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ឯកសារទស្សនទាន 
សិ្កាា សាលាបង្ហា ញ ទធផ ននកិច្ចស្រសាវស្រាវ 

ល ើស្របធានបទ“បញ្ហា ស្របឈមរបស់្ស្រស្ដីដឹកនាំថ្នន កល់ស្រកាមាតិកនុងការទាញ 
យកកញ្ចបថ់វកិាមកលស្របើស្របាស់្ស្ស្រម្មបស់្រស្ដី និងកុម្មរ” 

នថៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
លរៀបច្ាំលោយ៖ គណៈកម្មា ធិការល ើកស្ទួយស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ 

គាំស្រទលោយ៖ អងគការអុកសាា ម (Oxfam) 
ទីកខនែង៖ ស្ណ្ឋា គរ Imperial Garden Villa & Hotel 

 
១. លស្ច្កដលីផដើម 

ចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥ គណៈកម្មា ធិការល ើកស្ទួយស្រស្ដីកនុងវស័ិ្យនលោបាយ (គ.ស្.ន) បានលធាើការ 
លបដាា ចិ្តតកនុងការល ើកកមពស់្ការចូ្ រមួលោយលស្ាើភាពរបស់្ស្រស្ដី និងភាពាតាំណ្ឋងកនុងមុែង្ហរសាធារណៈ 
តមរយៈការលធាើយុទធនការ និងស្របមូ យកបញ្ហា របស់្ស្រស្ដីកមពុា។ គ.ស្.ន ដឹកនាំលោយគណៈកមាការដឹក 
នាំខដ ម្មនស្ម្មជិកស្នូ ច្ាំនួន ៧ គឺអងគការសី្ ការ (SILAKA),អងគការអភវិឌ្ឍន ៍ និងភាពានដគូកនុង 
ស្កមាភាព (DPA), អងគការលយនឌ្រ័ និងអភវិឌ្ឍនល៍ដើមបកីមពុា (GADC), មណឌ  ពត័ម៌្មនស្រស្ដីកមពុា 
(WMC), គណៈកម្មា ធិការលដើមបកីារលបាោះលឆ្ន តលោយលស្រ ី និងយុតតិធមល៌ៅកមពុា (Comfrel), គណៈកម្មា  
ធិការអពាស្រកឹត និងយុតតិធមល៌ដើមបកីារលបាោះលឆ្ន តលោយលស្រ ី និងស្រតឹមស្រតូវលៅកមពុា (NICFEC), អងគការ 
ស្ហស្របតិបតតិការលដើមបអីភវិឌ្ឍនល៍ៅកមពុា (PADEK) និងស្ម្មជិកស្កមាច្ាំននួ ៤លទៀតគឺ អងគការស្រស្ដីខែារ 
(Strey Khmer), អងគការអមរា៉ា  (AMARA), អងគការស្កមាភាពលដើមបសុី្ែុម្ម ភាពស្រស្ដីកមពុា (KWWA), 
ស្ម្មគមខែារលដើមបអីភវិឌ្ឍនជ៍នបទលៅកមពុា (KAFDOC)។ គ.ស្.ន បានលធាើការោ៉ា ងស្កមាកនុងការជួយ  
ស្ស្រមួ ឲ្យម្មនការចូ្ រមួរបស់្ស្រស្ដី និងថ្នន កស់្លស្រមច្ចិ្តតកនុងវស័ិ្យនលោបាយលោយលដដ តស្ាំខានល់ ើការ 
ពស្រងឹងស្មតថភាពស្រស្ដីដឹកនាំ កដូ៏ច្ាការតស្ ូមតិ និងខស្ាងរកការគាំស្រទ។ យុទធសាស្រស្ដ ៣ឆ្ន ាំរបស់្ គ.ស្.ន 
(២០១២-២០១៥) ១). បលងកើតថាី និងពស្រងឹងស្កមាភាពមូ ោា ន ២). លធាើការាមយួស្រស្ដីដឹកនាំលៅថ្នន កមូ់  
ោា ន៣). បនតផារភាា បស់្កមាភាពរបស់្លយើងលៅកានស់ាធារណៈ ៤). កសាងច្ាំលណោះដឹង ច្ងស្រកង បណ្ឋដ ញ 
និងខស្ាងរកកិច្ចគាំស្រទ។ គិតស្រតឹមឆ្ន ាំ ២០១៣ គ.ស្.ន បានបញ្ចូ  ស្កមាជនស្រស្ដីវយ័លកាងលៅកនុងស្រគបស់្រកុម 
លគ លៅស្នូ លៅស្រគប ់ លែតតលគ លៅនីមយួៗ។ លែតតលគ លៅម្មនស្របតិបតតិការកនុងស្រស្ុកច្ាំននួ ១៥ 
កនុងលែតតច្ាំនួន១០ ម្មនដូច្ា លែតត កណ្ឋដ   នស្រពខវង តខកវ កាំពងច់ាម កាំពងធ់ាំ កាំពងឆ់្ន ាំង ស្រកលច្ោះ តបូងឃាុ ាំ 
មណឌ  គិរ ីនិងស្ទឹងខស្រតង។  គលស្រម្មង “ទាមទារសិ្ទធិស្ស្រម្មបប់ងបអូនស្រសី្របស់្លយើង” (Claiming Rights for 
Our Sister) បានទទ ួការគាំស្រទពីអងគការអុកសាា ម (Oxfam) កនុងការអនុវតតគលស្រម្មងលនោះ។ អងគការ 
សី្ ការ គឺល ខាធិការោា នខដ ទទួ បនទុកអនុវតត ស្កមាភាពគលស្រម្មងរបស់្ គ.ស្.ន តាំងពីឆ្ន ាំ២០០៥ 
ដ ់ ២០១២ និងចាបល់ផដើមាថាីមដងលទៀតចាប ់ពីខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូតដ ់បច្ចុបបនន។ 
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លគ បាំណងននគលស្រម្មងលដើមបរីមួច្ាំខនកកនុងការលធាើឲ្យ កានខ់តស្របលស្ើរល ើងនូវសិ្ទធិស្រស្ដីតមរយៈកិច្ច 
ស្ហស្របតិបតតិការកនុងច្ាំលណ្ឋមនដគូពាកព់ន័ធស្រស្ដីពីស្រគបភ់ាគីស្រស្ដីវយ័លកាង ស្រស្ដីដឹកនាំថ្នន កា់តិ និងស្រស្ដីដឹកនាំ 
ថ្នន កល់ស្រកាមាតិកនុងលគ បាំណងបលងកើនស្រស្ដីកនុងថ្នន កស់្លស្រមច្ចិ្តតស្រគបក់ាំរតិ។ លហតុដូលច្នោះ គលស្រម្មងលនោះបានលធាើ 
ការសិ្កាស្រសាវស្រាវមយួ លដើមបឲី្យម្មនការវភិាគោ៉ា ងសីុ្ជលស្រៅលៅល ើរបាាំង ខដ រារាាំងស្រស្ដីកនុងការចូ្ រមួ 
លោយលពញល ញ លៅកនុងកស្រមតិស្លស្រមច្ចិ្តតកនុងដាំលណើ រការ ទាញយកកញ្ចបថ់វកិារោា ភបិា លៅថ្នន ក ់
លស្រកាមាតិ។ 

២. ទស្សនៈ 

 លោងល ើបទពិលសាធនជិ៍ត១០ឆ្ន ាំ ខដ លធាើការាមយួស្រស្ដីដីកនាំ ទាាំងថ្នន កា់តិ និងថ្នន កល់ស្រកាម 
ាតិ គ.ស្.ន បានរកលឃើញថ្នការលរ ើស្លអើងលៅកនុងខផនកែែោះននច្ាប ់ និងការអនុវតតលៅម្មនកាំរតិបានរារាាំង
ស្រស្ដី ចូ្ រមួលស្ាើភាពគន ាមយួបុរស្កនុងភាពាតាំណ្ឋង និងតនួទីស្លស្រមច្។ ការលរ ើស្លអើងទាាំងលនោះបាននាំ
លោយម្មនបញ្ហា ស្របឈមច្ាំលពាោះស្រស្ដីដឹកនាំលៅថ្នន កល់ស្រកាមាតិ កនុងការលស្នើគលស្រម្មងថវកិាស្ស្រម្មបប់លស្រមើលស្វា
លៅថ្នន កឃុ់ាំ/ស្ង្ហក ត ់ និងស្ស្រម្មបគ់ណៈកមាការពិលស្រគោះលោប ់កិច្ចការស្រស្ដី និងកុម្មរកនុងការស្រតួតពិនិតយ
លៅល ើស្កមាភាព របស់្ោាា ធរ ស្រស្ុក ាមយួគន លនោះផងខដរ ការលផទរកញ្ចបថ់វកិាខតងខតម្មនការយឺតោ៉ា វ
លៅកនុងតាំបនែ់ែោះ និងមនិទានប់ានទទួ កម៏្មន។ បញ្ហា ទាាំងលនោះ គឺពិតាជោះឥទធិព លៅល ើការលោោះស្រសាយ 
បញ្ហា រយៈលព ែែី និងខវង លដើមបលី្ែើយតបតស្រមូវការរបស់្ស្រស្ដី និងកុម្មរលៅកស្រមតិមូ ោា ន។ ការលបដាា ចិ្តត 
របស់្រោា ភបិា  ល ើស្រស្ដី និងស្មភាពលយនឌ្រ័បាននាំឲ្យម្មនការរកីច្លស្រមើនស្ស្រម្មបស់្រស្ដីកមពុា។ ោ៉ា ងណ្ឋ 
កល៏ោយការខស្របកាែ យការលបដាា ចិ្តតរបស់្រោា ភបិា លៅាខផនការស្កមាភាព និងការអនុវតតាកខ់ស្ដងលៅខត 
ម្មនគម្មែ តកនុងការលោោះស្រសាយតស្រមូវការននស្រស្ដី និងលកាងស្រសី្លៅថ្នន កមូ់ ោា ន។  
 

លស្រកាយជាំនួយឧបតថមភពីអងគការអុកសាា ម គ.ស្.ន បានលធាើកិច្ចការស្រសាវស្រាវមយួលៅល ើ “បញ្ហា ស្របឈម 
របស់្ស្រស្ដីដឹកនាំថ្នន កល់ស្រកាមាតិកនុងការទាញយកកញ្ចបថ់វកិាមកលស្របើស្របាស់្ស្ស្រម្មបស់្រស្ដី និងកុម្មរ” កនុងលែតត 
ច្ាំននួ ៤ គឺលែតតកាំពងធ់ាំ កណ្ឋដ   បាតដ់ាំបង និងលែតតរតនៈគិរ។ី លយើងបានលធាើការស្ាំភាស្នស៍្រស្ដីដឹកនាំ 
កនុងលនោះរមួម្មន ២រូបមកពីស្ម្មជិកាស្រកុមស្របឹកាលែតត ស្ម្មជិកាស្រកុមស្របឹកាស្រស្ុក និងឃុាំ ខដ ម្មនច្ាំននួស្រស្ដី 
ដឹកនាំស្រុប ២៤រូប រូមទាាំងការពិនិតយល ើងវញិល ើ ការស្រសាវស្រាវលផសងៗ និងការស្ាំភាស្នភ៍ាគីខដ  
ពាកព់ន័ធ។ ដូលច្នោះការ ស្រសាវស្រាវលនោះ ោច្ាមូ ោា នដរ៏ងឹម្មាំ និងោច្លស្របើស្របាស់្ាឧបករណ៍កនុងការខស្ាងរក 
កិច្ចគាំស្រទ ស្ាំរាបយុ់ទធសាស្រស្ដរយៈលព ខវង ខដ វាបានផដ ់ាមូ ោា នស្ស្រម្មបរ់ោា ភបិា  រដាស្ភាាតិ 
ស្ងគមសីុ្វ ិ អនកសិ្កា ស្របពន័ធផសពាផាយ និងភាគីពាកព់ន័ធកនុងការរមួច្ាំខណក លដើមបសី្លស្រមច្បានស្មភាព 
លយនឌ្រ័។  

ោស្រស័្យលហតុដូលច្នោះលហើយ គ.ស្.ន នឹងលរៀបច្ាំសិ្កាា សាលាបង្ហា ញ ទធផ ននកិច្ចស្រសាវស្រាវល ើ
ស្របធានបទ “បញ្ហា ស្របឈមរបស់្ស្រស្ដីដឹកនាំថ្នន កល់ស្រកាមាតិ កនុងការទាញយកកញ្ចបថ់វកិាមកលស្របើស្របាស់្
ស្ស្រម្មបស់្រស្ដី និងកុម្មរ” លៅនថៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ រយៈលព មយួស្រពឹក លៅ.......។ 
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៣. លគ បាំណង៖ 

១. ខច្ករ ាំខ កពី ទធផ ននការស្រសាវស្រាវ លដើមបបីង្ហា ញភាពាកខ់ស្ដង និងតស្រមូវការលៅថ្នន កមូ់ ោា ន។ 
២. កាំណតប់ញ្ហា ោទិភាពកនុងការចាតវ់ធិានការាបនទ ននិ់ងស្កមាភាពរយៈលព ខវង។ 
៣.ខស្ាងរកការស្ហការណ៍ពីភាគីពាកព់ន័ធលផសងៗ លដើមបធីានថ្នលគ នលោបាយ និងការលបតាា ចិ្តតរបស់្ 
រោា ភបិា គឺស្រតូវខស្របកាែ យលៅាស្កមាភាពខដ ម្មន កាណៈាកខ់ស្តង ាមយួនឹងថវកិាពិតស្របាកដ។ 
 

៤.  ទធផ រ ាំពងឹទុក៖ 

១. អនកលធាើលគ នលោបាយ និងភាគីខដ ពាកព់ន័ធ បានទទ ួដាំណឹងពីបញ្ហា ាកខ់ស្ដង និងឧបស្គគលៅ 
ថ្នន កមូ់ ោា នកនុងការទាញយកកញ្ចបថ់វកិាាតិ។ 

២. ច្ាំនុច្ស្កមាភាពគនែឹោះខដ ភាគីពាកព់ន័ធលផសងៗោច្ចូ្ រមួច្ាំខណកស្លស្រមច្ចិ្តត លគ នលោបាយ 
ស្មភាពលយនឌ្រ័ខដ ម្មនស្របសិ្ទធិភាព។ 

៥. ស្ម្មស្ភាពអនកចូ្ រមួ 

អនកចូ្ រមួស្របម្មណ ៨០រូប មកពី ស្ម្មជិករដាស្ភាាតិ  ស្រស្ដីដឹកនាំថ្នន កល់ស្រកាមាតិ ទាាំង២៥ លែតត 
(អភបិា រងលែតត និងស្ម្មជិកស្រកុមបឹកាលែតត) ម្មច ស់្ជាំនយួ ស្ងគមសីុ្វ ិ គ.ជ.អ.ប ស្រកសួ្ងកិច្ចការនរ ី
ស្រកសួ្ងលស្ដាកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ ស្រកសួ្ងខផនការ ស្រគឹសាថ នសិ្កា វស័ិ្យឯកជន និងសិ្ស្ស/និស្សតិ។ 

  


