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I. លនំដំ ើម 

 
 
ាថ ន្ភាពន្រោបយរៅកមពុាមាន្កា ផ្្លេ់បរូ  ោ៉ា ងខ្្ងំ ាពិរេេកនុងអំ្ឡុងរពលកា របឹះ

រនន តរស្ររីេតងំតំណាងរាស្តេរ នី្តិកាលទី្៦ នន ២ំ០១៨  ួមទងំកា  ួមកាន់្តតតូចនន្លំហស្របាធិបរតយយ
េស្រមាប់ពល  ា កា បិទ្ស្របព័ន្ធផសពវផាយមយួចំន្នួ្ កា  លតតបតិនិ្ងកា បំភិតបំភ័យអ្នកកា ពា េិទ្ធិមនុ្េស និ្ង
េកមមរន្េងគមេុីវលិ ត លស្រតូវបន្រមីលរ ញីថាាឧបេគគ ៏ខ្្ងំកនុងចលន យៈរពលតវង បេ់អ្ងគកា 
េងគមេុីវលិេស្រមាប់កា អ្ភិវឌ្ឍ ួម និ្ងរស្រកាយកា  លំាយគណ្បកសស្របនងំ ៏ធំ (គណ្បកសេរស្ត គ្ ឹះាតិ    
កមពុា-CNRP) អ្នកន្រោបយស្តេរី និ្ងេកមមរន្ន្រោបយនន្គណ្បកសស្របនងំ ៏ធំរន្ឹះស្រតូវបន្រគរបឹះបង់
រោល និ្ងរារាងំមិន្ឱ្យចូល មួកនុង ំរណី្ កា ន្រោបយ និ្ងកា របឹះរនន ត ាពិរេេកា ហាមឃាត់ស្តេរីអ្នក
ន្រោបយស្របនងំចូល មួកនុងកា របឹះរនន ត នន ២ំ០១៨ ប ោិកាេស្របកបរដ្ឋយកា ភ័យខ្្ច និ្ងកា  លតតបតិ
ចំរពាឹះរេ ភីាពបរចេញមតិ បេ់ពកួរគ។ លទ្ធផលនន្កា របឹះរនន តរស្ររីេតងំតំណាងរាស្តេរ នន ២ំ០១៨ បន្
កត់េមាគ ល់ពីរំហាន្ថយរស្រកាយនន្ ំរណី្ កា ស្របាធិបរតយយរៅកមពុា រដ្ឋយផ្្លេ់បរូ  ពីពហុនិ្យម
ន្រោបយរៅាកា ស្រគប់ស្រគងរដ្ឋយឯកបកស (គណ្បកសស្របារន្កមពុា) រដ្ឋយទ្ទ្ួលបន្រ័យរំន្ឹះកនុង
កា របឹះរនន តទងំស្រេុងត លឈាន្ ល់កា ស្រគប់ស្រគងនី្តិបបចញតរិ និ្ងតុលាកា ។ អ្នករាយកា ណ៍្ពិរេេ    
អ្ងគកា េហស្របាាតិ េរីពីាថ ន្ភាពេិទ្ធិមនុ្េសរៅកមពុាបន្រោទ្ាេំណួ្ អំ្ពី “ភាពស្រតលមស្រតូវ” នន្កា 
របឹះរនន តាកលរៅតែកកកដ្ឋ នន ២ំ០១៨ ត លគណ្បកសស្របារន្កមពុាកំពុងកាន់្អំ្ណាចបន្ឈ្នឹះ   
អាេន្ៈេភាទងំអ្េ់រៅកនុងកា របឹះរនន ត។ កា ធាក់ថយរស្រកាយនន្ពហុនិ្យមន្រោបយរធវីឱ្យប៉ាឹះពាល់ា
អ្វរិជមាន្ ល់គុណ្ភាពនន្កា ចូល ួម បេ់ស្តេរី និ្ងស្តេរីាប់រនន ត។ ពហុនិ្យមន្រោបយនន្រយន្ឌ័្ គឺា
ធាតុេំខ្ន់្មយួកនុងកា ធានកា ស្រតួតពិនិ្តយ និ្ងតុលយភាពរយន្ឌ័្ តផនកន្រោបយ។ 

 
 The International Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW Politics) រាយ
កា ណ៍្ថា ស្តេរី ងរស្ររឹះខ្្ងំាងរគរដ្ឋយា រំងឺរាតតាតកូវ ី១៩ នរពលបចេុបបន្ន។ រលីេពីផលប៉ាឹះ
ពាល់រដ្ឋយផ្លទ ល់នន្កា ឆ្្ងរដ្ឋយវ ីុេកូ ៉ាូណា េុែភាព និ្ងេុវតថិភាព បេ់ស្តេរីមាន្ហានិ្ភ័យែពេ់
រដ្ឋយា   អ្ស្រតនន្អំ្រពីហលងាកនុងស្រគួា  និ្ងកា  រំលាភបំពាន្រលីស្តេរីបន្រកីន្រឡីង រហយីរេវាេុែ
ភាពផូ្វរភទ្ និ្ងេុែភាពបន្រពូរស្រតូវបន្កាត់បន្ថយ។ រៅកនុងវបិតរិត លមិន្ធ្ាប់មាន្ពីមុន្មកតបបរន្ឹះ 
ស្តេរីក៏ស្របឈ្មន្លងកា រកីន្រឡងីនន្បន្ទុកកនុងកា តថទ ំនិ្ងហានិ្ភ័យនន្កា ឈ្រឺដ្ឋយា ពួករគភាគរស្រចីន្គឺ
ាបុគគលិកតថទេុំែភាពរួ មុែ និ្ងអ្នកតថទអំ្នករំងឺរៅតមផទឹះ និ្ងេហគមន៍្រៅទូ្ទងំពិភពរលាក។ 
បញ្ហា ទងំអ្េ់រន្ឹះបន្បតន្ថមផលប៉ាឹះពាល់រដ្ឋយស្របរោលនន្រំងឺរាតតាតរៅរលីរីវភាព េ់រៅ បេ់ស្តេរី
ស្រគប់ទី្កតន្្ង។1 
                                                      
1 E-Discussion on Women’s Leadership in the COVID-19 Response, iKNOW Politics, 2020 
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រដ្ឋយា បញ្ហា ស្របឈ្មទងំរន្ឹះ  គណ្ៈកមាម ធិកា រ ីមបកីា របឹះរនន តរដ្ឋយរេ  ីនិ្ងយុតរិធម៌រៅ
កមពុា (ែុមតស្តហវល) បន្រ ៀបចំកា េិកាស្រាវស្រាវេរីពី «កា ចូល មួ បេ់េកមមរន្ស្តេរីន្រោបយរៅ
កនុងវេ័ិយន្រោបយ» រ ីមបរីឈ្វងយល់ថារតីស្តេរីមាន្ឆ្ន្ទៈចូល មួកនុងន្រោបយ/កា របឹះរនន តឬរទ្រៅ
កនុង យៈរពល ២នន  ំឬ ៣នន ខំ្ងមុែ។ កា េិការន្ឹះតផែករលីរំរន្ឿ បេ់ែុមតស្តហវលថា េងគមមួយត ល
ស្រតលមស្រតូវ និ្ងមាន្ស្របាធិបរតយយទមទ ឱ្យមាន្កា ចូល មួពីេងគម និ្ងន្រោបយ បេ់ស្រកុមេងគមទងំ
អ្េ់ មួទងំស្តេរ ីាពិរេេេកមមរន្ន្រោបយស្តេរី។ 
 
 

 II. កមមវត្ថ ុនិងវិសាលភាពននការសកិាស្រសាវស្រាវ 

 

កមមវត្ថុចមបងននការសកិាស្រសាវស្រាវដនេះគឺ៖ 

1) ប ា្ ញឱ្យរ ញីនូ្វកា យល់រ ញី និ្ងទ្េសន្ៈ បេ់ស្តេរីកនុងកា ចូល មួកនុងន្រោបយកនុងប បិទ្
នន្កា របឹះរនន តរស្ររីេតងំតំណាងរាស្តេរ នី្តិកាលទី្៦ នន ២ំ០១៨  មួមាន្ាថ ន្ភាពរស្រកាយកា 
របឹះរនន ត និ្ងផលប៉ាឹះពាល់នន្កា រាតតាតរំងឺកូវ ី១៩ និ្ងរធវីកា ប៉ា ន់្ាម ន្អំ្ពីកា ចូល មួ បេ់
ស្តេរីកនុងនកន្រោបយនរពលអ្នគត។ 

2) រ ីមបរីឈ្វងយល់ឱ្យកាន់្តតចាេ់អំ្ពីធមមាតិ េញ្ហញ ណ្ និ្ងបុពវរហតុនន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ស្តេរីត លរធវីន្រោបយរៅកមពុា។ 

3) ផរល់ារេ៊េ នីន្អ្នុ្ាេន៍្អំ្ពីវធីិត លគណ្បកសន្រោបយ ាថ ប័ន្ាធា ណ្ៈ និ្ងអ្ងគកា េងគម
េុីវលិអាចកាត់បន្ថយអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីត លេកមមកនុងន្រោបយ។ 

4) រ ៀបចំតផន្កា េកមមភាពរ ីមបលុីបបំបត់អំ្រពីហលងារលីស្តេរីកនុងន្រោបយរ ីមបឱី្យស្តេរីកាន់្តត
រស្រចីន្ចូល មួកនុង ំរណី្ កា ន្រោបយរដ្ឋយរម ន្កា ភ័យខ្្ច។ 

 

                                                      
 
 

 

វិសាលភាពននការសកិាសទង់មត្ ិ
កា េិកាស្រាវស្រាវរន្ឹះបន្រធវីាមយួមនុ្េស១០០នក់មកពីគណ្បកសន្រោបយចំន្នួ្ ២០ 

ត លតំណាងឱ្យអ្នកន្រោបយត លបរស្រមីកា រៅកនុង ដ្ឋា ភិបល គណ្បកសស្របនងំ និ្ងអ្តីតគណ្
បកសស្របនងំធំក៏ ូចារម លកនសំ្តេរី បេ់អ្ងគកា េងគមេុីវលិ (CSO) បន្េម័ស្រគចិតរចូល មួកនុងកា េទង់
មតិរន្ឹះ។ 
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II. វធីិាស រ្ស្រ្នន្កា េទង់មតិ 

រ ីមបេីរស្រមចវតថុបំណ្ងនន្កា េិកាេទង់មតិរន្ឹះ មាន្ទងំវធីិាស្តេរគុណ្វេ័ិយនិ្ងប មិាណ្វេ័ិ
យត ល មួមាន្កា េិកាវភិាគឯកា  កា េទង់មតិ និ្ងកា េមាា េអ្នករំនញនិ្ងកា ពិភាកាាស្រកុម។ 

3.1 ការសកិាវិភាគឯកសារ 

 វធីិរន្ឹះពិនិ្តយរមីលឯកា ត លមាន្ស្រាប់ ូចា បយកា ណ៍្ ររលន្រោបយ ចាប់ និ្ង
គរស្រមាងត លមាន្ស្រាប់ទក់ទ្ងន្លងកា ចូល ួម បេ់េកមមរន្ន្រោបយស្តេរីរៅកនុងន្រោបយរៅ    
កមពុា។ វតថុបំណ្ងេំខ្ន់្នន្កា េិកាពិនិ្តយឯកា រន្ឹះ គឺរ ីមបបី ា្ ញពីររលន្រោបយ  ចាប់ និ្ង
កា េិកាត លទក់ទ្ងន្លងកា េទង់មតិរន្ឹះ។  ំណាក់កាលរន្ឹះាតផនកមយួត លន្លងស្រតូវយករៅរស្របីស្របេ់
េស្រមាប់បរងកីតកស្រមងេំណួ្  និ្ងស្របធាន្បទ្េំខ្ន់្ៗេស្រមាប់កា េមាា េេុីររស្រៅាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទងំអ្េ់។ 

3.2 ការស្ររមូលទិននន័យចំរង 

ទិ្ន្នន័្យចំបងត លស្របមូលបន្តម យៈកា េទង់មតិ  កា េមាា េអ្នករំនញ និ្ងកា ពិភាកា    
ាស្រកុម។ កស្រមងេំណួ្ នន្កា េទង់មតិ និ្ងកស្រមងេំណួ្ េស្រមាប់កា េមាា េស្រតូវបន្ស្រពាងរដ្ឋយតផែករលី
វតថុបំណ្ងនន្កា េិកា។ េំណាកនន្កា េទង់មតិស្រតូវបន្រស្ររីេរ េី និ្ងកំណ្ត់ ូចខ្ងរស្រកាម៖ 

វធីិាស្តេរ ចំន្នួ្អ្នកចូល មួកា េិកា ទី្តងំ 

 

 

កា េទង់មតិ 

អ្នកចូល មួចំន្នួ្ ៥៥នក់ (បុ េ ១៥នក់ និ្ង
ស្តេរី ៤០នក់) នន្ស្រកុមររលរៅមកពី  គណ្
បកសចំន្ួន្ ២០ (មនុ្េស ៣នក់មកពីគណ្បកស
នី្មយួៗ) រម លកនាំបុ េ  អ្នក លកនាំស្តេរ ី
េមារិកេភាាស្តេរី  ស្តេរីស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់ 
េកមមរន្ន្រោបយស្តេរី និ្ងាអ្នក លកនអំ្ងគ
កា មិន្តមន្ ដ្ឋា ភិបលត លរធវីកា រ ីមបរីលីក
កមពេ់េមភាពរយន្ឌ័្  និ្ងស្តេរីកនុងន្រោបយ
និ្ងអំ្ណាចនន្កា រធវីរេចករីេរស្រមចចិតរ។ 

 
 មនុ្េស ៣៥នក់ រៅទី្

ស្រកុងភនំរពញ 
 មនុ្េស ១០នក់រៅ 

រែតរកំពង់នន ងំ 
 មនុ្េស ១០នក់រៅ 

រែតរបត់ ំបង 

III. វធិីសាស្តសរននការសកិាសទង់មត្ ិ
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កា េមាា េ 
អ្នករំនញ 

 

- កា េមាា េាមយួបុគគលេំខ្ន់្ៗចំន្នួ្ ១១
នក់ាមយួន្លងអ្នកន្រោបយស្តេរីរ ីមបឱី្យ
ពកួរគតចក តំលកអំ្ពីភាពរាគរ័យ និ្ងកា 
ស្របឈ្មផ្លទ ល់ែួ្ន្ ៏ធំបំផុតកនុងអំ្ឡុងរពលនន្
ភាពេកមម បេ់ពកួរគរៅកនុងគណ្បកស
ន្រោបយ  កា រស្ររីេតងំាេមារិកេភា
និ្ងរៅថាន ក់រស្រកាមាតិ។ 

- ាមយួរម លកនអំ្ងគកា រស្រៅ ដ្ឋា ភិបល៣នក់
និ្ងអ្នកពិរស្ររឹះរោបល់តផនករយន្ឌ័្ មាន ក់ 
(អ្ងគកា  COMFREL, SILAKA, GADC និ្ង
ទី្ស្របលការយន្ឌ័្ ) 

 

- មនុ្េស ១១នក់រៅទី្ស្រកុង
ភនំរពញ 

- មនុ្េស ២នក់រៅ 
រែតរកំពង់នន ងំ 

- មនុ្េស ២នក់រៅ 
រែតរបត់ ំបង 

 

 

កា ពិភាកាាស្រកមុ 

 

 

កា ពិភាកាាស្រកុមចំន្ួន្ ៨ (មនុ្េស ៣០នក់) 
ាមយួេកមមរន្ស្តេរី បេ់គណ្បកសន្រោ       
បយ។ កនុងកា ពិភាកានី្មួយៗមាន្អ្នកចូល មួ
ពី ៣នក់ រៅ ៦នក់។ 

 

 កា ពិភាកាាស្រកុមចំន្ួន្ 
៤ រៅកនុងទី្ស្រកុងភនំរពញ 

 កា ពិភាកាាស្រកុមចំន្ួន្ 
២ រៅកនុងរែតរកំពង់នន ងំ 

 កា ពិភាកាាស្រកុមចំន្ួន្ 
២ រៅរែតរបត់ ំបង 

កា េមាា េាមួយអ្នករំនញរផ្លរ តេំខ្ន់្រលីកា កត់ស្រតរោបល់ និ្ងទ្េសន្ៈផ្លទ ល់ែួ្ន្អំ្ពី
ស្របធាន្បទ្ត លស្រតូវបន្រស្របីស្របេ់ រ ីមបបីញ្ហជ ក់ពីាថ ន្ភាពបចេុបបន្ននន្កា ចូល មួ បេ់ស្តេរីកនុងន្រោបយ
រៅកមពុា។ បទ្េមាា េន៍្ស្រតូវបន្រធវីរឡងីាភាាតែម ។ រ ីមបទី្ទ្ួលបន្លទ្ធផលមាន្កស្រមិតនន្ភាពររឿ
ាក់ និ្ងភាពយកាកា បន្ែពេ់ េំណួ្  និ្ងមគគុរទ្ទេក៏នន្កា េមាា េស្រតូវបន្យករៅាកលបងរ ីមបី
ពិនិ្តយពីភាពស្រតលមស្រតូវ កា រស្របីស្របេ់ពាកយរពចន៍្ និ្ងភាព្យស្រេួលយល់មុន្រពលរធវីេមាា េាផូ្វកា ។ 

3.3 ការកត្់ស្រា និងវិភាគទិននន័យ 

រាល់កា ពិភាកា និ្ងកា េមាា េស្រតូវបន្កត់ស្រតរដ្ឋយមាន្កា យល់ស្រពមពីអ្នកចូល មួ។ អ្នកកត់
ស្រតបន្េរងកតកា ពិភាកា រធវីកា កត់ស្រតអំ្ពីកា រឆី្្យតប កា បរចេ ញមតិ និ្ងកា ស្របស្រេ័យទក់ទ្ងតម          
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 យៈកាយវកិា  និ្ងអា មមណ៍្ ស្រពមទងំេំណួ្ នន្ពាកយរពចន៍្ បេ់អ្នកចូល មួកា ពិភាកា។ ា ាេំរឡង
នន្កា ពិភាកាស្រតូវបន្បំតលងាអ្កស  រហីយបនទ ប់មកទិ្ន្នន័្យស្រតូវបន្ដ្ឋក់បចេូ លរៅកនុងកមមវធីិ MS 
Excel រ ីមបដី្ឋក់រលែកូ  េមាែ តទិ្ន្នន័្យ និ្ងពិនិ្តយរមីលភាពស្រតលមស្រតូវមុន្រពលបរចេ ញទិ្ន្នន័្យ និ្ងរធវី
កា វភិាគ។ លទ្ធផលស្រតូវបន្តបងតចការំពូក ស្របធាន្បទ្ និ្ងបញ្ហា អាទិ្ភាព។ 

- ចរមី្យពីកា េទង់មតិ កា ពិភាកាាស្រកុម និ្ងកា េមាា េេុីររស្រៅ  កស្រេង់បន្ាស្របធាន្បទ្
គន្្លឹះ និ្ងរ ៀបចំា បយកា ណ៍្ និ្ងតផន្កា េកមមភាពនន្គណ្បកសន្រោបយត លបន្ចូល   
 មួ។ 

- ស្របមូលផរុ ំកា រឆី្្យតបរៅស្រគប់គណ្បកសទងំអ្េ់ និ្ងទុ្កាឯកា ាធា ណ្ៈត លរលីកបញ្ហា
អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីរៅកនុងគណ្បកសន្រោបយ និ្ងផលប៉ាឹះពាល់ បេ់វារៅរលីភាពរេមី
រន ។ 

- កា វាយតនម្រផ្លរ តរលីបុពវរហតុ (ឬេគល់បញ្ហា )បីោ៉ា ងនន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិយ
ន្រោបយរដ្ឋយា មូលរហតុ៖ បទ្ដ្ឋា ន្វបបធម៌-េងគម ចាប់ និ្ងររលន្រោបយ និ្ង     
ាថ ប័ន្។ 
 

3.4 ស្រកមសលីធម៌ននការសកិាស្រសាវស្រាវ 

អ្នកេមាា េ និ្ងេមារិកស្រកុមកា ្ ទងំអ្េ់ស្រតូវបន្បណ្រុ ឹះបណារ លអំ្ពីបញ្ហា ស្រកមេីលធម៌ មួ
ទងំកា  កាកា េមាា ត់ និ្ងអ្នមិកភាព បេ់អ្នកចូល មួកា េិកា។ អ្នកចូល មួកា េិកា (អ្នករឆី្្យកា 
េទង់មតិ) ត លបន្រស្ររីេរ េីទងំអ្េ់ស្រតូវបន្រូន្ ំណ្ល ងអំ្ពីកា េិការន្ឹះ រហយីបន្រេនីេុំកា ស្រពម
រស្រពៀងពីអ្នកចូល មួមុន្ចូល មួកនុងកា េិការន្ឹះ។ រ ីមបទី្ទ្លួបន្កា កា ស្រពមរស្រពៀងស្រតលមស្រតូវ កា េទង់មតិ
រន្ឹះបន្រស្របីស្របេ់រេចករីតណ្នរំៅរពលោប់រផរីមកា េមាា េ និ្ងកា េទង់មតិរ ីមបេុីំកា អ្នុ្ញ្ហញ តពីអ្នក
ចូល មួ និ្ងរ ីមបធីាននូ្វអ្នមិកភាព និ្ងកា េមាា ត់នន្កា េិកា។ អ្នករឆី្្យេំណួ្ អាច លំងេំណួ្  ឬ
 កែួ្ន្រចញពីកា េិកាបន្ស្រគប់រពល។ មិន្មាន្កា កំណ្ត់អ្តរេញ្ហញ ណ្ព័ត៌មាន្ បេ់អ្នករឆី្្យតបរៅ
កនុងទិ្ន្នន័្យត លស្រតូវបន្រស្របីកនុងកា វភិាគរឡយី។ រលែអ្តរេញ្ហញ ណ្ស្រតូវបន្រស្របីរំន្េួរឈាម ឹះអ្នកចូល មួ
រលីេំណំុ្ទិ្ន្នន័្យ។ រាល់កស្រមងេំណួ្ ត លបន្បំរពញន្លងស្រតូវ កាទុ្កកនុងកតន្្ងមាន្េុវតថិភាពកនុងរពល
ស្របមូលទិ្ន្នន័្យ បចេូ លទិ្ន្នន័្យ និ្ងកា វភិាគទិ្ន្នន័្យ។ មាន្តតអ្នកត លទ្ទ្ួលែុេស្រតូវកនុងកា បចេូ ល 
និ្ងវភិាគទិ្ន្នន័្យប៉ាុរណាណ ឹះត លអាចចូលរមីលកស្រមងេំណួ្  និ្ងឯកា  ៏នទ្រទ្ៀតនន្កា េិការន្ឹះ។ 
កស្រមងេំណួ្ ស្រតូវបន្ កាទុ្ករៅកតន្្ងត លមាន្េុវតថិភាព រហយីឯកា កំុពយូទ័្ ស្រតូវបន្ កាទុ្កាកា 
េមាា ត់។ 
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IV. លទធផលននការស្រសាវស្រាវ នងិការវិភាគ  

4.1 លទធផលពីការសកិាវិភាគឯកសារ 

អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយរៅតតាឧបេគគ ៏ធំបំផុតមយួេស្រមាប់កា ចូល មួ
កនុងន្រោបយ បេ់ស្តេរី។ ស្តេរីរៅពាេរពញពិភពរលាកស្រតូវ ងកា គំរាមកំតហង កា រធវីទុ្កខបុករមនញ កា 
ប ិរេធរសំ្រទ្តផនកធន្ធាន្ កា  រំលាភបំពាន្ និ្ងកា េម្ាប់រីវតិរដ្ឋយា តតកា អ្នុ្វតរេិទ្ធិ បេ់ពកួរគ
កនុងកា ចូល មួកនុង ំរណី្ កា ន្រោបយ។2 

 

រតីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរកីនុងវេ័ិយន្រោបយាអ្វ?ី 

«អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុ ងវេ័ិយន្រោបយ េំរៅរលីស្រគប់ទ្ស្រមងន់ន្ស្របទូ្េររា៉ាយ កា 
បងខិតបងខ ំនិ្ងកា បំភិតបំភ័យរលីស្តេរីកនុ ងនមាតអួ្ងគន្រោបយរដ្ឋយា តតពួករគា
ស្តេរី។» 

វទិ្ាាថ ន្ាតិស្របាធិបរតយយ 
 
 

អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងនកន្រោបយ គឺមាន្ាទូ្រៅរៅអាេុីខ្ងតបូង រន្ឹះរបីរោងតម
កា ស្រាវស្រាវថមីមយួត លរធវីរឡងីរដ្ឋយមរឈមណ្ឌ លស្រាវស្រាវេងគម និ្ងស្តេរី បេ់អ្ងគកា េហស្របាាតិ 
(UN Women)។ កា េិកា «អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរកីនុងនកន្រោបយ» បន្ប ា្ ញថា កា អ្នុ្វតរ
ចាប់មិន្ស្រគប់ស្ររន់្  កងវឹះកា រសំ្រទ្ពីប៉ាូលីេ និ្ងតុលាកា  កា តបងតចករេ ាកិចេ-េងគម និ្ង ចនេមព័ន្ធ
អំ្ណាចបចេុបបន្ន គឺាមូលរហតុចំបងនន្អំ្រពីហលងា។3  

 

រោងតមវទិ្ាាថ ន្ស្របាធិបរតយយាតិ (NDI) អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងនកន្រោបយ 
 មួមាន្ស្រគប់ទ្ស្រមង់នន្កា បំពា បំពាន្ កា បងខិតបងខំ និ្ងកា បំភិតបំភ័យរលីស្តេរីកនុងនមាតួអ្ងគន្រោបយ

                                                      
2 UN Women’s study conducted in India, Nepal and Pakistan, occurred from 2003 to 2013 
3 UN Women’s study conducted in India, Nepal and Pakistan, occurred from 2003 to 2013 
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អំដពើហងឹាផលូវចិត្រ 

អពំ ើហងឹ្សាផ្លវូចតិ្ត 

 

រដ្ឋយា តតពកួរគាស្តេរី។ 4  េកមមភាពទងំរន្ឹះ - មិន្ថាេំរៅរៅរលីស្តេរីកនុងនមារម លកនេំងគម    
េុីវលិ អ្នករបឹះរនន ត េមារិកគណ្បកសន្រោបយ របកខរន្ តំណាងាប់រនន ត ឬមស្តន្រីត លស្រតូវបន្
តតងតងំ--ស្រតូវបន្រគ លតតបតិកា ចូល មួតផនកន្រោបយ បេ់ស្តេរីាស្រកុម។ អំ្រពីហលងារន្ឹះបន្ពស្រងលងនូ្វ
ររលរំហ តបបស្របនពណី្ និ្ងតនួទី្ (traditional stereotypes and roles)ត លផរល់ឱ្យស្តេរីរដ្ឋយរស្របី
កា ស្រតួតស្រត និ្ងកា ស្រគបេងកត់រ ីមប ីកស្តេរីរចញពីនកន្រោបយ។ 

 

អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយ េំរៅរៅរលីកា រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងស្តេរី កងវឹះ
ររលកា ណ៍្ាក់ល់ាាលាយលកខណ៍្អ្កស ត លាវធិាន្កា ពិរេេ និ្ងកងវឹះនន្ចាប់រឆី្្យតបរយន្ឌ័្ 
ាពិរេេចាប់របឹះរនន ត កងវឹះកា ស្របតិបតរិឱ្យបន្តលង ុ លង និ្ងមាន្ស្របេិទ្ធភាពនន្ររលន្រោបយ និ្ង
យន្រកា ត លមាន្ស្រាប់កនុងកា រសំ្រទ្ និ្ងផរល់ឱ្កាេរេមីរន េស្រមាប់ស្តេរីរៅកនុងន្រោបយ  កា អ្នុ្វតរមិន្
បន្រពញរលញនូ្វអ្នុ្េញ្ហញ អ្ន្រ ាតិេុី-  និ្ង ចនេមព័ន្ធអំ្ណាចបចេុបបន្ន គឺាមូលរហតុចំបងៗនន្
អំ្រពីហលងា។5 
 

អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងនកន្រោបយ គឺាអំ្រពីហលងាត លរកីតរឡីងរៅកនុងវេ័ិយ
ន្រោបយត លស្តេរីាររលរៅ។ វាស្រតូវបន្រស្របីរ ីមបពីស្រងលង ចនេមព័ន្ធេងគម និ្ងន្រោបយតមតបប
ស្របនពណី្រដ្ឋយេំរៅរលីរម លកនសំ្តេរីត លតតំងន្លងបិតធិបរតយយ និ្ងស្រគប ណ្រ ប់កា  ពំលងទុ្កនិ្ង
បទ្ដ្ឋា ន្េងគមត លបន្អ្នុ្វតរកន្្ងមក។ វា លតតបិតចលន និ្ងេមតថភាព បេ់ស្តេរីកនុងកា ចូល ួមកនុង     
វេ័ិយន្រោបយ។ អំ្រពីហលងាតបបរន្ឹះអាចស្របស្រពលតររដ្ឋយអ្នកន្រោបយ េងគម និ្ង  ា។ 
 

ដត្ើអវីដៅាទស្រមង់ទូដៅននអំដពើហងឹាស្ររឆងំស្តសរដីៅកនងុឆកនដោបាយ? 

េញ្ហញ ណ្នន្អំ្រពីហលងាចំរពាឹះស្តេរីត លេកមមកនុ ងន្រោបយ ស្រតូវបន្ោត់ថាន ក់ាស្របរភទ្        
 ូចា ផូ្វចិតរ រាងកាយ ផូ្វរភទ្ និ្ងរេ ាកិចេត លមាន្លកខណ្ៈពិរេេតប្ករៅរពលអ្នុ្វតររលីរីវតិ
ន្រោបយ៖ 

 
 

អំ្រពីហលងាផូ្វចិតរ េំរៅរៅរលីកា  រំលាភបំពាន្រដ្ឋយពាកយេំ ី និ្ងអា មមណ៍្ និ្ងេកមមភាព
ត លមាន្ររលបំណ្ងរធវីឱ្យអ្ន្ររាយ ល់តនម្ និ្ង/ឬេន្រិេុែ និ្ងេុវតថិភាពផ្លទ ល់ែួ្ន្។ េកមមភាពទងំ
រនឹះរាប់បចេូ លទងំកា ប ហិា រក រ ិ៍ កា ប ក្ ច់បងខូច កា វាយស្របហា  កា ោយតីមស្របព័ន្ធផសពវផាយ កា 
                                                      
4 National Democratic Institute. Stopping Violence Against Women in Politics: Program Guidance. 
5 COMFREL’s report on the Empowerment of Women in Politics and Local and National Elections 2017, 2018 
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អំដពើហងឹាផលូវដេទ 

អំដពើហងឹាដលើរាងកាយ

កាយកាយ 

អពំ ើហងឹ្សាផ្លវូចតិ្ត 

 

ោយីតមអីុ្ន្ធឺណិ្ត/បណារ ញផសពវផាយេងគម កា រៅរឈាម ឹះ កា ររ ស្របមាថ កា រស្របីស្របេ់ពាកយ
អ្េុររាឹះ កា  ឹិះគន់្ឥតឈ្ប់ឈ្  និ្ង/ឬកា រផ្លរ តរលី ូបរាង។ អំ្រពីហលងាផូ្វចិតរ ក៏អាច ួមបចេូ លទំង
េកមមភាពត លរធវីឱ្យមាន្កា ភ័យខ្្ច ឬបរងកីតឱ្យមាន្ភាពឯរកា  ូចា កា គំរាមកំតហងនន្កា  រំលាភ
បំពាន្រលីរាងកាយ ឬផូ្វរភទ្ និ្ងទ្ស្រមង់នន្កា តមដ្ឋន្ឃ្ារំមីល។ ាក់តេរង បនទ ប់ពីគណ្បកសេរស្ត គ្ ឹះ
ាតិកមពុាស្រតូវបន្ លំាយរៅ តែវចិឆិកា នន ២ំ០១៧ អ្តីតេមារិកស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់ បេ់គណ្បកស
េរស្ត គ្ ឹះាតិារស្រចីន្នក់ស្រតូវទ្ទ្ួល ងកា  រំលាភបំពាន្តផនកន្រោបយ  មួមាន្ឧបបតរិរហតុនន្កា វាយ
ស្របហា រលីរាងកាយ កា គំរាមេម្ាប់ កា បត់បង់រីវភាពរេ ាកិចេ និ្ងកា  រំលាភបំពាន្រដ្ឋយពាកយេំ ី 
និ្ងផូ្វចិតរ។6 

 
 

អំ្រពីហលងារលរីាងកាយ មួបចេូ លទងំកា រធវីឱ្យ ង បេួត លបងករឡងីរដ្ឋយផ្លទ ល់រៅរលីស្តេរីក៏ ូច
ាកា រធវីបបរាងកាយរលីាច់ញាតិ បេ់ពួករគ មាន្ាអាទ្ិ៍ កា វាយរធវីបបរលីរាងកាយ  កា េម្ាប់ 
កា ោប់ពស្រងត់ កា វាយ ំ និ្ងកា  រំលាភបំពាន្កនុងស្រគួា ត លមាន្ររលបំណ្ងរារាងំ ឬរធវីឱ្យអ្ន្ររាយ
 ល់កា ចូល មួន្រោបយ បេ់ស្តេរី។ រន្ឹះាឧទហ ណ៍្មួយពីស្របរទ្េបូលីវ ី(Bolivia)កនុងនន ២ំ០១០ 
រលាកស្រេី Juana Quispe ស្រតូវបន្ាប់រនន តាេមារិកស្រកុមស្របលកា រហយីរៅរពលត លរលាកស្រេីចូល
កាន់្តំតណ្ងបន្ ងកា រធវីបបរដ្ឋយេមារិកស្រកុមស្របលកា បេ់រលាកស្រេី។ រលាកស្រេីបន្ដ្ឋក់ពាកយ       
បណ្រល ងឧទ្ធ ណ៍្ារស្រចីន្ស្របនងំន្លងកា  រំលាភបំពាន្រលីរាងកាយ និ្ងពាកយេំ ីត លបន្បញ្ហជ ក់ថា ពួក
រគមិន្អ្នុ្ញ្ហញ តឱ្យរលាកស្រេីអ្នុ្វតរេិទ្ធិន្រោបយ បេ់រលាកស្រេីរទ្ រហយីរលាកស្រេីស្រតូវបន្រគ ករចញ
ពីតំតណ្ង។ ៣២នថាបនទ ប់ពីទ្ទ្ួលបន្េិទ្ធិន្រោបយរឡងីវញិកនុងនមាស្រកុមស្របលកា រលាកស្រេីស្រតូវបន្
រគរធវីឃាត។ ក ណី្រន្ឹះ  ួមាមួយពាកយបណ្រល ងារស្រចីន្រទ្ៀត បេ់ស្តេរីរៅកនុងកា ោិល័យាធា ណ្ៈ
បន្រធវីឱ្យមាន្កា អ្នុ្ម័តចាប់ស្របនងំន្លងកា ោយ ីនិ្ងអំ្រពីហលងាន្រោបយចំរពាឹះស្តេរី (រលែ២៤៣) 
កនុងនន ២ំ០១២។7 

 

 

អំ្រពីហលងាផូ្វរភទ្  មួមាន្ទ្រងវីផូ្វរភទ្ និ្ងកា ប៉ាុន្ប៉ាងរធវីអំ្រពីផូ្វរភទ្រដ្ឋយកា បងខិតបងខំ ឬរដ្ឋយ
កម្ាងំក៏ ូចាកា បរចេ ញមតិផូ្វរភទ្ត លមិន្េម មយ និ្ងកា ោយផូ្ីវរភទ្។ ឧទហ ណ៍្  មួមាន្កា 
 រំលាភរេពេន្ថវៈ/កា  មួរភទ្រដ្ឋយមិន្មាន្កា ស្រពមរស្រពៀង  កា ោយផូ្ីវរភទ្  ទំ្នក់ទំ្ន្ងផូ្វរភទ្ត ល

                                                      
6 https://www.rfa.org/english/news/cambodia/beaten-12142020172604.html 
7 Franz Chavez, 2009. “BOLIVIA: Politics, a Risky Business for Women,” Inter Press Service, 27 October. For more 
information, please consult page 35 of the Programming Guide.  
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មិន្មាន្កា ស្រពមរស្រពៀង  កា ប៉ាុន្ប៉ាងបងខំស្តេរីឱ្យរធវីេកមមភាពផូ្វរភទ្ាថនូ ន្លងលទ្ធផលន្រោបយ  ូចា
កា ធានកា តតងតងំ  កា ផរល់មូលនិ្ធិ ឬលទ្ធផលនន្កា របឹះរនន ត។ រៅស្របរទ្េអូ្ស្តារ លី បទ្ពិរាធ
 បេ់អ្តីតនយក  ាមស្តន្រីរលាកស្រេី Julia Gillard ាឧទហ ណ៍្នន្កា  រំលាភបំពាន្ផូ្វរភទ្ត លស្តេរី
ទ្ទ្លួ ងរៅកនុងរីវតិកា ្ ាធា ណ្ៈ។ រៅកនុងេុន្ទ កថា បេ់រលាកស្រេីេរីពី «រភទ្និ្យម និ្ងកា េែប់
ស្តេរី» រៅកនុង  ាេភាកនុងនន ២ំ០១២ រលាកស្រេី Gillard ស្រពមាន្ថា ស្តេរីអាចន្លងទ្ទ្ួល ងកា គំរាមកំតហង
នន្អំ្រពីហលងា ឬកា  រំលាភរេពេន្ថវៈរេទី តតរាល់នថា។ កនុងនន ២ំ០១៦ រលាកស្រេី Julia Gillard បន្ឆុ្្ឹះ
បញ្ហេ ងំថា «ែំុ្គិតថា បញ្ហា រន្ឹះទក់ទ្ងន្លងរភទ្និ្យម និ្ងាពិរេេរភទ្និ្យត លវាស្របឈ្មមុែន្លងរម
 លកនសំ្តេរ-ី-ឥឡូវរន្ឹះវាគឺាបញ្ហា មយួរៅកនុងកា េន្ទនាេកលរៅេម័យកាល បេ់រយងី។8  

 

 

អំ្រពីហលងាតផនករេ ាកិចេ ពាក់ព័ន្ធន្លងឥ ោិបទ្បងខិតបងខំ ឬរស្របីស្របេ់កម្ាងំរ ីមបីស្រគប់ស្រគងកា 
ទ្ទ្ួលបន្ធន្ធាន្រេ ាកិចេ  កា រស្របីស្របេ់ស្របក់រ ីមបីស្រគប់ស្រគងស្តេរី  កា ប ិរេធ និ្ងកា ពន្ា រពល
ធន្ធាន្ត លមាន្េស្រមាប់ពួករគ និ្ងកា បំផ្្លញស្រទ្ពយេមបតរិ។ ឧទហ ណ៍្អ្នករបឹះរនន តស្តេរីមួយចំន្ួន្
អាចស្រតូវបន្រគប ិរេធមិន្ផរល់ថវកិា ឬធន្ធាន្រផសងរទ្ៀតឱ្យរ ីមបបីងខិតបងខំកា របឹះរនន ត បេ់ពកួរគ ឬ
រារាងំពកួរគមិន្ឱ្យរបឹះរនន ត។ កនុងក ណី្ែ្ឹះ អ្នកន្រោបយាស្តេរីអាចស្រតូវបន្រគប ិរេធមិន្ផរល់ហ ិចញ
វតថុ  េមាា   ឬធន្ធាន្រេ ាកិចេរផសងរទ្ៀតត លពួករគមាន្េិទ្ធិទ្ទ្ួលបន្តមចាប់ ាញលកញាប់េស្រមាប់
ររលបំណ្ងរបឹះរនន ត ឬមណ្ឌ លរបឹះរនន ត រហយីវាអាច កបន្េស្រមាប់េមភាគីបុ េ បេ់ពកួរគ។ 

រៅទូ្ទងំពិភពរលាក ស្តេរីត លរធវីេកមមភាពន្រោបយ ាអ្នករបឹះរនន ត េកមមរន្ន្រោបយ 
របកខរន្  េមារិកស្រកុមស្របលកាមូលដ្ឋា ន្  េមារិកេភា  េកមមរន្េហគមន៍្  អ្នកេ រេ បុ្ការ ីម
តតងតតស្របឈ្មមុែន្លងបញ្ហា  ឬកា គំរាមកំតហងនន្អំ្រពីហលងា។ កា រកីន្រឡងីនូ្វអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី
បន្ក្ាយាឧបេគគ ៏ធំ ល់ស្តេរីកនុងកា ទ្ទ្លួបន្េិទ្ធិ បេ់ែួ្ន្កនុងកា ចូល មួរដ្ឋយរពញរលញ និ្ងរេមី
ភាពរៅកនុងនកន្រោបយ និ្ងរីវតិកា ្ ាធា ណ្ៈ។ មិន្មាន្កា ប ិរេធថាកនុង យៈរពលមួយ
ទ្េវតស ក៍ន្្ងមករន្ឹះ កា រកីន្រឡងីនន្អ្នកតំណាងន្រោបយ បេ់ស្តេរីស្រតូវបន្អ្មរដ្ឋយកា រកីន្រឡងី
នន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីរៅកនុងន្រោបយផងត  ។ 

 

 
                                                      
8 John Morgan, 2016. “Julia Gillard on tackling sexism against female leaders.” Times Higher Education. https:// 
www.timeshigheredu cation.com/features/julia-gillard-on-tackling-sexism-against-female- leaders.  
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 ទិ ឋភាពទូដៅននការចូលរមួនដោបាយររសស់្តសរដីៅកមពុា 
 

រៅស្របរទ្េកមពុា ស្តេរីបន្ចូល មួកាន់្តតរស្រចីន្រៅកនុងវេ័ិយន្រោបយ រហយីស្តេរីបន្ចូល ួម
ោ៉ា ងេកមមរៅកនុងកា របឹះរនន តកនុងទ្េវតសថមីៗរន្ឹះទក់ទ្ងន្លង កា របឹះរនន ត េំរឡង និ្ងេកមមភាព 
ន្រោបយ។ ផទុយរៅវញិ ឱ្កាេត លស្តេរីទ្ទ្ួលបន្មាន្តិចតួចកនុងកា ឈ្ រឈាម ឹះារបកខរន្ និ្ងបន្
ាប់រនន តាអ្នក លកនំ។ មាន្កា ថយចុឹះចំន្ួន្ស្តេរីាប់រនន តាបន្របនទ ប់រាប់ោប់ពីនី្តិកាលទី្៥ នន ំ
២០១៣  ល់នី្តិកាលទី្៦ នន ២ំ០១៨ នន្កា របឹះរនន តរស្ររីេតងំតំណាងរាស្តេរ ចំតណ្កឯរបកខរន្ស្តេរី
ឈ្ រឈាម ឹះរបឹះរនន តរៅតតមាន្ចំន្នួ្តិចរៅរឡយី គឺ ២៥,២៥% នន្នី្តិកាលទី្៦។  

រៅកនុងនី្តិកាលទី្៦រន្ឹះ រារ ដ្ឋា ភិបលកមពុាតម យៈស្រកេួងកិចេកា ន បីន្ររផ្លរ តរលីកា អ្ភិវឌ្ឍ
ធន្ធាន្មនុ្េស ាពិរេេរលីរំនញភាពាអ្នក លកនំ បេ់ស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយ  េងគម និ្ង     
រេ ាកិចេរៅថាន ក់ាតិ ក៏ ូចាកា ផរល់េិទ្ធិអំ្ណាច ល់ស្តេរីរ ីមបីទ្ទ្ួលបន្រាគរ័យកនុងអារីវកមម។ 
េមភាពរយន្ឌ័្  និ្ងកា ផរល់េិទ្ធិអំ្ណាច ល់ស្តេរី និ្ងកុមា សី្រតូវបន្បរងកីតរឡងីរដ្ឋយតឡក និ្ងអ្ន្រ វេ័ិ
យអាទិ្ភាព បេ់ាតិត លឧទហ ណ៍្គួ ឱ្យកត់េមាគ ល់អាច ករ ីញរៅកនុងយុទ្ធាស្តេរចតុរកាណ្
 ំណាក់កាលទី្១, ២, ៣ និ្ងទី្៤ េស្រមាប់កំរណី្ន្កា ្ េមធម៌ និ្ងស្របេិទ្ធភាពត លាកមមវធីិ
ន្រោបយ បេ់ ដ្ឋា ភិបល។ ថមីៗរន្ឹះ ស្រកេួងកិចេកា ន បីន្រ ី តួនទី្ លកនកំនុងកា រ ៀបចំរេចករីស្រពាង
ររលន្រោបយាតិ េរីពីេមភាពរយន្ឌ័្  រដ្ឋយតផែករលីរមរ ៀន្ត លទ្ទ្ួលបន្ និ្ងបទ្ពិរាធកនុង
កា អ្នុ្វតរររលន្រោបយាតិ កមមវធីិ និ្ងយុទ្ធាស្តេរេំខ្ន់្ៗរដ្ឋយរស្របីស្របេ់លទ្ធផលនន្កា ប៉ា ន់្
ស្របមាណ្តនម្រយន្ឌ័្ កមពុា (Cambodia Gender Assessment) នន ២ំ០១៩ ។ ប៉ាុតន្រររលន្រោបយ
ត លបន្ស្រពាងមិន្ស្រតូវបន្រលីករឡងីាក់ចាេ់កនុងកា រំ ុញកា ចូល មួន្រោបយ បេ់ស្តេរីរទ្។ 

ររលន្រោបយាតិ េរីពី េមភាពរយន្ឌ័្ រន្ឹះផរល់នូ្វស្រកបែ័ណ្ឌ ររលន្រោបយ យៈរពល
តវង និ្ងរលីកកមពេ់ររលកា ណ៍្េមភាពរយន្ឌ័្ រៅកនុងររលន្រោបយាតិ តផន្កា យុទ្ធាស្តេរ
អ្ភិវឌ្ឍន៍្ាតិ (National Strategic Development Plan) និ្ងតផន្កា យុទ្ធាស្តេរតមវេ័ិយ រ ីមបី
េរស្រមចបន្េមភាពរយន្ឌ័្ ស្រេបតមររលរៅអ្ភិវឌ្ឍន៍្ស្របកបរដ្ឋយចី ភាព កនុងររលបំណ្ង «មិន្
ទុ្កន្ ណាមាន ក់រោល» និ្ងររលកា ណ៍្ បេ់េុី-  រៅកនុង របៀបវា ៈនន្កា អ្ភិវឌ្ឍ។ បតន្ថមរលីរន្ឹះរទ្ៀត
ស្រកេួងកិចេកា ន បីន្បន្រពស្រងលងកា អ្នុ្វតរតផន្កា េកមមភាពាតិ រ ីមបីទ្ប់ាក ត់ស្រគប់ទ្ស្រមង់នន្អំ្រពី     
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី និ្ងកុមា  ីោប់ពី នន ២ំ០១៩  ល់ នន ២ំ០២៣ និ្ងរ ីមបីារ  រឡងីវញិនូ្វេីលធម៌
េងគម រដ្ឋយយកចិតរទុ្កដ្ឋក់រលីកា អ្ប់ េំងគមេស្រមាប់កា ផ្្លេ់បរូ  ផនត់គំនិ្តរ ីមបីលុបបំបត់កា 
រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងស្តេរី។ រោងតម បយកា ណ៍្ បេ់ែុមតស្តហវល9  ឥ ោិបទ្រ េីរអី្ងចំរពាឹះស្តេរីរៅកនុង

                                                      
9 https://comfrel.org/political-gender-watch-2019-comfrel-official 
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ស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់បន្ថយចុឹះគួ ឱ្យកត់េមាគ ល់ រដ្ឋយមាន្កា រសំ្រទ្ និ្ងរលីកកមពេ់ស្តេរីពីេមារិក
ស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់ាបុ េ និ្ងរមភូមិ។ 

មាន្កា ផ្្លេ់បរូ  ឥ ោិបថផរល់តនម្ ល់ស្តេរី យល់អំ្ពីរយន្ឌ័្   កា ររ ពេិទ្ធិស្តេរី និ្ងមាន្កិចេ               
េហស្របតិបតរិកា លែាមួយស្តេរី។ រទឹះោ៉ា ងណា កា រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងស្តេរីរៅកនុងន្រោបយ ា
ពិរេេស្តេរីរៅកនុងស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់មួយចំន្ួន្រៅតតបន្ររកីតមាន្។ រលីេពីរន្ឹះ អ្នកន្រោបយស្តេរី
ែ្ឹះរស្របីេិទ្ធិ បេ់ពួករគរ ីមបីចូល ួមកនុង ំរណី្ កា ស្របាធិបរតយយ  ូចាកា ស្របរំុ និ្ងកា ពិភាកា
ន្រោបយរៅកមពុាបន្ស្របឈ្មន្លងកា រោទ្ស្របកាន់្ពីតុលាកា   កា រ េីរអី្ង កា ោយី កា បំភិត
បំភ័យ  និ្ងកា  រំលាភបំពាន្ពីេំណាក់អាា្ធ ។ េកមមភាព បេ់ពួករគក៏ស្រតូវបន្ ខំ្ន្រដ្ឋយ          
អាា្ធ មូលដ្ឋា ន្ផងត  ។ ាក់តេរង អ្នកន្រោបយ េកមមរន្ន្រោបយ និ្ងេមារិកស្រកុមស្របលកា ុំ 
េ ក្ ត់នន្អ្តីតគណ្បកសេរស្ត គ្ ឹះាតិស្រតូវទ្ទ្ួល ងនូ្វកា រោទ្ស្របកាន់្ពីតុលាកា  កា រ េីរអី្ង កា ោយ ី
កា បំភិតបំភ័យ និ្ងកា  លតតបិតពីេំណាក់អាា្ធ  ោប់តំងពីគណ្បកសរន្ឹះស្រតូវបន្ លំាយរដ្ឋយ
តុលាកា កំពូលកនុងនន ២ំ០១៧។ រលីេពីរន្ឹះរទ្ៀត និ្ោមវបបធម៌េងគមមួយចំន្ួន្ កងវឹះកា អ្ប់ តំ ល
មាន្គុណ្ភាពលែេស្រមាប់ស្តេរី និ្ងរកមងស្រេី កងវឹះនន្កា រ េីរអី្ងាវរិជមាន្រៅកនុងកមមវធីិន្រោបយ កងវឹះ
កា រសំ្រទ្តផនកហ ិចញវតថុ និ្ងន្រោបយេស្រមាប់ស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយក៏ ូចាឧបេគគាថ ប័ន្ គឺាកតរ
 ួមចំតណ្ក ល់អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងនកន្រោបយ និ្ងរារាងំពួករគមិន្ឱ្យក្ាយាអ្នក លកន ំ  
ន្រោបយ។ ឧទហ ណ៍្រៅចរន្ឹះរ ីមនន  ំនិ្ងពាក់កណារ ល នន ២ំ០១៩ អ្នកន្រោបយស្តេរីត លបន្
រស្របីេិទ្ធិន្រោបយ និ្ងេិទ្ធិស្តេរី បេ់ពកួរគ រ ីមបចូីល មួកនុង ំរណី្ កា ស្របាធិបរតយយរៅកមពុាស្រតូវបន្
ស្របឈ្មកា រោទ្ស្របកាន់្តមផូ្វតុលាកា   ួមទងំ  កា រ េីរអី្ង  កា ោយី  កា គំរាមកំតហង និ្ងកា 
 លតតបិតពីេំណាក់អាា្ធ  េូមបីតតកា រួបស្របរំុរន  និ្ងកា ពិភាការន អំ្ពីរ ឿងន្រោបយ បេ់ស្តេរីក៏ស្រតូវ
បន្ ខំ្ន្ផងត    ូចា ា ស្រពមាន្ បេ់រលាកនយក  ាមស្តន្រីហ៊េុន្តេន្  អ្តីតស្តេរីរម ុំអូ្ ោ  រែតរ   
បត់ ំបង ស្រតូវបន្តុលាកា រកាឹះរៅរៅបំភឺ្ាបន្របនទ ប់ កា រួបរំុ ួមរន  បេ់អ្តីតេមារិក និ្ងមស្តន្រី
គណ្បកសេរស្ត គ្ ឹះាតិស្រតូវបន្ ខំ្ន្រដ្ឋយអាា្ធ  រហីយស្រកុមស្តេរីត លាប់រនន ត៦នក់ារម ុំ ា
េមារិកស្រកុមស្របលការែតរ និ្ងស្រេុកនន្អ្តីតគណ្បកសេរស្ត គ្ ឹះាតិ រៅរែតរកំពង់េពឺស្រតូវបងខំ ត់រគចែួ្ន្
រ ីមបេុីវតថិភាព រចៀេពីកា រធវីទុ្កខបុករមនញពីេំណាក់អាា្ធ  បបស្រកុងភនំរពញផងត  ។ 
 

េកមមភាព បេ់ ដ្ឋា ភិបល និ្ងទ្រងវី  បេ់អាា្ធ  ាកា ស្របស្រពលតរិផទុយន្លងអ្នុ្េញ្ហញ លុបបំបត់
រាល់ទ្ស្រមង់នន្កា រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងស្តេរី (េុី- ) មាស្រត៣តចងថា « កនុ ងស្រគប់វេ័ិយ ាពិរេេវេ័ិ
យន្រោបយ  េងគមកិចេ  រេ ាកិចេ និ្ងវបបធម៌   ាស្រតូវោត់វធិាន្កា េមស្រេបទងំអ្េ់  មួមាន្កា រធវី
ចាប់ផង រ ីមបីធានកា អ្ភិវឌ្ឍ និ្ងកា  កីចំរ នី្រពញរលញ បេ់ស្តេរី  រ ីមបីធានឱ្យស្តេរី រស្របីស្របេ់ និ្ង
អាស្រេ័យផលេិទ្ធិមនុ្េស និ្ងរេ ភីាពមូលដ្ឋា ន្រដ្ឋយេមភាពាមួយបុ េ ។ » និ្ងមាស្រត៧ បន្តចង
ថា «   ាភាគី ស្រតូវស្របកាន់្យកវធិាន្កា េមស្រេប រ ីមបីលុបបំបត់កា រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងស្តេរីកនុ ងរីវភាព
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ន្រោបយ និ្ងាធា ណ្ៈ បេ់ស្របរទ្េ។…» ។ េកមមភាពខ្ងរលីក៏ា រំលាភបំពាន្រលី  ាធមមនុ្ចញនន្
ស្រពឹះរាាណាចស្រកកមពុា ត លបន្កា ពា េិទ្ធិ រេ ភីាពបរចេ ញមតិ និ្ងកា រួបស្របរំុត លមាន្តចងកនុង
មាស្រត៤១៖ « ស្របាពល  ាតែម  មាន្រេ ភីាពខ្ងកា បរចេ ញមតិ បេ់ែួ្ន្ រេ ភីាពខ្ងា ព័ត៌មាន្ 
រេ ភីាពខ្ងកា របឹះពុមាផាយ រេ ភីាពខ្ងកា ស្របរុ។ំ…» និ្ងបន្ រំលាភបំពាន្ោ៉ា ងខ្្ងំរលីកតិកា
េញ្ហញ អ្ន្រ ាតិេរីពី េិទ្ធិពល  ា និ្ងេិទ្ធិន្រោបយ មាស្រត១៩ កថាែណ្ឌ ២ តចងថា « រន្ស្រគប់ ូបមាន្
េិទ្ធិរេ ភីាពកនុ ងកា បរចេញមតិ។…» ។ 
 

កមពុារៅបន្រ កាបញ្ហា វេិមភាពនន្ភាពាតំណាង វាងស្តេរី និ្ងបុ េកនុងកិចេកា ាធា ណ្ៈ និ្ង
រីវតិន្រោបយ -  មួទងំរៅកនុងគណ្បកសន្រោបយ ាតផនកមួយនន្ ំរណី្ កា បរងកីតចាប់ ារបកខរន្
ឈ្ រឈាម ឹះ និ្ងតំណាងាប់រនន ត។ តផនកចមបងនន្បញ្ហា រន្ឹះ គឺរដ្ឋយា ែវឹះនូ្វររលន្រោបយាក់
លាក់ាលាយលកខណ៍្អ្កស ត លាាវធិាន្កា ពិរេេ និ្ងែវឹះនូ្វចាប់រឆី្្យតបន្លងរយន្ឌ័្  ាពិរេេ
ចាប់របឹះរនន តរ ីមបរីសំ្រទ្ និ្ងផរល់ឱ្កាេឱ្យស្តេរី និ្ងបុ េចូល មួរេមីរន រលីតួនទី្េរស្រមចចិតរកនុងវេ័ិយ
ាធា ណ្ៈនិ្ងវេ័ិយន្រោបយស្រេបតមអ្នុ្េញ្ហញ  េុី-  ត លកមពុាបន្ផរល់េោេ ប័ន្ និ្ងររលរៅ
អ្ភិវឌ្ឍន៍្ស្របកបរដ្ឋយចី ភាព (SDG) ត លស្របរទ្េកមពុាបន្ទ្ទ្ួលយក។ អ្តថិភាពនន្កា រ េីរអី្ង        
ែវឹះកា រលីកទ្លកចិតរ និ្ងឆ្ន្ទៈន្រោបយ បេ់គណ្បកសន្រោបយត លមាន្េការ នុ្ពលែពេ់កនុងកា 
រលីកកមពេ់កា ចូល មួ បេ់ស្តេរី ។ រលីេពីរន្ឹះរៅរទ្ៀត អ្នក លកនាំបុ េរៅតត កាអំ្ណាចន្រោបយ
 បេ់ពួករគ រហីយមិន្ចង់ចុឹះរចញពីតំតណ្ង។ ចំន្ួន្ស្តេរីាប់រនន តតិចេស្រមាប់កា របឹះរនន ត ទងំកា 
របឹះរនន តរស្ររីេរ េីស្រកុមស្របលកា ុំ េ ក្ ត់ នន ២ំ០១៧ និ្ងកា របឹះរនន តរស្ររីេតងំតំណាងរាស្តេរ នន  ំ
២០១៨ ។ អ្នកតំណាងរាស្តេរស្តេរីាប់រនន តមាន្ចំន្ួន្តត ២០% និ្ងស្តេរីស្រកុមស្របលកា ុំ េ ក្ ត់មាន្តត 
២០% នន្ស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់ អាណ្តរិទី្ ៤ នន  ំ២០១៧  មួទងំ ចំន្នួ្ស្តេរីទបរៅថាន ក់េរស្រមចចិតរទងំ
រៅថាន ក់ាតិ និ្ងថាន ក់រស្រកាមាតិ ែណ្ៈត ល តំណាងបុ េមាន្ចំន្នួ្រស្រចីន្រលីេលប់។ 

រោងតម បយកា ណ៍្ត លរចញរដ្ឋយអ្គគរលខ្ធិកា ដ្ឋា ន្  ាេភារៅរ ីម នន ២ំ០២០ ខ្ង
រស្រកាមរន្ឹះ គឺាទិ្ ាភាព និ្ងតរួលែមយួចំន្នួ្អំ្ពីស្តេរីកនុងភាពាអ្នក លកន ំនិ្ងន្រោបយរៅកមពុា៖10 

 កនុង យៈរពលពី ទ្េវតស  ៍អ្នកតំណាងស្តេរីរៅ  ាេភាបន្រកីន្រឡងីគ ួឱ្យកត់េមាគ ល់ពី ៦%  ល់ 
២១% ែណ្ៈេមារិកស្រពលទ្ធេភាស្តេរីរៅស្រទ្លង ១៦% 

 រៅស្រកមាស្តេរីមាន្ស្រតលមតត ១៥%នន្រៅស្រកមទងំអ្េ់ ។  ១៤% ាស្រពឹះរារអាា្ រមធាវ ី២២% 
និ្ងាកា ាីធា ណ្ៈ ១២% (គិតស្រតលមតែកុមាៈ នន ២ំ០២០) ។ 

 ស្តេរីមាន្ស្របតហល ១៦%នន្តំតណ្ងាន់្ែពេ់ បេ់ ដ្ឋា ភិបល ោប់ពីអ្នុ្  ារលខ្ធិកា   ហូត ល់

                                                      
10 http://nac.org.kh/Images/Women%20in%20leadership-Eng-Final.pdf?fbclid=IwAR3-
zc5x1fNII7fnSKpCoOm4VqSX8v5rVoAXob7WEgdEQbBxoZTxKYv6AHA 
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ឧបនយក  ាមស្តន្រី (គិតស្រតលមតែកុមាៈ នន ២ំ០២០) ។ 
 ស្តេរីមាន្តំតណ្ងអ្ភិបលរែតរតត ៤%ប៉ាុរណាណ ឹះ 
 ស្តេរីបរស្រមីាមស្តន្រីាន់្ែពេ់គឺទបាងបុ េទងំរៅថាន ក់ាតិ និ្ងថាន ក់រស្រកាមាតិ។ ទ្ន្ទលមន្លងរន្ឹះ

ស្តេរីភាគរស្រចីន្បន្បរស្រមីកា ាអ្នុ្ស្របធាន្កា ោិល័យ។ 
 កា ចូល មួ បេ់ស្តេរីរៅកនុងស្របព័ន្ធតុលាកា មាន្កស្រមិតទបកនុង យៈរពល ៧នន នំន្កា បរស្រមី       

(នន ២ំ០១៣-នន ២ំ០២០) ។ 
 អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីរៅតតាបញ្ហា ត ល កីរាលដ្ឋលរៅកនុងស្របរទ្េ។ ស្តេរីត លមាន្អាយុ

ចរន្ឹះពី ១៥នន  ំរៅ ៦៤នន រំៅកនុងស្របរទ្េកមពុាបន្ប ា្ ញថា ពកួរគ ៣០%បន្របួស្របទ្ឹះនូ្វ
អំ្រពីហលងារលីរាងកាយ ផូ្វចិតរ ផូ្វរភទ្ និ្ងរេ ាកិចេ។ 

4.2 លទធផលពីការសទង់មត្ ិ

 

 

1) ា ៈេខំ្ន់្នន្កា ចូល មួ
 បេ់ស្តេរកីនុងវេ័ិយ
ន្រោបយ 

 

 

េណួំ្ ទី្៥៖ រតីកា ចូល មួន្រោបយ បេ់ស្តេរីរៅកមពុាមាន្      ា
 ៈេខំ្ន់្កស្រមិតណា? (១ មិន្េខំ្ន់្> ៥ េខំ្ន់្បំផុត) 

កា ចូល មួ បេ់ស្តេរីកនុងនកន្រោបយ គឺេំខ្ន់្ណាេ់ ពីរស្រពាឹះពួក
រគទងំាអ្នក លកន ំនិ្ងាអ្នករសំ្រទ្អ្នកន្រោបយបុ េ។ អ្នករឆី្្យ
េំណួ្  ៨០%បន្យល់ស្រេបថា កា ចូល ួមន្រោបយ បេ់ស្តេរីគឺ
មាន្ា ៈេំខ្ន់្ណាេ់រៅកមពុា។ េកមមរន្ន្រោបយស្តេរីមាន ក់
បន្និ្ោយថា «ស្តេរី កមពុ ាបន្រ ី តួនទី្ោ៉ា ងេំខ្ន់្រៅកនុ ង
ន្រោបយ ចូល ួមកនុ ងកា រដ្ឋឹះស្រាយបញ្ហា  បេ់ស្តេរី  និ្ងកុមា  កា 
អ្ភិវឌ្ឍេងគម និ្ងាតផនកមួយនន្ រំណី្ កា បរងកីតររលន្រោបយ/
ចាប់។ ស្តេរី មិន្ស្រតលមតតារម លកននំ្រោបយ និ្ងាតំណាងាប់
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រនន តប៉ាុ រណាណ ឹះរទ្ ប៉ាុ តន្រ ក៏ាអ្នករំស្រទ្ត លមិន្ ួញរាចំរពាឹះអ្នក
ន្រោបយបុ េក៏ ូចាគណ្បកសផងត   ។» 
 

 

 

2) កស្រមិតនន្កា ចូល មួ
 បេ់ស្តេរកីនុងន្រោបយ 

 

 

 

េណួំ្ ទី្ ៦៖ រតីអ្នកអាចវាយតនម្កស្រមិតនន្កា ចូល មួន្រោបយ បេ់
ស្តេរីរៅកមពុាបន្រទ្? (១ ទបបំផុត >៥ ែពេ់បំផុត) 

រទឹះបីាចំន្ួន្អ្នក លកននំ្រោបយស្តេរីរៅកស្រមិតទបរៅកមពុាក៏
រដ្ឋយ ក៏ស្តេរីកមពុាទូ្រៅបន្ចូល មួោ៉ា ងេកមមរៅកនុងន្រោបយ។ 
៩១%នន្អ្នកចូល មួកា េទង់មតិបន្ប ា្ ញថា ស្តេរីកំពុងចូល មួោ៉ា ង
ខ្្ងំរៅកនុងន្រោបយកនុងនមាអ្នករសំ្រទ្ន្រោបយ ាេកមមរន្
ន្រោបយ ាអ្នកន្រោបយ និ្ងាអ្នករបឹះរនន ត។ អ្តីតេមារិក
ស្រកុមស្របលកា ុំាស្តេរីបន្មាន្ស្របាេន៍្ថា «រទឹះបីាវបបធម៌
ន្រោបយរៅកមពុ ាមិន្េូវអំ្រណាយផលេស្រមាប់ស្តេរីក៏រដ្ឋយ ពួក
រគរៅតតចូល មួកនុ ងេកមមភាពរផសងៗ ាពិរេេកា របឹះរនន ត»។ 
 

 

 

3) កា យល់ លងអំ្ពីអំ្រពី       
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរកីនុង
ន្រោបយ 

 

 

 
 េណួំ្ ទី្៧៖ រតីអ្នកមាន្ លងអំ្ពីទ្ស្រមងន់ននន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ស្តេរីរៅកនុ ងន្រោបយរទ្? 
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មិន្ទន់្មាន្កា យល់ លងឱ្យបន្ទូ្លំទូ្លាយអំ្ពីអំ្រពីហលងាស្របនងំ
ន្លងស្តេរីកនុងនកន្រោបយរៅកនុងស្របរទ្េកមពុារៅរឡីយ ពីរស្រពាឹះ 
២៣,៦% នន្អ្នករឆី្្យតបថា មិន្ស្របក អំ្ពីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី
កនុងនកន្រោបយ។ អ្នកចូល ួមកា េិកា ៧៤.៥% បន្យល់
ចាេ់អំ្ពីអំ្រពីហលងាស្របនំងន្លងស្តេរីកនុ ងនកន្រោបយ។ ប៉ាុ តន្រ  
១,៨% នន្អ្នកចូល មួកា េិកា មិន្ លងថារតីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុង
នកន្រោបយាអ្វីរឡីយ។ េកមមរន្ន្រោបយមាន ក់រៅរែតរ   
បត់ ំបងបន្និ្ោយថា «ែំុ្េរងកតរ ីញថា មិន្មាន្មនុ្េសរស្រចីន្
រទ្ ួមទំងេហរេវកិបុ េមួយចំន្ួន្រៅកនុ ងគណ្បកសតតមួយនិ្ង
អាា្ធ មូលដ្ឋា ន្ផងត   មិន្បន្ លងចាេ់អំ្ពីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ស្តេរីកនុ ងនកន្រោបយ រហីយវាបន្ក្ាយាវបបធម៌អាស្រកក់រៅកនុ ង
ស្របរទ្េកមពុា»។ 
 

 
 

4)  បទ្ពិរាធអំ្ពីអំ្រពី

ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរកីនុងនក

ន្រោបយ 

 

 

 

 េំណួ្ ទី្១២៖ រតីអ្នក (ស្តេរី) ធ្ាប់មាន្បទ្ពិរាធពីអំ្រពីហលងា
ស្របនងំន្លងស្តេរីកនុ ងនកន្រោបយឬរទ្? 

លទ្ធផលនន្កា េទង់មតិរន្ឹះបន្ប ា្ ញថា ៧១,៧% នន្អ្នករឆី្្យ
េំណួ្ បន្រួបស្របទ្ឹះន្លងអំ្រពីហលងារលីស្តេរីត លបន្ឆុ្្ឹះបញ្ហេ ំងឱ្យ
រ ញីថា អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងនកន្រោបយរៅកមពុាគឺា
បញ្ហា  ៏ធាន់្ធា មួយ។ រហីយ ២២,៦% នន្អ្នកចូល ួមមិន្ត លរួប
ស្របទ្ឹះរទ្។ រទឹះបីោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ៥,៧% នន្អ្នកចូល មួបន្រឆី្្យ
ថាមិន្ស្របក ។ ស្រេរ ៀងរន រន្ឹះត   ស្តេរីមាន ក់រៅកនុងស្រកុមពិភាកាបន្
តថ្ងថា៖ «េកមមរន្ន្រោបយស្តេរី និ្ងអ្នកន្រោបយស្តេរីភាគរស្រចីន្



 

 18 

មកពីគណ្បកសស្របនងំបន្រួបស្របទ្ឹះន្លងអំ្រពីហលងារលីស្តេរី  ែណ្ៈ
ត លស្តេរី រៅកនុ ងគណ្បកសរផសងៗ និ្ងគណ្បកសកាន់្អំ្ណាចពិតា
មិន្តមន្ាររលរៅនន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុ ងនកន្រោបយ
រៅេពវនថារន្ឹះ។» 

 
 

 

5)  េញ្ហញ ណ្ និ្ងទ្ស្រមង់
នន្អំ្ពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី
កនុងន្រោបយ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

េំណួ្ ទី្១០៖ ចូ រធវី ចំណាត់ថាន ក់ពី 1-7 ពីញលកញាប់បំផុតនន្អំ្រពី        
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីរៅកនុ ងន្រោបយ រៅតិចតចួបំផុត? 

ទ្ស្រមងទូ់្រៅបំផុតនន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី រៅកនុ ងន្រោបយ គឺ
កា គំរាមកំតហង និ្ងអំ្រពីហលងាផូ្វចិតរ។ ៨១,៨% នន្អ្នកចូល មួកា 
េិកា បន្ស្របឈ្មន្លងកា គំរាមកំតហង និ្ង៧០,៩% ស្របឈ្មន្លង
អំ្រពីហលងាផូ្វចិតរ។ អ្តីតេកមមរន្គណ្បកសស្របនំងមាន ក់បន្
និ្ោយថា «វាពិបកេស្រមាប់ែំុ្កនុ ងកា  េ់រៅបន្េុែេពវនថារន្ឹះ
ពីរស្រពាឹះែំុ្បន្ស្របឈ្មមុែន្លងអំ្រពីហលងាខ្ងផូ្វចិតរ និ្ងកា គំរាម
កំតហងរស្រចីន្រពក។ រន្រលមីេមិន្ត លបន្ផរល់ឱ្យែំុ្នូ្វកា េស្រមាក
រ ីមបី េ់រៅកនុ ងរីវតិាមចញរទ្ រទឹះបីាគណ្បកស បេ់ែំុ្ស្រតូវបន្
 លំាយយូ មករហីយ។» 

ទ្ស្រមង់ធាន់្ធា មួយនន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយ គឺកា 
 រំលាភបំពាន្រលីរាងកាយ និ្ងកា ោយីផូ្វរភទ្។ លទ្ធផលនន្កា 
េិកាបន្ប ា្ ញថា ស្តេរីអ្នកចូល មួ ចំន្នួ្ ៣៤.៥% បន្ទ្ទ្លួ ងនូ្វ
កា  រំលាភបំពាន្រលីរាងកាយ រហីយ ៩,១% ទ្ទ្ួល ងកា ោយីផូ្វ  
រភទ្។ អ្នករំនញតផនករយន្ឌ័្ បន្តថ្ងថា «វាមិន្អាចទ្ទ្ួលយក
បន្រទ្ចំរពាឹះទ្រងវីរម ន្េីលធម៌ទងំរន្ឹះ រហីយវាផទុយន្លងអ្នុ្េញ្ហញ

ការយាយីផ្លូវភេទ 
ការរំភោេបពំានភ ើរាងកាយ 

អំភ ើហឹងសាផ្លូវចិតត 
ការសមាាប ់

ការប្បមាថភោយពាកសយសម្ដ ី
ការគំរាម្កំហហង 

ចាប់ជំរិត 
ភផ្សេងៗ 

ខ្ញំម្ិនដឹងភទ 
ប្បមាថ 
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អ្ន្រ ាតិ « កា លុបបំបត់រាល់ទ្ស្រមងន់ន្កា រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងន  ី
(េីុ -  /CEDAW)ត លកមពុ ាបន្ផរល់េោេ ប័ន្  និ្ងររលរៅ
អ្ភិវឌ្ឍន៍្ស្របកបរដ្ឋយចី ភាព (SDG) ត លកមពុ ារបរា្ចិតរបន្
ទ្ទ្ួលយករ ីមបីកា ពា ស្តេរី ពីកា រ េីរអី្ង និ្ងអំ្រពីហលងា ក៏ ូចា    
ផរល់េិទ្ធិអំ្ណាច ល់ស្តេរី និ្ងកុមា ។ី» 
 

 

 

6)  មូលរហតុត លនឱំ្យ
មាន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ស្តេរកីនុងន្រោបយ 

 

  

 

 

 

េំណួ្ ទី្១១៖ រហតុអ្វីបន្ាអ្នកគិតថារគស្របស្រពលតរិអំ្រពីហលងាស្របនងំ
ន្លងស្តេរីរៅកនុងន្រោបយ? 

មូលរហតុេំខ្ន់្ពី នន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយគឺ៖ 
១) ន្រោបយមិន្តមន្ារ ឿងផ្លទ ល់ែួ្ន្រទ្ ប៉ាុតន្រាកា ស្របកួតស្របតរង
គណ្បកសន្រោបយរ ីមបអំី្ណាច និ្ង ២) បុ េខ្្ចស្តេរីទ្ទ្ួលបន្
អំ្ណាចរស្រចីន្ាងែួ្ន្។ ៤៧,៣% នន្អ្នកចូល មួបន្ប ា្ ញថា អំ្រពី
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយមិន្តមន្ារ ឿងផ្លទ ល់ែួ្ន្រទ្ ប៉ាុតន្រ
ាកា ស្របកួតស្របតរង បេ់គណ្បកសន្រោបយរ ីមបីអំ្ណាច  ូរចនឹះ
ពួករគចង់បចឈប់ស្តេរីមិន្ឱ្យចូល ួមកនុងនកន្រោបយាមួយន្លង
រហតុផលរផសងរទ្ៀត   ូចាស្តេរីមិន្អាចក្ាយាអ្នកន្រោបយលែ
និ្ងបុ េខ្្ំងាងស្តេរី។ េកមមរន្េិទ្ធិ ស្តេរីមាន ក់បន្អ្ឹះអាងថា           
«ធមមាតិ និ្ង រំណី្ កា នន្ន្រោបយរៅកមពុ ា គឺស្រគប់ស្រគង ឬស្រគប
េងកត់រដ្ឋយបុ េ។  ូរចនឹះេស្រមាប់រហតុផលែ្ឹះ បុ េមិន្ចងប់ត់បង់
អំ្ណាច បេ់ពកួរគ (មិន្ចងចុ់ឹះរចញពីតំតណ្ង) ឱ្យរៅស្តេរី ឬពកួរគ
ខ្្ចស្តេរីមាន្អំ្ណាច។» 

 

នភយាបាយជាហដនរបស់បុរស 
បង្ហាញថាបុរសខ្ាំងជាងស្តសតី 

បុរសម្ិនចង់ចាញ់ស្តសតី 
បុរសខ្ាចស្តសតីមានអំណាច 

ការពារស្តសតី ីនភយាបាយភមៅកខវក់ 
ស្តសតីម្ិនអាចភ វ្ើជាអនកភយាបាយ អ 

អត់ដឹង 
ភផ្សេងៗ 

បញសឈប់ស្តសតីមិ្នឱសយភ វ្ើនភយាបាយ 
សប្តូវនភយាបាយ/ការភបាោះភនោត 
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7)  រន្រលមេីស្របស្រពលតរអំិ្រពី
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរកីនុង
ន្រោបយ 

 

េំណួ្ ទី្ ៩៖ រតីន្ ណាារន្រលមីេស្របស្រពលតរិអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី
កនុងនកន្រោបយ និ្ងគណ្បកសន្រោបយ? 

រន្រលមីេេំខ្ន់្ស្របស្រពលតរិអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយ គឺ
េមារិកគណ្បកសន្រោបយត លាគូស្របតរង  េមារិកកនុ ង         
គណ្បកសន្រោបយតតមួយ និ្ងប៉ាូលីេ អាា្ធ មូលដ្ឋា ន្។ 
៧៩,៦% នន្អ្នកចូល ួមកា េិកាបន្រឆី្្យថា រន្រលមីេនន្អំ្រពី      
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយ គឺេមារិកគណ្បកសន្រោបយ
ត លាគូស្របតរង។ េកមមរន្ន្រោបយស្តេរីមាន ក់បន្តថ្ងថា            
«រដ្ឋយា ររម្ាឹះន្រោបយរៅកមពុា អ្នកចូល មួស្របកតួស្របតរងមក
ពីគណ្បកសន្រោបយរផសងរទ្ៀត ាពិរេេគណ្បកសកាន់្អំ្ណាច
មិន្ោត់ទុ្ករយីងាគូស្របតរងរទ្ ប៉ាុតន្រោត់ទុ្កាេស្រតូវត លារហតុ
រធវីឱ្យពកួរគែ្ឹះស្របកាន់្យកន្រោបយារ ឿងផ្លទ ល់ែួ្ន្។» 
 

 

8)  កា រាយកា ណ៍្អំ្ពី
អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរកីនុង
ន្រោបយ 

 

 

 

    េំណួ្ ទី្១៣៖ រតីអ្នកបន្រាយកា ណ៍្អំ្ពីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ស្តេរីកនុងន្រោបយឬរទ្? 

ភបកខជននភយាបាយភផ្សេងភទៀត 
ម្ស្តនតីប ៉ូ សី 

អាជាា្រសាធារណៈ 
សមាជិកប្គសួារ 

សមាជិកននគណបកសេនភយាបាយ 
  ភផ្សេងភទៀត (ស៉ូម្បញ្ជាក់) 

ខ្ញំម្ិនដឹងភទ 
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អ្នកចូល ួមកា េិកា ៥២.៧% បញ្ហជ ក់ថា បន្រាយកា ណ៍្អំ្ពីអំ្រពី
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយ។ ៣៤.៥% នន្អ្នកចូល ួមកា 
េិកាមិន្បន្រាយកា ណ៍្រឡយី រហយី ១២,៧% នន្អ្នកចូល មួកា 
េិកាបន្ប ិរេធមិន្ផរល់ចរមី្យ។ អ្នកេិកាស្រាវស្រាវមាន ក់បន្
និ្ោយថា «អ្នកន្រោបយ ឬេកមមរន្ស្តេរីមួយចំន្ួន្មិន្ហា៊េ ន្រាយ
កា ណ៍្អំ្ពីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុ ងន្រោបយរដ្ឋយា ពួករគ
ខ្្ចថាន ក់រលី បេ់ែួ្ន្ កា បំផ្្លញរក រ ិ៍រឈាម ឹះ និ្ងរេចករីនថ្ថនូ   បេ់ពួក
រគរៅរពលត លឧបបតរិរហតុស្រតូវបន្រគ លងាាធា ណ្ៈ។» 
 

 

 

9) កា ទ្ទ្លួាគ ល់អំ្រពីហលងា
ស្របនងំន្លងស្តេរីកនុង
ន្រោបយ 

 

 

េណួំ្ ទី្១៦៖ រតីមាន្កា ទ្ទ្លួាគ ល់អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុ ង
ន្រោបយរៅកនុ ងគណ្បកសត  ឬរទ្? 

អ្នកចូល មួកា េិកា ២៤.១% បន្បញ្ហជ ក់ថា មាន្កា ទ្ទ្ួលាគ ល់
អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយ។ រទឹះោ៉ា ងណា ៤២.៦% 
នន្ពួករគបន្រឆី្្យតបថា រម ន្កា ទ្ទ្ួលាគ ល់អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ស្តេរីកនុងន្រោបយរឡីយ រហយី ៣៣,៣% នន្អ្នកចូល មួកា េិកា
មិន្បន្ លងអំ្ពីកា ទ្ទ្ួលាគ ល់ណាមួយរឡីយ។ េកមមរន្េិទ្ធិស្តេរី
មាន ក់បន្និ្ោយថា «រដ្ឋយា អំ្រពីហលងាន្រោបយគឺាតផនកមួយ
នន្វបបធម៌ន្រោបយរៅកនុ ងស្របរទ្េកមពុ ា មនុ្េសារស្រចីន្មិន្បន្
ទ្ទ្ួលាគ ល់ថាវាាបញ្ហា រនឹះរទ្ ប៉ាុតន្រវាាបញ្ហា ស្របឈ្មត លមាន្
ាក់តេរងរៅកនុ ងកា  េ់រៅ រហីយែំុ្គិតថាទងំរម លកននំ្រោបយ
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និ្ងអ្នកន្រោបយស្រតូវកា ផ្្លេ់បរូ  ឥ ោិបទ្ បេ់ពួករគចំរពាឹះបញ្ហា
រន្ឹះ។» 

 

 

10) កា ទ្ទ្លួែុេស្រតូវរ ីមប ី

ប ក្  អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរ ី

 

 

 

េណួំ្ ទី្១៥៖ រតីមាន្អ្នកទ្ទ្លួែុេស្រតវូកនុ ងកា រដ្ឋឹះស្រាយបញ្ហា អំ្រពី
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីរៅកនុ ងគណ្បកសន្រោបយឬរទ្? 

អ្នកចូល ួមកា ស្រាវស្រាវចំន្ួន្ ៤១.៨% បន្បញ្ហជ ក់ថា មាន្មស្តន្រី
ទ្ទ្ួលបន្ទុកបញ្ហា អំ្រពីហលងាស្របនំងន្លងស្តេរីកនុ ងន្រោបយ ឬកា 
រ េីរអី្ងរៅកនុងគណ្បកសន្រោបយ។ រទឹះោ៉ា ងណា ៣៨,២% នន្
អ្នកចូល ួមកា េិកាបន្ប ា្ ញថា មិន្មាន្មស្តន្រីាក់លាក់ទ្ទ្ួល
បន្ទុកចំរពាឹះបញ្ហា អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយរៅកនុង
គណ្បកស បេ់ពួករគរឡយី  រហយី ២០% នន្ពួករគមិន្បន្ លងអំ្ពី
យន្រកា  បេ់គណ្បកសន្រោបយកនុងកា រដ្ឋឹះស្រាយបញ្ហា អំ្រពី    
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយត  ។ េកមមរន្េិទ្ធិស្តេរីមាន ក់បន្
និ្ោយថា «តម យៈកា ្  បេ់ែំុ្ាមួយគណ្បកសន្រោបយ ែំុ្
បន្ ករ ីញថា គណ្បកសភាគរស្រចីន្មិន្ទន់្មាន្ររលន្រោបយ
េមភាពរយន្ឌ័្  និ្ងស្រកមេីលធម៌ស្របនងំអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី
កនុ ងន្រោបយរៅរឡីយរទ្។ រទឹះបីាគណ្បកសែ្ឹះមាន្ ក៏ស្របេិទ្ធ
ភាពនន្កា ្  បេ់ពួករគរៅមាន្កស្រមិតត លស្រតូវកា កា យកចិតរ
ទុ្កដ្ឋក់និ្ងកា របរ ា្ ចិតរែព េ់  ាពិរេេឆ្ន្ទ ៈន្រោបយនិ្ង
គណ្រន្យយភាព បេ់អ្នក លកន។ំ» 
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11)  ផលប៉ាឹះពាល់អំ្រពីហលងា
ស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិយ
ន្រោបយ 

 

 

 

េណួំ្ ទី្១៨៖ រតីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុ ងវេ័ិយន្រោបយមាន្
ផលប៉ាឹះពាល់អ្វីែ្ឹះ? 

អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងន្រោបយមិន្បន្រលីកទ្លកចិតរស្តេរីឱ្យ
ចូល មួកនុងន្រោបយ។ ពកួរគកាន់្តតមាន្អា មមណ៍្ឯរកា។ រហតុ
 ូរចនឹះកា ចូល មួន្រោបយ បេ់ពកួរគ ាពិរេេកនុងកា ឈ្ រឈាម ឹះ
របឹះរនន ត និ្ងកា របឹះរនន តស្រតូវបន្កាត់បន្ថយ និ្ងតូចចរងែៀត។ លទ្ធ
ផលនន្បទ្េមាា េបន្ប ា្ ញថា ស្តេរីមយួចំន្នួ្មិន្ហា៊េ ន្ប ា្ ញ ឬ
រាយកា ណ៍្អំ្ពីអំ្រពីហលងា ឬកា រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងពកួរគរៅកនុង
គណ្បកស ពីរស្រពាឹះពួករគខ្្ចថា កា ប ា្ ញរន្ឹះអាចរឹះឥទ្ធិពល
អ្វរិជមាន្ ល់រក រ ិ៍រឈាម ឹះ បេ់ស្តេរី គណ្បកសែួ្ន្ឯង ភាពររឿាក់ និ្ង
កិតរិយេនន្គណ្បកស។ រហតុរន្ឹះរហយី ស្តេរីអាចស្រតូវបន្រារាងំមិន្ឱ្យ
ចូល មួ ឬបន្រកា ចូល មួ បេ់ពកួរគាមយួគណ្បកស ែវឹះឱ្កាេកនុង
កា ចូល មួរដ្ឋយរេមីភាពរៅកនុងន្រោបយ រហយីកា អ្នុ្វតរេិទ្ធិ
ន្រោបយ បេ់ពកួរគមិន្ស្រេបតមអ្នុ្េញ្ហញ េុី- ។ 
 

 
 

12) បញ្ហា ស្របឈ្មទក់ទ្ង
ន្លងកា រលីកកមពេ់ស្តេរីរៅ
កនុងគណ្បកសន្រោបយ
និ្ងន្រោបយ 

 

 

 

 

ស្តសតីម្និចង់ច៉ូ រួម្នភយាបាយ 
ការច៉ូ រួម្របស់ស្តសតីថយចុោះ 

ស្តសតកីាន់ហតឯភកាកនញងនភយាបាយ 
បញ្ជាស្តសតីម្និប្តូវបានផ្ត ស់ារៈសំខ្ន ់

ស្តសតតីំងចិតតខ្ាំងជាងមុ្ន 
ម្ិនដឹង 
ភផ្សេងៗ 
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េំណួ្ ទី្២០៖ រតីស្តេរីស្របឈ្មន្លងបញ្ហា អ្វីែ្ឹះទក់ទ្ងន្លងកា តរមី្ង     
ឋាន្ៈរៅកនុ ងគណ្បកសន្រោបយ? (១ មិន្េូវស្របឈ្ម, ៥ ស្របឈ្ម
ខ្្ងំបំផុត) 

ស្តេរីតែម រៅតតស្របឈ្មមុែន្លងបញ្ហា ធំៗារស្រចីន្កនុងកា ទ្ទ្ួលបន្មុែ
តំតណ្ងាអ្នក លកនរំៅកនុងគណ្បកសន្រោបយ។ អ្នកចូល ួមកា 
េិកាាង ៩២,៧% បន្រឆី្្យថា ស្តេរីមាន្កា ស្របឈ្មោ៉ា ងខ្្ំង
រ ីមបីក្ាយារម លកនំន្រោបយរៅកនុងគណ្បកស បេ់ពួករគ។ 
២៧.៣% នន្អ្នកចូល មួកា េិកាបន្រឆី្្យថា ស្តេរីមាន្កា ស្របឈ្ម
ខ្្ំងបំផុតកនុងកា ក្ាយារម លកនំន្រោបយរៅកនុងគណ្បកស       
ន្រោបយ។ អ្នកឯករទ្េតផនកេិទ្ធិស្តេរីមាន ក់បន្អ្ឹះអាងថា «អ្នក
ន្រោបយ ឬេកមមរន្ស្តេរីារស្រចីន្ពូតក ប៉ាុ តន្រេហរេវកិាបុ េ
 បេ់ពួករគ ាពិរេេបុ េវយ័ចំណាេ់មិន្ផរល់ឱ្កាេឱ្យពួករគ
កាន់្កាប់តំ តណ្ងាអ្នក ល កនំរនឹះ រទ្។ ែំុ្ គិតថាមាន្ររល
ន្រោបយេមភាពរយន្ឌ័្ រៅកនុ ងគណ្បកសរហីយកា អ្នុ្វតរលែន្លង
ក្ាយាឧបក ណ៍្ ៏មាន្ស្របេិទ្ធភាពេស្រមាប់ស្តេរី រ ីមបីទមទ េិទ្ធិ
 បេ់ពកួរគ និ្ងោប់យកឱ្កាេរេមីរន ារបកខរន្ និ្ងាប់រនន ត។» 
 

 

13) កា រសំ្រទ្ស្តេររី ីមបរំីន្ឹះ
អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរកីនុង
វេ័ិយន្រោបយ 

 

 

េំណួ្ ទី្២៣៖ រតីស្តេរីទ្ទ្ួលបន្កា រសំ្រទ្ស្រគប់ស្ររន់្រ ីមបីរនំ្ឹះ
ឧបេគគ និ្ងអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងពកួរគត  រទ្? (១ មិន្ស្រគប់
ស្ររន់្ទល់តតរាឹះ, ៥ ស្រគប់ស្ររន់្បំផុត) 

អ្នកចូល មួកា េិកា ៨៦% បន្រឆី្្យថា ស្តេរីតែម មិន្ទន់្ទ្ទ្ួលបន្
កា រសំ្រទ្ស្រគប់ស្ររន់្រ ីមបីរំន្ឹះឧបេគគ និ្ងអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងពួក
រគកនុងនកន្រោបយរៅរឡយីរទ្។ េមារិកស្រកុមស្របលកា ុមំាន ក់បន្
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និ្ោយថា «កា រសំ្រទ្េស្រមាប់អ្នកន្រោបយស្តេរី ឬេកមមរន្ស្តេរីមាន្
តិចណាេ់។ ប៉ាុតន្រស្តេរីស្របឈ្មមុែន្លងបញ្ហា រស្រចីន្ាងអ្នកន្រោបយ
បុ េ ពីរស្រពាឹះអ្នកន្រោបយស្តេរី  ឬេកមមរន្ស្តេរីោំបច់ស្រតូវរំន្ឹះ
ឧបេគគារ ស្រ ចីន្រ  ីម បី ចូល ួមរពញរលញរៅកនុ ងន្រោបយ             
ាពិរេេ តស្រមូវកា នន្តួនទី្ បេ់ពួករគកនុ ងនមាមារ យ ភ ោិ ឬ
កូន្ស្របា រៅកនុ ងស្រគួា ក៏កំពុងតតទញពកួរគរៅរស្រកាយផងត  ។»  
 

 

េំណួ្ ទី្២៤៖ រតីាថ ប័ន្ាធា ណ្ៈ (ាថ ប័ន្អ្ប់  ំធនរ គំនិ្ត ា
រ ីម) និ្ងអ្ងគកា រស្រៅ ដ្ឋា ភិបលមាន្កា រសំ្រទ្កស្រមិតណារ ីមបីរលីក
េទួយ ល់កា ចូល មួរដ្ឋយរេមីភាព បេ់ស្តេរីរៅកនុ ងន្រោបយ? (១ 
រសំ្រទ្តិចបំផុត, ៥ រសំ្រទ្រស្រចីន្បំផុត) 

មាន្កា រំស្រទ្តិចតួចពីាថ ប័ន្អ្ប់  ំធនរ គំនិ្ត អ្ងគកា មិន្តមន្        
 ដ្ឋា ភិបលារ ីមរ ីមបឱី្យស្តេរីអាចយកឈ្នឹះរលីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ពួករគរៅកនុ ងវេ័ិយន្រោបយ។  កស្រមិតនន្កា រំស្រទ្ត លមាន្
េស្រមាប់ស្តេរីគឺេថិតរៅរស្រកាមមធយម។ េមារិកស្រកុមស្របលកា ុំមាន ក់បន្
តថ្ងថា «ែំុ្មាន្អំ្ណ្ គុណ្ចំរពាឹះកា បណ្រុ ឹះបណារ លពស្រងលងេមតថ
ភាពរ ីមបីរួយស្តេរីកនុ ងន្រោបយ ត លរ ៀបចំរឡីងរដ្ឋយអ្ងគកា រស្រៅ
 ដ្ឋា ភិបលមួយចំន្ួន្។ ែំុ្យល់រ ីញថា វាមាន្ស្របរោរន៍្ណាេ់។ 
រទឹះាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ឱ្កាេរ ីមបីរ ៀន្គឺយូ ៗរទី្បមាន្មរង។ ែំុ្
 លងថា គរស្រមាង បេ់អ្ងគកា រស្រៅ ដ្ឋា ភិបលពលងតផែករលីថវកិាពី         
ប រទ្េ។  ូរចនឹះវាពិបកកនុ ងកា រេនី េុំកា បណ្រុ ឹះបណារ លបតន្ថម     
រទ្ៀត។ រដ្ឋយា ន្រោបយមិន្ស្រតូវបន្បរស្រងៀន្និ្ងពិភាកាោ៉ា ង
ទូ្លំទូ្លាយរៅកនុ ងាលារ ៀន្ រវទិ្កាអ្ងគកា មិន្តមន្ ដ្ឋា ភិបលគឺា
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ស្រចកតតមួយគត់រ ីមបីរលីកកមពេ់កា យល់ លងាាធា ណ្ៈអំ្ពីា ៈ
េំខ្ន់្នន្កា ចូល មួ បេ់ស្តេរីរៅកនុ ងន្រោបយ និ្ងតួនទី្ បេ់ពួក
រគារម លកននំ្រោបយ។» 
 

 

 

14) តស្រមវូកា េស្រមាប់                                
គណ្បកសន្រោបយ      
អ្នុ្ម័តររលន្រោបយ
េមភាពរយន្ឌ័្  

 

 

េំណួ្ ទី្២៦៖ គណ្បកសន្រោបយគ ួតតមាន្ររលន្រោបយ
េមភាពរយន្ឌ័្ រ ីមបីរលីកកមពេ់កា ចូល មួរេមីរន  បេ់ស្តេរីត  ឬរទ្? 

កា េទង់មតិបន្ប ា្ ញថា ៩៨,២% នន្អ្នកចូល មួបន្រឆី្្យថា គណ្
បកសន្រោបយគួ តតមាន្ររលន្រោបយេមភាពរយន្ឌ័្  រហយី
កា អ្នុ្វតរវាឱ្យបន្លែរ ីមបរីលីកកមពេ់កា ចូល មួរេមីភាពរន  បេ់ស្តេរី
រៅកនុងន្រោបយ។ គណ្បកសនី្មួយៗគួ តតស្របកាន់្ខ្ជ ប់នូ្វររល
កា ណ៍្តណ្ន/ំស្រកមស្របស្រពលតរិនផទកនុងស្របនងំន្លងអាកបបកិ ោិហលងាកនុង
ចំរណាមេមារិកបកស។ អ្នកចូល ួមកា េមាា េមាន ក់បន្តថ្ងថា       
«តមបរចេករទ្េ គណ្បកសន្រោបយោំបច់ស្រតូវអ្នុ្ម័តររល
ន្រោបយេមភាពរយន្ឌ័្  ពីរស្រពាឹះវាន្លងកា ពា  និ្ងផរល់ឱ្កាេ
កាន់្តតរស្រចីន្ ល់អ្នកន្រោបយស្តេរី។ រទឹះាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ 
តស្រមូវកា មិន្ខ្្ងំស្រគប់ស្ររន់្ ត លទមទ ឱ្យមាន្កា បចេុ ឹះបចេូ លនិ្ង
កា តេ៊េូមតិ មួបចេូ លរន ស្របកបរដ្ឋយស្របេិទ្ធភាពេស្រមាប់កា អ្នុ្ម័ត
ររលន្រោបយរន្ឹះ។» 
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15) ឆ្ន្ទៈកនុងកា បន្រចូល មួ
ន្រោបយ 

 

 

េំណួ្ ទី្២៧៖ រដ្ឋយរមីលរ ីញពីាថ ន្ភាពន្រោបយមាន្កា ផ្្លេ់
បរូ  ោ៉ា ងខ្្ំង ាពិរេេកនុ ងអំ្ឡុងកា របឹះរនន តរស្ររីេតំង
តំណាងរាស្តេរ នន ២ំ០១៨  មួទងំកា  មួតូចនន្លហំ ស្របាធិប  រត
យយេស្រមាប់ពល  ា កា បិទ្ស្របព័ន្ធផសពវផាយមយួចំន្នួ្ កា ធ្ាក់ចុឹះ
នន្កា ររ ពេិទ្ធិមនុ្េស និ្ងកា បំភិតបំភ័យ ល់អ្នកកា ពា េិទ្ធិ
មនុ្េស និ្ងតអួ្ងគេងគមេីុវលិ និ្ងកា  លំាយគណ្បកសេរស្ត គ្ ឹះា
តិ។ មាន្កា បំភិតបំភ័យ និ្ងកា  លតតបិតរលីអ្នកន្រោបយស្តេរី 
និ្ងផលប៉ាឹះពាល់នន្រងឺំកូវ ី១៩ េស្រមាប់កា របឹះរនន តរៅ ២នន  ំឬ 
៣នន ខំ្ងមុែ រតីអ្នក [ស្តេរី] ន្លងចូល មួកនុ ងកិចេកា ន្រោបយត  
ឬរទ្? 

រទឹះបីាថ ន្ភាពន្រោបយមាន្កា ផ្្លេ់បរូ ោ៉ា ងខ្្ងំ ាពិរេេកនុង
អំ្ឡុងកា របឹះរនន តរស្ររីេតងំតំណាងរាស្តេរ នន ២ំ០១៨  មួទងំកា 
 ួមតូចនន្លំហ ស្របាធិបរតយយេស្រមាប់ពល  ា  កា បិទ្ស្របព័ន្ធ
ផសពវផាយមួយចំន្ួន្ កា ធ្ាក់ចុឹះនន្កា ររ ពេិទ្ធិមនុ្េស និ្ងកា 
បំភិតបំភ័យ ល់អ្នកកា ពា េិទ្ធិមនុ្េស និ្ងតួអ្ងគេងគមេុីវលិនិ្ងកា 
 លំាយគណ្បកសេរស្ត គ្ ឹះាតិ ាពិរេេ កា បំភិតបំភ័យ និ្ងកា 
 លតតបិតរលីអ្នកន្រោបយស្តេរី  និ្ងផលប៉ាឹះពាល់នន្រំងឺកូវ ី១៩ 
៨៥.៥%នន្អ្នកចូល ួមកា េិកាបន្រឆី្្យថា ពួករគរៅតតមាន្
ចំណាប់អា មមណ៍្ និ្ងចូល ួមកនុងន្រោបយ/កា របឹះរនន តកនុង យៈ
រពល ២នន  ំឬ ៣ នន ខំ្ងមុែ (នន ២ំ០២២ និ្ងនន ២ំ០២៣)។ រទឹះ
ោ៉ា ងណា ១៤.៥%នន្អ្នកចូល មួកា េិកាបន្បញ្ហេ ក់ថា ពួករគមិន្
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ស្របក ថារតីពួករគន្លងបន្រកា ចូល មួន្រោបយ បេ់ពួករគឬោ៉ា ង
ណារឡយី។ អ្នកន្រោបយាស្តេរីមាន ក់បន្បញ្ហជ ក់ថា «ែំុ្រៅតតោប់
អា មមណ៍្ន្លងន្រោបយ ពីរស្រពាឹះែំុ្ររឿាក់ថា កា ចូល ួម បេ់ែំុ្ ក៏
 ូចាកា ចូល មួ បេ់ស្តេរី ន៏ទ្រទ្ៀតអាចរធវីឱ្យឋាន្ៈ បេ់ស្តេរីមាន្ភាព
លែស្របរេី រៅកនុ ងស្របរទ្េកមពុាទងំមូល។ រទឹះាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ 
កា របេងកត់ន្រោបយ និ្ងអំ្រពីហលងាាស្របព័ន្ធមាន្េភាពធាន់្ធា 
ណាេ់េពវនថារន្ឹះ។  ូរចនឹះ ែំុ្ោបំច់ស្រតូវវាយតនម្ាថ ន្ភាពរឡីងវញិ 
និ្ងតេវង កកា រំស្រទ្បតន្ថមរទ្ៀតរ ីមបីបន្រកា ែិតែំស្របលងតស្របងកនុ ង
ន្រោបយ បេ់ែំុ្នរពលអ្នគត។» 
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V. ដសចករសីននិដ្ឋឋ ន 

ស្តេរីតែម រៅតតស្របឈ្មរស្រចីន្ទ្ស្រមង់នន្កា រ េីរអី្ង និ្ងអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងពួករគកនុងកា ចូល មួ 
និ្ងផលស្របរោរន៍្ន្រោបយ បេ់ពួករគ ត លវាាបញ្ហា ធាន់្ធា រទឹះបីាេិទ្ធិន្រោបយ និ្ងកា ចូល
 មួ បេ់ស្តេរីស្រតូវបន្ធានោ៉ា ងរពញរលញរដ្ឋយ  ាធមមនុ្ចញនន្ស្រពឹះរាាណាចស្រកកមពុា និ្ងអ្នុ្េញ្ហញ អ្ន្រ 
ាតិ េរីពីកា លុបបំបត់រាល់ទ្ស្រមង់នន្កា រ េីរអី្ងស្របនងំន្លងស្តេរី (CEDAW) ក៏រដ្ឋយ។ ភាពាតំណាង
និ្ងកា ចូល មួស្របកបរដ្ឋយអ្តថន័្យ បេ់ស្តេរីតែម កនុងវេ័ិយន្រោបយ និ្ងភាពាអ្នក លកននំ្រោបយ
រៅមាន្កស្រមិតទបរៅរឡីយរបីរស្របៀបរធៀបាមួយេមភាគីបុ េរៅស្រគប់កស្រមិត។ រទឹះបីោ៉ា ងណាក៏
រដ្ឋយ ៨០% នន្អ្នកចូល មួកនុងកា េទង់មតិបន្ទ្ទ្ួលាគ ល់ថា កា ចូល មួ បេ់ស្តេរីកនុងន្រោបយមាន្
ា ៈេំខ្ន់្ណាេ់ ាពិរេេេស្រមាប់កា របឹះរនន តរៅកមពុារនព ឹះរៅ កកា អ្ភិវឌ្ឍស្របកបរដ្ឋយេម
ធម៌ និ្ងប ោិប័ន្ បេ់ស្របរទ្េ។ 

លទ្ធផលនន្កា េិកាប ា្ ញពីទិ្ ាភាពមុែ្ នន្កា ស្របនំងអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី បទ្
ពិរាធត លស្តេរីបន្រួបស្របទ្ឹះារ ៀងរាល់នថាេស្រមាប់ស្តេរីត លមាន្បំណ្ងចូល មួកនុងនកន្រោបយ។ 
កា  ករ ញីបន្ប ា្ ញថា ៧១% នន្អ្នកចូល មួកនុងកា ស្រាវស្រាវបន្រួបស្របទ្ឹះនូ្វអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លង
ស្តេរី។ កា េិការន្ឹះក៏បន្បញ្ហជ ក់ផងត  ថា ស្តេរីកនុងនកន្រោបយទងំរៅកនុងគណ្បកសកាន់្អំ្ណាច  
គណ្បកសស្របនងំ និ្ងគណ្បកស ៏នទ្រទ្ៀតស្របឈ្មន្លងអំ្រពីហលងាារស្រចីន្ទ្ស្រមង់ និ្ងកស្រមិត។ ទំង
េមារិកស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់ និ្ងតំណាងរាស្តេរស្តេរីមាន្បទ្ពិរាធរួបស្របទ្ឹះអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងពួក
រគ ប៉ាុតន្រទ្ស្រមង់ និ្ងកស្រមិតែុេរន ។ អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់ និ្ងអ្នកតំណាងរាស្តេរ
ស្តេរីមកពីគណ្បកសស្របនងំគឺគួ ឱ្យខ្្ច និ្ងញលកញាប់ាងស្តេរីរៅកនុងគណ្បកសកាន់្អំ្ណាច ឬគណ្បកស
រផសងរទ្ៀត។ ាមួយរន រន្ឹះត   ស្តេរីស្រកុមស្របលកា ុំ េ ក្ ត់បន្រួបស្របទ្ឹះនូ្វកា  រំលាភបំពាន្ និ្ងហលងា
រដ្ឋយផ្លទ ល់មកលពកួរគាងអ្នកតំណាងរាស្តេរស្តេរី។ 

ផនត់គំនិ្តរ េីរអី្ងរយន្ឌ័្  អ្តរ ធិបរតយយ បិតធិបរតយយ និ្ងអ្ភិរន្និ្យមរៅតតមាន្កនុងស្រគួា   
េហគមន៍្ គណ្បកសន្រោបយ ភាន ក់្ អ្នុ្វតរចាប់ និ្ងាធា ណ្រន្។ ទ្ស្រមង់ទូ្រៅបំផុតនន្អំ្រពី     
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី គឺ ការគំរាមកំហែង និ្ងអំព ើែឹងាផ្លួវចិត្ត ស្រតូវបន្រលីករឡីងកនុងកា េទង់មតិ 
រដ្ឋយេកមមរន្ន្រោបយស្តេរី េមារិកស្រកុមស្របលកា ុំេ ក្ ត់ (ស្តេរី និ្ងបុ េ) និ្ងអ្នកតំណាងរាស្តេរ 
(បុ េ និ្ងស្តេរី)។ ទ្ស្រមង់ធាន់្ធា មួយរផសងរទ្ៀតនន្អំ្រពីហលងស្របនងំន្លងស្តេរី គឺ ការរំពោភបំពានព ើរាង
កាយ និ្ងការយាយីផ្លូវពភទត លាករីប មាចមបង រហយីមិន្អាចទ្ទ្ួលយកបន្ាមួយន្លងអំ្រពីអ្េីល
ធម៌ទងំរន្ឹះ រហយីបន្ផទុយន្លងអ្នុ្េញ្ហញ េុី-  និ្ងររលរៅស្របកបរដ្ឋយចី ភាព (SDG) ត លស្របរទ្េ
កមពុាបន្ទ្ទ្ួលយក និ្ងអ្នុ្វតររ ីមបីកា ពា ស្តេរីពីកា រ េីរអី្ង និ្ងអំ្រពីហលងា ក៏ ូចាផរល់អំ្ណាចឱ្យ
ស្តេរី និ្ងរកមងស្រេី។ ស្តេរីមួយចំន្ួន្ត លបន្ចូល ួមកា េទង់មតិ កា ពិភាកាាស្រកុម និ្ងកា េមាា េា
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បុគគលមាន ក់ៗផ្លទ ល់បន្រស្ររីេរ េីយកកា  កាភាពរេាៀមាា ត់រៅចំរពាឹះមុែកា របៀតរបៀន្ផូ្វរភទ្ ឬអំ្រពី
ហងិាផូ្វរភទ្រដ្ឋយរហតុផលថាកនុងប បិទ្វបបធម៌ន្រោបយ ូចេពវនថា កា ស្របកាេ ឬកា ទមទ  ក
យុតរិធម៌ចំរពាឹះក ណី្តបបរន្ឹះន្លងកាន់្តតប៉ាឹះពាល់ ល់កិតរិយេ និ្ងរក រ ិ៍រឈាម ឹះ បេ់ពួករគរៅកនុងេងគម 
និ្ងនកន្រោបយ។ រហតុរន្ឹះ ស្រគប់ទ្ស្រមង់នន្កា  រំលាភបំពាន្ និ្ងអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិ
យន្រោបយ គឺាបញ្ហា  និ្ងកងវល់ចមបងត លហាមឃាត់កា ចូល មួរដ្ឋយេកមម និ្ងេការ នុ្ពល បេ់
ស្តេរីកនុងនកន្រោបយ។ 

កនុងាថ ន្ភាពាក់លាក់ អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយ (VAWIP)មិន្បន្
ទ្ទ្ួលាគ ល់ាទូ្រៅរទ្។កងវឹះកា ទ្ទ្ួលាគ ល់បន្នឱំ្យមាន្គម្ាតរៅកនុង បយកា ណ៍្ កា រលីករឡងី 
និ្ងយន្រកា រឆី្្យតបរ ីមបរីសំ្រទ្ ល់អ្នកចូល មួាស្តេរីកនុងកិចេកា ន្រោបយ ាពិរេេអ្នកត ល េ់រៅ
កនុងាថ ន្ភាពរេ ាកិចេ-េងគម និ្ងាវតន្រោបយែុេរន ។ រលីេពីរន្ឹះ អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុង
វេ័ិយន្រោបយ (VAWIP) រឹះឥទ្ធិពលអ្វរិជមាន្ ល់កា ចូល មួរេមីរន  បេ់ស្តេរីកនុងនកន្រោបយ ា
ពិរេេវាមិន្បន្រលីកទ្លកចិតរ និ្ងបន្បំតបកពួករគពីកា ចូល មួកនុងន្រោបយ។ ផូ្វេស្រមាប់ស្តេរីរ ីមប ី
ក្ាយារម លកននំ្រោបយរៅកនុងគណ្បកស និ្ងាតំណាងាប់រនន ត គឺមាន្កា ស្របឈ្មខ្្ងំ។ ពួករគ
ស្រតូវកា កា រសំ្រទ្ កា ផរល់េិទ្ធិអំ្ណាច និ្ងឱ្កាេបតន្ថមរទ្ៀតពី ដ្ឋា ភិបល គណ្បកសន្រោបយ ាថ ប័ន្
ាធា ណ្ៈ េងគមេុីវលិ គណ្ៈកមាម ធិកា ាតិរ ៀបចំកា របឹះរនន ត (គ.រ.ប)ារ ីម រ ីមបរំីន្ឹះឧបេគគ
ទងំឡាយ។ 

 ថវីបី ស្តេរីត លចូល មួកនុងន្រោបយេកមមាងរគស្របឈ្មន្លងកា រ េីរអី្ង និ្ងអំ្រពីហលងាស្របនងំ
ន្លងពួករគ ផលប៉ាឹះពាល់នន្រំងឺកូវ ី១៩  និ្ងនកន្រោបយរៅកមពុាមិន្េូវមាន្លកខណ្ៈរមស្រតីភាព
េស្រមាប់ស្តេរីករី ក៏ ៨៥,៥%នន្ស្តេរីត លបន្ចូល ួមកនុងកា េិកា/េទង់មតិរន្ឹះរៅតតោប់អា មមណ៍្រ ឿង
ន្រោបយ ាពិរេេកា របឹះរនន តកនុង យៈរពល ២នន  ំឬ ៣នន ខំ្ងមុែរៅនន ២ំ០២២ និ្ងនន ២ំ០២៣  
រហយីពគួរគរៅតត កាឆ្ន្ទៈ និ្ងភាពេកមមកនុងកា ចូល មួ និ្ងកា ចូល មួកនុងកិចេកា ន្រោបយ។ 

ស្តេរី និ្ងបុ េតែម ស្រតូវបន្ធានោ៉ា ងរពញរលញ និ្ងរេមីភាពរន រដ្ឋយ  ាធមមនុ្ចញកមពុាេរីពី កា 
ចូល មួ និ្ងផលស្របរោរន៍្ន្រោបយ បេ់ពកួរគ។ រទឹះោ៉ា ងណា លកខណ្ៈ្យស្រេួលេស្រមាប់ស្តេរី និ្ង
ប ោិកាេអំ្រណាយផល (women friendly and enabling environment) ររលន្រោបយ ចាប់
របឹះរនន ត និ្ងមាស្រតដ្ឋា ន្នន្ស្របតិបតិរកា មិន្ទន់្បន្រឆី្្យតបាក់តេរងចំរពាឹះាថ ន្ភាពនន្កា ចូល ួម
 បេ់ស្តេរីកនុងនកន្រោបយរទ្។ គម្ាតនន្ររលន្រោបយ និ្ងចាប់របឹះរនន តរឆី្្យតបន្លងរយន្ឌ័្  
មាស្រតដ្ឋា ន្នន្ស្របតិបតរិកា  និ្ងកា វនិិ្រោគបន្ពស្រងលងវេិមភាពនន្ភាពាតំណាង និ្ងកា ចូល ួម បេ់
ស្តេរី។  ូរចនឹះ មាន្ររលន្រោបយេមភាពរយន្ឌ័្ រៅកនុងគណ្បកស និ្ងចាប់របឹះរនន តរឆី្្យតបន្លង
រយន្ឌ័្  រហយីស្រតូវអ្នុ្វតរបន្លែន្លងក្ាយាឧបក ណ៍្ ៏មាន្ស្របេិទ្ធភាពេស្រមាប់ស្តេរីកនុងកា ទមទ េិទ្ធិ
 បេ់ពកួរគ និ្ងោប់យកឱ្កាេរេមីភាពរន  ារបកខរន្ឈ្ រឈាម ឹះ និ្ងាប់រនន ត ។ 
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VI. អនុសាសន៍គនលឹេះ 

រ ីមបបីរងកីន្េមភាពរយន្ឌ័្  និ្ងផរល់អំ្ណាចន្រោបយ ល់ស្តេរី វធិាន្កា ខ្ងរស្រកាមគ ួស្រតូវ
បន្រដ្ឋឹះស្រាយ៖ 
១. គណ្បកសន្រោបយ (Political Party) 

 ទ្ទ្លួាគ ល់នូ្វតស្រមូវកា រ ីមបបីរងកីតប ោិកាេន្រោបយស្របកបរដ្ឋយេុវតថិភាព និ្ងរធវីឱ្យមាន្
េុវតថិភាពរៅកនុងគណ្បកសេស្រមាប់ស្តេរី។ ឧទហ ណ៍្ ូចា ររលន្រោបយេមភាពរយន្ឌ័្  
អ្នកទ្ទ្លួបន្ទុកនន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយ និ្ងស្រកមេីលធម៌ស្របនងំអំ្រពី
ហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីរៅកនុងគណ្បកសនី្មយួៗ។  

 អ្នុ្ញ្ហញ តឱ្យមាន្កា ដ្ឋក់បចេូ លចំន្នួ្េមារិកគណ្បកសាស្តេរីឱ្យបន្រស្រចីន្រៅកនុងគណ្ៈកមាម ធិ
កា កណារ ល គណ្ៈកមាម ធិកា រស្ររីេរ េី និ្ងគណ្ៈកមាម ធិកា េភា។ ាមយួរន ត   ស្រតូវផសពវផាយ
ទិ្ន្នន័្យ េរីពី ភាពាអ្នក លកន ំបេ់ស្តេរីរៅកនុងគណ្បកសន្រោបយ។ 

 បរងកីត និ្ងររ ពចាប់ត លបន្អ្នុ្ម័តរ ីមបសី្របយុទ្ធស្របនងំអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី។ បតន្ថម
រលីរន្ឹះ បរងកីតយន្ដកា ននរ ីមបកីា ពា ស្តេរីពីស្រគប់ទ្ស្រមង់នន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងពកួរគ និ្ងដ្ឋក់
រទេទ្ណ្ឌ រន្រលមីេ ស្រពមទងំកា ពា ស្តេរីរៅរពលពកួរគដ្ឋក់ពាកយបណ្រល ងអំ្ពីអំ្រពីហលងា។ 

 ធានបរងកីតររលន្រោបយេមភាពរយន្ឌ័្ រៅកនុងគណ្បកសរដ្ឋយគណ្បកសន្រោបយ 
រហយីររលន្រោបយរន្ឹះស្រតូវអ្នុ្វតរឱ្យបន្លែ រ ីមបរីលីកកមពេ់កា ចូល មួ បេ់ស្តេរីរដ្ឋយរេមី
ភាពរៅកនុងគណ្បកសន្រោបយ  ូចា ស្តេរីកនុង ំរណី្ កា បរងកីតររលន្រោបយ អ្នករធវីរេច
ករីេរស្រមចចិតរ និ្ងតនួទី្ាអ្នក លកន ំ ស្តេរីារបកខរន្ឈ្ រឈាម ឹះរបឹះរនន ត និ្ងតំណាងស្តេរីាប់
រនន ត ។ ររលន្រោបយេមភាពរយន្ឌ័្  គឺាឧបក ណ៍្ ៏មាន្ស្របេិទ្ធភាពកនុងកា រំ ុញរលីក
ទ្លកចិតរឱ្យគណ្បកសន្រោបយទងំអ្េ់ដ្ឋក់របកខភាពស្តេរីឱ្យបន្រស្រចីន្រៅកនុងបចជ ីរបកខរន្ បេ់
គណ្បកស រដ្ឋយរស្របីស្របព័ន្ធន្េ់រន តមលំដ្ឋប់រលែរ ៀងពីរលី ល់រស្រកាម វាងរបកខរន្ស្តេរី និ្ង
របកខរន្បុ េ និ្ងបរងកីន្េមភាពរយន្ឌ័្ រៅស្រគប់ាន់្ថាន ក់រៅកនុងគណ្បកសន្រោបយ។ 

២. េភាាតិ និ្ងស្រពលទ្ធេភា (National Assembly and Senate) 
ធានបរងកីតចាប់របឹះរនន តរឆី្្យតបន្លងរយន្ឌ័្  ទងំចាប់េរីពី កា របឹះរនន តរស្ររីេតងំតំណាង
រាស្តេរ និ្ងចាប់េរីពី កា របឹះរនន តរស្ររីេរ េីស្រកុមស្របលកា ុ ំ េ ក្ ត់  ត លាវធិាន្កា ពិរេេ
រ ីមបរីលីកកមពេ់េមភាពរយន្ឌ័្  និ្ងផរល់ឱ្កាេឱ្យស្តេរីចូល មួរដ្ឋយរេមភីាពរៅកនុងវេ័ិយ 
ន្រោបយ និ្ងកា អ្នុ្វតរចាប់រន្ឹះបន្លែ ។ វធិាន្កា ពិរេេរន្ឹះ គឺាមរធាបយ ៏មាន្ស្របេិទ្ធ
ភាពមយួ ត លអាចរស្រមុញរលីកទ្លកចិតរស្រគប់គណ្បកសន្រោបយដ្ឋក់របកខភាពស្តេរីរស្រចីន្រៅកនុង
បចជ ីរបកខរន្ បេ់គណ្បកស។ កា រលីកទ្លកចិតររ ីមបអី្នុ្វតរ បេ់គណ្បកសន្រោបយរន្ឹះ គឺស្រតូវ
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បរងកីតកនុងស្រកបែណ្ឌ ចាប់ គឺនិ្ោយ ល់កា រធវីវរិាធន្កមមចាប់េស្រមាប់កា របឹះរនន ត ។ វរិាធ
កមមចាប់រន្ឹះ តកលមែបតន្ថមលកខែណ្ឌ នន្កា ដ្ឋក់ពាកយចុឹះរឈាម ឹះបចជ ីរបកខរន្នន្គណ្បកស
ន្រោបយ ត លតស្រមូវឲ្យដ្ឋក់ន្េ់រន  វាងរបកខរន្ស្តេរី និ្ងបុ េតមលំដ្ឋប់រលែរ ៀងពីរលី  ល់ 
រស្រកាមរៅកនុងបចជ ីរបកខរន្ឈ្ រឈាម ឹះ បេ់គណ្បកសន្រោបយ។ កា រធវីវរិាធន្កមមចាប់របឹះ
រនន ត ូចា ចាប់ េរីពី កា របឹះរនន តរស្ររីេតងំតំណាងរាស្តេរ រំពូកទី្៤ មាស្រត២៧ និ្ងមាស្រត
២៨ «រញ្ជ ដីរកខជនឈរដ ម្ េះាមមណ្ឌ លនីមួយៗ ស្រត្ូវមានដរកខជនស្តសរ ី និងដរកខជនរុរស
ឆល សគ់្នន ាមលដំ្ឋរ់ដលខដរៀងពីដលើ លដ់ស្រកាម» និ្ងចាប់េរីពី កា របឹះរនន តរស្ររីេរ េីស្រកុម
ស្របលកា ុ ំ េ ក្ ត់ រំពូកទី្៦ មាស្រត៣៩ «រញ្ជ ដីរកខជនននគណ្រកសនដោបាយនីមួយៗស្រត្ូវ
មានដ ម្ េះដរកខជនាមលដំ្ឋរ់ដលខដរៀង និងឆល សគ់្នន រវាងស្តសរ ីនិងរុរសពីដលើ លដ់ស្រកាម» ។ 
 

៣. ាថ ប័ន្  ា និ្ងាថ ប័ន្ាធា ណ្ៈ (State and Public Institutions) 
 រ ៀបចំ ចនេមព័ន្ធ និ្ងបរងកីតររលន្រោបយ និ្ងចាប់ត លស្របនងំអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី

កនុងកិចេកា ន្រោបយ។ បរងកីតាថ ប័ន្េរងកតកា ណ៍្ឯករារយមួយត លកំណ្ត់អំ្រពីហលងារលីស្តេរី
កនុងវេ័ិយន្រោបយ និ្ងរធវី បយកា ណ៍្ារទ្ៀងទត់អំ្ពីព័ត៌មាន្ទងំរន្ឹះ ល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និ្ង
ាធា ណ្រន្។ 

  ដ្ឋា ភិបល (ស្រកេួងពាក់ព័ន្ធ) គួ ផរល់កា រសំ្រទ្ស្រគប់តបបោ៉ា ង ូចា ថវកិា ធន្ធាន្នន និ្ង
ធន្ធាន្មនុ្េស ល់អ្នក លកនសំ្តេរី និ្ងស្តេរីាប់រនន ត រ ីមបីបងកលកខណ្ៈ្យស្រេួល និ្ងបរងកីន្
ស្របេិទ្ធភាព និ្ងគុណ្ភាពនន្កា ចូល មួន្រោបយ កា ្  និ្ងភាពាអ្នក លកន ំបេ់ស្តេរី។ 

 រារ ដ្ឋា ភិបលកមពុាស្រតូវពិនិ្តយរមីលរឡងីវញិ និ្ងយកចិតរទុ្កដ្ឋក់បតន្ថមចំរពាឹះអ្នកន្រោបយ
ស្តេរីរៅកនុងគណ្បកសត លែួ្ន្កំពុង លកន ំដ្ឋា ភិបល ឬក៏អ្នកន្រោបយស្តេរីគណ្បកសរផសងៗ
ត លមាន្េរម្ង និ្ងេកមម ឬស្តេរីត លបំ ុងន្លងចូល មួកនុងវេ័ិយន្រោបយ រដ្ឋយរលីកទ្លកចិតរ 
កា ពា  ផរល់ឱ្កាេរេមីរន  និ្ងធានឲ្យបន្នូ្វកា ចូល មួរដ្ឋយរពញរលញកនុងកិចេកា ន្រោបយ
 បេ់ស្តេរី។ 

 រារ ដ្ឋា បលកមពុាស្រតូវពស្រងលងកា ររ ពេិទ្ធិន្រោបយ បេ់ស្តេរី និ្ងធានឱ្យបន្កនុងកា អ្នុ្វតរ
េិទ្ធិរន្ឹះរដ្ឋយបងកលកខណ្ៈ្យស្រេួល ល់ស្តេរីរធវីកា រួបរតរករន អំ្ពីកិចេកា ន្រោបយ និ្ងកិចេ
កា រផសងៗ ាពិរេេេស្រមាប់អ្នកន្រោបយស្តេរីត លមកពីគណ្បកសស្របនងំ និ្ងគណ្បកសរផសង
រទ្ៀត ស្របរោរន៍្រសំ្រទ្ និ្ងផរល់ឱ្កាេឱ្យស្តេរីចូល មួកាន់្តតរស្រចីន្កនុងកិចេកា ន្រោបយ និ្ងថាន ក់
េរស្រមចចិតរ ស្រេបតមអ្នុ្េញ្ហញ េុី-  (CEDAW) និ្ងររលរៅអ្ភិវឌ្ឍន៍្ស្របកបរដ្ឋយចី ភាព
 បេ់កមពុា (CSDG)។ 
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 ស្រកេួងមហានផទ និ្ងអាា្ធ ពាក់ព័ន្ធេស្រមាប់កា អ្ភិវឌ្ឍតមតបបស្របាធិបរតយយរៅថាន ក់រស្រកាម
ាតិស្រតូវធានចំរពាឹះេមារិកស្រកុមស្របលកា ុ ំេ ក្ ត់ទងំអ្េ់ ាពិរេេស្តេរីទ្ទ្ួលបន្នូ្វតួនទី្ 
ភា កិចេ និ្ងេិទ្ធិអំ្ណាចរពញរលញស្រេបតមចាប់េរីពី «កា ស្រគប់ស្រគង  ាបល ុ ំេ ក្ ត់» និ្ង
អ្នុ្េញ្ហញ េុី- ។ ឧទហ ណ៍្ កា បរងកីតយន្រកា ស្រតួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតនម្រ ីមបីស្រតួតពិនិ្តយ
លកខែណ្ឌ កា ្  និ្ងបញ្ហា ស្របឈ្ម បេ់ពកួរគ ។ 

៤.  អ្ងគកា េងគមេុវីលិ វទិ្ាាថ ន្អ្ប់  ំនិ្ងកា េកិា (CSOs, Educational Institutions and  
Academies) 

 បរងកីន្យន្រកា រសំ្រទ្េស្រមាប់អ្នកន្រោបយស្តេរី ូចា កា អ្ភិវឌ្ឍេមតថភាព (ទំ្នុ្កចិតររលីែួ្ន្
ឯង និ្ងរំនញត លោបំច់រ ីមបីចូល ួមកនុងន្រោបយ  ួមមាន្ កា បរងកីតយុទ្ធាស្តេរបចេុ ឹះ
បចេូ ល និ្ងយុទ្ធនកា រឃាេនស្របកបរដ្ឋយស្របេិទ្ធភាព) កា ផរល់អំ្ណាច និ្ងមូនិ្ធិន្រោបយ
ពិរេេ ល់ស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយ។ 

 បរងកីន្កា ស្រាវស្រាវេិកា កា រតរកតវកតញក និ្ងកា ពិភាកាអំ្ពីអំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរី និ្ង
ភាពាអ្នក លកនំន្រោបយ បេ់ស្តេរី និ្ងរួយេស្រមបេស្រមួល ល់កា តុបតតងេមែិតេមាែ ង
ន្រោបយនន្អ្នកន្រោបយស្តេរី ត លមាន្េការ នុ្ពល រ ីមបីរលីកកមពេ់កា យល់ លងា         
ាធា ណ្ៈ អំ្ពីផលប៉ាឹះពាល់នន្អំ្រពីហលងាស្របនងំន្លងស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយរៅរលីស្តេរី និ្ង
េងគមទងំមូល។ 

 បរងកីន្កា អ្ប់ ពំល  ា និ្ងន្រោបយរៅកមពុា (កា អ្ភិវឌ្ឍេមតថភាព និ្ងរំនញ  របៀបចូល
កនុងន្រោបយ និ្ងកា ផ្្លេ់បរូ  ផនត់គំនិ្ត) រ ីមបីផ្្លេ់បរូ   របៀបត លេងគមកមពុាយល់ពី
ន្រោបយ  មួទងំ តនួទី្ ៏េំខ្ន់្ បេ់ស្តេរីកនុងវេ័ិយន្រោបយ និ្ងកា រសំ្រទ្ពកួរត់។ 

 រស្របីស្របេ់ទងំស្របព័ន្ធផសពវផាយេងគម និ្ងស្របព័ន្ធផសពវផាយរ ីមបរីធវីយុទ្ធនកា អំ្ពីេិទ្ធិស្តេរីរដ្ឋយ
េងកត់ធាន់្រៅរលីា ៈេំខ្ន់្នន្កា ចូល មួកនុងន្រោបយ និ្ងតនួទី្ាអ្នក លកន ំបេ់ស្តេរី ។ 

 បន្រពរន្្ឿន្កា លុបបំបត់ភាពែុេរន តផនករយន្ឌ័្ រៅកស្រមិតាធា ណ្ៈ និ្ងស្រគួា  ។ 

៥.  គណ្ៈកមាម ធិកា ាតិរ ៀបចំកា របឹះរនន ត (National Election Committee-NEC) 
ធានបរងកីតបទ្បញ្ហជ  និ្ងនី្តិវធីិត លរឆី្្យតបន្លងរយន្ឌ័្  បេ់គ.រ.បេស្រមាប់កា របឹះរនន ត
រ ីមបបីរងកីន្េមភាពរយន្ឌ័្  និ្ងផរល់ឱ្កាេរេមីភាព ល់របកខរន្ស្តេរីឈ្ រឈាម ឹះរបឹះរនន តរដ្ឋយ
បតន្ថមលកខែណ្ឌ នន្កា ដ្ឋក់ពាកយចុឹះរឈាម ឹះបចជ ីរបកខរន្នន្គណ្បកសន្រោបយ ត លតស្រមូវឱ្យ
ដ្ឋក់ន្េ់រន  វាងរបកខរន្ស្តេរី និ្ងបុ េតមលំដ្ឋប់រលែរ ៀងពីរលី ល់រស្រកាមរៅកនុងបចជ ីរបកខរន្
ឈ្ រឈាម ឹះ បេ់គណ្បកសន្រោបយ។ 

 


