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បុពវក្ថា 

ប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ន
ចុោះហតថបេខា និងផ្សតេ់សចាច បន័
បេើអនុសញ្ហា  «សតីពីការេុបប ំ ត ់
រាេ់ទប្ម្ង់ននការបរ ើសបអើងបេើ
ស្រសតី (CEDAW)» បៅឆ្ន ១ំ៩៩២ 
ដដ្េអនុសញ្ហា បនោះ នបញ្ចូ េ

នូវអនុសាសន៍បដ្ើម្បកីាតប់នថយនូវការបកងប្បវញ័្ច  ការបរ ើសបអើង និង
បបងាើននូវវធិានការបេើកកម្ពស់សាថ នភាព និងការបគរពសិទធស្រសតីដដ្េ
ជាសិទិធម្នុសស។ បនទ ប់ម្កបសចកតីប្បកាស និងដផ្សនការសកម្មភាពទី
ប្កុងបប៉េកាងំប្តូវ នអនុម្ត័កនុងដខកញ្ហា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ បដ្ើម្បពីប្ងឹងភាព
អង់អាចរបស់ស្រសតី និងបកមងប្សីកនុងបគេបណំ្ងបោោះប្សាយបញ្ហា
ប្បឈម្ ដដ្េស្រសតីជួបប្បទោះកនុងការទទួេ នសម្ភាពការចូេរួម្ និង
ទទួេ នផ្សេប្បបោជន៍កនុងវស័ិយបសដ្ាកចិច សងគម្ វបបធម្៌ និងការ
ចូេរួម្កនុងការបធវើបសចកតសីបប្ម្ច។  បយើងសបងាតប ើញថាសាថ នភាព
ស្រសតីបៅកនុងភាពជាអនកដ្ឹកនមំានការរកីចបប្ម្ើនគួ្រឱ្យកត់សមាគ េ់ បៅទូ
ទ្ធងំសកេបោក តណំាងស្រសតីបៅកនុងសភា នបកើនប ើងពី១១ភាគ្
រយកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៩ ដ្េ់២៤ភាគ្រយ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ បទ្ធោះបជីាបយើង
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ប ើញថាគ្មាេ តបយនឌ័រមានេកខណ្់ៈប្បបសើរជាងមុ្ន វសិម្ភាពបយន
ឌ័របៅដតជាបញ្ហា រួម្ ដដ្េពិភ្ពបោកប្តូវបោោះប្សាយជាចា ំច់ ជា
ពិបសសការចូេរួម្របស់ស្រសតីបៅកនុងវស័ិយវទិាសាស្រសត បបចចកវទិា វសិវ
កម្ម សិេប់ៈ និងគ្ណិ្តវទិា(STEAM) ។េ។ តាម្រយ់ៈេទធផ្សេ
ប្សាវប្ជាវននរ យការណ៍្គ្មាេ តបយនឌ័រសកេឆ្ន ២ំ០២០ ដដ្េ
បចញផ្សាយបោយបវទិកាបសដ្ាកិចចពិភ្ពបោកកាេពីបដ្ើម្ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ន ៉េ នស់ាម នថា កនុងរយ់ៈបពេជិត១ទសសវតសបៅមុ្ខបទៀត ពិភ្ព
បោកនឹងម្ិនអាចបម្ើេប ើញភាពបសមើគន ននបយនឌ័របទ។ បេើសពីបនោះ
បៅបទៀត បៅកនុងបរបិទការរកីរាេោេននជងំកូឺវដី្១៩ ស្រសតីអាច
ប្បឈម្កាន់ដតខាេ ងំបៅនឹងអបំពើហិងាកនុងប្គ្សួារ និងការ ត់បង់ឯក
រាជយដផ្សនកបសដ្ាកិចច បៅបពេដដ្េវបិតតជិងំកូឺវដី្ នជោះឥទធិពេ
អវជិជមានម្កបេើសុខមាេភាពសងគម្និងបសដ្ាកចិចរបស់ប្បបទសទ្ធងំ
អស់កនុងពិភ្ពបោក។ 
ដូ្បចនោះការជរុំញសម្ភាពបយនឌ័របៅកនុងតួនទីដ្កឹន ំ ជាកាតាេី

ករមួ្យដ្៏សខំាន់បៅកនុងការចូេរួម្បោោះប្សាយបញ្ហា វសិម្ភាព និង
ឈានបៅកាតប់នថយភាពប្កីប្កបៅកម្ពុជា។ ជាកដ់សតងការផ្សេិតរ យ
ការណ៍្ដបបសថិតិបយនឌ័រ ជាភ្សតុតាងបៅកនុងកិចចការបោោះប្សាយ និង



 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ាសភា iii 

 

បឆេើយតបបៅនឹងបញ្ហា ការបរ ើសបអើង ផ្សនត់គ្និំតបយនឌ័រនិងរ ងំវបបធម្៌ 
ននដដ្េនឱំ្យមានគ្មាេ តបយនឌ័រ។ 
រាជរោា ភ្ ិេទទួេសាគ េ់ថា ស្រសតីគ្ឺជាឆអងឹខនងននបសដ្ាកិចច និង

សងគម្ជាត។ិ កនុងនីតិកាេទី៦ននរដ្ាសភាបនោះ  រាជរោា ភ្ ិេ នបធវើ
មូ្េោា ននីយកម្មSDGsបៅកនុងដផ្សនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌឍនជ៍ាតិ 
(២០១៩-២០២៣) និងយុទធសាស្រសតចតុបកាណ្ដ្ណំាកក់ាេទី៤ បដ្ើម្ប ី
កបំណ្ើ ន ការង្ករ សម្ធម្ ៌និងប្បសិទធភាព កសាងមូ្េោា នបឆ្ព ោះបៅ
សបប្ម្ចចកខុវស័ិយកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០៥០ ដដ្េដចងថាអភ្ិ េកចិចេអជា
សនូេននការអភ្ិវឌឍ តាម្រយ់ៈការបធវើអាទិភាពបេើការអភ្ិវឌឍធនធាន
ម្នុសស ពិពិធកម្មបសដ្ាកចិច ការង្ករកនុងវស័ិយឯកជន បដ្ើម្បសីបប្ម្ច
 នការអភ្ិវឌឍនប៍្បកបបោយចីរភាព និងបរោិបន័ន។ ការពប្ងឹង
សម្ភាពបយន ឌ័រ និងកចិចគពំារសងគម្ គ្ឺជាមុ្មួំ្យកនុងចបំណាម្មុ្ ំ  
សខំាន់ៗ  ននយុទធសាស្រសតចតុបកាណ្ដ្ណំាកក់ាេទី៤ ដូ្បចនោះរាជរោា ភ្ិ
 េកម្ពុជាបបតជាា ចតិតជានិចចកនុងការជរុំញសម្ភាពបយនឌ័របៅកនុង
សងគម្ ។ 
ទនទឹម្នឹងបនោះ រដ្ាសភាកម្ពុជាបប្កាម្ការដ្ឹកនរំបស់ សយមតចអ្គគ

មហាពញាចប្ក្ី យេង ស រនិ  នយកចតិតទុកោក់ខពស់កនុងកចិចការ
ជរុំញសម្ភាពបយនឌ័រទ្ធងំកនុងប្កបខណ្ឌ ជាតិ និងអនតរជាត ិ តួោ៉េ ង
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ដូ្ចជាការអនុម្័តចាប់នន សបំៅធាន និងបេើកកម្ពស់ការចូេរួម្
សកម្មភាពរបស់ស្រសតីកនុងនបោ យ បសដ្ាកិចច និងសងគម្។ បេើសពីបនោះ
បៅបទៀត រដ្ាសភាកម្ពុជា នចូេរួម្ោ៉េ ងសកម្មបៅកនុងកចិចការបស្រញ្ហជ
បបយនឌ័រ និងការបោោះប្សាយបញ្ហា វសិម្ភាពបយនឌ័រកនុងប្កបខណ្ឌ
សភាអាសា៊ា ន(AIPA) បវទិកាសភាអាសីុ ៉េ សីុហវិក(APPF) សហភាព
អនតរសភា(IPU) និងបវទិកាសភាអនតរជាតបិផ្សសងៗបទៀត។ 
ព័ត៌មានបៅកនុងរ យការណ៍្សថិតិបយនឌ័របនោះអាចជាព័តម៌ាន 

បឋម្សប្មាប់រដ្ាសភាននប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា និងអងគភាពពាក់
ព័នធទ្ធងំអស់កនុងការជរុំញឱ្យមានការគ្ិតគូ្រ និងសិកាបដនថម្បទៀតបៅ
បេើការបង្កា ញសថិតបិយនឌ័របៅប្គ្ប់វស័ិយទ្ធងំអស់ បដ្ើម្បបីប្បើប្ ស់ជា
ភ្សតុតាងបៅកនុងការបឆេើយតបកាន់ដតប្បបសើរបៅនឹងបញ្ហា វសិម្ភាព
បយនឌ័របៅកនុងសងគម្។ ជាពិបសសរ យការណ៍្បនោះអាចចូេរួម្
ចដំណ្កបៅបេើតួនទីរបស់ស្រសតីកនុងនម្ជាភាន កង់្ករផ្ទេ ស់បតូ រ ទ្ធងំកនុង
ប្កបខណ្ឌ ការង្ករជាត ិ និងអនតរជាតិបដ្ើម្បកីាត់បនថយភាពប្កបី្ក និង
ជរុំញការរកីចបប្ម្ើនប្បកបបោយបរោិបន័នបឆ្ព ោះបៅសបប្ម្ច ននូវ
បគេបៅអភ្ិវឌឍប្បកបបោយចីរភាពបៅកម្ពុជា។ 

 
 



 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ាសភា v 

 

នថៃ សុប្ក ១០បរាច ដខ ប្សាពណ៍្ ឆ្ន ជូំត បទ្ធស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
រាជធានីភ្នបំពញ នថៃទី ១៤ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ 

អ្នុប្បធានទ្ី២ រដឋសភា 
 
 
 

យោក្ជ ទាវក្តិតសិងគេបណ្ឌិ ត ឃនួ សដុារ ី

 
 

 
«មានការចូេរួម្របស់ស្រសតីកានដ់តបប្ចើនបៅកនុ ងតួនទីជាអនកដឹ្កន ំអាចនឱំ្យ
មានការផ្ទេ ស់បតូ រទសសន់ៈអវជិជមានរបស់ម្ជឍោា នននបេើឋាន់ៈ និងតួនទី
របស់ស្រសតី បៅកនុ ងសងគម្ » 



 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ាសភា vi 

 

អារមភក្ថា 
រដ្ាសភា តាម្រយ់ៈគ្ណ្់ៈកម្មការទី
៨ និងប្កមុ្សភាជាតិកម្ពុជាននអនក
នបោ យសភាស្រសតី បប្កាម្ការ
ដ្ឹកនរំបស់ យោក្ជ ទាវក្តិត ិ  

សងគេបណ្ឌិ ត ឃនួ សដុារ ី និង
ជាអនុប្បធានទី២រដ្ាសភា  ន
និងកពុំងបនតបេើកកម្ពស់ការចូេ

រួម្របស់ស្រសតីកនុងវស័ិយនបោ យ និងការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចតាម្រយ់ៈ
ការបធវើចាប់ តាម្ោនការអនុវតតចាប ់ភាពជាតណំាងបៅកនុងការបោោះ
ប្សាយបញ្ហា ជូនប្បជាពេរដ្ា ក៏ដូ្ចជាដសវងរកការគបំ្ទម្តិទ្ធងំ
បវទិកាជាតិ និងអនតរជាត។ិ ជាក់ដសតងរដ្ាសភា ប្កុម្សភាជាតិកម្ពុជានន
អនកនបោ យសភាស្រសតី នចាតត់ាងំឯកអគ្គរាជទូតតណំាងអនក
នបោ យស្រសតីកម្ពុជាបៅបេើឆ្កអនតរជាតិ បហើយដដ្េ ន និងកពុំង
បេើកកម្ពស់ ជរុំញការចូេរួម្របស់បកមងប្សីបៅកម្ពុជាកនុងវស័ិយ 
នបោ យ និងការបធវើបសចកតីសបប្ម្ច តាម្រយ់ៈយុទធនការនរវីយ័
បកមងបឆ្ព ោះបៅភាពជាអនកដ្កឹន ំ កនុងបគេបណំ្ងបេើកទឹកចិតតបណ្តុ ោះ



 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ាសភា vii 

 

គ្និំត និងផ្សតេ់ភាពជាគ្ប្ម្ូដ្េ់បកមងប្សី ឱ្យមានកតបី្សនម្ចងក់ាេ យជា
អនកដ្ឹកនបំៅនថៃអនគ្ត។ 
រ យការណ៍្សថិតិបយនឌរ័ សតីពី «បញ្ហា ប្បឈម្របស់ស្រសតីកនុងភាព

ជាអនកដ្កឹន៖ំេទធផ្សេប្សាវប្ជាវគ្នេឹោះននការវភិាគ្សថិតបិយនឌ័រ» ជា
ការសិកាដដ្េចូេរួម្ចដំណ្កបដនថម្បទៀតកនុងការគបំ្ទដ្េ់អាណ្តតិ
របស់គ្ណ្់ៈកម្មការទី៨កនុងកិចចការេុបប ំត់វសិម្ភាពបយនឌ័រ បេើក
កម្ពស់សុខមាេភាពសងគម្ ជរុំញ និងផ្សតេ់ភាពអងអ់ាចដ្េ់ស្រសតី និង
បកមងប្សីបេើប្គ្ប់ទិដ្ាភាពទ្ធងំអស់ននជីវតិ។  ឯកសារបនោះនឹងបង្កា ញ
នូវភ្សតុតាងសថិតិអពីំការចូេរួម្របស់ស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្ឹកន ំ ការ
ទទួេ នឱ្កាសកនុងការសិកា ការង្ករ សុខភាពនិងសុខភាពបនតពូជ 
ប្ពម្ទ្ធងំអបំពើហិងាទ្ធកទ់ងបយនឌ័រ។ សូចនករទ្ធងំបនោះហាក់មាន
ទនំកទ់នំងបៅនឹងភាពជាអនកដ្កឹនរំបស់ស្រសតី និងបហតុផ្សេដដ្េប
ណាត េឱ្យស្រសតីម្ិនសូវមានឱ្កាសចូេរួម្បៅកនុងវស័ិយ នបោ យ 
សាធារណ្់ៈ និងការបធវើបសចកតីសបប្ម្ច។ 
ការផ្សេិតឯកសារបនោះ ក៏ប្សបបៅនឹងកចិចខិតខបំ្បឹងដប្បងរបស់  

រាជរោា ភ្ ិេ និងសភាកម្ពុជាផ្សងដដ្រ កនុងការឈានបៅសបប្ម្ច ន
បគេបៅទី៥ និងបគេបៅបផ្សសងៗបទៀតននបគេបៅអភ្ិវឌឍប្បកប 
បោយចីរភាពកម្ពុជា(CSDGs) ២០១៥-២០៣០។   



 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ាសភា viii 

 

 
កនុងឱ្កាសបនោះ ខាុសូំម្ដថេងអណំ្រគុ្ណ្ោ៉េ ងប្ជាេបប្ៅដ្េ់

ប្កសួងកិចចការនរ ីនិងវទិាសាថ នជាតិសថិតនិនប្កសួងដផ្សនការដដ្េ ន
ផ្សតេ់ទិននន័យរដ្ា េ និងទិនននយ័អបងាតកនុងការផ្សេិតឯកសារបនោះ ជា
ពិបសសសូម្ដថេងអណំ្រគុ្ណ្ យោក្ជ ទាវ េង់ លណីា ប្បតិភូ្រាជ   
រោា ភ្ ិេកម្ពុជាទទួេបនទុកជាអគ្គនយកវទិាសាថ នជាតសិថិតិនន
ប្កសួងដផ្សនការ និងម្ស្រនតីជាន់ខពស់របស់បោកជទំ្ធវដដ្េ នបឆេៀត
បពេបវោដ្៏ម្មាញឹកបដ្ើម្បបីផ្សទៀងផ្ទទ ត់ឯកសារបនោះប ើងវញិបៅ
ដ្ណំាកក់ារចុងបប្កាយ ដដ្េបនោះជាជនួំយដ្៏ធបំធងបៅកនុងការផ្សេិត
ប ោះពុម្ពផ្សាយ។ ខាុកំសូ៏ម្ដថេងអណំ្រគុ្ណ្ចបំពាោះសថិតិស៊ាុយដអត ក៏ដូ្ច
ជាកម្មវធិីបណ្តុ ោះបណាត េអនតរជាតសិតីពី «សថិតិបយនឌ័រ» កនុងការ
បប្ជាម្ដប្ជងដផ្សនកបបចចកបទសដ្េ់ការចងប្កងឯកសារបនោះ។  
ជាទីបញ្ចប់ ខាុសូំម្ដថេងអណំ្រគុ្ណ្បោយបសាម ោះអស់ពីចតិតដ្េ់

ប្កុម្ការង្ករផ្សេិតរ យការណ៍្សថិតិបយនឌ័រ សប្មាប់ការខិតខបំ្បឹង
ដប្បងបោយម្ិនខាេ ចបនឿយហត់ កនុងការចងប្កងរ យការណ៍្បនោះ   
ប ើង។ 
ខាុសំងឃមឹ្ និងបជឿជាក់ថារ យការណ៍្បនោះ អាចជាប្បបោជន៍បៅ

កនុងកចិចការពប្ងឹងសម្ភាពបយនឌ័រ និងបបងាើនភាពអងអ់ាចដ្េ់ស្រសតី 



 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ាសភា ix 

 

បៅប្គ្ប់វស័ិយឱ្យទទួេ នឱ្កាស និងេទធភាពកនុងការចូេរួម្
សកម្មភាពនបោ យ សងគម្ និងបសដ្ាកិចច កាន់ដតប្បបសើរប ើង។  

នថៃ សុប្ក ១០បរាច ដខ ប្សាពណ៍្ ឆ្ន ជូំត បទ្ធស័ក ព.ស. ២៥៦៤ 
រាជធានីភ្នបំពញ នថៃទី ១៤ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ប្បធានគ្ណ្់ៈកម្មការទី៨ 
 
 

យោក្ជ ទាវ យោក្ យេង  



 

អគ្គលេខាធិការដ្ឋា នរដ្ាសភា x 

 

បញ្ជអី្ក្សរកាត ់
គ្ណ្់ៈកម្មការទី៨ គ្ណ្់ៈកម្មការសុខាភ្ ិេ សងគម្កចិច អតតីយុទធ

ជន យុវនីតិសម្បទ្ធ ការង្ករ បណ្តុ ោះបណាត េវជិាជ
ជីវ់ៈ និងកចិចការនរ ី 

CDHS អបងាតប្បជាសាស្រសត និងសុខភាពកម្ពុជា 

CEDAW អនុសញ្ហា អនតរជាតិសតីពីការេុបប ំត់រាេ់
ទប្ម្ង់ននការបរ ើសបអើងប្បឆ្ងំនឹងនរបីភ្ទ 

CNCW ប្កុម្ប្បឹកាភ្ិ េកម្ពុជាបដ្ើម្បសី្រសតី 
CGA ការ ៉េ ន់ប្បមាណ្បយនឌ័របៅកម្ពុជា 

CSES អបងាតបសដ្ាកចិច សងគម្កិចចកម្ពុជា 

CWCC អងគការកម្ពុជាបដ្ើម្បជួីយស្រសតីមានវបិតត ិ
GADC អងគការបយនឌ័រ និងអភ្ិវឌឍន៍បដ្ើម្បកីម្ពុជា  
GMAGs ប្កុម្ការង្ករបស្រញ្ហជ បសកម្មភាពបយនឌ័រ 
GMAPs ដផ្សនការសកម្មភាពបស្រញ្ហជ បបយនឌ័រ  
MoI ប្កសួងម្ហានផ្សទ   

MoCS ប្កសួងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ 
MoEYS ប្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកឡីា 

MoLVT ប្កសួងការង្ករ និងបណ្តុ ោះបណាត េវជិាជ ជីវ់ៈ  
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MoWA  ប្កសួងកិចចការនរ ី
N.A. រដ្ាសភា  

NIS វទិាសាថ នជាតសិថិតិ  
NSDP ដផ្សនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌឍជាតិ  
RGC រាជរោា ភ្ ិេកម្ពុជា 
អ.រ.ស. អគ្គបេខាធកិារោា នរដ្ាសភា 

TWGG ប្កុម្ការង្ករបបចចកបទសបយនឌ័រ  
TWGG-WLG ប្កុម្តូចភាពជាអនកដ្ឹកន ំនិងអភ្ ិេកចិចនន

ប្កុម្ការង្ករបបចចកបទសបយនឌ័រ 
UNDP កម្មវធិីអភ្ិវឌឍសហប្បជាជាត ិ

UNFPA មូ្េនិធិសហប្បជាជាតសិប្មាប់ប្បជាជន 

UN Women ភាន កង់្ករសហប្បជាជាតបិេើកកម្ពស់សម្ភាពបយ
នឌ័រ និងផ្សតេ់ភាពអងអ់ាចដ្េ់ស្រសតី 

WHO អងគការសុខភាពពិភ្ពបោក
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I. យសចក្តីយផតើម 

ការសិកាបនោះមានបគេបណំ្ងចងប្កងទិនននយ័សថិតិបយនឌ័រ 
ដដ្េមានប្សាបប់ៅតាម្បណាត ប្កសួង-សាថ ប័ន បដ្ើម្បបីង្កា ញពីឫសគ្េ់
មួ្យចនួំនដដ្េបធវើឱ្យភាគ្រយស្រសតីមានតិចបៅកនុងតួនទីជាអនកដ្កឹន។ំ 
ឯកសារបនោះនឹងបង្កា ញសូចនករមួ្យចនួំនដូ្ចជា ការអប់រ ំការចូេរួម្
កនុងកមាេ ងំពេកម្ម សុខភាព អបំពើហិងាបេើស្រសតីដដ្េមានផ្សេប៉េោះពាេ់
ជាក់ដសតងបៅនឹងភាពជាអនកដ្ឹកន។ំ ការចងប្កងឯកសារបនោះមាន
បគេបណំ្ងចូេរួម្ចដំណ្កផ្សងដដ្រដ្េ់កិចចការបេើកកម្ពស់ការយេ់
ដ្ឹង និងដចករដំេកព័តម៌ានអពីំស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្កឹន ំ បៅដ្េ់អាជាា
ធរមានសម្តថិកិចចបៅតាម្ភូ្ម្ិ  ុ ំ សង្កា ត ់ អនកតាក់ដតងបគេ
នបោ យ សាធារណ្់ៈជន និងកនុងការដសវងរកការគបំ្ទម្តិ បដ្ើម្បផី្សតេ់
នូវបរោិកាសការង្ករដដ្េមានកចិចសហការកាន់ដតប្បបសើរកនុងបបសក 
កម្មឈានបៅសបប្ម្ច នសម្ភាពបយនឌ័រ។  

បហតុអវីចា ំច់ប្តូវការស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្ឹកន?ំ តាម្រយ់ៈការ
ប្សាវប្ជាវរបស់ Deloitte Review ប ោះផ្សាយកនុងឆ្ន ២ំ០១៨  នបង្កា ញ
ថាការចូេរួម្របស់ស្រសតីបៅកនុងតួនទីជាអនកដ្កឹនបំធវើឱ្យអងគភាពបបងាើនផ្ស
េិតភាពការង្ករ និងទទួេ នេទធផ្សេជាវជិជមាន។ ម្ា៉េងវញិបទៀត 
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មានស្រសតីបៅកនុងតួនទីជាអនកដ្ឹកន ំនផ្ទេ ស់បតូ រ និងជរុំញការរកីចបប្ម្ើន
ទ្ធងំកនុងវស័ិយបសដ្ាកចិច និងនបោ យ។ បគ្សបងាតប ើញថាមានស្រសតី
បប្ចើនជាងមុ្នជាសហប្គ្និ និងជាសមាជិកប្កមុ្ប្បកឹាភ្ិ េនយកបៅ
កនុងសាជីវកម្មធំៗ  និងបសដ្ាកិចចឌីជីថេ។ បបើបយើងប្កប កបម្ើេបៅបេើ
ការបេើកកម្ពស់សុខមាេភាពសងគម្ បយើងប ើញថាការចូេរួម្របស់ស្រសតី
ជាអនកដ្កឹនអំាចប្គ្បប់្គ្ងបញ្ហា ដដ្េបកើតប ើងភាេ ម្ៗ នោ៉េ ងេអ។ 
ឧទ្ធហរណ៍្ករណី្បឆេើយតបបៅនឹងការរកីរាេោេននជងំកូឺវដី្១៩បៅ
ទូទ្ធងំសកេបោក អនកដ្ឹកនជំាស្រសតី រួម្មានអធិការបតអីាេេឺម្៉េង ់
នយករដ្ាម្ស្រនតីប្បបទសណូ្ដវេបហស ង់ នយករដ្ាម្ស្រនតីប្បបទសហាវ ំ
ង ង់ និងប្បមុ្ខដ្កឹនទីំប្កងុនតវា៉េន់អាចទបស់ាា តក់ាររកីរាេោេនន
ជងំឺកូវដី្ នេអប្បបសើរជាងប្បបទសអភ្ិវឌឍន៍មួ្យចនួំនបៅទវីបអឺុរ ៉េុប អា
បម្រកិ អាស្រហវិក អាសីុ និង ៉េ សីុហវិក។i 

ស្រសតីមានប្បមាណ្ជាពាកក់ណាត េននចនួំនប្បជាជនសរុបកនុង
ពិភ្ពបោកii ប៉េុដនតតណំាងស្រសតីបៅកនុងវស័ិយនបោ យមានចនួំនតិច
ជាងបុរសiii។ បោងបៅតាម្រ យការណ៍្របស់បវទិការបសដ្ាកិចចពិភ្ព
បោក ស្រសតីជាសមាជកិសភាមានប្បមាណ្ ២៥ភាគ្រយ ស្រសតីមានតួនទី
ជារដ្ាម្ស្រនតីមានប្បមាណ្ជា២១ភាគ្រយ បៅទូទ្ធងំសកេបោក។ បបើ
បម្ើេបៅបេើការចូេរួម្កនុងវស័ិយបសដ្ាកចិចវញិបនោះប ើញថា អប្តាស្រសតី
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អាយុចបនេ ោះពី១៥-៦៤ឆ្ន  ំ ចូេរួម្កនុងកមាេ ងំពេកម្មមាន៥៥ភាគ្រយ 
ផ្សទុយបៅវញិអប្តាចូេរួម្របស់បុរសមានរហូតដ្េ់៧៨ភាគ្រយ នន
បុរសទ្ធងំអស់។iv បៅកម្ពុជា ស្រសតីមានបសទើរដត៥២ភាគ្រយននចនួំនប្បជា
ជនសរុបv ប៉េុដនតការចូេរួម្របស់ស្រសតីមានចនួំនទ្ធបបៅកនុងភាពជាអនក
ដ្ឹកន ំនិងថាន ក់បធវើបសចកតសីបប្ម្ច បបើបប្បៀបបធៀបនឹងបុរស។ 

បហតុអវីសថិតិបយនឌ័រសខំាន់? សថិតិបយនឌ័រគ្ជឺាសថិតពិិពណ៌្នអពីំ
ការផ្ទេ ស់បតូ រកនុងសងគម្ ដដ្េបកើតបចញពីការយេ់ប ើញបេើសម្ភាព
បយនឌ័រ និងបង្កា ញនូវេកខខណ្ឌ /សាថ នភាពរបស់បុរសនិងស្រសតី ប្ពម្ទ្ធងំ
បកមងប្បុសនិងបកមងប្សី កនុងវស័ិយជាបប្ចើន។vi ដូ្បចនោះ អងគភាពពាក់ព័នធ
អាច បម្ើេប ើញ និងសងាត់ធៃន់បៅបេើបញ្ហា កាន់ដតចាស់បដ្ើម្បឈីាន
បៅ បបងាើតយនតការកនុងការបោោះប្សាយកាន់ដតេអប្បបសើរបៅនឹងបញ្ហា
ទ្ធងំបនោះ។ 

ការចងប្កងរ យការណ៍្បនោះនឹងបង្កា ញនូវសថិតិបចចុបបននរបស់ស្រសតី
និងបុរសកនុងតួនទីនបោ យ មុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ និងតួនទីកនុងវស័ិយ
ឯកជន និងពនយេ់អពីំទនំកទ់នំងននសូចនករមួ្យចនួំន ដដ្េ
ទនំងជាមានផ្សេជោះបៅនឹងភាពជាអនកដ្កឹនរំបស់ស្រសតី ។ បៅចុងបញ្ចប់
ននរ យការណ៍្កនឹ៏ងបង្កា ញផ្សងដដ្រនូវបគេនបោ យ និងចាប់



 

អគ្គបេខាធិការោា នរដ្ាសភា 4 

 

មួ្យចនួំនកនុងការបបងាើនចនួំនស្រសតីបៅកនុងភាពជាអនកដ្ឹកន ំ ប្ពម្ទ្ធងំ
សកម្មភាពមួ្យចនួំនដដ្េអាចអនុវតត ននបពេអនគ្ត។ 

បៅកនុងរ យការណ៍្បនោះនឹងមានការពនយេ់អពីំសថិតិ ដដ្េដបង
ដចកជាពីរប្បបភ្ទ គ្ឺសថិតិដបងដចកជាភាគ្រយ (Percentage distribution) 
និងសថិតដិបងដចកតាម្បភ្ទ (Sex distribution)។ សថិតិដបងដចកជាភាគ្
រយ (Percentage distribution) គ្ឺជាការគ្ណ្ននូវសូចនករណាមួ្យ
បដ្ើម្បរីកភាគ្រយននស្រសតីកនុងចបំណាម្ស្រសតី ទ្ធងំអស់ និងរកភាគ្រយបុរស
កនុងចបំណាម្បុរសទ្ធងំអស់ននសូចនករបនោះ។ ចដំណ្កឯ សថិតិដបង
ដចកតាម្បភ្ទ (Sex distribution)គ្ជឺាការគ្ណ្ននូវសូចនករណាមួ្យ 
បដ្ើម្បរីកភាគ្រយននស្រសតី និងបុរសបធៀបបៅកនុងប្បបភ្ទ/ចណំាតថ់ាន កដូ់្ច
គន  ដដ្េចនួំនសរុបននបយនឌ័រទ្ធងំពីរបសមើនឹង១០០ភាគ្រយ។ 

គួ្របញ្ហជ កផ់្សងដដ្រថាសថិតិបៅកនុងរ យការណ៍្បនោះគ្ទឺទួេ នពី 
ជបំរឿន និងអបងាតថាន កជ់ាតិរបស់ប្កសួងដផ្សនការ និងទិននន័យរដ្ា េ
ដដ្េប្បមូ្េពីប្កសួងសាថ ប័ននន បោយប្កសួងកចិចការនរ។ី   
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II. លទ្ធផលននការប្ាវប្ជាវ 
▪ កនុងរយ់ៈបពេ២ទសសវតសម្កបនោះ ចនួំនតណំាងរាស្រសតជាស្រសតីបៅ
រដ្ាសភាមានការបកើនប ើងគួ្រឱ្យកត់សមាគ េ់ គ្ឺបកើនប ើងពី៦ភាគ្
រយកនុងអាណ្តតិទី១ដ្េ់២១ភាគ្រយកនុងអាណ្តតទីិ៦ ចដំណ្កឯ
សមាជកិប្ពឹទធសភាជាស្រសតីមាន១៦ភាគ្រយកនុងអាណ្តតិទី៤ ដដ្េ
អប្តាបនោះហាកម់្ិនមានការដប្បប្បេួខាេ ងំ។ 

▪ បៅកនុងតួនទីជានខ់ពស់របស់រាជរោា ភ្ ិេ បោយរាប់ចាប់ពី
តដំណ្ងជាអនុរដ្ាបេខាធកិាររហូតដ្េ់តដំណ្ងជាឧបនយករដ្ា
ម្ស្រនតី មានតណំាងស្រសតីប្បមាណ្១៦ភាគ្រយប៉េុបណាណ ោះ។ 

▪ ការចូេរួម្របស់ស្រសតីកនុងវស័ិយតុោការបៅមានកប្ម្ិតទ្ធបកនុង       
រយ់ៈបពេ៧ឆ្ន បំនោះ បោយមានបៅប្កម្ជាស្រសតីប្បមាណ្១៥ភាគ្
រយ ប្ពោះរាជអាជាា ជាស្រសតីមាន១៤ភាគ្រយ បម្ធាវជីាស្រសតីមាន២២
ភាគ្រយ និងសារការជីាស្រសតីមាន១២ភាគ្រយ។  

▪ ស្រសតីដដ្េបបប្ម្ើការង្ករជាម្ស្រនតីរាជការជានខ់ពស់គ្ឺបៅមានចនួំន
តិចជាងបុរសទ្ធងំបៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់បប្កាម្ជាតិ បហើយស្រសតី
ភាគ្បប្ចើនមានតួនទីជាអនុប្បធានការោិេ័យ។ 

▪ ស្រសតីមានចនួំនដត៤ភាគ្រយប៉េុបណាណ ោះដដ្េមានមុ្ខតដំណ្ងជា
អភ្ិ េរាជធានី បខតត។ 
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▪ អប្តាស្រសតីចូេរួម្កនុងកមាេ ងំពេកម្ម និងអប្តាស្រសតីប្គ្បអ់ាយុបធវើ
ការមានប្បហាកប់្បដហេនឹងបុរស។ 

▪ ចនួំនស្រសតីចុោះបឈាម ោះ និងបញ្ចបថ់ាន ក់បប្កាយឧតតម្សិកាមានចនួំន
តិចជាងបុរស ដូ្បចនោះបយើងសបងាតប ើញថា ថាន កសិ់កាកាន់ខពស់
ភាគ្រយបញ្ចបក់ារសិការបស់ស្រសតីកានដ់តទ្ធប។ 

▪ កនុងចបំណាម្ប្កុម្ម្នុសសដដ្េមានអាយុចាប់ពី៣០-៦៥ឆ្ន  ំ ស្រសតី
ដដ្េឈ/ឺរងរបួស មានអប្តាបប្ចើនជាងបុរស។ 

▪ ស្រសតីហាកម់ានទបំនរបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅវយ័បកមងបប្ចើនជាង
បុរស និងមានស្រសតីមួ្យចនួំនបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅអាយុបប្កាម្
១៨ ឆ្ន ផំ្សងដដ្រ។ 

▪ អបំពើហិងាបេើស្រសតីបៅដតជាបញ្ហា ដដ្េបកើតមានបៅកនុងប្បបទស
កម្ពុជា។ ៣០ភាគ្រយននស្រសតីដដ្េមានអាយុចបនេ ោះពី ១៥-៦៤ឆ្ន ំ
 នរងអបំពើហិងាបេើរូបរាងកាយ ផ្សេូវបភ្ទ ផ្សេូវចតិត និងបសដ្ា
កិចច។ 
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III. ាថ នភាពស្រសតយីៅក្នងុវសិេ័នយោបាេ                                       
និងក្នងុថាន ក្់យ្វើយសចក្តសីយប្មច   

កម្ពុជាសបប្ម្ច នសាន នដ្គួ្រឱ្យកតស់មាគ េ់ចាប់ពីនីតិកាេទី១ននរដ្ា
សភាដ្េ់នីតកិាេទី៦។ បោងបៅតាម្រ យការណ៏្គ្មាេ តបយនឌ័រ
ពិភ្ពបោកឆ្ន ២ំ០២០ ដដ្េបចញផ្សាយបោយបវទិការបសដ្ាកិចចពិភ្ព
បោក គ្មាេ តបយនឌ័រកម្ពុជាសថិតបៅកនុងេោំបថ់ាន កទី់៨៩កនុងចបំណាម្
ប្បបទសចនួំន១៥៣ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩។vii កនុងរយ់ៈបពេ៦ឆ្ន កំនេងម្កបនោះ 
ការបោោះប្សាយបញ្ហា វសិម្ភាពបយនឌ័របៅកម្ពុជា នទទួេេទធផ្សេ
ជាវជិជមាន បោយកម្ពុជាធាេ ប់ជាប់ចណំាតថ់ាន ករ់ហូតដ្េ់ទី១០៨។viii  
ប៉េុដនតោ៉េ ងណាម្ញិ ការចូេរួម្របស់ស្រសតីបៅកនុងការពប្ងឹងភាពអងអ់ាច
ខាងនបោ យ គ្ឈឺរបៅេោំបថ់ាន កទី់ ១១៩ កនុងចបំណាម្ ១៥៣ 
ប្បបទស ដដ្េទ្ធម្ទ្ធរឱ្យប្កសួង-សាថ បន័មានសម្តថកិចចបធវើការសហការ
គន បដ្ើម្បបីធវើឱ្យសាថ នភាពស្រសតីបៅកនុងវស័ិយនបោ យេអប្បបសើរប ើង។ix   
១. ស្រសតីបៅកនុងសាថ ប័ននីតិបបញ្ាតតិ 
សភាកម្ពុជា នអនុម្ត័ប្បព័នធសភា២ដដ្េមានប្ពឹទធសភា និងរដ្ាស

ភា។ រដ្ាសភាជាសាថ បន័ជាប់បឆ្ន តដដ្េមានអាណ្តតិ៥ឆ្ន  ំ រឯីប្ពឹទធសភា
មានអាណ្តត៦ិឆ្ន ។ំ បោងបៅតាម្រដ្ាធម្មនុញ្ាកម្ពុជា រដ្ាសភាមាន
សមាជកិោ៉េ ងតិច១២០រូប។x សមាជិករដ្ាសភាទ្ធងំអស់តណំាងឱ្យ
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ប្បជាពេរដ្ាកម្ពុជាទ្ធងំមូ្េ ម្ិនកណំ្តប់្តឹម្ដតជាតណំាងឱ្យពេរដ្ា
កនុងម្ណ្ឌ េរបស់ខេួនប៉េុបណាណ ោះបទ។xi រដ្ាធម្មនុញ្ាកម្ពុជាក ៏នបញ្ហជ ក់ផ្សង
ដដ្រថា សមាជិកប្ពឹទធសភាប្តូវមានចនួំនពាក់កណាត េននចនួំនសមាជកិ
រដ្ាសភាxii ដដ្េសមាជិកចនួំន២រូបដតងតាងំបោយប្ពោះម្ហាកសប្ត និង
ចនួំន២រូបបទៀតប្តូវ នបប្ជើសតាងំបោយរដ្ាសភា ។xiii  
កម្ពុជា នអនុម្ត័បគេនបោ យវមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការ

ដដ្េផ្សតេ់អណំាចដ្េ់ថាន ក់បប្កាម្ជាតិ ។ ម្ា៉េងវញិបទៀត ប្កមុ្ប្បឹកា ុ/ំ
សង្កា ត ់ /ថាន កប់ប្កាម្ជាត ិ ក៏ប្តូវ នប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើស បោយប្បជា
ពេរដ្ាតាម្រយ់ៈការប ោះបឆ្ន តសកេជាបរៀងរាេ់ប្ ឆំ្ន មំ្តងដដ្រ។xiv 
ដូ្បចនោះសមាជិកប្ពឹទធសភាមានតួនទីដូ្ចសមាជិករដ្ាសភាដដ្រ រួម្មានតួ
នទីជាតណំាង តួនទីនីតកិម្ម និងតួនទីប្តួតពិនិតយការអនុវតតចាប់។  
១.១. ស្រសតីបៅកនុងសាថ បន័ប្ពឹទធសភា 
បៅកនុងនីតកិាេទី៤ (២០១៨-២០២៤) ចនួំនសមាជកិប្ពឹទធសភា

សរុបមាន៦២ រូប កនុងបនោះមានប្ពឹទធសមាជកិស្រសតីចនួំន ១០រូប ។xv  
រូបភាពទី១បង្កា ញថាចនួំនស្រសតីបៅកនុងប្ពឹទធសភាមានការបកើនប ើង 

១ភាគ្រយបៅកនុងរយ់ៈបពេ២ទសវតស។ កនុងអាណ្តតិទីមួ្យ (១៩៩៩-
២០០៦xvi) ស្រសតីមានចនួំន១៥ភាគ្រយ បហើយកនុងអាណ្តតិទី៤ (២០១៨-
២០២៤) ស្រសតីមានចនួំន១៦ភាគ្រយ។ ទិនននយ័បនោះអាចសននិោា ន នថា
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ចនួំនស្រសតីបៅកនុងប្ពឹទធសភាបៅដតម្និមានការផ្ទេ ស់បតូរដដ្េទនំងជាប្តូវ
បធវើការពិនិតយប ើងវញិបៅបេើបគេនបោ យ និងយនតការដដ្េមាន
ប្សាប់កនុងការជរុំញ និងទ្ធក់ទ្ធញស្រសតីឱ្យចូេរួម្កាន់ដតបប្ចើនបៅកនុងសាថ
ប័នប្ពឹទធសភា និងកនុងការប ោះបឆ្ន តនអាណ្តតខិាងមុ្ខ។  
រូបភាពទី១៖ភាគ្រយននស្រសតីនឹងបុរសជាប្ពឹទធសមាជកិកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៩-
២០០៦ និង ២០១៨-២០២៤ 

 
ប្បភ្ព៖ប្កសួងកិចចការនរតីារាងបបងាើតប ើងវញិ សថិតិស្រសតីចូេរួម្កនុងវស័ិយនបោ យ មុ្ខង្ករសា
ធារណ្់ៈ និងតុោការ ដខកុម្ភ់ៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 
១.២.ស្រសតីបៅកនុងសាថ ប័នរដ្ាសភា 
បៅកនុងនីតកិាេទី៦បនោះ រដ្ាសភាមានសមាជិកចនួំន ១២៥រូប កនុង

បនោះដដ្រមានស្រសតីចនួំន២៦រូប ។xvii សាថ នភាពរបស់សមាជកិសភាស្រសតីប្តូវ
 នបង្កា ញតាម្រយ់ៈទិននន័យដបងដចករវាងស្រសតី និងបុរសបៅកនុងរូបភាព
ទី២ខាងបប្កាម្។ ចនួំនសមាជកិសភាស្រសតីមានការបកើនប ើងគួ្រឱ្យកត់

០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ១០០

១៩៩៩-២០០៦

២០១៨-២០២៤

ស្រសតី បុរស
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សមាគ េ់ ប្បមាណ្ជា៦ភាគ្រយកនុងអាណ្តតទីិ១ ដ្េ់២១ភាគ្រយ បៅកនុង
អាណ្តតទីិ៦។ គួ្រឱ្យកតស់មាគ េ់ផ្សងដដ្រថា មានចនួំនស្រសតីកាន់ដតបប្ចើន 
ដដ្េកពុំងកានតួ់នទីខពស់បៅកនុងរដ្ាសភាបបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹង
អាណ្តតទីិ១ ។ ជាក់ដសតងមានស្រសតី១រូបជាអនុប្បធានរដ្ាសភា ២រូបជា
ប្បធានគ្ណ្់ៈកម្មការ និង៤រូបបទៀតជាអនុប្បធានគ្ណ្់ៈកម្មការ។xviii  
រូបភាពទី២៖ភាគ្រយននស្រសតី និង បុរសជាសមាជិកសភា បៅឆ្ន ១ំ៩៩៣-
១៩៩៨ និង ២០១៨-២០២៣ 

 
ប្បភ្ព៖ប្កសួងកិចចការនរ ីតារាងបបងាើតប ើងវញិសថិតិស្រសតីចូេរួម្កនុងវស័ិយនបោ យ មុ្ខង្ករសា
ធារណ្់ៈ និងតុោការ ដខកុម្ភ់ៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

២. សថិតិស្រសតី និងបុរសបៅកនុងសាថ ប័ននីតិប្បតិបតត ិ

តណំាងស្រសតីបៅកនុងតួនទីជាន់ខពស់កនុងជួររោា ភ្ ិេបៅមានកប្ម្ិត
ទ្ធបកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ តារាងទី១ឆេុោះបញ្ហច ងំពីសថិតិស្រសតីនិងបុរស ដដ្េ

០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ១០០

១៩៩៣-១៩៩៨

២០១៨-២០២៣

ស្រសតី បុរស
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បបំពញតួនទីជាអនុរដ្ាបេខាធកិាររហូតដ្េ់ឧបនយករដ្ាម្ស្រនតី។ តួ 
នទីជាអនុរដ្ាបេខាធកិារឈរបៅេោំប់ខពស់ជាងបគ្បផុំ្សតបបើបប្បៀប
បធៀបនឹងមុ្ខតដំណ្ងបផ្សសងៗបទៀត ដដ្េរួម្មានស្រសតី៥៥ភាគ្រយកនុង
ចបំណាម្ស្រសតីទ្ធងំអស់ និងបុរស៥២ភាគ្រយននបុរសទ្ធងំអស់។ រដ្ា
បេខាធិការគ្ឺជាតដំណ្ងខពស់ទី២ ដដ្េមានស្រសតីចនួំន៤២ភាគ្រយកនុង
ចបំណាម្ស្រសតីទ្ធងំអស់ និងបុរសមាន៤១ភាគ្រយននបុរសទ្ធងំអស់។ 
ោ៉េ ងណាម្ញិ ប្បសិនបបើបយើងបធវើការបប្បៀបបធៀបចនួំនស្រសតី និងបុរស
ដដ្េមានមុ្ខតដំណ្ងដូ្ចគន  បនោះបយើងនឹងប ើញថាវាមានគ្មាេ តខាេ ងំ។   
អប្តាស្រសតីមានតិចជាង២០ភាគ្រយបៅកនុងមុ្ខតដំណ្ងនីមួ្យៗបបើបធៀប
បៅនឹងបុរស ម្ា៉េងវញិបទៀតពំុទ្ធនម់ានស្រសតីបៅកនុងតដំណ្ងជាបទសរដ្ា 
ម្ស្រនតី បៅប ើយបទ។ 
តារាងទី១៖ស្រសតី និងបុរសកនុងតួនទីជាន់ខពស់ននរាជរោា ភ្ ិេ ឆ្ន ំ
២០១៩ ដបងដចកជាភាគ្រយ ដបងដចកតាម្បភ្ទ និងចនួំនសរុប  

តួនទី  
ដបងដចកជាភាគ្រយ ដបងដចកតាម្បភ្ទ 
ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស 

 ឧបនយករដ្ាម្ស្រនតី  ១ ១ ១០ ៩០ 
 បទសរដ្ាម្ស្រនតី  ០ ៣ ០ ១០០ 
 រដ្ាម្ស្រនតី  ២ ៤ ១០ ៩០ 
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 រដ្ាបេខាធកិារ  ៤២ ៤១ ១៦ ៨៤ 
 អនុរដ្ាបេខាធិការ  ៥៥ ៥២ ១៧ ៨៣ 
 សរុបជាភាគ្រយ  ១០០ ១០០ ១៦ ៨៤ 
 សរុបជាចនួំន  ១២៧ ៦៦៨   
ប្បភ្ព៖ប្កសួងកិចចការនរ ីតារាងបបងាើតប ើងវញិសថិតិស្រសតីចូេរួម្កនុងវស័ិយនបោ យ មុ្ខង្ករសា
ធារណ្់ៈ និងតុោការ ដខកុម្ភ់ៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
៣.ស្រសតីបៅកនុងសាថ បន័តុោការ 
តុោការបៅកម្ពុជាដចកបចញជា៣កប្ម្តិគ្ ឺ សាោដ្បូំង សាោ

ឧទធរណ៍្ និងតុោការកពូំេ។ ប្បបទសកម្ពុជាមានតុោការពិបសសមួ្យ
បទៀត គ្ឺអងគជនុំំជប្ម្ោះវសិាម្ញ្ាកនុងតុោការកម្ពុជា។ តុោការបនោះមានតួ
នទីសប្មាបក់ាត់កតបីេើករណី្អបំពើប្បេ័យពូជសាសន៍ ដដ្េ នបកើត
ប ើងកនុងរបបដខមរប្កហម្ ។xix  
ដផ្សនកបនោះនឹងបង្កា ញអពីំទិននន័យបៅប្កម្ ប្ពោះរាជអាជាា  ប្កឡាបញ្ជី

និងទិនននយ័បម្ធាវដីដ្េ នកត់ប្តាទុកបៅគ្ណ្់ៈបម្ធាវកីម្ពុជា ។ បេើស
ពីបនោះ តួនទីជាអាជាា សាោប្តូវ នកត់ប្តាជាផ្សេូវការបៅឆ្ន ២ំ០១៦
ដូ្បចនោះបទើបទិនននយ័បនោះប្តវូ នបេើកយកម្កបង្កា ញបោយដ ក បោយ
ម្ិនរួម្បញ្ចូ េបៅកនុងរូបភាពទី៣ខាងបប្កាម្បទ។ គួ្របញ្ហជ កផ់្សងដដ្រថា 
ចនួំនអាជាា សាោសរុបគ្តិចាប់តាងំពីការកតប់្តាដ្បូំងរហូតដ្េ់ឆ្ន ំ
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២០១៩ បៅមានចនួំនដ្ដដ្េគ្មឺានចនួំន២៧រូប ដដ្េមានស្រសតី២រូប 
ទនទឹម្នឹងបនោះដដ្រចនួំនសារការសីរុបមាន៦៦រូប មាន៨រូបជាស្រសតីបសមើនឹង
១២ភាគ្រយ។xx 
រូបភាពទី៣ខាងបប្កាម្បនោះបង្កា ញអពីំសាថ នភាពស្រសតីដដ្េបបប្ម្ើការង្ករ
បៅសាថ ប័នតុោការកនុងរយ់ៈបពេ៧ឆ្ន បំនោះ។ កនុងចបំណាម្វជិាជ ជីវ់ៈទ្ធងំ
៤ដដ្េបង្កា ញបៅកនុងរូបភាពខាងបប្កាម្ ស្រសតីមានចនួំនតិចជាងបុរស ។ 
ស្រសតីមានតួនទីជាបៅប្កម្មានចនួំន១៤ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ និងមាន
ការបកើនប ើងដ្េ់១៥ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ ចនួំនស្រសតីដដ្េមានតួ
នទីជាប្ពោះរាជអាជាា បកើនប ើងពី១០ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ដ្េ់១៤
ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ រឯី ចនួំនបម្ធាវជីាស្រសតីមានការបកើនប ើងគួ្រឱ្យ
កត់សមាគ េ់ផ្សងដដ្រ ពី១៨ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ដ្េ់២២ភាគ្រយ កនុង
ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ បោយដ កចនួំនបម្ធាវសីរុបមានការបកើនប ើងខពស់ជាង
មុ្នបទវរដ្ង ពី៨៦៦នក់កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ដ្េ់២.០៥០នក ់កនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 
បបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹងវជិាជ ជីវ់ៈខាងបេើ តួនទីជាប្កឡាបញ្ជីមានស្រសតី
បប្ចើនជាងបគ្ ប្បមាណ្ជា២២ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ និង២៣ភាគ្រយ
កនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ បយើងអាចសននិោា នថាការចូេរួម្របស់ស្រសតីកនុងសាថ ប័ន
តុោការបៅមានកប្ម្តិទ្ធបកនុងរយ់ៈបពេ៧ឆ្ន បំនោះ ដដ្េគួ្រដតប្តូវ ន
គ្ិតគូ្រសិកាបដនថម្បទៀតនបពេបប្កាយ ។ អាចជាការសិកា ប្សាវប្ជាវ
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ដសវងយេ់អពីំទសសន់ៈរបស់ស្រសតីនឹងបុរសចបំពាោះវជិាជ ជីវ់ៈចាប់ ឬដសវង
យេ់ពីដ្បំណ្ើ រការននការប្បកាសបប្ជើសបរ ើសឱ្យបធវើការបៅកនុងមុ្ខ
តដំណ្ងទ្ធងំបនោះ បដ្ើម្បអីាចដ្ងឹថាបតើប្តូវបធវើោ៉េ ងណាបដ្ើម្បឱី្យការចូេ
រួម្របស់ស្រសតីបៅកនុងវស័ិយចាប់កាន់ដតប្បបសើរ។  

រូបភាពទី៣៖ ស្រសតី និងបុរសបៅកនុងវស័ិយតុោការឆ្ន ២ំ០១៣ និងឆ្ន ំ
២០១៩ ដបងដចកតាម្បភ្ទគ្ិតជាភាគ្រយ 

 
ប្បភ្ព៖ ប្កសួងកិចចការនរតីារាងបបងាើតប ើងវញិសថិតិស្រសតីចូេរួម្កនុងវស័ិយនបោ យ មុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ និង
តុោការ ដខកុម្ភ់ៈឆ្ន ២ំ០២០ និងបគ្ហទំព័ររបស់គ្ណ្់ៈបម្ធាវនីនប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា  

០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ១០០

បៅប្កម្
ប្ពោះរាជអាជាា

បម្ធាវ ី
ប្កឡាបញ្ជី
បៅប្កម្

ប្ពោះរាជអាជាា
បម្ធាវ ី

ប្កឡាបញ្ជី

២០
១៣

២០
១៩

ស្រសតី បុរស
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៤. ស្រសតីបៅកនុងវស័ិយរដ្ា េសាធារណ្់ៈ 
ទិនននយ័ខាងបប្កាម្បង្កា ញពីសថិតិរបស់ស្រសតី និងបុរសដដ្េបធវើការបៅ

កនុងសាថ ប័ននីតិប្បតបិតតិ គួ្របញ្ហជ ក់ផ្សងដដ្រថា ម្ស្រនតីបៅសាថ បន័នីតិបបញ្ាតតិ
ម្ិនប្តូវ នរាបប់ញ្ចូ េបនោះបទ។  
៤.១ ស្រសតីនិងបុរសបៅកនុងមុ្ខតដំណ្ងប្គ្បប់្គ្ងថាន កក់ណាត េ និង
ថាន ក់បខតត 
បៅកនុងតារាងទី២គ្ជឺាភាគ្រយរបស់ស្រសតី និងបុរសបៅថាន កក់ណាត េ

ដដ្េមានតួនទីចាប់ពីអនុប្បធានការោិេ័យប ើងដ្េ់អគ្គនយក។ 
ទិនននយ័បនោះ នបង្កា ញថាការចូេរួម្របស់ស្រសតីបៅកនុងតដំណ្ងជាអនក 
ប្គ្បប់្គ្ងបៅតាម្ប្កសួងសាថ នប័ន(ថាន កក់ណាត េ) បៅដតមានកប្ម្តិទ្ធប
បបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹងបុរសកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ស្រសតីដដ្េកាន់តដំណ្ងជា
អគ្គនយកមានចនួំន ១០ភាគ្រយ និងអគ្គនយករងមានចនួំនតិចជាង 
១៤ភាគ្រយ។ គួ្រកត់សមាគ េ់ផ្សងដដ្រថា ចនួំនស្រសតីជាអគគ ធកិារមាន១០
ភាគ្រយ រឯីអគគ ធិការរងមានចនួំន១៨ភាគ្រយ។ សាថ នភាពប្សបដ្ៀងគន
សប្មាប់ស្រសតីកនុងមុ្ខតដំណ្ងជាអធកិារ ចដំណ្កឯតួនទីជាប្បធាន
នយកោា ន មានស្រសតីចនួំន១១ភាគ្រយ អនុប្បធាននយកោា នមាន២១
ភាគ្រយ និង អធកិាររងមានស្រសតីចនួំន៣០ភាគ្រយ។ ទនទឹម្គន  បនោះដដ្រ
ស្រសតីជាប្បធានការោិេ័យមានចនួំន២៣ភាគ្រយ និងអនុប្បធាន
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ការោិេ័យមានស្រសតីចនួំន៣២ភាគ្រយ។ ទិនននយ័បនោះ នបង្កា ញឱ្យ
ប ើញថាស្រសតីមានទបំនរកាន់តដំណ្ងជាអនុប្បធានបប្ចើនជាងអគ្គនយក 
អគគ ធកិារ អធកិារ ប្បធាននយកោា ន និងប្បធានការោិេ័យ ។ បយើង
សបងាតប ើញថា ស្រសតីភាគ្បប្ចើនមានតួនទីជាអនុប្បធានការោិេ័យ
ដដ្េមានចនួំន៥៤ភាគ្រយ បធៀបបៅនឹងចនួំនស្រសតីទ្ធងំអស់ដដ្េជា
ម្ស្រនតីរាជការ។ ជារួម្គ្មាេ តរវាងបុរសនិងស្រសតីបៅដតមានកប្ម្ិតខពស់ ដដ្េ
ស្រសតីមានចនួំនប្តឹម្ដត២៥ភាគ្រយប៉េុបណាណ ោះកនុងកប្ម្តិប្គ្ប់ប្គ្ងរដ្ា េ
ថាន ក់កណាត េ ។ 

តារាងទី២៖ ភាពជាតណំាងកនុងតួនទីប្គ្ប់ប្គ្ងថាន ក់កណាត េឆ្ន ២ំ០១៩ 
ដបងដចកជាភាគ្រយ ដបងដចកតាម្បភ្ទ និងចនួំនសរុប   

តួនទី 
ដបងដចកជាភាគ្រយ ដបងដចកតាម្បភ្ទ 
ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស 

អគ្គនយក ០.៥ ១.៦ ១០ ៩០ 
អគ្គនយករង ២.៧ ៥.៥ ១៤ ៨៦ 
អគគ ធកិារ ០.០ ០.១ ១០ ៩០ 
អគគ ធកិាររង ០.៤ ០.៧ ១៨ ៨៣ 
អធិការ ០.៣ ០.៧ ១១ ៨៩ 
អធិការរង ០.២ ០.១ ៣០ ៧០ 
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ប្បភ្ព៖ ប្កសួងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ តារាងសថិតិម្ស្រនតីរាជការសីុវេិ ដដ្េមានមុ្ខតដំណ្ងចាប់ពីថាន ក់
ការោិេ័យតាម្ប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  រហូតដ្េ់ថាន ក់អគ្គនយក និងថាន ក់បសមើ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

តារាងទី៣ ខាងបប្កាម្បនោះបង្កា ញអពីំសាថ នភាពស្រសតីនិងបុរសបៅ
ថាន ក់បខតតបប្កាម្ការដ្ឹកនរំបស់រោា ភ្ិ េថាន ក់កណាត េ។ សាថ នភាព
របស់ស្រសតីបៅថាន ក់បប្កាម្ជាតិគ្ឺម្និខុសគន ខាេ ងំពីថាន កក់ណាត េបនោះបទ។ 
ប្បសិនបបើបយើងបម្ើេបៅបេើការដបងដចកតាម្បភ្ទ តដំណ្ងជានយក
រដ្ា េ/ប្បធានម្នទីរបខតតសរុប មានស្រសតី៩ភាគ្រយ និងបុរស៩១ភាគ្រយ 
ចដំណ្កឯតួនទីជានយករងរដ្ា េ/អនុប្បធានម្នទីរសរុបមានស្រសតី១៩
ភាគ្រយ និងបុរស៨១ភាគ្រយ និងតួនទីជាប្បធានការោិេ័យម្នទីរ/
រាជធានី/បខតតសរុប មានស្រសតី២១ភាគ្រយ និងបុរស៧៩ភាគ្រយ។ បយើង
ម្កបម្ើេការដបងដចកជាភាគ្រយវញិ នយករដ្ា េ/ប្បធានម្នទីរ មាន
ស្រសតី២ភាគ្រយ និងបុរស៥ភាគ្រយ តួនទីជាប្បធានការោិេ័យម្នទីរ

ប្បធាននយកោា ន ២.៨ ៧.៣ ១១ ៨៩ 
អនុប្បធាននយកោា ន ១៨.៩ ២៣.៣ ២១ ៧៩ 
ប្បធានការោិេ័យ ២០.០ ២១.៩ ២៣ ៧៧ 
អនុប្បធានការោិេ័យ ៥៤.២ ៣៨.៨ ៣២ ៦៨ 
 សរុបជាភាគ្រយ  ១០០ ១០០ ២៥ ៧៥ 
 សរុបជាចនួំន  ៤.៨៤២ ១៤.៥៦៧   
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រាជធានី/បខតតមានស្រសតី១៩ភាគ្រយ និងបុរស២៣ភាគ្រយ តួនទីជាអនុ
ប្បធានការោិេ័យម្នទីររាជធានី/បខតតមានស្រសតី៤៧ភាគ្រយ និងបុរស
២៩ភាគ្រយ។ សរុបម្ក ស្រសតីមានមុ្ខតដំណ្ងបៅថាន ក់បប្កាម្ជាតិមាន
ប្បមាណ្ ២៥ភាគ្រយ និងបុរស៧៥ភាគ្រយ ។  
តារាងទី៣ តណំាងតួនទីថាន កដ់្ឹកនបំៅថាន ក់បខតតឆ្ន ២ំ០១៩ ដបងដចក
ជាភាគ្រយ ដបងដចកតាម្បភ្ទ និងចនួំនសរុប   

តួនទី ដបងដចកជាភាគ្រយ  
ដបងដចកតាម្
បភ្ទ 

ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស 
នយករដ្ា េ/ប្បធាន
ម្នទីរ ២ ៥ ៩ ៩១ 
នយករងរដ្ា េ/អនុ
ប្បធានម្នទីរ ៩ ១២ ១៩ ៨១ 
ប្បធានការោិេ័យម្នទីរ
រាជធានី បខតត ១៩ ២៣ ២១ ៧៩ 
អនុប្បធានការោិេ័យ
ម្នទីររាជធានី បខតត ៤៧ ២៩ ៣៤ ៦៦ 
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ប្បធានការោិេ័យប្កុង/
ប្សុក/ខណ្ឌ  ១១ ១៧ ១៨ ៨២ 
អនុប្បធានការោិេ័យ 
ប្កុង/ប្សុក/ខណ្ឌ  ១៣ ១៣ ២៥ ៧៥ 
សរុបជាភាគ្រយ  ១០០ ១០០ ២៥ ៧៥ 
 សរុបជាចនួំន ៣.៣៩៣ ១០.៣០០     
ប្បភ្ព៖ ប្កសួងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ តារាងសថិតិម្ស្រនតីរាជការសីុវេិ ដដ្េមានមុ្ខតដំណ្ងចាប់ពីថាន ក់ការោិេ័យតាម្ប្កុង 
ប្សុក ខណ្ឌ  រហូតដ្េ់ថាន ក់អគ្គនយក និងថាន ក់បសមើ ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

៤.២.ស្រសតីនិងបុរសជាម្ស្រនតីរាជការ  
បោយពិនិតយប ើញចនួំនស្រសតីកនុងវស័ិយនបោ យនិងថាន ក់ជាន់ខពស់

កនុងជួររោា ភ្ ិេបៅមានចនួំនទ្ធប រាជរោា ភ្ ិេកម្ពុជា តាម្រយ់ៈ
ប្កសួងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ  នបចញបសចកតដីណ្នបំដ្ើម្បកីណំ្តច់នួំន
ស្រសតីចូេបបប្ម្ើការជាម្ស្រនតីរាជការ បោយប្តូវបញ្ចូ េស្រសតីប្បមាណ្ពី២០ 
បៅ៥០ភាគ្រយ បៅកនុងការប្ប ងបប្ជើសបរ ើសម្ស្រនតីរាជការប្បចាឆំ្ន  ំ បៅ
តាម្សាថ បន័សាធារណ្់ៈ ។  
រូបភាពខាងបប្កាម្បង្កា ញពីការដប្បប្បួេននទិនននយ័រវាងស្រសតីនិង

បុរស ជាម្ស្រនតីរាជការកនុងឆ្ន ២ំ០០៧ និងឆ្ន ២ំ០១៩។ ជាការពិតណាស់ 
ចនួំនម្ស្រនតីរាជការជាបុរសមានបប្ចើនជាងស្រសតី ប៉េុដនតចនួំនស្រសតីដដ្េប្តូវ
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 ន បប្ជើសបរ ើសមានការបកើនប ើងពី៣២ភាគ្រយ បសមើនឹង(៥៧,១១៤រូប)
កនុងឆ្ន ២ំ០០៧ ដ្េ់៤១ភាគ្រយបសមើនឹង(៨៩,៥៣២រូប)កនុងឆ្ន  ំ២០១៩។  
រូបភាពទី៤៖ម្ស្រនតីរាជការសីុវេិ ឆ្ន ២ំ០០៧  និង ២០១៩ ដបងដចកតាម្
បភ្ទ គ្តិជាភាគ្រយ 

 
ប្បភ្ព៖ប្កសួងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ តារាងសថិតិម្ស្រនតីរាជការសីុវេិសរុប  បៅតាម្ប្កសួង 
សាថ ប័ននន ដខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 

៥. ស្រសតី និងបុរសបៅថាន ក់បប្កាម្ជាតិ  
៥.១. អភ្ ិេរាជធានី បខតត ប្កងុ ប្សុក ខណ្ឌ   
គ្ណ្់ៈអភ្ ិេប្តូវ នបបងាើតប ើងបៅថាន ក់បប្កាម្ជាតិទ្ធងំអស់ 

ថាន ក់អភ្ ិេរាជធានី បខតត ប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  ស្រសតីមានចនួំន៤ភាគ្រយ (១
រូប) ននមុ្ខតដំណ្ងអភ្ ិេបខតតកនុងឆ្ន  ំ២០១៩ និងតដំណ្ងជាអភ្ ិេ
ប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  មានចនួំន៣ភាគ្រយ(៦រូប)។ អប្តាស្រសតីហាកម់ានចនួំន

០
១០
២០
៣០
៤០
៥០
៦០
៧០
៨០
៩០
១០០

២០០៧ ២០១៩
បុរស ស្រសតី
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ខពស់កនុងមុ្ខតដំណ្ងទ្ធប។ តណំាងស្រសតីជាអភ្ ិេសរុបជាភាគ្រយបៅ
កនុងរាជធានី បខតត ប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  មានការបកើនប ើងពី៤ភាគ្រយ កនុង
ឆ្ន ២ំ០០៧ ដ្េ់២០ភាគ្រយ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩បប្បៀបបធៀបនិងបុរស។ 
រូបភាពទី៥៖ គ្ណ្់ៈអភ្ ិេរាជធានី បខតត ប្កងុ ប្សុក ខណ្ឌ ឆ្ន ២ំ០០៧ 
និងឆ្ន ២ំ០១៩ ដបងដចកតាម្បភ្ទគ្តិជាភាគ្រយ 

 
ប្បភ្ព៖ ប្កសួងកិចចការនរតីារាងបបងាើតប ើងវញិសថិតិស្រសតីចូេរួម្កនុងវស័ិយនបោ យ មុ្ខង្ករសា
ធារណ្់ៈ និងតុោការ ដខកុម្ភ់ៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

៥.២. ប្កមុ្ប្បឹការាជធានី បខតត ប្កងុ ប្សុក ខណ្ឌ   
រាជធានី បខតត ប្កុង ប្សុក និងខណ្ឌ  មានអាណ្តត៥ិឆ្ន  ំអាណ្តតិនន

ប្កុម្ប្បឹកានឹងចាប់បផ្សតើម្ពីនថៃប ោះបឆ្ន ត និងចប់បៅនថៃប្កុម្ប្បឹកា ន
បប្ជើសតាងំ ប្កមុ្ប្បកឹាប ោះបឆ្ន តបោយប្បបោេ បសរ ី និងបសមើភាពគន  
បោយសមាៃ ត់។xxi រូបភាពទី៦ខាងបប្កាម្ នបង្កា ញពីការចូេរួម្របស់

០
១០
២០
៣០
៤០
៥០
៦០
៧០
៨០
៩០
១០០

២០០៧ ២០១៩
បុរស ស្រសតី
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ស្រសតី និងបុរសជាប្កុម្ប្បកឹារាជធានី បខតត ប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  ក ុំងបពេ
ប ោះបឆ្ន តឆ្ន ២ំ០០៩-២០១៤ និង២០១៩-២០២៤ ។ ភាពជាតណំាង
របស់ស្រសតី នបកើនប ើងោ៉េ ងសតួចបសតើងពី១២ភាគ្រយ បៅ១៧ភាគ្រយ ។  
រូបភាពទី៦៖ ស្រសតី និងបុរសជាប្កមុ្ប្បកឹារាជធានី បខតត ប្កងុ ប្សុក ខណ្ឌ  
ឆ្ន ២ំ០០៩-២០១៤ និង២០១៩-២០២៤ ដបងដចកតាម្បភ្ទគ្តិជាភាគ្
រយ 

 
ប្បភ្ព៖ ប្កសួងកិចចការនរតីារាងបបងាើតប ើងវញិសថិតិស្រសតីចូេរួម្កនុងវស័ិយនបោ យ មុ្ខង្ករសា
ធារណ្់ៈ និងតុោការ ដខកុម្ភ់ៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 
៥.៣. ស្រសតីនិងបុរសជាប្កមុ្ប្បឹកា ុ ំសង្កា ត ់  
ប្កុម្ប្បឹកា ុ ំ សង្កា តប់្តូវ នបធវើការប ោះបឆ្ន តជាបរៀងរាេ់៥ឆ្ន មំ្តង 

និងប ោះបឆ្ន តនថៃជាមួ្យគន ទ្ធងំអស់ បៅកនុងប្បបទសកម្ពុជាកនុង ុចំនួំន
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២០០៩-២០១៤ ២០១៩-២០២៤
បុរស ស្រសតី
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១,៦៤៦។  កាេបរបិចេទពិតប្ កដ្ននការប ោះបឆ្ន ត បប្ជើសបរ ើសប្កុម្
ប្បឹកាប្តូវ នកណំ្ត់បោយនយករដ្ាម្ស្រនតីបោយដផ្សអកបេើសបំណ្ើ របស់
រដ្ាម្ស្រនតីប្កសួងម្ហានផ្សទ។  ុសំង្កា តនី់មួ្យៗចា ំច់ប្តូវមានប្កមុ្ប្បកឹា
មួ្យដដ្េប្តូវ នបប្ជើសបរ ើសបោយការប ោះបឆ្ន តរបស់ប្បជាពេរដ្ា 
ប ោះបឆ្ន តជាសកេបៅកនុង ុសំង្កា ត់ទ្ធងំបនោះ ។xxii េទធផ្សេប ោះបឆ្ន ត
ប្កុម្ប្បឹកា ុ ំសង្កា តឆ់្ន  ំ ២០០២ និង២០១៧   នបង្កា ញថា ស្រសតីកនុង
តដំណ្ងជាបម្ ុ ំ និងបៅសង្កា តម់ានការបកើនប ើងពី៣ភាគ្រយ កនុងឆ្ន  ំ
២០០២ ដ្េ់៨ភាគ្រយ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ និង តួនទីជាជទំបទី់១បកើនប ើង
ពី៤ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០០២ ដ្េ់១៦ភាគ្រយកនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ។ កនុងរូបភាព
ទី៧ ស្រសតីជាសមាជកិា ុ ំសង្កា ត ់មានការបកើនប ើងពី៩ភាគ្រយ បៅឆ្ន ំ
២០០២-២០០៧ ដ្េ់១៤ភាគ្រយបៅឆ្ន ២ំ០១៧-២០២២។ េទធផ្សេទ្ធងំ
បនោះតណំាងឱ្យសម្ទិធិផ្សេដ្៏សខំានមួ់្យដដ្េស្រសតីប្តូវ នបគ្ទទួេ
សាគ េ់ថាជាអនកដ្ឹកនបំៅថាន ក់បប្កាម្ជាតិ។  
ឥរោិបទសាធារណ្់ៈទ្ធក់ទងនឹងតណំាងរបស់ស្រសតីហាក់ដូ្ចជា

មានការផ្ទេ ស់បតូ រជាវជិជមាន ជាពិបសសទ្ធក់ទងនឹងមុ្ខតដំណ្ងអភ្ ិេ
កិចចមូ្េោា ន។ ការសិកាកនុងឆ្ន ២ំ០១៤របស់មូ្េនិធិអាសីុ  នបង្កា ញ
ថាអនកបឆេើយសណួំ្រ៨៥ភាគ្រយបជឿថាស្រសតីគួ្រដតសកម្មដូ្ចបុរសបៅប្កុម្
ប្បឹកា ុ/ំសង្កា តx់xiii និងការសិកានឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពី ការយេ់ប ើញជា



 

អគ្គបេខាធិការោា នរដ្ាសភា 24 

 

សាធារណ្់ៈរបស់ស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្ឹកនបំៅថាន កប់ប្កាម្ជាត ិនរក
ប ើញថា ៩៤.៥ភាគ្រយ ននអនកបឆេើយតប នគបំ្ទស្រសតីជាអនកដ្ឹកនកំនុងវ ិ
ស័យនបោ យ ។ xxiv 
រូបភាពទី៧៖ ស្រសតី និងបុរសជាប្កមុ្ប្បកឹា ុ ំសង្កា ត់ ឆ្ន ២ំ០០២-២០០៧ 
និង ២០១៧-២០២២ ដបងដចកតាម្បភ្ទគ្តិជាភាគ្រយ 

 
ប្បភ្ព៖ ប្កសួងកិចចការនរតីារាងបបងាើតប ើងវញិសថិតិស្រសតីចូេរួម្កនុងវស័ិយនបោ យ មុ្ខង្ករសា
ធារណ្់ៈ និងតុោការ ដខកុម្ភ់ៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

៦. សថិតសិ្រសតីចូេរួម្កនុងសកម្មភាពបសដ្ាកចិច 

តាម្រយ់ៈឯកសារការ ៉េ នប់្បមាណ្បយនឌ័របៅកម្ពុជា(២០១៤-
២០១៨) បោយសារដតនិនន ការសកេភាវូបនីយកម្ម ស្រសតីជួបបញ្ហា
ប្បឈម្បៅនឹងការវវិតតន៍ននបបចចកវទិា។ បដ្ើម្បបីធវើឱ្យសាថ នភាពស្រសតី
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២០០២-២០០៧ ២០១៧-២០២២
បុរស ស្រសតី
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ប្បបសើរជាងមុ្នបៅកនុងបសដ្ាកិចច កតាត ចា ំច់គ្បឺ្តវូកសាងសម្តថភាព
របស់ស្រសតីបេើការអប់រ ំនិងបបចចកវទិា។  

សកេភាវូបនីយកម្ម និងការវវិតតនន៍នបបចចកវទិាប្តូវ នបគ្
 ៉េ នស់ាម នថាម្និអាចបញ្ឈប់ ន និងមានបេបឿនបេឿនកនុងប្កបខណ្ឌ
អាជីវកម្មដដ្េជោះឥទធិពេចបំពាោះប្គ្ប់ម្ជឈោា ន។xxv  តុភូ្តបនោះអាចបធវើ
ឱ្យស្រសតីបដ្ើរថយបប្កាយបៅកនុងប្បតិបតតកិារណ៍្អាជីវកម្ម  ឬចូេរួម្បៅ
កនុងវស័ិយការង្ករនន។ ដូ្បចនោះព័តម៌ានទ្ធក់ទងបៅនឹងការវវិតតន៍ទ្ធងំ
បនោះគួ្រប្តូវ នបង្កា ញតាម្រយ់ៈសថិតិបយនឌ័រ បដ្ើម្បផី្សតេ់ព័តម៌ានកាន់ដត
ប្បបសើរប ើង សប្មាប់អនកតាក់ដតងបគេនបោ យ និងអនកតាក់ដតង
ចាប់កនុងការចាត់វធិានការបឆ្ព ោះបៅបបងាើនសម្តថភាពស្រសតី និងជរុំញឱ្យ
មានស្រសតីកាន់ដតបប្ចើនចូេរួម្បៅកនុងបសដ្ាកិចចឌីជីថេ។ ោ៉េ ងណាម្ិញ 
ម្ិនទ្ធនម់ានការអបងាតថាន ក់ជាតសិតីពីសថិតសិ្រសតី និងបុរសបៅកនុងអាជីវកម្ម
ឌីជីថេបៅប ើយបទ។  

បោងបៅតាម្អបងាតចបនេ ោះជបំរឿនសហប្គសកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤  
សហប្គសប្តូវ នដបងដចកជាបីដផ្សនកធំៗ គ្៖ឺ សហប្គសខាន តធ ំតូចនិង
ម្ធយម្ និងសហប្គសម្ីប្កូ។ សហប្គសទ្ធងំបនោះក៏រួម្បញ្ចូ េផ្សងដដ្រ
នូវសហប្គសដដ្េមានកម្មសិទធករណ៍្ជាជនជាតបិរបទស និងអងគការ
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បប្ៅរោា ភ្ ិេ។ តាម្រយ់ៈអបងាតបនោះ នឱ្យដ្ងឹថា ចនួំនសហប្គស
សរុបមាន៥១៣,៧៥៩សហប្គស។ ស្រសតី និងបុរសដដ្េជាតណំាង
ឱ្យសហប្គសនីមួ្យៗប្តូវ នចុោះបញ្ជីថាជាមាច ស់ ឬជាប្បធានសហ
ប្គសទ្ធងំបនោះ។ អបងាតចបនេ ោះជបំរឿនសហប្គសកម្ពុជាបនោះ ន
បង្កា ញថា សហប្គសដដ្េមានចនួំនបប្ចើនជាងបគ្បផុំ្សតគ្ឺសហប្គសម្ី
ប្កូ ដដ្េមានចនួំន៥០១,៦១២ បនទ ប់ម្កគ្ឺសហប្គសខាន តតូច និង
ម្ធយម្ដដ្េមានចនួំន ១១,២៥៩ និងតិចជាងបគ្បផុំ្សតគ្ឺសហប្គសខាន ត
ធ ំដដ្េមានចនួំន៨៨៩សហប្គស។ 

រូបភាពទី៨ នបង្កា ញថា សហប្គសម្បី្កមូានអនកតណំាងជា
ស្រសតី៦២ភាគ្រយ និងអនកតណំាងជាបុរសមាន៣៨ភាគ្រយ។ ចដំណ្កឯ
សហប្គសខាន តតូចនិង ម្ធយម្ មានអនកតណំាងជាស្រសតី២៦ភាគ្រយ និង
សហប្គសខាន តធមំានប្តមឹ្ដត២១ភាគ្រយប៉េុបណាណ ោះ។ បគ្អាចសននិោា ន
 នថាស្រសតីភាគ្បប្ចើនប្បកបអាជីវកម្មធុនម្បី្កូ ដដ្េមានប្ ក់ចបំណ្ញ
តិចជាងអាជីកម្មខាន តធ ំតូចនិងម្ធយម្។ 
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រូបភាពទី៨: ការបបងាើតសហប្គសដបងដចកតាម្បភ្ទ និង ទហំំននសហ
ប្គសគ្ិតជាភាគ្រយ  

ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតចបនេ ោះជបំរឿនសហប្គសកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤ 

៧. ស្រសតី និងបុរសបៅកនុងកមាេ ងំពេកម្ម 
ចនួំនស្រសតីបៅកនុងកមាេ ងំពេកម្មអាចនឹងមានផ្សេប៉េោះពាេ់ដ្េ់

ចនួំនស្រសតីបៅកនុងតួនទីជាថាន ក់ដ្កឹន។ំ បោងបៅតាម្អបងាតបសដ្ាកចិច
សងគម្កចិចកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៧ ចនួំនប្បជាជនប្គ្បអ់ាយុបធវើការមានចនួំន
១០,៤១៦,០៤២នក់ ស្រសតីមានចនួំន៥១ភាគ្រយ និងបុរសមានចនួំន៤៩
ភាគ្រយ ចដំណ្កឯចនួំនស្រសតីបៅកនុងកមាេ ងំពេកម្មមានេកខណ្់ៈ
ប្បហាកប់្បដហេ បោយអប្តាស្រសតីមាន៤៩ភាគ្រយ និងអប្តាបុរសមាន
៥១ភាគ្រយ។  
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សហប្គសខាន តធំ សហប្គសខាន តតូច និងម្ធយម្ សហប្គសមី្ប្កូ
ស្រសតី បុរស
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រូបភាព និងតារាងខាងបប្កាម្បង្កា ញអពីំទិនននយ័សតីពីស្រសតី និង
បុរសបៅកនុងកមាេ ងំពេកម្ម បោយបោងបៅតាម្តបំន់ភូ្ម្ិសាស្រសត ប្កមុ្
អាយុ និងមុ្ខរបរ។ 

រូបភាពទី៩ នបង្កា ញថាបៅកម្ពុជាការចូេរួម្របស់ស្រសតីបៅកនុង
កមាេ ងំពេកម្ម ដដ្េមានអាយុចាប់ពី១៥-៦៤ឆ្ន គំ្ឺមានចនួំនតិចជាង
បុរស។ អប្តាស្រសតី និងបុរសដដ្េមានបប្ចើនជាងបគ្គ្ឺបៅតបំន់ជនបទ
ដដ្េមានស្រសតី៨៣ភាគ្រយ និងបុរស៩០ភាគ្រយបៅកនុងកមាេ ងំពេក
ម្ម។ បៅរាជធានីភ្នបំពញអប្តាស្រសតីកនុងកមាេ ងំពេកម្មមានប្តឹម្ដត៦៨ភាគ្
រយប៉េុបណាណ ោះ រឯីបុរសមាន៨៣ភាគ្រយ ។ អប្តាប្បហាក់ប្បដហេគន បនោះ
ដដ្រសប្មាបក់ារចូេរួម្របស់ស្រសតី និងបុរសបៅតាម្ទីប្បជុជំនបផ្សសងៗ   
បទៀត។  
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រូបភាពទី ៩: អប្តាចូេរួម្កមាេ ងំពេកម្ម (អាយុ ១៥-៦៤ឆ្ន )ំ ដបងដចក
តាម្បភ្ទ និងតបំនឆ់្ន  ំ២០១៧ គ្ិតជាភាគ្រយ 

 
ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ចដំណ្កឯរូបភាពទី១០ នគូ្សបង្កា ញអពីំអប្តាចូេរូម្កនុងកមាេ ងំពេ
កម្មរបស់ប្កមុ្អាយុខុសៗគន ។ ស្រសតី និងបុរសមានអាយុចបនេ ោះពី១៥ដ្េ់
១៩ឆ្ន  ំមានអប្តាចូេរួម្កនុងកមាេ ងំពេកម្មប្បហាក់ប្បដហេគន ។ ទនទឹម្
នឹងបនោះដដ្រ កនុងចបំណាម្ប្កមុ្អាយុចបនេ ោះពី២៥-៣៤, ៣៥-៤៤ និង 
៤៥-៥៤ មានអប្តាបសទើរដតប្បហាក់ប្បដហេគន  និងឈរបៅកប្ម្ិតខពស់
បផុំ្សតននការចូេរួម្កនុងកមាេ ងំពេកម្ម។ បទ្ធោះជាោ៉េ ងបនោះកតី អប្តាចូេ
រួម្របស់ស្រសតីមានទ្ធបជាងបុរសបៅប្គ្បប់្កុម្អាយុទ្ធងំ៣ បោយស្រសតីចូេ
រួម្ចបនេ ោះពី៨៥ភាគ្រយបៅ៨៩ភាគ្រយ  ខណ្់ៈដដ្េបុរសមានអប្តា
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ស្រសតី បុរស
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ចូេរួម្បសទើរដតទ្ធងំអស់ននកមាេ ងំពេកម្មទ្ធងំមូ្េ។ គួ្រឱ្យកត់សមាគ េ់
ផ្សងដដ្រថា ប្កុម្អាយុដដ្េចូេរួម្កនុងកមាេ ងំពេកម្មខពស់ជាងបគ្គ្ឺ ប្កុម្
អាយុចបនេ ោះពី២៥-៣៤ឆ្ន  ំ ដដ្េមានស្រសតីចូេរួម្៨៩ភាគ្រយ និងបុរស
៩៨ភាគ្រយ។ ចដំណ្កឯប្កុម្អាយុចបនេ ោះពី៥៥-៦៤ឆ្ន  ំ គ្មឺានស្រសតី៧២
ភាគ្រយ និងបុរស៨៧ភាគ្រយ  នចូេរួម្កនុងកមាេ ងំពេកម្ម។ ដូ្បចនោះ
បគ្អាចសនមត នថា ស្រសតីចូេរួម្កនុងកមាេ ងំពេកម្មមានអប្តាតិចជាង
បុរសបៅប្គ្បប់្កុម្អាយុ ។ 
រូបភាពទី ១០: អប្តាចូេរួម្កមាេ ងំពេកម្មដបងដចកតាម្ប្កមុ្អាយុឆ្ន  ំ
២០១៧ គ្តិជាភាគ្រយ 

 

ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ១០០

១៥-១៩

២០-២៤

២៥-៣៤

៣៥-៤៤

៤៥-៥៤

៥៥-៦៤

ប្សី បុរស
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តារាងទី៤ នពនយេ់អពីំអប្តាចូេរួម្របស់ស្រសតី និងបុរសបៅ
កនុងមុ្ខរបរខុសៗគន ។ កនុងចបំណាម្មុ្ខរបរទ្ធងំអស់ដដ្េ នបង្កា ញ 
អនកបធវើការខាងជនំញកសិកម្ម រុកាខ ប្បមាញ់និងបនសាទ មានអប្តាខពស់
ជាងបគ្ ដដ្េមានអប្តា៣២ភាគ្រយកនុងចបំណាម្ស្រសតីទ្ធងំអស់ និង២៩
ភាគ្រយកនុងចបំណាម្បុរសទ្ធងំអស់។  បគ្អាចបប្បៀបបធៀបបនតបទៀតថា 
ស្រសតីមានអប្តាចូេរួម្កនុងវស័ិយបនោះខពស់ជាងបុរស ដដ្េមានស្រសតី៥២
ភាគ្រយ និងបុរស៤៨ភាគ្រយ។ ោ៉េ ងណាម្ញិ   វស័ិយបសវាកម្ម និង
អនកេក់ដូ្រ បៅដតប្សូបទ្ធញស្រសតីបប្ចើនជាងបុរស ដដ្េស្រសតីមានអប្តា៦៤
ភាគ្រយ និងបុរសមាន៣៦ភាគ្រយ ជាមុ្ខរបរឈរបៅេោំប់ខពស់ទី២
បនទ ប់ពីអនកបធវើការខាងជនំញកសិកម្ម រុកាខ ប្បមាញ់និងបនសាទ។ ប៉េុដនត
បបើប្កប កម្កបម្ើេមុ្ខរបរជាអនកប្គ្ប់ប្គ្ងវញិ ស្រសតីមានអប្តាប្តឹម្ដត
២៥ភាគ្រយប៉េុបណាណ ោះ បៅបពេដដ្េបុរសមានអប្តារហូតដ្េ់៧៥ភាគ្រ
យ។ ដូ្ចគន បនោះដដ្រ មានស្រសតីតិចតួចដដ្េ នចូេរួម្បៅកនុងមុ្ខង្ករជា
កងកមាេ ងំប្បោបអ់ាវុធ និងជាអនកបញ្ហជ មា៉េ សីុនបរាងចប្ក/មា៉េ សីុនទូបៅ 
និងអនកផ្សគុ ដំ្បំ ើង ដដ្េមានស្រសតីចូេរួម្ប្បមាណ្ជា៧ភាគ្រយ និងមាន
បុរសបប្ចើនជាង៩០ភាគ្រយបៅកនុងការង្ករបនោះ។   
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តារាងទី៤: ប្បជាជនដដ្េមានការង្ករបធវើ ដបងដចកតាម្ប្បបភ្ទមុ្ខរបរ 
និងតាម្បភ្ទ ឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ិតជាភាគ្រយ និងចនួំនសរុប 

 ប្បបភ្ទមុ្ខរបរ 
ការដបងដចក 
ភាគ្រយ 

ការដបងដចកតាម្ 
បភ្ទ 

ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស 
កមាេ ងំប្បោប់អាវុធ ០.១ ១.៧ ៤ ៩៦ 
អនកប្គ្ប់ប្គ្ង  ០.៤ ១.១ ២៥ ៧៥ 
អនកមានវជិាជ ជីវ់ៈ ៣.៦ ៣.៣ ៥១ ៤៩ 
អនកបបចចកបទសនិងអនកមាន
វជិាជ ជីវ់ៈពាក់ព័នធ 

១.១ ១.៨ ៣៦ ៦៤ 

បសមៀន ៤.១ ៥.៥ ៤១ ៥៩ 
អនកបធវើការខាងបសវាកម្ម និង
អនកេក់ដូ្រ 

២៣.៥ ១២.៦ ៦៤ ៣៦ 

អនកបធវើការខាងជនំញកសិកម្ម 
រុកាខ ប្បមាញ់និងបនសាទ 

៣២.៥ ២៨.៥ ៥២ ៤៨ 

អនកបធវើការខាងសិបបកម្មនិង
ការង្ករដដ្េទ្ធក់ទង 

២៣.១ ២៤.៨ ៤៧ ៥៣ 

ការបីញ្ហជ មា៉េ សីុនបរាងចប្ក 
មា៉េ សីុនទូបៅ និងអនកផ្សគុ ដំ្បំ ើង  

០.៥ ៧.៦ ៦ ៩៤ 
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មុ្ខរបរង្កយៗ ១១.១ ១៣.១ ៤៥ ៥៥ 
សរុបជាភាគ្រយ  ១០០ ១០០   

សរុបជាចនួំន(គ្ិតជាពាន់) ៤,២៨៣ ៤,៤៨៣   
ប្បភ្ព៖វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៧ 

បគ្អាចយេ់ នថាស្រសតី និងបុរសបៅដតមានការគ្តិប ើញខុស
គន  ឬប្តូវ នម្ជឈោា នខាងបប្ៅយេ់ប ើញខុសគន អពីំវជិាជ ជីវ់ៈការង្ករ
របស់គត់ ឬអាចនិោយ នថា ស្រសតី និងបុរសជួបប្បទោះនឹងបរោិកាស
ខុសគន បៅកនុងការចាបយ់កអាជីពណាមួ្យ។ បដ្ើម្បឱី្យកាន់ដតង្កយ
យេ់អពីំបញ្ហា បនោះ ជពូំកបនតបៅកនុងរ យការណ៍្បនោះនឹងបង្កា ញអពីំ
ការចូេរួម្របស់ស្រសតី និងបុរសបៅកនុងការអប់រដំដ្េបគ្សនមតថាវាជា
មូ្េោា នចា ំច់សប្មាប់ប្បជារាស្រសតប្គ្ប់រូបបដ្ើម្បឈីានបៅទទួេ ន  
ឱ្កាសការង្ករេអប្បបសើរបៅនថៃអនគ្ត។   

IV. ការសកិ្ារអ្ប់រ   
ការសិកាអប់រគំ្ជឺាសាព ន ឫជាម្បធា យកនុងការទទួេ ននូវ

ឱ្កាសជាបប្ចើនសប្មាប់ម្នុសសប្គ្ប់រូបបោយម្ិនដបងដចកពីបភ្ទ           
ពណ៌្សម្បុរ ជាតសិាសន ៍ ឫអាយុប ើយ។ ការទទួេ ននូវការសិកា
អប់រខំពស់ កអ៏ាចបធវើឱ្យជីវតិផ្ទេ ស់បតូ រនូវផ្សនត់គ្និំតអវជិជមាន និងចាប់យក
ឱ្កាសកាន់ដតបប្ចើនសប្មាប់ជាការអភ្ិវឌឍន៍ខេួនផ្សងដដ្រ។ បៅកនុងរ យ
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ការណ៍្អបងាតបសដ្ាកចិចសងគម្កចិចកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៧  នបង្កា ញអពីំ
ទិនននយ័មួ្យចនួំនោ៉េ ងចាស់អពីំគ្មាេ តបយនឌ័រកនុងការអប់រ ំ និងមូ្េ
បហតុដដ្េម្និ នចូេបរៀន កដូ៏្ចជាភាគ្រយននកប្ម្ិតសិកាអប់រដំដ្េ
ទទួេ នដផ្សអកបេើបភ្ទ និងតបំន់ភូ្ម្សិាស្រសត។ ដូ្ចគន បនោះផ្សងដដ្រ បោយ
ដផ្សអកបៅបេើរ យការណ៍្សននិ តអប់រឆំ្ន ២ំ០១៩ ចនួំនស្រសតីដដ្េ ន
បញ្ចប់ការសិកាថាន ក់បប្កាយឧតតម្សិកាបៅមានកប្ម្ិតទ្ធបជាងបុរស
បៅប ើយ។ 

១. ទិននន័យសតីពីការអប់រដំ្កប្សង់ពីរ យការណ៍្ អបងាតបសដ្ាកិចច 
សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

តារាងទី៥ ខាងបប្កាម្    នបង្កា ញអពីំភាគ្រយននស្រសតីដដ្េម្ិន
 នបញ្ចប់ថាន ក់បឋម្សិកាមានអប្តាខពស់ជាងបុរស បោយស្រសតីមាន
ប្បមាណ្ជា៣៩ភាគ្រយ   ចដំណ្កបុរសមានប្បមាណ្ជា៣២ភាគ្រយ
ប៉េុបណាណ ោះ។ អប្តាស្រសតីដដ្េទទួេ នការអប់រមំានកប្ម្ិតទ្ធបជាងបុរស
បសទើរដតប្គ្បក់ប្ម្តិចាប់ពីកប្ម្តិបឋម្សិកាដ្េ់កប្ម្ិតឧតតម្សិកា។  
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តារាងទី៥៖ ការទទួេ នការសិកាអប់រសំប្មាប់ប្បជាជនដដ្េមាន
អាយុ២៥ឆ្ន បំ ើង ដបងដចកតាម្កប្ម្ិតសិកាអប់រ ំ និងតាម្បភ្ទ ឆ្ន ំ
២០១៧ គ្តិជាភាគ្រយ 
កប្ម្តិសិកាអប់រដំដ្េទទួេ ន ស្រសតី បុរស 
គម ន ឬ មានការសិកាអបរ់តំិចតួច ២៣,៨ ១២,៣ 
ម្ិន នបញ្ចប់បឋម្សិកា ៣៨,៧ ៣២,១ 
 នបញ្ចប់បឋម្សិកា ១៩,៤ ២៤,៧ 
 នបញ្ចប់ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូ្ម្ិ        
(អនុវទិាេ័យ) 

៩,៦ ១៤,៤ 

 នបញ្ចប់ម្ធយម្សិកាទុតិយភូ្ម្ិ     
(វទិាេ័យ) 

៤,៣ ៨,៧ 

ការសិកាអប់របំប្កាយម្ធយម្សិកា ៤,១ ៧,៨ 
ការសិកាអប់របំផ្សសងបទៀត (ដដ្េ ន
បញ្ហជ ក់) 

០,០ ០,០ 

សរុប ១០០ ១០០ 
ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

រូបភាពបនទ បប់ង្កា ញពីភាគ្រយននស្រសតី និងបុរសទ្ធងំអស់ដបង
ដចកតាម្កប្ម្តិសិកា អប់រដំដ្េទទួេ ន និងតបំន់ភូ្ម្ិសាស្រសត។ មាន



 

អគ្គបេខាធិការោា នរដ្ាសភា 36 

 

ការខុសគន ខាេ ងំននកប្ម្តិសិកាអប់ររំវាងបុរស និងស្រសតី និងតបំនភូ់្ម្សិា
ស្រសតបៅកនុងប្បបទសកម្ពុជា។ អប្តារបស់ស្រសតីដដ្េម្ិនមាន ឬមានការ
សិកាអប់រតំចិតួច និងម្និ នបញ្ចបប់ឋម្សិកា មានអប្តាខពស់ជាង
បុរសបៅប្គ្បត់បំនទ់្ធងំអស់។ 

 អប្តាប្បជាជនដដ្េ នបញ្ចប់ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូ្ម្ិ (អនុវទិា
េ័យ) រហូតដ្េ់ថាន ក់សិកាកប្ម្តិខពស់ មានអប្តាខពស់បៅកនុងរាជធានី
ភ្នបំពញជាងតបំនទី់ប្បជុជំនបផ្សសងៗ និងតបំន់ជនបទបផ្សសងៗបទៀត ប៉េុដនតអ
ប្តារបស់ស្រសតីគ្ឺទ្ធបជាងបុរសបៅប្គ្ប់តបំន់។ 
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រូបភាពទី១១៖ ការទទួេ នការសិកាអប់រសំប្មាប់ប្បជាជនដដ្េមាន
អាយុ២៥ឆ្ន បំ ើងដបងដចកតាម្កប្ម្តិសិកាអប់រ ំ តាម្បភ្ទនិង តបំន់
ភូ្ម្ិសាស្រសតឆ្ន ២ំ០១៧ គ្តិជាភាគ្រយ 

 
ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

រូបភាពទី១២ បង្កា ញថាអប្តាស្រសតីបញ្ចបម់្ធយម្សិកាបឋម្ភូ្ម្ិ
(អនុវទិាេ័យ) មានកប្ម្ិតទ្ធបជាងបុរសកនុងចបំណាម្ប្កុម្អាយុទ្ធងំ
អស់ បេើកដេងដតប្កុម្អាយុ១៨-២៤ ដដ្េអប្តាស្រសតីនិងបុរស ន
បញ្ចប់អនុវទិាេ័យមានបសទើរដតបសមើគន ។ បយើងអាចសនមត នថាស្រសតី
ទទួេ នការអប់រកំាន់ដតប្បបសើរ បបើបប្បៀបបធៀបបៅនឹងអតតីកាេ 

០
១០
២០
៣០
៤០
៥០
៦០

ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស

កម្ពុជា រាជធានីភ្នបំពញ ទីប្បជុជំនបផ្សសងៗ ទីជនបទបផ្សសងៗ
គម ន ឬ មានការសិកាអប់រតំចិតួច ម្និ នបញ្ច ប់បឋម្សិកា
 នបញ្ច ប់បឋម្សិកា  នបញ្ច ប់ម្ធយម្សិកាបឋម្ភូ្ម្ ិ (អនុវទិាេ័យ)
 នបញ្ច ប់ម្ធយម្សិកាទុតយិកូម្ ិ(វទិាេ័យ) ការសិកាអប់របំប្កាយម្ធយម្សិកា
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បោយបយើងប ើញថាប្កមុ្អាយុ៣៥-៤៤ និងប្កុម្អាយុ  ៤៥-៥៤ ស្រសតី
 នបញ្ចបក់ារសិកាបៅអនុវទិាេ័យតិចជាងបុរស។ 
រូបភាពទី១២៖ ប្បជាជនមានអាយុ១៨ឆ្ន បំ ើង ោ៉េ ងតិចណាស់ ន
បញ្ចបក់ប្ម្ិតម្ធយម្សិកា (អនុវទិាេ័យ)ដបងដចងតាម្ប្កមុ្អាយុ និង
តាម្បភ្ទ ២០១៧ (គ្ិតជាភាគ្រយ) 

 
ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
បៅកនុងតារាងទី៦បង្កា ញពីអប្តាប្បជាជនដដ្េមានអាយុ៦ឆ្ន បំ ើងបៅ
ដដ្េម្ិនធាេ បចូ់េបរៀនបោយដបងដចកតាម្ប្កុម្អាយុនិងបភ្ទ។  ស្រសតី
ដដ្េម្ិនធាេ បចូ់េបរៀនមានអប្តាខពស់ជាងបុរសបសទើរដតប្គ្ប់ប្កុម្អាយុ 
បេើកដេងដតកនុងប្កុម្អាយុ១៥-២៤ ដដ្េអប្តាបុរសមានខពស់ជាងស្រសតី

០
១០
២០
៣០
៤០
៥០
៦០

ស្រសតី បុរស
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តិចតួច។ ស្រសតីចាប់ពីអាយុ៦៥ឆ្ន បំ ើងបៅ ដដ្េម្ិន នចូេបរៀនមាន
ខពស់ជាងបគ្ មានប្បមាណ្៥៧ភាគ្រយននស្រសតី និង១៨ភាគ្រយននបុរស ។ 
តារាងទី៦៖ ប្បជាជនដដ្េម្និ នចូេបរៀនដបងដចកតាម្ប្កមុ្អាយុ 
និងបភ្ទ ឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ិតជាភាគ្រយ 
ប្កុម្អាយុ  ស្រសតី បុរស 
៦+ ១៥,២ ៨,១ 
៦-១៤ ៤,៨ ៣,៤ 
១៥-២៤ ២,៩ ៣,៦ 
២៥-៣៤ ១១,០ ៨,៨ 
៣៥-៤៤ ២១,០ ១២,៨ 
៤៥-៥៤ ២៤,១ ១៤,៥ 
៥៥-៦៤ ៣១,២ ១៣,៨ 
៦៥+ ៥៧,២ ១៨,០ 

ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

រដ្ាធម្មនុញ្ាននប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជាឆ្ន ១ំ៩៩៣ មាប្តា៦៨ និងចាប់
សតីពីការអប់រឆំ្ន ២ំ០០៧ មាប្តា៣១ ទទួេសាគ េ់ថាការទទួេ នការ
អប់រជំាមូ្េោា នរយ់ៈបពេ៩ឆ្ន គំ្ឺជាសិទធិរបស់បកមងប្បុសនិងបកមងប្សី
ប្គ្ប់រូប។ កម្ពុជាកជ៏ាប្បបទសហតថបេខីននអនុសញ្ហា អនតរជាតិសតីពីការ
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េុបប ំត់រាេ់ទប្ម្ងន់នការបរ ើសបអើងប្បឆ្ងំនឹងនរបីភ្ទ។ កម្ពុជាបបតជាា
េុបប ំត់រាេ់ការបរ ើសបអើងបេើបកមងប្សី និងស្រសតីកនុងការអប់រ ំ ប្សបតាម្
មាប្តា១០ននអនុសញ្ហា បនោះ។ បោងតាម្ចាប់ ឪពុកមាត យប្តូវបញ្ជូ នកូន
បៅសាោបរៀនបៅបពេពួកបគ្ឈានដ្េ់អាយុ៦ឆ្ន  ំការបញ្ចបថ់ាន កអ់នុ
វទិាេ័យគ្ចឺា ំច់បផុំ្សត។ តារាងទី៧បង្កា ញពីមូ្េបហតុននការម្ិន ន
ចូេបរៀនកនុងចបំណាម្ប្បជាជនដដ្េមានអាយុបប្កាម្១៨ឆ្ន ។ំ មូ្េ
បហតុចបំងននការម្និ នចូេបរៀនទ្ធងំបុរសនិងស្រសតីគ្ឺបញ្ហា បសដ្ាកិចច
ប្គ្សួារនិងការជួយបធវើការង្ករប្គ្ួសារ។ បទ្ធោះជាោ៉េ ងណាកប៏ោយមូ្េ
បហតុដដ្េម្និ នចូេបរៀនបោយសារដតការេ ំកកនុងការបរៀនសូប្ត
គ្ឺមានតិចតួចសប្មាប់ស្រសតី។ 
តារាងទី៧៖ មូ្េបហតុដដ្េម្ិន នចូេបរៀនកនុងចបំណាម្ប្បជាជន
ដដ្េអាយុចាប់ពី៦ដ្េ់១៧ឆ្ន  ំ ដបងដចកតាម្បភ្ទ ឆ្ន ២ំ០១៧ គ្ិតជា
ភាគ្រយ 
មូ្េបហតុដដ្េម្និ នចូេបរៀន ស្រសតី បុរស 
ម្ិនចង់បរៀន ១០,៨ ១៣,៣ 
បរៀនម្និពូដក ៥,៤ ១៣,៥ 
ម្ិនមានសាោសម្ប្សប/សាោបៅ
ឆ្ៃ យបពក  គម នប្គ្/ូគម នសមាភ រ់ៈ 

១,៣ ០,៥ 
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នថេសាោខពស់បពក - - 
ប្តូវជួយរកចណូំ្េឱ្យប្គ្សួារ ៣៦,៦ ៣៦,៦ 
ប្តូវជួយបធវើការង្ករផ្សទោះ ១៨,៨ ១៤,៥ 
ប្កីប្កបពក ៨,៧ ៦,១ 
បោយសារពិការភាព - បោយសារជងំឺរ
យ់ៈបពេដវង (ជាង ៣ ដខ) ៥ ៤,១ 

បៅបកមងបពក ១២,១ ១០,៩ 
បផ្សសងៗ ១,៣ ០,៥ 
សរុប ១០០ ១០០ 

ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ: អបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២. ទិននន័យសតីពីការអប់រដំ្កប្សង់ពីរ យការណ៍្ប្បចាឆំ្ន រំបស់
ប្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

បោងតាម្រ យការណ៍្ប្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩របស់ប្កសួងអប់រយុំវ 
ជន និងកឡីា  នពនយេ់បដនថម្បទៀតថាស្រសតី និងបុរសដដ្េមានសញ្ហា
បប្ត បរញិ្ហា បប្តរង និងបរញិ្ហា បប្ត មានអប្តាបសទើរដតបសមើគន ទ្ធងំបៅ
ដ្ណំាកក់ាេននការចុោះបឈាម ោះនិងបញ្ចបក់ារសិកា។ ប៉េុដនតស្រសតីហាក់ដូ្ច
ជាម្ិនសូវ នសិកាថាន កអ់នុបណ្ឌិ ត ឫនិងបណ្ឌិ ត ទ្ធងំចនួំនននការចុោះ
បឈាម ោះនិងបញ្ចប់ការសិការបស់ស្រសតីគ្ទឺ្ធបជាងបុរស។ មានស្រសតីចនួំន 
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២៣ភាគ្រយនិងបុរស៧៧ភាគ្រយ នចុោះបឈាម ោះចូេបរៀនវគ្គសិកាអនុ
បណ្ឌិ ត ជាេទធផ្សេមានស្រសតី២៥ភាគ្រយ និងបុរស៧៥ភាគ្រយដដ្េ
 នបញ្ចបក់ារសិកា។ ដូ្ចគន បនោះដដ្រ មានស្រសតី៦ភាគ្រយនិង បុរស៩៤
ភាគ្រយ  នចុោះបឈាម ោះសប្មាប់វគ្គសិកាថាន ក់បណ្ឌិ ត ជាេទធផ្សេមាន 
ស្រសតី១៣ភាគ្រយ និងបុរស៨៧ភាគ្រយ នបញ្ចបក់ារសិកា។ ដូ្បចនោះ
អាចសននិោា ន នថាប្បសិនបបើស្រសតីមានឱ្កាសបនតការសិកាថាន ក់ឧតតម្
ពួកបគ្អាចនឹងមានេទធភាពបញ្ចបថ់ាន កសិ់កា នដូ្ចបុរសដដ្រ។ 
រូបភាពទី១៣៖ ចនួំនស្រសតីនិងបុរសចុោះបឈាម ោះនិងបញ្ចបក់ារសិកាពី
បរញិ្ហា បប្តរងដ្េ់ថាន ក់បណ្ឌិ ត ឆ្ន  ំ២០១៨ គ្តិជាភាគ្រយ 

 
ប្បភ្ព៖ ប្កសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, សននិ តអប់រឆំ្ន  ំ២០១៩, ការអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កនុងឆ្ន សិំកា ២០១៧-២០១៨ ដដ្េ ន
ប ោះពុម្ពផ្សាយកនុងឆ្ន  ំ២០១៩ 

០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ១០០

ការចុោះបឈាម ោះ
បញ្ច ប់ការសិកា
ការចុោះបឈាម ោះ

បញ្ច ប់ការសិកា
ការចុោះបឈាម ោះ

បញ្ច ប់ការសិកា
ការចុោះបឈាម ោះ

បញ្ច ប់ការសិកា

បរ
ញ្ហ
ាប័
ប្ត

រង
បរ
ញ្ហ
ាប័
ប្ត
អនុ
បណ្
ឌ ិត

បណ្
ឌ ិត

ស្រសតី បុរស
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គួ្រឱ្យកតស់មាគ េ់ផ្សងដដ្រថា ប្សបតាម្និនន ការសកេ ប្កសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកឡីា នោក់បចញនូវប្កបខណ្ឌ បគេនបោ យអាយសីុ
ធីបៅកនុងប្បព័នធអប់រ។ំxxvi ការបធវើដបបបនោះអាចជួយបបងាើនប្បសិទធភាពផ្សត
េ់ព័តម៌ានប្គ្បប់្គន់សប្មាបក់ារសបប្ម្ចចិតត បោយដផ្សអកបេើភ្សតុតាង។    
បេើសពីបនោះបទៀតវាជួយបេើកកម្ពស់ការបបប្ងៀន និងការបរៀនសូប្តដ្េ់
ប្គ្ូនិងសិសសទ្ធងំអស់ជាពិបសសបេើមុ្ខវជិាជ  STEAM (វទិាសាស្រសត បបចចក
វទិា វសិវករ សិេប់ៈ និងគ្ណិ្តវទិា)។ យនតការទ្ធងំបនោះរួម្មាន៖ 

១. អនុវតតការប្គ្ប់ប្គ្ង  និងដ្បំណ្ើ រការរដ្ា េថម ីបដ្ើម្បបីធវើទបំនើប
កម្មការអនុវតតនិងបបងាើនប្បសិទធភាព តមាេ ភាពនិងប្បសិទធភាពនន
អភ្ិ េកចិចវស័ិយអប់រនិំងការប្តួតពិនិតយការអនុវតត។ 
២. បញ្ចូ េបបចចកវទិាព័តម៌ានវទិាបៅជាឧបករណ៍្បបប្ងៀន ការ

បរៀន និងដចករដំេកចបំណ្ោះដ្ងឹបៅទូទ្ធងំវស័ិយអប់រ ំ បដ្ើម្បបីពំាកប់បំ៉េន
និសសតិនូវចបំណ្ោះដ្ងឹនិងជនំញបបចចកវទិាព័តម៌ានវទិាបដ្ើម្បបីប្តៀម្
ផ្ទេ ស់បតូ របៅរកការង្ករពិភ្ពបោកបៅសតវតសរទី៍២១ ។ 
 យនតការទ្ធងំបនោះ នចូេរួម្ចដំណ្កជួយបេើកកម្ពស់ការអប់រ ំ
ស្រសតីកនុងបរបិទឌជីីថេ បដ្ើម្បអីាចជួយសប្ម្ចួសម្តថភាពស្រសតីកនុងការចាប់
យកឱ្កាសការង្ករ និងបឆេើយតបបៅនឹងបញ្ហា របស់ស្រសតីកនុងយុគ្សម្យ័
បបចចកវទិា។ 
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V. បញ្ហា សេុភាព 

ការអប់របំ្តូវ នបគ្សនមតថាជាធាតុផ្សសមួំ្យដ្៏សខំាន់បៅកនុងការ
បឈាងចាបយ់កមុ្ខតដំណ្ងខពស់ និងមានេទធភាពចូេរួម្កនុង
នបោ យ ោ៉េ ងណាម្ញិសុខភាពកជ៏ាកតាត មួ្យសខំាន់មួ្យដដ្េគួ្រ
បេើកយកម្កសិកាដដ្រ។ បោយសបងាតប ើញតណំាងស្រសតីបៅកនុងតួនទី
ជាអនកដ្កឹនមំានតិច បៅកនុងរចនសម្័ពនធ និងសាថ នប័ននន ដូ្ចដដ្េ
 នបេើកប ើងបង្កា ញបៅកនុងជពូំកខាងបដ្ើម្ននរ យការណ៍្បនោះ វាគួ្រ
ដតមានការពិភាកា ថាបតើអវីជាមូ្េបហតុដដ្េជោះឥទធិពេបេើ តុភូ្ត
បនោះ។ ទនទឹម្នឹងមានកតាត ជាបប្ចើន ដដ្េមានឥទធិពេបោយផ្ទទ េ់ និង
បោយប្បបោេបៅបេើេទធភាពរបស់ស្រសតីបៅកនុងការចាបយ់កនូវមុ្ខ
តដំណ្ងជាអនកដ្ឹកន ំ  បញ្ហា សុខភាពក៏មានទនំកទ់នំងបៅនឹងឱ្កាស
កនុងការឈានបៅរកសកាត នុពេរបស់ពួកបគ្ដដ្រ។ បគ្ នរកប ើញថា
សុខភាពផ្សេូវបភ្ទ និងសុខភាពបនតពូជ បៅកនុងចបំណាម្ស្រសតីវយ័បកមង និង
បកមងប្សី មានទនំកទ់នំងបៅនឹងកប្ម្តិននឱ្កាសរបស់ពួកបគ្បៅកនុងការ
ទទួេ នការសិកាខពស់។ ការសិកាមួ្យចនួំន នរកប ើញថាការ
បរៀបការបៅវយ័បកមង និងការមាននផ្សទបពាោះរបស់បកមងជទំង់ អាចនឱំ្យពួក
បគ្ ត់បង់ឱ្កាសកនុងការទទួេ នការសិកាខពស់ ដដ្េទនំងជានឱំ្យ
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ពួកបគ្ម្និអាចប្បកួតប្បដជងបោយបសមើភាពជាមួ្យនឹងប្កុម្បុរសបៅ
កនុងមុ្ខតដំណ្ងជាអនកដ្ឹកន។ំxxvii xxviii xxix 

បៅកនុងជពូំកបនោះ េកខខណ្ឌ សុខភាពរបស់ស្រសតីនឹងប្តូវ នបេើក
យកម្កពិភាកា បដ្ើម្បអីាចដសវងយេ់កាន់ដតចាស់ពីសាថ នភាពដដ្េ
ស្រសតី និងបកមងប្សីកពុំងសថិតបៅឫជួបប្បទោះ ដដ្េប្បដហេជាកតាត រាងំសទោះ
សប្មាបពួ់កបគ្បៅកនុងការឈានបៅកានត់ដំណ្ងជាអនកដ្ឹកន។ំ សាថ ន
ភាពសុខភាពរបស់ស្រសតី និងបកមងប្សីបៅកនុងប្បបទសកម្ពុជាបៅកនុងជពូំក
បនោះ នឹងបផ្ទត តបៅបេើការរងរបួស និងជងំឺជាទូបៅ ប្ពម្ទ្ធងំសុខភាព
ដដ្េទ្ធកទ់ងបៅនឹងសាថ នភាពចណំ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដដ្េជាបរឿយៗ
ដតងជោះឥទធិពេបៅបេើឱ្កាស និងសុខមាេភាពរបស់ស្រសតី និងបកមងប្សី
បៅនថៃអនគ្ត។ បញ្ហា សុខភាពទ្ធកទ់ងនឹងអបំពើហិងាពីនដ្គូ្សនិទធសាន េ 
និងអបំពើហិងាកនុងប្គ្ួសារដដ្េមានឥទធិពេោ៉េ ងខាេ ងំកាេ បៅបេើសុខ
ភាព និងជីវតិស្រសតី នឹងប្តូវបេើកប ើងម្កពិភាកាផ្សងដដ្រ។ 
១. ជងំ ឺនិងការរងរបួស  

បោយដផ្សអកបេើអបងាតបសដ្ាកិចច-សងគម្កិចចកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៧ ជា
សរុបកនុងចបំណាម្ប្បជារាស្រសតទ្ធងំអស់ មាន១៥ភាគ្រយជាប្បជារាស្រសត
ដដ្េធាេ ប់មានជងំ ឺ ឬរងរបួសបៅ៣០នថៃមុ្ន។ ទិននន័យដដ្េដបងដចក
តាម្បភ្ទ នបង្កា ញថាបៅកនុងចបំណាម្១៥ភាគ្រយននអនកធាេ បម់ាន
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ជងំឺ ឫរបួសពីដខមុ្នបនោះមានស្រសតីចនួំន១៧ភាគ្រយ កនុងចបំណាម្ស្រសតីទ្ធងំ
អស់ នឹងមានបុរស១២ភាគ្រយបធៀបនឹងបុរសទ្ធងំអស់។ ទិននន័យនន
ចនួំនភាគ្រយបនោះមានភាពខុសគន រវាងបយនឌ័រទ្ធងំពីរបនោះ ចបំពាោះ
េកខខណ្ឌ ននការមានជងំ ឺ និងរងរបួស។ គួ្រឱ្យកត់សមាគ េ់ផ្សងដដ្រថា 
ភាពខុសគន ននចនួំនភាគ្រយបនោះគ្កឺានដ់តខាេ ងំបៅកនុងចបំណាម្ប្បជា
ពេរដ្ាដដ្េមានអាយុចាប់ពី៣០-៦០ឆ្ន បំ ើងបៅ។ ជាសរុបស្រសតីបៅកនុង
ប្គ្បប់្កុម្អាយុទ្ធងំអស់ហាក់បីដូ្ចជាមានបទពិបសាធន៍មានជងំ ឺ ឫរង
របួសបប្ចើនជាងបុរស។ xxx 
២. សាថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាពាហ៍ពិពាហ៍វយ័បកមង និងនដ្គូ្រវយ័បកមង 

ចណំ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ដដ្េបងាប់នយ័ថាមានសម្ព័នធភាពផ្សេូវ
បភ្ទ) បបើបទ្ធោះបជីាម្និកណំ្ត់ដតប្តមឹ្បនោះ ដតវាជាកតាត កណំ្ត់ដបប
សងគម្មួ្យបៅបេើសាថ នភាពសុខភាពរបស់ពួកបគ្ និងពាក់ព័នធបៅនឹង
បញ្ហា អបំពើហិងាកនុងប្គ្សួារ អបំពើហិងាពីនដ្គូ្សនិទធសាន េ អបំពើហិងាផ្សេូវ
បភ្ទ និងសុខភាពមាតាជាបដ្ើម្។ បគ្ទទួេសាគ េ់ោ៉េ ងទូេទូំោយថា
អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារអាចនឱំ្យមានបប្គោះថាន ក់ដ្េ់ជីវតិចបំពាោះកុមារ 
និងបកមងវយ័ជទំង់។xxxi អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារអាចនឱំ្យមានការប្បថុយ
ប្បថានខពស់ចបំពាោះការឆេងជងំកឺាម្បរាគ្ ម្ហារកីសបូន ទទួេម្រណ្់ៈ
ភាពក ុំងបពេសប្មាេ ទនទឹម្នឹងបនោះបកមងប្សីអាចនឹងមានភាព
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ប្បថុយប្បថានបៅកនុងការសប្មាេកូនម្និប្គ្ប់ដខ ប្បឈម្នឹងការសាេ ប់
ទ្ធរក រកុឺមារ។xxxii បោយមូ្េបហតុបនោះ ការសិកាដសវងយេ់ពីសាថ ន
ភាពននការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វយ័បកមងរបស់ស្រសតីបៅកនុងប្បបទសកម្ពុជា
គ្ឺចា ំចណ់ាស់ បដ្ើម្បអីាចយេ់ឱ្យកាន់ដតចាស់ពីសាថ នភាពសុខភាព 
និងសុខមាេភាពរបស់ស្រសតី និងឈានបៅដសវងយេ់ពីេទធភាពននតួ
នទីជាអនកដ្កឹនរំបស់ស្រសតី។ 

បៅកនុងចាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ននប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ការ
អនុញ្ហា តសបុំប្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្េ់បុគ្គេណាដដ្េមានអាយុបប្កាម្
១៨ឆ្ន  ំ ទ្ធងំស្រសតី និងបុរសជាបរឿងខុសចាបប់ៅកនុង េុោះប្តាដតមានការ
អនុញ្ហា ពីឪពុកមាត យ/អាណាពា េ ឫការបញ្ហជ ក់អតាថ ធិនភាព។ បបើ
បទ្ធោះជាោ៉េ ងបនោះកតីអនីតជិនប្តូវមានអាយុោ៉េ ងតចិ១៧ឆ្ន ។ំxxxiii  ប៉េុដនត
ការបរៀបការបប្កាម្អាយុកណំ្ត់ ម្ិនដម្នម្និមានបកើតប ើងបនោះបទបៅ
កនុងសងគម្កម្ពុជា។ តារាងទី៨ខាងបប្កាម្ នបង្កា ញថា៦.៦ភាគ្រយនន
ស្រសតីទ្ធងំអស់ដដ្េមានអាយុ៤៥ ដ្េ់៤៩ឆ្ន  ំនរាយការណ៍្ថា ពួកបគ្
 នចាបប់ផ្សតើម្ជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅអាយុ១៥ឆ្ន  ំ ក ុំងបពេដដ្េ
មានបុរសដត០.៦ភាគ្រយប៉េុបណាណ ោះដដ្េចាបប់ផ្សតើម្ជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍
បៅកនុងប្កុម្អាយុដូ្ចគន ។ វា៉េ រយី៉េង់ដដ្េដផ្សអកបៅបេើបយនឌ័រនន
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អនីតិជនបនោះ នបង្កា ញថា១.៥ភាគ្រយននស្រសតី 
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និងបកមងប្សីកនុងប្កុម្អាយុ១៥-១៩ឆ្ន  ំ និង១.៩ភាគ្រយននស្រសតីប្កុម្អាយុ
២០-២៤ឆ្ន  ំ ននអនកបឆេើយតបនឹងការអបងាតបនោះ នអោះអាងថាពួកបគ្
បរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅអាយុ១៥ឆ្ន  ំ ខណ្់ៈដដ្េគម នតួបេខរកប ើញ
ដបបបនោះបទសប្មាប់ប្កុម្បុរស។ ជាការពិតណាស់ ការឆ្ប់បរៀបការ និង
មានសម្ព័នធភាពផ្សេូវបភ្ទបៅកនុងវយ័បកមង និងម្ិនទ្ធន់បពញវយ័ អាច
ប្បឈម្បៅនឹងការកាេ យជាមាត យវយ័បកមង។ អងគការយូនីបសហវ(២០១៩)
 នអោះអាងថា ការបរៀបការបៅវយ័បកមងដតងមានទនំក់ទនំងបៅនឹង
ការមាននផ្សទបពាោះបៅវយ័បកមង ការោចឆ់្ៃ យពីសងគម្ ប ោះបង់បចាេការ
សិកា និងង្កយរងបប្គោះបោយអបំពើហិងាកនុងប្គ្សួារ។ កតាត ទ្ធងំបនោះ
អាចនឹងបធវើឱ្យស្រសតី និងបកមងប្សីមានឱ្កាសកាន់ដតតិចតួចបៅកនុងការចូេ
រួម្សកម្មភាពនន។xxxiv 
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តារាងទី៨៖ ភាគ្រយននស្រសតី និងបុរសអាយុ១៥-៤៩ឆ្ន ដំដ្េបរៀបអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដ្បូំងបៅតាម្អាយុជាកោ់ក ់ បោយដផ្សអកបៅបេើប្កមុ្អាយុ
បចចុបបនន កនុងប្បបទសកម្ពុជាឆ្ន  ំ២០១៤ 

 
 

ចណំា៖ំ អាយុននការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាជាអាយុដដ្េអនកបឆេើយចាប់បផ្សតើម្រស់បៅ
ជាមួ្យនដ្គូ្ របឺតបី្បពនធបេើកទីមួ្យ។  
na: មិ្នមានទិននយ័ 
ប្បភ្ព៖ វទិាសាថ នជាតិសថិតិ់ៈ អបងាតប្បជាសាស្រសត និងសុខភាពបៅកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤ 

អាយុបចចុបបនន  
ភាគ្រយបរៀបការដ្បូំង ដបងដចកតាម្

អាយុជាក់ោក់៖   
 ១៥     ១៨      ១៥       ១៨ 

  ស្រសតី បុរស 
១៥-១៩ ១,៤ na ០ na 
២០-២៤ ១,៩ ១៨,៥ ០ ៣,៦ 
២៥-២៩ ២,៧ ១៨,៦ ០ ៣,៩ 
៣០-៣៤ ៣,៧ ២៤,៥ ០,២ ១០,៨ 
៣៥-៣៩ ៥,៤ ២៩,៥ ០,១ ១០,៣ 
៤០-៤៤ ៥,១ ៣០,៣ ០,២ ៧,៨ 
៤៥-៤៩ ៦,៦ ២៨,២ ០,៧ ១០,៨ 
២៥-៤៩ ៤,៤ ២៥,៤ ០,២ ៨,៥ 
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៣. អបំពើហិងាបេើស្រសតី 

ដូ្ច នបេើកប ើងខាងបេើ អបំពើហិងាបេើស្រសតីគ្ជឺាសូចនករមួ្យ
កនុងចបំណាម្សូចនករទ្ធងំឡាយននភាពរងបប្គោះ និងហានិភ្័យ ដផ្សនក
សុខភាពស្រសតី។ វាកជ៏ាកតាត រួម្ចដំណ្កដ្៏សខំាន់ដដ្េនឱំ្យខូចខាតដ្េ់
សកាត នុពេ និងឱ្កាសរបស់ស្រសតីកនុងការបដំបកពិោនកញ្ចក់បដ្ើម្បទីទួេ
 នមុ្ខតដំណ្ងខពស់កនុងការង្ករ។ ខណ្់ៈកពុំងប្បឈម្នឹងភាពេបំអៀង
ននផ្សនតគ់្និំតបយនឌ័រមួ្យចនួំន ស្រសតីកម្ពុជាក៏ដូ្ចជាស្រសតីទូទ្ធងំពិភ្ពបោក
 នរងបប្គោះបោយសារអបំពើហិងាជាយូរម្កបហើយ។ អបំពើហិងាកនុង
ប្គ្សួារ របំោភ្បសពសនថវ់ៈ និងអបំពើជួញដូ្រម្នុសសគ្ឺជាទប្ម្ងជ់ារួម្
មួ្យននអបំពើហិងាដដ្េស្រសតី និងបកមងប្សីប្បឈម្។ 

ការអបងាតថាន ក់ជាតិមួ្យសតីពីសុខភាពនិងបទពិបសាធន៍ជីវតិស្រសតី 
ដដ្េ នបធវើជាមួ្យស្រសតីមានអាយុចបនេ ោះពី១៥-៦៤ឆ្ន  ំ បៅកម្ពុជា  ន
បង្កា ញថាស្រសតី៣០ភាគ្រយ ធាេ ប់ឆេងកាត់អបំពើហិងាបេើរាងកាយ ផ្សេូវ
បភ្ទ ផ្សេូ វចិតត និងបសដ្ាកចិច។ បៅកនុងអបងាតបនោះបង្កា ញថាប្បដហេជាមាន
ស្រសតីមាន ក់កនុងចបំណាម្៥នក់ ដដ្េមានអាយុចបនេ ោះពី១៥-៦៤ឆ្ន  ំ ធាេ ប់
ទទួេរងអបំពើហិងារាងកាយនិង/ឬផ្សេូវបភ្ទពីនដ្គូ្សនិទធសាន េ ោ៉េ ង
បហាចណាស់ម្តងកនុងជីវតិរបស់ពួកបគ្ និងមានស្រសតី៣២ភាគ្រយដដ្េ
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ធាេ បម់ាននដ្គូ្(មាន ក់កនុងចបំណាម្៣នក់)  នរាយការណ៍្ថាឆ្េ ប់រងការ
បពំានផ្សេូវចិតតពីនដ្គូ្សនិទធសាន េរបស់ពួកបគ្។ ស្រសតីភាគ្បប្ចើនដដ្េធាេ ប់រង
អបំពើហិងា នអោះអាងថា  នទទួេរងបប្គោះននអបំពើបនោះបេើសពីម្តង។ 
កាន់ដតធៃន់ធៃរជាងបនោះបៅបទៀតបនោះគ្ឺ៣ភាគ្៤ននស្រសតីដដ្េធាេ ប់រងអបំពើ
ហិងាបេើរូបរាងកាយនិង/ឫផ្សេូវបភ្ទអោះអាងថា នរងអបំពើដដ្េមាន
សភាពធៃន់ធៃរ។ ការសាទ បសទង់ម្តដិ្ដដ្េ នបង្កា ញផ្សងដដ្រថាមានស្រសតី
២០ភាគ្រយម្ិន នប្ពម្បប្ពៀងកនុងការរួម្បភ្ទដ្បូំងបនោះបទ ឫអាច
និោយ នថានដ្គូ្ នរបំោភ្បសពសនថវ់ៈពួកគត់។ អបំពើហិងាផ្សេូវ
បភ្ទ និងរាងកាយហាក់បកើតប ើងរួម្គន ពីបប្ពាោះេទធផ្សេអបងាតរក
ប ើញថា ចនួំនបសទើរដតពាក់កណាត េននជនរងបប្គោះផ្សេូវបភ្ទ ក៏រងអបំពើ
ហិងាបេើរាងកាយផ្សងដដ្រ។ របួសបេើរាងកាយបោយ អបំពើហិងាហាក់
មានរយ់ៈបពេយូរសប្មាប់ស្រសតីពិការ។xxxv ខណ្់ៈ ដដ្រ អបំពើហិងាកនុង
ប្គ្សួារជាបញ្ហា សុខភាពស្រសតីទូបៅ អបំពើរបំោភ្បសពសនថវ់ៈ ការ
បបៀតបបៀន និងបពំានផ្សេូវបភ្ទបផ្សសងៗបទៀត  នបធវើឱ្យសុខភាព និងសុវតថិ
ភាពស្រសតីសថិតកនុងភាពប្បឈម្។ ស្រសតីផ្សសពវផ្សាយប្សាបបៀរ៥៤ភាគ្រយ ន
រាយការណ៍្ថាធាេ ប់ប្តូវ នបពំានផ្សេូវបភ្ទ និងរាងកាយ។ ៧០ភាគ្រយ
ននស្រសតីបបប្ម្ើផ្សេូ វបភ្ទរាយការណ៍្ថាធាេ ប់រងការរបំោភ្បូក។ 
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តាម្រយ់ៈឯកសារ ៉េ នប់្បមាណ្បយនឌ័របៅកម្ពុជារបស់ប្កសួង
កិចចការនរ ី ២០១៤-២០១៨ សតីពីអបំពើហិងាបេើស្រសតី និងបកមងប្សី  ន
បង្កា ញឱ្យប ើញថា អបំពើហិងាបេើស្រសតីជោះផ្សេអវជិជមានជាបប្ចើនដ្េ់ស្រសតី 
និងបកមងប្សី។ ស្រសតីប្បមាណ្ជា២០ភាគ្រយបៅកម្ពុជាដដ្េរងអបំពើហិងា
កនុងប្គ្ួសារ  នរាយការណ៍្ថា ផ្សេិតភាពកការង្កររបស់ស្រសតី នថយ
ចុោះ បហើយកូនបកមងក៏ខកខានម្ិន នបៅសាោបរៀនផ្សងដដ្រ។ ម្និប្តមឹ្
ដតប៉េុបណាណ ោះអបំពើហិងាបធវើឱ្យស្រសតី និងបកមងប្សីមានអារម្មណ៍្ភ្យ័ខាេ ច 
តក់សេុត និង ក់សាត ដដ្េអាចបធវើឱ្យប៉េោះពាេ់ធៃន់ធៃរដ្េ់សុខភាព
របស់ស្រសតី និងបកមងប្សី។xxxvi ម្ា៉េងវញិបទៀត ស្រសតីដដ្េរងអបំពើហិងាកនុង
ប្គ្សួារ ហាកម់្ិនមានឯករាជយភាពដផ្សនកបសដ្ាកចិចបនោះបទ បហើយពួកគត់
ម្ិនសូវហា៊ា នរកជនួំយពីប្គ្ួសារ ម្ិតតភ្ស័្រកត និងសហគ្ម្ន៍ដដ្េគត់រស់
បៅបទ។ មានស្រសតីតិចតូចដដ្េហា៊ា នបតងឹប៉េូេីសអពីំករណី្អបំពើហិងាកនុង
ប្គ្សួារ បេើរូបគត់។xxxvii   

ដូ្បចនោះអបំពើហិងាកនុងប្គ្សួារមានឥទធិពេទ្ធងំបោយផ្ទទ េ់ និង
បោយប្បបោេម្កបេើស្រសតី និងបកមងប្សី កនុងការសិកាបរៀនសូប្ត ការ
ចាបយ់កឱ្កាសការង្ករ និងចកខុវស័ិយកនុងការកាេ យបៅជាអនកដ្កឹននំ
បពេអនគ្ត។  
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VI.  បញ្ហា ប្បឈម 
១. បញ្ហា ប្បឈម្របស់ស្រសតីបៅកនុងការចូេរួម្នបោ យ និងភាពជា
អនកដ្ឹកន ំ

ឧបសគ្គរបស់ស្រសតីកនុងមុ្ខដ្ដំណ្ងដ្កឹន ំ មានឫសគ្េ់ពីសងគម្
មួ្យដដ្េមានបុរសបប្ចើនជាងស្រសតីបៅកនុងតួនទីដ្ឹកន ំ ទនទឹម្នឹងបនោះ 
ស្រសតីជួបប្បទោះនូវកតាត ប្បឈម្បប្ចើនជាងបុរសបៅកនុងការបឈាងចាបយ់ក
នូវមុ្ខតដំណ្ងខពស់។ អាចយេ់ នថាបរោិកាសការង្ករហាកប់ីដូ្ច
ជាអបំណាយផ្សេសប្មាបបុ់រសជាងស្រសតី។xxxviii ម្ា៉េងវញិបទៀត ការចាប់
យកមុ្ខតដំណ្ងជាអនកប្គ្ប់ប្គ្ង កអ៏ាចជាបញ្ហា ននការបធវើឱ្យមាន
តុេយភាពជីវតិ និងតុេយភាពការង្កររបស់ស្រសតីផ្សងដដ្រ ពីបប្ពាោះពួកគត់
ប្តូវ នផ្សនត់គ្និំតរបស់សងគម្គ្តិថា ពួកគតជ់ាអនកបម្ើេដថទ្ធបំ្គ្សួារ
ប្បបសើរជាងបុរស។ បយើង នបម្ើេប ើញសាថ នភាពស្រសតីបៅកនុង
នបោ យ និងការបធវើបសចកតីសបប្ម្ច ដដ្េស្រសតីកនុងតួនទីដ្កឹនមំាន
តិចជាងបុរសប្គ្ប់មុ្ខតដំណ្ង រាបច់ាប់ពីប្បធានប្កុម្ប្បឹកា ុ ំ សង្កា ត់
រហូតដ្េ់មុ្ខតដំណ្ងបៅកនុងសភា និងបៅកនុងគ្ណ្់ៈរដ្ាម្ស្រនតីជាបដ្ើម្។  

ស្រសតីមានទបំនរបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅវយ័បកមង បបើបប្បៀបបធៀបនឹង
បុរស។ ដូ្ចដដ្េ នបង្កា ញបៅកនុងជពូំកដផ្សនកអប់រសំ្រសតីដដ្េ នបញ្ចប់
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ការសិកាបៅកប្ម្ិតឧតតម្សិកាមានដត៤ភាគ្រយប៉េុបណាណ ោះបៅកនុង
ចបំណាម្ស្រសតីទ្ធងំអស់ រឯីបុរស នបញ្ចបក់ារសិកាកនុងកប្ម្ិតដូ្ចគន
មានចនួំនបទវដ្ងននចនួំនស្រសតី។ 

ផ្សនត់គ្និំតសងគម្អាចចាតទុ់កជាឫសគ្េ់មួ្យបទៀតដដ្េចូេរួម្
បៅកនុងការបធវើឱ្យមានចនួំនស្រសតីទ្ធបបៅកនុងតដំណ្ងជាអនកដ្កឹនជំាទូ
បៅ។ ដផ្សអកបៅបេើការ ៉េ នប់្បមាណ្បយនឌ័របៅកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៤xxxix 
ឧបសគ្គសប្មាប់ស្រសតីបៅកនុងការចូេរួម្ជាតណំាងបៅកនុងការបធវើបសចកតី
សបប្ម្ចកនុងវស័ិយសាធារណ្់ៈ មានដូ្ចជា៖  

▪ កតាត វបបធម្ស៌ងគម្៖ តួនទីបុរសនិងស្រសតីបៅកនុងសងគម្ និងផ្សនត់
គ្និំតបយនឌ័រអវជិជមានដដ្េរាងំសទោះការចូេរួម្របស់ស្រសតី។ តួ
នទីបយនឌ័រ ន បបងាើតឧបសគ្គ និងការបរ ើសបអើងបៅបេើស្រសតី
ដដ្េជាេទធផ្សេបធវើឱ្យមានវសិម្ភាពរវាងស្រសតីនិងបុរសបៅកនុង
សងគម្កម្ពុជា។ បេើសពីបនោះបៅបទៀត បធវើឱ្យស្រសតីមានទនួំេខុស
ប្តូវ មានសពំាធបោយសារដតកិចចការង្ករផ្សទោះ និងកាតពវកចិច
ការង្ករ ដដ្េបងាការេ ំកសប្មាប់ស្រសតីបៅកនុងជីវតិសាធារណ្់ៈ 
និងនបោ យ។ ទសសន់ៈមួ្យបនោះអាចនឹងឆេុោះបញ្ហច ងំកាន់ដត
ចាស់តាម្រយ់ៈអបងាតការបប្បើប្ ស់បពេបវោ(Time-use 



 

អគ្គបេខាធិការោា នរដ្ាសភា 55 

 

Survey) បដ្ើម្បអីាចបម្ើេប ើញថាបតើស្រសតី និងបុរសចណំាយ
បពេ២៤បមា៉េ ងកនុង១នថៃបៅបេើសកម្មភាពអវីខេោះ។ ប៉េុដនតការអបងាត
ការបប្បើប្ ស់បពេបវោចុងបប្កាយដដ្េ នបញ្ចូ េបៅកនុង
អបងាតសងគម្កចិច និងបសដ្ាកិចចកម្ពុជា២០០៤ជាទិនននយ័ចាស់
បពកxl ដូ្បចនោះម្និអាចយកម្កសិកាបៅកនុងរ យការណ៍្សថិតិ
បនោះ នបទ។ 

▪ កតាត សាថ បន័៖ ទ្ធកទ់ងនឹងការបរ ើសបអើងដដ្េជោះឥទធិពេបេើ
សម្តថភាពស្រសតីប្បសិនបបើពួកបគ្ប្តូវ ឫម្ិនប្តូវ នតបំ ើងមុ្ខ
តដំណ្ង។ ស្រសតីភាគ្បប្ចើនប្តូវ នបគ្បផ្ទត តឱ្យចូេរួម្បធវើការង្ករ
កនុងវស័ិយដដ្េជាប្បនពណី្គ្ឺសប្មាប់ដតស្រសតី បហើយឋិតបៅកនុង
មុ្ខតដំណ្ងទ្ធបកនុងជួររោា ភ្ ិេ។ បៅកនុងវស័ិយដូ្ចជាបសដ្ា
កិចច ការប្គ្បប់្គ្ងទីប្កុងឫឧសាហកម្ម ស្រសតីបៅដតមានកងវោះខាត
នូវឱ្កាសកនុងការចូេរួម្ដ្បំណ្ើ រការននការបធវើបសចកតីសបប្ម្ច។  

▪ កតាត នបោ យ៖ កងវោះខាតននវធិានការបបណាត ោះអាសននបដ្ើម្ប ី  
ជរុំញបេបឿនននការចូេរួម្របស់ស្រសតីបៅកនុងតួនទីបធវើបសចកតី
សបប្ម្ចជាសាធារណ្់ៈ និងនបោ យ។ វាជាវធិានការមួ្យដ្៏
មានសារ់ៈសខំាន់បដ្ើម្បសីបប្ម្ច នសម្ភាពបយនឌរ័តាម្រយ់ៈ
ការបធវើសម្ធម្៌បយនឌ័រ។ 



 

អគ្គបេខាធិការោា នរដ្ាសភា 56 

 

២. បញ្ហា ប្បឈម្ននការវភិាគ្សថិតិបយនឌ័រ  

បៅកនុងដ្បំណ្ើ រការននការប្បមូ្េ និងវភិាគ្ទិននន័យដដ្េទ្ធកទ់ង
នឹងស្រសតីបៅកនុងភាពជាអនកដ្ឹកនសំប្មាប់សថិតិបយនឌរ័ជួបនូវបញ្ហា
ប្បឈម្មួ្យចនួំនដូ្ចខាងបប្កាម្៖  

▪ េទធភាពទទួេ នទិនននយ័ជាក់ោក់សប្មាបក់ារវភិាគ្ ដូ្ចជា
ប្កុម្អាយុ ជាតិសាសន៍ កប្ម្ិតននការអប់ររំបស់ស្រសតី និងបុរសបៅ
កនុងមុ្ខតដំណ្ងដ្ឹកននំបពេបចចុបបនន។ ការប្បមូ្េទិននន័យ
ដបបបនោះអាចបង្កា ញកានដ់តចាស់នូវព័ត៌មានអពីំស្រសតី និងបុរស
បៅកនុងប្កុម្អាយុខុសគន  កប្ម្តិននការអប់រខុំសគន  និងកនុងមុ្ខ
តដំណ្ងថាន កដ់្ឹកនខុំសគន ។ វាកអ៏ាចបញ្ហជ ក់នូវឱ្កាសខុសៗគន
របស់ស្រសតី និងបុរសបៅកនុងភាពជាអនកដ្ឹកន ំបហើយអាចឱ្យបយើង
ដ្ឹងថាបតើអាយុ និងការអប់ររំបស់ស្រសតីមានឥទធិពេបៅបេើសកាត នុ
ពេននវជិាជ ជីវ់ៈរបស់ពួកបគ្ដដ្រឫោ៉េ ងណា។  

▪ កងវោះខាតទិននន័យថមីៗ សប្មាបជ់ាឯកសារបោង និងទនំក់ទនំង
សប្មាបក់ារវភិាគ្តុេយភាពការង្ករនឹងជីវតិរបស់ស្រសតី និងបុរស។ 
ឧទ្ធហរណ៍្ ម្ិនមានទិនននយ័ថមសីប្មាប់អបងាតការបប្បើប្ ស់
បពេបវោ(time-use survey)ដដ្េបង្កា ញពីបពេបវោរបស់
ស្រសតី និងបុរសចណំាយបៅកនុងសកម្មភាពននដូ្ចជា ការង្ករ
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មានប្ ក់ចណូំ្េ ការង្ករបម្ើេដថទ្ធកូំន ការង្ករបម្ើេដថទ្ធ ំ
ម្នុសសចាស់ ការង្ករផ្សទោះ ការង្ករសម័ប្គ្ចិតត ជាបដ្ើម្។េ។ បោង
បៅតាម្អងគការពេកម្មអនតរជាត ិ អបងាតបនោះមានសារ់ៈសខំាន់
កនុងការបញ្ចូ េសថិតិដដ្េបង្កា ញនូវការដបងដចកការង្ករដដ្េ
ម្ិនបសមើភាពគន  ទ្ធងំការង្ករមានប្ ក់ចណូំ្េ និងម្និមានប្ ក់
ចណូំ្េរបស់បុរស និងស្រសតី។ 

▪ រ យការណ៍្អបងាតចបនេ ោះជបំរឿនសហប្គសដដ្េផ្សេិតកនុងឆ្ន ំ
២០១៤ ម្និ នដបងដចកសថិតិរបស់អនកតណំាងបៅតាម្អងគការ
សងគម្សីុវេិបចញបោយដ កពីតណំាងសហប្គ្ិនបនោះបទ។ ពួក
បគ្ប្តូវ នបញ្ចូ េបៅកនុងប្បបភ្ទសហប្គសធុនធ ំ តូចនិង
ម្ធយម្ និងសហប្គសម្បី្កូ។ ដូ្បចនោះទិននន័យដដ្េទទួេ នម្ិន
អាចប្ បពី់ចនួំនជាក់ោក់ថាបតើមានស្រសតី និងបុរសជាតណំាង
អងគការសងគម្សីុវេិមានប៉េុនម ននក់ប ើយ។ 

▪ ទិននយ័ដដ្េដបងដចកតាម្បភ្ទ(sex distribution)ម្និសូវមានបៅ
ប ើយបៅកនុងឯកសារប ោះផ្សាយមុ្នៗ ទិនននយ័ដបបបនោះអាច
នឹងប្ បក់ាន់ដតចាស់នូវសាថ នភាពបុរស និងស្រសតីបៅកនុងវស័ិយ 
និងបញ្ហា មួ្យជាក់ោក់ ដូ្ចជាទ្ធកទ់ងនឹងបញ្ហា អប់រ ំ បសដ្ាកចិច 
កមាេ ងំពេកម្ម និងសុខភាពជាបដ្ើម្។ 
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▪ ម្ិនទ្ធនម់ានប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងទិនននយ័កណាត េមួ្យ ជាពិបសស
ទិនននយ័សថិតិបយនឌ័រដដ្េអនកប្សាវប្ជាវ ់សិសានុសិសស និងសា
ធារណ្់ៈជនអាចទ្ធញយកម្កបប្បើប្ ស់ ន បធវើឱ្យការសិកា 
និងទហំំននការប្សាវប្ជាវអពីំសថិតិបយនឌ័របៅកនុងវស័ិយមួ្យ
ចនួំនបៅមានកប្ម្ិត។ 

VII. យោលនយោបាេ និងប្ក្បេណ្ឌ ចាប់យៅក្នងុការយលើក្
ក្មពសស់មភាពយេនឌ័រយៅក្នងុវសិេ័នយោបាេ នងិ
ការយ្វើយសចក្តីសយប្មច 

▪ ចាប់រដ្ាធមនុញ្ាននប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជាមាប្តា៣៥ ទទួេ
សាគ េ់ថាស្រសតី និងបុរសមានសិទធិបសមើគន កនុងសងគម្ បសដ្ាកិចច ជីវតិ
នបោ យ និងវបបធម្៌។ រដ្ាធម្មនុញ្ា មាប្តា៣៦ និងមាប្តា៤៥
ក៏ នបញ្ហជ កអ់ពីំការង្ករដូ្ចគន  ទទួេ នកនប្ម្បសមើគន ទ្ធងំ
បុរស និងស្រសតី ការបរ ើសបអើងប្គ្ប់ប្បបភ្ទបេើស្រសតីប្តូវេុបប ំត់បចា
េ។ 

▪ ដូ្ចមានដចងបៅកនុងបគេបៅអភ្ិវឌឍប្បកបបោយចីរភាពកម្ពុ
ជាបគេបៅទី៥ ការជរុំញឱ្យមានស្រសតីកាន់ដតបប្ចើនបៅកនុងតួនទី
ដ្ឹកន ំ និងតួនទីនបោ យគ្ឺជាធាតុផ្សសចំា ំច់ បដ្ើម្បសីបប្ម្ច
 នសម្ភាពបយនឌ័រ និងការបបងាើនភាពអង់អាចដ្េ់ស្រសតី។ 
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ទនទឹម្នឹងបនោះ ការបញ្ចបអ់បំពើហិងាបេើស្រសតី និងបកមងប្សី ការ
បេើកកម្ពស់ស្រសតីកនុងវស័ិយអប់រ ំ និងការធានឱ្យស្រសតីទទួេ ន
សិទធិសុខភាពបនតពូជកជ៏ាកតាត សខំានផ់្សងដដ្រ កនុងការបធវើឱ្យ
ប្បបសើរប ើងនូវឋាន់ៈរបស់ស្រសតីចូេរួម្បៅកនុងភាពជាអនក
ដ្ឹកន។ំxli បគេបៅអភ្ិវឌឍប្បកបបោយចីរភាពកម្ពុជាប្តូវ ន
បធវើមូ្េោា ននីយកម្ម SDG5 បៅកនុងយុទធសាស្រសតចតុបកាណ្ 
ដផ្សនការយុទធសាស្រសតអភ្ិវឌឍជាតិ នររីតន់ៈ និងដផ្សនការ
សកម្មភាពជាតិកនុងការទប់សាា ត់អបំពើហិងាបេើស្រសតី។ 

▪ យុទធសាស្រសតចតុបកាណ្ដ្ណំាកក់ាេទី៤ ចតុបកាណ្ទី១ ការ
អភ្ិវឌឍធនធានម្នុសស មុ្ទីំ៤ការពប្ងឹងសម្ភាពបយនឌ័រ និង
ការគពំារសងគម្ បដ្ើម្បបីេើកសទូយសាថ នភាពសងគម្ បសដ្ាកិចច នឹង
ពប្ងឹងតួនទីស្រសតី ដដ្េជាឆអឺងខនងននបសដ្ាកិចច និងសងគម្ បផ្ទត ត
បេើអាទិភាពមួ្យចនួំនដូ្ចជា៖  

o បនតបេើកកម្ពស់តួនទីស្រសតី តាម្រយ់ៈការបបងាើនសមាមាប្ត 
និងការពប្ងងឹសម្តថភាពស្រសតីកនុងជួរថាន កដ់្ឹកន ំ ទ្ធងំបៅ
ថាន កជ់ាតិ និងបប្កាម្ជាត ិ ប្កសួង-សាថ ប័ន ទ្ធងំកប្ម្ិត
នបោ យ និងកប្ម្តិជនំញ។ 
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o បធវើបចចុបបននភាពនិងអនុវតត “ដផ្សនការយុទធសាស្រសតនររីត
ន់ៈ”  បោយបនតជរុំញការបស្រញ្ហជ បបយនឌ័រ កនុងបគេ
នបោ យ និងដផ្សនការអភ្ិវឌឍនប៍្គ្ប់ដផ្សនក ប្គ្ប់វស័ិយ 
និងប្គ្ប់កប្ម្តិ។ 

o បនតបេើកកម្ពស់សហប្គ្ិនភាពរបស់ស្រសតីតាម្រយ់ៈការ
ពប្ងីកកម្មវធិីអប់រ ំ និងបណ្តុ ោះបណាត េជនំញវជិាជ ជីវ់ៈ
ដ្េ់ស្រសតី ប្ពម្ទ្ធងំបនតបេើកកម្ពស់ សីេធម្៌សងគម្ តនម្េ
ស្រសតី និងប្គ្សួារដខមរតាម្រយ់ៈការបបងាើនការវនិិបោគ្បេើ
សម្ភាពបយនឌ័រ និងពប្ងឹងភាពជានដ្គូ្រវាងសាថ បន័
ពាក់ព័នធ សបំៅទបស់ាា តក់ារជួញដូ្រ និងអបំពើហិងាបេើ
ស្រសតី និងកុមារ។ 

▪ នររីតន់ៈទី៥បៅកនុងយុទធសាស្រសតទី៥៖ ភាពជាអនកដ្កឹនរំបស់ស្រសតី
កនុងសាធារណ្់ៈវស័ិយ និងនបោ យ បផ្ទត តបៅបេើ៖ 
 ១) ពប្ងកីបរោិកាសគបំ្ទដផ្សនកបគេនបោ យ ប្ពម្ទ្ធងំ
បរោិកាសបម្ប្តភីាពសប្មាបស់្រសតីបៅកដនេងបធវើការ និងការគបំ្ទ
ពីនដ្គូ្ពាក់ព័នធ 
២)ពប្ងឹងបណាត ញ និងអភ្ិវឌឍភាពជាអនកដ្ឹកនកំនុងវស័ិយសា
ធារណ្់ៈ និងនបោ យ បៅថាន កជ់ាត ិនិងបប្កាម្ជាតិ។ 
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៣) បេើកកម្ពស់ការយេ់ដ្ឹង និងផ្ទេ ស់បតូ រឥរោិបថរបស់សាធារ
ណ្់ៈជន 
៤)បេើកកម្ពស់ការចូេរួម្របស់យុវជន និងស្រសតីវយ័បកមងកនុងភាព
ជាអនកដ្កឹន ំនិងអភ្ ិេកិចចដដ្េបឆេើយតបនឹងបយនឌ័រ។xlii 

▪ ប្កសួងកិចចការនរ ី  នសហការោ៉េ ងសកម្មជាមួ្យប្កសួង
ម្ហានផ្សទ ប្កសួងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ និងគ្ណ្់ៈកមាម ធកិារជាតិ
សប្មាបក់ារអភ្ិវឌឍនត៍ាម្ដបបប្បជាធិបបតយយបៅថាន ក់បប្កាម្
ជាតិ (គ្.ជ.អ.ប.) នដ្គូ្អភ្ិវឌឍន៍ និងអងគការសងគម្សីុវេិបៅកនុង
ប្កុម្ការង្ករបបចចកបទសសតីពីភាពជាអនកដ្កឹន ំ និងអភ្ ិេកិចច
ននប្កមុ្ការង្ករបបចចកបទសបយនឌ័រ(TWGG-WLG) ដដ្េទទួេ
ខុសប្តូវកនុងការបេើកកម្ពស់ស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្ឹកន ំ និង
អភ្ិ េកចិច។ ប្កសួងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ និងប្កសួងម្ហានផ្សទ
 នបរៀបចដំផ្សនការយុទធសាស្រសតបស្រញ្ហជ បបយនឌ័រ(GMAPs) និងគ្
.ជ.អ.ប. នបបងាើតដផ្សនការយុទធសាស្រសតកនុងការបបងាើនចនួំនស្រសតី
កនុងមុ្ខតដំណ្ងប្គ្ប់ប្គ្ងបៅរដ្ា េថាន ក់បប្កាម្ជាតិ និងបគេ
នបោ យ សតីពីការបេើកកម្ពស់សម្ភាពបយនឌ័រ សប្មាបក់ារ
អភ្ិវឌឍនប៍្បជាធិបបតយយបៅថាន ក់បប្កាម្ជាត ិ បដ្ើម្បបីេើកកម្ពស់
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ស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្ឹកនកំនុងមុ្ខង្ករសាធារណ្់ៈ និងកនុងការ
ប្គ្បប់្គ្ងបៅថាន ក់បប្កាម្ជាតិ។ 

▪ រាជរោា ភ្ ិេកម្ពុជាកពុំងបរៀបចបំបងាើតឯកសារគ្នេឹោះចនួំន៣ 
កនុងការជរុំញសម្ភាពបយនឌ័រ និងបបងាើនភាពអងអ់ាចដ្េ់ស្រសតី៖ 
១) ការ ៉េ ន់ប្បមាណ្បយនឌ័របៅកម្ពុជា២០១៩-២០២៣ 
២)បគេនបោ យជាតសិតីពី សម្ភាពបយនឌ័រ និង 
៣)ដផ្សនការសកម្មភាពជាតិបេើកទី៣ បដ្ើម្បទីប់សាា ត់អបំពើហិងា
បេើស្រសតី (NAPVAW III) ។ 

VIII. ជ ហានបនា ប់ននការសកិ្ាប្ាវប្ជាវ 

▪ ទិនននយ័សថិតិចនួំនស្រសតីនិងបុរសដដ្េបធវើការបៅកនុងសាថ បន័នីតិ
បបញ្ាតតិពំុប្តូវ នបញ្ចូ េកនុងទិនននយ័របស់ប្កសួងមុ្ខង្ករសា
ធារណ្់ៈបនោះប ើយ។ ដូ្បចនោះសាថ បន័ពាក់ព័នធគួ្រពិចារណាចង
ប្កងទិននន័យដបបបនោះបដ្ើម្បផី្សតេ់ភាពង្កយប្សួេកនុងការ
ប្សាវប្ជាវនិងសិកាបៅបេើការផ្សេិតរ យការណ៍្ទ្ធកទ់ងបៅ
និងភាពជាអនកដ្ឹករបស់បុរសនិងស្រសតីបៅបប្កាយៗបទៀត កដូ៏្ចជា
សប្មាបត់ាម្ោនការអនុវតតបគេនបោ យកនុងការបេើកម្ពស់
សម្តថភាពម្ស្រនតីរាជការជាស្រសតីបដ្ើម្ប ីឱ្យគតអ់ាចចូេរួម្កាន់ដត
បប្ចើនបៅកនុងតួនទីបធវើបសចកតសីបប្ម្ច។ 
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▪ ការប ោះពុម្ពផ្សាយភាគ្បប្ចើនទ្ធកទ់ងនឹងព័ត៌មានរបស់ស្រសតីនិង
បុរសបៅកនុងវស័ិយអប់របំ្តូវ នបង្កា ញ ជាការដបងដចកគ្ិតជា
ភាគ្រយ(percentage distribution)ដដ្េម្ិនអាចប្ ប់ពីចដំណ្ក
ជាក់ោក់របស់ស្រសតីនិងបុរសដដ្េមានការអប់របំៅកនុងកប្ម្ិត
ដូ្ចគន បនោះបទ។ ដូ្បចនោះការផ្សេិតរ យការណ៍្ ឬឯកសារ
ប្សាវប្ជាវបនទ ប់ សាថ ប័នពាក់ព័នធគួ្រពិចារណាបញ្ចូ េទិនននយ័
ដបងដចកតាម្បភ្ទ (sex distribution) បៅកនុងឯកសារទ្ធងំបនោះ។ 
អាចនិោយម្ា៉េងបទៀត នថា ការដបងដចកទិននន័យតាម្បភ្ទ
បនោះ ម្ិនមានតប្ម្ូវការពីមុ្នម្ក ដូ្បចនោះកម៏្ិនមានការផ្សេិត
ទិនននយ័ដបបបនោះដដ្រ ទ្ធម្ទ្ធរឱ្យអនកផ្សេិត និងអនកបប្បើប្ ស់
ទិនននយ័ដសវងយេ់ពីសារ់ៈសខំាន់ននការផ្សេិត និងបប្បើប្ ស់
ទិនននយ័ដបបបនោះបៅកនុងកចិចការបស្រញ្ហជ បបយនឌ័របៅកនុង
ដផ្សនការអនុវតត។ 

▪ គួ្រប្បមូ្េ និងចងប្កងព័ត៌មានអពីំកប្ម្ិតសិការបស់ស្រសតី និង
បុរសបៅកនុងតួនទីនបោ យ តួនទីជាអនកដ្កឹនកំនុងវស័ិយ
សាធារណ្់ៈ និងវស័ិយឯកជន សប្មាបក់រណី្សិកាប្សាវប្ជាវ
បប្កាយៗបទៀត។ ព័ត៌មានទ្ធងំបនោះអាចគូ្សបញ្ហជ កអ់ពីំទិដ្ាភាព
ជាក់ដសតងមួ្យចនួំនរបស់ស្រសតី និងបុរសបៅកនុងតួនទីបចចុបបនន ឫ



 

អគ្គបេខាធិការោា នរដ្ាសភា 64 

 

ជបប្ម្ើសបផ្សសងបទៀតគ្ឺបធវើអបងាតជាក់ោក់មួ្យសតីពីទសសន់ៈរបស់
ស្រសតី និងបុរសចបំពាោះសម្ភាពបយនឌ័របេើការចូេរួម្កនុងតួនទី
នបោ យ និងតួនទីដ្ឹកន ំដដ្េអាចបង្កា ញកានដ់តចាស់
អពីំបញ្ហា ប្បឈម្ និងផ្សេវ ិករបស់ស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្កឹន។ំ  

▪ រ យការណ៍្បនទ ប់គួ្របផ្ទត តបៅបេើស្រសតី និងបុរសបៅបេើវស័ិយ
ឌីជីថេ បទ្ធោះបីជាមានការសិកាជាបប្ចើនបេើវស័ិយអប់រ ំនិង 
បសដ្ាកចិចដបបឌីជថីេ ប៉េុដនតពំុទ្ធនម់ានការសិកាណាមួ្យដដ្េ
 នបញ្ចូ េសថិតិបយនឌ័របៅប ើយបទ។   

▪ ទ្ធក់ទងនឹងការចូេរួម្របស់ស្រសតីកនុងកមាេ ងំពេកម្ម គួ្រដតមាន
ការដបងដចកប្បបភ្ទននការង្ករ និងមុ្ខរបរបដនថម្បទៀត បដ្ើម្ប ី
បង្កា ញកាន់ដតចាស់នូវការចូេរួម្របស់ស្រសតី និងបុរសបៅបេើ
ប្បបភ្ទននមុ្ខរបរនីមួ្យៗ។ ការង្ករបនោះប្តូវការការចូេរួម្គបំ្ទ
ទ្ធងំដផ្សនកហិរញ្ាវតថុ  និងបបចចកបទសពីនដ្គូ្អភ្ិវឌឍន ៍និងតណំាង
ប្កសួងសាថ ប័នដដ្េពាកព័់នធ។ 

▪ ប្កសួងសាថ ប័នពាក់ព័នធអាចពិចារណាប្បមូ្េទិនននយ័តណំាង
ស្រសតីនិងបុរស ពីនដ្គូ្អភ្ិវឌឍន៍និងអងគការសងគម្សីុវេិបដ្ើម្បបីង្កា
ញពីរូបភាពបពញបេញរបស់ស្រសតីកនុងភាពជាអនកដ្កឹនទំ្ធងំ
ដផ្សនកសាធារណ្់ៈ និងឯកជនបៅកម្ពុជា។ 
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ឧបសមព័នធ (សទាា នុប្ក្មយេនឌ័រ) 

បយនឌ័រ សបំៅបេើផ្សនត់គ្និំតរបស់ម្នុសសកនុងការដសវងយេ់ពីភាពខុស
គន ននកាយសម្បទ្ធ និងអាកបបកិរោិ រវាងបកមងប្បុស និងបកមងប្សី ស្រសតី
និងបុរស បោយសារវបបធម្៌របស់ប្កុម្ម្នុសសបរៀងៗខេួនបៅកនុងសងគ
ម្។xliii  

តុេយភាពបយនឌ័រ គ្ឺជាការចូេរួម្បសមើភាពគន របស់ស្រសតីនិងបុរសកនុង
ប្គ្ប់សកម្មភាពទ្ធងំអស់ននជីវតិ។xliv 

ភាពេបំអៀងបយនឌ័រ សបំៅបេើអបំពើទ្ធងំឡាយណាដដ្េបឆ្ព ោះបៅរក
ចណំ្ង់ចណូំ្េចិតតបេើបុរសបប្ចើនជាងស្រសតី ឬបកមងប្បសុបប្ចើនជាងបកមង
ប្សី ឬបោយម្បធា យដ្នទបទៀត។xlv 

អបំពើហិងាទ្ធក់ទងនឹងបយនឌ័រ ជាអបំពើហិងាបៅបេើបុគ្គេ ឬម្នុសស
មួ្យប្កុម្ បោយសារបយនឌ័ររបស់ពួកបគ្។ ទ្ធងំបុរស និងស្រសតី អាចជា
អនកបងាអបំពើហិងាបយនឌរ័ដូ្ចគន  ប៉េុដនតស្រសតីង្កយនឹងរងនូវអបំពើហិងា
ជាងបុរស។xlvi    

ពិោនកញ្ចក់ ជារ ងំដដ្េម្និអាចបម្ើេប ើញ ដដ្េរារាងំស្រសតីនិង
សហគ្ម្នជ៍នជាតភិាគ្តចិម្ិនឱ្យឈានដ្េ់តដំណ្ងប្គ្ប់ប្គ្ងកពូំេ ក៏
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ដូ្ចជាការង្ករដដ្េមានប្ ក់ដខខពស់ទ្ធងំបៅកនុងសាថ បន័សាធារណ្់ៈនិង
អងគភាពឯកជន។xlvii  

គ្មាេ តបយនឌ័រ ឫវសិម្ភាពបយនឌ័រ ជាគ្មាេ តរវាងស្រសតីនិងបុរស កនុង
សាថ នភាពសងគម្ និងបសដ្ាកិចច ដដ្េបកើតបចញពីការអនុវតតវបបធម្៌ ឬ 
បទោា នសងគម្ ដដ្េរតឹតបតិស្រសតីកនុងការបប្បើប្ ស់ធនធាន និងឫទទួេ
 នយុតតធិម្៌។xlviii 

សម្ភាពបយនឌរ័ ជាសិទធិ  ការទទួេខុសប្តូវ និងឱ្កាសបសមើគន រវាង
បុរសនិងស្រសតី  ប្ពម្ទ្ធងំបកមងប្បុសនិងបកមងប្សី។ សម្ភាព ពុដំម្នមាន
នយ័ថាស្រសតីនិងបុរសប្តូវដតដូ្ចគន បនោះបទ ប៉េុដនតជាសិទធិ  ការទទួេខុស
ប្តូវ និងឱ្កាសបសមើគន របស់បុរសនិងរបស់ស្រសតី  ដដ្េមិ្នដផ្សអកបេើបភ្ទ
ប្បុសឬបភ្ទប្សីពីកបំណ្ើ តបនោះបទ។ សម្ភាពបយនឌរ័ មាននយ័ថា
ចណំាបអ់ារម្មណ៍្ តប្ម្ូវការ និងអាទិភាព របស់បុរសនិងស្រសតី  ប្តូវ ន
យកចិតតទកោក ់បោយទទួេសាគ េ់នូវភាពចរុំោះននប្កុម្ខុសៗគន នន
បុរសនិងស្រសតី។ សម្ភាពបយនឌរ័ ពុដំម្នជាបញ្ហា របស់ស្រសតី ដតមាខ ងបនោះ
បទ ប៉េុដនតវាគួ្រដតមានការយកចិតតទុកោក ់និងបធវើឱ្យមានការចូេរួម្ោ៉េ ង
បពញបេញរបស់បុរស កដូ៏្ចជាស្រសតីផ្សងដដ្រ។ សម្ភាពរវាងស្រសតី និង
បុរស ប្តូវ នបគ្បម្ើេប ើញថាជាបញ្ហា សិទធិម្នុសសមួ្យ និងជាបុបរ
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េកខខណ្ឌ មួ្យ បហើយវាជាសូចនករមួ្យននការអភិ្វឌឍបផ្ទត តបេើប្បជា
ជនប្បកបបោយចីរភាព។ xlix 

ការបស្រញ្ហជ បបយនឌ័រ ជាការរួម្បញ្ចូ េការយកចតិតទុកោក់ដផ្សនកបយនឌ័រ
បៅកនុងការវភិាគ្ ការបបងាើត និងការប្តួតពិនិតយបគេនបោ យ កម្មវធិ ី
និងគ្បប្មាង កនុងបគេបណំ្ងធាន ននូវការកាតប់នថយវសិម្ភាព
រវាងស្រសតីនិងបុរស។l 

បទោា នបយនឌ័រ សបំៅបេើការយេ់ប ើញរបស់ម្នុសស ឫសងគម្ននវបប
ធម្៌ណាមួ្យចបំពាោះស្រសតី និងបុរស បៅបេើរបបៀបដដ្េពួកបគ្គួ្រប្បប្ពឹតត 
ឫបធវើកនុងជីវតិ។li 

Gender parity ជាពាកយមួ្យបទៀតដដ្េបប្បើសប្មាបតុ់េយភាពតណំាង
ស្រសតីនិងបុរសបៅប្គ្ប់វស័ិយទ្ធងំអស់ននជីវតិ ដូ្ចជាការទទួេ នបសមើគន
កនុងការអប់រ ំនិងកនុងភាពជាអនកដ្កឹន។ំ  

តួនទីបយនឌ័រ មានន័យថាជាបទោា នសងគម្កនុងវបបធម្ណ៌ាមួ្យ ដដ្េ
ដបងដចកតួនទីនិងការទទួេខុសប្តូវរវាងស្រសតីនិងបុរស ប្ពម្ទ្ធងំបកមង
ប្បុសនិងបកមងប្សី កនុងសកម្មភាពបសដ្ាកចិច និងសងគម្។lii  
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ការបរៀបចថំវកិាបឆេើយតបនឹងបយនឌ័រ សបំៅបេើវធិីសាស្រសត ឬដផ្សនការ
សកម្មភាព ដដ្េរោា ភ្ិ េ ឬសាថ ប័ន  នគ្ិតគូ្របៅកនុងដផ្សនការថវកិា 
បោយរួម្បញ្ចូ េទិដ្ាភាពបយនឌ័របៅកនុងដផ្សនការយុទធសាស្រសតរបស់ពួក
បគ្។ វាម្និដម្នជាថវកិាោច់បោយដ កសប្មាប់ស្រសតីបនោះបទ ដតវាជាការ
ដបងដចកថវកិាដូ្ចគន  ដដ្េបង្កា ញថាការសបប្ម្ច នសម្ភាពបយនឌ័រ 
ប្តូវ នយកចតិតទុកោកក់នុងដផ្សនការបនោះ បដ្ើម្បធីានការបឆេើយតបនឹង
បញ្ហា បយនឌ័រ។ 

ផ្សនតគ់្និំតបយនឌរ័ (Gender stereotype) សបំៅបេើការយេ់ប ើញជា
ទូបៅអពីំចរតិេកខណ្់ៈ ភាពខុសគន  និងតួនទីបយនឌរ័ របស់បុរសនិង
ស្រសតី។  ការយេ់ប ើញរបស់សងគម្បៅបេើបុរសគឺ្ ពួកបគ្មានេកខណ្់ៈ
ប្បកួតប្បដជង បោភ្េន ់សវយ័ត ឯករាជយ ប្បឈម្មុ្ខោកគ់ន  និងខាវ យ
ខវេ់ដតបេើផ្សេប្បបោជនផ៍្ទទ េ់ខេួ ន។ ការយេ់ប ើញរបស់សងគម្បៅ
បេើស្រសតីអោះអាងថាពួកបគ្មានការសហការ ការបម្ើេដថ ការយកចិតត
ទុកោក ់ ការផ្សារភាជ ប ់ ការបផ្ទត តបេើបញ្ហា របស់ប្កុម្ និងការខាវ យខវេ់
បេើបញ្ហា សាធារណ្់ៈ។ ផ្សនតគ់្និំត ជាបរឿយៗប្តូវ នបប្បើបដ្ើម្បបីញ្ហជ កក់ារ
បរើសបអើងបយនឌរ័កានដ់តចាស់ និងអាចប្តូវ នបប្បើបដ្ើម្បឆីេុ ោះបញ្ហច ងំ 
និងពប្ងងឹបដនថម្ តាម្រយ់ៈប្ទឹសតី ដបបប្បនពណី្ និងទបំនើប ប្ពម្ទ្ធងំចាប ់
និងការអនុវតតនក៍នុ ងសាថ បន័។ សារដដ្េជួយពប្ងឹងផ្សនតគ់្និំតបយនឌរ័និង
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គ្និំតដដ្េថាស្រសតីអន ់ គឺ្បកើតបចញពី “កញ្ចប”់ ជាបប្ចើន ដូ្ចជាចាបពី់
ចបប្ម្ៀងនិងការផ្សាយពាណិ្ជជកម្មរហូតដ្េ់សុភាសិតប្បនពណី្។liii 

សថិតិបយនឌ័រ សបំៅបេើសថិតិដដ្េពិពណ៌្នអពីំការផ្ទេ ស់បតូ រកនុងសងគម្ 
ដដ្េបកើតបចញពីការយេ់ប ើញបេើសម្ភាពបយនឌ័រ។ សថិតបិង្កា ញនូវ
េកខខណ្ឌ របស់បុរសនិងស្រសតី ប្ពម្ទ្ធងំបកមងប្បុសនិងបកមងប្សី កនុងវស័ិយ
ជាបប្ចើន។liv 

ការរបំោចបយនឌ័រ ជាសម្តថភាពកនុងការទទួេសាគ េ់ និងការទទួេ
យកបញ្ហា និងកងវេ់ននពាក់ព័នធនឹងបយនឌ័រ។lv 

បភ្ទ សបំៅបេើភាពខុសគន ខាងជីវសាស្រសត និងរូបរាងកាយ រវាងបភ្ទ
ប្បុស និងបភ្ទប្សី។lvi 
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