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សេចក្តីស្តើម 
សលាកប័ត្រព័រ៌មានននេះសនងេបនូវបញ្ហា សាំខាន់ៗ   ទាក់ទងនៅនឹងអាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រនៅកនុងត្បនទស

កមពុជា។ ស្រសតីកមពុជាទទួ រងអាំនពីហងិាជានត្រីនរូបភាពខែ វាជាការរារា ាំង ទធភាពរបស់ពួកគារ់កនុងការទាមទារសិទធិខែ 
មានខរងនៅកនុងរាប់ជារិនិងរាប់សិទធិមនុសសអនតរជារិ។ បញ្ហា ខែ រកីរា ដា ជានត្រីនននអាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រគឺ
ជាអវីខែ ស្រសតីជានត្រីនត្បឈមនិងរារា ាំងែ ់សិទធិរបស់ពួកគារ់កនុងការទទួ បានេុរតិធ្ម៌។  
ស្ថា នភាព 

នាប ុនាា នឆ្ន ាំរុងនត្កាេននេះ មានការអភិវឌឍវជិ្ជមានមួេរាំនួនកនុងការត្បេុទធត្បឆ្ាំងអាំនពីហងិានកីរន ីស្រសតីនៅ
ត្បនទសកមពុជា។ រាជ្រដាា ភិបា កមពុជា បានែិរែាំត្បឹងខត្បងនែីមបតី្បេុទធត្បឆ្ាំងនឹងអាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រ។  
ឧទាហរណ៍ រាំណុរគួរឱ្យករ់សមាា  ់រមួមាន: 

 ត្កមត្បរិបរតិត្បព័នធអសពវអាេសត្មាប់ការរាេការណ៍ព័រ៌មានអាំនពីហងិាន ីស្រសតី ឆ្ន ាំ២០១៧  
 នគា ការណ៍ខណនាាំសតីពីការបញ្ជូ នស្រសតីនិងនកាងត្សីខែ រងជ្ននត្គាេះនដាេអាំនពីហងិាទាក់ទងនឹងនេនឌ័រ ឆ្ន ាំ

២០១៦  
 របាេការណ៍សតីពីការពិនិរយន ងីវញិពាក់កណ្តត  អាណរតិ ខអនការសកមាភាពជារិសតីពីការទប់ស្កា រ់អាំនពីហងិា

ន ីស្រសតី (២០១៤-២០១៨)  
 នាររីរនៈទី៤៖ ខអនការេុទធស្កស្រសតនែីមបសីមភាពនេនឌ័រនិងការបនងាីនភាពអង់អារែ ់ស្រសតីពីឆ្ន ាំ ២០១៤ ែ ់

ឆ្ន ាំ២០១៨ 

នទាេះបីជាមានការអភិវឌឍវជិ្ជមានមួេរាំនួន ប ុខនតររនាសមព័នធនិងទាំននៀមទមាា ប់សងាមនៅខរចាក់នដារយ ងនត្ៅ
កនុងសងាមកមពុជា។ ថ្វីនបីការអប់រ ាំអាំពីរាប់ត្សីខែ ជាត្កមសី ធ្ម៌ខបបត្បនពណីែ ់ស្រសតីនៅមានរិររួរនៅតាមស្កលា
នរៀនក៏នដាេ  រាប់ត្សីខែ ជាត្កមសី ធ្ម៌ខបបត្បនពណីសត្មាប់ស្រសតីនៅខរមានឥទធិព កនុងការកាំណរ់ឥរយិបថ្ត្សីតឲ្យ
កាា េជាស្រសតីត្គប់ កេណ៍នៅកនុងសងាមខែារនៅន េី។ បុរសនិងស្រសតីត្រូវបានកាំណរ់រួនាទីនេនឌ័រយ ងជាក់លាក់ អាត្ស័េ

េលាក្ប័ត្រព័រម៌ាន៖ អំសពើហងិ្សាត្បឆងំ្សនឹង្សស្រេតសីៅក្នងុ្សត្បសេេក្មពជុា 
 

េិដ្ឋភាពរមួ ៖ អាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រគឺជាបញ្ហា មួេរកីរា ដា នៅកនុងសងាមកមពុជា។ អាំនពីហងិាមាននត្រីន
រូបភាពខែ ត្បត្ពឹរតនដាេបុគា ឯកជ្ននិងស្កា ប័ននអសងៗគាន ។ រាជ្រដាា ភិបា កមពុជាបានចារ់វធិានការត្បេុទធ
ត្បឆ្ាំងនឹងការនរងីនអីងនដាេនធ្វីការជាមួេរួអងាែនទនទៀរ កនុងននាេះរមួមានអងាការសងាមសីុវ ិអងខែរ។ យ ងណ្ត
ក៏នដាេ នៅខរមានបញ្ហា ជានត្រីននទៀរខែ ត្រូវចារ់វធិានការបខនាម។ នហរុននេះ រាជ្រដាា ភិបា កមពុជាត្រូវខរចារ់
វធិានការសាំខាន់ៗនែីមបតី្បេុទធត្បឆ្ាំងនឹងអាំនពីហងិាត្បឆ្ាំងនឹងស្រសតីនែីមបនីឆ្ព េះនៅរកការនគារពសិទធិស្រសតីឲ្យបាន
កាន់ខរ ែត្បនសីរនៅនព អនាគរ។ 
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នៅតាមជ្ាំននឿ វបបធ្ម៌និងត្បនពណីខែ បានចាក់ឬសនហេីទាាំងននេះបានខបងខរករវាងអាំណ្តរកនុងភាពជាបុរសនិងភាព
ទន់នែាេកនុងនាមជាស្រសតី។ នដាេស្ករការកាំណរ់នដាេគាា ននហរុអ ថាស្រសតីគឺជាមនុសសខែ មានរិរតស្កស្រសតទន់នែាេ
តាាំងពីធ្មាជារិ ស្រសតីត្រូវបាននគរ ាំពឹងថានឹងនែីររួនាទីជាអនកខថ្ទាាំ និងទទួ ែុសត្រូវកិរចការងារអទេះ។  

ទាាំងននេះបានបងាា ញថា រនមាសងាមអារនធ្វីឲ្យនកីរមានអាំពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រកនុងែាំនណីរជ្ីវរិទាាំងនៅកនុងអទេះ 
កនុងសហគមន៍និងនៅកខនាងនធ្វីការ នហេីននេះអារនកីរន ងីនដាេស្ករខរសមាជ្ិកត្គួស្ករ មិរតរមួការងារ និងមស្រនតីស្កធារ
ណៈ។ ករណីធ្ងន់ធ្ងរមួេរាំនួនពាក់ព័នធអាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រគឺអារត្បត្ពឹរតនដាេបុគា នៅកនុងត្បព័នធេុរតិធ្ម៌ផ្ទទ  ់ 

នហេីននេះបងានូវការត្ពួេបារមភអាំពីសមរាភាព និងត្បសិទធិភាពរបស់ស្កា ប័នខែ 
មានភារកិរចកនុងការការពារសិទធិរបស់ត្បជាព រែា។  

ថ្វីនបីរាជ្រដាា ភិបា កមពុជាបានចារ់វធិានការត្បឆ្ាំងអាំនពីហងិាខអនកន ីនេន
ឌ័រែូរខែ បាននរៀបរាប់ខាងន ីក៏នដាេ បញ្ហា ជានត្រីននៅខរកាំពុងប េះពា ់ែ ់
ជ្ីវរិស្រសតីជាទូនៅ។ តាមការត្ស្កវត្ជាវថាន ក់ជារិអាំពីសុែភាព និងបទពិនស្កធ្ន៏ 

ជ្ីវរិរបស់ស្រសតីខែ នធ្វីន ងីនដាេវទិាស្កា នជារិសាិរិននត្កសួងខអនការនិង
ត្កសួងកិរចការនារកីនុងឆ្ន ាំ២០១៥ បានបងាា ញថា ២០ ភាគរេ ននស្រសតីកមពុជាធាា ប់
ទទួ រងហងិាន ីរូបរាងកាេ និងអាូវនភទពីនែគូរបស់ពួគនគ។ នត្ៅពីននេះ របាេ

ការណ៍បានបងាា ញខថ្មនទៀរថា ៩០ ភាគរេ ននស្រសតីទាាំងននាេះរងនត្គាេះយ ងធ្ងន់ធ្ងរខែ ចាាំបារ់ទាមទារការខថ្ទាាំសុែភាព 
ប ុខនតជាក់ខសតងមានខរ ៥៣ ភាគរេ ប ុនណ្តណ េះកនុងរាំនណ្តម ៩០ ភាគរេខែ បានទទួ បានការពាបា ។ នយងតាម
របាេការណ៍មួេកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ នធ្វីន ងីនដាេអងាការេូនីនសហវបានបងាា ញថាកុមារជាង ២០ភាគរេមានអាេុនត្កាម 
៤ឆ្ន ាំបានកាំពុងរស់នៅជាមួេមាត េខែ ជាជ្នរងនត្គាេះនដាេអាំនពីហងិាន ីអាូវកាេ អាូវនភទ និងអាូវអារមាណ៍នដាេបតី ឬនែ
គូរបស់ពួកគារ់កនុងរេៈ ១២ខែរុងនត្កាេននេះនៅកនុងត្បនទសកមពុជា។  

ជាក់ខសតង អនកបតូរនេនជាស្រសតីគឺជាជ្នងាេទទួ រងពីអាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រអងខែរ។ របាេការណ៍ខែ 
នរញអាេនដាេមជ្ឈមណឌ  សិទធិមនុសសកមពុជានៅឆ្ន ាំ២០១៦ បានបងាា ញពីអត្តាគួរឱ្យត្ពួេបារមភននការរ ាំនលាភសិទធិ
ត្បឆ្ាំងនឹងអនកបតូរនភទជាស្រសតីនៅតាមទីស្កធារណៈ កនុងននាេះ ៤៣ ភាគរេ ននអនកអត ់បទសមាភ សន៍គឺជាជ្នរងនត្គាេះននអាំនពី
ហងិាន ីរូបរាេកាេ ៣១ភាគរេគឺជាជ្នរងនត្គាេះននការបាំពានអាូវនភទ និង២៥ ភាគរេ គឺជាជ្នរងនត្គាេះននការរ ាំនលាភ
នសពសនាវ:។  

អនករកសីុអាូវនភទក៏ត្បឈមយ ងធ្ងន់ធ្ងរនដាេទទួ រងការនរសីនអីង និងការយេពីីសាំណ្តក់អរិថ្ិជ្នជាបុរស និង
មស្រនតីអនុវរតរាប់អងខែរ។ បញ្ហា ននេះអារឆាុេះបញ្ហច ាំងតាមរេ:ករណីអនករកសីុអាូវនភទមាន ក់ន ា្ េះខប ន គនាធ  កា ពីឆ្ន ាំ២០១៧ 
ខែ បាន ង់ទឹកស្កា ប់នៅទននាស្កបនត្កាេពីសនតិសុែមួេត្កុមកនុងែណឌ ែូននពញ រាជ្ធានីភនាំនពញ បាននែញតាមចាប់
នាង។ ស្កកសនីៅកខនាងនកីរនហរុបានរាេការណ៍ថា សនតិសុែបានហាមឃារ់អនកនៅកខនាងនកីរនហរុននាេះមិនឲ្យជ្ួេត្សីត
 ង់ទកឹននាេះនទ នហេីក៍មិនមានការនសីុបអនងារណ្តមួេបានចាប់នអតីមន េី។   

ការជ្ួញែូរមនុសសជាទត្មង់មួេននអាំនពីហងិាខែ ខអែកន ីនេនឌ័រ នហេីក៍ជាបញ្ហា មួេខែ ប េះពា ់យ ងែពស់
នៅន ីស្រសតីកមពុជាជានត្រីន។ អាំនពីែុសរាប់ និងការជ្ួញែូរមនុសសឆាងត្ពាំខែនបងាជាបញ្ហា នអសងៗ សត្មាប់ស្កា ប័ននានាខែ 
មានភារកិរចត្បេុទធត្បឆ្ាំងនឹងបញ្ហា ទាាំងននាេះត្រូវសវេះខសវងរកជ្នន ាីសនិងបញ្ជូ នជ្នន ាីសនែីមបអីតនាទ នទាសតាមរាប់។ 
ជាក់ខសតងការត្ស្កវត្ជាវខែ បានអត ់ន ងីនដាេរដាា ភិបា អានមរកិកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ បាននរញអាេថា ការអនុវរតរាប់

២០% ននស្រសតីកមពុជាត្រូវបានរាេ
ការណ៍ថាជាអនកធាា ប់ទទួ រងអាំនពី
ហងិាន ីរូបរាងកាេ និងអាូវនភទពី
សាំណ្តក់នែគូរបសព់ួកនគ។ 
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របស់អាជាា ធ្រនៅកនុងត្បនទសកមពុជាបានទទួ អ ត្បនយជ្ន៍ពីជ្នខែ សងសេ័ថាជ្ួញែូរមនុសសនិងជ្ួញែូរអាូវនភទ និង
រកាទុកនរឿងកតីមិនចារ់ការរាំនពាេះជ្នន ាីសណ្តខែ ពាក់ព័នធនរឿងនិនយបាេបទឧត្កិែា និងរាំណងនសែាកិរចជាមួេមស្រនតី
របស់រដាា ភិបា ។  

កនុងត្បនទសកមពុជាអាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័របាននកីរន ងីនៅបានក៏នដាេស្ករតាមរេៈត្បព័នធេុរតិធ្ម៌ខែ 
ត្រូវបានរេិះគន់អាំពភីាពអត្បសិទធភាព ភាពត្ពនងីេកននតីេ និងការនកីរមាន
អាំនពីពុករ ួេអងខែរ។ មានរាំណ្តងរិររួរជាស្រសតីនៅកនុងត្បព័នធេុរតិធ្ម៌
ខែ ជាក់ខសតងនៅត្កមជាស្រសតីមានរាំនួនខរ ១៤ ភាគរេនៅទូទាាំងត្បនទស 
និងនមធាវជីាស្រសតីរាំនួនខរ ២០ភាគរេ ប ុនណ្តណ េះ។ របាេការណ៍ពាក័់ព័នធនឹង
ភាព មិនអាំនណ្តេអ ែ ់នេនឌ័រកនុងត្បព័នធេុរតិធ្ម៌ននាេះគឺថាស្រសតីខែ ជា
ជ្នរងនត្គាេះនដាេស្ករអាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រ ជាញឹកញេ ត្រូវបាននគ
សតីបននាទ ស នសីររាំអក ឬបាក់សារន ីសបខនាមនទៀរ នដាេស្ករអនកនធ្វីការ
នៅកនុងវស័ិេេុរតិធ្ម៌។  

បញ្ហា ទាាំងននេះ រមួជាមួេជ្ាំននឿវបបធ្ម៌ ខែ ថាបញ្ហា ត្គួស្ករគឺជា
បញ្ហា ផ្ទទ  ់ែាួន នាាំឱ្យស្រសតីជានត្រីនបានឆាងការ់អាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រ នហេីពួកគារ់មិនមានឱ្កាសទទួ បានេុរតិធ្
ម៌។ កនុងសាំណុាំ នរឿងអាំនពីហងិាកនុងត្គួស្ករ ជាធ្មាតាស្រសតីត្រូវបានន ីកទឹករិរតឲ្យខសវងរកែាំនណ្តេះត្ស្កេតាមវធិ្ីអសេះអានត្ៅ
អាូវការខែ អទុេនឹងនីរិវធិ្ីរាប់។ ថ្វីនបីតាមត្កបែណឌ រាប់ ការនត្បីត្បាស់មនធ្ាបាេអសេះអាគឺជាវធិ្ីមួេខែ នឆាីេរបនៅ
នឹងអាំនពីហងិាកនុងត្គួស្ករ នដាេរត្មូវឲ្យភាគីទាាំងពីរមានការត្ពមនត្ពៀងគាន យ ងណ្តកតី រាំនណ្តទត្រង់ថាកនុងករណីខបប
ននាេះនរីស្រសតីមាន ទធភាពកនុងការសនត្មររិរតនដាេគាា នការបងេាំខែរឬយ ងណ្ត ជាពិនសស ការខែ ត្រូវបានរងការឈចឺាប់
ខអនកអាូវរិរតនដាេស្កររងនត្គាេះអាំនពីហងិាញឹកញាប់នពក។ ជាការករ់សមាា  ់ ការត្ស្កវត្ជាវខែ នធ្វីន ងីនដាេអងាការសហ
ត្បជាជារិបានបងាា ញថា ៩៨,៥ ភាគរេ ននស្រសតីកមពុជានជ្ឿថាពួកគារ់ត្រូវខរនគារពស្កត ប់តាមបតីរបស់គារ់។  
ការការពារសោយចាប់ជារិ 

រាប់ជារិរបស់កមពុជាហាមឃារ់អាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័ នហេីការពារសិទធិនសាីគាន និងត្បឆ្ាំងនឹងការនរសីនអីង
និងការរ ាំនលាភបាំពានែូរមានខរងនៅកនុងរែាធ្មានុញ្ញននត្ពេះរាជាណ្តរត្កកមពុជា (“រែាធ្មានុញ្ញ”) ត្កមត្ពហាទណឌ ននត្ពេះ
រាជាណ្តរត្កកមពុជា (“ត្កមត្ពហាទណឌ ”) និងរាប់សតីពីការទប់ស្កា រ់អាំនពីហងិាកនុងត្គួស្ករ និងការការពារជ្នរងនត្គាេះ 
(“រាប់ត្បឆ្ាំងនឹងអាំនពីហងិាកនុងត្គួស្ករ”) ។ 

រែាធ្មានុញ្ញអត ់សិទធិនិងនសរភីាពនសាីគាន ែ ់ត្បជាព រែាខែារទាាំងអស់ររួអុរពីការនរសីនអីងនដាេមិនគិរពីនភទ 
ែូរមានខរងកនុងមាត្តា៣១ និង៤២។ ទនទឹមគាន ននេះខែរ ត្កមត្ពហាទណឌ ហាមឃារ់រាំនពាេះរូបភាពននអាំនពីហងិាជានត្រីនខែ 
ប េះពា ់ែ ់ស្រសតីែូរជាការរ ាំនលាភ (មាត្តា ២៣៩) ការយេអីាូវនភទ (មាត្តា ២៥០) និងនពសាចារ (មាត្តា ២៨៥) ។ 
ថ្វីនបីបទបបញ្ញរតិទាាំងននេះខរងអាំពីជ្ាំហានវជិ្ជមានែ៍ជាក់លាក់កនុងការសនត្មរបាននូវការធានានសរភីាពរបស់ស្រសតីពីអាំនពីហងិា 
ប ុខនតរាប់ទាាំងននាេះគឺនៅខរមិនទាន់ត្គប់ត្គាន់នែីមបនីដាេះត្ស្កេបញ្ហា សាុគស្កា ញ និងភាពខបាកៗពីគាន ននអាំនពីហងិាត្បឆ្ាំង
នឹងនេនឌ័រខែ នកីរន ងីនៅកនុងត្បនទសកមពុជានៅន េីនទ។ 

រាប់ត្បឆ្ាំងអាំនពីហងិាកនុងត្គួស្ករបានអនុម័រនៅឆ្ន ាំ២០០៥ រាប់ននាេះបានខរងបខនាមនែីមបហីាមឃារ់នូវរា ់
ទត្មង់ននអាំនពីហងិាខែ ត្រូវបាននកីរមាននៅកនុងត្បនទសកមពុជា។ ជាពិនសស រាប់បានកាំណរ់នទាសត្ពហាទណឌ នៅន ី

៩៨,៥ ភាគរេននស្រសតីកមពុជា
នជ្ឿថា ពួកគារ់ត្រូវខរនគារពបតី

របស់ពួកគារ់
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ការរ ាំនលាភបាំពានអាូវកាេនិងអាូវរិរតខែ ត្បឆ្ាំងនឹងសមាជ្ិកត្គួស្ករណ្តមាន ក់ (មាត្តា៥ និងមាត្តា៦) ែូរជារា ទ់ត្មង់នន
ការនបៀរនបៀនអាូវនភទ រមួទាាំង ការយេ ីនិងហងិាន ីអាូវនភទជានែីម (មាត្តា ៧) ។ ខរនទាេះបីជាយ ងណ្ត រាប់ត្បឆ្ាំង
អាំនពីហងិាកនុងត្គួស្ករនៅខរខរងមិនត្គប់ត្ជ្ុងនត្ជាេនែីមបអីត ់ការការពារឲ្យបានទូ ាំទូលាេជាចាាំបារ់កនុងបរបិទននអាំនពី
ហងិាកនុងត្គួស្ករ។ ឧទាហរណ៍ និេមន័េខែ មាននៅកនុងរាប់ ថានរីអាំនពីណ្តែាេះចារ់ទុកជាអាំនពីហងិាកនុងត្គួស្ករនិង
អនកណ្តខែ អារជាជ្នរងនត្គាេះ មិនមានខរងរាស់លាស់នូវរូបភាពជានត្រីនននការរ ាំនលាភបាំពានកនុងត្គួស្ករនទ ។ 
ការការពារសោយចាប់អនតរជារិ 

អនុនលាមតាមមាត្តា ៣១ ននរែាធ្មានុញ្ញ សនធិសញ្ហញ សិទធិមនុសសទាាំងអស់ខែ កមពុជាជារែាសមាជ្ិក ត្រូវខរបាន 
បញ្ចូ  កនុងរាប់ជារិនដាេសវ័េត្បវរតិ។ ត្បនទសកមពុជាបានអត ់សចាច ប័នន ីអនុសញ្ហញ មួេរាំនួនខែ ពាក់ព័នធនឹងការ ុប
បាំបារ់អាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រ។ ជាែាំបូងនគបងែស់ននាេះ ករិកាសញ្ហញ សតីពីសិទធិព រែានិងសិទធិននយបាេ សងាមកិរច 
នសែាកិរចនិងវបបធ្ម៌ឆ្ន ាំ១៩៦៦ បានបញ្ហជ ក់ពីភាពនសាីគាន របស់ស្រសតី និងសិទធិនសរភីាពររួអុរពីការនរសីនអីង (មាត្តា ២)។ 
បនាទ ប់មក កមពុជាក៏បានអត ់សចាច ប័នន ីអនុសញ្ហញ សតីពីការ ុបបាំបារ់រា ់ទត្មង់ននការនរសីនអីងត្បឆ្ាំងនឹងស្រសតី("សីុែ") ។ 
សីុែ មាន កេណៈ មែិរកនុងការហាមឃារ់ការនរសីនអីងត្បឆ្ាំងនឹងស្រសតីទាាំងកនុងជ្ីវភាពព រែា ននយបាេ សងាម នសែាកិរច 
និងវបបធ្ម៌ ។ ជាពិនសស សីុែបានអត ់នូវអនុស្កសន៍ទូនៅរាំនួន២ (ន ែ១៩ និងបរចុបបននភាពន ែ៣៥) នែីមបនី ីក
ន ងីជាក់ខសតងអាំពអីាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រខែ មាន កេណៈទូ ាំទូលាេ និងអត ់នូវនិេមន័េអាំនពីហងិារាស់ 
លាស់ និងបញ្ហជ ក់រាស់លាស់អាំពីការអនុវរតន៍អនុសញ្ហញ កនុងបរបិទទាាំងននាេះ។  
សេចក្តីេននិោឋ ន និង្សអនុស្ថេន៍  

ថ្វីនបីរាប់ជារិនិងអនតរជារិមានខរងរាស់លាស់កនុងការកាំណរ់នូវការពវកិរចរបស់ត្បនទសកមពុជាកនុងការ ុប
បាំបារ់អាំនពីហងិាខអែកន ីនេនឌ័រក៏នដាេ ក៏នៅមានការពវកិរចជានត្រីននទៀរខែ ត្រូវខរពត្ងឹង។ ែូរននេះ មជ្ឈមណឌ  សិទធិ
មនុសសកមពុជា សូមន ីកន ងីនូវអនុស្កសន៍ែ ់រាជ្រដាា ភិបា កមពុជាកនុងការអនុវរតតាមវធិានការអបបបរមាែូរខាងនត្កាម
នែីមបកីារពារសិទធិស្រសតីនៅកមពុជានៅត្រឹមឆ្ន ាំ២០២១ ខែ ជាការអុរកាំណរ់ននការដាក់របាេការណ៍បនាទ ប់របស់កមពុជាជូ្ន
រាំនពាេះគណៈកមាា ធ្ិការសីុែសតីពីសកមាភាពខែ ត្រូវបានអនុវរតនែីមបនី ីកកមពសក់ារេ ់ែឹងនូវសិទធិខែ បានខរងនៅកនុង
អនុសញ្ហញ ននេះ។ 
 វនិស្កធ្នកមារាប់សតីពីអាំនពីហិងាកនុ ងត្គសួ្ករ និងត្កមត្ពហាទណឌ  នែីមបីនដាេះត្ស្កេឲ្យបានទូ ាំទូលាេនូវរា ់រូបភាព
ននអាំនពីហិងាខអែកន ីនេនឌ័រខែ ស្រសតីកមពុជាបានជ្ួបត្បទេះ ។ 

 ែិរែាំត្បឹងខត្បងតាមដានសកមាភាពខែ ជាអាំនពីហិងានិងការនរសីនអីងត្បឆ្ាំងនឹងស្រសតីខែ មានដាក់កនុ ងខអនការនាររីរ
នៈទី ៤ នដាេអសពវអាេព័រ៌មានជាស្កធារណៈន ីបញ្ហា ខែ នកីរមានជានរឿេៗនិងអ ប េះពា ់អវជិ្ជមាន។  

 អត ់ធ្នធានឲ្យបានត្គប់ត្គាន់នៅមស្រនតីនគរបា  នែីមបីធានាថាករណីរ ាំនលាភទាាំងអស់ត្រូវបាននសីុបអនងារយ ងត្រឹម
ត្រូវ និងសមត្សប បខនាមន ីកិរចត្បឹងខត្បងខែ មានត្ស្កប់របស់ត្កសួងកិរចការនារកីនុ ងការបណតុ េះបណ្តត  មស្រនតី
នគរបា ែូរខែ បានន ីកន ីងនៅកនុ ងនាររីរនៈទី៤ ។ 

 ចារ់វធិានការឲ្យមានត្បសិទធិភាពនែីមបី ុបបាំបារ់ការនរសីនអីងនៅន ីស្រសតីនៅស្កា ប័នេុរតិធ្ម៌ ឧទាហរណ៍ែូរជាការអត ់
វគាបណតុ េះបណ្តត  ឲ្យបានទូលាេនៅកនុ ងវស័ិេរុលាការ និងមស្រនតីអនុវរតរាប់អាំពីបញ្ហា ជាក់លាក់របស់ស្រសតីរមួមាន 
និនាន ការនភទនិងអរតសណ្តណ ញនេនឌ័រ  

https://lorkremlaw.files.wordpress.com/2014/09/e19e80e19e8fe19eb7e19e80e19eb6e19e9fe19e89e19f92e19e89e19eb6e19ea2e19e93e19f92e19e8ae19e9ae19e87e19eb6e19e8fe19eb7e19e9fe19f92e19e8a.pdf
https://lorkremlaw.files.wordpress.com/2014/09/e19e80e19e8fe19eb7e19e80e19eb6e19e9fe19e89e19f92e19e89e19eb6e19ea2e19e93e19f92e19e8ae19e9ae19e87e19eb6e19e8fe19eb7e19e9fe19f92e19e8a.pdf
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 ចារ់វធិានការនានានែីមបីត្បឆ្ាំងនឹងនិទណឌ ភាពរាំនពាេះអាំនពីហិងាត្បឆ្ាំងនឹងស្រសតី នដាេរាប់ទាាំងវធិានការនែីមបីនសីុប
អនងារនដាេឯករាជ្យ ការ់នទាសនិងការដាក់នទាសអាំនពីហឹងាខែ ត្បត្ពឹរតនដាេភាន ក់ងាររែា។ 
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