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ងបើគ្មា នការផ្្តន្ទា ងោសគឺ គ្មា នការការពារ៖
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របាយការណ៍សង្ខេបងេញផ្សាយ ខែធ្នូ ឆ្្២ំ០១៧



 លីកាដូ គឺជាអង្គការសិទិ្ធមនុស្សជាតិមយួនៅកម្ុជា។ ចាបត់ាងំពីអង្គការលីកាដូ តតរូវបានបនងកើត 
ន�ើងនៅឆ្នា ១ំ៩៩២ អង្គការននះ គឺជាអង្គការ ដដលសិ្ថតនៅជួរមុខនគ កនាុងកិច្ចការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ                
សិទិ្ធននោបាយ សិទិ្ធនសដ្ឋកិច្ច និងសិទិ្ធសង្គមរបស់តបជាពលរដ្ឋនៅកនាុងតបនទសកម្ុជា និងនលើកកម្ស់ 
ការនោរពសិទ្ធិទាងំននះពីសំណាករ់ាជរដ្្ឋ ភបិាលកម្ុជា និងអង្គការនានា។ នដ្យបានកសាងនូវ 
សមទិិ្ធផលល្អកនាុងអតីតកាល លីកាដូ បានបន្តនដើរតួនាទីជាអនាកតសូ៊មតិសតរាបត់បជាពលរដ្ឋ និងន្វើការ 
ឃ្លា នំមើលសា្ថ នភាពសង្គមតាមរយៈកម្មវ ិ្ ីឃ្លា នំមើល និងការពារសិទិ្ធមនុស្ស ពីការោិល័យកណា្ត ល របស់ 
ខលាួន នៅរាជធានីភនានំពញ និងនៅតាមសាខាទាងំ ១៣ នខត្តនផ្សងនទៀត។ 

ឃ្លាំម�ើលកលាររំមលោភសិទិ្ធ�នុស្ស សិទ្ធិសស្រី និងសិទ្ធិកុ�លារ 
បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូ ន្វើការឃ្លា នំមើល និងតសាវតជាវនលើករណី 
រនំោភសិទិ្ធមនុស្ស ករណីរនំោភបំពាននលើសស្តី និងកុរារ ន�ើយ 
ជនរងនតោះ   តតរូវបានផ្តល់នសវាជួយ�នតជាមដតជង តាមរយៈការន្វើ 
អន្តរាគមនជ៍ាមយួអាជាញា ្រមូលដ្្ឋ ន និងមសន្តីតុោការ។

ជំនួយផ្នែកមសវលាសុខភលាព និងមសវលាក�្មសង្គ�កិច្ច
តករុមតគរូនពទ្យផ្តល់នសវាសុខភាពដល់ជនជាបឃុ់ំ និងមសន្តី 
ពន្ធនាោរ ជនរងនតោះពីការរនំោភសិទិ្ធមនុស្ស និងតគរួសារ 
ដដលស្ថិតនៅតំបនត់ាងំទីលំនៅថ្មី។ តករុមការងារនសវាសង្គមន្វើការ
វាយតមមលាពីតតមរូវការរបស់ជនរងនតោះ និងតករុមតគរួសារ 
របស់អនាកទាងំននាះ ន�ើយផ្តល់ជំនួយ សរាភា រៈ និងម្ូបអាហារ 
រយៈនពលខលាី។

កលារស្រឹក្សលាផ្នែកច្លា្់ដល់ជនជលា្់ឃុំ
អនាកតបរឹកសាដផនាកចបាប ់ផ្តល់ការតបរឹកសាដល់ជនជាបឃុ់ំនៅពន្ធនាោរ  
នដើម្នី្វើឲ្យតបាកដថា ជនជាបឃុ់ំទាងំននាះរានតំណាង ដផនាកចបាប ់
នៅតគបដ់ំណាកក់ាលមននីតិវ ិ្ ីដដលពាកព់ន័្ធ។ 

កលារពិមសរោះមយោ្ល់ផ្នែកច្លា្់
ជនរងនតោះ តតរូវបានផ្តល់ជូននូវការពិនតោះនោបល់ដផនាកចបាប ់
ន�ើយចនំពាះ ករណីសំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិច្ចការពារដផនាកចបាប ់
ដដលផ្តល់ជូន នដ្យតករុមតបរឹកសាដផនាកចបាប ់និងតករុមនមធាវកីារពារ
សិទ្ធិមនុស្ស។

ទលាក់ទលាញ�តិរលាំសទជលាសលាធលារណៈ និងតលា�សហរ�ន៍ 
ករណីរនំោភសិទ្ធិមនុស្ស ដដលអង្គការលីកាដូបានឃ្លា នំមើល 

និងតសាវតជាវ តតរូវបានចងតកងទុកនៅកនាុងតបពន័្ធផ្ុកទិននានយ័ នដើម្ ី
ឲ្យរានភាពងាយតសរួលកនាុងការដសវងរកពត័រ៌ាន វភិាគ ផលិត 

ជារបាយការណ៍ (ការនបាះពុមភាជារបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍ 
នសាតទស្សន)៍ និងសតរាបន់្វើការតសូ៊មតិនផ្សងៗនទៀត។

រលាំសទសហជរីព សកុ�ពលរដ្ឋ�ូលដ្ឋលាន និង ្ណ្លាញនលានលា 
ជួយ�ដល់ស�ជីព តករុមពលរដ្ឋមូលដ្្ឋ ន និងស�គមន ៍

ដដលរងនតោះ នដ្យផ្តល់នូវកិច្ចការពារនសវាកម្មដផនាកចបាប ់ និង
នសវាសុខភាព តពមទាងំជួយ�ពតងរឹងសមត្ថភាពរបស់អនាកទាងំននាះ 

កនាុងការតសូ៊មតិ។

សស�លា្់ព័ត៌�លាន្ផនថែ� សូ�ទលាក់ទងៈ
នោកតសីនវជ្ជបណិ្ត ពុង ឈវីនកក, តបធានអង្គការសិទិ្ធមនុស្ស លីកាដូ

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

ទូរសារៈ (+៨៥៥)២៣ ៧២៧ ១០២/២១៧ ៦២៦

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

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំររឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
(លីកាដូ)

ក�្មវិធរីឃ្លាំម�ើល និងកលារពលារសិទ្ធិ�នុស្ស ក�្មវិធរីមលើកក�្ពស់ និងកលារទលាក់ទលាញ�តរិលាំសទ



មាតិកា

សេចក្ដីស្្ើម

ការលែងែះស�ោយគ្ានបណ្តឹង 
ព្រហ្ទណ្ឌ

វិធដីេាពេ្ត

ករណដីព្រហ្ទណ្ឌ

ែទ្ធ្ែននករណដី

សេចក្តដីេន្និ�្ាន

ការ្្ះ្្ាគ្ា

អនុេាេន៍

ទំ្័ររ១

ទ្ំរ័រ១៤

ទ្ំរ័រ២

ទ្ំរ័រ១៧

ទំ្រ័រ៣

ទ្ំរ័រ១៩

ទំ្័ររ៤

ទ្ំរ័រ២១

របូភាពទំពរ័មុខ៖ វត្ុប្បើ្រាស់ក្ុងករណីអបំពើហងិសាក្ុង្្រួសារ 

ដែលលីកាែូរានឃ្លា បំមើល



សេចក្តីស្្ើម

 ច្បាបស់្ីពី ការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ និង 
កិច្្ចការពារជនរងប្រោះ (ច្បាបស់្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសា 
ក្ុង្្រួសារ) បៅកម្ុជា រានចូ្លជាធរមាន ក្ុងឆ្្ ំ
២០០៥១។ ច្បាបប់នោះកំណតអ់បំពើហិងសាក្ុង្្រួសារ បោយ
ផ្ល់អំណាច្ឱ្យអាជាញា ធរមូលោឋា ន បែើម្បីធវើអន្តរា្មនប៍ៅ 
បលើករណីអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ និងផ្ល់សិទ្ិឱ្យតុលាការ 
បច្ញែីកាការពារ បហើយដែមទាងំរានដច្ងថា  អំបពើហិងសា 
ក្ុង្្រួសារ្ួរ្តរូវោកប់ទាសដផអែកតាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ ។ 
បទាោះបីជាយ៉ា ងណា ការសិកសាែ្មីៗ បនោះរាន បង្ហា ញថា    
ភា្ប្ច្ើនននសស្តីដែលធ្លា បរ់ងប្រោះបោយអំបពើហិងសាក្ុង 
្្រួសារ មនិទានទ់ទួលរានអត្្បបយជនអ៍វីពី កិច្្ចការពារ
ដែលមានដច្ងបៅក្ុងច្បាបប់នោះបទ។

ការសិកសា្សាវ្ជាវថ្ាកជ់ាតិស្ីពីសុខភាព និង  
បទពិបសាធនក៍្ុងជីវតិរបស់សស្តីក្ុង្បបទសកម្ុជា២  (“ការ 
សិកសា្សាវ្ជាវថ្ាកជ់ាតិ”) រានបង្ហា ញថា ២១% ននសស្តី 
អាយុច្ប ល្ា ោះពី ១៥ឆ្្ ំ ែល់ ៦៤ឆ្្ ំ ដែលធ្លា បម់ានទំ្ ក ់
ទំនងជាមយួនែ្ូជិតស្ិទ្ ្តរូវរានរាយការណ៍ថា រាន 
ទទួលរងអំបពើហិងសាទាងំផលាូវកាយនិងផលាូវបេទផង។ ក្ុង 
២១% ប្ោះ មានសស្តី៤៩%ដែលមនិរានរាយការណ៍្រាប ់
បៅនរណាបសាោះ។ ច្ំដណកឯសស្តីដែលរានរាយការណ៍ពី
ការរបំលាេបំពានប្ោះ ភា្ប្ច្ើន្ឺរាន្រាបប់ៅមតិ្តេក្ិ 
សាច្ញ់ាតិ ឬអ្កជិតខាង។ មានសស្តី ២៤% ដតប៉ាុបណាណ ោះ  
ដែលរានដសវងរកអន្តរា្មនប៍ៅអាជាញា ធរ ឬភ្ាកង់្ររែឋា 
ែូច្ជា ន្ររាល ឬថ្ាកែ់ឹក្មំូលោឋា ន។ ការអបងកាត 
្បជាសាសស្ត និងសុខភាពកម្ុជាឆ្្២ំ០១៤៣  រានបង្ហា ញ 
ថា ៣១%នន  សស្តីដែលធ្លា បប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អាយុ 
ច្ប ល្ា ោះពី ១៥ឆ្្ ំែល់ ៤៩ឆ្្ ំ្តរូវរានរាយការណ៍ថា រាន 
ទទួលរងអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារពីសំណាកស់ាវ ម ី រមួមាន 
អំបពើហិងសាតាម ផលាូវកាយ ផលាូវបេទ ផលាូវអារម្មណ៍ និងដផ្ក 
បសែឋាកិច្្ចផងដែរ។ ៣៨%ននសស្តីដែលរានរងអបំពើហិងសា 
តាមផលាូវកាយ ឬផលាូវបេទ មនិរានដសវងរកអន្តរា្មនឬ៍្រាប់
បៅអ្កែនទឱ្យែឹងបទ។ 

អំឡុងបពលច្ង្កងររាយការណ៍បនោះ (២០១៤-
២០១៦) សម្ន្័ដខ្មរជំបរឿននិងការពារសិទ្ិមនុស្ស លីកាែូ 
(“លីកាែូ”) រានបធវើការឃ្លា បំមើលអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសារជិត 
៤០០ករណី។ ច្ំនួនករណីទាងំអស់របស់លីកាែូ ្តរូវរាន
រាបប់ញ្ចូ លបៅក្ុងតួបលខននររាយការណ៍ របស់អាជាញា ធរ 
មយួច្ំនួនផងដែរ។ លទ្ផលននការស្ទងម់តិថ្ាកជ់ាតិ 
បង្ហា ញថា ករណីរបស់លីកាែូ ្ឺជាតួបលខតូច្មយួនន    
ករណីអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសារសរបុ ដែលបកើតមានបឡើងបៅ 
ទូទាងំ្បបទស។ លទ្ផលករណីរបស់លីកាែូដែលបទើប 
្តរូវរានបិទបញ្ចបប់ង្ហា ញថា សូម្ដីតករណីដែលមានការ
ជួយ�អន្តរា្មនពី៍ភ្ាកង់្ររែឋា លទ្ផល្ឺហាកែូ់ច្ជាមនិ
សូវរប់្ បបសើរ បោយសារ៤០ភា្រយននករណីទាងំប្ោះ 
្តរូវរានបិទបញ្ចប ់បោយឱ្យជនរងប្រោះបន្តរស់បៅជាមយួ
នែ្ូដែលមានច្រតិហិងសា បហើយមានដត ២០ភា្រយ 
ប៉ាុបណាណ ោះ ដែលរានបិទបញ្ចបប់ោយវធិ្នការ្ពហ្មទណ្ឌ  
បផ្សងៗ។ 

មានមូលបហតុជាប្ច្ើន ច្ំបពាោះលទ្ផលទាងំបនោះ 
ដែលក្ុងប្ោះមានែូច្ជា សង្គមកម្ុជាបៅដតផ្ល់តនមលា 
សង្គមទាបស្មាបស់ស្តី បៅដតផ្ល់តនមលាខ្ស់បៅបលើការ 
ផ្សោះផសារ្រវាងប្ី្បពន្ បៅដតមានជំបនឿសាស្ បៅមាន 
ច្ំណុច្ខវោះខាតបៅក្ុងបទបញ្ញត្តិ នីតិរែឋាបៅមនិទានរ់ងឹមា ំ
និងកត្ាបសែឋាកិច្្ចបផ្សងៗបទៀត។

ររាយការណ៍បនោះអាច្សន្ិោឋា នរានថា ការោកឱ់្យ 
ប្បើច្បាបស់្ីពី ការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ្ឺជា    
ជំហានែំបូងែសំ៏ខានស់្មាបរ់ំ្ ទសស្តី បែើម្ ីប្ច្បច្ញពី
ស្ានភាពននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ប៉ាុដន្ត្បសិនបបើបញ្ហា  
ខាងបលើមនិទាន់្ តរូវរានបោោះ្សាយបទប្ោះ ច្បាបប់នោះនឹង 
បៅដតមនិសូវមាន្បសិទ្ភាពែដែល។

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ១

១ ច្ាប់េ្ដី្រដីការទប់េ្ាត់អំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារននិងកនិច្ចការ្រារជនរងសពគោះ ឆ្ាំ២០០៥។
២ ការេនិក្ាពេាវពជាវថ្ាក់ជាតនិេ្ដី្រដីេុខភា្រននិងបទ្រនិសេោធន៍ក្នុងជដីវិតរបេ់ពេ្តដីក្នុងពបសទេកម្នុជាឆ្ាំ២០១៥ របេ់អង្គការេុខភា្រ្រនិភ្រសែោក 
អង្គការេហពបជាជាតនិស�ើម្ដីពេ្តដី �កពេង់្រដី http://www.wpro.who.int/mediacentre/releases/2015/vaw_full-en.pdf ។
៣ ែទ្ធ្ែននការអសង្តពបជាេាពេ្តននិងេុខភា្រកម្នុជាឆ្ាំ២០១៤ វិទ្ាេ្ានេ្និតនិជាតនិ អគ្គនាយក�្ានបសច្ចកសទេេុខាភនិបាែ ននិងICFអន្តរជាតនិ 
ឆ្ាំ២០១៥។ 



បបើរ្ម នការផ្្ត ្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា២

វិធតីេាសេ្

លីកាែូ រានផ្ល់បសវាែល់ជនរងប្រោះននអំបពើ 
ហិងសា ក្ុង្្រួសារអស់រយៈបពលជាង២០ឆ្្មំកបហើយ។ 
សពវនែងៃបនោះ លីកាែូមានការយិល័យកណ្ាលបៅរាជធ្នី
េ្បំពញនិងសាខាបៅតាមបខត្តច្ំនួន១៣បផ្សងបទៀត បែើម្ ី
ផ្ល់បសវា្បឹកសាដផ្កច្បាប ់ជំនួយសមាភា រៈនិងបសវាពយារាល 
ជំងឺ បៅតាមត្មរូវការរបស់ជនរងប្រោះ។ ភា្ប្ច្ើននន  
ជនរងប្រោះរានទាកទ់ងមកលីកាែូបោយផ្្ទ ល់ ប៉ាុដន្ត     
ករណីខលាោះ ្តរូវរានដណ្បំោយអង្គការប្រៅរោឋា េរិាល 
បផ្សងបទៀត និងអ្កែនទបទៀតដែលសា្គ ល់លីកាែូតាមរយៈ 
ររាយការណ៍បៅបលើ្បពន្័ផ្សពវផសាយ។

ករណីអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ បស្ទើរដតទាងំអស់ដែល
លីកាែូរានឃ្លា បំមើល មានជាបព់ាកព់ន័្នឹងប្ី្បពន្ដែល 
រានបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រចួ្ ឬប្ី្បពន្ដែលរស់បៅជាមយួ
រ្បោយមនិរានបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បហើយភា្ីប្ី្ប្ពឹត្ត 
អំបពើហិងសាបលើ្បពន្។ តួបលខមយួច្ំនួន ននករណីទាងំបនោះ 
មានពាកព់ន្័ជាមយួនឹង សមាជិក្្រួសារែនទបទៀត៤។ 
បស្ទើរដត្្បក់រណីទាងំអស់ ដែលមានការបងការបសួស្ាម
បលើជនរងប្រោះ ជាបរឿយៗរមួមានការរបំលាេបំពានផលាូវបេទ 
ផងដែរ បហើយករណីមយួច្ំនួនតូច្ ការរបំលាេបំពាន្ឺបធវើ 
បឡើងបោយពាក្យសម្ ីនិងផលាូវច្ិត្ត។

បោយបនោះជាដផ្កននការង្រ បុ្្គលិកលីកាែូរាន 
សមាភា សនជ៍នរងប្រោះនិងសាក្សនីិងរានកត់្ តាបរឿងបហតុ
ននករណីនីមយួៗ។ ក្ុងករណីមានការបស្ើពីជនរងប្រោះ  
បុ្្គលិកទាងំប្ោះអាច្ជួយ�បរៀបច្ំពាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ

ោកប់ៅស្ាបន័ន្ររាល ឬតុលាការ និងបន្តឃ្លា បំមើល 
ែំបណើ រការននករណីទាងំប្ោះ ក្ុងបរលបំណងបធវើឱ្យ 
្រាកែ ថា  នីតិវធិីប ្្ទ ប់្ តរូវរានបធវើបឡើងបែើម្ផី្ ្្ទ បទាស
ជនបល្មើស។ ប្រៅពីការផ្ល់ជំនួយដផ្ក ច្បាបក់្ុងសំណំុបរឿង 
្ពហ្មទណ្ឌ  ជាបរឿយៗបុ្្គលិកលីកាែូ ដតងជួយ�សរបសរ 
ពាក្យបណឹ្ងដលងលោះផងដែរ។

្បសិនករណីបៅបបើកបៅបឡើយ ពត័ម៌ានទាងំអស់       
ដែល្បមូលរានបោយបុ្្គលិក្តរូវរកសាទុកក្ុង្បពន័្ផ្ទុក 
ទិន្នយ័រមួមយួ។ អំឡុងបពលករណី កំពុងែំបណើ រការ      
ពត័ម៌ានទទួលរានប្កាយៗមកបទៀត ្តរូវរានកត់្ តាទុក 
បហើយបៅបពលករណីឈានែល់ែំណាកក់ាលបិទបញ្ចប ់
នឹងមានការកតច់្ំណាំពីរបបៀប ដែលករណីបិទបញ្ចប។់ 
ររាយការណ៍បនោះបធវើបឡើងបោយដផអែកបលើការវភិា្ននករណី
អំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ដែលលីកាែូរានច្ង្កងក្ុង 
ឆ្្២ំ០១៤ ឆ្្២ំ០១៥ និងឆ្្២ំ០១៦ ដែលបទើបរានបិទ 
បញ្ចបក់្ុងដខកកកាោឆ្្២ំ០១៧បនោះ។ ប្រៅពីការកត់្ តា 
ពត័ម៌ានននករណី អតិែិជនរបស់លីកាែូច្ំនួន៦្ក់្ តរូវ
រានសមាភា សនពី៍បទពិបសាធន ៍និងកតា្ត ដែលបធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ 
ែល់ការសប្មច្ច្ិត្តរបស់អ្កទាងំប្ោះ ប ្្ទ បពី់ករណី 
ទាងំប្ោះរានបិទបញ្ចប។់ បទពិបសាធនជ៍ាប្ច្ើនឆ្្រំបស់
បុ្្គលិកក្មតិខ្ស់ននលីកាែូ ដែលបធវើការពាកព់ន្័នឹង   
ករណីអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសារជាប្ច្ើន ករ៏ានរមួច្ំដណកក្ុង
ការផលិតររាយការណ៍បនោះផងដែរ។

៤ ែដីកា�ូមនិនបានឃាំ្សមើែករណដីអំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារល�ែមានជនរងសពគោះជាបុរេសទ ស�ោយេារអំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារេ្និតក្នុងអាណត្តនិការងារនន
ពកមុអ្កឃ្ាំសមើែេនិទ្ធនិពេ្តដី។ 



លទ្ធ្លនៃករណតី

ចាបព់ីបែើមឆ្្២ំ០១៤ ែល់ ចុ្ងឆ្្២ំ០១៦ លីកាែូ
រានឃ្លា បំមើលអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសារច្ំនួន ៣៩២ករណី   
ដែលក្ុងប្ោះមាន២៣៧ករណីរានបិទបញ្ចប៥់។ ករណី 
បិទបញ្ចបទ់ាងំបនោះ ្តរូវរានដបងដច្កជា៣្បបេទសំខាន់ៗ
រមួមាន ១០១ករណី (៤៣%) រានបិទបញ្ចបប់ោយ               
ជនរងប្រោះែកពាក្យបណឹ្ង បហើយវលិ្តឡបប់ៅរស់បៅ 
ជាមយួប្ីដែលមានច្រតិហិងសាវញិ ៦៩ករណី (២៩%) រាន
បិទបញ្ចបប់ោយប្ី្បពន្្តរូវរស់បៅបផ្សងរ្ ឬដលងលោះរ្ 

ប៉ាុដន្ត  មនិមានបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ ណាមយួ្តរូវរានបធវើបឡើង
្បឆ្ងំនឹងជនបល្មើសប្ោះបទ និង ៥៣ករណី (២២ %) បទៀត 
រានបិទបញ្ចបប់ោយការជំនំុជ្មោះក្ី្ពហ្មទណ្ឌ ។ ច្ំដណក 
១៤ករណី (៦%) បផ្សងបទៀត រានបិទបញ្ចបប់ោយវធិី 
បផ្សងៗបទៀត ឧទាហរណ៍ែូច្ជា ជនបល្មើសបធវើអត្តឃ្ត។   
្បបេទសំខាន់ៗ ទាងំ៣ ននករណីដែលរានបិទបញ្ចបម់ាន 
បរៀបរាបល់មអែតិបៅខាងប្កាមបនោះ។

៥ ករណដីជាសពចើនសនៅសបើកសនៅស�ើយស�ោយេារមូែសហតុស្្ងៗ។ ករណដីមរួយចំនរួនស�ោយេារភា្រយឺតយ៉ាវនន�ំសណើរការពប្រ័ន្ធយុត្តនិធម៌ ប៉ុលន្តមាន  
ករណដីជាសពចើនសទៀតល�ែបណ្ាែមក្រដីការបាត់ទំនាក់ទំនងជាមរួយកូនក្ដី។ កូនក្ដីភាគសពចើនជាជនពកដីពកននិងរេ់សនៅតំបន់�ាច់ពេយាែ។ អ្កខ្ះសធវើ
ចំណាកពេុកសទៅសធវើការសនៅឆ្ាយ ននិងអ្កខ្ះសទៀតគ្ានែទ្ធភា្រទនិញកាតទូរេ័្រ្ទេពមាប់ទំនាក់ទំនងគ្ា។

លទ្ធផលនៃការបិទបញ្ចប់ករណីអំព�ើហិង្ាក្នុងគ្រួសារដែល លីកាែូបាៃឃ្ាំពមើល ឆ្ាំ២០១៤-២០១៦

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ៣

ប្តី្បពន្្តឡបម់ក 
រស់បៅជាមយួរ្វញិ

ការរស់បៅដបករ្ 
ឬដលងលោះរ្

ការជំនំុជ្មោះក្តី 
្ពហ្មទណ្ឌ

បផ្សងៗ



ការ្្សះ្្ាគ្ា

បៅក្ុងែំបណើ រការ ដែល្បពន្សប្មច្ចិ្ត្តែកពាក្យ
បណឹ្ង្បឆ្ងំនឹងសាវ មរីបស់្ង បហើយ្តឡបប់ៅរស់  
បៅជាមយួរ្វញិ ជាបរឿយៗ្តរូវរានដណ្បំោយភា្ី 
ពាកព់ន្័និងមសន្តីរែឋាបៅថា “ការផ្សោះផសា”។ ច្ំបពាោះករណីបិទ  
បញ្ចបត់ាមវធិីបនោះដែលលីកាែូរានឃ្លា បំមើល ជាធម្មតា 
ជនរងប្រោះរានរាយការណ៍ករណី បៅកានប់មេូមឬិបមឃំុ 
ឬ ន្ររាល មុនបពលផ្សោះផសារ្។ ករណីខលាោះអ្កទាងំប្ោះ
អាច្ោកព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ បៅ្ពោះរាជអាជាញា  ឬ 
បៅ្កមបសើុបសួរ បហើយភា្ីប្ីអាច្្តរូវរានឃុំខលាួនប ្្ទ បពី់
ការបចាទ្បកាន។់ ជនរងប្រោះកអ៏ាច្ោកព់ាក្យបណឹ្ង  
រែឋាប្បវណី បែើម្សំុីដលងលោះ បៅតុលាការផងដែរ។         
ការ  សប្មច្ចិ្ត្តែកពាក្យបណឹ្ង បហើយ្តឡបប់ៅរស់បៅ    
ជាមយួប្ីវញិ  ភា្ប្ច្ើន្តរូវរានបធវើបឡើងបោយសស្តីរស់បៅ 

ម្ាកឯ់ង ឬសស្តីស្ិតបៅប្កាមឥទ្ិពល្្រួសារ ប៉ាុដន្ត មាន 
ករណីប្ច្ើនបទៀត ដែលអាជាញា ធរទទួលរានការរាយការណ៍   
ប្ោះ ជាបព់ាកព់ន្័ក្ុងការច្រចាឱ្យប្ី ្បពន្្តរូវរ ៉ាវូរ្វញិ។   
ក្ុងច្ំបណាមជនរងប្រោះ១០១្  ក ់ដែលរានសប្មច្ច្ិត្ត      
ែកពាក្យបណឹ្ង   បហើយ្ត ឡ បប់ៅរស់បៅជាមយួប្ីវញិ      
រមួមានការសប្មច្ចិ្ ត្តបធវើបឡើង  បោយរ្ម នកិច្្ចអន្តរា្មន ៍
ពីមសន្តីរែឋាមាន៣៤ករណី (៣៤%)  ការផ្សោះផសារ្ប ្្ទ បពី់     
អាជាញា ធរេូមិ - ឃុំ  រានជួយ�ស្មបស្មរួលក្ុងការច្រចា 
មាន១៩ករណី  (១៩%) ការផ្សោះផសារ្ប ្្ទ បពី់ន្ររាល 
រានជួយ�ស្មបស្មរួលក្ុងការច្រចាមានច្ំនួន៣០ករណី  
(៣០%)  និ ងការផ្សោះផសារ្បោយបៅ្កមអំឡុងបពល 
ែំបណើ រការបណឹ្ងដលងលោះមាន២០ករណី៦  (២០%) ។

៦ តរួសែខសែើេ្រដី១០១ស�ោយេារករណដីខ្ះទាំងនគរបាែននិងអាជ្ាធរមូែ�្ានជាប់្រាក់្រ័ន្ធជាមរួយគ្ា។

មសន្តីសាធ្រណៈរ្ម នការពាកព់ន្័ ផ្សោះផសារ្បោយន្ររាល ផ្សោះផសារ្បោយបៅ្កមក្ុង 
ក្ុងសំណំុបរឿងរែឋាប្បវណី

ផ្សោះផសារ្បោយអាជាញា ធរេូម-ិឃុំ

ការ�ាក់�័ៃ្ធនៃមនៃ្ីសាធារណៈក្នុងែំពណើរការផ្សះផ្ានៃករណីអំព�ើហិង្ាក្នុងគ្រួសារ

បបើរ្ម នការផ្្ត ្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា៤



របបៀបននការផ្សោះផសា មានភាព្សបែៀងរ្ពីករណី  
មយួបៅករណីមយួបទៀត។ បៅបពលសស្តីម្ាកទ់ាកទ់ងបៅ
បមេូមឬិបមឃំុឬន្ររាលមូលោឋា ន បែើម្បីស្ើឱ្យជួយ�ក្ុង  
ករណីអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ការប្លាើយតបទូបៅជាងប្្ឺ 
ដតងជាការបង្អែ កទឹ់កចិ្ត្តក្ុងែំបណើ រការបរឿងក្ី។ អាជាញា ធរ
ដតងជំរញុឱ្យសស្តីរងប្រោះ ផ្ល់ឱកាសឱ្យប្ីរបស់្ងម្ង 
បទៀត ឬសាកសួរ្បសិនបបើ្ងច្ងរ់ស់បៅម្ាកឯ់ងបោយ
បលើកបឡើងពីបញ្ហា សុវត្ិភាពស្មាប់្ ងនិងកូនជាបែើម។ 
អាជាញា ធរក៏្ បដហលអាច្ស្ីបប ្្ទ ស ពីឥរយិបទរបស់ ្ ង 
ផងដែរបោយបលើកបឡើងថាអ្កទាងំពីរ្ឺខុសបស្មើរ្ បហើយ
្ងខុសប្ពាោះមនិរានបរៀបច្ំអាហារឱ្យទាន់ បព លបវលា ឬ 
និយយស្ីខាលា ងំៗ ឬមកពីពយាយម្បដកកជាមយួប្ីបពក
ដែល្ឱំ្យរតប់្បើអំបពើហិងសា។ ជាបរឿយៗ អាជាញា ធរដតងដត 
បៅភា្ីប្ីមកជួបរ្ជាមយួ្បពន្ បែើម្ឱី្យភា្ីទាងំពីរ 
អាច្ “ច្រចារ្”។ ក្ុងប្ោះការច្រចាដតងមានការរោិះ្នប់លើ
កំហុសននភា្ីទាងំពីរបៅក្ុងកិច្្ចសនយា ដែលអ្កទាងំពីរ    
្ពមប្ពៀងថានឹងពយាយមដកដ្បឥរយិបែ។ 

ក្ុងករណីដែលមានការច្រចាពីន្ររាល  ជាធម្មតា
ភា្ីទាងំពីរ្តរូវចុ្ោះហត្បលខា    បលើកិច្្ចសនយាមយួបោយ     
សនយាថានឹងដកដ្បច្ំណុច្ខវោះខាតនន ឥរយិបែរបស់ខលាួន 
ឧទាហរណ៍ ភា្ី្បពន្សនយាថានឹងឈបស់្ីបប្្សឱ្យប្ី 
បហើយភា្ីបុរសសនយាថាឈបប់្បើអំបពើហិងសា ឬឈបម់ាន

ទំ្កទ់ំនងបស្ហាជាមយួ្របីផ្សងជាបែើម។ ករណីខលាោះ 
ភា្ីបុរសរានអោះអាងថា រតន់ឹងទទួលខុស្តរូវច្ំបពាោះ   
មុខច្បាប ់ ្បសិនបបើរតម់និបររពតាមកិច្្ចសនយា។         
ជាទូបៅ កិច្្ចសនយា្តរូវរានរកសាទុកបៅប៉ាុស្តិ៍ន្ររាល។ 
បពលខលាោះ ភា្ីសស្តីជាអ្កបស្ើឱ្យមានការច្រចា ដបបបនោះ 
បឡើង។ ក្ុងច្ំបណាម៧នន៣០ករណីដែលរានច្រចាបោយ
ន្ររាល ជនរងប្រោះរាន្រាបប់ុ្្គលិកលីកាែូថា  ្ង
រានសំុឱ្យន្ររាលជួយ�បធវើអន្តរា្មនត៍ាមវធិីបនោះ។   សស្តី
ទាងំប្ោះបលើកបឡើងពីក្ីរពឹំងទុកថា ការចូ្លរមួរបស់ 
ន្ររាល និងការ្ពមានចាតវ់ធិ្នការក្ុងករណីមនិ 
បររពតាម អាច្នឹងបធវើឱ្យប្ីរបស់រតដ់កដ្បឥរយិបែ 
រាន។ ករណីខលាោះបទៀត វធិីបនោះអាច្ប្បើរានក្ុងរយៈបពលខលាី 
ប៉ាុដន្តមនិអាច្បជា្ជយ័ ស្មាបែ់ំបណាោះ្សាយ រយៈបពល 
ដវងបទ។  បុ្្គលិកលីកាែូ រានជួបករណីជាប្ច្ើន ដែល   
ប្ី្បពន្ រានបធវើកិច្្ចសនយាម្ងបហើយម្ងបទៀតជាមយួ 
ន្ររាល បោយរ្ម នមូលោឋា នច្បាបប់ទ បហើយ្កមនីតិវធិ ី
្ពហ្មទណ្ឌ  កម៏ានដច្ងយ៉ា ង ច្បាស់ក្ុងការហាមឃ្ត ់
ន្ររាល ដែលមនិចាតវ់ធិ្នការ បលើបរឿងក្ី ដែល 
ជនរងប្រោះរានែកពាក្យបណឹ្ងវញិឬ ហាម ឃ្តក់ារ 
ច្រចារកែំបណាោះ្សាយ រវាងជនរងប្រោះ និងជនសង្សយ័ 
ជាបែើម៧។ បទាោះបីជាយ៉ា ងបនោះក្ី ការអនុវត្តននែំបណើ រ ការ     
ផ្សោះផសារបស់ន្ររាលរានកាលា យជាទមាលា បប់ៅបហើយ។  

៧ មាពតា៧៥ ននពកមនដីតនិវិធដីព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៧។

សាលាឃុំ

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ៥



ជនរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបង្ហា ញពីរបសួរបស់្ង

េវាមដីភរិយាមរួយគ ូ  បានរេ់សនៅជាមរួយគ្ាអេ់រយៈស្រែ២០ឆា្ំ សហើយភាគដីប្ដី 
បានសពបើអសំ្រើហនិ ង្ា សែើរូបរាងកាយពប្រន្ធជាសពចើន�ង    ស�ោយសបោចេក់របេ់នាង    
អូេស�ើងជសណ្ើរននិង�ាែ់ន្្ទមុខបណា្ែឱ្រងរបរួេលបកមុខជាសពចើនសថ្រ។     
នាងបាន លេវងរកអន្តរាគមន៍   ្រដីសមឃុំននិងនគរបាែជាសពចើន�ង   សហើយអ្កទាំង្រដីរក៏
បានចុះហត្សែខាសែើកនិច្ចេន្ាជាមរួយគ្ាសពចើន�ងររួចមកសហើយល�រ។   សពកោយមក 
នាងពតូវបានប្ដីវាយសធវើបាបបណា្ែឱ្េន្ប់ សហើយនាងពតវូេពមាក្រ្ាបាែសនៅក្នុង 
មន្ទដីរស្រទ្អេ់រយៈស្រែ២នថ្។   នាងបានេសពមចចនិត្ត�ាក់្រាក្បណ្តឹងលែងែះគ្ា 
ប៉ុលន្តមនិនបាន�ាក់្រាក្បណ្តឹងព្រហ្ទណ្ឌស�ើយ    �ូសច្ះសហើយបានជានគរបាែមនិន
បានចាត់វិធានការសែើប្ដីរបេ់នាង។ មរួយរយៈសពកោយមក នាងបាន្្ាេ់ប្ដូរចនិត្ត្រដីការ
េុំលែងែះ សហើយអ្កទាំង្រដីរក៏ពត�បស់ទៅរេ់សនៅជាមរួយគ្ាវិញ។



ករណីខលាោះ សស្តីពិតជារានោកព់ាក្យបណឹ្ងដលងលោះ
បៅតុលាការ ប៉ាុ ដន្តករណីទាងំបនោះ      បៅដតអាច្បិទបញ្ចប ់
បោយប្ី្បពន្ផ្សោះផសារ្ មាននយ័ថានីតិវធិី្ឺ្សបែៀងបៅ   
នឹងែំបណើ រការបៅឃុំ-សង្កា តដ់ែរ។  បៅបពលមានការោក ់ 
ពាក្យបណឹ្ ង បៅ្កម នឹងបកាោះបៅ្បពន្  ឬបពលខលាោះ 
បកាោះបៅភា្ីទាងំពីរមកតុលាការ បហើយសាកសួរបៅភា្ី 
្បព ន្ពីអវីដែល្ងច្ងរ់ាន និងថាបតើ្ង្រាកែចិ្ត្ត ឬ       

អតដ់ែ ល ច្ង់ ដល ងលោះរ្។   ប្កាយមកអាច្នឹងមានការ   
ពិភាកសាពី ចំ្ណុច្ទំ្ស់រ្រវាងភា្ីនី មួ យៗ និងបៅ្កម
ពយាយមស្មបស្មរួលឱ្យភា្ីទាងំពីរ ្សរោះ្សរួលរ្ 
វញិ។ ្បសិនបបើឯកភាព រ្  បៅ្កមនឹងបស្ើឱ្យ្បពន្ែក
ពាក្យបណឹ្ងដលងលោះនិងបិទបញ្ចបប់រឿងក្ី។ បរឿងបនោះអាច្ 
បកើតបឡើង សូម្ដីត បៅក្ុងករណីមានអបំពើហិងសាធងៃនធ់ងៃរ 
ដែលអូសប ល្ា យរយៈបពលយូរបហើយកប៏ោយ។

អតិែិជនននករណីអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសាររបស់លីកាែូ បៅផ្ទោះរបស់្ង

េវាមដីភរិយាមរួយគូបានសរៀបអា្រាហ៍្រនិ្រាហ៍
ជាមរួយគ្ារយៈស្រែ២៤ ឆ្ាំ សហើយភាគដីប្ដីបានសពបើ 
អំស្រើហនិង្ាសែើពប្រ ន្ធជាសពចើន�ង។ បន្ទាប់មកអ្ក
ទាំង្រដីរបានរេ់សនៅលបកគា្មរួយរយៈ ប៉ុលន្តបានពតវូរ៉ូវ 
គ្ាវិញ។ សនៅយប់មរួយ ប្ដីបានសចញសទៅ្តឹកពេាសនៅ 
ខាងសពកៅ សហើយពត�ប់ម ក  វិញសនៅសម៉ោង២រំែង 
អពធាពត។    ពប្រ ន្ធ រ បេ់គាត់មនិនបានសបើកទវារឱ្ 
គាត់ចូែ្្ទះសនោះសទ �ូសច្ះសហើយសទើបគាត់ទម្នុះទវារ
ចូែក្នុង្្ទះ    សហើយយក្រូសថៅកាប់ពប្រន្ធចំក្ាែ 
ននិង�ងខ្លួនចំនរួន៦កលន្ង   មុនស្រែរត់សគចខ្លួន។ 
�ំបូងស�ើយ ពេ្តដី សនោះបាន�ាក់្រាក្បណ្តឹងព្រហ្-
ទណ្ឌ ននិងបណ្តឹង លែងែះ ប៉ុលន្តសនៅស្រែសចៅពកម
សកោះសហៅនាងសទៅតុែាការ    ប្ដីរបេ់នាងកព៏ត�ប់ 
មកវិញ    សហើយសចៅពកមក៏បានចរចាឱ្អ្កទាំង្រដីរ 
្្ះ្្ាគ្ាវិញ។    ចុងសពកោយ នាងបាន�ក្រាក្ 
បណ្តឹងលែងែះននិងបណ្តឹងព្រហ្ទណ្ឌសនោះសទៅ។ 

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ៧



បៅបពលជនរងប្រោះោកព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ
ដែលែំបណើ រការែល់តុលាការ ្ពោះរាជអាជាញា  ឬ បៅ្កម  
បសើុបសួរក្មនឹងស្មបស្មរួល ឱ្យមានការផ្សោះផសា។  
បទាោះប ីជាយ៉ា ងណា      បៅបពលបៅជនរងប្រោះឱ្យនយិយពី 
ច្ំណុច្ទំ្ស់ ពួករតដ់តងសួរបៅជនរងប្រោះពីអវីដែល
្ងច្ងរ់ាន  បហើយបៅែំណាកក់ាលបនោះ ជាបរឿយៗ     
ជនរងប្រោះដតងសប្មច្ចិ្ត្តែកពាក្យបណឹ្ងបែើម្ ី្ តឡប់
បៅរស់បៅជាមយួប្ីវញិ។ ភា្ប្ច្ើនករណីបនោះ  បកើតបឡើង 
បោយសារសស្តី្ិតថា រ្ម នលទ្ភាពផ្គតផ់្គងជី់វភាពខលាួនឯង 
និង ្្រួសារ ្បសិនបបើរ្ម នប្ីជួយ�ទំនុកប្មរង។ ្បសិនបបើ 
ប្ីរបស់្ង្តរូវន្ររាលឃុំខលាួនឬ្តរូវឃំុខលាួនបបណ្ាោះអាស
ន្ក្ុងពន្្រររងច់ាសំវ្ការ ្ង្បដហលជា្តរូវ 
បង់្ រាក ់ មយួច្ំនួនបែើម្ជីាែ្ូរឱ្យប្ីរបស់្ង ទទួលរាន 
ការបោោះ ដលងមកវញិ។ ករណីខលាោះ មសន្តីតុលាការអោះអាងថា 
បនោះជាការពិនយ័បែើម្កីារពារកុំឱ្យមានអំបពើហិងសានិង កំុឱ្យ
ខាតបពលរបស់តុលាការនិងន្ររាលបៅបពលប្កាយ
បទៀត។

បហតុផល្ឱំ្យសស្តីប្ជើសបរ ើសយកការផ្សោះផសា 
អា្ស័យបោយកតា្ត មយួចំ្នួន ែូច្ខាងប្កាម៖

ពហតុផលគ្រួសារ

ការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍  ជាបរឿងសំខានប់ៅកម្ុជា 
ជាពិបសសស្មាបស់ស្តី។ សស្តីដែលបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
បៅវយ័បក្មង៨  និងខណៈបពលដែលសស្តីជាប្ច្ើនរានចាប់
បផ្ើមបច្ញបធវើការប្រៅផ្ទោះបៅទសវត្សរចុ៍្ងប្កាយបនោះ តួ្ទី
សំខាន់ៗ របស់អ្កទាងំប្ោះបៅក្ុងសង្គម្ឺ បៅដតជា        
្បពន្ជាម្ាយនិងជាសស្តីបមផ្ទោះ។   បទាោះបីជាយ៉ា ងណា 
សង្គមកម្ុជារានឱ្យតនមលាខ្ស់បៅបលើ្ពហ្មចាររីបស់សស្តី 
បហើយការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ្ ឺ្តរូវរាន បមើលបឃើញថាជា 
កិច្្ចការពារសស្តីពីប្រោះថ្ាកប់លើរបូរាងកាយដែលអាច្ បកើត 
មាននិងការពារកិត្តិ យ សរបស់អ្កទាងំប្ោះ។   ការយល់          
បឃើញបនោះ បៅដតប ន្ត  សូម្ដីតការបរៀបអា ពាហ៍ពិពាហ៍ប្ោះ 
អាច្្ឱំ្យមានហានិេយ័ែល់សស្តីកប៏ោយ។ 

៨ ចំនរួ ន្រាក់កណ្ាែនន ពេ្តដីកម្នុជាបានសរៀបអា្រាហ៍្រនិ្រាហ៍សនៅអាយុ២០ឆ្ាំកន្ះ។ ែទ្ធ្ែននការអសង្តពបជាេាពេ្តននិងេុខភា្រកម្នុជាឆា្ំ២០១៤ 
វិទ្ាេ្ានេ្និតនិជាតនិ អគ្គនាយក�្ានបសច្ចកសទេេុខាភនិបាែ ននិងICFអន្តរជាតនិ ឆ្ាំ២០១៥។

អតិែិជនននករណីអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសាររបស់ 
លីកាែូ បៅផ្ទោះរបស់្ង

េវាមដីភរិយាមរួយគរួបានសរៀបអា្រាហ៍្រនិ្រាហ៍    
ជាមរួយគា្អេ់រយៈស្រែជាង២០ឆា្ំមកសហើយ។ ជុំវិញ  
អា្រា ហ៍ ្រនិ្រាហ៍សនោះ ភាគដីប្ដីលតងលតវាយសធវើបាបពប្រន្ធ   
រហូត�ែ់េន្ប់ជាញតឹកញាប់។  ឪ្ុរកម្ាយរបេ់នាង 
លតងបញ្ចនុះបញ្ចដូែនាងឱ្្្ះ្្ាជាមរួយប្ដីវិញ សហើយ 
ការ្្ះ្្ាក៏ពតូវបានចរចាស�ោយអាជា្ធរមូែ�្ាន 
ននិងនគរបាែ្ងល�រ។ អា្រាហ៍្រនិ្រាហ៍ ពតូវបានសរៀបចំ 
ស�ើងតាំង្រដី ពប្រន្ធសនៅវ័យជំទងស់ម្ះ បន្ទាប់្រដីប្ដីបច្ចនុប្ន្ 
របេ់នាងបានរំសែោភសនៅយប់មរួយ ខណៈស្រែនាង 
ស�ើរសទៅបន្ទប់ទតឹក។ នាងមនិនចងស់រៀបអា្រាហ៍្រនិ្រាហ៍សទ 
សហើយលតងលតេ្អប់ប្ដីរបេ់នាង ប៉ុលន្តឪ្រុកមា្យរបេ់ 
នាងបានពបាប់នាងថា មានលតការសរៀបអា្រាហ៍្រនិ្រាហ៍ 
ម៉្ាងសទ ល�ែអាចការ្រារនាង្រដីការននិយាយ្រដីមាត់ 
មរួយសទៅមាត់មរួយរបេ់អ្កពេុកបាន។

បបើរ្ម នការផ្្ត ្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា៨



មនិ្តឹមដតសស្តីប៉ាុបណាណ ោះបទ ដែលរងសមាភា ធពី្្រួសារ
និងសង្គមទូបៅក្ុងការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បហើយ្ទារំស់
បៅក្ុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍។ បៅកម្ុជា្្រួសារជា្បេព 
ច្ម្ងដែលអាច្ពឹងដផអែកបៅក្ុងសង្គម បហើយសមាជិក     
្្រួសារ ្តរូវរានរពំឹងថានឹងជួយ�បំបពញត្មរូវការ្្រួសារ 
ទាងំមូល បែើម្ភីាពសុខុែុមរម្កុ្ង្ករម្្រួសារ។ បទាោះបី 
ជាយ៉ា ងណា ក្ីរពឹំងទុកបនោះ្ឺមានលក្ខណៈខុសរ្ខាលា ងំ 
បហើយបន្ទុកននការលោះបងផ់្្ទ ល់ខលាួន ក្ុងការរកសាតនមលា 
កិត្តិយស្្រួសារ ហាកែូ់ច្ជាធ្លា កប់ៅបលើសស្តីធងៃនជ់ាងប្។ 
ឧទាហរណ៍ ររាយការណ៍បនោះមានបទសមាភា សនរ៍បស់សស្តី
ម្ាកដ់ែលរានទទួលរងអំបពើហិងសាពីសំណាកប់្ីដែលលួច្
មានបសហ្ាជាមយួ្របីផ្សង បហើយ្ងរាននិយយថា 
ម្ាយបក្មករបស់្ងដែលរស់បៅជាមយួរ្ធ្លា ប់្ រាប់្ ង
ឱ្យអតធ់្មតជ់ាមយួប្ី បហើយមនិ្តរូវរអ៊ូរទាបំទប្ពាោះបុរស    
ទាងំអស់សុទ្ដត្ប្ពឹត្តែូច្រត ់  បនោះជាច្រតិពីធម្មជាតិ 
របស់ អ្កទាងំប្ោះ។ បនោះជាទឡហាីករណ៍ទូបៅមយួដែល    
មនិ្តឹមដតឪពុកម្ាយបក្មកប៉ាុបណាណ ោះបទដែលនយិយដបប
បនោះ ក្ុងករណីជាប្ច្ើនបទៀតបៅបពលមានអំបពើហិងសាបកើត
បឡើង សស្តីរានប្ច្បច្ញបៅរស់បៅជាមយួ្ករម្្រួសារ 
របស់្ងបែើម្សុីវត្ិភាព ប៉ាុដន្ត្ករម្្រួសារខលាួនឯងបនោះ 
បហើយដែលរាន បញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល្ងឱ្យ្តឡបប់ៅរស់បៅ
ជាមយួប្ីរបស់្ងវញិ។

ជំពៃឿសាសៃា

ទស្សនៈដែលនិយយថា មនុស្សម្ាក់្ តរូវដតអតធ់្មត់
បែើម្បីញ្ចបជ់បមាលា ោះ ្ឺ្តរូវរានបលើកបឡើងជាបរឿយៗបោយ 
ជនរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ បៅកម្ុជា បហើយ 
ទស្សនៈបនោះ មានឬស្ល់ ក្ុងការ្បកានខ់ាជា បន់ន្ពោះពុទ្
សាស្បៅក្ុង្បបទស។ សស្តីជាប្ច្ើនរាននិយយថា   
អំបពើហិងសាដែល្ប្ពឹត្តបោយប្ីរបស់ពួករត ់ ្ឺមកពីេព័វ 
សំណាងមនិលអែ ឬជាកម្មដែលអ្កទាងំប្ោះរានសាង 
កាលពីអតីតជាតិ។ ែូច្បនោះ ្ តរូវចាតទុ់កថាជាបរឿងធម្មតា។ 
បលើសពីបនោះ សស្តីទាងំប្ោះយល់ថា ការោកព់ាក្យបណ្តឹ ង   
្ពហ្មទណ្ឌ ្បឆ្ងំនឹងនែ្ូដែលមានច្រតិហិងសា ្ឺជាការ 
សងសឹក មនិដមនជាការដសវងរកយុត្តិធមប៌្ោះបទ ែូបច្្ោះ 
បហើយការ្ុំ្ួនសងសឹករ្ ្តរូវរានហាមឃ្តប់ៅក្ុង 
ទស្សនៈរបស់្ពោះពុទ្។ សស្តីម្ាករ់ានផ្ល់បទសមាភា សន៍
បៅក្ុងររាយការណ៍បនោះរានពន្យល់ថា ការសងសឹក ្ឺ 
ជាែំបណើ រឥតឈបឈ់រននអំបពើហិងសា។ ្ងរានសប្មច្ 
មនិោកព់ាក្យប្ឹងប្ីរបស់្ង បែើម្កីារពារកុំឱ្យរតប់្បើ 
អំបពើហិងសាបលើរបូ្ងតបៅបទៀត។ ្ងរានបលើកបឡើងពី 
ស្ានភាពលំរាកក្ុងពន្្ររបៅកម្ុជាថាជាប្រោះថ្ាក់
ស្មាបប់្ី ្បសិនបបើ្ងោកព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ    
ដែលខុសពីអវីដែល្ងច្ងអ់តឱ់នឱ្យប្ីរបស់្ង។     

ប្រៅពីមនិច្ងស់ងសឹក ្ ងដបរជាបជឿជាកថ់ា្ងកំពុងដត 
ជួយ�ខលាួនឯង ឱ្យរចួ្ផុតពីការប្បើអំបពើហិងសាជាមយួប្ី បៅ 
បពលប្ីរបស់្ង ែល់បពលបោោះដលងមកវញិ កែូ៏ច្ជា   
អំបពើហិងសាដែលអាច្បកើតមានបៅក្ុងជីវតិ ្បសិនបបើ្ង
មានេព័វសំណាងមនិលអែជួបប្ីរបស់្ងម្ងបទៀត។

បលើសពីបនោះ ជបំនឿអរបីូ បៅដតរកីរាលោលបពញ 
្បបទសកម្ុជា បហើយជំបនឿទាងំពីរបនោះដតងបៅជាមយួរ្។ 
មនុស្សជាប្ច្ើនបជឿថា ទបងវើរបស់មនុស្សជាទំនួលខុស្តរូវ
ននវញិ្្ញ ណលអែនិងវញិ្្ញ ណអា្កក ់ បហើយអ្កខលាោះបទៀត 
យល់ថា អំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបកើតបឡើងបោយសារ 
វញិ្្ញ ណអា្កក។់ ច្ំបពាោះមនុស្សដែលមានទស្សនៈ 
ដបបបនោះ ការប្លាើយតបនន្បពន្័យុត្តិធម ៌ ្ឺមនិមាននយ័ 
ស្មាបអ្់កទាងំប្ោះបឡើយ។ សស្តីម្ាកដ់ែលទទួលរងអំបពើ
ហិងសាពីប្ីបស្ទើររាល់នែងៃ បហើយដែលរានបធវើកិច្្ចសនយាជាមយួ 
ន្ររាលជាប្ច្ើនផងដែរប្ោះ រានផ្ល់បទសមាភា សនថ៍ា 
្ងរាន្បំ្ីបៅជួប្ពោះសង្ឃមយួអង្គ ប្ពាោះ្ងបជឿថា 
ប្ីរបស់្ង្តរូវរានអំបពើអាបធ្មបចូ់្លសនឋាិតក្ុងខលាួន។ មុន
បពល្ពោះសង្ឃបែញអំបពើធ្មបប់្ោះបច្ញ ្ពោះសង្ឃរាន 
បញ្ជា កថ់ា អំបពើអាបធ្មបប់្ោះ ្តរូវរានបធវើបឡើងបោយញាតិ 
ស ្្ត នដែលមនិសបបាយច្ិត្ត។ ប ្្ទ បម់កសស្តីប្ោះ រាន 
អោះអាងថា ឥរយិបែប្ីរបស់្ងរានលអែ្បបសើរជាងមុន    
ែូបច្្ោះបហើយអ្កទាងំពីរកប៏ន្តរស់បៅជាមយួរ្។ ប្កាយ 
មកបទៀត បៅបពលផ្ល់បទសមាភា សន ៍ សស្តីែដែលរាន 
និយយថា ប្ីរបស់្ងកំពុងមានទំ្កទ់ំនងបស្ហា    
ជាមយួ្របីផ្សង បហើយ្ងរានកតស់មា្គ ល់បឃើញថា ្រ ី
ម្ាកប់្ោះដតងមានស្ាមជាបំៅបលើមុខ។ ្ងកនិ៏យយថា 
្ងមានការបសាកស្ាយដែលប្រោះអា្កក ់របស់្ង្តរូវ
ធ្លា កប់ៅបលើ្រម្ីាកប់្ោះ។ 

ៃ្របាល តុលាការ ៃិងច្ាប់

ែូច្រានបរៀបរាបខ់ាងបលើ អាជាញា ធរមូលោឋា ន ន្ររាល 
និងតុលាការ មានតួ្ទីសំខានក់្ុងការស្មបស្មរួល 
ជនរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារឱ្យផ្សោះផសារ្វញិ។ 
បនោះមនិដមនជាបរឿងច្ដមលាកបទ ពួករតជ់ាដផ្កមយួននសង្គម
និង្បកានឥ់រយិបែជាប្ច្ើនក្ុងសង្គមែូច្រ្ ពាកព់ន័្ 
នឹង សារៈសំខានន់នភាពសុខុែុមរម្បៅក្ុងសហ្មន ៍
និង ភាព្សរោះ្សរួលរ្ក្ុង្្រួសារ  ច្ំបពាោះមនុស្សដែល 
ពួករតរ់ានបធវើអន្តរា្មន។៍ ករណីភា្ប្ច្ើន បៅបពល 
ជនរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារណាម្ាក ់ បៅជួប    
ជាមយួបមឃុំ-បៅសង្កា តប់ែើម្បី្ឹងសំុដលងលោះ ដែលដតង
បកើតមានប ្្ទ បពី់មានការបងការបសួស្ាមបលើរបូ្ង បមឃុំ 
ឬបៅសង្កា តនឹ់ង្រាប់្ ងឱ្យទបអ់ារម្មណ៍កំុប្វឆ្វមយួ 
្សបក ់ បហើយ្ិតពីសុខុមាលភាពរបស់កូនៗ បោយ 

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ៩



បលើកបឡើងថា រ្ម នអវលីអែ្បបសើរស្មាបកូ់នៗជាងបឃើញ  
ឪពុកម្ាយរស់បៅជុំរ្បទ បទាោះបីជាបៅក្ុងផ្ទោះបកើតមាន 
អំបពើហិងសាកប៏ោយ។ 

ការនិយមផ្សោះផសារ្្តរូវរានហាមឃ្តប់ោយច្បាប់
ស្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារមានបរលបំណង 
មនិ្តឹមដត “បបងកាើតយន្តការនីតយានុកូលបែើម្ទីបស់ាកា តអ់ំបពើ
ហិងសាក្ុង្្រួសារ [និង] ការពារជនរងប្រោះ៩” ប៉ាុបណាណ ោះបទ 
ប៉ាុដន្តដែមទាងំ “ដែរកសាភាពសុខែុមរម្ក្ុង   ្្រួសារ តាម 
ទំបនៀមទមាលា ប ់ និង្បនពណីលអែរបស់ជាតិ១០” បទៀតផង ។ 
ការបក្សាយខាងបលើរានបង្ហា ញថាមាន   ច្ំណុច្ ផ្ទុយ
រ្មយួរវាងបរលបំណងទាងំពីរ បោយសារក្ុងករណី 
ជាប្ច្ើន ភាពសុខែុមរម្ក្ុង្្រួសារអាច្្តរូវរានរកសា 
ដតក្ុងករណី ដែលជនរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង  ្្រួសារ  
្តរូវរានស្មបស្មរួលឱ្យបរាោះបងសិ់ទ្ិការពារខលាួន របស់ 
្ ងដតប៉ាុបណាណ ោះ។ 

ច្ំបពាោះបរលបំណងរកសាភាពសុខែុមរម្ក្ុង 
្្រួសារ ្តរូវរានពិភាកសាលមអែតិបៅក្ុងបទបញ្ញត្តិប្កាយៗ
បលើច្បាបស់្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ដែល 

អនុញ្្ញ តឱ្យមានការផ្សោះផសារ្បៅក្មតិមូលោឋា ន ្បសិន 
បបើភា្ីពាកព់ន័្ច្ងរ់ាន១១  បហើយបទាោះបីជាបទបល្មើសដសង្ 
បឡើងជាអបំពើហិងសាផលាូវច្ិត្ត ហិងសាបសែឋាកិច្្ច ឬសកម្មភាព 
ហិងសាកអ៏ាច្ចាតទុ់កជាបទមជ្មិក្មតិ្សាលដែរ១២។        

បយងតាមច្បាបក់ម្ុជា បទបល្មើស្តរូវរានចាតថ្់ាក ់
ជាបី្បបេទ្ឺ បទលហុ បទមជ្មិ និងបទឧ្កិែឋា បោយ   
ដផអែកបលើរយៈបពលននការផ្ ្្ទ បទាសជាបព់ន្្ររ១៣  ប៉ាុដន្ត 
មនិរានដវកដញករវាងបទមជ្មិក្មតិធងៃន ់ និងបទមជ្មិ 
ក្មតិ្សាលប្ោះបទ។ បនោះមាននយ័ថា ការសប្មច្ថាបតើ 
ជាបទមជ្មិក្មតិ្សាល ឬធងៃន ់ ឬកថ៏ាបតើអាច្មានការ 
ផ្សោះផសា ឬអត ់ អាច្បធវើបឡើងបៅក្មតិមូលោឋា ននិងបោយ 
មនិ្តឹម្តរូវ។ បនោះកម៏ាននយ័ថា ករណីមយួច្ំនួន្តរូវរាន 
របំលាេបំពានជាយូរមកបហើយ ប៉ាុដន្តបៅបពលដែលរ្ម នការ
ផ្ ្្ទ បទាសពីបទឧ្កិែឋា ករណីទាងំបនោះជាបរឿយៗ្តរូវបិទ 
បញ្ចបប់ោយប្ី្បពន្ផ្សោះផសារ្វញិ។ ប្រៅពីអនុញ្្ញ តឱ្យ
មានការផ្សោះផសារ្បៅក្មតិមូលោឋា ន ច្បាបប់នោះករ៏ានផ្ល់ 
សិទ្ិែល់តុលាការ បែើម្សី្មបស្មរួលឱ្យប្ី្បពន្ផ្សោះផសា
រ្ ក្ុងករណីអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ្បសិនបបើភា្ីទាងំពីរ 
ច្ងរ់ាន១៤។ បទបញ្ញត្តិនន្កមរែឋាប្បវណីស្ីពីការដលងលោះ 

៩  មាពតា១ ននច្ាប់េ្ដី្រដីការទប់េ្ាត់អំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារននិងកនិច្ចការ្រារជនរងសពគោះ ឆ្ាំ២០០៥។
១០  មាពតា�ូចគ្ាខាងសែើ។
១១ មាពតា២៦ ននច្ាប់េ្ដី្រដីការទប់េ្ាត់អំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារននិងកនិច្ចការ្រារជនរងសពគោះ ឆ្ាំ២០០៥។
១២ មាពតា�ូចគ្ាខាងសែើ។
១៣ មាពតា៤៦ មាពតា៤៧ ននិងមាពតា៤៨ ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩។ 
១៤ មាពតា២៧ ននច្ាប់េ្ដី្រដីការទប់េ្ាត់អំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារននិងកនិច្ចការ្រារជនរងសពគោះ ឆ្ាំ២០០៥។ សនះហាក់�ូចជាអនុវត្តសទៅសែើពគប់ករណដីររួម
ទាំងបទឧពកនិ�្ សទោះបដីជាច្ាប់មនិនបានលចងច្ាេ់សែើចំណុចសនះក៏ស�ោយ។ 

ប៉ាុស្តិ៍ន្ររាលរែឋារាលបៅតំបនោ់ច្់្ សយល

បបើរ្ម នការផ្្ត ្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា១០



ករ៏ានអនុញ្្ញ តឱ្យមានការផ្សោះផសា បៅក្មតិមូលោឋា ន១៥  
និងការផ្សោះផសាបោយតុលាការផងដែរ១៦។ ការផ្សោះផសា្តរូវ 
រានអនុញ្្ញ ត បទាោះបីជាភា្ីមយួច្ងទ់ាមទារដលងលោះរ្
ខាលា ងំយ៉ា ងណាកប៏ោយ។ 

ច្ំណុច្ខវោះខាតបៅក្ុងច្បាបស់្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើ
ហិងសាក្ុង្្រួសារ បធវើឱ្យ្បពន្័យុត្តិធមប៌ៅកម្ុជាកានដ់ត
ចុ្ោះបខសាយដែមបទៀត។ អាជាញា ធរមូលោឋា ននិងន្ររាល្ឺ 
បៅខវោះខាតធនធ្ន  ខវោះខាតការបណុ្ោះបណ្ាល បហើយជា
ទូបៅមនិសូវរានយល់ច្បាស់ពីច្បាប។់ បហតុបនោះបហើយ  
បទើបពួករតម់និអាច្បសើុបអបងកាតបរឿងក្ី ឬប្បើច្បាបឱ់្យរាន 
សម្សប បែើម្រីកែំបណាោះ្សាយតាមផលាូវតុលាការសំរាប ់
ជនរងប្រោះ។ ឧទាហរណ៍ ន្ររាលបៅតំបនជ់នបទជា
ធម្មតាដតងដតរអ៊ូរទាោំកជ់នរងប្រោះថា ពួករតរ់្ម នលុយ 
ទិញប្បងសំាងបែើម្បីធវើែំបណើ របៅែល់ផ្ទោះជនរងប្រោះ ឬ 
ចាបខ់លាួនបុ្្គលដែលរានប្បើអំបពើហិងសាប្ោះបទ។ ពួករត់
កម៏ានមបធយារាយតិច្តួច្ដមនដទនក្ុងការជួយ�ផ្គតផ់្គង ់
ជនរងប្រោះ ្បសិនបបើជនរងប្រោះពិតជាច្ងរ់ស់បៅដបក
រ្ ជាមយួប្ីដមន។ បៅក្ុងកាលៈបទសៈបនោះ អាជាញា ធរ 
មូលោឋា ន រតឹដតង្យ្សរួល ច្ំបណញបពលបវលា និង  
ច្ំណាយ ្រាក ់តិច្ ្បសិនបបើពួករត់  ស្មបស្មរួលឱ្យ  
ប្ី្បពន្ផ្សោះផសារ្វញិ។

ក្ុងករណីខលាោះ បៅបពលជនសង្សយ័មានឋានៈធំជាង
តំណាងអាជាញា ធរមូលោឋា ន ឬមានអំណាច្ខាលា ងំ  អាជាញា ធរ          
មូលោឋា នមនិហ៊ានអនុវត្តច្បាបប់្ោះបទ បទាោះបីជាពួករត ់
ច្ងអ់នុវត្តកប៏ោយ។ មានករណីមយួ សស្តីម្ាក់្ តរូវរានប្ីជា 
ទាហានវាយបធវើរាបជាញឹក ញា ប។់   ្ងរាន ពយាយម        
្រាបប់ៅ្បធ្នអ ង្គភាពរបស់ ប្ី្ង     ប៉ាុដន្តរត ់មនិរាន 
ជួយ�្ងបទ  បហើយករ៏ានឱ្យ្ងបៅជួបនឹងបមឃំុ។ បមឃុំ 
ពិតជាមានការេ័យខាលា ច្ក្ុ ងការចាតវ់ធិ្នការ   ប្ពាោះរត ់ 
ែឹងថាប្ីរបស់ជនរងប្រោះមានកាំបេលាើង  ែូបច្្ោះរត ់រាន ជូន 
ជនរងប្រោះ មកការយិល័យលីកាែូ បហើយ លីកាែូ  ករ៏ាន 
ជួយ�្ងោកព់ាក្យបណឹ្ងដលងលោះរ្។  ករណីមយួបទៀត 
ជនរងប្រោះ្តរូវរានប្ីជាទាហានវាយបធវើរាបប្ច្ើនែង និង  
្ំរាមសមាលា ប់បោយេជាងនឹ់ងកាំបេលាើងជាបែើម។   ជនរងប្រោះ 
រានោកព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ    បហើយភា្ីទាងំពីរ្តរូវ  
រានបៅ ្ក ម បសើុ ប សួ របកាោះបៅបៅសាកសួ រ ។     ភា្ីប្ី 
រានមកតុលា ការ រមួ ជាមយួ រែយន្តមយួប្្ឿង   ដែលែឹក 
ទាហា នបពញ                 បោយរងច់ាំបៅខាងប្រៅតុលាការ  អំឡុង 
បពល សា ក សួ រ ។       បៅ ្ក ម បសើុបសួររានបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល     
ជនរងប្រោះឱ្យែកពាក្យបណឹ្ង  បហើយផ្សោះផសារ្ជាមយួប្ី 
វញិ។ ប្កាយមក បៅ្កមករ៏ាន បិទបញ្ចបក់រណីប្ោះ១៧។

១៥ មាពតា៩៨២ ននពកមរ�្ប្សវណដីននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆា្ំ២០០៧។ 
១៦ មាពតា៩៨៤ ននពកមរ�្ប្សវណដីននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៧។
១៧ ក រ ណដី ពតូ វ បា នសបើកតាំង ្រដីឆ្ាំ២០១៣ មុនរយៈស្រែពេាវពជាវននរបាយការណ៍សនៅចសន្ោះឆា្ំ២០១៤�ែ់ឆា្ំ២០១៦ ប៉ុលន្តករណដីសនះពតវូបាន�ាក់ 
បញ្ចដូែស�ោយេារជាសរឿងគរួរឱ្កត់េម្គាែ់ជាខ្ាំង។

្ទព្យសម្ត្តិដែល្តរូវរានបំផ្លា ញក្ុងបហតុការណ៍អំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ១១



ភាពទនប់ខសាយនន្បពន្័យុត្តិធមរ៌ានបបងកាើនឱ្យមាន  
ការ ប្បើ ្រាស់ែំបណើ រការផ្សោះផសាប្រៅផលាូវការ   កានដ់តប្ច្ើន 
តាមម បធយារាយបផ្សងៗ បោយសារការរាតប់ងទ់ំនុកច្ិត្ត
នន្បពន្័យុត្តធិម ៌ ដែលបធវើឱ្យមនុស្សជាប្ច្ើនមានការ    
បស្ទើរសា្ទ កក់្ុងការបោោះ្សាយបញ្ហា តាមផលាូវច្បាប។់ បរឿងបនោះ
្តរូវរានែឹងយ៉ា ងទូលំទូលាយថា ន្ររាលបៅខវោះខាត 
ជំ្ញ និងធនធ្ន បហតុែូបច្្ោះបហើយបទើបអ្កទាងំប្ោះ
អាច្ទារ្រាកពី់ជនរងប្រោះមុនបពលែំបណើ រការបរឿងក្ី។ 
បរឿងបនោះែូច្រ្ផងដែរបៅតុលាការ។ អំបពើពុករលុយក្ុង
ស្ាបន័តុលាការ្ឺបៅដតជាបញ្ហា  បហើយមនុស្សភា្ប្ច្ើន 
ែឹងថាែំបណើ រការបរឿងក្ីបៅតុលាការ្តរូវចំ្ណាយបពលយូរ 
ច្ំណាយែវកិាប្ច្ើនទាងំផលាូវការនិងប្រៅផលាូវការ បហើយអាច្ 
នឹងមនិទទួលរាន នូវអត្្បបយជនអ៍វីបសាោះបទៀតផង១៨។  
បបើរានែឹងពីបរឿងបនោះ្ឺអាច្សប្មច្ច្ិត្តប្ជើសបរ ើសយក    
ែំបណាោះ្សាយសម្សបប្រៅ្បពន្័យុត្តិធម ៌ បទាោះបីជា 
មនិសូវបពញចិ្ត្តកប៏ោយ។ ឧទាហរណ៍ ្បសិនបបើសស្តីម្ាក ់
រានបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍្សបច្បាប ់  បហើយ្ងសប្មច្ 
ច្ិត្តថា អវី្្បយ់៉ា ងដែល្ងច្ងរ់ាន្ឺការដលងលោះ   បោយ 
មនិចារំាច្់្ លាងកាតប់ណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ  ប៉ាុដន្ត្ងមានដតវធិី
ម៉ាយាង្ត់្ ឺបៅតុលាការ។ ្ងទំនងជាបៅជួបនឹងបមឃំុ- 
បៅសង្កា ត ់ បោយសារបរឿងបនោះមានលក្ខណៈស្មុ្សា្ម ញ 
និងច្ំណាយែវកិាប្ច្ើន ប៉ាុដន្តយ៉ា ងណា បមឃុំ-បៅសង្កា ត់
រ្ម នអំណាច្ក្ុងការសប្មច្បលើករណីដលងលោះរ្ប្ោះបទ 
បហើយអាច្ជួយ�ឱ្យផ្សោះផសារ្ដតប៉ាុបណាណ ោះ។

ថវិកា ៃិងធៃធាៃ

កតា្ត មយួដែលជោះឥទ្ិពលែល់ការសប្មច្ច្ិត្តរបស់
សស្តីថាបតើ្ួរផ្សោះផសាជាមយួប្ី ឬមនិ្ួរ ្ឺ្បេព្រាក ់
ច្ំណូល។ ក្ុងករណីបស្ទើរដតទាងំអស់ដែលលីកាែូរាន
ឃ្លា បំមើល ប្ី្បពន្្ឺមានភាព្កី្កឬ្កី្កខាលា ងំ បហើយ       
្បេព្រាកច់្ំណូល ពឹងដផអែកបលើមនុស្សបពញវយ័យ៉ា ងតិច្
ពីរ្ក ់ បែើម្អីាច្ផ្គតផ់្គងជី់វភាពនិងការច្ំណាយបផ្សងៗ 

កែូ៏ច្ជាការបមើលដែកូនៗជាបែើម។ បៅកម្ុជារ្ម ន្បពន្័ 
សន្តិសុខសង្គមផ្ល់បោយរែឋាប្ោះបទ ្ ឺមានដតអង្គការពីរបី 
ប៉ាុបណាណ ោះ ដែលអាច្ផ្ល់ជ្មកសុវត្ិភាពបបណ្ាោះអាសន្
ស្មាបជ់នរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ បោយសារ 
មនិមានបទបញ្ញត្តិ ស្ីពីការជួយ�សស្តីឱ្យរចួ្ផុតពីស្ានភាព
ហិងសា។ ែូបច្្ោះ បនោះជាបរឿងដែលពិរាកស្មាបស់ស្តីក្ុងការ 
សប្មច្ច្ិត្ត។ ជាបរឿយៗ អាជាញា ធរមូលោឋា នដតងរលឹំកសស្តីពី 
បរឿងបនោះ បៅបពលដែលពួករតច់្ងលួ់ងបលាមសស្តីបធវើការ 
ផ្សោះផសារ្ជាមយួប្ីវញិ។ 

សម្ាធដផ្កហិរញ្ញ វត្ុ កអ៏ាច្្តរូវរានប្បើ្រាស់ជា 
មបធយារាយបផ្សងៗ។ បៅកម្ុជា ការបង់្ រាកប់ណាណ ការ 
(ពី្្រួសារប្ីបៅ្្រួសារ្បពន្) បៅដតជាការអនុវត្តជាទូបៅ 
មយួ បហើយ្រាកប់នោះអាច្្តរូវរានប្បើ្រាស់ជាឥទ្ិពល   
ក្ុងការហាមឃ្តស់ស្តីមនិឱ្យចាកបច្ញពីប្ី។ មានករណី 
មយួដែលប្ីរានវាយបធវើរាប្បពន្ បហើយរានយកកាបិំត
្ំរាមម្ាយបក្មកនិង្បពន្បទៀតផង បពលប្ោះ្បពន្រាន
ោកព់ាក្យបណឹ្ងដលងលោះរ្បៅតុលាការ ប៉ាុដន្តប្កាយ 
មក្ងរានែកពាក្យបណឹ្ង និងសប្មច្ចិ្ត្តបន្តរស់បៅ
ជាមយួប្ីវញិ ប ្្ទ បពី់ប្ីទាមទារនែលាបណាណ ការច្ំនួន 
១,៧៥០ ែុលាលា រវញិ ដែល្ងរ្ម នលទ្ភាពបងឱ់្យ។ 

បបើរ្ម នការផ្្ត ្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា១២

១៨ របាយការណ៍របេ់ែដីកា�ូេ្ដី្រដី ការររួចខ្លួន្រដីបទសែ្ើេ៖ ការអនុវត្តច្ាប់ចំស្រោះបទសែ្ើេរំសែោភសេ្រេន្វៈ ក្នុងពប្រ័ន្ធតុែាការកម្នុជា លខវិច្និកា 
ឆ្ាំ២០១៥ �កពេង់្រដី https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/210kLICADHOReport-GettingAwayWithRape2015Khmer.pdf ។



ជនរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ និងកូនរបស់្ង

ពេ្តដីម្ាក់ពតូវបានប្ដីវាយសធវើបាបននិងទាត់ធាក់ជា
សរឿយៗ។ ប្ដីរបេ់នាងបានសពបើពបាេ់ថ្ាំសញៀន សហើយ 
លតងលតសចោទនាងថា មានទំនាក់ទំនងសេ្ហាជាមរួយ 
ពបុេស្្ង។ នាងបាន�ាក់្រាក្បណ្តឹងសទៅនគរបាែ 
ជាសពចើន�ង សហើយព្រមទាំងបានសធវើកនិច្ចេន្ាជាមរួយ
ប្ដីជាសពចើន�ងសហើយល�រ។ ចុងសពកោយ នាងបាន     
េសពមចចនិត្តលបក្្ដូវគ្ាជាមរួយប្ដី ននិងសេ្ើឱ្ែដីកា�ូ 
ជរួយ�ាក់្រាក្បណ្តឹងលែងែះគ្ា។ នាងមនិនចង់�ាក់ 
្រាក្បណ្តឹងព្រហ្ទណ្ឌសទ។ ែដីកា�ូបានលណនាំនាង 
សទៅអង្គការមរួយល�ែអាច្្ែ់ជពមកបសណ្ោះអាេន្
�ែ់ជនរងសពគោះននអំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារ ប៉លុន្តនាង 
មនិនអាចយកកូនពបុេសទៅសនៅជាមរួយសទ ស�ោយេារ 
អង្គការសនោះមនិនទទរួែយកអ្កេ្ាក់សនៅជាបុរេ។ 
�ូសច្ះសហើយ នាងបានេសពមចចនិត្តពត�ប់សទៅ្្ទះននិង
�ក្រាក្បណ្តឹងលែងែះវិញស�ោយេារគ្ាន  
ជសពមើេ។



ការលលងលសះស�ាយគ្ាៃបណ្តឹងព្រហ្ទណ្ឌ

១៩ មាពតា៩ ននច្ាប់េ្ដី្រដីការទប់េ្ាត់អសំ្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារននិងកនិច្ចការ្រារជនរងសពគោះ ឆ្ាំ២០០៥ តពមូវឱ្ "អាជា្ធរមានេមត្កនិច្ចល�ែសនៅជនិត 
បំ្ុត" សធវើអន្តរាគមន៍ក្នុងករណដីមានអំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារសកើតស�ើង ឬបពមងុនតឹងសកើតស�ើង សហើយរាយការណ៍សទៅព្រះរាជអាជា្។ 
២០ មាពតា២៣៩ ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩ បានលចងថាពគប់េកម្ភា្រននអំស្រើរសំែោភសេ្រេន្វៈពតូវ ្្តន្ទាសទោេ�ាក់
្រន្ធនាគារ្រដី៥ឆ្ាំសទៅ១០ឆ្ាំ។

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា១៤

ក្ុងច្ំបណាមករណីជាប្ច្ើនរបស់លីកាែូដែលរាន
ប្បើ្រាស់ជាមូលោឋា ន ក្ុងការផលិតររាយការណ៍បនោះ 
មាន៦៩ករណី (២៩%) ្តរូវរានបិទបញ្ចបប់ោយការរស់
បៅដបករ្ឬការដលងលោះរ្ ប៉ាុដន្តរ្ម នការបចាទ្បកានពី់ 
បទ្ពហ្មទណ្ឌ បទ។ ែូច្រានបរៀបរាបខ់ាងបលើ មានករណី
ជាប្ច្ើនដែលចាបប់ផ្ើមបោយសស្តីច្ងដ់លងលោះ ប៉ាុដន្តបិទ 
បញ្ចបប់ោយប្ី្បពន្ផ្សោះផសារ្វញិ។ បទាោះបីជាយ៉ា ងណា 
លីកាែូ បឃើញករណីមយួច្ំនួនដែលបមឃំុ-បៅសង្កា ត ់   
រំ្ ទការសប្មច្ច្ិត្តរបស់ភា្ី្បពន្ ឱ្យចាកបច្ញពីប្ី 
បហើយបពលខលាោះបមឃុំ-បៅសង្កា ត ់ជា អ្កដណ្កំរណីប្ោះ 
មកលីកាែូ បែើម្ទីទួលរានការ្បឹកសាដផ្កច្បាប។់  ករណី
ទាងំបនោះភា្ប្ច្ើនជាករណីអំបពើហិងសាែដែលៗ ឬ ករណី
ដែលប្ីជាមនុស្ស្បមកឹនិងមនិជួយ�រក្រាកផ់្គតផ់្គង ់
្្រួសារ។ 

ជាទូបៅ ការដលងលោះបធវើបឡើងបៅឃុំ-សង្កា ត ់
និងបពលខលាោះបៅតុលាការ។ ច្ំបពាោះប្ី្បពន្ដែល្រនដ់ត 
បរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាម្បនពណី បោយរ្ម នសំបុ្ត 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ការដលងលោះបោយមនិប្បើច្បាបអ់ាច្បធវើ 
បៅរានបោយមនិចារំាច្ប់ៅតុលាការ។ ជាធម្មតា ប្ី្បពន្ 
បៅជួបបមឃុំបៅសង្កា តប់ែើម្បីធវើលិខិតដលងលោះ បហើយ     
្បសិនបបើប្ី្បពន្មានកូនឬ្ទព្យសម្ត្តិ បមឃុំ-បៅសង្កា ត់
អាច្នឹងចូ្លរមួច្រចាក្ុងការដបងដច្ក្ទព្យសម្ត្តិ និង 
ការដែទាកូំន។ ក្ុងករណីមានសំបុ្ តអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ឬការច្រចាបលើបរឿងដបងដច្កកូន និង្ទព្យសម្ត្តិ មនិ 
រានបជា្ជយ័បៅមូលោឋា នបទ ប្ី្បពន្្តរូវបៅតុលាការ 
បែើម្បីធវើការដលងលោះរ្តាមផលាូវច្បាប ់ ឬទទួលសាល្កម 
ពីតុលាការក្ុងការដបងដច្ក្ទព្យសម្ត្តិនិងការដែទាកូំន។

ករណីខលាោះដែលបិទបញ្ចបប់ោយការដលងលោះរ្ 
បណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ ្តរូវរានបលើកបឡើង (បមើលច្ំណុច្ 
ប ្្ទ ប)់ ប៉ាុដន្តភា្ប្ច្ើនជនរងប្រោះមនិដែលោកព់ាក្យ 
បណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ បទ ឬរានប្ឹងប៉ាុដន្តប្កាយមកែកពាក្យ
បណឹ្ងវញិ។ មានបហតុផលមយួច្ំនួនច្ំបពាោះករណី បនោះ។ 
បហតុផលទីមយួ ្ ឺទាងំអាជាញា ធរមូលោឋា ន និង     ន្ររាល 
មនិរានបលើកទឹកចិ្ត្តឱ្យសស្តីោកព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ     
ប្ោះ បទឬមនិរានរាយការណ៍ករណី បៅ្ពោះរាជអាជាញា    

បទាោះបីជា     បនោះជាកាតពវកិច្្ចតាមផលាូវច្បាបរ់បស់ពួករត ់ 
កប៏ោយ ១៩។  បហតុផលសំខានម់យួ ្ឺពួករតម់និរាន 
ចាតទុ់កអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ  ជាបទបល្មើស្ពហ្មទណ្ឌ បទ 
ប៉ាុដន្តចាតទុ់កជាជបមាលា ោះឯកជន    ដែល្ួរដតបោោះ្សាយ  
បៅក្ុង ្្រួសារបោយខលាួនឯង។   ន្ររាលជាបរឿយៗដតង      
្រាប់បៅជនរងប្រោះ       ដែលច្ងរ់ាយការណ៍ពីករ ណី    
អំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារថា បនោះមនិដមនជាបរឿងដែលពួករត់
អាច្ជួយ�រានបទ ែូបច្្ោះបហើយជនរងប្រោះ្ួរដតបៅផ្ទោះ និង       
ផ្សោះ ផសារ្ជាមយួប្ីវញិ។    បនោះជាអវីដែលបុ ្្គ លិ ក លីកាែូ 
រានកតស់មា្គ ល់ជាញឹកញាប ់បៅបពលជូនជនរងប្រោះបៅ 
ប៉ាុស្ិ៍ន្ររាល។

សូម្កីរណី អបំពើហិងសា               ដែលក្ុងប្ោះ មានការរបំលាេ 
បសពសន្វៈបរឿ ង   ដែលបកើតបឡើងកុ្ងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
បនោះហាកែូ់ច្ជាជនបល្មើសដតងដតរចួ្ខលាួនជានិច្្ច។   ករណី៣ 
ក្ុងច្ំបណាមករណីជាប្ច្ើន ដែលរានបិទបញ្ចបប់ោយការ 
ដលងលោះរ្ ជនរងប្រោះរានរាយការណ៍ថា ្ង្តរូវរាន  
ប្ីរ ំ បលា េជាប្ច្ើនែង។   ករណីទាងំ៣បនោះ ប្ី្បពន្រ្ម ន 
សំបុ្ តអាពាហ៍ពិពាហ៍បទ បហើយការរស់បៅដបករ្្ឺ 
្តរូវរានច្រចា បោយបមឃុំបៅសង្កា ត។់ បពលប្ោះ បមឃុំ-
បៅសង្កា ត ់ មនិរានរាយការណ៍ពីអំបពើរបំលាេបសពសន្វៈ
បៅន្ររាលបទ។ អត្នយ័ននអំបពើរបំលាេបសពសន្វៈក្ុង 
្កម្ពហ្មទណ្ឌ  មនិរានែកបច្ញអំបពើរបំលាេបសពសន្វៈ
ក្ុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍បទ បហើយបរឿងបនោះ្ួរ្តរូវចាតទុ់ក 
ថាជាបទឧ្កិែឋា និង្តរូវផ្ ្្ទ បទាស បយងតាមបទបញ្ញត្តិ
ពាកព់ន្័ទាងំប្ោះ២០។ បទាោះបីជាយ៉ា ងណា ការឱ្យអត្នយ័ 
ននអំបពើបនោះ មនិរានដច្ងច្បាស់ថា មានរមួបញ្ចូ លនូវ 
អំបពើរបំលាេបសពសន្វៈ បៅក្ុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍បទ 
បហើយបរឿងបនោះរានកាលា យជាទមាលា បទូ់បៅមយួ ដែលយល់ថា 
ករណីប្ីរបំលាេ្បពន្្ឺមនិអាច្បៅរចួ្បទ។ ជាលទ្ផល 
ដែលបក្សាយបោយករណីទាងំ៣បនោះ មាននយ័ថា 
ប្តីដតងដតរចួ្ខលាួន។

ករណីមយួច្ំនួន ្បសិនបបើមានបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ  
និងបណឹ្ងដលងលោះ បណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ ្ឺ្តរូវរានប្បើ   
ស្មាបប់ធវើការច្រចាបៅក្ុងបណឹ្ងដលងលោះរ្។



ឧទាហរណ៍ ក្ុងករណីមយួ្បពន្រានោកព់ាក្យ 
បណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ បរឿងអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ  និងបណឹ្ង   
រែឋាប្បវណីបែើម្សំុីដលងលោះនិងបមើលដែកូន   កែូ៏ច្ជាការ  
ផ្ល់អាហារកិច្្ចែល់កូន។ បៅ្កមននបណឹ្ងរែឋាប្បវណី 
រានបច្ញសាល្កមឱ្យដលងលោះរ្ និងយល់្ពមឱ្យកូន 
បៅភា្ី្បពន្ជាអ្កចិ្ញ្ច ឹម និ ង ត្មរូវឱ្យភា្ីប្ីទទួលខុស
្តរូវច្ំបពាោះការផ្ល់អាហារ កិច្្ច ែល់កូនប៉ាុដន្តករណីបនោះបធវើ 
រាន លុោះ្តាដត្ងយល់្ពមែកពាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ    
ដតប៉ាុបណាណ ោះ។  វ ិសាលភាពននការចូ្លរមួរបស់ បៅ្កមក្ុង
ការច្រចាបនោះ្ឺរ្ម នភាពច្បាស់លាស់បទ    ប៉ាុដន្តរត់្ ូរដត 
រានែឹងច្បាស់ពីែំបណើ រការបនោះ។    ការច្រចាពាកព់ន្័នឹង 
បណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ   កប៏កើតមានបៅក្ុងករណីដែលប្ី្បពន ្
ធរ្ម នសំបុ្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរ។ មានករណីមយួដែល 
ជនរងប្រោះរានោ កព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ  ប៉ាុដន្ត្ង 
សប្មច្ែកពា ក្យបណឹ្ងវញិ ប ្្ទ បពី់ប្ីរបស់្ងយល់     
្ពមរស់បៅដបករ្និងឱ្យ្រាក់្ ងច្ំនួន៥០០ែុលាលា រ។ 

មានករណីជាប្ច្ើន ដែលសស្តីមនិរានោកព់ាក្យ 
បណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ ។ បពលសប្មច្ច្ិត្តរស់បៅដបករ្ពីប្ី
អ្កទាងំប្ោះ ច្ងប់ធវើបរឿងបនោះឱ្យរានឆ្បត់ាមវធិី្សរួល      
បំផុតដែលអាច្បធវើបៅរាន។  ែំបណើ រការបរឿងក្ី្ពហ្មទណ្ឌ    
ច្ំណាយបពលយូរ និងការ្បឹងដ្បងខាលា ងំ ដែលភាជា ប ់ 
អ្កទាងំប្ោះ  បៅនឹងស្ានភាពអវជិជាមានក្ុងអតីតកាល 
បហើយអាច្ទំនងជាមនិទទួលរានផលអវីបទៀត។ ែូបច្្ោះអ្ក 
ទាងំប្ោះយល់បឃើញថា វា្ដំតខាតបពលបវលា។ ស្មាប ់
ករណីបផ្សងបទៀត ការោកព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ  ្ឺជា 
ហានិេយ័។ ែូច្រានពិភាកសាខាងបលើ បពលខលាោះសស្តីមានការ 
េយ័ខាលា ច្ថា ្បសិនបបើអ្កទាងំប្ោះប្ឹងប្ីរបស់ពួករត ់
ប្ោះប្ីនឹង ្តឡបម់កសងសឹកវញិ។ បនោះជាបហតុផល 
សម្សបមយួ ដែលមនិច្ដមលាកបពកបទស្មាបប់្ីដែលរាន 
អនុវត្តបទាសក្ុងពន្្ររ រចួ្បហើយ្តឡបប់ៅផ្ទោះវញិ  
ភាលា មៗ ប ្្ទ បពី់្តរូវរានបោោះដលងបែើម្សីងសឹក្បពន្។  
មានករណីមយួ ដែលប្ីរានអនុវត្តបទាសក្ុងពន្្ររ    
ច្ំនួន៨ដខ បោយសារការ្ប្ពតឹ្តអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ  
បហើយរតរ់ាន្តឡបប់ៅផ្ទោះវញិភាលា មៗ ប ្្ទ បពី់្តរូវរាន 
បោោះដលង និងរានយកកាបំិតតាងំបតា បែញកាប់្ បពន្ 

របស់រតម់ុនបពលរតប់្ច្ខលាួន។ ករណីបនោះបកើតមានបឡើង 
បទាោះបីជាតុលាការ រានចាតវ់ធិ្នការផលាូវច្បាបម់យួច្ំនួន 
ស្មាបក់ារពារជនរងប្រោះកប៏ោយ។ ឧទាហរណ៍ បយង 
តាមច្បាបស់្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ្បសិន
បបើសស្តីោកព់ាក្យបណឹ្ង្បឆ្ងំនឹងប្ី បហើយប្ីរបស់្ង  
មនិ្តរូវរានឃុំខលាួនបបណ្ាោះអាសន្បទ តុលាការអាច្បច្ញ 
ែីកាការពារ ស្មាបអ់ំឡុងបពលបសើុបអបងកាតបៅបលើករណី 
ប្ោះ២១។ បយងតាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ     តុលាការមានអំណាច្ 
ក្ុងការបច្ញែីកាបង្្គ បឱ់្យោកទ់ណ្ឌ កម្មបផ្សងៗ កែូ៏ច្ជា 
ការផ្ ្្ទ បទាសឱ្យជាបឃុ់ំ បហើយវធិ្នការទាងំបនោះ កម៏ាន  
រមួបញ្ចូ លនូវការហាមឃ្តជ់នបល្មើស មនិឱ្យបង្ហា ញខលាួន
បៅក្ុងតំបនម់ូលោឋា នផងដែរ២២។ បលើសពីបនោះ ្បសិនបបើ
ការផ្ ្្ទ បទាស្តរូវរានព្យរួ ដែលភា្ប្ច្ើនជាករណីអបំពើ 
ហិងសាក្ុង្្រួសារ (បមើលច្ំណុច្ប ្្ទ ប)់ តុលាការមាន     
អំណាច្បង្្គ បឱ់្យហាមឃ្តជ់នប្ោះ មនិឱ្យបង្ហា ញខលាួន 
បៅទីតាងំជាកល់ាកណ់ាមយួ២៣  ែូបច្្ោះបហើយ ជនប្ោះមនិ 
អាច្បៅជិតមនុស្សពាកព់ន័្ក្ុងបរឿងក្ី រមួទាងំជនរងប្រោះ 
ផងដែរ២៤។ បទាោះបីជាយ៉ា ងណា លីកាែូ មនិរានបឃើញ  
អំណាច្ទាងំបនោះ្តរូវរានប្បើ្រាស់ បៅក្ុងករណីមានអបំពើ
ហិងសាក្ុង្្រួសារប្ោះបទ។ 

បហតុផលមយួបទៀត ដែល្ឱំ្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ  
មានតិច្ពាកព់ន្័នឹងបណឹ្ងដលងលោះរ្្ឺ សស្តីជាប្ច្ើន 
ហាកែូ់ច្ជាប្ឹងដលងលោះដតបៅបពលអ្កទាងំប្ោះ រ្ម ន 
ជប្មើសប៉ាុបណាណ ោះ ឧទាហរណ៍ែូច្ជាបៅបពលដែលប្ីរបស់
ពួករតច់ាកបច្ញបៅមានបស្ហាជាមយួ្របីផ្សងបទៀត។ 
មានករណីមយួដែលប្ីដតងដតវាយបធវើរាប្បពន្ បៅបពល 
រត់្ សវងឹ។ ្ងមនិរានោកព់ាក្យបណឹ្ងបទ ប៉ាុដន្ត          
ប្កាយមកប្ីរបស់រតរ់ានចាកបច្ញពីផ្ទោះ និងចាបប់ផ្ើម 
ទំ្កទ់ំនងបស្ហាជាមយួសស្តីបផ្សងម្ាកប់ទៀត។ ្ងរាន
បរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍្សបតាមច្បាប ់ែូបច្្ោះបហើយ ្បដហល 
១ឆ្្បំ្កាយមក ្ងរានបៅតុលាការបែើម្សំុីសាល្កម 
ដលងលោះរ្។ ក្ុងស្ានភាពបនោះ ន្ររាលអាច្ទំនងជា 
មនិចាតវ់ធិ្នការបទ ែូបច្្ោះជនរងប្រោះនឹងមនិទទួលរាន
ផលអវីពីការោកព់ាក្យបណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ ប្ោះដែរ។ 

២១ មាពតា២៣ (២) ននច្ាប់េ្ដី្រដីការទប់េ្ាត់អំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារននិងកនិច្ចការ្រារជនរងសពគោះ ឆ្ាំ២០០៥។
២២ មាពតា៥៣ (៥) ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩។
២៣ មាពតា១២០ (៩) ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩។
២៤ មាពតា១២០ (១២) ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩។

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ១៥



១៦ ្ច្កចូ្លតុលាការបខត្ត

ពេ្តដីម្ាក់ពតូវបានប្ដីជា មនុេ្ពបមតឹកវាយសធវើ
បាបជាញតឹកញាប់។ ភា្មៗបន្ទាប្់រដីប្ដីសពបើអំស្រើហនិង្ា 
ស�ោយ�ាែ់សែើន ្្ទមុខនាងជាសពចើនន� បណា្ែឱ្ 
ជាំ ននិងសហើមជាខា្ំង នាងបានទាក់ទងសទៅប៉ុេ្ិ៍ 
នគរបាែឃុំ ក្នុងមែូ�្ានឱ្ជរួយ�ាក្់រាក្បណ្តឹង
ព្រហ្ទណ្ឌ ប៉លុន្ត្ររួកគាត់បានប�និសេធក្នុងការចាត់ 
វិធានការ។ បុគ្គែនិកែដីកា�ូម្ាក់បានជរួយជូននាង
សទៅប៉ុេ្ិ៍នគរបាែពេុក ប៉ុលន្តនគរបាែបានេ្ដី  
បសន្ោេឱ្នាង អ្ំរដីការរាយការណ៍ករណដីសទៅកាន់ 
្ររួកគាត់ ស�ោយននិយាយថានាងគរួរលតពត�ប់សទៅជរួប
អាជ្ាធរឃុំវិញ សហើយឱ្អាជា្ធរសនោះសហៅប្ដីរបេ់
នាងសទៅ្ង ស�ើម ដ្ីឱ្ប្ដីពប្រន្ធចរចារកការ្្ះ្្ា 
គ្ាវិញ។ ែដីកា�ូបានេរសេរ្រាក្បណ្តឹងស�ោយ 
្្ទាែ់សទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ា ប៉ុលន្តសនៅ�ំណាក់កាែ 
សនះ ជនរងសពគោះក៏បាន្្ាេ់ប្ដូរចនិត្ត្រដីការ�ាក់្រាក្ 
បណ្តឹងព្រហ្ទណ្ឌ ស�ោយននិយាយថាសធវើលបបសនះ 
គ្ានពបសយោជន៍សទ សហើយកេ៏សពមចចនិត្តពគានល់តរេ់
សនៅលបកគា្ជាមរួយប្ដីវីញ។ 



ករណតីព្រហទ្ណ្ឌ

ក្ុងច្ំបណាមករណីជាប្ច្ើន ដែលលីកាែូយកមកបធវើ 
ជាមូលោឋា នននការផលិតររាយការណ៍បនោះមាន៥៣ករណី 
(២៣%) រានបិទបញ្ចបប់ោយសវ្ការ្ពហ្មទណ្ឌ ។     
ច្បាបស់្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារមនិរានដច្ង
នូវបទបញ្ញត្តិស្ីពីការផ្ ្្ទ បទាស្ពហ្មទណ្ឌ បទ ប៉ាុដន្តមាន 
ដច្ងពីអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ  ដែលមានច្រតិជាបទបល្មើស 
្ពហ្មទណ្ឌ មានលក្ខណៈជាបទឧ្កិែឋា ឬ បទមជ្មិ 
ក្មតិធងៃន ់ ដែល្ួរ្តរូវផ្្ត ្ទ បទាសតាម្កម្ពហ្មទណ្ឌ ២៥។ 
បនោះមាននយ័ថា បៅក្ុង្ទឹស្ីមានបទបចាទនិងទណ្ឌ កម្ម
ជាប្ច្ើនដែលអាច្បធវើបៅរាន អា្ស័យបលើលក្ខណៈនន 
អំបពើហិងសា។ 

ឧទាហរណ៍ បៅបពលអំបពើហិងសាបៅក្ុង្្រួសារ 
បណ្ាលឱ្យជនរងប្រោះសាលា ប ់ ករណីបនោះដតងដតចាតក់ារ
បោយសវ្ការ្ពហ្មទណ្ឌ  បហើយជាទូបៅជនសង្សយ័នឹង
្តរូវបចាទពីបទឃ្តកម្ម។  ក្ុងច្ំបណាម៥៣ករណីខាងបលើ   
មាន១២ករណីជនរងប្រោះរានសាលា ប។់ ការ ផ្ ្្ទ បទាសក្ុង    
ករណីទាងំបនោះមានខុសៗរ្   ប៉ាុដន្តក្ុង ប្ោះមាន៨ករណី 
ដែល្តរូវរានផ្ ្្ទ បទាស្តមឹ្តរូវតាមទំហំននបទឃ្តកម្ម   
្ឺជាបព់ន្្ររពី ១ ០ឆ្្ ំ បៅ ១៥ឆ្្២ំ៦ ឬ បទឃ្តកម្ម     
មានស្ានទមងៃន់ បទា សបោយជាបព់ន្្រ រពី ១៥ឆ្្ ំបៅ 
៣០ឆ្្២ំ៧។ 

 បទាោះបីជាយ៉ា ងណាកប៏ោយ មានករណីដែល្តរូវ 
រាន ផ្ត ្្ទ បទាសឱ្យជាបព់ន្្ររ តិច្ជាងរយៈបពលដច្ង 
បៅក្ុងច្បាប។់ មានករណី២ដែលការផ្ត ្្ទ បទាសឱ្យជាប ់ 
ពន្្ររមានរយៈបពល្តឹមដត៧ឆ្្បំ៉ាុបណាណ ោះ។ ក្ុងប្ោះ 
មាន១ករណី ដែលការផ្ ្្ទ បទាស្តរូវរានកាតប់ន្យឱ្យ 
បៅរយៈបពលខលាី បោយសារជនបល្មើស្តរូវរានវនិចិ្្យ័ថា  
មានវបិលាលា សសា្ម រតី២៨។ ច្ំដណកករណីបផ្សង បទៀត  ការ     
កាតប់ន្យរយៈបពលផ្ ្្ទ បទាសឱ្យបៅ ខលាី មនិរានបញ្ជា ក ់   
មូលបហតុឱ្យរានច្បាស់បទ។ ករណីមយួបទៀត ជ ន បល្មើ ស 
រានចាកប់្សាច្សំាងបលើ្បពន្និងែុតខលាួន្ង  ប៉ាុដន្តការ      
ផ្ ្្ទ បទាសមានរយៈបពលបនួឆ្្ំប៉ាុបណាណ ោះ។  ការ ផ្ ្្ទ បទាស 
បនោះ  បមើលបៅហាកែូ់ច្ជា មិ ន សម្សប ទាល់ ដតបសាោះ    
បោយសារបនោះជាភាពសាហាវបឃ្របៅននបទបល្មើស  និង  
រ្ម នបហតុផលដែល្តរូវអនុប្រោះ។ មា នករណីចុ្ងប្កាយ  

មយួដែលជនបល្មើ ស រា នប្បើែំប ង  វាយបៅបលើម្ាយបក្មក 
រហូតែល់សាលា ប់  ខណៈបពលរតព់យាយមឃ្តជ់នប្ោះ 
កំុឱ្យវាយ ្បហារបលើកូ ន្សីរត។់ ែំបូងបឡើយ ជនបល្មើស    
្តរូវរានបចាទពីបទប្បើអំបពើហិងសាបោយបច្ត្បណ្ាល  
ឱ្យជនរងប្រោះសាលា ប់  ដែល្តរូវផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររ 
ពី៧ឆ្្ ំ បៅ ១៥ឆ្្ ំ ប៉ាុដន្តប្កាយមក្តរូវរានប្ូរបៅបចាទពី   
បទមនុស្សឃ្ត បោ យអបច្ត្   បៅក្ុងសវ្ការវញិ     
ដែលមានការ ផ្ ្្ទ បទាសពី ១ឆ្្ ំ បៅ៣ឆ្្ ំ ដតប៉ាុបណាណ ោះ។ 
ជនបល្មើស ្តរូវរានផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររ២ឆ្្ ំ ប៉ាុដន្ត 
រយៈបពល ១៦ដខ ្តរូវរានព្យរួ ែូច្បនោះជនបល្មើស្តរូវជាប ់ 
ពន្្រររយៈបពល ៨ដខ ដតប៉ាុបណាណ ោះ។ ជាែ្មីម្ងបទៀត    
ការផ្ ្្ទ បទាសបនោះហាកែូ់ច្ជា មនិសម្សបជាមយួនឹង
ស្ានទមងៃនប់ទាសទាល់ដតបសាោះ។ 

ែវីបបើច្បាបស់្ីពី ការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ     
មនិរានបញ្ជា កម់ា្តាបៅក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ     ដែល្ួរ
យកបៅប្បើក្ុងករណីអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសារកប៏ោយ ប៉ាុដន្ត  
្កម្ពហ្មទណ្ឌ ពិតជាមានមា្តាដែលដច្ងច្បាស់ពីអំបពើ 
ហិងសាក្ុង្្រួសារែូច្ជា មា្តា២២២ដច្ងថា អំបពើហិងសា 
្ប្ពឹត្តបោយសហពទ្័ ឬអនីតិសង្វ សជន ្តរូវផ្ ្្ទ បទាស 
ោកព់ន្្ររពី២ឆ្្បំៅ៥ឆ្្។ំ បពលមានការផ្ ្្ទ បទាស  
ករណីបនោះ ដតងដតមានភាពមនិច្បាស់លាស់ថាបតើ មា្តា 
បនោះ្តរូវរានប្បើ្រាស់ឬអត ់ ប៉ាុដន្តករណីភា្ប្ច្ើន ដែល         
មនិបណ្ាលឱ្យជនរងប្រោះសាលា ប ់ ការផ្ ្្ទ បទាសោក ់
ពន្្ររ្ឺរយៈបពល៥ឆ្្ ំ ឬតិច្ជាងបនោះ។ ប្រៅពីបនោះ ្ឺ 
ក្មបឃើញការផ្ ្្ទ បទាសមានភាពសម្សបណាស់។

ក្ុងច្ំបណាម៥៣ករណី មាន៤០ករណីដែលរាន 
ជំនំុជ្មោះបោយជនរងប្រោះបៅរស់២៩  បហើយជនបល្មើស្តរូវ
រានផ្ ្្ទ បទាសនិង្តរូវអនុវត្តបទាសជាបព់ន្្ររ។ មាន
១ ២ ករណីដែលការផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររ្ឺមានរយៈ
បពលតិច្ជាង២ឆ្្ ំ បហើយក្ុងប្ោះមាន៥ករណីតិច្ជាង១
ឆ្្ដំតប៉ាុបណាណ ោះ។ ក្ុងចំ្បណាម១២ករណីបនោះ មាន៤ករណី
ដែលបុ្្គលិកលីកាែូរានរាយការណ៍ថា ការផ្ ្្ទ បទាស្ឺ 
ដផអែកតាមមា្តា២២២នន្កម្ពហ្មទណ្ឌ  ែូច្បនោះមាននយ័
ថាបៅ្កមហាកែូ់ច្ជាបមើលរលំង រយៈបពលផ្ ្្ទ បទាស 
ច្ំបពាោះករណីទាងំបនោះ។ ក្ុងករណីបផ្សងៗបទៀត មា្តាបៅ 

២៥ មាពតា១៩ ននច្ាប់េ្ដី្រដីការទប់េ្ាត់អំស្រើហនិង្ាក្នុងពគរួេារននិងកនិច្ចការ្រារជនរងសពគោះ ឆ្ាំ២០០៥។
២៦ មាពតា១៩៩ ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆា្ំ២០០៩។
២៧ មាពតា២០២ ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩។
២៨ ករណដីសនះពតវូបានអនុញ្ាតស�ោយមាពតា៣១ ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩។
២៩ មាន៥ករណដីស្្ងសទៀត ល�ែពតូវបានបនិទបញ្ចប់ស�ោយជនរងសពគោះេ្ាប់ ប៉ុលន្តមនិនបានជំនុំជពមះសទ។ ក្នុងសនោះមាន២ករណដី ល�ែជនសែ្ើេបាន 
សធវើអត្តឃាត សហើយករណដី១សទៀត ជនសែ្ើេពតូវបានកូនពបុេរបេ់ខ្លួនេម្ាប់ ននិងមាន១ករណដីសទៀត ល�ែប្តដីពប្រន្ធេម្ាប់គ្ាសទៅវិញសទៅមក

បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ១៧



បបើរ្ម នការផ្្ត ្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា១៨

ក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ  ដែលរានយកបៅប្បើ្រាស់មនិសូវ 
មានភាពច្បាស់លាស់បទ ប៉ាុដន្តលក្ខណៈននអំបពើហិងសាដែល 
បុ្្គលិកលីកាែូរានច្ង្កង អាច្បញ្ជា កថ់ាការផ្ត ្្ទ បទាស 
្តរូវរានអតឱ់នបោយមនិសមបហតុផលបទ។ ឧទាហរណ៍ 
មានករណីមយួ ដែលជនបល្មើស្តរូវរានផ្ ្្ទ បទាសោក ់ 
ពន្្រររយៈបពល៨ដខ ប ្្ទ បពី់វាយែំជនរងប្រោះឱ្យ 
រងរបសួកបាលយ៉ា ងធងៃនធ់ងៃរ។ មានករណីមយួបទៀត ដែល 
ជនបល្មើស្តរូវរានផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររ៧ដខ ប ្្ទ បពី់
យកបន្ទោះបឈើវាយ្បពន្របស់រតជ់ាប្ច្ើនែង។ 

ក្ុងច្ំបណាម៤០ករណី មាន២៦ករណីដែ ល្តរូវ   
រានផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររពី២ឆ្្បំៅ៥ឆ្្ ំ ប៉ាុដន្តក្ុង 
ប្ោះមាន១១ករណីដែលដផ្កខលាោះននការផ្ ្្ទ បទាស្តរូវរាន
ព្យរួបទាស។ បយងតាមច្បាបក់ម្ុជា ការផ្ ្្ទ បទាសោក ់
ពន្្រររយៈបពលតិច្ជាង ឬបស្មើ៥ឆ្្ ំ អាច្្តរូវរាន 
ព្យរួបទាស ែរាបណាជនបល្មើសមនិធ្លា ប់្ តរូវរានផ្ ្្ទ បទាស  
ោកព់ន្្ររក្ុងរយៈបពល៥ឆ្្ចុំ្ងប្កាយ៣០។ បហតុផល  
ននការព្យរួបទាសទាងំបនោះមនិ្តរូវរានែឹងប្ោះបទ ប៉ាុដន្តជា 
លទ្ផល ការផ្្ត ្ទ បទាសោកព់ន្្ររមយួច្ំនួន ្ឺពិត 
ជាមានរយៈបពលខលាីដមនដទន បោយបទាសខលាីជាងប្ ្ឺមាន 
រយៈបពល្តមឹដត៥ដខប៉ាុបណាណ ោះ។ ករណីខលាោះ ការផ្ ្្ទ បទាស 
្តរូវរានកាតប់ន្យ្តឹមរយៈបពលដែលជនបល្មើស រាន 
អនុវត្តបទាស បៅក្ុងែំណាកក់ាលឃុំខលាួនបបណ្ាោះអាសន្
ដតប៉ាុបណាណ ោះ មាននយ័ថាជនបល្មើស្តរូវរានបោោះដលងមក 
វញិភាលា មៗ ប ្្ទ បពី់បញ្ចបស់វ្ការ។ ដផអែកតាមរយៈ     
បទពិបសាធនក៍ារង្ររបស់បុ្្គលិកលីកាែូ ជនរងប្រោះ 
មយួច្ំនួន រានតអែូញដតអែរថា ការព្យរួបទាសអាច្បកើតមាន 
បឡើងប ្្ទ បពី់ជនបល្មើសបង់្ រាកប់្កាមតុ ដែលបនោះអាច្
ជាបហតុផល្ួរឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍មយួ បទាោះបីជាបយើងរ្ម ន

េស័្ុតាងបញ្ជា កប់លើករណីបនោះកប៏ោយ។ ក្ុងករណីអបំពើ 
ហិងសាក្ុង្្រួសារមយួច្ំនួន ការព្យរួបទាសកអ៏ាច្បកើតមាន 
បឡើងដែរ បៅបពលជនរងប្រោះបស្ើសំុឱ្យមានការផ្ ្្ទ បទាស 
្តឹមរយៈបពលខលាី បោយសារ្ងរ្ម នលទ្ភាពរក្រាក ់
ផ្គតផ់្គងខ់លាួនឯង និងកូនៗ ្បសិនបបើប្ី្ង្តរូវជាបឃុ់ំក្ុង 
ពន្្ររ។ 

ក្ុងច្ំបណាម៤០ករណី មាន២ករណី៣១ ដែលជន 
រងប្រោះបៅរស់ ប៉ាុដន្តអំបពើហិងសា្តរូវរានចាតទុ់កថាធងៃនធ់ងៃរ 
្្ប់្ រន ់ បែើម្ផ្ី ្្ទ បទាសជនបល្មើសពីបទប៉ាុនប៉ាងមនុស្ស
ឃ្ត។ ការផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររករណីទី១ ្ឺមាន 
រយៈបពល១៨ឆ្្នំិងករណីទី២្ឺ១០ឆ្្។ំ បទបចាទហាក់
ែូច្ជាសម្សបបោយសារករណីបនោះ មានការប្បើកាបិំត 
តាងំបតាបែើម្កីាបប់ៅបលើជនរងប្រោះ បណ្ាលឱ្យរងរបសួ 
ជាទមងៃន ់ និងការប៉ាុនប៉ាងែុតផ្ទោះបចាលខណៈជនរងប្រោះ
បៅខាងក្ុង។ បទាោះបីជាយ៉ា ងណា ការសប្មច្បចាទ្បកាន ់
ពីបទប៉ាុនប៉ាងមនុស្សឃ្ត ហាកែូ់ច្ជាអនុវត្តមនិរាន 
្តឹម្តរូវបទ។ ែូច្រានពិភាកសាខាងបលើ ករណីដែលមាន 
ជាបព់ាកព់ន្័នឹងអំបពើហិងសាធងៃនធ់ងៃរ អាច្បិទបញ្ចបប់ោយ 
ការផ្សោះផសារ្ និងករណីបផ្សងៗបទៀតដែលបមើលបៅសម
ដតបចាទ្បកានពី់បទប៉ាុនប៉ាងមនុស្សឃ្ត ដបរជាបិទបញ្ចប ់
បោយការផ្ ្្ទ បទាសជាបព់ន្្រររយៈបពលខលា ី បៅវញិ។ 
ឧទាហរណ៍ ក្ុងច្ំបណាម៤០ករណីខាងបលើ មាន១ករណី 
ដែលជនបល្មើស ពយាយមកាតប់ំពងក់របស់្បពន្ និង    
ករណីមយួបទៀតជនបល្មើសរានរាញ់ជនរងប្រោះ ប៉ាុដន្តជន
បល្មើសទាងំពីរ្ក់្ តរូវរានផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររ ្តឹម 
ដតរយៈបពល៥ឆ្្បំ៉ាុបណាណ ោះ បោយបចាទ្បកានព់ីបទប្បើ 
អំបពើហិងសាបលើសហពទ្័។

៣០ មាពតា១០៦ននិងមាពតា១០៧ ននពកមព្រហ្ទណ្ឌននព្រះរាជាណាចពកកម្នុជា ឆ្ាំ២០០៩។
៣១ ក្នុងសនោះមាន១ករណដីល�ែបានជំនុំជពមះ ប៉ុលន្តជនសែ្ើេពតូវបានរកសឃើញថាគ្ានសទោេ។

ការផ្ៃ្ាពទោសែាក់�ៃ្ធៃា្ារនៃករណីអ�ំីហិង្ាក្នុងគ្រួសារ

ការផ្ៃ្ាពទោសែាក់�ៃ្ធៃា្ារជាអតិបរមាក្នុងករណីអំព�ើហិង្ាក្នុងគ្រួសារ ដផអែកតាមគកមគ�ហ្មទណ្ឌ ្ឺរយៈព�ល២៤ដែ

រយៈបពលសរបុននបទាសដែលរានព្យរួ រយៈបពលសរបុននបទាសដែលរានអនុវត្ត

កា
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្្ត្ទ
បទា
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ដខ



បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ១៩

សេចក្តីេៃ្ិ�្ាៃ

 រយៈបពលជាងពីរទសវត្សរចុ៍្ងប្កាយបនោះ លីកាែូ 
រាន ឃ្លា បំមើលបលើ ករណីអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ រាបព់ាន ់
ករណី។  ភា្ប្ច្ើនននករណីទាងំបនោះមានជាបព់ាកព់ន្័នឹង  
សស្តីដែលរងប្រោះជាប្ច្ើនឆ្្បំោយរងរបសួបលើរបូរាង កាយ 
ការប៉ាោះទង្គិច្ផលាូវច្ិត្ត និងភាពេយ័ខាលា ច្ជាបែើម។   ការសិកសា 
្សាវ្ជាវែ្មីៗបនោះ     ស្ីពី អំបពើហិ ងសា ក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា 
រានបង្ហា ញថា មានសស្តីតិច្ណាស់ ដែលរានរាយការណ៍ 
ពីករណីអំ បពើ  ហិងសាក្ុងច្ំ បណាមសស្តីទាងំអស់ ដែលកំពុង    
្ទារំស់បៅជាមួយអំបពើហិងសា   បហើយបនោះមាននយ័ថា មាន 
សស្តីជាប្ច្ើន បទៀតដែលកំពុង្ទារំងប្រោះដតម្ាកឯ់ង។ 

ររាយការណ៍បនោះបផ្្តសំខានប់លើសស្តីដែលរានជួប
្បទោះអំ បពើហិងសាក្ុង្្រួសារ និងរានរាយការណ៍ពីករណី 
ប្ោះ។ រ រា យ ការណ៍បនោះកប៏ង្ហា ញថា រោឋា េរិាលមនិទាន ់ 
បំបពញ កា តពវកិច្្ចឱ្យរានម៉ាតច់្ត ់ បែើម្កីារពារជនរងប្រោះ  
ទាងំ ប្ោះ  ែូបច្្ោះែំបណាោះ្សាយបលើបញ្ហា អបំពើហិងសាក្ុង 
្្រួសារបៅកម្ុជា ្ឺបៅមនិសូវមាន្បសិទ្ភាពបទ។   ែូច្
លទ្ ផ លននករណីរបស់លីកាែូ រានបង្ហា ញថា  មានសស្តី  
ជា ប្ច្ើ ន  ដែលរ្ម នជប្មើសអវីបផ្សង ប្រៅពីបន្តរស់បៅ 
ក្ុងស្ានភាពហិងសា បហើយជនបល្មើសក្មនឹង្តរូវរាន 
ផ្ ្្ទ បទាសណាស់។ បទាោះបីមានការផ្ ្្ទ បទាសតាមច្បាប ់  
ប៉ាុដន្តការផ្ ្្ទ បទាសប្ោះមនិ្្ប់្ រន ់ ឬមនិសម្សប។ 

បោយសារបហតុផលទាងំបនោះ បទើបសស្តីជាប្ច្ើនយល់ថា  
ការដសវងរកអន្តរា្មន ៍ ទំនងជាមនិសូវទទួលរានផល 
អវីបទ ែូបច្្ោះកសុ៏ខចិ្ត្ត្ទាបំៅបសងៃៀមសាងៃ ត។់ 

មានកតា្ត ស្មុ្សា្ម ញជាប្ច្ើនែូច្ជា ការចាកឫ់ស 
យ៉ា ងប្រៅននផ្ត់្ ំនិតសង្គម បសែឋាកិច្្ច ជំបនឿសាស្ 
និងកត្ាផលាូវច្បាបជ់ាបែើម ដែល្ួរ្តរូវបោោះ្សាយ បែើម្ ី   
្មំកនូវការផ្លា ស់ប្ូរជាវជិជាមាន។  បញ្ហា បនោះ ទាមទារឱ្យ          
រោឋា េរិាលកម្ុជា បប្ជាញា ច្ិត្តជាខាលា ងំ និងផ្ល់ធនធ្ន 
្្ប់្ រន ់ បហើយែំបណើ រការ្ួរដតែឹក្បំោយមសន្តដីែល
មានែំដណងខ្ស់ៗ។ មសន្តីទាងំប្ោះ្ួរដតយល់ឱ្យរាន 
ច្បាស់ពីលក្ខណៈ ្ពហ្មទណ្ឌ ននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ និង
បោោះ្សាយភាពខវោះច្ប ល្ា ោះក្ុងច្បាប ់ និង្បពន្័តុលាការ    
ក្ុងទំនួលខុស្តរូវឱ្យមានការបររពច្បាប ់  និងធ្្ថា 
អាជាញា ធរដែលអនុវត្តច្បាប ់ មានធនធ្នចារំាច្់្ ្ប់្ រន ់
បែើម្អីាច្ឱ្យអ្កទាងំប្ោះបំបពញភារកិច្្ច ្បកបបោយ 
្បសិទ្ិភាព។     ្ បសិនបបើមនិមានការផ្លា ស់ប្ូរទាងំបនោះបទ 
អាជាញា ធរអាច្នឹងបន្តឱ្យមានភាពទនប់ខសាយ   មនិច្ំបពាោះ ដត 
សស្តីដែលដសវងរកអន្តរា្មនប៍៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុដន្តនឹងប៉ាោះពាល់ 
ែល់អ្កែនទជា ប្ច្ើនបទៀតដែលរងប្រោះម្ាកឯ់ង។



ការជិោះកងប់ៅនែងៃទិវាសិទ្ិ្រអីន្តរជាតិឆ្្២ំ០១៦ បែើម្អីំពាវ្វឪ្យបញ្ឈបក់ារប្បើអំបពើហិងសាបលើសស្តីបេទ



បបើរ្ម នការផ្ត ្្ទ បទាស្ឺ រ្ម នការការពារ៖ ការប្លាើយតបច្ំបពាោះអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារបៅកម្ុជា ២១

អៃុសាសៃ៍

អំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ្ឺជាបញ្ហា ស្មុ្សា្ម ញមយួដែលមានប្ច្ើនរបូភាព។ ប៉ាុដន្តររាយការណ៍បនោះបផ្្តសំខានប់លើ 
ច្ំណុច្មយួចំ្នួនដតប៉ាុបណាណ ោះ បហើយអនុសាសនខ៍ាងប្កាមបនោះបផញាើជូនអ្កបធវើការបោយផ្្ទ ល់បលើការបោោះ្សាយបញ្ហា ្្
ដែលរានបលើកបឡើងបៅក្ុងររាយការណ៍បនោះ។ បយើងខញាុ ំសង្ឃមឹថា៖

►►► មសន្តីជានខ់្ស់ននរាជរោឋា េរិាល កែូ៏ច្ជាន្ររាលនិងតុលាការ នឹងបថាកា លបទាសម្ងបហើយម្ងបទៀតបៅបលើករណី
អំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ និងទទួលសា្គ ល់លក្ខណៈននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារថាជាបទបល្មើស្ពហ្មទណ្ឌ ។

►►►	 ប្បើ្រាស់្បពន្័ផ្សពវផសាយ្្ប់្ បបេទបែើម្ផី្សពវផសាយពត័ម៌ានបៅសាធ្រណជនស្ីពីប្រោះថ្ាកន់នអបំពើហិងសា 
ក្ុង្្រួសារ។

►►►	 ផ្ល់ធនធ្នឱ្យរាន្្ប់្ រនែ់ល់មសន្តនី្ររាលនិងអាជាញា ធរមូលោឋា ន បែើម្អីាច្ឱ្យអ្កទាងំប្ោះមានលទ្ភាព 
ក្ុងការបសីុបអបងកាតករណីននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ្ពមទាងំអាច្ផ្តល់កិច្្ចការពារ និងជួយ�រំ្ ទជនរងប្រោះ ្សបតាម 
កាតពវកិច្្ចផលាូវច្បាប។់ 

►►►	 បបងកាើតបណ្ាញជ្មកសុវត្ិភាពបបណ្ាោះអាសន្បៅទូទាងំ្បបទសដែលឧបត្មភាបោយរាជរោឋា េរិាលស្មាបជ់ួយ�
រំ្ ទសស្តីនិងកុមាររងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ បែើម្ឱី្យជនរងប្រោះទាងំប្ោះអាច្ប្ច្បច្ញពីស្ានភាពហិងសា។ 

►►►	 បបងកាើតកញ្ចបែ់វកិាពិបសសស្មាបផ់្គតផ់្គងជ់នរងប្រោះននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារដែលរ្ម នលទ្ភាពែំបណើ រការ 
បណឹ្ង្ពហ្មទណ្ឌ និងបណឹ្ងដលងលោះ បែើម្ជីួយ�រំ្ ទអ្កទាងំប្ោះបលើការច្ំណាយនែលាតុលាការ បសាហុ៊យបធវើែំបណើ រ និង
សំណងនននែងៃបធវើការដែលរានខាតបង។់ 

►►►	 បធវើវបិសាធនកម្មច្បាបស់្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារនិងកិច្្ចការពារជនរងប្រោះ បែើម្នីិរាករណ៍បចាលនូវ
បទបញ្ញត្តដិែលអនុញ្្ញ ត ឬបលើកទឹកចិ្ត្តឱ្យមានការផ្សោះផសាករណីអបំពើហិងសាក្ុង្្រួសារពីសំណាកអ់ាជាញា ធរមូលោឋា ន ឬ 
តុលាការ។

►►►	 ផ្ ្្ទ បទាសករណីទាងំអស់ននអំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារ ដែលចាតចូ់្លជាបទបល្មើស្ពហ្មទណ្ឌ  បោយមនិ្តរូវ្ិតពី 
ឋានៈ ឥទ្ិពលឬ្ទព្យសម្ត្តិរបស់ជនសង្សយ័ រមួបញ្ចូ លទាងំករណីដែលជនរងប្រោះមនិរានោកព់ាក្យបណឹ្ង ឬរានោក ់
ពាក្យបណឹ្ងប៉ាុដន្តប្កាយមករានែកពាក្យបណឹ្ងវញិបហើយកប៏ោយ។

►►►	 ព្ងឹងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិមា្តា៧៥ នន្កមនីតិវធិី្ពហ្មទណ្ឌ ច្ំបពាោះមសន្តនី្ររាលដែលមនិចាតវ់ធិ្នការបលើ 
បរឿងក្ី្ពហ្មទណ្ឌ  បទាោះបីជាជនរងប្រោះរានែកពាក្យបណឹ្ងវញិ ឬមានការបោោះ្សាយរ្រវាងជនរងប្រោះនិងជនសង្សយ័ក៏
បោយ។ 

►►►	 បរៀបច្ំវ្្គបណុ្ោះបណ្ាលស្មាបន់្ររាល និងបៅ្កមស្ីពីការប្បើ្រាស់ែីកាការពារបៅក្ុងច្បាបស់្ីពីការទប ់
សាកា តអ់បំពើហិងសាក្ុង្្រួសារនិងកិច្្ចការពារជនរងប្រោះ និងបទាសបដន្មបផ្សងៗបទៀតបៅក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ  ្ពមទាងំផ្ល់ 
ធនធ្នបដន្មបទៀតបែើម្អីាច្ធ្្ថា បទបញ្ញត្តិទាងំបនោះអាច្អនុវត្តបៅរាន្បកបបោយ្បសិទ្ិភាព។

►►►	 បធវើវបិសាធនកម្មមា្តា៣៥ននច្បាបស់្ីពីការទបស់ាកា តអ់ំបពើហិងសាក្ុង្្រួសារនិងកិច្្ចការពារជនរងប្រោះ បែើម្បីញ្ជា ក់
ថាសកម្មភាពននអំបពើហិងសា្តរូវដតទទួលការផ្ ្្ទ បទាសបយងតាមបទបញ្ញត្តិពាកព់ន័្ទាងំអស់នន្កម្ពហ្មទណ្ឌ  មនិ្តឹម 
ដតមា្តា២២២ប៉ាុបណាណ ោះបទ ែូច្បនោះការផ្ ្្ទ បទាសោកព់ន្្ររអតិបរមា្ួរដតអាច្យកមកអនុវត្ត។

►►►	 បធវើវបិសាធនកម្ម្កម្ពហ្មទណ្ឌ  បែើម្បីធវើឱ្យច្បាស់ថាបទបល្មើសននអំបពើរបំលាេបសពសន្វៈបៅក្ុង្កម្ពហ្មទណ្ឌ  
មានរមួបញ្ចូ លនូវអំបពើរបំលាេបសពសន្វៈក្ុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ ែូបច្្ោះអំបពើរបំលាេបសពសន្វៈក្ុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍មនិ
្ួរ្តរូវផ្ ្្ទ បទាសបោយប្បើ្រាស់បទបញ្ញត្តិស្ីពីអំបពើហិងសា្ប្ពឹត្តបោយសហពទ័្ ឬអនីតិសង្វ សជនប្ោះបទ។ 
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