


រូបភពគំរបមុខ

នី ផ ្ល  (២៣ឆន )ំ នី ផ ្ល  (២៣ឆន )ំ បេ្រមីករជប៉ូលីសជង២ឆន មំកេហយី េ យ រនងចង់ឱយសហគមន៍ 
របស់នងមនសុវតថិភព ។ នងសេ្រមចចិត្ដេធ្វីជបូ៉លីស េ យ រឪពុករបស់នងក៏ 
ជបូ៉លីសែដរ ។
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បរិបទេគាលនេយាបាយ
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនករពរសិទធរិស់ នមនជីវតិ េសរភីព និង 

សុវតថភិពដល់្របជពលរដ្ឋ (ម្រ ៣២) និងធនមិនឱយមនករបំពនេលី ងកយបុគគល
(ម្រ ៣៨)។

ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ ្រតូវបន 
បេងកីតេឡងី និងត្រមូវឱយ ជញ ធរមនសមតថកិចចទទួលខុស្រតូវ កនុងករអន្ត គមន៍កនុងករណី
មនអំេពីហងិ េកីតេឡងី និងផ្តល់ដីកករពរែដលេចញេ យតុ ករស្រមប់ករពរជន
រងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ។ 

ករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ និងឥរយិបទមិនសមរមយេនកែន្លងេធ្វីករ ្រតូវបន មឃត់ 
មម្រ ១៧២ៃនចបប់ករងរ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីជួញដូរមនុស  និងអំេពីេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ បេងកីតេឡងី 
េដីមប ី្របឆងំនឹងករចប់ជំរតិមនុស  ឬករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកំ ងំពលកមម។

េគលនេយបយភូមិឃុមំនសុវតថភិពបនកំណត់អំេពរីេំ ភេសពសនថវៈ អំេពីហងិ  
កនុង្រគួ រ និងអំេពីជួញដូរមនុស ថជវស័ិយ ទិភពស្រមប់ឃុ ំសងក ត់ ្រសុក ខណ្ឌ  ្រកុង 
និង្រកុម្របឹក េខត្ត េដីមបអីនុវត្ត។

អំេពហិង េល្រស្តី និងេកមង្រសី

ជំពូកទី ៧ 

អំេពើហិង្្សា
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្រកមរដ្ឋបបេវណី ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីេនឆន ២ំ០០៧ ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី 
េនឆន ២ំ០០៦ ្រកម្រពហមទណ្ឌ  េនឆន ២ំ០០៩ និង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  
េនឆន ២ំ០0៧។

ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងទឹក សីុត ្រតូវេរៀបចំេឡងីេន ឆន ២ំ០១១។

ែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តេីលីកទី២ ្រតូវបន 
ក់ ជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេដីមបអីនុម័ត។

ែផនករសកមមភពជតិប្រងក បអំេពីជួញដូរមនុស  និងអំេពីេធ្វី ជីវកមម 
ផ្លូវេភទ េលីកទី២ កំពុង្រតូវបនេរៀបចំ។

កមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ  ស្តីពីករលុបបំបត់នូវ ល់ទ្រមង់ 
ៃនករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទ េនឆន ១ំ៩៩២ និងពិធី រ មជេ្រមីស 
េនឆន ២ំ០១០។ 

ចបប់ស្ដីពីករទប់
ក ត់អំេពីហងិ

កនុង្រគួ រស្រមប់
ករពរដល់ជន
រងេ្រគះៃនអំេពី
ហងិ េលី្រស្ដី
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េនឆន ១ំ៩៩២ កមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិកុមរ និងពិធី
រ មជេ្រមីសែដលកំណត់នូវសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ នែដលេកមង្របុស និងេកមង្រសីទទួល 

បន រមួមនសិទធិៃនករករពរ ល់ទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ េលី ងកយ និងផ្លូវចិត្ត ករ យដំ ឬ 
កររេំ ភបំពន ករមិនយកចិត្តទុក ក់ ករេធ្វបីបឬករេកង្របវញ័ច  រមួទងំករេបៀតេបៀន 
េករ ្តេ៍ភទ (ម្រ ១៩)។

កមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ អន្តរជត ិស្តពីីសិទធជិនពិករ (UNCRPD) ែដល 
កនុងេនះម្រ ៦ បនបញជ ក់អំពីករករពរដល់្រស្តពិីករ កនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងករេរសី 
េអីង និងម្រត១៦ បញជ ក់អំពីសិទធិ និងេសរភីពរចួផុតពីករេកង្របវញ័ច  អំេពីហងិ  និង 
កររេំ ភបំពនេផ ងៗ។

កមពុជបនគ្ំរទដល់េសចក្តែីថ្លងករអន្តរជត ិស្តពីីសិទធជិនជតិេដមីភគតិច(UNDRIP)។ 
ម្រ ២២.២ បនបញជ ក់ថ ល់វធិនករេផ ងៗគួរេធ្វីេឡងី្រសប មត្រមូវកររបស់្របជ 
ពលរដ្ឋជនជតិេដីមភគតិច េដមីបធីនថ ្រស្តជីនជតិេដមីភគតិចទទួលនិងធនបននូវ
កិចចករពរេលី ល់ទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ  និងករេរសីេអីងេលីនរេីភទ។

េលីសពីេនះ កនុងនមរដ្ឋភគីរបស់អងគករសហ្របជជតិ កមពុជបនសនយថនឹងអនុវត្ត 
េសចក្ដីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិ ជពិេសសទក់ទង នឹង្រសី្ត 
សន្តិភព និងសន្តិសុខ មេសចក្ដីសេ្រមចេលខ (SCR) ១៣២៥ ១៨២០ និង១៨៨៨។

របកគំេហើញ 
ទប់ ក តនិ់ងកតប់នថយអំេពហិង េល្រស្តី៖ អំេពហិង គឺជកររេំ ភសិទធិ 
មនុស  និងជឧបសគគដល់ករអភវិឌ ន៍

េ្រប ៉ ឡង ់ៃនអំេពហងិ កនុង្រគួ រ1 េនែតមនក្រមតិខពស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ

• មនករអះ ងថ អំេពីហងិ កនុង្រគួ ររ ងប្តីនិង្របពនធ2មនករថយចុះ។ 

1 អំេពីហងិ កនុង្រគួ រដូចមនែចងកនុងចបប់កមពុជថ ជអំេពីហងិ ែដលេកីតេឡងីរ ងប្តីឬ្របពនធ កូនកនុងបនទុកឬមនុស ែដល 
រស់េនេ្រកមដំបូលផទះែតមួយ និងអនកែដលេនកនុងបនទុក្រគួ រ។ អំេពីហងិ េនះ រមួមនអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ ផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត 
ផ្លូវេសដ្ឋកិចច និងករបំពនេផ ងៗេនកនុងផទះ។

2 េនកនុងករអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ និងឯក រអេង្តត ម នអំេពីហងិ េលី្រស្តរីបស់្រកសួងកិចចករនរ ីបន 
ចត់វធិនករ ែតេលីអំេពីហងិ រ ងប្តីនិង ្របពនធ។
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េទះជ យ៉ងេនះក្តីេបីេធៀបជមួយទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ េផ ងេទៀត អំេពីហងិ កនុង 
្រគួ រេនែតមនក្រមិតខពស់។  ទិននន័យថមីត្រមូវឱយមនករយល់ដឹងកន់ែតចបស់ 
អំពីេ្រប ៉ឡង់ថមីៗ។ ទិននន័យេនះកំពុងចប់េផ្តីមបង្ហ ញឱយេឃញីករេកីនេឡងីនូវ 
និភ័យៃនអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងេកមង្រសី ។

• េយង មអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព កមពុជឆន ២ំ០០៥ (ទិននន័យថមីបំផុត) 
បនបង្ហ ញថ ្រស្តី ធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពីហងិ េលី ងកយ ផ្លូវេភទ និងផ្លូវចិត្តពីៃដគូ 
របស់េគមនករថយចុះពី២៥ភគរយ កនុងឆន ២ំ០០០ មក្រតឹម២២ភគរយ កនុងឆន  ំ
២០០៥ ( ងទី១) 3។

• ឯក រអេងកត ម នអំេពីហងិ េលី្រស្តរីបស់្រកសួងកិចចករនរបីនបង្ហ ញថ 
ជនរងេ្រគះបន យករណ៍ថ មនករថយចុះ ៃនក្រមិតអំេពីហងិ កនុង្រគួ ររ ង
ប្តី និង្របពនធកនុង្រគប់ទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ  ( ងទី២) 4។

• កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ បនេធ្វីករសិក អំពីបុរសែដលបនេ្របីអំេពីហងិ  
េលី្រស្ត ីេ យេធ្វីសមភ សន៍្រស្តចំីនួន៤១៧នក់។ កនុងចំេ ម្រស្តទីងំេនះមន 

3 NIS. CDHS. Phnom Penh: Ministry of Planning, 2010.
4 MoWA. Follow Up Survey, Violence Against Women. Phnom Penh: MoWA, 2009.

ងទី១៖ ទិននន័យេ្រប ៉ឡង់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ រ ងប្តី និង្របពនធ

ករសិក
អំេពីហងិ េលី ងកយ 
ផ្លូវេភទ ឬផ្លូវចិត្ត
រ ងប្តី និង្របពនធ

អំេពីហងិ
េលី ងកយ

រ ងប្តី និង្របពនធ

អំេពីហងិ
ផ្លូវេភទ

រ ងប្តី និង្របពនធ

អេងកត្របជ ្រស្ត 
និង សុខភព 
កមពុជឆន ២ំ០០០

២៥% ១៦% ៤%

កិចចករនរឆីន ២ំ០០៤ ២២៥,% -

អេងកត ្របជ ្រស្ត 
និង សុខភព កមពុជ 
ឆន ២ំ០០៥

២២,៣% ១៣,៧% ៣%



TMB½r 5៧.អំេពើហិង្្សាេលើ្រស្តី និងេក្មង្រសី

២២ភគរយ ធ្ល ប់ទទួលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ េលី ងកយកលពីឆន កំន្លងមក 
និង២៥ភគរយធ្ល ប់ទទួលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ េលី ងកយ និងផ្លូវេភទកនុង 
ជីវតិរបស់ពួកេគ5 ។

• េនឆន ២ំ០១៣ កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ បនេធ្វីករសិក េ យេធ្វីករ 
សមភ សន៍ជមួយ្រកុមបុរស និង្រស្តចំីនួន១.៨៣១ នក់ ពីបញ្ហ បុរសែដលបនេ្របី
អំេពីហងិ េលី្រស្តីេ យបនរកេឃញីថ បុរស ៣២,៥ភគរយ បនេ្របីអំេពីហងិ  
េលី ងកយ និងផ្លូវេភទេលីៃដគូជិតសនិទធរបស់ពួកេគ6 ។

• ករសិក អំពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ បនបង្ហ ញថ ៥០ភគរយទងំ្របុស 
និង្រស្ត ីធ្ល ប់ទទួលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ េលី ងកយយ៉ងតិច ស់ម្តងកនុង 
្រគួ ររបស់ពួកេគ ងំពីមុន យុ១៨ឆន 7ំ ។

• ករសិក ្រ វ្រជវរបស់ Triple Jeopardyបនបង្ហ ញថ ្រស្តីពិករធ្ល ប់ទទួលរងនូវ 
អំេពីហងិ េលី ងកយពីៃដគូជិតសនិទធរបស់ខ្លួនដូច្រស្តីែដលមិនពិករែដរ។ េទះដូច 
េនះក្តី ពួកេគទំនងជទទួលរងនូវអំេពីហងិ េលី ងកយេ្រចីនជងពីសមជិក 
្រគួ រដៃទេទៀត។ ២៥ភគរយៃន្រស្តីពិករធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពីហងិ េលី ងកយ
ពីសមជិក្រគួ រភពនឹង១១,៤ភគរយ ៃន្រស្តីែដលមិនពិករ8។

• ទិននន័យឃុ ំសងក ត់ទូទងំ្របេទស បនេធ្វីករកត់្រ ចំនួន្រគួ រ9 រងេ្រគះេ យ 
អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ ែដលបនែស្វងរកករជួយអន្ត គមន៍ពី ជញ ធរែដនដី។ 
េនចេន្ល ះឆន ២ំ០០៦ដល់ឆន ២ំ០១០ ចំនួន្រគួ រែដលរងេ្រគះេ យ រអំេពី 
ហងិ  កនុង្រគួ របនថយចុះពី១,៦៣ភគរយ មក្រតឹម ០,៨៨ភគរយ កនុង 
ឆន ២ំ០១០។ ទិននន័យេនះមិនបនបញជ ក់ថ អំេពីហងិ  ឬករែស្វងរកករជួយ 
អន្ត គមន៍ពី ជញ ធរែដនដី មនករថយចុះេនះេទ10។

5 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 
how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.

6 Ibid.
7 DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
8 Astbury, Jill and Fareen Walji. Triple Jeopardy: Gender-based violence and human rights violations experienced by 

women with disabilities in Cambodia. Phnom Penh: AUSAID, 2013.
9 របយករណ៍ទិននន័យភូមិ/ឃុ ំ ្រគួ រ គឺមិនែមនបុគគល  មិនែបកបក់គន េ យ្របេភទៃនហងិ  ជនេលីមស ឬជនរងេ្រគះ
10 CDB Online. 2013. http://db.ncdd.gov.kh/cdbonline/home/index.castle (accessed November, December 2013).
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មនករ យករណ៍ថ អ្រ រេំ ភេសពសនថវ: និងអំេពហងិ ផ្លូវេភទ 
មនក្រមតិខពស់ ទងំេនកនុង្រគួ រ និងកែន្លងេផ ងេទៀត

ងទី២៖ «េតីប្តីឬ្របពនធរបស់អនកធ្ល ប់្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ ែដរេទ?»

ករេ្របៀបេធៀបអំេពីហងិ ែដលប្តីឬ្របពនធធ្ល ប់ទទួលរង មរយៈ 
ករសិក  ទិននន័យ េដីម្រគស្តីពីអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីនិងេកមង្រសី ឆន ២ំ០០៥ 
និង អេងកត ម នស្តីពីអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងេកមង្រសី ឆន ២ំ០០៩

្របេភទៃនអំេពីហងិ
ទិននន័យេដីម
្រគ ២០០៥

ករអេងកត ម 
ន ២០០៩

ករថយចុះពី 
ឆន ២ំ០០៥មក 
ឆន ២ំ០០៩

ែ្រសកគំហ៊ក ៧៥% ៧៥% ០%

្របេទចផ្ត ស ៤៤% ៣១% ២៩,៥%

កិចចខំ្របឹងែ្របង្រតូវ
បនកំពុងេធ្វីេឡងី
េដីមបជីករេឆ្លីយតប
កនុងករទប់ ក ត់
ៃនអំេពីហងិ េលី្រស្ដី 
និងកុមរឱយកន់ែត
្របេសីរេឡងី
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្រគែវង (គប់) ១៨% ៦% ៦៦,៧%

េខកកបល ១២% ៤% ៦៦,៧%

ចង ឬ យ ៤% ១% ៧៥%

គំ មកំែហងេ យកបិំត ៥% ១% ៨០%

ដុត ឬអុជ ១% ០% ១០០%

ជះទឹក សីុត ១% ០% ១០០%

្របភព៖ របយករណ៍អេងកត ម នស្តីពីអំេពហិង េល្រស្តី និងេកមង្រសី ឆន ២ំ០០៩

• កររេំ ភេសពសនថវ: និងអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេឡងីេ យសមជិក 
្រគួ រ អនកែដល គ ល់គន  និងជួនកលជនែដលមិន គ ល់។ ករ្រប្រពតឹ្ត ចេកីត 
េឡងីេនកនុងផទះ េរៀន កែន្លងេធ្វីករ និងេនកនុងសហគមន៍។ ករសិក  
្រ វ្រជវេនកមពុជេនមនក្រមិត បុ៉ែន្ដមនទិននន័យជក់ ក់ែដល យករណ៍ 
េ យជនរងេ្រគះពីកររេំ ភេសពសនថវ: និងអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ។ កររេំ ភ 
េសពសនថវៈ គឺជ្របេភទែដល្រតូវបនេគ យករណ៍ថជបទេលមីសឧ្រកិដ្ឋ។

• ករសិក អំពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជឆន ២ំ០១៣ បនរកេឃញីថ ៤ភគរយ 
ៃន្រសី្ត និង៥ភគរយៃនបុរស ែដលមន យុចេន្ល ះពី១៨ឆន េំទ២៤ឆន  ំបន 
យករណ៍ថ បនទទួលករេំ ភផ្លូវេភទយ៉ងតិចម្ដងមុន យុ១៨ឆន ។ំ ជនេលមសី 
្រប្រពឹត្តអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទេលីកុមរែដលជេរឿយៗ្រតូវបន គ ល់ថ ជអនកជិតខង 
ជមិត្តភ័ក្ត មិត្ត្របុស ឬជសមជិក្រគួ រៃនជនេលមីសែដល្រប្រពឹត្តអំេពីរេំ ភផ្លូវ
េភទេលីកដំបូង11។

• ករសិក អំពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជឆន ២ំ០១៣ បនរកេឃញីថ ២៤ 
ភគរយៃន្រស្ត ីនិង៩ភគរយៃនបុរសែដលមន យុចេន្ល ះពី១៨ឆន  ំេទ២៤ឆន  ំ
បន យករណ៍ថ កររេំ ភផ្លូវេភទេលីកដំបូងមិនមនករយល់្រពម12។

11  DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
12  Ibid.
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• មករសិក របស់កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់  ជមួយ្រស្តធី្ល ប់មនៃដគូចំនួន 
៤១៧នក់បន រកេឃញីថ ្រស្តីមន ក់កនុងចំេ ម១០នក់ បន យករណ៍ថធ្ល ប់ 
ទទួលរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ ឬករចប់រេំ ភពីៃដគូរបស់ខ្លួនកនុងេពល 
រស់េនជមួយគន 13។

• មករសិក របស់កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ ១កនុងចំេ ម៥ៃនៃដគូ 
សនិទធ ន ល បុរសជអនក្រប្រពឹត្តបទេលមីសរេំ ភេសពសនថវៈ។ ករសិក េនះបនរក 
េឃញីថ កររេំ ភេសពសនថវៈ ជធមម ភគេ្រចីនេធ្វីេទេលីៃដគូសនិទធ ន លេ យ 
២០,៨ភគរយៃនៃដគូជបុរសបន យករណ៍ថ មនកររេំ ភេទេលីៃដគូ 
របស់ខ្លួន េហយី៨,៣ភគរយៃនករសមភ សន៍ជមួយបុរស បន យករណ៏ថ 
ពួកេគ បនចប់រេំ ភេសពសនថវៈេលី្រស្តី ឬេកមង្រសីែដលមិនែមនជៃដគូររបស់ពួក
េគ14។

• ជងពក់ក ្ត លៃនបុរសជ្រកុមចប់់រេំ ភេសពនថវៈគឺជយុវជន េហយីពួកេគ 
េទីប ែត្រប្រពតឹ្តជេលីកទី១។ ១៦ភគរយ ៃនយុវជនទងំេនះបន្រប្រពឹត្តអំេពី 
រេំ ភ េសពនថវៈមុន យុ១៥ឆន  ំនិងមនមន ក់កនុងចំេ ម១០នក់បន្រប្រពឹត្ត 
អំេពី ចប់រេំ ភេសពសនថវៈ៤ដងឬេ្រចីនជងេនះ15។ 

• កររេំ ភេសពសនថវៈៃន្រកុមេកមង ទ វ ករណីរេំ ភបូក ជញឹកញប់េធ្វីេឡងីេទ 
េលីអនករកសីុផ្លូវេភទែដលេគទទួល គ ល់ជទូេទថ ជសកមមភពរមួេភទស្រមប់ 
ករសបបយៃន្រកុមយុវជន ជពិេសសេនតំបន់ជយ្រកុង។ មកររកេឃញីរបស់ 
P4P ៨,៣ភគរយៃនបុរសជអនកចប់រេំ ភេសពសនថវៈបនេធ្វីេទេលីអនកមិនែមន
ជៃដគូ។  ៥,២ភគរយ ជអនក្រប្រពឹត្តបទេលមសីរេំ ភជ្រកុម ឬបទេលមសីរេំ ភបូក។ 
របយករណ៍បនបង្ហ ញថ សថិតិេនះគឺមនអ្រ ខពស់និងគួរឱយបរមភ េបីេ្របៀបេធៀប
េទនឹងប ្ត ្របេទសដៃទេទៀតកនុងតំបន់16។

13  Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 
how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.

14 Ibid.
15 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 

how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.
16 Ibid.
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• ករសិក ្រ វ្រជវអំពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ បនរកេឃញីថកររេំ ភ 
ផ្លូវេភទេ យជនេលមីស េ្រចីនជងមន ក់ មិនែមនជេរឿងចំែឡកេទ17។ ជនេលមីសភគ 
េ្រចីនែដលមន យុចេន្ល ះពី ១៨ឆន  ំដល់២៤ឆន កំនុងេនះ្រស្ត១ីនក់កនុងចំេ ម 
១០នក់ និង បុរស១ភគ៤មនជប់ទក់ទងេទនឹងឧបបត្តិេហតុដំបូងៃនកររេំ ភ 
បំពនផ្លូវេភទេលីកុមរ។ ្រកុមយុវជន យុចេន្ល ះពី១៣ឆន ដំល់១៧ឆន  ំមន្រស្តី 
១នក់កនុងចំេ ម្រសី៨នក់ និងបុរស១នក់កនុងចំេ មបុរស៦នក់បន 
យករណ៍ ថ ជនេលមីសមួយចំនួនបន្រប្រពឹត្តកររេំ ភផ្លូវេភទេលីកដំបូង18។

• ករ យករណ៍អំពីបទេលមីសរេំ ភេសពនថវៈេទកន់ ជញ ធរភូមិ និងអងគករេ្រក 
រ ្ឋ ភិបល បនបង្ហ ញពីអ្រ ៃនកររេំ ភេសពនថវៈគួរឱយកត់សមគ ល់េទេលី 
មនុស វយ័េកមងទងំពីរ្រកុម គឺ្រកុម្រស្តេីរៀបករេហយី និង្រស្តមិីនទន់េរៀបករែដល
មន យុេ្រកម២៥ឆន 1ំ9។

• ថមីៗេនះ Triple Jeopardy ែដលសិក សទង់មតិេទេលី្រស្តពិីករេនកនុង្របេទស 
កមពុជ បនបង្ហ ញថ ២៤,៤ភគរយធ្ល ប់ឆ្លងកត់ករេ្របីអំេពីហងិ ផ្លូវេភទពីៃដគូ 
របស់ពួកេគ េបីេធៀបេទនឹង្រស្តមិីនពិករ គឺមន១៦,៨ភគរយ។ ្រស្តែីដលពិករ 
៥,៧ភគរយ ្រតូវរងេ្រគះពីករេ្របីអំេពីហងិ េលីផ្លូវេភទពី សំ ក់សមជិក្រគួ រ  
េបីេធៀបេទនឹង្រស្តីែដលមិនពិករមន ១.១ភគរយ20។

• លទធផលដំបូងៃនករសិក េទេលី្រស្តបី្តូរេភទ្របកបរបរផ្លូវេភទចំនួន៥០នក់ 
បនបង្ហ ញថ ៥៥ភគរយ ៃនអនកចូលរមួបន្របប់ពីករបងខិតបងខំឱយរមួេភទេ យ
មនេ្របីសកមមភពេផ ងៗជេ្រចីន21។

17 The sample size of respondents who experienced sexual abuse was too small to gain statistically significant 
estimates of the involvement of multiple perpetrators for specific types of sexual abuse such as rape. 
Consequently, although rape by multiple perpetrators could not be analyzed specifically, figures for all types 
of sexual abuse were analyzed.

18 DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
19 CDB Online. 2013. http://db.ncdd.gov.kh/cdbonline/home/index.castle (accessed November, December 

2013); ECPAT. NGO Joint Statistics. Phnom Penh: ECPAT, 2011.
20 Astbury, Jill and Fareen Walji. Triple Jeopardy: Gender-based violence and human rights violations 

experienced by women with disabilities in Cambodia. Phnom Penh: AUSAID, 2013.
21 Davis, Janet, Hieke Lippman and Glenn Miles. More than Gender. Phnom Penh: Love 146 End Child 

Trafficking and Exploitation, 2013.
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ករណីេបៀតេបៀនេករ ្តិ៍េភទេ្រចនេកតមនេនកនុងកែន្លងេធ្វករ និងេន 
សហមគន៍

• ករសិក របស់ងគករ CARE22 បនបង្ហ ញថ អ្រ ៃនករេបៀតេបៀន
េករ ្ត ិ៍េភទមនក្រមិតខពស់េនកនុងកែន្លងេធ្វីករចំេពះ្រស្តែីដលេធ្វីករជ
អនកបេ្រមី្រ េបៀរ កនុងេនះរមួមនករប៉ះពល់ ងកយេ យគម នករ 
យល់្រពម (៨០ភគរយ) និងកររមួេភទេ យបងខំ (៣៨ភគរយ)។

• មករសិក ថមីៗបែនថមេទៀត ករេ្របៀបេធៀបបទពិេ ធន៍ៃនករ 
រេំ ភ និងករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទេទេលី្រស្តេីធ្វីករេនកនុង្រកុមហុ៊ន 
្រ េបៀរ ែដលជសមជិក្រកុមអនកលក់្រ េបៀរ23 បនរកេឃញីថ 
៦១ភគរយៃនអនកេធ្វីករែដល្រតូវបនសមភ សន៍បនឱយដឹងថ 

22 CARE Cambodia. A Report on the Situation of Beer Promotion Women in the Workplace. Phnom 
Penh: Care, 2005.

23 កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០០៦ មុខរបរសំខន់កនុងទីផ រ្រ េបៀរកមពុជ្រសបេពលនឹងកររកេឃញី ថ ប័នឧស
ហកមមជំនញេគេ ថ “ឧស ហកមមផ ព្វផ យ្រ េបៀរកមពុជ”

ចបប់កមពុជ
មឃត់្រគប់

ទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ  
និងករេកង្របវញ័ច
េលីកុមរ
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មនករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទេន១២ែខ ចុងេ្រកយេនះ េបីេធៀបេទនឹងអនកែដលមិន
េធ្វីករេនកនុង្រកុមអនកផ ព្វផ យ្រ េបៀរមន៧៩ភគរយ24។

• ថមីៗេនះ មករសិក ្រ វ្រជវរបស់អងគករពលកមមពិភពេ កបនបង្ហ ញថ 
្រស្ត១ី នក់កនុងចំេ ម៥នក់ែដលជកមមករេនកនុងេ ងច្រកកត់េដរ បនទទួល 
ករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទ ឬករចំអកឡកឡយឺផ្លូវេភទ។25

• មករសិក របស់អងគករ ActionAid កមពុជបនរកេឃញីថ ្រស្តបីេ្រមីករងរេន 
មេ ងច្រក ្របឈមមុខយ៉ងខ្ល ងំេទនឹងអំេពីហងិ ្រគប់ក្រមិត។ ្រស្តីបេ្រមីករងរ 

េន មេ ងច្រកែដលបនេធ្វីសមភ សន៍ជង ពក់ក ្ត លធ្ល ប់ទទួលរង ឬធ្ល ប់េធ្វី
ជ ក អំីពីករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទេនកែន្លងេធ្វីករ។ េទះបីជពួកេគចកេចញពីក
ែន្លងេធ្វីក៏េ យ ក៏ពួកេគ្របឈមនឹងករ រេំ ភេសពនថវៈ កររេំ ភបំពនេ យ 
ពកយសំដី និងករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទពី សំ ក់បុរសៗែដលេនជំុវញិេ ងច្រក26។

• ទិននន័យេដីម្រគៃនករសិក ្រ វ្រជវរបស់អងគករ ActionAid កមពុជ េលី្រស្តីចំនួន 
៣៨០នក់ ែដលបេ្រមីករងរេន មេ ងច្រក ( មេ ងច្រកចំនួន២៤១នក់) 
និសិត កលវទិយល័យចំនួន ៩១នក់ អនកបំេរេីស ផ្លូវេភទចំនួន២៤នក់ 
្រស្តេីធ្វីករ េន ម្រកុមហុ៊ន្រ េបៀរចំនួន ២៤នក់ បនរកេឃញីថ ្រស្ត៨ី៣នក់ 
(២២ភគរយ) ធ្ល ប់ទទួលរងករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទឬរេំ ភបំពន ងកយេន 
មទី ធរណៈ ៧៧ភគរយ រេំ ភបំពនេ យពកយសំដី ២៥ភគរយ 

រេំ ភបំពន ងកយ និង ២១ភគរយ បនេ្របី្របស់អំេពីហងិ េលី ងកយ។ 
ជមធមយម ្រស្តមីន ក់ៗ្របឈមនឹងឧបបត្តិេហតុៃនកររេំ ភបំពនជេលីកដំបូង 
ចំនួន៥ដងពីសំ ក់មនុស ែដលខ្លួនពំុធ្ល ប់ គ ល់ ឬេកមងទំេនីងែដលមន យុ 
ចេន្ល ះពី ២២ឆន  ំដល់៣៥ឆន ។ំ ឧបបត្តិេហតុែដលេកីតមនេន មដងផ្លូវមន 
៥៥ភគរយ េន មទីកែន្លងកម ន្ត ឬកែន្លង្រប្រពឹត្តេ្រគឿង្រសវងឹមន២៧ភគរយ 
និង១៥ភគរយ េន មផទះសំ ក់ ្រពមទងំ៩៧ ភគរយមន រមមណ៍ថមិនមន 

24 Racz, Kritof and Samuel Grumiau. Promoting Decency? Report on the Situation of Beer Promotion Workers 
in Cambodia. Amsterdam: SOMO, 2012 and Grumiau, 2012.

25 ILO. Action-oriented research on gender equality and the working and living conditions of garment factory workers in 
Cambodia. Phnom Penh: ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2012.

26 ActionAid. Safe Cities for Women: From Reality to Rights. ActionAid, 2014.
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សុវតថិភពេនេពលែដលពួកេគេចញេទខងេ្រកនេពលងងឹត និង ៨៩ភគរយ 
មន រមមណ៍ថមិនមនសុវតថិភពេនេពលែដលពួកេគេចញពីេធ្វីករ ឬេចញពី 

េនេពល ្រតី និង២៤ភគរយមន រមមណ៍ថមិនមនសុវតថិភពេពលពួក
េគេន មទី ធរណៈនន។

• ករសិក េទេលីមនុស ប្តូរេភទែដលបំេរេីស ផ្លូវេភទ៥០នក់ ជ្រស្ត ីឬជេភទទីបី 
បន យករណ៍ថ ៧២ភគរយ ធ្ល ប់មនករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទ ដូចជករប៉ះ ឬ 
ទ បអែង្អលែដលពំុមនករយល់្រពម27។

ករេធ្វ ជីវកមមផ្លូវេភទេល្រស្តី ឬ េកមង្រសី េនែតបន្ត 

• ជីវកមមផ្លូវេភទមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិទធេទនឹងករជួញដូរមនុស ។ ជ 
េរឿយៗ ្រស្ត ីឬេកមង្រសីែដលទទួលរងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ គឺជជនរងេ្រគះ 
េ យករជួញដូរមនុស ។ ករេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍មិនមនសុវតថិភព ចេធ្វីឱយ្រស្តី 
ឬេកមង្រសីធ្ល ក់េទកនុងេ្រគះថន ក់ៃនករេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ។

• របយករណ៍ៃនករសិក អំពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ បនរកេឃញីថ 
១,៦ភគរយៃន្រស្តីែដលមន យុចេន្ល ះពី១៨ឆន  ំដល់២៤ឆន  ំបនទទួលលុយម្ហូប 

រ ឬវតថុែដលេពញចិត្ត េដីមបេី ះដូរនឹងកររមួេភទ ឬ សកមមភពរមួេភទេផ ង
េទៀតមុន យុ១៨ឆន 2ំ8។

• េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវអនកេធ្វីករវយ័េកមងេនក្លិបកម ន្តកនុងទី្រកុងចំនួន៤ បន 
បង្ហ ញថ ្រស្តេីធ្វីករេនកនុងក្លឹបកម ន្ត29 ជទូេទធ្ល ប់ទទួលរងអំេពីហងិ  និងករ
េបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទេនកនុងបរបិទៃនករេធ្វីកររបស់ពួកេគ។ អតិថិជនជធមម  គឺជ 
អនកបងកអំេពហីងិ  ឬមិនចង់េ្រប្ីរបស់េ្រ មអនម័យជពិេសសេនេពល្រសវងឹ30 ។

• មករសិក ្រ វ្រជវអនកេធ្វីករវយ័េកមងេនក្លិបកម ន្ត បនបង្ហ ញថ ្រស្តវីយ័ 
េកមង ភគ េ្រចីន មន យុ ពី១៤ឆន  ំដល់១៨ឆន  ំបនចូលកនុងសកមមភពេសពសនថវៈ 

27 Davis, Janet, Hieke Lippman and Glenn Miles. More than Gender. Phnom Penh: Love 146 End Child 
Trafficking and Exploitation, 2013.

28 DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
29 អនកេធ្វីករកនុងក្លិបកំ ន្ត្រតូវបនកំណត់ជអនករកសីុផ្លូវេភទេ យផទ ល់ និង្របេយល
30 MoEYS. Examining life experiences and HIV risks of Young entertainment workers in four Cambodia cities. 

Phnom Penh: MoEYS, 2012.
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មិនមនករ្រពមេ្រពៀងគន ។ ្របែហលជ ១ភគ៣ៃន្រស្តេីធ្វីករកនុងក្លិបកម ន្ត្រតូវ 
បនេគទិញភពបរសុិទធ េហយី១ភគ៣ េទៀតបន យករណ៍ថ ្រតូវបនេគចប់ 
រេំ ភ ឬបងខំឱយមនកររមួេភទជមួយមិត្ត្របុស ឪពុកចុង ឬមនុស ចែម្លក ែដលជ 
កររមួេភទេលីកដំបូង31។

• ករសិក ពីករ្របថុយ្របថនៃនយុវវយ័ (MARYP)32 បនរកេឃញីថ ្រស្ត៣ី៧ 
ភគរយ ្របឈមនឹងករ្របថុយ្របថនៃនយុវវយ័េនចេន្ល ះ យុពី១០េទ១៩ឆន  ំ
និង៥២ភគរយៃន្រកុម្រស្តី យុពី២០ឆន  ំដល់២៤ឆន  ំមនទំនក់ទំនងកនុង ជីវកមម 
ផ្លូវេភទកលពីឆន កំន្លងេទេ យ្រស្តីេន មជនបទមនអ្រ ខពស់ជង33។ 

• មករសិក មួយេនកនុងឆន ២ំ០០៨ េដីមបី ស់ែវងទំហៃំនករជួញដូរមនុស  
ស្រមប់ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ បនប៉ន់្របមណថមនកែន្លងេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ 
្របមណ១.២២៥កែន្លង កនុងេនះមន ផទះបន ងខ ៉ អូេខ េភជនីយ ្ឋ ន 
រងគ ល អនកបំេរេីស ផ្លូវេភទឯក ជយ ( ជីវកមមខ្លួនឯង) និងបនែលបង េ យមន
អនកបំេរេីស ផ្លូវេភទេ្រចីនជង២៧.០០០នក់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ មនកែន្លង 
បំេរេីស ផ្លូវេភទចំនួន៨១កែន្លងជប់ពក់ព័នធនឹងករជួញដូរមនុស  កនុងេនះមន 
ជនរងេ្រគះ េ យករជួញដូរស្រមប់បេ្រមីផ្លូវេភទ្របមណ ១.០៥៣ នក់34 ។

• េបសកកមមយុត្តិធម៌អន្តរជតិឆន ២ំ០១៣ ែដលបនេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវមួយស្តីពី 
ករេធ្វី ជីវកមមេលីកុមរ បនបង្ហ ញថ យ៉ងតិច ១ភគរយ ៃនអនកបំេរេីស  ផ្លូវេភទ 
មន យុតិចជង១៥ឆន 3ំ5។

្រស្តី និងេកមង្រសីខ្លះ្របឈមនឹងករេកនេឡងនូវ និភយ័ៃនអំេពហិង
• ភព ្រសូវេករ ្ត ៍ករេបៀតេបៀន ករេរសីេអីង េកីតេឡងីជធមម ចំេពះ្រស ី

្រស ញ់្រសដូីចគន  អនក្រស ញ់គន ទងំពីរេភទ និងមនុស ែកេភទេនកនុង្របេទស
កមពុជ េទះបីជពួកេគទទួលកររេំ ភបំពន ឬករេរសីេអីងជញឹកញប់ ក៏បុ៉ែន្ត 
្រតូវបនេមីលរលំង ឬមិនេអីេពីពីសំ ក់្រគួ រ និងសហគមន៍របស់ពួកេគ36។

31 Ibid..
32 MARYP អនកទងំេនះជអនកលក់ផ្លូវេភទ អនកចក់ថន េំញ ន និងេកមង្របុសែដលរមួេភទជមនុស ្របុស
33 MoEYS. Most at Risk Young People Survey. Phnom Penh: MoEYS, 2010.
34 Steinfatt, Thomas. Measuring the Extent of Sex Trafficking in Cambodia. Bangkok: UNIAP, 2011.
35 IJM. Commercial Sexual Exploitation of Children and the Public Justice System Respone. Phnom Penh: 

International Justice Mission, 2013.
36 Cambodia Center for Human Rights. Coming out in the Kingdom: Lesbian, gay and bisexual and transgender 

people in Cambodia. Phnom Penh: CCHR, 2010.
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• មករសិក ថមីៗេនះេទេលីមនុស ចំនួន១៦១នក់ ែដលមន 
សមជិក ្រគួ រេធ្វីចំ ក្រសុកេនេខត្តបត់ដំបងបន យករណ៍
ថ មនជិតពីរភគបីបនេធ្វី េទសន្ត្របេវសន៍ខុសចបប់ េហយីអ្រ  
្រស្តវីយ័ េកមងេធ្វីេទសន្ត្របេវសន៍មនខពស់ជងេគ ែដលជេហតុេធ្វី 
ឱយពួក េគងយរងេ្រគះនឹងករជួញដូរផ្លូវេភទ និងកររេំ ភ បំពន 
េផ ងៗេទៀត37។

• មករសិក ថមីៗ េនះេទេលមីនុស ែកេភទបំេរេីស ផ្លូវេភទចំនួន 
៥០នក់ កនុងទី្រកុងភនំេពញបនបញជ ក់ថ ៤៦ភគរយៃនអនកេឆ្លីយតប 
បន យករណ៍ថ មនអំេពីហងិ េលី ងកយកនុងរយៈេពល១២ែខ 
ចុងេ្រកយ បនទ ប់ពីប្តូរេភទ38។

37 MoWA. Study on Impacts of Migration on Families and Communities in Battambang 
Province. Phnom Penh: MoWA, 2014.

38 Davis, Janet, Hieke Lippman and Glenn Miles. More than Gender. Phnom Penh: Love 146 
End Child Trafficking and Exploitation, 2013.

ចបប់ែចងអំពី
ជញ ធរ្រតូវេធ្វី

អន្ដ គមន៍
និងករពរ
ជនរងេ្រគះ
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• ករសិក អំពីផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចចសងគមៃនេមេ គេអដស៍ ែដលបនេធ្វីេឡងីកនុង 
្របេទសកមពុជ បនបង្ហ ញថ ្រស្តែីដលផទុកេមេ គេអដស៍បន យករណ៍ថ មន 
កររេំ ភេ យពកយសំដី កររេំ ភបំពនេលីរូប ងកយ ជងបុរសែដលមន 
ផទុក េមេ គេអដស៍និងមនុស ែដលគម នផទុកេមេ គេអដស៍39។

• សមគមជួយជនរងេ្រគះេ យ រទឹក សីុតកមពុជ (CASC) បនកត់្រ ថ៖ 
្របមណជ៤៥ភគរយៃនបទឧ្រកិដ្ឋ៤០០ករណីៃនករ យ្រប រេ យ រ 
ទឹក សីុតចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៦៤ គឺជ្រស្ត។ី ភគេ្រចីនៃនករ យ្រប រេ យ 
ទឹក សីុត គឺេកតីេឡងីេនកនុងទី្រកុងភនេំពញ និងកំពង់ចម េ យ រែតទកឹ សីុត 
ងយ្រសួលរកទិញបនេនកនុងទីកែន្លងទងំេនះ40។

អំេពហិង េល្រស្ដី្រតូវបនេគទទួលយក និងអតឱ់នឱយយ៉ងទូលំទូ យ
ករទទួលយកអំេពហងិ កនុង្រគួ រ្រតូវបនកតប់នថយ ប៉ែុន្តេនែតមនក្រមតិខពស់

ទិននន័យទី១៖ ភគរយ្រស្ត ីនិងបុរស (១៥-៤៩) បនយល់្រសបេទេលីេហតុផល 
យ៉ងតិចមួយ ែដលនិយយថបុរស ច យ្របពនធបន

្របភព៖ អេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ ២០១០

39 National Aids Authority. Socio-economic Impact and Macroeconomic Impact of HIV in Cambodia. Phnom 
Penh: United Nations, 2010.

40 CASC. Statistics of Acid Burns in Cambodia . Phnom Penh: Cambodia Acid Survivors Charity, 2013.
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• ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភពកមពុជ (CDHS) ឆន ២ំ០១០ យករណ៍ថ 
្របែហលពក់ក ្ត លៃន្រស្ត ីនិង១ភគ៤ ៃនបុរស ែដលមន យុពី១៥ឆន  ំ
ដល់៤៩ឆន  ំបនយល់្រសបេទេលីេហតុផលយ៉ងតិចមួយ ែដលនិយយេ ះ រ 
ថ  បុរស ច យ្របពនធរបស់គត់បន។ និនន ករវជិជមន មួយ គឺភគរយៃន្រស្តីែដល 
យល់្រសបថ មនេហតុផលមួយ ច យបន គឺមនករថយចុះពី ៥៥ភគរយ 
កនុងឆន ២ំ០០៥ មកេន៤៥,៧ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១០41។

• សរុបមក ករេ្របៀបេធៀបេទនឹងឆន ២ំ០០៥  មករអេងកត ម នែដលេធ្វីេឡងី 
េ យ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៩ បនបង្ហ ញថ ្របជជនភគតិចបនទទួល 
គ ល់ថ អំេពីហងិ ជអំេពីែដល ចទទួលយកបន និង្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីន

េទៀតបនទទួល គ ល់ថ ករ្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ ជករខុសចបប់42។

• មករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជបនបង្ហ ញថ ្របែហល
២ភគ៥ៃន្រស្តែីដលមន យុចប់ពី ១៣ឆន ដំល់១៧ឆន  ំនិង១ភគ៣ៃន្រស្ត ី
ែដលមន យុចប់ពី ១៨ឆន ដំល់២៤ឆន  ំបនយល់្រសបថ ប្តី ច យ្របពនធរបស់
គត់បនេ្រកមេហតុផលមួយឬេ្រចីន។ បុរស្របែហលពីរនក់ កនុងចំេ ម្របនំក់ 
ែដលមន យុចប់ពី ១៣ឆន ដំល់១៧ឆន  ំនិងបុរសេ្រចីនជងមន ក់កនុងចំេ មបី 
នក់ ែដលមន យុចេបីពី១៨ឆន ដំល់២៤ឆន បំនឯកភពថ  ប្តី ច យ្របពនធ 
របស់ គត់បនេ្រកមេហតុផលមួយឬេ្រចីន43 ។

• ្រស្ត្ីរបែហលមន ក់កនុងចំេ មបួននក់ែដលមន យុចប់ពី ១៨ឆន ដំល់ ២៤ឆន  ំ
(២៤ភគរយ) បនេឆ្លីយថ េពលែដលពួកគត់ជួបឧបទទវេហតុរេំ ភផ្លូវេភទេន
ផទះ គឺមនម្ត យេនផទះ និងមន ក់កនុង ចំេ ម្របនំក់ (១៩,៧ភគរយ) បនេឆ្លយីថ 
មនកូនេកមងតូចៗេនផទះ44។

• កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ បនេធ្វីករសិក េលីករេ្របីអំេពីហងិ របស់បុរស 
េទេលី្រស្តបីនឱយដឹងថ មន៣២,៨ភគរយៃន្រស្ត ីេហយី២៧ភគរយៃនបុរស 

41 NIS. CDHS. Phnom Penh: Ministry of Planning, 2010.
42 MoWA. Follow Up Survey, Violence Against Women. Phnom Penh: MoWA, 2009.
43 ករយល់្រពមទទួលយកថប្តី យ្របពនធរបស់ខ្លួនេនះគឺ្របសិនេបី្របពនធេចញេទេ្រកេ យមិនបន្របប់ប្តី មិនយកចិត្ត 
ទុក ក់នឹងកូន េឈ្ល ះជមួយប្តី បដិេសដន័មិន្រពមរមួេភទជមួយប្តី ឬេធ្វីម្ហូបមិនឆង ញ់ស្រមប់ប្តី

44 Ibid.
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យល់្រសបថ មនេពលខ្លះ្រស្តីសមនឹងទទួលករ យដំេនះ45។

• មករសិក ែបបគុណភពេទេលីភពជបុរស បនបង្ហ ញថ ១០០ភគរយៃន 
បុរសគិតថ បុរស ែដលេ្របីអំេពីហងិ  គឺមិនល្អ េហយីជនែដល្រប្រពឹត្តគួរែតទទួល 
េទស បុ៉ែន្ត៥៤ភគរយ យល់្រសបថបុរសជអនកមនសិទិធអំ ច និង្រប្រពឹត្តនូវ 
អំេពីហងិ  ្របសិនេបី្របពនធរបស់គត់មិន ្ត ប់បងគ ប់គត់46។

ខណៈែដលកររេំ ភេសពសនថវ:្រតូវបនចតទុ់កយ៉ងទូ យថ ជបទឧ្រកិដ្ឋ 
េនះ ្រស្តី និងេកមង្រសីេនែតទទួលនូវករស្តីបេនទ សចំេពះករេធ្វខ្លួនឱយងយ 
រងេ្រគះ និងទទួលរងនូវភព ្រសូវេករ ្តយ៉៍ងធងនធ់ងរកនុងសងគម

• កររេំ ភេសពសនថវ: គឺ្រតូវបនេគយល់ថ មនករទទួលយកតិចជងអំេពីហងិ  
រ ងប្តី ឬ្របពនធ និង្រតូវបនេគេមីលេឃញីថ ជបទឧ្រកិដ្ឋែដលសមនឹង ក់េទស 
មចបប់។ មករអេងកត ម នឆន ២ំ០០៩ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចីនបននិយយថ 

អនក្រប្រពឹត្តបទរេំ ភេសពសនថវៈ គួរែត្រតូវបន ក់ទណ្ឌ កមមឱយជប់ពនធគរេ្រចីន 
ជង៣ឆន ។ំ ៩៧ភគរយ យល់ថ្រតូវ ក់េទសឱយជប់ពនធនគរចំេពះកររេំ ភ
ពី្រកុមេកមង ទ វ និង ៩១ភគរយចំេពះឪពុកែដលរេំ ភកូនខ្លួនឯង47។ 

• កររេំ ភកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ឬេ យៃដគូែដលមិនចបស់ ស់ គឺ្រតូវបន 
េគយល់ថ សមនឹងទទួលេទសតិចជង។ មនែត៤៩ភគរយបុ៉េ ្ណ ះែដលគិតថ 
កររេំ ភគួរ្រតូវបន ក់េទសជប់ពនធនគរ ្របសិនេបីករណីេនះ្រប្រពឹត្តេ យ
ៃដគូសង រ និង១២ភគរយនិយយ ថប្តីមនសិទធិបងខំ្របពនធរបស់ខ្លួនរមួេភទ។ 
ចំេពះ ្រស្តែីដលសថិតេនកនុងភព្រកី្រក ភគរយៃនកររេំ ភេនះមនករធ្ល ក់ចុះគួរ 
ឱយកត់សមគ ល់48។

• ខណៈែដលជនេលមីស ចបន្តកររស់េនេ យគម នករ ក់េទសពីសងគមេនះ ជន

45 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 
how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.

46 Brereton, Helen and Vannak Lim. Men’s Talk: Men’s Attitudes Towards Men, Women, and Violence Against 
Women in Cambodia. Melbourne: International Women’s Development Agency, 2009.

47 MoWA. Follow Up Survey, Violence Against Women. Phnom Penh: MoWA, 2009.
48 Ibid.
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រងេ្រគះ្រតូវបនចត់ទុកថជ្រស្តគីម នតៃម្ល ែដល ជ ថ នភពមួយនឱំយមន 
ភព ម៉ស់ និងជទណ្ឌ កមមយ៉ងធងន់ដល់្រស្ត ីែដលបងខំឱយេគរក ករសមង ត់ពី 
កររេំ ភ រេំ ភកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍ ឬក៏ចកេចល្រកុម្រគួ រេដីមប ី
ករពរ កិតិ្តយស្រគួ រ។ ករចូលបេ្រមីករងរជអនកបំេរេីស ផ្លូវេភទ ចជ 
ជេ្រមីសមួយ ស្រមប់ជួយរក្របក់ចំណូលផគត់ផគង់្រគួ រ49។

• កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ ឆន ២ំ០១២ បុរស១៨ភគរយ និង្រស្ត២ី១ភគរយ 
និយយថ េពលែដល្រស្ត្ីរតូវបនេគចប់រេំ ភេនះ ្រស្តែីតងែតបនទទួលករស្តី
បេនទ សថ បន ក់ខ្ឡួនឯងកនុង ថ នភពមួយែដលងយរងេ្រគះ50។

• មករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ បនរកេឃញីថ 
មន្រស្ត្ីរបមណ៤៩ភគរយ និងបុរស៧៩ភគរយ ែដលមន យុចប់ពី 
១៨ឆន ដំល់២៤ឆន  ំ្រពមទងំេកមង្រសី ៤៦ភគរយ និងេកមង្របុស ៨៧ភគរយ ែដល
មន យុចប់ពី១៣ឆន ដំល់១៧ឆន  ំែដលធ្ល ប់ទទួលរងេ្រគះពីករបំពនផ្លូវេភទ
េនះ មិនបន្របប់អនក មន ក់ឱយដឹងពីេហតុករណ៍ែដលេកីតេឡងីេលីរូបេគេនះ
េទ។ ្រស្តមិីនែដលបន យករណ៍ថមនករបំពនផ្លូវេភទេ យ រែតពួកគត់ 
ខ្ល ចទទួលបននូវកររខំនឬអុកឡុក និងពួកគត់មន រមមណ៍ថ ករបំពនផ្លូវេភទ 
ជកំហុសរបស់ពួកគត់51។

• ករសិក ភជ ប់អំេពី ស ភសជមួយអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ បនបញជ ក់ថ េកមង្របុស 
និងេកមង្រសី ែដលបនេឃញីយ៉ងចបស់នូវអំេពី ស ភសៃនអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ 
បនេធ្វីឱយពួកេគ្រប្រពឹត្ត រមួេភទេនកនុងវយ័កុមរភព និងបេ្រងៀនេកមង្របុសឱយេ្របី
ហងិ  និងមនឥរយិបថបំពនផ្លូវេភទ52។

• កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ បង្ហ ញថ បុរសជជនេលមីសៃនកររេំ ភេសពសនថវៈ 
បនទទួល គ ល់ថ ករជំរុញឱយមនករចប់រេំ ភេសពសនថវៈ គឺពួកេគចង់្រប្រពឹត្ត 

49 Brown, Eleanor. The Ties That Bind, Migration and Trafficking of Women and Girls for Sexual Exploitation in 
Cambodia. Phnom Penh: IOM, 2007.

50 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 
how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.

51 DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
52 Fordham, Dr. Graham. “Wise Before their Time”. Phnom Penh: World Vision, 2005.
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មន រមមណ៍ថចង់្រប្រពឹត្ត និងមន រមមណ៍ថចង់សបបយ ឬជករ ក់ទណ្ឌ កមម 
េលី្រស្ត។ី មនបុរសមួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះែដលទទួលបននូវករ ក់ពិន័យនិង 
ទណ្ឌ កមម មផ្លូវចបប់ េ យ រែតវបបធម៌និទណ្ឌ ភព។ េនះមកពីមនកង្វះខត
ៃនករ ក់ពិន័យ និងទណ្ឌ កមម មផ្លូវចបប់ដល់បុរសែដលមនឥរយិបថមិនសមរមយ 
មួយចំនួនេលី្រស្តី រមួទងំឥរយិបថែដលថ ្រស្តីមួយចំនួនមិនល្អ សមនឹងទទួលអំេពី 
្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋរបស់ជនេលមីស53 ។

អំេពហិង េល្រស្តីេកតមនេ យ រមូលេហតុជេ្រចនរមួទងំផនតគំ់និតេយនឌរ័ 
និងក ្ត េផ ងៗេទៀតរបស់បុគគល ដូចជ ករេញ នេ្រគ ង្រសវងឹ ក្រមតិៃនករអបរ់ ំ
ទប និងករទទួលរងនូវអំេពហិង កលេនវយ័កុមរ

• កនុង្របេទសកមពុជ បទ ្ឋ នសងគមជ្របៃពណី និងទំេនៀមទំ ប់្រតូវបនែចងេន 
កនុង«ចបប់្រស»ី។ បនចក់ឬសយ៉ងេ្រជេទកនុងវបបធម៌របស់្របជជនកមពុជ 
ែដលបនសិក ងំពីកុមរភពមក និងេនែតបន្តគម នទីបញច ប់កនុងផនត់គំនិតសងគម។ 
អំេពីហងិ េលី្រស្តីនិងកុមរែដលបន យករណ៍ គឺេឆ្លីយតបេទនឹងចបប់ េនះ54។

• ភពលំេអៀងៃនឥរយិបថេយនឌ័រកនុងករ្រប្រពឹត្តហងិ ផ្លូវេភទ និងអំេពីហងិ េ យ
ៃដគូសនិត ន លមិនមនភពខុសគន េ យេភទ ឬ យុេនះេទ មន្រស្ត៩ីនក់ កនុង 
ចំេ ម១០នក់ េន្រគប់ យុទងំអស់យល់្រសបថមនឥរយិថេយនឌ័រ 
អវជិជមនយ៉ងេ ច ស់មួយ55។

• មករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ េនកនុងសមសភគែបប 
គុណភព បនរកេឃញីថ េហតុផលសំខន់កនុងចំេ មេកមង្រសី និង្រស្តវីយ័េកមង
មិនែស្វងរកជំនួយ ពីេ្រពះពូកេគខ្ល ច្រតូវបនេគរះិគន់ និងប៉ះពល់េករ ្ត ិ៍េឈម ះ 
(«េធ្វីខ្លួនឯងឱយ ្អ តស្អំ» មុននឹងអនកនិយយ ្រកក់ពីអនកដៃទ)។ ជករមួយ 
លំបក កនុងករនិយយអំពីអំេពីហងិ ផ្លូវេភទ ពីេ្រពះគឺជេរឿងែដលមិន ចទទួល

53 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 
how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.

54 Brickell, K. Fire in the House: Gendered Experiences of Drunkeness and Violence in Siem Reap, Cambodia. 
Phnom Penh: Geoforum, 2008.

55 The Cambodia Violence Against Children Survey.
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យកបនស្រមប់យុវនរ ី56។  

• ករសិក ននកំពុងពយយមកំណត់អំពីបញ្ហ ែដលជឬសគល់ៃនអំេពីហងិ េលី 
្រស្តនិីងកុមរ។ ករសិក មែបបគុណភពមួយេ យអងគករេយនឌ័រនិង 
ករអភិវឌ ន៍កមពុជ បនបង្ហ ញថ បុរស្រតូវបនេគរពឹំងថជអនកបំេពញតួនទីជ
េម្រគួ រ ជអនករកសីុចិញច ឹម្រគួ រ ជអនកករពរ្រស្តីនិងកុមរ ជអនក្រគប់្រគងេលី 
្រស្តីនិងកុមរ និងជមនុស រងឹមនិំងក្ល ន57។ មកមមវធីិ ៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ 
ឆន ២ំ០១២ បនគ្ំរទេលីចំណុចទងំេនះេ យមនបុរស ៦២.៦ភគរយ និង 
្រស្ត៥ី៧.១ភគរយ យល់្រសបថ បុរសគួរែតជអនកសេ្រមចេលី ល់បញ្ហ ទងំអស់
េនកនុង្រគួ រ58។

• បទ ្ឋ នសងគមជ្របៃពណីបនបង្ហ ញេនកនុងករ្រតួតពិនិតយ ករេធ្វីចលនរបស់ 
្រស្តី។ រៈសំខន់ៃនេករ ្ត ិ៍េឈម ះ និងកិត្តិយសរបស់្រស្តីទក់ទងនឹងផ្លូវេភទ រមួជមួយ 
នឹងករភ័យខ្ល ចពីករចប់រេំ ភ បន ក់កំហតិេលីករេធ្វីចលនរបស់្រស្ត ីនិង 
កុមរ ែដលជលទធផលៃនករទទួលឱកសសិក េរៀនសូ្រត និងករងរមនក្រមិត 
ទប59។

• មករសិក េលីករវភិគទិននន័យរបស់ករអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព 
ឆន ២ំ០០៥ បនរកេឃញីថ ករ្រតួត្រ របស់ប្តី ចនឹងេធ្វីឱយមនករេកីនេឡងីៃន 
អំេពីហងិ ផ្លូវកយនិងផ្លូវចិត្ត60។

• ករេ្របី្របស់េ្រគឿង្រសវងឹជេរឿយៗ ែតងែត្រតូវបនស្ដីបេនទ សថនឱំយមនអំេពី 
ហងិ េលី្រស្តី និងកុមរ។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី េនេពលែដលេ្របី្របស់េ្រគឿង្រសវងឹ 

ចជំរុញឱយមនអំេពីហងិ កន់ែតធងន់ធងរ។ ឥរយិបថៃនករ្រសវងឹបន្រគប 
ដណ្ត ប់េលីបទ ្ឋ នវបបធម៌ ជងផលប៉ះពល់ៃនជតិ្រសវងឹពិត្របកដ61។

56 DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
57 Gender and Development for Cambodia. Deoum Troung Pram Hath in Modern Cambodia. Phnom Penh: GADC, 2010.
58 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 

how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.
59  Strategic Asia. Gender and Human Capital Development. Phnom Penh: UNDP, 2013.
60 Eng, Sothy, Yingli Li, Miriam Ulsow and Judith Fischer. “Domestic Violence Against Women in Cambodia: 

Husband’s Control, Frequency of Spousal Discussion and Domestic Violence Reported by Cambodian 
Women.” Journal of Family Violence, 2010: 237-246.

61 Brickell, K. Fire in the House: Gendered Experiences of Drunkeness and Violence in Siem Reap, Cambodia. 
Phnom Penh: Geoforum, 2008.
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អំេពហិង េល្រស្តី និងកុមរ មនទំនកទំ់នងនឹងគន

• បទ ្ឋ នសងគមែដលរមួចំែណកេធ្វីឱយឱយមនបទេលមីសនិងករអត់ឱនេលីអំេពីហងិ
េលី្រស្តនិីងកុមរ្រតូវបនសិក ងំពីកុមរភព។ េកមងៗបនេឃញីអំេពីហងិ ថជ
វធីិ ្រស្តដ៏ មញញមួយកនុង ករេ ះ្រ យទំនស់ែដលទំនងជេរៀនសូ្រតឱយ 
ទទួលយកថ ជ កបបកិរយិធមម មួយ។

• ្រស្តជីេ្រចីនែដលទទួលរងនូវអំេពីហងិ មិន្រតឹមែតមនកូនៗជ ក បុ៉ីេ ្ណ ះ 
ែថមទងំ ពួកេគ ចទទួលរងនូវភព្របថុយ្របថនពីអំេពីហងិ  និងកររេំ ភ 
បំពនខពស់េទៀតផង។

• កុមរភពែដលទទួលរងនូវអំេពីហងិ  មនករេកីនេឡងីនូវភព្របថុយ្របថន 
ជជនរងេ្រគះ ឬជៃដគូដ៏សិនទធ ន លជមួយជនេលមីសកនុងជីវតិយុវវយ័របស់ពួកេគ។

• កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់ឆន ២ំ០១២បនបង្ហ ញថ បុរសែដល្រតូវបនទទួលរង 
អំេពីហងិ កលេនកុមរ ទំនងជ្រប្រពឹត្តហងិ េលីៃដគូរបស់ខ្លួនេ្រចីនជងបុរស 
ែដលមិនធ្ល ប់ទទួលរងនូវ អំេពីហងិ កលពីកុមរភព62។

អំេពហិង នមំកនូវករខតបងយ៉់ងធំេធងស្រមបបុ់គគល សងគម កដូ៏ចជេស  
ធរណៈ រមួទងំករខតបង្់របកេ់បៀរវត រ ៍ ករសិក  និងករចំ យ 

េផ ងៗេទៀត េនេពល្រតូវឈបស់្រមកពយបល

• មករ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថ ករចំ យែផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគមេលីអំេពី 
ហងិ េលី្រស្តី និងកុមរ មនទំហធំំ និងមនប៉ះពល់ខ្ល ងំេទកនុងសងគម ។ េនខណៈ 
ែដលអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងកុមរបង្ហ ញពីេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ ដូចជ មនឃតកមម ឬ 
អត្តឃត និងមន្រស្តីេ្រចនីេទៀតមនរបួស និងរងនូវករឈចឺប់ពីបញ្ហ សុខភព63។

• ករសិក ពីភព្រក្ីរកកនុង្របេទសកមពុជបនបង្ហ ញថ អំេពីហងិ េលី្រស្តនិីងកុមរ 
ចូលរមួចំែណកជំរុញេធ្វីឱយមនភព្រកី្រក េ យ រករបត់បង់្របក់ចំណូល និង 
្រទពយសមបត្តិ ករចំ យេលីករឈថឺក ត់ និងរបួស ន ម ករែលងលះ និងករែបក 

62 Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 
how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.

63  World Health Organization, 2013.
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បក់្រគួ រ។ បំណុល និងភព្រកី្រកក៏បនេធ្វីឱយ្រស្ត ីនិងកុមរធី្ល ក់កនុងភពងយ 
រងេ្រគះ ពីករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទផងែដរ64។

• កនុង្របេទសកមពុជ ្រស្ត្ីរបែហល២០ភគរយ ែដលធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពីហងិ កនុង 
្រគួ រ បន យករណ៍ថ ពួកេគ និងកូនៗខកខនករងរ និងករេរៀនសូ្រត។ 
េ្រចីនជងពក់ក ្ត លៃនសំ កគំរូ ក៏បន យករណ៍ផងែដរថ មនករទទួល 
រងករឈចឺប់ែផនកផ្លូវចិត្ត ដូចជ ឆប់ខឹង េគងមិនលក់ អនទះ រ ករភ័យខ្ល ច 
ឬករមិនសបបយចិត្ត ែដលេនះជផលប៉ះពល់ពីអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ65។

• មករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ បនរកេឃញីថករ 
ទទួលរងអំេពីហងិ កលពីកុមរភព មនករទក់ទងគន ជមួយបញ្ហ សុខភព 
រមួមនទុកខ្រពួយផ្លូវចិត្ត ករឆ្លងជំងឺកមេ គ បងកររបួស ន មខ្លួនឯង និងចង់េធ្វី 
អតថឃត 66។

េទះជមនវធិនករចបប ់និងេគលនេយបយសំខន់ៗ កេ៏ យ ប៉ែុន្តករអនុវត្តន ៍
េនែតមនភពខ្វះចេន្ល ះ

• េទះបីជមនភពេជឿនេលឿនេ្រចីនកនុង្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយកនុងរយៈេពល 
បុ៉នម នឆន េំនះក៏េ យ ក៏កិចចករពរ មផ្លូវចបប់ចំេពះ្រស្តរីងេ្រគះេ យ រអំេពី
ហងិ  េនែត្របឈមមុខនឹងឧបសគគេ យ រែតករអនុវត្តន៍ចបប់េនមនក្រមិត
េនេឡយី។ ទងំេនះេ យ រែតករខ្វះកិចចសហករជមួយនឹង ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
ក៏ដូចជខ្វះករសិក ្រ វ្រជវអំពីធនធន និងជំនញ ្រពមទងំេគលករណ៍ 
ែណន ំចបស់ ស់េដីមបជំីរុញករអនុវត្តន៍ចបប់។ 

• ករអនុវត្តន៍ចបប់ស្ដីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ 
ឆន ២ំ០០៥ េនមិនទន់មន្របសិទធភពេនេឡយី េ យ រចបប់េនះេនមនភព
ខ្វះចេន្ល ះ ដូចជករេរៀបចំឱយមនអនុ្រកតឹយ ស្ដីពីេសចក្ដីសេ្រមចរដ្ឋបលែដលេចញ
េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នេលីករណីៃនអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ េនមិនទន់េចញជ 

64  FitzGerald, Ingrid and So Sovannarith. Moving Out of Poverty: Trends in Community Well-being and 
Household Mobility in Nine Cambodian Villages. Phnom Penh: Cambodia Development Resource Institute, 2007.

65  MoWA. Follow Up Survey, Violence Against Women. Phnom Penh: MoWA, 2009.
66  DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
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រូប ងេនេឡយី និងពំុទន់មនេគលករណ៍ែណនចំបស់ ស់ កនុងករកំណត់ 
ករណី អំេពីហងិ កនុង្រគួ រែបប ខ្លះែដលជបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  ជពិេសស 

ក្រមិតធងន់ ឬ្រ ល។ 

• េគលនេយបយស្ដីពីបតយប័ណ និង្រកបខណ្ឌ ចបប់ខុសៗគន កនុងករ ក់េទស 
ៃនប ្ដ ្របេទសែដលឆ្លងកត់ គឺជឧបសគគកនុងករខិតខំ្របងឹែ្របងទប់ ក ត់ករ 
ជួញដូរ។ 

• សមតថភពរបស់ម្រន្តបូ៉ីលីសកនុងករឃ្ល េំមីល និងករេសុីបអេងកតែបបេបីកចំហ 
េលីករណីមួយចំនួនេនមនក្រមិតេនេឡយី េហយីសកមមភពេនះក៏មិនមន 
ែចងចបស់ ស់េនកនុងចបប់។  

• ករកំណត់និយមន័យមិនចបស់ ស់ ស្ដីពីភពជ ពយបលស្រមប់ករ 
ែថទ ំកុមររងេ្រគះ គឺជជេ្រមីសែតមួយគត់។ 

• េទះបីចបប់េទសចរណ៍ មឃត្រកុមែដលមិនទន់្រគប់ យុ មិនឱយចូលេទកនុង

មជឈមណ្ឌ លកម ន្តរបស់មនុស េពញវយ័ក៏េ យ បុ៉ែន្តចបប់េនះមិនបនបញជ ក់ 
ចបស់ ស់ ថេតីមជឈមណ្ឌ លកម ន្តរបស់មនុស េពញវយ័េនះ្រគបដណ្ត ប់ 

អ្វីខ្លះេឡយី។ 

• ករបេងកីតកែន្លងបំេរេីស ផ្លូវេភទ ្រតូវបនផ្តន្ត េទសដូចែដលមនែចងេនកនុងចបប់ 
ស្ដីពីករប្រងក បអំេពីជួញដូរមនុស  និងអំេពីេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ និង្រកម្រពហមទណ្ឌ  
បុ៉ែន្តចបប់ទងំេនះមិនបន្រគបដណ្ត ប់អំពី ថ នភពែដល្រកុមមួយចំនួនតូច 
ជួប្របទះ ដូចជ ជេរឿយៗ្រស្តីទងំេនះែតងែតទទទួលរងសមព ធ ឬករេកៀបសងកត់
ពីនិេយជករបស់ខ្លួនស្រមប់ករកម ន្តសបបយ និង ្រតូវបនេភញ វមួយចំនួនយក
េទខងេ្រកកនុងេគលបំណងេដីមបរីមួេភទ។ 

• ករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទ្រតូវបន មឃត់ដូចមនែចងេនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ  និង 

ចបប់ករងរ បុ៉ែន្ត ករកំណត់និយមន័យេនមិនទន់បនចបស់ ស់េនេឡយី។ 
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• េនកនុងម្រ ១០៤៥ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណីបន ក់វ ិ លភពសំខន់េ យ 
អនុញញ ត ឱយ ពយបល ឬម បិ មនឥទធិពលេលីករអប់រ ំ ក់ទណ្ឌ កមមកូន 
េហយីក៏មិនមនេគលនេយបយ ឬក៏ករ យករណ៍ បញជ ក់ចបស់ ស់អំពី
កររេំ ភបំពនេលីកុមរ មរយៈ្រកុមអនកជំនញេនេឡយីេទ។ 

ជេ្រមសននស្រមបគ់្ំរទ និងេ ះ្រ យអំេពហិង េល្រស្តី និងកុមរេនមន ក្រមតិ

• ភគេ្រចីន ៃនអនករងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីនិងកុមរ មិនសូវបន 
បេញចញឱយេឃញី និងមិនបនែស្វងរកជំនួយពីនរ មន ក់េនះេទ ។ េនកនុង 
ករអេងកតពិនិតយ ម ន ឆន ២ំ០០៩ របស់្រកសួងកិចចករនរបីនឱយដឹងថ 
៨៧ភគរយៃនជនរងេ្រគះេ យ រកររេំ ភេសពសនថវៈ មិនបនែស្វងរក 
ជំនួយេនះេទ និង ៨១ភគរយ ៃនជនរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ 
បន«រក ភពេសង ម ង ត់»67។

• ករសិក ស្ដីពីអំេពីហងិ េលីកុមរេនកមពុជ បនរកេឃញីថ ្រស្តែីដលរងេ្រគះ 
េ យ រកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ឬហងិ ផ្លូវកយភគេ្រចីនមិនបន្របប់នរ
មន ក់អំពីេ្រគះថន ក់េនះេឡយី េហយីមនែតចំនួនតិចតួចបំផុតែដលពួកេគបនេទ 
រកជំនួយ68។ 

• ចបប់ែដលពក់ព័នធនឹង្រស្ត ីនិងករសិក ស្ដីពីអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ (្រស្តចំីនួន 
១០០០) បនរកេឃញីថ មន៧៦ភគរយ ៃនជនរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ
េលី ងកយ និង៦៨ភគរយ ៃនជនរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ ផ្លូវចិត្តមិនែដល
បនែស្វងរកជំនួយេនះេទ69។ 

• ករសិក ស្ដីពី្រកុម្រស្តពិីករបនឱយដឹងថ មន៦៨ភគរយៃន្រស្តពិីករ េធៀបេទ 
នឹង្រកុម្រស្តែីដលមិនពិករ មន៤៣.៨ភគរយ បននិយយថគម ននរ មន ក់ 
ទទួល រងអំេពីហងិ ពីៃដគូរបស់េគេឡយី70។ 

67  MoWA. Follow Up Survey, Violence Against Women. Phnom Penh: MoWA, 2009.
68  DRAFT VAC. Draft Findings Violence Against Children Survey. Phnom Penh: MoWA, 2014.
69  Brickell, K., B. Prak and B. Poch. “Domestic Violence Law: The Gap Betwee Legislation and Practice in 

Cambodia and What Can Be Done About it.” 1 19, 2014. http://www.katherinebrickell.com/2014/01/19/new-
research-report-on-domestic-violence-law-in-cambodia/ (accessed February 11, 2014).

70 Astbury, Jill, and Fareen Walji. Triple Jeopardy: Gender-based violence and human rights violations experienced by 
women with disabilities in Cambodia. Phnom Penh: AUSAID, 2013.
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វសិមភពេយនឌរ័ កង្វះខតែផនកធនធន និងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងវបបធម ៌
និទណ្ឌ ភព ជួយជំរុញដល់ករអនុវត្តននូ៍វទម្ល បន់ន ដូចជករស្រមុះស្រមួល 
ករណីអំេពហិង កនុង្រគួ រ និងករទូរទតសំ់ណងេនកនុងករណីចបរ់េំ ភ 
េសពសនថវៈ

• ជញ ធរមូល ្ឋ ន(រមួទងំបូ៉លីស) គឺជតួអងគសំខន់បនទ ប់ពី្រកុម្រគួ ររបស់ 
ពួកេគ ស្រមប់្រស្តីេដមីបែីស្វងរកជំនួយ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
េនែតរក កបបកិរយិដូចពីមុនដែដលអំពីអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី និងកុមរ។ 
េយង មករអេងកតពិនិតយ ម ន ឆន ២ំ០០៩ របស់្រកសួងកិចចករនរេីឃញីថ 
ជញ ធរមូល ្ឋ នេ្រចីនជងមួយភគបី (១/៣) បននិយយថ ប្ដី ច្រប្រពឹត្តអំេពី

ហងិ េលី្របពនធ គឺជេរឿង្រតឹម្រតូវ ្របសិនេបី្របពនធេនះមិន្រពម ្ដ ប់បងគ ប់ប្ដី71 ។

• េនេពលែដលម្រន្តនីគរបលជតិបេងកីតរចនសមព័នធេដីមបទីប់ ក ត់ និងេលីកកមពស់
ករេឆ្លីយតបរបស់បូ៉លីស ជពិេសស ករេសីុបអេងកតៃនករជួញដូរមនុស  មិនបន 
េធ្វីេឡងីមិនទន់េពលេវ  និងបូ៉លីសខ្វះមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ្រពមទងំសមភ រៈ 
ែដល ្រតូវករចបំច់មួយចំនួន ដូចជ ឧបករណ៍ស្រមប់េធ្វីករ្របមូលភស្តុ ង។ 

• អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ្រតូវបនករចត់ថន ក់ជបទេលមីស្រពហមទណ្ឌ ែដលពំុទន់បន
ែចងចបស់កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់72 និងខ្វះេគលករណ៍ជក់ ក់ស្រមប់អន្ត គមន៍ 
ខ្វះជំនញ និងធនធនស្រមប់អនុវត្តករកំណត់្របេភទៃនអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី
និងេកមង្រសី ថ «ធងន់ធងរ»  និង «មិនធងន់ធងរ» ែដលអនុវត្តេ យនគរបល និង 
ជញ ធរ។ កនុងករណី «មិនធងន់ធងរ» ជញ ធរមូល ្ឋ នែតងែតេ្របីវធីិ ្រស្ត 

“ស្រមុះស្រមួល”  ែដលយកេទអនុវត្តកនុងកិចចករពរ្រស្តីេនកនុង្របពនធ័តុ ករេ្រក
ពីករសងជំងឺចិត្ត73។ 

71  MoWA. Follow Up Survey, Violence Against Women. Phnom Penh: MoWA, 2009.
72 The 2005 DV Law provides that when both parties agree, reconciliation or mediation can be pursued in cases of 

minor misdemeanours or petty crimes, as well as violent acts causing mental or economic harm. There is, 

however, no definition for minor misdemeanours and petty crimes in the DV Law. In the case of domestic violence, 

a criminal investigation, prosecution and conviction is possible, not on the basis of the DV Law but instead 

pursuant to the Penal Code. In the absence of any protocols or sub-decrees, authorities interpret and apply the 

law within prevailing social norms and cultural practices.
73 Lim, J. Out of court resolutions of violence against women. Phnom Penh: European Union/Dan Church Aid, 2009.
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• ្របសិនេបីមន្រស្តី មន ក់ទទួលបននូវសំណង មរយៈតុ ករ អ្រ ៃនករដក 
ពកយបណ្ដឹ ងទងំេនះភគេ្រចីន គឺជអនក្រកី្រកបំផុត។ េនកនុងឆន ២ំ០១០ ទីភន ក់ងរ 
សហរដ្ឋ េមរកិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ (USAID) បនេធ្វីករសិក  
្រ វ្រជវរកេឃញីថ មន១៦ភគរយ ែដលសេ្រមច ល្រកមចុងេ្រកយេលីេរឿង
ក្ដីអំេពីហងិ េលី្រស្តនិីងកុមរ េបីេ្របៀបេធៀបេទ នឹងករណីឧ្រកិដ្ឋកមមមនដល់េទ 
៧៥ភគរយ។ ករណីេនះមនករេកីនេឡងីចំនួន៣២ភគរយ េនកនុងឆន ២ំ០១១ 
បនទ ប់ពីករែណនដំំបូង ៃនទិននន័យមូល ្ឋ ន្រតឹម្រតូវ74។ 

• ករេ ះ្រ យ មករផ្តល់ថវកិស្រមប់ករសងជំងឺចិត្ត គឺជករទទួលសំណងដ៏
សំខន់មួយស្រមប់កររេំ ភេសពសនថវៈ បុ៉ែន្តករទទួលសំណងេនះគឺជករបងក 
ឱកសឱយជនេលមីស្រប្រពឹត្តអំេពីរេំ ភេសពសនថវៈេនះម្ដងេទៀត ។ 

• ្របព័នធសុខភិបលមិនទន់មនេគលករណ៍ែណនេំនេឡយី (ខ្វះ្រកមសីលធម៌) 
ស្រមប់ករជួយគ្ំរទ និងេឆ្លីយតបេទនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី និងេកមង្រសី 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏េគលករណ៍ែណនេំនះនឹងដំេណីរករេរៀបចបំេណ្ដី រៗ។

• េពទយជំនញខ្វះចំេណះដឹងស្ដីពីចបប់ែដលពក់ព័នធនឹងករេ្របី្របស់ឱសថ កររក
ភស្តុ ង មផ្លូវចបប់ស្រមប់ករកត់ក្ដី ។

• ករេធ្វីេកសលយវច័ិយេន មមនទីរេពទយននមនតៃម្លៃថ្ល េហយី ចរកបនេន 
ក្រមិតថន ក់ ជធនី េខត្ត បុ៉េ ្ណ ះ។

ករផ្ដល់ជូនេស សងគម និងករគ្ំរទែផនកចបបដ់ល់ជនរងេ្រគះេ យអំេពហិង
េល្រស្តី និងកុមរេីនមនិទនម់នលកខណៈជ្របពន័ធ េហយេស ទងំេនះេនមនិ 
ទនេ់ទដល់្រស្តីទងំអស់េនះេនេឡយ

• ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ របស់្រស្តងីយរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីនិងកុមរ ីឬ 
បញ្ហ ្របឈមននមួយចំនួនែដលទក់ទងនឹងករទទួលបននូវកិចចករពរ និង 
េស សងគមមនករេកីនេឡងីជងមុន ។ 

74  East-West Management Institute. Facing the facts: How evidence-based programs improve gender based 
violence prosecutions in Cambodia. Phnom Penh: USAID, 2012.
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• អនកជំនញករជេ្រចីនបនបញជ ក់ថ អនកធ្ល ប់រងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ េលី្រស្តី 
និងកុមរ ី្រតូវករេស ជេ្រចីន បុ៉ែន្តេនកនុង្របេទសកមពុជ េស ទងំេនះេនមិនទន់ 
បនសម្រសបេនេឡយី។ េនតំបន់ជនបទភគេ្រចីនេស ទងំេនះេនមិនទន់
បន េទដល់ េហយី្រស្តទីងំអស់ក៏ពំុទន់ទទួលបនេស េនះែដរ ជពិេសស្រស្ត ី
ែដលងយរងេ្រគះ។ 

• េស សហគមន៍ មមូល ្ឋ នេនមនក្រមិតេនេឡយី។

• េន្របេទសកមពុជ មូលនិធិស្រមប់វស័ិយករងរសងគម គឺេនមនក្រមិត បចចុបបនន 
កនុង ចំេ ម្របជពលរដ្ឋចំនួន១០០.០០០នក់  ជមធយមមនម្រន្តីែដលេធ្វកីរែផនក 
សុខុមលភពសងគម ធរណៈចំនួន៤នក់បុ៉េ ្ណ ះ ។

• ្រស្តីមួយចំនួនធំខ្វះករគ្ំរទែផនកចបប់ ឬអនកតំ ង75 ។

• ករសហករមិនទន់បន្រគប់្រជុងេ្រជយរ ងអនកផ្ដល់េស  និងអនកសំខន់េផ ងៗ 
េទៀត ស្ដីពីកិចចករពរ និងយុទធ ្រស្តេឆ្លីយតប76។ 

កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទប់ ក តម់នភពខ្ល ងំក្ល ជងមុន ប៉ុែន្តគួរែតបន្តករយកចិត្ត 
ទុក កេ់លវធិនករទប់ ក តប់ឋម និងករទប់ ក តប់នទ ប ់ (Primary and 
secondary prevention) ស្ដីពីអំេពហិង េល្រស្តី និងេកមង្រសី

• ចំេណះដឹងែផនកចបប់ មន រៈសំខន់ខ្ល ងំ ស់ បុ៉ែន្ត មិនទន់្រគប់្រគន់េនះ
េទ ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្ដូរឥរយិបថ។ កមមវធីិៃដគូេដីមបកីរទប់ ក ត់េនកនុងឆន ២ំ០១២ 
ឱយដឹងថ មនបុរស ៩៤ភគរយ បន យករណ៍ថ ពួកេគមិនទន់បនដឹងអំពី 
ចបប់ស្ដីពី ករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តេីនេឡយីេទ ១៦,៤ភគរយៃនបុរស 
យករណ៍ថ ពួកេគេនែត្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ ផ្លូវកយ ២០.៨ភគរយ ្រប្រពតឹ្ត 
អំេពីហងិ ផ្លូវេភទ និង ៣២,៨ភគរយ ្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ ផ្លូវកយ ឬផ្លូវេភទ 
ឬទងំពីរ។ ករសិក ថមីៗេផ ងេទៀត្រប ក់្របែហលគន េនះែដរ បនឱយដឹងថ 
េទះបីជមនបុរស ៩២ភគរយ និង្រស្តី៩០ភគរយ ែដលដឹងថមនចបប់ស្ដីពីករ
ទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះក៏េ យ បុ៉ែន្តមន 

75  MoWA. Review of 1st National Action Plan to Prevent Violence Against Women. Phnom Penh: MoWA, 2012.
76  Ibid.
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ែតបុរស៦ភគរយ និង្រស្ត១ី០ភគរយ បុ៉េ ្ណ ះែដលយល់ដឹងថ្រស្តមីនសិទធិមិន 
ទទួលរងនូវអំេពី ហងិ 77។ 

• កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងកនុងករទប់ ក ត់បនទ ប់ (secondary prevention) េនមន 
ក្រមិតេនេឡយីេហយីអ្វីែដលសំខន់េនះ គឺករធនបននូវករេឆ្លីយតបរហ័ស 
ទក់ទងនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីនិងកុមរ ីដូចជេស សេ្រងគ ះបនទ ន់ និងករែថទ ំ
សុខភពឱយបនសម្រសប េហយីេស ទងំេនះ ចេទដល់អនករងេ្រគះេ យ 
រអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងកុមរ្ីរគប់ៗគន ។ 

77  Fulu, E., X. Warner, S. Miedema, R. Jewkes, T. Roselli and J. Lang. Why do some men use violence and 
how can we prevent it? Bangkok: UN Women Cambodia, 2013.
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78  ែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី េលីកទី២ (2nd NAPVAW)

អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ

ចបប ់និងេគលនេយបយ 

ព្រងឹងបរកិសេគលនេយបយេឆព ះេទករពរករ្រប្រពឹត្តអំេពហងិ េល្រស្តី និង េកមង្រសី

 បញច ប់ករប៉ន់្របមណថវកិ េរៀបចំនិងអនុវត្តសកមមភពជ ទិភព 
ៃនែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្ត ី
២០១៤- ២០១៨ និង ែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីប្រងក បអំេពីជួញ 
ដូរមនុស  រត់ពនធ និងករេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ។

MoWA,
MoI,
Council of 
Ministers

 បញច ប់ករប៉ន់្របមណថវកិ េទេលីសកមមភពជ ទិភពែដល 
េឆ្លីយ តបនឹងបញ្ហ បនរកេឃញីេ យករសិក ្រ វ្រជវស្តីពីអំេពី 
ហងិ  េលីកុមរ និងមនុស វយ័េកមងេនកមពុជ។

MoH

 ធនថជនរងេ្រគះទទួលបនករេធ្វីេកសលយវច័ិយមនលកខណៈ 
សមរមយ និងមិនគិតៃថ្ល េហយីបុគគលិកេពទយមនជំនញចបស់ ស់ 
កនុង ករេធ្វីេកលសយវច័ិយ។ េលីកកមពស់េស ករពរេ គេ យមន 
ករពរ េ គឆ្លងពីេមេ គេអដស៍ ករពិនិតយបនទ ន់ េលីករឆ្លងេមេ គ 
ពក់ព័នធ នឹង ផ្លូវេភទនិងភពគម នកូន និងេស សុខភពបន្តពូជនន 
រមួទងំករពិនិតយសុខភព និងករពយបល78។

MoSVY

 អនុវត្តចបប់ឱយបនទូលំទូ យពក់ព័នធនឹងសមភពេយនឌ័រេ យ មន
បញចូ លនិយមន័យៃនករេរសីេអីងេលី្រស្តទីងំករេរសីេអីង េ យផទ ល់ 
និងេ យ្របេយល្រសប មម្រ ១ ៃនអនុសញញ សីុដ ( េសចក្ត ីអេងកត 
សននិ ្ឋ នទូេទៃនអនុសញញ  CEDEW- CO 11)

MoH
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 េលីកកមពស់សីលធម៌ៃន្របព័នធផ ព្វផ យ ស្រមប់ យករណ៍អំពី 
អំេពីហងិ េលី្រស្តី និងេគលករណ៍ែណនជំស្តង់ រ ្រគប់្រគង េ យ 
្រកុម្របឹក ្របព័នធ ផ ព្វផ យ។

MoH

 បេងកីតេគលនេយបយៃនករេ្របី្របស់បេចចកវទិយគមនគមន៍និង 
ព័ត៌មនវទិយេដីមប ីរមួចំែណកបេងកីនករយល់ដឹងនិងទប់ ក ត់អំេពី 
ហងិ េលី្រស្តី។

MOF

 ែកស្រមួល្របព័នធ្របតិបត្តិករចំ យ និង្រកមសីលធម៌ស្រមប់ 
េគលនេយបយ និងសុខដុមនីយកមមជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ ជតិ 
និងអន្តរជតិ រមួទងំេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខ 
អងគករសហ្របជជតិ (UNSCR 132579)។

MoI

 អនុវត្តេសចក្តីែណនថំន ក់ជតិស្តីពីករ្របឆងំនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី
និងេកមង្រសី និងផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីេគលករណ៍ែណន ំ
ស្រមប ់ភន ក់ងរអនុវត្តេនកនុងវស័ិយសុខភិបល80។

MoH

បន្តព្រងឹងសុខដុមនីយកមមកនុង្រកបខណ្ឌ ចបប ់ស្តីពីអំេពហងិ េល្រស្តី និងកុមរ ី

 បញច ប់ករប៉ន់្របមណៃនភពេជគជ័យ និងបញ្ហ ្របឈមេនកនុង 
្របព័នធ ចបប់េឆ្លីយតបនឹងលទធផលេនកនុងអនុ សន៍ េដីមបែីកលម្អ 
ចបប់េគលនេយបយ ស្តីពីអំេពីហងិ េលី្រស្តនិីងកុមរ ី រមួទងំចបប់ 
ករងរ និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករេបៀតេបៀនេករ្តិ៍េភទ េ យ 
បញជ ក់ពីភពជ ពយបលស្រមប់អនីតិជន។
o ពិនិតយេឡងីវញិេលីចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង ្រគួ រ 
និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ(សំណង និងវធិនកររដ្ឋបល)។

o ពិនិតយេឡងីវញិេលីចបប់ស្តីពីករ ប្រងក បអំេពីជួញដូរមនុស  និងអំ
េពីេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ81។ 

MoJ, MoI, 
MoSVY, 
MoWA

79 ែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី េលីកទី២ (2nd NAPVAW)
80 ែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី េលីកទី២ (2nd NAPVAW)
81 CEDAW 27.
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82  2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
83  2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
84  CEDAW; 2nd NAPVAW.
85  CEDAW 21a; 2nd NAPVAW.
86  CEDAW 13b; 2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.

o ពិនិតយេឡងីវញិេលី្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ជពិេសេសទក់ ទងេទ 
នឹងអំ ចរបស់ឳពុកម្ត យែដលបញជ េទេលីកូន។ ពិនិតយេឡងី 
វញិេលីេគលករណ៍ែណន ំស្តីពីេគលនេយបយភូមិ ឃុមំន 
សុវតថិភព។ 

o បញជ ក់ពីអតថន័យៃនមណ្ឌ លកម ន្តរបស់មនុស េពញវយ័82។ 
o ពិនិតយេឡងីវញិេលីចបប់ស្តីពី ករងរ និងេសចក្តីែណនសំ្តីពី 
ករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទ។

 េរៀបចំនិងព្រងឹងេគលករណ៍ជក់ ក់កនុងករអនុវត្តេនថន ក់ជតិ 
េលីករបេងកីត្របព័នធដ៏មន្របសិទធភព េដីមបកំីណត់ពីករ យករណ៍ 
និងបញជូ នករណីអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី និងេកមង្រសី ជពិេសស្រកុម 
្រស្តីងយរងេ្រគះ83។

MoWA

 អនុម័តេលី្រកបខណ្ឌ ស្រមប់ ជញ ក ្ត ល ឬជេ្រមីសៃនករេ ះ្រ យ 
ជេម្ល ះដ៏ល្អបំផុតស្រមប់ជួយ្រកុមងយរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ េលី 
្រសី្ត និងេកមង្រសី84។

MoJ

ធនថជនរងេ្រគះេ យអំេពហងិ េល្រសី្ត និងេកមង្រសី ទទួលបនេស ពី តុ ករ 
្របកបេ យ្របសិទធភព 

 ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីអនុវត្តចបប់ និងតុ ករ េដមីបធីន ថ 
ករណីអំេពីហងិ េលី្រស្ត ីរមួទងំអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ អំេពីហងិ  
ផ្លូវេភទ អនុវត្តមន្របសិទធភព និងមិនេផ្ត តេលី្របព័នធ ជញ ា ក ្ត ល85 ។

MoWA

 អភិវឌ ្របព័នធជំនួយែផនកចបប់ស្រមប់ផ្តល់េស ផ្លូវចបប់េ យមិនគិត
ៃថ្ល ដល់្រស្ត ីនិងបេងកីនថវកិដល់សមគមក្លឹបកម ន្ត និងផ្តល់េស  
្របកឹ េយបល់ េ យមិនគិតៃថ្ល េដីមបធីន្របសិទធភពៃនករទទួល
បនយុត្តិធម៌86 ។

MoJ
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87  CEDAW 21b.
88  CEDAW 25c; 2nd NPA STSLS.
88  CEDAW 21d; 2nd NAPVAW.
89  CEDAW 25a; 2nd NPA STSLS.
90  CEDAW 13c.
91  CEDAW 27.
92  CEDAW 19a; 2nd NAPVAW.

 េលីកទឹកចិត្ត្រស្ត ី និងេកមង្រសីឱយ ក់ពកយបណ្តឹ ងជផ្លូវករេលីករណី 
អំពីហងិ មកេលីខ្លួន មរយៈករបេងកីនចំេណះដឹងអំពីបទឧ្រកិដ្ឋ 
របស់ជនេលមីស87 ។

MoWA, 
MoI, MoJ

 ផ្តល់េគលករណ៍ែណនចំបស់ ស់េទម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល េដីមប ី
ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ជជងករទូទត់សំណងជ្របក់។

MoI

 ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ស្រមប់ជនេលមីស្រប្រពឹត្តអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី
និងកុមរ រមួទងំអនកជួញដូរមនុស 88 ។

MoJ

 ធនឱយមនវធិនករករពរជក់ ក់ស្រមប់្រស្តេីនកនុង្របព័នធតុ
កររមួទងំភព្របឈមមុខ ក់គន ជមួយជនេលមីស និងវធិនករ 
ករពរ ក  ី។

MoJ,

 េលីកកមពស់ករេ្របីដីកករពរ និងកររក ឯក រស្តីពីចំនួនដីក 
ករពរ 89 ។

MoI

 ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ស្តីពីករប្រងក បអំេពីជួញដូរមនុស  និងករ 
រេំ ភេសពសនថវៈ 90 ។

MoI

 េសុីបអេងកត និងផ្តនទ េទសអំេពីពុករលួយកនុងករងររដ្ឋបលែដល 
ទក់ទងនឹងចបប់ និង ក់េទសជនេលមីស មកំហុសរបស់ខ្លួន 91 ។

MoJ, MoI

 េសីុបអេងកត និង ផ្តនទ េទសករណីបំពនផ្លូវេភទរបស់អនកអនុវត្តចបប់ 
ែដលបន្រប្រពឹត្តេលី្រស្តីបំេរេីស ផ្លូវេភទ 92 ។

MoJ, MoI
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93  CEDAW 19a; 2nd NAPVAW.
94  2nd NAPVAW.
95  CEDAW 21c; 2nd NAPVAW.
96  2nd NAPVAW.
97  2nd NAPVAW.
98  2nd NAPVAW.

 បេងកីតតុ ករអនីតិជន េ យមននគរបលជំនញ ្រក បញជ ី 
្រពះ ជ ជញ  េច្រកម និងបុគគលិកសងគមកិចច កនុងករណីអនីតិជន 
េ យេ្របី្របស់ ដំេណីរករងយ្រសួលស្រមប់កុមរ។

MoJ

ករេលកកមពស់កិចច្របឹងែ្របងទប់ ក តអំ់េពហងិ ្របឆងំ្រស្តីនិងកុមរ ី

 េរៀបចំនិងអនុវត្តយុទធ ្រស្តទប់ ក ត់ែដលមនករចូលរមួ្រគប់វស័ិយ 
េ យេផ្ត តេលីតួអងគសំខន់ៗ េដីមបឱីយមនករផ្ល ស់ប្តូរផនត់គំនិត 
ឥរយិបថ កបបកិរយិ ជំេនឿ ករអនុវត្តន៍ ែដលប៉ះពល់េលីករ 
ផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី និង េលីកកមពស់ករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី
្រស្តី និងកុមរ ី93 ជពិេសស ្រស្តីជនជតិេដីមភគតិច និងជនពិករ94 ។

MoEYS, 
MoWA

 កំណត់សកមមភពអប់រដំល់មនុស េពញវយ័ និងយុវវយ័ែដល្របឈម 
នឹងបទ ្ឋ នសងគម ករ្រប្រពតឹ្តិ ្រពមទងំវសិមភពៃនទំនក់ទំនង 
េយនឌ័រ ករេរសីេអីង និងអតុលយភពអំ ច95 ។

MoWA, 

MoEYS

 បេងកីនសមតថភពរបស់មនុស កនុងករកំណត់អំេពីហងិ  េលីកកមពស់ 
ករយល់ដឹងស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហិង េលី្រស្តនិីងេកមង្រសី 
ជពិេសស្រស្តីែដលងយរងេ្រគះ និងេនទីជនបទ96 ។

MoEYS, 
MoWA, 
MoSVY

 េលីកកមពស់កមមវធីិស្រមប់យុទធ ្រស្តទំនក់ទំនងអហងិ  និងជំនញ
េ ះ្រ យជេម្ល ះរ ងប្តីនិង្របពនធ និងកនុង្រកុម្រគួ រ េហយីនិង 
ទ្រមង់អហងិ  ស្រមប់កុមរ កនុងចំេ មឪពុកម្ត យ និងអនកែថទ9ំ7 ។

MoWA, 
MoSVY

 េលីកកមពស់កមមវធីិែដលេលីកទឹកចិត្តដល់ជនេលីមសឱយឈប់េ្របីអំេពី 
ហងិ េលី្រស្តីនិងេកមង្រសី េដីមបបីពឈប់អំេពីហងិ 98 ។

MoWA, 
MoJ
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99  2nd NAPVAW.
100  2nd NAPVAW.
101  2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
102  2nd NAPVAW; 2nd STSLS.
103  2nd NAPVAW.

 ព្រងឹងយុទធ ្រស្តេលីកកមពស់ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចច 
ដល់្រស្តី99 ។

MoLVT, 
MoWA

 េលីកកមពស់យុទធ ្រស្តសហគមន៍ស្រមប់សុវតថិភព្រស្តនិីងកុមរកីនុង
ទី ធរណៈ និង េរៀន100 ។

MoI, 
MoWA

 េលីកកមពស់ភពមិន ចអត់ឱនចំេពះករេបៀតេបៀនេករ ្ត ិ៍េភទេន 
កែន្លងេធ្វីករ101 ។

MoLVT

កិចចករពរផ្លូវចបប ់និងេស ពហុវស័ិយ

េធ្វឱយឱយ្របេសរេឡងនូវករស្រមបស្រមួល បរមិណ គុណភពៃនេស ពហុវស័ិយ

 ព្រងឹង្រកុមករងរេឆ្លីយតបនឹងអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រនូវ 
េស កមម េដីមបេីរៀបចំយន្តករេឆ្លីយតបែដលមនករស្រមបស្រមួល 
ពហុវស័ិយ ែដល ច ឱយ ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល អនកផ្តល់េស និងសងគម 
សីុវលិ េធ្វីករស្រមបស្រមួល និងផ្តល់កិចចអន្ត គមន៍ែដល្រតូវបញចូ ល 
កនុងមជឈមណ្ឌ លស្រមប់ជនរងេ្រគះ ចំេពះករទប់ ក ត់អំេពីហងិ  
េលី ្រស្តី និង េកមង្រសី102 ។

MoWA 
and other 
partners

 េលីកកមពស់កិចចស្រមបស្រមួលែដល្រតូវបនបេងកីនរ ងនគរបលជតិ 
ជញ ធរមូល ្ឋ ន អនកទទួលបនទុកកិចចករនរឃុី ំ េស សុខភព 

អនកជំនញ ចបប់ និងភន ក់ងរនគរបលយុត្តិធម៌ៃន្រកសួងកិចចករនរ ី
បុគគលិកសងគម របស់្រកសួងសងគមកិចចអតីតយុទធជន និងយុវនីតិ 
សមបទ និងអងគករ គ្ំរទដៃទេទៀត េដីមបផី្តល់កិចចករពរជអតិបបរមិ 
និងករែថទសំ្រមប់ ជនរងេ្រគះ ក៏ដូចជេដីមបេីលីកកមពស់ករកត់
េទសជនេលមីស103 ។

MoWA, 
MoI, CNP, 
MoSVY, 
MoH
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104  2nd NAPVAW; 2nd STSLS.
105  2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
106  2nd NAPVAW.
107  2nd NAPVAW.
108  2nd NAPVAW.

 េរៀបចំក្រមិតស្តង់ អបបរមិៃនេស ស្រមប់េស សងគមេផ ងៗ 
ែដលបំេពញគម្ល ត និងេធ្វីសុខដុមនីយកមមជមួយស្តង់ ែដលមន
និង ងយ្រសួលស្រមប់កុមរ េហយី្រតូវអនុវត្តស្តង់ រែដលមនេនះ
ជេគលករណ៍ែណន ំនិង្របឹក បឋមស្រមប់ករែណន។ំ

MoWA,

 អនុវត្ត្របព័នធស្តង់ ែដលមន្រ ប់េ យែផ្អកេលីេគលករណ៍ 
ែណនសំ្តីពីករ្របឹក េយបល់ និងករបញជូ ន104 ។

MoSVY

 ព្រងីកគំរូេស ែដលែផ្អកេលីភស្តុ ង េដីមបធីនថ ជនរងេ្រគះៃន 
អំេពីហងិ  ចទទួលបនេស េ យែផ្អកេលីត្រមូវកររបស់បុគគល 
មន ក់ៗ េ យ ប់បញចូ លទងំជេ្រមីសករែថទេំនសហគមន៍ និង 
យុទធ ្រស្ត ែដលេ ះ្រ យត្រមូវកររបស្់រស្ត្ីរគប់របូេ យ ប់ 
បញចូ លទងំ្រស្តី និងកុមរងីយរងេ្រគះពីអំេពីហងិ ផងែដរ105 ។

MoWA,

MoSVY

 បេងកីនចំនួនអនកបេ្រមីករងរសងគមកិចចនិងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវវគគ 
បណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកផ្តល់េស សងគមេនកនុង្របព័នធមូលនិធិ 
សងគមនិងកុមរ106។

MoSVY

 េលីកកមពស់ករេ្រប្ីរបស់បេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយ េ យ ប់បញចូ ល ទងំ
ប ្ត ញសងគមកនុងករែចករែំលកករទប់ ក ត់ និងេឆ្លីយតប ចំេពះ 
អំេពី ហងិ េលី្រស្តីនិងកេមមង្រសី107 ។

MoWA, 
MoSVY, 
MoI

 បេងកីនចំនួននគរបលជ្រស្ត ី េមធវ ី េច្រកម ្រពះ ជ ជញ និង 
េវជជបណ្ឌិ ត ជំនញេកសលយវចិច័យ108 ។

MoI, MoH 
MoWA
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េលកកមពស់ករផ្តល់េស  និងសំណងស្រមប្់រស្តី និងកុមរ ីែដលងយរងេ្រគះ ឬអនក
ែដលមនបញ្ហ ្របឈមនឹងករទទួលបនយុត្តធិម៌

 អនកផ្តល់េស ទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តនិីងកុមរគួីរេ ះ្រ យ 
ឧបសគគ ប ្ត លមកពីេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ទំនក់ទំនង ឬឧបសគគ 
េផ ងៗេទៀត េដីមបផី្តល់េស  ដល់្រស្តីពិករ109 ។

MoWA, 
MoSVY

 ផ្តល់សំណងដល់ជនរងេ្រគះេ យ រអំេពីហងិ ទក់ទងនឹង 
េយនឌ័រ ជពិេសសអំេពីហងិ ផ្លូវេភទកនុងរបបែខមរ្រកហម110។

MoWA, 

MoSVY, 

MoH

 ធនករគ្ំរទែផនកផ្លូវចិត្ត និងសងគមឱយបន្រគប់្រគន់ 111។

 េលីកកមពស់េស ែដលេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករជក់ ក់របស់្រស្តី
និង េកមង្រសី  ែដលងយរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ 112។

MoWA, 
MoSVY, 
MoI

បេងកនសមតថភពអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ ែដលផ្តល់េស និងករេឆ្លយតប

 េលីកកមពស់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងកនុងករក ងសមតថភព ស្តីពី 
សក្ត នុពល ៃនករទប់ ក ត់អំេពីហងិ  ចបប់ និងេគលនេយបយ 
និង ករអនុវត្តន៍ែផ្អកេលីភស្តុ ងជមូល ្ឋ នស្រមប់អនកពក់ព័នធ 
សំខន់ៗ េ យ ប់បញចូ លទងំអនកទទួលបនទុកកិចចករនរនិីងកុមរឃុ ំ
នគរបលជតិកមពុជ េស សុខភព េវជជបណ្ឌិ ត េច្រកម ្រពះ ជញ  
ភន ក់ងរនគរបលយុត្តិធម៌ៃន្រកសួងកិចចករនរ ីអនកផ្តល់េស  និង 
អនកដៃទេទៀត113។

MoWA, 
MoSVY, 
MoI, CNP, 
MoH

109  CEDAW15; 2nd NAPVAW.
110  2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
111  2nd NAPVAW.
112  2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
113  2nd NPA STSLS; 2nd NAPVAW.
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 បេងកីនករអប់រកិំចចករសងគម និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់អនក 
ផ្តល់េស 114។

 ផ្តល់ករអប់រែំផនកចបប់ដល់េវជជបណ្ឌិ ត ្រគូេពទយ ឬអនកផ្តល់េស  
សុខភិបល េដីមបី ចទទួលខុស្រតូវេលីករេធ្វីេកសលយវច័ិយ។

MoH, MoJ

ករសិក ្រ វ្រជវ ករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល

 េរៀបចំករអេងកតជមូល ្ឋ ន េដីមបកំីណត់គម្ល តកនុងចំេ មអនកផ្តល់
េស  ទងំអស់េនថន ក់េ្រកមជតិ (រមួទងំអនកេធ្វីករងរ ជករ និង 
មិនែមន ជករ) ែដល ងំសទះ្របព័នធបញជូ ន  េពលេវ ៃនករេឆ្លីយតប 
ពីអនកផ្តល់េស និងចំនួនៃនករបុ៉នប៉ងែស្វងរកជំនួយរបស់្រស្តី ច 
នឹងថយចុះ ្របកបេ យ្របសិទធភព។

MoWA, 

MoSVY, 

MoI, MoH, 

MoJ

 អភិវឌ ្របព័នធ្របមូលទិននន័យ និង្របព័នធ ម ន្រតួតពិនិតយ និង ភជ ប់ 
ទិននន័យពីថន ក់េ្រកមជតិ មកអនកេធ្វេីគលនេយបយេនថន ក់ ជតិ 115។

 សិក ្រ វ្រជវអពីំចំេណះដឹង កបបកិរយិ និងករអនុវត្តន៍ជក់ ែស្តង
ទក់ទងនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងេកមង្រសី116 ស្តីពី៖
o ករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ និងកម្ល ងំពលកមម្រស្តី និងេកមង្រសី 
o ដីករករពរ និងយុទធ ្រស្តេឆ្លីយតប  
o មូលេហតុ កក្ត េផ ងៗ ផលប៉ះពល់ទក់ទងនឹងអំេពីហងិ េលី 
្រស្តី និងេកមង្រសី

o ្រស្តី និងេកមង្រសីែដល្របឈមនឹងករេកីនេឡងីនូវអំេពីហងិ  ។ 

MoWA

 បញច ប់ករេធ្វីអេងកតស្តីពីេ្រប ៉ឡង់អំេពីហងិ េលី្រសី្តនិងកមង្រសីរបស់ 
អងគករសុខភពពិភពេ ក។

MoWA

114  2nd NAPVAW.
115  CEDAW 21d; 2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
116  CEDAW 21d; 2nd NAPVAW; 2nd NPA STSLS.
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 េធ្វីករអេងកត ម នថមីរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីេលី កបបកិរយិ 
និងផនត់ គំនិតែដលទក់ទងនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងេកមង្រសី

MoWA

 េលីកកមពស់ករ្របមូលទិននន័យែបងែចក មេភទេនកនុង្រកសួង 
ពក់ព័នធ ទងំអស់ទក់ទងនឹងអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងេកមង្រសី។

All 
Ministries
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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡីងេនេ្រកមករដឹកន ំ

និងស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមែថ្លងអំណរគុណ 

ជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករ 

េរៀប ចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី ។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 

ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របកឹ ជន់ខពស់ 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយិក ្រកសួងកិចចករនរ ី និង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ ន 
សមភព េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិក 
េផ ងៗ េទៀត មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមន 
ករ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមន 
េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របកឹ ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួល 
ទូេទ គ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក 
ែប៉ន បូរ ី េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជអនក 
ជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បនជួយ 
ពិនិតយ េឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៧៖ ្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី៧៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចេំ យ េ កជំទវ សីុ េដហ្វនី 
រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីនិងេ កជំទវ េទស ច័នទ េរឿន អនុរដ្ឋេលខធិករ 
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្រកសួង កិចចករនរ ីចង្រកងេសចក្តី្រពងេ យេ ក្រស ី Robin Mauney េ្រកម 
ករឧបតថមភពី Australian Aid/DFAT និងផ្តល់ធតុចូលេ យ េ កជំទវ េខៀវ សិរវីុឌ  

អគគនយកិ្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី េខឿន ៉ តឌី  អគគនយកិរង េ ក្រសី េកត 
ម៉រឌី ្របធននយក ្ឋ នករពរ ផ្លូវចបប់ និងគេ្រមង Access to Justice for Women ។ 





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


