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្របធនគេ្រមង៖ េលាក្រសី េស�ើង ភរ ៉ងុ ក��  យ៉ង លាភ និង េលាក អឹុម នរនិ�
អ�ក្រសាវ្រជវ និងអ�កនិពន�៖ អ�ក្រសី Nakagawa Kasumi
២០២០ អង�ការតម� ភពកម�ុជ។ ឯកសារេនះស�ិតេនេ្រកាម
អាជ� បណ័�  CC BY-ND 4.0 ។ 

                    

អំពីអង�ការតម� ភពកម�ុជ

 អង�ការតម� ភពកម�ុជ គឺជសាខាក�ុង្របេទសមយួែដលមនការទទួលសា� ល់េពញ
េលញរបស់អង�ការតម� ភពអន�រជតិ និង្រត�វបនបេង�ើតេឡើងជផ�ូវការកាលពីៃថ�ទី៥ ែខ
កក�ដា ឆ� ២ំ០១០ េដាយសកម�ជន្របឆងំអំេពើពុករលួយ  និងអ�កជំនញជេ្រចើន   ែដលបន
 េប�ជ� េធ�ើឱ្យសង�មកម�ុជ្របកបេដាយតម� ភព និងគណេនយ្យភព។ ចាបពី់េពលេនះមក 
អង�ការតម� ភពកម�ុជ បនកា� យជសា� បន័ដរ៏ងឹមមំយួ ែដល្របយុទ�្របឆងំអំេពើពុករលួយ 
និងេលើកកម�ស់សុចរតិភព តម� ភព និងគណេនយ្យភពេនក�ុង្របេទស។

 េយើងេធ�ើការជមយួបុគ�ល និងសា� បន័្រគបក់្រមតិ ដូចជ៖ រដា� ភបិល សង�មសីុវលិ 
អាជីវកម� ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ និងសាធរណជន េដើម្បសីេ្រមចឱ្យបនការអភវិឌ្ឍេសដ�កិច� 
្របកបេដាយនិរន�រភព េលើកកម�ស់សុចរតិភព និងការ្របយុទ�្របឆងំអំេពើពុករលួយ។

អង�ការតម� ភពកម�ុជ
ផ�ះេលខ ១៣ ផ�ូវេលខ ៥៥៤ សងា� តបឹ់ងកក១់ ខណ� ទួលេគក, ១២០៤០៧, 

រាជធនីភ�េំពញ ្រពះរាជណច្រកកម�ុជ
ទូរស័ព�៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣  ៦៨១ / (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣  ៦៨២

េគហទំពរ័៖ www.ticambodia.org
េគហទំពរ័េនការយិល័យកណ� ល៖ www.transparency.org
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 ឯកសារេនះ្រត�វបនេរៀបេរៀងេឡើងេ្រកាមជំនួយពី ទី ភ� កង់ារសហរដ�អាេមរកិេដើម្បី
ការអភវិឌ្ឍន ៍អន�រជតិ (USAID) និងការគ្ំរទេដាយទីភ� កង់ារសហ្របតិបត�កិារ អភវិឌ្ឍន ៍ 
អន�រជតិសុ៊យែអត (Sida) និងសហភពអរឺ ៉បុ (EU)។ រាល់ខ�មឹសារេនក�ុងឯកសារេនះ 
មនិឆ�ុះប�� ំង ពីទស្សនៈ របស់ម� ស់ជំ នួយ ណមយួេឡើយ។
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េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ
 ការសិក្សោេនះអាចសេ្រមចេទបនេដាយសារែតមនកិច�ខិតខំសហការរបស់តួអង�ជេ្រចើន ជពិេសសអ�កដឹកនកំារ ្រសាវ
្រជវ និងអ�កនិពន�របស់េយើង គឺេលាក្រសី Nakagawa Kasumi ែដលកិច�ខិតខំ និងជំនញឯកេទសរបស់េលាក្រសី បនផ�ល់ឱ្យ
អង�ការតម� ភពកម�ុជនូវខ�មឹសារ្រសាវ្រជវែដលមនគុណភពខ�ស់បំផុត។ បែន�មពីេនះ េយើងខ�ុសូំមែថ�ងអំណរគុណ  ចំេពាះអ�ក
ចុះ្រសាវ ្រជវតាមមូលដា� ន គឺេលាក លាន ឆវន័� េលាក មនិ ចានតុ់លា ក��  សម សីុសូម៉ ក��  លីម េហ�ចហយួ េលាក ម៉កុ បូដា 
េលាក ជួប ពុទ�ចំេរ ើន ក��  ឃុន សុខេអង និងេលាក លីម េតសីុន ែដលបនេធ�ើកិច�សម� សេដើម្ប្ីរបមូលទិន�នយ័បឋមក�ុង
រាជធនីភ�េំពញ និងតាមបណ� េខត�េគលេដ។  ម្យោ៉ងវញិេទៀត សូមែថ�ងអំណរគុណជពិេសសដល់េលាក Richard Hocking 
ែដលបនចំណយេពលេវលាក�ុងការ្រត�តពិនិត្យ និងែកស្រម�លរបយការណ៍។ 

 េយើងខ�ុ ំកសូ៏មែថ�ងអំណរគុណយ៉ងេសា� ះស�័្រគចំេពាះអ�កចូលរមួក�ុងការសិក្សោ្រសាវ្រជវេនះ ែដលភគេ្រចើនជមនុស្ស
វយ័េក�ង និងបនចូលរមួយ៉ងសកម�ក�ុងការសិក្សោេនះតាមរយៈការផ�ល់ទស្សនៈយល់េឃើញផ� ល់ខ�ួន េហើយនិងែចករែំលក
បទពិេសាធន ៍្រពមទាងំចំេណះដឹងរបស់ពួកេគេដាយេសរសី�ីព ីភពជអ�កដកឹនរំបស់យុវជន និង្រសី�ក�ុង្របេទសកម�ុជ។ េយើង
ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពាះអ�កចូលរមួដៃទេទៀត រមួទាងំអាជ� ធររដ�េនថ� កជ់តិ និងថ� កេ់្រកាមជតិ អង�ការសង�មសីុវលិ
សា� បន័អបរ់ ំអ�ក្រសាវ្រជវ អ�ក្រសឡញ់េភទដូចគ�  អ�ក្រសឡញ់ទាងំពីរេភទ អ�កប�ូរេភទ បុគ�លអន�រេភទ និងអ�កមនិកំណត់
េភទនិងេយនឌរ័(LGBTIQ) ែដលមនឆន�ៈែចករែំលកទស្សនៈយល់េឃើញផ� ល់ខ�ួនជមយួ្រក�មសិក្សោ្រសាវ្រជវ។ េយើងខ�ុ ំសូម
អរគុណយ៉ងេសា� ះស�័្រគចំេពាះក�សីប្ុបរសរបស់ពួកគតក់�ុងការែចករែំលកពត័ម៌ន និងបទពិេសាធនផ៍� ល់ខ�ួន ផ�ល់ធតុចូល នងិ  
មតិេយបល់ ្រពមទាងំផ�ល់ឱកាសឱ្យ្រក�មការងារបនសិក្សោេរៀនសូ្រតផងែដរ។ 

 សូមែថ�ងអំណរគុណជពិេសសចំេពាះគណៈ្រគប្់រគងជនខ់�ស់របស់អង�ការតម� ភពកម�ុជ ែដលបនផ�ល់ឱកាសឱ្យ្រក�ម
្រសាវ្រជវបនេធ�ើការសិក្សោេនះ។ សូមែថ�ងអំណរគុណជពិេសសចំេពាះេលាក បុចិ ពិសី នយក្របតបិត�អិង�ការតម� ភព
កម�ុជ ចំេពាះការដកឹន ំនងិការចង�ុលបងា� ញក�ុងការសិក្សោ្រសាវ្រជវេនះ។ េយើងខ�ុសូំមអរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពាះ េលាក
្រសី េស�ើង ភរ ៉ងុ ្របធន្រគប្់រគងកម�វធិ ីនិងក��  យ៉ង លាភ ម�ន�សី្រមបស្រម�លកម�វធិ ីែដលបនស្រមបស្រម�លដេំណើ រការ
ទាងំមូលៃនការ្រសាវ្រជវេនះ រមួទាងំការចង�ុលបងា� ញេលើដេំណើ រការ្រសាវ្រជវ និងកិច�ខិតខំក�ុងការេរៀបចំែផ�កភស�ុភរស្រមប់
ការងារចុះ្រសាវ្រជវតាមមូលដា� នេនទតីាងំេផ្សងៗជេ្រចើន កដូ៏ចជការែចករែំលកទស្សនៈ និងមតិេយបល់េដាយភពកកេ់ក�
េបើកចំហ និងក�ុងនយ័សា� បន។ េយើងខ�ុកំសូ៏មែថ�ងអំណរគុណផងែដរចំេពាះេលាក អឹុម នរនិ� ែដលបនចូលរមួក�ុងដំេណើ រការ
្រសាវ្រជវទាងំមូល រមួទាងំការសរេសរេសចក�្ីរពាងឯកសារទស្សនទាន ការចង�ុលបងា� ញេលើដេំណើ រការ្រសាវ្រជវ និងការ
ផ�ល់ធតុចូល ្រពមទាងំការពិនតិ្យជេ្រចើនដងេលើេសចក�្ីរពាងរបយការណ៍បឋម និងរបយការណ៍ចុងេ្រកាយ។ េយើងខ�ុកំសូ៏ម
អរគុណចំេពាះបុគ�លិកមយួចំនួនរបស់អង�ការតម� ភពកម�ុជស្រមបក់ារចូលរមួចំែណករបស់ពួកគត ់ រមួមន៖ េលាក េទៀន
សាមេមើឌ ីម�ន�សី្រមបស្រម�លការយិល័យអង�ការតម� ភពកម�ុជ្របចាេំខត�កំពត ក��  ឈន រក្សោ ម�ន�សី្រមបស្រម�លការយិ
ល័យអង�ការតម� ភពកម�ុជ្របចាេំខត�េសៀមរាប ក��  ជ ្រសីេព ម�ន�សី្រមបស្រម�លការយិល័យអង�ការតម� ភពកម�ុជ្របចាំ
េខត�ៃ្រពែវង ក��  េអង មយួហងួ ម�ន�សី្រមបស្រម�លការយិល័យអង�ការតម� ភពកម�ុជ្របចាេំខត�រតនគិរ ីក��  នក ់្រសីលាភ 
ជនួំយការការយិល័យអង�ការតម� ភពកម�ុជ្របចាេំខត�បតដំ់បង ក��  ងន ់ េសៀវមុ ី និងេលាក ផន ់ រតនវទិ្យោ បុគ�លិក
ហាតក់ារៃនអង�ការតម� ភពកម�ុជ។ បែន�មពីេនះ េយើងខ�ុសូំមែថ�ងអំណរគុណយ៉ងេសា� ះចំេពាះសមជិកគណៈកម�ការពិេ្រគះ
េយបល់ែដលបនជួយធននូវវធិសីា�ស�្រសាវ្រជវ និងវធិអីនុវត�ការសិក្សោេនះមន្របសិទ�ភព និងសម្រសប។

 ជចុងេ្រកាយ េយើងខ�ុសូំមែថ�ងអំណរគុណចំេពាះម� ស់ជំនួយរបស់គេ្រមងេនះ គឺទភី� កង់ារសហរដ�អាេមរកិស្រមប់
ការអភវិឌ្ឍអន�រជតិ (USAID) សហភពអឺរ ៉បុ (EU) និងទីភ� កង់ារសហ្របតបិត�កិារអភវិឌ្ឍនអ៍ន�រជតិសុ៊យែអត (Sida) ែដល
ជនចិ�កាលែតងែតផ�ល់ការគ្ំរទចំេពាះការងាររបស់េយើង។

                    



                                          

iii

អង�ការសង�មសីុវលិ           (CSO) 
អនុស�� ស�ីពីការលុបបំបតរ់ាល់ទ្រមងៃ់នការេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង�ស�ីេភទ     (CEDAW)
ការពិភក្សោជ្រក�ម           (FGD)
កតិកាស�� អន�រជតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយបយ       (ICCPR)
ការសម� សសីុជេ្រម           (KII)
អ�ក្រសឡញ់េភទដូចគ�  អ�ក្រសឡញ់ទាងំពីរេភទ អ�កប�ូរេភទ បុគ�លអន�រេភទ និងអ�កមនិកំណតេ់ភទនិងេយនឌរ័ (LGBTIQ)
្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ          (MoEYS)
្រកសួងកិច�ការនរ ី           (MOWA)
ែផនការយុទ�សា�ស�អភវិឌ្ឍនជ៍តិ          (NSDP)
អង�ការមនិែមនរដា� ភបិល           (NGOs)
រាជរដា� ភបិលកម�ុជ           (RGC)
រដ�បលថ� កេ់្រកាមជតិ           (SNA)
េគលេដអភវិឌ្ឍន្៍របកបេដាយចីរភព          (SDG)
អង�ការតម� ភពអន�រជតិ           (TI)
សហភពសហពន័�យុវជនកម�ុជ          (UYFC)

ប��អីក្សរកាត់ និងពាក្យកាត់

                    ភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី និងយុវជនក�ុង្របេទសកម�ុជ៖ 
សា� នភពបច�ុប្បន� និងប�� ្របឈម



iv   

អង�ការតម� ភពកម�ុជ                                                            



  

v

របយការណ៍សេង�ប
១. េសចក�ីេផ�ើម៖ េគលបំណង វធិីសា�ស�្រសាវ្រជវ 
និងវសិាលភពៃនការសិក្សោ 
 ការព្រងឹងសិទ�អំិណច�ស� ី និងយុវជនឱ្យចូលរមួក�ងុជីវភព
នេយបយ និងសង�មបនកា� យជេបសកកម�ស�ូលមយួរបស់
អង�ការតម� ភពកម�ុជចាបត់ាងំពីេពលអង�ការេនះកេកើតេឡើង។ 
តាមរយៈសកម�ភពេផ្សងៗជេ្រចើនែដលអង�ការតម� ភពកម�ជុ
បនអនុវត�េនទូទាងំ្របេទសកន�ងមក េយើងេឃើញថ �ស�ី  និង
យុវជនមនតំណងតិចតួចណស់ក�ុងវស័ិយសាធរណៈ ជ
ពេិសសក�ុងតួនទីដកឹនទំាងំេនថ� កមូ់លដា� ន និងថ� កជ់ត។ិ 
េគលបំណងរមួៃនការសិក្សោេនះ គឺេដើម្បកំីណតនូ់វឧបសគ� និង
ប�� ្របឈមសំខាន់ៗ ែដល�ស�ី នងិយុវជនកម�ុជជួប្របទះេន
ក�ុងការចូលរមួេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� និងភពជអ�កដឹកន។ំ

 ការ្របមូលទិន�នយ័បឋម (ការចុះសម� សតាមមូលដា� ន) 
្រត�វបនេធ�ើេឡើងចាបពី់ែខមថុិន ឆ� ២ំ០១៩ ដល់ែខមករា ឆ� ំ
២០២០ េដាយមនមនុស្សសរុបចំនួន ៥៦៩នកប់នផ�ល់
ចេម�ើយ (�ស�ី ២៤៤នក ់និងLGBTIQ ១០នក)់។ ក�ុងេនះរមួ
មនទាងំម�ន�រីដា� ភបិលថ� កជ់តេិនរាជធនីភ�េំពញ និងម�ន�ី
អាជ� ធរថ� កេ់្រកាមជតេិនេខត�ចំនួន៥ គឺេខត�រតនគិរ ី េខត�
េសៀមរាប េខត�បតដំ់បង េខត�កំពត និងេខត�ៃ្រពែវង។ បែន�ម
េលើ្របជជនទូេទ(បុរស នងិ�ស�ី) មន្រពះសង្ឃចំនួន១៦អង� 
នងិ LGBTIQ ចំនួន ១០នក ់ ្រត�វបនសម� សេដើម្ប្ីរបមូល
ទស្សនៈយល់េឃើញ នងិគំនិតសីុជេ្រមរបស់ពួកគតចំ់េពាះ
តួនទដីកឹនរំបស់យុវជន និង�ស�ី។

 េគលបំណងៃនការសិក្សោេនះ គឺេដើម្ប៖ី

• ចង្រកងជឯកសារនូវការវវិឌ្ឍននថ�ីៗទាកទ់ងនឹង
 តួនទីដឹកនរំបស់�ស�ី និងយុវជនក�ុង្របេទសកម�ុជ 

• កំណតរ់កវឌ្ឍនភព និងប�� ្របឈមក�ុងការបេង�ើតនូវ
 បរយិកាសអំេណយផលស្រមបយុ់វជន នងិ�ស� ីេដើម្បី
 អាចចូលរមួក�ុងដំេណើ រការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត�្របកប
 េដាយ្របសិទ�ភព និង

• េលើកេឡើងនូវអនុសាសនជ៍កល់ាកស់្រមបរ់ដា� ភបិល
 អង�ការ/បណ� ញសង�មសីុវលិ និងសា� បន័អបរ់ ំេដើម្បី
 អាចេលើកកម�ស់�ស�ី និងយុវជនេនក�ុងតួនទីដឹកនំ
 ្របកបេដាយ្របសិទ�ភព េដើម្បេីលើកកម�ស់ការអនុវត�
 លទ�ិ្របជធិបេតយ្យក�ុង្របេទសកម�ុជឱ្យកាន់ែតល�
 ្របេសើរ។

 ការសិក្សោេនះពឹងេលើវធិីសា�ស�្របមូលទិន�ន័យចំនួន
ប។ី ទិន�នយ័បឋម (Primary data) គឺទទួលបនមកពីការ
សម� សសីុជេ្រម (KII) និងការពិភក្សោជ្រក�ម (FGDs) ចំែណក
ទនិ�នយ័មន្រសាប ់ (Secondary data) គឺទទួលបនតាម
រយៈការពនិតិ្យឯកសារពាកព់ន័�ែដលមន្រសាប។់

                                                              ភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី និងយុវជនក�ុង្របេទសកម�ុជ៖ 
សា� នភពបច�ុប្បន� និងប�� ្របឈម



បទដា� នសង�មក�ុង្របពន័�ែដលឱ្យតៃម�បុរសជធំ មនការ
េរ ើសេអើង�ស�ី៖ ទំនកទំ់នងេយនឌរ័មនិេស�ើភព នងិការលេម��ង 
ឥទ�ពិល េដាយសារែតការកានអំ់ណច នងិការ្រគប្់រគងេលើស
លបេ់ដាយបុរស ជេហតុនឱំ្យមនក�ីរពឹំងថ តួនទីដឹកន ំគឺ
ជតួនទីែដលបំេពញេដាយបុរស។

បន�ុកេទ�ដងស្រមប�់ស�ី៖ �ស�ី និងេក�ង្រសី្រត�វទទួលបន�ុក
េធ�ើការងារផ�ះក�ុងបរមិណដេ៏្រចើន រមួទាងំការងារមនិទទួលបន
្របកក់ៃ្រម ដូចជការែថទាអំ�កជំងឺ និងកុមរ/មនុស្សចាស់។

ការទទួលបនការអប់រេំនែតជប�� ្របឈមស្រមប់
�ស�ី៖ លទ�ភពទទួលបនការអបរ់ខំ�ស់េនែតជឧបសគ�ចំេពាះ
�ស�ីជេ្រចើន េហើយេបើគ� នលទ�ភពចូលសាលា នងិទទួលបន
ការអបរ់ខំ�ស់េទេនះ �ស�ីជេ្រចើនមនិអាចទទួលបនឱកាសកាន់
តួនទីដឹកនេំឡើយ។

កង�ះការផ�ល់ឱកាសពីគណបក្សនេយបយ៖ ការេបះ
េឆ� តេនកម�ុជពឹងែផ�កេលើ្របពន័�េបះេឆ� តេ្រជើសេរ ើសគណ
បក្សនេយបយ េហើយគណបក្សនេយបយភគេ្រចើនពំុ
មនការកំណតកូ់តាស្រមប�់ស�ីេនក�ុងប�� ីេបក�ភពេឡើយ។

កង�ះការគ្ំរទែផ�កហិរ�� វត�ុ នងិនេយបយ៖ ការទាមទារ
ែផ�កហរិ��វត�ុពគីណបក្សនេយបយក�ុងការអនុមត័េលើេបក�ភព
ឈរេឈា� ះេបះេឆ� តរបស់ខ�ួនេដើម្បចូីលរមួក�ុងយុទ�នការេបះ
េឆ� ត កជ៏ឧបសគ�មយួស្រមប�់ស�ីផងែដរ។

ឧបសគ�លក�ណៈសា� បន័៖ េមើលតាមទដិ�ភព្របវត�សិា�ស� 
ដំេណើ រការេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចចិត�ែតងេមើលរលំង�ស�ី េហើយ
បនបេង�ើតជឧបសគ�ែដលបន�ចប់ងា� កពួ់កគតក់�ុងការកា� យជ
អ�កដឹកន។ំ

សាធរណជនទូេទមនទំនុកចិត�តិចតួចេលើសមត�ភព
យុវជន៖ ឧបសគ�ែផ�ក្របវត�សិា�ស� ដូចជសាធរណជនទូេទ
េនក�ុងសហគមនខ៍�ះទំនុកចិត�េលើសមត�ភពរបស់យុវជន។ 

ឧបសគ�ែផ�កហិរ�� វត�ុ៖ ការេធ�ើចំណក្រស�កជញឹកញប់
របស់យុវជនេដើម្បែីស�ងរកឱកាសការងារកអ៏ាចរារាងំការចូល
រមួជ្របពន័�របស់យុវជនេនក�ុងដំេណើ រការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត�
ផងែដរ។

ឧបសគ�លក�ណៈសា� បន័៖ ឧបសគ�លក�ណៈសា� បន័ែដល 
យុវជនជួប្របទះេពលពួកេគព្យោយមចូលេទកានតួ់នទីដកឹន ំ
បណ� លមកពីបទដា� នសង�ម និងវប្បធមែ៌ដលេធ�ើឱ្យការអភវិឌ្ឍ
សមត�ភពយុវជនចុះេខ្សោយ។ 

vi

២. ការរកេឃើញសំខាន់ៗ ពីការពិនិត្យឯកសារពាកព់ន័�
ែដលមន្រសាប់

២.១. ឧបសគ�ចំេពាះភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី ២.២. ឧបសគ�ចំេពាះភពជអ�កដឹកនរំបស់យុវជន

អង�ការតម� ភពកម�ុជ                                                            
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ការសិក្សោេនះកំណតេ់ឃើញឧបសគ�ចម្បងចំនួន៧ េទេលើភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី ែដល្រត�វបនសេង�បក�ុងតារាង
ខាងេ្រកាម៖

�ស�ី្រត�វបនរពឹំងថ ជអ�កទទួលខុស្រត�វេលើកចិ�ការងារផ�ះជេ្រចើន និង្រត�វផ�ល់
អាទិភពដល់ប�� ្រគ�សារ ដូចជការែថទាកូំនជេដើម ដូេច�ះេហើយពួកេគអាចជួប
្របទះឧបសគ�ក�ុងការរក្សោតុល្យភពរវាងកិច�ការ្រគ�សារ និងកិច�ការសង�ម។

ឧបសគ� ការបក្រសាយ

    ៣.១. ឧបសគ�ចំេពាះភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី

៣. ការរកេឃើញសំខាន់ៗ ពីការចុះ្រសាវ្រជវតាមមូលដា� ន

បន�ុក្រគ�សារ

េក�ង្រសីជេ្រចើនធំេឡើងេដាយពំុបនទទួលការេលើកទឹកចិត�ជវជិ�មន ពីឪពុក
ម� យ ឬេលាក្រគ�អ�ក្រគ�របស់ពួកេគេដើម្បកីា� យជអ�កដកឹន ំេហើយេក�ង្រសីទាងំ
េនះ្រត�វបនរពឹំងថនងឹេរៀបការ េហើយនងឹេមើលែថទាផំ�ះសំែបង។

ការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� ឬភពជអ�កដឹកនេំនក�ុងវស័ិយសាធរណៈ្រត�វទទួល
រងឥទ�ពិលរបស់បុរសេលើសលប ់េហើយវប្បធមេ៌នះបនេធ�ើឱ្យមនផលលំបកស្រមប់
�ស�េីដើម្បចូីលរមួក�ងុវស័ិយសាធរណៈ កេ៏្រពាះែតកង�ះលក�ខណ័� /បរយិកាសសម្រសប
ស្រមបពួ់កគតេ់ដើម្បបីេ��ញមតិេយបល់ផ� ល់ខ�ួនេនក�ុងដំេណើ រការេធ�ើេសចក�ី
សេ្រមចចិត�។

�ស�ីវយ័េក�ងេនមនិទានអ់ាចកា� យជអ�កដឹកនបំន េដាយសារមនការេរ ើសេអើង
េលើអាយុ ឬកពួ៏កគតអ់ាចេនខ�ះទំនុកចិត�េដើម្បចូីលបំេពញតួនទជីអ�កដឹកន ំ
េ្រពាះពួកគតខ់�ះបទពិេសាធនក៍ារងារច្បោស់លាស់។ 

ឥរយិបថបុេរនិច�យ័ នងិេរ ើសេអើងពីបុរស និង�ស�ីេផ្សងេទៀត ចំេពាះអ�កដឹកន�ំស�ី 
្រត�វបនេលើកេឡើងថជឧបសគ�ផងែដរ។ លទ�ផលពីការចុះ្រសាវ្រជវតាម
មូលដា� នកប៏ងា� ញែដរថ មនែតអ�កចូលរមួសម� ស ៣៨%ប៉េុណ� ះ ែដលយល់
្រសបថ �ស�ីអាចកា� យជអ�កដកឹនលំ�។

“ច្បោប្់រសី” ្រត�វបនេលើកេឡើងថជឧបសគ�មយួផងែដរ េហើយអ�កចូលរមួជេ្រចើន
ក�ុងការសិក្សោេនះបនេលើកេឡើងនូវផ�តគំ់និតែដលថ “�ស�ីគួរែបបេនះ ឬែបបេនះ”
បនរតឹត្បតិេសរភីពរបស់�ស�ី េហើយែថមទាងំបន�ចប់ងា� កពួ់កគតពី់ការចូលរមួ
កចិ�ការសង�ម។

ការយល់េឃើញ្រសេដៀងគ� មយួ្រត�វបនរាយការណ៍ថ �ស�ីមនរាងកាយ 
“ទនេ់ខ្សោយ” និងមនិសមេទនឹងកិច�ការសង�មេឡើយ រមួទាងំការកានតួ់នទី
ដកឹន។ំ ការមនគភក៌្៏រត�វបនេលើកេឡើងេដាយអ�កចូលរមួសម� សជេ្រចើន
ផងែដរថ វាជឧបសគ�រារាងំ�ស�ីក�ុងការបន�បំេពញតួនទីរបស់ខ�ួន។

កង�ះការេលើកទឹកចិត�/ការគ្ំរទ

ឥទ�ពិលរបស់បុរសេលើសលប់
ក�ុងវស័ិយសាធរណៈ

ការអបរ់/ំសមត�ភព/ទំនុកចិត�
របស់�ស�ីេនទាប

ការេរ ើសេអើងេដាយបុរស 
នងិ�ស�ីដៃទេទៀត

ផ�តគំ់និតអបរ់មំយួចំនួនក�ុងច្បោប្់រសី

សុខភព (ភពទនេ់ខ្សោយែផ�ករាងកាយ 
នងិការមនគភប៌ន�ចប់ងា� ក�់ស�ីពកីារេផ� ត
ការយកចតិ�ទុកដាកេ់លើការេធ�ើេសចក�ី
សេ្រមចចិត�/ការដឹកន)ំ

                                                              ភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី និងយុវជនក�ុង្របេទសកម�ុជ៖ 
សា� នភពបច�ុប្បន� និងប�� ្របឈម
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ឪពុកម� យជេ្រចើនបន�ចប់ងា� កកូ់ន រៗបស់ខ�នួក�ងុការចូលរមួកចិ�ការនេយបយ រមួ 
ទាងំ្រពឹត�កិារណ៍នេយបយ េ្រពាះមនការភយ័ខា� ចអំពសីន�សុិខ/សុវត�ភិព ឬគិតថ 
កូនរបស់ពួកគតអ់ាចេធ�ើឱ្យបះ៉ពាល់ដល់ េករ �េ៍ឈា� ះ្រគ�សារេដាយសារទេង�ើពំុគប្បី
ណមយួ។

    ៣.២. ឧបសគ�ចំេពាះភពជអ�កដឹកនរំបស់យុវជន១

ការបន�ចប់ងា� កពី់ឪពុកម� យ

េដាយសារ្របពន័�ែដលឱ្យតៃម�បុរសជធំែដលបនចាកេ់្រជក�ងុសង�ម និងវប្បធមយូ៌រ
មកេហើយក�ុង្របេទសកម�ុជ មនុស្សចាស់្រត�វទទួលការងារេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� 
េហើយ ពួកគតម់និទុកចិត�េលើសមត�ភពរបស់យុវជនេនះេឡើយ។

វស័ិយនេយបយកម�ជុេពារេពញេទេដាយអ�កនេយបយមនបទពិេសាធន ៍និង
 វយ័ចំណស់។ ទដិ�ភពែបបេនះបនេធ�ើឱ្យយុវជនយល់េឃើញថ ពំុមនឱកាសេឡើយ 
ស្រមបពួ់កគតេ់ដើម្បទីទួលបនតួនទដីកឹន។ំ

យុវជនជេ្រចើន្រត�វបនបង�ឱំ្យេបះបងក់ារសិក្សោេដាយសារមនប�� ហិរ��វត�កុ�ងុ
្រគ�សារ េហើយយុវជនទាងំេនះេធ�ើចំណក្រស�កែស�ងរកការងារ និងមមញឹករក្របក់
ច�ិ� មឹជីវតិ ែថមទាងំមនិមនេពលទំេនរេដើម្បចូីលរមួបេ្រមើការកចិ�ការសង�ម។

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡដាកប់្រមមសិស្សនសិ្សតិសាកលវទិ្យោល័យក�ងុការ
ពភិក្សោេរឿងនេយបយ ែដលបង�ជឧបសគ�ដធំ៏ចំេពាះយុវជនេដើម្បចូីលរមួក�ងុ
វស័ិយនេយបយ។

ប�� បក�ពួកនិយមែដលមនជបទ់ាកទ់ងនឹងទ្រមងេ់ផ្សង ៃៗនអំេពើពុករលួយែដល
រារាងំយុវជនពីការចូលរមួក�ងុដំេណើ រការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត�។

យុវជនមនការខ�ះខាតែផ�កបទពិេសាធនក៍ារងារ និងជំនញទន ់នងិមនិទានអ់ាច
បតែ់បនេដើម្បសី្រមបខ�នួេទនឹងការងារថ�។ី

ការេរ ើសេអើងេទេលើអាយុ

ឱកាសស្រមបយុ់វជនេដើម្បកីា� យជ
អ�កដឹកនេំនមនក្រមតិ

ការេធ�ើចំណក្រស�កេដើម្បកីារងារ

េសរភីពក�ងុការបេ��ញមតិ
េនមនក្រមតិ

បក�ពួកនិយម

កង�ះជំនញទន់

ដូចគ� នឹង�ស�ីែដរ ការសិក្សោេនះរកេឃើញឧបសគ�ចម្បងចំនួន៧ ែដលបន�ចប់ងា� កយុ់វជនពីការទទួលបនតួនទដីកឹន។ំ

១ ការឆ�ុះប�� ំងវប្បធមេ៌នកម�ុជែដលឱ្យតៃម�បុរសជធំ ឧបសគ�ជេ្រចើន
របស់យុវជនមនការទាកទ់ងនឹងឧបសគ�ែដល�ស�ីជួប្របទះែដរ។

ឧបសគ� ការបក្រសាយ

អង�ការតម� ភពកម�ុជ                                                            
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៤. អនុសាសន ៍
៤.១. អនុសាសន៖៍ ភពអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី

 ៤.១.១. អនុសាសនស៍្រមបរ់ដា� ភបិល

េដើម្បសីេ្រមចបនដូចការធនក�ុងរដ�ធម�នុ�� របស់កម�ុជ
ែដលែចងថ �ស�ី និងបុរសមនភពេស�ើគ�  (ម្រតា ៣១) និង
មនសិទ�េិស�ើគ� ក�ុង្រគ�សារ (ម្រតា ៤៥) ្រត�វចាតវ់ធិនការយ៉ង
សកម�េដើម្បកីាតប់ន�យបន�ុករបស់�ស�ីពកីារទទួលខុស្រត�វក�ុង
្រគ�សារ តាមរយៈយន�ការកចិ�គពំារសង�មមយួចំនួនដូចជការ
បេង�ើតឱ្យមនមណ� លែថទាទំារក និងកុមរតូចៗ តាមរយៈផ�ល់
ក��បថ់វកិាេដាយែឡកេដើម្បេី្របើ្របស់ស្រមបជួ់យ�ស�ីែដល
មនបំណងចងចូ់លរមួក�ុងជវីភពនេយបយ នងិេរៀបចំយុទ�ន
ការថ� កជ់តិេដើម្បផី� ស់ប�ូរផ�តគ់ំនិតសង�ម  និងេលើកទឹកចិត�
ទាងំអស់គ� ឱ្យេចះជយួែចករែំលកការងារផ�ះេទវញិេទមក។

េដើម្បសី្រមបស្រម�លការអនុវត�្របកបេដាយ្របសិទ�ភពនូវ
ែផនការយុទ�សា�ស�នររីតនៈទី៥ (២០១៩-២០២៣)  ែដលជ
េគលនេយបយប��� បេយនឌរ័រយៈេពល៥ឆ� រំបស់្រកសួង
កិច�ការនរ ី និងេគលនេយបយថ� កជ់តិថ�ីស�ីពីសមភព
េយនឌរ័ (២០២០-២០៣០) ្រត�វផ�ល់ឱកាសកានែ់តេ្រចើនេទៀត
ឱ្យ�ស�ីេដើម្បទីទួលបនបទពិេសាធនក៍�ុងតួនទីដកឹន ំេដាយការ
ផ�ល់ក�� បថ់វកិាឱ្យបន្រគប្់រគនស់្រមបពួ់កគតត់ាមរយៈ
កម�វធិីរបស់រដា� ភបិល ឬវគ�បណ�ុ ះបណ� លពិេសសេផ្សងៗ 
េហើយ្រត�វអនុមត័វធិនការេគលនេយបយបែន�មេទៀត េដើម្បី
េលើកកម�ស់�ស�ីក�ុងតួនទីដកឹនតំាមរយៈការចាតឱ់្យមនកូតា
�ស�ីកានែ់តេ្រចើនក�ុងប�� ីេបក�ភពឈរេឈា� ះេបះេឆ� តស្រមប់
គណបក្សនេយបយ ឧទាហរណ៍ការកំណតកូ់តា ៣៥%។ 
បែន�ម េលើេនះការេ្របើ្របស់បណ� ញ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយជតិ 
(ទូរទស្សន ៍ និងវទិ្ុយ) និង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�មេដើម្បេីលើក  
កម�ស់ភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី។

េដើម្បពីេន��នការអនុវត�េគលេដអភវិឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភព 
(SDG) ទី៥ ស�ពីសីមភពេយនឌរ័ ្រត�វពិចារណបេង�ើនការផ�ល់
ឱកាសឱ្យ�ស�ីេនក�ុងដេំណើ រការេ្រជើសេរ ើសបុគ�លិកេដើម្បធីន
ថ ឱកាសកា� យជអ�កដឹកន ំជនិច�កាល្រត�វបនផ�ល់ឱ្យេទ
�ស�ី និងពិចារណបេង�ើនថវកិាជតេិដើម្បេីលើកកម�ស់ភពជអ�ក
ដឹកនរំបស់�ស�ី េដាយធននូវការផ�ល់ែណន ំបងា� តប់ងា� ញ
្របកបេដាយ្របសិទ�ភពស្រមបព់ួកគត។់

េដើម្បគី្ំរទឱ្យសេ្រមចបននូវេគលេដសំខាន់ៗ ៃនែផនការ
យុទ�សា�ស�អភវិឌ្ឍជតិ (NSDP) ក�ងុការបេង�ើនអំណចរបស់�ស�ី
េនក�ងុការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� ្រត�វផ�ល់អាហារូបករណ៍បែន�ម
េទៀតដល់េក�ង្រសី និង�ស�ីេនតាមជនបទេដើម្បអីនុ�� តឱ្យពួក
េគមនឱកាសទទួលបនការអបរ់ខំ�ស់ រមួជមយួការបេង�ើន
កែន�ងសា� កេ់នស្រមបេ់រៀនសូ្រតែដលមនសុវត�ភិពស្រមប់
ពួកគត ់ កដូ៏ចជការេលើកទឹកចិត�ដល់ឪពុកម� យឱ្យប��ូ ន
កូន្រសីរបស់ខ�ួនមកសិក្សោេនក្រមតិឧត�មសិក្សោ។

្រសបជមយួេគលការណ៍ៃនអនុស�� ស�ីពកីារលុបបំបត់
រាល់ទ្រមងៃ់នការេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង�ស�ីេភទ(CEDAW) ្រត�វ
ចាតវ់ធិនការបន� នេ់ដើម្បផី� ស់ប�ូរផ�តគំ់និតចាស់គំរលឹចំេពាះ
�ស�ី និងអនុវត�យុទ�នការទូទាងំ្របេទស េដើម្បផី� ស់ប�ូរទស្សនៈ
ែបបេរ ើសេអើងរបស់សាធរណជនចំេពាះតួនទីរបស់�ស�ី តាម
រយៈការេ្រជើសយកអ�កដឹកន ំនិងបុគ�លល្បីៗ ែដលជ�ស�ី និង
គួរឱ្យេគរពនេពលបច�ុប្បន� ជអ�កេធ�ើយុទ�នការេដើម្បជីំរុញ
ទឹកចិត�សាធរណជនឱ្យេជឿថ “�ស�ីអាចេធ�ើអ�ីកប៏ន”។

 ៤.១.២. អនុសាសនស៍្រមបអ់ង�ការសង�មសីុវលិ  

េដើម្បកីាតប់ន�យបន�ុក្រគ�សាររបស់�ស�ី ្រត�វផ�ល់វគ�បណ�ុ ះ
បណ� លស�ីពីការប��� បទស្សនៈេយនឌរ័ស្រមប�់ស�ី និង
បុរស េដើម្បផី� ស់ប�ូរផ�តគ់ំនិតរបស់ពួកគតែ់ដលចាតទុ់កថ 
ការងារផ�ះ និងការងារមនិទទួលបន្របកក់ៃ្រមជេដើមគឺជ
ការងាររបស់�ស�ីែតម� ង េហើយឱ្យពួកគតេ់មើលេឃើញថ បុរស
កអ៏ាចេធ�ើការងារេនះបនផងែដរ។ បែន�មេលើេនះ ្រត�វេលើក
កម�ស់ការយល់ដឹងរបស់បុរសក�ុងសហគមនឱ៍្យយល់ថ ទាងំ
�ស�ី និងបុរសមនសមត�ភពដូចគ�  េដើម្បកីា� យជអ�កដឹកន ំ
និងទទួលភរកិច�េធ�ើការងារក�ុងផ�ះ។

េដើម្បេីលើកទឹកចិត�ឱ្យមន�ស�ីកាន់ែតេ្រចើនកា� យជអ�ក
ដកឹន ំ ្រត�វេលើកទឹកចិត��ស�ីឱ្យចូលរមួក�ុងសកម�ភពអភវិឌ្ឍ
សហគមនត៍ាមរយៈការេរៀបចំសិកា� សាលា និងវគ�បណ�ុ ះបណ� ល
ឱ្យបនេ្រចើនស្រមប�់ស�ី េដើម្បជីរុំញទកឹចិត�ពួកគតឱ់្យកា� យជ
អ�កដឹកន ំេហើយបេង�ើតេវទិកា និងបណ� ញស្រមប�់ស�ីេដើម្បែីចក
រែំលកពត័ម៌ន និងភ� បទ់ំនកទ់ំនងគ� ។ 

េដើម្បផី� ស់ប�ូរវប្បធមន៌េយបយែដលបុរសមនឥទ�ពិល
េលើសលប ់ ្រត�វសកម�ក�ុងការេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ស�ី ចូលេធ�ើការ
េនតាមបណ� អង�ការសង�មសីុវលិ និងបេង�ើនចំនួនបុគ�លិក
�ស�ី។ បែន�មេលើេនះ ្រត�វធនថេនក�ុងដំេណើ រការេធ�ើេសចក�ី
សេ្រមចចិត� �ស�ែីដលចូលរមួទាងំអស់ទទួលបនឱកាសេដើម្បី
ែចករែំលកគំនិត និងទស្សនៈរបស់ពួកគតជ់ជង្រតឹមែត
ចូលអង�ុយ “េនតុ្របជំុ”។

េដើម្បជួីយ�ស�ីឱ្យទទួលបនជំនញភពជអ�កដកឹន ំ និង
មនទំនុកចិត�េលើខ�ួនឯង ្រត�វផ�ល់កម�វធិីបណ�ុ ះបណ� លស�ីពី
ភពជអ�កដឹកនបំែន�មេទៀតស្រមបេ់ក�ង្រសី និង�ស�ី េហើយ
បេង�ើតកម�វធិីត្រមងទិ់សេដើម្បជីំរុញទំនុកចិត�របស់�ស�ីឱ្យបន
កានែ់តេ្រចើន ែថមទាងំស្រមបស្រម�លឱ្យមនការចង្រកង
បណ� ញ�ស�ីេនក្រមតិេផ្សងៗក�ុងសង�មតាមរយៈ្របពន័�ផ្សព�
ផ្សោយសង�ម។

 េដើម្បលុីបបំបត់ផ�ត់គំនិតអវជិ�មនពាក់ព័ន�នឹងតួនទី
របស់�ស�ី នងិេដើម្បផី� ស់ប�ូរការយល់េឃើញខុសឆ�ងែដលថ�ស�ី
គជឺ “េភទទនេ់ខ្សោយ”  ្រត�វេរៀបចំសន�សីិទេដាយអេ�� ើញនយក
សាលាមកពី្រគបក់្រមតិទាងំអស់(តាងំពីថ� កមុ់នបឋម  សិក្សោ
ដល់សាកលវទិ្យោល័យ) េដើម្បេីលើកកម�ស់ភពជអ�កដឹកនរំបស់

                                                                ភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី និងយុវជនក�ុង្របេទសកម�ុជ៖ 
សា� នភពបច�ុប្បន� និងប�� ្របឈម



x

៤.២. អនុសាសន៖៍ ភពអ�កដឹកនរំបស់យុវជន

 ៤.១.៣. អនុសាសនស៍្រមបស់ាលាេរៀន និង
 សា� បន័អបរ់ ំ

េដើម្បេីលើកទឹកចិត�ឱ្យមន�ស�កីានែ់តេ្រចើនកា� យជអ�កដឹកនំ
 ្រត�វចាតវ់ធិនការយ៉ងសកម�បែន�មេទៀតេដើម្បេីលើកកម�ស់�ស�ី
ឱ្យកា� យជអ�កដឹកនកំ�ុងសា� បន័អបរ់កំ�ុងលក�ណៈជ្របពន័�។ 
្រត�វេ្រជើសេរ ើស្រគ�បេ្រង�ន និងសា�សា� ចារ្យជ�ស�ីឱ្យបនកាន់
ែតេ្រចើនេនក�ងុ្រគឹះសា� នឧត�មសិក្សោ េដើម្បជីឧទាហរណ៍បងា� ញ
អំពីសមត�ភពរបស់�ស� ីដល់មនុស្សជំននេ់្រកាយ និងបងា� ញឱ្យ
េឃើញថ �ស�ីអាចកា� យជអ�កដកឹនកំ�ុងែផ�កអបរ់បំនផងែដរ។

េដើម្បផី� ស់ប�ូរវប្បធមន៌េយបយែដលបុរសមនឥទ�ពិល
េលើសលប ់ េដើម្បបីេង�ើតបរយិកាសអំេណយផលចំេពាះ�ស�ី
កានែ់តេ្រចើនែថមេទៀត ្រត�វសកម�ក�ុងការេ្រជើសេរ ើសសា�សា�
ចារ្យជ�ស�ីឱ្យកានែ់តេ្រចើនេនក�ុងមហាវទិ្យោល័យនីតិសា�ស� 
េហើយម្៉យោងេទៀត ្រត�វផ�ល់ការអបរ់ែំដលយកចិត�ទុកដាកចំ់េពាះ
េយនឌរ័កានែ់តេ្រចើនែថមេទៀតស្រមបេ់ក�ង្រប�ស និងេក�ង្រសី
តាងំពីបឋមវយ័។

េដើម្បជួីយ�ស�ីឱ្យទទួលបនជំនញភពជអ�កដកឹន ំនិង
មនទំនុកចិត�េលើខ�នួឯង ្រត�វផ�ល់វគ�សិក្សោឯកេទសស្រមបេ់ក�ង
្រសី និង�ស�ីវយ័េក�ងឱ្យេរៀនសូ្រតអំពីភពជអ�កដឹកន ំ េហើយ
េរៀបចំសិកា� សាលា នងិកម�វធិេីផ្សងៗេនក�ុងកម�វធិសិីក្សោចាប់
តាងំពីថ� កប់ឋមក្រមតិទាបេឡើងេទេដើម្បេីលើកកម�ស់ភពជអ�ក
ដកឹនរំបស់�ស�ី ។

េដើម្បលុីបបំបតផ់�តគំ់និតអវជិ�មនពាកព់ន័�នឹងតួនទីរបស់
�ស�ី និងេដើម្បផី� ស់ប�ូរការយល់េឃើញខុសឆ�ងែដលថ�ស�ីគជឺ 
“េភទទនេ់ខ្សោយ” ្រត�វអបរ់ទំាងំេក�ង្រប�ស និងេក�ង្រសីអំពី
សមភពេយនឌរ័តាមរយៈការបេង�ើតកម�វធិីសិក្សោែដលយក
ចិត�ទុកដាកចំ់េពាះេយនឌរ័ស្រមប្់រគបស់ាលាេរៀនទាងំអស់ 
េដាយេ្របើ្របស់សម� រៈ/ឯកសារសិក្សោ ែដលសម្រសបេទតាម
អាយុពួកគត។់ ្រត�វផ្សព�ផ្សោយដល់មនុស្សេពញវយ័ឱ្យគ្ំរទ
ការផ� ស់ប�ូរទស្សនៈខុសឆ�ងរបស់ពួកគត ់េដើម្បឱី្យេមើលេឃើញ
ថ ទាងំេក�ង្រប�ស និងេក�ង្រសីចាបំច្់រត�វចូលរមួចំែណកេធ�ើ
ការងារផ�ះដូចគ� មនិថការងារេ្របើកម� ងំកាយ និងកម� ងំចិត�
េនះេទ។

េដើម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពីសកា� នុពលៃនកម�វធិីែណនំ
បងា� តប់ងា� ញ និងត្រមងទិ់សេនក�ុង្របេទសកម�ុជ ្រត�វេធ�ើការ
សិក្សោ្រសាវ្រជវេដើម្បកំីណតរ់ក្របេភទកម�វធិតី្រមងទិ់សនន
ែដល្រត�វបនអនុវត�រចួមកេហើយក�ុង្របេទសកម�ុជ នងិបេង�ើត
កម�វធិតី្រមងទិ់សគំរូមយួស្រមបប់របិទកម�ជុ េដាយសារការងារ
ទាងំេនះេនពំុទានម់នភពទូលំទូលាយេនេឡើយក�ុង្របេទស
កម�ុជ។

 ៤.២.១.  អនុសាសនស៍្រមបរ់ដា� ភបិល

េដើម្បអីនុវត�្របកបេដាយ្របសិទ�ភពនូវេគលនេយបយ
ជតសិ�ីពយុីវជនរបស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡ ្រត�វបេង�ើត
គណៈកម� ធិការតំណងយុវជនមកពីមជ្ឈដា� នេផ្សងៗគ�  (ជន
ជតេិដើមភគតិច យុវជនមនពិការភព បុគ�ល LGBTIQ វយ័
េក�ង) េន្រគប្់រកសួងទាងំអស់ េដើម្បឱី្យមនការចូលរមួជ
្របពន័�ពីយុវជនេនក�ុងដំេណើ រការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត�។

េដើម្បសីេ្រមចបនដូចការធនក�ុងរដ�ធម�នុ�� ែដលថ
្របជពលរដ�្រគបរូ់បក�ុង្របេទសកម�ុជមនភពេស�ើគ�  (ម្រតា 
៣១) និងេគលការណ៍មនិេរ ើសេអើងែដលមនែចងក�ុងច្បោប់
អន�រជតិជេ្រចើនែដលកម�ជុបនផ�ល់សចា� បន័ ្រត�វេលើកកម�ស់
ឱ្យមនយុវជនកានែ់តេ្រចើនកា� យជអ�កដឹកន ំតាមរយៈការផ�ល់
វគ�បណ�ុ ះបណ� លស�ីពភីពជអ�កដឹកន ំនិង្រត�វសកម�ក�ុងការ
េ្រជើសេរ ើស និងេលើកកម�ស់យុវជនក�ុងរចនសម�ន័�រដ� េដាយផ�ល់
ឱកាសកានែ់តេ្រចើនដល់មនុស្សវយ័េក�ងបនចូលេធ�ើការ តាម
រយៈេសវាែណនបំងា� តប់ងា� ញ និងត្រមងទិ់សេដើម្បជួីយពួក
គតឱ់្យអភវិឌ្ឍទំនុកចិត�េលើខ�ួនឯង និងេរៀនសូ្រតពីអ�កដឹកនំ
ែដលមនបទពិេសាធន ៍និងមនវយ័េ្រចើនជងខ�ួន។

េដើម្បធីនការអនុវត�្របកបេដាយ្របសិទ�ភពនូវការសន្យោ
ែដលបន្រពម្រពមគ� ជអន�រជតកិ�ងុការេលើកកម�ស់េសរភីពក�ងុ
ការបេ��ញមតិ ដូចជកតិកាស�� ស�ីពសិីទ�ពិលរដ� និងសិទ�ិ
នេយបយ(ICCPR)ជេដើម ្រត�វលុបបំបតឧ់បសគ�ែដលរារាងំ
មនុស្សវយ័េក�ងក�ុងការបេ�� ញទស្សនៈរបស់ពួកគតេ់ទេលើ
កចិ�ការនេយបយេនក�ុង្រគឹះសា� នអបរ់ ំ និង្រត�វេលើកកម�ស់
កចិ�ពិភក្សោអំពីការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� េដើម្បេីលើកទឹកចិត�
យុវជនឱ្យចូលរមួក�ុងដំេណើ រការសេ្រមចចិត�។

េដើម្បសី្រមបស្រម�លកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ងុការពេន��នវធិន
ការ្របឆងំអំេពើពុករលួយរបស់អង�ភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ 
្រត�វពេន��នដំេណើ រការកាតប់ន�យអំេពើពុករលួយ និងប�� បក�ពួក
នយិមេដើម្បធីនថ យុវជន្រគបរូ់ប មកពី្រគបម់ជ្ឈដា� នជពិេសស
យុវជនជ�ស�ី មនឱកាសដូចគ�  ឬេស�ើភពគ� ក�ុងការចូលរមួ
បេ្រមើការងារេនក�ុងសា� បន័រដ�។

�ស�ី េធ�ើយ៉ងណឱ្យេលាក្រគ�អ�ក្រគ�េផ� តការយកចិត�ទុកដាក់
កានែ់តេ្រចើនក�ុងការេលើកកម�ស់ភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី។

េដើម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពីភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ីេន
ក�ុងវស័ិយឯកជន ្រត�វេធ�ើការសិក្សោ្រសាវ្រជវេដើម្បកីំណតរ់ក
កតា� អំេណយផលស្រមប�់ស�ី ជពិេសស�ស�ីវយ័េក�ងក�ុងការ
កា� យជអ�កជំនួញ�ស�ីែដលេជគជយ័ និងផ្សព�ផ្សោយដល់
សាធរណជនអំពីសមត�ភពរបស់�ស�ីក�ុងនមជអ�កដឹកនំ
អាជវីកម�។

អង�ការតម� ភពកម�ុជ                                                            



 ៤.២.២.  អនុសាសនស៍្រមបអ់ង�ការសង�មសីុវលិ

េដើម្បបីេង�ើតឱកាសកានែ់តេ្រចើនស្រមបយុ់វជនេដើម្បកីា� យ
ជអ�កដឹកន ំ្រត�វផ�ល់ឱកាសហ�កឹហាតក់ារងារបែន�មេទៀតស្រមប់
យុវជន ជពិេសស្រត�វេផ� តេលើ�ស�វីយ័េក�ង ជួយពួកគតឱ់្យបន
ទទួលបទពិេសាធនក៍ារងារ និងបទពិេសាធនដឹ៍កនកំានែ់តេ្រចើន 
ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណ� លកានែ់តេ្រចើន និងេរៀបចំសិកា� សាលាែដល
មនភពទាកទ់ាញ ឬវគ�សិក្សោខ�ីៗ េដាយផ�ល់អាទភិពេទេលើ
ត្រម�វការរបស់យុវជន។ ផ�ល់ការគ្ំរទែផ�កែណនបំងា� តប់ងា� ញ 
នងិត្រមងទិ់សជលក�ណៈ្របពន័� ែដលជែផ�កមយួៃនកម�វធិរីបស់
អង�ការសង�មសីុវលិជមយួយុវជន។

េដើម្បលុីបបំបតក់ារេរ ើសេអើងេទេលើអាយុ ្រត�វបេង�ើតយុទ�
នការ និង្រពឹត�កិារណ៍កានែ់តេ្រចើនែថមេទៀតដូចជការជួបជុេំន
តាមសហគមន ៍ េដើម្បបីេង�ើនការយកចិត�ទុកដាក ់ នងិការយល់
ដងឹរបស់មនុស្សចាស់អំពីសារៈសំខានៃ់នការចូលរមួរបស់យុវជន
ក�ុងភពជអ�កដឹកន ំនិងក�ុងដំេណើ រការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� ជ
ពេិសសតាមរយៈការេលើកកម�ស់�ស�ីវយ័េក�ងឱ្យផ្សព�ផ្សោយដល់
មនុស្សវយ័ចាស់ េដើម្បផី� ស់ប�ូរផ�តគំ់និតរបស់ពួកគត។់

េដើម្បជីរុំញឱកាសសិក្សោេរៀនសូ្រតអន�រជំនន ់ ្រត�វេរៀបចំ
សិកា� សាលា និងកិច�្របជំុេផ្សងៗេដាយអេ�� ើញ និងេលើកទឹក
ចតិ�ទាងំយុវជន និងមនុស្សវយ័ចាស់ឱ្យែចករែំលកប�� ្របឈម 
បទពិេសាធន ៍ និងក�សីង្ឃមឹរបស់ពួកគតចំ់េពាះអនគតរបស់
កម�ុជ។
 ៤.២.៣.  អនុសាសនស៍្រមបស់ាលាេរៀន និង
 សា� បន័អបរ់ ំ

េដើម្បបីេង�ើតឱកាសកានែ់តេ្រចើនស្រមបយុ់វជនេដើម្បកីា� យ
ជអ�កដឹកន ំ្រត�វបេង�ើតកម�វធិភីពជអ�កដឹកនរំបស់យុវជនក�ុង
្របពន័�អបរ់ដូំចជក�បឹសិក្សោ ឬសមគមសិស្ស-នសិិ្សតជេដើម
េរៀបចំ្រពឹត�កិារណ៍ ឱ្យមនភពកានែ់តទាកទ់ាញស្រមបយុ់វជន
អាចអភវិឌ្ឍ និងបងា� ញជំនញ្រគប្់រគង  និងជំនញេរៀបចំែផន
ការរបស់ពួកគត ់ និងេរៀបចំសកម�ភពស�្័រគចិត�បែន�មេទៀត 
េដើម្បឱី្យយុវជនអភវិឌ្ឍសមត�ភពរបស់ពួកគត ់ និងបនទទួល
បទពិេសាធនក៍ារងារ។

េដើម្បជួីយយុវជនឱ្យទទួលបនឱកាសការងារ ្រត�វផ�ល់
បរយិកាសសិក្សោ ែដលអំេណយផលស្រមបយុ់វជនទទួល
បនការជំរុញទឹកចិត�ឱ្យចូលរមួចំែណកក�ុងការអភវិឌ្ឍសង�ម 
ជពេិសសស្រមប�់ស�ីវយ័េក�ងែដលមនឱកាសតិចតួច េហើយ
នងិបេង�ើត្រពឹត�កិារណ៍ ឬសកម�ភពែដលកានែ់តមនភពទាក់
ទាញេដាយេផ� តេទេលើយុវជន េដើម្បជីរុំញទកឹចិត�យុវជនកាន់
ែតេ្រចើនឱ្យកា� យជអ�កដឹកន ំជពិេសស�ស�ីវយ័េក�ង។

េដើម្បែីស�ងយល់អំពឥីទ�ពិលរបស់មនុស្ស/្រក�មមនុស្សេផ្សង
គ� ក�ុងសង�មកម�ុជ និងទ្រមងៃ់នការេរ ើសេអើងេទេលើយុវជន 
្រត�វេធ�ើការសិក្សោ្រសាវ្រជវបែន�មអំពីការចូលរមួរបស់យុវជន

  

xi

ក�ុងការេធ�ើេសចក�សីេ្រមចចិត� េដាយកំណតរ់កបទពេិសាធនេ៍ជគ
ជយ័ នងិចង្រកងករណីសិក្សោរបស់បុគ�លជគំរូល�ៗ  ជពិេសស
អ�កដឹកនជំ�ស�ីវយ័េក�ង នងិេធ�ើការែចករែំលកពត័ម៌នទាងំេនះ
េនតាមបណ� ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម េដើម្បជីរុំញទឹកចិត�យុវជន
ជេ្រចើនេផ្សងេទៀតឱ្យកា� យជអ�កដឹកន។ំ

េដើម្បេីលើកកម�ស់ជំនញចិ�� ឹមបីបចកូ់នេដើម្បជីំរុញឱ្យ
មនុស្សជំននេ់្រកាយកា� យជអ�កដកឹន ំ្រត�វផ្សព�ផ្សោយជូនដល់
ឪពុកម� យសិស្សតាមទ្រមងេ់ផ្សង  ៗ ដូចជការេរៀបចំសិកា� សាលា 
នងិ្រពឹត�កិារណ៍ននេនសាលាេរៀន េដើម្បអីេ�� ើញឪពុកម� យ
សិស្សឱ្យេរៀនសូ្រតអំពីជនំញច�ិ� ឹមបីបចកូ់ន រេបៀបែដលពួក
គតអ់ាចេលើកទឹកចិត�កូនឱ្យយកចិត�ទុកដាកេ់លើប�� សង�ម 
នងិរេបៀបេធ�ើឱ្យកូនៗរបស់ខ�ួនចូលរមួយ៉ងសកម�េនក�ុងកិច�ការ
សង�មក�ុងនមជអ�កដឹកនវំយ័េក�ង។

                                                                ភពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ី និងយុវជនក�ុង្របេទសកម�ុជ៖ 
សា� នភពបច�ុប្បន� និងប�� ្របឈម



សព�បេច�កេទសសខំាន់ៗ

េយងតាម្រកសួងការបរេទស និងពាណិជ�កម�អូ�សា� លី មនិមននិយមនយ័ែដលមនការ
្រពមេ្រព�ងគ� ជសាកលស�ីពភីពជអ�កដឹកនរំបស់�ស�ីេនះេទ។

សព� និយមនយ័    

តួនទដីកឹនរំបស់�ស�ី 

េយងតាមេគលនេយបយជតិស�ីពកីារអភវិឌ្ឍយុវជន (២០១១) “យុវជន” ្រត�វបនកំណត់
នយិមនយ័ថ ជមនុស្សមនចេន� ះអាយុចាបព់ ី១៥-៣០ ឆ� កំ�ុង្របេទសកម�ុជ។ ម្៉យោងវញិ
េទៀត េដើម្បឱី្យមនភពសីុសងា� កគ់� ែផ�កស�ិតេិនក�ុងតំបនទ់ាងំមូល អង�ការសហ្របជជតិ
បនកំណតនិ់យមនយ័ “យុវជន” ថជជនទាងំឡយណែដលមនអាយុចេន� ះពី ១៥ ដល់ 
២៤ ឆ� េំដាយមនិមនបុេរនិច�យ័ចំេពាះនិយមនយ័ផ�ល់េដាយរដ�សមជកិដៃទេទៀតេនះេឡើយ។

សមភពេយនឌរ័សំេដេលើសិទ� ិការទទួលខុស្រត�វ និងឱកាសេស�ើគ� របស់�ស�ី និងបុរស និង
េក�ង្រសី និងេក�ង្រប�ស។ សមភពមនិមននយ័ថ �ស�ី និងបុរស នឹងកា� យជមនភពដូចគ�
េនះេទ ប៉ែុន�បននយ័ថ សិទ� ិ ការទទួលខុស្រត�វ និងឱកាសរបស់�ស�ី និងបុរស គឺមនិពឹង
អា្រស័យថេតើពួកេគេកើតមកជ្រប�ស ឬ្រសីេនះេឡើយ។ សមភពេយនឌរ័បង�បអ់ត�នយ័ថ 
ផល្របេយជន ៍ េសចក�្ីរត�វការ និងអាទភិពទាងំរបស់�ស�ី និងបុរស្រត�វបនយកមក
ពចិារណ េដាយទទួលឮសា� ល់ភពច្រម�ះគ� របស់្រក�ម�ស�ី និង្រក�មបុរសេផ្សងៗគ� ។ 
សមភពេយនឌរ័ គឺមនិែមនជប�� របស់�ស�ីេនះេទ ប៉ែុន�គួរពាកព់ន័� និងមនការចូលរមួ
យ៉ងេពញេលញពីបុរស កដូ៏ចជ�ស�ី។ សមភពរវាង�ស�ី និងបុរស្រត�វបនេមើលេឃើញថ 
ជប�� សិទ�មិនុស្សផង និងជបុេរលក�ខណ�  ្រពមទាងំជសូចនករស្រមបក់ារអភវិឌ្ឍ្របកប
េដាយចីរភពែដលេផ� តេលើមនុស្ស ផងែដរ។ 

(https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm)

យុវជន

សមភពរវាង�ស�ី 
នងិបុរស (សមភព
េយនឌរ័)៖

xii
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អង�ការតម� ភពកម�ុជ
ផ�ះេលខ ១៣ ផ�ូវេលខ ៥៥៤ សងា� តបឹ់ងកក១់ ខណ� ទួលេគក, ១២១៥១, 

រាជធនីភ�េំពញ ្រពះរាជណច្រកកម�ុជ
ទូរស័ព�៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣  ៦៨១ / (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣  ៦៨២

េគហទំពរ័៖ www.ticambodia.org
េគហទំពរ័េនការយិល័យកណ� ល៖ www.transparency.org


