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NGO-CEDAW ជាសមព័នធថ្នអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងបណ្តត ញការងារចាំនួន ៩០ ខែល
បានលបតជាា ចិតត លែើមបវីឌ្ឍនភាពរបស់ស្រសតី។ 

 

គណៈកម្មា ធិការននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា     ដដើមបីអនុសញ្ញា លុបបំបាត់រាល់
ទម្មង់្ននការដរ ើសដអើង្ដលើស្រសតីដភទ (NGO-CEDAW)  បានបដង្កើតដឡើង្ដៅឆ្ន ំ ១៩៩៥ ដដ្ឋយ
ម្មនជំនួយគំម្ទពីឧតតមសនង្ការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហម្បជាជាតិ ទទួលបនទុក
សិទធិមនុសស ម្បចំដៅកមពុជា (COHCHR)។  ពីដំបូង្ NGO-CEDAW ម្មនអង្គការមិនមមន
រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាចំនួន ៩ មដលជាសម្មជិក។  បចចុបបនន   NGO-CEDAW ម្មនសម្មជិក
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាចំនួន ៧៩។   ដបសកមាសំខាន់របស់  NGO‐CEDAW     

គឺ    ដធវើការម្តួតពិនិតយ និង្ ផតល់នូវរបាយការណ៍ឯករាជយ សតីពីការវវិឌ្ឍន៍កនុង្ការអនុវតត
ន៍អនុសញ្ញា  សីុ ដវ ដៅកនុង្ម្បដទសកមពុជា។ កនុង្នាមជាសមព័នធអង្គការមដលដធវើការដដើមបី
ស្រសតី  សកមាភាពនានាននសម្មជិករបស់ NGO‐CEDAW ម្គបដណត ប់វស័ិយភាគដម្ចើននន
សកមាភាព  និង្សង្គម។ សម្មជិក NGO‐CEDAW ម្មនការចប់អារមាណ៍ដដ្ឋយផ្ទទ ល់ដលើ
ដំដណើ រការដបាោះដឆ្ន ត  ដហើយបានចូលរមួចំមណកយ៉ាង្សកមា កនុង្ការផតល់ការគំម្ទ 
តាមរយៈការបញ្ជូ នអនកអដង្កតការដបាោះដឆ្ន តរបស់ខ្លួន។ 

 
 
 
 
 

សំរាប់ព័ត៌ម្មនបមនែម សូមទំនាក់ទំនង្ៈ 
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ដោកស្សី ចឹម ចន់នាង្ អនកសម្មបសម្មួល 

E–mail : ngocedaw.pnh@gmail.com 

អាសយដ្ឋា នៈ ផទោះដលខ្ ១៦ ផលូវ
ដលខ្ ៩៩ ភនំដពញ ម្បដទសកមពុជា  

Web : www.ngocedaw.org 
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គណៈកម្មម ធិការស្រសតកីមពុជា (CAMBOW) 

 

CAMBOW ជាសមព័នធអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល និងបណ្តត ញការងារចាំនួន ៣៥ ខែលបានលបតជាា ចិតត 
លែើមបីវឌ្ឍនភាពរបស់ស្រសតី និងកុម្មរ។ CAMBOW បានបលងកើតលឡើងលៅឆ្ន ាំ ២០០០  ខែលម្មនលោល
បាំណងសាំខាន់ៗ រមួម្មន៖ 

- ចូលរមួចាំខណកកនុងការលបាោះពុមភផាយរបាយការណ៍ស្សលម្មល ស្សបលពល ខែលរដ្ឋា ភិបាល
លធវើការរាយការណ៍លៅគណៈកម្មម ធិការថ្នអងគការសហប្បជាជាតិ ទទួលបនទុកអនុសញ្ញា  សីុ 
ែវ   

- ចូលរមួកនុងសកមមភាពពាក់ព័នធនឹងការបញ្ច ប់អាំលពើហិងាលលើស្រសតី និងកុម្មរ   លដ្ឋយរមួសហ
ការជាមួយ NGO‐CEDAW 

- សប្មបសប្មួលគាំនិតផតួចលផតើមកនុងការលលើកកមពស់ការយល់ែឹងអាំពីសិទធិរបស់ស្រសតី  តាមរយៈ
យុទធនាការមហាជន និងប្បព័នធផសពវផាយ  ប្ពមទាំងប្ពឹតតិការណ៍ពិលសសនានា ែូចជា 
យុទធនាការបាំពាក់បូពណ៌សរ ១៦ ថ្ថៃ លែើមបីប្បឆ្ាំងនឹងអាំលពើហិងាលលើលយនឌ័្រ និងទិវាកុម្មរ
អនតរជាតិ លៅថ្ថៃទី ១ ខែមិថុនា 

- សប្មបសប្មួលការផ្លៃ ស់បតូរព័ត៌ម្មន និងលសវាលៅវញិលៅមក កនុងចាំលណ្តមអងគការខែលជា
សម្មជិក និងអងគការែ៏ថ្ទលទៀត 

- សប្មបសប្មួលការកសាងសមតថភាពអងគការខែលជាសម្មជិក សងគមសីុវលិ ប្កមុមន្រនតី 
 

 

សាំរាប់ព័ត៌ម្មនបខនថម សូមទាំនាក់ទាំនងៈ 
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អនុសាសន៍ 
 

 រធវើវរិសាធនកមម និងផសពវផាយ ចាប់ បទបញ្ជជ  បទបញ្ដតថិ និងរគ្នលនរោបាយនានា 
រដើមផីដាក់បញ្ចូ លនិយមន័យចាស់លាស់នន“ការររ ើសរអើង”  ដូចម្មនថចងរៅកបុង អនុ
សញ្ជដ សថីពីការលុបបំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទ (CEDAW) (សីុ ដវ)។ 

 រធវើការពិនិតយរឡើងវញិឲ្យបានហមត់ចត់រលើចាប់ បទបញ្ជជ  បទបញ្ដតថិ និងរគ្នល
នរោបាយទំងអស់ រហើយថកថរបចាប់ បទបញ្ជជ  និងបទបញ្ដតថិទំងអស់រនាោះ រដើមផី
លុបរចញនូវ ពាកយរពចន៍ ឬ ភាសារថដលម្មនលកខណៈររ ើសរអើងរលើស្តសថី។ 

 អប់រសំាធារណជន អំពីររបៀបដាក់ពាកយបណថឹ ង រៅរពលថដលសិទនិរបស់អបកទំងរនាោះ 
រតូវបានររំលាភបំពាន រហើយបរងកើតយនថការរផសងៗ រដើមផធីានានូវសុវតទិភាពដល់អបក 
ដាក់ពាកយបណថឹ ងទំងរនាោះ។ 

 ពរងឹង និងអនុវតថចាប់របឆំងអំរពើពុករលួយឆប ំ ២០១០ រដាយរមួទំងផថល់ការការពារ 
ចំរពាោះអបកផថល់ព័ត៌ម្មន និងបរងកើនរទសទណឍ  ចំរពាោះការរបរពឹតថអំរពើពុករលួយ ជា
ពិរសស កិចចខិតខំរបឹងថរបងទំងឡាយណា សំរៅលុបបំបាត់ការររ ើសរអើងរលើស្តសថី និង
កុម្មរ។ី 

 ផថល់ភាពអង់អាចដល់រកសួងកិចចការនារ ី រដើមផីរធវើការរតួតពិនិតយរលើសកមមភាពរបស់
អាជាញ ធរអនុវតថចាប់ និង សាទ ប័នរដឌ ទក់ទងនឹងការមិនររ ើសរអើងរលើស្តសថី។ 

 សូមផថល់វគគបណថុ ោះបណាថ លដល់រពឹទនសភា និងមន្តនថីអនុវតថចាប់អំពីអនុសញ្ជដ  សីុ ដវ 
រដើមផីជរមុញឲ្យម្មនការអនុវតថរបកបរដាយរបសិទនភាពរៅរលើចាប់ថដលម្មនស្រសាប់ ។ 

 រកា និងបថនទមចំនួនកូាសរម្មប់ស្តសថីរៅកបុងជួរដាឌ ភិបាល។ 
 អនុម័តចាប់សថីពីការការពារជនរងររគ្នោះ រដើមផីការពារស្តសថីរបកបរបរផលូវរភទ និងបណថុ ោះ 

បណាថ លចាប់រនោះដល់មន្តនថីអនុវតថចាប់។ 
 ចំរពាោះការរបរពឹតថមករលើជនរងររគ្នោះ រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាគួរផថល់វគគបណថុ ោះបណាថ ល 

សថីពីការយល់ដឹងពាក់ព័នននឹងរយនឌ័រ។ 
 ដាក់ឲ្យអនុវតថចាប់នានា ថដលទប់សាក ត់មិនឲ្យម្មនការររ ើសរអើងរលើស្តសថីម្មនផធុករមររាគ

រអដស៍/ជមងឺរអដស៍  រពមទំងស្តសថីរបកបរបរផលូវរភទផងថដរ។ 
 បរងកើតមូលនិធិពិរសសមួយ រដើមផីផថល់ជំនួយថផបកចាប់ និងធនធានរផសងៗដល់ជនរង

ររគ្នោះ រដាយសារការជួញដូរផលូវរភទ ការជួញដូរមនុសស ការររំលាភរសពសននវៈ និង
រដាយសារការរធវើរពសាកមម។ 



 
 

 បរងកើនកិចចខិតខំរបឹងថរបងរបស់រាជរដាឌ ភិបាល រពមទំងបរងកើនខធង់ចំណាយផងថដរ រៅ
រលើកមមវធីិសាថ រលិទនភាពរឡើងវញិដល់អបកធាល ប់របកបរបរផលូវរភទ។ 

 ដករចញបញ្ដតថិននចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ថដលម្មនភាពររ ើសរអើង ទក់ទងនឹងការររៀបការ 
ជាមួយជនបររទស និងរោិះរកមរធោបាយរផសងៗកបុងការកាត់បនទយការជួញដូរផលូវភទ។ 

 លុបរចញការរតឹតផតិរលើរបជាពលរដឌថខមរថដលរស់រៅបររទស     ទក់ទងនឹងការរបាោះ 
រឆប ត។ 

 សាងសង់កថនលងសាប ក់រៅថដលម្មនសុវតទិភាពរៅកបុងទីរកុង សរម្មប់និសសិតស្រសី។ 
 បរងកើនរបាក់របៀវតសរបស់រគូបររងៀន ថដលជាមរធោបាយមួយ កបុងចំរណាមរធោបាយ 

រផសងរទៀត រដើមផលុីបបំបាត់អំរពើពុករលួយ។ 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាគួរធានាថា ការផថល់ការអប់រដំល់ជនជាតិភាគតិច រតូវរបកបរដាយ 

សមភាព។ 
 បរងកើនរបាក់ឈបួលអបផបរម្មជាតិ ជាពិរសសសំរាប់កមមករររាងចរកកាត់រដរ។ 
 ថកលមអលកខខណឍ ការងាររៅកបុងររាងចរកកាត់រដរ។ 
 ចាត់វធិានការ រដើមផីលុបបំបាត់ការររំលាភបំពានរៅរលើកមមករចំណាកស្រសកុ។ 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាគួរផថល់ការរធវើរតសជមងឺមហារកីសុដន់ និងសផូនរដាយឥតគិតនថល។ 
 បរងកើនសមតទភាពរពទយឆមប    កបុងការផថល់ការរបឹកាដល់ស្តសថី      និងជួយដល់ការពនោរ 

កំរណើ ត។ 
 រចញបទបញ្ដតិថននចាប់ សំរាប់វស័ិយឧសាហកមម និងសហរគ្នសខ្នប តតូច រដើមផី

អនុញ្ជដ តឲ្យនរោជិកជាស្តសថីបានចូលរមួកបុងកមមវធីិអប់រសុំខភាព។ 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជារតូវរធវើការថកទរមង់រគ្នលនរោបាយ និងចាប់ទំងអស់ ថដល

ទក់ទងនឹងការរបរពឹតថមករលើអបកផធុករមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍ និងអបកថថទំពួករគ 
រដើមផីធានាថា របជាជានថដលងាយរងររគ្នោះ ដូចជា អបកររបើរបាស់ថាប ំរញៀន ស្តសថីម្មននផធ
រពាោះ និងអបករផសងរទៀត ទទួលបានការថថទំសុខភាព។ 

 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជារតូវរបើកវគគបណថុ ោះបណាថ លបថនទមរទៀតដល់មន្តនថីនគរបាល     និង 
អាជាញ ធរអនុវតថចាប់  រដើមផីទប់សាក ត់ពួកគ្នត់កំុឲ្យចាប់ខលួនបុគគលថដលរគ្នន់ថតដាក់
រស្រសាមអនាម័យាមខលួន។  

 ផថល់រសវាសុខភាពដល់របជាពលរដឌថដលងាយរងររគ្នោះបំផុត រមួទំងបុរស និងស្តសថី 
ស្រសឡាញ់រភទដូចគ្នប  និងបុរសស្តសថីថដលថករភទ អបកររបើរបាស់ថាប ំរញៀន និងអបករបកប
របរផលូវរភទ  រដាយមិនផាត់ពួកគ្នត់រចញពីសងគមរឡើយ។ 



 
 

 បរងកើនរគ្នលនរោបាយសំរាប់កិចចរអនថរាគមន៍ និងថផនការនានារៅកបុងយុទនសាស្តសថ
ថាប ក់ជាតិ ទក់ទងរៅនឹងកុម្មរកំរពា និងកុម្មរងាយរងររគ្នោះ។ 

 រធវើវរិសាធនកមមចាប់សថីពីអាពាហ៍ពិហាហ៍ និងរគួសារ រដើមផីឲ្យស្តសថី និងបុរសម្មនសិទនិ
រសមើគ្នប  កបុងការរលំាយចំណងអាពាហ៍ពិហាហ៍។ 

 រាជរដាឌ ភិបាលគួរផថល់របាក់កមចី     រដាយម្មនអរាការរបាក់អបផបរមិ្មដល់ស្តសថីរៅជន
បទ។ 

 រាជរដាឌ ភិបាលគួរបរងកើនចំនួនអាហាររបូករណ៍សរម្មប់កុម្មររៅជនបទ។ 
 រកសួងសុខ្នភិបាល  រកសួងមហានផធ  និងរកសួងកិចចការនារ ី រតូវសហការជាមួយអជាញ  

ធរមូលដាឌ ន រដើមផីពរងឹងការរឆលើយតប និងយនថការផលូវចាប់របស់រដាឌ ភិបាល ចំរពាោះអំរពើ
ហិងាទក់ទងនឹងរយនឌ័រ រមួម្មនការររំលាភរសពសននវៈ អំរពើហិងាកបុងរគួសារ...
។ល។ 

 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាគួរបរងកើតបទបញ្ដតថិ ថដលអនុញ្ជដ តឲ្យស្តសថីរធវើការសររមចចិតថជា ក 
រាភាគីកបុងការថលងលោះ រដាយមិនចំាបាច់ម្មនការផសោះផា។ 

 ផថល់ការបណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈដល់ស្តសថី រដើមផីជរមុញឲ្យពួកគ្នត់ម្មន ករាជយភាពថផបក
ថវកិា និងកាត់បនទយចំនួនស្តសថីរងររគ្នោះ      ថដលរតូវបងខំចិតថរស់រៅកបុងចំណងអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ថដលរពារពញរៅរដាយការររំលាភបំពាន   ជាពិរសសស្តសថីថដលម្មនសាវ មីជាប់ 
ពនននាគ្នររដាយសារការរបរពឹតថអំរពើហិងា និងស្តសថីថដលរតូវចិញ្ច ឹមរគួសារថតម្មប ក់ ង។ 

 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាគួររលើកកមពស់     និងពរងឹងការអនុវតថន៍រកមសីលធម៌របស់នគរ 
បាល ាមរយៈវគគបណថុ ោះបណាថ ល។ រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាគួរថកលមអផងថដរនូវយនថការ
នានាសរម្មប់រធវើការរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលមន្តនថីនគរបាល កបុងរគ្នលបំណងបរងកើន
គណរនយយភាព។ 

 គួរបរងកើនទមងន់រទសបថនទមរទៀត  ចំរពាោះអបកររំលាភចាប់សថីពីការទប់សាក ត់អំរពើហិងា
កបុងរគួសារ។ 

 ថកលមអរបព័ននអប់រ ំនិងជរមុញរលើកទឹកចិតថឲ្យកុម្មរបីនថការសិកា។ 
 

រសចកថីផថល់មតិទូរៅ 
 
 រៅកបុងរបាយការណ៍គួបថាប ក់ជាតិ រលើកទី៤  និងទី៥ ឆប ំ២០១០   របស់រាជរដាឌ ភិបាល 



 
 

កមពុជា សថីពីការអនុវតថន៍អនុសញ្ជដ អនថរជាតិ កបុងការលុបបំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើសរអើងរលើ
ស្តសថីរភទរៅកមពុជា បានរធវើរសចកថីរោងោ៉ាងជាក់លាក់រៅនឹងបទបផញ្ដតថិរៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដ 
និងរៅកបុងរកមរពហមទណឍ  រដាយអោះអាងថា អតទិភាពននបទបផញ្ដតថិទំងអស់រនោះ រមួទំងចាប់
បថនទមនានាថដលររគ្នងនឹងអនុម័តនានថងខ្នងមុខ រតូវធានាឲ្យម្មនសមភាពរពញរលញរវាង
ស្តសថី និងបុរស កបុងការទទួលបានការការពារ និងការអាស្រស័យផលពីសិទនិមនុសសរបស់ពួកគ្នត់ 
រពមទំងទទួលបានការការពារពីរគប់ទរមង់ននការររ ើសរអើង។ ការអនុម័តចាប់ថដលធានាដល់
ការការពាររសមើភាពគ្នប ចំរពាោះស្តសថី និងភាពគ្នម នការររ ើសរអើង មិនគួរយល់រចឡំថា ម្មនភាពដូច
គ្នប នឹងការផថល់ឲ្យជាក់ថសថងនូវសិទនិរសមើគ្នប  និងការអនុវតថន៍គ្នម នការររ ើសរអើងពិតរបាកដរនាោះរទ 
រហើយការរធវើឲ្យម្មនសិទនិរសមើគ្នប ពិតរបាកដ និងការអនុវតថគ្នម នការររ ើសរអើងពិតរបាកដរនោះ រទើប
ជាការអនុរលាមាមសាម រតី និងរគ្នលបំណងននអនុសញ្ជដ សីុ ដវ។ 
 
 ចាប់ាំងពីរបាយការណ៍ជាតិចុងររកាយមក រាជរដាឌ ភិបាលបានសររមចនូវការរកី
ចររមើនតិចតួចប៉ាុរណាត ោះ    ទក់ទងនឹងការអនុវតថាមសាម រតី   និងរគ្នលបំណងននអនុសញ្ជដ សីុ  
ដវ។ ភាពមិនវវិឌណន៍រៅមុខកាល យជាររឿងធមមា រហើយម្មនថផបកខលោះកំពុងថតរដើរថយររកាយ
រទៀតផង។   
 

ម្មរា ១៖ និយមន័យ ននពាកយ “ការររ ើសរអើងរលើស្តសថរីភទ”  
  
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាថថលងថា ការឲ្យនិយមន័យននពាកយ ´ការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទ´  គឺ
ដូចនឹងការកំណត់និយមន័យរៅកបុងអនុសញ្ជដ សីុ ដវ។ រទោះជាោ៉ាងណា មិនរឃើញម្មន
និយមន័យរតឹមរតូវណាមួយ រតូវបានដាក់បញ្ចូ លរៅកបុងចាប់ថដលពាក់ព័ននរនាោះរឡើយ រហើយ
ក៏មិនបានរធវើរសចកថីរោងជាក់លាក់ និងចាស់លាស់ណាមួយ រៅនឹងម្មរា ១ ននអនុសញ្ជដ
សីុ ដវរនោះថដរ។ 
  
 ពំុម្មនទិនបន័យសថីពីការររំលាភបំពានរលើម្មរានានាននរកមរពហមទណឍ      ថារតើម្មន
ប៉ាុនាម នករណី រហើយករណីទំងរនោះរតូវបានររំលាភបំពានរដាយររបៀបណា។ មិនម្មនបណថឹ ង
រៅរលើការររំលាភបំពានទំងនឹង ដាក់រៅតុលាការរនាោះរទ។ រដាយសារកងវោះការរាយការណ៍ 
ដូរចបោះ រគមិនដឹងថា រតើម្មនស្តសថីប៉ាុនាម ននាក់ ថដលរបឈមនឹងការររ ើសរអើងទក់ទងនឹងរយនឌ័រ
រនាោះថដរ។ 



 
 

 ម្មរា ២៖ កាតពវកិចចកបុងការលុបបំបាត់ការររ ើសរអើង 
 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាមិនទន់បានកំណត់និយមន័យននការររ ើសរអើង រហតុដូរចបោះរហើយ 
ការហាមឃាត់មិនឲ្យម្មនការររ ើសរអើង ថដលម្មនថចងរៅកបុងម្មរា ៤៥ ននចាប់រដឌធមមនុញ្ដ 
គឺមិនម្មនន័យ ឬក៏មិនម្មនទមងន់ាមផលូវចាប់រនាោះរឡើយ។ 
 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាបានរាយរ ម្ ោះបទបញ្ដតថិ និងវធិានការរផសងៗ ថដលខលួនបានអនុ
ម័ត  រដើមផីហាមឃាត់ការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទ ប៉ាុថនថរទោះបីជាោ៉ាងក៏រដាយ ជាក់ថសថង ពាកយ
រពជន៍ និងភាសាននបទបផញ្ដតថិជាររចើនទំងរនោះ ម្មនលកខណៈររ ើសរអើងជាររៀងរហូតមក 
រហើយមិនបានផថល់ការការពារ និងសិទនិរសមើភាពគ្នប ដល់ស្តសថីរនាោះរទ។ អំរពើពុករលួយរៅកបុង
របព័ននចាប់ និងកងវោះការយល់ដឹងរៅទីជនបទ ជាកាថ ចំបងពីរ ថដលរធវើឲ្យការអនុវតថម្មរា 
៤៥រនោះ មិនម្មនរបសិទនភាព ឬ មិនម្មនឥទនិពលពិតរបាកដកបុងការបញ្ឈប់ការររ ើសរអើងរលើស្តសថី
រឡើយ។  
 
 
 រៅទីជនបទជាពិរសស ជាររឿយៗ ចាប់រតូវបានរមើលរលំង និងមិនរតវូបានយករៅ
ផសពវផាយដល់របជាពលរដឌរៅតំបន់រនាោះរទ ឬដល់អាជាញ ធរថដលទទួលខុសរតូវកបុងការអនុ
វតថ និងការដាក់ឲ្យអនុវតថចាប់រនាោះថដរ។ ចំរពាោះករណីខលោះ អាជាញ ធរយល់ដឹងអំពីចាប់ ប៉ាុថនថ
រដាយសារអំរពើពុករលួយ អាជាញ ធរទំងរនាោះ មិនអនុវតថាមចាប់រនាោះរទ រៅរពលថដលស្តសថី
ពោោមររបើរបាស់សិទនិរបស់ខលួន ដូចថដលម្មនថចងរៅកបុងចាប់។ រនោះមិនថមនជាររឿងចនមលក
រនាោះរទ ថដលរៅរកមកាន់រជើងបុរសជាងស្តសថី រៅអំឡុងរពលសវនាការ បញ្ជា រនោះរកើតរឡើង 
រដាយសារកាថ រយនឌ័រថតមថង ឬ រដាយសារបុរសម្មនលុយររចើនជាងស្តសថី រហើយអាចផថល់
សំណូកដល់រៅរកម។ 
 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាបានសររសររៅកបុងរបាយការណ៍ជាតិថា ខលួនបានចាត់ាំង 
រកសួងកិចចការនារ ី និងរកុមរបឹកាជាតិកមពុជារដើមផីស្តសថី ឲ្យរធវើការរតតួពិនិតយរលើសកមមភាព 
របស់អាជាញ ធរ និងសាទ ប័នរដឌ ទក់ទងនឹងការមិនររ ើសរអើងរលើស្តសថី។ របើរទោះជារកសួងកិចចការ
នារបីានបងាា ញថា ជាក់ថសថង ខលួនបានរធវើការរតតួពិនិតយរលើកិចចខិតខំរបឹងថរបងនានាក៏រដាយ 
ក៏រនោះរគ្នន់ថតជារគ្នលនរោបាយថដលមិនសូវម្មនរបសិទនភាពពិតរបាកដរនាោះរទ ពីររពាោះថា 



 
 

របើរគ្នន់ថតជាការរតតួពិនិតយធមមាៗរៅរលើសកមមភាព រដាយមិនបានថចង និងអនុតថវធិានការ
រផសងៗរៅកបុងរគ្នលនរោបាយ រដើមផីបញ្ឈប់ការររ ើសរអើងរនោះរទ រនាោះគឺជាររឿងថដលមិនសូវ
ម្មនន័យ។ 
 
 របើរទោះជា អនុសញ្ជដ សីុ ដវ មិនតរមវូឲ្យម្មនការគិតគូរ ឬការពិភាកា អំពីស្តសថីជនជាតិ
រដើមភាគតិចដាច់រដាយថឡករៅកបុងរបាយការណ៍របស់រដឌភាគីក៏រដាយ រយើងបានកត់សម្មគ ល់
រឃើញថា កាតពវកិចចកបុងការលុបបំបាត់ការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទ បានរសបើឲ្យម្មនការពិភាកា
មួយចំរពាោះថតស្តសថីរៅទីជនបទ    និងស្តសថីរៅតំបន់ឆង យ   ប៉ាុថនថមិនបានរសបើឲ្យម្មនការពិភាកា
ណាមួយថដលរផាថ តរៅរលើស្តសថីជនជាតិរដើមភាគតិចរនាោះរឡើយ។ ាមការបា៉ា ន់របម្មណ ម្មន
ចំនួនរបជាជនភាគតិចរបថហល ១ភាគរយ (ចរនាល ោះ ៥៥.០០០ និង ៧៥.០០០ នាក់ជាស្តសថី) 
រហើយរយើងរតវូបានរសបើសំុឲ្យទទួលសាគ ល់ សិទនិសមូហភាពរបស់ស្តសថីជនជាតិរដើមភាគតិចរៅ
កបុងរបរទសកមពុជា  និងទទួលសាគ ល់ថា  ម្មនការររ ើសរអើងមករលើពួកគ្នត់ថមន។ 
 
ម្មរា ៣ និង ៤៖ ការអភិវឌណន៍  និងវឌណនភាពរបស់ស្តសថ ី ការពរនលឿនឲ្យម្មនសមភាព

រវាងបុរស និងស្តសថ ី
 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាបានរលើករឡើងនូវវធិានការរផសងៗជាររចើន ថដលខលួនបានអនុវតថ 
កនលងមក កបុងការពរនលឿនឲ្យម្មនសមភាពរបស់ស្តសថីកបុងជួររដាឌ ភិបាល រដាយរមួម្មន ការបរងកើត
ចំនួនកូារផសងៗដល់របកខជនជាស្តសថី សរម្មប់តួនាទីរៅកបុងរកសួងនានា។ រាជរដាឌ ភិបាលបាន
ថតងាំងស្តសថីចំនួន ២៤ នាក់ សរម្មប់មុខតំថណងជាអភិបាលរងរខតថ-រកងុ កបុងឆប ំ២០០៩ និង 
បានថតងាំងស្តសថីចំនួន ១៨៧នាក់ សរម្មប់មុខតំថណង ជាអភិបាលរងរខតថ-រកុង និងអភិបាល
រងស្រសុក-ខណឍ ។ 
 
 បចចុបផនបរនោះ ម្មនស្តសថីមួយចំនួន កាន់តួនាទីរៅកបុងជួររដាឌ ភិបាល រមួម្មន ឧបនាយក 
រដឌមន្តនថីម្មប ក់ (កបុងចំរណាម ៩ នាក់) រដឌមន្តនថី ២ នាក់ (រដឌមន្តនថីរកសួងកិចចការនារ ី និងរដឌមន្តនថី 
រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដឌសភា  ~ រពឹទនសភា និងអធិការកិចច) រដឌរលខ្នធិការចំនួន ១៤ 
នាក់ និងអនុរដឌរលខ្នធិការចំនួន ២៩ នាក់។ 
 
 មន្តនថីរាជការជាស្តសថីម្មនចំនួនរបម្មណ ២០ ភាគរយ ននមន្តនថីរាជការសរបុ។    រាជរដាឌ ភិ 



 
 

បាលកមពុជាបានកំណត់រគ្នលរៅឲ្យបាន ៥០ ភាគរយននចំនួនមន្តនថីរាជការជាស្តសថី ប៉ាុថនថបាន
អោះអាងថា រដាយសារកងវោះចំនួនស្តសថីថដលម្មនការអប់ររំគប់រគ្នន់ រធវើឲ្យម្មនការលំបាកកបុងការ
សររមចរគ្នលរៅ។ របការរនោះ បានបញ្ជជ ក់ឲ្យរឃើញោ៉ាងចាស់នូវភាពចំាបាច់របស់រាជរដាឌ ភិ
បាលកបុងការផថល់ការអប់រកំរមិតខពស់ដល់ស្តសថី។ បនាធ ប់ពីការរបាោះរឆប តថខកកកដា ឆប ំ ២០១៣ 
សម្មជិកសភាជាស្តសថី ម្មនចំនួន ២៥ នាក់ ចំនួនរនោះម្មនការថយចុោះបនថិច របើររបៀបរធៀបនឹង
អាណតថិមុន។ 
 
 គួរកត់សម្មគ ល់ផងថដរថា កបុងរបាយការណ៍ជាតិ រាជរដាឌ ភិបាលបានរផាថ តការយកចិតថ
ដាក់ថតរៅរលើការឈប់សរម្មកលំថហលម្មតុភាព និងរសវារបស់រដាឌ ភិបាលថតប៉ាុរណាត ោះ    
ប៉ាុថនថមិនបានរផាថ តការយកចិតថដាក់រៅរលើវធិានការទប់សាក ត់ការររ ើសរអើង   រៅកបុងវស័ិយអប់រ ំ
និងការបណថុ ោះបណាថ លជំនាញវជិាជ ជីវៈ និងជំនាញជាន់ខពស់ ការងារ និងកាថ វបផធម៌រផសងៗ 
រហតុដូរចបោះរហើយ បានជាវសិមភាពរៅថតបនថរកើតម្មនកបុងវស័ិយទំងរនោះ។ 
 
 

ម្មរា ៥៖ តួនាទីរភទ និងផបត់គំនិត 
 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជារលើករឡើងថា “ស្តសថីអាចម្មន ករាជយភាព និងការរគប់រគងរលើ
ខលួន ង រហើយថា ស្តសថីគួរថតជាម្មច ស់ និងជាអបកចាត់ថចងដីធលី និងរបាក់កាក់ និងម្មនសមតទភាព
រពញរលញកបុងការរធវើរសចកថីសររមចិតថរៅកបុងរគួសារ។ ជាទូរៅ ស្តសថីម្មនអំណាចតិចជាង 
បុរស រលើការចាយវាយ ការងារ និងការសររមចចិតថរៅកបុងរគសួារ។ វបផធម៌កមពុជាបាន 
បងាា ញនូវការទុកចិតថរៅរលើសមតទភាពរបស់បុរស កបុងការទទួលខុសរតូវរលើហរញិ្ដវតទុរបស់
រគួសារ និងការសររមចចិតថរផសងៗ ខណៈថដលស្តសថីរតូវបានរគយល់ថា មិនម្មនសមតទភាព
រពញរលញកបុងការបំរពញកិចចការទំងអស់រនោះរទ។ 
 
 ស្តសថីរៅថតរតូវបានរគរារាងំមិនឲ្យកាន់កាប់ដីធលីរដាយររបើរបាស់រ ម្ ោះរបស់ខលួនរដាយ
រសរ ី និងចាស់លាស់។ ជាធមមា ស្តសថីអាចកាន់កាប់ដីធលីបាន ទល់ថតម្មនការយល់រពមពី
សាវ មីរបស់ខលួន។ ស្តសថីភាគររចើនរលើសលុបរតូវបានសងគមយល់ថា មិនម្មនសមតទភាពរគប់
រគ្នន់ កបុងការចាត់ថចងមុខជំនួញ ឬ លុយកាក់កបុងរទង់រទយធំរនាោះរទ។  



 
 

 ចាប់ស្រសីថដលជារកមសីលធម៌សរម្មប់ស្តសថី គឺជាចាប់របនពណី ថដលម្មនាំងពីសត
វតសទី១៩ មករម៉ាលោះ។ កាលពីមុន ចាប់រនោះបានបញ្ចូ លរៅកបុងកមមវធីិអប់ររំៅថាប ក់បឋមសិកា 
រហើយបានចាក់ឬសោ៉ាងររៅរៅកបុងវបផធម៌កមពុជា ចាប់រនោះកំណត់ោ៉ាងចាស់នូវភារកិចច 
និងការរពឹំងទុករៅរលើឥរោិបថរបស់ស្តសថី។ របើរទោះជាចាប់ស្រសីរនោះមិនម្មនរៅកបុងកមមវធីិ
សិការទៀតក៏រដាយ ក៏មរនាគមវជិាជ ថដលបរងកើតរដាយចាប់រនោះ រៅថតម្មនឥទនិពលរៅកបុង
សងគមថខមរ  ជាពិរសសរៅទីជនបទ។ 
 

ម្មរា ៦៖  ការរធវើអាជីវកមមរលើស្តសថ ី
 
 របើរទោះជាម្មនការបរងកើតនូវអងគភាពពិរសសរបឆំងបទរលមើសផលូវរភទ ភាប ក់ងារឃាល  ំ
រមើល និងរកុមកិចចការពិរសសក៏រដាយ ក៏បញ្ជា ជួញដូរមនុសស និងជួញដូរផលូវរភទ និងបញ្ជា
រផសងរទៀតថដលទក់ទងនឹងការជួញដូរផលូវរភទ ដូចជា ការររំលាភរសពសននវៈ អំរពើហិងារលើ
ស្តសថី បញ្ជា ជមងឺ និងបញ្ជា រញៀនស្រសា រៅថតម្មនសភាពធងន់ធងរ។ ាមការបា៉ា ន់របម្មណ ស្តសថី
របកបរបរផលូវរភទម្មន ចំនួនចរនាល ោះពី ១៤.៧២៥ រៅ ១៨.២៥០ នាក់។ រទសចរណ៍ផលូវរភទក៏
ជាបញ្ជា មួយផងថដរ ថដលបណាថ លមកពីភាពរកីរក និងនិទណឍ ភាព។ របាយការណ៍ខលោះបាន
បងាា ញថា ម្មនចំនួនករណីជួញដូរផលូវរភទ ការររំលាភរសពសននវៈ និងការប៉ាុនប៉ាងររំលាភរសព
សននវៈ បានរកើនរឡើងកបុងឆប ំ ២០១២ របើររបៀបរធៀបនឹងឆប ំ ២០១១។  បញ្ជា រនោះបានឆលុោះបញ្ជច ងំ
ឲ្យរឃើញ  ាមរយៈការទំលាក់ចំណាត់ថាប ក់ពីលំដាប់ទី 2 (Tier 2) រៅលំដាប់ថាប ក់រលខ២
ថដលរតវូឃាល រំមើល (Tier 2 Watch List) រៅកបុងរបាយការណ៍ ឆប ំ ២០១៣ សថីពីការជួញដូរ
មនុសសរបស់រកសួងការបររទស សហរដឌអារមរកិ ពីររពាោះកិចចខិតខំរបឹងថរបងកបុងការរបយុទន
របឆំងនឹងការជួញដូរមនុសស រតូវបានរគរាយការណ៍ថា ម្មនការធាល ក់ចុោះជាងឆប ំមុន។ 
 
 ចាប់ាំងពីការរធវើរពសោកមមរតូវបានចាត់ជាសកមមភាពខុសចាប់ នាររីរបកបរបរផលូវ
រភទជាររចើន បានរធវើកិចចការរនោះរដាយលួចលាក់  ថដលរធវើឲ្យម្មនការលំបាកដល់ការអនុវតថ
កមមវធីិមួយចំនួន  ថដលរតូវរធវើការផាធ ល់ជាមួយអបកទំងរនាោះ។  ម្មនរបាយការណ៍ជាររចើន 
រាយការណ៍អំពីអំរពើពុករលួយរបស់មន្តនថីគនរបាល ថដលទទួលបានផលរបរោជន៍ផាធ ស់ពីការ
ជួញដូរផលូវរភទ។ នាររីបកបរបរផលូវរភទ ក៏ជាជនរងររគ្នោះននការររំលាភបំពានរលើរាងកាយ និង
ផលូវរភទ  ពីសំណាក់មន្តនថីនគរបាលផងថដរ។ 
 



 
 

 រោងាមចាប់សថីពីការបន្តងាក បអំរពើជួញដូរមនុសស និងអំរពើរធវើអាជីវកមមផលូវរភទ ឆប ំ
២០០៨ រមបនរតវូទទួលរទសធងន់ជាងនាររីបកបរបរផលូវរភទ។ ជនរបរពឹតថអំរពើជួញដូរផលូវរភទ 
បានររបើរបាស់បកសពួករបស់ខលួន និងសំណូក រដើមផីរគចផុតពីការផថទធ រទស។ កបុងឆប ំ២០១២ 
ម្មនរតឹមថត ២៣ ភាគរយប៉ាុរណាត ោះ កបុងចំរណាមជនជាប់រចាទពីការរបរពឹតថអំរពើជួញដូរផលូវរភទ    
រតូវបានចាប់ខលួន។ រមបនម្មនលុយកាក់រគប់រគ្នន់ រដើមផីជួលរមធាវ ីកជន ប៉ាុថនថជនរងររគ្នោះ
រតូវពឹងថផអករលើរមធាវរីបស់អងគការមិនថមនរដាឌ ភិបាល សរម្មប់ជំនួយថផបកចាប់។ សមតទភាព
ខ្នងថផបកចាប់ទំងអស់រៅរបរទសកមពុជា ចំនួនរមធាវមី្មនតិចជាង ៨០០ នាក់  ថដលចំនួន
រនោះរាប់ទំងវស័ិយ កជន និងវស័ិយសាធារណៈ។ លទនផលរកើតរចញពីរគ្នលនរោបាយទី
រកុងសាអ ត (Phnom Penh Clean City Policy) និងចាប់ជួញដូរ រធវើឲ្យនាររីបកបរបរផលូវរភទ ជូប
ការលំបាកកបុងការ ការពារខលួនរបស់ពួកគ្នត់ពីរមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍  ពីររពាោះ   របសិនរបើ
មន្តនថីនគរបាលរឃើញពួកគ្នត់ម្មនរស្រសាមអនាម័យ  រនាោះពួកគ្នត់ទំនងជារបឈមនឹងការចាប់
ខលួន។ នាររីបកបរបរផលូវរភទក៏មិនបានតរមូវឲ្យរធវើរតសរកជមងឺឆលងរនាោះថដរ។ រដាយសារម្មនការ
រកើនរឡើងនារពលថមីរនោះនូវចំនួនមនធីរពទយថដលរតូវបានបថូររៅជាមនធីរពទយ កជន រធវើឲ្យនារ ី
របកបរបរផលូវរភទជាររចើន ថលងម្មនលទនភាពបង់នថលរសវាថថទំសុខភាព។ នាររីបកបរបរផលូវ
រភទ ក៏រងនូវការររ ើសរអើងរៅមនធីរពទយ និងមណឍ លសុខភាពផងថដរ។ អំរពើហិងារលើនារ ី
របកបរបរផលូវរភទ ម្មនការរកីរាលដាល រហើយការរកើនរឡើងថដលគួរឲ្យបារមភរនាោះ គឺការ
ររំលាភបូក។ រស្រសាមអនាម័យម្មនតនមលនថល រហើយនាររីបកបរបរផលូវរភទមិនអាចរកទិញរស្រសាម
អនាម័យរគប់រពលរនាោះរទ។ ស្តសថីថដលម្មនបំណងដកខលួនរចញពីរបរផលូវរភទ ជួបការលំបាក 
រដាយសារថតរាជរដាឌ ភិបាលផថល់នូវកមមវធីិសាថ រលទនភាពរឡើងម្មនចំនួនតិចតួចប៉ាុរណាត ោះ។ ជា
ររឿយៗ អតីតនាររីបកបរបរផលូវរភទ របឈមនឹងការរបម្មថពីសងគម (Stigma) រហើយកងវោះនូវ
ការទទួលសាគ ល់  និងការគំ្នរទ  ទំងរនោះជាកាថ ជរមុញឲ្យពួកគ្នត់រតឡប់រៅរបកបរបរផលូវ
រភទវញិ។ កមពុជាក៏ទទួលបាននាមជាឋានសួគ៌សរម្មប់អបកថសវងរករសវាផលូវរភទ និង មនុសស
ថដលម្មនចំណង់ផលូវរភទជាមួយកុម្មរ  ជនទំងរនោះរឆលៀតឱកាសរកងចំរណញរពញទំហឹងពី
ភាពមិនចាស់លាស់ននការបកស្រសាយចាប់ និងកងវោះនូវការអនុវតថន៍ចាប់។ 
 

ម្មរា៧៖ ជីវភិាពនរោបាយ និងសងគម 
 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាពិតជាបានចាត់វធិានជាវជិជម្មនមួយចំនួន រដើមផបីរងកើនចំនួនស្តសថី
កបុងតួនាទីជាថាប ក់ដឹកនាំសាទ ប័នរដឌ ឧទហរណ៍ដូចជា ការដាក់កំណត់ឲ្យម្មនស្តសថីោ៉ាងតិច



 
 

ណាស់ម្មប ក់ ជាអភិបាលរង រៅរគប់រខតថ-រកងុ ស្រសុកខណឍ ។ កបុងការរបាោះរឆប តឆប ំ ២០១២ 
របកខជនជាស្តសថីម្មនរតឹមថត ២៥.៦៤ ភាគរយប៉ាុរណាត ោះ។ ាមការបា៉ា ន់របម្មណ ម្មនរបកខជនជា
ស្តសថីចំនួន ២០,៣២ ភាគរយប៉ាុរណាត ោះ បានជាប់រឆប ត។ 
 
 រាជរដាឌ ភិបានបានរលើករឡើងនូវបញ្ដតថិធមមនុញ្ដបថនទម ថដលរាជរដាឌ ភិបាលនិោយថា 
បញ្ដតថិធមមនុញ្ដបថនទមរនោះ ជួយសរមបសរមលួដល់លទនភាពរបស់ស្តសថី កបុងការចូលរមួរដាយរសមើ
ភាពរៅកបុងឆកនរោបាយ ឧទហរណ៍ដូចជា រលើករឡើងនូវបញ្ដតថិថដលថចងថា ពលរដឌថខមរ
ទំងពីររភទម្មន សិទនិរបាោះរឆប ត រៅរពលម្មនអាយុរគប់១៨ ឆប ំ ឬឈររ ម្ ោះឲ្យរគរបាោះរឆប ត
ររជើសាំងជាតំណាងរាស្តសថ របសិនរបើពួករគម្មនអាយុោ៉ាងតិច ២៥ ឆប ំ ឬក៏ឈររ ម្ ោះឲ្យរគ
របាោះរឆប តររជើសាំងជាសម្មជិករពឹទនសភា របសិនរបើពួករគម្មនអាយុោ៉ាងតិច ៤០ ឆប ំ។  
រទោះបីជា ម្មនបញ្ដតថិទំងរនោះក៏រដាយ ក៏ស្តសថីជាររចើនថដលម្មនសិទនិរបាោះរឆប ត រតូវបានរគដក
សិទនិមិនឲ្យរបាោះរឆប ត។ ស្តសថីថដលទទួលរងការបរណថ ញរចញពីដីធលីរដាយបងខំ រធវើឲ្យសិទនិរបាោះ
រឆប តរបស់អបកទំងរនោះរតូវបានដករចញ បញ្ជា រនោះគឺបណាថ លមកពីការបរណថ ញរចញរដាយ
បងខំ និងការគ្នម នលំរៅសាទ ន។ ការស្រសាវរជាវ បងាា ញថា ស្តសថីជាររចើនរតូវបានបរណថ ញរចញពី
ការងារ ជាពិរសស រៅកបុងឧសាហកមមកាត់រដរ រៅរពលថដលពួកគ្នត់ចូលរមួជាមួយសហ
ជីពការងារ។ ចាប់សថីពីការចូលរមួរបស់ស្តសថី  រៅកបុងសម្មគម  និងអងគការ កជនរផសងៗ  ជា 
ររឿយៗ មិនរតូវបានយកមកអនុវតថរដាយភាគីនរោជករនាោះរឡើយ  រនោះម្មនន័យថា បញ្ដតថិ
ធមមនុញ្ដបថនទមទំងរនោះមិនទទួលបានរជាគជ័យ     កបុងការលុបបំបាត់ទរមង់ររ ើសរអើងរលើស្តសថី 
រភរនាោះរទ។  
 
 ស្តសថីរតូវបានររជើសាំង រដើមផីបំរពញកូារបស់រដាឌ ភិបាល ប៉ាុថនថរទោះជាោ៉ាងណា កបុង
ការអនុវតថជាក់ថសថង អបកទំងរនោះរគ្នន់ថតម្មននាមជាថាប ក់ដឹកនាំ ថតមិនសូវម្មនសិទនិអំណាច
រនាោះរទ។ ជាធមមា កបុងអំឡុងរពលរបាោះរឆប ត គណបកសនរោបាយថតងថតដាក់របកខជនជា
ស្តសថីរៅលំដាប់រលខររៀងខ្នងររកាមបំផុតននបញ្ជ ីរាយនាមរបកខជន រដើមផីធានាថារបកខជនជា
ស្តសថីទំងរនោះ មិនរតូវបានររជើសាំងឲ្យកាន់តួនាទីថដលម្មនអំណាច។ កបុងការរបាោះរឆប តឃំុ-
សងាក ត់ចុងររកាយកនលងមក ម្មនរបកខជនជាស្តសថីឈររ ម្ ោះចំនួន ២៥,៦៤ ភាគរយ ថតម្មន 
របកខជនជាស្តសថីចំនួន ១៧,៧៨ ភាគរយប៉ាុរណាត ោះ បានជាប់រឆប ត។ 
 



 
 

 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាបានថបកថចកថវកិាជាតិរតឹមថតរបម្មណ ០,៦៦ ភាគរយ ននថវកិា 
ជាតិសរបុប៉ាុរណាត ោះ សរម្មប់កិចចការស្តសថី។ 
 

ម្មរា៩៖ សញ្ជជ តិ 
 
 រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាមិនបានរដាោះរស្រសាយបញ្ជា លំបាក ថដលស្តសថីជនជាតិភាគតិចជូប 
របទោះ កបុងការទទួលបានសញ្ជជ តិរនាោះរទ កបុងរនាោះ  ស្តសថីកមពុជាររកាមជាអបកងាយរងររគ្នោះ 
ោ៉ាងខ្នល ំង ទក់ទងនឹងបញ្ជា សញ្ជជ តិរនោះ។ ម្មនការរតឹតផិតោ៉ាងតឹងថតងផងថដររលើការរបាោះ
រឆប ត ចំរពាោះរបជាពលរដឌថខមរថដលរស់រៅបររទស រដើមផបីានចូលរមួរបាោះរឆប ត អបកទំងរនោះ
រតូវរតលប់មកកមពុជាពីរដង មថងរដើមផីចុោះរ ម្ ោះ និងមថងរទៀតរដើមផីរបាោះរឆប ត។ ការរតឹតផតិ 
ថបបរនោះ ប៉ាោះពាល់ដល់របជាពលរដឌថខមរជាង ១ លាន នាក់។  
 
 រោងាមចាប់ ស្តសថីរទោះររៀបការរចួ ឬ មិនទន់ររៀបការក៏រដាយ ក៏ម្មនសិទនិរសមើនឹង
បុរស កបុងការទទួលបាន ផាល ស់បថូរ ឬរកាទុកសញ្ជជ តិរបស់ខលួនថដរ។ កបុងការអនុវតថជាក់ថសថង 
រដាយសារថតអំរពើពុករលួយ រៅថតម្មនការររ ើសរអើងរៅរលើរយនឌ័រ ទក់ទងនឹងបញ្ជា
សញ្ជជ តិរនោះ។ ជាទូរៅ បុរសថដលមិនថមនជាសញ្ជជ តិថខមរ ម្មនភាពងាយស្រសួលជាងស្តសថី កបុង
ទទួលបានសញ្ជជ តិរៅកមពុជា។  
 
 រយៈរពលកនលងមក រសចកថីបងាគ ប់ និងរគ្នលនរោបាយរបស់រាជរដាឌ ភិបាល ម្មន
អនុភាពបងកឲ្យម្មនការររ ើសរអើងរដាយរបរោលរៅរលើស្តសថីថខមរ ថដលររៀបការជាមួយបុរសជន
ជាតិបររទស រមួម្មនរសចកថីបងាគ ប់មួយ ថដលហាមឃាត់មិនឲ្យស្តសថីថខមរររៀបការជាមួយបុរស
ជនជាតិបររទស ថដលម្មនសញ្ជជ តិមួយចំនួន លកខខណឍ អាយុ និងរបាក់ចំណូល។ ជាររឿយៗ 
ស្តសថីថខមរ ររៀបការជាមួយបុរសជនជាតិបររទសាមលកខណៈរបនពណី រដាយមិនម្មន កសារ
បញ្ជជ ក់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ាមផលូវចាប់ ថដលរធវើឲ្យស្តសថីថខមរទំងរនាោះ មិនម្មនសិទនិជារបពននស្រសប
ចាប់។ 

 
ម្មរា ១០៖ ការអប់រ ំ

 



 
 

 ឧបសគគ និងការអនុវតថន៍មួយចំនួនទក់ទងនឹងកាថ វបផធម៌ សងគម និងរសដឌកិចច រៅ
កមពុជា កំពុងបណាថ លឲ្យម្មនគំលាតកាន់ថតខ្នល ំង ចំរពាោះឱកាសកបុងការទទួលបានការសិកា
អប់ររំបស់ស្តសថី និងកុម្មរ ីថដលរធវើឲ្យអបកទំងរនោះកាន់ថតបាត់បង់ឱកាសខ្នល ំងរឡើង។  
 
 រោងាមរបាយការណ៍ ថដលម្មនចំណងរជើងថា “ការរលើកកមពស់សិទនិរៅកបុង
សាលាររៀន ”អរាចុោះរ ម្ ោះចូលររៀន ម្មនការរកើនរឡើងចរនាល ោះឆប ំ ២០០៥ និង ២០១២ ពី
៩១,៣ ភាគរយ រៅ ៩៦,៤ ភាគរយ។ រទោះជាោ៉ាងណា មិនម្មនការបញ្ជជ ក់ពីវតថម្មនននការ
ចូលររៀនរបស់សិសសរនាោះរឡើយ។ អរារបាោះបង់រចាលការសិការបស់សិសសស្រសី ម្មនអរា
ខពស់ជាងសិសសរបសុ។ រគួសារជាររចើនរផាថ តការយកចិតថទុកដាក់រលើការសិការបស់កូនរបុស 
ររចើនជាងកូនស្រសី ជាពិរសស រគួសារថដលម្មនរបាក់ចំណូលទប។ រពលស្តសថីម្មននផធរពាោះ ឬ 
ររៀបការ អបកទំងរនោះរតូវរបាោះបង់រចាលការសិកា។ រៅទីជនបទ រៅកបុងភូមិម្មនថតសាលា
ករមិតបឋមសិកាថតប៉ាុរណាត ោះ  កាថ រនោះបងខំឲ្យអបកថដលចង់បនថការសិកាករមិតខពស់ រតូវរធវើ
ដំរណើ ររៅរៅទីរកងុ។ សិសសបុរសអាចសាប ក់រៅវតថរដាយមិនអស់របាក់កាស ប៉ាុថនថសិសសនារ ី
មិនម្មនឱកាសថបបរនោះរទ។ ជាងរនោះរៅរទៀត ឳពុកម្មថ យបងាា ញនូវការរពួយបារមមណ៍ចំរពាោះ
សុវតទិភាពកូនស្រសី ថដលរតូវរៅរស់រៅទីរកងុថតម្មប ក់ ង។ គុណភាពននអប់រថំដលម្មនសពវនថង
ជាបញ្ជា ដ៏ចំបង។ រគភូាគររចើនបានបញ្ច ប់ការសិការតឹមថតករមិតវទិោល័យថតប៉ាុរណាត ោះ រហើយ
របាក់របៀវតសរបស់រគូទំងរនោះ ក៏ម្មនករមិតទបផងថដរ។ របើរទោះជា សិទនិទទួលបានការអប់រ ំ
ម្មនថចងកបុងរដឌធមមនុញ្ដ ការររៀនសូរតមិនថមនឥតគិតនថលរនាោះរទ ពីររពាោះឳពុកម្មថ យរតូវ
ចំណាយនថលឈបួលររៅផលូវការររចើន  រដើមផបីញ្ជូ នកូនៗរៅសាលាររៀន ការចំណាយមួយចំនួន 
រមួម្មន  នថលឈបួលរគរូបចំានថង  នថលរបឡង  អំរណាយសរម្មប់រគូ   និងនថលររៀនគួរបថនទម។   កមម
វធីិផថល់អាហារបូករណ៍ដល់សិសសរកីរក បានជួយឲ្យម្មនការរកើនរឡើងចំនួនស្តសថី និងកុម្មរ ីកបុង
ការបនថការសិកាករមិតឧតថមសិកា ប៉ាុថនថ ចំនួននិសសិតស្រសីកបុងចំរណាមចំនួននិសសិតរៅករមិត
ឧតថមសិកា រៅថតម្មនចំនួនតិចតូចណាស់។ កមមវធីិផថល់អាហារបូករណ៍របស់រាជរដាឌ ភិបាល
កមពុជា រៅម្មនចំនួនមិនរគប់រគ្នន់រៅាមបរមិ្មណ និងវសិាលភាពរបស់កមមវធីិរនាោះរទ។  
 

ម្មរា១១៖ ការងារ 
 
 រដាយសារម្មនវសិមភាពោ៉ាងធំកបុងការសិកាអប់ររំវាងរយនឌ័រ រធវើឲ្យស្តសថីមិនទទួល
បានសិទនិរសមើភាពគ្នប កបុងការងាររនាោះរទ។ កបុងករណី ស្តសថីម្មនការអប់រ ំ និងជំនាញខពស់ជាង



 
 

បុរសថដលម្មនតំថណងរសមើគ្នប   ស្តសថីរតូវបានរគររជើសររ ើសឲ្យរធវើការជាងបុរស  រនោះបងាា ញ
ពីសារៈសំខ្នន់ននការបណាថ ក់ទុនរៅរលើការអប់រ ំ  និងការបណថុ ោះបណាថ លថដលម្មនគុណភាព
កាន់ថតរបរសើរសរម្មប់ស្តសថី ថដលរនោះ គឺជាកាថ អាចជំរញុឲ្យម្មនភាពរសមើគ្នប រវាងបុរស និងស្តសថី 
ដ៏ម្មនសកាថ នុពលមួយ រៅកបុងសនធុោះននកម្មល ំងការងាររបស់របរទសកមពុជា។ 
 
 រោងាមរាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា ថដលបានរធវើការសិកាស្រសាវរជាវរលើរគឹោះសាទ នចំនួន 
១.២៧៣ បានរករឃើញថា ចំនួនកមមករភាគររចើន គឺជាស្តសថី រនោះមិនម្មនន័យថា ស្តសថីទំងរនោះ
ម្មនភាពរសមើគ្នប កបុងការងាររនាោះរទ របសិនរបើពួកគ្នត់មិនម្មនឱកាសកាល យជា អបករគប់រគង ឬ 
បុគគលិកថដលម្មនតំថណងកាន់ថតរបរសើរ  និងរបសិនរបើ អបកទំងរនោះរបឈមនឹងលកខខណឍ
ការងារមិនលអ ថដលបញ្ជា រនោះ រតូវរគដឹងថា ថតងថតរកើតម្មនរៅកថនលងការងារភាគររចើន។ 
 
 ចំនួនភាគរយននស្តសថីរៅកបុងកម្មល ំងការងាររសធើថតរសមើនឹងបុរស គឺម្មន៤៩,៤ ភាគរយ។ 
រោងាមចាប់ការងារ ស្តសថីរតូវបានធានានូវការទទួលបានរបាក់ឈបួលរសមើគ្នប  ចំរពាោះការងារ
ដូចគ្នប ។ រទោះជាោ៉ាងណា ការកំណត់របាក់ឈបួលម្មនភាពខុសគ្នប រវាងបុរស និងស្តសថី។ 
  
 ចាប់សថីពីរបបសនថិសុខសងគម សំរាប់បុគគលទំងឡាយណាថដលរតូវបានកំណត់កបុង
ចាប់ការងារ ក៏បានធានានូវសិទនិរសមើគ្នប រវាងបុរស និងស្តសថីផងថដរ កបុងការទទួលបានអតទ
របរោជន៍រផសងៗពីរបសសនថិសុខសងគម ។ មូលនិធិសនថិសុខសងគម ធានានូវការអនុវតថន៍
បញ្ដតថិននចាប់សថីពីរបបសនថិសងគម រតូវអនុរលាមរៅាមចាប់ការងារ ប៉ាុថនថ របសិទនភាព
ការងារគឺតិចតួចណាស់។ រោងាមអងគការពលកមមអនថរជាតិ(ILO) ស្តសថីរមម្ម៉ាយ រៅបនថ
ទទួលបានអតទរបរោជន៍ពីរបបសនថិសុខសងគម។ រទោះជាោ៉ាងណា ចំនួនថដលផថល់ឲ្យ គឺមិន
រគប់រគ្នន់សរម្មប់ការរស់រៅរនាោះរទ  រតឹមថតចំនួន ១,៥ ដុលាល រ  កបុងមួយថខ សរម្មប់ស្តសថី រម
ម្មយ និង១,២៥ ដុលាល រ កបុងមួយថខ សរម្មប់កូនម្មប ក់ សទិតររកាមអាយុ ១៦ ឆប ំ។ 
 
 ររៅពីអតទរបរោជន៍ថដលទទួលបានពីរបបសនថិសុខសងគម ចាប់ការងារក៏ផថល់សិទនិ
ដល់ស្តសថី ឲ្យទទួលបានការឈប់សរម្មកលំថហម្មតុភាព ចំនួន ៩០ នថង (ម្មរា ១៦៩)។ 
រទោះជាោ៉ាងណា រៅកបុងវស័ិយឧសាហកមមជាររចើន ស្តសថីរតវូរគបរណថ ញរចញពីការងារ រៅ
រពលថដលអបកទំងរនោះម្មននផធរពាោះពី៥-៦ ថខ រដើមផីរចួផុតពីការចំណាយរបាក់ឈបួលរៅរលើ
ការឈប់សរម្មកលំថហម្មតុភាព។ របើរទោះជា រាជរដាឌ ភិបាលបានរលើករឡើងថា វស័ិយកាត់



 
 

រដរ  ជាវស័ិយថដលម្មនស្តសថីរធវើការររចើនជាងរគ ប៉ាុថនថរាជរដាឌ ភិបាលមិនបានរដាោះស្រសាយចំរពាោះ
ការររំលាភសិទនិសំខ្នន់ៗ និង ការធាល ក់ចុោះននតនមលរបស់មនុសសជាបនថបនាធ ប់ ថដលកំពុងរកើត
ម្មនរៅកបុងររាងចរកកាត់រដរជាររចើនរនាោះរទ។  ម្មនររាងចរកកាត់រដរោ៉ាងតិចចំនួន ៥៥៨ 
ថដលផថល់ការងារឲ្យកមមករជាង ៤០០.០០០ នាក់ រហើយម្មនកមមករជាស្តសថីចំនួន ៩០ ភាគរយ
ននចំនួនកមមករសរបុរៅកបុងវស័ិយរនោះ។ បញ្ជា មួយកបុងចំរណាមបញ្ជា រផសងរទៀត  គឺស្តសថីជាកមម
ករររាងចរកកាត់រដរ មិនទទួលបានរបាក់ឈបួលអបផបរមិ្ម រហើយរតវូបងខំឲ្យរធវើការបថនទមរម្ម៉ាង 
ថដលលកខខណឍ ការងាររៅកបុងររាងចរកទំងរនាោះរតូវរគដឹងថា ម្មនករមិតទប។ 
 
 ម្មនការររំលាភបំពានកម្មល ំងពលកមមដ៏ធងន់ធងរផងថដរ រៅរលើកមមករចំណាកស្រសុក។ ជា
ររឿយៗ កមមករចំណាកស្រសុក របឈមនឹងរបាក់ឈបួលទប រធវើការររចើនម្ម៉ាង អាហារមិនរគប់
រគ្នន់ រងការរបរពឹតថមិនលអ ការរធវើទរណុកមម គ្នម នរសវាថថទំសុខភាព និងមិនទទួលបានការ
ការពារថផបកចាប់។ 
 
 ស្រសីថរបកបរបរផលូវរភទរបឈមនឹងការចាប់ខលួន របសិនរបើអាជាញ ធរាមទន់អបកទំង
រនោះ។ រដាយសារកាថ រនោះ ស្តសថីរបកបរបរផលូវរភទភាគររចើន រតូវរធវើការលាក់ខលួន រធវើឲ្យកមមវធីិចុោះ
ជួបផាធ ស់ជាមួយពួកគ្នត់ ពិបាកអនុវតថ។ ស្តសថីរធវើការរៅកបុងរសវាកមមផលូវរភទ មិនទទួលបាន 
សិទនិ និងការគំ្នរទរគប់រគ្នន់ាមចាប់រទ។ ម្មនការររ ើសរអើងផងថដររៅរលើស្តសថីថដលរធវើការជា
នារផីសពវផាយស្រសារបៀ និងរធវើការរៅកបុងកលឹបការា៉ា អូរខ ជាទូរៅ អបកទំងរនោះទទួលរងការ
ររំលាភបំពាន និងការរធវើរពសោចាររដាយបងខំ។ 
 
 ស្តសថីភាគររចើនថដលរធវើការរៅកបុងវស័ិយការងារររៅរបព័នន ដូចជា ការងារាមផធោះ 
កសិកមម រនសាទ នរពរឈើ និងសហរគ្នសខ្នប តតូច ថដលអបកទំងរនោះមិនរតូវបានការពារ
រដាយចាប់ការងាររទ។ រោងាមអងគការពលកមមអនថរជាតិ ILO  ការងារររៅរបព័ននបាន
ស្រសូបយកកម្មល ំងពលកមមចំនួន ៨៥ ភាគរយ។  
 

ម្មរា ១២៖ ភាពរសមើគ្នប កបុងការទទួលបានការថថទំសុខភាព 
 
ការទទួលបានរដាយរសមើភាពគ្នប នូវរសវាថថទំសុខភាព និងរសវាពនោរកំរណើ តថដល

ម្មនគុណភាពរគប់រគ្នន់   រតូវបានរាងំសធោះ  មួយថផបករដាយភាពអសមតទភាពរបស់រាជរដាឌ ភិ



 
 

បាលកមពុជា កបុងការថចកចាយព័ត៌ម្មនឲ្យម្មនរបសិទិនភាព អំពីរសវាថថទំសុខភាព និងរសវា
ពនោរកំរណើ តដល់ស្តសថី។ ឧទហរណ៍៖ ព័ត៌ម្មនអំពីជមលឺឆលងាមការរមួរភទ (STIs) មិនរតូវបាន
ផសពវផាយឲ្យបានរគប់រគ្នន់    និងរទៀងទត់ដល់របជាពលរដឌរនាោះរទ   ជាពិរសសដល់ស្តសថី។  
កងវោះខ្នតព័ត៌ម្មន និងរសវាពនោរកំរណើ ត រៅថតបនថជារដើមរហតុមួយ ថដលរធវើឲ្យម្មនការ
រពួយបារមភ។ រលើសពីរនោះរៅរទៀត បុគគលិករពទយកមពុជា ចំាបាច់រតូវរធវើការពរងឹងសមតទភាព 
ររចើនបថនទមរទៀត។ ការរមួផសំគ្នប ននបញ្ជា  របាក់របៀវតសទប និងការទទួលការបណថុ ោះបណាថ ល
រៅម្មនករមិត រធវើឲ្យវស័ិយរវជជសាស្តសថម្មនគុណភាពទបរៅកមពុជា។ 
 

បចចុបផនបរនោះ មិនម្មនកមមវធីិពិនតយឆលុោះរមើលសាទ នភាពជមងឺ ដល់ស្តសថីរបថហលចំនួន 
១៥០០ នាក់ ថដលម្មនជមងឺមហារកីកសផូនរនាោះរទ។ មនធីររពទយមិនបានផថល់នូវការពោបាលអវី
រទ ររៅពីការផថល់ថាប ំបំបាត់ការឈឺចាប់ ដល់ស្តសថីចំនួនជាង ៩០០ នាក់ ថដលចំនួនរនោះ រតូវបាន
សាល ប់រដាយសារជមងឺមហារកីកសផូនជាររៀងរាល់ឆប ំ។ 
 

ខណៈរពលថដលទទួលសាគ ល់ថា រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា គួរទទួលបាននូវការរកាត
សររសើរចំរពាោះកិចចខិតខំរបឹងថរបងរបស់ខលួន      កបុងការទប់សាក ត់មិនឲ្យម្មនការរកីរាលដាលរម
ររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍បនថរទៀត ក៏ដូចជារបយុទនរបឆំងនឹងការររ ើសរអើងរលើអបកផធុករមររាគរអ
ដស៍/ជមងឺរអដស៍ ប៉ាុថនថម្មនកាថ ថដលរៅជាការរពួយបារមភរនាោះគឺថា ស្តសថីរបឈមនិងការឆលងរម
ររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍ រដាយសារមិនទទួលបានព័ត៌ម្មនអំពីរមររាគរអដស៍ ររបៀបការពារ
ខលួន ររបៀបឆលង និងររបៀបពោបាលឲ្យម្មនរបសិទនភាព។ ការយល់ដឹងអំពីរមររាគរអដស៍/ជមងឺរអ
ដស៍ រៅម្មនករមិតទប ពិរសសកបុងចំរណាមស្តសថីរមផធោះទំងឡាយ ថដលរយើងរជឿថា ផល
វបិាករនោះរកើតរចញពីផបត់គំនិតរយនឌ័រថដលរៅបនថរកីរាលដាលកបុងរគប់វស័ិយ និងរកើតរចញ
ពីទំរនៀបទំលាប់វបផធម៌កមពុជា។ ការររ ើសរអើងរៅរលើអបកផធុករមររាគរអដស៍ រៅថតម្មនលកខ
ណៈទូលំទូលាយ និងខ្នល ំងកាល ។ ស្តសថីម្មននផធរពាោះ ថដលបានឆលងរមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍ រតូវ
បានរគរាយការណ៍ថា អបកទំងរនោះរបឈមនឹងការររ ើសរអើងពីបុគគលិកថថទំសុខភាព កបុង
អំឡុងរពលសរម្មលកូន។ ជាក់ថសថង រោងាមរបាយការណ៍សថីពីភាពអាម្ម៉ាស់ ឆប ំ ២០១០ 
(Stigma Index) (ការទទួលអារមមណ៍ថា  គ្នម នការរលើកទឹកចិតថ   និងគ្នម នការទទួលសាគ ល់ពី
សងគម  រដាយសារម្មនជមងឺណាមួយ) ម្មនអបកផធុករមររាគជមងឺ/ជមងឺរអដស៍ ចំនួន ១៤,៣ ភាគ
រយ បាននិោយថា ពួកគ្នត់រតូវបានថណនំាឲ្យបញ្ឈប់ការម្មននផធរពាោះ រដាយសារសាទ នភាព
ផធុករមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍របស់ពួកគ្នត់។ មនុសុសចាស់រៅកបុងសហគមន៍ ថដលជាអបក



 
 

ទទួលខុសរតូវកបុងការចិញ្ច ឹមបីបាច់កុម្មរ  ថដលបាត់បង់ឳពុកម្មថ យរដាយសាររមររាគរអដស៍/
ជមងឺរអដស៍  និងចិញ្ច ឹមបីបាច់កុម្មរម្មនផធុករមររាគរអដស៍/ជមងឺរអដស៍  អបកទំងរនោះទទួលបាន
ជំនួយតិចតួច ឬមិនទទួលបានទល់ថតរសាោះពីរាជរដាឌ ភិបាល។ កបុងរពលកនលងមក អបកទំង
រនោះ បានទទួលការឧបតទមភមាូបអាហារ ប៉ាុថនថឥឡូវគឺមិនម្មនរនាោះរទ។  បុរស-ស្តសថី ថដល
ស្រសលាញ់រភទដូចគ្នប  ក៏ដូចជាអបករញៀនថាប ំផងថដរ របឈមនឹងការររ ើសរអើងកបុងការផថល់នូវរស
វាថថទំសុខភាពនានា។ ពិរសសរនាោះ  រៅរពលថដលរកមុទំងពីររនោះ បងាា ញពីរបវតថិរបស់ខលួន 
អបកទំងរនោះអាចរបឈមនឹងការចាប់ខលួន។ 
 

ម្មរា ១៣៖ ផលរបរោជន៍រសដឌកិចច និងសងគម 
 

ម្មរារនោះ តរមូវឲ្យរាជរដាឌ ភិបាល មិនរតឹមថតលុបបំបាត់នូវការររ ើសរអើងថដលរកើត 
រឡើងពីរាជរដាឌ ភិបាលខលួន ងផាធ ល់រនាោះរទ រហើយថថមទំងចាត់វធិានការនានា រដើមផីធានាថា 
តួអងគរៅកបុងវស័ិយ កជនរផសងៗ ក៏មិនរតូវម្មនការររ ើសរអើងរលើស្តសថីរភទផងថដរ។ 
 

មិនរតឹមថតចាប់មិនរតូវបានអនុវតថប៉ាុរណាត ោះរទ ថថមទំងភាសារកបុងចាប់របស់របរទស
កមពុជា ម្មនអតទន័យរសមើនឹងការដកស្តសថីរចញពីសិទិន និងឱកាសរសមើគ្នប ដូចបុរសរទៀតផង។ 
ឧទហរណ៍៖   ចាប់សថីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍  និងរគួសារ បានថចងថា   ស្តសថីរតូវថតរងចាំរហូតដល់
រយៈរពល ១២០ នថង បនាធ ប់ពីថលងលោះ មុនរពលថដលស្តសថីរនាោះអាចររៀបការថមីបាន ប៉ាុថនថមិន
ម្មនរយៈរពលរង់ចំាដូចគ្នប សរម្មប់បុរសរនាោះរទ។ 
 

រទោះបីជាស្តសថីម្មនសិទិនរលើហរញិ្ដវតទុរសមើនឹងបុរសក៏រដាយ ក៏បុរសថតងថតរគប់រគងលុយ
កាក់ និងរទពយសមផតថិរៅកបុងរគួសារ រដាយមិនឲ្យស្តសថីចូលរមួកបុងការរធវើរសចកថីសររមចចិតថ
រនាោះរឡើយ។ 
 

 
ម្មរា ១៤៖ ស្តសថីរៅាមជនបទ 

 
រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា អោះអាងថា  “កិចចខិតខំរបឹងថរបងរបកបរដាយការាំងចិតថ” បាន

បរងកើតរឡើង រដើមផអីភិវឌណរបរទសកមពុជា រហើយការវវិឌណន៍រនោះ រតូវបានរធវើរឡើងរៅរគប់វស័ិយ



 
 

ទំងអស់ កបុងរគ្នលបំណងរធវើឲ្យម្មនសមភាពននករមិតជីវភាពរស់រៅ និងរសវាកមមរផសងៗ
រវាងទីជនបទ នឹងទីរកងុ។ ជាការបងាា ញពីភសថុាងនន “កិចចខិតខំរបឹងថរបងរបកបរដាយការ
ាំងចិតថរនោះ” រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា ផថល់នូវឧទហរណ៍ននវធិានការថដលបានអនុវតថ រដើមផ ី
“រលើកកំពស់សមភាពរវាងស្តសថី និងបុរសរៅាមតំបន់ជនបទ”     និងរដើមផីរធវើឲ្យរបរសើររឡើង
ដល់សាទ នភាពរស់រៅរៅតំបន់ជនបទ។ ឧទហរណ៍ទំងរនោះ  រមួម្មន ការសាងសង់ផលូវថមីភាជ ប់
ពីរាជធានី និងរខតថនានា រៅកាន់ទីជនបទ ការសាថ ររឡើងវញិនូវផលូវថដក ការសាងសង់សាព ន 
និងរបព័ននធារាសាស្តសថ រពមទំងគំនិតផថួចរផថើមមួយចំនួនរផសងរទៀត។ 
 

ាមលទនផលពិតគឺថា គំនិតផថួចរផថើមនានាដូចបានសរងខបខ្នងរលើ ក៏ដូចជាចំនុចរផសង
រទៀត ថដលបានរលើករឡើងកបុងរបាយការណ៍របស់រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា ម្មនរបសិទនិភាពតិច
តួចកបុងការរធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវជីវភាពរស់រៅជាក់ថសថងដល់របជាពលរដឌរៅជនបទ កបុងការ
បញ្ច ប់ការដរណថើ មយកដីធលី និងការបរណថ ញរចញរដាយបងខំ ឬកបុងការរបយុទនរបឆំងនឹងផល
ប៉ាោះពាល់ដ៏ធងន់ធងរននការអនុវតថសកមមភាពទំងរនោះ រលើរបជាពលរដឌរៅជនបទ (និងទីរបជំុជន) 
ឬកបុងការរលើកកំពស់ពិតរបាកដនូវសមភាពរវាងស្តសថី និងបុរស។ របើរទោះជា គំនិតផថួចរផថើម
នានាថដលបានអនុវតថកនលងមក  អាចផថល់អតទរបរោជន៍សំខ្នន់ៗ  ប៉ាុថនថ  នឹងម្មនលទនផលតិច
តូចប៉ាុរណាត ោះ របសិនរបើមិនម្មនសាលាររៀន រសវាថថទំសុខភាព និងរសវាកមមដនទរទៀត ឬឱ
កាសការងារឲ្យបានរគប់រគ្នន់រៅទីជនបទរនាោះរទ។ 
 

រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា អោះអាងទទួលសាគ ល់នូវតួនាទីសំខ្នន់របស់ស្តសថីរៅកបុងវស័ិយរសដឌ
កិចច ថដលមិនទទួលបានរបាក់កនរម។ ការទទួលសាគ ល់រនោះ ផថល់សារៈសំខ្នន់តិចតួច ររពាោះថា 
ផលរបរោជន៍រសដឌកិចច និងសងគម មិនបានដល់កមមករទំងរនាោះរទ។ ស្តសថីរធវើការរដាយមិន
ទទួលរបាក់កនរម មិនទទួលបានរសវាថថទំសុខភាព សរម្មកលំថហម្មតុភាព និងសិទិនជាមូល
ដាឌ នដនទរទៀតាមចាប់ការងារ។ រដឌបានសនោនឹង “រលើកមពស់ការអភិវឌណន៍រសដឌកិចចរលើរគប់
វស័ិយទំងអស់ និងរៅាមតំបន់ដាច់ស្រសោល”  ក៏ប៉ាុថនថ ម្មនស្តសថីជាររចើនរស់រៅតំបន់ដាច់
ស្រសោល ពីម្មនឱកាសតិចតួច រហូតគ្នម នឱកាសរសាោះ កបុងការរធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវភាពម្មំ
ទំថផបករសដឌកិចចរបស់ខលួន រដាយសារការករមិតពីរកុមរគួសារ និងកងវោះការបណថុ ោះបណាថ ល ការ
អប់រ ំនិងជំនាញ។ 
 



 
 

រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា អោះអាងថា ឃំុ/សងាក ត់នីមួយៗ គួរម្មនស្តសថីោ៉ាងតិចម្មប ក់ ទទួល
បនធុកខ្នងថផបកកិចចការស្តសថី និងកុម្មរ ាមរយៈគណៈកម្មម ធិការសរម្មប់ស្តសថី និងកុម្មរ។ ស្តសថី
ទទួលបនធុកកិចចការរនោះ    គួរថតរធវើការតស ូមតិរលើរគ្នលនរោបាយសរម្មប់សហគមន៍របស់
ខលួន។ មិនម្មនព័ត៌ម្មនណាមួយបងាា ញ  ថារតើការរលើករឡើងរនោះ បានរកើតរឡើងឬោ៉ាងណា
រនាោះរទ។ 
 

រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា បានបរងកើតមជឈមណឍ លស្តសថីចំនួន ១១ កថនលង រៅទូទំងរបរទស
កមពុជា រដើមផផីថល់ព័ត៌ម្មនដល់ស្តសថីអំពីការបណថុ ោះបណាថ លវជិាជ ជីវៈ និងមុខជំនួញ។ រដាយមិន 
ម្មនទិនបន័យផឋល់ឱយបថនទមរទៀត ទក់ទងនឹងការរបរពឹតថរៅននមជឈមណឍ លទំងរនោះ របសិទន
ភាពននមជឈមណឍ លទំងរនាោះ  រៅថតជាការមួយរតូវរធវើការថសវងយល់។ 
 

របាយការណ៍របស់រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា មិនបានរលើករឡើងពីបញ្ជា សនថិសុខរសផៀង 
និងកងវោះអាហារបូតទមភ  ដល់របជាពលរដឌរៅជនបទ   រ ីស្តសថីរៅជនបទរៅថតបនថខវោះអាហារបូ
តទមភជាងស្តសថីរៅទីរបជំុជន   រដាយសារកងវោះមាូបអាហារ   ក៏ដូចជាសារជាតិចិញ្ច ឹមសំខ្នន់ៗផង
ថដរ។ 
 

រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា បានរលើករឡើងនូវកមមវធីិកមចីខ្នប តតូច ថដលរតូវបានបរងកើតរឡើង 
ជាពិរសសសរម្មប់ជួយដល់របជាពលរដឌរៅាមជនបទ កបុងការអភិវឌណន៍រសដឌកិចច។ កមមវធីិ
រនោះបានផថល់នូវ “កមចីសរបុ ៥,៥៦ ពាន់លាន ររៀល ដល់របជាពលរដឌចំនួន ១១.៦៦១ នាក់ រមួ
ម្មនស្តសថីចំនួន ៨.៨៤២ នាក់ រៅកបុងភូមិរគ្នលរៅចំនួន ២៩៨”។  ម្មនការរពយួបារមភអំពីនីតិ
វធីិននការអនុវតថរបាក់កមចីខ្នប តតូចរៅកបុងរបរទសកមពុជា៖ ជាររឿយៗ ការរធវើថផនការ ឬការអប់រ ំ
តិចតួចអំពីហិរញ្ដវតទុ កមចី រសដឌកិចច និងការចំណាយឲ្យម្មនរបសិទនភាព មុននឹងផថល់របាក់កមចី 
ដូរចបោះ រគួសារជាររចើនបានធាល ក់ខលួនជំពាក់បំណុលកាន់ថតររចើន។ 
 

ជរមករៅកបុងតំបន់ាំងទីលំរៅថមីរបស់រាជរដាឌ ភិបាល ថដលអបករងពីការបរណថ ញរចញ
រដាយបងខំ បានចូលរៅរស់រៅ គឺមិនម្មនតរមូវការជាមូលដាឌ នរគប់រគ្នន់ និងខវោះខ្នតជាទូរៅ
រលើរគប់ថផបកទំងអស់។ 

 



 
 

ការនិយមររំលាភយកដីធលីនារពលបចចុបផនប បានផថល់នូវផលអវជិជរបកបរដាយភាពមិន
រសមើគ្នប ដល់ស្តសថី។ រៅរពលថដលរគួសារមួយបាត់បង់ដីធលីរបស់ខលួន បុរសជាសាវ មីនឹងរៅសាប ក់
រៅទីរកងុ រដើមផីថសវងរកការងាររធវើ ខណៈថដលរគួសាររបស់គ្នត់ រតវូបានបញ្ជូ នរៅរៅតំបន់
ថមី។ ស្តសថីជាអបកទទួលរងររគ្នោះពីរដង រដាយទីមួយ គឺបាត់បង់ផធោះសថមផង និងដីរបស់ខលួន រហើយ
និងទីពីរគឺបាត់បង់សាវ មី និងអបកផគត់ផគង់កបុងរគួសារ។ ស្តសថីងាយនឹងរងររគ្នោះពីអំរពើហិងាផលូវរភទ 
និងកំរណើ នអរាននររាគរញៀនស្រសា។  
 

រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា បានរធវើការសនបិដាឌ នថា រោងាមកមមវធីិរបស់ខលួន សាទ នភាពស្តសថី 
រៅាមជនបទនឹងម្មនភាពរបរសើររឡើង ប៉ាុថនថមិនបងាា ញពីរគ្នលរៅ ឬកាលបររិចឆទរពល 
ណាថដលភាពរបរសើរនឹងសររមចបាន និងមិនម្មននីតិវធីិសរម្មប់រធវើការរតួតពិនិតយ និងសំរាប់
រធវើការវាយតនមល។ 
 

សរម្មប់ស្តសថីជនជាតិរដើមភាគតិច   បញ្ជា ធំបំផុតថដលអបកទំងរនាោះកំពុងរបឈម  គឺ
ការបរណថ ញរចញរដាយបងខំពីដីធលីរបស់ពួករគ   ថដលរមួទំងការបំផាល ញបរសិាទ ន   និងធនធាន
ធមមជាតិ    ថដលបណាថ លមកពីការរកីរាលដាលននការររំលាភយកដីធលី។  របរទសកមពុជា   បាន
ផថល់ដីសមផទន    ថដលម្មនទំហំធំៗរៅដល់រកុមហ ុន កជនោ៉ាងររចើន   ររកាមទរមង់ជា
ដីសមផទនរសដឌកិចច សរម្មប់រគ្នលបំណងរធវើកសិឧសាហកមម ជីកយកថរ ៉ា និងបរងកើតវារអីគគី
សនី។ គររម្មងទំងរនោះ បានបងកឲ្យម្មនការររំលាភបំពានជាលកខណៈរបព័ននរៅរលើបុគគល និង
សិទិនសមូហភាពរបស់សហគមន៍ថដលរងផលប៉ាោះពាល់  ដូចជា ការផាល ស់បថូរទីលំរៅរដាយបងខំ 
ការគំរាមកំថហង និងការរធវើទុកខបុករមបញរៅរលើរបជាពលរដឌជនជាតិរដើមភាគតិចថដលរធវើការ
តវា៉ា និងបានបងកឲ្យបាត់បង់របរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់អបកទំងរនាោះរទៀតផង។ 
 

ម្មរា ១៥៖ ភាពរសមើគ្នប ចំរពាោះមុខចាប់ និងកបុងបញ្ជា រដឌបផរវណី 
 

សាកខីកមមរបស់ស្តសថីរៅកបុងតុលាការ គឺថតងថតមិនម្មនភាពរសមើគ្នប ជាមួយសាកខីកមមរបស់ 
បុរស។ ស្តសថីថដលជាជនរងររគ្នោះពីអំរពើហិងាកបុងរគួសារ ថតងថតបងាា ញពីភាពខវោះជំរនឿរលើ
កម្មល ំងម្មនសមតទកិចច និងតុលាការ ថដលជាអបកទទួលខុសរតូវកបុងការអនុវតថចាប់ទំងរនោះ។ 
ស្តសថីជាជនរងររគ្នោះ រតូវម្មន កសារជាររចើនពាក់ព័នននឹងការទទួលរងរបួស  រដើមផីបងាា ញ
ជាភសថុាងពីករណីបណថឹ ងរបស់អបកទំងរនោះ។ រៅកបុងករណីជាររចើន ស្តសថីជាជនរងររគ្នោះនឹង



 
 

មិនថសវងរកយុតថិធម៌រនាោះរទ រដាយសារអបកទំងរនោះ ខវោះជំរនឿរលើរបព័ននយុតថិធម៌  ឬរដាយសារ
ការចំនាយខពស់រលើការដាក់បណថឹ ងរៅតុលាការ។ អារមមណ៍ថដលម្មនភាពមិនរបាកដរបជា
ទំងរនោះ មិនថមនគ្នម នមូលរហតុមកសំអាងរនាោះរទ មូលរហតុរនាោះគឺថា ស្តសថីជាជនរងររគ្នោះ
ទទួលរងបញ្ជា របឈមជាររចើនរផសងគ្នប រៅកបុងតុលាការ ដូចជា វសិមភាពរយនឌ័ររៅរគប់
លំដាប់ថាប ក់ននរបព័ននតុលាការ របការរនោះដាក់បនធុកកបុងការថសវងរកភសថុាងរលើការទទួល
ខុសរតូវរបស់អបកទំងរនោះ។  ចំរពាោះររឿងកថីថលងលោះ ស្តសថីរតូវថតរធវើការផសោះផារពីររៅបីដង រៅ
មុខតុលាការ។ ជាររឿយៗ តុលាការថតងថតដាក់សម្មព ធឲ្យស្តសថីផសោះផាជាមួយសាវ មី រដាយ
ថណនំាឲ្យស្តសថីជាម្មច ស់បណថឹ ងម្មនភាពអត់ធមត់ និងម្មនការរោគយល់។ កបុងករណីននអំរពើ
ហិងាកបុងរគួសារជាររចើន តុលាការថតងថតសនមត់ថា ស្តសថីជាអបកខុសររពាោះថាជាអបករផថើមរធវើឲ្យ
សាវ មីម្មនកំហឹង។ 
 

ម្មរា ១៦៖ ភាពរសមើគ្នប រៅកបុងចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ 
 
ចាប់កមពុជាសថីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ ម្មនកថាខណឍ ជាររចើន ថដលម្មនលកខ

ណៈររ ើសរអើងរដាយបនាធ បស្តសថីមិនឲ្យរសមើបុរស។ រៅកមពុជា ស្តសថីមិនម្មនសិទិនរលើរទពយសមផតថិ
រសមើនិងបុរសរទ។ រទោះបីជាម្មរា ៧០ ននចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ អនុញ្ជដ តឲ្យស្តសថី 
ទទួលបានរទពយសមផតថិបនាធ ប់ពីថលងលោះ ប៉ាុថនថបញ្ជា ថដលរកើតម្មនជាធមមារនាោះ គឺថាកមម
សិទនិរលើដីធលីរមួគ្នប  រៅរពលខលោះ រ ម្ ោះសាវ មីរតវូបានបញ្ចូ លកបុងប័ណតកមមសិទិនដីធលី រដាយមិន
ម្មនការដឹងលឺពីរបពនន រហើយបុរសជាបថីអោះអាងថា ខលួនម្មនកមមសិទិនរលើដីធលីពីាំងដំបូង រៅ
បនាធ ប់ពីរលំាយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ រោងាមចាប់រនោះ ស្តសថី និងបុរស ម្មនកាតពវកិចច
រសមើគ្នប កបុងការថថរកាកូន។ រៅកបុងករណីថដលបុរសចាករចញពីស្តសថីជារបពនន រៅរកស្តសថីមួយ
រផសងរទៀត ឬក៏ររពាោះបុរសជាសាវ មីរតវូបញ្ជូ នរៅពនននាគ្នរ ស្តសថីជាភរោិថតងថតទទួលរងនូវ
ការចិញ្ច ឹមបីបាច់កូន រដាយមិនម្មនជំនួយថផបកហិរញ្ដវតទុរនាោះរទ។ រោងាមការស្រសាវរជាវ 
ថដលរធវើរឡើងរដាយកមមវធីិរសផៀងអាហារពិភពរលាក បងាា ញថា រៅរបរទសកមពុជា  ម្មន
រគួសារចំនួន ៣០ ភាគរយ គឺស្តសថីអបកដឹកនំារគសួារ។ 
 

ស្តសថីម្មនឱកាសតិចតួចកបុងការររជើសររ ើសគូស្រសករ រដាយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍រតវូបាន
ររៀបចំទុកដាក់ពីឳពុកម្មថ យ និងស្តសថីកាល យជាកូនរកមំុទំងរៅវយ័ជាកុម្មរ រៅថតបនថរកើតម្មន
ជាទូរៅកបុងរបរទសកមពុជា។ កបុងករណីជាររចើន របសិនរបើ រកមងស្រសីម្មនអាយុរកមងខ្នល ំង រនាោះ



 
 

រគួសារ និងបុរសជាសាវ មី រធវើការសូកបា៉ា ន់អាជាញ ធរកបុងភូមិ ឲ្យថកលងបនលំអាយុកំរណើ តរកមងស្រសី
ទំងរនោះ។ 
 

ចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ បានថចងថា៖ “ បថី ឬ របពនន អាចបថឹងសំុថលងលោះគ្នប
បាន កាលរបើម្មនមូលរហតុរគប់រគ្នន់បញ្ជជ ក់ថា ខលួនពំុអាចរមួរស់ជាមួយគ្នប តរៅរទៀតបាន”។ 
រៅកបុងការអនុវតថជាក់ថសថង ចំរពាោះស្តសថីម្មនការលំបាកកាន់ថតររចើនរឡើងកបុងការរលំាយ 
ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចជាការចំណាយ កងវោះ កសារចំាបាច់ និងការរធវើដំរណើ រឆង យ 
របការទំងរនោះ ជាររឿយៗរតូវបានរលើករឡើងថា ជាឧបសគគកបុងការថលងលោះសំរាប់ស្តសថី។ ស្តសថី
ជាជនរងររគ្នោះពីអំរពើហិងាកបុងរគួសារ ម្មនជររមើសតិចតួច រដើមផីរគចរចញ។ អបកទំងរនោះ 
ថតងថតរតូវបានបងខំឲ្យបនថចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍  រដាយសារមូលរហតុផលូវចាប់ និងរសដឌ
កិចច។ ករណីអំរពើហិងាកបុងរគួសារជាររចើនរៅាមទីជនបទ ករមនឹងរតូវបានរគរាយការណ៍
ណាស់។ ចាប់ស្រសី បានរលើករឡើងថាស្តសថីគួរថតរកាទុកររឿងរា៉ា វរបស់ខលួនរៅកបុងផធោះ។ រនោះគឺជា
សម្មព ធ  កបុងការរកា “មុខម្មត់”   រដើមផរីជៀសវាងមិនឲ្យម្មនភាពអាម្ម៉ាសរៅកបុងសហគមន៍។ 
បញ្ជា រនោះជោះឥទនិពលដល់រគប់ឋានៈសងគមទំងអស់។ រទោះបីជារៅរពលស្តសថីរាយការណ៍អំពី
អំរពើហិងាកបុងរគួសារក៏រដាយ ក៏អាជាញ ធរថតងថតឈររៅខ្នងភាគីសាវ មី និងងាយស្រសលួកបុង
ការទទួលយករបាក់កនរមរដើមផបីញ្ច ប់ររឿងកថី។ ស្តសថីជាររចើន បាននិោយថា ពួកគ្នត់ម្មន
អារមមណ៍ខ្នម ស់រអៀន រៅរពលរាយការណ៍អំពីអំរពើហិងាកបុងរគសួាររៅអាជាញ ធរជាបុរស។ 
រសធើរថតរគប់អាជាញ ធរទំងអស់និោយថា ពួកគ្នត់មិនម្មនសមតទភាពកបុងការរដាោះស្រសាយបញ្ជា
អំរពើហិងាកបុងរគួសាររទ ររពាោះពួកគ្នត់មិនបានទទួលការបណថុ ោះបណាថ លរនាោះរទ។ អំរពើ
ហិងាថផបករសដឌកិចច និងផលូវចិតថ ក៏ជាបញ្ជា  រហើយក៏មិនរតូវបានរលើករឡើងរៅកបុងចាប់កមពុជា
ផងថដរ។ រៅកបុងចាប់កមពុជា មិនម្មនបញ្ដតថិណាមួយថចងពីកិចចការពារខលួនរនាោះរទ។    ម្មន
ករណីជាររចើន  ថដលស្តសថីរតូវបានជាប់ពនននាគ្នរ  រដាយសារបានសម្មល ប់សាវ មីរបស់ខលួន  ថដល
រកើតរចញពីអំរពើហិងាកបុងរគួសារ។ 
 

ជាររឿយៗ ជនរបរពឹតថបទរលមើស រចួផុតពីការទទួលរទស រដាយររបើរបាស់នូវអំណាច 
និងការសូកបា៉ា ន់ រដើមផីរជៀសវាងពីការកាត់រទស។ កបុងឆប ំ ២០១២ បុរសថដលរងការរចាទ
របកាន់ពីបទជួញដូរផលូវរភទរតឹមថត ២៣ ភាគរយប៉ាុរណាត ោះ ថដលបានឃំុខលួន។ ជាររឿយៗ រៅ
រពលថដលសាវ មីជាប់ពនននាគ្នរពីបទររបើអំរពើហិងាកបុងរគួសារ ស្តសថីជាភរោិមិនអាចថលងលោះ 
បានរទ រដាយសារមូលរហតុហិរញ្ដវតទុ។ រៅអំឡុងរពលថដលបុរសជាសាវ មីជាប់រៅកបុង



 
 

ពនននាគ្នរ ស្តសថីជាភរោិមិនបានទទួលការគំ្នរទពីរាជរដាឌ ភិបាលរនាោះរទ និងថតងថតអនុញ្ជដ ត
ឲ្យសាវ មីវលិរតឡប់មកវញិបនាធ ប់ពីរតូវបានរដាោះថលង។ កបុងចំរណាមករណីទំង ៣១៣ ថដល
បានរាយការណ៍រៅអងគការអាដ ហុក រៅឆប ំ ២០១២ ម្មន ៦៨,២%  ករណីបានផថល់ផលប៉ាោះ
ពាល់ដល់កូនថដលម្មនអាយុពី ៥ រៅ ១៨ ឆប ំ។ 
 

រដើមផីកាត់រទសបុរសរបរពឹតថអំរពើហិងាកបុងរគសួារ ទល់ថតម្មនភសថុាងបងាា ញអំពី
អំរពើហិងា សាកសី ក៏ដូចជារបូថតពីការរងរបួសនានា។ បញ្ជា រនោះបានរារាងំស្តសថីពីការថសវងរក
ជំនួយថដលស្តសថីរតូវការ។ រៅរកមទទួលយកសំណូកពីជនជាប់រចាទ ជាថបូរនឹងការបនទយទមងន់
រទសមិនសូវជាធងន់។ ទណឍ កមមចំរពាោះការររបើអំរពើហិងាកបុងរគួសារ គឺចាប់ពី ១ ឆប ំ ដល់ ៥ ឆប ំ
ររចើនបំផុត  អាស្រស័យរៅរលើភាពធងន់ធងរននអំរពើហិងារនាោះ។ អងគការមិនថមនរដាឌ ភិបាល ថដល
ជួយដល់ជនរងររគ្នោះជាស្តសថីពីអំពីហិងាកបុងរគសួារ រធវើការរគបដណថ ប់ការងាររបស់ខលួន ភាគ
ររចើនរៅទីរកងុធំៗជាររចើន រដាយទុកឲ្យស្តសថីរៅជនបទម្មនជររមើសតិចតួចប៉ាុរណាត ោះ។ 
 

អនុសាសន៍ទូរៅ ១៩៖ អំរពើហិងារលើស្តសថ ី
 

គួរកត់សម្មគ ល់ថា រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាមិនបានរលើករឡើងនូវអនុសាសន៍ទូរៅ ១៩ 
រៅកបុងរបាយការណ៍ជាតិរនាោះរទ។  
 

ស្តសថីរៅកមពុជាទទួលរងររគ្នោះពីអំរពើហិងារលើរយនឌ័រ  រៅរសធើររគប់ទិដឌភាពននជីវតិ។ 
ទសសនៈវបផធម៌ និងរបនពណីរៅរលើស្តសថី ថដលរតូវបានចងរកងរៅកបុងចាប់ស្រសី ជំរញុឲ្យស្តសថី
សទិតរៅររកាមការបងាគ ប់បញ្ជជ រជុលហួសរហតុ។ អំរពើហិងាកបុងរគួសារ ការរបៀតរបៀនផលូវរភទ 
ការជួញដូរផលូវរភទ និងជួញដូរមនុសស បនថរកើតម្មនជាទូរៅរៅកបុងរបរទសកមពុជា។ ស្តសថី
របឈមមុខនឹងអំរពើហិងាថដលរកើតរចញពីរបនពណីវបផធម៌ និងអំរពើពុករលួយរៅកបុងរបព័នន
យុតថិធម៌។ អំរពើហិងាកបុងរគួសារ រៅថតបនថរកើតម្មនោ៉ាងររចើន។ ម្មនការដាក់ទណឍ កមមតិច
តួចរៅរលើជនរបរពឹតថអំរពើហិងាកបុងរគួសារ  រដាយសារអំរពើពុករលួយកបុងរបព័ននយុតថិធម៌  ក៏
ដូចជាកងវោះការយល់ដឹងពីចាប់ ជាពិរសសរៅាមជនបទនានា។ អសនថិសុខហិរញ្ដវតទុ គឺជា
មូលរហតុចំបងថដលរារាងំស្តសថីកបុងការដាក់ពាកយបណថឹ ងថលងលោះ។ ការជួញដូរផលូវរភទ គឺជា
បញ្ជា ដ៏ធំមួយ។ ជាររឿយៗ រកមងស្រសីមួយចំនួនរតូវបានឱពុកម្មថ យ ឬសាច់ញាតិលក់ាំងពីរកមង 
រៅកបុងការជួញដូរផលូវរភទ ថដលរកមងស្រសីខលោះម្មនអាយុរតឹម ៥ឆប ំ។ ឧបសគគចំបងមួយ កបុងការ



 
 

របយុទនរបឆំងនឹងការជួញដូរផលូវរភទ   និងការរធវើរពសោចាររដាយបងខំរៅកមពុជា   គឺមកពីការ
រកចំណូលបានោ៉ាងររចើនពីអំរពើទំងរនោះ     និងមកពីមន្តនថីនគរបាលរាជរដាឌ ភិបាលកមពុជាពុក
រលួយ។ រោងាមអបកជំនាញខលោះបានបងាា ញថា ចំនួនរបាក់ចំណូលរៅកបុងការជួញដូរផលូវរភទ
រៅកមពុជា គឺម្មនរបថហល មួយភាគបីននផលិតផលជាតិសរបុ (GNP) របស់របរទសកមពុជា។   
រាជរដាឌ ភិបាលកមពុជា ទទួលសាគ ល់ថាការជួញដូរមនុសស និងការរធវើអាជីវកមមផលូវរភទ រៅថត
រកើតម្មនរឡើង រហើយបានរលើករឡើងនូវកមមវធីិមួយចំនួនសមស្រសបរដើមផីលុបបំបាត់បញ្ជា រនោះ 
ដូចជា “ពរងឹងសមតទភាពតុលាការកបុងការអនុវតថពាកយបណថឹ ងពាក់ព័នននឹងករណីជួញដូរមនុសស
ឲ្យកាន់ថតម្មនភាពចាស់លាស់ និងម្មនរបសិទនិភាព រហើយជំរញុឲ្យម្មនការថសវងរក និងម្មន
ការរសុើបអរងកតឲ្យកាន់ថតសកមមរលើករណីជួញដូរមនុសសនានា”។ ប៉ាុថនថ រៅកបុងរបាការណ៍ជាតិ
មិនបានលំអិតឲ្យបានចាស់ពីវធីិសាស្តសថថដលនឹងរធវើឲ្យសររមចនូវរគ្នលរៅទំងរនោះរនាោះរទ។  


