាមដានការសម្រេចទោស"។

បទប្បញ្ញត្តិទី១០.២ - ចៅក្រម ឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬស្ថាប័ន
ដទៃទៀតត្រូវពិចារណាលើការដោះលែងដោយគ្មានការពន្យា
ពេល។

សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៃបទប្បញ្ញត្តិទី១០.២ ចែងថា”ការ

ដោះលែង (បទប្បញ្ញត្តិ១០.២) ត្រូវយកមកពិចារណាដោយ
ចៅក្រម ឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតដោយគ្មានការ

ពន្យាពេល។ នៅឃ្លាបន្ទាប់ គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័ន

ទូលំទូលាយ រួមមានក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ ឬអាជ្ញាធរនគរបាល

ដែលមានអំណាចក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន” ។

បទប្បញ្ញត្តិទី ១០.៣- “ទំនាក់ទំនងរវាងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ និង
ពិរុទ្ធជនជាអនីតិជនត្រូវធ្វើឡើង ក្នុងទម្រង់មួយដែលបង្ហាញ
ពីការគោរពដល់ស្ថានភាពផ្នែកច្បាប់របស់អនីតិជន និងត្រូវ

ធ្វើឡើង ក្នុងទម្រង់មួយដែលលើកកម្ពស់ដល់សុខុមាលភាពរបស់
អនីតិជន និងដើម្បីបញ្ចៀសនូវហានិភ័យដល់អនីតិជនទាំងនោះ
ដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនៃករណីនោះ"។

សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៃបទប្បញ្ញត្តិទី១០.៣ ចែងថា “ គ្រាន់តែ
កុមារពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌ អនីតិជនគឺវាអាចបង្ក
គ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេស្រាប់ទៅហើយ។ ឃ្លា “ ចៀសវាង

គ្រោះថ្នាក”់ គួរតែត្រូវបានយកមកបកស្រាយឲ្យបាន កាន់តែទូលំ
ទូលាយបន្ថែមទៀត ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនូវវិធានការ

ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់តិចបំផុតដល់កុមារតាំងតែពីដំបូង ក៏ដូច ជា
គ្រោះថ្នាក់ជ្រុលហួសហេតុផ្សេតទៀត។
មាត្រា១១- វិធានការបង្វែរ

ក្រោមមាត្រា១១.១ ”ការពិចារណាចាំបាច់ត្រូវបានធ្វើឡើង
តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយ

ជនល្មើសដែលជាអនីតិជន ដោយមិនចាំបាច់ដំណើរការនីតិវិធី
របស់តុលាការ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទេ.. “

ក្រោមមាត្រា១១.២ ”នគរបាល ស្ថាប័នអយ្យការ ឬភ្នាក់ងារ

ដទៃទៀតដែលជាអ្នកដោះស្រាយលើករណីអនីតិជន ត្រូវបាន

ផ្តល់អំណាច ឲ្យលុបចោលករណីបែបនេះតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់
ខ្លួន ដោយមិនចាំបាច់ដំណើរការនីតិវិធីស្រប តាមលក្ខណៈ
វិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់សម្រាប់គោលបំណងនោះនៅក្នុង

ប្រព័ន្ធច្បាប់ ហើយក៏ស្របតាមគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុង
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បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះផងដែរ"។

ការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើភាពសមស្រប ការកំណត់នីតិវិធី

ក្រោមមាត្រា១១.៣ ”វិធានការបង្វែរទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធ

លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យចាំបាច់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់

សមស្រប តម្រូវឲ្យមានការព្រមព្រៀងពីអនីតិជន ឬឪពុក

វិធាន ការមិនមានការឃុំឃាំងតាមដែលសមស្រប"។

សម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនរឿងក្តីបែបនេះ នឹងត្រូវពិនិត្យដោយ

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ទៅនឹងការបញ្ជូនកុមារទៅសហគមន៍ ឬសេវាផ្សេងទៀតដែល

នីមួយៗ។ ចំពោះករណីតូចតាច ព្រះរាជអាជ្ញាអាចដាក់ចេញនូវ

ម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេ និងបានចែងទៀតថា ការ
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ"។

បទប្បញ្ញត្តិអប្បបរមារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
សម្រាប់វិធានការផ្សេងក្រៅពការឃុ
ី
ំខ្លួន(បទប្បញ្ញត្តិ
ទីក្រុងតូក្យូ)

សម្រាប់ទប់ស្កាត់បទល្មើសអនីតិជន (បទប្បញ្ញត្តិ
រីយ៉ាដ)
បទប្បញ្ញត្តិរីយ៉ាត (Riyadh) មានគោលបំណងដោះស្រាយ

បុព្វហេតុនៃការប្រព្រឹត្តិល្មើសរបស់កុមារ។ គោលការណ៍គ្រឹះ

ជា ច្រើនដោះស្រាយនូវតម្រូវការដើម្បីទទួលបានបរិយាកាស

បទប្បញ្ញត្តិទី២.៥ - “ការពិចារណាចាំបាច់ត្រូវបានយកមក

មួយដែលល្អ ហើយអាចការពារកុមារបាន។ បទប្បញ្ញត្តិនេះរាប់

ដោយមិនចាំបាច់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការឬការជំនុំជម្រះ

ដែលមិនស្របតាមបទដ្ឋាននិងគុណតម្លៃសង្គម ដែលជាទូទៅ

ការអនុវត្តលើការដោះស្រាយជាមួយជនល្មើសនៅក្នុងសហគមន៍

បញ្ចូលទាំង “ អាកប្បកិរិយាបែបយុវវ័យ ឬការប្រព្រឹត្តិណាមួយ

ស្របតាមការការពារផ្នែកច្បាប់និងនីតិរដ្ឋ"។

សំដៅលើដំណើការចំរើនវ័យនិងការលូតលាស់ ហើយនឹង

វិធាន ៥ - ការរៀបចំទុកមុនពេលជំនុំជម្រះ

ពេលពួកគេផ្លាស់ប្តូរទៅជាមនុស្សពេញវ័យ ”និង“ ដោយបាន

ក្រោមមាត្រា៥.១ ”ក្នុងករណីដែលសមស្របនិងស្រុះស្រួល

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ មន្ត្រីនគរបាល សេវាកម្មអយ្យការ ឬ

ភ្នាក់ងារដទៃទៀត ដែលចូលរួមដោះស្រាយរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ

ទំនងជាបាត់ទៅវិញដោយឯកឯង សម្រាប់បុគ្គលភាគច្រើននៅ
ចាត់ក្មេងនោះជា “មនុស្សខុសគ” “អនីតិជនប្រព្រឹត្តលើ្មស” ឬ

“អនីតិជនប្រព្រឹត្តលើ្មសបុព”្វេ ច្រើនតែជាចំណែកនៃការអភិវឌ្ឍ
នូវឥរិយាបថមិនគប្បីប្រាថ្នាដោយមនុស្សវ័យក្មេង។

គួរតែមានអំណាចក្នុងការដោះលែងជនល្មើសប្រសិនបើពួកគេ

បទប្បញ្ញត្តិ៥៨ -”មន្រ្តីអនុវត្តន៍ច្បាប់និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ

ដល់សង្គម ការទប់ស្កាត់បទល្មើស ឬការលើកកម្ពស់ការគោរព

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិសេសរបស់កុមារ ហើយក៏គួរតែស្គាល់

គិតថាវាមិន ចាំបាច់ក្នុងការបន្តរឿងក្តីនេះក្នុងចេតនាដើម្បីការពារ

ដទៃទៀតទាំងពីរភេទគួរតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បី

ច្បាប់ និង សិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះ។ ដើម្បីគោលបំណងនៃ

និងអាចប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីនិងលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូន សម្រាប់
វិធានការបង្វែរ កុមារចេញពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានច្រើនបំផុត
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តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន"។

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសកម្មភាពដើម្បីកុមារនៅ
ក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ
មាត្រា១៥-”ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបានវិធានការបង្វែរ ឬ
គំនិតផ្តួចផ្តើមលើជម្រើសផ្សេងក្រៅពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌបុរាណគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី

ចៀសវាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ ទៅលើ កុមារ
ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់។ ត្រូវចាត់វិធានការលើការអនុវត្ត
នូវវិធានការជម្រើសផ្សេង និងវិធានការការអប់រំជំនួសនៅ

ដំណាក់កាលមុនការចាប់ខ្លួន មុនពេលការជំនុំជម្រះ អំឡុងពេល
ជំនុំជម្រះ និងនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយជំនុំជម្រះឲ្យ បាន

នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសជាថ្មី និង
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្តារនីតិសម្បទាសង្គមរបស់ជន ល្មើស

ដែលជាកុមារ។ ត្រូវមានការអនុវត្តយន្តការនៃការដោះស្រាយ

ជម្លោះក្រៅផ្លូវការ ក្នុងករណីណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិរុទ្ធ ជនកុមារ

គ្រប់ពេលដែលសមស្រប រួមទាំងការអនុវត្តនូវការសម្របសម្រួល
ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងការអនុវត្តដ
 ំណោះស្រាយជម្លោះក្រៅ

ប្រព័ន្ធតុលាការ ជាពិសេសសម្រាប់ដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធនឹង

គោលការណ៍ណែនាំទី៨- “ការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កុមារ
អាចត្រូវបានប្រើតែជាវិធានការចុងក្រោយ ហើយក្នុង រយៈពេល
ខ្លីបំផុត។ បទប្បញ្ញត្តិគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់

ដំណោះស្រាយជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ យន្តការបង្វែរ និង
ជម្រើសផ្សេងទៀតក្រៅពីការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពពីកុមារ

តែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងហេតុផលដូចគ្នា ការបង្កើតកម្មវិធីយុត្តិធម៌

សម្រាប់កុមារចាំបាច់ត្រូវកសាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រៅផ្លូវការនិង

បែបប្រពៃណី និងដរាបណាពួកគេអាចគោរពគោលការណ៍ និង
ស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានបានដូចជាសមភាពយេនឌ័រ
ជាដើម"។

ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រៅផ្លូវការរួមមាន៖”ការដោះស្រាយវិវាទ និង

បទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រព្រឹត្តិតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យឬជំនួយពី ភាគីទីបី

ដែលអព្យាក្រឹត ដែលមិនមែនជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធតុលាការដូចដែល
បានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ និង / ឬភាគី មូលដ្ឋានគ្រឹះនីតិវិធីឬ
រចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនផ្អែកលើច្បាប់ទាំងស្រុង"។53

គោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីយុត្តិធម៌ក្រៅ
 ប្រព័ន្ធតុលាការ

ជនរងគ្រោះ។ ដើម្បីឲ្យវិធានការផ្សេងៗ អនុវត្តទៅបានសម្រេច

សម្រាប់រឿងព្រហ្មទណ្ឌ (២០០២)

ធ្វើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ជន ល្មើសកុមារតែប៉ុណ្ណោះ..."

កថាខណ្ឌទី២០- ” រដ្ឋជាសមាជិក គួរពិចារណាលើការបង្កើត

គឺតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារក្នុងវិសាលភាពមួយដែល

អភិក្រមទ
 ូទៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បី
យុត្តិធម៌សម្រាប់កុមារ (២០០៨)

យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយជាតិ សំដៅដល់ការអភិវឌ្ឍ

ដំណោះស្រាយជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងការលើកកម្ពស់
វប្បធម៌ដែលអំណោយផលដល់ការប្រើប្រាសដ
់ ំណោះស្រាយ
ជម្លោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងចំណោមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់

តុលាការ និងមន្ត្រីស៊ីវិលក៏ដូចជា សហគមន៍មូលដ្ឋាន"។

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

