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 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមូយនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធពិលរដ្ឋ សិទិ្ធ 
ននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ការ
នោរពសិទ្ធិទាងំនោះ ពីរាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការោោ។ នដ្យបានកសាងនូវសមទិិ្ធផលល្អកនាុង 
អតីតកាល។ លីកាដូ បានបន្តនដើរតួោទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការឃ្លា នំមើលរាជរដ្្ឋ
ភបិាលតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីសិទិ្ធមនុស្សោោ ពីការោិល័យកណ្្ត លរបស់ខលាួននៅភនានំពញ និងនៅ តាមសាខា 
ទូទាងំ ១៣ នខត្ត-រាជធានីនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស ដែលប្រប្រឹត្ិ មែោយ
្រុគ្គលអលាជ្លាធរ មលើកលាររំមលោភសិទ្ធិបស្រី និងកលាររំមលោភសិទ្ធិកុ�លារៈ 
បុគ្គលិកលីកាដូ ន្វើការនសីុបអនងកតនលើករណីរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
ដដលតបតពរឹត្ត នដ្យអាជាញា ្រ ចំនពាះការរនំោភបំពាននលើសស្តី និង 
កុរារ ន�ើយជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជងតាម 
រយៈការន្វើអន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តី 
តុោការ។

ជំនួយដ្នែកមេជ្ជសលាបស្ និងមសេលាក�្មសង្គ�កិច្ៈ
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវានវជ្ជសាសស្តដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធោោរ ចំនួន១៤ កដនលាង ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស 
និងតគរួសារ ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវា
សង្គមន្វើការវាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់ពួកនគ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារឃ្លាំម�ើល្ន្ធនលាគលារៈ
អនាកតសាវតជាវពន្ធោោរ ន្វើការឃ្លា នំមើលពន្ធោោរចំនួន១៨ នដើម្ ី
ន្វើការវាយតមមលាអំពីសា្ថ នភាពនៅកនាុងពន្ធោោរ និងនដើម្ធីាោថា 
ជនជាបឃុ់ំ ទទួលបាននូវតណំ្ងដផនាកចបាប។់

កលារប្ររឹក្សលាដ្នែកច្លា្រ់ និងកិច្កលារ្លារដ្នែកច្លា្រ់ៈ
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ន�ើយចំនពាះ 
ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់ដដលផ្តល់ជូន 
នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហគ�ន៍ៈ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលនសុីបអនងកត នដ្យអង្គការ

លីកាដូ  តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធទិននានយ័នដើម្ឲី្យរាន
ភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត ជា 

របាយការណ៍ជាតបចា ំ(ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយ 
ការណ៍នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

កលារហ្រឹកហ្វឺនសហគ�ន៍ អ្រ់រំ និងកលារតស៊ូ�តិៈ
 អនាក�វរឹក�វឺន និងអនាកទាកទ់ាញមតោិតំទ ន្វើការអបរ់ដំល់តករុម
នោលនៅជាកោ់កម់យួចំនួន បណ្្ត ញោតំទកិច្ចការពារសិទិ្ធ

មនុស្សនៅថានា កម់ូលដ្្ឋ ន និងន្វើការតសូ៊មតិសតរាបក់ារផ្លា ស់ប្តូរ
សង្គម និងចបាប ់ជាមយួសស្តី យុវវយ័ និងកុរារ។

គលំាបទសហជរី្ បកុ�្លរែ្ឋ�ូលែ្ឋលាន និង 
្រណ្លាញនលានលាៈ 

ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍ដដល 
រងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់តពមទាងំ

ជួយ�ពតងរឹងនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកនគ កនាុងការន្វើយុទ្ធោការ 
និងការតសូ៊មតិអំពីសិទិ្ធមនុស្ស។

សប�លា្រ់្ត៌�លាន្រដនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

ផះ្នលខ ១៦ ផលាូវ៩៩ រាជធានីភនានំពញ កម្ុជា
ទូរស័ព្នលខៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

អីដុមលៈ contact@licadho-cambodia.org
នគ�ទំពរ័ៈ www.licadho-cambodia.org Facebook: www.facebook.com/licadho Twitter: www.twitter.com/licadho 

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មេិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារ្លារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មេិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តិគលាំបទ



មាតិកា

ពលកម្មក្នុងពន្ធនាគារ

ជនជាប់ឃុំជានារី

បញា្សុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលមិនបាន
យកចិត្តទុកែាក់

កុមារក្នុងពន្ធនាគារ-គ្គោះថ្ាក់ននការ
រំគលោភបំពាន និងការគកង្បវ័ញ្ច

កុមារក្នុងពន្ធនាគារ-លូតលាស់ក្នុង
ពន្ធនាគារកម្នុជា

គសចក្តតីបញ្ចប់កុមារីក្នុងពន្ធនាគារ-្កុមដែលមិន
្តូវបានគគយកចិត្តទុកែាក់

ស្ានភាពមិនល្អននសម្ារៈបរិក្ារ
គពទ្យក្នុងពន្ធនាគារ

អំគពើទារុណកម្ម និងការគ្វើបាប

អនុសាសន៍ ទំព័រ៣៩

ទំព័រ៣៩

គសចក្តីគផ្ើម

សាវតារ

ការរឹតត្ិតចគំពោះការចូលពន្ធនាគារ

សិទ្ធិស្មាប់លក់

ការ្បា្ស័យទាក់ទងជាមួយពិភព 
ខាងគ្កៅ

គលើសពតីសមត្ភាព

ទឹកជំនន់លិចពន្ធនាគារនាំឲ្យមានការ 
ជគមៀ្សជនជាប់ឃុំក្នុង្ទង់្ទាយ្ំ

គ្្ោះគទៅបញ្ចប់ការចគង្អៀតដណន
ក្នុងពន្ធនាគារ

ការឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំ
សវនាការ គួរដតជាការគលើកដលង
មិនដមនជាវិ្ ានការណគ៍នោះគទ

ទ្មង់ថ្មតីរបស់តុលាការ-ជំហានមួយ
គទៀតគ្្ោះគទៅកដំណទ្មង់
បន្នុកមួយស្មាប់រាជរែ្ាភិបាល
និងសង្គម

ការរង់ចាំសវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍
ែ៏យូរ

ការឃុំខ្លួនខុសច្ាប់

ឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានយុត្តិ្ម៌ ទំព័រ៣៥

ទំព័រ៣៤

ទំព័រ៣៣

ទំព័រ៣១

ទំព័រ៣០

ទំព័រ២៩

ទំព័រ២៧ទំព័រ១

ទំព័រ២

ទំព័រ៣

ទំព័រ៥

ទំព័រ៦

ទំព័រ៩

ទំព័រ១០

ទំព័រ១២

ទំព័រ១៤

ទំព័រ១៥

ទំព័រ១៨

ទំព័រ២២

ទំព័រ២៤

ទំព័រ២៦

ទំព័រ២៧ បន្ទបឃុ់ំឃាងំ នៅពន្ធនាគារនេត្តកំពងឆ់្នា ងំ ឆ្នា ២ំ០១១





សេចក្តីស្្ើម

១ គនៅក្នុងរបាយការណ៍ ពាក្យថា "prisoner" និង "inmate" ្តូវបានគ្បើ្បាស់ជំនួសគ្ាគទៅវិញគទៅមក គែោយសំគែៅែល់ជនដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់។ ពាក្យថា "pre-
trial detainee" ្តវូបានគ្បើ គនៅគពលសគំែៅគទៅគលើស្ានភាពជាក់ស្មាប់អ្កជាប់ឃំុខ្លួនបគណតោះអាសន្ គែោយរួមទាំង (គពលមានព័ត៌មាន) អ្ករង់ចាំបណតឹងឧទ្ធរណ៍ និង 
សាល្កមស្ាពរ។
២ ្កមខណ្ឌគគោលនគយោបាយ ស្មាប់កំដណទ្មង់ពន្ធនាគារ ដខមករា ្្ាំ២០០៨។
៣ អគ្គនាយកែ្ានពន្ធនាគារ - ដផនការយុទ្ធសា្ស្ត ២០១៤-២០១៨ ចំណុច ២.២ បញ្ា្បឈម។
៤ ពន្ធនាគារ PJ មណ្ឌលអប់រំដកដ្បទតី១ មណ្ឌលអប់រំដកដ្បទតី២ មណ្ឌលអប់រដំកដ្បទតី៣ មណ្ឌលអប់រំដកដ្បទតី៤ ពន្ធនាគារតាគខ្មៅ ពន្ធនាគារគយោ្ាទួលដស្ង ពន្ធនាគារគខត្ត 
្ពះសតីហនុ ពន្ធនាគារគខត្តកំពង់ស្ពឺ ពន្ធនាគារគខត្តកំពត ពន្ធនាគារគខត្តកំពង់្្ាំង ពន្ធនាគារគខត្តកំពង់ចាម ពន្ធនាគារគខត្ត្ំ ពន្ធនាគារគខត្តគពោ្ិ៍សាត់ ពន្ធនាគារគខត្ត 
បាត់ែំបង ពន្ធនាគារគខត្តបន្ាយមានជ័យ ពន្ធនាគារគខត្តគសៀមរាប ពន្ធនាគារគខត្តសវាយគរៀង ពន្ធនាគារគខត្តគកោះកុង។ អង្គការលតីកាែូ មិនគ្វើការឃ្ាំគមើលជា្បចាគំនៅ 
កដន្ងគផសេងគទៀត ដែលមនុសសេ្តូវបានែកហូតគសរីភាពផងដែរ ែូចជា ប៉ុស្តិ៍នគរបាល កដន្ងឃុំឃាំងអគន្តោ្បគវសន៍ មណ្ឌលស្តានតីតិសម្ទាសង្គមកិច្ច និងថ្ាំគញៀន។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ១

តួនាទីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធនាគារ គឺនដើម្ឃុីំឃាងំជនជាបឃុ់១ំ កនាុងកននលែងមយួ នដ�បបកបនដ្យសុវត្ិភាព សន្តិសុេ អនាមយ័ 
និងមនុស្សធម ៌ នដ�អនុញ្ញា តឲ្យពួកគាតម់ាន�ទ្ធភាព ស្្ត នីតិសម្ទា នដើម្ពីួកគាតអ់ាចវ�ិបត�បម់ករស់នៅកនាុងសង្គមបបកបនដ្យ 
អត្នយ័ន�ើងវញិ។២ នទាះបីជានគា�នគា�ការណ៍ទាងំននះគួរឲ្យនកើតសរនសើរយ៉ា ងណាកន៏ដ្យ កវ៏ាមនិបានឆលែុះបញ្ចា ំងពីស្្នភាពជីវតិពិត   
របស់ជនជាបឃុ់ំជានបចើននាកន់ៅកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជាននាះន�ើយ។

ជនជាបឃុ់ំជានបចើនមនិនមនបគានន់តបតរូវបានដកហូតនសរភីាពប៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុនន្តអនាកទាងំននាះ នែមទាងំបតរូវបានដកហូតនូវសិទ្ធមិនុស្ស 
ជាមូ�ដ្ឋា នន្្សងនទៀត ដូចជា សិទ្ធិទទួ�បានការនែទាសុំេភាព និងនសចក្តីថែលែែនាូរជាមនុស្ស សិទ្ធិរចួ្ុតពីអំនពើទារណុកម្ម និងសិទ្ធិនស្មើគានា ចំនោះ 
មុេចបាបន់ទៀត្ង។ ពួកគាតជ់ានបចើននដ�ជាបឃុ់ំឃាងំ មនិទានប់តរូវបានកាតឲ់្យជាបន់ទាសពីបទន�្មើស ណាមយួនទាះនទ ប៉ាុនន្តអនាកទាងំននាះបតរូវ
បាននគបបបពរឹត្តមកន�ើ ដូចជាទណិ្ត ឬ ធ្ងនធ់្ងរជាងទណិ្តនទៀត្ង។ កនាុងពន្ធនាគារ អំនពើពុករ�ួយបាននកើតមានជាញរឹកញាប ់ េណៈនដ�បបពន័្ធ 
និងរចនាសម្ន័្ធដរឹកនាមំនិ្លែូវការកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំ ជានរឿងៗ បតរូវបាននបបើបបាស់ជំនួសឲ្យវធិាន និងនីតិវធិី្ លែូ វការ នដ�កត្្ត ននះនធវើឲ្យយន្តការកនាុង
ប្តរឹង្លែូវការ មនិបតរូវបានអនុវត្ត ឬ អនុវត្តមនិមានបបសិទ្ធិភាព។

អង្គការ�ីកាដូបានកតន់ឃើញថា ប៉ាុនា្ម នឆ្នា ចុំងនបកាយននះ វធិានការនៅមានកបមតិ នៅន�ើយ ចនំោះការន�ើកស្ទួយការស្្ត នីតិសម្ទា
កនាុងនព�ជាបឃុ់ំឃាងំ នហើយជនបមើសន្្សងនទៀត នបរៅពីការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ និងការដ្កន់ទាសមនិជាបព់ន្ធនាគារ កន៏ៅ 
មានកបមតិ្ងនដរ។ ការអនុវត្តនកទបមងម់ានភាពយឺតយ៉ា វ នហើយដូចនដ�អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធនាគារទទួ�ស្្គ �់ អញចា រឹង បញ្ហា បបឈមជា 
នបចើននៅនតបន្តនកើតមាន ដូចជា ភាពចនងអៀតនណន នហដ្ឋា រចនាសម័្ន្ធមនិបគបប់គាន ់ បញ្ហា េវះមនធយោបាយដរឹកជញូ្ននៅមកស្លាឧទ្ធរណ៍ 
ការអនុវត្តនច៍បាបន់ៅទនន់េសោយ និងបញ្ហា កងវះចំនណះដរឹងរបស់មនន្តីពន្ធនាគារ។៣

របាយការណ៍ននះ្្ត�់ការវភិាគ�មអតិ ស្តីអំពីស្្នភាពបចចាុប្ននារបស់ពន្ធនាគារកម្ុជា នហើយ្�ប៉ាះោ�់នដ�មាននៅន�ើសិទ្ធ ិ
របស់ជនជាបឃុ់ំ។ របាយការណ៍ននះ នយងនៅ ន�ើការបស្វបជាវរបស់អង្គការ�ីកាដូ នៅកនាុងពន្ធនាគារចំនួន១៨ កននលែង៤ នដ�បតរូវបានឃាលែ នំមើ� 
ជានទៀងទាត ់ នដ្យរមួទាងំការសមាភា សនជ៍ាមយួជនជាបឃុ់ំ អតីតជនជាបឃុ់ំ បគរួស្រស្ចញ់ាតិរបស់ជនជាបឃុ់ំ ការជួបបបជំុជាមយួបបធាន 
ពន្ធនាគារ និងមនន្តពីន្ធនាគារន្្សងនទៀត។ របាយការណ៍ននះកប៏ាន នបបើបបាស់ពត័ម៌ាន នដ�ទទួ�បានពីការចុះនៅទស្សនកិចចាកនាុងពន្ធនាគារ  

បចកចូ�នៅកានម់ណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ ឆ្នា ២ំ០១៤



នដ�បបបពរឹត្តនៅកនាុងរយៈនព�ពីរឆ្នា ៥ំ កនលែងមក និងពត័ម៌ានទទ�ួបាន 
ពីបករុមបគរូនពទ្យរបស់អង្គការ�ីកាដូ នដ�បានចុះនៅ្្ត�់ការពិនិត្យ 
ពយោបា�ជានទៀងទាត ់ ដ�់ជនជាបឃុ់ំ និងមនន្តីពន្ធនាគារ នៅត្ម 
ពន្ធនាគារចំនួន ១៤ កននលែង។៦

អង្គការ�ីកាដូទទួ�ស្្គ �់ថា បញ្ហា បបឈម ទាកទ់ងនរឹង 
ការបគបប់គងពន្ធនាគារមាននៅបគបប់បនទសទាងំអស់ នហើយកទ៏ទួ� 
ស្្គ �់ចំនោះកិចចាេិតេំបបរឹងនបបង និងការនក�មអ នដ�បាននធវើន�ើងកនាុង 
រយៈនព�ប៉ាុនា្ម នឆ្នា ចុំងនបកាយននះ នដើម្ឈីាននៅទទួ�បានបបពន័្ធ 

ពន្ធនាគារនដ�បបនសើរជាងមុននៅកម្ុជា។ នទាះបីជាយ៉ា ងណាក ៏
នដ្យ អង្គការ�ីកាដូ នៅនតមានការបពរួយបារមភាជាខ្លែ ងំ ចំនោះស្្ន
ភាពនៅកនាុងពន្ធនាគារជានបចើន និង បញ្ហា បន្ត នដ�មានដូចជា 
ការរនំលាភបំោន ការនរ ើសនអើង ការនកងបបវញ័ចា  និងអំនពើពុករ�ួយកនាុង 
បបពន័្ធពន្ធនាគារ។ របាយការណ៍ននះ បញចាបន់ៅ រមួជាមយួអនុស្សន ៍
មយួចំនួន ជូនចំនោះអាជាញា ធរកម្ុជា ទាកទ់ងនរឹងរនបៀបនក�មអឲ្យ 
បបនសើរន�ើងនូវនគា�ននយបាយ និងការអនុវត្តន ៍ នដើម្នី�ើកកម្ស់ 
និងការោរឲ្យបាននពញន�ញនូវសិទ្ធិរបស់ជនជាបឃុ់ំ។

នានព�បចចាុប្ននា បបនទសកម្ុជាមានមណ្�អបរ់នំកនបប 
ចំនួន ៤ ពន្ធនាគារនេត្ត-បករុង ចំនួន ២៣ និងពន្ធនាគារនយធាចំនួន 
១។៧ ពន្ធនាគារសីុវ�ិទាងំអស់ ស្ិតនបកាមការបគបប់គងរបស់អគ្គនា-
យកដ្ឋា នពន្ធនាគារថនបកសួងមហាថ្្ទ។

ពន្ធនាគារនៅកម្ុជា មាន�ក្ខណៈេុសនបលែកគានា ជានបចើន។ 
មណ្�អបរ់នំកនបបទី១ នដ�ស្ិតនៅកនាុងរាជធានីភនានំពញ មានជនជាប ់
ឃុំចំនួនរហូតដ�់នៅជាង ៣,០០០ នាក ់េណៈនដ� ពន្ធនាគារនេត្ត 
មណ្�គីរមីានជនជាបឃុ់ំតិចជាង ១០០ នាក ់ ប៉ាុនណាណ ះ នានព� 
បចចាុប្ននា។  ពន្ធនាគារនេត្តកំពងធ់ំ នដ�មាន�ក្ខណៈទំននើបជាង 
នបើនបបៀបនធៀបជាមយួពន្ធនាគារដថ៏ទនទៀត បតរូវបានស្ងសងន់ៅឆ្នា  ំ
២០១០ េណៈនដ�អគារជានបចើនថនពន្ធនាគារនេត្តត្នកវ បតរូវបាន 

ស្ងសងន់�ើង ត្ងំពីឆ្នា ១ំ៩១៤ មកនម៉ាលែះ។ ស្្នភាពទីត្ងំភូម ិ
ស្នស្ត កម៏ាន�ក្ខណៈេុសគានា ្ងនដរ។ េណៈនដ�ពន្ធនាគារនេត្ត 
កណា្ត � ស្ិតនៅកណា្ត �បករុងត្ន ្្ម  រឯីមណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ វញិ 
ស្ិតនៅន�ើដីនបសរាបរ់យសិបហិកត្ នៅតំបនដ់្ចប់សយ� នដ� 
បតរូវចំណាយនព�នធវើដំនណើ រ រហូតដ�់នៅ ១ នមា៉ា ង និង ៣០ នាទី ពី 
ទីរមួនេត្តនោធិ៍ស្ត។់ 

ការមានធនធាន និងសកម្មភាពន្្សងៗ កអ៏ាចអាបស័យនៅ 
ន�ើរចនាសម័្ន្ធ ទីត្ងំ និងទំហំរបស់ពន្ធនាគារ្ងនដរ។ ពន្ធនាគារេលែះ 
ដូចជា មណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ (ម៤) ជានដើម មានកម្មវធិីបណ្តុ ះបណា្ត � 
ការងារយ៉ា ងសម្រូនបប រឯីពន្ធនាគារដថ៏ទនទៀត ដូចជា ពន្ធនាគារនេត្ត 
នសៀមរាប គឺអាបស័យនៅន�ើអង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា� នដ� ្្ត�់ការ 

េាវតារ

៥ បដនម្គទៅគលើពន្ធនាគារដែលអង្គការឃ្ាំគមើលជាគទៀងទាត់ អង្គការលតីកាែូ ក៏បានគ្វើ ទសសេនកិច្ចគទៅកាន់ពន្ធនាគារគខត្ត្ពះវិហារ ពន្ធនាគារគខត្តន្ពដវង និងកដនង្ឃុំឃាំង 
បគណតោះអាសន្ គនៅគខត្តនប៉លិន និងគខត្តឧត្តរមានជ័យ។
៦ ពន្ធនាគារគខត្តកំពង់ចាម គខត្តកំពង់្ំ គខត្តកំពង់្្ាំង គខត្តតាដកវ គខត្ត្ពះសតីហនុ គខត្តគកោះកុង គខត្តគពោ្ិ៍សាត់ គខត្តបាត់ែំបង មណ្ឌលអប់រំដកដ្បទតី៤ គខត្តន្ពដវង 
គខត្តសវាយគរៀង តាគខ្មៅ PJ និងពន្ធនាគារគយោ្ា ក្នុងរាជ្ានតីភ្ំគពញ។
៧ គលើសពតីគនះគទៅគទៀត មានកដន្ងឃុំឃាំងបគណតោះអាសន្ ស្មាប់អង្គជំនុំជ្មះវិសាមញ្ញ ក្នុងតុលាការកម្នុជា (CCC)។

ជនជាបឃុ់ំឃាងំជាបុរស នៅកនាុងមណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ ឆ្នា ២ំ០១៣

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា២



បណ្តុ ះបណា្ត � សកម្មភាពកសំ្ន្តន្្សងៗ និងឱកាសការងារ។ ្្ទុយ 
នៅវញិ ពន្ធនាគារបនណា្ត ះអាសននារបស់នេត្តឧត្តរមានជយ័វញិ មនិ 
មានននាះនទ នូវសកម្មភាពទាងំននះ នហើយជនជាបឃុ់ំភាគនបចើន នែម
ទាងំមនិបតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យនចញពីបន្ទបឃុ់ំឃាងំ នដើម្នីធវើ�ំហាត ់
បបាណនែមនទៀត្ង។៨

នបើនទាះជាមាន�ក្ខណៈេុសនបលែកគានា នបបននះកន៏ដ្យ កន៏ៅ 
មានកត្្ត មយួចំនួន នដ�បងាហា ញនូវ�ក្ខណៈទូនៅរបស់បបពន័្ធ 
ពន្ធនាគារទាងំម�ូ្ងនដរ។ ភាពចនងអៀតនណន និងភាពេវះអនាមយ័ 
ជាបញ្ហា ទូនៅរបស់ពន្ធនាគារ នហើយអំនពើពុករ�ួយកន៏ៅនតមាន្ង 
នដរ។ សបមាបជ់នជាបឃុ់ំភាគនបចើន �ុយជាកត្្ត នដ�កំណតនូ់វស្្ន 
ភាពថនការឃុំឃាងំ ការបបបពរឹត្តមកន�ើជនជាបឃុ់ំ ការមកសួរសុេទុក្ខ 
របស់បគរួស្រ៩ និងការទទួ�បាននូវនសចត្តីបតរូវការចាបំាចម់យួចំនួន 
ដូចជា អាហារ ទរឹក ពនលែឺថែ្ង និងេ្យ�់ធម្មជាតិជានដើម។

អនាកនដ�មនិមានែវកិា រស់នៅកនាុងស្្នភាព�ំបាកយ៉ា ង
ខ្លែ ងំ នដ្យពួកគាតជ់ានិចចាជាកា� នគងនៅន�ើកបមា�អិដឋាផ្្ទ �់ បតរូវ
នគបង្ខំឲ្យនធវើការងារមនិសមរម្យ និងកនាុងករណីេលែះ មនិបតរូវបាននគ 
អនុញ្ញា ត ឲ្យនចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំនែមនទៀត្ង។ េណៈនដ� 
ពន្ធនាគារេលែះ អតួអាងអំពីសកម្មភាពកំស្ន្ត និងឱកាសទទួ�បាន

ការបណ្តុ ះបណា្ត �ជំនាញវជ្ិាជីវៈន្្សងៗ កនាុងពន្ធនាគារ ជាញរឹកញាប ់
សកម្មភាព និងឱកាសនបបននះ មានសបមាបជ់នជាបឃុ់ំមយួចំនួនតូច 
ប៉ាុនណាណ ះនដ�ទទួ�បានសិទ្ធិពិនសសននះ នហើយនព�េលែះ ទទ�ួបាន 
នដ្យស្រនតការចំណាយ�ុយ។ ជាញរឹកញាប ់ ជនជាបឃុ់ំឃាងំ 
បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ រស់នៅកនាុងស្្នភាពមនិ�អ ជាងជន 
នដ�បតរូវបានកាតន់ទាសរចួ នហើយជានរឿងកបមនដ�ជនជាបឃុ់បំតរូវ 
បានដ្កឲ់្យដ្ចន់ដ្យន�កពីគានា  ឲ្យបានបតរឹមបតរូវ នៅត្មកបមតិ 
សន្តិសុេ នដ្យជនជាបឃុ់ំបទន�្មើសតូចត្ច នរឿយៗ បតរូវបាននគដ្ក់
កនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំ ជាមយួជនជាបឃុ់នំដ�បបបពរឹត្តអំនពើមនុស្សឃាត 
និង ជនជាបឃុ់ំបបបពរឹត្តអនំពើរនំលាភនសពសន្វៈជានដើម។

ពន្ធនាគារនៅកម្ុជានៅនតមានភាពចនងអៀតនណនយ៉ា ងខ្លែ ងំ
ដនដ� ជាមយួនរឹងចំនួន ជនជាបឃុ់ំឃាងំបនណាណ ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការដន៏បចើន ករណីឃុំឃាងំេុសចបាបជ់ានបចើននដ� បតរូវបានកត ់
បត្កនលែងមក និងការរងច់ាសំវនាការស្លាឧទ្ធរណ៍យ៉ា ងយូរ។ ស្្ន
ភាពជនជាបឃុ់នំដ�មានបញ្ហា ្លែូវចិត្ត អនីតិជន នារមីានថ ្្ទនោះ និង
កុមាររស់នៅកនាុងពន្ធនាគារជាមយួមា្ត យ កជ៏ាក្តីកងវ�់មយួយ៉ា ងខ្លែ ងំ
្ងនដរ ពិនសសនដ្យស្រនតស្្នភាពមនិ�អយ៉ា ងខ្លែ ងំ ថនសមាភា រៈ 
បរកិា្ខ រនពទ្យរបស់ពន្ធនាគារ និងករណីរនំលាភបំោននដ�បន្តនកើត 
មាន។

៨ ក្នុងគពលសរគសររបាយការណ៍គនះ កដន្ងឃុំឃាំងថ្មតីគនៅគខត្តឧត្តរមានជ័យ ្តូវបានរាយការណ៍ថា ជិតសាងសង់រួចរាល់គហើយ។
៩ គបើគទោះជារបាយការណគ៍នះសំគែៅគលើការមកសួរសុខទុក្របស់្គួសារជាសំខាន់ អង្គការលតីកាែូ ែឹងថា ជនជាប់ឃុំខ្ះមិនមាន្គួសារ មិនមានការ្បា្សយ័ទាក់ទងជាមួយ 
អ្កខាងគ្កៅ ឬ មិនចង់មានការ្បា្ស័យទាក់ទងជាមួយ្គួសាររបស់ខ្លួន។ អង្គការលតីកាែ ូ កត់សម្គាល់ថា វាមានភាពសំខានែ់ូចគ្ា ដែលជនជាប់ឃុំទាំងគនះ មានសិទ្ធិ 
្បា្ស័យទាក់ទងជាមួយអ្កែ៏នទគទៀត ែូចជា មិត្តភក្តិ និងសហគសវិក។

ការរឹតត្បិតចំស�ាះការចូល�ន្ធនាគារ
នបើនទាះជាការរកនឃើញរបស់អង្គការ�ីកាដូ នយងនៅន�ើ 

ការបស្វបជាវនពញន�ញកន៏ដ្យ ប៉ាុនន្តគួរនតកតស់មា្គ �់្ងនដ�ថា 
បញ្ហា បបឈមជាកល់ាកម់យួចំនួន កប៏ានរារាងំអង្គការ�ីកាដូ កនាុងការ
ទទួ�ដរឹងពីស្្នភាពជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា ឲ្យកានន់តនពញ 
ន�ញនែមនទៀត។ នបើត្ម�ក្ខណៈថនបញ្ហា បបឈមដូចមាននរៀបរាប់
ខ្ងនបកាម វាទំនងថា អនំពើរនំលាភបំោនពិតបបាកដ និងអនំពើរនំលាភ
សិទ្ធិមនុស្សន្្សងនទៀត មនិបតរូវបានរាយការណ៍ឲ្យបានទូ�ំទូលាយ 
ននាះនទ។

កនាុងរយៈនព�បីបនួឆ្នា កំនលែងមក ការចូ�នធវើការរបស់អង្គការ 
�ីកាដូ នៅកនាុងពន្ធនាគារ កានន់តមានការ�ំបាកខ្លែ ងំន�ើងៗ។ 
អង្គការ�ីកាដូ មនិអាចចុះនៅកននលែងឃុំឃាងំ នដ្យមនិមានការ 
ជបមាបជូនដំណរឹ ងជាមុនន�ើយ នហើយកានន់តពិបាកជាងមុននែម 
នទៀតននាះ អនាកបស្វបជាវពន្ធនាគាររបស់អង្គការ�ីកាដូ មនិអាចនធវើការ
សមាភា សនក៍នាុងពន្ធនាគារ បបកបនដ្យភាពសមា្ង តន់ពញន�ញបាន 
ន�ើយ។

អតីតជនជាបឃុ់ំបានបបាបអ់ង្គការ�ីកាដូថា មានការនរៀបចំ 
យ៉ា ងម៉ាតច់តជ់ាមុន នដ្យអាជាញា ធរពន្ធនាគារ មុននព�ទស្សនកិចចា 
របស់អនាកមកពីខ្ងនបរៅ នដើម្ធីានាថា អគារ សមាភា រៈបរកិា្ខ រ នមើ�នៅ 
ស្អ ត និងមានការនរៀបចំបានបតរឹមបតរូវ។ អនាកេលែះបានរាយការណ៍ថា 

ជនជាបឃុ់បំតរូវបានចាកន់ស្ទុក កនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំ នាអ�ុំងនព� 
ទស្សនកិចចា នដើម្កំុីឲ្យពួកគាតទ់ំនាកទ់ំនងជាមយួអនាកនធវើទស្សនកិចចា
ននាះ។ អនាកន្្សងនទៀតបានបបាបថ់ា ជនជាបឃុ់ំទាងំអស់ បតរូវបាន 
អនុញ្ញា តឲ្យនចញពីបន្ទបឃុ់ំឃាងំ កនាុងអំ�ុងទស្សនកិចចា នហើយចាក ់
នស្កនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំវញិភាលែ ម បនា្ទ បពី់ការទស្សនកិចចាចប។់ អតីតជន
ជាបឃុ់ំមានា កប់ានបបាបក់ារសមា្ង តម់កអង្គការ�ីកាដូ ថា គាតប់តរូវបាន 
អនុញ្ញា តឲ្យនចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំ រយៈនព�ជាង ១០ នាទី គឺកនាុង  
អំ�ុងនព�ទស្សនកិចចាពន្ធនាគាររបស់អនាកមកពីខ្ងនបរៅ នដ�មាន 
ការនរៀបចំជាមុន។

"គពលខ្ះ គពលដែលតំណាងរបស់
អង្គការមកគ្វើទសសេនកិច្ចក្នុងពន្ធនាគារ 

គគអនុញ្ញាតឲ្យពួកគយើងគបើកកងា្រ គែើម្តី 
បង្ាញថា សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំ្ តូវបាន 
គគោរព គហើយពួកគយើង្តូវរកសេាភាពស្ងប់ 
គស្ងៀម គនៅក្នុងអគារពន្ធនាគារ ក្នុងអំឡនុង 
គពលទសសេនកិច្ចគនោះ ប៉ុដន្តតាមការពិត 

គយើងពិតជាមានកំហឹងជាខា្ំង"

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៣



អតីតជនជាបឃុ់ំមយួចំនួន កប៏ានរាយការណ៍អំពីការទទួ�
រងការគំរាមកំនហង មុននព�ការចុះមកដ�់ពន្ធនាគាររបស់បុគ្គ�ិក 
អង្គការ�ីកាដូ និងអង្គការដថ៏ទនទៀត។ ពួកគាតប់តរូវបាននគបបាបម់និ 
ឲ្យនិយយអវី អំពីបទពិនស្ធនន៍ដ�ពួកគាតជ់ួបបបទះកនាុងពន្ធនាគារ
ននាះនទ នហើយបតរូវនគគំរាមកំនហង ដ្កទ់ណ្កម្ម រមួទាងំកាតប់ន្យ 
របបអាហារ បបសិននបើពួកគាតម់និនធវើត្ម។ អនាកេលែះបានរាយការណ៍ 
ថា បនា្ទ បពី់ទស្សនកិចចា ពួកគាតប់តរូវបានមនន្តីពន្ធនាគារ ឬ នមបន្ទប ់
សួរអំពីពត័ម៌ាន�ំអិតថនការសន្ទនា ជាមយួអនាកនដ�មកទស្សនកិចចា 
ននាះ។

កនាុងស្្នភាពនបបននះ អង្គការ�ីកាដូ មនិសួរសំណួរអវីនដ� 
អាចបង្កនបគាះថានា កដ់�់ជនជាបឃុ់ំ ឬ នធវើឲ្យប៉ាះោ�់ដ�់ស្្នភាពថន
ការឃុំឃាងំអនាកទាងំននាះន�ើយ។ �ុះបត្នត ភាពសមា្ង តប់តរូវបាន 
ធានា អង្គការ�ីកាដូ ទុកសំណួរណានដ�មាន�ក្ខណៈរនសើប និង 
សំនួរ�ំអិតទុកសួរ បនា្ទ បពី់ជនជាបឃុ់ំបតរូវបាននដ្ះន�ង។ បុគ្គ�ិក 
អង្គការ�ីកាដូ កចុ៏ះនៅជួបជនជាបឃុ់ំ ជាបន្តបនា្ទ ប ់នដើម្កីារោរពួក
គាតព់ីការសងសរឹកណាមយួ។

ការគំរាមកំនហងមកន�ើជនជាបឃុ់ំ មនិបញចាបន់ៅនរឹងនខ្លែ ង
ទាវ រពន្ធនាគារននាះនទ។ ជនជាបឃុ់ំ នដ�ធាលែ បប់តរូវបាននគបំភតិបំភយ័ 
ឬ នធវើបាប បបនហ�ជាស្្ទ កន់ស្ទើរកនាុងការនិយយបបាបពី់ បទពិនស្ធន ៍
របស់េលែួន បនា្ទ បព់ួកគាតប់តរូវបាន នដ្ះន�ង នដ្យស្រខ្លែ ចការដ្ក ់
ទណ្កម្ម ឬ ការចាបេ់លែួនម្តងនទៀត។ កនាុងបរយិកាសនបបននះ មនិនមន
បតរឹមនតជនជាបឃុ់ំប៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុនន្ត នែមទាងំបគរួស្ររបស់ពួកនគ និង 
សូម្នីត មនន្តីពន្ធនាគារនែមនទៀត នព�េលែះ មនិចងល់ាតបតដ្ង អំពីក្ត ី
កងវ�់របស់េលែួន ជាមយួអនាកឃាលែ នំមើ�ពីខ្ងនបរៅននាះន�ើយ។

អង្គការ�ីកាដូ កប៏ានទទួ�នូវការរាយការណ៍្ងនដរថា 
ជនជាបឃុ់បំតរូវបាននគ្្ត�់ែវកិា នដើម្ឲី្យបិទមាត។់ អតីតជនជាបឃុ់ំ 
មានា កប់ានបបាបថ់ា នព�នដ្ះន�ង គាតប់តរូវបាននគឲ្យែវកិា ចំនួន ២.៥ 
ដុលាលែ រអានមរកិ១០ ជាែនាូរនរឹងការមនិបបាបអ់ង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា�អំពី 
ស្្នភាពជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ។

ជាមយួនរឹងការសមាភា សនជ៍នជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគារ បុគ្គ�ិក 
អង្គការ�ីកាដូ បាននបបើបបាស់វធិីស្នស្តយ៉ា ងបបយត័នាបបនយង នដើម្ ី
ធានាថាមានសុវត្ិភាពនបកាយការនដ្ះន�ង និងសុវត្ិភាព របស់ 
សមាជិកបគរួស្រនដ�បាន្្ត�់ការសមាភា សន។៍ ការសមាភា សនទ៍ាងំននះ 
នធវើន�ើងនដ្យការស្ម័បគចិត្ត និងបបបពរឹត្តនៅនៅកននលែង នដ�មាន 

សុវត្ិភាព។ ភាពសមា្ង ត ់ បតរូវបាននគារពយ៉ា ងនពញន�ញ នហើយ 
នឈា្ម ះមនិនដ�បតរូវបានបនញចា ញននាះនទ នហើយសកម្មភាពត្មដ្ន 
បន្ត មនិនដ�បតរូវបាននធវើន�ើងនដ្យមនិមានការឯកភាពននាះន�ើយ។ 
ចំនោះអនាកនដ្ះន�ងនដ�អាចបបឈមនរឹងហានិភយ័ន្្សងៗ បុគ្គ�ិក 
អង្គការ�ីកាដូ នរឹងរកសោទំនាកទ់ំនង បនា្ទ បពី់ការសមាភា សនរ៍ចួ នហើយ
ខ្លែ ចមានករណីសងសរឹកចំនោះពួកគាត។់

ជាអកុស� នយើងមនិអាចដរឹងអំពីកបមតិថនការគំរាមកំនហង 
ការបំភតិបំភយ័ និង ការសូកបា៉ា ន ់នដ�បតរូវបាននធវើន�ើង កនាុងការរារាងំ
ការទទួ�ពត័ម៌ានរបស់អង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា� ទាកទ់ងនរឹង 
ស្្នភាពនៅកនាុងពន្ធនាគារននាះនទ។ ប៉ាុនន្តនទាះជាយ៉ា ងណា នយង 
ត្មចនមលែើយ នដ�ទទួ�បានកនលែងមក អង្គការ�ីកាដូ បពរួយបារមភាថា 
ការអនុវត្តនន៍បបននះមានភាពរកីដុះដ្�។ 

១០ គែើម្តីឲ្យមានភាពសុតីចងវាក់គ្ាគនៅក្នុងរបាយការណ៍ ចំនួនននទឹក្បាក់ទាំងអស់្តវូគិតជា ែុល្ារសហរែ្អាគមរិក។ គនៅកម្នុជា សាច់្បាក់ជាែុល្ារសហរែអ្ាគមរិក និង 
គរៀល របស់កម្នុជា ្តូវបានគ្បើ្បាស់ជាទូគទៅ។ ១ ែុល្ារសហរែ្អាគមរិក មានតនម្្បដហល ៤,០០០ គរៀល។

ប៉ាម ពន្ធនាគារកម្ុជា ឆ្នា ២ំ០០៩

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៤



១១ អនុ្កឹត ្្ាំ២០០៩ ស្តតីពតីរបបអាហារ និងសម្ារៈបរិក្ារ ្គប់្គងគទៅគលើថវិកា ស្មាប់ជនជាប់ឃុំម្ាក់ៗ ដែល 
ពន្ធនាគារ្តវូទទួល។ ថវិកា្បចាំនថ្ងស្មាប់ជនជាប់ឃុំម្ាក់ៗ មានចំនួន ០.៧០ ែុល្ារ។ ជាញឹកញាប់ ពន្ធនាគារមិន 
ទទួលបានថវិកាគនះចំនួនគពញគលញគ្កោមអនុ្កឹតគនះគទ ឬ ទទួលបានថវិកាគនះយពឺតយ៉ាវ។ គនៅគពល ដែលពួកគគ 
ទទួលបានថវិកាគនះ វាមិន្ានាថា ថវិកាទាំងអស់នឹង្តូវចំណាយស្មាប់អ្កគទោសគនោះគទ។
១២ គលើកដលងដតគឈ្មោះគពញគលញរបស់អ្កផ្តល់ការសម្ាសន៍្ តូវបានផ្តល់ជូន  គឈ្មោះរបស់អ្កផ្តល់ការសម្ាសន៍ 
គផសេងគទៀត ្តូវបានផ្ាស់ប្តលូរ គែើម្តីការពារអត្តសញ្ញាណ។
១៣ ក្នុងគពលសរគសររបាយការណ៍គនះ មណ្ឌលអប់រំដកដ្បទតី១ និងមណ្ឌលអប់រដំកដ្បទតី២ មិនទាន់បានតភា្បគ់ទៅ្បព័ន្ធ 
ទឹកគមគនៅគឡើយគទ។

េបិទ្ធបិេមមាប់លក់
ជាទូនៅ ស្្នភាពពន្ធនាគារនៅកម្ុជា មាន�ក្ខណៈចនងអៀតនណន នហើយការបំនពញ 

នសចក្តីបតរូវការជាម�ូដ្ឋា ន ដូចជា អាហារ ទរឹក េ្យ�់នចញចូ�ធម្មជាតិ និងពនលែឺបពះអាទិត្យ នៅមាន 
កបមតិ។ ្្ទុយនៅវញិ ស្្នភាពរបស់ជនជាបឃុ់ំមានា ក់ៗ  អាចមាន�ក្ខណៈេុសនបលែកគានា យ៉ា ងខ្លែ ងំ 
ជាទូនៅ អាបស័យនៅន�ើស្្នភាពហិរញញា វត្ុរបស់ជនជាបឃុ់ំមានា ក់ៗ ។ 

ភាគនបចើនថនជនជាបឃុ់ំ នដ�បតរូវបានសមាភា សនន៍ដ្យអង្គការ�ីកាដូ បនា្ទ បពី់បតរូវបាន 
នដ្ះន�ង បានបបាបថ់ា របស់របរចាបំាច ់ និងសិទ្ធរិបស់ជនជាបឃុ់ំមានា ក់ៗ  បានមកនដ្យស្រការ 
ទិញដូរ។ មនិមានអវីគួរឲ្យឆ្ង�់ននាះនទ នបរៅពីករណីន�ើកន�ងមយួចំនួនតូច នដ�ថា ស្្នភាព 
ហិរញញា វត្ុរបស់ជនជាបឃុ់ំមានា ក់ៗ  និងតួនាទីរបស់គាតន់ៅកនាុងឋានានុបកមថនពន្ធនាគារ ជាកត្្ត  
សំខ្ន ់នដ�កំណតពី់ស្្នភាពជីវតិរស់នៅបបចាថំែ្ងរបស់ពួកគាត។់

ជនជាបឃុ់នំដ�បកីបកបំ្ុត និងអនាកនដ�មនិមានបគរួស្រមកសួរសុេទុក្ខ ឬ ជនជាបឃុ់ំ 
នដ�បគរួស្រ និងមតិ្តភក្តិមនិអាចចូ�សួរសុេទុក្ខបាន ជាធម្មត្ ស្ិតនៅនបកាមនគបំ្ុតថន 
ឋានានុបកមនៅកនាុងពន្ធនាគារ។ អនាកទាងំននាះទទួ�ទានដំនណកនៅន�ើកបមា�អិដឋាផ្្ទ �់ នហើយជា 
ញរឹកញាប ់ នគងជិតបង្គន ់ និងរស់នៅ នដ្យអាបស័យនៅន�ើមហាូប និងទរឹកនដ�ពន្ធនាគារ ្្ត�់ឲ្យនត 
ប៉ាុនណាណ ះ។១១ ពួកគាតម់យួចំនួន ស្ិតនៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំនដ�នរៅ្ត  ងងរឹត នហើយមនិមានេ្យ�់នចញ 
ចូ�បគបប់គាន ់នស្ទើរនតនពញមយួថែ្ង។

រដ្ឋា ១២ បានជាបក់នាុងពន្ធនាគាររយៈនព� ១៩ នេ។ កនាុងរយៈនព� ១០ ថែ្ង ដំបូង គាតម់និបតរូវ 
បាន នគអនុញ្ញា តឲ្យនចញពីបន្ទបឃុ់ំឃាងំនស្ះន�ើយ។ គាតប់តរូវបាននគអនុញ្ញា តឲ្យនចញ បនា្ទ បពី់ 
គាតប់ងប់បាកច់ំនួន ៥០ ដុលាលែ រអានមរកិ នៅឲ្យមនន្តពីន្ធនាគារ។ នព�នដរបគរួស្ររបស់គាតម់កសួរ 
សុេទុក្ខគាតន់�ើកដំបូង បគរួស្រគាតប់តរូវបងប់បាកច់ំនួន ២០ ដុលាលែ រអានមរកិ នហើយន�ើកនបកាយៗ 
មកនទៀត ពួកគាតប់ងប់បាកច់ននាលែ ះព ី២.៥ ដុលាលែ រអានមរកិ នៅ ៥ ដុលាលែ រអានមរកិ សបមាបក់ារជួបសួរ 
សុេទុក្ខម្តងៗ។ រដ្ឋា កប៏តរូវបងប់បាកច់ំនួន ០.៥ ដុលាលែ រអានមរកិ ្ងនដរ នៅឲ្យមនន្តពីន្ធនាគារ នដើម្ ី
ទទួ�បាននូវមហាូបអាហារ នដ�បគរួស្រគាតន់្ញាើរមកឲ្យគាត។់ 

ចំនោះអនាកនដ�មានបបាក ់ឬ មានបគរួស្រ ឬ មតិ្តភក្តិមកជួបសួរសុេទុក្ខ ស្្នភាពរបស់ 
ពួកគាតម់និអាបកកន់ពកនទ។ បបនហ�ជា ពួកគាតអ់ាចទិញអាហារបនន្ម ទិញកននលែងនគងបនន្ម   
និងទិញនព�នវលានចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំ នហើយអនាកមកសួរសុេទុក្ខបបនហ�ជាយកអាហារ និង 
របស់របរន្្សងនទៀតមកឲ្យបនន្មេលែះនដរ។ ពន្ធនាគារេលែះ វាបតរូវបាននគរាយការណ៍ថា មានបន្ទប ់
ពិនសស ‘VIP’ សបមាបជ់នជាបឃុ់នំដ�មានឥទ្ធិព�/អំណាច ឬ ជនជាបឃុ់ំនដ�មាន�ទ្ធភាព 
បងប់បាកន់ដើម្សី្នា កន់ៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំនតមានា កឯ់ង។ កនាុងពន្ធនាគារេលែះនទៀត ថានា នំញៀន បស្ 
និងអនាករកសីុ្លែូវនភទ មានរចួជានបសចសបមាបអ់នាកនដ� មានបបាក ់នហើយអង្គការ�ីកាដូ ទទួ�បាន
នូវនសចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាបឃុ់ំេលែះបានបងប់បាក ់រហូតដ�់ ២,០០០ ដុលាលែ រ នដើម្បីានប្តូរនៅ
កានប់ន្ទបព់ន្ធនាគារមយួន្្សងនទៀត។

កនាុងពន្ធនាគារជានបចើន ជនជាបឃុ់ំបានបបាបថ់ា ពួកគាតប់តរូវបងថ់ែលែអគ្គិសនី នហើយជន 
ជាបឃុ់ំ នៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំនីមយួៗ ថនមណ្�អបរ់នំកនបបទី១ បានបបាបថ់ា ពួកគាតប់តរូវបងរ់ហូត 
ដ�់នៅ ២០០ ដុលាលែ រ កនាុងមយួនេ នៅឲ្យមនន្តីពន្ធនាគារ សបមាបថ់ែលែនភលែើង និងកងាហា រ។ តថមលែននះ បតរូវ 
បាននគរាយការណ៍ថា មានការនកើនន�ើងពី ១៥០ ដុលាលែ រ បនា្ទ បពី់ការបំោកក់ងាហា រជាបព់ិត្នធំជាង 
មុន។

ទឹកជាទំនិញ

ការដបកបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក ដែលតភា្ប់ 
មណ្ឌលអប់រំដកដ្បទតី១ និងមណ្ឌលអប់រំ 
ដកដ្បទតី២ គទៅនឹងបំពងគ់មផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុង 
រាជ្ានតីភ្ំគពញ នាគពលថ្មតីៗគនះ បានគ្វើ 
ឲ្យតនម្ទឹកគនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងពតីរ មាន 
ការគកើនគឡើងយ៉ាងខ្ាំង គហើយការបគងកើត
ឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក គែើម្តីរក្បាក់ 
ចគំណញ ដែលជាការផ្តល់្បគយោជន៍ែល់ 
មនន្តតីពន្ធនាគារ និងជនជាប់ឃុំដែលមាន 
ឥទ្ធិពល។ ខណៈដែលជនជាប់ឃុំ ្តូវ 
ចំណាយលុយទិញទឹក ស្មាប់ហូប និង 
ឲ្យ្គប់្ គាន់ តនម្ទឹក្តូវបានគគបំគប៉ោង 
តនម្ដថមគទៀត បនា្ប់ពតីមានការផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកតាមឡាន។ ជនជាប់ឃុំ ខ្ះបាន 
រាយការណ៍ថា ពួកគាត់មិនមាន លទ្ធភាព 
ទិញទឹកឲ្យបាន្គប់្គាន់គឡើយ ខណៈ 
ដែលអ្កខ្ះគទៀត ្តូវគ្វើការឲ្យជនជាប់ 
ឃុំដែលមាន្បាក់ គែើម្តីបាន្បាក់កាស 
ទិញទឹក។១៣

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៥



ជនជាបឃុ់ំទាងំអស់ មានសិទ្ធិនធវើការបបាបស័យទាកទ់ងជា 
នទៀតទាត ់ជាមយួបគរួស្រ និង មតិ្តភក្តិ រមួទាងំការមកសួរសុេទុក្ខផ្្ទ �់ 
្ងនដរ។ ការទំនាកទ់ំនងននះមានស្រៈសំខ្នស់បមាប ់ សុេភាព្លែូវ 
ចិត្តរបស់ជនជាបឃុ់ំ នហើយនដើរតួនាទីយ៉ា ងសំខ្ន ់ កនាុងការនធវើ 
សមាហរណកម្មជាមយួបគរួស្រ និងសហគមនន៍ានព�នបកាយ។ នៅ 
កម្ុជា អនាកមកសួរសុេទុក្ខជនជាបឃុ់ំ ពិតជាសំខ្ន់្ ងនដរ នហើយជា 
ញរឹកញាប ់ ជាបបភពនតមយួគត ់ សបមាបអ់ាហារមានជីវជាតិ ថានា  ំ និង 
ែវកិា។

ប៉ាុនន្ត នៅកម្ុជា សិទ្ធិននះមាននតចំនោះអនាកនដ�មានបគរួស្រ 
ឬ មតិ្តភក្តិនដ�មាន�ទ្ធភាព មកសួរសុេទុក្ខប៉ាុនណាណ ះ។ បនន្មនៅន�ើ 
ថែលែនធវើដំនណើ រ នព�នវលាឈបស់បមាកពីការងារ និងការចាតន់ចង 
ចំនោះការនែទាកូំន អនាកមកសួរសុេទុក្ខ តបមរូវឲ្យបងប់បាកឲ់្យពន្ធនាគារ 
រា�់នព�ថនការមកសួរសុេទុក្ខ។ ចំនួននដ�បតរូវបង ់ អាបស័យនៅ 
ត្មរយៈនព�ថនការជួបសួរសុេទុក្ខ ទីកននលែងថនការជួបសួរសុេទុក្ខ 
ថែ្ងមកសួរសុេទុក្ខ និង�ទ្ធភាពមានបបាករ់បស់អនាកមកសួរសុេទុក្ខ។

 ចំនួនជាទូនៅនដ�ន�ើកន�ើងនដ្យជនជាបឃុ់ំ និងបគរួស្រ 
គឺចននាលែ ះ ២.៥ ដុលាលែ រ នៅ ៥ ដុលាលែ រ សបមាបក់ារជួបត្មរនាងំនដក 
សបមាបរ់យៈនព� ១៥ នាទី នហើយន�ើងដ�់ ១០ ដុលាលែ រ សបមាបក់ារ 
ជួបកនាុងបរនិវណពន្ធនាគារ និង ១៥ ដុលាលែ រ ឬ ន�ើសពីននះ សបមាបក់ារ 
ជួបជា�ក្ខណៈឯកជន។ បបសិននបើអនាកមកសួរសុេទុក្ខនាមំកជាមយួ
នូវអាហារ ឬ របស់របរន្្សងនទៀត ពួកគាតជ់ាញរឹកញាបប់តរូវតបមរូវឲ្យបង ់
បបាកប់ននម្ ឬ កទុ៏កចំនណកេលែះថនអាហារ ឬ របស់របរននាះ នៅឲ្យមនន្តី 
ពន្ធនាគារ។ ជនជាបឃុ់ំនដ�បាននដ្ះន�ងមានា ក ់ បានបបាបអ់ង្គការ 
�ីកាដូ ថា បគរួស្ររបស់គាត ់ បតរូវបងប់បាកប់នន្មចំនួន ២.៥ ដុលាលែ រ  
នព�នដរកូនរបស់គាតម់កសួរសុេទុក្ខគាត។់

នព�នដ� ្�លែី បតរូវការថានា  ំ នដ�មនិមាននៅប៉ាុស្តិ៍សុេភាព
កនាុងពន្ធនាគារ បគរួស្ររបស់គាត ់បតរូវយកថានា នំនាះមកឲ្យគាត ់នហើយបតរូវ 
បងប់បាកច់ំនួនពី ០.៥ ដុលាលែ រ នៅ ១.២៥ ដុលាលែ រ នរៀងរា�់នព�នដ� 
បគរួស្រយកមកម្តងៗ។ នដ្យស្រ ្�លែី មានបញ្ហា សុេភាពនបចើន 
បនា្ទ បពី់ជាបក់នាុងពន្ធនាគារ បគរួស្ររបស់្�លែី យកអាហារ នងិថានា មំក 
ឲ្យ្�លែី ពរីបដីងកនាុងមយួសបា្ត ហ៍ នហើយពួកគាតម់កជួបសួរសុេទុក្ខ 
្�លែី រយៈនព�យូរ (តថមលែ ៥ ដុលាលែ រ) ពីរ ឬ បដីង កនាុងមយួនេ។ កនាុងរយៈ 
នព�ជាបព់ន្ធនាគារចំនួនមយួឆ្នា  ំ ពួកគាតច់ំណាយែវកិាអស់ជិត 
ចំនួន ២៥០ ដុលាលែ រ នហើយការចំណាយននះសបមាបន់តការសំុចូ�សួរ

សុេទុក្ខប៉ាុនណាណ ះ នដ្យមនិគិតបញចាូ �ទាងំថែលែនធវើដំនណើ រ នងិថែលែ 
ចំណាយន្្សងៗនទៀត ននាះនទ។

ែវីនបើការមកសួរសុេទុក្ខ ពីសំណាកអ់នាកខ្ងនបរៅមានស្រៈ
សំខ្នស់បមាបជ់នជាបឃុ់ំទាងំអស់គានា  ្្ទុយនៅវញិ មានជនជាបឃុ់ំ 
េលែះទំនងជាទទួ�រង្�ប៉ាះោ�់ នៅនព�នដ�មានការរ រឹតត្តិនៅ
ន�ើ�ក្ខេណ្ និងភាពញរឹកញាបថ់នការមកសួរសុេទុក្ខ។ ឧទាហរណ៍ 
មា្ត យ គួរនតបតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យជួបជានទៀងទាត ់និងជួបផ្្ទ �់ជាមយួ
កូនតូចៗរបស់គាត ់ នហើយនៅនព�មានអនីតិជនជាបឃុ់ំឃាងំ វាជា 
នរឿងចាបំាច ់ សបមាបព់ួកគាតក់នាុងការបន្ត្សោភ្ាបទ់ំនាកទ់ំនងជាមយួ 
បករុមបគរួស្ររបស់ពួកគាត ់ជានទៀងទាត ់និងនដ្យមនិមានការរ រឹតត្តិ។ 
ប៉ាុនន្តជាអកុស� ការបស្វបជាវរបស់អង្គការ�ីកាដូ បងាហា ញថា កត្្ត  
ទាងំអស់ខ្ងន�ើននះ មនិបតរូវបានយកនៅពិចារណាននាះនទ នព� 
នដ� មនន្តីពន្ធនាគារ ទារថែលែចូ�សួរសុេទុក្ខពីពួកគាត។់

អតីតជនជាបឃុ់ំកប៏ានបបាប ់ អង្គការ�ីកាដូ ថា កនាុង 
ពន្ធនាគារេលែះ ការទិញដូរមនិនមនបតរឹមនតចំនោះនសចក្តីបតរូវការជាចា ំ
បាចស់បមាបក់ាររស់នៅប៉ាុនណាណ ះនទ សូម្នីតឱកាស កនាុងការស្្ត នីតិ- 
សម្ទា ដូចជា ការងារ និងឱកាសទទួ�បានការបណ្តុ ះបណា្ត � 
ជំនាញវជ្ិាជីវៈ ឬ ការនបបើបបាស់បណាណ �័យកនាុងពន្ធនាគារ នព�េលែះ 
ទា�់នតមាន បបាក ់នទើបទទួ�បានឱកាសទាងំអស់ននះ។

គួរឲ្យបារមភានទៀតននាះ អង្គការ�ីកាដូ ទទួ�បាននសចក្តី 
រាយការណ៍ថា ជនជាបឃុ់ំេលែះ បតរូវបងប់បាក ់ សបមាបន់សវាសុេភាព 

និងថានា នំពទ្យកនាុងពន្ធនាគារ។ ជាឧទាហរណ៍ អតីតជនជាបឃុ់មំានា ក ់
បានរាយការណ៍ថា គាតប់តរូវបងប់បាកច់ំនួន ២២.៥០ ដុលាលែ រ នៅឲ្យ 
មនន្តីពន្ធនាគារ នដើម្បីានការស្នា កន់ៅកនាុងប៉ាុស្តិ៍សុេភាពរបស់ 
ពន្ធនាគារ នៅនព�នដ�គាតឈ់។ឺ អតីតជនជាបឃុ់មំានា កន់ទៀត បាន 
បបាបថ់ា បនន្មនៅន�ើការបងប់បាកថ់ែ្ងនសវានពទ្យ គាតប់តរូវឲ្យបបាក ់
ចំនួន ១០ ដុលាលែ រ នទៀត នៅឲ្យមនន្តីពន្ធនាគារ នដើម្ឲី្យនគអនុញ្ញា តឲ្យ
គាតន់ៅជួបនពទ្យឯកនទសនៅខ្ងនបរៅពន្ធនាគារ។

ការមរាមេរ័យទាក់ទងជាមួយ�បិភ�ខាងសមកៅ

្លែូវនៅកានម់ណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ មានសភាព�ំបាក ឆ្នា ២ំ០១៤

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៦



កងវះការបបាបស័យទាកទ់ងជាមយួបគរួស្រ កជ៏ាបញ្ហា គួរឲ្យបារម្មណ៍ជាខ្លែ ងំ្ងនដរ ចំនោះ
ជនជាបឃុ់នំដ�ជាបន់ៅកនាុងពន្ធនាគារឆ្្ង យដ្ចប់សយ� ដូចជា មណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ និង 
មណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ នដ�ដ្កជ់នជាបឃុ់ំជាទណិ្តបុរស នដ�បតរូវបានន្្ទរមកពីពន្ធនាគារនេត្ត
ន្្សងៗទូទាងំបបនទស។ ការនធវើដនំណើ រនៅកាន ់ពន្ធនាគារនីមយួៗ កនាុងចំនណាមពន្ធនាគារទាងំពីរននះ 
បតរូវចំណាយនព�នវលាជាង ៩០ នាទី ពីទីរមួនេត្តនដ�ស្ិតនៅជិតទីននាះបំ្ុត ដូចជាពីទីរមួនេត្ត 
កំពងច់ាម និងទីរមួនេត្តនោធិ៍ស្ត ់ នដ�នធវើឲ្យបគរួស្រ និងមតិ្តភក្តិរបស់អនាកជាបឃុ់ំទាងំននាះជា 
នបចើន មនិអាចនៅសួរសុេទុក្ខពួកគាតប់ាន។ ន�ើ�ពីននះនៅនទៀត ពន្ធនាគារទាងំពីរស្ិតនៅ 
បបមាណជា ៨០ គី�ូនម៉ាបត ពីមន្ទរីនពទ្យនេត្ត នដ�ជានពទ្យស្ិតនៅនក្រននាះបំ្ុត្ងនដរ។

នលាក ស សុង ជាអនាកការោរសិទ្ធមិនុស្សមានា ក ់នដ�ជាបឃុ់ំឃាងំនដ្យស្រសកម្មភាព
ការោរដីធលែរីបស់គាត ់បានជាបព់ន្ធនាគារ នេត្តកំពងឆ់្នា ងំ អស់ជិតរយៈនព� ៥ ឆ្នា  ំប៉ាុនន្តបនា្ទ បពី់ចូ� 
រមួសវនាការស្លាឧទ្ធរណ៍ នៅរាជធានភីនានំពញ នហើយស្ិតនៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី១ រយៈនព� 
៣ នេ មក គាតប់តរូវបាននគបញូ្ននៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ នៅនេត្តកំពងច់ាម នដ្យមនិពន្យ�់ 
នហតុ្�នស្ះន�ើយ។ គាតជ់ាបន់ៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ អស់ រយៈនព� ១០ នេ នដ�ជារយៈ
នព�នៅស�់ថនកំណតន់ទាសរបស់គាត។់ គាតន់ជឿថា ការនធវើនបបននះ នដើម្រីារាងំបគរួស្ររបស់គាត ់
កនាុងការនៅសួរសុេទុក្ខគាត ់និងនដើម្ជីាការបពមានដ�់សកម្មជនសហគមនដ៍ថ៏ទនទៀតថា ពួកគាត ់
កអ៏ាចបតរូវបញូ្ននៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ ្ងនដរ បបសិននបើពួកគាតប់ង្កបញ្ហា ។ ភរយិរបស់គាត់
មនិបតរូវបាននគបបាប ់ អំពីការន្្ទរគាតន់នាះនទ។ ភរយិគាត ់ បានដរឹងនរឿងននះ នៅនព�នដ�គាតន់ធវើ 
ដំនណើ រ មកសួរសុេទុក្ខស្វ មរីបស់គាតន់ៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី១។ នដ្យស្រនតទតី្ងំឆ្្ង យដ្ច់
បសយ�របស់មណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ ភរយិរបស់គាត ់ បានមកសួរសុេទុក្ខគាតប់ានបតរឹមនតម្តង 
ប៉ាុនណាណ ះ កនាុងរយៈនព� ៣ នេ ប៉ាុនន្តកា�គាតជ់ាបឃុ់ំនៅពន្ធនាគារនេត្តកំពងឆ់្នា ងំ ភរយិរបស់គាត់
មកសួរសុេទុក្ខគាតយ់៉ា ងនហាចណាស់ ២ ដង កនាុង ១ នេ។

កនាុងនេសីហា ឆ្នា ២ំ០១៤ អាជាញា ធរពន្ធនាគារជបមាបអង្គការ �ីកាដូ ថា មានអនាកមកសួរសុេ 
ទុក្ខជនជាបឃុ់ំនៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ នបចើនបំ្ុត បតរឹមនត ៣ ឬ  ៤ នាក ់ប៉ាុនណាណ ះ។ នៅនព�ននាះ 
មណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ មាន្្ទុកជនជាបឃុ់ំចំនួន ១,៤១០ នាក ់ នហើយភាគនបចើនថនអនាកទាងំននាះ 
មកពីនេត្តដថ៏ទនទៀត ជាជាងនេត្តកំពងច់ាម។ នដ្យស្រទីត្ងំភូមសិ្នស្តដ្ចប់សយ� អនាកមក 
សួរសុេទុក្ខ បតរូវចំណាយែវកិាសបមាបក់ារស្នា កន់ៅ យ៉ា ងតិចណាស់ ១ យប ់បនន្មនៅន�ើថែលែនធវើ 
ដំនណើ រនែមនទៀត។ ជាក្តីបារមភា អង្គការ�ីកាដូទទួ�បាននសចក្តីរាយការណ៍ថា នគមានគនបមាង 
ស្ងសងអ់គារឃុំឃាងំ សបមាបជ់នជាបឃុ់ំជានារ ី និងអនីតិជន នៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ នា 
នព�ណាមយួ្ងនដរ។

សិទ្ធិ មិនដមនជាបុពវសិទ្ធិគទ
ជាការប៉ុនប៉ង ក្នុងការរារាំងែល់ការ 
្បា្ស័យទាក់ទងរបស់ជនជាប់ឃុំ ដែល 
មានភាពអាម៉ាស់បំផុត គពឺ្បដហលគកើត 
មានកាលពតីគែើម ្្ាំ២០១៤ គនៅគពល 
ដែលសកម្មជន និងអ្កការពារសិទ្ធិ 
មនុសសេចំនួន ២៣ នាក់ ្តូវបានចាប់ខ្លួន 
ក្នុងអំឡនុងគពល ននការបនងកាបែ៏សាហាវ 
គទៅគលើការ្បមូលផ្តនុំរបស់្កុមកម្មករ គនៅ 
រាជ្ានតីភ្ំគពញ។  បនា្ប់បង្ាញខ្លួនមួយ
ដភ្តគនៅតុលាការ បុរសទាំង ២៣ នាក់ 
រួមទាំងអនតីតិជនមា្ក់ផង ្តូវបានឃុំ 
ឃាំង គែោយមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជា 
មួយនរណាម្ាក់ គនៅកដនង្មិនស្គាល់មួយ 
អស់រយៈគពលមួយសប្តាហ៍។ ចុងបញ្ចប់ 
អាជា្្របានសារភាពថា ពួកគាត់្ តូវបាន 
ឃុំឃាំង គនៅមណ្ឌលអប់រំដកដ្បទតី៣ 
ជាពន្ធនាគារដែលមានសា្នភាពមិនល្អ 
គហើយស្ិតគនៅ្្ងាយែាច់្សយាល 
ដែលជាពន្ធនាគារ ស្មាបែ់ាក់ដតទណ្ឌិត 
ជាបុរស ដែលជាបគ់ទោសរយៈគពលយូរ។

ចំណាត់ការែ៏អា្កក់ ដែលបានគ្គោងទុក 
របស់អាជា្្រគនះ ្បាកែជា្តូវបានគរៀប 
ចគំឡើង គែើម្តីកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់
អ្កទាំងអស់គនះ ពតីពិភពខាងគ្កៅ និង 
គែើម្តីលាក់បាំង នូវស្ានភាពែ៏អា្កក់នន
ការឃុំឃាំងពួកគាត់។ ១៣ នាក់ ក្នុង 
ចគំណោមអ្កទាំងគនោះ ្តូវបានចាប់ខ្លួន 
ក្នុងអំឡនុងគពលប៉ះទង្គិចគ្ា ដែលយ៉ាង 
គហោចណាស់ មនុសសេ ៤ នាក់ បានបាញ់ 
សមា្ប់ គហើយមនុសសេជាគ្ចើននាក់គផសេង 
គទៀត បានរងរបួស។ ភាគគ្ចើន ននបុរស 
ទាំង ២៣ នាក់ ្តូវវាយែំយ៉ាង្្ងន់្្ងរ នា 
អំឡនុងគពលចាប់ខ្លួន គហើយែំបូង មិន្តូវ
បានអនុញ្ញាតឲ្យជូប្គូគពទ្យ ឯករាជ្យគនោះ 
គទ។

គែោយសារ ទតីតាំងភូមិសា្ស្តែាច់ 
្សយាល របស់មណ្ឌលអប់រដំកដ្បទតី៣ 
មានន័យថា គបើមិនមានការជួយឧបត្តម្ 
គាំ្ទ ពតីសំណាក់អង្គការមិនរែ្ាភិបាលគទ 
វាលំបាក ស្មាប់្គួសារសហគសវិក 
និងអ្កគាំ្ទ ក្នុងការគទៅសួរសុខទុក្ពួក 
គាត់ ផ្តល់របស់របរគផសេងៗ និងជួយដផ្ក 
ផ្លូវចិត្ត និង្បាប់អំពតីការវិវត្តន៍ននយុទ្ធនា-
ការ ទូទាំងពិភពគលោក គែើម្តីទាមទារឲ្យ
មានការគែោះដលងអ្កទាំងគនោះ ឲ្យបាន 
គទៀងទាត់ណាស់។ ការសគ្មចចិត្ត ក្នុង 
ការបញ្លូនអ្កទាំងគនោះគទៅកាន់ មណ្ឌល 
អប់រដំកដ្បទតី៣ ក៏ទំនងជាគែោយសារដត  
្ពួយបារម្ ចំគពោះការតវ៉ាលក្ណៈ្ទង់ 
្ទាយ្ំ គនៅខាងមុខពន្ធនាគារដែលងាយ 
្សួលជាង (មណ្ឌលអប់រដំកដ្ប ទតី១ គនៅ 
ភ្ំគពញ) និងគែើម្តីទប់សកាត់ព័ត៌មានអំពតី
ការតវ៉ា កុំឲ្យរីករាលែាលគនៅក្នុង 
ពន្ធនាគារ គនះ។

បករុមបគរួស្រមកសួរសុេទុក្ខនៅពន្ធនាគារ នេត្តកំពងច់ាម ឆ្នា ២ំ០១២

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៧



មា្ត យរបស់អតីតជនជាបឃុ់ំមានា ក ់ បានបបាបម់កអង្គការ 
�ីកាដូ ថា អំ�ុងនព�នដ�កូនបបរុសអាយុ ២២ ឆ្នា  ំរបស់គាត ់ជាប ់
ពន្ធនាគាររយៈនព� ១ ឆ្នា  ំ នៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ គាតម់និនដ� 
បាននៅន�ងសួរសុេទុក្ខកូនបបរុសរបស់គាតន់ទ សូម្នីតម្តង នដ្យ 
ស្រនតឆ្្ង យ និងថែលែនធវើដំនណើ រេ្ស់។ ជាការជំនួស នព�ណាគាតឮ់ថា 
មនន្តីពន្ធនាគារនៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ នធវើដំនណើ រមកភនានំពញ គាត ់
នតងនតសូមន ញ្ាើរ ម ី និង របស់របរចាចំាចស់បមាបហូ់បចុកន្្សងនទៀត 
នៅត្មមនន្តីពន្ធនាគារននាះ។ ចុងនបកាយ គាតប់ាននធវើដំនណើ រន�ើ 
ចមា្ង យ្លែូវ ២៥០ គី�ូនម៉ាបត នៅកានព់ន្ធនាគារននាះ នាថែ្ងនដ�កូន 
បបរុសរបស់គាតប់តរូវបាននដ្ះន�ង នដើម្ជីួបកូនរបស់គាតន់ៅមុេនខ្លែ ង 
ទាវ រពន្ធនាគារ និងនាកូំនរបស់គាតប់ត�បម់ក្្ទះវញិ។

វាមនិនមននតនៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ និងមណ្�អបរ់នំក 
នបបទី៤ ប៉ាុនណាណ ះនទ នដ�អនាកសួរសុេទុក្ខអាចមានការ�ំបាកកនាុងការ
នៅដ�់។ ពន្ធនាគារនដ�នទើបស្ងសងែ់្មី និងពន្ធនាគារនដ�កំពុង
ស្ងសងជ់ានបចើន ស្ិតនៅទីត្ងំមនិសមរម្យ និងដ្ចប់សយ� 
ចមា្ង យរាបគី់�ូនម៉ាបត ពីទីរមួនេត្ត នដ្យស្ងសងន់បកាមកម្មវធិីនដ្ះដូរ
ដីនដ�្្ត�់្�កថបមនបចើន រវាងអាជាញា ធរនេត្ត និងបករុមហុ៊នឯកជន។

បនន្មនៅន�ើការរនំលាភសិទ្ធិ កនាុងការបបាបស័យទាកទ់ងជា 
មយួអនាកខ្ងនបរៅពន្ធនាគារ អង្គការ�ីកាដូ កទ៏ទួ�បានការរាយ- 
ការណ៍ ជានបចើន្ងនដរ ទាកទ់ងនរឹងការមនិអនុញ្ញា តឲ្យជនជាបឃុ់ំជួប 
ជាមយួបគរួស្រ នដ�នព�េលែះមានរយៈនព�រាបន់េម្តងៗ ជាការដ្ក ់
ពិនយ័ចនំោះរនំលាភតូចត្ចនៅន�ើវនិយ័របស់ពន្ធនាគារ។ ការដ្ក ់
ទណ្កម្មនបបននះ កអ៏នុវត្តចំនោះជនជាបឃុ់ំជានារ ី នដ�មានកូនតូច 
និងអនីតិជន្ងនដរ។

ការបដិនសធចំនោះការចូ�ជួបសួរសុេទុក្ខរបស់បគរួស្រ ជា 
នរឿងមនិអាចទទួ�យកបាននៅនហើយននាះ ន�ើសពីននះនៅនទៀត    
អាជាញា ធរកម្ុជាបានដរឹងចបាស់្ងនដរថា កនាុងបបពន័្ធពន្ធនាគារនដ�េវះ 
ខ្តធនធានបស្ប ់ ការដ្កព់ិនយ័នបបននះ កប៏ណា្ត �ឲ្យប៉ាះោ�់ 
នដ្យផ្្ទ �់ នៅដ�់ការទទួ�បានមហាូបអាហារ ថានា  ំនិងរបស់របរចាបំាច ់
ន្្សងនទៀត សបមាបអ់នាកជាបពិ់នយ័ននាះ្ងនដរ។

សិទ្ធិកនាុងការបបាបស័យទាកទ់ងជាមយួពិភពខ្ងនបរៅ មនិ 
នមន មានបតរឹមនតសិទ្ធិកនាុងការជួបជាមយួអនាកសួរសុេទុក្ខប៉ាុនណាណ ះនទ។ 
ជនជាបឃុ់ំ គួរនត្្ត�់សិទ្ធិកនាុងការនឆលែើយឆលែង�ិេិតជានទៀតទាត ់ ការ 
ទំនាកទ់ំនងត្មទូរស័ព្ទ និងការទទួ�បានពត័ម៌ានពីបបភពខ្ងនបរៅ 
ដូចជា ត្មរយៈនសៀវនៅ កានសត ទស្សនាវដ្តី វទិ្យ ុ និងទូរទស្សន ៍
បបសិនអាចនធវើនៅបាន។ នទាះជាយ៉ា ងណាកន៏ដ្យ កសិ៏ទ្ធិទាងំអស់ 
ននះ មនិបតរូវបានធានាសបមាបជ់នជាបឃុ់ំទាងំអស់គានា ននាះនទ នៅ 
បបនទសកម្ុជា។

ចំណុចទី១ ថែលែទូរស័ព្ទនៅត្មពន្ធនាគារេលែះ នធវើឲ្យជនជាប់
ឃុំេលែះមនិមាន�ទ្ធភាពនបបើបបាស់ទូរស័ព្ទ។ ចំនុចទី២ ការទទ�ួបាន 
ពត័ម៌ានអំពីនហតុការណ៍បចចាុប្ននា អាចមនិនស្មើគានា  នហើយអាបស័យនៅ 
ន�ើស្្នភាពននយបាយ។ ជាឧទាហរណ៍ បនា្ទ បពី់ការនបាះនឆ្នា ត 
ជាតិឆ្នា ២ំ០១៣ នដ�មនិឯកភាពគានា  អង្គការ�ីកាដូ បានទទ�ួនូវ 
នសចក្តីរាយការណ៍ថា នៅត្មពន្ធនាគារេលែះ ជាពិនសសនៅភនានំពញ 
ការស្្ត បក់ារ្សោយពត័ម៌ាននៅត្មវទិ្យ ុបតរូវបានរ រឹតត្តិ។ បសនដៀងគានា  
ននះនដរ អ�ុំងនព�ការជូបជុំគានា កនាុងបទងប់ទាយធំ នាមុននព� និង 
នបកាយនព�នបាះនឆ្នា តជាតិ ជនជាបឃុ់េំលែះបបាបអ់ង្គការ�ីកាដូ ថា 
វទិ្យផុ្្ទ �់េលែួនបតរូវបានរ រឹបអូស កនាុងការពយោយមយ៉ា ងចបាស់ នដើម្ទីប់
ស្្ក តនូ់វនិនានា ការននយបាយបបឆ្ងំនដ�មាននៅកនាុងពន្ធនាគារ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៨



កា�ពីនេតុលា ឆ្នា ២ំ០១៣ ជនជាបឃុ់ំជិត ៩០០ នាក ់
បតរូវបានជនមលែៀសនចញ ពីពន្ធនាគារនេត្តបនា្ទ យមានជយ័ បនា្ទ បពី់ទរឹក 
ជំនន ់ បានបំផ្លែ ញរបងពន្ធនាគារ និងជន�ិ់ចបរនិវណពន្ធនាគារ។ 
ពន្ធនាគារននះ បតរូវបានស្ងសងច់បជ់ាស្្ពរកនាុងឆ្នា ២ំ០០៩ នហើយ 
បតរូវបានស្ងសងន់�ើង នៅន�ើទីត្ងំមនិសមបសប និងងាយជន�ិ់ច 
នដ�មានចងា្ង យបបនហ� ៧ គី�ូនម៉ាបត ពបីករុងនសរនីស្ភណ្័ នបកាម 
កិចចាបពមនបពៀងនដ្ះដូរដី នដ�មាន្�ចំនណញជានបចើន។ ពន្ធនាគារ 
ននះរងនបគាះនដ្យស្រទរឹកជំននជ់ានរៀងរា�់ឆ្នា  ំ ប៉ាុនន្តមនិធាលែ បម់ានការ
ជនមលែៀសនចញននាះនទកនលែងមក។

ជនជាបឃុ់ំ នដ្យរមួទាងំអនីតិជន និងកុមារតូចៗ្ង បតរូវ
បានន្្ទរនៅកានព់ន្ធនាគារនេត្តនសៀមរាប និងពន្ធនាគារនេត្តបាតដ់ំបង 
នដ�កំពុងនតមានភាពចនងអៀតនណនយ៉ា ងខ្លែ ងំបស្ប ់នហើយ ពួកគាត់
បតរូវស្នា កន់ៅននាះអស់រយៈនព�ជានបចើនសបា្ត ហ៍។ អង្គការ�ីកាដូ 
បានសំនដងការបពរួយបារមភា ទាកទ់ងនរឹងសមត្ភាពរបស់មនន្តី 
ពន្ធនាគារ ការចនងអៀតនណនកនាុងពន្ធនាគារទាងំពីរននាះ បញ្ហា អនាមយ័ 
និងសុេភាព និងអសមត្ភាពរបស់ពន្ធនាគារទាងំពីរ កនាុងការដ្កជ់ន
ជាបឃុ់ំដ្ចន់ដ្យន�កត្មបករុមឲ្យបានបគបប់គាន។់

ែវីនបើធាលែ បជ់ួបបបទះបញ្ហា ទរឹកជំនន�ិ់ចពន្ធនាគារ កនលែងមក 
នហើយកន៏ដ្យ វាចបាស់ថា អាជាញា ធរមនិមានការនបតៀមនរៀបចំ បានបតរឹម 
បតរូវ សបមាបក់ារជនមលែៀសនចញបទងប់ទាយនបបននះននាះនទ។ មនន្តី 
ពន្ធនាគារមានបបស្សនថ៍ា េលែួនមនិបានទទួ�ការបណ្តុ ះបណា្ត �
ជាមុន សបមាបក់ារជនមលែៀសជាបនា្ទ នន់ទាះនទ នហើយពន្ធនាគារេលែួនឯង
ផ្្ទ �់កម៏និមាននីតិវធិីកនាុងការជនមលែៀស្ងនដរ។ នបើនទាះជានារបីតរូវបាន
ដរឹកនដ្យឡានន្្សងគានា ពីបុរសកន៏ដ្យ កព៏ួកគាតប់តរូវបានអមដំនណើ រ
នដ្យមនន្តីពន្ធនាគារជាបុរសដនដ�។

ពន្ធនាគារនេត្តនសៀមរាប និងនេត្តបាតដ់ំបង មនិអាចបទាបំទ 
នរឹងតបមរូវការបនន្ម សបមាបអ់ាហារ ថានា នំពទ្យ និងរបស់របរចាបំាចន់្្សង 

នទៀត ដូចជា មុង កបមា� ចាន និងបបដ្បប់បដ្ សបមាបហូ់បអាហារ 
ននាះនទ នហើយពរឹងន្អកន�ើការជួយ�របស់អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ។ 
នព�នវលានចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំ បតរូវបានកាតប់ន្យ នដ្យស្រ 
ចំនួនជនជាបឃុ់ំបនន្ម េណៈនដ� នបើត្មការរាយការណ៍ ជនជាប ់
ឃុំ បតរូវដ្កន់វនគានា  ទទួ�ទានដំនណក នដ្យស្រមនិមានកននលែងទទ�ួ 
ទានដំនណកបគបប់គាន។់

អង្គការ�ីកាដូកប៏ានន�ើកន�ើងអំពី កងវះនីតិវធិីនដ�គួរនត 
មានបស្ប ់នដើម្ធីានាថា ជនជាបឃុ់ំនដ�បតរូវបានជនមលែៀសនៅ នៅនត 
អាចចូ�រមួសវនាការ ជួបជាមយួនមធាវ ី និងបគរួស្រ នហើយថា ជន 
ជាបឃុ់ំនដ�នរឹងបតរូវនដ្ះន�ង នរឹងមនិបន្តជាបក់នាុងពន្ធនាគារននាះនទ។ 
ការបពរួយបារមភាថា ជនជាបឃុ់នំដ�ឈអឺាចនរឹងមនិទទ�ួបានការ 
នែទាសុំេភាពបានសមបសប និងជាបន្តបនា្ទ ប ់ នហើយកា�បរនិចឆេទ  
កំណតទ់ាកទ់ងនរឹងដំនណើ រការ្លែូវចបាប ់ អាចនរឹងបតរូវេកខ្នកានន់ត 
អាចនកើតមានន�ើង នដ្យស្រឯកស្រនពទ្យ និងសំនំុនរឿងរបស់ជន 
ជាបឃុ់ំមនិបតរូវន្្ទរនៅជាមយួអនាកទាងំននាះ។ ន�ើសពីននះនៅនទៀត 
នមធាវ ី និងសមាជិកបគរួស្រ មនិបតរូវបាននគបបាបអ់ំពីកននលែង នដ� 
អតិែិជន ឬ ស្ចញ់ាតិរបស់េលែួនបតរូវន្្ទរនៅនៅន�ើយ។

នព�បត�បន់ៅពន្ធនាគារនេត្តបនា្ទ យមានជយ័វញិ ជន 
ជាបឃុ់ំជានបចើននឃើញថា បទព្យសម្ត្តិ ឬ របស់របរ របស់ពួកគាតប់តរូវ
បានបំផ្លែ ញកនាុងទរឹក�ិច ឬ ន្នាកេលែះ បតរូវបានបំផ្លែ ញ និងដុតនចា� 
នដ្យមនន្តីពន្ធនាគារ។ ជនជាបឃុ់ំមនិទទួ�បានសំណងអវីននាះនទ 
ចំនោះ របស់របរនដ�បតរូវបានបំផ្លែ ញទាងំននាះ។

អង្គការ�ីកាដូ បាននឆលែើយតបនៅនរឹងស្្នភាពននះនដ្យ 
បានបញូ្នបករុមបគរូនពទ្យពីរបករុមភាលែ មៗ នដើម្ពីយោបា�អនាកនដ�នភៀស 
េលែួនទាងំននាះ។ អង្គការ�ីកាដូ កប៏ាន្្ត�់នូវអាហារ សមាភា រៈ និងថានា ំ
នពទ្យបនន្មនៅពន្ធនាគារនសៀមរាប និងបាតដំ់បង នដើម្ជីួយ�អនាកទាងំ 
ននាះ សបមបេលែួននៅនរឹង�ំហូរថនអនាកជាបព់ន្ធនាគារបនន្មជានបចើន។

ទឹកជំនន់លបិច�ន្ធនាគារ នាំឲ្យមានការជសមលៀេជនជាប់ឃុំ
ក្នុងមទងម់ទាយធំ

ទរឹកជំននន់ៅពន្ធនាគារ នេត្តបនា្ទ យមានជយ័ ឆ្នា ២ំ០១០

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៩



កនាុងឆ្នា ២ំ០១២ អង្គការ�ីកាដូ បាន្្ត�់នូវអនុស្សន ៍
ន�ើនសចក្តីបបកាសអន្តរបកសួង ស្តីពីការហាមឃាតច់នំោះការនបបើ 
បបាស់ព�កម្មកនាុងពន្ធនាគារ នដើម្ ី្ �ិតទំនិញនានំចញនៅនបរៅ 
បបនទស។១៤ បបកាសននះបតរូវបាននរៀបចំន�ើង កនាុងនព�នដ�មាន 
នសចក្តីរាយការណ៍ ន�ើបបពន័្្ធ ្សពវ្សោយជានបចើនថា បករុមហុ៊ននៅ  
កម្ុជា បានជួ�ជនជាបឃុ់ំឲ្យ្�ិតសនមលែៀកបំោកស់បមាបន់ានំចញ 
និងការបពរួយបារមភារបស់អង្គការ�ីកាដូ ផ្្ទ �់ ចំនោះមាបត្ ៧១ ថន 
ចបាបស់្តីពី ពន្ធនាគាររបស់កម្ុជា នដ�អនុញ្ញា តឲ្យបករុមហុ៊នឯកជន 
ជួ�ជនជាបឃុ់ំជានិនយជិក។

អង្គការ�ីកាដូបានស្វ គមនច៍ំនោះបបកាសែ្មីននះ ប៉ាុនន្តបាន
សំនដងនូវការបពរួយបារមភាថា ោក្យនពចនក៍នាុងចំណុចសំខ្ន់ៗ ជានបចើន 
នៅមានភាពមនិចបាស់លាស់។ នទាះជាយ៉ា ងណា ចាបត់្ងំពីការ 
បនង្កើតបបកាសននះមក អង្គការ�ីកាដូ មានក្តីរកីរាយ នដ្យកត ់
សំគា�់នឃើញថា អង្គការ�ីកាដូមនិបានទទួ� នូវនសចក្តរីាយការណ៍ 
ទាកទ់ងនរឹងទំនិញនានំចញ នដ�្�ិតនដ្យព�កម្មកនាុងពន្ធនាគារ
ននាះនទ។ ប៉ាុនន្ត នទាះបីជាមានជំហានវជិ្មានននះកន៏ដ្យ អង្គការ 
�ីកាដូ នៅនតបពរួយបារមភាជាខ្លែ ងំ ចំនោះបញ្ហា ជានបចើន ជំុវញិព�កម្ម
កនាុងពន្ធនាគារនៅកម្ុជា រមួទាងំបញញាត្តិថនមាបត្ ៧១ ្ងនដរ។

អង្គការព�កម្មអន្តរជាតិកំណតថ់ា ជនជាបឃុ់ំអាចនធវើការ 
ឲ្យបករុមហុ៊នឯកជនបាននតកនាុង�ក្ខេណ្ថា ពួកគាតន់ធវើនដ្យស្ម័បគ 
ចិត្ត នហើយកនាុង�ក្ខេណ្ “បបហាកប់បនហ�នរឹងទំនាកទ់ំនងការងារ

នដ្យនសរ”ី១៥ នហើយនតកនាុង�ក្ខេណ្ថនការបំនពញព�កម្ម មនិបតរូវ
ទាបជាងទី្សោរនសរនីពកននាះនទ នបើពំុននាះវាអាចចាតទុ់កជាការនកង 
បបវញ័ចា កំលំាងព�កម្ម។”១៦

នយងត្មអង្គការព�កម្មអន្តរជាតិ សូចនាករថនទំនាក ់
ទំនងការងារនដ្យនសរ ី រមួមាន ការយ�់បពមជា្លែូវការរបស់ជនជាប ់
ឃុំ កនាុងការនធវើការងារ និង�ទ្ធភាពកនាុងការដកេលែួននចញនព�ណាក៏
បាន �ក្ខេណ្ការងារមាន�ក្ខណៈបសនដៀងគានា នរឹងការងារនៅនបរៅ 
ពន្ធនាគារ នហើយតថមលែព�កម្មបបហាកប់បនហ�នរឹងកម្មករនសរ ី នដ� 
មានជំនាញ និងបទពិនស្ធនប៍បហាកប់បនហ�គានា ។ តថមលែព�កម្មគួរ 
នតទូទាតឲ់្យនៅ ព�ករផ្្ទ �់ នហើយ�ក្ខេណ្ការងារគួរនតអនុនលាម
នៅត្មបទដ្ឋា នសុេភាព និងសុវត្ិភាព។

គួរឲ្យនស្កស្្ត យ ចនមលែើយនដ�អង្គការ�ីកាដូទទ�ួបាន 
កនលែងមក រមួជាមយួនរឹងនសចក្តីរាយការណ៍ន�ើបបពន័្្ធ ្សពវ្យោយ 
ពត័ម៌ាននានព�ែ្មីៗ ននះ បងាហា ញថា ជនជាបឃុ់ំនៅកម្ុជានៅនតនធវើការ
ឲ្យបករុមហុ៊នឯកជន កនាុង�ក្ខេណ្ការងារនដ�មនិបសនដៀងគានា នរឹង 
ទំនាកទ់ំនងទី្សោរនសរដីនដ�។ ជាឧទាហរណ៍ ការនសើុបអនង្កតនា 
នព�ែ្មីៗននះ នដ្យកានសតនេមបូឌានដ�ី បងាហា ញថា ជនជាបឃុ់ំ 
បបនហ� ១៥ នាក ់មកពីពន្ធនាគារបនណា្ត ះអាសននានេត្តឧត្តរមានជយ័ 
បានកំពុងនធវើការ កស្ងពន្ធនាការែ្មី នបកាមកិចចាសនយោស្ងសងរ់បស់
បករុមហុ៊នឯកជន កនាុង�ក្ខេណ្ការងារគួរឲ្យសង្សយ័។

�លកម្មក្នុង�ន្ធនាគារ

១៤ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/166LICADHOBriefing-PrisonLabor%20Prakas2012-English.pdf
១៥ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ របាយការណ៍្្ាំ២០០៧ ស្តតីពតីការលុបបំបាត់ការងារគែោយបង្ំ៖ ជំពូក II អនុសញ្ញាស្តតីពតីការងារគែោយបង្ំ ្្ាំ១៩៣០ (គលខ ២៩) កថាខ័ណ្ឌ ១៦
១៦ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ របាយការណ៍ទគូទៅស្តតីពតីគណៈកម្មា្ិការជំនាញ ននការអនុវត្តន ៍អនុសញ្ញា និងអនុសញ្ញា ្្ាំ២០០១ កថាខ័ណ្ឌ ១៤៣។

ជនជាបឃុ់ំជាបុរសកំពុងស្ងសងព់ន្ធនាគារែ្មី នៅនេត្តឧត្តរមានជយ័ ឆ្នា ២ំ០១៤

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា១០



“នបរៅពមីនិមានវធិានការនដើម្ធីានាសុវត្ភិាព នងិសុេភាព នៅកននលែងស្ងសងក់នាុងនេត្ត
ឧត្តរមានជយ័ ជនជាបឃុ់ំមយួចំនួននធវើការនដ្យមនិមាននស្កនជើង នហើយមនិមាននរណាមានា កោ់ក ់
ឧបករណ៍ការោរសុវតិ្ភាពន�ើយ។ ពួកគាតទ់ទួ�បានថែលែព�កម្មតិចជាង ១ ដុលាលែ រ ប៉ាុនណាណ ះ 
កនាុងមយួថែ្ង នដ�ថែលែព�កម្មននះ ទាបជាងថែលែព�កម្ម ៥ ដុលាលែ រ ឬ នបចើនជាងននះ នដ�កម្មករខ្ង   
នបរៅពន្ធនាគារទទួ�បានយ៉ា ងនបចើន។”១៧

បសនដៀងគានា ននះនដរ នានព�ែ្មីៗ ននះ កានសតភនានំពញប៉ាុស្តិ៍ បានរាយការណ៍ថា អាជីវកម្ម 
ឯកជន នធវើនបគឿងសងាហា រមី នហើយ្្ត�់កថបមេ្ស់ កំពុងដនំណើ រការនៅកនាុងពន្ធនាគារនេត្តបាតដំ់បង 
នហើយបាននបបើបបាស់ជនជាបឃុ់ំនធវើការកនាុងស្្នភាពនកងបបវញ័ចា ព�កម្មយ៉ា ងចបាស់។ 

ជនជាបឃុ់ំនដ�មនិបពមនធវើការ ឬ ឈបស់បមាកនដ្យស្រឈ ឺមនិបតរូវនគអនុញ្ញា តឲ្យជួប
បគរួស្រនដ�មកសួរសុេទុក្ខ ឬកប៏តរូវនគចាកន់ស្កនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំ ជាការដ្កទ់ណ្កម្ម ឬ កប៏តរូវនគ
ដ្កន់ខ្នា ះថដរយៈនព�យូរជាទបមងម់យួថនទារណុកម្ម...។ ”នយើងមនិចងឲ់្យនគដ្កទ់ណ្កម្ម ដូនចនាះ 
នហើយ នយើងបតរូវនតនធវើការ នបើនទាះជានយើងឈកឺន៏ដ្យ។” មនន្តពីន្ធនាគារមានា ក ់និយយកនាុង�ក្ខេណ្ 
សូមមនិបនញចាញនឈា្ម ះ បានពពិណ៌នាស្្នភាពនៅទនីនាះយ៉ា ងចបាស់លាស់។ “ពួកនគបង្ខំជន 
ជាបឃុ់ំឲ្យនធវើការឲ្យពួកនគ (នធវើនបគឿងសងាហា រ រឹម) សបមាប�់ក ់ នហើយជនជាបឃុ់ំមនិទទួ�បាន្� 
បបនយជនអ៍វនីស្ះន�ើយ។ នយើងមនិមានអំណាច ដូនចនាះនហើយ នយើងមនិអាចនិយយអវនីចញ 
បាននទ។”១៨

គួរឲ្យអាសូរ ការងារកនាុងពន្ធនាគារនដ�បគបប់គងចាតន់ចងនដ្យរដឋាគឺ កន៏រឹងងាយរងការ 
រនំលាភបំោន្ងនដរ។ គនបមាងរកបបាកច់ំនណញដូចជា កម្មវធិីកសិកម្មខ្នា តធំនៅមណ្�អបរ់នំក 
នបបទី៣ និងមណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ ជានរឿយៗ មាន�ក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំ នហើយជនជាបឃុ់ំមយួចំនួន 
បានបបាបថ់ា មនិទទួ�បានការទូទាតអ់វទីា�់នតនស្ះ េណៈនដរនៅត្មពន្ធនាគារតូចៗវញិ 
ជនជាបឃុ់ំបានបបាបអ់ង្គការ�ីកាដូ ថា ពួកគាតប់តរូវបងប់បាក ់នដើម្ទីទួ�បានឱកាសនចញមកខ្ង 
បន្ទបឃុ់ំឃាងំ នធវើការនៅសួនបននលែររបស់ពន្ធនាគារ នធវើការនៅ្្ទះបាយ ឬកន៏ធវើការឲ្យគនបមាងនដរបា៉ា ក ់
ឬ សិប្កម្មខ្នា តតូច។

នគា�ការណ៍មូ�ដ្ឋា នថនព�កម្មកនាុងពន្ធនាគារ ដូចនដ�អាជាញា ធរកមុ្ជា១៩ បានទទ�ួ 
ស្្គ �់ននាះ គឺថាកម្មវធិីការងារគួរនតមាននគា�បំណង បនង្កើនជំនាញវជ្ិាជីវៈឲ្យអនាកជាបឃុ់ំ នដើម្ ី  
ជួយ�សបមរួ�ដ�់ការនធវើសមាហរណកម្មពួកគាតចូ់�កនាុងសង្គម នានព�នដ�ពួកគាតប់តរូវបាន 
នដ្ះន�ង។ ជនជាបឃុ់ំ គួរនត្្ត�់នូវសមាភា រៈ/ឧបករណ៍ការោរសុវត្ិភាព នដើម្ធីានានូវសុវត្ិភាព
នៅកននលែងនធវើការងារ។ ប៉ាុនន្ត អង្គការ�ីកាដូ ទទួ�បានរបាយការណ៍ជានបចើននដ�អាចបញ្្កប់ាន
ថា នគគិតពីបបាកច់នំណញពីកម្មវធិីការងារននាះ នបចើនជាងការបពរួយបារមភាអំពីសុវត្ិភាព និងឱកាស
ការងារនានព�ខ្ងមុេរបស់ជនជាបឃុ់ំ។ 

ការទទួលរងទណ្ឌកម្មចគំពោះ
ការមិន្ពមគ្វើការ
អតតីតជនជាប់ឃុំ ជា្ស្តតីមា្ក់ននពន្ធនាគារ 
មួយ បានពិពណ៌នា្បាប់អង្គការលតីកាែូ
អំពតី ការរឹតត្ិតគពលគវលាគចញគ្កៅបន្ប់ 
ឃុំឃាំងែល់ជនជាប់ឃុំទាំងអស់ គពល
ដែលមិនមានចំនួននារី្ គប់្គាន់ មកពតី 
បន្ប់ឃុំឃាំងគនោះ គចញគទៅគ្វើការគនៅ 
គរោងផលិត្កណាត់ជូតឡាន។ អង្គការ 
លតីកាែូ ក៏ទទួលបានគសចក្តតីរាយការណ៍ 
ជាគ្ចើនផងដែរ ទាក់ទងនឹង្ស្តតីជាប់ឃុំ 
ខះ្ ្តូវបានគំរាមកដំហង គពលដែលពួក
គាត់មិន្ពមគចញគទៅគ្វើការគបើគទោះគពល 
ពួកគាត់ឈពឺកគ៏ែោយ ែូចជាទណ្ឌកម្ម 
គែោយ្បាប់ថា ្គួសាររបស់ពួកគាត់នឹង
មិនអាចមកសួរសុខទុក្ពួកគាត់ បាន 
គឡើយ។ 

គរោងជាងគទៀតគសោត ្តូវបានគគរាយ- 
ការណ៍ថា មានសភាពគក្តៅយ៉ាងខ្ាំង 
គែោយសារែំបូលទាប និងខ្យល់អាកាស 
គចញចូលតិច។ ជាលទ្ធផល នារីដែលគ្វើ 
ការគនៅទតីគនោះជាគ្ចើន មានបញា្ 
សុខភាព ប៉ុដន្តពួកគាត់មិនទទួលបានការ
ព្យាបាលគនោះគទ។ អ្កខះ្រាយការណ៍ថា 
ពួកគាត់មិនទទួលបាន្បាក់កន្ម អវតីគនោះ 
គទ គហើយផ្នុយគទៅវិញ ្បាក់ដែលបានពតី
ការលក់្កណាត់ជូតឡាន ្តូវមនន្តតី 
ពន្ធនាគារ និងគមបន្ប់ដចកគ្ា។ 

១៧ http://www.cambodiadaily.com/news/amid-overcrowding-inmates-build-new-prison-67129/
១៨ http://www.phnompenhpost.com/national/made-conviction
១៩ ស្មាប់ជាឧទាហរណ៍ សូមគមើល្កបខ័ណ្ឌគគោលនគយោបាយស្មាប់ការកំដណទ្មង់ពន្ធនាគារ

ព�កម្មនៅពន្ធនាគារ នេត្តនោធិ៍ស្ត ់ឆ្នា ២ំ០១០

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ១១



បនា្ទ បពី់រយៈនព� ១០ ឆ្នា  ំ ថនការនធវើនសចក្តីបោងចបាប ់
ចបាប ់ ស្តីពីកុមារកនាុងទំនាស់ជាមយួចបាប ់ នៅមនិទានប់ានបញចាបន់ៅ 
ន�ើយនទ គិតបតរឹមនេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៤ នហើយទំនងជាមនិទានអ់នុមត័នា
នព�ឆ្ប់ៗ ខ្ងមុេននាះនទ។ នសចក្តីបោងចបាបន់នះ នដ�អង្គការ 
�ីកាដូ២០ បាននឃើញ មានការន�ើកន�ើងអំពីនគា�ការណ៍ និងសិទ្ធិ 
ជាមូ�ដ្ឋា នមយួចំនួន នដ�មាននចងរចួនហើយនៅកនាុងចបាបក់ម្ុជា 
នដ�មានបស្ប ់ ដូចជាមុេងារថនការស្្ត នីតិសម្ទា  និងសមាហ- 
រណកម្ម ថនការឃុំឃាងំ ការនបងនចងដ្ចន់ដ្យន�ករវាងជនជាបឃុ់ំ 
ជានីតិជន និងអនីតិជន ការហាមឃាតដ់្ចខ់្តចំនោះទារណុកម្ម 
និងការដ្កទ់ណ្កម្ម និងអំនពើនឃានៅ អមនុស្សធម ៌ឬ បនន្ាកបនា្ទ ប 
នហើយនិង �ក្ខេណ្នដ�ថា ការឃុំឃាងំបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ គឺជាមនធយោបាយចុងនបកាយបំ្ុត្ងនដរ។

េណៈនដ�មានការន�ើកកម្ស់ ការនបបើបបាស់ជនបមើស 
ទណ្កម្មន្្សងៗ ជំនួសឲ្យការដ្កន់ទាសជាបព់ន្ធនាគារ និងវធិានការ 
បនងវរនទាសន�ើអនីតិជន នសចក្តីបោងចបាបក់ប៏ាននចងអំពីវធិានេលែះៗ 
សបមាបក់ារឃុំឃាងំអនីតិជន ទាងំនៅពន្ធនាគារ និងកននលែងឃំុឃាងំ 
របស់នគរបា�។ ត្មចនមលែើយនដ�អង្គការ�ីកាដូ ទទួ�បាន 
បងាហា ញនូវភាពបនា្ទ នថ់នការអនុមត័ និងអនុវត្តចបាបន់នះ នដ្យមនិមាន 
ការពនយោនព�បន្តនទៀត។ បចចាុប្ននា អនីតិជននដ�ជាបឃុ់ំឃាងំ 
បបឈមនរឹងការរនំលាភបំោន ការបបមាែ និងការបនន្ាកបនា្ទ ប ដូច 
អនាកជាបឃុ់ំឃាងំជានីតិជននដរ នហើយទំនងជាបតរូវបានបបបពរឹត្តចំនោះ 
នដ្យអាបស័យនៅន�ើស្្នភាពហិរញញា វត្ុ ជាជាងអាយុរបស់អនាកទាងំ 
ននាះ។

កុមារកនាុងពន្ធនាគារ ភាគនបចើនមកពីបករុមបគរួស្រេ្សតន់េសោយ 
នហើយបគរួស្ររបស់អនាកទាងំននាះទំនងជាជួបការ�ំបាក កនាុងការ្្គត ់
្្គងព់ួកគាត ់ ទាងំែវកិា និងទាងំរបស់របរន្្សងៗ។ ននះមាននយ័ថា 
កនាុងបបពន័្ធពន្ធនាគារ នដ�មានការនបងនចកឋានៈនៅត្មអំណាច 
ទរឹកបបាក ់ បករុមនដ�ងាយរងនបគាះបស្បន់នះ នរឹងបបឈមនរឹងការនកង 
បបវញ័ចា  និងស្ិតនបកាមការបងា្ក បប់ញ្្របស់នគបនន្មនទៀត។ អនាកេលែះ  
ធាលែ កន់បកាមការបគបប់គងរបស់អនាកមានទរឹកបបាក ់  នបកាមការបគបប់គង 
របស់ជនជាបឃុ់ំជានីតិជន នដ�បានកាលែ យជាឪពុកធមរ៌បស់េលែួន និង 
នបកាមការបគបប់គងរបស់ជន នដ�ជនជាបឃុ់ំជាកុមារននះនធវើការឲ្យ  
នដើម្ជីាែនាូរនរឹងការទទួ�បានការោរ ការនចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំនបចើន 
ឬ នដើម្ទីរឹកបបាកប់ន្តចិបន្តួច។ អនាក្្ត�់ការការោរននះ អាចកាលែ យជា 
អនាករនំលាភបំោនន�ើជនជាបឃុ់ំជាកុមារយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស បបសិននបើ 
ជនជាបឃុ់ំជាកុមារននះ នធវើកិចចាការអវីមយួមនិបាន�អឲ្យជនជាបឃុ់ំជា
នីតិជនននះ ឬ កជ៏នជាបឃុ់ំជានីតិជនន�ងបតរូវការជនជាបឃុ់ំជាកុមារ
ននះនទៀតនហើយ។

“បបសិននបើកុមារាមានា កគ់ា្ម នបគរួស្រ ឬ មកពីបគរួស្រេ្សត ់
នេសោយ មកជាបក់នាុងពន្ធនាគារ ជនជាបឃុ់ំជានីតិជននរឹងនបជើសនរ ើស 

កុមារាននាះឲ្យស្នា កន់ៅ នងិរស់នៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំជាមយួេលែួន និង 
នដើម្បីនបមើេលែួន។ ជនជាបឃុ់ំជាកុមារាននះ នរឹងបតរូវឲ្យចំអិនអាហារ នងិ 
្្ត�់ការមា៉ា សសោនព�យបដ់�់ជនជាបឃុ់ំជានតិីជន។

នទាះជាមានពន្ធនាគារជានបចើន បានពយោយមដ្កអ់នីតិជន 
និងនីតិជន ឲ្យនៅដ្ចន់ដ្យន�កពីគានា កន៏ដ្យ នៅមានពន្ធនាគារ 
មយួចំនួននទៀត មនិមានការនបងនចកនបបននះនទ នហើយនៅពន្ធនាគារ 
េលែះ ការដ្កដ់្ចន់ដ្យន�កពីគានា  អាបស័យនៅន�ើចំនួនអនាកជាបឃុ់ំកនាុង 
នព�នវលាមយួ។ ឧទាហរណ៍ បបសិននបើមានជនជាបឃុ់ំជាអនីតិជន
ជាបុរសចំនួនបតរឹមនតបីបនួនាក ់អាជាញា ធរពន្ធនាគារបបនហ�ជាសនបមច 
ថា ចំនួនប៉ាុនននះមនិចាបំាចម់ានបន្ទបដ់្ចន់ដ្យន�កននាះនទ នហើយ 
្្ទុយនៅវញិ បបសិននបើបន្ទបឃុ់ំអនីតិជនចនងអៀតខ្លែ ងំ ពួកគាតន់រឹងបតរូវ  
ន្្ទរឲ្យនៅនៅជាមយួបន្ទបជ់នជាបឃុ់ំជានីតិជន។

នព�នដ�អនីតិជន បតរូវបានដ្កឲ់្យនៅដ្ចន់ដ្យន�កពី
នីតិជន ពួកគាតប់បនហ�ជា មានកននលែងសបមាបន់គង និងរស់នៅធំជាង 
មុន ប៉ាុនន្ត នដ្យស្រនតអបត្អនាករស់នៅកនាុងបន្ទបនី់មយួៗនបចើន មាន 
នយ័ថា អនីតិជនជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ កបមដ្ក ់
នដ្យន�កពីអនីតិជនជាទណិ្ត នហើយមនិមានការដ្កអ់នីតិជន 
ដ្ចន់ដ្យន�កនៅត្មបបនភទបទន�្មើស ឬ បបនភទបទនចាទននាះនទ។

នបើនទាះជាមានកននលែងដ្កឲ់្យនៅដ្ចពី់គានា កន៏ដ្យ កម៏ាន 
ការពយោយមតិចតួចណាស់ កនាុងការការោរអនីតិជនឲ្យបាននពញ
ន�ញ ពីឥទ្ធិព�អវជិ្មានរបស់ជនជាបឃុ់ំជានីតិជន ពីនបោះជាញរឹក 
ញាប ់ ពួកគាតទ់ាងំពីរបករុមនធវើការទំនាកទ់ំនងគានា  បានងាយបសរួ� 
នព�នចញពីបន្ទបឃុ់ំឃាងំ ។ អង្គការ�ីកាដូកប៏ានដរឹង្ងនដរ ចំនោះ 
ពន្ធនាគារេលែះ នដ�ដ្កជ់នជាបឃុ់ំជានីតិជន នៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំ 
របស់អនីតិជន នហើយនដើរតួនាទីជាបបធានបន្ទប ់ កនាុងនាមជាអនាកទប់
ស្្ក តក់ារនឈាលែ ះទាស់នទងរបស់យុវជន។ ប៉ាុនន្តត្មការពិត ការនរៀបចំ 
នបបននះ ជបមរុញឲ្យមានការនបងនចកអំណាចរវាងអនីតិជន និងនីតិជន 
នហើយនធវើឲ្យជនជាបឃុ់ំជាអនីតិជនងាយបបឈមនរឹងហានិភយ័មនិចាំ
បាចដូ់ចជាអំនពើហិងសោ និងការនកងបបវញ័ចាជានដើម។

គួរឲ្យនស្កស្្ត យ អង្គការ�ីកាដូ នៅនតបន្តទទ�ួបាន    
ករណីនដ�អនីតិជនបតរូវជាបឃុ់ំឃាងំបនណា្ត ះអាសននា រងច់ាសំវនាការ 
និងដ្កន់ទាសជាបព់ន្ធនាការ នដ្យស្របទន�្មើសតូចត្ចបំ្ ុត 
នដ្យមនិគិត អំពី្�ប៉ាះោ�់រយៈនព�យូរនដ�អាចនកើតមាន 
ចំនោះអនាគតរបស់អនាកទាងំននាះ។ នានព�ែ្មីៗ ននះ អង្គការ�ីកាដូ 
បានជួបកុមារាអាយុ ១៥ ឆ្នា  ំមានា ក ់នដ�នៅនព�ជួបននាះ គាតក់ំពុង 
ជាបឃុ់ំឃាងំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ អស់រយៈនព� ៦ នេ 
នដ្យស្រនតគាត�ួ់ចអង្ករមយួការុ ៉ាង។ នព�នដ� អង្គការ�ីកាដូ 
ជួបគាត ់គាតម់និដរឹងថា គាតម់ាននមធាវ ីឬអត ់នហើយមនិដរឹងសូម្ថីា 
នតើ មានការនបើកសវនាការនៅន�ើករណីរបស់គាតន់ហើយ ឬនៅ។ មយួ 

កុមារក្នុង�ន្ធនាគារ-សមគាះថ្ាក់ននការរំសលាភបំ�ាន 
នបិងការសកងមបវរ័ញ្ច

២០ អង្គការលតីកាែូ មិនែឹងថា គតើគសចក្តតី្ពាងច្ាប់បច្ចនុប្ន ្មានដកដ្បគ្ចើនពតីគសចក្តតី្ពាង ច្ាប់មុនដែលអង្គការលតីកាែូបានគឃើញគនោះគទ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា១២



នេនបកាយមក មានការនបើកសវនាការន�ើករណីរបស់គាត ់ នហើយ 
គាតប់តរូវបាន្្តនា្ទ នទាស ឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររយៈនព� ៧ នេ នហើយគាត់
បតរូវបាននដ្ះន�ងនៅសបា្ត ហ៍បនា្ទ ប។់

កនាុងនាមជាជនជាបឃុ់ំ អនីតិជនមាននសចក្តីបតរូវការជា 
ពិនសស នដើម្កីារ�ូតលាស់ន្នាករាយកាយ បញ្ញា ស្្ម រតី និងការយ�់ 
ដរឹងអំពីសង្គម ប៉ាុនន្ត គួរឲ្យអាសូរនសចក្តីបតរូវការទាងំននះ កបមបាន 
បំនពញឲ្យបាននពញន�ញណាស់ នៅកនាុងពន្ធនាគារនៅកម្ុជា។ 
ដូចគានា ននះនដរ នសចក្តីបតរូវការកនាុងការអបរ់ ំ និងការបណ្តុ ះបណា្ត �វជ្ិា 
ជីវៈ កម៏ាន�ក្ខណៈេុសនបលែកគានា  ពីនសចក្តីបតរូវការរបស់នីតិជន 
អាបស័យនៅន�ើអាយុ នភទ និងសមត្ភាពរាយកាយ។

នទាះជាយ៉ា ងណា ឱកាសទទួ�បានការអបរ់ ំនិងការបណ្តុ ះ 
បណា្ត �វជ្ិាជីវៈ នដ�ជាកត្្ត សំខ្ន ់ សបមាបក់ារស្្ត នីតិសម្ទាដ៏
នជាគជយ័ និងកាតប់ន្យអបត្នកើតន�ើងវញិថនបទន�្មើស មនិបាន   
្្ត�់ជូនដ�់ជនជាបឃុ់ំវយ័នក្មងទាងំអស់ននាះនទ។ នបើនទាះជា អនាក 
ទាងំននាះមយួចំនួន បបនហ�ជាទទួ�បាន្�បបនយជនព៍ីកម្មវធិី 
បណ្តុ ះបណា្ត � នដ�នរៀបចំនដ្យអង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា� នដ� 
នរៀបចំជាពិនសសនៅត្មអាយុ និងនសចក្តីបតរូវការរបស់ពួកគាតក់៏
នដ្យ កអ៏ង្គការ�ីកាដូ នៅនតបន្តទទួ�បានការរាយការណ៍ថា 
កម្មវធិីេលែះ គឺមាននតសបមាបន់តអនាកមាន�ទ្ធភាពបងប់បាកប់៉ាុនណាណ ះ។ 
នៅត្មពន្ធនាគារេលែះ នដ�មានទីត្ងំដ្ចប់សយ� នហើយមនិសូវ
មានអង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា� វាមនិមានឱកាសបណ្តុ ះបណា្ត � 

ដ�់អនីតិជនទា�់នតនស្ះ។

“កុមារាមយួចំនួនបតរូវបានឃុំកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំ នហើយមនិ 
បានអនុញ្ញា តឲ្យនចញមកសិកសោននាះនទ។ វាពតិជាអយុត្តធិម ៌ នដ� 
អនាកមានបបាកប់ង ់អាចនរៀនបាន នហើយអនាកនដ�បកីបក បតរូវជាបឃុ់ំឃាងំ 
កនាុងបន្ទប។់”

ត្មសភាពពិត ការទទួ�បាននសវា ឬ របស់របរន្្សងៗ 
របស់ជនជាបឃុ់ំជាអនីតិជន គឺអាបស័យនៅន�ើ�ុយ មនិនមនអាយុ 
ននាះនទ។ ការមកសួរសុេទុក្ខញរឹកញាបរ់បស់បគរួស្រ នដ�មានស្រៈ
សំខ្នជ់ាខ្លែ ងំសបមាបសុ់េមា�ភាព និងការនធវើសមាហរណកម្ម 
កុមារ គឺអាបស័យនៅស្្នភាពហិរញញា វត្ុ។ ដូចគានា ននះនដរ ការទទួ� 
បានអាហារបូត្មភា នព�នវលាហាតប់បាណនទៀងទាត ់ និងការន�ង 
កីឡា នដ�មានស្រៈសំខ្នយ់៉ា ងខ្លែ ងំ ចំនោះការអភវិឌ្ឍនន៍ ន្ាក 
រាយកាយ មនិអាចធានាបាននទ បបសិននបើគា្ម នបបាក។់

ដូចគានា នរឹងនីតិជន្ងនដរ អនីតិជននៅកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា 
មនិមានការការោរ និងយន្តការនដ�មានបបសិទ្ធិភាព កនាុងការប្តរឹងអំពី
ការនធវើទារណុកម្ម និងការបបបពរឹត្តមនិសមរម្យននាះនទ។ ពួកគាត ់
រាយការណ៍អំពីការវាយ ទាត ់ទះ នដ្យជនជាបឃុ់ំដន៏ទៀត នហើយនព� 
េលែះ នបកាមបញ្្ពីមនន្តីពន្ធនាគារ។ ននះរមួទាងំការវាយដំនៅន�ើជនជា
បឃុ់ំនព�នដ�មកដ�់ពន្ធនាគារដំបូង និងការដ្កទ់ណ្កម្មចនំោះ
ការនធវើេុសបន្តិចបន្តួចពីបទបញ្្កនាុងពន្ធនាគារ។

ជនជាបឃុ់ំជាអនីតិជន នៅពន្ធនាគារត្ន ្្ម  ឆ្នា ២ំ០១៣

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ១៣



២១ វិ្ានអប្បរមាននបទែ្ានអង្គការសហ្បជាជាតិ ស្មាប់ការ្គប់្គងយុត្តិ្ម៌របស ់អនតីតិជន ("វិ្ាន្កុងគប៉កាំង") 
វិ្ាន ២៦.៤

កុមារតីក្នុង�ន្ធនាគារ-មកុមដែលមបិនមតូវរានសគយកចបិត្ទុកែាក់

គួរឲ្យនស្កស្្ត យ នសចក្តីបោងថនចបាបស់្តីពីកុមារទំនាស់ជាមយួចបាប ់ នដ�បាននឃើញ 
នដ្យអង្គការ�ីកាដូ មនិមានសរនសរបញ្្កឲ់្យបានចបាស់លាស់ ទាកទ់ងនរឹងការពិចារណានៅន�ើ 
ស្្នភាពោកព់ន័្ធនរឹងនភទ នៅនព�សវនាការ ឬ នព�កាតន់ទាសអនីតិជនននាះនទ។

ន�ើសពីននះនៅនទៀត នសចក្តីបោងចបាបន់នះ បានបតរឹមនតសរនសរចំណុចទូនៅ បីបនួ 
ចំណុចប៉ាុនណាណ ះ ទាកទ់ងនរឹងនសចក្តីបតរូវការជាកល់ាករ់បស់កុមារកីនាុងពន្ធនាគារ។ នបរៅពីការបញ្្ក ់
អំពីថា អនីតិជនគួរនតទទួ�បាននូវការការោរ និងតបមរូវការ នៅត្មអាយុ នភទ និងចរកិ�ក្ខណៈ 
របស់គាត ់ នហើយនិងនចងថា កននលែងឃំុឃាងំដ្ចន់ដ្យន�កគួរនតមាននៅត្ម�ក្ខណៈនយនឌរ័ 
នហើយថា អនីតិជនជាកុមារគីួរនតស្ិតនបកាមការនែទាពីំសំណាកម់នន្តីពន្ធនាគារជានារ ីនសចក្តីនបពៀង
ចបាបន់នះមនិបាននសវងយ�់ឲ្យបានបតរឹមបតរូវ និងនដ្ះបស្យឲ្យបគបប់គានច់នំោះបញ្ហា បបឈមជាក់
លាកន់ានា នដ�កុមារជីួបបបទះកនាុងនព�ជាបឃុ់ំឃាងំននាះនទ។

នដ្យស្រកុមារកីនាុងពន្ធនាគារមានចំនួនតិចនតប៉ាុនណាណ ះ វាមនិមាននហតុ្�អវីនដ�បតរូវ 
មនិយកចិត្តទុកដ្កច់ំនោះអនាកទាងំននាះ។ ត្មពិត កនាុងនាមជាបករុមភាគតិចនដ�ជាបន់ៅកនាុង 
ពន្ធនាគារ នដ�បតរូវបានកស្ង និងនរៀបចំន�ើង សបមាបជ់នជាបឃុ់ំជាបុរសជាចំបងននាះ អនាកទាងំ 
ននាះពិតជាងាយនបគាះ នហើយបតរូវការការយកចិត្តទុកដ្កជ់ាពិនសស។ នយងត្មវធិានអប្បរមា
ថនបទដ្ឋា នអង្គការសហបបជាជាតិ សបមាបក់ារបគបប់គងយុត្តិធមរ៌បស់អនីតិជន (វធិានបករុងនប៉ាកាងំ) 
នចងថា "ជនន�្មើសជានារវីយ័នក្មង នដ�ជាបឃុ់ំនៅកននលែងមយួ គួរនតទទួ�បាននូវការយកចតិ្តទុក
ដ្កជ់ាពនិសស នៅត្មនសចក្តបីតរូវការផ្្ទ �់េលែួន និងបញ្ហា របស់អនាកទាងំននាះ។ មនិមាននហតុ្� 
ណា នដ�ពួកគាតទ់ទួ�បានការនែទាយំកចិត្តទុកដ្ក ់ ការការោរ ការ្្ត�់ជំនួយ ការបបបពរឹត្ត 
ចំនោះ និងការបណ្តុ ះបណា្ត �តិចជាងជនន�្មើសជាបុរសវយ័នក្មងននាះនទ។ ការបបបពរឹត្តចំនោះនដ្យ 
នស្មើភាពគានា គួរនតបតរូវបានធានា។"២១

ជាអកុស� កុមារនីៅកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា ទំនងជាមនិទទួ�បានការនែទាយំកចិត្តទុក
ដ្កជ់ាពិនសសននាះនទ។ នដ្យពួកគាតម់ានចំនួនតិច ពួកគាតក់បមបតរូវនគដ្កឲ់្យនៅដ្ចន់ដ្យ
ន�កពីជនជាបឃុ់ំជានីតិជនណាស់។ នហតុដូចននះ មានការយកចិត្តទុកដ្កតិ់ចតួចណាស់ចំនោះ 
តបមរូវការខ្ងសុេភាព្លែូវកាយ និង្លែូវចិត្ត ជាពិនសសរបស់អនាកទាងំននាះ នសចក្តីបតរូវការន្នាក 
អនាមយ័របស់ពួកគាត ់និងស្្នភាពទូនៅថនការឃុេំលែួនពួកគាត។់

បសីមុ ំអាយុ ១៧ ឆ្នា  ំបតរូវបាន្្តនា្ទ នទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររយៈនព� ៦ នេ កនាុងឆ្នា ២ំ០១៣ 
ពីបទនចារកម្ម។ នៅកនាុងពន្ធនាគារ គាតម់និមានឱកាសទទួ�បានការអបរ់អំវនីនាះនទ ប៉ាុនន្ត នបរជាបតរូវ 
នគចាតត់្ងំឲ្យនធវើការនៅនរាងនដរជាមយួជនជាបឃុ់ំជានតិីជននៅវញិ។ ជាការ្្ទុយនងិចិត្តរបស់គាត ់
គាតន់ដរបកណាតស់បមាបជូ់តឡាន នដើម្�ីកយ់ក្�ចំនណញសបមាបព់ន្ធនាគារ។ បសីមុមំាន 
បញ្ហា សុេភាព នដ្យស្រហូបអាហារមនិមានជីវជាតបិគបប់គាន ់នៅកនាុងពន្ធនាគារ នហើយនដ្យស្រ 
ស្្នភាពការងារមនិ�អ។ គាតវ់�ិមុេជាញរឹកញាប ់ប៉ាុនន្តទទួ�បាននតថានា  ំបារា៉ា នសត្មុ� ពបី៉ាុស្តិ៍
សុេភាពពន្ធនាគារនតប៉ាុនណាណ ះ។ គាតជ់ាបន់ៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំនដ�មានជនជាបឃុ់ំជានីតិជន 
ចំនួន ៤៥ របូ នហើយមនន្តពីន្ធនាគារនដ�យមពួកគាតម់ានទាងំបុរស និងនារ។ី

ដូចគានា នៅនរឹងករណីរបស់អនីតិជនជាបុរសនដរ វាហាកដូ់ចជា មានការពយោយមតិចតូច 
ណាស់ កនាុងការការោរកុមារពីីការរនំលាភបំោន ឬក ៏ នដើម្សិីកសោវាយតថមលែពីចរកិ�ក្ខណៈថនបទ 
ន�្មើសរបស់ពួកគាត ់ឬក ៏ស្្នភាពផ្្ទ �់េលែួនរបស់ពួកគាត ់នៅនព�នដ�នធវើការកំណតថ់ានតើគាត់
គួរបញូ្ននៅឃុំេលែួននៅពន្ធនាគារឬអត។់ កនាុងចំនណាមកុមារ ី១៨ របូ នដ�ជាបឃុ់ំឃាងំ បតរឹមោក ់
កណា្ត �នេកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៤ ននះ មានា កគ់តប់តរូវបាន្្តនា្ទ នទាស នហើយភាគនបចើថនអនាកទាងំននាះជាប់
ឃុំឃាងំនដ្យស្របទន�្មើសតូចត្ច។

ករណតីសិកសេា

ករណតីទតី១៖ សុជាតា មានអាយុ ១៧ ្្ាំ។ 
គាត់្ តូវបានចាប់ខ្លួន កាលពតីដខសតីហា 
្្ាំ២០១៤ ពតីបទគចោរកម្ម គហើយបច្ចនុប្ន្ 
កំពុងជាប់ឃុំឃាំងបគណតោះអាសន្ រង់ចាំ 
សវនាការ។ សុជាតា បាន្បាប់អង្គការ 
លតីកាែូ ថា គាត់្តូវបានទទួលរងការ 
រំគលោភគសពសន្វៈ ពតីសំណាក់ឪពុកមា 
និងបង្បុសរបស់នាង តាំងពតីអាយុ ៦្្ាំ 
មកគម៉្ះ គហើយម្តាយរបស់នាងមិនអាច  
ផ្តល់ការដថទាំ យកចិត្តទុកែាក់ឲ្យនាង 
បាន។ នាងបានចាកគចញពតីផ្ះ គហើយ 
បានគទៅរស់គនៅជាមួយមិត្តភក្តិ។ នាងមិន 
ែឹងថា គតើនាងមានគម្ាវី ឬអត់គនោះគទ 
គហើយមិនែឹងថា គពលណាសវនាការនឹង 
្ប្ពឹត្តគទៅផងដែរ។

ករណតីទតី២៖ វណ្តី មានអាយុ ១៧ ្្ាំ 
គហើយមាននផ្គពោះ គពលដែលនាង្តូវ 
បានចាប់ខ្លួនកាលពតីដខគមសា ្្ាំ២០១៤ 
ទាក់ទងនឹងការសងសេ័យ្ប្ពឹត្តអំគពើគចោរ
កម្ម។  គនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល មនន្តតីនគរបាល
បានទះកគំផ្ៀងនាងជាគ្ចើននែ វាយនាង 
និងគំរាមរគំលោភគសពសន្វៈ និងគំរាម 
សមា្ប់នាង ្បសិនគបើនាងមិនសារភាព។ 
វណ្តី បានជាប់ឃុំឃាំងបគណតោះអាសន្រង់
ចាំសវនាការ អស់រយៈគពល ៥ ដខ។ 
គ្កោយមក នាង្តូវបានផ្តន្ាគទោសែាក់
ពន្ធនាគាររយៈគពល ១ ្្ាំ កន្ះ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា១៤
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ជនជាប់ឃុំជានារតី

ដូចបានកតស់មា្គ �់នដ្យអង្គការ�ីកាដូ នៅកនាុងពន្ធនាគារ 
នៅកម្ុជា ឱកាសទទួ�បានការបណ្តុ ះបណា្ត � ហាកដូ់ចជាសបមាប ់
ជនជាបឃុ់ំជាបុរសជាសំខ្ន ់ នហើយជនជាបឃុ់ំជានារ ី រមួទាងំកុមារ ី
្ងនដរ ជានរឿយៗ មនិទទ�ួបានការបណ្តុ ះបណា្ត �សមបសប នដ� 
ជាការជួយ�ពួកគាត ់ កនាុងការរកការងារនធវើកនាុងនព�អនាគតដូចបុរស
ននាះនទ។ នៅកនាុងពន្ធនាគារេលែះ នារ ីនិងកុមារ ីមនិបានទទួ�ការបណ្តុ ះ 
បណា្ត �អវីទា�់នតនស្ះ។

នាទិវានារអីន្តរជាតិឆ្នា ២ំ០១៤ អង្គការ�ីកាដូ បានអំោវនាវ 
ដ�់អាជាញា ធរពន្ធនាគារ ឲ្យ្្ត�់ជនជាបឃុ់ំជានារ ី ជាពិនសសជនជាប ់
ឃុំជានារ ី ជាអនីតិជន នូវឱកាសស្្ត នីតិសម្ទាសំបូរនបប កនាុងការ 
កស្ងទំនុកដ�់អនាកទាងំននាះ និង្្ត�់នូវជំនាញសមបសប នដើម្ ី
ជួយ� ឲ្យពួកគាតទ់ទួ�បានការងារសមរម្យ នៅនព�នដ�បតរូវបាននដ្ះ 
ន�ង។២២

ជាទូនៅ នារជីាបក់នាុងពន្ធនាគារនៅកម្ុជា បបឈមនរឹងការ    
រនំលាភបំោនសិទ្ធិដូចជនជាបឃុ់ំជាបុរសនដរ នហើយមានការយកចិត្ត
ទុកដ្កតិ់ចតួចណាស់ ចំនោះនសចក្តីបតរូវការផ្្ទ �់េលែួនរបស់អនាកទាងំ
ននាះ។ ស្្នភាពបគរួស្ររបស់អនាកទាងំននាះ រមួទាងំការទទ�ួេុសបតរូវ
កនាុងការនែទាកូំន មនិបតរូវបានយកមកពិចារណាននាះនទ នានព�កាត ់
នទាស។

នយងត្ម�ទ្ធ្�ថនការស្្ទ បស្ទងន់ានព�ែ្មីៗននះ ជា 
មយួជនជាបឃុ់ំ ៤៧៩ នាក ់អង្គការ�ីកាដូ បានរកនឃើញថា ជាងមយួ 
ភាគបី កនាុងចំនណាមអនាកទាងំននាះ បតរូវបាននចាទបបកាន ់ឬ កាតន់ទាសពី 
បទន�្មើស ទាកទ់ងនរឹងនបគឿងនញៀន េណៈនដរ ៣១ ភាគរយ ន្្សង 
នទៀត បានជាបក់នាុងពន្ធនាគារ នដ្យស្របទន�្មើសតូចត្ច ដូចជា 
�ួច ទទួ�្�នចារកម្ម រនំលាភនសចក្តីទុកចិត្ត បំ្លែិចបំផ្លែ ញបទព្យ 
សម្ត្តិ និងននស្ទេុសចបាប។់ គិតបតរឹមោកក់ណា្ត � នេកញ្ញា  
ឆ្នា ២ំ០១៤ ៧០ភារយថននារកីនាុងពន្ធនាគារ ស្ិតកនាុងការឃុំេលែួនបនណា្ត ះ
អាសននារងច់ាសំវនាការ រមួទាងំអនាករងច់ាបំណ្តរឹ ងឧទ្ធរណ៍ ឬ ស្�បកម 
ស្្ពរ (តុលាការកំពូ�)។ នបើនទាះជាអង្គការ�ីកាដូ មនិមានស្ិតិអំពី
ចំនួននារនីដ�មានការទទួ�េុសបតរូវនែទាកូំនកន៏ដ្យ តួន�េទំនង 
ជាេ្ស់។

បចចាុប្ននាននះ ជនជាបឃុ់ំជានារមីានចំនួនបបមាណ ៨ 
ភាគរយ ថនចំនួនជនជាបឃុ់ំសរបុ ប៉ាុនន្តមនិមានស្្បន័ ឬ អង្គភាព 
ដ្ចន់ដ្យន�កសបមាបន់តនស្តីននាះនទ។ កននលែងដ្កជ់នជាបឃុ់ំជានារ ី
នដ�ធំជាងនគ គឺមណ្�អបរ់នំកនបបទី២ នៅរាជធានីភនានំពញ នដ�គិត 
បតរឹមោកក់ណា្ត �នេកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៤ មានជនជាបឃុ់ំជានារចីំនួន 
៤៣២ នាក ់និងអនីតិជនជាបុរសចំនួន ១៥៤ នាក។់ នៅកនាុងមណ្� 
អបរ់នំកនបបទី១ មណ្�អបរ់នំកនបបទី៣ និងមណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ មនិ
មានជនជាបឃុ់ំឃាងំជានារនីនាះនទ។ 

នៅកនាុងពន្ធនាគារនេត្តទាងំអស់ និងកននលែងឃំុឃាងំរបស់ 
នគបា� (PJ) នៅរាជធានីភនានំពញ នារបីតរូវបានដ្កឲ់្យនៅកនាុងបន្ទប ់
ដ្ចន់ដ្យន�កពីបុរស ប៉ាុនន្តមនិជានិចចាជាកា� ស្ិតនៅកនាុងអគារដ្ច ់
នដ្យន�កពគីានា ននាះនទ។ ជាទូនៅ ពន្ធនាគារកម្ុជាបតរូវបាននរៀបចំ 
ន�ើង នដើម្នីតបនបមើនសចក្តីបតរូវការរបស់ជនជាបឃុ់ំបុរសជាចំបង ជា 
ពិនសស ទាកទ់ងនរឹងសកម្មភាព�ំនហកំស្ន្ត និងឱកាសទទួ�បាន
ការបណ្តុ ះបណា្ត �វជ្ិាជីវៈ។ ដូចនដ�បានកតស់មា្គ �់កនលែងមក ការ 

មនិទទួ�បានឱកាសនបបននះ ជាទូនៅនស្មើនរឹងការមនិទទ�ួបាន 
នព�នវលានចញនបរៅបន្ទបប់គបប់គាន ់ និងអត្បបនយជនន៍្្សងនទៀត។ 
ជាធម្មត្ នស្តីកទ៏ំនងជាមនិមានធនធានែវកិាដូចបុរស កនាុងការសូក
បា៉ា នម់នន្តីពន្ធនាគារ នដើម្ទីទួ�បាន ’សិទ្ធិពិនសស’ នបបននះនដរ។

នៅកនាុងពន្ធនាគារមយួ មនន្តីពន្ធនាគារបានទទួ�ស្្គ �់នា
នព�ែ្មីៗននះ ថាមនិមានឱកាសការងារ ឬ ឱកាសបណ្តុ ះបណា្ត � 
ទា�់នតនស្ះសបមាបន់ារ។ី េណៈនដ� ជនជាបឃុ់ំជាបុរស នដ�បតរូវ 
នធវើការ បតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យនចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំ យ៉ា ងតិច ៥ នមា៉ា ង 
កនាុងមយួថែ្ង នារមីានា កន់ដ�ជាបន់ៅកនាុងពន្ធនាគារននះ បានបបាបអ់ង្គការ 
�ីកាដូ ថា នដ្យស្រនារមីនិអាចចូ�រមួកនាុងសកម្មភាពខ្ងនបរៅ 
ទាងំននះបាន នារបីតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យនចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំបតរឹមនត 
៣០ នាទី ប៉ាុនណាណ ះ កនាុងមយួថែ្ង។ គួរឲ្យកតស់មា្គ �់្ងនដរថា នពញ 
មយួឆ្នា ២ំ០១៣ ចំនួនជនជាបឃុ់ំជានារជីាមធ្យម មានចំនួន ៨ 

ជនជាបឃុ់ំជានស្តី នៅពន្ធនាគារនេត្តកំពងឆ់្នា ងំ ឆ្នា ២ំ០០៩

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ១៥



ភាគរយ ប៉ាុនន្តនយងត្មស្ិតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធនាគារ កនាុង 
ចំនណាមជនជាបឃុ់ំ ១,៦៤៣ នាក ់ នដ�ទទួ�បានកម្មវធិីអបរ់ ំ ឬ 
បណ្តុ ះបណា្ត �វជ្ិាជីវៈ នារមីាននត ៥.៦ ភាគរយប៉ាុនណាណ ះ។២៣

អង្គការ�ីកាដូ បានសមាភា សនអ៍តីតជនជាបឃុ់ំជានារ ីនដ�
បានអធិបបាយអំពី្�ប៉ាះោ�់ថនការជាបឃុ់ំឃាងំ មកន�ើេលែួនរបស់ 
គាតផ់្្ទ �់ និងមកន�ើបគរួស្ររបស់គាត។់ ចំនោះកុមារេលែះ ការជាប ់
ឃុំឃាងំរបស់មា្ត យ អាចបណា្ត �ឲ្យមាន្�ប៉ាះោ�់សីុជនបរៅ និង 
យូរអនងវង ចនំោះអារម្មណ៍ និងស្្នភាពកនាុងសង្គមរបស់អនាកទាងំ
ននាះ។ អង្គការ�ីកាដូបានជូបជាមយួនារជីាមា្ត យជានបចើននាក ់ នដ� 
បានបបាបថ់ា កូនៗរបស់ពួកគាតឈ់បន់រៀន នៅនព�នដ�មា្ត យជាប ់
ពន្ធនាគារជាចំបង នដ្យស្រនតបញ្ហា ែវកិា។

“េញាុ ំបពរួយបារមភាចំនោះកូនៗេញាុ ំយ៉ា ងខ្លែ ងំ...មុននព�េញាុ ំបតរូវបាន 
ចាបេ់លែួន ពួកគាតដូ់ចកុមារដន៏ទៀតនដរ ប៉ាុនន្តឥ�ូវ ពួកគាតគិ់ត និង 
បបបពរឹត្តដូចនីតិជនអញចា រឹង។ វាហាកដូ់ចជា ពួកគាតប់ានបាតប់ងវ់យ័ 
កុមារភាពរបស់ពួកគាតន់ៅនហើយ។”

បបសិននបើមា្ត យរបស់អនាកទាងំននាះ ជាបឃុ់ំនៅកនាុងពន្ធនាគារ 
នដ�ស្ិតនៅឆ្្ង យពី្្ទះ ករណី ទូនៅទាកទ់ងនរឹងអនាកជួញនបគឿងនញៀន 

វាពិតជាពិបាកខ្លែ ងំណាស់ សបមាបកុ់មារទាងំននាះ នៅសួរសុេទុក្ខ 
មា្ត យរបស់ពួកគាតជ់ានទៀងទាត ់ឬ កម៏និបាននៅនស្ះ។ ស្លែ កស្នា ម 
អាបកកក់នាុងសង្គម មានចំនោះនស្តីនដ�ជាបឃុ់ំកទ៏ំនងជា មានខ្លែ ងំ 
ជាងចំនោះបុរស្ងនដរ។ កត្្ត ននះអាចនាឲំ្យមានហានិភយ័េ្ស់ 
នដ�កូនៗរបស់គាត ់កន៏រឹងទទួ�រងនូវបញ្ហា ននះនដរ។

 ប៉ាុនន្តកត្្ត ទាងំននះ ជាធម្មត្ មនិបតរូវបានយកនៅពិចារណា 
ននាះនទ  នៅនព�វនិិចឆេយ័ថា នតើនារមីានា កប់តរូវជាបក់នាុងពន្ធនាគារ ឬអត។់ 
អង្គការ�ីកាដូ នជឿថា នារនីដ�មានកូន មនិគួរដ្កឲ់្យជាបឃុ់ំបនណា្ត ះ 
អាសននារងច់ាសំវនាការននាះនទ ន�ងន�ងនតចាបំាចប់ំ្ុត។ អង្គការ 
�ីកាដូ កន៏ជឿជាក់្ ងនដរថា ជនបមើសន្្សងៗ សបមាបក់ារដ្កន់ទាសមនិ 
ជាបឃុ់ំ គួរនតយកមកពិចារណាជានិចចា នៅនព�កាតន់ទាសនារជីា 
មា្ត យ ឬ ជាអាណាពយោបា�របស់កុមារ នដ្យពិចារណានៅន�ើ្�
ប៉ាះោ�់នដ�អាចនកើតមានចំនោះកូនៗរបស់គាត។់ ជាអកុស� 
នៅកម្ុជា សូម្នីតនារមីានថ្្ទនោះ នហើយនិងនារនីដ�នទើបសបមា� 
បុបតរចួ កប៏តរូវចាបប់ញួ្នមកឃំុឃាងំនៅពន្ធនាគារនដរ នដ្យមនិ 
ពិចារណានៅន�ើស្វត្ និងស្្នភាពបគរួស្របស់អនាកទាងំននាះ
ន�ើយ។ 

២៣ កិច្ច្បជុំ្បចាំ្្ាំរបស់អគ្គនាយកែ្ានពន្ធនាគារ ស្តតីពតីសមិទ្ធិផលសគ្មចបានក្នុង ្្ាំ២០១៣ និងការកំណត់ទិសគែៅស្មាប់្្ាំ២០១៤ (នថ្ងទតី២-៣ ្្ាំ២០១៤)

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា១៦



នក្មងបបរុស និងមា្ត យ កនាុងទិវាសិទ្ធិនារអីន្តរជាតិ នៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី២ ឆ្នា ២ំ០១១



កុមារក្នុង�ន្ធនាគារ-លូតលាេ់ក្នុង�ន្ធនាការសនៅកម្នុជា

បតរឹមនេតុលា ឆ្នា ២ំ០១៤ កនាុងចំនណាមពន្ធនាគារនដ�អង្គការ 
�ីកាដូ នធវើការឃាលែ នំមើ�២៤ មានកុមារចំនួន ៣៥ នាក ់អាយុចននាលែ ះពី ១ 
នេ រហូតដ�់ ៣ ឆ្នា កំនលែះ កំពុងរស់នៅជាមយួមា្ត យ កនាុងពន្ធនាគារនៅ 
កម្ុជា។ បបមាណោកក់ណា្ត �កនាុងចំនណាមពួកនគ បានចាបក់ំនណើ ត 
នៅកនាុងពន្ធនាគារ នហើយមនិស្្គ �់រស់ជាតិជីវតិខ្ងនបរៅរបង 
ពន្ធនាគារននាះន�ើយ។ នបើនទាះជាមានការសិកសោ�មអតិតិចតួចអំពី 
្�ប៉ាះោ�់រយៈនព�យូរ នដ្យស្រការរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ 
ចំនោះការ�ូតលាស់របស់កុមារកន៏ដ្យ កព៏ិតចបាស់ថា ចំនោះកុមារ 
មយួចំនួន បឋមវយ័កនាុងពន្ធនាគារអាចមាន ្�ប៉ាះោ�់យ៉ា ងខ្លែ ងំ
នៅន�ើការ�ូតលាស់្លែូវកាយ និង្លែូវចិត្តរបស់កុមារ នហើយការប៉ាះ 
ោ�់ទាងំននាះ គឺគា្ម នការន�ើកន�ងននាះនទ។

ចាបត់្ងំពីការដ្កឲ់្យនបបើបបាស់ចបាបស់្តីពីពន្ធនាគារ នេធនាូ 
ឆ្នា ២ំ០១១ នដ�បានកាតប់ន្យកបមតិអាយុរបស់កុមារ នដ�បតរូវ 
អនុញ្ញា តឲ្យរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ ពី ៦ ឆ្នា  ំមកបតរឹម ៣ ឆ្នា  ំមក ចំនួន 
កុមាររស់នៅកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា បានែយចុះជាង ៥០ ភាគរយ។    
កនាុងនេបនា្ទ បពី់ការអនុមត័ចបាបន់នះ មានកុមារចំនួន ៧១ នាក ់នៅកនាុង 
ពន្ធនាគារចំនួន ១៧ អាយុន�ើពី ៣ ឆ្នា  ំនហើយជិត ៣ ឆ្នា  ំនបកាយមក 
មានកុមារបតរឹមនត ៦ នាក ់ប៉ាុនណាណ ះ នដ�មានអាយុន�ើស ៣ ឆ្នា  ំរស់ 
នៅកនាុងពន្ធនាគារ។

អង្គការ�ីកាដូ ស្វ គមនច៍ំនោះការនកនបបចបាបក់ា�ពីឆ្នា  ំ
២០១១ នហើយមានកមាលែ ងំចិត្តយ៉ា ងខ្លែ ងំ ចំនោះការកាតប់ន្យដន៏បចើន
ថនចំនួនកុមាររស់នៅជាមយួមា្ត យ កនាុងពន្ធនាគារ។ កប៏៉ាុនន្តតួន�េននះ 
ភាគនបចើន ជា�ទ្ធ្�ថនការបន្តកិចចាេិតេំបបរឹងនបបង របស់អង្គការមនិ 
នមនរដ្ឋា ភបិា� នដ�នធវើការជាមយួកុមារ និងនារកីនាុងពន្ធនាគារ រមួ 
ទាងំអង្គការ�ីកាដូ្ងនដរ នហើយគួរឲ្យនស្កស្្ត យ ជាកន់ស្តង មាន 
តិចណាស់ ជា�ទ្ធ្�ថនការបនង្កើនកិចចាេិតេំបបរឹងនបបងរបស់ភាគី 
អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធនាគារ និងបកសួងសង្គមកិចចា អតីតយុទ្ធជន និង 
យុវនីតិសម្ទា ជាស្្បន័នដ�គួរទទួ�េុសបតរូវដរឹកនា ំ កនាុងការវាយ
តថមលែចំនោះការនែទាសំមបសប និងការដកហូត និងប្តូរទីកននលែងរស់នៅ 
របស់កុមារនចញពីពន្ធនាគារ។

គួរនស្កស្្ត យ បបពន័្ធពន្ធនាគារកមុ្ជា មនិមានសមត្ភាព 
កនាុងការ ្្គត់្ ្គងន់សចក្តីបតរូវការជាមូ�ដ្ឋា នភាគនបចើន ដូចជា ការអបរ់ ំ
អាហារបូត្មភាសមបសប ការនែទាសុំេភាព និងការបបាបស័យទាកទ់ង
កនាុងសង្គមននាះនទ។ កុមារនដ�រស់ដ្ចន់ដ្យន�កពីពិភពខ្ងនបរៅ 
នហើយទទួ�ទានអាហារមនិបគបប់គាន ់ ជានរឿយៗជួបបបទះបញ្ហា  
ធ្ងនធ់្ងរ ទាកទ់ងនរឹងការ�ូតលាស់របស់កុមារ នហើយមានការ�ំបាក 
កនាុងការសបមបេលែួន ចូ�កនាុងសង្គម នព�នដ�អនាកទាងំននាះនចញពី 
ពន្ធនាគារ។ អង្គការ�ីកាដូកប៏ានដរឹងអំពីករណីនដ�កុមារវយ័នក្មង 
ទទួ�រងការវាយដំ នៅកនាុងពន្ធនាគារ នដ្យមនិមានការអន្តរាគមន ៍ឬ 
វធិានការការោរពីសំណាកអ់ាជាញា ធរ្ងនដរ។ 

ការសនបមចអនុញ្ញា តឲ្យកុមារអាយុនបកាម ៣ ឆ្នា  ំ រស់នៅជា 
មយួមា្ត យកនាុងពន្ធនាគារ គួរនតអាបស័យនៅន�ើការវាយតថមលែឲ្យបាន 
នពញន�ញនៅស្្នភាពផ្្ទ �់េលែួន និងអាបស័យន�ើឧត្តមបបនយជន ៍
របស់កុមារ។២៥ ការវាយតថមលែ គួរនតនធវើការពិចារណានៅន�ើ អាយុ នភទ 
ការធំធាត ់សុេភាព និងទំនាកទ់ំនងជាមយួមា្ត យ នហើយនិងជនបមើស
សមរម្យនដ�មាននៅខ្ងនបរៅ និង្�ប៉ាះោ�់ នដ�ទំនងនកើនមាន 
ចំនោះសុេភាព និងការ�ូតលាស់របស់កុមារនដ្យស្រការរស់នៅ 
កនាុងពន្ធនាគារ។ ការវាយតថមលែបសនដៀងគានា ននះគួរនតនធវើន�ើង្ងនដរ 
នព�នដ�កុមារបានចាបក់ំនណើ ត កនាុងនព�មា្ត យជាបព់ន្ធនាគារ 
នដើម្សីនបមច ថានតើកុមារគួរនតស្នា កន់ៅកនាុងពន្ធនាគារ ឬអត ់ នហើយ 
រយៈនព�ប៉ាុនា្ម ន ឬក ៏ មនិគួរស្នា កន់ៅទា�់នតនស្ះនតម្តង។ ត្ម 
ទស្សនៈរបស់អង្គការ�ីកាដូ ការវាយតថមលែននះបតរូវនតនធវើជាបន្តបនា្ទ ប ់
នដ្យស្រនតការនបបបបរួ�ស្្នភាពកនាុងពន្ធនាគារ និងការនបបបបរួ�ថន
នសចក្តីបតរូវការសបមាប�ូ់តលាស់របស់កុមារ។

នៅនព�នដ�កុមារមានអាយុ ៣ ឆ្នា  ំ ការដ្កឲ់្យនៅដ្ច ់
នដ្យន�ក បតរូវនតនធវើន�ើង នដ្យមាន�ក្ខណៈសមបសប មានការ 
ជបមាបឲ្យដរឹងចបាស់លាស់ និងមានការបបរុងបបយត័នាឲ្យបានបតរឹមបតរូវ 
នហើយការដ្កឲ់្យនៅដ្ចន់ដ្យន�កននះ អាចនធវើនៅបាន �ុះបត្នត
មានការនរៀបចំចាតន់ចងការនែទាកុំមារនៅខ្ងនបរៅបានបតរឹមបតរូវ។

គួរឲ្យនស្កស្្ត យ នៅកម្ុជា វាហាកដូ់ចជាមនិមានបបពន័្ធ 
និងនគា�ការណ៍នណនាចំបាស់លាស់ នដើម្កីំណតឲ់្យដរឹងថា នព�
ណាជានព�នវលាសមបសបសបមាបកុ់មារ រស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ 
នហើយ បតរូវយកកុមារនចញពីមា្ត យរបស់ពួកគាតន់ដ្យរនបៀបណា 
នព�នដ�កុមារមានអាយុ ៣ ឆ្នា ។ំ នដើម្នីដ្ះបស្យបញ្ហា ទាងំអស់ននះ 
អង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា� ជានរឿយៗ នៅនតនដើរតួនាទីដរឹកនា ំោកព់ន័្ធ 
នរឹងការវាយតថមលែន�ើករណីរបស់កុមារមានា ក់ៗ  នហើយនិងនសវងរកកននលែង
ខ្ងនបរៅនដ�សមបសបសបមាបកុ់មារ។

កនាុងឆ្នា ២ំ០១៣ អង្គការ�ីកាដូ បានទទួ�ពត័ម៌ានថា នៅ 
កនាុងពន្ធនាគារមយួ នដ�នព�ននាះ មានកុមារនបចើននាក ់ មានអាយុ 
ន�ើស ៣ ឆ្នា  ំរស់នៅទីននាះ មា្ត យរបស់កុមារបតរូវនគឲ្យនព�នវលាបតរឹមនត 
១ សបា្ត ហ៍ នតប៉ាុនណាណ ះ នដើម្នីសវងរកកននលែងរស់នៅន្្សងសបមាបកូ់ន 
របស់អនាកទាងំននាះ។ នាយកពន្ធនាគារដថ៏ទនទៀតកប៏ានពន្យ�់បបាប ់
អង្គការ�ីកាដូថា ពួកគាតម់និមានសមត្ភាពកនាុង ការធានាថា ការដក 
ហូតកុមារនចញពីមា្ត យកនាុងពន្ធនាគារ បបបពរឹត្តនៅបានបតរឹមបតរូវននាះនទ 
នហើយថា ពួកគាតម់និបានទទួ�ជំនួយអវីនស្ះពីបកសួងសង្គមកិចចា 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ទា។

នដើម្នីឆលែើយតប ចំនោះស្្នភាពកុមារនដ�រស់នៅកនាុង 
ពន្ធនាគារ ជាមយួមា្ត យ អង្គការ�ីកាដូកំពុងបន្តនចញ្សោយនូវករណី
សិកសោជាបន្តបនា្ទ ប ់ នដ�នធវើការសិកសោវាយតថមលែអំពី្�ប៉ាះោ�់ 
នដ�មាន ចនំោះកុមារ នដ��ូតលាស់នៅកនាុងពន្ធនាគារនៅកម្ុជា 

២៤ គនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្នុជា មិនមានកុមាររស់គនៅជាមួយឪពុក ឬ អាណាព្យាបាលគផសេងគទៀត គនោះគទ។
២៥ វិ្ាន្កុងបាងកក ៤៩ និង ៥២ និងមា្តា ៣ (១) ននអនុសញ្ញាអង្គការសហ្បជាជាត ិស្តតីពតីសិទ្ធិកុមារ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា១៨



អំស�តីទារុណកម្ម នបិងការសធវតីរាប

២៦ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/182LICADHOReportChildrenBehindBars2013-English.pdf
២៧ សូមគមើល http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=195

រមួទាងំអនុស្សនម៍យួចំនួន ជូនចនំោះអាជាញា ធរកម្ុជា អំពីរនបៀបកនាុង 
ការធានាថា សិទ្ធិរបស់កុមារ និងមា្ត យរបស់អនាកទាងំននាះ បតរូវបាន 
នគារពនពញន�ញ។ ករណីសិកសោទី១ បងាហា ញពីស្ចន់រឿងរបស់ 
សុគន្ធ២៦ នដ�បានចាបក់នំណើ ត និងបតរូវបានចិញចា រឹមបីបាចក់នាុង 
ពន្ធនាគារ រហូតដ�់គាតអ់ាយុជិត ៧ ឆ្នា ។ំ ស្ចន់រឿងរបស់សុគន្ធ 

បានបងាហា ញថា បបពន័្ធពន្ធនាគារនានព�បចចាុប្ននា មនិមានសមត្ភាព 
កនាុងការ្្ត�់ជូន និងការោរកុមារកនាុងពន្ធនាគារននាះនទ។ ករណីសិកសោ 
ទី២ បានសិកសោវាយតថមលែអំពីបទពិនស្ធនរ៍បស់ ដ្រា៉ា  នដ�បានរស់ 
នៅជាមយួមា្ត យ កនាុងពន្ធនាគារត្ន ្្ម  ត្ងំពីចាបក់នំណើ ត រហូតដ�់ 
ដ្រា៉ា  មានអាយុជាង ៣ ឆ្នា  ំកនលែះ។

កា�ពីថែ្ងទី២០ នេមែុិនា ឆ្នា ២ំ០១៤ កនាុងអំ�ុងនព�បបជំុ 
ជាមយួនលាក សុរយិ សូ៊នបឌ៊ី អនាករាយការណ៍ពិនសសរបស់អង្គការ 
សហបបជាជាតិស្តីពីស្្នភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ុជា ឯកឧត្តម ស 
នេង រដឋាមនន្តីបកសួងមហាថ្្ទ បានបញ្្កថ់ា អាជាញា ធរកម្ុជានរឹងមនិអត ់
នអានចនំោះការនធវើទារណុកម្មកនាុងនព�ឃុំឃាងំននាះនទ។

បបាមំយួ ថែ្ង នបកាយមក អង្គការ�ីកាដូ បាននចញ្សោយ 
របាយការណ៍មយួ២៧ នដើម្បីបារព្ធទិវាអន្តរជាតិ គាបំទជនរងនបគាះនដ្យ 
អំនពើទារណុកម្ម ថែ្ងទី២៦ នេមែុិនា នដ្យនយងនៅន�ើការនចាទ 
បបកានអ់ំពីការរនំលាភបំោនជាង ៥០០ ករណី នដ�បបបពរឹត្តនដ្យមនន្តី 
រដ្ឋា ភបិា� នៅប៉ាុស្តិ៍នគរបា� និងនៅពន្ធនាគារ ចាបត់្ងំពីនេមករា 
ឆ្នា ២ំ០០៨ មក នដ្យរមួទាងំការរនំលាភបំោនន�ើនារ ី និងអនីតិជន 
នហើយនិងអនាកនដ�ជួបបបញ្ហា ្លែូវចិត្ត្ងនដរ។ របាយការណ៍ននាះ 
បងាហា ញថា មនិមានការផ្លែ ស់ប្តូរជាកន់ស្តងណាមយួ ទាកទ់ងនរឹងបបនភទ 
ភាពញរឹកញាប ់ និងភាពធ្ងនធ់្ងរថនការរនំលាភបំោន នដ�បតរូវបាន      
រាយការណ៍ប៉ាុនា្ម នឆ្នា ចុំងនបកាយននះ ននាះនទ។

ទិននានយ័របស់អង្គការ�ីកាដូ បងាហា ញថា ភាគនបចើនថនអនាក 
នដ�បានរាយការណ៍អំពី ភាពនឃានៅរបស់នគរបា� និងមនន្តី 
ពន្ធនាគារ បាននរៀបរាបថ់ា េលែួនបតរូវបាននគ វាយ ទាត ់ធាក ់ទះកនំ្លែៀង 
ដ្�់ នហើយជាញរឹកញាប ់ រហូតដ�់ពួកគាត ់ហូរឈាម ឬ បាតប់ង ់

្ស្តតីមាននផ្គពោះមា្ក់បាន 
និយាយថា៖ "...មនន្តតីនគរបាលបានអាន 

លិខិតសារភាព ប៉ដុន្តមិនដមនជាពាក្យសម្តតី
របស់ខ្នុំគទ។ ខ្នុំក៏បានបែិគស្ មិន 

ផ្តិតគមនែគលើលិខិតសារភាពគនោះគទ។ 
រំគពចគនោះ មនន្តតីនគរបាល បានយក 
រំពាត់មកវាយស្មា និងខ្ងរបស់ខ្នុំ....

គបើគទោះជាខ្នុំ្បាប់គាត់ថា 
ខ្នុំមាននផ្គពោះកគ៏ែោយ...។"

ជញំ្្ងពន្ធនាគារ នេត្តកំពងឆ់្នា  ំឆ្នា ២ំ០០៩

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ១៩



សនលែប។់ អនាកទាងំននាះ ជានបចើននាកប់តរូវបាននគវាយបគបក់ននលែង ន�ើេលែួនរបស់ពួកគាត ់បពមទាងំកបា� 
និងក្ងនដរ។ អនាកេលែះបតរូវបាននគរញុកបា�របស់គាត់្ ្ទបន់រឹងជញំ្្ងកម៏ាននដរ។ វត្ុនដ�បតរូវបាន 
នបបើបបាស់កនាុង នព�វាយដំ មានដូចជា កានំភលែើង ដំបងនឈើ នដក ដំបងឆក ់វទិ្យទុាកទ់ង នខ្នា ះថដ បចវា៉ា ក ់
នេ្សពួរ នេ្សនភលែើងអគ្គិសនី អិដឋា និងនេ្សបកវា៉ា ត។់ ជនជាបឃុ់េំលែះបតរូវបាននគយកែងប់ាលែ ស្ទិក និងវត្ុន្្សង 
នទៀត បគបមុេ កនាុងនព�វាយដំ។ ភាគនបចើនថនអនាកនដ�បាន ្្ត�់សមាភា សនប៍បាបថ់ា អនាកទាងំននាះបតរូវ 
បាននគវាយ នដើម្បីង្ខំឲ្យពួកគាតស់្រភាព ឬ បងប់បាកន់ៅឲ្យអនាក នដ�បំោនន�ើអនាកទាងំននាះ។   
ចំនោះអនាកនដ�មនិអាចអានអក្សរនេ្មរបានបតរូវ បង្ខំឲ្យ្្តិតនមថដន�ើ�ិេិតស្រភាព នដ�អនាកទាងំ 
ននាះមនិយ�់នទៀត្ង។ 

អង្គការ�ីកាដូកទ៏ទួ�បានការរាយការណ៍ ទាកទ់ងនរឹងជនជាបឃុ់បំតរូវបាននគទាញសក ់
ទមាលែ កម់កន�ើដី បង្ខំឲ្យឈរនជើងមយួរយៈនព�យូរ នហើយមនន្តីពន្ធនាគារមយួចំនួនឈរជានន់�ើេលែួន 
និងមុេ បនញចាកវត្ុអវីមយួចូ�មាត ់ អុជនរឹងបារ ី �ុតជង្គងរ់យៈនព�យូរ រមួទាងំនៅនបកាមកំនៅ 
បពះអាទិត្យ បចបាចក់ និងការនបបើបបាស់ឧបករណ៍ឆកន់្្សងនទៀត សបមាបក់ារនធវើទារណុកម្ម្ងនដរ។

ពួកគាតជ់ានបចើននាកប់ានបបាបពី់ការរងការគំរាមកំនហង ឬក ៏ បគរួស្ររបស់ពួកគាតរ់ងការ 
គំរាមកំនហង នដ្យនគរបា� ឬ មនន្តីពន្ធនាគារ ជាទូនៅ នដើម្ជីំរតិយកបបាក ់ឬ បង្ខំឲ្យស្រភាព។ 
អនាកេលែះទទួ�រងការគំរាមសមាលែ ប ់ឬក ៏ការគំរាមបោំន្លែូវនភទ នហើយអនាកន្្សងនទៀត បតរូវនគយកកានំភលែើង 
ភ្ងក់បា� ឬ គំរាមឆកន់រឹងដំបងឆក។់ ការគំរាមដកបកចកកប៏តរូវបានន�ើកន�ើង ្ងនដរ។ អនាកទាងំ
ននាះជានបចើននាកក់ប៏ាននិយយថា ពួកគាតប់តរូវបាននគមនិ្្ត�់អាហារ ឬ ទរឹក នៅកននលែងឃុំឃាងំ 
របស់នគរបា�ននាះនទ។

បបនទសកម្ុជា បាន្្ត�់សចាចា បន័ន�ើពិធសី្របនន្មថនអនុសញ្ញា របស់អង្គការសហ- 
បបជាជាតិ ស្តីពីការបបឆ្ងំនរឹងអំនពើទារណុកម្ម និងការបបបពរឹត្តមកន�ើេលែួន ឬ ទណ្កម្មឯនទៀត នដ� 
នឃានៅ អមនុស្សធម ៌ ឬ បនន្ាកបនា្ទ ប កា�ពីឆ្នា ២ំ០០៧។ កនាុងចំនណាមចំណុចឯនទៀត 
ពិធីស្រននះតបមរូវឲ្យ រដឋាភាគីទាងំឡាយ បនង្កើតយន្តការបងា្ក រថានា កជ់ាតិនដ�ឯករាជ្យ មយួ (NPM) 
កនាុងរយៈនព�មយួឆ្នា  ំ ថនការ្្ត�់សចាចា បន័។ បបនទសកម្ុជា មនិទានប់ានបនង្កើតស្្បន័នបបននះ 

ថា្ក់ែឹកនាំក្នុងបន្ប់ឃុំឃាំង

រចនាសម្័ន្ធ្គប់្គង ក្នុងបន្ប់ឃុំឃាំង
ដែលលក្ណៈមិនផ្លូវការ និងមិនមានការ 
្គប់្ គង រួមមាន គមបន្ប់ និងគមបន្ប់ 
រង។ អ្កទាំងគនោះ្តូវបានគ្ជើសតាំង 
គែោយសារភក្តតីភាព ចគំពោះថ្ាក់្គប់្គង 
ពន្ធនាគារ គហើយពួកគគជាអ្កបគងកើត និង
អនុវត្តវិន័យពន្ធនាគារែ៏មាន្បសិទ្ធិភាព 
គហើយ អនុវត្ត្បព័ន្ធ្សគែៀងគ្ាននការ 
្គប់្ គងពន្ធនាគារ ដែលយកវិន័យរបស់ 
ពួកគាត់ ជាជាងវិន័យ និងនតីតិវិ្តី ផ្លូវការ។ 
គហតុែូចគនះ គមបន្ប់ និងសមាជិកនន 
គណៈកម្មា្ិការ្គប់្គង ក្នុងបន្ប់ 
្ប្ពឹត្តគទៅគែោយមាននិទណ្ឌភាព គហើយ 
ជាទមា្ប់ វាយែំជនជាប់ឃុំថ្មតី ជាការ 
"សវាគមន"៍ ចំគពោះជតីវិតក្នុងពន្ធនាគារ 
គហើយអាច្ប្ពឹត្តអគំពើហិងសេាែល់ជនជា
ប់ឃុែំ៏នទគទៀត ក្នុងនាមថាែាក់វិន័យ។ 
ការវាយែំដបបគនះ ជាគរឿងៗគកើតគឡើង 
គហើយគឃោគឃៅ គហើយអ្កដែលក្ាយជន 
រងគ្គោះ មិនមានមគ្្យោបាយក្នុងការប្តឹង
ផ្តលគ់នោះគទ។

ពន្ធនាគារ នេត្តឧត្តរមានជយ័ ឆ្នា ២ំ០១៤

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា២០



នដ�មាននគា�បំណងចំបង នដើម្ឃីាលែ នំមើ� និងទបស់្្ក តអ់ំនពើ 
ទារណុកម្ម និងការនធវើបាបន្្សងៗនៅកនាុងទីកននលែងឃំុឃាងំនៅន�ើយ។ 
្្ទុយនៅវញិ គណៈកមា្ម ធិការអន្តរបកសួង នដ�មាន សមាសភាពមនន្តី 
រាជរដ្ឋា ភបិា� ន្្សងៗ បតរូវបានបនង្កើតន�ើង កនាុងឆ្នា ២ំ០០៩។ 
គណៈកមា្ម ធិការ ននះ មនិឯករាជ្យ នហើយមនិមានបបសិទ្ធិភាពនទៀត។

បនន្មនៅន�ើការរនំលាភបំោននដ្យមនន្តីរាជរដ្ឋា ភបិា�នៅ
ប៉ាុស្តិ៍នគរបា� និងពន្ធនាគារ អង្គការ�ីកាដូបានកតប់ត្ជានទៀងទាត់
នូវការរនំលាភបំោននដ្យនគរបា� និងកងកមាលែ ងំ សន្តិសុេរបស់រដឋា 
ដថទនទៀត នៅកននលែងចាបេ់លែួន និងកននលែងឆលែងកាតម់ុននព�នៅដ�់ 
ប៉ាុស្តិ៍នគរបា�។ នព�ដ�់ពន្ធនាគារ កអ៏ាចមានរនំលាភបំោនពីសំ
ណាកជ់នជាបឃុ់ំដូចគានា ្ងនដរ ជាធម្មត្នបកាបមបញ្្ផ្្ទ �់ ឬ 
នបកាមការយ�់បពម ពីអាជាញា ធរពន្ធនាគារ។

ន�ើសពីននះនៅនទៀត អង្គការ�ីកាដូនជឿជាកថ់ា ស្្នភាព
ថនការឃុំឃាងំនៅកននលែងឃំុឃាងំមយួចំនួន រមួទាងំការបដិនសធកនាុង
ការទទ�ួបានការពយោបា�បតរឹមបតរូវ បបនហ�ជាដូចគានា នៅនរឹងការ 
បបបពរឹត្ត នដ�មាន�ក្ខណៈនដ�នឃានៅ អមនុស្សធម ៌ ឬ 
បនា្ទ បបនន្ាក ្ងនដរ។ ក្តបីារមភាជាខ្លែ ងំគឺទាកទ់ងនរឹងការរាយការណ៍

ថា អនាកនដ�មានបញ្ហា ្លែូវចិត្ត បបឈមនរឹងហានិភយ័នដ្យការរនំលាភ
បំោននៅកនាុងពន្ធនាគារ និងកននលែងឃំុឃាងំរបស់នគរបា�។

ការនឆលែើយតបរបស់អាជាញា ធរកម្ុជានៅនរឹងរបាយការណ៍របស់
អង្គការ�ីកាដូ មនិអាចទទួ�យកបាននទ។ ឯកឧត្តម គុយ ប៊ុនសន 
អគ្គនាយកថនអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធនាគារ បានអះអាងថា មនិមានការ 
នធវើទារណុកម្ម នកើតមាននៅកនាុងពន្ធនាគារណាមយួនៅកម្ុជាននាះនទ 
ត្ងំពីអតីតកា� រហូតមកដ�់នព�បចចាុប្ននា េណៈនដ� នលាក 
នេៀវ សុភន័ក្ត អនាកនាោំក្យបកសួងមហាថ្្ទ បានមានបបស្សនថ៍ា រាជ 
រដ្ឋា ភបិា�បានកំពុងចាតវ់ធិានការណ៍ចំនោះអំនពើទារណុកម្ម នហើយ 
នយងត្មស្ិតិរបស់បកសួងផ្្ទ �់ មានការែយចុះថនចំនួនអនំពើ 
ទារណុកម្មពីមយួឆ្នា  ំ នៅមយួឆ្នា ។ំ អង្គការ�ីកាដូ សូមមនិឯកភាព 
ចំនោះការអះអាងនបបននះននាះនទ។ ត្មពិត កនាុងរយៈនព� ៣ នេ 
បនា្ទ បពី់ការនចញ្សោយរបាយការណ៍ននាះ អង្គការ�ីកាដូបានទទ�ួ 
ពត័ម៌ានអំពីការនចាទបបកានច់ំនួន ៥៣ ទាកទ់ងនរឹងការរនំលាភបោំន 
(ការនធវើបាប) រមួទាងំករណី បុរសមានា ក ់ នដ�បតរូវបញូ្ននៅមន្ទីរនពទ្យ 
បនា្ទ បពី់រងការវាយដំនដ្យកានំភលែើងពីសំណាកម់នន្តីនគរបា� រហូត 
ដ�់សនលែប ់។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ២១



េ្ានភា�មបិនល្អននេម្ារៈបរបិក្ារស�ទ្យក្នុង�ន្ធនាគារ

នព�នដ�រដឋាមយួ ដកហូតនសរភីាពរបស់បុគ្គ�មានា ក ់ រដឋា 
ននាះបតរូវទទួ�េុសបតរូវ ចំនោះសុេុមា�ភាពថនរាងកាយរបស់បុគ្គ�
ននាះ។ សុេុមា�ភាពននះមនិនមនបតរឹមនតការបបបពរឹត្តចំនោះអនាកទាងំ
ននាះ និងស្្នភាពថនការឃុំឃាងំប៉ាុនណាណ ះនទ ប៉ាុនន្តបតរូវធានា្ងនដរថា 
អនាកទាងំននាះទទួ�បានការនែទាសុំេភាព នដ្យមនិមានការនរ ើស  
នអើងនដ្យស្រស្្នភាព្លែូវចបាបរ់បស់ពួកគាត។់២៨

គួរឲ្យនស្កស្្ត យណាស់ បបពន័្ធពន្ធនាគារកម្ុជាមនិទាន់
បានអនុវត្តចំណុចទាងំពីរខ្ងន�ើននះនៅន�ើយនទ។ ស្្នភាពថនការ 
ឃុំឃាងំ ជាញរឹកញាបម់និអាចបំនពញនូវតបមរូវការសុេភាពជា 
មូ�ដ្ឋា ន ដូចជាការទទ�ួបានអាហារ ទរឹក េ្យ�់បរសុិទ្ធ ទំហំកននលែង 
សបមាបម់ានា ក់ៗ  ពនលែឺបពះអាទិត្យ និងេ្យ�់នចញចូ�។ ការមនិ្្ត�់នវលា 
នចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំ និងសកម្មភាពសបមាបរ់ាងកាយបគបប់គាន ់
កម៏ានឥទ្ធិព�អវជ្ិមានយ៉ា ងខ្លែ ងំ ចំនោះសុេុមា�ភាពន្នាករាយ 
កាយ និង្លែូវចិត្ត្ងនដរ។ 

បនន្មន�ើបញ្ហា ទាងំននះនទៀត សមាភា ៈបរកិា្ខ រនពទ្យពន្ធនាគារ 
មនិបគបប់គាន ់នហើយេវះខ្តធនធានយ៉ា ងខ្លែ ងំ នហើយពន្ធនាគារេលែះមនិ 
មានទាងំប៉ាុស្តិ៍សុេភាពនែមនទៀត្ង។ ចំនោះពន្ធនាគារនដ�មាន 
ប៉ាុស្តិ៍សុេភាពវញិ ជាទូនៅេវះខ្តថានា  ំ និងមនិមានសមាភា រៈបរកិា្ខ របគប ់
បគាន ់ នហើយបុគ្គ�ិកនពទ្យវញិជាធម្មត្ មនិមានចំនណះដរឹងវជ្ិាជីវៈ 
សមបសប នដ្យទទួ�បាននតការបណ្តុ ះបណា្ត �កបមតិមូ�ដ្ឋា ន 
ប៉ាុនណាណ ះ។ ប៉ាុស្តិ៍សុេភាពនៅត្មពន្ធនាគារជានបចើន មនិបានធានានូវ
ភាពដ្ចព់នីគបគបប់គាន ់ នហើយមានការពយោយមតិចតួចណាស់កនាុង 

ការធានាថា ការពិនបគាះជម្ងបឺបបពរឹត្តនៅនដ្យភាពសមា្ង តន់ពញន�ញ។

សិទ្ធិទទួ�បានភាពសមា្ង ត ់និងសមភាពកនាុងទទ�ួបានការ 
ពយោបា� កប៏តរូវបានប៉ាះោ�់្ងនដរ នដ្យស្រថា សំនណើ រសំុការនែទា ំ
សុេភាព បតរូវឆលែងកាតប់បធានបន្ទប ់ ឬ មនន្តីពន្ធនាគារ នដ�ជាអនាក 
កំណតថ់ា    នតើករណីមយួណា មានអាទិភាព នហើយទាមទារបបាកជ់ាការ 
នដ្ះដូរជាមយួនរឹងការ្្ត�់អទិភាពកនាុងការពិនិត្យសុេភាពននះ។

អតីតជនជាបឃុ់មំានា កប់ានបបាបអ់ង្គការ�ីកាដូថា ទា�់នត 
ជនជាបឃុ់នំដ�មានភាពជិតសនាិទ្ធជាមយួមនន្តីពន្ធនាគារ នទើបទទ�ួ 
បានការពយោបា�បតរឹមបតរូវ នហើយថា នទាះបីជាគាតម់ានអារម្មណ៍ថា 
�ហាិតថ�ហាជាបបចា ំ នហើយវ�ិមេុញរឹកញាប ់ កគ៏ាតម់និទទួ�បានការ 
ពយោបា�បតរឹមបតរូវននាះនទ។ បនា្ទ បពី់មានអន្តរាគមនពី៍ខ្ងនបរៅ គាត ់  
បតរូវបានន្្ទរឲ្យនៅបន្ទបម់យួនដ�មនិសូវចនងអៀត នដ�ទុកសបមាប ់
ជាកជ់នជាបឃុ់ំឈ។ឺ ប៉ាុនន្ត គាតប់ានបបាបអ់ង្គការ�ីកាដូ ថា ជនជាប់
ឃុំនៅកនាុងបន្ទបជ់ាមយួគាតេ់លែះមយួចំនួន អតឈ់ទឺា�់នតនស្ះ។ 
្្ទុយនៅវញិ គាតន់ជឿថា ពួកនគបានសូកបា៉ា នប់ុគ្គ�ិកប៉ាុស្តិ៍សុេភាព 
នហើយថាបានយកបញ្ហា សុេភាព នដើម្បីានប្តូរនៅបន្ទបន់ដ�បសរួ�
ជាងមុន។

អង្គការ�ីកាដូ ទទួ�បាននូវការរាយការណ៍េលែះនដ�គួរឲ្យ
បារមភាជាខ្លែ ងំ ទាកទ់ងនរឹងការនែនាសុំេភាព និងការពយោបា�នដ�បតរូវ 
្្ត�់ឲ្យនតចំនោះអនាកនដ�មាន�ទ្ធភាពបងប់បាកប់៉ាុនណាណ ះ។ នហើយជន 
ជាបឃុ់ំមយួចំនួនរាយការណ៍ជាញរឹកញាបថ់ា នបើនទាះជាពួកគាតអ់ាច 

២៨ គគោលការណ៍មូលែ្ានស្មាប់ការ្ប្ពឹត្តចំគពោះជនជាប់ឃុំ គគោលការណ៍ទតី៩។

បគរូនពទ្យអង្គការ�ីកាដូ ្្ត�់ការពយោបា�ដ�់ជនជាបឃុ់ំឃាងំ ឆ្នា ២ំ០១៤

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា២២



នៅប៉ាុស្តិ៍សុេភាព នៅនព�នដ�ពួកគាតឈ់កឺន៏ដ្យ កព៏ួកគាត ់មនិ
បានទទ�ួការពិនិត្យសុេភាពឲ្យបានបតរឹមបតរូវននាះនទ។ ្្ទុយនៅវញិ 
ពួកគាតប់តរូវបានបបាបឲ់្យបត�បម់កវញិ នដ្យនគបគានន់តឲ្យថានា បំំបាត់
ការឈចឺាប ់ នបើនទាះជាបញ្ហា សុេភាពពិតបបាកដរបស់ អនាកទាងំននាះ 
គួរឲ្យបពរួយបារមភាយ៉ា ងណាកន៏ដ្យ។ នដ្យស្រនត ពន្ធនាគារមនិមាន 
សមត្ភាពកនាុងការ្្ត�់ថានា សំមបសប  ដ�់អនាកនដ�មានបញ្ហា សុេភាព 
ជនជាបឃុ់ំជានបចើនអាបស័យន�ើបគរួស្រ ឬ មតិ្តភក្តិរបស់ពួកគាត ់ កនាុង 
ការនាយំកថានា មំកឲ្យពួកគាត ់ នហើយជាធម្មត្ ពួកគាតប់តរូវបងប់បាក ់
នដើម្ទីទួ�បានថានា ទំាងំននាះ។

អនាកជាបឃុ់ំមានា កប់ាននិយយថា៖ “មនិមានប៉ាុស្តិ៍សុេភាពនៅ 
កនាុងពន្ធនាគារននះនទ ដូនចនាះ នព�នដ�េញាុ ំឈ ឺេញាុ ំពរឹងមនន្តពីន្ធនាគារជួយ�
េញាុ ំ។ មនន្តីពន្ធនាគារនឆលែើយតបនដ្យឲ្យថានា បំា៉ា រា៉ា នសតត្មុ�េញាុ ំមយួ 
ចំនរៀក នហើយេញាុ ំបតរូវបងប់បាកឲ់្យគាត ់0,៣ ដុលាលែ រ។”

វានស្ទើរនតបបាកដនហើយថា ការជាបឃុ់ំឃាងំនរឹងមាន្�ប៉ាះ 
ោ�់ខ្លែ ងំ នៅន�ើសុេភាព្លែូវកាយ និង្លែូវចិត្តរបស់ជនជាបឃុ់ំ ប៉ាុនន្ត
អាជាញា ធរពន្ធនាគារបតរូវនតពយោយមបគបម់នធយោបាយ នដើម្ទីបស់្្ក ត ់
នបគាះថានា កទ់ាងំននះ។ នៅកម្ុជា អនាកនដ�មានបញ្ហា សុេភាពបស្បម់ុន 
ចូ�ពន្ធនាគារ មនិបានទទួ�ការពយោបា�ដូចនដ�ពួកគាតប់តរូវការ
ននាះនទ នហើយអនាកនដ�មានសុេភាពធម្មត្ មុននព�ជាបក់នាុង 
ពន្ធនាគារ ជាធម្មត្នតងនតមានបញ្ហា សុេភាពគួរឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍ 
នព�នដ�ពួកនគនចញពីពន្ធនាគារ នដ�បណា្ត �មកពីការជាបឃុ់ំ 
ឃាងំ។ នៅកនាុងពន្ធនាគារេលែះ នារមីានថ្្ទនោះ នារនីដ�នទើបនតសបមា� 
កូនរចួ និងកូនតូចរបស់ពួកគាត ់ មនិបានទទួ�ការនែទាពំិនសស ឬ 
ការបបរឹកសោនយប�់ន្នាកសុេភាពននាះនទ។

ចននាលែ ះនេមករា ដ�់ នេមែុិនា ឆ្នា ២ំ០១៤ បុគ្គ�ិកនពទ្យ 
របស់អង្គការ�ីកាដូ បានពយោបា�ជនជាបឃុ់ំចំនួន ៣,៤៣៣ នាក ់
នដ្យចុះនៅពយោបា�ចំនួន ៥៩ ដង នៅពន្ធនាគារចំនួន ១៦ កននលែង។ 
បញ្ហា សុេភាពនដ�មាននបចើនជាងនគ នបរៅពីផ្្ត ស្យ  មានដូចជា 
ជម្ងសឺ្រឹក ជម្ងអឺស់កមាលែ ងំ ជម្ងពឺិបាករលំាយអាហារ ជម្ងរឺលាកបកពះ 
និងជម្ងនឺ�ើសឈាម។ កនាងករណីជានបចើន ជនជាបឃុ់ំមនិបានទទួ� 
ការពយោបា� ឬ ថានា ជំាមុន ពីបុគ្គ�ិកនពទ្យរបស់ពន្ធនាគារននាះនទ។

នព�ចូ�កនាុងពន្ធនាគារន�ើកដំបូង ជនជាបឃុ់ំែ្មីទាងំអស់ 
គួរនតទទ�ួបាន ការពិនិត្យសុេភាពឲ្យបានបតរឹមបតរូវភាលែ មៗត្មនដ� 
អាចនធវើនៅបាន នហើយគួរនត្្ត�់នូវការពយោបា� និងនែទាសុំេភាព 
នដ្យឥតគិតថែលែ បបសិននបើចាបំាច។់២៩ ប៉ាុនន្ត ជនជាបឃុ់ំែ្មីជានបចើន 
មនិទទួ�បានការពិនិត្យ និង នឆកនមើ�រកជម្ងឆឺលែង ដូចជា ជម្ងរឺនបង 
ឲ្យបានទាងំអស់គានា ននាះនទ។

អង្គការ�ីកាដូ កម៏ានមន្ទិ�ជាខ្លែ ងំ្ងនដរ អំពីបបសិទ្ធិភាព
ថនការពិនិត្យសុេភាពនព�ដំបូងនដ�បាននធវើន�ើង។ ទបមង់្ លែូវការ 
សបមាបក់តប់ត្ ការពិនិត្យសុេភាពជនសង្សយ័ នព�មកដ�់ 
ពន្ធនាគារដំបូង មនិបានតបមរូវឲ្យ្្ត�់ពត័ម៌ាន ទាកទ់ងនរឹងបបវត្តិថនការ 

ទទួ�ទានបស្ ឬ នបបើបបាស់នបគឿងនញៀន បបវត្តិមានបញ្ហា ចិត្ត-សង្គម  
បបសិននបើអាចបបឈមនរឹងការនធវើអត្តឃាត ឬ នធវើបាបេលែួនឯង បបសិន
នបើមានការរនំលាភបំោន្លែូវនភទ នហើយកនាុងករណីនារ ី និងកុមារវីញិ 
បបសិនអាចមានថ្្ទនោះជានដើម។ 

ជនជាបឃុ់ំភាគនបចើនបតរូវបានបញូ្ននៅពន្ធនាគារ កនាុងរយៈ 
នព�តិចជាង ៤៨ នមា៉ា ង បនា្ទ បពី់ការចាបេ់លែួន នដ�ននះអាចបញ្្ក ់
បានថា ស្លែ កស្នា មថនការរនំលាភបំោនន�ើរាងកាយ នៅកននលែងឃុំ 
ឃាងំរបស់នគរបា� ដូចជា ស្នា មជា ំ ស្នា មរបសួ និងស្នា មរលាក 
នៅនតអាចនមើ�នឃើញចបាស់ នៅនព�មនន្តីពន្ធនាគារនធវើការពិនិត្យន�ើ
រាងកាយជនជាបឃុ់ំ នព�ពួកគាតម់កដ�់ពន្ធនាគារដំបូង។ ត្មការ 
ពិត នបើពិចារណានៅន�ើកបមតិថនការរនំលាភបំោនន�ើ្លែូវកាយនដ�
នកើតមានន�ើងនៅកននលែងឃំុឃាងំរបស់នគរបា� វាពិតជាមនិទំនង 
ទា�់នតនស្ះនដ�ថា បុគ្គ�ិកនពទ្យពន្ធនាគារនព�េលែះមនិដរឹងអំពី
ស្លែ កស្នា មន�ើរាងកាយ នដ្យស្រអំនពើហិងសោ នៅនព�នដ�ពួក 
គាតន់ធវើការពិនិត្យសុេភាព។ នទាះបីជាយ៉ា ងណាកន៏ដ្យ កទ៏ំនងថា 
បុគ្គ�ិកនពទ្យពន្ធនាគារបបនហ�មនិមានឯករាជ្យភាព និងសមត្កិចចា 
(អំណាច) កនាុងពិនិត្យ កតប់ត្ និងរាយការណ៍ឲ្យបានបតរឹមបតរូវ ទាកទ់ង
នរឹងស្លែ កស្នា មថនការរនំលាភបំោន នដ�បបបពរឹត្តនដ្យមនន្តីរាជរដ្ឋា - 
ភបិា�។

នដ្យស្រនតបុគ្គ�ិកបុ៉ាស្តិ៍សុេភាពពន្ធនាគារ ជាទូនៅមាន
ចំនណះវជ្ិាជីវៈមនិបគបប់គានខ់្លែ ងំ នហើយេវះធនធាន នដ�មនិអាច្្ត�់ 
សូម្នីតការនែទាសុំេភាព មាតន់ធ្មញ និងបញ្ហា  ្ លែូវចិត្តម�ូដ្ឋា នបាន។ 
ដូចននះមនិជានរឿងគួរឲ្យភាញា កន់្អើ�ននាះនទនដ�ថា ពួកគាតម់និអាច   
បំនពញមុេងារនពទ្យសំខ្នន់្្សងនទៀតបានននាះ ដូចជា្្ត�់ការកំណត ់
និងវាយតថមលែឲ្យបតរឹមបតរូវ នៅន�ើសមត្ភាពរាងកាយរបស់ជនជាបឃុ់ំ 
នដើម្កីារនធវើការងារ ការបតរួតពិនិត្យ និងការ្្ត�់បបរឹកសោអំពីគុណភាព 
មហាូបអាហារ កបមតិអនាមយ័ និងគុណភាពថនសកម្មភាពរាងកាយ 
និងកីឡា នដ្យស្រវាោកព់ន័្ធនរឹងសុេភាព។ ដូចគានា ននះនដរ ត្មអវី 
នដ�អង្គការ�ីកាដូបានដរឹងមក បុគ្គ�ិកនពទ្យពន្ធនាគារ មនិោកព់ន័្ធ 
(ពីនបោះពួកគាតគ់ួរនតោកព់ន័្ធ) កនាុងការសិកសោវាយតថមលែអំពី្�ប៉ាះ 
ោ�់ន�ើរាងកាយ និង្លែូវចិត្ត របស់ជននដ�រងការដ្កទ់ណ្កម្ម និង 
នឆលែើយតបនៅនរឹងនសចក្តីបតរូវន្នាកសុេភាព បនា្ទ បពី់មានអំនពើហិងសោនកើត 
មានកនាុងពន្ធនាគារននាះនទ។

កនាុងករណីេលែះ អង្គការ�ីកាដូ នជឿថាការបដិនសធនដ�គិត 
ទុកជាមុន ឬ មនិនអើនពើកនាុងការ្្ត�់នសវាពយោបា�ឲ្យទានន់ព�នវលា 
និង សមរម្យនៅកនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា បានបណា្ត �ឲ្យជនជាបឃុ់ំស្លែ ប ់
នដ្យមនិបតរូវស្លែ ប។់ អនាកនដ�មានជំងឺធ្ងនធ់្ងរ នតងនតបតរូវបានបញូ្ន
នៅកានម់ន្ទីរនពទ្យយឺតនព� នបោះ�ក្ខណៈជំងឺរបស់អនាកទាងំននាះមនិ
បតរូវបាននឃើញចបាស់ ឬ មនិបតរូវបាននអើនពើរហូតដ�់អនាកទាងំននាះឈ ឺ
ធ្ងន ់ឬ បតរូវបាននធវើនរាគវនិិចឆេយ័េុស និងពយោបា�េុស។ អង្គការ�ីកាដូ 
មានការបពរួយបារមភាអំពីអបត្មរណៈថនជនជាបឃុ់ំវយ័នក្មង នដ�មនិ
មានបញ្ហា សុេភាពមុននព�ចូ�ពន្ធនាគារ។

២៩ តួគសចក្តតីននគគោលការណ៍ស្មាប់ការការពារជនទាំងអស់ដែលស្ិតគនៅក្នុងទ្មង់ននការឃុំឃាំង ឬ ែាក់ពន្ធនាគារណាមួយ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ២៣



៣០ ្កម្ពហ្មទណ្ឌ មា្តា ៣១
៣១ ស្មាប់ព័ត៌មានបដនម្ សូមគមើល "ពួកគគ្ប្ពឹត្តមកគលើគយើងែូចសតវ៖ ការគ្វើបាបចំគពោះអ្កគ្បើ្បាស់គ្គឿង
គញៀន និងចគំពោះ "ជនដែលគគមិន្តូវការ" គនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងអ្កគ្បើ្បាស់គ្គឿងគញៀនកម្នុជា"៖ http://www.
hrw.org/node/120957 និង http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=365
៣២ ច្ាប់ស្តតីពតីពន្ធនាគារ មា្តា ៣៨
៣៣ អគ្គនាយកែ្ានពន្ធនាគារ ដផនការយុទ្ធសា្ស្ត ២០១៤-២០១៨ វត្នុបំណង ៣.២.៥
៣៤ http://www.leitnercenter.org/files/2012%20Leitner%20Cambodia%20Report%20%28with%20photos%29.pdf
៣៥ http://www.tpocambodia.org/
៣៦ http://www.cambodiadaily.com/news/for-mentally-ill-man-justice-served-without-mercy-67725/

បញ្ាេុខភា�្លលូវចបិត្ ដែលមបិនរានយកចបិត្ទុកែាក់

បកមបពហ្មទណ្របស់កម្ុជានចងថា កា�នបើជនណាមានា កប់បបពរឹត្តបទន�្មើស នៅនព�នដ� 
ជនននាះនកើតវបិលាលែ សស្្ម រតី នដ�នធវើឲ្យបាតប់ងនូ់វការដរឹងេុសបតរូវរបស់េលែួន ជនននាះ មនិទទួ� 
េុសបតរូវខ្ងបពហ្មទណ្នទ។ ការនបើជនណាមានា កប់បបពរឹត្តបទន�្មើស នៅនព�នដ�ជនននាះនកើត 
វបិលាលែ សស្្ម រតី នដ�បន្យនូវការដរឹងេុសបតរូវរបស់េលែួន ជនននាះនៅនតទទួ�េុសបតរូវបពហ្មទណ្ 
ដនដ�។ ប៉ាុនន្ត តុលាការបតរូវគិតគូរអំពីបញ្ហា ននះ កា�ណាតុលាការកំណតន់ទាស។៣០

ជាអកុស�នៅកម្ុជា ជនសង្សយ័បទន�្មើសបពហ្មទណ្ កបមបតរូវបានសិកសោវាយតថមលែ អំពី 
បញ្ហា សុេភាព្លែូវចិត្តណាស់ នដើម្ឲី្យដរឹងពីការទទួ�េុសបតរូវបពហ្មទណ្របស់ពួកនគ។ ្្ទុយនៅវញិ 
អនាកទាងំននាះបតរូវបានកាតន់ទាស ជាញរឹកញាបន់ដ្យមនិមាននមធាវកីារោរពួកគាត ់ នហើយបតរូវឃុំ 
នៅកននលែងឃុំឃាងំ នដ�គា្ម នការនែទាសុំេភាព្លែូវចិត្ត នហើយជាកននលែងនដ�ទំនងជាមនិបតរូវនគយក
ចិត្តទុកដ្ក ់និងរងការរនំលាភបំោនទា�់នតនស្ះ។ ន�ើសពីននះនៅនទៀត រាជរដ្ឋា ភបិា�កម្ុជាបន្ត 
នបបើបបាស់អវីនដ�ថា “មណ្�សង្គមកិចចា” នដ�បគបប់គងនដ្យបកសួងសង្គមកិចចា អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសម្ទា នបរៅពីបបពន័្ធយុត្តិធមប៌ពហ្មទណ្ នដើម្ឃុីំេលែួនបនណា្ត ះអាសននានូវជននដ�សង្គម 
“មនិបតរូវការ” ដូចជា អនាកនបបើនបគឿងនញៀន អនាករកសីុ្លែូវនភទ ជនអណាថា អនាកសំុទាន និងអនាកមានបញ្ហា  
្លែូវចិត្ត។៣១

នទាះបីជាមានបញញាត្តិនៅកនាុងចបាបស់្តីពីពន្ធនាគារនដ�នចងថា ជនជាបឃុ់ំនដ�មានជម្ង ឺ
្លែូវចិត្ត គួរនតទទួ�បាននូវការនែទាជំាកល់ាក៣់២ នហើយមានការបញចាូ �នៅកនាុងន្នការយុទ្ធស្នស្ត
ស្តីអំពីការអភវិឌ្ឍនយុ៍ទ្ធស្នស្ត រយៈនព� ៤ ឆ្នា  ំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធនាគារ នដើម្នីធវើឲ្យបបនសើរ 
ន�ើង នូវការអបរ់សុំេភាព្លែូវចិត្ត និងកម្មវធិីពយោបា� សបមាបជ់នជាបឃុ់ំ នដ�មានបញ្ហា ្លែូវចិត្ត 
កន៏ដ្យ៣៣ កហ៏ាកដូ់ចជានៅនតមានការពយោយមតិចតួចណាស់ កនាុងសិកសោវាយតថមលែសុេភាព្លែូវ 
ចិត្ត របស់ជនជាបឃុ់ំ នព�នដ�ពួកគាតម់កដ�់ពន្ធនាគារ ឬ ្ ្ត�់ការពយោបា�សមបសប ដ�់អនាក 
នដ�មានបញ្ហា ពិតបបាកដ។

នៅកម្ុជា បុគ្គ�ិកនពទ្យពន្ធនាគារ ជាធម្មត្ មនិមានបទពិនស្ធនប៍ស្ប ់ទាកទ់ងនរឹងការ 
នែទាសុំេភាព្លែូវចិត្ត នហើយឱកាសទទួ�បានការបណ្តុ ះបណា្ត � កម៏និមានបគបប់គាន់្ ងនដរ។ 
ជនជាបឃុ់នំដ�មានបញ្ហា សុេភាពបស្ប ់ជាទូនៅ អាចទទួ�បានការពយោបា� និងជួយ�គាបំទជា 
�ក្ខណៈបុគ្គ� នដ�ពួកគាតប់តរូវការ ត្មរយៈនសវាកម្មមានកបមតិរបស់អង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា� 
នដ�មានជំនាញខ្ងបញ្ហា សុេភាព្លែូវចិត្ត។

ននះគា្ម នអវីគួរឲ្យភាញា កន់្អើ�ននាះនទ នបើពិចារណាអំពីការេវះខ្តជាទូនៅថនធនធាន ជំនាញ 
ឯកនទស និងការយ�់ដរឹងអំពីបញ្ហា សុេភាព្លែូវចិត្តនៅកម្ុជា។ ការសិកសោមយួ កា�ពីឆ្នា ២ំ០១២ 
របស់មជ្ឈមណ្� ន�តនឺ នដើម្ចីបាបអ់ន្តរជាតិ និងយុត្តិធម ៌ បានបានប់បមាណថា នានព�ននាះ 
ែវកិា សបមាបសុ់េភាព្លែូវចិត្តមាននត ០,០២ ភាគរយ ថនែវកិាសុេភាពសរបុរបស់កម្ុជា នហើយ 
បានកតស់មា្គ �់ថា មនិមានអង្គភាពនពទ្យនរាគ្លែូវចិត្តដ្ចន់ដ្យន�កនដ�មានកននលែងទទួ�អនាក 
ជម្ងសឺ្នា កន់ៅននាះនទនបរៅពីមាននៅទីបករុងភនានំពញ និងនេត្តនសៀមរាប។៣៤

នយងត្មអង្គការចិត្តសង្គម និងអន្តរវប្ធម ៌ (TPO)៣៥ កម្ុជា នដ�ជាថដគូររបស់ 
អង្គការ�ីកាដូ នហើយជាអង្គការឈានមុេនគរបស់កម្ុជា កនាុងវស័ិយសុេភាព្លែូវចិត្ត និងការជួយ� 

ករណតីសិកសេា

ហាន វិសុទ្ធ ដែលមានសញ្ាតិដខ្មរអាគមរិក 
កាំង ្តូវបានចាប់ខ្លួនកាលពតី ដខសតីហា 
្្ាំ២០១៤ គនៅខាងគ្កៅ្ពះបរមរាជវាំង 
ជាមួយនឹងផា្ំងសារ ដែលមាន សរគសរ 
ថា គលោកនាយកមនន្តតី ហ៊ុន ដសន ភរិយា 
របស់គាត់ និងកូន្បុសច្ងរបស់គាត់ 
បានបាត់បង់ជតីវិត គហើយថាគលោកជាអ្ក
ែឹកនាំថ្មតីរបស់្បគទសកម្នុជា។ ថវតីគបើមាន 
ការរាយការណ៍ថា ែំបូងនគរបាលមាន 
មន្ិលសងសេ័យ ទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវ 
ចិត្តរបស់គាត់ គហើយនិយាយថា ការ     
សិកសេាវាយតនម្ គទៅគលើស្ានភាពផ្លូវចិត្ត 
របស់គាត់នឹង្តូវគ្វើគឡើង ប៉ដុន្តជាក់ដស្តង
មិនមានការសិកសេាវាយតនម្ ដបបគនះគ្វើ 
គឡើងគនោះគទ។

ផ្នុយគទៅវិញ ហាន វិសុទ្ធ ្ តូវគគ្បកាសថា 
មានសតិល្្អ គប់្គាន់ ក្នុងការចូលរួម 
សវនាការ គហើយ្តូវបានបញ្លូនគទៅ        
តុលាការ គនៅនថ្ងបនា្ប់ពតីការចាប់ខ្លួន។ 
គាត់ការពារក្តតីគែោយខ្លួនឯង គហើយបាន 
អះអាងថា ្ពះជាម្ចាស់បាន្បាប់ឲ្យគាត់
្តលប់មកែឹកនាំកម្នុជា។ ក្នុងអំឡនុង 
គពលសវនាការ គបើតាមការរាយការណ៍    
្ពះរាជអាជ្ាបានគ្វើការកត់សម្គាល់ថា 
ហាន វិសុទ្ធ មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ្គប់ 
្គាន់ គហើយ្តូវដតទទួលខុស្តូវចំគពោះ
ទគងវើរបស់ខ្លួន ប៉ុដន្តជាក់ដស្តង ្ពះរាជ- 
អាជា្ មិនបានផ្តល់ភស្តនុតាងអវតីគនោះគទ 
គែើម្តីការពារការអះអាងរបស់គាត់។ 
ហាន វិសុទ្ធ ្តូវបានផ្តន្ាគទោសែាក់ពន្ធ
នាគាររយៈគពល ២ ្្ាំ។

គយោងតាមការរាយការណ៍គនៅគលើ្បព័ន្ធ
ផសេពវផសេាយ ឯកសារសុខភាពរបស់ ហាន 
វិសុទ្ធ មកពតីសហរែអ្ាគមរិក សរគសរថា 
ហាន វិសុទ្ធ ្តូវបានគគគ្វើគរោគវិនិច្័យ 
គហើយគឃើញថាមានជម្ងពឺវិកលចរិត និង 
ជម្ងពឺភ័យ្ពួយ។៣៦

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា២៤



ន ន្ាកចិត្តសង្គម បញ្ហា ធាលែ កទ់រឹកចិត្ត ជម្ងវឺកិ�ចរតិ បញ្ហា ភយ័បារមភា និង 
បញ្ហា តកស់លែុត ជាបញ្ហា សុេភាព្លែូវនបចើនជាងនគ កនាុងពន្ធនាគារកម្ុជា 
នហើយពួកគាតជ់ានបចើន មនិអាចទទួ�បានការពយោបា�នដ�ពួកគា
ត ់បតរូវការននាះន�ើយ។

្�ប៉ាះោ�់្លែូវចិត្ត នដ្យស្រការរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារនៅ
កម្ុជា មនិនមនបតរឹមនតជាក្តីកងវ�់ ចំនោះការនដ�ជូបបបទះបញ្ហា សុេ
ភាព្លែូវចិត្តនព�គាតជ់ាបព់ន្ធនាគារននាះនទ។ ចំនោះអនាកេលែះ ការជាប ់
ពន្ធនាគារ អាចជាចាបន់្្តើមថនបញ្ហា សុេភាព្លែូវចិត្ត្ងនដរ េណៈ 
នដ�ស្្នភាពមនិ�អថនការឃុំឃាងំ កងវះអាហារ និងការទទួ�ទាន 
ដំនណកមនិបាន គួប្្សជំាមយួការបបាបស័យទាកទ់ងជាមយួអនាកខ្ង 
នបរៅពន្ធនាគារ អាចនធវើឲ្យស្្នភាព របស់អនាកនដ�មានបញ្ហា សុេភាព 
្លែូវចិត្តបស្ប ់កានន់តធ្ងនធ់្ងរនែមនទៀត។

អង្គការ�ីកាដូ មានការបពរួយបារមភាថា អនាកនដ�ជួបបបទះ 
បញ្ហា សុេភាព កាលែ យជានគា�នៅថនការរនំលាភបំោន នដ្យ 
នគរបា� និងអាជាញា ធរពន្ធនាគារ រមួទាងំជនជាបឃុ់ំដូចគានា ្ងនដរ។ 
អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្ធម ៌បានកាតប់ត្នូវការរនំលាភបំោន នដ� 
នកើតមានចំនោះអតិែិជនរបស់េលែួន នហើយនសវងយ�់អំពី្�ប៉ាះោ�់
រយៈនព�យូរ នដ�មានចំនោះសុេភាព្លែូវចិត្តរបស់អនាកទាងំននាះ។ 
របាយការណ៍ទាងំននះ គបឺសបជាមយួនរឹងបបនភទថនការនចាទ បបកាន ់
នដ�ទទួ�បាននដ្យអង្គការ�ីកាដូ នហើយកនាុងននាះរមួមាន ជនជាប ់
ឃុំបតរូវបានទះ ទាត ់ និងរញុបចាន នហើយបតរូវបានវាយជាមយួនរឹងវត្ុ 

ដូចជាកានំភលែើង នធវើឲ្យរលាកនដ្យស្រទរឹកពុះ និងបារ ី នធវើឲ្យែបដ់នងហាើម
នដ្យនបបើែងផ់្លែ ស្ទីក ឬ យកបកណាតបិ់ទនភនាក បតរូវបាននគយកវត្ុស៊ក
ចូ�កនាុងទាវ រធំ បតរូវនគគំរាមសមាលែ ប ់ រនំលាភនសពសន្វៈ បបបាចក់ និង 
អំនពើហិងសោន�ើរាងកាយន្្សងនទៀត នហើយបតរូវបាននគបង្ខំឲ្យអង្គុយ 
ឈរ ឬ �ុតជង្គង ់នៅកនាុងជំហរដនដ�រយៈនព�នបចើននមា៉ា ង។ 

អនាកជម្ងរឺបស់អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្ធម ៌ កនាុងពន្ធនាគារ 
នដ�បតរូវបានរងទុក្ខ ឬ បន្តរងទុក្ខ ឬ រងការនធវើបាប បានរាយការណ៍ 
អំពីអាការៈ នដ�រមួមានការឈកឺបា� រស្បរ់ស�់ បាកទ់រឹកចិត្ត 
រខំ្នដំនណក �ឺសនមលែង ការភយ័បពរួយខ្្បេ់្ួន ឆ្បន់ឆវឆ្វ និងឆ្ប ់
េរឹង នហើយនរឹងមានបបតិកម្មភាញា កន់្អើ�។ អនាកជម្ងេឺលែះរបស់អង្គការចិត្ត
សង្គមអន្តរវប្ធម ៌ នដ�បានឆលែងកាតក់ារបោំនបានពយោយមនធវើអត្ត
ឃាត។ អនាកឯនទៀត បានបងាហា ញឲ្យនឃើញគំនិតចងន់ធវើអត្តឃាត។ ជា 
អកុស� អនាកនដ�ប៉ាុនប៉ាងនធវើអត្តឃាត ឬ នធវើបាបេលែួនឯង បបនហ�ជា 
យ�់នឃើញថា ពួកគាតម់និបានទទ�ួការបគបប់គង និងជួយ�គាបំទ 
សមបសបននាះនទ។

“មនន្តពីន្ធនាគារមនិេវ�់ បបនសើននបើជនជាបឃុ់ំចងន់ធវើ 
អត្តឃាត។ ឥរយិបែរបស់អនាកទាងំននាះ គឺថា បបសិននបើអនាកចង ់
សមាលែ បេ់លែួន សូមអនញ្ើញ។ នព�នដ�េញាុ ំបបាបម់នន្តពីន្ធនាគារន�ើក 
ដំបូងថា េញាុ ំមានអារម្មណ៍ចងន់ធវើអត្តឃាត មនន្តពីន្ធនាគារបានស្តី 
បននា្ទ សឲ្យេញាុ ំ នហើយបបាបេ់ញាុ ំថា ពួកគាតន់រឹងមនិអនុញ្ញា តឲ្យបគរួស្រេញាុ ំ 
មកសួរសុេទុក្ខេញាុ ំនទៀតនទ។”

ជនជាបឃុ់ំជានស្តីចំណាស់ នៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី២ ឆ្នា ២ំ០១១

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ២៥



សលតីេ�តីេមត្ភា�

កនាុងនេកក្កដ្ ឆ្នា ២ំ០១០ អង្គការ�ីកាដូ បានរាយការណ៍នូវចំនួនជនជាបឃុ់ំនៅកនាុង 
ពន្ធនាគារនៅកម្ុជា នដ�មានការនកើនន�ើងយ៉ា ងខ្លែ ងំ នដ�នព�ននាះ ចំនួនជនជាបឃុ់ំមាន 
ចំនួន ១៣,៣២៥ នាក ់នដ�នស្មើនរឹង ១៦៧ ភាគរយ ថនសមត្ភាព ្្ទុករបស់ពន្ធនាគារ នដ�មាន 
បតរឹមនត ៨,០០០ នាក។់ 

នដ្យស្រនតចំនួនជនជាបឃុ់ំបានបន្តនកើនន�ើងកនាុងរយៈនព� ២ ឆ្នា  ំ កនលែះ នទៀត (មក 
ដ�់បតរឹមោកក់ណា្ត � នេមករា ឆ្នា ២ំ០១៣ ចំនួនជនជាបឃុ់ំសរបុបាននកើនន�ើងរហូតដ�់ 
១៥,៥៤២ នាក)់ អង្គការ�ីកាដូ បានបនង្កើនកិចចាេិតេំបបរឹងនបបងកនាុងការតសូ៊មតិ នដ្យបាន ្្ត�់ 
នហតុ្�ថា ការពបងីកបបពន័្ធពន្ធនាគារ មនិនមនជាដំនណាះបស្យយូរអនងវងននាះនទ នហើយ 
្្ទុយមកវញិ អំោវនាវឲ្យមានការកាតប់ន្យការនបបើបបាស់ការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំសវនាការ 
នហើយបនង្កើនការនបបើបបាស់ការ្្តនា្ទ នទាសមនិជាបព់ន្ធនាគារ។ 

នពញមយួឆ្នា ២ំ០១៣ ការនកើនន�ើងជាបន្តបនា្ទ បថ់នចំនួនជនជាបឃុ់ំ  បានចាបន់្្តើមធូរ 
បស្�មកវញិ មយួន្នាកនដ្យស្រការនកើនន�ើងថនការន�ើកន�ងនទាស។ នទាះជាយ៉ា ងណា ចំនួន
ជនជាបឃុ់ំជាទូនៅមនិមានការែយចុះគួរកតស់មា្គ �់ននាះនទ នហើយដំនណាះបស្យចបាស់លាស់ 
និងយូរអនងវង ចំនោះបញ្ហា ចនងអៀតនណនននះកម៏និទានម់ានននាះនដរ។ ត្មការពិត ពន្ធនាគារនៅក
ម្ុជាកំពុងដំនណើ រការនដ្យមានការ្្ទុកជនជាបឃុ់ំ ន�ើសពីសមត្ភាពរបស់េ្ខួនយ៉ា ងខ្លែ ងំ នបើ 
នបបៀបនធៀប ឆ្នា ២ំ០១០ នដ�មានចំនួនជនជាបឃុ់ំសរបុ ១៥,១៨២ នាក ់នហើយបតរឹម ោកក់ណា្ត � 
នេកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៤ ននះ ចំនួនជនជាបឃុ់ំនស្មើនរឹង ១៧៩ ភាគរយ ថនសមត្ភាព ្ ្ទុករបស់ពន្ធនាគារ 
នដ�មានបតរឹមនត ៨,៥០០ នាក។់៣៧

ទំហំកដន្ងស្មាប់ស្ាក់គនៅ 
្តវូបង់តនម្បដន្ម

ក្មិតននភាពចគង្អៀតដណនក្នុងពន្ធនាគារ 
មិនែូចគ្ាគនោះគទ ពតីគ្ពោះពន្ធនាគារខ្ះ 
ែាក់ជន ជាប់ឃុំតិចជាងសមត្ភាពផ្នុក 
របស់ពន្ធនាគារ (១០០ ភាគរយ) ខណៈ 
ពន្ធនាគារខះ្គទៀត ែាក់ជនជាប់ឃុគំលើស 
សមត្ភាព រហូតែល់គទៅ ២០០ 
ភាគរយ។ គលើសពតីគនះគទៅគទៀត សូម្តីដត 
គនៅក្នុងពន្ធនាគារដតមួយបន្ប់ និងអគារ
ខះ្មានភាពចគង្អៀតដណនខា្ំងជាងបន្ប់ 
និងអគារគផសេងគទៀត។ ក្នុងពន្ធនាគារខះ្ 
អតតីតជនជាប់ឃុំ បានរាយការណ៍ថា 
ពួកគាត់អាចបង់្ បាក់ គែើម្តីបានគទៅគនៅ 
ក្នុងបន្ប់ ដែលមិនសូវចគង្អៀតដណន 
គហើយ បំពាក់គទៅគែោយសម្ារៈបរិក្ារ 
្បគសើរជាង។ ពួកគាត់ ក៏រាយការណ៍ថា 
ជនជាប់ឃុំ អាចចំណាយ្បាក់ពតីរបតីរយ 
ែុល្ារ ឬ គលើសពតីគនះ គែើម្តីទិញបន្ប់ 
មួយស្ាក់គនៅម្ាក់ឯង។

សូម្តីដតស្ាក់គនៅក្នុងបន្ប់ជាមួយគ្ា ជន
ជាប់ឃុំខះ្ទទួលបានទំហំ្ំជាងជនជាប់
ឃុំែ៏នទគទៀត គែោយសារឋានៈសង្គម ឬ 
ស្ានភាពហិរញ្ញវត្នុ។ ជនជាប់ឃុំដែល្តូវ 
បានគែោះដលង បានរាយការណ៍មក 
អង្គការលតីកាែូ ថា ជនជាប់ឃុំដែលមាន 
្បាក់បង់ បានទទួលទានែំគណកគនៅគលើ 
គ្្ើរ ខណៈជនជាប់ឃុំដែលអត់មាន្បាក់ 
បង់ ្តូវទទួលែំគណកគនៅគលើក្មាល 
អែិ្។ ជនជាប់ ឃុំដែលមាន្ន្ានតិច 
ជាងគគ ជាទូគទៅទទួលទានែំគណកគនៅ
គលើក្មាលអិែ្ដក្របន្ប់ទឹក គហើយជា 
ញឹកញាប់ ្តូវគគគែើរជាន់នាគពលយប់។

៣៧ "កំដណត្មងែ់ំគណើរការននការសគ្មចគទៅគលើការឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំសវនាការ" 
បទបង្ាញគែោយឯកឧត្តម អិុត រ៉ាឌតី អនុរែ្គលខា្ិការ្កសួងយុត្តិ្ម៌

ជនជាបឃុ់ំជាបុរស នៅពន្ធនាគារនេត្តកំពងឆ់្នា  ំឆ្នា ២ំ០០៩

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា២៦



“េញាុ ំស្នា កន់ៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំ ជាមយួនស្តី ៧០ នាក ់ ន្្សង 
នទៀត។ កនាុងនាមជាអនាកមកែ្មី េញាុ ំ បតរូវនគងនៅន�ើកបមា�អដិឋាជាមយួនារ ី
២០ នាក ់ ន្្សងនទៀត។ ពួកនយើងមានា ក់ៗ  ទទួ�បានទំហំ បបនហ� 
០.៥ ប៉ាុនណាណ ះសបមាបន់គង នហតុដូចននះ ជានចិចាជាកា� នយើងនគង 
ន្អៀងេលែួន។ នយើងមនិ អាចនបបេលែួនននាះនទ នហើយបបសិននបើនយើងនបបេលែួន 
នយើងនរឹងប៉ាះអនាកនគងនក្រនយើង។ នព�យប ់ ជនជាបឃុ់ំដថ៏ទនទៀតកនាុង 
បន្ទប ់ នដើរជានេ់ញាុ ំជាញរឹកញាប ់ នព�ពួកគាតន់ៅបន្ទបទ់រឹក។ អនាកនដ� 
នគងន�ើ នធនាើរសបមាបន់គង បតរូវបងប់បាកច់ាបព់ ី ២០ ដុលាលែ រ នៅ ៣០ 
ដុលាលែ រ។"

កនាុងនេមករា ឆ្នា ២ំ០១៣ អង្គការ�ីកាដូ កតប់ត្នឃើញថា 
អគារមយួ នៅកនាុងពន្ធនាគារ មយួននាះ មានបន្ទបច់ំនួន ១២ នដ�មាន 
ទំហំដូចគានា  ប៉ាុនន្តមានចំនួនជនជាបឃុ់ំកនាុងបនា្ទ បនី់មយួៗ ចននាលែ ះពី ១ 
នាក ់នៅ ១២ នាក។់ អង្គការ�ីកាដូ ដរឹងថា កនាុងករណីននះ ជនជាបឃុ់ំ 
នដ�ស្នា កន់ៅ កនាុងបន្ទបឃុ់ំមយួមានា កឯ់ង មនិនមនបតរូវបានដ្កឲ់្យនៅ
ដ្ចន់ដ្យន�ក នដ្យស្រម�ូនហតុ សុវត្ិភាព ឬ កម៏ូ�នហតុសម 

បសបអវីនទៀតននាះនទ ប៉ាុនន្តនដ្យស្រសិទ្ធិពិនសស និងស្្នភាព 
ហិរញញា វត្ុ។

បន្ទបភ់ាគនបចើន កនាុងចំនណាមបន្ទបទ់ាងំ ១២ ននះ ដ្កជ់ន 
ជាបឃុ់ំជាមធ្យម ៧ នាក។់ នដ្យស្របន្ទបម់យួមានទំហំ ៥.៤៦ 
នម៉ាបតកានរ ៉ា អញចា រឹងជនជាបឃុ់ំមានា ក់ៗ  ទទ�ួបានទំហំបតរឹមនត ០,៧៨ 
នម៉ាបតកានរ ៉ា នតប៉ាុនណាណ ះ។ នានព�យប ់មានជនជាបឃុ់ំបតរឹមនត ២ ឬ ៣ 
នាក ់នតប៉ាុនណាណ ះ នដ�នគងនៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំននះ េណៈជនជាបឃុ់ំ 
ដថ៏ទនទៀត នគងនៅន�ើ្លែូវនដើរមុេបន្ទប។់ អាជាញា ធរពន្ធនាគារ បបាប ់
អង្គការ�ីកាដូ ថា មាននតជនជាបឃុ់នំដ�មានកបមតិសុវត្ិភាពកបមតិ 
ទាបនតប៉ាុនណាណ ះ នដ�បតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យនគងនៅខ្ងមុេបន្ទប ់ប៉ាុនន្ត 
ដូចនៅពន្ធនាគារ ដថ៏ទនទៀតនដរ ជនជាបឃុ់ំបានរាយការណ៍ថា វាមនិ
នដ្យស្រកបមតិសុវត្ិភាពននាះនទ។ ពួកគាតប់ងប់បាក ់នដើម្បីាននគង 
នៅខ្ងមុេបន្ទបពី់នបោះវាមានេ្យ�់នចញចូ� និងពនលែឺធម្មជាតិ នបចើន 
ជាង។

៣៨ សារាចររបស់្កសួងយុត្តិ្ម៌គលខ ១០/១៤ និង ០៣/១៤

ស្ា្ះសទៅបញ្ចប់ការចសង្អៀតដណនក្នុង�ន្ធនាគារ

បកមនីតិវធិីបពហ្មទណ្ និងបកមបពហ្មទណ្របស់បពះរាជា
ណាចបកកម្ុជា បាន្្ត�់នូវជនបមើសន្្សងៗ ជំនួសឲ្យការដ្ក ់
ពន្ធនាគារ ត្មរយៈការបតរួតពិនិត្យត្ម្លែូវតុលាការ ការព្យរួនទាស និង 
ការងារសហគមន។៍ នទាះជាយ៉ា ងណា  ជនបមើសន្្សងៗ ជំនួសឲ្យការ 
ដ្កព់ន្ធនាគារ កបមយកនៅពិចារណា នានព�កាតន់ទាសណាស់ 
នហើយវធិានការចំនោះការមនិឃុំឃាងំ នៅនតពិចារណានដ្យមន្ទិ� 
សង្សយ័នៅន�ើយ និងនដ្យការស្រភាពេលែួនឯងផ្្ទ �់ របស់បកសួង 
យុត្តធិម ៌នហើយបញញាត្តិ និងនគា�ការណ៍នណនា ំសបមាបក់ារបតរួតពិនិត្យ 
ត្ម្លែូវតុលាការ មនិទានប់ានអនុវត្តឲ្យបានបតរឹមបតរូវ សមបសប និង 
មានបបសិទ្ធភិាពនៅន�ើយនទ េណៈនដ�ការព្យរួនទាស និងការងារ 
សហគមន ៍ មនិបតរូវបានបបតិបត្តិឲ្យមានបបសិទ្ធភាព និងរ�ូនននាះ 
ន�ើយ។៣៨

ជាការនឆលែើយតបចំនោះបញ្ហា ននះ រាជរដ្ឋា ភបិា�បនង្កើតបករុម 
ការងារមយួ ទាកទ់ងនរឹងជនបមើសន្្សងៗ ជំនួសឲ្យការដ្កព់ន្ធនាគារ 
នដ�បាននធវើការ្្សពវ្សោយស្រាចរចំនួន ៣ នៅនដើម ឆ្នា ២ំ០១៤ កនាុង
នគា�បំណង ្្ត�់ការនណនាបំនន្មនទៀត ដ�់មនន្តីយុត្តិធម ៌ កនាុងការ 
អនុវត្តនជ៍នបមើសន្្សងៗ សបមាបក់ារដ្កន់ទាសនដ្យពុំមានការឃុំ
ឃាងំ កនាុងនយ័នដើម្ធីានាថា បពះរាជអាជាញា  និងនៅបកមនស៊ើបសួរនគារព
នៅត្មនគា�ការណ៍ចបាប ់ នដ្យពិនិត្យពិចារណាឲ្យបាន�អិត�អន ់
នៅន�ើ�ក្ខណៈថនបទន�្មើស និងបុគ្គ�ិក�ក្ខណៈ និងស្្នភាព 
ផ្្ទ �់េលែួនរបស់ជនជាបន់ចាទ។

អង្គការ�ីកាដូ ស្វ គមនច៍ំនោះនគា�ការណ៍នណនានំនះ    
ប៉ាុនន្តមនិទានប់ាននឃើញនូវភស្តុត្ងថន�ទ្ធ្�វជិ្មាន ឬ ការនប្តជាញា  
ចិត្តពិតបបាកដ កនាុងនធវើឲ្យមានភាពបបនសើរន�ើងពិតបបាកដនៅន�ើយ 
នទ។ 

ឆ្្ម ពំន្ធនាគារ នៅពន្ធនាគារនេត្តកំពងឆ់្នា  ំឆ្នា ២ំ០០៩

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ២៧



នៅនេត្តនសៀមរាប កម្មវធីិមយួ របស់អង្គការមតិ្តសំលាញ់ 
អន្តរជាតិ៣៩ នដ�មាននឈា្ម ះថា ក�យោណមតិ្ត បាននធវើការជាមយួប៉ាុស្តិ៍ 
នគរបា� នៅត្មមូ�ដ្ឋា ន ត្ងំពីឆ្នា ២ំ០០៩ មកមលែ៉ានះ នដើម្បីនងវរ 
អនីតិជននដ�ជាបន់ចាទពបីទន�្មើសតូចត្ច នចញពបីបពន័្ធយុត្តធិម ៌
បពហ្មទណ្ នហើយជំនួសនដ្យការ្្ត�់ឲ្យពួកគាតនូ់វកននលែងស្នា កន់ៅ
បនណា្ត ះអាសននានដ�មានសុវត្ភិាព រមួទាងំមានការអបរ់ ំ នងិឱកាស
ទទួ�បានការបណ្តុ ះបណា្ត �ជំនាញវជ្ិាជីវៈ្ងនដរ។ កនាុងឆ្នា ២ំ០១៣ 
នគរបា�បានបញូ្នអនីតិជនចំនួន ៧៦ របូ មកឲ្យកម្មវធីិននះ នដ្យ 
១៥ របូ ថនអនាកទាងំននាះបានបបបពរឹត្តបទន�្មើសតូចត្ច នហើយបបសិន 
នបើមនិបញូ្ននៅទនីនាះនទ ពួកគាតអ់ាចជាបក់នាុងពន្ធនាគារ។

នបើនទាះជាចំនួនជនជាបឃុ់ំន�ងនកើនន�ើង កនាុងអបត្មយួ 
ដូចកា�ពី ពីរឆ្នា មំុនកន៏ដ្យ ការចនងអៀតនណននៅនតជាបញ្ហា ដំបង 
ដនដ� នហើយនយងត្មរបាយការណ៍សនង្ខប ស្តីពីស្្នភាព 
ពន្ធនាគារពិភពនលាក របស់មជ្ឈមណ្�អន្តរជាតិសបមាបក់ារសិកសោ
អំពីពន្ធនាគារ (ICPS)៤០ ពន្ធនាគារកម្ុជាជាបច់ំណាតថ់ានា កទី់២៩ 
កនាុងចំនណាមពន្ធនាគារ នដ�មានភាពចនងអៀតនណនបំ្ុតកនាុងពិភព
នលាក។ អាជាញា ធរកម្ុជាគួរនតនដ្ះបស្យនក�មអបញ្ហា ននះ នហើយ 
ពយោយមសនបមចឲ្យបាននូវកបមតិ ១០០ ភាគរយ ឬ ទាបជាងននះ 
ចំនោះ អបត្ជនជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគារ (នធៀបនរឹងសមត្ភាព្្ទុកជាក ់
នស្តងរបស់ពន្ធនាគារ) កនាុងរយៈនព�សមបសបមយួ។ នដើម្សីនបមចវា 
បាន អាជាញា ធរបតរូវបំនពញកិចចាការជានបចើន មនិនមនបគានន់តស្ងសង ់
ពន្ធនាគារ និងអគារឃុំឃាងំបនន្ម ន្្ទរជនជាបឃុ់ំពីពន្ធនាគារនៅ 
ពន្ធនាគារមយួនទៀត៤១ ឬ បនង្កើនចំនួនអភយ័នទាសននាះនទ។

្្ទុយនៅវញិ នដើម្ជីាការនដ្ះបស្យយូរអនងវង និងសមបសប 
ចំបាចគ់ួរនតមានការផ្លែ ស់ប្តូរជាមូ�ដ្ឋា ន ចំនោះការឃុំេលែួនបនណា្ត ះ 
អាសននា រងច់ាសំវនាការ នដ�អនុវត្តជានិចចាកា�ចំនោះជនបគបរ់បូ 
កនលែងមក នហើយបនង្កើនទូទាងំបបនទស នូវជនបមើសន្្សងៗសបមាបក់ារ
ដ្កន់ទាសមនិជាបឃុ់ំសបមាបប់ទន�្មើសតូចត្ច។

 ការរកនឃើញរបស់អង្គការ�ីកាដូ ទាកទ់ងនរឹងការឃំុេលែួន 
បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ និងការឃុំឃាងំមនិចាបំាច ់និងងាយ 
នបគាះថានា ក ់ ចំនោះអនាកនដ�បតរូវបាន្្តទា្ទ នទាស ពីបទន�្មើសតូចត្ច 
បងាហា ញនូវភាពចាបំាចយ់៉ា ងខ្លែ ងំ ចំនោះការផ្លែ ស់ប្តូរននះ។ ការផ្លែ ស់ប្តូរ 
មនិបតរឹមនតជួយ�កាឥទ្ធិព�អវជិ្មានពីការឃុំឃាងំ នដ�អាចនកើតមាន 
ចំនោះបុគ្គ� បគរួស្រ និងសហគមន៍្ ងនដរ។

 នទាះជាមាននីតិវធិីែ្មី សបមាបក់ារឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារង់
ចាសំវនាការ នដ�បានបនង្កើតន�ើងនៅនដើម ឆ្នា ២ំ០១៤ និងការ 
ចំណាយធនធានគួរសមរម្យ កនាុងរយៈនព�ប៉ាុនា្ម នឆ្នា ចុំងនបកាយននះ  
កនាុងការបនង្កើតនគា�ការណ៍នណនាសំបមាបស់នបមើសន្្សងៗ ជំនួយឲ្យ 
ការឃុំេលែួនកន៏ដ្យ មកដ�់នព�បចចាុប្ននា មនិនឃើញមានអវីនដ�ជា 
ភស្តុត្ងចបាស់លាស់ ថនការកំនណទបមងពិ់តបបាកដននាះន�ើយ។   
បនន្មនៅន�ើការនធវើឲ្យបបនសើរន�ើងនូវនគា�ការណ៍នណនា ំបតរូវនតមាន
ការផ្លែ ស់ប្តូរពិតបបាកដ និងសមបសប ចំនោះរនបៀបនដ�បបពន័្ធយុត្តិធម ៌
បពហ្មទណ្ដំនណើ រ នហើយនិងការផ្លែ ស់ប្តូរពីការឥរយិបទនដ�ពិបាក
ផ្លែ ស់ប្តូរ ទាកទ់ងនរឹងបទន�្មើស និងការដ្កន់ទាស នដ�ចូ�ចិត្តឃុំ
ឃាងំន�ើសអវីៗទាងំអស់។

៣៩ សូមគមើល http://www.friends-international.org/
៤០ http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief
៤១ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុង្្ាំ២០១២ អគ្គនាយកែ្ានពន្ធនាគារបានគ្វើការគផ្រជនជាប់ឃុំចំនួន ៦៨៦ រូប រួមទាំងនារី៤០ គទៅពន្ធនាគារែ៏នទគទៀត គែើម ត្ីកាត់បន្យភាពចគង្អៀត 
ដណន (របាយការណ៍្បចាំ្្ាំ២០១២ របស់អគ្គនាយកែ្ានពន្ធនាគារ និងវត្នុបំណង្្ាំ២០១៣)

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា២៨



៤២ ្កមនតីតិវិ្តី្ពហ្មទណ្ឌ មា្តា ២០៣
៤៣ ែូចខាងគលើ មា្តា ២០៤
៤៤ ែូចខាងគលើ មា្តា ២០៦
៤៥ រែ្្ម្មនុញ្ញ មា្តា ៣៨
៤៦ ្កមនតីតិវិ្ តី្ពហ្មទណ្ឌ មា្តា ២០៥
៤៧ កិច្ចសវាគមន៍គែោយគលោក្សតី Wan-Hea Lee តំណាងរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្ងការអង្គការសហ្បជាជាតិទទួលបន្នុកសិទ្ធិមនុសសេគនៅកម្នុជា គនៅឯសន្ិសតីទស្តតីពតីការឃុំ 
ខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំសវនាការ និងជគ្មើសគផសេងៗជំនួយសឲ្យការឃុំឃាំង សណ្ាគារកាំបូែឌតីយ៉ាណា ភ្ំគពញ នថ្ងទតី២៥ ដខមិនា ្្ាំ២០១៤។ កិច្ចសវាគមន៍គនះ្តូវបាន
អាគនៅឯសន្ិសតីទគនោះគែោយតំណាងរងMarie-Dominique Parent
៤៨ http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/pre-trial-detainees?field_region_taxonomy_tid=All
៤៩ គយោងតាម Open Society Justice Initiative ការឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំសវនាការ ្តវូបានឲ្យនិយមន័យថា ជារយៈគពលដែលបុគ្គលមួយរូប្តូវបានែកហូតគសរីភាព 
រហូតែល់ការបញ្ចប់ននសវនការបទគល្មើស (រួមទាំងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ផងដែរ)។ ្សគែៀងគ្ាគនះដែរ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្មាប់ការសិកសេាអំពតីពន្ធនាគារ រួមបញ្ចលូលនូវនិយម
ន័យននការជាប់ឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំសវនាការ ថា បុគ្គលដែលកំពុងរង់ចាំបណតឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ សាល្កមស្ាពរ។

ការឃុំខលលួនបសណ្ាះអាេន្រង់ចាំេវនាការ គួរដតជាករណតីសលតីកដលង 
មបិនដមនជាវបិធានការណ៍សនាះសទ

ដូចមាននចងយ៉ា ងចបាស់ នៅកនាុងបកមនីតិវធិីបពហ្មទណ្ 
របស់បពះរាជាណាចបកកម្ុជា ជានគា�ការណ៍ ជនបតរូវនចាទបតរូវនតមាន 
នសរភីាព។៤២ ការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ គួរនតនធវើនៅនត 
ជាមនធយោបាយចុងនបកាយ នហើយចំនោះនតករណីនចាទបបកានព់ីបទ 
ឧបកិដឋា ឬ បទមជ្ឈ រឹម នដ�មានចបាបក់ំណត់្ ្តនា្ទ នទាសដ្កព់ន្ធនាគារ
នសើ្ម ឬ ន�ើសពីមយួឆ្នា បំ៉ាុនណាណ ះ។៤៣ ជាពិនសសនៅនទៀត ចបាបរ់បស់ 
បពះរាជាណាចបកកម្ុជា កត៏បមរូវឲ្យនៅបកមនសុើបសួរនដ�សនបមចឃុំ 
េលែួនជនបតរូវនចាទបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ត្មដីកានដ្យមាន 
សំអាងនហតុ។៤៤

 ប៉ាុនន្តនទាះជាយ៉ា ងណា កនាុងការអនុវត្តន ៍បបពន័្ធយុត្តិធមក៌ម្ុជា 
បាននផ្្ត តនស្ទើរនតទាងំបសរុង នៅន�ើការឃុំឃាងំជនបតរូវនចាទ នហើយការ 
សនបមចចិត្តកនាុងការឃំុឃាងំជនសង្សយ័មយួរបូ មុននព�សវនាការ 
ទំនងជានធវើន�ើងនដ្យសវ័យបបវត្ត ិ នដ្យមនិបាននធវើការពិចារណានៅ
ន�ើស្្នភាពផ្្ទ �់េលែួនរបស់ជនសង្សយ័ ឬក ៏ កត្្ត ន្្សងៗ កនាុងការ 
សបមា�នទាសននាះនទ។ ពិតណាស់ វាបតរូវបាននគសន្មតជ់ាទូនៅថា 
ទា�់នតអនាកមានទំនាកទ់ំនងកបមតិេ្ស់ ឬ អនាកមានធនធាន កនាុងការ 
្្ត�់សំណូកដ�់មនន្តីតុលាការ នដ�អាចនគចពីជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះ
អាសននារងច់ាសំវនាការបាន។ ការអនុវត្តនជ៍ាទូនៅថនការឃុំេលែួន 
បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ជាការបងាហា ញនូវភាពទនន់េសោយជា 
បបពន័្ធ កនាុងការអនុត្តនន៍គា�ការណ៍របស់រដឋាធម្មនុញញា  នដ�សន្មតជ់ា 
មុនថាគា្ម ននទាស រហូតដ�់រកនឃើញថាមាននទាស។៤៥

 នយងត្មចបាបន់នះ ការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ គួរនតបតរូវបានបងា្គ បជ់ាការចំបាច ់ នដើម្បីញចាបប់ទន�្មើស ឬ 
បងា្ក របទន�្មើសកំុឲ្យនកើតជាែ្ម ី នដើម្រីារាងំកំុឲ្យមានការគាបសង្កតន់�ើ
ស្ក្ស ីឬ ជនរងនបគាះ ឬ នដើម្រីារាងំកំុឲ្យមានការបតរូវរ ៉ាវូគានា  រវាងជនបតរូវ 
នចាទ និងអនាកសមគំនិត នដើម្រីកសោភស្តុត្ង ឬ តបមរុយជាសមាភា រៈ 
នដើម្ធីានារកសោជនបតរូវនចាទ ទុកជូនតុលាការចាតក់ារត្មនីតិវធិី 
នដើម្កីារោរ សន្តិសុេឲ្យជនបតរូវនចាទ ឬ នដើម្ធីានារកសោសណា្ត បធ់ានា ប ់
ស្ធារណៈ កំុឲ្យមានការបចបូកបចប�់ នដ�បណា្ត �មកពីបទ- 
ន�្មើស។៤៦

ប៉ាុនន្តនទាះបីជាយ៉ា ងណា មកដ�់នព�បចចាុប្ននាននះ គមាលែ ត 
រវាងចបាប ់និងការអនុវត្តនក៍ានន់តធំជាងមុន។ ជាទមាលែ បពី់មុន នៅបកម 
បគានន់តគូសន�ើបបអបម់យួ ឬ នបចើន នដ�មានសរនសរនូវចំណុច 

សំអាងនហតុទាងំ ៦ នៅន�ើទបមង�ិ់េិតរបស់តុលាការ នដ្យមនិ 
បានស្្ត បក់ារជនជកនដញនដ្� ពីបគបភ់ាគី ឬ បញ្្កឲ់្យបានចបាស់
អំពីមូ�នហតុសនបមចឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការននាះនទ។

ដីកាបងា្គ បឲ់្យឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ បតរូវ 
បាននចញនដ្យមនិមានម�ូនហតុសមបសប នហើយមនិមានការ       
ពិចារណានៅន�ើការពិតជាកន់ស្តងរបស់ករណី ឬ ស្្នភាពផ្្ទ �់ 
េលែួនរបស់ជនបតរូវនចាទននាះនទ។ ជា�ទ្ធ្� បុគ្គ�រាបោ់នន់ាក ់
រមួទាងំអនីតិជន និងនារមីានថ្្ទនោះ្ង បតរូវបានឃុំឃាងំ នដ្យពុំចា ំ
បាច ់ នដ្យបគានន់តបបបពរឹត្តបទន�្មើសតូចត្ចបំ្ុត ដូចជា បគានន់ត 
�ួចបសរូវមយួការងុជានដើម។ ដូចនដ�បានកតស់មា្គ �់នដ្យ           
ការយិ�័យឧត្តមសនាងការអង្គការសហបបជាជាតិ ទទួ�បន្ទុកសិទ្ធិ 
មនុស្សនៅកម្ុជា ការដ្កន់ទាសនដ្យមនិមាននហតុ្� និងហួស 
នហតុនបបននះ នស្មើគានា នៅនរឹងការឃុំឃាងំេុសចបាប។់៤៧

 ភាគរយ ថនចំនួនជនជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ នៅនតមានកបមតិេ្ស់ នហើយមនិមានសញ្ញា ថាធាលែ កចុ់ះននាះ 
នទ។ នយងត្ម របាយការណ៍សនង្ខបស្តីពីស្្នភាពពន្ធនាគារពិភព
នលាក របស់មជ្ឈមណ្�អន្តរជាតិសបមាបក់ារសិកសោអំពីពន្ធនាគារ 
(ICPS) បបនទសកម្ុជាចាបច់ំណាតថ់ានា កទី់២៣ កនាុងចំនណាមបបនទស 
២១១ (ពីេ្ស់នៅទាប) នៅនព�នដ�និយយអំពីភាគរយថនជនជាប់
ឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ។៤៨

 ស្ិតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធនាគារ បងាហា ញថា កនាុងនេធនាូ 
ឆ្នា ២ំ០១២ ចំនួនជនជាបឃុ់ំជានីតិជន នដ�ជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះ 
អាសននារងច់ាសំវនាការ រមួទាងំអនាករងច់ាបំណ្តរឹ ងឧទ្ធរណ៍ និងចានំសចក្តី 
សនបមចចុងនបកាយ៤៩ មានចំនួន ៦១ ភាគរយ ថនចំនួនជនជាបឃុ់ំសរបុ 
េណៈនដ�នៅ នេកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៤ មានចំនួន ៦៣ ភាគរយ។ ជាការ 
កតស់មា្គ �់ នានព�បចចាុប្ននា ភាគរយថនជនជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះ 
អាសននាជានារ ី និងជាអនីតិជន មានកបមតិេ្ស់ជាងបុរស នដ្យនារ ី
មាន ៧០ ភាគរយ ថនចំនួនជនជាបឃុ់ំជានារ ី នហើយគួរឲ្យបពរួយបារមភា 
មាន ៨៣ ភាគរយ ថនចំនួនជនជាបឃុ់ំជាកុមារ នដ�កំពុងរងច់ា ំ
សវនាការបណ្តរឹ ងឧទ្ធរណ៍ ឬ ស្�បកមស្្ពរ កនាុងនេកញ្ញា  
ឆ្នា ២ំ០១៤។ កនាុងចំនណាមអនីតិជនជានារចីំនួន ១៨ របូ មាននត ១ របូ 
ប៉ាុនណាណ ះ នដ�បានកាតន់ទាសរចួ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ២៩



ទមមង់ថ្មើរបេ់តុលាការ-ជំហានមួយសទៀតស្ា្ះសទៅកំដណទមមង់

ែវីត្តិនតការឃុំេលែួននៅនតអនុវត្តជានិចចា ចំនោះអនាករងច់ា ំ
សវនាការ នដ្យមនិគិតពីចរកិ�ក្ខណៈថនបទន�្មើស ស្្នភាព 
បគរួស្រ ឬ អាយុកន៏ដ្យ កម៏ានការេិតេំបបរឹងបបរឹងជានបចើននានព� 
ែ្មីៗននះ នដើម្នីដ្ះបស្យបញ្ហា ទាងំននះ។ នបកាយនព�បបរឹកសោនយប�់ 
នពញមយួឆ្នា  ំនីតិវធិី និងទបមងែ់្មី សបមាបក់ំណតពី់ការឃុំេលែួនបនណា្ត ះ 
អាសននាមុននព�សវនាការបតរូវបានបនង្កើតន�ើង និង្្សពវ្សោយនៅកាន ់
តុលាការទាងំអស់នានដើម ឆ្នា ២ំ០១៤។

នដ្យនយងត្មនីតិវធិីែ្មីននះ នៅបកមតបមរូវនអាយនធវើការ 
ពិចារណានអាយបានបតរឹមបតរូវ នៅន�ើអំណះអំណាងបសប និងបបឆ្ងំ
ចំនោះការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ រមួទាងំ ស្្នភាព  
ផ្្ទ �់េលែួនរបស់បុគ្គ�មានា ក់ៗ ្ងនដរ។ នដើម្នីធវើដូចននះ នៅបកមគួរនត 
យកចិត្តទុកដ្កជ់ាពិនសសនៅន�ើថា នតើជនបតរូវនចាទជាកុមារ មនុស្ស 
ចាស់ នារមីានថ្្ទនោះ ឬ នារនីដ�មានកូនតូចនៅជាមយួ។ 

មុននព�នចញដីកាបងា្គ ប ់ ឲ្យឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ ឥ�ូវនៅបកម គួរនតបងាហា ញថា េលែួនបាននធវើការពិចារណា 
យ៉ា ង�អិត�អនន់ៅន�ើតែភាពោកព់ន័្ធនានា មុននព�នដ�អនាកទាងំ
ននាះដកហូតនសរភីាពរបស់អនាកណាមានា ក ់ នហើយបតរូវនតពន្យ�់នដ្យ
បានចបាស់ពនីហតុ្�មយួណាថននហតុ្�ទាងំ៦ ចំណុចនដើម្នីធវើ
ការឃុេំលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ដូចនដ�មាននចងកនាុង 
មាបត្ ២០៥ ថនបកមនីតិវធិីបពហ្មទណ្ ោកព់ន័្ធនរឹងករណីមយួ នដ្យ 
មាននហតុ្�ពន្យ�់ចបាស់លាស់ ។

អង្គការ �ីកាដូ ស្វ គមនច៍នំោះការនបាះជំហាននៅរកកនំណ 
ទបមងន់ីតិវធិី ឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ប៉ាុនន្តមានការ  
នស្កស្្ត យ នដ�បបពន័្ធបតរួតពិនិត្យត្មដ្ន បបកបនដ្យបបសិទ្ធិ 
ភាពមនិបតរូវបានបនង្កើតន�ើង នដើម្បីតរួតពិនិត្យថា នតើនីតិវធិីទាងំននះបតរូវ
បានអនុវត្តសមបសបនហើយ ឬនៅ។ កនាុងសននាិសីទ កា�ពីនេមនីា 
ឆ្នា ២ំ០១៤ ស្តីពី ការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ បកសួង 
យុត្តធិមប៌ាននធវើការបបកាសថា េលែួននរឹងបនង្កើតបករុមការងារមយួនដើម្ ី    
បតរួតពិនិត្យត្មដ្នការអនុវត្តន�ើនីតិវធិីែ្មីននះ ប៉ាុនន្តមកដ�់នព�ននះ 
បករុមការងារននាះ មនិទានប់នង្កើតនៅន�ើយនទ។ 

ពត័ម៌ានទទ�ួបានពីអង្គការថដគូនានានឃើញថា នបើនទាះជា 
នៅបកមបបនហ� ៥០ ភាគរយ បាននបបើបបាស់ទបមងនី់តិវធិីែ្មីថនការ 
ឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននាមុនសវនាការកន៏ដ្យ កព៏ួកគាតន់ៅនតមនិបាន 
្្ត�់នូវនហតុ្�ចបាស់លាស់ ចនំោះការសនបមចចិត្តរបស់ពួកគាត ់ 
កនាុងការបញូ្ននណាមានា ក ់ នៅនធវើការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ានំព�
សវនាការននាះនទ។ នទាះបីជាវាមនិទានច់បាស់នៅន�ើយថា នតើមាន 
ជនបតរូវនចាទតិចជាងមុន បតរូវបានឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ នដ្យស្រនីតិវធិីែ្មីននះកន៏ដ្យ កប៏៉ាុនន្តអបត្េ្ស់ថនការឃុំ 
េលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការនៅកនាុងពន្ធនាគារ បងាហា ញថា ការ 
អនុវត្តនទ៍បមងនី់តិវធិីចបាបន់នះ នៅមនិទានម់ានឥទ្ធិព�គួរឲ្យកត ់
សមា្គ �់នៅន�ើយនទ មកដ�់នព�ននះ។

បចកចូ�នៅកានម់ណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ ឆ្នា ២ំ០១៤

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៣០



បន្នុកមួយេមមាប់រាជរែ្ាភបិរាល នបិងេង្គម

អំណះអំណាង កនាុងការកាតប់ន្យអបត្ថនការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការមាន
នបចើនណាស់។ ការកាតប់ន្យចំនួនអនាកបតរូវជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ នរឹងកាតប់ន្
យភាពចនងអៀតកនាុងពន្ធនាគារ កាតប់ន្យការចំណាយរបស់ពន្ធនាគារ និងជួយ�បនង្កើនសមត្ភាពបុ
គ្គ�ិកពន្ធនាគារ។ ចំនោះជនចាបន់ចាទ បករុមបគរួស្រ និងសហគមនរ៍បស់ពួកនគវញិ ជនបមើសន្្សងៗ
ឲ្យការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងចាសំវនាការ អាចទបស់្្ក ត់្ �វបិាកជានបចើន នដ្យស្រការឃុំេលែួន
នដ�មានចំនោះសង្គម នសដឋាកិចចា រាងកាយ និង្លែូវចិត្ត នហើយនិងបងា្ក រការនរ ើសនអើង និង ការចាតទុ់
កជាឧបកិដឋាជននានានដ្យស្រនតការជាបព់ន្ធនាគារ។

ការឃុំេលែួននព�រងច់ាសំវនាការ មាន្�ប៉ាះោ�់អវជិ្មានជានបចើន នហើយចនំោះករណីេលែះ 
្�វបិាកថនការឃុំេលែួនមុននព�សវនាការនដ�បបកបនដ្យស្្នភាពអាបកក ់ កនាុងស្្នភាពមនិ
ចាបំាចអ់ាចធ្ងនធ់្ងរខ្លែ ងំណាស់។ បុគ្គ�នដ�ជាបឃុ់ំ អាចបាតប់ងប់គរួស្រ ្្ទះសនម្ង និងបទព្យ 
សម្ត្តិន្្សងៗ ការងារ និងជីវភាពរបស់ពួកគាត។់ បបសិននបើស្ិតកនាុងនព�សិកសោ អនីតិជនអាច 
េកខ្នការនរៀនសូបត និងការទទួ�បានការបណ្តុ ះបណា្ត �្ងនដរ។ ជនជាបឃុ់េំលែួនបនណា្ត ះ 
អាសននារងចាសំវនាការ កដូ៏ចជាជនជាបឃុ់ំដថទនទៀតនដរ បបឈមនៅនរឹងបញ្ហា សុេភាព្លែូវកាយ 
និង្លែូវចិត្ត នហើយទំនងជាមនិទទួ�ការពយោបា�សមបសប នដ�អាចនាឲំ្យមានបញ្ហា សុេភាព 
រយៈនព�នវង។

នដ្យស្រនតស្្នភាពមនិ�អថននសវាសុេភាពកនាុងពន្ធនាគារនៅកម្ុជា ការឃុំេលែួន 
បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ អាចបណា្ត �ឳយមានការបាតប់ងជី់វតិ្ងនដរ។ នទាះបីជា អង្គការ 
�ីកាដូ មនិមានពត័ម៌ាននពញន�ញអំពីការស្លែ បរ់បស់ជនជាបឃុ់ំកន៏ដ្យ កក៏នាុងចំនណាមការស្លែ ប ់
របស់ជនជាបឃុ់ំចំនួន ២៥ នាក ់ នដកតប់ត្នដ្យអង្គការ�ីកាដូ នាកំ�ុង នេមករា និងនេតុលា 
ឆ្នា ២ំ០១៤ មាន ៥ នាក ់ជាបុរសនដ�ជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងចាសំវនាការ នហើយ ៤ នាក ់
កនាុងចំនណាមពួកគាតម់ានអាយុនបកាម ៣០ ឆ្នា ។ំ

ស្្នភាពមនិ�អថនការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ រមួទាងំការភយ័ខ្លែ ចពីការ
ជាបព់ន្ធនាគាររយៈនព�នវង កប៏ានបណា្ត �នអាយជនជាបឃុ់ំមយួចំនួនគិតនធវើអត្តឃាត្ងនដរ។

អង្គការ �ីកាដូ បានជួបជាមយួអតីតជនជាបឃុ់ំ ជាពិនសស ជនជាបឃុ់ំជានារ ីនដ�បាន 
នរៀបរាបអ់ំពី្�ប៉ាះោ�់ថនការឃុំេលែួន (រមួទាងំការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងចាសំវនាការ) នដ� 
មានមកន�ើបគរួស្រ និងសហគមន។៍ អតីតជនជាបឃុ់ំេលែះ បានពន្យ�់ថា កូនៗរបស់ពួកគាតប់តរូវ 
បង្ខចំិត្តនបាះបងក់ារសិកសោ នហើយអនាកន្្សងនទៀតបានបបាបថ់ា សមាជិកបគរួស្ររបស់គាតគ់ា្ម ន 
ជនបមើសអវីនបរៅពីនបាះបងក់ារងារ នដើម្នីមើ�នែទាបំគរួស្រ។

ការរកនឃើញរបស់ អង្គការ�ីកាដូ បងាហា ញថា ជនជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ រមួទាងំនារ ី និងកុមារ ជានរឿយៗ បតរូវបានឃុំេលែួនកនាុងស្្នភាព�ំបាក ជាងជននដ�បតរូវ 
បានកាតន់ទាសរចួនៅនទៀត។ ជាធម្មត្ ឳកាសកនាុងការទទួ�បានការបណ្តុ ះបណា្ត �វជ្ិាជីវៈ 
និងការអបរ់ ំ សបមាបព់ួកគាត ់ មានកំណត ់ នហើយបន្ទបឃុ់ំឃាងំរបស់ពួកគាតម់ានសភាពចនងអៀត
នណនជាង នដ្យភាគរយថនជនជាបឃុ់ំេលែួនរងច់ាសំវនាការមានកំរតិេ្ស់។ មយួវញិនទៀត នៅត្ម 
ពន្ធនាគារេលែះ ពំុមានការនបងនចកនអាយបានចបាស់លាស់រវាង ពិរទុ្ធជន និងទណិ្ត នដន�នះមាន 
�ក្ខណៈ្្ទុយនៅនរឹងបទដ្ឋា នអន្តរជាតិ និងចបាប ់ស្តីពីពន្ធនាគារថនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា។៥០

អំ�ុងនព�ទស្សនកិចចាែ្មីៗននះនៅកានព់ន្ធនាគារមយួ នដ�កនាុងននាះជនជាបឃុ់ំ ៥០ 
ភាគរយ បានកាតន់ទាសរចួ ជនជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ បតរូវបានឃុំេលែួនកនាុងអគារ 
នដ�មានការនរៀបចំ នងិទំហំដូចគានា នៅនរឹងអគារទុកសបមាបដ់្កទ់ណិ្តមានកបមតិសន្តសុិេេ្ស់ 
នដ�មានចំនួនតិចជាងននះ។ េណៈនព�នដ�អាជាញា ធរពន្ធនាគារបានបបាបអ់ង្គការ �ីកាដូ ថា 

ការប៉ុនប៉ងគ្វើអត្តឃាត

រ័ត្ បានប៉ុនប៉ងគ្វើអត្តឃាតខណៈគពល
ដែលគាត់ ្តូវបានឃុំឃាំងបគណតោះ 
អាសន្រង់ចាំសវនាការ គែោយសារដត 
ស្ានភាពក្នុងបន្ប់ឃុំឃាំង និងភាពមិន
ច្ាស់លាស់ពតីអនាគតរបស់គាត់។ គាត់ 
បានពណ៌នា ពតីស្ានភាពឃុំខ្លួនបគណតោះ 
អាសន្រង់ចាំសវនាការថា វាមានលក្ណៈ 
យ៉ាប់យឹន និង មានភាពតានតឹងបំផុត 
ដែលមានមនុសសេ រហូតគទៅែល់ ១០ នាក់ 
គនៅក្នុងបន្ប់ ដែលមានទំហំ ១២ ដម៉្ត 
កាគរ៉។ ក្នុងនាមជាជនជាបគ់ចោទដែល្តូវ 
បាន ឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំសវនា
ការ គាត់មិន្តូវបានអនុញ្ញាតគអោយគ្វើ 
ការ ែូគច្ះគហើយ គពលគវលាស្មាប់គចញ 
មកគ្កៅរបស់គាត់មានដែនកំណត់។ 
ទណ្ឌិតគផសេងគទៀត បានជ្មឹតទារ្បាក់ពតី 
គាត់ គហើយគមបន្ប់ឃុំឃាំង ដតងដតឃ្ាំ 
គមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ គែើម្តី 
រាយការណ៍គទៅ អាជា្្រពន្ធនាគារ។ 
គែោយសារ រ័ត្ មិនមាន គម្ាវី គាត់មិន
បានែឹងថាគតើគាត់នឹង្តូវជាប់ពន្ធនាគារ 
រយៈគពលប៉ុន្មានគនោះគទ។

ជំនួសគអោយការទទួលបាននូវជំនួយ      
្បកបគែោយវិជ្ាជតីវៈ បន្ាប់ពតីការប៉ុនប៉ង 
គ្វើអត្តឃាត គលោករ័ត្ បាន្បាប់លតីកាែូ 
ថា មនន្តតីពន្ធនគារបានែាក់គខ្ោះនែគាត់  
គហើយ ែាក់គាត់ឳយគនៅជាមួយជនជា ប់ 
ឃុំែនទគទៀត ដែលបានគំរាមកំដហង 
សមា្ប់គាត់ ្បសិនគបើគាត់ប៉ុនប៉ងគ្វើ 
អត្តឃាតម្តងគទៀត។ 

គនៅក្នុងសវនាការ គលោក រ័ត្ ដែល្តូវបាន 
ឃុំខ្លួនគែោយសារបទគល្មើសតូចតាច ្តូវ 
បានផ្តនា្គទោសែាក់ពន្ធនាគារ ១ ្្ាំ។  
ស្ានភាពឃុំឃាំងរបស់គាត់ មាន 
លក្ណៈ ល្្អ បគសើរជាបន្តបន្ាប់ គហើយ 
គាត់្ តូវបាន អនុញ្ញាតគអោយគ្វើការងារជា 
ជាងគឈើ ែូចគនះគហើយ  គាត់ទទួលបាន 
គពលគចញមកគ្កៅគ្ចើន និងផល 
្បគយោជន៍គផសេងៗ ែូចជា អាហារបដន្ម 
និងកាគហវ។

៥០ ច្ាប់ស្តតីពតីពន្ធនាគារ មា្តា ២៦

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៣១



ទណិ្តភាគនបចើន បតរូវបានអនុញ្ញា តនអាយនចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំ ចំនួន ៣ នៅ ៤នមា៉ា ង កនាុងមយួថែ្ង 
ចំនណកជនជាបឃុ់េំលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ  នព�េលែះបតរូវបានអនុញ្ញា តឲ្យនចញហាត ់
បបាណតចិ ជាងមយួនមា៉ា ងកនាុងមយួថែ្ងប៉ាុនណាណ ះ។

វធិានអប្បរមា ថនបទដ្ឋា នអង្គការសហបបជាជាតិសបមាបក់ារបបបពរឹត្តចំនោះជនជាបឃុ់ំ 
(SMR) បានកំណតថ់ា ជនជាបឃុ់ំទាងំឡាយណានដ�មនិបតរូវបានជួ�ឳយនៅនធវើការងារខ្ង 
នបរៅ គួរនតបតរូវបានអនុញ្ញា ត នអាយនចញហាតប់បាណមយួនមា៉ា ងយ៉ា ងតិច។៥១ ប៉ាុនន្ត មនិនមនជន 
ជាបឃុ់ំទាងំអស់នៅកម្ុជា ទទួ�បាននូវសិទ្ធិអប្បរមាជាមូ�ដ្ឋា នននះនទ នហើយជនជាបឃុ់ំភាគ
នបចើនបតរូវបានបង្ខំឲ្យបងប់បាកន់ដើម្ទីទួ�បាននព�នចញមកនបរៅនដើម្ហីាតប់បាណ។ នៅកនាុង 
ស្្នភាពនបបននះ ជនជាបឃុ់េំលែះបាននចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំ ជានទៀងទាតទ់ា�់នតពួកគាតទ់ទួ� 
បានឳកាសនធវើការងារ នៅបណាណ �័យ ឬ ចូ�រមួវគ្គបណ្តុ ះបណា្ត �វជ្ិាជីវៈ និង បំណិនជីវតិន្្សងៗ។

ការអនុវត្តនន៍បបននះ មានគុណវបិត្តិចំនោះជនជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ 
បនន្មនទៀត។ អាជាញា ធរពន្ធនាគារ មនិបតរូវបានតបមរូវនដ្យចបាបក់នាុងការ្្ត�់ឳកាសអបរ់ ំឬ ការបណ្តុ ះ 
បណា្ត �វជ្ិាជីវៈ ដ�់ជនជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននាន�ើយ នហើយ អង្គការមនិនមនរដ្ឋា ភបិា� នដ�ជា
បុគ្គ�សំខ្នក់នាុងការ្្ត�់នសវាកម្មននះ ហាកបី់ដូចជាទុកឪកាសកនាុងការទទួ�ការបណ្តុ ះបណា្ត � 
និងការអបរ់នំនះសបមាបន់តទណិ្តនដ�ជិត្ុតនទាស។ នទាះបីជាមាននហតុ្�សមបសបកនាុងការ
្្ត�់ជំនាញ និងបំណិនជីវតិន្្សងៗនៅកនាុងដំណាកក់ា�ជិតនដ្ះន�ង ប៉ាុនន្តនៅកម្ុជាការនធវើនបប 
ននះ អាចបណា្ត �នអាយជនជាបឃុ់េំលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ មនិទទួ�បាននូវ           
សកម្មភាពខ្ងនបរៅបន្ទបឃុ់ំឃាងំបបកបនដ្យអត្នយ័ន�ើយ។ កនាុងករណីនដ�ធ្ងនធ់្ងរបំ្ ុត ជន 
ជាបឃុ់ំេលែួនរងច់ាសំវនាការ កបមនឃើញពនលែឺថែ្ងណាស់។

សុេ និង សុជាត ិបតរូវបានឃុេំលែួននដ្យគា្ម នការជបមះក្តអីស់រយៈនព� ១៥ នេ នបកាមការ 
នចាទបបកានពី់បទនបបើបបាស់អំនពើហងិសោ នដ�ជាការនចាទបបកានម់យួនដ�ពួកគាតប់ានបដិនសធ។ 
អនាកទាងំពីរបានទទួ�ទានដំនណកនៅន�ើអិដឋា នៅកនាុងបន្ទុកឃុំឃាងំទំហំ ៤ គុណ ៥ នម៉ាបត ជាមយួ 
នរឹងជនជាបឃុ់ំជាង ២០ នាក ់ន្្សងនទៀត។ ពួកគាត ់បានបបាបអ់ង្គការ�ីកាដូ ថាពួកគាតប់ាននចញ 
ពីបន្ទបឃុ់ំឃាងំរយៈនព�នត ៩០ នាទី ប៉ាុនណាណ ះនរៀងរា�់ ២ សបា្ត ហ៍ ម្តង។ អនាកទាងំពីរនដ�បតរូវបាន 
ឃុំឃាងំនៅកនាុងបន្ទបឃុ់ំឃាងំន្្សងគានា  បានបញ្្កថ់ា ជនជាបឃុ់េំលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការដថទនទៀត កម៏ានស្្នភាពដូចពួកគាត់្ ងនដរ នោ�គនឺព�នវលានចញនបរៅបន្ទបឃុ់ំ 
ឃាងំមាន�ក្ខណៈរ រឹតត្តិ។ នបកាយពកិីចចាអន្តរាគមន ៍សុេ និង សុជាតិ ទទ�ួបាននមធាវកីារោរក្ត ី
នអាយ នហើយនៅនព�នដ�ករណីរបស់ពួកគាតប់តរូវបានជំនំុជបមះក្ត ី    តុលាការបានន�ើកន�ងការ 
នចាទបបកានន់�ើពួកគាតទ់ាងំពីរ នហើយពួកគាតប់តរូវបាននដ្ះន�ងភាលែ មៗ។

ការគផ្តោតគលើអ្កការពារ 
សិទ្ធិមនុសសេ

ការឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំសវនាការ
ដែលគ្មានមូលគហតុសម្សប ជាទគូទៅ   
្តូវបានគ្បើ្បាស់ ស្មាប់គំរាមកំដហង 
និង បនងកាបអ្កការពារសិទ្ធិមនុសសេ 
សកម្មជននគយោបាយ និង សកម្មជនែតី្្តី 
ដែលបានបងកការរំខានពួកគគ ក្នុងការ 
គរៀបចំការពារក្តតី ្ បកបគែោយ ្ បសិទ្ធិភាព 
និងជាការគផ្ើសារែល់អ្កែនទថា នឹងមិន 
មានការអតគ់អោនគឡើយ។

អ្កការពារសិទ្ធិមនុសសេអ្ក្សតី ទឹម ស័កក 
មុន្តី ្តូវបានចាប់ខ្លួនគនៅនថ្ងទតី៥ ដខកញ្ញា 
្្ាំ២០១២ គហើយ្តូវបានែាក់ពន្ធនាគារ 
ពតីបទ្គបោក ទាក់ទងនឹងសកម្មភាព 
និយមតវ៉ាែតី្្តីរបស់គាត់។ គាត់្តូវបាន
ឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រយៈគពល ៣ ដខ 
គហើយការ្ានាគអោយគនៅគ្កៅឃុំ មិន្តូវ 
បានអនុញ្ញាតគឡើយ។ អ្ក្សតី និង្កុម   
្គួសារ្តូវបាន្តូវបានបគណតញគចញ ពតី 
បុរីកតីឡា៥២ នាគែើម្្ាំ ២០១២ គែោយ្កុម 
ហ៊ុន ផានតីមិច ដែលជា្កុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍
មានទំនាក់ទំនងល្អ និង្គប់្គងគែោយ 
អ្ក្សតី ស៊ុយ សុផាន (ជាអ្កែាក់ពាក្យ 
បណតឹង ដែលនាគំអោយអ្ក្សតី ្តូវបាន 
ឃុំខ្លួន)។ 

គ្កោយពតី្តូវបានគគបគណតញគចញ ពតីផ្ះ 
សដម្ង អ្ក្សតីទឹម ស័កកមុន្តី រួមទាំងកូន 
្បុស និងគចៅ ២ នាក់ គទៀត បានរស់គនៅ 
ជគណតើរជាប់ជញ្ាំង ក្នុងអគារបុរីកតីឡា។  
អ្ក្សតី គពឺជាអ្កដថរកសេា និងផ្គត់ផ្គង់្បាក់ 
ចំណូលស្មាប់្គួសារ គហើយខណៈ 
គពល ឃុំខ្លួនបគណតោះអាសន្រង់ចាំ 
សវនាការ    ្ គួសាររបស់អ្ក្សតី បានពឹង 
ដផ្អកគលើជំនួយពតីសហគមន៍ និងអង្គការ 
មិនដមនរែ្ាភិបាល។ គចៅរបស់គាត់ ក៏ បា
នជួយរក្បាក់កន្មចិញ្ចឹម្គួសារ តាម 
រយៈការគែើរគរើសគអតចាយ គែោយពួកគគ 
្តូវគងើបគនៅគម៉ោង ៥ ្ពឹក គែើម្តីអាចរក 
បាន្បាក់ខ្ះ មុនគពលគទៅសាលាគរៀន។ 
កូន្បុសរបស់អ្ក្សតី ដែលជាអតតីត 
ទាហានមួយរូបមាន ជំងពឺរគបង ្ បចាំកាយ 
និងស្ឹកមួយចំគហៀងខ្លួន បណតាលមកពតី 
របួសគែោយសារអំដបង ្តូវ្តង់ក្ាល 
កាលពតីគាត់អាយុ១៨ ្្ាំ។

គនៅគពលសវនាការ អ្ក្សតីទឹម ស័កកមុន្តី   
្តូវបានផ្តនា្គទោស ពតីបទបផ្តល់គសចក្តតី 
្បកាសគែោយភូតកុហុក និង្តូវបានឃុំ 
ខ្លួនរយៈគពល ៦ ដខ ដែល្តូវបានព្យលួរ 
គទោសមួយចំនួន។ អ្ក្សតី្តូវបានគែោះ
ដលងពតីពន្ធនាគារគនៅនថ្ងែដែល។ ៥១ វិ្ ានអប្បរមាននបទែ្ានអង្គការសហ្បជាជាតិស្មាប់ការ្ប្ពឹត្តចំគពោះជាជាប់ឃុំ មា្តា ២១ (១)

៥២ ស្មាប់ព័ត៌មានអំពតីសាវតាននការបគណតញគចញពតីបូរីកតីឡារ និងបញ្ាជគម្ោះែតី្្តីដែលគកើតមានបន្តមក សូមគមើល 
http://www.licadho-cambodia.org/tag/borei_keila

អនាកបសីទរឹម ស័ក្កមុននាី សកម្មជនដីធលែីសហគមនប៍ុរកីីឡា បតរូវបាននដ្ះន�ង 
នៅថែ្ងទី២៦ នេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១២

សិទ្ធនិៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៣២



៥៣ អាយុអប្បរមាស្មាប់ការជាប់ពន្ធនាគារគនៅកម្នុជា គពឺអាយុ ១៤ ្្ាំ។
៥៤ ្កមនតីតិវិ្តី្ពហ្មទណ្ឌ មា្តា ២០៨ ២០៩ ២១២ និង ២១៣
៥៥ សូមគលើគលខគយោង ១១
៥៦ ស្មាប់ជាឧទាហរណ៍ សូមគមើល http://www.rfa.org/english/news/cambodia/release-02062013155341.html និង http://
www.phnompenhpost.com/national/officials-accused-taking-bribes-royal-pardons

ការឃុំខលលួនខេុច្ាប់

នយងត្មបកមនីតិវធិីបពហ្មទណ្របស់បពះរាជាណាចបកកម្ុជា នីតិជនអាចបតរូវឃំុេលែួន 
បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ រហូតដ�់រយៈនព� ៦ នេ មុននព�សវនាការ បបសិននបើនីតិជន 
ននាះ បតរូវបាននចាទបបកានព់ីបទឧបកិដឋា។ ការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ អាចពនយោរ 
នព�បានពីរដង រហូតដ�់រយៈនព�អតិបរមា ១៨ នេ បបសិននបើមានដីការសំអាងនហតុបតរឹមបតរូវ។ 
ជនជាបន់ចាទពីបទន�្មើសមជ្ឈ រឹម អាចបតរូវឃំុេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ រយៈនព� អតិបរមា 
៦នេ មុននព�សវនាការ ប៉ាុនន្តនែរនវលាថនការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ខ្ងន�ើននះ    
មនិបតរូវន�ើសពោីកក់ណា្ត �ថនអប្រមាថននទាសនដ�ចបាបប់ានកំណតន់�ើយ។ អនីតិជន៥៣ អាច 
បតរូវឃុំេលែួនរយៈនព�ចននាលែ ះពី ២នេ ដ�់ ៦នេ មុននព�សវនាការ អាបស័យន�ើ អាយុរបស់ពួកគាត ់
ឬ ចរកិ�ក្ខណៈថនបទន�្មើសនដ�បតរូវបាននចាទបបកាន។់៥៤

នទាះបីជាយ៉ា ងណា ត្មការពិត ជនជាបឃុ់ំជានបចើន បតរូវបានឃុំេលែួនន�ើសរយៈនព� 
អតិបរមា នដ�អនុញ្ញា ត សបមាបក់ារឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ។ បញ្ហា ននះ ទំនងនកើត 
ន�ើងនបចើនបំ្ុត ចំនោះជនជាបឃុ់ំ នដ�មនិមាន�ទ្ធភាពបងថ់ែលែនសវាកម្មឲ្យនមធាវ ី ឬ ្្ត�់បបាក ់
សូកបា៉ា ន ់ ដ�់អាជាញា ធរពន្ធនាគារ នដើម្ដីំនណើ រការឯកស្រឲ្យពួកគាត។់ អនាកបស្វបជាវពន្ធនាគារ 
អង្គការ�ីកាដូ នតងនតបស្វបជាវរកជនជាបឃុ់ំនដ�ជួបបបទះបញ្ហា ទាងំននះ នហើយអន្តរាគមន ៍នដើម្ ី
ឲ្យមានការនដ្ះន�ងជាបនា្ទ ន។់ បនា្ទ បពី់ការអន្តរាគមនរ៍បស់អង្គការ�ីកាដូ ពីចននាលែ ះនេមករា ដ�់ 
នេមែុិនា ឆ្នា ២ំ០១៤ ជនជាបឃុ់ំ ២៩ របូ នដ�បានជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ ន�ើស 
រយៈនព�នដ�ចបាបក់ំណត ់ បានចូ�រមួសវនាការន�ើករណី របស់ពួកគាត ់ នៅស្លាដំបូង 
រាជធានីភនានំពញ។

រស្មី អាយុ ២០ ឆ្នា  ំ បតរូវបានជាបេ់លែួននៅ នេកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១០ នហើយបតរូវបានឃុំេលែួននៅ 
ពន្ធនាគារត្ន ្្ម ។ គាតប់តរូវបាននចាទបបកានពី់បទ សមគំនិតកនាុងករណីនចារកម្ម។ ត្មចបាប ់ កនាុង 
នាមជានតិីជន នដ�ជាបន់ចាទពបីទន�្មើសមជ្ឈ រឹម គាតម់និគួរជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ា ំ
សវនាការ ន�ើសពរីយៈនព� ៦ នេ ននាះនទ ប៉ាុនន្តនព�នដ�អង្គការ�ីកាដូ បានជួប រស្មី គាតប់ាន
ជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ អស់រយៈនព�ជិត ២ ឆ្នា  ំ នៅនហើយ នហើយកម៏និបាន 
ទទួ�ពត័ម៌ានអវនីស្ះន�ើយ ទាកទ់ងនរឹងសវនាការន�ើករណីរបស់គាត។់ នព�នដ� អង្គការ 
�ីកាដូ បានដរឹងអំពីករណីរបស់គាត ់ នមធាវមីយួរបូបតរូវបានរកជូនគាត ់ នហើយករណីរបស់គាតប់តរូវ 
បាននបើកសវនាការនៅថែ្ងទ១ី២ នេវចិឆេកិា ឆ្នា ២ំ០១២។ គាតប់តរូវបានកាតន់ទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគារ 
រយៈនព� ២៥ នេ នហើយបតរូវបាននដ្ះន�ង នៅរយៈនព�ពរីសបា្ត ហ៍នបកាយមក។

ករណីន្្សងនទៀតថនការឃុេំលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការេុសចបាបន់ៅកម្ុជា រមួមាន 
អនាកនដ�បតរូវជាបឃុ់ំមុនសវនាការ នបើនទាះជា ពួកគាតជ់ាបន់ចាទពីបទន�្មើស នដ�មានការដ្ក ់
នទាសតិចជាងរយៈនព� ១ ឆ្នា  ំ និងអនាកនដ�មានការពនយោនព�ថនការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននា      
នដ្យមនិអនុនលាមនៅត្មនីតិវធិីបតរឹមបតរូវននាះនទ។

វាមនិនមនបតរឹមនតអនាកនដ�រងច់ាសំវនាការននាះនទ នដ�ជាទូនៅបតរូវបានឃុំេលែួនេុសចបាប ់
នៅកម្ុជា។ ត្មពិត មានកត្្ត ជានបចើន នដ�នាឲំ្យមានការឃុំេលែួនេុសចបាប ់ទាងំចនំោះជនជាបឃុ់ំ 
បនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ និងទណិ្ត។ ត្មការកតប់ត្របស់អង្គការ �ីកាដូ ករណីភាគនបចើន 
គឺោកព់ន័្ធនរឹងជនជាបឃុ់ំ នដ�បតរូវបានឃុំេលែួនន�ើសកា�បរនិចឆេទបតរូវនដ្ះន�ង។ នរឿងនបបននះ 
នបចើននតនកើតន�ើង នដ្យស្រការពនយោរនព�ដនំណើ រការឯកស្រ ឬ នដ្យស្រសំនំុនរឿងរបស់ជន 
ជាបឃុ់ំបានបាត។់

នថស្្មាបគ់សរីភាព
គយោងតាម្បកាសស្តតីពតីរបបអាហារ និង 
ឧបករណ៍បរិកា្រ៥៥ ក្នុងបន្ប់ឃុំខ្លួនជន 
ជាប់ឃុំទាំងអស់ ្តូវទទួលបាន្បាក់គស្មើ 
នឹង ១២,៥០ ែុល្ារ គពលដែលគែោះដលង 
ស្មាប់នថ្អាហារ និងនថ្គ្វើែំគណើរ 
្តលបគ់ទៅគគហែ្ានវិញ ប៉ដុន្តពួកគាត់ 
ភាគគ្ចើនបានរាយការណ៍ថា ពួកគាត់ 
មិនទទួល បានអវតីគនោះគទ។ ផ្នុយគទៅវិញ 
អតតីតជនជាប់ឃុំខះ្ រាយការណ៍ថា ពួក 
គាត់្ តូវបង់្បាក់ ឬ ផ្តល់អគំណោយ គែើម្តី 
បានគែោះដលង។

ជនជាប់ឃុំមា្ក់ បានរាយការណ៍ថា មនន្តតី 
ពន្ធនាគារ សុំ្ សាគបៀរមួយគកសពតីគាត់ 
ខណៈ ជនជាប់ឃុំមា្ក់គទៀតមាន 
្បសាសន៍ថា វាជាគរឿង្ម្មតាគទៅគហើយ 
ដែលជនជាប់ឃុំ ្តូវបង់្ បាក់ចគន្ោះពតី 
៥០ គទៅ ១០០ ែុល្ារ គែើម្តីបានគែោះ 
ដលង។ មនន្តតីពន្ធនាគារ និងមនន្តតីតុលាការ 
្តូវបានរាយការណ៍ថា បានសុំ្ បាក់ពតី 
ជនជាប់ឃុំក្នុងការែំគណើរការឯកសារគែោះ 
ដលងទានគ់ពលគវលា។ ្ ទព្យសម្ត្តិដែល 
្តូវបានរឹបអូសនាគពលចាប់ខ្លួន ែូចជា 
្បាក់កាស ទូរស័ព្នែ និងគ្គឿងអលងការ 
ជាទគូទៅ មិន្តូវបាន្បគល់ជូនម្ចាសគ់ែើម 
វិញគទ។

អង្គការលតីកាែូ ក៏បានលពឺថា ជនជាប់ឃុំ   
្តូវបានគគត្មូវឲ្យបង់្បាក់ ស្មាប់ការ 
ថតចម្ង សាល្កមរបស់ពួកគាត់។ គបើ 
មិនែូគច្ះគទ ពួកគាត់មិនអាចែាក់ពាក្យ
សុំបន្ធលូរបន្យគទោស ឬ សុំការគលើកដលង 
គទោសបានគឡើយ គហើយឯកសារគែោះ 
ដលងរបស់គាត់ មិនអាចែំគណើរការគទៅ 
បាន្សួល។ ក៏មានការរាយការណ៍ដែល 
ថា ជនជាប់ឃុំ្តូវ្បាក់សូកប៉ាន់មនន្តតី 
ពន្ធនាគារ គែើម្តីបានគឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ 
ែាក់បញ្ចលូលគទៅក្នុងបញ្តីជនជាប់ឃុំ ដែល 
្តូវយកគទៅពិចារណា គែើម្តីទទួលការ
គលើកដលងគទោសពតី្ពះមហាកសេ្ត។៥៦

្គួសាររបស់ជនជាប់ឃុំមា្ក់ ដែលបាន
ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ្តឹមដតរយៈគពល ២២ 
នថ្ង ្តូវបានគគត្មូវឲ្យបង់្បាក់ចំនួន 
២០ ែុលា្រ គនៅមុននថ្ងគែោះដលង ១ នថ្ង 
គហើយ្តូវបាន្បាប់ថា ចំនួនទឹក្បាក់ 
គនះ គពឺស្មាបន់ថ្ទឹក អាហារស្មាប់គាត់ 
ក្នុងគពលគាត់ជាប់ឃុំឃាំងគនះ។ ភរិយា 
របស់គាត់បង់្ បាក់ទាំងស្ាក់គស្ើរ គែោយ 
ខា្ចថា គបើគាត់មិនបង់្ បាក់សវាមតីរបស់ 
គាត់នឹង មិន្តូវគែោះដលងគនោះគទ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៣៣



សំណាង បតរូវបានចាបេ់លែួនកា�ពី នេកក្កដ្ ឆ្នា ២ំ០០៣ កនាុង 
នេត្តបនា្ទ យមានជយ័ នហើយ បតរូវបានកាតន់ទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគារ 
រយៈនព�នព� ១០ ឆ្នា  ំកា�ពីនេនមស្ ឆ្នា ២ំ០០៤ ពីបទ នចារកម្ម។ 
កនាុងឆ្នា ២ំ០១០ សំណាង បតរូវបានន ្្ទរនៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី៤ 

កនាុងនេត្តនោធិ៍ស្ត។់ នព�នដ�អង្គការ�ីកាដូទទួ�ដំណរឹ ងអំពីករ
ណីរបស់សំណាង សំណាងបានជាបព់ន្ធនាគារ អស់រយៈនព�ជាង 
១១ ឆ្នា  ំ នៅនហើយ។ គាតប់តរូវបាននដ្ះន�ងនៅនេកក្កដ្ ឆ្នា ២ំ០១៤ 
បនា្ទ បពី់ការអន្តរាគមនរ៍បស់អង្គការ�ីកាដូ។

ការរង់ចាេំវនាការេាលាឧទ្ធរណ៍ែ៏យូរ

ឧបសគ្គមយួនទៀត នដ�មានចំនោះអនាកជាបន់ៅកនាុងបបពន័្ធ
យុត្តធិមរ៌បស់កម្ុជា គឺ ការពនយោរនព�ដយូ៏រថនសវនាការស្លា 
ឧទ្ធរណ៍ នដ�នកើតមានន�ើងជាញរឹកញាប ់មនិថា ការប្តរឹងឧទ្ធរណ៍ននាះ 
នធវើន�ើងនដ្យចុងនចាទ ឬ កន៏ដ្យបពះរាជអាជាញា ននាះនទ។ បញ្ហា ននះ 
មយួចនំណកអាចពន្យ�់បាន នដ្យស្រកម្ុជាមានស្លាឧទ្ធរណ៍
នតមយួ នដ�មានទីត្ងំនៅរាជធានីភនានំពញ។ បញ្ហា ននះ រមួ្្សជំាមយួ
នរឹងបញ្ហា កងវះបបពន័្ធដរឹកជញូ្នជនជាបឃុ់ំបគបប់គាន ់នាឲំ្យមានកិចចាការ 
បនា្ទ នដ់ន៏បចើន ទាកទ់ងនរឹងបណ្តរឹ ងឧទ្ធរណ៍ នដ�មនិទានប់ាននដ្ះ 
បស្យឲ្យបានបតរឹមបតរូវនៅន�ើយ។៥៧

ជនជាបឃុ់ំជានបចើន ករ៏ងច់ាសំវនាការស្លាឧទ្ធរណ៍រាបឆ់្នា ំ
្ងនដរ នហើយបន្តជាបន់ៅកនាុងពន្ធនាគារធម្មត្ នដ្យស្រ ដូចជា 
បញ្ហា បនចចាកនទសរដឋាបា�ស្មញញា  ដូចជា ការបាត ់ការពនយោរនព� ឬ 
កឯ៏កស្រមនិបតរឹមបតរូវ។ ជាអកុស� ជនជាបឃុ់ំ នដ�រងច់ាសំវនាការ 
ស្លាឧទ្ធរណ៍មនិមានមនធយោបាយន្នាកចបាបណ់ាមយួ នដើម្បី្តរឹងននាះ 
នទ នដ្យស្របកមនីតិវធិីបពហ្មទណ្របស់កម្ុជា មនិបានកំណតន់ែរ 
នវលាចបាស់លាស់ នដ�ស្លាឧទ្ធរណ៍បតរូវនបើកសវនាការនៅន�ើ 
បណ្តរឹ ងឧទ្ធរណ៍មយួ។៥៨

ចំនុចមយួនដ�មនិធម្មត្ និងជាបញ្ហា នដ�គួរចាប ់
អារម្មណ៍ ទាកទ់ងនរឹងបបពន័្ធយុត្តិធមក៌ម្ុជា គឺោកព់ន័្ធនរឹងការប្តរឹង 
ឧទ្ធរណ៍នដ្យបពះរាជអាជាញា ។ បបសិននបើបពះរាជអាជាញា ប្តរឹងឧទ្ធរណ៍ 
ចំនោះនសចក្តីសនបមចណាមយួ ជនជាបន់ចាទបតរូវនតបន្តជាបឃុ់ំ នដើម្ ី
រងច់ាសំវនាការស្លាឧទ្ធរណ៍ នហើយកនាុងករណីេលែះ រយៈនព�ថនការ 
ជាបឃុ់ំ ន�ើសពីរយៈនព�ថនកំណតន់ទាសដំបូង។ នទាះជាចនំោះអនាក
នដ�តុលាការដំបូងន�ើកន�ងការនចាទបបកានក់ន៏ដ្យ កប៏តរូវរងច់ា ំ
នមើ� ថានតើ បពះរាជអាជាញា សនបមចប្តរឹងឧទ្ធរណ៍ចំនោះការសនបមចននះឬ
អត។់៥៩

ពិសិដឋា អាយុ ៣៣ ឆ្នា  ំ បានជាបឃុ់ំរយៈនព�ជាង ៦ ឆ្នា  ំ
កនាុងពន្ធនាគារ នទាះបជីា គាតទ់ទួ�រយៈនព�កំណតន់ទាសដំបូងបតរឹម 
នត ១៣ នេ ប៉ាុនណាណ ះ។ ពសិិដឋា បតរូវបានចាបេ់លែួននៅ នេកក្កដ្ 
ឆ្នា ២ំ០០៧ ចនំោះការសង្សយ័ទាកទ់ងនរឹងនរឿងនចារកម្ម នហើយគាត ់ 
បានជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការអស់រយៈនព�ជាង ១ ឆ្នា  ំ
មុននព�គាតប់តរូវបានតុលាការកាតឲ់្យជាបន់ទាសរយៈនព� ១៣ នេ 
ប៉ាុនន្តនសចក្តសីនបមចននះ បតរូវបានប្តរឹងទាស់នដ្យបពះរាជអាជាញា ។           
បបសិននបើបពះរាជអាជាញា  មនិប្តរឹងទាស់ចំនោះនសចក្តសីនបមចននះនទ 

ពិសិដឋា នរឹងបតរូវនដ្ះន�ង កា�ពនីេសីហា ឆ្នា ២ំ០០៨។ ្្ទុយនៅវញិ 
នព�នដ�អង្គការ�ីកាដូ ទទួ�បានពត័ម៌ានទាកទ់ងករណីននះ 
កា�ព ី នេកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៣ គាតប់ានជាបឃុ់ំអស់រយៈនព�ជាង ៦ 
ឆ្នា  ំនៅនហើយ នហើយគាតម់និទទួ�បានពត័ម៌ានអវនីស្ះ ទាកទ់ងនរឹង 
ការប្តរឹងឧទ្ធរណ៍របស់បពះរាជអាជាញា ។ ពសិិដឋា បតរូវបាននដ្ះន�ងកនាុង 
រយៈនព� ១ សបា្ត ហ៍ បនា្ទ បពី់កិចចាអន្តរគមនរ៍បស់ អង្គការ�ីកាដូ។

ការសនបមចចិត្តរបស់បពះរាជអាជាញា កនាុងការប្តរឹងទាស់ ចំនោះ 
នសចក្តីសនបមចរបស់ស្លាដំបូង ជានរឿយៗ ហាកដូ់ចជាមនិសមបសប 
នហើយេវះនូវការពិចារណា នៅន�ើ្��ំបាកនដ�មានចនំោះជន 

៥៧ ស្មាប់ព័ត៌មានបដនម្ស្តតីពតីវិបត្តិននការែឹកជញ្លូនជនជាប់ឃុំ និងសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ សូមគមើល http://www.licadho-cambodia.org/collection/18/in_absentia_appeal_
transportation_2013
៥៨ មា្តា ៣៨៧ នន្កមនតីតិវិ្តី្ពហ្មទណ្ឌ ដចងថា សាលាឧទ្ធរណ៍្តូវ "សគ្មចគនៅក្នុងរយៈគពលសម្សប"។
៥៩ ្កមនតីតិវិ្ តី្ពហ្មទណ្ឌ មា្តា ៣៩៨

ជនជាបឃុ់ំជាបុរសនៅនព�នចញហាតប់បាណ នៅពន្ធនាគារ 
នេត្តថបពនវង ឆ្នា ២ំ០១២

សិទ្ធនិៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៣៤



ឧបេគ្គក្នុងការទទួលរានយុត្បិធម៌

ជាបន់ចាទ និងបករុមបគរួស្ររបស់អនាកទាងំននាះ។ អបត្ថនការប្តរឹងឧទ្ធរណ៍ 
នបបននះ កហ៏ាកដូ់ចជា មានអបត្េ្ស់ ចំនោះនេត្តជាកល់ាកម់យួចំនួន 
នដ�បញ្្កថ់ា បពះរាជអាជាញា មយួចំនួន មានចិត្តចង ់កនាុងការប្តរឹងទាស់ 
ចំនោះនសចក្តីសនបមចណា នដ�េលែួនមនិសបបាយចិត្ត ជាងបពះរាជ 
អាជាញា មយួចំនួននទៀត។

ករណីមយួ នក្មងបបរុសអាយុ ១៧ ឆ្នា  ំមានា ក ់ បតរូវបានបបាបថ់ា 
បពះរាជអាជាញា ប្តរឹងទាស់ ចំនោះនសចក្តីសនបមចន�ើរបូគាត ់ មយួថែ្ងមុន 
ថែ្ងនដ�គាតប់តរូវនដ្ះន�ង។ ឥ�ូវ គាតជ់ាបឃុ់ំអស់រយៈនព� ៦ នេ 
ន�ើសរយៈនព�ថនកំណតន់ទាសដំបូង។

វណនាី  បតរូវបានជាបេ់លែួន កា�ពីនេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១១ ចំនោះការ 
សង្សយ័ទាកទ់ងនរឹងនរឿងជួញដូរនបគឿងនញៀន នហើយបតរូវបានកាតន់ទាស 
ឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររយៈនព� ១ ឆ្នា ។ំ នាងមានថ្្ទនោះរយៈនព� ៤ នេ 
នព�នដ�នាងបតរូវបានចាបេ់លែួន នហើយនាងសបមា�បានកូនបបរុស 
កនាុងនេឧសភា ឆ្នា ២ំ០១២។ កនាុង�ក្ខេណ្ធម្មត្ វណនាី  គួរបតរូវបាននដ្ះ 
ន�ងកនាុងនេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១២ ប៉ាុនន្តបពះរាជអាជាញា បានប្តរឹងទាស់ចំនោះ    
នសចក្តសីនបមចនដ�ដ្កព់ន្ធនាគារគានាងរយៈនព� ១ ឆ្នា  ំ ននះ។   
នព�នដ�ស្លាឧទ្ធរណ៍នបើកសវនាការន�ើបណ្តរឹ ងឧទ្ទរណ៍ននះ វណនាី  
និងកូនបបរុសរបស់នាង បានជាបក់នាុងពន្ធនាគារអស់រយៈនព� ២ ឆ្នា  ំ
កនលែះ រចួមកនហើយ។ ស្លាឧទ្ធរណ៍បានតម្ក�់នសចក្តសីនបមចរបស់ 
ស្លាដំបូង និងការដ្កព់ន្ធនាគាររយៈនព� ១ ឆ្នា ដំនដ�។

 

នៅឯសននាិសីទមយួ ស្តីពីជំនួយន្នាកនមធាវនីៅកម្ុជា៦០ 
កា�ពីនេវចិឆេិកា ឆ្នា ២ំ០១៣ នលាកជំទាវ នកម សន្តិភាព អនុរដឋា 
ន�ខ្ធិការបកសួងយុត្តិធម ៌ បាននបកើនរ�ំរឹកដ�់អនាកចូ�រមួថា "ការ 
ទទួ�បានយុត្តិធម ៌ និងសិទ្ធិនស្មើគានា ចំនោះមុេចបាប ់ បតរូវបានធានា...
នដ្យមនិគិតពីឋានៈសង្គមននាះ នទ។" ប៉ាុនន្ត បបជាជនកម្ុជាស្ិតនៅ
នសនឆ្្ង យពីការទទួ�បានសិទ្ធិនស្មើគានា ចំនោះមុេចបាប ់ នៅន�ើយ។ 
្្ទុយនៅវញិ ការទទ�ួបានយុត្តិធម ៌ទូនៅ អាបស័យនៅន�ើឋានៈសង្គម 

និងស្្នភាពហិរញញា វត្ុ។

ជំនួយន្នាកនមធាវ ី នៅនតមានភាពេវះខ្តយ៉ា ងខ្លែ ងំ នៅ 
កម្ុជា នដ្យមាននតនមធាវជីំនួយន្នាកចបាបច់ំនួនបតរឹមនត ៧៤ របូ 
ប៉ាុនណាណ ះ នដ�បនបមើការងារនៅទូទាងំបបនទសកម្ុជាទាងំម�ូ កនាុង 
នេវចិឆេិកា ឆ្នា ២ំ០១៣ (មានការែយចុះ ៤០ ភាគរយ ពី ឆ្នា ២ំ០១០) 
នដ្យ ៥១ របូ មានម�ូដ្ឋា នការងារស្ិតនៅទីបករុងភនានំពញ។ នេត្ត 
ចំនួន ៧ មនិមាននមធាវជីំនួយន្នាកចបាប ់ នដ�មានមូ�ដ្ឋា នការងារ 
នៅទីននាះទា�់នតនស្ះ នហើយកម្មវធិីជំនួយន្នាកនមធាវ ី ថនគណៈ 
នមធាវកីម្ុជា មាននមធាវ ីជំនួយន្នាកចបាបប់នបមើការងារនពញនមា៉ា ងបតរឹម
នតចំនួន ៧ របូ ប៉ាុនណាណ ះ។៦១ នបើនទាះជារាជរដ្ឋា ភបិា� បាន បនង្កើនែវកិា 
សបមាបក់ម្មវធិីជំនួយន្នាកនមធាវនីានព�ែ្មីៗននះកន៏ដ្យ 
កស៏មត្ភាពរបស់គណៈ នមធាវ ីនៅនតមានកបមតិយ៉ា ងខ្លែ ងំដនដ�។

នដ្យស្របញ្ហា កងវះនមធាវជីំនួយន្នាកចបាបន់នាះនហើយ ជា 
ពិនសសនៅត្មទីជនបទ និងថែលែនសវា នមធាវឯីកជនេ្ស់នពក ជន 
ជាបន់ចាទជានបចើន មនិមាននមធាវកីារោរឲ្យអនាកទាងំននាះននាះនទ។ 
បញ្ហា ននះបបាកដជានាឲំ្យមានស្្នភាពមយួ នដ�ជនជាបឃុ់ំភាគ 
នបចើន នដ�ជាបឃុ់ំបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ និងជននដ�បតរូវ
បាននទាសឲ្យជាបព់ន្ធនាគាររចួ គឺជាជនបកីបក។ នាយក ពន្ធនាគារកនាុង 
នេត្តមយួបានបបាបអ់ង្គការ�ីកាដូ ថា ជនជាបឃុ់ំកនាុងពន្ធនាគាររបស់ 
នលាក មានបតរឹមនត ៥ ភាគរយ នតប៉ាុនណាណ ះមាននមធាវកីារោរក្តីឲ្យ។

នទាះបី ចំនោះអនាកនដ�មាន�ទ្ធភាពជួ�នមធាវឯីកជនក៏
នដ្យ កម៏និមានការធានា ្្ត�់ការការោរនដ�បបកបនដ្យគុណ 
ភាពននាះនដរ។ បញ្ហា អំនពើពុករ�ួយនដ�រកីរា�ដ្� នៅកនាុងបបពន័្ធ 
យុត្តធិមទ៌ាងំម�ូ បាននធវើឲ្យមានឧបសគ្គដ�់កិចចាការការោរករណី 
ននះ នហើយនមធាវជីានបចើន នរឹងមនិពយោយម្្ត�់ការការោរឲ្យបតរឹមបតរូវ
ដ�់អតិែិជនរបស់ននាះេលែួនននាះនទ នបរជា្្ត�់សំណូកដ�់មនន្តី 
តុលាការនៅវញិ នដើម្ទីទួ�បានការដ្កន់ទាសធូរបស្�។ នមធាវេីលែះ 

"ជំនួយដផ្កគម្ាវ ី
ជាកត្តាសំខាន់មួយ 

ក្នុងការផ្តល់នូវយុត្តិ្ម៌ឲ្យគស្មើគា្។ 
វាគ្វើឲ្យជនចាប់គចោទ្កតី្ក ឬ 
ជនជាបគ់ចោទដែលមាន្បាក ់

ស្ិតក្នុងស្ានភាពគស្មើគ្ាជាងមុន 
ដែលបគងកើនឱកាសអ្កទាំងគនោះ 

ក្នុងការទទួលបានការការពារគស្មើគ្ា 
ឲ្យអស់លទ្ធភាពននច្ាប់។ 

គបើមិនមានជំនួយដផ្កគម្ាវី គនោះគទ 
យុត្តិ្ម៌គនៅកម្នុជា 

នឹងស្មាប់ដតអ្កមាន្បាក់ 
អ្កមានអំណាច និងអ្កមានដខសេ 

រយៈដតប៉ុគណ្ោះ។"
គលោក្សតី វ៉ាន់ ហុតីលតី តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្ងការ 

អង្គការសហ្បជាជាតិទទួលបន្នុកសិទ្ធិមនុសសេគនៅកម្នុជា

៦០ សន្ិសតីទថ្ាក់ជាតិស្តតីពតីជំនួយដផ្កគម្ាវីគនៅកម្នុជា សហគរៀបចំគែោយ ្កសួងយុត្តិ្ម៌ និងគណៈគម្ាវីកម្នុជា គ្កោមការជួយឧបត្តម្ពតីអង្គការ យូនតីដសហវ (UNICEF) និង
ការិយាល័យឧត្តមស្ងការអង្គការសហ្បជាជាតិទទួលបន្នុកសិទ្ធិមនុសសេគនៅកម្នុជា សណ្ាគារកាំបូែឌតីយ៉ាណា ភ្ំគពញ នថ្ងទតី២៩ ដខវិច្ិកា ្្ាំ២០១៣។
៦១ http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocProgrammes/Number_and_location_of_legal_aid_lawyers_in_Cambodia.pdf

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៣៥



បាន រាយការណ៍បបាបអ់ង្គការ�ីកាដូ ថា ពួកគាតម់និទានន់បតៀមេលែួន កនាុងការទទួ�ករណីណា 
នដ� មនិមានបបាកទុ់កសបមាបសូ់កបា៉ា នន់នាះនទ ពនីបោះនៅបកមជំរុជំបមះនរឹងសនបមចនសចក្តី           
បបឆ្ងំនរឹងអនាកទាងំននាះននានព�សវនាការខ្ងមុេ។ 

នដ្យនជឿថា ពួកគាតអ់ាចទទួ�បានយុត្តធិមេ៌លែះ អនាកទាងំននាះជានបចើន�កដី់ ្្ទះ ឬ 
បទព្យសម្ត្តិន្្សងនទៀត ឬ ជោំកប់ំណុ�នគ នដើម្បីងថ់ែលែនសវានមធាវ ីនហើយជានរឿយៗ មនិទទួ�បាន 
អវីនបចើនមកវញិននាះនទ។ អង្គការ�ីកាដូបានទទួ�ការប្តរឹងពីបុគ្គ� នដ�បានចំណាយែវកិាមយួ 
ចំនួនធំ នៅដ�់នមធាវ ីនដ�នបកាយមក នមធាវនីនាះបាន បាតេ់លែួន និងអនាកដថ៏ទនទៀត នដ�មនិមាន
ការពយោយមកនាុងការការោរក្តីឲ្យបានបតរឹមបតរូវនៅន�ើយ។ ចំនោះករណីមយួ បគរួស្របស់កុមារអាយុ 
១៥ ឆ្នា  ំមានា ក ់បានេចាីែវកិាចំនួន ៣.០០០ ដុលាលែ រ នដើម្បីង ់ឲ្យនៅនមធាវ ីប៉ាុនន្តនបកាយមក ពួកគាតម់និ 
នដ�ទទួ�បានពត័ម៌ានអវីនស្ះ ពីនមធាវនីនាះ។

ជនជាបន់ចាទនដ�ជាបឃុ់ំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ  បានរាយការណ៍ថាមនិ 
នដ�បានជូបនមធាវរីបស់េលែួនននាះនទ នហើយភាគនបចើនមនិបានទទួ�ការនណនានំ្នាកចបាបឲ់្យ បាន 
បតរឹមបតរូវ មុននព�សវនាការននាះនដរ ឬ កម៏និទទួ�បានការនណនាទំាកទ់ងនរឹងការប្តរឹងឧទ្ធរណ៍ 
ននាះន�ើយ។ អតីតជនជាបឃុ់ំមានា កប់ានរាយការណ៍ថា មនន្តីពន្ធនាគារបានបបាបគ់ាតថ់ា គាតម់និ
ចាបំាចប់តរូវការនមធាវនីនាះនទ នហើយ្្ទុយនៅវញិ គាតគ់ួរនត្្ត�់បបាកក់ាសឲ្យគាតវ់ញិ នដើម្ឲី្យគាត ់

យុត្តិ្ម៌្តវូបានបែិគស្

កាលពតីនថ្ងទតី១៥ ដខកញ្ញា ្្ាំ២០១៣ 
គពលដែលនគរបាលបាញ់្បហារ និង 
សមា្ប់អ្ក ឈរគមើលដែលមិនមាន 
កំហុសមា្ក់ និងបាញ់្គាប់កាំគភ្ើងពិត 
មកគលើក្កុមមនុសសេច្មុះ ដែលមានែូច 
ជា អ្ករស់គនៅទតីគនោះ អ្កគ្វើែំគណើរ និង 
បាតុករអហិងសេា នគរបាល ក៏បានចាប់ខ្លួន 
មនុសសេ ៦ រូប គទៀតផងដែរ គែោយគចោទ   
្បកាន់អ្កទាំងគនោះ ពតីបទអំគពើហិងសេា 
គែោយគចតនា និងការបងកឲ្យខូចខាត្ទព្យ 
សម្ត្តិ។ សាលវនាការរបស់អ្កទាំង
គនោះនានថ្ងទតី១៧ ដខកុម្ៈ ្្ាំ២០១៤ ជា 
ឧទាហរណ៍ែ៏ច្ាស់ ក្នុងការបងា្ញពតីភាព 
ទនគ់ខសេោយ នន្បព័ន្ធយុត្តិ្ម៌គនៅកម្នុជា។ 
សាកសេតីជានគរបាលជាគ្ចើនរូប ដែលបាន 
មកបំភ្ពឺគនៅក្នុងតុលាការ មិនអាចកំណត់ 
អត្តសញ្ញាណចុងគចោទ សូម្តីដតម្ាក់ 
គហើយនគរបាលទាំងគនោះ ្ចានគចោល 
ការទទួលខុស្តូវ របស់អង្គភាពគរៀងៗ 
ខ្លួន ក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្កទាំង ៦ រូប គនោះ។ 
គបើគទោះជាមានការខវះខាតភស្តនុតាងទាំង
អស់កគ៏ែោយ ក៏អ្កទាំង ៣ រូប ក្នុង 
ចគំណោមអ្កទាំង ៥ រូប ្តូវបានកាត់ 
គទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈគពល ៣ ្្ាំ 
ែដែល។ បុគ្គលពតីររូប ក្នុងចំគណោមអ្ក
ដែល្តូវបានកាត់ឲ្យជាបគ់ទោស គទោស 
របស់អ្កទាំងគនោះ ្តូវបានកាត់បន្យ 
្តឹមរយៈគពល ២៥ នថ្ង។ គែោយសារដត 
គាត់ បានជាប់ឃុំឃាំងបគណតោះអាសន្ 
រង់ចាំសវនាការ គហតុែូគច្ះ គាត់មិនបន្ត
ជាបគ់នៅក្នុងពន្ធនាគារគទៀតគទ។ គទោះបតី 
ជាយ៉ាងណា បុគ្គលទតី៣ គទោសរបស់គាត់ 
្តូវបានកាត់បន្យ មក្តឹមដតរយៈគពល 
១ ្្ាំ ពតីគ្ពោះគាត់ ផ្តិតគមនែគលើលិខិត 
សារភាព។ លិខិតសារភាពគនោះ ដែល 
សរគសរជាភាសាដខ្មរ ្តូវបានទទួល យក 
ជាបានការ គបើគទោះបតីជាការពិត បុរសគនះ 
ជាជនជាតគិវៀតណាម គហើយមិនអាច 
អានភាសាដខ្មរបានផង។

កននលែងជួបនមធាវ ីនៅមណ្�អបរ់នំកនបបទី២ ឆ្នា ២ំ០០៩

សិទ្ធនិៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៣៦



‘នដ្ះបស្យបញ្ហា ននះ’។

នានព�សវនាការ ជនជាបន់ចាទជានរឿយៗ បតរូវបានកាតឲ់្យ 
ជាបន់ទាស នដ្យមនិមានភស្តុត្ងចបាស់លាស់ និងចនមលែើយស្ក្ស ី
បតរឹមបតរូវននាះនទ។ តុលាការទទួ�យកចនមលែើយស្រភាព នៅកននលែង 
ឃុំឃាងំរបស់នគរបា� ជាម�ូដ្ឋា នចំបង ឬ ជាមូ�ដ្ឋា ននតមយួគត ់
កនាុងការ ្្តនា្ទ នទាសជនជាបន់ចាទ។ បបសិននបើពិតជាមានភស្តុត្ង 
នដ�្្ទុយគានា នៅនរឹងចនមលែើយស្រភាព នៅកននលែងឃុំឃាងំរបស់ 
នគរបា� ជានរឿយៗ តុលាការមនិនអើនពើនរឹងភស្តុត្ងននាះនទ។ បញ្ហា  
ននះ ពិតជាគួរឲ្យបពរួយបារម្មណ៍យ៉ា ងខ្លែ ងំ នដ្យស្រថា ត្ងំពី 
ឆ្នា ២ំ០០៨ មក ៩០ ភាគរយ ថនការរនំលាភបំោនទាងំអស់ នដ�បាន 
រាយការណ៍មកអង្គការ�ីកាដូ បតរូវបាននគរាយការណ៍ថា បាននកើតន�ើ
ងនៅកននលែងឃំុឃាងំរបស់នគរបា� នដ�ជាធម្មត្នដើម្បីង្ខំឲ្យស្រ
ភាព។

តុលាការនដ�ឯករាជ្យ និងនីតិរដឋារ រឹងមា ំ គឺជាមូ�ដ្ឋា នកនាុង 

ការកស្ងទំនុកចិត្តរបស់ស្ធារណៈជន ចំនោះរាជរដ្ឋា ភបិា� និង
នដើម្កីារោរសង្គមកម្ុជាពីការរនំលាភអំណាច ពីសំណាកម់នន្តីរបស់ 
រដឋា និងបុគ្គ�នដ�មាននេ្សរយៈខ្លែ ងំ។ នទាះបីជាយ៉ា ងណា ្្ទុយនៅ 
វញិ ចបាបម់�ូដ្ឋា នបីនដ�ទាកទ់ងនរឹងតុលាការ៦២ ហាកដូ់ចជាបតរូវ 
បានបនង្កើតន�ើង នដើម្ពីយោយមការោរការបតរួតបត្របស់រាជរដ្ឋា -       
ភបិា� មកន�ើបគបន់្នាកទាងំអស់ថនបបពន័្ធតុលាការ។

ត្មចបាបែ់្មីទាងំននះ រដឋាមនន្តីបកសួងយុត្តិធម ៌ បតរូវបានចាត់
ត្ងំឲ្យបតរួតបត្យ៉ា ងខ្លែ ងំ នៅន�ើឧត្តមបករុមបបរឹកសោថនអង្គនៅបកមនដ� 
មានអំណាចសនបមច ន�ើែវកិារបស់ឧត្តមបបរឹកសោថនអង្គនៅបកម និងជា 
អនាកកំណតស់នបមច ថានតើ បតរូវចាតវ់ធិានការចំនោះនៅបកម ឬ បពះរាជ 
អាជាញា  ឬ អត។់ នៅបកម និងបពះរាជអាជាញា នរឹងបតរូវរមួបញចាូ �នៅកនាុងបកប
េណ្រដឋាបា�របស់បកសួងយុត្តិធម ៌ នហើយមនន្តីជានេ់្ស់របស់បកសួង
យុត្តធិមន៌រឹងនធវើជាបបធានគណៈកម្មកាធិការ កនាុងការសនបមចតនំ�ើង 
ឋានៈដ�់នៅបកម។ រដឋាមនន្តីបកសួងយុត្តិធមក៌ម៏ានអំណាចេលែះ្ងនដរ 

៦២ ច្ាប់សំខាន់ថ្មតីបតី ស្តតីទតី្បព័ន្ធតុលាការមានែូចជា ច្ាប់ស្តតីពតីការគរៀបចំ និងការ្ប្ពឹត្តគទៅននឧត្តម្កុម្បឹកសេាននអង្គគចៅ្កម ច្ាប់ស្តតីពតីលក្ន្តិកៈគចៅ្កម និង្ពះរាជអាជា្ 
និងច្ាប់ស្តតីពតីការគរៀបចំ និងការ្ប្ពឹត្តគទៅននតុលាការ។

តុលាការស្លាឧទ្ធរណ៍ ថនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា ឆ្នា ២ំ០១២

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៣៧



ជនជាបឃុ់ំឃាងំនធវើការនៅកនាុងពន្ធនាគារ នេត្តកំពងច់ាម ឆ្នា ២ំ០១២



សេចក្តីបញ្ចប់

កនាុងការបគងបគងការចាតត់្ងំនៅបកម និងករណីន្្សងៗ ្ងនដរ។

នៅនព�នដ�រដឋាមយួ ដកហូតនសរភីាពរបស់បុគ្គ�មានា ក ់
រដឋាននាះកប៏តរូវទទួ�យកភារកិចចា កនាុងការនគារពនសចក្តីថែលែែនាូរ និងការោរ
សិទ្ធិរបស់បុគ្គ�ននាះ្ងនដរ។ នបើនទាះជាមានសិទ្ធិេលែះ អនុវត្តនៅនដ្យ 
មានកបមតិ នដ្យស្រការជាបព់ន្ធនាគារកន៏ដ្យ៦៣ កន៏ៅមានសិទ្ធិ 
ន្្សងជានបចើននទៀត នដ�បតរូវនតការោរ នដ្យមនិមានការនរ ើសនអើង្ង 
នដរ។ កនាុងការបំនពញកាតពវកិចចាននះ រដឋាមនិនមន បតរឹមនតធានាឲ្យមាននូវ 
កននលែងរស់នៅសមរម្យ ស្្នភាពរស់នៅបបកបអនាមយ័ នហើយអាហារ 
ទរឹក និងការហាតប់បាណ បគបប់គានប់៉ាុនណាណ ះនទ រដឋាកប៏តរូវនតការោរបុគ្គ� 
មានា ក់ៗ  ពីការរនំលាភបំោនន្នាករាងកាយ និង្លែូវចិត្ត បញ្ហា សុេភាព
នដ្យស្រការរស់នៅកនាុងពន្ធនាគារ និងស្្នភាពរស់នៅនបប 
អមនុស្សធម ៌និងបនន្ាកបនា្ទ បន្្សងៗ្ងនដរ។

 ជាការនស្កស្្ត យណាស់ ែវីនបើការអះអាងរបស់រាជរដ្ឋា  
ភបិា� ្ ្ទុយពីននះ បបពន័្ធយុត្តិធម ៌និង បពហ្មទណ្នៅកម្ុជា  មនិបាន
យកវធិីសិទ្ធិមនុស្សមកអនុវត្តត្មននាះនទ។ ្ ្ទុយនៅវញិ បបពន័្ធទាងំពីរ 
ជារចនាសម្ន័្ធមនិបបបកតី នដ�ដរឹកនានំដ្យបក្សពួកនិយម។ 
តុលាការបន្តនបបើបបាស់ ពន្ធនាគារជាមនធយោបាយ កនាុងការបំបិទសនមលែង

សកម្មជនននយបាយ និងដកហូតបករុមនដ�នគមនិនពញចិត្តនចញពី 
សហគមនរ៍បស់ពួកនគ េណៈនដ�អាជាញា ធរពន្ធនាគារមានចិត្តមនិ 
អនុវត្តត្មការទទួ�េុសបតរូវរបស់េលែួន កនាុងការ ្្ត�់ការោរ ជំនួយ 
នដ្យការទទួ�បាន្�បបនយជនន៍្នាក នសដឋាកិចចា និងននយបាយ។

 នបើនទាះជាអាជាញា ធរពន្ធនាគារេលែះបានតអូញនតអរថា ពួកគាតេ់វះ 
ធនធានហិរញញា វត្ុ និងធនធានសមាភា រៈន្្សងនទៀត កនាុងការអនុវត្តន ៍
កំនណទបមងន់ដ�បានសនយោកន៏ដ្យ គួរនតទទួ�ស្្គ �់ ្ងនដរថា 
ែវកិាមយួមុេមនិអាចនដ្ះបស្យបញ្ហា នដ�ចាកយ់៉ា ងនបរៅ នៅកនាុង 
ពន្ធនាគារកម្ុជា បានននាះនទ។ ដំបូង តុលាការបតរូវយ�់អំពី្�ប៉ាះ
ោ�់ថននគា�ននយបាយថនការដ្កន់ទាស និងទី២ ចាបំាចប់តរូវងាក 
នចញឲ្យឆ្្ង យបញ្ហា ចំបង នដ�នធវើឲ្យប៉ាះោ�់ដ�់ជីវតិនៅកនាុង 
ពន្ធនាគារ ដូចជា បញ្ហា ពុករ�ួយ ឥទ្ធិព�ថនថានា កដ់រឹកនាកំនាុងបន្ទបឃុ់ំ
ឃាងំដម៏ានអំណាច និងការេវះទាងំបសរុងនូវការទទួ�េុសបតរូវ។ នបើ 
មនិមានការផ្លែ ស់ប្តូរបញ្ហា ចំបងទាងំននះនទ អាជាញា ធរពន្ធនាគារកម្ុជា 
និងមនិអាចបំនពញ ឬ សនបមចនគា�បំណងនដ�បានអះអាង ដូចជា 
ការអបរ់ ំ និង ស្្ត នីតិសម្ទា នៅកននលែងនដ�មានសុវត្ិភាព នហើយ 
ពន្ធនាគារនៅនតជាកននលែងនដ�មានការ រនំលាភបំោនសិទ្ធិ ជាជាង 
នគារព និងការោរសិទ្ធិដនដ�។

៦៣ ែូចជា សិទ្ធិទទួលបានឯកជនភាព គសរីភាពក្នុងការផ្ាស់ទតី និងគសរីភាពក្នុងការ្បមូលផ្តនុំ

អនុសាសន៍
►►► អនុញ្ញា តឲ្យបនង្កើនការឃាលែ នំមើ� ចំនោះបគបក់ននលែងឃំុឃាងំទាងំអស់ នដ្យអនាកឃាលែ នំមើ�ឯករាជ្យ និងបោ្ឈបក់ាររ រឹតត្តិមនិមាននហតុ 
្�សមបសប ចំនោះការចូ�កនាុងពន្ធនាគារ របស់អង្គការ�ីកាដូ។ អនាកឃាលែ នំមើ�របស់អង្គការ�ីកាដូ និងអនាកឃាលែ នំមើ�ន្្សងនទៀត បតរូវនតអាចនធវើ 
ការសមាភា សនន៍ដ្យសមា្ង តជ់ាមយួនរឹងជនជាបឃុ់ំទាងំអស់ នៅនព�នដ�មានការនសនាើសំុ។

►►► ្្ត�់នូវកម្មវធិីជំនួយន្នាកនមធាវឲី្យបានបគបប់គាន ់ មានបបសិទ្ធិភាព និងមាននិរន្តភាព នដ�្្ត�់នូវធនធានបគបប់គាន ់ និងសមត្ភាព 
ឯករាជ្យ នដើម្ធីានានូវការទទួ�បាន យុត្តិធម ៌សបមាបទ់ាងំអស់គានា  ជាពិនសសបបជាព�រដឋាបកីបក និងជនងាយរងនបគាះ នហើយជបមរុញឲ្យបុគ្គ�
នដ�បតរូវបានដកហូតនសរភីាព ទទួ�បាននូវសិទ្ធិកនាុងការទទួ�ការជួយ�ពនីមធាវ។ី 

►►► បនង្កើតនូវយន្តការបងា្ក រថានា កជ់ាតិនដ�ឯករាជ្យពិតបបាកដ នដ្យសមាសភាពថនការចូ�រមួពីសំណាកអ់នាកជំនាញឯករាជ្យ នដ�មាន 
សមត្ភាពបគបប់គាន ់និងមនិស្ិតនបកាម ឥទ្ធិព�របស់រដ្ឋា ភបិា� និងមាន�ទ្ធភាពនធវើការងារនដ្យឯករាជ្យ និងមានសវ័យភាពែវកិា្ងនដរ។

►►► កនំណទបមងច់បាបសំ់ខ្នទ់ាងំបី ស្តីអំពីស្្បន័តុលាការ នដើម្ធីានាថា ស្្បន័តុលាការអាចដនំណើ រការនៅបបកបនដ្យឯករាជ្យ និង 
មានបបសិទ្ធិភាព កនាុងការការោរសិទ្ធិបុគ្គ�បគបរ់បូ ដូចនដ�មាននចងនៅកនាុងរដឋាធម្មនុញញា ថនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា។

►►► បនង្កើតបបពន័្ធយុត្តិធមស៌បមាបអ់នីតិជនដ្ចន់ដ្យន�ក នដ្យសនបមច និងអនុវត្តមនិពនយោរនព� នូវនសចក្តីបោងចបាបស់្តីពីកុមារ 
ទំនាស់ជាមយួចបាប ់ នហើយធានាថា ចបាបន់នះមាន�ក្ខណៈបសបគានា នៅនរឹងវធិានអង្គការសហបបជាជាតិ សបមាបក់ារោរអនីតិជននដ�បតរូវ 
បានដកហូតនសរភីាព និងវធិានអប្បរមាថនបទដ្ឋា នអង្គការសហបបជាជាតិ សបមាបក់ារបគបប់គងយុត្តិធមរ៌បស់អនីតិជន។

►►► ឃាលែ នំមើ�ឲ្យបានបតរឹមបតរូវ នូវការអនុវត្តននី៍តិវធិីែ្មីទាកទ់ងនរឹងការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ នហើយចាតវ់ធិានការណ៍ចំនោះ
នៅបកមនដ�នបបើបបាស់ទបមងែ់្មីននះមនិបានបតរឹមបតរូវ កនាុងនគា�បំណង នដើម្បីនង្កើនការនបបើបបាស់វធិានការរងច់ាសំវនាការនដ្យមនិជាបឃុ់ំ 
ឃាងំ នហើយនិងកាតប់ន្យការឃុំេលែួនបនណា្ត ះអាសននារងច់ាសំវនាការ។

►►► កំណត ់ ជាអាទិភាព នារមីានថ្្ទនោះ និងនារនីដ�មានកូននៅជាមយួ ជានបក្ខជន កនាុងការទទួ�បានការនដ្ះន�ងបនណា្ត ះអាសននា 
នបកាមការបតរួតពិនិត្យ និង/ឬ នទាសមនិជាបឃុ់ំឃាងំ។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា ៣៩



►►► ធានាថា ការសិកសោវាយតថមលែនពញន�ញ បតរូវនធវើន�ើង នដើម្កីំណតថ់ា នតើវាជាការបបនសើរ កនាុងការដ្កកុ់មារឲ្យនៅន្្សងពីមា្ត យនដ�ជាប់
ពន្ធនាគារ ឬថានតើកុមារគួរនតបន្តរស់នៅ កនាុងពន្ធនាគារ នហើយបតរូវនចញជានគា�ការណ៍នណនាចំបាស់លា�់ ពីរនបៀបអនុវត្ត និង ជបមរុញការរក 
កននលែងឲ្យកុមាររស់នៅខ្ងនបរៅពន្ធនាគារ នៅនព�នដ�កុមារមានអាយុ ៣ ឆ្នា ។ំ

►►► ្ ្ត�់ការបណ្តុ ះបណា្ត �ដ�់បុគ្គ�ិកពន្ធនាគារ ស្តីពីការ�ូតលាស់របស់កុមារ និងនសចក្តីបតរូវការកនាុងការនែទាសុំេភាព សបមាបន់ារមីាន 
ថ ្្ទនោះ និងកុមារ នដើម្ពីួកគាតអ់ាចនឆលែើយតបបានសមបសបនព�នដ�មាននសចក្តីបតរូវការ និងភាពបនា្ទ ន។់ ចាតអ់នាកជំនាញឲ្យឃាលែ នំមើ�ពីការ 
�ូតលាស់របស់កុមារ នដើម្ឲី្យថា បបសិននបើកុមារមានបញ្ហា  នយើងអាចដរឹងជាមុន។

►►► ធានាថា នារវីយ័នក្មងកនាុងពន្ធនាគារបតរូវបាន្្ត�់ជូននូវការនែទាជំាពិនសស នៅត្មនសចក្តីបតរូវការរបស់ពួកគាត ់នហើយ្្ត�់ដ�់ជនជាប ់
ឃុំជានារទីាងំអស់ ជាពិនសស កុមារ ីនូវការបណ្តុ ះបណា្ត �សមបសប ឲ្យដូចជនជាបឃុ់ំជាបុរសនដរ នដើម្ជីួយ�ឲ្យពួកគាត ់ទទួ�បានការងារនា 
នព�អនាគត។

►►► ចាតវ់ធិានការនធវើឲ្យស្្នភាពពន្ធនាគារមានភាពបបនសើរន�ើង នហើយកាតប់ន្យភាពចនងអៀតនណន រមួទាងំនធវើឲ្យបបនសើរន�ើងនូវ 
អនាមយ័ ការ្្គត់្ ្គងម់ហាូបអាហារ និងសមាភា រៈបរកិា្ខ រនពទ្យ។

►►► ធានាថា មាននតមនន្តីពន្ធនាគារនតប៉ាុនណាណ ះនដ�មានសិទ្ធិអំណាច កនាុងការអនុវត្តវធិានការ ដ្កវ់និយ័ ចំនោះជនជាបឃុ់ំបាន។ ករណី 
រនំលាភបំោន ឬ នធវើបាប បបបពរឹត្តនដ្យជនជាបឃុ់ំដថ៏ទនទៀត បតរូវនធវើការនសើុបអនង្កត និងដ្កន់ទាស នហើយមនន្តីពន្ធនាគារណា នដ�បានបពនងើយ 
កនន្តើយ ឬ បិទបាងំនរឿងនបបននះ បតរូវទទួ�េុសបតរូវ។

►►► បនង្កើតនូវកម្មវធិីរបស់រដឋានដ�មានបបសិទ្ធភិាព កនាុងការការោរជនរងនបគាះ និងស្ក្ស ី នដើម្ធីានានូវភាពសមា្ង ត ់ និងការោរអនាកនដ� 
រាយការណ៍ និងប្តរឹងអំពីអំនពើទារណុកម្ម នហើយបតរូវធានាថា ជនរងនបគាះទទួ�បានការតបសនាងសមបសប។

►►► បនង្តើតបបពន័្ធត្មដ្ន និងចាតក់ារចំនោះអំនពើពុករ�ួយកនាុងពន្ធនាគារ។ មនន្តីរបូណា នដ�រកនឃើញថា បានោកព់ន័្ធនរឹងអំនពើពុករ�ួយ 
បតរូវដកហូតដំនណងជាបនា្ទ ន ់នហើយ ដ្កវ់និយ័ឲ្យបានសមបសប។

►►► បោ្ឈបជ់ាបនា្ទ បនូ់វការយកបបាកច់ំនោះការមកសុេទុក្ខជនជាបឃុ់ំ នហើយធានាថា ជនជាបឃុ់ំទាងំអស់បតរូវបាន្្ត�់ឱកាសកនាុងការ   
នឆលែើយឆលែង�ិេិតទំនាកទ់ំនងជានទៀងទាត ់ការទទួ� និងទាកទ់ងទូរស័ព្ទ នហើយការទទួ�បានពត័ម៌ានពីពិភពខ្ងនបរៅ។

►►► ចាតន់ចងជាអាទិភាព នូវែវកិាសបមាបយ់នជំនិះ និងសំ្ង កនាុងការដរឹកជញូ្នជនជាប ់ឃុំនៅចូ�រមួសវនការស្លាឧទ្ធរណ៍ និងបញូ្ន 
បត�បម់កពន្ធនាគារនេត្តវញិ។

►►► នធវើឲ្យបបនសើរន�ើងនូវសមាភា រៈបរកិា្ខ រនពទ្យ ជាបញ្ហា អាទិភាព នហើយធានាថា ប៉ាុស្តិ៍សុេភាព ពន្ធនាគារមានថានា  ំនិងសមាភា រៈបរកិា្ខ របគបប់គាន។់ 
្្ត�់ជូនបុគ្គ�ិកនពទ្យពន្ធនាគារ នូវការបណ្តុ ះបណា្ត �ឲ្យបានសមបសប នដើម្នីឆលែើយតបនៅនិងនសចក្តីបតរូវការន្នាកសុេភាព របស់ជនជាបឃុ់ំ។

►►► នធវើការសិកសោវាយតថមលែអំពីស្្នភាពសុេភាព្លែូវកាយ និង្លែូវចិត្តរបស់ជនជាបឃុ់ំែ្មី ឲ្យបានសមបសប កនាុងនគា�បំណងនដើម្ធីានាថា 
ពួកគាតទ់ទ�ួបានការនែទាសំមបសប និងបន្តបនា្ទ ប។់

►►► បនង្កើតឲ្យមានការោរនដើម្ធីានាថា ជនជាបឃុ់នំធវើការឲ្យអង្គភាពឯកជននដ្យស្ម័បគចិត្ត នហើយ�ក្ខេណ្ការងារមានភាពបបហាក ់         
បបនហ�គានា នរឹងទំនាកទ់ំនងការងារនសរ។ី កម្មវធិីការងាររបស់ពន្ធនាគារគួរនតមនិមានការរនំលាភបំោន នហើយសុេភាព និង សុវត្ិភាពរបស់ជន
ជាបឃុ់ំនដ�នធវើការងារននាះ បតរូវយកចិត្តទុកដ្កជ់ាអាទិភាព។

សិទ្ធិនៅន�ើការទិញដូរ៖ ជីវតិនៅកនាុងពន្ធនាគារ កម្ុជា៤០
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