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រូបភពគំរបមុខ៖
ពីន ម៉នីកពីន ម៉នីក (២៥ឆន )ំ ជអនក្រ វ្រជវ និងជអនកស្រមបស្រមួលសរេសរនិេកខបបទែផនក 
្របព័នធផ ព្វផ យ និង រគមនគមន៍ េន កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ ។
ម៉នីកសងឃមឹថនឹងបេងកីនចំេណះដឹងរបស់នង េដីមបជួីយដល់្របេទសជតិ ។

រទិធី ជរទិធី ជ  (២៦ឆន )ំ ជ្របធនែផនកទីផ រេនេ ងភពយន្ដផ្ល ទីេនៀម និងជ្រគូបេ្រងៀន
េ្រកេម៉ងេនែផនក្របព័នធផ ព្វផ យ និង រគមនគមន៍ េន កលវទិយល័យភូមិនទភនេំពញ ។ 
ជ  ្រស ញ់ករងររបស់នង េហយីនងសងឃមឹថ ៃថង មួយ នងនឹង ចេបីក 
ជីវកមមបនេ យខ្លួនឯង ។
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អារម្ភកថា
្រកសួងកិចចករនរមីនេមទនភពៃ្រកែលងេ យបនេរៀបចំឯក រ ករប៉ន់្របមណ 

េយនឌ័រ េនកមពុជ (CGA) ឆន ២ំ០១៤  ែដលមនចំណងេជីងថ “ដំេណីរេឆព ះេទមុខេដីមបី
សមភពេយនឌ័រ និងភពអង់ ចស្រមប់្រស្ត”ី េដីមបី ស់ែវងករអនុវត្តន៍េគលនេយបយ
ស្តីពីករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តរីបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ និងបំេពញត្រមូវករ កនុងករេរៀបចំេគលនេយបយ កមមវធីិ របស់្រកសួង ថ ប័ន ម 
វស័ិយ ។

ឯក រប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជែដលមនករបង្ហ ញអំពីទិដ្ឋភពទូេទៃន
ថ នភពេយនឌ័រេលី្រគប់វស័ិយ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យ្រកសួងកិចចករនរចំីនួន២េលីក

រចួមកេហយីេលីក ទី១េនឆន ២ំ០០៤ េលីកទី២េនឆន ២ំ០០៨ និងេលីកទី៣េនឆន ២ំ០១៤ 
េនះ េ្រកមកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ អងគករសងគមសីុវលិ និងមនករ 
ពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យជមួយអនកពក់ព័នធកនុង្រកសួង ថ ប័ន មរយៈ្រកុម 
ករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ។

ឯក រករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជឆន ២ំ០១៤េនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី្រសប 
េពលជមួយករេរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ (២០១៤-២០១៨) របស់្រកសួង 
កិចចករនរ។ី ទឡ្ហកីរណ៍ និងអនុ សន៍ពក់ព័នធនឹងេយនឌ័រសំខន់ៗកនុង CGA ្រតូវបន 
បញចូ លេទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ េដីមបបំីេរផីល្របេយជន៍ និងេឆ្លីយតបេទនឹង
ត្រមូវករជក់ែស្តងេនេពលបចចុបបននរបស់្រស្តី។

ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេលីកទី៣េនះ បនបង្ហ ញអំពីសមិទធផលជេ្រចីនែដល 
កមពុជ ទទួលបនកនុងរយៈេពល៥ឆន កំន្លងមក ដូចជ៖ ករថយចុះៃនចំនួន្រស្តកីនុងករងរ 
ែដលងយរងេ្រគះ និង ករងរគម ន្របក់កៃ្រម ករេកីនេឡងីៃនចំនួន្រស្តីែដលេធ្វីករងរមន 
កៃ្រម និង្របកប ជីវកមមេ យខ្លួនឯង ។ េលីសពីេនះ អ្រ មរណៈភពម ្រតូវបនកត់
បនថយជងពក់ក ្ត ល  អ្រ ឆ្លងៃនេមេ គេអដស៍មនករធ្ល ក់ចុះហួសពីករកណំត់ 
ករេកនី េឡងីនូវករយលដឹ់ងអំពីអំេពីហងិ ែដលទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងេគលនេយបយ 
ពក់ព័នធ ្រពមទងំករសេ្រមចបននូវករបេងកីនសមម្រត្រស្តកីនុងជួរម្រន្តី ជករ មករ 
កំណត់។ េនក្រមិតេគលនេយបយ ជរ ្ឋ ភិបលបនេរៀបចំែផនករសកមមភពជតិ 
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ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តេីលីកទី១ និងេលីកទី២ និងែផនករពេន្ល នេគលេ  
អភិវឌ ន៍សហស វត រក៍មពុជ ែដលជមូល ្ឋ នេដីមបបីន្តអនុវត្តសកមមភពឱយមន្របសិទធភព 
និងនិរន្តរភព តេទអនគត។

ទនទមឹនឹងេនះ CGA ក៏បនគូសបញជ ក់អំពីបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន និងផ្តល់នូវអនុ សន៍ 
និងករែណនផំងែដរេនក្រមិតេគលនេយបយស្រមប់្រកសួងកិចចករនរ ីនិងអនកេរៀបចំ 
េគលនេយបយ កនុង្រកសួងពក់ព័នធ េដីមបពី្រងឹងកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរមួគន េលីករេលីក 
កមពស់សមភពេយនឌ័រ និងផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្ត។ី អនុ សន៍ទងំអស់េនះ្រតូវបន
ឆ្លុះបញច ងំេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្ត នររីតនៈទី៤ ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងីស្រមប់គ្ំរទ 
ដល់ករផ្ល ស់ប្តូរយុទធ ្រស្តរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីពីករអនុវត្តន៍សកមមភពជលកខណៈ 
គេ្រមងតូចៗ េទជលកខណៈអភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិ ពីករអនុវត្តន៍និងករផ្តល់ 
េស របស់្រកសួងកិចចករនរ ី  េទជករប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុងេគលនេយបយ និង 
កមមវធីិរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលទងំមូល ឈនេទេលកីកមពស់គណេនយយភពសងគមស្រមប់្រស្តី។ 

េ្រកពីេនះ សនទុះៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជែដលកំពុងឈនេទជ្របេទសែដល
មន្របក់ចំណូលមធយមក្រមិតទប ក៏បនបងកឱយមនផងែដរនូវករេកីនេឡងីៃនវសិមភព
និងភពងយរងេ្រគះចំេពះ្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់ែដលខ្វះខតេស ។ េ យ រមូលេហតុ 
េនះ CGA ឆន ២ំ០១៤ និងែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ បនប្រញជ ប្របកបេ យករយក 
ចិត្តទុក ក់នូវបញ្ហ ទងំ យែដល្រកុមងយរងេ្រគះជួប្របទះ រមួទងំវធិនករសម្រសប
ស្រមប់ដំេ ះ្រ យ។ 

ខញុសូំមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ SIDA, UNDP, UNFPA, UN WOMEN, 
UNESCO, UNICEF, ADB, Australian Aid/DFAT, GIZ/CIM, JICA, Swiss Agency 
for Development and Cooperation (SDC), Oxfam GB, Fred Hollows Foundation, 
Plan International និងៃដគូេផ ងៗេទៀត ែដលបនឧបតថមភនិងចូលរមួកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រCGA ្រពមទងំកិចចសហករេផ ងៗេទៀតកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ 
េនកមពុជ ។

បំណង្របថន របស់េយងីខញុគឺំេធ្វយ៉ីង ឱយអនកេរៀបចំបេងកតីេគលនេយបយ ែផនករ 
កមមវធីិ និងអនកេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចេន្រគប់វស័ិយ យល់ចបស់អំពីបញ្ហ េយនឌ័រនងិអនុ សន៍
ពក់ព័នធ េ យ្រកសួង ថ ប័ន មវស័ិយទងំេនះមនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងកររក  
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និរន្តរភព ៃនករវវិត្តន៍របស់សងគមេឆព ះេទមុខេដីមបសីមភពេយនឌ័រ។ 

្រកសួងកិចចករនរសីងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ល់ករេរៀបចំេគលនេយបយ កមមវធីិ 
ករផ្តល់េស  និងករអនុវត្តន៍គេ្រមងកនុង្រគប់វស័ិយ នឹងេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ និង 
អនុ សន៍ ទងំ យែដលមនេនកនុងឯក រប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ និងែផន
ករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤។ េនះគឺជគន្លឹៈស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រ្របកបេ យ 
្របសិទធភព និងករេធ្វីឱយមនចំែណកេសមីភពស្រមប់នរេីនកមពុជ។
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡងីេនេ្រកមករដឹកន ំនិង 
ស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករ នរសូីមសំែដងនូវេសចក្តី 

ែថ្លងអំណរគុណជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ែដលបនចូលរមួ 
ចំែណកកនុងករេរៀបចំឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរ 
ករេរៀបចំ ឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ីេ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 
ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របឹក ជន់
ខពស់្រកសួងកិចចករនរ ីេ ជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយកិ ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធន 
នយក ្ឋ នសមភព េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ និង
សមជិកេផ ងៗេទៀតមកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី 
្រកុមករងរមនករ គ្ំរទែផនក បេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ 
(PGEIII) ែដលមន េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ី
ជអនកស្រមបស្រមួល ទូេទគ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន 
េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក ែប៉ន បូរ ីេ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក 
គឹម សុពណ៌។ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុង 
ករពិេ្រគះ េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) 
ែដលជ អនកជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ 
បនជួយ ពិនិតយេឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។  បេចចកេទសទក់ទងនឹង 

រូបភព កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី១៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី១៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ ឃមឹ 
ចំេរនី េ ក េថ ឈុន ក់ និង េ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  េ យមនជំនួយបេចចកេទស 
កនុង ករសិក ្រ វ្រជវនិងេធ្វីបចចុបបននភពពីអនកជំនញៃនគេ្រមង PGE III រមួមន៖ 
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េ ក ែប៉ន បូរ ីនិង េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ េ្រកមករគ្ំរទនិងផ្តល់េយបល់ពី េ ក្រសី Mia 
Hyun និងជំនួយបេចចកេទសពីេ ក្រសី Loksee Leung  េ ក គឹម សុពណ៌  និងេ ក្រសី 
កង វរិយ៉ី។ 

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី២៖្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី២៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ ហូ៊ 
មិត្ត  និងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រស ីKasumi Nakagawa េ្រកមករ 

ឧបតថមភរបស់ UNDP/PGE េ យមនករផ្តល់ធតុចូលពីនយក ្ឋ នបេចចកេទស ពក់ព័នធ 
របស់្រកសួងកិចចករនរ ី្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី និង្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 
ជំនួយបេចចកេទសទូេទផ្តល់េ យេ ក គឹម សុពណ៌ ។ 

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៣៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៣៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ ច័នទ 
សូរយី ៍និងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រសី ្រ ្ត ចរយ Fiona MacPhail ែដលជ 
ទី្របកឹ  ារបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) និងផ្តល់ធតុចូលនិងែកស្រមួលេ យេ ក 
្រស ី បុ៊នឈតិ សន ្របធននយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចៃន្រកសួងកិចចករនរ ីនិង 
្រកុមករងរ រមួមន េ ក្រសី សុត សីុថុន េ ក្រសី េហង សិលទិ កញញ  េធឿន សមន និង 
េ ក Udo Gartner ។ ធតុចូលស្តីពីេទសន្ត្របេវសន៍ផ្តល់េ យេ ក្រស ីJenna 
Holliday (UN WOMEN) និងធតុចូលពក់ព័នធនឹងវស័ិយកសិកមមផ្តល់េ យេ ក 
Emmanuel Santoyo Rio ទី្របឹក របស់ធនគរពិភពេ ក។ េ ក្រសី Karin Schelzig 
(ADB) ជអនកផ្តល់ធតុចូលែផនកបេចចកេទសែកស្រមួល និងពិនិតយជ រមួេលីខ្លឹម រ។ 
េ ក្រសី ជ ចន់ឌី ែដលជអនកឯកេទសេយនឌ័ររបស់ ADB  ផ្តល់ករគ្ំរទកនុងករសិក  
្រ វ្រជវ ។ 

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៤៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៤៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ េខង 
សំ ៉  និងេ កជំទវ អឹុម សីុែថ និងសរសរេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រស ី Maki 
Hayashikawa (UNESCO Paris) និងេ ក Santosh Khatri (UNESCO Phnom 
Penh) ឧបតថមភេ យ UNICEF និង UNESCO េ យមនករផ្តល់ធតុចូលពី ឯកឧត្តម 

ត បុ៊នេរឿន រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  េ ក្រសី ឡុង និមល 
អគគនយកិ្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី នំុ បូផរ ី្របធននយក ្ឋ ន្រស្តនិីងករអប់រៃំន 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ ក តឹប េអឿន ម្រន្តជំីនញមកពី្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល 
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វជិជ ជីវៈ េ ក្រសី Erika Boak (UNICEF) េ ក្រសី Lisa Kim (UNICEF) េ ក្រសី 
Naomi Neijhoft (UNICEF) េ ក សុទធ និមល (UNESCO) និង េ ក្រសី ឯក 
សុផ  (Plan International)។  

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៥៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៥៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យ េ កជំទវ កុប 

ម៉រយ៉ីស់ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង េ កជំទវ េពជ ពិទូរយរ ្ឋ  អនុរដ្ឋេលខធិករ 

្រកសួងកិចចករនរ ីនិងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រសបីណ្ឌិ ត Kate Frieson 

េ្រកមករឧបតថមភពីអងគករ UNFPA ផ្តល់ធតុចូលេ យ េ ក្រសី ហូ៊ និរមិ ្ត  េ ក្រសី 

គូ សុទធ  េ ក្រសី េឡង េមនីភព េ ក្រសី ហូ៊ សុផល្លិក េ ក្រសី េសងផល វនី 

េ ក្រសី ្រ ្ត ចរយ េវជជ. ទុង រ ្ឋ វ ី្របធនមជឈមណ្ឌ លជតិគពំរម និងទរកៃន្រកសួង

សុខភិបលេ ក្រសី Sarah Knibbs (UNWOMEN) និង េ ក្រសី ងំ សុខេរនី 
(UNFPA) ្រពមទងំ ថ ប័ន  និងអងគករជៃដគូពក់ព័នធ ជេ្រចីនេទៀត។  

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៦៖្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៦៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យ េ កជំទវ 
កុប ម៉រយ៉ីស់ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ី  និង េ កជំទវ េពជ ពិទូរយរ ្ឋ  
អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រសីបណ្ឌិ ត Silja 
Rajander (UN Women) ផ្តល់ធតុចូលេ យ េ ក្រសី ហូ៊ និរមិ ្ត  និង្រកុមករងររបស់
នយក ្ឋ ន្រស្ត ីនិងសុខភព ៃន្រកសួងកិចចករនរ ីេ កជំទវ សឹុម េខងខ ំអនុ្របធន 
ជញ ធរ ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េ ក្រសីេវជជ. ងិន លី  ្របធននយក ្ឋ ន ែផនករ 
ម ន យតៃម្ល និង្រ វ្រជវ ៃន ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ្រពមទងំ ថ ប័ន 

និង អងគករជៃដគូពក់ព័នធជេ្រចីនេទៀត។ 

្រកុមអនកដឹកនំនិងេរៀបចំជំពូកទី៧៖ ្រកុមអនកដឹកនំនិងេរៀបចំជំពូកទី៧៖ ជំពូកេនះដឹកនំេរៀបចំេ យ េ កជំទវ 
សីុ េដហ្វនី រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ី និងេ កជំទវ េទស ច័នទ េរឿន 
អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួង កិចចករនរ ីចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រស ីRobin Mauney េ្រកមករឧបតថមភពី Australian Aid/DFAT និងផ្តល់ធតុចូលេ យ េ កជំទវ 
េខៀវ សិរវីុឌ  អគគនយកិ្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី េខឿន ៉ តឌី  អគគនយកិរង 
េ ក្រសី េកត ម៉រឌី ្របធននយក ្ឋ នករពរ ផ្លូវចបប់ និងគេ្រមង Access to Justice 
for Women ។ 
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្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៨៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៨៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចេំ យេ កជំទវ ឃមឹ 
ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយកិ្រកសួង 
កិចចករនរ ីនិងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រស ី Ingrid Quinn េ្រកមករឧបតថមភពី 
អងគករ Oxfam GB េ យមនធតុចូលបែនថមពីេ ក្រសី ែត វូចលីម ្របធននយក ្ឋ ន 
ែផនករនិងសថិតិ និងេ ក ឈន ថវរទិធិ៍ េ ក េថ ឈុន ក់ និង េ ក្រសី ញណ 
សុចិ្រ  ។ 

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៩៖្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៩៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចេំ យ េ កជំទវ េខៀវ 
សិរវីឌុ  អគគនយកិ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងចង្រកងេសចក្ត្ីរពងេ យ េ ក Rodrigo 
Montero Cano េ្រកមករឧបតថមភពី្រកសួងសហ្របតិបត្តិករនិងអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចរបស់ 
្របេទស ឡម៉ឺង់ (BMZ) និង្រកសួងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិនិងពណិជជកមម 
ៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី  (DFAT)  េ យមនករផ្តល់ធតុចូលបែនថមពី DFAT, Plan 
International, HelpAge Cambodia, UNFPA, និងគេ្រមង  Cambodian Defenders.

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី១០៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី១០៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចេំ យ េ កជំទវ 
សីុវណ្ណ បុទុម រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យ េ ក Udo 
Gartner ែកស្រមួលេ យ េ ក្រសី ជុត ងវណ្ណី  អគគនយកិ្រកសួងកិចចករនរ ី
េ ក្រសី េចង ជិនេណត អនុ្របធននយក ្ឋ នសមភពេយនឌ័រ េ ក េ  ចន់តូម៉លី 
េ ក សុខ ពិសិទធ េ ក្រសី គឹម សុខ័ណ្ឌ រ ីនិង េ ក ឈន ថវរទិធិ៍។
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េសចក្តីេផ្តើម
េសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយៃនករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជរមួ

មន ១០ជំពូក ែដល ក់ែតងេឡងីេ យ្រកុមករងរ្រកសួងកិចចករនរ។ី ឯក រេនះ 
បង្ហ ញអំពីព័ត៌មន និងទិននន័យែដលមនបចចុបបននភពពក់ព័នធនឹង ថ នភពេយនឌ័រេលី 
្រគប់វស័ិយេនកមពុជ និង ផ្តល់ព័ត៌មនស្រមប់ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ 
និងេគលនេយបយ ពក់ព័នធនន ។ 

េសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយទងំ១០ជំពូក រមួមន៖ 

១. ករប្រញជ បេយនឌ័រ៖ បរយិបទេគលនេយបយ ថ ប័ន និងភពៃដគូ 
២. ទំនក់ទំនង និងឥរយិបថេយនឌ័រ
៣. ករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចស្រមប់្រស្តី 
៤. េយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ
៥. េយនឌ័រ និងសុខភព
៦. េយនឌ័រ និងេមេ គេអដស៍
៧. អំេពីហងិ េលី្រស្តី និងេកមង្រសី
៨. ្រស្តីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ
៩. ្រកុម្រស្តី និងេកមង្រសីែដលងយរងេ្រគះ
១០. េយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុ ករអភិវឌ ន៍ៃបតង និងករ្រគប់្រគង 

េ្រគះមហន្ត យ

េសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយ ទងំ១០ជំពូកេនះ ដក្រសង់េចញពីឯក រ 
ប៉ន់្របមណ ថ នភពេយនឌ័រេនកមពុជ ែដលឯក រេនះបនេរៀបចំេឡងីេ យែផ្អកេលី
ព័ត៌មនែដលផ្តល់េ យ្រកសួង ថ ប័ន និងៃដគូពក់ព័នធ រមួទងំករវភិគេយនឌ័រេលទិីននន័យ 
ែដលបនមកពីអេងកតននរបស់ជតិ ដូចជអេងកតចេន្ល ះជំេរឿន្របជ ្រស្តកមពុជ 
ឆន ២ំ០១២ អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ឆន ២ំ០១២ អេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភព 
កមពុជ ឆន ២ំ០១០ អេងកតកម្ល ងំពលកមមកមពុជ ឆន ២ំ០១២ ជំេរឿនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ឆន ២ំ០១១ 
និងករសិក េផ ងៗេទៀតេន មវស័ិយ។ ករវភិគេលីអេងកតថមីៗទងំេនះ េធ្វីេឡងីេ យ
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មនករេ្របៀបេធៀបេទនឹងអេងកតមុនៗ និងបនផ្តល់នូវព័ត៌មនជេ្រចីន ស្តីពីករែ្រប្របួល 
ៃនសូចនករេយនឌ័រសំខន់ៗកនុងរយៈេពលកន្លងមក។ 

ករប៉ន់្របមណ ថ នភពេយនឌ័រេនកមពុជ ក៏បនរមួបញចូ លនូវករពិនិតយេលី 
ឯក រ េគលនេយបយសំខន់ៗ ជពិេសសយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកំីេណីន ករងរ 
សមធម៌ និង្របសិទធភពៃនកមពុជ ដំ ក់កលទី៣ និងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ ែដលផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ និង
េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហ វត រក៍មពុជ។ 

េយបល់សននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករ CEDAW េលីរបយករណ៍េលីកទី៤ និងទី៥ 
របស់កមពុជ ស្តីពីករអនុវត្តន៍អនុសញញ េនះស្រមប់ឆន ២ំ០១៣ ក៏បនេលីកយកមកវភិគ 
េនកនុងេសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយេនះផងែដរ េដីមបេីលីកជអនុ សន៍សម 
្រសប។ េសចក្តីសេងខបេនះ បនពិនិតយ និងែកស្រមួល មរយៈ្រកុមករងរបេចចកេទស 
្រកសួងកិចចករនរ ីនិងករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យកនុង្រកបខណ្ឌ ្រកុមករងរ 
បេចចកេទសេយនឌ័រ និង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន ៍និងសងគមសីុវលិ ។ 

េសចក្តីសេងខបនីមួយៗ រមួបញចូ លនូវសមិទធផល បញ្ហ ្របឈម និងអនុ សន៍ស្រមប់
េឆ្លីយតបនឹងបញ្ហ ែដលេនេសសសល់ មវស័ិយនីមួយៗ។ របកគំេហញី និងអនុ សន៍
ទងំេនះ្រតូវបនេ្របី្របស់ជមូល ្ឋ ន កនុងករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ 
ឆន ២ំ០១៤-២០១៨។

េសចក្តីសងខបេនះ ក៏បង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពទូេទៃនវឌ នភពថមីៗ បញ្ហ ្របឈម និង 
អនុ សន៍សំខន់ៗ រមួទងំបញ្ហ អន្តរវស័ិយ ដូចជករែ្រប្របួលទក់ទងនឹងឥរយិបថ 
សងគម និងករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលី្រកុមជនែដលងយរងេ្រគះ ជេដីម។



TMB½r 11េសចក្តីសេង្ខប

េសចក្តីសេង្ខប
ការប្រញ្ជាបេយនឌ័រ៖ បរិបទេគោលនេយោបាយ ស្ថាប័ន និងភាពជាៃដគូ

កនុងរយៈេពល៥ឆន កំន្លងមកេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបន្តប្រញជ បេយនឌ័រកនុង 
េគលនេយបយ ចបប់ ែផនករ និងកមមវធីិននរបស់ខ្លួន រមួទងំករព្រងឹងសមតថភព 
ថ ប័ន និងភពជៃដគូជមួយអនកពក់ព័នធ េដីមបកិីចចអភិវឌ ន៍្របកបេ យ្របសិទធភព 

និរន្តរភពស្រមប់ទងំអស់គន ។ េទះបីជមនឧបសគគមួយចំនួនទក់ទងនឹងសមតថភព 
និង ថវកិកនុងករប្រញព បេយនឌ័រក៏េ យ ជរ ្ឋ ភិបលទទួលបននូវសមិទធិផលថមីៗជ 
េ្រចីនគួរឱយកត់សមគ ល់ និងបនែ្របក្ល យករប្រញជ បេយនឌ័រឱយកន់ែតមនលកខណៈ 
សីុជេ្រម និងជ្របព័នធកនុង្រគប់វស័ិយ។  

សមទិធផលសំខន់ៗ
យុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ  ដំ ក់កលទី៣  (២០១៣-

២០១៨) េដីមបកំីេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភពេនកមពុជ  បនទទួល គ ល់ 
សមភព េយនឌ័រថជគន្លឹះមួយៃនកិចចអភិវឌ ន៍ជតិនិងធនធនមនុស ។ ជរ ្ឋ ភិបល 
បនបញជ ក់អំពីភពចបំច់កនុងករែកលម្អ និងេលីកសទួយ ថ នភព្រស្ត ី ែដលជឆ្អឹងខនងៃន 
សងគម និងេសដ្ឋកិចចជតិ ។

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុម័តចបប់កនុងករករពរសិទធិរបស់្រស្តីរមួមន៖ ចបប់ស្តីពី 
ករេបះេឆន ត (ឆន ១ំ៩៩៧) ចបប់វេិ ធនកមមចបប់ស្តីពីករេបះេឆន ត (ឆន ២ំ០១៣) 
ចបប់ស្តីពីករងរ (ឆន ១ំ៩៩៧) ចបប់ភូមិបល (ឆន ២ំ០០១) ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពី 
ហងិ កនុង្រគួ រនិងកិចចករពរជនរងេ្រគះ (ឆន ២ំ០០៥) ចបប់ស្តីពីករប្រងក បអំេពីជួញដូរ 
មនុស និងអំេពីេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ (ឆន ២ំ០០៨) ្រកមរដ្ឋបបេវណី (ឆន ២ំ០០៧) 
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី (ឆន ២ំ០០៦) ្រកម្រពហមទណ្ឌ  (ឆន ២ំ០០៩) ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ
(ឆន ២ំ០០៧) ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (ឆន ២ំ០០៨) 
ចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (ឆន ២ំ០០៨) 
និងចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមចបប់ស្តីពីករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ (ឆន ២ំ០១១)។
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េនឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវេគលនេយបយ 
ភូមិ ឃុំ មនសុវតថិភព ែដលេនកនុងចំេ មវធិនករសំខន់ៗ មនចំណុច 
ែដលពក់ព័នធនឹងគម នអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ និងគម នករជួញដូរ្រស្តីនិងកុមរ។

ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (២០១៤-២០១៨) បនបញចូ ល 
សូចនករែដលទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ និងបនជំរុញបែនថមេទៀតដល់ 
្រកសួង ថ ប័ន ពក់ព័នធកនុងករប្រញជ បេយនឌ័រេន មវស័ិយ េដីមបរីមួ 
ចំែណក កត់បនថយភព្រកី្រក និងភពងយរងេ្រគះរបស់្រស្ត ីជពិេសស 
្រស្តីពិករ និង្រស្តីជនជតិេដីមភគតិច។ 

សូចនករ្រតួតពិនិតយរមួគន  (JMIs ២០១៤-២០១៨) ែដលទក់ទងនឹង 
សមភពេយនឌ័រ ្រតូវបនកំណត់រមួគន រ ង្រកសួងកិចចករនរ ីជមួយ្រកសួង 
ថ ប័នពក់ព័នធ និងៃដគូអភិវឌ ន៍ ស្រមប់ ស់ែវង និងព្រងឹងគុណភពៃនករ 

ប្រញជ បេយនឌ័រ និងករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី ។ 

េ កជំទវ េ កជំទវ 

េវជជបណ្ឌិ តេវជជបណ្ឌិ ត

អឹុង កនថ ផវ ីអឹុង កនថ ផវ ីរដ្ឋម្រន្ដី
្រកសួងកិចចករនរ ី

និងម្រន្តីវយ័េកមង ៃន

្រកសួងកិចចករនរ ី
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្រកបខ័ណ្ឌ ពេន្ល នេគលេ សហស វត រ ៍(MAF) ២០១២-២០១៥ ្រតូវបនបេងកីត
េឡងីេដីមបពីេន្ល នករសេ្រមចបន មេគលេ ទី៣ៃនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍
កមពុជ មរយៈ ១) ករព្រងងឹជំនញវជិជ ជីវៈស្រមប់្រស្តេី យែផ្អកេលីត្រមូវករទីផ រ  
២) បេងកីតសហ្រគសខន តតូចនិងមធយម និង ៣) ែកលម្អជីវភពរស់េន មតំបន់ជនបទ។ 

រ ្ឋ ភិបលបនេ្របី្របស់លទធផលៃនករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជឆន ២ំ០០៨ 
ស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រ និងបនអនុវត្តយ៉ងេជគជ័យនូវែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ
ទី៣ (២០០៩-២០១៣)។  បចចុបបនន ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ (ឆន ២ំ០១៤) 
និងែផនករយុទធ ្រស្ត នររីតនៈទី៤ (២០១៤-២០១៨) កំពុង្រតូវបនេរៀបចំេ យ 
្រកសួងកិចចករនរ។ី ឯក រទងំេនះ គឺជមគគុេទសក៍កនុងករ ក់ែតងេគលនេយបយ 
ែផនករ និងកមមវធីិននេដីមបសីមភពេយនឌ័រ និងកិចចអភិវឌ ន៍។ 

េយនឌ័រ្រតូវបនប្រញជ បេទកនុងកមមវធីិកំែណទ្រមង់ជតិសំខន់ៗដូចជ កំែណទ្រមង់ 
រដ្ឋបល ធរណៈ កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ និងកំែណទ្រមង់ 
វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ។ េនកនុងកមមវធីិជតិ១០ឆន  ំស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប 
្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ និងែផនករអនុវត្ត៣ឆន ដំំបូង (ផអ៣) និងែផនករ 
អនុវត្ត៣ឆន បំនទ ប់។ 

បញ្ហ ្របឈម

• វសិមភពេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបន ស់ែវងេនកនុងសនទស ន៍វសិមភពេយនឌ័រ 
(Gender Inequality Index-GII) ែដលេផ្ត តេលីសុខភពបន្តពូជ ករផ្ដល់ភព 
អង់ ចដល់្រស្ត ី និងករចូលរមួកនុងទីផ រករងរ េ យកមពុជជប់ចំ ត់ 
ថន ក់េលខ៩៦ កនុងចំេ ម្របេទសចំនួន១៤៨ (ឆន ២ំ០១២)1។ ចំែណកឯកនុង 
សនទស ន៍គម្ល តេយនឌ័រសកល ែដលកំណត់គម្ល តេយនឌ័រថន ក់ជតិេលីលកខណៈ 
វនិិចឆ័យែផនកេសដ្ឋកិចច នេយបយ ករអប់រ ំ និងសុខភព កនុងេនះពិនទុជរមួរបស់ 
កមពុជបនេកីនេឡងីពី០,៦២៩ កនុងឆន ២ំ០០៦ ដល់០,៦៥២ កនុងឆន ២ំ០១៤ 
ក៏បុ៉ែន្ត កមពុជេនមនចំ ត់ថន ក់ទបេនេឡយី េ យសថិតកនុងលំ ប់េលខ១០៨ 
កនុងចំេ ម១៤២្របេទស (ឆន ២ំ០១៤)2។ ។ ចំ ត់ថន ក់របស់កមពុជពំុមន 

1  UNDP, Gender Inequality Index, http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
2 World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2014, http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap
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ករែ្រប្របួលេ្រចីនេឡយី គឺកនុងលំ ប់េលខ ៧៦-៧៧ (េលខ១០០ជលំ ប់ទបបំផុត 
និងេលខ១ជលំ ប់ខពស់បំផុត)។ ទក់ទងនឹងឱកសនិងករចូលរមួែផនកេសដ្ឋកិចច 

និងករទទួលបនករអប់រ ំពិនទុរបស់កមពុជមនក្រមិតខពស់ជងមធយមបន្តិចកនុង 
ចំេ ម ្របេទសែដលមនចំណូល្រប ក់្របែហលបុ៉ែន្តទក់ទងនឹងករផ្តល់ភព 
អង់ ចកនុងែផនកនេយបយ កមពុជទទួលបនពិនទុេ្រកមមធយម។

• សមតថភពរបស់្រកសួង ថ ប័ន កនុងករវភិគ ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និង 
ករប្រញជ ប េយនឌ័រឱយបនសីុជេ្រមេនមនក្រមិត។

• ករអនុវត្តចបប់ េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិនន េនមនគម្ល តេនេឡយី។
• សកមមភពប្រញជ បេយនឌ័រេនពុំទន់បន្របមូលផ្តុ ំជលកខណៈអភិ្រកម្រគប់្រគង 

ទូទងំកមមវធីិេនេឡយី។
• ករស្រមបស្រមួលរ ងអនកពក់ព័នធ េនមនក្រមិត។
• ទំនក់ទំនងរ ងនយក ្ឋ នជំនញរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីជមួយ្រកុមករងរ 

ប្រញជ បេយនឌ័រៃន្រកសួង ថ ប័ន ពក់ព័នធជមួយ្រកុមករងរបេចចកេទសេផ ងៗ 
េទៀតេនមនក្រមិត។ 

• ថវកិស្រមប់អនុវត្តសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័ររបស់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធេនមន 
ក្រមិត។

• ផនត់គំនិតរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ក៏ដូចជបុគគលជេ្រចីនេទៀត េនែតយល់ថ 
ករងរប្រញជ បេយនឌ័រ  គឺជបនទុករបស់្រកសួងកិចចករនរ ី។

• េគលនេយបយេយនឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័នពំុសូវមនករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
យតៃម្ល េទ មត្រមូវករប្រញជ បេយនឌ័រជក់ែស្ដង។

• េនកនុងេគលនេយបយ្រគប់វស័ិយ ក៏ដូចជេនកនុងេគលនេយបយ និងកមមវធីិ
ននស្តីពីសមភពេយនឌ័រ េនមិនទន់បនេលីកេឡងីពីត្រមូវករពិត្របកដរបស់
ជនែដលងយរងេ្រគះជ្រស្តី និងេកមង្រសីេនេឡយី3 ។ 

3 មនជ ទិ៍ៈ ្រស្ត ីនិងេកមង្រសីពិករ ្រស្តវីយ័ចំ ស់ ្រស្ត ីនិងេកមង្រសីមនផទុកេមេ គេអដស៍ ្រស្តេីមម៉យ និង្រស្តជីេម្រគួ រ 
្រស្តី និងកុមរ ីែដលមក ពី្រកុមជជនជតិេដីមភគតិច និងជនជតិភគតិច ្រស្តី្រស ញ់្រសី្ត ្រសី្ត្រស ញ់ទងំពីរេភទនិង្រកុម
មនុស ែកេភទ ្រស្តីទទួលរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងកូនរបស់ពួកេគ ្រសី្ត ែដលធ្ល ប់ទទួលរងេ្រគះ
េ យ រអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ និង/ឬករ េរៀបករេ យបងខំកនុង អំឡុងរបបែខមរ្រកហម ្រស្តី និងេកមង្រសី ែដលកំពុងរស់េនតំបន់ 
ច់្រសយល ្រស្តីជប់ពនធនគរ និង្រស្តី ែដលពក់ព័នធកនុងេស ផ្លូវេភទ និង/ឬ្រស្តី ែដលកំពុងេធ្វកីរេនទកីែន្លងកំ ន្តរបស់បុរស។ 
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អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ

• អភិវឌ សមតថភពរបស់្រកសួងកិចចករនរេីលីករវភិគេគលនេយបយែដលេឆ្លីយ
តបនឹងេយនឌ័រ ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងករស្រមបស្រមួល េដមីបពី្រងឹងលទធភព 
កនុងករប្រញជ បេយនឌ័រេទ្រគប់្រកសួង ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេន្រគប់ក្រមិត។

• ព្រងឹងសមតថភពកនុងករវភិគ និងករេធ្វីែផនករស្រមប់ប្រញជ បេយនឌ័រេនកនុង 
្រកសួង ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល រមួទងំករ្របមូលនិងវភិគទិននន័យរបស់ 
្រកសួងែផនករ និង ្រកសួង ថ ប័ននន ្រពមទងំព្រងឹងសមតថភពៃនករ្របមូល 
ទិននន័យៃផទកនុង របស់្រកសួងកិចចករនរ។ី

• ព្រងឹងទំនក់ទំនងកន់ែតរងឹមបំែនថមេទៀតរ ងនយក ្ឋ នបេចចកេទស្រកសួងកិចច
ករនរនិីង្រកុម ករងរេយនឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័ន (GMAGs) ្រពមទងំជមួយ្រកុម 
ករងរ បេចចកេទសច្រមុះេផ ងៗ (TWGs) េហយីធនថ ែផនករយុទធ ្រស្ត 
ប្រញជ បេយនឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័ន (GMAPs) បនែកស្រមួលេ យែផ្អកេលីរបក 
គំេហញី និងអនុ សន៍ របស់ CGA/NRIV េហយីនិងបន ក់បញចូ លយ៉ង 
េពញេលញ េទកនុងែផនករេម និងវដ្តៃនែផនករថវកិរបស់្រកសួង ថ ប័ន ្រពមទងំ
ព្រងឹង្របព័នធ្រតួតពិនិតយ ម ន យតៃម្ល និងករេធ្វីរបយករណ៍មក្រកសួង 
កិចចករនរ ី។

• ្រកសួងកិចចករនរគួីរេ្របី្របស់ប ្ត ញថន ក់េ្រកមជតិរបស់ខ្លួនឱយបនកន់ែត 
្របេសីរ េឡងីកនុងករេលីកកមពស់គណេនយយភពសងគមែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ
េនថន ក់មូល ្ឋ ន ជពិេសស មរយៈករព្រងឹងទំនក់ទំនងជមួយេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប និងអនុកមមវធីិ ទងំ្របមួំយៃនផអ៣ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ គណេនយយភពសងគម 
និងអភិបលកិចចល្អ (្រកុម្របឹក  ឃុ ំសងក ត់) និងករផ្តល់េស  (ករអប់រ ំសុខភព 
និងេស ផ្លូវចបប់) និងកិចចគពំរសងគម។

• ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ គួរបន្តអនុវត្តករផ្តួចេផ្តីមកនុងករេរៀបចំែផនករថវកិ
ែដលេឆ្លីយតបេទនឹងេយនឌ័រ (GRB) កនុង្រកបខ័ណ្ឌ កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគង 
ហរិញញវតថុ ធរណៈ (PFMRP) និង្រកបខ័ណ្ឌ  រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ្រគប់ក្រមិត
ដូចជ ករ ក់បញចូ ល្របេយគេយនឌ័រេទកនុងេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ 
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ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ (BSP) និងថវកិ មកមមវធីិស្រមប់្រកសួង 
ថ ប័ន និងពេន្ល នករេរៀបចេំគលនេយបយ េរៀបចថំវកិែដលេឆ្លយីតបនឹងេយនឌ័រ 

េនថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបធីនថ េយនឌ័រ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ និង ក់បញចូ ល
កនុងដំេណីរករៃនករេរៀបចំថវកិ ជពិេសសកនុងសូចនករេគលេ ្របចឆំន  ំនិង 
លទធផលចុងេ្រកយ។ 

• ្រកសួងកិចចករនរគួីរបញចូ លនូវអនុ សន៍ជក់ ក់ស្រមប់ប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុង 
ែផនករយុទធ ្រស្តគពំរសងគមស្រមប់ជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ (NSPS) 
និងឧបករណ៍គពំរសងគមនន កនុងដំេណីរករែកស្រមួលែផនករេនះ។

• ្រកសួងកិចចករនរគួីរេ្របី្របស់បទពិេ ធន៍របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ (ILO) 
និងគ.ជ.អ.ប កនុងករេធ្វីសវនកមមេយនឌ័រស្រមប់ករ យតៃម្លករប្រញជ បេយនឌ័ររ
បស់្រកសួង ថ ប័នេន មវស័ិយ និងកមមវធីីកំែណទ្រមង់នន។ 

• េធី្វករសិក ្រ វ្រជវបែនថមេទៀត និងចត់វធិនកនុងករអភិវឌ ន៍សមតថភព េដីមបី
ែកលម្អករយល់ដឹងអំពី្រសី្តនិងេកមង្រសី និងេដីមបបី្រញជ បត្រមូវកររបស់ពួកេគេទ 
កនុងកមមវធីិ និងេគលនេយបយ មវស័ិយ។ 

ការបេង្កើនភាពអង់អាចែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់្រស្តី

យុទធ ្រស្តរបស់្រកសួងកិចចករនរកីនុងករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តរីមួ
មនករជ្រមុញឱយ្រស្តបីនចូលរមួកនុងសកមមភពេសដ្ឋកិចច និងចូលរមួចំែណកសេ្រមច 
េគលេ ្របេទសជតិ ដូចជករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច្របកបេ យសមធម៌និងមនករចូល
រមួ ពី្រគប់អនកពក់ព័នធែដលជគន្លឹៈ កនុងករឈនេទសេ្រមចសមភពេយនឌ័រេនកមពុជ។ 
ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តរីមួបញចូ លករេលីកកំពស់ករងរសមរមយនិង 
មន្របក់កៃ្រម ករអភិវឌ ន៍សហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយម េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក 
ក់ជពិេសសេលី្រស្ត ីនិងករពិនិតយេមីលទីផ រករងរេនកមពុជ រមួទងំបញ្ហ ្របឈម 

នន ែដល្រស្តជួីប្របទះកនុងករែស្វងរកករករងរសមរមយ។ ករែ្រប្របួល កសធតុនិង 
ករអភិវឌ ន៍ៃបតង ក៏ជឧបស័គគយ៉ងធំផងែដរស្រមប់ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចច 
ស្រមប់្រស្តី។
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សមទិធផលសំខន់ៗ

កមពុជទទួលបនសមិទធផលយ៉ងធំេធង កនុងករព្រងឹងភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ី។ 
េគលេ  របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ គឺករបេងកីនករងរ និងែកលម្អរលកខខ័ណ្ឌ ករងរ4 
ែដលចូលរមួចំែណកេ យផទ ល់េលីករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី។ សនទស ន៍ 
វសិមភពេយនឌ័រ កនុងឆន ២ំ០១៣ បនបង្ហ ញថករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងទីផ រករងរ 
មន៧៩,២០%។ េនកនុងសនទស ន៍គម្ល តេយនឌ័រសកល  កនុងឆន ២ំ០១៣ ទក់ទងនឹង 
ករចូលរមួកនុងែផនកេសដ្ឋកិចច កមពុជទទួលបនចំ ត់ថន ក់ខពស់មធយមស្រមប់ករចូលរមួ 
របស់្រស្តកីនុងកម្ល ងំពលកមម5។ កររកីលូត ស់ៃនវស័ិយពណិជជកមម េស កមម ផលិតកមម 
កសិកមម ស ្ឋ គរ  ផទះសំ ក់ និងេភជនីយ ្ឋ ន បនផ្តល់ករងរ្របមណ ៨៩% 
ៃនករងរសរុបរបស់្រស្តី6។ អ្រ ៃនភព្រកី្រកធ្ល ក់ចុញពី២៩,៩០% កនុងឆន ២ំ០០៩ មក 
េន្រតមឹ១៩,៨០% កនុងឆន ២ំ០១១7។  េលីសពីេនះឱកសករងរមនចំនួនកន់ែតេ្រចីន 
េឡងីស្រមប់្រស្តី និងបុរស ចំែណកករងរែដលងយរងេ្រគះក៏មនករថយចុះ ។ 

បញ្ហ ្របឈម

• ករងរមន្របក់កៃ្រមផ្តល់ឱកសជេ្រចីនស្រមប់្រស្ត ី បុ៉ែន្ត្របក់ឈនួលេនមន 
ក្រមិតទប លកខខ័ណ្ឌ ករងរមិនសូវអំេ យផល គម្ល តរ ងត្រមូវករករងរនិង
ករផគត់ផគង់ករងរ និងសមហរណកមម ៊ ន។

• ្រស្តមីនសក្ត នុពលជេ្រចីនកនុងករបេងកីតនិងព្រងីក ជីវកមមខន តតូច មី្រកូ និង 
មធយម បុ៉ែន្តពួកេគជួបឧបសគគជេ្រចីនទក់ទងនឹងលទធភពទទួលបនធនធននិង
េស អភិវឌ ន៍ជីវកមម រមួទងំធនធនហរិញញវតថុ។ េលីសពីេនះ សហ្រគសរបស់្រស្តី
ភគេ្រចីនសថិតកនុងវស័ិយឧស ហកមមែដលមនផលិតភពទប។ ដូចគន េនះែដរ ្រស្តី
ែដល្របកបមុខរបរកសិកមមេន មជនបទ មនលទធភពតិចតួចកនុងករទទួលបន 

4  ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ឆន ២ំ០១៤-២០១៨
5 World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2014, http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap
6 អេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿនកមពុជ ឆន ២ំ០១៣
7 បនទ ត់អ្រ ភព្រកី្រកថន ក់ជតិថមីេនះ គឺជករប៉ន់្របមណដ៏ទបេលីករចំ យស្រមប់ជីវភពរស់េន េ យែផ្អកេលីករ 
ចំ យស្រមប់កឡូរ ី២.២០០ និងករចំ យតូចៗេផ ងៗេទៀតមិនែមនស្រមប់ រ។ បនទ ត់ភព្រកី្រកថមីរបស់្របេទស
កមពុជគឺ ៣.៨៧១េរៀលកនុងមួយៃថង (ស្រមប់មនុស មន ក់) េនឆន ២ំ០០៩ អ្រ េនះមនក្រមិតខពស់ជងេនទី្រកុងភនំេពញ 
និងតំបន់ជំុវញិេទ្រកុង និងទបជងស្រមប់តំបន់ឆង យ ច់្រសយល (្រកសួងែផនករ ឆន ២ំ០១៣)។
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និងកមមសិទិធេលីធនធន ។ េលីសពីេនះ ្រស្តេីធ្វីករងរែដលមិនមន 
្របក់កៃ្រម និងករងរែថទេំផ ងៗេទៀត េធ្វីឱយពួកេគមនេពលេវ
េនសល់តិចតួចស្រមប់ករងររក្របក់ចំណូល។

• ្រស្តកីន់ែតេ្រចីនកំពុងេធ្វីចំ ក្រសុកែស្វងរកករងរពីជនបទមកទី 
្រកុង និងេទេ្រក្របេទស េ យ រឱកសករងរេនកនុង្របេទស 
មនកន់ែតេ្រចីន និងវស័ិយសហ្រគសខន តមី្រកូតូចនិងមធយម។ 
ជទូេទ ពួកេគជួប និភ័យេ្រចីនជងបុរស រមួទងំអំេពីហងិ េលី 
ងកយ។

• ្រស្តីមកពី្រកុមងយរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តីពិករ8 និង្រស្តីវយ័ចំ ស់9 
គឺជ្រស្តី្រកី្រក ឬមន្របក់ចំណូល តិចជង្រស្តី និងបុរសដៃទ រមួទងំ
តិចជងបុរសែដលមកពី្រកុមងយរងេ្រគះដូចគន េនះផងែដរ។

8 អេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿន ឆន ២ំ០១៣
9 អេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ ឆន ២ំ០១២

ផុន េសៀងេខង ផុន េសៀងេខង 
(៤១ឆន )ំ(៤១ឆន )ំជ
ជីវករលក់ដូរ

េនផ រថមី
នទី្រកុងភនំេពញ ។ 
អនក្រសី េខង
្របកបរបរ
លក់េ្រគឿងសមុ្រទ
េនះជិត១៥ឆន ំ
មកេហយី ។
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• បែ្រមប្រមួល កសធតុបនេធ្វីឱយេកីនេឡងីនូវ និភ័យៃនេ្រគះធមមជតិ 
(ទឹកជំនន់ និងភព ងំសងួត) និងមនឥទធិពលអវជិជមនេលីផលិតផលកសិកមម 
ករអភិវឌ ន៍សហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយម ឱកសករងរ និងជីវភពរស់េន 
របស់្រសី្ត។  េហតុដូចេនះ ្រស្តមីនតួនទីកនុងករបន ុ និំងកត់បនថយភពរងេ្រគះ
ែដល ទក់ទងនឹងបែ្រមប្រមួល កសធតុ (ករអភិវឌ ន៍ែបតង) និងករេធ្វីឱយ 
បរ ិ ថ ន មននិរន្តរភព។

• ករងរមន្របក់កៃ្រមផ្តល់ឱកសជេ្រចីនស្រមប់្រស្ត ី បុ៉ែន្ត្របក់ឈនួលេនមន 
ក្រមិតទប លកខខ័ណ្ឌ ករងរមិនសូវអំេ យផល គម្ល តរ ងត្រមូវករករងរ 
និងករផគត់ផគង់ករងរ និងសមហរណកមម ៊ ន។

• ្រស្តមីនសក្ត នុពលជេ្រចីនកនុងករបេងកីត និងព្រងីក ជីវកមមខន តតូច មី្រកូ និង 
មធយម បុ៉ែន្តពួកេគជួបឧបសគគជេ្រចីនទក់ទងនឹងលទធភពទទួលបនធនធន 
និងេស អភិវឌ ន៍ ជីវកមម រមួទងំធនធនហរិញញវតថុ។ េលីសពីេនះ សហ្រគស 
របស់្រស្តភីគេ្រចីន សថិតកនុងវស័ិយឧស ហកមមែដលមនផលិតភពទប។ ្រស្តេីធ្វី 
ករងរែដលមិនមន្របក់កៃ្រម និងករងរែថទេំផ ងៗេទៀត េធ្វីឱយពួកេគមន 
េពល េវ េនសល់តិចតួចស្រមប់ករងររក្របក់ចំណូល។

• ្រស្តកីន់ែតេ្រចីនកំពុងចំ ក្រសុកែស្វងរកករងរពីជនបទមកទី្រកុង និងេទេ្រក 
្របេទស។ ជទូេទ ពួកេគជួប និភ័យេ្រចីនជងបុរស រមួទងំអំេពីហងិ េលី 
ងកយ។

• បែ្រមប្រមួល កសធតុបនេធ្វីឱយេកីនេឡងីនូវ និភ័យៃនេ្រគះធមមជតិ 
(ដូចជទឹកជំនន់ និងភព ងំសងួតជេដីម) និងមនឥទធិពលអវជិជមនេលីផលិតផល 
កសិកមម ករអភិវឌ ន៍សហ្រគសខន តមី្រកូ តូច និងមធយម និងឱកសករងរនិង 
ជីវភពរស់េនរបស់្រសី្ត។ 

អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ

• ព្រងឹងយន្តករេលីកកមពស់អភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិ ស្តីពីករផ្តល់ភពអង់ ច 
ែផនកេសដ្ឋកិចចស្រមប់្រស្ត ីរមួទងំយុទធ ្រស្តផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចច 

ផុន េសៀងេខង 
(៤១ឆន )ំ



TMB½r 20 េសចក្តីសេង្ខប

ស្រមប់្រស្ត ីនិង្រកបខ័ណ្ឌ ពេន្ល នេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រឱ៍យកន់ែតមន 
លកខណៈជ្របព័នធ។

• ព្រងឹងកិចចសហកររ ង្រកសួងកិចចករនរ ីជមួយ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជីវៈ កនុងករផ្តល់កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ េ យេផ្ត តជសំខន់េលី 
្រស្តី ែដលមនលកខណៈជ្របព័នធ។

• ព្រងីកសហករជមួយអនកពក់ព័នធននេនកនុងទីផ រករងរ (អងគករពលកមម 
អន្តរជតិ សមគមេ ងច្រកកត់េដរ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជន) កនុង 
ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ េលីករេរសីេអីងេលី្រស្តេីនកែន្លងករងរ និងបង្ហ ញ 
ស្តង់ រករងរ កិចចករពរសងគម រមួទងំករែកស្រមូលលចបប់ និងបទបញញត្តិនន 
េដីមបេីលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ។

• ព្រងឹងកិចចសហករជមួយ្រកសួងពក់ព័នធ កនុងករេលីកកមពស់ករបេងកីត និង 
ករ្របតិបត្តិ របស់សមគមសហ្រគិន្រស្ត ី្រកុម្រស្តអីនកផលិត និងេលីកទឹកចិត្ត្រស្ត ី
ចូលរមួប ្ត ញ ជីវកមមនន ដូចជេវទិក ជរ ្ឋ ភិបលរ ងវស័ិយ ធរណៈ 
និងវស័ិយឯកជន។

• ្រកសួងកិចចករនរគួីរបន្ត និងព្រងីកករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងពីេស អភិវឌ ន៍ 
ជីវកមមសំខន់ៗ ស្រមប់សហ្រគិន្រស្តខីន តមី្រកូ តូច និងមធយម រមួទងំេស  

ហរិញញវតថុ ករអប់រពីំហរិញញវតថុ និងព័ត៌មននិងចំេណះដឹងទក់ទងនឹង ជីវកមម ម
រយៈភពជៃដគូជមួយ ថ ប័ន ធរណៈ និងឯកជន ែដលផ្តល់េស អភិវឌ ន៍ 
ជីវកមម រមួទងំ ថ ប័នមី្រកូហរិញញវតថុ ។

• បន្តគ្ំរទ្រស្តកីនុងករេធ្វពិីពិធកមម និងពណិជជូបនីយកមមកសិកមម និងបេងកនីសកមមភព 
េសដ្ឋកិចចែដលមិនទក់ទងនឹងកសិកមម។

• បន្តជំរុញ និងគ្ំរទយន្តករកំណត់អត្តសញញ ណជន្រកី្រករបស់្រកសួងែផនករ 
ឱយកន់ែតេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ។

• គួរផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីពលករកនុង្រសុក 
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និងអនុសញញ ស្តីពីករករពរពលករេទសន្ត្របេវសន៍ និង្រគួ ររបស់េគ។

• គួរេលីកទឹកចិត្តដល់និេយជក និង្រគឹះ ថ នសិក និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
មរយៈេគលនេយបយពនធ រ និងចបប់ កនុងករេ្រជីសេរសីបុគគលិកនិងសិក  

អំពី្រស្តមីកពី្រកុមងយរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តរីងេ្រគះពីអំេពីហងិ ទក់ទងនឹង 
េយនឌ័រ ្រស្តជីនជតិភគតិច និង្រស្តកីន់ សនេផ ងៗ ្រស្តពិីករ ្រស្តមីន 
ផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ្រស្ត្ីរស ញ់េភទដូចគន  និង្រកុមមនុស ែកេភទ 
ក៏ដូចជកូនរបស់្រស្តីេមម៉យ និង្រស្តីជេម្រគួ រ។

• បេងកីនវធិនករផ្តល់សុវតថិភពជូន្រស្តីេមម៉យ និង្រស្តីទងំ យ េនេពលពួកេគចូល 
កនុងវយ័ចស់ជ  (ករព្រងីកប័ណ្ណ្រក្ីរកដល់្រគួ រែដលមនសមជិក យុេ្រចីន 
ជង៧០ឆន )ំ។

• េ្របី្របស់មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្ត ីកនុងករេធ្វីយុទធនករទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ និងអភិវឌ សមតថភពដល់្រស្ត ីកនុងករេ្រតៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងេ្រគះ 

មហន្ត យនន ែដលប ្ត លមកពីករែ្រប្របួល កសធតុ។

សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំ និងការបណ្ណុះបណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈ

េដីមបសីេ្រមចបននូវករអប់រសំ្រមប់ទងំអស់គន  ក៏ដូចជករអភិវឌ ន៍សងគមកមពុជ
ទងំមូល ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបន និងកំពុងេធ្វីករប្រញជ បេយនឌ័រ
យ៉ងស្រ ក់ស្រ េំទកនុងវស័ិយអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។ កន្លងមក សមភព
េយនឌ័រ្រតូវបនប្រញជ បេទកនុងចបប់ េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិពក់ព័នធ 
សំខន់ៗនន រមួជមួយករអប់រផំ ព្វផ យបេងកីនករយល់ដឹងយ៉ងទូលំទូ យអំពី រៈ
សំខន់ៃនករចូលរមួេ យេសមីភពគន របស់្រស្តី និងេកមង្រសី កនុងករអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល 
េន្រគប់ក្រមិត។  ជលទធផល ផនត់គំនិតសងគមែដល ងំដល់ករទទួលបនករអប់ររំបស់ 
្រស្តនិីងេកមង្រសី និងគម្ល តេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំ្រតូវបនលុបបំបត់ជបេណ្តី រៗ ។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ កមពុជ្រតូវខិតខំ្របងឹែ្របងជបន្តេទៀត ជពិេសសកនុងករេលីក 
កមពស់ករទទួលបនករអប់ររំបស់្រស្តនិីងេកមង្រសីេនក្រមិតឧត្តមសិក  និងករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ។  
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សមទិធផលសំខន់ៗ

ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៨ េយនឌ័របនបន្តប្រញជ បកនុងេគលនេយបយ 
កមមវធីិ និង ែផនករកនុង វស័ិយអប់រ ំយុវជន និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ដូចជ
ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអប់រ ំឆន ២ំ០០៩-២០១៣ ែផនករេគលស្តីពីករ 
អភិវឌ ន៍កមមវធីិសិក  ឆន ២ំ០១០-២០១៤ ែផនករអភិវឌ ្រគួបេ្រងៀន 
ឆន ២ំ០១០-២០១៤ ែផនករេគលស្រមប់ករអភិវឌ សមតថភពកនុង 
វស័ិយអប់រ ំ ឆន ២ំ០១១-២០១៥ ែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ 
ឆន ២ំ០១១-២០១៥  េគលនេយបយជតិស្តីពីករអភិវឌ ន៍យុវជន 
ឆន ២ំ០១១  េគលនេយបយស្តីពីធនធនមនុស កនុងវស័ិយអប់រ ំឆន ២ំ០១២ 
េគលនេយបយស្តីពី កុមរេម្រតសី្រមប់អប់រមូំល ្ឋ ន ឆន ២ំ០១២ 
េគលនេយបយស្តីពី្រគូបេ្រងៀន  ឆន ២ំ០១៣  ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ  
វស័ិយករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ និងយុទធ ្រស្ត 

សិស ពូែកជនរទីងំ៥រូប

ែដល្របឡងជប់

សញញ ប័្រតមធយមសិក

ទុតិយភូមិឆន ២ំ០១៤។ 

មនសិស ១១នក់ទទួល

បននិេទទស A កនុងេនះ 

មនសិស ្រសីចំនួន៥នក់៖

អិត ្រសីេពអិត ្រសីេព (១៨ឆន )ំ

មកពីេខត្ដកំពង់ចម 

សមបត្ដិ វបុិលរត័ន សមបត្ដិ វបុិលរត័ន (១៨ឆន )ំ

មកពីទី្រកុងភនំេពញ 

ចន់ កិតយភ ៉ចន់ កិតយភ ៉  (១៧ឆន )ំ

មកពីេខត្ដកំពង់សពឺ 

អុ៊ត សុខផលគុន អុ៊ត សុខផលគុន (១៨ឆន )ំ

មកពីេខត្ដេសៀម ប 

យន េ ភ យន េ ភ (១៨ឆន )ំ

មកពីេខត្ដៃ្រពែវង
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សមធម៌េយនឌ័រ កនុងករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ឆន ២ំ០១៤ ជេដីម។

ចបប់ េគលនេយបយ និងែផនករយុទធ ្រស្តទងំេនះ បននិងកំពុងរមួចំែណកកនុង 
ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល  មរយៈករផ្តល់ 
បរយិកសល្អែផនករូបវន័្ត ករបេងកីនឱកសកនុងករទទួលបននូវករអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល 
ករែកែ្របឥរយិបថសងគមែដលេរសីេអីងេលីនរ ីនិងករផ្តល់បរយិកសអំេ យផលដល់
ករចូលរមួរបស់្រស្តេីន្រគប់ែផនក និង្រគប់ក្រមិត។  េនក្រមិតមេត្តយយសិក  ករចូលេរៀន 
របស់ កុមរតូចទងំពីរេភទមនករេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ ែដលបនរមួចំែណកកនុងករ 
បេងកីនភពៃវឆ្ល ត និងទំនុកចិត្តរបស់កុមរេនេពលចូលេរៀនេនបឋមសិក 10។ េន 
បឋមសិក  និងមធយមសិក  ករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់សិស ្រសមីនចំនួន្រប ក់ 
្របែហល គន នឹងសិស ្របុស11។ កនុងឆន ២ំ០១២ កុមរបីនចុះេឈម ះចូលេរៀនេ្រចីនជង 
កុម  និងមចំនួនសរុបេ្រចីនជងកុម េនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ12 ។ េនឧត្តមសិក  
សមម្រតនិស តិ្រសីកំពុងមនករេកីនេឡងីជបេណ្តី រៗ ពី៣៣% កនុងឆន ២ំ០០៨ 
ដល់៣៧,៦% កនុងឆន ២ំ០១១13។ ចំែណកឯករចូលរមួរបស់្រស្តេីនកនុងករអប់រកំរបណ្តុ ះ
ប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ក៏មនករេកីនេឡងីគួរឱយកត់សមគ ល់ផងែដរ ។

កមពុជមនពិនទុខពស់េធៀបនឹង្របេទសេផ ងៗេនកនុងសនទស ន៍គម្ល តេយនឌ័រសកល 14 

បញ្ហ ្របឈម

• ផនត់គំនិតសងគមែដលផ្តល់តៃម្លដល់ករអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់េកមង្របុស
ជងេកមង្រសី អនកខរភពរបស់ម បិ  អំេពហីងិ កនុង្រគួ រ ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ 
របស់េកមង្រសីែដលមិនទន់្រគប់ យុ និងក ្ត ជីវភព្រគួ រេនែតបន្តេកីតមន
ែដល នឱំយប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់ករសិក របស់កូន្រសី ។

• កិចចគពំរដល់កុមរេនមនក្រមិត ជពិេសសស្រមប់កុមរ ីទក់ទងនឹងករេធ្វី 
ដំេណីរេទមក េ យសុវត្តិភព និងសុខភពអនម័យ ។

10  UIS online database UNESCO Institute for Statistics. Available online at: data.uis.unesco.org/
11  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំឆន  ំ(២០០៨, ២០០៩, ២០១០, ២០១១)
12  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំឆន  ំ(២០១២)
13  ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងអប់រ ំឆន  ំ(២០០៨, ២០០៩, ២០១០, ២០១១)
14  World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2014, http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap

អិត ្រសីេព

សមបត្ដិ វបុិលរត័ន 

ចន់ កិតយភ ៉

អុ៊ត សុខផលគុន 

យន េ ភ 
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• ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ និងម បិ កនុងសកមមភពរបស់  ក៏ដូចជករ
សិក របស់សិស េនមនក្រមិត។

• ករអនុវត្តេគលនេយបយ និងែផនករ េនមនក្រមិតេនេឡយីេនេសទីរ្រគប់ 
ក្រមិតសិក  រមួទងំសមតថភពធនធនមនុស  និងសមតថភព ថ ប័ន កនុងករអនុវត្តន៍ 
ករប្រញជ បេយនឌ័រេនថន ក់េ្រកមជតិ េនមនក្រមិតេនេឡយី។

• កំេណីនឧស ហកមម និងសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច ៊ នកនុងឆន ២ំ០១៥ ទមទរ
ជំនញននែដល្រតូវ្រសូបយកេកមង្រសី និងេកមង្របុសចូលកនុងទីផ រករងរ ្រសប
េពលជមួយគន ៃនករេកីនេឡងីនូវសមភ រនិយមកនុងសងគម។ 

• ករទទួលបនករអប់រ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈរបស់េកមង្រសី និង្រស្តពិីករ
េនែតជក ្ត ចមបងែដល្រតូវយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត។

• កូនរបស់្រស្តែីដលរងេ្រគះពីអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ15 កុមរពិីករ16 
្រស្ត្ីរស ញ់ េភទដូចគន និង្រកុមមនុស ែកេភទ17 មនអ្រ អវត្តមន និងេបះបង់ 
េចលករសិក េ្រចីនជងេគ េ យ រែត ថ នភពផទ ល់ខ្លួន និង ថ នភព្រគួ រ 
របស់ពួកេគ ឬេ យ រមនករេរសីេអីងពីមិត្តរមួថន ក់។  

អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ
ខងេ្រកមេនះជអនុ សន៍ទូេទមួយចំនួន េដីមបបីន្តេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ 

កនុង វស័ិយអប់រ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ៖

• គួរពិនិតយេឡងីវញិ និងែកទ្រមង់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និងេគលនេយបយនន 
កនុងវស័ិយអប់រ ំេដីមបបីែនថម និងពេន្ល នសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំ
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។ 

• គួរព្រងកីបែនថមេទៀតនូវករអភិវឌ ន៍សមតថភពធនធនមនុស  និង ថ ប័ន េដីមប ី
អនុវត្ត និងពិនិតយ ម ននូវករអនុវត្តេគលនេយបយ  និងែផនករននស្រមប់ 
ករប្រញជ បេយនឌ័រ ។

15 Ministry of Women’s Affairs (2009) Violence Against Women, Follow Up Survey. Phnom Penh.
16 UNESCAP (2012), Disability, Livelihood and Poverty in Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand; and 

Handicap International (2009), Briefing Paper: Disability Facts in Cambodia, Phnom Penh, Cambodia.
17 UNESCO (2012)  Review of Homophobic Bullying in Educational Institutions, Paris, France; from Cambo-

dian Center for Human Rights (2012), Rainbow Khmer: From Prejudice to Pride, Phnom Penh, Cambodia.
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• គួរព្រងឹងករេរៀបចំកមមវធីិជក់ ក់ែផនកេយនឌ័រ  និងែកលម្អគុណភពៃនករអប់រ ំ
និងករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់្រស្តី និងេកមង្រសី  ជពិេសស្រស្តីជនជតិេដីមភគតិច 
និង្រស្តីពិករ។ 

• បេងកីនករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងកិចច្របងឹែ្របងេលីកកមពស់ករយល់ដឹង េដីមប ី
លុបបំបត់ផនត់គំនិតសងគមែដលេរសីេអីងេលី្រស្តី និងេកមង្រសី ។

• គួរបន្តបញចូ លខ្លឹម រអប់រកំន់ែតជក់ ក់ ស្តីពី «ភពខុសគន ៃនទំេនៀមទម្ល ប់និង
កររស់េនរបស់មនុស កនុងសងគមបចចុបបនន និងឆ្លុះបញច ងំនូវតថភពជក់ែស្តងៃន 
បញ្ហ របស់្រស្តនិីងកុមរែីដលសថិតកនុង្រកុមងយរងេ្រគះ និងេដីមបបីណ្តុ ះគំនិតកនុង
ករលុបបំបត់ករេរសីេអីង និងេលីកកមពស់សិទធិរបស់ពួកេគ» េទកនុងកមមវធីិសិក  
របស់ េរៀន។ 

េយនឌ័រ និងសុខភាព

បទ ្ឋ ន តួនទី និងទំនក់ទំនងេយនឌ័រ មនផលប៉ះពល់ដល់លទធភពទទួលបន 
េស សុខភពរបស់្រស្តី បុរស េកមង្រសី និងេកមង្របុស។ ្រស្តី និងបុរស េកមង្រសី និងេកមង្របុស 
មនលទធភពនិងត្រមូវករខុសគន កនុងករករពរនិងេលីកកមពស់សុខភពរបស់ពួកេគ ែដល
ត្រមូវមនករទទួល គ ល់ជផ្លូវករេនកនុងេគលនេយបយ និងេសចក្តីែណននំន និង
ករេរៀបចំគេ្រមងថវកិេដីមបេីធ្វីែផនករអន្ត គមន៍ែផនកសុខភពបនសម្រសប។

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេរៀបចំមនេគលនេយបយជតិស្តីពីសមធម៌េយនឌ័រ េដីមបី
ក់បញចូ លេទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និងេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍

កមពុជ។ 

ករបញចូ លអភិ្រកមេយនឌ័រេទកនុង្របព័នធសុខភព ធរណៈ ត្រមូវមនករេប្តជញ ចិត្ត
ខពស់ពីសំ ក់ថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់ េដីមបធីនថ បញ្ហ និងបទពិេ ធន៍ទក់ទងនឹងសុខ
ភពរបស់្រស្ត ីនិងបុរស គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ែដល្រតូវពិចរ េនកនុងករ ក់ែតង 
អនុវត្ត ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លេទេលីយុទធ ្រស្តននកនុងវស័ិយសុខភិបល18។

18 អងគករសុខភពពិភពេ ក ឆន ២ំ០១១៖ Human Rights and Gender Equality in Health Sector Strategies: How to 
Assess PolicyCoherence. (With SIDA and United Nations Human Rights). Geneva, Switzerland.
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សមទិធផលសំខន់ៗ

ករថយចុះៃនអ្រ មរណភពម
អ្រ មរណភពម មនករថយចុះេ្រចីនជងពក់ក ្ដ ល ពី៤៧២ 

កនុងចំេ ម១០០.០០០កំេណីតរស់ កនុងឆន ២ំ០០៥ មក្រតឹម២០៦កនុង 
ចំេ ម១០០.០០០កំេណីតរស់  កនុងឆន ២ំ០១០19។ ជមួយគន េនះែដរ 
ករទទួល បនករែថទសុំខភពម ក៏មនភព្របេសីរេឡងីជលំ ប់កនុង 
រយៈេពល៥ឆន កំន្លងមកេនះ20។ និនន ករវជិជមនទងំេនះបនបន្តេ យ រ
មនអន្ត គមន៍ជេ្រចីនរបស់្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងកិចចករនរ ី្រពមទងំ 
ថ ប័ន និងៃដគូពក់ព័នធ  កនុងករព្រងីកករផ្តល់េស ែថទសុំខភពេន ម 

19 អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ២០១០ ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។
20 Wang, Wenjuan (2013) Assessing Trends in Inequalities in Maternal and Child Health and 

Health Care in Cambodia. DHS Further Analysis Reports No. 86. Calverton, Maryland, 
USA: ICF International.

េវជជបណ្ឌិ តេវជជបណ្ឌិ ត
ែកវ េម៉ (៤៩ឆន )ំែកវ េម៉ (៤៩ឆន )ំ
េរៀនវជិជ េពទយេន
្របេទសកមពុជ និង
បេ្រមីករជេវជជបណ្ឌិ ត
ជង២០ឆន មំកេហយី ។ 
គត់ជ្រគូេពទយែផនក
ែថទ្ំរស្ដីមនៃផទេពះ
េ យ រគត់ចង់
ែថទ្ំរស្ដីមនៃផទេពះ
ឱយមនសុខភព
កន់ែត្របេសីរេឡងី ។

នុត ៉ ន់េធឿន (៣២ឆន )ំ នុត ៉ ន់េធឿន (៣២ឆន )ំ 
ជអនកពិេ្រគះជំងឺេន
ក្លីនិកែដលេវជជបណ្ឌិ ត
ែកវ េម៉េធ្វីករ ។ 
៉ ន់េធឿនមនកូន២នក់ 
និងកំពុងពរេពះកូនទី៣។ 
គត់មកក្លីនិកៃថងេនះ 
េដីមបពិីនិ្រតៃផទេពះ ។
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មណ្ឌ លសុខភព កមមវធីិអប់រ ំនិងផ ព្វផ យេ យភន ក់ងរអប់រសុំខភពភូមិ។

ថ នភព រូបតថមភរបស់្រស្តី និងកុមរ
អ្រ ជំងឺេ្រកះ្រកិនចំេពះកុមរមនករថយចុះពី៥០ %កនុងឆន ២ំ០០០ មក្រតឹម៤០% 

កនុងឆន ២ំ០១០។ អ្រ សគម គ ងំថយចុះពី ១៧% កនុងឆន ២ំ០០០ មក១១  %កនុង 
ឆន ២ំ០១០21។

សុខភព និងអំេពហងិ ទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ 
្រសប មែផនករសកមមភពជតិេដីមបីទប់ ្ដ ត់អំេពីហិង េលី្រស្តេីលីកទី២ 

ឆន ២ំ០១៤-២០១៨  ្រកសួងសុខភិបល េ យសហករជមួយ្រកសួងកិចចករនរ ីនិង 
ថ ប័នពក់ព័នធ បននិងកំពុងេរៀបចំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករពយបលគ្លីនិកដល់្រស្ត ី

និង កុមរែដលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ។

សុខភពយុវវយ័
ព័ត៌មន  ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ  គឺមន រសំខន់ស្រមប់ផ្តល់ 

ដល់យុវវយ័ឱយយល់ដឹងពីសិទធិបន្តពូជ និងសិទធិផ្លូវេភទរបស់ពួកេគ។ កនុងឆន ២ំ០១៣ 
ជរ ្ឋ ភិបល កមពុជបនអនុម័តនូវកមមវធីិសិក ដ៏ទូលំទូ យមួយស្រមប់យុវវយ័េនថន ក់
បឋមនិងមធយមសិក  និងយុវវយ័េនេ្រក  េ យរមួបញចូ លនូវព័ត៌មន  ស្តីពីសិទធិ 
សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទភជ ប់នឹង យុេយនឌ័រ អំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 
េ្រគឿងេញ ន ករអប់របំំណិនជីវតិ និងេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍។

បញ្ហ ្របឈម
• បញ្ហ មួយចំនួនេនែតេកីតមន ដូចជករខ្វះខតអនកផ្ដល់េស ែដលមនជំនញ

េនតំបន់ ច់្រសយល ករខ្វះខតឱសថនិងសមភ រៈបរកិខ រទំេនីបេនកនុងមូល ្ឋ ន 
សុខភិបល  និងក្រមិតៃនករយល់ដឹងនិងឥរយិបថរបស់្រស្តកីនុងករែស្វងរក 
ព័ត៌មននិងេស ពយបល មនក្រមិតទបេ យ រែតក ្ត សងគម  វបបធម៌ និង 
េសដ្ឋកិចច។ ភព្រកី្រក និងអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ បនជំរុញឱយ្រស្តនិីងេកមង្រសី 
្របឈម នឹងករលំបកយ៉ងខ្ល ងំចំេពះបញ្ហ សុខភព។

21 អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ២០១០ ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ

េវជជបណ្ឌិ ត
ែកវ េម៉ (៤៩ឆន )ំ

នុត ៉ ន់េធឿន (៣២ឆន )ំ 
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• េទះបីជអ្រ មរណភពម មនករថយចុះគួរកត់សមគ ល់ក៏េ យ បុ៉ែន្តេនមន
វសិមភពេនេឡយីទក់ទងនឹងករទទួលបនេស សុខភព េហយីអ្រ មរណភព 
ម េនែតមនក្រមិតខពស់េធៀបនឹង្របេទសននកនុងតំបន់។ អ្រ េ្រប ៉ឡង់ៃនេ្របី
្របស់មេធយបយពនយកំេណីតមនករេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ក៏េ យ បុ៉ែន្តពំុទន់ 
្រគប់ មត្រមូវករេនេឡយី (េនខ្វះ១៧%)22។ ជំងឺមួយចំនួនេទៀតែដលកំពុង 
មនករេកីនេឡងីគួរបរមភ េហយី្រស្តជួីប្របទះនូវករខ្វះខតកនុងករទទួលបន 
េស ពិនិតយសុខភព មនដូចជជមងឺម រកីសបូន និងសុដន់ជេដីម។ 

• ផលប៉ះពល់អវជិជមនៃន ថ នភព រូបតថមភ ចជប់ទក់ទងនឹងលទធភព 
ទទួលបនទឹក ្អ ត និងបងគន់អនម័យេនមនក្រមិត។

• អ្រ េ្រប ៉ឡង់ៃនភពពិករែភនក គឺមនក្រមិតខពស់កនុងចំេ ម្រស្ត ី យុេលីសពី 
៥០ឆន  ំគឺ ៣.៤% េធៀបេទនឹង ២% កនុងចំេ មបុរសេនកនុង្រកុម យុដូចគន 23។ 
មិនមនករពនយល់ពីភពខុសគន ៃនអ្រ េ្រប ៉ឡង់ៃនភពពិករែភនកកនុងចំេ ម 
បុរស និង្រស្តេីនេឡយី ែដលចំណុចេនះទមទរឱយមនករសិក ្រ វ្រជវជបន្ត
េទៀត និងព្រងីកករផ្តល់េស គ្ំរទឱយបនទូលំទូ យផងែដរ ។

• ឧបសគគមួយែដលេនែតបន្តេកីតមនកនុង្របេទសជេ្រចីន ក៏ដូចជេនកមពុជ គឺភព
រុញ កនុងករនិយេ យេបីកចំហអំពីេរឿង ៉ វផ្លូវេភទ ជពិេសសរ ងម  និង 
យុវវយ័។

• ្រស្តនិីងកុមរមួីយចំនួនែដលមកពី្រកុមងយរងេ្រគះមនត្រមូវករេស  
សុខភិបល និងេស សុខភពផ្លូវចិត្តេ្រចីនជងេគ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង្រស្ត ី
ដៃទេទៀត (ឧ. ្រស្តនិីងកុមរពិីករ24 ្រស្តនិីងកុមរែីដលមនផទុកេមេ គេអដស៍/
ជមងឺេអដស៍ ្រស្តវីយ័ចំ ស់25 ្រស្ត្ីរស ញ់េភទដូចគន  ្រកុមនុស ែកេភទ26 ្រស្ត ី

22 អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ២០១០ ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
23  Seiha, D. and Limburg, H. (2009) Report of the Rapid Assessment for Avoidable Blindness in Cambodia - 

2007. National Program for Eye Health, Phnom Penh.
24 WHO (2012), from GIZ-Social Health Protection Project, Feb 2013, Phnom Penh, Cambodia.
25 GIZ Cambodia (Feb 2013), Update on Vulnerable Groups-GIZ Social Health Protection Project, Phnom 

Penh, Cambodia
26 Cambodian Center for Human Rights (2012), Rainbow Khmer: From Prejudice to Pride, Phnom Penh, 

Cambodia
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រងេ្រគះ ពីអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ រមួទងំកូនរបស់ពួកេគ27 ្រស្តរីងេ្រគះពី 
អំេពីហងិ ផ្លូវេភទ ្រស្តែីដល្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករេនកនុងរបបែខមរ្រកហម28 ្រស្ត ី
្របកបរបរផ្លូវេភទ និង្រស្តីេធ្វីករេនកនុងកែន្លងកំ ន្តសបបយរបស់បុរស29)។

អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ

• គួរពិនិតយេឡងីវញិ និងែកស្រមួលនូវេគលនេយបយជតិ ែផនករយុទធ ្រស្ត 
សុខភិបល េគលករណ៍ែណននំនែដលពំុទន់េឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ ឱយមន 
ករគិតគូរដល់បញ្ហ េយនឌ័រេពញេលញ េ យែផ្អកេលីករែកលំអគុណភព 
សុខភិបលស្រមប់្រស្តី េកមង្រសី បុរស និងេកមង្របុស។

• បន្តបេងកីនករយកចិត្តទុក ក់ និងផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់អនុវត្ត  ែផនទីចង្អុលផ្លូវ 
ស្រមប់ពេន្ល ន ករកត់បនថយអ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យនិងទរកឆន ២ំ០១០-២០១៥។

• ព្រងីក និងព្រងឹងបែនថមេទៀត នូវកមមវធីិករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ស្តីពីសន្តិសុខេសប ង 
និង រូបតថមភស្រមប់បុគគលិកសុខភិបលជំនញ និងម្រន្តមីកពី ថ ប័នពក់ព័នធ 
េដីមបី ម ននិង យតៃម្ល ថ នភព រូបតថមភេនក្រមិតសហគមន៍ ជពិេសស 
ស្រមប់្រស្តី និងកុមរ។

• បេងកីនករយកចិត្តទុក ក់ និងេ ះ្រ យបញ្ហ កង្វះទឹក ្អ ត និងអនម័យ េដីមបី
ចូលរមួកត់បនថយគម្ល តរ ងតំបន់ជនបទ និងទី្រកុង។ 

• បេងកីន្របសិទធភព ៃនករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនជំតិ ស្តីពីករពយបលគ្លីនិក 
ដល់្រស្តី និងកុមរែដលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ  ។

• ជំរុញ និងេលីកទឹកចិត្តដល់បុរសឱយចូលរមួកនុងេស សុខភពបន្តពូជ សុខភព 
ផ្លូវេភទ ករេរៀបចំែផនករ្រគួ រ និងរមួចំែណកលុបបំបត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ។

27 World Health Organization (2013) Intimate Partner and Sexual Violence Against Women. Retrieved 

December 27, 2013 from Media Centre: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
28  Nakagawa, K. (2008) Gender-based violence during the Khmer Rouge Regime: Stories of survivors from 

the Democratic Kampuchea (1975-1979). Phnom Penh: Cambodian Defenders Project; Natale, K. (2011) I 
Could Feel My Soul Flying away from My Body: A Study of Gender-Based Violence during Democratic 
Kampuchea in Battambang and Svay Rieng Provinces. Phnom Penh: Cambodian Defenders Project; 
Braaf, R. (2014) Sexual Violence against Ethnic Minorities during the Khmer Rouge Regime. Phnom Penh: 
Cambodian Defenders Project

29  National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD of the Ministry of Health (2013), Behavioural Sentinel 
Surveillance 2013, Phnom Penh, Cambodia,
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• អភិវឌ សមតថភពសមតថភពម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី មរយៈករេផទរចំេណះដឹងពី 
ទី្របកឹ បេចចកេទស ដល់ម្រន្តពីក់ព័នធរបស់្រកសួងកនុងករ្រតួតពិនិតយ ម ន 
និង យតៃម្ល កមមវធីិ និងករវភិគេយនឌ័រកនុងវស័ិយសុខភិបល។

• ព្រងឹង និងព្រងីកករអនុវត្តន៍កមមវធីិផ រភជ ប់ទំនក់ទំនងរ ងម  និងយុវវយ័ ស្តីពី 
សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ស្រមប់ជួយម បិ  ឱយមនភពេជឿជក់ 
និងមនទំនុកចិត្ត កនុងករនិយយេ យេបីកចំហពីបញ្ហ េយនឌ័រទក់ទងនឹងេរឿង ៉ វ
ផ្លូវេភទជមួយនឹងបុ្រ  បុ្រតីរបស់ខ្លួន។

• ព្រងឹង និងព្រងីកករផ្តល់ព័ត៌មនេស េម្រតីសុខភពស្រមប់យុវវយ័ (Youth 
Friendly Service) េនមូល ្ឋ នសុខភិបល កនុងតំបន់ទី្របជំុជន និងជនបទ។

• គួរេធ្វីករែកលំអ និងេលីកកមពស់លទធភពទទួលបននូវេស សុខភពបន្តពូជ 
និងសុខភពផ្លូវេភទ ក៏ដូចជេស ផ្លូវចិត្ត និងេស ចិត្ត ្រស្ត ស្រមប់្រស្ត ីនិង 
កុមរពិីករ ្រស្តវីយ័ចំ ស់ ្រស្តរីមួេភទដូចគន  ្រកុមមនុស ប្តូរេភទ ្រស្តរីងេ្រគះពី 
អំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងកូនរបស់ពួកេគ ្រស្តីរងេ្រគះពីអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ 
និង/ឬ ្រស្តែីដល្រតូវបនបងខំឱយេរៀបករេនកនុងរបបែខមរ្រកហម ្រស្ត ីនិងកុមរែីដល 
មនផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ្រស្តជីប់ពនធនគរ និង្រស្តេីពសយ និង/ឬ 
្រស្តីែដល េធ្វីករេនកែន្លងកំ ន្តសបបយរបស់បុរស។

េយនឌ័រ និងេមេរោគេអដស៍

កមពុជមនអ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍ខពស់លំ ប់េលខ២េនកនុងតំបន់ សីុ30។ េទះបីជ
ករឆ្លងេមេ គេអដស៍មនករថយចុះគួរឱយកត់សមគ ល់េនកនុង្របេទស េហយីករ ល ល
ែលងមនលកខណៈទូលំទូ យក៏េ យ ក៏អ្រ េ្រប ៉ឡង់ខពស់េនែតបន្តកនុងចំេ ម្រកុម
ែដលងយរងេ្រគះខពស់បំផុត ។ 

ករេឆ្លីយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍េនកមពុជ គឺមនលកខណៈពហុវស័ិយ ែដលដឹកន ំ
េ យ ជរ ្ឋ ភិបល និងមនកររមួចំែណកពី ថ ប័ន និងៃដគូពក់ព័នធជេ្រចីន។

30  UNAIDS (2013). Global Report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic.
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សមទិធផលសំខន់ៗ

អ្រ ផទុកេមេ គេអដស៍កនុងចំេ មបុរស និង្រស្តី យុពី១៥ េទ ៤៩ឆន  ំបនថយ 
ចុះគួរឱយកត់សំគល់ពី ១,៧០% កនុងឆន ១ំ៩៩៨  មកេន្រតឹម្របមណ ០,៧% កនុង 
ឆន ២ំ០១៤31 ។ េ យ រមនករថយចុះនូវករឆ្លងថមី មរយៈកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករ 
បងក រែដលមនេគលេ ចបស់ ស់ជពិេសសកនុងចំេ ម្រកុមែដល្របឈមមុខនឹង 
េ្រគះថន ក់ខពស់កនុងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ ករេកីនេឡងីនូវអ្រ អនកេធ្វីេតស្តឈមរក 
េមេ គេអដស៍ ករពយបលេ យឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍ និងភពកន់ែត្របេសីរេឡងី
កនុងករផ្តល់េស ព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងេផ ងៗរបស់្រកសួង ថ ប័ន និងៃដគូពក់ព័នធ។ 

កមពុជសេ្រមចបននូវេគលេ ទក់ទងនឹងលទធភពទទួលបនេស ជសកល 
ស្រមប់ ពយបល្រស្តី បុរស េកមង្រសី និងេកមង្របុស កនុងអ្រ មួយខពស់ គឺរហូតដល់េទ៨៩,៥% 
ៃន្រកុម្របជជនែដលមនត្រមូវករ32។ ជលទធផលែដលេកីតេចញពីសមិទធផលេនះ ចំនួន
ប៉ន់ ម នអនក ្ល ប់េ យ រជំងឺេអដស៍ និងករចម្លងេមេ គេអដស៍ពីម្ត យេទកូន ក៏មន
ករថយចុះគួរឱយកត់សំគល់េនកនុងបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ 

េ យមនករចូលរមួពី្រកសួង និង ថ ប័នពក់ព័នធ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 
បនេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តជតិទូលំទូ យនិងពហុវស័ិយេឆ្លីយតបករ ល ល 
េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េលីកទី៣ ឆន ២ំ០១១-២០១៥ រមួទងំកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងេគលករណ៍ែណន ំស្តីពីករប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងេមេ គេអដស៍ 
និងជំងឺេអដស៍។ ្រកសួងកិចចករនរ ីក៏បនេរៀបចំឱយមនែផនករយុទធ ្រស្ត ស្តីពី្រស្ត ី
េកមង្រសី និងេមេ គេអដស៍ជំងឺេអដស៍ ឆន ២ំ០០៨-២០១២ និងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពី
ករប្រញជ បកមមវធីិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េទកនុងដំេណីរករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ។ 

បញ្ហ ្របឈម

• កររមួេភទរ ងមនុស ែដលមនេភទផទុយគន  គឺជែបបែផនចមបងៃនករចម្លងេមេ គ 
េអដស៍ ។ 

31 National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STIs, (2011). HIV Estimates and Projections of HIV/AIDS in Cambodia 
2011-2015: Report of a Census Workshop. Phnom Penh: Ministry of Health Surveillance Unit, 2011. 

32 National AIDS Authority, (2012a). Cambodia Country Progress Report 2012: Monitoring the Progress towards the 
Implementation of the Declaration of Commitment on HIV and AIDS. Phnom Penh.
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• ករឆ្លងេមេ គេអដស៍មកេលី្រស្ត ី ចប ្ត លមកពីក ្ត ជីវ ្រស្តរបស់្រស្តែីដល 
ងយទទួលករឆ្លង និងេ យ រភពទន់េខ យរបស់ពួកេគ ្រពមទងំបរបិទ 
វបបធម៌ ផនត់គំនិតសងគម និងកង្វះសិទធិអំ ចកនុងករចរចពីសុវតថិភពផ្លូវេភទ 
ឬករេ្របី្របស់េ្រ មអនម័យ។ ្រស្តី  និងេកមង្រសីមួយចំនួនទទួលរងេ្រគះខ្ល ងំនូវ
អំេពីហងិ ផ្លូវកយ ផ្លូវេភទ និងកររេំ ភេសពសនថវៈ េហយីក៏ ចជេហតុនឱំយឆ្លង 
េមេ គេអដស៍ ។

• កង្វះថវកិ ករភ័យខ្ល ចអនកដៃទដឹងពី ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍  និងឥរយិបទ 
អវជិជមន កនុងចំេ មអនកផ្តល់េស មួយចំនួនែដលគម នឯកេទសខងជំងឺេអដស៍ 
បន បងកជឧបសគគដល់្រស្តែីដលផទុកេមេ គេអដស៍ កនុងករទទួលបនេស  និង 
ព័ត៌មន ្រតឹម្រតូវអំពីែផនករ្រគួ រ និងករែថទទំរក ។

• ្រកុមេគលេ មួយចំនួនងយនឹងរងេ្រគះខ្ល ងំកនុងករឆ្លង និងចម្លងេមេ គេអដស៍ 
ដូចជ្រស្តបំីេរកីរ មកែន្លងកំ ន្ត ្រស្តែីដលេ្របីឬចក់េ្រគឿងេញ ន និង្រស្តែីដល 
ជប់ពនធនគរ ្រកុម្រស ញ់េភទដូចគន  និង្រកុមយុវវយ័33។ កង្វះករយល់ដឹង 
ទូលំទូ យ ស្តីពីេមេ គេអដស៍ ករ្រប្រពតឹ្តរមួេភទ្របកបេ យេ្រគះថន ក់ 
ករេ្របី្របស់េ្រគឿង្រសវងឹ និងេ្រគឿងេញ ន រមួជមួយនឹងអំេពីហងិ ទក់ទងនឹង
េយនឌ័រ បនបេងកីនេ្រគះថន ក់ ៃនករចម្លងេមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម្រកុមេគល
េ ទងំេនះ។

• េគលនេយបយ និងេគលករណ៍ែណនគំ្លីនិកស្រមប់េឆ្លីយតបនឹងអំេពីហងិ
ែដល េកីតមនេ យ រៃដគូរមួេភទ និងអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ កំពុងេរៀបចំ បុ៉ែន្តន 
បចចុបបននពំុមនករផ្តល់នូវករបងក រករចម្លងេមេ គេអដស៍េ យមិនបង់្របក់េន
េឡយីេទ កនុងករណីែដលមនករបំពនផ្លូវេភទ ជពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តែីដល 
្របឈម មុខខពស់នឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍។  េស ជំនួយផ្លូវចបប់ស្រមប់អនកផទុក
េមេ គេអដស៍ និងអនកែដល្របឈមមុខខពស់នឹងករចម្លងេមេ គេអដស៍េនមន 
ក្រមិតេនេឡយី។

33 Liu, K. L. & Chhorvann, C. (2010). Bros Khmer: Behavioral Risks On-site Serosurvey among At-risk Urban 
Men in Cambodia. Phnom Penh: FHI 360 & National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STIs. National 
AIDS Authority, (2012a). Cambodia Country Progress Report 2012: Monitoring the Progress towards the 
Implementation of the Declaration of Commitment on HIV and AIDS. Phnom Penh.
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• េនកមពុជ មិនទន់មនេគលនេយបយ ឬចបប់ែដល មឃត់ករលក់េ្រគឿង 
្រសវងឹ ដល់យុវវយ័ែដលមិនទន់្រគប់ យុ្រសបចបប់ េនេឡយី។

អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ

• ព្រងឹងយុទធ ្រស្តបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត ី មរយៈករបេងកីនលទធភពទទួល 
បនព័ត៌មន និងេស សុខភពបន្តពូជ និងទូេទនន។

• បេងកីន្របសិទធភព កនុងករធននូវករេឆ្លីយតបេទនឹងេលីផនត់គំនិតសងគម ទម្ល ប់ 
និងករ្រប្រពឹត្តិនន ែដលជមូលេហតុនឱំយមនករចម្លង និងរកី ល ល់ 
ៃនេមេ គេអដស៍ ។

• ព្រងីក និងព្រងឹងបែនថមេទៀតនូវលទធភពទទួលបននូវេស សុខភពបន្តពូជ 
សុខភពផ្លូវេភទ និងេស ពក់ព័នធនឹងេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ មអនកផទុកេមេ គ 
េអដស៍ និង្រកុម្រស្តី និងយុវតីែដលងយរងេ្រគះ។

• ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីបេងគ ល កនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងេយនឌ័រ និងេស សិទធិមនុស  
ជមូល ្ឋ ន ។

• ព្រងឹង និងបញចូលករេឆ្លយីតបេទនឹងេមេ គេអដស៍ េទកនុងកមមវធីិ េគលនេយបយ 
េគលករណ៍ែណន ំនិងគេ្រមងថវកិជផ្លូវករឱយបនកន់ែតទូលំទូ យ ។

• គួរេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវ ស្តីពីទំនក់ទំនងរ ងអំេពីហងិ េលី ងកយ និងផ្លូវេភទ 
ជមួយនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េដមីបផី្តល់ព័ត៌មនដល់ករេរៀបចយុំទធ ្រស្ត 
េឆ្លីយតបនឹងករបងក រ្របកបេ យ្របសិទធភព។

• គួរេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីករឥរយិបថែស្វងរកេស ែថទសុំខភពរបស់បុរស
េនកនុងបរបិទៃនេមេ គេអដស៍ រមួមនក ្ត ែដលជំរុញឱយបុរសេទទទួលេស ផ្តល់ 

្របកឹ  និងេធ្វីេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ េ យសម្រគ័ចិត្ត និងរក ករសមង ត់ 
េស សុខភពបន្តពូជ និងករចូលរមួរបស់បុរសេនកនុងែផនករ្រគួ រ។

ត
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អំេពើហិង្្សាេលើ្រស្តី និងេក្មង្រសី

េនកមពុជ ្រស្ត ីនិងេកមង្រសីេនែតបន្តរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវេភទ 
និងផ្លូវេសដ្ឋកិចច កនុង្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ េនកនុងជីវតិ ធរណៈ និងឯកជន របស់ពួកេគ។ 
អំេពីហងិ េលី្រស្តី  និងេកមង្រសីេនកមពុជេកីតេចញពីក ្ត ជេ្រចីនែដលទក់ទងនឹង 
ឥរយិបទ និងបទ ្ឋ នសងគមែដលផ្តល់សិទធិ និងភពអង់ ចដល់បុរសនិងេកមង្របុស 
ជង្រស្តនិីងេកមង្រសី។ ទ្រមង់េផ ងៗគន ៃនអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីនិងេកមង្រសី បនេកីតេឡងី 
េ យបន ៃំនក ្ត បុគគល ទំនក់ទំនង សហគមន៍ ថ ប័ន និងសងគម ែដលេរសីេអីងេទេលី្រស្តី 
និងេកមង្រសី ដូេចនះ អំេពីហងិ គួរទទួលបនករេឆ្លីយតបកនុង អន្ត គមន៍េផ ងៗេលី្រគប់ 
វស័ិយ។

សមទិធផលសំខន់ៗ

មករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ (ឆន ២ំ០០៥) បនបង្ហ ញថ ្រស្តីែដល
ធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពីហងិ េលីផ្លូវកយ ផ្លូវេភទ និងផ្លូវចិត្តពីៃដគូរបស់ខ្លួន មនករថយចុះ 
ពី២៥% កនុងឆន ២ំ០០០ មក្រតឹម២២% កនុងឆន ២ំ០០៥34។ មទិននន័យឃុសំងក ត់េនកមពុជ 
ទក់ទងនឹងចំនួន្រគួ រ35 ែដលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ កនុង្រគួ រែដលបនែស្វងរក 
ជំនួយពី ជញ ធរែដនដី បនបង្ហ ញថ ចំនួន្រគួ រ ែដលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ កនុង 
្រគួ របនថយចុះពី១,៦៣% កនុងឆន ២ំ០០៦ មក្រតឹម ០,៨៨% កនុងឆន ២ំ០១០36 ។ សរុប 
មកករេ្របៀបេធៀបករអេងកត ម នែដលេធ្វីេឡងីេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៥ 
និងឆន ២ំ០០៩ បនបង្ហ ញថ ្របជជនភគតិចបនទទួល គ ល់ថ អំេពីហងិ ជអំេពី 
ែដល ចទទួលយកបន និង្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនបនទទួល គ ល់ថ ករ្រប្រពតឹ្តអំេពី 
ហងិ ជករេលមីសចបប់37។ 

មករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០១០ បនបង្ហ ញថ ្រស្តែីដល
យល់្រសបថមនេហតុផលយ៉ងតិចមួយែដលបុរស ច យ្របពនធរបស់គត់បន 

34 អេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ ឆន ២ំ០០៥ 
35 The reports to the CDB are of families not individuals and therefore not disaggregated by type of violence, 

perpetrator or victim
36 ទិននន័យឃុសំងក ត់ឆន ២ំ០១៣កនុងេគហទំព័រ៖http://db.ncdd.gov.kh/cdbonline/home/index.castle 
37  អេងកត ម នស្តីពីអំេពីហងិ េលី្រស្តី ឆន ២ំ០០៩ ្រកសួងកិចចករនរ ី
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មនករថយចុះពី៥៥% កនុងឆន ២ំ០០៥ មក្រតឹម៤៥,៧% កនុងឆន ២ំ០១០38។ ្រកបខ័ណ្ឌ
េគលនេយបយកនុងករេឆ្លីយតបនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីនិងេកមង្រសី កន់ែតមនភព 
្របេសីរេឡងីកនុងរយៈេពលកន្លងមក។ ែផនករសកមមភពជតិទប់ ក េតី ក ត់អំេពីហងិ
េលី្រស្ត ីេលីកទី២ ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ បនេរៀបចំេឡងីេ យ្រគបដណ្ត ប់េលីវស័ិយជ 
យុទធ ្រស្ត ចំនួន៥ រមួមន៖ ១.កិចចករពរបឋម ២.កិចចករពរពហុវស័ិយនិងេស ែផនក 
ចបប់ ៣.ចបប់ និងេគលនេយបយ ៤.ករអភិវឌ សមតថភព និង ៥.ករ្រតួតពិនិតយ 
និង យតៃម្ល។ 

ករយល់ដឹង អំពីភពងយរងេ្រគះរបស់្រស្ត ីនិងកុមរ ីអំពីហងិ  ឬបញ្ហ ្របឈមនន 
និងករទទួលបននូវកិចចករពរ និងេស សងគម  មនករេកីនេឡងីជងមុន ។ កន្លងមក 
ករ អេងកត្រ វ្រជវជេ្រចីនបនេធ្វីេឡងី និងបនជួយបេងកីនចំេណះដឹងអំពីអំេពីហងិ េលី 
្រស្តីនិងេកមង្រសីេនកមពុជ។ 

ករយកចិត្តទុក ក់្រតូវបនបេងកីនកនុងករផ្តល់នូវេស សងគមពហុវស័ិយ ក៏ដូចជករ 
គ្ំរទែផនកចបប់ េដីមបជួីយដល់្រស្តី និងកុមរែដលជជនរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ។ 

បញ្ហ ្របឈម

• េទះបីមនទិននន័យមួយចំនួន ែដលបញជ ក់ថ អំេពីហងិ រ ងប្តីនឹង្របពនធមនករ
ថយចុះក៏េ យ បុ៉ែន្តអ្រ េ្រប ៉ឡង់េនែតមនក្រមិតខពស់។ ចំណុចេនះ ត្រមូវមន
ទិននន័យថមីៗេដីមបែីស្វងយល់បនកន់ែតចបស់ អំពី ថ នភពបចចុបបនន។ 

• ទិននន័យែដលផ្តល់េ យជនរងេ្រគះទក់ទងនឹងអំេពីរេំ ភេសពសនធវៈនិងអំេពី 
ហងិ ផ្លូវេភទេនមនក្រមិត បុ៉ែន្តរបយករណ៍អំពីអំេពីរេំ ភេសពសនថវ: និងអំេពី 
ហងិ  ផ្លូវេភទទងំេនកនុង្រគួ រ និងេនកែន្លងេផ ងេទៀត គឺមនករេកីតេឡងី 
េ្រចីន។ កររេំ ភបូកមនអ្រ ខពស់េនកមពុជេធៀបនឹង្របេទសននកនុងតំបន់។ 

• ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទជទូេទេ្រចីនេកីតមនេលី្រស្តេីនកនុងកែន្លងេធ្វីករនិងកនុង 
សហគមន៍។ ទក់ទងនឹងករេបៀតេបៀនេនះករងរមួយចំនួនផ្តល់នូវភពងយ 
រងេ្រគះខពស់ដល់្រស្តី

38  អេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ 
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• ករេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទេលី្រស្តី ឬេកមង្រសី េនែតមនបន្ត បុ៉ែន្តមិនទន់
មនទិននន័យចបស់ ស់េនេឡយី។

• ផនត់គំនិតសងគមេនបន ល់ និងគិតថអំេពីហងិ េលី្រស្ដី ចអត់ឱន 
េ យ រផនត់គំនិតេយនឌ័រ និងក ្ត េផ ងៗេទៀតជេ្រចីនរបស់ 
បុគគល ដូចជក្រមិតទបៃនករអប់រ ំករធ្ល ប់ទទួលអំេពីហងិ កល 
េនវយ័េកមង និងករ្រសវងឹ្រ  ជេដីម។ 

• ជនរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ជេ្រចីនេនមិនទន់បន យករណ៍ 
ឬែស្វងរកជំនួយេឡយី។

• េទះបី្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់កន់ែតមនភព្របេសីរេឡងី បុ៉ែន្តករស្រមប
ស្រមួលរ ង ជញ ធរពក់ព័នធ ជំនញនិងសមភ រៈេសីុបអេងកត និង 
េគល ករណ៍ែណនកំនុងករអនុវត្តចបប់ េនមនក្រមិតេនេឡយី។ 

នី ផ ្លនី ផ ្ល (២៣ឆន )ំ

បេ្រមីករជ 

បូ៉លីសជង

២ឆន មំកេហយី

េ យ រនងចង់

ឱយសហគមន៍

របស់នងមន

សុវតថិភព ។

នងសេ្រមចចិត្ដ

ចូលបេ្រមីករងរ

េនះេ យ រឪពុក

របស់នងក៏ជ

បូ៉លីសែដរ ។
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• វសិមភពេយនឌ័រ កង្វះករបណ្តុ ះប ្ត លនិងធនធន គួបផ នឹំងក ្ត និទណ្ឌ ភព 
គឺជេហតុផលែដលនមំនករេ ះ្រ យបទេលមីសេ យករទូទត់សំណង 
ជពិេសស កនុងករណីរេំ ភេសពសនធវ:។ 

• េស គ្ំរទសងគម និងេស ចបប់ស្រមប់ជនរងេ្រគះេ្រចីនមនេនែតទី្របជំុជន និង
េស ទងំេនះមិនទន់្រតូវបនផ្តល់ជលកខណៈទូលំទូ យជ្របព័នធេនេឡយី 
េហយីករផ្តល់និងករទទួលបនេស  ក៏េនមនក្រមិតផងែដរ។ 

• ្រស្តពិីករទំនងជទទួលរងេ្រគះេ្រចីនជងេគ េ យ រអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ 
ែដល ្រប្រពតឹ្តេ យអនកមិនែមនជៃដគូ េបីេ្របៀបេធៀបជមួយ្រស្តែីដលមិនពិករ។ 
មយង៉វញិេទៀត ្រស្ត្ីរស ញ់្រសី្ត និង្រកុមមនុស ែកេភទ ទំនងជធ្ល ប់ទទួល 
រងេ្រគះ េ្រចីនជងេគ េ យ រករេរសីេអីង េហយីករេឆ្លីយតបេនមនក្រមិត39។ 
មួយភគ្រប ំ ៃន្រស្តែីដលបេ្រមីករកនុងេ ងច្រកកត់េដរធ្ល ប់ទទួលនូវករេបៀតេបៀន
ផ្លូវេភទេនកនុង និងែកបរេ ងច្រករបស់ខ្លួន40 េហយី៨០%ៃន្រស្តីបេ្រមីករជអនកផ ព្វ
ផ យ្រ េបៀរ ធ្ល ប់ទទួលរងនូវករេបៀតេបៀនេ យករប៉ះពល់ ងកយ41។ 
ចំេពះ្រកុមងយរងេ្រគះេផ ងៗេទៀត ពំុទន់មនទិននន័យបញជ ក់អំពី ថ នភព 
របស់ ពួគេគេនេឡយី42។  

• ្រស្តមួីយចំនួនទទួលរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ43 និងករេរៀប ពហ៍ 
ពិពហ៍េ យបងខំ44 កនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម45 ។

39 Ministry of Women’s Affairs (2013) National Action Plan on Violence against Women (NAPVAW) II. Phnom 
Penh, Cambodia. Cambodia Center for Human Rights (2010) Coming out in the Kingdom: Lesbian, gay and 
bisexual and transgender people in Cambodia. Phnom Penh: CCHR.

40 ILO (2012) Action-oriented research on gender equality and the working and living conditions of garment 
factory workers in Cambodia. ILO Regional Office for Asia and the Pacific.

41 CARE Cambodia (2005) A Report on the Situation of Beer Promotion Women in the Workplace. Phnom Penh.
42 CARE Cambodia (2005) A Report on the Situation of Beer Promotion Women in the Workplace. Phnom Penh.
43 Theresa de Langis (2012), “Moral Offenses” and Sexual Violations against Women Under the Khmer 

Rouge Regime, Code 6, Phnom Penh, Cambodia
44 Cambodian Defenders Project (2011), The Mystery of Sexual Violence under the Khmer Rouge Regime, 

Phnom Penh, Cambodia.
45 De Langis, Theresa (2012) Briefing Paper on the ECCC, the Cambodian Women’s Hearing, and Steps for 

Addressing Sexual Violence under the Khmer Rouge Regime.
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អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ

• គួរពិនិតយេឡងីវញិ និងជំរុញឱយមនករែចងយ៉ងចបស់េនកនុងចបប់ជតិ ស្តីពីករ 
បេងកីត្របព័នធដ៏មន្របសិទធភព កនុងករ យករណ៍ និងបញជូ នករណីអំេពីហងិ  
េលី្រស្តី និងេកមង្រសី ។

• េរៀបចំ និងអនុវត្តយុទធ ្រស្តទប់ ក ត់បឋមពហុវស័ិយ ែដលេផ្ត តេលីតួអងគសំខន់ៗ 
និងករផ្ល ស់ប្តូរជវជិជមននូវផនត់គំនិត ឥរយិបថ កបបកិរយិ ជំេនឿ ករអនុវត្តន៍ 
្របចៃំថង និងបទ ្ឋ នសងគម ែដល ងំដល់ករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្ត ីនិងេលីក 
កមពស់ករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តីនិងេកមង្រសី ។

• េលីកកមពស់កមមវធីិស្រមប់យុទធ ្រស្តទំនក់ទំនងអហងិ  និងជំនញេ ះ្រ យ 
ជេម្ល ះរ ងប្តនិីង្របពនធ និងកនុង្រកុម្រគួ រ រមួទងំទ្រមង់អហងិ  ស្រមប់ឪពុកម្ត យ 
និង ពយបលេ្របី្របស់កនុងករអប់រកុំមរ។

• ែផ្អកេលីបទពិេ ធន៍ៃន្រកុមករងរេឆ្លីយតបនឹងអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 
ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWGG-GBV) គួរេរៀបចំយន្តករេឆ្លីយតប 
េ យមនករស្រមបស្រមួលពហុវស័ិយ ែដល្រកសួង ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
អនកផ្តល់េស នន និងសងគមសីុវលិ េធ្វីករស្រមបស្រមួល និងផ្តល់កិចចអន្ត គមន៍ឱយ 
បន្របេសីរជងមុនដល់ជនរងេ្រគះ។ 

• គួរេរៀបចំស្តង់ អបបរមិស្រមប់េស សងគមេផ ងៗ េដីមបបំីេពញចំណុចខ្វះខត 
ទងំ យ ក៏ដូចជករេធ្វីមនសុខដុមនីយកមមជមួយស្តង់ ែដលមន្រ ប់ 
និងបងកភពងយ្រសួលស្រមប់កុមរ ។

• បញច ប់ករប៉ន់្របមណ អំពីភពេជគជ័យ និងបញ្ហ ្របឈមេនកនុងករេឆ្លីយតបៃន
្របព័នធចបប់ េដីមបផី្តល់អនុ សន៍ស្រមប់ែកលម្អចបប់ េគលនេយបយ និងករ 
អនុវត្តន៍ រមួទងំយុទធ ្រស្តស្រមប់ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិទក់ទងនឹងអំេពីហងិ
េលី្រស្តីនិងេកមង្រសី។

• េលីកកមពស់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងកនុងករអភិវឌ ន៍សមតថភពទក់ទងនឹងដំេណីរករ
ៃនករទប់ ក ត់អំេពីហងិ  ចបប់ និងេគលនេយបយ និងករអនុវត្តន៍ែដលែផ្អក 
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េលីទឡ្ហកីរ ដល់អនកពក់ព័នធសំខន់ៗ េ យ ប់បញចូ លទងំអនកទទួលបនទុកកិចចករ
នរនិីងកុមរឃុសំងក ត់ នគរបលជតិកមពុជ អនកផ្តល់េស សុខភព េវជជបណ្ឌិ ត 
េច្រកម ្រពះ ជញ  ភន ក់ងរនគរបលយុត្តិធម៌ អនកផ្តល់េស ពក់ព័នធ និង 
អនកពក់ព័នធដៃទេទៀត។

• េលីកកមពស់កិចចស្រមបស្រមួលរ ងនគរបលជតិ ជញ ធរមូល ្ឋ ន អនកទទួលបនទុក 
កិចចករនរឃុីសំងក ត់ អនកផ្តល់េស សុខភព អនកជំនញចបប់ និងភន ក់ងរនគរបល
យុត្តិធម៌ៃន្រកសួងកិចចករនរ ីម្រន្តបីេ្រមីករងរសងគម របស់្រកសួងសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ និងអងគករែដលជអនកគ្ំរទដៃទេទៀត េដីមបផី្តល់
កិចចករពរជអតិបរមិ និងករែថទសំ្រមប់ជនរងេ្រគះ និងេដីមបេីលីកកមពស់ 
ករផ្តនទ េទសជនេលមីស។

• េលីកកមពស់ករទទួលបនសំណង (រមួទងំករគ្ំរទែផនកចបប់)  និងេស េផ ងៗ 
ស្រមប់្រស្ត ីនិងេកមង្រសីែដលងយរងេ្រគះ ឬ្រសី្តនិងេកមង្រសីែដលមនករលំបក

មួយកនុងករទទួលបនេស  ដូចជ្រស្តពិីករ ្រស្តែីដលទទួលរងអំេពីហងិ ផ្លូវ
េភទ កនុងរបបែខមរ្រកហម និង្រស្តីដៃទេទៀតែដលកំពុង្របឈមនឹងភពងយរងេ្រគះ ។

• េលីកកមពស់ករសិក ្រ វ្រជវអំពីចំេណះដឹង កបបកិរយិ និងករអនុវត្តន៍ 
ជក់ែស្តង ទក់ទងនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្តនិីងេកមង្រសី េដីមបែីស្វងយល់អំពីឬសគល់ 
ៃនបញ្ហ  និង គ្ំរទកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន េដីមបេីធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរកនុងសងគម។

្រស្តីក្នុងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យនេយោបាយ

ែផ្អកេលីសនទស ន៍ៃនគម្ល តេយនឌ័រសកល  ទក់ទងនឹងករផ្តល់ភពអង់ ចែផនក 
នេយបយ កមពុជសថិតកនុងលំ ប់េលខ១១០  កនុងចំេ ម្របេទស១៤២ កនុងេនះកមពុជ
ទទួលបនពិនទុ០,០៩១ ែដលទបជង្របេទសននែដលមនក្រមិតចំណូល្រប ក់ 
្របែហល គន 46។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មនករេប្តជញ ចិត្តខពស់កនុងករេលីកកមពស់តួនទី្រស្តកីនុងករេធ្វី 
េសចក្តសីេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈេន្រគប់ក្រមិត  មរយៈេគលនេយបយជេ្រចនីដូចជ៖

46  World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2014, http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap.
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• យុទ្ឋ ្រស្តចតុេកណ «េដីមបកំីេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភពេនកមពុជ» 
(២០១៤-២០១៨)

• ែផនករយុទ្ឋ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម (២០០៩-២០១៣) និង (២០១៤-
២០១៨)

• ែផនករយុទ្ឋ ្រស្តនររីតនៈ ទី៣ (២០០៩-២០១៣) និងទី៤ (២០១៤-២០១៨)

• ែផនករយុទ្ឋ ្រស្ត៥ឆន រំបស់្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី (២០១០-២០១៤)

• កមមវធីិជតិស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ ២០១០-
២០១៩ 

សមទិធផលសំខន់ៗ  

េដីមបេីលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវវធិនករ 
ជក់ ក់ ជេ្រចីនកនុងករប្រញជ បេយនឌ័រ និងបេងកីនតួនទី្រស្តីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច រមួ
ទងំករប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុងចបប់ េគលនេយបយ បទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងកមមវធីិេផ ងៗ។ 
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទេំងនះ បននមំកនូវករេកីនេឡងីជបេណ្តី រៗនូវសមម្រត្រស្តជី 
អនកដឹកន ំទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។  ឧបសគគននែដល ងំដល់ករចូលរមួ 
របស់្រស្តកីនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនកំណត់និងចង្រកងេ យអនកពក់ព័ន្ឋ េដីមប ី
ែស្វងរកដំេ ះ្រ យរមួគន ។

កនុងឆន ២ំ០១២ កនុងចំេ មសមជិក្រពឹទធសភ ្រស្តីទទួលបន សនៈ ១៤,៧៥47 %។ 
តំ ង្រស្តេីនកនុង ថ ប័នរដ្ឋសភបនេកីនេឡងីេ្រចីនជង៣ដង  កនុងរយៈេពល២ទសវត រ ៍
កន្លងមកេនះ48។ ចំនួន្រស្តីកនុងមុខតំែណងជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ និង
អនុរដ្ឋេលខធិករមនករេកីនេឡងីកនុងឆន ២ំ០១៣49 េធៀបនឹង ណត្តិមុន។ ចំែណកឯ 

47 គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ឆន  ំ២០១២-២០១៣
48 គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ឆន  ំ២០១២-២០១៣
49 ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ៃថងទី ២៤ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៣ ស្ដីពីករែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ
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សមម្រត្រស្តី កនុង ថ ប័នតុ ករក៏មនករេកីនេឡងីផងែដរ ចប់ពីឆន ២ំ០០៨មក50។ 
អភិបលរងជ្រស្ត ីៃន ជធនី េខត្ត េកីនេឡងី២០% ែដលេលីសពីកររពឹំងទុកកនុងេគល
េ ទី៣  ៃនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រក៍មពុជ។ ្រស្តជីសមជិក្រកុម្របឹក ជធនី 
េខត្ត មនករេកីនេឡងីពី១០% កនុងឆន ២ំ០០៩ ដល់១៣,២៣%កនុងឆន ២ំ០១៤។  
ចំែណកឯ ្រស្តជីសមជិក្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មនករេកីនេឡងីពី១២,២៣% 
កនុងឆន ២ំ០០៩ ដល់១៣,៨៥% កនុងឆន ២ំ០១៤។  អ្រ ្រស្តជីសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំ
សងក ត់ េកីនេឡងីពី១៥,១% កនុងឆន ២ំ០០៧ ដល់ ១៧,៧៨% កនុងឆន ២ំ០១២51។

សមម្រត្រស្តជីម្រន្តី ជករេកីនេឡងីពី៣២% កនុងឆន ២ំ០០៧ ដល់៣៧% 
កនុងឆន ២ំ០១៣52។  ្រកសួង  ថ ប័នចំនួន២០  កនុងចំេ ម្រកសួង  ថ ប័នទងំ២៧ បន 
យករ ណ៍អំពីករេកីនេឡងីនូវចំនួនម្រន្តី ជករជ្រស្ត ីពី០,២៧  %កនុងឆន ២ំ០០៨ 
ដល់៧,៩ %ឆន ២ំ០១៣53។ េន ភូមិនទរដ្ឋបល សមម្រត្រស្តីែដលបនចូលេរៀនមន
ករេកីនេឡងី ជពិេសសកនុងកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លដំបូង54។

បញ្ហ ្របឈម
• ចំនួន្រស្តែីដលមនតួនទីេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចេនកមពុជមនក្រមិត េនកនុងវស័ិយ 

នេយបយ វស័ិយ ធរណៈ និងតុ ករ។

• ករេរសីេអីងចំេពះ្រស្តេីនបន្តេកីតមន និងជឧបសគគដល់ករទទួលបនករែតង
ងំកនុងមុខតំែណងននរបស់្រស្តី។ន។ 

• ្រស្តមីនចំនួនេ្រចីនេនកនុងករងរែដលខ្លួនធ្ល ប់េធ្វីជ្របៃពណី និងេនកនុងតួនទី 
ក្រមិតទប ម្រកសួង ថ ប័ន។

• បុរសមនចំនួនេ្រចីនកនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេន ម ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ ។

50 ងសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិែដលមនមុខតំែណងចប់ពីថន ក់អគគនយករហូតដល់ថន ក់ករយិល័យ ម្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ  
និងថន ក់េសមី ឆន  ំ២០១៣, ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ, ៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ២០១៤

51 គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត ឆន  ំ២០១២
52 ងសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិែដលមនមុខតំែណងចប់ពីថន ក់អគគនយករហូតដល់ថន ក់ករយិល័យ ម្រកុង/្រសុក/ខណ្ឌ  
និងថន ក់េសមី ឆន  ំ២០១៣, ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ, ៃថងទី ៣១ ែខមក  ឆន  ំ២០១៤

53 Ibid.
54 ភូមិនទរដ្ឋបល ឆន  ំ២០១៣
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• ្រស្តីេនថន ក់េ្រកមជតិ ជួប្របទះបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីន កនុងករចូលរមួ 
កនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច កនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ 
ជពិេសស ករេរសីេអីងេនកែន្លងេធ្វីករ។

• កង្វះវធិនករបេ ្ត ះ សនន េដីមប ី«ពេន្ល ន» ករចូលរមួរបស់្រស្ត ី
កនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តី សេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ ។

• គណបក នេយបយមនតួនទីសំខន់ កនុងករជំរុញឱយមនតំ ង
្រស្តីកនុងករេធ្វីេសចក្តី សេ្រមច ទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។

• ក ្ត មួយចំនួនេនកនុង្របព័នធេបះេឆន ត ចជួយជំរុញឱកសរបស់្រស្តី
កនុងករចូល រមួេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមច ដូចជករេ្រជីសេរសីេបកខជន 
ករ ក់្រស្តេីនេលខេរៀងេលីៃន បញជ ីគណបក  និងករកំណត់ក្រមិត
ចំនួនស្រមប់្រស្តី ជេដីម ។

េ ក្រសី េទព េ ក្រសី េទព 

្រពហមមុនី ្រពហមមុនី (៥៥ឆន )ំ 

បនក្ល យជ

េចសងក ត់នេដីម

ឆន ២ំ០១៤ និងបន

ង េករ ្ដ ិ៍េឈម ះ

យ៉ងល្អកនុង

សហគមន៍េនះ ។

គត់បនចូលបេ្រមី

ករជម្រន្តី ជករ

ងំពី ឆន ១ំ៩៨៦ ។
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• ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រកនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេនែតជករទទួល 
ខុស្រតូវ ដ៏ធំេធងរបស់្រស្ត ីេទះបីជករងរេនះជករទទួលខុស្រតូវរមួគន រ ង្រស្ត ី
និងបុរសក៏េ យ។ មិនទន់មនកិចចសហកររ ងៃដគូពក់ព័នធ កនុងករេរៀបចំ 
្រកបខ័ណ្ឌ  ឬកមមវធីិរមួ កនុងករេលីក កមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្ត ីកនុងថន ក់េធ្វីេសចក្តី 
សេ្រមចេនេឡយី ។

• ្រស្តមីនចំនួនេ្រចីនកនុងមុខតំែណងទបេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ ចំែណកឯកនុងមុខ 
តំែណង្រគប់្រគង ្រស្តីភគេ្រចីនជអនុ្របធន ។

• មិនទន់មនកិចចសហកររ ងៃដគូពក់ព័នធ កនុងករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ  ឬកមមវធីិរមួ 
ស្រមប់ េលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់ថន ក់េឡយី។

អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ
• គួរេរៀបចំឱយមនយុទធនករែស្វងរកករគ្ំរទែដលមន្របសិទធភព និងនិរន្តរភព 

េដីមបមីនករចូលរមួពីអនកពក់ព័នធសំខន់ៗ កនុងករ ក់ែតងចបប់ និងេគលនេយ 
បយែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ និងបេងកីនតំ ង្រស្តី កនុង ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ។

• ព្រងីកបរយិកសគ្ំរទកន់ែត្របេសីរស្រមប់្រស្តីេន ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ។

• េរៀបចំ និងេធ្វីឱយមននិរន្តរភពនូវយុទធនករែស្វងរកករគ្ំរទ្របកបេ យ្របសិទធ
ភព េដីមបអីភិវឌ សមតថភព និងែតង ងំ្រស្តីឱយបនកន់ែតេ្រចីន និងេលីកទឹកចិត្ត 
េច្រកម ្រពះ ជ ជញ  និង េមធវជី្រស្តី ឱយចូលរមួកនុងែផនកតុ ករ។

• បន្តែស្វងរកករគ្ំរទមតិជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបបីេងកីនចំនួន្រស្តកីនុង 
តួនទី ជអនកដឹកនេំនថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ជពិេសសេន មមនទីរ 
អងគភពវស័ិយ ។

• បន្តស្រមបស្រមួលកនុងករេរៀបចំ និងព្រងឹងប ្ត ញថន ក់ដឹកន្ំរស្តេីនថន ក់ 
េ្រកមជតិ ។

• ស្រមបស្រមួល និងេរៀបចំយុទធ ្រស្តអភិវឌ សមតថភពស្រមប់្រស្តជីថន ក់ដឹកនំ
ែដលជប់េឆន ត និងែដល្រតួវបនែតង ងំេនថន ក់េ្រកមជតិ ្រសបជមួយនឹង 
ទិភពជយុទធ ្រស្ត។

េ ក្រសី េទព 

្រពហមមុនី 
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• េនកនុងេស ធរណៈ ត្រមូវឱយមនវធិនករពិេសសរមួគន  (ទងំបេ ្ត ះ សនន 
និងអចិៃ្រន្តយ)៍ កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ វសិមភពេយនឌ័រ និងពេន្ល នកំេណីនករ
ចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងវស័ិយ ធរណៈ។

• គ្ំរទដល់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ កនុងករបេងកីតយន្តករ ម នេទៀងទត់ 
កនុងករេ្រជីសេរសី និងតេម្លីងតួនទីរបស់្រស្ត ីនិងបុរសេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ 
ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។

• សហករជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ  និង ភូមិនទរដ្ឋបល កនុងករេរៀបចំ 
និងអនុវត្តវធិនករជក់ ក់ជវជិជមន េដីមបបីេងកីនសមម្រតសិស  និងកមមសិក  
ករជីនរ ីេន ភូមិនទរដ្ឋបល។

• ជំរុញឱយមនករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសដល់្រស្តេីន្រគប់សកមមភពៃន 
ករអភិវឌ ន៍សមតថភព ។

• ែស្វងរកករគ្ំរទមតិ្របកបេ យ្របសិទ្ឋភពពីអនក ក់ែតងចបប់ និងអនកេធ្វីេសចក្តី 
សេ្រមចកនុងករកំណត់រេបៀប រៈេគលនេយបយ េដីមបបីេងកីនករគ្ំរទដល់ 
្រស្តីកនុង ករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច។

• សហករជមួយប ្ត ញយុវជន េដីមបេីលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងករេធ្វី
េសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងជួយេ្រជមែ្រជងដល់យុវជនែដលមន 
សក្ត នុពលជអនកដឹកនេំនេពលអនគត។ 

• ជំរុញករចូលរមួរបស់្រកុម្រស្តងីយរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តពិីករ ្រស្តជីនជតិេដីម 
ភគតិច និង្រស្តកីនុង្រកុម សនេផ ងៗ េទកនុងកិចចករងរនេយបយ ករេធ្វី 
េសចក្តីសេ្រមច និងកិចចករងរ ធរណៈ ។ េលីសពីេនះ វធិនករពិេសសនន 
ែដល េនជធរមនស្រមប់្រកុមងយរងេ្រគះ ដូចជកូ ស្រមប់ជនពិករ ្រតូវមន 
លកខណៈសមភពេយនឌ័រ (៥០/៥០)ផងែដរ។

េយនឌ័រ និងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្្ឍន៍ៃបតង និងការ្រគប់្រគងេ្រគោះមហន្តរាយ
ករែ្រប្របួល កសធតុ បនក្ល យជបញ្ហ សំខន់ថមីមួយស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ 

្របេទសកមពុជ។ ភគេ្រចីនៃនករពិភក េលីេគលនេយបយ បនេផ្ដ តជសំខន់េទកនុង 
បរបិទ «និរន្តរភពបរ ិ ថ ន និងករអភិវឌ ន៍ៃបតង» េហយីែដល្របធនបទទងំបីេនះមន 
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ទំនក់ទំនង្របទក់្រក គន េទវញិេទមក។ ្រកសួងកិចចករនរបីននិងកំពុងចប់េផ្តមីេផ្ដ ត
ករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសេលីែផនកេយនឌ័រ េពលគឺតួនទីរបស់្រស្តកីនុងករ្របឈមមុខ
ជមួយករែ្រប្របួល កសធតុ និងបរ ិ ថ នធមមជតិ។

ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុមកេលី្របេទសកមពុជមនដូចជ េ្រគះ ងំ 
សងួតរយៈេពលែវង ទឹកជំនន់ ករេកនីេឡងីៃនសីតុណ្ហ ភព និងករែ្រប្របួលរដូវកល រមួទងំ
ខយល់ពយុះធំៗែដលមិន ច ម នដល់ ែដលទងំេនះបនប៉ះពល់ជពិេសសដល់វស័ិយ 
កសិកមម និង្របជជនភគេ្រចីនេន មជនបទ។

ទនទឹមនឹងេនះ ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិមិនបនល្អ ដូចជករកប់បំផ្ល ញៃ្រព 
ធមមជត ិែដលគម នករ្រតួតពិនិតយ្រតឹម្រតូវ បនេធ្វីមនករប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់ និរន្តរភព 
បរ ិ ថ ន និងភពធន់របស់ធមមជតិេទនឹងេ្រគះមហន្ត យ។ ទងំេនះបនបងកនូវករលំបក 
យ៉ងខ្ល ងំដល់្របជជន្រកី្រកេន មទី្របជំុជន និងជនបទែដលភគេ្រចីនគឺជ្រស្ត ីនិង 
កុមរ។

ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជកំពុងពិនិតយេទេលី ករបន ុ េំទនឹង 
ករែ្រប្របួល កសធតុ េពលគឺបេងកីនភពធន់ និងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះ និង 
ករកត់ បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ េពលគឺករនេំឆព ះេទរកសងគមែដលបេញចញ 
កបូនតិច និងកត់បនថយ ឬ ទប់ ក ត់ករបេញចញ «ឧសម័នផទះកញច ក់»។

្រស្តជីនបទពឹងែផ្អកជពិេសសេលីធនធនធមមជតិេនកនុងតំបន់របស់ខ្លួន េហយីមន 
តួនទី កនុងករែស្វងរកទឹកេ្របី្របស់ ចំណី រ និងថមពលស្រមប់ចម្អិន ្រពមទងំ 
ករងរផទះសែមបងេផ ងៗេទៀត។ េ្រគះទឹកជំនន់ េភ្ល ងធ្ល ក់មិនេទៀងទត់ និងករកប់ 
ៃ្រពេឈ ីបនផ្ដល់ផលប៉ះពល់ដល់្រស្តខុីសែប្លកពីបុរស។ ដូចគន េនះែដរ ករែ្រប្របួល 
កសធតុ មនករប៉ះពល់ជអវជិជមនយ៉ងខ្ល ងំដល់សុខភព្រស្តី។ ករែ្រប្របួល កស 

ធតុប៉ះពល់យ៉ងេ្រចីនផងែដរដល់សងគមនិងសុខភព មរយៈក ្ត េផ ងៗដូចជ 
ខយល់ កស ទឹកពិ រ សន្តិសុខេសប ង និងទីជ្រមក។

មយង៉េទៀត ្រស្តេីដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចកមពុជ ដូចជករចូល 
រមួកម្ល ងំកនុងទីផ រពលកមម និងករ្របកបរបរផទ ល់ខ្លួនជេដីម។ ដូចេនះ ជីវភព្រស្ត ី
និង្រគួ រ របស់គត់ែដល ្រស័យេលីករងរ និងរបរផទ ល់ខ្លួន ្រតូវរងផលប៉ះពល់ 
ជពិេសស អនកែដលពឹងែផ្អកេលីវស័ិយកសិកមម និងឧស ហកមមជនបទ។
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្រស្តេីនមនឱកសជេ្រចីនកនុងករចូលរមួកនុងករកត់បនថយករែ្រប្របួល
កសធតុ ដូចជ ករកត់បនថយនូវឧសម័នផទះកញច ក់ និងករអភិវឌ ៃបតង 

ជេដីម។ ដូចេនះ ករព្រងឹងភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី និងករែ្រប្របួល 
កសធតុ មនទំនក់ទំនងគន េទវញិេទមកេ យផទ ល់ េហយី ចបេងកីត

នូវឱកសេឆព ះេទសងគមមួយែដលបេញចញកបូនតិច55។ ឱកសទងំេនះមន 
ដូចជករជំរុញនូវករេ្របី្របស់ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ែដល្រតូវបនេគគិត
ថជបេចចកវទិយដ៏សំខន់េនកនុងករកត់បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ។ 
េ យ រ សមភ រៈេ្របី្របស់ ឬឧបករណ៍កសិកមម និងឧស ហកមម មផទះ 
េ្របី្របស់ថមពលអគគិសនីជចំបង ដូចេនះ្រស្តមីនតួនទីសំខន់ ស់េន
កនុងករកត់បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ។

សមសធតុសំខន់ៗស្ដីពីេយនឌ័រនិងករែ្រប្របួល កសធតុ ែដល
មនេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តស្ដីពីេយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុ 

55  http://www.unep.org/climatechange/mitigation/

េហង ភព (៤១ឆន )ំ េហង ភព (៤១ឆន )ំ 

ជកសិករេន្រសុក 

អរយិយក ្រត 

េខត្ដក ្ដ ល ។ 

ពីមុន អនក្រសីគឺជ

អនកតបញ 

ែតេ យ រ

មិនសូវចំេណញ 

ក៏ប្ដូរមកសីុឈនួល

េធ្វីែ្រសឱយេគវញិ 

្រគន់បនកៃ្រមខ្លះ ។
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២០១៣-២០២៣ និងែផនករសកមមភពស្ដីពី េយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុ 
ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ រមួមន៖

• ជំរុញករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ស្តីពីករបន ុ និំងករកត់បនថយ
ករែ្រប្របួល កសធតុ និងករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិេន្រគប់ក្រមិត 
និង្រគប់វស័ិយ។

• េធ្វីករប៉ន់្របមណសមតថភព្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ស្តីពីេយនឌ័រនិងករែ្រប្របួល 
កសធតុ និងករេរៀបចវំធីិ ្រស្តស្រមប់ករបន ុ និំងករកត់បនថយករែ្រប្របួល 
កសធតុ និងករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ។

• េលីកកមពស់ៃនករយល់ដឹងស្តីពីេយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុដល់ថន ក់ 
ដឹកន ំម្រន្ត ីរបស់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័ន្ឋ ទងំថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ និងភគី 
ពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត។

• អនុវត្តគេ្រមង កលបងកនុងករបន ុ  ំនិងកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល
កសធតុ និងភពអង់ ចដល់្រស្ត ីដូចជេលីកកមពស់ជីវភពរស់េន សន្តិសុខ 

េសប ង រូបតថមភ សុខភពនិងអនម័យ ករទទួលបនទឹក ្អ ត ករ្រគប់្រគង 
កកសំណល់ ករទទួលបនព័ត៌មន និងករបេងកីត្រកុមគ្ំរទ ។

• ្រ វ្រជវ និងចង្រកងទិននន័យ និងព័ត៌មនស្តពីីេយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុ ។

• ចង្រកង និងផ ព្វផ យករអនុវត្ត និងបទពិេ ធន៍ល្ៗអ ស្តពីីេយនឌ័រនងិករែ្រប្របួល 
កសធតុស្រមប់បេងកីនករេរៀនសូ្រត និងករែចករែំលកដល់អនកពក់ព័នធ។

• ែផនករសកមមភពស្តីពីេយនឌ័រនិងករែ្រប្របួល កសធតុ (២០១៤-២០១៨) 
មនេគលបំណងែ្របក្ល យអនុ សន៍េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីេយនឌ័រនិង
ករែ្រប្របួល កសធតុឱយេទជករអនវត្តជក់ែស្តង េ យេផ្ត តេទេលី្រស្ត ី
និង្រកុមជនងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត ដូចជកុមរ មនុស ចស់ ជនពិករ និង 
ជនជតិេដីមភគតិច មរយៈវធិនករអភិវឌ ន៍សមតថភពស្រមប់្រស្តកីនុងកិចច 
ពិេ្រគះេយបល់េលីេគលនេយបយ ករដឹកន ំ ករបេងកីតរបរចិញច ឹមជីវតិ 
ករអភិវឌ ន៍ៃបតង និងករបេងកីនសមតថភពបន ុ េំទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ

េហង ភព (៤១ឆន )ំ 
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កនុងសហគមន៍។ ែផនករសកមមភពស្តីពីេយនឌ័រនិងករែ្រប្របួល កសធតុ 
ែផ្អកេលីយុទធ ្រស្តចំនួនបីគឺ៖ ១) ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន និងករស្រមបស្រមួល
អន្តរវស័ិយេដីមបកីត់បនថយភពងយរងេ្រគះរបស់្រស្ត ី ្រកុម្រស្តែីដលងយរងេ្រគះ
ពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ ២) បេងកីនសមតថភព និងចំេណះដឹង
ស្តីពីករេឆ្លីយតបេទនឹងេយនឌ័រនិងករែ្រប្របួល កសធតុ ៣) េលីកកមពស់ករ
េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ េយនឌ័រេនកនុងអន្ត គមន៍ននទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល 
កសធតុ ។

អនុ សនស៍្រមបេ់គលនេយបយ

• េលីកទឹកចិត្តឱយ្រស្តី ចូលរមួកនុងកមមវធីិអនុវត្តសកមមភពេសដ្ឋកិចចៃបតង េនកនុងវស័ិយ 
កសិកមម និងឧស ហកមមធុនតូច រមួទងំបេងកីនករេ្របី្របស់ថមពលកេកីតេឡងី
វញិ ដូចជថមពលខយល់ ្រពះ ទិតយ និងជីវម៉សជេដីម។

• ជំរុញ្រស្តជីសហ្រគិនេ្របី្របស់ព័ត៌មន ទំនក់ទំនង និងបេចចកវទិយ កនុងករផ ព្វ 
ផ យព័ត៌មន និងចំេណះដឹងែដលទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល កសធតុេនតំបន់ 
ជនបទ។ 

• បន្តប្រញជ បេយនឌ័រកនុងករ្រគប់្រគងេ្រគះថន ក់ធមមជតិ និងកនុងេគលនេយបយ 
និង កមមវធីិននទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ។

• កនុងអំឡុងេពលៃនេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ និងេ្រគះថន ក់ទក់ទងនឹងបែ្រមប្រមួល
កសធតុ ្រតូវបន្តករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសចំេពះ្រកុម្រស្ត ីនិងកុមរងីយ 

រងេ្រគះ ដូចជ្រស្តវីយ័ចំ ស់ ្រស្ត ីនិងកុមរពិីករ ្រស្ត ីនិងកុមរមីនផទុកេមេ គ 
េអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ្រស្ត ី និង កុមរជីនជតិេដីមភគតិច និង្រស្ត ី និង 
កុមររីស់េនតំបន់ ច់្រសយល។

• វធិនករផ្លូវចបប់ េគលនេយបយ កមមវធីិ និងយុទធ ្រស្តស្តីពីនិរន្តរភព បរ ិ ថ ន 
្រតូវ មនលកខណៈេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រកុម្រស្ត ីនិងកុមរងីយរងេ្រគះ 
ទងំេនះ។
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េជឿន គឹមេហង (២៤ឆន )ំ េជឿន គឹមេហង (២៤ឆន )ំ ជអនកបកែ្របព័ត៌មនអន្ដរជតិមកជភ ែខមរ 

េន ថ នីយទូរទស ន៍ជតិកមពុជ ។ នង រេឡងីេលីកជំេណ្ដី រជ េរៀង ល់ៃថង 

េ យ រគម នផ្លូវជ្រមល បុ៉ែន្ដ នងមិនែដលខ្វល់េនះេទ ។ នងេធ្វីករេនះ 

េ យ រ នងគិតថ នង ចេធ្វី បន ។



្រកសួងកិចចករនរ ី
ផ្លូវ្រទុងមន់ ភូមិដំ ក់ធំ ៣ សងក ត់សទឹងមនជ័យ
្រកុងភនំេពញ ្រពះ ជណច្រកកមពុជ 
ទូរស័ពទ/ ្វ ក់ : (+៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៧៣៧
អីុេម៉ល : mwa@online.com.kh
េវប យ : www.mowa.gov.kh
េហ្វសបុ៊ក : www.facebook.com/mowa.gov.kh


