
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 
សេចក្ដីព្រាងចាប់េដីពី េណ្ដដ ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ ថ្ែលរសំោភបំានេិទ្ធិស្រេតី 

ទ្ម្លែ ក់្សោលសេចក្ដីព្រាងចាប់ បញ្ឈប់ការេតីបសទោ េជនរងសព្ររោះននអំសពើហិងា 
 
រាជធ្ននីភាំសពញ នលៃទី្ ២៧  ថ្ែេីហា ឆ្ា ំ២០២០ 

ស ើងែ្ញំជាតំណ្ដងអងគការ និងេម្លគមថ្ែលកំ្ពញងបំសពញសបេក្ក្មមសែើមបីសលើក្ក្មពេ់េិទ្ធិស្រេតី និង
េមភាពស នឌ័រសៅក្ាញងព្រពោះរាជាណ្ដចព្រក្ក្មពញជា េូមេថ្មតងក្ងវល់យ៉ាងខ្ែ ំងចំសាោះម្លព្រាជាសព្រចើនថ្ែលម្លន
ថ្ចងសៅក្ាញងសេចក្ដីព្រាងចាប់ េដីពីេណ្ដដ ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ (DLPO) ថ្ែលរសំោភបំានេិទ្ធិស្រេតី។ ស ើងែ្ញំក៏្
ចូលរមួរំព្រទ្េំសណើ ឱ្យទ្ម្លែ ក់្សោលសេចក្ដីព្រាងចាប់សនោះថ្ែលបានសលើក្ស ើងសៅក្ាញង សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ
របេ់េងគមេញីវលិ ថ្ែលបានស្្ើជូនចំសាោះរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជា ចញោះនលៃទី្១៣ ថ្ែេីហា ឆ្ា ំ២០២០ ្ងថ្ែរ។  

 ស ើងែ្ញំទ្ទួ្លសាគ ល់ និងសកាតេរសេើររាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជា ថ្ែលបានោត់វធិ្ននការវជិជម្លនមួ ចំនួន 
សែើមបីសដ្ឋោះស្រសា បញ្ហា វេិមភាពស នឌ័រ ាមរ ៈការ្ដួចស្ដើមគំនិតក្ាញងការបសងកើតសរលនសយបា ជាសព្រចើន 
រមួម្លន ថ្្នការេក្មមភាពជាតិ េតីពីការទ្ប់សាក ត់អំសពើហិងាសលើស្រេតី ែំណ្ដក់្កាលទី្បី (NAPVAW III) ថ្ែល
នឹងដ្ឋក់្ឱ្យសព្របើព្របាេ់ទសពលឆ្ប់ៗខ្ងមញែសនោះ និងថ្្នការ ញទ្ធសាស្រេតសលើក្ទី្ព្របំា សែើមបីេមភាពស នឌ័រ និង
ការបសងកើនភាពអង់អាចែល់ស្រេតីក្ាញងព្របសទ្េក្មពញជា ( ញទ្ធសាស្រេតទររីតនៈទី្V)។ ស ោះជាយ៉ាងសនោះក្ដី សេចក្ដី
ព្រាងចាប់សនោះ បានស្វើឱ្យពួក្ស ើងម្លនការែវល់ខ្វ  យ៉ាងខ្ែ ំង ពី្លប៉ាោះាល់ននសេចក្តីព្រាងចាប់សនោះ ក្ាញង
ការដ្ឋក់្ទ្ណឌ ក្មមស្រេតីចំសាោះការសេែៀក្ាក់្ និងអាក្បបកិ្រយិ ថ្ែលព្រតូវបានបក្ស្រសា ថាម្លនការបំានសលើ
ព្រកឹ្តយព្រក្មេងគមថ្ែលម្លនលក្ខណៈសរ ើេសអើង ក់្ទ្ងសៅនឹងការសេែៀក្ាក់្ និងការព្របព្រពឹតតរបេ់ស្រេតី។ 

ស ើងែ្ញំេូមបញ្ហជ ក់្ថា រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងមិនអាចបំសពញនូវការសបតជ្ាចិតតរបេ់ែែួន ក្ាញងការេសព្រមចឱ្យ
បានេមភាពស នឌ័រសទោះសទ្ ែណៈថ្ែលរាជរដ្ឋា ភិបាលសៅថ្តបនតបទោ បតនមែស្រេតី និងដ្ឋក់្ស េទ្ណឌ មក្សលើ
ស្រេតី សព្រាោះថ្តស្រេតីមិនព្របតិបតតិាមព្រក្មេីល្ម៌ និងេតង់ដ្ឋរននការសេែៀក្ាក់្ ថ្ែលម្លនចរតិថ្បបអភិរក្ស
និ ម និងរតឹតបតឹ សព្រកាមសលេសោទ្ព្របកាន់ថាស្រេតីហាក់្កំ្ពញងបងកសព្ររោះថាា ក់្ែល់េងគម ។ ទ្នោឹមរា សនោះ រាជរដ្ឋា
ភិបាលក៏្មិនអាចសដ្ឋោះស្រសា បញ្ហា អំសពើហិងា្ែូវសភទ្ និងការសបៀតសបៀន្ែូវសភទ្ក្ាញងេងគមថ្ែលកំ្ពញងថ្តម្លន
អព្រាែ៏ែពេ់បានថ្ែរ  សបើេិនជារាជរដ្ឋា ភិបាលមិនម្លនការសលើក្ក្មពេ់េិទ្ធិអំណ្ដចសពញសលញរបេ់ស្រេតីក្ាញង
ការព្រគប់ព្រគងសលើរាងកា  និងេវ័ ភាពថ្្ាក្្ែូវសភទ្សដ្ឋ ស្រេតីែែួនឯង មិនសថាក លស េ និង្តទោ ស េជន
ព្របព្រពឹតតអំសពើហិងា្ែូវសភទ្ព្រគប់ទ្ព្រមង់សទោះ។ អនញសាេន៍ខ្ងសលើសនោះ ក៏្ព្រតូវបានគណៈក្ម្លម ្ិការទ្ទួ្លបនោញក្
អនញេញ្ហា េតីពីការលញបបំបាត់រាល់ទ្ព្រមង់ ននការសរ ើេសអើងសលើស្រេតី (គណៈក្ម្លម ្ិការ េញីែ) សលើក្ស ើងសៅក្ាញង
សេចក្ដីេសងកតេនាិដ្ឋា នឆ្ា ំ ២០១៩ ជាពិសេេសៅក្ាញងក្ថាែណឌ ទី្ ១១(ង) ទី្២៤(ក្) និងទី្ ២៥។  

សេចក្ដីព្រាងចាប់ថ្ែលព្រតវូបានសេាើស ើងសនោះ អាចស្វើឱ្យស្រេតីបាត់បង់លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានេិទ្ធិរបេ់ែែួន 
ាមរបូភាពពីរថ្បបេំខ្ន់ៗ ៖  
 ទី្មួ  សេចក្ដីព្រាងចាប់សនោះម្លនការរតឹតបតិេិទ្ធិសេរភីាពរបេ់ស្រេតីក្ាញងការេថ្មតងសចញ និងពព្រងឹង្ាត់
គំនិតស នឌ័រថ្ែល្តល់្លអវជិជម្លន។ សេចក្ដីព្រាងចាប់សនោះ បានបែិសេ្េិទ្ធិរបេ់ស្រេតីក្ាញងការសព្រជើេសរ ើេ



េសមែៀក្បំាក់្ផ្ទោ ល់ែែួន សដ្ឋ ស្វើការសោទ្ព្របកាន់នូវជសព្រមើេននេសមែៀក្បំាក់្របេ់ពួក្សគថា "េសមែៀក្បំាក់្
ថ្ែលបសញ្េញសាច់" ម្លន "្លប៉ាោះាល់អវជិជម្លន" ែល់ "ព្របនពណី និងសេចក្តីនលែលាូររបេ់ជាតិ"។ លវីតបតិថា
សេចក្ដីព្រាងចាប់សនោះក៏្បានពាយមដ្ឋក់្កំ្ហិតសលើជសព្រមើេននការសេែៀក្ាក់្របេ់បញរេ្ងថ្ែរក្ដី វាជាភេតញាង
ថ្ែលបង្ហា ញពីបរបិទ្ចាប់ក្ាញងេងគមក្មពញជា និងជាពិសេេ្ាភាជ ប់ទំ្ទក់្ទំ្នងជាមួ សាា នភាពគំរាមកំ្ថ្ហង 
និងការោប់ែែួនស្រេតីក្មពញជា សៅសលើការសេែៀក្េសមែៀក្បំាក់្ថ្ែលសបើក្បង្ហា ញរាងកា របេ់ពួក្សគ សៅក្ាញង
សពលលក់្្លិត្លាមអនឡាញទសពលលមីៗសនោះ ការណ៍សនោះបានឆែញោះបញ្ហេ ងំឱ្យស ើញថា ពព្រង្ហងចាប់សនោះ
កំ្ណត់សរលសៅសលើស្រេតី សព្រចើនជាងបញរេ។ េក្មមភាពកាត់ស េសដ្ឋ ថ្្ែក្សលើការសរ ើេសអើងសនោះ ក៏្បង្ហា ញឱ្យ
ស ើញយ៉ាងចាេ់នូវទ្សងវើរសំោភបំានមក្សលើេិទ្ធិសេរភីាពក្ាញងការបសញ្េញមតិរបេ់ស្រេតី ថ្ែលម្លនថ្ចងក្ាញង
ម្លព្រា ៣១ និង៤៥ ននរែា្ មមនញញ្ាព្រពោះរាជាណ្ដចព្រក្ក្ក្មពញជា និង ម្លព្រា ២ និងម្លព្រា ៥ ននអនញេញ្ហា េតីពីការ
លញបបំបាត់រាល់ទ្ព្រមង់ននការសរ ើេសអើងសលើស្រេតី (េញីែ) ថ្ែលព្របសទ្េក្មពញជាបាន្តល់េោេ ប័ន។ សេចក្តីព្រាង
ចាប់សនោះ នឹងស្វើឱ្យឥរយិបទ្សភទ្ ោក់្ឫេកាន់ថ្តសព្រៅសៅក្ាញងបទ្ដ្ឋា នគតិ ញតតិ េតីពីការសេែៀក្ាក់្ និងការ
ព្របព្រពឹតតរបេ់ស្រេតី សហើ ្តល់េិទ្ធិែល់អាជ្ា្រក្ាញងការស្វើសរលនសយបា ថ្ែលរសំោភបំានសលើរបូរាងកា  
និងជសព្រមើេរបេ់ស្រេតី និងពព្រងឹងវបប្ម៌ននការសរ ើេសអើងថ្្ែក្សលើសភទ្កាន់ថ្តទូ្លំទូ្ោ ថ្លមសទ្ៀត។ ព្របហាក់្
ព្របថ្ហលរា សនោះថ្ែរ សេចក្តីព្រាងចាប់សនោះ ទំ្នងជាព្រតូវបាន ក្មក្សព្របើសដ្ឋ មិនសេមើភាពរា ព្របឆំ្ងនឹងេហ
គមន៍អាក្ស្រេោញ់សភទ្ែូចរា  ជាពិសេេេិលបក្រេថ្មតង ថ្ែលម្លនែូចជាអាក្រាជំាបញរេតញបថ្តងែែួនជាទរ ី
(សព្រែក្ វីន ) អាក្របំាេហេម័  និងារាបង្ហា ញម៉ាូត។  

 ទី្ពីរ សេចក្ដីព្រាងចាប់សនោះ ម្លនការសរ ើេសអើងសៅសលើព្រក្មុថ្ែលព្របឈមមញែនឹងហានិភ័ ែពេ់សៅក្ាញង
េងគម ជាពិសេេគឺស្រេតី។ សេចក្ដីព្រាងចាប់សនោះដ្ឋក់្ស េទ្ណឌ ចំសាោះេក្មមភាពក្ាញងព្រគួសារ េក្មមភាពថ្្ាក្
េងគម និងសេែាកិ្ចេមួ ចំនួន ថ្ែលភាគសព្រចើនននអាក្ទ្ទួ្លបនោញក្ចមបងននកិ្ចេការ ំងសទោះសៅក្ាញងបរបិទ្
ព្របសទ្េក្មពញជាគឺជាស្រេតី។ ក្ម្លែ ំងពលក្មមសៅក្ាញងវេ័ិ សព្រៅព្របព័នធភាគសព្រចើន ព្រតូវបានបសងកើតស ើងសដ្ឋ ស្រេតី 
ថ្ែលរមួម្លនស្រេតីព្របក្បរបរ្ែូវសភទ្ និងអាក្លក់្ែូរាមចិសញ្េ ើម្ែូវ ថ្ែលវជិាជ ជីវៈ ំងសនោះ នឹងព្រតូវហាមឃាត់ និង
ពិន័ ។ លវីសបើសេចក្តីព្រាងចាប់សនោះមិនសផ្ទដ តចំៗសលើស្រេតី និងសក្មងស្រេតីក៏្សដ្ឋ  ក្ាញងន័ សនោះសេចក្តីព្រាងចាប់
សនោះនឹង្តល់្លប៉ាោះាល់ជាក់្ថ្េតង សដ្ឋ មិនសេមើភាពរា មក្សលើស្រេតីសព្រចើនជាងបញរេ ចំសាោះលទ្ធភាពក្ាញងការ
ទ្ទួ្លបាន និងសព្របើព្របាេ់េិទ្ធិមនញេញសសដ្ឋ សពញសលញ ែូចម្លនថ្ចងក្ាញងេនធិេញ្ហា េិទ្ធិមនញេសអនតរជាតិ ជា
ពិសេេគឺអនញេញ្ហា េញីែ ក្តិកាេញ្ហា អនតរជាតិេដីពីេិទ្ធិសេែាកិ្ចេ េងគម និងវបប្ម៌ (ICESCR) និងចាប់េដីពី
ការការារ និងសលើក្ក្មពេ់េិទ្ធិជនពិការ។  

បថ្នាមពីសលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួថ្ែលបានចញោះហតាសលខ្សដ្ឋ អងគការេងគមេញីវលិចំនួន ៧៩ កាលពី
នលៃទី្១៣ ថ្ែេីហា ឆ្ា ំ២០២០ ក្នែងមក្សទោះ ស ើងែ្ញំេូមសលើក្ស ើងអំពីក្តីបារមភជាក់្ោក់្ថ្ែល ក់្ទ្ងសៅនឹង
ស នឌ័រ សលើសេចក្តីព្រាងចាប់សនោះែូចតសៅ៖ 

ម្លព្រា ១ បញ្ហជ ក់្ថា ចាប់សនោះម្លនសរលបំណង "ធ្នទការព្រគប់ព្រគងណ្ដត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ ឱ្យម្លនរសបៀប
សរៀបរ  សសាភ័ណភាព អទម័  បរសិាា ន ភាពេៃប់សាៃ ត់ េញវតាិភាពេងគម ថ្លរក្ាព្របនពណីជាតិ និងសេចក្ដី
នលែលាូររបេ់ពលរែា"។ ស ើងម្លនការព្រពួ បារមភយ៉ាងខ្ែ ំងថា ពព្រង្ហងចាប់សនោះទំឱ្យម្លនការរតឹតបតិសលើសេរភីាព



របេ់ស្រេតី សដ្ឋ ថ្្ែក្សៅសលើលក្ខណៈវនិិចឆ័ មិនចាេ់ោេ់ែូចជា សៅសលើាក្យ “ព្របនពណីជាតិ និង សេចក្តី
នលែលាូរ” “សសាភ័ណភាព” “ភាពេៃប់សាៃ ត់” និង“សេារភាពេងគម” មិនម្លនលក្ខែណឌ រតឹតបិតស្រេបចាប់ណ្ដមួ  
ចំសាោះេិទ្ធិមនញេសសព្រកាមចាប់េិទ្ធិមនញេសអនតរជាតិសទ្។ 

ម្លព្រា ៩ និង ១១ មិនសេមើភាពរា សៅសលើអាក្ព្របក្បរបរ្ែូវសភទ្ និងអាក្ស្វើការក្ាញងព្រគឹោះសាា នសេវាកំ្សានត ព្រពម
 ំងក្មមក្រនិសយជិតក្ាញងវេ័ិ សេែាកិ្ចេសព្រៅព្របព័នធ ជាពិសេេអាក្លក់្ែូរាមែង្ែូវ។ មញែរបរ ំងសនោះ ភាគ
សព្រចើនគឺជាមញែរបររបេ់ស្រេតី ថ្ែលព្រតូវសព្របើព្របាេ់ទី្សាធ្នរណៈសែើមបរីក្ចំណូល។ ការរតឹបនតឹងែូចថ្ែលបានថ្ចង
ស ើងក្ាញងសេចក្ដីព្រាងចាប់សនោះ នឹងរតឹបនដឹងយ៉ាង្ៃន់្ៃរមក្សលើេិទ្ធិព្របក្បការង្ហររបេ់ស្រេតី ំងសទោះ។ បថ្នាម
សលើសនោះសទ្ៀត សេចក្តីព្រាងចាប់សនោះនឹង្ដល់អំណ្ដចែល់អាជ្ា្រមូលដ្ឋា នក្ាញងការរបឹអូេជាបសណ្ដដ ោះអាេនា
នូវេម្លភ រៈ ឬភេតញាងាក់្ព័នធជាមួ បទ្សលមើេ ព្របេិនសបើបញគគលសលមើេមិនអាចបង់ព្របាក់្ពិន័  ឬអវតតម្លន ឬ
មិនអាចថ្ក្តព្រមវូបញ្ហា បាន។ ម្លព្រា ំងសនោះ ក៏្ដ្ឋក់្បនោញក្ក្ាញងការរក្ាេណ្ដដ ប់ធ្នា ប់មក្សលើពលរែាជាបញគគល 
ជំនួេឱ្យម្លនការ ម រក្ាញងការបំសពញការទ្ទួ្លែញេព្រតូវរបេ់រដ្ឋា ភិបាល សដ្ឋ ្តល់ឱ្យបានព្រគប់ព្ររន់នូវ
េញវតាិភាព បងគន់អទម័ ថ្ែលម្លនគញណភាពលែ ញ្ងេំរាម និងបញគគលិក្/អាក្ជាប់កិ្ចេេនាព្រគប់ព្ររន់សែើមបី
េម្លែ តទី្សាធ្នរណៈ និងព្របមូលេំរាម។  

ម្លព្រា ១៦ ម្លនអានញភាពបងកសព្ររោះថាា ក់្បថ្នាមសទ្ៀតែល់អាក្រងសព្ររោះពីអំសពើហិងាក្ាញងព្រគសួារ សដ្ឋ បងករឱ្យ
កាន់ថ្តលំបាក្ក្ាញងការថ្េវងរក្ជំនួ  សហើ ម្លនស េសៅវញិ។ បទ្បញ្ាតតិសនោះបានថ្ចងចំសាោះការសព្របើាក្យ 
េមតីឮ េំស ងខ្ែ ំង  ឬការថ្ស្រេក្ ូឡា ថាជាបញ្ហា េណ្ដដ ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ និងកំ្ណត់និ មន័   
"ទី្សាធ្នរណៈ" យ៉ាងទូ្ោ សដ្ឋ រមួបញ្េូ ល ំង្ោោះឯក្ជន្ងថ្ែរ ព្របេិនសបើេំស ងសៅខ្ងក្ាញង្ោោះអាច
ឱ្យសគឮពីខ្ងសព្រៅបាន។ ការថ្ចងថ្បបសនោះបងកជាហានិភ័  ថ្ែលអាជ្ា្រអាចោត់ថាា ក់្េំស ងព្រច ំចំសាោះ
ការថ្ស្រេក្រក្ជំនួ  ឬថ្ស្រេក្តាំងនឹងជនព្របព្រពឹតតបទ្សលមើេ ថាជាបញ្ហា េណ្ដដ ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ ជំនួេឱ្យជា
អំសពើហិងាក្ាញងព្រគួសារែូចម្លនថ្ចងសៅសព្រកាមចាប់េដីពីការទ្ប់សាក ត់អំសពើហិងាក្ាញងព្រគួសារ និងកិ្ចេការារជន
រងសព្ររោះ។ ការណ៍សនោះក៏្អាចបងករសព្ររោះភ័ ែល់ស្រេតីថ្ែលធ្នែ ប់ទ្ទួ្លរងនូវអំសពើហិងា សហើ ថ្េវងរក្ជំនួ  
ពីសព្រាោះ ប៉ាូលីេអាចសលើក្ស ើងពីសហតញ្លចាប់ក្ាញងការដ្ឋក់្ស េពួក្សគសៅវញិ ចំសាោះការបំានសលើចាប់
េតីពី េណ្ដត ប់ធ្នា ប់សារធ្នរណៈសនោះ សដ្ឋ មិនម្លនការសដ្ឋោះស្រសា សលើក្រណីអំសពើហិងា ថ្ែលព្រក្ុមស្រេតីកំ្ពញង
ជួបព្របទ្ោះស ើ ។ 

ម្លព្រា ២០ ហាមឃាត់ "ការចូលសៅក្ាញង្ោោះជនែនទ្ អររ សាា ប័នសាធ្នរណៈ និងសាា ប័នឯក្ជនសដ្ឋ សព្របើ
ឧបក្រណ៍បិទ្បំាងមញែ ថ្ែលមិនអាចកំ្ណត់អតតេញ្ហា ណបាន។ ចំណញ ចសនោះ មិនព្រតឹមថ្តអាចបំានេិទ្ធិស្រេតី
ថ្ែលាក់្ព្រក្ណ្ដត់រញមំញែសែើមបឱី្យព្រតូវាមជំសនឿសាេទរបេ់ែែួនថ្តប៉ាញសណ្ដណ ោះសទ្ ប៉ាញថ្នតថ្លម ំងអាចបងកហានិភ័ 
ថ្្ាក្េញែភាពសាធ្នរណៈបថ្នាមសទ្ៀត ាមរ ៈការហាមឃាត់ការាក់្ម្ល៉ាេសៅក្ាញងអំ ញងសពលជំងឺកូ្វែី១៩ 
សនោះ្ងថ្ែរ។ 

ម្លព្រា ២៥ មិនព្រតឹមថ្តសរ ើេសអើងអាក្ម្លនពិការភាពថ្្ាក្េតិបញ្ហា ថ្តប៉ាញសណ្ដណ ោះសទ្ ប៉ាញថ្នតក៏្ម្លន្លប៉ាោះាល់សដ្ឋ 
មិនសេមើភាពមក្សលើស្រេតី សដ្ឋ សៅក្ាញងព្របសទ្េក្មពញជា ស្រេតីជាអាក្ទ្ទួ្លែញេព្រតូវ្ដល់ការថ្ល ំចមបងែល់អាក្



ម្លនពិការភាព ាមរ ៈការ ម រឱ្យពួក្សគព្រតូវរារាងំមិនឱ្យអាក្ម្លនពិការភាពថ្្ាក្េតិបញ្ហា អាចសែើរសហើរ
បានសដ្ឋ សេរ។ី  

ម្លព្រា ២៩ អាចប៉ាោះាល់ែល់ស្រេតី និងក្ញម្លរថ្ែលព្រតវូរេ់សៅក្ាញងបរសិវណការដ្ឋា នេំណង់ ព្របេិនសបើចាប់ដ្ឋច់
សដ្ឋ ថ្ ក្មួ សទ្ៀតេដីពីការព្រគប់ព្រគងេំណង់ ែក្ខ្នមិនបានពិោរណ្ដឱ្យបានព្រតឹមព្រតវូ អំពីការ្ ដល់លំសៅដ្ឋា ន
ោំបាច់េព្រម្លប់ស្រេតី និងក្ញម្លរសៅការដ្ឋា នេំណង់។  

ម្លព្រា ៣៦ ហាមឃាត់បញរេសដ្ឋោះអាវក្ាញងទី្សាធ្នរណៈ និងហាមឃាត់ស្រេតីសេែៀក្េសមែៀក្បំាក់្ “សែើចសលើសែើច
សព្រកាម” ឬ “សេតើងអាចសមើលស ើញ ឬបង្ហា ញថ្្ាក្ែែោះននសក្រ តិ៍សភទ្” ។ បទ្បញ្ាតតិសនោះរសំោភសលើេិទ្ធិសេរភីាពក្ាញង
ការេថ្មតងសចញរបេ់ស្រេតី ស្វើឱ្យប៉ាោះាល់ែល់េវ័ ភាពផ្ទោ ល់ែែួន និងស្វើឱ្យម្លនការសរ ើេសអើងព្របឆំ្ងនឹងស្រេតី
ថ្ែលបានព្របឈមនឹង្ាត់គំនិតស នឌ័រ និងបទ្ដ្ឋា នេងគមថ្បបអវជិជម្លនថ្ែលោក់្ឫេសព្រៅក្ាញងេងគម។ រាជ 
រដ្ឋា ភិបាលក្មពញជាម្លនកាតពវកិ្ចេព្រតូវសររព ការារ និងធ្នទេិទ្ធិបញគគលព្រគប់របូ ំងអេ់ក្ាញងការថ្េដងសចញនូវ
អតតេញ្ហា ណរបេ់ែែួន និងោំបាច់ព្រតូវបសងកើតបរយិកាេថ្ែលជនព្រគប់របូអាចស្វើការសព្រជើេសរ ើេអំពីការសេែៀក្
ាក់្របេ់ែែួនសដ្ឋ សេរ ីសដ្ឋ រម នការបងខិតបងខំ។ ការបក្ស្រសា របេ់រែាអំពីសាេទ វបប្ម៌ ឬព្របនពណីពញំ
អាចបង្ហា ញពីភាពព្រតឹមព្រតូវក្ាញងការបសងកើតឱ្យម្លនវធិ្ននការចាប់េដីពីការសេែៀក្ាក់្មក្សលើអាក្ថ្ែលសព្រជើេសរ ើេ
 ក្ការសេែៀក្ាក់្ែញេថ្បែក្ពីជនែនទ្សទោះស ើ  មិនថាសៅសព្រៅព្របព័នធអញីន្ឺណិត ឬសៅាមអនឡាញក្ដី។1 
ស្រេតីសៅក្មពញជាព្របឈមមញែនឹងការគព្រម្លមកំ្ថ្ហងជាញឹក្ញាប់ និងការដ្ឋក់្ពនធទររសដ្ឋ សារថ្តជសព្រមើេនន
េសមែៀក្បំាក់្របេ់ពួក្សគ។ ឧ ហរណ៍ ជាសរឿ ៗថ្តងម្លនការេដីបសទោ េមក្សលើអាក្រងសព្ររោះពីអំសពើ
សបៀតសបៀន និងអំសពើរសំោភសេពេនាវៈថាបាន “ ក់្ ញ” ជនព្របព្រពឹតត ាមរ ៈការសេែៀក្ាក់្ ឬទ្សងវើរបេ់
ែែួន សហើ ម្លនការសផ្ទដ តការ ក្ចិតតទ្ញក្ដ្ឋក់្តិចតួចសលើការដ្ឋក់្ទ្ណឌ ក្មមជនព្របព្រពឹតតអំសពើសបៀតសបៀន្ែូវសភទ្
ាមែង្ែូវ ឬអំសពើហិងា្ែូវសភទ្ព្របឆំ្ងស្រេតី និងសក្មងស្រេី។ សេចក្តីព្រាងចាប់សនោះអាចបសងកើតនូវទ្េសនៈែញេ
ឆគងេដីពីបញពវសហតញឫេគល់ននអំសពើហិងាព្របឆំ្ងស្រេតី និងសក្មងស្រេីសៅក្ាញងព្របសទ្េក្មពញជា ។  

 ជាងសនោះសៅសទ្ៀត ម្លព្រា ៣៦ សនោះគឺមិនោំបាច់ ល់ថ្តសសាោះ ពីសព្រាោះព្រក្មព្រពហមទ្ណឌ របេ់ព្របសទ្េ  
ក្មពញជា បានដ្ឋក់្ស េ " ការបង្ហា ញសក្រ តិ៍សភទ្សៅក្ាញងទី្សាធ្នរណៈ" រចួមក្សហើ  (សៅក្ាញងម្លព្រា ២៤៩)។ ជា
ចញងសព្រកា  ម្លព្រា ៣៦ សនោះមិនបានកំ្ណត់លក្ខែណឌ ននក្មមវតាញ សៅក្ាញងសេចក្តីព្រាងសនោះសទ្ ថ្ែលអាចជាចសទែ ោះ
ព្របសហាងក្ាញងការអនញវតតសដ្ឋ មិនសេមើភាពរា  និងទំឱ្យម្លនអំសពើពញក្រលួ ក្ាញងការអនញវតតចាប់។ 

ម្លព្រា ៣៧ រតឹតបិតសេរភីាពក្ាញងការេថ្មតងសចញ  ំងាមព្របព័នធអញីន្ឺសណត និងសព្រៅព្របព័នធអញីន្ឺសណត និង
ពព្រងីក្អំណ្ដចរបេ់អាជ្ា្រក្ាញងការព្រគប់ព្រគងព្របព័នធទំ្ទក់្ទំ្នងេងគមរបេ់ស្រេតី និងស្រេតីអាក្បតូរសភទ្ថ្ែលអាជ្ា្រ
បាន្តទោ ស េរចួសៅសហើ ចំសាោះការលក់្្លិត្លាមអញីន្ឺសណត សដ្ឋ ថ្្ែក្សលើការសោទ្ព្របកាន់ថា
បានបង្ហា ញភាពេិចេញីព្រជលុថ្ែលអាចបងកឱ្យម្លនការសស្រេើបស្រសាល្ែូវសភទ្។ 

ជារមួននសេចក្តីថ្លែងការណ៍សនោះ ស ើងែ្ញំសេាើេូមយ៉ាងទ្ទូ្ចឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជារក្ាកាតពវកិ្ចេរបេ់
រែាសៅាមេនធិេញ្ហា េិទ្ធិមនញេសអនតរជាតិ ំងអេ់ សៅសព្រកាមចាប់េិទ្ធិមនញេសអនតរជាតិ។ ម្លព្រា ៥ ននអនញ

 
1 Amnesty International, ‘Women’s right to choose their dress, free of coercion’ 4 March 2011, available online at:  

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/02/womens_right_to_dress_boerkaverbod_3.pdf?x68187 

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/02/womens_right_to_dress_boerkaverbod_3.pdf?x68187


េញ្ហា េញីែ បាន ម រឱ្យព្របសទ្េក្មពញជាព្រតូវថ្តោត់វធិ្ននការេមស្រេប ំងអេ់ សែើមបីថ្ក្េព្រមួលទ្ព្រមង់
អាក្បបកិ្រយិថ្្ាក្េងគម និងថ្្ាក្វបប្ម៌របេ់បញរេ និងស្រេតីក្ាញងបំណងេសព្រមចឱ្យបាននូវការលញបបំបាត់ 
បញសរនិចឆ័  និងទំ្សនៀមទ្ម្លែ ប់ ព្រពម ំងការអនញវតត ំងអេ់ែនទ្សទ្ៀតថ្ែលថ្្ែក្សលើគំនិតព្របកាន់ភាពតូច ប
ជាង ឬព្របកាន់ភាពែពង់ែពេ់ជាងរបេ់សភទ្ណ្ដមួ  ឬការព្របកាន់តួទទី្ាម្ាត់គំនិតោេ់គំរលឹេព្រម្លប់ស្រេតី 
និងបញរេ។ ស ើងែ្ញំេូមអំាវទវឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជាអនញវតត សេចក្ដីេសងកតេនាិដ្ឋា នឆ្ា ំ២០១៩ របេ់ 
គណៈក្ម្លម ្ិការេញីែ រមួម្លនវាក្យែណឌ  ១១(គ) ២៤(ក្) និង២៥ ថ្ែល ម រឱ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលព្រតូវ "វា តនមែ
ជាលក្ខណៈព្របព័នធសៅសលើ្ លប៉ាោះាល់ននវធិ្ននការទទ ថ្ែលបានដ្ឋក់្សចញ សែើមបីព្រប ញទ្ធព្របឆំ្ងនឹងអំសពើ
ហិងាថ្្ែក្សលើស នឌ័រសៅស្រេតី និងសក្មងស្រេី និងបនតថ្េវងរក្ និងដ្ឋក់្សចញនូវវ ិ្ ីសាស្រេតលមីៗ សែើមបីសដ្ឋោះស្រសា 
នូវឬេគល់អំសពើហិងាថ្្ែក្សលើស នឌ័រព្របឆំ្ងស្រេតី និងសក្មងស្រេី" បថ្នាមសលើសនោះសទ្ៀត សៅក្ាញងសេចក្ដីេសងកត
េនាិដ្ឋា នរបេ់គណៈក្ម្លម ្ិការេញីែ ព្រតង់ក្ថាែណឌ  ៩(ែ) បាន្ដល់អនញសាេន៍មក្រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជាថា 
"ព្រតវូស្វើការវា តនមែបា៉ា ន់ព្របម្លណ្លប៉ាោះាល់ស នឌ័រជាលក្ខណៈព្របព័នធ សៅសពលអនញម័ត ឬស្វើវសិសា្នក្មម
ចាប់ទទ និងធ្នទថាការស្វើវសិសា្នក្មមចាប់ ំងសទោះ នឹងជួ សលើក្ក្មពេ់ និងការារេិទ្ធិស្រេតី " ។ ែែឹម
សារននសេចចក្តីព្រាងចាប់េតីពី េណ្ដត ប់ធ្នា ប់សារធ្នរណៈ បចេញបបនាសនោះ បានបង្ហា ញឱ្យស ើញថារាជរដ្ឋា ភិបាល 
ក្មពញជា បរាជ័ ក្ាញងការវា តនមែពី្លប៉ាោះាល់អវជិជម្លនថ្ែលអាចម្លនមក្សលើស្រេតី សហើ ស្វើឱ្យម្លនការល ចញោះ 
និងប៉ាោះាល់្ៃន់្រចំសាោះការសព្របើព្របាេ់េិទ្ធិស្រេតី ថ្ែល្ោញ សៅនឹងកាតពវកិ្ចេរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជា សព្រកាម
អនញេញ្ហា  េញីែ។ 

 ស ើងែ្ញំេូមអំាវទវែល់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពញជាឱ្យទ្ម្លែ ក់្សោលនូវសេចក្ដីព្រាងចាប់េដីពី េណ្ដដ ប់ធ្នា ប់

សាធ្នរណៈ សនោះ ំងស្រេងុ និងជាបទោ ន់។  ្ោញ សៅវញិរាជរដ្ឋា ភិបាលគួរថ្តោត់ទ្ញក្ជាអាទិ្ភាពបទោ ន់សែើមបី

សដ្ឋោះស្រសា រាល់ទ្ព្រមង់ននការសរ ើេសអើងស នឌ័រ រមួម្លនអំសពើហិងាថ្្ែក្សលើស នឌ័រ និងការសរ ើេសអើងក្ាញងព្របព័នធ

អប់រ ំ ការចូលរមួថ្្ាក្សេែាកិ្ចេ េងគម និងនសយបា ាមរ ៈ កំ្ថ្ណទ្ព្រមង់ចាប់ និងការផ្ទែ េ់បតូរសរល 

នសយបា ។ 

េព្រម្លប់ព័ត៌ម្លនបថ្នាម េូម ក់្ទ្ងមក្កាន់៖ 
១) អាក្ស្រេី សអង ោន់ឌី អាក្េព្រមបេព្រមួលបណ្ដដ ញស នឌ័រ និងអភិវឌឍន៍ ០៩៥ ៧៩៧ ៩០៩ 
២) អាក្ស្រេី ជឹម ោន់ទង អគគសលខ្្ិការអងគការ អិនជីអូ េញី ែ ០១២ ៦៦៨ ៨៥៣ 
៣) ក្ញ្ហា  បញណយ រចទ ទ ិការព្របតិបតតិអងគការកាែ ហាន ០៨៩ ៤៧៦ ១៤៦ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួសនោះរំព្រទ្សដ្ឋ ៖ 
១) អងគការអាក់្េិនសអតក្មពញជា 
២) អងគការវទិ្ាសាា នតេ ូមតិ និងសរលនសយបា  
៣) ព្រក្មុការង្ហរសែើមបសីដ្ឋោះស្រសា ទំ្ទេ់ 
៤) អងគការសលើក្ថ្លងស េអនតរជាតិ 
៥) េម្លគមអាក្បសព្រមើការង្ហរាម្ោោះ 



៦) េម្លគមរំារស្រេតីង្ហ រងសព្ររោះ 
៧) អងគការបទោ  ស្រេី 
៨) អងគការអភិវឌឍន៍េំសលងេហគមន៍ 
៩) មជឈមណឌ លក្មពញជាសែើមបព័ីត៌ម្លនឯក្រាជយ 
១០) មជឈមណឌ លក្មពញជាសែើមបីការារេិទ្ធិក្ញម្លរ 
១១) អងគការេមពនធេិទិ្ធក្ញម្លរក្មពញជា 
១២) បណ្ដដ ញ ញវជនក្មពញជា 
១៣) អងគការក្មពញជាសែើមបជួី ស្រេតីម្លនវបិតតិ 
១៤) េហជីពក្មមក្រចំណីអាហារ និងសេវាក្មមក្មពញជា 
១៥) េហភាពការង្ហរក្មពញជា 
១៦) ព្រក្ុមអទគត ញវជនក្មពញជាអាសា ន  
១៧) មជឍមណឌ លេិទ្ធិមនញេសក្មពញជា 
១៨) មជឍមណឌ លអភិវឌឍន៍ក្ញម្លរ និងស្រេតីសៅក្មពញជា 
១៩) គណៈក្ម្លម ្ិការសែើមបីការសបាោះសឆ្ា តសដ្ឋ សេរ ីនិង ញតតិ្ម៍សៅក្មពញជា (ែញមថ្្ហវល) 
២០) ហាវ ន់ដ្ឋសា ន់ អា ូឡា 
២១) អងគការស នឌ័រ និងអភិវឌឍន៍សែើមបកី្មពញជា 
២២) អងគការឃាែ ំសមើលេិទ្ធិមនញេស 
២៣) េម្លគមព្របជា្ិបសត យឯក្រាជយ ននសេែាកិ្ចេសព្រៅព្របព័នធ  
២៤) ទី្ភាា ក់្ង្ហរអភិវឌឍន៍ស្រេតីអនតរជាតិ 
២៥) េម្លគមថ្ែមរក្មពញជាសព្រកាម សែើមបីេិទ្ធិមនញេស និងអភិវឌឍន៍  
២៦) អងគការ កាែ ហាន  
២៧) ព្រក្ុមេនសំព្របាក់្ទរ ី
២៨) អងគការជំនួ ្ែូវចាប់ែល់ក្ញម្លរ និងស្រេតី 
២៩) អងគការការារេិទ្ធិជនជាតិភាគតិច 
៣០) ស្ែសនត អង់ហវង់ ឌីសវ ញបមិន 
៣១) អងគការេហគមន៍ឥនោ្នូក្មពញជា (រ ៉ាក់្) 
៣២) សានវមិូនអាក់្េិនសណតសវ ើក្ 
៣៣) អងគការស្រេតីាអាង 
៣៤) េម្លគមន៍សវេអារអីាររី ៉ាកូូ្ានីសក្នី 
៣៥) អងគការទរសីែើមបីេនតិភាព 
៣៦) អងគការចំសរ ើនស្រេតី  
 
 


