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លស្ចកតលី្តើរ  
ស្លាកប័ម្រព័រ៌មាន្លន្េះ ដ្េ់នូ្វទិដ្ឋភាពទូលៅស្តីពីឧបស្គ្គខដ្េរជសឈរណឌេស្ិទធិរនុ្ស្សសករពុ

ជា (“រ.ស្.រ.ក”) បាន្ម្បឈរនាលពេថ្មីៗលន្េះ កនុងការបុ៉ន្ប៉ងលរៀបចាំទស្សសន្កិចចពន្ធនាគារ លដ្ើរសបី ដ្េ់
ការគាាំម្ទដ្េ់ជន្ខដ្េលស្រភីាពរបស្់ពួកលគ្ម្រូវបាន្ដ្កហូរលោយសារការអនុ្វរតលស្រីភាពរូេោឋសន្។ 
លបើល េះបីជា អងគការស្ងគរស្ុីវិេមាន្រួនាទីដ៏្ស្ាំខាន្ក់នុងការអនុ្វរតការងារម្រួរពិនិ្រសយសាថសន្ភាពស្ិទធិ
រនុ្ស្សសលៅទីកខន្ែងឃុាំឃាំងលោយឯករាជសយយ សងណាក៏លោយ ក៏រោឋសភិបាេបាន្រឹររសបិរកនុងការចូេលៅ
ពន្ធនាគារជាលម្ចើន្លេើកលម្ចើន្សារនាលពេថ្មីៗលន្េះ។  

រ.ស្.រ.ក គឺ្ជាអងគការរិន្ខរន្រោឋសភិបាេ ឯករាជសយ រិន្ចូេបកសសស្រព័ន្ធ ខដ្េល វ្ើការលដ្ើរសបី
លេើកករពស្់ និ្ងការពារេទធិម្បជា្ិបលរយសយ និ្ងការលគារពស្ិទធិរនុ្ស្សស ជាពិលស្ស្ស្ិទធិពេរដ្ឋ និ្ងស្ិទធិ
ន្លយបាយលៅទូ ាំងម្បលទស្ករពុជា។  
 
សាវតានន្ករណ ី
 លៅនថ្ៃទី១៥ ខខរករា ឆ្សាំ២០១៤ រ.ស្.រ.ក បាន្លស្នើស្ុាំការអនុ្ញ្ញសរពីអគ្គនាយកោឋសន្
ពន្ធនាគារ ខដ្េជានាយកោឋសន្រួយនន្ម្កស្ួងរហាន ៃ្ លដ្ើរសបីឲសយម្កុរការងាររបស្់ រ.ស្.រ.ក ចូេស្ួរ
ស្ុខទុកខលលាក វន់្ លៅ និ្ងអនកជាប់ឃុាំម្បាាំពីរនាក់ល ស្សងលទៀរខដ្េម្រូវបាន្ចាប់ខែួន្ ខណៈលពេល វ្ើ
បារុករមលោយស្ន្តិវិ្ី  រ ររាំល ើងម្បាក់ខខអបសបបរិមា ១៦០ ដុ្លាលសរ លៅរុខលរាងចម្កយ សក់ជីង 
កាេពីនថ្ៃទី២ ខខរករា ឆ្សាំ២០១៤។ ស្ាំលណើលនាេះម្រូវបាន្ម្ចាន្លចាេលោយស្ាំអាងថា លរឿងកតីកាំពុង
ស្ថិរកនុងដ្ាំណាក់កាេលស្ុើបអលងេរ ដូ្លចនេះមាន្ខរម្កុរម្គួ្សារ និ្ងលរធាវីបុ៉លណ្ាសេះខដ្េម្រូវបាន្អនុ្ញ្ញសរ
ឲសយជួបស្ួរស្ុខទុកខអនកជាប់ឃុាំ ាំងលនាេះ។ រ.ស្.រ.ក បាន្បងាហសញថា មាន្ខរលៅម្ករលស្ុើបអលងេរ

ស្លាកបម័្រពរ័ម៌ាន្ ៖ ការស្ួរស្ុខទុកខលៅពន្ធនាគារ 
 លពេលវលា៖ ខខរីនា ឆ្សាំ២០១៥ 
ទិដ្ឋភាពរួរ ៖ ការរឹរបន្តឹងខបបការិយ្ិបលរយសយនាលពេថ្មីៗលន្េះបាន្រារាាំងស្ៃេះ រ.ស្.រ.ក កនុង
ការលរៀបចាំទស្សសន្កិចចលៅពន្ធនាគារ ខដ្េល វ្ើឲសយបេះពាេ់ដ្េ់រួនាទីជាវិជជមាន្របស្់អងគការស្ងគរ
ស្ុីវិេ កនុងការគាាំម្ទដ្េ់កិចចខិរខាំម្បឹងខម្បងលៅថា្សក់ជារិ លដ្ើរសបីឃលសាំលរើេទីកខន្ែងឃុាំឃាំង 
បលងេើន្កិចចការពារដ្េ់ជន្ជាប់ឃុាំ និ្ងពម្ងឹងរមាលសភាព និ្ងគ្ណលន្យសយភាព។  
 
 
 
 
 
 
 
 
ម្ទដ្េ់កិចចខិរខាំម្បឹងខម្បងថា្សក់ជារិលដ្ើរសបីឃលសាំលរើេរន្ៃីរឃុាំឃាំង ម្ពរ ាំងបលងេើន្ការការពារដ្េ់
ជន្ជាប់ឃុាំ និ្ងពម្ងឹងរមាលសភាពនិ្ងគ្ណលន្យសយភាព។  
 
 
Snapshot: Recent bureaucratic restrictions have hindered CCHRs ability to conduct 

prison visits, undermining the positive role that civil society organizations can play in 

supporting national efforts to monitor places of detention, enhance the protection of 

detainees, and strengthen transparency and accountability. 
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បុ៉លណ្ាសេះខដ្េអាចហារម្បារការជួបស្ួរស្ុខទុកខ លដ្ើរសបីធានាថាការរលស្ុើបអលងេរលនាេះម្បម្ពឹរតលៅបាន្េអ 
លហរុដូ្លចនេះ ការបដិ្លស្្លនាេះពុាំមាន្រូេោឋសន្ចសាប់ល ើយ។1  

លៅនថ្ៃទី២៥ ខខវិចឆិកា ឆ្សាំ២០១៤ រ.ស្.រ.ក បាន្លស្នើស្ុាំការអនុ្ញ្ញសរចូេស្ួរស្ុខទុកខស្តស្តីរក
ពីរាំបន់្បឹងកក់រួរមាន្ ខង៉រ ឃុន្, លទព វន្នី, ស្ុង ម្ស្ីលាភ, គ្ង់ ចនាថស, ផាន់្ ឈុន្លរ៉េរ, បូ ឆវី, និ្ង ន្ង 
លម្ស្ង ខដ្េម្រូវបាន្ចាប់ខែួន្កាេពីនថ្ៃទី១០ ខខវិចឆិកា ឆ្សាំ២០១៤ លោយលចាទម្បកាន់្ពីបទរារាាំង
ចរាចរណ៍សាធារណៈ លហើយម្រូវបាន្ការ់ និ្ង ត្នាទសល ស្កនុងរយៈលពេ ៣៦ លមា សង លោយទទួេល ស្
ជាប់ពន្ធនាគារអរិបរមារយៈលពេ ១ ឆ្សាំ និ្ងពិន័្យជាម្បាក់ចាំនួ្ន្ ៥០០ ដុ្លាលសរស្ហរដ្ឋអាលររិក។2 ស្តស្តី
 ាំង ៧ នាក់ បាន្ល វ្ើបារុករមម្បឆាំងរវ ស លដ្ើរសបឲីសយអាជាញស្រចារ់វិធាន្ការចាំលពាេះបញ្ហសទឹកេិចលៅកនុង
ស្ហគ្រន៍្របស្់គារ។់ រាំបន់្លន្េះរងលម្គាេះលោយសារទឹកេិចតាាំងពីឆ្សាំ ២០០៨ លៅលពេមាន្ការចាក់
ខសាច់បាំលពញបឹង លោយម្កុរហ ុន្ ស្ ូកាគូ្ អ ៊ីន្។ លៅកនុងស្ាំលណើស្ួរស្ុខទុកខបាន្បញ្ចូេល ្សេះកញ្ញស េី
សា សវរិញ និ្ងឪពុកគឺ្លលាក េី ម្សា សលខង ខដ្េម្រូវបាន្ចាប់ខែួន្កាេពីនថ្ៃទី១៨ ខខវិចឆិកា ឆ្សាំ២០១៤ 
កនុងបរិបទជលមាលសេះដី្ ែ្ីជារួយម្កុរហ ុន្ ឃុន្ លស្ៀ អ ៊ឹរ្រ អ ៊ិច្រ បនាទសប់ពីពួកលគ្រិន្ម្ពរចាកលចញពីទី
តាាំងដី្មាន្ជលមាលសេះលៅរាំបន់្បឹងកក់១ លៅទីម្កុងភនាំលពញ។ ម្កុរម្គួ្សារលន្េះរងការគ្ាំរារកាំខហងស្មាលសប ់
ការវយម្បហារលោយហិងសា និ្ងការស្រែុរបាំភ័យ។ លលាក លខង ម្រូវបាន្អនុ្ញ្ញសរឲសយលៅលម្ៅឃុាំលៅនថ្ៃ
ទី៥ ខខ ន្ូ បុ៉ខន្តរុលាការបាន្បដិ្លស្្ស្ាំលណើស្ុាំលៅលម្ៅឃុាំរបស្ក់ញ្ញស សា សវរិញ លៅនថ្ៃទី៥ ខខរករា 
លោយស្ាំអាងលេើលហរុ្េការពារការម្បម្ពឹរតបទលេមើស្បខន្ថរលទៀរ ការបាំផាលសញភស្តុតាង ឬគ្ាំរារ
កាំខហងសាកសសីលោយពុាំមាន្ការពន្សយេ់ពីរូេលហរុខដ្េហានិ្ភ័យខបបលន្េះអាចលកើរល ើងកនុងលរឿងលន្េះ
លទ។3 លលាក េី ម្សា សលខង ម្រូវបាន្លោេះខេងឲសយលៅលម្ៅឃុាំបលណ្ាសេះអាស្ន្ន។ បចចុបសបន្នអនក ាំងម្បាាំបី
ល ស្សងលទៀរគឺ្កាំពុងជាប់ឃុាំលៅរណឌេអប់រំខកខម្បពីរ លៅជាយម្កុងភនាំលពញ។  

រ.ស្.រ.ក បាន្ទទួេេិខិរលឆែើយរបរួយលៅនថ្ៃទី១៦ ខខ ន្ូ ខដ្េបាន្ចុេះហរថលេខាលៅនថ្ៃទី
៤ ខខ ន្ូ លោយស្រលស្រថា ការស្ួរស្ុកខទុកខរិន្ម្រូវបាន្អនុ្ញ្ញសរល ើយ លោយសារកនុងស្ាំលណើបាន្លម្បើ
ពាកសយថា “ស្ករមជន្” លៅកនុងរន្ៃីរឃុាំឃាំង ខដ្េការស្ួរស្ុខទុកខគួ្រល វ្ើល ើងចាំលពាេះ “អនកជាប់ឃុាំទូលៅ
ខដ្េពុាំមាន្សាច់ញារ”ិ។ គ្ណៈម្បរិភូរួយម្កុររួរមាន្បុគ្គេិក រ.ស្.រ.ក និ្ងអងគការពិភពលលាក
ម្បឆាំងនឹ្ងអាំលពើ រុណករម (“OMCT”) តារពិរម្រូវបាន្អនុ្ញ្ញសរឲសយស្ួរស្ុខទុកខ លទព វន្នី និ្ងស្ុង 
ម្ស្ីលាភ លៅកនុងពន្ធនាគារកាេពីនថ្ៃទី២ ខខ ន្ូ ខរយ សងលន្េះកតី បុគ្គេិករបស្់ រ.ស្.រ.ក បាន្ម្បាប់ថា 

                                                        
1 េិខិរចាំហរបស់្  រ.ស្.រ.ក ការបដ្ិលស្្ឲសយសួ្រសុ្ខទកុខលលាកវន្់ លៅ ន្ងិជន្ជាប់ឃុាំម្បាាំពីរនាកល់្សសងលទៀរខដ្េម្រូវបាន្ចាបខ់ែួន្លៅនថ្ៃទី២ ខខរករា 
ឆ្សាំ២០១៤ 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/media/files/press_release/467_202ccltm%2
8_en.pdf  
2 រ.ស្.រ.ក, ‘ ស្មាជិកស្ហគ្រន៍្បឹងកក់ ម្រូវបាន្ចាប់ខែួន្ ឃុាំខែួន្ ន្ិង ដ្នាទសល ស្កនុងរយៈលពេ ៣៦ លមា សង’  (នថ្ៃទី១១ ខខវិចឆិកា ឆ្សាំ
២០១៤), http://bit.ly/15M7uOu   
3 លស្ចកដខីថ្ែងការណរួ៍រ របស់្អងគការស្ងគរសីុ្វិេ ‘ការចាប់ខែនួ្តារអាំលពើចិរតលៅកនុងរាំបន្ប់ឹងកក ់១’ (នថ្ៃទី២០ ខខវិចឆិកា ឆ្សាំ២០១៤) 
<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=524&id=5> 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/media/files/press_release/467_202ccltm%28_en.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/media/files/press_release/467_202ccltm%28_en.pdf
http://bit.ly/15M7uOu


កម្រងឯកសារស្តីពីករណីសិ្កសារបស់្ រ.ស្.រ.ក            លេខពិលស្ស្ –ការស្ួរស្ុខទុកខលៅពន្ធនាគារ – ខខរីនា ឆ្សាំ២០១៥ 
 

គារ់ចូេលៅស្ួរស្ុខទុកខលន្េះម្គាន់្ខរជាអនកជួយបកខម្បដ្េ់បុគ្គេិកអងគការពិភពលលាកម្បឆាំងនឹ្ង
អាំលពើ រុណករមបុ៉លណ្ាសេះ រិន្ខរន្កនុងនារជាបុគ្គេិករបស្់ រ.ស្.រ.ក លនាេះលទ។ លេើស្ពីលន្េះលទៀរ ម្កុ
រការងារ រ.ស្.រ.ក ម្រូវបាន្អនុ្ញ្ញសរឲសយជួប លទព វន្នី, ស្ុង ម្ស្ីលាភ, គ្ង់ ចនាថស និ្ង ខង៉រ ឃុន្ លៅនថ្ៃ
ទី២៣ ខខ ន្ូ បុ៉ខន្ត ជួបកនុងនារជារិរតភ័កតរបស្់អនកជាប់ឃុាំ រិន្ខរន្កនុងនារជាបុគ្គេិករបស្់រ.ស្.រ.ក 
លនាេះលទ។   

លៅនថ្ៃទី១៩ ខខរករា ឆ្សាំ២០១៥ រ.ស្.រ.ក បាន្ោក់េិខិររួយចសាប់លទៀរជូន្ឯកឧរតរ ស្ 
លខង រដ្ឋរស្តន្តីម្កស្ួងរហាន ៃ្ លដ្ើរសបីលស្នើស្ុាំស្ួរស្ុខទុកខជន្ជាប់ឃុាំ ាំងម្បាាំបីនាក់ចាំនួ្ន្ពីរដ្ងកនុងរួយ
ខខ។ ម្បាាំរួយស្បាតសហ៍លម្កាយរក គឺ្លៅនថ្ៃទី៥ ខខរីនា ឆ្សាំ២០១៥ លទើបរ.ស្.រ.ក បាន្ទទួេការលឆែើយ
របពីម្កស្ួងរហាន ៃ្  លោយអនុ្ញ្ញសរឲសយជួបជា ែ្ូវការខររដងគ្រ់លៅកនុងខខកុរភៈ។ េិខិរលនាេះបាន្ចុេះ
ហរថលេខាលៅនថ្ៃទី២៧ ខខកុរភៈ ឆ្សាំ២០១៥ ខរម្រូវបាន្បញ្ជូន្រកកនុងរយៈលពេម្បាាំរួយនថ្ៃបនាទសប់ 
ខដ្េល វ្ើឲសយការអនុ្ញ្ញសរិលន្េះរិន្អាចយកជាការបាន្។ រ.ស្.រ.ក នឹ្ងោក់ស្ាំលណើស្ួរស្ុខទុកខរបស្់ខែួន្
ជាថ្មីរហូរ េ់ខរទទួេបាន្ការអនុ្ញ្ញសរ។  
  លៅនថ្ៃទី២០ ខខកុរភៈ ឆ្សាំ២០១៥ គ្ណៈម្បរិភូខដ្េមាន្ ាំងបុគ្គេិកជារិ និ្ងអន្តរជារិរបស្ ់
រ.ស្.រ.ក មាន្បាំណងចូេលៅជួបជន្ជាប់ឃុាំរួយចាំនួ្ន្លៅរណឌេអប់រំខកខម្បទីពីរ នម្ពស្ រួរមាន្
លទព វន្នី, េី សា សវរិញ និ្ង ស្ុង ម្ស្ីលាភ។ លបើល េះបីជាលេើកលន្េះពួកលគ្លាក់បាាំងពីស្មាស្ភាពជា
បុគ្គេិក រ.ស្.រ.ក ក៏លោយ រស្តន្តីពន្ធនាគារបាន្ម្បាប់ថាម្កុរគ្ណៈម្បរិភូថា ខែួន្បាន្ទទួេបទបញ្ជស
ផាទសេ់មារ់ពីថា្សក់លេើរិន្អនុ្ញ្ញសរឲសយជន្បរលទស្ចូេជួបលោយរិន្មាន្េិខរិអនុ្ញ្ញសរជា ែ្ូវការពីអគ្គ
នាយកោឋសន្ពន្ធនាគារ ឬសាថសន្ទូរល ើយ។ បុគ្គេិកជារិមា្សក់កនុងចាំលណារគ្ណៈម្បរិភូម្រូវបាន្
អនុ្ញ្ញសរឲសយជួបជន្ជាប់ឃុាំមា្សក់កនុងនារជារិរតភ័កត។ ជាថ្មរីតងលទៀរ លៅនថ្ៃទី២៣ ខខកុរភៈ ឆ្សាំ២០១៥ 
បុគ្គេិកដ្ខដ្េលស្នើស្ុាំជួប លទព វន្នី កនុងនារជារិរតភ័កត លហើយគារ់ក៏អាចជួបជារួយជន្ជាប់ឃុាំ ៦នាក់
ល ស្សងលទៀរកនុងលពេជារួយគា្សខដ្េលរធាវីរបស្់ពួកលគ្កាំពុងជួបស្ួរស្ុខទុកខ្ងខដ្រ។  

អងគការស្ិទធិរនុ្ស្សសល ស្សងលទៀររួរមាន្ េីកាដ្ូ និ្ង អាដ្ហុក ក៏ម្បឈរនឹ្ងការេាំបាក លៅ
លពេលរៀបចាំទស្សសន្កិចចពន្ធនាគារនាលពេថ្មីៗលន្េះ្ងខដ្រ។4 
 

ការម្រួរពនិ្ិរសយលោយឯករាជសយលៅលេើសាថសន្ភាពស្ទិធិរន្សុ្សសលៅកខន្ែងឃុាំឃាំង 
មាម្តា៥៥ នន្ចសាប់ស្តីពីពន្ធនាគារអនុ្ញ្ញសរឲសយស្មាជិកម្គួ្សារស្ួរស្ុខទុកខអនកជាប់ឃុាំឃាំង 

បុ៉ខន្តចសាប់លៅម្បលទស្ករពុជា ត្េ់ន្ូវការខណនាាំរិចរួចដ្េ់ស្មាជិកអងគការស្ងគរស្ុីវិេកនុងការជួប
ជារួយអនកជាប់ឃុាំ លហើយហាក់ដូ្ចជាពុាំមាន្ភាពស្ុីស្ងាវសក់គ្ាសនឹ្ងការអនុ្វរត។ ការស្ួរស្ុខទុកខជាលទៀង
                                                        
4 http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=378&khmer   

http://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/Adhoc-disappointed-with-prison-dept-

03052015000809.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98%

E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%8A%E1%9E%A0%E1%9E%BB%E1%9E%80 

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=378&khmer
http://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/Adhoc-disappointed-with-prison-dept-03052015000809.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%8A%E1%9E%A0%E1%9E%BB%E1%9E%80
http://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/Adhoc-disappointed-with-prison-dept-03052015000809.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%8A%E1%9E%A0%E1%9E%BB%E1%9E%80
http://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/Adhoc-disappointed-with-prison-dept-03052015000809.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9E%98%E2%80%8B%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%8A%E1%9E%A0%E1%9E%BB%E1%9E%80


កម្រងឯកសារស្តីពីករណីសិ្កសារបស់្ រ.ស្.រ.ក            លេខពិលស្ស្ –ការស្ួរស្ុខទុកខលៅពន្ធនាគារ – ខខរីនា ឆ្សាំ២០១៥ 
 

 រ់លៅទីកខន្ែងឃុាំឃាំងម្រូវបាន្ទទួេសាគសេ់ថា អាចជួយពម្ងឹងការការពារដ្េ់បុគ្គេខដ្េម្រូវបាន្
ដ្កហូរលស្រីភាព ម្បឆាំងនឹ្ងការរំលលាភបាំពាន្ស្ិទធិរនុ្ស្សស។ លយងលៅលេើមាម្តា ៣១ នន្រដ្ឋ្រមនុ្ញ្ញ 
ករពុជា “ម្រូវទទួេសាគសេ់ និ្ងលគារពស្ិទធរិនុ្ស្សសដូ្ចមាន្ខចងកនុង្រមនុ្ញ្ញ អងគការស្ហម្បជាជារិ 
លស្ចកដីម្បកាស្ជាសាកេស្ដីពីស្ិទធិរនុ្ស្សស និ្ងករិកាស្ញ្ញស ម្ពរ ាំងអនុ្ស្ញ្ញស ាំងឡាយខដ្េ
 ក់ទងនឹ្ងស្ិទធរិនុ្ស្សស ស្ទិធិនារី និ្ងស្ិទធកុិមារ”។ ឧ ហរណ ៍ ពិ្ីសារបខន្ថរលេើករិការស្ញ្ញសអន្តរ
ជារិស្តីពីការម្បឆាំងនឹ្ងការល វ្ើ រុណករម និ្ងការម្បម្ពឹរតរកលេើខែួន្ ឬទណឌករមឯលទៀរខដ្េលឃលៅ 
អរនុ្ស្សស្រ៌ ឬបលនាថសកបនាទសប (“ពិ្ីសារបខន្ថរ”)5 ខដ្េករពុជា ត្េ់ស្ចាចសប័ន្លៅឆ្សាំ២០០៧ បាន្ខចង
លៅកនុងបុពធកថា ថា “ការការពារជន្ ាំងឡាយខដ្េម្រូវបាន្ដ្កហូរស្ិទធលិស្រីភាពឲសយរួច្ុរពីការល វ្ើ
 រុណករម និ្ងការម្បម្ពឹរតរកលេើខែួន្ ឬទណឌករមឯលទៀរខដ្េលឃលៅ អរនុ្ស្សស្រ៌ ឬបលនាថសកបនាទសប 
អាចម្រូវពម្ងឹងលោយវិធាន្ការលម្ៅ ែ្ូវរុលាការ ខដ្េមាន្ចរិរជាការបងាកសរ លោយខ អ្កលេើការចូេពិ
និ្រសយជាលទៀង រ់លៅកខន្ែងឃុាំឃាំងនានា។” 

ពិ្ីសារបខន្ថរលន្េះទទួេសាគសេ់ថា យន្តការម្រួរពិនិ្រសយលៅថា្សក់ជារិ និ្ងអន្តរជារិខដ្េឯករាជសយ
ពីស្ាំណាក់អជាញស្រពន្ធនាគារ គឺ្ជាគ្ន្ែឹេះកនុងការធានានូ្វស្ុវរថិភាពម្គ្ប់ម្គាន់្ បលងេើរនូ្វអនុ្គ្ណៈករមការ
អន្តរជារិការពារអាំលពើ រុណករម ន្ិង ត្េ់ន្ូវការបលងេើរយន្តការការពារថា្សក់ជារិ។ 

រ.ស្.រ.ក លជឿជាក់ថា អងគការស្ងគរស្ុីវិេអាចលដ្ើររួនាទីស្ាំខាន្់កនុងការខិរខាំម្បឹងខម្បងលៅ
ថា្សក់ជារិ លដ្ើរសបីម្រួរពិនិ្រសយលៅកខន្ែងឃុាំឃាំង ធានាការការពារដ្េ់ជន្ជាប់ឃុាំ និ្ងពម្ងឹងរមាលសភាព និ្ង
គ្ណលន្យសយភាព។ ករណីលន្េះពិរជាមាន្សារស្ាំខាន្់លៅកនុងម្បលទស្ករពុជា លោយសារការម្គ្ប់ម្គ្ង
របស្់រោឋសភិបាេ ភាគ្លម្ចើន្ពន្ធនាគារមាន្ស្ភាពចាស្់ៗ លហើយ “រិន្បាន្អនុ្វរតលៅតារស្តង់ោរអន្តរ
ជារិ” 6  ករពុជាខវេះខារនូ្វម្បព័ន្ធយុរតិ្រ៌ស្ម្មាប់អនី្រិជន្ 7  និ្ងរងការលចាទម្បកាន់្ ៃ្ន់្ ៃ្រ ក់ទងនឹ្ង
ការរំលលាភបាំពាន្លៅកនុងរន្ៃីរឃុាំឃាំង ចាំលពាេះអនកខដ្េគា្សន្ ៃ្េះស្ាំខបង និ្ងជន្ “អនាថា” 8 លហើយរោឋសភិ

                                                        
5 ពិ្ីសារបខន្ថរលេើករិការស្ញ្ញសអន្តរជារិស្តីពីការម្បឆាំងន្ឹងការល្វើ រុណករម ន្ិងការម្បម្ពឹរតរកលេើខែួន្ ឬទណឌករមឯ
លទៀរខដ្េលឃលៅ អរន្ុស្សស្រ៌ ឬបលនាថសកបនាទសប ខដ្េអន្ុរ័រលៅនថ្ៃទី១៨ ខខ្នូ ឆ្សាំ២០០២ កនុងកិចចម្បជុាំលេើកទី៥៧ 
របស្់រហាស្ន្និបារអងគការស្ហម្បជាជារិតារយៈដ្ាំលណាេះម្សាយលេខ៥៧ ១៩៩ ចូេជា្រមាន្លៅនថ្ៃទី២២ ខខរិថ្ុនា 
ឆ្សាំ២០០៦ អាចលរើេបាន្តាររយៈ http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx  
6 ម្កុរម្បឹកសាស្ិទធិរន្ុស្សស បញ្ជីបញ្ហសពាក់ព័ន្ធន្ឹងរបាយការណ៍ស្តីពីករពុជាខដ្េម្រូវម្រួរពិន្ិរសយលេើកទ២ី 
(CCPR/C/KHM/Q/2/Add.1) ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ ទាំព័រ៨ 
7 ស្ូរលរើេទាំព័រ១២ 
8 អងគការឃលសាំលរើេស្ិទធិរន្ុស្សស ករពុជា ៖ ររណភាពបងាហសញពីការបាំពាបាំពាន្លៅរន្ៃីរឃុាំឃាំង ចុេះនថ្ៃទី៧ ខខ្នូ ឆ្សាំ២០១៤ 
http://www.hrw.org/news/2014/12/06/cambodia-death-highlights-detention-center-abuses 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.hrw.org/news/2014/12/06/cambodia-death-highlights-detention-center-abuses


កម្រងឯកសារស្តីពីករណីសិ្កសារបស់្ រ.ស្.រ.ក            លេខពិលស្ស្ –ការស្ួរស្ុខទុកខលៅពន្ធនាគារ – ខខរីនា ឆ្សាំ២០១៥ 
 

បាេលៅពុាំ ន់្បលងេើរវិទសាសាថសន្ស្ិទធិរនុ្ស្សសថា្សក់ជារិដូ្ចខដ្េបាន្កាំណរ់លៅកនុងលគាេការណ៍ទីម្កុង
បា សរីស្ខដ្េមាន្អាំណាចកនុងការម្រួរពិនិ្រសយយ សងលទៀង រ់លៅល ើយ។  

អងគការស្ងគរស្ុីវិេមាន្ជាំនាញចសាស្់លាស្់ចាំលពាេះសាថសន្ភាពស្ិទធិរនុ្ស្សសលៅថា្សក់រូេោឋសន្ 
លហើយដូ្ចខដ្េបាន្ចងអុេបងាហសញលោយស្មាគ្រការពារការល វ្ើ រុណករម ខដ្េអាចស្លងេរពិនិ្រសយ
ផាទសេ់ ជាក់លាក់ពីសាថសន្ភាពជន្ខដ្េម្រូវបាន្ដ្កហូរលស្រីភាព។9 ការរឹររសបិរអងគការស្ងគរស្ុីវិេកនុង
ការស្ួរស្ុខទុកខដ្េ់បុគ្គេខដ្េម្រូវបាន្ដ្កហូរលស្រីភាព អាចនឹ្ងរារាាំងដ្េ់ការយកចិរតទុកោក់ និ្ង 
ការគាាំម្ទខ ន្កស្ាររី ។  ជាងលន្េះលៅលទៀរ អវរតមាន្នន្យន្តការម្រួរពិនិ្រសយថា្សក់ជារិខដ្េអនុ្ញ្ញសរឲសយ
អងគការស្ងគរស្ុីវិេម្រួរពិនិ្រសយយ សងលទៀង រ់លៅទីកខន្ែងឃុាំខែួន្ អាចជាលពេខវងឆងសយលដ្ើរសបីបងាហសញពី
ការលបតជាញសចិរតរបស្់រោឋសភិបាេកនុងការការពារបុគ្គេខដ្េម្រូវបាន្ដ្កហូរលស្រីភាពម្បឆាំងនឹ្ងការ
រំលលាភបាំពាន្ស្ិទធិរនុ្ស្សស។ 

 

ស្ម្មាបព់័រម៌ាន្បខន្ថរ ស្រូ កទ់ងកញ្ញស ឆយ ឈនុ្េ ីរស្តន្តសី្ម្របស្ម្រេួគ្លម្មាងការពារលស្រភីាព
រេូោឋសន្របស្ ់ រ.ស្.រ.ក តាររយៈទរូស្ពៃ ៖ (+៨៥៥)១៧ ៥២៨ ០២១ ឬ តាររយៈអ ៊ីខរេ 
chhunly.chhay@cchrcambodia.org  ឬ លលាកម្ស្ ីមា សតា រហីគ ី ទមី្បឹកសា តាររយៈទរូស្ពៃ ៖ (+
៨៥៥)១៣ ៥៩០ ៦៧១ ឬ អ ៊ីខរេ ៖ marta.riggio@cchrcambodia.org 

។ 
 

 

 

                                                        
9 ស្មាគ្រការពារអាំលពើ រុណករម ‘ស្ងគរស្ុីវិេ’ http://www.apt.ch/en/civil-society/ 
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