គណៈកម្មការនៃអង្គការម្ិៃមម្ៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពជា
ុ

ដ ម្
ើ បីអៃុ

សញ្ញ
ា លុបបំបាត់រាល់ទម្ម្ង្់នៃការដរើសដអីង្ដលីស្តសរដី េទ (NGOCEDAW) របាយការណ៍ម្សដោល

ថ្ថៃទី ៩ ខែមិថុនា

របាយការណ៍ររៀបចំ រឡើ ង

ឆ្នាំ ២០១៣

ធិ កា រស្តសថីក មពុ ជា

ររកាមកិ ចច ស ហការជាមួ យគណៈកម្មម

ការវាយតថ្មៃលលើការវ ិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា កនងការអនុ
វតតន៍អនុសញ្ញាថ្នអងគការ
ុ
សហប្បជាជាតិ សតព
ី ីការលុបបាំបាត់រាល់ទប្មង់ថ្នការលរ ើសលអើងលលើស្រសតីលភទ

NGO-CEDAW ជាសមព័នថ្ធ នអងគការមិនខមនរដ្ឋាភិបាលកមពុជា និងបណ្ត
ត ញការងារចាំនួន ៩០ ខែល
បានលបតជាាចិតត លែើមបីវឌ្ឍនភាពរបស់ស្រសតី។

គណៈកម្មាធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកមពុជា

ដដើមបីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់

ទម្មង្់ននការដរ ើសដអើង្ដលើស្រសតីដភទ (NGO-CEDAW) បានបដង្កើតដឡើង្ដៅឆ្នំ ១៩៩៥ ដដ្ឋយ

ម្មនជំនួយគំម្ទពីឧតតមសនង្ការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហម្បជាជាតិ

ទទួលបនទុក

សិទិធមនុសស ម្បចំដៅកមពុជា (COHCHR)។ ពីដំបូង្ NGO-CEDAW ម្មនអង្គការមិនមមន

រដ្ឋាភិបាលកមពុជាចំនួន ៩ មដលជាសម្មជិក។ បចចុបបនន NGO-CEDAW ម្មនសម្មជិក
អង្គការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកមពុជាចំនួន ៧៩។
គឺ

ដបសកមាសំខាន់របស់

NGO‐CEDAW

ដធវើការម្តួតពិនិតយ និង្ ផតល់នូវរបាយការណ៍ឯករាជយ សតីពីការវ ិវឌ្ឍន៍កុនង្ការអនុវតត

ន៍អនុសញ្ញា សុី ដវ ដៅកនុង្ម្បដទសកមពុជា។ កនុង្នាមជាសមព័នធអង្គការមដលដធវើការដដើមបី
ស្រសតី

សកមាភាពនានាននសម្មជិករបស់ NGO‐CEDAW ម្គបដណតប់វ ិស័យភាគដម្ចើននន

សកមាភាព និង្សង្គម។ សម្មជិក NGO‐CEDAW ម្មនការចប់អារមាណ៍ដដ្ឋយផ្ទទល់ដលើ
ដំដណើរការដបាោះដឆ្នត

ដហើយបានចូលរួមចំមណកយ៉ា ង្សកមា កនុង្ការផតល់ការគំម្ទ

តាមរយៈការបញ្ូជ នអនកអដង្កតការដបាោះដឆ្នតរបស់ខ្ួលន។

សំរាប់ព័ត៌ម្មនបមនែម សូមទំនាក់ទំនង្ៈ
ដោកស្សីដវជជ. ពុង្ ឈីវដកក ម្បធាន NGO-CEDAW
E–mail : licadhomail@gmail.com

ដោកស្សី ចឹម ចន់នាង្ អនកសម្មបសម្មួល
E–mail : ngocedaw.pnh@gmail.com

អាសយដ្ឋានៈ ផទោះដលខ្ ១៦ ផលូវ

ដលខ្ ៩៩ ភនំដពញ ម្បដទសកមពុជា
Web : www.ngocedaw.org

គណៈកម្មមធិការស្រសតក
ី មពជា
ុ (CAMBOW)
CAMBOW ជាសមព័នធអងគការមិ នខមនរដ្ឋាភិ បាល និងបណ្ត
ត ញការងារចាំ នួន ៣៥ ខែលបានលបតជាាចិតត
លែើមបីវឌ្ឍនភាពរបស់ស្រសតី និ ងកុ ម្មរ។ CAMBOW បានបលងកើតលឡើងលៅឆ្នាំ ២០០០

ខែលម្មនលោល

បាំ ណងសាំខាន់ៗ រួមម្មន៖
- ចូ លរួមចាំ ខណកកនុងការលបាោះពុ មផ
ភ ាយរបាយការណ៍ស្សលម្មល ស្សបលពល ខែលរដ្ឋាភិ បាល
លធវើការរាយការណ៍លៅគណៈកម្មមធិ ការថ្នអងគការសហប្បជាជាតិ ទទួ លបនទុកអនុ សញ្ញា សុី
ែវ

- ចូ លរួមកនុងសកមមភាពពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការបញ្ចប់ អាំលពើ ហិងាលលើស្រសតី និងកុ ម្មរ

លដ្ឋយរួមសហ

ការជាមួ យ NGO‐CEDAW

- សប្មបសប្មួលគាំ និតផតួចលផតើមកនុងការលលើកកមពស់ការយល់ែឹងអាំ ពីសិទិ រធ បស់ស្រសតី
យុទធនាការមហាជន និងប្បព័ នផ
ធ សពវផាយ

តាមរយៈ

ប្ពមទាំងប្ពឹតិ កា
ត រណ៍ពិ លសសនានា

ែូ ចជា

យុទធនាការបាំ ពាក់ បូពណ៌សរ ១៦ ថ្ថៃ លែើមបីប្បឆ្ាំងនឹ ងអាំ លពើ ហិងាលលើលយនឌ្័ រ និងទិវាកុ ម្មរ
អនតរជាតិ លៅថ្ថៃទី ១ ខែមិថុនា
- សប្មបសប្មួលការផ្លៃស់បូរព័
ត ត៌ម្មន និ ងលសវាលៅវ ិញលៅមក កនុងចាំ លណ្តមអងគការខែលជា
សម្មជិ ក និ ងអងគការែ៏ ថ្ទលទៀត
- សប្មបសប្មួលការកសាងសមតថភាពអងគការខែលជាសម្មជិ ក សងគមសុីវ ិល ប្កុមមន្រនតី

សាំរាប់ព័ត៌ម្មនបខនថម សូមទាំ នាក់ទាំនងៈ

ដោកស្សីដវជជ. ពុង្ ឈីវដកក ម្បធាន NGO-CEDAW
E–mail: licadhomail@gmail.com
E–mail: cambowmail@gmail.com

អាសយដ្ឋានៈ ផទោះដលខ្ ១៦ ផលូវ

ដលខ្ ៩៩ ភនំដពញ ម្បដទសកមពុជា
Tel.: (+855) 12 802 506
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អនុសាសន៍


រធវើវ ិរសាធនកមម និងផសពវផាយ ចាប់ បទបញ្ជ
ជ បទបញ្ដតិថ និងរគ្នលនរោបាយនានា
រដើមផីដាក់ បញ្ូច លនិយមន័ យចាស់លាស់នន“ការររ ើសរអើង”

ដូ ចម្មនថចងរៅកបុង អនុ

សញ្ជដសថីពីការលុបបំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទ (CEDAW) (សុី ដវ)។


រធវើការពិនិតយរឡើងវ ិញឲ្យបានហមត់ចត់ រលើចាប់

បទបញ្ជ
ជ

បទបញ្ដ តិថ

និងរគ្នល

នរោបាយទំងអស់ រហើយថកថរបចាប់ បទបញ្ជ
ជ និងបទបញ្ដ តិថទំងអស់រនាោះ រដើមផី
លុបរចញនូវ ពាកយរពចន៍ ឬ ភាសារថដលម្មនលកខណៈររ ើសរអើងរលើស្តសថី។


អប់រ ំសាធារណជន អំពីររបៀបដាក់ពាកយបណឹ ថ ង រៅរពលថដលសិទិនរបស់អបកទំងរនាោះ
រតូវបានរ ំរលាភបំពាន រហើយបរងកើតយនថការរផសងៗ រដើមផីធានានូវសុវតទិភាពដល់អក
ប
ដាក់ពាកយបណឹ ថ ងទំងរនាោះ។



ពរងឹង និងអនុវតថចាប់របឆំងអំរពើពុករលួយឆបំ ២០១០ រដាយរួមទំងផថល់ការការពារ
ចំរពាោះអបកផថល់ព័ត៌ម្មន និងបរងកើនរទសទណឍ ចំរពាោះការរបរពឹតថអំរពើ ពុករលួយ ជា
ពិរសស កិចខ
ច ិតខំរបឹងថរបងទំងឡាយណា សំរៅលុបបំបាត់ការររ ើសរអើងរលើស្តសថី និង
កុម្មរ ី។



ផថល់ភាពអង់អាចដល់រកសួងកិចកា
ច រនារ ី

រដើមផីរធវើការរតួតពិនិតយរលើសកមមភាពរបស់

អាជាញធរអនុវតថចាប់ និង សាទប័នរដឌ ទក់ទងនឹងការមិនររ ើសរអើងរលើស្តសថី។


សូមផថល់វគគបណុថ ោះបណា
ថ លដល់រពឹទនសភា និងមន្តនថីអនុវតថចាប់អំពីអនុសញ្ជដ សុី ដវ
រដើមផីជរមុញឲ្យម្មនការអនុវតថរបកបរដាយរបសិទនភាពរៅរលើចាប់ ថដលម្មនស្រសាប់ ។




រកា និងបថនទមចំនួនកូាសរម្មប់ស្តសថីរៅកបុងជួ រដាឌភិបាល។

អនុម័តចាប់សីព
ថ ីការការពារជនរងររគ្នោះ រដើមផីការពារស្តសថីរបកបរបរផលូវរភទ និ ងបណុថ ោះ
បណា
ថ លចាប់រនោះដល់មន្តនថីអនុវតថចាប់ ។



ចំរពាោះការរបរពឹតថមករលើជនរងររគ្នោះ
សថីពីការយល់ដឹងពាក់ព័នននឹងរយនឌ័រ។





រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាគួរផថល់វគគបណុថ ោះបណា
ថ ល

ដាក់ឲ្យអនុវតថចាប់នានា ថដលទប់សាកត់ មិនឲ្យម្មនការររ ើសរអើងរលើស្តសថីម្មនផធុករមររាគ
រអដស៍/ជមងឺរអដស៍ រពមទំងស្តសថីរបកបរបរផលូវរភទផងថដរ។

បរងកើតមូលនិធិពិរសសមួយ រដើមផីផល
ថ ់ជំនួយថផបកចាប់ និងធនធានរផសងៗដល់ជនរង
ររគ្នោះ រដាយសារការជួញដូ រផលូវរភទ ការជួញដូរមនុសស ការរ ំរលាភរសពសននវៈ និង
រដាយសារការរធវើរពសាកមម។







បរងកើនកិចចខិតខំរបឹងថរបងរបស់រាជរដាឌភិបាល រពមទំងបរងកើនខធង់ចំណាយផងថដរ រៅ
រលើកមមវ ិធី សាថរលិទភា
ន ពរឡើងវ ិញដល់អក
ប ធាលប់ របកបរបរផលូវរភទ។

ដករចញបញ្ដតិថននចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ថដលម្មនភាពររ ើសរអើង ទក់ទងនឹងការររៀបការ
ជាមួយជនបររទស និងរ ិោះរកមរធោបាយរផសងៗកបុងការកាត់ បនទយការជួញដូរផលូវភទ។
លុបរចញការរ ឹតតផិតរលើរបជាពលរដឌថខមរថដលរស់រៅបររទស

ទក់ទងនឹងការរបាោះ

រឆបត។





សាងសង់ កថនលងសាបក់រៅថដលម្មនសុវតទិភាពរៅកបុងទីរកុង សរម្មប់និសសិតស្រសី។

បរងកើនរបាក់របៀវតសរបស់រគូបររងៀន ថដលជាមរធោបាយមួយ កបុងចំ រណាមរធោបាយ
រផសងរទៀត រដើមផីលុបបំបាត់ អំរពើពុករលួយ។
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាគួរធានាថា ការផថល់ការអប់រ ំដល់ជនជាតិភាគតិច រតូវរបកបរដាយ
សមភាព។







បរងកើនរបាក់ ឈួលអបផបរម្មជាតិ
ប
ជាពិរសសសំរាប់ កមមករររាងចរកកាត់រដរ។
ថកលមអលកខខណឍការងាររៅកបុងររាងចរកកាត់រដរ។

ចាត់ វ ិធានការ រដើមផីលុបបំបាត់ការរ ំរលាភបំពានរៅរលើកមមករចំណាកស្រសុក។
រាជរដាឌភិបាលកមពុជាគួរផថល់ការរធវើរតសជមងឺមហារ ីកសុដន់ និ ងសផូនរដាយឥតគិ តនថល។
បរងកើនសមតទភាពរពទយឆមប
កំរណើត។





រចញបទបញ្ដតិថននចាប់

កបុងការផថល់ការរបឹកាដល់ស្តសថី

សំរាប់ វ ិស័យឧសាហកមម

និងជួយដល់ការពនោរ

និងសហរគ្នសខ្នបតតូច

រដើមផី

អនុញ្ជដតឲ្យនរោជិកជាស្តសថីបានចូលរួមកបុងកមមវ ិធី អប់រ ំសុខភាព។

រាជរដាឌភិបាលកមពុជារតូវរធវើការថកទរមង់ រគ្នលនរោបាយ និងចាប់ ទំងអស់ ថដល
ទក់ទងនឹងការរបរពឹតថមករលើអក
ប ផធុករមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍

និងអបកថថទំពួករគ

រដើមផីធានាថា របជាជានថដលងាយរងររគ្នោះ ដូចជា អបកររបើរបាស់ថាបំរញៀន ស្តសថីម្មននផធ
រពាោះ និងអបករផសងរទៀត ទទួលបានការថថទំសុខភាព។


រាជរដាឌភិ បាលកមពុជារតូវរបើកវគគបណុថ ោះបណា
ថ លបថនទមរទៀតដល់មន្តនថីនគរបាល
អាជាញធរអនុវតថចាប់



រស្រសាមអនាម័យាមខលួន។

និង

រដើមផីទប់សាកត់ ពួកគ្នត់ កុំឲ្យចាប់ ខួនបុ
ល
គល
គ ថដលរគ្នន់ថតដាក់

ផថល់រសវាសុខភាពដល់របជាពលរដឌថដលងាយរងររគ្នោះបំផុត

រួមទំងបុរស

និងស្តសថី

ស្រសឡាញ់រភទដូចគ្នប និងបុរសស្តសថីថដលថករភទ អបកររបើរបាស់ថាបំរញៀន និងអបករបកប
របរផលូវរភទ រដាយមិនផាត់ពួកគ្នត់រចញពីសងគមរឡើយ។



បរងកើនរគ្នលនរោបាយសំរាប់កិចចរអនថរាគមន៍

និងថផនការនានារៅកបុងយុទនសាស្តសថ

ថាបក់ជាតិ ទក់ទងរៅនឹងកុម្មរកំរពា និងកុម្មរងាយរងររគ្នោះ។




រធវើវ ិរសាធនកមមចាប់សីព
ថ ី អាពាហ៍ពិហាហ៍ និងរគួសារ រដើមផីឲ្យស្តសថី និងបុរសម្មនសិទិន
រសមើគ្នប កបុងការរ ំលាយចំណងអាពាហ៍ពិហាហ៍។
រាជរដាឌភិបាលគួ រផថល់របាក់កមចី

រដាយម្មនអរាការរបាក់អបផបរ ិម្មដល់ស្តសថីរៅជន

បទ។


រាជរដាឌភិបាលគួរបរងកើនចំនួនអាហាររូបករណ៍សរម្មប់កុម្មររៅជនបទ។



រកសួងសុខ្នភិបាល រកសួងមហានផធ និងរកសួងកិចចការនារ ី រតូវសហការជាមួយអជាញ
ធរមូលដាឌន រដើមផីពរងឹងការរឆលើយតប និងយនថការផលូវចាប់ របស់រដាឌភិបាល ចំរពាោះអំរពើ
ហិងាទក់ទងនឹងរយនឌ័រ

រួមម្មនការរ ំរលាភរសពសននវៈ

។ល។




អំ រពើ ហិងាកបុងរគួសារ...

រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាគួរបរងកើតបទបញ្ដតិថ ថដលអនុញ្ជដតឲ្យស្តសថីរធវើការសររមចចិតជា
ថ
ក
រាភាគីកុងការថលងលោះ
ប
រដាយមិនចាំបាច់ម្មនការផសោះផា។

ផថល់ការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជាជជី វៈដល់ស្តសថី រដើមផីជរមុញឲ្យពួ កគ្នត់ម្មន ករាជយភាពថផបក
ថវ ិកា និងកាត់បនទយចំនួនស្តសថីរងររគ្នោះ

ថដលរតូវបងខំចិតថរស់រៅកបុងចំណងអាពាហ៍

ពិពាហ៍ថដលរពារពញរៅរដាយការរ ំរលាភបំពាន ជាពិរសសស្តសថីថដលម្មនសាវមី ជាប់
ពនននាគ្នររដាយសារការរបរពឹតអ
ថ ំរពើហិងា និងស្តសថីថដលរតូវចិញ្ចឹមរគួសារថតម្មបក់ ង។


រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាគួររលើកកមពស់

និងពរងឹងការអនុវតថន៍រកមសីលធម៌របស់នគរ

បាល ាមរយៈវគគបណុថ ោះបណា
ថ ល។ រាជរដាឌភិបាលកមពុជាគួរថកលមអផងថដរនូវយនថការ
នានាសរម្មប់ រធវើការរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលមន្តនថីនគរបាល កបុងរគ្នលបំ ណងបរងកើន
គណរនយយភាព។


គួរបរងកើនទមងន់រទសបថនទមរទៀត

ចំរពាោះអបករ ំរលាភចាប់សីព
ថ ីការទប់សាកត់អំរពើហិងា



កបុងរគួសារ។
ថកលមអរបព័នអ
ន ប់រ ំ និងជរមុញរលើកទឹកចិតថឲ្យកុម្មរ ីបនថការសិកា។

រសចកថីផល
ថ ់មតិទូរៅ
រៅកបុងរបាយការណ៍គួបថាបក់ ជាតិ រលើកទី៤ និងទី ៥ ឆបំ២០១០ របស់រាជរដាឌភិបាល

កមពុជា សថីពីការអនុវតថន៍អនុសញ្ជដអនថរជាតិ កបុងការលុបបំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើសរអើងរលើ
ស្តសថីរភទរៅកមពុជា បានរធវើរសចកថីរោងោ៉ា ងជាក់លាក់ រៅនឹងបទបផញ្ដ តិថរៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដ
និងរៅកបុងរកមរពហមទណឍ រដាយអោះអាងថា អតទិភាពននបទបផញ្ដ តិទ
ថ ំងអស់រនោះ រួមទំងចាប់
បថនទមនានាថដលររគ្នងនឹងអនុម័តនានថងខ្នងមុខ

រតូវធានាឲ្យម្មនសមភាពរពញរលញរវាង

ស្តសថី និងបុ រស កបុងការទទួលបានការការពារ និងការអាស្រស័យផលពី សិទិនមនុសសរបស់ពួកគ្នត់
រពមទំងទទួលបានការការពារពីរគប់ទរមង់ននការររ ើសរអើង។ ការអនុម័តចាប់ ថដលធានាដល់
ការការពាររសមើភាពគ្នបចំរពាោះស្តសថី និងភាពគ្នមនការររ ើសរអើង មិនគួរយល់រចឡំថា ម្មនភាពដូច
គ្នបនឹងការផថល់ឲ្យជាក់ថសថងនូវសិទិនរសមើគ្នប និងការអនុវតថន៍គ្នមនការររ ើសរអើងពិតរបាកដរនាោះរទ
រហើយការរធវើឲ្យម្មនសិទិរន សមើគ្នបពិតរបាកដ និងការអនុវតថគ្នមនការររ ើសរអើងពិតរបាកដរនោះ រទើប
ជាការអនុរលាមាមសាមរតី និងរគ្នលបំណងននអនុសញ្ជដសុី ដវ។
ចាប់ាំងពី របាយការណ៍ជាតិ ចុងររកាយមក
ចររមើនតិចតួចប៉ាុរណាតោះ
ដវ។

រាជរដាឌភិបាលបានសររមចនូវការរ ីក

ទក់ទងនឹងការអនុវតថាមសាមរតី និងរគ្នលបំណងននអនុសញ្ជដសុី

ភាពមិនវ ិវឌណន៍រៅមុខកាលយជាររឿងធមមា

រហើយម្មនថផបកខលោះកំពុងថតរដើរថយររកាយ

រទៀតផង។

ម្មរា ១៖ និយមន័យ ននពាកយ ”ការររ ើសរអើងរលើស្តសថរី ភទ“
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាថថលងថា ការឲ្យនិយមន័យននពាកយ ´ការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទ´

ដូចនឹងការកំណត់ និយមន័ យរៅកបុងអនុ សញ្ជដសុី

ដវ។

រទោះជាោ៉ា ងណា

គឺ

មិនរឃើញម្មន

និយមន័យរតឹមរតូវណាមួយ រតូវបានដាក់ បញ្ូច លរៅកបុងចាប់ ថដលពាក់ ព័ននរនាោះរឡើយ រហើយ

ក៏មិនបានរធវើរសចកថីរោងជាក់លាក់ និងចាស់លាស់ណាមួយ រៅនឹងម្មរា ១ ននអនុសញ្ជដ
សុី ដវរនោះថដរ។
ពុំម្មនទិនបន័យសថីពីការរ ំរលាភបំពានរលើម្មរានានាននរកមរពហមទណឍ

ថារតើ ម្មន

ប៉ាុនាមនករណី រហើយករណីទំងរនោះរតូវបានរ ំរលាភបំពានរដាយររបៀបណា។ មិនម្មនបណឹ ថ ង
រៅរលើការរ ំរលាភបំពានទំងនឹង ដាក់រៅតុលាការរនាោះរទ។ រដាយសារកងវោះការរាយការណ៍
ដូរចបោះ រគមិនដឹងថា រតើម្មនស្តសថីប៉ាុនាមននាក់ ថដលរបឈមនឹងការររ ើសរអើងទក់ទងនឹងរយនឌ័រ
រនាោះថដរ។

ម្មរា ២៖ កាតពវកិចក
ច ុងការលុ
ប
បបំបាត់ការររ ើសរអើង
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាមិនទន់ បានកំ ណត់និយមន័យននការររ ើសរអើង រហតុដូរចបោះរហើយ

ការហាមឃាត់ មិនឲ្យម្មនការររ ើសរអើង ថដលម្មនថចងរៅកបុងម្មរា ៤៥ ននចាប់រដឌធមមនុញ្ដ
គឺមិនម្មនន័យ ឬក៏មិនម្មនទមងន់ាមផលូវចាប់ រនាោះរឡើយ។

ម័ត

រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាបានរាយរ្មោះបទបញ្ដ តិថ និ ងវ ិធានការរផសងៗ ថដលខលួនបានអនុ
រដើមផីហាមឃាត់ការររ ើសរអើ ងរលើស្តសថីរភទ ប៉ាុថនថរទោះបីជាោ៉ា ងក៏រដាយ ជាក់ថសថង ពាកយ

រពជន៍

និងភាសាននបទបផញ្ដ តិថជាររចើនទំងរនោះ

រហើយមិនបានផថល់ការការពារ

ម្មនលកខណៈររ ើសរអើងជាររៀងរហូតមក

និងសិទិនរសមើភាពគ្នបដល់ស្តសថីរនាោះរទ។

អំរពើពុករលួយរៅកបុង

របព័ននចាប់ និងកងវោះការយល់ដឹងរៅទី ជនបទ ជាកាថចំបងពីរ ថដលរធវើឲ្យការអនុវតថម្មរា
៤៥រនោះ មិនម្មនរបសិទភា
ន ព ឬ មិ នម្មនឥទនិពលពិ តរបាកដកបុងការបញ្ឈប់ការររ ើសរអើងរលើស្តសថី
រឡើយ។

រៅទីជនបទជាពិរសស ជាររឿយៗ ចាប់រតូវបានរមើលរ ំលង និងមិនរតូវបានយករៅ
ផសពវផាយដល់របជាពលរដឌរៅតំបន់រនាោះរទ

ឬដល់អាជាញធរថដលទទួលខុសរតូវកបុងការអនុ

វតថ និងការដាក់ឲ្យអនុវតថចាប់ រនាោះថដរ។ ចំរពាោះករណីខលោះ អាជាញធរយល់ដឹងអំពីចាប់ ប៉ាុថនថ
រដាយសារអំរពើពុករលួយ អាជាញធរទំងរនាោះ មិនអនុវតថាមចាប់រនាោះរទ រៅរពលថដលស្តសថី
ពោោមររបើរបាស់សិទិនរបស់ខួន
ល ដូចថដលម្មនថចងរៅកបុងចាប់ ។ រនោះមិនថមនជាររឿងចនមលក

រនាោះរទ ថដលរៅរកមកាន់រជើងបុរសជាងស្តសថី រៅអំ ឡុងរពលសវនាការ បញ្ជ
ា រនោះរកើតរឡើង

រដាយសារកាថរយនឌ័រថតមថង ឬ រដាយសារបុរសម្មនលុយររចើនជាងស្តសថី រហើយអាចផថល់
សំណូកដល់រៅរកម។
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាបានសររសររៅកបុងរបាយការណ៍ជាតិ ថា

រកសួងកិចចការនារ ី

និងរកុមរបឹកាជាតិ កមពុជារដើមផីស្តសថី

ខលួនបានចាត់ ាំង
ឲ្យរធវើការរតួតពិនិតយរលើសកមមភាព

របស់អាជាញធរ និងសាទប័នរដឌ ទក់ទងនឹងការមិនររ ើសរអើងរលើស្តសថី។ របើរទោះជារកសួងកិចចការ
នារ ីបានបងាាញថា ជាក់ថសថង ខលួនបានរធវើការរតួតពិនិតយរលើកិចចខិតខំរបឹងថរបងនានាក៏រដាយ
ក៏រនោះរគ្នន់ថតជារគ្នលនរោបាយថដលមិនសូវម្មនរបសិទនភាពពិតរបាកដរនាោះរទ ពីររពាោះថា

របើរគ្នន់ថតជាការរតួតពិនិតយធមមាៗរៅរលើសកមមភាព រដាយមិនបានថចង និ ងអនុ តថវ ិធានការ
រផសងៗរៅកបុងរគ្នលនរោបាយ រដើមផីបញ្ឈប់ការររ ើសរអើងរនោះរទ រនាោះគឺ ជាររឿងថដលមិនសូវ
ម្មនន័យ។
របើរទោះជា អនុសញ្ជដសុី ដវ មិនតរមូវឲ្យម្មនការគិតគូរ ឬការពិភាកា អំពីស្តសថីជនជាតិ
រដើមភាគតិចដាច់រដាយថឡករៅកបុងរបាយការណ៍របស់រដឌភាគីក៏រដាយ រយើងបានកត់សម្មគល់

រឃើញថា កាតពវកិចចកុងការលុ
ប
បបំបាត់ការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទ បានរសបើឲ្យម្មនការពិភាកា
មួយចំរពាោះថតស្តសថីរៅទីជនបទ

និងស្តសថីរៅតំបន់ឆងយ

ប៉ាុថនថមិនបានរសបើឲ្យម្មនការពិភាកា

ណាមួយថដលរផាថតរៅរលើស្តសថីជនជាតិរដើមភាគតិចរនាោះរឡើយ។ ាមការបា៉ា ន់របម្មណ ម្មន
ចំនួនរបជាជនភាគតិចរបថហល ១ភាគរយ (ចរនាលោះ ៥៥.០០០ និង ៧៥.០០០ នាក់ជាស្តសថី)
រហើយរយើងរតូវបានរសបើសុំឲ្យទទួលសាគល់ សិទិនសមូហភាពរបស់ស្តសថីជនជាតិ រដើមភាគតិចរៅ
កបុងរបរទសកមពុជា និងទទួលសាគល់ថា ម្មនការររ ើសរអើងមករលើពួកគ្នត់ ថមន។

ម្មរា ៣ និង ៤៖ ការអភិវឌណន៍ និងវឌណនភាពរបស់ស្តសថី ការពរនលឿនឲ្យម្មនសមភាព
រវាងបុរស និងស្តសថី
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាបានរលើករឡើងនូវវ ិធានការរផសងៗជាររចើន ថដលខលួនបានអនុ វតថ
កនលងមក កបុងការពរនលឿនឲ្យម្មនសមភាពរបស់ស្តសថីកុងជួ
ប
ររដាឌភិបាល រដាយរួមម្មន ការបរងកើត
ចំនួនកូារផសងៗដល់របកខជនជាស្តសថី សរម្មប់តួនាទី រៅកបុងរកសួងនានា។ រាជរដាឌភិបាលបាន

ថតងាំងស្តសថីចំនួន ២៤ នាក់ សរម្មប់មុខតំថណងជាអភិបាលរងរខតថ-រកុង កបុងឆបំ២០០៩ និង
បានថតងាំងស្តសថីចំនួន ១៨៧នាក់ សរម្មប់មុខតំថណង ជាអភិបាលរងរខតថ-រកុង និងអភិបាល
រងស្រសុក-ខណឍ។
បចចុបផនបរនោះ ម្មនស្តសថីមួយចំនួន កាន់តួនាទី រៅកបុងជួររដាឌភិបាល រួមម្មន ឧបនាយក
រដឌមន្តនថីម្មបក់ (កបុងចំរណាម ៩ នាក់) រដឌមន្តនថី ២ នាក់ (រដឌមន្តនថីរកសួងកិចកា
ច រនារ ី និងរដឌមន្តនថី

រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដឌសភា ~ រពឹទស
ន ភា និងអធិការកិចច) រដឌរលខ្នធិការចំនួន ១៤
នាក់ និងអនុរដឌរលខ្នធិការចំនួន ២៩ នាក់។
មន្តនថីរាជការជាស្តសថីម្មនចំនួនរបម្មណ ២០ ភាគរយ ននមន្តនថីរាជការសរុប។

រាជរដាឌភិ

បាលកមពុជាបានកំណត់រគ្នលរៅឲ្យបាន ៥០ ភាគរយននចំនួនមន្តនថីរាជការជាស្តសថី ប៉ាុថនថបាន
អោះអាងថា រដាយសារកងវោះចំនួនស្តសថីថដលម្មនការអប់រ ំរគប់រគ្នន់ រធវើឲ្យម្មនការលំបាកកបុងការ
សររមចរគ្នលរៅ។ របការរនោះ បានបញ្ជ
ជ ក់ឲ្យរឃើញោ៉ា ងចាស់នូវភាពចាំបាច់របស់រាជរដាឌភិ

បាលកបុងការផថល់ការអប់រ ំករមិតខពស់ដល់ស្តសថី។ បនាធប់ពីការរបាោះរឆបតថខកកកដា ឆបំ ២០១៣
សម្មជិកសភាជាស្តសថី ម្មនចំនួន ២៥ នាក់ ចំនួនរនោះម្មនការថយចុោះបនថិច របើររបៀបរធៀបនឹង
អាណតថិមុន។
គួរកត់សម្មគល់ផងថដរថា កបុងរបាយការណ៍ជាតិ រាជរដាឌភិបាលបានរផាថតការយកចិតថ
ដាក់ថតរៅរលើការឈប់សរម្មកលំថហលម្មតុភាព
និងរសវារបស់រដាឌភិបាលថតប៉ាុរណាតោះ
ប៉ាុថនថមិនបានរផាថតការយកចិតថដាក់រៅរលើវ ិធានការទប់សាកត់ការររ ើសរអើង

រៅកបុងវ ិស័យអប់រ ំ
និងការបណុថ ោះបណា
ថ លជំ នាញវ ិជាជជី វៈ និងជំនាញជាន់ខពស់ ការងារ និងកាថវបផធម៌រផសងៗ
រហតុដូរចបោះរហើយ បានជាវ ិសមភាពរៅថតបនថរកើតម្មនកបុងវ ិស័យទំងរនោះ។

ម្មរា ៥៖ តួនាទីរភទ និងផបត់គំនិត
រាជរដាឌភិបាលកមពុជារលើករឡើងថា

“ស្តសថីអាចម្មន ករាជយភាព

និងការរគប់រគងរលើ

ខលួន ង រហើយថា ស្តសថីគួរថតជាម្មចស់ និងជាអបកចាត់ថចងដីធីល និងរបាក់កាក់ និងម្មនសមតទភាព
រពញរលញកបុងការរធវើរសចកថីសររមចិតថរៅកបុងរគួសារ។ ជាទូរៅ ស្តសថីម្មនអំណាចតិ ចជាង
បុរស

រលើការចាយវាយ

ការងារ

និងការសររមចចិ តថរៅកបុងរគួសារ។

បងាាញនូវការទុកចិតថរៅរលើសមតទភាពរបស់បុរស

វបផធម៌ កមពុជាបាន

កបុងការទទួលខុសរតូវរលើហរ ិញ្ដ វតទុរបស់
រគួសារ និងការសររមចចិតថរផសងៗ ខណៈថដលស្តសថីរតូវបានរគយល់ថា មិនម្មនសមតទភាព
រពញរលញកបុងការបំរពញកិ ចកា
ច រទំងអស់រនោះរទ។
ស្តសថីរៅថតរតូវបានរគរារាំងមិនឲ្យកាន់កាប់ ដីធីរល ដាយររបើ របាស់រ្មោះរបស់ខួនរដាយ
ល

រសរ ី និងចាស់លាស់។ ជាធមមា ស្តសថីអាចកាន់កាប់ ដីធីបា
ល ន ទល់ថតម្មនការយល់រពមពី
សាវមីរបស់ខួន។
ល

ស្តសថីភាគររចើនរលើសលុបរតូវបានសងគមយល់ថា

មិនម្មនសមតទភាពរគប់

រគ្នន់ កបុងការចាត់ ថចងមុខជំ នួញ ឬ លុយកាក់ កុងរទង់
ប
រទយធំរនាោះរទ។

ចាប់ស្រសីថដលជារកមសីលធម៌សរម្មប់ស្តសថី គឺជាចាប់របនពណី ថដលម្មនាំងពីសត
វតសទី១៩ មករម៉ាលោះ។ កាលពីមុន ចាប់រនោះបានបញ្ូច លរៅកបុងកមមវ ិធី អប់រ ំរៅថាបក់បឋមសិកា
រហើយបានចាក់ឬសោ៉ា ងររៅរៅកបុងវបផធម៌ កមពុជា
និងការរ ំពឹងទុករៅរលើឥរ ិោបថរបស់ស្តសថី។
សិការទៀតក៏រដាយ

ចាប់រនោះកំណត់ោ៉ាងចាស់នូវភារកិចច

របើរទោះជាចាប់ស្រសីរនោះមិនម្មនរៅកបុងកមមវ ិធី

ក៏មរនាគមវ ិជាជថដលបរងកើតរដាយចាប់រនោះ

សងគមថខមរ ជាពិរសសរៅទីជនបទ។

រៅថតម្មនឥទនិពលរៅកបុង

ម្មរា ៦៖ ការរធវើអាជីវកមមរលើស្តសថី
របើរទោះជាម្មនការបរងកើតនូ វអងគភាពពិរសសរបឆំងបទរលមើសផលូវរភទ

ភាបក់ងារឃាលំ

រមើល និងរកុមកិចចការពិរសសក៏រដាយ ក៏បញ្ជ
ា ជួញដូរមនុសស និងជួញដូរផលូវរភទ និងបញ្ជ
ា
រផសងរទៀតថដលទក់ទងនឹងការជួ ញដូ រផលូវរភទ ដូចជា ការរ ំរលាភរសពសននវៈ អំរពើហិងារលើ

ស្តសថី បញ្ជ
ា ជមងឺ និងបញ្ជ
ា រញៀនស្រសា រៅថតម្មនសភាពធងន់ធងរ។ ាមការបា៉ា ន់របម្មណ ស្តសថី
របកបរបរផលូវរភទម្មន ចំនួនចរនាលោះពី ១៤.៧២៥ រៅ ១៨.២៥០ នាក់។ រទសចរណ៍ផលូវរភទក៏
ជាបញ្ជ
ា មួយផងថដរ ថដលបណា
ថ លមកពី ភាពរកីរក និងនិទណឍភាព។ របាយការណ៍ខលោះបាន
បងាាញថា ម្មនចំនួនករណីជួ ញដូរផលូវរភទ ការរ ំរលាភរសពសននវៈ និងការប៉ាុនប៉ាងរ ំរលាភរសព
សននវៈ បានរកើនរឡើងកបុងឆបំ ២០១២ របើររបៀបរធៀបនឹងឆបំ ២០១១។ បញ្ជ
ា រនោះបានឆលុោះបញ្ជ
ច ង
ំ
ឲ្យរឃើញ

ាមរយៈការទំលាក់ចំណាត់ថាបក់ពីលំដាប់ទី 2 (Tier 2) រៅលំដាប់ថាបក់រលខ២

ថដលរតូវឃាលរំ មើល (Tier 2 Watch List) រៅកបុងរបាយការណ៍ ឆបំ ២០១៣ សថីពីការជួញដូរ
មនុសសរបស់រកសួងការបររទស សហរដឌអារមរ ិក ពី ររពាោះកិ ចចខិតខំ របឹងថរបងកបុងការរបយុទន
របឆំងនឹងការជួញដូរមនុសស រតូវបានរគរាយការណ៍ថា ម្មនការធាលក់ចុោះជាងឆបំមុន។
ចាប់ាំងពី ការរធវើរពសោកមមរតូវបានចាត់ជាសកមមភាពខុសចាប់
រភទជាររចើន បានរធវើកិចចការរនោះរដាយលួចលាក់
កមមវ ិធីមួយចំ នួន

នារ ីររបកបរបរផលូវ

ថដលរធវើឲ្យម្មនការលំបាកដល់ការអនុវតថ

ថដលរតូវរធវើការផាធល់ជាមួយអបកទំងរនាោះ។

ម្មនរបាយការណ៍ជាររចើន

រាយការណ៍អំពីអំរពើពុករលួយរបស់មន្តនថីគនរបាល ថដលទទួលបានផលរបរោជន៍ផាធស់ពី ការ
ជួញដូរផលូវរភទ។ នារ ីរបកបរបរផលូវរភទ ក៏ជាជនរងររគ្នោះននការរ ំរលាភបំពានរលើរាងកាយ និង
ផលូវរភទ ពីសំណាក់មន្តនថីនគរបាលផងថដរ។

រោងាមចាប់សីព
ថ ី ការបន្តងាកបអំរពើជួញដូរមនុសស និ ងអំ រពើ រធវើអាជី វកមមផូវរភទ
ល
ឆបំ

២០០៨ រមបនរតូវទទួលរទសធងន់ជាងនាររី បកបរបរផលូវរភទ។ ជនរបរពឹតថអំរពើ ជួញដូ រផលូវរភទ
បានររបើរបាស់បកសពួករបស់ខួន
ល និងសំណូក រដើមផីរគចផុតពីការផថទធរទស។ កបុងឆបំ២០១២
ម្មនរតឹមថត ២៣ ភាគរយប៉ាុរណាតោះ កបុងចំ រណាមជនជាប់រចាទពីការរបរពឹតថអំរពើជួញដូរផលូវរភទ

រតូវបានចាប់ខួន។
ល
រមបនម្មនលុយកាក់ រគប់រគ្នន់ រដើ មផីជួលរមធាវ ី កជន ប៉ាុថនថជនរងររគ្នោះ
រតូវពឹងថផអករលើរមធាវ ីរបស់អងគការមិនថមនរដាឌភិបាល សរម្មប់ជំនួយថផបកចាប់។ សមតទភាព
ខ្នងថផបកចាប់ទំងអស់រៅរបរទសកមពុជា ចំនួនរមធាវ ីម្មនតិចជាង ៨០០ នាក់

ថដលចំនួន

រនោះរាប់ទំងវ ិស័យ កជន និ ងវ ិស័យសាធារណៈ។ លទនផលរកើតរចញពី រគ្នលនរោបាយទី
រកុងសាអត (Phnom Penh Clean City Policy) និងចាប់ជួញដូរ រធវើឲ្យនារ ីរបកបរបរផលូវរភទ ជូប
ការលំបាកកបុងការ ការពារខលួនរបស់ពួកគ្នត់ពីរមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍ ពីររពាោះ របសិនរបើ
មន្តនថីនគរបាលរឃើញពួកគ្នត់ ម្មនរស្រសាមអនាម័យ រនាោះពួកគ្នត់ទំនងជារបឈមនឹងការចាប់

ខលួន។ នារ ីរបកបរបរផលូវរភទក៏មិនបានតរមូវឲ្យរធវើរតសរកជមងឺឆង
ល រនាោះថដរ។ រដាយសារម្មនការ
រកើនរឡើងនារពលថមីរនោះនូវចំនួនមនធីរពទយថដលរតូវបានបថូររៅជាមនធីរពទយ កជន
រធវើឲ្យនារ ី

របកបរបរផលូវរភទជាររចើន ថលងម្មនលទនភាពបង់ នថលរសវាថថទំសុខភាព។ នារ ីរបកបរបរផលូវ
រភទ ក៏រងនូវការររ ើសរអើងរៅមនធីរពទយ និងមណឍលសុខភាពផងថដរ។ អំរពើហិងារលើនារ ី
របកបរបរផលូវរភទ ម្មនការរ ីករាលដាល រហើយការរកើនរឡើងថដលគួរឲ្យបារមភរនាោះ គឺការ
រ ំរលាភបូក។ រស្រសាមអនាម័យម្មនតនមលនថល រហើយនារ ីរបកបរបរផលូវរភទមិនអាចរកទិញរស្រសាម
អនាម័យរគប់រពលរនាោះរទ។ ស្តសថីថដលម្មនបំណងដកខលួនរចញពីរបរផលូវរភទ ជួ បការលំបាក
រដាយសារថតរាជរដាឌភិបាលផថល់នូវកមមវ ិធីសាថរលទនភាពរឡើងម្មនចំនួនតិចតួចប៉ាុរណាតោះ។

ជា

ររឿយៗ អតីតនារ ីរបកបរបរផលូវរភទ របឈមនឹ ងការរបម្មថពីសងគម (Stigma) រហើយកងវោះនូវ
ការទទួលសាគល់

និងការគ្នំរទ

ទំងរនោះជាកាថជរមុញឲ្យពួកគ្នត់រតឡប់រៅរបកបរបរផលូវ

រភទវ ិញ។ កមពុជាក៏ទទួលបាននាមជាឋានសួគ៌សរម្មប់អបកថសវងរករសវាផលូវរភទ និង មនុសស
ថដលម្មនចំណង់ផូវរភទជាមួ
ល
យកុ ម្មរ
ជនទំងរនោះរឆលៀតឱកាសរកងចំរណញរពញទំហឹងពី
ភាពមិនចាស់លាស់ននការបកស្រសាយចាប់ និងកងវោះនូវការអនុវតថន៍ចាប់។

ម្មរា៧៖ ជីវ ិភាពនរោបាយ និងសងគម
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាពិ តជាបានចាត់ វ ិធានជាវ ិជជម្មនមួយចំនួន

កបុងតួនាទីជាថាបក់ដឹកនាំសាទប័នរដឌ

ឧទហរណ៍ដូចជា

រដើមផីបរងកើនចំនួនស្តសថី

ការដាក់កំណត់ឲ្យម្មនស្តសថីោ៉ាងតិច

ណាស់ម្មបក់ ជាអភិបាលរង រៅរគប់រខតថ-រកុង ស្រសុកខណឍ។ កបុងការរបាោះរឆបតឆបំ ២០១២
របកខជនជាស្តសថីម្មនរតឹមថត ២៥.៦៤ ភាគរយប៉ាុរណាតោះ។ ាមការបា៉ា ន់របម្មណ ម្មនរបកខជនជា
ស្តសថីចំនួន ២០,៣២ ភាគរយប៉ាុរណាតោះ បានជាប់រឆបត។
រាជរដាឌភិបានបានរលើករឡើងនូវបញ្ដ តិធ
ថ មមនុញ្ដបថនទម ថដលរាជរដាឌភិបាលនិោយថា
បញ្ដ តិថធមមនុញ្ដបថនទមរនោះ ជួ យសរមបសរមួលដល់លទនភាពរបស់ស្តសថី កបុងការចូលរួមរដាយរសមើ
ភាពរៅកបុងឆកនរោបាយ ឧទហរណ៍ដូចជា រលើករឡើងនូវបញ្ដតិថថ ដលថចងថា ពលរដឌថខមរ
ទំងពីររភទម្មន សិទិនរបាោះរឆបត រៅរពលម្មនអាយុរគប់ ១៨ ឆបំ ឬឈររ្មោះឲ្យរគរបាោះរឆបត

ររជើសាំងជាតំណាងរាស្តសថ របសិនរបើពួករគម្មនអាយុោ៉ាងតិច ២៥ ឆបំ ឬក៏ឈររ្មោះឲ្យរគ
របាោះរឆបតររជើសាំងជាសម្មជិករពឹទស
ន ភា របសិនរបើពួករគម្មនអាយុោ៉ាងតិច

៤០ ឆបំ។

រទោះបីជា ម្មនបញ្ដតិថទំងរនោះក៏រដាយ ក៏ ស្តសថីជាររចើនថដលម្មនសិទិនរបាោះរឆបត រតូវបានរគដក
សិទិនមិនឲ្យរបាោះរឆបត។ ស្តសថីថដលទទួលរងការបរណថញរចញពីដីធីលរដាយបងខំ រធវើឲ្យសិទិរន បាោះ
រឆបតរបស់អបកទំងរនោះរតូវបានដករចញ

បញ្ជ
ា រនោះគឺបណា
ថ លមកពីការបរណថញរចញរដាយ

បងខំ និងការគ្នមនលំរៅសាទន។ ការស្រសាវរជាវ បងាាញថា ស្តសថីជាររចើនរតូវបានបរណថញរចញពី
ការងារ ជាពិរសស រៅកបុងឧសាហកមមកាត់រដរ រៅរពលថដលពួកគ្នត់ ចូលរួមជាមួយសហ
ជីពការងារ។ ចាប់សីព
ថ ីការចូលរួមរបស់ស្តសថី រៅកបុងសម្មគម និងអងគការ កជនរផសងៗ ជា
ររឿយៗ មិនរតូវបានយកមកអនុវតថរដាយភាគី នរោជករនាោះរឡើយ
ធមមនុញ្ដបថនទមទំងរនោះមិនទទួលបានរជាគជ័យ
រភរនាោះរទ។

រនោះម្មនន័យថា បញ្ដ តិថ

កបុងការលុបបំបាត់ទរមង់ររ ើសរអើងរលើស្តសថី

ស្តសថីរតូវបានររជើសាំង រដើមផីបំរពញកូារបស់រដាឌភិបាល ប៉ាុថនថរទោះជាោ៉ា ងណា កបុង
ការអនុវតថជាក់ថសថង អបកទំងរនោះរគ្នន់ថតម្មននាមជាថាបក់ដឹកនាំ ថតមិនសូវម្មនសិទិអ
ន ំណាច
រនាោះរទ។ ជាធមមា កបុងអំ ឡុងរពលរបាោះរឆបត គណបកសនរោបាយថតងថតដាក់ របកខជនជា
ស្តសថីរៅលំដាប់រលខររៀងខ្នងររកាមបំផុតននបញ្ជីរាយនាមរបកខជន
រដើមផីធានាថារបកខជនជា
ស្តសថីទំងរនោះ មិនរតូវបានររជើសាំងឲ្យកាន់តួនាទីថដលម្មនអំណាច។ កបុងការរបាោះរឆបតឃុំសងាកត់ចុងររកាយកនលងមក ម្មនរបកខជនជាស្តសថីឈររ្មោះចំនួន ២៥,៦៤ ភាគរយ ថតម្មន
របកខជនជាស្តសថីចំនួន ១៧,៧៨ ភាគរយប៉ាុរណាតោះ បានជាប់រឆបត។

រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាបានថបកថចកថវ ិកាជាតិ រតឹមថតរបម្មណ ០,៦៦ ភាគរយ ននថវ ិកា

ជាតិសរុបប៉ាុ រណាតោះ សរម្មប់កិចកា
ច រស្តសថី។

ម្មរា៩៖ សញ្ជ
ជ តិ
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាមិនបានរដាោះរស្រសាយបញ្ជ
ា លំបាក ថដលស្តសថីជនជាតិភាគតិចជូប

របទោះ កបុងការទទួលបានសញ្ជ
ជ តិ រនាោះរទ កបុងរនាោះ
ស្តសថីកមពុជាររកាមជាអបកងាយរងររគ្នោះ
ោ៉ា ងខ្នលំង ទក់ទងនឹងបញ្ជ
ា សញ្ជ
ជ តិ រនោះ។ ម្មនការរ ឹតតផិតោ៉ា ងតឹងថតងផងថដររលើការរបាោះ
រឆបត ចំរពាោះរបជាពលរដឌថខមរថដលរស់រៅបររទស រដើមផីបានចូលរួមរបាោះរឆបត អបកទំងរនោះ
រតូវរតលប់មកកមពុជាពីរដង មថងរដើមផីចុោះរ្មោះ និងមថងរទៀតរដើមផីរបាោះរឆបត។ ការរ ឹតតផិត
ថបបរនោះ ប៉ាោះពាល់ដល់របជាពលរដឌថខមរជាង ១ លាន នាក់ ។

រោងាមចាប់ ស្តសថីរទោះររៀបការរួច ឬ មិនទន់ ររៀបការក៏រដាយ ក៏ ម្មនសិទិនរសមើនឹង
បុរស កបុងការទទួលបាន ផាលស់បូរថ ឬរកាទុកសញ្ជ
ជ តិ របស់ខួនថដរ។
ល
កបុងការអនុ វតថជាក់ថសថង
រដាយសារថតអំរពើពុករលួយ
រៅថតម្មនការររ ើសរអើងរៅរលើរយនឌ័រ
ទក់ទងនឹ ងបញ្ជ
ា
សញ្ជ
ជ តិរនោះ។ ជាទូរៅ បុរសថដលមិនថមនជាសញ្ជ
ជ តិថខមរ ម្មនភាពងាយស្រសួលជាងស្តសថី កបុង
ទទួលបានសញ្ជ
ជ តិរៅកមពុជា។
រយៈរពលកនលងមក រសចកថីបងាគប់ និងរគ្នលនរោបាយរបស់រាជរដាឌភិបាល ម្មន
អនុភាពបងកឲ្យម្មនការររ ើសរអើងរដាយរបរោលរៅរលើស្តសថីថខមរ ថដលររៀបការជាមួយបុរសជន
ជាតិ បររទស រួមម្មនរសចកថីបងាគប់ មួយ ថដលហាមឃាត់មិនឲ្យស្តសថីថខមរររៀបការជាមួយបុរស
ជនជាតិបររទស ថដលម្មនសញ្ជ
ជ តិមួយចំនួន លកខខណឍអាយុ និងរបាក់ចំណូល។ ជាររឿយៗ
ស្តសថីថខមរ ររៀបការជាមួយបុរសជនជាតិបររទសាមលកខណៈរបនពណី រដាយមិនម្មន កសារ
បញ្ជ
ជ ក់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ាមផលូវចាប់ ថដលរធវើឲ្យស្តសថីថខមរទំងរនាោះ មិនម្មនសិទិជា
ន របពននស្រសប
ចាប់។

ម្មរា ១០៖ ការអប់រ ំ

ឧបសគគ និងការអនុវតថន៍មួយចំនួនទក់ទងនឹងកាថវបផធម៌ សងគម និងរសដឌកិចច រៅ
កមពុជា កំពុងបណា
ថ លឲ្យម្មនគំលាតកាន់ថតខ្នលំង ចំរពាោះឱកាសកបុងការទទួ លបានការសិកា
អប់រ ំរបស់ស្តសថី និងកុម្មរ ី ថដលរធវើឲ្យអបកទំងរនោះកាន់ថតបាត់បង់ឱកាសខ្នលំងរឡើង។
រោងាមរបាយការណ៍

ថដលម្មនចំណងរជើងថា

“ការរលើកកមពស់សិទិ រន ៅកបុង

សាលាររៀន ”អរាចុោះរ្មោះចូលររៀន ម្មនការរកើនរឡើងចរនាលោះឆបំ ២០០៥ និង ២០១២ ពី

៩១,៣ ភាគរយ រៅ ៩៦,៤ ភាគរយ។ រទោះជាោ៉ា ងណា មិនម្មនការបញ្ជ
ជ ក់ ពីវតថម្មនននការ
ចូលររៀនរបស់សិសសរនាោះរឡើយ។ អរារបាោះបង់រចាលការសិការបស់សិសសស្រសី ម្មនអរា
ខពស់ជាងសិសសរបុស។ រគួសារជាររចើនរផាថតការយកចិតថទុកដាក់រលើការសិការបស់កូនរបុស
ររចើនជាងកូនស្រសី ជាពិរសស រគួសារថដលម្មនរបាក់ចំណូលទប។ រពលស្តសថីម្មននផធរពាោះ ឬ
ររៀបការ អបកទំងរនោះរតូវរបាោះបង់រចាលការសិកា។ រៅទីជនបទ រៅកបុងភូមិម្មនថតសាលា
ករមិតបឋមសិកាថតប៉ាុរណាតោះ
កាថរនោះបងខំឲ្យអបកថដលចង់បនថការសិកាករមិតខពស់ រតូវរធវើ
ដំរណើររៅរៅទីរកុង។ សិសសបុរសអាចសាបក់រៅវតថរដាយមិនអស់របាក់កាស ប៉ាុថនថសិសសនារ ី
មិនម្មនឱកាសថបបរនោះរទ។ ជាងរនោះរៅរទៀត ឳពុកម្មថយបងាាញនូវការរពួយបារមមណ៍ចំរពាោះ
សុវតទិភាពកូនស្រសី ថដលរតូវរៅរស់រៅទីរកុងថតម្មបក់ ង។ គុណភាពននអប់រ ំថដលម្មនសពវនថង
ជាបញ្ជ
ា ដ៏ចំបង។ រគូភាគររចើនបានបញ្ចប់ការសិការតឹមថតករមិតវ ិទោល័យថតប៉ាុរណាតោះ រហើយ
របាក់របៀវតសរបស់រគូទំងរនោះ ក៏ម្មនករមិតទបផងថដរ។ របើរទោះជា សិទិនទទួលបានការអប់រ ំ
ម្មនថចងកបុងរដឌធមមនុញ្ដ
ការររៀនសូរតមិនថមនឥតគិតនថលរនាោះរទ
ពីររពាោះឳពុកម្មថយរតូវ
ចំណាយនថលឈួលររៅផល
ប
ូវការររចើន រដើ មផីបញ្ូជ នកូ នៗរៅសាលាររៀន ការចំណាយមួយចំនួន
រួមម្មន នថលឈួលរគូ
ប
របចាំនថង នថលរបឡង អំរណាយសរម្មប់ រគូ

និងនថលររៀនគួរបថនទម។

កមម

វ ិធី ផថល់អាហារូបករណ៍ដល់សិសសរកីរក បានជួយឲ្យម្មនការរកើនរឡើងចំនួនស្តសថី និងកុម្មរ ី កបុង
ការបនថការសិកាករមិតឧតថមសិកា ប៉ាុថនថ ចំនួននិសសិតស្រសីកុងចំ
ប
រណាមចំនួននិសសិតរៅករមិត
ឧតថមសិកា រៅថតម្មនចំនួនតិចតូចណាស់។ កមមវ ិធី ផល
ថ ់អាហារូបករណ៍របស់រាជរដាឌភិបាល
កមពុជា រៅម្មនចំនួនមិនរគប់រគ្នន់ រៅាមបរ ិម្មណ និងវ ិសាលភាពរបស់កមមវ ិធី រនាោះរទ។

ម្មរា១១៖ ការងារ
រដាយសារម្មនវ ិសមភាពោ៉ា ងធំ កុងការសិ
ប
កាអប់រ ំរវាងរយនឌ័រ

រធវើឲ្យស្តសថីមិនទទួល

បានសិទិនរសមើភាពគ្នបកបុងការងាររនាោះរទ។ កបុងករណី ស្តសថីម្មនការអប់រ ំ និងជំនាញខពស់ជាង

បុរសថដលម្មនតំថណងរសមើគ្នប

ស្តសថីរតូវបានរគររជើសររ ើសឲ្យរធវើការជាងបុ រស

រនោះបងាាញ

ពីសារៈសំខ្នន់ ននការបណា
ថ ក់ ទុនរៅរលើការអប់រ ំ និ ងការបណុថ ោះបណា
ថ លថដលម្មនគុណភាព

កាន់ថតរបរសើរសរម្មប់ ស្តសថី ថដលរនោះ គឺជាកាថអាចជំរញ
ុ ឲ្យម្មនភាពរសមើគ្នបរវាងបុរស និងស្តសថី
ដ៏ម្មនសកាថនុពលមួយ រៅកបុងសនធុោះននកម្មលំងការងាររបស់របរទសកមពុជា។
រោងាមរាជរដាឌភិបាលកមពុជា

ថដលបានរធវើការសិកាស្រសាវរជាវរលើរគឹោះសាទនចំនួន

១.២៧៣ បានរករឃើញថា ចំនួនកមមករភាគររចើន គឺជាស្តសថី រនោះមិនម្មនន័យថា ស្តសថីទំងរនោះ
ម្មនភាពរសមើគ្នបកបុងការងាររនាោះរទ របសិនរបើពួកគ្នត់ មិនម្មនឱកាសកាលយជា អបករគប់រគង ឬ
បុគគលិកថដលម្មនតំថណងកាន់ថតរបរសើរ

និងរបសិនរបើ អបកទំងរនោះរបឈមនឹងលកខខណឍ

ការងារមិនលអ ថដលបញ្ជ
ា រនោះ រតូវរគដឹងថា ថតងថតរកើតម្មនរៅកថនលងការងារភាគររចើន។
ចំនួនភាគរយននស្តសថីរៅកបុងកម្មលំងការងាររសធើថតរសមើនឹងបុរស គឺ ម្មន៤៩,៤ ភាគរយ។

រោងាមចាប់ការងារ ស្តសថីរតូវបានធានានូវការទទួលបានរបាក់ ឈួលរសម
ប
ើគ្នប ចំរពាោះការងារ
ដូចគ្នប។ រទោះជាោ៉ា ងណា ការកំ ណត់ របាក់ឈួលម្មនភាពខុ
ប
សគ្នបរវាងបុរស និងស្តសថី។
ចាប់សីព
ថ ី របបសនថិសុខសងគម
ចាប់ការងារ

សំរាប់បុគគលទំងឡាយណាថដលរតូវបានកំ ណត់ កុង
ប

ក៏បានធានានូវសិទិនរសមើគ្នបរវាងបុរស

របរោជន៍ រផសងៗពីរបសសនថិសុខសងគម
បញ្ដ តិថននចាប់សីព
ថ ីរបបសនថិសងគម
ការងារគឺតិចតួចណាស់។

។

និងស្តសថីផងថដរ

កបុងការទទួលបានអតទ
មូលនិធិសនថិសុខសងគម ធានានូវការអនុវតថន៍

រតូវអនុរលាមរៅាមចាប់ការងារ

រោងាមអងគការពលកមមអនថរជាតិ (ILO)

ប៉ាុថនថ

របសិទភា
ន ព

ស្តសថីរមម្ម៉ា យ

រៅបនថ

ទទួលបានអតទរបរោជន៍ ពីរបបសនថិសុខសងគម។ រទោះជាោ៉ា ងណា ចំនួនថដលផថល់ឲ្យ គឺមិន
រគប់រគ្នន់ សរម្មប់ការរស់រៅរនាោះរទ រតឹមថតចំនួន ១,៥ ដុលាលរ កបុងមួ យថខ សរម្មប់ស្តសថី រម
ម្មយ និង១,២៥ ដុលាលរ កបុងមួយថខ សរម្មប់ កូនម្មបក់ សទិតររកាមអាយុ ១៦ ឆបំ។
ររៅពី អតទរបរោជន៍ ថដលទទួលបានពីរបបសនថិសុខសងគម

ចាប់ការងារក៏ផល
ថ ់សិទិន

ដល់ស្តសថី ឲ្យទទួលបានការឈប់សរម្មកលំថហម្មតុភាព ចំនួន ៩០ នថង (ម្មរា ១៦៩)។
រទោះជាោ៉ា ងណា រៅកបុងវ ិស័យឧសាហកមមជាររចើ ន ស្តសថីរតូវរគបរណថញរចញពីការងារ រៅ
រពលថដលអបកទំងរនោះម្មននផធរពាោះពី៥-៦ ថខ រដើមផីរច
ួ ផុ តពី ការចំណាយរបាក់ ឈួលរៅរលើ
ប
ការឈប់សរម្មកលំថហម្មតុភាព។ របើរទោះជា រាជរដាឌភិបាលបានរលើករឡើងថា វ ិស័យកាត់

រដរ ជាវ ិស័យថដលម្មនស្តសថីរធវើការររចើនជាងរគ ប៉ាុថនថរាជរដាឌភិបាលមិនបានរដាោះស្រសាយចំរពាោះ
ការរ ំរលាភសិទិនសំខ្នន់ៗ និង ការធាលក់ចុោះននតនមលរបស់មនុសសជាបនថបនាធប់ ថដលកំពុងរកើត
ម្មនរៅកបុងររាងចរកកាត់រដរជាររចើ នរនាោះរទ។ ម្មនររាងចរកកាត់ រដរោ៉ា ងតិចចំនួន ៥៥៨
ថដលផថល់ការងារឲ្យកមមករជាង ៤០០.០០០ នាក់ រហើយម្មនកមមករជាស្តសថីចំនួន ៩០ ភាគរយ
ននចំនួនកមមករសរុបរៅកបុងវ ិស័យរនោះ។ បញ្ជ
ា មួ យកបុងចំរណាមបញ្ជ
ា រផសងរទៀត គឺ ស្តសថីជាកមម
ករររាងចរកកាត់រដរ មិនទទួលបានរបាក់ ឈួលអបផបរ
ប
ិម្ម រហើយរតូវបងខំឲ្យរធវើការបថនទមរម្ម៉ា ង
ថដលលកខខណឍការងាររៅកបុងររាងចរកទំងរនាោះរតូវរគដឹងថា ម្មនករមិតទប។

ម្មនការរ ំរលាភបំពានកម្មលំងពលកមមដ៏ធងន់ធរង ផងថដរ រៅរលើកមមករចំណាកស្រសុក។ ជា
ររឿយៗ កមមករចំណាកស្រសុក របឈមនឹងរបាក់ឈួលទប
ប
រធវើការររចើ នម្ម៉ា ង អាហារមិនរគប់

រគ្នន់ រងការរបរពឹតម
ថ ិនលអ ការរធវើទរុណកមម គ្នមនរសវាថថទំសុខភាព និងមិនទទួលបានការ
ការពារថផបកចាប់។
ស្រសីរថ បកបរបរផលូវរភទរបឈមនឹ ងការចាប់ ខួន
ល

របសិនរបើអាជាញធរាមទន់អបកទំង

រនោះ។ រដាយសារកាថរនោះ ស្តសថីរបកបរបរផលូវរភទភាគររចើន រតូវរធវើការលាក់ ខួន
ល រធវើឲ្យកមមវ ិធី ចុោះ
ជួបផាធស់ជាមួយពួកគ្នត់ ពិបាកអនុវតថ។ ស្តសថីរធវើការរៅកបុងរសវាកមមផូវរភទ
ល
មិនទទួលបាន
សិទិន និងការគ្នំរទរគប់រគ្នន់ាមចាប់រទ។ ម្មនការររ ើសរអើងផងថដររៅរលើស្តសថីថដលរធវើការជា
នារ ីផសពវផាយស្រសារបៀ

និ ងរធវើការរៅកបុងកលឹបការា៉ា អូរខ

ជាទូរៅ

អបកទំងរនោះទទួលរងការ

រ ំរលាភបំពាន និងការរធវើរពសោចាររដាយបងខំ។

ស្តសថីភាគររចើនថដលរធវើការរៅកបុងវ ិស័យការងារររៅរបព័នន

ដូចជា

ការងារាមផធោះ

កសិកមម រនសាទ នរពរឈើ និងសហរគ្នសខ្នបតតូច ថដលអបកទំងរនោះមិនរតូវបានការពារ
រដាយចាប់ ការងាររទ។ រោងាមអងគការពលកមមអនថរជាតិ ILO

ការងារររៅរបព័ននបាន

ស្រសូបយកកម្មលំងពលកមមចំនួន ៨៥ ភាគរយ។

ម្មរា ១២៖ ភាពរសមគ្ន
ើ ប កបុងការទទួលបានការថថទំសខ
ុ ភាព
ការទទួលបានរដាយរសមើភាពគ្នបនូវរសវាថថទំសុខភាព
ម្មនគុណភាពរគប់រគ្នន់

រតូវបានរាំងសធោះ

និងរសវាពនោរកំរណើតថដល

មួយថផបករដាយភាពអសមតទភាពរបស់រាជរដាឌភិ

បាលកមពុជា កបុងការថចកចាយព័ ត៌ម្មនឲ្យម្មនរបសិទិភា
ន ព អំពីរសវាថថទំសុខភាព និងរសវា
ពនោរកំរណើតដល់ស្តសថី។ ឧទហរណ៍៖ ព័ត៌ម្មនអំពីជមលឺឆលងាមការរួមរភទ (STIs) មិនរតូវបាន
ផសពវផាយឲ្យបានរគប់រគ្នន់

និងរទៀងទត់ដល់របជាពលរដឌរនាោះរទ ជាពិរសសដល់ស្តសថី។

កងវោះខ្នតព័ត៌ម្មន និងរសវាពនោរកំរណើត រៅថតបនថជារដើមរហតុ មួយ ថដលរធវើឲ្យម្មនការ
រពួយបារមភ។ រលើសពី រនោះរៅរទៀត បុ គល
គ ិករពទយកមពុជា ចាំបាច់ រតូវរធវើការពរងឹងសមតទភាព

ររចើនបថនទមរទៀត។ ការរួមផសំគ្នបននបញ្ជ
ា របាក់របៀវតសទប និងការទទួលការបណុថ ោះបណា
ថ ល
រៅម្មនករមិត រធវើឲ្យវ ិស័យរវជជសាស្តសថម្មនគុ ណភាពទបរៅកមពុជា។

បចចុបផនបរនោះ
មិនម្មនកមមវ ិធីពិនតយឆលុោះរមើ លសាទនភាពជមងឺ
ដល់ស្តសថីរបថហលចំនួន
១៥០០ នាក់ ថដលម្មនជមងឺមហារ ីកកសផូនរនាោះរទ។ មនធីររពទយមិនបានផថល់នូវការពោបាលអវី
រទ ររៅពី ការផថល់ថាបំបំបាត់ការឈឺចាប់ ដល់ស្តសថីចំនួនជាង ៩០០ នាក់ ថដលចំនួនរនោះ រតូវបាន
សាលប់រដាយសារជមងឺមហារ ីកកសផូនជាររៀងរាល់ឆបំ។
ខណៈរពលថដលទទួលសាគល់ថា
សររសើរចំរពាោះកិចចខិតខំរបឹងថរបងរបស់ខួន
ល

រាជរដាឌភិបាលកមពុជា

គួរទទួលបាននូវការរកាត

កបុងការទប់សាកត់ មិនឲ្យម្មនការរ ីករាលដាលរម
ររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍បនថរទៀត ក៏ដូចជារបយុទនរបឆំងនឹងការររ ើសរអើ ងរលើអក
ប ផធុករមររាគរអ

ដស៍/ជមងឺរអដស៍ ប៉ាុថនថម្មនកាថថដលរៅជាការរពួយបារមភរនាោះគឺថា ស្តសថីរបឈមនិងការឆលងរម
ររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍

រដាយសារមិនទទួលបានព័ត៌ម្មនអំពីរមររាគរអដស៍

ររបៀបការពារ

ខលួន ររបៀបឆលង និ ងររបៀបពោបាលឲ្យម្មនរបសិទនភាព។ ការយល់ដឹងអំពីរមររាគរអដស៍/ជមងឺរអ
ដស៍ រៅម្មនករមិតទប ពិរសសកបុងចំ រណាមស្តសថីរមផធោះទំងឡាយ ថដលរយើងរជឿថា ផល

វ ិបាករនោះរកើ តរចញពី ផត
ប ់គំនិតរយនឌ័រថដលរៅបនថរ ីករាលដាលកបុងរគប់វ ិស័យ និងរកើតរចញ
ពីទំរនៀបទំលាប់ វបផធម៌កមពុជា។ ការររ ើសរអើងរៅរលើអក
ប ផធុករមររាគរអដស៍ រៅថតម្មនលកខ
ណៈទូលំទូលាយ និងខ្នលំងកាល។ ស្តសថីម្មននផធរពាោះ ថដលបានឆលងរមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍ រតូវ
បានរគរាយការណ៍ថា

អបកទំងរនោះរបឈមនឹ ងការររ ើសរអើងពី បុគគលិកថថទំសុខភាព

កបុង
អំឡុងរពលសរម្មលកូន។ ជាក់ថសថង រោងាមរបាយការណ៍សថីពីភាពអាម្ម៉ា ស់ ឆបំ ២០១០
(Stigma Index) (ការទទួលអារមមណ៍ថា
សងគម

គ្នមនការរលើកទឹកចិតថ

និងគ្នមនការទទួលសាគល់ពី

រដាយសារម្មនជមងឺណាមួយ) ម្មនអបកផធុករមររាគជមងឺ/ជមងឺរអដស៍ ចំ នួន ១៤,៣ ភាគ

រយ បាននិោយថា ពួកគ្នត់ រតូវបានថណនាំឲ្យបញ្ឈប់ការម្មននផធរពាោះ រដាយសារសាទនភាព
ផធុករមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍របស់ពួកគ្នត់។

មនុសុសចាស់រៅកបុងសហគមន៍

ថដលជាអបក

ទទួលខុសរតូវកបុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ កុម្មរ

ថដលបាត់បង់ឳពុកម្មថយរដាយសាររមររាគរអដស៍/

ជមងឺរអដស៍ និ ងចិញ្ចឹមបីបាច់ កុម្មរម្មនផធុករមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍ អបកទំងរនោះទទួលបាន

ជំនួយតិចតួច ឬមិនទទួលបានទល់ថតរសាោះពីរាជរដាឌភិបាល។ កបុងរពលកនលងមក អបកទំង
រនោះ បានទទួលការឧបតទមភមូបអាហារ
ា
ប៉ាុថនថឥឡូវគឺមិនម្មនរនាោះរទ។
បុរស-ស្តសថី ថដល
ស្រសលាញ់រភទដូចគ្នប ក៏ដូចជាអបករញៀនថាបំផងថដរ របឈមនឹងការររ ើសរអើងកបុងការផថល់នូវរស

វាថថទំសុខភាពនានា។ ពិរសសរនាោះ រៅរពលថដលរកុមទំងពីររនោះ បងាាញពីរបវតថិរបស់ខួន
ល
អបកទំងរនោះអាចរបឈមនឹងការចាប់ខួន។
ល

ម្មរា ១៣៖ ផលរបរោជន៍រសដឌកិចច និងសងគម
ម្មរារនោះ

តរមូវឲ្យរាជរដាឌភិបាល

មិនរតឹមថតលុបបំបាត់នូវការររ ើសរអើងថដលរកើត

រឡើងពីរាជរដាឌភិបាលខលួន ងផាធល់រនាោះរទ រហើយថថមទំងចាត់ វ ិធានការនានា រដើមផីធានាថា
តួអងគរៅកបុងវ ិស័យ កជនរផសងៗ ក៏មិនរតូវម្មនការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទផងថដរ។

មិនរតឹមថតចាប់ មិនរតូវបានអនុវតថប៉ាុរណាតោះរទ ថថមទំងភាសារកបុងចាប់ របស់របរទស

កមពុជា
ម្មនអតទន័យរសមើនឹងការដកស្តសថីរចញពីសិទិន
និងឱកាសរសមើគ្នបដូចបុរសរទៀតផង។
ឧទហរណ៍៖ ចាប់សីព
ថ ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ បានថចងថា ស្តសថីរតូវថតរងចាំរហូតដល់
រយៈរពល ១២០ នថង បនាធប់ពីថលងលោះ មុនរពលថដលស្តសថីរនាោះអាចររៀបការថមីបាន ប៉ាុថនថមិន
ម្មនរយៈរពលរង់ចាំដូចគ្នបសរម្មប់បុរសរនាោះរទ។

កាក់

រទោះបីជាស្តសថីម្មនសិទិនរលើហរ ិញ្ដ វតទុរសមើនឹងបុរសក៏រដាយ ក៏បុរសថតងថតរគប់រគងលុយ
និងរទពយសមផតថិរៅកបុងរគួសារ

រនាោះរឡើយ។

រដាយមិនឲ្យស្តសថីចូលរួមកបុងការរធវើរសចកថីសររមចចិតថ

ម្មរា ១៤៖ ស្តសថីរៅាមជនបទ
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជា អោះអាងថា

“កិចចខិតខំរបឹងថរបងរបកបរដាយការាំងចិត”ថ បាន

បរងកើតរឡើង រដើ មផីអភិវឌណរបរទសកមពុជា រហើយការវ ិវឌណន៍ រនោះ រតូវបានរធវើរឡើងរៅរគប់ វ ិស័យ

ទំងអស់ កបុងរគ្នលបំណងរធវើឲ្យម្មនសមភាពននករមិតជីវភាពរស់រៅ និងរសវាកមមរផសងៗ
រវាងទីជនបទ នឹងទីរកុង។ ជាការបងាាញពីភសថុាងនន “កិចចខិតខំរបឹងថរបងរបកបរដាយការ
ាំងចិតរថ នោះ” រាជរដាឌភិបាលកមពុជា ផថល់នូវឧទហរណ៍ននវ ិធានការថដលបានអនុវតថ រដើមផី
“រលើកកំពស់សមភាពរវាងស្តសថី និងបុរសរៅាមតំបន់ជនបទ”

និងរដើមផីរធវើឲ្យរបរសើររឡើង

ដល់សាទនភាពរស់រៅរៅតំបន់ជនបទ។ ឧទហរណ៍ទំងរនោះ រួមម្មន ការសាងសង់ ផូវថម
ល ីភាជប់
ពីរាជធានី និងរខតថនានា រៅកាន់ ទីជនបទ ការសាថររឡើងវ ិញនូ វផលូវថដក ការសាងសង់ សាពន
និងរបព័ននធារាសាស្តសថ រពមទំងគំ និតផថួចរផថើមមួយចំ នួនរផសងរទៀត។

ាមលទនផលពិតគឺថា គំ និតផថួចរផថើមនានាដូចបានសរងខបខ្នងរលើ ក៏ដូចជាចំនុចរផសង

រទៀត ថដលបានរលើករឡើងកបុងរបាយការណ៍របស់រាជរដាឌភិ បាលកមពុជា ម្មនរបសិទិភា
ន ពតិច

តួចកបុងការរធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវជីវភាពរស់រៅជាក់ថសថងដល់របជាពលរដឌរៅជនបទ កបុងការ
បញ្ចប់ការដរណើ ថ មយកដីធីល និងការបរណថញរចញរដាយបងខំ ឬកបុងការរបយុទនរបឆំងនឹងផល
ប៉ាោះពាល់ដ៏ធងន់ធងរននការអនុវតថសកមមភាពទំងរនោះ រលើរបជាពលរដឌរៅជនបទ (និងទីរបជុំជន)
ឬកបុងការរលើកកំពស់ពិតរបាកដនូវសមភាពរវាងស្តសថី និងបុរស។ របើរទោះជា គំ និតផថួចរផថើម
នានាថដលបានអនុវតថកនលងមក អាចផថល់អតទរបរោជន៍ សំខ្នន់ ៗ ប៉ាុថនថ នឹងម្មនលទនផលតិច
តូចប៉ាុរណាតោះ របសិនរបើមិនម្មនសាលាររៀន រសវាថថទំសុខភាព និងរសវាកមមដនទរទៀត ឬឱ
កាសការងារឲ្យបានរគប់រគ្នន់រៅទីជនបទរនាោះរទ។
រាជរដាឌភិ បាលកមពុជា អោះអាងទទួលសាគល់នូវតួនាទីសំខ្នន់ របស់ស្តសថីរៅកបុងវ ិស័យរសដឌ

កិចច ថដលមិនទទួលបានរបាក់កនរម។ ការទទួលសាគល់រនោះ ផថល់សារៈសំខ្នន់តិចតួច ររពាោះថា
ផលរបរោជន៍ រសដឌកិចច និងសងគម មិនបានដល់កមមករទំងរនាោះរទ។ ស្តសថីរធវើការរដាយមិន
ទទួលរបាក់កនរម មិនទទួលបានរសវាថថទំសុខភាព សរម្មកលំថហម្មតុភាព និងសិទិនជាមូល
ដាឌនដនទរទៀតាមចាប់ការងារ។ រដឌបានសនោនឹង “រលើកមពស់ការអភិវឌណន៍រសដឌកិចចរលើរគប់
វ ិស័យទំងអស់ និងរៅាមតំបន់ដាច់ស្រសោល”

ក៏ប៉ាុថនថ ម្មនស្តសថីជាររចើ នរស់រៅតំបន់ដាច់

ស្រសោល ពី ម្មនឱកាសតិចតួច រហូតគ្នមនឱកាសរសាោះ កបុងការរធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវភាពម្មំ
ទំថផបករសដឌកិចចរបស់ខួន
ល រដាយសារការករមិតពី រកុមរគួសារ និ ងកងវោះការបណុថ ោះបណា
ថ ល ការ
អប់រ ំ និងជំនាញ។

រាជរដាឌភិ បាលកមពុជា អោះអាងថា ឃុំ/សងាកត់នីមួយៗ គួរម្មនស្តសថីោ៉ាងតិចម្មបក់ ទទួល

បនធុកខ្នងថផបកកិចកា
ច រស្តសថី និ ងកុ ម្មរ ាមរយៈគណៈកម្មមធិការសរម្មប់ស្តសថី និងកុម្មរ។ ស្តសថី
ទទួលបនធុកកិចចការរនោះ
គួរថតរធវើការតសូមតិ រលើរគ្នលនរោបាយសរម្មប់សហគមន៍របស់
ខលួន។ មិនម្មនព័ត៌ម្មនណាមួយបងាាញ
រនាោះរទ។

ថារតើការរលើករឡើងរនោះ បានរកើតរឡើងឬោ៉ា ងណា

រាជរដាឌភិ បាលកមពុជា បានបរងកើតមជឈមណឍលស្តសថីចំនួន ១១ កថនលង រៅទូទំងរបរទស

កមពុជា រដើមផីផថល់ព័ត៌ម្មនដល់ស្តសថីអំពីការបណុថ ោះបណា
ថ លវ ិជាជជីវៈ និ ងមុខជំ នួញ។ រដាយមិន
ម្មនទិនន
ប ័យផឋល់ឱយបថនទមរទៀត ទក់ទងនឹងការរបរពឹតរថ ៅននមជឈមណឍលទំងរនោះ របសិទន
ភាពននមជឈមណឍលទំងរនាោះ រៅថតជាការមួយរតូវរធវើការថសវងយល់។
របាយការណ៍របស់រាជរដាឌភិ បាលកមពុជា

មិនបានរលើករឡើងពីបញ្ជ
ា សនថិសុខរសផៀង

និងកងវោះអាហារូបតទមភ ដល់របជាពលរដឌរៅជនបទ
តទមភជាងស្តសថីរៅទីរបជុំជន
ថដរ។

រ ី ស្តសថីរៅជនបទរៅថតបនថខវោះអាហារូប

រដាយសារកងវោះមាូបអាហារ

ក៏ដូចជាសារជាតិចិញ្ចឹមសំខ្នន់ៗផង

រាជរដាឌភិបាលកមពុជា បានរលើករឡើងនូវកមមវ ិធីកមចីខ្នបតតូច ថដលរតូវបានបរងកើតរឡើង

ជាពិរសសសរម្មប់ជួយដល់របជាពលរដឌរៅាមជនបទ កបុងការអភិ វឌណន៍ រសដឌកិចច។ កមមវ ិធី
រនោះបានផថល់នូវ “កមចីសរុប ៥,៥៦ ពាន់លាន ររៀល ដល់របជាពលរដឌចំនួន ១១.៦៦១ នាក់ រួម
ម្មនស្តសថីចំនួន ៨.៨៤២ នាក់ រៅកបុងភូ មិរគ្នលរៅចំនួន ២៩៨”។ ម្មនការរពួយបារមភអំពីនីតិ
វ ិធី ននការអនុវតថរបាក់ កមចីខ្នបតតូចរៅកបុងរបរទសកមពុជា៖ ជាររឿយៗ ការរធវើថផនការ ឬការអប់រ ំ
តិចតួចអំពីហិរញ្ដ វតទុ កមចី រសដឌកិចច និងការចំណាយឲ្យម្មនរបសិទនភាព មុននឹងផថល់របាក់កមចី
ដូរចបោះ រគួសារជាររចើនបានធាលក់ខួនជំ
ល
ពាក់បំណុលកាន់ ថតររចើន។

ជរមករៅកបុងតំ បន់ាំងទីលំរៅថមីរបស់រាជរដាឌភិបាល ថដលអបករងពីការបរណថញរចញ
រដាយបងខំ បានចូលរៅរស់រៅ គឺមិនម្មនតរមូវការជាមូលដាឌនរគប់រគ្នន់ និងខវោះខ្នតជាទូរៅ
រលើរគប់ថផបកទំងអស់។

ការនិយមរ ំរលាភយកដីធីលនារពលបចចុបផនប

បានផថល់នូវផលអវ ិជជរបកបរដាយភាពមិន

រសមើគ្នបដល់ស្តសថី។ រៅរពលថដលរគួសារមួយបាត់បង់ដីធីលរបស់ខួន
ល
បុរសជាសាវមីនឹងរៅសាបក់
រៅទីរកុង រដើមផីថសវងរកការងាររធវើ ខណៈថដលរគួសាររបស់គ្នត់ រតូវបានបញ្ូជ នរៅរៅតំបន់

ថមី។ ស្តសថីជាអបកទទួលរងររគ្នោះពីរដង រដាយទីមួយ គឺ បាត់ បង់ផធោះសថមផង និ ងដី របស់ខួន
ល រហើយ
និងទីពីរគឺ បាត់បង់ សាវមី និងអបកផគត់ផគង់កុងរគួ
ប
សារ។ ស្តសថីងាយនឹងរងររគ្នោះពីអំរពើ ហិងាផលូវរភទ
និងកំរណើនអរាននររាគរញៀនស្រសា។

រាជរដាឌភិ បាលកមពុជា បានរធវើការសនបិដាឌនថា រោងាមកមមវ ិធី របស់ខួន
ល សាទនភាពស្តសថី

រៅាមជនបទនឹងម្មនភាពរបរសើររឡើង

ប៉ាុថនថមិនបងាាញពីរគ្នលរៅ

ឬកាលបរ ិរចឆទ រពល

ណាថដលភាពរបរសើរនឹងសររមចបាន និងមិនម្មននី តិវ ិធី សរម្មប់ រធវើការរតួតពិនិតយ និងសំរាប់
រធវើការវាយតនមល។
សរម្មប់ស្តសថីជនជាតិរដើមភាគតិច

បញ្ជ
ា ធំបំផុតថដលអបកទំងរនាោះកំពុងរបឈម

គឺ

ការបរណថញរចញរដាយបងខំពីដីធីលរបស់ពួករគ ថដលរួមទំងការបំផាលញបរ ិសាទន និងធនធាន
ធមមជាតិ

ថដលបណា
ថ លមកពីការរ ីករាលដាលននការរ ំរលាភយកដីធីល។ របរទសកមពុជា បាន
ផថល់ដីសមផទន
ថដលម្មនទំហំធំៗរៅដល់រកុមហុន កជនោ៉ា ងររចើន ររកាមទរមង់ជា
ដីសមផទនរសដឌកិចច សរម្មប់រគ្នលបំណងរធវើកសិឧសាហកមម ជីកយកថរ ៉ា និងបរងកើតវារ ីអគគី
សនី។ គររម្មងទំងរនោះ បានបងកឲ្យម្មនការរ ំរលាភបំពានជាលកខណៈរបព័ននរៅរលើបុគគល និង
សិទិនសមូហភាពរបស់សហគមន៍ថដលរងផលប៉ាោះពាល់ ដូចជា ការផាលស់បូរទី
ថ លំរៅរដាយបងខំ

ការគំរាមកំថហង និងការរធវើទុកខបុករមបញរៅរលើរបជាពលរដឌជនជាតិ រដើមភាគតិចថដលរធវើការ
តវា៉ា និងបានបងកឲ្យបាត់បង់របរចិ ញ្ចឹមជី វ ិតរបស់អបកទំងរនាោះរទៀតផង។

ម្មរា ១៥៖ ភាពរសមគ្ន
ើ ប ចំរពាោះមុខចាប់ និងកបុងបញ្ជ
ា រដឌបផរវណី
សាកខីកមមរបស់ស្តសថីរៅកបុងតុ លាការ គឺ ថតងថតមិនម្មនភាពរសមើគ្នបជាមួ យសាកខីកមមរបស់

បុរស។

ស្តសថីថដលជាជនរងររគ្នោះពី អំរពើហិងាកបុងរគួសារ

ថតងថតបងាាញពីភាពខវោះជំរនឿរលើ

កម្មលំងម្មនសមតទកិចច និងតុលាការ ថដលជាអបកទទួលខុ សរតូវកបុងការអនុ វតថចាប់ទំងរនោះ។
ស្តសថីជាជនរងររគ្នោះ រតូវម្មន កសារជាររចើនពាក់ព័នននឹងការទទួលរងរបួស

រដើមផីបងាាញ

ជាភសថាងពី
ករណីបណឹ ថ ងរបស់អបកទំងរនោះ។ រៅកបុងករណីជាររចើន ស្តសថីជាជនរងររគ្នោះនឹង
ុ

មិនថសវងរកយុតិថធម៌រនាោះរទ រដាយសារអបកទំងរនោះ ខវោះជំរនឿរលើរបព័នយ
ន ុតិថធម៌ ឬរដាយសារ
ការចំនាយខពស់រលើការដាក់បណឹ ថ ងរៅតុលាការ។

អារមមណ៍ថដលម្មនភាពមិនរបាកដរបជា

ទំងរនោះ មិនថមនគ្នមនមូលរហតុ មកសំអាងរនាោះរទ មូលរហតុរនាោះគឺថា ស្តសថីជាជនរងររគ្នោះ
ទទួលរងបញ្ជ
ា របឈមជាររចើនរផសងគ្នបរៅកបុងតុ លាការ
លំដាប់ថាបក់ ននរបព័ននតុលាការ

ដូចជា

វ ិសមភាពរយនឌ័ររៅរគប់

របការរនោះដាក់ បនធុកកបុងការថសវងរកភសថាងរលើ
ការទទួល
ុ

ខុសរតូវរបស់អបកទំងរនោះ។ ចំរពាោះររឿងកថីថលងលោះ ស្តសថីរតូវថតរធវើការផសោះផារពីររៅបីដង រៅ
មុខតុលាការ។

ជាររឿយៗ

តុលាការថតងថតដាក់សម្មពធឲ្យស្តសថីផសោះផាជាមួយសាវមី

ថណនាំឲ្យស្តសថីជាម្មចស់បណឹ ថ ងម្មនភាពអត់ធត
ម ់

រដាយ

និងម្មនការរោគយល់។

កបុងករណីននអំរពើ
ហិងាកបុងរគួសារជាររចើន តុលាការថតងថតសនមត់ថា ស្តសថីជាអបកខុសររពាោះថាជាអបករផថើមរធវើឲ្យ
សាវមីម្មនកំហឹង។

ម្មរា ១៦៖ ភាពរសមគ្ន
ើ ប រៅកបុងចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ
ចាប់ កមពុជាសថីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ ម្មនកថាខណឍជាររចើន ថដលម្មនលកខ

ណៈររ ើសរអើងរដាយបនាធបស្តសថីមិនឲ្យរសមើបុរស។ រៅកមពុជា ស្តសថីមិនម្មនសិទិនរលើរទពយសមផតថិ
រសមើនិងបុរសរទ។ រទោះបីជាម្មរា ៧០ ននចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ អនុញ្ជដតឲ្យស្តសថី
ទទួលបានរទពយសមផតថិបនាធប់ពីថលងលោះ

ប៉ាុថនថបញ្ជ
ា ថដលរកើតម្មនជាធមមារនាោះ

គឺថាកមម

សិទិនរលើដីធីលរម
ួ គ្នប រៅរពលខលោះ រ្មោះសាវមី រតូវបានបញ្ូច លកបុងប័ ណតកមមសិទិនដីធី ល រដាយមិ ន

ម្មនការដឹងលឺពីរបពនន រហើយបុរសជាបថីអោះអាងថា ខលួនម្មនកមមសិទិនរលើដីធីលពីាំងដំបូង រៅ
បនាធប់ពីរ ំលាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ រោងាមចាប់ រនោះ ស្តសថី និងបុរស ម្មនកាតពវកិចច
រសមើគ្នបកបុងការថថរកាកូ ន។ រៅកបុងករណីថដលបុរសចាករចញពី ស្តសថីជារបពនន រៅរកស្តសថីមួយ
រផសងរទៀត ឬក៏ររពាោះបុរសជាសាវមី រតូវបញ្ូជ នរៅពនននាគ្នរ ស្តសថីជាភរ ិោថតងថតទទួលរងនូវ
ការចិញ្ចឹមបីបាច់ កូន

រដាយមិនម្មនជំនួយថផបកហិរញ្ដ វតទុរនាោះរទ។

រោងាមការស្រសាវរជាវ

ថដលរធវើរឡើងរដាយកមមវ ិធី រសផៀងអាហារពិ ភពរលាក បងាាញថា រៅរបរទសកមពុជា
រគួសារចំនួន ៣០ ភាគរយ គឺស្តសថីអក
ប ដឹកនាំរគួសារ។
ស្តសថីម្មនឱកាសតិ ចតួ ចកបុងការររជើ សររ ើសគូស្រសករ

ម្មន

រដាយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍រតូវបាន

ររៀបចំទុកដាក់ពីឳពុកម្មថយ និងស្តសថីកាលយជាកូនរកមុំទំងរៅវ ័យជាកុម្មរ រៅថតបនថរកើតម្មន
ជាទូរៅកបុងរបរទសកមពុជា។ កបុងករណីជាររចើន របសិនរបើ រកមងស្រសីម្មនអាយុរកមងខ្នលំង រនាោះ

រគួសារ និងបុរសជាសាវមី រធវើការសូកបា៉ា ន់អាជាញធរកបុងភូមិ ឲ្យថកលងបនលំអាយុកំរណើតរកមងស្រសី
ទំងរនោះ។

ចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ បានថចងថា៖ “ បថី ឬ របពនន អាចបថឹងសុំថលងលោះគ្នប
បាន កាលរបើម្មនមូលរហតុរគប់រគ្នន់បញ្ជ
ជ ក់ថា ខលួនពុំ អាចរួមរស់ជាមួយគ្នបតរៅរទៀតបាន”។

រៅកបុងការអនុវតថជាក់ថសថង
ចំរពាោះស្តសថីម្មនការលំបាកកាន់ថតររចើនរឡើងកបុងការរ ំលាយ
ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចជាការចំ ណាយ កងវោះ កសារចាំបាច់ និងការរធវើដំរណើរឆងយ
របការទំងរនោះ ជាររឿយៗរតូវបានរលើករឡើងថា ជាឧបសគគកុងការថលងលោះសំ
ប
រាប់ស្តសថី។ ស្តសថី
ជាជនរងររគ្នោះពីអំរពើហិងាកបុងរគួសារ ម្មនជររមើ សតិចតួ ច រដើមផីរគចរចញ។ អបកទំងរនោះ
ថតងថតរតូវបានបងខំឲ្យបនថចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍

រដាយសារមូ លរហតុផូវចាប់
ល

និ ងរសដឌ

កិចច។ ករណីអំ រពើ ហិងាកបុងរគួសារជាររចើនរៅាមទីជនបទ ករមនឹងរតូវបានរគរាយការណ៍

ណាស់។ ចាប់ស្រសី បានរលើករឡើងថាស្តសថីគួរថតរកាទុកររឿងរា៉ា វរបស់ខួនរៅកប
ល
ុងផធោះ។ រនោះគឺជា
សម្មពធ កបុងការរកា “មុខម្មត់ ” រដើមផីរជៀសវាងមិនឲ្យម្មនភាពអាម្ម៉ា សរៅកបុងសហគមន៍ ។
បញ្ជ
ា រនោះជោះឥទនិពលដល់រគប់ឋានៈសងគមទំងអស់។ រទោះបីជារៅរពលស្តសថីរាយការណ៍អំពី
អំរពើហិងាកបុងរគួសារក៏រដាយ ក៏ អាជាញធរថតងថតឈររៅខ្នងភាគី សាវមី និ ងងាយស្រសួលកបុង
ការទទួលយករបាក់កនរមរដើមផីបញ្ចប់ររឿងកថី។
អារមមណ៍ខ្នមស់រអៀន

ស្តសថីជាររចើន

បាននិោយថា

ពួកគ្នត់ ម្មន

រៅរពលរាយការណ៍អំពីអំរពើ ហិងាកបុងរគួសាររៅអាជាញធរជាបុរស។

រសធើរថតរគប់អាជាញធរទំងអស់និោយថា ពួកគ្នត់ មិនម្មនសមតទភាពកបុងការរដាោះស្រសាយបញ្ជ
ា
អំរពើ ហិងាកបុងរគួសាររទ

ររពាោះពួ កគ្នត់ មិនបានទទួ លការបណុថ ោះបណា
ថ លរនាោះរទ។

អំរពើ

ហិងាថផបករសដឌកិចច និងផលូវចិ តថ ក៏ជាបញ្ជ
ា រហើយក៏ មិនរតូវបានរលើករឡើងរៅកបុងចាប់ កមពុជា

ផងថដរ។ រៅកបុងចាប់កមពុជា មិនម្មនបញ្ដ តិណា
ថ
មួយថចងពីកិចកា
ច រពារខលួនរនាោះរទ។
ម្មន
ករណីជាររចើន ថដលស្តសថីរតូវបានជាប់ ពនននាគ្នរ រដាយសារបានសម្មលប់ សាវមី របស់ខួន
ល ថដល
រកើតរចញពី អំរពើ ហិងាកបុងរគួសារ។

ជាររឿយៗ ជនរបរពឹតប
ថ ទរលមើស រួចផុតពីការទទួលរទស រដាយររបើរបាស់នូវអំណាច
និងការសូកបា៉ា ន់ រដើមផីរជៀសវាងពីការកាត់រទស។ កបុងឆបំ ២០១២ បុរសថដលរងការរចាទ
របកាន់ពីបទជួញដូ រផលូវរភទរតឹ មថត ២៣ ភាគរយប៉ាុរណាតោះ ថដលបានឃុំខួន។
ល
ជាររឿយៗ រៅ

រពលថដលសាវមីជាប់ពនននាគ្នរពីបទររបើអំរពើហិងាកបុងរគួសារ ស្តសថីជាភរ ិោមិនអាចថលងលោះ
បានរទ

រដាយសារមូលរហតុហិរញ្ដ វតទុ។

រៅអំ ឡុងរពលថដលបុរសជាសាវមី ជាប់ រៅកបុង

ពនននាគ្នរ ស្តសថីជាភរ ិោមិនបានទទួលការគ្នំរទពីរាជរដាឌភិបាលរនាោះរទ និងថតងថតអនុញ្ជដត
ឲ្យសាវមីវ ិលរតឡប់មកវ ិញបនាធប់ ពីរតូវបានរដាោះថលង។ កបុងចំ រណាមករណីទំង ៣១៣ ថដល
បានរាយការណ៍រៅអងគការអាដ ហុក រៅឆបំ ២០១២ ម្មន ៦៨,២% ករណីបានផថល់ផលប៉ាោះ
ពាល់ដល់កូនថដលម្មនអាយុពី ៥ រៅ ១៨ ឆបំ។
រដើមផីកាត់រទសបុរសរបរពឹតថអំរពើ ហិងាកបុងរគួសារ

ទល់ថតម្មនភសថុាងបងាាញអំ ពី

អំរពើហិងា សាកសី ក៏ដូចជារូបថតពីការរងរបួសនានា។ បញ្ជ
ា រនោះបានរារាំងស្តសថីពីការថសវងរក

ជំនួយថដលស្តសថីរតូវការ។ រៅរកមទទួលយកសំណូកពី ជនជាប់ រចាទ ជាថបូរនឹ ងការបនទយទមងន់
រទសមិនសូវជាធងន់។ ទណឍកមមចំរពាោះការររបើ អំរពើ ហិងាកបុងរគួសារ គឺ ចាប់ ពី ១ ឆបំ ដល់ ៥ ឆបំ

ររចើនបំផុត អាស្រស័យរៅរលើភាពធងន់ធងរននអំរពើហិងារនាោះ។ អងគការមិនថមនរដាឌភិបាល ថដល
ជួយដល់ជនរងររគ្នោះជាស្តសថីពីអំពីហិងាកបុងរគួសារ រធវើការរគបដណថប់ ការងាររបស់ខួន
ល
ភាគ
ររចើនរៅទីរកុងធំ ៗជាររចើន រដាយទុកឲ្យស្តសថីរៅជនបទម្មនជររមើសតិចតួចប៉ាុរណាតោះ។

អនុសាសន៍ទូរៅ ១៩៖ អំរពើហង
ិ ារលើស្តសថី
គួរកត់សម្មគល់ថា

រាជរដាឌភិ បាលកមពុជាមិនបានរលើករឡើងនូវអនុ សាសន៍ ទូរៅ

១៩

រៅកបុងរបាយការណ៍ជាតិ រនាោះរទ។

ស្តសថីរៅកមពុជាទទួលរងររគ្នោះពី អំរពើហិងារលើរយនឌ័រ

រៅរសធើររគប់ ទិដភា
ឌ ពននជីវ ិត។

ទសសនៈវបផធម៌ និងរបនពណីរៅរលើស្តសថី ថដលរតូវបានចងរកងរៅកបុងចាប់ ស្រសី ជំរញ
ុ ឲ្យស្តសថី

សទិតរៅររកាមការបងាគប់បញ្ជ
ជ រជុលហួសរហតុ ។ អំ រពើ ហិងាកបុងរគួសារ ការរបៀតរបៀនផលូវរភទ
ការជួញដូរផលូវរភទ និងជួញដូរមនុសស បនថរកើតម្មនជាទូរៅរៅកបុងរបរទសកមពុជា។ ស្តសថី
របឈមមុខនឹងអំរពើហិងាថដលរកើតរចញពីរបនពណីវបផធម៌ និ ងអំ រពើពុករលួយរៅកបុងរបព័នន
យុតិធ
ថ ម៌។ អំរពើហិងាកបុងរគួសារ រៅថតបនថរកើតម្មនោ៉ា ងររចើន។ ម្មនការដាក់ទណឍកមមតិច
តួចរៅរលើជនរបរពឹតថអំរពើ ហិងាកបុងរគួសារ រដាយសារអំ រពើពុករលួយកបុងរបព័ននយុតិធ
ថ ម៌ ក៏

ដូចជាកងវោះការយល់ដឹងពី ចាប់ ជាពិរសសរៅាមជនបទនានា។ អសនថិសុខហិរញ្ដ វតទុ គឺជា
មូលរហតុចំបងថដលរារាំងស្តសថីកុងការដាក់
ប
ពាកយបណឹ ថ ងថលងលោះ។

ការជួ ញដូ រផលូវរភទ

គឺជា

បញ្ជ
ា ដ៏ធំមួយ។ ជាររឿយៗ រកមងស្រសីមួយចំនួនរតូវបានឱពុកម្មថយ ឬសាច់ញាតិ លក់ ាំងពីរកមង
រៅកបុងការជួញដូរផលូវរភទ ថដលរកមងស្រសីខលោះម្មនអាយុរតឹម ៥ឆបំ។ ឧបសគគចំបងមួយ កបុងការ

របយុទនរបឆំងនឹងការជួញដូ រផលូវរភទ

និងការរធវើរពសោចាររដាយបងខំរៅកមពុជា

រកចំណូលបានោ៉ា ងររចើនពីអំរពើទំងរនោះ

គឺ មកពីការ

និងមកពីមន្តនថីនគរបាលរាជរដាឌភិបាលកមពុជាពុ ក

រលួយ។ រោងាមអបកជំនាញខលោះបានបងាាញថា ចំនួនរបាក់ ចំណូលរៅកបុងការជួញដូ រផលូវរភទ

រៅកមពុជា គឺម្មនរបថហល មួយភាគបីននផលិតផលជាតិ សរុប (GNP) របស់របរទសកមពុជា។
រាជរដាឌភិបាលកមពុជា ទទួ លសាគល់ថាការជួញដូរមនុសស និងការរធវើអាជីវកមមផូវរភទ
ល
រៅថត
រកើ តម្មនរឡើង

រហើយបានរលើករឡើងនូ វកមមវ ិធីមួយចំ នួនសមស្រសបរដើមផីលុបបំបាត់បញ្ជ
ា រនោះ

ដូចជា “ពរងឹងសមតទភាពតុលាការកបុងការអនុ វតថពាកយបណឹ ថ ងពាក់ព័នននឹងករណីជួញដូរមនុសស

ឲ្យកាន់ថតម្មនភាពចាស់លាស់ និងម្មនរបសិទិនភាព រហើយជំរញ
ុ ឲ្យម្មនការថសវងរក និងម្មន
ការរសុើបអរងកតឲ្យកាន់ថតសកមមរលើករណីជួញដូរមនុសសនានា”។ ប៉ាុថនថ រៅកបុងរបាការណ៍ជាតិ
មិនបានលំអិតឲ្យបានចាស់ពីវ ិធី សាស្តសថថដលនឹងរធវើឲ្យសររមចនូវរគ្នលរៅទំងរនោះរនាោះរទ។

