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េសចក្តីែថ្លងការណ៍រួម 
អាជា34ធរ្រត8វប;4<ប់ការេធ្វើទុក្ខបុកេម្នញេទៅេលើសមាជិកសហជីពណាហាN4េវOលដ៏ជាRស្តី ែដលកំពុងេធ្វើកូដកម្មេដាយសន្តិវYធី 

 

រាជធានីភ្នំេពញ ៃថ្ងទី២៤ ែខកុម្ភៈ ឆាe4ំ២០២២ 
 

េយើងខ្ញhំ ជាអង្គការសង្គមសីុវYល សហគមន៍មូលដាl4ន និងសហជីព មានរាយនាមដូចខាងេ្រកាម សូមសែម្ដងការ
េសាកសាq4យយាs4ងខាt4ំង ចំេពាះេហតុការណ៍ថ្មីៗេនះ ទាក់ទងនឹងអំេពើហិង4zែដលបង្កេឡើងេដាយអាជា34ធររដ្ឋ ែដលរួមមាន
ការេបៀតេបៀនផ្ល�វេភទេទៅេលើRស្តីមួយចំនួន ែដលចូលរួមក្នhងការជួបជំុ និងេធ្វើកូដកម្មេដាយសន្តិវYធី ។ ជាពិេសស សមាជិក
សហជីព្រទ្រទង់សិទិ្ធការងារបុគ្គលិកកម្មករែខ្មរៃន្រកុមហុ៊នណាហាN4េវOលដ៏ (LRSU) ែដលភាគេ្រចើនជាRស្តី បានទទួលរងនូវ
អំេពើហិង4z ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ និងការអនុវត្តវYធានការកូវOដ១៩ េដាយមិន្រតឹម្រត8វ ក្នhងការេឆ្លើយតបេទៅនឹងការេធ្វើ
កូដកម្មេដាយសន្តិវYធីរបស់អ្នកទំាងេនាះ ចាប់តំាងពីែខធ្ន� ឆាe4ំ២០២១ មក ។ 

 

កាលពីៃថ្ងទី២២ ែខកុម្ភៈ ឆាe4ំ២០២២ អាជា34ធរបានចាប់រុញ ទាញ និងែសង កូដករអហិង4zទំាងេនាះ េដាយបង្ខំឱ4�
ចូលេទៅក្នhងរថយន្ត្រកុងមុនេពលប;្ជ�នពួកេគ េទៅមណ�លេធ្វើចតា�4ឡីស័កជំងឺកូវOដ១៩ មួយកែន្លង េនៅខណ�ែ្រពកេពៅe4 រាជ
ធានីភ្នំេពញ ។ សមត្ថកិច្ចជាបុរសមាe4ក់ បានចាប់និង្រចបាច់េដាះរបស់Rស្តីមាe4ក់ ខណៈេពលែដល នាង្រត8វបានបង្ខំឱ4�ចូល
េទៅក្នhងរថយន្ត្រកុង ។ ្រសេដៀងគាe4េនះែដរ េនៅៃថ្ង២៩ ែខធ្ន� ឆាe4ំ២០២១ អាជា34ធររដ្ឋបានេ្របើភាសាអាស្រគាម
បំពារបំពានផ្ល�វេភទមិនសមរម4�េទៅេលើកូដករ។ េយើងបានកត់សមាN4ល់ថា ទេង្វើៃនការេបៀតេបៀនផ្ល�វេភទ្រសេដៀងគាe4េនះ 
ក៏ធាt4ប់េកើតមានចំេពាះRស្តីវ័យេក្មងែដលជាសកម្មជនបរYសា�4នកន្លងមកែដរ ។ 

 

កូដករជាRស្តីជាេ្រចើន ្រត8វបានអាជា34ធរដាក់េគាលេដៅជាបន្តបនា�4ប់េដាយមិនសម្រសប ក្នhងការបំែបកការតវា�4 និង
ការេធ្វើកូដកម្មេដាយសន្តិវYធី ។ អំឡhងែខមករា កូដករែដលភាគេ្រចើនជាRស្តី ែដលក្នhងេនាះមានRស្តីមានៃផ្ទេពាះមួយចំនួន 
្រត8វបានេគហាមឃាត់ក្នhងការេ្របើ្របាស់បន្ទប់ទឹកេនៅជិតកែន្លងេធ្វើកូដកម្មេដាយមិនសមេហតុផល ទំាងែដលបន្ទប់ទឹកទំាង
េនាះ េនៅេបើកឱ4�េ្របើ្របាស់េឡើងវYញជាេរៀងរាល់ៃថ្ង េ្រកាយេពលែដលកូដករទំាងអស់វYល្រតឡប់េទៅផ្ទះវYញ ។ អាជា34ធរ ក៏
បានរារំាងកូដករជាRស្តី េដាយមិនឱ4�អ្នកទំាងេនាះ្រតឡប់េទៅផ្ទះរហូតដល់យប់ជាេ្រចើនដង េហើយេពលខ្លះតាមដានអ្នក
ទំាងេនាះេនៅេពលែដលពួកេគ្រត8វបានអនុញាតឱ4�្រតឡប់េទៅផ្ទះវYញ។ 

 

េនៅក្នhងែខេនះ កូដករទំាងអស់បានអនុវត្តជាបន្តបនា�4ប់តាមបទប¡¢4និងការែណនំានានា ក្នhងការេធ្វើេតស្តជំងឺកូវOដ 
១៩ ជាេ្រចើនដង និងបានបំេពញតាមលក្ខខណ�ៃនការេធ្វើចតា�4ឡីស័កផងែដរ ។ េទាះបីជាបានេធ្វើតាមលក្ខខណ�ទំាងអស់
េនះេហើយក្តី ក៏េនៅៃថ្ងទី២១ ែខកុម្ភៈ ឆាe4ំ២០២២ កូដករចំនួន ៦៤ នាក់ ក្នhងេនាះRស្តី ៥៦ នាក់ និងបុរស ៨ នាក់ ្រត8វបាន
នំាខ្ល¦នេដាយបង្ខំ េទៅកាន់ទីតំាងេធ្វើចតា�4ឡីស័កមួយកែន្លង ខណៈែដលពួកេគព4§យាមេធ្វើកូដកម្មបន្តេទៀត េហើយរហូតដល់
េពលយប់េទើបពួកេគ្រត8វបានអនុ¡̈4តឱ4�្រតឡប់េទៅផ្ទះវYញ ។ េនៅៃថ្ងទី២២ ែខកុម្ភៈ ឆាe4ំ២០២២ កូដករចំនួន ៣៩នាក់ 
ែដលមានRស្តី ៣១ នាក់ និង បុរស ៨ នាក់ ្រត8វបាននំាខ្ល¦នេដាយបង្ខំយកេទៅកាន់មណ�លចតា�4ឡីស័កេនៅទីតំាងដែដល។ 
កូដករ បានរាយការណ៍ថា ទីតំាងចតា�4ឡីស័កេនាះ ពំុមានទឹក្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េ្របើ្របាស់និងបរYេភាគ ឬកែន្លងស្រមាប់
ស្រមាក្រគប់្រគាន់េនាះេទ ។ េនៅៃថ្ងទី ២៣ ែខកុម្ភៈ កូដករចំនួន ៥១ នាក់បែន្ថមេទៀត ែដលរួមមានRស្តី ៤១ នាក់ និងបុរស 
១០ នាក់ ្រត8វបានបង្ខំឱ4�េទៅកាន់មណ�លចតា�4ឡីស័កដែដលេនាះ។ ក្នhងចំេណាមកូដករែដលេនៅមណ�លចតា�4ឡីស័កទំាង
េនាះ មិនមានកូដករណាមាe4ក់ ្រត8វបានេដាះែលងឱ4�្រតឡប់េទៅផ្ទះវYញេនៅេឡើយេទ គិតចាប់តំាងពីៃថ្ងអងាN4រ« ទី ២២ មក
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េម្ល៉ះ។ មិនែតបុ៉េណា4ះ កូដករែដលជាប់េនៅមណ�លចតា�4ឡីស័កទំាងេនាះ នឹង្រត8វអាជា34ធរបង្ខំឱ4�បង់្របាក់ពិន័យចំនួនរហូត
ដល់ ២លានេរៀល (៥០០ ដុលាt4រ) ក្នhងមាe4ក់។ 

 

ជាមួយគាe4េនះែដរ សមាជិកនិងថាe4ក់ដឹកនំាៃនសហជីព្រទ្រទង់សិទិ្ធការងារបុគ្គលិកកម្មករែខ្មរៃន្រកុមហុ៊នណាហាN4 
េវOលដ៏(LRSU) ចំនួន ១១ នាក់ ក្នhងេនាះមានRស្តី ៧ នាក់ ្រត8វបានចាប់ខ្ល¦ន ចាប់តំាងពីែខធ្ន� ឆាe4ំ២០២១ មកេហើយ េនៅ
េពលែដលអ្នកទំាងេនាះអនុវត្តេសរOភាពក្នhងការេធ្វើកូដកម្មអហិង4z ។ បច្ចhប4°ន្នអ្នកទំាង ១១ កំពុងស្ថិតេនៅេ្រកាមការឃំុខ្ល¦ន
បេណា²4ះអាសន្នរង់ចំាសវនាការ ។ Rស្តីទំាង ៧ នាក់េនះ ្រត8វបានេចាទ្របកាន់ពី បទញhះញង់ឱ4�្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋ ជាអាទិ៍ ៃន
្រកម្រពហ្មទណ�ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពhជា េហើយពួកេគ្របឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈេពល២ឆាe4ំ ែដលមានសភាព
ចេង្អ¸តែណន ្របសិនេបើ្រត8វបានផ្តនា�4េទាស ។ 

 

ទេង្វើហិង4z្របឆំាងេទៅេលើRស្តី ែដលបង្កេដាយតួអង្គរដ្ឋ ការអនុវត្តវYធានការកូវOដ ១៩ េដាយមិន្រតឹម្រត8វ និងការេ្របើ
្របាស់សា�4ប័នតុលាការេដើម4°ីបំបិទេសរOភាពក្នhងការេធ្វើកូដកម្មអហិង4z គឺមិនសមេហតុផល និងខុសច4¹ប់ េ្រកាមច4¹ប់ជាតិ 
និងអន្តរជាតិ ។ ជាពិេសស ទេង្វើទំាងេនះបានរºេលាភបំពានេទៅេលើសិទ្ធិែដលមានែចងក្នhងរដ្ឋធម្មនុ;»ស្ដីពីការជួបជំុ និង
្របមូលផ្ដhំេដាយសន្តិវYធី និងសិទ្ធិនានា ៃនអនុស¡̈4របស់អង្គការសហ្របជាជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់ៃនការ
េរOសេអើងេលើRស្តីេភទ (សីុ ដ) ដូចែដលបានបក្រសាយេនៅក្នhងអនុសាសន៍ទូេទៅរបស់គណៈកមា¼4ធិការ សីុ ដ េលខ ៣០ និង 
៣៥។  

 

ការរºេលាភបំពានេទៅេលើសិទិ្ធេសរOភាពរបស់Rស្តី េនៅែតបន្តេកើតមានេឡើងេ្រចើនេនៅក្នhង្របេទស េដាយមានRស្តីជា
េ្រចើន បានរាយការណ៍អំពីអារម្មណ៍ែដលមានេសរOភាព តិចជាងបុរស ក្នhងការេ្របើ្របាស់សិទ្ធិជាមូលដាl4នក្នhងការបេ;្ចញមតិ 
និងការជួបជំុគាe4 ។ Rស្តីក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចយាs4ងធ្ងន់ធ្ងរ ពីការរOករាលដាលៃនជំងឺកូវOដ១៩ ផងែដរ 
េដាយសារែតឧស4zហកម្មែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខាt4ំងជាងេគរួមមាន វYស័យេសវាកម4zន្តនិងបដិសណា½4រកិច្ច មានចំនួន
Rស្តីេ្រចើនជាងវYស័យេផ4¾ងៗេទៀត ែដលមានបុគ្គលិកភាគេ្រចើនជាRស្តីកំពុងេធ្វើការងារ។ Rស្តីទំាងេនាះ ែតងែតទទួលរងេនៅ
អំេពើហិង4zេដាយែផ្អកេលើេភទ។ េនៅក្នhងសា�4នភាពេនះ Rស្តី្រត8វែតទទួលបានការការពារ និងគំា្រទឱ4�កាន់ែតេ្រចើនជាងមុន 
េហើយ្រកុមសង្គមសីុវYល និងអាជា34ធរដ្ឋមិន្រត8វរក4zភាពេស្ង¸មសា¿4ត់ចំេពាះទេង្វើហិង4zទំាងេនាះេទ ជាពិេសសេនៅេពលែដល
អំេពើហិង4zទំាងេនាះ ្រត8វបាន្រប្រពឹត្តេដាយ្រកុមអាជា34ធររដ្ឋមួយចំនួន។ 

 

េយើងខ្ញhំ សូមរºឭកដល់រាជរដាl4ភិបាល អំពីការេប្ដជា34ចិត្តរបស់ខ្ល¦នក្នhងការអនុវត្តអនុស¡̈4 សីុ ដ និងអនុសាសន៍របស់
គណៈកមា¼4ធិការចាប់ពីកថាខណ�ទី ៩ កាលពីែខវYច្ឆិកា ឆាe4ំ២០១៩ ែដលធានាេពញេលញ នូវសិទិ្ធរបស់អ្នកការពារសិទិ្ធ
មនុស4¾ជាRស្តី អ្នកដឹកនំាសហជីព សកម្មជនបរYសា�4ននិងដីធ្លី និងសមាជិកគណបក4¾ជំទាស់ ជាពិេសសសិទិ្ធេសរOភាពក្នhង
ការជួបជំុ ្របមូលផ្តhំ និងបេ;្ចញមតិ េដាយមិនមានការរºេលាភបំពាន តាមដាន្រតÂតពិនិត4�ចាប់ពិរុទ្ធ និងរÃតត4°ិតមិន្រតឹម្រត8វ
នានា ។  េយើងខ្ញhំ សូមអំពាវនាវឱ4�អាជា34ធរប;4<ប់ការរÃតត4°ិតេសរOភាពរបស់Rស្តី េដើម4°ីឱ4�ពួកេគបន្តេធ្វើកូដកម្មេដាយសន្តិវYធី 
និងេ្របើ្របាស់សិទ្ធិជាមូលដាl4នរបស់ពួកេគេដាយគា¼4នការេរOសេអើង និងសូមអំពាវនាវឱ4�មានការេដាះែលងជាបនា�4ន់និង
េដាយឥតលក្ខខណ�ចំេពាះសមាជិក និងថាe4ក់ដឹកនំាសហជីពទំាងអស់ែដល្រត8វបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ្រពមទំាងទមាt4ក់
េចាលបទេចាទទំាងអស់្របឆំាងនឹងពួកេគ ៕ 
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េសចក្តីែថ្លងការណ៍រួមេនះ គំា្រទេដាយ៖ 
១. អង្គការអាក់សិនេអតកម្ពhជា ( ActionAid Cambodia) 
២. សមាគមគំាពារRស្តីងាយរងេ្រគាះ (ASVW) 
៣. អង្គការបនា�4យ្រសី (Banteay Srei) 
៤. អង្គការអភិវឌ4Èន៍សំេលងសហគមន៍ (BCV) 
៥. សហភាពការងារកម្ពhជា(CLC) 
៦. មជ4<មណ�លសិទ្ធិមនុស4¾កម្ពhជា (CCHR) 
៧. មជ4<មណ�លកម្ពhជាេដើម4°ី្របព័ន្ធផ4¾ព្វផ4zយឯករាជ4� (CCIM) 
៨. សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារ និងេសវាកម្មកម្ពhជា (CFSWF) 
៩. សមាគមការពារសិទ្ធមនុស4¾ និងអភិឌ4Èន៍េនៅកម្ពhជា (ADHOC) 
១០. សម្ព័ន្ធែខ្មរជំេរឿននិងការពារសិទ្ធិនុស4¾ លីកាដូ (LICADHO) 
១១. បណា²4ញយុវជនកម្ពhជា (CYN) 
១២. អង្គការម្ពhជាេដើម4°ីជួយRស្តីមានវYបត្តិ (CWCC)	
១៣. មជ4<មណ�លសម្ព័ន្ធភាពការងារ និងសិទ្ធិមនុស4¾ (សង់្រតាល់)	
១៤. សមាគមសម្ពន័្ធសហគមន៍កសិករកម្ពhជា (CCFC) 
១៥. គណៈកមា¼4ធិការេដើម4°ីការេបាះេឆាe4តេដាយេសរO និងយុត្តិធម៌េនៅកម្ពhជា (ខុមែRហ្វល) 
១៦. អង្គការេយនឌ័រនិងអភិវឌ4Èន៍េដើម4°ីកម្ពhជា (GADC) 
១៧. សមាគម្របជាធិបេតយ4�ឯករាជ4� ៃនេសដ្ឋកិច្ចេ្រកៅ្របព័ន្ធ (IDEA) 
១៨. សហព័ន្ធសហជីពឯករាជ4� (INTUFE) 
១៩. អង្គការកាt4ហាន (Klahaan) 
២០. គណៈកមា¼4ធិការអព4§្រកឹត និងយុត្តិធម៌េដើម4°ីការេបាះេឆាe4តេដាយេសរO និង្រតឹម្រត8វ (និកហ្វិក) 
២១. អង្គការសមាគមធាងេតាe4ត (STT) 
២២. គណៈកមា¼4ធិការៃនអង្គការមិនែមនរដាl4ភិបាលកម្ពhជា េដើម4°ីអនុស¡̈4លុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់ៃន ការេរOសេអើងេលើ

Rស្តី (NGO-CEDAW) 
២៣. អង្គការអភិវឌ4Èន៍Rស្តី្រកី្រកក្នhងទី្រកុង (UPWD) 
២៤. អង្គការនារOេដើម4°ីសន្តិភាព (WPM) 
២៥. អង្គការកម្មវ,ធី អភិវឌ23ន៍ ធនធានយុវជន (YRDP) 
២៦. សហគមន៍ដីធ្លី ១៩៧ (េកាះកុង) 
២៧. សហគមន៍អមលំាង (កំពង់ស្ពឺ) 
២៨. សហគមន៍ដីធ្លីអណMNង្រតែបក (សាT2យេរៀង) 
២៩. សហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិចអាែរ[ង (េកាះកុង) 
៣០. សហគមន៍បឹង្របំា (បាត់ដំបង) 
៣១. សហគមន៍បុស2`េសាa2រ (ត2bcងឃ្មeំ) 
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៣២. សហគមន៍ដីធ្លីជីខេលើ (េកាះកុង) 
៣៣. សហគមន៍្រទ្រទង់ធម្មជាតិ (េពាធិ៍សាត់) 
៣៤. សហគមន៍ដក់ពរ (កំពង់ស្ពឺ) 
៣៥. បណាm2ញេយនឌ័រ និងអភិវឌ23ន៍េដើម2bីកម្ពeជា (GADNet) 
៣៦. សហគមន៍កំេ្រពើស (ត2bcងឃ្មeំ) 
៣៧. សហគមន៍ឃាq2ំងទឹក៧៨ (េសៀមរាប) 
៣៨. សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគួយ (្រពះវ,ហារ) 
៣៩. សហគមន៍ដីធ្លីេខត្តៃប៉លិន 
៤០. សហគមន៍អូរវល្លិ៍េ្រពង (បាត់ដំបង) 
៤១. សហគមន៍ពាមរស់ (កំពង់ស្ពឺ) 
៤២. សហគមន៍ដីធ្លីភូមិសិលាែខ្មរ (បនាz2យមានជ័យ) 
៤៣. សហគមន៍ៃ្រពឡង់ (កំពង់ធំ) 
៤៤. សហគមន៍ដីធ្លីៃ្រពពាយ (កំពត) 
៤៥. សហគមន៍រស្មីសាមគ្គី (កំពង់ស្ពឺ) 
៤៦. សហគមន៍ៃ្រពេឈើេទសចរណ៍ទឹកធាq2ក់ែ្រសអំពិល (កំពង់ឆាa2ំង) 
៤៧. សហគមន៍ែ្រស្របំាង (ត2bcងឃ្មeំ) 
៤៨. សហគមន៍ដីធ្លីតានូន (េកាះកុង) 
៤៩. សហគមន៍ថ្មដា (េពាធិ៍សាត់) 
៥០. សហគមន៍ទន្លcង (ត2bcងឃ្មeំ) 
៥១. សហគមន៍្រតពំាង្រពីង (ត2bcងឃ្មeំ) 
 


