
ការរចួខ្ួនពីបទល្មើស បច្ចុប្បន្នភាពឆ្្ន ២ំ០១៦៖ របាយការណ៍្ីកាដូ ១

កាលពី១ឆ្នា ំមុនអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរេញផ្សាយរបាយការណ៍មយួស្ីពី“ការរួេ្ ្ួនពីបទ
រលមែើស៖ការអនុវត្តេបាប់េំរពាះបទរលមែើសររំោភរសពសន្ថវៈកនាុងបបពព័ន្ធតុោការកម្ុជា”រដើម្ីបបារព្ធយុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃឆ្នា ំ២០១៥ទប់ស្កា ត់
អំរពើហិងសាផ្្ូវរភទរលើសស្តី។របាយយការណ៍រនះបតរូវបានរ្វើរ�ើងរោយខផ្អែករលើសំណំុររឿងជារបេើនខដលអង្គការលីកាដូបានរ្វើការរសុីបអរងកាត
កនាុងឆ្នា ំ២០១២២០១៣និង២០១៤រហើយបានរករ�ើញថាការផ្្តនាទា រោសរលើ សំណំុររឿងររំោភរសពសន្ថវៈរៅកនាុងបបរទសកមុ្ជាមាន
កំហុសឆ្គង្ងៃន់្ ងៃរនិងជាលក្ខណៈជាបបពព័ន្ធខដលបណ្្លឲ្យការផ្្នាទា រោសរលើសំណំុររឿងោងំរនះរៅមានេំនួនោបគួរឲ្យបពរួយបារម្ភ។រនះ
អាេមកពីមូលរហតុមយួេំនួនដូេជា៖ការរបបើបបាស់បបាក់សំណងរដើម្ីរោះបស្យបញ្ច ប់ររឿងក្ីការរកីរាលោលថនអំរពើពុករលួយរៅកនាុង
ស្្ថ បព័ននគរបាលនិងបបពព័ន្ធតុោការរៅបកមរៅ្វះការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តេបាប់និងអាកប្កិរយិាររ ើសរអើសេំរពាះសស្តីរភទ។

រយៈរពលមយួឆ្នា ំបនាទា ប់ពីរេញផ្សាយរបាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥របាយការណ៍សរង្ខបឆ្នា ំ២០១៦រនះបតរូវបានរ វ្ើរ�ើងរោយមានការ
វភិាគបសរដៀងគ្នា ពាកព់ព័ន្ធរៅនឹងសំណំុររឿងររំោភរសពសន្ថវៈជារបេើនករណីខដលអង្គការលីកាដូបានរ្វើការរសុីបអរងកាតកនាុងឆ្នា ំ២០១៥រហើយ
បានរករ�ើញថារៅកនាុងបបពព័ន្ធយុត្តិ្ម៌មានកំហុសឆ្គង្ ងៃន់្ ងៃរជារបេើនខដលបានររៀបរាប់រៅកនាុងរបាយការណ៍ឆ្នា មំុនប៉ុខន្តរៅខតមនិោន់បាន
រោះបស្យរៅរ�ើយ។

សេចក្ដីេស្ខេបនៃេំណុំស�ឿ្ទាំ្អេ់

កាលពីឆ្នា ំ២០១៥អង្គការលីកាដូបានរ្វើការរសុីបអរងកាតរលើសំណំុររឿងររំោភ
រសពសន្ថវៈនិងប៉ុនបង៉ររំោភរសពសន្ថវៈេំនួន២៨២ករណីខដលកនាុងរនាះមាន១២៥
ករណីបតរូវបានបិទបញ្ចប់និង១៥៧ករណីរៅរបើកបន្ត។េំរពាះសំណំុររឿងខដលរៅរបើក
បន្តមាន៣៨ករណីបតរូវបានេុះកាលបររិេឆេទតាងំពីបតីមាសទី១ថនឆ្នា ំ២០១៥ខដលរនះមាន
នព័យថាសំណំុររឿងោំងរនាះរៅខតមនិោន់បតរូវបានរោះបស្យរយៈរពលជិត២ឆ្នា ំរៅ
រហើយ។រនះបង្ហា ញថាការរឆ្ើយតបថនបបពព័ន្ធ យុត្តិ្ម៌បពហមែទណ្ឌ េំរពាះរបាយការណ៍
ថនការររំោភរសពសន្ថវៈរៅមានការយឺតយ៉ាវ។

អនាកឃ្្រំមើលថនអង្គការលីកាដូកំពុងសមា្ភ សជាមយួជនរងរបគ្ះថនអំរពើររំោភរសពសន្ថវៈនិងម្ាយរបស់នាង

បច្ចុប្បន្នភាពឆ្នាំ២០១៦៖ ការរួចខ្លួនពីបទល្មីស

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/210kLICADHOReport-GettingAwayWithRape2015Khmer.pdf
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/210kLICADHOReport-GettingAwayWithRape2015Khmer.pdf


ការរចួខ្ួនពីបទល្មើស បច្ចុប្បន្នភាពឆ្្ន ២ំ០១៦៖ របាយការណ៍្ីកាដូ២

សំណំុររឿងោំង២៨២ករណីមានជាប់ពាក់ពព័ន្ធនឹងជនរងរបគ្ះេំនួន២៩២នាក់ខដលកនាុងរនាះមាន២១៧នាក់ជាកុមារអាយុរបកាម
១៨ឆ្នា ំនិង៧៥នាក់ជាសស្តីអាយុចាបពី់១៨ឆ្នា ំរ�ើងរៅ។តួរល្ោបថនសំណំុររឿងពាកព់ព័ន្ធនឹងសស្តីរពញវ ព័យជាររឿងខដលបន្តរកើតមានរ�ើងតាងំ
ពីរបាយការណ៍ឆ្នា ២ំ០១៥រហើយរនះអាេមកពីមូលរហតុថនការមនិបានរាយការណ៍របស់ជនរងរបគ្ះជាជាងតួរល្ខដលតំណ្ងឲ្យទិននានព័យ
ោងំអស់ថនសំណំុររឿងររំោភរសពសន្ថវៈ។ភាពភព័យខ្្េថនស្្កស្នា មសង្គមការស្ីបរនា្ត សនិងការបដិរស្ពីសំណ្ក់ស្វ មីរបស់ជន
រងរបគ្ះោងំរនាះគឺជាមូលរហតុខដលបងកាឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្្ងំដល់សស្តីរពញវ ព័យរដើម្ីរាយការណ៍ពីអំរពើររំោភរសពសន្ថវៈ។

កនាុងេំរណ្មកុមាររងរបគ្ះអាយុរបកាម១៨ឆ្នា ំោងំរនាះមាន៖១៤នាក់(៦.៥%)គឺមានអាយុេរន្ាះពី១រៅ៥ឆ្នា ំ៧៦នាក់(៣៥%)គឺ
មានអាយុេរន្ាះពី៦រៅ១១ឆ្នា ំនិង១២៧នាក់(៥៨.៥%)គឺមានអាយុេរន្ាះពី១២រៅ១៧ឆ្នា ំ។កនាុងរនាះមានករណីមយួពាកព់ព័ន្ធនឹងជនរង
របគ្ះជាបុរសប៉ុខន្តករណីោំងអស់រផ្្សងរទៀតជនរងរបគ្ះជាសស្តី ។េំនួនភាគរយោងំរនះមានលក្ខណៈបសរដៀងគ្នា យ៉ាងខ្្ងំរៅនឹងករណី
ររំោភរសពសន្ថវៈកនាុងរបាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥ខដលបានរករ�ើញថា៥៨%ថនកុមាររងរបគ្ះមានអាយុេរន្ាះពី១២រៅ១៧ឆ្នា ំ។រនះបង្ហា ញ
ថារៅរពលកុមារមានអាយុកាន់ខតរបេើនរនាះពួករគកាន់ខតមានហានិភព័យ្ ្ស់េំរពាះអំរពើហិងសាផ្្ូវរភទជាពិរសសរៅរពលពួករគកំពុង
លូតោស់ក្ាយជាមនុស្សរពញវ ព័យ។

លទ្ធផលនៃេំណុំស�ឿ្ដែលត្រូវបាៃបិទបញ្ចប់ទាំ្អេ់

ដូេគ្នា នឹងរបាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥ខដរការវភិាគរលើសំណំុររឿងខដលបតរូវ
បានបិទបញ្ច ប់គឺបតរូវខបងខេកជា៣បបរភទ្ំៗដូេជា៖សំណំុររឿងខដលបានបិទ
បញ្ច ប់រៅេំណុេណ្មួយមុនរពលសវនាការសំណំុររឿងខដលបានបញ្ចូ នរៅ
ជំ នំុជបមះប៉ុ ខន្តបញ្ច ប់រៅរោយគ្មែ នការផ្្នាទា រោសឬការផ្្នាទា រោសខដលគួរឲ្យ
សង្ស ព័យនិងសំណំុររឿងខដលបានបិទបញ្ច ប់រៅជាមយួនឹងការផ្្នាទា រោសេំរពាះ
បទរលមែើ សររំោភរសពសន្ថវៈនិងការោក់រោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគ្ររោយរគ្រព
រៅតាមលក្ខ្ណ្ឌ ថនបកមបពហមែទណ្ឌ ។

កនាុងេំរណ្មករណីសរុបេំនួន១២៥ខដលបតរូវបានបិទបញ្ចប់គឺមាន
ជាប់ពាក់ពព័ន្ធោំងសស្តី និងកុមារខដលកនាុងរនាះមាន៣២ករណី(២៥.៥%)បានបិទបញ្ចប់មុនរពលសវនាការ៤០ករណី(៣២%)បានបិទ
បញ្ច ប់ជាមួយនឹងការជំនំុជបមះរោយការផ្្នាទា រោសមនិបតឹមបតរូវឬសរបមេឲ្យរោះខលងនិង៥៣ករណី(៤២.៥%)រទៀតបានបិទបញ្ចប់រោយ
ការផ្្នាទា រោសនិងការោករ់ោសសមបសប។ជាការរបបៀបរ្ៀបជាមយួនឹងរបាយការណ៍ឆ្នា ២ំ០១៥េំនួនភាគរយថនសំណំុររឿងខដលបតរូវបាន
បិទបញ្ច ប់មុនរពលសវនាការមានការ្ យេុះតិេជាង៣២%េំនួនភាគរយថនសំណំុររឿងខដលបតរូវបានផ្្នាទា រោសមិនបតឹមបតរូវឬសបមេឲ្យ
រោះខលងមានការ្ យេុះបន្តិេបន្ួេពី៣៣%និងេំនួនភាគរយថនសំណំុររឿងខដលបតរូវបានផ្្នាទា រោសបតឹមបតរូវនិងោក់រោសសមបសបមាន
ការរកើនរ�ើងរបេើនជាង៣៥%។ការរកើនរ�ើងថនការផ្្នាទា រោសបតឹមបតរូវគឺជាេំណុេវជិ្ជមានប៉ុខន្តតថម្ថនទិននានព័យរយៈរពលមយួឆ្នា ំរនះគឺមនិ
បគប់បគ្ន់កនាុងការសននាិោឋា នថាវាជាទិននានព័យតំណ្ងឲ្យសំណំុររឿងររំោភរសពសន្ថវៈោំងអស់បានរទ។រលើសពីរនះរៅរទៀតការពិនិត្យ
សំណំុររឿងខដលបានបិទបញ្ច ប់មុនរពលសវនាការនិងសំណំុររឿងខដលបានបញ្ច ប់រោយការផ្្នាទា រោសមនិបតឹមបតរូវបង្ហា ញថាការអនុវត្តនិង
កំហុសឆ្គងោងំអស់ខដលបានពិភាកសារៅកនាុងរបាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥រៅខតបន្តរកើតមានរ�ើង។

កា�បញ្ចប់ស�ឿ្ក្ដីសែោយេំណ្

ដូេគ្នា នឹងរបាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥ខដរសំណំុររឿងខដលបតរូវបាន
រោះបស្យបញ្ចបរ់ោយសំណងមានេំនួនរបេើនជាងរគកនាុងបបរភទថនសំណំុ-
ររឿងខដលបានបិទបញ្ចប់មុនរពលសវនាការ។អនាកឃ្្ំរមើលថនអង្គការលីកាដូ
បានទទួលពព័ត៌មានថាកនាុងេំរណ្ម៣២ករណីមាន១៩ករណីបតរូវបានរោះ
បស្យបញ្ច ប់រោយបបាក់សំណងរដើម្ីជា ន្ាូរឲ្យជនរងរបគ្ះដកពាក្យបណឹ្ង
បពហមែទណ្ឌ ។កនាុ ងរនាះមាន៥ករណីពាក់ពព័ន្ធនឹងសស្តី មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នា ំ
រ�ើងរៅនិង១៤ករណីពាកព់ព័ន្ធនឹងកុមារអាយុរបកាម១៨ឆ្នា ំ។



ការរចួខ្ួនពីបទល្មើស បច្ចុប្បន្នភាពឆ្្ន ២ំ០១៦៖ របាយការណ៍្ីកាដូ ៣

ការេរចាកនាុ ងការរោះដូរសំណងភាគរបេើនបតរូវបានរ្វើរ�ើងរបកាមការសបមបសបមរួលរបស់អាជាញា ្របនាទា ប់ពីសំណំុររឿងបតរូវបាន
រាយការណ៍រៅកាន់ពួកគ្ត់។កនាុងេំរណ្ម១៩ករណីមាន៨ករណីខដលសំណងបតរូវបានេរចារោយនគរបាល៤ករណីបតរូវបានេរចារោយ
បពះរាជអាជាញា ២ករណីបតរូវបានេរចារោយរៅបកមរសុីបសួរនិង១ករណីរទៀតបតរូវបានេរចារោយរម�ុំ/រៅសង្កា ត់។កនាុងរនាះមាន៤ករណី
ខដលបតរូវបានេរចារោយបគរួស្រជនរងរបគ្ះនិងជនបបបពឹត្តបទរលមែើសរោយមនិមានការសបមបសបមរួលពីអនាកដថទរទរហើយកនាុង៤ករណីរនាះ
មាន៣ករណីខដលជនរងរបគ្ះនិងជនបបបពឹត្តបទរលមែើសគឺជាស្េញ់ាតិ។

រៅរពលនគរបាលនិងមសន្តីតុោការជួយ�េរចាអំពីសំណងរដើម្ីរោះបស្យបញ្ចប់ររឿងក្ីអនាកោងំរនាះខតងខតទទួលបានបបាក់
ពីជនសង្ស ព័យរហើយរពល្្ះទទួលបានបបាក់ពីជនរងរបគ្ះ។ពព័តម៌ានអំពីការទទួលបានបបាករ់នះគឺមានការលំបាកកនាុងការបង្ហា ញរោយស្រ
េរកិលក្ខណៈពុករលួយរបស់អនាកោំងរនាះរហើយភាគីោងំអស់េង់រកសាទុកររឿងរនះជាសមាងៃ ត់ប៉ុខន្តរពល្្ះអនាកឃ្្រំមើលថនអង្គការលីកាដូ
បានឮពព័តម៌ានលមអែតិថនការេរចារនាះ។

េបាប់កម្ុជាមនិអនុញ្ញតឲ្យមានការរោះបស្យបញ្ចប់ររឿងក្ីបពហមែទណ្ឌ រោយសំណងជាបបាក់រនាះរទរហើយមសន្តីនគរបាលបតរូវទទួល
រោសបពហមែទណ្ឌ បបសិនរបើពួកគ្ត់បដិរស្ដំរណើ រការររឿងក្ីបពហមែទណ្ឌ រៅរពលជនរងរបគ្ះដកពាក្យបណឹ្ងឬរោះបីជាមានការេរចារោះ
បស្យបញ្ចប់ររឿងក្ីរវាងជនរងរបគ្ះនិងជនសង្ស ព័យករ៏ោយ។ការទទួលសំណូករោយមសន្តីស្ធារណៈនិងរៅបកមជាបទរលមែើសបពហមែទណ្ឌ ។
ទិននានព័យនិងបទពិរស្្ន៍របស់អនាកឃ្្ំរមើលថនអង្គការលីកាដូបង្ហា ញថាការអនុវត្តខបបរនះរៅខតរកើតមានរ�ើងជាញឹកញាប់ដខដលប៉ុខន្តវានឹង
បតរូវកាត់បន្ថយបបសិនរបើមានការផ្្នាទា រោសបទរលើមែសោងំរនះ។

កា�ស�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជៃ�្សតរោះជាមួយជៃេ្្ស័យ

កនាុងឆ្នា ២ំ០១៥អនាកឃ្្ំរមើលថនអង្គការលីកាដូបានទទួលពព័តម៌ានថាមានសំណំុររឿងេំនួន២ខដលបតរូវបានរោះបស្យបញ្ចប់រោយ
ការររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងជនរងរបគ្ះនិងជនសង្ស ព័យ។ដូេគ្នា នឹងរបាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥ខដរតួរល្ថនករណីរនះគឺរៅមានេំនួនោប
ប៉ុខន្តរបើករណីរនះរៅខតបន្តរកើតមានរ�ើងរហូតរនាះនឹងនាឲំ្យមានបញ្ហា ្ ងៃន់្ ងៃរ។មានការបង្ហា ញថាការឲ្យតថម្រៅរលើសស្តីរៅមានកបមតិោប
រហើយតថម្រនាះបតរូវបានភា្ជ ប់រៅនឹងខល្ងតណ្ហា ផូ្្វរភទរបស់ជនោងំរនាះ។វារៅខតជាការបាតប់ង់សបមាប់សស្តីនិងកុមារមយួេំនួនរោះបីជា
ជនរងរបគ្ះោងំរនាះបានររៀបការជាមយួជនសង្ស ព័យរបកាយពីទទួលរងការររំោភរសពសន្ថវៈរោយស្រករណីរនះបតរូវបានរមើលរ�ើញថា
វាបតឹមខតជាមរ្យោបាយរោះោល់លអែបំផុ្តមយួឬរោយស្រវាជាជរបមើសខតមយួគត់។

ស្រ្តីអាយុ២៤ឆ្ាំម្ាក់ស្រូវបានចាប់រំល�ោភបន្ាប់ពតីចរូ�រួមពិធតីមង្គ�ការរប្រ់្រាច់ញា្ិ។ដំបរូងល�ើយជន្រង្ស័យស្រូវបានចាប់ខ្លួន
ល�ើយ្រំណុំលរឿងលនះស្រូវបានបញ្ចូនល�ៅកាន់សពះរាជអាជ្ា។លនៅដំណាក់កា�លនោះជនរងលសរោះបានសពម��ួ�យកសបាក់្រំណងពតីជន
្រង្ស័យចំនួន១៥០០ដុ�្ារលដើម្តីជាថ្ចូរឲ្យជនរងលសរោះដកពាក្យបណ្ដឹងវិញ។ជន្រង្ស័យបានយ�់សពមសបរ�់សបាក់៣០០០ដុ�្ារល�ៅឲ្យ
សពះរាជអាជ្ាលដើម្តីធានាថាជន្រង្ស័យនដឹងមិនស្រូវបានលចោ�សបកាន់។សពះរាជអាជ្ាបាន��ួ�យកសបាក់លនោះល�ើយជន្រង្ស័យស្រូវបាន
លដោះល�ងប៉ុលន្លនៅក្នុង្រំណុំលរឿងលនះជនរងលសរោះមិនលដ���ួ�បានសបាក់្រំណងលនោះល�។វាអាចល�ៅរួចលដរថាលចៅសកមល្រតីុប្រួរក៏��ួ�
បានសបាក់ផងលដរលដោយ្រារ្រំណុំលរឿងលនះ្រ្ិ្លនៅលសកោមអំណាចរប្រ់រា្់ក្នុងការ្រលសមចឃុំខ្លួនឬលដោះល�ងជន្រង្ស័យមុនលព�
្រវនាការ។

កុមារីអាយុ១២ឆ្ាំម្ាក់ស្រូវបានបុរ្រអាយុ២០ឆ្ាំម្ាក់ចាប់រំល�ោភចំនួន៣ដង។សរួ្រាររប្រ់នាងបានរាយការណ៍្រំណុំលរឿងលនះល�ៅមនន្តី
នររបា�ថ្ាក់ឃុំលដ�ជាអ្កលរៀបចំការចរចាជាមួយសរួ្រារជន្រង្ស័យ។សរួ្រារកុមារីរងលសរោះបានយ�់សពមឲ្យកុមារីរងលសរោះលរៀបការជាមួយ
បុរ្រលនោះភ្ាមៗលនៅលព�នាងសរប់អាយុ១៦ឆ្ាំ(អាយុនតី្ិភាព្រសមាប់ការលរៀបអាពា�៍ពិពា�៍)និងយ�់សពមដកបណ្ដឹងសព�្ម�ណ្ឌវិញ។វា
�ាក់ដរូចជាមនន្តីនររបា�បាន��ួ�សបាក់្រសមាប់្រសមប្រសមួ�ក្នុងការចរចា។



ការរចួខ្ួនពីបទល្មើស បច្ចុប្បន្នភាពឆ្្ន ២ំ០១៦៖ របាយការណ៍្ីកាដូ៤

តបទរូេ្សក�ខ្ាេ

េំរពាះសំណំុររឿងខដលបានបញ្ចប់រោយការផ្្នាទា រោសមនិបតឹមបតរូវឬការសរបមេឲ្យរោះខលងមាន១០ករណីខដលបពះរាជអាជាញា 
បានរ វ្ើការរចាទបបកាន់ពីបទរំរោភរសពសន្ថវៈប៉ុខន្តបតរូវបានបិទបញ្ច ប់រោយការផ្្នាទា រោសពីបទបបទូស្រករខ្មែ សរៅវញិ។បទរចាទបតរូវ
បានប្ូររោយរៅបកមរសុីបសួរនិងរៅបកមជំនំុជបមះ។បទបបទូស្រករខ្មែ សជាបទរលមែើសបស្លជាងបទរលមែើសររំោភរសពសន្ថវៈខដលបតរូវ
ផ្្នាទា រោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគ្របតឹមខតពី១រៅ៣ឆ្នា ំ។កនាុងករណីមយួេំនួនការបូ្របទរចាទបតរូវមានរហតុផ្លបសបេបាប់ដូេបានពិភាកសារៅកនាុង
របាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥ប៉ុខន្តការប្ូរបទរចាទបតរូវបានរ្វើរ�ើងជាញឹកញាប់រោយស្រមយួខផ្នាកជាការយល់បេ�ំផ្្ូវេបាប់ថនរៅបកមឬរោយ
ស្រអំរពើពុករលួយ។ជាឧោហរណ៍កនាុងេំរណ្ម១០ករណីមាន៦ករណីខដលជាប់ពាក់ពព័ន្ធនឹងសកមមែភាពររំោភរសពសន្ថវៈខដលបតរូវបាន
រារាងំរោយមនុស្សរផ្្សងឬបតរូវបានបញ្ច ប់រោយស្រជនរងរបគ្ះវាយតបត។ស្ថិតកនាុងកាលៈរទសៈោងំរនះការផ្្នាទា រោសពីបទបបទូស្
រករខ្មែ សគឺជាការបកបស្យេបាប់មនិបតឹមបតរូវរហើយការផ្្នាទា រោសរលើបទប៉ុនបង៉ររំោភរសពសន្ថវៈឲ្យដូេនឹងបទររំោភរសពសន្ថវៈរទើប
ជាររឿងបតឹមបតរូវ។

ការរ្វើរកាសល្យវេិព័យខផ្នាករវជ្ជស្សស្តជាមូលរហតុខដលរ្វើឲ្យមានការផ្្ស់ប្ូរបទរចាទជាញឹកញាប់។បបសិនរបើរបាយការណ៍
រកាសល្យវេិព័យបង្ហា ញថាគ្មែ នភព័ស្ុតាងបញ្្ច ក់ពីរបសួ្ ងៃន់្ ងៃររលើបបោប់បន្តពូជឬការ្ ូេខ្តសនទាះបពហមែចារីនារពល្ មែីៗរទជាទូរៅតុោការ
នឹងរ្វើរសេក្ីសននាិោឋា នថាការោក់បញ្ចូ លរៅកនាុងបបោប់រភទរបស់សស្តីមនិរបរៅលមែមរដើម្ីអាេចាត់ទុកជាអំរពើររំោភរសពសន្ថវៈរនាះរទរហតុ
រនះរហើយរទើបជនសង្ស ព័យបតរូវបានរចាទបបកាន់ពីបទបបទូស្រករខ្មែ ស។រៅកនាុងសំណំុររឿងជារបេើនរពទ្យបានផ្្ល់របាយការណ៍រោយមនិ
មានទមងៃន់សមបសបនិងភព័ស្ុតាងរផ្្សងរទៀតក៏មនិបតរូវបានរលើកយកមកបង្ហា ញខដរ។រលើសពីរនះរៅរទៀតរោយស្ររបាយការណ៍រពទ្យជា
ភព័ស្ុតាងសំខ្ន់កនាុងការវនិិេឆេព័យកី្រពល្ ្ះជនសង្ស ព័យផ្្ល់បបាក់សំណូកមយួេំនួនរៅឲ្យអនាករ វ្ើរកាសល្យវេិព័យខផ្នាករវជ្ជស្សស្តឬខផ្នាកសុខ្-
ភបិាលកនាុងតំបន់រដើម្ីជួយ�សបមរួលការវនិិេឆេព័យរបសួជនរងរបគ្ះ។

អាយុ�បេ់ជៃ�្សតរោះ

កនាុងេំរណ្មសំណំុររឿងេំនួន៩ខដលជនរងរបគ្ះជាអនីតិជនជនបបបពឹត្តបទរលមែើសបតរូវបានផ្្នាទា រោសពីបទររំោភរសពសន្ថវៈប៉ុខន្ត
ការោក់រោសមិនបានរលើកយកមកពិចារណ្នូវស្្ថ នទមងៃន់រោសខដលជនរងរបគ្ះជាអនីតិជនរនាះរទ។រយាងតាមបកមបពហមែទណ្ឌ ថន
បពះរាជាណ្េបកកម្ុជាបទរលមែើសររំោភរសពសន្ថវៈគឺមានស្្ថ នទមងៃន់រោសបបសិនរបើបទរលមែើសរនាះបានបបបពឹត្តរៅរលើជនខដលង្យ
រងរបគ្ះដូេជាអនីតិជន។រៅរពលបទរលមែើសររំោភរសពសន្ថវៈបតរូវបានបបបពឹត្តរ�ើងជាមយួនឹងស្្ថ នទមងៃន់រោសជនបបបពឹត្តបទរលមែើសបតរូវ
ោក់ទណ្ឌ កមមែឲ្យជាប់ពន្ធនាគ្រេរន្ាះពី៧រៅ១៥ឆ្នា ំ។រៅកនាុងសំណំុររឿងេំនួន៩ជនរងរបគ្ះមានអាយុេរន្ាះពី៩រៅ១៤ឆ្នា ំប៉ុខន្តជនបបបពឹត្ត
បទរលមែើសបតរូវបានផ្្នាទា រោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគ្របតឹមខត៥ឆ្នា ំប៉ុរណ្ណ ះ។រនះបង្ហា ញថារៅបកមមយួេំនួនមនិបានយល់ដឹងេបាស់ពីបញ្ញត្តិេបាប់
ថនបទរលមែើសររំោភរសពសន្ថវៈរៅកនាុងបកមបពហមែទណ្ឌ ឬមនិបានគិតពិចារណ្រៅរលើស្្ថ នទមងៃន់រោសរៅរពលសរបមេរសេក្ី។

កា�ព្យួ�សទោេ

រៅកនាុងសំណំុររឿងេំនួន៦ជនបបបពឹត្តបទរលមែើសបតរូវបានផ្្នាទា រោសប៉ុខន្តមយួខផ្នាកថនរោសបតរូវបានព្យរួ។ការោក់រោសឲ្យជាប់
ពន្ធនាគ្រអាេបតរូវបានព្យរួបបសិនរបើរោសរនាះតិេជាងឬរសមែើនឹង៥ឆ្នា ំនិងបបសិនរបើជនជាប់រចាទមិនធ្ាប់បតរូវបានផ្្នាទា រោសឲ្យជាប់
ពន្ធនាគ្រកនាុងរយៈរពល៥ឆ្នា ំេុងរបកាយមុនរពលបបបពឹត្តបទរលមែើស។របរៅពីរនះគ្មែ នរហតុផ្លណ្ខដលបង្ហា ញថាការព្យរួរោសគួរបតរូវបាន

កុមារីអាយុ១៣ឆ្ាំម្ាក់បានចរូ�រួមពិធតីមង្គ�ការរប្រ់អ្កជិ្ខាង។លនៅលព�នាងបានលដើរចាកលចញពតីកម្មវិធតីល�ៅបន្ប់�ដឹកនាងស្រូវ
បានបុរ្រអាយុ២០ឆ្ាំម្ាក់ចាប់រំល�ោភ។អំ�នុងលព�្រវនាការជនសបសពដឹ្្ប�ល�្មើ្រស្រូវបានផ្ដន្ាល�ោ្រពតីប�រំល�ោភល្រព្រន្វៈប៉ុលន្ស្រូវ
បានកា្់ល�ោ្រឲ្យជាប់ពន្ធនារារស្ដឹមល្៥ឆ្ាំប៉ុលណណោះល�ោះបតីជាកុមារីរងលសរោះជាអនតី្ិជនក៏លដោយ។លផ្កមួយចំនួនននល�ោ្រស្រូវបានព្យលួរ
ល�ើយជន្រង្ស័យស្រូវជាប់ពន្ធនារារស្ដឹមល្១៦លខប៉ុលណណោះ។សប្រិនលបើអាយុរប្រ់ជនរងលសរោះស្រូវបានល�ើកយកមកពិចារណាជន្រង្ស័យ
នដឹងស្រូវផ្ដន្ាល�ោ្រលដោយស្ដឹមស្រូវចំលពោះប�ល�្មើ្ររំល�ោភល្រព្រន្វៈលដ�មាន្រ្ាន�ម្ងន់ល�ោ្រនិងស្រូវកា្់ល�ោ្រឲ្យជាប់ពន្ធនារារជា
អប្បរមារយៈលព�៧ឆ្ាំ។ការព្យលួរល�ោ្រមិនរួរផ្ដ�់ឲ្យល�ក្នុងករណតីលនះ។



ការរចួខ្ួនពីបទល្មើស បច្ចុប្បន្នភាពឆ្្ន ២ំ០១៦៖ របាយការណ៍្ីកាដូ ៥

ផ្្ល់ឲ្យរនាះរទ។រនះមាននព័យថាបបសិនរបើការផ្្នាទា រោសអប្បរមាេំរពាះបទរលមែើសររំោភរសពសន្ថវៈមានរយៈរពល៥ឆ្នា ំឬបបសិនរបើស្្ថ ន
ទមងៃន់រោសមនិបតរូវបានរលើកយកមកពិចារណ្រទឬបបសិនរបើការរចាទបបកាន់បតរូវបានបូ្ររៅជាបទបបទូស្រករខ្មែ សរនាះការោក់រោសរលើ
ជនបបបពឹត្តបទរលមែើសអាេបតរូវបានព្យរួ។រនះអាេនាំឲ្យសំណំុររឿងមយួេំនួនបតរូវបានផ្្នាទា រោសកនាុងកបមតិបស្ល។កនាុងេំរណ្មករណីេំនួន៦
ខដលបតរូវបានបិទបញ្ច ប់រោយការព្យរួរោសមាន៤ករណីខដលជនរងរបគ្ះជាអនីតិជនរហើយ២ករណីរទៀតបានចាប់រផ្្ើមរោយការរចាទ
បបកាន់ពីបទររំោភរសពសន្ថវៈប៉ុខន្តបតរូវបានបូ្ររៅរចាទពីបទបបទូស្រករខ្មែ សរោយរៅបកមរសុីបសួររៅវញិ។ជាទូរៅរោសខដលបតរូវបាន
ព្យរួអាេបណ្្លមកពីបបាក់ពុករលួយខដលផ្្ល់ឲ្យរៅរៅបកម។

កា�េសតមចសែោះដល្

កនាុងសំណំុររឿងេំនួន៣មានសវនាការមយួខដលជនសង្ស ព័យបតរូវបានរករ�ើញថាគ្មែ នកំហុស។វាជាររឿងបតឹមបតរូវខដលសំណំុររឿងមយួេំនួនគូរខត
បតរូវបញ្ច ប់រៅរោយមរ្យោបាយរនះ។រោះបីជាយ៉ាងណ្ករ៏ោយសំណំុររឿង២កនាុងេំរណ្មសំណំុររឿងោងំ៣បានរ្វើឲ្យមានរហតុផ្លមយួ
េំនួនខដលគួរឲ្យសង្ស ព័យពាក់ពព័ន្ធនឹងភាពបតឹមបតរូវថនការជំនំុជបមះក្ី។កនាុងសំណំុររឿងមួយរនាះលទ្ធផ្លថនការរករ�ើញថាជនសង្ស ព័យគ្មែ ន
កំហុសបានរកើតរ�ើងបនាទា ប់ពីជនរងរបគ្ះយល់បពមទទួលបបាក់សំណង៥០០ដុោ្រ។ជនរងរបគ្ះបានឲ្យដឹងថារៅបកមបានទទួលបបាក់ពី
ជនសង្ស ព័យេំនួន៣៥០០ដុោ្ររដើម្ីជា្ នាូ រនឹងការរោះខលងជនសង្ស ព័យ។សំណំុររឿងមយួរទៀតរៅបកមជំនំុជបមះបានសួររៅជនរងរបគ្ះអំពី
បបវត្តិផ្្ូវរភទរបស់នាងរហើយរៅបកមបានសននាិោឋា នថារោយស្រនាងធ្ាប់រមួរភទជាមយួបុរសជារបេើនកន្ងមកដូរេនាះនាងបតរូវខតបានផ្្ល់ការ
បពមរបពៀងរៅអំ�ុងរពលរកើតរហតុរនាះ។

សេចក្ដីេៃ្ិែ្ាៃ

របាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥របស់អង្គការលីកាដូស្ីពីអំរពើររំោភរសពសន្ថវៈបតរូវបានរ្វើរ�ើងរោយខផ្អែករលើការរសុីបអរងកាតកនាុងឆ្នា ំ
២០១២២០១៣និង២០១៤ខដលបានបង្ហា ញពីភាពរ្សាយថនបបពព័ន្ធយុត្តិ្ម៌រៅកម្ុជាកនាុងការរ្វើការរសុីបអរងកាតរោយបតឹមបតរូវនិងការោក់
ទណ្ឌ កមមែេំរពាះសំណំុររឿងអំរពើហិងសាផ្្ូ វរភទរលើសស្តីនិងកុមារ។រោយខផ្អែករលើសំណំុររឿងខដលបានរសុីបអរងកាតកនាុងឆ្នា ំ២០១៥របាយការណ៍
សរង្ខបរនះបង្ហា ញថាកតា្ត រមួេំខណកកនាុងការរ្វើឲ្យបបពព័ន្ធយុត្តិ្ម៌េុះរ្សាយ(អំរពើពុករលួយអាកប្កិរយិាររ ើសរអើងេំរពាះសស្តីនិងកុមារការ្ វះ
ការយល់ដឹងខផ្នាកេបាប់និងកងវះខ្ត្ នធាន)រៅខតបន្តរកើតមានរ�ើងរហតុរនះរហើយរទើបរ្វើឲ្យភាគរបេើនថនជនរងរបគ្ះកនាុងអំរពើហិងសាផ្្ូវរភទ
មានការពិបាកកនាុងការទទួលបានយុត្តិ្ម។៌រាជរោឋា ភបិាលកម្ុជាបតរូវចាត់វធិានការកនាុងការខកទបមង់បបពព័ន្ធយុត្តិ្ម៌និងការផ្្ស់ប្ូរអាកប្កិរយិា
ចាបំាេ់រដើម្ីរោះបស្យេំណុេ្ វះខ្តនារពលបេ្ចុប្ននាដូេបានរលើករ�ើងរៅកនាុងអនុស្សនថ៍នរបាយការណ៍ឆ្នា ំ២០១៥។បបសិនរបើមនិ
រ វ្ើខបបរនះរនាះនឹងមនិអាេបញ្ចប់អំរពើនិទទាណ្ឌ ភាពេំរពាះជនបបបពឹត្តបទរលមែើសររំោភរសពសន្ថវៈបានរទរហើយកគ៏្មែ នយុត្តិ្ម៌សបមាប់ជន
រងរបគ្ះខដរ។

េតមាប់ពស័្៌មាៃបដៃថែមេរូមទាក់ទ្:

►កញ្្ញ ណ្ប់សុម៉ាលីមសន្តីជាន់្ ្ស់ខផ្នាកឃ្្រំមើលការររំោភសិទិ្ធសស្តីនិងកុមារថនអង្គការលីកាដូ,mon4@licadho-cambodia.org, +855 (0)12 

251 118(ភាស្ខ្មែរ)

►អនាកនាងណ្លីពី�ូកនាយិការងខផ្នាកតសូ៊មតិថនអង្គការលីកាដរូ,advocacy@licadho-cambodia.org, +855 (0)12 803 650 (English)

កុមារីអាយុ៧ឆ្ាំម្ាក់ស្រូវបានអ្ករ្រ់លនៅជិ្ខាងចាប់រំល�ោភចំនួន៣ដងក្នុងលព�លផ្ងៗរ្ា។ជន្រង្ស័យស្រូវបានសពះរាជអាជ្ាលចោ�
សបកាន់ពតីប�រំល�ោភល្រព្រន្វៈនិងបាន��ួ�្រ្គា�់លដោយលចៅសកមល្រតីុប្រួរ។ល�ោះបតីជាយ៉ាងណាអំ�នុងលព�្រវនាការលចៅសកមជំនុំជសមះ
បាន្រលសមចប្ដចូរប�លចោ�ល�ៅលចោ�ពតីប�សប�រូ្រ្ដលករខ្មា្រល�ៅវិញលដោយ្រារលកោ្រ�្យវិចស័យបង្ាញថារ្មានការខរូចខា្ល�ៅល�ើសបដាប់លភ�។ជន
សបសពដឹ្្ប�ល�្មើ្រស្រូវបាន្ ុ�ាការផ្ដន្ាល�ោ្រឲ្យជាប់ពន្ធនារាររយៈលព�២ឆ្ាំ។

http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/210kLICADHOReport-GettingAwayWithRape2015Khmer.pdf#page=34

