
រយៈពេល ៣៦៥ ថ្ងៃ ជារយៈពេលដយ៏រូ៖ សមូព ោះលលង អ្នកស្ស ីព ៉ោ ម បុប្ផា  
ពសចកតីលងែងការណ៍រមួ 
ថ្ងៃទី ៣ លែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
ថ្ថងទី៤ ខែកញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០១៣ គឺជាពពលពវលាគរមប់មួយឆ្ន ាំ ចាប់តាំងពីអនកតាំណាងសហគមន៍ 

អនកស្សីបុប្ផផ  រតូវប្ផនឃុាំែលួន ពោយសារភាពសកមមនិយមពៅពលើសិទិធដីធលីរបស់អនកស្សី។ ព ោះបីជា
កនុងពរឿង ាំងមូល មិនមានភសតុតងខដលគួរយជយព ឿប្ផនកោពោយ កោអនកស្សី បុប្ផផ  ពៅខតរតូវប្ផនផតន្ទទ
ព សពីបទ បងករបួសសាន មពោយពចតន្ទពោយមានសាថ នទមងន់ព ស កាលពីខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១២ 
ពហើយជាប់ពនធន្ទគាររយៈពពល បីឆ្ន ាំ។ កាលពីថ្ថងទី១៤ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៣ សាលាឧទធរណ៍ 
ប្ផនតមកល់ពសចកតីសពរមចរបស់សាលាដាំបូងរា ធានីភនាំពពញ ប ុខនតប្ផនពយួរព សពនធន្ទគាររយៈ
ពពល មួយឆ្ន ាំ។ បន្ទទ ប់មក អនកស្សី បុប្ផផ  ប្ផនបតឹងសារទុកខ ពៅកាន់តុលាការកាំពូល ខដលបចចុបបនន
ពៅទីពន្ទោះ មានការយឺតយាវកនុងការអនុវតតនីតិវធីិពលើបណតឹ ងរបស់អនកស្សី និងកនុងការកាំណត់ពពល 
ពវលាថ្នសវន្ទការ។ 

រហូតមកទល់ពពលពនោះ អនកស្សី បុប្ផផ  ពៅខតមិនមានកាំហុស។ អនកស្សី រតូវប្ផនអោះអាង
ពោយអងគការពលើកខលងព សអនតរជាតិ ថាជាអនកព សថ្នមនសិការ ពហើយមានភសតុតងយា ង
ពរចើនពលើសលប់ ខដលបង្ហា ញថាបទពចាទរបកាន់រតូវប្ផនពធវើពឡើងជាការតបតពៅពលើភាពសកមម
និយមអហិងារបស់អនកស្សី។ ពៅមុនពពលចាប់ែលួនអនកស្សី អនកស្សីរតូវប្ផនពគគាំរាមកាំខហង រ ាំខាន 
និងបាំភិតបាំភ័យ ពោយនគរប្ផល ខដលធាល ប់ប្ផនរប្ផប់អនកស្សីថា ព ម្ ោះរបស់អនកស្សីគឺ “ពៅកនុងបញ្ជ ី
ពមម ” ពហើយនឹងអាច “មានបញ្ញា ឆ្ប់ៗពនោះ”។ ជាឱកាសដោលអសរមាប់ពធវើការអនុវតតនូវអវីខដលប្ផន
គាំរាមកាំខហង ពៅពពលខដលអនកស្សី និងសាវ មីរបស់អនកស្សីមានវតតមាន ពៅែណៈពពលខដលមាន
ការវាយតប់គាន ពៅហាងពភស ជៈមួយកខនលងកនុងតាំបន់កាលពីលាង ចមួយ។ ភាល មៗបន្ទទ ប់ពីរពឹតតិការណ៍
ពន្ទោះ អនកស្សី និងសាវ មីរបស់អនកស្សី រតូវប្ផនចាប់ែលួនពីបទពចាទខដលរតូវប្ផនពគអោះអាងថា ជាការ
អនកពផតើមគាំនិតថ្នអាំពពើហិងាពន្ទោះ។ ពរកាយមក សាវ មីរបស់អនកស្សី រតវូប្ផនពោោះខលង។ 

រពោះរា អាជាញ  មិនប្ផនពធវើការបង្ហា ញនូវភសតុតងណាមួយ ាសាកណណីាមួយ ខដលអាចគួរ
យជយព ឿប្ផនពន្ទោះពទ កនុងការបង្ហា ញថាអនកស្សី បុប្ផផ  ប្ផនរបរពឹតត (ាមានគពរមាង) អាំពពើហិងាខដល
ប្ផនពកើតពឡើងពៅកនុងហាងលក់ពភស ជៈពន្ទោះពទ។ ផទុយពៅវញិ អនក ិតខាងខដលអាចទុកចិតតប្ផន 
ប្ផនផតល់សាកខីកមមខដលមានភាពសីុសង្ហវ ក់ជាមួយនឹងសាកខីកមមរបស់អនកស្សី បុប្ផផ  និងសាវ មីរបស់
អនកស្សី អាំពីសកមមភាពរបស់អនក ាំងពន្ទោះ ពៅពពលលាង ចថ្ថងពកើតពហតុពន្ទោះ។ ពដើមបីគាាំរទបទពចាទ
ពៅពលើអនកស្សី ពយា ម បុប្ផផ  ពៅកនុងសាថ នភាពមិនមានភសតុតងពោយផ្ទទ ល់ណាមួយពៅពលើអនកស្សី 
សាលាដាំបូងរា ធានីភនាំពពញ និងសាលាឧទធរណ៍ ប្ផនខផអក ាំងស្សុងពលើការពចាទរបកាន់របស់ ន
ខដលរតូវប្ផនពគអោះអាងថាជា នរងពរគាោះ (សាកខីកមមខដលមិនរតឹមខតមានភាពផទុយគាន ពោយគួរយជយ
ភាញ ក់ពផអើល ពៅកនុងវគគនីមួយៗថ្ននីតិវធីិ ាំងឡាយប ុពណាណ ោះពទ ខថម ាំងមិនគួរយជយព ឿប្ផនពទៀតផង 
ពោយប្ផនលាយឡាំជាមួយនឹងតួន្ទទីជាពដើមបណតឹ ងរដឋបបពវណីរបស់អនក ាំងពន្ទោះ)។ ជាការពិត 



ពយាងតមរកមរពហមទណឌ របស់របពទសកមពុជា ពដើមបណតឹ ងរដឋបបពវណី រតូវប្ផនហាមឃាត់មិនយជយពធវើ
ជាសាកណីពឡើយ។ មិនមានសាកណីណាមាន ក់ ាភសតតុងណាមួយ រតូវប្ផនបង្ហា ញអាំពីការពាក់ព័នធ
ពៅនឹងការគិតទុកជាមុន ាគពរមាង ខដលរតវូប្ផនពធវើពោយអនកស្សី បុប្ផផ  ពន្ទោះពទ។ 

ពលាក ពអៀង វទុធី ន្ទយករបតិបតតិថ្នអងគការសមធម៌កមពុជា ប្ផនមានរបសាសន៍ថា៖ 
“ការបនតឃុាំែលួនអនកស្សី បុប្ផផ  គឺជាការពាយាមបាំភិតបាំភ័យអនកការពារសិទិធមនុសណដថ្ទពទៀត និង
ពធវើយជយប្ផក់ទឹកចិតតអនក ាំងពន្ទោះ ពីការពធវើសកមមភាពរបស់ពួកពគ”។ ពលាក ពអៀង វទុធីប្ផនបនតពទៀតថា៖ 
“ការពរបើរប្ផស់របព័នធតុលាការពោយមពធាប្ផយពនោះកនុងការបាំបិទមាត់អនក ាំងពន្ទោះ ពីការខសវងរក
ពសរភីាព យុតតិធម៌ និងសមភាព គឺជាការរ ាំពលាភសិទិធជាមូលោឋ ន និងខដលរតូវប្ផនខចងពោយ
រដឋធមមនុញ្ដ សរមាប់របជាពលរដឋកមពុជា ាំងអស់។ ពហើយដូចខដលរពឹតតិការណ៍ថមីៗពនោះ ប្ផនបង្ហា ញ
ថាពនោះមិនទទួលប្ផនលទធផលពន្ទោះពទ”។ 

ពលាក អីុ សារ  មុ អនកសរមបសរមួលកមមវធីិ ថ្នសមាគមធាងពតន ត ប្ផនមានរបសាសន៍ថា៖ 
“មិនមានពហតុផលណាមួយ សរមាប់តុលាការកាំពូល កនុងការមិនដាំពណើ រការនីតិវធីិ និងកាំណត់ពពល
ពវលាសវន្ទការកនុងពរឿងកតីរបស់អនកស្សី បុប្ផផ  ពន្ទោះពទ”។ ពលាក ប្ផនបនតពទៀតថា៖ “ការពនាពពល
សវន្ទការថ្នតុលាការកាំពូល រតឹមខតបង្ហា ញកាន់ខតចាស់នូវភាពអយុតតិធម៌ថ្នរពឹតតិការណ៍ពន្ទោះ
ប ុពណាណ ោះ”។ 

កញ្ញដ  វ  នុ សមភស របធាន បណាត ញកមមករពធវើការតមផទោះ ប្ផនមានរបសាសន៍ថា៖ 
“មិនរតឹមខតការឃុាំែលួនអនកស្សី បុប្ផផ  ជាពរឿងអយុតតិធម៌ប ុពណាណ ោះពទ ពហើយខថម ាំងពធវើយជយមានឥទធិពល 
អវ ិជមានដល់រកុមរគួសាររបស់អនកស្សីពទៀតផង”។ វ  នុ សមភស ប្ផនបនតពទៀតថា៖ “អនកស្សី បុប្ផផ  
មានកូនរបុសមាន ក់អាយុ ៩ ឆ្ន ាំ ខដលរតូវការមាត យ ពហើយនឹងសាវ មីមាន ក់ខដលមិនអាចពធវើការប្ផន 
ពោយសាររងពរគាោះពោយសារនគរប្ផល ពៅពពលខដលមានការអាំពាវន្ទវសុាំយជយពោោះខលងអនកស្សី”។ 

អងគការសងគមសីុវញិ ខដលមានរាយន្ទមដូចខាងពរកាមពនោះ សូមពធវើការអាំពាវន្ទវដល់
តុលាការកាំពូល សូមពលាកពមតត ពបើកសវន្ទការពលើសាំនុាំពរឿងអនកស្សី បុប្ផផ  ពោយមិនមានការពនា
ពពល ពហើយពលើកខលងការពចាទរបកាន់ខដលមិនរតឹមរតូវមកពលើអនកស្សី។ 
 
សកមមភាពពដើមបីបរសិាថ ន និងសហគមន៍ (AEC) 
សហគមន៍ស្សីពដើមបីការអភិវឌ្ឍន៍និងពសរភីាព 
គណៈកមមធិការស្រសតីកមពុជា (CAMBOW) 
បណាត ញកមមករពធវើការតមផទោះ (CDWN) 
សហព័នធសហ ីព កមមករចាំណីអាហារ និងពសវាកមម (CFSWF) 

សមាគមមន្តនតីរា ការកមពុជា (CICA) 
សមព័នធខែមរ ាំពរឿន និងការពារសិទិធមនុសណ លីកាដូ (LICADHO) 

គណៈកមមធិការថ្នអងគការមិនខមនរោឋ ភិប្ផលកមពុជាពដើមបីអនុសញ្ញដ     



ថ្នការលុបបាំប្ផត់រាល់ទរមង់ថ្នការពរ ើសពអើងពលើស្រសតីពភទ (NGO-CEDAW) 
ម ឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍កមមករកមពុជា (CWCD) 
បណាត ញយុវ នកមពុជា (CYN) 
សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជា (CCFC)  
ម ឈមណឌ លអប់រ ាំចាប់សរមាប់សហគមន៍ (CLEC) 

បណាត ញសនតិភាពកមពុជា (CPN) 
សមធម៌កមពុជា (EC) 

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កសិករ (FDA) 
រកមុការង្ហរពិពសសសិទិធលាំពៅឋាន (HRTF) 
សមាគមរបជាធិបពតយយឯករា យថ្នពសដឋកិចចពរៅរបព័នធ (IDEA) 
លីកាដូ កាណាោ (LC) 

រកមុតន្តនតីយុវយ័ន្ទាំសារ (MB) 
ចលន្ទរបជាពលរដឋសរមាប់ការផ្ទល ស់បតូរ (PAC) 

សមាគមធាងពតន ត (STT) 

ចលន្ទសងគមពដើមបីការផ្ទល ស់បតូរ (SAC) 
អងគការស្រសតីខែមរ 
បណាត ញការង្ហរស្សីរបួរមួគាន  (WNU) 
ម ឃមណឌ លពត៌មានសរមាប់កមមករ (WIC) 


