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រសចក្តតមលែងអំណរគណុ 
 

្ូមខថលងអាំណរគុណោ៉ាងរជាលររៅចាំរពាុះ អងគការជាំនួយរពុះវហិារ/រគិ្តស្ថ្និកោណឺម្ម៉ាក 
(DCA/CA) ភាន ក់ងារអភិវឌឍន៍អនតរជាតិកាណាោ (The Canadian International Development Agency) ចាំរពាុះការ 
ជួយឧបតថមភរោយនិរនតភាពដល់គណៈកម្មម ធិការននអងគការមិនខមនរោា ភិបាលកមពុជា រដើមបីអនុ្ញ្ញដ លុប 
បាំបាត់រាល់ទាំរង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ (NGO-CEDAW)។ 

  

្ូមខថលងអាំណរគុណជាពិរ្្ចាំរពាុះ អងគការ្នតិភាព និងការអភិវឌឍន៍ (PYD) រប្់របរទ្ 

រអ្ា៉ាញខដលបានឧបតថមភខផនកបរចចករទ្ និងទីរបឹកា។ 
  

្ូមខថលងអាំណរគុណចាំរពាុះអងគការ ្ម្មគមជា្ម្មជិកគណៈកម្មម ធិការននអងគការមិនខមនរោា ភិ-
បាលកមពុជា រដើមបអីនុ្ញ្ញដ លុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ អនុគណៈកម្មម ធិការទាំង ៦ 

បុគគលិក និងអ្់រោករោកស្្ីខដលបានោាំរទដល់កមមវធីិរនុះ។ 

  

NGO-CEDAW ក៏្ូមអរគុណជាអតិបរម្មផងខដរចាំរពាុះ ខែមបូវ (CAMBOW) បានផតល់រោបល់ 

ខដលម្មនស្ថរៈ ា្ំខ្នន់ជាររចើន។ 

  

្ូមខថលងអាំណរគុណផងខដរ ជាពិរ្្ដល់ស្ថធារណៈជនទាំងអ្់ខដលបានទូរ្័ពទមក
ពិភាកា កនុងកមមវធីិវទិយុ  រពមទាំងបានខចករ ាំខលកបទពិរស្ថធន៍នានាខថមរទៀត។ NGO-CEDAW ្ងឃឹមថា បទ
ពិរស្ថធន៍ រប្់អនកទាំងអ្់រនាុះ អាចនឹងជួយរលើកទឹកចិតតដល់ជនរងររោុះរផសងៗរទៀតឱ្យម្មនរ្ចកតី
កាល ហានមក បងាា ញនូវបទពិរស្ថធន៍។ 

 

NGO-CEDAW ្ងឃឹមថា របាយការណ៍រនុះនឹងរតួ្រាយផលូវឱ្យ្នរៅរកការផ្លល ្់បតូររដើមបី
ឱ្យម្មន ្មភាពរវាងស្ត្តី និងបុរ្ជាលកខែណឌ ចាំបាច់ រដើមបីឱ្យម្មនការអភិវឌឍ្ងគមមួយរបកបរោយ
រ្ថរភាព និង្ុែដុមរមនា។ 
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បពុវកថា 
  

ការទទួលស្ថគ ល់តួនាទីរប្់ស្ត្តី ជាភាន ក់ងាររដើមបី្នរៅរកការផ្លល ្់បតូរកនុងការអភិវឌឍ្ងគម គឺ
ជា្មិទធិផលដ៏យូរអខងវងមួយរប្់ចលនាស្ត្តីអនតរជាតិ។ កនុងរោលបាំណងរដើមបីរកា និងរធវើឲ្យរកីចាំររ ើនខថម
រទៀតនូវចលនាអងគការ្ហរបជាជាតិបានបរងាើតរ ើងនូវអនុ្ញ្ញដ ជារោលោ៉ាងចា្់ោ្់ ្តីពី្ិទធិស្ត្តី
គឺៈ អនុ្ញ្ញដ ្តីពីការលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ រៅកាត់ថា CEDAW ។ 
 

អនុ្ញ្ញដ រនុះ រតូវបានរពុះរាជាណាចរកកមពុជាផតល់្ចច ប័នរៅឆ្ន ាំ១៩៩២ រោយទទួលយកទាំង 
ស្្ុង ខដលម្មនន័យថា កមពុជាបាន្នាចប់រផតើមនូវដាំរណើ រការរដើមបីធានានូវ្មភាពរវាងបុរ្ និងស្ត្តី។ 
ការរបតជាញ ចិតតរនុះ តរមូវឱ្យរធវើការចត់វធិានការខផនកចាប់ និងាក់ខតងរោលនរោបាយក៏ដូចជា 
រោលការណ៍ខណនាាំនានារដើមបីកាត់បនថយនូវគាំោតរវាងរយនឌ័រ និងការលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្  
រអើងរលើស្ត្តីរភទរៅកមពុជា។ ការរបតជាញ ចិតតរនុះ ក៏តរមូវឱ្យកមពុជាោក់ជូនរៅគណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហ
របជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW នូវរបាយការណ៍របចាំអាណតតិ្តីពីដាំរណើ រការរតួតពិនិតយ និងវាយតនមលការ 
ផសពវផាយ និងការអនុវតតន៍ CEDAW រៅរបរទ្កមពុជាផងខដរ។ រហូតមកដល់រពលរនុះ រាជរោា ភិបាលកមពុជា
បានោក់ជូននូវរបាយការណ៍រមួមួយ គឺរបាយការណ៍រលើកទី១ រលើកទី២ និងរលើកទី៣។ របាយការណ៍រនុះ 
រតូវបានពិនិតយរៅកនុង្ម័យរបជុាំទី៣៤ រប្់គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW 

កាលពីខថងទី១៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០០៦។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត រាជរោា ភិបាលកមពុជាក៏បាន្ររ្រ 
របាយការណ៍រមួមួយរទៀតរលើកទី៤ និងរលើកទី៥ ខដលបានបញ្ច ប់រៅខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៩ រហើយរៅមិនទន់ 
បានវាយតនមលរោយគណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW រៅរ ើយរទ។  
របាយការណ៍ចុងររកាយរនុះ រតូវបានោក់ជូនរៅគណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក 
CEDAW កាលពីខែកញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១០ កនលងរៅ។ 
 

រៅឆ្ន ាំ២០០៥ គណៈកម្មម ធិការននអងគការមិនខមនរោា ភិបាលកមពុជារដើមបអីនុ្ញ្ញដ លុបបាំបាត់រាល់ 
ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ (NGO-CEDAW) និងគណៈកម្មម ធិការស្ត្តីកមពុជា (CAMBOW) បាន្ររ្រ
របាយការណ៍រប្់អងគការមិនខមនរោា ភិបាល ្តីពីការអនុវតតន៍អនុ្ញ្ញដ លុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការ
ររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ (CEDAW) រលើកទី៣ ខដលរតូវបានោក់ជូនជារលើកដាំបូងរៅគណៈកម្មម ធិការននអងគការ 
្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW។ NGO-CEDAW រតូវបានបរងាើតរ ើងរៅឆ្ន ាំ១៩៩៥ បនាទ ប់ពី្កមមជនស្ត្តី 
កមពុជាមួយចាំនួនបានរត ប់មកពីការចូលរមួកនុង្ននិ្ីទពិភពរោក្តីពីស្ត្តីរៅទីរកុងរប៉ាកាាំង។ តួនាទី 
រប្់ NGO-CEDAW គឺរដើមបីរតួតពិនិតយ និងរលើក្ទួយការអនុវតតន៍ CEDAW រៅកមពុជារពមទាំងចូលរមួកនុងការ  
ត  ្ូមតិបនាទ ប់ពីបានរចញផាយនូវរបាយការណ៍ស្្រម្មល។ 
 

ចប់ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩២ រហូតមក កមពុជាបានោក់រចញនូវវធិានការរោលការណ៍នានារដើមបី្ររមច 
បាននូវ្ិទធិខផនកចាប់ នរោបាយ និង្ងគម ខដល ា្ំរៅខកលាំអទាំងលកខែណឌ  និងស្ថថ នភាពស្ត្តីកនុង្ងគម 
កមពុជា។ វធិានការទាំងរនុះ រតូវបានបងាា ញរៅកនុងរបាយការណ៍រប្់រោា ភិបាល។ ក៍ប៉ាុខនតរទុះបីជាម្មនការ
រកីចាំររ ើនែលុះក៏រោយ ក៏រៅខតម្មនបញ្ញា ជាររចើនរទៀតខដលរតូវរធវើរដើមបីឱ្យម្មនការផ្លល ្់បតូរ។ ដូចខដលបាន
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បញ្ញជ ក់រៅកនុងបទអាថ ធិបាយ្ននិោា នរប្់គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW 

រៅកនុងការពិនិតយរ ើងវញិនូវរបាយការណ៍រប្់រោា ភិបាលរបចាំឆ្ន ាំ២០០៦។ រទុះបីជាម្មនការផ្លល ្់បតូរែលុះៗ
ក៏រោយក៏គម្មល តរវាងបុរ្ និងស្ត្តីរៅខតឃ្លល តពីោន ឆ្ង យដខដល រហើយគម្មល តទាំងរនាុះ រែើញម្មនរៅកនុង 
្ូចចនករមួយចាំនួនដូចជា ខផនក្ុែភាព អកខរភាព ការចូលរួមកនុងឆ្កនរោបាយ និងការទទួលបាននូវធន 
ធានរ្ដាកិចចជារដើម។ ្មភាពរយនឌ័ររៅខតជាបញ្ញា របឈមដខដលរៅកមពុជា។ 
 

រដាធមមនុញ្ដឆ្ន ាំ១៩៩៣ និងនីតិកមមនានា ដូចជាចាប់ពាក់ព័នធវ ិ្ ័យអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧ បានកាំណត់ពី
ការរបតជាចិតតរប្់រោា ភិបាលរៅកនុងវ ិ្ ័យចាប់ចាំរពាុះ្ិទធិកុម្មរ ខដលរតូវម្មនរបព័នធអប់រ ាំមួយរបកបរោយ 
គុណភាព។ រកបែណឌ ចាប់រតូវបានាក់ខតងរ ើងរដើមបីខ្វងរកដាំរណាុះស្ស្ថយ ចាំរពាុះបញ្ញា អនកខរភាពរៅ
កនុងរបរទ្ ជាពិរ្្រៅកនុង្ហគមន៍រកីរកបាំផុត ឬកនុងចាំរណាមជនជាតិរដើមភាគតិចរពមទាំងកនុង 
ចាំរណាមជនពិការផងខដរ។ 
 

អាស្្័យរោយ្ម្មព ធ្ងគម និងភាពរកីរក កុម្មរភីាគររចើនពុាំបានទទួលកាំរតិននការអប់រ ាំរ្មើកុម្មរា 
រទ។ កងវុះការអប់រ ាំរនុះ បានរារាាំងស្ត្តីមិនឱ្យចូលរមួកនុងឆ្កនរោបាយ រោយស្ត្តីខតងខតែវុះទាំនុកចិតតកនុងការ 
រធវើការងារជាស្ថធារណៈ។ ការបាត់បង់ឱ្កា្្ិការប្់ស្ត្តីខបបរនុះ ក៏ទាំនងជាឧប្គគមួយ្រម្មប់ស្ត្តី 
កនុងការរ្ងចប់បាននូវតាំខណង ា្ំខ្នន់ៗកនុងវ ិ្ ័យឯកជនខដរ។ 
 

បចចុបបនន ថវីតបិតខតម្មនរហោា រចនា្មព័នធរៅកនុងរដាធមមនុញ្ដខដលម្មនស្ស្ថប់រហើយក៍រោយក៏ភាព 
ែុ្ោន រវាងចាប់ និងស្ថថ នភាពជាក់ខ្តងរៅខតជាឧប្គគមួយដ៏ចាំបង។ ឧប្គគចាំបងរនុះ រកើតរ ើងរោយ 
ស្ថរខតបរបិទនរោបាយ្ងគមកមពុជា។ ការទទួលស្ថគ ល់្ិទធិ និងរ្រភីាពខដលខចងរៅកនុងរដាធមមនុញ្ដ និង
ចាប់រផសងៗ ក៏ដូចជារៅកនុងនីតិបុគគលពាក់ព័នធនានា គឺពុាំបានផតល់របរោជន៍ដល់ស្ត្តី ដូចម្មនខចងកនុងចាប់
ទាំងរនាុះរទ។ បញ្ញា រនុះ គឺអាស្្័យរោយការរបតិបតតិាមរកម្ីលធម៌ និងការអនុវតតន៍នានារៅកនុង្ងគម
ដូចជា «ចាប់ស្្ី» ជារដើម ខដលបានខចងជាបញ្ដតតិ្រម្មប់ស្ត្តីទូរៅ។ បញ្ញា រនុះ បាននាាំមកនូវអរា 
អនកខរភាពែព្់កនុងចាំរណាមស្ត្តី រពមទាំងជាគាំនាបដល់ចលនា និងឱ្កា្រលើស្ត្តីខថមរទៀតផង។ 

 

ជាលទធផល ស្ត្តីកមពុជារគប់លាំោប់ថាន ក់ទាំងអ្់ គឺងាយរងររោុះពីភាពរកីរកជាងបុរ្។ ស្ត្តីមិន 
រោន់ខតម្មនរបាក់ចាំណូលទបប៉ាុរណាណ ុះរទ ប៉ាុខនតខថមទាំងពុាំ្ូវម្មនឱ្កា្ទទួលបានវ ិ្ ័យរ្ដាកិចចរទៀត 
ផងអាស្្័យរោយឥរោិបទររ ើ្ រអើង ខដលោប្ងាត់ដល់ឱ្កា្ជររមើ្រប្់ស្ត្តី។ 
 

រនុះគឺជាបញ្ញា ធមមារៅរហើយ ខដលស្ត្តីម្មនការរគប់រគងតិចតួចរលើវ ិ្ ័យធនធាន រហើយជា 
ពិរ្្ជាក់ខ្តង គឺស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគតិច និងស្ត្តីភាគតិចរផសងរទៀត ដូចជាស្ត្តីពិការជារដើម។ ដូចរៅ 
កនុងរបរទ្ភាគររចើនរៅអា្ីុអារគនយ៍ខដរ កមពុជាក៏រៅម្មនអរាស្ត្តីចូលរមួកនុងឆ្កនរោបាយទបជាង 
របរទ្នានារៅរលើពិភពរោកខដរ (អងគការ្ហរបជាជាតិឆ្ន ាំ២០១០)។ រដើមបីធានាឱ្យម្មនការបនតការរកី 
ចាំររ ើន្ងគមខថមរទៀតចាំណុច ា្ំខ្នន់ោ៉ាងចា្់្រម្មប់កមពុជា គឺការរធវើគាំរអូភិវឌឍន៍ខដលធានាបាននូវ្ម 
ភាពរយនឌ័រ។ 
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ការផតល់អាំណាចខ្នងរ្ដាកិចច រពមទាំងការអភិវឌឍន៍ខផនក្ងគម និងនរោបាយដល់ស្ត្តី គឺជាភាព 
ចាំបាច់កនុងការខកលាំអនូវជីវតិរប្់របជាពលរដា ខដលជាប់ោាំងរៅកនុងវដតននភាពរកីរក និងការមិនឲ្យចូលរមួ 
កនុង្ងគម។ ការផតល់ឱ្កា្កនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចច និងអប់រ ាំស្ត្តី គឺជាកាត មួយោ៉ាង ា្ំខ្នន់រមួជាមួយការជួយ 
ឧបតថមភរផសងៗរទៀត ខដលចាំបាច់រដើមបីជាំនុះបានរលើភាពរកីរក និងការមិនឲ្យចូលរួមកនុង្ងគម។ ជាំហា ន 
ដាំបូងរៅកនុងដាំរណើ រការរនុះ គឺរតូវយល់អាំពីជាំហររប្់កមពុជាជាមុន្ិន ថារតើកមពុជាកាំពុងឈររៅថាន ក់ណា 
កនុងការលុបបាំបាត់ការររ ើ្ រអើងខផនករយនឌ័រ។ ការយល់ដូរចនុះ គឺជាយុទធស្ថស្ត្តខដលរបើកផលូវឱ្យរយើងរដើមបីរធវើ 
ការងាររៅអនាគត រនុះរហើយខដលជារោលបាំណង ា្ំខ្នន់រប្់របាយការណ៍រនុះ។ 

 

របាយការណ៍រនុះ រផ្លត តការយកចិតតទុកោក់ចាំរពាុះការវាយតនមលរលើការផសពវផាយ និងការអនុវតតន៍ 

អនុ្ញ្ញដ  CEDAW ចប់ាាំងពីរាជរោា ភិបាលបានរចញផាយនូវរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០០៣ កនលងមក។  
 

របាយការណ៍បចចុបបននរនុះ គឺជារបាយការណ៍ាមោនខដលបានរលើករ ើងកនុងការវាយតនមលរប្់ 
អនុគណៈកម្មម ធិការរប្់ NGO-CEDAW ខដលខចករចញជាខផនករផសងៗ ខដលម្មនខចងរៅកនុងអនុ្ញ្ញដ ។ ការ
វាយតនមលរនុះ រតូវបានបរងាើតរ ើងកាលពី៤ឆ្ន ាំកនលងរៅរពមទាំងបានោក់បញ្ចូ លនូវអនុស្ថ្ន៍នានា ខដល
រចញផាយរោយគណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW រៅឆ្ន ាំ២០០៦។ ការវាយ
តនមលម្មនរោលបាំណង រដើមបីរោុះស្ស្ថយបញ្ញា គម្មល តរវាងចាប់ និងស្ថថ នភាពពិតជាក់ខ្តង រហើយរធវើការ
វាយតនមលដ៏រតឹមរតូវមួយអាំពីស្ថថ នភាពបចចុបបននននបញ្ញា ទាំងរនុះ។ រៅកនុងរបាយការណ៍រនុះ ម្មនការវភិាគ ៣
ខផនក ា្ំខ្នន់ៗរផសងៗោន ៈ 

 

១) ខផនករចនា្មព័នធៈ បញ្ញា រ្ដាកិចច្ងគម ដូចជាការងារលាំរៅឋាន ្ុែភាព ការអប់រ ាំ និងការ
ររៀប ចាំរកុមរគួស្ថររវាងស្ត្តី និងបុរ្ជារដើម។ 

 

២) ខផនករចនា្មព័នធចាប់ និងនរោបាយៈ ្ិទធិ និងករណីយកិចច្រម្មប់ស្ត្តី និងបុរ្ រដើមបី
ធានា នូវ្មភាពចាំរពាុះមុែចាប់ខដលម្មនៈ ការទទួលស្ថគ ល់ជាពលរដា ្ិទធិរ្មើភាពោន  និង
ការធានា នូវការរបរពឹតតិរ្មើោន កនុង្ងគម។ 

 

៣) ខផនក្ីលធម៌ និងខផនកខដលរៅខតររបើរបា្់ៈ ចាំរណុះដឹង ការទទួលបាននូវ្ិទធិរ្មើភាព និង 
រ្រភីាព្រម្មប់ស្ត្តីកមពុជា។  

 

រនុះគឺជាការទទួលែុ្រតូវរប្់រោា ភិបាលកមពុជា ខដលអនុញ្ញដ តឱ្យម្មនការផ្លល ្់បតូរកនុង្ងគម។ 
របាយការណ៍រនុះ ម្មនរោលបាំណងរដើមបីផតល់នូវការវភិាគទ្សនៈអាំពីការអនុវតតន៍អនុ្ញ្ញដ  CEDAW និងការ 
ទទួលបាននូវ្ិទធិខដលម្មនខចងរៅកនុង CEDAW រប្់ស្ត្តីកមពុជា។ 
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ជំពកូ១. បរិបទម្ុរទសជាតិ 
 

១. ស្ថា នភាព  
 

រពុះរាជាណាចរកកមពុជាម្មនទីាាំង្ថិតរៅអនុតាំបន់អា្ីុ រៅថា អា្ីុអារគនយ៍។ របរទ្រនុះ 

ម្មន នផទរកឡាទាំហាំ ១៨១,០៣៥ គី ូខម៉ារតរកឡា ម្មនរពាំរបទល់ខ្នងលិចជាប់ជាមួយរបរទ្នថ ខ្នងរជើង
ជាប់ជាមួយរបរទ្ឡាវ រហើយខ្នងរកើតជាប់ជាមួយរបរទ្រវៀតណាម ខ្នងតបូងជាប់ជាមួយរបរទ្រវៀត
ណាម និងឈូង្មុរទនថ។ កមពុជារតូវបានខបងខចកជា១៩៣រកុង/ស្្ុក/ែណឌ  រកុងចាំនួន២៦ ស្្ុកចាំនួន 
១៥៩ និងែណឌ ចាំនួន០៨។ រកុង ស្្ុក ែណឌ  ខចករចញជា១,៦២១ ែុាំ/្ងាា ត់ (១,៤១៧ែុាំ និង២០៤្ងាា ត់) 

ខដលម្មន១៤,០៧៣ភូមិ។ រោងាមទិននន័យផលូវការបានបា៉ា ន់របម្មណថា អរាកាំរណើ នរបជាពលរដាបាន
រកើនរ ើងជាង ២ោននាក់ ចប់ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខដល្របុជិត១៤,៥០០,០០០នាក់ (ដប់បួនោនរបាាំខ្ន 
នាក់) រោងាមជាំររឿនឆ្ន ាំ២០០៨ រែើញថាអរាកាំរណើ នរបចាំឆ្ន ាំរកើនដល់រៅ ២.៧៧% ។ របជាពលរដាភាគ
ររចើន (៩០%) ជាពូជអាំបូរខែមរ ខដលម្មនរដើមកាំរណើ តរចញពីអាំបូរម្ម៉ា រ  រហើយររៅពីរនាុះ គឺជនជាតិឡាវ រវៀត 
ណាម ចម និងជនជាតិរដើមភាគតិច។ ភាស្ថផលូវការ គឺភាស្ថខែមរ ខដលម្មនមនុ្សរបខហល៩០% និោយ
ភាស្ថរនុះ។ ស្ថ្នាខដលរបជាពលរដារោរព គឺរពុះពុទធស្ថ្នា (៩៦%) បនាទ ប់មកម្មនស្ថ្នា អីុស្ថល ម 
(៣%) និងស្ថ្នារគិ្ត (២%) ។ 

 

ាមលកខណៈរបជាស្ថស្ត្ត រគ្រងាតរែើញម្មនបញ្ញា ធាំៗពីរ គឺផ្លល ្់បតូរទីលាំរៅរៅកនុងស្្ុក។ 
ទី១ គឺរបជាពលរដាផ្លល ្់បតូរពីជនបទមកទីរកុង ពាក់ព័នធរៅនឹងភាពែសត់រែាយខផនកក្ិកមមរៅជនបទ 
រោយការបាត់បង់្ិទធិកនុងការររបើរបា្់ដីធលី និងកតី្ងឃឹមអាំពីភាពរងុររឿងរៅកនុងបរោិកា្ឧ្ាហកមម 
ខដលកាំពុងខតអភិវឌឍន៍។ ទី២ គឺការាាំងទីលាំរៅថមីរៅកនុងតាំបន់ខដលពីរដើមជាកខនលងជនជាតិរដើមខែមរភាគតិច 
អាស្្័យរោយម្មនការកាប់បាំផ្លល ញនរពរឈើរៅកនុងតាំបន់ដ៏ធាំលវឹងរលវើយ ការរធវើអាជីវកមមធនធានធមមជាតិ និង 
បញ្ញា កមម្ិទធិរលើដីធលី។ បាតុភាពទាំងរនុះ ជាបញ្ញា ធាំរៅកនុងរែតតមួយចាំនួនដូចជា ្ទឹងខរតង រតនៈគីរ ី និង 
មណឌ លគីរ ី ខដលរបជាពលរដាខែមរម្មនការរកីចាំររ ើនររចើនរៅកនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងររកាយរនុះ រហើយបចចុបបនន 
របជាពលរដាខែមរម្មនចាំនួនររចើនជាង្ហគមន៍ជនជាតិរដើម។ 
 

ចប់ាាំងពីម្មនការចុុះហតថរលខ្នរលើកិចចរពមររពៀង្នតិភាពទីរកុងបា៉ា រ ី្ នាឆ្ន ាំ១៩៩១ កមពុជាម្មន 
ការផ្លល ្់បតូរោ៉ាងរលឿន និងម្មនការរបរ ើ្ររ ើងនូវ្ូចនាករខផនករ្ដាកិចច្ងគម។ ប៉ាុខនត រធៀបរៅនឹង 
របរទ្នានារៅអា្ីុអារគនយ៍ កមពុជាក៏រៅខតម្មនអរាភាពរកីរក ជាំងឺរអដ្៍ របជាពលរដាខដលពុាំទន់ម្មន
អគគី្នីររបើរបា្់ ោម នទឹកស្ថា ត ែវុះការអប់រ ាំ និងអរាររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទជារដើមរៅែព្់រៅរ ើយ។  
រគបានបា៉ា ន់ស្ថម នថា របជាពលរដារបខហល៧៧% រ្់រៅកនុងភាពរកីរកកនុងរនាុះម្មន៣៤% រ្់រៅកនុងភាព 
រកីរកបាំផុត។ 

 

របជាពលរដាកមពុជាភាគររចើនរ្់រៅាមទីជនបទ។ អរាមរណភាពរប្់កុម្មរ គឺម្មនកុម្មរ
ស្ថល ប់៨២នាក់ កនុងចាំរណាមកុម្មររកើត ១,០០០នាក់1 រហើយអរាមរណៈម្មា គឺស្ថល ប់ ៤៦១នាក់កនុងចាំរណាម 
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១០០,០០០នាក់ ខដលបាន្រម្មលកូន2។ ស្ត្តីរបខហល ៨៥%្រម្មលកូនរៅផទុះ។ 
 

អាំពីបញ្ញា រយនឌ័រ កមពុជាគឺជារបរទ្មួយខដលម្មនអរាររ ើ្ រអើងខផនករយនឌ័រែព្់ បញ្ញា រនុះ 
រតូវ បានរចនបខនថមរោយវបបធម៌ និងរបនពណីខែមរខដលហាក់ដូចជាោក់ស្ត្តីឱ្យរៅទបជាងបុរ្។ 
 

បញ្ញា ចាំបងមួយខដលស្ត្តីខែមររបឈមមុែខ្នល ាំងជាងរគបាំផុត គឺអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ។ ាមតួរលែ 
បានឱ្យដឹងថាស្ត្តីកមពុជា ២៣% បានរងររោុះរោយស្ថរអាំរពើហិងា ខដលទក់ទងនឹងរយនឌ័រ។ ការរកង 
របវញ័្ច ផលូវរភទពាក់ព័នធជាមួយនឹងអាំរពើជួញដូរមនុ្ស គឺជាបញ្ញា ធងន់ធងរមួយរទៀត ខដលស្ត្តីរៅកមពុជាកាំពុង  
របឈម។ 
 

រៅកមពុជា របជាពលរដាចាំនួន ១៨.៥% ម្មនកាំរតិអាយុរ្់រៅមធយមររកាម៤០ឆ្ន ាំ រហើយពលរដា
ចាំនួន ៣៥% ែវុះរបព័នធទឹកខដលអាចទទួលទនបាន រហើយរនុះជាភាគរយខដលរកើនរ ើងដល់ ៤០-៤៥% រៅ
កនុងរែតតមួយចាំនួន ដូចជាមណឌ លគីរ ី និងរតនៈគីរជីារដើម។ អរាអនកខរកមមកនុងចាំរណាមមនុ្សរពញវយ័គឺ 
២៣.៧% រឯីកុម្មរវញិម្មនចាំនួន៣៦% ខដលទទួលអាហារ (អាហាររបូតថមភ) មិនរគប់រោន់។ 

 

១.១ សិទធមិនុសស  
 

កមពុជាបានផតល់្ចច ប័នរលើ្នធិ្ញ្ញដ អនតរជាតិ ្តីពី្ិទធិមនុ្ស ា្ំខ្នន់ៗទាំងអ្់ រពមទាំង
ម្មនខចងរៅកនុងរដាធមមនុញ្ដផងខដរ។ ក៍ប៉ាុខនតការររបើរបា្់ និងការអនុវតតន៍នូវ្នធិ្ញ្ញដ ទាំងរនុះ រៅខតម្មន
ការយឺតោ៉ា វ។ កងវុះខ្នតអពារកឹតភាព និងឯករាជយភាពរពមទាំងអាំរពើពុករលួយរៅខតម្មនរៅកនុងស្ថថ ប័ន 

រដា។ និទណឌ ភាព និងកងវុះជាំនួយ
ខផនកចាប់្រម្មប់ជនរកីរក រៅ
ខតរធវើឱ្យម្មនការខ្នវ យែវល់ោ៉ាង

ខ្នល ាំង។ ការទទួលបានព័ត៌ម្មន 
ខដលផសពវផាយ រោយអាជាញ ធរ 
ស្ថធារណៈរៅម្មនកាំរតិ ដូចជា
ការទទួលបានខផនកចាប់ និងបទ
បញ្ដតតិនានា ពាក់ព័នធនឹង្ិទធិ
របជាពលរដា។ 

 

ឆ្ន ាំ២០០៩ និងឆ្ន ាំ២០១០ 
គឺជាឆ្ន ាំ ខដលកត់្ម្មគ ល់រែើញម្មនការរកើនរ ើងនូវគាំនាបមករលើរ្រភីាពខ្នងការបរញ្ចញមតិ ជាពិរ្្ 
គឺចាំរពាុះអនកនរោបាយ និងតាំណាងអងគការ្ងគម្ីុវលិនានា កនុងជាំហររុិះគន់ដល់រោា ភិបាល។ រ្រភីាពកនុង
ការជួបជុាំោន  (ាមរយៈការតវា៉ារោយ្នតិវធីិ) រតូវបានោក់កនុងរពាំខដនមួយខដលចរងាៀត ជាពិរ្្ពាក់ព័នធ
នឹងជនរងររោុះរោយការបរណត ញរចញ រោយបងខាំខដល ជាការអនុវតតន៍មួយរកើតរ ើងជាការធមមា។ ការកាំ
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រតិ្ិទធិរៅខតម្មនរែើញរៅថាន ក់ភូមិ និងែុាំ រដើមបីបាំខបកបាតុករ និងរដើមបីរារាាំងកុាំឱ្យម្មនចលនាមហាជន
ទមទររៅកនុងរាជធានី។ 

 

បចចុបបននការអនុវតតន៍នូវការបរណត ញរចញរោយបងខាំ និងការរ ាំរោភយកដីធលី គឺបានកាល យជាបញ្ញា  
ចរមូងចរម្ម្់ជាងរគបាំផុតរៅកមពុជា។ ម្មនទាំនា្់ខដលរកើតរ ើងថមីៗពីបញ្ញា ដីធលី ជាពិរ្្ពាក់ព័នធ 
ជាមួយនឹងបញ្ញា ដី្មបទនខដលផតល់ឱ្យរកុមហ ុនឯកជនរធវើកិចច្នា្រម្មប់ក្ិ-ឧ្ាហកមម និងកនុង 
រោលបាំណងរ្ដាកិចចនានា រហើយដូចករណីរៅរាជធានីភនាំរពញ គឺរកើតរ ើងរោយស្ថរការពរងីកនូវអាជីវ-
កមមរប្់រកុមហ ុនឯកជន។ កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៩ ោ៉ាងតិចម្មនការរធវើកូដកមម និងបាតុកមមចាំនួន ១៥៦ដងរៅ
កមពុជាកនុងចាំរណាមរនាុះ ម្មន៧១ដងទក់ទងជាមួយបញ្ញា ដីធលី ៣៧ដងទក់ទងជាមួយបញ្ញា ្ិទធិ និង 
លកខែណឌ ការងាររៅាមបណាត ររាងចរកនានា រហើយ ៤៨ដងអាំពីបញ្ញា រផសងៗ។ ្រុបម្មនចាំនួន ៣៤ករណី 
រតូវបានបង្ក្ងាា បរោយអាជាញ ធរ។ បញ្ញា ដីធលី និងផលប៉ាុះពាល់មករលើជីវភាពរ្់រៅរប្់ជនជាតិរដើមភាគតិច 
គឺជាចាំណុចមួយរផសងរទៀត។ 

 

ការគាំរាមកាំខហងមករលើអនកការពារ្ិទធិមនុ្ស រៅខតជាបញ្ញា កងវល់ចាំបងដខដលរៅកមពុជា។ រៅ 
កនុងឆ្ន ាំ២០០៩ ម្មនអនកការពារ្ិទធិមនុ្សចាំនួន ២៣៥នាក់ (ខដល្ុទធខតជាអនករធវើយុទធនាការទមទរ្ិទធិដី
ធលី) រតូវបានរចទរបកាន់ពីបទឧរកិដា រហើយ ១៤៧នាក់រតូវបានចប់ែលួន។ រៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ ម្មនរបជា- 
ពលរដាចាំនួន ១៦៤នាក់រតូវបានរចទរបកាន់3។ ចាំរពាុះបញ្ញា ្ិទធិបរញ្ចញមតិរៅកនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ាំថមីៗកនលងរៅ 
រនុះ រគបានកត់្ម្មគ ល់រែើញម្មនការរកើនរ ើងនូវចាំនួនស្ថរព័ត៌ម្មន និងចាំនួនវទិយុខថមរទៀត រពមទាំង 
ចាំនួនស្ថថ នីយ៍ផាយទូរទ្សន៍ផងខដរ។ ប៉ាុខនត រ្រភីាពកនុងការរុិះគន់រៅខតម្មនកាំរតិរៅរ ើយ រោយអាជាញ ធរ 
រៅខតររបើរបា្់ចាប់្តីពីការផាយព័ត៌ម្មនមិនពិត និងបរហិាររករ តិ៍រដើមបីរារាាំងដល់រ្រភីាពខ្នងការ  
បញ្ចញមតិ ខដលរតូវបានធានារៅកនុងរដាធមមនុញ្ដ (ឧតតម្នងការអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុកជន 
រភៀ្ែលួនឆ្ន ាំ២០០៩)។ រកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ថមី ខដលរតូវបានអនុម័តយល់រពមរោយរដា្ភា កាលពីឆ្ន ាំ 
២០០៩ កនលងរៅ រហើយចូលជាធរម្មនរៅខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ ម្មនខចងនូវបទបញ្ដតតិមួយចាំនួន ខដលអាចនាាំឱ្យ
ម្មនការផតនាទ រទ្អនកស្ថរព័ត៌ម្មនោក់ពនធនាោរ។ 

 

រៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៧ កមពុជាបានផតល់្ចច ប័នរលើពិធីស្ថរបខនថម្តីពីអនុ្ញ្ញដ របឆ្ាំងនឹងទរុណកមម 
និងការផតនាទ រទ្ ឫការរបរពឹតតទាំងឡាយណាខដលរឃ្លររៅ អមនុ្សធម៌ ឫខដលនាាំរអាយបាត់បង់តនមល 
ជាមនុ្ស។ រនុះគឺជា្ញ្ញដ វជិជម្មនមួយ      ខដលរោា ភិបាលម្មនរចតនាកនុងការរបយុទធរបឆ្ាំងនឹងអាំរពើទរណុ 

កមម។ ប៉ាុខនត ផទុយរៅវញិ អងគការជាររចើនបានកត់្ម្មគ ល់រែើញថា កមពុជារៅខតែវុះយនតការរបកបរោយ 
រប្ិទធិភាព និងឯករាជយរដើមបីរ្ុើបអរងាតរលើអាំរពើខដលរចទោម នភ្តុាង “ការរចទរបកាន់រោយោម នភ្តុ-
ាងនូវបទទរណុកមម”។ 
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 ាមរបាយការណ៍្ិទធិមនុ្ស ្ម្មគមអាដហុក ឆ្ន ាំ២០០៩។ 
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១.២ ធនធានធមមជាត ិ
 

របជាពលរដាកមពុជាពឹងខផាកោ៉ាងខ្នល ាំងរៅរលើវ ិ្ ័យក្ិកមម រនស្ថទ និងធនធានធមមជាតិ ខដលជា
របព័នធរអកូ ូ្ីុ របមូលផតុាំភាគររចើនរៅកនុងបឹងទរនលស្ថប។ ក៏ប៉ាុខនតការរគប់រគងបរសិ្ថថ នរៅម្មនភាពទន់
រែាយរៅរ ើយ ខថមទាំងែវុះខ្នតរកបែណឌ ការពារាមចាប់។ ម្មនការែវុះខ្នតព័ត៌ម្មន និងរោលការណ៍
ខណនាាំ ឫែវុះការអនុវតតន៍្រម្មប់រគប់រគងបញ្ញា ា្ំខ្នន់ៗមួយចាំនួនដូចជា ការកាប់រឈើែុ្ចាប់ និងការររបើ
របា្់ធនធានទឹកជារដើម ។ ្មតថភាពរគប់រគងរៅថាន ក់រែតតរៅម្មនកាំរតិរៅរ ើយ រហើយការ្ររមចចិតត
រគប់រគងបរសិ្ថថ ន ា្ំខ្នន់ៗរតូវបាន្ររមចរៅថាន ក់ជាតិ។ 

 

ការរគប់រគងដីធលីក៏រៅខតជាបញ្ញា ធាំរៅរ ើយ។ ថមីៗរនុះ រោា ភិបាលបានទទួលស្ថគ ល់ការលាំបាកកនុង
ការរបឈមជាមួយរោលនរោបាយរគប់រគងបរសិ្ថថ នៈ ១. ការថយចុុះចាំនួននរពរឈើបានរធវើឱ្យជីវចរមុុះនានា
ម្មនការថយចុុះ រហើយរកើនរ ើងនូវការ្ឹករចិរលិ និងកករធាល ក់ចុុះរៅបាតទរនលរធវើឱ្យរាក់រៅៗ រពមទាំងរកើន
រ ើងទឹកជាំនន់ផង ២. ទឹក្ាុយខដលមិន    របរពឹតតិកមម ៣. របព័នធរស្ស្ថចស្្ពខដលោម ននិរនតរភាព ៤. ការ
បាត់បង់ធនធានរៅាមរឆនរ្មុរទ និងរៅឆ្ង យពីម្មត់្មុរទ និង៥. ភាពទន់រែាយកនុងកិចចការពារជីវចរមុុះ 
និងតាំបន់ការពារនានា។ 

 

បញ្ញា បរសិ្ថថ នធាំៗពាក់ព័នធជាមួយផលប៉ាុះពាល់រោយដី្មបទនផតល់ឱ្យរកុមហ ុនឯកជន រដើមបីរធវើ
ចម្មា រដាំណាាំឧ្ាហកមមធាំៗ។ រនុះ គឺជាបញ្ញា ចរមូងចរម្ម្់ោ៉ាងខ្នល ាំងរៅកមពុជា រោយស្ថររបជាពលរដា
ណា ខដលពឹងខផាករលើខរពរឈើរតូវទទួលរងការប៉ាុះពាល់កនុងការបាត់បង់របភព ា្ំខ្នន់ននជីវភាពរប្់អនកទាំង
រនាុះ។ រៅឆ្ន ាំ២០០២ រទុះបីជាម្មនការផ្លា កកាប់រឈើែុ្ចាប់ខដលម្មនរទង់រទយធាំោ៉ាងណាក៏រោយក៏
រៅខតម្មនការកាប់ែុ្ចាប់រៅខតបនត ខដលមិនអាចរគប់រគងបានឥតឈប់ឈរររកាមរបូភាពជារបព័នធផតល់
ដី្មបទន។ ដី្មបទនរ្ដាកិចចដល់គររម្មងក្ិ-ឧ្ាហកមមធាំៗ ររចើនខតបងាឱ្យម្មនការែូចខ្នតដល់
និរនតរភាពរប្់របព័នធរអកូបរសិ្ថថ ន។ 

 

ចាំរពាុះដីរប្់ជនជាតិរដើម ខដលថមីៗរនុះរតូវបានរធវើ្មបទនឱ្យរកុមហ ុននានា ្ហគមន៍ជន
ជាតិរដើម ខដលរ្់រៅរៅកនុងតាំបន់រនាុះម្មន្រមលងតិចតួចបាំផុត រហើយបាំណងមិនរ ាំរោភយកដីក៍ម្មនតិច
តួចខដរ។ ការបាំពុលបរសិ្ថថ ន និងការែូចខ្នតពីការជីកយកខរ ៉ា និងការបាំផ្លល ញនរពរឈើោ៉ាង្នធឹក្នាធ ប់រលើ
នផទដីធាំលវឹងរលវើយ ខដលជាតាំរវូការ្រម្មប់ស្ថង្ង់្ណាា ោរ ទីោនវាយកូនរោល និងតាំបន់កាំស្ថនតរផស
ងៗរទៀត្រម្មប់រទ្ចរណ៍ គឺពិតជាបានជុះឥទធិពលអវជិជម្មនមករលើ្ហគមន៍ជនជាតិរដើមភាគតិច។ 

 

កនុងរយៈរពល ១០ឆ្ន ាំកនលងរៅរនុះ ម្មនរ្ចកតីរាយការណ៍ជាររចើនអាំពីបញ្ញា ធងន់ធងររកើតរចញមកពី
ការកស្ថងទាំនប់វារអីគគី្នីកាលពីទ្វតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ រៅកនុងទរនលរ្ស្ថនកនុងរបរទ្រវៀតណាម ខដលហូរ
កាត់ាមរែតតរតនៈគីរ ី និងរែតត្ទឹងខរតង រៅភូមិភាគឦស្ថនតរបរទ្កមពុជា ។ ទាំនប់រនុះ បានបណាត លឱ្យ
មនុ្សស្ថល ប់រោយស្ថរទឹកជាំនន់ កមព្់ទឹកទរនលមិនរទៀងទត់ ការបាំពុលគុណភាពទឹក កាំរណើ នបញ្ញា ្ុែ
ភាព និងការបាត់បង់រតី រពមទាំងជីវចរមុុះរៅកនុងទរនលខថមរទៀតផង។ ទាំនប់រនុះរៅខតបនតការគាំរាមកាំខហង
មករលើជីវភាព និងជីវតិមនុ្សខដលអាស្្័យផលពីទរនលរនាុះ។ រទុះបីជាម្មនបញ្ញា ខបបរនុះក៏រោយក៏រោា  
ភិបាលកមពុជាបានរបកា្កាលពីឆ្ន ាំមុនថា បានចុុះហតថរលខ្នរលើកិចចរពមររពៀងជាមួយរោា ភិបាលរវៀត 
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ណាមរដើមបីកស្ថងទាំនប់វារអីគគិ្នីចាំនួនពីររទៀតរៅាមដងទរនលរ្ស្ថន និងខស្្ពក កនុងទឹកដីកមពុជា។ 
ម្មនការរពួយបារមពោ៉ាងខ្នល ាំងអាំពីការអភិវឌឍន៍ខផនកឧ្ាហកមម ខដលោាំរទដល់ការកស្ថងឧ្ាហកមម 
អគគិ្នីនឹងបងាឱ្យម្មនផលប៉ាុះពាល់ជាអវជិជម្មនោ៉ាងររចើន និងយូរអខងវងមករលើជីវភាពរប្់ជនជាតិរដើម
ភាគតិច។ 

 

១.៣ ក្រមុជនជាតដិ ើមភាគតចិ 
 

រៅកមពុជាម្មនរកុមជនជាតិរដើមភាគតិចចាំនួន ១៦ រកុមរផសងៗោន  ខដលភាគររចើនរ្់រៅរែតតភាគ
ឦស្ថនត រហើយរកុមទាំងរនាុះម្មនដូចជា ទាំពួន ចរា៉ាយ រកឹង ររៅ កាខវត ភនង កាចក់ រពី ្ាូច ធិចែុង ធមន  
រកូល មីល គួយ ្ួយ និងរ្ទៀងជារដើម។ របជាពលរដាទាំងរនុះ កាំពុងជួបការលាំបាកកនុងការខថរកាវបបធម៌
របនពណីរប្់អនកទាំងរនុះកនុង្ម័យអភិវឌឍន៍បចចុបបនន។ កងវុះចាំរណុះដឹងខផនកភាស្ថខែមរកនុងចាំរណាមជន
ជាតិភាគតិចទាំងរនាុះជាឧប្គគមួយ្រម្មប់អនកមួយចាំនួន កនុងការរធវើ្ម្មហរណកមមរ្ដាកិចច។ បញ្ញា ្ុែ
ភាព និងស្ថថ នភាពរ្់រៅរប្់្ហគមន៍ទាំងរនុះ រៅម្មនការអន់ថយ និងជាបញ្ញា រចទរៅរ ើយ
រោយស្ថរជាតាំបន់ោច់ស្្ោល និងការបាត់បង់នូវ្ិទធិរគប់រគងរលើដីធលីរប្់អនកទាំងរនាុះ។ 

 

ជនជាតិរដើមភាគតិចជាររចើន បានរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរោយការងារក្ិកមម រហើយភាគររចើនជា
ក្ិកមមជាទាំរនៀមទាំោប់ននការោាំដុុះវលិជុាំ (កាប់រហើយដុត)។ ការររបើរបា្់ថវកិារៅម្មនកាំរតិ ខតផទុយរៅ
វញិអនកទាំងរនាុះម្មនការរោុះដូររវាងទាំនិញនឹងទាំនិញ គឺជាវធីិទូរៅរៅវញិ។ រកុមជនជាតិរដើមភាគតិចររចើន
ខតរៅផារមតងប៉ាុរណាណ ុះកនុងមួយឆ្ន ាំ ឬរៅរពលរប្់របរខដល្តុកទុក្រម្មប់ររបើរបា្់រតូវបានអ្់រៅ
រហើយ ។ អនកទាំងរនាុះ មិន្ូវរចុះលក់ផលិតផលរៅកនុង្ហគមន៍រនាុះរទ។ ចាំណូលជាមធយម្រម្មប់
មនុ្សម្មន ក់កនុង ១ខែ របខហល ៥ ដុោល រ្ហរដាអារមរកិ។ 

 

បញ្ញា ដ៏ធាំមួយប៉ាុះពាល់ដល់្ិទធិរប្់្ហគមន៍ជនជាតិរដើម គឺការចុុះបញ្ជ ីដីធលី។ ដាំរណើ រការននការ
ចុុះបញ្ជ ីដីធលីរនុះ រតូវបានខក្រមួលស្ថររ ើងវញិជាររចើនដងកនុងរយៈរពលប៉ាុនាម នឆ្ន ាំថមីៗកនលងរៅរនុះ (ការខក
ទរមង់ថមីបាំផុត គឺរៅឆ្ន ាំ២០០៩) រហើយដាំរណើ រការរៅខតយឺតទាំនងដូចជាមិន្ូវយកចិតតទុកោក់ដល់តាំរូវការ
រប្់របជាពលរដារកីរក និងរបជាពលរដាងាយរងររោុះ។ 

 

ចាំខណកការចុុះបញ្ជ ីដីធលីរមួោន រប្់្ហគមន៍ជនជាតិរដើម ចាប់ភូមិបាលឆ្ន ាំ២០០១ បានទទួល
ស្ថគ ល់នូវ្ិទធិដីធលី្មូហភាពរប្់្ហគមន៍ជនជាតិរដើមភាគតិច រហើយយុទធស្ថស្ត្តបរណាត ុះអា្ននននរកប
ែណឌ រោលនរោបាយដីធលីឆ្ន ាំ២០០២ បានខចងថា រកុមជនជាតិរដើមភាគតិចនឹងរតូវបានធានាដល់្ិទធិជន
ជាតិរដើមចាំរពាុះដីធលី។ ប៉ាុខនតមកដល់ចុងឆ្ន ាំ២០០៩ ដាំរណើ រការចុុះបញ្ជ ីដីធលីរនុះរតូវបានអនុវតតរៅកនុង្ហគមន៍
ចាំនួន៣ ខតប៉ាុរណាណ ុះ អងគការមួយចាំនួនរោយម្មនការជួយឧបតថមភពី្ហគមន៍អនតរជាតិបានពាោមជួយ
ខផនកព័ត៌ម្មនចាំបាច់នានា និងជាំនាញខផនកចាប់ដល់ជនជាតិរដើមកនុងដាំរណើ រការចុុះបញ្ជ ីដីធលីរនុះ។ ក៍ប៉ាុខនត 
រហូតមកដល់រពលរនុះក៏រៅពុាំទន់ទទួលបានរជាគជ័យរៅរ ើយខដរ។ 

 

បញ្ញា មួយរទៀតខដលប៉ាុះពាល់ដល់្ហគមន៍ជនជាតិរដើមធងន់ធងរខដររនាុះ គឺចាប់្តីពីដី្មបទន
រ្ដាកិចច។ រាជរោា ភិបាលបានផតល់ដី្មបទនរ្ដាកិចចាាំងពីទ្វតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ ជាដីខដលម្មនទាំហាំរាប់
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រយពាន់ហិកា។ រោលបាំណងផលូវការរប្់រោលនរោបាយរនុះ គឺរដើមបីរលើកកមព្់ផលិតផលពាណិជជ-
កមមរផសងៗ ដូចជា ស្្ូវ រឈើនម៉ាស្ថក់ រដើមររបងែយល់ ដូងររបង រពាត អាំរៅ ដាំ ូងមី រៅ  ្ូ ស្ថវ យចនទី លាុង
ែវង និង្ខណត កជារដើម។ រោលបាំណងរនុះក៏រដើមបីបរងាើនចាំណូលពនធោរផងខដរ និងចាំណូលពីការជួលដី្
រម្មប់រដា។ រោងាមរកុមអនកាមោនបានបងាា ញឱ្យរែើញថា ជាការពិតការរធវើខបបរនុះ គឺបានផល
ចាំរណញខតរកុមហ ុនធាំៗប៉ាុរណាណ ុះ ទាំងរកុមហ ុនជាតិ និងអនតរជាតិ។ រកុមអនកាមោនរនុះក៏រលើករ ើងផង

ខដរថា រោលនរោបាយរនុះបានជួយបរងាើន
ករមិតអាំរពើពុករលួយរៅកនុងរបរទ្។ 

 

លទធផលមួយកនុងចាំរណាមលទធផល
ទាំងឡាយរប្់រោលនរោបាយរនុះ គឺការ
បងខាំឱ្យរបជាពលរដាចករចញពីដី ជាពិរ្្
រកុមពលរដាខដលរតូវរគបរណត ញរចញ និង 
រកុមទន់រែាយខដលងាយរងររោុះ រោយពុាំ
ម្មនការផតល់ ា្ំណង បាន្មរមយរ ើយ។ 
ផលវបិាកភាល ម ខដលរកើតរ ើងរោយស្ថរការ
អនុវតតន៍រោលនរោបាយរនុះ គឺរបជាពលរដា

បានបាត់បង់ដីធលី និងលាំរៅឋាន ខដល្នរៅដល់ការបាត់បង់ការងារ និង្ិទធិរបាុះរឆ្ន តខថមរទៀតផង។ 
ជនរងររោុះខដលរតូវរគបរណត ញរចញ រហើយបាត់បង់ដីធលី និងលាំរៅឋានអាចរងការផតនាទ រទ្ោក់
ពនធនាោរ និងការរធវើទុកខបុករមនញខថមរទៀតផង។ 

 

ទាំនា្់រនុះ អាចអូ្បនាល យអ្់រយៈរពលជាររចើនឆ្ន ាំ ខថមទាំងនាាំឱ្យម្មនការែវុះរ្បៀងអាហារ 
បាត់បង់ដីខស្្ចម្មា រ និងធនធាននានា រពមទាំងបាត់បង់នូវការផតល់ពលកមមោច់មុែរៅកនុងតាំបន់ ខដលប៉ាុះពា
ល់។ កាត ទាំងរនុះនឹងនាាំមកនូវភាពរកីរក ការបាត់បង់នរពរឈើ និងប៉ាុះពាល់ដល់បរសិ្ថថ ន។ 

 

២. ការផ្សព្វផ្ាយ និងការអនវុត្តនអ៍នសុញ្ញា  CEDAW  
 

អាំពី្ូចនាករជាក់ោក់ននរយនឌ័រ កមពុជាបាន្ថិតរៅលាំោប់រលែទី ១១៣ ននបញ្ជ ី្នទ្សន៍ការ
អភិវឌឍន៍ទក់ទងជាមួយរយនឌ័ររៅថា GDI និង្ថិតរៅលាំោប់រលែទី៩១ននបញ្ជ ីវធិានការផតល់អាំណាច  
រយនឌ័ររៅថា GEM

4 ។ តួរលែទាំងពីររនុះ រតូវបានដកស្្ង់រចញពីរបាយការណ៍អភិវឌឍន៍មនុ្ស  
ឆ្ន ាំ២០០៩ រប្់អងគការ្ហរបជាជាតិ UNDP

5។ 
 

កមពុជាបានផតល់្ចច ប័នរលើអនុ្ញ្ញដ  CEDAW រៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ប៉ាុខនតការផតល់្ចច ប័នរនុះ មិនរតូវ
បានផសពវផាយរៅកនុងរាជកិចចរប្់រពុះរាជាណាចរកកមពុជារ ើយ។ ដូរចនុះរៅរកម និងមង្ក្នតីខផនកចាប់មួយ
ចាំនួនរៅពុាំទន់បានដឹងអាំពីអនុ្ញ្ញដ  CEDAW រនុះរៅរ ើយ។ 

                                                           
4បាយការណ៍អភិវឌឍន៍រប្់ UNDP។ ការវា្់ខវងគុណភាពៈ ្នទ្សន៍អភិវឌឍន៍ទក់ទងរយនឌ័រ (GDI) និងវធិានការផតល់អាំណាចរយនឌ័រ។ 
5
 http://hdr.undp.org/reports/lobal/hdr2009/ 

http://hdr.undp.org/reports/lobal/hdr2009/


 

11 

 

រដាធមមនុញ្ដននរពុះរាជាណាចរកកមពុជា ខដលបានអនុម័តកាលពីឆ្ន ាំ១៩៩៣ បានបញ្ញជ ក់នូវកិចច
ការពាររពញរលញដល់្ិទិធជាមូលោា នរប្់ជនជាតិខែមររគប់របូរៅកនុងជាំពូក៣ រួមទាំងការការពារ្ិទធិស្ត្តី
ផងខដរ។ កិចចការពាររនុះ រមួម្មន្ិទធិរ្មើភាពចាំរពាុះមុែចាប់ (ម្មរា ៣១) និងការហាមឃ្លត់នូវរាល់ទរមង់
ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ(ម្មរា ៤៦)។ រដាធមមនុញ្ដបានធានានូវ្មភាពរវាងបុរ្ និងស្ត្តី ប៉ាុខនតរគក៏អាច
រករែើញនូវភាពផទុយរនុះខដររៅកនុងចាប់បចចុបបននមួយចាំនួន។ ឧទហរណ៍ ម្មរា៩ ននចាប់្តីពីអាពាហ៍- 
ពិពាហ៍ និងរគួស្ថរបានខចងថា “ររកាយពីការរ ាំោយនូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្ត្តីអាចររៀបការថមីរទៀតបាន។ ប៉ាុខនត 
ស្ត្តីរនាុះ រតូវរៅជាប់ចាំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្់ោ៉ាងតិច១២០នថងរទៀត ររកាយពីបតីទទួលមរណៈភាព ឬ 
១២០នថង បនាទ ប់ពីរៅរកមរចញស្ថលរកមខលងលុះជាស្ថថ ពរ”។ ចប់ាាំងពីការរចញរបាយការណ៍រប្់ 

គណៈកមមការធិការននអងគការមិនខមនរោា ភិបាលកមពុជា រដើមបីអនុ្ញ្ញដ លុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើង
រលើស្ត្តីរភទ (NGO-CEDAW) រៅឆ្ន ាំ២០០៥ ចាប់រនុះបានបនថយចាំនួននថងពី៣០០នថង មករតឹម១២០នថងវញិ។ 
ប៉ាុខនតការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទរៅខតម្មនដខដលកនុងចាប់រនុះ។ 

 

គណៈកម្មម ធិការរប្់អងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW បានផតល់អនុស្ថ្ន៍រៅកនុង 
របាយការណ៍មុនថា ចាប់រតូវខតផតល់ការយកចិតតទុកោក់ជាពិរ្្រលើស្ត្តីកមពុជាខដលងាយរងររោុះ ដូចជា 
ស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគតិច និងស្ត្តីពិការ។ ស្ត្តីកនុងរកុមរនុះមិនទន់ទទួលបានកិចចការពារ្មរមយពី ា្ំណាក់រដា
រៅរ ើយ ។ 

 

អាស្្័យរោយទាំនា្់ដូចខដលបានរលើករ ើងពីខ្នងរលើ ស្ថថ នភាពស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគតិច គឺ
ម្មនភាពផុយស្្ួយណា្់ រោយស្ថរការបាំផ្លល ញដល់ជីវភាពរ្់រៅរប្់អនកទាំងរនាុះ រពមទាំងផលវបិាក
ននការខបកបាក់្ងគម និងរកុមរគួស្ថរខដលនាាំមកនូវការរកើនរ ើងននហានិភ័យនានា រៅកនុងរនាុះម្មនដូចជា 

អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរទក់ទងរយនឌ័រជារដើម។ 
 

ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩២ កមពុជាបានាក់ខតងរោលនរោបាយ យុទធស្ថស្ត្ត និងឧបករណ៍ចាប់នានា 

រដើមបីទប់ស្ថា ត់ការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ  ប៉ាុខនតរប្ិទធិភាពរប្់រោលនរោបាយទាំងរនាុះ រៅខតម្មនករមិត
ទបរៅរ ើយអាស្្័យរោយការអនុវតតន៍រៅម្មនករមិត ។ 

 

២.១ ឧបសគគរនុងការផសពវផាយ នងិការអនុវតតន៍អនុសញ្ញា  CEDAW  
 

ឧប្គគធាំៗគឺៈ  
 រោា ភិបាលបានផតល់្ចច ប័នរលើបទបញ្ដតតិននអនុ្ញ្ញដ  CEDAW រៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ប៉ាុខនតអនុ្ញ្ញដ
រនុះ រៅខតមិនទន់រតូវបានផសពវផាយផលូវការជាភាស្ថខែមរ រៅកនុងរាជកិចចរប្់រពុះរាជាណា
ចរកកមពុជារៅរ ើយរទ។  ដូរចនុះរៅរកម  និងមង្ក្នតីខផនកចាប់មួយចាំនួន រៅមិនទន់បានយល់ដឹង
ចា្់រៅរ ើយ អាំពីការផតល់្ចច ប័នរលើអនុ្ញ្ញដ រនុះ។ 
 

 រដាធមមនុញ្ដកមពុជាបានហាមរបាមរាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ។ ក៏ប៉ាុខនត រៅមិនទន់
ម្មននិយមន័យណាមួយកាំណត់ចា្់ោ្់អាំពីការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ រតូវបានោក់បញ្ចូ ល
កនុងចាប់ជាតិរទ។ 
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 ពុាំម្មនរ្ចកតី្ររមចរប្់តុោការណាមួយខដលបានយកអនុ្ញ្ញដ  CEDAW មកអនុវតតរៅ
រ ើយរទ។ មកដល់រពលរនុះ មិនទន់ម្មនពាកយបណតឹ ងណាមួយរតូវបានបតឹងរ ើងរោយ
អុះអាងអាំពីការរ ាំរោភរលើ្ិទធិជាក់ោក់ណាមួយរប្់ស្ត្តី ឬអាំពីការររ ើ្ រអើងទក់ ទងនឹងរយន
ឌ័ររៅរ ើយ។ 
 

 ម្មនរោលនរោបាយមួយចាំនួនខដលម្មន្ូចនាករែុ្ៗោន  រដើមបី្ររមចបាននូវ្ម ភាព
រយនឌ័រ ប៉ាុខនតោម នការ្រមប្រមួលរបកបរោយរប្ិទធិភាពណាមួយរតូវបានរធវើរ ើងរទ។ 
របាយការណ៍រប្់រោា ភិបាល្តីពីអនុ្ញ្ញដ  CEDAW មិនម្មនការបញ្ញជ ក់ឱ្យបានចា្់ោ្់ 
កនុងការអនុវតតន៍ឱ្យម្មនរប្ិទធិភាពរលើរោលនរោបាយនានារនុះរទ។ 

 

 ឥរោិបទរតិតបិតចាំរពាុះស្ត្តី ខដលចក់ឬ្គល់ោ៉ាងររៅរៅខតម្មន រនុះរហើយជាបញ្ញា កងវល់
ជាចាំបង។ 

 

 ្ិទធិស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគតិច និងស្ត្តីពិការនានា មិន្ូវបានយកចិតតទុកោក់ខ្នល ាំងពី 
រោា ភិបាលរទ។ 

 

២.២ អនុសាសន៍ដ ើមបើករលំអការផសពវផាយ នងិការអនុវតតន៍អនុសញ្ញា  CEDAW  
 

្ូមរាជរោា ភិបាលកមពុជារមាត ទទួលយកអនុស្ថ្ន៍ដូចខ្នងររកាមរនុះ៖ 
 

 

 ធានាឱ្យបានថា រាល់បទបញ្ដតតិទាំងអ្់ននអនុ្ញ្ញដ  CEDAW រតូវបានោក់បញ្ចូ លរពញរលញ
រៅកនុងរគប់ចាប់ជាតិទាំងអ្់។ 
 

 រតូវឱ្យម្មនភាពស្្បោន រវាងចាប់ជាតិទាំងអ្់ និងអនុ្ញ្ញដ  CEDAW (្ូមកុាំឱ្យម្មនភាព
ផទុយោន រវាងចាប់ជាតិ និងអនុ្ញ្ញដ  CEDAW)។ 

 

 មកដល់រតឹមរនុះ ្ូមរាជរោា ភិបាលចប់រផតើមពិនិតយរ ើងវញិឱ្យបានហមត់ចត់នូវចាប់ទាំង 
ឡាយ ខដលម្មនជាធរម្មន។ 
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ជំពកូ ២. ការអបរំ់ នងិម្ុពន័ធផាយពត័្ម៌្មន 
 

១. ស្ថា នភាព្ 
 

ការអប់រ ាំគឺជាមូលោា នរគឹុះនន្ិទធិមនុ្ស រហើយម្មនស្ថរៈ ា្ំខ្នន់រដើមបីអនុវតត្ិទធិរផសងៗរទៀត
ទាំងអ្់។ ការអប់រ ាំជួយរលើក្ទួយដល់រ្រភីាព និងរធវើឱ្យបុគគលម្មនរ្រភីាពចត់ខចងកិចចការរគប់ោ៉ាង
រោយចាប់ និងការយល់ដឹងរប្់ែលួន (្វ័យភាពបុគគល) រពមទាំងផតល់ផលរបរោជន៍ដល់ការអភិវឌឍ។ 
ក៏ប៉ាុខនតកុម្មរ និងពលរដារពញវយ័រៅកមពុជាជាររចើននាក់ រៅខតមិនម្មនឱ្កា្្ិការរៀន្ូរត។ បញ្ញា រនុះ 
អាស្្័យរោយភាពរកីរក និងស្ថថ នភាពនរោបាយ្ងគម។ 

 

ឧបករណ៍រោលនរោបាយ (Policy Instruments) រប្់អងគការ្ហរបជាជាតិបានកាំណត់ថា ការ
អប់រ ាំ គឺ្ិទធិជា្កល។ ឧបករណ៍រនុះ រលើក្ទួយ និងអភិវឌឍ្ិទធិរប្់មនុ្សរគប់ោន រដើមបីទទួលបានការ
អប់រ ាំរ្មើៗោន រោយពុាំម្មនការររ ើ្ រអើង ឬការមិនអនុញ្ញដ តឱ្យចូលរមួពីនរណាម្មន ក់។ ក៏ប៉ាុខនតទាំងអ្់រនុះ គឺ
អាស្្័យរលើរោា ភិបាលននរបរទ្នីមួយៗ កនុងការចត់វធិានការរដើមបីធានាឱ្យបាននូវការអប់រ ាំរបកបរោយ
គុណភាព្រម្មប់ទាំងអ្់ោន  ។ 

 

ការអប់រ ាំគួរខតជាបញ្ញា អាទិភាព្រម្មប់កមពុជា រហើយជាឧបករណ៍មូលោា នរគឹុះ្រម្មប់ឱ្យម្មនការ
ផ្លល ្់បតូរ្ងគម និងរដើមបីឱ្យម្មនការអភិវឌឍន៍ឥរោិបទជាវជិជម្មនចាំរពាុះ្ិទធិពលរដា។ ការចាំណាយរលើការ
្ិការរៀន្ូរតមិនខមនរោន់ខតស្ថង្ង់ស្ថោររៀនឱ្យរគប់រោន់រនាុះរទ ប៉ាុខនតរតូវផតល់លទធភាពឱ្យពលរដា
បានចូលររៀនទាំងអ្់ោន  រពមទាំងផតល់នូវកមមវធីិ្ិការរៀន្ូរត្មរមយខថមរទៀតផង។ កមមវធីិ្ិការតូវ
ខតចងរកងរោយយកចិតតទុកោក់រដើមបីលុបបាំបាត់នូវការររ ើ្ រអើងរលើផនត់គាំនិតរយនឌ័រ រដើមបីរធវើឲ្យមនុ្ស
ជាំនាន់ររកាយយល់តនមលនន្មភាព និងម្មនការរោរពោន រៅវញិរៅមក។ 

 

រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត រោា ភិបាលគួរខតម្មនការហវឹកហវឺនដល់ស្ត្តីរពញវយ័ឱ្យបានររចើនជាងរនុះ 
ខដលមិនធាល ប់បានររៀន្ូរតរស្ថុះកាលពីមុនមក។ របព័នធផាយព័ត៌ម្មនដូចជាហាងអីុនធឺរណត គួររតូវបាន
ោក់បញ្ចូ លរបូភាពអប់រ ាំដ៏ទូលាំទូោយកនុងដាំរណើ ររឆ្ព ុះរៅរកភាពមិនររ ើ្ រអើងរៅរលើស្ត្តី។ 

 
ថវីតបិតខតម្មនកិចចរបឹងខរបងខ្នងខផនកចាប់ រដើមបីកាត់បនថយការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទទក់ទងការ

អប់រ ាំក៏រោយ ក៏រៅខតម្មនការកត់្ម្មគ ល់រែើញនូវភាពមិនស្្បោន រវាងចាប់ និងស្ថថ នភាពពិតជាក់ខ្តង 
ខដរ។ ថវីតបិតខតម្មនការទទួលស្ថគ ល់រប្់្ងគម ្តីពី្ិទធិទទួលបានការអប់រ ាំ និងផលរបរោជន៍នន្ិទធិ
រនាុះក៏រោយ ជាក់ខ្តង គឺរៅមិនទន់ម្មនផតល់លទធផលវជិជម្មនដល់ឱ្កា្ទទួលបានការអប់រ ាំដល់ស្ត្តីភាគ
ររចើន រៅរ ើយរទ។ រនុះគឺជាបញ្ញា មួយខផនកខដលរកើតមកពីរកម្ីលធម៌្ងគមខដលម្មនដល់្ពវនថងរនុះ 
និងម្មនករមិត និងរៅខតគិតថាជាការរតឹមរតូវ្រម្មប់្ីលធម៌ស្ត្តី រៅថា ចាប់ស្្ី “្ូមរមើលការពនយល់
លាំអិតរៅកនុងចាំណុច ១.៦ខ្នងររកាម”។ ែលឹមស្ថរននរកមរនុះ ម្មនផលប៉ាុះពាល់ដល់ជីវភាពរប្់ស្ត្តីកមពុជា 
ខដលជាខផនកមួយរមួចាំខណកឱ្យម្មនអរាអនកខរភាពែព្់ រតឹតបឹតដល់ការរដើររហើរ និងរតឹតបឹតដល់ឱ្កា្កនុង
ការ្ិការរៀន្ូរត និងរធវើកិចចការនានារប្់ស្ត្តី។ 
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ថវីតបិតខតការែិតែាំរបឹងខរបងរប្់រោា ភិបាលកនុងរោលនរោបាយលុបបាំបាត់ការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តី
រភទមិនទន់ម្មនរប្ិទធិភាពចា្់ោ្់ដូចរយើងទាំងអ្់ោន ចង់បានក៏រោយ ក៏ប៉ាុខនតបញ្ញា ខដលធងន់ធងរជាង
រនុះ គឺរបខហលជាមកពីឥរោិបទរបនពណីខដលបានចក់ឬ្គល់ោ៉ាងររៅ រនុះរហើយជាមូលរហតុរធវើឱ្យ
មិនម្មន្មភាពរវាងបុរ្ និងស្ត្តី។ ដូរចនុះ រនុះម្មនន័យថា ទវ រខដលរបើក្រម្មប់្មភាពរយនឌ័ររនុះគឺ 
រតូវបានរបើកខតពាក់កណាត លខតប៉ាុរណាណ ុះ។ 

 
១.១ នើតបិញ្ាតត ិនងិដោលនដោបាយ 

 

រដាធមមនុញ្ដកមពុជាឆ្ន ាំ១៩៩៣ ធានានូវរ្រភីាពបុគគល និង្ិទធិជាមូលោា ន រមួម្មន្មភាពរវាង
បុរ្ និងស្ត្តី ឱ្កា្ការងាររ្មើៗោន ចាំរពាុះស្ត្តី ផលរបរោជន៍ម្មតុភាព និង្ិទធិរ្មើោន កនុងការរបាុះរឆ្ន ត។ 
ម្មរា ៦៥ ននចាប់រដាធមមនុញ្ដខចងថា “រដារតូវការពារ និងរលើក្ទួយ្ិទធិរប្់របជាពលរដាកនុងការទទួលការ
អប់រ ាំរបកបរោយគុណភាពរៅរគប់ករមិត និងរតូវចត់វធិានការរគប់ខបបោ៉ាងជាជាំហានៗ រដើមបីឱ្យការអប់រ ាំ
រនុះបានរៅដល់របជាពលរដារគប់របូ”។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត ម្មរា ៦៨ ក៏បានខចងខដរថា “រដាផតល់កិចចការ
អប់រ ាំខផនកបឋម និងមធយម្ិការៅស្ថោររៀនស្ថធារណៈ ្រម្មប់របជាពលរដារគប់របូរោយឥតបង់នថល។ 
របជាពលរដារតូវបានទទួលការអប់រ ាំោ៉ាងតិច ៩ ឆ្ន ាំ”។ 

 

ស្្បជាមួយម្មោ៌រប្់រដាធមមនុញ្ដ ចាប់្តីពីការអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៧ ខចងថា “ពលរដារគប់របូម្មន្ិទិធ 
ទទួលបានការអប់រ ាំរបកបរោយគុណភាពោ៉ាងតិច ៩ ឆ្ន ាំ រៅស្ថោរដារោយឥតបង់នថល។ រក្ួងទទួល
បនទុកវ ិ្ ័យអប់រ ាំ រតូវររៀបចាំជាជាំហា នៗនូវរោលនរោបាយ និងខផនការយុទធស្ថស្ត្តរដើមបីធានាឱ្យរបជា
ពលរដាបានទទួលការអប់រ ាំរបកបរោយគុណភាព ដូចខដលម្មនខចងរៅកនុងចាប់រនុះ”។ 
 

លទធផលរៅជុាំវញិចាប់រនុះគឺ រោលនរោបាយជាររចើនពាក់ព័នធជាមួយការខកលាំអគុណភាពអប់រ ាំ 
រតូវបានឯកភាពរោយរាជរោា ភិបាលកមពុជា។ ឧទហរណ៍ រក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា6 បានរធវើ “ខផនការ
យុទធស្ថស្ត្តអភិវឌឍន៍ថាន ក់ជាតិ”។ ខផនការរនុះ បានទទួលស្ថគ ល់ថា ការអប់រ ាំគឺជាមូលោា នរគឹុះនន្ិទធិមនុ្ស 
និងរបឹងខរបងរដើមបីធានាឱ្យរាល់កុម្មរ និងយុវជនកមពុជាទាំងអ្់ម្មនឱ្កា្រ្មើៗោន រដើមបីទទួលបានការ
អប់រ ាំរបកបរោយគុណភាព រោយមិនគិតពីស្ថថ នភាព្ងគម ភូមិស្ថស្ត្ត ពូជស្ថ្ន៍ តាំបន់ ភាស្ថ រយនឌ័រ 
ឬពិការភាពរ ើយ ។ 
 

“ខផនការខផនកអប់រ ាំ” បានកាំណត់អាទិភាពែព្់រលើការកាត់បនថយគម្មល តរយនឌ័រកនុងការចុុះរ ម្ ុះ
ចូលររៀន រហើយរក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា បានោក់រចញនូវវធិានការជាក់ោក់មួយចាំនួន្រម្មប់រោល
បាំណងរនុះ រួមម្មនការផតល់អាហារបូករណ៍ដល់កុម្មររីកីរក និងការស្ថកលបងររបើរបា្់អរនតវា្ិកោា ន 
(កខនលងស្ថន ក់រៅរពមទាំងម្មនមាូបអាហារ) ្រម្មប់្ិ្សស្្ី ខដលចុុះរ ម្ ុះចូលររៀនរៅអនុវទិាល័យ 
(មធយម្ិកា)។ 
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 “ខផនការ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររប្់រក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា” ម្មនរោលបាំណង
រដើមបីធានាឱ្យកុម្មរបីានទទួលនូវការអប់រ ាំថាន ក់មូលោា នរបកបរោយគុណភាពរពញរលញ និងរ្មើោន រៅរតឹម
ឆ្ន ាំ២០១០ ាមរយៈការបរងាើនការចូលរួមរប្់ស្ត្តីរៅកនុងការរគប់រគង និងការផតល់រ្វាកមមអប់រ ាំ។ ខផនការ
រនុះក៏ម្មនរោលបាំណង រដើមបីបរងាើននូវឥរោិបទវជិជម្មនកាន់ខតររចើនរ ើងចាំរពាុះការអប់រ ាំកុម្មរ ីនិង្មភាព 
រយនឌ័រកនុងចាំរណាមខផនកពាក់ព័នធនានាកនុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ និងកនុងចាំរណាមស្ថធារណៈជនទូរៅ។ 
  

ជាការពិតណា្់ ខដលកមពុជាម្មនរចនា្មព័នធចាប់រៅកនុងរទឹ្តី គឺអាច្ររមចបាននូវរបព័នធ
អប់រ ាំរបកបរោយ្មភាព។ ក៏ប៉ាុខនតភាពទន់រែាយកនុងការអនុវតតន៍ចាប់នឹងមិនអាចរោុះស្ស្ថយបាននូវរាល់
ការររ ើ្ រអើងផនត់គាំនិតរយនឌ័រ ខដលចក់ឬ្ោ៉ាងររៅរៅកនុង្ងគមបានរទ។ ការបញ្ចូ លោន នូវផនត់គាំនិត 
និងភាពរកីរករៅកនុងរគួស្ថរពលរដាកមពុជាមួយភាគធាំ នាាំឱ្យរគួស្ថរភាគររចើនមិនបញ្ជូ នកូនស្្ីរៅររៀនរៅ
ស្ថោរទ។ រកុមរគួស្ថរកមពុជារៅយល់ថា ការអប់រ ាំរនុះ មិនអាចទទួលបានរបរោជន៍រ្ដាកិចចរយៈរពលែលី
រ ើយ។ 
 

ការ្នារប្់រោា ភិបាលកនុងការស្ថង្ង់ស្ថោខថមរទៀត រៅមិនទន់ជាមរធាបាយដ៏ ា្ំខ្នន់
ខដលរកើតរ ើងជាក់ខ្តងរៅរ ើយរទ។ ជាពិរ្្ជួបបញ្ញា ររចើនរៅាមជនបទ ខដលរគួស្ថររកីរកជា
ររចើនពុាំម្មនលទធភាពកនុងការបញ្ជូ នកូនរៅររៀនររៅផទុះបានរទ រោយខ្នល ចបាត់បង់នូវកម្មល ាំងពលកមមរបចាំនថង
រប្់រកុមរគួស្ថរ មិនខតប៉ាុរណាណ ុះខថមទាំងរតូវចាំណាយរលើការរធវើដាំរណើ រ និង ា្ំភារៈ្ិកាខថមរទៀតផង។  
រឯីកុម្មរកីាន់ខតជួបហានិភ័យខ្នល ាំងជាងមុនរៅរពលខដលរតូវរធវើដាំរណើ រផលូវឆ្ង យរៅស្ថោ។ 
  

្ូមបីខតការ្នាថា្ិការោយពុាំម្មនការបង់របាក់ ក៏រ្ទើរខតមិនទន់រធវើបានរគប់រជុងររជាយ
រៅរ ើយខដរ។ រៅកមពុជារោករគូអនករគូទទួលបានរបាក់របៀវតសរទ៍ប រហើយ្ិ្សភាគររចើនរតូវចាំណាយ
ថវកិារដើមបីចូលររៀន រនុះម្មនន័យថាម្មនរកុមរគួស្ថរមួយចាំនួនមិនអាចម្មនលទធភាពកនុងការចាំណាយរផសងៗ 
រដើមបីឱ្យកូនទាំងអ្់រៅស្ថោបានរទ។ ដូរចនុះ ររចើនខតកូនរបុ្ប៉ាុរណាណ ុះអាចរៅររៀនបាន។ 
  

រទុះបីជាចាប់ និងរោលនរោបាយលុបបាំបាត់អនកខរភាពម្មនរចួរហើយក៍រោយ ក៏ស្ត្តីជាររចើន
រៅខតរងររោុះ។ វធិានការដ៏ម្មនរប្ិទធិភាពកនុងការឱ្យកូនស្្ីចូលររៀនស្ថោមិនទន់រធវើបានរៅរ ើយរទ។ 
 

រៅឆ្ន ាំ២០០៦ គណៈកម្មម ធិការរប្់អងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW បានរធវើការកត់
្ម្មគ ល់រែើញថា ភាពមិនរ្មើោន រវាងស្ត្តី និងបុរ្ បានបងាា ញឱ្យរែើញោ៉ាងចា្់ាមរយៈអរាអនកខរ-
ភាពែព្់កនុងចាំរណាមស្ត្តីកមពុជា7 បញ្ញា រនុះរៅមិនទន់បានរោុះស្ស្ថយរៅរ ើយរទ។ បចចុបបននរនុះអរា  
អនកខរភាពស្ត្តីម្មន ៤០% រធៀបជាមួយបុរ្ខដលម្មនរតឹមខត១៨% ប៉ាុរណាណ ុះ។ 
 

ចាំណុច ា្ំខ្នន់ក៏រតូវរលើករ ើងផងខដរ គឺរបព័នធអប់រ ាំបចចុបបននរនុះ មិនទន់របឹងខរបងឱ្យអ្់ពី 
លទធភាពរដើមបីដក “ចាប់ស្្ី” រនុះរចញឱ្យអ្់ពីកមមវធីិ្ិការៅរ ើយរទ រហើយរៅាមស្ថោររៀនក៏
្រងាតរែើញរៅម្មនទាំរនារននកងវុះខ្នត ា្ំភារៈ ឬបុគគលិកខដលម្មន្មតថភាពរគប់រោន់ ខដលអាចនឹងបក

                                                           
7 រោបល់្ននិោា នរប្់គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW៖ កមពុជា នថងទី១៦ ខែមករា-នថងទី៣ ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៦។ 
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ស្ស្ថយពីរកម្ីលធម៌រប្់ “ចាប់ស្្ី” រនុះ ឱ្យម្មនរប្ិទធិភាពរៅរ ើយខដរ។ រកម្ីលធម៌រនុះ បានចក់
ឬ្ោ៉ាងរងឹម្មាំរៅកនុង្ងគមខែមរ។ 
 

ាមនិយមន័យ ការខដលម្មនរកិតយរកមណាមួយខដលរៅខតអនុវតតចាំរពាុះរយនឌ័រណាមួយរនាុះ 
គឺជាអាំរពើររ ើ្ រអើងរៅរហើយ។ ដូរចនុះ ម្មនខតការលុបបាំបាត់រចលនូវរកិតយរកមរនាុះរទ ខដលអាចនាាំមក
្មភាពរវាងរយនឌ័ររ ើងវញិ។ ្រម្មប់រពលរនុះ គណៈកម្មម ធិការននអងគការមិនខមនរោា ភិបាលកមពុជា
រដើមបអីនុ្ញ្ញដ លុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ (NGO-CEDAW) កាំពុង្ថិតកនុងដាំរណើ រការ
ររៀបចាំរបាុះពុមពផាយមួយ ខដលរធវើការវភិាគរកម្ីលធម៌ “ចាប់ស្្ី” និងកនុងរោលបាំណងរដើមបីខកទរមង់
ែលឹមស្ថរមួយចាំនួនរប្់រកម្ីលធម៌រនុះ។ 

 

១.២ ការចុុះដ ម្ ុះចូលដរៀន 
 

រោា ភិបាលបានរធវើឱ្យម្មនការរកីចររមើនែលុះអាំពីការងាររនុះ ជាពិរ្្ការចុុះរ ម្ ុះចូលររៀនខផនក
បឋម្ិការៅថាន ក់ជាតិ។ រោងាមរបព័នធរគប់រគងព័ត៌ម្មនអប់រ ាំ EMIS

8
 ២០០៨/២០០៩ និង្ថិតិរប្់

រក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ម្មន៩៤.៤% ននកុម្មរខដលដល់អាយុចូលររៀន រហើយបានចូលររៀនរៅករមិត
បឋម្ិកា និងម្មន ៣៣.៩% រផសងរទៀតបានចូលររៀនរៅករមិតអនុវទិាល័យ (រក្ួងអប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 

 

អរាជាក់ខ្តង្រម្មប់ថាន ក់ទី១ គឺ ៩១.៩% (រក្ួងអប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០០៩ ែៈ៤៥) រ្ទើរខត្ររមចបាន
ាមរោលរៅខផនការយុទធស្ថស្ត្តអប់រ ាំ ESP

9
 ខដលបានកាំណត់រតឹម៩៤%។ រហើយភាពែុ្ោន រវាងរយនឌ័រ

រៅករមិតបឋម្ិកាកាំពុងថយចុុះ ប៉ាុខនតរៅករមិតអនុវទិាល័យវញិ បញ្ញា រនុះរៅខតបនតម្មនរៅរ ើយរោយ
្ិ្សស្្ីម្មន ៣២% និង្ិ្សរបុ្ម្មន ៣៦% បានចុុះរ ម្ ុះចូលររៀនរៅករមិតអនុវទិាល័យ (UNESCO 

ឆ្ន ាំ២០០៩ ែៈ២)។ តួរលែរនុះ ពិតជាបានបងាា ញនូវការរកីចាំររ ើនែលុះៗ។ ប៉ាុខនតរប្ិនរបើរោា ភិបាលរតូវ្ររមច
ឱ្យបានការអប់រ ាំបឋមជា្កលាមរោលរៅអភិវឌឍន៍្ហ្សវតស MDG

10
 រនាុះនឹងអាចម្មនការរកីចាំររ ើន

ខថមរទៀត រប្ិនរបើ្ហគមន៍ចូលរមួកាន់ខត្កមមជាងមុនរៅកនុងការងារស្ថោ។ 
 

ការ្ិកាថមីៗរប្់គណៈកម្មម ធិការអឺរ ៉ាុបបានកត់្ម្មគ ល់រែើញថា ម្មនការរកីចាំររ ើនគួរឱ្យកត់
្ម្មគ ល់ចាំរពាុះចាំនួន្ិ្ានុ្ិ្សខដលបានបញ្ច ប់ថាន ក់ទី៦ (រកើនរ ើង ៩៨% ជាទូរៅកុម្មររីកើនរ ើង 
១៣១%) បញ្ច ប់ថាន ក់ទី៩ (រកើនទូរៅ ២៧៤% ្ិ្សស្្ីរកើន ៤៦០%) និងបញ្ច ប់ថាន ក់ទី១២ (រកើនទូរៅ ១២៤% 

្ិ្សស្្ីរកើន ១៨៩%) រៅកនុងឆ្ន ាំ្ិកា ២០០០ - ២០០១ រហូតដល់ឆ្ន ាំ្ិកា ២០០៧-២០០៨) (EC &Quinn 

2008)។ 
 

រទុះបីជាោ៉ាងរនុះក៏រោយ កុម្មរមិនបានចូលររៀន (ជាពិរ្្កុម្មរ)ី រៅខតជាបញ្ញា រៅរ ើយ 
រៅកមពុជា រទុះបីជា្ថិតិ និង្ូចនាករវ ិ្ ័យអប់រ ាំឆ្ន ាំ្ិកា២០០៧-២០០៨ បានបងាា ញនូវ្ម្មម្មរតជាក់
ខ្តងននការចុុះរ ម្ ុះចូលររៀនរៅថាន ក់បឋម្ិកាបាន៩៣.៣% និងរៅថាន ក់អនុវទិាល័យបាន៣៤.៨% ក៏
                                                           
8 របព័នធរគប់រគងព័ត៌ម្មនអប់រ ាំ។ 
9 
ផផនការយុទធស្ថស្តេតអប់រ។ំ 

10 
គោលគៅអភិវឌ្ឍន៍េហេសវត្សរ។៍ 
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រោយ។ តួរលែទាំងពីររនុះ រមើលរៅទាំនងជា្ថិតរៅឆ្ង យពីតួរលែខដលរោា ភិបាលបាន្ងឃឹមទុក្រម្មប់
ឆ្ន ាំ២០១០ ខដលចង់បាន ៩៦% រៅបឋម្ិកា និង៥០% រៅអនុវទិាល័យ (របព័នធរគប់រគងព័ត៌ម្មនអប់រ ាំ 
២០០៨៖ ៤៤)។ 

 

ការអប់រ ាំពលរដារពញវយ័រៅម្មនករមិតទបរៅរ ើយ ទាំងបរមិ្មណ និងគុណភាព11។ រៅកនុងឆ្ន ាំ
២០០០ ម្មនមនុ្សរពញវយ័មិនរចុះអកសររតឹមខត ២% ប៉ាុរណាណ ុះ ខដលបានចុុះរ ម្ ុះចូលររៀនទាំងរៅកនុង 
កមមវធីិ្ិការប្់រដា (៣០,៥០០នាក់) និងកមមវធីិ្ិកាខដលជួយឧបតថមភរោយអងគការមិនខមនរោា ភិបាល 
ខដលម្មន្ិ្ស្របុចាំនួន (២០,០០០នាក់)

12។ រហូតមកដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ ស្ថថ នភាពបានរបរ ើ្ររ ើង រោយ
ម្មនអនកខរជនរពញវយ័ចាំនួន ៥៨,៩៦៧នាក់ កនុងចាំរណាមរនុះ (៣៧,៣៣៧ នាក់ ខដលជាស្ត្តី) បានចុុះ
រ ម្ ុះចូលររៀនថាន ក់អកខរកមម (រក្ួងអប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 

 

ស្ត្តីបាំររ ើការកាំស្ថនត គឺជារកុមមួយខដលម្មនគុណវបិតតិររចើន។ ាមការបា៉ា ន់ស្ថម ន ៣០% ននស្ត្តីបាំររ ើ
ការកាំស្ថនតម្មនអាយុទបជាង១៨ឆ្ន ាំ រហើយបានចូលររៀនរៅថាន ក់មូលោា នមិនដល់៣ឆ្ន ាំផង ឬតិចជាងរនុះ
រទៀត ឬមិនខដលបានររៀនជាំនាញវជិាជ ជីវៈអវីរស្ថុះ ទាំងរនុះបានរធវើឱ្យស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះជាប់ោាំងរៅកនុងស្ថថ ន
ភាពរកីរក និងងាយរងររោុះខដលមិនអាចររ ើែលួនបានរ ើយ (UNICEF & Stark-Marklein ២០០៦)។ 

 

រោា ភិបាលកមពុជាម្មនការយឺតោ៉ា វកនុងការផតល់រ្វាដល់ស្ត្តីបាំររ ើការកាំស្ថនត។ ប៉ាុខនត ក៏ម្មនអងគការ
មិនខមនរោា ភិបាល13

 មួយចាំនួនខដរ ខដលបចចុបបននកាំពុងផតល់រ្វាអប់រ ាំដល់ស្ត្តីបាំររ ើការកាំស្ថនត និងរកុមស្ត្តី 
ខដលងាយរងររោុះទាំងរនាុះ ( ដូចជាកមមវធីិ OPTIONS ននអងគការអប់រ ាំពិភពរោកជារដើម)។ 

 

រទុះជាោ៉ាងណាក៍រោយ កនលងមកក៏រយើង្រងាតរែើញម្មន្ញ្ញដ រកីចាំររ ើនែលុះៗខដរ។ ម្មនការ
ស្ថង្ង់អរនតវា្ិកោា នជាររចើន្រម្មប់្ិ្សស្្ីខដលបនតររៀនមធយម្ិកា និងឧតតម្ិកាផងខដរ។ 
ចាំនួនអាហារបូករណ៍្រម្មប់្ិ្សរកីរក ជាពិរ្្្ិ្សស្្ីក៏ម្មនការរកើនរ ើងខដររៅកនុងថវកិារដា និង
ការជួយឧបតថមភពី ា្ំណាក់នដគូអភិវឌឍ និងគររម្មងអងគការមិនខមនរោា ភិបាល។ 

 

ស្ត្តី និងកុម្មររីតូវបានជរមុញឱ្យចូលររៀនាមរយៈការរលើកទឹកចិតតរប្់រោា ភិបាល និងអងគការ
មិនខមនរោា ភិបាលនានា ដូចជាការផតល់អាហារបូករណ៍ និងកមចីឥណទន ការបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជីវៈ និង
ការឧបតថមភជាអងារជារដើម។ ប៉ាុខនតការផតួចរផតើមរនុះ មិនទន់បានរធវើរ ើងឱ្យបានរគប់រជុងររជាយ និងរគប់រែតត
រៅរ ើយរទ។ ការពរងីកកមមវធីិរលើកទឹកចិតត្រម្មប់ស្ត្តីឱ្យបនតការររៀន្ូរត គឺជាការងារចាំបាច់រដើមបី
្ររមចបាននូវ្មភាពរយនឌ័ររៅស្ថោររៀន និង្ហគមន៍។ តបិតខតម្មនមូលរហតុ រធវើឱ្យម្មន
្ុទិដាិនិយម ោ៉ាងណាក៍រោយ ក៏ប៉ាុខនតរតូវបងាា ញឱ្យបានហមត់ចត់រៅរពលរធវើការវាយតនមលការអភិវឌឍន៍ទាំង
រនុះ។ 
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១.៣ អក្ាដបាុះបង់ការសិរា 
 

អរារបាុះបង់ការ្ិការប្់កុម្មរ ី ហាក់ដូចជាម្មនទាំរនារស្្បរៅនឹងគុណភាពស្ថោកនុងទិ្
រៅដូចោន ជាមួយកុម្មរាខដរ។ ក៏ប៉ាុខនតកុម្មរមី្មនលកខណៈងាយទទួលបញ្ញា រនុះជាងកុម្មរា (ធនាោរពិភព
រោកឆ្ន ាំ២០០៥)។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត រៅរពលខដលកុម្មរកាន់ខតធាំរពញវយ័រៅៗ រនាុះការផ្លល ្់ចិតតពី
ការ្ិការរៀន្ូរត រៅរធវើការងារផលិតកមមរកចាំណូលកាន់ខតរកើនខ្នល ាំងរ ើងៗ។ រនុះគឺជាបញ្ញា ពិតរប្់
កុម្មរ ី រៅរពលម្មនអាយុចប់ពី ១៥ ដល់១៧ ឆ្ន ាំ ខដលខតងខតម្មនទាំរនារខ្វងរកការងាររករបាក់ចាំណូល
ជាំនួ្ឱ្យការ្ិការរៀន្ូរតរៅវញិ ររចើនជាងកុម្មរាខដលម្មនអាយុស្្ករោន  (ធនាោរពិភពរោកឆ្ន ាំ
២០០៥) ។ 

 

ដូរចនុះ រដើមបីកាត់បនថយបញ្ញា រនុះ តរមូវឱ្យម្មនការែិតែាំរបឹងខរបងខ្នល ាំងខថមរទៀត ជាពិរ្្ការ
អភិវឌឍកុម្មរភាពរដើមបីកាត់បនថយការរតួតថាន ក់ និងការរបាុះបង់ការ្ិកា រពមទាំងបរងាើនការអភិវឌឍអោរ
្ិកា ក៏ដូចជាឱ្កា្ររៀន្ូរតរៅឧតតម្ិកាផងខដរ។ តរមូវការថាន ក់ររៀន និង ា្ំភារៈ្ិកា្រម្មប់កុម្មរ
ខដលម្មនអាយុែុ្ៗោន  និងរកុមពូជស្ថ្ន៍រផសងៗោន រៅទូទាំងរបរទ្កមពុជា រចុះខតរកើនរ ើងឥតឈប់
ឈររលើ្ពីបរមិ្មណធនធានខដលរោា ភិបាលម្មន្រម្មប់បាំរពញតរមូវការរនុះ។ 
 

១.៤ អរខរភាព  
 

កាំ ុងរពល ៤ ឆ្ន ាំកនលងរៅរនុះ រក្ួងអប់រ ាំយុវជន និងកីឡាក៏ទទួលបាននូវលទធផលជាវជិជម្មន
ខដរ ររកាយពីការជួយឧបតថមភដល់ការរបាុះពុមភឯកស្ថរអកខរកមម ការហវឹកហវឺនរគូបររងៀនថាន ក់អកខរកមម និងការ
បរងាើតឱ្យម្មនមជឈមណឌ ល្ិការរៀន្ូរតាម្ហគមន៍នានារចួមក។ អរាអកខរភាពជាផលូវការទូរៅ 
្រម្មប់របជាពលរដាខដលម្មនអាយុ ១៥ឆ្ន ាំ និងរលើ្ពី១៥ឆ្ន ាំរ ើងរៅ គឺម្មន៧៦.៣% ទនទឹមនឹងភាពែុ្
ោន រវាងរយនឌ័រដ៏គួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់ គឺម្មន៨៥.៨% ្រម្មប់បុរ្ ចាំខណកឯស្ត្តីវញិម្មនខត ៦៧.៧% ប៉ាុរណាណ ុះ
រទ (UNESCO 2009)។ ភាពែុ្ោន ដូចខដលបានរលើករ ើងពីខ្នងរដើមរនុះ ហាក់ដូចជាស្្បោន ជាមួយការ
្ររមចចិតតរប្់រកុមរគួស្ថរកមពុជាជាររចើន ខដលគិតថាឱ្យកូនរបុ្ររៀនបានែព្់ម្មនរបរោជន៍ និងរតឹម
រតូវជាងឱ្យកូនស្្ីរៅររៀន។ 
 

១.៥ គុណភាពអប់រ ំ 
  

រគ្រងាតរែើញម្មនការរកីចាំររ ើនែលុះរៅកនុងខផនកមួយចាំនួន ា្ំរៅខកលាំអគុណភាពអប់រ ាំាមរយៈ
ការអនុវតតន៍ស្ថោមិតតភាពរប្់កុម្មរ (CFS)

14
 កមមវធីិ្ិកាថមី ការវាយតនមលបទោា ន និងស្ថោខដលម្មនការ

វាយតនមលរោយែលួនឯង្រម្មប់បឋម្ិកា និងមធយម្ិកា។ គររម្មងោាំរទវ ិ្ ័យអប់រ ាំកមពុជា (CESSP)
15

 បនត
ជួយោាំរទខកលាំអខផនកមធយម្ិកាាមរយៈវធីិស្ថស្ត្តននការវាយតនមលរោយែលួនឯងរប្់គររម្មងរនុះ និង
ខផនការខកលាំអស្ថោររៀន (រក្ួងអប់រ ាំឆ្ន ាំ២០០៩)។ 
 

                                                           
14 ស្ថោមិតតភាពរប្់កុម្មរ។ 
15

 គគរមាងោំរទវេ័ិយអប់រកំមពុជា។ 
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គុណភាពអប់រ ាំរកាត បយកទិដាភាពជាររចើនកនុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ រមួទាំង្មតថភាព និងការរលើកទឹកចិតត
រគូបររងៀន កងវុះរគូបររងៀន កងវុះរពលរដើមបីចូលរមួោ៉ាង្កមម និងការអនុវតតន៍កនុងថាន ក់ ការបង់នថលស្ថោ
កនុង និងររៅរម្ម៉ាង្ិកា៘ រហតុដូរចនុះរហើយរទើបបានជាពុាំទន់ម្មនការយល់ស្្បោន រៅរ ើយ អាំពីធាតុ
ជាមូលោា នននគុណភាពអប់រ ាំកនុងចាំរណាមខផនកពាក់ព័នធនានា។ រនុះរហើយ គឺជាការលាំបាកមួយ។ 

 

ស្ថោររៀនភាគររចើនរៅកមពុជាម្មនដាំរណើ រការររកាមបរោិកា្ ជាស្ថោមិតតភាពកុម្មរ ខដល
រមួម្មនការអភិវឌឍស្ត្តី និងកុម្មរកីនុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំាមរយៈការបរងាើតបរោិកា្ោាំរទខដលអាចឱ្យស្ត្តី និង
កុម្មរទីទួលបានរជាគជ័យ។ 
 

បញ្ញា មួយកនុងចាំរណាមបញ្ញា ា្ំខ្នន់ទាំងឡាយរៅកនុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ គឺកុម្មរម្មនរពលតិចតួចបាំផុត
រដើមបីចូលរួមោ៉ាង្កមម និងអនុវតតរៅកនុងស្ថោររៀន។ រៅកមពុជា ្ិ្ានុ្ិ្សរៅបឋម្ិការៅររៀន
រៅស្ថោរតឹមខត ៤រម្ម៉ាងប៉ាុរណាណ ុះកនុងមួយនថង ចប់ពីនថងច័នទដល់នថងពុធ និងពីនថង្ុរកដល់នថងរ រ។៍ រោង
ាមរបាយការណ៍រតួតពិនិតយ្កលឆ្ន ាំ២០០៩ ននកមមវធីិអប់រ ា្ំ រម្មប់ទាំងអ្់ោន  (FA)

16
 រប្់ UNESCO បាន

បងាា ញថារពលរវោ្រម្មប់បងាា ត់
បងាា ញរៅកនុងថាន ក់គឺម្មនខត៣រម្ម៉ាង 
និង២០នាទីខតប៉ាុរណាណ ុះកនុងមួយនថង។ 
ចាំនួន្ិ្សកនុងថាន ក់បឋម្ិកាម្មន
ចប់ពី ៤០នាក់ រៅ ៥០នាក់ រហើយពី 
៤០ រៅ ៤៥នាក់រៅថាន ក់អនុវទិា 

ល័យ។ ចាំនួន្ិ្សររចើនខបបរនុះ ជា
ការលាំបាកណា្់្រម្មប់រគូបររងៀន
កនុងការរគប់រគង្ិ្សកនុងថាន ក់ រហើយ
ម្មនរពលតិចតួចណា្់្រម្មប់ការ
ចូលរមួ និងការអនុវតតន៍ឱ្យបានរពញ
រលញរៅកនុងថាន ក់ (UNESCO ឆ្ន ំ
២០០៩)រហតុរនុះរហើយម្មាបិារតូវយល់ដឹងពីស្ថរៈ ា្ំខ្នន់ននកិចចការស្ថោខដលរតូវរធវើរៅផទុះ រោយរតូវ
ជួយពិនិតយរមើលរ្ៀវរៅលាំហាត់ រហើយការជួយពី ា្ំណាក់ម្មាបិាគឺជាការធានាឱ្យកុម្មរម្មន្ិទធិរតឹម
រតូវរដើមបី្ិការរៀន្ូរត និងលូតោ្់។ 

 

បខនថមពីរលើបញ្ញា រនុះ ការយល់ស្្បោន អាំពីអវី ខដលម្មនរៅកនុងគុណភាពអប់រ ាំ ជាកាត តរមូវ
ចាំបាច់រៅកនុងចាំរណាមស្ថថ ប័ន ា្ំខ្នន់ៗ ម្មនដូចជា រក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា អងគការមិនខមនរោា  
ភិបាលរៅកនុងស្្ុក ស្ថោររៀន (នាយកស្ថោ និងរគូបររងៀន) ្ម្មគមម្មាបិា ្ិ្ានុ្ិ្ស និង 

្ហជីពជារដើម។ 
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 ការអប់រេំរមាប់ទំងអេ់ោន ។ 
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របាយការណ៍របូធាតុបររងៀនននអងគការ្ម័រគចិតតបាំររ ើរៅបររទ្ VSO
17

 និងអងគការអប់រ ាំនដគូ 
(NEP)

18
 (VSO&NEP ឆ្ន ំ២០០៨) រធវើការកត់្ម្មគ ល់ថា ការចូលរមួោ៉ាង្កមមពី ា្ំណាក់្ហគមន៍ជួយរធវើឱ្យ

ម្មនទាំនាក់ទាំនងយូរអខងវងរវាង្ហគមន៍ និងរគូបររងៀន។ ការចូលរមួរប្់្ហគមន៍កាន់ខតររចើន ក៏ជា
ការបញ្ញជ ក់ឱ្យរែើញនូវការនាាំរៅរកគុណភាពអប់រ ាំខដរ។ 

 

ការបរងាើតរបព័នធរកុមហវឹកហវឺន និងរតួតពិនិតយថាន ក់ស្្ុកថមីៗខដលម្មនររៀបរាប់រៅកនុងការអនុវតតន៍
ខផនការស្ថោមិតតភាពកុម្មរ រតូវការជាំនួយោាំរទកនុងការហវឹកហវឺន និងរតួតពិនិតយមុែងាររៅកនុងរែតតនានា។ 
រកុមរនុះរៅថមីរៅរ ើយ រហើយរតូវបានខបកបាក់រៅវញិ។ អនកទាំងរនាុះ រតូវឱ្យម្មនការោាំរទកនុងការអភិវឌឍ
ខផនការ្រម្មប់បណតុ ុះបណាត ល និងរតួតពិនិតយការអនុវតតន៍រប្់ស្ថោ។ មុែងាររតួតពិនិតយ ា្ំខ្នន់បាំផុត  
ដូចជាការ្រងាតថាន ក់ររៀន គឺជាកិចចការមួយខដលថមីបាំផុត្រម្មប់្ម្មជិកជាររចើនកនុងរកុមរនុះ។ មនទីរអប់រ ាំ
របចាំរែតត (POEs)

19
 នឹងរតូវការការោាំរទរដើមបីធានាឱ្យរកុមដាំរណើ រការរៅបាន និងអនុវតតតួនាទីរប្់ែលួន

របកបរោយរប្ិទធិភាព ។ 
 

ស្ថោររៀនស្្ុក និងរែតតជួបរបទុះការលាំបាកកនុងការយករោលនរោបាយរប្់រក្ួងអប់រ ាំរៅ
អនុវតតាមវធីិមួយ ខដលផតល់របរោជន៍ដល់កុម្មររគប់ោន ។ រហតុរនុះ រទើបម្មនតរមូវការផតល់ការបណតុ ុះ 
បណាត លបខនថម និងផតល់ជាំនួយឧបតថមភរបចាំនថងយូរអខងវងរទៀតផង។ 
 

រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត លទធផលមិនរបរកតីននការ្ិការប្់្ិ្ានុ្ិ្ស បានបងាា ញជា
ពិរ្្ថា ចាំរពាុះ្ិ្ានុ្ិ្សចប់ពីថាន ក់ទី១-៣ ខ្នងខផនកភាស្ថ និងគណិតវទិាម្មនរបខហលខត ៤៥% 
ប៉ាុរណាណ ុះ ខដល្ររមចបានាមបទោា នគុណភាពអប់រ ាំខដលរក្ួងអប់រ ាំបានកាំណត់។ ទ្សនៈរមួមួយយល់
រែើញថា រគូបររងៀនមិនទន់ម្មនជាំនាញកនុងការផតល់ការបររងៀនរបកបរោយគុណភាពែព្់រៅរ ើយរទ។ 
ធាតុពិតអាចមកពីចាំនួន្ិ្សររចើនរពកកនុងថាន ក់នីមួយៗ រមួផសាំជាមួយរគូបររងៀនខដលទទួលបានការបណតុ ុះ
បណាត លគុណភាពទបរធវើឱ្យគុណភាពបររងៀនកាន់ខតពិបាក្ររមចបានខថមរទៀតផងខដរ។ 
 

ការោាំរទជារបចាំ គឺជារ្ចកតីរតូវការចាំបាច់បាំផុតរដើមបីជួយឱ្យរគូបររងៀន្ររមចបានាម
បទោា នបររងៀន និងរដើមបីធានាឱ្យ្ិ្ានុ្ិ្ស្ររមចបានាមបទោា នកមមវធីិ្ិកា។ បញ្ញា រនុះ តរមូវ
ឱ្យម្មនការត  ្ូមតិរៅថាន ក់ជាតិ ថាន ក់តាំបន់ និងរៅថាន ក់មូលោា នរដើមបីោក់បញ្ចូ លនូវ្រមលងដ៏ខ្នល ាំងរប្់រគូ
បររងៀន និង្ហគមន៍រៅកនុងការពិភាកាបញ្ញា អប់រ ាំ។ អនុស្ថ្ន៍រប្់របាយការណ៍របូធាតុបររងៀនរតូវ
បានទទួលស្ថគ ល់រោយរក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា (MoEYs)

20
 ប៉ាុខនតការបនតការងារត  ្ូមតិនឹងរតូវម្មនជា

ចាំបាច់រដើមបីធានាឱ្យអនុស្ថ្ន៍ទាំងរនាុះរតូវបានអនុវតត។ ជាពិរ្្ការត  ្ូមតិអាំពីអនុស្ថ្ន៍ ខដលរមួ
ម្មនរៅកនុងការពរងឹងយនតការទាំនាក់ទាំនង និងកិចចពិភាកាដាំរណើ រការធានាគុណភាព និងរលើកកមព្់តនមលនន
គុណភាព្ិកាចាំរពាុះម្មាបិា និង្ហគមន៍ គឺជាតរមូវការចាំបាច់” (VSO&NEP ឆ្ន ំ២០០៨)។ 

 

                                                           
17 អងគការេម័រគចិ្បត្តបំគរ ើបគទេ។ 
18 អងគការនដគូអប់រ ាំ។ 
19

 មនទីរអប់រ ាំរែតត។ 
20 រកេួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 



 

21 

 

១.៦ រមមវធិើអប់រ ំ
 

ថវីតបិតខតម្មនរោលនរោបាយ និងចាប់ខដលម្មនរោលបាំណងរដើមបី្ររមចបាននូវ្មភាព 
ោ៉ាងណាក៏រោយ ក៏ប៉ាុខនតផនត់គាំនិតខដលចក់ឬ្ោ៉ាងររៅ និងតួនាទីរយនឌ័ររៅកនុង្ងគមកមពុជា រហើយ
រកម្ីលធម៌ “ចាប់ស្្ី” រៅខតបនតរារាាំងដល់ការអភិវឌឍន៍រៅកនុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំខដរ។ “ចាប់ស្្ី” គឺជា “រកិតយ
រកម្រម្មប់អប់រ ាំចរោិម្មោទ” ខដលម្មនរោលការណ៍្ីលធម៌ជាររចើនកនុងរនាុះ បញ្ញជ ក់អាំពីតួនាទី  
“្មរមយ” រប្់ស្ត្តីរៅកនុង្ងគម រកមរនុះពិតជាម្មនការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទោ៉ាងជាក់ខ្តងរៅកនុងខផនកជា
ររចើនកនុងជីវតិរប្់ស្ត្តី។ ាមរកម្ីលធម៌រនុះ ស្ត្តីរតូវខតយល់ស្្បាមការ្ររមច និងបាំណងរប្់ឪពុក 
និងស្ថវ មីទាំងស្្ុងរគប់កាលៈរទ្ៈទាំងអ្់។ រកមរនុះ ក៏បានកាំណត់នូវឥរោិបទ្មរមយ និងមិន្មរមយ
ផងខដរ។ “ស្ត្តីខដលគួរឱ្យរគរោរព” រតូវបានបងាគ ប់ឱ្យរៅរ្ងៀមស្ថង ត់ និងរបុងរបយ័តនជានិចច រពមទាំងមិនឱ្យ
្ួររដញរោលអាំពីការ្ររមចចិតតណាមួយរប្់ស្ថវ មីរ ើយ។ ស្ត្តីខតងខតចុុះចូល ទបជាង និងម្មនឋានៈ
ររកាមស្ថវ មីជានិចច។ 
 

ម៉ាាងវញិរទៀត រកម្ីលធម៌រនុះ ក៏អាចជាការជាំរុញ និងបកស្ស្ថយចាំរពាុះឥរោិបទខដលមិន
របរកតីរប្់ស្ថវ មី រោយអុះអាងថា តួនាទីរប្់ភរោិរតូវខតរទាំរទ អត់ធមត់ចាំរពាុះបញ្ញា ខដលរកើតរ ើងខបប
រនុះ រោយបានបខនថមថា បញ្ញា ទាំងរនុះអាចបណាត លមកពីភរោិផ្លទ ល់ក៏ម្មនខដរ។ ដូរចនុះ វតតម្មនននចាប់ 
និងរោលនរោបាយនានា ខដលម្មនបាំណងផតល់អាំណាចឱ្យស្ត្តីរតូវបនទុុះបងាា ប់រោយរកម្ីលធម៌រនុះ។ 

 

រកម្ីលធម៌រនុះ រតូវរផទរមកកុម្មរាីមរយៈរកុមរគួស្ថរ និងបងាា ញឱ្យរែើញោ៉ាងចា្់ាមរយៈ
្ហគមន៍ជាទូរៅ ជួនកាលរៅាមស្ថោររៀននានាយល់ថា ស្ត្តីមិនរ្មើនឹងបុរ្ និង្ថិតរៅកនុងផនត់
គាំនិតរប្់ពលរដាកមពុជារគប់របូ។ រគ្រងាតរែើញម្មនការខែវងគាំនិតោន អាំពីការកស្ថង្មភាពរយនឌ័រ 
រហើយបញ្ញា រនុះបងាា ញឱ្យរែើញចា្់រៅកនុងរគប់ស្្ទប់្ងគមទាំងអ្់។ 

 

របើនិោយពីភាពធងន់ធងរននបញ្ញា រនុះ រកម្ីលធម៌ម្មនលកខណៈផទុយរៅនឹងចលនារឆ្ព ុះរៅរក
្មភាព រហើយបណាត លឱ្យម្មនផលវបិាកមួយចាំនួន។ ពិតជារបរ ើ្រ របើម្មនរបព័នធអប់រ ាំមួយខដលអាចបក
ស្ស្ថយពនយល់ពីរកម្ីលធម៌ រហើយ្ួររដញរោលរកមរនាុះ រពមទាំងបងាា ញពីស្ត្តីខដលជាគាំរថូមីខផាករលើ
្មភាពរយនឌ័រ។ ទិដាភាពទាំងរនុះ គួររតូវបានោក់បញ្ចូ លរៅកនុងកមមវធីិ្ិការប្់ស្ថោរៅរគប់ករមិត
្ិកាទាំងអ្់។ 
 

១.៧ ស្តសតើរនុងក្បព័នធផាយព័ត៌មាន 
 

រៅកមពុជាបចចុបបនន ស្ត្តីម្មនចាំនួនររចើនជាងបុរ្គឺ ៥២% ននចាំនួនរបជាពលរដា្រុប។ ប៉ាុណណឹ ង
រហើយ ក៏របព័នធផាយព័ត៌ម្មនរៅខតពិពណ៌នាអាំពីស្ត្តីកនុងលកខណៈអវជិជម្មនជាររចើនរទៀត រហើយខថមទាំង
បានជួយជាំរុញឱ្យម្មនការរមើលស្ស្ថលស្ត្តី និងជាផតត់គាំនិតថាជារប្់្រម្មប់បររមើផលូវរភទ “តុបខតងលាំអ” 
និងជាជនរងររោុះ។ ស្ត្តីក៏មិន្ូវម្មន្រមលងររចើនរៅកនុងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនខដរ ខថមទាំងរបឈមកនុង
ភាពរកីរក កនុងករមិតែព្់ ទទួលបានការអប់រ ាំទប និងររចើនខតម្មនបញ្ញា ្ុែភាព។ បញ្ញា ទាំងអ្់រនុះ 
បរងាើតបានជាឧប្គគោ៉ាងធាំចាំរពាុះ្ិទធិស្ត្តី រហើយនឹងជុះឥទធិពលអវជិជម្មនដល់ការរកីចាំររ ើនរៅកនុងរោល
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រៅអភិវឌឍន៍្ហ្សវតសរប្់កមពុជានាឆ្ន ាំ២០១៥។ ដូរចនុះ ការ្ររមចរោលរៅ ា្ំខ្នន់ៗទាំង៩ ននរោល
រៅអភិវឌឍន៍្ហ្សវតសនឹងរតូវអូ្បនាល យរពលយូរជាងការ្ងឃឹមទុក រហើយាមពិតរបខហលជាមិនអាច
្ររមចបានរទ។ 

 

របើពិនិតយរមើលស្ថរៈ ា្ំខ្នន់រប្់របព័នធផាយព័ត៌ម្មន ទាំនាក់ទាំនង្រម្មប់បញ្ជូ នតាំនល និងឥរោិ
បទ របព័នធផាយព័ត៌ម្មនក៏អាចជាកម្មល ាំងមួយោ៉ាងខ្នល ាំងខដលអាចជួយកនុងការលុបបាំបាត់ការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តី
រភទផងខដរ។ របព័នធផាយព័ត៌ម្មនរនុះ អាចបញ្ចូ លនូវគាំរថូមីៗរប្់លកខណៈជាស្ត្តី និងលកខណៈជាបុរ្ 
រពមទាំងជាំរុញឱ្យម្មនការរោរព្រម្មប់រ្រភីាពផងខដរ។ ម៉ាាងរទៀតរបព័នធរនុះ ក៏អាចផសពវផាយដល់របជា
ពលរដាអាំពី្ិទធិ និងកាតពវកិចចរប្់អនកទាំងរនាុះទក់ទងជាមួយចាប់ និងរោលនរោបាយផងខដរ។ 
អាំណាចរប្់របព័នធផាយព័ត៌ម្មន ខដលជាឧបករណ៍្រម្មប់ផ្លល ្់បតូរអបបកិរោិ និងគាំនិត ក៏ដូចជាលុប
បាំបាត់ផនត់គាំនិតខដរ គឺរតូវខតទទួលយកមិនអាចរបខកកបានរ ើយ។ ប៉ាុខនត រៅកនុងលកខណៈ និងកម្មល ាំងរនុះ
ដខដល របព័នធផាយព័ត៌ម្មនក៏អាចខបរជាជួយបរងាើនឱ្យម្មនការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ ោាំរទផនត់គាំនិត និង 
ទ្សនៈជារបនពណីនានាទក់ទងនឹងរយនឌ័រ។ របព័នធផាយព័ត៌ម្មនរនុះ អាចផសពវផាយនូវគាំរអូវជិជម្មន
រប្់លកខណៈជាស្ត្តី រពមទាំងចត់ទុកថា អាំរពើហិងារលើស្ត្តីជាររឿងធមមាខថមរទៀតផង។ ស្ត្តីមិន្ូវម្មន
វតតម្មន និងតាំណាងរៅរលើរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនរទ អាស្្័យរោយកងវុះការយល់ដឹង និងការបណតុ ុះបណាត ល
អាំពីបញ្ញា រយនឌ័រកនុងចាំរណាមអនកម្មនវជីាជ ជីវៈខផនករនុះ ខដលម្មនមុែងារជាអនកដឹកនាាំ និង្រមប្រមួលរៅ
កនុងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនរនុះ រពមទាំងកងវុះការយកចិតតទុកោក់ពី ា្ំណាក់រោា ភិបាលផងខដរ។ ទាំងអ្់រនុះ 
គឺជាបញ្ញា ខដលរតូវបនតការរោុះស្ស្ថយ។ របព័នធផាយព័ត៌ម្មនរនុះ គឺមិនទន់រតូវបានររបើរបា្់ជាយុទធ 
ស្ថស្ត្តរដើមបីលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទរៅរ ើយរទ ប៉ាុខនតរបព័នធរនុះ រៅខតបនតរដើរតួ
ជាឧបករណ៍មួយ ខដលោាំរទដល់ការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីថាជាអាំរពើរតឹមរតូវរៅវញិ។ 
 

ាមការ្ិកាស្ស្ថវរជាវរប្់មណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជា បានរករែើញថា ស្ត្តីគឺជារកុមភាគតិច
រៅកនុងរគប់ខផនកទាំងអ្់ននរបព័នធផាយព័ត៌ម្មន ខដលម្មនរតឹមខត១៧% កនុងចាំរណាមវជិាជ ជីវៈខ្នងស្ថរ
ព័ត៌ម្មន ចាំខណកឯ ២១%រៅកនុងតួនាទីបរចចករទ្ និង២៨% កនុងមុែងាររដាបាល។ 
 

រោកនាយកនន្កលវទិាល័យភូមិនទភនាំរពញបានឱ្យដឹងថា រោងាមព័ត៌ម្មនពីវទិាស្ថថ ន
ទូរគមនាគមន៍កមពុជា ចាំនួននិ្សិតរភទស្្ីខដលចូលររៀនវជិាជ ជីវៈខ្នងស្ថរព័ត៌ម្មនរៅកនុងវទិាស្ថថ នរនុះ ម្មន
ការរកើនរ ើងគួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់ៈ រៅឆ្ន ាំ២០០៥ ចាំនួននិ្សិតទាំងអ្់ ២០នាក់ ម្មននិ្សិតស្្ីខត ២ នាក់រទ 
ចាំខណកឯឆ្ន ាំ២០០៩ ចាំនួននិ្សិតទូរៅ្របុ ៩០នាក់ កនុងរនាុះម្មន ៣៥នាក់ជានិ្សិតស្្ី។ កមមវធីិ 
បរញិ្ញដ ប័រតរតូវររៀនរយៈរពល ៤ឆ្ន ាំ។ 
 

ាមការ្ិកាស្ស្ថវរជាវរប្់មណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជារៅឆ្ន ាំ២០០៥ បានរាយការណ៍ថា ម្មន 
ឱ្កា្លាៗ ររចើនណា្់្រម្មប់និ្សិតកមពុជា ខដលម្មនចាំណង់ចាំណូលចិតតររៀន្ូរតខ្នងវជិាជ ជីវៈាម
របព័នធផាយព័ត៌ម្មន។ រៅកនុងការ្ិកាស្ស្ថវរជាវឆ្ន ាំ២០០៥ បានរករែើញថា កនុងចាំរណាមវទិាស្ថថ នអប់រ ាំ
ចាំនួន៤៥ ម្មនវទិាស្ថថ នចាំនួន ៧ (១៦%) ខដលរបើកវគគ និងផតល់្ញ្ញដ ប័រតខផនកផសពវផាយព័ត៌ម្មន ឬវជិាជ ជីវៈ
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ខ្នងស្ថរព័ត៌ម្មន។ កនុងចាំរណាមនិ្សិត្របុ ៧៤៥នាក់ ខដលបានបញ្ច ប់ការ្ិកាកនុងរនាុះម្មន ២០%ជា
ស្ត្តី។ 

 

រោងាមមណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជាបានឱ្យដឹងថា រក្ួងព័ត៌ម្មនពុាំម្មន្ថិតិអាំពីចាំនួនអនកស្ថរ
ព័ត៌ម្មនជាស្ត្តីរៅកមពុជារទ។ ប៉ាុខនតាមការ្ិការប្់មណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជារៅឆ្ន ាំ២០០៥ ខដលរធវើរៅ
រលើអងគការរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនចាំនួន ១៤៥ រហើយបានរាយការណ៍ថា ចាំនួនអនករធវើការងារកនុងរបព័នធផាយ
ព័ត៌ម្មន និងការងារទក់ទងខផនករនុះម្មន្របុ ៤,៦២៣នាក់ កនុងរនាុះបុរ្ម្មន ៣,៦៥២នាក់ (៧៩% ) និង
ស្ត្តីម្មន ៩៧១នាក់ (២១%)។ 

 

អនកខដលរធវើការខផនករបព័នធផាយព័ត៌ម្មន គឺ្ថិតរៅកនុងតាំខណង ៣របរភទរផសងៗោន ៈ អនកស្ថរ
ព័ត៌ម្មន អនកបរចចករទ្ និងរដាបាល។ ខផនកស្ថរព័ត៌ម្មនរមួម្មនៈ អគគនិពនធនាយក បណាណ ធិការ អនកនិពនធ 
អនកយកព័ត៌ម្មន អនកផាយអានព័ត៌ម្មន និងផលិតករ។ ខផនកបរចចករទ្រមួម្មនៈ អនកបរចចករទ្ របតិបតតិករ 
(អនកកាន់ការមរា៉ា  វទិយុ និងឧបករណ៍រផសងៗ)។ ខផនករដាបាលរមួម្មនៈ បុគគលិករដាបាល គណរនយយ និង
បុគគលិកទីផារ។ ការ្ិកាស្ស្ថវរជាវឆ្ន ាំ២០០៥ រប្់មណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជា (WMC) ក៏រៅបានរករែើញ
ថា កនុងចាំរណាមអនកស្ថរព័ត៌ម្មនចាំនួន ១៣៧នាក់ ម្មនស្ត្តីខត៦% ប៉ាុរណាណ ុះ ខដល្ថិតកនុងតាំខណងអាចរធវើការ
្ររមចចិតតបាន។ការ្ិការនាុះ រតូវបានរធវើរៅរលើអងគការរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនរគប់រគងរោយរដាទូរទ្សន៍
ជាតិ និងអនតរជាតិឯកជន វទិយុ ភាន ក់ងារស្ថរព័ត៌ម្មន និងរបព័នធផសពវផាយរបាុះពុមពនានារៅកមពុជា។ 

 

រោងាមការ្ិកាថាន ក់ជាតិឆ្ន ាំ២០០៥ រប្់មណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជារនុះដខដល បានបងាា ញ
ថារបូភាពស្ត្តីម្មនលកខណៈរផសងៗោន រៅាមរបរភទរបព័នធផាយព័ត៌ម្មននីមួយៗ។ ទូរទ្សន៍ និងវទិយុ រតូវ
បានទទួលស្ថគ ល់ោ៉ាងទូលាំទូោយថា បានផសពវផាយរបូភាពស្ត្តីជាវជិជម្មន ប៉ាុខនតរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនរបាុះ
ពុមពវញិ បានផសពវផាយរូបភាពស្ត្តីជាអវជិជម្មន។ របូភាពអវជិជម្មនរប្់ស្ត្តីរៅកនុងស្ថរព័ត៌ម្មនរបាុះពុមព គឺ
ពាក់ព័នធរៅនឹងភាពមិនែវល់ខ្នវ យអវីទល់ខតរស្ថុះរប្់បុគគលិកខផនករនុះ និងរដើមបីបាំរពញតរមូវការទីផារ។ 

 

ការ្ិកាក៏បានរករែើញផងខដរថា ៦៩% ននស្ថធារណៈជនទូរៅបានវនិិចឆ័យអាំពីរបូភាពស្ត្តីរលើ
របព័នធផាយព័ត៌ម្មនថាជារបូអវជិជម្មន។ ប៉ាុខនតរកុមរោលរៅនានាក៏បានរករែើញនូវគុណ្មបតតិមួយចាំនួន
ខដលអាចរកើតរចញពីរូបភាពមិន្មរមយ (អវជិជម្មន) រប្់ស្ត្តីរៅកនុងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនខដរ។ ការចុុះ
ផាយខបបរនុះ អាចជួយអប់រ ាំ ការពារស្ត្តីពីអាំរពើហិងានានា រហើយក៏បានរដើរតួជាកាត លីករមួយរដើមបីជរមុញ 
រោា ភិបាល និង្ហគមន៍ទូរៅឱ្យជួយអនតរាគមន៍ និងការពារស្ត្តី និងកុម្មរខដលងាយរងររោុះ។ 

 

របព័នធផាយព័ត៌ម្មន ជាពិរ្្ខផនករបាុះពុមព គួររធវើការផ្លល ្់បតូរររបៀបចុុះផាយរូបភាពស្ត្តីជា
អវជិជម្មន រោយការលុបបាំបាត់រចលនូវការររៀបរាប់លាំអិតអាំពីករណីរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងមិនគួរចុុះផាយ
របូថតជនរងររោុះរ ើយ។ 

 

ាមរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនទាំងអ្់បានបងាា ញពីតួនាទី ា្ំខ្នន់ៗ ជាងរគចាំនួនបីរប្់របូភាពស្ត្តី
គឺៈ ជាជនរងររោុះ (៥៨%) តួនាទីវជិជម្មន (២៧%) និងជាឧបករណ៍្រម្មប់ផលូវរភទ (២២%) ។ របើររបៀបរធៀប
រៅនឹងការស្ស្ថវរជាវរៅឆ្ន ាំ១៩៩៥ ការស្ស្ថវរជាវរៅឆ្ន ាំ២០០៥ រនុះ បានបងាា ញនូវកាំរណើ នរបូភាពស្ត្តីខដល
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ជាជនរងររោុះ ប៉ាុខនតម្មនការថយចុុះតួនាទីវជិជម្មន រហើយម្មនការថយចុុះបនតិចបនតួចពីបញ្ញា ស្ត្តីខដលជា
ឧបករណ៍្រម្មប់ផលូវរភទ។ 

 

ការស្ស្ថវរជាវដខដលរនុះ ក៏បានរករែើញអាំពី “តួនាទីខដលម្មនការរពញចិតត” ចាំនួន៥ ចាំរពាុះរបូភាព
ស្ត្តីរៅកនុងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនគឺៈ ជាជនរងររោុះរោយអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ ជាជនរងររោុះននអាំរពើ
រ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ជាម្មា ជាស្ត្តីខដលម្មនការខ្នវ យែវល់ចាំរពាុះបញ្ញា ្ុែភាព ដូចជា្ុែភាពផលូវរភទ និង
តួនាទីរផសងរទៀតៈ ករណីរផសងរទៀតខដលស្ត្តីជាជនរងររោុះខដរ ស្ត្តីទទួលបានរជាគជ័យរៅកនុងអាជីព 
រផសងៗ ស្ត្តីជាអនកដឹកនាាំ អនកនិពនធ ជាស្ត្តីជួយស្ត្តីដូចោន  រលើក្ទួយស្ត្តីឱ្យទទួលបានការអប់រ ាំ៘ មូល
រហតុ ៣ ា្ំខ្នន់ៗខដលរលើករ ើងរៅកនុងការរពញចិតតរនុះគឺៈ រដើរតួជាការរពម្មន ឬរ ាំឮកដល់បុរ្ៗកុាំឱ្យ
របរពឹតតអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររទៀត រដើមបីអប់រ ាំបុរ្ៗកុាំឱ្យរ ាំរោភស្ត្តី និងរដើមបីរលើកទឹកចិតតស្ត្តីឱ្យកាល យជា
ម្មាដ៏លា ខដលដឹកនាាំរគួស្ថរ និងចិញ្ច ឹមកូនៗឱ្យបានលារបរ ើ្រ។ 

 

រោងាមការឃ្លល ាំរមើលខដលរធវើរ ើងរោយមណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជាបានឱ្យដឹងថា ទ្សនាវដតី
មួយចាំនួន ខដលកាំពុងរធវើការខចកផាយរៅកមពុជា បានរកើនរ ើងោ៉ាងខ្នល ាំងអាស្្័យរោយម្មនកាំរណើ ននន
តរមូវការរប្់អនកអាន។ ខតការរបាុះពុមពផាយដ៏ររចើនរនុះ បានរធវើឱ្យម្មនការលាំបាកកនុងការរតួតពិនិតយឃ្លល ាំ
រមើលផងខដរចាំរពាុះការររៀបរាប់អាំពីស្ត្តីរៅកនុងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនរនុះ។ ប៉ាុខនតមណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជា
បានរករែើញថា ស្ត្តីរៅខតរតូវបានរគផសពវផាយកនុងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនទាំងពីរខបប គឺវជិជម្មន និង
អវជិជម្មនដខដល។ ឧទហរណ៍ែលុះៗអាំពីការចុុះផាយររឿងរា៉ា វស្ត្តីជាអវជិជម្មនដូចជា “ការកាល យជាជនរងររោុះ” 
រប្់ស្ត្តី រោយករណីែលុះស្ត្តីជាជនរងររោុះរោយខលបងរ្នហា រោយស្ថវ មីនាងម្មនរ្នហាថមី អាំរពើហិងា
កនុងរគួស្ថរ និងរ ាំរោភរ្ព្នថវៈជារដើម។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត រពលខដលស្ត្តីរតូវបានចុុះផាយជាលកខ
ណៈម្មន្មភាព និងម្មនអាំណាចរនាុះ ស្ត្តីខដលរតូវបានររៀបរាប់ជាស្ត្តីខដលម្មនរបជារបិយភាព ឬអនក
ចររមៀង និងារាលបីៗ ខដលទាំងអ្់រនុះរមួបញ្ចូ លោន  ម្មនចាំនួនតិចកនុងចាំរណាមរបជាពលរដា្រុប។ បញ្ញា
រនុះ អាចនាាំឱ្យរកើនររោុះថាន ក់កាន់ខតររចើនដងខថមរទៀតៈ ទីមួយគឺ ស្ត្តីកមពុជាធមមា គឺករមរតូវបានរលច
មុែជាស្ត្តីម្មនអាំណាចណា្់ ឬ្ូមបីខតម្មនភាពរ្មើោន ជាមួយបុរ្ក៏ោម នខដរ។ ទីពីរគឺ ស្ត្តីវយ័រកមងរតូវ
បានរលើកទឹកចិតតឱ្យយកគាំរូាមតួអងគស្ត្តីខដលម្មនរបជារបិយភាព រហើយខបរជាម្មនបាំណងរបាថាន មិនពិត 
កាល យជាអនកចររមៀង ឬារាលបីលាញរៅវញិ។ 

 

អវីខដលគួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់គឺ ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥មក រក្ួងព័ត៌ម្មនបានោក់រចញនូវបទបញ្ដតតិមួយ
ចាំនួនដល់របព័នធផាយព័ត៌ម្មនទាំងអ្់ រពមទាំងរ ាំឮកអនកទាំងអ្់រនាុះឲ្យរោរពចាប់្តីពីរបបស្ថរព័ត៌ម្មន 
រតង់ជាំពូក២ ម្មរា៧ ខដលខចងថា “ហាមរបាុះពុមពផាយអតថបទ ឬ របូភាពអា្អាភា្ និងរបូភាពននអាំរពើ
ហិងា”។ រក្ួងព័ត៌ម្មនខថមទាំងបានរផញើលិែិតជូនដល់រកុមហ ុនទ្សនាវដតីមួយចាំនួនឱ្យឈប់ចុុះផាយ 
អតថបទអា្អាភា្ និងរូបភាពហិងារៅរលើទាំព័រទ្សនាវដតី។ 

 

កនុង្ម័យរបជុាំរបចាំឆ្ន ាំរប្់រកុមរបឹកាជាតិកមពុជារដើមបីស្ត្តី ្តីពី្កមមភាពរប្់រកុមរបឹការនុះ 
រៅឆ្ន ាំ២០០៧ នាយករដាមង្ក្នតីក៏បានផតល់អនុស្ថ្ន៍ឱ្យរក្ួងមហានផទបិទហាងបញ្ញច ាំង និងលក់វ ី្ ុីឌី ឬឌីវឌីី 
អា្អាភា្។ 
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ជារ្ចកតី្ននិោា ន មណឌ លព័ត៌ម្មនស្ត្តីកមពុជាបានផតល់រោបល់ឱ្យរធវើការត  ្ូមតិ រដើមបីខកលាំអ
ការចុុះផាយបញ្ញា ស្ត្តីរៅកនុងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មននានា រហើយថាគួរខត្នរៅមុែ និងបនតជានិចចរោយ
រៅម្មនបញ្ញា ជាររចើនរទៀតខដលរតូវខតអនុវតត។ 
 

១.៨ ស្តសតើ នងិបដចេរដទសទូរគមនាគមន៍ នងិព័ត៌មានវទិាថមើៗ  
 

ដូចខដលគណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW បានរលើកអនុស្ថ្ន៍រៅ
កនុងរបាយការណ៍មុនរចួរហើយ ថាកមពុជារតូវរបឹងខរបងឱ្យអ្់ពីលទធភាពរដើមបីរលើក្ទួយឱ្យស្ត្តីអាចទទួល
បាននូវបរចចកវទិាព័ត៌ម្មន និងទូរគមនាគមន៍ថមីៗ។ ជាំនាញបិុនរប្ប់ខ្នងឧបករណ៍រគប់រគងព័ត៌ម្មនទាំង
រនុះ គឺម្មនស្ថរៈ ា្ំខ្នន់ខ្នល ាំងណា្់ មិនខមនរោន់ខត្រម្មប់ទាំនាក់ទាំនង និងការទទួលបានភាល មៗនូវែលឹម
ស្ថរ និងចាំរណុះដឹងប៉ាុរណាណ ុះរទ ប៉ាុខនតខថមទាំងជួយ្រមួលឱ្យម្មនភាពងាយស្្ួលកនុងការហក់ចូលរៅកនុង 
ទីផារការងារ និងការបណតុ ុះបណាត លបនតខថមរទៀតផង។ 

 

ស្ត្តីកមពុជាភាគររចើនមិនម្មនចាំរណុះដឹងកនុងការររបើរបា្់បរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិារទ។ ការយល់
ដឹងអាំពីបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិា និងអាំពីររបៀបខដលរតូវររបើរបា្់ជាយុទធស្ថស្ត្ត រដើមបីលុបបាំបាត់អាំរពើហិងា
រលើស្ត្តីរនាុះ រៅម្មនករមិតរៅរ ើយ។ ឧទហរណ៍ បរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាអាចជួយស្ត្តីឲ្យរចុះខចករ ាំខលក
បទពិរស្ថធន៍ របមូលផតុាំការោាំរទ្រម្មប់្កមមភាពជាក់ោក់ណាមួយ រពមទាំងបរងាើតយុទធស្ថស្ត្តជា្
កលរដើមបីបញ្ច ប់អាំរពើហិងារលើស្ត្តី។ ទនទឹមនឹងរនុះ ជីវភាពរប្់ស្ត្តីក៏រៅខតម្មនទាំនាក់ទាំនងរវាងការយល់
ដឹងអាំពីបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាជាមួយនឹងការរជាគជ័យកនុងការអប់រ ាំ និងការងារ។ 

 

ការ្ិកាស្ស្ថវរជាវមួយរធវើរ ើងរោយរក្ួងកិចចការនារ ី និងរក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា  
្ហការជាមួយវទិាស្ថថ នរបើកទូោយកនុងឆ្ន ាំ២០១០ កនលងរៅ រគរករែើញថាម្មនគម្មល តរយនឌ័រោ៉ាងធាំ
ទក់ទងនឹងចាំនួន្ិ្សររៀនមុែវជិាជ បរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិារនុះ។ កនុងចាំរណាម្ិ្សជាង ១,០០០ នាក់
បានររៀនចប់មុែវជិាជ រនុះ កនុងរយៈរពល៤ឆ្ន ាំកនលងមក រគ្រងាតរែើញម្មនស្ត្តីរតឹមខត ១២% ប៉ាុរណាណ ុះរទ។ 
រហើយឆ្ន ាំ២០០៥ ដល់ ឆ្ន ាំ២០០៩ ភាគរយនន្ិ្សស្្ីររៀនខ្នងបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិារនុះបានរកើនរ ើង
រតឹម ១២.៤%។ ភាគរយននស្ត្តីររៀនមុែវជិាជ រនុះពីឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១០ កនុងរពលបចចុបបននរនុះ គឺរតឹមខត 
៩.១% ប៉ាុរណាណ ុះ។ 

 

កនុងចាំរណាមខផនកបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាធាំៗទាំងបី (វទិាស្ថស្ត្តកុាំពយូទ័រ និងវ ិ្ វករ/ព័ត៌ម្មនវទិា 
រអ ិករតូនិក និងវទិាស្ថស្ត្តអគគិ្នី រពមទាំងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មន និងទូរគមនាគមន៍) វទិាស្ថស្ត្តកុាំពយូទ័រ 
និងវ ិ្ វករ/ព័ត៌ម្មនវទិា គឺជាមុែវជិាជ ខដលទក់ទញបាន្ិ្សរចីនជាងរគបាំផុត។ ខ្នងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មន 
និងទូរគមនាគមន៍ម្មន្ម្មម្មរត្ិ្សស្្ីែព្់ជាងរគបងា្់។ កនុងឆ្ន ាំ្ិកា២០០៩ – ២០១០ ចាំនួន្ិ្ស
្របុបានរកើនរ ើងបីដងរហូតដល់ជាង ៣,០០០ នាក់ ររបៀបរធៀបនឹងបួនឆ្ន ាំមុន។ របើររបៀបរធៀបនឹងពីរឆ្ន ាំ
មុនរកើនពីរដង។ រៅស្ថថ ប័នររកាយឧតតម្ិកា ្ិ្សស្្ី ៣៥% បានបងាា ញនូវចាំណាប់អារមមណ៍កនុងការ
ររៀនមុែវជិាជ ទក់ទងនឹងព័ត៌ម្មនវទិាកនុងឆ្ន ាំ្ិកា២០០៧ -២០០៨។ ប៉ាុខនតរៅឆ្ន ាំររកាយៗមករទៀតចាំនួនរនុះ
បានថយចុុះអ្់១/៣ ខដលថយពី ៣២០ មករៅរតឹមខត ១៣០នាក់ប៉ាុរណាណ ុះ។ កនុងឆ្ន ាំ្ិកា ២០០៩ - ២០១០ 
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ចាំនួន្ិ្សបនតការ្ិការៅឆ្ន ាំទី២ បានថយចុុះមករៅរតឹមខត ៧៤ នាក់ ប៉ាុរណាណ ុះរទុះបីជាចាំនួនរនុះបាន
រ ើងរៅឆ្ន ាំទី១ក៏រោយ។ ប៉ាុខនត្ម្មម្មរត ្ិ្សស្្ីរៅកនុងឆ្ន ាំ្ិការនុះ គឺរតឹមខត ៥% ប៉ាុរណាណ ុះ។ 

 

ការ្ិកាបនាទ ប់ពីរធវើការពិភាកាជាមួយរកុមនិ្សិតព័ត៌ម្មនវទិា បានរករែើញថា និ្សិតស្្ី
ខដលររជើ្ររ ើ្ ររៀនខ្នងបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិា មិន្ូវម្មនររចើនដូចនិ្សិតបុរ្រទ អាស្្័យកាត មួយ
ចាំនួនគឺៈ រគយល់ថា ការងារខ្នងបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិារនុះ គឺជាការងារលាំបាក រហើយជាធមមា គឺម្មនខត
បុរ្រទខដលអាចរធវើបាន។ រគយល់ថា មុែវជិាជ រនុះពិបាក្ិកា រោយស្ថរខតទក់ទងនឹងគណិតវទិាររចើន 
រហើយរោយស្ថរខតជាំនាញរនុះរតូវររៀនមុែវជិាជ ររចើន ពុាំម្មនការរលើកទឹកចិតតពី ា្ំណាក់រកុមរគួស្ថរ រហើយ
រកុមហ ុនររចើនខតររជើ្ររ ើ្ បុគគលិកបុរ្ៗ។ រោយស្ថរនិ្សិតស្្ីពុាំ្ូវម្មនចាំណាប់អារមមណ៍កនុងការររៀន
ខ្នងបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិា គួបផសាំនឹងកាត របនពណីខែមរ (្ម្មព ធផនត់គាំនិត និងរបនពណីខដលបងាា ក់ស្ត្តីពីការ
្ិកា)។ រគយល់ជាទូរៅថា បរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាជាការងារខ្នងជួ្ជុល រតូវចាំណាយថវកិាររចើន 
រហើយម៉ាាងរទៀតស្ត្តីរតូវរធវើការងារផទុះរទៀតផង។ 

 

កនុងការងារស្ត្តី និងបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិារតវូរដើរាមររកាយបុរ្ៗ ដូចបងាា ញខ្នងររកាមៈ 
 

លទធផលននការ្ិកាបានបងាា ញថា ស្ត្តីចាំនួន ៤៤.៤% ខដលរធវើការកនុងអងគការមិនខមនរោា ភិបាល
ម្មនចាំរណុះដឹងខ្នងបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិា។ ចាំនួនរនុះម្មនរតឹមខត ១៥.៥% ប៉ាុរណាណ ុះរៅកនុងស្ថថ ប័ន 
ស្ថធារណៈ ៣២.៥% រៅកនុងរ្វាកមមផតល់អឹុនធឺណិតរហើយ៣៣.៣% កនុងវ ិ្ ័យអប់រ ាំ។ 

 

ការ្ិកាក៏បានបងាា ញឱ្យរែើញខដរថា រៅាមរក្ួងរដានានាម្មនតរមូវការខ្នល ាំងបាំផុតនូវបុគគលិក 
ខដលម្មនចាំរណុះដឹងខផនកបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាដល់រៅ ៥៣% ជាមធយម កនុងចាំរណាម ១០នាក់ (ម្មន 
៦០% ជាស្ត្តី)។ បនាទ ប់មក គឺស្ថថ ប័នអប់រ ាំម្មនតរមូវការ ៣៥% គឺជាមធយម ៥នាក់ (៤០% ជាស្ត្តី) ខ្នងអងគការ
មិនខមនរោា ភិបាលម្មនតរមូវការ ២៥% ជាមធយម ២នាក់ (៥០%ជាស្ត្តី) ម្មន ក់គឺជាស្ត្តី (៥០%) រហើយខផនកឯក
ជន (ខផនកបាំររ ើរ្វាកមមអឹុនធឺណិតនិងអីុធឺណិតការហវ) ១១.៧% ជាមធយម ២នាក់ (៥០% ជាស្ត្តី)។ 
 

ចាំរពាុះការ្ិកាអាំពីការរបកា្ររជើ្ររ ើ្ បុគគលិកាមរគហទាំព័រ ជាទូរៅម្មនការងារករមិតែព្់
របខហល ៥% ប៉ាុរណាណ ុះខដលមិនរតូវការជាំនាញបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាករមិតែព្់។ រហើយភាគររចើនតរមូវ 
ឱ្យម្មនជាំនាញខ្នងបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាកនុងករមិតមធយម (៩៣.៩%) ។ កនុងការងាររគប់ករមិតទាំងអ្់ 

១៤.៨% តរមូវឱ្យម្មនជាំនាញបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិាករមិតមធយម។ 
 

បុរ្ររបើរបា្់អីុនធឺណិតញឹកញាប់ជាងស្ត្តី។ ចាំរពាុះអនកខដលម្មនឱ្កា្ររបើរបា្់អឹុនធឺណិត
រគររបើរ្ទើរខតរាល់នថង។ បុរ្ររបើកនុងករមិត ១៧% រហើយស្ត្តី ១៥.៣% ។ ចាំរពាុះអនកខដលម្មនឱ្កា្ររបើ
របា្់អឹុនធឺណិតររបើរលើ្ពីរដងកនុងមួយនថង របើគិតជាភាគរយ បុរ្ររបើ ១២.១% រហើយស្ត្តីររបើកនុងករមិត
៩.៥%។ ចាំរពាុះអនកររបើរបចាំនថង ភាគរយននបុរ្គឺ ៤៥% រហើយស្ត្តីគឺ ៣៧.៨% ។ 

 

ស្ថថ ប័នខដលម្មនរោលការណ៍រលើកកមព្ ់ការរកីចររមើនរប្់ស្ត្តីៈ 
 

អងគការមិនខមនរោា ភិបាលរបម្មណ ២២.៥% ម្មនរោលការណ៍រលើកកមព្់ការ 
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អងគការមិនខមនរោា ភិបាលរបម្មណ ២២.៥% ម្មនរោលការណ៍រលើកកមព្់ការកស្ថង្មតថភាព
ស្ត្តី។ រហើយរៅកនុងស្ថថ ប័នរដាម្មនរបម្មណ ៣៥.៣% និងរ្វាកមមផតល់រ្វាអីុនធឹរណតម្មន ៩.៣% រហើយ 
ស្ថថ ប័នអប់រ ាំម្មន ៣៤.៦%។ 

 

ការលាំបាក និងឧប្គគនានាខដលរារាាំងស្ត្តីពីការចូលរមួកនុងវ ិ្ ័យព័ត៌ម្មនវទិាៈ 
 

អនករឆលើយតបការ្ម្មភ ្ន៍របម្មណ ៦៦% បានបញ្ញជ ក់ថា ស្ត្តីរតូវទទួលែុ្រតូវកនុងរកុមរគួស្ថរ
ររចើនជាងបុរ្ ចាំខណក ៦៤% យល់ថាម្មាបិាភាគររចើនផតល់ការោាំរទដល់កូនរបុ្ជាងកូនស្្ីរៅកនុង
ការររៀន្ូរតថាន ក់ែព្់។ របខហល៦០% យល់ថា រោលនរោបាយនានា និងរោលការណ៍អនុវតតក៏ជា
ឧប្គគម៉ាាងខដរ។ ការរលើករ ើងែលុះរទៀតម្មនៈ បញ្ញា ភាស្ថ (៥៧%) រហោា រចនា្មព័នធបរចចករទ្ព័ត៌ម្មន
វទិារៅម្មនករមិត (៥៣%) តនមលការររបើរបា្់អឹុនធឺណិត(៥២%) បរចចកវទិាទាំរនើបរពក (៤០%) ឧប្គគរកើត
រ ើងរោយទម្មល ប់្ងគម និងវបបធម៌ (៣១%) រហើយស្ត្តីមិនរតូវបានរលើកទឹកចិតត រោយអនកដឹកនាាំរប្់ែលួន
កនុងការចូលរមួកនុងខផនកបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិា (២៦%)។ 

 

អនុស្ថ្ន៍ 
 

រោយស្ថរកមពុជាភាគររចើនជាតាំបន់ជនបទ រហតុរនុះឱ្កា្ទទួលបានចាំរណុះដឹងខផនកព័ត៌ម្មន
វទិារនុះរៅម្មនករមិតទបរៅរ ើយ។ ដូរចនុះ ា្ំខ្នន់ គឺរតូវផតល់អាទិភាពកនុងការកស្ថងបណាត ញរហោា រចនា 
្មព័នធដល់្ហគមន៍ណាខដលពុាំ្ូវទទួលបានរ្វាកមមររចើន និងផតល់ការបណតុ ុះបណាត លរដើមបីឱ្យស្ត្តីរចុះ
ពីររបៀបររបើរបា្់ធនធានទាំងរនុះ។ ការងារជាររចើនរទៀតរៅខតរ្្្ល់ខ្នងមុែ។ ម្មនខតរៅទីរកុង
ប៉ាុរណាណ ុះ ខដលម្មនរហោា រចនា្មព័នធរងឹម្មាំ ខដលអាចឱ្យស្ត្តីបានចូលរមួែលុះៗកនុងការបណតុ ុះបណាត លរលើខផនក
រនុះ។ រោា ភិបាលគួរបនតអភិវឌឍរហោា រចនា្មព័នធបរចចករទ្ព័ត៌ម្មនវទិារនុះទូទាំងរបរទ្ រហើយគួរោក់
បញ្ចូ លព័ត៌ម្មនវទិារនុះរៅកនុងកមមវធីិ្ិកាថាន ក់វទិាល័យរៅទីណាខដលអាចរធវើរៅបាន។ រលើ្ពីរនុះរៅ
រទៀតរោា ភិបាលគួរបនតជរមុញរលើកទឹកចិតត្ិ្សស្្ីឱ្យ្ិកាព័ត៌ម្មនវទិាាមរយៈការផតល់អាហារបូករណ៍ 
និងបញ្ចុ ុះតនមល្ិកា។ 

 

្ហរោ្ឯកជន រក្ួង និងស្ថថ ប័នស្ថធារណៈនានាគួរផតល់ឱ្កា្កមម្ិកា និងការងារដល់
និ្សិតខដលរទើបបញ្ច ប់ការ្ិកាថមីៗ ជាពិរ្្និ្សិតស្្ី។ ជាពិរ្្ខផនកខ្នងការហាត់ការ (្ម័រគចិតត) 
និងផតល់ឱ្កា្ការងារឱ្យបានររចើនដល់ស្ត្តី។ 

 

រោា ភិបាលគួររលើកទឹកចិតតឱ្យម្មនការបរងាើតកមមវធីិកុាំពយូទ័រ ខដលររបើរបា្់ភាស្ថខែមរររចើនខថម 
រទៀត។  

 

ជាចុងររកាយបងា្់ របើអាចរធវើបាន គួររធវើការ្ិកា និងស្ស្ថវរជាវទូទាំងរបរទ្អាំពីបញ្ញា រនុះ។ 
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១.៩ ស្តសតើជនជាតភិាគតចិពូជសាសន៍ខុសៗោន  នងិស្តសតើពកិារ 
 

បញ្ញា មួយកនុងចាំរណាមបញ្ញា នានា កនុងការវាយតនមល្មភាពរយនឌ័ររៅកនុងរបព័នធអប់រ ាំកមពុជា គឺ
ការមិនទន់បញ្ចូ លោន ឱ្យបានលាននស្ត្តីជនជាតិរដើម និងស្ត្តីពិការភាពរាងគកាយ ឬផលូវចិតត។ កនុងករណីទាំងពីរ
រនុះ របព័នធអប់រ ាំែវុះការទទួលស្ថគ ល់អាំពីតរមូវការពិរ្្រប្់អនកទាំងរនាុះ។ 

 

ចាំរពាុះរកុមស្ត្តីជនជាតិភាគតិចពូជស្ថ្ន៍ែុ្ៗោន  ភាស្ថរៅខតជាបញ្ញា មួយចមបង រដើមបី្ន
ចូលរៅកនុងការអប់រ ាំកនុងរបព័នធ រោយកមមវធីិ្ិកា ពុាំបានផតល់លទធភាពជាភាស្ថរផសងរ ើយ។ ស្ត្តីជនជាតិ
រដើមភាគតិច ពុាំបានោក់បញ្ចូ លរៅកនុងរបូភាពននរ្ៀវរៅអាន និង ា្ំភារៈ្ិកានានារទ ខដលជាការ

លាំបាក្រម្មប់ពួករគទាំងរនាុះ កនុងការរលើក
ឧទហរណ៍ និងលាំហាត់ ខដលរគូោក់រៅកនុង
ថាន ក់ររៀន។ 

 

កមពុជា គឺជា្ងគមមួយខដលម្មនពូជ
ស្ថ្ន៍ចរមុុះោន  រហើយភាគររចើនគឺជាខែមរ។ 
រៅ្ល់ពីរនុះគឺ ម្មនដូចជា រវៀតណាម 
ចម ចិន ឥណាឌ  និងរកុមពូជស្ថ្ន៍ភាគតិច
ចាំនួន១៦រកុមរផសងរទៀត ខដលភាគររចើនរ្់
រៅភូមិភាគឦស្ថនត។ ជនជាតិរដើមទាំងរនាុះ
ម្មន ទាំពួន ចរាយ រកឹង ររៅ កាខវត ភនង  
កាចក់ រពី ្ាូច ធិចែុង ធមន រកូល មីល គួយ 
្ួយ និងរ្ទៀង។ របជាពលរដាទាំងរនុះ 

ជួបការលាំបាកកនុងការរកាការពាររបនពណីរប្់ែលួន រៅ្ម័យអភិវឌឍរ្ដាកិចចពិភពរោកគាំរូរនុះ។ 
 

ភាស្ថ គឺជាឧប្គគរារាាំងដល់ការរធវើ្ម្មហរណកមមរ្ដាកិចចរប្់របជាពលរដាទាំងរនុះ។ ស្ថថ ន
ភាព្ុែភាព និងស្ថថ នភាពរ្់រៅរប្់្ហគមន៍ទាំងរនុះ គឺរកីរកអាស្្័យរោយជាតាំបន់ោច់ស្្ោល 
និងការបាត់បង់្ិទធិរលើការរគប់រគងដីធលីរប្់អនកទាំងរនាុះ។ ការស្ថង្ង់ស្ថោររៀន ឬកខនលងបររងៀនរៅ
កនុង្ហគមន៍ជនជាតិរដើមភាគតិចរតូវរផ្លត តរៅរលើលកខណៈពិរ្្រប្់អនកទាំងរនាុះ។ រតូវខតផតល់រគូជា
ជនជាតិរដើម ឬរគូខដលរចុះនិោយភាស្ថរប្់ជនជាតិរដើមទាំងរនាុះបាន។ របើរធវើបានដូរចនុះ អាចជាការ
ជួយ្រមួលោ៉ាងខ្នល ាំងកនុងការោក់បញ្ចូ លស្ត្តីទាំងរនុះរៅកនុងរបព័នធអប់រ ាំ។ ខបបរនុះក៏អាចជួយកាត់បនថយ  
អរាអនកខរភាពបានមួយករមិត រហើយនាាំឱ្យម្មនការរាប់បញ្ចូ លជនជាតិរដើមភាគតិច ជាពលរដារៅកនុង
្ងគមកមពុជា។ រធវើបានដូរចនុះ នឹងនាាំរៅរកភាពរបរ ើ្ររ ើងនូវស្ថថ នភាពរ្់រៅ រោយស្ថរខតអនកទាំងអ្់
រនាុះបានរបឈមមុែចាំរពាុះការបាត់បង់ទរមង់ននការរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ ខដលជារបនពណីរប្់អនកទាំង
រនាុះរៅរហើយ។ 

 

ស្ត្តីពិការក៏ជួបរបទុះបញ្ញា រៅកនុងរបព័នធអប់រ ាំ ខដលែវុះការទទួលស្ថគ ល់តរមូវការជាក់ោក់រប្់
អនកទាំងរនាុះផងខដរ។ ោម ននរណាម្មន ក់បានដឹងថាម្មនកុម្មរ ី និងស្ត្តីចាំនួនប៉ាុនាម ននាក់រទ ខដលម្មនបញ្ញា កនុង
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ការរធវើដាំរណើ រ និងបញ្ញា ខ្នងខផនក្តិបញ្ញដ  ខដលជាឧប្គគមិនអាចឱ្យអនកទាំងអ្់រនាុះរៅររៀនរៅស្ថោ 
បានរពមទាំងមិនបានដឹងអាំពីចាំនួន្ិ្សខដលម្មនការលូតោ្់ខ្នងរបាជាញ ផងខដរ។ របព័នធអប់រ ាំកមពុជានា
រពលបចចុបបនន គឺពុាំម្មនលកខណៈ្មបតតិរោុះស្ស្ថយបញ្ញា រនុះរ ើយ ទាំងរគូ និងកមមវធីិ្ិកា្ុទធខតមិនទន់
ម្មនលកខណៈ្មបតតិរគប់រោន់ កនុងការជួយបាំរពញាមតរមូវការពិរ្្រប្់្ិ្ានុ្ិ្សទាំងរនាុះ
រ ើយ ។ 

 

កមពុជារបឈមមុែនឹងការលាំបាកោ៉ាងររចើន រប្ិនរបើចង់ជរមុញឱ្យរបជាពលរដាទាំងអ្់កាល យ
ជា្ិ្ស្កាត នុពល (ភាពខដលអាចរធវើអវីៗមួយរៅបាន) បានចូលស្ថោររៀនរៅនថងមុែ។ ការររៀបចាំកមមវធីិ
្ិការៅកនុងរោលរៅរនុះមិនទន់បានរធវើរៅរ ើយរទ។ ផលវបិាកននការមិនទទួលយក និងមិនឱ្យចូលរមួ
រៅកនុង្ងគមរប្់ស្ត្តី ខដល្ថិតរៅកនុងរកុមអន់រែាយរនុះនឹងរៅខតម្មនបនត។ 

 

២. ប្រស្ថា  
 

កុម្មរកមពុជារបខហលជា ១០% មិនបានទទួលការអប់រ ាំរទ។ ភាគររចើនអនកទាំងរនាុះមកពីរគួស្ថររកី
រក ោម នផទុះ ា្ំខបង និង/ឬជាកុម្មរបាំររ ើការងារទាំងផលូវការ និងមិនផលូវការ។ រោងាម្ថិតិរប្់រក្ួងអប់រ ាំ 
្រម្មប់ឆ្ន ាំ្ិកា២០០៧-២០០៨ អរា្ិ្សររៀនបនតពីថាន ក់ទី១-ទី៦ គឺ៥៩.៥% រហើយពីថាន ក់ទី១-ទី៩ គឺម្មន
ខត៣៣.២% ប៉ាុរណាណ ុះរទ។ រទុះបីជាអរាចុុះរ ម្ ុះចូលររៀនម្មនលកខណៈរបរ ើ្ររ ើងក៏រោយ ក៏អរា
របាុះបង់ការ្ិការៅកនុងរែតតរោលរៅមួយចាំនួនរៅខតែព្់ដខដល។ 

 

រគ្រងាតរែើញម្មនតរមូវការបនតជួយឧបតថមភយូរអខងវងមួយដល់ស្ថោររៀន និង្ហគមន៍នានា 
រដើមបីខ្វងរកមូលរហតុរផសងៗខដលនាាំឱ្យកុម្មររបាុះបង់ការ្ិកា រចួរហើយនឹងរោុះស្ស្ថយបញ្ញា ទាំងអ្់
រនាុះ។ លទធផលការ្ិការប្់្ិ្ានុ្ិ្សទាំងឡាយ ជាលទធផលមួយគួរឱ្យភាញ ក់រផាើល ជាពិរ្្
្ិ្សថាន ក់ទី១ ដល់ ទី៣ ខផនកភាស្ថ និងគណិតវទិា គឺម្មនរបខហលខត ៤៥% ប៉ាុរណាណ ុះរទ ខដលអាចទទួល
បានាមបទោា នគុណភាពអប់រ ាំ ខដលកាំណត់រោយរក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា (រក្ួងអប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 
រោករគូ អនករគូមិនទន់ម្មនជាំនាញកនុងការបររងៀនខបបទក់ទញកនុងបទោា នែព្់រៅរ ើយរទ។ ការបនត
ជួយឧបតថមភ រៅខតរតូវការជាចាំបាច់រដើមបីជួយឱ្យរគូបររងៀនទទួលបានាមបទោា នបររងៀន និងរដើមបីធានា
ឱ្យ្ិ្ានុ្ិ្សទទួលបានាមបទោា នកមមវធីិ្ិកាផងខដរ។ 

 

អងគការ្រង្ក្ងាគ ុះកុម្មរន័ររវ្ (SCN) បានរធវើការ្ិកាស្ស្ថវរជាវមួយរលើស្ថោបឋម្ិការៅកនុង
រែតតចាំនួន៧ រៅកមពុជា រមួទាំងភនាំរពញផងខដរ បានរករែើញថា អរាចុុះរ ម្ ុះចូលររៀន្រម្មប់កុម្មរគឺីរៅ
ខតទបជាងអរារប្់កុម្មរាៈ កុម្មរមី្មន ៤៨% រឯីកុម្មរា៥២% (SCN ឆ្ន ំ២០០៩) ។ រៅថាន ក់អនុវទិាល័យ  

ភាពែុ្ោន រវាងរយនឌ័រកាន់ខតែព្់ៈ កុម្មរ៤ី៦% រឯីកុម្មរា ៥៤%។ ស្ថោររៀនាមស្្ុក និងរែតត ម្មនការ
លាំបាកកនុងការអនុវតតន៍រោលនរោបាយរប្់រក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ាមវធីិខដលផតល់ផល
របរោជន៍ដល់កុម្មរទាំងអ្់។ បញ្ញា ទាំងអ្់រនុះ បងាា ញឱ្យរែើញថា រៅម្មនតាំរូវការបណតុ ុះបណាត ល និង
ការជួយឧបតថមភរបចាំនថងយូរអខងវងតរៅរទៀត។ 
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រៅថាន ក់ជាតិ តាំបន់ និងមូលោា ន ពិតជាម្មនតរមូវការចាំបាច់កនុងការត  ្ូមតិរដើមបីឱ្យម្មនការោក់ 
បញ្ចូ ល្រមលងរប្់រគូបររងៀន និង្ហគមន៍ រៅកនុងការពិភាកាអាំពីការអប់រ ាំឱ្យកាន់ខតររចើនជាងមុន។ 
អនុស្ថ្ន៍ខដលទទួលបានពីរបាយការណ៍វាយតនមលរគូបររងៀន21 រតូវបានទទួលស្ថគ ល់រោយរក្ួងអប់រ ាំ
យុវជន និងកីឡាក៍ប៉ាុខនតការត  ្ូមតិរតូវខតអនុវតតបនតរដើមបីធានាឱ្យអនុស្ថ្ន៍ទាំងរនាុះ រតូវបានអនុវតតរតឹម
រតូវ។ 

 

ជាពិរ្្ ការត  ្ូមតិអាំពីអនុស្ថ្ន៍រៅកនុង “ការពរងឹងយនតការទាំនាក់ទាំនង និងការពិភាកា
ដាំរណើ រការធានាគុណភាព និងរលើក្ទួយតនមលគុណភាពអប់រ ាំដល់្ហគមន៍ និងម្មាបិា” គឺជាតរមូវការ
ចាំបាច់បាំផុត។ 

 

២.១ ក្បសាន     
 

 កងវុះរោលនរោបាយចា្់ោ្់កនុងការររជើ្ររ ើ្  ការអភិវឌឍអាជីព របៀវតសរ ៍ ការតរមលើង 
ឋានៈ/ទណឌ កមម និងការរផទររគូបររងៀន ក៏ដូចជាការផសពវផាយជាស្ថធារណៈននខផនការ 
អនុវតត។ 
 

 បញ្ញា ធងន់ធងរចាំរពាុះគុណភាពអប់រ ាំ ជាលទធផលកុម្មរររៀនចប់ថាន ក់ទី៦ រៅមិនទន់រចុះ្ររ្រ 
ឬរធវើគណិតវទិារៅកនុងករមិតខដលបានររៀនរនាុះរៅរ ើយរទ។ 

 

 កងវុះយនតការរដើមបីរជៀ្វាងកុាំឱ្យ្ិ្សបង់នថលររៅផលូវការដល់រគូបររងៀន (ខផនការអប់រ ាំជាតិឆ្ន ាំ
២០០៧)។ 

 

 អរារបាុះបង់ការ្ិការៅខតែព្់ និងរកើតរ ើងដខដលៗ រហើយមូលរហតុចា្់ចាំរពាុះបញ្ញា
រនុះ រៅមិនទន់បានរោុះស្ស្ថយរៅរ ើយរទ រហើយពុាំទន់រករែើញដាំរណាុះស្ស្ថយណាមួយ
រៅរ ើយរទ។ 

 

 រទុះបីជារក្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ធាល ប់ទទួលបានរជាគជ័យររចើនកនុងការោក់ពរងាយរគូ
បររងៀនរៅដល់តាំបន់ោច់ស្្ោលក៏រោយក៏រគរៅពុាំទន់បានដឹងថា រតើរគូបររងៀនប៉ាុនាម ន
នាក់រៅខតបនតរៅកនុងតាំបន់ទាំងរនាុះតរៅរទៀត។ 

 

 រោងាមរបព័នធរគប់រគងព័ត៌ម្មនអប់រ ាំ នាយកស្ថោខដលអនុវតតកមមវធីិអាហារូបករណ៍នន
“កមមវធីិជាំនួយឧបតថមភវ ិ្ ័យអប់រ ាំកមពុជា (CESSP)”

22 បានរធវើការកត់្ម្មគ ល់អាំពីមូលរហតុមួយ
ចាំនួនចាំរពាុះការរបាុះបង់ការ្ិការនុះ៖ ទី១ គឺបរមិ្មណអាហារបូករណ៍ មិនរគប់រោន់្រម្មប់
រកុមរគួស្ថរខដលអាចឱ្យអនកទាំងរនាុះទុកកូនឱ្យររៀនតរៅរទៀត រហើយទី២ គឺឪពុកម្មត យរតូវ
ការកូនរដើមបីជួយការងាររកុមរគួស្ថរាមរយៈការរដើរ្ីុឈនួលរគរដើមបីទទួលបានកនរម។ 
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 ស្ថរៈ ា្ំខ្នន់កនុងការបររងៀន គឺជារោលនរោបាយ្តីពីការរលើកទឹកចិតត និង្ីលធម៌រប្់រគូរៅកមពុជា។ នដគូអប់រ ាំអងគការមិនខមនរោា ភិបាល និងVSO 

ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៨។ 
22

 កមមវធីិជាំនួយឧបតថមភវ ិ្ ័យអប់រ ាំកមពុជា។ 
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 មូលនិធិរោា ភិបាល្រម្មប់វ ិ្ ័យអប់រ ាំបានថយចុុះជាលាំោប់ពី ១៩.២% រៅឆ្ន ាំ២០០៧ នន
ថវកិាជាតិចុុះមករៅរតឹមខត ១៧% រៅឆ្ន ាំ២០០៩ប៉ាុរណាណ ុះ។ (រក្ួងអប់រ ាំ ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 

 

៣. អនសុ្ថសន ៍ 
 

១) រតួតពិនិតយ ពរងឹង និងពរងីកការអនុវតតន៍ស្ថោមិតតភាពកុម្មរាមរយៈកមមវធីិបណតុ ុះបណាត ល
កនុងរបព័នធរៅហនឹងកខនលង និងហមត់ចត់។ 

 

២) អនុវតតរោលនរោបាយរជឿនរលឿន្តីពីការអប់រ ាំកុម្មរពិការ។ 
 

៣) ធានាឱ្យបានរាល់កុម្មររគប់អាយុចូលររៀន ជាពិរ្្កុម្មរឱី្យម្មនលទធភាពចូលររៀនបាន។ 
 

៤) បរងាើនចាំនួនរគូបររងៀន ជាពិរ្្រៅតាំបន់ោច់ស្្ោល ឬ តាំបន់ម្មនការែវុះខ្នតររចើន។ 
 

៥) បរងាើនថវកិាអាហារបូករណ៍រប្់រោា ភិបាល្រម្មប់ករមិតបឋម្ិកា និងអនុវទិាល័យ រដើមបី
កាត់បនថយអរាការរបាុះបង់ការ្ិកាកនុងចាំរណាមកុម្មររកីរក និងកុម្មរ។ី 

 

៦) បរងាើនថវកិារបតិបតតិស្្បរៅាមខផនការស្ថោ។ 
 

៧) ររបើរបា្់ថវកិារដារដើមបីចាំណាយផលិតឯកស្ថរបររងៀនពីរភាស្ថ។ 
 

៨) លុបបាំបាត់រចលការបង់នថលររៅផលូវការ។ 
 

៩) បរងាើនចាំនួនអាហារូបករណ៍ និងចាំនួនរទចរកោន្រម្មប់កុម្មរថីាន ក់ទី៧-៩។ 
 

១០) ជរមុញឱ្យម្មនការយល់ដឹង និង្មតថភាពកនុងការវភិាគបញ្ញា រយនឌ័ររៅរគប់ករមិត (ចប់ពី 
ស្ថោថាន ក់ជាតិរហូតដល់្ហគមន៍)។ 

 

១១) បរងាើនកមមវធីិអាហារបូករណ៏ដល់កុម្មររីកីរកបាំផុត។ 
 

១២) ធានាឱ្យម្មន្ុវតថិភាពដល់កុម្មរទីាំងអ្់ខដលរៅស្ថោ។ 
 

១៣) តរមូវឱ្យនាយកស្ថោ និង/ឬរគូបររងៀនរៅជួបរកុមរគួស្ថរខដលម្មនកូនស្្ីម្មនអាយុរតូវ
ចូលររៀនពីថាន ក់ទី៤-៦។ 

 

១៤) ្ហការជាមួយ្ហគមន៍ រដើមបីទប់ស្ថា ត់កុម្មរពីីការរបាុះបង់ការ្ិកា។ 
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ជំពកូ៣ . នរោបាយ នងិការសរម្មចចតិ្ត  
 
 

 

១. ស្ថា នភាព្ 
 

កមពុជាបានស្ថថ បនាចាប់ និងយនតការជាររចើនខដលម្មនន័យថា រដើមបីធានាឱ្យបាននូវ្មភាពកនុង 
វ ិ្ ័យអភិបាលកិចច និងការចូលរមួកនុងនរោបាយ។ រទុះបីជាចាប់ទាំងរនុះ ជាចាប់ម្មនអពារកឹតចាំរពាុះ
រយនឌ័រកតី ក៏រៅខតម្មនអនតរកមមជាមួយទ្សនៈ្ងគមអាំពីតួនាទីខដលបុរ្ និងស្ត្តីគួររដើរតួរៅកនុង្ងគម។ 
ឧទហរណ៍ ការដឹកនាាំរតូវបានរគចត់ទុកថាជាវ ិ្ ័យមួយរប្់បុរ្រៅកនុងវបបធម៌នានាននរបរទ្តាំបន់
អា្ីុអារគនយ៍។ 

 

រៅផទុះរតូវបានរគចត់ទុកថា ជាកខនលងខដលស្ត្តីកមពុជារធវើការ្ររមចចិតត្រម្មប់មាូបអាហាររបចាំ
នថង ប៉ាុខនត ការរគប់រគងរលើ្ពីរនុះរៅកនុង្ងគម គឺ្ថិតរៅកនុងនដរប្់បុរ្ៗ។ ្ញ្ញដ ណខដលស្ត្តីអាចម្មន
ការទទួលែុ្រតូវ្ងគមរលើ្ពីការងារផទុះរប្់អនកទាំងរនាុះ គឺររចើនខតជួបការលាំបាករលើមូលោា ន ខដល
រលើករ ើងថា ស្ត្តីពុាំម្មនឧបករណ៍ ឬរពលរវោរគប់រោន់រដើមបីរធវើការទាំងរនាុះរទ។ អា្ីុអារគនយ៍ គឺជា
តាំបន់មួយខដលការចូលរមួរប្់ស្ត្តីកនុងការ្ររមចចិតត ម្មនករមិតទបជាងរគបាំផុតរៅរលើពិភពរោក។ 
ទាំរនៀមទម្មល ប់ និងទ្សនៈ្ងគមអាំពីឋានៈរប្់ស្ត្តី គឺជាឧប្គគដ៏ធាំបាំផុតចាំរពាុះការចូលរមួរៅកនុងឆ្ក
នរោបាយរប្់អនកទាំងរនាុះ។ 

 

រៅកមពុជា “ចាប់ស្្ី” ខដលជារកម្ីលធម៌រប្់ស្ត្តី គឺម្មនភាពទូលាំទូោយណា្់។ រកមរនុះ
ចត់ទុកថា ការចុុះចូលរប្់ស្ត្តីចាំរពាុះស្ថវ មី និងបុរ្រផសងៗគឺជាកាយវកិារ្មរមយរតឹមរតូវាមចាប់រពម
ទាំងរលើកទឹកចិតតឱ្យស្ត្តីរោរពស្ថវ មី និងបុរ្ៗរោយឥតលកខែណឌ ។ អវីៗទាំងអ្់រតូវខតរោរពាមយកចិតត
ទុកោក់ និងស្ថង ត់រ្ងៀមរៅកនុងរកុមរគួស្ថររៅស្ថោ និងកនុងជីវភាពរបចាំនថងកនុង្ហគមន៍។ ទនទឹមនឹង
រនាុះខដរ រដាបានទទួលស្ថគ ល់ាមផលូវចាប់នូវ្ិទធិរប្់ស្ត្តីកនុងការម្មន្រមលងផ្លទ ល់ែលួនរដើមបីចូលរមួកនុងការ
្ររមចចិតតខដលពាក់ព័នធនឹងជីវតិ និង្ហគមន៍រប្់ស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះ។ 

 

និោយឱ្យចាំរៅ គឺការចុុះចូល និងការចូលរមួជាទ្សនៈផទុយោន ស្្ ុះ រហើយរកិតរកម្ងគម 
ខដលម្មន្រម្មប់ស្ត្តី ហាក់ដូចជាម្មនឥទធិពលខ្នល ាំងជាង្ិទធិស្្បចាប់រៅរទៀត។ របរទ្ហវីលីពីន និង 
រវៀតណាមក៏ជួបរបទៈបញ្ញា ស្្រដៀងោន រនុះខដរ។ ដូរចនុះការអនុវតតន៍្ិទធិ និងកាតពវកិចចខផនកចាប់ខតមួយ
ប៉ាុរណាណ ុះ មិនអាចម្មនរប្ិទធិភាពផ្លទ ល់ោ៉ាងងាយរៅរលើការលុបបាំបាត់វ ិ្ មភាពរយនឌ័ររ ើយ។  
ឧទហរណ៍ ្ិទធិស្ត្តីកនុងការរបាុះរឆ្ន ត មិនម្មនការធានាខដលស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះអាចអនុវតតបានរោយរ្ររីទ 
រោយរហតុថា រៅកនុងករណីជាររចើន រកុមរគួស្ថរ និងស្ថវ មីជាអនក្ររមចចិតតនូវរជាគវា្នា និងមុែងារនន
ការរបាុះរឆ្ន តរនាុះ។ 
 

១.១ ចាប់ នងិដោលនដោបាយ  
 

រដាបានអនុម័តយុទធស្ថស្ត្តជាររចើន រដើមបីរលើកទឹកចិតតឱ្យស្ត្តីចូលរមួកនុងការ្ររមចចិតតខ្នង
នរោបាយ និងស្ថធារណៈ។ យុទធស្ថស្ត្តទាំងរនាុះ រមួម្មន យុទធស្ថស្ត្តចតុរកាណ និងខផនការអនុវតតន៍
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យុទធស្ថស្ត្តជាតិ។ រោា ភិបាលក៏បានោក់រចញនូវរោលរៅ និងរកបែណឌ រពលរវោខដលអាចករមិតចាំនួន
បាន្រម្មប់ស្ត្តីកនុងការ្ររមចចិតតាមរយៈរោលរៅអភិវឌឍ្ហ្សវតស រហើយខផនការយុទធស្ថស្ត្តរប្់
រក្ួងកិចចការនាររីៅថា ខផនការនាររីតនៈ ១ និង២ ជារដើម។ ខផនការនាររីតនៈ ៣ កាំពុងរតូវបានអនុវតត។ 
រោងាមយុទធស្ថស្ត្តចតុរកាណរប្់កមពុជារដើមបីរកីចាំររ ើនការងារ្មធម៌ និងរប្ិទធិផល ្មភាពខយនឌ័
រជាខផនកមួយននយុទធស្ថស្ត្តចតុរកាណរកីចាំររ ើនទាំងបួន គឺជារោលនរោបាយអាទិភាព។ យុទធស្ថស្ត្តបាន
ខចងថា “ស្ត្តី គឺជា្្ររទូងននរ្ដាកិចច និង្ងគមរប្់រយើង”។ 

 

ជាងរនុះរៅរទៀត យុទធស្ថស្ត្តចតុរកាណទាំងមូល ម្មនរោលបាំណងរដើមបីកស្ថងរោយឈររលើ
រោលការណ៍អភិបាលកិចចលារដើមបីធានាឱ្យ “្រមលងរប្់ជនខដលងាយរងររោុះជាទីបាំផុតរៅកនុង្ងគមរតូវ
ឮ និងពិចរណាោ៉ាងរពញរលញរៅកនុងដាំរណើ រននការ្ររមចចិតត” (រាជរោា ភិបាលកមពុជា ឆ្ន ាំ២០០៤) ។ នារ ី
រតនៈទី២ ខផាករលើយុទធស្ថស្ត្តចតុរកាណ និងបញ្ញជ ក់ថាការោក់ស្ត្តីឱ្យ្ថិតកនុងស្ថថ នភាពជាអនករធវើការ
្ររមចចិតត គឺជាអាទិភាពមួយ្រម្មប់រយៈរពល ២០០៥-២០០៩។ អនុកមមវធីិរតង់ចាំណុច ២.៣ រៅកនុងនារ ី
រតនៈទី២ ម្មនរោលបាំណងរដើមបី “អភិវឌឍជាំនាញ និងជាំរនឿរជឿជាក់រប្់ស្ត្តីរដើមបីរមួចាំខណកកាន់ខតខ្នល ាំង
រ ើងរៅកនុងការរធវើរ្ចកតី្ររមចចិតតរគប់លាំោប់ថាន ក់ទាំងអ្់ននអភិបាលកិចច” និងោក់រចញនូវយុទធ 
ស្ថស្ត្តចា្់ោ្់អាំពីររបៀបកនុងការ្ររមចរនុះ (រាជរោា ភិបាលកមពុជា ឆ្ន ាំ២០០៥)។ ដូចោន រនុះខដរ ខផន 
ការអភិវឌឍយុទធស្ថស្ត្តជាតិ និងចាប់ររៀបចាំអងគការ ក៏បងាា ញនូវការរបតជាញ ែព្់រដើមបីោក់បញ្ចូ លស្ត្តីរៅកនុង
ការ្ររមចចិតត។ 

 

កមពុជាបានផតល់្ចច ប័នរលើរវទិកា្កមមភាពរកុងរប៉ាកាាំង និង្នជាជាំហា នៗរដើមបីអនុវតត
្កមមភាពរនុះ រោយបានោក់រចញនូវរោលរៅចា្់ោ្់ រដើមបី្ររមចឱ្យបានតាំណាងស្ត្តីកាន់ខតររចើន
រ ើង។ ប៉ាុខនតកនលងមក រោា ភិបាលបានរបឹងខរបងតិចតួចរពកកនុងការខកទរមង់របព័នធរបាុះរឆ្ន ត និងរលើកទឹក
ចិតតឱ្យគណបកសនរោបាយអនុម័តវធិានការនានារដើមបី្ររមចឱ្យបានតាំណាងរ្មើោន រវាងបុរ្ និងស្ត្តី។ 

 

ោ៉ាងណាក៏រោយ កមពុជាក៏បានោក់រចញនូវវធិានការពិរ្្ៗមួយចាំនួនរដើមបីធានាឱ្យម្មន
តាំណាងស្ត្តីរៅកនុងថាន ក់ររកាមជាតិខដរ។ រៅឆ្ន ាំ២០០៨ ្រមតចនាយករដាមង្ក្នតីបានរបកា្ថា រ្ចកតី
្ររមចចិតតកនុងការខតងាាំងស្ត្តីម្មន ក់ជាអភិបាលរងរគប់រែតត និងស្្ុក (អនុរកិតយចុុះនថងទី១២ ខែមករា ឆ្ន ាំ
២០០៩) រហើយខបបរនុះ គឺនឹងម្មនអភិបាលរងរែតត២៤នាក់ និងអភិបាលរងស្្ុក/ែណឌ ១៨៥នាក់ រតូវបាន
ខតងាាំង។ ជាំហាន ា្ំខ្នន់មួយរទៀត គឺម្មរា១១៨ ននចាប់ររៀបចាំអងគការ (ឆ្ន ាំ២០០៨) ខដលបានខចងថា 
                     គួរខតម្មនតាំណាងស្ត្តីរៅកនុងគណៈកម្មម ធិការ រោយម្មនជារបធាន និងអនុ
របធានជារដើម។ 

 

រៅថាន ក់ភូមិ ម្មនម្មន ក់កនុងចាំរណាមរបធាន អនុរបធាន និង្ម្មជិកភូមិ៣នាក់រតូវខតជាស្ត្តីរភទ 
និងរៅកនុងរកុមរបឹកាែុាំ/្ងាា ត់នីមួយៗរតូវខតម្មនជនបរងាគ លស្ត្តី និងកុម្មរ និងគណៈកម្មម ធិការែុាំ/
្ងាា ត់្រម្មប់ស្ត្តី និងកុម្មរ។ អាស្្័យរោយការែកខ្នន ឬកងវុះថវកិា ដូរចនុះរកុមរបឹកា និងគណៈកម្មម ធិ
ការជាររចើនរៅខតពុាំទន់ម្មនជនបរងាគ ល និងគណៈកម្មម ធិការដខដល រហើយគណៈកម្មម ធិការខដលម្មន
ស្ស្ថប់ររចើនខតពុាំម្មន្មតថភាព (Thon/Ou ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 
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ចាំណុច ា្ំខ្នន់រតូវកត់្ម្មគ ល់ថា រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានែកខ្ននកនុងការោក់ឱ្យររបើនូវកមមវធីិ
ពិរ្្រដើមបីពរងឹងតាំណាងស្ត្តីរៅកនុងខផនកយុតតិធម៌ រទុះបីជាបញ្ញា រនុះរតូវបានរ្នើរោយគណៈកម្មម ធិការ
ននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW ោ៉ាងចា្់រៅកនុងបទអាថ ធិបាយ្ននិោា ន(អនុស្ថ្ន៍)នន
របាយការណ៍អាណតតិកនលងមករប្់កមពុជា (រក្ួងកិចចការនារ ីឆ្ន ាំ២០០៨)។ 

 

រ្ទើរខតរគប់រក្ួងទាំងអ្់ បានបរងាើតរ ើងរកុម្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័រ (GMAGs) និង
ខផនការ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័រ (GMAPs)។ ខផនការ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររៅកនុងរក្ួងចាំនួន ១០ 
ម្មនខផនការខតងាាំងស្ត្តីឱ្យម្មនឋានៈរៅកនុងការរធវើរ្ចកតី្ររមចចិតត និងររៀបចាំបរងាើតរោលរៅ ា្ំខ្នន់ៗ 
ឧទហរណ៍ រោលរៅរដើមបីតរមលើងស្ត្តីឱ្យដល់ឋានៈជាន់ែព្់ (រក្ួងកិចចការនារ ីឆ្ន ាំ២០០៨)។ ចាំខណកឯការ
បង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររតូវបានផតល់ការយកចិតតទុកោក់ោ៉ាងខ្នល ាំង រហើយគឺជាឧបករណ៍មួយោ៉ាង ា្ំខ្នន់រដើមបី
្ររមចបាននូវចាំនួនស្ត្តីោ៉ាងររចើនរៅកនុងឋានៈរធវើការ្ររមចចិតត។ ជាធមមាររចើនខតរផ្លត តរៅរលើការ
បរងាើតស្ថថ ប័ន រដើមបីឱ្យទទួលបាននូវ្មភាពរយនឌ័រកាន់ខតខ្នល ាំងរ ើងៗ ប៉ាុខនតមិនបរងាើតរោលនរោបាយ 
ឬកមមវធីិរទ។ ខផនការ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររនុះ ក៏ររចើនខតមិនអនុវតតាមវធីិស្ថស្ត្តខដលម្មនរចនា 
្មព័នធោ៉ាងចា្់ោ្់រទ រហើយក៏មិន្ូវយកចិតតទុកោក់ចាំរពាុះបុពវរហតុជាឬ្គល់ននវ ិ្ មភាពរយនឌ័រ 
រ ើយ រៅរពលបរងាើតយុទធស្ថស្ត្តបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររនុះ (Hail ឆ្ន ំ២០០៧)។ គួរម្មនមរធាបាយររចើនខថម
រទៀត្រម្មប់ស្ត្តីចូលរួមកនុងឆ្កនរោបាយ រប្ិនរបើខផនការ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័រោក់ទិដាភាពទាំង
រនុះចូល និងយកចិតតទុកោក់ខថមរទៀតរដើមបីផសុះផាររកុមរគួស្ថរ និងការទទួលែុ្រតូវខ្នងវជិាជ ជីវៈ
ដូចខដលម្មនខចងរៅកនុងរវទិកា្កមមភាពរកុងរប៉ាកាាំង។ 

 

ពុាំម្មនការវាយតនមល ឬរតួតពិនិតយនូវលទធផលរដើមបីបងាា ញឱ្យរែើញរប្ិទធិភាពោ៉ាងណាចាំរពាុះ
ការអនុវតតន៍ខផនការ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររនុះនារពលកនលងមករទ។ ស្្បជាមួយោន រនុះខដរ អនក្រងាត
ការណ៍មួយចាំនួនបានកត់្ម្មគ ល់រែើញថា ការខកលាំអខផនកចាប់រៅខតជាឯកស្ថររៅរ ើយ រហើយពុាំម្មន
រចញជាខផលផ្លា របកបរោយរប្ិទធិភាព រពមទាំងមិនទន់ម្មន្កមមភាពចា្់ោ្់រៅរ ើយខដរ។ 

ដូចខដលគណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជា
ជាតិទទួលបនទុក CEDAW បានផតល់អនុស្ថ្ន៍រចួរហើយ
ថា រក្ួងកិចចការនារបីានរលើក្ទួយោ៉ាង្កមមដល់
ស្ត្តីជារមដឹកនាាំ រពមទាំងបានោាំរទអងគការមិនខមនរោា ភិ
បាល និងបណាត ញនានាខដលបានកស្ថង្មតថភាព
របករោយរជាគជ័យ ចាំរពាុះស្ត្តីខដលអាចជារមដឹកនាាំ
នារពលអនាគត ាមរយៈ្កមមភាពមួយចាំនួនដូចជា 
កមមវធីិការដឹកនាាំស្ត្តីរប្់រក្ួងកិចចការនារ ីនិងកមមវធីិក
ស្ថង្មតថភាព (CPWP) ្រម្មប់រមដឹកនាាំស្ត្តីថាន ក់មូល
ោា ន របកខជនជាស្ត្តីរភទ និង្ម្មជិករកុមរបឹកាជា 

រដើម។ ្កមមភាពជាររចើនរតូវបានបរងាើតរ ើង និងអនុវតតរោយអងគការមិនខមនរោា ភិបាល រហើយទទួលបាន
មូលនិធិាមម្មច ្់ជាំនួយអនតរជាតិ រោយម្មនការោាំរទរប្់រក្ួងនានា។ រលើ្ពីរនុះក៏ម្មន្កមមភាព
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រដើមបីរលើកកមព្់ការរោគយល់ និងការយល់ដឹង្រម្មប់បុរ្ៗចាំរពាុះបញ្ញា រនុះផងខដរ។ ប៉ាុខនតការបណតុ ុះប
ណាត ល និង្កមមភាពទាំងឡាយខដល ា្ំរៅបង្ក្ញ្ញជ បចូលដល់បុរ្ផ្លទ ល់ រគមិនខដលរែើញម្មនបុរ្ណា
ម្មន ក់ខដលជាមង្ក្នតីជាន់ែព្់កនុងលាំោប់ររមចចិតត ចូលរមួកនុងបណតុ ុះបណាត លខបបរនុះរ ើយ។ រៅកនុង្ងគម
មួយខដលរពាររពញរោយឋានានុរកមដូចជាកមពុជារនុះ ជាការលាំបាកបាំផុតកនុងការទមទរឱ្យម្មនការផ្លល ្់បតូ
ររៅរពលខដលរធវើការជាមួយខតមង្ក្នតីថាន ក់ររកាម និងថាន ក់កណាត លខតប៉ាុរណាណ ុះ។ 

 

រៅកនុងកមមវធីិខដលោម នរោលបាំណងរយនឌ័រផ្លទ ល់រនាុះ រមើលរៅដូចជាម្មនការែវុះខ្នតគួរកត់
្ម្មគ ល់ពីការចូលរមួពី ា្ំណាក់ស្ត្តីរភទ។ ចាំរពាុះស្ត្តីខដល្ថិតកនុងឋានៈរធវើការ្ររមចចិតតលាំោប់ែព្់ជាការ

ា្ំខ្នន់ណា្់កនុងការកស្ថងវជិាជ ជីវៈជាំនាញ និង្មតថភាព រហើយមិនរតឹមខតការយល់ដឹងរប្់អនកទាំងអ្់
រនាុះអាំពីបញ្ញា រយនឌ័ររ ើយ (រក្ួងកិចចការនារ ីឆ្ន ាំ២០០៨- Haile ឆ្ន ំ២០០៧) ។ 
 

១.២ តណំាងស្តសតើដៅរនុងឆារនដោបាយ 
 

 

រៅកនុងបទអាថ ធិបាយ្ននិោា ន (អនុស្ថ្ន៍) ឆ្ន ាំ២០០៦23 គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជា
ជាតិទទួលបនទុក CEDAW បានទទួលស្ថគ ល់ថា ការចូលរមួរប្់ស្ត្តីម្មនការរកើនរ ើង ប៉ាុខនតរបាយការណ៍រនាុះ 
រៅខតម្មនកងវល់អាំពីតាំណាងស្ត្តី ខដលរៅពុាំទន់ម្មនរៅរគប់លាំោប់ថាន ក់ទាំងអ្់ខដលរធវើការ្ររមចចិតត។ 
គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW ក៏បានជាំរុញរាជរោា ភិបាលកមពុជាឲ្យអនុវតត 
ខផនការយុទធស្ថស្ត្តខដលម្មន្ូចនាករ និងកាលវភិាគោ៉ាងចា្់ោ្់រដើមបីបរងាើនការចូលរមួ និង
តាំណាងស្ត្តីរៅកនុងរ្ចកតី្ររមចចិតត ។ គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW ក៏
បានរលើកអនុស្ថ្ន៍ រដើមបីឱ្យម្មនការអនុម័តវធិានការពិរ្្បរណាត ុះអា្ននផងខដរ24 និងរបើកកមមវធីិ 
បណតុ ុះបណាត លរលើកកមព្់ការយល់ដឹង អាំពីការដឹកនាាំ្តីពីស្ថរៈ ា្ំខ្នន់ននការចូលរមួរប្់ស្ត្តីរៅកនុងការ
្ររមចចិតត ( CEDAW ឆ្ន ាំ២០០៦)។ 

 

កនលងមកម្មនការរបឹងខរបងឱ្យម្មនការរកីចាំររ ើនគួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់ ្នរៅរកការទទួលស្ថគ ល់ជា
ផលូវការននស្ថរៈ ា្ំខ្នន់រប្់តាំណាងស្ត្តី ខដលម្មនបញ្ដតតិចាប់ និងស្ថថ ប័នបងាា ញនូវកាំរណើ នននការយល់ដឹង
ចាំរពាុះបញ្ញា រយនឌ័រ។ ជាពិរ្្ រក្ួងកិចចការនារបីានរធវើការរលើកទឹកចិតត និងរលើក្ទួយោ៉ាងខ្នល ាំងឱ្យស្ត្តី
បានចូលរមួកនុងការ្ររមចចិតតរបកបរោយរជាគជ័យរគប់លាំោប់ថាន ក់។ រក្ួងនានាក៏បានបរងាើនកិចច 
្ហការអនុម័តយុទធស្ថស្ត្ត ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័រ និង្វុះខ្វងរកកិចចពិររោុះរោបល់ពី ា្ំណាក់
្ងគម្ីុវលិ។ 

 

រោលរៅអភិវឌឍ្ហ្សវតសរប្់កមពុជា បានកាំណត់រោលរៅចា្់ោ្់ចាំរពាុះការចូលរមួ និង
តាំណាងរប្់ស្ត្តីកនុងឆ្កនរោបាយ។ រតឹមឆ្ន ាំ២០១៥ ្ម្មជិក្ភា និងរពឹទធ្ភា ៣០% រតូវកាន់កាប់
រោយស្ត្តី។ ការរបរមើលរមើលនូវ្ម្មម្មរតរប្់ស្ត្តីកនុងតួនាទី្ររមចចិតតរផសងៗរទៀត គឺ១៥% ជារដាមង្ក្នតី 
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និង១៨% ជារដារលខ្នធិការ ។ ២០% ជាអនុរដារលខ្នធិការ ១០% ជាអភិបាលរែតត និង២៥% ជា្ម្មជិករកុម
របឹកាែុាំ ្ងាា ត់ជាស្ត្តីរភទ (រាជរោា ភិបាលកមពុជា ឆ្ន ាំ២០០៥) ។ 
 

រទុះបីជាចាំនួនតាំណាងស្ត្តីរៅកនុងរដា្ភាបានរកើនរ ើងដល់ ២២% បនាទ ប់ពីការរបាុះរឆ្ន ត 
ឆ្ន ាំ២០០៨ ក៏រោយ (ពី១៩% រៅឆ្ន ាំ២០០៣) ក៏ស្ត្តីរៅខតមិនទន់បានចូលរមួោ៉ាងរពញរលញកនុងឆ្ក
នរោបាយរប្់អនកទាំងរនាុះខដរ។ ម្មនស្ត្តីតិចតួចបាំផុតរៅកនុងតាំខណងែព្់ៗកនុងជួររោា ភិបាល។ ម្មនរដា 
មង្ក្នតីខត ២នាក់ប៉ាុរណាណ ុះ (៧.៧%) រដារលខ្នធិការ ១៦នាក់ (៨.១%) និងអនុរដារលខ្នធិការ ៣០នាក់ (១៥.៤%) 

ជាស្ត្តី។ ម្មនរក្ួងចាំនួន៦ ខដលោម នស្ត្តីទល់ខតរស្ថុះកនុងតាំខណងែព្់បាំផុត ខដលរតូវរធវើការ្ររមចចិតត 
(CPWP ឆ្ន ំ២០០៨)។ ដូចោន រនុះខដរ ម្មន្ម្មជិករពឹទធ្ភាជាស្ត្តី៩នាក់ខតប៉ាុរណាណ ុះកនុងចាំរណាម ៦១នាក់
(១៤.៨%) ។ រនុះម្មនន័យថា កមពុជាមិនបានរជាគជ័យកនុងការ្ររមចឱ្យបាននូវរោលរៅ្ហ្សវតស ខដល
កាំណត់ថា ្ររមចឱ្យបាន១៧% រតឹមឆ្ន ាំ២០០៥ រហើយក៏មិនអាចបរងាើន្ម្មម្មរត រដើមបី្ររមចឱ្យបានាម
រោលរៅរនុះខដលបានកាំណត់ឆ្ន ាំ២០១០ រទ។ 

 

កមពុជារៅមិនទន់ម្មនស្ត្តីកនុងតួនាទីជាអភិបាលរែតតរៅរ ើយរទ។ រៅកនុងការរបាុះរឆ្ន តថាន ក់ស្្ុក 
និងរែតតថមីៗបាំផុត កាលពីខែឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០០៩ ម្មនតាំណាងស្ត្តីខត៣៧នាក់ប៉ាុរណាណ ុះ (១៣%) ខដលរតូវបាន
ជាប់រឆ្ន តជា្ម្មជិករកុមរបឹការៅរាជធានី និងរែតតនានា រហើយស្ត្តី៣៦២នាក់ (១០%) ជាប់ជា្ម្មជិក
រកុមរបឹការកុង/ស្្ុក/ែណឌ  (គជប ឆ្ន ាំ២០០៩) ។ តាំណាងស្ត្តីរៅកនុងរកុមរបឹកាែុាំ ្ងាា ត់ បានរកើនរ ើង
ដល់ ១៤.៦% (្របុ ១.៦៦២នាក់) រៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំខណកឯឆ្ន ាំ២០០៣ ម្មនខត ៨%ប៉ាុរណាណ ុះ។ ដូរចនុះ
រោលរៅ ១៥% កនុងឆ្ន ាំ២០១០ រ្ទើរខតបាន្ររមចទាំងស្្ុង។ ប៉ាុខនតស្ត្តីជារមែុាំម្មនចាំនួនទប ខដលម្មន
រតឹមខត៦៩នាក់ (៤.៣%) ននរមែុាំទាំងអ្់រៅកមពុជា (UNDP ឆ្ន ាំ២០០៧)។  

 

រៅកនុងរបព័នធតុោការម្មនស្ត្តី
កាន់ខតតិចខថមរទៀត កនុងតាំខណងរធវើការ
្ររមចចិតត ខដលស្ត្តីខតម្មន ក់ប៉ាុរណាណ ុះរៅ
តុោការកាំពូល និងម្មន ក់រទៀតរៅ
តុោការឧទធរណ៍។ ស្ត្តីកមពុជាជារៅរកម
ម្មនរតឹមខត៨.៥% ប៉ាុរណាណ ុះ រហើយរពុះ
រាជអាជាញ គិតជាភាគរយកាន់ខតទបខថម
រទៀតគឺរតឹមខត ២.៧% ប៉ាុរណាណ ុះ (រក្ួង
កិចចការនារ ីឆ្ន ាំ២០០៨)។ 

 

កាំខណទរមង់វមិជឈការកមពុជាអាច
ផតល់នូវរកបែណឌ មួយ ខដលអាចជួយបានររចើនកនុងការពរងឹងការចូលរមួរប្់ស្ត្តី កនុងឆ្កនរោបាយរៅ
រគប់លាំោប់ថាន ក់ខដលរធវើការ្ររមចចិតត។ ទនទឹមនឹងរនុះខដរ រកបែណឌ រនុះ តរមូវឱ្យម្មនការយល់ដឹងោ៉ាង
ទូលាំទូោយ និងលាិតលាន់នូវរចនា្មព័នធ រពមទាំងការបរងាើនការយល់ដឹងអាំពីបញ្ញា ្មភាពរយនឌ័រ  
ជាពិរ្្រៅកនុងតាំខណងជាន់ែព្់។ 
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ចាប់កមពុជារៅម្មនចាំណុចរែាយមួយចាំនួន រហើយបញ្ញា ធាំ គឺការអនុវតតន៍ និងរបតិបតតិចាប់ខដល 
ម្មនស្ស្ថប់រៅទន់រែាយរៅរ ើយ។ ភាពលាំអិត ការផតល់ថវកិា និងយុទធស្ថស្ត្តចា្់ោ្់រដើមបី្ររមច
បានការខកលាំអររបកបរោយអតថន័យ ររចើនខតែកខ្នន ឬមិនរតូវបានររៀបចាំរតឹមរតូវ។ ការអនុវតតន៍យុទធ 
ស្ថស្ត្តខដលម្មនស្ស្ថប់ មិនទន់ម្មនការវាយតនមល និងរតួតពិនិតយាមវធីិជាចាំហរ និងម្មនតម្មល ភាពរៅ
រ ើយរទ ខដលជាការលាំបាក្រម្មប់របជាពលរដា និង្ងគម្ីុវលិកនុងការជាំរញុឱ្យរោា ភិបាលម្មនការទទួល
ែុ្រតូវចាំរពាុះ្កមមភាពរប្់រោា ភិបាល។ 
 

១.២.១. ការរបាុះរឆ្ន តរៅកមពុជាឆ្ន ាំ២០០៨ និងការចូលរមួរប្់ស្ត្តី  
 

ការរបាុះរឆ្ន តររជើ្ាាំងរដា្ភាជាតិ ឆ្ន ាំ២០០៨ គឺជាការរបាុះរឆ្ន តអាណតតិទី៤ រៅកមពុជាចប់
ាាំងពីម្មនកិចចរពមររពៀងទីរកុងបា៉ា រ ី្  នាឆ្ន ាំ១៩៩១ មក ។ របព័នធនរោបាយកមពុជា គឺជារបព័នធនរោបាយ
រាជានិយម្ភា។ រដា្ភាជាតិ  គឺជាស្ថថ ប័នមួយនននីតិបញ្ដតតិកមពុជា។ រៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ អាជាញ ធរបរណាត ុះ
អា្ននននអងគការ្ហរបជាជាតិ (អ ុនាក់) ររៀបចាំ និងរគប់រគងការរបាុះរឆ្ន តរលើកដាំបូងររកាយជរម្មល ុះ 
រោយបានរគប់រគងោ៉ាងម្មនរប្ិទធិភាពនូវអនតរកាលពីអាំរពើហិងា និងជរម្មល ុះរៅជា្នតិភាព និង 
រ្ថរភាព។ ប៉ាុខនតការវាយតនមលចាំរពាុះបរោិកា្នរោបាយរៅកមពុជារយៈរពល ១៥ឆ្ន ាំររកាយ បានរចទជា

ា្ំណួរោ៉ាងររចើនថា រតើរបរទ្កមពុជាបានឈរោ៉ាងរងឹម្មាំរៅរលើម្មោ៌របជាធិបរតយយបរងួបរងួមរហើយ 
ឬរៅ។ 

 

អនករបាុះរឆ្ន តជាស្ត្តីម្មនចាំនួនររចើនជាងបុរ្។ រៅកនុងការរបាុះរឆ្ន តររជើ្ាាំងរដា្ភាជាតិឆ្ន ាំ
២០០៨ ម្មនអនកចុុះរ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន តជាស្ត្តី ៥៤% កនុងចាំរណាមអនកចុុះរ ម្ ុះទាំងអ្់៧៥% ខតប៉ាុរណាណ ុះ ខដល

បានរៅរបាុះរឆ្ន ត រោយភាគររចើនជាស្ត្តី25។ រៅកនុង្ម័យរបាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៨ ម្មនអនករបាុះរឆ្ន ត២១% 

(ទាំងបុរ្ និងស្ត្តី) បានរៅកខនលងរបាុះរឆ្ន ត   ប៉ាុខនតមិនអាចរបាុះរឆ្ន តបាន រោយម្មនបញ្ញា កនុងបញ្ជ ី និងការ
ចុុះរ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន តជាបញ្ញា មួយធងន់ធងររារាាំងដល់ការចូលរមួោ៉ាងរពញរលញរប្់ស្ត្តី (និងបុរ្ខដរ)26។ 

 

គណបកសធាំៗខដលបានទទួលអា្នៈរៅរដា្ភា និងរកុមរបឹកាែុាំ ្ងាា ត់ បានរលើករ ើងនូវ
បញ្ញា ស្្រដៀងោន រនុះខដរ ទក់ទងរៅនឹងការខតងាាំងរបកខជន។ រមដឹកនាាំគណបកសនរោបាយមួយចាំនួន
បានតាូញខតារអាំពីការថយចុុះនូវចាំនួន្នលឹករឆ្ន ត និងមិនបានទទួល្នលឹករឆ្ន ត ឬអា្នៈរៅរដា្ភា បនាទ ប់
ពីបានខតងាាំងស្ត្តីជាររចើនរដើមបីឈររ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន តរនាុះ។ ការោក់រ ម្ ុះស្ត្តីរៅកនុងបញ្ជ ីរបកខជនឈរ 
រ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន ត គឺរតូវបានរគយល់រែើញថាជាការ “ខ្នតបង់”។ ភាពខ្នល ាំងននបញ្ជ ីរ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន តរប្់បកស 
នរោបាយ គឺអាស្្័យរៅរលើ្មតថភាព របជារបិយភាព ការរបតជាញ ចិតតែព្់ និងរបវតតិនរោបាយ 
យូរអខងវង។ 
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 ែុមខង្ក្ហវល ឆ្ន ាំ២០០៩ ។ 
26

 ខុមផែហវល ឆ្ន ំ២០០៩ ។ 
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កាំ ុងរពលចុុះរ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន ត រោា ភិបាល និងអងគការ្ងគម្ីុវលិ (CSO)
27

 បានជរមុញឱ្យ 
គណបកសនរោបាយឱ្យម្មនការឆ្ល ្់រ ម្ ុះរប្់បុរ្ និងស្ត្តីរៅខ្នងរលើននបញ្ជ ីរ ម្ ុះរបកខជនរប្់បកស
នីមួយៗ (វធីិស្ថស្ត្តឆ្ល ្់ោន ាមខបបខែសររតូ) រដើមបីធានាឱ្យរែើញម្មនរ ម្ ុះរបកខជនជាស្ត្តីកាន់ខតររចើន
ជាងមុន។ 

 

ជាលទធផល រោងាមតួរលែខដលទទួលបានពី្ម័យរបាុះរឆ្ន តររជើ្ាាំងរដា្ភាឆ្ន ាំ២០០៨ 

កនុងចាំរណាមគណបកសធាំៗ៣ (គណបកសរបជាជន ្មរងសីុ និងហ វុន្ីុនបិុច28
) គណបកសរបជាជនបានរកើន

រ ើងនូវចាំនួនរបកខជនជាស្ត្តីខដលរតូវបានោក់រ ម្ ុះរៅខ្នងរលើកនុងបញ្ជ ីរបកខជន រកើនរ ើងពី៣.៦១% ដល់ 
១០.២៧% ។ ចាំខណកឯគណបកស្មរងសីុវញិ ម្មនការរកើនរ ើងតិចតួច ខដលចាំនួនរបកខជនស្ត្តី្របុរកើនពី 
១២.២២% រៅ១៣.០៦% ។ របកខជនជាស្ត្តី និង្ម្មជិកគណបកសនរោបាយមួយចាំនួនបានោតរតោងឱ្យ
អនក្រងាតការណ៍បានដឹងថា ការររ ើ្ រអើងចាំរពាុះរបកខជនស្ត្តីបានរកើតរ ើងរៅកនុងរងវង់គណបកស
នរោបាយកនុងរពលររៀបចាំររជើ្ររ ើ្ ឱ្យឈររ ម្ ុះ និងចត់ាាំងរបកខជនរបាុះរឆ្ន ត។ អនកនរោបាយបុរ្
ភាគររចើនបញ្ញជ ក់ថា ពួករគម្មនការលាំបាកកនុងការរលើក្ទួយ និងរលើកទឹកចិតតស្ត្តីកាន់ខតររចើនរដើមបីចូលរមួ
កនុងការងារនរោបាយ។ 

 

របកខជនជាបុរ្មួយចាំនួន អាចម្មនអារមមណ៍ទទួលការគាំរាមកាំខហងពីការរបកួតរបខជង
រោយស្ថរការោក់រ ម្ ុះរបកខជនជាស្ត្តីរៅខ្នងរលើននបញ្ជ ីរ ម្ ុះរបកខជន។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត 
បរោិកា្នរោបាយកនុងដាំរណើ រការរបាុះរឆ្ន ត គឺរចបូករចបល់រពាររពញរៅរោយការបាំភិតបាំភ័យ ជាកាត
មួយខដលនាាំឱ្យស្ត្តីមួយចាំនួនម្មនការស្ថទ ក់រ្ទើរកនុងការចូលរមួកនុងឆ្កនរោបាយ។ 

 
គួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់ខដរថា អនកនរោបាយស្ត្តីចូលរមួតិចតួច រៅកនុងកិចចរបជុាំជាមួយអនក 

្រងាតការណ៍របាុះរឆ្ន ត្ហភាពអឺរបុ រមដឹកនាាំគណបកសនរោបាយ និងមង្ក្នតីជាន់ែព្់រាជរោា ភិបាល 
រដើមបពិីភាកាអាំពីការរបាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៨។ ម្មនរបកខជនជាស្ត្តីខត១៧២នាក់ប៉ាុរណាណ ុះ ខដលបានចូលរមួកនុង
កិចចរបជុាំរនុះ ឬ ១៤.៨០% ននចាំនួនរបកខជន្របុ ១.១៦២នាក់។ 

 

រៅកនុងការរបាុះរឆ្ន តររជើ្ាាំងរដា្ភាឆ្ន ាំ២០០៣ ម្មនរបកខជនចាំនួន ២៧%ជាស្ត្តីរៅកនុង 
គណបកសចាំនួន២៣។ រនុះម្មនន័យថា ចាំនួនស្ត្តីម្មនការថយចុុះ១២.២០% រៅកនុង្ម័យរបាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ
២០០៨។ ប៉ាុខនតចាំនួនរបកខជនស្ត្តីននគណបកសរបជាជនបានរកើនរ ើងពី១៤នាក់ (១១.៣៨%) កនុងឆ្ន ាំ២០០៣ 
ដល់២០នាក់ (១៦.២៦%) កនុង្ម័យរបាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៨ ននរបកខជនទាំងអ្់។ ស្្រដៀងោន រនុះខដរ ចាំនួន
របកខជនស្ត្តីរប្់គណបកស្មរងសីុក៏បានរកើនរ ើងពី ១៥នាក់ (១២.១៩% រៅឆ្ន ាំ២០០៣) ដល់១៧នាក់ 
(១៣.៨២% រៅឆ្ន ាំ២០០៨) ផងខដរ។ 
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គណៈកមាម ្ិការគលើកេទួយស្តេតីកនុងវេ័ិយនគោបាយ។ អងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលចំ្បនួន ៧ បានបគងកើត្គណៈកមាម ្ិការគនេះគ ើងកនុងគ េះមានៈ  
ខុមផែហវល និកហវិច្ប ច្បគរមើនស្តេតី GAD/C, CDRI, Silaka និង CWPD ។ 

28
 គណបកសរបជាជនកមពុជា ្មរងសុី និងហ វុន្ីុនបិុច (គណបកសរាជានិយម)។ 
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ចាំនួនរបកខជនស្ត្តី ខដលបានជាប់រឆ្ន តផ្លទ ល់កនុងឆ្ន ាំ២០០៨  រៅរពលរបាុះរឆ្ន តររជើ្ាាំងរដា្ភា
ម្មនការរកើនរ ើងតិចតួចរបើររបៀបរធៀបជាមួយឆ្ន ាំ២០០៣។ រៅឆ្ន ាំ២០០៨ គឺម្មន១៨នាក់ (ឬ១៤.៦៣%)

រធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០០៣ ខដលម្មនរតឹមខត ១៥នាក់ (ឬ១២.១៩%) ខតប៉ាុរណាណ ុះ។ ្ងគម្ីុវលិអបអរស្ថទរចាំរពាុះ 
រោា ភិបាលថមីរនុះ ខដលបានររជើ្ររ ើ្ របកខជនបុរ្ខដលជាប់រឆ្ន តផ្លទ ល់មួយចាំនួនយករៅបញ្ចូ លកនុងជួររោា
ភិបាល ដូចរនុះ របកខជនស្ត្តីខដលម្មនរ ម្ ុះបនាទ ប់ ក៏បានរ ើងជាំនួ្ជាតាំណាងរាស្ត្ត។ ដូរចនុះ ររកាយពីការ
បរងាើតរាជរោា ភិបាលកមពុជាអាណតតិទី៤ រចួមក ស្ត្តីក៏ជាប់រ ម្ ុះជាតាំណាងរាស្ត្តចាំនួន២៧នាក់ ខដលរតូវជា
២២% ននអា្នៈចាំនួន១២៣។ គណបកសរបជាជនម្មនតាំណាងរាស្ត្ត៩០នាក់ កនុងរនាុះម្មន២១នាក់ ជាស្ត្តី់ 
(២៣.៣៣%)។ រឯីគណបកស្មរងសីុវញិម្មន្ម្មជិក ២៦នាក់ កនុងរនាុះម្មន៦នាក់ ជាស្ត្តី(២៣.០៧%។ 

ចាំខណកគណបកសរផសងរទៀត ដូចជា (ហ វុន្ីុនបិុច នររាតតមរណបញទធិ និងគណបកស្ិទធិមនុ្ស29
) ខដលម្មន 

អ្នៈរៅរដា្ភាខដរ ប៉ាុខនតពុាំម្មនស្ត្តីជាតាំណាងរាស្ត្តរទ។ 
 

្ម្មជិក្ភាស្ត្តី្របុរៅកនុងអាណណតតិទី៣ (២០០៣-២០០៨) រកើនរ ើងជាបនតបនាទ ប់ពី ១៥នាក់ 
(១២.១៩%) រ ើងដល់ ២៥នាក់ (២០.៣២%) នន្ម្មជិក្ភាជាប់រឆ្ន ត្របុទាំងអ្់។ តួរលែរនុះ គួរឱ្យ
ម្មនការចប់អារមមណ៍ ប៉ាុខនតតួរលែរនុះ គឺម្មន្ម្មជិក្ភាខដលរតូវជាប់រឆ្ន តពាក់កណាត លអាណតតិផង 
ខដរ ។ បញ្ញា រនុះ ក៏រៅម្មនចាំរណាទផងខដរថា រតើស្ត្តីជា្ម្មជិក្ភាមួយចាំនួនតូចរនុះអាច្ររមចតួនាទី 
រប្់ែលួនរបកបរោយរប្ិទធិភាព
ខដរឬរទ រៅរពលខដលអាណតតិ
រប្់អនកតាំណាងរាស្ត្តរនាុះរៅ
្ល់រពលខត១ ឬ ២ ឬ ៣ឆ្ន ាំ ខត
ប៉ាុរណាណ ុះ។ រពលរវោ និងឱ្កា្
មិនរគប់រោន់ រដើមបីរបតិបតតិភារ
កិចចខបបរនុះ មិនរតឹមខតបណាត ល
ឱ្យពិបាកប៉ាុរណាណ ុះរទ ប៉ាុខនតខថម
ទាំងបានរធវើឱ្យម្មនការថយចុុះនូវ
តនមលកនុងការអនុវតតន៍ការងារ និង
ទាំនុកចិតតចាំរពាុះស្ត្តីខថមរទៀតផង។ 

 

ម្មនកាំរណើ នតិចតួច(២.៤៤%) ចាំរពាុះ្ម្មជិក្ភាស្ត្តីខដលរតូវបានជាប់រឆ្ន តរវាងឆ្ន ាំ២០០៣ 
និងឆ្ន ាំ២០០៨ (១៨នាក់ ឬ១៤.៦៣% កនុងការរបាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៨ និង១៥នាក់ ឬ១២.១៩% កនុង្ម័យរបាុះ
រឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៣) ខដលម្មនកាំរណើ នរៅចុងបញ្ច ប់ននដាំរណើ ររនុះរតឹមខត១.៦៨% (២៥នាក់ រ្មើ២០.៣២% កនុង
ឆ្ន ាំ២០០៣ និង២៧នាក់ រ្មើ២២% កនុងឆ្ន ាំ២០០៨ រហូតមកដល់បចចុបបនន)។ រនុះ គឺជាកាំរណើ នយឺត និងតិចតួច
បាំផុតខដលរៅឆ្ង យពីការកាំណត់កនុងរោលរៅអភិវឌឍ្ហ្សវតសរប្់កមពុជា ខដលររោង្ររមចឱ្យបាន
ោ៉ាងតិចស្ត្តី៣០% រៅកនុងតាំខណងខដលរធវើការ្ររមចចិតតថាន ក់ជាតិរតឹមឆ្ន ាំ២០១៥។ រហូតដល់រពលរនាុះរៅ
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ម្មនខតការរបាុះរឆ្ន តជាតិមតងរទៀតប៉ាុរណាណ ុះ គឺរៅឆ្ន ាំ២០១៣។ រប្ិនរបើអរាកាំរណើ នរៅរតឹមខត ១.៦៨% 

្រម្មប់ការរបាុះរឆ្ន តអាណតតិទី៥ រនាុះចាំនួន្ម្មជិក្ភាជាស្ត្តីនឹងរតូវជា២៣.៦៨% ខតប៉ាុរណាណ ុះ (របើម្មន
ការ្នមតថាៈ យុទធស្ថស្ត្ត និងកាំខណទរមង់នរោបាយរប្់គណបកសខដលបានចុុះរ ម្ ុះ និង 
រដាបាល គឺដូចោន នឹងអាណតតិទី៤ខដរ)។ 

 

ចាំនួនស្ត្តខីដលឈររ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន តជាតិកនុងអាណតតិទី៤ ពីគណបកសចាំនួន ១១ ខដលបានចុុះរ ម្ ុះ 
 

 គណបកស 
ចាំនួនស្ត្តមី្មនរ ម្ ុះ 

ជារបកខជន % 
ចាំនួនរបកខជនស្ត្តី

       % 

ចាំនួនមណឌ ល 
ខដលស្ត្តឈីរ

រ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន ត 
១ របជាជនកមពុជា ២០ ១៦.២៦ ២៦ ១៨.៣០ ២៤ 
២ ហងសារាចលនារបជាធិបរតយយ ១០ ៨.១៣ ១៧ ១២.០៥ ២៤ 
៣ នររាតតមបញទធិ ១១ ៨.៩៤ ១៥ ១០.៦៤ ២៤ 
៤ ហ វុន្ីុនបិុច ១០ ៨.១៣ ១៦ ១១.៣៤ ២៤ 
៥ ្ិទធិមនុ្ស ៦ ៤.៨៧ ៣ ២.១២ ២៤ 
៦ យុតតិធម៌្ងគម ១៤ ៣០.៤៣ ១៨ ៣៩.១៣ ៧ 
៧ ្មព័នធរបជាធិបរតយយ ២៤ ១៩.៥១ ៤៣ ៣០.៤៩ ២៤ 
៨ ្មរងសីុ  ១៧ ១៣.៨២ ១៦ ១១.៣៤ ២៤ 
៩ របឆ្ាំងភាពរកីរក ១៤ ២៣.៣៣ ២៩ ៤៨.៣៣ ៧ 
១០ របជាធិរតយយខែមរ ៣៧ ៣០ ៥៣ ៣៥.៨១ ២៤ 
១១ របួរមួជាតិកមពុជា  ៩ ១២.៥០ ១៤ ១៩.៤៤ ៩ 

គណបកស្របុ ១៧២ ១៤.៨០ ២៥០ ១៩  

  

របកខជនស្ត្តីឈររ ម្ ុះ្ម័យរបាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ២០០៨៖ ៤២២ កនុងចាំរណាម ២.៤៧៨នាក់ 
 

 ស្ត្តីម្មនរ ម្ ុះជាប់កនុងរកបែណឌ ៈ ១៧២ នាក់ ឬ១៤.៨% (្របុ ១.១៦២ របកខជន) 
 

 របកខជនស្ត្តីខដលជាំនួ្បានៈ ២៥០ នាក់ ឬ ១៩% (្របុ ១.៣១៦ របកខជន)  
 

 (របកខជនខដលម្មនការរបកួតរបខជងោន រដើមបីយកអា្នៈទាំង១២៣ កនុង្ម័យរបាុះរឆ្ន តជាតិ) 

 

ចាំនួន និងការខបងខចកស្ត្តខីដលបានជាប់រឆ្ន តជា្ម្មជិក្ភាកនុងអាណតតិទី៤ 
 

 ស្ត្តីជាប់រឆ្ន តតាំណាងរាស្ត្តអាណតតិទី៤ 
អា្នៈទទួលបាន 

 បកសនរោយ ចាំនួនស្ត្តីជាប់រឆ្ន ត % 

១ របជាជនកមពុជា ២១ ២៣.៣៣ ៩០ 
២ ្មរងសីុ ៦ ២៣.០៧ ២៦ 
៣ ្ិទធិមនុ្ស ០  ៣ 
៤ ហ វុន្ីុនបិុច  ០  ២ 
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៥ នររាតតមបញទធិ ០  ២ 
្របុ ២៧ ២២% ១២៣ 

 

ស្ត្តីជាប់រឆ្ន ត្ភាៈ ២៧ នាក់ រ្មើ ២២% ននចាំនួនអា្នៈ្របុ ១២៣ កនុងការរបាុះរឆ្ន តឆ្ន ាំ
២០០៨ 
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ចាំនួនស្ត្តីកនុងរពឹទធ្ ភា៖ 
 

 ចាំនួន និងរបរភទ % 

្ម្មជិករពឹទធ្ភា ៩ កនុងចាំរណាម ៦១  ១៤.៨% 

 
ចាំនួនស្ត្តីកនុងតាំខណងជាន់ែព្ ក់នុងរោា ភិបាល បនាទ ប់ពីការរបាុះរឆ្ន ត ឆ្ន ាំ២០០៨ -តាំខណងររជើ្ររ ើ្ រោង 
រៅាមរោលរៅអភិវឌឍ្ហ្សវតសកមពុជា៖ 
 

 ចាំនួន និងរបរភទ % 

រដាមង្ក្នតី ២ ៧.៧ 
រដារលខ្នធិការ  ១៦ ៨.១ 
អនុរដារលខ្នធិការ ៣០ ១៥.៤ 
្របុ ៤៨ ៣១.២ 

 

ចាំនួនស្ត្តីថាន ក់រែតត និងស្្កុបនាទ ប់ពីការរបាុះរឆ្ន ត ខែឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០០៩៖ 
 

 ចាំនួន % 

អភិបាលរែតត ០ ០ 
រកុមរបឹការាជធានី និងរែតត ៣៧ ១៣ 
រកុមរបឹការកុង ស្្ុក និងែណឌ   ៣៦២ ១០ 
រកុមរបឹកាែុាំ ្ងាា ត់  ១.៦៦២ ១៤.៦ 

 

អភិបាលរងរកងុ ស្្កុ ែណឌ ៈ ១៦៩នាក់ ជាស្ត្តី (រគប់រកងុ ស្្កុ ែណឌ ) 
 

 ទីកខនលង ចាំនួន % 

រមែុាំ  ៦៩ ៤.៣ 
 

១.៣ ការចូលរមួរនុងឆារនដោបាយរបស់ស្តសតើជនជាតដិ ើម នងិស្តសតើពកិារ  
 

ស្ត្តីជនជាតិរដើមក៏របឈមនឹងឧប្គគទូរៅដូចោន នឹងឧប្គគកនុងការចូលរមួនរោបាយ ដូចខដល
ស្ត្តីកមពុជាទូរៅកាំពុងរបឈមមុែខដរ ប៉ាុខនតស្ត្តីជនជាតិរដើមរបឈមនឹងបញ្ញា មួយចាំនួនខថមរទៀត។  
ឧទហណ៍ ្ិទធិរប្់ជនជាតិភាគតិចមិនទន់រតូវបានខចងឱ្យរគប់រោន់រៅរ ើយ រហើយស្ត្តីជនជាតិរដើម
ខថមទាំងរបឈមុែនឹងបញ្ញា ភាស្ថខថមរទៀត ខដលរារាាំងពួករគមិនអាចចូលរមួកនុងនរោបាយបាន។ រពល
ខដលស្ត្តីជនជាតិរដើមភាពតិច រតូវបានរលើកទឹកចិតតកនុងការចូលរមួកនុង្ងគម រគ្រងាតរែើញថា ម្មនផនត់
គាំនិត (Sterotype) និងការចប់រផតើមរកផលូវរោុះស្ស្ថយម្មនភាពលាំរអៀង រពមទាំងម្មនការែវុះខ្នតកនុងការទទួល
ស្ថគ ល់អាំពីតរមូវការែុ្ោន រប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះខដរ។ កនលងមករគ្រងាតរែើញម្មនកិចចែិតែាំរបឹងខរបងរប្់ 
រោា ភិបាល ក៏ប៉ាុខនតម្មនតិចតួចរទ កនុងការធានាឱ្យម្មនការចូលរមួរពញរលញរប្់ស្ត្តីជនជាតិរដើម ាមរយៈ
ការភាជ ប់រយនឌ័រ និងតរមូវការរប្់ជនជាតិរដើម (Maffii, Hong ឆ្ន ាំ២០០៨)។ 
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ស្ត្តីពិការក៏្ថិតកនុងស្ថថ នភាពស្្រដៀងោន រនុះខដរ។ រោងាមការ្ិកាឆ្ន ាំ២០០៥ រប្់រក្ួង
្ងគមកិចចបានឱ្យដឹងថា របជាពលរដាកមពុជា៤.៧% ជាជនពិការ រហើយកនុងចាំរណាមរនាុះរគបា៉ា ន់ស្ថម នថា 
របខហល ៤៦.៣៦៧នាក់ ជាស្ត្តីពិការ(រក្ួង្ងគមកិចច ២០០៩)។ ស្ត្តីពិការភាគររចើនកាំពុងរ្់រៅកនុង
ជីវភាពលាំបាកលាំបិនជាទីបាំផុតអាស្្័យរោយភាពរកីរក និងការររ ើ្ រអើងរប្់្ងគម។ ស្ត្តីពិការជាររចើន
បានរបាុះបង់ការ្ិកាាាំងពីរៅថាន ក់ទបរៅរ ើយ អាស្្័យរោយម្មនការរកការងាររធវើ និងរបកបរបរ
ចិញ្ច ឹមជីវតិរចុះខតលាំបាករៅៗ។ រោងាមរបាយការណ៍រប្់បណាត ញជនពិការរែតតមួយ បានឲ្យដឹងថា 
ស្ត្តីពិការររចើន្ថិតកនុងភាពររោុះថាន ក់រោយអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ជាពិរ្្ស្ត្តីពិការខដលគរហើយថលង់
ផងខដរ។ ករណីខបបរនុះ ម្មនខតមួយចាំនួនតូចប៉ាុរណាណ ុះខដលរតូវបានរោុះស្ស្ថយ ជាពិរ្្អាស្្័យរោយ
ការលាំបាកកនុងការទាំនាក់ទាំនងរវាងអាជាញ ធរ និងជនរងររោុះ។ 

 

ស្ត្តីពិការភាគររចើនមិនចូលរួមកនុង្កមមភាព្ងគមរទ រោយស្ថរខតភាពអាម្ម៉ា ្់។ រហើយចាំណុច
ា្ំខ្នន់បាំផុតរនាុះគឺរគបានយល់ថាស្ត្តីពិការភាគររចើនមិនអាចរធវើការងារអវីបានរទ រោយ្ងគមយល់ថាែវុះ

្មតថភាព និងគាំនិតរបាជាញ  ។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត ចាប់ស្្ីបានោក់្ម្មព ធរលើស្ត្តីឱ្យដកថយរពលជួប
របទុះបញ្ញា អវីមួយ ។ អងគការជនពិការកមពុជារជឿជាក់ថា រនុះគឺជាកាត ប៉ាុះពាល់ធងន់ធងរមួយដល់ការអភិវឌឍន៍ 
និងការចូលរមួរប្់ជនពិការរៅកនុង្ងគម។ 

 

បញ្ញា រប្់ជនពិការ (ជាពិរ្្ស្ត្តីពិការ) រតូវបានោក់បញ្ចូ លរៅកនុងយុទធស្ថស្ត្តអភិវឌឍន៍ជាតិ
ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣។ ចាប់្តីពីការការពារ និងរលើក្ទួយ្ិទធិជនពិការរតូវបានអនុម័ត។ ខផនការ្កមមភាព
ជាតិ្រម្មប់ជនពិការរោយស្ថររោប់មីន និងយុទធភណឌ មិនទន់ផទុុះក៏រតូវបានអនុម័ត និងោក់ឱ្យអនុវតតខដរ។ 
តាំណាងស្ត្តីពិការរតូវបានបញ្ជូ នរៅចូលរមួកនុងកិចចរបជុាំរប្់បណាត ញអងគការអភិវឌឍន៍ស្ត្តី។ 

 

ស្ថរាចរខណនាាំ ្តីពីការពរងឹងការបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជីវៈជនពិការរតូវបានអនុម័ត។ រោងាម
របាយណ៍រប្់រក្ួង្ងគមកិចចបានឱ្យដឹងថា ស្ត្តីពិការចាំនួន១១៥នាក់ បានទទួលការបណតុ ុះបណាត លរៅ
ឆ្ន ាំ២០០៧ រហើយ១១៧នាក់ រតូវបានបណតុ ុះបណាត លរៅឆ្ន ាំ២០០៨ និង១១០នាក់ រតូវបានបណតុ ុះបណាត ល 
រៅឆ្ន ាំ២០០៩។ វគគបណតុ ុះបណាត លរនាុះ រតូវបានរបើករៅមជឈមណឌ លបណតុ ុះបណាត លជនពិការ ខដលជាកមម-
វធីិ្ហរបតិបតតិការរវាងរក្ួង្ងគមកិចច និងអងគការមិនខមនរោា ភិបាល។ រក្ួងកិចចការនារក៏ីបានចូលរួម
កនុងការបរងាើត្កមមភាពរប្់ស្ត្តីពិការផងខដរ ជាពិរ្្កនុងទិវា្ិទធិនារអីនតរជាតិ ៨ មីនា។ រោលការណ៍
រប្់កុម្មរពិការរតូវបានអនុវតតរោយរតូវផតល់្ិទធិជាអាទិភាពដល់កុម្មរពិីការកនុងការររៀន្ូរត។ 

 

ប៉ាុខនត រ្វាកមម្ងគម្រម្មប់ស្ត្តីពិការរៅខតម្មនករមិតរៅរ ើយ រហើយខថមទាំងោម ន្ថិតិណា
មួយរតឹមរតូវគួរឱ្យរជឿជាក់បានទក់ទងនឹងស្ត្តីពិការរទៀតផង។ ការអនុម័តចាប់្តីពីការការពារ និងរលើក
្ទួយ្ិទធិជនពិការរោយរោា ភិបាល និងការចុុះហតថរលខ្នរលើអនុ្ញ្ញដ អនតរជាតិ្តីពី្ិទធិជនពិការរតូវបាន
រធវើរ ើង ប៉ាុខនតតាំណាក់កាលផតល់្ចច ប័ន និងអនុវតតមិនទន់បានចប់រផតើមរៅរ ើយរទ។ ររកាមអនុ្ញ្ញដ ្តី
ពី ការលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទបានកាំណត់ថា រាល់កមមវធីិរលើក្ទួយខដលពាក់ព័នធ
នឹងបញ្ញា ស្ត្តីរតូវខតោក់បញ្ចូ លនូវបញ្ញា ស្ត្តីពិការផងខដរ។ 
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រោា ភិបាលរតូវខតបរងាើតរោលនរោបាយ និងខផនការ្កមមភាពយុទធស្ថស្ត្តខដលម្មនការោក់
បញ្ចូ លទាំងស្ត្តីពិការ និងស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគតិចផងកនុងការ្ររមចចិតត។ 
 

២. ប្រស្ថា  
 

រៅកមពុជា បុរ្ជាអនកកាំណត់វន័ិយនានា រហើយរគ្ងឃឹមថា ស្ត្តីរតូវខតរ្់រៅររកាមវន័ិយទាំង
រនាុះ រទុះបីជាមិនបានចូលរមួកនុងការបរងាើតវន័ិយទាំងរនាុះក៏រោយ រហើយស្ត្តីររចើនខតពុាំបានដឹងថាម្មន 
វន័ិយទាំងរនាុះរទៀតផង។ ជាឧទហរណ៍អាំពីស្ថថ នភាព គឺរោកអតីតរបធានាធិបតីហវីលីពីន រហវណង់ដូ ម្ម៉ា
កូ្ បានម្មនរបស្ថ្ន៍មតងថា ស្ ៉្ាតីហវីលីពីនគួរខតឆ្ល ត ប៉ាុខនតរតូវរចុះស្ថត ប់បងាគ ប់។ ស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះ អាចរកី
ចររមើនបានជាមួយស្ថវ មី ប៉ាុខនតអនកទាំងរនាុះគួរខតរកីចររមើនជាមួយស្ថវ មីចាំរពាុះបញ្ញា បនទប់ទទួលទន 
ដាំរណក។ 

 

បញ្ញា អាំរពើពុករលួយ និង្ិទធិអាំណាច្រម្មប់របទនយ្្កតិរប្់អនកនរោបាយ និងដាំរណើ រ 
បង្ក្ញ្ញច ្ពីការផ្លល ្់បតូរយូរអខងវងអាចបណាត លឱ្យរបព័នធនរោបាយរតូវដួលរលាំ។ ការអនុវតតន៍ខបបរនុះ ក៏ជា
ការរារាាំងដល់បុរ្ និងស្ត្តីមកពីរកុមរបជាពលរដារផសងៗោន ពីការចូលរមួកនុងឆ្កនរោបាយខដរ។ អាំរពើររ ើ្  
រអើងរលើស្ត្តីរភទរៅកនុងបរបិទនរោបាយរៅកមពុជា រតូវបានបរញ្ចញឱ្យរែើញោ៉ាងចា្់ាមវធីិរផសងៗជា
ររចើន កងវុះករណីកិចចកនុង្ភា លទធភាពតិចតួចកនុងការទទួលបានហិរញ្ដវតថុ្រម្មប់រធវើយុទធនាការរបាុះរឆ្ន ត 
រពមទាំងរតូវម្មនបណាត ញនរោបាយខដលបានបរងាើតរ ើងមិន្ូវឱ្យម្មនការចូលរមួខថមរទៀតផង។ 

 

ជាពិរ្្ បុរ្ខដលជាអនកម្មនអាំណាចរតួតរារលើនរោបាយ ទុកស្ត្តីឱ្យ្ថិតកនុងតួនាទី
របនពណី “ម្មនបីតួនាទី” គឺៈ ការបរងាើតកូន ការបនតពូជ និង             ។ រហើយបានរារាាំងស្តេតីពីការ
ចូ្បលរមួកនុងគវទិកាេគរមច្បចិ្បត្ត  ។ គលើេពីគនេះគៅគទៀត្ រច្ប េមព័នធអាំណាចបុរ្មិនស្ថវ គមន៍ស្ត្តីជា
ភាន ក់ងារផ្លល ្់បតូរនរោបាយរទ។ រៅទូទាំងកមពុជា រៅខតម្មនទ្សនៈទូរៅមួយថា នរោបាយគឺជាវ ិ្ ័យ
មិនរបរកតីជាខលបងមួយម្មនការលាំបាកខដលរតូវចាំណាយររចើន រហើយទទួលបានផលរបរោជន៍តិចតួចពី
ការចូលរមួរនាុះ ជាពិរ្្ចាំរពាុះអនកណាខដលមិនធាល ប់ចូលរមួកនុងពិភពរនុះ រពមទាំងពុាំម្មនធនធានរគប់
រោន់ និងទាំនាក់ទាំនងររចើនផងខដរ។ ស្ត្តីខដលទទួលបាននូវតួនាទី ា្ំខ្នន់ៗកនុងជួរនរោបាយ អនកទាំងរនាុះ
បានទទួលខបបរនុះរោយស្ថរ្ថិតកនុង្នតិវងស (ខែសស្្ឡាយ) នរោបាយ ឬរកុមរគួស្ថរអនកម្មនអាំណាចខត
ប៉ាុរណាណ ុះ។ ទនទឹមនឹងរនុះ ស្ត្តីែលុះរបខហលរតូវបានរគចត់ទុកជាអនករធវើាមបញ្ញជ រគទាំងអ្់ ខដលរោន់ខតជា
តាំណាងនូវបាំណងរបាថាន  និងទ្សនៈរប្់អនកដនទរោយពុាំម្មនអាំណាចផ្លទ ល់ែលួនពិតរបាកដកនុងការ្ររមច
ចិតតផងខដរ។ ររឿងខដលគួរឱ្យចប់អារមមណ៍ គឺស្ត្តីខដលចូលរមួកនុងឆ្កនរោបាយមួយចាំនួន (ជាពិរ្្អនក
ខដលរចញមកពីរកុមជនរកីរក ឬមកពីរកុមមនុ្សខដលរតូវរគមិនឱ្យចូលរមួ្ងគម) ខតងខតរបឈមមុែនឹង
ការគាំរាមកាំខហង ចាំរពាុះការពាោមរបឹងខរបងឱ្យម្មនការផ្លល ្់បតូរស្ថថ នភាពខដលរៅខតដខដលៗ។ 
 

ស្ត្តីខដលបានជាប់រឆ្ន តក៏ររចើនខតរបឈមមុែនឹងឧប្គគជាររចើនខដរកនុងការបរញ្ចញទ្សនៈកនុង
ឆ្កនរោបាយ។ ា្ំរណើ  និងបញ្ញា រប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះអាចរតូវបានបញ្ច ប់ ឬទុកររឿងរនុះជាតូចាច ឬមិន
ទទួលយកខតមតង រហើយទនទឹមនឹងរនាុះស្ត្តីខដលបានជាប់រឆ្ន តបានរតូវរគ្ននិោា នថា ការដឹកនាាំរប្់អនក
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អ្់រនាុះម្មន “ភាពទន់រែាយ” (របើររបៀបរធៀបជាមួយបុរ្)។ រោយស្ថរម្មនការរចទរបកាន់រលើស្ត្តីទាំង
អ្់រនាុះកាន់ខតខ្នល ាំងរ ើងៗ ស្ត្តីគិតថាម្មនខតររបើមរធាបាយមួយ គឺរតូវរបកាន់ចរកិមួយឱ្យខ្នល ាំង រហើយកាច
ដូច “របុ្” រទ រទើបរគខ្នល ច និងរោរព។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត ស្ត្តីចូលរមួកនុងការងារនរោបាយអាច
របឈមនឹងតួនាទីជាម្មាធងន់ធងររពក ខដលរារាាំងដល់ការ្ររមចបាននូវការងារនរោបាយរប្់អនកទាំង
អ្់រនាុះ។ តួនាទីរយនឌ័របានោក់បញ្ចូ លនូវការកាំណត់អាំពីលទធភាព និង្មតថភាពរ្មើោន រប្់បុរ្ និង
ស្ត្តី រហើយការកាំណត់រនុះ ជាមគគុរទ្ន៍្រម្មប់ការវភិាគរប្់មនុ្សអាំពីការងារ រហតុដូរចនុះរហើយរទើបរគ
យល់ខបបរនុះជាប់ជាផនត់គាំនិតរហូតមក។ 
 

ការររបើរបា្់ និងអនុវតតចាប់ខដលម្មនស្ស្ថប់មិនទន់បានលា បានរលចរចញជាបញ្ញា ដ៏ ា្ំខ្នន់
មួយកនុងចាំរណាមបញ្ញា រផសងៗរប្់កមពុជាកនុងការ្ររមចបាននូវ្មភាពរយនឌ័រ។ រៅថាន ក់មូលោា ន រគ
ររចើនខតមិនបានដឹងអាំពីនីតិកមមខដលម្មនស្ស្ថប់។ កងវុះទាំនាក់ទាំនងលារវាងអាជាញ ធរជាតិ និងអាជាញ ធរមូលោា ន
ប៉ាុះពាល់ដល់ការអនុវតតន៍្កមមភាពនានា។ ពីររពាុះអាជាញ ធរមូលោា នររចើនខតពុាំបានដឹងអាំពីកមមវធីិរផសងៗ ថវី
តបិតខតមង្ក្នតីទាំងរនាុះរតូវបានដាំរ ើងតួនាទីរោយមង្ក្នតីរោា ភិបាលថាន ក់ជាតិក៏រោយ (ចររមើនស្ត្តី ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 
្មតថភាពរៅាមមូលោា នរៅខតរែាយ ទក់ទងនឹងការររបើរបា្់ និងអនុវតត រពមទាំងថវកិាខដលរតូវ
ទទួលបានរនាុះរ្ទើរខតោម នរស្ថុះខតមតង។ រគអាចរែើញម្មនមង្ក្នតីរាជការ ខដលម្មនការរបតជាញ ចិតតមួយចាំនួន
ខដរ ប៉ាុខនតកនុងចាំរណាមមង្ក្នតីទាំងរនាុះ ម្មនតិចតួចណា្់ខដលយល់អាំពីបញ្ញា រយនឌ័រចា្់ោ្់ (រកុម
ការងារអងគការមិនខមនរោា ភិបាល ឆ្ន ាំ២០០៩)។ ថវកិា្រម្មប់រក្ួងកិចចការនារ ី ក៏រៅទបរៅរ ើយខដរ របើ
ររបៀបរធៀបនឹងរក្ួងរផសងៗរទៀត។ រក្ួងកិចចការនារ ី បានរធវើខផនការរគប់រគង្កមមភាពទូរៅ GMAPs 

ប៉ាុខនតរៅមិនទន់បានពិចរណាអាំពីចាំណុចថវកិារៅរ ើយរទ ្រម្មប់ការអនុវតតន៍ខផនការរគប់រគងរនាុះ 

(GAD/C ឆ្ន ំ២០០៩)។ ធនធានមនុ្ស និង្មតថភាពរដើមបីរធវើឲ្យខផនការរគប់រគង្កមមភាពទូរៅរនុះដាំរណើ រ
ការរៅមុែបាន គឺកាំពុងម្មនការែវុះខ្នតរៅរ ើយ។ 

 

ដូចោន រនុះខដរ ជនបរងាគ លជាស្ត្តី និងកុម្មររៅថាន ក់មូលោា នររចើនខតមិនដាំរណើ រការ រហើយោម នរទៀត
ផង រពលខដលោម នស្ត្តីកនុងតួនាទីជារកុមរបឹកាែុាំ (Thon, Ou ឆ្ន ាំ២០០៩)។ ាមការ្ម្មភ ្ន៍ជាមួយ
្ម្មជិកគណៈកម្មម ធិការែុាំ ្ងាា ត់រដើមបីស្ត្តី និងកុម្មរ (CCWC)

30
 បានបងាា ញនូវរបូភាពចរមុុះជាររចើន។ កនុង

ែណៈ ខដលរបាយការណ៍ភាគររចើនបងាា ញអាំពីស្ថថ នភាពកាន់ខតរបរ ើ្ររ ើង រពមទាំងម្មនការោាំរទោ៉ាង
ខ្នល ាំងពី ា្ំណាក់ខ្នងររៅរនាុះ ក៏រៅខតម្មនបញ្ញា រ្្្ល់ជាររចើន ខដលរារាាំង្ម្មជិកគណៈកម្មម ធិការែុាំ 
្ងាា ត់រដើមបីស្ត្តី និងកុម្មរមិនឱ្យដាំរណើ រការរៅមុែបានោ៉ាងរពញរលញរ ើយ។ កងវុះទាំនុកចិតត ្មតថភាព
រៅម្មនករមិត និងកិចច្ហរបតិបតតិការតិចតួចកនុងចាំរណាមរកុមរបឹកាែុាំ ្ងាា ត់ ររចើនខតរារាាំងដល់ការ
ចូលរមួរបកបរោយរប្ិទធិភាពរប្់្ម្មជិកគណៈកម្មម ធិការែុាំ ្ងាា ត់្រម្មប់ស្ត្តី និងកុម្មរកនុងការចូល
រមួរធវើរ្ចកតី្ររមចចិតតរៅថាន ក់មូលោា ន។ ចាំណុចរពួយបារមភជាចមបង គឺបញ្ញា ថវកិាតិចតួចបាំផុត្រម្មប់ 
គណៈកម្មម ធិការរនុះ។ គណៈកម្មម ធិការខបបរនុះភាគររចើនម្មនថវកិារបចាំឆ្ន ាំខត២០០ដុោល រ ប៉ាុរណាណ ុះរទ 
ខដលមិនរគប់រោន់្រម្មប់បាំរពញតួនាទីឱ្យម្មនរប្ិទធិភាព និងរដើមបីរធវើ្កមមភាពនានារ ើយ។ ្ម្មជិក
គណៈកម្មម ធិការែលុះបានរាយការណ៍ថា មិនបានទទួលថវកិាទល់ខតរស្ថុះ។ ជាការពិត គឺគណៈកម្មម ធិការ
                                                           
30
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រនុះបាននិោយថា របើោម នការជួយររជាមខរជងបខនថមពី ា្ំណាក់អងគការជាតិ និងអនតរជាតិរទ គណៈកម្មម ធិ-
ការរនាុះររចើនខតោម នដាំរណើ រការរទ (CPWP ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 

 

ថវីតបិតខតរោា ភិបាល កាំពុងោាំរទដល់អងគការមិនខមនរោា ភិបាលទាំងឡាយខដលែិតែាំរលើកកមព្់
្ិទធិស្ត្តី និងកស្ថង្មតថភាពស្ត្តីរដើមបីចូលរមួកនុងជីវភាពស្ថធារណៈោ៉ាងណាក៏រោយ ក៏អងគការមិនខមន 
រោា ភិបាលទាំងរនាុះ រៅខតម្មនការលាំបាកកនុងការាមោនរលើការអនុវតតន៍រោលនរោបាយរប្់រោា ភិ 
បាលណា្់ ជាពិរ្្អាំពីខផនការចត់ខចង និងខបងខចកថវកិាដល់ថាន ក់មូលោា ន។ រទុះបីជាកមពុជាបាន
បងាា ញនូវការរបតជាញ ចិតតែព្់ចាំរពាុះដាំរណើ រការវមិជឈការរឆលើយតបរយនឌ័រោ៉ាងណាក៏រោយ ក៏នីតិវធីិនានារៅ
ែវុះតម្មល ភាព និងការរផទរអាំណាចកនុងការ្ររមចចិតតពិតៗ រពមទាំងការផតល់ថវកិាឱ្យថាន ក់មូលោា ន រៅខតម្មន
ករមិតទបជាទីបាំផុតរៅរ ើយ។ បញ្ញា រនុះ គឺរ្ទើរខតមិនអាចទម្មល ក់ការទទួលែុ្រតូវដល់ថាន ក់មូលោា នបាន
រទ។ 
 

កងវុះទាំនុកចិតតកនុងការចូលរមួោ៉ាង្កមមកនុងការងារនរោបាយ ររចើនខតគួបផសាំជាមួយ្មតថភាព 
ទប។ ស្ត្តីររចើនខតទទួលការអប់រ ាំថាន ក់ឧតតមតិចជាងបុរ្ ដូរចនុះឱ្កា្កនុងការអភិវឌឍន៍អាជីពរប្់អនកទាំង
រនាុះររចើនខតរតូវរារាាំងរោយការររៀបចាំកមមវធីិបណតុ ុះបណាត ល និងការទទួលែុ្រតូវកនុង្ងគមរផសងៗរទៀត
រប្់ស្ត្តី។ ឱ្កា្ររៀន្ូរតរប្់កុម្មរ ី និងស្ត្តីវយ័រកមងររចើនខតពុាំ្ូវធានាបានការងារ និងចាំណូលរគប់
រោន់រទ ខដលកាត រនុះក៏ជាបញ្ញា មួយរារាាំងដល់ការចូលរមួរប្់ស្ត្តីខដរ (ចររមើនស្ត្តី ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 
 

ស្ត្តីកមពុជាម្មនចាំណូល ៤៩% កនុងចាំរណាមរបជាពលរដា្កមមកនុងខផនករ្ដាកិចចទាំងអ្់ រទុះបីជា
បនទុកការងារទូរៅរប្់អនកទាំងរនាុះមិនរតូវបាន (ឧ.”រ្ដាកិចចខថទាំ”) ពិចរណារៅកនុង្ថិតិផលូវការរប្់រោា -
ភិបាលោ៉ាងណាក៏រោយ។ ប៉ាុខនត ចាំណូលរប្់ស្ត្តីទបជាងចាំណូលរប្់បុរ្ឆ្ង យណា្់ រហើយស្ត្តីជា
ររចើនមិនអាចចូលរមួកនុង្កមមភាព្ងគម និងនរោបាយរទ គឺអាស្្័យរោយភាពរកីរក។ របាក់របៀវតស
ទបកនុងវ ិ្ ័យស្ថធារណៈ ក៏របខហលជារធវើឱ្យស្ត្តីខដលម្មនស្ថថ នភាពរ្ដាកិចចមិនលា ដកថយពីការខ្វងរក
តួនាទីនរោបាយផងខដរ។ ការចូលរមួកនុងនរោបាយថាន ក់មូលោា ន គឺជាជររមើ្មួយ្រម្មប់ចាំនួនស្ត្តីតិច
តួចប៉ាុរណាណ ុះរទ ជាពិរ្្ស្ត្តីខដលម្មនឯករាជភាពខ្នងហិរញ្ដវតថុ មិន្ូវទទួលបនទុករកុមរគួស្ថរធងន់ ឬ 
ម្មនការោាំរទោ៉ាងខ្នល ងពី ា្ំណាក់រកុមរគួស្ថរ និងស្ថវ មី (Thon, Ou ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 

 

ដូចរៅកនុង្ងគមឯរទៀតជាររចើនររកាយ្ង្ក្ងាគ ម រគរមើលរែើញម្មនអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ និង
អាំរពើហិងារលើផលូវរភទកនុងករមិតមួយោ៉ាងែព្់ ខដលមិនអាចទទួលយកបានរកើតម្មនរគប់ទិ្ទីរៅកមពុជា។ 
មូលោា នចាប់ និងការអនុវតតន៍ចាប់ទាំងរនាុះមិនទន់រគប់រោន់ រដើមបីការពារស្ត្តីពី ា្ំណាក់អាំរពើហិងាកនុង
រគួស្ថរ ឬការពារស្ត្តីពីការរ ាំរោភផលូវរភទបានជាទូរៅរទ។ ជាទូរៅ ការចូលរមួរប្់ស្ត្តីរៅម្មនករមិត
អាស្្័យរោយទាំនាក់ទាំនងអាំណាចមិនរ្មើោន កនុងបរោិកា្រកុមរគួស្ថរស្ថធារណៈ និងរ្ដាកិចច។ កងវុះ
ខ្នតកិចចការពារ ឧប្គគរពលរវោ និងការលាំបាកខផនករ្ដាកិចច រារាាំងឱ្កា្ចូលរួមរប្់ស្ត្តីកនុងជីវភាព
ស្ថធារណៈ និងនរោបាយ។ ការចាំណាយកនុងការចូលរួមកនុងជីវភាពស្ថធារណៈ និងនរោបាយម្មនភាព
ែុ្ោន ជា្ម្មម្មរត្រម្មប់ស្ត្តីែព្់ជាងបុរ្។ បញ្ញា រនុះ កាន់ខតបងាា ញឱ្យរែើញចា្់ខថមរទៀតរោយ
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ការខបងខចករវាងទីរកុង និងជនបទ ការរារាាំងខដលរលើករ ើងខ្នងរលើ រកើតរ ើងកាន់ខតខ្នល ាំងររចើនរៅៗ
ចាំរពាុះស្ត្តីខដលរ្់រៅជនបទ។ 
 

រកបែណឌ ការងារ្ងគម ក៏ម្មនការពាក់ព័នធខថមរទៀតផងខដរ ចាំរពាុះស្ត្តីខដលកាន់តាំខណងតួនាទី
កនុងការ្ររមចចិតត។ រទុះបីជារតូវបានជាប់រឆ្ន តក៏រោយ ស្ត្តីអាចររចើនខតម្មនអារមមណ៍ដូចចញ់ បាត់បង់
ទាំនុកចិតត មិនរតូវបានឱ្យចូលរមួកនុងការ្ររមចចិតត និងមិន្ូវបានចូលរមួរៅកនុងរកុមរបឹកា (Maffii, Hong 

ឆ្ន ាំ២០០៨)។ អនកនរោបាយបុរ្មួយចាំនួននិោយថា រគនឹងរពញចិតតចាំរពាុះការចូលរមួកាន់ខតររចើនរប្់
ស្ត្តី ប៉ាុខនតរគមិនអាចផតល់ការទទួលែុ្រតូវររចើនឱ្យស្ត្តីរទ រប្ិនរបើស្ត្តីមិនរមួចាំខណក និងបងាា ញជាំរនឿរជឿ
ជាក់ខថមរទៀតកនុងការចូលរមួ។ រៅរពលរនុះស្ត្តីនិោយថា រតូវខតរធវើឱ្យបានលាជាង្ហការបុីរ្ រដើមបី
ទទួលបាននូវការរោរព និងឱ្យតនមល។ 

 

បរោិកា្នរោបាយកមពុជា គឺជានរោបាយមួយខដលរតូវបានកាំណត់របូរាងលកខណៈ     
                                           ោ៉ាង    ។          មូលោា នរនុះ 
គឺជារចនា្មព័នធរបព័នធ                   រលើស្ត្តី             កនុងការចូលរមួកនុង
នរោបាយ (Oxfam-ចររមើនស្ត្តី ឆ្ន ាំ២០០៨)។ បញ្ញា រនុះ ស្ត្តីរ្ទើរខតមិនអាចចូលរមួ និងទទួលបានការចុុះ
រ ម្ ុះែព្់កនុងបញ្ជ ីគណបកស របើមិនបាន្ថិតកនុងខផនករចនា្មព័នធរនុះរទ។ ការពិភាការវាងបកសមួយ និង
បកសមួយ រពមទាំងកិចច្ហរបតិបតតិការរដើមបី្ររមចបានការរជឿនរលឿន្រម្មប់្ងគមទាំងមូលរលើ្ពី
ករមិតបកស គឺជាឧប្គគមួយោ៉ាងធាំអស្ថច រយ។ ករណី្ិកាមួយថមីៗរនុះ បងាា ញថា ស្ត្តីជារបធានភូមិភាគ
ររចើនរធវើការោម នរប្ិទធិភាពរទ ពីររពាុះ្ម្មជិករកុមរបឹកាមកពីគណៈបកសរផសងៗខតងខតបដិរ្ធមិន 
្ហការជាមួយរមភូមិទាំងរនាុះ (Thon, Ou,ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 

 

អងគការមិនខមនរោា ភិបាលែលុះបានទទួលរ្ចកតីរាយការណ៍ពីស្ត្តី ខដលម្មនអារមមណ៏ថាម្មនការ 
ររ្ីរអើង និងបាំភិតបាំភ័យ រពលកាំពុងរឃ្ល្នារក្រមលងរឆ្ន ត ឬចូលរមួកនុងដាំរណើ រការនរោបាយ។ ការមិន
រជឿជាក់អាំពីឯករាជភាពតុោការ គឺរកើតរ ើងរគប់ទិ្ទី រហើយស្ត្តីជាររចើនកាំពុង្ងស័យថា រតើតុោការ
ម្មនការរបតជាញ ចិតតពិតរបាកដកនុងកិចចការពារ្ិទធិស្ត្តី រដើមបីឈរជាតាំណាងកនុងមណឌ លរបាុះរឆ្ន តកនុងលកខណៈ
មួយខដលមិនបងាការលាំបាកដល់្ុវតថិភាព រ្ចកតីនថលថនូរ និង្មភាពរប្់ស្ត្តីឬរទ? បញ្ញា រនុះ បានរារាាំង
ោ៉ាងខ្នល ាំងដល់ការចូលរមួរប្់ស្ត្តីកនុងការ្ររមចចិតតជាស្ថធារណៈ។ និទណឌ ភាព (រធវើែុ្ខតមិនទទួល
រទ្) រៅខតម្មនរទៀត រហើយស្ត្តីភាគររចើនរៅែវុះទាំនុកចិតត និងការរលើកទឹកចិតតកនុងការនិោយតបតកនុង
បរោិកា្ររ ើ្ រអើងរៅរលើស្ត្តីរនុះ។ បញ្ញា រនុះ រតូវបានពរងឹងខថមរទៀតាមរយៈចាប់ ខដលមិនទន់បាន
រឆលើយតបរៅនឹងបញ្ញា រយនឌ័របានរគប់រោន់រៅរ ើយរទ រពមទាំងមិនទន់បានធានារោយជាក់ខ្តងនូវការ
ការពារទប់ទល់ការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរៅកនុងរបព័នធយុតតិធម៌ បរោិកា្រ្ដាកិចច កខនលងរធវើការ និងរកុម
រគួស្ថរជារដើម។ 

 

រចនា្មព័នធខដលបានរលើករ ើងខ្នងរលើ រនុះពុាំខមនជាមូលោា នរងឹម្មាំ្រម្មប់ការអនុវតតន៍នីតិកមម
ដ៏ម្មនតនមលខដលរតូវបានអនុម័តឱ្យបានរជាគជ័យរទ។ កមពុជារតូវខតអនុវតតវធីិស្ថស្ត្តឱ្យកាន់ខតម្មនរចនា្
មព័នធជាងរនុះរៅរទៀតរដើមបីអាចយល់ និងលុបបាំបាត់រចលនូវរបភពននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីកនុងការ្ររមច
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ចិតត។ កមពុជាក៏រតូវបងាា ញនូវឆនទៈោ៉ាងចា្់កនុងការខកលាំអរស្ថថ នភាពរប្់ស្ត្តី ាមរយៈការផតល់ថវកិារគប់
រោន់រៅកនុងខផនករនុះ ខដលជាការរលើកទឹកចិតតដល់ការអនុវតតន៍ចាប់ពាក់ព័នធនានា។ 

 

២.១ ការផសពវផាយសដមេងស្តសតើីៈ ការករកក្បសងគមាមរយីៈការចូលរមួ 
 

ការចូលរមួកនុងការងារនរោបាយម្មនន័យថា ជាការអនុវតតន៍នូវ្កមមភាពមួយចាំនួន ខដលម្មន
ករមិតកនុងការចត់ខចង ររៀបចាំែុ្ៗោន  រដើមបី្ររមចបាននូវការផ្លល ្់បតូររកបែណឌ អាំណាច្ងគម។ 
រប្ិនរបើស្ត្តីកមពុជាររចើនជាងពាក់កណាត លននរបជាពលរដា្របុ រហើយមិនអាចចូលរមួកនុងការ្ររមចចិតត 
ពិតៗ រហើយរៅ្ថិតររកាមការរគប់រគងរប្់បុរ្ពិតខមន រនាុះតរមូវការ និងចកខុវ ិ្ ័យ្មភាពរយនឌ័រ
មិនអាចរៅរចួបានរទ។ រដើមបីអាចចូលរមួកនុងនរោបាយបាន ស្ត្តីរតូវខតម្មនការរជឿជាក់រលើែលួនឯង 
្វ័យភាព រ្រភីាព និង្នតិ្ុែ។ 

 

ទ្សនៈខដលរលើករ ើងអាំពី “ការចូលរមួកនុងឆ្កនរោបាយ” ជាការ្មលឹងរមើលនូវការចូលរមួ
រប្់ពលរដាទាំងអ្់កនុងនរោបាយ និងការរធវើរោលនរោបាយ។ បញ្ញា រនុះ តរមូវឱ្យម្មនទាំនាក់ទាំនងរវាង
រោា ភិបាល និង្ងគម ខដលរលើកទឹកចិតតការចូលរមួរប្់របជាពលរដា និងទ្សនៈខដលម្មនររចើន។ កិចចការ
រនុះ រតូវម្មនការោាំរទាមរយៈការពរងឹងគណបកសនរោបាយនានា ឬរលើកទឹកចិតតឱ្យម្មនការចូលរមួរប្់
    ទាំងឡាយខដលរតូវ     ឲ្យ         រៅកនុងរនាុះម្មនស្ត្តីជារដើម។ (Garcia ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ម្មន
បញ្ញជ ក់កនុង Naz, ឆ្ន ំ២០០២)។ 
 

២.២ ការចូលរមួរបស់ស្តសតើរនុងឆារនដោបាយ 
 

រៅទូទាំងពិភពរោករនុះ ការចូលរមួរប្់ស្ត្តីកនុងការងារនរោបាយររចើនខតជាការបងាា ញឱ្យ
រែើញនូវមរតកននកងវុះតាំណាងស្ត្តី។ បញ្ញា រនុះ បានរកើតរ ើងជារបវតតិស្ថស្ត្ត អាស្្័យរោយមូលរហតុមួយ
ចាំនួនគឺៈ ឥរោិបទខដលម្មនររ ើ្ រអើងពី្ងគម ែវុះការអប់រ ាំ ែវុះការររតៀមររៀបចាំ រពមទាំងរបាាំងរចនា្មព័នធ
ខដលរារាាំងមិនឱ្យស្ត្តីអាចចូលរមួកនុងចលនារបជាធិបរតយយបាន (Powly, ឆ្ន ំ២០០៤)។ រៅកមពុជា អនុ្ញ្ញដ  
CEDAW ការចូលរមួរប្់ស្ត្តីកនុងនរោបាយរតូវបានកាំណត់ថាជា្ិទធិ្រម្មប់ស្ត្តីៈ 

 

 ចូលរមួ និងជាខផនកននគណបកសនរោបាយ 
 

 ឈររ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន តជារបកខនាររីៅថាន ក់មូលោា ន 
 

 រតូវបានររជើ្ររ ើ្ ាមការរបាុះរឆ្ន ត/តាំរ ើងឋានៈ មុែតាំខណង 
 

 រដើរតួជាអនករធវើការ្ររមចចិតតកនុងរោា ភិបាលរគប់ករមិតរ្មើោន ជាមួយបុរ្ និងរោយោម នការ
ររ ើ្ រអើង 

 

 ចូលរមួជាមួយអងគការមិនខមនរោា ភិបាល និង្ម្មគមខដលទក់ទងជាមួយជីវភាពស្ថធារណៈ 
និងនរោបាយរប្់របរទ្ 

 

 ខ្វងរកឱ្កា្ររៀន្ូរតរដើមបីរលើកកមព្់្មតថភាព និងចាំរណុះដឹង 
 

 ររបើរបា្់្ិទធិកនុងនាមជាពលរដា 



 

49 

 

កមមវធីិអភិវឌឍន៍អងគការ្ហរបជាជាតិបានកត់្ម្មគ ល់រែើញថា “នរោបាយ និងការចូលរមួរតូវ
រាប់ចប់ពីការងារផទុះ ាមរយៈការងារមូលោា នរហូតដល់ថាន ក់ជាតិ។ ស្ត្តីរតូវខតចូលរមួរៅថាន ក់តូចមួយរៅ
កនុងការងារផទុះ ថាន ក់កណាត លរប្់អងគការ្ហគមន៍ និងអាជាញ ធរថាន ក់មូលោា ន និងរៅថាន ក់ជាតិរប្់គណ
បកស ដូចជារដា្ភា និងរោា ភិបាលជារដើម។ វមិជឈការខដលជាការខបងខចករបគល់អាំណាច និងធនធាន 

រមើលរៅហាក់ដូចជាការរបើកចាំហរឆ្កឱ្យបានកាន់ខតធាំជាងមុន្រម្មប់ឱ្យម្មនការចូលរមួកាន់ខតម្មនន័យ 
និងម្មនភាពជាតាំណាងរប្់ស្ត្តី” (UNDP ឆ្ន ំ២០០០)។ 
 

៣. អនសុ្ថសន ៍
 

រោលការណ៍ខណនាាំ ក៏បានផតល់អនុស្ថ្ន៍លុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទកនុង
ឆ្កនរោបាយ និងការ្ររមចចិតតរៅកមពុជាខដលរតូវខតោក់បញ្ចូ ល្កមមភាពទាំងបី នន្ិទធិកនុងការចូល
រមួរប្់ស្ត្តីៈ 

 

១. កស្ថង និងពរងឹងមូលោា នរគឹុះននរបជាពលរដា ឧទហរណ៍ ការចូលរមួោ៉ាង្កមមរប្់ស្ត្តី
កនុងរវទិកា និងទិដាភាពននការ្ររមចចិតតកនុង្ហគមន៍ កនុង្ិទធិរបាុះរឆ្ន តរោយរ្រ ី (និងការ
យល់ដឹងអាំពីស្ថរ ា្ំខ្នន់កនុងការអនុវតតន៍្ិទធិរនុះ) និងការអនុវតតន៍វធិានការរដើមបីខកលាំអរទាំង 
ស្ថថ នភាព និងតួនាទីកនុង្ងគម។ 

 

២. បណតុ ុះបណាត លស្ត្តី ខដលអាចកាល យជារមដឹកនាាំរៅអនាគត កនុងរោលបាំណងរដើមបីបរមុង និង
រុុះររ ើរចលនូវទ្សនៈអាំពីគាំរដឹូកនាាំរប្់បុរ្ និងដាំរណើ រការការងារជាទ្សនៈថមីដូចជា 
ស្ថមគគីភាព ការទទួលែុ្រតូវ និង្វ័យភាព គួររតូវបានរលើកទឹកចិតត។ 

 

៣.បណតុ ុះបណាត លអាំពីការយល់ដឹងរយនឌ័រ កាត់បនថយវ ិ្ មភាពរយនឌ័រ និងការផតល់អាំណាចឱ្យ
ស្ត្តី។ 

 

៤. ្ងគម្ីុវលិរតូវខតហមត់ចត់ និងទទូចឱ្យរគប់ខផនកទាំងអ្់ចប់ាាំងពីកមមវធីិ្ិកាាមស្ថោ 
ខដលរៅខតនិោយបងាា ប់ស្ត្តីជាទូរៅ រពមទាំងរារាាំងមិនឱ្យស្ត្តីចូលរមួឱ្យបានរពញរលញកនុង
ការ្ររមចចិតត រនាុះរតូវខតលុបរចល។ គួររ្នើ្ុាំឱ្យភាន ក់ងាររបព័នធផាយព័ត៌ម្មននានាឈប់
រលើករ ើងអាំពីផនត់គាំនិតអវជិជម្មនរលើស្ត្តី។ 

 

៥.យកចិតតទុកោក់ឱ្យកាន់ខតខ្នល ាំងជាងមុន ចាំរពាុះការអនុវតតន៍នីតិកមមពិតរបាកដ និងរបកបរោយ
រប្ិទធិភាព។ ររបើរបា្់វធីិស្ថស្ត្តគុណភាព និងបរមិ្មណរដើមបីាមោន និងវាយតនមលរលើ
បញ្ដតតិនានា ខដលម្មនស្ស្ថប់ និងធានាឱ្យម្មនថវកិារគប់រោន់ រពមទាំងការរគប់រគងហិរញ្ដវតថុ
របកបរោយតម្មល ភាព។ 

 

៦.ោាំរទស្ត្តី និងរកុមស្ត្តីទាំងឡាយកនុងការជរមុញឱ្យរោា ភិបាលទទួលែុ្រតូ វចាំរពាុះការ្នា 
ាមរយៈការចូលរមួោ៉ាង្កមមរប្់ស្ត្តីកនុងការរបមូលទិនន័យ និងឃ្លល ាំរមើលកនុងចាំរណាមកិចច
ការទាំងឡាយ។ 
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៧. កនុងរោលបាំណង រដើមបីឱ្យម្មនការ្រមប្រមួលរបរ ើ្រជាងមុនអាំពី្កមមភាព និងការប
ណតុ ុះបណាត ល រោយម្មនការរផ្លត តការយកចិតតទុកោក់ ជាពិរ្្ចាំរពាុះទាំនាក់ទាំនងរវាង្ិទធិ
ស្ត្តី និងឧប្គគវបបធម៌នានារប្់កមពុជាខដលរារាាំងដល់្ិទធិស្ត្តី។ 

 

៨. រក្ួងកិចចការនារ ី និងរក្ួងយុតតិធម៌គួរខតបរងាើត និងអនុវតតកមមវធីិរដើមបីបរងាើនចាំនួនស្ត្តីរៅ
កនុងឋានៈអនករធវើការ្ររមចចិតតកនុងខផនកតុោការ ាមរយៈវធិានការពិរ្្ និងរលើកទឹកចិតត
ស្ត្តីជានិ្សិតចាប់។ 

 

៩. គណបកសនរោបាយ គួរបរងាើតកមមវធីិរដើមបីឆ្ល ្់រភទរបកខជនរៅកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន ត។ 
 

១០.មង្ក្នតីជាន់ែព្់ជាបុរ្ និងបុរ្ទូរៅរតូវចូលរមួវគគណតុ ុះបណាត ល ្តីពី្កមមភាពរលើកកាំព្់
ការយល់ដឹងឱ្យបានកាន់ខតររចើនរ ើងៗ រោយរផ្លត តការយកចិតតទុកោក់រលើការជួយោន រៅវញិ
រៅមករវាងបុរ្ និងស្ត្តី។ វគគបណតុ ុះបណាត ល្តីពីការរលើកកាំព្់ការយល់ដឹងអាំពីបញ្ញា  
រយនឌ័ររតូវខតពិចរណារោយរកុមបុរ្រៅកខនលងការងារ។ 

 

១១.រផ្លត តការយកចិតតទុកោក់ ចាំរពាុះការពិភាការដញរោលរវាងគណបកស និងគណបកសរដើមបី
ឱ្យម្មនកិចច្ហរបតិបតតិការ និងការោក់បញ្ចូ ល្រមលង និងតរមូវការរប្់ស្ត្តីឱ្យបានកាន់ខត
របរ ើ្រជាងមុន ជាំនួ្ឱ្យការរផ្លត តការយកចិតតទុកោក់រៅរលើខតផលរបរោជន៍បកស និងរចនា
្មព័នធ។ 

 

១២.ការរគប់រគងខផនការ្កមមភាពទូរៅទាំងអ្់ គួរ ា្ំរៅរៅរលើស្ត្តីកនុងការ្ររមចចិតត និង
ដឹកនាាំរៅកនុងរក្ួងស្ថមីុ និងរោលនរោបាយផងខដរ។ ការរគប់រគងខផនការ្កមមភាព
ទូរៅទាំងអ្់គួរពិចរណារកមរធាបាយរោុះស្ស្ថយអាំពីវធីិស្ថស្ត្តរចនា្មព័នធ រៅរពលវាយ
តនមលឧប្គគ ខដលរារាាំងដល់ការរកីចាំររ ើនរប្់ស្ត្តី។ ថវកិារដើមបីធានាដល់ការអនុវតតន៍ការ
រគប់រគងខផនការ្កមមភាពទូរៅ គឺជាកាត ា្ំខ្នន់។ 

 

១៣. បរងាើនរបាក់របៀវតសររ៍ៅកនុងខផនកស្ថធារណៈ រដើមបីជរមុញឱ្យម្មនការចូលរមួពី ា្ំណាក់ស្ត្តី
រកីរក និងរ្់រៅាមជនបទ។ របាក់របៀវតសររ៍តូវរបើកឱ្យបានទន់រពលរវោ។ ការបរងាើនរបាក់
របៀវតសនឹងធានាឱ្យស្ត្តីអាចចាំណាយរលើការអប់រ ាំខដលអាចនាាំឱ្យស្ត្តីម្មនការងារ និងទទួលបាន
របាក់ចាំណូលររចើនជាងមុន។ ភាពរកីរកខតងខតជាឧប្គគមួយមិនឱ្យស្ត្តីចូលរមួកនុងវ ិ្ ័យ 
ស្ថធារណៈ។ 

 

១៤.ពរងឹងបញ្ញា រយនឌ័រ និង្ិទធិជនជាតិរដើមភាគតិច រដើមបីធានាឱ្យម្មនការចូលរមួរពញរលញ
រប្់ស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគតិច និងស្ត្តីពិការកនុងដាំរណើ រការនរោបាយ។ 

 

១៥.ធានាឱ្យរបជាពលរដាជនជាតិរដើមភាគតិច អាចររបើរបា្់រាល់រ្វាកមមរោា ភិបាលទាំងអ្់
ជាភាស្ថរប្់អនកទាំងរនាុះ រពមទាំងររៀបចាំឱ្យម្មនអនកបកខរបរោយឥតគិតនថល។ 

 

១៦. ចត់វធិានការចា្់ោ្់ រដើមបីទប់ស្ថា ត់ហិងា និងការគាំរាមកាំខហងរោយហិងារលើស្ត្តីខដល
ឈររ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន ត និងចូលរមួកនុង្កមមភាពនរោបាយ។ ោក់ករមិតឱ្យម្មនការរោុះស្ស្ថយ
ខផនកចាប់រោយឯករាជយ និងម្មនរប្ិទធិភាពរដើមបីការពារ្ិទធិរប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះ។ 
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 ាមការយល់ដឹងពីស្ថថ នភាពរៅកមពុជា ្ូមឱ្យអនកនរោបាយស្ត្តី ្កមមជន និងអនករបាុះរឆ្ន ត
ទាំងឡាយរតូវចូលរមួកស្ថងររបៀបវារៈរោលនរោបាយរបចាំតាំបន់ ខដលរលើក្ទួយការចូលរមួ និងជា
តាំណាងរៅកនុងរោា ភិបាលរគប់លាំោប់ថាន ក់ទាំងអ្់ រពមទាំងផតល់ឱ្យស្ត្តីទាំងអ្់នូវ្ិទធិទទួលបានផល
របរោជន៍រពញរលញរប្់ពលរដា។ ្មភាពរយនឌ័រ និងរបជាធិបរតយយគួរកស្ថងាមរយៈការចូលរមួ
កនុងនរោបាយ ប៉ាុខនតបញ្ញា រនុះ ពុាំខមនជាការងារងាយស្្ួល និងរលឿន រពមទាំងរហ័្ទន់ចិតតរនាុះរទ។ 
បុរ្ និងស្ត្តីរតូវខត្ហការោន  រដើមបីបរងាើតនូវដាំរណើ រការមួយខដលម្មនការផ្លល ្់បតូរោ៉ាងខ្នល ាំង រដើមបីរោុះ
ស្ស្ថយបញ្ញា ឬ្គល់ខដលបណាត លឱ្យម្មនវ ិ្ មភាពរនុះ។ 
 



 

52 

 

ជំពកូ ៤. សទិធិសខុភាព និងសទិធិផែវូរភទ  ម្ពមទំងសទិធិកនងុការបនតពជូ 
 

១. ស្ថា នភាព 
 

 ស្ថថ នភាពបចចុបបននរប្់រហោា រចនា្មព័នធ្ុែភាពកមពុជា ម្មនលកខណៈទន់រែាយ និងម្មនគម្មល ត 
ោ៉ាងធាំ ខដលប៉ាុះពាល់ដល់ពលរដាកមពុជាទាំងមូល មិនខមនរតឹមខតស្ត្តីរនាុះរទ។ រដើមបីខកលាំអរស្ថថ នភាពរនុះ 
រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានរធវើខផនការយុទធស្ថស្ត្ត្ុែភាព្រម្មប់ឆ្ន ាំ២០០៨ - ២០១៥។  
 

 រោងាមរបាយការណ៍រាជរោា ភិបាលកមពុជា ្តីពី្មិទធិផលកនុងវ ិ្ ័យ្ុែភាពឆ្ន ាំ២០០៨ បាន
ឱ្យដឹងថា ចាំនួនមណឌ ល្ុែភាព មនទីររពទយបខងាក និងមនទីររពទយម្មនចាំនួនរកើនរ ើង។ ទនទឹមនឹងរនុះ ចាំនួន 
រថយនត្រង្ក្ងាគ ុះបនាទ ន់ក៏ម្មនការរកើនរ ើងខដរ រហើយមនទីររពទយ និងរថយនត្រង្ក្ងាគ ុះទាំងរនាុះរតូវបានខបង
ខចករៅរគប់ភូមិស្ថស្ត្តទាំងអ្់។ រោា ភិបាលក៏បានផតល់រគប់លទធភាពទាំងអ្់ឱ្យអងគការជាតិ និងអនតរជាតិ
នានា រពមទាំងភាន ក់ងារអងគការ្ហរបជាជាតិ រដើមបីររបើរបា្់មូលនិធិ្មធម៌្រម្មប់ផតល់ឱ្យជនរកីរក 
រដើមបីទទួលបានរ្វាកមម្ុែភាពរៅាមមនទីររពទយមូលោា ន។ ការងាររនុះ រតូវបានអនុវតតរៅមណឌ ល្ុែ
ភាពចាំនួន ៩៨ (កនុងចាំរណាមមណឌ ល្ុែភាពទាំងអ្់៩៦៧ កខនលងរៅទូទាំងរបរទ្) និងមនទីររពទយបខងាក
ចាំនួន ៤៧ កខនលង (កនុងចាំរណាម ៧៧) កនុង
ចាំរណាមរនាុះ មនទីររពទយថាន ក់ជាតិចាំនួន៦ និង
មនទីររពទយបខងាក៩ រតូវបានឧបតថមភរោយថវកិា
ជាតិ រហើយរៅ្ល់ពីរនាុះ គឺឧបតថមភថវកិា
រោយនដគូអភិវឌឍន៍។ 
 

 ប៉ាុខនត រទុះបីជាម្មនការចត់វធិានការ
រដើមបីខកលាំអរការខថទាំស្ត្តីកមពុជាកនុ ងខផនក្ុែ
ភាពផលូវរភទ និងបនតពូជោ៉ាងណាក៏រោយ ក៏
រៅខតជាឧប្គគដ៏ធាំមួយកនុងចាំរណាមឧប្គគ
ជាររចើន គឺបញ្ញា ជាំរនឿទ្សនៈរប្់ពលរដា 
កមពុជាចាំរពាុះបញ្ញា ផលូវរភទ។ កនុង្ងគមកមពុជា រគ្រងាតរែើញម្មនការហាមរបាមមិនឱ្យនិោយអាំពីបញ្ញា ផលូវ
រភទរប្់ស្ត្តីរទ។ បញ្ញា រនុះ បានបណាត លឱ្យម្មនររោុះថាន ក់ោ៉ាងធងន់ធងរ កនុងការឆលងជមងឺទក់ទងនឹងផលូវរភទ 
រពមទាំងម្មនការម្មននផទរពាុះខដលមិនចង់បាន និងជាផលវបិាកកនុងការរ ាំលូតកូន។ 

 

 រៅកមពុជាម្មនការឱ្យតនមលែព្់រលើស្ត្តីបរ ិ្ ុទធ គឺស្ត្តីណាខដលមិនធាល ប់រមួរភទទល់ខតរស្ថុះ។ 
ដូរចនុះ ភាពបរ ិ្ ុទធរតូវបានរគចត់ទុក ថាជាគុណតនមលរប្់ស្ត្តីមិនទន់ររៀបការ រហើយការជាប់ពាក់ព័នធខ្នង
ផលូវរភទរធវើឱ្យ្ងគមមិនឱ្យតនមលរ ើយ។ 
 

 រៅកមពុជា រោា ភិបាលពុាំម្មនទិននន័យណាមួយ ខដលអាចរជឿជាក់បាន្តីពីទិដាភាពភាគររចើនរប្់
្ុែភាពស្ត្តីរៅរ ើយរទ។ រោងាមរបាយការណ៍ផលូវការ អាយុ្ងឃឹមទុករប្់ស្ត្តីបានរកើនរ ើងពី ៥៨ 
ឆ្ន ាំ រៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដល់ជាង៦៥ឆ្ន ាំ រៅឆ្ន ាំ២០០៤។ ប៉ាុខនត បញ្ញា កងវុះទិនន័យបចចុបបននមិនអាចឱ្យអនកណាម្មន ក់រធវើ
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រ្ចកតី្ននិោា ន រពមទាំងរធវើការវាយតនមលនូវការរកីចររមើនពិតរបាកដបានផងរទ។ រោងាមទិនន័យចុង
ររកាយបងា្់បានបងាា ញឱ្យរែើញថា អាយុ្ងឃឹមទុករប្់ស្ត្តី គឺែព្់ជាងអាយុរប្់បុរ្ជាង៦ឆ្ន ាំ (វទិា
ស្ថថ ន្ថិតិជាតិឆ្ន ាំ២០០៤) ។ រោងាមទិនន័យរផសងរទៀត អរាស្ថល ប់រប្់កុម្មរររកាមអាយុ ៥ឆ្ន ាំក៏រតូវបាន
ថយចុុះផងខដរពីឆ្ន ាំ២០០០ ដល់ឆ្ន ាំ២០០៥ រហើយអរាស្ថល ប់រប្់កុម្មរារៅខតបនតែព្់ជាងកុម្មរ។ី រនុះជា
លទធផលខដលរករែើញពីរគប់្ូចចនៈករបញ្ញា ្ុែភាពចប់ពីឆ្ន ាំ២០០៥ ខដលជាឆ្ន ាំចុងររកាយបងា្់។ ដូរចនុះ
រគរតូវការទិននន័យថមីៗ រដើមបីឱ្យយល់ចា្់អាំពីបញ្ញា ្ុែភាពស្ត្តីរៅកមពុជាបចចុបបននរមួទាំងឱ្កា្ររបើរបា្់
ធនធានរវជជស្ថស្ត្ត និងរប្ិទធិភាពរប្់ធនធានទាំងរនាុះផងខដរ។  
 

១.១ ចាប់ នងិដោលនដោបាយ 
 

 រោលនរោបាយ ្តីពី្ុែភាពរប្់កមពុជា ជាធមមាគឺថា “ពលរដាកមពុជាទាំងអ្់រគប់រភទ អាយុ
ទីកខនលងរ្់រៅ ឬលទធភាពកនុងការចាំណាយរតូវទទួលបានរ្វាកមម្ុែភាពជាមូលោា នរបកប រោយគុណ
ភាពលា និងជាំនាញ ា្ំខ្នន់ៗរ្មើៗោន  ខដលបររមើរោយបុគគលិកម្មន្មតថភាពជាំនាញខផនក្ុែភាពកនុងតនមល
មួយខដលរបជាពលរដាអាចទទួលយកបាន។ រតូវម្មនព័ត៌ម្មនខដលអាចឱ្យអនកទាំងរនាុះដឹងបានអាំពីជររមើ្
នានាខដលប៉ាុះពាល់ដល់បញ្ញា ្ុែភាព និង្ុែម្មលភាពរប្់អនកទាំងរនាុះផ្លទ ល់ រពមទាំងរកុមរគួស្ថរផង
ខដរ” (HSP ឆ្ន ាំ២០០៣)។ ស្្បជាមួយរោលនរោបាយរនុះ ខផនការអភិវឌឍន៍យុទធស្ថស្ត្តជាតិបញ្ញជ ក់ថា
ស្ថថ នភាព្ុែភាពរប្់របជាពលរដាទូរៅ គឺជាអាទិភាពែព្់្រម្មប់របរទ្។ អាទិភាពទាំង្ុែភាពបនត
ពូជ ្ុែភាពផលូវចិតត ្ុែភាពម្មា ្ុែភាពកុម្មរ ជាំងឺរអដ្៍ ការរគប់រគងជមងឺឆលង រពមទាំងការររបើរបា្់
ទឹក និងបញ្ញា អនាម័យជារដើម។ 
 

 រោលនរោបាយខផនការរគួស្ថររប្់រក្ួង្ុខ្នភិបាលបញ្ញជ ក់ថា មនុ្សរគប់របូរតូវម្មន្ិទធិ
ទទួលបានរ្វាកមម្ុែភាពបនតពូជរ្មើៗោន ។ “ខផនការយុទធស្ថស្ត្តខផនក ២០០៨-២០១៥” រប្់រក្ួង 
្ុខ្នភិបាលបានផតល់អាទិភាពរៅរលើៈ 
 

១. កាត់បនថយអរាមរណភាពម្មា មរណៈភាពកុម្មរ និងមរណភាពរៅរពល្រម្មល។ អារា 
ជមងឺម្មា កុម្មរ និងអរាជាំងឺរៅរពល្រម្មល។ ខកលាំអរ្ុែភាពបនតពូជ។ 

 

២. កាត់បនថយអរាមរណភាព និងការម្មនជមងឺខដលបណាត លមកពីជមងឺឆលង។ 
 

៣. កាត់បនថយបនទុកននជមងឺមិនឆលង និងបញ្ញា ្ុែភាពរផសងៗរទៀត។ 
 

៤. ការរធវើឱ្យម្មន្ុែដុមរមនា និង               ។ 

 

រលើ្ពីរនុះ រៅរទៀត “កមមវធីិជាតិ្តីពី្ុែភាពបនតពូជ” អនុញ្ញដ តឱ្យយុវវយ័ម្មន្ិទធិរដើមបីៈ31 
 ១. ទទួលព័ត៌ម្មន និងការអប់រ ាំអាំពី្ុែភាពបនតពូជ។ 
 

 ២. ទទួលការខថទាំ្ុែភាពរោយ្ម្មង ត់។ 
 ៣. ទទួលបានការពាបាលកនុងរ្ចកតីនថលថនូរ ការរោរព ភាពគួរ្ម និងយកចិតតទុកោក់។ 

                                                           
31

 ដកស្្ង់រចញពីរ្ៀវរៅ្ុែភាពបនតពូជរប្់យុវវយ័ននកមមវធីិ្ុែភាពបនតពូជជាតិ ឆ្ន ាំ២០០៧។ 
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៤. ធានារកាការ្ម្មង ត់នូវព័ត៌ម្មនផ្លទ ល់ែលួន។ 
៥. ពនយល់ាមដាំរណើ រការននការទទួលរ្វាកមម្ុែភាព។ 
៦. អនកផតល់រ្វា ខដលផតល់ការពាបាលរតូវម្មនការទទួលការបណតុ ុះបណាត ល និងម្មនគុណភាព
រតឹមរតូវ។ 

៧. បនតការខថរកាពាបាលរប្ិនជាចាំបាច់។ 
៨. ទទួលការពាបាលពី ា្ំណាក់អនកផតល់រ្វាខដលទទួលស្ថគ ល់ជាផលូវការ ។ 
៩. បងាា ញនូវរោបល់ពីការផតល់រ្វាកមម និងបណតឹ ងអាំពីការមិនរពញចិតតទក់ទងនឹងរ្វា្ុែ
ភាព ។ 

១០. ទទួលរ្វា្ុែភាពកនុងបរោិកា្្ុវតថិភាព។ 
១១. រធវើការ្ររមចចិតត រោយរ្រអីាំពីបញ្ញា ទក់ទងនឹង្ុែភាពបនតពូជន៏ និង្ុែភាពផលូវរភទ។  
១២. ទទួលបានការខថទាំ្ុែភាពបនតពូជរបកប រោយគុណភាព និងអាចទទួលយកបានរោយ
មិនគិតអាំពីរភទ ជាតិស្ថ្ន៍ ពណ៌្មបុរ ស្ថថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទីកខនលងរ ើយ។ 

១៣. ការរគប់រគង និងការការពារែលួនឯងផ្លទ ល់។ 
១៤. ្ិទធិ និងរ្រភីាពកនុងការលុបបាំបាត់ការរ ាំរោភបាំពានរផសងៗ អាំរពើររ ើ្ រអើង និងការបងខិតបងខាំ
រលើការ្ររមចចិតតអាំពីជីវតិផលូវរភទ។ 

 

 រាជរោា ភិបាលកមពុជាក៏បានទទួលស្ថគ ល់តរមូវការកនុងការការពារ ននការរកីរាលោលជមងឺរអដ្៍ 
ាមរយៈការអនុម័តៈ 
 

 ចាប់្តីពីការទប់ស្ថា ត់ និងការរតួតពិនិតយជាំងឺរអដ្៍ និងរបកា្ឲ្យររបើរបា្់រោយរពុះរាជ-
រកមរលែ ន្/រកម/០៧០២/០១៥ ចុុះនថងទី២៩ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០០២ និង 
 

 ខផនការយុទធស្ថស្ត្តជាតិទី២ ្រម្មប់ការរឆលើយតបោ៉ាងទូលាំទូោយ និងចរមុុះវ ិ្ ័យចាំរពាុះជមងឺ
រអដ្៍ (២០០៦-២០១០) ខដលផតល់អនុស្ថ្ន៍ឱ្យបរងាើនការរគបដណត ប់រលើអនតរាគមន៍ទប់
ស្ថា ត់របកបរោយរប្ិទធិភាព្រម្មប់ស្ត្តីបាំររ ើការកាំស្ថនត និងអតិថិជន និងបុរ្ខដលរមួរភទ
ជាមួយបុរ្ រពមទាំងអនកររបើរបា្់ស្ថរធាតុរញៀន និងការចមលងពីស្ថវ មីរៅភរោិ រួមទាំងរបូ
ភាពចមបងននការចមលងជាំងឺរអដ្៍រៅកនុងរបរទ្កមពុជា។ 

 

 រទុះបីជាម្មនរចតនា និងរោលបាំណងលាៗ ជាររចើនោ៉ាងណាក៏រោយ ក៏រៅខតម្មនចរនាល ុះ ខដល
រមើលរែើញោ៉ាងចា្់រវាងយុទធស្ថស្ត្តខដលបានររៀបចាំរ ើង និងការអនុវតតន៍យុទធស្ថស្ត្តទាំងរនាុះផងខដរ។ 
 

 ម្មនការែវុះខ្នត ា្ំភារៈ ធនធាន ការបណតុ ុះបណាត ល និងបុគគលិកម្មន្មតថភាពរដើមបីរធវើការរលើ
បញ្ញា ទាំងរនុះ ាម               ។ ជាផលវបិាកននទិននន័យខដលបានបងាា ញឱ្យរែើញនូវចាំនួនអរា
មរណភាពម្មា ការម្មននផទរពាុះខដលមិន្មាមបាំណង និងការរកីរាលោលននជមងឺឆលងាមការរួមរភទរៅ
ខតែព្់រៅរ ើយ។ កងវុះធនធាន និងខថទាំ្ុែភាពរបកបរោយរប្ិទធិភាព បងាឱ្យម្មនហានីភ័យចាំរពាុះស្ត្តី
ខដលពុាំម្មនលទធភាពចាំណាយ្រម្មប់ការ្រម្មលកូនរៅមណឌ ល្ុែភាព។ រដើមបីរោុះស្ស្ថយនូវបញ្ញា រនុះ 
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រតូវរផ្លត តកិចចែិតែាំរបឹងខរបង និងឱ្យម្មនការរកីចររមើនរលើចាំណុច៣គឺៈ រលើកកមព្់ការយល់ដឹង ទប់ស្ថា ត់ 
និងពាបាល។ 

 

១.២ សុខភាពបនតពូជ នងិផេូវដភទ 
 

 “្ុែភាពបនតពូជ” គឺជាស្ថថ នភាពរពញរលញននរាងកាយ ផលូវចិតត ្ុែម្មលភាព្ងគម រហើយមិន
ខមនរតឹមខតជាការជា្ុះពីជមងឺខផនកបនតពូជ និង/ឬពិការភាពប៉ាុរណាណ ុះរទ ។ ្ុែភាពបនតពូជ ម្មនន័យថា 
របជាពលរដាទទួលបាន្ុវតថិភាពកនុងជីវតិផលូវរភទខដលរគររជើ្ររ ើ្ ។ “្ុែភាពផលូវរភទ” និោយចាំរពាុះការ
ទទួលែុ្រតូវ និង្ុវតថិភាពផលូវរភទរវាងនដគូ រោយមិនគិតពីចាំណង់ចាំណូលចិតតផលូវរភទរទ។ “្ុវតថិភាពកនុង
ការរមួរភទ” គឺជាលកខែណឌ ការពារជមងឺឆលងាមការរមួរភទ រមួម្មនទាំងជមងឺរអដ្៍ និងការម្មននផទរពាុះ ខដល
មិន្មាមបាំណងផងខដរ។ “្ុែភាពបនតពូជ” ា្ំរៅរៅរលើដាំរណើ រការបនតពូជ មុែងារ និងរបព័នធរគប់
ដាំណាក់កាលជីវតិទាំងអ្់។ “្ុែភាពបនតពូជ” ម្មនរោលបាំណងរដើមបីជួយឱ្យបុរ្ និងស្ត្តីម្មនការទទួល
ែុ្រតូវ ្ុវតថិភាព និងជីវតិផលូវរភទរបកបរោយ្ុវតថិភាព រពមទាំង្មតថភាព និងរ្រភីាពកនុងការររៀបចាំ
ខផនការម្មនកូនរៅរពលណា និងររបៀបណា។ 
 

 រតូវរបឹងខរបងោ៉ាងខ្នល ាំង រដើមបីរធវើការផសពវផាយព័ត៌ម្មនអាំពី្ុែភាពផលូវរភទរពមទាំង ា្ំរៅបរងាើន
ការយល់ដឹង និងផ្លល ្់បតូរឥរោិបទ្ងគមរៅកមពុជា។ កិចចែិតែាំរបឹងខរបងរតូវខតររៀបចាំរ ើងាមយុទធ 
ស្ថស្ត្ត រដើមបីធានាឱ្យ្ុែភាពផលូវរភទរតូវបានយល់អាំពី្នតិ្ុែ និងរ្រភីាព្រម្មប់ស្ត្តីកមពុជា ។ ចាំរណុះ
ដឹងអាំពី្ិទធិផលូវរភទផ្លទ ល់ែលួនរប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះ និង្វ័យភាពកនុងការ្ររមចចិតតអាំពីបញ្ញា រនុះក៏ម្មនស្ថរៈ-

ា្ំខ្នន់ខដរ។ 
 

 កនុងចាំរណាមរបជាពលរដាកមពុជាខដលជាស្ត្តី រគ្រងាតរែើញម្មនបញ្ញា គួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់ រោយ
ម្មនការមិន្ូវយល់ដឹងអាំពីបញ្ញា ផលូវរភទ រពមទាំងម្មនការភ័យខ្នល ចជាទូរៅពីការមិនទទួលស្ថគ ល់កនុង 
្ហគមន៍ រប្ិនរបើអាកបបកិរោិផលូវរភទរប្់ពួករគម្មនលកខណៈអវជិជម្មន។ រនុះម្មនន័យថា អវីៗខដល
ទក់ទងដល់រភទ ពុាំខមនជាកមម្ិទធិរពញរលញរប្់បុគគលខដលជាស្ត្តីរនាុះរទ ផទុយរៅវញិរតូវ្ថិតររកាម
ការពិនិតយពិចច័យពី ា្ំណាក់ញាតិមិតត ស្ថវ មី និងអនកជិតខ្នងរប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះរៅវញិ។ ចាំរពាុះស្ត្តី ក៏ម្មនការ
បងខាំឱ្យររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងខដរ។ ស្ត្តីខដលរៅមិនទន់ររៀបការរៅកនុងវយ័ណាមួយ មិនរតូវបានទទួលការ
វាយតនមលជាវជិជម្មនរទ។ រលើ្ពីរនុះ រៅរទៀត រទុះបីជាពុាំម្មនទិននន័យផលូវការក៏រោយក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍ជា
ររចើននារពលបចចុបបននរនុះរតូវបានផសាំផគុាំ ឬបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លរោយឪពុកម្មត យ ឬទទួលយករោយខផាករលើផល
របរោជន៍ណាមួយចាំនួនចាំរពាុះោន រៅវញិរៅមក។ កនុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខបបរនុះ ភាពបរ ិ្ ុទធរប្់កូនរកមុាំ គឺ
ចត់ទុកជាធាតុ ា្ំខ្នន់ រពមទាំងរតូវហា នធានាថាបានធាំរពញវយ័រ ើងជាស្ត្តី ។ អរាររៀបការរៅវយ័រកមង
រប្់ស្ត្តីកមពុជារៅខតែព្់រៅរ ើយ ។ រោងាមទិននន័យរប្់អងគការ្ហរបជាជាតិ កាលពីឆ្ន ាំ២០០៧ គឺ
១០,៥០% ននស្ត្តីររៀបការរៅចរនាល ុះពីអាយុ១៥ ដល់ ១៩ឆ្ន ាំ រធៀបនឹងបុរ្រតឹមខត ១,៦០% ខតប៉ាុរណាណ ុះ។ 
 

 រពលស្ត្តីម្មននផទរពាុះ រនាុះអាចម្មនការផ្លល ្់បតូរោ៉ាង ា្ំខ្នន់កនុងការទទួលែុ្រតូវ។ បនាទ ប់ពីែវុះ
ការរគប់រគងរលើ្ិទធិ្ុែភាពផលូវរភទ និងបនតពូជ ស្ត្តីរតូវខតទទួលែុ្រតូវទាំងអ្់រលើការម្មននផទរពាុះ និង
ដាំរណើ រការ្រម្មលកូន។ ស្ថវ មីមិន្ូវរវល់ពាក់ព័នធកនុងបញ្ញា រនុះរទ រហើយការខថទាំនផទរពាុះរតូវធាល ក់រលើស្ត្តី 
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ខដលរតូវបនតភារកិចចរបចាំនថងជាធមមារៅកនុងផទុះ្ខមបងផងខដរ។ រោយពិនិតយរមើលភាពរកីរករប្់រគួស្ថរ 
កមពុជាភាគររចើន និងកងវុះធនធានខថទាំ្ុែភាពរប្់្ហគមន៍ រនាុះស្ត្តីពិតជាមិន្ូវបានរៅពិនិតយនផទ
រពាុះជារបចាំរទ។ ស្ត្តីររចើនខត្រម្មលកូនរៅផទុះពីររពាុះស្ត្តីែវុះខ្នតថវកិា្រម្មប់រធវើដាំរណើ ររៅមនទីររពទយ។ 
ដូរចនុះអរាមរណៈម្មារប្់ស្ត្តីកមពុជាកនុងរពល្រម្មលកូនរៅខតែព្់ជាងរគបាំផុតរៅអា្ីុ និងតាំបន់
អា្ីុបា៉ា ្ីុហវិក។ រោងាមទិននន័យផលូវការរប្់អងគការ្ហរបជាជាតិ អរាមរណៈម្មាគឺ៥៤០នាក់ កនុង
ចាំរណាមស្ត្តី ១០០.០០០នាក់ ខដល្រម្មលកូនបាន (អ.្.ប. ឆ្ន ាំ២០០៥) ររបៀបរធៀបជាមួយនឹង ៤៧២ 
នាក់ កនុងចាំរណាមស្ត្តី ១០០.០០០នាក់ខដល្រម្មលកូនបានកត់រារោយរោា ភិបាលកនុងរយៈរពលដូចោន  
(CDHS ឆ្ន ំ២០០៥) និង ៤៣៧នាក់ កនុងចាំរណាមស្ត្តី ១០០.០០០ នាក់ខដល្រម្មលកូនកនុងឆ្ន ាំ២០០៣ និង 

៤៦១នាក់កនុងចាំរណាមស្ត្តី ១០០.០០០នាក់្រម្មលកូនកនុងឆ្ន ាំ២០០៨32។ របើពិនិតយរមើលហានីភ័យរលើបញ្ញា
រនុះ ចាំណុច ា្ំខ្នន់រតូវ្ងាត់ធងន់រៅរលើតរមូវការកនុងការបរងាើតយុទធស្ថស្ត្ត្រម្មប់ោក់បញ្ចូ លការអប់រ ាំផលូវ
រភទរៅាមស្្ទប់វណណៈរផសងៗកនុង្ងគម។ ប៉ាុខនតហាក់ដូចជាទិដាភាព ា្ំខ្នន់ននការអប់រ ាំផលូវរភទ្រម្មប់ខត
ស្ត្តី មិនរតូវបានភាជ ប់រៅនឹងការបនតពូជ និងភាពជាម្មារទ។ ចាំណុច ា្ំខ្នន់ រតូវរោុះស្ស្ថយនូវទ្សនៈអាំពី
ផលូវរភទ និងការងាររដើមបីផ្លល ្់បតូរឥរោិបទអាំពី្ិទធិស្ត្តីកនុងការរ្់រៅរោយរ្រ ី និងរោយោម នពិរទុធ ឬការ
មិនទទួលស្ថគ ល់ពី្ងគមអាស្្័យរោយបញ្ញា ខ្នងផលូវរភទ។ 
 

១.២.១ ជមងឺឆលងាមការរមួរភទ និងបញ្ញា រអដ្៍ 

 

 ទាំនាក់ទាំនងរវាង HIV/AIDS និង្ុែភាពផលូវរភទ និងបនតពូជរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ចា្់ោ្់។ ការ
ឆលងរាលោលជមងឺរអដ្៍ដ៏ររចើន្នធឹក្នាធ ប់ គឺរតូវបានឆលងាមរយៈការរមួរភទ ឬទក់ទងនឹងការម្មននផទ
រពាុះ ការ្រម្មលកូន និងការបាំរៅរោុះ។ កាត រ្ដាកិចច និង្ងគមជាមូលោា ន ដូចជាភាពរកីរក វ ិ្ មភាព
រយនឌ័របានរមួចាំខណកកនុងការចមលងជមងឺរអដ្៍ និងរធវើឱ្យ្ុែភាពផលូវរភទ និង្ុែភាពបនតពូជ ចុុះអន់ 
ថយ។ ការភាជ ប់ទាំនាក់ទាំនងចាំរពាុះ្ុែភាពផលូវរភទ និង្ុែភាពបនតពូជ ជាមួយនឹងបញ្ញា រអដ្៍នឹងជាការ 
ផតល់ឱ្កា្ោ៉ាងររចើនរដើមបីទប់ស្ថា ត់ និងពាបាលជមងឺឆលងាមការរមួរភទ  ដូចជាជាំងឺរអដ្៍ជារដើម។  
អាទិភាពរផសងៗរទៀតរួមម្មន ខផនការរគួស្ថរ ការោាំពារម្មា និងរ្វាកមម្ុែភាពកុម្មរ រពមទាំងការខថទាំ
អនកផទុករមររាគរអដ្៍។ 
 

 រៅកមពុជា ការយកចិតតទុកោក់ ា្ំខ្នន់ៗ្រម្មប់្ុែភាពបនតពូជ រមួម្មនការពាបាល និង
រគប់រគងការឆលងជមងឺ ខដលឆលងាមរយៈការរមួរភទរួមម្មន ជាំងឺរអដ្៍ និងការទប់ស្ថា ត់ការឆលងរាលោលនន 
ជមងឺរនុះពីម្មត យរៅកូន។ យុវវយ័ គឺជាចាំណុចខដលរតូវយកចិតតទុកោក់ ា្ំខ្នន់មួយរផសងរទៀតអាំពីរ្វាកមម 
្ុែភាពបនតពូជ ពីររពាុះអនកទាំងរនាុះម្មនតរមូវការពិរ្្កនុងចរនាល ុះអនតរកាលពីយុវវយ័ រៅជាមនុ្ស
រពញវយ័ និងកនុងដាំណាក់កាលដាំបូងននទាំនាក់ទាំនងផលូវរភទរនុះ ក៏ម្មនតរមូវការឱ្យម្មនការរឆលើយតបកាន់ខត
បនាទ ន់រៅរទៀត អាស្្័យរោយម្មនការរកើតរ ើងននជមងឺរអដ្៍។ ប៉ាុខនតអាស្្័យរោយមូលរហតុមួយចាំនួន 
្ុែភាពបនតពូជរប្់យុវវយ័រតូវបានរគបាំរភលចរចលរៅកមពុជា។ យុវវយ័មួយចាំនួនែវុះព័ត៌ម្មន ជាំនាញ និង

                                                           
32

 របាយការណ៍ជាតិទី៤ និងទី៥ ្តីពីការអនុវតតន៍អនុ្ញ្ញដ អនតរជាតិ្តីពីការលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទរៅកមពុជា (ខែឧ្ភា ឆ្ន ាំ
២០១០)។ 
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ឧបករណ៍រដើមបីរជៀ្វាងពីការម្មននផទរពាុះខដលមិន្មាមបាំណង និងទប់ស្ថា ត់ការឆលង ឬរាលោលននជមងឺ
ខដលឆលងាមការរមួរភទ។ 

 
 រៅឆ្ន ាំ១៩៩៤ ្ននិ្ីទអនតរជាតិ្តីពីរបជាពលរដា និងការអភិវឌឍន៍បានគូ្បញ្ញជ ក់ថា កមមវធីិ 
្កមមភាព (កិចចរពមររពៀងរៅទីរកុងខគរ ៉ាូ) បានរផ្លត តការយកចិតតទុកោក់រលើការផតល់អាំណាចឱ្យស្ត្តី និង
បាំរពញតរមូវការរប្់របជាពលរដា្រម្មប់ការអប់រ ាំ និង្ុែភាព រមួទាំង្ុែភាពបនតពូជជារដើម។ ចប់ាាំង
ពីរពលរនាុះមក ្ហគមន៍អនតរជាតិក៏បានររៀបចាំ និងាមោនរោលនរោបាយ យុទធស្ថស្ត្ត និង
្កមមភាពជាររចើនោ៉ាង្កមមរដើមបីរធវើឱ្យរោលរៅននកិចចរពមររពៀងរកុងខគរ ៉ាូកាល យជាការពិត។ ចាំណុចរមួនន
រោលនរោបាយទាំងរនុះ គឺ ា្ំរៅរោុះស្ស្ថយផលប៉ាុះពាល់ជមងឺរអដ្៍ចាំរពាុះបុគគលទាំងឡាយ និងការ
អភិវឌឍន៍ជាតិទូរៅ។ 
 

 អងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុកជាំងឺរអដ្៍ (UNAIDS) និងនដគូ បានរលើក្ទួយរោល-
នរោបាយ យុទធស្ថស្ត្ត និងខផនការ្កមមភាពជាររចើនោ៉ាង្កមម ខដលររៀបចាំរ ើងរដើមបីពរងឹងទាំនាក់
ទាំនងរវាងកមមវធីិ្រម្មប់ជាំងឺរអដ្៍ និង្ុែភាពផលូវរភទ និងបនតពូជ។ ឧទហរណ៍ អ.្.ប. បានផតល់ 
អនុស្ថ្ន៍ ជាវធីិស្ថស្ត្តទូលាំទូោយមួយរដើមបីទប់ស្ថា ត់ការឆលងរមររាគរអដ្៍ពីម្មត យរៅកូន ដូចជាមិន
រតឹមខតផតល់ការពាបាលរោយចលនា (Antiretroviral Therapy) ដល់ស្ត្តីម្មននផទរពាុះ និងកុម្មរប៉ាុរណាណ ុះរទ 
ប៉ាុខនតខថមទាំងរតូវការការពារការឆលងរមររាគរអដ្៍ផងខដរកនុងចាំរណាមស្ត្តី និងស្ត្តីម្មននផទរពាុះខដលមិន្ម
ាមបាំណងកនុងចាំរណាមស្ត្តីម្មនផទុករមររាគរអដ្៍ផងខដរ។ វធិានការខបបរនុះរតូវខតរលើកយកមកពិចរណា
រៅកមពុជា។ 
 

 រោងាមរបាយការណ៍ផលូវការរប្់មជឈមណឌ លជាតិរដើមបីទប់ស្ថា ត់ជមងឺរអដ្៍ រ ើ្រខ្បក និង 
ជមងឺឆលងាមការរមួរភទកនុងឆ្ន ាំ២០០៨ បានឱ្យដឹងថា ម្មន៤៣% ននស្ត្តីររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខដលផទុករមររាគ 
រអដ្៍រៅកមពុជាបានឆលងរមររាគពីស្ថវ មីរប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះ។ 
 

 អងគការគាំរនូនររាគរាតតាតអា្ីុ (Asian Epidemic Model-AEM) បានបា៉ា ន់ស្ថម នថា រៅកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ
២០១០ ម្មនមនុ្សផទុករមររាគរអដ្៍ចាំនួន ៥១.២០០នាក់ ខដលកនុងចាំរណាមរនាុះ ២៦.៨០០ជាស្ត្តី និង

២៤.៤០០ ជាបុរ្33។ ស្ថថ នភាពរនុះគឺជាផលវបិាកននការផតល់ព័ត៌ម្មនខដលមិនរតឹមរតូវ និងកងវុះឱ្កា្
ទទួលបានវធិានការទប់ស្ថា ត់ ដូចជារស្ស្ថមអនាម័យជារដើម។ 
 

 រៅកមពុជា បុរ្អាចម្មនទាំនាក់ទាំនងជាមួយស្ត្តីខ្នងររៅចាំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ រោយោម នការ
របុងរបយ័តនការពារែលួនពីជមងឺឆលងរ ើយ ។ ជាធមមាបុរ្ៗចត់ទុកថា រនុះគឺជា្ិទធិរប្់អនកទាំងរនាុះកនុងការ
ទទួលបានទាំនាក់ទាំនងផលូវរភទជាមួយភរោិ រោយមិនចាំបាច់របយ័តនរបខយងការពារជមងឺឆលងរទ។ បចចុបបនន
រនុះ ស្ត្តីម្មន្ិទធិតិចតួចណា្់កនុងការនិោយអាំពីការររបើរបា្់អវីៗរដើមបីការពារ ឬរដើមបីបដិរ្ធកនុងការរមួ
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រភទរោយោម ន្ុវតថិភាព ្ូមបីខតនាងដឹងថាស្ថវ មីរប្់នាងធាល ប់រមួរភទជាមួយស្ត្តីរផសងក៏រោយ។ ដូរចនុះ 
ភរោិរនាុះជាស្ត្តីខដលងាយរងររោុះាមរយៈការចាំលងជាំងឺាមផលូវរភទពីស្ថវ មី។ 
 
១.៣ ការោពំារមាា  
 

 រៅឆ្ន ាំ២០០៨ កនុងកិចចែិតែាំរបឹងខរបងរដើមបីរលើកកាំព្់្ុែភាពម្មា រក្ួង្ុខ្នភិបាលបាន
របកា្ខផនការរដើមបីបរងាើតមណឌ ល្ុែភាពចាំនួន៩៦៧កខនលងរៅទូទាំងរបរទ្។ ខផាកាមចាំនួន 
្ម្មម្មរតរបជាពលរដា មណឌ ល្ុែភាពមួយកខនលងអាចបាំររ ើរបជាពលរដា ១២.០០០នាក់។ បចចុបបននរនុះ 
ទូទាំងរបរទ្ មនទីររពទយម្មនខរគចាំនួន៨.៩៨៦ រនុះម្មនន័យថា ជាមធយមខរគមួយ្រម្មប់របជាពលរដាចាំនួន 
១.៦១៣នាក់។ 

 

 រោយចាំនួនរនុះ ហាក់ដូចជារគប់រោន់រមើលរៅមិនគួរឱ្យចប់អារមមណ៍រទ រពលខដលគិតពី 
លកខណៈភូមិស្ថស្ត្ត។ ចាំនួនមណឌ ល្ុែភាពរនុះ របើគិតាមទាំហាំដីវញិ គឺម្មនមណឌ ល្ុែភាពមួយកនុងទាំហាំ
១០ គី ូខម៉ារតរកឡា។ ចម្មង យ ១០ គី ូខម៉ារត អាចជាការពិបាក្រម្មប់ស្ត្តីម្មននផទរពាុះកនុងការរធវើដាំរណើ រ 
ជាពិរ្្តាំបន់ណា ខដលម្មនផលូវលាំបាក តាំបន់្មុរទ និងទរនលជារដើម។ បញ្ញា រមួផសាំខថមរទៀត គឺមណឌ ល
្ុែភាពជាររចើនពុាំម្មនមរធាបាយដឹកជញ្ជូ នស្ត្តីរៅមនទីររពទយបខងាករែតតរទ រហើយរនុះជាការលាំបាកមួយ
កនុងរពលស្ត្តីម្មននផទរពាុះ ។ រនុះជាបញ្ញា មួយខដលរតូវរោុះស្ស្ថយ។ 
 

 មណឌ ល្ុែភាពជាររចើនក៏ពុាំម្មនកខនលងោក់ខរគ និងកខនលងរង់ចាំ្រម្មប់ស្ត្តីម្មននផទរពាុះឱ្យបាន
្មរមយខដរ។ មណឌ ល្ុែភាពភាគររចើនមិនបានបាំរពញាមតរមូវការរប្់ស្ត្តីម្មននផទរពាុះ ខដលររតៀមែលួន
្រម្មលកូនរ ើយ។ ឧទហរណ៍ តាំបន់ជនបទោច់ស្្ោលរៅរែតតឧតតរម្មនជ័យ បនាទ យម្មនជ័យ  
រពុះវហិារ រ្ៀមរាប និងរែតតរពុះ្ីហនុជារដើម ម្មនខរគ្រម្មលកូន្របុខត ១២ ប៉ាុរណាណ ុះ កនុងចាំរណាម
មណឌ ល្ុែភាពទាំងអ្់។ ចាំនួនរនុះ រតូវខតបរងាើនរដើមបីធានាឱ្យលទធផល្ុែភាពស្ត្តីកាន់ខតលារបរ ើ្រ 
រ ើង។ 
 

 ករណី្ិកាមួយបានបងាា ញនូវររោុះថាន ក់មួយៈ កាលពីខែមីនា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្ត្តីម្មន ក់រ្់រៅកនុងែុាំ 
រហាល់្ួង ខដលម្មនចម្មង យ ៦ គី ូខម៉ារតពីមណឌ ល្ុែភាព កាំពុងឈឺរពាុះជិត្រម្មលកូន។ នាងបាន 
មកដល់មណឌ ល្ុែភាពែុាំខរពកលួងកនុងរែតតបាត់ដាំបងរៅរពលរពឹក។ បុគគលិកទីរនាុះបានពិនិតយនាង 
រហើយរបាប់ថាមិនទន់ដល់រពល្រម្មលកូនរៅរ ើយរទ រហើយឱ្យនាងរត ប់រៅផទុះវញិរោយពុាំម្មន
កខនលងឱ្យនាង្រម្មករៅទីរនាុះ។ រៅរវោរម្ម៉ាង១២រពឹក ស្ត្តីរនាុះបានរត ប់មកវញិរហើយក៏បាន្រម្មល
កូនមួយ្នទុុះររកាយពីរត ប់មកដល់មណឌ ល្ុែភាពវញិ។ ររកាយពី្រម្មលកូនរួចរហើយ នាងទទួលការ
រងររោុះោ៉ាងខ្នល ាំងពីការធាល ក់្មោ៉ាងររចើន និងធាល ក់្មកកកទាំងដុាំៗមកររៅ។ រគូរពទយក៏បានបញ្ជូ ន
ស្ត្តីរនាុះរៅមនទីររពទយបខងាករែតតជាបនាទ ន់។ ជាអកុ្លស្ត្តីរនាុះ បានស្ថល ប់ាមផលូវកនុងរយៈរពល១រម្ម៉ាង
ររកាយពី្រម្មលកូនរួច។ រោងាមការ្ននិោា នរប្់រោករវជជបណឌិ ត ចិរា របធានការោិល័យមនទីរ
រពទយរបតិបតតិស្្ុក្ខងា រែតតបាត់ដាំបងបានឱ្យដឹងថា ការស្ថល ប់រនាុះគឺ “បណាត លមកពីកងវុះកខនលងរង់ចាំខដល
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មិនអាចឱ្យរយើងរធវើការាមោនបាន របខហលជាមកពី្មកករៅកនុងក្បូនខដលរធវើឱ្យ្បូនរែាយមិន
អាចែជឹបរៅវញិបាន រហើយទីបាំផុតបានបណាត លឱ្យធាល ក់្មររចើន”។ 
 

 ការបង់របាក់ររៅផលូវការ រៅខតបនតរដើរតួជាឧប្គគមួយ ខដលរារាាំងស្ត្តីមិនឲ្យចង់រៅ្រម្មលកូន
រៅមណឌ ល្ុែភាពនានា។ រាជរោា ភិបាលបានកាំណត់នូវតនមលរថរមួយចាំរពាុះការ្រម្មលកូនរៅាមមនទីរ
រពទយនានាគឺ ៦០.០០០ររៀល ្រម្មប់ការ្រម្មលកូនរៅមណឌ ល្ុែភាព និង ៤០.០០០ររៀល រៅាម
មនទីររពទយបខងាក។ ប៉ាុខនតរគូរពទយមួយចាំនួនរៅខតទរកាំនរខថមពីអនកជមងឺ។ ការរធវើខបបរនុះ បានរធវើឱ្យប៉ាុះពាល់
ោ៉ាងខ្នល ាំងដល់ជនរកីរក។ 
 

 ស្ត្តីមួយចាំនួនមិនបានទទួលការអប់រ ាំអាំពី្ញ្ញដ ររោុះថាន ក់កនុងរពលម្មននផទរពាុះរទ ឬអាំពីររោុះថាន ក់
កនុងការ្រម្មលកូនរៅផទុះរ ើយ ( ា្ំរាលកូនខតម្មន ក់ឯង ឬម្មនឆមបបុរាណ ខដលរបខហលជាមិនបានទទួល
ការបណតុ ុះបណាត លរតឹមរតូវ)។ អងគការមួយចាំនួនបានជួយរធវើការផសពវផាយឯកស្ថរអប់រ ា្ំ តីពីបញ្ញា រនុះ ប៉ាុខនត
ការយល់ដឹងមិនអាចទទួលបាន១០០%រទ។ 

 

 ការទរកនរមររៅផលូវការ រៅខតរកើតម្មនរោយស្ថរខតរបាក់របៀវតសទបកនុងចាំរណាមបុគគលិករពទយ
ទាំងរនាុះ។ គណៈកម្មម ធិការ NGO-CEDAW ្ូមផតល់អនុស្ថ្ន៍ជូនរោា ភិបាល ្ូមរោករមាត ជួយរោុះ
ស្ស្ថយបញ្ញា របាក់របៀវតសរទ៍បរប្់បុគគលិក និងមង្ក្នតីមណឌ ល្ុែភាពឱ្យបានជាបនាទ ន់។ ររកាយពីទទួល
បានរបាក់របៀវតសរគប់រោន់រហើយ រតូវអនុវតតចាប់្តីពីការទប់ស្ថា ត់អាំពីពុករលួយ និងរកម្ីលធម៌រគូរពទយ
ឱ្យបានតឹងរងឹរៅាមមណឌ ល្ុែភាពនានា។ រប្ិនរបើមិនចត់វធិានការរនុះរទ រនាុះមិនអាចធានា 
្ុវតថិភាពរប្់ស្ត្តីកនុងរពល្រម្មលកូនបានរទ រហើយកមពុជារៅខតបនតម្មនអរាមរណភាពម្មាកនុងរពល
្រម្មលកូន និងររកាយ្រម្មលកូនរៅខតែព្់ដខដល។ អរារនុះ គឺរ្ទើរខតរ្មើនឹងស្ត្តី ៦នាក់ស្ថល ប់កនុង
មួយនថង រោងាមការបា៉ា ន់ស្ថម នរប្់អងគការ្ុែភាពពិភពរោក។ 
 

 រោា ភិបាលគួរបនតរធវើការបណតុ ុះបណាត លជាំនាញដល់ឆមបាមភូមិរៅទូទាំងរបរទ្ រដើមបីធានាដល់
្ុវតថិភាពស្ត្តី ខដលមិនអាចរៅ្រម្មលកូនរៅមណឌ ល្ុែភាពបាន។ រោា ភិបាលក៏គួរពិចរណាកនុងការផត
ល់ខដលមិនរតឹមខតផតល់ឱ្យមនទីររពទយបខងាកប៉ាុរណាណ ុះរទ ប៉ាុខនតគួរផតល់ឧបករណ៍រពទយខថមរទៀតដល់មណឌ ល
្ុែភាពផងខដរ ។ 
 

 រោា ភិបាលក៏គួរខតពរងីកកិចចែិតែាំរបឹងខរបង រដើមបីផតល់រ្វាកមមបណតុ ុះបណាត ល្ុែភាពបនតពូជ 
ផងខដរ។ ស្ត្តីរតូវការយល់ដឹងព័ត៌ម្មនបខនថមរទៀតអាំពីផលរបរោជន៍ននការពនាកាំរណើ ត ការពិនិតយនផទរពាុះ 
ការខថទាំនផទរពាុះ ការរធវើរត្ស្មរករមររាគរអដ្៍ និងចាប់្តីពីការទប់ស្ថា ត់អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ និង
កិចចការពារជនរងររោុះ។ ការអប់រ ាំនឹងផតល់ផលរបរោជន៍ទាំង្ុែភាពស្ថធារណៈ និងថវកិាជាតិកនុងការរធវើ
ឱ្យ្ុែភាពរបជាពលរដាកាន់ខតរបរ ើ្ររ ើង។ ឧទហរណ៍ ការពនាកាំរណើ តអាចកាត់បនថយអរា 
មរណៈភាពម្មា និងទរក។ 
 

 រាជរោា ភិបាលបានរធវើការផសពវផាយអាំពីព័ត៌ម្មន្ុែភាពាមរយៈវទិយុ និងទូរទ្សន៍ ទនទឹមនឹង
រនាុះគួររលើកទឹកចិតតដល់របព័នធផាយព័ត៌ម្មនឯកជន រដើមបីចូលរមួជួយផសពវផាយផងខដរ។ ការផាយអាំពី
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ព័ត៌ម្មន្ុែភាពរតូវម្មនការបញ្ចុ ុះនថល ឬឥតគិតនថល។ រោា ភិបាលគួរផតល់ការបណតុ ុះបណាត ល ការយល់ដឹងខផនក
្ុែភាពដល់កមមវធីិវទិយុ និងទូរទ្សន៍         មួយចាំនួន ដូរចនុះកមមវធីិទាំងរនាុះ អាចររបើរបា្់តួនាទីកនុង
របព័នធផាយព័ត៌ម្មនរដើមបីអប់រ ាំដល់ស្ថធារណៈជន 

ទូរៅ។ 
 

២. ប្រស្ថា  
 

    ដ៏ធាំបាំផុតចាំរពាុះ្ុែភាពផលូវរភទ និង
បនតពូជកមពុជា គឺបញ្ញា ទ្សនៈខដល្ងគមរតូវខត
ទទួលស្ថគ ល់ការពិតអាំពីបញ្ញា ផលូវរភទរប្់ស្ត្តី គឺមិន
ខមនជាររឿងមួយខដលគួរឱ្យអាម្ម៉ា ្់រទ។ ដាំរណើ រការ
រដើមបី 
ផតល់អាំណាចឱ្យស្ត្តីម្មនជីវតិផលូវរភទ រោយ្ុវតថិភាព 
និងរ្រភីាព រជៀ្ផុតពីការអាប់ឱ្ន       កនុង
្ងគម ឬនាាំមកនូវររោុះថាន ក់ដល់្ុែភាពរប្់ស្ត្តី
ទាំងរនាុះ បញ្ញា រនុះរតូវខតរដើរទនទឹមោន ជាមួយនឹង
កាំរណើ នការយល់ដឹងរប្់បុរ្ផងខដរ។ បុរ្ទាំង 

ឡាយរតូវខតរោរព និងយកចិតតទុកោក់ចាំរពាុះបញ្ញា ផលូវរភទរប្់នដគូ។ រលើ្ពីរនុះរទៀត រហោា រចនា 

្មព័នធខ្នង្ុែភាព ក៏រៅម្មនការែវុះខ្នតរៅរ ើយ។ គម្មល តរវាងចាប់បានាក់ខតងរ ើង និងការអនុវតតន៍
ជាក់ខ្តងរៅកនុងបញ្ញា រនុះរៅឆ្ង យពីោន រៅរ ើយ រហើយគម្មល តរនុះក៏មិនបានែិតជិតោន ឱ្យរលឿនលមមខដរ។ 
 

 ភាពរកីរក និងការកាត់ផ្លត ច់ពីោន អាស្្័យរោយកាត ភូមិស្ថស្ត្តបានរារាាំងស្ត្តីពីការទទួលបានទាំង
ធនធានព័ត៌ម្មន និងរវជជស្ថស្ត្ត។ ការចាំណាយ្រម្មប់្រម្មលកូនរៅាមមណឌ ល្ុែភាព គឺជាការ
ចាំណាយមួយែព្់ខដលស្ត្តីជាររចើនពុាំម្មនលទធភាពរធវើរៅបាន រោយរតូវចាំណាយរលើការរធវើដាំរណើ ររៅ
មណឌ ល្ុែភាពរនុះផងខដរ។ បចចុបបននរនុះ ស្ត្តីទាំងឡាយពុាំម្មនការយល់ដឹងពិតរបាកដ អាំពី្កាត នុពលនន
ហានីភ័យ្ុែភាពខដលស្ត្តីទាំងរនាុះរបឈមមុែរពលម្មននផទរពាុះរ ើយ។ 
 

៣. អនសុ្ថសន ៍
 

១. បរងាើនថវកិាជាតិ្រម្មប់្ុែភាពឱ្យបានររចើន្មរមយលមម។ 
 

២. រតូវម្មនការធានាដល់្ុែភាពរប្់របជាពលរដា។      រដារតូវខតពិចរណាឱ្យបានរពញរលញ
ចាំរពាុះការទប់ស្ថា ត់ និងការពាបាលជមងឺ។ ពលរដារកីរករតូវបានទទួលការពិនិតយរោយឥតគិត
នថលរៅាមមនទីររពទយរដានានា គិោនោា ន និងមជឈមណឌ លោាំពារម្មាជារដើម34។ ជាវធិានការ
ពិរ្្បរណាត ុះអា្នន ដូចខដលម្មនខចងកនុងម្មរា៤ ននអនុ្ញ្ញដ  CEDAW រដារតូវខតផតល់
ជាំនួយ និងការជួយឧបតថមភដល់ស្ត្តីម្មននផទរពាុះ។ 

                                                           
34

 ម្មរា ៧៧ ននរដាធមមនុញ្ដកមពុជា។ 
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៣.រគប់មណឌ ល្ុែភាពទាំងអ្់រតូវផតល់ការពិនិតយ និងពាបាលរបកបរោយការ្ម្មង ត់។ ផសពវ 
ផាយព័ត៌ម្មនអាំពីបញ្ញា ្ុែភាពឱ្យបានទូលាំទូោយ រហើយរលើកទឹកចិតតពលរដាឱ្យបានទទួល
រ្វាកមមរប្់រដា។ 

 

៤.រគប់មនទីររពទយបខងាកទាំងអ្់រតូវផតល់ការពិនិតយខផនករវជជស្ថស្ត្ត និងការពាបាលដល់របជា
ពលរដារគប់របូជាមួយនឹងការខថទាំយកចិតតទុកោក់កនុងករមិតមួយឱ្យបាន្មរមយ។ 

 

៥. បុគគលិកបររមើរ្វាកមម (រៅាមមណឌ ល្ុែភាព មនទីររពទយបខងាក និងគលីនិកនានា) រតូវខត 
ោាំរទ និងរលើកទឹកចិតតពលរដារគប់របូឱ្យទទួលបានព័ត៌ម្មនថមីៗអាំពីបញ្ញា ្ុែភាពបនតពូជ។ 

 

៦. បុគគលិកបររមើរ្វាកមមរតូវពនយល់ និងផតល់ចាំរណុះដឹងដល់របជាពលរដា ជាពិរ្្រកុមយុវយ័ 
អាំពីបញ្ញា ្ុែភាព ្ងគម និងរ្ដាកិចច។ រធវើខបបរនុះអនកទាំងរនាុះអាចរជៀ្ផុតពីការម្មននផទ
រពាុះ ខដលមិន្មាមបាំណង។ 

 

៧. បុគគលិកបររមើរ្វាកមមរតូវបររមើរ្វា និងពិនិតយដល់ពលរដាទាំងអ្់ជាពិរ្្ (យុវជន) 

ទក់ ទងនឹងបញ្ញា ការពារកាំរណើ ត ពិនិតយ្ុែភាព និងការពាបាលជមងឺឆលង ការខថទាំមុនរពល
្រម្មលកូន ចាំណីអាហារូបតថមភ និងអនកខដលរញៀនររគឿងរញៀន។ 

 

៨.រក្ួង្ុខ្នភិបាលរតូវខតស្ថង្ង់មណឌ ល្ុែភាពឱ្យបានរគប់រោន់រៅរគប់តាំបន់ាម
ជនបទទាំងអ្់។ 

 

៩. បរងាើតឱ្យម្មនការដឹកជញ្ជូ ន និងការពាបាលរោយឥតគិតនថលដល់របជាពលរដារកីរក។ 
 

១០.នាយកោា នកិចចការនាររីតូវររៀបចាំកមមវធីិផសពវផាយ្តីពីចាំរណុះដឹង្ិទធិ្ុែភាព និងផលូវរភទ
ដល់របជាពលរដា ជាពិរ្្ស្ត្តី និងយុវតី។ 

 

១១.ររៀបចាំកមមវធីិឱ្យបុរ្ចូលរមួចាំខណកកនុងដាំរណើ រការម្មននផទរពាុះ និង្រម្មលកូន រពមទាំង
ការចូលរមួទទួលែុ្រតូវ កនុងការធានានូវ្ុែម្មលភាពរប្់ភរោិផងខដរ។ 

 

១២.ធានាឱ្យម្មនការអនុវតតន៍ចាប់្តីពីការឈប់្រម្មកបិតុភាព ខដលម្មនលកខណៈរ្មើោន
ជាមួយស្ត្តី រដើមបីផតល់ឱ្កា្ឱ្យបុរ្បានជួយភរោិខដលរទើប្រម្មលកូន និងបានចូលរមួ
ខថទាំកូនាាំងពីរកើតរលើកដាំបូងផងខដរ។ 

 

១៣.បរងាើតឱ្យម្មនកមមវធីិជួយឧបតថមភ ខដលរផ្លត ត ា្ំខ្នន់រៅរលើការផ្លល ្់បតូរ្ងគម និងឥរោិបទ
ទក់ទងនឹងការររបើរបា្់រស្ស្ថមអនាម័យ។ 

 

១៤.រធវើការផសពវផាយ និងរលើកទឹកចិតតឱ្យម្មនការពិភាកាអាំពីចាប់្តីពីការទប់ស្ថា ត់ និងរតួត 
ពិនិតយរមររាគរអដ្៍ រពមទាំងរោលការណ៍ខណនាាំអនុវតតន៍ចាប់រនុះផងខដរ។ 

 

១៥.ររៀបចាំឱ្យម្មនការខថទាំ្ុែភាពម្មាមុនរពលឆលងទរនល និង្រម្មលកូនរោយឥតគិតនថល
្រម្មប់ស្ត្តីម្មននផទរពាុះទាំងអ្់។ 

 

១៦.ផសពវផាយព័ត៌ម្មនរតូវរធវើការទប់ស្ថា ត់ ផតល់រ្វាកមម និងការពាបាលដល់ស្ត្តីរងររោុះពី
ា្ំណាក់ររគឿងរញៀន ស្ស្ថ និងបារ។ី 
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ជំពកូ ៥. រស ាកិចច និងសិទធិរម្ុមី្ូសធ់នធាន 

 

១. ស្ថា នភាព 
 

 រ្ដាកិចចកមពុជាម្មនការរកីចររមើនគួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់ាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩២ បនាទ ប់ពីរតូវបានកាត់ផ្លត ច់ពី 
្ង្ក្ងាគ មនផទកនុងអ្់រយៈរពលជាងពីរទ្វតសរ។៍ រ្ដាកិចចបានចប់រផតើមដាំរណើ រការកនុងរកបែណឌ ម្ម៉ា រកូរ្ដា- 
កិចចមួយរបកបរោយរ្ថរភាព រពមទាំង្ថិតកនុងរបបរ្ដាកិចចទីផាររ្រ។ី អរាកាំរណើ នផលទុនជាតិ្របុ 
(GDP) បានរកើនរ ើងែព្់រហូតដល់ឆ្ន ាំ
២០០៨ រោយម្មនកាំរណើ នរបចាំឆ្ន ាំជា
មធយមរកើនរ្ទើរខត៩% កនុងរយៈរពល១០
ឆ្ន ាំកនលងមករនុះ។ ប៉ាុខនត វបិតតិរ្ដាកិចច
ពិភពរោក ក៏បណាត លឱ្យម្មនការប៉ាុះ
ពាល់ជាអវជិជម្មនមក រលើរ្ដាកិចចជាតិ
ខដររៅកមពុជា។ រៅឆ្ន ាំ២០០៩ របរទ្
រនុះបានជួបរបទៈ នូវការថយចុុះផលទុន
ជាតិ្របុចាំនួន ២% ទនទឹមនឹងរបរទ្
អា្ីុខ្នងតបូងមួយចាំនួន ម្មនកាំរណើ ន 
៥,២%។ រៅឆ្ន ាំ២០០៩ អរាអតិផរណាគឺ 
៦,៧% (ធនាោរអភិវឌឍន៍អា្ីុ ព័ត៌ម្មនបចចុបបននភាពរ្ដាកិចច AEM ២០១០)។ តរមូវការផលិតផលកនុងស្្ុក 
និងការនាាំរចញផលិតផលវាយនភ័ណឌ ថយចុុះបណាត លឱ្យម្មនការធាល ក់ចុុះ្កមមភាពរ្ដាកិចច រពមទាំងរតូវ
បានរ ាំពឹងទុកថា នឹងម្មនការបនតរងើបរ ើងវញិោ៉ាងយឺតៗ។ ចាំរពាុះទិននន័យចុងររកាយ (UNDP ឆ្ន ំ២០០៩) 

ចាំណូលរបចាំឆ្ន ាំជាមធយម្រម្មប់របជាពលរដាម្មន ក់គឺ ១.៨៤៨ដុោល រ ចាំណូលមធយម្រម្មប់បុរ្គឺ ២.១៥៨ 
ដុោល រ និង្រម្មប់ស្ត្តី ១.៤៦៥ ដុោល រ។ 

 

 ពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា ្ូចនាកររយនឌ័រ កមពុជា្ថិតកនុងលាំោប់រលែ១១៣ រៅកនុងបញ្ជ ី GDI
35

 (្នទ្ស-
ន៍អភិវឌឍន៍ទក់ទងរយនឌ័រ) រហើយរលែ៩១ រៅកនុងបញ្ជ ី GEM

36 (វធិានការផតល់អាំណាចរយនឌ័រ) រនុះរបើ
រោងរបាយការណ៍្ិទធិមនុ្សឆ្ន ាំ២០០៩ រប្់អងគការ UNDP។ ការធាល ក់ចុុះរ្ដាកិចច             រមួ
ជាមួយការលាំបាកកនុងការរធវើអាជីវកមមរលើធនធានរៅាមតាំបន់ជនបទ បានបណាត លឱ្យ្ូចនាករននការ
អភិវឌឍន៍កមពុជាម្មនកាំរតិទប្ថិតកនុងចាំរណាមរបរទ្មួយចាំនួនកនុងទវីបរនុះ។ រោងាមរបាយការណ៍
អភិវឌឍន៍មនុ្សជាតិឆ្ន ាំ២០០៩ រប្់ UNDP ្នទ្សន៍អភិវឌឍន៍មនុ្សគឺ ០,៥៩៣% ខដលរុញកមពុជាធាល ក់រៅ
ដល់រលែទី១៣៧ កនុងចាំរណាមរបរទ្ខដលរតូវបានរធវើការ្ិកាទាំងអ្់្ថិតររកាមរបរទ្កុងរហាគ  និង
្ហភាពមីោ៉ា ន់ម្ម៉ា រៅរទៀត។ ្នទ្សន៍ភាពរកីរកមនុ្សជាតិ គឺ៣០,៤% និងផលទុនជាតិ្របុ្រម្មប់

                                                           
35

 ្នទ្ សន៍អភិវឌឍន៍ទក់ទងរយនឌ័រ។ 
36

 វធិានការផតល់អំណាច្បគយនឌ័្រ។ 
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មនុ្សម្មន ក់គឺ១.៨០២ ដុោល រ ខដលរធវើឱ្យកមពុជា្ថិតកនុងលាំោប់រលែទី១៤៣ កនុងចាំរណាមរបរទ្ទាំងឡាយ
ខដលរតូវបាន្ិកា។ 
 

 ាមរយៈការវភិាគបរបិទរ្ដាកិចច្ងគមពី ា្ំណាក់ទ្សនៈ្ិទធិមនុ្ស បានឱ្យដឹងថាកមពុជា
បងាា ញឱ្យរែើញម្មនភាពែុ្ោន ោ៉ាងខ្នល ាំង។ របជាពលរដារបម្មណ ២០% កាំពុងរគប់រគងរលើរទពយ្មបតតិ
ជាតិពាក់កណាត ល (ធនាោរពិភពរោក ឆ្ន ាំ២០០៨)។ វ ិ្ មភាពកនុងការទទួលបានរ្វាកមមរវាងតាំបន់ទីរកុង 
និងជនបទក៏រៅជាបញ្ញា មួយដខដលខដរ។ រ្វាកមម្ុែភាពរៅរែតតភាគខ្នងរជើងមួយចាំនួន គឺ្ឹងខតោម ន
ទល់ខតរស្ថុះ ខដលរធវើឱ្យម្មនការខចកោច់ពីោន  រោយស្ត្តីម្មន ក់្រម្មលកូនរៅភនាំរពញ គឺទាំនងជារតូវបាន 
ជួយររជាមខរជងរោយឆមបម្មនគុណភាពដល់រៅ៦ដងរលើ្ពីស្ត្តី្រម្មលកូនរៅរែតតរតនៈគីរ ី និងមណឌ ល 
គីរ។ី បចចុបបននរនុះ បុរ្ ៤០% និង ស្ត្តី ៦០% កនុងតាំបន់ទាំងពីររនុះ ពុាំបានទទួលការអប់រ ាំកនុងរបព័នធរតឹមរតូវរទ 
របើរធៀបនឹងភនាំរពញម្មនរតឹមខត ១៥% (មជឈមណឌ លរដើមបី្ិទធិរ្ដាកិចច និង្ងគម ឆ្ន ាំ២០០៩)។ 
 

 រគរែើញម្មនឬ្គល់មួយចាំនួន ខដលបណាត លឱ្យម្មនភាពែុ្ោន រនុះ កនុងរនាុះរមួម្មនទាំងកងវុះ
រប្ិទធិភាពននរកបែណឌ ចាប់កនុងកិចចការពារ្ិទធិជាមូលោា ន កងវុះវធិានការរោា ភិបាល រដើមបីកាត់បនថយ
វ ិ្ មភាព រពមទាំងអាំរពើពុករលួយខដលរធវើឱ្យប៉ាុះពាល់ទាំងខផនកស្ថធារណៈ និងឯកជន។ កនុងបញ្ជ ីអាំរពើពុក
រលួយពិភពរោក កមពុជាជាប់លាំោប់រលែ ១៦៦ រោយទទួលបានពិនទុរតឹមខត ១,៨ ប៉ាុរណាណ ុះកនុងពិនទុ ១០37។ 
ផលប៉ាុះពាល់រប្់អាំរពើពុករលួយរៅរលើរ្ដាកិចចជាតិ និងការខចករ ាំខលករទពយធន គឺម្មនលកខណៈធងន់ធងរ ។ 
អាំរពើពុករលួយក៏បានជួយជរមុញឱ្យម្មនការនគបនលាំធនធាន ខដលបរមុងទុក្រម្មប់ការចាំណាយស្ថធារណៈ
ផងខដរ កាត រនុះបានរុញរចនកមពុជាឱ្យធាល ក់រៅដល់បាតបញ្ជ ីកនុងចាំរណាមរបរទ្នានាអាំពីការចាំណាយ 
ស្ថធារណៈ ជាភាគរយននផលទុនជាតិ្របុ (ធនាោរពិភពរោក ឆ្ន ាំ២០០៨)។ ជាលទធផលនាាំឱ្យម្មនការែវុះ
ខ្នតរលើការចាំណាយវនិិរោគរលើរហដារចនា្មព័នធ និងរ្វាកមមស្ថធារណៈដូចជា ខផនក្ុែភាព និងការ
អប់រ ាំជារដើម។ អាំរពើពុករលួយក៏រមួចាំខណកបរងាើនឱ្យម្មនវ ិ្ មភាព្ងគមផងខដរ រោយស្ថរខតធនធាន 

ា្ំខ្នន់ៗរតូវបានរបមូលផតុាំ និងរគប់រគងរោយមនុ្សមួយកាត ប់តូចរៅកនុងចាំរណាមរបជាពលរដាទូរៅ។ 
 

 ស្ត្តីកមពុជារហូតដល់ ៨១% ម្មនអាយុពី ១៥ ដល់ ៦៤ឆ្ន ាំ ចូលរមួកនុង្កមមភាពរ្ដាកិចច ខដលតួ
រលែរនុះែព្់ជាងរគបាំផុតរៅអា្ីុអារគនយ៍។ ប៉ាុខនតការចូលរមួរប្់ស្ត្តីកមពុជាកនុងខផនករ្ដាកិចចកនុងរបព័នធរៅ
ម្មនករមិតរៅរ ើយ។ ស្ត្តីកមពុជារបខហល ១៧% ប៉ាុរណាណ ុះម្មនការងាររធវើរោយទទួលបានរបាក់របៀវតសរ ៍
រហើយ៨៣% ននស្ត្តី្ថិតកនុងរ្ដាកិចចររៅរបព័នធ ខដលរួមម្មនការរបកបរបររោយែលួនឯង (ររចើនខតជារបរ 
រទង់រទយជាក្ិកមម និងរធវើការរៅកនុងផទុះ្ខមបង) រក៏ឺរធវើការរៅកនុងរគួស្ថរ។ អរាអកខរភាពរប្់ស្ត្តីម្មន
ការងាររធវើគឺ ៦៩% រធៀបរៅបុរ្វញិគឺម្មនដល់រៅ ៨៤%។ គម្មល តរនុះ រធវើឱ្យប៉ាុះពាល់ោ៉ាងខ្នល ាំងដល់ឱ្កា្
្រម្មប់ស្ត្តីកនុងការរកការងាររធវើ។ បខនថមពីរលើគម្មល តអប់រ ាំរនុះ កាត រផសងៗរទៀតក៏បានរមួចាំខណកកនុងការរធវើ
ឱ្យស្ថថ នភាពរ្ដាកិចចរប្់ស្ត្តីស្្ុតចុុះផងខដរ។ កាត ទាំងរនុះ រួមម្មនកងវុះបទពិរស្ថធន៍ និងជាំនាញខផនក 
្ហរោ្ កងវុះការយល់ដឹងខផនកទីផារ ផនត់គាំនិត ការររ ើ្ រអើងពី ា្ំណាក់្ងគម កងវុះធនធាន ដូចជា 
ឥណទន រពមទាំងកងវុះមរធាបាយផលិតកមម។ តួនាទីទាំរនៀមទម្មល ប់ក៏ម្មនឥទធិពលរលើការចូលរមួរប្់ស្ត្តី
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 អងគការតម្មល ភាពអនតរជាតិៈ របាយការណ៍អាំរពើពុករលួយពិភពរោក ឆ្ន ាំ២០០៩ ។ 



 

64 

 

កនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចចផងខដរ កនុងបញ្ញា រនុះរគគិតថាស្ត្តីរតូវចាំណាយរពលភាគររចើនរដើមបីអនុវតតតួនាទីរបនពណី
រនុះរៅវញិ។ 
 

 ម៉ាាងវញិរទៀត តួនាទីកនុងរគួស្ថររប្់ស្ត្តីរតូវបានឱ្យតនមលទប។ ៩០% ននរពលរវោចាំណាយ
្រម្មប់ការងារកនុងផទុះ និងការខថទាំរកុមរគួស្ថរ ជារពលរវោចាំណាយរប្់ស្ត្តី។ ស្ត្តីអាយុចរនាល ុះពី ១៨ 
ដល់៦០ឆ្ន ាំ ចាំណាយរពលរធវើការងារផទុះ៣រម្ម៉ាងកនុងមួយនថងរលើ្បុរ្ (៣,៣ រម្ម៉ាង្រម្មប់ស្ត្តី រធៀបនឹង 
០,៣ រម្ម៉ាង្រម្មប់បុរ្)។ ជាលទធផល ស្ត្តីោម នរពលរវោទាំរនរ្រម្មប់រធវើ្កមមភាពផ្លទ ល់ែលួន ឬចូលរមួវគគ 
បណតុ ុះបណាត លរដើមបីបរងាើនវជិាជ ជីវៈការងាររទ។ ការទទួលបនទុកជាអនកខថទាំកូនរៅ បងបាូន និងរធវើការងារផទុះ 
បានរារាាំងស្ត្តីពីការចូលរមួកនុងការងារផលិតកមម ការ្ររមចចិតតកនុង្ហគមន៍ និងការររៀបចាំខផនការ។ 
 

១.១ ចាប់ នងិដោលនដោបាយ 
 

 ្ិទធិស្ត្តីរតូវបានធានារពញរលញរោយរដាធមមនុញ្ដ និងលិែិតូបករណ៍អនតរជាតិមួយចាំនួនខដលរតូវ
បានផតល់្ចច ប័នរោយរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។ ម្មរា ៣១ ននរដាធមមនុញ្ដទទួលស្ថគ ល់្ិទធិរ្មើោន រវាង 
បុរ្ និងស្ត្តី កនុងការចូលរួមោ៉ាង្កមមកនុង្កមមភាពរ្ដាកិចច្ងគម នរោបាយ និងវបបធម៌រប្់ជាតិ 
រោយពុាំម្មនការររ ើ្ រអើងរទបើយ។ ម្មរា ៣៦-១ ននរដាធមមនុញ្ដខចងថា “របជាពលរដាកមពុជាទាំងពីររភទម្មន
្ិទធិររជើ្ររ ើ្ មុែរបរ្មស្្ប ាម្មតថភាពរប្់ែលួន ាមរ្ចកតីរតូវការរប្់្ងគម”។ រោលការណ៍
រនុះ បានស្្បោ៉ាងរពញរលញាមអនុ្ញ្ញដ ្តីពី្ិទធិស្ត្តីខដលម្មនខចងកនុងអនុ្ញ្ញដ រប្់ CEDAW ដូច
ម្មនខចងរៅកនុងម្មរា ១១ ១៣ និង១៤។ ្ិទធិការងារក៏រតូវបានធានារៅកនុងចាប់ការងាររប្់កមពុជា និង
ចាប់្តីពីរបបរ្ដាកិចច្ងគម។ ររកាយមកអនុរកិតយមួយចាំនួន ខដលរចញរោយរក្ួងពាក់ព័នធ ដូចជា 
អនុរកិតយរលើករ ើងអាំពីរបាក់ឈនួលអបបបរម្ម ្នតិ្ុែ្ងគម រពមទាំងអាំពី្ុវតថិភាព និង្ុែភាពកខនលងរធវើ
ការជារដើម។ 
 

 រៅកនុងរ្ចកតីផតល់មតិឆ្ន ាំ២០០៦ គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW
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បាន ា្ំណូមពរឱ្យកមពុជាបរងាើនរលបឿន និងធានាឱ្យម្មនការចូលរួមរ្នើោន រប្់ស្ត្តី និងបុរ្កនុងទីផារ 
ការងារ។ គណៈកម្មម ធិការរនុះ បាន ា្ំណូមពរឱ្យរធវើការចត់វធិានការរដើមបីធានាឱ្យស្ត្តីទទួលបានរបាក់
ឈនួលទទួលបានរ្វា្ងគម និងផលរបរោជន៏ដនទៗរទៀតរ្មើនឹងបុរ្ចាំរពាុះការងារដូចោន ។ គណៈកម្មម -
ធិការក៏បាន ា្ំណូមពរផងខដរឱ្យរពុះរាជាណាចរកកមពុជា កាំណត់និយមន័យឱ្យបានចា្់ោ្់ចាំរពាុះពាកយ
ថា “ការងារស្្រដៀងោន ” និង “ការងារម្មនតនមលរ្មើោន ” រពមទាំង្ូមឱ្យម្មនការោក់រទ្ចាំរពាុះអាំរពើ
ររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទកនុងវ ិ្ ័យការងារ រមួទាំងការោក់រទ្ទណឌ ដូចបញ្ញជ ក់ខ្នងរលើរនុះ ចាំរពាុះអាំរពើ
របៀតរបៀនរករ តិ៍ខ្នម ្ ទាំងកនុងខផនកស្ថធារណៈ និងឯកជនផងខដរ។ ចុងបញ្ច ប់គណៈកម្មម ធិការរនុះ បានផតល់
អនុស្ថ្ន៍ឱ្យរធវើការអនុវតតន៍បទោា នការងារ និងការផសពវផាយជាស្ថធារណៈឱ្យកាន់ខតររចើនខថមរទៀតអាំពី
ែលឹមស្ថរននចាប់ការងារ រដើមបីឲ្យស្ត្តីយល់ចា្់អាំពី្ិទធិរប្់អនកទាំងអ្់រនាុះ។ 
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 រាជរោា ភិបាលកមពុជា បានបនតការ្នារដើមបីរលើក្ទួយវ ិ្ មភាពរយនឌ័រាមរយៈការទទួល
ស្ថគ ល់ស្ត្តីជា្រ្ររទូងននរ្ដាកិចច និង្ងគម។ រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានផតល់អាទិភាពែព្់ដល់ការពរងឹង 
និងឋានៈរប្់ស្ត្តីកមពុជាកនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចចាមរយៈការបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររៅរគប់វ ិ្ ័យទាំងអ្់ ននខផនការ
យុទធស្ថស្ត្តជាតិ។ ចាំណុច ា្ំខ្នន់យុទធស្ថស្ត្តរនុះ រផ្លត តរៅរលើការកស្ថង្មតថភាព ការលុបបាំបាត់នូវ
ឥរោិបទររ ើ្ រអើងចាំរពាុះស្ត្តី រពមទាំងការធានាដល់្ិទធិស្ត្តីរដើមបីឱ្យម្មនការចូលរមួោ៉ាង្កមម និងរ្មើៗ
ោន កនុងការអភិវឌឍន៍រ្ដាកិចចជាតិ។ 
 

 រក្ួងកិចចការនារបីានរដើរតួនាទីោ៉ាង្កមមកនុងការ្រមប្រមួលឱ្យម្មនការោក់បញ្ចូ លរយនឌ័រ
រៅកនុងយុទធស្ថស្ត្តរ្ដាកិចច រោលនរោបាយ និងខផនការជាតិកនុងរោលបាំណងរដើមបីបរងាើនការចូលរមួ
រប្់ស្ត្តីកនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចច។ ចាំណុច ា្ំខ្នន់រដើមបីរោុះស្ស្ថយបញ្ញា ការររ ើ្ រអើងចាំរពាុះស្ត្តីកនុងវ ិ្ ័យរ្ដា
កិចច ម្មនខចងរៅកនុងរោលនរោបាយដូចខ្នងររកាមរនុះ៖ 
 

 ខផនការអភិវឌឍន៍យុទធស្ថស្ត្តជាតិ ខដលម្មនខចងអាំពីវធិានការអាទិភាពមួយចាំនួនខដលជាតួនាទី 
និងឋានៈរប្់ស្ត្តីកនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចច។ កនុងរនាុះ ក៏ម្មនខចងអាំពីវធិានការរដើមបីកាត់បនថយការ
ររ ើ្ រអើង ទក់ទងនឹងរយនឌ័រកនុងទីផារការងារ និងរលើកទឹកចិតតឱ្យស្ត្តីចូលរមួកាន់ខតខ្នល ាំងរ ើង
រៅកនុងការងារករមិតែព្់។ 
 

 យុទធស្ថស្តេតេរមាប់វេ័ិយកេិកមម និង្នធានទឹក ២០០៦-២០១០ (SAW) ផដលទទួលស្ថគ ល់
ត្រមូវការគដើមបីផតល់អំណាច្បឱ្យស្តេតី និងគលើកកមពេ់តួ្ ទីរបេ់ស្តេតីកនុងការអភិវឌ្ឍន៍កេិកមម។ 
គោលបំណងរបេ់យុទធស្ថស្តេតគនេះ គឺគដើមបីផតល់ឱ្កាេឱ្យស្តេតីបានទទួលផលរបគោជន៍ពីកមមវ ិ្ ី 
ផដលឧបត្ថមភគដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលោ៉ាងគពញគលញកនុងការផគត់្ផគង់ “េុវត្ថិភាពេនតិេុខគេបៀង” 
រពមទំងបង្ហា ញនូវផលរបគោជន៍របេ់ស្តេតីទំងគ េះផង។ យុទធស្ថស្តេតគនេះ ក៏បានអំពាវ វឱ្យ
ផតល់ឱ្កាេដល់ស្តេតីកនុងការទទួលបានការគរស្ថច្បរេព (ការបញ្ចូ លទឹក) និងការពរងីកគណៈ 
កមាម ្ិការគរបើរបាេ់ទឹកគដើមបីគ្វើោ៉ាងណាឱ្យការគរបើរបាេ់ទឹកគនេះ របកបគដ្ឋយការទទួលផល
លអ និងេមរមយ។ 

 

 ខផនការ្កមមភាពបង្ក្ញ្ញជ បរយនឌ័ររប្់រក្ួងពាណិជជកមម និងរក្ួងឧ្ាហកមម ខរ ៉ា និង
ថាមពល ខដលរមួម្មនការកស្ថង្មតថភាព ជាំនាញ និងការរជឿជាក់រប្់ស្ត្តីកនុងរ្ដាកិចចររៅ
របព័នធ រោយបរងាើនឱ្កា្ឱ្យស្ត្តីរដើមបីទទួលរ្វាឥណទន ជរមុញការចុុះបញ្ជ ីពាណិជជកមម 
្ហរោ្ខដលជារប្់ស្ត្តី រពមទាំងបរងាើនការជរមុញឱ្យស្ត្តីទទួលបានព័ត៌ម្មន ការរោុះដូរ
ទាំនិញ និងរ្វាកមមនានាជារដើម។ 

 

២. ស្តសរកី្ នងុវស័ិយសសដ្ឋក្ចិ្ ចក្ នងុប្រព័ន ធ 
  

២.១ ស្តសតើរនុងវស័ិយកាត់ដ រីៈ ស្តសតើជាដម រឹនាសំហជើព  
 

 វ ិ្ ័យកាត់រដររតូវបានពិនិតយរែើញថា ជារបភព ា្ំខ្នន់កនុងការផតល់ការងារឱ្យស្ត្តីវយ័រកមងមកពីជន
បទ។ រទុះបីជាចាំនួនស្ត្តីម្មនរហូតដល់ ៨៥% កនុងចាំរណាមកមមករររាងចរកទាំងអ្់ក៏រោយ ក៏ករមម្មនស្ត្តី
្ថិតកនុងតួនាទីជារបធាន្ហជីពខដរ។ ការអប់រ ាំទប កងវុះខ្នតរពលរវោ ជាំនាញ និងបទពិរស្ថធន៍ រពម
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ទាំងកងវុះការជួយឧបតថមភពី ា្ំណាក់រកុមរគួស្ថរ និងម្មច ្់ររាងចរកនានា ទាំងអ្់រនាុះរហើយគឺជាកាត រារាាំង
ស្ត្តីពីការកាន់តាំខណងជារមដឹកនាាំ្ហជីព។ 
 

 កនុងករណីែលុះរទៀត ពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា ្នតិ្ុែផ្លទ ល់ែលួន ក៏អាចរារាាំងស្ត្តីពីការរដើរតួជារមដឹកនាាំ
្ហជីពខដរ។ អាស្្័យរោយម្មនគម្មល តរៅកនុងចាប់ និងកងវុះខ្នតវធិានការទប់ស្ថា ត់ពី ា្ំណាក់រោា  
ភិបាល រនាុះរមដឹកនាាំ្ហជីពបចចុបបននកាំពុងរបឈមមុែនឹងការលាំបាកជាររចើនដូចជា ការគាំរាមកាំខហង និង
ការបាំបាក់មុែពី ា្ំណាក់រៅខកជារដើម។ អនកស្្ី ្ ជារមដឹកនាាំ្ហជីព បានោតរតោងថា នាងរបឈម
មុែនឹងការលាំបាកជាររចើនអាំពីបញ្ញា មូលនិធិ រពលរវោ ្មតថភាព និងជាំនាញ។ នាងបានបខនថមរទៀតថា “ែញុាំ
រតូវការររបើរបា្់កុាំពយូទ័ររដើមបីររៀបចាំរធវើបណតឹ ងបតឹងរកុមហ ុន (ចាំរពាុះការរ ាំរោភ្ិទធិកមមករ) ប៉ាុខនតែញុាំមិនរចុះររបើ
របា្់កាំពយូទ័រ រពមទាំងមិន្ូវម្មនការយល់ដឹងអាំពីខផនកចាប់។ ដូរចនុះរហើយ ជាការលាំបាក្រម្មប់ែញុាំកនុងការ
រធវើពាកយបណតឹ ងរដើមបីការពារ្ិទធិ និងផលរបរោជន៍រប្់កមមករឱ្យបានរពញរលញ”។ 
 

 អនកស្្ី ឌី ជាអនុរបធាន្ហជីពននររាងចរកមួយរៅភនាំរពញបានម្មនរបស្ថ្ន៍ថា “អនករគប់រគង
មិនខដលរៅែញុាំចូលរមួរបជុាំ រដើមបីឱ្យែញុាំម្មនឱ្កា្បរញ្ចញមតិរោបល់អាំពីការលាំបាករប្់កមមកររ ើយ”។ 
នាងក៍បានបខនថមរទៀតថា “រៅខកមិនខដលរបរពឹតតចាំរពាុះរមដឹកនាាំបុរ្ និងស្ត្តីរ្មើភាពោន រទ។ រមើលរៅ 
បុរ្ហាក់ដូចជារធវើការតិចជាង ប៉ាុខនតទទួលបានរបាក់របៀរវរតស៍ររចើនជាង ចាំខណកឯស្ត្តីវញិបានែាំរបឹងខរបង
ខ្នល ាំងណា្់រលើការងារ ប៉ាុខនតទទួលបានរបាក់របៀរវតសទបជាងបុរ្។ ម្មនចាំនុចមួយរទៀតខដលរារាាំងមិនឱ្យ
ម្មនទាំនាក់ទាំនងលា គឺែញុាំោម នរពលរវោរដើមបីចូលរមួជាមួយទីរបឹកា និងអនករគប់រគងររាងចរកខដលខតងខត
រៅរភាជនីយោា ន និងររចៀងរៅខ្នរា៉ាអូរែជាមួយោន រទ”។ 
 

 អនកស្្ី រអន ជារមដឹកនាាំ្ហជីពម្មន ក់រៅភនាំរពញបានររៀបរាប់ថា “ជារមដឹកនាាំ្ហជីពម្មនការ
លាំបាកររចើនណា្់។ ជួនកាលបណាត លឱ្យម្មនបញ្ញា រវាងែញុាំ និងស្ថវ មីែញុាំ រពមទាំងរកុមរគួស្ថររប្់ែញុាំជារដើម
ផង”។ នាងបានបខនថមរទៀតថា “រពលម្មនបញ្ញា ជរម្មល ុះការងាររកើតរ ើង ែញុាំរតូវខតរបញាប់រៅទីរនាុះ រដើមបី
ជួយរោុះស្ស្ថយទាំនា្់ ដូរចនុះែញុាំរតូវែកខ្ននកនុងការរធវើការងារ រពមទាំងោម នរពលរធវើការខថមរម្ម៉ាងរទៀតផង។ 
រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត រប្ិនរបើទាំនា្់រនាុះតរមូវឱ្យម្មនអនតរាគមន៍ពី ា្ំណាក់រក្ួងការងារ ែញុាំរតូវចាំណាយ
រពល និងថវកិាផ្លទ ល់ែលួនខថមរទៀត្រម្មប់រធវើដាំរណើ រាមម៉ាូតូឌុប និងទូរ្័ពទរដើមបីទក់ទងជាមួយអងគការ
ខដលជួយរោុះស្ស្ថយទាំនា្់ការងារ និងមង្ក្នតីនានា”។ 
 

 មង្ក្នតីជាន់ែព្់ម្មន ក់ននមជឈមណឌ ល្ិទធិការងារកមពុជា ខដលជា្កមមជន្ិទធិការងារបានរលើករ ើង
ថា “ែញុាំធាល ប់ជួបរបជុាំ និងពិភាកាជាមួយអនកម្មនរទពយ និងអនកម្មនអាំណាចជាររចើនរៅកមពុជាទក់ទងការរោុះ
ស្ស្ថយបញ្ញា កមមករ” ប៉ាុខនតការជួបរបជុាំរនាុះ មិនខមនរៅរតង់ខតមតងរទ។ រោកបាននិោយថា ម្មនរពលមួយ
រោករតូវទីរបឹការប្់ររាងចរករៅភនាំរពញគាំរាមកាំខហង រហើយម្មនមតងរនាុះមង្ក្នតីជាន់ែព្់រប្់រោា ភិបាល
ម្មន ក់បានជរម្មបរោកថា “ចាំរពាុះពួកែញុាំវញិ របើអនកចង់រ ល្ ុះ ពួកែញុាំអាចរ ល្ ុះបាន របើអនកចង់បានលុយ រនាុះ
ពួកែញុាំម្មនលុយជូន រហើយរបើអនកនិោយអាំពីចាប់ពួកែញុាំមិនខ្នល ចញរញើតរទ”។ 
 

 ស្ត្តីម្មន ក់រទៀតខដលជារមដឹកនាាំ្ហជីព រ ម្ ុះ រ ម្មនរបស្ថ្ន៍ថា រពលមួយអនករគប់រគងររាង
ចរកជាស្ត្តីម្មន ក់បានចាំអកឱ្យនាងរោយនិោយថា “្ុែចិតតឱ្យរតីរឆ្ត រតបាក់វញិ របរ ើ្រជាងឱ្យរតីចងាវ បិច”។ 
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អនកស្្ី អូ ជា្កមមជន្ិទធិការងារវយ័រកមងម្មន ក់ បាន្ររមចចិតតរបាុះបង់រចលការងារជាមង្ក្នតីររៀបចាំ និង
ចត់ខចងបណាត ញកមមករ រោយស្ថរខតរកុមរគួស្ថររប្់នាងម្មនការភ័យខ្នល ចថា នថងណាមួយរគអាចនឹងរធវើ
ឃ្លតនាង ដូចរោក ជា វជិាជ  រៅកណាត លទីរកុងភនាំរពញកាលពីឆ្ន ាំ២០០៤។ 
 

២.១.១ លកខែណឌ  និងបរោិកា្ការងាររប្់ស្ត្ត ី
 

 អាំរពើពុករលួយ ការអនុវតតន៍ចាប់ោម នរប្ិទធិភាព និងកងវុះបទោា នចាប់បាននាាំឱ្យកមមករស្ត្តី
របឈមនឹងការលាំបាកជាររចើនកនុងការងារ ម្មនាាំងពីការរធវើការខថមរម្ម៉ាងររចើនហួ្រហតុ រហូតដល់កងវុះ
ទឹកស្ថា ត្រម្មប់បររិភាគរៅកខនលងរធវើការ។ រមដឹកនាាំ្ហជីពររាងចរកម្មន ក់បានអុះអាងថា អាស្្័យរោយ
របាក់របៀវតសរោលទបរពក ដូរចនុះបងខាំឱ្យកមមករស្ត្តីរតូវខតរធវើការខថមរម្ម៉ាង ជាធមមារវាងពី ២ រៅ ៤រម្ម៉ាង 
កនុង១នថង រដើមបីទប់ទល់ការចាំណាយជាមូលោា នដូចជា ឈនួលផទុះ មាូបអាហារ និងថាន ាំរពទយជារដើម។ រហើយក៏
រៅម្មនកមមករររាងចរកមួយចាំនួនឈប់ពីការងារររាងចរក ងាករៅរកការងារកនុងវ ិ្ ័យ “កាំស្ថនត” រៅវញិ។ 
 

 ការរបៀតរបៀនរករ តិ៍ខ្នម ្ គឺជាបញ្ញា កងវល់មួយរទៀត្រម្មប់ស្ត្តីកមមករររាងចរក។ កមមករម្មន ក់កនុង
ចាំរណាម ១០ នាក់បាននិោយថា ពួករគជាជនរងររោុះននអាំរពើរបៀតរបៀនរករ តិ៍ខ្នម ្រៅកខនលងរធវើការ39។ 
ចាំនួនស្ត្តីខដលងាយរងររោុះ្ងឃឹមថានឹងរកើនកាន់ខតររចើនរ ើងៗ រោយស្ថរខតបញ្ញា វបិតតិរ្ដាកិចចពិភព-
រោក ខដលបានបណាត លឱ្យររាងចរកជិត ៧០ រតូវបិទ និងកមមករជាង ៥១.០០០នាក់ បាត់បង់ការងារ។ ថវី
តបិតខតករណីរបៀតរបៀនរករ តិ៍ខ្នម ្រកើតរ ើងឥតឈប់ឈរក៏រោយ ក៏មកដល់រពលរនុះរៅមិនទន់ម្មនជនរង
ររោុះណាម្មន ក់ោក់ពាកយបណតឹ ងរៅតុោការកមពុជារ ើយ។ បញ្ញា រនុះអាស្្័យរោយស្ត្តីកមពុជាែវុះការយល់
ដឹងអាំពីចាប់ ខដលអាចការពារអនកទាំងរនាុះបានែវុះទាំនុកចិតតរលើរបព័នធតុោការកមពុជា រពមទាំងពុាំម្មនយនត
ការ្មស្្បណាមួយខដលអាចជួយស្ត្តីរងររោុះទាំងរនាុះោក់ពាកយបណតឹ ងបាន។ 
 

២.២ ស្តសតើរនុងវស័ិយសំណង់ 
 

 ការយល់ដឹងអាំពី្ិទធិការងាររប្់ស្ត្តីកមមករបររមើការងារកនុងវ ិ្ ័យ ា្ំណង់ គឺរតឹខតម្មនករមិតជាង
ស្ត្តីកនុងវ ិ្ ័យកាត់រដររៅរទៀតផង។ ជាទូរៅស្ត្តីកមមករ ា្ំណង់ម្មនឱ្កា្កនុងការទទួលបានការអប់រ ាំ 
បណតុ ុះបណាត ល និងព័ត៌ម្មនអាំពី្ិទធិកនុងការបរងាើត្ហជីព ទទួលបានរ្វា្ុែភាព និងបរោិកា្
ការងាររបកបរោយ្ុវតថិភាពតិចតួចជាទីបាំផុត។ 

 

 ្ហជីពកមមករ ា្ំណង់រៅទន់រែាយរៅរ ើយ អាស្្័យរោយការលាំបាកកនុងការររៀបចាំបណាត ញ 
របើររបៀបរធៀបជាមួយនឹង្ហជីពកមមករកាត់រដរ និង្ហជីពអនកបររមើរ្វាកមមកនុងវ ិ្ ័យរទ្ចរណ៍40។ 
 

 ការងារ ា្ំណង់ចត់ទុកជាការងារលាំបាក និងររោុះថាន ក់។ កមមករភាគររចើនទទួលបានការងារាម 
រយៈរមការ ា្ំណង់ អនករ ៉ាការ ឬទក់ទងផ្លទ ល់ាមការោា ន ា្ំណង់រផសងៗ។ កនុងរពល្រម្មកកមមករទាំង
រនាុះមិនអាចរបមូលផតុាំោន បានស្្ួលរទ ែុ្ពីកមមករររាងចរកខដលរធវើការជាមួយោន  រហើយម្មនឱ្កា្ខចក

                                                           
39

 អងគការ CARE ឆ្ន ំ២០០៥ អងគការពលកមមអនតរជាតិ្ និង្ ោរពិភពគោក ឆ្ន ំ២០០៦ ។ 
40

 អនកស្ត្តី ចន់ បុរ ីមង្ក្នតីជាន់ែព្់នន្ហព័នធ្ហជីពកមមករ ា្ំណង់កមពុជា។ ( WoFiCi-Cambodia ) 
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រ ាំខលកព័ត៌ម្មនអាំពីបញ្ញា ្ុែភាព ឬពិភាកាអាំពីបញ្ញា ្ហជីព។ រោងាមរបស្ថ្ន៍រប្់មង្ក្នតីនន
មជឈមណឌ ល្ិទធិការងារកមពុជាបានឱ្យដឹងថា ស្ត្តីកមមករ ា្ំណង់ភាគររចើនធាល ប់បានរងររោុះពីការរកងរបវញ័្ច
រ្ដាកិចច និងរ ាំរោភបាំពានផលូវរភទពី ា្ំណាក់រមការ។ អនករ ៉ាការម្មន ក់ ខដលរតូវបានជួលឱ្យស្ថង្ង់របងជុាំ
វញិររាងចរក្ួនកាណាឌីោ៉ាបានម្មនរបស្ថ្ន៍ថា ស្ត្តីក៏អាចរធវើការបានដូចបុរ្ខដរ ដូចជាការចងខដក
ចក់្រ្រ ោយ និងជញ្ជូ ន្ីុម៉ាងត៏ជារដើម។ រោករនុះបនតរទៀតថា “រកកមមករស្ត្តីមិនពិបាករទ ថវីតបិតខត
របាក់ឈនួលកនុង១នថង រតឹមខតពី៣.០០០ររៀល រៅ៥.០០០ររៀល ខតប៉ាុរណាណ ុះខដលតិចជាងកមមករបុរ្”។  
រោកបខនថមថា រោកធាល ប់រដើររ ៉ាការ ា្ំណង់ជិត១០ឆ្ន ាំ កនលងរៅរហើយ រោកមិនខដលរែើញម្មនអាជាញ ធរ 
ឬអងគការណាមក្ួររដញរោលអាំពីរបាក់ឈនួលែុ្ោន រនុះរ ើយ។ ស្ថរព័ត៌ម្មនភនាំរពញប៉ាុ្តិ៍ បានរាយការ
ណ៏អាំពីរបាក់ឈនួលែុ្ោន រវាងបុរ្ និងស្ត្តីកាលពីខែមីនា ឆ្ន ាំ២០០៩។ 
 

 ការងារ ា្ំណង់ អាចជាការងារររោុះថាន ក់្រម្មប់កមមករស្ត្តី ខដលភាគររចើនការងាររនុះររចើនខត 
បុរ្ខដលរធវើការងាររនុះ។ ស្ត្តីកមមករ ា្ំណង់វយ័រកមងម្មន ក់រៅកាំពង់្ពឺ បានមកភនាំរពញជាមួយបាូនស្្ីអាយុ 
១៩ឆ្ន ាំ រហើយរកការងារបានរធវើរៅការោា ន ា្ំណង់មួយកខនលងជិតរក្ួងមហានផទ។ នាងបានររៀបរាប់អាំពីអវី
ខដលបានរកើតរ ើងថា “រគបានបញ្ជូ នែញុាំទាំងពីររៅោបផទុះខលវងមួយរៅមតុាំផារថមី។ ប៉ាុខនតរមការបានឱ្យែញុាំរធវើ
ការរៅកខនលងែុ្ោន ។ បាូនស្្ីែញុាំោបរៅជាន់រលើ រហើយែញុាំោបកនុងបនទប់មួយរៅជាន់ររកាម។ ោង ចមួយ
រនាុះ ែញុាំរ ើងរៅជាន់រលើរដើមបីរៅបាូនស្្ីែញុាំរៅផទុះ រចួរែើញនាងអងគុយយាំកាន់អាវនាងជាប់រៅរដើមរទូង។ 
នាងបានរបាប់ែញុាំថា រមការបានរ ាំរោភនាង។ រមការរនាុះខតងខតបបួល និងពាោម្ុាំនាងរៅររៅជាមួយ 
ប៉ាុខនតនាងខតងខតបដិរ្ធ។ រមការរនាុះ បាន្នាថានឹងឲ្យលុយនាង ប៉ាុខនតនាងមិនខដលទទួលយកលុយ
រនាុះរទ។ ររកាយមករមការរនាុះបានែឹងរហើយទីបាំផុតបានរ ាំរោភនាង”។ ចា្់ណា្់ គឺស្ត្តីខដលជាបង 
រៅខតម្មនការភ័យខ្នល ច រហើយបានបញ្ញជ ក់ថា “ែញុាំមិនហា នបតឹងរទ ខ្នល ចម្មនការ្ង្ឹក”។ 
 

 អនកស្្ី ម អាយុ ៣៥ ឆ្ន ាំ រធវើការជាមួយស្ថវ មីនាងជាកមមករ ា្ំណង់រៅបុរទួីល្ខងា។ នាងបានរាយ
រា៉ាប់ថា “ស្ថវ មីែញុាំ និងែញុាំរធវើការដូចោន  ដូចជាជញ្ជូ នឥដាការ ៉ា ូ ោយ្ីុម៉ាងត៍ រពមទាំងជញ្ជូ ន ា្ំភារៈរផសងៗ  
ជារដើម។ របាក់ឈនួលស្ថវ មីែញុាំបានទទួល ១៥.០០០ររៀលកនុងមួយនថង រហើយែញុាំវញិបានខត ៩.០០០ររៀល
ប៉ាុរណាណ ុះ។ ែញុាំគិត ថារមការឱ្យែញុាំតិចជាងស្ថវ មីែញុាំ ពីររពាុះែញុាំជាស្ត្តីម្មនកម្មល ាំងរែាយជាងរគ”។ របាក់ឈនួល
្រម្មប់កមមករ ា្ំណង់មិនដូចោន រទរៅាមកខនលងនីមួយៗ។ របាក់ឈនួល គឺអាស្្័យរៅាមជាំនាញកនុងការ
តនថលរប្់កមមករ និងលទធភាព ឬឆនទៈកនុងការចាំណាយរប្់រមការ។ អនកស្្ី ចន់ បុរ ី មង្ក្នតីនន្ហព័នធ 
្ហជីពកមមករ ា្ំណង់កមពុជាបានកត់្ម្មគ ល់ថា កមមករ ា្ំណង់រៅកខនលងែលុះទទួលបាន៥ដុោល រកនុងមួយនថង 
ចាំខណកអនករផសងរទៀតអាចទទួលបានតិចតួច គឺរតឹមខត ៧.០០០ររៀលកនុង១នថង ប៉ាុរណាណ ុះរទ (របខហល ១,៧៥
ដុោល រ)។ ម្មនមូលរហតុពីរចាំបងចាំរពាុះបញ្ញា រនុះ ទីមួយ គឺកមមករ ា្ំណង់ពុាំម្មនលិែិតណាមួយបញ្ញជ ក់អាំពី
្មតថភាព ឬបទពិរស្ថធន៏រប្់អនកទាំងរនាុះរទ។ ជាលទធផល អនកទាំងរនាុះររចើនខតោម នមូលោា នរគឹុះរងឹម្មាំ
រដើមបីទមទរឱ្យបានរបាក់ឈនួលែព្់ជាងរនុះរទ។ ទីពីរ គឺមិនទន់ម្មនចាប់ និងរោលការណ៍្តីអាំពីរបាក់
ឈនួលអបបរម្ម្រម្មប់កមមករ ា្ំណង់រៅរ ើយ រោយបចចុបបននរនុះចាប់រោន់ខតម្មនបញ្ញជ ក់អាំពីរបាក់ខែ 
អបបរម្ម្រម្មប់ខតកមមករកនុងវ ិ្ ័យកាត់រដរ វាយនភណឌ  ររាងចរកខ្បករជើងខតប៉ាុរណាណ ុះ។ 
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២.៣ ស្តសតើរនុងវស័ិយដសវារមមរសំានត 
 

 រៅាមតាំបន់ជនបទ ភាពរកីរក ោម នដីខស្្ចម្មា រ ោម នការងារ អាំរពើជួញដូរមនុ្ស រ ាំរោភរ្ព 
្នថវៈ ឬ្ូមបីខតការបាត់បង់រពហមចរយ៍ី បានបងខាំឱ្យស្ត្តីវយ័រកមងជាររចើនចករចញពីលាំរៅោា ន រហើយរធវើ
ដាំរណើ ររៅទីរកុងរដើមបីខ្វងរកការងាររធវើ។ ប៉ាុខនតឧ្ាហកមមកាត់រដរ ខដលរមើលរៅរែើញថា ជារបភព

ា្ំខ្នន់កនុងការផតល់ការងារឱ្យស្ត្តីវយ័រកមងមកពីជនបទរនាុះ មិនអាចទញយកស្ត្តីទាំងរនាុះចូលរៅកនុង 
ទីផារការងារបានរទ។ បញ្ញា រនុះ បានអូ្ទញឱ្យស្ត្តីជាររចើន ជាពិរ្្ស្ត្តីរកមងៗចូលរៅបររមើការងារ
រផសងវញិខដលរគរៅថា “វ ិ្ ័យរ្វាកមមកាំស្ថនត”។ ការងាររបរភទរនុះរមួម្មន ស្ត្តីផសពវផាយលក់ស្ស្ថរបៀរ 
ស្ត្តីម្ម៉ា្ា និងបុគគលិកហាងខ្នរា៉ាអូរែជារដើម រហើយែលុះក៏រធវើជាស្ត្តីបររមើផលូវរភទផ្លទ ល់ខតមតង។ ការងាររបរភទ
រនុះបានរញុរចនឱ្យស្ត្តីរកមងៗធាល ក់ចូលរៅកនុងហានិភ័យននការរកងរបវញ័្ច ខផនករ្ដាកិចច និងការរ ាំរោភផលូវ
រភទោ៉ាងធងន់ធងរ។ ស្ត្តី ៤នាក់ កនុងចាំរនាម ៥នាក់ ខដលរធវើការកនុងវ ិ្ ័យរ្វាកមមកាំស្ថនតខបបរនុះបាននិោយ
ថា ស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះជាជនរងររោុះពី ា្ំណាក់ការរបៀតរបៀនរករ តិ៍ខ្នម ្41។ 
 

២.៤ ការងារស្តសតើរនុងវស័ិយសាធារណីៈ 
 

 ការចូលរមួរប្់ស្ត្តីកនុងវ ិ្ ័យស្ថធារណៈ គឺរៅម្មនករមិតទបរៅរ ើយ។ បុរ្ម្មន ៧៧% រឯី
ស្ត្តីរតឹមខត ២៣% ប៉ាុរណាណ ុះ រហើយរៅកនុងតាំខណងែព្់ៗរនាុះ ស្ត្តីកាន់ខតម្មនកាំរតិទបជាងរនុះរៅរទៀត។ 
 

 រគ្រងាតរែើញថា ចាំនួនស្ត្តីជារដាមង្ក្នតីម្មនការថយចុុះោ៉ាងខ្នល ាំងពី ៨% រៅឆ្ន ាំ ២០០៣ ថយមក
រៅ ៧,៦% រៅឆ្ន ាំ២០០៥ និងថយចុុះដល់ ៦% រៅឆ្ន ាំ២០០៧។ ប៉ាុខនត ម្មនការរកើនរ ើងគួរឱ្យកត់្ម្មគ ល់នូវ
ចាំនួនស្ត្តីជារដារលខ្នធិការពី ៦% រៅឆ្ន ាំ២០០៣ រកើនដល់ ១៦% រៅឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំខណកតាំខណងជាអនុរដា-
រលខ្នធិការវញិបានរកើនរ ើងពី ៥% រៅឆ្ន ាំ២០០៣ ដល់ ៣០% រៅឆ្ន ាំ២០០៧ ។ ពុាំម្មន ស្ត្តីកាន់តាំខណងជា
អភិបាលរងរែតត/អភិបាលរងស្្ុករទ ប៉ាុខនតរហូតដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ រទើបម្មនស្ត្តីចាំនួន ១១% បានកាន់តួនាទីខ្នង
រលើរនុះ។ មកដល់រពលរនុះពុាំទន់ម្មនស្ត្តីណាម្មន ក់កាន់តាំខណងជាអភិបាលរែតត ររឺកុងរៅរ ើយរទ។ រហើយ
រៅាមការោិល័យស្្ុក និងរែតត ស្ត្តីបានកាន់តួនាទីជារបធានការោិល័យមិនដល់ ២៥%ផងរទ។ រៅកនុង
រក្ួងទាំង ១៤ ស្ត្តីម្មនរតឹមខត ២០% ននចាំនួនមង្ក្នតីរាជការទាំងអ្់ប៉ាុរណាណ ុះ។ 
 

 រៅកនុងរបព័នធតុោការ ស្ត្តីជារៅរកមម្មនរតឹមខត ៨,៥% និងជារពុះរាជអាជាញ  និងអគគរពុះរាជអាជាញ  
២,៧%។ ប៉ាុខនតស្ត្តីជារមធាវមី្មនចាំនួនររចើន (១៧,៨%)។ 

 
 ម្មនការរកើនរ ើងនូវចាំនួនស្ត្តីបាំររ ើការងារជាតាំណាងរាស្ត្តរៅកនុងរដា្ភាជាតិ និងរកុមរបឹកាែុាំ
្ងាា ត់គួរឱ្យកត់ ា្ំម្មគ ល់។ តាំណាងស្ត្តីបានរកើនរ ើងកនុងចាំរណាម្ម្មជិករកុមរបឹកាែុាំ ្ងាា ត់ពី ៨% រៅ
ឆ្ន ាំ២០០២ ដល់ ១៤,៦% រៅឆ្ន ាំ២០០៧ រហើយរៅកនុងរដា្ភាជាតិរកើនពី ១៩% រៅឆ្ន ាំ២០០៣ ដល់២២% រៅ
ឆ្ន ាំ២០០៧។ ក៏ប៉ាុខនត ចាំនួនស្ត្តីជាតាំណាងកនុងរពឹទធ្ភាបានថយចុុះ។ រៅឆ្ន ាំ២០០៤ ម្មន២១% នន្ម្មជិក
រពឹទធ្ភាជាស្ត្តី ររកាយមកចាំនួនរនាុះបានថយចុុះមករៅរតឹមខត ១៥%ប៉ាុរណាណ ុះរទ។ 
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 អងគការ CARE ឆ្ន ំ២០០៥ អងគការពលកមមអនតរជាតិ និងធនាោរពិភពរោក ឆ្ន ាំ២០០៦ ។ 
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៣. ស្តសរកី្ នងុវស័ិយសសដ្ឋក្ចិ្ ចសប្ៅប្រព័នធ 
 

៣.១ ស្តសតើបដក្មើការងារាមផទុះ 
 

 រោងាមការ្ិការប្់អងគការអរនាត របរវ្ន៍អនតរជាតិ IOM រៅឆ្ន ាំ២០០៧ ម្មនស្ត្តីវយ័រកមងជា
ររចើនរហូតដល់ ៨៩% រធវើការជាអនកបររមើាមផទុះ ខដលម្មនរៅរែតតរកាុះកុង រពុះ្ីហនុ និងរ្ៀមរាប។ 
ស្ថថ នភាពការងាររប្់ស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះ ជួបការលាំបាកោ៉ាងខ្នល ាំង រោយរតូវរធវើការជាមធយម ១៣,៥រម្ម៉ាងកនុង
មួយនថង។ រហើយកនុងចាំរណាមស្ត្តីទាំងរនាុះម្មនខត ៦៤% ប៉ាុរណាណ ុះខដលទទួលបានរបាក់ឈនួលផ្លទ ល់ខតមតង។ 
 

 រោងាមរបាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា បញ្ញា កាន់ខតធងន់ធងរជាងរនុះរៅរទៀតរោយស្ត្តីបររមើ
ការងារាមផទុះចាំនួន ១៦%ធាល ប់ទទួលរងទរណុកមម និងរ ាំរោភរ្ព្នថវៈរោយរៅខកជាបុរ្។ ៣១% 

និោយថា ស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះមិនខដលបានទទួលរបាក់របៀវតសររ៍ទ    ម្មនន័យថា ស្ថច់ញាតិរប្់អនក
ទាំងរនាុះជាអនកទទួលរបាក់របៀវតសរនាុះ         ឲ្យ                    ។ 
 

 ម្មនការយល់ដឹង និងជួយឧបតថមភតិចតួចណា្់ចាំរពាុះស្ត្តីខដលរធវើការកនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចចររៅ
របព័នធរនុះ។ ស្ត្តីរៅកនុងខផនករនុះ ពុាំបានទទួលកិចចការពារខផនកចាប់ និង្ងគមរ ើយ ររកាមចាប់ការងារ
បចចុបបននរនុះ ជាការរុញរចនឱ្យអនកទាំងអ្់រនាុះអាចជួបហានីភ័យននការរកងរបវញ័្ច របាក់ឈនួល និង 
ស្ថថ នភាពការងារោ៉ាងែព្់។ ស្ត្តីអភ័ពវែលុះអាចកាល យជាទ្ករផលូវរភទក៏ម្មនខដរ។ 

 

៣.២ ស្តសតើរនុងវស័ិយរសិរមម  
 

 រៅកមពុជា ស្ត្តីគឺជារកុមមួយខដលម្មនដីធលីតិចជាងបុរ្។ ចាំនួនរកុមរគួស្ថររបខហល ៣៤% ខដល
ស្ត្តីជារមរគួស្ថរ ម្មនដីខស្្រតឹមខតជិតកនលុះហិកាប៉ាុរណាណ ុះ ចាំខណកឯរកុមរគួស្ថរចាំនួន ១៨% រទៀតខដល
បុរ្ជារមរគួស្ថរម្មនដីខស្្ទាំហាំប៉ាុនោន ខដរ។ ផទុយរៅវញិ មួយភាគបី (ជាង៣៣%) ននរកុមរគួស្ថរខដលម្មន
រមរគួស្ថរជាបុរ្ម្មនដីខស្្ទាំហាំ ២ ហិកា ឬរលើ្ពីរនុះរៅរទៀត របើររបៀបរធៀបជាមួយរកុមរគួស្ថរចាំនួន 
១៧% ខដលស្ត្តីជារមរគួស្ថរម្មនដីទាំហាំប៉ាុនរនុះខដរ។ 
 

 រោងាមការ្ិកាខបបលកខណៈគុណភាពមួយ42 អាំពីដាំរណើ រការចុុះបញ្ជ ីដីធលីជារបព័នធរៅរែតត
កាំពង់ធាំ និងរែតតកណាត ល កាលពីរដើមឆ្ន ាំ២០០៨ បានឱ្យដឹងថា រាជរោា ភិបាលកាំពុងពាោមរធវើការបង្ក្ញ្ញជ ប 
ទ្សនៈរយនឌ័ររៅកនុងរោលការណ៍កាំខណទរមង់ដីធលី និងចាប់។ ប៉ាុខនតក៏រៅម្មនការរពួយបារមភអាំពីស្ត្តីមួយ
ចាំនួនខដលបានបាត់បង់ឱ្កា្កនុងការកាន់កាប់ និងចុុះបញ្ជ ីដីធលីរោយស្្បចាប់រប្់អនកទាំងរនាុះ។ ចាំរពាុះ
បញ្ញា រនុះ រគ្រងាតរែើញម្មនកាត ជាររចើនប៉ាុះពាល់ដល់បញ្ញា ទាំងអ្់រនុះ ដូចជាស្ត្តីែវុះការអប់រ ាំ រពមទាំង
ការទទួលបានព័ត៌ម្មនរតឹមរតូវរៅម្មនកាំរតិរៅរ ើយអាំពីការចុុះបញ្ជ ីដីធលីជារដើម។ បញ្ញា រនុះក៏រមួបញ្ចូ លទាំង
កងវុះព័ត៌ម្មនអាំពីនីតិវធីិននការខលងលុះ ការចុុះរចលលាំរៅោា ន និងឥរោិបទទាំរនៀមទម្មល ប់ផង ខដលរគ
យល់ថា បុរ្ជារមរគួស្ថរម្មន្ិទធិផ្លត ច់មុែកនុងការរគប់រគង និងរតួតរារលើរទពយ្មបតតិរកុមរគួស្ថរ 
ទាំងអ្់។ 
 

                                                           
42

 ការ្ិការោយរោក Heinrich Boll Stiftung រៅកមពុជា និងអងគការរយនឌ័រ និងការអភិវឌឍន៍កមពុជា ។ 
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៣.៣ ស្តសតើរនុងវស័ិយសហក្ោសខ្នន តតូច 
 

 ស្ត្តីកមពុជាជាររចើន បានកាល យជាអនករកចាំណូល្រម្មប់រគួស្ថរោ៉ាង្កមមាាំងពីរកមង រហើយទនទឹម
នឹងរនុះក៏រៅខតបនតរធវើការងារផទុះរប្់ែលួនរោយោម នកនរមរទៀតផង។ ្កមមភាពរ្ដាកិចចរប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះ
ររចើនខតរផ្លត តរលើតរមូវការរបចាំនថងជាមូលោា ន ប៉ាុខនតកងវុះធនធាន និងការរគប់រគងធនធានមិនបានរតឹមរតូវ
ររចើនខតជាឧប្គគរារាាំងដល់រជាគជ័យនន្ហរោ្រប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះ។ 
 

 ស្ត្តីកមពុជាចូលរមួោ៉ាង ា្ំខ្នន់កនុងវ ិ្ ័យអាជីវកមមខ្នន តតូច ប៉ាុខនតរគមិន្ូវទទួលស្ថគ ល់ និងឱ្យតនមល
ចាំរពាុះការចូលរមួចាំខណករប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះរទ។ ពុាំម្មនខផនកណាមួយម្មនទិននន័យអាំពីចាំនួនអាជីវកមមខ្នន ត
តូចខដលរបតិបតតិរោយស្ត្តីរ ើយ។ ភាគររចើនគឺជាការងារធមមា និងោម នជាំនាញចា្់ោ្់។ 
 

 រោា ភិបាល និងអងគការ្ងគម្ីុវលិបានររៀបចាំកមមវធីិអភិវឌឍន៍ជាររចើនកនុងវ ិ្ ័យរនុះ ប៉ាុខនតកមមវធីិ
ទាំងរនាុះររចើនខតពុាំបានបាំរពញាមតរមូវការជាក់ខ្តងរប្់ស្ត្តីរទ។ កងវុះទិននន័យជាឧប្គគដល់អនកររៀបចាំ
រោលនរោបាយរដើមបីយល់អាំពីការលាំបាករប្់ស្ត្តី និងររៀបចាំខផនការឱ្យបានរតឹមរតូវ។ យុទធស្ថស្ត្ត 
        រប្់រោា ភិបាល គឺរលើកកមព្់រ្វាកមមឥណទនរយៈរពលខវង និងមធយមភាគររចើន្រម្មប់ស្ត្តី
ខដលជាក្ិករ ាមរយៈការពរងីកស្ថថ ប័នឥណទនខ្នន តតូចរៅជនបទ។ បចចុបបននរនុះ រោា ភិបាលបាន
ចាំណាយមូលនិធិឥណទនោ៉ាងររចើនរៅាមរែតតមួយចាំនួនកនុងរោលបាំណង រដើមបីជរមុញការអភិវឌឍន៍
ផលិតផលក្ិកមម និងរដើមបីផារភាជ ប់ផលិតផលទាំងរនាុះរៅនឹងតរមូវការទីផារកនុងស្្ុក និងបររទ្។ 
 

 កនលងមករគបានបរងាើតមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ចាំនួន ១១កខនលងរៅាមបណាត រែតតនានាកនុងរោល
បាំណងរដើមបីបណតុ ុះបណាត លស្ត្តីអាំពីវជិាជ ជីវៈជាំនាញ រ្វាកមម និងព័ត៌ម្មនពាណិជជកមម រដើមបពីរងឹងស្ត្តីអាំពី
ការងាររគប់រគង្ហរោ្ និងបរងាើនឱ្កា្។ ក៏ប៉ាុខនត រយើងបាន្រងាតរែើញថា ជនរកីរកកមពុជា 
ជាពិរ្្ស្ត្តីខដលបានទទួលឥណទនខ្នន តតូចទាំងរនាុះ ហាក់ដូចជាជាប់ជាំពាក់បាំណុលរគរៅវញិ ទនទឹម
នឹងស្ថថ ប័នឥណទនរចុះខតរកីចររមើនរៅមុែឥតឈប់ឈរ។ 
 

 រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត រៅរពលខដល្ហរោ្ ខដលពឹងខផាករលើការរបមូលផល និងដាំរណើ រការ
ផលិតពីធនធានធមមជាតិ ដូចជាការរបមូលជ័រ រនស្ថទរតី ជីកទាំពាាំង និងរដរ្លឹករាាំង និងរតត ជារដើមរតូវ
បានបរងាើតរ ើង របតិបតតិករររចើនខតជួបរបទុះបញ្ញា មួយចាំនួនទក់ទងនឹងការចុុះបញ្ជ ីពាណិជជកមម ្ុាំចាប់
អនុញ្ញដ ត អាំរពើពុករលួយ ការបង់ពនធ និងការរតួតពិនិតយជារដើម។ បញ្ញា ការោិធិបរតយយខបបរនុះ បានរធវើឱ្យ
របាក់ចាំរណញរប្់្ហរោ្ខ្នន តតូចថយចុុះោ៉ាងខ្នល ាំង។ នីតិវធីិ្មុកស្ថម ញកនុងការចប់រផតើម និងរបតិបតតិ
ការពាណិជជកមមជាបញ្ញា ា្ំខ្នន់ ខដលររចើនខតពុាំអាចជាំនុះបាន រនាុះជាឧប្គគចាំរពាុះស្ត្តីទាំងឡាយខដល
ម្មនការររៀន្ូរតបានតិចតួច។ 
 

៣.៤ ភាពខុសោន រនុងការទទលួបានក្បារ់ចណូំល 
 

 រដាធមមនុញ្ដននរពុះរាជាណាចរកកមពុជា បានធានាោ៉ាងរពញរលញនូវការងាររ្មើោន រវាងបុរ្ និង
ស្ត្តី រពមទាំងរបតជាញ លុបបាំបាត់នូវរាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទផងខដរ។ កមពុជាក៏ជារបរទ្ 
ហតថរលែីននអនុ្ញ្ញដ រលែ១០០ រប្់អងគការពលកមមអនតរជាតិ្តីពីរបាក់ឈនួលរ្មើោន រវាងបុរ្ និងស្ត្តី
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ចាំរពាុះការងារម្មនតនមលរ្មើោន ។ ម្មរា១០៤ ននចាប់ការងារបញ្ញជ ក់ថា “របាក់ឈនួលោ៉ាងតិចក៏រតូវខត 
្ម្មម្មរតជាមួយនឹងរបាក់ឈនួលអបបរម្មរដើមបីធានាឱ្យកមមករ និងនិរោជិតម្មនករមិតជីវភាពរ្់រៅ្ម
រមយកនុងរ្ចកតីនថលថនូរននមនុ្សជាតិ”។ ចាំរពាុះបញ្ញា  ខដលបានរលើករ ើងខ្នងរលើរោា ភិបាលកមពុជាមិនទន់
្ររមច្ិទធិរប្់របជាពលរដាបានរៅរ ើយរទ ជាពិរ្្កនុងវ ិ្ ័យ ា្ំណង់។ កមពុជារៅមិនទន់ម្មនការ
ខចងអាំពីរបាក់ឈនួលអបបរម្មជាតិរទ។ 
 

 ស្ត្តីរធវើការកនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចចររៅរបព័នធទទួលបានកនរម ៣០% តិចជាងបុរ្ចាំរពាុះការងារ 
ស្្រដៀងោន ។ រឯីរ្ដាកិចចកនុងរបព័នធ បញ្ញា របាក់ឈនួលែុ្ោន កាន់ខតររចើនរ ើងៗ រោយស្ថរខតបុរ្កាន់
តាំខណងជាថាន ក់រគប់រគងកនុងចាំនួនមួយវ ិ្ ម្មម្មរត។ មកដល់រពលរនុះ ររៅពីការជូនដាំណឹងរចញរោយ
រក្ួងការងារ ្តីពីរបាក់ឈនួលអបបរម្ម្រម្មប់វ ិ្ ័យកាត់រដរ ផលិតកមមខ្បករជើង និងវ ិ្ ័យវាយនភណឌ  
រគពុាំរែើញម្មនការរចញបទោា នគតិយុតតិរផសងៗរទៀតរដើមបីធានាឱ្យបុរ្ និងស្ត្តីទទួលបានរបាក់ឈនួលរ្មើ
ោន រទ។ ស្ត្តីទាំងឡាយ ខដលរធវើការកនុងវ ិ្ ័យ ា្ំណង់កាលពីមុនទទួលបានរបាក់ឈនួលចរនាល ុះពី ៥.០០០ 
ររៀល រៅ ៧.០០០ររៀលកនុងមួយនថង ចាំខណកបុរ្វញិទទួលបានពី ៧.០០០ររៀល រៅ ៨.០០០ររៀល កនុងមួយ
នថង និងមកដល់រពលរនុះរបាក់ឈនួលរ ើងែព្់ជាងមុន របខហលជាពី ១៣.០០០ររៀល រៅ ១៥.០០០ររៀល
កនុងមួយនថង្រម្មប់ស្ត្តី និងចាំខណកឯបុរ្វញិពី ១៧.០០០ររៀល រៅ ២០.០០០ររៀលកនុងមួយនថង។ ពុាំទន់
រែើញម្មនវធិានការជារោលការណ៍ណាមួយរតូវបានកាំណត់រ ើង រដើមបីកាត់បនថយគម្មល តរនុះរ ើយ។ 
រហើយក៏ពុាំរែើញម្មនការតវា៉ាចាំរពាុះបញ្ញា ររ ើ្ រអើងរនុះ រពមទាំងោម នយនតការណាមួយរតូវបានបរងាើតរ ើង 
រដើមបីរតួតពិនិតយរមើល និងរលើកទឹកចិតតស្ត្តីឱ្យទមទរចាំរពាុះបញ្ញា គម្មល តរនុះខដរ។ 
 

៣.៥ ស្តសតើ នងិចណំារក្សរុ 
 

 អនុស្ថ្ន៍រមួរលែ ២៦ រប្់អនុ្ញ្ញដ ្ិទធិស្ត្តី្តីពីការចាំណាកស្្ុករប្់ស្ត្តីតរមូវឱ្យ្ម្មជិក
រដានានា អនុវតតកិចចការពារ្ិទធិ និង្នតិ្ុែរប្់ស្ត្តីកនុងការរធវើចាំណាកស្្កុ។ 
 

 រៅកនុងរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០០៨ រប្់រក្ួងកិចចការនារ ី ខដលម្មនចាំណងរជើងថា ចាំខណករ្មើោន
្រម្មប់ស្ត្តីបាន្ររ្រថា ស្ត្តីចាំណាកស្្ុកចូល និងរចញពីកមពុជា គឺបណាត លមកពី្ម្មព ធរ្ដាកិចច ភាព
រកីរក និងកងវុះឱ្កា្រ្ដាកិចចរៅាមតាំបន់ជនបទកនុងវ ិ្ ័យរផសងៗ។  
 

 របជាពលរដាកមពុជាជាង ៩.០០០ នាក់បានចុុះរ ម្ ុះរៅរធវើការរៅររៅរបរទ្ ខដលកនុងចាំនួន
រនាុះ ៥.៣០៩នាក់ ជាស្ត្តី។ ស្ត្តីចាំណាកស្្ុក រោយស្ថរមិនបានររៀន្ូរតររចើន និងែវុះជាំនាញខ្នងបរចចក 

រទ្ រធវើឱ្យស្ត្តីទាំងរនាុះមិនអាចរកការងាររធវើបានខដលផតល់នូវរបាក់ចាំណូលែព្់រទ។ ស្ត្តីចាំណាកស្្ុកក៏
ខតងខតជួបរបទុះឧប្គគោ៉ាងររចើន ដូចជាបញ្ញា ្ុែភាព ការងាររោយបងខិតបងខាំ ទរណុកមម ឃ្លតកមម  
ការោប្ងាត់ឱ្យរធវើជាស្ត្តីបាំររ ើរ្វាកមមកាំស្ថនត អាំរពើជួញដូរមនុ្ស បញ្ញា ររគឿងរញៀន បញ្ញា  
អរនាត របរវ្ន៍ ការពិបាកកនុងការមិនរចុះភាស្ថបររទ្ ការដកហូតឯកស្ថរ និងស្ថថ នភាពការងារររោុះថាន ក់
ជារដើម។ កមមករខដលរធវើចាំណាកស្្ុករៅបររទ្ក៏អាចជួបរបទុះការលាំបាកកនុងការខ្វងរកជាំនួយពីភាន ក់ងារ
អនុវតតចាប់ និងអងគការមិនខមនរោា ភិបាលផងខដររៅកនុងរបរទ្ខដលអនកទាំងអ្់រនាុះកាំពុងខតរធវើការងារ។ 
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 រដើមបីរលើកកមព្់ពលករ ខដលចករចញពីរបរទ្រៅរធវើការរៅបររទ្ និងរដើមបីការពារពលករ
ទាំងរនាុះពីការរកងរបវញ័្ច ជួញដូរមនុ្ស រោា ភិបាលបានចត់វធិានការមួយចាំនួនរដើមបីររៀបចាំឱ្យម្មន 
រោលការណ៍្រមប្រមួលោន ជាមួយរបរទ្នថ ម្ម៉ា រ ្ីុ និងស្ថធារណៈរដាកូររ ៉ា។ កនលងមករែើញម្មន
ការផតួចរផតើមបរងាើតឱ្យម្មនកិចចរពមររពៀងជាររចើនជាមួយរបរទ្ទាំងរនាុះ។ បចចុបបននរនុះ ម្មនអនុ្សរណៈ
្តីពីការរោគយល់ោន  អាំពីកិចចការពារអាំរពើជួញដូរមនុ្ស និងការជួយជនរងររោុះាមរយៈបណាត ញរបរទ្
ននអនុតាំបន់មហាទរនលរមគងគ។ អនុ្សរណៈ ្តីពីកិចច្ហរបតិបតតិការខដលចុុះហតថរលខ្នរោយកមពុជា នថ 
និងរវៀតណាម ក៏បានខចងនូវបញ្ដតតិមួយចាំនួន្តីពីការទប់ស្ថា ត់អាំរពើជួញដូរមនុ្ស ជាពិរ្្ស្ត្តី និង 
កុម្មរ។ ចាប់្តីពីការបង្ក្ងាា បអាំរពើជួញដូរមនុ្ស និងអាជីវកមមផលូវរភទរតូវបានអនុម័ត រហើយរកុមការងារទប់
ស្ថា ត់នឹងអាំរពើជួញដូរមនុ្ស និងការរកងរបវញ័្ច ពលកមម និងអាជីវកមមផលូវរភទរលើស្ត្តី និងកុម្មរក៏រតូវបាន
បរងាើតរ ើងផងខដរ។ 
 

 រក្ួងកិចចការនារបីានរឆលើយតបរៅនឹងរោបល់ចុងររកាយ ខដលផតល់រោយគណៈកម្មម ធិការអនុ-
្ញ្ញដ ្ិទធិស្ត្តី ាមរយៈការបរងាើតនូវរបព័នធរបមូលទិននន័យរមួមួយរដើមបីរតួតពិនិតយបញ្ញា ចាំណាកស្្ុក។ 
ចាំខណកឯរក្ួងការងារ និងបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជីវៈរតូវបានបរងាើតរ ើងរៅឆ្ន ាំ២០០៤ រដើមបីជួយទីផារ
ការងារ និងផតល់ជាំនាញឱ្យពលករ។ រក្ួងរនុះ ក៏បានររៀបចាំខផនការយុទធស្ថស្ត្តរដើមបីជួយ្រមប្រមួល
ឱ្យម្មនលាំហូរពលករចាំណាកស្្ុកស្្បចាប់រៅររៅរបរទ្។ ប៉ាុខនតវធិានការការពារ្រម្មប់ពលករទាំង
រនុះរៅពុាំទន់ម្មនរគប់រោន់រៅរ ើយ រោយពុាំទន់ម្មនចាប់ណាមួយជាក់ោក់្តីពីពលករចាំណាកស្្ុក
រៅរ ើយរទ មកដល់បចចុបបននរនុះ។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត ចាប់ការងារកមពុជាបចចុបបននរនុះពុាំម្មនយុាថ ធិការ
រលើ្ិទធិពលករចាំណាកស្្ុកខដលរធវើការរៅររៅរបរទ្រទ។ បចចុបបននរនុះ រាជរោា ភិបាលកមពុជាកាំពុងររៀបចាំ
គររម្មងរដើមបីរតួតពិនិតយ និងខកលាំអរស្ថថ នភាពការងាររប្់ពលរដាកមពុជាខដលរធវើការងាររៅររៅរបរទ្។ 
 

៣.៦ ស្តសតើជនជាតដិ ើមភាគតចិ នងិស្តសតើពកិារ 
 

 ជនជាតិរដើមភាគតិចមួយចាំនួនធាំរ្់រៅតាំបន់ែពង់រាប ននភូមិភាគឦស្ថនតជាក្ិកររោន់ខតចិញ្ច ឹម
ជីវតិខតប៉ាុរណាណ ុះ ាមការរបកបរបរក្ិកមមវលិជុាំ។ រគួស្ថរជាររចើនបានផ្លល ្់បតូរមុែដាំណាាំពីការរធវើខស្្វលិជុាំ 
រៅជាោាំដាំណាាំពាណិជជកមម/ឧ្ាហកមមវញិដូចជា ស្ថវ យចនទី ស្ថវ យ និងថាន ាំជក់ ជានិនាន ការមួយខដលម្មន
រលបឿនោ៉ាងរលឿនកនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ាំថមីៗកនលងរៅរនុះ។ ក្ិកមមខ្នន តធាំ គឺរៅ  ្ូ ការហវ និងស្ថវ យចនទី។ ចាំខណកឯ
្កមមភាពរ្ដាកិចចរផសងៗរទៀតរៅកនុងរែតតម្មនដូចជា ការជីកតបូង និងកាប់រឈើជារដើម។ របជាពលរដា
ទាំងអ្់្ុទធខតរធវើការរៅកនុងខស្្ចម្មា រ និង្ួនបខនល។ ្ួនបខនលររចើនខតោាំរៅជិតៗផទុះ និងរបភពទឹក
រហើយផលិតផលទាំងរនាុះររចើនខតោាំ្រម្មប់ផគត់ផគង់តរមូវការកនុងរកុមរគួស្ថររបចាំនថងខតប៉ាុរណាណ ុះ រោយរៅ
្ល់ពីរនាុះអាចលក់ែលុះរៅឯផារ។ ជនជាតិរដើមភាគតិចមួយចាំនួនធាំោាំរពាត (៤៦%) និងស្្ូវ(៤០%)។ 
 

 ស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគតិចរដើរតួនាទីោ៉ាង ា្ំខ្នន់រៅកនុងការងារក្ិកមម និងរបមូលអនុផលនរព
រឈើ។ រោយបុរ្ភាគររចើនរដើរបរបាញ់្តវ និងរនស្ថទរតី រពមទាំងរធវើការងារក្ិកមម ខដលរតូវការ 
ពលកមមខ្នល ាំង រហើយចាំរពាុះការងារទាំងរនុះ ស្ត្តីរតូវខតយកចិតតទុកោក់ និងរបឹងខរបងខ្នល ាំងជាងបុរ្រោយស្ត្តី
រតូវខថទាំ និងរៅរមើលចម្មា រ រពមទាំងរបមូលអនុផលនរពរឈើជារបចាំ។ ស្ត្តីក៏រតូវរកអុ្ និងដងទឹក រមើល
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ខថទាំកូន ្តវចិញ្ច ឹម និងររៀបចាំ្កមមភាពរបនពណីរផសងៗរទៀតផង។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត ស្ត្តីររចើនខតជា
អនករបុះបខនលមកពីនរពដូចជា ទាំពាាំង កតួច ផសិត ដាំ ូង ្លឹករាាំង៘ និងខផលរឈើធមមជាតិ ដូចជាស្ថវ យ 
ស្ថវម្ម៉ា វ កាំពីងរាជ ម្ម៉ា ក់ររពងម្ម៉ា ក់របាងជារដើម...)

43។ 
  

 រោយដីភាគររចើនរតូវបានរគយករៅរធវើជាចម្មា រធាំៗ ោាំដាំណាាំឧ្ាហកមម ចម្មា រដូងររបង និង
រៅ  ្ូជារដើម ស្ត្តីជនជាតិរដើមទាំងរនាុះរតូវទទួលរងផលប៉ាុះពាល់ោ៉ាងធងន់ធងរ រោយស្ថរបាត់បង់ដីធលី។ ស្ត្តី
ទាំងរនាុះបាត់បង់ការរគប់រគងខផនក ា្ំខ្នន់ៗជាររចើនជុាំវញិភូមិ ខដលអនកទាំងអ្់រនាុះររចើនខតោាំ និងរកបខនល
រផសងៗ។ 
 

 ការវាយតនមលផលប៉ាុះពាល់រប្់ទាំនប់វារអីគគី្នីោ៉ា លីននទរនលរ្ស្ថន រែតតរតនៈគីរ ី ស្ត្តីជនជាតិ
រដើមភាគតិចបានតាូញខតារអាំពីការបាត់បង់ធនធានរផសងៗ ្រម្មប់ចិញ្ច ឹមជីវតិរបចាំនថងរប្់អនកទាំងរនាុះ។  
ពីរដើមស្ត្តីររបើរបា្់ថនងរធវើពីឬ្សី ឬរម្មងអាំរបាុះរដើមបីដងរតី ខដលអនកទាំងអ្់រនាុះខតងខតដងបានរតីតូចៗ 
និងកាំពឹ្រៅាមទរនល។ ស្ត្តីទាំងរនាុះ ក៏រដើររបុះបខនលនរពរផសងៗ និងរកពង្តវបកសីនានារៅាមម្មត់ទរនល
កនុងរដូវរបាាំង។ ររកាយពីការកស្ថងទាំនប់វារអីគគី្នីរនុះមក អនកទាំងរនាុះមិនអាចរកបខនល និងរតីទាំងរនាុះ
ដូចរពលមុនៗរោយ្ុវតថិភាពបានរទៀតរទ។ បញ្ញា ទាំងរនុះ បាននាាំឱ្យម្មនអារមមណ៍ថាបាត់បង់នូវឯករាជ
ភាព រហើយបានបរងាើននូវការពឹងពាក់រលើបុរ្ៗរដើមបីរករតី និងធនធានមាូបអាហាររផសងៗរៅវញិ។ 
 

 រយើងមិនអាចរកទិននន័យ ឬរបាយការណ៍នានាទក់ទងនឹងស្ថថ នភាពស្ត្តីពិការបានរទរៅកនុងទីផារ
ការងារ។ ប៉ាុខនតរយើងក៏អាច្នមតោ៉ាង្មរហតុ្មផលបានខដរថា ស្ថថ នភាពរប្់ស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគ
តិចខដលពិការទាំងអ្់រនាុះមុែជាម្មន្ភាពពិបាកខ្នល ាំងជាងស្ត្តីដនទៗ។ កងវុះឱ្កា្អភិវឌឍ្រម្មប់ស្ត្តី
ទាំងរនុះអាចនាាំឱ្យធាល ក់កនុងភាពមួយគឺមិនយកចិតតទុកោក់ និងរៅររៅ្ងគម។ ជាងរនុះរៅរទៀត ស្ត្តីពិការ
របឈមមុែឧប្គគជាររចើនខថមរទៀតចាំរពាុះ្វ័យភាពរ្ដាកិចច និងផ្លទ ល់ែលួនខដលរារាាំងដល់លទធភាពកនុង
ការរធវើោ៉ាងណាឱ្យអនកររៅបានឮ រែើញ និងយកចិតតទុកោក់អាំពីបញ្ញា រប្់ស្ត្តីពិការទាំងរនាុះ។  
 

៤. ប្រស្ថា  
 

 ឧប្គគដ៏ធាំមួយ កនុងចាំរណាមឧប្គគធាំៗទាំងឡាយ្រម្មប់ស្ត្តីពិការកមពុជាកនុងទីផារការងារ 
គឺការទទួលស្ថគ ល់តួនាទីដ៏ម្មនស្ថរៈ ា្ំខ្នន់រៅកនុងរបព័នធរ្ដាកិចច។ អាស្្័យរោយរបជាពលរដាកមពុជាភាគ
ររចើនរលើ្លប់រ្់រៅាមតាំបន់ជនបទ និងម្មន្មតថភាពតិចតួចកនុងការទិញដូររៅកនុងរកុមរគួស្ថរ រនាុះ
ស្ត្តីវយ័រកមងជាររចើនពុាំម្មនលទធភាពរៅររៀនរៅស្ថោ រហើយរតឹមខតបានររៀន្ូរតអាំពីកិចចការងារជាក់ោក់
្រម្មប់ស្ត្តីរៅាមផទុះប៉ាុរណាណ ុះ។ បញ្ញា រនុះ បាននាាំមកនូវអរាអនកខរភាពែព្់ ជាំនាញតិចតួច រពមទាំង 

ឱ្កា្តិចតួចរដើមបីរកការងារ ខដលអាចទទួលរបាក់របៀវតសបាន។ ជាលទធផលស្ត្តីកមពុជាភាគររចើនររជើ្
ររ ើ្ យកតួនាទីស្ត្តីជា “របនពណី”។ 
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 ការ្ិការប្់ NTFP ។ 
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ឧប្គគរផសងៗរទៀតរមួម្មនៈ 
 

 ែវុះការទទួលព័ត៌ម្មនរគប់រោន់ទក់ទងនឹងការងារពាណិជជកមម ម្មនគម្មល តោ៉ាងធាំកនុងចាំរណុះ
ដឹងការងាររគប់រគង ការរគប់រគងថវកិា និងដាំរណើ រការកនុងការរបើកមុែរបរជាំនួញ។ បញ្ញា ទាំង
អ្់រនុះ បាននាាំឱ្យស្ត្តីទាំងឡាយរតូវបានឃ្លល តឆ្ង យពី្កមមភាព្ហរោ្រផសងៗ រោយរគ
គិតថាស្ត្តីពុាំខមនជាភាន ក់ងារទទួលែុ្រតូវរទ។ 
 

 ទទួលបានចាំណូលតិចជាងបុរ្ចាំរពាុះការងារដូចោន  ជាពិរ្្កនុងទីផារការងារររៅរបព័នធ។ 
គម្មល តរបាក់ឈនួលរវាងបុរ្ និងស្ត្តីរៅខតម្មនរៅរ ើយ រធវើឱ្យម្មនការទទួលស្ថគ ល់ស្្បចាប់ 
ចាំរពាុះការរមើលស្ស្ថលរលើ្មតថភាពរប្់កមមការនីិខថមរទៀតផង។ 

 

 ការខបងខចកការងាររវាងរភទរបុ្ និងស្្ីរៅខតម្មន។ ចាំណុច ា្ំខ្នន់រប្់តួនាទីរយនឌ័ររៅ
កមពុជា និងផនត់គាំនិតទូរៅអាំពី្មតថភាពទក់ទងនឹងរយនឌ័របានរារាាំងស្ត្តីមិនអាចចូលបររមើការ 
ងារបានរៅកនុងររចើនរបរភទ។ រគយល់ថាស្ត្តីពុាំម្មន្មតថភាព និងលទធភាពរគប់រោន់រដើមបីរធវើ
ការងារមួយចាំនួនបានរទ។ ផទុយរៅវញិបញ្ញា រនុះទក់ទងនឹងផនត់គាំនិត និងរារាាំងលទធភាពកនុងការ
រធវើ្កមមភាព និងអភិវឌឍរៅរពលអនាគត។ 

 

 ការអភិវឌឍន៍ជាំនាញរៅតាំបន់ជនបទម្មនការយឺតោ៉ា វោ៉ាងខ្នល ាំង អាស្្័យរោយការងារ និងកមម
វធីិបណតុ ុះបណាត លរៅម្មនករមិត។ ស្ត្តីភាគររចើនមិនម្មនធនធានផ្លទ ល់ែលួន ឬមិនម្មនលទធភាព
ទទួលបានធនធានទាំងរនាុះរទ រនុះរហើយខដលនាាំឱ្យម្មនការលាំបាកកនុងការចប់រផតើមរធវើជាំនួញ
អវីមួយ រោយមិនពឹងរគខដលជាធមមាគឺជាបុរ្។ 

 

 កងវុះកិចចការពារខផនកចាប់្រម្មប់ពលករកនុងវ ិ្ ័យររៅរបព័នធ។ 
 

 ស្ត្តីរធវើការកនុងខផនកការងារររៅរបព័នធ ងាយរងររោុះោ៉ាងខ្នល ាំងពី ា្ំណាក់អាំរពើរកងរបវញ័្ច  រ ាំរោភ 
និងោយីរ ាំខ្នន។ បញ្ញា ទាំងរនុះ ពុាំខមនរតឹមខតជាបញ្ញា ទូរៅប៉ាុរណាណ ុះរទ ប៉ាុខនតជាបញ្ញា មួយខដល
្ងគមរមើលមិនរែើញរទៀតផង រោយបញ្ញា ទាំងរនុះមិនរតូវបានរាយការណ៍ រហើយអាជាញ ធរករម
រធវើអនតរាគមន៍ណា្់។ 

 

 ពុាំម្មនស្ត្តីរគប់រោន់ចូលរមួ និងបរញ្ចញមតិរោបល់អាំពីបញ្ញា រ្ដាកិចច និងការរធវើរោល
នរោបាយរ ើយ។ 

 

 ពុាំម្មនស្ត្តីរគប់រោន់កនុងតាំខណងរធវើការ្ររមចចិតត ា្ំខ្នន់ៗ ខដលនាាំឱ្យប៉ាុះពាល់ដល់្ិទធិ
ការងារ និងតរមូវការរ្ដាកិចចរប្់របជាពលរដាជាស្ត្តីរភទ។ ជាក់ខ្តងរគពុាំរែើញម្មនការចត់
វធិានការណាមួយ រដើមបីខកលាំអរតួនាទីរប្់ស្ត្តីកនុងទីផារការងារកមពុជារ ើយ។ រៅកនុង 

វ ិ្ ័យរនុះ រគរែើញម្មន្ម្មគម ឬបណាត ញតិចតួចបាំផុតខដលតាំណាងឱ្យ្រមលងស្ត្តី។  
លទធភាពរដើមបីចត់វធិានការរៅម្មនករមិត។ 
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៥. អនសុ្ថសន ៍
 

្ូម ា្ំណួមពរដល់រោា ភិបាលៈ 
 

១. អនុវតតនីតិកមម និងអនុ្ញ្ញដ ្តីពី្ិទធិស្ត្តីខដលម្មនស្ស្ថប់ឱ្យម្មនរប្ិទធិភាព រដើមបីខកលាំអរ 
រោលនរោបាយរ្ដាកិចច និងរដើមបីធានាឱ្យស្ត្តីទទួលបានផលរបរោជន៍រ្មើោន  រពមទាំង
ទទួលបាននូវឱ្កា្ការងារថមីៗ។ 

 

២. ផតល់អាទិភាពឱ្យម្មនការចូលរមួរប្់ស្ត្តីកនុងវ ិ្ ័យក្ិកមម និងធានាឱ្យស្ត្តីបានចូលរមួោ៉ាង
្កមម និងទទួលបានរបរោជន៍ពីលទធផលននការរកីចររមើនខផនករ្ដាកិចច ។ រោា ភិបាលក៏គួរ
ធានាឱ្យស្ត្តីម្មន្ិទធិរ្មើោន  ជាមួយបុរ្កនុងរគប់វ ិ្ ័យទាំងអ្់ រមួទាំង្ិទធិកាន់កាប់រទពយ
្មបតតិ និងរទពយរមួោន ផង។ ស្ត្តីគួរទទួលបានកិចចការពារ និងោាំរទពី ា្ំណាក់ការបរណត ញ
រចញរោយែុ្ចាប់ ការរ ាំរោភយកដីធលី និងបញ្ញា ទក់ទងនឹងការររបើរបា្់ទឹក ឬការខបង
ខចកធនធានធមមជាតិនានា។ 

 

៣. ោក់ខផនការរដើមបីលុបបាំបាត់គម្មល តរយនឌ័ររៅកនុងវ ិ្ ័យក្ិកមម និងជួយស្ត្តីឱ្យបានចូលកនុង
តាំខណងខដលរធវើការ្ររមចចិតតរៅលាំោប់ថាន ក់ទាំងអ្់។ ចាំបាច់រតូវភាជ ប់រោលការណ៍
្មភាពរយនឌ័រ ជាមួយនឹងការយកឈនុះរលើឧប្គគ្ងគម្រម្មប់ស្ត្តី។ 

 

៤. ផតល់អាទិភាពែព្់ដល់ការខរបកាល យ្ហរោ្ខ្នន តតូចររៅរបព័នធ រៅជា្ហរោ្ខ្នន តតូច
កនុងរបព័នធវញិ រពមទាំងររៀបចាំបណតុ ុះបណាត លអាំពីខផនការពាណិជជកមមរដើមបីធានាឱ្យម្មន 

និរនតភាពដល់្ហរោ្ខ្នន តតូចទាំងរនាុះ។ គួររផ្លត តការយកចិតតទុកោក់ជាពិរ្្រៅរលើ
គុណភាព បញ្ញា ្ុែភាព ការចុុះបញ្ជ ីពាណិជជកមម បទោា នចាប់ រពមទាំងការអភិវឌឍន៍ធនធាន
មនុ្ស និងការរគប់រគង។ រលើកទឹកចិតតឱ្យម្មនការបណតុ ុះបណាត លស្ត្តីអាំពីពាណិជជកមមាមវគគ
ររៀន្ូរត និង្ិកាខ ស្ថោ។ 

 

៥. ចាប់ការងាររតូវខតការពារស្ត្តីទាំងឡាយ ខដលរធវើការកនុងវ ិ្ ័យរ្ដាកិចចររៅរបព័នធ ដូចជាអនក
បររមើាមផទុះ (ខដលស្ត្តីវយ័រកមងជាររចើនកាំពុងរធវើការកនុងវ ិ្ ័យរនុះ) រដើមបីធានាកុាំឱ្យពួករគកាល យ
ជាជនរងររោុះពីការរកងរបវញ័្ច  ស្ថថ នភាពការងារដ៏លាំបាក ឬការរ ាំរោភជារដើម។ 

 

៦. ផតល់ឯកស្ថរបរចចករទ្ និងធនធានផលិតកមមរផសងៗដល់ក្ិករខដលម្មនដីតូច ជាពិរ្្
ក្ិករជាស្ត្តីរភទ រដើមបីជួយបរងាើនផលិតភាពក្ិកមម។ 

 

៧. ររៀបចាំឱ្យម្មនរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនពាក់ព័នធការងាររដើមបីកាត់បនថយហានីភ័យ និងការចាំណាយ 
កនុងរពលរកការងាររធវើ និងរដើមបីជួយស្ត្តីកនុងការ្ររមចចិតតពាក់ព័នធនឹងការងារឱ្យបាន្មរមយ។ 

 

៨. ររៀបចាំកមមវធីិរដើមបីបរងាើនឱ្កា្ការងារ ដូចជាកមមវធីិបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ការោាំរទដល់
ការងាររធវើ្រម្មប់ែលួនឯង និងជរមុញឱ្យម្មនចលនារៅមុែ (ឧទហរណ៍ ការាាំងទីលាំរៅ 
ការងារ ា្ំណង់ និងការកស្ថងភូមិថមីជារដើម)។ 
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៩. ចត់វធិានការមួយចាំនួន ចាំរពាុះពលករចាំណាកស្្ុកខដលរធវើការរៅររៅរបរទ្ ដូចជាការធានា
ឱ្យម្មនរបព័នធរផទរ និងរត ប់មកវញិកនុងតាំបន់ និងពរងឹងទាំនាក់ទាំនងជិត្និទធជាមួយរក្ួង
នានា ខដលពាក់ព័នធនឹងការងារចាំណាកស្្ុក និងជួញដូរមនុ្សរៅបររទ្។ 

 

១០. ធានាឱ្យរបជាពលរដាកាន់ខតររចើនរ ើង ជាពិរ្្ស្ត្តីរកីរកទទួលបានផលរបរោជន៍ពីរ្វា-
កមមឥណទនខ្នន តតូចរប្់រោា ភិបាល រដើមបីែចីថវកិារហូតដល់ ១.០០០ដុោល រ រោយមិនចាំបាច់
រ្នើ្ុាំឱ្យោក់បញ្ញច ាំរទពយ្មបតតិអវីមួយ។ 

 

១១. ររៀបចាំរោលនរោបាយ ខដលរលើកទឹកចិតតស្ត្តី ជាពិរ្្ស្ត្តីរកីរក កនុងការបរងាើតមុែរបររពម
ទាំងអាចបនតការងាររនុះតរៅមុែបាន ឧទហរណ៍ រោលការណ៍ចុុះបញ្ជ ីពាណិជជកមមងាយៗ
រពមទាំង្រមួលការបង់ពនធមិនឱ្យស្ថាំញុាាំជារដើម។ 

 

១២. ផតល់្ចច ប័នរលើអនុ្ញ្ញដ អនតរជាតិ ្តីពីកិចចការពារ្ិទធិរប្់ពលករចាំណាកស្្ុក្ម្មជិក 
និងរកុមរគួស្ថរ    អនកទាំងអ្់រនាុះ។ 
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ជំពកូ៦. អំរពហីិងាទកទ់ងនឹងមយនឌរ័ៈ ហងិាកនុងម្គួសារ  
 

១. ស្ថា នភាព 
 

 ចាំរពាុះពលរដាកមពុជាជាររចើន ផទុះ្ខមបងរៅខតជាកខនលងខដលរតួតរារោយគួរឱ្យរពួយបារមភ 
ខ្នល ាំង។ អវីខដលស្ត្តីទាំងរនុះភ័យខ្នល ចជាទីបាំផុត គឺពុាំខមនការោយីរ ាំខ្ននពី ា្ំណាក់មនុ្សចខមលករទ គឺភាព
កាចស្ថហាវរបចាំនថងខដលរបរពឹតតរោយស្ថច់ញាតិមិតតភ័កតិ និងមនុ្សជាទីស្្ឡាញ់រៅវញិ។ ការរ ាំរោភ
បាំពានរៅាមផទុះ្ខមបង គឺជាទរមង់ននអាំរពើហិងាមួយខដលរកើតរ ើងជាទូរៅបាំផុតមករលើស្ត្តីរភទ រពម
ទាំងជាមូលរហតុចមបងខដលនាាំឱ្យម្មនរបួ្ស្ថន មដល់ស្ត្តី្ថិតកនុងអាយុម្មនកូន។ រទុះជាម្មនបញ្ញា ខបប
រនុះរកើតរ ើងររចើនក៏រោយ ក៏ការផសពវផាយអាំពីបញ្ញា រនុះរៅាមរបព័នធផាយព័ត៌ម្មននានារៅម្មនករមិត
ទបរៅរ ើយ រោយរគគិតថា បញ្ញា ខដលរកើតរ ើងកនុងរងវង់រកុមរគួស្ថរ រទុះបីជាធងន់ធងរោ៉ាងណាក៏រោយ
ក៏រគរៅខតគិតថាជាររឿងនផទកនុងរកុមរគួស្ថរប៉ាុរណាណ ុះ។ 
 

 រោយស្ថរអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ រតូវបានរគចត់ទុកថាជាបញ្ញា នផទកនុងរប្់រកុមរគួស្ថរ ដូរចនុះបញ្ញា
រនុះរមើលរៅហាក់ដូចជាម្មនការពាក់ព័នធតិចតួចរៅកនុងយុតតិធម៌្ងគម និង្ិទធិមនុ្ស។ វាជាការផទុយោន
ស្្ ុះរោយការរ ាំរោភរលើរាងកាយរៅររៅផទុះរតូវបានចត់ទុកជាបទរលមើ្រពហមទណឌ  និងយល់ថាជា
អាំរពើអារកក់ ប៉ាុខនតមិនគិតដូចោន រទ រៅរពលខដលអាំរពើហិងារកើតរ ើងរៅកនុងរងវង់រគួស្ថរ ្ូមបីខតម្មនចាប់
ខដលខចង និងរថាា លរទ្អាំពីបញ្ញា រនុះចាំៗរហើយក៏រោយ។ ាមរមើលរៅរែើញថា ម្មនកាត ជាររចើនខដល
រារាាំងដល់ស្ត្តីមិនឱ្យរាយការណ៍អាំពីបញ្ញា អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររនុះ ដូចជាការទទួលស្ថគ ល់រប្់្ហគមន៍ 
ការភ័យខ្នល ចអាប់ឱ្នកិតតិយ្ ការមិនទទួលស្ថគ ល់ពី្ងគម ភាពឯករការរប្់ជនរងររោុះ រពមទាំងការមិន
បានយល់ពីចាប់កនុងការទប់ស្ថា ត់អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររទ។ 
 

 រោងាមការ្ិកាភាគររចើនរៅកមពុជា ចប់ាាំងពីទ្វតសមុនមកបានឆលុុះបញ្ញច ាំងឱ្យរែើញថា
ស្ត្តី ១នាក់ កនុងចាំរណាម ៥នាក់ ធាល ប់បានទទួលរងររោុះពី ា្ំណាក់អាំពីហិងាកនុងរគួស្ថរកនុងទរមង់ណាមួយ 
(រមួទាំងអាំរពើហិងាផលូវរភទ)។ រទុះជារកើតរ ើងររចើនដល់ករមិតរនុះក៏រោយ ក៏រគរជឿជាក់ថាបញ្ញា អាំរពើហិងា
រនុះរៅខតបានរាយការណ៍តិចតួចរៅរ ើយ។ ការ្ិកាមួយរប្់ការស្ស្ថវរជាវខ្នង្ុែភាព និងរបជា 

ស្ថស្ត្ត (CDHS) បានឱ្យដឹងថាស្ត្តី ២២% ធាល ប់រងររោុះពីការរ ាំរោភរលើរាងកាយ រ ាំរោភរលើផលូវរភទ និងផលូវចិតត
ពី ា្ំណាក់ស្ថវ មីរប្់ស្ត្តីទាំងអ្់រនាុះ។ ស្ត្តី១នាក់កនុងចាំរណាមស្ត្តី ១០នាក់ ធាល ប់ទទួលរងការរ ាំរោភ
បាំពានរលើរាងកាយពិតៗខតមតងពី ា្ំណាក់នដគូកនុងរយៈរពល១២ខែននការ្ិការនាុះ។ 
 

 ាមការស្ស្ថវរជាវរកមូលរហតុននអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររៅកមពុជា បានបងាា ញឱ្យរែើញថាបុរ្ជា
ររចើនម្មនអារមមណ៍ថា រតូវការអាំណាចរដើមបីរតួតរារលើភរោិរប្់បុរ្ទាំងរនាុះ ោក់ករមិតដល់ឥរោិបទ 
អាកបបកិរោិ និង្កមមភាពមួយចាំនួន។ ស្ត្តីរបម្មណ ៨៥% ខដលបាននិោយថាធាល ប់រងររោុះពី ា្ំណាក់
អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ បាននិោយថា ស្ថវ មីរប្់អនករនាុះគឺ “ោក់អាំណាចរតួតរាខ្នល ាំងណា្់”។ អាំរពើហិងា
កនុងរគួស្ថរអាចប៉ាុះពាល់ដល់កុម្មរៈ កនុងការ្ិកាមួយរប្់រក្ួងកិចចការនារមី្មន ២៥% ននបុរ្ និង ២០% 

ននស្ត្តីបាននិោយថា្ុទធខតធាល ប់បានរែើញ ឪពុកវាយម្មត យរោយផ្លទ ល់ខភនក។ 
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១.១ នយិមន័យ នងិក្បដភទននអដំពើហងិារនុងក្គសួារ 
 

 អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ គឺជាការររបើរបា្់កម្មល ាំង ទាំងផលូវចិតត រាងកាយ ផលូវរភទ ឬរ្ដាកិចចរោយ
បុគគលម្មន ក់ (ឬរកុមមនុ្ស) រដើមបីរតួតរារលើមនុ្សដនទរ្់រៅកនុងផទុះជាមួយោន 44។ របរភទអាំរពើហិងាកនុង
រគួស្ថររមួម្មន អាំរពើទាំងឡាយខដលបណាត លឱ្យម្មនការឈឺចប់ដល់ែលួនរបាណ ែូចខ្នតដល់រាងកាយ ឬ 

បណាត លឱ្យស្ថល ប់ដូចជា ការទុះ វាយ ទត់ធាក់ ោល់ ឬអាំរពើរផសងៗរទៀតខដលនាាំឱ្យររោុះថាន ក់ដល់្ុែភា
ព។ ទរមង់អាំរពើហិងាទក់ទងរយនឌ័រខដលរកើតម្មនជាទូរៅគឺៈ  
 

 ហិងាផលូវរភទៈ អាំរពើផលូវរភទ គឺការប៉ាុនប៉ាងរដើមបីទទួលបានការរមួរភទ ការនិោយ ឬរបាប់ជាមុនអាំពី
ផលូវរភទ ខដលភាគីមួយរទៀតមិនទទួលយក ឬអាំរពើបងខិតបងខាំផលូវរភទរលើមនុ្សណាម្មន ក់រោយផ្លទ ល់។ 
ឧទហរណ៍ ស្ថវ មីបងខាំភរោិឱ្យរមួរភទជាមួយ។ 
 

 អាំរពើហិងាផលូវចិតតៈ អាំរពើ ឬពាកយ្មតីខដលបណាត លឱ្យម្មន្ម្មព ធរលើផលូវចិតត ឬដាំរណើ រននការដឹង
រប្់អនកណាម្មន ក់ជាពិរ្្រលើស្ត្តីដូចជា ការគាំរាមកាំខហង គាំរាមទរលុយ រជររបម្មថ បរហិាររករ តិ៍ ផ្លត ច់
ទាំនាក់ទាំនងពីស្ថច់ញាតិ ឬ្កមមភាពបងខាំរបឆ្ាំងនឹងឆនទៈរប្់បុគគលណាម្មន ក់ ឧទហរណ៍ ការរមើលវរីដអូ
អា្អាភា្ជារដើម។ 

 

 អាំរពើ ឬពាកយ ា្ំដីខដលបណាត លឱ្យម្មនការភ័យខ្នល ចរោយការបាំភិតបាំភ័យ ដូចជាការគាំរាមកាំខហង 
រជររបម្មថ អាំរពើកាចស្ថហាវ និងបងខាំឱ្យផ្លត ច់ការទក់ទងជាមួយមិតតភ័កត និងរកុមរគួស្ថរជារដើម។ 

 

 អាំរពើហិងាខផនករ្ដាកិចចៈ អាំរពើទាំងឡាយណាខដលជាការោក់ករមិត ឬដកហូត្ិទធិរទពយ្មបតតិ 
ការររបើរបា្់ ការរគប់រគងកនុងរកុមរគួស្ថរ មាូបអាហារ ្រមលៀកបាំពាក់ ចាំណូល ឬធនធានរប្់ជនណាម្មន ក់ 
អាចរមួទាំងការបាំផ្លល ញ ឬោក់ករមិតមិនឱ្យម្មន្ិទធិរលើរទពយ្មបតតិ ឬធនធានរ្ដាកិចចរោយបងខាំ។ 
 

១.២ ចាប់ នងិដោលនដោបាយ 
 

ាាំងពី៣០ឆ្ន ាំ កនលងមក រគបាន្រងាតរែើញថា កមពុជាម្មនការអភិវឌឍន៍ោ៉ាងខ្នល ាំងកនុងវ ិ្ ័យរ្ដា-
កិចច ្ងគមកិចច វបបធម៌ ្ុែភាព ការអប់រ ាំ និងរទ្ចរជារដើម។ ការរោរព្ិទធិមនុ្សក៏ម្មនការលារបរ ើ្រ
ជាងមុនកនុងខផនកមួយចាំនួន រោយម្មនការជួយររជាមខរជងពី ា្ំណាក់អងគការមិនខមនរោា ភិបាល។ ខបបរនុះកតី
ក៏រៅខតម្មនគម្មល តោ៉ាងធាំរៅរ ើយ ជាពិរ្្ខផនក្ិទធិស្ត្តី និងអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ។ 
 

កមពុជាបានអនុម័តចាប់្តីពីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររៅឆ្ន ាំ២០០៥ កនុងរោលបាំណងរដើមបីទប់ទល់
ជាមួយអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ ការពារជនរងររោុះ និងពរងឹងរកុមរគួស្ថរ។ ែលឹមស្ថររប្់ចាប់នឹងអាចម្មន
រជាគជ័យ ក៏ប៉ាុខនតការអនុវតតន៍រៅទន់រែាយរៅរ ើយ។ 
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 វកា្័ពទរយនឌ័រមកពីរក្ួងកិចចការនារ ី។ 
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 ឧប្គគមួយដ៏ធាំមួយគឺ “ចាប់ស្្ី”។ ចាប់ស្្ី គឺជារកមររៅផលូវការខដលោក់ករមិតឱ្យស្ត្តីរធវើ
អាកបបកិរោិឱ្យបាន្មរមយជានារ ី និងស្ត្តី “គួរឱ្យរោរព”។ ការនិោយែចរខ្នច យអាំពីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ 

ររបៀបដូចជាការបងាា ញនូវភាពខដលមិន
ស្ថា ត្ាាំរប្់រកុមរគួស្ថររៅវញិ “រខ្ន
អាវមិនស្ថា ត” ខដលជាអាំរពើផទុយរៅនឹង
រកិតយរកមរនុះ។ ការអនុវតតន៍ចាប់រតូវ
បានរារាាំងរោយបញ្ញា កងវុះឯកស្ថរ និង 

រហោា រចនា្មព័នធ ដូចជា ជរមក រមធាវ ី
ម្មន្មតថភាពរបព័នធជួយ ខផនកផលូវចិតត
ដល់ជនរងររោុះ រៅរកមខដលឆ្ប់យល់
អាំពីបញ្ញា  និងកមមវធីិអប់រ ាំជារដើម។ រលើ្
ពីរនុះរៅរទៀត ស្ត្តីកមពុជាភាគររចើនពុាំ
បានដឹងអាំពីចាប់រនុះរទ អាស្្័យពុាំទន់
ម្មនការផសពវផាយទូលាំទូោយ និង 

អរាអនកខរភាពែព្់កនុងចាំរណាមស្ត្តីរៅាមជនបទជារដើម។ បញ្ញា អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររតូវបានយល់ដឹង
តិចតួចជាទីបាំផុត រោយែលុះយល់ថា អាំរពើហិងា គឺជាវធីិ្មរមយមួយរដើមបីរោុះស្ស្ថយ និងរបឈមជាមួយ 

បញ្ញា ។ បរោិកា្ែវុះ្ីលធម៌ និង              បាននាាំមកនូវកងវុះការ            ស្ត្តីរង
ររោុះ។ ្ងគមកមពុជាកាំណត់ថាស្ត្តីរតូវខតចុុះចូលជាមួយបុរ្ ខដលជាអនករតូវរតួតរារលើស្ត្តី្ូមបីខតការ
រតួតរារោយររបើហិងាក៏រោយ។ 
 

១.៣ ស្តសតើជនជាតដិ ើមភាគតចិ នងិស្តសតើពកិារ 
 

 រោងាមរបាយការណ៍រប្់ PSF-ONGD
45

 (២០០៨) បានបងាា ញឱ្យរែើញថា ស្ត្តីជនជាតិរដើមភាគ
តិចចាំនួន ១៥% ខដលបាន្ម្មភ ្ន៍ ធាល ប់ទទួលរងររោុះពី ា្ំណាក់អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ។ របខហល ២៥% 

ននស្ត្តីទាំងរនុះបានយល់ថា អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ គឺជាអាំរពើរតឹមរតូវ (រៅទូទាំងរបរទ្ ៥៥% CDH
46

 ឆ្ន ាំ
២០០៥) និង៦៧% មិនខ្វងរកជាំនួយពីខ្នងររៅរទ (រៅទូទាំងរបរទ្ ៨១% GTZ-PWR

47
 និងរក្ួងកិចចការ

នារ ី ឆ្ន ាំ២០០៩)។ ករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរភាគររចើន គឺពាក់ព័នធជាមួយការររបើរបា្់ររគឿងស្្វងឹ  
(៥៨%)។ ស្ត្តីមួយចាំនួនបានតាូញខតារថា “រតូវបានបងខាំឱ្យរួមរភទជាមួយស្ថវ មី ្ូមបីខតរពលម្មនជមងឺ ឬរទើបខត
្រម្មលកូនរហើយក៏រោយ”។ 
 

 របជាពលរដារៅាមភូមិជាង ៩០% បុរ្ (៩៤%) និងស្ត្តី (៩៥%) បាននិោយថា ្ុទធខតធាល ប់បាន
ដឹងអាំពីហិងាកនុងរគួស្ថរកនុងភូមិរប្់អនកទាំងរនាុះ។ ការយល់ដឹងរប្់មង្ក្នតីអនុវតតចាប់អាំពីបញ្ញា អាំរពើហិងា
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 Psicólgos Sin Fronteras ONGD  
46 ការ្ិកាអាំពី្ុែភាព និងរបជាស្ថស្ត្តកមពុជា ។ 
47

 Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (រក្ួង្ហព័នធអាលលឺម៉ាង់)- ការរលើក្ទួយ្ិទធិស្ត្តី ។ 
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កនុងរគួស្ថររៅកនុងភូមិ គឺែព្់ជាងការយល់ដឹងរប្់របជាពលរដារៅកនុងភូមិ ាមរមើលរៅរបខហលជាមកពី
តួនាទីននការដឹកនាាំ48។ 

 

 មង្ក្នតីអនុវតតចាប់ និងអនកភូមិបានបញ្ញជ ក់ថា ការរ ាំរោភរលើរាងកាយ និងពាកយ្មតី គឺជាករណីរកើត
រ ើងទូរៅជាងរគបាំផុត។ អនកភូមិភាគររចើនបានរលើករ ើងអាំពីការរ ាំរោភរោយពាកយ្មតី (៩៥%) ប៉ាុខនតការ
រ ាំរោភរលើរាងកាយក៏មិនទបជាងឆ្ង យខដរ (៧៥%) ។ មង្ក្នតីអនុវតតចាប់ម្មនការយល់ដឹងអាំពីរបរភទនានានន
អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរររចើនជាងអនកភូមិ49។ ការ្ិកាថាន ក់មូលោា នក៏បានោតរតោងឱ្យរែើញផងខដរថា 
ដាំរណាុះស្ស្ថយទូរៅបាំផុតចាំរពាុះបញ្ញា អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ គឺការអនតរគមន៍ររៅផលូវការ ឬាមរបនពណីពី

ា្ំណាក់អនកជិតខ្នង ឬរមភូមិ។ អនកភូមិជាអនករដើរតួនាទីោ៉ាង ា្ំខ្នន់កនុងកិចចអនតរាគមន៍រពលម្មនអាំរពើហិងា
កនុងរគួស្ថររកើតរ ើង។ មង្ក្នតីអនុវតតចាប់រ្ទើរខតទាំងអ្់បាននិោយថា អនកជិតខ្នង ឬអនកភូមិរផសងៗរទៀត
នឹងរធវើអនតរាគមន៍កនុងករណីម្មនបញ្ញា ខបបរនុះរកើតរ ើង។ ៦២%ននអនកភូមិ និង៨៥% ននមង្ក្នតីអនុវតតចាប់បាន
រលើករ ើងថា អនកជិតខ្នងខតងខតបានពាោមបញ្ឈប់អាំរពើហិងា។ រមភូមិក៏ហាកដូចជារដើរតួនាទីោ៉ាង

ា្ំខ្នន់ខដរ។ ៨២% ននមង្ក្នតីអនុវតតចាប់ និង៦៨%អនកភូមិបាននិោយថាកាលពីមុនរមភូមិបានរធវើអនតរាគមន៍
កនុងករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ50។ 
 

 មង្ក្នតីអនុវតតចាប់រ្ទើរខតទាំងអ្់ (៩៧%) បាននិោយថា អនកទាំងរនាុះនឹងចត់វធិានការ
អនតរាគមន៍កនុងករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ ប៉ាុខនតអនកភូមិម្មនរតឹមខត៧២% ប៉ាុរណាណ ុះខដលហា នអនតរាគមន៍ខបប
រនុះ។ កិចចអនតរាគមន៍ទូរៅបាំផុតខដលបានរលើករ ើង គឺរៅដល់ផទុះជនរងររោុះខតមតងរហើយឃ្លត់ជនខដល
របរពឹតតបទរលមើ្ (ស្ត្តី ៧១% បុរ្ ៤៨% និងមង្ក្នតីអនុវតតចាប់ ៦៩%)

51។ 
 

 កិចចអនតរាគមន៍ ៣ របរភទរទៀតរតូវកត់្ម្មគ ល់ពី ា្ំណាក់អនកចូលរមួ្ម្មភ ្ន៍គឺៈ ១- ការពិររោុះ
រោបល់ ២- រកជាំនួយខផនករវជជស្ថស្ត្ត ៣- រកជាំនួយខផនកចាប់់។ ចាំរពាុះស្ត្តីពិការពុាំម្មនទិននន័យគួរឱ្យរជឿជាក់
បានរទអាំពីបញ្ញា រនុះ ដូរចនុះរយើងរោន់ខត្ននិោា នអាំពីស្ថថ នភាពអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររប្់អនកទាំងរនាុះ។ 
ប៉ាុខនតរបើពិនិតយរមើលរតឹមខតភាពោក់កាំបាាំង និង្ងប់រ្ងៀមរប្់អនកទាំងរនាុះ គឺជារកុមមួយងាយរងររោុះ 

ជាទីបាំផុត។ 

 

១.៤ ការផសពវផាយ នងិការអនុវតតន៍ចាប់ 
 

 រទុះបីជារោា ភិបាល និង្ងគម្ីុវលិបានចត់វធិានការជាជាំហា នៗរដើមបីទប់ស្ថា ត់អាំរពើហិងាកនុង 
រគួស្ថរោ៉ាងណាក៏រោយ ក៏បញ្ញា រៅខតរកើតម្មនរោយស្ថរខតៈ 
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 Ibid. ឯកស្ថរដខដល ដូចខ្នងរលើ ។ 
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 បញ្ញា ផសពវផាយចាប់ៈ ជាទូរៅរៅាមតាំបន់ជនបទរបជាពលរដាមិន្ូវបានដឹងអាំពីចាប់រទ។ 

មង្ក្នតីអនុវតតចាប់មួយចាំនួនរៅាមជនបទ មិនទន់បានទទួលចាប់្តីពីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររៅរ ើយខដរ 
រហើយមនុ្សជាររចើនពុាំបានដឹងអាំពីចាប់រនុះរទ រោយស្ថរខតការផសពវផាយរៅម្មនករមិតរៅរ ើយ។ 
 

 បញ្ញា អនុវតតចាប់ៈ អាជាញ ធរមូលោា នមួយចាំនួនរៅខតបនតរធវើការ្រមុុះ្រមួលដខដលកនុងករណី
អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ រដើមបីរជៀ្វាងការខលងលុះោន ។ អាជាញ ធរមួយចាំនួនរនុះ ហាក់ដូចជាពុាំទន់យល់បាន
រទថា រោងាមចាប់្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួស្ថរម្មនខតតុោការប៉ាុរណាណ ុះរទ ខដលម្មនអាំណាចរធវើការ
្រមុុះ្រមួលខបបរនុះបាន។ ចាប់រនុះ មិនបានផតល់អាំណាចឱ្យអាជាញ ធរមូលោា នរធវើការ្រមុុះ្រមួលកនុង
បញ្ញា ទាំនា្់រទ ។ រកុមអងគការ្ងគម្ីុវលិក៏បាននិោយថា ករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរជាររចើនមិនរតូវ
បានបញ្ជូ នរៅតុោការរដើមបីផតនាទ រទ្រទ ខដលជាទរងវើផទុយរៅនឹងម្មរា១៥ ននចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
អាជាញ ធរររចើនខតបងខាំឱ្យគូភាគីស្ថវ មីភរោិទាំងពីរនាក់រធវើការ្រមុុះ្រមួលោន  រោយពុាំគិតពីភាពធងន់ធងរនន
ករណីរ ើយ។ 
 

 ការផសុះផារៈ អាជាញ ធររៅខតបនតបងខាំស្ត្តីឱ្យចុុះចញ់ ចាំរពាុះមនុ្សខដលរ ាំរោភបាំពានរលើស្ត្តី 
រោយអាជាញ ធរយល់ថា បុរ្ គឺជាអនកដឹកនាាំកនុងរកុមរគួស្ថរ រហើយជាទូរៅរបាប់ជនរងររោុះរោយអាំរពើ
ហិងាកនុងរគួស្ថរថា កុាំរធវើឱ្យស្ថវ មីែឹង។ អាជាញ ធរទាំងរនាុះក៏អាចផតល់នូវដាំបូនាម នមិន្មរមយែលុះខដរ ដូចជាការ
របាប់ស្ត្តីថា នាងគួរខត “រ ើ្ចញញឹមឱ្យបានររចើនជាងរនុះោក់ស្ថវ មី រពមទាំងនិោយរោយ្មតីទន់ភលន់ និង
ខផាមខលាមរៅកាន់ស្ថវ មី“។ រោលរៅកនុងការ “ជួយ” រនុះគឺជាការរលើកទឹកចិតតឱ្យជនរងររោុះ ខដលរៅរ្់រាន
ម្មនជីវតិពីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ បនតរ្់រៅជាមួយជនខដលរ ាំរោភបាំពានរលើនាងតរៅរទៀត។ ឥរោិបទ
ខបបរនុះជាការរលចរចញពីឥទធិពលននរបនពណី និងទាំរនៀមទម្មល ប់ ប៉ាុខនតនាាំឱ្យម្មនររោុះថាន ក់ធងន់ធងរចាំរពាុះជន
ខដលរៅរ្់រានម្មនជីវតិពីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ រពមទាំងកូនរៅរប្់អនកទាំងរនាុះផងខដរ។ 
 

 តាំណាង        កនុងករណីអាំរពើហិងាកនុងរគសួ្ថរៈ រកុមអនកចាប់ការពារ្ិទធិមនុ្សកមពុជា (CDP) 

របមូលព័ត៌ម្មនបានោ៉ាងររចើនអាំពីករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ។ កនុងចាំរណាមករណីចាំនួន១០០ ោម នជនរង
ររោុះណាម្មន ក់បានោក់បណតឹ ងបតឹងឱ្យម្មនការរចទរបកាន់ស្ថវ មីរប្់អនកទាំងរនាុះរទ រទុះបីជាដឹងថាអនក
ទាំងរនាុះម្មន្ិទធិរធវើខបបរនុះក៏រោយ។ នីតិវធីិរពហមទណឌ រតូវបានអនុវតតខតរពលណា ខដលជនរងររោុះ
បាត់បង់អាយុជីវតិប៉ាុរណាណ ុះ។ 
 

 ការរ ាំរោភផលូវរភទៈ ជនរងររោុះរោយអាំរពើរ ាំរោភផលូវរភទភាគររចើនទទួលអារមមណ៍អាម្ម៉ា ្់ោ៉ាង
ខ្នល ាំង។ ជនរងររោុះទាំងរនាុះមិនហា ននិោយអាំពីររឿងខបបរនុះរទ។ ស្ត្តីខដលជាជនរងររោុះរនុះ រតូវបាន
ររ ើ្ រអើងរោយរបរោលាមរយៈការមិនផតល់ឱ្កា្ឱ្យបានជួបមង្ក្នតីខដលជាស្ត្តី ខដលអាចម្មនការយល់
អារមមណ៍រប្់ជនរងររោុះបានររចើន។ អងគការ្ងគម្ីុវលិជាររចើនបានរធវើការបណតុ ុះបណាត លដល់អាជាញ ធរ 
កនុងការរោុះស្ស្ថយបញ្ញា រ ាំរោភផលូវរភទរនុះ ប៉ាុខនតកនលងមកឥទធិពលននការបណតុ ុះបណាត លបានតិចតួច 
រៅវញិ។ 
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២. មូលសេតចុ្បំងសដ្ើមបទីបស់្ថា តអំ់សពើេិងាក្នងុប្រសួ្ថរសៅក្មពុជា 
 

 អាំរពើហិងាទក់ទងនឹងរយនឌ័រកនុងរងវង់រកុមរគួស្ថរ ររចើនខតបនសល់ទុកតកូនរៅជាំនាន់ររកាយៗ 
រទៀត។ កូនៗរប្់ជនណា ខដលធាល ប់រ ាំរោភបាំពានរលើរាងកាយរោយហិងា ររចើនខតធាល ក់ចូលរៅកនុងអាំរពើ
ហិងាកនុងរគួស្ថរខដរ រោយែលុះកាល យជាអនករបរពឹតត និងែលុះរទៀតកាល យជាជនរងររោុះជារដើម។ ាមការ្ិកា 
ក៏បានបងាា ញឱ្យរែើញផងខដរថា កូនៗខដលរកើតកនុងរគួស្ថរខដលម្មនអាំរពើហិងា ររចើនខតរបរពឹតតអាំរពើហិងា
រលើកូនៗរប្់អនកទាំងរនាុះ រពមទាំងរបរពឹតតអាំរពើហិងាខ្នងររៅផទុះផងខដរ។ វដតននអាំរពើដ៏កាចស្ថហាវរនុះ
រតូវខតលុបបាំបាត់រចលឱ្យអ្់។ 
 

 រគបានរករែើញថា ម្មនភាពស្្បោន ោ៉ាងខ្នល ាំងរវាងអាកបបកិរោិខ្នងកនុង និងររៅផទុះ។ រប្ិនរបើ
របព័នធោប្ងាត់រលើស្ត្តី និងកុម្មរមី្មនលកខណៈអនុររោុះរៅកនុងរកុមរគួស្ថរ រនាុះបញ្ញា រនុះ ក៏រតូវបាន
អនុររោុះរៅកនុង្ងគមទាំងមូលខដរ ។ ការ្ិការលើបញ្ញា រនុះបានបងាា ញដខដលៗថា អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ
ជាកាត ា្ំខ្នន់ននបញ្ញា ្ងគម ដូចជានាាំឱ្យកូនៗកាល យជាកុម្មរអនាថា រកើតម្មនពលកមមកុម្មរ និងរព្ាចរ
កុម្មរជារដើម។ 
 

 រនុះក៏ជាបញ្ញា ្ុែភាពស្ថធារណៈ 

ខដរ។ អាំរពើហិងាបាននាាំមកនូវភាពទន់រែាយ 
ជួនកាលអ្់មួយជីវតិ ប៉ាុះពាល់រលើរាងកាយ 
ផលូវចិតត ជីវភាព្ងគមរប្់ស្ត្តី និងកុម្មរ។ី 

 

 អាំរពើហិងាទក់ទងនឹងរយនឌ័រកនុង
រគួស្ថរប៉ាុះពាល់ដល់ការអភិវឌឍន៍ និងផលិត
ភាពននរគប់្ងគមទាំងអ្់។ ជាទូរៅបចចុបបនន
រនុះ ស្ត្តីរតូវបានចត់ទុកជា្រ្ររទូងននការ
អភិវឌឍន៍របកបរោយនិរនតភាព។ កិចចការពារ្ិទធិរប្់អនកទាំងរនាុះ និងការរលើកកាំព្់ស្ថថ នភាព គឺជា
ការងារម្មនស្ថរៈ ា្ំខ្នន់បាំផុតកនុងដាំរណើ រការរផសងៗ ាាំងពីការរធវើខផនការរគួស្ថររហូតដល់ការផលិតរ្បៀង
អាហារ។ បាំណងរបាថាន  និង្មិទធិផលរប្់ស្ត្តីរតូវរងផលប៉ាុះពាល់អវជិជម្មនរោយអាំរពើហិងា និងការគាំរាម
កាំខហងរោយហិងារៅកនុងចិតត។ ឥទធិពលអវជិជម្មន ននអាំរពើហិងាអាចចក់ឬ្គល់ោ៉ាងររៅាាំងពីវយ័ 

កុម្មរ រពលខដលរបូរាងននអាំរពើហិងាចប់រផតើមរ ាំខ្ននដល់ការស្្នមរប្់កុម្មរអាំពីអវី ខដលអនកទាំងរនាុះអាច
រធវើបាន និងពីអវីខដលចង់រធវើរៅរពលធាំរ ើង។ រនុះគឺជារមររៀនខដលអនកទាំងរនាុះមិនអាចបាំរភលចបាន 

រ ើយ។ 
 

៣. ប្រស្ថា  
 

 ការរបកាន់ឥរោិបទៈ កនុងរគប់្ងគមទាំងអ្់ ភាពរកីរក ការររ ើ្ រអើង ការបាំរភលចរចល និង 

អរ្ថរភាព្ងគម គឺជាកាត ខដលបណាត លឱ្យម្មនអាំរពើហិងារលើស្ត្តី។ ប៉ាុខនត្រតូវដ៏យូរអខងវងនន្នតិ្ុែ និង
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រ្ចកតីនថលថនូររប្់ស្ត្តី គឺឥទធិពលវបបធម៌ខដលទុកឱ្យបុរ្ជាអនករតួតរា រហើយរធវើរអាយស្ត្តីរៅររកាម
អាំណាច ។ ឥទធិពលរនុះ ររចើនខតរតូវបានបិទបាាំងថាជា “របនពណី”។ ប៉ាុខនតអាំរពើហិងាោប្ងាត់រលើស្ត្តី និង
កុម្មរោីម នអវីខរបរបួលរស្ថុះ។ រនុះគឺជាឧបករណ៍អាំណាច ខដលអាចម្មនការផ្លល ្់បតូរដូចជាការរបកាន់ពូជ
ស្ថ្ន៍ខដរ។ ប៉ាុខនតរោយស្ថរបញ្ញា រនុះពាក់ព័នធនឹងឬ្គល់វបបធម៌ខ្នល ាំងរពក ដូរចនុះការែិតែាំរដើមបីខកខរប
ឥរោិបទអវជិជម្មនរប្់បុរ្របរពឹតតចាំរពាុះស្ត្តី តរមូវឱ្យម្មនវធិានការមិនរតឹមខតរធវើាមវធីិស្ថស្ត្តចាប់
ប៉ាុរណាណ ុះរទ ប៉ាុខនតរតូវរធវើាមវធិានការអត់ធមត់ និងយុទធស្ថស្ត្តដ៏ ល្ ្នវ អនុវតតរលើចាំណុចរបឈមជាររចើន។ 
 

 អាជាញ ធរៈ រោងាមការ្ិការប្់ DCA/CA រៅឆ្ន ាំ២០០៩ បានឱ្យដឹងថា អាំរពើពុករលួយ គឺជា
ឧប្គគចមបងចាំរពាុះកិចចអនតរាគមន៍ករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ។ អាជាញ ធរ ដូចជារបធានភូមិ រមែុាំ និង
នគរបាលមូលោា នជារដើម រៅខតគិតថាអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ គឺជាបទរលមើ្តូចាចខដលរធវើឱ្យរគអនុវតត
ចាប់មិនបានរតឹមរតូវ រពមទាំងរធវើឱ្យស្ថថ នភាពបញ្ញា រនុះកាន់ខតពិបាកខ្នល ាំងរ ើងៗ។ រហើយអវីខដលកាន់ខត
ពិបាកខថមរទៀត គឺមង្ក្នតីទាំងឡាយ្ុទធខតរធវើការពឹងខផាករៅរលើរបាក់កនរម។ ស្ត្តីជាររចើនពុាំម្មនលទធភាព និង
មិនចង់្ូកអាជាញ ធរ រដើមបីឱ្យជួយរោុះស្ស្ថយបញ្ញា រប្់អនកទាំងរនាុះរទ។ រហតុរនុះរហើយរទើបម្មនការ
ររ ើ្ រអើងចាំរពាុះស្ត្តីរកីរក ខដលអនកទាំងរនាុះខតងខតមិន្ូវទទួលបានការជួយឱ្យទន់រពលរវោ និងម្មន
រប្ិទធិភាពពី ា្ំណាក់អាជាញ ធរម្មន្មតថកិចចរ ើយ។ 
 

 ជនរងររោុះខដលជាស្ត្តីៈ ភាគររចើនខតងខតពឹងខផាករលើស្ថវ មីទាំងស្្ុង បញ្ញា រនុះរហើយអាចម្មន
ឥទធិពលរលើស្ត្តីកនុងការរជៀ្វាងមិនហា នរបឈមមុែនឹងស្ថវ មីាមផលូវចាប់រទ។ ស្ត្តីក៏អាចែវុះទាំនុកចិតតរលើ 
រប្ិទធិភាពរប្់អាជាញ ធរកនុងការរធវើអនតរាគមន៍ផងខដរ រោយស្ថរអាជាញ ធរររចើនខតពឹងខផាករលើការផសុះផារ
ខ្នល ាំងហួ្រហតុរពក ខដលអាចនាាំឱ្យអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរកាន់ខតធងន់ធងរជាងមុនរៅរទៀត។ ទនទឹមនឹងរនុះក៏
ម្មនស្ត្តីមួយចាំនួនភ័យខ្នល ចការ្ង្ឹកពី ា្ំណាក់ស្ថវ មីផងខដរ។ 
 

 មង្ក្នតីកិចចការនារៈី មនទីរកិចចការនាររីែតតរតូវបានបរងាើតរ ើងកនុងរែតត-រកុងចាំនួន២០ រហើយរៅកនុង
មនទីរនីមួយៗ រមួម្មនរបធាន អនុរបធាន និងរបធានការោិល័យម្មនពីពីររៅបីនាក់ ខដលរតូវបានររជើ្ររ ើ្
រោយអភិបាលរែតត។ មង្ក្នតីកិចចការនារមួីយចាំនួនរតូវបានទទួលស្ថគ ល់រោយចាប់ថាជា “មង្ក្នតីយុតតិធម៌” ប៉ាុខនត 
មង្ក្នតីជាររចើនរៅមិនទន់បានរធវើ្មបថចូលកាន់តាំខណង ឬមិនទន់បានទទួលការខតងាាំងស្្បចាប់រោយ
អនុរកិតយរៅរ ើយរទ។ រោា ភិបាលកាំពុងរបឹងខរបងរដើមបីរកានូវតួនាទីរនុះ ប៉ាុខនតម្មនរែតតចាំនួនរបាាំរៅមិន
ទន់បានររជើ្ាាំងមង្ក្នតីទាំងរនាុះរៅរ ើយរទ ដូចជារែតតរកាុះកុង រពុះ្ីហនុ មណឌ លគីរ ី រពុះវហិារ និង 
ឧតតរម្មនជ័យជារដើម។ កនលងមកការងារររៀបចាំយនតការ រោយផលូវចាប់រដើមបីការពារអាំរពើរ ាំរោភរៅមិនទន់
រជឿនរលឿនរៅរ ើយ។ 
 

 រមែុាំ រៅ្ងាត់ៈ ចាប់បានតរមូវឱ្យរមែុាំរធវើអនតរាគមន៍កនុងករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ រហើយរតូវ
ខតរចញនូវរ្ចកតី្ររមចរដាបាលរដើមបីរកា្ុវតថិភាពរប្់ជនរងររោុះ។ ប៉ាុខនតរោងាមការ្ិកាស្ស្ថវ 
រជាវភាគររចើនបានឱ្យដឹងថា រមែុាំមួយចាំនួនតូចប៉ាុរណាណ ុះបានរធវើអនតរាគមន៍កនុងករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ
រនុះ។ រោយរមែុាំភាគររចើនបានយល់ថា មិនរតូវចត់វធិានការរទ ពីររពាុះមិនទន់ទទួលបានរបកា្ពីរោា  
ភិបាលរៅរ ើយ។ បញ្ញា រនុះ បានរធវើឱ្យម្មនផលប៉ាុះពាល់ជាអវជិជម្មនដល់ជាំរនឿរជឿជាក់រប្់ស្ត្តីចាំរពាុះ 
លទធភាពរប្់អាជាញ ធរកនុងការរធវើអនតរាគមន៏របកបរោយរជាគជ័យ។ 
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 ្ុវតថិភាព និងការរភៀ្ែលួនៈ ជនរងររោុះស្ត្តីរតូវការកខនលងរភៀ្ែលួនម្មន្ុវតថិភាពរពលរត់រគច 
ពីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ។ បញ្ញា រនុះ ជាការលាំបាក្រម្មប់អាជាញ ធរមូលោា ន រោយស្ថរខតកងវុះខ្នតជរមក
ម្មន្ុវតថិភាព។ 
 

៤. អនសុ្ថសន ៍
 

 ្ូម ា្ំណូមពររោា ភិបាល្ូមរមាត ៈ 
 

  ១) ផសពវផាយចាប់នានាដល់របជាពលរដារគប់ស្្ទប់វណណៈទាំងអ្់។ 
 

២) បរងាើនចាំនួនស្ត្តីកនុងតួនាទី ខដលរតូវរធវើការ្ររមចចិតតរៅរគប់លាំោប់ថាន ក់ទាំងអ្់កនុងជួររោា  
ភិបាលរដើមបីឱ្យជនរររោុះ រោយអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរម្មនអារមមណ៍កក់រៅត ជាងមុនកនុងការ
ខ្វងរកជាំនួយ។ 

 

៣) រធវើការបណតុ ុះបណាត លចាប់្តីពីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ ខដលពាក់ព័នធដល់អាជាញ ធរម្មន្មតថ
កិចចទូទាំងរបរទ្។ 

 

 ៤) របឹងខរបងបរងាើនចាំនួនរៅរកម រមធាវ ីនិងមង្ក្នតីនគរបាលស្ត្តីឱ្យបានកាន់ខតររចើនជាងមុន។ 
 

៥) របឹងខរបងបរងាើនបរមិ្មណជរមក្ុវតថិភាព និងរ្វា្ងគមឱ្យបានររចើនជាងមុន រមួទាំងការ 
បណតុ ុះបណាត ល វជិាជ ជីវៈ រៅរពលណាខដលចាំបាច់្រម្មប់ជនរងររោុះរោយអាំរពើហិងាកនុងរគួ
ស្ថរ។ 

 

៦) រ្នើឱ្យម្មនការបរងាើនចាំនួនថវកិាជាតិ រដើមបីអនុវតតកមមវធីិរបឆ្ាំងអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរឱ្យបាន
្មរមយ។ 

៧) ជរមុញឱ្យម្មន្ហរោ្ ខដលកាន់កាប់រោយស្ត្តីរដើមបីឱ្យស្ត្តីកាន់ខតម្មនឯករាជយភាពខ្នង
ហិរញ្ដវតថុ។ 

 

៨) ផតល់មូលនិធិឱ្យបានររចើនខថមរទៀតដល់ជាំនួយខផនកចាប់ដល់ជនរងររោុះរោយអាំរពើហិងាកនុង
រគួស្ថរ និងកមមវធីិអប់រ ាំស្ត្តីអាំពី្ិទធិរប្់អនកទាំងរនាុះ។ 

 

៩) រលើក្ទួយការាមោនឱ្យបានខ្នល ាំងកាល  និងរោយមិនលាំរអៀងរយនឌ័ររោយអាជាញ ធរអាំពីបណតឹ ង
អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ។ 

 

១០) អនុវតតការអប់រ ាំរោយឥតគិតនថលចាំរពាុះកុម្មរ ីនិងស្ត្តីទាំងអ្់។ 
 

១១) ផតល់ការពាបាល្ុែភាពរោយឥតគិតនថលដល់រគួស្ថររកីរក។ 
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ជំពកូ ៧. អំរពហីិងាទកទ់ងនឹងមយនឌរ័ៈ អំរពរំីរោភរសពសនថវៈ ការជញួ រូ នងិការ
របៀត្របៀនរករ តិ៍ខ្មម ស 
 

១. ស្ថា នភាព 
 

 អាំរពើហិងាទក់ទងនឹងរយនឌ័ររកើតរ ើងទូរៅរៅកមពុជា រទុះបីជារតូវបានរាយការណ៍មិនបានរគប់
ករណីក៏រោយ។ បញ្ញា អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថររៅខតម្មនករមិតែព្់រៅរ ើយ ចប់ាាំងពីទ្វតសកនលងមក 
ចាំខណកឯរបាយការណ៍្តីពីអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈម្មនការរកើនរ ើង។ រគពុាំអាចរកទិននន័យ ខដលអាចរជឿ
ជាក់បានអាំពីអាំរពើរកងរបវញ័្ច ផលូវរភទខដលរកើតរ ើងឥតឈប់ឈរ     បញ្ញា រនុះហាក់ដូចជា        
កនុង្ងគមកមពុជាក៏   52។ ជារបនពណី ទាំនាក់ទាំនងរយនឌ័របានោក់ឱ្យស្ត្តីរៅទបជាងបុរ្ រោយស្ត្តី
ទទួលបានអប់រ ាំររៀន្ូរតទបជាង និងកាន់តាំខណងខដលម្មនអាំណាចតិចតួច។ អាំរពើហិងាខដលទក់ទងនឹង
រយនឌ័រជាធមមារតូវបានបិទបាាំងរោយស្ថរខតភាពរ្ងៀមស្ថង ត់ និងភាពរអៀនខ្នម ្់រោយម្មនយល់ែុ្ថា 
ការនិោយអាំពីបញ្ញា រនុះរ ើងអាចនាាំមកនូវ  អាប់ឱ្ន       ។ បញ្ញា រនុះ ក៏រតូវពិនិតយរមើលកនុងបរបិទ 

វបបធម៌ននអាំរពើហិងា និងនិទទណឌ ភាពទូរៅរៅកមពុជាផងខដរ រោយអាំរពើហិងាគឺជាវធីិមួយ្រម្មប់រោុះ
ស្ស្ថយបញ្ញា ជាំរោុះខដល្ងគមទទួលយកបាន រហើយជនរលមើ្ករមរតូវបានផតនាទ រទ្ណា្់53។ 
 

 រោា ភិបាល និងអងគការមិនខមនរោា ភិបាលបានរបឹងខរបងការពារ្ិទធិស្ត្តីអាំពីបញ្ញា ដូចជា អាំរពើ
ហិងាកនុងរគួស្ថរ ការជួញដូរមនុ្ស និងរ ាំរោភរ្ព្នថវៈជារដើម។ ខផនការ្កមមភាពជាតិរដើមបីទប់ស្ថា ត់
អាំរពើហិងារលើស្ត្តី រតូវបានអនុម័តរោយរកុមរបឹការដាមង្ក្នតីជារោលការណ៏្រម្មប់ការរធវើអនតរាគមន៍បនត។ 
ការពរងឹងរកបែណឌ ចាប់ខដលរតូវររបើរបា្់្រម្មប់រោុះស្ស្ថយអាំរពើហិងារលើស្ត្តី ម្មនការរកីចររមើនរៅ
មុែោ៉ាងររចើន។ ចាប់ទាំងអ្់ចាំនួន៨ រតូវបានអនុម័តរ ើងរដើមបីការពារ្ិទធិស្ត្តី រនុះមិនរាប់ទាំងចាប់រដា
ធមមនុញ្ដននរពុះរាជាណាចរកកមពុជារទ ខដលរួមម្មនបញ្ដតតិមួយចាំនួនការពារ្ិទធិស្ត្តីផងខដរ54។ កមពុជាបាន 
ចុុះ្ចច ប័នរលើអនុ្ញ្ញដ អនតរជាតិ ្តីពីការលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ(CEDAW)
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កមពុជាក៏ជា្ម្មជិកននអងគការពលកមមពិភពរោក (ILO) ផងខដរ រហើយក៏បានផតល់្ចច ប័នរលើលិែិតូបករណ៍
អនតរជាតិជាង១០ ខដលម្មនខចងអាំពីកិចចការពារកមមករស្ត្តីជាមូលោា ន។ កមពុជាក៏បាន្នា ្ររមចឱ្យបាន
នូវរោលការណ៍អភិវឌឍន៍្ហ្សវតសផងខដរ។ 
 

 រទុះបីជាម្មនកិចចែិតែាំរបឹងខរបងខបបរនុះកតី ធាតុពិតគឺថាស្ត្តីកមពុជារៅខតរបឈមមុែនឹង 

ហានិភ័យននអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ជួញដូរ អាជីវកមមផលូវរភទ និងអាំរពើោយីបាំពានផលូវរភទ ខដលមិនអាច
ទទួលយកបាន។ 

                                                           
52 ចំ្បផណកគេមើភាពេរមាប់ស្តេតី- ការវាយត្ម្មលគយនឌ័្រកមពុជា រកេួងកិច្បចការ រកីមពុជា ផខគមស្ថ ឆ្ន ំ២០០៨ ។ 
53 ចាំខណករ្មើភាព្រម្មប់ស្ត្តី- ការវាយតនមលរយនឌ័រកមពុជា រក្ួងកិចចការនារកីមពុជា ខែរមស្ថ ឆ្ន ាំ២០០៨ ។ 
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http://www.embassy.org/cambodia/government/constitution.htm  
55

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm  

http://www.embassy.org/cambodia/government/constitution.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm
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១.១ ច្ាប ់នងិសោលនសោបាយ 
 

ការរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងរបៀតរបៀនរករ តិ៍ខ្នម ្់ៈ 
 

 អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ការរ ាំរោភរលើរាងកាយ និងការរ ាំរោភរលើផលូវរភទ្ុទធខតជាបទរលមើ្
រពហមទណឌ ររកាមចាប់កមពុជា។ ចាប់្តីពីការទប់ស្ថា ត់អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ និងកិចចការពារជនរងររោុះ 
បានខចងអាំពីការទទួលែុ្រតូវរប្់អាជាញ ធរមូលោា ន រដើមបីរធវើអនតរាគមន៍កនុងករណីអាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ 
រពមទាំងអនុញ្ញដ តឱ្យតុោការរចញដីកាការពារស្ត្តីកុាំឱ្យរងររោុះ រោយអាំរពើហិងាខថមរទៀតផង។ អាំរពើ  
បាំពាបាំពានផលូវរភទ និងរបៀតរបៀនរករ តិ៍ខ្នម ្់រៅកខនលងរធវើការរតូវបានហាមឃ្លត់រោយម្មរា១៧២ ននចាប់
ការងារកមពុជា។ ពិធីស្ថររដើមបីទប់ស្ថា ត់ បង្ក្ងាា ប និងោក់ទណឌ កមមអាំរពើជួញដូរមនុ្ស ជាពិរ្្ជួញដូរស្ត្តី 
និង កុម្មរថមីៗរនុះ រតូវបានរដា្ភាផតល់ការឯកភាពរួចរហើយ56។ 
 

ម្មនទណឌ កមមជាររចើនខដលរតូវអនុវតតចាំរពាុះបទរលមើ្ទាំងរនុះ៖ 
 

 អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ៖ ោក់ពនធនាោរពី ៥ រៅ ១០ ឆ្ន ាំ។ 
 

 បទរបទូេតគករ តិ៍ខាម េ់ (គបៀត្គបៀនគករ តិ៍ខាម េ់) /ការបំពានផលូវគភទៈ ដ្ឋក់ពនធ ោរ ១ ឆ្ន ំ គៅ ៣ ឆ្ន ំ 
រពមទំងរត្ូវពិន័យជារបាក់ពី ២ោន គៅ ៦ោនគរៀល។ 

 

 បទរកុគួនខ្នងផលូវរភទ និងរបូភាពអា្រោមៈ ោក់ពនធនាោរពី ៦ នថង ដល់ ៣ ខែ រពមទាំងរតូវ
ពិន័យជារបាក់ពី ១០០,០០០ររៀល រៅ ៥០០,០០០ររៀល។ 

 

 ម្មរា៣៥១ ខចងពីអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈរលើអនីតិជនរបរពឹតតរោយស្ថច់ញាតិ ្ររមចថាៈ 
អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈរលើអនីតិជនអាយុររកាម១៨ឆ្ន ាំ រតូវផតនាទ រទ្ោក់ពនធនាោរពី ៥ឆ្ន ាំ 
ដល់ ១០ឆ្ន ាំ រប្ិនរបើជនរលមើ្រនាុះជាញាតិរប្់ជនរងររោុះ។ ស្ថច់ញាតិដូចជា ជីា ឪពុក 
ម្មត យមីង ឪពុកម្ម ខដលរបរពឹតតអាំរពើរមួរភទជាមួយរៅ កូន កមួយរបុ្/ស្្ី អាយុររកាម ១៨ឆ្ន ាំ
នឹងរតូវផតនាទ រទ្ដូចបញ្ញជ ក់ខ្នងរលើ រទុះបីជាអាំរពើរនាុះរបរពឹតតរៅរោយម្មនការរពមររពៀង 
ឬមិនរពមររពៀងកតី។  

 

អាំរពើជួញដូរៈ 
 
 ម្មរា៤៦ ននរដាធមមនុញ្ដកមពុជាហាមរបាមអាំរពើជួញដូរមនុ្សកនុងរោលបាំណងរព្ាចរ និងអាំរពើ
អា្រោមនានា។  
 

 ម្មរា៣ ននចាប់ជួញដូរមនុ្សបានឱ្យនិយមន័យននបទរលមើ្ជួញដូរថាៈ “មនុ្សណាខដលលួង
រោមជនណាម្មន ក់ របុ្ ឬស្្ី អនីតិជន ឬមនុ្សរពញវយ័ រទុះបីជា្ញ្ញជ តិណាក៏រោយ ាមវធីិរបាក
បរញ្ញឆ ត ឬាមមរធាបាយរផសងៗ រោយការ្នាឱ្យរបាក់កា្ ឬររគឿងអលងាា រ រទុះបីជាម្មន ការយល់
រពម ឬោម នការយល់រពមពីមនុ្សខដលជាប់ពាក់ព័នធរនាុះ ឬាមវធីិបងខិតបងខាំ គាំរាមកាំខហង ឬរោយររបើថាន ាំ 
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 ម្មរា ២៣៩ ២៤៦ និង២៥០ ននរកមរពហមទណឌ  ឆ្ន ាំ២០០៩ ។ 
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្ណតាំ រដើមបីចប់ជរមិតនាង/ោត់យករៅជួញដូរ/លក់ ឬរធវើជារព្ាចរជារដើម... អនកផសាំគាំនិត អនកជួញដូរ/
អនកលក់ អនកទិញ រតូវផតនាទ រទ្ដូចជនរលមើ្ខដរ។ អនកផតល់របាក់កា្ ឬមរធាបាយកនុងការរបរពឹតតបទ
រលមើ្ខបបរនុះ ក៏រតូវចត់ទុកជាអនកផសាំគាំនិតផងខដរ ”។ 
 

 រទុះបីជានិយមន័យននពាកយជួញដូរមនុ្ស រមើលរៅហាក់ដូចជាលាំអិតណា្់រហើយក៏រោយ 
ក៏ចាប់រនុះ មិនបានរាប់បញ្ចូ លនូវអាំរពើជាររចើនរទៀត ខដលអាចចត់ទុកថាជាអាំរពើជួញដូរមនុ្សផងខដរ។ 
និយមន័យរនុះ បានរគបដណត ប់រលើទរមង់ជួញដូរមនុ្សទូរៅជាររចើន ដូចជាការ្នាឱ្យរបាក់កា្  
ការររបើរបា្់ការគាំរាមកាំខហង ការបងខាំ ឬររបើថាន ាំ្ណតាំ  និងរបាកបរញ្ញឆ តជារដើម។ 
 

 រដើមបីបង្ក្ងាា បរាល់ទរមង់ននអាំរពើជួញដូរទាំងអ្់ និយមន័យរតូវឱ្យម្មនលកខណៈទូលាំទូោយរដើមបី
រកាត បយករគប់វធីិទាំងអ្់ននអាំរពើជួញដូរមនុ្ស។ ឧទហរណ៍ និយមន័យបចចុបបននរនុះ ពុាំបានរលើករ ើងឱ្យ
បានចា្់ ឬចាំៗចាំរពាុះករណីខដលឪពុកម្មត យលក់កូនរដើមបី្ងបាំណុលរគរទ ខដលររឿងរនុះជាបញ្ញា មួយ
រកើតរ ើងជាទូរៅរៅកមពុជា។ កុម្មរខីដលរគជួញដូររនាុះ មិនរតូវបានលួងរោម ឬ្នាផតល់របាក់កា្ ឬ 
្ូមបីខតការបងខិតបងខាំឱ្យរៅជាមួយជនរលមើ្ជួញដូរក៏ោម នខដរ នាងរោន់ខតរធវើាមបាំណងរប្់ឪពុកម្មត យ 
និងរដើមបីជួយរកុមរគួស្ថរខតប៉ាុរណាណ ុះ។ ពិតណា្់នាងរតូវបានជួញដូរ ប៉ាុខនតចាប់ជួញដូរមនុ្សបចចុបបននរនុះ
ពុាំបានរលើករ ើងអាំពីចាំណុចរនុះរទ។ រៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ កមពុជាបានអនុម័តចាប់្តីពីការបង្ក្ងាា បអាំរពើចប់ជរមិត 
ជួញដូរ និងអាជីវកមមមនុ្ស (ចាប់ជួញដូរ) រដើមបីរឆលើយតបរៅនឹងការរកីលូតោ្់ននអាំរពើជួញដូរមនុ្ស
ោ៉ាងរលឿន អាស្្័យរោយម្មនតរមូវការស្ត្តីបាំររ ើផលូវរភទែព្់។ ជាថមីមតងរទៀត ចាប់រនុះមិនទន់បានចត់ទុក
កុម្មរខីដលរតូវលក់រោយឪពុកម្មត យ ថាជាជនរងររោុះននអាំរពើជួញដូរមនុ្សរទ។ 
 

 ពិធីស្ថររប្់អងគការ្ហរបជាជាតិ្តីពីការទប់ស្ថា ត់ បង្ក្ងាា ប និងោក់ទណឌ កមមរលើអាំរពើជួញដូរ 
មនុ្ស ជាពិរ្្ជួញដូរស្ត្តី និងកុម្មរបានខចងនិយមន័យននអាំរពើជួញដូរមនុ្សោ៉ាងទូលាំទូោយខដល
រតូវបានទទួលស្ថគ ល់ាមបទោា នអនតរជាតិ។ (ក) “អាំរពើជួញដូរមនុ្ស” គឺជាអាំរពើទាំងឡាយរមួម្មន ការររជើ្
ររ ើ្  ការដឹកជញ្ជូ ន ការរផទរ ការផតល់ទី ា្ំចត ឬការទទួលមនុ្សរោយមរធាបាយគាំរាមកាំខហង ឬររបើរបា្់
ការបងខិតបងខាំ ឬការបងខាំរោយទរមង់ណាមួយ ការចប់ជរមិត ការរបាកបរញ្ញឆ ត ការរ ាំរោភអាំណាច ឬ ស្ថថ ន
ភាពងាយរងររោុះ ឬការផតល់/ទទួលការទូទត់ ឬរបរោជន៍អវីមួយរដើមបីទទួលបានការយល់រពមពីនរណា
ម្មន ក់ខដលកាំពុងរគប់រគងរលើជនណាម្មន ក់ កនុ ងរោលបាំណងរដើមបីរធវើអាជីវកមម។ អាជីវកមមរមួម្មនជាអតិបរម្ម 
អាជីវកមមរព្ាចររលើនរណាម្មន ក់ ឬអាជីវកមមផលូ វរភទកនុងទរមង់រផសងរទៀត ការងារ ឬរ្វាកមមរោយបងខាំ 
អាំរពើទ្ភាព ឬអាំរពើស្្រដៀងទ្ភាព រ្វគតិភាព ឬការវុះកាត់យក្ររីាងគ។ (ែ) ការយល់រពមរប្់ជន
រងររោុះននអាំរពើជួញដូរមនុ្សកនុងរចតនារធវើអាជីវកមមដូចម្មនខចងរៅកនុងកថាែណឌ (ក)ខ្នងរលើ ននម្មរារនុះ 
នឹងមិនពាក់ព័នធោន រទកនុ ងករណីខដលមរធាបាយណាមួយខដលម្មនខចងរៅកនុ ងកថាែណឌ (ក) រតូវបានររបើ 
របា្់។ (គ) ការររជើ្ររ ើ្  ការដឹកជញ្ជូ ន ការរផទរ ការផតល់ទី ា្ំចត/ទទួល កុម្មរកនុងរោលបាំណងរដើមបីរធវើ
អាជីវកមម រនាុះនឹងរតូវចត់ទុកជា “អាំរពើជួញដូរមនុ្ស” រទុះបីជាអាំរពើរនុះ មិនទក់ទងជាមួយមរធាបាយ
ណាមួយខដលបានខចងរៅកនុ ងកថាែណឌ (ក) ននម្មរារនុះក៏រោយ”។ 
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 និយមន័យទាំងរនុះ បានោក់បញ្ចូ លនូវភាពស្ថាំញុាាំននការដឹកជញ្ជូ ន ខដលអាចពាក់ព័នធនឹងការ
រ ាំរោភរោយអាំណាចផងខដរ ជាពិរ្្អាំណាចរប្់បុរ្រលើស្ត្តី ការឆរបាក ខដលរដើរតួនាទីោ៉ាង ា្ំខ្នន់ 
កនុងករណីជួញដូរជាររចើន និងការរកងយកចាំរណញពីភាពងាយរងររោុះរប្់មនុ្ស។ 

 
 រទុះបីជាម្មនរ្វាកមមចាប់ទាំងរនុះក៏រោយ ក៏ការអនុវតតន៍យុទធស្ថស្ត្តទូរៅរដើមបីរបយុទធរបឆ្ាំង
នឹងទរមង់ននអាំរពើហិងាដូចខដលបានរលើករ ើង ស្ត្តីបានរងររោុះោ៉ាងខ្នល ាំងពីបញ្ញា កងវុះរហោា រចនា្មព័នធ
ពិតរបាកដរដើមបីលុបបាំបាត់អាំរពើជួញដូររបកបរោយរប្ិទធិភាព។ 

 

១.២ ការរសំោភសសពសនាវៈ 
 

 គឺជាបញ្ញា ធងន់ធងររៅកមពុជា។ បញ្ញា រនុះ រែើញម្មនចុុះផាយ្ឹងខតរាល់នថងកនុងស្ថរព័តម្មនកនុង 

ស្្កុ។ ជនរងររោុះភាគររចើនមិនហា នោតរតោងមុែជនរលមើ្រទ ពីររពាុះអនកទាំងរនាុះខ្នល ចអាប់ឱ្ន 

       ។ ការបាត់បង់រពហមចរយ៍ីរប្់ស្ត្តីមុនរពលររៀបការ គឺជាការនាាំមកនូវភាពអាម្ម៉ា្់ដល់ស្ត្តីែលួនឯង
ផ្លទ ល់ និងកិតតិយយ រពមទាំងឋានៈរប្់រកុមរគួស្ថរផងខដរ។ អាស្្័យរោយកងវុះរ្ចកតីរាយការណ៍ និង
វបបធម៌និទទណឌ ភាព ជនរលមើ្ររចើនខតរចួែលួន រហើយរបរពឹតតអាំរពើខបបរនុះមតងរហើយមតងរទៀតឥតឈប់ឈរ។ 
 

 ាមទិននន័យបានបងាា ញឲ្យរែើញថា អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងរ ាំរោភផលូវរភទាមទរមង់រផសងៗ 
ដូចជារ ាំរោភរោយហិងា រ ាំរោភជារកុម និងរ ាំរោភកុម្មរជារដើម រកើតរ ើងររចើនរលើ្លប់ រទុះបីជារគ
មិនអាចដឹងថាបញ្ញា រនុះធងន់ធងរដល់ករមិតណាមួយក៏រោយ។ បញ្ញា រ ាំរោភរ្ព្នថវៈរៅកមពុជា រតូវខត 
ពិនិតយរមើលកនុងបរបិទឥរោិបទវបបធម៌ និង្ងគមរប្់កមពុជាចាំរពាុះស្ត្តី និងបញ្ញា ផលូវរភទ។ រៅកមពុជា 
រគគិតថាបុរ្ម្មនតនមលែព្់ជាងស្ត្តី ដូរចនុះរហើយស្ត្តីរតូវខតស្ថត ប់បងាគ ប់បុរ្57។ រោយស្ថរខតបញ្ញា រនុះ
រហើយរទើបបុរ្ជាររចើនមិនរោរព្ិទធិស្ត្តីខដលរតូវម្មនរ្រភីាពរចួផុតពីអាំរពើហិងាផលូវរភទ និងហិងា 
រផសងៗរទៀត រហើយស្ត្តីជាររចើនមិនម្មនជាំរនឿរជឿជាក់កនុងការររបើរបា្់្ិទធិរនុះរទ។ 
 

 ាមរបនពណី ស្ត្តីរតូវ្ថិតរៅជាស្ត្តីរពហមចរយ៍ីរហូតដល់រពលររៀបការ រហើយស្ត្តីណាខដល
បាត់បង់រពហមចរយ៍ីមុនរពលររៀបការ (រទុះបីរោយស្ថររគចប់រ ាំរោភ) ក៏រោយ រតូវបានរគចត់ទុកថា “មិន
អាចររៀបការបានរទ”។ ភាពអាម្ម៉ា ្់ និងអាស្្ូវរករ តិ៍រ ម្ ុះរោយស្ថរអាំរពើរ ាំរោភរនុះ (អារមមណ៍រប្់ជនរង
ររោុះកនុងរបរទ្ជាររចើន) រហើយបញ្ញា រនុះ រៅកមពុជារតូវបានបខនថមទមងន់ឲ្យកាន់ខតធងន់ខថមរទៀតរោយស្ថរ
ខតឥរោិបទ្ងគមទូរៅ។ 
 

 រកមរពហមទណឌ ថមីបានខចងថា “រគប់អាំរពើបញ្ចូ លអងគជាតិាមខបបណាក៏រោយ ឬអាំរពើបញ្ចូ ល
ឧបករណ៍ណាមួយរៅកនុងអងគជាតិ ខដលរបរពឹតតរៅរលើអនកដនទ រទុះបីម្មនរភទដូចោន  ឬមិនដូចោន ក៏រោយ 
រោយការររបើហិងា ការបងខិតបងខាំ ការគាំរាមកាំខហង ឬរោយការឆមក់ឱ្កា្ គឺជាបទរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ។“ 
(ម្មរា២៣៩) ។ 
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 ចាប់ស្្ី ។ 
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 ទាំងអ្់រនុះ បានជួយពរងឹងនូវការររបើរបា្់ពាកយរពចន៍កនុងចាប់ច្់ គឺ “បទបញ្ដតិ្តីពីរបព័នធ
តុោការ ចាប់រពហមទណឌ  និងនីតិវធីិរពហមទណឌ  ្រម្មប់អនុវតតរៅរបរទ្កមពុជាកនុង្ម័យអនតរកាល” 
រៅកាត់ថា ចាប់រពហមទណឌ អនតរកាល ខដលឲ្យនិយមន័យអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈថា “បទរ ាំរោភរ្ព 
្នថវៈ គឺរគប់អាំរពើបញ្ចូ លអងគជាតិរោយរឃ្លររៅ រោយបងខាំ ឬរោយមិនដឹងែលួនជាមុន”។ ចាប់ថមីបានបាំភលឺ
និយមន័យដូចតរៅរនុះ៖ “អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ គឺជារគប់អាំរពើបញ្ចូ លអងគជាតិ” ខដលពាក់ព័នធនឹងការ “ររបើ
ហិងា ការបងខិតបងខាំ ការគាំរាមកាំខហង ឬការឆក់ឱ្កា្”។ រកមរពហមទណឌ ថមីនារពលរនុះ បាននាាំមកនូវការ
ស្ស្ថយបាំភលឺមួយខដលជាំនួ្ពាកយមិនចា្់ោ្់គឺពាកយ “រឃ្លររៅ” ជាំនួ្រោយពាកយ “ហិងា” និង ”គាំរាម
កាំខហង” រៅវញិ។ រកមរពហមទណឌ ថមីរនុះ ក៏បានកាំណត់អាយុយល់រពមរតឹម ១៥ឆ្ន ាំ ខដលចាំណុចរនុះពុាំម្មន
ខចងរទ កនុងរកមរពហមទណឌ មុន (ចាប់រពហមទណឌ អនតរកាល)។ 
 

 ក៏ប៉ាុខនតអនកាក់ខតងរកមរពហមទណឌ ថមីរនុះ ពុាំបានោក់បញ្ចូ លភាស្ថមួយរដើមបីបងាា ញឲ្យបានចា្់
ថា អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ម្មនន័យរ្មើនឹងការរមួរភទរោយោម នការយល់រពមរោយរ្រ ី និងពិតរបាកដ 
ទាំងពីរភាគី។ ការែវុះចរនាល ុះខបបរនុះ ជាបញ្ញា មួយធងន់ធងរ ជាពិរ្្អាចនាាំឲ្យម្មនបុររវនិិចឆ័យចាំរពាុះជនរង
ររោុះ រោយអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈរនុះ។ ការែវុះចរនាល ុះរនាុះ អាចរធវើឲ្យរៅរកមខដលរផ្លត តរៅរលើខត 
ភ្តុាងជាក់ខ្តងរប្់ជនរងររោុះកនុងការទប់ទល់នឹងអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈរនុះ រោយរធវើឱ្យរៅរកម
អាចរភលចគិតពីអារមមណ៍រប្់ជនរងររោុះ ខដលមិនរពមរួមរភទ (ោម នការយល់រពមរោយរ្រ)ី។ ការបខនថម
រៅកនុងរកមរពហមទណឌ ថមីនូវពាកយ “គាំរាមកាំខហង” អាច        ការែវុះចរនាល ុះរនុះ        រៅវញិ ក៏ប៉ាុខនត
អាជាញ ធរ និងតុោការរតូវខតបកស្ស្ថយពាកយរនុះឲ្យបានចា្់ោ្់។ អាជាញ ធរ និងតុោការក៏រតូវបងាា ញ
ផងខដរថា ម្មរា២៣៩ មិនអនុញ្ញដ តឲ្យម្មនការរលើកខលងរទ រមួទាំងបញ្ញា រ ាំរោភរ្ព្នថវៈកនុងចាំណង
អាពាហ៍ពិពាហ៍ផងខដរ។ រលើ្ពីរនុះរៅរទៀត អនកាក់ខតងរកមរពហមទណឌ ថមីរនុះ       ឱ្កា្កនុងការ
បញ្ញជ ក់ឲ្យបានចា្់ោ្់ថា អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងអាំរពើហិងាផលូវរភទរផសងរទៀតគឺជាបទរលមើ្ 
រពហមទណឌ       រាងកាយ និងផលូវចិតតរប្់ជនរងររោុះ58។ 

 

 ឯកស្ថរស្ស្ថវរជាវ្តីពី “អាំរពើហិងារលើស្ត្តី និងអាជីវកមមផលូវរភទ59” មកពីរក្ួងកិចចការនារ ី បាន
បងាា ញឲ្យរែើញថា ការរកើតម្មនរ ើងននអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ម្មនការរាយកាណ៍តិចជាងចាំនួនខដលរកើត
ម្មនពិតរបាកដ រហើយម្មនការលាំបាកកនុងការបា៉ា ន់របម្មណអាំពីអារាននការរាលោលបញ្ញា រនុះ។ ក៏ប៉ាុខនត  
អងគការមិនខមនរោា ភិបាល និងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មននានាបានទទួលរបាយការណ៍អាំពីបញ្ញា រ ាំរោភរ្ព 
្នថវៈរនុះកាន់ខតររចើនរ ើងៗពីមួយឆ្ន ាំរៅមួយឆ្ន ាំ។ អងគការលីកាដូ60 ជាអងគការកនុងស្្ុកមួយ ខដលម្មន
ស្ថខ្នការោិល័យរៅកនុងរែតតចាំនួន១២ និងរៅភនាំរពញ បានរាយការណ៍អាំពីការរកើនរ ើងនូវចាំនួនករណី
រ ាំរោភរ្ព្នថវៈខដលបានចងរកងទុកជាឯកស្ថរពី ៦៦ ករណីកនុងឆ្ន ាំ២០០៥ រហូតដល់២៩៧ ករណីកនុង
ឆ្ន ាំ២០១០ (កនុងរនាុះរមួម្មន២២២ ករណីជាករណីអនីតិជន និង៦ករណីរទៀតជាករណីរ ាំរោភ្ម្មល ប់)។ 
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 បញ្ញា រ ាំរោភបូកននបុរ្មួយរកុមមិនទូរៅ រកើតរ ើងកាន់ខតររចើន កនុងរនាុះក៏ម្មនបុរ្រកមងៗរៅ
តាំបន់ទីរកុង និងនិ្សិតរៅាម្កលវទិាល័យមួយចាំនួនផងខដរ។ ប៉ាុខនតចាំនួនករណីខបបរនុះ មិនររចើនដូច
ករណីរ ាំរោភរោយបុគគលម្មន ក់ៗរ ើយ។ រោងាមឯកស្ថរ ខដលរលើករ ើងខ្នងរលើបានឲ្យដឹងថា អាំរពើ
រ ាំរោភបូករលើស្ត្តីបាំររ ើផលូវរភទ (បាំររ ើការកាំស្ថនត) ស្ត្តីកមមករររាងចរក ស្ត្តីបររមើការងារកនុងវ ិ្ ័យ ខដលងាយ 

រងររោុះ ដូចជាស្ត្តីស្ស្ថរបៀរ និងស្ត្តីខ្នរា៉ា អូរែជារដើម រៅខតបនតរាយការណ៍មកអងគការមិនខមនរោា ភិបាល 
និងរបព័នធផាយព័ត៌ម្មនជាបនតបនាទ ប់។ បញ្ញា អាំរពើរ ាំរោភបូកម្មនការរកើនរ ើងររចើនកនុងចាំរណាមស្ត្តីបាំររ ើការ
កាំស្ថនត និងស្ត្តីរផសងៗរទៀត។ រៅឆ្ន ាំ២០១០ អងគការលីកាដូបានទទួលរបាយការណ៍អាំពីករណីរ ាំរោភបូក
ចាំនួន១៤ ករណី។ 

 

១.២.១  របាយការណ៍្តីពីអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងបាំពានផលូ វរភទ 
 

 រទុះបីជាបានដឹងថា អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈម្មនករមិតែព្់ក៏រោយ ក៏ការទប់ស្ថា ត់បញ្ញា រនុះរៅ
កមពុជាក៏រៅខតម្មនលកខណៈ្មុកស្ថម ញខ្នល ាំងណា្់ អាស្្័យរោយកាត មួយចាំនួនដូចខ្នងររកាមៈ 
 

 ពលរដាកមពុជាភាគររចើនបានចត់ទុក អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ថាជាបទរលមើ្ធងន់ធងរ ក៏ប៉ាុខនតការ
ជាំទ្់ និងការ្តីបរនាទ ្ពី្ងគមអាចម្មនលកខណៈទន់រែាយ រៅរពលខដលជនរលមើ្ជា
្ងារ ឬជាស្ថច់ញាតិ។ 
 

 រ ាំរោភរ្ព្នថវៈកនុងចាំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ រតូវបានចត់បញ្ចូ លជាបទរលមើ្រពហមទណឌ រៅ
កនុងចាប់្តីពីការទប់ស្ថា ត់អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ និងកិចចការពារជនរងររោុះ។ ក៏ប៉ាុខនតចាប់្តីពី
ការទប់ស្ថា ត់អាំរពើហិងាកនុងរគួស្ថរ និងកិចចការពារជនរងររោុះរនុះ ពុាំបានខចងអាំពីបញ្ដតតិផតនាទ
រទ្រទ។ ដូរចនុះបទរលមើ្រពហមទណឌ ទាំងរនុះ ្ុទធរតូវបានផតនាទ រទ្ររកាមរកមរពហមទណឌ
ថមី61។ 

 

 អាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈជារកុម ឬ “បូក” រតូវបានយុវជនមួយចាំនួនយល់ថាជាខលបង ឬជាកីឡា
មួយរបរភទ។ អនក      របរពឹតតិបទរលមើ្ ខដលោម នអារមមណ៍  ចប់ និងការផ្លត់រចល
        ពី     ជាការជរមុញឲ្យម្មនការរបរពឹតតិខបបរនុះបនតរទៀត។ 

 

 ជនរងររោុះ រោយអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈជាររចើនមិនទទួលបានយុតតធម៌ ្ូមបីខតការចប់រផតើម
ដាំរណើ រការររឿងកតីក៏មិនអាចរៅរចួខដរ អាស្្័យរោយឧបាយកលខផនកចាប់ពុាំម្មនរប្ិទធិភាព 
ែវុះជាំនួយរហោា រចនា្មព័នធខផនករកយុតតិធម៌្តីពីការរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងបញ្ញា ការចាំណាយ
របាក់កា្រលើការងារបណតឹ ង។ 

 

 រៅកនុងចាប់ទាំងឡាយទក់ទងនឹងអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ពុាំម្មនបញ្ដតតិណាមួយនិោយអាំពី
ជាំនួយ ឬការស្ថត រនិតី្មបទដល់ជនរងររោុះរ ើយ។ អនុស្ថ្ន៍ទូរៅរលែ១៩ រប្់អនុ្ញ្ញដ ្តីពីការ
លុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទបញ្ញជ ក់ថា “គួរអនុវតតវធិានការការពារ ដូចជាទីជាំរក  
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ការពិររោុះរោបល់ ការស្ថត រនីតិ្មបទ និងរ្វាកមមជាំនួយ្រម្មប់ស្ត្តីខដលជាជនរងររោុះរោយអាំរពើ
ហិងា ឬអនកខដលជួបរបទុះហានីភ័យននអាំរពើហិងាជារដើម”។ 

 

១.២.២ ករណី្ិកា  
 

ករណីទី ១៖ 
 

 នារមី្មន ក់អាយុ ១៩ ឆ្ន ាំ “គ.្” រតូវបានឪពុក និងបងរបុ្រប្់នាងរ ាំរោភរ្ព្នថវៈរពលរៅរក
អុ្កនុងនរព។ រពលរនាុះនាងរទើបខតអាយុ១៣ឆ្ន ាំ រទ។ ជនរងររោុះបាននិោយថា នាងរៅរកអុ្កនុងនរព
ខតម្មន ក់ឯង រហើយរពលខដលនាងកាំពុងររ ើ្ អុ្រនាុះ ស្ស្ថប់ខតបងរបុ្រប្់នាងបានចប់នាងរ ាំរោភ 
រ្ព្នថវៈ។ នាងចង់និោយររឿងរនុះ របាប់រគឲ្យបានដឹងខដរ ប៉ាុខនតបងរបុ្បានគាំរាមថា របើហា នរបាប់រគ
នាងនឹងរតូវទទួលទណឌ កមមខថមរទៀត។ ១០នថងររកាយមក បងរបុ្រប្់នាងបានចប់រ ាំរោភរ្ព្នថវៈ
នាងមតងរទៀត។ នាងមិនហា ននិោយររឿងរនុះរបាប់អនកណារទ រោយម្មនការភ័យខ្នល ច។ ររកាយមកនាងក៏
ម្មននផទរពាុះ រហើយមីងរប្់នាងក៏បានដឹងអាំពីររឿងរនាុះ (នាងរ្់រៅជាមួយមីងកនុងរពលរនាុះ)។ មីងរប្់
នាងបានជួយនាងកនុងការរ ាំលូតកូនរចញ។ មួយខែររកាយពីរ ាំលូតកូនរចញ ឪពុករប្់នាងបានយកនាងរៅ
រ្់រៅជាមួយោត់វញិ។ រពលរនាុះបងរបុ្រប្់នាងបានរ ាំរោភរ្ព្នថវៈនាងរទៀត។ ពីរខែររកាយមក 
ឪពុករប្់នាងបានរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងគាំរាមនាងកនុងវាលខស្្។ 
 

 ររកាយមករទៀត បងរបុ្រប្់នាងក៏បានយកនាងមករ្់រៅជាមួយោត់រៅរែតតរផសង រហើយ
បងរនាុះក៏បានរ ាំរោភរ្ព្នថវៈនាងពីរដងខថមរទៀត។ រពលរនាុះនាងគិតថា នាងមិនអាចរទាំនឹងបញ្ញា
ខបបរនុះបានតរទៀតរទ រហើយក៏បាន្ររមចចិតតរត់រចលបងរៅភនាំរពញ រពលមកដល់ភនាំរពញនាងក៏បានចុុះ
រ ម្ ុះកនុងរកុមហ ុនមួយរដើមបីរៅរធវើការរៅរបរទ្ម្ម៉ា រ ្ីុ។ ប៉ាុខនតរពលនាងរៅភនាំរពញស្ស្ថប់ខតម្មនជមងឺ
ធាល ក់្ម រហើយរតូវចូលរៅ្រម្មករៅមនទីររពទយ។ ររកាយមករគបានបញ្ជូ ននាងរៅស្្ុកវញិ រហើយ
រពលរនាុះនាងបានរាយការណ៍អាំពីបញ្ញា រប្់នាងរៅរបធានភូមិ រចួរគបានបញ្ជូ ននាងរៅអងគការលីកាដូ។ 
 

 នាយរងការោិល័យ អាំរពើជួញដូរមនុ្ស និងការពារអនីតិជន បាន្ួរចរមលើយឪពុកនាងរៅ  
នថងទី០១ ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ២០០៩។ ររកាយមករគបានបញ្ជូ នរៅែុាំឃ្លាំងបរណាត ុះអា្ននរង់ចាំការកាត់រទ្។ 
ចាំខណកឯបងរបុ្រប្់នាងបានរត់រគចែលួនបាត់។ 

 

ករណីទី២៖ 

 

 ស្ត្តីម្មន ក់អាយុ ២៩ ឆ្ន ាំ រតូវបានបុរ្ររចើននាក់ចប់រ ាំរោភរ្ព្នថវៈ។ រគបានជួបស្ត្តីរនាុះកនុង
រពលខដលនាងរបុងរោតទឹក្ម្មល ប់ែលួនរៅរលើស្ថព នកាំពតរោយអនករនស្ថទរធវើដាំរណើ រកាត់ាមរនាុះ រហើយ
បានរាយការណ៍របាប់នគរបាល។ ភាល មៗរនាុះ នគរបាលក៏បានស្ថក្ួរអាំពីមូលរហតុខដលនាងចង់រោត
្ម្មល ប់ែលួនរនុះ រហើយរោយម្មនការជួយពីអងគការលីកាដូ និងអងគការអភិវឌឍន៍មនុ្សគរ ថលង់ នគរបាលអាច
ម្មនលទធភាព្នទនាជាមួយនាងបាន រហើយបានរករែើញថា នាងរតូវបានបុរ្ររចើននាក់ចប់រ ាំរោភ។ 
 

 បទរលមើ្រនាុះ បានរកើតរ ើងរៅនថងទី០២ ខែ្ីហា ឆ្ន ាំ២០០៩ រពលខដលនាងកាំពុងអងគុយរង់ចាំ
រៅខ្នងររៅកលឹបរារតីមួយ។ នាងរតូវបានរគចប់នាងយករៅផទុះមួយ រហើយបុរ្ម្មន ក់បានរ ាំរោភរ្ព 



 

93 

 

្នថវៈនាង។ បីនថងររកាយមក បុរ្ពីរនាក់បានចូលមកកនុងផទុះរនាុះ រហើយក៏បានរ ាំរោភរ្ព្នថវៈនាង 
រទៀត ។ ពីរនថងររកាយមករទើបបុរ្ទាំង ៣នាក់រោុះខលងនាងវញិ។ រៅរពលរនាុះ នាររីងររោុះ្ររមចចិតត
ថានឹង្ម្មល ប់ែលួន រហើយក៏បានរ ើងរលើស្ថព ន។ ររកាយមកនគរបាលក៏បានរករែើញផទុះខដលរគនាាំយកនាង
រៅរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ។ ម្មច ្់ផទុះបាននិោយថា រៅនថងរកើតរហតុរនាុះ ោត់បានរែើញជនរលមើ្នាាំជនរង
ររោុះចូលមកកនុងផទុះ។ នគរបាលមិនបានចប់ែលួនជន្ងស័យរទ។ 

 

១.៣ ការជញួ ូរ នងិការដធវើអាជើវរមមផេូវដភទ 
 

អាំរពើជួញដូរ និងអាំរពើអាជីវកមមផលូវរភទរកើតរ ើងាមររបៀបែុ្ៗោន ៈ 
 

 ការជួញដូរមនុ្សខបបពាណិជជកមមៈ អាំរពើជួញដូរមនុ្សខបបរនុះ ពាក់ព័នធជាមួយការផតល់អាំណាច
រគប់រគងែុ្ចាប់រលើមនុ្សណាម្មន ក់រោយមនុ្សម្មន ក់រទៀត ឬជាការទទួល្ិទធិរគប់រគងរោយែុ្ចាប់
រប្់មនុ្សណាម្មន ក់ជាថនូរនឹងរបាក់កា្។ កនុងករណីខបបរនុះ ជនរងររោុះររចើនខតជាស្ត្តី និងកុម្មរ។ 
 

 អាំរពើឆរបាកាមរយៈការរកការងាររធវើៈ បញ្ញា រនុះ ា្ំរៅរៅរលើការរកការងាររធវើរោយពួកអនក 

ចាំណាកស្្ុកខដលពុាំ្ូវបានដឹងព័ត៌ម្មនររចើន។ ជាធមមាអាំរពើជួញដូរមនុ្សខបបរនុះ រកើតរ ើងរោយម្មន
រមែយល់ជាអនកដឹកនាាំ។ 
 

 អាពាហ៍ពិពាហ៍ខកលងកាល យៈ បញ្ញា រនុះ ា្ំរៅរលើអាពាហ៏ពិពាហ៏រវាងនារខីែមរ និងបុរ្បររទ្ ខដល
ភាគររចើនឪពុកម្មត យជាអនកជរមុញ ឬម្មនការយល់រពមរោយស្ត្តីផ្លទ ល់ក៏ម្មន ប៉ាុខនតស្ត្តីខដលររៀបការរនាុះពុាំ
្ូវដឹងព័ត៌ម្មនចា្់ោ្់អាំពីបញ្ញា ខដលនឹងរកើតរ ើងចាំរពាុះែលួនរៅរពលររកាយរ ើយ។ ជាធមមាបញ្ញា
រនុះក៏រកើតរ ើងាមរយៈរមែយល់ខដរ។ 
 

 ្មុាំកូនៈ ា្ំរៅរលើបញ្ញា ខដលកុម្មរតូចៗ (ជាធមមាកុម្មរ)ី ខដលរតូវបានរគ្ុាំរធវើជាកូនចិញ្ច ឹម 
រហើយររកាយមករតូវបានលក់ឲ្យរធវើជាស្ត្តីបាំររ ើការកាំស្ថនត រធវើការ ឬអាចយករៅវុះកាត់យក្ររីាងគក៏ម្មន 

ខដរ។ 
 អាជីវកមមរលើពលកមមកុម្មរៈ ា្ំរៅរៅរលើការបងខិតបងខាំកុម្មរ ជាពិរ្្កុម្មរឲី្យរធវើការរោយោម ន
របាក់ឈនួល ឬរធវើការរដើមបី្ងបាំណុលឪពុកម្មត យ កនុងករណីរនុះកុម្មរបានបាត់បង់ឱ្កា្្ិការរៀន្ូរត 
និងរ្ចកតី្ុែកនុងវយ័កុម្មរ ។ 

 

 អាំរពើហិងាកនុងរគសួ្ថរៈ ា្ំរៅរៅរលើស្ថថ នភាពខដលកុម្មរចករចញពីផទុះ្ខមបង រោយស្ថរអាំរពើ
ហិងាកនុងរគួស្ថរ ដូចជាកុម្មរអាចរងររោុះរោយអាំរពើជួញដូរជារដើម។ ជាពិរ្្កុម្មរអីាចរតូវបានជួញដូរ
រដើមបីរធវើអាជីវកមមផលូវរភទ។ 

 

 បុរ្ ស្ត្តី និងកុម្មរកមពុជា រតូវរគលក់ដូរកនុងអាជីវកមមផលូវរភទ និងអាជីវកមមខ្នងកាំោាំងពលកមមរៅ
របរទ្នថ ម្ម៉ា រ ្ីុ ម្ម៉ាកាវ និងនតវា៉ាន់ ជារដើម។ កនុងបញ្ញា ខបបរនុះ ស្ត្តីខដលរតូវបានរគយករៅបររមើាម
ផទុះ ររចើនខតរតូវបានបងខាំឲ្យរមួរភទជាមួយម្មច ្់ផទុះ។ បុរ្រតូវបានរគលក់ដូរយករៅរធវើជាកមមកររនស្ថទ 

ា្ំណង់ និងកនុងវ ិ្ ័យឧ្ាហកមមរផសងៗរទៀតរោយបងខាំ។ កមពុជា គឺជាចាំណុចឆលងកាត់្រម្មប់មនុ្សខដល
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រតូវរគជួញដូរពីរវៀតណាមរៅរបរទ្នថ និងជាចាំណុចរោលរៅ្រម្មប់ស្ត្តី និងកុម្មរខដលរតូវជួញដូរពី 

រវៀតណាមរៅចិន62។  
 

 អាំរពើជួញដូរកនុងរបរទ្ក៏ជាបញ្ញា គួរឲ្យចប់អារមមណ៍ផងខដរ។ ម្មនករណីជួញដូរស្ត្តី និងកុម្មរជា
ររចើនពីជនបទមកទីរកុងកនុងរោលបាំណងរដើមបីអាជីវកមមផលូវរភទ។ កនុងករណីជាររចើន កុម្មររីតូវបានរគួស្ថរ
លក់ រោយចញ់របាករគ ថាយករៅរធវើការជាអនកបររមើកនុងផទុះ ប៉ាុខនតររកាយមកខបរជារតូវបានរគបងខិតបងខាំឲ្យ
កាល យជាទ្ករផលូវរភទរៅវញិ។ 

 អាំរពើជួញដូរមនុ្ស គឺជាទរមង់ទ្
ករមួយរបរភទ។ កាត ា្ំខ្នន់ខដលប៉ាុះពាល់ដល់
ការជួញដូរស្ត្តីរៅកមពុជា គឺភាពរកីរក និង 

ចាំណាកស្្ុក បញ្ញា ទាំងពីររនុះ គឺជាប់ទក់ទង
ោន រៅវញិរៅមក។ រគួស្ថរខដលជួបការលាំបាក
កនុងជីវភាពរ្់រៅ និងភាពរកីរកអាចទទួល
អារមមណ៍ោប្ងាត់ ឲ្យលក់ដូរកូនស្្ីរប្់ែលួន
រដើមបី្ងបាំណុលរគ ខដលរគួស្ថរបានជាំពាក់។ 
ររកាយរពលរតូវជួញដូរ ជនរងររោុះរតូវរគបងខាំ
ឲ្យរធវើការជាទមងន់ រដើមបី្ងបាំណុលរប្់ 

រគួស្ថរ។ ជាពិរ្្ស្ត្តីខដលរ្់រៅតាំបន់ជិតរពាំខដន ររចើនខតងាយរងររោុះរោយរតូវបានរគជួញដូរកនុង
រពលរធវើចាំណាកស្្ុក រោយស្ត្តីទាំងរនាុះបានរធវើដាំរណើ ររៅតាំបន់រផសងៗជាររចើនរដើមបីរកការងាររធវើ។  
កនុងរពលរធវើចាំណាកស្្ុករនុះ ស្ត្តីររចើនខតរតូវរគរបាករបា្់អាំពីការរកការងាររធវើាមរយៈរមែយល់ ខដល
្នាជួយជូនរៅរោលរៅជាថនូរនឹងរបាក់ឈនួលននការជូនផលូវរនាុះ។ បញ្ញា ខបបរនុះរគរៅ“ការររជើ្ររ ើ្ ”។ 
កនុងករណីដូរចនុះ ស្ត្តីពុាំបានដឹងព័ត៌ម្មនអវីទល់ខតរស្ថុះ រហើយរតូវពឹងខផាករលើរមែយល់ទាំងស្្ុងចាំរពាុះ
មរធាបាយរធវើដាំរណើ រ ស្ថន ក់រៅ ចាំណីអាហារ ការងារ និងភាស្ថ (រប្ិនរបើរតូវរៅបររទ្)។ រៅចាំណុច
រនុះរហើយ ខដលស្ត្តីររចើនខតរតូវបានរគជួញដូរ និងលក់ឲ្យរៅរធវើការងាររោយបងខាំ។ ទនទឹមនឹងរនាុះចាំណង
បាំណុលក៏រតូវបានរកើតរ ើងខដរ រោយរគបានរបាប់ជនរងររោុះថា ែលួនបានជាំពាក់របាក់មនុ្សខដលជូននាង
មកនូវនថលរធវើដាំរណើ រ និងការចាំណាយរផសងៗ។ រហើយរដើមបី្ងបាំណុលទាំងអ្់រនាុះ នាងរតូវខតរធវើជាស្ត្តី
រព្ា ឬការងាររោយបងខាំណាមួយ។ 
 

 រកុមជួញដូរមនុ្សររចើនរបាកបរញ្ញឆ តស្ត្តីខដលងាយរងររោុះបាំផុត ដូចជាស្ត្តីរកីរក ែវុះការអប់រ ាំ 
និងពុាំបានដឹងអាំពី្ិទធិរប្់អនកទាំងអ្់រនាុះជារដើម។ ជាធមមាស្ត្តី ខដលរតូវបានជួញដូរររចើនខតរងររោុះពី

ា្ំណាក់ការរ ាំរោភរលើ្ិទធិជាររចើនករណី។ ឧទហរណ៍ ស្ត្តីរងររោុះខដលរតូវបានលក់កនុងអាជីវកមមផលូវរភទ 
ររចើនខតទទួលរងអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈជារបចាំ។ ទនទឹមនឹងរនុះនាងក៏អាចរតូវរងការវាយដាំ ឬរមបនបងខាំឲ្យ
ររបើរបា្់ររគឿងរញៀនរដើមបីរធវើឲ្យនាងចុុះចូលជាមួយរគជានិចច រហើយមិនរត់រគចរៅណា។ ស្្រដៀងោន រនុះ
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ខដរ ស្ត្តីណាខដលរគបងខាំឲ្យរធវើការងារកនុងផទុះក៏អាចងាយរងររោុះពីការរ ាំរោភបាំពានរលើរាងកាយ និងផលូវរភទ
ខដរពី ា្ំណាក់រៅខក និងមនុ្សរផសងៗរទៀតរៅកនុងផទុះរនាុះ ។ 

 

ករណី្ិកាៈ ររឿងរប្់រស្ថភា 

 

 ែញុាំរ ម្ ុះ រស្ថភា អាយុ១៩ឆ្ន ាំ។ នថងមួយរៅចុងឆ្ន ាំ២០០៣ មីងែញុាំបានមករលងរគួស្ថររប្់ែញុាំ។ 
ររបៀបរធៀបជាមួយរកុមរគួស្ថររប្់ែញុាំ មីងែញុាំជាអនកធូរធារណា្់ រហើយោត់ខតងខតមករលងរកុមរគួរស្ថរែញុាំ 
រពមទាំងឲ្យលុយរោយស្ថរខតពួកែញុាំរកីរករពក។ រពលោត់មករលង រពលរនាុះោត់បាននិោយថា ែញុាំគួរខត
រៅទីរកុងរដើមបីរកការងាររធវើ។ ោត់និោយថា ែញុាំអាចរករបាក់កា្បានររចើន រហើយរបើរៅោត់នឹងជួយរក
ការងារឲ្យែញុាំរៅកនុងហាងលក់អាហារ។ ែញុាំមិនចង់រៅទល់ខតរស្ថុះ ពីររពាុះែញុាំមិនចង់ចករចញពីរកុមរគួស្ថរ
រៅរ្់រៅទីរកុងរ ើយ។ ែញុាំធាល ប់បានរៅទីរកុងពីរបីដងប៉ាុរណាណ ុះ រហើយជានិចចកាលែញុាំរៅជាមួយឪពុកម្មត យ 

ែញុាំ។ ប៉ាុខនតរោយស្ថរខតឪពុកម្មត យែញុាំរកីរករពក រហើយែញុាំដឹងថាពួករគរតូវការរបាក់កា្ ែញុាំក៏រធវើាមបាំណង
រប្់ឪពុកម្មត យែញុាំ គឺរៅទីរកុងជាមួយមីងែញុាំ។ រពលែញុាំមកដល់ទីរកុង មីងែញុាំបាននាាំែញុាំរៅហាងខ្នរា៉ាអូរែមួយ
កខនលង ជាកខនលងខដលោត់និោយថា ោត់រធវើការរៅទីរនាុះ។ ែញុាំគិតថាការងារទីរនាុះរោន់ខតឲ្យែញុាំបររមើ 
រភ្ជជៈ និងជូតតុខតប៉ាុរណាណ ុះរទ។ ស្ស្ថប់ខតមីងែញុាំនាាំែញុាំរៅកនុងបនទប់មួយរៅខ្នងររកាយ រហើយនិោយថាែញុាំ
រតូវរមួរភទជាមួយបុរ្ៗ រហើយោត់ថាឲ្យែញុាំ២០ដុោល កនុងមួយខែ។ ែញុាំតក់្លុតោ៉ាងខ្នល ាំង រហើយែញុាំមិនដឹងរតូវ
រធវើោ៉ាងរម៉ាចរទ។ ែញុាំរៅខតកនុងបនទប់ខ្នងររកាយរនាុះ រហើយយាំឥតឈប់។ ររកាយមកែញុាំបានរបាប់មីងែញុាំថា ែញុាំ
មិនរមួរភទជាមួយបុរ្ណារទ រហើយ្ុាំរត ប់រៅផទុះវញិ។ ែញុាំរបាប់ោត់ថា ឪពុកម្មត យែញុាំមិនឲ្យែញុាំរធវើខបបរនុះ
រទ។ មីងែញុាំតបមកែញុាំវញិថា ោត់មិនែវល់រទ រហើយោត់យកខែសរភលើងមកវាយែញុាំរៅរលើែនងរហូតដល់រចញ
្ម ។ ែញុាំយាំរពញមួយយប់។ ខ្ាករ ើងរតូវរមួរភទជាមួយបុរ្ជាររចើននាក់។ ែញុាំបានបាត់បង់ភាពបរ ិ្ ុទធ
រប្់ែញុាំ រហើយែញុាំម្មនអារមមណ៍អាម្ម៉ា ្់ជាខ្នល ាំង ចាំរពាុះបញ្ញា ខដលបានរកើតរ ើងរនុះ។ 
 

 “របាាំពីរនថងររកាយមក ែញុាំមិនអាចរទាំរ្់រៅទីរនាុះបានរទៀតរទ។ នថងមួយែញុាំបានរបាប់មីងែញុាំថា ែញុាំចង់
រៅផាររដើមបីទិញខ្បករជើង។ ែញុាំគិតថា រោយស្ថរខតែញុាំធាល ប់រមួរភទជាមួយបុរ្ជាររចើននាក់រចួមករហើយ 
ដូរចនុះមីងែញុាំមិននឹកស្ថម នថាែញុាំរត់រគចរទ រទើបោត់អនុញ្ញដ តឲ្យែញុាំរៅផារខតឯង។ រពលរនាុះ ែញុាំណាត់ជួប
ជាមួយបងនថលែញុាំរៅផារ រហើយរយើងអាចជិុះម៉ាូតូរៅផទុះរប្់ោត់ រពលដល់ទីរនាុះែញុាំបានររៀបរាប់របាប់ោត់
អាំពីររឿងរា៉ា វខដលរកើតរ ើងចាំរពាុះែញុាំ។ ែញុាំមិនចង់ហា នរបាប់ោត់រទ ប៉ាុខនតោត់ស្ថត ប់រោយយកចិតតទុកោក់ និង
រជឿែញុាំ។ ោត់គិតថា មីងែញុាំរធវើខបបរនុះចាំរពាុះែញុាំ ជាអាំរពើអារកក់ណា្់ រហើយរយើងគួរខតរាយការណ៍របាប់នគរ
បាល។ ោត់បានជូនែញុាំរៅបតឹងរៅប៉ាុ្តិ៍នគរបាលរៅនថងរនាុះ។ ររកាយមកបងនថលែញុាំបានរបាប់ររឿងរា៉ា វរនុះរៅ
ឪពុកម្មត យែញុាំ។” រពលឪពុកម្មត យែញុាំបានដឹងររឿងរនុះ ពួកោត់ម្មនការតក់្លុតោ៉ាងខ្នល ាំងចាំរពាុះអវីៗខដលបាន
រកើតរ ើង រហើយបានរបាប់ែញុាំថាកុាំឲ្យរាយការណ៍របាប់នគរបាល រហើយគួរខតដកពាកយបណតឹ ងវញិរៅ។ “រពល
ែញុាំ្ួរថារហតុរម៉ាចបានជារតូវដកពាកយបណតឹ ង ឪពុកម្មត យែញុាំម្មនរបស្ថ្ន៍ថា មីងែញុាំជាអនកម្មនរទពយធន
ររចើនណា្់ រយើងមិនគួរែឹងោត់រទ របើរយើងបតឹងោត់អាចបងាឲ្យម្មនបញ្ញា លាំបាក។ ែញុាំរៅខតែឹងមីងែញុាំោ៉ាង
ខ្នល ាំង រហើយែញុាំមិនយល់រពមាមឪពុកម្មត យែញុាំរទ។ រោយម្មនការជួយពី ា្ំណាក់អងគការមិនខមនរោា ភិបាល
ផងរនាុះ ែញុាំរៅខតបនតបតឹងរៅនគរបាលរទៀត។ ប៉ាុខនតររកាយមក រៅកនុង្បាត ហ៍រនាុះ រគបានចុុះផាយរបូថតែញុាំ 
និងររឿងរា៉ា វរប្់ែញុាំរៅរលើទាំព័រស្ថរព័ត៌ម្មន ាមរមើលរៅទាំនងជានគរបាលបានរាយការណ៍ររឿងរប្់ែញុាំរៅ
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ខ្នងស្ថរព័ត៌ម្មន។ ែញុាំដឹងថាមនុ្សរគប់ោន រៅកនុងភូមិែញុាំពិតជាបានដឹងអាំពីររឿងែញុាំ រហើយែញុាំម្មនអារមមណ៍
អាម្ម៉ា ្់ោ៉ាងខ្នល ាំងចាំរពាុះឪពុកម្មត យែញុាំ។ ទីបាំផុតែញុាំរតូវរ ើងតុោការ ៣ដងរដើមបីបកស្ស្ថយររឿងរា៉ា វ ខដលបាន
រកើតរ ើង។ អងគការមិនខមនរោា ភិបាលមួយបានជួយរករមធាវឲី្យែញុាំ ប៉ាុខនតែញុាំរៅខតពិបាករពលរៅតុោការ 
មតងៗ។ ែញុាំរតូវនិោយមតងរហើយមតងរទៀតអាំពីររឿងខដលរគបងខាំែញុាំរធវើ រហើយមនុ្សរៅកនុងតុោការ្ុទធខត 
របុ្ៗខដលជាអនក្ួរែញុាំ រធវើឲ្យខ្នម ្់រគណា្់។ រមធាវែីញុាំបានរលើកទឹកចិតតឲ្យែញុាំបនតររឿងរនុះរៅមុែរទៀត 
រហើយនិោយថា មិនខមនខតែញុាំម្មន ក់ឯងរទ ធាល ប់ម្មនស្ត្តីៗជាររចើនម្មនររឿងដូចរនុះខដរ។ រទុះបីជាែញុាំរៅ
តុោការជាររចើនដងក៏រោយ ក៏រគមិនទន់ចប់មីងែញុាំរទៀត រហើយែញុាំមិនដឹងថាររឿងែញុាំ រៅនថងមុែនឹងរៅោ៉ាង
ណារទ”។ 

 

១.៤ បទរុរគនួខ្នងផេូវដភទ (Sexual Harrasment)  
 

 បទរកុគួនខ្នងផលូវរភទ (ម្មរា២៥០ ននរកមរពហមទណឌ ) គឺជា “អាំរពើខដលបុគគលម្មន ក់រ ាំរោភអាំណាច 
ខដលមុែងាររប្់ែលួនរបគល់ឲ្យរធវើការោប្ងាត់មតងរហើយមតងរទៀតរៅរលើអនកដនទ កនុងរោលបាំណងទទួល
ការអនុររោុះខ្នងផលួវរភទ”។ រគពិបាករកទិននន័យអាំពីបញ្ញា រនុះខ្នល ាំងណា្់ រោយកនលងមកម្មនការ្ិកាតិច
តួចបាំផុតអាំពីបញ្ញា រនុះ រហើយម្មនខតវ ិ្ ័យកាត់រដរ និងស្ត្តីលក់ស្ស្ថរបៀរខតប៉ាុរណាណ ុះខដលធាល ប់រតូវបានរធវើការ
្ិកាស្ស្ថវរជាវ។ របាយការណ៍្តីពី “អាំរពើហិងារលើស្ត្តី និងអាជីវកមមផលូវរភទ”63

 ចងរកងរោយរក្ួង 

កិចចការនារ ីបាន្ររ្រថា កមមករស្ត្តី១នាក់ កនុងចាំរណាម១០នាក់ ធាល ប់រងការរកុគួនខ្នងផលូវរភទរៅកខនលងរធវើ
ការ ចាំខណកឯស្ត្តីលក់ស្ស្ថររបៀវញិ ៤នាក់ កនុងចាំរណាម៥នាក់ ្ុទធខតបានជួបរបទុះររឿងខបបរនុះខដរ។ ស្ត្តី
លក់ស្ស្ថរបៀរបម្មណ៨០% ធាល ប់ម្មនទាំនាក់ទាំនងផលូវរភទខដលមិនម្មនបាំណង រហើយរបម្មណ ៣៨%រទៀត 
រតូវរបរពឹតតការរមួរភទរោយបងខាំរៅកខនលងរធវើការ។ ស្ត្តីរបកបរបរបាំររ ើការកាំស្ថនតរោយផ្លទ ល់ និងរោយ
របរោលជារបរភទស្ត្តីខដលជួបរបទុះររឿងរា៉ា វននការរកុគួនខ្នងផលូវរភទកនុងករមិតែព្់ជាងរគ ទាំងរ ាំរោភ
រ្ព្នថវៈ និងបាំពានផលូវរភទ។ 

 

១.៥ ក្បសាន  
 

 ការ្តីបរនាទ ្ជនរងររោុះ ឬរបព័នធោក់បាាំងៈ កនុងស្ថថ នភាពហិងាផលូវរភទដូចជា(រ ាំរោភរ្ព 

្នថវៈ ការជួញដូរ ការរធវើអាជីវកមមផលូវរភទ និងការរកុគួនខ្នងផលូវរភទ) ្ុទធរតូវបានរគទម្មល ក់ការទទួលែុ្
រតូវរៅរលើស្ត្តី រពមទាំងការទទួលនូវចាំខណកផលវបិាកមិនរ្មើ និងមិនយុតតិធម៌ខថមរទៀតរវាងស្ត្តី និង 

បុរ្។ រោយជនរលមើ្អាចរ្់រៅកនុងជីវតិមួយ ខដលោម នអាស្្ូវរករ តិ៍រ ម្ ុះកនុង្ងគមអវីរ ើយ ចាំខណកឯ
ស្ត្តីវញិរតវូបានរគកត់្ម្មគ ល់ថា ជាស្ត្តីខដលធាល ប់រតូវបានបងខូចរួចរហើយ រពមទាំងកាល យជាស្ត្តីោម នតនមល
រទៀតរទ ខដលរនុះជាស្ថថ នភាពមួយនាាំឲ្យម្មនភាពអាម្ម៉ា ្់ និងម្មនអារមមណ៍ថាជាការែុ្ឆគង។ កនុង្ងគម
កមពុជា ភាពបរ ិ្ ុទធរប្់ស្ត្តីរតូវបានរគចត់ទុកថា ម្មនស្ថរៈ ា្ំខ្នន់្រម្មប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងភាពជា 
ម្មត យ។ ដូរចនុះជនរងររោុះ រោយអាំរពើហិងាផលូវរភទរតូវបានរគយល់ថាជាស្ត្តីខដលមិនលារចួរៅរហើយ 
រទុះបីជាបញ្ញា រនាុះ ជាការរមួរភទរោយោម នការរពមររពៀង ឬរោយរតូវរគររបើហិងាមករលើោ៉ាងណាក៏
រោយ ។ “ចាប់ស្្ី” បានខចងោ៉ាងចា្់ថា ស្ ៉្ាតីអភ័ពវខបបរនុះ គឺជាកាំហុ្រប្់ស្ត្តី រហើយអាចបណាត ល 
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មកពីស្ត្តីទាំងរនាុះម្មនអាកបបកិរោិមិនលាផងរទើបបានជាម្មនបញ្ញា ខបបរនុះរកើតរ ើង។ រនុះគឺជាទ្សនៈ
មិនរតឹមរតូវទល់ខតរស្ថុះ។ 
 

 រោយរោន់ខតនិោយអាំពី្កាត នុពលននការែូចខ្នតដល់ែលួន ខដលជនរងររោុះអាចរងការឈឺ
ចប់ខថមរទៀត រប្ិនរបើនាងហា នរាយការណ៍អាំពីបញ្ញា បទរលមើ្ផលូវរភទខដលរកើតរ ើង។ រនាុះរគអាច
យល់បានថា ស្ត្តីជាររចើនបានររជើ្ររ ើ្ យកការឈឺចប់ោ៉ាងរ្ងៀមស្ថង ត់ និងឯរកាខតម្មន ក់ឯងរៅវញិ។ 
ស្ត្តីកមពុជាពុាំអាចរកបរោិកា្ខដលម្មនជាំនួយខផនកចិតតស្ថស្ត្តបាន រហើយក៏មិនអាចរក្ហគមន៍ខដលយក
ចិតតទុកោក់ជួយបញ្ញា រប្់ស្ត្តីទាំងរនាុះបានខដរ។ កនុងន័យរនុះ ឧប្គគខដលរបឈមដ៏ធាំបាំផុតកនុងការបញ្ច ប់
ស្ថថ នភាពខដលមិនអាចរជៀ្ផុតរនុះគឺៈ 
 

១) ជាធមមា អាំរពើហិងារលើស្ត្តីរគមិនចត់ទុកថា ជាបទរលមើ្រពហមទណឌ រទ រហើយោម នរទ្
ចាំរពាុះជនរលមើ្រទ បញ្ញា រនុះកាន់ខតទម្មល ក់ទឹកចិតតជនរងររោុះមិនឲ្យនិោយអាំពីអនករបរពឹតត
មករលើនាងខថមរទៀត រពមទាំងរធវើឲ្យស្ត្តីពិបាកកនុងការយកឈនុះរលើបញ្ញា ចិតតស្ថស្ត្ត ខដល
ទក់ទងនឹងអាំរពើហិងារនាុះខថមរទៀត។ 

 

២) យនតការការពារជនរងររោុះរៅម្មនករមិតរៅរ ើយ រោយការបណតុ ុះបណាត លរៅម្មនករមិត
រែាយ រពមទាំងធនធានក៏រៅម្មនការែវុះខ្នតររចើន។ 

៣) ជនរងររោុះ រតូវចាំណាយថវកិាររចើនកនុងដាំរណើ រការបណតឹ ងខផនកចាប់ រហើយរោយស្ត្តីភាគ
ររចើនែវុះមរធាបាយខផនកហិរញ្ដវតថុ ដូរចនុះមរធាបាយរោុះស្ស្ថយាមចាប់ករមរតូវបានបនត
អនុវតតតរៅរទៀតណា្់។ 

 

៤) កងវុះការផតនាទ រទ្ចាំរពាុះអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ និងជួញដូរផលូវរភទរនាុះនាាំឲ្យជនរលមើ្ម្មន
អារមមណ៍ថា ពួករគអាចទទួលបានការអនុញ្ញដ តឱ្យរបរពឹតតបទរលមើ្ខបបរនុះ។ ជនរងររោុះ
រោយអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈមួយចាំនួនម្មនអារមមណ៍ថា ជនរលមើ្ខដលរបរពឹតតពុាំរតូវបាន 
ផតនាទ រទ្រទ រហើយភាពអ្់្ងឃឹមរនុះអាចរារាាំងដល់ស្ត្តីទាំងរនាុះ មិនឲ្យរាយការណ៍បទ
រលមើ្រ ាំរោភរ្ព្នថវៈខថមរទៀត។ ប៉ាុខនតឧប្គគខដលធាំជាងរគបាំផុតចាំរពាុះការផតនាទ រទ្
ជនរលមើ្កនុងអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ គឺការអនុវតតន៍ែុ្ចាប់ រោយការ្ង ា្ំណង 
រដាបបរវណី។ ា្ំណងរដាបបរវណីរនុះ គឺជាការរោុះស្ស្ថយររៅរបព័នធតុោការរោយម្មន
រប្ិទធិភាពរវាងជនរងររោុះ និងជនរលមើ្។ ជនរលមើ្បង់របាក់ឲ្យជនរងររោុះកុាំឲ្យបតឹង។ 
បញ្ញា ខបបរនុះ ររចើនរកើតរ ើងរៅរពលខដលជនរលមើ្ជាអនកធូរធារ ឬម្មនអាំណាចជា 
អាជាញ ធរ។ 

 

៥) ពុាំម្មនរហោា រចនា្មព័នធរដើមបីរធវើការរ្ុើបអរងាត និងផតនាទ រទ្ករណីជួញដូរ និងការរធវើ 
អាជីវកមមផលូវរភទរទខដលបណាត លឲ្យម្មនការលាំបាកកនុងការចប់ជនរលមើ្យករៅតុោការ។ 

 

៦) បទរកុគួនខ្នងផលូវរភទក៏្ថិតរៅខតររកាមការឃ្លល ាំរមើលដខដល ខដលាមរមើលរៅោម នអងគការ
ណា ររៅពីអងគការពលកមមអនតរជាតិខដលរោុះស្ស្ថយបញ្ញា រនុះរទ។ 
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២. អនសុ្ថសន ៍
 

្ូមរាជរោា ភិបាលរោករមាត ៈ 

 

១) ធានាឲ្យការអនុវតតន៍ចាប់ទាំងអ្់ ខដលទក់ទងនឹងអាំរពើហិងារលើស្ត្តី ស្្បាមែលឹមស្ថរ
រប្់  

CEDAW និងលិែិតុបករណ៍អនតរជាតិនានា។ 

 

២) អនុវតតរកមរពហមទណឌ ថមីរតង់ជាំពូក ខដលខចងអាំពីការរ ាំរោភរ្ព្នថវៈខដលកាំណត់និយមន័យ 
ទូលាំទូោយអាំពីធាតុ “យល់រពម”។ 
 

៣) អនុវតតរកមរពហមទណឌ ថមីកនុងករណីរ ាំរោភរ្ព្នថវៈកនុងចាំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

 

៤) អនុវតត “ចាប់្តីពីការបង្ក្ងាា បអាំរពើជួញដូរមនុ្ស និងអាំរពើរធវើអាជីវកមមផលូវរភទ” រមួទាំងអាំរពើជួញ 

ដូរកាំោាំងពលកមមឆលងខដន និងជួញដូរអនីតិជនផងខដរ។ រតូវខតផតនាទ រទ្ជនរលមើ្ាម  
ចាប់។ បញ្ដតតិខដលខចងអាំពីកិចចការពារជនរងររោុះ     រោយអាំរពើជួញដូរ រមួទាំងការស្ថត រនីតិ - 

្មបទ និងការរធវើម្មតុភូមិនិវតតកនុងករណីចាំបាច់ រពមទាំងអនុវតតរ្វាកមមជាំនួយចាំបាច់មួយ 

ចាំនួនរទៀតផង។ 

 

៥) ចុុះយុទធនាការត  ្ូមតិជារបចាំរដើមបីអប់រ ាំពលរដាកមពុជា (រផ្លត តរលើស្ត្តី) អាំពីរបធានបទរ ាំរោភ 

រ្ព្នថវៈ ្ិទធិរប្់ជនរងររោុះរោយអាំរពើរ ាំរោភរ្ព្នថវៈ ចាប់្តីពីបញ្ញា រ ាំរោភរ្ព 

្នថវៈ និងដាំរណើ រការននបទរពហមទណឌ ផងខដរ។ 

 

៦) អប់រ ាំមង្ក្នតីខផនកចាប់ និងតុោការអាំពីការបកស្ស្ថយបញ្ដតតិទក់ទងនឹងបទរលមើ្រ ាំរោភរ្ព - 
្នថវៈឲ្យបានរតឹមរតូវ។ 

 

៧) ផតនាទ រទ្មង្ក្នតីណាខដលបកស្ស្ថយែុ្ និងរ ាំរោភចាប់ រមួទាំងអនកខដលចូលរួម ឬ្រមប 

្រមួលកនុងការរោុះស្ស្ថយរោយ ា្ំណងរដាបបរវណីផង។ 

 

៨) ផតល់ការរបឹការោបល់ និងជរមកស្ថត រនីតិ្មបទដល់ជនរងររោុះរោយអាំរពើរ ាំរោភ និងជួញ 

ដូរ។ 

 

៩) របើកវគគបណតុ ុះបណាត លជាបនតបនាទ ប់អាំពីបទរលមើ្ជួញដូរដល់នគរបាល និងមង្ក្នតីរពាំខដន ខដល 

ម្មនភារកិចចទក់ទងនឹងអាំរពើជួញដូរ និងមជឈមណឌ លពាណិជជកមមផលូវរភទ។ 

 

១០) ្ហការជាមួយ្ងគម្ីុវលិ រដើមបីឱ្យម្មនការយកចិតតទុកោក់រលើបញ្ញា       ខដលបនាទ ន់ជាទី 

បាំផុតចាំរពាុះអាំរពើហិងារលើស្ត្តី រពមទាំងររបើរបា្់រាល់ឱ្កា្ទាំងអ្់រដើមបីទទូចឲ្យរោា  
ភិបាលកមពុជា្ររមចឲ្យបានកាតពវកិចចររកាមអនុ្ញ្ញដ ្តីពីការលុបបាំបាត់រាល់ទរមង់ននការ 
ររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរភទ។ 

 

១១. ររៀបចាំមូលោា នយុទធស្ថស្ត្តការងារ រដើមបីរធវើឲ្យម្មនការផ្លល ្់បតូរជាវជិជម្មននូវទ្សនៈពី 
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រយនឌ័រទាំងឡាយចាំរពាុះបញ្ញា ផលូវរភទរប្់ស្ត្តី។ 
១២) ផសពវផាយចាំរណុះដឹងអាំពី្ិទធិស្ត្តី ខដលរតូវរចួផុតពីការឈឺចប់ ខដលស្ត្តីរតូវខតទទួលបាន

នូវរ្ចកតី្ុចចរតិ ផលូវកាយ និង្ីលធម៌ រហើយរតូវខតរកានូវរ្ចកតីនថលថនូររប្់ស្ត្តីឲ្យបាន 
និងមិនរតូវបងខាំស្ត្តីឲ្យរធវើអវីមួយខដលមិនស្្បាមឆនទៈរប្់អនកទាំងរនាុះរ ើយ។ 

 

រសចក្តតសននដិ្ឋា ន 
 

្ុភា្ិតរប្់កមពុជាដ៏លបីលាញ
មួយបាននិោយថា “បុរ្គឺជាម្ម្ 
រហើយស្ត្តីជា ា្ំពត់្រ”។ ្ុភា្ិតរនុះ 

រៅខតរតូវបានរគយកមកររបើរបា្់ជាប់ជា
របចាំរហូតដល់្ពវនថងរនុះរៅកនុងមរនាគម
វជិាជ រប្់របរទ្កមពុជា។ ្ុភា្ិតរនុះបានរធវើឲ្យគាំនិតខដលគិតថាបុរ្ម្មនតនមលែព្់ជាងស្ត្តីខដលម្មនរបូ
រាងស្ថា ត ងាយរងររោុះ និងងាយរបឡាក់។ រប្ិនរបើ ា្ំពត់្រ “របឡាក់” រនាុះនឹងមិនងាយ ា្ំអាតឲ្យបាន
រជុះស្ថា តដូចរដើមរទ។ រោយមូលរហតុរនុះរហើយរទើបរក្ួងកិចចការនារបីានររបើរបា្់ពាំរនាលមួយឃ្លល ថា 
“ស្ត្តីគឺជាតបូង” រដើមបីទប់ទល់នឹង្ុភា្ិតថា “បុរ្ជាម្ម្”។ រក្ួងបានរបើកយុទធនាការយុទធស្ថស្ត្ត៥ឆ្ន ាំ
រដើមបីោក់ទ្សនៈរយនឌ័រចូលរៅកនុងស្ថថ ប័នរដាទាំងអ្់។ រោលបាំណង ា្ំខ្នន់រប្់រោា ភិបាលស្្បាម
កមមវធីិរនុះគឺរដើមបីកាត់បនថយភាពរកីរកកនុងចាំរណាមស្ត្តី64។ 
 

 របរទ្មួយដូចជាកមពុជារនុះ កាំពុងត  ្ូោ៉ាងខ្នល ាំងរដើមបីកាត់បនថយភាពរកីរក មិនអាច្ររមចបាន
ការអភិវឌឍន៍របកបរោយ្ុែដុមរមនាណាមួយ រោយពុាំម្មនការចូលរមួចាំខណកឲ្យបានរពញរលញពី

ា្ំណាក់ស្ត្តីរៅកនុងរគប់វ ិ្ ័យនន្ងគមទាំងអ្់រ ើយ។ 
 

 លកខែណឌ រដើមបីរលើកកាំព្់ស្ថថ នភាពស្ត្តីរៅកមពុជាគឺៈ 
 

១) ្ុែភាពលា ខដលផតល់នូវភាពជា្ុះភាល មៗខផនករាងកាយ និងផលូវចិតត។ 
 

២)ការអប់រ ាំរបាកដរបជា ខដលជាលកខែណឌ ដាំបូង រដើមបីរធវើឲ្យយល់កាន់ខតចា្់ជាងមុនអាំពី 
បរោិកា្្ងគម និងវជិាជ ជីវៈ។ 

 

៣) ម្មន្ិទធិទទួលបានយុតតិធម៌ និងការងាររតឹមរតូវ ខដលផតល់្វ័យភាពរ្ដាកិចច ជាមួយនឹងការ
អប់រ ាំខដលជារទពយ្មបតតិពិរ្្បាំផុត្រម្មប់ការពារស្ត្តីពីអាំរពើហិងា និងការរ ាំរោភបាំពាន
រផសងៗ។ 

 

 រយើងទាំងអ្់ោន ្ូម ា្ំណួមពរ រោយទទូចដល់រោា ភិបាល្ូមរោករមាត បនតកិចចរបឹងខរបង
កនុងការរោុះស្ស្ថយបញ្ញា ទន់រែាយកនុងរបព័នធ្ុខ្នភិបាល ខដលរៅខតបណាត លឱ្យអរាមរណៈភាពម្មា
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រៅខតម្មនករមិតែព្់រៅរ ើយ។ ម្មនកិចចការជាររចើនរទៀតខដលរតូវរធវើរដើមបីបរងាើនការយល់ដឹង និងបណតុ ុះ 
បណាត លបុគគលិក្ុខ្នភិបាល ឆមប និងស្ថធារណៈជនទូរៅ រដើមបី្ររមចបាន្នតិ្ុែ្ុែភាពរប្់ស្ត្តី។ 
ជាពិរ្្រពលម្មននផទរពាុះ និងរពលរមួរភទ ស្ត្តីទាំងរនាុះ្ុទធខតងាយឆលងរមររាគរអដ្៍ រប្ិនរបើស្ថវ មី 
ឬនដគូរប្់អនកទាំងរនាុះ ម្មនផទុករមររាគរអដ្៍ ឬជមងឺកាមររាគរនាុះ។ 

 

 ្ូមឱ្យរោា ភិបាលរោករមាត ឧបតថមភថវកិាដល់កមមវធីិរលើកកាំព្់ការយល់ដឹង និងផសពវផាយ
ាមវទិយុ និងទូរទ្សន៍ រដើមបីរជៀ្វាងការចាំណាយររចើនដូចការផាយពាណិជជកមមជារដើម។ ទនទឹមនឹងកមមវធីិ
រលើកកាំព្់ការយល់ដឹង និងផសពវផាយ រពមទាំងរតូវរបឹងខរបងរដើមបីខកលាំអរ និងបរងាើនចាំនួនមណឌ ល 
្ុែភាពរៅាមតាំបន់ជនបទោច់ស្្ោលឱ្យកាន់ខតររចើនជាងមុនផង។ រតូវរផ្លត តការយកចិតតទុកោក់កនុង
ការផគត់ផគង់ឧបករណ៍ជាមូលោា ន រដើមបីឱ្យម្មនលទធភាពកាន់ខតរបរ ើ្ររ ើងកនុងការរោុះស្ស្ថយបញ្ញា ខផនក
្ុែភាពបនាទ ន់ រមួទាំងការម្មននផទរពាុះ និង្រម្មលកូនផង។ យុទធនាការរលើកកាំព្់ការយល់ដឹង និងការ 
ជរមុញររបើរបា្់រស្ស្ថមអនាម័យរោយឥតគិតនថល អាចជួយឱ្យស្ត្តីការពារែលួន និងនដគូពីការឆលងជមងឺរអដ្៍ 
និងកាមររាគបានកាន់ខតរបរ ើ្រជាងមុន។ មនទីររពទយ និងមណឌ ល្ុែភាពនានា រតូវខតទទួលការរលើកទឹក
ចិតត និងថវកិាឧបតថមភរដើមបីផតល់ការរធវើរត្តរោយមិនយកកាំនរ ៉ាខ្នងជាំងឺរអដ្៍ និងកាមររាគរផសងៗ។ 
 
 ឥ ូវដល់រពលរវោរតូវខតបនតការែិតែាំរបឹងខរបង រដើមបីខកលាំអរស្ថថ នភាពអប់រ ាំខដលមិន្ូវលា
រៅកមពុជា (ការថយចុុះធនធាន កងវុះខ្នតរគូ និងកងវុះការបណតុ ុះបណាត ល អាំរពើពុករលួយ គុណភាពបររងៀន
ទប ររៀនខតមួយរពល ថាន ក់ររៀនចរងាៀត អរាឈប់ររៀនរៅខតែព្់)។ ជាធមមា ស្ថថ នភាពរប្់កុម្មរពិីបាក
ជាងស្ថថ នភាពរប្់កុម្មរា រហើយអរាឈប់ររៀនរប្់កុម្មរែីព្់ជាងកុម្មរា។ រទុះបីជាម្មនកិចចែិតែាំរបឹង
ខរបងផសពវផាយរប្់រោា ភិបាលទូលាំទូោយោ៉ាងណាក៏រោយ ក៏លទធផលទទួលបានរៅខតមិនទន់ដូចការ
្ងឃឹមទុករៅរ ើយរទ។ 

 

 រក្ួងអប់រ ាំបានរបឹងខរបងោ៉ាងខ្នល ាំង រដើមបីបរងាើនចាំនួន្ិ្សស្្ីរៅរគប់ករមិតថាន ក់ទាំងអ្់ ប៉ាុខនត 
ាមតួរលែបចចុបបននបងាា ញឱ្យរែើញថា ចាំនួនកុម្មរចុីុះរ ម្ ុះចូលររៀនកនុងមួយឆ្ន ាំៗរៅខតតិចជាងកុម្មរា
ឆ្ង យណា្់។ 
 

រៅកនុងស្ថថ នភាពររ ើ្ រអើងរលើស្ត្តីរៅកមពុជា អាស្្័យរោយ្ម្មព ធរ្ដាកិចច ការររៀន្ូរតរប្់
កុម្មរអីាយុពី១៥ឆ្ន ាំ រៅ១៧ឆ្ន ាំ ររចើនខតរតូវបានជាំនួ្រោយការងាររៅវញិ ។ 
 

 វ ិ្ មភាពរវាងបុរ្ និងស្ត្តីបានរធវើឱ្យម្មនការប៉ាុះពាល់ជាអវជិជម្មនរលើស្ថថ នភាពស្ត្តីរៅកខនលងរធវើ
ការ។ បញ្ញា រនុះ បានកាត់បនថយលទធភាពទទួលបានព័ត៌ម្មនរប្់ស្ត្តី និងលទធភាពកនុងការការពារ្ិទធិរប្់
ស្ត្តីទាំងរនាុះ ការពារករមិតរបាក់ឈនួល និងទប់ទល់ជាមួយការរកុគួនខ្នងផលូវរភទ។ អាស្្័យរោយោម ន
ចាប់ជាក់ោក់ណាមួយរដើមបីោក់ទណឌ កមមចាំរពាុះការររ ើ្ រអើងរយ៉ានឌ័ររៅកខនលងរធវើការងារ ជាធមមាស្ត្តី
ររចើនខតទទួលបានរបាក់ឈនួលទបជាងបុរ្ រពមទាំងរបឈមនឹងការលាំបាកជាររចើន កនុងការរធវើឱ្យអនក
រគប់រគងរោរព្ិទធិ ដូចជាការឈប់្រម្មកម្មតុភាពជារដើម។ 
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 ភាពរកីរក ការអប់រ ាំទប និងកងវុះឱ្កា្ការងាររៅាមជនបទ បានជរមុញឱ្យស្ត្តីរកមងៗជាររចើន 
ចករចញពីលាំរៅោា ន និងរធវើការរៅកនុងទីផារខដលរពាររពញរៅរោយហានីភ័យែព្់ (កខនលងកាំស្ថនត  
ម្ម៉ា្ា ខ្នរា៉ា អូរែ និងបនរព្ា) ជារដើម ខដល្ុទធខតជាកខនលងរធវើឱ្យអនកទាំងអ្់រនាុះងាយរងររោុះពី

ា្ំណាក់អាំរពើអាជីវកមម និងការរ ាំរោភបាំពានផលូវរភទ។ 
 

 រហតុរនុះ រយើងទាំងអ្់ោន ្ននិោា នថា រោា ភិបាលរៅ្ល់ផលូវខវងឆ្ង យរទៀតរដើមបីរធវើដាំរណើ រ 
រហើយ្ូមផតល់អនុស្ថ្ន៍ោ៉ាងមុតម្មាំជូនរោា ភិបាល ្ូមបនតការទទួលែុ្រតូវកនុងការអនុវតតន៍អនុស្ថ្ន៍ 
រប្់គណៈកម្មម ធិការននអងគការ្ហរបជាជាតិទទួលបនទុក CEDAW របកបរោយរប្ិទធិភាព។ 
 

 រយើងទាំងអ្់ោន  រតូវខត្ហការជាមួយោន រដើមបីខកលាំអរស្ថថ នភាពស្ត្តីរៅកមពុជា និងររៀបចាំ
អនាគតរបរទ្រប្់រយើង។ 
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28 DOCS អភិវឌ្ឍន៍គដើមបីេងគមកមពុជា 
29 E.D.C.O េហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍គេដាកិច្បច 
30 FAA េមាគមវចិិ្បរត្េិលបៈ  
31 FLO មណឌ លកុមារកំរពាពនលឺអ គត្    
32 FLOW អងគការពនលឺស្តេតី   
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46 NAPA េមាគមចំ្បគរ ើនជាតិ្  
47 NEP ភាពជាម្ដគូអប់រមំ្នអងគការគរៅរដ្ឋា ភិបាល 
48 NGO Forum គវទិកាម្នអងគការមិនផមនរដ្ឋា ភិបាលេតីពីកមពុជា 
49 NICFEC គណៈកមាម ្ិការអពារកិត្ និងយុត្តិ្ម៌គដើមបីការគបាេះគឆ្ន ត្គដ្ឋយគេរ ីនិង  

រតឹ្មរត្ូវគៅកមពុជា  
50 OGB OXFAM ច្បរកភពអង់គគលេ 

51 OI វទិាស្ថថ នគបើកទូោយ  
52 PADV អងគការរបឆំ្ងអំគពើហិងាកនុងរគួស្ថរ 
53 PCC បំោេ់បតូរជាវជិជមានេរមាប់កមពុជា 
54 PYD អងគការេនតិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ 
55 RAA េមាគមរេមីកេិកមម 
56 RHB រច្ប េិបបកមមបាត់្ដំបង  
57 RHAC េមាគមផែទំេុខភាពរគួស្ថរកមពុជា 
58 SABORAS អងគការេបបុរេ  
59 SERRC SERRC   
60 SILAKA អងគការេីលការ  
61 SK អងគការស្ថត រកមពុជា 
62 USG រកុមរបតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំ្បន់ជាយរកុង 
63 VAWCC អងគការរបឆំ្ងអំគពើហិងាគលើស្តេតី និងកុមារគៅកមពុជា  
64 VIGILANCE អងគការរកាការពារេិទធិមនុេសកមពុជា   
65 VYCD េមាគមយុវជនេម័រគចិ្បត្តគដើមបលីទធិរបជា្ិបគត្យយ  
66 WDA េមាគមអភិវឌ្ឍន៍ស្តេតី 
67 WFP អងគការចំ្បគរ ើនស្តេតី 
68 WLA េមាគមពនលឺស្តេតីកមពុជា   
69 WMC មណឌ លព័ត៌្មានស្តេតីកមពុជា  
70 WODAC អភិវឌ្ឍន៍ស្តេតី និងេហគមន៍ 
71 WOSO អងគការេគែង្ហគ េះស្តេតី  
72 YRDP កមមវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍្នធានយុវជន  
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រ ម្ ុះអកសរកាត់          រ ម្ ុះរពញ  
 

1 Banteay Srei អងគការប ទ យរេី  
2 LICADHO អងគការេមព័នធផខមរជំគរឿន និងការពារេិទធិមនុេស លីកាដូ  
3 CWCC អងគការកមពុជាគដើមបីជួយស្តេតីមានវបិត្តិ 
4 CCPCR មជឈមណឌ លកមពុជាគដើមបីការពារេិទធិកុមារ  
5 CDP រកុមអនកច្បាប់ការពារេិទធិមនុេសកមពុជា 
6 CDRCP មជឈមណឌ លកមពុជាេគែង្ហគ េះទុរគត្ជន និងអភិវឌ្ឍន៍ 
7 ADHOC េមាគមការពារេិទធិមនុេស និងអភិវឌ្ឍន៍គៅកមពុជា 
8 CLO អងគការពលកមមកមពុជា 
9  CWLD េមព័នធស្តេតីកមពុជាគដើមបីអភិវឌ្ឍន៍  
10 CWCD េមាគមអភិវឌ្ឍន៍វបប្ម៌ស្តេតីកមពុជា   
11 CWDA ភាន ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍន៍ស្តេតីកមពុជា 
12 CSD មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍េងគម 
13 CCIM មជឈមណឌ លកមពុជាគដើមបីរបព័នធផសពធផាយឯកោជយ 
14 DAC េមាគមអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 
15 GAD/C អងគការគយនឌ័្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍គដើមបីកមពុជា 
16 HAGAR អងគការហាការ 
17 OUTREACH អងគការកមពុជាគដើមបីអភិវឌ្ឍន៍ និងគលើកេទួយេិទធិ  
18 IDA េមាគមឥែនទគទវ ី 
19 KHEMARA អងគការគខមោ  
20 KID វទិាស្ថថ នផខមរេរមាប់លទធិរបជា្ិបគត្យយ  
21 KWCD េហរបតិ្បត្តិការស្តេតីផខមរគដើមបអីភិវឌ្ឍន៍ 
22 KWVC មជឈមណឌ លេគមលងស្តេតីផខមរ 
23 LAC អងគការជំនួយផផនកច្បាប់ម្នកមពុជា 
24 MKD អងគការមាត្ថផខមរអភិវឌ្ឍន៍ 
25 MLNV អងគការរពហមវហិារ្ម៌ម្នមាត្ថ  
26 WVC មជឈមណឌ ល វាែមីម្នអងគការទេសនៈពិភពគោក-កមពុជា 
27 NICFEC គណៈកមាម ្ិការអពារកិត្ និងយុត្តិ្ម៌គដើមបីការគបាេះគឆ្ន ត្គដ្ឋយគេរ ីនិង  

រតឹ្មរត្ូវគៅកមពុជា  
28 CWARO អងគការជំនួយកុមារ និងស្តេតីជនបទ 
29 PADV អងគការរបឆំ្ងអំគពើហិងាកនុងរគួស្ថរ 
30 STAR Kampuchea អងគការស្ថត រកមពុជា 
31 CHRTF រកុមកិច្បចការពិគេេេិទធិមនុេសកមពុជា  
32 USG រកុមរបតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំ្បន់ជាយរកុង 
33 VAWCC អងគការរបឆំ្ងអំគពើហិងាគលើស្តេតី និងកុមារគៅកមពុជា 
34 VYCD េមាគមយុវជនេម័រគចិ្បត្តគដើមបលីទធិរបជា្ិបគត្យយ 
35 WOSO អងគការេគែង្ហគ េះស្តេតី 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

របាយការណរ៍នេះ របាេះពមុភរម្កាមជំនយួ 
ពីម្ពេះវិហារដ្ឋណឺម្ម៉ា ក និងជំនយួរបសវ់ិហារម្ឹសគ (DCA/CA), អងគការសនតិភាព 

និងអភិវឌឈន ៍(Paz Y Desarrollo) និងទីភាន កង់ាររអស៉ាាញសម្ម្មប ់
សហម្ុតិបតិតការអភិវឌឈនអ៍នតរជាតិ (AECID) និងទីភាន កង់ារសម្ម្មបក់ារ 

អភិវឌឍនន៍នម្ុរទសកាណាដ្ឋ 
 

 
 


