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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ  

 
 

អងគការេងគមេ វីិលេមូអំពាវនាវឱ្យទម្លែ ក្់សោលសេចក្តីព្រពាងចាប់េតពី ី
េណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ  

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទ១ី៣ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ព ងីែ្ញជំាអងគការសងគមសញវីលិជាត ិអនតរជាត ិនងិសហគមន៍ខែលមានរា នាមែូចខាងពរកាម សូមអពំាវនាវ
ឱ្យរាជរដ្ឋា ភ្បិាលកមពញជា (“រដ្ឋា ភ្បិាល”) ទមាា ក់ពោលនូវពសចកតរីពាងចាប់សតីេីសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ខែលមាន
លកខណៈគាបសងកត់ នងិសូមឱ្យពគារេពៅតាមកាតេវកចិចរបស់ែាួនពរកាមចាប់សទិធមិនញសសអនតរជាត។ិ ពសចកតីរពាង
ចាប់ពនេះមានបទបបញ្ញតតិជាពរចីនខែលមានវសិាលភាេទូលទូំលា កនញងការកណំត់បទពលមសីចំពពាេះសកមមភាេរសប
ចាប់របោថំ្ងៃជាពរចីនពៅកនញងរេេះរាជាណ្តចរកកមពញជា (“កមពញជា”) ពហ ីខែលនងឹរពំលាភ្ពលីសទិធិពសរភីាេខាងការ
បពញ្ចញមត ិខាងសមាគម ខាងការជួបរបជញំនងិសិទធមិនញសសពសសងៗពទៀត។ របសិនពបីពសចកតីរពាងចាប់ពនេះរតវូបាន
អនញម័ត ចាប់ពនេះនងឹកាា  ជាចាប់ខែលមានលកខណៈគាបសងកត់មួ ពសសងពទៀតពៅកនញងរកបែ័ណឌ ចាប់ខែលប េះ
ពាល់សទិធមិនញសសធ្ៃន់ធ្ៃរ។ 

ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះរតូវបានតាក់ខតងព ងីកនញងពគាលបណំងបញ្ញតតអំេីការពរបរីបាស់ទីកខនាងសាធារណៈ 
និងការបង្ហា ញឥរយិាបទជាសាធារណៈពៅទីកខនាងសាធារណៈទងំពនាេះ។ ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះខចងអេំីពសាភ័្ណ
ភាេ អនាម័  បរសិាា ន ភាេសៃប់សាៃ ត់ និងតថ្មាសងគម ខែលទងំអស់ពនេះសាិតកនញងពគាលបំណងទូលទូំលា កនញងការ
រកា “សណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ”។ ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះេាយាមកណំត់ការហាមឃាត់នូវសកមមភាេជាក់លាក់
មួ ចំននួខែលពរៀបរាប់អំេីរបពភ្ទថ្នការកណំត់ពទសទណឌ ពសសងៗរបសនិពបីមនិពគារេតាម និងសតល់អណំ្តចែល់ 
អាជ្ាធ្រកមពញជាពៅរគប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ពែីមបអីនញវតតពដ្ឋ េញំខសែកពលីមូលដ្ឋា នគតិ ញតតិ ពរកាមពហតញសលពធ្វីឱ្យ “សងគមកាន់
ខតមានភាេសញីវល័ិ ”។ ព ងីែ្ញ ំមានកតីបារមភយា ងខាា ងំចំពពាេះបទបបញ្ញតតិខែលមានអតាន័ ទូលទូំលា  និងមាន 
លកខណៈបំពានជាពរចនីកនញងពសចកតីរពាងចាប់ពនេះ ខែលរពំលាភ្ពលីកចិចការពារសទិធិមនញសសជាពរចីនែូចមានខចងកនញង
រែាធ្មមនញញ្ញថ្នរេេះរាជាណ្តចរកកមពញជា(“រែាធ្មមនញញ្ញ”) និងសនធិសញ្ញញ សិទធមិនញសសអនតរជាតនិានាខែលរបពទសកមពញជា
បានសតល់សោច ប័នកនញងពនាេះរមួទងំកតិកាសញ្ញញ អនតរជាតិសតីេីសិទធិេលរែានិងសិទធិនពយាបា  (“ក.អ.ស.េ.ន”) នងិ
កតិកាសញ្ញញ អនតរជាតិសតីេសីទិធិពសែាកចិច សងគមកិចច និងវបបធ្ម៌ (ក.អ.ស.ស.ស.វ)។ ព ងីែ្ញ ំសូមគូសបញ្ញា ក់នូវកតី
បារមភចមបងៗែូចខាងពរកាម។ ពទេះជាយា ងពនេះកតី ការទមាា ក់ពោលទងំរសុងនូវពសចកតីរពាងចាប់ខែលេញោំបំាច់
ពនេះគឺជាការរបពសីរ។ 
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១. វសិាលភាេនិងពគាលបណំង៖ ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះមានវសិាលភាេទូលំទូលា  ពហ ីការ
បញ្ចូ លបញ្ញតតិហាមឃាត់ខែលមានន័ ទូលំទូលា ពលសីកមមភាេមួ ចំនួនពនាេះ ពសទីរខតេញំអាចអនញវតតបាន
ជាទូពៅខែលសទញ ពៅនងឹពគាលការណ៍នីតរិែាជាសកលខែលមានជា ូរមកពហ ី។ មារតា ១ ថ្នពសចកតី
រពាងចាប់ពនេះខចងអំេីពគាលបំណង «ធានាែល់ការរគប់រគងសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ឱ្យមានរពបៀបពរៀប
រ  ពសាភ័្ណភាេ អនាម័  បរសិាា ន ភាេសៃប់សាៃ ត់ សញវតាិភាេសងគម រការបថ្េណីជាតិនិងពសចកតីថ្ងាងនូ រ
របស់របជាេលរែា»។ វាកយសេទនិងនិ មន័ ជាពរចនីពៅេញំទន់រតូវបានេនយល់ឱ្យបានចាស់លាស់ និង
ពដ្ឋ អារស័ ថ្នពែីមបតីថ្មាសងគម ខែលអាចបករសា ពសសងៗគាន  គាម នមូលដ្ឋា នគត ិញតតិ នងិអាចផ្លា ស់បតូរ
ជាបនតបនាទ ប់។ កងវេះភាេចាស់លាស់ពនេះជាបចច័ មួ នាឱំ្យមានការបករសា ពសសងៗកនញងការអនញវតតចាប់
ពនេះ ខែលពធ្វីឱ្យសាធារណជនេិបាក ល់ឱ្យបានចាស់លាស់ ពដ្ឋ េញំែឹងជាមញនថ្នពតីសកមមភាេណ្តែាេះ
ខែលសទញ ឬរសបនឹងចាប់ពនេះ។ ពទេះបីជាសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈគឺជាពគាលបណំងរសបតាមសាូវចាប់
ខែលរតូវបានអនញញ្ញញ តពរកាម ក.អ.ស.េ.ន នងិ ក.អ.ស.ស.ស.វ ក៏ពដ្ឋ កតី ប ញខនតអតាន័ ថ្នពាកយសណ្តត ប់
ធាន ប់សាធារណៈពនេះអាចរតូវបានពគពលកី កជាសមាែ ងពែមីបរីតឹតបតិសិទធិមនញសសកនញងសាា នភាេចពងែៀតណ្ត
មួ ។ ការរតឹតបតិណ្តមួ ពរកាមពហតញសលសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ អាចពធ្វីព ងីខតកនញងករណីោបំាច់    
សមាមារតនិងជាជពរមីសចញងពរកា ខតប ញពណ្តណ េះ។ 

២. ការពរសីពអីង៖  ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះប េះពាល់យា ងខាា ងំពលីរកមុបញគគលខែលង្ហ រងពរគាេះ ខែល
សទញ ពៅនឹងការធានាអេំីការមនិពរសីពអីងែូចមានខចងកនញងរែាធ្មមនញញ្ញ ក.អ.ស.េ.ន ក.អ.ស.ស.ស.វ និង
លិែិតូបករណ៍សិទធមិនញសសខែលរតូវអនញវតតែថ្ទពទៀត។ ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះប េះពាល់យា ងធ្ៃន់ធ្ៃរពលីរបជា
េលរែាខែលមានភាេលបំាកខសនកពសែាកិចចនងិអនកពធ្វីការង្ហរកនញងវស័ិ ពសែាកចិចពរៅរបេ័នធ ខែលភាគពរចីន
ថ្នអនកទងំពនាេះេងឹខសែកពលីសកមមភាេនានាពែីមបសីគត់សគង់ជីវភាេរបោថំ្ងៃ ខែលចណំញ ចពនេះរតវូបានហាម
ឃាត់ពៅកនញងពសចកតីរពាងចាប់ពនេះ ។ ឧទហរណ៍ មារតា ១១ ហាមឃាត់ “ការតាងំ ឬការលក់ែូរទំនិញ
បំពានពលទីីសាធារណៈគាម នសណ្តត ប់ធាន ប់” ខែលជារបភ្េចណូំលម ួខសនកពៅរបពទសកមពញជា ចំខណក
មារតា៣៧ (ឈ) ហាមឃាត់ “ការសញំទនតាមរគប់រូបភាេ”។ មារតា ១១ ហាមឃាត់ការ កទីសាធារណៈ
ជា “ទីសាន ក់អារស័ ពៅបពណ្តត េះអាសនន” ពដ្ឋ គាម នការអនញញ្ញញ តេអីាជ្ាធ្រមានសមតាកិចច។ បញគគលរគប់របូ
មានសិទធិរស់ពៅកនញងជីវភាេសមរមយពហ ីរបពទសកមពញជាពៅកំេញងរបឈមកងវេះរបេ័នធកចិចគាពំារសងគមខែល
អាចធានាសិទធិពនេះែល់របជាេលរែាខែលរបឈមហានិភ័្ កនញងសងគមពៅព  ី។ បខនាមពលីកងវេះការគារំទ
ែល់របជាេលរែាខែលង្ហ រងពរគាេះពនេះ ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះមានឥទធិេលកាន់ខតពធ្វីឱ្យមានភាេរកីរក 
និងវសិមភាេពសែាកិចចពកីនព ងីខងមពទៀត។  
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ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះមានបទបបញ្ញតតមិ ួចំននួ ពធ្វីឱ្យប េះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់សទិធិរបស់បញគគលខែលមាន
បញ្ញា សញែភាេសាូវចតិត រេមទងំជាបចច័ ឱ្យមានការពរសីពអងីនិងការរបមាងមាក់ង្ហ សងខែរ។ ពសចកតីរពាង
ចាប់ពនេះបញ្ញតតអេំីការរតឹតបតិតាមអំពេចីិតតនងិគាម នមូលដ្ឋា នចាស់លាស់ពលបីញគគល “វបិលាា សសាម រតី” ខែល
េនយល់អតាន័ មិនចាស់លាស់ថ្ន “សំពៅែល់ការខរបរបលួសាម រតីខែលនាឱំ្យបាត់បងក់ារែឹងែញសរតូវ” ។ 
និ មន័ ពនេះែវេះមូលដ្ឋា នសាូវចាប់និងវទិាសាស្តសត និងេញំមានតរមូវឱ្យពធ្វីពរាគវនិិចឆ េីអនកជនំាញខែល
របការពនេះហាក់ែូចជាសនមតពលីសាា នភាេសញែភាេសាូវចិតតរបស់បញគគលទក់ទងនឹងលទធភាេថ្នការវនិិចឆ 
ែឹងែញសរតូវ ពហ ីពដ្ឋ មនិងាឹងខងាងែល់សាា នភាេធ្ៃន់ធ្ៃរថ្នជំងឺ “វបិលាា សសាម រតី” សងពនាេះ។ ពហតញែូពោន េះ
ចាប់ពនេះេញំរសបជាមួ បទដ្ឋា នសិទធមិនញសសអនតរជាតិ ពរពាេះេញំបានកណំត់ថ្នពតីអាការៈជំងឺខបបណ្តខែល
អាចរាប់ថ្នជារបពភ្ទជងំឺ “វបិលាា សសាម រតី” ពដ្ឋ អនញពលាមតាមសតង់ដ្ឋរពវជាសាស្តសតខែលមានការទទលួ
សាគ ល់ជាអនតរជាតិពនាេះព  ី។ ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះ ហាមឃាត់បញគគលទងំពនេះេី “ការពែីររពហត រហូត
តាមទីសាធារណៈ”(មារតា២៥)។ ការរតឹតបតិពៅពលីការពធ្វីែំពណីរចំពពាេះរកុមបញគគលពនេះ ពដ្ឋ េញំតរមូវឱ្យ
មានការកណំត់ថ្នពតីការរតឹតបតិពនាេះពធ្វពី ងីកនញងករណីោបំាច់ ខសែកតាមសាា នភាេបញគគលជាក់ខសតងឬយា ង
ណ្តពនាេះនឹងបងកសលប េះពាល់ែល់សទិធិពសរភីាេថ្នការពធ្វីែំពណីរខែលធានាកនញងពៅមារតា៩ថ្នក.អ.ស.េ.ន 
និង  រពំលាភ្សិទធិខែលរតូវការពារពរកាមអនញសញ្ញញ អនតរជាតសិតីេីសទិធិថ្នជនមានេកិារភាេ ខែលកមពញជាបាន  
សតល់សោច ប័ន។ ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះនឹងបងកកតីបារមភជាខាា ងំ េីពរពាេះនងឹរារាងំរបជាេលរែាខែលមានបញ្ញា
សញែភាេសាូវចិតតកនញងការទទួលបានពសរភីាេមូលដ្ឋា នរបស់ែាួន រេមទងំអនញញ្ញញ តឱ្យមានការពរសីពអីងពដ្ឋ 
ខសែកពលីេកិារភាេពដ្ឋ េញំសមពហតញសល។  

 បខនាមពលីរកុមរបជាេលរែាខែលង្ហ រងពរគាេះខាងពលី ពសចកតីរពាងចាប់ខែលមានបទបបញ្ញតតគិួរឱ្យរេួ 
បារមភពនេះ អាចនាឱំ្យមានការពរសីពអីងពលីស្តសតីកាន់ខតខាា ងំខងមពទៀត(មារតា៣៧ ែូចការវភិាគខាងពរកាម)។ 

៣. ពសរភីាេកនញងការជបួរបជញពំដ្ឋ សនតិវធីិ្ និងចងរកងសមាគម៖ ពសចកតីរពាងចាប់សតេីីសណ្តត ប់ធាន ប់
សាធារណៈបងកកតីបារមភយា ងខាា ងំចំពពាេះការអនញវតតពសរភីាេខាងការជួបរបជញំនងិពសរភីាេចងរកងសមាគម
ពៅកមពញជា។ មារតា៦ និង មារតា៣០ តរមូវឱ្យមានការអនញញ្ញញ តេីអាជ្ាធ្រមានសមតាកិចចជាមញនសនិ    ពទីប  
អាច“ពរបីរបាស់ទីសាធារណៈ” បាន និងអនញញ្ញញ តឱ្យអាជ្ាធ្របញ្ឈប់រេឹតតិការណ៍ របសិនពបេីញំមានការ
អនញញ្ញញ តេសីណំ្តក់អាជ្ាធ្រ។ រសបគាន ជាមួ មារតា៤៨ ខែលទញកជានិរាករណ៍នូវបទបបញ្ញតតទិងំឡា 
ណ្តខែលសទញ នងឹពសចកតីរពាងចាប់ពនេះ ខកខរបនូវពគាលការណ៍ជូនែណឹំងជាមញនខែលមានខចងកនញងមារតា
៥ និងមារតា៧ ថ្នចាប់សតេីីការពធ្វីបាតញកមមពដ្ឋ សនតិវធិ្ ី ពដ្ឋ ដ្ឋក់ជនំួសវញិនូវការតរមវូឱ្យពសនសីញំការ
អនញញ្ញញ តេអីាជ្ាធ្រមានសមតាកិចចជាមញន ខែលសទញ ទងំរសងុជាមួ ចាប់សិទធមិនញសសអនតរជាតិ កនញងពនាេះរមួ

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithMentalIllness.aspx#:~:text=3.-,All%20persons%20with%20a%20mental%20illness%2C%20or%20who%20are%20being,the%20grounds%20of%20mental%20illness.
https://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
https://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
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ទងំមារតា២១ ថ្ន ក.អ.ស.េ.ន។ បទបបញ្ញតតទិងំពនេះ សតល់មូលដ្ឋា នសរមាប់ពធ្វកីារពរជៀតខរជកតាមអំពេី
ចិតត ខែលបញគគលនងិសមាគមជាពរចីនបានជួបរបទេះរចួពហ ីពៅពេលពរៀបចំរេឹតតិការណ៍នានា។ មា ងវញិ
ពទៀត មារតា៣១ ថ្នពសចកតរីពាងចាប់ពនេះអនញញ្ញញ តឱ្យអាជ្ាធ្រអាចបែិពសធ្ ឬបញ្ឈប់រេឹតតិការណ៍នានា
ពដ្ឋ ខសែកពលមូីលពហតញខែលមានអតាន័ ទូលំទូលា  ៦ យា ងពនេះ កនញងពនាេះមានែូចជា របសិនពបី
រេឹតតិការណ៍ពនាេះបងក“ការរបទូសរា ជាមួ កងកមាា ងំសមតាកិចច” ឬ “បងកការប េះពាល់ែល់សលរបពយាជន៍
សាធារណៈ” ជាពែីមខែលចំណញ ចពនេះមានន័ ទូលទូំលា ខាា ងំ នងិអាចរតូវបានពរបរីបាស់ពែមីបហីាម
ឃាត់ការជួបរបជញ ំ ឬរេឹតតកិារណ៍នានាតាមឆនាទ នញសទិធិខែលអាជ្ាធ្រមានសមតាកិចចជាអនកកណំត់ពដ្ឋ េញំ
មានការេាករណ៍េលីទធភាេអាចពធ្វីពៅបាន ឬភាេចាស់លាស់កនញងការអនញវតតនងិេញមំានការងាឹងខងាងឱ្យ
បានរតឹមរតូវែល់ការអនញវតតពសរភីាេមូលដ្ឋា ន។ មា ងពទៀត មារតា ៣៣ កណំត់ពលីបរមិាណថ្នចំនួនអនក
ចូលរមួកនញងរេឹតតកិារណ៍ជួបរបជញមំិនឱ្យពលីសេចីំនួន “២ (េីរ) នាក់ កនញង១,២ ខម រតរកឡា”។ បញ្ញតតិខែល
មានលកខណៈបំពានពនេះ សតល់សិទធអិំណ្តចែល់អាជ្ាធ្រមានសមតាកិចចកនញងការរតឹតបតិពដ្ឋ រសបចាប់ពលី
សកមមភាេថ្នការជបួរបជញំពដ្ឋ សនតិវធិ្នីិងចងរកងសមាគម តាមរ ៈការកណំត់នូវចនំនួអនកចូលរមួពដ្ឋ 
េញំតរមូវឱ្យអាជ្ាធ្រវា តថ្មាឱ្យបានចាស់ថ្ន ការករមតិពនាេះោបំាច់កនញងកាលៈពទសៈជាក់លាក់ណ្តមួ ខែរ
ឬយា ងណ្ត។ សហគមន៍ជនជាតិពែីមភាគតិច អងគការពៅថ្នន ក់មូលដ្ឋា ន សហជីេ នងិសកមមជនពៅថ្នន ក់
មូលដ្ឋា នេឹងខសែកពលីលទធភាេពនេះកនញងការជួបរបជញំពែីមបតីស ូមតិសរមាប់សិទធិរបស់ែាួន នឹងប េះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរ
តាមរ ៈបទបបញ្ញតតិខែលរតឹតបតិទងំពនេះ។ តាមរ ៈពសចកតីេនយល់ទូពៅពលែ៣៧ ងមីរបស់គណៈកមាម      
ធ្ិការសិទធមិនញសសថ្នអងគការសហរបជាជាតខិងាងបញ្ញា ក់ថ្ន រែានានាមនិអាចខសែកពលនីិ មន័ ខែលមាន
ែាឹមសារមនិចាស់លាស់ថ្នសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ពែីមបសីតល់ ញតតិកមមពលីការរតឹតបតិែូចខែលពសចកតី
រពាងចាប់ពនេះខចងពនាេះពទ។   គណៈកមាម ធ្ិការសងកត់ធ្ៃន់ថ្ន កញំមានការ ល់រច រំវាងពាកយ “សណ្តត ប់ធាន ប់
សាធារណៈ” និង “ចាប់នងិរពបៀបពរៀបរ ” ពដ្ឋ ចាប់និងរពបៀបពរៀបរ តរមូវឱ្យរែារកា “ភាេអត់ធ្មត់
ខាា ងំ” ចំពពាេះការរខំានណ្តម ួពដ្ឋ សារការជបួរបជញំពដ្ឋ សនតិវធិ្។ី 

៤. ពសរភីាេកនញងការបពញ្ចញមតិ៖  ពសចកតីរពាងចាប់សតីេីសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ អនញញ្ញញ តឱ្យមាន
ការរពំលាភ្ពដ្ឋ បពំានពលសីទិធពិសរភីាេកនញងការបពញ្ចញមត។ិ ទីម ួចាប់ពនេះហាមឃាត់ “ការពរបីពាកយ   
សមតីឮខាា ងំៗ” (មារតា ១៦) និងកណំត់រាល់សំព ងបងកឱ្យឮខាា ងំរខំានែល់អនកែថ្ទរតូវបញ្ឈប់ោប់េីពមា ង
១២ (ែប់េីរ) ថ្ងៃរតង់ ែល់ពមា ង១៤ (ែប់បួន) រពសៀល និងោប់េី ពមា ង២២ (ថ្មភេីរ)  ប់ ែល់ពមា ង ៥ 
(របា)ំរេឹក ពលីកខលងខតមានការអនញញ្ញញ តេីអាជ្ាធ្រមានសមតាកិចច (មារតា១៧) ខែលេញំរសបតាម
លកខែណឌ តរមូវថ្នភាេោបំាច់សរមាប់ការសពរមចនូវពគាលបំណងថ្នសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈពនេះ ជាការ

https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/Fourth%20Annual%20Report%20of%20the%20Cambodia%20Fundamental%20Freedoms%20Monitor%202019-.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx
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បំពាន ក.អ.ស.េ.ន ។ ជាងពនេះពទៀត មារតា ៣៦ ខែលហាមឃាត់បញរសពសាៀកខតពខាអត់ពាក់អាវ ឬពសាៀក
ខតពខារទនាប់បង្ហា ញខសនកែាេះថ្នពករពភ្ទ និងហាមឃាត់ស្តសតេីីការពសាៀកពាក់ែាីពែចីពលីពែចីពរកាម ឬ ពសាៀក
ពាក់ពសតីងពមីលព ញីពករពភ្ទ” ខែល “ប េះពាល់របថ្េណីជាតិ និងពសចកតីថ្ងាងនូរ” ពនាេះ ជាការបំពានពលីពសរ ី
ភាេកនញងការបពញ្ចញមតិ ប េះពាល់ែល់សវ័ ភាេរបស់បញគគលនិងេញបំានេនយល់ចាស់លាស់អំេីន ិមន័ ថ្ន
ពសចកតីថ្ងាងនូរ ែូពចនេះជាការទញកចពនាា េះរបពហាងឱ្យមានការអនញវតតេញំពសមីភាេគាន ។ មារតា៣៦ ក៏នឹងកាន់ខតនាំ
ឱ្យមានការពរសីពអងីពលីស្តសតីខែលរបឈមសនត់គនំិតព នឌ័រខបបអវជិាមាន និងទសសនៈឱ្យតថ្មាបញរសជាង 
ខែលបានោក់ឫសកនញងរបថ្េណីសងគមជា ូរមកពហ ី។ ស្តសតីពៅកមពញជារបឈមនឹងការគំរាមកំខហងនិងការ
ដ្ឋក់េនធនាគារពដ្ឋ សារជពរមីសកនញងការពសាៀកពាក់របស់ែាួន ពដ្ឋ មានស្តសតមីាន ក់ធាា ប់រតូវបានសតនាទ ពទស
ទក់ទងនឹងការពសាៀកពាក់របស់នាងរចួពហ ីកនញងឆ្ន ២ំ០២០។ បខនាមពលីពនេះ ពលាកនា ករែាមស្តនតីបាន
បពនាទ សជាសាធារណៈពលីការពសាៀកពាក់របស់ស្តសតីខែលជាការជំរញញឱ្យមានអំពេីហងិាទក់ទងនងឹព នឌ័រ
កនញងពនាេះរមួទងំបទពលមសីបំពានសាូវពភ្ទជាពែីម។ មារតា ៦ នឹងបខនាមនូវវបបធ្ម៌ថ្នការ “សតីបពនាទ សពលីជន
រងពរគាេះ” តាមការកណំត់ជាបទពលមសីពលីស្តសត ី រមួទងំជនរងពរគាេះពដ្ឋ អំពេីហងិាសងខែរពដ្ឋ សារខត
ជពរមីសថ្នការពសាៀកពាក់របស់ែាួន។ 

ជាចញងពរកា  ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះមានឥទធិេលខាា ងំកនញងការរតឹតបតិពសរភីាេកនញងការបពញ្ចញមតិទងំ
ពៅពលីនិងពរៅបណ្តត ញអញីនធ្ណិឺត។ មារតា ៣៧ បញ្ញតតអិំេីហាមឃាត់មានអតាន័ េញចំាស់លាស់ និង
គាម នមូលដ្ឋា នចំពពាេះការបពញ្ចញមតិខែលប េះពាល់ែល់ “របថ្េណីជាតិ និងពសចកតីថ្ងាងនូ រ” ពដ្ឋ េញំមានការ
បករសា លមែិតអំេីបទដ្ឋា នថ្នពសចកតីថ្ងាងនូរខែលកណំត់ឱ្យសាធារណជនទទួលែញសរតូវពនាេះពទ។ កនញង
ពនាេះមានែូចជា “ការដ្ឋក់បង្ហា ញ ឬខចកោ នូវសំពណរ ឬរបូភាេឬពរបីពាកយសមតីមានែាឹមសារពជររបមាង
តាមបណ្តត ញេ័ត៌មានសងគម” “ការបពញ្ចញអាកបបកិរយិារចពងងរចង្ហ ង” និង “ការខចកោ  ឬដ្ឋក់បង្ហា ញ
នូវសំពណរ សញ្ញញ សមាគ ល់ ឬរូបភាេខែលតំណ្តងឱ្យការគំរាមកំខហង”។ វសិាលភាេថ្នចាប់ពនេះរគប         
ែណត ប់រហូតែល់លហំរបេ័នធអញីនធ្ណិឺត ខែលបខនាមកតីបារមភខងមពទៀត ពដ្ឋ សារជាការគាបសងកត់ែ៏ទូលំ
ទូលា ពលីពសរភីាេកនញងការបពញ្ចញមតិពៅពលីរបេ័នធអញីនធ្ណិឺតពៅកមពញជា។ ពៅឆ្ន ២ំ០២០ ពនេះមាន
ករណីោប់ែាួនមនញសសជាពរចីន ពដ្ឋ សារការបពញ្ចញគំនតិពយាបល់ពៅពលបីណ្តត ញអញីនធ្ណិឺត។ 

៥-ពទសទណឌ និងការអនញវតត៖ សកមមភាេខែលរតូវហាមឃាត់កនញងពសចកតីរពាងចាប់ពនេះគឺរបឈម
ពទសទណឌ ពសសងៗរាប់ទងំ “ការរេមាន” និងការេន័ិ ខសនករែាបាល” រហូតែល់ “ការដ្ឋក់េនធនាគារ នងិ/ឬ 
ការេិន័ ជារបាក់”។ តាមពសចកតីរពាងចាប់ពនេះបញគគលពលមីសអាចរបឈមនឹងពទសដ្ឋក់េនធនាគាររ ៈ
ពេល១ថ្ងៃ ែល់ ៦ថ្ងៃ និងេន័ិ ជារបាក់ចពនាា េះ ១០០.០០០ ពរៀល ែល់ ៥០០.០០០ ពរៀល ។ ពសចកតីរពាង

https://56dd158a-1ed4-4131-9020-9d0718381f08.filesusr.com/ugd/1165ef_b73a7f324ebd4e75b9be95994db609f8.pdf
https://www.voacambodia.com/a/online-seller-convicted-for-producing-pornography-given-a-suspended-sentence-/5400505.html
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-women-internet-trfn/cover-up-or-be-censored-cambodia-orders-women-not-look-sexy-on-facebook-idUSKBN20D278
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-women-internet-trfn/cover-up-or-be-censored-cambodia-orders-women-not-look-sexy-on-facebook-idUSKBN20D278
https://cchrcambodia.org/admin/media/newsletter/newsletter/english/2-Snapshot%20EN%20.pdf
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ចាប់ពនេះេញំបានបញ្ញតតអេំីការអនញវតតពទសទណឌ ទងំពនេះខែលនាឱំ្យអាជ្ាធ្រមានឆនាទ នញសទិធិកនញងការកណំត់
ពទសសមរសបចំពពាេះសកមមភាេខែលរតូវហាមឃាត់នីម ួៗ ខែលជាបចច័ អាចនាឱំ្យមានការអនញវតតេញំ
រតឹមរតូវ កងវេះភាេរសបគាន កនញងការអនញវតត និងកងវេះការេិោរណ្តកនញងការពគារេនិងអនញវតតតាមចាប់។ ពដ្ឋ 
សារចាប់ពនេះមានការកំណត់ពគាលពដ្ឋ េញសំមាមារត ពលីរកុមរបជាេលរែាខែលមានការលំបាកខសនកពសែា
កិចចពនាេះ ចាប់ពនេះនងឹកណំត់ការេិន័ ជារបាក់ពលបីញគគលខែលពសទីខតគាម នលទធភាេកនញងការបង់េិន័ ។ 
មូលដ្ឋា នសមាែ ងខែលអាចដ្ឋក់េនធនាគារ មានែាឹមសារេញចំាស់លាស់ខែលេញំអាចទទលួ កបានគជឺាការ
រពំលាភ្ពលីពគាលការណ៍និតានញកូលភាេ។ ខសែកពលីការវនិចិឆ តាមបទដ្ឋា នសិទធមិនញសសអនតរជាត ិ ការដ្ឋក់
េនធនាគារគេឺញំខមនជាលកខែណឌ ខែលគួរោបំាច់ឬជាការពឆា ីតបសមាមារតចំពពាេះការរពំលាភ្បំពានថ្នចាប់
ពនេះពនាេះពទ  ែូពចនេះពហ ី ពនេះគឺជាការកណំត់ពទសទណឌ ខែលេញំសមពហតញសល។ 

មារតា ៦ បងកកតបីារមភចំពពាេះការអនញវតតពសចកតីរពាងចាប់ពនេះ ពរពាេះចាប់ពនេះសតល់សិទធអិំណ្តចែល់
អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា នកនញង “ការពរៀបចំមស្តនតីជាប់កិចចសនាជ ួការង្ហរពរៀបចំសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ”។ “កង
កមាា ងំសនតិសញែ” ឬ “កមាា ងំនគរបាល” ជលួពដ្ឋ អាជ្ាធ្រមូលដ្ឋា នមានរបវតតជិា ូរមកពហ ីជញំវញិការពរបី
អំពេីហងិាពលបីញគគលនានា និងអនកការពារសិទធមិនញសសខែលេាយាមអនញវតតសទិធិរបស់ែាួន ពហ ីករមនឹង
ទទួលែញសរតូវចំពពាេះអំពេីពលមសីពនេះណ្តស់។ កងកមាា ងំសនតិសញែជាប់កិចចសនាទងំពនេះបពងកីតព ងីពរកាម
ឥទធិេលនពយាបា  គាម នចាប់ គាម នគណពន យភាេ នងិគាម នការបណតញ េះបណ្តត ល ែូពចនេះពហ ីេកួពគបងក
ការគំរាមកំខហងធ្ៃន់ធ្ៃរែល់ការអនញវតតសទិធិមនញសសពដ្ឋ សនតវិធិ្ី។ 

 ពសចកតីរពាងចាប់សតីេីសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈពនេះរតូវបានបពងកីតព ងីកនញងពេលកេំញងមានការបស្តង្ហក បពលី
ពសរភីាេមូលដ្ឋា នពៅរបពទសកមពញជា។ ចាប់នានាជាពរចីនខែលសតល់អំណ្តចែល់រដ្ឋា ភ្បិាលែ៏ទូលំទូលា និងគាម ន
មូលដ្ឋា នគតិ ញតតិពនាេះ ជាពរឿ ៗរតូវបានអនញវតតេញំរតឹមរតូវខែលពធ្វីឱ្យប េះពាល់ែល់សិទធមិនញសស និងមានពគាលពៅ    
បស្តង្ហក បពលពីសរភីាេបពញ្ចញមតិ។ របសិនពបីពសចកតីរពាងចាប់ពនេះរតូវបានអនញម័ត  ពសចកតីរពាងចាប់ពនេះនឹងកាត់
បនា សទិធនិិងពសរភីាេរបស់របជាេលរែាពៅកមពញជាខងមពទៀតខែលពធ្វឱី្យប េះពាល់ែល់របពទសជាតទិងំមូល។
អារស័ ពហតញែូពចនេះពហ ី ព ងីែ្ញ ំសូមអំពាវនាវឱ្យរាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជាទមាា ក់ពោលទងំរសុងនូវពសចកតីរពាងចាប់
សតីេីសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈពនេះ នងិសូមឱ្យពគារេតាមកាតេវកិចចរបស់ែាួនពរកាមចាប់សិទធិមនញសសអនតរជាត៕ិ 

---ចប់--- 
អងគការសងគមសញីវលិ សហជីេ និងសហគមន៍ខែលគារំទពសចកតីខងាងការណ៍ពនេះ មានរា នាមែូចខាងពរកាម៖  
១ អងគការអាកសិនពអែ កមពញជា 
២ វទិាសាា នតស ូមតិនិងពគាលនពយាបា  
៣ រកុមការង្ហរពែីមបពីដ្ឋេះរសា ទំនាស់ (ACT) 

https://www.phnompenhpost.com/national/sex-workers-gather-remember-kunthea
https://www.phnompenhpost.com/national/sex-workers-death-still-unpunished
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៤ អងគការពលីកខលងពទសអនតរជាតិ 
៥ អងគការមារតា១៩ 
៦ អងគការសមាជិកអាសា នសរមាប់សិទធិមនញសស 
៧ អងគការពវទិកាអាសញីសរមាប់សិទធិមនញសសនិងអភ្ិវឌឍន 
៨ អងគការបនាទ  រសី  
៩ សហគមន៍បឹងទពនាពរមច 
១០ សហគមន៍បឹងរតខបក 
១១ សហគមន៍បញរកីីឡា 
១២ សហគមន៍ប ូរសា ពែតតមណឌ លគិរ ី
១៣ អងគការអភ្ិវឌឍន៍សំពលងសហគមន៍ (BCV) 
១៤ មជឈមណឌ លសិទធិមនញសសកមពញជា (ម.ស.ម.ក) 
១៥ អងគការជនជាតិពែីមភាគតិចកមពញជា 
១៦ មជឈមណឌ លកមពញជាពែីមបរីបេ័នធសសេវសា ឯករាជយ (CCIM) 
១៧ សហេ័នធសហជីេ កមមករចំណីអាហារ និងពសវាកមមកមពញជា (CFSWF) 
១៨ អងគការសមព័នធភាេការពារសិទធិមនញសសកមពញជា (CHRAC) 
១៩ សមាគមការពារសិទធិមនញសស និងអភ្ិវឌឍន៍កមពញជា 
២០ សមព័នធខែមរជំពរឿន និងការពារសិទធិមនញសស លីកាែូ 
២១ បណ្តា ញ ញវជនកមពញជា 
២២ អងគការសមព័នធសិទិធកញមារកមពញជា(ស.ស.ក) 
២៣ សមព័នធេិភ្េពលាកសរមាប់ការចូលរមួរបស់េលរែា 
២៤ សមព័នធពែីមបសីញចរតិភាេនិងគណពន យភាេសងគម (CISA) 
២៥ សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពញជា 
២៦ បណ្តត ញកសាងសនតិភាេសហគមន៍ (CPN) 
២៧ អងគការសមធ្ម៌កមពញជា (EC) 
២៨ សហគមន៍អតីតបណ្តត ញស្តសតីបឹងកក់ 
២៩ អងគការព នឌ័រ និងអភ្ិវឌឍន៍ពែីមបកីមពញជា 
៣០ អងគការឃាា ពំមីលសិទធិមនញសស 
៣១ សមាគមរបជាធ្ិបពត យឯករាជយថ្នពសែាកិចចពរៅរបេ័នធ 
៣២ សមាគមឥស្តនទពទវ ី(IDA) 
៣៣ គណៈកមមការអនកចាប់អនតរជាតិ (ICJ) 
៣៤ អងគការសហេ័នធអនតរជាតិសរមាប់សិទធិមនញសស (FIDH) 
៣៥ អងគការអា ហវកិ (IFEX) 
៣៦ សមាគមខែមរកមពញជាពរកាមពែីមបសិីទធិមនញសស និងអភ្ិវឌឌន៍ (KKKHRDA) 
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៣៧ ខែមរថ្នវរៈ 
៣៨ សមាគម ញវជនខែមរ (KYA) 
៣៩ កាា ហាន 
៤០ សហគមន៍កូនពរគៀល ពែតតឧតតរមានជ័  
៤១ សហជីេរទរទង់សិទធិការង្ហរបញគគលិកកមមករខែមរថ្នរកុមហ ញនកាសញីណូ ណ្តហាគ ពវលី 
៤២ សហគមន៍ែីធ្ាីភូ្មិភ្នំរកិញ ពែតតថ្ម លិន 
៤៣ សហគមន៍ែីធ្ាី ពាង ពែតតកំេង់ឆ្ន ងំ 
៤៤ អងគការការពារសិទធិជនជាតិភាគតិច (MIRO) 
៤៥ មាតាធ្មមជាតិកមពញជា (MN) 
៤៦ សហគមន៍ការពារធ្នធានធ្មមជាតិរសុករកគរ ពែតតពពាធ្ិសាត់ 
៤៧ គណៈកមាម ធ្ិការអេារកិត និង ញតតិធ្ម៌ពែីមបកីារពបាេះពឆ្ន តពដ្ឋ ពសរ ីនិងរតឹមរតូវពៅកមពញជា (NECFEC) 
៤៨ Not 1 More (N1M) 
៤៩ សហគមន៍ភ្នំបាត 
៥០ សហគមន៍ភ្នំំពរកាម ពែតតពសៀមរាប 
៥១ សហគមន៍ភូ្មិ ២៣ 
៥២ អងគការេនាកខែមរ (PKH) 
៥៣ សហគមន៍ែីធ្ាី ភូ្មិខរេកជីក  ញជំីែពរកាម ពែតតពកាេះកញង 
៥៤ សហគមន៍ថ្រេពា  ពែតតកំេត 
៥៥ សហគមន៍សាូវរងពភ្ាីង ទួលសខងក A 
៥៦ សមាគមធាងពតាន ត 
៥៧ សហគមន៍ SOS រេលាន នតពហាេះអនតរជាតិភ្នំពេញ 
៥៨ សហគមន៍តានី ១៩៧  ញជំីែពលី ពែតតពកាេះកញង 
៥៩ គណៈកមាម ធ្ិការថ្នអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភ្ិបាលកមពញជា ពែីមបអីនញសញ្ញញ សតីេីការលញបបំបាត់រាល់ទរមង់ថ្នការ

ពរសីពអីងរគប់រូបភាេពលីស្តសតី 
៦០ សហគមន៍ងមដ្ឋពែតតពពាធ្ិសាត់ 
៦១ អងគការតមាា ភាេកមពញជា (TIC) 
៦២ សហគមន៍រតពាងំសខងក ពែតតកំេត 
៦៣ អងគការនារពីែីមបសីនតិភាេ (WPM) 
៦៤ អងគការេិភ្េពលាករបឆ្ងំនឹងទរញណកមម (OMCT) 
៦៥ រកុមរបឹកា ញវជនកមពញជា (YCC) 

 

 


