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ការប្រតិរតតិសលីធម៌ក្នងុប្រួសារខ្មែររច្ចុរបន្ន 
 

                                   លោក ឈនុ្ ផាវ ៉េង  មន្ត្រីនាយកដ្ឋា ្ទស្ស្វជិ្ជា  ្ិង ស្ងគមវទិា 
វទិាស្ថា ្ម្ុស្សស្ថន្តស្រ្ ិងវទិាស្ថន្តស្រស្ងគម  

ន្រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជ្ជ 
 
 

១.វសច្ក្ដីវ្ដើម 
បុព្វ បុ រស្ខ្មែរបា្ប្សល់ទុកយ៉ា ង

ស្មបូរខ្បប្ូវទ្ទឹស្ដី ដបូំនាែ ្ ច្បាប់សី្លធម ៌្ិង
កបួ្ច្បាប់ជ្ជលទ្ច្បើ្ស្ទ្ាប់អប់រសំ្ាជិកស្ងគម
យកលៅលធវើការទ្បត្ិបត្រិ1។ ល ោះបីយ៉ា ងល្ោះកដី ក៏
បញ្ហា ន្ការទ្បត្ិបត្រិសី្លធម៌លៅកនុ ងស្ងគម
ទ្រួស្ថរខ្មែរ នាស្ម័យស្ថកលភាវូ្ីយកមែ2  
 
 

                                                            
1 ការទ្បត្ិបត្រិ ឬការបដិបត្រិ(practice) ការទ្បទ្ពឹ្ត្រ,ការអ្ុវត្រ
លធវើតាម។ ពាកយ ការទ្បត្ិបត្រិ  ា្្័យមុស្ពី្ពាកយការ
ទ្បណិ្ប័ត្្៍។ ការទ្បណិ្ប័ត្្៍(respect) ការស្ខ្មដងលស្ច្ប
កដលីោរព្, ការរនំាប់, ការឱ្ស្ពំ្ោះ ជ្ជលដើម។ 

2 ស្ថកលភាវូប្ីយកមែ រឺជ្ជដលំណ្ើ រការន្អ្ររកមែ ្ ិង ស្ា
ហរណ្កមែរវាងទ្បជ្ជជ្ ទ្កុមហ ុ្ ្ិងរដ្ឋា ភិបាលទូ ងំ
ពិ្ភព្លោក។ ពាកយស្កលភាវូប្ីយកមែ ទ្តូ្វបា ល្ទ្បើលដើមប ី
ពិ្ព្ណ៌្នាអពីំ្ការរកីច្បលទ្មើ្ជ្ជអ្ររា្ិស្សរភាព្ន្ពិ្ភព្
លស្ដាកិច្បច វបបធម៌្ិងទ្បជ្ជជ្ពិ្ភព្លោក  តាមរយៈ
ពាណិ្ជាកមែទំ្ិញ្ិងលស្វាកមែឆ្លងខ្ដ  ្បលច្បចកវទិា ្ិង 
លំហូរន្ការវ ិ្ ិលយរទុ  ្ម្ុស្ស ្ិងព្័ត៌្ា្។ (Globa-
lization is the process of interaction and integ-ration 

 
ខ្ដលខ្អែកខ្ល ងំលលើបលច្បចកវទិាព្័ត្៌ា្ ្ិង 
ទំនាក់ទំ្ង3លនាោះ លៅខ្ត្ជ្ជទ្បធា្បទស្ែុ ទ្រ
ស្ថែ ញស្ទ្ាប់ការជខ្ជកពិ្ភាកាខ្ស្វងរក
ដលំ ោះទ្ស្ថយ លដើមបរួីមច្បខំ្ណ្កខ្ស្វងរក  សុ្ភ
មងគលដល់បុរគល ទ្កុមទ្រួស្ថរ ្ិងស្ងគមជ្ជត្ិ
 ងំមូល។ ជ្ជទូលៅស្ាជិកស្ងគម ងំឡាយ 
ខ្ត្ងា្លោលបំណ្ងច្បង់រួមរស់្កនុ ងស្ងគម
ទ្រួស្ថរទ្បកបលដ្ឋយសុ្ភមងគល ប៉ាុ ខ្្រកនុ ង
ដលំណ្ើ រការរស់្លៅ លយើងល ើញា្ទ្រួស្ថរជ្ជ

among people, com-panies, and gover-nments 
worldwide. This word used to describe the growing 
interd-ependence of the world's econ-omies, culures, 
and populations, brought about by crossborder trade 
in goods and services, techno-logy, and flows of 
investment, people, and info-rmation) 

3 បលច្បចកវទិាព្័ត៌្ា្្ិងទំនាក់ទំ្ង រឺជ្ជលហដ្ឋា រច្បនាស្
មព័្ធ្ិងធាតុ្អស ំងំឡាយខ្ដលា្ស្មត្ាភាព្រណ្នា
ទំ ល ើ្ ប (ICT, inf-ormation and communications 
technology, is the inf -rastructure and components that 
enable modern computing. 
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លទ្ច្បើ្បា្ជួបទ្បទោះអព្មងគលលដ្ឋយពិ្បាករក
មលធាបាយលដ្ឋោះទ្ស្ថយបអុំត្។ ទ្រួស្ថរមលោះខ្បក
បាក់ោន លដ្ឋយការខ្លងលោះខ្ដលវាបា្   អរល់
វបិាកអាទ្កក់ជ្ជលទ្ច្បើ្ដល់ស្ងគមជ្ជត្ិ, ប៉ាុខ្្រការ
ទ្ លំលបទ្រួស្លលបថ្ែរស់្លៅជ្ជមួយោន លដ្ឋយ
មិ្ចុ្បោះស្ទ្មុងរឺជ្ជ រុណ្កមែបំអុត្ស្ទ្ាប់
ជីវតិ្បដីទ្បព្្ធ។ លត្ើស្ងគមខ្មែរា្ច្បាប់រត្ិយុត្រិ 
្ិង លោលការណ៍្សី្លធម៌អវីមលោះស្ទ្ាប់ជួយ
ទ្រួស្ថររស់្លៅឲ្យបា្ទ្បលស្ើរ? លត្ើការទ្បត្ិបត្រិ
សី្លធម៌កនុ ងទ្រួស្ថរខ្មែរបច្បចុ បប្ន ា្ស្ភាព្  
លកខណ្ៈដូច្បលមដច្បមលោះ? លត្ើរួរលធវើខ្បប លដើមប ី
លដ្ឋោះទ្ស្ថយបញ្ហា  ងំល្ោះ? 

 
 

                                                            
4 សី្លធម៌(សី្លធមែ moral)ជ្ជកបួ្ហាមមិ្លអាយទ្បទ្ពឹ្ត្រ
មុស្សី្ល្ិយម ្ ិងបញ្ហា លអាយលធវើទ្ត្ឹមទ្តូ្វតាមសី្លកា
ព្វកិច្បច ខ្ដលា្ជ្ជទាល ប់ត្ោន យូរមកលហើយ។ សី្ល្ិយ
ម(moral rule)មុស្ពី្លោលការណ៍្សី្លធម៌(moral princi-
ple)ទ្ត្ង់វាា្ភាព្ខ្ទ្បទ្បួលតាមលកខមណ្ឌ លដ្ឋយខ្ែក 
្ិងា្លកខណ្ៈ ជ្ជក់ោក់កនុងការទ្បត្ិបត្រិ។ សី្ល្ិយ
មស្ថកលស្ខំ្្់  ៗា្ដូច្បជ្ជ៖ បញ្ច សី្ោ, សុ្ច្បរតិ្ ជ្ជលដើ
ម។   បញ្ច សី្ោ( five precepts ឬសី្ល៥, ឬបញ្ច វរិត្ិ ឬ
បញ្ច លវ រមណី្ ឬលវៀរចាក៥យ៉ា ង, ឬបរំាម៥យ៉ា ង) ខ្ដលទ្តូ្វ
លវៀរចាកទ្បចានំថ្ៃ(្ិច្បចសី្ល) ា្៖ ស្ាល ប់(បា ត្ិបា
តាkilling),  លួច្បបល្់ (អទិនាន  នាstealing), មុស្កនុងកាម
(កាលមសុ្មិចាា ចារាsexual misconduct),កុហក់(មុស្ថវា  
false spee-ch)លទ្រឿងលញៀ្ ទ្ស្វងឹ(សុ្រាលមរយមជាបបាទ
ដ្ឋា នា intox-icants cau-sing heedlessness) ។  សុ្ច្បរតិ្

២.អតថន្័យនន្ពាក្យសខំាន្់មួយច្ំន្ួន្ 
សី្លធម៌4 រឺជ្ជវ ិ្ យបបញ្ញត្ិរ ឬសិ្កាខ បទ 

ខ្ច្បងអំពី្កិរយិារយទ ស្ ដ ប់ធាន ប់ ខ្ដល
ជ្ជដបូំនាែ ្ទ្បាប់ឱយទ្បទ្ពឹ្ត្រតាមក្លងទ្បនព្ណី្ 
រឺឱយលច្បៀស្វាងអំលព្ើអាទ្កក់ លហើយឲ្យទ្បទ្ពឹ្ត្រខ្ត្
អំលព្ើលែ។  អាច្ប្ិយយថា សី្លធម៌ រឺកបួ្ច្បាប់
ស្ទ្ាប់ទូនាែ ្ម្ុស្សឱយដឹងអំពី្ករណី្យកិច្បច5  
្ិងទ្បាប់ឱយដឹងអពីំ្វរិត្ិលច្បត្នា6 ខ្ដលទ្ត្ូវលវៀរចាក
អលំព្ើមុស្ឆ្គង ្ិងទ្បទ្ពឹ្ត្រ ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវលដ្ឋយកាយវាចា
ច្បិត្រ លពាលរឺ សី្លធម៌រឺកបួ្ទ្បាប់ពី្ការទ្បទ្ពឹ្ត្រ
សុ្ច្បរតិ្្ិងអហិងា7។ លយើងអាច្បា្ការភា្់
ទ្ច្បែំរវាងអត្ា្័យន្ពាកយ សី្លធម៌ សុ្ជីវធម៌ ្ ិង
រុណ្ធម៌។  សុ្ជីវធម៌8 ជ្ជពី្ធីការកនុងរស់្លៅឱយបា្
លែ រឺា្ស្ ដ ប់ធាន ប់ការដឹងទ្បាណ្ រួរស្ម
កនុងកិច្បចការទ្បាទ្ស័្យជ្ជមួយអនកដនទ។ ច្បខំ្ណ្ក

(good deed, រឺការទ្បទ្ពឹ្ត្រិលែ ងំកាយ វាចា ច្បិត្រ។ សី្ល
កាព្វកិច្បច រឺជ្ជករណី្យកិច្បចខ្ដលទ្តូ្វបលំព្ញតាមឋា្ៈ តួ្
នាទីមុមងារ ខ្ដលធមែជ្ជត្ ិ្ ិងស្ងគមអដល់លអាយ។  

5 ករណី្យកចិ្បច(្ .)កាត្ព្វកិច្បច,កិច្បចខ្ដលរួរលធវើ ្ ិងការងារខ្ដល
ទ្ត្ូវខ្ត្លធវើខ្្ពុ្ំបា្។ 
  

6 វរិត្ិលច្បត្នា( ្ .) រំ្ិត្ខ្ដលនាចំ្បិត្រឲ្យភនកកា្់ទ្ត្ណ្ម។ 
លច្បត្នាល្ោះជ្ជតួ្លច្បត្សិ្កខ្ដលដកឹនាចំ្បតិ្រឲ្យលច្បោះរតិ្ ។ 
7 អហិងា រ ឺមិ្ លបៀត្លបៀ្ លអាយអនកដនទលបំាកឈឺចាប់។ 
8 សុ្ជី វធម៌ (savoir vivre or etiquetteរឺ រលប ៀបឬវ ធិីស្ទ្ាប់
ទ្បណិ្ប័ត្្៍កនុងការរស់្លៅលអាយលរទ្ស្ឡាញ់លព្ញច្បិត្រ  
ដូច្ប សុ្ជីវធម៌កនុ ងការលដកលដើរឈរអងគុយ ទំនាក់ទ់ំ្ង 
បរលិភារ ទទួលលភញៀវ ជ្ជលដើម រឺរួរស្ខ្មដងឥរយិបថ្ខ្បប
 លអាយលររកីរាយស្បាយចូ្បលច្បតិ្រ។ 
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រុណ្ធម៌9 រឺជ្ជកបួ្ទ្បាប់ពី្ដលំណ្ើ រច្បលទ្មើ្ តាម
ជ្ជ្់តាមថាន ក់ខ្ងអំលព្ើលែ10 អាទ្កក់ 11 ខ្ដល
បុរគលលធវើលែទ្បលស្ើរលលើស្ពី្សី្លកាត្ព្វកិច្បច។  

 
៣. ច្ាររ់តិយតុត ិ ន្ិង វោលការណ៍
សលីធមស៌ប្ារ់ប្រសួារខ្មែរ 

ច្បាប់ 12 រឺជ្ជការកំណ្ត្់្ូវវធិា្ ងំ 
ឡាយ ខ្ដលទ្បលទស្ ឬស្ហរម្៍មួយទទួល
ស្ថគ ល់ ដូច្បជ្ជ ការករំតិ្ស្កមែភាព្ន្ជ្ទ្រប់រូប 
លដ្ឋយា្លកខណ្ៈចាប់បងខឲំ្យទទួលមុស្ទ្ត្ូវរដា
វបបលវណី្្ិងទ្ព្ហែទណ្ឌ ។ ច្បាប់របស់្កមពុជ្ជទ្ត្ូវ
បា ខ្្បងខ្ច្បកជ្ជ២ រឺច្បាប់រត្ិយុត្រិ ខ្ដលជ្ជច្បាប់
ស្ខំ្្់ ្ ិង លោលការណ៍្សី្លធម៌ ខ្ដលជ្ជច្បាប់
បនាា ប់ប្ស។ំ ច្បាប់រត្ិយុត្រិ  រឺជ្ជច្បាប់ខ្ដល
បលងកើត្លដ្ឋយអាជ្ជញ ធរា្ស្មត្ាកិច្បច។ ច្បាប់ ងំ

                                                            
9 រុណ្ធម៌(virtue) រឺជ្ជការលធវើលែទ្ត្ឹមទ្តូ្វលលើស្ពី្សី្លកាត្ព្វ
កិច្បច។ រុណ្ធម៌ ា្ធាតុ្មួយច្បំ្ ួ  ្ដូច្បជ្ជ ទ្ព្ហែវហិារធម៌, 
ស្ច្បច, ស្បបុរស្, កត្ញ្ញូ កត្លវទិតាឧបការ, អធាទ្ស័្យ្ិង
ស្លនាដ ស្លទ្បាស្ទ្បណី្, ស្ថមរគី, ទស្បារមី, ទស្ពិ្ធរាជធម៌ 
ជ្ជលដើម។ 

10 លែ (good) បុណ្យ បុញ្ញ កុស្ល អវីខ្ដលម្ុស្សទ្ស្ឡាញ់ 
លព្ញច្បតិ្រ(ឃ្លល ្ឆ្ញញ ញ់ ទ្ស្ឡាញ់លែ)។ 
11 អាទ្កក់(bad) បាប អកុស្ល អវីខ្ដលម្ុស្សស្ែប់ មិ្ចូ្បល
ច្បតិ្រ។ 
12 ច្បាប់ រឺជ្ជវធិា្ខ្ច្បងជ្ជោយលកខណ៍្អកសរខ្ដលបងខឲំ្យ
ទទួលមុស្ទ្តូ្វតាមរដាវបបលវណី្្ិងទ្ព្ហែទណ្ឌ ។ វាទ្តូ្វបា្
បលងកើត្លដ្ឋយអាជ្ជញ ធរ រដ្ឋា ភិបាល ស្ភាជ្ជត្ិ  លដើមបឲី្យ
ម្ុស្សទូលៅអ្ុវត្រ ជ្ជពិ្លស្ស្តុ្ោការ ។  

អស់្សុ្ទធខ្ត្ជ្ជបទដ្ឋា ្រត្ិយុត្រិខ្ដលបលងរើត្លែើង
លដ្ឋយអាជ្ជញ ធរា្ស្មត្ាកិច្បចរបស់្រដ្ឋា ភិបាល
ទ្ត្ូវបា្រកាទុកលដ្ឋយរាជទ្កឹត្យ។ លោលការណ៍្  
សី្លធម៌13 ា្លកខណ្ៈមិ្សូ្វអលូ វការ ា្ដូច្ប
ជ្ជទំល្ៀមទាល ប់ទ្បនព្ណី្ លទធិ្ិងលស្ច្បករីស្លំរច្ប
របស់្ស្ងគម។ កនុងលរឿងករីរដាបបលវណី្ទ្បសិ្  ្លបើមិ្
ា្ច្បាប់ជ្ជោយលកខណ៍្អកសរលទ លរឿងករី ងំ 
ឡាយលនាោះមិ្ា្ភាព្ច្បាស់្ោស់្លទ លហតុ្ល្ោះ
លៅ ទ្កមអាច្បលធវើការពិ្ចារ លយងលៅតាម
ទ្បនព្ណី្ ទលំ្ៀមទាល ប់ ម្សិ្ការ ្ ិងស្មធម៌។  

 
៣.១.ច្ាររ់តិយតុតិនានាសប្ារ់ប្រួសារ 

ច្បាប់រត្ិយុត្រិខ្ដលអាច្បបងាក រអលំព្ើហឹងា 
ការពារលស្ច្បកដីនថ្លថ្នូ រ ព្ទ្ងឹងសុ្មដុមរមនា សុ្ភមងគល 
ទ្រួស្ថរ ា្ដូច្បជ្ជ៖ ច្បាប់រដាធមែ្ ុញ្ញន ទ្្ព្ោះរាជ្ជ

13 លោលការណ៍្សី្លធម៌(moral principle) ជ្ជវធិា្បងកប់កនុ ង
ទំល្ៀមទាល ប់ ទ្បនព្ណី្ទ្ទឹស្ដីជ្ជលដើម។ វាកលកើត្លែើង
លដ្ឋយការ ទទួលស្ថគ ល់លដ្ឋយស្ាជិកទូលៅន្ស្ងគមពី្
មួយជំនា្់ៗ។ វាទ្តូ្វបា្ម្ុស្សទូលៅកនុ ងស្ងគមលទ្បើជ្ជ
ទ្បចាតំាមវធិីលលើកទឹកច្បិត្រ  ្ ិ ងទ្ត្ិោះរោិះពិ្ចារ លដ្ឋយ
វចិារណ្ញ្ហញ ណ្ រឺវាមិ្ទ្ត្ូវបា្លរចាប់បងខំឲ្យម្ុស្ស
ទ្បត្បិត្រលិដ្ឋយការផាកពិ្្័យឬទណ្ឌ កមែ ជ្ជអលូវការអវីលែើយ 
។ វាា្លកខណ្ៈទូលៅ ្ិងអរូបី លហើយា្វសិ្ថលភាព្
ទ្រប់កាលៈលទស្ៈ ងំអស់្។  
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 ច្បទ្កកមពុជ្ជ,ច្បាប់ស្ដីពី្អាពាហ៍ ពិ្ពាហ៍  ្ ិង
ទ្រួស្ថរ,ច្បាប់ស្ដីពី្ការទប់ស្ថក ត្់អំលព្ើហឹងាកនុ ង
ទ្រួស្ថរ្ិងកិច្បចការពាជ្រងលទ្ោោះឆ្ញន ២ំ០០៥, 
ច្បាប់ស្ដី ពី្ឯកព្្ធភាព្ឆ្ញន ២ំ០០៦, ច្បាប់ទ្ព្ហែ
ទណ្ឌ  ្ ិងទ្កមរដាបបលវណី្ ជ្ជលដើម។ 

 

៣.១.១.ច្ារ់រដ្ឋធមែន្ុញ្ញ នន្ប្រះរាជាណាច្ប្ក្   
ក្មពុជា  

ជពូំ្កទី៣ ាទ្តា៣៦ បា្បញ្ហា ក់ថា ការ 
ងារលមអាោះា្ត្នមលលស្ែើោន ្ឹងកនទ្ម ខ្ដលបា្មក
ពី្ការងារលធវើលៅលទ្ៅអាោះ។ ាទ្តា៤៥-ការលរ ើស្លអើង
ទ្រប់ទ្បលភទ ទ្បឆ្ញងំ្ឹងន្តស្រីលភទ ទ្ត្ូវបបំាត្់លចាល។ 
ការលធវើអាជីវកមែលលើការងាររបស់្ន្តស្រី  ទ្ត្ូវហាម     
ឃ្លត្់។ បុរស្ ្ ិង ន្តស្រីា្សិ្ទធិលស្ែើោន កនុងទ្រប់វស័ិ្យ 
 ងំអស់្ ជ្ជពិ្លស្ស្កនុងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ្ ិងទ្រួស្ថរ។  
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ទ្ត្ូវលធវើតាមល័កខម័ណ្ឌ ខ្ដលា្
ខ្ច្បងកនុងច្បាប់ ្ិងតាមលោលការណ៍្ស្ែ័ទ្រច្បិត្រ បដី
មួយ ទ្បព្្ធមួយ។ ាទ្តា៤៧-ាតាបិតា ា្
កាត្ព្វកិច្បចច្បិញ្ចឹ មខ្ថ្រកា ្ិង អប់រកូំ្ឱយលៅជ្ជ
ព្លរដាលែ។ កូ្ា្ករណី្យ កិច្បចច្បិញ្ចឹ ម ្ិង បី

                                                            
14 ច្បាប់ស្ដីពី្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ្ ិងទ្រួស្ថរ ទ្តូ្វបា  ្រដាស្ភាន្
រដាកមពុជ្ជបា្អ្ុម័ត្ លៅនថ្ៃទី១៧ ខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ញន ១ំ៩៨៩ នា
ស្ម័យទ្បជុំស្ថមញ្ញលលើកទី១៧ ្ីត្ិកាលទី១។ ច្បាប់ល្ោះ
ា្លោល លៅដ្ឋក់បទបញ្ហា  ្ិ ងការពារការល រ ៀប
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ្ ឹងជីវភាព្ទ្រួ ស្ថរ ធានាស្មភាព្រវាងស្ហ
ព្័ទធកនុង អាពាហ៍ ពិ្ពាហ៍្ិងកនុងទ្រួស្ថរ ព្ទ្ងឹងការទទួលមុស្
ទ្ត្ូវរបស់្ឪពុ្កាដ យ កនុងការច្បិញ្ចឹ មខ្ថ្រកាកូ  ្្ិងជុរុំញការ

បាច្ប់ខ្ថ្រកាាតាបិតា ខ្ដលចាស់្ជរាតាមទលំ្ៀម
ទាល ប់ខ្មែរ។ 

 

៣.១.២.ច្ារ់សតីរីអន្ុ តតប្ក្មរដ្ឋរបវ ណី ឆ្ន ំ
២០១១  

ច្បាប់ស្ដីពី្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍្ិងទ្រួស្ថរ14 
ទ្ត្ូវាបា្លា ភាព្លដ្ឋយាទ្តា៧៨ ន្ច្បាប់
ស្រីពី្អ្ុវត្រទ្កមរដាបបលវណី្ឆ្ញន ២ំ០១១15 លដ្ឋយ
ខ្ច្បងថា ច្បាប់ស្ដីពី្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍្ិងទ្រួស្ថរទ្ត្ូវ
បាត្់បង់អ្ុភាព្ចាប់ ពី្កាលបរលិច្បាទន្ការអ្ុវត្រ 
លលើកខ្លងខ្ត្បញ្ញត្រិន្ាទ្តា៧៦ ាទ្តា៧៧ ្ិង
ាទ្តា៧៩ ដល់លមទ្តា៨១ ន្ច្បាប់លនាោះលៅខ្ត្
ា្អា្ុភាព្លៅលទ្កាយកាលបរលិច្បាទន្ការ     
អ្ុវត្រ រហូត្ដល់លព្លខ្ដលកណំ្ត្់លអសងលដ្ឋយ
ច្បាប់។ (សូ្មលមើលឧបស្មព្ធទី១្ិងឧបស្មព្ធទី
២) 

 

៣.១.៣.ច្ារ់សដរីី ឯក្រន្ធភារ ឆ្ន ២ំ០០៦ 
ជំពូ្កទី១ បទបបញ្ញត្រិទូលៅ,ាទ្តា១.

ច្បាប់ល្ោះា្លោលបំណ្ងការពារលស្ច្បកដី

បណ្ដុ ោះប ដ លសី្លធម៌្ិងការអប់រកូំ ល្ដើមប ីលអាយលៅជ្ជ
ព្លរដាលែា្ម្សិ្ការលស្នហាជ្ជត្ិទ្ស្ោញ់ ការ ងារ ា្
ស្មបជញ្ញៈទទួលមុស្ទ្តូ្វច្បលំពាោះ ស្ងគម។ 
15 ច្បាប់ស្រីពី្អ្ុវត្រទ្កមរដាបបលវណី្ឆ្ញន ២ំ០១១ អ្ុម័ត្លែើង
លដើមបអី្ុវត្រទ្កមរដាបបលវណី្ លដ្ឋយទ្ព្ោះរាជទ្កមចុ្បោះនថ្ៃ៨ធនូ
២០០៧។ 
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នថ្លថ្នូ រ ្ិងព្ទ្ងឹង សុ្មដុមរមនា សុ្ភមងគលកនុង
ទ្រួស្ថរ ្ិងការលោរព្សិ្ទធិោន លៅវញិលៅមក
រវាងបដី្ិងទ្បព្្ធ ទ្ស្បតាមាទ្តា៤៥ ន្រដាធមែ
្ុញ្ញន្ទ្ព្ោះរាជ្ជ ច្បទ្កកមពុជ្ជ លដ្ឋយបលំព្ញ
បខ្្ាមលលើបទដ្ឋា ្រត្ិយុត្រិជ្ជធរា្។ ាទ្តា
២.ទ្បជ្ជព្លរដាខ្មែរ ងំពី្រលភទ  ខ្ដលា្
ច្បំណ្ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ទ្ត្ូ វ លោរព្លោល
ការណ៍្ឯកព្្ធភាព្លដ្ឋយស្ែ័ទ្រច្បិត្របដីមួយទ្បព្្ធ 
មួយលដ្ឋយា្ចុ្បោះបញ្ាី អាពាហ៍  ពិ្ពាហ៍  
ច្បំលពាោះមុមមន្ត្រី អទ្តា្ុកូលដ្ឋា ្ទ្ស្បតាម
លកខ មណ្ឌ ខ្ ដលា្ ខ្ច្បងកនុ ង ច្បាប់ស្ដី ពី្
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ្ិងទ្រួស្ថរ។  

ជពូំ្កទី២ ្ិយម្័យ ពិ្រុទធភាព្ ្ិង្ីត្ិ
វ ធិី ,ាទ្តា៣.ឯកព្្ធភាព្ជ្ជច្បំណ្ងអាពាហ៍
ពិ្ពាហ៍ ខ្ដលបុរស្ា្ទ្បព្្ធខ្ត្មួយ ឯន្តស្រីា្
បដីខ្ត្មួយ។ ខ្ដលលៅថាច្បណំ្ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ 
រឺជ្ជកិច្បចស្្ាដ៏ឧឡារកឹមួយលធវើ លែើងលដ្ឋយ
បុរស្ាន ក់ ្ិងន្តស្រីាន ក់ ខ្ដលលបដជ្ជញ ថា រួមស្មរគ
ស្ងាវ ស្ជ្ជមួយោន តាមបញ្ញត្រិច្បាប់ លហើយខ្ដល
មិ្អាច្បរោំយលៅវញិបា្តាមទលំ ើ្ងច្បិត្ររបស់្
មលួ្។ ច្បំណ្ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ទ្ត្ូ វ រោយកនុ ង
ករណី្ មួយដូច្បខ្ងលទ្កាម៖ ស្ហព្័ទធ 
មួយស្ថល ប់។ ា្លស្ច្បកដីស្លទ្មច្បរោំយច្បណំ្ង
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ជ្ជស្ថា ព្រ របស់្ តុ្ោការ។  
ស្ហព្័ទធ ាន ក់បាត្់មលួ ្ ហួស្ពី្ មួយឆ្ញន ំ

លដ្ឋយោែ ្ដណឹំ្ងអវីលស្ថោះ មិ្ដឹងថាស្ថល ប់ឬ     
រស់្។ ាទ្តា៤.លទវព្្ធភាព្ជ្ជច្បំណ្ងអាពាហ៍
ពិ្ពាហ៍ខ្ដលបុរស្ា ទ្្បព្្ធពី្រ ឯន្តស្រីា្បដីពី្រ។ 
ទ្ត្ូវចាត្់ទុកថាា្ពិ្រុទធកនុងបទ លទវព្្ធភាព្បុរស្
ឬន្តស្រី ខ្ដលា្ច្បណំ្ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ពី្
មុ្មិ្ ្់រោយលៅលែើយ លហើយលៅចុ្បោះ
បញ្ាី អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ថ្ែី មួយលទៀត្។ អនកស្ម
រំ្ ិត្ទ្ត្ូវា្ល ស្ដូច្បោន ។ ាទ្តា៥.ទ្ត្ូវចាត្់
ទុកថាស្ែ្ ់ បុរស្ ្ិងន្តស្រី ខ្ដលជ្ជប់ច្បណំ្ង
ជ្ជញាត្ិលោហិត្ ឬញាត្ិព្្ធ្ឹងោន  លហើយរួម
លស្វ្កិច្បចជ្ជមួយោន ។ ាទ្តា៦.ទ្ត្ូវចាត្់ទុកថា
ា្ពិ្រុទធកនុងបទស្ែ្ ់៖ បុរស្ ្ិងន្តស្រីខ្ដលជ្ជប់
ច្បំណ្ងជ្ជញាត្ិលោហិត្ឬញាត្ិព្្ធកនុ ងខ្មស
ផាា ល់ ទ្រប់ថាន ក់ ល ោះច្បណំ្ងលនាោះា្ខ្្់ស្ថល
កដី ឥត្ខ្្់ស្ថល កដីឬជ្ជស្ថច្ប់ច្បិញ្ចឹ មកដី បា្រួម       
លស្វ្កិច្បចជ្ជមួយោន ។ បុរស្ ្ិងន្តស្រីខ្ដលជ្ជប់
ច្បំណ្ងស្ថខ្ញាត្ិ្ឹងោន  ល ោះស្ថខ្ញាត្ិ
លនាោះា្ខ្្់ស្ថល កដី ឥត្ខ្្់ស្ថល កដី ច្បិញ្ចឹ មកដី រួម
ាដ យកដី រួមឪពុ្កកដី រួមាដ យឪពុ្កកដី ជ្ជញាត្ិ
លោហិត្កដី ឬ ជ្ជញាត្ិព្្ធកដី រហូត្ដល់ថាន ក់ទី
៣ រាប់ ងំថាន ក់ល្ោះ អងបា្រួមលស្វ្កិច្បច
ជ្ជមួយោន ។ មិ្ចាត្់ទុកថាា្ពិ្រុទធពី្បទស្ែ្ ់
លទ ទ្បសិ្្លបើស្ហព្័ទធ ាន ក់ស្ថល ប់ លហើយ
ស្ហព្័ទធខ្ដលលៅរស់្រួមលស្វ្កិច្បចជ្ជមួយ
ស្ថខ្ញាត្ិព្្ធថាន ក់ទី២ ឬថាន ក់ទី៣។ ាទ្តា៧.
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ទ្ត្ូវចាត្់ទុកថាអិត្ រឺការរួមលស្វ្កិច្បចរវាង
បុរស្ខ្ដលា្ច្បំណ្ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ពី្មុ្
មិ្ ្់រោយជ្ជមួយន្តស្រីដនទលទ្ៅពី្ទ្បព្្ធ
របស់្មលួ្ ឬ ការរួមលស្វ្កិច្បចរវាងន្តស្រីខ្ដលា្
ច្បណំ្ងអាពាហ៍ ពិ្ពាហ៍មិ្ ្់រោយ ជ្ជមួយ
បុរស្ដនទលទ្ៅពី្បដីរបស់្មលួ្។ ទ្ត្ូវចាត្់ទុកថា
ា្ពិ្រុទធកនុ ងបទអិត្៖ បុរស្  ខ្ដលា្
ច្បំណ្ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ពី្មុ្មិ្ ្់រោយ 
លហើយលៅរួមលស្វ្កិច្បចជ្ជមួយន្តស្រីលអសងលទៀត្។ 
ន្តស្រី  ខ្ដលា្ច្បំណ្ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ពី្
មុ្មិ្ ្់រោយ លហើយលៅរួមលស្វ្កិច្បច
ជ្ជមួយបុរស្ដនទលទៀត្។ ាទ្តា៨. កនុងករណី្
ខ្ដលា្ខ្ច្បងកនុ ងាទ្តា៧ខ្ងលលើ ទ្ព្ោះរាជ
អាជ្ជញ អាច្បស្លទ្មច្បមិ្លធវើបណ្ដឹ ងអាជ្ជញ បា្ 
ទ្បសិ្្លបើា្បណ្ដឹ ងរបស់្ស្ហព្័្ធ មួយ
លស្នើសុ្កុំឲំ្យលចាទទ្បកា្់។ 

ជំពូ្កទី៣ ល ស្បបញ្ញត្រិ ាទ្តា៩.នាា
ល ស្ ជ្ ទ្បទ្ពឹ្ត្រលលែើស្្ឹងាទ្តា៤ 
ន្ច្បាប់ល្ោះ ទ្ត្ូវអដនាា ល ស្ដ្ឋក់ព្្ធនាោរពី្៦
ខ្មដល់១ឆ្ញន  ំ្ិងអដនាា ល ស្ពិ្្័យជ្ជទ្បាក់ពី្
២០០.០០០ (ពី្ររយពា្់)លរៀល ដល់១.០០០ .
០០០(មួយោ្)លរៀលឬអដនាា ល ស្ មួយន្
ល ស្ ងំពី្រ។ ាទ្តា១០.ជ្ ទ្បទ្ពឹ្ត្រ
លលែើស្្ឹងាទ្តា៦ ្ិងាទ្តា៧ន្ច្បាប់ល្ោះ 
ទ្ត្ូវអដនាា ល ស្ដ្ឋក់ព្្ធនាោរពី្១ខ្មដល់១ឆ្ញន  ំ

្ិងអដនាា ល ស្ពិ្្័យជ្ជទ្បាក់ពី្២០០.០០០(ពី្ 
រយពា្់)លរៀលដល់១.០០០.០០០(មួយោ្) 
លរៀលឬ អដនាា ល ស្ មួយន្ល ស្ ងំពី្រ។ 
 
៣.១.៤.ច្ារស់ដរីីការទរស់ាា ត់អវរើហងឹា ក្នងុ
ប្រួសារ ន្ងិក្ិច្ចការពាជន្វរងវប្ោះ ឆ្ន ២ំ០០៥  

ជំពូ្កទី២ ាទ្តា២ អំលព្ើ ហិងាកនុ ង
ទ្រួស្ថររឺស្ំលៅលលើអំលព្ើហិងាខ្ដលលកើត្ា្
្ិងអាច្បលកើត្ា្លៅលលើ៖ បដី ឬ ទ្បព្្ធ, កូ្កនុង
ប្ាុ ក, ជ្ ងំឡាយរស់្លៅលទ្កាមដំបូលអាោះ 
្ិងកនុងប្ាុកទ្រួស្ថរ។ ាទ្តា ៣ អលំព្ើហិងាកនុង
ទ្រួស្ថរ  ម រឱយា្ការទប់ស្ថក ត្់ ្់លព្ល
លវោ្ិងទ្បកបលដ្ឋយទ្បសិ្ទធភាព្ លហើយត្ទ្មូវ
ឱយចាត្់វធិា្ការស្មទ្ស្បបអុំត្ លដើមបកីារពារ
ជ្រងលទ្ោោះ ឬ ជ្អាច្ប្ឹងរងលទ្ោោះ។ អំលព្ើ
ហិងារួមា្ ៖ ការប៉ាោះពាល់ដល់ជីវតិ្, ការប៉ាោះ
ពា ល់ ដ ល់ បូ រណ្ភាព្ រូ បកាយ ,  កា រ ល ធវើ
 រុណ្កមែ ឬ ការលធវើអំលព្ើ លឃ្លរលៅ, ការ
ឈ្លល ្ពា្ខ្ងអលូ វលភទ ។ ាទ្តា៤.អំលព្ើប៉ាោះ
ពាល់ដល់ជីវតិ្រួមា្:ម្ុស្សឃ្លត្លដ្ឋយរិត្
ទុកជ្ជមុ្, ម្ុស្សឃ្លត្លដ្ឋយលច្បត្នា, ម្ុស្ស
ឃ្លត្លដ្ឋយអលច្បត្នា ប ដ លមកពី្អំលព្ើ
លច្បត្នាលអសងលទៀត្ន្ជ្លលែើស្, ម្ុស្សឃ្លត្
លដ្ឋយអលច្បត្នា។ ាទ្តា៥. អលំព្ើប៉ាោះពាល់ដល់
បូរណ្ភាព្រូបកាយ រួមា្: ការបពំារបពំា្
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លលើរូបកាយលដ្ឋយលទ្បើអាវុធ ឬ ឥត្អាវុធា្
របួស្ ឬ ោែ ្របួស្, ការលធវើ រុណ្កមែ ឬ ការលធវើ
អំលព្ើលឃ្លរលៅ។ ាទ្តា៦. អំលព្ើ រុណ្កមែ ឬ 
អលំព្ើលឃ្លរលៅ រួមា្:ការលធវើទុកខបុកលមនញបងក
ឱយា្ការឈឺចុ្បកចាប់អលូ វច្បិត្រស្ត្ិ អារមែណ៍្ 
បញ្ហញ ស្ថែ រត្ដីល់រូបវ្របុរគលកនុងទ្រួស្ថរ, ការលធវើ
ឱយប៉ាោះទងគិច្បលលើអលូ វច្បិត្រ្ិងលលើ រូបកាយខ្ដល
ទ្បទ្ពឹ្ត្រហួស្ពី្សី្លធម៌ ្ិងច្បាប់កំណ្ត្់។ 
ាទ្តា៧.អលំព្ើឈ្លល ្ ពា្ខ្ងអលូ វលភទ រួមា្៖ 
ការលទ្បើហិងាលស្ព្ស្្ាវៈ ការលបៀត្លបៀ្លករ រិ៍
ខ្ែ ស្, ការលធវើអាទ្សូ្វភាស្។ ាទ្តា៨.ទ្ត្ូវទប់
ស្ថក ត្់អងខ្ដរច្បំលពាោះអំលព្ើ រំរាមកំខ្ហងកនុ ង
លោលបំណ្ងឱយជ្រង លទ្ោោះភ័យខ្ល ច្ប ត្ក់
ស្លុ ត្ ្ិងអំលព្ើប៉ាោះពាល់ដល់បុរគលភាព្ ្ិង
ទ្ទព្យស្មបត្រិន្ជ្ខ្ដលរស់្លៅលទ្កាមដបូំល
អាោះ ្ិងកនុ ងប្ាុ កទ្រួស្ថរខ្ត្មួយ។ មិ្រាប់
បញ្ចូ លថាជ្ជការលទ្បើហិងា ឬ ស្កមែ  ភាព្
ហិងាកនុ ងទ្រួស្ថរលទរាល់ការលទ្បៀ្ទ្បលៅ
លដ្ឋយអដល់ដបូំនាែ ្ ឬ លធវើការដ្ឋស់្លត្ឿ្លទ្កើ្
រលឹំកឬចាត្់វធិា្ការនានាស្មទ្ស្បលដើមបឱីយ 
ស្ហព្័ទធ ឬ កូ្ ឬ អនកលៅកនុងប្ាុកលដើរកនុងអលូ វ
លែតាមលកខណ្ៈរស់្លៅនថ្លថ្នូ រ  ្ឹងទំល្ៀម
ទាល ប់្ិងទ្បនព្ណី្លែរបស់្ជ្ជត្ិ ទ្បសិ្្លបើការ
លទ្បៀ្ទ្បលៅ្ិងការអប់រលំនាោះ លធវើលែើងទ្បកប
លដ្ឋយទ្ព្ហែវហិារធម៌ ្ិងទ្ស្បលៅតាមលោល

ការណ៍្ន្អ្ុស្ញ្ហញ ស្ដីពី្សិ្ទធិម្ុស្ស ្ិងសិ្ទធិ
កុាររបស់្អងគការស្ហទ្បជ្ជជ្ជត្ិខ្ដលទទួល
ស្ថគ ល់លដ្ឋយទ្ព្ោះ រាជ្ជ ច្បទ្កកមពុជ្ជ។ 

ជំពូ្កទី៧ ល ស្បបញ្ញត្រិ  ាទ្តា៣៥. 
អំលព្ើហិងាកនុ ងទ្រួស្ថរ ងំឡាយ  ខ្ដល
ចូ្បលជ្ជបទលលែើស្ទ្ព្ហែទណ្ឌ  ទ្ត្ូវអដនាា ល ស្
លដ្ឋយលយងតាមច្បាប់ទ្ព្ហែទណ្ឌ ជ្ជធរា្។ 
ាទ្តា៣៦. ការលចាទទ្បកា្់ជ្ជបទលលែើស្  
ទ្ព្ហែទណ្ឌ ពុ្ំអាច្បលធវើបា្លែើយ លបើា្ស្លំណ្ើ
ពី្ជ្រងលទ្ោោះជ្ជ្ីត្ិជ្លដ្ឋយបទលលែើស្លនាោះ 
ជ្ជបទមជឈមិទ្ស្ថល ឬ បទលហុ។ កនុ ងករណី្
ខ្ដលា្អលំព្ើហិងាកនុងទ្រួស្ថរលកើត្លែើងជ្ជថ្ែី
មដងលទៀត្ ខ្ដលលលែើស្្ឹងច្បាប់ទ្ព្ហែទណ្ឌ  
តុ្ោការទ្ត្ូវខ្ត្លធវើការលចាទទ្បកា្់ជ្មុម
ស្ញ្ហញ រូបលនាោះ តាម្ីត្ិវធិទី្ព្ហែទណ្ឌ  ល ោះបីជ្ជ
ា្ការលស្នើសុ្ពីំ្ជ្រងលទ្ោោះមដងលទៀត្ក៏លដ្ឋយ។  

 

៣.១.៥.វោលការណ៍ភមូិឃុាំន្ស ុតថិភារ  

ភូមិ ុាំ្សុ្វត្ាិភាព្ រួមា្លកខណ្ៈ
ស្មបត្រិ៩យ៉ា ង១. ោែ ្ស្កមែភាព្លួច្បឆ្ក់បល្់
ទ្រប់ទ្បលភទ២. ោែ ្ការអលិត្្ិងការខ្ច្បកចាយ
លរឿងលញៀ្មុស្ច្បាប់ ៣. ោែ ្អលំព្ើរអា ច្ប
រយការជួញដូរន្តស្រីកុារ្ិងអលំព្ើរហិងារលៅកនុង
ទ្រូស្ថរ ៤. ោែ ្លកែងទំល ើ្ង ៥. ោែ ្ការលលង
ខ្លបងសីុ្ស្ង មុស្ច្បាប់ទ្រប់ទ្បលភទ ការលទ្បើ
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ទ្បាស់្អាវុធមុស្ច្បាប់ទ្រប់ទ្បលភទ ្ិង បទ
លលែើស្ទ្រប់ទ្បលភទ៦. ោែ ្លទ្ោោះថាន ក់ច្បរាច្បរណ៍្ 
៧. ោែ ្លទ្ោោះថាន ក់លដ្ឋយទ្ោប់យុទធភ័ណ្ឌ មិ្
 ្់អាុ ោះ ៨. ា្វធិា្ការណ៍្ទប់ស្ថក ត្់ទ្រប់
ទ្បលភទ ្ិង ការលឆ្លើយត្បច្បំលពាោះលទ្ោោះមហិ្
តារាយ៍ទ្បកបលដ្ឋយទ្បសិ្ទធភាព្ ៩. ោែ ្កុង
ទ្ត្ូលទ្ត្ួត្ពិ្្ិត្យលដ្ឋយមុស្ច្បាប់។  

 

៣.២.វោលការណ៍សលីធម៌ខ្មែរសប្ារ់
ប្រួសារ 

តាងំពី្អត្ីត្កាល ម្ុស្សជ្ជត្ិខ្ដលរស់្
លៅកនុងលោកល្ោះ ខ្ត្ងទ្បាថាន ច្បង់បា្ជីវតិ្រស់្
លៅទ្បកប លដ្ឋយសុ្ភមងគល។ វបបធម៌បុព្វកាល 
បា្ចាប់បងខឱំយម្ុស្សទទួលយទំល្ៀម ទាល ប់ 
ទ្បនព្ណី្ ខ្ដលា្មូលដ្ឋា ្ខ្អែកលលើស្ថស្នា 
្ិងជលំ្ឿលអសង  ៗលដើមបរីកាស្ ដ ប់ធាន ប់         ស្្រិ
សុ្ម ្ិងវបុិលភាព្ស្ទ្ាប់ស្ហរម្៍ ទ្រួស្ថរ 
្ិង បុរគល។  ដ ំក់កាលប្របនាា ប់ វបបធម៌
ខ្ដលា្មូលដ្ឋា ្ជំល្ឿស្ថស្នា ទ្ត្ូ វ ចុ្បោះ
ថ្មថ្យ ឥទធិព្ល លដ្ឋយជំ្ួស្ប្រិច្បមដង្ូវ
លោលការណ៍្សី្លធម៌ទ្បកបលដ្ឋយលហតុ្អល
ន្វចិារណ្ញ្ហញ ណ្។ ល ោះយ៉ា ង  ក៏លោល
ការណ៍្ ងំលនាោះលៅខ្ត្ ពឹ្ងខ្អែកលលើទទ្មង់ន្
ស្ថស្នានានា  លដើម ប ីា្អា្ុភាព្កនុ ងការ
ទ្បត្ិបត្រិដខ្ដល លទ្ពាោះទ្បព្័្ធច្បាប់ស្ងគមមិ្

 ្់ា្សុ្ព្លភាព្ខ្ល ងំកាល ទ្រប់ទ្ោ្់លៅលែើ
យ។ លៅលព្លខ្ដលច្បាប់ស្ងគម ឬច្បាប់រដា
កា្់ខ្ត្ា្សុ្ទ្កិត្យភាព្លដ្ឋយបា្បញ្ចូ ល
លោលការណ៍្សី្លធម៌ស្ំខ្្់ៗលនាោះ សី្លធម៌
ស្ទ្ាប់ស្ងគម ក៏ដូច្បសី្លធម៌ស្ទ្ាប់ទ្រួស្ថរ 
ហាក់ដូច្បជ្ជបាត្់ត្នមលរបស់្មលួ្ លទ្ពាោះលៅកនុ ង
លោលការណ៍្ សី្លធម៌មវោះទ្បត្យកសភាព្កនុងការ
កណំ្ត្់ល ស្ទណ្ឌ ដល់ជ្លលែើស្។  

ម្ុស្សជ្ជត្ិជ្ជទូលៅខ្ត្ងខ្ត្ា្ទ្រួស្ថរ 
ឬនដរូលដើមបបី្រពូ្ជព្ងស ្ិងយឹត្លយងោន  រួម
សុ្មទុកខជ្ជមួយោន  ដូច្បដូ្តាខ្មែរលពាលថា៖ ទ្សី្
ទ្បុស្ ងំទវី ជ្ជរូា្ពី្បុរាណ្លទ្ព្ងនាយ ទ្សី្
ជ្ជទ្បព្្ធ ទ្បុស្ល ោះស្ាា យបណ្ឌិ ត្ ងំឡាយ
ឲ្យលឈ្លែ ោះថាបរី។ ន្តស្រី ្ិងបុរស្កនុ ងលោក ងំ
អស់្ ភរយិស្ថវ មី រឺបរីទ្បព្្ធ ហនឹងឯងលោកស្ដី
ជ្កនុ ងលោកីយ៍ លៅបា្តាម   ថាន ក់។ បរីជ្ជ
អនករក ទ្ទព្យធ្បា្មកទ្បព្្ធទុក ដ្ឋក់ចាស់្ទុំ
បុរាណ្ បា្លពាលបញ្ហា ក់ឲ្យនាងឲ្យអនកច្បងចា ំ
ទ្រប់ទ្បាណ្។ ស្ំ បលយងដីរឯីទ្សី្ៗលយង
ទ្បុស្ស្ថា្យ ល ោះារយទលមាយក៏លដ្ឋយ
លបើបា្ទ្សី្ា្ស្នាដ ្ ខ្ា ប់មាួ្មួ្ា។ំ ខ្ត្ង
បា្ច្បលទ្មើ្ ទ្ទព្ាលកើត្លកើ្លទ្ពាោះទ្សី្ខ្ថ្  ំ
ចាត្់ខ្ច្បងទុកដ្ឋក់ លច្បោះោក់ស្្សសំ្ងាវ ត្មិត្មំ
រកាឲ្យរង់។ល។  
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លៅកនុ ងស្ងគមខ្មែរ មុ្្ិងអំែុងលព្ល
ខ្ដលបារាងំចូ្បលមកលធវើជ្ជអា ព្ាបាល្ិង
អា ្ិរម្៍លលើខ្មែរលនាោះកបួ្សី្លធម៌ខ្ដល 
លរលៅថាច្បាប់ទ្កម បា្លដើរតួ្ស្ខំ្្់ស្ទ្ាប់ 
ទូនាែ ្កូ្ខ្មែរ។ ច្បាប់ ងំលនាោះា្ច្បាប់ទ្បុស្ 
ច្បាប់ទ្សី្ច្បាប់ទ្កម។ល។ រហូត្មកដល់បច្បចុបប ្ន 
ច្បាប់ ងំលនាោះលៅខ្ត្ា្ត្នមល ជ្ជលករមរត្ក
វបបធម៌មួយស្ទ្ាប់ស្ងគមខ្មែរ ល ោះបីា្ការ
រោិះរ្់មលោះពី្ឥទធិព្លន្វបបធម៌បស្ចឹមទ្បលទស្ក៏
លដ្ឋយ។  
 

៣.២.១. ច្ារ់ប្រុស 
ទ្បយ័ត្នទ្បលយជ្៍យូរ ល ោះលក់ដូរលមើលខ្ថ្
ធួ្ ល ោះទ្ទព្យរបស់្មលួ្ ឲ្យសួ្រកូ្សួ្រទ្បព្្ធ។  
កុអំាងឯងជ្ជទ្បុស្        ចាយរបស់្មិ្រិត្រ្់       
មិ្ដឹងដល់ទ្បព្្ធ        ទ្ព្មលទ្ព្ៀងោន ឥត្លបើថា។ 
ល ោះបីលបើបងបែូ្  ពឹ្ងរកមលួ្លៅ ៗ          
ល ោះលៅលលងឥត្ការ    ឥត្លររកលដើរឆ្ញៃ យជិត្។ 
ឲ្យទ្បាប់អនកលៅអាោះ កុរំលោះឥត្រំ្ ិត្                
លរភ័យទ្ព្ួយច្បិត្ររិត្    លទ្ពាោះមិ ដ្ឹងជ្ជលៅ ។ 
កូ្លអើយបាកុលំធាល យ កុធំាល យឲ្យអាប់លករ រិ៍យស្      
ធមែតាលកើត្ជ្ជទ្បុស្     ឲ្យរកលរៀ្ច្បាប់ាទ្តា។ 
លោកថាលៅឆ្កួត្បី    មួយឆ្កួត្ទ្សី្មួយឆ្កួត្ទ្ស្ថ     
មួយឆ្កួត្ខ្លបងពាោ   លលងលបៀរលបា៉ា ធួកតំាត្់។ 
 
 

៣.២.២.រតិ ៥យ៉េ ង សប្ារ់រុរសជារដ ី
បដីមកពី្ពាកយបត្ិ(ាច ស់្;ទ្បុស្ជ្ជាច ស់្ 

អាោះ រឺបុរស្ជ្ជរូោន ្ឹងន្តស្រីជ្ជភរយិ)ទ្បុស្ ជ្ជរូ
ោន ្ឹងទ្សី្ជ្ជទ្បព្្ធ។ ទ្ព្ោះបាទស្លមដច្បទ្ព្ោះហរ ិ
រកសរាា ឥស្សរាធិបត្ី ទ្ព្ោះបរមលកាដា (ទ្ព្ោះ អងគ
ដួង) ខ្ថ្លងអំពី្រត្ិ៥យ៉ា ង ខ្ដលបុរស្ជ្ជបដីទ្ត្ូវ
ទ្បត្ិបត្រិច្បំលពាោះន្តស្រីជ្ជទ្បព្្ធដូច្បត្លៅល្ោះរឺ៖ 
មួយរឺលៅបដីឲ្យលទ្បើស្ំដី ្ឹងទ្បព្្ធា្ ពាកយ
ទ្់ ពី្ លរាោះ លស្ែើ លស្ថែ ោះលដ្ឋយកា្រ ស្រលស្ើ រ
រាប់អា្តាមស្ព្ាវាចា។ មួយរឺទ្បព្្ធមុស្ឆ្គង
ទ្ស្ថលធៃ្់ កុលំជរផាដ ស្ថ ត្់ធាក់លដៀលដដូំច្បមញុ ំ
អាតាែ កុសំ្ដីលដើមថាឲ្យឮស្ថយស័្ព្ា។ មួយរឺបា្ 
ធ្ទ្បរល់ទ្បព្្ធទុកដ្ឋក់រ ដ ប់  ងំលទ្រឿង
អាហារជ្ជការទ្សី្ផាគ ប់លរៀបច្បសំ្ទ្ាប់ខ្ថ្ រំកា។ 
មួយរឺកុំអចង់កុ ំមំខ្ត្បលងកើត្កូ្លហើយថា ទ្បព្្ធ
សុ្មច្បិត្រឲ្យរិត្ទ្បាថាន  រួស្រកទ្ទព្ាស្ទ្ាប់ឲ្យអង។ 
មួយរឺឲ្យចាប់ទ្ស្ឡាញ់ឲ្យខ្ា ប់កុំជិ្ យ
លហាង លបើា្ទ្បព្្ធលទៀត្កុបំ៉ាុ្ប៉ាង ទ្ស្ឡាញ់
លស្នហ៍ស្នងឲ្យលស្ែើ មុមលែើយ។ ស្ខ្មដងលស្ច្បកដី
ទ្រប់ទ្បាវំថិ្ីខ្ច្បងច្បប់លទ្ស្ច្បលហើយឲ្យអស់្ទ្បុស្
អងចាចំ្បងជ្ជលទ្ត្ើយ អចង់កុកំល្រើយលចាលច្បាប់    
បុរាណ្។ លបើទ្បុស្ឯ ពុ្ំអចង់ច្បិនារ  ដូច្បធម៌       
ទូនាែ ្លៅ្ឹងភរ ិយោែ ្ជ្ជសុ្មស្ថ្រហិ្ 
លហាច្បធ្ធា្ ស់្ខ្ទងខ្លងោន ។ ឯវស័ិ្យច្បិត្រ
អស់្ទ្សី្អងពិ្ត្ា្បដីទ្បាថាន អលំព្ើ ងំទ្បា ំល្ោះ
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ចាចំ្បិនារ ទ្រប់ច្បិត្រភរយិលៅនាលោកិយ។ លបើមវោះ
អំលព្ើ មួយលហើយលត្ើទ្បព្្ធថាបដី ច្បិត្រពុ្ំទ្ត្ូវ
ទ្ត្ង់ពុ្ំរង់លមទ្ត្ី តូ្ច្បច្បិត្រស្ថវ មី អាក់អ្់ពុ្ំលស្ថែ ោះ 
លោកឲ្យទ្បុស្អង រ្់រិត្ស្ៃួ ្ទ្រង អចង់ច្បិត្រ            
ស្លន្តងាគ ោះ ទ្បព្្ធឲ្យពិ្ត្លដ្ឋយទ្កឹត្យទ្បាលំនាោះ 
ទ្បព្្ធក៏លស្ថែ ោះច្បិត្រចូ្បលមូលឯង។ កុំរិត្ខ្ត្យក
ទ្បព្្ធបា្មកទ្ោ្់ឱបទ្បខ្លងបលងកើត្ខ្ត្កូ្
លស្ថោះសូ្្យធ្លធង លោកឲ្យរិត្ខ្ទ្កង ដលំណ្ៀល 
្ិនាា ។ ធមែតាជ្ជបដី បា្ទ្ទព្យធ្អវីឬយស្ ស្កាដ  
ខ្ត្ងលៅសុ្មសឹ្ងទីពឹ្ងអងោន  លទ្ពាោះដបតិ្ភរយិ
កា្ក់ដីសុ្ច្បរតិ្។ អលំព្ើលច្បនោះលហាងឲ្យអស់្ទ្បុស្អង 
ច្បងចាកំនុងច្បិត្រតាមធម៌ទូនាែ ្ទ្រប់ទ្បាណ្ទ្បុស្
ពិ្ត្ទុកជ្ជទ្កមទ្កិត្យច្បាប់ច្បាស់្ត្លៅ។ អងគ
អញរច្បនា លស្ច្បកដីកាព្ាតាមច្បាប់ទុកលៅកនុង
ទ្ព្ោះបាលីលស្ច្បកដីទ្ជ្ជលលទ្ៅពុ្ំហា ្លៅលៅ
លលើកខ្លងងាយដ្ឋយ។ ឧស្ាហ៍មទំ្បុងខ្ទ្បរក
លរ ើស្កនុ ង រមពីរ្ិកាយអដាកថា ដីកាបរយិយ
្ិបាត្ ងំឡាយមកអសទំ្ស្ដី។ ជ្ជច្បាប់ទុក
ត្ដណឹំ្ងត្ណំ្ដលំណ្ើ រន្តស្រីឲ្យជ្ជក់ទ្បាកដលដ្ឋយ
បទបាលីទ្ោ្់អស់្ទ្បុស្ទ្សី្ លរ ើស្លរៀ្រកអលូ វ។ 
ច្បាប់ល្ោះទ្បលស្ើរដំណឹ្ងដំលណ្ើ រទំ្ងល្ោះកូវ 
ជ្ជច្បាប់ទ្បាកដលដ្ឋយបទទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ រួរលយើង
                                                            

16 ជួ្  ត្, វច្បនា្ុទ្កមខ្មែរ, ការអសព្វអាយ
លដ្ឋយពុ្ទធស្ថស្្បណ្ឌិ ត្យ, លបាោះពុ្មពទ្ោទី៥, ឆ្ញន ំ
១៩៦៧ ទពំ្័រ ៩២៣ 

ឥែូវ ទ្បត្ិបត្រិរកា។ រួរលរៀ្ឲ្យស្ថា ត្់ឲ្យចារំត្់
ាត្់ដ្ឋក់កនុងច្បិនារ ទ្ោ្់្ឹងទ្បិត្លទ្បៀ្បលទ្ងៀ្
អាតាែ តាមលដ្ឋយោថា ល្ោះឯងត្លៅ។  

 

៣.២.៣.ច្ារ់ប្ស(ីសចុ្រតិ ៨ ប្រការជាមងគល
ររសប់្ស)ី 

ច្បាប់ទ្សី្ជ្ជទ្ព្ោះរាជ្ិព្្ធន្ទ្ព្ោះបាទ
ស្លមដច្បទ្ព្ោះហររិកសរាា ឥស្សរាធិបត្ី ទ្ព្ោះបរម
លកាដា (ទ្ព្ោះអងគដួង) ខ្ថ្លងអពីំ្សុ្ច្បរតិ្ ៨ ទ្បការ
ជ្ជមងគលរបស់្ទ្សី្ ដូច្បត្លៅ16៖   

ល្ោះ្ឹងស្ខ្មដងបរយិយ ចារខ្ច្បងលដើម 
បទអដ្ឋា ហិ ឋាល្ហិ  សុ្ច្បរតិា  ឥត្ាីលកខ   
មងគលលច្បនោះពិ្ត្។ ខ្ទ្បថាទ្សី្ជ្ជ លកើត្កបលកខ    
លដ្ឋយ្ូវសុ្ច្បរតិ្   មងគលទ្បាបំី  ឲ្យទ្សី្ពិ្្ិត្យចា ំ
យកជ្ជទ្កឹត្យ ទ្រប់រូបទ្សី្ៗ។ លដើមបទព្័ណ៌្នា  
លោកថាទ្សី្ជ្ជ  សុ្ច្បរតិ្ភករី  ឫករាបទ្ស្រត្់  
អគង់អគត្់ស្មដី ការលករ រិ៍ខ្ែ ស្ទ្សី្ បរសុិ្ទធខ្ម្មួ្។ 
លោកថាទ្សី្ទ្ត្ង់ កា្់សុ្ច្បរតិ្ អគង់រំ្ ិត្លច្បោះស្ៃួ  ្   
អស់្ទ្ទព្យស្មបត្រិ ទ្បយ័ត្នខ្ថ្ធួ  ្ ទុកដ្ឋក់ខ្ា ប់មាួ  ្
មិ្ា ទ្្បាទ។  

លោកថាទ្សី្ោប់ កា្់សុ្ច្បរតិ្ខ្ា ប់ 
ឧស្ាហ៍ស្ងាវ ត្ លធវើការស្្ស ំលត្ឿ្មញុឲំ្យឃ្លែ ត្ ឲ្យ
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មែីស្ងាវ ត្ មិ្ា្លស្ៃៀមនដ។ លោកថាទ្សី្ទ្បាជញ 
សុ្ច្បរតិ្អង់អាច្ប លច្បោះអធាទ្ស័្យញាត្ិលទ្ព្ៀងលៅ
មករាប់រករួស្នវ ល ោះជ្ដនទ ករ៏ាប់តាមពិ្ត្។ 
លោកថា ទ្សី្ស្ថែ ត្ សុ្ច្បរតិ្ោែ ្ឃ្លល ត្ខ្ម្ា្
រំ្ ិត្ លច្បោះលរៀបអាហារ ភាន កង់ារទ្សី្ពិ្ត្រ រ ប់
ផាគ ប់ច្បិត្របរទី្រប់លវោ។ លោកថា ទ្សី្លស្ថែ ោះ កា្់
សុ្ច្បរតិ្លឆ្ញព ោះ ចាចំ្បិត្រលស្នហា ខ្ត្្ឹងអងគបរី ឥត្បីលររា 
ស្ែ័ទ្រលស្ថែ ោះលស្ែើជ្ជ ្ិត្យលៅលរៀបលរៀង។ លោកថា 
ទ្សី្ស្លូត្ សុ្ច្បរតិ្រហូត្ អបអត្់ឥត្លលែៀងតាម 
ពាកយបរីផារ ចំ្បងចាទុំកលទៀងលពាលពាកយមិ្ល លៀង 
មិ្ឃ្លល ត្ស្ត្ា។  លោកថា ទ្សី្លស្ែើ សុ្ច្បរតិ្ស័្រលព្ើ
អាច្បរងធានាទមៃ្ ់ ច្បិត្របរីល ោះបីទុកាខ  មសត្់ទ្កលមដច្ប
ារ អាច្បទទួលទ្បាណ្។ សុ្ច្បរតិ្ទ្បាបំីជ្ជមងគលទ្សី្ 
ទ្បលស្ើរទ្កា្ អវីមកអាមឹផាា ល់ឲ្យដល់ល្ោះបា្ 
ទ្សី្ អាច្បធា្ ច្បិត្រចាលំរៀ្យក៍។  ងំទ្បាបំី
ច្បាប់ លៅទ្សី្មហាោប់ លោកីយ៍កទ្ម ទ្សី្កា្់
សុ្ច្បរតិ្ ទ្បទ្ពឹ្ត្រលែិត្លែ ទ្សី្ ថាទ្កលធវើតាមពុ្ំ
បា្។ លោកថា ទ្សី្លនាោះច្បិត្រអាទ្កក់លស្ថែ ោះ ស្ែប់
ដបូំនាែ ្ អាលដ្ឋយស្ថរច្បិត្រ ទុច្បចរតិ្ស្នាដ ្ បងាិ្
ធ្ធា្ លច្បើកអាស្ាយ។ ករីជួលទ្ច្បើ្កល ទ្កដឹង
លច្បោះដល់ខ្លប ខ្យពុ្ត្វា លបើច្បិត្រច្បង់ទ្ស្ថប់  ច្បង់

ស្ថដ បហ់ាក់ជ្ជងាយដ្ឋយលស្ថោះស្ថ  លច្បោះឯងដឹងឯ
ង។ ឯទ្ត្ង់ច្បាប់លែ ត្ិច្បលទយល់ទ្ក កទ្មនទ្កខ្លង 
ទ្កលទ្ពាោះមិ្ច្បង់ ទ្បុងអងគឲ្យខ្ស្ដង ទ្កលដ្ឋយច្បិត្រ
ខ្លបងច្បណំ្ង់ត្ ា ។ អលំព្ើសុ្ច្បរតិ្  អធាទ្ស័្យ

ច្បិត្រ ស្ាែ ត្ឧស្ាហ៍  លស្ែើលស្ថែ ោះស្លូត្ទ្ត្ង់ អគត្់អគង់

ទ្កឹត្ាទ្បាបំីល្ោះ  សុ្ច្បរតិ្ទ្បាកដ។ ឯសុ្ច្បរតិ្
ទ្សី្ អគត្់អគង់ស្ថវ មី លោកឲ្យអត្់ឱ្លអៀ្ច្បិត្រទ្់ 
លច្បោះរ្់ខ្បបបទ តាមខ្ត្ច្បិត្រព្ត្់លមដច្បៗតាមបា្។ 
មិ្ា្ទ្បខ្កក មិ្ា្ជខ្ជក ថាលធវើមិ្បា្ 
ល ោះលអៀ្អ្់អត្់ ស្ងកត្់ច្បិត្រទ្បាណ្ តាមច្បិត្របរី
ធា្ លមដច្បៗមិ្ថា។ ច្បាប់ល្ោះរួរទ្សី្  លៅនា
លោកីយ៍  អចង់ច្បិត្រឧស្ាហ៍ កា្់ករសុី្ច្បរតិ្ជ្ជ
ទ្កឹត្យនថ្លថាល ឲ្យខ្ា ប់ជ្ជក់ជ្ជច្បរតិ្ស្ព្វនថ្ៃ។ កា្់
បា្ដូលចាន ោះ ្ឹងឮលករ រិ៍លឈ្លែ ោះទ្បលស្ើរលព្កនទ្ក ្ឹង
បា្ស្ថ្រសុ្ម លច្បៀស្ ទុកខច្បនទ្ង ដល់បរ លោក នថ្ល 
លស្ថយសុ្មសួ្រ៌សិ្ទធ។ ស្ខំ្ដងលស្ច្បកដីពី្មងគល
ទ្សី្ ទ្បលស្ើរលព្ក ពិ្ត្ទ្រប់ ងំទ្បាបំីទ្កឹត្យទ្សី្
សុ្ច្បរតិ្ខ្ច្បងច្បប់ភាសិ្ត្តាមទ្ព្ោះបាលី។   

 
៣.២.៤.ប្រវភទប្ររន្ធ 

ទ្បព្្ធ (មកពី្ពាកយទ្ប+ព្្ធ; បា.ប+ព្្ធ  
“ជ្ជប់ជពំាក់ ច្បពំាក់ឆ្ញវ ក់ ខ្ដលច្បងរតឹ្រួត្ ច្បណំ្ង 
ច្បងឆ្ញវ ក់រតឹ្រួត្”) ទ្បព្្ធរឺន្តស្រីជ្ជច្បំណ្ង រូ្ឹង
បុរស្ (ភរយិ)។ ទ្ព្ោះអងគដួង កាព្យខ្ថ្លងអពីំ្ទ្បព្្ធ
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ា្៧ទ្បលភទលែបួ្អាទ្កក់បី ដូច្បត្លៅ 17៖ ល្ោះ
រឺ មួយលស្ថត្ទ្ព្ោះពុ្ទធ លទស្ថន ច្បំហុត្ថារភីរយិ 
ា្ទ្បាពីំ្រលស្ថែ ោះបួ្លនាោះច្បិត្រជ្ជបីលនាោះលាហា 
ច្បិត្រមូច្បងាយដ្ឋយ៖ ឯទ្បព្្ធជ្ជឯកលឈ្លែ ោះាតា-
ភរយិដូច្បាដ យ ឈឺឆ្ញែ លកូ្មលួ្ ខ្រងស្ៃួ្មិ្
 យ មិ្្ឹករស្ថយ ច្បិត្រចាអំាណិ្ត្។ កូ្ទុកខ
ល ស្លមដច្ប មសត្់ទ្កលទ្ច្បើ្ត្ិច្ប មឹងមុស្មូច្បច្បិត្រ 
ទ្ពាត្់ទ្បាស់្យូរលង់ពុ្ំបង់ខ្បកច្បិត្រ រង់ចាចំ្បិត្រ
រិត្ ឈឺឆ្ញែ លកូ្លស្ថែ ោះ។ ទ្បព្្ធ ោប់ ឈឺ
ឆ្ញែ លបដីខ្ា ប់ ច្បិត្រចាកំា្់លកាោះ ដូច្បាដ យទ្ស្ឡាញ់ 
កូ្លព្ញពី្លពាោះ លៅទ្បព្្ធលនាោះ នថ្លឥត្អាឹមដ
ល់។ ទ្បព្្ធជ្ជទវី លឈ្លែ ោះលៅ សី្ភរយិដូច្បកល់ 
មញុ ំ្ឹងអាច ស់្លទ្បើ ស់្ខ្វ យមវល់អាច្បមត្់ទប់
ទល់ទមៃ្់បលទ្មើ។មិ្ា្ ទំល្រ ល ោះាច ស់្វាយ
លជរ អត្់ឱ្ស័្រលព្ើតាមខ្ត្បងាគ ប់ទ្បញាប់ច្បង់លធវើ 
ច្បិត្រពុ្ំលស្ើលវុ ើ លច្បៀស្វាងលទ្កាធា។ ទ្បព្្ធ អត្់
ឱ្អងគអណំ្ត្់ ខ្ល ច្បបដីអាតាែ  ដូច្បមញុ ំ្ឹងាច ស់្ខ្ល ច្ប
 ស់្ធានាទ្បព្្ធលនាោះជ្ជទ្បលស្ើរសុ្មសូ្្យ។ 
ទ្ បព្្ធជ្ជទ្ត្ី  លឈ្លែ ោះភរិ ្ី -ភរ ិយដូច្បបែូ ្ 
ទ្ស្ឡាញ់បងពិ្ត្លំអិត្លំអូ្ទទួលដបូំ្ ា្
ាត្់ពាកយបង។ ផាដ ច្ប់អដួលខ្ត្មួយ្ឹងច្បងជ្ជទ្ត្ួយ 
ច្បិត្រចាបំំណ្ង ព្ំនាក់ព្ំ្ឹងពាក់ពឹ្ងប៉ាុ្ប៉ាងខ្ត្
                                                            

17 ជួ្  ត្, វច្បនា្ុទ្កមខ្មែរ, ការអសព្វអាយ
លដ្ឋយពុ្ទធស្ថស្្បណ្ឌិ ត្យ, លបាោះពុ្មពទ្ោទី៥, ឆ្ញន ំ
១៩៦៧ ទពំ្័រ ៤១០ 

្ឹងអងគបងឥត្នម៉ាទីនទ។ ទ្បព្្ធ ចូ្បល្ឹងបដី
មួយមូលច្បិត្រជ្ជប់អាល័យ ដូច្បបែូ្្ឹងបងចាចំ្បង
អាទ្ស័្យ ទ្បព្្ធលនាោះនថ្លមធយមលព្កពិ្ត្។ ទ្បព្្ធ
ច្បតាវ លឈ្លែ ោះលៅស្ខ្ភរយិដូច្បមិទ្ត្       ស្ឡំាញ់
ទ្ស្ឡាញ់ អស់្អញលព្កពិ្ត្ លស្ែើមលួ ្លស្ែើច្បិត្រ 
ស្ែ័ទ្រលស្ថែ ោះច្បិនាដ  ។ លបើមិទ្ត្លៅបាត្់ ស្ៃប់ស្ៃួត្មុម
ាត្់ ទុកខទ្់ទយ ល ើញមុមមកបា្ ច្បិត្រកា្រ
លស្ថោះស្ថ ទ្ស្ស់្ទ្សួ្លភន្តកាដ  ្ិរទុកខលស្ថកលៅ។ 
ទ្បព្្ធ ច្បិត្រ ទ្ស្ឡាញ់បដីពិ្ត្ ោែ ្កនុ ងោែ ្
លទ្ៅ ដូច្បមិទ្ត្្ិងមិទ្ត្ ច្បងច្បិត្រជ្ជប់លៅ ទ្បព្្ធ
លនាោះលៅ ឧត្រមទ្កា្ ។ ស្ខ្មដងភរយិ  ងំបួ្
សឹ្ងជ្ជ ទ្កទ្សី្លធវើបា្ លបើទ្សី្ រិត្ អចង់ច្បិត្រ
ស្នាដ ្ ទ្ស្ឡាញ់បដី ទ្បាណ្ ដូច្បធម៌លទស្ថន  ។ 
លោកថាទ្សី្លនាោះ ឮលករ រិ៍ពី្លរាោះ ទួលៅនានា លបើ
អស់្ជីវតិ្ លៅឋិត្សួ្ោ៌ លច្បៀស្ចាកច្បតុ្រា-បាយ
បាបទុកខភ័យ។ ទ្បព្្ធពុ្ំជ្ជ លឈ្លែ ោះវធកា- ភរយិ
ដូច្បន្ ស្ទ្ត្ូវចាចំ្បង ល ស្អងស្ព្វនថ្ៃ ទ្បព្្ធ
ច្បនទ្ង បដីា្ខ្ត្ទុកខ លបើបដីមុស្ច្បិត្រ វាោែ ្អាណិ្ត្ 
លមរមឹងទ្ច្បអុក ចាចំ្បងល ស្បដី ទ្ស្ដីកិកកុក ឲ្យ
ាត្់ឲ្យមុម វាស្វាងលវាា ោះលវ ាើយ។ សុ្មទុកខស្ថ ំ ំវា
លមើលប ំ ំលៅលស្ៃៀមទ្ព្លងើយ ពុ្ំជួយទុកខភ័យ 
លដ្ឋោះនដកល្ដើយ ស្ថល ប់លដ្ឋយរស់្លដ្ឋយ ោែ ្ច្បិត្រ
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លមទ្ត្ី។ លចារភីរយិ ទ្បព្្ធពុ្ំជ្ជ លបលួច្បទ្ទព្យបដី 
ោែ ្ច្បិត្រករុ  លមតារ ទ្បណី្ របស់្ទ្ទព្យអវី លក់
ចាយអស់្ធួ្។ អយាភរយិ ទ្បព្្ធពុ្ំជ្ជ ត្លមកើង
ខ្ត្មលួ ្ លច្បោះខ្ត្លទ្បើបដី  ឥត្បីា្ស្ៃួ ត្ លធវើឫក
 ំ្ ួ្ ទុកបដីដូច្បមញុ។ំ ទ្បព្្ធ ងំបី ធាល ក់លៅអវចិ្បី 
រងទុកខដំណំ្ កនុ ងមាោះលភលើងលៅដ  យូរលៅលទ្កៀមទ្កំ 
លទ្ពាោះច្បិត្រមលួ្ធំ ជ្ជងបដីអាតាែ ។ ឯទ្បព្្ធបួ្មុម
លនាោះរួរស្ៃួ្ យកជ្ជភរយិ ្ឹងលកើត្របស់្លករ រិ៍
យស្ស្កាដ  លថ្កើងពូ្ជព្ងាលស្ថយសុ្មលថ្រឋិត្។ 
ស្ខំ្ដងបរ ិយយ ភរយិ ងំ ឡាយ ទ្បាពីំ្រច្បរតិ្ 
 ងំជួ ងំជ្ជព្ណ៌្នាលពាលពិ្ត្ ខ្ច្បងច្បប់ពិ្្ិត្យ 
តាមអត្ាោថា។  រួរទល្ាញឲ្យចាាំត្់ឬបងាគ ប់ 
កូ្លៅតូ្ច្បៗឲ្យទល្ាញចាសំ្ថា ត្់ លហើយឲ្យនាោំន
សូ្ទ្ត្លរឿយៗ លដើមបរីលឹំកោន កនុងទ្រួស្ថរ ក៏ជ្ជការ
ទ្បនព្ ស់្) ។  

ច្បាប់រត្ិយុត្រិ ្ិង លោលការណ៍្សី្ល
ធម៌ស្ទ្ាប់ទ្រួស្ថរ ា្ត្នមលមិ្អាច្បកាត្់នថ្ល
បា្ស្ទ្ាប់ជួយបងាក រទប់ស្ងាក ត្់ ្ិងជទ្មុញ
ជ្ទ្បុស្ទ្សី្ឱយលោះបង់អំលព្ើអាទ្កក់្ិងលធវើការ 
ងារលដើមបលីស្ច្បកដីរកីច្បលទ្មើ្កនុងទ្រួស្ថរ ក៏ដូច្បលៅ
កនុងស្ងគមជ្ជត្ិ ងំមូល។  ជ្ជធមែតាម្ុស្សា្
ការដឹងមុស្ទ្ត្ូវច្បង់បា្លស្ច្បកដីនថ្លថ្នូ រលដ្ឋយស្ថរ
ា្ស្ត្ិទ្រប់ទ្ោ្់។ ប៉ាុ ខ្្រល ោះា្ទ្ទឹស្ដីកបួ្
ច្បាប់ ជួយអប់រ ុំំ ទ្រងយ៉ា ង ក៏លដ្ឋយ ក៏
ម្ុស្សលកែងចាស់្ទ្បុស្ទ្សី្លៅខ្ត្ភាល ត្់ទ្បទ្ពឹ្ត្រិ

កហុំស្លដ្ឋយលច្បត្នា ឬអលច្បត្នាខ្ដរ លដ្ឋយស្ថរ
ឥទធិព្លន្កតារ លអសងៗ។ កតារ  ងំលនាោះលធវើឱយ
ម្ុស្សលៅជ្ជឆ្គួត្ វកិលច្បរតិ្ឬមូច្បច្បរតិ្។ កតារ ឆ្កួត្
ា្លទ្ច្បើ្យ៉ា ង ដូច្បជ្ជ កាមុមែត្រកៈ ឆ្កួត្កាម; ច្បិត្រុ
មែត្រកៈ ឆ្កួ ត្ច្បិត្រ; ទិដាុ មែត្រកៈ ឆ្កួ ត្ទិដាិ; បិតុ្មែត្រកៈ 
ឆ្កួ ត្ទ្បាត្់; យកខុ មែត្រកៈ ឬបិស្ថចុ្បមែត្រកៈ ឆ្កួ ត្
លទ្ពាោះលខ្ែ ច្បចូ្បល; សុ្រុមែត្រកៈ ឆ្កួត្ទ្ស្ថ; អកខធុត្រុមែត្រ
កៈ ឆ្កួ ត្ខ្លបងសីុ្ស្ង; អបាយមុមុមែត្រកៈ ឆ្កួ ត្
អបាយមុម; ឥត្ាុមែត្រកៈ ឆ្កួត្ទ្សី្ ជ្ជលដើម។ ការមូច្ប
ច្បរតិ្ របស់្ម្ុស្សនាឱំយា្ការទ្បទ្ពឹ្ត្រិអំលព្ើអ
សី្លធម៌កនុ ងស្ងគម ្ិងប ដ លឱយត្នមលសី្ធម៌
ធាល ក់ ចុ្បោះ។ ច្បំលពាោះទ្រួស្ថខ្មែរបច្បចុ បប្ន លត្ើការ
ទ្បត្ិបត្រិសី្លធម៌ ា្ស្ភាព្លកខណ្ៈដូច្បលមដច្ប
មលោះ? 

 
៤.ការប្រតរិតតិសលីធម៌ក្នងុប្រសួារខ្មែរ
រច្ចុរបន្ន  

ទ្រួស្ថរ រឺជ្ជទ្កុមមួយខ្ដលា្ស្ា 
ស្ភាព្បដី ទ្បព្្ធ កូ្ ្ិងជ្ជយថាលហតុ្ា្
ស្ាជិក ញាត្ិវងស ខ្ដលមករួមរស់្កនុ ងអាោះ
ជ្ជមួយោន ។ ទ្រួស្ថរ រឺជ្ជការសិ្កាន្ស្ងគម ជ្ជ
អនកធានារា៉ាប់រងបលងកើត្ជ្ជ្ិរ្រលៅពូ្ជព្ងស  ម្ុ
ស្ស។  ទ្កុមទ្រួស្ថរជ្ជអនកធានារា៉ា ប់ រងលធវើឱយ
បុរគល ងំឡាយចូ្បលរួមកនុ ងជីវតិ្ភូមិស្ថន្តស្រ 
្ិងទ្បវត្រិស្ថន្តស្ររបស់្ម្ុស្សជ្ជត្ិ,ទ្រួស្ថរ រឺជ្ជ
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ការដលងាើមស្ថល ប់រស់្ន្ស្ងគម។ ស្ងគមអ្់ថ្យ 
ឬរ ីកច្ប ល ទ្មើ្ក៏អាទ្ស័្យលលើ ឥ រ ិយបថ្ន្
ស្ាជិកទ្រួស្ថរខ្ដរ។ អាុយមកវញិ ស្ងគមក៏
ា្ឥទធិព្លយ៉ា ងខ្ល ងំលៅលលើទ្រួស្ថរវញិខ្ដរ។  
លបើស្ងគមអាប់អួ ឬរកីច្បលំរ ើ្  លនាោះទ្រួស្ថរក៏ទទួល
ភាព្អាប់អួ ឬរកីច្បលំរ ើ្ លៅតាមលនាោះខ្ដរ។  

កនុងអត្ីត្កាលស្ងគមខ្មែរធាល ប់ា្អារយ 
ធម៌មពង់មពស់្,  ទ្បលទស្ជ្ជត្ិស្មបូរណ៍្ស្រុកស្រមភ 
ថ្កុ ំលថ្កើងរុងលរឿង, ា្កិត្ា្ុភាព្លបរី្ាឺ ,ជ្ជអា 
 ច្បទ្កខ្ដលា្ទឹកដីទូលំទូោយ។ បនាា ប់
មកកនុងអទំបុងពី្រទស្វត្សចុ្បងលទ្កាយ ស្ងគមខ្មែរ 
លដ្ឋយស្ថរទទួលរងឥទធិ ព្លន្ការទ្បកួត្
ទ្បខ្ជងមលនារមវជិ្ជា ្លយបាយ ន្ទ្បលទស្
លជឿ្លលឿ្ខ្ងលស្ដាកិច្បចឧស្ាហកមែ បា្
ធាល ក់ឱ្ថ្យ វនិាស្អ្ររាយយ៉ា ងដណំំ្។ របប
ខ្មែរទ្កហមប្សល់ទុក្ូវការទ្ពាត្់្ិរាន្តស្រខ្បក
បាក់យ៉ា ងធលំធងដល់ទ្រួស្ថរខ្មែរ។ កុារកទំ្ពា 
ន្តស្រីលម៉ាាយ បុរស្លពាោះា៉ា យ ម្ុស្សចាស់្ជរា
ោែ ្ទីពឹ្ង ម្ុស្សបាក់ទ្ទុឌលទ្ មកាល ងំកាយ 
ស្ត្ិស្ថែ រត្ីមិ្ហនឹងហន រឺជ្ជប្ាុកដ៏ធៃ្់ស្ទ្ាប់
ស្ថធារណ្រដាទ្បជ្ជា្ិតុ្កមពុជ្ជ ្ិងរដាកមពុជ្ជ 
លហើយអលវបិាក ងំអស់្ល្ោះ លៅខ្ត្ជ្ជវបិត្រិ
ប្រស្ទ្ាប់ទ្រួស្ថរខ្មែរបច្បចុ បប្ន។ ការបំបាត្់
ស្ថោលរៀ្ មិ្ឱយត្នមលលលើការសិ្កាលមលរៀ្
ទ្ទឹស្ដី, មិ្ឱយត្នមលស្ញ្ហញ បទ្ត្ ឱយត្នមលខ្ត្ស្ញ្ហញ

ល ើញ បងខឱំយព្លកមែជ្ជ ស្ករ  ពួ្កកុមែុយ្ីស្រិ 
ខ្មែរ ទ្កហមបា្បងែត្់អាហារ ្ិងវាយកាប់
ស្ាល ប់  ្ិងអនកលច្បោះដឹង បញ្ហញ វ្រ  ធ្ធា្
ម្ុស្ស ្ិងបំអលិច្បបំផាល ញលស្ៀវលៅ ឯកស្ថរ 
កបួ្ច្បាប់ ទលំ្ៀមទាល ប់ ទ្បនព្ណី្វបបធម៌ លស្ាើរ
ោែ ្ស្ល់។ អនកខ្ដលលៅរស់្រា្ា្ជីវតិ្ពី្
របបអទ្បីយ៍ល្ោះ បា្ស្ថរ រជីវភាព្ទ្រួស្ថរយ៉ា ង
លតាកយ៉ា ក។ ាន ក់ៗរិត្ខ្ត្លរឿងស្ថរ រលស្ដាកិច្បច
ទ្រួស្ថរ ្ិងប្់ទ្ស្្់កុឱំយរបបល្ោះវលិទ្ត្ែប់
ជ្ជថ្ែីមដងលទៀត្។ លដ្ឋយមវោះលព្ោទ្ាប់អប់រ ំ
សិ្កាលរៀ្សូ្ទ្ត្ ្ិងមវោះអនកលច្បោះដឹង មវោះទ្រូ
ជនំាញ មវោះការអា្ មវោះការទទួលបា្ព្័ត្៌ ា្ 
លធវើឱយព្លរដាខ្មែរភារលទ្ច្បើ្យល់ដឹងមិ្បា្
ទ្រប់ទ្ោ្់អពីំ្មរត្កវបបធម៌របស់្មលួ្លែើយ ។   

លៅលទ្កាយកិច្បចទ្ព្មលទ្ព្ៀងទ្កុងបា៉ា រសី្រ 
ឆ្ញន ១ំ៩៩៣ ខ្មែរបា្រួបរួមោន លដើមបឯីកភាព្ជ្ជត្ិ 
ជ្ជមួយប ដ ភារីជលាល ោះខ្មែរ ងំអស់្លទ្កាមរដា
ធមែ្ ុញ្ញទ្បជ្ជធិបលត្យយលស្រពី្ហុបកស  ប៉ាុខ្្រជ្ជ
អកុស្ល ការមិ្ទុកច្បិត្រោន បា្លកើត្ា្ពាស្
លព្ញស្ងគមខ្មែរ ងំមូល  ងំកនុងទ្កុមការងារ 
បកសពួ្ក្លយបាយ  ទ្កុមទ្រួស្ថរ ្ិងទ្កុម
ញាត្ិមិត្រ លដ្ឋយស្ថរខ្ត្ទំនាស់្ ្ិងភាព្អាតាែ
្ិយម តួ្ឯក្ិយម។  

បច្បចុបប្ន កមពុជ្ជការពារបា្្ូវស្្រិភាព្
១០០% ប៉ាុ ខ្្រលដ្ឋយឥទធិព្លន្ការមិ្ទុកច្បិត្រ
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ោន ល្ោះ ប ដ លា្ការលំបាកដល់លលបឿ្
អភិវឌឍ្៍ ្ិងការស្ថដ រលករ រិ៍លឈ្លែ ោះមុមាត្់ន្
ទ្ព្ោះរាជ្ជ ច្បទ្កអច្បារយិៈលៅលលើឆ្ញកអ្ររ
ជ្ជត្ិអងខ្ដរ ។ ការអ្ុវត្រច្បាប់តាមទ្បព្័្ធ
តុ្ោការកនុងការលដ្ឋោះទ្ស្ថយបញ្ហា ស្្រិសុ្មស្
 រ ប់ធាន ប់កនុងដ ំក់កាលបច្បចុបប្នរឺជ្ជយ្រ
ការលដើមបកីាោ្ុវឌឍ្ភាព្មួយខ្ដលចាបំាច្ប់
ស្ទ្ាប់អត្ាិភាព្សុ្មដុម្ីយកមែស្ងគមខ្មែរ
 ងំមូល។ 

 
៤.១. ភសតតុាងមលះនន្ទំនាសន់្ិងអំវរើហងិា
ក្នងុប្រួសារ 

សី្លច្បរយិទូលៅ ត្ទ្មូវឱយស្ាជិក
ទ្រួស្ថរាន ក់ៗ លោរព្ករណី្យកិច្បចរបស់្មលួ្ ដូច្ប
ជ្ជបរី, ទ្បព្្ធ,ឪពុ្កាដ យ,កូ្, បងបែូ្ទ្បុស្ទ្សី្ 
ទ្ត្ូវខ្ត្បលំព្ញសី្លកាត្ព្វកិច្បចតាមមុមងារ                  
តួ្នាទី លរៀងៗមលួ្។ លបើបដីទ្បព្្ធមិ្បា្បលំព្ញ
បា្ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាម្ិយមសី្លធម៌លទ ទ ំស់្
្ិងអលំព្ើហិងា្ឹងអាច្បលកើត្ា្លែើង។ អលំព្ើ  
អសី្លធម៌ ងំល្ោះទ្បឈម្ឹងការរោិះរ្់ 
លមើលងាយ មិ្ឱយត្នមលពី្មហាជ្កនុងស្ងគម។ 

ទំនាស់្ ្ ិង អលំព្ើហិងា រឺជ្ជអលំព្ើអសី្ធម៌ 
ខ្ដលខ្ត្ងលកើត្ា្លែើងជ្ជលរឿងៗ ជ្ជធមែតា 
កនុងស្ងគមទ្រួស្ថរ លទ្ពាោះថាចា្កនុងរាវខ្ត្ងា្
រណ្ដំ  ឬអ រ ត្លៅជ្ជមួយលធែញខ្លងអីប៉ាោះ

ទងគិ ច្បោន ។  អំ លព្ើ អ សី្ធម៌  រឺជ្ជស្កមែភាព្
 ងំឡាយ ខ្ដលអាុយពី្សី្ល្ិយម ្ិង ការ
ទ្ព្លងើយកល្រើយច្បលំពាោះសី្លកាត្ព្វកិច្បចខ្ដលលធវើ
ឱយអនកដនទមិ្លព្ញច្បិត្រ ឬលធវើឱយលរទទួលរង្ូវ
ការឈឺចាប់។   អំលព្ើ ហិងាកនុ ងទ្រួស្ថរ រឺជ្ជ
ឥរយិបទន្ការទ្បទ្ពឹ្ត្រិអសី្លធម៌ន្ស្ាជិក
ទ្រួស្ថរ ា្បរីទ្បព្្ធ ឪពុ្ការ យ កូ្ បងបែូ្ 
ខ្ដលលៅកនុងប្ាុកទ្រួស្ថរ។ កនុងស្ងគមខ្មែរ អលំព្ើ
អសី្លធម៌កនុ ងទ្រួស្ថរ ភារលទ្ច្បើ្ពាក់ព្័្ធ្ឹង
អលំព្ើហិងាខ្ងអលូ វកាយ អលូ វច្បិត្រ អលូ វលភទ ្ិង អលូ វ
លស្ដាកិច្បច។ ការរលំោភបពំា្លលើលោលការណ៍្
សី្លធម៌ មិ្ទ្បត្ិបត្រិវ ិ្ ័យទ្រួស្ថរកនុ ងជីវតិ្
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ លដ្ឋយបងាា ញច្បរកិលកខណ្ៈ
ទ្បាថ្ាកងាយ ការរលំោភការបំពា្ ការ
ររំាមរខំ្ហងលលើអលូ វកាយ អលូ វច្បិត្រ អលូ វលភទ ្ិងអលូ វ
លស្ដាកិច្បច មកលលើបដី ទ្បព្្ធ ឪពុ្កាដ យឬកូ្ 
ខ្ត្ងលលច្បឮសឹ្ងខ្ត្រាល់នថ្ៃលៅតាមបណ្ដ ញ
ទ្បព្័្ធអសព្វអាយស្ងគម នានា។សូ្មដកទ្ស្ង់ភ
ស្រុតាងមលោះៗអំពី្អំលព្ើហិងា កនុ ងទ្រួស្ថរ ខ្ដល
ា្លលើទ្បព្័្ធអសព្វអាយដូច្បត្លៅ៖ 
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ក្.ប្ររន្ធវដ្ើមរ៉េូលសិសក័្ត៣ិខ្ដ្លាន្ប្ស ី ទាមទារអវី

មលះវរលវន្ះ? 18 

ន្តស្រីាន ក់បា្លរៀបរាប់ថា ចាប់តាងំពី្
ចាប់នដោន ជ្ជបរីទ្បព្្ធមក ពួ្កនាងមិត្មំលធវើការ 
ងារទ្រប់ខ្បបយ៉ា ងលដើមបទី្រួស្ថររហូត្បរីា្
ឋា្្ររស័្ករជ្ជលោកអ្ុលស្្ីយ៍ឯក(ស័្ករបី)។ 
បរោីត្់យកបលង់ដីលៅដ្ឋក់មចីលុយធនាោរ     ឯក
ជ្ច្បំ្ ួ្១មុឺ្ដុោល រ លដើមបលីមើលជងំឺរបស់្ោត្់ 
លុោះដល់លមើលជងំឺជ្ជលហើយ ខ្បរជ្ជបដីចុ្បោះលចាល
ទ្បព្្ធកូ្ យកលុយខ្ដលលៅស្ល់ លៅលរៀប
ខ្ស្្លទ្ព្្ជ្ជមួយទ្រូបលទ្ងៀ្ាន ក់ជ្ជទ្សី្លស្នហ៍
លធវើជ្ជទ្បព្្ធាន ក់លទៀត្។  រូបោត្់្ ិងកូ្ពី្រនាក់
រស់្ លៅឯកការ ្ិងរកលុយលដ្ឋោះបំណុ្ល
ធនាោរឯកជ្។ 
 
ម.ចារ់មលួន្ាច សក់ាវំភលើងមលីខ្ដ្លឲ្យរុរសាន ក្់យក្វៅ

បាញរ់៉េុន្រ៉េងផាត ច្់ជី ិតរូវសនហ1៍9 

លៅ នថ្ ៃទ ី២៣  ខ្មត្ុោ ឆ្ញន ២ំ ០២០ 
កាល ងំស្មត្ាក ិច្ប ច្ររបាលលមត្រលស្ៀមរាប 
បា្លធវើការទ្ស្ថវទ្ជ្ជវឈ្ល្ដល់ការឃ្លត្់មលួ្
ជ្ស្ងសយ័ាន ក់លទៀត្ ពាក់ព្័្ ធករណី្អរល់
អាវុធឲ្យលៅបុរស្ាន ក់យកលៅបាញ់ទ្បហារ
ប៉ាុ្ប៉ាងផារ ច្ប់ជីវតិ្រូលស្នហ៍វយ័លកែង ខ្ដលនាង
លទើបា្កូ្ទ្សី្១អាយុ៩ខ្ម។ តាមការបភំលឺពី្
                                                            
18 ថុ្ក សុ្ខ្, លកាោះស្្រិភាព្, នថ្ៃទី ២៩ ខ្ម សី្ហា ឆ្ញន  ំ២០២
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1153749.html 

ជ្រងលទ្ោោះថាា្ការទំនាក់ ទំ្ងលស្នហា
ជ្ជមួយោន តាងំពី្អំែុងឆ្ញន ២ំ០១៧ រហូត្ដល់
បច្បចុបបា្កូ្ទ្ស្ីាន ក់ អាយុ៩ខ្ម។ លទ្កាយ
មកលដ្ឋយដឹងថា បដីលហងស្ យរបស្់មលួ្មិ្
 ្់ខ្លងលោះទ្បព្្ធ លដើមដ្ឋច្ប់លទ្ស្ច្ប នាងក៏
បា្សុ្ំបរីលហងស្ យលនាោះខ្បកអលូ វោន ជ្ជលទ្ច្បើ្
លលើកមកលហើយ។ លៅនថ្ៃទី២២ តុ្ោ ឆ្ញន ២ំ០
២០  ជ្លលែើស្ បា្លបើរថ្យ្រមួយលទ្រឿង
មួយលទ្រឿងដឹករូបនាង្ិងកូ្។ លទ្កាយឮ   
ស្លម លងអាុ ោះអាវុធ  នាងា្ការឈឺច្បុកទ្ត្ង់

លដ ើម ទ្ទ ូងខ្ងស្ថរ នំាងបា្ទ្បតាយទ្បត្ប់
លបើក វ ររថ្យ្រលោត្ចុ្បោះលៅលលើថ្នល់ លៅស្ ូ
មណ្ៈលព្លរថ្យ្រកពុំ្ងខ្ត្ា្ច្បលនាលៅ
មុម។ ជ្ស្ងសយ័ល ើញដូលច្បនោះក៏លបើករថ្យ្រ
ថ្យលទ្កាយ កនុងលោលបណំ្ងកិ្រូបនាងឲ្យ
ស្ថល ប ់ខ្ត្នាងបា្ លោត្ ចុ្បោះ លៅ  កនុង ទ ឹក
ទ្បឡាយ លហើយជ្ស្ងសយ័បា្លបើក វ រ   
រ ថ្យ្ រចុ្ប ោះ  លហើយ រត្ ់លៅ លធវ ើស្ កម ែភាព្
ទ្បតាយទ្បត្ប់ ្ិងទ្ច្បបាច្ប់កនាងភាល មលនាោះរូប
នាងក៏បា្ខ្ទ្ស្កឱយលរឯងជួយលព្លលនាោះ ក៏
ា្ទ្បជ្ជការពារភូមិបា្ច្បូលលៅជួយនាង 
លហើយជ្ស្ងសយ័ ក៏បា្រត្់លែើងរថ្យ្រ

19  ឹម ប ុ្ ក់, នថ្ៃទី ២៣ ខ្ម តុ្ោ ឆ្ញន  ំ២០២០, 
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1197884.html 
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លបើកលរច្បមលួ្ លដ្ឋយនាយំកកូ្ទ្ស្ីនាងលៅ
ជ្ជមួយអងខ្ដរ។ លទ្កាយចាប់មលួ្បា្ជ្ 
លលែើស្លឆ្លើយស្ថរភាព្ទ្បាប់ស្មត្ាកិច្បចថាមលួ្
ព្ិត្ជ្ជបា្លធវ ើស្កមែភាព្ដូច្បជ្រងលទ្ោោះ
លរៀបរាប់ខ្ងលលើពិ្ត្ទ្បាកដខ្ម្ លដ្ឋយស្ថរ
មលួ្មឹងជ្រងលទ្ោោះលច្បោះខ្ត្ រទ្បាក់ជ្ជប្រ
បនាា ប់ លហើយរទ្ាមថាលបើមិ្ឲ្យទ្បាក់នាង
លទលនាោះនាង ្ិងយកកូ្ទ្ស្ីលៅជួបទ្បព្្ធ
លដើមមលួ្ ខ្ដលអាច្បលៅជ្ជទំនាស្់ ឈ្ល្ដល់
ការខ្លងលោះោន លទៀត្អង។  

 

រ.ប្ររន្ធវលងខ្លបងរតី្កឹ្ប្សា ប្ស ងឹកាល
ណា្្ុះហងិាប្បា 20  

លដ្ឋយស្ថរឥទធិ ព្ល សុ្រាោយែំ
ជ្ជមួយ្ឹងខ្លបងសីុ្ស្ង លធវើឲ្យលកើត្ជ្ជអំលព្ើ
ហិងា ។ ជ្ជក់ខ្ស្រង បុរស្ាន ក់មឹងទ្បព្្ធលៅ
លលងលបៀលៅអាោះលរ លុោះលព្លអឹកទ្ស្ថទ្ស្វងឹ
លជ្ជកជ្ជកំ៏លៅខ្ទ្ស្កលជរទ្បាថ្ ្ិងវាយាច ស់្
អាោះលទៀត្ ខ្ត្ទ្ត្ូវាច ស់្អាោះវាយត្បត្វញិប រ
លឲ្យរងរបួស្ ។ ការវាយត្ប់ោន ល្ោះ ស្មត្ាកិច្បច
ក៏បា្ឃ្លត្់មលួ្ាច ស់្អាោះអងខ្ដរ។លហតុ្ការណ៍្
ល្ោះ បា្លកើត្លែើងកាលពី្នថ្ៃទី២៥ ខ្មតុ្ោ ឆ្ញន ំ

                                                            
20  បុងឹ ឆ្ដ្ឋ, នថ្ៃទី ២៧ ខ្ម តុ្ោ ឆ្ញន  ំ២០២០, 
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1199529.html 
21 នថ្ៃ ពុ្ធ ទី ២២ ខ្ម សី្ហា ឆ្ញន  ំ២០១៨, 
http://apsaracentral.com/article/2521 

២០២០ លវោលា៉ា ងទ្បាណ្៨្ិង៣០នាទី
យប់ លៅភូមិទ្ត្ពាងំស្ថែ ច្ប់  ុំាក ក់ ទ្សុ្កអងគ
ស្នួល ។ បុរស្ខ្ដលទ្ត្ូវាច ស់្អាោះវាយឲ្យរបួស្
ា្ អាយុ៣៨ឆ្ញន  ំមុមរបរលក់ដូរ រស់្លៅកនុង
ភូមិ  ុំ ខ្ងលលើ ។ ច្បខំ្ណ្បុរស្ាច ស់្អាោះអាយុ
៤០ឆ្ញន  ំមុមរបរលក់ដូរដូច្បោន  ។ ច្បលំពាោះករណី្
ល្ោះ ស្មត្ាកិច្បចបា្ចាត្់ការតាម្ីត្ិវធិី។  

 
ឃ.សងសយ័ាន្ទំនាស់ក្នុងប្រួសារ! រតីប្ររន្ធ
រំ្្ុះប្ោរ់ខ្រក្វធវើអតតឃាត21  

លៅលា៉ា ងទ្បាណ្២្ិង៥០នាទី បរី
ទ្បព្្ធបា្ស្លទ្មច្បច្បិត្របអំាុោះទ្ោប់ខ្បកលធវើ     អត្រ
ឃ្លត្។ លហតុ្ការណ៍្ខ្ដលកទ្មល្ោះ បា្លកើត្
លែើងលៅរលស្ៀលនថ្ៃទី២១ ខ្មសី្ហាល្ោះ ស្ាិត្
កនុងភូមិពូ្ទុង  ុំចុ្បងផាល ស់្ ទ្សុ្កខ្កវសី្ា លមត្រ
មណ្ឌ លរិរ។ី ស្មត្ាកិច្បចថាជ្រងលទ្ោោះជ្ជបរី
ទ្បព្្ធ លដ្ឋយបរីា្អាយុ៣៧ឆ្ញន  ំា្ទ្សុ្ក
កលំណ្ើ ត្លៅទឹកដីលមត្រនទ្ព្ខ្វង ្ិងទ្បព្្ធអាយុ
៣២ឆ្ញន  ំា្ទ្សុ្កកលំណ្ើ ត្លមត្រកពំ្ង់ឆ្ញន ងំ។ 

 

ង.ោែ ន្វាចា! សាងវសនហថ៍្ែី វរៀរខ្្ន្ការ
ជាមួយប្រុសវសនហផ៍ាត ច្ជ់ ីិតរតីតាម្ល ូ22 

22 https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/
1156568.html 

https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1156568.html
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1156568.html
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ទ្សី្រាន ក់ ខ្ដលអិត្បរី ្ិងទ្បុស្លស្នហ៍
របស់្មលួ្ បា្ទ្ត្ូវស្មត្ាកិច្បចឃ្លត្់មលួ្បញ្ាូ ្លៅ
កា្់អយយការអមស្ថោដំបូងលមត្រ លទ្កាយពី្
ពួ្កលរលរៀបរលទ្ាងស្ាល ប់បដីខ្ត្មិ្បា្            
ស្លទ្មច្ប។ អវីខ្ដលជ្ជការហួស្ច្បិត្របអុំត្លនាោះ រឺ
លទ្កាយពី្ខ្អ្ការពួ្កលរមិ្បា្ស្លទ្មច្ប ក៏
បា្ដឹកនដោន លៅស្ថងលស្នហ៍យ៉ា ងខ្អែមខ្លាម
លៅឯទីរួមលមត្រលធវើទ្ព្លងើយ ហាក់បីដូច្បជ្ជោែ ្
លរឿងអវីលកើត្លែើងអីុច្បឹង។ ជ្ ងំ២នាក់ ទ្ត្ូវ
បា្បញ្ាូ ្លៅកា្់ស្ថោដបូំងលមត្រ លៅោៃ ច្ប
នថ្ៃទី៣១ ខ្មសី្ហា ឆ្ញន ២ំ០២០ បនាា ប់ពី្ស្មត្ា
កិច្បចទ្ស្ថវទ្ជ្ជវ្ិងឃ្លត្់មលួ្កាលពី្នថ្ៃទី២៨ ខ្ម
សី្ហា ឆ្ញន ២ំ០២០ លៅភូមិអងគតាឯក ុំភនំតូ្ច្ប 
ទ្សុ្កឧដុងគ។ ទ្សី្រខ្ដលស្មត្ាកិច្បចឃ្លត្់មលួ្ល្ោះ
អាយុ១៨ឆ្ញន  ំច្បខំ្ណ្កទ្បុស្លស្នហ៍អាយុ២០ឆ្ញន ។ំ 
ឯបុរស្ជ្ជបរីខ្ដលរួច្បអុត្ពី្ការលរៀបរលទ្ាង
ស្ាល ប់ពី្ស្ ំក់ជ្ស្ងសយ័ ងំ២នាក់អាយុ
១៧ឆ្ញន  ំ។  
 

ច្.អត់វឃើញាត យ ក្នូ្ប្សសីរួរក្ ខ្តឪរុក្ច្ុង
ថាវៅវធវើការ លះុធុំក្លនិ្សអយុវទើរដ្ឹង23 

ន្តស្រីាន ក់បា្បាត្់បង់ជីវតិ្លៅកនុងប្ាប់
ជួលមួយកខ្្លងរហូត្ា្ស្ភាព្លហើមស្ែុយ

                                                            
23 យ្់ សីុ្ថា (ខ្កស្ទ្មួលលដ្ឋយធីតា), នថ្ៃទី ១៦ ខ្ម មថុិ្នា ឆ្ញន  ំ
២០២០, https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1105135.html 

លៅលហើយ លទើបទ្ត្ូវបា្អនកភូមិ្ិងកូ្ទ្សី្ដឹង
ថា បាត្់បង់ជីវតិ្។ ពាក់ព្័្ធ្ឹងករណី្ល្ោះលរ
ា្ការស្ងសយ័ថា បដីចុ្បងរបស់្ន្តស្រីរងលទ្ោោះជ្ជ
អនកទ្បទ្ពឹ្ត្រ លទ្ពាោះប្ាប់ា្ចាក់លស្ថរពី្ខ្ង
លទ្ៅ លហើយប៉ាុនាែ ្នថ្ៃមកល្ោះ បុរស្ជ្ជបដីលៅអឹក
សីុ្កនុងភូមិលនាោះរហូត្ លុោះលទ្កាយលព្លា្ការ
ភាញ ក់លអែើលថា ន្តស្រីរងលទ្ោោះបាត្់បង់ជីវតិ្ ទ្ស្ថប់
ខ្ត្បុរស្ជ្ជបរី ចុ្បងលនាោះលរច្បមលួ ្បាត្់ខ្ត្មដង។ 
លហតុ្ការណ៍្ខ្ងលលើល្ោះបា្លកើត្លែើងកាលពី្
លវោលា៉ា ង១១ទ្ពឹ្កនថ្ៃទី១៦ ខ្មមិ ថុ្នា ឆ្ញន ំ
២០២០ លៅប្ាប់អាោះជួលមួយកខ្្លង ស្ាិត្កនុ ង
ភូមិលោកមាច្ប់ ស្ងាក ត្់ទ្បទោះឡាង មណ្ឌ កបូំល 
រាជធា្ីភនលំព្ញ។ ន្តស្រីបាត្់បង់ជីវតិ្ខ្ងលលើា្
អាយុ៤៥ឆ្ញន  ំមុមរបរកមែករលរាងច្បទ្ក ា្ទី
លំលៅកនុ ងភូមិ ទ្ជួល  ុំបាលល័ ងក  ទ្សុ្កកំព្ង់

ទ្ត្ខ្បក លមត្រនទ្ព្ខ្វង ្ិងស្ថន ក់លៅកនុងប្ាប់ជួល
លកើត្លហតុ្ខ្ងលលើ លដ្ឋយា្បដីចុ្បងអាយុ៤២
ឆ្ញន  ំមុមរបរកមែករស្ំណ្ង់។ អនក ងំពី្របា្
ទទួលយកោន ជ្ជបដីទ្បព្្ធអស់្រយៈលព្ល៣ឆ្ញន ំ
មកលហើយ។ កូ្ទ្សី្របស់្ន្តស្រីរងលទ្ោោះបា្ឱយ
ដឹងថា ក្លងមក ាដ យរបស់្នាង ្ិងបដីចុ្បងបា្
ស្ថន ក់លៅប្ាប់ជួលមួយ ាដ យនាងមិ្សូ្វា្
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លស្ច្បកដីសុ្ម ្ិងសុ្ភមងគលលនាោះលទ លទ្ពាោះខ្ត្
ឧស្ាហ៍លកើត្លរឿងលឈ្លល ោះទ្បខ្កក ្ិងវាយត្ប់
ោន ជ្ជមួយបុរស្ជ្ជបដីចុ្បងជ្ជញឹកញាប់។ សូ្ម
បញ្ហា ក់ថា កាលពី្នថ្ៃទី១៧ ខ្មតុ្ោ ឆ្ញន ២ំ០១៩ 
បុរស្ជ្ជបរីចុ្បងខ្ងលលើ ធាល ប់ទ្ត្ូវស្មត្ាកិច្បចឃ្លត្់
មលួ្ពាក់ព្័្ធ្ឹងករណី្លទ្បើអំលព្ើហិងាមកលលើ
ន្តស្រីរងលទ្ោោះជ្ជទ្បព្្ធអងខ្ដរ។ 

 

ឆ.ទំនាសក់្នងុប្រួសាររវាងាដ យន្ិងក្នូ្ប្ស ីវរឿង
្លូ រួន្ខ្ម៉េប្ត នាឲំ្យាដ យយក្ថ្ែចាក្់រិទ្លូ ្្ះ
ក្នូ្ប្ស2ី4 

ទំនាស់្កនុ ងទ្រួស្ថររវាងារ យ ្ិងកូ្
ទ្សី្២នាក់លដ្ឋយស្ថរលរឿងអលូ វ៤ខ្ម៉ាទ្ត្ខ្ដលទុក
លច្បញចូ្បលរួម ារ យមឹងកូ្មិ្ទ្ព្មឲ្យលុយមលោះ
លៅោត្់លទើបបា្លៅរថ្យ្រដឹកកលមាច្បថ្ែ០៥
រថ្យ្រមកចាក់បាងំអលូ វមិ្ឲ្យកូ្ទ្សី្២ទ្រួស្ថរ
លៅខ្ងលទ្កាយលច្បញចូ្បល។ ករណី្ល្ោះបងករអាុ ោះ
លែើងកាកពី្រលស្ៀលនថ្ៃទី២៤ ខ្មមិថុ្នា ឆ្ញន ំ
២០១៦ ស្ាិត្លៅទ្កុម៥ភូមិភនំលព្ញថ្ែីស្ងាក ត្់
ភនំលព្ញថ្ែី មណ្ឌ ខ្ស្្សុ្ម រាជធា្ីភនំលព្ញ។  
ភារីទំនាស់្ទី១រឺ ារ យ អាយុ៧១ឆ្ញន ,ំ ភារី២
លឈ្លែ ោះកូ្ទ្សី្បលងកើត្២នាក់ ាន ក់អាយុ៤៩ឆ្ញន  ំ
្ិងាន ក់លទៀត្អាយុ៤៤ឆ្ញន ។ំ  ងំបីនាក់ា្មុម
របរជ្ជលមអាោះ។ 
                                                            
24 Postnews, នថ្ៃសុ្ទ្ក ទី24 ខ្មមថុិ្នា ឆ្ញន 2ំ016 
https://postnews.com.kh/local/35059 

ន្តស្រីជ្ជកូ្ ងំ២នាក់ បា្ទ្បាប់ថា តាម
ពិ្ត្លៅដីខ្ងលលើរឺទ្ត្ូវបា្ឳពុ្ការ យោត្់
ខ្បងខ្ច្បកឲ្យាន ក់១ែូខ្ម្តាងំពី្ឳពុ្កោត្់មិ្
 ្់ស្ថល ប់លមលោះ លដ្ឋយកាលលនាោះខ្បងខ្ច្បក៤ែូរ
រឺោត្់៣នាក់ជ្ជកូ្១ាន ក់១ែូរ្ិងារ យឳពុ្ក
ោត្់មួយែូរខ្ដរខ្ត្លទ្កាយពី្ឳពុ្កោត្់ស្ថល ប់
លៅារ យបា្លក់ច្បខំ្ណ្ករបស់្ោត្់លៅលហើយ
លទ្កាយបា្លុយោត្់លៅលៅជ្ជមួយកូ្ច្បបង
ខ្ដលា្ដីែូរជ្ជប់ោន រហូត្មកដល់ស្ព្វនថ្ៃ។ 
ារ យោត្់បា្ រលុយពួ្កោត្់២នាក់ាន ក់
១.៥០០ដុោល ២នាក់លស្ែើ៣.០០០ដុោល រ លហើយ
ពួ្កោត្់បា្ឲ្យលៅ    ារ យជ្ជត្ំ ក់កាល
មរងប្រិច្បៗអស់្១.៤០០ដុោល លហើយខ្ត្លទ្កាយ
មក ារ យោត្់បា្ទ្បាប់ថាោត្់មិ្បា្ទទួល
លុយខ្ងលលើលទ។ 

 
៤.២.ទប្មង់នន្ទំនាស ់ន្ិងអំវរើហងិា 

លយើងស្លងកត្ល ើញាថា ស្ាជិកន្
ទ្កុមទ្រួស្ថរ ខ្ដលា្ទំនាស់្ ្ិងទ្បទ្ពឹ្ត្រិអលំព្ើ
ហិងាកនុ ងទ្រួស្ថរ ខ្ដលបងកឱយា្របួស្ដល់
រាងកាយ ទ្ោទំ្ោអលូ វច្បិត្រ ឬបាត្់បង់ជីវតិ្ លនាោះ
លធវើឱយទ្រួស្ថរ ងំមូលរស់្លៅោែ ្សុ្ភមងគល
លែើយ។ អនកខ្ដលទទួលរង្ូវអំលព្ើហិងាកនុ ង
ទ្រួស្ថរ ជ្ជញឹកញាប់ជួបទ្បទោះការផាល ស់្បរូ ររាង
កាយ អលូ វច្បិត្រឬខ្ងវញិ្ហញ ណ្ ខ្ដលអាច្បស្ ូ ទ្  ំ

https://postnews.com.kh/local/35059
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្ិង អាទ្កក់ទ្បសិ្្លបើពួ្កលរមិ្បា្លដ្ឋោះ ទ្ស្ថ
យ។ ការា្ទំ្ ួលមុស្ទ្ត្ូវច្បលំពាោះអារមែណ៍្ ឬ
ការលច្បោះទ្រប់ទ្រងអារមែណ៍្ ្ិងស្កមែភាព្របស់្
មលួ ្ ក់ទង្ឹងអំលព្ើ ហិងា ដឹងពី្វធិីស្ថន្តស្រ
ទ្រប់ទ្រងអារមែណ៍្ លដើមបបីលញ្ា ៀស្លទ្បើអំលព្ើ
ហិងាលៅលព្លា្កហឹំង អាច្បលទ្ជើស្លរ ើស្បា្ 
ដូច្បជ្ជ អា្លស្ៀវលៅ  ស្ថរ ប់ច្បលទ្មៀង លលងកីឡា 
ពុ្ោះអុស្ ងូត្ទឹកទ្ត្ជ្ជក់ ខ្ទ្ស្កខ្ល ងំលៅទីវាល។ល។ 
អលំព្ើហិងាកនុងទ្រួស្ថរា្ទទ្មង់បួ្ទ្បលភទរឺ 
អលំព្ើហិងា ៖  
១.អលូ វកាយ រឺការលបៀត្លបៀ្លធវើឱយឈឺចាប់ដល់

រូបរាងកាយល ោះា្ឬោែ ្ស្ថល កស្ថន ម ជួ្ 
ពិ្ការឬស្ថល ប់លដ្ឋយមធយបាយលអសងា្ការ 
វាយ្ឹងដបំងបុកឬបាញ់កាប់ចាក់ជ្ជលដើម។ 

២. អលូ វច្បិត្រ រឺការលបៀត្លបៀ្លធវើលអាយឈឺចាប់អលូ វ
ច្បិត្រ ដូច្បជ្ជការលទ្បើពាកយស្ំដីលជរទ្បាថ្ 
ររំាមរខំ្ហង បិទសិ្ទិាលស្រភីាព្។ល។ 

៣. អលូ វលភទ រឺការលបៀត្លបៀ្លធវើលអាយឈឺចាប់
អលូ វលភទ តាមរយៈការរលំោភអលូ វលភទការលធវើ
អាទ្សូ្វ អាស្អាភាស្ ការលបៀត្លបៀ្លករ
ខ្ែ ស្ ដូច្បជ្ជការបងខរួំមលភទជ្ជលដើម។ 

៤. លស្ដាកិច្បច រឺរនំាបលធវើបាបខ្ងលស្ដាកិច្បច ដូច្ប
ជ្ជ បិទសិ្ទធិកនុ ងការររកទ្បាក់ច្បណូំ្ល, មិ្
ឲ្យលៅលធវើការរកទ្បាក់ច្បំណូ្ល, មិ្លអាយ

ចូ្បលរួមចាត្់ខ្ច្បងទ្ទព្យស្មបត្រិ (ទុកខបដី ទ្សី្
កា្់លុយ)។ 

 

៤.៣. មូលវហតុនន្អំវរើហងិា 

អលំព្ើហិងាកនុងទ្រួស្ថរលកើត្លែើងលដ្ឋយ
ស្ថរមូលលហតុ្ មិ្យល់ដឹងច្បាស់្ោស់្អំពី្ 
ច្បាប់រត្ិយុត្រិ្ិងលោលការណ៍្សី្លធម៌ខ្ដល 
ា្ជ្ជធរា្ ឬមិ្ដឹងច្បាស់្ពី្ទ្ទឹស្ដីស្ំខ្្់
ន្ស្ថស្នានានាខ្ដលមលួ ្លោរព្។ ការមិ្
យល់ដឹងល្ោះលធវើឱយលរមិ្ខ្ល ច្បមិ្លោរព្ច្បាប់ 
ឬដបូំនាែ ្ ងំលនាោះ។  លរកាល យមលួ្ជ្ជជ្អវជិ្ជា
ច្បាប់ឬកាល យលៅម្ុស្សមូច្បច្បរតិ្ (ឧមែត្រក) 
លដ្ឋយហា ្លទ្បើអំ ច្បទ្ត្ួត្ទ្តាលលើស្ាជិក
ទ្រួស្ថរ,ការមវោះវធិីទ្រប់ទ្រងកហឹំងរបស់្មលួ្បងខំ

ឱយលរលោរព្មលួ្, បងាគ ប់បញ្ហា ឱយលរលធវើតាមមលួ្,
បលញ្ចញអំណួ្ត្ថាមលួ ្ជ្ជម្ុស្សខ្ល ងំពូ្ខ្ក,
ទ្បកា្់ទស្ស្ៈមួយច្បំ្ ួ្ដូច្បជ្ជទស្ស្ៈអាតាែ
្ិយម, បិតាធិបលត្យយ(ន្តស្រីមិ្លស្ែើ្ឹងបុរស្, 
ទ្បព្្ធជ្ជកមែសិ្ទធិផាដ ច្ប់មុមរបស់្បដី , ទ្បព្្ធជ្ជ
 ស្កររបស់្បដីតាមរយៈលុយនថ្លទឹកលដ្ឋោះ, 
យល់ថាមលួ្ា្នាទីលទ្បើហិងាលលើស្ាជិក
ទ្រួស្ថរលដើមបលីដ្ឋោះការទ្ស្ថយបញ្ហា  ្ិងលទ្បើ
ច្បាប់ផាដ ច្ប់ការោែ ្រុណ្ធម៌ជ្ជលដើម។ 
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៤.៤. ្ល ិបាក្នន្អំវរើហងិា 

ច្បលំពាោះជ្រងលទ្ោោះទទួលរងរបួស្ស្ថន ម
លលើរាងកាយ អាច្បពិ្ការរយៈមលីឬខ្វងឬរហូត្
ដល់បាត្់បង់អាយុជីវតិ្ ្ិងទទួលរងលទ្ោោះ អលូ វ
ច្បិត្រលដ្ឋយផាា ល់ឬទ្បលយល, អាច្បរត្់លច្បញពី្អាោះ
ងាយលរអូស្ ញ ា្ការធាល ក់ទឹកច្បិត្រឬជំងឺ
អលូ វច្បិត្រឬវកិលចារកិឬលធវើអត្រឃ្លត្,លរៀ្សូ្ទ្ត្
មិ្បា្,ខ្ល ច្បលរ,បាក់ស្ាត្,បាត្់ភាព្កាល ហា្,
បាត្់បង់្ូវភាព្កក់លៅរ ពី្ទ្រួស្ថរ។  ច្បំលពាោះជ្
ទ្បទ្ពឹ្ត្រលលែើស្ទទួលបា្្ូវការ អាា៉ា ស្ ការ
លមើលងាយ,ឯលកាោែ ្លរហា ្រាប់អា្,បាត្់បង់

ករីទ្ស្ោញ់ពី្ទ្បព្្ធ កូ្ បងបែូ ្ ស្ថច្ប់ញាត្ិ 
្ិងមិត្រភករិ,ស្ងគមមិ្ចូ្បលច្បិត្រ, ទទួលល ស្
តាមអលូ វច្បាប់ជ្ជធរា្។ លលើស្ពី្ល្ោះ ច្បលំពាោះ
ស្ហរម្៍វញិ ក៏ា្បញ្ហា លទ្ច្បើ្ពី្អលំព្ើហិងា
ល្ោះខ្ដរ រឺបលងកើត្្ូវអព្មងគលលៅកនុងស្ហរម
្៍,រខំ្្ដល់អាជ្ជញ ធរា្ ស្មត្ាកិច្បច បងបែូ ្ 
អនកជិត្ខ្ងទ្រូលព្ទយ,ជ្ជរំរូអាទ្កក់ដល់កុារ 
ខ្ដលពួ្កលរអាច្បច្បមលងទលងវើល្ោះប្រលទៀត្, ្ិង
ប៉ាោះពាល់កិត្រិយល់ស្ហរម្៍ជ្ជលដើម។ 

 

៤.៥.  ិធីកាត់រន្ថយអំវរើហងិា 

ក.្ិយយព្្យល់ពី្អលប៉ាោះពាល់ន្អំលព្ើ
ហិងាលដ្ឋយលបើកច្បំហជ្ជមួយមិត្រភករិ  ឪពុ្ក   
ារ យ ្ិង ស្ហរម្៍ 

ម.លធវើការលដ្ឋយផាា ល់ជ្ជមួយស្ហរម្៍
លដើមប ីផាល ស់្បរូ រឥរ ិយបថ្ហិងា្ិងការពារ
ម្ុស្សទ្រប់ោន កនុងស្ហរម្៍ 

រ.ទ្រប់ទ្រង់ការទទួលមុស្ទ្ត្ូវរបស់្មលួ្លលើ
ការលទ្បើទ្បាស់្លទ្រឿងទ្ស្វងឹ  

 .ស្វោះខ្ស្វងរកវធិីស្ថន្តស្រលដ្ឋោះទ្ស្ថយ
លដ្ឋយអហិងា 

ង.លលើកទឹកច្បិត្រយុវវយ័លអាយលច្បោះលោរព្
មលួ្ឯង ្ិងលោរព្ោន លៅវញិលៅមក 

ច្ប.លធវើខ្អ្ការលដើមបកីារពារមលួ្អនកលអាយ
ា្សុ្វត្ាិភាព្ ឬចាកលច្បញពី្ ស្ថា ្ភាព្ន្
អំលព្ើ ហិងាលនាោះ, លបើអនកទ្ត្ូវបា្លរវាយ ឬ
ទទួលការឈឺចាប់លៅទី ករី ចូ្បរទ្បាប់បញ្ហា
ល្ោះអនក ខ្ដលអាច្ប ទុកច្បិត្របា្ លដើមបឲី្យលរ
ជួយអនកខ្ស្វងរកវធិី លដ្ឋោះទ្ស្ថយ, ខ្ស្វងរក
ជំ្ ួយអលូ វច្បាប់ស្ទ្ាប់ជ្រងលទ្ោោះលដ្ឋយអលំព្ើ
ហិងា។ 

ឆ្.អប់រ ំអសព្វអាយ លអាយទ្បជ្ជជ្យល់
ដឹងអំពី្ច្បាប់ ខ្ដលា្ជ្ជធរា្ ដូច្បជ្ជ 
លស្ច្បកដីទ្បកាស្ជ្ជស្កលស្រីអំពី្ សិ្ទធិម្ុស្ស
របស់្អងគការស្ហទ្បជ្ជជ្ជត្ិ(១៩៤៨), អ្ុ
ស្ញ្ហញ អ្ររជ្ជត្ិស្រីពី្ការលុបបបំាត្់រាល់ទទ្មង់

ន្ការលរ ើស្លអើងលលើន្តស្រី លភទ(១៩៩៣),  អ្ុ
ស្ញ្ហញ ស្រីពី្សិ្ទធិកុារ(១៩៨៩), ្ិងរដាធមែ្ ុញ្ញ
ន្ទ្ព្ោះរាជ្ជ ច្បទ្កកមពុជ្ជឆ្ញន  ំ១៩៩៣, ្ិង 



22 

 

អ្ុវត្រលអាយបា្ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ្ូវ ៖ ទ្កមទ្ព្ហែទណ្ឌ
(២០០៩), ច្បាប់ស្រីពី្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍្ិងទ្រួស្ថរ
,  ច្បាប់ទប់ស្ថក ត្់អលំព្ើហិងាកនុងទ្រួស្ថរ្ិងកិច្បច
ការពារជ្រងលទ្ោោះ(២០០៥), ច្បាប់ស្ដីអពីំ្ឯក
ព្័្ធភាព្, លោល្លយបាយភូមិ ុំា្សុ្វត្ាិ
ភាព្ជ្ជលដើម។  

ជ. អប់រ ំអសព្វអាយ លអាយទ្បជ្ជជ្យល់
ដឹងអំពី្លោលការណ៍្ច្បាប់សី្លធម៌ ងំអស់្
ខ្ដលជ្ជលករមរកត្វបបធម៌របស់្ដូ្តាខ្មែរ។ 

 
៥.ក្តាត មយួច្ំន្ួន្សប្ារ់ជី តិ
ប្រក្រវោយសភុមងគល 

៥.១.ក្តាត ថ្ ិកាសប្ារ់ប្រួសារ 

លកខមណ្ឌ លដើម ប ីអាច្បល រ ៀបការកាល យ
ទ្រួស្ថរលែមួយ វាទ្ត្ូវការយៈលព្លស្មទ្ស្ប។ ការ
រលទ្ជើស្លរ ើស្នដរូរលរៀបការ លដើមបកីស្ថងទ្រួស្ថរ 
អាទ្ស័្លលើជីវភាព្ជ្ជក់ខ្ស្ដង ជួ្កាលា្ការ
ខ្បងខ្ច្បកឋា្ៈលៅតាមធ្ធា្ទ្ទព្យស្មបត្រិលទៀត្
អង។ លដ្ឋយស្ថរជីវភាព្មសត្់លមាយ យុវជ្មលោះ
មិ្ហា ្លរៀបការ, យុវនារមីលោះចាញ់លបាកបុរស្
លដ្ឋយស្ថរខ្ត្ងងប់ងុលស្ាភ រៈ្ិយម។ល។      
យុវវយ័ខ្មែរភារលទ្ច្បើ្ ចាប់លអរើមកណំ្ត្់ខ្អ្ការ
ថា  ល់ខ្ត្មលួ្លរា្មុមរបរអាច្បច្បិញ្ចឹ មជីវតិ្
បា្ទ្បលស្ើរ លទើបអាច្បលរៀបការបា្។ ការលរៀបការ

ជ្ជមួយម្ុស្សបំណុ្ល រឺកាល យម្ុស្សរអភព្វ
ទ្ទព្យត្ដល់កូ្លៅ។ 

មកដល់បច្បចុបប្ ន ការលរៀបច្បកំស្ថង ទ្រួស្ថរ 
មួយមិ្ងាយទ្សួ្លលទ។ យុវជ្យុវនារខី្មែរភារ
លទ្ច្បើ្ជ្ជអនកលធវើការជ្ជកមែករ ទទួលបា្ទ្បាក់
ឈនួលករំតិ្ បខ្ដលពិ្បាកស្្សយំកលៅលធវើលដើម
ទុ្កនុងការវ ិ្ ិ លយរលលើអាជីវកមែលដ្ឋយមលួ្ឯង
លដើមបឱីយា្លំ្ឹងឬលស្រភីាព្ខ្ងហិរញ្ញវត្ាុ
 ស់្។ ខ្អ្ការកស្ថងទ្រួស្ថរមិ្សូ្វទទួល
បា្លជ្ជរជ័យតាមបណំ្ងដូច្បខ្ដលបា្រិត្ទុក
លែើយ លដ្ឋយស្ថរ លកខមណ្ឌ លអសង  ៗពិ្លស្ស្វបិត្រិ
ថ្វកិា។ ការទ្រប់ទ្រងចាត្់ខ្ច្បងថ្វកិាកនុ ងទ្រួស្ថរ 
ជ្ជកតារ ស្ំខ្្់បំអុត្ស្ទ្ាប់ ទ្រួស្ថរ។ ជី វ តិ្
ទ្រួស្ថរជ្ជបរី ទ្បព្្ធ រួរា្សិ្ទធលស្ែើ រោន ។ ការ
ខ្ដលស្លំរច្បច្បិត្រលរៀបការជ្ជមួយម្ុស្សាន ក់ រឺជ្ជ
ការលបរជ្ជញ ច្បិត្រថាទ្ព្មរួមសុ្មទុកខជ្ជមួយោែ  អវីៗជ្ជ
របស់្រួម ប៉ាុខ្្រការចាត្់ខ្ច្បងទុកដ្ឋក់ទ្ទព្យទ្ត្ូវា្
ាន ក់កនុ ងលនាោះជ្ជអនកទទួលមុស្ទ្ត្ូវ។ លបើបរីឬ
ទ្បព្្ធជ្ជម្ុស្សកលញ្ាើ ធលុ ោះជ្ជអនកកា្់កាប់លុយ
លនាោះ ទ្រួស្ថរ ងំមូលមិ្អាច្បា្ជីវភាព្ធូធារ
បា្លែើយ។  

តាមទាល ប់ ទ្រួស្ថរខ្មែរភារលទ្ច្បើ្លទ្កាយ
លព្លលរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍រួច្ប ជ្ជធមែតាភរយិ
ខ្ត្ងខ្ត្ទ្រប់ទ្រងខ្អនកហិរញ្ញវត្ាុកនុងទ្រួស្ថរ លពាល 
រឺ ទ្បព្្ធជ្ជអនកទុកដ្ឋក់ ទ្បាក់ច្បំណូ្លខ្ដល
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ទ្រួស្ថររកបា្។ លដ្ឋយខ្ែក ា្ទ្រួស្ថរមលោះបដីជ្ជ
អនកទ្រប់ទ្រងលុយកាក់ លពាលរឺបរីកា្់លុយ។ បដី
កា្់លុយ ទ្បព្្ធមលោះរងការឈឺចាប់ ពិ្បាកច្បិត្រ
្ិយយមិ្រួច្ប ខ្ដលខ្មែរខ្ត្ង្ិយយថា «ទុកខ
ទ្សី្បរីកា្់លុយ»។ ទុកខទ្សី្បរីកា្់លុយ រឺជ្ជ
ទទ្មង់ន្អលំព្ើហិងាលស្ដាកិច្បចមួយស្ទ្ាប់ស្ងគម
ខ្មែរ។ លហតុ្អវីបា្បដីកា្់លុយ? លត្ើមកពី្បរី
ទ្ស្ឡាញ់លុយជ្ជងទ្បព្្ធ?។ ពិ្ត្ខ្ម្ ា្មលោះបរី
ទ្ស្ឡាញ់លុយជ្ជងទ្បព្្ធ ប៉ាុ ខ្្រច្បំលពាោះទ្បព្្ធ
កលញ្ាើ ធលុ ោះលបើលអាយកា្់លុយ វាលៅជ្ជ «ទុកខបរីទ្សី្
កា្់លុយ» វញិមិ្ខ្្។   

 

៥.២.ក្តាត មវនាសញ្ចតនា ន្ិង សមុភារនន្
សាជិក្ប្រួសារ 

អទ្តាកំលណ្ើ ត្្ិងអទ្តារស់្រវាងបុរស្
្ិងន្តស្រីខ្មែរ ា្រាល ត្ោន ខ្ល ងំ។ អទ្តាកលំណ្ើ ត្
្ិង អទ្តារស់្របស់្បុរស្ខ្មែរា្ត្ិច្បជ្ជន្តស្រី។   
អទ្តារស់្លៅបុរស្ បលដ្ឋយស្ថរ កតារ កណំ្ត្់
ធមែជ្ជត្ិ  ្ិងស្ងគមខ្ដលលធវើឱយសុ្មភាព្ចុ្បោះ
លមាយលដ្ឋយស្ថរលទ្រឿងលញៀ្ទ្ស្វងឹ  ្ិង       
អតុ្លយភាព្ន្របបអាហារ ខ្ដលា្អាុកស្ថរ
ជ្ជត្ិរីមីខ្ដលា្លទ្ោោះថាន ក់ ការអត្់ងងុយ
បាក់កាល ងំ ្ិងលទ្ោោះថាន ក់លអសងៗ។ ច្បំលពាោះ
បុរស្ទ្កលរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ លដ្ឋយស្ថរកតារ
លអសងៗ ដូច្បជ្ជ ការច្បំ យលព្លលរៀ្សូ្ទ្ត្

ខ្ស្វងរកច្បលំណ្ោះ្ិងស្ញ្ហញ បទ្ត្មពស់្ជីវភាព្្ិង
ទ្បាក់ច្បណូំ្ល ការទ្បាក់ស្្សសំ្ទ្ាប់នថ្លប ា ការ 
សុ្មភាព្ លព្លលវោលធវើការងារ, លស្រភីាព្កនុង
ការខ្ស្វងរកការស្បាយជ្ជមួយមិត្រភករិ, ្ិង
ការទទួលមុស្ទ្ត្ូវលអសងៗលទៀត្...។ ច្បលំពាោះន្តស្រី
ការលរ ៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ក៏ា្បញ្ហា ស្ែុ ទ្រ
ស្ថែ ញខ្ល ងំកនុ ងការស្លទ្មច្បបា្្ូវលោលលៅ
្ិងលោលបណំ្ងរបស់្មលួ្ខ្ដរ។ ការលទ្ជើស្នដរូ
ស្ទ្ាប់ជីវតិ្ឱយស្មបណំ្ងស្ទ្ាប់ន្តស្រី រឺា្
ឱកាស្ត្ិច្បតួ្ច្ប។ ការបងាា ញលស្ច្បកដីទ្ស្ឡាញ់
របស់្មលួ្ច្បលំពាោះម្ុស្សខ្ដលមលួ្ច្បង់បា្ជ្ជរូ
ជីវតិ្ មិ្ដូច្បអាច្បោត្ទ្ត្ដ្ឋងដូច្បបុរស្លែើយ។ 
ន្តស្រីោែ ្បទពិ្លស្ថធ្៍កនុងលរឿងលស្នហា លព្លច្បង់

ចាប់លអដើមលទ្ច្បើ្ខ្ត្ប៉ាោះច្បបំដីលរ ឬប៉ាោះច្បលំពាោះា៉ា យឬ
កលាល ោះមវោះរុណ្ភាព្ ោែ ្កលំណ្ើ ត្លចាលលមសៀត្
ឬទ្បុស្លបាកទ្បាស់្។ ការលរៀបការកនុ ងវយ័មិ្
ស្មទ្ស្បក៏នាឱំយបាត្់បង់ឱកាស្ាស្ស្ទ្ាប់
មលនាស្លញ្ច ត្នាខ្អែមខ្លាម ្ិងប៉ាោះពាល់ដល់
សុ្មភាព្អងខ្ដរ។ ការលរៀបការលកែងលព្កមិ្សូ្វ
ា្បទពិ្លស្ថធជីវតិ្ ច្បិត្ររំ្ ិត្មិ្ ្់្ឹង្រ 
មិ្ ្់លច្បោះទប់អារមែណ៍្ មិ្ ្់លច្បោះលដ្ឋោះ
ទ្ស្ថយលរឿងតូ្ច្បធំ រហូត្ា្ទំនាស់្បលងកើត្ជ្ជ
អំលព្ើហិងា, លរៀបការលកែងលព្កសុ្មភាព្អាច្ប
ទ្ទុឌលទ្ ម ឆ្ញប់ទទួល្ូវការឈឺចាប់ដល់មលួ្
ខ្ដលជ្ជាដ យ រក។ អាុយលៅវញិ លបើលរៀបការ
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កនុងវយ័ចាស់្លព្ក កូ្លកើត្មកមិ្សូ្វា្សុ្ម
ភាព្ពុ្ំសូ្វរងឹា ំងំខ្ងអលូ វកាយ  ងំខ្ង
ទ្បាជ្ជញ ស្ថែ រត្ី។ ការរង់ចាវំយ័ចាស់្លទើបចាប់លអដើម
រិត្រូរលរឿងលរៀបការ ជួ្កាលក៏លៅខ្ត្រកមិ្
ល ើញនដរូរលែទ្ត្ឹមទ្ត្ូវដខ្ដល។ លត្ើរួរសុ្មច្បិត្រ
លៅលទ្ៅ ោែ ្រូរហូត្ឬយ៉ា ង ?  

 

៥.៣.សលីលក្ខមណឌ  

 ការរស់្លៅកនុ ងទ្រួស្ថរ ជីវតិ្បដី ទ្បព្្ធ 
ទ្ត្ូវា្ភកដីភាព្(លស្ច្បកដីលស្ថែ ោះទ្ត្ង់) លច្បោះជួយ 
លដ្ឋោះទ្ស្ថយទុកខធុរៈោន  ងំអលូ វកាយ អលូ វច្បិត្រ 
លពាលរឺទ្ត្ូវលច្បោះយកអាស្ថោន លៅវញិលៅមក 
្ិងយកច្បិត្រទុកដ្ឋក់លោរព្រាប់អា្ច្បំលពាោះ
ញាត្ិមិត្រន្ភារី្ីមួយៗ លហើយលលើស្ពី្ល្ោះ
លទៀត្មិ្ទ្ត្ូវប៉ាោះពាល់លធវើលអាយលៅហែងដល់
អវី ៗខ្ដលនដរូររបស់្មលួ ្ទ្ស្ឡាញ់លែើយ។ 
លហតុ្អវីបា្ជ្ជជីវតិ្បដីទ្បព្្ធ ទ្ត្ូវា្ភកដីភាព្
(លស្ច្បកដីលស្ថែ ោះទ្ត្ង់)? 
 ក.លត្ើម្ុស្សទ្បុស្ា្ទ្សី្លទ្ៅអាោះជ្ជលរឿង   ធមែ
តាឬយ៉ា ង ? 25  

ម្ុស្សភារលទ្ច្បើ្ហាក់យល់ថា ថា
ម្ុស្សទ្បុស្ សឹ្ង ងំអស់្លួច្បា្ទ្សី្ លទ្ៅ
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ រឺជ្ជលរឿងធមែតា។ ន្តស្រីជ្ជទ្បព្្ា
                                                            
25  ស្ ំង, លកាោះស្្រិភាព្ នថ្ៃទី ១៨ ខ្ម កុមភៈ ឆ្ញន  ំ២០២០, 
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/1033739.html 

មលោះ ខ្ថ្ម ងំលពាលពាកយថា កនុ ងអាោះបរី លយើង 
លទ្ៅអាោះបដីលរ, មលោះថាលបើសិ្្ទ្ត្ឹមសីុ្្ំឱយលុយរឺ
មិ្អីលទ កុំឱយខ្ត្ទ្ព្លហើ្យកជ្ជទ្បព្្ាចុ្បង។ 
បុរស្ខ្មែរភារលទ្ច្បើ្ជ្ជអនករកលុយអគត្់អគង់

ទ្រួស្ថរ ពួ្កលរក៏ា្លទាភាព្្ឹងកឹបលកង
លុយទុកចាយលៅខ្ងលទ្ៅអាោះ។ ម្ុស្សទ្បុស្
ា្ឪកាស្លដើរលទ្ៅអាោះលហើយ អឹកសីុ្ ទ្សី្ទ្ស្ថ
ខ្លបង តាមច្បិត្រ។ លៅកនុងស្ងគម ន្តស្រីខ្មែរ ហាក់
ា្រំនាបវបបធម៌កនុ ងការលដើរលហើ រ លទ្ពាោះលៅ
ា្ម្ុស្សភារលទ្ច្បើ្រិត្ថា វាមិ្ស្មទំ្ង
លែើយលបើសិ្្ជ្ជម្ុស្សទ្សី្លដើរលលងយប់ អឹក
សីុ្ដូច្បបុរស្ៗលនាោះ។ លត្ើ សី្លធម៌ា្ស្រង់ដ្ឋរ
ពី្រស្ទ្ាប់លភទអាុយោន កនុងស្ងគមខ្មែរខ្ម្ឬលទ? 

ទ្បសិ្្លបើ ា្្ិនាន ការខ្ដលបុរស្លួច្ប
ា្ទ្បព្្ធចុ្បង ឬទ្សី្ខ្ងលទ្ៅអាោះថាជ្ជលរឿងធមែ
តា លនាោះវាអាច្បជរុំញឱយបុរស្លៅខ្ត្ទ្បទ្ពឹ្ត្រិលរឿង
ល្ោះប្រលទៀត្។ ទ្បសិ្្លបើទ្បព្្ធលដើមទ្បច្បណ្ឌ
្ិងបដឹងបដល់ លនាោះជលាល ោះទ្រួស្ថរ្ឹងលកើត្ា្
លែើង លហើយអាច្បឈ្ល្ដល់ការខ្បកបាក់។ អនក
ខ្ដលរងលទ្ោោះជ្ជងលររឺភរយិ ្ិងកូ្។  កូ្
មវោះភាព្កក់លៅរ លៅលព្លខ្ដលឪពុ្ការ យខ្លង
លោះោន ។ កនុ ងករណី្ជ្ជលទ្ច្បើ្ ភរយិមិ្ងាយ
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បដឹងបដីលែើយ រឺលទ្ច្បើ្ខ្ត្រកវធិីកចំាត្់ទ្សី្របស់្បដី។ 
ា្ទស្ស្ៈមួយលលើកលែើងថា កុំទ្ច្បខ្ណ្្
ឈ្លន ្ីស្រោន អីលនាោះរឺទ្សី្បដីលយើងលទលត្ើ។ ទស្ស្ៈ
ា្ការមិ្លព្ញច្បិត្រខ្ល ងំពី្ស្ំ ក់ច្បលនា
ន្តស្រី ្ិងលយ្ឌ័រ។ ច្បលនាល្ោះ ម រ្ូវការ
លោរព្សិ្ទធស្មធម៌ត្នមល ន្តស្រី ្ិង លយ្ឌ័រ លដ្ឋយ 
វាយទ្បហារខ្ល ងំលៅលលើច្បាប់ទ្សី្អងខ្ដរ។ 
ច្បលនាល្ោះ ចាត្់ទុកថាបុរស្ ខ្ដលា្ទ្សី្
កំ ្់លទ្ច្បើ្ រឺពិ្ត្ជ្ជនាមំក្ូវ រុណ្ឌ កមែ
ដល់ន្តស្រី លរឱយទ្ស្នមលមើលថា ទ្បសិ្្លបើជ្ជន្តស្រី
ជ្ជទ្បព្្ាា្ទ្បុស្កំ ្់ ល ទ្ច្បើ្វញិ  លត្ើ
អារមែណ៍្បុរស្យ៉ា ងលម៉ាច្បខ្ដរ? លរបា្ជទ្មុញ 
ន្តស្រីជ្ជទ្បព្្ាកុំឱយា្ច្បិត្រទ្់ ទ្ជ្ជយលដ្ឋយ
ទទួលស្ថគ ល់ការអិត្កបត្់ថាជ្ជលរឿងធមែតា 
លទ្ពាោះលរយល់ថា ការទទួលស្ថគ ល់ខ្បបល្ោះ្ឹង
លធវើឱយបុរស្ៗកា្់ខ្ត្មិលមូច្ប លហើយអនករងលទ្ោោះ
រឺន្តស្រីជ្ជទ្បព្្ា្ ិងកូ្។  

 

ម. មតិរិភាក្ា 

១. Sothearak Heng ៖  លបើបរីា ន្្តស្រីលទ្ៅអាោះ រឺ
លដ្ឋយស្ថរា្បញ្ហា កនុងទ្រួស្ថរ។ ទ្ត្ូវសិ្កា 
លត្ើបញ្ហា លនាោះជ្ជអវី? 

២.  Pongsametrey Karath ៖  លបើ ន្តស្រី លនាោះជ្ជ
ម្ុស្សទ្សី្លែទ្រប់ទ្ោ្់ ល ោះបុរស្ជ្ជបដីលនាោះ
ធាល ប់មិលមូច្បពី្មុ្មកយ៉ា ង ក៏លដ្ឋយ ក៏

មិ្ហា ្កបត្់ច្បិត្រទ្បព្្ធមលួ្ខ្ដរ។ លហតុ្អល
វាា្លទ្ច្បើ្ករណី្ មិ្អាច្បយកមក្ិយយ
ជ្ជរួមបា្លទ។ លបើទ្បនព្ណី្ខ្មែរឲ្យន្តស្រី រក
លុយដណ្ដឹ ងបុរស្ លហើយលព្លលរៀបការរួច្ប 
ខ្ងន្តស្ដីជ្ជអនករកសីុ្ច្បិញ្ចឹ មបុរស្លទៀត្លនាោះ 
លៅលព្លខ្ដលា្លរឿងឬបញ្ហា ជ្ជមួយោន  
ខ្ដលប ដ លឲ្យខ្ងន្តស្ដីមិ្ស្បាយច្បិត្រ 
ន្តស្ដីាន ក់លនាោះក៏្ឹងលធវើដូច្បបុរស្ស្ព្វនថ្ៃខ្ដរ 
លហើយបុរស្ៗក៏ោែ ្សិ្ទធិ លទ្ច្បើ្កនុ ងការត្វា៉ា    
ខ្ដរ។ លត្ើន្តស្ដីភារលទ្ច្បើ្ធាល ប់រិត្លទថា ទទ្ាំ
បុរស្ាន ក់រកលុយចូ្បលស្ដីដណ្ដឹ ងអនកថាលរមំ
ទ្បឹងខ្ទ្បងប៉ាុ ា  លហើយលព្លរស់្លៅជ្ជមួយ
ោន បុរស្ភារលទ្ច្បើ្ោត្់មរំកលុយមកអគត្់អគង់

ទ្រួស្ថរ លដ្ឋយលព្លមលោះោត្់មលំធវើការអង យក
លុយមួយច្បំ្ ួ្លៅវ ិ្ ិ លយរអង ប៉ាុខ្្រលព្ល
ការងារមិ្អាច្បលឆ្លើយត្ប្ិងត្ទ្មូវកាទ្រួស្ថរ 
ការវ ិ្ ិ លយរមិ្បា្លជ្ជរជ័យ សួ្រថាលត្ើ
ា្ន្តស្ដីជ្ជទ្បព្្ធប៉ាុនាែ ្នាក់ខ្ដលលច្បោះលលើក
ទឹកច្បិត្របដី អាុយលៅវញិន្តស្ដីភារលទ្ច្បើា្ខ្ត្ការ
ស្ដីបលនាា ស្...។ល។ 

៣. So Pheap ៖ ខ្ត្ស្ព្វនថ្ៃល្ោះ ា្ត្ិច្ប ស់្
ខ្ដលបរីរកលុយខ្ត្ាន ក់ឯង។ ល ោះមំ ងំពី្រ
នាក់យ៉ា ង  ក៏លៅខ្ត្ល ើញលៅា្បរីអិត្
កបត្់ លទ្ពាោះស្នាដ ្ខ្កមិបា្ (សុ្ំល ស្ខ្ដល
ស្ដំីធៃ្ ់) 
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៤. Pongsametrey Karath៖ So Pheap  
បាទអររុណ្ច្បំលពាោះការលឆ្លើយត្ប មញុ ំមិ្
ខ្ដលទ្បកា្់កនុ ងការបលញ្ច ញមត្ិ របស់្
បុរគលាន ក់ៗលទ ដូច្បមញុបំា្្ិយយលហើយថា 
លយើងមិ្អាច្ប្ិយយជ្ជរួមបា្លទ លទ្ពាោះ
ថាម្ុស្សលយើង ងំទ្បុស្ ងំទ្សី្ក៏ា្
ច្បណុំ្ច្បមុស្ ច្បណុំ្ច្បទ្ត្ូវ ដូច្បោន ។ លព្លមលោះ
ការកបត្់អិត្ មិ្ខ្ម្ ងំទ្បុស្ទ្សី្ សុ្ទធខ្ត្
មុស្លនាោះលទ លហើយម៉ាាងលទៀត្ ការកបត្់អិត្
មិ្ខ្ម្សុ្ទធខ្ត្ទ្ត្ូវលនាោះខ្ដរ.. . (ស្ំខ្្់ 
បំអុត្រឺការខ្វកខ្ញករកមុស្្ិងទ្ត្ូវល្ោះ
ឯង)។ 

៥.  Sothav Hor ៖  មញុ ំយល់ ទ្ស្ប រំ្ិត្ ខ្ដល
្ិយយថាម្ុស្សទ្បុស្អាច្បរកទ្សី្លទ្ៅ
បា្លនាោះរួបញ្ច ប់វាលៅ។ ម្ុស្សទ្សី្ក៏ជ្ជ
ម្ុស្សា្ច្បិត្រា្លថ្លើមខ្ដរ។ ទ្ស្នមលមើល
ថាលបើម្ុស្សទ្សី្លៅា្ទ្បុស្អឹកសីុ្លទ្ៅ
អាោះវញិលត្ើម្ុស្សទ្បុស្រិត្យ៉ា ង ខ្ដរ?កុំ
យករំ្ិត្ដ្ឋក់រំនាបមកលលើម្ុស្សទ្សី្
លព្កអី, លបើស្ងគមលអាយត្នមលលៅលលើម្ុស្ស
ទ្បុស្កនុងភាព្អិត្កបត្់ការជ្ជលរឿងធមែតា មញុ ំ
ដូច្បជ្ជលមើលមិ្ល ើញថាត្នំលម្ុស្សទ្បុស្

                                                            
26 អជាចារ   អ័ច្ប-ឈ្លចា  បា.(្ .) ការទ្បទ្ពឹ្ត្រក្លងបញ្ញត្រិ, ការ
ទ្បទ្ពឹ្ត្រមុស្ច្បាប់; ារយទអាទ្កក់ : ម្ុស្សា្អជាចារលរ
ពិ្បាកស្ដីថា ស់្ ។ លវវ. វតី្កិកម ឬ វតី្ទិ្កម ។   

ជ្ជអវី រាឺ្រអឺត្់? លទ្ពាោះថាការលដើអឹកសីុ្ទ្សី្
ញី កបត្់ទ្បព្្ធកូ្លធវើឲ្យន្តស្រីខ្ដលជ្ជារ យ
របស់្កូ្មលួ្ ន្តស្រីខ្ដលបា្ទ្កាបកាលដល់
កល្ាលជ្ជមួយោន  ទ្ត្ូវរងទឹកខ្ភនក្ឹងឈឺ
ចាប់ថាជ្ជលរឿងធមែតាលនាោះ មញុ ំពិ្ត្ជ្ជលមើល
មិ្ល ើញថាម្ុស្សទ្បុស្ា្្័យអី? 
លហើយត្នមលម្ុស្សទ្បុស្លៅទ្ត្ង់ ? 

៦. Vannavy Kps ៖ លត្ើរួរកាត្់លិងកបរី ខ្ដលហាម 
្ិង្ិយយមិ្ស្ថរ ប់ ខ្ម្លទ? 

៧. Sela Sar ៖ រំ្ិត្នាឲំ្យបាត្់បង់ត្នមលរបស់្
ន្តស្ដី ្ិងបងាា ញពី្ភាព្កលមាយន្ការអប់រ។ំ 

ច្បលំពាោះការទ្បទ្ពឹ្ត្រិមុស្កនុងកាម(កាលមសុ្
មិចាា ចារា sexual misconduct) របស់្បុរស្លកើត្ា្
លុោះទ្តាខ្ត្ទ្បទ្ពឹ្ត្រអំលព្ើអជាចារ26លៅលលើន្តស្រី
ខ្ដលា្អនកទ្រប់ទ្រង២០ជពូំ្ក ៖ ១.ាតុ្រកខិតា 
ន្តស្រីខ្ដលា្ាតាទ្រប់ទ្រងរកា, ២.បិតុ្រកខិតា 
ន្តស្រីខ្ដលា្បិតាទ្រប់ទ្រងរកា ៣.ាតាបិតុ្រកខិ
តាន្តស្រី ខ្ដលា្ាតាបិតាទ្រប់  ទ្រងរកា,៤.
ភរិ្ីរកខិតា ន្តស្រីខ្ដលា្បងបែូ ្ទ្សី្ទ្រប់ទ្រង
រកា ៥.ភាតុ្រកខិតា ន្តស្រី ខ្ដលា្បងបែូ ្ទ្បុស្
ទ្រប់ទ្រងរកា,  ៦.ញាត្ិរកខិតា ន្តស្រីខ្ដលា្ញាត្ិ
ទ្រប់ទ្រងរកា ៧.លោត្ររកខិតា ន្តស្រីខ្ដលា្វងស
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ទ្ត្កូលជ្ជមួយោន ឬជ្ជត្ិស្ថស្្៍ដូច្បោន ទ្រប់ទ្រង
រកា ៨.ធមែរកខិតា ន្តស្រីខ្ដលា្អនកបដិបត្រិធម៌
ទ្រប់ទ្រងរកា ដូច្បជ្ជន្តស្រីអនកបួស្ជ្ជបព្វជិត្ឬ
បួស្ជ្ជដូ្ជីជ្ជលដើម។ ៩.ស្បរទិ ឌ  ន្តស្រីខ្ដល
អនកា្អ ំច្បដូច្បជ្ជទ្ព្ោះរាជ្ជជ្ជលដើមដ្ឋក់រាជយ
អាជ្ជញ  មិ្ឲ្យបុរស្ មួយទ្បទ្ពឹ្ត្រក្លងតាម
អំលព្ើច្បិត្រ។ ១០.ស្ថរកាខ  ន្តស្រី ខ្ដលា្បុរស្រូ
លស្នហាបា្ដណ្ដឹ ងលហើយ ១១.ធ្កកីតា ន្តស្រីខ្ដល
លរទិញឬលួស្លដ្ឋយទ្ទព្យល ោះត្ិច្បកដីលទ្ច្បើ្កដី
យកមកលធវើជ្ជភរយិ ឬខ្ដលាតាបិតាបងបែូ ្
យកលៅលក់ឲ្យលរ។ ១២.ឆ្្ាវាសិ្្ី ន្តស្រីខ្ដលរត្់
លៅលធវើជ្ជភរយិបុរស្លដ្ឋយលស្កដីលព្ញច្បិត្ររបស់្
មលួ្ ១៣.លភារវាសិ្្ី ន្តស្រីខ្ដលលៅលធវើជ្ជភរយិ
បុរស្លទ្ពាោះខ្ត្ទ្ទព្យស្មបត្រិ ១៤.បដវាសិ្្ី ន្តស្រី
ខ្ដលលៅជ្ជមួយបុរស្លទ្ពាោះខ្ត្ស្ំព្ត្់លស្លៀក រឺ
ន្តស្រីខ្ដល ល់ទ្ក លុោះឲ្យស្ពំ្ត្់លស្លៀកជ្ជលដើមលៅ 
ក៏ទ្ព្មលធវើជ្ជភរយិលរខ្ត្មដង។ ១៥.ឱទ បត្រកិ្ី 
ន្តស្រី ខ្ដលទ្ោ្់ខ្ត្ព្ពួ្កញាត្ិជ្ជលដើមយកនដ
ទ្ជលក់ចុ្បោះកនុងអាិលទឹកអសអំគុ ោំន ជ្ជបដីទ្បព្្ធ។ ១៦.
ឱភត្ចុ្បមពដ្ឋ ន្តស្រីខ្ដលលរដ្ឋក់ទ្ទ្ូលពី្លលើកាល 
រឺន្តស្រីរកអុស្ជ្ជលដើម ខ្ដលា្បុរស្ មួយ
ជួយដ្ឋក់ទ្ទ្ូលអំពី្កាលលហើយនាយំកលធវើជ្ជ  

                                                            
27 អជាចារ   អ័ច្ប-ឈ្លចា បា.(្ .) ការទ្បទ្ពឹ្ត្រក្លងបញ្ញត្រិ,ការ 
ទ្បទ្ពឹ្ត្រមុស្ច្បាប់; ារយទអាទ្កក់ : ម្ុស្សា្អជាចារលរ
ពិ្បាកស្ដីថា ស់្ ។ លវវ. វតី្កិកម ឬ វតី្ទិ្កម។   

ភរយិ។ ១៧. សី្ច្ប ភរយិច្បន្តស្រីខ្ដលជ្ជ សី្
អង ជ្ជភរយិអង រឺន្តស្រីលធវើ សី្របស់្បុរស្ 
បុរស្លនាោះយកមកលធវើជ្ជភរយិ។ ១៨.កមែការចី្ប 
ភរយិ ច្បន្តស្រីខ្ដលជ្ជកូ្ឈនួលលរអង ជ្ជភរយិ
អង ១៩. ធជ្ជហដ្ឋ ន្តស្រីខ្ដលពួ្កលស្នា កងទ័ព្
បា្វាយដលណ្ដើ មយកមកអំពី្ច្បមាំង លហើយ
បុរស្ មួយយកលធវើជ្ជភរលិយរបស់្លរ។ ២០.ម
ហុត្រិកា ន្តស្រីខ្ដលា្បុរស្រប់ទ្បស្ព្វខ្ត្មួយ
ទ្ស្បកមួយទ្ោ ឬន្តស្រីលព្ស្ាខ្ដលបុរស្កក់ទ្បាក់
ជ្ជមុ្។ លទ្ៅពី្ល្ោះ លរមិ្ចាត្់ទុកថាមុស្កនុងកា
លមលទ លលើកខ្លងខ្ត្ទ្បព្្ធរបស់្បុរស្ជ្ជបដីហួង 
ខ្ហងទ្បច្បណ្ឌ រកលរឿង។ ករណី្ល្ោះ លៅទ្បលទស្
កមពុជ្ជ ា្ច្បាប់ស្ដីពី្ឯកព្័្ធភាព្ ស្ទ្ាប់លដ្ឋោះ
ទ្ស្ថយបា្ លពាលរឺលបើទ្បព្្ធលព្ញច្បាប់មិ្
បា្បរឹងអដល់លទ លនាោះបដីមិ្ទ្ត្ូវា្ល ស្ទណ្ឌ ឬ
ពិ្្័យអវីលែើយ។  

ច្បខំ្ណ្កការទ្បទ្ពឹ្ត្រិមុស្កនុងកាម (កាលម
សុ្មិចាា ចារា sexual misconduct)របស់្ន្តស្រី លកើត្
ា្លុោះទ្តាខ្ត្ទ្បទ្ពឹ្ត្រអំលព្ើអជាចារ27 លដ្ឋយ
កបត្់ស្ថវ មី លពាលរឺបាត្់ភកដីភាព្។ លទ្ៅពី្ល្ោះ លរ
មិ្ចាត្់ទុកថាមុស្កនុងកាលមលទ លទ្ពាោះមិ្ខ្ដល
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ា្ន្តស្រី លៅយកបដីលរលទ រឺា្ខ្ត្បុរស្លទ
ខ្ដលលៅអិត្កបត្់ ឬយកទ្បព្្ធលរ។  

កនុ ងដំលណ្ើ រកស្ថងជីវតិ្ទ្រួស្ថរមួយឱយ
ទ្បកបលដ្ឋយសុ្ភងគល មិ្ខ្ម្ជ្ជការងាយទ្សួ្ល 
លព្កលទ។ ការមវោះ្ូវកតារ  ឬលកខមណ្ឌ  មួយ
លនាោះ សុ្ភមងគលវាបាត្់លៅតាមលនាោះខ្ដរ។ លទ្ៅពី្
កតារ  មលនាស្ញ្ច ត្នា, សុ្មភាព្ ហិរញ្ញវត្ាុ  លៅ
ា្កតារ ដនទលទៀត្ខ្ដលជួយជីវតិ្ទ្រួស្ថរ ឱយចាក
អុត្ពី្វ បិត្រិនានា កតារ ពិ្ លស្ស្លនាោះរឺ  សី្ល      
លកខមណ្ឌ ។ តាមពិ្ត្ជលាល ោះកនុងទ្រួស្ថរ ងំអស់្ 
វាទ្ោ្់ខ្ត្ជ្ជលទធអលន្លហតុ្ខ្ដលលកើត្លច្បញ
មកពី្ការមវោះសី្លលកខមណ្ឌ លនាោះឯង។ ជ្ជលរឿយៗ 
លយើងល ើញា្ជលាល ោះកនុ ងទ្រួស្ថរលលច្បលច្បញ
មក លធវើឱយដឹងឮជ្ជស្ថធារណ្ៈ លហើញដំណឹ្ង
អកុស្ល ងំល្ោះទ្ត្ូវបា្អាយ ្ិងខ្ច្បកអាយ
ប្រតាមទ្បព្័្ធអសព្វអាយខ្ដលជ្ជការបូកបខ្្ាម 
ការឈឺចាប់លលើកការឈឺចាប់នាឱំយកា្់ខ្ត្ឈឺចា
ប់។  ការកស្ថងទ្រួស្ថរមួយខ្ដលា្ លស្រភីាព្ឬ
លំ្ឹងហិរញ្ញវត្ាុ , ា្សុ្មភាព្លែ រកបា្ រូ
ខ្ដលមលួ ្ទ្ស្ឡាញ់ទុកច្បិត្រ  ្ ិ ងទ្បកបលដ្ឋយ 
សី្លលកខមណ្ឌ  លនាោះជ្ជភព្វស្ំ ងមពស់្បអុំត្
របស់្ម្ុស្ស។ កតារ  ងំល្ោះ វាមិ្ងាយបា្មក
លដ្ឋយឯកឯងលទ រឺវាត្ទ្មូឱយា្ការទ្បឹងខ្ទ្បង
ខ្ល ងំទ្ស្ប្ឹងឱកាស្អលំ យអង។  
 

៦.ប្រួសារខ្មែរ ន្ិង ក្រណីយក្ិច្ច 
ទ្រួស្ថរជ្ជអនកលទ្ជើស្លរ ើស្ស្ាជិកន្

ស្ងគម លហើយទទួលរា៉ា ប់រងច្បិញ្ចឹ ម ការពារ ្ិង 
អប់រសំ្ាជិកថ្ែីៗរហូត្ដល់លរអាយុលព្ញវយ័។ 
ទ្រួស្ថរជ្ជមជឈ  មណ្ឌ លន្ស្កមែភាព្ខ្ង    
ឧស្ាហកមែ ខ្ងពាណិ្ជាកមែ ខ្ងលស្រភីាព្ 
លហើយភារៈរបស់្ទ្រួស្ថរមិ្ខ្ម្លៅទ្ត្ឹមខ្ត្ទ្ត្ង់

បលងកើ្ស្កមែភាព្ ងំឡាយលនាោះលទ រឺស្ំខ្្់
លៅទ្ត្ង់ការទ្ទទ្ទង់ជីវតិ្ស្មព័្ធ។ ទ្រួស្ថរល្ោះ
លហើយខ្ដលជ្ជអនកប្រឬបញ្ាូ ្្ូវទ្បនព្ណី្ខ្ង
ស្ថស្នា ខ្ង្លយបាយ ្ិងជ្ជអនកធានាភាព្
ទ្រប់ទ្ោ្់ន្ទាល ប់លអសងៗ។ ទ្រួស្ថរខ្មែរបលំព្ញ
បា្្ូវមុមងារយ៉ា ងស្ំខ្្់ ខ្ងអលូ វស្ងគម្ិង
ខ្ងអលូ វសី្លវជិ្ជា ។ 

 

៦.១. ការាន្ក្នូ្ 

លោលបណំ្ងធបំអុំត្ ន្ធមែជ្ជត្ិទ្រួស្ថរ 
រឺការា្កូ្។ ទ្រួស្ថរខ្ដលោែ ្កូ្ រឺពិ្ត្ជ្ជពុ្ំ
បា្បលំព្ញករណី្កិច្បចរបស់្មលួ្ច្បលំពាោះ ម្ុស្ស
ជ្ជត្ិលែើយ។ កនុងស្ថា ្ភាព្ជីវភាព្ស្ងគមបច្បចុបប្ន 
ា្ទ្រួស្ថរខ្មែរមលោះបា្លទ្បើមលធាបាយព្្ារ
កលំណ្ើ ត្ ឬរលូំត្កូ្។ទ្រួស្ថរខ្មែរភារលទ្ច្បើ្ា្
កូ្ជ្ជមធយម ទ្ត្ឹមខ្ត្ពី្រនាក់ប៉ាុ ល ា ោះ លរមិ្
ហា ្ា្កូ្លទ្ច្បើ្លែើយ ពី្លទ្ពាោះមវោះលទធភាព្
ច្បិញ្ចឹ ម្ិងអប់រកូំ្ឱយា្រុណ្ភាព្លែ។ ការ
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ព្្ារកលំណ្ើ ត្ ្ិងការរលូំត្កូ្ រឺជ្ជអលំព្ើបាប
ខ្ដលមុស្ឆ្គងច្បលំពាោះស្ថស្នាអង។ ជ្ជទូលៅអនក
លទើប្ឹងលរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍លហើយថ្ែីៗ ពួ្កលរ
្ឹងា្កូ្យ៉ា ងឆ្ញប់រហ័ស្បនាា ប់ពី្លរៀបការរួច្ប 
លនាោះវារឺជ្ជការបាត្់បង់ឱកាស្រកច្បំណូ្ល
ស្ទ្ាប់រូទ្ស្ករខ្ដលា្កូ្ ងំលកែងមចីលនាោះ 
លហើយពួ្កលរទ្ត្ូវទទួលប្ាុ កលទ្ច្បើ្ជ្ជងពួ្ករូ
ទ្ស្ករខ្ដលពុ្ំ ្់ា្កូ្ ឬក៏អនកលៅលីវអង  
ខ្ដរ។28 

បច្បចុបប្ន ទ្បជ្ជជ្ខ្មែរា្ដង់សីុ្លត្ ប
្ិងា្ច្បំ្ ួ្ត្ិច្បលបើលទ្បៀប្ឹងទ្បលទស្ជិត្ខ្ង។ 
ម្ុស្សទ្ត្ូវការប្រពូ្ជព្ងសវងសទ្ត្កូល លហើយ 
ស្ងគមទ្ត្ូវការបលងកើត្ស្ាជិកថ្ែីរបស់្មលួ ្ មក
ជំ្ ួស្ស្ាជិកខ្ដលទទួលមរណ្ភាព្លៅ។ លបើ
ា្ម្ុស្សស្ថល ប់លហើយម្ុស្សលកើត្ថ្ែីា្ច្បំ្ ួ្
ត្ិច្បឬោែ ្ម្ុស្សប្រលវ្លទលនាោះ ស្ងគម្ឹងទ្ត្ូវ
រោយ លហើយជ្ជត្ិក៏្ឹងទ្ត្ូវរលុបរលត្់ ឬក៏នា ំ
ម្្ូវលស្ច្បករីវនិាស្លៅវញិខ្ដរ។ លបើទ្រួស្ថរ ងំ
អស់្ឈប់ឱយា្កូ្ឬកូ្ត្ិច្ប លនាោះស្ងគមខ្មែរ
អាច្បលធវើដលំណ្ើ រលៅរកភាព្វនិាស្ស្ថបសូ្្យ។  

ទ្រួស្ថរឥត្កូ្ ជ្ជទ្រួស្ថរមវោះលកខណ្ៈ
ស្មបត្រិខ្ងស្ាភ រៈ ្ិងខ្ងសី្លវជិ្ជា ។ ធមែតា
កាល ា្កូ្ បដីទ្បព្្ធ ងំពី្រនាក់ ខ្ត្ងខ្ត្
                                                            
28 ទ្កុមអនកទ្ស្ថវទ្ជ្ជវទ្បចាទំ្កុមហ ុ្TNS, របាយការណ៍្ ខ្ម 
តុ្ោ ឆ្ញន ២ំ០១៤, https://www.postkhmer.com/post-plus/ 

ខ្ទ្បទ្បួល ជ្ជពិ្លស្ស្ខ្ងអលូ វច្បិត្ររំ្ ិត្ រឺអនក ងំ
ពី្រចាប់ា្ស្លញ្ចត្នាជ្ជថ្ែីលទៀត្ ដូច្បជ្ជលស្ច្បកដី
ទ្ស្ឡាញ់របស់្ឪពុ្កច្បលំពាោះមលួ  ្លស្ច្បកដីទ្ស្ឡាញ់ 
របស់្ាដ យច្បលំពាោះកូ្ រឺជ្ជស្លញ្ចត្នាមួយ ខ្ដល
រួមវភិារ ជួ្យរតឹ្ច្បណំ្ងឲ្យជ្ជប់ខ្ល ងំកនុងទ្រួស្ថរ។ 
ការា្កូ្ បុរស្ចាប់ល ើញច្បាស់្ថា ន្តស្រីជ្ជ
ទ្បព្្ធមលួ្អង ជ្ជាដ យរបស់្កូ្លរាន ក់អង។ ឯ
ន្តស្រីវញិក៏ចាប់ល ើញថាបុរស្ជ្ជបដីមលួ្អងជឪពុ្ក 
ន្កូ្មលួ្អង។ ដូលច្បនោះកូ្ជ្ជច្បណំ្ងទ្បលស្ើរបអុំត្
ច្បំលពាោះបដីទ្បព្្ធ។ កាល ា្កូ្ បដីទ្បព្្ធ
កា្់ខ្ត្ស្ថគ ល់ពី្ជីវតិ្មលួ្ឯង្ិងកាត្ព្វកិច្បចកនុ ង
ការច្បិញ្ចឹ មកូ្ ទ្ព្ម ងំយល់ពី្ត្នមលមលនាស្
លញ្ចត្នា ្ិងឧបការរុណ្ឪពុ្ការ យ ខ្ដលធាល ប់
ល ធវើ មក លលើ មលួ ្ ។  ល ព្លល្ ោះ  ការបំ ល ព្ញ
ករណី្យកិច្បចរបស់្កូ្ច្បលំពាោះឪពុ្ក ារ យ រឺជ្ជ
អលំព្ើចាបំាច្ប់បអុំត្ ស្ទ្ាប់កូ្ខ្ដលា្កត្ញ្ញូ  
កត្លវទតាធម៌។ 

 
 

៦.២.ការច្ិញ្ចមឹ ន្ិង ការអរ់រកំ្នូ្ 

តាមធមែជ្ជត្ិ ្ិងវបបធម៌ ត្ទ្មូវឱយឪពុ្ក
ាដ យខ្មែរ ទទួលមុស្ទ្ត្ូវកនុងការច្បិញ្ចឹ មខ្ថ្រកា 
្ិងអប់រកូំ្កុឱំយមូច្បលឈ្លែ ោះពូ្ជព្ងសវងសទ្ត្កូល 
លធវើយ៉ា ង ឱយកូ្បា្មពស់្មុមាត្់  ា្
ញាត្ិមិត្ររាប់អា្ លហើយរដាធមែ្ុញ្ញន្ទ្ព្ោះ
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រាជ្ជ ច្បទ្កកមពុជ្ជ ាទ្តា៤៧ ក៏បា្ខ្ច្បងថា 
ាតាបិតា ា្កាត្ព្វកិច្បចច្បិញ្ចឹ មខ្ថ្រកា ្ិង
អប់ រ ំកូ ្ ឱ យ លៅជ្ជព្លរដាលែ។  កូ ្ា្
ករណី្យកិច្បចច្បិញ្ចឹ ម ្ិងបីបាច្ប់ខ្ថ្រកាាតា
បិតា ខ្ដលចាស់្ជរាតាមទំល្ៀមទាល ប់ខ្មែរ។
លហតុ្ល្ោះលហើយ លទើបលយើងស្លងកត្ល ើញថា   
ារ យឪពុ្កខ្មែរភារលទ្ច្បើ្មិត្មំពុ្ោះពារមិ្ខ្ល ច្ប
ល្ឿយហត្់ ទ្ ទំ្ទការងារទ្រប់ខ្បបយ៉ា ងលដើមប ី
ច្បិញ្ចឹ មកូ្ លព្លមលោះទ្បទ្ពឹ្ត្រិអំលព្ើអសី្លធម៌     
ក៏ា្។  

ការងារកសិ្កមែ  ការជំ្ួញជួញដូរ 
 ក់ទង្ឹងជីវតិ្ស្ត្វ នរប្លំខ្ភនកជញ្ាី ងជ្ជលដើម
ខ្ត្ងខ្ត្លកើត្ា្លៅទ្រប់ត្បំ្់។ កុទុំកច្បិត្រលម  
កុទុំកច្បិត្រផាក យ កុទុំកច្បិត្រ កុទុំកទ្បព្្ធបដីថាអត្់
ស្ថហាយ កុំទុកឪពុ្កាដ យថាអត្់បំណុ្ល។  
លៅកនុ ងបទស្ែូ ត្"ទំ្ួញលទ្បត្" ្ិព្្ធលដ្ឋយ
លោក លព្ទ្ជ សុ្ខ្ បា្លរៀបរាប់អពីំ្ការទ្បទ្ពឹ្ត្រ
អលំព្ើអសី្ធម៌ បាប របស់្ឪពុ្ការ យ កនុងការមំ
ច្បិញ្ចឹ មកូ្ លហើយបា្លកើត្លៅជ្ជលទ្បត្លទ្កាយ
លព្លស្ថល ប់។ ទ្បជ្ជជ ខ្្មែរទទួលស្ថគ ល់្ូវត្ថ្ភាព្ 
ល្ោះ លហើយខ្ត្ងស្ថដ ប់ស្ែូ ត្ល្ោះល្ោះលៅ រដូវ
បុណ្យកា្់បិណ្ឌ  ។  

លដ្ឋយស្ថរកាលៈលទស្ៈ ភាព្អវជិ្ជា  មវោះ
ការអប់រ ំ្ិងកតារ លអសងលទៀត្ រឺជ្ជលហតុ្ជទ្មុញ
ឱយឪពុ្កាដ យទ្បទ្ពឹ្ត្រិមុស្សី្លធម៌ លដើមបកូី្។  
ប៉ាុខ្្រា្ករណី្មួយច្បំ្ ួ្ខ្ដលឪពុ្កាដ យលក់
កូ្លដើមបលុីយស្ទ្ាប់ទ្បលយជ្៍មលួ ្ខ្ដរ។ 
លហតុ្ល្ោះលហើយលទើបា្អ្ររារម្៍ពី្ស្ថា ប័្

ា្ស្មត្ាកិច្បចលដើមបទីប់ស្ថក ត្់បញ្ហា  ងំល្ោះ។ 
រដាបា្ធានារកាការពារសិ្ទធិ របស់្ កុារ 
ដូច្បខ្ដលា្ខ្ច្បងកនុងអ្ុស្ញ្ហញ ស្ដីពី្កុារ ជ្ជ
ពិ្លស្ស្សិ្ទធិា្ជីវតិ្រស់្លៅ សិ្ទធិទទួលការ
អប់រលំរៀ្សូ្ទ្ត្ សិ្ទធិទ្ត្ូវបា្ទទួលការោពំារ 
កនុងស្ថា ្ការណ៍្ា្ស្ន្តងាគ ម ្ិង ការការពារ
ទ្បឆ្ញងំ្ឹងអាជីវកមែ លស្ដាកិច្បច ឬកាមរុណ្លលើ
កុារ ្ិងោពំារទ្បឆ្ញងំ្ឹងការងារ ងំឡាយ 
ខ្ដលអាច្បលធវើឱយមូច្បដល់ការអប់រ ំ្ិងការលរៀ្
សូ្ទ្ត្របស់្កុារ ឬខ្ដលនាឱំយអ្ររាយដល់សុ្ម
ភាព្ ឬសុ្មុាលភាព្របស់្ កុារ។  

ទ្រួស្ថរជ្ជអនកអដល់្ូវការអប់រដំំបូង 
ខ្ដលចាត្់ទុជ្ជអាទិភាព្ លទ្ពាោះការអប់រដំំបូង
អាច្បជ្ជទាល ប់លែអាទ្កក់ទ្បសិ្្លបើជ្ជលែ លនាោះ
ការអប់រ ំ្ ឹងលៅជ្ជងាយទ្សួ្ល ខ្ត្លបើអាទ្កក់
វញិ ការអប់របំ្រលៅមុម វាពិ្បាកខ្ល ងំ ស់្ 
លទ្ពាោះទ្ត្ូវច្បំ យលព្លលដើមបកីំចាត្់ទាល ប់
ចាស់្ ខ្ដលជ្ជទាល ប់អាទ្កក់លនាោះលចាលលច្បញ
សិ្្។ ទ្រួស្ថរជ្ជទីកខ្្លងលែបអុំត្លដើមបបីណ្ដុ ោះ
ការអប់រលំដើមបបីណ្ដុ ោះសី្លអំលព្ើ រឺលហតុ្ដូលច្បនោះ
លហើយបា្ជ្ជស្ងគមទ្ត្ូ វចាត្់ការស្ព្វយ៉ា ង
លដើមបកីារពារទ្រប់ទ្រួស្ថរ លដើមបសី្ទ្មួលការរស់្
លៅលដើមបធីានារា៉ា ប់រងដល់ការលូត្ោស់្ ្ិង
ស្្រិសុ្មន្ទ្រួស្ថរ។ យល់ខ្បបល្ោះលហើយបា្
ជ្ជដូ្តាខ្មែរអរល់ជ្ជពាកយលស្ថល កថាដខំ្ដក ្់ 
លៅលៅដ  ទ្បលៅម្ុស្ស ្់លៅលកែង។ 
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៦.៣. ការទុក្ោក្់ក្នូ្វៅឲ្យាន្រូ 

ការទុកដ្ឋក់កូ្លៅឱយា្រូ(បរទី្បព្្ធ) រឺ
ជ្ជករណី្យកិច្បចរបស់្ឪពុ្ការ យច្បលំពាោះកូ្។ ជ្ជ
ទូលៅឪពុ្ការ យខ្មែរ ខ្ត្ងខ្ត្មវល់ខ្វ យខ្ល ងំខ្ល ច្ប
កូ្មិ្ា្អនារត្លែ។ ជូ្កាល ឪពុ្កាដ យ 
លទ្បើអ ំច្បរបស់្មលួ្លទ្ច្បើ្កនុងការលទ្ជើស្លរ ើស្ បដី
ឬទ្បព្្ធ ជំ្ ួស្កូ្្ិងរា៉ា ប់រងលលើ ការច្ប ំយ
លលើពិ្ធីអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ឱយកូ្ខ្ថ្មលទៀត្។ កនុង
ករណី្ទ្ស្បរំ្ ិត្ោន លដ្ឋយមិ្ា្ការជ ំស់្
ពី្កូ្លនាោះភាព្រកីរាយខ្ត្ងលកើត្ា្លែើង ប៉ាុខ្្រ
ទ្បសិ្្លបើកូ្មិ្យល់ទ្ព្ម រុណ្កមែអលូ វច្បិត្រ 
អលូ វកាយខ្ត្ងលកើត្ា្លែើង។ ា្ឪពុ្កាដ យ
ភារលទ្ច្បើ្ មិ្លព្ញច្បិត្រ្ិងជំ ស់្្ឹងការ
ទ្ស្ឡាញ់ោន លួច្បោក់ឬ  លបើកច្បហំររបស់្កូ្ 
ពួ្កោត្់លៅា្អារមែណ៍្អាា៉ា ស្លៅលព្លកូ្
លួច្បា្ស្ងារ29។ លររិត្ថា មុ្្ឹងលដកលៅ

                                                            
29 ការា្ស្ងារ រជឺ្ជការទ្ស្ឡាញ់ោន រវាងបុរស្្ិងន្តស្រីមុ្
លរៀបការ។ ការា្ស្ងារ ជ្ជអលំព្ើមុស្្ឹងទ្បនព្ណី្ វបបធម៌
ខ្មែរ ខ្ដលលរចាត់្ទុកថាជ្ជអលំព្ើអសី្លធម៌មួយ លទ្ពាោះបា្
លលែើស្អវីខ្ដលលោលការណ៍្ខ្ដលស្ងគមបា្ហាមទ្បាម 
ប៉ាុខ្្រច្បាប់រដាកនុងស្ងគមខ្មែរ នាបច្បចុបប្ នមិ្បា្បញ្ញត្រិ
ហាមឃ្លត់្លទ លដ្ឋយចាត់្ទុកថាវាជ្ជខ្អនកមួយន្សិ្ទធិលស្រ ី
ភាព្របស់្ព្លរដា លយងតាមលោលការណ៍្លទធិទ្បជ្ជធបិ
លត្យយ លហើយឪពុ្កាដ យក៏មិ្ សូ្វត្ងឹខ្ត្ងខ្ល ងំច្បលំពាោះការ
ា្ស្ងារដូច្បពី្អត្តី្កាលខ្ដរ។ 

30  ឧឡារកិ ( រុ. ) មពង់មពស់្; ា្ត្នមល; នថ្លថាល ; លថ្កើងថាក ,្ ថ្កុ ំ
លថ្កើង; រុងលរឿង; ឧត្ដម, ទ្បលស្ើរ;  លលើស្ល្់; លទ្ច្បើ ,្ បរបូិណ៌្  

ជ្ជមួយោន  ទ្ត្ូវខ្ត្ស្ំព្ោះរាបកាលដល់កល្ាល 
រឺទ្ត្ូវលរៀបការជ្ជមុ្សិ្្។ ការលរៀបការឬពិ្ធី
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ខ្មែរបច្បចុបប្ន ភារលទ្ច្បើ្ទ្បទ្ពឹ្ត្រិ
លែើងយ៉ា ងឧឡារកិ30 អធិកអធម31្ិងអធិក
អធមែ32 លៅអាោះខ្ងទ្សី្ឬលៅតាមទីស្ថា ្នានា រឺ
លរមិ្សូ្វល ើញា្ ពិ្ធីអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ លរៀបច្បំ
លែើងលៅអាោះខ្ងទ្បុស្លែើយ។ ការច្ប ំយលលើ
នថ្លលរៀបច្បពិំ្ធីា្អទ្តាមពស់្ លបើលទ្បៀបលធៀប្ឹង
ទ្បាក់ច្បណូំ្លរបស់្ស្មីមលួ្។ ភារីខ្ងទ្បុស្ ទ្ត្ូវ
ា្លុយស្ទ្ាប់ចូ្បលស្ដីដណ្ដឹ ងភារីខ្ងទ្សី្ 
លដើមបទុីកចាត្់ខ្ច្បងលរៀបពិ្ធីមងគលការ ខ្ដលលរ
លៅថា ទ្បាក់ប ដ ការ លហើយមលោះលៅថាលុយ
នថ្លទឹកលដ្ឋោះ។ ខ្ងទ្សី្លស្នើសុ្ំទ្បាក់ ប ដ ការ
លទ្ច្បើ្ឬត្ិច្បលៅតាមធ្ធា្ ឋា្ៈជីវភាព្ ្ិង
ស្ថា ្ភាព្ជ្ជក់ខ្ស្រងរបស់្របស់្ភារីលរៀងមលួ្។ 
ទ្រួស្ថរខ្ងទ្សី្មួយច្បំ្ួ្អាច្ប ម រហួស្

31  អធកិអធម (អៈ ធកិ-អៈធ)ំ(រុ.)  ងំអធកិអង ងំអធមអង 
រ ឺងំរុងលរឿងអង  ងំរបុចិ្បរបុឬីរលម៉ាោះរលា៉ា ោះមលោះអង។ អធកិ(=
នទ្កខ្លង; លលើស្ល្់; ព្្់ទ្បាណ្; នទ្កលព្ក; រុងលរឿង) ្ ិង 
អធម(=ថ្យលថាក, លថាក ប; មិ រុ្ងលរឿង; រលម៉ាោះរលា៉ា ោះ)  

32  អធកិអធមែ  អៈ ធកិ-អៈធ័ម ( រុ.) ខ្ដលមុស្ធម៌យ៉ា ងនទ្ក
ខ្លង លទ្ៅរ្លងធម៌យ៉ា ងនទ្កខ្លង មុស្ច្បាប់យ៉ា ងនទ្ក
ខ្លង អាទ្កក់យ៉ា ងនទ្កខ្លង។ លទ្បើជ្ជអធកិអធម៌ ក៏បា្។ 
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លហតុ្ រហូត្ា្លឈ្លែ ោះថាជ្ជអនកលក់កូ្សីុ្។ 
ពិ្ធីអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ខ្មែរបច្បចុបប្ន ភារលទ្ច្បើ្បា្
ស្លងខបមករយៈលព្លទ្ត្ឹមមួយនថ្ៃប៉ាុ ល ា ោះ។   
កមែវធិីជ្ជទ្បនព្ណី្មួយច្បំ្ ួ្ទ្ត្ូវបា្កាត្់លចាល
លយងតាមកាលៈលទស្ៈ ្ិងទស្ស្ៈយល់ល ើ
ញ។ ពិ្ធីកូ្ទ្កមុំោងលជើងឱយកូ្កំលឡាោះទ្ត្ូវ
លុបលចាល លដ្ឋយស្ថរច្បលនាទស្ស្ៈលយ្ឌ័រ។
លភញៀវខ្ដលទ្ត្ូវអលញ្ាើញ ចូ្បលរួម មិ្សូ្វបា្ចូ្បល
រួមកនុងពិ្ធីជ្ជទ្បនព្ណី្លទ លភញៀវភារលទ្ច្បើ្បអុំត្ 
ទ្ោ្់ខ្ត្លៅសីុ្ការ(ចូ្បលរួមកនុ ងពិ្ធីជប់លលៀង
ទទួលអាហារ)ខ្ត្ប៉ាុ ល ា ោះ។ ពិ្ធីជប់លលៀងការ
ខ្ដលលព្ញ្ិយម រឺទ្ត្ូវលទ្រឿងទ្ស្វងឹ្ិងទ្បលភទ
អាហារនថ្លៗ។ ពិ្ធីមងគលការ្ីមួយៗា្ការ
ច្ប ំយ មពស់្។  លភញៀវ ងំឡាយចាបំាច្ប់ទ្ត្ូវភាា ប់
ជ្ជមួយច្បំណ្ងនដ លដើមបជួីយទប់ទល់្ឹងការ
ច្ប ំយរបស់្ាច ស់្កមែវធិី ។  

ជ្ជទូលៅលៅកនុ ងស្ងគមកមពុ ជ្ជ រឺកនុ ង
ច្បំល ម ១ភារ៣ន្ទ្បជ្ជជ្ ងំអស់្ រឺជ្ជ
ម្ុស្សលព្ញវយ័ខ្ដលា្អាយុលលើស្ពី្ ១៨+
លែើងលៅ។ លស្ាើរខ្ត្៣ភារ៤ (ទ្បខ្ហល ៧១ភារ
រយ) ន្ទ្បជ្ជជ្កមពុជ្ជខ្ដលា្អាយុចាប់ពី្ 
១៨ដល់ ២៥ឆ្ញន  ំជ្ជម្ុស្សលៅលីវ។ លដ្ឋយខ្ែក
ទ្កុមម្ុស្សខ្ដលា្វយ័ច្បលនាល ោះពី្ ២៦ដល់៣៥
                                                            
33 ទ្កុមអនកទ្ស្ថវទ្ជ្ជវទ្កុមហ ុ្TNS, របាយការណ៍្ ខ្ម តុ្ោ 
ឆ្ញន ២ំ០១៤, https://www.postkhmer.com/post-plus/ 

ឆ្ញន  ំរឺា្ច្បំ្ ួ្ទ្ត្ឹមខ្ត្ ១ភារ ៥ ខ្ត្ប៉ាុល ា ោះ។ តួ្
លលមភាររយមពស់្បំអុត្ន្ទ្បជ្ជជ្លព្ញវយ័
លរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ បា្ឆ្លុោះបញ្ហច ងំតាមរយៈវធិី
ពី្ររឺលំនាទំ្បនព្ណី្ទំល្ៀមទាល ប់ន្ការលរៀបច្បំ
របស់្អា ព្ាបាលឬក៏ការស្លទ្មច្បច្បិត្ររបស់្
យុវវយ័លៅតាមការវវិត្រិរបស់្ស្ងគម។ តួ្លលមន្
អនកលរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍លហើយា្កូ្ រឺា្
ច្បំ្ួ្៥៥ភាររយជ្ជទ្បការរួរកត្់ស្ាគ ល់វារឺ
អាទ្ស័្យលៅលលើធ្ធា្ខ្ដលពួ្កលរា្លទធ
ភាព្អាច្បច្ប ំយបា្។33 

កនុ ងកាលៈលទស្ៈខ្ដលកំរ ិត្ជី វភាព្         
ទ្រួស្ថរខ្មែរលៅា្កំរតិ្ ប ការច្បំ យលលើ  
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ បា្កាល យជ្ជវបិត្រិស្ងគមមួយដ៏
រុានំរ ៉ា ស្ទ្ាប់ស្មីលដើមកមែវធិីអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍្ិង
លភញៀវចូ្បលរួម ប៉ាុខ្្រស្ទ្ាប់អនកា្ច្បណូំ្លមពស់្ 
ឬអនកា្លទធភាព្ ពិ្ធីល្ោះរឺជ្ជឱកាស្ាស្
ស្ទ្ាប់ ស្ខ្មដងមលនាស្លញ្ចត្នារកីរាយស្បាយ 
កនុ ងការបលងកើ្ច្បំណ្ងមិត្រភាព្ ្ិងកិត្ា្ុភាព្
អងខ្ដរ។ ច្បំលពាោះអនកទ្ក អនកមធយម លបើលរអត្់
អលញ្ាើញសីុ្ការា្ការអ្់ច្បិត្រ ប៉ាុខ្្រលបើលរលៅសីុ្
ការញយៗ រខ្មងលួច្បត្ែូញថ្ៃូ រអំពី្វបិត្រិថ្វកិា
ទ្រួស្ថរ ជួ្កាលសុ្មច្បិត្រឱយកូ្ទ្បព្្ធឬបរី លៅ
អាោះសីុ្លស្ៀង លដើមបបីា្លុយលៅ ច្បងនដសីុ្ការ
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លរ។ លហើយលព្លមលោះសុ្មច្បិត្រមចីលុយលរយកលៅ
ច្បងនដការ ជ្ជពិ្លស្ស្លៅលព្លជពំាក់ច្បណំ្ងនដ
លរ លនាោះមិ្អាច្បលរច្បលវោះបា្លដ្ឋយោែ ្បញ្ហា
លែើយ។  

 

៧.ការ ិភារវលើការប្រតិរតតិសលីធម៌
ក្នងុប្រួសារ 

ខ្ងលទ្កាមល្ោះរឺជ្ជ ភាព្ខ្ល ងំ ឱកាស្ 
ភាព្លមាយ ការទ្បឈម ស្ទ្ាប់លដ្ឋោះទ្ស្ថយ
ទនំាស់្វបិត្រិខ្ដលលកើត្ា្លែើងកនុងទ្រួស្ថរខ្មែរ
បច្បចុបប្ន។ 

 

៧.១. ភារខាល ងំ ន្ិង ឱកាស 

ទស្ស្ៈាតាធិបលត្យយ ខ្ដលលោរព្
លលើកត្លមកើងន្តស្រីជ្ជច្បមបង លៅខ្ត្រស់្រលវ ើកកនុ ង
ស្ងគមវបបធម៌ខ្មែរ ល ោះបីកំពុ្ងទ្បឈម្ឹងទ
ស្ស្ៈបិតាធិបលត្យយ ្ិងទស្ស្ៈលយ្ឌ័រ ក៏
លដ្ឋយ។ ទស្ស្ៈបិតាធិបលត្យយ ្ិងទស្ស្ៈ
លយ្ឌ័រទ្ោ្់ខ្ត្បា្្ិងកពុំ្ងដលណ្ដើ មតួ្នាទី
របស់្មលួ្កនុងស្ងគមធម៌ខ្មែរ លដ្ឋយស្ថរខ្ត្     ឥទធិ
ព្លលស្ដាកិច្បច ្ិង្លយបាយមួយមណ្ៈៗ
ប៉ាុ ល ា ោះ។ កនុ ងជលទ្ៅន្ដួងច្បិត្រម្ុស្សខ្មែររឺ
លៅខ្ត្លោរព្របបលមជ្ជធជំ្ជ្ិច្បច។ ាដ យ្ិងអាោះ
លដើរតួ្ស្ំខ្្់ស្ទ្ាប់ទ្រួស្ថរ លដ្ឋយលលើកជ្ជ 
សុ្ភាសិ្ត្ថា សូ្វស្ថល ប់បា កុលំអាយស្ថល ប់លម សូ្វ
លិច្បទុកក រ លទល្លកុឱំយខ្ត្លភលើងលឆ្ោះអាោះ។ ជ្

ជ្ជត្ិខ្មែរលៅខ្ត្ា្ឆ្្ាៈរកាទ្ព្លឹងមរត្ក  
វប បធម៌ ខ្ដលជ្ជអត្រស្ញ្ហញ ណ្ជ្ជត្ិឱ យ លៅ
រង់វងសជ្ជ្ិច្បច។ លៅលព្លអំលព្ើ នទ្ព្អវជិ្ជា ទ្ត្ូវ
បលណ្ដ ញលអាយចាកលច្បញពី្មលួ្តាមរយៈការ
អប់រ ំលនាោះខ្មែរទ្បុស្ទ្សី្្ឹងកា្់ខ្ត្យល់ល ើញ
ច្បាស់្្ូវត្នមលមរត្កវបបធម៌របស់្មលួ្ជ្ជក់មិ្
ខ្្។ ការយល់ដឹងពី្ត្នមលមរត្កវបបធម៌របស់្
មលួ្រឺជ្ជមលធាបាយស្ខំ្្់មួយជួយឱយម្ុស្ស
ខ្មែរកា្់ខ្ត្លទ្ច្បើ្លែើងទ្បកា្់  សុ្ច្បរតិ្ធម៌     
អហិងាធម៌ រុណ្ធម៌ ្ិងបំលព្ញករណី្កិច្បច
តាមតួ្នាទីរបស់្មលួ្បា្ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវកា្់ខ្ត្ទ្បលស្ើរ
លែើងខ្ដរ។   
 
៧.២. ភារវមាយ ន្ិង រញ្ហា ប្រឈម 

ស្ងគមធម៌បច្បចុបប្ន បា្លទ្បើទ្បាស់្កមែវធិី
ជ្ជទ្បនព្ណី្ទ្បចារំដូវ ពិ្ធីបុណ្យ ្នានា ពិ្ធី
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ្ិងជួបជុំជប់ លលៀងលអសងៗ 
លដើមបលីស្ព្លទ្រឿងទ្ស្វងឹ(ទឹកបរូ រ្ិស្សយ័)ថាជ្ជ
អំលព្ើកិត្រិយស្។ ទឹកបរូ រ្ិស្សយ័ ងំលនាោះ បា្
បផំាល ញទ្រួស្ថរខ្មែរអស់្ជ្ជលទ្ច្បើ្។ បុថុ្ជា្ទូលៅ
យល់ថា អលំព្ើហិងា រឺជ្ជអលំព្ើអសី្ធម៌មួយខ្ដល
ខ្ត្ងលកើត្ា្លែើងជ្ជលរឿងៗជ្ជធមែតាកនុងស្ងគម
ទ្រួស្ថរ ល ទ្ពាោះថាចា្កនុ ងរាវខ្ត្ងា្រណ្ដំ              
អ រ ត្លៅជ្ជមួយលធែញខ្លងអីប៉ាោះទងគិច្បោន ។  
ភាព្អាតាែ ្ិយម ការមវោះទំ្ួលមុស្ទ្ត្ូវ ការមិ្
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លស្ថែ ោះទ្ត្ង់ ការមិ្ទុកច្បិត្រោន  ការរស់្លៅមិ្ចុ្បោះ
ស្ទ្មុងោន  ខ្ដលឈ្ល្លៅដល់ទំនាស់្ ជលាល ោះ 
បងកអំលព្ើហឹងា ប រ លលអាយា្របួស្ស្ថន ម 
ទ្ោទំ្ោរុានំរ ៉ា ពិ្ការភាព្ ស្ថល ប់ ្ិងរហូត្ដល់ការ
ខ្លងលោះ ហាក់លៅខ្ត្ប្រលកើត្ា្កនុ ងស្ងគម 
កមពុជ្ជឥត្ឈប់ឈរ ខ្ដលប្សល់្ូវកុារអនាថា
ជ្ចាស់្ជរាោែ ្ទីពឹ្ងខ្ដលជ្ជប្ាុ កដ៏ធំរបស់្     
រដា។ ការមវោះស្ថា ប័្ទទួលមុស្ទ្ត្ូវលលើ កុារមវោះទី
ពឹ្ង ជ្ចាស់្ជរា ជ្ជបញ្ហា ទ្បឈមខ្ដលទ្ត្ូវា្
ដំល ោះទ្ស្ថយស្មទ្ស្បតាមស្ភាព្ការណ៍្
ជ្ជក់ខ្ស្ដង។ ច្បាប់ទ្សី្ខ្ដលា្មលឹមស្ថរអប់រនំ្តស្រី
លអាយា្ភាព្ទ្់ភល្់តាមរ្លងសី្លធម៌ខ្មែរ
ខ្បរជ្ជទ្ត្ូវទទួលរងការរោិះរ្់ ពី្ច្បលនាន្តស្រីខ្ដល
ា្ទំលនារលៅរកលយ្ឌ័រ ថាច្បាប់ល្ោះខ្ត្ង
លដ្ឋយម្ុស្សទ្បុស្ មិ្លអាយត្នមលន្តស្រី  ្ិង នា ំ
លអាយន្តស្រីទ្់ទ្ជ្ជយលៅវញិ។  
 

៨.៣.ដ្ំវណាះប្សាយ 

 ក.ស្ថា ប័ រ្ដា អងគការលទ្ៅរដ្ឋា ភិបាល វស័ិ្យ 
ឯកជ្  ្ិងព្លរដាខ្មែរ ងំអស់្ រួរខ្ត្បលងកើ្
ការលឈវងយល់ដឹងលលើ ទស្ស្ៈាតាធិបលត្យយ
របស់្ខ្មែរ, ទស្ស្ៈបិតាធិបលត្យយ ្ិង ទស្ស្ៈ
លយ្ឌ័រ ឱយបា្ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ។ 

ម.បលងកើ្ការអប់រ ំ្ ិងអសព្វអាយ ច្បាប់
រត្ិយុត្រិ ្ិងច្បាប់ទ្កមខ្ដលជ្ជលោលការណ៍្
សី្លធម៌ខ្មែរឱយបា្ទូលទូំោយ។ 

រ.ជរុំញស្ថា ប័្ស្ថស្នា ងំអស់្ ខ្ដល
ា្វត្រា្លលើទឹកដីខ្មែរ ព្ទ្ងឹងការទ្បត្ិបត្រិតាម
លោលការណ៍្សី្លធម៌របស់្មលួ្ឱយទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ ជ្ជ
ពិ្លស្ស្ការលទ្បើទ្បាស់្ លទ្រឿងលញៀ្ទ្ស្វងឹ្ិង
លទ្រឿងបរូ រ្ិស្សយ័ ងំឡាយ។  

 .ព្ទ្ងឹង្ិងព្ទ្ងីកស្ថា ប័នានានាខ្ដល
អាច្បជួយ កុារកទំ្ពា ជ្ចាស់្ជរាោែ ្ទីពឹ្ងឱយ
បា្លរៀ្សូ្ទ្ត្ ្ិងរស់្លៅស្មរមយ។ 

ង.ដ្ឋក់បញ្ចូ លចូ្បលច្បាប់ទ្សី្ ្ិងច្បាប់
ទ្បុស្កនុងកមែវធិីសិ្កា ។ 
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វសច្ក្ដសីន្និោឋ ន្ 
ទ្រួស្ថរជ្ជមូលដ្ឋា ្ន្ស្ងគមា្ស្ថរៈ 

ស្ំខ្្់ស្ទ្ាប់ម្ុស្សជ្ជត្ិ។ បច្បចុ បប្នស្ថា ្
ភាព្ស្ងគមកមពុជ្ជលពារលព្ញលដ្ឋយស្្រិ សុ្ម    
ទូ ងំទ្បលទស្ ខ្ដលជ្ជឱកាស្លែស្ទ្ាប់ទ្រួស្ថរ 
រស់្លៅលដ្ឋយសុ្មទ្សួ្លបា្។ ប៉ាុ ខ្្រ ទ្រួស្ថរ
មួយច្បំ្ួ្ខ្បរជ្ជជួបទំនាស់្វបិត្រិស្ែុ រស្ថែ ញ
លហើយបា្ប្សល់ទុក្ូវបញ្ហា ជ្ជលទ្ច្បើ្ដល់ស្ងគម
ជ្ជត្ិ។  

ទំនាស់្វបិត្រិទ្រួស្ថរភារលទ្ច្បើ្ប ដ ល 
មកពី្ការមិ្យល់ដឹងសី្លវជិ្ជា  (ទស្ស្វជិ្ជា
សី្លធម៌) លទ្ច្បើ្ជ្ជងបញ្ហា ហិរញ្ញវត្ាុ។ មលធាបាយ 
លដើមបកីស្ថងលរៀបច្បទំ្រួស្ថរខ្មែរឱយបា្ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ 
ទ្បកបលដ្ឋយសុ្ភមងគល លច្បៀស្អុត្ពី្ទំនាស់្
វបិត្រិនានា រឺទ្ត្ូវបលងកើ្ការអប់របំណ្ដុ ោះប ដ ល
ដល់ព្លរដាលអាយយល់ដឹងអពីំ្សី្លវជិ្ជា  វធិីខ្ថ្
រកាសុ្មភាព្ ្ិងជំនាញឯកលទស្ស្ទ្ាប់
ស្ាែ អាជីលវា ទ្ព្ម ងំលរៀបច្បកំារពារស្្រិសុ្ម
ស្ ដ ប់ធាន ប់ យុត្រិធម៌ ស្មធម៌ កនុងស្ងគមជ្ជត្ិ
លអាយបា្លែទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ។  

ការងារស្ទ្ាប់នា ំលៅរកដំ ល ោះ
ទ្ស្ថយវបិត្រិខ្ងលលើ  រឺជ្ជកាត្ព្វកិច្បច របស់្      
ស្ាជិក ំងអស់្ោន កនុ ងស្ងគម   ំងអនក
្លយបាយ អនកស្ថស្នា បញ្ញវ្រ្ិងទ្បជ្ជជ្
ទ្រប់ទ្ស្ ប់ លទ្ពាោះទ្បសិ្្លបើស្ថា ្ភាព្ស្ងគម

ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវលែ ទ្រួស្ថរា្សុ្ភមងគល ្ិងអាុយមក
វញិ លបើស្ថា ្ភាព្ស្ងគមអាប់អួរលពារលព្ញ
លដ្ឋយអំលព្ើបាយមុមទ្រប់ទ្បលភទ លហើយទ្បជ្ជ
ជ្មិ្លោរព្ករណី្កិច្បចជ្ជព្លរដា មវោះភាព្
លស្ថែ ោះទ្ត្ង់មិ្ទុកច្បិត្រោន លនាោះ ការទ្បត្ិបត្រិ  
សី្លធម៌កនុង ទ្រួស្ថរក៏ា្ទលំនាលៅរកធាល ក់ចុ្បោះ
ជ្ជលដំ្ឋប់  ខ្ដរ។ ករណី្ល្ោះ ទ្បព្័្ធសិ្កាអប់រ ំ
រឺជ្ជរ្លឹ ោះស្ំខ្្់ មួយខ្ដលជួយម្ុស្សឲ្យ
ស្ថគ ល់ពី្ត្នមលរបស់្មលួ្ ្ិងកាល យជ្ជព្លរដាលព្ញ
លលញ។ ល ោះបីលរមចំ្ប ំយលុយលដើមបលីរៀបច្បំ
លធវើ ពិ្ធីអាពាហ៍ ពិ្ពាហ៍អឹកធឹកយ៉ា ង ក៏
លដ្ឋយ ក៏សុ្ភមងគលមិ្អាច្បស្ាិត្លស្ារ ខ្ដរ 
ទ្បសិ្្លបើស្ាជិកទ្រួស្ថរមវោះការយល់ដឹង្ិង
មវោះការទ្បត្ិបត្រិសី្លធម៌។ លហតុ្ល្ោះ ការអប់រ ំ
សី្លវជិ្ជា ដល់ស្ាជិកស្ងគមរឺជ្ជការចាបំាច្ប់
បអុំត្។  
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រន្ថន្ិវទ្ស 
ក.ទ្ពឹ្ត្ដិប័ទ្ត្, ទស្សនាវដដី, ស្ថរព្ត្៌ា្តាមអ្ររប ដ ញ 
១.Rhac, ខ្មលមស្ថ 28, 2017, rhac.org.kh 
២.www.km.wikipedia.org/wiki/វរិីភីឌាភាស្ថខ្មែរ   
៣.www.postkhmer.com  
៤.www.kohsantepheapdaily.com.kh 
៥.www.apsaracentral.com 
៦.www.postnews.com.kh 
៧. www.opendevelopmentcambodia.net/km/ 
 

ម- ស្ថន នដ្ិព្្ធជ្ជភាស្ថខ្មែរ  
១.ជួ្  ត្, វច្បនា្ុទ្កមខ្មែរ, ការអសព្វអាយលដ្ឋយពុ្ទធស្ថស្្បណ្ឌិ ត្យ, លបាោះពុ្មពទ្ោទី៥, 
ឆ្ញន ១ំ៩៦៧ 
២.ឈុ្ ផាលវ ៉ាង, សី្លវជិ្ជា អ្ុវត្រ្ ,៍ ឆ្ញន ២ំ០១០ 
៣.រាជកិច្បច, ឆ្ញន ទីំ១១ លលម ៤៦ ស្បាដ ហ៍ទី៣ នថ្ៃទី២៣ ខ្មមិថុ្នា ឆ្ញន ២ំ០១១ 
៤.វទិាស្ថា ្ជ្ជត្ិលមមរយ្កមែន្ទ្កសួ្ងអប់រជំ្ជត្ិ, ទស្ស្វជិ្ជា  ភារ១្ិង ភារ២, ភនលំព្ញ 
១៩៧៤ 

 
ឧរសមពន្ធ 
ឧរសមពន្ធទី១ ៖ 

 ច្បាបស់្ដីពី្ ការអ្ុវត្រទ្កមបលវណី្ ឆ្ញន ២ំ០១១ 
ជពូំ្ក៧ វលិស្ថធ្កមែ ្ិង ្ិរាករណ៍្្ូវបទបបញ្ញត្រមួិយច្បំ្ ួ្ន្ច្បាបជ់្ជធរា្ 
ាទ្តា៧៨. ្ិរាករណ៍្្ូវបទបបញ្ញត្រិមួយច្បំ្ ួ្ន្ច្បាប់ស្ដីពី្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍្ិងទ្រួស្ថរ 
ច្បាប់ស្ដីពី្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍្ិងទ្រួស្ថរ ទ្ត្ូវបាត្់បង់អា្ុភាព្ចាប់ពី្កាលបរលិច្បាទន្ការអ្ុវត្រ លលើក
ខ្លងខ្ត្បញ្ញត្រិន្ាទ្តា ៧៦ ាទ្តា ៧៧ ្ិង បញ្ញត្រិ ពី្ាទ្តា ៧៩ ដល់ាទ្តា ៨១ ន្ច្បាប់លនាោះលៅ

https://km.wikipedia.org/wiki
http://www.postnews.com.kh/
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ខ្ត្ា្អា្ុភាព្លៅលទ្កាយកាលបរលិច្បាទន្ការអ្ុវត្រ រហូត្ដល់លព្លខ្ដលកណំ្ត្់លអសងលដ្ឋយច្បាប់។  
ច្ារ់អាពាហរ៍ិពាហ ៍ន្ិងប្រួសារ (ាប្តា ៧៦ ាប្តា ៧៧ ន្ិង រញ្ញតតិ រីាប្តា ៧៩ ដ្ល់
ាប្តា ៨១)34 

ច្បាប់អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ្ិងទ្រួស្ថរ ទ្ត្ូវបា្អ្ុម័ត្លដ្ឋយរដាស្ភាន្រដាកមពុជ្ជ លៅនថ្ៃទី ១៧ ខ្ម
កកកដ្ឋ ឆ្ញន ១ំ៩៨៩ នាស្ម័យទ្បជុសំ្ថមញ្ញលលើក ទី១៧ ្ីត្ិកាលទី១ ខ្ដល្័យមលឹមស្ថរដូច្បត្លៅ៖ 

……………………………………… 
ាទ្តា៧៦ : កនុងករណី្ខ្លងលោះោន  ភារីខ្ដលោែ ្កហុំស្ លហើយមវោះខ្ត្ អាច្បលស្នើសុ្ំអាហារកិច្បចពី្
ភារាខ ងលទៀត្បា្។ ភារីខ្ងលទ្កាយល្ោះ ទ្ត្ូវខ្ត្ជួយឧបត្ាមភលៅតាមលទធភាព្របស់្      មលួ្។ ករំតិ្
អាហារកិច្បចទ្ត្ូវស្ំលរច្បតាមការយល់ទ្ព្មរបស់្រូភារី ងំស្ងខ្ង។ កនុ ងករណី្ខ្ដលរូភារី ងំ
ស្ងខ្ង មិ្ឯកភាព្ោន  តុ្ោការទ្បជ្ជជ្ស្ំលរច្បលស្ច្បកដី។ លបើជ្ខ្ដលទទួលអាហារកិច្បចលរៀប
អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ថ្ែីលទៀត្ ជ្លនាោះឈប់ា្សិ្ទធិទទួលអាហារកិច្បចលទៀត្លហើយ។  
ាទ្តា៧៧ : តុ្ោការទ្បជ្ជជ្លមត្រ-ទ្កុង អាច្បខ្កខ្ទ្បលដ្ឋយបលងកើ្ ឬប្ាយករំតិ្អាហារកិច្បចបា្ លបើ
ា្ស្ណូំ្មព្ររបស់្ភារីាខ ង។ ការបលងកើ្ ឬប្ាយករំតិ្អាហារកិច្បចលនាោះទ្ត្ូវលធវើលែើងតាមលទធភាព្
ន្ភារីខ្ដលអដល់ អាហារកិច្បច្ ិងតាមលស្ច្បកដីទ្ត្ូវការ ន្ភារីខ្ដលទទួលអាហារកិច្បច។ អាហារកិច្បចអាច្ប
អដល់ឱយជ្ជទឹកទ្បាក់ ឬជ្ជរបស់្។ 
ជពូំ្កទី៤៖ អពីំ្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍លៅឯបរលទស្ ្ិងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ជ្ជមួយបរលទស្ 
ខ្អនកទី១៖ អពីំ្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍  
ាទ្តា៧៩ : អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍រវាងព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងព្លរដាកមពុជ្ជឬរវាងព្លរដា  កមពុជ្ជ្ិងជ្
បរលទស្ ខ្ដលរស់្លៅឯបរលទស្ ទ្ត្ូវទ្បទ្ពឹ្ត្រលៅលៅច្បលំពាោះមុមមន្ត្រីអទ្តា្ុកូលដ្ឋា ្ន្ស្ថា ្ទូត្ ឬ
ស្ថា ្កុងស្ ុលន្រដាកមពុជ្ជទ្បចាលំៅទ្បលទស្ខ្ដលរូភារី ា្ទីលំលៅ។ កនុ ងករណី្ខ្ដលអាពាហ៍
ពិ្ពាហ៍រវាងព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍រវាងព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងជ្បរលទស្ 
បា្ទ្បទ្ពឹ្ត្រលៅទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាមទរំង់ន្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ខ្ដលា្ខ្ច្បងកនុង ច្បាប់ន្កខ្្លងលរៀបអាពាហ៍

                                                            

34 https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/laws_record/law-on-marriage-and-
family/resource/e3d50a25-eea5-44c2-acfb-31cd02b4bb99 
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ពិ្ពាហ៍ អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍លនាោះ ទ្ត្ូវបា្ទទួលស្ថគ ល់យកជ្ជការបា្លៅរដាកមពុជ្ជទ្បសិ្្លបើ អាពាហ៍
ពិ្ពាហ៍លនាោះ មិ្អាុយ្ឹងបទបញ្ញត្រិច្បាប់ន្រដាកមពុជ្ជ។ លិមិត្បញ្ហា ក់អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ឬលស្ច្បកដីច្បលំង
លិមិត្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ល្ោះទ្ត្ូវយកមកចុ្បោះកនុងបញ្ាីអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ន្ស្ថា ្ទូត្ឬស្ថា ្កុងស្ ុល ន្រដា
កមពុជ្ជ ឬរូស្ថវ មីភរយិមកតាងំទីលលំៅលៅរដាកមពុជ្ជ ទ្ត្ូវយកមកចុ្បោះកនុងបញ្ាីអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ លៅ ុំ
ឬស្ងាក ត្់ ខ្ដលមកតាងំទីលលំៅលនាោះ។  
ាទ្តា៨០ : អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍រវាងព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងជ្បរលទស្រស់្លៅរដាកមពុជ្ជ ទ្ត្ូវទ្បទ្ពឹ្ត្រលៅតាម
ច្បាប់ន្រដាកមពុជ្ជ។  
ខ្អនកទី២៖ រោំយអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍,  
ាទ្តា៨១ : ការរោំយអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ខ្ដលលធវើលៅឯបរលទស្រវាងទ្បជ្ជព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងព្លរដា
កមពុជ្ជ ឬ រវាងព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងជ្បរលទស្ ខ្ដលរស់្លៅឯបរលទស្ ទ្ត្ូវបា្ទទួលស្ថគ ល់យកជ្ជការ
បា្លៅរដាកមពុជ្ជ។ -ការរោំយអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍រវាងព្លរដាកមពុជ្ជ ្ិងជ្បរលទស្ ឬការរោំយអា
ពាហ៍ពិ្ពាហ៍រវាងជ្បរលទស្ ្ិងជ្បរលទស្លៅរដាកមពុជ្ជ ទ្ត្ូវលធវើតាមច្បាប់ន្រដាកមពុជ្ជ។ -តុ្ោការ
ទ្បជ្ជជ្ន្រដាកមពុជ្ជ ា្ស្មត្ាកិច្បចស្លំរច្បលលើបណ្ដឹ ងសុ្រំោំយអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍របស់្        ស្ហព្័ទធ
 មួយខ្ដលចូ្បលមកតាងំទីលលំៅ លៅរដាកមពុជ្ជ។ 
 
ឧរសមពន្ធទ២ី  
(ច្ារស់តរីអីន្ ុតតប្ក្មរដ្ឋខ្ដ្លទាក្ទ់ងន្ងឹអាពាហរ៍ពិាហន៍្ងិប្រួសារ) 35 
ាទ្តា៩៤៩.ការហាមឃ្លត្់មិ្ឱយា្លទវព្្ធភាព្ បុរគលខ្ដលា្ស្ហព្័ទធលហើយ ពុ្ំអាច្បលរៀប      អា
ពាហ៍ពិ្ពាហ៍លទៀត្ បា្លែើយ ។ 
ាទ្តា៩៥៤. ការលរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍របស់្ជ្លៅលទ្កាមអា ព្ាបាលទូលៅ៖ ជ្លៅលទ្កាម      អា
 ព្ាបាលទូលៅអាច្បលរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ បា្កនុងករណី្ខ្ដលា្ស្មត្ាភាព្បងាា ញឆ្្ាៈ កនុង
កទ្មិត្អបបបរាិ ខ្ដលចាបំាច្ប់លដើមបលីរៀបអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍។   កនុងករណី្ល្ោះ មិ្ចាបំាច្ប់ា្ការយល់
ទ្ព្មពី្អនកអា ព្ាបាលទូលៅលែើយ ។ 

                                                            
35 រាជកិច្ច , ឆ្ន ាំទ១ី១ លេខ ៤៦ សប្ដា ហ៍ទី៣ ថ្ងៃទ២ី៣ ខខមិងនុា ឆ្ន ាំ២០១១, ទាំព័រ ៤៦៨៤ 
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ាទ្តា៩៦៦. ករណី្យកិច្បចរួមរស់្្ឹងោន  ស្ហការ ្ិងស្លន្តងាគ ោះោន លៅវញិលៅមក។ បរីទ្បព្្ធទ្ត្ូវរួមរស់្
ជីវភាព្ជ្ជមួយោន  លហើយទ្ត្ូវស្ហការស្លន្តងាគ ោះោន លៅវញិលៅមក ។ 
ាទ្តា៩៦៧.លស្រភីាព្កនុងការលទ្ជើស្លរ ើស្វជិ្ជា ជីវៈ ្ិងសិ្ទធិចូ្បលរួមកនុងស្កមែភាព្ស្ងគម។ បដី ទ្បព្្ធ 
ា្លស្រភីាព្កនុងការលទ្ជើស្លរ ើស្វជិ្ជា ជីវៈលហើយអាច្បចូ្បលរួមកនុងស្កមែភាព្ ្លយបាយ វបបធម៌ ស្ងគម
លរៀងៗមលួ្បា្ ។ 
ាទ្តា៩៧១.ច្បខំ្ណ្កប្ាុកន្លស្ថហ ុយអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍។ បរីទ្បព្្ធទ្ត្ូវា្ច្បខំ្ណ្កប្ាុកលលើ      លស្ថ  
ហ ុយ ខ្ដលលកើត្លច្បញពី្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍លដ្ឋយពិ្ចារ លៅលលើទ្ទព្យស្មបត្រិ ទ្បាក់ច្បណូំ្ល្ិងស្ថា ្
ភាព្លអសងៗលទៀត្ ។ 
ាទ្តា៩៧៥. ការទទួលមុស្ទ្ត្ូវលដ្ឋយស្ថមរគីភាព្ ច្បលំពាោះកាត្ព្វកិច្បច។ បរីទ្បព្្ធទ្ត្ូវទទួលមុស្ទ្ត្ូវ
លដ្ឋយស្ថមរគីភាព្ ច្បលំពាោះកាត្ព្វកិច្បចខ្ដលកណំ្ត្់ខ្ងលទ្កាមល្ោះ ៖ 
   ក-លស្ថហ ុយលដើមបរីកាជីវភាព្រួមរបស់្បរីទ្បព្្ធ ្ិងលស្ថហ ុយលដើមបកីារអប់រ ំឬការព្ាបាល ខ្ថ្ ំ
កូ្ ជ្ជអាទិ៍ ។ 
   ម-កាត្ព្វកិច្បច ្ិងករណី្យកិច្បចលអសងៗលទៀត្ ខ្ដលបរី ឬទ្បព្្ធ ងំស្ងខ្ងបា្ទ្ព្មលទ្ព្ៀងតាម
លិមិត្ជ្ជោយល័កខណ៍្អកសរជ្ជមួយាច ស់្បណុំ្លលៅកនុងអែុំងលព្លអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ឬកាត្ព្វកិច្បច 
្ិងករណី្យកិច្បចលអសងៗលទៀត្ខ្ដលបរី ឬទ្បព្្ធ ាខ ងបា្ទទួលប្ាុក លដ្ឋយា្ការយល់ទ្ព្ម
តាមលិមិត្ជ្ជោយល័កខណ៍្អកសរពី្ទ្បព្្ធ ឬបដី ាខ ងលទៀត្ លៅកនុងអែុំងលព្លអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ។ 
    រ-លស្ថហ ុយលដើមបទី្រប់ទ្រង ្ិងរកាទ្ទព្យស្មបត្រិរួម ។ 
ាទ្តា ៩៧៦. ការចាត្់ខ្ច្បងទ្ទព្យស្មបត្រិរួមរបស់្បរីទ្បព្្ធ៖ 
១-លបើោែ ្ការយល់ទ្ព្មពី្បដីទ្បព្្ធ ងំស្ងខ្ងលទ ទ្ទព្យស្មបត្រិរួមរបស់្បរីទ្បព្្ធមិ្អាច្បយកលៅ
លក់ ឬលធវើការចាត្់ខ្ច្បងលអសងលទៀត្បា្លែើយ ។ 
២-ល ោះបីា្បញ្ញត្រិន្កថាមណ្ឌ ទី១ ខ្ងលលើក៏លដ្ឋយ លបើា្ស្ថា ្ភាព្មិ្អាច្ប លជៀស្វាង បា្
ស្ទ្ាប់ការខ្ថ្ ជំីវភាព្រួមកនុងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ្ិងលដើមបរីកាជីវភាព្រស់្លៅ លនាោះបដីទ្បព្្ធ ាខ ង
អាច្បលក់ ឬលធវើការចាត្់ខ្ច្បងលអសងលទៀត្្ូវទ្ទព្យស្មបត្រិរួមបា្លដ្ឋយទទួលការអ្ុញ្ហញ ត្ពី្តុ្ោការ។ 
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៣-កនុងករណី្ខ្ដលបរី ឬទ្បព្្ធ ាខ ងបា្លក់ ឬលធវើការចាត្់ខ្ច្បងលអសងលទៀត្ ្ូវទ្ទព្យស្មបត្រិរួម 
លដ្ឋយោែ ្ការយល់ទ្ព្មពី្ស្ហព្័ទធាខ ងលទៀត្អង្ិងោែ ្ការអ្ុញ្ហញ ត្ពី្តុ្ោការអងស្ហព្័ទធខ្ដល 
មិ្បា្អរល់ការយល់ទ្ព្ម អាច្ប ម រឱយលុបលចាល្ូវការ (ចាត្់ខ្ច្បងលនាោះ លៅតុ្ោការបា្លៅ
កនុងអែុំងលព្ល២(ពី្រ)ឆ្ញន  ំរិត្ចាប់ពី្លព្លខ្ដលបា្ដឹងអពីំ្ការចាត្់ខ្ច្បងលនាោះ លបើទ្ទព្យស្មបត្រិរួម
ខ្ដលទ្ត្ូវបា្ចាត្់ខ្ច្បងលនាោះ ជ្ជអច្បល្វត្ាុ  ្ិងលៅកនុងអែុំងលព្ល១(មួយ)ឆ្ញន  ំរិត្ចាប់ពី្លព្លខ្ដល
បា្ដឹងអពីំ្ការចាត្់ខ្ច្បងលនាោះ លបើទ្ទព្យស្មបត្រិរួមខ្ដលទ្ត្ូវបា្ចាត្់ខ្ច្បងលនាោះជ្ជទ្ទព្យស្មបត្រិលអសង ។ 
ាទ្តា៩៧៧. ការអាទ្ស័្យលៅទ្ទព្យស្មបត្រិលដ្ឋយខ្ែក 
១-បដីទ្បព្្ធាខ ងអាច្បអាទ្ស័្យលៅអច្បល្វត្ាុ  ខ្ដលជ្ជទ្ទព្យស្មបត្រិលដ្ឋយខ្ែករបស់្ ស្ហព្័ទធាខ ង
លទៀត្ លហើយខ្ដលទ្ត្ូវបា្លទ្បើស្ទ្ាប់ការអាទ្ស័្យលៅរបស់្ទ្រួស្ថរបា្ ។ 
២-កនុងករណី្ខ្ដលបរីទ្បព្្ធាខ ងអាទ្ស័្យលៅអច្បល្វត្ាុ ខ្ដលបា្កណំ្ត្់លៅកនុងកថាមណ្ឌ ទី១ ខ្ង
លលើល្ោះ ល ោះបីជ្ជស្ហព្័ទធាខ ងលទៀត្ បា្ចាត្់ខ្ច្បងអច្បល្វត្ាុ លនាោះ ក៏លដ្ឋយ ក៏អាច្បប្រអាយលៅ
អច្បល្វត្ាុ លនាោះបា្ខ្ដរ ។ 
ាទ្តា ៩៧៨. មូលលហតុ្ន្ការខ្លងលោះោន  
១-បរី ឬ ទ្បព្្ធ អាច្ប ដ្ឋក់ពាកយបណ្រឹ ងខ្លងលោះោន  បា្ខ្ត្កនុងករណី្ខ្ដលកណំ្ត្់ខ្ងលទ្កាមល្ោះ៖ 
ក-លបើបា្ទ្បទ្ពឹ្ត្រអលំព្ើអិត្ លៅលលើស្ហព្័ទធ ។ 
ម-លបើបា្លបាោះបង់ស្ហព្័ទធលចាល លដ្ឋយោែ ្មូលលហតុ្ទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ ។ 
រ-លបើមិ្ដឹងច្បាស់្ថាស្ហព្័ទធស្ថល ប់ ឬរស់្ អស់្រយៈលព្លជ្ជង ១ (មួយ) ឆ្ញន  ំ។ 
 -លបើស្ហព្័ទធ បា្រស់្លៅខ្បកោន ជ្ជប្របនាា ប់អស់្រយៈលព្លជ្ជង១(មួយ)ឆ្ញន  ំអាុយ្ឹងលោល
បណំ្ងន្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ។ 
ង-ករណី្លអសងលទៀត្ខ្ដលទនំាក់ទំ្ ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ទ្ត្ូវបា្ខ្បកបាក់ លហើយោែ ្ស្ងឃមឹថា្ឹងអាច្ប
បដិ ្លែើងវញិបា្ ។ 
២-ល ោះបីជ្ជកនុងករណី្ ខ្ដលបា្កណំ្ត្់លៅកនុងកថាមណ្ឌ ទី១ ខ្ងលលើល្ោះក៏លដ្ឋយ ទ្បសិ្្លបើយល់
ល ើញថា ការខ្លងលោះោន លនាោះ្ឹងបញ្ហា លឱយការទ្ទទ្ទង់ជីវភាព្របស់្ស្ហព្័ទធ ឬកូ្ទ្កលបំាកយ៉ា ង
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ខ្ល ងំឬា្ការឈឺចាប់ខ្ដលពុ្ំអាច្បទ្ ទំ្ទបា្តុ្ោការអាច្បទ្ចា្លចាលការ ម រខ្លងលោះោន  
លដ្ឋយពិ្ចារ លៅលលើស្ថា ្ភាព្ ងំឡាយបា្ ។ 
៣-កនុងករណី្ខ្ដលា្មូលលហតុ្ដូច្បបា្កណំ្ត្់លៅកនុងច្បណុំ្ច្ប   ឬច្បណុំ្ច្ប ង ន្កថាមណ្ឌ ទី១ 
ខ្ងលលើល្ោះ ទ្បសិ្្លបើយល់ល ើញថា ការ ម រលនាោះអាុយ្ឹងភាព្សុ្ច្បរតិ្ លដ្ឋយជ្ខ្ដល ម រ
ឱយខ្លងលោះោន លនាោះលធវស្ទ្បខ្ហស្យ៉ា ងខ្ល ងំ កនុងការស្ហទ្បត្ិបត្រិ ្ិងជួយស្លន្តងាគ ោះច្បលំពាោះស្ហព្័ទធ
តុ្ោការអាច្បទ្ចា្លចាលការ ម រខ្លងលោះោន លនាោះលដ្ឋយឆ្នាា ្ុសិ្ទធិ បា្ ។ 
ាទ្តា ៩៧៩. ការខ្លងលោះលដ្ឋយការទ្ព្មលទ្ព្ៀង 
ភារីន្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ អាច្បដ្ឋក់ពាកយបណ្រឹ ងខ្លងលោះលៅតុ្ោការបា្កនុងករណី្ខ្ដលភារីស្ង
ខ្ង បា្ទ្ព្មលទ្ព្ៀងអពីំ្ការខ្លងលោះោន ។ ប៉ាុខ្្រតុ្ោការអាច្បឱយខ្លងលោះោន បា្លទ្កាយពី្បា្យល់ 
ល ើញថា ភារីស្ងខ្ងា្បណំ្ងពិ្ត្ទ្បាកដ កនុងការរោំយទនំាក់ទំ្ ងអាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ ។ 
ាទ្តា៩៨៤. ការស្ថកលបងអសោះអា លដ្ឋយតុ្ោការ 
១-ល ោះបីជ្ជភារីាខ ង ម រយ៉ា ងខ្ល ងំ ច្បលំពាោះការខ្លងលោះោន ក៏លដ្ឋយតុ្ោការអាច្បស្ថកលបងលធវើ
ការអសោះអាបា្។ 
២-លបើការអសោះអាពុ្ំអាច្បស្លទ្មច្បបា្លទ តុ្ោការទ្ត្ូវយកបណ្ដឹ ងខ្លងលោះោន មកលធវើការវ ិ្ ិច្បា័យ 
លហើយលធវើការទ្បកាស្ស្ថលទ្កម ។ 




