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នៅ�ច្បាក្នុី�ស្រ្តីប់កាៅ�មិិនុទទួលខុុ�ស្រ្តីត្តូវិ  
រាាល់់ទស្សសនៈៈ ល់ទធផល់រកឃើ�ើញ ឃើស្សចកី�ស្សនិៈ�ដ្ឋាាានៈ នៈ�ងអនៈុសាាស្សន៍ៈនាានាា ដែ�ល់បាានៈឃើរៀបរាាប់ឃើ�ាកិ�ងឯកសាារឃើនៈះ 
ពុុំ�ឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងអ�ពុំ�ទស្សសនៈៈរបស្ស់ INTERPOL, UN Women ឬ UNODC ឬក៏សាាាប័នៈថ្នាាាក់ជាាតិ� ថ្នាាាក់តិ�បន់ៈ ឬថ្នាាាក់
អនៈីរជាាតិ� ពាាក់ពុំ័នៈធណាាមួួយឃើ�ើយ។ ឃើ�អាាច�កស្រស្សង់ ឬផល់�តិឃើ�ើងវិិញនៈូវិខ្លឹះ�មួសាារនៃនៈឯកសាារឃើបាាះពុំុមួពឃើនៈះបាានៈ 
�រាាបណាាមាានៈកាារបញ្ចាំាាក់ពុំ�ស្របភពុំពុំ័តិ៌មាានៈ។

ពុំ័តិ៌មាានៈអ�ពុំ�ស្របពុំ័នៈធក�ណតិ់ទ�តាំា�ងពុំ័តិ៌មាានៈរួមួ (URL) នៈ�ង តិ�ណភ្ជាាាប់(Link)ឃើ�ានៈ�ងឃើ�ហទ�ពុំ័រឃើល់ើបណាាាញអី�នៈធឺឺណ�តិ
ដែ�ល់មាានៈឃើ�ាកិ�ងឯកសាារឃើបាាះពុំុមួភ កាាល់ពុំ�ឃើពុំល់ថ្មីី�ៗឃើនៈះមាានៈផីល់់ជូូនៈឃើ�ើមួី�ភ្ជាាពុំងាាយស្រស្សួល់របស្ស់អិកអាានៈ ឃើហើយ
ពុំ័តិ៌មាានៈទាំា�ងឃើនៈះមាានៈភ្ជាាពុំស្រតិ�មួស្រតិូវិ កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ដែ�ល់ឃើ�ឃើចញផ�ាយ។ INTERPOL នៈ�ងអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� 
មួ�នៈទទួល់ខ្លឹុស្សស្រតិូវិច�ឃើពាាះភ្ជាាពុំស្រតិ�មួស្រតិូវិរបស្ស់ពុំ័តិ៌មាានៈទាំា�ងឃើនាាះនាាឃើពុំល់ខាាងមួុខ្លឹ នៈ�ងច�ឃើពាាះខ្លឹះ�មួសាារនាានាារបស្ស់
ឃើ�ហទ�ពុំ័រខាាងឃើស្រ�ាណាាមួួយឃើ�ើយ។

នៅ�ច្បាក្នុី�ថ្លែ�ែងអំណរគុុណ
ឃើយើងខ្លឹំ��ស្សូមួដែថ្មីះងអ�ណរ�ុណច�ឃើពាាះសាាាប័នៈបូូល់�ស្សជាាតិ�ទាំា�ងអស់្ស ដែ�ល់បាានៈអនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយអិកស្ស�ក�ាស្រសាាវិស្រជាាវិ បាានៈ
ស្សមាាាស្សបុ�គល់�ករបស់្សខ្លឹះ�នៈ នៈ�ងជាាពុំ�ឃើស្សស្សអរ�ុណច�ឃើពាាះកាារិយាាល័់យកណាាាល់ថ្នាាាក់ជាាតិ�របស្ស់ INTERPOL នៈ�ង
មួន្ត្រីនៈី�ទ�នាាក់ទ�នៈង ដែ�ល់បាានៈស្សស្រមួបស្សស្រមួួល់នៈូវិរាាល់់កាារស្របាាស្រស្ស័យទាំាក់ទង នៈ�ងដែ�ល់បាានៈឃើរៀបច�កាារស្សមាាាស្ស។ មួន្ត្រីនៈី�
ទ�នាាក់ទ�នៈងថ្នាាាក់ជាាតិ�មួួយច�នៈួនៈ បាានៈឃើស្របើបណាាាញផ្ទាាាល់់ខ្លឹះ�នៈរបស់្សពុំួកឃើ�ឃើ�ើមួី�ឃើរៀបច�កាារស្សមាាាស្ស ឃើហើយឃើយើងខំ្លឹ��
ពុំ�តិជាាដែថ្មីះងអ�ណរ�ុណ�ល់់ពុំួកឃើ�ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស។

�ឃើស្រមាាងឃើនៈះ ទទួល់ហ�រញ្ញាបីទាំានៈឃើដ្ឋាាយច�តិីស្សបី�រស្សពុំ�រដ្ឋាាាភ�បាាល់នៃនៈស្របឃើទស្សកាាណាាដ្ឋាា។

ឃើយើងខ្លឹំ��ស្សូមួដែថ្មីះងអ�ណរ�ុណមួីងឃើទៀតិ ច�ឃើពាាះរដ្ឋាាាភ�បាាល់ជូបូុនៈដែ�ល់បាានៈផីល់់ហ�រញ្ញាបីទាំានៈ�ល់់ដែផិកនាានាានៃនៈ
កាារស្ស�ក�ាស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ នៈ�ងច�ឃើពាាះកាារស្រប�ក�ាឃើយាាបល់់ជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ងភ្ជាា��ឃើផសងៗឃើទៀតិ ចាាប់តាំា�ងពុំ�
��ណាាក់កាាល់��បូងនៃនៈ�ឃើស្រមាាង ដែ�ល់ឃើរៀបច�ឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយ UN Women នៈ�ង UNODC។

© ២០២០ អងគកាារបូូល់�ស្សស្រពុំហីទណឌអនៈីរជាាតិ� (INTERPOL) ទ�ភ្ជាាាក់ងាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារផីល់់ស្ស�ទធ�អ�ណាាច

�ល់់ស្រស្សី� នៃនៈអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� (UN Women)  នៈ�ងកាារិយាាល់័យរបស់្សអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ស្របឆាំា�ងស្សី�ពុំ�បទឃើល់ីើស្ស នៈ�ង

ឃើស្រ�ឿងឃើញៀនៈ (UNODC)។

ឃើ�អាាចផល់�តិឃើ�ើងវិិញឯកសាារឃើបាាះពុុំមួភផ�ាយឃើនៈះ ទាំា�ងស្រស្សុង ឬ ដែផិកខ្លឹះះ នៈ�ងឃើ�ាកិ�ងទស្រមួង់ណាាមួួយ កិ�ងន័ៈយអប់រំ ឬមួ�នៈរកកនៃស្រមួ 

ឃើដ្ឋាាយមួ�នៈចាា�បាាច់មាានៈកាារអនៈុញ្ញាាាតិពុំ�ឃើស្សស្សពុំ�មាំាស់្សស្ស�ទធ�អិកនៈ�ពុំនៈធ �រាាបណាាមាានៈកាារបញ្ចាំាាក់ថ្នាាឯកសាារឃើនៈះ�ឺជាាស្របភពុំនៃនៈព័ុំត៌ិមាានៈ

ដែ�ល់ផល់�តិឃើ�ើងវិិញឃើនាាះ។ UNODC, UN Women នៈ�ង INTERPOL នៈ�ងរីករាាយកិ�ងកាារទទួល់យកឯកសាារថ្មីតិចមួះងនៃនៈកាា

រឃើបាាះពុំុមួភផ�ាយនាានាា ដែ�ល់ឃើស្របើស្របាាស្ស់ឯកសាារឃើបាាះពុំុមួភផ�ាយឃើនៈះឃើធឺើើជាាស្របភពុំពុំ័ត៌ិមាានៈ តាំាមួរយៈអី�ដែមួល់  CBT-SUNBIRD@

INTERPOL.INT, unodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org

ISBN: 978-974-680-448-6
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អងគកាៅរប់ូ�ល��ស្រ្តី�ហ្មមទណឌអនុីរជាៅត្តិ (INTERPOL) �ឺជាាអងគកាារបូូល់�ស្សអនៈីរជាាតិ�ធឺ�ជាាងឃើ�ប�ផុតិឃើ�ាឃើល់ើ
ពុំ�ភពុំឃើ�ាក។ អងគកាារឃើនៈះ មាានៈតិួនាាទ�ផ�ារភ្ជាាាប់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាបណាាាស្របឃើទស្សជាាស្សមាាជូ�កទាំា�ង១៩៤ របស្ស់
ខ្លឹះ�នៈ នៈ�ងជូួយពុំួកឃើ�កិ�ងកាារស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងបទឃើល់ីើស្សឆ្លុះះងដែ�នៈ ឃើ�ើមួី�ឃើធឺើើឱ្យយពុំ�ភពុំឃើ�ាកមាានៈស្សុខ្លឹស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំស្របឃើស្សើរ
ជាាងមួុនៈ។ ឃើ�ើមួី�ស្សឃើស្រមួចឃើ�ាល់ឃើ�ាឃើនៈះ INTERPOL អនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយស្របឃើទស្សទាំា�ងឃើនាាះបាានៈដែចករំដែល់ក នៈ�ងទទួល់បាានៈ
នូៈវិទ�នៈិនៈ័យអ�ពុំ�បទឃើល់ីើស្ស នៈ�ងឧស្រក��ឋជូនៈនាានាា ឃើហើយក៏បាានៈផីល់់នៈូវិកាារ�ា�ស្រទដែផិកបឃើចេកឃើទស្ស នៈ�ងដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ 
ក៏�ូចជាាកាារកសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់ផងដែ�រ។

កាារស្ស�ក�ាស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ �ជឺាាដែផិកមួួយនៃនៈ�ឃើស្រមាាង Project Sunbird ជាា��នៈ�ផី�ចឃើផីើមួរយៈឃើពុំល់ប�ឆាំាា� (២០១៧-
២០២០) ដែ�ល់ទទលួ់បាានៈកាារ�ា�ស្រទឧបតិិមួភពុំ�រដ្ឋាាាភ�បាាល់របស្សស់្របឃើទស្សកាាណាាដ្ឋាា កិ�ងឃើ�ាល់ប�ណងបឃើងើើនៈជូ�នាាញរបស់្ស
មួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�ស្ស តាំាមួស្របឃើទស្សទូទាំា�ងស្សមាា�មួស្របជាាជាាតិ�ឃើ�ាតិ�បនៈអ់ាាស្សុ�អាាឃើ�យិ ៍ (អាាសាាានៈ) កិ�ងកាារស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងអ�ឃើពុំើ
ឃើភរវិកមីួ នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សដែ�ល់មាានៈអងគកាារចាាត់ិតាំា�ង។ �ឃើស្រមាាងឃើនៈះ ស្រតូិវិបាានៈដែបងដែចកជាាបួនៈស្សស្សរស្សមីួភ៖ (១) ល់�ហាាតិ់
ស្សមួយទុធឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំស្របតិ�បតីិ�កាាររក�ាស្សនីៈ�ស្សខុ្លឹតាំាមួស្រពុំ�ដែ�នៈអនីៈរជាាតិ� (២) ស្សមួតិភិ្ជាាពុំរក�ាស្សណាាាបធ់្នាាាប់ 
រមួួមាានៈ វិ�គបណា�ះបណាាាល់ស្សី�ពុំ�កាារឃើស្របើស្របាាស្ស ់ស្របព័ុំនៈធទ�និៈន័ៈយស្រពុំហទីណឌរបស្ស ់INTERPOL ជូ�នាាញវិិភ្ជាា� ទ�និៈន័ៈយ នៈ�ង
ជូ�នាាញឃើស្សី�បអឃើងើតិ ស្របឆាំា�ងអ�ឃើពុំើឃើភរវិកមីួ (៣) ឃើកាាស្សល់យវិិចយ័ដែ�ល់ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើកាារអភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញរបស់្សមួន្ត្រីនីៈ�អនុៈវិតីិច�ាប់
ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈឃ់ើនៈះ នៈ�ង (៤) ស្រស្សី�កិ�ងវិិស្សយ័រក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប ់ ដែ�ល់ស្របមូួល់ផំ��ស្រស្ស�ជីាាអិក��កនាា�កិ�ងវិិស្សយ័រក�ាស្សណាាាប់
ធ្នាាាបន់ាាឃើពុំល់បចេ�បីនិៈ នៈ�ងអនាា�តិ ឃើ�ើមួី�ចូល់រមួួកិ�ងកមីួវិិធឺ�អភ�វិឌ័ឍន៍ៈភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា� នៈ�ងជូ�នាាញស្រ�ប់ស្រ�ងរបស់្សពុំកួឃើ� 
នៈ�ងមាានៈឃើ�ាល់ប�ណងឃើល់ើកកមួពស្សស់្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាតាំាមួសាាាបន័ៈអនុៈវិតីិច�ាបកិ់�ងតិ�បន់ៈ។ ឯកសាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ 
�ជឺាាដែផិកមួួយនៃនៈស្សស្សរស្សមីួភទ�បួនៈ ឃើហើយនៈ�ងស្រតិវូិឃើស្របើស្របាាស្សស់្សស្រមាាប់ឃើរៀបច�កាារ�ា�ស្រទ�ល់ក់ាារកសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំឱ្យយច�
ឃើ�ាល់ឃើ�ា ដែ�ល់ INTERPOL ផីល់�់ល់ប់ណាាាស្របឃើទស្សនាានាាកិ�ងតិ�បន់ៈនាាឃើពុំល់អនាា�តិ�៏ខ្លឹះ�ខាាងមុួខ្លឹឃើនៈះ។

ទ�ភ្នាាៅក្នុ់ងាៅរនៅលើក្នុក្នុមិព�់�មិភ្នាៅ�នៅយនុឌ័័រ នុិងកាៅរផ្តីល់�ិទិិអំណាៅច្បាដល់ស្រ្តី�ី� នៃនុអងគកាៅរ�ហ្មស្រ្តីប់ជាៅជាៅត្តិ (UN 
Women) នុិង  (UN Women) �ឺជាាទ�ភ្ជាាាក់ងាារមួួយរបស្ស់អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ដែ�ល់ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើកាារឃើល់ើកកមួពស្ស់
ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារផីល់់ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រសី្ស�។ ឃើ�ើមួី�អាាចស្សឃើស្រមួចឃើ�ាល់ឃើ�ាឃើនៈះ UN Women ជូ�រុញ
ឱ្យយមាានៈកាារអនៈុវិតិីស្សីង់ដ្ឋាារ ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈទទួល់សាាាល់់ជាាអនៈីរជាាតិ�អ�ពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ឃើហើយបាានៈផីល់់កាារ
�ា�ស្រទ�ល់ស់្របឃើទស្សនាានាាកិ�ងកាារអនៈុវិតិីស្សីង់ដ្ឋាារទាំា�ងឃើនាាះ តាំាមួរយៈកាារប�ដែបះងស្សីង់ដ្ឋាារទាំា�ងឃើនៈះឃើ�ាជាាច�ាប់ 
ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងឃើស្សវាាស្សស្រមាាប់អនៈុវិតិីនៈ៍។ ទ�ភ្ជាាាក់ងាារឃើនៈះឃើស្របើស្របាាស្ស់បទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ ពុំ�តាំាមួបណាាា
ស្របឃើទស្សនាានាា ឃើ�ើមួី�ឃើរៀបច�ក�ចេស្រពុំមួឃើស្រពុំៀងអ�ពុំ�បទដ្ឋាាានៈស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រថ្មីី�ៗ នៈ�ងតាំាមួរយៈទ�នាាក់ទ�នៈងរបស់្សខ្លឹះ�នៈ
ជាាមួួយនៈ�ងទ�ភ្ជាាាក់ងាារ�នៃទឃើទៀតិ កិ�ងស្រកបខ្លឹណឌអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� ឃើហើយទ�ភ្ជាាាក់ងាារឃើនៈះ បាានៈតិមួើល់់ស្សមួភ្ជាាពុំ
ឃើយនៈឌ័័រជាាស្សិ�ល់នៃនៈស្សស្សរស្សីមួភទាំា�ងប�នៃនៈ��ឃើណើរអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ជាាស្សកល់ ដែ�ល់រួមួមាានៈ ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�សុ្សខ្លឹ 
ស្ស�ទធ�មួនៈុស្សស នៈ�ងកាារអភ�វិឌ័ឍស្របកបឃើដ្ឋាាយច�រភ្ជាាពុំ។

កាៅរិយាៅល័យអងគកាៅរ�ហ្មស្រ្តីប់ជាៅជាៅត្តិ�ី���ស្រ្តីប់ឆាំៅំងប់ទនៅលមើ� នុិងនៅស្រ្តីគុឿងនៅ�ៀនុ (UNODC) ឃើធឺើើកាារជាាមួួយរ�ឋ
ជាាស្សមាាជូ�កឃើ�ាជូុ�វិិញពុំ�ភពុំឃើ�ាកឃើ�ើមួី�ឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះកាារ��រាាមួក�ដែហងបឃើងើើតិឃើដ្ឋាាយឃើស្រ�ឿឃើញៀនៈ បទឃើល់ីើស្ស នៈ�ង
ឃើភរវិកមួី។ ឃើ�ាតិ�បនៈ់អាាស្សុ�អាាឃើ�ិយ៍ អងគកាាររបស្ស់ឃើយើងមាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំពុំ�ឃើស្សស្ស ឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ�ល់់ស្រកបខ្លឹណឌរបស្ស់
អាាសាាានៈ ស្សស្រមាាប់កាារឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាា ដែ�ល់បងើឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយបទឃើល់ីើស្សឆ្លុះះងដែ�នៈដែ�ល់មាានៈ
អងគកាារចាាតិ់តាំា�ង នៈ�ងឃើ�ើមួី�ឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្របព័ុំនៈធយុតិី�ធឺមួ៌ នៈ�ងនៈ�តិ�រ�ឋ។ ក�ចេស្រប�ងដែស្របងពុំហុភ្ជាា��ទាំា�ងឃើនៈះ ប�ឃើពុំញនាាទ�ជាា
មួូល់ដ្ឋាាានៈស្រ��ះស្សស្រមាាប់ក�ចេស្សហស្របតិ�បតិី�កាារថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ នៈឃើយាាបាាយ ស្សងគមួ នៈ�ងឃើស្ស�ឋក�ចេ។

ឃើដ្ឋាាយដែផែកឃើល់ើបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈជាាឃើស្រចើនៈកិ�ងកាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ក�ចេស្សហស្របតិ�បតិី�កាារដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹនៈឃើយាាបាាយកាានៈ់ដែតិ
ឃើស្រចើនៈឃើ�ើង UNODC �ឺជាាជូឃើស្រមួើស្សស្សើ័យស្របវិតិី� កិ�ងកាារ��កនាា�កាារអនៈុវិតិីឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សរួមួស្សី�ពុំ�ភ្ជាាពុំជាានៃ��ូ
ស្សុ�ជូឃើស្រ�ារវាាងអាាសាាានៈ នៈ�ងអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�។ UNODC បាានៈឃើធឺើើកាារស្រសាាវិស្រជាាវិ នៈ�ងឃើរៀបច�ស្រកបខ្លឹណឌជូ�នៈួយ
ដែផិកបឃើចេកឃើទស្សដែ�ល់បឃើងើើតិឃើ�ើង ឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ�ល់់រ�ឋជាាស្សមាាជូ�កកិ�ងកាារឃើល់ើកកមួពស់្សស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារ
ផីល់់ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រស្សី� ឃើ�ាឃើស្រកាាមួស្សស្សរស្សីមួភទាំា�ងប�របស្ស់ស្សមាា�មួអាាសាាានៈ។

UNODC ទទួល់សាាាល់់ថ្នាា ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារផីល់់ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រស្សី� នៈ�ងឃើកីងស្រស្ស� នៈ�ងរួមួច�ដែណក�៏ស្ស�ខាានៈ់
�ល់់កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់វិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំ កិ�ងកាារស្សឃើស្រមួច ឃើ�ាល់ឃើ�ាអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ស្របកបឃើដ្ឋាាយច�រភ្ជាាពុំទាំា�ងអស់្ស។ តាំាមួរយៈ
ស្សកមួីភ្ជាាពុំកសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំនាានាារបស្ស់ឃើយើង ឃើយើងក�ពុំុងឃើធឺើើកាារឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈកាារចូល់រួមួ នៈ�ងកាារកាានៈ់តួិនាាទ�ជាា
អិក��កនាា�របស្ស់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� តាំាមួសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់។ ជាាងឃើនៈះឃើ�ាឃើទៀតិ ស្សកមួីភ្ជាាពុំទាំា�ងឃើនៈះអាាចឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�ជូួរមួុខ្លឹ 
កាានៈ់ដែតិអាាចឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះតិស្រមួូវិកាាររបស្ស់ស្រស្ស�ី នៈ�ងឃើកីងស្រស្ស�ឃើ�ាកិ�ងបរិបទនៃនៈកាាររតិ់ពុំនៈធជូនៈឃើទស្សនៈីរស្របឃើវិស្សនៈ៍ នៈ�ង
បទឃើល់ីើស្សឆ្លុះះងដែ�នៈ។
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ប់ុ�វក្នុថាៅ
កាារចូល់រួមួស្របកបឃើដ្ឋាាយអតិិនៈ័យរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងវិិស័្សយអនៈុវិតិីច�ាប់ ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ទទួល់សាាាល់់ជាាស្សកល់ថ្នាា មាានៈ

សាារៈស្ស�ខាានៈ់កិ�ងកាារឃើល់ើកកមួពស់្សស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំនៃនៈកាារអនៈុវិតិីច�ាប់។ ឃើដ្ឋាាយសាារល់កខណៈនៃនៈ

កាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ បទឃើល់ីើស្ស នៈ�ងកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិឃើល់ើបទឃើល់ីើស្ស នៈ�ងជូនៈឃើលី់ើស្ស ឃើ�ាដែតិបនៈីវិិវិឌ័ឍឃើ�ាមួុខ្លឹ 

មាានៈកាារបឃើងើើនៈកាារយកច�តិីទុកដ្ឋាាក់ឃើល់ើទ��ឋភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ កិ�ងទឃើងើើរបស្ស់ជូនៈឃើល់ីើស្ស នៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស ផល់បូះពាាល់់

ឃើល់ើជូនៈរងឃើស្រ�ាះ នៈ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំស្របតិ�បតិី�កាារដែ�ល់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ស្រតិូវិមាានៈ ឃើ�ើមួី�ឃើធឺើើកាារវិិភ្ជាា� ឃើស្សី�បអឃើងើតិ នៈ�ង

ស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងបទឃើល់ីើស្សកិ�ងស្រស្សុក នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សឆ្លុះះងដែ�នៈ។

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ដែ�ល់ឃើធឺើើកាារស្របកបឃើដ្ឋាាយបរិយាាប័នៈិ នៈ�ងជូួយឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�អាាចប�ឃើពុំញកាារងាារឃើ�ាស្រ�ប់កស្រមួ�តិ 

នៈ�ងស្រ�ប់ជូ�នាាញ �ឺជាាសាាាប័នៈដែ�ល់តិ�ណាាងឱ្យយស្សហ�មួនៈ៍ដែ�ល់ខ្លឹះ�នៈផីល់់ឃើស្សវាាឱ្យយបាានៈកាានៈ់ដែតិស្របឃើស្សើរ។ ឃើ�ាឃើពុំល់

ដែ�ល់សាាធ្នាារណជូនៈឃើជូឿថ្នាា សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់របស្ស់ពុំួកឃើ� តិ�ណាាងឱ្យយពុំួកឃើ� យល់់ពុំ�ពុំួកឃើ� នៈ�ងឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះ

តិស្រមូួវិកាាររបស្ស់ពុំួកឃើ� ឃើហើយឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់ស្សហ�មួនៈ៍��តិថ្នាាអាាជាាាធឺរមាានៈភ្ជាាពុំយុតិី�ធឺមួ៌ ស្រស្សបច�ាប់ នៈ�ងមាានៈ

�ណឃើនៈយយភ្ជាាពុំ ឃើនាាះវាានៈ�ងបឃើងើើនៈជូ�ឃើនៈឿទុកច�តិីឃើល់ើសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ងបណា�ះទ�នៈុកច�តិីរបស្ស់សាាធ្នាារណៈជូនៈ

ច�ឃើពាាះរដ្ឋាាាភ�បាាល់។ កាារឆ្លុះះងរាាល់ដ្ឋាាល់ជាាស្សកល់នៃនៈជូ�ងឺកូវិី�-១៩ បាានៈបឃើងើើនៈកាារយល់់��ងអ�ពុំ�តិួនាាទ�នៃនៈកាារងាារ

រក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងវិិស័្សយសុ្សខ្លឹភ្ជាាពុំសាាធ្នាារណៈ។ កាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ដែ�ល់ឃើឆ្លុះះើយតិប

ច�ឃើពាាះឃើយនៈឌ័័រកិ�ងអ���ងឃើពុំល់មាានៈជូ�ងឺរាាតិតិ�ាតិ �ឺជាាឃើរឿងចាា�បាាច់ ឃើស្រពាាះថ្នាាកាារប�ទស្រពុំ�ដែ�នៈ នៈ�ងកាារប�ទស្សហ�មួនៈ៍ 

ឃើ�ើមួី�ស្រ�ប់ស្រ�ង នៈ�ងទប់សាាាតិ់កាាររីករាាល់ដ្ឋាាល់នៃនៈជូ�ងឺកូវិី�-១៩ មាានៈផល់បូះពាាល់់យាាាងខាំា�ង�ល់់បទឃើល់ីើស្សធឺងនៈ់ធឺងរ

ដែ�ល់បងើផល់បូះពាាល់់ឃើល់ើស្រស្សី� �ូចជាា កាារជូួញ�ូរមួនៈុស្សស នៈ�ងកាាររំឃើ�ាភប�ពាានៈកិ�ងស្រ�ួសាារជាាឃើ�ើមួ។

រ�ឋជាាស្សមាាជូ�កនៃនៈស្សមាា�មួស្របជាាជាាតិ�អាាស្សុ�អាាឃើ�ិយ៍ (អាាសាាានៈ) កាានៈ់ដែតិមាានៈកាារឃើបីជាាាច�តិី ឃើ�ើមួី�កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់នៈូវិ

កាារចូល់រួមួ នៈ�ងភ្ជាាពុំជាាអិកតិ�ណាាងស្របកបឃើដ្ឋាាយអតិិនៈ័យរបស្ស់ស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតីិច�ាប់។ ឃើ�ាតាំាមួស្របឃើទស្ស

ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើធឺើើកាារស្សទង់មួតិ� មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�ជាាឃើស្រចើនៈនាាក់��តិថ្នាា មាានៈកាារ�ា�ស្រទជាាងមួុនៈ�ល់់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារ

ផីល់់តិួនាាទ� នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី� ជូនូៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈរបស្ស់ពុំួកឃើ�ឃើ�។ ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស បណាាា

ស្របឃើទស្សជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈមួួយច�នៈួនៈ បាានៈចាាតិ់វិិធ្នាានៈកាារស្ស�ខាានៈ់ៗកិ�ងកាារល់ុបប�បាាតិ់កាារឃើរើស្សឃើអើងមួកឃើល់ើស្រស្សី�

កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ ដែ�ល់ស្រស្សបតាំាមួកាារឃើបីជាាាច�តិីរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈឃើស្រកាាមួអនៈុស្សញ្ញាាាស្សី�ពុំ�កាារល់ុបប�បាាតិ់រាាល់់ទស្រមួង់នៃនៈ

កាារឃើរើស្សឃើអើងមួកឃើល់ើស្រស្សី� (CEDAW)។

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះដែ�ល់បាានៈឃើធឺើើឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយអងគកាារបូូល់�ស្សស្រពុំហទីណឌអនៈីរជាាតិ� (INTERPOL) អងគភ្ជាាពុំរបស្ស់

អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ឃើ�ើមួី�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារផីល់់ស្ស�ទធ�អ�ណាាច�ល់់ស្រស្សី� (UN Women) នៈ�ងកាារិយាាល់័យ

អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ស្សី�ពុំ�ឃើស្រ�ឿងឃើញៀនៈ នៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស (UNODC) បាានៈស្ស�ក�ាដែស្សើងយល់់ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ង

ទស្សសនៈៈរបស្ស់ស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្សជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាានៈ់ខ្លឹពស់្សស្រ�ប់ល់�ដ្ឋាាប់ថ្នាាាក់មួកពុំ�តិ�បនៈ់អាាសាាានៈ។ កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈ

ឃើស្សិើនូៈវិអនៈុសាាស្សនៈ៍នាានាាឃើ�ើមួី�ជូួយរ�ឋជាាស្សមាាជូ�ករបស់្សអាាសាាានៈ នៃ��ូពាាក់ពុំ័នៈធស្ស�ខាាន់ៈៗ នៈ�ងនៃ��ូស្សនៈទនាានាានាា

ឃើ�ើមួី�ដែស្របកាំាយកាារឃើបីជាាាច�តិីកិ�ងកាារ�ា�ស្រទ�ល់់កាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ ឱ្យយឃើ�ាជាាវិិធ្នាានៈកាារ

ជាាក់ដែស្សីងស្ស�ឃើ�ាជូ�រុញបដែនៈិមួឃើទៀតិនៈូវិបរិយាាកាាស្សដែ�ល់មួ�នៈមាានៈកាារឃើរើស្សឃើអើងឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់។

ឃើ�ាឆាំាា�២០២០ ខ្លឹណៈដែ�ល់ឃើយើងស្របាារពុំធខ្លឹួបឃើល់ើកទ�២០ នៃនៈឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចឃើល់ខ្លឹ ១៣២៥ (២០០០) របស្ស់

ស្រកុមួស្រប�ក�ាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ស្សី�ពុំ� ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ ឥ��វិឃើនៈះជាាឃើពុំល់ឃើវិ�ាដែ�ល់ឃើយើង

ស្រតិូវិយកច�តីិទុកដ្ឋាាក់ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយរាាល់់ឧបស្ស�គនាានាាដែ�ល់ឃើ�ាដែតិឃើកើតិមាានៈច�ឃើពាាះកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាារ

អនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ រួមួទាំា�ងកាារឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងល់កខខ្លឹណឌកាារងាារស្សស្រមាាប់ស្រស្សី� 

ដែ�ល់បាានៈរាារាា�ង�ល់់កាារចូល់រួមួយាាាងឃើពុំញឃើល់ញ នៈ�ងឃើស្សីើភ្ជាាពុំ�ាារបស្ស់ស្រស្សី�។ វាាក៏ជាាឃើពុំល់ឃើវិ�ាដែ�ល់ឃើយើងស្រតូិវិ

ពុំឃើនៈះ�នៈឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីដែ�ល់មាានៈកាារ��តិ�ូរពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ើមួី�ផីល់់ជាាមួូល់ដ្ឋាាានៈស្រ��ះស្សស្រមាាប់កាារ

បនៈីចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ ស្រតិួស្សស្រតាំាយផះ�វិឱ្យយស្រស្សី�កាានៈ់តិួនាាទ�ជាាអិក��កនាា� នៈ�ងកាារដ្ឋាាក់ឱ្យយស្រសី្ស�

ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�កិ�ងកាារងាារជូ�នាាញ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ឯកសាារឃើនៈះ �ឺជាាស្សកខ�ភ្ជាាពុំមួួយបញ្ចាំាាក់ពុំ��ុណតិនៃមួះនៃនៈក�ចេស្សហស្របតិ�បតិី�កាាររវាាងអងគកាារអនៈីរជាាតិ� ជូុ�វិិញបញ្ចាំាា
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មួូល់ដ្ឋាាានៈស្សស្រមាាប់ក�ចេពុំ�ភ្ជាាក�ាស្របកបឃើដ្ឋាាយដែផះផ្ទាាាជាាបនៈីបនាាាប់រវាាងសាាាប័នៈរបស្ស់ឃើយើងឃើល់ើស្របធ្នាានៈបទឃើនៈះ។ ឃើយើង

ស្សងឹ�មួថ្នាាកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ នៈ�ងអនៈុសាាស្សនៈ៍របស្ស់កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ នៈ�ងកាំាយជាាធឺនៈធ្នាានៈ�៏មាានៈសាារស្របឃើយាាជូន៍ៈស្សស្រមាាប់

អិកតាំាក់ដែតិងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងអិកអនៈុវិតិីឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយស្សី�ពុំ�កាារអនៈុវិតិីច�ាប់ ក៏�ូចជាាអងគកាារថ្នាាាក់តិ�បន់ៈ 

នៈ�ងថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ� ឃើហើយស្សងឹ�មួថ្នាាតាំាមួរយៈកាារបនៈីជូ�រុញកាារចូល់រួមួស្របកបឃើដ្ឋាាយអតិិនៈ័យរបស្ស់ស្រស្សី� ឃើ�ាកិ�ង

កាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាស្រ�ប់កស្រមួ�តិ នៈ�ងស្រ�ប់តិួនាាទ� ស្សហ�មួនៈ៍នៈ�ងទទួល់បាានៈនៈូវិកាារបឃើស្រមួើ នៈ�ងកាារពាារល់ែស្របឃើស្សើរ

ជាាងមួុនៈ។

ជាាចុងឃើស្រកាាយ ឃើយើងខ្លឹំ��ស្សូមួដែថ្មីះងអ�ណរ�ុណ�ល់់រដ្ឋាាាភ�បាាល់នៃនៈស្របឃើទស្សកាាណាាដ្ឋាា ដែ�ល់បាានៈផលី់់កាារ�ា�ស្រទយាាាង

ស្សបី�រស្ស នៈ�ងស្សូមួដែថ្មីះងអ�ណរ�ុណ�ល់ស់ាាាប័នៈបូូល់�ស្ស នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សទាំា�ងអស្ស់ដែ�ល់បាានៈចូល់រួមួច�ដែណកកិ�ង

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ តាំាមួមួឃើធឺោាបាាយឃើផសងៗ។

Jorge Fainstein  

Day Gastrell 

ឃើ�ាកនាាយកស្សី�ទ� 

នាាយកដ្ឋាាានៈបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ង

កសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ នៃនៈសាាាប័នៈ

ស្សកល់ឃើ�ើមួី�នៈវាានៈុវិតិីនៈ៍ របស្ស់ 

INTERPOL 

Mohammad Naciri

ឃើ�ាក 

នាាយក UN Women ស្របចាា�តិ�បនៈ់

អាាស្សុ� នៈ�ងបាាាស្សុ�ហើ�ក

Jeremy Douglas

ឃើ�ាក 

តិ�ណាាង UNODC ស្របចាា�តិ�បនៈ់

អាាស្សុ�អាាឃើ�ិយ៍ នៈ�ងបាាាស្សុ�ហើ�ក

អក្នុសរកាៅត្ត់ នុិងពាៅក្នុយកាៅត្ត់

ASEAN  អាាសាាានៈ ស្សមាា�មួស្របជាាជាាតិ�អាាស្សុ�អាាឃើ�ិយ៍

CEDAW  អនៈុស្សញ្ញាាាស្សី�ពុំ�កាារលុ់បប�បាាតិ់រាាល់់ទស្រមួង់នៃនៈកាារឃើរើស្សឃើអើងមួកឃើល់ើស្រស្សី�

GCE O Level វិិញ្ញាាាបនៈបស្រតិនៃនៈកស្រមួ�តិធឺមួីតាំានៃនៈកាារអប់រំ

INTERPOL អងគកាារបូូល់�ស្សស្រពុំហីទណឌអនៈីរជាាតិ�

PNP  បូូល់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈ

OSCE  អងគកាាររក�ាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ នៈ�ងក�ចេស្សហស្របតិ�បតិី�កាារឃើ�ាអឺរុុប

SGD  �ុ�ំារស្ស�ងហបុរី

UNODC  កាារិយាាល់័យរបស្ស់អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ស្របឆាំា�ង ស្សី�ពុំ� នៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស នៈ�ងឃើស្រ�ឿងឃើញៀនៈ

UN Women ទ�ភ្ជាាាក់ងាារឃើល់ើកកមួពស់្សស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារផីល់់ស្ស�ទធ�អ�ណាាច�ល់់ស្រស្សី� នៃនៈអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� នៈ�ង

USD  �ុ�ំារស្សហរ�ឋអាាឃើមួរិក
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នៅ�ច្បាក្នុី��នៅងេប់រួមិ
កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះស្ស�ក�ាដែស្សើងយល់់អ�ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងទស្សសនៈៈរបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�មួកពុំ�ទូទាំា�ងតិ�បនៈ់

អាាសាាានៈ។ កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ ពុំោាយាាមួដែស្សើងយល់់ឱ្យយកាានៈ់ដែតិច�ាស់្សអ�ពុំ�ឱ្យកាាស្ស នៈ�ងបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាាដែ�ល់

ពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ងអិកតិ�ណាាងស្រស្សី� តិួនាាទ� នៈ�ងកាារចូល់រួមួស្របកបឃើដ្ឋាាយអតិិនៈ័យរបស្ស់ស្រសី្ស�កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ង

ផីល់់នៈូវិអនៈុសាាស្សនៈ៍ជាាបនៈីបនាាាប់ស្សស្រមាាប់ស្សកមួីភ្ជាាពុំកសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ នៈ�ងបណា�ះបណាាាល់នាាឃើពុំល់អនាា�តិ 

ឃើ�ើមួី�ឃើល់ើកកមួពស្ស់កាារចូល់រួមួរបស់្សស្រស្សី�បដែនៈិមួឃើទៀតិ។ កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះស្រតិូវិបាានៈឃើរៀបច�ឃើ�ើងជាា�ឃើស្រមាាងរួមួ�ាារវាាង 

INTERPOL, UN Women នៈ�ង UNODC ចាាប់ពុំ�ឆាំាា�២០១៩ �ល់ឆ់ាំាា�២០២០។

នៅ�ច្បាក្នុី��នៅងេប់អំ��លទិផ្តលនៃនុកាៅរស្រ្តីស៊ាៅវិស្រ្តីជាៅវិ

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ តិ�ណាាងស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ ឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិទាំាបឃើ�ាឃើ�ើយ។ ស្សិ�តិ�ឃើយនៈឌ័័របាានៈ

បងាាាញថ្នាា ស្រស្សី�មាានៈច�នួៈនៈស្របមាាណពុំ� ៦ ឃើ�ា ២០ ភ្ជាា�រយនៃនៈកមំាា�ងស្សរុបកិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។១ ខ្លឹណៈដែ�ល់មាានៈ

ឧទាំាហរណ៍នាានាាអ�ពុំ�ស្រស្សី�ដែ�ល់បាានៈទទួល់ឃើជាា�ជូ័យកិ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈៈខ្លឹពស្ស់ៗក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏អិក��កនាា�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ជាា

ស្រស្សី� ឃើ�ាដែតិកស្រមួមាានៈណាាស្ស់។ ឃើទាំាះជាាយាាាងណាាក៏ឃើដ្ឋាាយ មាានៈកាារស្សឃើស្រមួចបាានៈវិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំមួួយច�នៈួនៈ ឃើ�ើមួី�ផីល់់កាារ

បណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងដ្ឋាាក់ស្រស្សី�ឱ្យយកាានៈ់តិួនាាទ� នៈ�ងអាាចចូល់រួមួឃើ�ាកិ�ងកងកមាំា�ងជូ�នាាញចស្រមួុះ ឃើ�ាមួុខ្លឹតិ�ដែណង��បូង 

នៈ�ងមួុខ្លឹតិ�ដែណងជាាអិកស្រ�ប់ស្រ�ងថ្នាាាក់កណាាាល់។

ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់មាានៈកាារផ្ទាំាស់្សបី�រខ្លឹះះឃើ�ាកិ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារបណា�ះបណាាាល់ កាារផីល់់តិួនាាទ� នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើង

ឋាានៈនៈរីស្សកី�របស្ស់ស្រស្សី�ឃើ�ាថ្នាាាក់ជាាតិ�ក៏ឃើដ្ឋាាយ ជាាទូឃើ�ាមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�មួកពុំ�ស្របឃើទស្សឃើផសងៗកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈ

ឃើរៀបរាាប់ស្របហាាក់ស្របដែហល់�ាាអ�ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងឧបស្ស�គនាានាា នៈ�ងស្រស្សឃើ�ៀង�ាាជាាមួួយនៈ�ងអើ�ដែ�ល់បាានៈ

ឃើល់ើកឃើ�ើងជាាអនៈីរជាាតិ�ផងដែ�រ។ ជាាទូឃើ�ា ច�ណុចទាំា�ងឃើនៈះ �ឺពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ងទស្សសនៈៈដែ�ល់យល់់ថ្នាាកាាយស្សមួីទាំា នៈ�ង

ទ�ហ�រាាងកាាយ (តិួយាាាងកមួពស់្ស នៈ�ងទមួងនៈ់អបីបរមាា) �ឺជាាកតាំាាចាា�បាាច់ ឃើ�ើមួី�ឃើធឺើើជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស បទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ង

ផិត់ិ��នៈ�តិ ទាំាក់ទងនៈ�ងតិួនាាទ�របស់្សស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងស្សងគមួដែ�ល់រឹតិតិី�តិកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី� កិ�ងកាារងាារឃើ�ាកស្រមួ�តិវិិជាាាជូ�វិៈ 

នៈ�ងកាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិ អ�ពុំ�ថ្នាាឃើតិើភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា�“�៏ល់ែ” កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់មាានៈល់កខណៈដែបបណាា។

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះបាានៈរកឃើ�ើញនៈូវិវិិស្ស័យមួួយច�នៈួនៈ ដែ�ល់ស្រសី្ស�បាានៈចូល់រួមួច�ដែណកយាាាងស្ស�ខាានៈ់កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ 

ដែ�ល់ស្រស្សឃើ�ៀងនៈ�ងរបាាយកាារណ៍អនៈីរជាាតិ�ដែ�រ។ របាាយកាារណ៍ទាំា�ងឃើនាាះ រួមួមាានៈភ្ជាាពុំល់ែស្របឃើស្សើរកិ�ងកាារឃើឆ្លុះះើយតិប

ច�ឃើពាាះបទឃើល់ីើស្សផះ�វិឃើភទ នៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ ភ្ជាាពុំស្របឃើស្សើរឃើ�ើងនៃនៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្របស្ស�ទធផល់នៃនៈស្របតិ�បតិី�កាារ កាារកសាាង

ទ�នុៈកច�តិីរបស្ស់ស្សហ�មួនៈ៍ នៈ�ងកាារបឃើងើើនៈកាារយល់�់�ងអ�ពុំ�ភ្ជាាពុំស្រស្សបច�ាប់នៃនៈសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់។

កាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ� នុិងកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅល

• ស្របឃើទស្សភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈមាានៈកូតាំា ឬច�ណុចឃើ�ាផះ�វិកាារ ស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្រស្សី� ឬអិកតិ�ណាាងជាាស្រស្សី�ទូឃើ�ា ជាា

ធឺមួីតាំាឃើ�ាចឃើនាំាះពុំ� ១០ ឃើ�ា ៣០ភ្ជាា�រយ។ ឃើ�ាកិ�ងបណាាារ�ឋជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈមួួយច�នៈួនៈ កូតាំាមួុខ្លឹងាារ ១០ 

ភ្ជាា�រយ ជាាច�នៈួនៈអតិ�បរមាាស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សជាាឃើរៀងរាាល់់ឆាំាា� ខ្លឹណៈដែ�ល់ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស

ឃើផសងឃើទៀតិ មាានៈកាារបស្រមួុងទុកភ្ជាា�រយអបីបរមាា ស្សស្រមាាប់មួុខ្លឹតិ�ដែណងដែតិមួីង។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ កូតាំា ឬឃើ�ាល់ឃើ�ា

មួួយ អាាចស្រតូិវិបាានៈអនៈុវិតិីឃើ�ាតាំាមួមួុខ្លឹតិ�ដែណង ឬអងគភ្ជាាពុំមួួយជាាក់�ាក់ ជាាឧទាំាហរណ៍ តិួនាាទ�ជាានាាយករង 

ឬឃើ�ាកិ�ងអងគភ្ជាាពុំអងគរកស។

• ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សមួួយច�នៈួនៈ សាាាប័នៈនាានាា បញ្ចាំាាក់ល់កខខ្លឹណឌស្សស្រមាាប់ដែតិស្រស្សី� �ូចជាា ល់កខខ្លឹណឌឃើ�ាល់�វិឃើ�ាឃើពុំល់

ដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ� ឃើហើយបនៈីឃើ�ាល់�វិរយៈឃើពុំល់បូុនាាានៈឆាំាា�បនាាាប់ពុំ�បញ្ចេប់កាារបណា�ះបណាាាល់ ឬក៏ស្រតិូវិឆ្លុះះងកាាតិ់កាារ

ឃើធឺើើឃើតិស្សីស្រពុំហីចាារី។

• កាារបណា�ះបណាាាល់ស្សី�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងស្ស�ទធ�មួនុៈស្សស កស្រមួស្រតិូវិបាានៈក�ណតិ់ថ្នាាជាាកាារបណា�ះបណាាាល់ជាាកាាតិពុំើក�ចេ

ដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�ស្រតិូវិដែតិចូល់រួមួណាាស្ស់ មួ�នៈថ្នាាជាាមួន្ត្រីនីៈ�ចូល់ថ្មីី� ឬមួន្ត្រីនៈី�ឃើ�ាកស្រមួ�តិឃើផសងឃើទៀតិឃើនាាះឃើ�ើយ។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/STEPHANIE SIMCOX
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

• ឃើ�ាកិ�ងករណ�កាារបណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាឃើពុំល់ក�ពុំុងប�ឃើពុំញកាារងាារ ដែ�ល់មួ�នៈតិស្រមួូវិឱ្យយស្រតិូវិដែតិចូល់រួមួ 

បុរស្សកស្រមួចូល់រួមួណាាស់្ស ឃើស្រពាាះពុំួកឃើ�មួ�នៈស្រតិូវិបាានៈឃើ�អឃើញ្ចើើញ ឬឃើដ្ឋាាយសាារពុំួកឃើ�មួ�នៈមាានៈច�ណាាប់អាារមួីណ៍។

• មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�យល់់ថ្នាា កាារចូល់រួមួកិ�ងវិ�គបណា�ះបណាាាល់ទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ មាានៈសាារស្របឃើយាាជូនៈ៍ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�

ជាាបុរស្សជាាពុំ�ឃើស្សស្សអិកដែ�ល់មាានៈតិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស់្ស ឃើស្រពាាះពុំួកឃើ�មាានៈអ�ណាាចឃើធឺើើឱ្យយមាានៈកាារផ្ទាំាស់្សបី�រ រួមួទាំា�ង

កិ�ងរចនាាស្សមួព័នៈធបញ្ចាំាាកាារផងដែ�រ។

• មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី� បាានៈឃើរៀបរាាបថ់្នាាមាានៈឱ្យកាាស្សតិ�ចជាាងមុួនៈកិ�ងកាារចូល់រមួួវិ�គបណា�ះបណាាាល់អនីៈរជាាតិ� ឃើពុំល់ខ្លឹះះ

ឃើដ្ឋាាយសាារពុំកួឃើ�ខ្លឹើះជូ�នាាញភ្ជាាសាាអងឃ់ើ�ះស្ស ឬមាានៈកាារល់�បាាកកិ�ងកាារឃើធឺើើ��ឃើណើររយៈឃើពុំល់យរូឃើ�ាឃើស្រ�ាស្របឃើទស្ស។

កាៅរ�ៅក្នុ់ឱយប់ំនៅ��ត្តួនាៅទ�

• កាារងាារបូូល់�ស្សឃើ�ា“ឃើស្រ�ាកាារិយាាល័់យ” �ូចជាាកាារល់�ាតិ ឬកាារងាារស្របតិ�បតិី�កាារ ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើមួើល់ឃើ�ើញថ្នាាជាា

កាារងាារស្សមួស្រស្សបស្សស្រមាាប់បុរស្ស ខ្លឹណៈដែ�ល់កាារងាារបូូល់�ស្ស“ឃើ�ាកិ�ងកាារិយាាល់័យ” �ូចជាាដែផិករ�ឋបាាល់ ស្រតូិវិ

បាានៈឃើ�ឃើមួើល់ឃើ�ើញថ្នាាស្សមួស្រស្សបស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។២

• មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ស្រតូិវិកាារបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារឃើស្រចើនៈ ឃើទាំាះប�ពួុំកឃើ�មាានៈអាារមួីណ៍ថ្នាាពុំួកឃើ�មួ�នៈស្រតិូវិបាានៈឃើ�

ឃើល់ើកទ�កច�តិីឱ្យយដែស្សើងរកបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ឃើនៈះក៏ឃើដ្ឋាាយ។

• កាារឃើរៀបច�កាារងាារដែ�ល់អាាចបត់ិដែបនៈបាានៈ �ជឺាាឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយផះ�វិកាារឃើ�ាស្របឃើទស្សស្ស�ងហបរុ។ី ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស

�នៃទឃើទៀតិ កាារឃើរៀបច�ដែបបឃើនៈះ�មឺួ�នៈមាានៈដែតិមីួង ឬស្រតូិវិបាានៈចរចាាឃើរៀបច� តាំាមួករណ�ជាាក់ដែស្សងីរវាាងមួន្ត្រីនីៈ� នៈ�ងស្របធ្នាានៈ។

• ជាាឃើរឿយៗ ស្រស្សី�ស្សឃើស្រមួចច�តិីប�ឃើពុំញតិួនាាទ�រ�ឋបាាល់ ឃើស្រពាាះតួិនាាទ�ឃើនៈះអាាចជូួយពុំួកឃើ�កិ�ងកាារប�ឃើពុំញទ�នៈួល់

ខ្លឹុស្សស្រតិូវិកិ�ងស្រ�ួសាារ នៈ�ងកាារដែថ្មីទាំា�កូនៈ ស្រពុំមួទាំា�ងផីល់ន់ៈូវិអតិិស្របឃើយាាជូនៈ៍ឃើផសងឃើទៀតិ។

កាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ នុិងភ្នាៅ�ជាៅអុក្នុដឹក្នុនាៅំ

• មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ចូល់បឃើស្រមួើកាារថ្មីី� ពុំ�ពុំណ៌នាាអិក��កនាា�ជាាស្រស្សី�ថ្នាាជាា��រូ�៏ស្ស�ខាានៈ់ ដែ�ល់ជូ�រុញពុំួកឃើ�ឱ្យយឈាានៈឃើ�ា�ល់់

តិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។

• អិក��កនាា�ជាាស្រស្ស�ីមាានៈជូ�ឃើនៈឿថ្នាាកាារបងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈ នៈ�ងកាារណ៍ដែ�ល់មាានៈបុរស្សជាា��រូ ឬអិកចាា�ជូួយ�ា�ស្រទ ជាាឃើរឿង

ស្ស�ខាានៈ់ណាាស្ស់ ឃើ�ើមួី�ឱ្យយពុំួកឃើ�អាាចទទួល់បាានៈកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�។

• មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ឃើល់ើកឃើ�ើងថ្នាា កាារ�ា�ស្រទពុំ�បុរស្ស�ល់់កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ �ឺជាាអើ�ដែ�ល់ស្ស�ខាាន់ៈ 

នៈ�ងចាា�បាាច់ ឃើស្រពាាះបុរស្សជាាអិកកាានៈ់តិួនាាទ���កនាា�ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ ដែ�ល់មាានៈអ�ណាាចកិ�ងឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចនាានាា នៈ�ងមាានៈ

ឥទធ�ពុំល់កស្រមួ�តិខ្លឹពស្ស់។

• មាានៈស្រស្សី�តិ�ចតិួចណាាស្ស់ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈដ្ឋាាក់ឱ្យយប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិបទឃើល់ីើស្ស ឬ

ចូល់រួមួកិ�ងស្រកុមួស្របតិ�បតិី�កាារជូ�នាាញ ដែ�ល់តិួនាាទ�ទាំា�ងឃើនៈះជាាឃើរឿយៗជាាមាា�៌ា�៏ស្ស�ខាានៈ់ស្សស្រមាាប់កាារអភ�វិឌ័ឍអាាជូ�ពុំ

កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។ ជាាល់ទធផល់ ស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់ស្រសី្ស�កិ�ងកាារទទួល់បាានៈជូ�នាាញ នៈ�ងបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ឃើ�ាកិ�ង

វិិស្ស័យដែ�ល់មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់ស្សស្រមាាប់ភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា�កិ�ងកាារអនៈុវិតិីច�ាប់ អាាចស្របដែហល់ជាាឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិ។

ធីនុធាៅនុមិនុុ�ស

• ស្រ�ប់ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់ស្សុទធដែតិផីល់់ស្របឃើយាាជូនៈ៍មាាតិុភ្ជាាពុំល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំ ឃើទាំាះប�ជាាមាានៈរយៈឃើពុំល់ខ្លឹុស្សៗ�ាា

ក៏ឃើដ្ឋាាយ។ ខ្លឹណៈដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�ចង់ទទួល់បាានៈស្ស�ទធ�ល់�ដែហមាាតុិភ្ជាាពុំយូរ មួតិ�មួួយច�នៈួនៈបាានៈបងាាាញកាារ

ស្រពុំួយបាារមួភថ្នាាកាារផីល់ច់�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាកយូរ អាាចឃើធឺើើឱ្យយមួនៈុស្សសមួួយច�នៈួនៈ��តិថ្នាា កាារផីល់់ជូូនៈដែបបឃើនៈះដែបរជាា

ឧបស្ស�គ�ល់់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្រស្សី� ឬកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ជូូនៈស្រស្សី�ឃើ�ាវិិញ។ ច�ាប់ល់�ដែហប�តិុភ្ជាាពុំមាានៈរយៈឃើពុំល់

ចាាប់ចឃើនាំាះពុំ� ០ �ល់់ ១៥នៃថ្មីង។
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• មួ�នៈដែមួនៈស្រ�ប់ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់ ស្សុទធដែតិមាានៈស្សហជូ�ពុំ ឬស្សមាា�មួស្រស្សី�ឃើ�ើយ។ ទ�នាាក់ទ�នៈងរវាាងកាារបឃើងើើតិឱ្យយមាានៈ

ស្សមាា�មួ នៈ�ងកាារមាានៈស្រស្សី�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈនាាក់ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ ឬកាានៈ់មួុខ្លឹតិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ 

ហាាក់ប��ូចជាាពុំុ�ដែស្សីងឃើចញឱ្យយឃើ�ើញច�ាស្ស់ឃើនាាះឃើ�ើយ ឃើស្រពាាះដែតិកតាំាាជាាឃើស្រចើនៈ។ យាាាងណាាមួ�ញ ស្សមាា�មួមួួយ

អាាចមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ តាំាមួរយៈកាារឃើរៀបច�ឱ្យយមាានៈកាារ�ា�ស្រទឱ្យយ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក នៈ�ងឃើធឺើើកាារដែកល់មួែល់កខខ្លឹណឌ

កាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី�ឱ្យយច�ឃើ�ាល់ឃើ�ា កិ�ងករណ�មួួយច�នៈួនៈ។

នៅហ្ម�ាៅរច្បានាៅ�មិព័នុិ ក្នុថ្លែនុែងកាៅរងាៅរ នុិង�មាាៅរ

• បនៈទប់ស្សស្រមាាប់ប�ឃើ�ាកូនៈ បូមួទ�កឃើដ្ឋាាះមាាាយ នៈ�ងឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈ កស្រមួមាានៈឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនុៈវិតិីច�ាប់ណាាស្ស់។ មាានៈ

ឧទាំាហរណ៍មួួយច�នៈួនៈ ដែ�ល់បងាាាញពុំ�វិតិីមាានៈកដែនៈះងទាំា�ងឃើនៈះស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាទ�សាាាក់កាារកណាាាល់ បូុដែនៈីឃើ�ា

មាានៈកាារខ្លឹើះខាាតិបនៈទប់ទាំា�ងឃើនៈះឃើ�ាកស្រមួ�តិ ឬដែផិកឃើផសងឃើទៀតិ។

• បនៈទប់ដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កស្សស្រមាាប់បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ស្សស្រមាាប់បី�រស្សឃើមួះៀកប�ពាាក់ ស្សស្រមាាប់ឃើ�ង នៈ�ងស្សមាាាតិខ្លឹះ�នៈ មាានៈឃើ�ា

តាំាមួទ�ស្របជូុ�ជូនៈធឺ�ៗ បូុដែនៈីមួ�នៈស្សូវិមាានៈឃើ�ាតាំាមួតិ�បនៈ់ជូនៈបទ ឬតិ�បនៈ់ដ្ឋាាច់ស្រស្សយាាល់ឃើទ។ ឃើនៈះជាាឧបស្ស�គកិ�ងកាារ

ផលី់់តិួនាាទ�បញ្ចើ�នៈស្រស្សី�ឱ្យយឃើ�ាប�ឃើពុំញកាារងាារឃើ�ាខាាងឃើស្រ�ាទ�ស្រកុង។

• មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�កាានៈ់ដែតិមាានៈជូឃើស្រមួើស្សឃើស្រចើនៈកិ�ងកាារឃើស្សះៀកឯកស្សណាាានៈ ដែ�ល់ពុំួកឃើ���តិថ្នាាងាាយស្រស្សួល់ ឬមាានៈ

ផ្ទាាស្សុកភ្ជាាពុំស្ស�រាាប់កាារងាារ �ូចជាាឃើខាា ឬស្ស�ពុំតិ់ ឃើទាំាះប�មួ�នៈបាានៈស្រ�ប់ករណ�ក៏ឃើដ្ឋាាយ។

ស្សរុបឃើស្សចកី�មួក តិ�បនៈ់ឃើនៈះជូួបស្របទះឧបស្ស�គជាាឃើស្រចើនៈកិ�ងកាារបឃើងើើនៈច�នៈួនៈស្រស្សី� នៈ�ងកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រសី្ស�ស្របកបឃើដ្ឋាាយ

អតិិនៈ័យឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ ឃើពាាល់�ឺស្រស្សឃើ�ៀង�ាានៈ�ងឧបស្ស�គដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈចងស្រកងទុកជាាឯកសាារកិ�ង

យុតាំាាធឺ�កាារឃើផសងឃើទៀតិដែ�រ។ អនៈុសាាស្សន៍ៈដែ�ល់បាានៈឃើស្សិើឃើ�ាកិ�ងកាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ មាានៈឃើ�ាល់ប�ណង�ា�ស្រទ�ល់់ក�ចេ

ស្សហស្របតិ�បតិី�កាាររវាាងរ�ឋជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈ នៃ��ូពាាក់ពុំ័នៈធស្ស�ខាានៈ់ៗ នៈ�ងនៃ��ូអនៈីរជាាតិ�កិ�ងកាារអនៈុមួ័តិ នៈ�ងអនៈុវិតិី

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីនាានាាឃើផសងឃើទៀតិដែ�ល់មាានៈបញ្ចេ�ល់បញ្ចាំាាឃើយនៈឌ័័រកិ�ងឃើ�ាល់ប�ណងឃើ�ើមួី�៖ (១) 

ពុំឃើនៈះ�នៈកាារចូល់រួមួស្របកបឃើដ្ឋាាយអតិិនៈ័យរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ង (២) បឃើងើើនៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំស្របតិ�បតិី�កាារ

របស្ស់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ ឃើ�ើមួី�ឃើឆ្លុះះើយតិបឃើ�ានៈ�ងតិស្រមួូវិកាាររបស្ស់ស្សមាាជូ�កទាំា�ងអស្ស់ នៈ�ងឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបទឃើល់ីើស្ស

កិ�ងស្រស្សុក នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សឆ្លុះះងដែ�នៈឱ្យយកាានៈ់ដែតិមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ។

នៅ�ច្បាក្នុី��នៅងេប់អំ��អនុុស៊ាៅ�នុ៍

មាានៈកាារផំល់់អនៈុសាាស្សនៈ៍ថ្នាាសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ អងគកាារអនៈីរជាាតិ� នៈ�ងនៃ��ូអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ នៈ�ងនៃ��ូស្សនៈទនាាដែ�ល់ឃើធឺើើកាារ

ជាាមួួយ នៈ�ង�ា�ស្រទសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ �បី�ពុំ�ចាារណាាឃើល់ើច�ណុច�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

ថាាៅក្នុ់ត្តំប់នុ់អាៅស៊ាាៅនុ

• �ា�ស្រទអាាសាាានៈកិ�ងកាារបឃើងើើតិយុទធសាាស្រស្សថី្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ងដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំរួមួ�ាាឃើ�ើមួី�ផីល់់កាារដែណនាា� នៈ�ង

ក�ណតិ់បទដ្ឋាាានៈអបីបរមាាស្សស្រមាាប់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ទាំា�ងអស្ស់ ឃើ�ើមួី�ស្សឃើស្រមួចកាារអនៈុវិតិីច�ាប់ដែ�ល់ស្របកប

ឃើដ្ឋាាយបរិយាាប័នៈិឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាថ្នាាាក់តិ�បន់ៈ ថ្នាាាក់ជាាតិ� នៈ�ងថ្នាាាក់មួូល់ដ្ឋាាានៈ។

• បឃើងើើនៈកាារស្របមួូល់ទ�នៈិនៈ័យដែបងដែចកតាំាមួឃើភទ ស្សស្រមាាប់ផីល់់ជាាពុំ័តិ៌មាានៈ�ល់់កាារឃើរៀបច�យុទធសាាស្រស្សីថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ង

អនៈីរាា�មួនៈ៍ច�ឃើ�ាល់ឃើ�ា នៈ�ងឃើរៀបច�របាាយកាារណ៍ស្របចាា�ឆាំាា�ជាាសាាធ្នាារណៈ ឃើធឺៀបនៈ�ងច�ណុចឃើ�ាទាំា�ងឃើនាាះ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

• ឃើល់ើកកមួពស្ស់បណាាាញនាានាាកិ�ងតិ�បនៈ់ នៈ�ងបឃើងើើនៈឱ្យកាាស្សដែចករំដែល់ក

បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីល់ែ ស្សស្រមាាប់កាារអនៈុវិតិីច�ាប់ដែ�ល់មាានៈប

រិយាាប័នៈិឃើយនៈឌ័័រ ក៏�ូចជាាយនៈីកាារនាានាា ឃើ�ើមួី�ឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់បឃើងើើតិបណាាាញ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក។

រច្បានាៅ�មិព័នុិស៊ាាៅប់័នុ នៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយ  នុិងយុទិស៊ាៅស្រ្តី�ីថាាៅក់្នុជាៅត្តិ

• ឃើរៀបច� ឬឃើធឺើើឱ្យយកាាន់ៈដែតិស្របឃើស្សើរនៈូវិកាារអនៈុវិតិីយុទធសាាស្រស្សីបស្រញ្ចាំាាប

ឃើយនៈឌ័័រទូទាំា�ងស្របពុំ័នៈធ ស្សស្រមាាប់សាាាប័នៈអនៈុវិតីិច�ាប់ រួមួនៈ�ងកាារតាំាមួដ្ឋាានៈ 

នៈ�ងវាាយតិនៃមួះ។

• បឃើងើើតិអងគភ្ជាាពុំស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ដែ�ល់ឃើធឺើើកាារងាារឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើ

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិ នៈ�ងឃើដ្ឋាាះស្រសាាយឧបស្ស�គ ដែ�ល់ឃើធឺើើឱ្យយរាា�ងស្សទះ�ល់់

កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សមួធឺមួ៌ឃើយនៈឌ័័រកិ�ងកាារអនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ងផីល់់ជាា

អនៈុសាាស្សនៈ៍ជាាក់�ាក់�ល់់ទ�ភ្ជាាាក់ងាារនៈ�មួួយៗ។

• ឃើធឺើើកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិថ្នាា ឃើតិើមាានៈកាារប�ឃើពុំញតាំាមួល់កខខ្លឹណឌដែ�ល់

តិស្រមួូវិឱ្យយកាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះររាាងកាាយ ស្រតូិវិឃើធឺើើឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយមួនៈុស្សសឃើភទ�ូច�ាា 

នៈ�ងតាំាមួល់កខខ្លឹណឌឃើផសងឃើទៀតិដែ�រឬឃើទ ឃើហើយឃើបើមួ�នៈ�ូឃើចាាាះ �បី�

ពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញនៈូវិល់កខខ្លឹណឌនៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ងកាារផីល់ត់ិួនាាទ�

ពុំស្រងាាយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ឱ្យយប�ឃើពុំញកាារងាារ។

• បឃើងើើតិយុទធសាាស្រស្សីអប់រំផសពុំើផ�ាយ កិ�ងនៈ័យបឃើងើើនៈកាារយល់់��ង

អ�ពុំ�អតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈនៃនៈកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតីិច�ាប់ 

�ល់់អិកស្រ�ប់ស្រ�ងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ សាាាប័នៈរដ្ឋាាាភ�បាាល់ពាាក់ពុំ័នៈធ�នៃទឃើទៀតិ នៈ�ង

ស្សហ�មួនៈ៍ទូឃើ�ា។

• បឃើងើើតិសាាាប័នៈ ឬរចនាាស្សមួព័នៈធឯករាាជូយ ឬពុំស្រង�ងមួឃើធឺោាបាាយនៃនៈកាារបញ្ចើ�នៈករណ� ឃើ�ើមួី�ទទួល់ នៈ�ងឃើស្សី�បអឃើងើតិ

បណា�ងទាំាក់ទងនៈ�ងកាារឃើរើស្សឃើអើង នៈ�ងកាារឃើបៀតិឃើបៀនៈ។

កាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ� កាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅល  នុិងកាៅរក្នុស៊ាៅង�មិត្តថភ្នាៅ�

• ឃើរៀបច� ឬពុំស្រង�កយុទធនាាកាារអប់រំផសពុំើផ�ាយ ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាកាារអនៈុវិតិីច�ាប់ ស្រតូិវិបាានៈបងាាាញ ថ្នាាជាាអាាជូ�ពុំស្សស្រមាាប់

ទាំា�ងបុរស្ស ទាំា�ងស្រស្សី�។ ឃើ�អាាចឃើរៀបច�យុទធនាាកាារ ឃើ�ើមួី�ល់ុបប�បាាតិ់កាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ើមួី�

ទាំាក់ទាំាញឃើបកខនាារីឃើ�ា��ណាាក់កាាល់ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស ក៏�ូចជាាជូួយស្សស្រមួួល់�ល់់ស្រស្សី�ឱ្យយទទួល់បាានៈតិួនាាទ�កាានៈ់ដែតិ

ទូល់�ទូ�ាយ។

• ឃើធឺើើកាារស្សទង់មួតិ� ឃើ�ើមួី�វាាយតិនៃមួះអ�ពុំ�កស្រមួ�តិនៃនៈច�ណាាប់អាារមួីណ៍របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារឃើធឺើើជាាមួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតិីច�ាប់។

• ដែកស្សស្រមួួល់កូតាំា នៈ�ង/ឬច�ណុចឃើ�ាស្ស�រាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាស្រ�ប់តិ�ដែណង នៈ�ងមុួខ្លឹងាារ ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាកូតាំា នៈ�ងច�ណុចឃើ�ា

ទាំា�ងឃើនៈះ ពុំស្រង�កឱ្យកាាស្សស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ជាាជាាងរឹតិតិី�តិឱ្យកាាស្សស្សស្រមាាប់ពុំួកឃើ�។

• អនៈុវិតិីវិិធ្នាានៈកាារពុំ�ឃើស្សស្សបឃើណាាាះអាាស្សនៈិ កិ�ងនៈ័យចង់ឱ្យយមាានៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សបុ�គល់�កស្របកបឃើដ្ឋាាយបរិយាាប័នៈ្

នៈឃើយនៈឌ័័រ។
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• �កឃើចញនៈូវិល់កខខ្លឹណឌដែ�ល់តិស្រមួូវិឱ្យយស្រស្សី�ឃើ�ាល់�វិឃើ�ាកិ�ង��ណាាក់កាាល់ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ង/ឬឃើ�ាកិ�ងរយៈឃើពុំល់មួួយ

បនាាាប់ពុំ�កាារបណា�ះបណាាាល់��បូង។

• ធ្នាានាាថ្នាា�ណៈកមាាាធឺ�កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស មាានៈស្សមាាស្សភ្ជាាពុំស្រស្សី�កិ�ងឃើនាាះ។

• បឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�បណា�ះបណាាាល់ចាា�បាាច់ស្រស្សបតាំាមួបទដ្ឋាាានៈស្សី�ពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងស្ស�ទធ�មួនៈុស្សសឃើ�ាកិ�ងបរិបទនៃនៈ

កាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់។

• ផលី់់កាារបណា�ះបណាាាល់ទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រស្សស្រមាាប់អិក��កនាា� នៈ�ងអិកស្រ�ប់ស្រ�ង ឃើ�ើមួី�ផីល់់ស្ស�ទធ�អ�ណាាចឱ្យយ

ពួុំកឃើ�កិ�ងកាារឃើល់ើកកមួពស់្សវិបីធឺមួ៌កាារងាារដែ�ល់មាានៈបរិយាាប័នៈិឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងល់ុបប�បាាតិ់កាារអនៈុវិតិីនាានាាដែ�ល់

មាានៈល់កខណៈឃើរើស្សឃើអើង។

• ឃើរៀបច� នៈ�ងអនៈុវិតិីឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាឱ្យកាាស្សចូល់រួមួវិ�គបណា�ះបណាាាល់អនៈីរជាាតិ� នៈ�ងកិ�ងស្រស្សុក 

ផីល់់ស្របឃើយាាជូនៈ៍�ល់់បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ឃើស្សីើៗ�ាា។

កាៅរផ្តីល់ត្តួនាៅទ�

• ធ្នាានាាថ្នាាស្រស្សី�មាានៈល់ទធភ្ជាាពុំចូល់រួមួ នៈ�ងស្រតិូវិបាានៈឃើល់ើកទ�កច�តិីឱ្យយចូល់រួមួប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារនាានាា 

ឃើ�ើមួី�អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញវិិជាាាជូ�វិៈ នៈ�ងកសាាងទ�នៈុកច�តិីរបស់្សពុំួកឃើ�។

• ពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញនៈូវិកាារអនៈុវិតិីនាានាាពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ងកាារផីល់់តិួនាាទ�ឱ្យយស្រស្សី� នៈ�ងពុំ�ចាារណាាច�ឃើពាាះកាារបី�រឃើវិនៈ

តាំាមួឃើពុំល់ឃើវិ�ាក�ណតិ់ ស្សស្រមាាប់កាារកាានៈ់តិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិ�ីកាារ�ល់់មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងអស្ស់ ឃើដ្ឋាាយ��តិអ�ពុំ�កាារអនៈុវិតិីល់ែ

ជូុ�វិិញកាារផីល់់តិួនាាទ� នៈ�ងតិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ។

• ឃើរៀបច�ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយដែ�ល់ផីល់់មួូល់ដ្ឋាាានៈស្រ��ះស្សស្រមាាប់កាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី� រួមួទាំា�ងស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្សដែ�ល់

មាានៈស្រ�ួសាារ។

• ធ្នាានាាថ្នាាទាំា�ងស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្ស មាានៈស្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈកាារស្រប�ក�ាដែផកិឃើវិជូើសាាស្រស្សី នៈ�ងកាារ�ា�ស្រទផះ�វិច�តិី ឃើ�ើមួី�កាារពាារ 

នៈ�ងពុំោាបាាល់ភ្ជាាពុំតាំានៈតិ�ងអាារមួីណ៍(ឃើស្រស្សីស្ស) ឬបញ្ចាំាាស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំផះ�វិច�តិី ជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ជូួបស្របទះ

នៈ�ងស្រពុំ�តិី�កាារណ៍រនៈធតិ់ ឬកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ ឬកាារទទួល់យកស្សកខ�កមួរីបស្ស់ជូនៈរងឃើស្រ�ាះ ឬសាាកស� បទឃើល់ីើស្សកិ�ង

បទឃើល់ីើស្សធឺងនៈ់ធឺងរ។

កាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ  នុិងភ្នាៅ�ជាៅអុក្នុដឹក្នុនាៅំ

• ផលី់់កាារបណា�ះបណាាាល់ដែ�ល់ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា� នៈ�ងជូ�នាាញបឃើចេកឃើទស្ស (�ូចជាា កាារស្រ�ប់ស្រ�ងវិិបតិី�

ជាាឃើ�ើមួ) �ល់់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់បាានៈប�ឃើពុំញកាារងាារពាាក់កណាាាល់អាាជូ�ពុំ។

• អនៈុវិតិីយនៈីកាារ�ា�ស្រទនាានាាកិ�ងនៈ័យបឃើងើើនៈស្សិ�រភ្ជាាពុំកាារងាារ �ូចជាាកាារធ្នាានាា�ល់់ស្រស្សី�ដែ�ល់ល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំឱ្យយអាាច

វិលិ់ស្រតិ�ប់ឃើ�ាឃើធឺើើកាារកិ�ងតិ�ដែណងស្របហាាក់ស្របដែហល់មួុនៈ។

• បឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�បងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់បាានៈប�ឃើពុំញកាារងាារពាាក់កណាាាល់អាាជូ�ពុំ។

• ធ្នាានាាថ្នាាស្រស្សី��ឺជាាស្សមាាស្សភ្ជាាពុំ កិ�ង�ណៈកមាាាធឺ�កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្សស្រមាាប់តិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។

• អនៈុវិតិីវិិធ្នាានៈកាារពុំ�ឃើស្សស្សបឃើណាាាះអាាស្សនៈិ �ូចជាា ក�ណតិ់កូតាំាឃើយនៈឌ័័រ ឬច�ណុចឃើ�ាឃើ�ើមួី���ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ឱ្យយ

ស្រស្សី�មាានៈតិ�ដែណងខ្លឹពស់្ស។

• បឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�អភ�វិឌ័ឍនៈ៍អាាជូ�ពុំស្សស្រមាាប់ស្រស្សំ�ដែ�ល់នៈ�ងទទួល់បាានៈកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី� នៈ�ង/ឬមួុខ្លឹតិ�ដែណង

ស្រ�ប់ស្រ�ងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់នាានាា។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ធីនុធាៅនុមិនុុ�ស

• ដែកទស្រមួង់ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយនាានាារបស្ស់សាាាប័នៈ ដែ�ល់រាារាា�ងស្រស្សី�មួ�នៈឱ្យយទទួល់បាានៈ នៈ�ងបនៈីប�ឃើពុំញកាារងាារ

ស្របកបឃើដ្ឋាាយអតិិនៈ័យកិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។

• ឃើល់ើកទ�កច�តិី នៈ�ងបឃើងើើតិបណាាាញ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួកជាាផះ�វិកាារ ឬឃើស្រ�ាផះ�វិកាារស្សស្រមាាប់ស្រសី្ស�ឃើ�ាថ្នាាាក់ជាាតិ� នៈ�ង

ថ្នាាាក់តិ�បនៈ់។

• អនៈុមួ័តិ ឬដែកស្សស្រមួួល់ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ ដែ�ល់�ា�ស្រទឱ្យយបុ�គល់មាាាក់ៗមាានៈស្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈកាារងាារឃើស្រ�ាឃើមាាាង ឬ

ទទួល់បាានៈកាារឃើរៀបច�កាារងាារដែ�ល់មាានៈភ្ជាាពុំបតិ់ដែបនៈ។

• អនៈុមួ័តិឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយទាំាក់ទងនៈ�ងច�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាកឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈ រួមួទាំា�ងកាារផីល់់ស្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈច�ាប់

ល់�ដែហប�តិុភ្ជាាពុំផងដែ�រ។

នៅហ្ម�ាៅរច្បានាៅ�មិព័នុិ ក្នុថ្លែនុែងកាៅរងាៅរ  នុិង�មាាៅរ

• កសាាងឃើហដ្ឋាាារចនាាស្សមួព័នៈធ នៈ�ងកដែនៈះងកាារងាារ ដែ�ល់អាាចឱ្យយស្រស្សី�ទទួល់បាានៈតិួនាាទ�ប�ឃើពុំញកាារងាារ ឃើដ្ឋាាយមួ�នៈ

មាានៈកាាររឹតិតិី�តិ ជាាឧទាំាហរណ៍�ូចជាា បនៈទប់បី�រស្សឃើមួះៀកប�ពាាក់ បនៈទប់ឃើ�ង នៈ�ងបនៈទប់ស្សមាាាតិរាាងកាាយឃើ�ា

ដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កឃើ�ាតាំាមួបុស្សី��បូូល់�ស្ស ឬតាំាមួកាារិយាាល់័យទាំា�ងអស្ស់។ កាារច�ណាាយកិ�ងរយៈឃើពុំល់ខ្លឹះ� អាាចទទួល់

បាានៈស្របឃើយាាជូនៈ៍កិ�ងរយៈឃើពុំល់ដែវិង ពុំ�ឃើស្រពាាះវិិស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សឃើល់ើស្រសី្ស� នៈ�ងកុមាារ អាាចឃើធឺើើឱ្យយរ�ឋ

ច�ណាាយរយៈឃើពុំល់ដែវិងទាំាក់ទ�នៈនៈ�ងកាារដែថ្មីទាំា�សុ្សខ្លឹភ្ជាាពុំ នៈ�ងបាាតិ់បង់ផល់�តិភ្ជាាពុំឃើស្ស�ឋក�ចេ។

• ធ្នាានាាថ្នាាស្រស្សី� មាានៈជូឃើស្រមួើស្សឃើស្សះៀកឯកស្សណាាានៈស្សមួស្រស្សបស្សស្រមាាប់ផ្ទាាស្សុកភ្ជាាពុំ ស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីជាាក់ដែស្សីង

ឃើ�ាឃើពុំល់ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�។
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ភ្នាាៅក្នុ់ងាៅរអនុវុិត្តីច្បាាៅប់់

មិួយច្បាំនុួនុ ក្នុំ�ុងប់នៅងើើនុ

ជាៅយុទិស៊ាៅស្រ្តី�ីនុ�វិច្បាំនួុនុ

ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាៅរអនុុវិត្តី

ច្បាាៅប់់។

១.

14

នៅ�ច្បាក្នុី�នៅផ្តីើមិ
សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប៣់ នៈ�ងថ្នាាាក់��កនាា�របស្ស់សាាាប័នៈ 

ស្របឈមួនៈ�ងបញ្ចាំាាជាាឃើស្រចើនៈកិ�ងស្សតិវិតិសរ៍ទ�២១ ឃើនៈះ។ 

ហាានៈ�ភ័យដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹកាានៈ់ដែតិឃើកើនៈឃើស្រចើនៈដែបបដែផនៈ 

ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈឃើ�ាតាំាមួស្រកុមួស្សមួព័នៈធបទឃើល់ីើស្ស

ស្សកល់ នៈ�ងឃើ�ាតាំាមួបមាំាស្ស់បី�រយាាាងឆាំាប់រហ័ស្ស

នៃនៈភ្ជាាពុំឃើជូឿនៈឃើល់ឿនៈដែផិកបឃើចេកវិិទោា។ ហាានៈ�ភ័យ

ដែបបឃើនៈះតិស្រមូួវិឱ្យយអិក��កនាា�តាំាមួដ្ឋាានៈបរិយាាកាាស្សនៃនៈ

កាារអនៈុវិតីិច�ាប់ដែ�ល់កាាន់ៈដែតិមាានៈភ្ជាាពុំស្សី��សាាាញ

ឃើ�ើងៗ ឃើដ្ឋាាយចូល់រួមួស្សហកាារជាាមួួយនៃ��ូពាាក់ពុំ័នៈធ

ជាាឃើស្រចើនៈ ឃើ�ើមួី�ស្របមួូល់ជូ�នាាញឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះបញ្ចាំាា

ស្របឈមួដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹសាាធ្នាារណៈនាាឃើពុំល់បចេ�បីនិៈ 

ទាំា�ងឃើ�ាថ្នាាាក់ជាាតិ� នៈ�ងថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ�។ ស្សហ�មួនៈ៍ក៏

ក�ពុំុងទាំាមួទាំារឱ្យយឃើស្សវាាកមីួរបស្ស់រដ្ឋាាាភ�បាាល់មាានៈភ្ជាាពុំ

ស្របឃើស្សើរឃើ�ើង ដែ�ល់កិ�ងឃើនាាះ រួមួមាានៈសាាាប័នៈអនៈុវិតិី

ច�ាប់ផងដែ�រ។ ឃើ�ាកិ�ងបរិបទឃើនៈះ មាានៈកាាររំពុំ�ងទុក

កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈរបស្ស់ស្សហ�មួន៍ៈពុំ�សាាាប័នៈអនុៈវិតីិច�ាប់ 

ឃើ�ើមួី�ឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងពុំ�ស្សមាាស្សភ្ជាាពុំនាានាាកិ�ងស្សងគមួ សាាាប់ 

នៈ�ងពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់ជាាមួួយស្របជាាពុំល់រ�ឋ ឃើហើយមាានៈ

�ណឃើនៈយយភ្ជាាពុំច�ឃើពាាះស្សកមួីភ្ជាាពុំរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។៤ ជាា

ល់ទធផល់ សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ក�ពុំុងពុំោាយាាមួស្សស្រមួប

ខ្លឹះ�នៈ ស្ស�ក�ាជូ�នាាញថ្មីី�ៗ នៈ�ងបឃើងើើតិមួឃើធឺោាបាាយនៃចិ

ស្របឌ័�តិថី្មី�ៗទាំាក់ទងនៈ�ងសាាានៈភ្ជាាពុំនៃនៈកាារ��រាាមួក�ដែហង

ដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹឆ្លុះះងដែ�នៈដែ�ល់ក�ពុុំងវិិវិតីិឃើ�ាមុួខ្លឹឥតិ

ឈប់ឈរ តាំាមួរយៈកាារស្របមូួល់ផី��ស្សមួតិិភ្ជាាពុំកាានៈ់ដែតិ

ទូល់�ទូ�ាយ។ បមាំាស្ស់បី�រទាំា�ងឃើនៈះបាានៈផ�ារភ្ជាាាប់

ឃើដ្ឋាាយផ្ទាាាល់់ឃើ�ានៈ�ងតិស្រមួូវិកាារកិ�ងកាារឱ្យយតិនៃមួះ នៈ�ង

ឃើល់ើកកមួពស្ស់ភ្ជាាពុំចស្រមួុះ នៈ�ងកាារមួ�នៈឃើរើស្សឃើអើងឃើ�ាកិ�ង

វិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។ ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់

មួួយច�នួៈនៈក�ពុុំងបឃើងើើនៈច�នួៈនៈស្រស្សី� កិ�ងកាារងាារអនុៈវិតីិ

ច�ាប់ នៈ�ងក�ពុំុងបឃើងើើនៈតិួនាាទ�ប�ឃើពុំញកាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី� 

ឃើ�ើមួី�ឃើឆ្លុះះើយតិបឱ្យយបាានៈល់ែស្របឃើស្សើរជាាងមួុនៈច�ឃើពាាះបញ្ចាំាា

ស្របឈមួជាាឃើស្រចើនៈ។៥

កាារស្ស�ក�ាអ�ពុំ�ស្រសី្ស�កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់

អាាសាាានៈ ស្ស�ក�ាដែស្សើងយល់់អ�ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ង

ទស្សសនៈៈនាានាារបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់

ទាំា�ងមួូល់ ទាំាក់ទងនៈ�ងអិកតិ�ណាាងជាាស្រស្សី� តិួនាាទ� 

នៈ� ងកាា រ ចូល់រួមួ របស់្ស ស្រស្សី� ឃើ�ា កិ� ងកាា រងាា រអ នុៈ វិ តីិ

ច�ាប់។ កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះបងាាាញជាារួមួអ�ពុំ�សាាានៈភ្ជាាពុំ

នាាឃើពុំល់បចេ�បីនៈិទាំាក់ទងនៈ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារ

បណា�ះបណាាាល់ កាារផីល់់តិួនាាទ� នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើង

ឋាានៈនៈីរស្សកី� ឃើហើយវាាក៏ផីល់់នៈូវិកាារយល់�់�ងអ�ពុំ�

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីនាានាាដែ�ល់�ា�ស្រទ ឬ

រាារាា�ងច�ឃើពាាះកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�។ កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ

ក៏ឃើរៀបរាាប់អ�ពុំ�ផល់បូះពាាល់់តាំាមួកាារយល់់ឃើ�ើញអ�ពុំ�

កាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រសី្ស�ឃើដ្ឋាាយដែផែកឃើល់ើទស្សសនៈៈដែ�ល់

បាានៈបឃើញ្ចេញឃើដ្ឋាាយអិកចូល់រួមួកិ�ងកាារស្សមាាាស្ស។  
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

កាៅរ�ិក្នុាៅនៅនុ�ប់ងាាៅ�

��កាៅរយល់ដឹងកាៅនុ់ថ្លែត្ត

ស្រ្តីប់នៅ�ើរនៅ�ើងអំ��ប់ញ្ហាាៅ

ស្រ្តីប់ឈមិថ្លែដលមិន្ត្រីនុី�

ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី��ែងកាៅត្ត់

នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តំប់នុ់អាៅស៊ាាៅនុ។

នៅ�ច្បាក្នុី�នៅផ្តីើមិ

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះរួមួច�ដែណកកិ�ងកាារយល់់��ងឱ្យយកាានៈ់ដែតិ

ស្របឃើស្សើរឃើ�ើងអ�ពុំ�បញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាាដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស

ជាាស្រស្សី� ជូួបស្របទះឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ។ ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះ

ឃើ�ាឃើទៀតិ កាារវិិភ្ជាា�ឃើល់ើល់ទធផល់នៃនៈកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ

បឃើងើើតិជាាមួូល់ដ្ឋាាានៈស្សស្រមាាប់ផីល់់អនុៈសាាស្សនៈ៍សី្ស�ពុំ�វិិធឺ�

កាាតិ់បនៈិយ ឬឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះបញ្ចាំាាស្របឈមួទាំា�ងឃើនៈះ

ឱ្យយបាានៈល់ែស្របឃើស្សើរ ឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាាសុ្សវិតិិ�ភ្ជាាពុំ 

នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹសាាធ្នាារណៈឃើ�ាថ្នាាាក់ជាាតិ� ក៏�ូចជាា

បទឃើល់ីើស្សឆ្លុះះងស្របឃើទស្សផងដែ�រ។ អនៈុសាាស្សនៈ៍ទាំា�ងឃើនៈះ 

ក៏បញ្ចាំាាក់ផងដែ�រអ�ពុំ�រឃើបៀបដែ�ល់អងគកាារអនីៈរជាាតិ� 

អាាចជូួយសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�របស្ស់ទ�ភ្ជាាាក់ងាារ

ទាំា�ងឃើនាាះ កិ�ងកាារជូ�នៈះនៈូវិបញ្ចាំាាស្របឈមួមួួយច�នៈួនៈ

ដែ�ល់បាានៈរកឃើ�ើញ។

របាាយកាារណ៍ឃើនៈះ មាានៈរចនាាស្សមួព័នៈធ�ូចតិឃើ�ា។ ជូ�ពូុំក

ទ�១ ដែណនាា�ពុំ�ឃើហតិុផល់ដែ�ល់នាា�ឱ្យយមាានៈកាារស្ស�ក�ា

ឃើនៈះ ដែស្សើងរកសាារៈស្ស�ខាានៈ់របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិី

ច�ាប់ នៈ�ងផីល់់នៈូវិទ��ឋភ្ជាាពុំរួមួនៃនៈតិួនាាទ�របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ង

វិិស្ស័យអនៈុវិតីិច�ាប់ឃើដ្ឋាាយដែផែកឃើល់ើទស្សសនៈៈអនីៈរជាាតិ�។ 

ជូ�ពុំូកទ�២ ពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�វិិធឺ�សាាស្រស្សីស្រសាាវិស្រជាាវិ នៈ�ង

ស្ស�ណាាកអិកចូល់រួមួ ដែ�ល់រួមួមាានៈដែ�នៈក�ណតិ់នៃនៈ

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះផងដែ�រ។ ជូ�ពុំូកទ�៣ បងាាាញទូឃើ�ាពុំ�
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តិួនាាទ�របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ឃើ�ាកិ�ង

តិ�បនៈ់អាាសាាានៈ នៈ�ងបងាាាញអ�ពុំ�ស្សិ�តិ�នៃនៈអិកតិ�ណាាងជាា

ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សនៈ�មួួយៗ។

ជូ�ពុំូកទ�៤ បងាាាញអ�ពុំ�វិបីធឺមួ៌កាារងាារ នៈ�ងវិបីធឺមួ៌របស្ស់

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ រឃើបៀបដែ�ល់វិបីធឺមួ៌ទាំា�ងឃើនៈះ

ក�ណតិ់ពុំ�កាារចូល់រួមួ នៈ�ងបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍របស្ស់ស្រស្សី�

កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ នៈ�ងបឃើងើើតិឱ្យយមាានៈ

យុទធសាាស្រស្សីរបស្ស់សាាាប័នៈកិ�ងកាារជូ�រុញឱ្យយមាានៈកដែនៈះង

ឃើធឺើើកាារដែ�ល់មាានៈស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ។ ជូ�ពុំូកឃើនៈះក៏

ពុំ�នៈ�តិយឃើមួើល់ផងដែ�រថ្នាាឃើតិើបទដ្ឋាាានៈវិបីធឺមួ៌ នៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ 

មាានៈឥទធ�ពុំល់យាាាង�ូចឃើមួីចឃើ�ាឃើល់ើរឃើបៀបដែ�ល់ស្រស្សី� 

ចាាតិ់ដែចង នៈ�ងថ្មីះ�ងដែថ្មីះងច�ឃើពាាះកាារចូល់រួមួរបស្ស់ពុំួកឃើ�

ឃើ�ាកិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ដែ�ល់អាាចល់ុបប�បាាតិ់ ឬ

រក��ឃើណាាះស្រសាាយច�ឃើពាាះកាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�

ឃើយនៈឌ័័រ។ ឃើ�ាកិ�ងជូ�ពុំូកទ�៥ ឃើយើងបងាាាញអ�ពុំ�

ស្រកបខ្លឹណឌ�តិ�យុតិី នៈ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយថ្នាាាក់ជាាតិ� 

ថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ងថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ� នៈ�ងផីល់់ជាាឧទាំាហរណ៍

អ�ពុំ�កាារអនៈុវិតិីល់ែ នៈ�ងបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាាកិ�ងច�ឃើណាាមួ

រ�ឋជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈ។

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ យទុធសាាស្រស្ស ីនៈ�ងដែផនៈកាារស្សកមីួភ្ជាាពុំ

របស្សស់ាាាបន័ៈថ្នាាាក់ជាាតិ�ស្សី�ពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ស្រតូិវិ

បាានៈឃើរៀបរាាប ់ ល់មួែ�តិឃើ�ាកិ�ងជូ�ពូុំកទ�៦ អមួជាាមួួយ

កាារពុំ�ភ្ជាាក�ាអ�ពុំ�ច�ណុចខាំា�ង នៈ�ងបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាា

កិ�ងបរិបទឃើផសងៗ�ាា។ ជូ�ពូុំកទ�៧ ដែស្សើងយល់ក់ាានៈដ់ែតិ

ស្សុ� ជូ ឃើស្រ�ាអ�ពុំ� បទពុំ� ឃើសាាធឺនៈ៍ របស្ស់មួ ន្ត្រីនៈី�ជាា ស្រស្សី� កិ� ង

��ណាាក់កាាល់ឃើផសងៗ�ាាឃើ�ាកិ�ងអាាជូ�ពុំអនៈុវិតីិច�ាប់

របស្សព់ុំកួឃើ�។ ជូ�ពូុំកឃើនៈះដែស្សើងយល់ព់ុំ�មួលូ់ឃើហតិដុែ�ល់

ជូ�រុញឱ្យយស្រស្សី�ចលូ់រមួួកិ�ងសាាាបន័ៈបូូល់�ស្ស ឃើដ្ឋាាយបនាាាបម់ួក

ឃើរៀបរាាបព់ុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈ នៈ�ងទស្សសនៈៈឆ្លុះះ�ះបញំ្ចាំា�ងរបស់្ស

ពុំកួឃើ�ច�ឃើពាាះកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ងបណា�ះបណាាាល់ 

ក�៏ចូជាាឱ្យកាាស្ស នៈ�ងបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាាទាំាកទ់ងនៈ�ង

កាារផីល់តួ់ិនាាទ�ឱ្យយពួុំកឃើ�។ បនាាាបម់ួក មាានៈកាារបងាាាញ

ពុំ�ទស្សសនៈៈយល់ឃ់ើ�ើញពុំ�ល់ទធភ្ជាាពុំ ��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី� 

នៈ�ងតួិនាាទ� ឃើ�ើមួី�ឱ្យយស្រសី្ស�កាំាយជាាអិក��កនាា�ឃើ�ាកិ�ងអាាជូ�ពុំ

ដែ�ល់ជាាទូឃើ�ាស្រ�ប�ណាប់ឃើដ្ឋាាយបរុស្ស។ 

ជូ�ពុំូកទ�៨ បងាាាញពុំ�ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយមួួយច�នៈួនៈស្សី�ពុំ�

ធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សស ស្សហជូ�ពុំ ឬស្សមាា�មួស្រស្សី� នៈ�ងកដែនៈះង

កាារងាារ នៈ�ងស្សមាាារស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។ ជូ�ពុំូកទ�៩ �កស្រស្សង់

បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងទ�នៈិនៈ័យអនៈីរជាាតិ� ឃើចញពុំ�កាារស្ស�ក�ា

កាាល់ពុំ�ឃើពុំល់ថ្មីី�ៗ ឃើ�ើមួី�ផីល់់ជាាអនៈុសាាស្សនៈ៍ស្សី�ពុំ�កាារ

ឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតីិ

កាៅរណ៍ថ្លែដលមាៅនុក្នុមំាៅំង

កាៅរងាៅរថ្លែដលមាៅនុ

�មិភ្នាៅ�នៅយនុឌ័័រ ស្រ្តីតូ្តវិ

បាៅនុនៅគុចាៅត់្តទុក្នុថាៅជាៅ

កាៅរ�ស្រ្តីងឹង�មិត្តថភ្នាៅ�

អនុុវិត្តីច្បាាៅប់់ក្នុុ�ងកាៅរ

ក្នុស៊ាៅងទំនុុក្នុច្បាិតី្ត នុិង

ភ្នាៅ�ស្រ្តី�ប់ច្បាាៅប់់រប់�់

ស៊ាាៅប់័នុបូ់�ល�� នុិង

នៅដើមិប�បំ់នៅ��នុ�វិអាៅណត្តីិ

រប់�់ខុែ�នុឱយបាៅនុកាៅនុ់ថ្លែត្ត

ស្រ្តីប់នៅ�ើរក្នុុ�ងកាៅរស្រ្តីប់យុទិ

ស្រ្តីប់ឆាំៅំង និុងទប់់ស៊ាាៅត្ត់នឹុង

ប់ទនៅលមើ�នាៅនាៅ កាៅររក្នុាៅ

�ណាះៅប់់ធាាៅប់់�ងគមិ នុិង

កាៅរប់នៅស្រ្តីមិើ�ហ្មគុមិនុ៍។

ច�ាប់ស្សស្រមាាប់រ�ឋជាាស្សមាាជូ�ក សាាាប័នៈអនៈុវិតីិច�ាប់ នៈ�ង

នៃ��ូអភ�វិឌ័ឍនៈ៍នាានាា។ ឃើស្សចកី�ស្សនៈិ�ដ្ឋាាានៈបញ្ចេប់ ស្រតិូវិបាានៈ

ឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ាកិ�ងជូ�ពុំូកទ�១០។

១.១. ស៊ាៅរ��ំខាៅនុ់
រប់�់ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិ�័យ
អនុវុិត្តីច្បាាៅប់់
សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ ស្រតូិវិដែតិមាានៈភ្ជាាពុំរហ័ស្សរហួនៈ នៈ�ង

អាាចស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈឃើ�ានៈ�ងបរិយាាកាាស្សដែ�ល់មាានៈកាារ

ផ្ទាំាស្ស់បី�រយាាាងឆាំាប់រហ័ស្ស។ ឃើ�ើមួី�ស្របយុទធស្របឆាំា�ង នៈ�ង

ទប់សាាាតិ់បទឃើល់ីើស្សកិ�ងស្រស្សុក នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សឆ្លុះះងដែ�នៈ 

នៈ�ងកាារ��រាាមួក�ដែហងដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ សាាាប័នៈអនៈុវិតិី

ច�ាប់ស្រតិូវិដែតិពុំស្រង�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ នៈ�ងល់ទធភ្ជាាពុំរបស់្សខ្លឹះ�នៈ

ឱ្យយកាានៈ់ដែតិទាំានៈ់ស្សមួ័យ នៈ�ងមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ។

កតាំាាស្ស�ខាានៈ់មួួយដែ�ល់ស្រតិូវិយកមួកឃើធឺើើកាារពុំ�ចាារណាា �ឺ

ស្រតូិវិពុំ�នៈ�តិយឃើមួើល់ស្សមាាស្សភ្ជាាពុំបុ�គល់�កឱ្យយបាានៈជាាស្របចាា� 

នៈ�ងស្រតូិវិអភ�វិឌ័ឍច�ណុចខាំា�ងដែ�ល់ទាំាក់ទងនៈ�ងកមំាា�ង

១ .  នៅ � ច្បា ក្នុី� នៅ ផ្តី ើ មិ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

កាារងាារចស្រមួុះ ដែ�ល់មាានៈភ្ជាាពុំបតិ់ដែបនៈ នៈ�ងងាាយ

ស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈ។ ស្ស�ខាានៈ់ជាាងឃើនៈះ កាារណ៍ដែ�ល់មាានៈ

កមាំា�ងកាារងាារដែ�ល់មាានៈស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ស្រតិូវិបាានៈ

ឃើ�ចាាត់ិទុកថ្នាាជាាកាារពុំស្រង�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំអនៈុវិតីិច�ាប់កិ�ង

កាារកសាាងទ�នៈុកច�តិី នៈ�ងភ្ជាាពុំស្រស្សបច�ាប់របស្ស់សាាាប័នៈ

បូូល់�ស្ស នៈ�ងឃើ�ើមួី�ប�ឃើពុំញនៈូវិអាាណតិី�របស់្សខ្លឹះ�នៈឱ្យយបាានៈ

កាានៈ់ដែតិស្របឃើស្សើរកិ�ងកាារស្របយុទធស្របឆាំា�ង នៈ�ងទប់សាាាតិ់

នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សនាានាា កាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ស្សងគមួ នៈ�ង

កាារបឃើស្រមួើស្សហ�មួនៈ៍។

កាារឃើល់ើកកមួពស្សស់្រស្សី�ឱ្យយកាាន់ៈតិនួាាទ�ជាាអិក��កនាា� នៈ�ង

តិនួាាទ�ដែផិកបឃើចេកឃើទស្ស នៈ�ងកាារផីល់ត់ិនួាាទ�ឱ្យយមួន្ត្រីនីៈ�ជាា

ស្រសី្ស�ដែ�ល់ជាាអិកឃើឆ្លុះះើយតិបជួូរមុួខ្លឹ អាាចបឃើងើើនៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំ

អនុៈវិតីិច�ាប់ឃើ�ើមួី�កាាតិប់និៈយហាានៈ�ភ័យនាានាា កិ�ងកាារ

ស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស នៈ�ងកាារពាារស្សហ�មួន៍ៈ។ 

ច�ណុចឃើនៈះមាានៈភ្ជាាពុំពាាក់ពុំ័នៈធជាាពុំ� ឃើស្សស្សជាា មួួយ

កាារទប់សាាាតិប់ទឃើលី់ើស្សនាានាាមួកឃើល់ើស្រស្សី� នៈ�ងឃើកីងស្រស្ស� 

កាារផីល់ស់្ស�ទធ�កិ�ងកាារទទលួ់បាានៈយុតីិ�ធឺម៌ួ នៈ�ងកាារស្សស្រមួប

ស្សស្រមួួល់�ល់់ឃើស្សវាាកមីួឃើឆ្លុះះើយតិបបញ្ចាំាាឃើយនៈឌ័័រជូូនៈស្រស្សី�

រងឃើស្រ�ាះនៃនៈអ�ឃើពុំើជួូញ�រូមួនុៈស្សស អ�ឃើពុំើហ�ង�ាកិ�ងស្រ�ួសាារ 

នៈ�ងកាាររំឃើ�ាភប�ពាានៈផះ�វិឃើភទជាាឃើ�ើមួ។

មាានៈឃើហតិុផល់ជាាឃើស្រចើនៈ ដែ�ល់�ា�ស្រទឱ្យយមាានៈកាារ

ប ឃើងើើ នៈ កាា រ ចូ ល់ រួ មួ រ ប ស្ស់ ស្រស្សី� កិ� ង កាា រ ងាា រ អ នៈុ វិ តីិ

ច�ាប់ ដែផែកតាំាមួកាារស្រសាាវិស្រជាាវិពុំ�វិិស័្សយឯកជូនៈ 

នៈ�ងវិិស័្សយសាាធ្នាារណៈ�នៃទឃើទៀតិ។ ឃើបើ��តិពុំ�

ស្ស�ទធ�មួនុៈស្សស ស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្ស �ួរដែតិមាានៈស្ស�ទធ�ទទួល់

បាានៈមុួខ្លឹងាារសាាធ្នាារណៈឃើស្សីើ�ាា។ ឃើបើ��តិពុំ�សាាានៈភ្ជាាពុំ

ជាាក់ដែស្សីង ឃើ��ួរដែស្សើងយល់់ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈ នៈ�ង

ច�ណាាប់អាារមីួណ៍ពុំ�ឃើស្សស្សរបស្ស់ស្រស្សី� ឃើហើយស្រស្សី��ួរ

ជាាអិកដែ�ល់បងាាាញពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈ នៈ�ងច�ណាាប់

អាារមីួណ៍ទាំា�ងឃើនៈះ។៦ កតាំាាពុំ�ស្ស�ទធ�មួនុៈស្សសដែតិមួុខ្លឹ�ួរដែតិ

ស្រ�ប់ស្រ�ាន់ៈ ឃើ�ើមួី��ា�ស្រទឱ្យយមាានៈស្រសី្ស�កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតីិ

ច�ាប់។ ស្រស្សី�មួ�នៈចាា�បាាច់ឃើធឺើើអើ�ឃើផសង ឃើ�ើមួី�ទទួល់

បាានៈឱ្យកាាស្សចូល់រួមួឃើនាាះឃើ�ើយ។ យាាាងណាាមួ�ញ 

កាារស្ស�ក�ាស្រសាាវិស្រជាាវិបាានៈបងាាាញថ្នាា កាារចូល់រួមួ

កាាន់ៈដែតិឃើស្រចើនៈជាាងមួុនៈរបស្ស់ស្រស្សី� កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតីិ

ច�ាប់ អាាចរួមួច�ដែណកនាា�ឱ្យយមាានៈកាារផ្ទាំាស់្សបី�រ

សាាាប័នៈ នៈ�ងឃើធឺើើឱ្យយកាារផីល់់ឃើស្សវាាកាានៈ់ដែតិស្របឃើស្សើរ។៧ 

ជាាឧទាំាហរណ៍ស្រស្សី� ឬឃើកីងស្រស្ស�រងឃើស្រ�ាះនៃនៈបទឃើល់ីើស្ស

មួួយ ឬដែ�ល់មាានៈទ�នាាស្ស់នៈ�ងច�ាប់ �ួរដែតិអាាច

ស្របាាស្រស័្សយទាំាក់ទងជាាមួួយមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី� ស្របស្ស�នៈឃើបើ

ពុំួកឃើ�ចង់។

ស្សនៈិ�ស្ស�ទពុំ�ភពុំឃើ�ាករបស្ស់ INTERPOL កាាល់ពុំ�

ឃើពុំល់ថ្មីី�ៗឃើនៈះ ដែ�ល់មាានៈកាារចូល់រួមួពុំ�សាាាប័នៈអនៈុវិតិី

ច�ាប់ អិកស្ស�ក�ា នៈ�ងអិកជូ�នាាញមួកពុំ�វិិស័្សយឯកជូនៈ 

បាានៈដ្ឋាាក់ឃើចញនៈូវិរឃើបៀបវាារៈនៃនៈនៈវាានៈុវិតីិនៈ៍ស្សកល់

របស្ស់ INTERPOL។ ស្សមាាស្សភ្ជាាពុំមួួយ កិ�ងច�ឃើណាាមួ

ស្សមាាស្សភ្ជាាពុំទាំា�ង ៦ �ឺ “អនាា�តិនៃនៈកមំាា�ងកាារងាារ” - 

ឃើតិើអនាា�តិ “បូូល់�ស្សដែ�ល់អសាំារយ” នាាឃើពុំល់អនាា�តិ

នៈ�ងមាានៈល់កខណៈដែបបណាា? ស្សនៈិ�ស្ស�ទឃើនៈះ បាានៈ

ពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�សាាាប័នៈអនុៈវិតីិច�ាប់ឃើ�ាស្សតិវិតិសរ៍ទ�២១ 

ថ្នាាជាាសាាាប័នៈអាាចបងាាាញអ�ពុំ�ជូ�នាាញដែ�ល់ចាា�បាាច់ កិ�ង

បរិយាាកាាស្សនៃនៈបដែស្រមួបស្រមួួល់ដែផិកស្សនីៈ�សុ្សខ្លឹនាាឃើពុំល់

បចេ�បីនៈិឃើនៈះដែ�ល់រួមួមាានៈ៖ កាារស្រស្ស�ាញ់ចូល់ច�តិ ី

កាារចង់ឃើចះចង់��ង កាារឃើចះស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈ នៈ�ងភ្ជាាពុំធឺនៈ់។ 

តិ�ដែណង កាំាយជាាតិួនាាទ� អិកស្រ�ប់ស្រ�ងកាំាយជាាស្រ�ូបងើ�ក 

នៈ�ងឋាានាានៈុស្រកមួកាំាយជាាស្រកុមួ។ �នៈះ�ះឃើឆាំះាះឃើ�ារក

អនាា�តិស្របកបឃើដ្ឋាាយភ្ជាាពុំឃើជាា�ជ័ូយស្សស្រមាាប់សាាាប័នៈ

នៈ�មួួយៗ �ឺស្សិ�តិឃើ�ាឃើល់ើស្សមួតិិភ្ជាាពុំកិ�ងកាារទាំាក់ទាំាញ 

អភ�វិឌ័ឍ នៈ�ងរក�ាអិកដែ�ល់មាានៈឃើទពុំឃើកាាស្សល់យល់ែៗ។៨

កាារពុំស្រង�ងអិកតិ�ណាាងជាាស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងសាាាបន័ៈអនុៈវិតីិច�ាប់ 

មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈជ់ាាពុំ�ឃើស្សស្សឃើដ្ឋាាយឃើហតិផុល់ជាាឃើស្រចើនៈ៖
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ស្រ្តីក្នុុមិច្បាស្រ្តីមិុ�ទទួលបាៅនុផ្តលស្រ្តីប់នៅយាៅជីន៍ុ��ច្បាំនៅណ�ដឹង

ជាៅ�មិ�ហ្មភ្នាៅ� ថ្លែដលនៅធីវើឱយស្រ្តីប់នៅ�ើរនៅ�ើងនុ�វិកាៅរ

ប់ំនៅ��កាៅរងាៅរជាៅរួមិ។

កាៅរ�នៅស្រ្តីមិច្បាឱយបាៅនុនុ�វិ�មិភ្នាៅ�នៅយនុឌ័័រ នុិងកាៅរអនុុនៅ�ៅមិ
តាៅមិកាៅរនៅប់ីជាាៅថាាៅក្នុ់ជាៅតិ្ត នុិងអនុីរជាៅតិ្ត
• ស្របឃើទស្សជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈទាំា�ងអស្ស់ បាានៈផីល់់ស្សចាំាប័នៈឃើល់ើអនៈុស្សញ្ញាាាស្សី�ពុំ�កាារល់ុបប�បាាតិ់រាាល់់ទស្រមួង់នៃនៈ

កាារឃើរើស្សឃើអើងឃើល់ើស្រស្សី�ឃើភទ (CEDAW) ។ មាាស្រតាំា ១១ ស្ស�ឃើ�ាច�ឃើពាាះកាារល់ុបប�បាាតិ់កាារឃើរើស្សឃើអើងកិ�ងកាារងាារ 

ឃើហើយស្រស្សី�មាានៈស្ស�ទធ�ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សអាាជូ�ពុំឃើដ្ឋាាយឃើស្សរី នៈ�ងទទួល់បាានៈឱ្យកាាស្សកាារងាារ ល់កខខ្លឹណឌនៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស 

នៈ�ងអតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈឃើស្សីើភ្ជាាពុំ�ាា។៩

• កាារស្សឃើស្រមួចឱ្យយបាានៈស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ �ឺឃើឆ្លុះះើយតិបនៈ�ងកាារឃើបីជាាានៃនៈឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចរបស្ស់ស្រកុមួស្រប�ក�ាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ

អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ឃើល់ខ្លឹ ១៣២៥ (២០០០) ស្សី�ពុំ� ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ ដែ�ល់ “ជូ�រុញ ឱ្យយរ�ឋជាាស្សមាា

ជូ�កទាំា�ងអស្ស់ធ្នាានាាឱ្យយបាានៈនូៈវិក�ឃើណើនៈអិកតិ�ណាាងជាាស្រសី្ស�ឃើ�ាស្រ�ប់កស្រមួ�តិនៃនៈឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចច�តីិឃើ�ាកិ�ងយនីៈកាារ

របស្ស់សាាាប័នៈ ថ្នាាាក់ជាាតិ� ថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ងថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ� ឃើ�ើមួី�ទប់សាាាតិ់ ស្រ�ប់ស្រ�ង នៈ�ងឃើដ្ឋាាះស្រសាាយជូឃើមាំាះ” 

(កថ្នាាខ្លឹណឌ ១)។

• អនៈុសាាស្សនៈ៍ឃើនៈះអនៈុឃើ�ាមួតាំាមួច�ាប់ជាាតិ� �ូចជាា ច�ាប់សី្ស�ពុំ�ស្ស�ទធ�មួនៈុស្សស ច�ាប់កាារងាារ នៈ�ងច�ាប់ស្សី�ពុំ�នៈ�តិ�វិិធឺ�

ស្រពុំហីទណឌ ជាាឃើ�ើមួ។

កាៅរ�ស្រ្តីងឹងស្រ្តីប់�ិទិភ្នាៅ� នុិងស្រ្តីប់�ិទិផ្តល តាៅមិរយ�ក្នុមំាៅំងកាៅរងាៅរ
ច្បាស្រ្តីមិុ� ថ្លែដលមាៅនុលក្នុេណ�ប់រិយាៅប័់នុុ
• សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់អាាចពុំស្រង�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ ឃើដ្ឋាាយទាំាញយកឃើទពុំឃើកាាស្សល់យ ច�ឃើណះ��ង ជូ�នាាញ នៈ�ង

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់ស្របជាាជូនៈទាំា�ងអស្ស់ទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងទាំា�ងស្រស្សី�។

• ស្រកុមួចស្រមួុះទទួល់បាានៈផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍ពុំ�ច�ឃើណះ��ងជាាស្សមួូហភ្ជាាពុំ ដែ�ល់ឃើធឺើើឱ្យយស្របឃើស្សើរឃើ�ើងនៈូវិកាារ

ប�ឃើពុំញកាារងាារជាារួមួ។១០

១ .  នៅ � ច្បា ក្នុី� នៅ ផ្តី ើ មិ

REASONS

1

2
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

កាៅរ�ស្រ្តីងឹងនៅលើកាៅរនៅ�ែើយត្តប់ច្បាំនៅពាៅ�អំនៅ�ើហ្មិងាៅផ្តែ�វិនៅ�ទ នុិង
អំនៅ�ើហ្មិងាៅទាៅក់្នុទងនុឹងនៅយនុឌ័័រ
• កាារបឃើងើើនៈច�នៈួនៈស្រស្សី� នៈ�ងតិួនាាទ�របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ ស្រតិូវិបាានៈឃើ�បងាាាញថ្នាាមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ

កិ�ងកាារកាាតិ់បនៈិយអស្រតាំានៃនៈអ�ឃើពុំើហ�ង�ាមួកឃើល់ើស្រស្សី�កិ�ងកាាល់ៈឃើទស្សៈមួួយច�នៈួនៈ។១១

• កាារដ្ឋាាក់បញ្ចេ�ល់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� ឃើល់ើកទ�កច�តិីស្រស្សី� នៈ�ងឃើកីងស្រស្ស� ដែ�ល់រួចផុតិពុំ�អ�ឃើពុំើហ�ង�ាផះ�វិឃើភទ នៈ�ងអ�ឃើពុំើហ�ង�ា

ទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ ឱ្យយរាាយកាារណ៍អ�ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍របស់្សពុំួកឃើ��ល់់បូូល់�ស្ស១២ ដែ�ល់ជាាឃើហតិុនាា�ឱ្យយសាាាប័នៈ

អនៈុវិតិីច�ាប់អាាចឃើឆ្លុះះើយតិបបាានៈកាានៈ់ដែតិល់ែស្របឃើស្សើរកិ�ងកាារស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងបទឃើល់ីើស្សមួកឃើល់ើស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារ 

ឃើហើយអាាចឃើធឺើើកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ នៈ�ងកាាតិ់ឃើទាំាស្សជូនៈឃើល់ីើស្សបាានៈ។

• ជូនៈរងឃើស្រ�ាះជាាស្រស្សី� �ួរដែតិអាាចនៈ�យាាយជាាមួួយអិកអនៈីរាា�មួនៈ៍ជូួរមួុខ្លឹជាាស្រស្សី�ដែ�ល់ទទួល់បាានៈកាារបណា�ះបណាាាល់ 

ស្របស្ស�នៈឃើបើពុំួកឃើ�ចង់ស្រស្សបតាំាមួឃើ�ាល់កាារណ៍ដែណនាា�ស្សី�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រស្សស្រមាាប់កាារឃើធឺើើកាារជាាមួួយស្រស្សី�រងឃើស្រ�ាះនៃនៈ

អ�ឃើពុំើជូួញ�ូរមួនៈុស្សស របស្ស់អាាសាាានៈ។១៣

កាៅរក្នុស៊ាៅងជីំនៅនុឿទុក្នុច្បាិតី្តរប់�់�ហ្មគុមិនុ៍ នុិងភ្នាៅ�ស្រ្តី�ប់ច្បាាៅប់់
រប់�់ស៊ាាៅប់័នុ
• មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ទ�នៈងជាាទទួល់សាាាល់់ថ្នាាកាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ស្សហ�មួនៈ៍ �ឺជាាស្សមាាស្សធ្នាាតិុស្ស�ខាានៈ់នៃនៈកាារ

រក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់។១៤

• មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�មួ�នៈស្សូវិទ�នៈងជាាឃើស្របើកមាំា�ងហួស្សឃើហតុិ�ូចមួន្ត្រីនៈី�ជាាបុរស្សឃើទ១៥ ដែ�ល់ឃើនៈះអាាចបូះពាាល់់�ល់់

កាារយល់់ឃើ�ើញរបស្ស់ស្សហ�មួនៈ៍ច�ឃើពាាះភ្ជាាពុំស្រស្សបច�ាប់របស្ស់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់។

• កាារបឃើងើើនៈកាារយល់់ឃើ�ើញជាាវិិជូើមាានៈអ�ពុំ�ភ្ជាាពុំស្រស្សបច�ាប់របស្ស់សាាាប័នៈបូូល់�ស្ស ស្រតិូវិបាានៈផ�ារភ្ជាាាប់នៈ�ងកាារ

ឃើកើនៈឃើ�ើងនៈូវិក�ចេស្សហស្របតិ�បតិី�កាាររបស្ស់ស្សហ�មួនៈ១៍៦ ដែ�ល់អាាចជូួយស្សស្រមួួល់�ល់់កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិរបស្ស់សាាាប័នៈ

បូូល់�ស្ស នៈ�ង�ល់់កាារឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះបទឃើល់ីើស្សនាានាា �ូចជាា តាំាមួរយៈកាារផីល់់ពុំ័តិ៌មាានៈស្សមាាាតិ់ឃើ�ាបូូល់�ស្ស។

កាៅរស្រ្តីប់យុទិស្រ្តីប់ឆាំៅំងនុឹងអំនៅ�ើ�ុក្នុរលួយ 
• ស្រស្សី�មួ�នៈស្សូវិស្របស្រពុំ�តិីអ�ឃើពុំើពុំុករល់ួយ�ូចបុរស្សឃើទ បូុដែនៈកីាារស្ស�ក�ានាានាាបាានៈបងាាាញថ្នាាកាារចូល់មួករបស្ស់ស្សមាាជូ�កថ្មីី�

ឃើ�ាកិ�ងស្រកុមួមួួយ អាាចបងាាាក់/រំខាានៈ�ល់់ទមាំាប់ពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ងអ�ឃើពុំើពុំុករលួ់យ។១៧

3

4

5
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ស្រ្តី�ី�នៅធីវើកាៅរក្នុុ�ងវិិ�័យអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់៖ ក្នុរណ��ិក្នុាៅ

អនុីរជាៅត្តិថ្លែដលបាៅនុនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�

កិ�ងបូុនាាានៈឆាំាា�ថ្មីី�ៗឃើនៈះ កាារស្រសាាវិស្រជាាវិបាានៈបងាាាញថ្នាា 

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្ស�ីអាាចផីល់់នៈូវិកាារឃើឆ្លុះះើយតិបឃើដ្ឋាាយមាានៈកាារ

��តិ�ូរពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ាឃើពុំល់ពុំួកឃើ�ឃើធឺើើកាារជាាមួួយ

ស្រស្សី��នៃទឃើទៀតិ ដែ�ល់អាាចជាាជូនៈរងឃើស្រ�ាះ នៈ�ង

ជាាជូនៈឃើល់ីើស្ស។ ជាាក់ដែស្សីង កាារស្រសាាវិស្រជាាវិដែ�ល់

ឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ាស្សហរ�ឋអាាឃើមួរិកបាានៈរកឃើ�ើញថ្នាា មាានៈ

ទ�នាាក់ទ�នៈង�ាាជាាវិិជូើមាានៈរវាាងក�ឃើណើនៈនៃនៈច�នួៈនៈមួន្ត្រីនៈី�

បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ណាាមួួយ នៈ�ងក�ឃើណើនៈ

នៃនៈច� នួៈនៈពាាកយបណា�ងអ�ពុំ�បទឃើល់ីើស្សហ�ង�ាឃើល់ើ ស្រសី្ស� 

ជាាពុំ�ឃើស្សស្សអ�ឃើពុំើហ�ង�ាពុំ�នៃ��ូជូ�តិស្សិ�ទធរបស់្សពួុំកឃើ�។ 

ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ កាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៃនៈភ្ជាា�រយនៃនៈមួន្ត្រីនៈី�

ជាាស្រស្សី� បាានៈឃើធឺើើឱ្យយមាានៈកាារធ្នាំាក់ចុះ�ួរឱ្យយកតិ់ស្សមាាាល់់

នៃនៈអស្រតាំាមួនៈុស្សសឃាាតិច�ឃើពាាះនៃ��ូឃើស្សិហាារបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ 

នៈ�ងកាារ រំឃើ�ាភប�ពាានៈរបស្ស់នៃ��ូឃើស្សិហាាដែ�ល់មួ�នៈ

បណាាាល់ឱ្យយមាានៈឃើស្រ�ាះថ្នាាាក់�ល់ជ់ូ�វិិតិ។១៨

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើស្របស្សុ�ល់ កាារស្ស�ក�ាកាាល់ពុំ�ឃើពុំល់ថី្មី�ៗ

អ�ពុំ�សាាានៈ�យប៍ូលូ់�ស្សជាាស្រស្សី� បាានៈឃើស្របើអស្រតាំាឃាាតិកមីួ

ឃើល់ើស្រស្សី�ឃើធឺើើជាារងាាាស្សក់ាារស្របឃើយាាល់ ស្សស្រមាាប់វាាយតិនៃមួះ

អ�ពុំ�ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំកាារងាាររបស់្សខ្លឹះ�នៈ។ កាារស្ស�ក�ាបាានៈរក

ឃើ�ើញថ្នាា សាាានៈ�យប៍ូលូ់�ស្សទាំា�ងឃើនាាះ មាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំខ្លឹពស្ស់

កិ�ងកាារកាាតិ់បនៈិយអ�ឃើពុំើមួនៈុស្សសឃាាតិច�ឃើពាាះស្រសី្ស�វិ័យឃើកីង

ឃើ�ាទ�ស្របជុូ�ជូនៈធឺ�ៗ ។ អស្រតាំាឃើនៈះបាានៈធ្នាំាក់ចុះ ៥០ភ្ជាា�រយ 

កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ដែ�ល់ឃើ�បាានៈស្ស�ក�ា។១៩ កាារស្ស�ក�ារបស់្ស 

UN Women ដែផែកឃើល់ើទ�និៈន័ៈយពុំ�ស្របឃើទស្សច�នួៈនៈ ៣៩ 

កប៏ាានៈបងាាាញផងដែ�រពុំ�ទ�នាាកទ់�នៈងជាាវិិជូើមាានៈរវាាងច�នៈនួៈ

មួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�ស្សជាាស្រស្សី� នៈ�ងច�នួៈនៈករណ�រំឃើ�ាភប�ពាានៈផះ�វិឃើភទ

ដែ�ល់ស្រតិវូិបាានៈរាាយកាារណ៍។២០

ទាំាក់ទងឃើ�ានៈ�ងជូនៈឃើល់ីើស្សជាាស្រស្សី� កាារស្ស�ក�ា

មួួ យ ដែ� ល់ ឃើធឺើើ ឃើ�ើ ង កាា ល់ ពុំ� ឃើពុំ ល់ ថ្មីី� ៗ ឃើនៈះ ឃើដ្ឋាា យ 

UNODC អ�ពុំ�កាារជូួញ�ូរមួនៈុស្សសបាានៈរកឃើ�ើញថ្នាា 

ឃើ�ាទូទាំា�ងពុំ�ភពុំឃើ�ាក ជូនៈឃើល់ីើស្សជាាស្រស្សី�មាានៈច�នៈួនៈ

ខ្លឹពស្ស់ឃើ�ាកិ�ងកាារជូួញ�ូរមួនៈុស្សសជាាង កិ�ងបទឃើល់ីើស្ស

ជាាឃើស្រចើនៈឃើផសងឃើទៀតិ។ ជូនៈឃើល់ីើស្សជាាស្រស្សី�មាានៈច�នៈួនៈ 

៣៥ភ្ជាា�រយ នៃនៈជូនៈឃើល់ីើស្សដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើ�បី�ង  

នៈ�ង ៣៨ភ្ជាា�រយ ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈផីនាាាឃើទាំាស្ស។២១ 

ឃើហតិុ�ូឃើចិះឃើហើយ ស្រស្សី�មាានៈតិួនាាទ�យាាាងស្ស�ខាានៈ់កិ�ង

កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិឃើល់ើបទឃើល់ីើស្សទាំា�ងឃើនៈះ ដែ�ល់ជាាឃើរឿយ

ៗជាាកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិឆ្លុះះងស្របឃើទស្ស។

វិិ�័យ�នុីិ�ុខុកំ្នុ�ុងអនុវុិតី្តវិិធី�

ស៊ាៅស្រ្តី�ីប់ស្រ្តីញ្ហាាៅប់នៅយនុឌ័័រកាៅន់ុថ្លែត្ត

នៅស្រ្តីច្បាើនុនៅ�ើងៗ នៅដើមិប�ស្រ្តីប់យុទិស្រ្តីប់ឆាំៅំង

នុឹងអំនៅ�ើហ្មិងាៅស្រ្តីជីុលនុិយមិនាៅនាៅ។

១ .  នៅ � ច្បា ក្នុី� នៅ ផ្តី ើ មិ

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

�ូចឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស�នៃទឃើទៀតិដែ�រ ភ្ជាាពុំស្រជូុល់នៈ�យមួ 

នៈ�ងកាារបណា�ះឱ្យយមាានៈភ្ជាាពុំស្រជុូល់នៈ�យមួដែ�ល់នាា�ឱ្យយ

មាានៈអ�ឃើពុំើឃើភរវិកមួី ជាាឃើរឿយៗឃើ�ាដែតិជាាបញ្ចាំាា�ួរឱ្យយ

ស្រពុំួយបាារមួីណ៍កាានៈ់ដែតិខាំា�ងឃើ�ាកិ�ងទ�ស្របជូុ�ជូនៈធឺ�ៗ។ 

មួួយភ្ជាា�ប�នៃនៈស្របជាាជូនៈឃើ�ាអូស្សះ� �ឺជាាស្សហ�មួនៈ៍

ជូនៈជាាតិ�ភ្ជាា�តិ�ចដែ�ល់ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈមួកពុំ�ស្របឃើទស្សដែ�ល់

មាានៈកាារឃើជូឿទុកច�តិីកស្រមួ�តិទាំាបឃើល់ើបូូល់�ស្ស នៈ�ងស្របពុំ័នៈធ

យុតិី�ធឺមួ៌ស្រពុំហីទណឌ។ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សឃើធឺើើទស្សសនៈក�ចេ

ជាាស្របចាា�ឃើ�ាតាំាមួស្រពុំះវិិហាារអី�សាំាមួ នៈ�ងវិតិីស្សុ�ក 

(Sikh) ឃើ�ើមួី�កសាាងជូ�ឃើនៈឿទុកច�តិី នៈ�ងទ�នាាក់ទ�នៈង

រឹងមាា�ជាាមួួយស្សហ�មួន៍ៈជូនៈជាាតិ�ភ្ជាា�តិ�ចឃើផសងៗ�ាា

ឃើ�ាកិ�ងទ�ស្រកុង។ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សបាានៈរកឃើ�ើញថ្នាា ខ្លឹណៈ

ឃើពុំល់ដែ�ល់មួន្ត្រីនីៈ�បុរស្សស្រតិូវិបាានៈឃើ�ទទួល់យកយាាាង

ឆាំាប់រហ័ស្ស នៈ�ងអាាចជូួបជាាមួួយចាាស្ស់ស្រពុំ�ទាំាាចាារយ 

អិក��កនាា�សាាស្សនាា នៈ�ងអិកចូល់វិិហាារជាាស្របចាា�(បុរស្ស) 

ពុំួកឃើ�ស្រតូិវិកាារមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្ស�ីឱ្យយមាានៈទ�នាាក់ទ�នៈងជាាមួួយ

ស្របជាាជូនៈស្រ�ប់រូប។ ជាាឃើស្រចើនៈឆាំាា�មួកឃើហើយ មួន្ត្រីនៈី�

បូូល់�ស្សចស្រមួុះពុំ�ររូបកិ�ងច�ឃើណាាមួ ៥រូប �ឺជាាស្រស្សី�

ឃើធឺើើកាារជាាពុំ�ឃើស្សស្សឃើល់ើកាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ កាារ

កាារពាារ នៈ�ងកាារកសាាងទ�នៈុកច�តិីជាាមួួយស្សហ�មួនៈ៍

ជូនៈជាាតិ�ភ្ជាា�តិ�ចឃើ�ាអូស្សះ�។ កាារទទួល់បាានៈជូ�ឃើនៈឿ

ទុកច�តីិមួកឃើល់ើស្រស្សី�ដែ�ល់មួកពុំ�ស្សហ�មួន៍ៈជូនៈជាាតិ�ភ្ជាា�

តិ�ចឃើផសងៗ បាានៈជូួយឱ្យយបូូល់�ស្សឃើ�ាឆាំាា�២០១៥ អាាច

រាារាា�ងឃើកីងស្របុស្ស នៈ�ងស្រស្ស�មួួយច�នៈួនៈពុំ�កាារបណា�ះភ្ជាាពុំ

ស្រជូុល់នៈ�យមួ នៈ�ងមួ�នៈឱ្យយចូល់រួមួជាាមួួយស្រកុមួ ISIL (រ�ឋអី�

សាំាមួអី�រាាាក់ នៈ�ង Levant)/Daesh ឃើ�ាស្របឃើទស្សស្សុ�រី។២៥

ស្សរុបឃើស្សចកំ�មួក សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ស្រតិូវិដែតិមាានៈភ្ជាាពុំ

រហ័ស្សរហួនៈ នៈ�ងអាាចស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈឃើ�ានៈ�ងបដែស្រមួបស្រមួួល់

ដែផកិស្សនៈី�ស្សុខ្លឹយាាាងឆាំាប់រហ័ស្ស។ កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិី

ច�ាប់ ស្សមួតិិភ្ជាាពុំ �ឺស្ស�ឃើ�ាឃើ�ាឃើល់ើធឺនៈធ្នាានៈនាានាា 

�ូចជាា បឃើចេកវិិទោា ឧបករណ៍ នៈ�ងឃើស្រ�ឿងបរិកាាារនាានាា 

បូុដែនៈីធឺនៈធ្នាានៈដែ�ល់ស្ស�ខាានៈ់ប�ផុតិ �ឺមួនៈុស្សស។ ស្របកាារឃើនៈះ

ទាំាមួទាំារឱ្យយមាានៈកាារពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញនៈូវិស្សមាាស្សភ្ជាាពុំ

បុ�គល់�ក នៈ�ងកាារទាំាក់ទាំាញនៈូវិបណា��ជូ�នាាញចស្រមួុះ 

ជូ�នាាញដែ�ល់អាាចបតិ់ដែបនៈ នៈ�ងឃើចះស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈ ដែ�ល់

ចាា� បាា ច់ ស្ស ស្រមាា ប់ សាាា ប័ នៈ ដែ� ល់ មាា នៈ ច កខ� វិិ ស្ស័ យ ឃើ�ា

អនាា�តិ។ ស្សរុបមួក កមាំា�ងកាារងាារដែ�ល់មាានៈស្សមួភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័័រកាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈ អាាចជូួយពុំស្រង�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ

របស្ស់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់កិ�ងកាារកសាាងទ�នៈុកច�តិី នៈ�ង

ភ្ជាាពុំស្រស្សបច�ាប់ នៈ�ងឃើ�ើមួី�ប�ឃើពុំញកាាតិពុំើក�ចេកាាន់ៈដែតិ

ល់ែស្របឃើស្សើរកិ�ងកាារស្របយុទធស្របឆាំា�ង នៈ�ងទប់សាាាតិ់ច�ឃើពាាះ

បទឃើល់ីើស្ស កាារកាារពាារស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ឃើ�ាកិ�ងស្សងគមួ 

នៈ�ងកាារបឃើស្រមួើស្សហ�មួនៈ៍។

ក�ដែណទស្រមួង់សាាាប័នៈបូូល់�ស្សស្របកបឃើដ្ឋាាយបរិយាាប័នៈ្

នៈឃើយនៈឌ័័រ ស្រតិូវិបាានៈអនៈុវិតិីកិ�ងបរិយាាកាាស្សឃើស្រកាាយ

ជូឃើមាំាះ ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាកាារអនៈុវិតិីច�ាប់បាានៈឃើឆ្លុះះើយតិប 

នៈ�ង��តិ�ូរពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ រួមួទាំា�ងឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះអ�ឃើពុំើ

ហ�ង�ាផះ�វិឃើភទ នៈ�ងអ�ឃើពុំើហ�ង�ាទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ

ផងដែ�រ។ កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់យុ�ភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ង

វិសិ្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ ក៏បាានៈរួមួច�ដែណក�ល់់ស្សមួភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័័រជាាទូឃើ�ាផងដែ�រ។ ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សល់�ឃើបរីយាាា

ឃើស្រកាាយមាានៈជូឃើមាំាះ កាារឃើធឺើើក�ដែណទស្រមួង់សាាាប័នៈបូូល់�ស្ស

ដែ�ល់រួមួបញ្ចេ�ល់ឃើយនៈឌ័័របាានៈបងាាាញថ្នាា អិកតិ�ណាាង

ជាា ស្រស្សី� ឃើ�ា កិ� ង សាាា ប័ នៈ បូូ ល់� ស្ស ជាា តិ� ល់� ឃើប រី យាាា 

បាានៈឃើកើនៈឃើ�ើងពុំ� ២ភ្ជាា�រយ �ល់់ ១៧ភ្ជាា�រយ 

ឃើ�ាចឃើនាំាះឆាំាា�២០០៣ នៈ�ង២០១៣ ជាាមួួយនៈ�ងកាារ

ផីល់ត់ិួនាាទ�កាានៈ់ដែតិទូល់�ទូ�ាយ។ បញ្ចាំាាឃើនៈះបាានៈ

ឃើកើតិឃើ�ើងកិ�ងបរិបទនៃនៈភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា��៏ រឹងមាា�

របស្ស់រដ្ឋាាាភ�បាាល់ ក�ចេស្សហកាារយាាាងជូ�តិស្សិ�ទធជាាមួួយ

ទ�ភ្ជាាាក់ងាារនាានាារបស្ស់អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� នៈ�ង

កាារឃើបីជាាាច� ឃើពាាះឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចរបស្ស់ស្រកុមួស្រប�ក�ា

ស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ឃើល់ខ្លឹ១៣២៥។២២ 

ឃើទាំាះប�ស្របឃើទស្សឃើនៈះមួ�នៈទាំានៈ់�ល់់ឃើ�ាល់ឃើ�ាច�នៈួនៈស្រស្សី� 

២០ភ្ជាា�រយ ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈបូូល់�ស្សក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏កាារ

ឃើធឺើើក�ដែណទស្រមួង់ឃើនៈះបាានៈបងាាាញឱ្យយឃើ�ើញថ្នាាមាានៈកាារ

ឃើឆ្លុះះើយតិបស្របឃើស្សើរជាាងមុួនៈរបស់្សសាាាប័នៈបូូល់�ស្សច�ឃើពាាះ

អ�ឃើពុំើហ�ង�ាផះ�វិឃើភទ នៈ�ងទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ។២៣

កាារផីល់់តិួនាាទ�ឱ្យយស្រស្សី�អាាចជូួយបឃើងើើនៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ

ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ ឃើដ្ឋាាយសាារកាារកសាាងទ�នៈុកច�តិី

ជាាមួួយស្សហ�មួនៈ៍។ ឃើ�ាកិ�ងបរិបទវិបីធឺមួ៌មួួយច�នៈួនៈ 

ឃើយនៈឌ័័ររបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�អាាចមាានៈឥទធ�ពុំល់ឃើល់ើល់កខណៈ

នៃនៈទ�នាាក់ទ�នៈងរវាាងមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស នៈ�ងស្សហ�មួនៈ៍។ 

ជាាល់ទធផល់ វិិស្ស័យស្សនៈី�ស្សុខ្លឹក�ពុំុងអនៈុវិតិីវិិធឺ�សាាស្រស្សី

បស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រកាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈឃើ�ើងៗ ឃើ�ើមួី�ស្របយុទធ

ស្របឆាំា�ងនៈ�ងអ�ឃើពុំើហ�ង�ាស្រជូុល់នៈ�យមួនាានាា។

ជាាក់ដែស្សីង ឃើ�ាកិ�ងករណ�ស្ស�ក�ាមួួយដែ�ល់ឃើ�បាានៈ

រាាយកាារណ៍ឃើ�ាកិ�ងរបាាយកាារណ៍ឆាំាា�២០១៩ របស្ស់

អងគកាារឃើ�ើមួី�ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ នៈ�ងក�ចេស្សហស្របតិ�បតិី�កាារឃើ�ា

អឺរុុប (OSCE) ស្សី�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារស្របយុទធស្របឆាំា�ង

នៈ�ងអ�ឃើពុំើហ�ង�ាស្រជូុល់នៈ�យមួ ឃើស្សវាាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹកិ�ងស្រស្សុក

របស្ស់ស្របឃើទស្សនៈ័រដែវិស្ស បាានៈកតិ់ស្សមាាាល់់ឃើ�ាកិ�ង

កាារវាាយតិនៃមួះច�ឃើពាាះកាារ��រាាមួក�ដែហងឆាំាា�២០១៨ របស្ស់

ខ្លឹះ�នៈ ថ្នាាបុ�គល់ នៈ�ងស្រកុមួនាានាាដែ�ល់ទទួល់កាារជូ�រុញច�តិី

ឃើដ្ឋាាយមួឃើនាា�មួវិិជាាាអី�សាំាមួស្រជុូល់នៈ�យមួ ឃើ�ាដែតិជាាកាារ

��រាាមួក�ដែហង�ល់់ស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹជាាតិ��៏ស្ស�ខាានៈ់ប�ផុតិ។២៤ 

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL
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វិិធី�ស៊ាៅស្រ្តី�ី
ស្រ្តីស៊ាៅវិស្រ្តីជាៅវិ

កាៅរស្រ្តីស៊ាៅវិស្រ្តីជាៅវិនៅនុ��ថិត្តក្នុុ�ងច្បាំនៅណាៅមិ

កាៅរស្រ្តីស៊ាៅវិស្រ្តីជាៅវិថ្លែដលមាៅនុលក្នុេណ�

�ុ�ជីនៅស្រ្តី�ៅបំ់ផ្តុត្តអំ��ស្រ្តីប់ធាៅនុប់ទ 

�ស្រ្តីមាៅប់់ត្តំប់នុ់នៅនុ�។

 ឃើ�ាល់ប�ណងនៃនៈកាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ �ឺឃើ�ើមួី�ចូល់រួមួ

ច�ដែណកបដែនៈិមួឃើល់ើឯកសាារឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ង

កាារស្ស�ក�ា ស្រសាាវិស្រជាាវិដែ�ល់មាានៈស្រសាាប់ស្សី�ពុំ� ស្រស្សី�កិ�ង

វិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ នៈ�ងឃើស្រ�ាពុំ�

អាាសាាានៈ។ កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើស្រកបខ្លឹណឌ�តិ�

យុតិី នៈ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ កាារស្រសាាវិស្រជាាវិពុំ�មួុនៈៗសី្ស�

ពុំ�កាារអនៈុវិតិីឃើ�ាល់កាារណ៍ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងវិិស័្សយអនៈុវិតិី

ច�ាប់ នៈ�ងកាារស្សមាាាស្សជាាមួួយមួន្ត្រីនីៈ�អនៈុវិតិីច�ាប់នាានាា

ឃើ�ើមួី�ដែស្សើងយល់់អ�ពុំ�ទស្សសនៈៈរបស្ស់ពុំួកឃើ�ច�ឃើពាាះផល់

បូះពាាល់់ នៈ�ងកាារចូល់រួមួច�ដែណករបស្ស់ស្រសី្ស�កិ�ងវិិស្ស័យ

អនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងអាាសាាានៈ។ ល់ទធផល់នៃនៈកាារស្ស�ក�ា

ឃើនៈះ អាាចផីល់់ជាាអ�ណះអ�ណាាងកិ�ងកាារជូួយបឃើងើើនៈ

ច�នួៈនៈស្រស្សី� ដែ�ល់បឃើស្រមួើកាារឃើ�ាកិ�ងឃើស្សវាាបូូល់�ស្សទាំា�ង

កិ�ង នៈ�ងឃើស្រ�ាតិ�បនៈ់ ឃើហើយ�ា�ស្រទ�ល់់យុទធសាាស្រស្សីនាានាា

កិ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារផីល់់តិួនាាទ� កាាររក�ាទុក នៈ�ង

��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�។

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះស្សិ�តិកិ�ងច�ឃើណាាមួកាារស្រសាាវិស្រជាាវិ

ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈស្សុ�ជូឃើស្រ�ាប� ផុតិអ�ពុំ� ស្របធ្នាានៈបទ 
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ស្សស្រមាាប់តិ�បនៈ់ឃើនៈះ។ កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះស្របមួូល់ផី��

នៈូវិទ�នៈិនៈ័យជាាឃើស្រចើនៈ ឃើហើយទទួល់បាានៈពុំ័តិ៌មាានៈពុំ�

កាារស្សមាាាស្សជាាស្រកុមួ នៈ�ងជាាល់កខណៈបុ�គល់ ដែ�ល់

បាានៈឃើធឺើើ ឃើ�ើងឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈ

ទាំា�ង១០។ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្សស្សរុប

ច�នួៈនៈ ១៩៣រូប បាានៈចូល់រួមួច�ដែណកបងាាាញពុំ�

កាារយល់់ឃើ�ើញ នៈ�ងបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍របស្ស់ពុំួកឃើ� 

(រួមួមាានៈស្រស្សី�ច�នៈួនៈ ១៨៤រូប)។ រូបភ្ជាាពុំ១ បងាាាញពុំ�ច�នួៈនៈ

មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ចូល់រួមួតាំាមួស្របឃើទស្សនៈ�មួួយៗ។ ឃើ�ាស្របឃើទស្ស

មួួយច�នៈួនៈ ឃើយើងក៏អាាចស្សមាាាស្សជាាមួួយតិ�ណាាង (ទាំា�ង

បុរស្ស ឬស្រស្ស�ី) របស្ស់នាាយកដ្ឋាាានៈបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ង/

ឬនាាយកដ្ឋាាានៈធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សស នៈ�ងបាានៈជូួបជាាមួួយ

តិ�ណាាងរបស្ស់កាារិយាាល់័យរបស្ស់ឃើមួបូូល់�ស្ស (មួន្ត្រីនៈំ�បូូល់�

ស្សជាាបុរស្ស)។ ៥ភ្ជាា�រយនៃនៈអិកដែ�ល់បាានៈចូល់រួមួ

ស្សមាាាស្សនៈ៍ �ឺជាាមួន្ត្រីនៈី�ស្របុស្សដែ�ល់ពុំួកឃើ�ទាំា�ងអស្ស់មាានៈ

តិ�ដែណងជាាស្របធ្នាានៈ (នៈ�ងកិ�ងករណ�មួួយមាានៈអនៈុស្របធ្នាានៈ

មាាាក់) នៃនៈនាាយកដ្ឋាាានៈធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សស នាាយកដ្ឋាាានៈ

ដែផនៈកាារ នៈ�ងរបាាយកាារណ៍ នាាយកដ្ឋាាានៈកាារអភ�វិឌ័ឍ

មួឃើនាា�មួវិិជាាា នាាយកដ្ឋាាានៈបុ�គល់�ក នៈ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈ

ស្រ�ប់ស្រ�ងឯកសាារ។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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បុរស្ស
ស្រស្សី�

ច� នួៈ នៈ អិ ក ចូ ល់ រួ មួ កិ� ង ស្រប ឃើទ ស្ស នៈ� មួួ យ ៗ មាា នៈ កាា រ

ដែស្របស្របួល់ ឃើ�ាតាំាមួកាារមាានៈឃើពុំល់របស់្សមួន្ត្រីនីៈ� ឃើ�ើមួី�

ចូល់រួមួកិ�ងកាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ។

កាារចុះស្របមួូល់ទ�នៈិនៈ័យ ស្រតិូវិបាានៈឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ាចឃើនាំាះ

ដែខ្លឹកកើដ្ឋាា ឆាំាា�២០១៩ �ល់់ដែខ្លឹមួ�នាា ឆាំាា�២០២០។

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ មាានៈឃើ�ាល់ប�ណង៖

• ដែស្សើងយល់់អ�ពុំ�តិួនាាទ�របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យអនុៈវិតីិ

ច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ នៈ�ងរឃើបៀបដែ�ល់ស្រសី្ស�

ចូល់រួមួច�ដែណកកិ�ងកាារពុំស្រង�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំអនុៈវិតីិ

ច�ាប់។

• ដែស្សើងរកកាារអនុៈវិតីិល់ែទាំាក់ទងនៈ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស 

កាារបណា�ះបណាាាល់ កាារផីល់់តិួនាាទ� កាាររក�ាទុក 

នៈ� ង កាា រ �� ឃើ�ើ ង ឋាា នៈ នៈី រ ស្ស កី� � ល់់ មួ ន្ត្រីនីៈ� ជាា ស្រស្សី� 

ក៏�ូចជាាបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាា ។

ចំ្បានុួនុអុក្នុស្រ្តីត្តូវិបាៅនុ

�មាាៅ�នុ៍តាៅមិ

ស្រ្តីប់នៅទ�
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• ពុំ�នៈ�តិយស្រកបខ្លឹណឌសាាាប័នៈពាាក់ពុំ័នៈធ ដែ�ល់ជូួយ

ស្សស្រមួួល់ ឬរាារាា�ងស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ទាំាក់ទងនៈ�ង

កាារចូល់រួមួរបស្ស់ ស្រស្សី� កិ�ងកាា រងាា រអនុៈវិ តីិច�ាប់

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ នៈ�ង

• ផីល់់អនៈុសាាស្សនៈ៍ ឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈកាារចូល់រួមួ

ស្របកបឃើដ្ឋាាយអតិិនៈ័យបស្ស់ស្រស្សី� នៈ�ងកាារដ្ឋាាក់បញ្ចេ�ល់

ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ ឃើ�ើមួី�ផីល់់កាារ

ឃើឆ្លុះះើយតិបឱ្យយកាានៈ់ដែតិរឹងមាា�ច�ឃើពាាះបទឃើល់ីើស្សជាាតិ� 

នៈ�ងឆ្លុះះងដែ�នៈ។

វិីធឺ�សាាស្រស្សីស្រសាាវិស្រជាាវិ រួមួមាានៈ៖

• កាារពុំ�នៈ�តិយឯកសាារច�ាប់ជាាតិ� កាារឃើបាាះពុំុមួពផ�ាយ

ស្ស�ខាានៈ់ៗ ឯកសាារយុទធសាាស្រស្សី ដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំ 

ឯកសាារទស្សសនៈៈនាានាា ឯកសាារស្សឃើងខប

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារស្ស�ក�ាស្រសាាវិស្រជាាវិនាានាា ។

• កស្រមួងស្ស�ណួរខ្លឹះ�មួួយ ស្រតិូវិបាានៈឃើផំើឃើ�ាមួន្ត្រីនៈី�ជាា

ស្រស្សី�ដែ�ល់បាានៈចូល់រួមួកិ�ងកាារស្សមាាាស្សល់កខណៈ

ពាាក់កណាាាល់រចនាាស្សមួព័នៈធ នៈ�ងកិ�ងកាារពុំ�ភ្ជាាក�ា

ជាាស្រកុមួ ឃើ�ើមួី�ស្របមួូល់ទ�នៈិនៈ័យស្របជាាសាាស្រស្សី នៈ�ង

ទ�នៈិនៈ័យកាារងាារ។

• ស្សមាាាស្សនៈ៍ពាាក់កណាាាល់រចនាាស្សមួព័នៈធ នៈ�ង

កាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្រកុមួជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� នៈ�ង

បុរស្សមួកពុំ�បណាាាស្របឃើទស្សជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈ 

នៈ� ង អិ ក ពាា ក់ ព័ុំ នៈធ � នៃទ ឃើទៀ តិ �ូ ច ជាា នាា យ ដ្ឋាាា នៈ

ធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សស ឬកាារបណា�ះបណាាាល់ ឬតិ�ណាាង

�នៃទឃើទៀតិមួកពុំ�កាារិយាាល់័យរបស្ស់ឃើមួបូូល់�ស្ស។

កាារស្សមាាាស្ស ទទួល់បាានៈកាារអនៈុញ្ញាាាតិពុំ�ស្របធ្នាានៈសាាាប័នៈ

បូូល់�ស្សកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ ឃើស្រកាាយពុំ�បាានៈទទួល់ស្ស�ឃើណើ

របស្ស់ INTERPOL។ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សរបស្ស់ INTERPOL 

ថ្នាាាក់ជាាតិ� ជូួយស្សស្រមួបស្សស្រមួួល់�ល់់កាារចូល់រួមួរបស់្ស

២ .  វិិ ធី� ស៊ា ៅ ស្រ្តី �ី ស្រ្តី ស៊ា ៅ វិ ស្រ្តី ជា ៅ វិ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្ស ឃើដ្ឋាាយឃើយាាងឃើ�ាតាំាមួ

ល់កខខ្លឹណឌដែ�ល់បាានៈឃើស្សិើស្សុ� ដែ�ល់រួមួមាានៈ៖

កាៅរ�មាាៅ�ជាៅលក្នុេណ�ប់ុគុគលមាាៅក្នុ់ៗក្នុុ�ងមិួយ
ស្រ្តីប់នៅទ�នុ�មិួយៗ៖

• មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ជាាស្រស្សី�ពុំ� ៣ ឃើ�ា ៥រូបដែ�ល់មាានៈ

តិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិ�ីកាារ នៈ�ង/ឬមាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍

ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារឃើស្រចើនៈ

• នាាយក ឬមួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ឃើ�ាកិ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈ

ធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សសដែ�ល់អាាចចូល់រួមួបាានៈ

• មួន្ត្រីនៈី�ធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សសជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ ឬទ�ស្រប�ក�ាដែ�ល់

មាានៈស្ស�ទធ�អ�ណាាចផីល់់ពុំ័តិ៌មាានៈទាំាក់ទងនៈ�ងភ្ជាាពុំ

ចស្រមួុះ នៈ�ងមួ�នៈឃើរើស្សឃើអើង នៈ�ង/ឬ ទាំាក់ទងនៈ�ង

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់សី្ស�ពុំ�

ស្ស�ទធ�មួនៈុស្សស ដែ�ល់អាាចចូល់រួមួបាានៈ នៈ�ង

• នាាយក ឬមួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់មាាាក់មួកពុំ�នាាយកដ្ឋាាានៈ

បណា�ះបណាាាល់ កិ�ងករណ�ដែ�ល់ពុំួកឃើ�មាានៈឃើពុំល់

ចូល់រួមួ។

កាៅរ�ិភ្នាៅក្នុាៅជាៅស្រ្តីក្នុុមិ ក្នុុ�ងស្រ្តីប់នៅទ�នុ�មិួយ៖ 

• មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ថ្នាាា ក់កណាាាល់ដែ�ល់មាានៈតិួនាាទ�ដែផិក

ស្របតិ�បតិី�កាារ នៈ�ង/ឬមាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ដែផិកស្របតិ�បតិី�

កាារ នៈ�ង

• មួ ន្ត្រីនីៈ� ជាា ស្រស្សី� វិ័ យ ឃើកី ង ដែ� ល់ មាា នៈ ប ទ ពុំ� ឃើសាា ធឺ នៈ៍

យាាាងតិ�ច ៥ឆាំាា� ឃើហើយដែ�ល់រួមួមាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍

ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារផងដែ�រ។

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិក៏រួមួបញ្ចេ�ល់ពុំ័ត៌ិមាានៈដែ�ល់ស្របមូួល់បាានៈ

កិ�ងឃើពុំល់ពុំ� ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់ជាា មួួយសាាាប័នៈអនៈុ វិ តីិ

ច�ាប់ អងគកាារស្សងគមួស្សុ�វិិល់ ដែ�ល់រួមួទាំា�ងអងគកាារ

ស្រស្សី� នៈ�ងនៃ��ូអភ�វិឌ័ឍន៍ៈឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សដែ�ល់ស្រតូិវិ

បាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស។២៦ កាារពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់អ�ពុំ�ក�ចេ

ខ្លឹ�តិខ្លឹ� ស្រប�ងដែស្របងឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈ តួិនាាទ� របស្ស់ ស្រស្សី� កិ� ង

វិិស័្សយអនុៈវិតីិច�ាប់ នៈ�ងកាារពាារស្សហ�មួន៍ៈ មាានៈកាារ

ស្សស្រមួបស្សស្រមួួល់ពុំ� UN Women នៈ�ង UNODC។ 

អិកចូល់រួមួបាានៈពុំ�ភ្ជាាក�ាអ�ពុំ�បញ្ចាំាាស្របឈមួ នៈ�ងឱ្យកាាស្ស

ស្សស្រមាាប់កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រកិ�ងវិិស្ស័យ

អនុៈវិតីិច�ាប់ នៈ�ងវិិធឺ�ដែកល់មួែឃើស្សវាារក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់

ដែ�ល់ឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ងស្សហ�មួន៍ៈ។

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� 

នុិងប់ុរ��រុប់ច្បាំនុួនុ 

១៩៣រូប់ មិក្នុ��ត្តំប់នុ់

អាៅស៊ាាៅនុ ស្រ្តីត្តូវិបាៅនុ

�មាាៅ�នុ៍�ស្រ្តីមាៅប់់

កាៅរ�ិក្នុាៅនៅនុ�។

UN Women បាានៈឃើធឺើើទស្សសនៈក�ចេឃើ�ាទ�តាំា�ងមួួយ

ឃើ�ាឯឃើកាាះស្សុ��ើ�ច័រ (Siquijor)កិ�ងស្របឃើទស្សស្របឃើទស្ស

ហើ�ល់�ពុំ�នៈឃើ�ាដែខ្លឹកុមួភៈ ឆាំាា�២០២០ ដែ�ល់សាាានៈ�យ៍បូូល់�

ស្សមាានៈមួន្ត្រីនៈី�ជាាជាាស្រស្សី�ស្សុទធ ស្រតិូវិបាានៈបឃើងើើតិឃើ�ើងកិ�ង

ឆាំាា�២០១៩។ កាារស្សមាាាស្សជាាមួួយមួន្ត្រីនីៈ�បូូល់�ស្សនៈ�មួួយ

ៗ ក៏�ូចជាាកាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្រកុមួ ស្រតិូវិបាានៈឃើរៀបច�ឃើ�ើង

ជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�។

នៅ�ច្បាក្នុី��នៅងេប់អំ���ំណាៅក្នុនៃនុអុក្នុច្បា�លរួមិ

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ស្សរុបច�នៈួនៈ ១៨៤២៧រូប មួកពុំ�តិ�បនៈ់

អាាសាាានៈ ស្រតូិវិបាានៈស្សមាាាស្សស្សស្រមាាប់កាារស្រសាាវិស្រជាាវិ

ឃើនៈះ (រូបភ្ជាាពុំ២)។ មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈទាំាប ស្រតូិវិ

បាានៈឃើ�ចាាត់ិទុកថ្នាាជាាមួន្ត្រីនីៈ�ឃើស្រកាាមួឋាានៈៈវិរឃើស្សនៈ�យ៍ឯក 

(ឬតិ�ដែណងស្សមួមួូល់)។ តិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស់្ស ស្រតិូវិបាានៈ

ឃើ�ក�ណតិ់ថ្នាាឋាានៈៈជាាវិរឃើស្សនៈ�យ៍ឯក (ឬតិ�ដែណង

ស្សមួមួូល់) នៈ�ងខ្លឹពស្ស់ជាាងឃើនៈះ។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN AND UNODC
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រូប់ភ្នាៅ� 3

ស៊ាាៅនុភ្នាៅ�ស្រ្តីគុួស៊ាៅរ

ឃើផសងៗ (មួ�នៈបញ្ចាំាាក់)

ឃើមួមាាាយ
ដែល់ងល់ះ

ឃើ�ាល់�វិ 
ឃើរៀបកាារឃើហើយ

1%
1%

37%

58%

3%

រូប់ភ្នាៅ� 2

Percentage

របាៅយអាៅយុ

18 - 27 28 - 40 41 - 44 56 - 65 66+

9%

46%

41%

3%
1%

២ .  វិិ ធី� ស៊ា ៅ ស្រ្តី �ី ស្រ្តី ស៊ា ៅ វិ ស្រ្តី ជា ៅ វិ
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រូប់ភ្នាៅ� 4

ក្នុស្រ្តីមិិត្តខុព�់ប់ំផ្តុត្តនៃនុ
កាៅរអប់់រំ

ឃើផសងៗ 

ថ្នាាាកប់រញិ្ញាាាបស្រតិជាានៈខ់្លឹពស់្ស
ថ្នាាាក់បណឌ�តិ

បរិញ្ញាាាបស្រតិ 
(រួមួទាំា�ង សាា�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស)

វិិទោាល់័យ

51%

8%9%
1%

31%

រូប់ភ្នាៅ� 5

រយ�នៅ�ល
ប់ំនៅ��កាៅរងាៅរ

12%

41%

25%
22%

0-5 16-256-15 26+ច�នៈួនៈឆាំាា�

ស្រ្តី �ី� នៅ � ៅ ក្នុុ � ង វិិ �័ យ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់ នៅ � ៅ ក្នុុ � ង ត្តំ ប់ នុ់ អា ៅ ស៊ាា ៅ នុ
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មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់រួមួស្សមាាាស្សនៈ៍ស្រតិូវិបាានៈដ្ឋាាក់ឱ្យយ

ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�បូូល់�ស្សឃើផសងៗ�ាា �ូចជាា ឃើ�ាដែផិកឃើស្សី�ប 

អឃើងើតិបទឃើល់ីើស្ស ឃើកាាស្សល់យវិិច័យ ស្រ�ប់ស្រ�ងចរាាចរណ៍ 

នៈ�ងឃើស្សវាាកាារពាារផ្ទាាាល់់ខ្លឹះ�នៈ ឬអងគភ្ជាាពុំអងគរកស ក៏�ូចជាា

ឃើ�ាដែផិករ�ឋបាាល់ ទ�នាាក់ទ�នៈងសាាធ្នាារណៈ នៈ�ង

កាារិយាាល់័យកណាាាល់ថ្នាាាក់ជាាតិ�របស្ស់ INTERPOL។

កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈ ៍ នៈ�ងកាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាា

ស្រកុមួ មួន្ត្រីនីៈ�ទាំា�ងឃើនាាះ ស្រតូិវិបាានៈស្សរួអ�ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈ

តាំាមួកាារស្សឃើងើតិរបស់្ស�ាតិ ់ នៈ�ងច�ឃើណះ��ងទាំាក់ទង

នៈ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារអនៈវុិតីិជាាក់ដែស្សងី

នៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារបណា�ះបណាាាល់ កាារផីល់់

តិនួាាទ� ស្សិ�រភ្ជាាពុំកាារងាារ នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី�

មួន្ត្រីនីៈ�។ ពុំកួឃើ�ស្រតូិវិបាានៈស្សរួអ�ពុំ�យុទធសាាស្រស្ស ី ដែផនៈកាារ 

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងបទដ្ឋាាានៈស្សងគមួដែ�ល់ជូះឥទធ�ពុំល់

ឃើល់ើចល់នាាឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ងសាាាបន័ៈរបស់្សពុំកួឃើ� នៈ�ង

ដែ�ល់ក�ណតិ់ពុំ�ល់កខណៈនៃនៈស្សកមីួភ្ជាាពុំអនុៈវិតីិច�ាប់ 

នៈ� ង កាា រ ស្របាា ស្រស្ស័ យ ទាំា ក់ ទ ង ជាា មួួ យ ស្ស ហ � មួ ន៍ៈ ។ 

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះមាានៈប�ណងដែស្សើងយល់ ់ អ�ពុំ�ថ្នាា

ឃើតិើមាានៈយទុធសាាស្រស្ស ីនៈ�ងកតាំាាអើ�ខ្លឹះះដែ�ល់រមួួច�ដែណក�ល់់

កាារអភ�វិឌ័ឍអាាជូ�ពុំ នៈ�ងមាានៈបញ្ចាំាាស្របឈមួអើ�ខ្លឹះះ ដែ�ល់

ស្រសី្ស�ជូបួស្របទះកិ�ង��ឃើណើរផះ�វិអភ�វិឌ័ឍន៍ៈរបស្សពួ់ុំកឃើ�។

ឃើ�ាកិ�ងតិួឃើស្សចកី� នៃនៈរបាាយកាារណ៍ស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ 

ពុំ័តិ៌មាានៈ ឬស្សមីួ��កស្រស្សង់ឃើដ្ឋាាយផ្ទាាាល់់នាានាា បងាាាញពុំ�

អិកចូល់រួមួឃើ�ាតាំាមួឃើភទរបស្ស់ពុំួកឃើ� ឃើហើយកិ�ងករណ�

ខ្លឹះះឃើ�ាតាំាមួតិ�ដែណងរបស់្សពុំួកឃើ�ឃើ�ាកិ�ងឋាានាានុៈស្រកមួ

បូូល់�ស្ស នៈ�ងស្របឃើទស្សដែ�ល់ពុំួកឃើ�បឃើស្រមួើកាារ។ ឃើទាំាះប�ជាា

ពុំ័តិ៌មាានៈឃើនៈះ បាានៈផីល់់នៈូវិពុំ័តិ៌មាានៈតិ�ចតិួចទាំាក់ទង

ឃើ�ានៈ�ងអាាយុ រយៈឃើពុំល់នៃនៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍កាារងាារ 

ឋាានៈៈ តិ�ដែណង នៈ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈរបស្ស់ពុំួកឃើ� ដែ�ល់

ឃើធឺើើ ឱ្យយ ឃើ� ពុំ� បាា ក នៈ� ង ក� ណ តិ់ ពុំ� ប រិ ប ទ នៃនៈ ទ ស្សស នៈៈ

យល់់ឃើ�ើញជាាក់�ាក់ក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ពុំ័តិ៌មាានៈឃើនៈះអាាច

មាា នៈ សាា រៈ ស្ស� ខាា ន់ៈ កិ� ង កាា រ កាា រ ពាា រ អ តិី ស្ស ញ្ញាាា ណ

របស់្សអិកចូល់រួមួ។២៨ ឃើ�ាកដែនៈះងដែ�ល់មាានៈស្រស្សី�

តិ�ចកាានៈ់តិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ ឃើ�ងាាយស្សមាាាល់់��ងពុំ�

អតិីស្សញ្ញាាាណរបស្ស់ពុំួកឃើ� �ូឃើចិះវិិធឺ�កាារពាារដែបបឃើនៈះ

មាា នៈ សាា រៈ ស្ស� ខាា នៈ់ ខាំា� ង ណាា ស្ស់ កិ� ង ក រ ណ� ឃើនៈះ ។ 

ស្រស្សបតាំាមួកាារអនៈុវិតីិនៃនៈកាារស្រសាាវិស្រជាាវិស្របកបឃើដ្ឋាាយ

�ុណភ្ជាាពុំ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះពាាកយស្សមួី�ដែ�ល់�កស្រស្សង់

មួក ស្រតិូវិបាានៈដែកដែស្របបនៈី�ចបនៈី�ចឃើដ្ឋាាយមួ�នៈផ្ទាំាស្ស់បី�រ

អតិិនៈ័យ ឬទស្សសនៈៈឃើ�ើមួ ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាឃើ�មួ�នៈអាាច

សាាាល់់អតិីស្សញ្ញាាាណរបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ចូល់រួមួ។២៩

�ូច�ាានៈ�ងល់កខណៈនៃនៈកាារស្រសាាវិស្រជាាវិដែបប�ុណវិិស្ស័យ

ដែ�រ មាានៈកាារឃើស្របើស្របាាស្ស់ស្សមួី��កស្រស្សង់ពុំ�មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់

បាានៈចូល់រួមួកិ�ងកាារស្ស�ក�ា ឃើ�ើមួី�ឱ្យយអិកអាានៈអាាចសាាាប់

ទស្សសនៈៈយល់់ឃើ�ើញរបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្ស�ីឃើដ្ឋាាយ

ផ្ទាាាល់់។ បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ឃើ�ាទូទាំា�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ បាានៈ

ស្សដែមួីងនៈូវិទស្សសនៈៈស្រស្សឃើ�ៀងៗ�ាាជាាឃើស្រចើនៈ �ូច�ាានៈ�ង

បូូល់�ស្សជាាស្រសី្ស�ឃើ�ាតាំាមួតិ�បនៈ់ឃើផសងឃើទៀតិនៃនៈពុំ�ភពុំឃើ�ាក

ផងដែ�រ។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះទស្សសនៈៈឃើ�ាកិ�ងរបាាយកាារណ៍

ឃើនៈះ អាាចស្រតិូវិបាានៈដែចករំដែល់កជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�ឃើផសងឃើទៀតិ

ដែ�ល់បាានៈចូល់រួមួកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ។ កិ�ងករណ�

ឃើផសងឃើទៀតិ ស្សមួី��កស្រស្សង់មួួយអាាចស្រតិូវិបាានៈឃើស្របើឃើ�ើមួី�

ឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងពុំ�ទស្សសនៈៈឃើផសងៗផងដែ�រ។ ឃើនៈះជាាឃើរឿង

ស្ស�ខាានៈ់ ឃើស្រពាាះថ្នាាខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�មាានៈ

ឃើភទ�ូច�ាា ពុំួកឃើ�មួ�នៈដែមួនៈស្រតិូវិដែតិស្សិ�តិឃើ�ាស្រកុមួដែតិមួួយ

ឃើនាាះឃើទ។ វិធិឺ�សាាស្រស្សីស្ស�ក�ាដែបប�ុណវិិស្ស័យដែ�ល់

ឃើស្របើឃើ�ាកិ�ងកាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ មួ�នៈមាានៈឃើ�ាល់ប�ណង

ឃើ�ើមួី�បឃើងើើតិល់ទធផល់នៃនៈកាារស្រសាាវិស្រជាាវិដែ�ល់មាានៈ

ល់កខណៈទូឃើ�ាឃើនាាះឃើទ បូុដែនៈីជាាករណ�ស្ស�ក�ាដែ�ល់

បងាាាញពុំ�ទស្សសនៈវិិស្ស័យរបស្ស់ស្ស�ណាាកនៃនៈមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ៗ

កិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ។៣០

កាៅរស្រ្តីស៊ាៅវិស្រ្តីជាៅវិនៅនុ�

មាៅនុបំ់ណងថ្លែ�វងយល់ 

អំ��ថាៅនៅត្តើមាៅនុយុទិ

ស៊ាៅស្រ្តី�ី នុិងក្នុតាះៅអវ�ខុែ�

ថ្លែដលរួមិច្បាំថ្លែណក្នុដល់

កាៅរអ�ិវិឌ័ឍអាៅជី�� នុិង

មាៅនុប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិអវ�ខុែ� 

ថ្លែដលស្រ្តី�ី�ជីួប់ស្រ្តីប់ទ�ក្នុុ�ង

ដំនៅណើរផ្តែ�វិអ�ិវិឌ័ឍន៍ុ

រប់�់�ួក្នុនៅគុ។

២ .  វិិ ធី� ស៊ា ៅ ស្រ្តី �ី ស្រ្តី ស៊ា ៅ វិ ស្រ្តី ជា ៅ វិ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

កាារស្សមាាាស្សស្រតិវូិបាានៈថ្មីតិជាាស្ស�ឃើ�ងឃើដ្ឋាាយ មាានៈកាារ

យល់ស់្រពុំមួស្រតិ�មួស្រតូិវិ នៈ�ងឃើពុំញឃើល់ញ។ កាារស្សមាាាស្ស

ស្រតូិវិបាានៈឃើធឺើើ ឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយយឃើស្របើភ្ជាាសាាក�ឃើណើតិរបស្ស់

អកិចូល់រមួួកិ�ងកាារស្សមាាាស្ស ឃើដ្ឋាាយមាានៈអិកបកដែស្រប 

ឃើល់ើកដែល់ងដែតិកិ�ងករណ�អិកចូល់រមួួមាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំឃើចះ

ភ្ជាាសាាអងឃ់ើ�ះស្ស។ កាារចូល់រមួួកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ ស្រតូិវិ

បាានៈរក�ាជាាកាារស្សមាាាតិ់ឃើ�ើមួី�ឃើល់ើកទ�កច�តីិឱ្យយមាានៈកាារ

ឃើបើកច�ហរទស្សសនៈៈរវាាងអិកចូល់រមួួកិ�ងកាារស្សមាាាស្ស នៈ�ង

អិកស្រសាាវិស្រជាាវិ។ មាានៈដែតិអិកមាានៈវិតីិមាានៈឃើ�ាកិ�ងអ���ង

ឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈ ៍ នៈ�ងអិកដែ�ល់ស្សស្រមួបស្សស្រមួួល់កិ�ងកាារ

ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងឃើនាាះឃើទ ដែ�ល់សាាាល់អ់តីិស្សញ្ញាាាណ

របស្សព់ុំកួឃើ�។ ឃើស្សចកី�ស្សឃើងខបដែ�ល់បាានៈដែកដែស្រប

អតីិស្សញ្ញាាាណនៃនៈសាារជាាស្ស�ឃើ�ង ស្រតូិវិបាានៈដែចករំដែល់ក

ជាាមួួយស្រកមុួស្រសាាវិស្រជាាវិភ្ជាា��ទ�ប� ឃើ�ើមួី�ឃើធឺើើកាារវិិភ្ជាា� នៈ�ង

ស្សហនៈ�ពុំនៈធរបាាយកាារណ។៍

ថ្លែដនុក្នុំណត្ត់នៃនុកាៅរ�ិក្នុាៅ

ឃើដ្ឋាាយសាារបញ្ចាំាាខាាងហ�រញ្ញាវិតិិ� ឃើពុំល់ឃើវិ�ា នៈ�ង

ភស្សី�ភ្ជាារ កាារស្សមាាាស្សភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ ស្រតិូវិបាានៈឃើធឺើើឃើ�ើង

ជាាមួួយមួន្ត្រីនីៈ�ដែ�ល់ឃើធឺើើកាារឃើ�ារ�ឋធ្នាានៈ�/រាាជូធ្នាានៈ�នៃនៈរ�ឋ

ជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈ។ �ូឃើចិះកាារស្រសាាវិស្រជាាវិ មួ�នៈបាានៈ

ស្ស�ក�ាយាាាងស្សុ�ជូឃើស្រ�ាច�ឃើពាាះបញ្ចាំាាស្របឈមួ ឬបញ្ចាំាា

បដែនៈិមួនាានាាដែ�ល់មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ស្របដែហល់ជាាជូួបស្របទះ

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ឃើស្រ�ាពុំ�រ�ឋធ្នាានៈ�/រាាជូធ្នាានៈ�ឃើ�ើយ។ ទស្សសនៈៈ

មួួយច�នៈួនៈបាានៈមួកពុំ�កាារពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់ ដែ�ល់បាានៈ

ឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ស្សើយ័តិបាាងសាាមួូូរុូ ឃើ�ាមួូូស្សះ�មួមួ�

នៈដ្ឋាាណាាវិ នៈ�ង��ឃើណើរទស្សសនៈក�ចេឃើ�ាកាានៈ់សាាានៈ�យ៍

បូូល់�ស្សដែ�ល់មាានៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ទាំា�ងអស្ស់ ឃើ�ា

ឃើកាាះស្សុ��ើ�ច័រ ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ។ ឃើទាំាះជាាយាាាងណាា 

ជាា ទូ ឃើ�ា ដែ� នៈ ក� ណ តិ់ នៃនៈ កាា រ ស្ស� ក�ា មួ� នៈ មាា នៈ កាា រ

ឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងធឺនៈធ្នាានៈដែ�ល់មាានៈ

ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្ស�ីឃើ�ាតាំាមួជូនៈបទ តាំាមួ

ស្រពុំ�ដែ�នៈ នៈ�ងតាំាមួតិ�បនៈ់ដ្ឋាាច់ស្រស្សយាាល់ឃើ�ាទូទាំា�ងតិ�បនៈ់

អាាសាាានៈឃើ�ើយ។

មាានៈបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាាដែ�ល់ទាំាក់ទងនៈ�ងកាារស្របមូួល់

ស្សិ�តិ�ឃើយនៈឌ័័រ អ�ពុំ�អិកតិ�ណាាងជាាស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យ

អនៈុវិតិីច�ាប់ឃើដ្ឋាាយដែបងដែចកតាំាមួតិ�ដែណង តួិនាាទ� 

នៈ�ងភូមួ�សាាស្រស្សី។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ ទ�ភ្ជាាាក់ងាារនាានាាបាានៈ

ចាាត់ិទុកពុំ័ត៌ិមាានៈទាំា�ងឃើនៈះជាាព័ុំតិ៌មាានៈស្សមាាាតិ់។ ឃើនៈះ

មាានៈន័ៈយថ្នាាឃើយើងមួ�នៈអាាចឃើផទៀងផ្ទាាាតិ់ឃើដ្ឋាាយឯករាាជូយ

ច�ឃើពាាះព័ុំតិ៌មាានៈមួួយច�នួៈនៈដែ�ល់ផីល់់ឃើដ្ឋាាយអិកចូល់រួមួ

ស្សមាាាស្សនៈ៍ឃើ�ើយ (ពុំ័ត៌ិមាានៈ�ូចជាា ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ 

ឬកាារស្ស�ក�ានៃផទ កិ�ងដែ�ល់បាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងកិ�ងឃើពុំល់

ស្សមាាាស្សនៈ៍)។ កិ�ងករណ�ទាំា�ងឃើនៈះ របាាយកាារណ៍បញ្ចាំាាក់

ថ្នាាពុំ័តិ៌មាានៈទាំា�ងឃើនាាះ ទទួល់បាានៈឃើដ្ឋាាយដែផែកឃើល់ើ

កាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងឃើនាាះដែតិបូុឃើណាះាះ។

ស្សូ មួី� ដែតិ កិ� ង ក រ ណ� ដែ� ល់ ពុំួ ក ឃើ� បាា នៈ ផី ល់់ សិ្ស� តិ�

ឃើយនៈឌ័័រក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ស្សិ�តិ�ទាំា�ងឃើនាាះមួ�នៈអាាចឃើស្របើឃើ�ើមួី�

ឃើស្របៀបឃើធឺៀបស្សស្រមាាប់ស្រ�ប់ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់បាានៈឃើទ។ 

ភ្ជាា�រយដែ�ល់បងាាាញពុំ�ច�ដែណករបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងតិួនាាទ�

អនៈុវិតិីច�ាប់ ស្រតិូវិបាានៈបងគតិ់ឃើ�ើង ឬចុះ។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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៣.

30

�ថិត្តិនៅយនុឌ័័របាៅនុ

ប់ងាាៅ�ថាៅ ស្រ្តី�ី�មាៅនុច្បាំនុួនុ

ស្រ្តីប់មាៅណ�� ៦ នៅ�ៅ ២០ 

ភ្នាៅគុរយនៃនុក្នុមាំៅំង�រុប់

ក្នុុ�ងវិិ�័យអនុុវិតី្តច្បាាៅប់់។

១.
ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិ�័យ

អនុុវិត្តីច្បាាៅប់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

អាៅស៊ាាៅនុ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL

រហូតិមួក�ល់់បចេ�បីនៈិ ពុំ័តិ៌មាានៈអ�ពុំ�ច�នៈួនៈ ឬភ្ជាា�រយ

នៃនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ថ្នាាាក់

ជាាតិ�កិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ ឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិឃើ�ាឃើ�ើយ។ 

�ូឃើចិះកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះបាានៈពុំោាយាាមួស្របមួូល់ នៈ�ង

ដ្ឋាាក់បញ្ចេ�ល់ទ�និៈន័ៈយដែ�ល់អាាចរកបាានៈពុំ�សាាាប័នៈបូូល់�

ស្សនាានាា។ ឃើទាំាះប�ជាាទ�នៈិនៈ័យឃើ�ាមួ�នៈទាំានៈ់មាានៈភ្ជាាពុំ

ឃើពុំញឃើល់ញ នៈ�ងមួ�នៈអាាចយកមួកឃើស្របៀបឃើធឺៀបរវាាង

ស្របឃើទស្សនាានាា ឃើដ្ឋាាយសាារដែ�នៈក�ណតិ់នៃនៈវិិធឺ�សាាស្រស្សី

ស្រសាាវិស្រជាាវិ៣១ក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ទ�នៈិនៈ័យទាំា�ងឃើនៈះអាាចទុកជាា

មួូល់ដ្ឋាាានៈស្រ��ះស្សស្រមាាប់កាារស្រសាាវិស្រជាាវិនាាឃើពុំល់អនាា�តិ 

(ស្សូមួឃើមួើល់រូបភ្ជាាពុំ៤ �ល់់ ១៣)។

�មាំាតិឃើយនៈឌ័័រ មាានៈកស្រមួ�តិធឺ� ច�ឃើពាាះមួុខ្លឹតិ�ដែណង

ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។ មាានៈសាាាប័នៈបូូល់�ស្សតិ�ចណាាស្ស់ដែ�ល់មាានៈ

ឧទាំាហរណ៍នៃនៈស្រស្សី�កាានៈ់ មុួខ្លឹតិ� ដែណងជាាអិក��កនាា�

ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ ឃើហើយមួ�នៈទាំានៈ់មាានៈស្របធ្នាានៈបូូល់�ស្សជាា

ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈឃើ�ាឃើ�ើយឃើទ។ ឃើ�ា

សាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ នៈ�ង

ស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈ់មាាា ស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈខ្លឹពស្ស់ប�ផុតិ 

�ឺជាាវិរឃើស្សនៈ�យ៍ឯក ច�ដែណកឯឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សស្រពុុំយ

ឃើណវិិញ ស្រស្សី�ដែ�ល់កាានៈ់តិ�ដែណងខ្លឹពស្ស់ប�ផុតិ�ឺស្សិងកាារ

ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ចាាតិ់ទុកថ្នាាជាាមួុខ្លឹតិ�ដែណង

ថ្នាាាក់កណាាាល់។ ឃើ�ាបណាាាស្របឃើទស្សដែ�ល់ស្រស្សី�មាានៈ

តិ�ដែណងឃើកើនៈឃើ�ើងជាាល់�ដ្ឋាាប់ ជាាទូឃើ�ាស្រសី្ស�មាានៈច�នៈួនៈ

តិ�ចជាាងអិករួមួកាារងាារជាាបុរស្ស។ ឧទាំាហរណ៍ឃើ�ា

ស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ មាានៈឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ជាាស្រសី្ស�ច�នៈួនៈ 

៧រូប កិ�ងច�ឃើណាាមួឃើនាាះ ស្រស្សី�ស្សរុបមាានៈច�នៈួនៈ ១៩៩រូប 

ឃើហើយឃើ�ាឥណឌ�ឃើណស្សុ� កិ�ងច�ឃើណាាមួមួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់

ច�នៈួនៈ ៣៥៧រូប មាានៈដែតិ ៤រូបឃើទ ដែ�ល់ជាាស្រសី្ស�។៣២

១.
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រូប់ភ្នាៅ� 12

រូប់ភ្នាៅ� 6

រូប់ភ្នាៅ� 11

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�

មិ�យាាៅនុ់មាាៅ តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅំ២០១៩ 

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�

ហ្មវ�ល���នុ តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅ២ំ០១៩ 

ស្រស្សី� ស្រស្សី�
បុរស្ស បុរស្ស

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�

ស្រ្តី�ុយនៅណ តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅំ២០១៩ 

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�

មាាៅនៅ��ុ� តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅំ២០១៩ 

ស្រស្សី�

ស្រស្សី�

បុរស្ស

បុរស្ស

រូប់ភ្នាៅ� 10

៣ .  ស្រ្តី �ី� នៅ � ៅ ក្នុុ � ង វិិ �័ យ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់

នៅ � ៅ ក្នុុ � ង អា ៅ ស៊ាា ៅ នុ

(��មិនៅមិើលក្នុំណត្ត់ច្បាុងប់ញ្ចចប់់នៃនុអត្តថប់ទ�ស្រ្តីមាៅប់់�័ត្ត៌មាៅនុប់ថ្លែនុថមិ 

នុិងស្រ្តីប់��ទិនុុនុ័យ)

17%

17%

83%

83%

13%

87%

18%

82%

តួ្តនៅលខុ

ភ្នាៅគុរយមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ង

ស៊ាាៅប់័នុអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តំប់នុ់

អាៅស៊ាាៅនុ
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ស្រ្តី �ី� នៅ � ៅ ក្នុុ � ង វិិ �័ យ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់ នៅ � ៅ ក្នុុ � ង ត្តំ ប់ នុ់ អា ៅ ស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ� 15

រូប់ភ្នាៅ� 8

រូប់ភ្នាៅ� 13

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�

�ិងហប់ុរី តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅំ២០១៩ 

មិន្ត្រីនីុ�ប់ូ�ល��ឋាៅនុ�ចាៅប់់��

�ងុកាៅរនៅ�ើងនៅ�ៅនៅ�ៅ

ស្រ្តីប់នៅទ�នៃ� តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅំ២០១៩ (ភ្នាៅ

មិន្ត្រីនុី��នុីិ�ុខុស៊ាៅធាៅរណ�

នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�នៅវិៀត្តណាៅមិ 

តាៅមិនៅ�ទ ឆាំាៅំ២០១៩ 

ស្រស្សី�

ស្រស្សី�
បុរស្ស

បុរស្ស

មិន្ត្រីនីុ�ប់ូ�ល��នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�

ឥណឌ�នៅណ�ុ� តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅំ២០១៩ 

មិន្ត្រីនីុ�ប់ូ�ល��នៅ�ៅ

ស៊ាៅធាៅរណរដឋ

ស្រ្តីប់ជាៅធីិប់នៅត្តយយស្រ្តីប់ជាៅមាៅនុិត្ត

ឡាៅវិ តាៅមិនៅ�ទ ឆាំាៅំ២០១៩

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��នៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ�

ក្នុមិព�ជាៅ តាៅមិនៅ�ទ 

ឆាំាៅំ២០១៩ 

ស្រស្សី�

ស្រស្សី�

ស្រស្សី�
បុរស្ស

បុរស្ស

បុរស្ស

រូប់ភ្នាៅ� 14

រូប់ភ្នាៅ� 9រូប់ភ្នាៅ� 7

ស្រស្សី�
បុរស្ស

19%

81%

8%

92%

16%

84%

15%

85%

6%
20%

94% 80%
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ឃើដ្ឋាាយឃើហតុិថ្នាាទ�នៈិនៈ័យផះ�វិកាារស្សី�ពុំ�ច�នៈួនៈស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យ

អនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ កិ�ងរយៈឃើពុំល់

បូុនាាានៈទស្សវិតិសរ៍កនៈះងមួកឃើនៈះ ឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិ ឃើយើង

មាានៈកាារល់�បាាកកិ�ងកាា រវាាយតិនៃមួះច� ឃើពាាះនៈ�នាាាកាា រ 

នៈ�ងវិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំ។៣៣ ឃើ�ាកិ�ងកាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ ស្រសី្ស�

មួួយច�នៈួនៈបាានៈពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�យុទធនាាកាារនាានាាឃើ�ើមួ �ី

បឃើងើើនៈច�នៈួនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ឱ្យយបាានៈឆាំាប់រហ័ស្ស ដែតិ

ឃើទាំាះជាាយាាាងណាា ទាំា�ងឃើនៈះស្រ�ានៈ់ដែតិជាាយុទធសាាស្រស្សី

បឃើណាាាះអាាស្សនៈិ ឃើហើយមួ�នៈមាានៈរយៈឃើពុំល់យូរអដែងើង

ឃើ�ើយ។ ជាាល់ទធផល់ រាាល់់កាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៃនៈច�នៈួនៈមួន្ត្រីនៈី�

បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� ហាាក់�ូចជាាមាានៈភ្ជាាពុំយឺតិ ឬល់�បាាក

កិ�ងកាារឃើកើនៈឃើ�ើង។ ស្របស្ស�នៈឃើបើនៈ�នាាាកាារឃើនៈះឃើ�ាដែតិ

បនៈីឃើ�ាមួុខ្លឹឃើទៀតិ វាានៈ�ងច�ណាាយឃើពុំល់រាាប់ទស្សវិតិសរ៍

ឃើហើយអាាច�ល់់រាាប់ស្សតិវិតិសរ៍ឯឃើណាាះ ឃើ�ើមួី�ទទួល់

បាានៈស្សមួភ្ជាាពុំឃើពុំញឃើល់ញឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់។ ក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ�

ស្រប�ងដែស្របង នៈ�ងធឺនៈធ្នាានៈជាាឃើស្រចើនៈ ស្រតិូវិយកមួកឃើស្របើជាា

បនាាានៈ់។

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL

ឃើ�ាកិ�ងអាាសាាានៈទាំា�ងមួូល់ សាាាប័នៈនាានាា មាានៈវិធិឺ�សាា

ស្រស្សីឃើផសងៗ�ាាកិ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារបណា�ះបណាាាល់ 

កាារផីល់់តិួនាាទ� កាាររក�ាទុក នៈ�ងកាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្រស្សី� 

នៈ�ងបុរស្ស បូុដែនៈីបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងឧបស្ស�គជាាឃើស្រចើនៈ

ដែ�ល់ស្រស្សី�បាានៈរាាយកាារណ៍ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ �ឺ

មាានៈល់កខណៈស្រស្សឃើ�ៀងៗ�ាា។ ជាាទូឃើ�ា ទាំា�ងឃើនៈះ

ទាំាក់ទងនៈ�ងកាារយល់់ឃើ�ើញថ្នាាកមាំា�ងកាាយស្សមួីទាំា 

នៈ�ងទ�ហ�រាាងកាាយ �ឺជាាតិស្រមួូវិកាារចាា�បាាច់ឃើ�ើមួី�កាំាយជាា

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស វាាទាំាក់ទងនៈ�ងបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ង

ឃើ�ាល់��នៈ�តិទាំាក់ទងនៈ�ងតិួនាាទ� របស្ស់ ស្រស្សី� ឃើ�ាកិ� ង

ស្សងគមួដែ�ល់កស្រមួ�តិកាារចូល់រួមួរបស់្សពុំួកឃើ�ឃើ�ាកិ�ង

ស្សឃើងើៀនៈកាារងាារមួួយច�នៈួនៈ ឃើហើយវាាទាំាក់ទងនៈ�ង

កាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�ថ្នាាឃើតិើអិក��កនាា�ភ្ជាាាក់អនៈុវិតីិ

ច�ាប់ “�៏ល់ែ” មាានៈរូបស្សមួីតិី�ដែបបណាា។ ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះ

ឃើទៀតិ កាារដ្ឋាាក់បញ្ចេ�ល់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិី

ច�ាប់ �ឺស្សស្រមួបតាំាមួស្របពុំ័នៈធនៈឃើយាាបាាយ កាារអភ�វិឌ័ឍ

ឃើស្ស�ឋក�ចេ ស្របវិតិី�សាាស្រសី្ស រចនាាស្សមួព័នៈធសាាាប័នៈ វិបីធឺមួ៌

កាារងាារ ជូ�ឃើនៈឿ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីខាាងសាាស្សនាា វិបីធឺមួ៌

ជាាតិ� នៈ�ងចល់នាានៃនៈឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងជូនៈជាាតិ�ភ្ជាា�តិ�ច។ 

នៅ�ច្បាក្នុី��នៅងេប់អំ��ស៊ាាៅប់័នុប់ូ�ល��នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តំប់នុ់

អាៅស៊ាាៅនុក្នុុ�ងយុគុ�ម័ិយទំនៅនុើប់

កាារកឃើកើតិឃើ�ើងនៃនៈសាាាប័នៈបូូល់�ស្ស មាានៈស្របវិតីិ�ឃើផសងៗ�ាា

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈអ់ាាសាាានៈ។ ជាាឧទាំាហរណ៍ ឃើ�ាឃើពុំល់បូលូ់�

ស្សជាាតិ�ឥណឌ�ឃើណស្សុ� ស្រតូិវិបាានៈស្របកាាស្សជាាទ�ភ្ជាាាកង់ាារជាាតិ�

កិ�ងឆាំាា�១៩៤៦ សាាាបន័ៈឃើនៈះស្រតូិវិបាានៈបញ្ចេ�ល់ឃើ�ាកិ�ង

កងអាាវុិធឺហតិិកិ�ងឆាំាា�១៩៦១។ សាាាបន័ៈបូូល់�ស្ស ឃើទើបដែតិ

ទទួល់បាានៈឋាានៈៈស្សុ�វិិល់ជាាអងគភ្ជាាពុំដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កពុំ�

កងអាាវុិធឺហតិិឃើ�ាឆាំាា�១៩៩៩។ ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់សាាាបន័ៈ

បូលូ់�ស្សឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សនៃថ្មី ស្រតូិវិបាានៈផ�ារភ្ជាាាប់យាាាង

ជូ�តិសិ្ស�ទធជាាមួយួកងកមាំា�ងអាាវុិធឺហតិិ ក�ដែណទស្រមួង់ឃើ�ា

��ណាាច់ស្សតិវិតិសរ៍ទ�២០ បាានៈនាា�ឱ្យយមាានៈកាារដែតិងតាំា�ង

សាាាបន័ៈឃើនៈះ ដែ�ល់ឥ��វិស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើ�ាថ្នាាបូលូ់�ស្សភមូួ�នៈទ

នៃថ្មី។ ឃើហតិ�ុឃូើចិះឃើហើយ កាាររក�ាស្សណាាាបធ់្នាាាបឃ់ើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សនៃថ្មីកិ�ងទស្រមួង់ដែបបទ�ឃើនៈើប មាានៈអាាយុកាាល់ជាាង 

១០០ឆាំាា�មួកឃើហើយ។ តាំារាាង១ រមួួមាានៈព័ុំតិម៌ាានៈស្សឃើងខប

ស្សី�ពុំ�សាាាបន័ៈបូូល់�ស្សកិ�ងតិ�បនៈអ់ាាសាាានៈ នៈ�ងសាាានៈភ្ជាាពុំ

របស្សយ់ទុធសាាស្រស្ស ីនៈ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយឃើយនៈឌ័័រ ដែ�ល់

បាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួកស្ស�ក�ា នៈ�ងដែ�ល់មាានៈល់កខណៈ

ទាំាកទ់ងស្សស្រមាាប់វិសិ្សយ័អនៈវុិតីិច�ាប់។

៣ .  ស្រ្តី �ី� នៅ � ៅ ក្នុុ � ង វិិ �័ យ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់

នៅ � ៅ ក្នុុ � ង អា ៅ ស៊ាា ៅ នុ

មាៅនុស៊ាាៅប់័នុប់ូ�ល��ត្តិ

ច្បាណាៅ�់ថ្លែដលមាៅនុ

ឧទាៅហ្មរណ៍នៃនុស្រ្តី�ី�កាៅនុ់

មិុខុត្តំថ្លែណងជាៅអុក្នុដឹក្នុនាៅំ

ជាៅនុ់ខុព�់ នៅហ្មើយមិិនុទាៅនុ់

មាៅនុស្រ្តីប់ធាៅនុប់ូ�ល��ជាៅ

ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តំប់នុ់អាៅស៊ាាៅនុ

នៅ�ៅនៅ�ើយនៅទ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

តាៅរាៅង ១៖ �័ត្ត៌មាៅនុ�ី���ស៊ាាៅប់័នុប់ូ�ល�� នុិងយុទិស៊ាៅស្រ្តី�ី នុិងនៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយនៅយនុឌ័័រ

ស្រ្តីប់នៅទ� / ស៊ាាៅប់័នុ ច្បាំនុួនុស្រ្តីប់ជាៅជីនុក្នុុ�ងស្រ្តីប់នៅទ� បាៅនុប់នៅងើើត្តនៅ�ើង៣៤ កាៅរស្រ្តីត្តួត្ត�ិនុិត្តយថ្លែដលពាៅក្នុ់�័នុិ 
/ស្រ្តីក្នុ�ួង

ថ្លែផ្តនុកាៅរ�ក្នុមិមភ្នាៅ�ជាៅត្តិ�ី��� 
ស្រ្តី�ី� �នុីិភ្នាៅ� នុិង�នុីិ�ុខុ?

យុទិស៊ាៅស្រ្តី�ីនៅយនុឌ័័ររប់�់
ស៊ាាៅប់័នុប់ូ�ល��

ស្រ្តី�ុយនៅណ៖ ក្នុមាំៅំងបូ់�ល�
�ស្រ្តី�ុយនៅណ

៤៥០.០០០ ១៩២១៣៥ រដ្ឋាាាភ�បាាល់ស្រពុំុយឃើណ មួ�នៈមាានៈ មួ�នៈមាានៈ

ក្នុមិព�ជាៅ៖ នុគុរបាៅលជាៅត្តិ
ក្នុមិព�ជាៅ

១៥,២ �ានៈ ១៩៤៥៣៦ ស្រកស្សួងមួហាានៃផទ មួ�នៈមាានៈ ដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំស្សស្រមាាប់
កាារបស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ង
អ�គស្សិងកាារដ្ឋាាានៈនៈ�របាាល់
ជាាតិ�កមួព�ជាា

ឥណឌ�នៅណ�ុ�៖ បូ់�ល��ជាៅត្តិ
ឥណឌ�នៅណ�ុ�

២៧០ �ានៈ ឆាំាា�១៩៤៦
(នៈ�ង ១៩៩៩/២០០០)៣៧

ស្របធ្នាានាាធឺ�បតិ�ឥណឌ�ឃើណស្សុ� មាានៈ
(ផុតិក�ណតិ់)

មួ�នៈមាានៈ

ស៊ាៅធាៅរណរដឋ
ស្រ្តីប់ជាៅធិីប់នៅត្តយយ
ស្រ្តីប់ជាៅមាៅនុិត្តឡាៅវិ៖ ក្នុមាំៅំង
បូ់�ល��ឡាៅវិ

៧ �ានៈ ១៩៦១៣៨ ស្រកស្សួងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹសាាធ្នាារណៈ មួ�នៈមាានៈ មាានៈ
(មួ�នៈមាានៈជាាសាាធ្នាារណៈ)

មាាៅនៅ��ុ�៖ រាៅជីប់ូ�ល��មាាៅ
នៅ��ុ�

៣២ �ានៈ ១៨០៧៣៩ ស្រកស្សួងមួហាានៃផទ មួ�នៈមាានៈ មួ�នៈមាានៈ

មិ�យាាៅនុ់មាាៅ៖ ក្នុមំាៅំងបូ់�ល��មិ�
យាាៅនុ់មាាៅ

៥៣ �ានៈ ឆាំាា�១៩៦៤៤០

“កងកមំាា�ងបូូល់�ស្ស 
ស្របជាាជូនៈ”

ស្រកស្សួងមួហាានៃផទ មួ�នៈមាានៈ មួ�នៈមាានៈ

ហ្មវ�ល���នុ៖ បូ់�ល��ជាៅត្តិ
ហ្មវ�ល���នុ

១០៩ �ានៈ ១៩៩១៤១ ស្រកស្សួងមួហាានៃផទ នៈ�ង ស្សិងកាារ
ដ្ឋាាានៈបូូល់�ស្សជាាតិ� រដ្ឋាាាភ�បាាល់
មួូល់ដ្ឋាាានៈ

មាានៈ យុទធសាាស្រស្សីអភ�វិឌ័ឍ 
នៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ Magna 
Carta of Women 
២០០៩

�ិងហប់ុរី៖ ក្នុមាំៅំងបូ់�ល���ិ
ងហបុ់រី

៥.7 �ានៈ ១៨២០៤២ ស្រកស្សួងក�ចេកាារកិ�ងស្របឃើទស្ស មួ�នៈមាានៈ មួ�នៈមាានៈ

នៃ�៖ បូ់�ល����មិិនុេនៃ� ៦៩ �ានៈ ១៩៣៣៤៣ ខ្លឹុទទកាាល់័យនាាយករ�ឋមួន្ត្រីនីៈ� មាានៈ 
(ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយជាាតិ�)៤៤

មួ�នៈមាានៈ

នៅវិៀត្តណាៅមិ៖ ក្នុងក្នុមាំៅំង
ប់ូ�ល��ស្រ្តីប់ជាៅជីនុ

៩៧ �ានៈ ១៩៤៥៤៥ ស្រកសួ្សងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹសាាធ្នាារណៈ មួ�នៈមាានៈ មាានៈ 
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៤.

36

វិប់បធីមិ៌កាៅរងាៅរ 

នុិងវិប់បធីមិ៌ស៊ាាៅប័់នុ

អនុុវិត្តីច្បាាៅប់់
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ក្នុុ�ងក្នុរណ�ជាៅនៅស្រ្តីច្បាើនុ 

ស៊ាាៅប័់នុអនុវុិត្តចី្បាាៅប់់�ម័ិយ

ទនំៅនុើប់ស្រ្តីត្តវូិបាៅនុប់នៅងើើត្ត

នៅ�ើង នៅ�ៅយមាៅនុក្នុមាំៅងំ

កាៅរងាៅរ�ុទថិ្លែត្តប់រុ�។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

កិ�ងករណ�ជាាឃើស្រចើនៈ សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ស្សមួ័យទ�ឃើនៈើប

ស្រតិូវិបាានៈបឃើងើើតិឃើ�ើង ឃើដ្ឋាាយមាានៈកមាំា�ងកាារងាារ

ស្សុទធដែតិបុរស្ស។ កិ�ងឧទាំាហរណ៍មួុនៈៗ កាារមួ�នៈបញ្ចេ�ល់

ស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ ឃើដ្ឋាាយមាានៈ

មូួល់ឃើហតិុមួួយដែផិក �ឺឃើដ្ឋាាយសាារដែតិបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ

ដែ�ល់បាានៈក�ណត់ិកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី� កិ�ងកាារងាារ

ដែ�ល់ទទួល់បាានៈស្របាាក់ដែខ្លឹ។ ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់សាាាប័នៈ

អនៈុវិតិីច�ាប់ ជាាពុំ�ឃើស្សស្សសាាាប័នៈបូូល់�ស្ស ដែតិងដែតិផីល់់

ឃើស្សវាា នៈ�ងមួុខ្លឹងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់សាាធ្នាារណៈ

ជាា ឃើស្រចើនៈ ដែ�ល់មួ�នៈតិស្រមូួ វិឱ្យយមាានៈកាា រអ នុៈ វិ តីិច�ា ប់ 

មួុខ្លឹងាារស្របឆាំា�ងនៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស បាានៈស្រ�ប�ណាប់ឃើល់ើ

ទស្សសនៈៈអ�ពុំ�អើ�ដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សឃើធឺើើ នៈ�ងទស្សសនៈៈអ�ពុំ�

អតិីស្សញ្ញាាាណកាារងាាររបស់្សពុំួកឃើ�។៤៦

កិ�ងករណ�ឃើផសងឃើទៀតិ ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សដែ�ល់មាានៈ

ស្សន្ត្រីងាាាមួស្សុ�វិិល់ ដែ�ល់មាានៈកាារតិស្សីូឃើ�ើមួី�ឯករាាជូយ ឬ

ដែ�ល់មាានៈបញ្ចាំាាដែផកិអ�ណាាចនៈឃើយាាបាាយ កងកមាំា�ង

បូូល់�ស្សមាានៈទ�នៈួល់ខ្លឹុស្សស្រតិូវិស្រស្សបឃើពុំល់មាានៈជូឃើមាំាះ ឬ

ខ្លឹះ�នៈក�ពុំុងមាានៈជូឃើមំាាះជាាមួួយកងកមាំា�ងឃើយាាធ្នាាដែ�ល់

មាានៈឥទធ�ពុំល់ឃើល់ើល់កខណៈនៃនៈកាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់

ដែ�ល់ចាា�បាាច់ឃើ�ាកិ�ងបរិបទទាំា�ងឃើនាាះឃើ�ាឃើពុំល់ឃើនាាះ។ 

ស្រកមួស្ស�ល់ធឺមួ៌ស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស នៈ�ងវិបីធឺមួ៌
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ពាាក់កណាាាល់ឃើយាាធ្នាាដែ�ល់ទាំាក់ទងនៈ�ងស្របវិតីិ�សាាស្រស្សី

ដែ�ល់បដែនៈិមួពុំ�ឃើនៈះ បាានៈចាាក់ឫស្ស�ល់់ឃើដ្ឋាាយស្របពុំ័នៈធ

ផសពុំើផ�ាយ នៈ�ងកាារស្របឌ័�តិអ�ពុំ�អិកតិ�ណាាងកិ�ងសាាាប័នៈ

អនៈុវិតិីច�ាប់ ឃើហើយបឃើងើើតិឱ្យយមាានៈកាារបកស្រសាាយ

ឃើហតិុផល់របស្ស់សាាាប័នៈនាានាាច�ឃើពាាះតិស្រមូួវិកាារដែផិក

កមួពស្ស់ នៈ�ងទមួងនៈ់ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ក៏�ូចជាាមាានៈកាារ

ស្សងើតិ់ធឺងនៈ់ឃើល់ើកាាយស្សមួីទាំា នៈ�ងកមាំា�ងរឹងមាា�ដែ�ល់

មាានៈល់កខណៈអនៈុឃើស្រ�ាះស្សស្រមាាប់បុរស្ស។ សាាាប័នៈអនៈុវិតិី

ច�ាប់ពាាក់កណាាាល់ឃើយាាធ្នាាដែ�ល់មាានៈវិិនៈ័យខ្លឹពស្ស់ �ឺជាា

នៈ�មួ�តិីរូបនៃនៈអ�ណាាច នៈ�ងឥទធ�ពុំល់របស្ស់រ�ឋផ្ទាាាច់មួុខ្លឹឃើល់ើ

កាារឃើស្របើស្របាាស្ស់កមាំា�ងបងខ�តិបងខ�។ ទ�ហ�រាាងកាាយរបស្ស់

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ស្រតិូវិបាានៈផ�ារភ្ជាាាប់ឃើ�ានៈ�ងសាារៈស្ស�ខាានៈ់

ជាានៈ�មួ�តិីរូបនៃនៈ “អ�ណាាចតាំាមួស្សនៈិ�ដ្ឋាាានៈ”។ ជាាក់ដែស្សីង 

ឃើស្រកាាមួកាារស្រ�ប់ស្រ�ងរបស់្សអាាណាានៈ��មួអង់ឃើ�ះស្សកិ�ង

ទស្សវិតិសរ៍ឆាំាា�១៩៧០ មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ចូល់ឃើ�ាកិ�ងកងកមាំា�ង

បូូល់�ស្សហុងកុងកិ�ងនាាមួជាាអធឺ�កាារបឃើណាាាះអាាស្សនិៈ 

ស្រតិូវិដែតិមាានៈកមួពស្ស់ខ្លឹពស្ស់ នៈ�ងធឺងនៈ់ជាាងមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សប

ឃើណាាាះអាាស្សនៈិ ឃើទាំាះប�ជាាអធឺ�កាារឃើនាាះមាានៈតិួនាាទ�

ស្រ�ប់ស្រ�ង ឃើហើយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាអិកឃើធឺើើកាារឃើ�ាជូួរមួុខ្លឹ

ក៏ឃើដ្ឋាាយ។៤៧

ល់កខខ្លឹណឌកាាយស្សមួីទាំាស្សស្រមាាប់កាារងាារអនុៈវិតីិច�ាប់

ក�ពុំុងស្រតិូវិបាានៈដែកល់មួែ ឃើហើយឃើ�ាកិ�ងយុតាំាាធឺ�កាារ

មួួយច�នៈួនៈមួ�នៈស្សូវិមាានៈភ្ជាាពុំឃើល់ចឃើធ្នាំា�ូចកាាល់ពុំ�មួុនៈ

ឃើទ។ ច�ណុចឃើនៈះបាានៈឃើកើតិឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយសាារ

មួូល់ឃើហតិុមួួយច�នៈួនៈ កិ�ងឃើនាាះរួមួមាានៈ៖ ល់កខខ្លឹណឌ

កាាយស្សមួីទាំា មួ�នៈបាានៈអនៈុឃើ�ាមួតាំាមួច�ាប់ដែ�ល់

ដែចងថ្នាា កាារឃើរើស្សឃើអើង�ឺជាាអ�ឃើពុំើខ្លឹុស្សច�ាប់ឃើដ្ឋាាយ

ឈរឃើល់ើមួូល់ដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ង/ឬឃើភទ; កាារផ្ទាំាស់្សបី�រ

ល់កខណៈនៃនៈកាារអនុៈវិតីិច�ាប់តាំាមួភ្ជាាពុំឃើជូឿនៈឃើល់ឿនៈ

ដែផិកបឃើចេកវិិទោា នៈ�ងកាារវិិវិតិីនៃនៈបទឃើល់ីើស្ស �ូចជាាកាារ

ស្របយុទធស្របឆាំា�ងបទឃើល់ីើស្សតាំាមួអី�នៈធឺឺណ�តិ នៈ�ងអ�ឃើពុំើ

ហ�ង�ាស្រជុូល់នៈ�យមួដែ�ល់ស្របកាានៈ់យកតិួនាាទ�ឃើល់ចឃើធ្នាំា 

នៈ�ងកាារ ស្របយុទធ ស្របឆាំា�ងនៈ�ងបណាាាញជួូញ�ូរដែ�ល់

មាានៈកាារផសពុំើផ�ាយយាាាងទូល់�ទូ�ាយជាាអនៈីរជាាតិ� 

កាាររំពុំ�ងទុករបស្ស់ស្សហ�មួន៍ៈច�ឃើពាាះឃើស្សវាារបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�

បូូល់�ស្ស នៈ�ងកាារទទួល់សាាាល់់ថ្នាាកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់

ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈអាាចឃើធឺើើ ឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយមួស្រនៈ�ីណាាមួួយក៏បាានៈ

ឃើដ្ឋាាយមួ�នៈ��តិពុំ�ឃើភទ ពុំ�ឃើស្រពាាះឃើទាំាះប�ជាាមាានៈភ្ជាាពុំ

ខ្លឹុស្ស�ាាខាាងជូ�វិសាាស្រស្សី នៈ�ងផះ�វិច�តិីរវាាងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�

ក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏វាាមួ�នៈបាានៈបូះពាាល់់�ល់់កាារងាារឃើនៈះបូុនាាានៈ

ដែ�រ។

កាៅរទទួលស៊ាាៅល់ថាៅ

កាៅរងាៅរអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់

ភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុអាៅច្បានៅធីវើនៅ�ើង

នៅ�ៅយមិស្រ្តីនុ�ីណាៅមិួយ

ក្នុ៏បាៅនុនៅ�ៅយមិិនុគុិត្ត��

នៅ�ទ។

នៅប់ើតាៅមិគំុនុិត្តខុំ�ំផ្ទាាៅល់ ខុំ�ំគុិត្តថាៅកាៅរងាៅររក្នុាៅ

�ណាះៅប់់ធាាៅប់់ គឺុជាៅវិិ�័យថ្លែដលស្រ្តីគុប់ដណះប់់

នៅ�ៅយប់ុរ�។ នៅ�លខុែ� ប់ុរ�អាៅច្បាមាៅនុភ្នាៅ�

�មិស្រ្តី�ប់ជាៅងក្នុុ�ងកាៅរប់ំនៅ��កាៅរងាៅរមិួយច្បាំនុួនុ 

ប់ូុថ្លែនុីនៅយើងចាៅំបាៅច់្បាស្រ្តីត្តូវិនៅច្បាៀ�វាៅងផ្តុត់្តគុំនុិត្ត

វាៅយត្តនៃមិែតាៅមិ�ាៅ។ �ួក្នុនៅគុនុិយាៅយថាៅស្រ្តី�ី�មាៅនុ

នៅដើមិនៃដនៅខុាៅយ - នៅយើងស្រ្តីតូ្តវិថ្លែត្តទទួលស៊ាាៅល់

ថាៅ វាៅជាៅកាៅរ�ិត្ត។ ស្រ្តីប់ថ្លែហ្មលជាៅក្នុុ�ងកាៅររក្នុាៅ

�ណាះៅប់់ធាាៅប់់�មិ័យទំនៅនុើប់ ច្បាំណុច្បានៅនុ�នុឹង

ផ្ទាំៅ�់ប់ី�រក្នុុ�ងរយ�នៅ�លប់ូុនាាៅនុឆាំាៅំនៅ�ៅមុិខុ ដ�ច្បានុឹង

ស្រ្តីប់នៅ�ទក្នុមិមវិិធី�ដនៃទនៅទៀត្តថ្លែដលមិនិុ��វិស្រ្តីត្តូវិកាៅរ

ក្នុមាំៅំងបាៅយ។ ស្រ្តី�ី�អាៅច្បាប់ំនៅ��ប់ថ្លែនុថមិនុ�វិអវ�ថ្លែដល

ប់ុរ�ខុវ�ខាៅត្ត នុិងអាៅច្បានៅធីវើឱយកាៅរងាៅររក្នុាៅ�ណាះៅប់់

ធាាៅប់់កាៅនុ់ថ្លែត្តមាៅនុវិិស៊ាៅលទ�លំទ��ៅយ។ ស្រ្តី�ី�អាៅច្បា

នុឹងមាៅនុជីំនាៅ�ក្នុុ�ងកាៅរស្រ្តីបាៅស្រ្តី�័យទាៅក់្នុទង នុិង

ជីំនាៅ�ក្នុុ�ងកាៅរនៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់នៅ�ើរជាៅង

ប់ុរ� ស្រ្តី�ី�អាៅច្បានុឹងនៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយជីនៅមាំៅ�លអជាៅង 

នៅហ្មើយស្រ្តីប់ថ្លែហ្មលជាៅស្រ្តី�ី�អាៅច្បាប់ំនៅ��ប់ថ្លែនុថមិនៅលើ

ក្នុមាំៅំងរាៅងកាៅយរប់�់ប់ុរ�។ ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើមាៅនុក្នុមិម

វិិធី�ថ្លែដលនៅផ្ទាះៅត្តនៅលើស្រ្តីគួុស៊ាៅរនៅស្រ្តីច្បាើនុ នៅយើងអាៅច្បាជីួយ

មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�បាៅនុនៅស្រ្តីច្បាើនុ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី�មាាៅក្នុ់ 

ស្រ្តីប់នៅទ�មាាៅនៅ��ុ�)។

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិស្សី�ពុំ�កាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ បាានៈ

រកឃើ�ើញវិិធឺ�នាានាាដែ�ល់ស្រស្សី�បាានៈអនៈុវិតិីនៈូវិបទដ្ឋាាានៈ

ឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតីិច�ាប់ដែ�ល់ស្រ�ប់ស្រ�ង

ឃើដ្ឋាាយបុរស្ស។ អតិីស្សញ្ញាាាណរបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� 

ស្រតូិវិបាានៈឃើ�បកស្រសាាយថ្នាាមាានៈល់កខណៈស្រស្សឃើ�ៀង�ាា

នៈ�ងវិបីធឺមួ៌កាារងាារដែ�ល់ស្រ�ប់ស្រ�ងឃើដ្ឋាាយបុរស្ស ឃើដ្ឋាាយ

ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើអតិីស្សញ្ញាាាណវិជិាាាជូ�វិៈ (បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�) ឬ

ស្រស្សបតាំាមួឃើភទរបស្ស់ពុំួកឃើ� (ស្រសី្ស�ជាាបូូល់�ស្ស) ដែ�ល់កាារ

ស្សងើត់ិធឺងន់ៈឃើ�ាឃើល់ើតួិនាាទ�ប�ឃើពុំញកាារងាារដែ�ល់ស្រស្សបនៈ�ង

កាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិច�ឃើពាាះឃើភទរបស្ស់ស្រស្សី�។៤៨ ខ្លឹណៈ

ឃើពុំល់ដែ�ល់ស្របឃើភទទាំា�ងពុំ�រឃើនៈះផីល់់នៈូវិបទដ្ឋាាានៈមួួយ 

វិិធឺ�នៃនៈកាារប�ឃើពុំញតិួនាាទ�តាំាមួឃើ�ាល់កាារណ៍ឃើយនៈឌ័័រ

កាានៈ់ដែតិមាានៈភ្ជាាពុំស្សី��សាាាញ។

ឃើយាាងតាំាមួឃើ�ាក Goffman៤៩ អាាកបីក�រិយាាបងាាាញ

ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ �ឺ“ទទួល់បាានៈពុំ�ស្សងគមួ នៈ�ងមាានៈដែបបដែផនៈ

តាំាមួស្សងគមួ”។ ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់បុរស្ស ឬស្រស្សី� មាានៈអាាកបី

ក�រិយាាតាំាមួរឃើបៀបដែ�ល់ស្សមួស្រស្សបឃើ�ានៈ�ងកាារស្របកាានៈ់

៤ .  វិ ប់ ប ធី ម៌ិ កា ៅ រ ងា ៅ រ  និុ ង វិ ប់ ប ធី មិ៌

ស៊ាា ៅ ប់័ នុ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ វាាអាាចឃើដ្ឋាាយសាារដែតិពុំួកឃើ�

បាានៈ��ងថ្នាា ពុំួកឃើ�នៈ�ងស្រតិូវិបាានៈឃើ�វាាយតិនៃមួះថ្នាាឃើតិើអើ�

ដែ�ល់ស្សមួរមួយស្សស្រមាាប់ឃើភទរបស្ស់ពុំួកឃើ�។៥០ ទាំាក់ទង

ឃើ�ានៈ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ វាាមាានៈនៈ័យថ្នាាស្រស្សី�

ស្របដែហល់ជាាមួ�នៈចាា�បាាច់ពុំូដែកស្របាាស្រស្ស័យទាំាក់ទង ឬពុំូដែក

បងាាាញកាារអាាណ�តិអាាស្សូរច�ឃើពាាះ�ល់់ជូនៈរងឃើស្រ�ាះ

ជាាងបុរស្សឃើនាាះឃើទ បូុដែនៈីវាាមាានៈនៈ័យថ្នាាពុំួកឃើ�ស្សស្រមួប

ខ្លឹះ�នៈតាំាមួស្សងគមួតាំាមួអាាកបីក�រិយាាដែ�ល់ទាំាក់ទងនៈ�ង

ចរិតិល់កខណៈជាាស្រស្សី�។៥១

ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាពុំ�មុួនៈៗអ�ពុំ�កាារងាាររក�ាស្សណាាាប់

ធ្នាាាប់ឃើ�ាកិ�ងបរិបទឃើ�ាកខាាងល់�ច សាារៈស្ស�ខាានៈ់

នៃនៈកាា រ ឃើធឺើើស្សមាាហរណកមីួរបស្ស់ ស្រស្សី� កិ� ងកាា រងាា រ

រក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ ស្រតិូវិបាានៈបងាាាញឃើ�ើង

ឃើដ្ឋាាយឃើយាាងឃើ�ាតាំាមួ “ជូ�នាាញពុំ�ឃើស្សស្សរបស់្សស្រស្សី�” 

ដែ� ល់ ឃើធឺើើ ឱ្យយ ពុំួ ក ឃើ� មាា នៈ ល់ កខ ណៈ ស្ស មួ រ មួយ ឃើ�ើ មួ �ី

ស្រ�ប់ស្រ�ងជូនៈឃើល់ីើស្សជាាស្រស្សី� ឬកាារពាារឃើកីងស្រស្ស�ៗពុំ�

អ�ឃើពុំើទុចេរិតិឃើ�ាកិ�ងស្សងគមួ។៥២ ឃើពុំល់ឃើស្រកាាយៗមួក 

ទស្សសនៈៈដែផែកឃើល់ើកាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិ នៈ�ងបទដ្ឋាាានៈ

ឃើយនៈឌ័័រ បាានៈបញ្ចាំាាក់នៈូវិអ�ណះអ�ណាាងជាាឃើស្រចើនៈ

ច�ឃើពាាះកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងតិួនាាទ�រក�ាស្សណាាាប់

ធ្នាាាប់ ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈ “ទនៈ់ភះនៈ់” កាានៈ់ដែតិតិូចចឃើងែៀតិ 

ដែ�ល់ឃើ���តិថ្នាាស្សកី�ស្សមួស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។៥៣ កាារស្រសាាវិ

ស្រជាាវិឃើស្រកាាយៗបាានៈរកឃើ�ើញមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�មួួយច�នៈួនៈ 

ដែ�ល់ឃើ�បាានៈពុំណ៌នាាថ្នាាបាានៈស្របកាាន់ៈយកល់កខណៈជាា

បុរស្ស ឃើ�ើមួី�ពុំោាយាាមួស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈជាាមួួយអិករួមួកាារងាារ

ជាាបុរស្ស ឃើហើយពុំួកឃើ�ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ទទួល់បញ្ចេ�ល់កិ�ង

វិបីធឺមួ៌កាារងាារឃើនៈះ។៥៤ ឃើដ្ឋាាយអនៈុឃើ�ាមួតាំាមួវិបីធឺមួ៌

របស់្សបុរស្ស មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�បាានៈពុំោាយាាមួទទួល់ឱ្យយបាានៈនៈូវិ

ជូឃើស្រមួើស្សកាារងាារកាានៈ់ដែតិទូល់�ទូ�ាយ។៥៥
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កាារស្ស�ក�ាថ្មីី�ៗជាាឃើស្រចើនៈឃើទៀតិបាានៈកតិ់ស្សមាាាល់់អ�ពុំ�វិិធឺ�

ដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� អាាចស្របកាាន់ៈខាាាប់ខ្លឹើ�នៈ នៈ�ង

ស្របឆាំា�ងនៈ�ងបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ើមួី�តិស្រមួង់ទ�ស្សជាា

យុទធសាាស្រស្សីរបស្ស់ពួុំកឃើ�តាំាមួរយៈសាាាប័នៈបូូល់�ស្ស។៥៦ 

កាារស្ស�ក�ាស្រសាាវិស្រជាាវិ បងាាាញថ្នាាសូ្សមួី�ដែតិកិ�ងករណ�

ដែ�ល់បូូល់�ស្សជាាស្រសី្ស� អាាចបងាាាញពុំ�ភ្ជាាពុំខ្លឹុស្ស�ាាដែផិក

ឃើយនៈឌ័័ រពុំ� នៃ��ូ រួមួកាា រងាា រជាា បុ រស្សទាំា ក់ទងនៈ�ង

កាារឃើ�ារពុំតាំាមួបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ �ូចជាាបទដ្ឋាាានៈដែ�ល់

ថ្នាា ស្រស្សី��ួរដែតិផីល់់អាាទ�ភ្ជាាពុំឃើល់ើទ�នៈួល់ខុ្លឹស្សស្រតិូវិកិ�ង

ស្រ�ួសាារ ស្រស្សី�មួ�នៈចាា�បាាច់ឃើបាាះបង់ឃើចាាល់ប�ណងស្របាាថ្នាាា

របស់្សពុំួកឃើ�កិ�ងកាារទទួល់ឱ្យយបាានៈស្សមួភ្ជាាពុំឃើ�ាកដែនៈះង

ឃើធឺើើកាារឃើ�ើយ។៥៧ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ក៏អាាចទប់ទល់់នៈ�ង

បទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ ឃើដ្ឋាាយប�ឃើពុំញកាារងាារតាំាមួដែបបដែផនៈ

បុរស្សដែផែកឃើល់ើកាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិ �ូចជាាឃើដ្ឋាាយ

បងាាាញនៈូវិឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ ឬឃើដ្ឋាាយបងាាាញ

អាាកបីក�រិយាាស្របទូស្សរាាាយនាានាាតាំាមួកាាល់ៈឃើទស្សៈ។៥៨

ស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈស្សដែមួីង

នៈូវិទស្សសនៈៈឃើផសងៗ�ាា រួមួមាានៈកាារស្សងើតិ់ធឺងនៈ់ឃើល់ើ

កាារស្របកាានៈ់ផិត់ិ��នៈ�តិទាំាក់ទងនៈ�ងតិួនាាទ�របស្ស់បូូល់�

ស្សដែ�ល់ស្សមួស្រស្សបស្សស្រមាាប់ស្រស្សី� (ជាាឧទាំាហរណ៍ 

ស្រស្សី�មាានៈភ្ជាាពុំទនៈ់ភះនៈ់ នៈ�ងឃើស្របើអាារមួីណ៍ឃើស្រចើនៈជាាង

បុរស្ស)។ មាានៈទស្សសនៈៈមួួយច�នៈួនៈឃើល់ើកឃើ�ើងថ្នាាភ្ជាាពុំ

ខ្លឹុស្ស�ាានៃនៈអាាកបីក�រិយាា នៈ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស់្សមួន្ត្រីនៈី� �ឺ

ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិអតិីចរិតិជាាជាាងឃើភទ។

អើ�ដែ�ល់ស្ស�ខាានៈ់ ចឃើមួះើយរបស្ស់ស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ង

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ ស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើ�ានៈ�ងចឃើមួះើយរបស់្សមួន្ត្រីនៈី�

ជាាស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងដែ�នៈយុតាំាាធឺ�កាារឃើផសងឃើទៀតិ ដែ�ល់ស្រតិូវិ

បាានៈឃើ�ស្សួរអ�ណះអ�ណាាងរបស្ស់ពួុំកឃើ�ឃើ�ាកិ�ងចូល់រួមួ

កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់។ មាានៈនៈ័យថ្នាា មាានៈកាារ

៤ .  វិ ប់ ប ធី ម៌ិ កា ៅ រ ងា ៅ រ  និុ ង វិ ប់ ប ធី មិ៌

ស៊ាា ៅ ប់័ នុ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ស្សងើតិ់ធឺងនៈ់ខ្លឹុស្ស�ាាឃើ�ាឃើល់ើស្សមាាស្សភ្ជាាពុំ ឬភ្ជាាពុំខ្លឹុស្ស�ាា 

(ដែ�ល់ប�ឃើពុំញឱ្យយ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក) រវាាងបុរស្ស 

នៈ�ងស្រស្សី�។ ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់ស្រស្សី�មួួយច�នៈួនៈនៈ�យាាយ

ថ្នាា ពុំួកឃើ�ពុំោាយាាមួឃើធឺើើឱ្យយឃើ�ឱ្យយតិនៃមួះពួុំកឃើ�ឃើស្សីើនៈ�ង

ស្សហឃើស្សវិិកបុរស្សរបស្ស់ពុំួកឃើ� ស្ស�ណួរឃើនៈះជាាឃើរឿយ

ៗទទួល់បាានៈចឃើមួះើយដែ�ល់បងាាាញអ�ពុំ�ភ្ជាាពុំខុ្លឹស្ស�ាានៃនៈ

ឃើភទទាំា�ងពុំ�រ នៈ�ងបងាាាញកាារពុំនៈយល់់មួូល់ឃើហតិុដែ�ល់

នាា�ឱ្យយមាានៈកាារផីល់់តិួនាាទ�បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ខ្លឹុស្ស�ាា។ 

តិួយាាាង មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់មួួយរូបមួកពុំ�ស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ�

ឃើដ្ឋាាយបាានៈឆ្លុះះ�ះបញំ្ចាំា�ងពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈផ្ទាាាល់់របស្ស់

�ាតិ់ បាានៈនៈ�យាាយយាាាង�ូឃើចិះថ្នាា “អិកមួ�នៈដែបងដែចក

ភ្ជាាពុំខ្លឹុស្ស�ាារវាាងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ឃើទ។ អិកស្រ�ានៈ់ដែតិមាានៈ

វិតិមីាានៈឃើ�ាទ�ឃើនាាះឃើទ។ ខ្លឹំ��មួ�នៈដែ�ល់មាានៈអាារមួីណ៍ថ្នាាខ្លឹំ��

ឃើ�ាមាាាក់ឯង ឬជាា “ជាាស្រស្សី�ដែតិមាាាក់�តិ់” ឃើ�ើយ។ ឃើយើង

ស្រតូិវិដែតិទទួល់បាានៈកាារឃើ�ារពុំកិ�ងនាាមួជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស 

ឃើហើយអិកនៈ�ងមួ�នៈជូួបបញ្ចាំាាអើ�ឃើទ”។ ឃើទាំាះយាាាងណាា

កី� ឃើស្រកាាយមួកឃើ�ាកិ�ងកាារស្សមាាាស្ស�ដែ�ល់ឃើនាាះ 

ឃើ�ាកស្រស្ស�បាានៈស្សងើត់ិធឺងន់ៈឃើល់ើភ្ជាាពុំខុ្លឹស្ស�ាាដែផិកឃើយនៈឌ័័រ 

តាំាមួរយៈកាារនៈ�យាាយឃើ�ាកាានៈ់ស្រស្សី�ទូឃើ�ា ឃើដ្ឋាាយ�ាតិ់

បាានៈមាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាា ស្រស្សី��ឺជាា “អិកពុំូដែកសាាាប់ ជាា

អិកឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាា ជាាអិកដែ�ល់ឱ្យយតិនៃមួះច�ឃើពាាះ

ស្សតិ�អាារមួីណ៍�៏ស្របឃើស្សើរជាាង... កមាំា�ងបូូល់�ស្សនៈ�ង

ទទួល់បាានៈឃើករ៍ិ�ឃើឈាាាះល់ែស្របឃើស្សើជាាងឃើនៈះ ស្របស្ស�នៈឃើបើ 

[មាានៈស្រស្សី�ឃើស្រចើនៈជាាងឃើនៈះ]”។

ទ�នាាក់ទ�នៈងអ�ណាាច នៈ�ងវិិស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ស្រតិូវិបាានៈ

បឃើងើើតិឃើ�ើង ដែស្របស្របួល់ នៈ�ងរក�ា តាំាមួរយៈកាារអនៈុវិតិី

��ឃើណើរកាារ នៈ�ងវិិធ្នាានៈនាានាាបស្ស់សាាាប័នៈឃើដ្ឋាាយ

មួឃើធឺោាបាាយជាាឃើស្រចើនៈ។ វិតិីមាានៈរបស្ស់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ង

កងកមំាា�ងស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹដែ�ល់ជាាធឺមីួតាំាជាាតិួនាាទ�របស្ស់

បុរស្ស ស្របឈមួនៈ�ងទស្សសនៈៈដែ�ល់បាានៈចាាក់ឫស្ស�ល់់

រឹងមាា�យាាាងឃើស្រ�ា ដែ�ល់បាានៈឃើធឺើើឱ្យយស្រស្សី�ស្សិ�តិឃើ�ាឃើស្រ�ាឃើស្ស

វាាបូូល់�ស្ស ឃើហើយបាានៈរឹតិតិី�តិល់ទធភ្ជាាពុំរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈកិ�ង

��ឃើណើរកាារឃើធឺើើ ឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចនាានាាដែ�ល់បូះពាាល់់

�ល់់ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ នៈ�ងស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�

មួួយរូបមួកពុំ�ស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ� បាានៈបងាាាញពុំ�

ប�ណងស្របាាថ្នាាា របស្ស់�ាត់ិកិ�ងកាារចូល់រួមួឃើធឺើើកាារជាា

បូូល់�ស្ស ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិ�ាតិ់ចង់បងាាាញថ្នាា ស្រសី្ស�អាាច

ប�ឃើពុំញកាារងាារជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស�៏ល់ែដែ�រ៖

មិុនុនៅ�លខុំ�ំផ្ទាំៅ�់នៅ�ៅនៅ�ៅទ�ស្រ្តីកុ្នុងហ្មាៅកាៅរតាៅ ខុំ�ំ

រ�់នៅ�ៅក្នុុ�ងនៅខុតី្ត�ៅច្បា់ស្រ្តី�យាៅលមិួយថ្លែដលមាៅនុ

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី��ីតិ្តច្បាត្តួច្បាណាៅ�់។ វាៅ�ិបាៅក្នុ

�ស្រ្តីមាៅប់់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងកាៅរទទួល�ិទិិនៅ�មើនុឹងបុ់រ�

នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តំប់នុ់នៅនាៅ�។ ដ�នៅច្បា�ុវាៅបាៅនុផី្តល់ក្នុមាំៅំងច្បាិតី្ត

រប់�់ខុំ�ំនៅដើមិប�ប់ងាាៅ�ថាៅ ក្នុុ�ងនាៅមិជាៅស្រ្តី�ី�មាាៅក់្នុ

ខុំ�ំក៏្នុមាៅនុគុុណ�មិបត្តីិដ�ច្បានុឹងប់ុរ�ថ្លែដរ ដ�នៅច្បាុ�

នៅ�ៅនៅ�លនៅយើងកាំៅយជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល�� នៅយើងអាៅច្បា

ប់ងាាៅ�នៅ�ៅប់ុរ�ថាៅនៅយើងក៏្នុអាៅច្បាជាៅ [មិន្ត្រីនុី�បូ់�ល�

�] ដ�ច្បា�ួក្នុនៅគុថ្លែដរ។

អិកស្រសាាវិស្រជាាវិមួួយច�នៈួនៈ បាានៈអះអាាងថ្នាាក�ឃើណើនៈ

នៃនៈភ្ជាាពុំចស្រមួុះ�ាា អាាចជាាកាាតាំាល់�ករស្សស្រមាាប់កាារឃើធឺើើ

ក�ដែណទស្រមួង់ដែ�ល់អាាចឱ្យយមួន្ត្រីនៈី� នៈ�ងថ្នាាាក់��កនាា�របស្ស់

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់កាានៈ់ដែតិមាានៈកាារឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងអ�ពុំ�

បញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាាឃើ�ាកិ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ ឃើបើក

ច�តិីទូ�ាយទទួល់យកក�ដែណទស្រមួង់ នៈ�ងអាាចនៈ�ងឃើបើក

ច�តីិឱ្យយទូ�ាយបដែនិៈមួឃើទៀតិកិ�ងកាារផី�ចឃើផីើមួកាារផ្ទាំាស្ស់

បី�រវិបីធឺមួ៌ នៈ�ងស្របពុំ័នៈធ។៥៩ ឃើ�ាទ�ប�ផុតិកាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៈូវិ

វិតិីមាានៈ នៈ�ងភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា�របស្ស់ស្រស្សី� ទ�នៈងជាាអាាច

កាាតិ់បនៈិយកាារឃើបៀតិឃើបៀនៈផះ�វិឃើភទ ដែ�ល់អាាចឃើកើតិមាានៈ

ជាាទូឃើ�ាឃើ�ាកិ�ងកងកមាំា�ងបូូល់�ស្សមួួយច�នៈួនៈ។
រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

ទំនាៅក្នុ់ទំនុងអំណាៅច្បា នុិងវិ�ិមិភ្នាៅ�នៅយនុឌ័័រ ស្រ្តីតូ្តវិ

បាៅនុប់នៅងើើត្តនៅ�ើង ថ្លែស្រ្តីប់ស្រ្តីបួ់ល នុិងរក្នុាៅ តាៅមិរយ�

កាៅរអនុុវិតី្តដំនៅណើរកាៅរ នុិងវិិធាៅនុនាៅនាៅប់�់ស៊ាាៅប័់នុ

នៅ�ៅយមិនៅធីោៅបាៅយជាៅនៅស្រ្តីច្បាើនុ។
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 កាៅរអនុុវិត្តីលអ
កាារអនៈុវិតិីល់ែទាំាក់ទងនៈ�ងវិបីធឺមួ៌សាាាប័នៈ នៈ�ងកាារងាារ 

រួមួមាានៈកាារស្រតួិតិពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញនូៈវិកាាររួបរួមួ�ាារវាាង

ឃើបស្សកកមួី នៈ�ងឃើ�ាល់ប�ណងដែ�ល់បាានៈក�ណតិ់ឃើដ្ឋាាយ

ទ�ភ្ជាាាក់ងាារ ជាាមួួយនៈ�ងវិិសាាល់ភ្ជាាពុំនៃនៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់

ខ្លឹះ�នៈកិ�ងកាារស្សឃើស្រមួចឃើ�ាល់ឃើ�ាទាំា�ងឃើនាាះ។ កាារអនៈុវិតិី

ល់ែក៏រួមួបញ្ចេ�ល់ឃើចតិនាាកិ�ងកាារប�ដែបកបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ

ផងដែ�រ ឃើ�ើមួី�កុ�ឱ្យយមាានៈកាារយល់់ឃើ�ើញថ្នាាតិួនាាទ�

មួួយច�នៈួនៈជាាតិួនាាទ�របស្ស់បុរស្ស ឬរបស្ស់ស្រស្សី�។

ឃើ�ាឆាំាា�២០១៩ កងកមាំា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហបុរីបាានៈស្របាារពុំធ

ពុំ�ធឺ�អបអរសាាទរ�ស្រមួប់ខ្លឹួប ៧០ឆាំាា� នៃនៈវិតិីមាានៈរបស្ស់

ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ ឃើដ្ឋាាយបាានៈ

បងាាាញនៈូវិវិតីិមាានៈរបស់្សមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួកពុំ�ដែផិកឃើផសង

ៗជាាឃើស្រចើនៈ�ូចជាា បូូល់�ស្សចរាាចរណ៍, អងគភ្ជាាពុំបូូ

ល់�ស្ស K-៩, នាាយកដ្ឋាាានៈឃើស្សី�បអឃើងើតិបទឃើលី់ើស្ស នៈ�ង

បញ្ចាំាាកាារស្របតិ�បតិី�កាារពុំ�ឃើស្សស្ស។៦០ ស្សកមួីភ្ជាាពុំឃើនៈះមាានៈ

សាារៈស្ស�ខាានៈ់ ពុំ�ឃើស្រពាាះវាាបាានៈផីល់់ជាា��រូ�ល់់ស្រស្សី�ដែ�ល់

អាាចនៈ�ងពុំ�ចាារណាាដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ�ចូល់រួមួកិ�ងកងកមាំា�ង

បូូល់�ស្ស ក៏�ូចជាាស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ខ្លឹះ�នៈឯងផ្ទាាាល់់ដែ�ល់អាាច

នៈ�ងពុំ�ចាារណាាថ្នាា ឃើតិើ�នៈះងកាារងាារណាាមួួយ អាាច

មាានៈស្សស្រមាាប់ពុំួកឃើ�។ មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ជាាស្រស្សី�មួួយរូប

បាានៈស្សងើតិ់បដែនៈិមួច�ឃើពាាះសាារៈស្ស�ខាានៈ់នៃនៈយុទធសាាស្រស្សី

ឃើដ្ឋាាយឃើចតិនាាឃើនៈះ ឃើ�ាឃើពុំល់�ាតិ់មាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាា៖ 

ចំ្បានុួនុស្រ្តីប់ជាៅជីនុ [�ិងហប់ុរី] គឺុ ៥០-៥០ ដ�នៅច្បា�ុអុក្នុ

ស្រ្តីត្តូវិកាៅរក្នុមំាៅំងមិួយនៅដើមិប�នៅ�ែើយត្តប់នុឹងត្តស្រ្តីមូិវិកាៅរ

រប់�់�ួក្នុនៅគុ។ វាៅជាៅស៊ាាៅប់័នុថ្លែដលស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងនៅ�ៅយ

ប់ុរ� ប់ូុថ្លែនុីវាៅទទួលយក្នុស្រ្តី�ី�នៅ�ៅយកី្នុ�រីក្នុរាៅយផ្តង

ថ្លែដរ។ នៅយើងស្រ្តីតូ្តវិថ្លែត្តស្រ្តីបាៅប់់ស្រ្តីប់ជាៅជីនុថាៅ ស្រ្តី�ី�ស្រ្តីតូ្តវិ

បាៅនុស៊ាាៅគុមិនុ៍ឱយច្បា�លរួមិ [ក្នុងក្នុមាំៅំងប់ូ�ល���ិ

ងហប់ុរី] នុិងស៊ាាៅគុមិនុ៍នុ�វិអវ�ថ្លែដលស្រ្តី�ី�អាៅច្បាផី្តល់ជី�នុ

នៅ�ៅក្នុុ�ងអាៅជី��មិួយនៅនុ�។

កាារស្របកាាន់ៈផិត់ិ��នៈ�តិទាំាក់ទងនៈ�ងតិួនាាទ�ឃើយនៈឌ័័រក�ពុុំង

ផ្ទាំាស្ស់បី�រ ឃើហើយមួ�នៈចាា�បាាច់ជាាឧបស្ស�គឃើធឺើើឱ្យយសាាាប័នៈ

អនៈុវិតីិច�ាប់បងាាាញពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រឱ្យយបាានៈកាានៈ់ដែតិ

ឃើស្រចើនៈឃើនាាះឃើទ។ ច�ណុចឃើនៈះស្រតូិវិបាានៈបងាាាញយាាាង

ល់ែ ឃើ�ា កិ� ង វិី ឃើ�អូ នៃនៈទ�វាានាា រីអនៈី រជាាតិ�ឆាំាា�២០១៩ 

របស់្សកងកមាំា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហបុរី។ វិីឃើ�អូឃើនាាះបាានៈ

បងាាាញ ពាាកយឃើសាំាកមួួយថ្នាា “កាារឃើដ្ឋាាះស្រសាាយច�ឃើពាាះ

សាាានៈកាារណ៍មួួយ �ឺទាំាក់ទងនៈ�ងជូ�នាាញមួ�នៈដែមួនៈកមាំា�ង

៤ .  វិ ប់ ប ធី ម៌ិ កា ៅ រ ងា ៅ រ  និុ ង វិ ប់ ប ធី មិ៌

ស៊ាា ៅ ប់័ នុ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់

ឃើនាាះឃើទ” ឃើដ្ឋាាយអមួជាាមួួយរូបភ្ជាាពុំរបស់្សមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�

មួួយរូប។៦១

ឃើទាំាះ ប� ជាា កាា រ ប ណា�ះ ប ណាាា ល់ ថ្នាាា ក់ មូួ ល់ ដ្ឋាាា នៈ ឃើ�ា

ស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរី ទាំាមួទាំារឱ្យយមាានៈកាាយស្សមួីទាំាកិ�ង

កស្រមួ�តិមួួយជាាក់�ាក់ ឃើហើយបទដ្ឋាាានៈនៃនៈកាាយស្សមួីទាំា

ឃើផសងៗ អាាចឃើស្របើបាានៈច�ឃើពាាះមួុខ្លឹងាារខ្លឹុស្សៗ�ាា។ មួន្ត្រីនៈី�

ជាាស្រស្សី�មួួយរូបបាានៈដែថ្មីះងថ្នាា ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�

ទាំា�ងអស្ស់ស្រតិូវិមាានៈរាាងកាាយរឹងមាា�ស្រ�ប់ស្រ�ានៈ់ កាារ

ឃើធឺើើឃើតិស្សីកាាយស្សមួីទាំា�ួរដែតិមាានៈស្សមាាមាាស្រតិឃើ�ានៈ�ង

តិួនាាទ�ស្របចាា�នៃថ្មីងឃើដ្ឋាាយឃើស្របើ “វិធិឺ�សាាស្រស្សីស្សកី�ស្សមួនៈ�ង

កាារងាារ”។ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់មួួយរូបឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ស្ស�ងហបុរី បាានៈឃើរៀបរាាប់ល់មួែ�តិអ�ពុំ�ក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ�ស្រប�ងដែស្របង

មួួយច�នៈួនៈ ដែ�ល់កងកមាំា� ងបាានៈ ឃើធឺើើ ឃើ�ើង ឃើ�ើមួ �ីឱ្យយ

ឃើបកខជូនៈយល់់ពុំ�ល់កខណៈនៃនៈកាារងាាររបស់្សបូូល់�ស្ស៖

នៅយើង [ក្នុងក្នុមំាៅំងប់ូ�ល���ិងហប់ុរី] �ោៅយាៅមិ

ប់នៅងើើនុច្បាំនុួនុមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ស្រ្តីប់មាៅណ ២០ភ្នាៅគុរយ 

... នៅហ្មត្តុផ្តលមិួយក្នុុ�ងច្បាំនៅណាៅមិនៅហ្មត្តុផ្តល

នៅផ្តសងៗនៅទៀត្ត [នៅយើងមាៅនុកាៅរលំបាៅក្នុក្នុុ�ងកាៅរ

នៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ប់ថ្លែនុថមិ] គុឺទ�សនុ�

រប់�់ស៊ាៅធាៅរណជីនុទ�នៅ�ៅអំ��កាៅរងាៅរជាៅមិន្ត្រីនុី�

បូ់�ល��។ ស្រ្តី�ី�ភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុមាៅនុទ�សនុ�ថាៅនៅដើមិប�

កាំៅយជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល�� អុក្នុស្រ្តីតូ្តវិទទួលហ្មវឹក្នុហាៅត្ត់

កាៅយ�មិបទាៅខាំៅំង ... នៅយើងមាៅនុកាៅរហ្មវឹក្នុហ្មវឺនុ

នៅ�ៅផ្តេ�រយ�នៅ�ល ៩ថ្លែខុ នៅ�ៅក្នុុ�ងប់ណឌិត្តយ

�ភ្នាៅប់ូ�ល��- វាៅរួមិប់ញ្ចច�លទាៅំងកាៅរហ្មវឹក្នុហាៅត្ត់

រាៅងកាៅយ នុិងកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅលច្បាំនៅណ�វិិជាាៅ 

ប់�ក្នុរួមិនុឹងកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅលភ្នាៅ�ជាៅអុក្នុដឹក្នុនាៅំ

ផ្តងថ្លែដរ។ នៅយើងមាៅនុកាៅរនៅធីវើនៅត្ត�ីរាៅងកាៅយ

នៅរៀងរាៅល់ឆាំាៅំ។ មិន្ត្រីនុី�ទាៅំងអ�់ស្រ្តីតូ្តវិស្រ្តីប់�ងជាៅប់់

នៅត្ត�ីនៅនុ� ដ�នៅច្បាុ��ួក្នុនៅគុស្រ្តីតូ្តវិថ្លែត្តមាៅនុភ្នាៅ�រឹងមាៅំ 

នុិងចាៅប់់អាៅរមិមណ៍ច្បាំនៅពាៅ��ក្នុមិមភ្នាៅ�ថ្លែដល

ទាៅមិទាៅរឱយនៅស្រ្តីប់ើក្នុមំាៅំងបាៅយ ប់នាាៅប់ម់ិក្នុ�ួក្នុនៅគុ

នុឹង�ក្នុីិ�មិកាំៅយជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��។ ដ�នៅច្បាុ�នៅយើង

�ោៅយាៅមិលុប់ប់ំបាៅត្ត់នុ�វិទ�សនុ�ទាៅំងនៅនុ� [កាៅរ

ប់ណះ��ប់ណាះៅល គុឺជាៅត្តស្រ្តីមូិវិឱយលុត្តដំរាៅងកាៅយ)។ 

នៅយើង�ិត្តជាៅនៅរៀប់ច្បាំដំនៅណើរក្នុមិាៅនុី�ស្រ្តីមាៅប់់

នុិ�សិត្តថ្លែដលចាៅប់់អាៅរមិមណ៍ នៅដើមិប��នៅងើត្តនៅមិើល

ស្រ្តីប់នៅ�ទកាៅរងាៅរនៅផ្តសងៗ�ាៅ។ នៅយើងថ្លែ�មិទាៅំងនាៅំ

�ួក្នុនៅគុនៅ�ៅប់ណឌិត្តយ�ភ្នាៅនៅដើមិប�ឱយ�ួក្នុនៅគុនៅមិើល

�ក្នុមិមភ្នាៅ�ស្រ្តីប់ចាៅំនៃ�ៃ នុិងថាៅនៅត្តើ[�ួក្នុនៅគុ] ជាៅស្រ្តីប់ុ� 

ឬស្រ្តី�� នុឹង�ែងកាៅត់្តកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅលដ�ច្បា�ាៅថ្លែដរ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ស្រ្តីស៊ាៅយស៊ាាៅនុកាៅរណ៍មិួយ គឺុទាៅក្នុ់ទងនុឹងជីំនាៅ� មិិនុថ្លែមិនុក្នុមាំៅំងនៅនាៅ�នៅទ។ ទំ�័រនៅហ្មវ�ប់ុុក្នុរប់�់ក្នុមំាៅំង

ប់ូ�ល���ិងហប់ុរី ។

ឬនៅទ។ ធីមិមជាៅត្តិនៃនុកាៅរងាៅរនៅនុ�មិិនុថ្លែមិនុចាៅំបាៅច្បា់

ស្រ្តីត្តូវិថ្លែត្តមាៅនុរាៅងកាៅយរឹងមាៅំនៅនាៅ�នៅទ ... នៅយើង

�ោៅយាៅមិប់នៅងើើនុកាៅរយល់ដឹងកាៅន់ុថ្លែត្តស្រ្តីប់នៅ�ើរ

នៅ�ើងអំ��លក្នុេណ�នៃនុកាៅរងាៅររប់�់ប់ូ�ល�� ... ក្នុិច្បាច

ខុិត្តខុំស្រ្តីប់ឹងថ្លែស្រ្តីប់ងថ្លែផ្តុក្នុទ�ផ្តាៅររប់�់នៅយើង ប់ងាាៅ�

��មិុខុងាៅរកាៅរងាៅរនៅផ្តសងៗទាៅំងអ�់ មិិនុថាៅនៅ�ៅក្នុុ�ង

ស៊ាាៅនុ�យ៍ប់ូ�ល�� កាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត នាៅវាៅច្បារណ៍

�មិុស្រ្តីទនៅ�ើយ ... នៅយើង�ោៅយាៅមិប់ងាាៅ�រាៅល់

កាៅរងាៅរទាៅំងអ�់នៅនុ�នៅដើមិប�ឱយមាៅនុស្រ្តី�ី�ច្បា�លរួមិ។ 

មិិនុមាៅនុភ្នាៅ�ខុ�ុ�ាៅរវាៅងនៅ�ទនៅនាៅ�នៅទ។ វាៅ

ទាៅក្នុ់ទងនុឹង�មិត្តថភ្នាៅ� នុិងចំ្បានៅណ�ដឹង។ វាៅមិិនុ

ចាៅំបាៅច្បា់ថាៅ អុក្នុស្រ្តីត្តូវិថ្លែត្តមាៅនុនៅមាៅទនុភ្នាៅ�ខាំៅំងកាំៅ

ជាៅងប់ុរ�នៅនាៅ�នៅទ ។

“ ខុួច្បាគុស្រ្តីមិប់់៧០ ឆាំាៅំថ្លែដលស្រ្តី�ី�ច្បា�លរួមិក្នុុ�ងកាៅរងាៅររក្នុាៅ�ណាះៅប់់ធាាៅប់់ ឆាំាៅំ១៩៤៩-២០១៩”៖ ក្នុងក្នុមំាៅំង

ប់ូ�ល���ិងហប់ុរី ២០១៩A ទំ�័រ១៦-១៧ ។

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងស្រកុមួវិរជូនៈ នៈ�ងកងកមំាា�ងបូូល់�

ស្សឆាំាា�ស្សមួុស្រទ កងវិរឃើស្សនាាតិូចពុំ�ឃើស្សស្ស។ កង

កមំាា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហបុរី “ឃើ�ារពុំមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�របស្ស់

ឃើយើង”។៦២

កងកមាំា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហបុរីបាានៈស្រប�ងដែស្របងយាាាងខាំា�ង 

ឃើ�ើមួី�ទាំាក់ទាំាញស្រស្សី�។ ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់កាារឃើកើនៈឃើ�ើង

ច�នៈួនៈ ៦ភ្ជាា�រយ នៃនៈអិកតិ�ណាាងជាាស្រស្សី�ចាាប់តាំា�ងពុំ�

ឆាំាា�២០០០មួក ក�ឃើណើនៈ�៏យឺតិឃើនៈះអាាចនៈ�ងបងាាាញថ្នាា 

កាាររំពុំ�ងទុករបស្ស់ស្សងគមួឃើល់ើឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ាដែតិជាា

ឥទធ�ពុំល់�ួរឱ្យយកតិ់ស្សមាាាល់់ឃើល់ើជូឃើស្រមួើស្សកាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី� 

ឃើដ្ឋាាយឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងពុំ�អើ�ដែ�ល់បាានៈរាាយកាារណ៍ឃើ�ាកិ�ង

យុតាំាាធឺ�កាារឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ឃើផសងៗឃើទៀតិនៃនៈពុំ�ភពុំឃើ�ាក

ផងដែ�រ។៦៣
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៤ .  វិ ប់ ប ធី ម៌ិ កា ៅ រ ងា ៅ រ  និុ ង វិ ប់ ប ធី មិ៌

ស៊ាា ៅ ប់័ នុ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់

 ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ 
�មិត្តថភ្នាៅ�ស៊ាាៅប់ន័ុមាៅនុក្នុស្រ្តីមិតិ្តនៅដើមិប��ស្រ្តីមិប់ខុែ�នុនៅ�ៅនុងឹ
កាៅរផ្ទាំៅ�់បី់�រត្តស្រ្តីមិវូិកាៅរ និុងកាៅរនៅ�ែើយត្តប់ថ្លែផ្តកុ្នុ�នុី�ិខុុ

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់អាាច នៈ�ងស្របាាក�ណាាស្ស់ផ្ទាំាស្ស់បី�រ

តាំាមួឃើពុំល់ឃើវិ�ា ឃើ�ើមួី�ស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈឃើ�ានៈ�ងតិស្រមួូវិកាារ

ដែ�ល់ដែស្របស្របួល់។ អិក��កនាា�ស្រតិូវិដែតិពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញ

ជាាស្របចាា�នៈូវិវិិធឺ�កិ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារបណា�ះបណាាាល់ 

នៈ�ងកាារផីល់់តិួនាាទ��ល់់មួន្ត្រីនៈី� ឃើ�ើមួី�ឱ្យយស្រតិូវិតាំាមួ

ឃើ�ាល់ប�ណង នៈ�ងឃើបស្សកកមួីរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។ កាារឃើធឺើើដែបប

ឃើនៈះ ពាាក់ពុំ័នៈធជាាពុំ�ឃើស្សស្សច�ឃើពាាះដែផិកនាានាា �ូចជាា

កាារឃើធឺើើឱ្យយស្របឃើស្សើរឃើ�ើងនៈូវិស្របពុំ័នៈធ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី� 

នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីវិិធឺ�សាាស្រស្សីរក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ឃើ�ាកិ�ង

ស្សហ�មួនៈ៍។ តិួយាាាង បូូល់�ស្សភូមួ�នៈទនៃថ្មី បាានៈបឃើងើើតិ

�ណៈកមាាាធឺ�កាារក�ដែណទស្រមួង់បូូល់�ស្សកិ�ងឆាំាា�២០០៦ 

ឃើ�ើមួី�ឃើរៀបច�រចនាាស្សមួព័នៈធ នៈ�ងឃើរៀបច�សាាាប័នៈឃើនៈះ

ឃើ�ើ ង វិិ ញ ឃើ�ើ មួី� ប ឃើស្រមួើ តាំា មួ តិ ស្រមួូ វិ កាា រ ប ចេ� បី នៈិ ឱ្យយ

កាានៈ់ដែតិស្របឃើស្សើរឃើ�ើង៦៤ កិ�ងឃើនាាះរួមួមាានៈតាំាមួរយៈ

ភ្ជាាពុំស្សមួស្រស្សបនៃនៈ��ឃើណើរកាារនៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារ

បណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�។ មួន្ត្រីនីៈ� 

នៈ�ងជាាសាាស្រសាាាចាារយរងមួកពុំ�បណឌ�តិយស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់

បូូល់�ស្សស្របឃើទស្សនៃថ្មី បាានៈបញ្ចាំាាក់បងាាាញថ្នាា កាារ

បណា�ះបណាាាល់នាា ឃើពុំល់បចេ� បី និៈ ឃើ�ា ដែតិមាានៈកាា រ

ហើ�កហាាតិ់កាាយស្សមួីទាំាឱ្យយរឹងមាា� ដែ�ល់មួ�នៈចាា�បាាច់

ស្ស ស្រមាា ប់ តួិ នាា ទ� មួួ យ ច� នួៈ នៈ ដែ� ល់ មួ ន្ត្រីនៈី� នៈ� ង ប� ឃើពុំ ញ

បនាាាប់ពុំ�បញ្ចេប់កាារស្ស�ក�ា។៦៥ សាាស្រសាាាចាារយរងរូប

ឃើនៈះ ឃើចាា ទ ស្សួ រ ពុំ� ភ្ជាា ពុំ ពាា ក់ ព័ុំ នៈធ នៃនៈ ស្ស មាា ស្ស ធ្នាា តិុ ជាា

កាាតិពុំើក�ចេដែ�ល់បូូល់�ស្សវិ័យឃើកីង ដែ�ល់ស្រតិូវិឆ្លុះះងកាាតិ់

កាា របណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់មួួយដែខ្លឹឃើ�ាកិ�ងនៃស្រពុំ 

ឃើ�ើមួី�ឃើរៀនៈពុំ�បឃើចេកឃើទស្សចាាប់ឧស្រក��ឋជូនៈដែ�ល់ពុំោាយាាមួ

ឃើ�ចខ្លឹះ�នៈពុំ�បូូល់�ស្ស។៦៦

អ តីិ ស្ស ញ្ញាាា ណ រ ប ស់្ស មួ ន្ត្រីនីៈ� បូូ ល់� ស្ស ទ ទួ ល់ ឥ ទធ� ពុំ ល់

ពុំ�វិបីធឺមួ៌របស្ស់សាាាប័នៈ នៈ�ងកាារងាារនៃនៈកងកមាំា�ង

បូូល់�ស្សរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។ ស្របស្ស�នៈឃើបើភ្ជាាពុំចស្រមួុះឃើយនៈឌ័័រ

មាានៈន័ៈយថ្នាាជាាល់ទធផល់នៃនៈស្របតិ�បតិី�កាា រ �៏ ស្របឃើស្សើរ

ជាាមួុនៈ ឃើហតិុអើ�បាានៈជាាមួ�នៈមាានៈស្រស្សី�ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ឃើ�ា

ស្រ�ប់នាាយកដ្ឋាាានៈបូូល់�ស្សទាំា�ងអស្ស់? ស្ស�ណួរឃើនៈះបាានៈ

នាា�ឱ្យយមាានៈកាារស្រសាាវិស្រជាាវិជាាឃើស្រចើនៈទស្សវិតិសរ៍ អ�ពុំ�អើ�ដែ�ល់

ស្រស្សី�ឃើធឺើើខ្លឹុស្ស ឃើតិើពុំួកឃើ�ស្រតូិវិផ្ទាំាស្ស់បី�រឃើដ្ឋាាយវិិធឺ�ណាា ឬឃើតិើ

ពុំួកឃើ�អាាចដែកល់មួែយាាាង�ូចឃើមួីចឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយ

បញ្ចាំាាឃើនៈះ។ ផទ�យឃើ�ាវិិញជូ�នៈួស្សឱ្យយកាារ “ដែកល់មួែ” ស្រស្សី� 

ឃើយើងស្រតូិវិឃើផ្ទាាាតិឱ្យយបាានៈឃើស្រចើនៈឃើល់ើកាារពុំ�នៈ�តិយ នៈ�ងកាារ

ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយឧបស្ស�គរចនាាស្សមួព័នៈនាានាាដែ�ល់រាារាា�ង

ស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្សមួ�នៈឱ្យយមាានៈឱ្យកាាស្សឃើស្សីើ�ាា ឃើ�ើមួី�ភ្ជាាពុំ

ឃើជូឿនៈឃើល់ឿនៈឃើ�ាមួុខ្លឹឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈ។៦៧ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�

ដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ងកាារស្សទង់មួតិ� កស្រមួស្សួរអ�ពុំ�កាារឃើរៀបច�

សាាាប័នៈដែ�ល់ស្របដែហល់ជាាមាានៈភ្ជាាពុំល់ឃើមួែៀងឃើ�ារកមួ�តីិ

រួមួកាារងាារស្របុស្សៗរបស្ស់ពុំួកឃើ� ឬកស្រមួចងែ�ល់បងាាាញ

ថ្នាាឃើ�ាកិ�ងបរិយាាកាាស្សស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹដែ�ល់មាានៈកាារផ្ទាំាស្ស់

បី�រនាាឃើពុំល់បចេ�បីនៈិឃើនៈះ ឃើយើងមួ�នៈស្រតិូវិកាារកមាំា�ងកាាយ

ស្សមួីទាំាឃើស្រចើនៈស្សស្រមាាប់កាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់�ូច

ជូ�នាាញឃើផសងឃើទៀតិ �ូចដែ�ល់បាានៈពុំ�ភ្ជាាក�ារួចឃើហើយ

ឃើនាាះឃើទ។

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល�� “គុំរូ ”

ឃើ�ាទូទាំា�ងស្សកល់ឃើ�ាក សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់មាានៈកាារ

ល់�បាាក កិ�ងកាារបឃើងើើនៈអិកតិ�ណាាងជាាស្រស្សី�កិ�ងតិួនាាទ�

ជាាអិក��កនាា�។ វិបីធឺមួ៌របស្ស់សាាាប័នៈរំពុំ�ងថ្នាាឃើមួ��កនាា�

បូូល់�ស្ស ឬអនាា�តិឃើមួ��កនាា�បូូល់�ស្ស នៈ�ងមាានៈវិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំ

កាារងាារ “ឃើពុំញឃើមាាាង នៈ�ង�ាានៈកាាររំខាានៈ”។៦៨ ឃើបើ

ឃើទាំាះជាាសាាាប័នៈនាានាាឃើ�ាកិ�ងយុតាំាាធឺ�កាារឃើផសងឃើទៀតិ 

បាានៈដែណនាា�អ�ពុំ�កាារឃើរៀបច�កាារងាារដែ�ល់មាានៈភ្ជាាពុំ

បតិ់ដែបនៈ នៈ�ងមាានៈកាារងាារឃើស្រ�ាឃើមាាាងក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ឃើរឿង

ទាំា�ងឃើនៈះឃើ�ាមួ�នៈទាំាន់ៈមាានៈ��ឃើណាាះស្រសាាយឃើ�ាឃើ�ើយ 

ឃើដ្ឋាាយឃើហតុិថ្នាាបទដ្ឋាាានៈវិបីធឺម៌ួដែ�ល់បាានៈចាាក់ឫស្ស

នៃនៈល់កខណៈជាាបុរស្សឃើ�ាកិ�ងដែបបបទនៃនៈកាារស្រ�ប់ស្រ�ង

ដែ�ល់ទាំាមួទាំារឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�មាានៈ “វិតិីមាានៈ នៈ�ងអាាច

ប�ឃើពុំញកាារងាារស្រ�ប់ឃើពុំល់”។៦៩ ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ 

កាារងាារបូូល់�ស្សឃើស្រ�ាឃើមាាាង មាានៈដែតិឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស

ស្ស�ងហបុរីដែតិបូុឃើណាះាះ។ �ូឃើចិះ ស្សមាាហរណកមួីស្រស្សី�ឃើ�ា

កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ ស្រតិូវិស្របឈមួឃើដ្ឋាាយបទ

ដ្ឋាាានៈវិបីធឺមួ៌នាានាាទាំា�ងកិ�ង នៈ�ងឃើស្រ�ាសាាាប័នៈ។

កាៅរផ្តីល់ត្តនៃមិែឱយ “លក្នុេណ�ជាៅប់ុរ�”

ជាាស្របនៃពុំណ�ឃើ�ាឃើហើយដែ�ល់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ង

វិបីធឺមួ៌កាារងាារដែ�ល់ឃើ�ឃើពុំញនៈ�យមួ បាានៈបងាាាញ 

នៈ�ងបនីៈចាាត់ិទុកមួន្ត្រីនីៈ�បូូល់�ស្ស��រូថ្នាាជាាមួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់មាានៈ

ល់កខណៈជាាបុរស្ស ជាាពុំ�ឃើស្សស្សទាំាក់ទងនៈ�ងកមាំា�ងកាាយ

ស្សមួីទាំា តិួយាាាងមាានៈភ្ជាាពុំរឹងមាា� ខ្លឹពស្ស់ នៈ�ងមាានៈសាាច់

�ុ�។ កាារយល់់តិៗ�ាាថ្នាាបូូល់�ស្សជាាអកិស្របយុទធស្របឆាំា�ង

នៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស បាានៈជូួយបឃើងើើតិទស្សសនៈៈដែ�ល់ថ្នាា 

ភ្ជាាពុំខុ្លឹស្ស�ាា នៃនៈល់កខណៈជូ� វិសាា ស្រស្សីនាា�ឱ្យយមាានៈកាា រ

ដែប ង ដែច ក កាា រ ងាា រ តាំា មួ ឃើយ នៈ ឌ័័ រ ជាា ឃើរឿ ង ធឺ មីួ តាំា ។ 

ឃើទាំាះប�ជាាល់កខណៈជាាបុរស្ស នៈ�ងល់កខណៈជាាស្រស្សី�
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

ទទួល់បាានៈពុំ�ស្សងគមួក៏ឃើដ្ឋាាយ ទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី� ស្រតិូវិ

បាានៈហីុមួពុំ័ទធឃើដ្ឋាាយកាាររំពុំ�ងទុករបស់្សស្សងគមួ។ មួន្ត្រីនៈី�ជាា

ស្រស្សី� ស្រពុំមួទទួល់យកភ្ជាាពុំចាាញ់ឃើស្របៀបដែផិកជូ�វិសាាស្រស្សី

តាំាមួទស្សសនៈៈជាាទូឃើ�ា ឬពុំោាយាាមួយកឈិះទស្សសនៈៈ

ឃើនៈះ ឃើដ្ឋាា យ ឃើធឺើើ ខ្លឹះ� នៈ ជាា មួ ន្ត្រីនៈី� បូូ ល់� ស្ស ស្រស្ស� ដែ� ល់ មាា នៈ

ចរិតិល់កខណៈជាា “បុរស្ស”។៧០ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ជាា

ឃើស្រចើនៈបាានៈបញ្ចាំាាក់�ដែ�ល់ៗកិ�ងអ���ងឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈ៍ថ្នាា 

ពួុំកឃើ�ស្រតិូវិដែតិជាា នៈ�ងឃើធឺើើ�ូចស្សហកាារីបុរស្សៗរបស់្សខ្លឹះ�នៈ 

ឃើ�ើមួី�ស្រតិូវិបាានៈទទួល់សាាាល់់ជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស “ល់ែ” ឃើដ្ឋាាយ

ពួុំកឃើ�ស្សងើតិ់ធឺងនៈ់ថ្នាា ល់កខណៈជាាបុរស្ស នៈ�ងឃើភទស្របុស្ស 

ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ចាាតិ់ទុកថ្នាាជាាបទដ្ឋាាានៈដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� 

�ួរដែតិស្របកាានៈ់ខាាាប់។

អត្តី�ញ្ញាាៅណរប់�់មិន្ត្រីនុី�បូ់�ល��ទ

ទួលឥទិិ�ល��វិប់បធីម៌ិរប់�់ស៊ាាៅប់័នុ 

នុិងកាៅរងាៅរនៃនុក្នុងក្នុមាំៅំងប់ូ�ល��រ

ប់�់ខុែ�នុ។
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នៅដើមិប�ទទួលបាៅនុផ្ទាាៅយមួិយៗ [�ំនៅ�ៅនៅលើឋាៅនុ�

ឧត្តីមិនៅ�នុ�យ៍ផ្ទាាៅយ ១] �ិត្តជាៅមិិនុងាៅយស្រ្តី�ួល

នៅទ។ ប់ូុថ្លែនុីខំុ�ំនៅជីឿថាៅអុក្នុស្រ្តី�ៅន់ុថ្លែត្តស្រ្តីត្តូវិខុិត្តខុំប់ថ្លែនុថមិ

នៅទៀត្ត នុិងប់ងាាៅ�ដល់�ួក្នុនៅគុ[មិន្ត្រីនុី�ប់ុរ�] ថាៅស្រ្តី�ី�

ក្នុ៏��ថ្លែក្នុថ្លែដរ។ នៅយើងអាៅច្បានៅធីវើអវ�ថ្លែដលប់ុរ�អាៅច្បានៅធីវើ

បាៅនុថ្លែដរ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ជាៅនុ់ខុព�់មិួយរូប់ ស្រ្តីប់នៅទ�

ហ្មវ�ល���នុ)។

តាៅមិប់ទ�ិនៅស៊ាៅធីនុ៍ផ្ទាាៅល់ខុែ�នុ ខុំ�ំមិិនុជីួប់ស្រ្តីប់ទ�

ភ្នាៅ�លនៅមិអៀងនៅទ បុូ់ថ្លែនុីខុំ�ំស្រ្តី�ៅនុ់ថ្លែត្តយក្នុឈុ�

ខុែ�នុឯងនៅដើមិប�ប់ងាាៅ�ដល់�ួក្នុនៅគុ [មិន្ត្រីនុី�ស្រ្តីប់ុ�

ៗ] ថាៅខុំ�ំអាៅច្បានៅធីវើអវ�ថ្លែដល�ួក្នុនៅគុនៅធីវើបាៅនុ នៅហ្មើយ

តាៅមិត្តនៃមិែរប់�់ខុំ�ំជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ស្រ្តី��។ នៅនុ�គុឺជាៅ

នៅរឿងថ្លែដលលំបាៅក្នុ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�មិួយរូប់ ស្រ្តីប់នៅទ�

ហ្មវ�ល���នុ)។

មួន្ត្រីនៈី�បាានៈនៈ�យាាយជាាញ�កញាាប់ថ្នាា បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី� 

អាាចជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សល់ែ�ូច�ាា។ ឃើស្សទើរដែតិ�ាានៈកាារងាារ

ណាាមួួយឃើ�ាកិ�ងកងកមំាា�ងបូូល់�ស្សស្សពុំើនៃថ្មីងឃើនៈះ ស្រតិូវិ

បាា នៈ ឃើ� ប ងាាា ញ ថ្នាា មួ� នៈ មាា នៈ ល់ កខ ណៈ ឃើពុំ ញ ឃើល់ ញ

ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើនាាះឃើ�ើយ។ �ាានៈអិកចូល់រួមួស្សមាាាស្សនៈ៍

ណាាមាាាក់ ឃើល់ើកឃើ�ើងពុំ�កមំាា�ងកាាយស្សមួីទាំា ឬឃើល់ី�នៈ

រាាងកាាយ �ឺជាាល់កខណៈរបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សល់ែឃើទ។ 

ចរិតិល់កខណៈឃើពុំល់ខ្លឹះះស្រតូិវិបាានៈឃើ�វាាយតិនៃមួះឃើយនៈឌ័័រ

ឃើ�ាកិ�ងរឃើបៀបឃើផសងឃើទៀតិ ដែ�ល់បងាាាប់ស្សមួតិិភ្ជាាពុំ

របស្ស់ស្រស្សី�។ ជាាឧទាំាហរណ៍ កិ�ងកាារពុំ�ភ្ជាាក�ាអ�ពុំ�

ឃើមួ��កនាា�ជាាស្រស្សី�ល់ែៗឃើ�ាកិ�ងក�ចេពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្រកុមួឃើ�ា

ស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈ់មាាា មួន្ត្រីនៈី�មាាាក់បាានៈមាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាា 

“ស្រស្សី�ខ្លឹះះមាានៈល់កខណៈជាាបុរស្ស ឃើហើយពុំួកឃើ�អាាចឃើធឺើើអើ�

បាានៈ�ូចជាាបុរស្ស នៈ�ងឃើធឺើើកាារស្សឃើស្រមួចច�តិីបាានៈរហ័ស្ស”។ 

មាានៈនៈ័យថ្នាាកាារស្សឃើស្រមួចច�តិីរហ័ស្សជាាធឺមួីតាំា ស្រតិូវិបាានៈ

ឃើ�យល់់ថ្នាាជាាល់កខណៈស្សមួីតិី�របស់្សបុរស្ស។

ឃើ�ាឃើពុំល់សួ្សរថ្នាាអើ�ដែ�ល់ឃើធឺើើឱ្យយខ្លឹះ�នៈកាំាយជាាបូូល់�ស្ស��

រូ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈ

ស្សងើតិ់ធឺងនៈ់ឃើល់ើល់កខណៈអពុំោាស្រក�តិភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ�ូចជាា 

“ភ្ជាាពុំឃើសាាាះស្រតិង់”។ ជាាក់ដែស្សីង មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ជាាស្រស្សី�

មួួយរូបមួកពុំ�កងកមាំា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហបុរី បាានៈនៈ�យាាយ

ថ្នាា៖

ខុំ�ំគុិត្តថាៅលក្នុេណ�មិ�ល�ាៅនុនៃនុកាៅរមាៅនុគុុណត្តនៃមិែ

ស្រ្តីត្តឹមិស្រ្តីត្តូវិ គឺុជាៅមិ�ល�ាៅនុស្រ្តីគុឹ�នៃនុភ្នាៅ�នៅស៊ាាៅ�ស្រ្តីត្តង់ 

នុិងភ្នាៅ�កាំៅហាៅនុ។ ខុំ�ំមិិនុគុិត្តថាៅមិ�ល�ាៅនុស្រ្តីគុឹ�

ទាៅំងនៅនុ� នុឹងមាៅនុកាៅរផ្ទាំៅ�់ប់ី�រនៅទ។ អុក្នុស្រ្តីតូ្តវិនៅមិើល

អត្តីច្បារិត្តទាៅងំនៅនុ�។ នៅប់ើនុិយាៅយ��ជំីនាៅ�វិិ� គុឺ

វាៅថ្លែត្តងថ្លែត្តផ្ទាំៅ�់ប់ី�រជាៅនុិច្បាច។ ស្រ្តី�ី�មាៅនុ�មិត្តថភ្នាៅ�

នៅ�មើ�ាៅ នៅហ្មើយអាៅច្បាទទួលកាៅរប់ងាាៅត់្តប់នៅស្រ្តីងៀនុ

នៅដើមិប�នៅធីវើកាៅរងាៅរជាៅក្នុ់�ៅក់្នុណាៅមិួយ។

ឃើនៈះ អាា ច ជាា កាា រ ប ងាាា ញ ថ្នាា ស្រប ឃើភ ទ នៃនៈ
ចរិតិល់កខណៈដែ�ល់មាានៈតិនៃមួះកិ�ងកាារងាាររក�ា
ស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ស្សពុំើនៃថ្មីង រាាប់បញ្ចេ�ល់ទាំា�ងទស្សសនៈៈ
ដែ�ល់ទូល់�ទូ�ាយ អ�ពុំ�រឃើបៀបនៃនៈកាាររក�ា
ស្សណាាាប់ធ្នាាាប់កិ�ងស្សមួ័យទ�ឃើនៈើបស្សឃើស្រមួចបាានៈនូៈវិ
ឃើ�ាល់ប�ណងរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។

ក្នុងវ�កាៅរយល់ដឹងអំ��ខុែ�នុឯង ឬកាៅរនៅស្រ្តីប់ើស្រ្តីបាៅ�់យុទិ
ស៊ាៅស្រ្តី�ីរប់�់ស្រ្តី�ី�ច្បាំនៅពាៅ�ភ្នាៅ�ខុុ��ាៅថ្លែផ្តុក្នុនៅយនុឌ័័រ?

ល់ ទធ ផ ល់ �ួ រ ឱ្យយ ចាា ប់ អាា រ មួី ណ៍ ទ ទួ ល់ បាា នៈ ពុំ� កាា រ

ស្ស មាាា ស្ស ទាំា ក់ ទ ង ឃើ�ា នៈ� ង មួូ ល់ ឃើហ តុិ ដែ� ល់ ស្រស្សី�

កិ�ងករណ�ខ្លឹះះបាានៈនៈ�យាាយថ្នាា ពុំួកឃើ�មាានៈភ្ជាាពុំខុ្លឹស្ស�ាា

ពុំ�បុរស្ស ឃើហើយឃើ�ាឃើពុំល់ឃើផសងឃើទៀតិនៈ�យាាយថ្នាា ពុំួកឃើ�

ស្រស្សឃើ�ៀង�ាា ឬឃើស្សីើនៈ�ងបុរស្សដែ�រ។ កាារបកស្រសាាយមួួយ 

�ឺថ្នាាមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�អាាចមាានៈកស្រមួ�តិខុ្លឹស្សៗ�ាានៃនៈកាារយល់់

��ងទូល់�ទូ�ាយតាំាមួរយៈរឃើបៀបដែ�ល់ពួុំកឃើ�ពុំណ៌នាា

អ�ពុំ�តួិនាាទ�ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារស្របកាាន់ៈផិត់ិ��នៈ�តិឃើ�ាកិ�ង

សាាាប័នៈបូូល់�ស្ស។៧១ ជាាឧទាំាហរណ៍ វាាជាាឃើរឿងធឺមីួតាំា

ឃើ�ាស្រ�ប់ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់កិ�ងកាារពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�ស្រស្សី�

ថ្នាា មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់ច�ឃើពាាះកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់

ធ្នាាាប់ ពុំ�ឃើស្រពាាះពុំួកឃើ�ផីល់់នូៈវិសាារៈស្របឃើយាាជូនៈ៍នៃនៈភ្ជាាពុំ

ស្សុភ្ជាាពុំរាាបសាា ងាាយស្រស្សួល់ទាំាក់ទង ល់ែ�តិល់ែន់ៈ នៈ�ង

អត់ិធីឺត់ិ។ មួន្ត្រីនីៈ�ខ្លឹះះបាានៈឃើស្របើ�ុណស្សមួីតីិ�ទាំា�ងឃើនៈះជាា

អ�ណះអ�ណាាងស្សស្រមាាប់អាាចឱ្យយស្រស្សី� ឃើធឺើើកាា រជាា មួួយ

ស្រសី្ស� នៈ�ងកុមាារ ឬមាានៈតួិនាាទ�ដែផិករ�ឋបាាល់ ពុំ�ឃើស្រពាាះ

ចរិតិល់កខណៈដែ�ល់មាានៈតាំា�ងពុំ�ក� ឃើណើតិទាំា�ងឃើនៈះ

របស់្សស្រស្សី� ជាា “ជូ�នាាញពុំ�ឃើស្សស្ស”។ �ុណវិិបតីិ�មួួយ

កិ�ងច�ឃើណាាមួ�ុណវិិបតីិ�នាានាាអ�ពុំ�ច�ណុចឃើនៈះ �ឺថ្នាា

ស្របស្ស�នៈឃើបើ “ជូ�នាាញពុំ�ឃើស្សស្ស” ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈជាា

ស្រសី្ស� ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើមួើល់ឃើ�ើញថ្នាាជាាល់កខណៈធឺមីួជាាតិ� 

៤ .  វិ ប់ ប ធី ម៌ិ កា ៅ រ ងា ៅ រ  និុ ង វិ ប់ ប ធី មិ៌

ស៊ាា ៅ ប់័ នុ អ នុុ វិ ត្តី ច្បា ា ៅ ប់់

នៈ�ងមួ�នៈដែមួនៈជាាអើ�ដែ�ល់ទទួល់បាានៈពុំ�កាារឃើរៀនៈស្សូស្រតិ 

ឃើនាាះកាារបណា�ះបណាាាល់បដែនិៈមួស្សស្រមាាប់ ស្រស្សី� ឃើ�ើមួី�

អាាចឱ្យយខ្លឹះ�នៈប�ឃើពុំញកាារងាារបាានៈ អាាចស្រតូិវិបាានៈឃើ�

យល់់ឃើ�ើញថ្នាាវាាជាាឃើរឿងមួ�នៈចាា�បាាច់។ ជាាល់ទធផល់ 

ស្រសី្ស�អាាចមាានៈល់ទធភ្ជាាពុំតិ�ចតិួចឃើ�ើមួី�អាាចចូល់ឃើរៀនៈកិ�ង

វិ�គស្ស�ក�ា នៈ�ងទទួល់បាានៈឱ្យកាាស្សអភ�វិឌ័ឍន៍ៈវិិជាាាជូ�វិៈ។ 

ជាាកាារពុំ�តិណាាស់្ស ឃើនៈះ�ឺជាាកាារពុំនៈយល់់មួួយដែ�ល់

ឃើល់ើ ក ឃើ�ើ ង ឃើ�ើ មួី� ប ញ្ចឈ ប់ កាា រ ចុះ ឃើឈាាាះ ចូ ល់ ឃើរៀ នៈ

របស្ស់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងកមួី វិិធឺ�បណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់ 

៤ឆាំាា� នៃនៈរាាជូបណឌ�តិយស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្សឃើ�ា

ស្របឃើទស្សនៃថ្មី។៧២

ឃើ�ា ឃើពុំ ល់ ស្រតូិ វិ បាា នៈ ស្សួ រ អ� ពុំ� ស្ស មួ� ទធ ផ ល់ �៏ មាា នៈ

ឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំប� ផុតិរបស់្សខ្លឹះ� នៈ ឃើ�ាកិ� ងកាា រងាា រ រក�ា

ស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងឃើនាាះដែបរជាាពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�

ឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារឃើពុំញច�តិីទាំាក់ទងនៈ�ងតិួនាាទ�

ឃើយនៈឌ័័រទាំា�ងឃើនៈះបនៈី�ចបនៈី�ចបូុឃើណាះាះ។ តាំាមួពុំ�តិ ស្រស្សី�

បាានៈរាាយកាារណ៍ពុំ�ស្សមួ�ទធផល់ជាាឃើស្រចើនៈ ដែ�ល់បងាាាញ

ពុំ�ស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់ពួុំកឃើ�ឃើ�ាកិ�ងមួុខ្លឹងាាររក�ាស្សណាាាប់

កាៅរមាៅនុគុុណត្តនៃមិែ

ស្រ្តីត្តឹមិស្រ្តីត្តូវិ គុឺជាៅមិ�ល�ាៅនុ

ស្រ្តីគុឹ�នៃនុភ្នាៅ�នៅស៊ាាៅ�ស្រ្តីត្តង់ 

នុិងភ្នាៅ�កាំៅហាៅនុ។



47

ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

ធ្នាាាប់ជាាឃើស្រចើនៈ ជាាពុំ�ឃើស្សស្សទាំាក់ទងឃើ�ានៈ�ងកាារងាារ

ស្របតិ�បតិី�កាារ នៈ�ងតិួនាាទ�ជាាអិក��កនាា�។

ជាាឧទាំាហរណ៍ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួកពុំ�តិ�បន់ៈអាាសាាានៈបាានៈ

រាាយកាារណ៍អ�ពុំ�ស្សមួ�ទធផល់�៏មាានៈឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំរបស្ស់

ពុំកួឃើ� រមួួមាានៈ៖ កាារទទួល់បាានៈឃើមួដ្ឋាាយស្សស្រមាាប់

កាារចលូ់រមួួកិ�ងស្រកមុួឃើស្សី�បអឃើងើតិដែ�ល់បាានៈចាាបខ់្លឹះ�នៈស្រកមុួ

ជូញួ�រូឃើស្រ�ឿងឃើញៀនៈ ឃើហើយបាានៈរបឹអូស្សឃើស្រ�ឿងឃើញៀនៈ

ខ្លឹសុ្សច�ាបជ់ាាង ៦០០����ស្រកាាមួ កាារឃើធឺើើជាាស្របធ្នាានៈស្រសី្ស�

��បូងឃើ�ឃើ�ាកិ�ងអងគភ្ជាាពុំចរាាចរណ៍ កាារទទួល់បាានៈវិិញ្ញាាា

បនៈប័ស្រតិស្សស្រមាាប់កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិកាារ�ាងល់ុយកខ្លឹើក់ 

កាារឃើធឺើើជាាអិក��កនាា�កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិដែ�ល់បណាាាល់ឱ្យយ

មាានៈកាារផីនាាាឃើទាំាស្សអិករត់ិពុំនៈធជូនៈអឃើនាាាស្របឃើវិស្សនៈ ៍ កាារ

ឃើធឺើើជាាស្របធ្នាានៈកងកមំាា�ងចស្រមុួះរក�ាស្សនីៈ�ស្សខុ្លឹនៃផទកិ�ង កាារ

ស្របយទុធស្របឆាំា�ងនៈ�ងអ�ឃើពុំើឃើភរវិកមីួ កាារឃើធឺើើ��ឃើណើរឃើ�ា

ឃើខ្លឹតីិដែតិមាាាកឯ់ងឃើ�ើមួី�ប�ឃើពុំញកាារងាារ កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ

ឃើល់ើកាារដែកះងបនៈះ�កាាក ់ នៈ�ងកាារស្រ�ប់ស្រ�ង�ឃើស្រមាាងដែ�ល់

មាានៈទ�កស្របាាក់រាាប�់ានៈ��ុំារ។

ភ្ជាាពុំខ្លឹុស្ស�ាាឃើនៈះ មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់ណាាស់្សពុំ�ឃើស្រពាាះ

ស្រស្សី� អាាចនៈ�ងឃើឆ្លុះះើយតិបឃើ�ានៈ�ងស្ស�ណួរស្រសាាវិស្រជាាវិ

តាំាមួរឃើបៀបដែ�ល់ពុំួកឃើ�យល់់ថ្នាា “មាានៈល់កខណៈ

ស្សមួរមួយ ឃើ�ាតាំាមួ ឃើភទនៈ� មួួយស្សស្រមាា ប់កាា រ ឃើរៀបច�

សាាាប័នៈរក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់” ឃើដ្ឋាាយស្សងើតិ់ធឺងនៈ់ឃើល់ើ

ចរិតិល់កខណៈដែ�ល់ខ្លឹុស្ស�ាាពុំ�បុរស្ស។៧៣ ឃើទាំាះប�ជាា

មាានៈឧទាំាហរណ៍ជាាឃើស្រចើនៈ�ូចជាាអើ�ដែ�ល់បាានៈឃើរៀបរាាប់

ខាាងឃើល់ើកិ�ងករណ�ដែ�ល់ស្រស្សី� បងាាាញថ្នាាខ្លឹះ�នៈមាានៈ

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំស្របហាាក់ស្របដែហល់នៈ�ងបុរស្សក៏ឃើដ្ឋាាយ ឃើរឿង

ទាំា�ងឃើនៈះ ស្រតូិវិបាានៈបញ្ចាំាាក់ដែតិឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់ស្រស្សី� ស្រតិូវិ

បាានៈឃើ�ស្សួរអ�ពុំ�ស្សមួ�ទធផល់ស្របកបឃើដ្ឋាាយឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំ

ប�ផុតិរបស្ស់ពុំួកឃើ�ដែតិបូុឃើណាះាះ។ ជាាល់ទធផល់ មួន្ត្រីនៈី�

ជាាស្រស្សី� ស្របដែហល់ជាាមួ�នៈទទួល់បាានៈកាារទទួល់សាាាល់់ 

ដែ�ល់ពួុំកឃើ�ស្សមួនៈ�ងទទួល់បាានៈច�ឃើពាាះទ�ហ�កាារងាារ

ដែ�ល់ពុំួកឃើ�ប�ឃើពុំញ នៈ�ងវិិសាាល់ភ្ជាាពុំនៃនៈជូ�នាាញ នៈ�ង

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់ពុំួកឃើ�ឃើ�ើយ។ ច�ណុចឃើនៈះ មាានៈផល់

បូះពាាល់់ច�ឃើពាាះកាារអនៈុវិតីិកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី� 

នៈ�ងកាារផីល់់តិួនាាទ�ដែ�ល់ឃើ�ាកិ�ងឃើនាាះវាារួមួច�ដែណក

បងាាាញអ�ពុំ�ស្សមួតិិភ្ជាាពុំពុំ�ក�ឃើណើតិរបស់្សស្រស្សី� ឃើ�ាឃើពុំល់

ដែ�ល់ស្សមួតិិភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សមួ�ទធផល់ធឺ�ៗរបស់្សពុំួកឃើ� 

ឃើ�ាដែតិមួ�នៈទាំានៈ់ស្រតូិវិបាានៈទទួល់សាាាល់់ឃើដ្ឋាាយមួ�តិីភកី� ឬ

អិកស្រ�ប់ស្រ�ងរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈកិ�ងអ���ងឃើពុំល់វាាយតិនៃមួះឃើល់ើ

កាារប�ឃើពុំញកាារងាារ។៧៤



48

៥.
ស្រ្តីក្នុប់ខុណឌនៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយ

ថាាៅក្នុអ់នុរីជាៅត្ត ិថាាៅក្នុតំ់្តប់នុ ់នុងិ

ថាាៅក្នុជ់ាៅត្ត�ិស្រ្តីមាៅប់់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងវិិ�័យ

អនុុវិត្តចី្បាាៅប់់

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/UNODC
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ស្រ្តីក្នុប់ខុណឌនៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយ

ថាាៅក់្នុអនុរីជាៅត្ត ិថាាៅក្នុត់្តបំ់នុ ់នុងិ

ថាាៅក់្នុជាៅត្ត�ិស្រ្តីមាៅប់់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងវិិ�័យ

អនុវុិត្តចី្បាាៅប់់

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/UNODC

ថាាៅក្នុ់អនុីរជាៅត្តិ
ឃើ�ាឆាំាា�២០០០ ស្រកុមួស្រប�ក�ាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹរបស្ស់អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� បាានៈអនៈុមួ័តិឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចឃើល់ខ្លឹ ១៣២៥ ស្សី�

ពុំ� ស្រសី្ស� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ ដែ�ល់បាានៈ�ូស្សបញ្ចាំាាក់អ�ពុំ�តិស្រមួូវិកាាររបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារទទួល់បាានៈតិួនាាទ�ស្សកមួី នៈ�ង

ឈាានៈមុួខ្លឹឃើ� កិ�ងកាារឃើធឺើើកាារស្សឃើស្រមួចច�តិី នៈ�ងអភ�បាាល់ក�ចេ។ ឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចបដែនៈិមួឃើទៀតិ ស្សី�ពុំ� ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ 

នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ នៈ�ងស្រកបខ្លឹណឌអនៈីរជាាតិ�ដែ�ល់�ា�ស្រទស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ រួមួមាានៈ៖

• ឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចរបស្ស់ស្រកុមួស្រប�ក�ាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ឃើល់ខ្លឹ ១៨២០ (២០០៩), ១៨៨៨ 

(២០០៩), ១៨៨៩ (២០១០),  នៈ�ង ១៩៦០ (២០១១), ២១០៦ (២០១៣), ២១២២ (២០១៣), ២២៤២ 

(២០១៥), ២៤៤២ (២០១៩) នៈ�ង ២៤៩៣ (២០១៩)។

• អនៈុស្សញ្ញាាាស្សី�ពុំ�កាារល់ុបប�បាាតិ់រាាល់់ទស្រមួង់នៃនៈកាារឃើរើស្សឃើអើងឃើល់ើស្រស្សី� (CEDAW)

• ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្ស នៈ�ងឃើវិទ�កាាស្សកមួីភ្ជាាពុំស្រកុងឃើបូកាា�ង ឆាំាា�១៩៩៥

• រឃើបៀបវាារៈឆាំាា�២០៣០ស្សី�ពុំ�កាារអភ�វិឌ័ឍស្របកបឃើដ្ឋាាយច�រភ្ជាាពុំរួមួទាំា�ងឃើ�ាល់ឃើ�ាអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ស្របកបឃើដ្ឋាាយច�រភ្ជាាពុំ

ច�នៈួនៈ ១៧ (SDGs)៖

• SDG ៥៖ ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារផីល់់ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រស្សី� នៈ�ងឃើកីងស្រស្ស�ៗ

• SDG ១៦៖ ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ យុតិី�ធឺមួ៌ នៈ�ងសាាាប័នៈរឹងមាា�

ស្រកបខ្លឹណឌឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយអនៈីរជាាតិ�ស្សស្រមាាប់កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងក�ដែណទស្រមួង់វិិស្ស័យ

ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើឃើយនៈឌ័័រ មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់ស្សស្រមាាប់កាារក�ណតិ់បទដ្ឋាាានៈជាាស្សកល់ឃើ�ើមួី�ជូ�រុញឱ្យយរ�ឋនាានាា

មាានៈកាារផ្ទាំាស្ស់បី�រជាាវិិជូើមាានៈ។ កាារទទួល់យក នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីនៈូវិបទបីញ្ញាតិី�ជាាយុទធសាាស្រស្សី នៈ�ងដែផនៈកាារ

ស្សកមួីភ្ជាាពុំជាាតិ�នាានាា អាាចមួ�នៈឃើស្សីើភ្ជាាពុំ�ាា នៈ�ងឃើទាំាះជាាយាាាងឃើនៈះកី� វាាពុំ�ងដែផែកឃើល់ើតិួអងគរ�ឋ នៈ�ង��ឃើណើរកាារអនៈុម័ួតិ 

នៈ�ងស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈរបស្ស់រ�ឋ។ ឃើវិទ�កាា នៈ�ងមួឃើធឺោាបាាយថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ អាាចជូួយស្សស្រមួួល់�ល់់កាារចូល់រួមួ នៈ�ងកាារស្សនៈទនាា 

ឃើទាំាះប�ជាាកស្រមួ�តិនៃនៈភ្ជាាពុំចស្រមុួះកិ�ងច�ឃើណាាមួរ�ឋនាានាាកិ�ងកាារស្រពុំមួឃើស្រពុំៀងជាាឯកចឆនៈទច�ឃើពាាះកាារឃើបីជាាាច�តីិទទួល់យក

បទដ្ឋាាានៈនាានាា អាាចជាាបញ្ចាំាាស្របឈមួ ឬមាានៈល់កខណៈយឺតិ ឬមាានៈល់កខណៈទាំា�ងពុំ�រយាាាងឃើនៈះក៏ឃើដ្ឋាាយ។  

ថាាៅក្នុ់ត្តំប់នុ់
តិ�ណាាងឱ្យយស្សមួូហភ្ជាាពុំចស្រមួុះនៃនៈរ�ឋជាាស្សមាាជូ�កទាំា�ង១០ ថ្នាាាក់��កនាា�អាាសាាានៈ បាានៈឯកភ្ជាាពុំ�ាាឃើធឺើើកាារយាាាងស្សែ�តិ

រមួួតិឃើឆាំះាះឃើ�ារកចកខ�វិិស្ស័យនៃនៈស្សហ�មួនៈ៍អាាសាាានៈ ឃើ�ើមួី�ដែស្សើងរកឱ្យកាាស្ស នៈ�ងឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាាស្របឈមួរួមួ�ាា 

�ូចជាា តាំាមួរយៈដែផនៈកាារឃើមួរបស្ស់ស្សហ�មួនៈ៍ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹនៈឃើយាាបាាយអាាសាាានៈឆាំាា�២០២៥។៧៥ ជាាស្សមួូហភ្ជាាពុំ 

អាាសាាានៈមាានៈ ស្រកបខ្លឹណឌកិ�ងតិ�បនៈ់ ឬកាារឃើបីជាាាច�តិីជាាយុទធសាាស្រស្សីមួួយច�នៈួនៈពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ងស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិី

ច�ាប់។ �ួរកតិ់ស្សមាាាល់់ផងដែ�រថ្នាាឃើ�ាកិ�ងក�ចេស្របជូុ�ក�ពុំូល់អាាសាាានៈឃើល់ើកទ�៣១ កិ�ងឆាំាា�២០១៧ ថ្នាាាក់��កនាា�នាានាា

បាានៈឃើចញ “ឃើស្សចកី�ដែថ្មីះងកាារណ៍រួមួស្សី�ពុំ�កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ”។ 

ឃើស្សចកី�ដែថ្មីះងឃើនៈះ ស្ស�ឃើ�ាឃើ�ាឃើល់ើកាារជូ�រុញឱ្យយមាានៈស្សមាាហរណកមួីនៃនៈទស្សសនៈៈឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារកសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ

របស់្សស្រស្សី�កិ�ងនាាមួជាាអិកឃើឆ្លុះះើយតិបជូួរមួុខ្លឹកិ�ងច�ឃើណាាមួតួិនាាទ�រក�ាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ នៈ�ងកាារកសាាងស្សនៈី�ភ្ជាាពុំឃើផសងៗ

ឃើទៀតិ។

ឃើ�ាឆាំាា�២០១៩ រ�ឋមួន្ត្រីនៈី�កាារបរឃើទស្សអាាសាាានៈ បាានៈឃើចញឃើស្សចកី�ដែថ្មីះងកាារណ៍រួមួមួួយដែ�ល់�ា�ស្រទច�ឃើពាាះកាារ

ឃើជូឿនៈឃើល់ឿនៈបដែនៈិមួឃើទៀតិរបស្ស់រឃើបៀបវាារៈស្សី�ពុំ� ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ។ ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ ដែផិកទ�២២(a)

នៃនៈ “ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សអាាស្សុ�-បាាាស្សុ�ហើ�ក ស្សី�ពុំ� កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារផីល់់ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រស្សី�៖ 

កាារស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញ ទ�ស្រកុងឃើបូកាា�ង + ២៥”៧៦ បាានៈអ�ពាាវិនាាវិឱ្យយមាានៈកាារពុំឃើនៈះ�នៈនៈូវិកាារអនៈុវិតិីរឃើបៀបវាារៈសី្ស�ពុំ� 

ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹឃើ�ាថ្នាាាក់ឃើស្រកាាមួជាាតិ� ថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ងថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ�។
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

កាារឃើបីជាាាច�តិីជាាយុទធសាាស្រស្សី នៈ�ងស្រកបខ្លឹណឌតិ�បនៈ់អាាសាាានៈដែ�ល់ពាាក់ពុំ័នៈធ រួមួមាានៈ៖

• ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សឃើ�ាទ�ស្រកុងមាាានៈ�ល់ ឃើ�ើមួី�ស្របឆាំា�ងនៈ�ងកាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៃនៈកាារបណា�ះភ្ជាាពុំស្រជូុល់នៈ�យមួ នៈ�ងអ�ឃើពុំើហ�ង�ា

ស្រជូុល់នៈ�យមួ

• ដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំតិ�បនៈ់អាាសាាានៈស្សី�ពុំ�កាារល់ុបប�បាាតិ់អ�ឃើពុំើហ�ង�ាឃើល់ើស្រស្សី�

• ដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំតិ�បនៈ់អាាសាាានៈស្សី�ពុំ�កាារល់ុបប�បាាតិ់អ�ឃើពុំើហ�ង�ាឃើល់ើកុមាារ

• ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សអាាសាាានៈស្សី�ពុំ�កាារអនៈុវិតិីឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើឃើយនៈឌ័័រនៃនៈចកខ�វិិស្ស័យរបស្ស់ស្សហ�មួនៈ៍អាាសាាានៈឆាំាា�២០២៥ នៈ�ង

ឃើ�ាល់ឃើ�ាអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ស្របកបឃើដ្ឋាាយច�រភ្ជាាពុំ

• ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សរបស្ស់អាាសាាានៈស្សី�ពុំ�កាារស្របឆាំា�ងនៈ�ងកាារជូួញ�ូរមួនៈុស្សសជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារ

• ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សអាាសាាានៈឃើ�ាទ�ស្រកុងហាាណូយស្សី�ពុំ�កាារឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សុខ្លឹុមាាល់ភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារអភ�វិឌ័ឍរបស្ស់ស្រស្សី� នៈ�ង

កុមាារ

• ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សអាាសាាានៈស្សី�ពុំ�ស្ស�ទធ�មួនៈុស្សសឃើ�ាឆាំាា�២០១២

ថាាៅក្នុ់ជាៅត្តិ
កាារស្សមាាាស្សដែ�ល់បាានៈឃើធឺើើឃើ�ើងស្សស្រមាាប់កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បងាាាញពុំ�កាារយល់់��ងឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិអ�ពុំ�

អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� នៈ�ងស្សនៈធ�ស្សញ្ញាាាអនៈីរជាាតិ��នៃទឃើទៀតិទាំាក់ទងនៈ�ងស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ឬកាារល់ុបប�បាាតិ់អ�ឃើពុំើ

ហ�ង�ាឃើល់ើស្រស្សី�។ ឃើ�ាកិ�ងកាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្រកុមួ ជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈ់មាាា ស្សនៈធ�ស្សញ្ញាាាអនៈីរជាាតិ�

មួ�នៈស្រតូិវិបាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងជាាពុំ�ឃើស្សស្សថ្នាាជាាកតាំាាជូ�រុញ�ល់់កាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ឃើនាាះ

ឃើទ ឃើទាំាះប�ក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ�ស្រប�ងដែស្របងឃើធឺើើក�ដែណទស្រមួង់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ស្រស្សបតាំាមួនៈ�នាាាកាារឃើ�ាកិ�ងរ�ឋស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈ

ឃើផសងឃើទៀតិ ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ពុំ�ពុំណ៌នាាថ្នាាមាានៈឥទធ�ពុំល់ក៏ឃើដ្ឋាាយ។ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�បាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងថ្នាា ឃើបើមួ�នៈ�ូឃើចាាាះឃើទ

កាាតិពុំើក�ចេ នៈ�ងស្សនៈធ�ស្សញ្ញាាាអនៈីរជាាតិ� មួ�នៈដែមួនៈជាាស្របធ្នាានៈបទនៃនៈកាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្របចាា�ឃើនាាះឃើទ។ ទាំា�ងឃើនៈះទ�នៈងជាាមួ�នៈ

មាានៈឥទធ�ពុំល់ជាាក់�ាក់ឃើ�ាឃើល់ើកាារអភ�វិឌ័ឍដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំ ឬយុទធសាាស្រស្សជីាាក់�ាក់របស្ស់ទ�ភ្ជាាាក់ងាារឃើ�ើយ។

រ�ឋស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈច�នៈួនៈពុំ�រ មាានៈដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំថ្នាាាក់ជាាតិ�សី្ស�ពុំ� ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ ឃើទាំាះប�ជាា

មាានៈកស្រមួ�តិនៃនៈភ្ជាាពុំល់មួែ�តិមាានៈល់កខណៈខ្លឹុស្ស�ាាក៏ឃើដ្ឋាាយ។ ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ ជាារ�ឋស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈ��បូងឃើ�ដែ�ល់

បាានៈបឃើងើើតិដែផនៈកាារដែបបឃើនៈះកិ�ងឆាំាា�២០១០។ ដែផនៈកាារបចេ�បីនៈិស្សស្រមាាប់ឆាំាា�២០១៧ �ល់់ឆាំាា�២០២២ បាានៈផីល់់

នៈូវិឧទាំាហរណ៍�៏ទូល់�ទូ�ាយមួួយ។ វាាបញ្ចាំាាក់ពុំ�ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ កាារឃើរៀបច�កមួីវិិធឺ� នៈ�ងយនៈំកាាររបស់្សសាាាប័នៈ 

ស្សស្រមាាប់បឃើងើើនៈកាារមួ�នៈឃើរើស្សឃើអើង កាារចូល់រួមួ នៈ�ងសាាានៈភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារ��កនាា�របស្ស់ស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងកាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ 

(នៈ�ងឃើយាាធ្នាា)។ ស្របអប់ ១ បងាាាញពុំ�ស្សកមួីភ្ជាាពុំច�ាស្ស់�ាស្ស់ស្សស្រមាាប់កាារដែកល់មួែ តិួនាាទ� សាាានៈភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារចូល់រួមួ

ច�ដែណករបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យឃើយាាធ្នាា នៈ�ងបូូល់�ស្សទាំា�ងកិ�ង នៈ�ងឃើស្រ�ាស្របឃើទស្ស។

៥. ស្រ្តីក្នុប់ខុណឌនៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយថាាៅក្នុ់អនុីរជាៅត្តិ ថាា ៅក្នុ់

ត្តំប់នុ់ នុិងថាាៅក់្នុជាៅត្តិ�ស្រ្តីមាៅប់់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ �ងវិិ�័យអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

 

ស្រ្តីប់អប់់ ១៖ 
ថ្លែផ្តនុកាៅរ�ក្នុមិមភ្នាៅ�ជាៅត្តិរប់�់ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ�ី��� ស្រ្តី�ី� �នុីិភ្នាៅ� នុិង�នុីិ�ុខុ ឆាំាៅំ២០១៧-២០២២

ច្បាំណុច្បាវិិធាៅនុកាៅរ ៥៖ នៅធីវើឱយស្រ្តីប់នៅ�ើរនៅ�ើងនុ�វិត្តួនាៅទ� នុិងស៊ាាៅនុភ្នាៅ�រប់�់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងវិិ�័យ�នុីិ�ុខុ៧៧

៥.១ ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារឃើរៀបច�កមួីវិិធឺ�ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈទូល់�ទូ�ាយស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារ
បណា�ះបណាាាល់ កាារដ្ឋាាក់តិួនាាទ� នៈ�ងវិិថ្មី�កាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងជូួរឃើយាាធ្នាា នៈ�ងបូូល់�ស្ស។
 
៥.២ ឃើបើក��ឃើណើរកាារយនៈីកាារសាាាប័នៈស្សស្រមាាប់កាារបឃើងើើនៈជាាយុទធសាាស្រស្សីនៃនៈកាារចូល់រួមួច�ដែណករបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ង
វិិស្ស័យស្សនៈី�ស្សុខ្លឹដែ�ល់បាានៈបឃើងើើតិឃើ�ើង។
 
៥.៣ បឃើងើើនៈច�នៈួនៈស្រស្សី�កិ�ងមួុខ្លឹតិ�ដែណងឃើធឺើើកាារស្សឃើស្រមួចកិ�ងវិិស្ស័យឃើយាាធ្នាា នៈ�ងបូូល់�ស្ស។
 
៥.៤ បឃើងើើនៈច�នៈួនៈស្រស្សី�កិ�ងមួុខ្លឹតិ�ដែណងជាាអិក��កនាា�ជាាក់�ាក់កិ�ងស្របតិ�បតិំ�កាារឃើយាាធ្នាាស្សុ�វិិល់(CMO) នៈ�ង
ទ�នាាក់ទ�នៈងរវាាងបូូល់�ស្ស នៈ�ងស្សហ�មួនៈ៍ (CPR)។
 
៥.៥ មាានៈកាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៃនៈច�នៈួនៈស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ង�ណៈកមាាាធឺ�កាារអនៈីរជាាតិ� នៈ�ងក�ចេផី�ចឃើផីើមួអនៈីររ�ឋ 
(ឧទាំាហរណ៍៖ កាាររក�ាស្សនៈី�ភ្ជាាពុំរបស្ស់អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� អងគកាារASEANAPOL INTERPOL ។ល់។) 
ទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ អ�ឃើពុំើហ�ង�ាផះ�វិឃើភទ នៈ�ងអ�ឃើពុំើហ�ង�ាទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ (SGBV) នៈ�ងអ�ឃើពុំើជូួញ�ូរមួនៈុស្សស 
នៈ�ងកមួីវិិធឺ� WPS ។

 
ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈក៏មាានៈកស្រមួងច�ាប់ស្សី�ពុំ�ស្រស្សី� (Magna 

Carta of Women) ដែ�ល់ហាាមួឃាាតិ់ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស

ច�ឃើពាាះកាារឃើរើស្សឃើអើងឃើល់ើស្រស្សី� ឃើ�ាកិ�ងវិិស័្សយឃើយាាធ្នាា 

នៈ�ងបូូល់�ស្ស ឃើហើយបាានៈដែចងថ្នាា វិិធ្នាានៈកាារនាានាា

�ួរដែតិស្រតិូវិបាានៈឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ើមួី�ដែកដែស្រប ឬលុ់បឃើចាាល់

នូៈវិឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីទាំា�ងឡាាយ

ណាាដែ�ល់រឹតិតិី�តិឃើល់ើស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស់្សស្រស្សី� កិ�ងកាារ

ប�ឃើពុំញមួុខ្លឹងាារ�ូច�ាានៈ�ងបុរស្ស (ស្របអប់ ២)។

ស្រ្តីប់អប់់ ២៖ 
ច្បាាៅប់់MAGNA CARTA OF WOMEN ឆាំាៅំ២០០៩ (៩៧១០)៧៨

ថ្លែផ្តុក្នុ១៥. ស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យឃើយាាធ្នាា - រ�ឋស្រតិូវិចាាតិ់វិិធ្នាានៈកាារស្សមួស្រស្សបឃើ�ើមួី�ល់ុបប�បាាតិ់កាារឃើរើស្សឃើអើងឃើល់ើស្រស្សី�
ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យឃើយាាធ្នាា បូូល់�ស្ស នៈ�ងឃើស្សវាាស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើផសងឃើទៀតិ ឃើដ្ឋាាយរួមួមាានៈ កាារដែកដែស្រប ឬល់ុបឃើចាាល់
នៈូវិឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីដែ�ល់រឹតិតិី�តិស្រស្សី� កិ�ងកាារទទួល់បាានៈទាំា�ងកាារបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងកាារ
ហើ�កហាាតិ់ស្របយុទធដែ�ល់មាានៈល់កខណៈឃើបើកច�ហស្សស្រមាាប់បុរស្ស ឬដែ�ល់រឹតិតិី�តិស្រស្សី�មួ�នៈឱ្យយទទួល់បាានៈមួុខ្លឹងាារឃើស្រ�ាពុំ�
កាារងាាររ�ឋបាាល់ �ូចជាាចូល់រួមួកិ�ងកាារស្របយុទធស្របតិ�បតិី�កាារទាំាក់ទងនៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ ឬឃើ�ាតាំាមួមួូល់ដ្ឋាាានៈជាាឃើ�ើមួ។ 
ស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យឃើយាាធ្នាា ស្រតិូវិទទួល់បាានៈអភ័យឯកស្ស�ទធ� នៈ�ងឱ្យកាាស្សឃើ�ើងតិ�ដែណង�ូច�ាានៈ�ងបុរស្សដែ�រ កិ�ងឃើនាាះ
រួមួទាំា�ងកាារ��ឃើ�ើងស្របាាក់ដែខ្លឹ ស្របាាក់ឈិ�ល់បដែនៈិមួ នៈ�ងអតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈនាានាា នៈ�ងទទួល់បាានៈរងាាានៈ់ដែ�ល់ដែផែកឃើល់ើ
ស្សមួតិិភ្ជាាពុំ នៈ�ង�ុណភ្ជាាពុំនៃនៈកាារប�ឃើពុំញកាារងាាររបស្ស់ពុំួកឃើ�។ មួក�ល់់ទ�បញ្ចេប់ឃើនៈះ រ�ឋស្រតូិវិធ្នាានាាថ្នាា ឃើរឿងបុ�គល់
របស្ស់ស្រស្សី�ស្រតិូវិទទួល់បាានៈកាារឃើ�ារពុំជាានៈ�ចេ។

បូូល់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈរក�ាកូតាំា ១០ភ្ជាា�រយ ស្សស្រមាាប់

មួន្ត្រីនីៈ�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� ឃើស្រកាាមួច�ាប់សាាធ្នាារណរ�ឋ៨៥៥១ 

ឃើបើមួ�នៈ�ូឃើចិះឃើទ ឃើស្រកាាមួច�ាប់ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើ�

សាាាល់់ថ្នាា ក�ដែណទស្រមួង់ នៈ�ងឃើរៀបច�ឃើ�ើងវិិញនៃនៈបូូល់�

ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈ។៧៩ មាានៈកាារអ�ពាាវិនាាវិមួួយច�នួៈនៈ

�ល់់រដ្ឋាាាភ�បាាល់ �ណៈកមីួកាារស្ស�ទធ�មួនុៈស្សស នៈ�ង

សាាាប័នៈបូូល់�ស្ស ឱ្យយបឃើងើើនៈកូតាំាអបីបរមាារហូតិ�ល់់ 

២០ភ្ជាា�រយ។៧៩

ស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ�ជាាស្របឃើទស្សទ�២ ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់

ដែ�ល់មាានៈស្រកបខ្លឹណឌជាាតិ�ទាំាកទ់ងនៈ�ង ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ 

នៈ�ងស្សនីៈ�ស្សខុ្លឹ តាំាមួរយៈស្រក�តិយស្របធ្នាានាាធឺ�បតិ� (ឃើល់ខ្លឹ ៨០) 

ស្សី�ពុំ� “កាារកាារពាារ នៈ�ងកាារផីល់ភ់្ជាាពុំអងអ់ាាច�ល់់ស្រស្សី� 

នៈ�ងកុមាារអ���ងឃើពុំល់មាានៈជូឃើមំាាះកិ�ងស្សងគមួ ឆាំាា�២០១៤-

២០១៩”។៨១ ស្រក�តិយឃើនៈះ បាានៈស្សងើត់ិធឺងនៈឃ់ើ�ាឃើល់ើតិនួាាទ�

របស់្សស្រស្សី�កិ�ងអ���ងឃើពុំល់មាានៈ “ជូឃើមំាាះកិ�ងស្សងគមួ” 

ជាាជាាងបញ្ចាំាាទាំាក់ទងនៈ�ងកាារអនៈុវិតីិច�ាប់កិ�ងស្រ�ាមាានៈ

ស្សនីៈ�ភ្ជាាពុំ។

ឃើ�ាឆាំាា�២០១៩ ស្រកុមួស្រប�ក�ាស្សនីៈ�ស្សខុ្លឹរបស់្ស

អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ� បាានៈបញ្ចាំាាកស់ាារជាាថ្មីី�

អ�ពុំ�កាារឃើបីជាាាច� តីិ របស្ស់ខ្លឹះ�នៈច� ឃើពាាះឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួច

ឃើល់ខ្លឹ ១៣២៥ ឃើហើយបាានៈអនៈមុួត័ិជាាឯកចឆនៈទនៈវូិ

��ឃើណាាះស្រសាាយឃើល់ខ្លឹ ២៤៩៣ (២០១៩)។ អកិតិ�ណាាង

អាាសាាានៈមួកពុំ�ស្របឃើទស្សនៃថ្មី បាានៈរាាយកាារណ៍ថ្នាាខ្លឹះ�នៈបាានៈ

អនុៈមួត័ិ នៈ�ងក�ពុុំងអនុៈវិតីិវិិធ្នាានៈកាារ នៈ�ងឃើ�ាល់កាារណ៍

ដែណនាា�ថ្នាាាកជ់ាាតិ�ទាំាកទ់ងនៈ�ងស្រសី្ស� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនីៈ�ស្សខុ្លឹ

ស្សស្រមាាប់ឆាំាា�២០១៦ �ល់ឆ់ាំាា�២០២១។៨២
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៦.
វិិធី�ស៊ាៅស្រ្តី� ីនុងិកាៅរនៅ�ែើយត្តប់

ចំ្បានៅពាៅ��មិភ្នាៅ�នៅយនុឌ័រ័ នុងិ

កាៅរអនុវុិត្តចី្បាាៅប់់នៅ�ៅយស៊ាាៅប់ន័ុ

អនុវុិត្តចី្បាាៅប់់ក្នុុ�ងត្តបំ់នុអ់ាៅស៊ាាៅនុ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

មាា នៈ ភ្ជាា ពុំ ខុ្លឹ ស្ស ដែបះ ក �ាា យាាា ង ទូ ល់� ទូ �ា យ ឃើ�ា កិ� ង

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ យុទធសាាស្រស្សី នៈ�ងដែផនៈកាារ

ស្សកមីួភ្ជាាពុំស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រជាាផះ� វិកាារឃើ�ាទូទាំា�ង

សាាាប័នៈបូូល់�ស្សឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សទាំា�ង១០។ កិ�ងករណ�

ខ្លឹះះ មាានៈកាារ�ា�ស្រទកស្រមួ�តិខ្លឹពស្ស់ បូុដែនៈីកាារឃើបីជាាាច�តិី ឬ

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំមាានៈកស្រមួ�តិស្សស្រមាាប់កាារអនុៈវិតីិដែផនៈកាារ

ស្សកមួីភ្ជាាពុំ នៈ�ងយុទធសាាស្រស្សីដែ�ល់បាានៈអនៈុមួ័តិ។ 

កិ�ងករណ�ឃើផសងឃើទៀតិ មាានៈក�ចេផី�ចឃើផីើមួថ្នាាាក់មួូល់ដ្ឋាាានៈ

ល់ែ បូុដែនៈីកាារអនៈុវិតិីស្សឃើស្រមួចបាានៈតិ�ចតិួច។

កាៅរអនុវុិត្តីលអ
នៈ�របាាល់ជាាតិ�កមួព�ជាា មាានៈស្រកបខ្លឹណឌ

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយស្សស្រមាាប់ ឃើល់ើកកមួព ស់្សស្សមួភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងបាានៈបឃើងើើតិស្រកុមួកាារងាារឃើយនៈឌ័័រ។ 

បូូល់�ស្សបាានៈឃើធឺើើកាារជាាមួួយស្រកស្សួងក�ចេកាារនាារី នៈ�ង

ស្រកុមួស្រប�ក�ាជាាតិ�កមួព�ជាាឃើ�ើមួី�ស្រស្សី� ឃើ�ើមួី�បឃើងើើតិដែផនៈកាារ

ស្សកមួីភ្ជាាពុំរយៈឃើពុំល់ស្របាា�ឆាំាា�។ ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ 

ឃើ�ាកិ�ងដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំជាាតិ�ឃើ�ើមួី�ទប់សាាាត់ិអ�ឃើពុំើ

ហ�ង�ាឃើល់ើស្រស្សី�ឃើល់ើកទ�២ ដែផិកយុទធសាាស្រស្សីទ�២ បាានៈ

ឃើរៀបរាាប់យាាាងល់មួែ�តិអ�ពុំ�ល់ទធផល់ ស្សូចនាាករ នៈ�ង

ស្សកមួីភ្ជាាពុំជាាក់�ាក់នាានាា ឃើ�ើមួី�ឃើធឺើើក�ដែណទស្រមួង់ 

នៈ�ងដែកល់មួែសាាាប័នៈបូូល់�ស្ស។៨៣ ស្សូចនាាករមួួយស្ស�ឃើ�ា

ឃើ�ា ឃើល់ើកាា របឃើងើើនៈកាា រឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនីៈ�ជាា ស្រស្សី�។ ៨៤ 

អ�គស្សិងកាារដ្ឋាាានៈនៈ�របាាល់ក៏មាានៈដែផនៈកាារកាារងាារ

បស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយអ�ឃើពុំើហ�ង�ា

ទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារឃើកងស្របវិ័ញ្ចេផះ�វិឃើភទឃើល់ើ

កុមាារផងដែ�រ។៨៥

ខ្លឹ ណៈ ដែ� ល់ ពុំ័ ត៌ិ មាា នៈ ដែ� ល់ បាា នៈ ផី ល់់ ឱ្យយ ស្រកុ មួ

ស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ បាានៈបងាាាញថ្នាាមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� មាានៈ

ច�នៈួនៈ ៨ភ្ជាា�រយនៃនៈកមាំា�ងនៈ�របាាល់ជាាតិ�កមួព�ជាា

ទាំា�ងអស្ស់ របាាយកាារណ៍របស្ស់ស្រកុមួស្រប�ក�ាជាាតិ�កមួព�ជាា

ឃើ�ើមួី�ស្រស្សី�ឆាំាា�២០១៨ បាានៈបញ្ចាំាាក់ថ្នាា ២៤ភ្ជាា�រយនៃនៈ

បូូល់�ស្សដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស �ឺជាាស្រស្សី�ដែ�ល់ឃើនៈះ

អាាចឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងពុំ�ក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ� ស្រប�ងដែស្របងឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈ

កាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�។៨៦ ឃើ�ាឆាំាា�២០១៩ មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់

ជាាបុរស្សមួួយរូបមួកពុំ�នាាយកដ្ឋាាានៈបណា�ះបណាាាល់ 

បាានៈមាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាា ស្រស្សី�មាានៈច�នៈួនៈស្របដែហល់ 

២០ភ្ជាា�រយនៃនៈមួន្ត្រីនៈី�ស្សរុបឃើ�ាវិ�គបណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�

បូូល់�ស្សឃើ�ាកមួព�ជាា។ ស្រកបខ្លឹណឌឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ

រឹងមាា� អាាចទ�នៈងជាាជូួយជូ�រុញនៈ�នាាាកាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៃនៈ

កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្រស្សី�។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

នៅ�ៅក្នុថ្លែនុែងថ្លែដលមាៅនុកាៅរនៅក្នុើនុនៅ�ើងជាៅល�ំៅប់់នៃនុច្បាំ

នួុនុប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងត្តបំ់នុអ់ាៅស៊ាាៅនុ មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ថ្លែដល

ច្បា�លរួមិ�មាាៅ�ន៍ុ�ស្រ្តីមាៅប់់កាៅរ�ិក្នុាៅនៅនុ� នៅស្រ្តីច្បាើនុថ្លែត្ត

ភ្នាាៅប់់វិឌ័ឍនុភ្នាៅ�នៅ�ៅនុងឹក្នុចិ្បាចស្រ្តីប់ងឹថ្លែស្រ្តីប់ងជាៅផ្តែ�វិកាៅរ នុងិ

កាៅរអនុវុិត្តថី្លែដលមាៅនុនៅ�ៅលបំ់ណងច្បាាៅ��់ៅ�់

រប់�់នៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយថ្លែដលនៅផ្ទាះៅត្តនៅលើស្រ្តី�ី�។
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៦.  វិិធី�ស៊ាៅស្រ្តី�ី នុិងកាៅរនៅ�ែើយត្តប់ចំ្បានៅពាៅ��មិភ្នាៅ�នៅយនុឌ័័រ 

នុិងកាៅរអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់នៅ�ៅយស៊ាាៅប់័នុអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់ក្នុុ�ងតំ្តប់នុ់អាៅស៊ាាៅនុ

បូូល់�ស្សជាាតិ�ឥណឌ�ឃើណស្សុ� បាានៈបងាាាញភ្ជាាពុំជាា

អិក��កនាា��៏រឹងមាា� តាំាមួរយៈកាារឃើបីជាាាច�តិីរបស់្សខ្លឹះ�នៈកិ�ង

កាារឃើធឺើើជាាមាំាស្ស់ផទះស្សនៈិ�ស្ស�ទនាានាាដែ�ល់ឃើល់ើកកមួពស្ស់

ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់។ ជាាឧទាំាហរណ៍ 

កិ�ងឆាំាា�២០១៤ ពុំួកឃើ� បាានៈឃើរៀបច�ស្សនៈិ�ស្ស�ទបូូល់�ស្សស្រស្សី�

ស្របចាា�តិ�បនៈ់ឃើល់ើកទ�២ ឃើស្រកាាមួស្របធ្នាានៈបទ “កាារពុំស្រង�ង 

នៈ�ងកាារផីល់់ស្ស�ទធ�អ�ណាាច�ល់់បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�”។៨៧ 

ឃើ�ាឆាំាា�២០២១ ពុំួកឃើ�នៈ�ងឃើធឺើើជាាមាំាស្ស់ផទះនៃនៈស្សមាា�មួ

អនៈីរជាាតិ�នៃនៈស្សនិៈ�ស្ស�ទស្របចាា�ឆាំាា�បណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�

បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ដែ�ល់នៈ�ងមាានៈវិតីិមាានៈរបស្ស់បូូល់�ស្សជាា

ស្រស្សី�ស្របមាាណ ១.០០០នាាក់ មួកពុំ�ជូុ�វិិញពុំ�ភពុំឃើ�ាក នៈ�ង

មួកទស្សសនាាទ�ស្រកុង Yogyakarta ឃើ�ើមួី�ចូល់រួមួកិ�ង

ស្រពុំ�តិី�កាារណ៍ដែ�ល់មាានៈរយៈឃើពុំល់ ៣នៃថ្មីង ស្សី�ពុំ� “ស្រស្សី�ឃើ�ា

��ណាាក់កណាាាល់នៃនៈកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់”។៨៨ 

ស្រពុំ�តិី�កាារណ៍�៏ឃើល់ចឃើធ្នាំាទាំា�ងឃើនៈះ ទាំាមួទាំារឱ្យយមាានៈកាារ

��កនាា� នៈ�ងកាារឃើបីជាាាច�តិីយាាាងមួុតិមាា� ឃើដ្ឋាាយឃើហតិុថ្នាា

វាាស្រតិូវិកាារច�ណាាយឃើពុំល់ឃើវិ�ា នៈ�ងធឺនៈធ្នាានៈយាាាងឃើស្រចើនៈ

ឃើ�ើមួី�ឃើរៀបច�ដែផនៈកាារ នៈ�ង��ឃើណើរកាារ ឃើហើយវាាក៏មាានៈ

សាារៈស្ស�ខាានៈ់ផងដែ�រ ឃើស្រពាាះវាានៈ�ងកាំាយជាាស្សនៈិ�ស្ស�ទ

ឃើល់ើក��បូងឃើ�ដែ�ល់ឃើរៀបច�ឃើ�ើងឃើ�ាអាាស្សុ�។

ឃើ�ាកដែនៈះងដែ�ល់មាានៈកាារឃើកើនៈឃើ�ើងជាាល់�ដ្ឋាាប់នៃនៈច�

នួៈនៈបូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�កិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់

ចូល់រួមួស្សមាាាស្សនៈ៍ស្សស្រមាាប់កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ ឃើស្រចើនៈដែតិ

ភ្ជាាាប់វិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំឃើ�ានៈ�ងក�ចេស្រប�ងដែស្របងជាាផះ�វិកាារ នៈ�ង

កាា រអនៈុ វិ តីិ ដែ�ល់ មាានៈឃើ�ាល់ ប�ណងច�ាស្ស់�ាស្ស់

រ ប ស្ស់ ឃើ�ា ល់ នៈ ឃើយាា បាា យ ដែ� ល់ ឃើផ្ទាាា តិ ឃើល់ើ ស្រស្សី� ។ 

ជាាឧទាំាហរណ៍ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួួយរូបមួកពុំ�ស្របឃើទស្ស

មាាាឃើ�ស្សុ� បាានៈពុំនៈយល់់ថ្នាាមាានៈកាារជូ�រុញយាាាងខាំា�ងកាំា

មួួយឃើ�ើមួី�ឱ្យយមាានៈតិួនាាទ� ស្រ�ប់ ស្រ�ងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ច�នៈួនៈ 

៣០ភ្ជាា�រយដែ�ល់កាានៈ់កាាប់ឃើដ្ឋាាយស្រស្សី�៖

រហ្ម�ត្តមិក្នុដល់នៅ�លនៅនុ� នៅយើងមាៅនុមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�

ស្រ្តីប់ថ្លែហ្មល ១៣ នៅ�ៅ ១៤ភ្នាៅគុរយ។ វាៅជាៅត្តួនៅលខុ

លអមិួយ។ មាៅនុមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី�នៅស្រ្តីច្បាើនុ 

ថ្លែដលមាៅនុច្បាំនុួនុស្រ្តីប់ថ្លែហ្មល ២១ភ្នាៅគុរយនៃនុមិន្ត្រីនុី�

ប់ូ�ល��ជាៅនុ់ខុព�់�រុប់។ នៅយើងច្បាង់�នៅស្រ្តីមិច្បាឱយ

បាៅនុច្បាំនុួនុ ៣០ភ្នាៅគុរយ។ នៅនុ�គុឺជាៅនៅ�ៅលនៅ�ៅ

ថាាៅក្នុ់ជាៅតិ្តរប់�់នៅយើង។ នៅយើង�ងឹឹមិថាៅ ភ្នាៅ�ជាៅ

អុក្នុដឹក្នុនាៅំរប់�់នៅយើង អាៅច្បាជីួយឱយនៅយើង�នៅស្រ្តីមិច្បា

នៅ�ៅលនៅ�ៅនៅនុ�។ នៅយើង�ងឹឹមិថាៅនុឹងមាៅនុមិុខុ

តំ្តថ្លែណងថាាៅក្នុ់ខុព�់ជាៅងនៅនុ�នៅ�ៅនៅទៀត្ត។

ឧទាំាហរណ៍បដែនិៈមួពុំ� ឃើនៈះអ�ពុំ�កាា រអនៈុ វិ តីិល់ែ របស្ស់

សាាាប័នៈ រួមួមាានៈ កាារ�ា�ស្រទ នៈ�ងកាាររក�ាតិួនាាទ�

រ ប ស្ស់ ស្ស ហ ជូ� ពុំ រ ប ស្ស់ ស្រស្សី� ឃើ�ា កិ� ង សាា ធ្នាា រ ណ រ �ឋ

ស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ នៈ�ងស្របឃើទស្ស

ឃើវិៀតិណាាមួ។ ស្សហជូ�ពុំ ឬស្សមាា�មួស្រស្សី� មាានៈអតិិ

ស្របឃើយាាជូន៍ៈ ពុំ�ឃើស្រពាាះពុំួកឃើ�ផីល់់នៈូវិមាាាស្សុ�នៈជាាផះ�វិកាារ

ស្សស្រមាាប់អិកតិ�ណាាងជាាស្រស្សី� នៈ�ងកាារចូល់រួមួរបស្ស់

ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងកាារឃើរៀបច�ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារ

ឃើធឺើើឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចនាានាា។ បដែនៈិមួឃើល់ើកាារជូ�រុញផីល់់

ផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍�ល់់ស្រស្សី� ស្សមាា�មួ�៏រឹងមាា�របស្ស់

ស្រស្សី� អាាចផីល់់នៈូវិកាារ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក ផីល់់

ឱ្យកាាស្សឃើ�ើមួី�អនៈុវិតិីជូ�នាាញភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា� នៈ�ងផីល់់

ជាាឃើវិទ�កាាឃើ�ើមួី�ផ្ទាំាស្ស់បី� រ��នៈ�តិ�ាា ឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក។ 

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងវិិធឺ�សាាស្រស្សីជាាក់�ាក់របស្ស់

ស្សមាា�មួស្រស្សី� នៈ�ងស្រតិូវិបាានៈឃើល់ើកយកមួកបងាាាញឃើ�ាកិ�ង

ដែផិកធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សសខាាងឃើស្រកាាមួ។

 ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
ឃើទាំាះប�មាានៈស្សមួ�ទធផល់នាានាាកិ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ

របស្ស់រដ្ឋាាាភ�បាាល់ នៈ�ងសាាាប័នៈក៏ឃើដ្ឋាាយ កាារឃើឆ្លុះះើយតិប 

នៈ�ងក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ�ស្រប�ងដែស្របងអនៈុវិតិីរបស្ស់សាាាប័នៈ មួ�នៈទាំានៈ់

អាាចទទួល់យកបាានៈឃើពុំញឃើល់ញនូៈវិស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ

ឃើ�ាឃើ�ើយឃើទ។ កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់ដែ�ល់

ស្សស្រមួបស្សស្រមួួល់ឃើដ្ឋាាយ UN Women នៈ�ង UNODC 

ឃើ�ាតិ�បនៈ់ស្សើយ័តិបាាងសាាមួូូរុូ ឃើ�ាមូូួស្សះ�មួមួ�នៈដ្ឋាាណាាវិ 

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ៗ បាានៈនៈ�យាាយថ្នាាកូតាំា ១០ភ្ជាា�រយ ដែ�ល់

មាានៈដែចងឃើ�ាកិ�ងដែផិកទ�៥៨ នៃនៈក�ដែណទស្រមួង់ នៈ�ង

កាារឃើរៀបច�ឃើ�ើងវិិញនៃនៈបូូល់�ស្សជាាតិ� ឆាំាា�១៩៩៨៨៩ 

មាានៈមុួខ្លឹងាារជាាច�នួៈនៈអតិ�បរមាាស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

ស្រស្សី�ជាាឃើរៀងរាាល់់ឆាំាា� (ស្សូមួឃើមួើល់ស្របអប់ ៣)។

ស្រស្សី�មួួយច�នៈួនៈឃើ�ាកិ�ងកាារពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់ បាានៈ

មាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាាកូតាំាអតិ�បរ�មាាឃើនៈះ មួ�នៈស្សមួស្រស្សប

ឃើ�ានៈ�ងបទបីញ្ញាតិី�កាាល់ពុំ�ឃើពុំល់ថ្មីី�ៗនៃនៈច�ាប់ Magna 

Carta of Women ឃើ�ាឆាំាា២ំ០០៩ឃើទ ឃើហើយថ្នាា មាានៈ

យុទធនាាកាារតិស្សីូមួតិ�មួួយ ឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈកូតាំាអបីបរមាា

ឃើ�ាកិ�ង��ណាាក់កាាល់នាានាា។ �ួរកតិ់ស្សមាាាល់់ផងដែ�រ

ថ្នាា យុទធនាាកាារឆាំាា២ំ០១៨ ឃើ�ើមួី�ក�ណតិ់ច�ាប់កតូាំាខ្លឹពស្ស់

ជាាង ២០ភ្ជាា�រយ ស្រតិូវិបាានៈទុកឃើចាាល់មួួយដែផិក ពុំ�ឃើស្រពាាះ

តិ�បនៈ់ខ្លឹះះបាានៈអនៈុវិតិីច�នៈួនៈ ២០កតូាំា រួចឃើ�ាឃើហើយ។៩០ 

ឃើទាំាះជាាយាាាងណាាក៏ឃើដ្ឋាាយ ច�នៈួនៈកូតាំាឃើ�ាដែតិមាានៈមួុខ្លឹ

ងាារជាាអតិ�បរមាាស្សស្រមាាប់ឃើបកខជូនៈជាាស្រស្សី�។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ស្រ្តីប់អប់់ ៣៖ 

ក្នុំថ្លែណទស្រ្តីមិង់ នុិងកាៅរនៅរៀប់ច្បាំនៅ�ើងវិិ�នៃនុប់ូ�ល��ជាៅត្តិហ្មវ�ល���នុនៅ�ៅឆាំាៅំ១៩៩៨

កាារបឃើងើើតិតិុរបស្ស់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្សទាំា�ងអស្ស់ នៈ�ងកាារបឃើងើើតិកមួីវិធិឺ�ដែ�ល់ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើស្រស្សី�

ថ្លែផ្តុក្នុ៥៧៖ កាៅរប់នៅងើើត្ត នុិងមិុខុងាៅរនាៅនាៅ – សាាាប័នៈ PNP ស្រតិូវិបឃើងើើតិតិុស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាស្រ�ប់សាាានៈ�យបូូល់�ស្សទូ

ទាំា�ងស្របឃើទស្ស ឃើ�ើមួី�ស្រ�ប់ស្រ�ង នៈ�ងឃើដ្ឋាាះស្រសាាយស្ស�ណុ�ឃើរឿងដែ�ល់ពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ងបទឃើល់ីើស្សឃើល់ើស្រពុំហីចាារីភ្ជាាពុំ 

កាារឃើបៀតិឃើបៀនៈផះ�វិឃើភទ កាាររំឃើ�ាភប�ពាានៈនាានាាឃើល់ើស្រស្ស�ី នៈ�ងកុមាារ នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើនៈះឃើផសងឃើទៀតិ៖ 

ឃើដ្ឋាាយបាានៈដែចងថ្នាាទ�ស្រកុង រ�ឋធ្នាានៈ�នាាឃើពុំល់បចេ�បីនៈិដែ�ល់មួ�នៈមាានៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� នៈ�ងមាានៈរយៈឃើពុំល់ពុំ�រ (២) 

ឆាំាា� ឃើស្រកាាយច�ាប់ឃើនៈះចូល់ជាាធឺរមាានៈ ឃើ�ើមួី�អនៈុឃើ�ាមួតាំាមួតិស្រមួូវិកាារនៃនៈបញ្ញាតិី�ឃើនៈះ។

ថ្លែផ្តុក្នុ ៥៨៖ កាៅរផ្តីល់អាៅទិភ្នាៅ�ដល់ស្រ្តី�ី��ស្រ្តីមាៅប់់កាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ� – កិ�ងរយៈឃើពុំល់ស្របាា� (៥) ឆាំាា�បនាាាប់ សាាាប័នៈ 

PNP ស្រតិូវិផីល់់អាាទ�ភ្ជាាពុំ�ល់់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ងបណា�ះបណាាាល់ស្រស្សី�ដែ�ល់នៈ�ងចូល់បឃើស្រមួើកាារឃើ�ាតុិស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។ 

ឃើដ្ឋាាយអនៈុឃើ�ាមួតាំាមួតិស្រមួូវិកាារឃើនៈះ សាាាប័នៈ PNP នៈ�ងរក�ាកូតាំាច�នៈួនៈ�ប់ភ្ជាា�រយ (១០%) នៃនៈកូតាំាស្សរុបស្សស្រមាាប់

កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងកាារអប់រំស្របចាា�ឆាំាា�របស្ស់ខ្លឹះ�នៈស្សស្រមាាប់ស្រសី្ស�។

ថ្លែផ្តុក្នុ ៥៩៖ ក្នុមិមវិិធី�កាៅរយល់ដឹងអំ��នៅយនុឌ័័រ – �ណៈកមួីកាារឃើនៈះ ស្រតូិវិបឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើឃើយនៈឌ័័រ

កិ�ងរយៈឃើពុំល់ឃើ�ាស្ស�ប (៩០) នៃថ្មីង ចាាប់ពុំ�នៃថ្មីងដែ�ល់ច�ាប់ឃើនៈះចូល់ជាាធឺរមាានៈ ឃើ�ើមួី�រាាប់បញ្ចេ�ល់បូុដែនៈីមួ�នៈបាានៈក�ណតិ់ 

ច�ឃើពាាះកាារបឃើងើើតិឱ្យកាាស្សឃើស្សីើ�ាាស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈ PNP កាារទប់សាាាតិ់កាារឃើបៀតិឃើបៀនៈផះ�វិឃើភទឃើ�ាកដែនៈះង

កាារងាារ នៈ�ងកាារហាាមួឃាាតិ់រាាល់់កាារឃើរើស្សឃើអើងឃើដ្ឋាាយដែផែកឃើល់ើមួូល់ដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ ឬនៈ�នាាាកាារឃើភទ។

ប ញ្ចាំាា ស្រប ឈ មួ រ ប ស្ស់ សាាា ប័ នៈ ជុូ� វិិ ញ កាា រ អ នៈុ វិ តីិ

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងវិិសាាល់ភ្ជាាពុំស្សស្រមាាប់កាារ

ផ្ទាំាស្ស់បី�រ អាាចទទួល់បាានៈផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍ពុំ�កាារ�ា�ស្រទ

សាាាប័នៈកាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈ។ ជាាឧទាំាហរណ៍ ឃើទាំាះប�ជាា

នៈ�របាាល់ជាាតិ�កមួព�ជាា មាានៈដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំ

ដែ�ល់មាានៈស្រសាាប់ស្សី�ពុំ�បញ្ចាំាាឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារបស្រញ្ចាំាាប

ឃើយនៈឌ័័រក៏ឃើដ្ឋាាយ ឃើយាាងឃើ�ាតាំាមួស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់រួមួ

ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ កាារបណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�

ឃើយនៈឌ័័រ ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើមួើល់ឃើ�ើញថ្នាាមាានៈភ្ជាាពុំស្សមួរមួយ

ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�កមួព�ជាាជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់មួួយរូប 

បាានៈមាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាាអិកស្រ�ប់ស្រ�ង �ួរដែតិ��ងថ្នាា

កាារបណា�ះបណាាាល់បស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រ �ឺស្សស្រមាាប់

ទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�។ ស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើនៈះដែ�រ ខ្លឹណៈ

ឃើពុំល់ដែ�ល់សាាខាាជាាឃើស្រចើនៈរបស្ស់ស្សហព័ុំនៈធស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ង

សាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ ឃើធឺើើកាារ

បណា�ះបណាាាល់ស្សី�ពុំ�កាារបស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រ កាារចូល់រួមួ

របស្ស់មួន្ត្រីនីៈ�បុរស្ស ឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិ។ ឃើ�ាកិ�ងក�ចេពុំ�ភ្ជាាក�ា

ជាាស្រកុមួឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សឃើនៈះ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�វិ័យឃើកីងមួួយ

រូប បាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងថ្នាា វាានៈ�ងមាានៈផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍ 

ស្របស្ស�នៈឃើបើបុរស្សដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈខ្លឹពស្ស់ ចូល់រួមួកិ�ងកាារ

បណា�ះបណាាាល់ស្សី�ពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រដែ�រ។

�មាៅគុមិដ៏រឹងមាៅំរប់�់ស្រ្តី�ី� អាៅច្បាផ្តីល់

នុ�វិកាៅរ�ៅំស្រ្តីទ�ាៅនៅ�ៅវិិ�នៅ�ៅមិក្នុ ផ្តីល់

ឱកាៅ�នៅដើមិប�អនុុវិត្តីជីំនាៅ�ភ្នាៅ�ជាៅ

អុក្នុដឹក្នុនាៅំ នុិងផ្តីល់ជាៅនៅវិទិកាៅនៅដើមិប�

ផ្ទាំៅ�់ប់ី�រគុំនុិត្ត�ាៅនៅ�ៅវិិ�នៅ�ៅមិក្នុ។
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៧.

56

កាៅរប់នុីអាៅជី��ជាៅ

ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងវិ�ិ័យអនុុវិត្តី

ច្បាាៅប់់៖ ឱកាៅ� 

នុិងប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
៧.១. នៅហ្មត្តុផ្តលថ្លែដល
នាៅឱំយស្រ្តី�ី�ច្បា�លរួមិជាៅមិួយ
ស៊ាាៅប័់នុអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់
នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តំប់ន់ុអាៅស៊ាាៅនុ
ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ ស្រស្សី�មួកពុំ�ស្រ�ប់ស្របឃើទស្សទាំាងំអស់្ស 

បាានៈស្សដែមួីងនៈូវិឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំច�ឃើពាាះជូឃើស្រមួើស្សអាាជូ�ពុំរបស្ស់

ខ្លឹះ�នៈឃើធឺើើជាាមួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតិីច�ាប់។ ឃើស្សចកី�ស្របាាថ្នាាារបស្ស់ស្រស្សី� 

រួមួមាានៈឃើ�ាល់ឃើ�ាផ្ទាាាល់់ខ្លឹះ�នៈ នៈ�ងឃើ�ាល់ឃើ�ាវិ�ជាាាជូ�វិៈ 

�ូចជាាឃើ�ើមួី�បឃើស្រមួើស្សហ�មួនៈ៍ ស្របឃើទស្ស ឬឃើ�ើមួី�បុពុំើឃើហតុិ

ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ។ ជាាឧទាំាហរណ៍ មួន្ត្រីនៈី�វិ័យឃើកីង�៏មាានៈ

មួហ�ចឆ�តាំាមួួយរូបឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សកមួព�ជាា បាានៈនៈ�យាាយ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

ស្រស្សី�។ អិកចូល់រួមួឃើឆ្លុះះើយស្ស�ណួរ បាានៈកតិ់ស្សមាាាល់់ថ្នាាស្រស្សី� 

ស្រតិូវិបាានៈឃើល់ើកទ�កច�តិីឱ្យយចូល់រួមួកិ�ងសាាាប័នៈស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ

នាានាា។ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ថ្នាាាក់ទាំាបមួួយរូបឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ហើ�ល់�ពុំ�នៈបាានៈនៈ�យាាយថ្នាា “ខ្លឹំ����ងថ្នាាវាាហាាក់ប��ូចជាា

នៈ�យាាយស្រច�ដែ�ល់ បូុដែនៈីខ្លឹំ��បាានៈចូល់រួមួជាាមួួយសាាាប័នៈ

បូូល់�ស្ស ឃើ�ើមួី�បឃើស្រមួើស្របឃើទស្សរបស្ស់ខ្លឹំ��”។

ឃើ�ាទូទាំាងំស្របឃើទស្ស មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សមាានៈអាារមួីណ៍ថ្នាា

មាានៈកាារ�ាស្រទពុំ�ស្សហ�មួនៈ៍យាាាងខាំាងំច�ឃើពាាះមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស

ជាាស្រស្សី�។ មួន្ត្រីនៈី�ខ្លឹះះបាានៈនៈ�យាាយថ្នាា មាានៈកាារឃើជូឿទុកច�តិីឃើ�ា

មាានៈកស្រមួ�តិពុំ�ស្សហ�មួនៈ៍ច�ឃើពាាះសាាាប័នៈបូូល់�ស្ស ឃើហើយ

ថ្នាាឃើ�ាល់ឃើ�ាអាាជូ�ពុំរបស្ស់នាាង រួមួមាានៈកាារចង់បាានៈ

កាារ��ឃើ�ើងឋាានៈៈជាាមួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។ មួន្ត្រីនៈី�ថ្នាាាក់កណាាាល់

មួួយរូបឃើទៀតិមួកពុំ�ស្របឃើទស្សកមួព�ជាា បាានៈពុំណ៌នាាពុំ�កតាំាា

ដែ�ល់ជូ�រុញឱ្យយ�ាតិ់ចូល់រួមួជាាមួួយសាាាប័នៈបូូល់�ស្សដែ�ល់

ថ្នាាជាា កាារចូល់រួមួច�ដែណកកិ�ងកាារឃើល់ើកស្សទ�យស្ស�ទធ�របស់្ស

ស្រស្សី�។ �ាតិ់បាានៈនៈ�យាាយថ្នាា “ឃើដ្ឋាាយសាារភ្ជាា�រយនៃនៈ

ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈបូូល់�ស្សឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិទាំាប ឃើទើបខ្លឹំ��

ចង់ចូល់រួមួឃើ�ើមួី�ឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្ស�ទធ�របស្ស់ស្រស្សី�”។ ឃើ�ាកិ�ង

សាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ កាារងាារ

ជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ចាាតិ់ទុកថ្នាាជាាកាារងាារដែ�ល់

�ួរឱ្យយឃើ�ារពុំ នៈ�ងមាានៈក�តិី�យស្សស្សស្រមាាប់ទាំាងំបុរស្ស នៈ�ង

�ាតិ់ថ្នាា ស្រស្សី�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈកិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ 

នៈ�ងជូួយកសាាងជូ�ឃើនៈឿទុកច�តិី នៈ�ងទ�នាាក់ទ�នៈងកាានៈ់ដែតិ

រ�ងមាាជំាាមួួយស្សហ�មួនៈ៍ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។ មួន្ត្រីនៈី�

ជាាន់ៈខ្លឹពស្ស់ជាាបុរស្សមួួយរូបឃើ�ាកមួព�ជាា បាានៈនៈ�យាាយថ្នាាស្រស្សី� 

មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ ឃើ�ើមួី� 

“�ាស្រទ នៈ�ងឃើល់ើកកមួពស្ស់ស្សុចរ�តិភ្ជាាពុំ ឃើសាាាះស្រតិង់ នៈ�ង

ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ”។ 

កាារប�ឃើពុំញតិស្រមួូវិកាាររបស្ស់ស្រស្សី�រងឃើស្រ�ាះ �ឺជាាកតាំាា

ជូ�រុញឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�កមួព�ជាាមាាាកឃ់ើធឺើើជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស �ូចដែ�ល់

បាានៈ�កស្រស្សង់�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ បាានៈបងាាាញថ្នាា៖
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

ខុំ�ំធាំៅប់់នៅ�ើ�ស្រ្តី�ី�រងនៅស្រ្តី�ៅ�នៃនុប់ទនៅលមើ� នៅហ្មើយ

ខុំ�ំមាៅនុអាៅរមិមណ៍អាៅណិត្ត�ួក្នុនៅគុជាៅខាំៅំង។ ខុំ�ំច្បាង់

ច្បា�លស្រ្តីប់��ក្នុក្នុុ�ងអាៅជី��ប់ូ�ល��នៅដើមិប��ៅំស្រ្តីទស្រ្តី�ី�

ទាៅំងនៅនុ� ��នៅស្រ្តីពាៅ�នៅ�លខុែ�មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅប់ុរ�

មិិនុអាៅច្បានៅ�ៅថ្លែក្នុបរស្រ្តី�ី�រងនៅស្រ្តី�ៅ�បាៅនុនៅទ នៅហ្មើយ

ខុំ�ំច្បាង់�ស្រ្តីមាៅលទុក្នុេ នុិងថ្លែ�វងយល់��ស៊ាាៅនុភ្នាៅ�

រប់�់�ួក្នុនៅគុ។

កាា រ ផ្ទាំា ស្ស់ បី� រ ឥ រិ យាា ប ថ្មី ស្ស ងគ មួ អ� ពុំ� អើ� ដែ� ល់ ឃើ�

ចាាតិ់ទុកថ្នាាជាាកាារងាារស្សមួរមួយស្សស្រមាាប់បុរស្ស នៈ�ង

ស្រស្សី� ក៏បាានៈរួមួច�ដែណក�ល់់កាារអនៈុវិតិីច�ាប់ដែ�ល់ជាា

ជូឃើស្រមួើស្សអាាជូ�ពុំស្សស្រមាាប់ឃើបកខជូនៈស្រសី្ស�នាាឃើពុំល់អនាា�តិ 

�ូចដែ�ល់មួន្ត្រីនីៈ�ពុំ�ររូបបាានៈពុំ�ពុំណ៌នាា�ូឃើចិះថ្នាា៖

នៅ�ៅ�ម័ិយខុំ�ំ ស្រ្តី�ី�មិិនុច្បាង់នៅធីវើកាៅរ ឬនៅរៀនុប់នុីនៅទ 

នៅស្រ្តីពាៅ��ួក្នុនៅគុនុឹងនៅរៀប់កាៅរនៅហ្មើយមាៅនុស្រ្តីគួុស៊ាៅរ។ 

ឥ��វិនៅនុ� �ួក្នុនៅគុ នៅជីឿជាៅក់្នុថាៅ�ួក្នុនៅគុមាៅនុ�ិទិិ

នៅ�មើនុឹងប់ុរ� នៅហ្មើយស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើប់ុរ�អាៅច្បានៅធីវើ

បាៅនុ [កាៅរងាៅរមិួយ] �ួក្នុនៅគុក៏្នុអាៅច្បានៅធីវើកាៅរងាៅរនៅនាៅ�

បាៅនុដ�ច្បា�ាៅ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�មិួយរូប់ ស៊ាៅធាៅរណរដឋ

ស្រ្តីប់ជាៅធីិប់នៅត្តយយស្រ្តីប់ជាៅមាៅនុិត្តឡាៅវិ)។

តាៅមិនៅ�លនៅវិ�ៅ កាៅរគិុត្តរប់�់ស្រ្តីប់ជាៅជីនុ

ក្នុំ�ុងមាៅនុកាៅរផ្ទាំៅ�់ប់ី�រ ស្រ្តីប់នៅទ�រប់�់នៅយើង

ក្នុំ�ុង�ោៅយាៅមិនៅធីវើឱយស្រ្តី�ប់នៅ�ៅនុឹងស្រ្តីប់នៅទ�

ដនៃទនៅទៀត្ត។ ដ�នៅច្បា�ុស្រ្តីប់�័នុិរប់�់នៅយើង បាៅនុ

ផ្ទាំៅ�់ប់ី�រ។ វាៅនុឹងមាៅនុកាៅរថ្លែក្នុលមិអជាៅប់នៅណះើរៗ 

មិនិុថ្លែមិនុនៅក្នុើត្តនៅ�ើងក្នុុ�ងមិួយយប់់នៅទ ប់ូុថ្លែនុីយឺត្តៗ 

ថ្លែមិនុនៅហ្មើយនៅយើងបាៅនុប់នៅងើើនុត្តួនាៅទ�រប់�់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ង

វិិ�័យអនុុវិត្តីច្បាាៅប់់ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ជាៅនុ់ខុព�់មិួយរូប់ 

ស្រ្តីប់នៅទ�មិ�យាាៅនុ់មាាៅ)។

ស្របធ្នាានៈបទទូឃើ�ាឃើផសងឃើទៀតិអ�ពុំ�ជូឃើស្រមួើស្សវិិជាាាជូ�វិៈដែ�ល់

បាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� រួមួមាានៈ៖ ពុំួកឃើ�ចង់

ឃើ�ើរតាំាមួ�នៈះងឪពុំុកមាាាយរបស្ស់ពុំួកឃើ� ដែ�ល់ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ

មាានៈឪពុំុកដែ�ល់ឃើធឺើើកាារកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ ពុំួកឃើ�

ចាាប់អាារមួីណ៍ចង់ពាាក់ឯកស្សណាាានៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ឃើហើយ

កាារងាារជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាកាារងាារដែ�ល់មាានៈស្សិ�រភ្ជាាពុំ 

នៈ�ងជាាប់�ាប់បាានៈយូរអដែងើង។

៧.២. កាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ� 
នុិងកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅល
សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ទាំា�ងអស្ស់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ បាានៈ

អនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយស្រស្សី�ចូល់រួមួកិ�ងសាា�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�

ស្ស/មួហាាវិិទោាល់័យបណា�ះបណាាាល់អស្ស់រយៈឃើពុំល់

ជាាឃើស្រចើនៈទស្សវិតិសរ៍មួកឃើហើយមួក�ល់់បចេ�បីនៈិ ឃើដ្ឋាាយ

ឃើល់ើកដែល់ងដែតិស្របឃើទស្សនៃថ្មីដែ�ល់កិ�ងឆាំាា�២០១៨ បាានៈ

ស្របកាាស្សថ្នាា ស្រសី្ស�មួ�នៈអាាចចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ារាាជូបណឌ�តិយ

ស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្សបាានៈឃើទ។ ឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ស្ស�ងហបុរី មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី���បូងឃើ� ស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សជាាស្ស

មាាជូ�កនៃនៈកងកមំាា�ងបូូល់�ស្សពុំ�ឃើស្សស្សឃើ�ាឆាំាា�១៩៤៩។៩១ 

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ� មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� ៦រូប��បូងឃើ� 

បាានៈបញ្ចេប់កាារស្ស�ក�ាឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្សកិ�ង

ឆាំាា�១៩៥១៩២ ឃើហើយឃើ�ាស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ�ស្រស្សី�ច�នៈួនៈ 

៧រូប ស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្សស្រមាាប់មួុខ្លឹតិ�ដែណងអធឺ�កាារ

ឃើ�ាឆាំាា�១៩៥៥ ។៩៣

ល់កខខ្លឹណឌស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនៈី�មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងបុរស្ស 

នៈ�ងស្រស្សី� �ឺឃើស្សទើដែតិមាានៈល់កខណៈ�ូច�ាាទាំា�ងអស់្សឃើ�ាកិ�ង

សាា�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្សភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ ឃើល់ើកដែល់ងដែតិ

តិស្រមួូវិកាារច�ឃើពាាះកមួពស្ស់ នៈ�ងទមួងនៈ់ដែ�ល់ជាាទូឃើ�ាមាានៈ

ល់កខណៈខ្លឹុស្ស�ាា ឃើដ្ឋាាយមាានៈល់កខខ្លឹណឌកមួពស្ស់ នៈ�ង

ទមួងនៈ់ស្រសាាល់ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។ ជាាក់ដែស្សីងឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ស្រពុុំយឃើណ បុរស្សមួ�នៈស្រតិូវិមាានៈកមួពស់្សទាំាបជាាង ១,៧មួ 

ឯស្រស្សី�មួ�នៈស្រតិូវិទាំាបជាាង ១,៦៣មួ។ ច�ឃើពាាះទមួងនៈ់បុរស្ស

មួ�នៈស្រតិូវិឃើល់ើស្សពុំ� ៦០�កឃើទ ឃើហើយស្រស្សី�មួ�នៈស្រតិូវិឃើល់ើស្ស

ពុំ� ៥៥�កឃើ�ើយ។ ឃើល់ើកដែល់ងដែតិស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ 

អិកចូល់រួមួបាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងថ្នាាកាារស្រប�ងឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

បុ�គល់�ក មួ�នៈរាាប់បញ្ចេ�ល់វិ�គស្ស�ក�ា ឬឃើតិស្សីឧបស្ស�គខាាង

រាាងកាាយឃើធឺើើជាាតិស្រមូួវិកាារស្សស្រមាាប់ចុះឃើឈាាាះចូល់ឃើរៀនៈ

ឃើទ ឬមួ�នៈឃើស្របើឃើតិស្សីអ�ពុំ�កមាំា�ងរាាងកាាយស្របឃើភទ

ណាាមួួយឃើផសងឃើទៀតិឃើធឺើើជាាល់កខខ្លឹណឌចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ើយ។ 

ស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្ស ហើ�កហាាតិ់រួមួ�ាាស្សស្រមាាប់វិ�គស្ស�ក�ាខាាង

ស្រទ�ស្សី� ឃើហើយអាាចមាានៈថ្នាាាក់ នៈ�ងស្រ�ូហើ�កហាាតិ់រាាងកាាយ

មួួយច�នៈួនៈដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កពុំ��ាា ឃើ�ើមួី�ប�ឃើពុំញ

តិស្រមួូវិកាារតាំាមួសាាស្សនាាទាំាក់ទងនៈ�ងទ�នាាក់ទ�នៈង នៈ�ង

�មាំាតិរវាាងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�។

កាៅរផ្ទាំៅ�់ប់ី�រឥរិយាៅប់�

�ងគមិអំ��អវ�ថ្លែដលនៅគុ

ចាៅត្ត់ទុក្នុថាៅជាៅកាៅរងាៅរ

�មិរមិយ�ស្រ្តីមាៅប់់

បុ់រ� នុិងស្រ្តី�ី� ក្នុ៏បាៅនុ

រួមិច្បាំថ្លែណក្នុដល់

កាៅរអនុវុិត្តីច្បាាៅប់់ថ្លែដល

ជាៅជីនៅស្រ្តីមិើ�អាៅជី��

�ស្រ្តីមាៅប់ន់ៅប់ក្នុេជីនុស្រ្តី�ី�នាៅ

នៅ�លអនាៅគុត្ត។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ មាានៈឱ្យកាាស្សមួួយច�នៈួនៈស្សស្រមាាប់កាារ

ផ្ទាំាស់្សបី�រ�ាា នៈ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់ដែបបអនៈីរសាាាប័នៈ

ឃើ�ាកិ�ងកស្រមួ�តិមួន្ត្រីនៈី�ក�ពុំុងបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�

ដែ�ល់ក�ពុំុងបឃើស្រមួើកាារ។ ជាាក់ដែស្សីង ឃើទាំាះប�មួជូឈមួណឌល់

បណា�ះបណាាាល់បូូល់�ស្សស្របីុយឃើណ បាានៈផីល់់នៈូវិកាារ

បណា�ះបណាាាល់បូូល់�ស្សថ្នាាាក់មួូល់ដ្ឋាាានៈក៏ឃើដ្ឋាាយ៩៤ ក៏មួន្ត្រីនៈី�

ជាាន់ៈខ្លឹពស្ស់នាាឃើពុំល់អនាា�តិមួួយច�នៈួនៈ បាានៈឃើធឺើើ��ឃើណើរឃើ�ា

ស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរីឃើ�ើមួ �ីទទួល់កាារបណា�ះបណាាាល់រួមួ�ាា

ដែ�ល់ជាាដែផិកមួួយនៃនៈច�ណងមួ�តីិភ្ជាាពុំឃើទើភ្ជាា��ជូ�តិសិ្ស�ទធ

របស្ស់ស្របឃើទស្សទាំា�ងពុំ�រ។ �ួរកតិ់ស្សមាាាល់់ថ្នាា កាាល់ពុំ�ឃើពុំល់

ថ្មីី�ៗឃើនៈះកងកមាំា�ងរាាជូបូូល់�ស្សស្រពុំុយឃើណ បាានៈស្របកាាស្ស

បឃើងើើ តិបណឌ�តិយស្សភ្ជាា បូូល់�ស្សរបស្ស់ខ្លឹះ� នៈ ឃើ�ើមួ �ីពុំ ស្រង�ក

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈកិ�ងកាារអប់រំមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស។៩៥

ស្របឃើទស្សឃើផសងឃើទៀតិក៏ឃើស្របើទ�តាំា�ង នៈ�ងជូ�នាាញពុំ�

ស្របឃើទស្សជូ�តិខាាងខ្លឹះ�នៈឃើ�ើមួី�បណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�របស់្សខ្លឹះ�នៈ 

បដែនិៈមួឃើទៀតិផងដែ�រ។ តួិយាាាង ស្របឃើទស្សកមួព�ជាា បាានៈបញ្ចើ�នៈ

មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ឃើទើបស្រប�ងជាាប់ថ្មីី�ៗមួួយច�នួៈនៈជាាឃើរៀងរាាល់់ឆាំាា� 

ឃើ�ើមួ �ីឃើ�ាទទួល់កាារបណា�ះបណាាាល់ឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាា

បូលូ់�ស្សកិ�ងស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួរយៈឃើពុំល់ ៥ឆាំាា�។ បូដុែនីៈ

ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិរយៈឃើពុំល់នៃនៈកាារបណា�ះបណាាាល់ មួន្ត្រីនីៈ�

ជាាស្រស្សី�បាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងថ្នាា ស្រសី្ស�ដែ�ល់ឃើទើបដែតិស្រប�ងជាាប់

ថ្មីី� មួ�នៈមាានៈច�ណាាប់អាារមីួណ៍កិ�ងកាារដ្ឋាាកព់ាាកយ

អាាហាារូបករណ៍ទាំា�ងឃើនៈះឃើទ ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�មាាាកម់ួកពុំ�

ស្របឃើទស្សកមួព�ជាា បាានៈដែថ្មីះងថ្នាា៖ “កស្រមួមាានៈមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់

ចង់ឃើ�ាឃើរៀនៈណាាស្ស ់ ឃើស្រពាាះវាាមាានៈរយៈឃើពុំល់យរូឃើហើយ

ពុំកួឃើ� មួ�នៈចងច់�ណាាយឃើពុំល់ឃើស្រចើនៈឃើ�ាខាាងឃើស្រ�ា

ស្របឃើទស្សឃើទ។ ពុំកួឃើ�នៈ�ងឃើ�ាឆាំាាយពុំ�ស្រ�ួសាាររបស្ស់

ពុំកួឃើ�យូរឃើពុំក”។ ច�ណុចឃើល់ចឃើធ្នាំាមួួយឃើទៀតិស្សស្រមាាប់

កាារបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងឱ្យកាាស្សកសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ �ឺ

បណឌ�តិយស្សភ្ជាាអនៈុ វិ តីិច�ា ប់អនៈី រជាាតិ�ទ� ស្រកុងបាាងកក 

ដែ�ល់មាានៈមួន្ត្រីនៈី�ជាាឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់បាានៈចូល់រួមួកិ�ងវិ�គ

បណា�ះបណាាាល់ជូ�នាាញនាានាា ឃើ�ើមួី�អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញរបស្ស់

ពុំកួឃើ�កិ�ងដែផិកមួួយច�នៈនួៈនៃនៈកាារងាាររក�ាស្សណាាាបធ់្នាាាប។់

បដែនៈិមួឃើល់ើបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស ឬមួហាាវិទិោាល់័យបូូល់�

ស្ស កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្សស្រមាាប់សាាាប័នៈអនុៈវិតិីច�ាប់ ក៏ស្រតូិវិ

បាានៈឃើធឺើើឃើ�ើងតាំាមួរយៈមួឃើធឺោាបាាយឃើផសងឃើទៀតិផងដែ�រ។ 

ជាាឧទាំាហរណ៍ ឃើ�ាស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរី មួន្ត្រីនៈី�មួួយច�នៈួនៈស្រតិូវិ

បាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សឃើដ្ឋាាយពុំួកឃើ�ស្រតូិវិមាានៈបរិញ្ញាាាបស្រតិពុំ�សាា

កល់វិិទោាល័់យស្សុ�វិិល់ បនាាាប់មួកពុំួកឃើ�ស្រតូិវិឆ្លុះះងកាាត់ិកាារ

បណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់ ៩ដែខ្លឹ ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�

បូូល់�ស្ស។ អិកឃើផសងឃើទៀតិស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស ឃើដ្ឋាាយស្រតូិវិ

មាានៈច�នៈួនៈឃើស្រកឌ័�តិអបីបរមាាច�នៈួនៈ ៥ឃើស្រកឌ័�តិ ឃើ�ាសាាាប័នៈ

ផីល់់វិិញ្ញាាាបនៈបស្រតិទូឃើ�ានៃនៈកាារអប់រំកស្រមួ�តិធឺមួីតាំា (កស្រមួ�តិ 

GCE O) ឃើហើយស្រតិូវិឆ្លុះះងកាាតិ់កាារបណា�ះបណាាាល់

រយៈឃើពុំល់ ៦ដែខ្លឹ។ ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើផសងឃើទៀតិ បដែនៈិមួពុំ�ឃើល់ើ

មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើចញពុំ�បណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស 

អិកជូ�នាាញ�៏មាានៈ�ុណភ្ជាាពុំដែ�ល់មាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍

ស្សុ�វិិល់ ស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សឱ្យយបឃើស្រមួើកាារងាារឃើ�ាអងគភ្ជាាពុំ

ជូ�នាាញ �ូចជាា បទឃើល់ីើស្សបរិសាាានៈ បទឃើល់ីើស្សហ�រញ្ញាវិតិិ�  

ឬស្សនៈី�ស្សុខ្លឹតាំាមួអី�នៈធឺឺណ�តិ។ ច�ណុចឃើនៈះ កិ�ងករណ�

មួួយច�នៈួនៈ បាានៈរួមួច�ដែណកិ�ងកាារបឃើងើើនៈច�នៈួនៈស្រស្សី�ដែ�ល់

ឃើធឺើើកាារកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់។ ជាាឧទាំាហរណ៍ ឃើទាំាះប�

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ មាានៈកូតាំាជាាផះ�វិកាារឱ្យយស្រស្សី�

ចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្សក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ស្រស្សី�អាាច

ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សតាំាមួរយៈបណាាាញឃើផសងឃើទៀតិ

ផងដែ�រ។ �ូឃើចិះច�នួៈនៈភ្ជាា�រយស្សរុបរបស់្សស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងកង

កមាំា�ងបូូល់�ស្សស្របជាាជូនៈ អាាចខ្លឹពស្ស់ជាាងកូតាំាដែ�ល់បាានៈ

ទទួល់យកឃើ�ាកិ�ងបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស។៩៦ ជាាមួធឺយមួ

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ ឃើបកខនាារីស្រតិូវិប�ឃើពុំញកាារងាារ

ឱ្យយបាានៈល់ែជាាងឃើបកខជូនៈឃើ�ាកិ�ងកាារស្រប�ងចូល់បណឌ�តិយ

ស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស ឬមួហាាវិទិោាល់័យបណា�ះបណាាាល់ ឃើ�ើមួី�

ឱ្យយស្សមួនៈ�ងភ្ជាា�រយតិ�ចនៃនៈមួុខ្លឹតិ�ដែណងដែ�ល់មាានៈ (ជាា

ធឺមួីតាំាស្របដែហល់ជាា ១០ភ្ជាា�រយ) ។៩៧ ស្សូមួឃើមួើល់

តាំារាាង២ ផងដែ�រ។

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

តាៅរាៅង ២៖ នៅត្តើមាៅនុនៅ�ៅលនៅ�ៅ ឬក្នុ�តាៅ�ស្រ្តីមាៅប់់មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ថ្លែដរ ឬនៅទ?

ស្រ្តីប់នៅទ�ស្រ្តី�ុយនៅណ �ាានៈឃើ�ាល់ឃើ�ា ឬកូតាំាផះ�វិកាារឃើទ។៩៨

ស្រ្តីប់នៅទ�ក្នុមិព�ជាៅ �ាានៈឃើ�ាល់ឃើ�ា ឬកូតាំាស្សរុបជាាផះ�វិកាារឃើទ។៩៩ មាានៈអនៈុសាាស្សនៈ៍មួួយ ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ឃើទើបដែតិស្រតិូវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សថ្មីី�ៗឱ្យយមាានៈឃើភទស្រស្ស�យាាាងតិ�ច 

២០ភ្ជាា�រយ ឃើស្រកាាមួស្រកបខ្លឹណឌថ្មីី�ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�។១០០

ស្រ្តីប់នៅទ�ឥណឌ�នៅណ�ុ� កាារដែកដែស្របកូតាំាស្របចាា�ឆាំាា�ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី� អាាស្រស្ស័យឃើល់ើតិស្រមួូវិកាារ ជាាទូឃើ�ាតិ�ចជាាង ១០ភ្ជាា�រយ។១០១

ស៊ាៅធាៅរណរដឋ

ស្រ្តីប់ជាៅធីិប់នៅត្តយយ

ស្រ្តីប់ជាៅមាៅនុិត្តឡាៅវិ

មាានៈឃើ�ាល់ឃើ�ា ២០ភ្ជាា�រយជាាអបីបរមាាស្សស្រមាាប់បុ�គល់�កជាាស្រសី្ស�ជាាស្រស្សី�១០២ ឃើហើយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស�ឺជាាបុ�គល់�ករដ្ឋាាាភ�បាាល់។

ស្រ្តីប់នៅទ�មាាៅនៅ��ុ� កាារដែកដែស្របកូតាំាស្របចាា�ឆាំាា�ស្សស្រមាាប់ស្រសី្ស�អាាស្រស្ស័យឃើល់ើតិស្រមួូវិកាារនាានាា។១០៣

ស្រ្តីប់នៅទ�មិ�យាាៅនុ់មាាៅ ២៥ភ្ជាា�រយ។១០៤

ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ ច្បាាៅប់់ស៊ាៅធាៅរណរដឋ នៅលខុ ៨៥៥១ (ឆាំាៅំ១៩៩៨)១០៥

ដែផិក ៥៨៖ អាាទ�ភ្ជាាពុំរបស់្សស្រស្សី�ស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស - កិ�ងរយៈឃើពុំល់ ស្របាា� (៥) ឆាំាា�ឃើ�ាមួុខ្លឹ PNP ស្រតូិវិផីល់់អាាទ�ភ្ជាាពុំ�ល់់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ងកាារ

បណា�ះបណាាាល់ស្រស្សី�ដែ�ល់នៈ�ងបឃើស្រមួើកាារឃើ�ាតិុរបស្ស់ស្រស្សី�។ ឃើដ្ឋាាយអនៈុឃើ�ាមួតាំាមួតិស្រមូួវិកាារឃើនៈះ PNP នៈ�ងរក�ាកូតាំា ១០ភ្ជាា�រយ (១០%) នៃនៈកូតាំា

ស្សស្រមាាប់ កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងកាារអប់រំស្របចាា�ឆាំាា�ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។

ស្ស�ខាានៈ់ជាាឃើនៈះ កាារអនៈុវិតិីរបស្ស់សាាាប័នៈមាានៈច�នៈួនៈឃើល់ើស្សពុំ�កាាររក�ាច�នៈួនៈ ១០ភ្ជាា�រយ ដែ�ល់ក�ណតិ់ឃើដ្ឋាាយច�ាប់ស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្រស្សី�។ កិ�ង

បូុនាាានៈឆាំាា�ថ្មីី�ៗឃើនៈះ ច�នៈួនៈឃើនៈះភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈឃើកើនៈឃើ�ើង�ល់់ ២០ភ្ជាា�រយ។១០៦

�ិងហប់ុរី មួ�នៈមាានៈ

នៃ� មួ�នៈមាានៈ

បចេ�បីនៈិស្រស្សី� មួ�នៈស្រតិូវិបាានៈអនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយចុះឃើឈាាាះចូល់ឃើរៀនៈថ្នាាាក់បរិញ្ញាាាប័ស្រតិរយៈឃើពុំល់បួនៈឆាំាា�ឃើ�ារាាជូបណឌ�តិយស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្សឃើ�ើយ។ 

��បូងស្រស្សី� អាាចចុះឃើឈាាាះចូល់ឃើរៀនៈបាានៈវិ�គស្ស�ក�ាកិ�ងឆាំាា�២០០៩។ ឃើទាំាះជាាយាាាងណាាកី� ១០ឆាំាា�ឃើស្រកាាយមួក រាាជូបណឌ�តិយស្សភ្ជាាឃើនៈះ បាានៈទទួល់កាារ

យល់់ស្រពុំមួទទួល់យកដែតិឃើបកខជូនៈដែ�ល់បាានៈបញ្ចេប់វិ�គបណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់ ២ឆាំាា� ឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាឃើស្រតិៀមួកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្សនៃនៈ

កងរាាជូអាាវិុធឺហតិិដែតិបូុឃើណាះាះ។១០៧ ឃើដ្ឋាាយសាារបណឌ�តិយស្សភ្ជាាឃើស្រតិៀមួកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្សឃើនៈះ ជាាសាាាប័នៈស្សស្រមាាប់បុរស្សដែតិបូុឃើណាះាះ �ូឃើចិះស្រស្ស�ីស្រតិូវិ

បាានៈឃើ��កឃើចញពុំ�រាាជូបណឌ�តិយស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្ស។ (ស្សូមួឃើមួើល់ដែផិកនៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់ស្សស្រមាាប់ពុំ័តិ៌មាានៈល់មួែ�តិ

បដែនៈិមួឃើទៀតិអ�ពុំ�មួឃើធឺោាបាាយកិ�ងកាារចូល់ប�ឃើពុំញកាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី�។)

ស្រ្តីប់នៅទ�នៅវិៀត្តណាៅមិ ស៊ាៅរាៅច្បារ�ី���ប់ទប់បញ្ញៅត្តីិ�ី���កាៅរទទួលហ្មវឹក្នុហាៅត់្តប់ូ�ល��ស្រ្តីប់ជាៅជីនុឆាំាៅំ ២០១៦ មាាស្រតាំា ៣ ក�ណតិ់កូតាំាច�នៈួនៈពុំ�រស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ង��ណាាក់កាាល់

នៃនៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស៖១០៨

• ច�នៈួនៈអតិ�បរមាា ១០ភ្ជាា�រយ ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ជាាបូូល់�ស្សអាាជូ�ពុំ នៈ�ង,

• ច�នៈួនៈអតិ�បរមាា ១៥ភ្ជាា�រយ ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាខាានៈឃើយាាបាាយ វិិស្សើកមួី ភស្សី�ភ្ជាារ នៈ�ងភ្ជាាសាាបរឃើទស្ស។

“បូូល់�ស្សអាាជូ�ពុំ” អាាចមាានៈនៈ័យថ្នាាជាាស្របឃើភទនៃនៈបូូល់�ស្ស (ឬជាាស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ) ដែ�ល់ទាំាមួទាំារឱ្យយមាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិពុំ�បណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្សស្របជាាជូនៈ 

(សាាខាាឃើ�ាទ�ស្រកុងហាាណូយ ឬហូជូ�មួ�ញ)។១០៩
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

កិ�ងករណ�មួួយច�នួៈនៈ ប�ុគល់�កដែ�ល់ស្រតិវូិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

តាំាមួវិធិឺ�ឃើស្រកាាយឧតីិមួស្ស�ក�ា អាាចនៈ�ងមួ�នៈមាានៈឱ្យកាាស្ស

�ូច�ាានៈ�ងអិកដែ�ល់មួកស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សតាំាមួស្របនៃពុំណ�

របស្សប់ណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស នៈ�ងមួហាាវិទិោាល័់យ

បណា�ះបណាាាល់ឃើទ (កិ�ងករណ�ដែ�ល់អាាចមាានៈ)។ 

�ឃូើចិះ ឃើទាំាះប�ពួុំកឃើ�ក�ពុុំងឃើធឺើើកាារកិ�ងជូ�នាាញឯកឃើទស្ស

កឃ៏ើដ្ឋាាយ កព៏ុំកួឃើ�មួ�នៈស្រតូិវិបាានៈឃើ�ពុំ�ចាារណាាស្សស្រមាាប់

កាារដ្ឋាាក់ឃើ�ាទ�តាំា�ងប�ឃើពុំញកាារងាារស្របតិ�បតិ�ីកាារឃើ�ើយ 

ឃើហើយអាាចមាានៈកាារក�ណតិ់អ�ពុំ�ល់ទធភ្ជាាពុំកិ�ងកាារ��ឃើ�ើង

ឋាានៈនីៈរស្សកី�កិ�ងរយៈឃើពុំល់យរូផងដែ�រ។

 កាៅរអនុវុិត្តីលអ
កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សបុ�គល់�កដែ�ល់មាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំ �ឺជាា

ជូ�ហាានៈ��បូង�៏ស្ស�ខាានៈ់ឃើឆាំះាះឃើ�ារកកាារបឃើងើើតិកមំាា�ង

បូូល់�ស្សដែ�ល់មាានៈតិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ។

ច�ាប់ នៈ�ង/ឬឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយនៃផទកិ�ង តិស្រមួូវិឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�

ជាាស្រស្សី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយស្ស�ណុ�ឃើរឿងអ�ឃើពុំើហ�ង�ាផះ�វិឃើភទ នៈ�ង

ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងឃើធឺើើជាាឆាំាា�ពុំនៈធនាា�ារស្សស្រមាាប់ស្រសី្ស� ឬឃើធឺើើជាា

អងគរកសជាាស្រស្សី�ឱ្យយស្រស្សី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់តិ�ណាាងរដ្ឋាាាភ�បាាល់។ 

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយដែបបឃើនៈះ បាានៈបឃើងើើតិឱ្យកាាស្ស

ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឱ្យយទទួល់បាានៈអាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតីិច�ាប់។ 

�ួបផស�នៈ�ងកាារផ្ទាំាស្ស់ បី� រឥ រិយាាបទរបស្ស់ស្របជាាជូនៈ

ច�ឃើពាាះមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� ស្រស្សី�នាានាាក�ពុំុងបងាាាញ

ច�ណាាប់អាារមួីណ៍កិ�ងកាារចូល់រួមួវិិជាាាជូ�វិៈឃើនៈះ។ �ូឃើចិះ

កាា រ ស្រប កួតិស្របដែជូងស្សស្រមាា ប់កដែនៈះងកូតាំា ដែ�ល់បាានៈ

បស្រមុួងទុកស្សស្រមាាប់ស្រស្សី� មាានៈល់កខណៈខ្លឹពស្ស់�ូចដែ�ល់

បាានៈបងាាាញឃើដ្ឋាាយអិកចូល់រួមួស្សមាាាស្សនៈ៍កនៈះងមួក។ 

ឃើ�ើ មួី� ឃើឆ្លុះះើ យ តិ ប នៈ� ង ច� ណាា ប់ អាា រ មួី ណ៍ កាា នៈ់ ដែតិ

ឃើស្រចើនៈឃើ�ើងរបស្ស់ឃើបកខជូនៈជាាស្រស្សី� ឃើហើយនៈ�ងតិស្រមួូវិកាារ

មាានៈបុ�គល់�កជាាស្រស្សី�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈឃើនាាះ កងកមាំា�ងបូូល់�

ស្សជាាឃើស្រចើនៈ បាានៈចាាតិ់វិធិ្នាានៈកាាររឹងមាា�នាានាា។

ឃើយាាងតាំាមួអិកចូល់រួមួកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បូូល់�ស្សជាាតិ�

ហើ�ល់�ពុំ�នៈបាានៈឃើធឺើើកាា រស្សទង់មួតិ�មួួយឃើ�ើមួី�វាាយតិនៃមួះ

កស្រមួ�តិនៃនៈច�ណាាប់អាារមួីណ៍កិ�ងកាារចូល់រួមួជាាមួួយ

សាាាប័នៈបូូល់�ស្សកិ�ងច�ឃើណាាមួស្រសី្ស�ឃើ�ាកិ�ងស្សហ�មួនៈ៍។ 

ល់ទធផល់នៃនៈកាារស្សទង់មួតិ�ជាាវិិជូើមាានៈ បាានៈជូ�រុញឱ្យយ

មាានៈដែផនៈកាារឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈកូតាំាអបីបរមាាស្សស្រមាាប់

កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្រស្សី�ថ្មីី�រហូតិ�ល់់ ២០ភ្ជាា�រយ។ មួន្ត្រីនៈី�

មួួយរូបមួកពុំ�នាាយកដ្ឋាាានៈអភ�វិឌ័ឍន៍ៈធឺនៈធ្នាានៈមួនុៈស្សស 

នៈ�ងឃើ�ាល់ល់ទធ�នៃនៈបូូល់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈ បាានៈ

មាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាា “មាានៈកាារស្សទង់មួតិ�មួួយដែ�ល់

បងាាាញថ្នាាមាានៈឃើបកខជូនៈស្រស្ស�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈ �ូឃើចិះឃើយើង

ស្រតិូវិពុំ�ចាារណាាឃើល់ើពាាកយស្សុ�ទាំា�ងឃើនៈះ”។ ឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ឥណឌ� ឃើណស្សុ�សាាា ប័នៈបូូល់�ស្សជាាតិ�កិ� ងឆាំាា�២០១៣ 

នៈ�ង២០១៥ បាានៈឃើធឺើើយុទធនាាកាាររួមួ�ាាឃើ�ើមួី�ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

ស្រស្សី� ៧.០០០នាាក់ នៈ�ងផីល់់ទ�តាំា�ងប�ឃើពុំញកាារងាារជូូនៈ

ស្រស្សី� ៥.០០០នាាក់ ឃើ�ាទូទាំា�ងស្របឃើទស្ស ឃើបើតាំាមួកាារ

បញ្ចាំាាក់របស្ស់ស្រស្សី�ជាាមួន្ត្រីនីៈ�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់មួួយរូប៖

នៅ�ៅឆាំាៅំ២០១៣ មាៅនុកាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�ប់ុគុគលិក្នុ

ជាៅស្រ្តី�ី�យាាៅងនៅស្រ្តីច្បាើនុដល់នៅ�ៅ ៧.០០០នាៅក្នុ់។ 

នៅ�ៅយស៊ាៅរថ្លែត្តក្នុងវ�ខាៅត្តអុក្នុតំ្តណាៅងជាៅ

ស្រ្តី�ី�ប់ូ�ល��នៅ�ៅទ�ទាៅំងស្រ្តីប់នៅទ� រ�ាៅ�ិបាៅល

បាៅនុ�នៅស្រ្តីមិច្បាច្បាិតី្តនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�ស្រ្តី�ី�ប់ថ្លែនុថមិនៅទៀត្ត។ 

ក្នុុ�ងឆាំាៅំ២០១៣ ភ្នាៅគុរយនៃនុមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅ

ស្រ្តី�ី�មាៅនុថ្លែត្ត ៣,៥ភ្នាៅគុរយប់ូុនៅណាះៅ�។ នៅ�ៅក្នុ

ស្រ្តីប់ធាៅនាៅធីិប់ត្ត�នៅ�ៅនៅ�លនៅនាៅ� ច្បាង់ប់នៅងើើនុច្បាំនុួនុ

នៅនាៅ� ដ�នៅច្បា�ុឥ��វិនៅនុ�នៅយើងមាៅនុមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�

ច្បាំនុួនុ ៥ភ្នាៅគុរយនៅហ្មើយ។ ថ្លែផ្តនុកាៅរនៅនុ� នុឹង

ផ្តីល់ត្តួនាៅទ�ជី�នុមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�នៅ�ៅទ�ទាៅំង

ស្រ្តីប់នៅទ�ឥណឌ�នៅណ�ុ�។ ក្នុុ�ងឆាំាៅំ២០១៥ ស្រ្តី�ី�

ច្បាំនុួនុ ៥.០០០នាៅក់្នុ ស្រ្តីត្តូវិបាៅនុនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�ប់ថ្លែនុថមិ 

ដ�នៅច្បាុ�យាាៅងនៅហាៅច្បាណាៅ�់ មាៅនុស្រ្តី�ី�ច្បាំនុួនុ��រ

នាៅក្នុ់ថ្លែដលស្រ្តីត្តូវិបាៅនុ�ៅក្នុ់ឱយបំ់នៅ��កាៅរងាៅរនៅ�ៅ

តាៅមិស៊ាាៅនុ�យ៍ប់ូ�ល��នុ�មិួយៗ។ ស៊ាាៅនុ�យ៍ប់ូ�ល�� 

គុឺជាៅជីួរមិុខុរប់�់ស៊ាាៅប័់នុប់ូ�ល�� ដ�នៅច្បា�ុនៅនុ�ជាៅ

មិ�លនៅហ្មត្តុថ្លែដលនៅយើងស្រ្តីត្តូវិកាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�ស្រ្តី�ី�

ប់ថ្លែនុថមិនៅទៀត្ត។

កតាំាាដែ�ល់ជូ�រុញឱ្យយមាានៈកាារឃើស្រជូើស្សស្រសី្ស�បដែនៈិមួឃើទៀតិ 

នៈ�ងក�ចេផី�ចឃើផីើមួច�ឃើ�ាល់ឃើ�ា អាាចចូល់រួមួច�ដែណក

កិ�ងកាារជូ�រុញកមាំា�ងនៃនៈតិួឃើល់ខ្លឹរបស្ស់មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�។ ក�ចេ

ផី�ចឃើផីើមួទាំា�ងឃើនៈះស្រតូិវិបាានៈសាាា�មួន៍ៈថ្នាាជាាស្សកមួីភ្ជាាពុំ

វិិជូើមាានៈមួួយដែ�ល់ឃើកើតិមាានៈដែតិមួីង ឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយ

�មាំាតិតិួឃើល់ខ្លឹ នៈ�ងឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាបុ�គល់�កជាាស្រស្សី�

ដែ�ល់បាានៈទទួល់កាារបណា�ះបណាាាល់ស្រ�ប់ស្រ�ានៈ់ អាាច

ប�ឃើពុំញតិស្រមួូវិកាាររបស្ស់សាាាប័នៈបាានៈ។ យាាាងណាាមួ�ញ 

កិ�ងរយៈឃើពុំល់មួធឺយមួ នៈ�ងយូរ ពុំួកឃើ��ួរដែតិផីល់់នៈូវិ

កាារអភ�វិឌ័ឍជាាយុទធសាាស្រស្សីស្សស្រមាាប់សាាាប័នៈដែ�ល់មាានៈ

ល់កខណៈឃើយនៈឌ័័រកាានៈ់ដែតិទូល់�ទូ�ាយ ស្សស្រមាាប់កាារ

ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ងបណា�ះបណាាាល់។

កាារអនៈុវិតិីល់ែមួួយឃើផសងឃើទៀតិ ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស

មួួយច�នៈួនៈ �ឺកាារអនៈុវិតិីនៈូវិល់កខខ្លឹណឌទទួល់កាារ

ចូល់ឃើរៀនៈជាាបទដ្ឋាាានៈស្សស្រមាាប់ទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី� 

ឃើដ្ឋាាយមួ�នៈមាានៈកូតាំាស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។ តាំាមួស្រទ�ស្សី�ឃើនៈះ 

�ួរដែតិអនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី� ចូល់រួមួស្របកួតិស្របដែជូង

ឃើ�ើ មួី� អាា ច ចូ ល់ ឃើរៀ នៈ ឃើ�ា ប ណឌ� តិយ ស្ស ភ្ជាា បូូ ល់� ស្ស 

ឃើស្រកាាមួល់កខខ្លឹណឌ�ូច�ាា ឃើ�ាកិ�ងកាា រ ស្របកួតិស្របដែជូង

ស្របកបឃើដ្ឋាាយយុតិី�ធឺមួ៌។ ឃើ�ាឃើពុំល់កាារបណា�ះបណាាាល់

របស្ស់ពុំួកឃើ�ចាាប់ឃើផីើមួ ទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី� អាាច

អនៈុ វិ តីិ ឃើដ្ឋាាយខ្លឹះ�នៈឯងឃើ�ើមួី�អភ� វិឌ័ឍកាាយស្សមួីទាំា 

នៈ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំពុំ�ក�ឃើណើតិរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈស្សស្រមាាប់ឃើធឺើើកាារ

វាាយតិនៃមួះ។

កាារបណា�ះបណាាាល់ជាាបនៈីបនាាាប់ �ឺជាា�នៈះ�ះកិ�ង

កាា រ ធ្នាា នាា ឱ្យយ មាា នៈ ក ង ក មំាា� ង បូូ ល់� ស្ស អាា ជូ� ពុំ ដែ� ល់

មាានៈច�ឃើណះ��ង នៈ�ងជូ�នាាញតាំាមួតិស្រមួូវិកាារឃើ�ើមួី�

ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយសាាានៈកាារណ៍ឃើផសងៗដែ�ល់ជូួបស្របទះ។ 

កាារឃើ�ារពុំស្ស�ទធ�មួនៈុស្សស រួមួទាំា�ងស្ស�ទធ�របស្ស់ស្រស្សី�ផង

ដែ�រ �ឺជាាស្សមាាស្សធ្នាាតិុ�៏ស្ស�ខាានៈ់នៃនៈកាារងាាររបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�

ស្រ�ប់រូបដែ�ល់រំពុំ�ងថ្នាានៈ�ងយល់់��ង នៈ�ងអនៈុវិតិីតាំាមួ

បទដ្ឋាាានៈអនៈីរជាាតិ�ខ្លឹពស្ស់ប�ផុតិឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យឃើនៈះ។ កាារ

ស្សមាាាស្សបាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងពុំ�កាារអនៈុវិតិី នៈ�ងក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ�

ស្រប�ងដែស្របងឃើល់ើកទ�កច�តីិជាាឃើស្រចើនៈរបស់្សអាាជាាាធឺរជាាតិ�

ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាមាានៈកាារបណា�ះបណាាាល់ផីល់់ជូូនៈមួន្ត្រីនៈី�។ 

មួន្ត្រីនៈី�មួកពុំ�ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ បាានៈរាាយកាារណ៍ថ្នាា

ក�ចេស្រប�ងដែស្របងនាានាា ក�ពុំុងស្រតិូវិបាានៈឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ើមួី�ផីល់់

កាារបណា�ះបណាាាល់ស្សី�ពុំ�ស្ស�ទធ�មួនៈុស្សស នៈ�ងស្សមួភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័័រ�ល់់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សទាំា�ងអស្ស់ ឃើហើយឃើ�ក�ពុំុង

អ នៈុ វិ តីិ ក ញ្ចេ ប់ ស្ស ស្រមាា ប់ កាា រ ប ណា�ះ ប ណាាា ល់ តាំា មួ

ល់កខណៈបទដ្ឋាាានៈស្រតិ�មួស្រតិូវិទាំា�ងឃើនៈះ៖
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

វិគុគប់ណះ��ប់ណាះៅល�ី����ិទិិមិនុុ�ស នុិង�មិភ្នាៅ�

នៅយនុឌ័័រ មាៅនុលក្នុេណ�ចាៅបំាៅច្បា់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាៅរ

ប់ណះ��ប់ណាះៅលទាៅំងអ�់ នៅហ្មើយវាៅជាៅថ្លែផ្តុក្នុមួិយ

នៃនុនៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយនៃផ្តេក្នុុ�ងរប់�់នៅយើងក្នុុ�ង

កាៅរ�ៅក់្នុប់ញ្ចច�លស្រ្តីប់ធាៅនុប់ទទាៅំងនៅនុ�នៅ�ៅក្នុុ�ងវិគុគ

ប់ណះ��ប់ណាះៅលទាៅំងអ�់(អុក្នុតំ្តណាៅងមិក្នុ��ទ�

ភ្នាាៅក្នុ់ងាៅរផី្តល់នៅ�វាៅប់ណះ��ប់ណាះៅល ប់ូ�ល��ជាៅតិ្ត

ហ្មវ�ល���នុ)។

ប់ញ្ហាាៅ គុឺនៅ�ៅស្រ្តីត្តង់ថាៅឥ��វិនៅនុ� [មិន្ត្រីនុី�]

ជាៅនុ់ខុព�់ មិិនុបាៅនុទទួលកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅល

អំ��នៅយនុឌ័័រ នុិង�ិទិិមិនុុ�សនៅទ។ �ួក្នុនៅគុ

បាៅនុចាៅប់់នៅផ្តីើមិប់ញ្ចច�លស្រ្តីប់ធាៅនុប់ទទាៅំងនៅនុ�

ក្នុុ�ងកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅលថ្លែត្តកាៅល��ឆាំាៅំមុិនុនៅទ 

- ថ្លែត្តក្នុញ្ចចប់់ប់ណះ��ប់ណាះៅលតាៅមិប់ទ�ាៅនុនៅនុ� 

ក្នុំ�ុងស្រ្តីតូ្តវិបាៅនុអនុុវិតី្តនាៅនៅ�លប់ច្បាច�ប់បនុុនៅនុ�។ 

មិិនុថ្លែមិនុទាៅំងអ�់�ាៅ�ុទិថ្លែត្តបាៅនុទទួល[កាៅរ

ប់ណះ��ប់ណាះៅលនៅនាៅ�នៅទ មាៅនុថ្លែត្ត[មិន្ត្រីនុី�]វិ័យនៅក្នុមង

ថ្លែត្តប់ូុនៅណាះៅ�ថ្លែដលទទួលបាៅនុកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅល

ទាៅំងនៅនុ� (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី��ី ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សកមួព�ជាា ឃើយាាងតាំាមួរបាាយកាារណ៍

ចុងឃើស្រកាាយរបស្ស់ CEDAW បទដ្ឋាាានៈស្របតិ�បតិី�កាារ 

នៈ�ងស្រកមួស្ស�ល់ធឺមួ៌ ស្រតិូវិបាានៈអនៈុវិតិីច�ឃើពាាះមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�

ស្ស ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ឃើ�ាជាាឃើទៀងទាំាតិ់ឱ្យយផីល់់ជូ�នៈួយ

បនាាាន់ៈកិ�ងករណ�អ�ឃើពុំើហ�ង�ាទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ។១១០ 

ឃើស្រ�ាពុំ�ឃើនៈះ កាារបណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�ច�ាប់ពាាក់ពុំ័នៈធស្រតិូវិ

បាានៈដ្ឋាាក់បញ្ចេ�ល់កិ�ងកមួីវិិធឺ�ស្ស�ក�ារបស្ស់រាាជូបណឌ�តិយ

ស្សភ្ជាានៈ�របាាល់កមួព�ជាា សាាាប័នៈអិកជូ�នាាញតិុ�ាកាារ 

នៈ�ងកងរាាជូអាាវុិធឺហតិិ។ ស្សមាាជូ�កបូូល់�ស្សយុតីិ�ធឺមួ៌ បាានៈ

ទទួល់កាារបណា�ះបណាាាល់ស្សី�ពុំ�នៈ�តិ� វិិធឺ�ស្របតិ�បតីិ�តាំាមួ

បទដ្ឋាាានៈ ស្សស្រមាាប់មួឃើធឺោាបាាយដែផិកច�ាប់ទាំាក់ទងនៈ�ង

កាារជូួញ�ូរមួនៈុស្សស។១១១

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

 ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
បញ្ចាំាាស្របឈមួមួួយច�នៈួនៈ ស្រតិូវិបាានៈរកឃើ�ើញឃើ�ាកិ�ង

កាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� នៈ�ងឃើ�ាកិ�ង

កាារវិិភ្ជាា�អ�ពុំ�ច�នួៈនៈស្រស្សី�កិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ង

តិ�បន់ៈ ក៏�ូចជាាតិ�ដែណងរបស្ស់ពុំួកឃើ� នៈ�ងវិិស្ស័យដែ�ល់

ពុំួកឃើ�ឃើធឺើើកាារ។

ឃើទាំាះប�ជាាស្រស្សី� ស្រតិូ វិបាានៈឃើ�ទទួល់យកឱ្យយឃើធឺើើកាារងាារ

ជាាមួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតីិច�ាប់ជាាឃើស្រចើនៈទស្សវិតិសរ៍មួកឃើហើយក៏

ឃើដ្ឋាាយ ក៏ឃើល់ី�នៈនៃនៈកាាររីកចឃើស្រមួើនៈទាំាក់ទងនៈ�ង

ច�នៈួនៈស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់ស្រប��កកិ�ងវិិជាាាជូ�វិៈឃើនៈះ ឃើ�ា

មាានៈល់កខណៈភ្ជាាពុំយឺតិ។ ឃើហតុិផល់ស្ស�ខាានៈ់ប�ផុតិ

មួួយដែ�ល់រកឃើ�ើញឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ខ្លឹះ�នៈឯង អាាច

បណាាាល់មួកពុំ�កាារឃើស្របើស្របាាស្ស់ស្របពុំ័នៈធកូតាំា។ កូតាំា

ឃើយនៈឌ័័រឃើស្រចើនៈដែតិស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើស្របើកិ�ងនៈ័យមួ�នៈដែមួនៈជាា

វិធិ្នាានៈកាារពុំ�ឃើស្សស្សបឃើណាាាះអាាស្សនៈិឃើនាាះឃើទ ដែតិឃើ�ឃើស្របើ

វាាជាាបទដ្ឋាាានៈស្សស្រមាាប់ក�ណត់ិស្រ�ប់ស្រ�ងល់ទធភ្ជាាពុំរបស់្ស

ស្រស្សី�កិ�ងកាារទទួល់បាានៈវិិជាាាជូ�វិៈឃើនៈះ។ ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស

ជាាឃើស្រចើនៈ �ូចដែ�ល់បាានៈបងាាាញខាាងឃើល់ើ មួ�នៈខ្លឹើះស្រស្សី�

ដែ�ល់ចាាប់អាារមួីណ៍នៈ�ងអាាជូ�ពុំបូូល់�ស្សឃើ�ើយ។ បូុដែនៈី

ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិស្របពុំ័នៈធកូតាំាដែ�ល់មាានៈស្រសាាប់ឃើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សមួួយច�នៈួនៈ មាានៈដែតិស្រស្សី�មួួយច�នៈួនៈតិូចបូុឃើណាះាះ

ដែ�ល់ឃើ�ទទួល់យកឃើ�ាកិ�ងបណឌ�តិយស្សភ្ជាា ឬមួហាា

វិិទោាល់័យបូូល់�ស្ស។ កាារស្របកួតិស្របដែជូងស្សស្រមាាប់កដែនៈះង

កូតាំា មាានៈកស្រមួ�តិខ្លឹពស្ស់ ឃើហើយមាានៈដែតិអិកដែ�ល់មាានៈ

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំខ្លឹពស់្សប�ផុតិ ឃើទើបស្រប�ងជាាប់។ ជាាក់ដែស្សងី 

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�មាានៈ

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំខ្លឹពស់្ស ឃើហើយពួុំកឃើ�ស្សុទធដែតិឃើ�ាកិ�ងច�ឃើណាាមួ

អិកឃើរៀនៈដែ�ល់ពុំូដែកប� ផុតិឃើ�ា ឃើពុំល់ពុំួកឃើ�ចូល់រួមួ

កងកមាំា�ងបូូល់�ស្ស។ ឃើ�ាស្របឃើទស្សនៃថ្មី ឃើយាាងតាំាមួមួន្ត្រីនៈី�

ជាាន់ៈខ្លឹពស្ស់ មាានៈអិកដ្ឋាាក់ពាាកយជាាស្រស្សី�ច�នៈួនៈ ១២០នាាក់ 

ស្សស្រមាាប់មួុខ្លឹតិ�ដែណងស្ស�ស្សសកមាាាភ�បាាល់នៈ�មួួយៗ (ឃើបើ

ឃើធឺៀបនៈ�ង ៧០កដែនៈះងស្សស្រមាាប់បុរស្ស)។

កាារឃើស្របើស្របាាស្សក់តូាំា ឬច�ណុចឃើ�ា មួ�នៈស្រតិ�មួដែតិឃើ�ើមួី�

បឃើងើើនៈច�នួៈនៈស្រស្សី�បុូឃើណាះាះឃើទ។ អកិតិស្សីមូួតិ�នៃនៈវិិធឺ�សាាស្រស្សី

ដែបបឃើនៈះ បាានៈបងាាាញថ្នាា ក�ឃើណើនៈឃើនៈះនៈ�ងរួមួច�ដែណក

កិ�ងកាារឃើធឺើើពុំ�ពុំ�ធឺកមីួច�ឃើពាាះស្របឃើភទស្រសី្ស�ដែ�ល់ចូល់រួមួ 

កិ� ងកាា របឃើងើើ នៈច�ណាា ប់អាា រ មីួណ៍របស់្សស្រស្សី�ច� ឃើពាាះ

បញ្ចាំាារបស្សស់្រស្សី� នៈ�ងកិ�ងកាារផ្ទាំាស់្សបី�រល់កខណៈឃើយនៈឌ័័រ

របស្សស់ាាាបន័ៈ។ កាារផ្ទាំាស់្សបី�រទាំា�ងឃើនៈះ អាាចឃើកើតិមាានៈ

ឃើ�ាកិ�ងវិិស្សយ័ឃើផសងៗ�ាា �ចូជាាអាាទ�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងល់ទធផល់

នៃនៈឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយឃើយនៈឌ័័រ កាារផ្ទាំាស្សបី់�ររឃើបៀប

ឃើធឺើើជូ�នួៈញ ឬកាារផ្ទាំាស្សបី់�រចល់នាាអ�ណាាចឃើយនៈឌ័័រឃើ�ើមួី�

បឃើងើើនៈឥទធ�ពុំល់របស់្សស្រស្សី�។១១២

ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់ នៈ�ងស្រ�ប់ដែផិកទាំា�ងអស្ស់នៃនៈអងគភ្ជាាពុំ

នាានាា មាានៈបញ្ចាំាាស្របឈមួ ឃើ�ាឃើពុំល់នៈ�យាាយ�ល់់កាារ

ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារជូួល់ នៈ�ងរក�ាទុកកមាំា�ងកាារងាារចស្រមួុះ។ 

វាាជាាកាារពុំ�តិ ជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្សស្រមាាប់កងកមាំា�ងបូូល់�ស្ស

ដែ�ល់ឃើ���ងថ្នាាមាានៈកាារសាាាក់ឃើស្សទើរកិ�ងកាារទទួល់យក

ក�ដែណទស្រមួង់�៏មាានៈខ្លឹះ�មួសាារឃើល់ើឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ

ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ។១១៣ ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិសាាាប័នៈ

អនៈុវិតិីច�ាប់ ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ជាាមួូល់ដ្ឋាាានៈស្រ��ះឃើ�ាកិ�ង

ស្សងគមួ ឃើហើយភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស �ឺជាាមួុខ្លឹមាាតិ់

សាាធ្នាារណៈរបស្ស់រដ្ឋាាាភ�បាាល់ �ូឃើចិះកាារឃើដ្ឋាាះស្រសាាយ

បញ្ចាំាាស្របឈមួឃើនៈះ �ឺជាាឃើរឿងបនាាានៈ់ប�ផុតិ។ សាាាប័នៈ

បូូល់�ស្សមួួយច�នួៈនៈក�ពុុំងដែស្សើងរកកមាំា�ងកាារងាារចស្រមុួះ

បដែនៈិមួឃើទៀតិ តាំាមួរយៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សច�ឃើ�ាល់ឃើ�ា

ស្រកុមួជាាក់�ាក់ នៈ�ងតាំាមួរយៈកាារល់ុបប�បាាតិ់ឧបស្ស�គ

ដែផិករចនាាស្សមួព័នៈធដែ�ល់រាារាា�ងកាាររីកចឃើស្រមួើនៈឃើ�ាកិ�ង

សាាាប័នៈរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។ កាារបឃើងើើនៈកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�

កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ឃើ�ាទូទាំា�ងពុំ�ភពុំឃើ�ាក 

�ឺជាាស្សមាាស្សធ្នាាតិុស្ស�ខាានៈ់មួួយនៃនៈក�ដែណទស្រមួង់សាាាប័នៈ

បូូល់�ស្សឱ្យយកាានៈ់ដែតិទូល់�ទូ�ាយ។ តាំាមួរយៈកាារអនៈុវិតិី

យុទធសាាស្រស្សីកិ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារជូួល់ នៈ�ងកាារ

រក�ាទុកបុ�គល់�កដែបបស្របទ�ស្សស្សកមួី នៈ�ងឃើដ្ឋាាយឃើចតិនាា 

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់អាាចឃើដ្ឋាាះស្រសាាយច�ឃើពាាះឧបស្ស�គ

ទាំា�ងឃើនាាះ អាាចជូ�រុញក�ដែណទស្រមួង់ នៈ�ងអាាចបឃើងើើតិ

វិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំកិ�ងកាារធ្នាានាាថ្នាាកមាំា�ងកាារងាាររបស្ស់ខ្លឹះ�នៈបាានៈ

ឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ង នៈ�ងឃើឆ្លុះះើយតិបកាានៈ់ដែតិស្របឃើស្សើរឃើ�ើងច�ឃើពាាះ

ស្សហ�មួនៈ៍ចស្រមួុះដែ�ល់ខ្លឹះ�នៈបឃើស្រមួើកាារ។១១៤

ឃើ�ាស្របឃើទស្សមួួយច�នៈនួៈកិ�ងតិ�បន់ៈ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�បាានៈ

រាាយកាារណ៍ថ្នាាស្រតូិវិដែតិឃើ�ារពុំតាំាមួល់កខខ្លឹណឌពុំ�ឃើស្សស្ស

បដែនិៈមួឃើទៀតិស្របស្ស�នៈជាាខ្លឹះ�នៈចង់ចាាប់អាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�

ស្ស។ ជាាឧទាំាហរណ ៍ ល់កខខ្លឹណឌទាំា�ងឃើនាាះ រមួួបញ្ចេ�ល់

កាារឃើធឺើើឃើតិស្សសី្រពុំហចីាារី ឬមួ�នៈទាំាន់ៈឃើរៀបកាារឃើ�ាឃើពុំល់

ដ្ឋាាកព់ាាកយស្សុ� នៈ�ង/ឬកិ�ងអ���ងឃើពុំល់ស្ស�ក�ា ឬ

ឃើស្រកាាយឃើពុំល់បញ្ចេប់កាារស្ស�ក�ា។ តិស្រមូួវិកាារទាំា�ងឃើនៈះ 

ឃើមួើល់ឃើ�ា�ូចជាាដែផែកឃើល់ើមួូល់ដ្ឋាាានៈនៃនៈកាារយល់់ឃើ�ើញ

អ�ពុំ�ស្ស�ល់ធឺម៌ួ នៈ�ងទស្សសនៈៈនាានាាអ�ពុំ�តួិនាាទ�របស់្សស្រស្សី�

ឃើ�ាកិ�ងស្សងគមួ។ ល់កខខ្លឹណឌទាំា�ងឃើនៈះមួ�នៈដែមួនៈទាំាក់ទងនៈ�ង

កាារតិស្រមូួវិតាំាមួបទដ្ឋាាានៈ នៈ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំដែ�ល់ឃើ�ក�ណត់ិ

ឃើ�ើមួ �ីឱ្យយស្សមួស្រស្សបស្សស្រមាាប់អាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតីិច�ាប់

ឃើ�ើយ ឃើហើយល់កខខ្លឹណឌទាំា�ងឃើនៈះ�ួរដែតិស្រតូិវិបាានៈដែកដែស្រប។
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

ស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ មាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ខ្លឹះះៗកិ�ងកាារ

រក�ាស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ។១១៥ ឃើ�ើមួី�ដ្ឋាាក់ទ�តាំា�ងកាារងាាររបស់្ស

កងកមាំា�ងបូូល់�ស្សស្រស្សី�រក�ាស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ ឃើ�ស្រតិូវិដែតិមាានៈ

ច� នួៈនៈមួន្ត្រីនៈី�ជាា ស្រស្សី�យាាាងឃើស្រចើនៈដែ�ល់ទទួល់បាានៈកាារ

បណា�ះបណាាាល់ស្រ�ប់ស្រ�ានៈ់ ឃើ�ើមួី�ប�ឃើពុំញតាំាមួ

ល់កខខ្លឹណឌនៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស។ ច�នៈួនៈមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់

មាានៈល់កខណៈទាំាបឃើ�ាថ្នាាាក់ជាាតិ� អាាចជាាឧបស្ស�គ

យាាាងធឺងនៈ់ធឺង រច� ឃើពាាះកាារឃើបីជាាាជាាអនៈីរជាាតិ�កិ�ងកាារ

បឃើងើើនៈច�នៈួនៈស្រស្សី�រក�ាស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ។

កាារបណា�ះបណាាាល់ជាាបនៈីបនាាាប់កិ�ងអាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនីៈ� 

�ឺជាាមួឃើធឺោាបាាយ�៏ស្ស�ខាានៈ់មួួយឃើ�ើមួី�អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញ

ឃើ�ើមួី�ឱ្យយសាាាល់់ច�ាស្ស់អ�ពុំ�កាារអភ�វិឌ័ឍកាាល់ពុំ�ឃើពុំល់ថី្មី�

ៗឃើ�ាកិ�ងវិិស្សយ័ឃើនៈះ ឃើ�ើមួី���ងអ�ពុំ�កាារអនៈវុិតីិល់ែ នៈ�ង

ឃើ�ើមួី�បឃើងើើតិបណាាាញទ�នាាកទ់�នៈងនាានាា។ ខ្លឹណៈ

ឃើពុំល់ដែ�ល់ឱ្យកាាស្សកសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំដែបបឃើនៈះ មួ�នៈ

អាាចជូ�នួៈស្សជូ�នាាញចាា�បាាច់ដែ�ល់ទទួល់បាានៈឃើ�ាឃើពុំល់

ឃើធឺើើកាារ “ឃើ�ាកិ�ងវិិស្សយ័ឃើនៈះ” កាារបណា�ះបណាាាល់�ជឺាា

�ណុតិនៃមួះបដែនិៈមួស្សស្រមាាប់កាារអភ�វិឌ័ឍខ្លឹះ�នៈ នៈ�ងកិ�ងកស្រមួ�តិ

ជាាក�់ាកម់ួយួ ស្សស្រមាាប់កាាររកីចឃើស្រមួើនៈនៃនៈអាាជូ�ពុំ។ 

ឃើដ្ឋាាយសាារធឺនៈធ្នាានៈហ�រញ្ញាវិតិិ�មាានៈក�ណត់ិ ស្របឃើទស្ស

ជាាឃើស្រចើនៈកិ�ងតិ�បន់ៈឃើនៈះពុំ�ងដែផែកឃើល់ើឱ្យកាាស្សកសាាង

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំដែ�ល់ផលី់ឃ់ើដ្ឋាាយនៃ��អូភ�វិឌ័ឍន៍ៈ។ ឱ្យកាាស្ស

ទាំា�ងឃើនៈះឃើស្រចើនៈដែតិស្រតូិវិបាានៈក�ណតិ់ផីល់់ឱ្យយមួន្ត្រីនីៈ�កិ�ងច�នួៈនៈ

តិ�ចតួិចណាាស្ស ់ ឃើហើយពុំកួឃើ�ជាាធឺមីួតាំាស្រតូិវិកាារជូ�នាាញ

ភ្ជាាសាាអងឃ់ើ�ះស្សសាាាតិជ់ូ�នាាញ ឃើហើយកិ�ងករណ�ខ្លឹះះកាារ

បណា�ះបណាាាល់ ស្រតិវូិបាានៈឃើ�ឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ាបរឃើទស្ស។

ល់កខខ្លឹណឌមួួយច�នួៈនៈដែ�ល់ឃើស្សិើស្សុ� ឃើដ្ឋាាយអិកឃើរៀបច�

កាារបណា�ះបណាាាល់ ឃើធឺើើឱ្យយស្រសី្ស�មួ�នៈអាាចចូល់រមួួ

ច�នួៈនៈស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ ក៏

មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់ផងដែ�រកិ�ងកាារប�ឃើពុំញតាំាមួកាារ

ឃើបីជាាាច�តិីថ្នាាាក់ជាាតិ� នៈ�ងអាាចឃើ�ាថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ�

កិ�ងកាារឃើរៀបច�ផីល់់តិួនាាទ�។ �ូចដែ�ល់បាានៈបញ្ចាំាាក់

ខាាងឃើល់ើ ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សជាាឃើស្រចើនៈ ស្រស្សី� នៈ�ងឃើកីងស្រស្ស�

ដែ�ល់រងឃើស្រ�ាះនៃនៈបទឃើល់ីើស្ស ឬមាានៈទ�នាាស្ស់ទាំាក់ទង

នៈ�ងច�ាប់ អាាចឃើស្សិើស្សុ�នៈ�យាាយជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�បាានៈ

ឃើដ្ឋាាយឃើយាាងតាំាមួច�ាប់។ ឃើ�ើមួី�ផីល់់តិួនាាទ�ជូូនៈស្រស្សី�

ឃើ�ាស្រ�ប់ឃើខ្លឹតិីស្រកុងឃើ�ាស្រ�ប់សាាានៈ�យ៍ប�ឃើពុំញភ្ជាារក�ចេ 

នៈ�ងស្រ�ប់ តួិនាាទ�ទាំា�ងអស្ស់ដែ�ល់ឃើ�អាាចនៈ�ងស្រតូិវិកាារ

ស្រស្សី� សាាាប័នៈបូូល់�ស្សជាាតិ�ចាា�បាាច់ស្រតិូវិមាានៈបុ�គល់�ក

យាាាងឃើស្រចើនៈ។ ស្របស្ស�នៈឃើបើមាានៈមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�តិ�ចឃើពុំក 

មួន្ត្រីនៈី�បឃើស្រមួើកាា របចេ�បី និៈអាាចនៈ�ងមាានៈបនៈទ�កឃើស្រចើនៈ។ 

រដ្ឋាាាភ�បាាល់ ឬសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ អាាចពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញ

នៈូ វិ វិិ សាា ល់ ភ្ជាា ពុំ ដែ� ល់ ពុំួ ក ឃើ� អាា ច ប� ឃើពុំ ញ ទ� នួៈ ល់

ខ្លឹុស្សស្រតិូវិ នៈ�ងកាាតិពុំើក�ចេតាំាមួល់កខនៈី�កៈរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈច�ឃើពាាះ

ជូនៈស្សងស័យ នៈ�ងអិកជាាប់�ុ�ជាាស្រស្សី� ឬស្រស្សី�ដែ�ល់ក�ពុំុង

ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ឃាាតិ់ខ្លឹះ�នៈ។

ឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចរបស្ស់ ស្រកុមួ ស្រប�ក�ាស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹរបស្ស់

អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ស្សី�ពុំ� ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ង

ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ បាានៈអ�ពាាវិនាាវិឱ្យយមាានៈតិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ

ស្របឃើស្សើរជាាងមួុនៈឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ នៈ�ងឱ្យយ

មាានៈកាា រ ឃើកើនៈឃើ�ើងនៈូ វិច� នួៈនៈអិករក�ាស្សនីៈ�ភ្ជាាពុំជាា

ស្រស្សី�ឱ្យយកាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈ។ មាានៈកាារជូ�រុញយាាាងខាំា�ងកាំា

ពុំ�ស្ស�ណាាក់អងគកាា រស្សហស្របជាាជាាតិ� ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាឱ្យយ

មាានៈតិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ស្របឃើស្សើ រជាាងមួុនៈពុំ�បណាាា

ស្របឃើទស្សដែ�ល់ចូល់រួមួច� ដែណកកិ�ងកងកមាំា�ងបូូល់�

ស្សរក�ាស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ។ ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់

អាាសាាានៈ ឃើល់ើកដែល់ងដែតិសាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយ

កាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅល

ជាៅប់នុីប់នាាៅប់់ក្នុុ�ង

អាៅជី��ជាៅមិន្ត្រីនុី� គុឺជាៅ

មិនៅធីោៅបាៅយដ៏�ំខាៅនុ់

មួិយនៅដើមិប�អ�ិវិឌ័ឍ

ជីំនាៅ�នៅដើមិប�ឱយស៊ាាៅល់

ច្បាាៅ�់អំ��កាៅរអ�ិវិឌ័ឍ

កាៅល��នៅ�ល�ម�ៗ

នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិ�័យនៅនុ� 

នៅដើមិប�ដឹងអំ��កាៅរអនុុវិតី្ត

លអ នុិងនៅដើមិប�ប់នៅងើើត្ត

ប់ណាះៅ�ទំនាៅក់្នុទំនុង

នាៅនាៅ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

វិ�គស្ស�ក�ាទាំា�ងឃើនាាះបាានៈ។ ជាាឧទាំាហរណ ៍ ឃើយាាងតាំាមួ

ឃើ�ាល់កាារណ៍ដែណនាា�របស្ស់រដ្ឋាាាភ�បាាល់ឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ស្រពុុំយឃើណ មួន្ត្រីនីៈ�រដ្ឋាាាភ�បាាល់ មួ�នៈស្រតូិវិបាានៈអនុៈញ្ញាាាតិឱ្យយឃើធឺើើ

��ឃើណើរដែតិមាាាកឯ់ងឃើទ ឃើហើយបរុស្ស នៈ�ងស្រសី្ស�ដែ�ល់មួ�នៈ

ជាាបទ់ាំាកទ់ងអើ�នៈ�ង�ាា មួ�នៈអាាចឃើធឺើើ��ឃើណើរជាាមួួយ�ាា

បាានៈឃើទ។១១៦ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ពុំ�ររូបមួកពុំ�ស្របឃើទស្សស្រពុុំយឃើណ

ដែ�ល់ស្រតិវូិបាានៈស្សមាាាស្សឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈ

រាាយកាារណថ៍្នាា ស្រស្សី�ស្រតូិវិដែតិឃើធឺើើកាារជាា�ជូាានៈ�ចេ។ ឃើនៈះ

មាានៈផល់ជូះឃើល់ើឱ្យកាាស្សបណា�ះបណាាាល់អនៈី រជាាតិ� 

ពុំ�ឃើស្រពាាះស្រស្សី�អាាចឃើធឺើើ��ឃើណើរឃើ�ាបាានៈ លុ់ះស្រតាំាដែតិអមួ

ឃើដ្ឋាាយស្រស្សី�មាាាកឃ់ើទៀតិ។ ឃើហតិ�ុឃូើចិះឃើហើយ ឃើ�ាឃើពុំល់

ដែ�ល់មាានៈកដែនៈះងបណា�ះបណាាាល់ដែតិមួួយ ឬពុំ�រកដែនៈះង 

ស្រស្សី�ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើមួើល់រំល់ងជាាញ�កញាាប់ ឃើស្រពាាះពុំកួឃើ�

មួ�នៈអាាចឃើធឺើើ��ឃើណើរជាាមួួយមួ�តីិរួមួកាារងាារស្របុស្សៗបាានៈ

ឃើ�ើយ។

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើផសងឃើទៀតិ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រសី្ស�ស្រតូិវិបាានៈឃើ�

រាាយកាារណថ៍្នាា ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើមួើល់រលំ់ងស្សស្រមាាប់

កាារចលូ់រមួួកិ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់ ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិ

ច�ឃើណះ��ងភ្ជាាសាាអងឃ់ើ�ះស្សរបស្សព់ុំកួឃើ�ឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិ។ 

ទ�ប�ផុតិឃើដ្ឋាាយសាារស្រស្សី� ឃើ�ាដែតិមាានៈទ�នួៈល់ខ្លឹសុ្សស្រតិវូិ

ចមួីងកិ�ងភ្ជាារក�ចេដែថ្មីរក�ាស្រ�ួសាារ នៈ�ងកាារឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈ វាា

កាានៈដ់ែតិពុំ�បាាកស្សស្រមាាប់ពុំកួឃើ�ឃើ�ាឃើពុំល់ឃើ�ាឆាំាាយពុំ�ផទះ ឬ

កិ�ងកាារឃើធឺើើ��ឃើណើរឃើ�ាឃើស្រ�ាស្របឃើទស្សខ្លឹះ�នៈកិ�ងរយៈឃើពុំល់

យូរ។ កងើះខាាតិកាារបណា�ះបណាាាល់ជូ�នាាញ នៈ�ងឱ្យកាាស្ស

កិ�ងកាារបឃើងើើតិបណាាាញ បាានៈឃើធឺើើឱ្យយមាានៈ�មំាាតិស្សមួតិិភ្ជាាពុំ

ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�។ នៃ��ូអភ�វិឌ័ឍន៍ៈ�រួដែតិពុំ�ចាារណាាឃើល់ើ

ធ្នាាតិផុស�ទាំា�ងឃើនៈះ ឃើ�ាឃើពុំល់ឃើរៀបច�កាារបណា�ះបណាាាល់ 

ឃើហើយ�រួធ្នាានាានៈវូិល់កខខ្លឹណឌចាា�បាាចស់្សស្រមាាប់កាារចូល់រមួួ

ឃើស្សីើភ្ជាាពុំ�ាារវាាងបុរស្ស នៈ�ងស្រសី្ស�។

កាារបណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�ស្ស�ទធ�មួនុៈស្សស នៈ�ងស្សមួភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័រ័ មួ�នៈបាានៈស្រតូិវិបាានៈផីល់ឱ់្យយជាាល់កខណៈ

ស្របព័ុំនៈធឃើទ។ ឃើល់ើកដែល់ងដែតិមួន្ត្រីនីៈ�ដែ�ល់មួកពុំ�ស្របឃើទស្ស

ឥណឌ�ឃើណស្សុ� នៈ�ងហើ�ល់�ពុំ�នៈ មួន្ត្រីនីៈ�ដែ�ល់បាានៈចលូ់រមួួ

កិ�ងស្សមាាាស្សនៈ ៍ បាានៈរាាយកាារណថ៍្នាា ពុំកួឃើ�មួ�នៈបាានៈ

ចូល់រួមួកិ�ងក�ចេ ផី�ចឃើផីើមួបណា�ះបណាាាល់ដែបបឃើនៈះ

ឃើទ។ ឃើ�ាកិ�ងកាារស្សមាាាស្សខ្លឹះះ មួន្ត្រីនីៈ�មួកពុំ�ស្របឃើទស្ស

មួួយច�នួៈនៈ បាានៈពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�វិ�គបណា�ះបណាាាល់

ដែ� ល់ រួ មួ មាា នៈ ស្រប ធ្នាា នៈ ប ទ ដែ� ល់ អាា ច ឆ្លុះះ�ះ ប ញ្ចាំំា� ង ពុំ�

ឃើ�ាល់កាារណស៍្ស�ទធ�មួនុៈស្សស បូដុែនីៈ�ឺជាាស្សមាាស្សធ្នាាតុិ

ឃើ�ាកិ�ងស្រកបខ្លឹណឌនៃនៈវិ�គស្ស�ក�ា នៈ�ងក�ចេផី�ចឃើផីើមួកសាាង

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំឃើផសងឃើទៀតិ។ ឃើស្រ�ាពុំ�កាារអនៈវុិតីិទាំា�ងឃើនៈះ 

កាា របណា�ះបណាាាល់យាាាងស្សុ�ជូ ឃើស្រ�ា ឃើ�ាកិ� ងកស្រមួ�តិ

ចលូ់ឃើរៀនៈ��បូង នៈ�ងកិ�ងអាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនីៈ� កអ៏ាាចនៈ�ងមាានៈ

សាារស្របឃើយាាជូនៈដ៍ែ�រ។ សាាាបន័ៈអនុៈវិតីិច�ាប់�រួដែតិចូល់រមួួ

កិ�ងកាារផីល់ក់ាារកាារពាារស្ស�ទធ�មួនុៈស្សសទាំា�ងអស្ស ់ ឃើហើយ

�ល់ទ់�បញ្ចេបព់ុំកួឃើ�ស្រតូិវិដែតិសាាាល់ ់ នៈ�ងអនៈវុិតីិស្រ�ប់ឃើពុំល់

នៈវូិបទដ្ឋាាានៈស្ស�ទធ�មួនុៈស្សសកិ�ងកស្រមួ�តិខ្លឹពស្សប់�ផុតិ។

ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់បូូល់�ស្ស មាានៈតិួនាាទ�ឃើឆ្លុះះើយតិបឃើ�ានៈ�ង

មួ នុៈ ស្សស ដែ� ល់ មាា នៈ ប ញ្ចាំាា ស្សុ ខ្លឹ ភ្ជាា ពុំ ផះ� វិ ច� តីិ ឃើ�ា កិ� ង

ស្សហ�មួន៍ៈ ឃើ�មួ�នៈស្សូវិយកច�តិីទុកដ្ឋាាក់ច�ឃើពាាះ

សុ្សខ្លឹភ្ជាាពុំផះ�វិច�តិីរបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សឃើទ រហូតិ�ល់់

ឃើពុំល់ថ្មីី�ៗឃើនៈះ។ ឃើដ្ឋាាយឃើហតិុផល់មួួយដែផិក ច�ណុច

ឃើនៈះ ឃើដ្ឋាាយសាារកាារមួ�នៈបងាាាញនៈូវិអាាកបីក�រិយាាចង់

ដែស្សើងរកជូ�នួៈយដែផិកស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំឃើ�ាកិ�ងវិបីធឺម៌ួកាារងាារ

ដែ�ល់ស្រ�ប់ស្រ�ងឃើដ្ឋាាយបុរស្ស។១១៧ កិ�ងអ���ងឃើពុំល់

ពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់ជាាមួួយបូូល់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈឃើ�ា

តិ�បនៈ់ស្សើយ័តិបាាងសាាមួូូរុូ នៃនៈមួូូស្សះ�មួមួ�នៈដ្ឋាាណាាវិ 

កាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្រកុមួ បាានៈបងាាាញពុំ�សាារៈស្ស�ខាានៈ់នៃនៈ
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

កាារបណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�ស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំផះ�វិច�តីិដែ�ល់អាាចផីល់់

ផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍�ល់់មួន្ត្រីនីៈ� នៈ�ងជូនៈរងឃើស្រ�ាះទាំា�ងពុំ�រ។ 

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�មាាាក់ បាានៈស្សឃើងខបពុំ���នៈ�តិនាានាារបស្ស់

ស្សហឃើស្សវិិករបស្ស់�ាតិ់�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

នៅយើងគុរួថ្លែត្តមាៅនុកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅលថ្លែផ្តកុ្នុច្បាតីិ្តស៊ាៅស្រ្តី�ី

�ស្រ្តីមាៅប់់ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងកាៅរនៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយ�ំណុនំៅរឿងអនំៅ�ើ

ហ្មងិាៅនៅលើស្រ្តី�ី�។ នៅ�លនៅយើងស្រ្តីត្ត�ប់់នៅ�ៅផ្តេ�វិិ� 

នៅ�លខុែ�នៅយើងអាៅច្បាមាៅនុអាៅរមិមណ៍ត្តប់់ស្រ្តីប់មិល់នៅស្រ្តីពាៅ�

នៅយើងគុតិ្ត��កាៅរស្រ្តី�យួបាៅរមិភនាៅនាៅរប់�់ជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ�។ 

ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើនៅយើងនៅរៀនុអ�ំ�ប់ញ្ហាាៅ�ខុុមុាៅលភ្នាៅ� វាៅ

គុជឺាៅកាៅរលអ�ស្រ្តីមាៅប់់នៅយើង នៅហ្មើយនៅយើងក្នុអ៏ាៅច្បា

ប់ញ្ចូ�នុនៅមិនៅរៀនុប់នុនីៅ�ៅជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ�ថ្លែដលនៅយើង

បាៅនុនៅ�ើ�ផ្តងថ្លែដរ។

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់បាានៈចូល់រួមួកិ�ងកាារពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់

ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ ដែតិងដែតិឃើធឺើើកាារឃើ�ាកិ�ង

តិុកាារពាារកុមាារ នៈ�ងស្រស្សី�។ កាារបណា�ះបណាាាល់

ដែផិកច�តិីសាាស្រស្សី នៈ�ងស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំផះ�វិច�តិី អាាចផីល់់អតិិ

ស្របឃើយាាជូនៈ៍ច�ឃើពាាះទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ដែ�ល់ឃើធឺើើកាារឃើ�ា

ជូួរមួុខ្លឹ នៈ�ងដែ�ល់មាានៈមួុខ្លឹងាារដែផិកឃើស្សី�បអឃើងើតិ។

 ៧.៣. កាៅរផ្តីល់ត្តួនាៅទ�
មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ច�នួៈនៈ ១៨៤រូប ដែ�ល់បាានៈចលូ់រមួួកិ�ង

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ដ្ឋាាក់ឱ្យយប�ឃើពុំញតួិនាាទ�ឃើ�ា

ដែផិកជូ�នាាញឃើផសងៗ�ាា រាាបច់ាាបព់ុំ�ស្រកុមួអងគរកស នៈ�ង

កាារពាារផ្ទាាាល់ខ់្លឹះ�នៈ រហូតិ�ល់ជ់ូ�នាាញកិ�ងកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ

ឃើល់ើបទឃើល់ីើស្សឃើល់ើស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារ ឬបទឃើល់ីើស្ស

បរិសាាានៈ �ល់មុ់ួខ្លឹតិ�ដែណងដែផិករ�ឋបាាល់ឃើ�ាកិ�ង

អងគភ្ជាាពុំ នៈ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈធឺនៈធ្នាានៈមួនុៈស្សស ឬហ�រញ្ញាវិតិិ� 

នៈ�ងរហូតិឃើ�ា�ល់់ក�ចេកាារទ�នាាក់ទ�នៈងសាាធ្នាារណៈ 

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងច�ាប់។ មួន្ត្រីនីៈ�ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈបាានៈ

ក�ពុុំងឃើធឺើើកាារឃើ�ាកិ�ងដែផិករ�ឋបាាល់ ឬឃើ�ាកិ�ងកាារយិាាល់យ័ 

ឃើទាំាះជាាយាាាងណាាក៏ឃើដ្ឋាាយ មាានៈមួន្ត្រីនីៈ�តិ�ចណាាស្សដ់ែ�ល់

មាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈចលូ់រមួួកិ�ងកាារងាារស្របតិ�បតីិ�កាារ ឬ

ឃើធឺើើកាារឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យដែ�ល់ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ចាាតិ់ទុកថ្នាាជាា

កាារងាាររក�ាស្សណាាាបធ់្នាាាប ់ “ស្សិ�ល់” �ចូជាាកាារស្រ�ប់ស្រ�ង

បទឃើល់ីើស្សជាាឃើ�ើមួ។ យាាាងណាាមួ�ញ មាានៈឧទាំាហរណ៍

ជាាឃើស្រចើនៈទាំាក់ទងនៈ�ងកាារណ៍ដែ�ល់បូលូ់�ស្សជាាស្រស្សី� បាានៈ

ចូល់រួមួច�ដែណកយាាាងស្ស�ខាាន់ៈឃើ�ាកិ�ងឃើបស្សកកមីួរក�ា

ស្សណាាាប់ធ្នាាាប ់ ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់ពុំកួឃើ�ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ដ្ឋាាក់

ទ�តាំា�ងប�ឃើពុំញតួិនាាទ�កាានៈដ់ែតិទូល់�ទូ�ាយ។

មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�មិិនុស្រ្តីត្តឹមិថ្លែត្ត

មាៅនុវិតី្តមាៅនុនៅ�ៅក្នុុ�ង

ក្នុងក្នុមាំៅំងនាៅនាៅនៅទ 

�ួក្នុនៅគុថ្លែ�មិទាៅំងមាៅនុ

វិត្តីមាៅនុនៅលច្បានៅធាំៅក្នុុ�ង

កាៅរងាៅរស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តិីកាៅរផ្តង

ថ្លែដរ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

មួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�ស្សជាាស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្សជាាឃើស្រចើនៈដែ�ល់បាានៈឃើ�ាកិ�ង

កងកមាំា�ងបូូល់�ស្សអស្សរ់យៈឃើពុំល់ជាាង ២០ឆាំាា� ឬ 

៣០ឆាំាា� បាានៈពុំនៈយល់អ់�ពុំ�កាារផ្ទាំាស់្សបី�រជាាឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ង

រយៈឃើពុំល់បុូនាាានៈទស្សវិតិសរ៍កនៈះងមួកឃើនៈះ។ កាាល់ពុំ�ប�

ទស្សវិតិសរ៍មួនុៈ ឃើ�កស្រមួឃើ�ើញមាានៈមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ណាាស្ស ់ដែតិ

ឥ��វិឃើនៈះឃើ�ឃើ�ើញមាានៈស្រស្សី�កាានៈដ់ែតិឃើស្រចើនៈឃើ�ើងៗ។ មួន្ត្រីនីៈ�

ជាាស្រស្សី�មួ�នៈស្រតិ�មួដែតិមាានៈវិតីិមាានៈឃើ�ាកិ�ងកងកមំាា�ងនាានាា

ឃើទ ពុំកួឃើ�ដែថ្មីមួទាំា�ងមាានៈវិតីិមាានៈឃើល់ចឃើធ្នាំាកិ�ងកាារងាារ

ស្របតិ�បតិ�កីាារផងដែ�រ ឃើហើយពុំកួឃើ� ស្រតូិវិបាានៈផីល់ឱ់្យកាាស្ស

ឱ្យយអនុៈវិតីិ “កាារងាាររបស់្សបរុស្ស” ជាាទូឃើ�ា �ចូជាាមួន្ត្រីនីៈ�

បងើប់ខ្លឹះ�នៈ ឬជាាមួន្ត្រីនីៈ�ឃើស្សី�បអឃើងើតិជាាឃើ�ើមួ៖

នៅ�ៅក្នុុ�ងអងគភ្នាៅ�ស្រ្តីប់ត្តបិ់ត្តីកិាៅរ ខុំ�ជំាៅស្រ្តី�ី�ថ្លែត្តមាាៅក់្នុគុត្ត់

នៅ�ៅកុ្នុ�ងស្រ្តីក្នុមុិរប់�់ខុំ�។ំ ជាៅកាៅរ�តិ្ត វាៅគុជឺាៅប់នុេ�ក្នុមិយួ។ 

នៅ�លខុែ� �កួ្នុនៅគុគុតិ្តថាៅស្រ្តី�ី�អាៅច្បានៅធីវើច្បាណំចុ្បានៅនុ�

បាៅនុ នៅហ្មើយមិិនុអាៅច្បានៅធីវើនៅនាៅ�បាៅនុនៅទ។ នៅហ្មើយ

នៅ�លខុែ� �កួ្នុនៅគុគុតិ្តនៅ�ៅដលន់ៅរឿង�នុី�ុិខុ 

[រប់�់មិតិ្តរីមួិកាៅរងាៅរជាៅស្រ្តី�ី�រប់�់�កួ្នុនៅគុគុជឺាៅប់នុេ�ក្នុ

មួិយ]។ ខំុ�គំុជឺាៅអកុ្នុ�ស្រ្តីមិប់�ស្រ្តីមួិលថ្លែដលទទលួ

បាៅនុកាៅរប់ណះ��ប់ណាះៅលក្នុុ�ងកាៅរចាៅប់់ចំ្បាណាៅត់្ត

ខាាៅងំ។ ខុំ�នំៅធីវើកាៅរទាៅក្នុទ់ងនុងឹកាៅរចាៅប់់ជីរំតិ្ត នុងិនៅរឿង

នៅផ្តសងនៅទៀត្ត (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើនៅយើង ស្រ្តីតូ្តវិនៅធីវើកាៅរនៅលើប់ទនៅលមើ�

ផ្តែ�វិនៅ�ទ - អុក្នុរក្នុ�ុ�ផ្តែ�វិនៅ�ទ - មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�អាៅច្បា

ជួីយបាៅនុនៅស្រ្តីច្បាើនុជាៅមិួយកាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត។ មិន្ត្រីនុី�

ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�ខុែ� នៅធីវើកាៅរ�មាាៅត្ត់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្តេ�ប់នុ

រហ្ម�ត្តដល់ ៦ថ្លែខុឯនៅណាៅ� (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�

នៅវិៀត្តណាៅមិ)។

បនាាាប់ពុំ�បាានៈបញ្ចេប់កាារបណា�ះបណាាាល់ស្របកបឃើដ្ឋាាយ

ឃើជាា�ជូ័យ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សស្រតិូវិបាានៈឃើ�ដ្ឋាាក់ឱ្យយ

ប�ឃើពុំញកាារងាារឃើ�ាតាំាមួអងគភ្ជាាពុំ នៈ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈនាានាា

ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។ កាារដែតិងតាំា�ង��បូងមាានៈ

សាារៈស្ស�ខាានៈ់ណាាស្ស់ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី� ពុំ�ឃើស្រពាាះទ�ភ្ជាាាក់ងាារ

មួួយច�នួៈនៈបាានៈដ្ឋាាក់មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងអស្ស់ឱ្យយប�ឃើពុំញតួិនាាទ�

ជូួរមួុខ្លឹឃើ�ើមួី�ឱ្យយទទួល់បាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈកិ�ងនាាមួជាាមួ

ន្ត្រីនៈី�ជូួរមួុខ្លឹទូឃើ�ា ខ្លឹណៈដែ�ល់ទ�ភ្ជាាាក់ងាារឃើផសងឃើទៀតិ

ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើជូ�នាាញកាារបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងកាារផីល់់

តិួនាាទ�ច�ជូ�នាាញ។ ជូ�ហាានៈឃើនៈះមាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់

ជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្សស្រមាាប់ស្រសី្ស� ពុំ�ឃើស្រពាាះស្របស្ស�នៈឃើបើពួុំកឃើ�ស្រតូិវិ

បាានៈឃើ�ចាាតិ់តាំា�ងឱ្យយមាានៈមួុខ្លឹងាារដែផិករ�ឋបាាល់ វាាអាាច

ពុំ�បាាកកិ�ងកាារឃើធឺើើពុំ�ពុំ�ធឺកមួីឃើ�ាឃើពុំល់ឃើស្រកាាយកិ�ងអាាជូ�ពុំ

របស្ស់ពុំួកឃើ�។ ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់ស្រស្សី�មួួយច�នៈួនៈឃើស្រជូើស្ស

យកតិួនាាទ�ដែបបឃើនៈះ ឃើ�ើមួី�ឱ្យយខ្លឹះ�នៈមាានៈតិុល់យភ្ជាាពុំកិ�ង

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

កាារទទួល់ខ្លឹុស្សស្រតិូវិកិ�ងស្រ�ួសាារ វាាអាាចជាាបញ្ចាំាា

ស្របឈមួស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ដែ�ល់ចង់បនីៈមុួខ្លឹងាារដែផិកស្របតិ�

បតិ�ីកាារដែ�ល់ឃើស្រកាាយមួកឃើ�អាាច��តិថ្នាាស្សិ�តិឃើ�ា

ឃើស្រ�ាបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័ររបស្ស់ពុំួកឃើ�។

ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សជាាឃើស្រចើនៈ�ូចជាាស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ 

កាារ�ា� ស្រទយាាាងស្សកមីួពុំ�ថ្នាាាក់ ស្រ�ប់ស្រ�ងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់

ប�ផុតិហាាក់�ូចជាាកតាំាា�៏ស្ស�ខាាន់ៈដែ�ល់រួមួច�ដែណក

�ល់់កាារដ្ឋាាក់តួិនាាទ�ឱ្យយបាានៈកាាន់ៈដែតិទូល់�ទូ�ាយ

ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។ ស្សូមួឃើមួើល់ស្របអប់ ៤។ ជាាឧទាំាហរណ៍ 

ឃើមួបញ្ចាំាាកាារបូូល់�ស្ស ឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ� Debold 

Sinas បាានៈរាាយកាារណ៍ថ្នាា៖

ដប់ស់្រ្តីបាៅំ នៅ�ៅ ២០ភ្នាៅគុរយនៃនុក្នុងក្នុមាំៅំង

រប់�់នៅយើង គឺុជាៅស្រ្តី�ី�។ នៅហ្មតុ្តអវ�បាៅនុជាៅមិនិុ

ឱយ�ួក្នុនៅគុនៅធីវើកាៅរក្នុុ�ងកាៅរងាៅរស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តីិកាៅរ? 

នៅហ្មតុ្តអវ�បាៅនុជាៅស្រ្តីតូ្តវិទុក្នុឱយ�ួក្នុនៅគុនៅធីវើកាៅរនៅ�ៅ

ថ្លែត្តថ្លែផ្តុក្នុ[រដឋបាៅល] នៅ�ៅនៅ�លថ្លែដល�ួក្នុនៅគុ 

អាៅច្បាប់ំនៅ��កាៅរងាៅរថ្លែផ្តុក្នុស្រ្តីប់តិ្តប់ត្តីិកាៅរបាៅនុ 

នៅ�ៅយស្រ្តីប់ក្នុួត្តស្រ្តីប់ថ្លែជីងជាៅមិួយនៃដគុ�ជាៅបុ់រ�

រប់�់�ួក្នុនៅគុ? នៅហ្មើយខុំ�ំដឹងថាៅ�ួក្នុនៅគុអាៅច្បានៅធីវើ

បាៅនុ។១១៨
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

ស្រ្តីប់អប់់ ៤៖ 
ក្នុរណ��ិក្នុាៅរប់�់ស៊ាាៅនុ�យ៍ប់ូ�ល��ស្រ្តី�ី��ុទិ
ដំប់�ងប់ងអ�់នៅ�ៅ Maria នៅខុតី្ត�ុ�គុវ�ច័្បារ 
ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ១១៩

 
ឃើ�ាដែខ្លឹកកើដ្ឋាា ឆាំាា�២០១៩ សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្សឃើ�ា Maria 

ដែ�ល់មាានៈទ�តាំា�ងស្សិ�តិឃើ�ាឃើល់ើឃើកាាះនៃនៈឃើខ្លឹតិីស្សុ��ើ�ច័រ ស្រតិូវិ

បាានៈឃើ�ក�ណតិ់ថ្នាា ជាាសាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្សដែ�ល់បឃើស្រមួើកាារ

ឃើដ្ឋាាយស្រស្សី�ស្សុទធ��បូងឃើ�នៃនៈបូូល់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈ។ 

ស្សុ��ើ�ច័រ �ឺជាាឃើកាាះដែ�ល់មាានៈស្សនៈី�ភ្ជាាពុំឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ 

Visayas ភ្ជាា�កណាាាល់នៃនៈស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ។ វាាជាា

ទ�ស្សឃើ�ាឃើទស្សចរណ៍�៏មាានៈស្របជាាស្រប�យភ្ជាាពុំ។ រាាល់់

កមួវីិិធឺ�សាាកល់ីងរបស្ស់ស្រស្សី�សុ្សទធ ស្រតិូវិបាានៈបឃើងើើតិឃើ�ើង

ឃើ�ើមួី�ឃើល់ើកកមួពស់្សកាារផីល់ភ់្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រស្សី� នៈ�ង

ជាាឱ្យកាាស្សស្សស្រមាាប់ស្រសី្ស�ឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈជូ�នាាញយុទធសាាស្រស្ស ី

នៈ�ងស្របតិ�បតិី�កាាររបស់្សខ្លឹះ�នៈ។ តាំាមួវិិធឺ�ឃើនៈះ ក�ចេផី�ចឃើផីើមួ

ឃើនៈះមាានៈល់កខណៈខ្លឹុស្ស�ាាពុំ� “សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្សរបស្ស់

ស្រសី្ស�” ឬ“ តិុរបស្ស់ស្រស្សី�” ដែ�ល់ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើកាារផីល់់តិួនាាទ�

របស្ស់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� ឃើ�ើមួី�ពុំស្រង�ងកាារឃើឆ្លុះះើយតិបស្សស្រមាាប់

ស្រសី្ស� នៈ�ងកុមាារ នៈ�ងច�ឃើពាាះបទឃើល់ីើស្សទាំាក់ទងនៈ�ង

ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងផះ�វិឃើភទ។១២០

ស្រសី្ស�មាានៈច�នួៈនៈ ៣១ភ្ជាា�រយនៃនៈមួន្ត្រីនីៈ�ឃើ�ាកិ�ងឃើខ្លឹតីិស្សុ��ើ�ចរ័ 

ឬ ៨២នាាកកិ់�ងច�ឃើណាាមួមួន្ត្រីនីៈ�ស្សរបុ ២៦៦នាាក់ឃើ�ាកិ�ង

ឃើខ្លឹតិឃីើនៈះ។១២១ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ច�នួៈនៈ ២៨នាាក់ បាានៈឃើធឺើើកាារឃើ�ា

សាាានៈ�យប៍ូលូ់�ស្ស Maria ដែ�ល់ជាាសាាានៈ�យប៍ូលូ់�ស្សមួួយកិ�ង

ច�ឃើណាាមួសាាានៈ�យប៍ូលូ់�ស្សច�នៈនួៈ ៦ ឃើ�ាឃើល់ើឃើកាាះឃើនៈះ ដែ�ល់

បឃើស្រមួើស្របជាាជូនៈស្សរុបច�នួៈនៈ ៩៥,០០០នាាក់។១២២

ចាាប់តាំា�ងពុំ�កាារចាាប់ឃើផីើមួនៃនៈ��នៈ�តិនៃនៈកាារបឃើស្រមួើកាារ

ឃើដ្ឋាាយបុ�គល់�កស្រសី្ស�ស្សុទធ សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្ស Maria បាានៈ

ឈរឃើ�ាល់�ដ្ឋាាប់ទ�១ កិ�ងច�ឃើណាាមួសាាានៈ�យ៍កិ�ងស្រស្សុក

ច�នួៈនៈ ៦ ឃើដ្ឋាាយដែផែកឃើល់ើវិិធ្នាានៈកាារប�ឃើពុំញកាារងាារ

ស្ស�ខាានៈ់ៗមួួយច�នៈួនៈ។១២៣ ជាាក់ដែស្សីង វាាបាានៈឃើធឺើើឱ្យយ

មាានៈកាារចាាប់ខ្លឹះ�នៈជាាឃើស្រចើនៈប�ផុតិ ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើភទនៃនៈកាារ

ឃើនៈសាាទខ្លឹុស្សច�ាប់ ដែល់ីងស្សុ�ស្សងខ្លឹុស្សច�ាប់ នៈ�ងកាារ

កាាប់ឃើឈើខ្លឹុស្សច�ាប់។១២៤ ស្សងិកាារបូូល់�ស្សឃើខ្លឹតិី បាានៈ

ឃើកាាតិស្សរឃើស្សើរ�ល់់សាាានៈ�យ៍ស្រសី្ស�ស្សុទធឃើនៈះ ដែ�ល់បាានៈ

អនុៈវិតីិច�ាប់ស្សី�ពុំ�ស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំចរាាចរណ៍បាានៈមឺុួងមាាាតិ់

ជាាងសាាានៈ�យ៍ចស្រមុួះឃើភទឃើផសងឃើទៀតិដែ�ល់មាានៈបុរស្ស

ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ ជាាឧទាំាហរណ៍ តាំាមួរយៈកាារផ្ទាាកពុំ�នៈ័យ

ច�ឃើពាាះអិកជូ�ះមួូូតិូមួ�នៈពាាក់មួួកស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំជាាឃើ�ើមួ។

នាាយបូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ដែ�ល់��កនាា�សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្សស្រសី្ស�សុ្សទធ 

បាានៈមាានៈស្របសាាស្សនៈ៍ថ្នាា ��នៈ�តិឃើនៈះបាានៈបងាាាញថ្នាា ស្រស្សី�

មាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំឃើស្សីើ�ាា�ូចបុរស្សកិ�ងកាារប�ឃើពុំញភ្ជាារក�ចេ

ស្របតិ�បតិី�កាារ ឃើហើយវាា “ពុំ�តិជាាបាានៈពុំស្រង�ង�ល់់កាារផីល់់

ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រសី្ស�”។១២៥

ឃើទាំាះប�ជាាមាានៈស្សមួ�ទធផល់នាានាារបស់្សមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ក៏ឃើដ្ឋាាយ 

ក៏នាាយបូូល់�ស្សរូបឃើនៈះ បាានៈឃើរៀបរាាប់អ�ពុំ�បញ្ចាំាាស្របឈមួ

មួួយច�នួៈនៈនៃនៈ��នៈ�តិរបស្ស់សាាានៈ�យ៍ស្រស្សី�ស្សុទធឃើនៈះផងដែ�រ។ 

បញ្ចាំាាស្របឈមួទាំា�ងឃើនាាះ រួមួមាានៈ៖

• មួន្ត្រីនៈី�ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ បាានៈឃើរៀបកាាររួចឃើហើយមាានៈកូនៈ 

នៈ�ង��តិថ្នាាមាានៈកាារល់�បាាកកិ�ងកាារប� ឃើពុំញតួិនាាទ�

ឃើ�ាផទះ នៈ�ងស្រតិូវិឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈ ឃើ�ាខ្លឹណៈដែ�ល់ខ្លឹះ�នៈ

មួ�នៈស្សូវិមាានៈភ្ជាាពុំបត់ិដែបនៈឃើ�ាកិ�ងកាារងាារស្របតិ�បតីិ�

កាារ ឃើបើឃើស្របៀបឃើធឺៀបឃើ�ានៈ�ងមួុខ្លឹតិ�ដែណងចាាស្ស់របស្ស់

ពុំួកឃើ�ដែ�ល់ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈជាាតួិនាាទ�ដែផិករ�ឋបាាល់ឃើ�ា

កាារិយាាល់័យ។

• ឃើដ្ឋាាយសាារភ្ជាាពុំខុ្លឹស្ស�ាានៃនៈកមាំា�ងកាាយស្សមួីទាំារវាាង

បុរស្ស នៈ�ងស្រសី្ស� កិ�ងល់កខណៈស្សមួស្រស្សប មួន្ត្រីនីៈ�ល់�ាតិនៈ�ង

ស្រតិូវិបាានៈដ្ឋាាក់ឱ្យយប�ឃើពុំញកាារងាារ ឃើដ្ឋាាយមាានៈមួន្ត្រីនីៈ�ប� ឬ

បួនៈនាាក់ ឃើបើឃើស្របៀបឃើធឺៀបឃើ�ានៈ�ងច�នៈួនៈមួន្ត្រីនីៈ�ស្រតិ�មួដែតិពុំ�រ

នាាក់ ស្របស្ស�នៈឃើបើមាានៈវិតិីមាានៈមួន្ត្រីនៈី�បុរស្សមាាាក់។

• មាានៈកងើះកាារឃើល់ើកកមួពស់្សកាារយល់់��ង នៈ�ងពុំ�ឃើស្រ�ាះ

ឃើយាា ប ល់់ ជាា មួួ យ ស្ស ហ � មួ ន៍ៈ មួុ នៈ ឃើពុំ ល់ ប ឃើងើើ តិ

សាាានៈ�យ៍ស្រស្សី�ស្សុទធ។ ជាាល់ទធផល់ ស្សមាាជូ�កស្សហ�មួន៍ៈ

មួួយច�នៈួនៈមាានៈកាារភ្ជាាាក់ឃើផែើល់ នៈ�ងស្រពួុំយបាារមួភយាាាង

ខាំា�ងថ្នាាស្រស្សី�ទាំា�ងឃើនាាះ មួ�នៈអាាចមាានៈល់ទធភ្ជាាពុំប�ឃើពុំញ

តាំាមួតិស្រមួូវិកាារដែផិកស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំរបស្ស់ពុំួកឃើ�។

ឃើ�ាកិ�ងកាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្រកុមួ មួន្ត្រីនៈី�ជូួរមួុខ្លឹជាាស្រស្សី�បាានៈ

ស្សដែមីួងឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំដែ�ល់បាានៈកាំាយជាាស្សមាាជូ�កមាាាក់នៃនៈ

សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្សស្រស្សី�សុ្សទធ��បូងឃើ�បងែស្ស់ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស

ហើ�ល់�ពុំ�នៈ។ ស្រសី្ស�មួួយច�នួៈនៈ បាានៈនៈ�យាាយថ្នាា ពួុំកឃើ�មាានៈ

ឃើមាាទនៈភ្ជាាពុំច�ឃើពាាះ “បណា��ជូ�នាាញ” ថ្មីី�របស្ស់ពួុំកឃើ� នៈ�ង 

“អាាចបតិ់ដែបនៈបាានៈ” នៈ�ងជាា “បូូល់�ស្សកូនៈកាាតិ់” ពុំ�ឃើស្រពាាះ 

“ឃើយើងអាាចឃើធឺើើអើ�ៗបាានៈ”។ មួន្ត្រីនៈី� ៣រូបកិ�ងច�ឃើណាាមួ ១០រូប 

មាានៈឃើស្សចកី�រំឃើភើបច�ឃើពាាះបញ្ចាំាាស្របឈមួនៃនៈកាារងាារស្របតិ�

បតិ�ីកាារ ឃើហើយចង់បាានៈឱ្យកាាស្សបដែនៈិមួឃើទៀតិឃើ�ើមួី�ឃើធឺើើកាារ

ឃើ�ាខាាងឃើស្រ�ាសាាានៈ�យ៍ នៈ�ងឃើធឺើើស្សកមួីភ្ជាាពុំ“យាាមួល់�ាតិតាំាមួ

កាាល់ៈឃើទស្សៈ”។ ឃើទាំាះជាាយាាាងណាាកី� បដែនៈិមួពុំ�ឃើល់ើកាារ

នៈ�យាាយ�ដែ�ល់អ�ពុំ�កី�កងើល់់របស្ស់នាាយបូូល់�ស្ស�ូចដែ�ល់
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

បាានៈឃើរៀបរាាប់ខាាងឃើល់ើ ស្រសី្ស�បាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងនូៈវិកងើល់់

មួួយច�នៈួនៈឃើទៀតិ �ូចតិឃើ�ា៖

• ស្រស្សី�ទាំា�ងឃើនាាះបាានៈនៈ�យាាយថ្នាា ពួុំកឃើ�ស្រតូិវិបាានៈ

ចាាតិ់តាំា�ងឱ្យយស្រតិូវិដែតិឃើ�ាសាាានៈ�យ៍ បនាាាប់ពុំ�ទទួល់

បាានៈឃើស្សចកី�ជូនូៈ��ណ�ងមួួយដែខ្លឹមួុនៈ ឃើ�ើមួី�ឃើផទរ

កដែនៈះងកាារងាារ។ ឃើទាំាះប�ជាាស្រស្សី�ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ បាានៈ

ប�ឃើពុំញកាារងាាររួចមួកឃើហើយឃើ�ាសាាានៈ�យ៍មួួយឃើ�ាឃើល់ើ

ឃើកាាះក៏ឃើដ្ឋាាយ កិ�ងករណ�មួួយច�នៈួនៈ កាារឃើផទរកាារងាារ

ឃើនាាះបាានៈបដែនៈិមួឃើពុំល់ឃើវិ�ាយាាាងយូរ ស្សស្រមាាប់កាារ

ឃើធឺើើ��ឃើណើរដែ�ល់មួ�នៈនៈ�កសាាានៈ�ល់់។

• ស្រស្សី�ទាំា�ងឃើនាាះ មាានៈកាារស្រពួុំយបាារមួភអ�ពុំ�កងើះ

កាា រ ពុំ� ឃើស្រ�ាះ ឃើយាា ប ល់់ ជាា មួួ យ ស្ស ហ � មួ ន៍ៈ កិ� ង

កាារបឃើងើើតិសាាានៈ�យ៍ស្រស្សី�សុ្សទធ។ អកិខ្លឹះះបាានៈនៈ�យាាយ

ថ្នាា ពួុំកឃើ�ទទួល់បាានៈកាារឃើឆ្លុះះើយតិបពុំ�ស្សហ�មួនៈ៍

ជាាអវិជិូើមាានៈ (រាាប់បញ្ចេ�ល់ទាំា�ងកាារឃើជូរស្របមាាថ្មី នៈ�ង

កាាររំឃើ�ាភប�ពាានៈតាំាមួទ�សាាធ្នាារណៈឃើដ្ឋាាយស្សមាាជូ�ក

ស្សហ�មួនៈ៍បុរស្សឃើទៀតិផង) អ�ពុំ�តួិនាាទ�របស្ស់ពួុំកឃើ�។ 

ពួុំកឃើ�មាានៈអាារមួីណ៍ថ្នាា មួ�នៈមាានៈឱ្យកាាស្សកិ�ងកាារ

កសាាងទ�នៈុកច�តិី នៈ�ងបឃើងើើតិភ្ជាាពុំស្រស្សបច�ាប់នៃនៈ

ទស្សសនៈៈឃើនៈះជាាមួួយស្សហ�មួន៍ៈមួូល់ដ្ឋាាានៈ។ ឃើយាាបល់់

អវិិជូើមាានៈពុំ�ស្សហ�មួនៈ៍ ក៏បាានៈបូះពាាល់់�ល់់ទ�នុៈកច�តិី

របស្ស់ពុំួកឃើ�ផងដែ�រ។

• ស្រស្សី�ទាំា�ងឃើនាាះ បាានៈទទួល់កាារបណា�ះបណាាាល់ នៈ�ង

កាារសាាកល់ីងឃើល់ើបឃើចេកឃើទស្ស នៈ�ងជូ�នាាញកាារពាារ

ខ្លឹះ�នៈ មុួនៈឃើពុំល់ចាាតិ់បញ្ចើ�នៈឱ្យយឃើ�ាឃើធឺើើកាារឃើ�ាសាាានៈ�យ៍ 

Maria។ ឃើទាំាះជាាយាាាងណាា ពួុំកឃើ� មាានៈអាារមួីណ៍

ថ្នាា�ួរដែតិមាានៈកាារឃើរៀបច�ឱ្យយបាានៈកាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈជាាង

ឃើនៈះ វាានៈ�ងផីល់់ផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍ជាាឃើស្រចើនៈ រួមួទាំា�ង៖ 

កាារបណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�កាារឃើស្របើស្របាាស្ស់អាាវុិធឺ កាារ

ហើ�កហាាតិ់បឃើចេកឃើទស្សកាារពាារខ្លឹះ�នៈបាានៈស្សុ�ជូឃើស្រ�ា កាារ

បណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ នៈ�ងកាារឃើបើកបរ។

• ស្រស្សី�ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈមាានៈបណះឃើបើកបរមូូួតិូ បូុដែនៈមីាានៈស្រសី្ស�

ដែតិបួនៈរូបបូុ ឃើណាះាះដែ�ល់មាានៈបណះឃើបើកបរឡាានៈ។ 

ច�ណុចឃើនៈះ ឃើធឺើើឱ្យយស្រស្សី�ទាំា�ងឃើនាាះពុំ�ងពាាក់ជាាខាំា�ងឃើល់ើ

ស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈបណះឃើបើកបរឡាានៈ។ មួ�នៈមាានៈកាារជូ�នៈួយ

ពុំ�សាាាប័នៈឃើទស្សស្រមាាប់កាារបណា�ះបណាាាល់ ឬកាារទទួល់

បាានៈបណះឃើបើកបរឡាានៈ។

• ស្រសី្ស�ទាំា�ងឃើនាាះបាានៈរាាយកាារណ៍ពុំ�ឃើហតុិកាារណ៍នាានាា 

ដែ�ល់ពុំួកឃើ�យល់់ថ្នាាកងើះកមំាា�ងបាាយរបស្ស់ពួុំកឃើ� 

ជាា ឧ ប ស្ស �គ កិ� ង កាា រ ប� ឃើពុំ ញ តិួ នាា ទ� ស្រប ក ប ឃើដ្ឋាា យ

ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ។ ជាាឧទាំាហរណ៍ មាានៈឧបីតិី�ឃើហតិុដែ�ល់

ជូនៈស្សងសយ័ជាាបុរស្ស បាានៈរតិ់ឃើ�ចរួចខ្លឹះ�នៈពុំ�ពុំួកឃើ� 

ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិស្រស្សី�មួ�នៈមាានៈកមំាា�ងបាាយស្រ�ប់ ស្រ�ានៈ់

កិ�ងកាារ�ុ�ខ្លឹះ�នៈ ឬចាាប់ជូនៈស្សងស័យទាំា�ងឃើនាាះ។ ឃើល់ើស្ស

ពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ ពុំួកឃើ�បាានៈរាាយកាារណ៍ពុំ�ឧបីតិី�ឃើហតិុ

មួួយដែ�ល់ពុំួកឃើ� មួ�នៈអាាចឃើល់ើកបុរស្សទមួងនៈ់ធឺងនៈ់ដែ�ល់

រងឃើស្រ�ាះឃើដ្ឋាាយសាារឃើស្រ�ាះថ្នាាាក់ចរាាចរណ៍។ ខ្លឹណៈ

ឃើពុំល់ដែ�ល់ឧបីតិី�ឃើហតិុទាំា�ងឃើនៈះ ហាាក់�ូចជាាកស្រមួ

ឃើកើតិមាានៈ បញ្ចាំាាទាំា�ងឃើនៈះឃើចាាទជាាកងើល់់យាាាងខាំា�ង

ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�។

ផ ល់ វិិ បាា ក រ ប ស្ស់ សាាា នៈ� យ៍ ស្រស្សី� ស្សុ ទធ ដែ� ល់ ស្រស្សី� មួ� នៈ ច ង់

ជួូប អាាចថ្នាាវាាបាានៈឃើធឺើើឱ្យយច�នៈួនៈស្រស្សី�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈដែ�ល់

រស្ស់ឃើ�ាកិ�ងសាាានៈភ្ជាាពុំយាាាប់យុឺនៈដែផិកឃើស្ស�ឋក�ចេ ស្រតិូវិ

បាានៈឃើ�ចាាប់ខ្លឹះ�នៈឃើដ្ឋាាយសាារកាារឃើល់ងដែល់ីងខ្លឹុស្សច�ាប់ 

ជាាជាាងកាាល់ពុំ�បុរស្សស្រ�ប់ស្រ�ងសាាានៈ�យ៍ឃើនាាះ។ ឃើ�ាកិ�ង

ស្រកុមួពុំ�ភ្ជាាក�ា មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�មាាាក់ បាានៈនៈ�យាាយថ្នាា�ាតិ់

មាានៈអាា រមួីណ៍ឃើសាាកសាាាយច� ឃើពាាះ ស្រស្សី� ដែ�ល់ស្រតិូ វិបាានៈ

ឃើ�ចាាប់ខ្លឹះ�នៈ ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិពុំួកឃើ�ស្រក�ស្រក នៈ�ងបាានៈ

ស្រប ស្រពុំ� តីិ ប ទ ឃើល់ីើ ស្ស ឃើដ្ឋាា យ សាា រ ដែតិ ពុំួ ក ឃើ� ស្រតូិ វិ ច� ញ្ចេ� មួ

កូនៈ។ ឃើបើឃើទាំាះប�ជាាសាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្ស Maria ទទួល់បាានៈ

ច�ណាាតិ់ថ្នាាាក់ឃើល់ខ្លឹមួួយកិ�ងកាារចាាប់ខ្លឹះ�នៈអិកដែល់ីងសុ្ស�ស្សង

ខុ្លឹស្សច�ាប់ក៏ឃើដ្ឋាាយ វាាអាាចជាា�ុណវិិបតិី�របស្ស់ស្រសី្ស�ដែ�ល់

ងាាយរងឃើស្រ�ាះដែ�ល់រស្ស់ឃើ�ាកិ�ងភ្ជាាពុំស្រក�ស្រកដែ�ល់ងាាយ

នៈ�ងស្រតិូវិបាានៈឃើស្សី�បអឃើងើតិឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�។ កិ�ងករណ�

ឃើនៈះ ស្សូចនាាករប�ឃើពុំញកាារងាាររបស្ស់បូូល់�ស្ស អាាចស្រតិូវិ

មាានៈកាារដែកល់មួែ �ូឃើចិះពុំួកឃើ�មួ�នៈឃើល់ើកទ�កច�តិីឱ្យយមាានៈកាារ

ឃើឆ្លុះះើយតិបរបស្ស់បូូល់�ស្ស ដែ�ល់អាាចបងើឱ្យយមាានៈ�ុណវិិបតិី�

បដែនៈិមួឃើទៀតិឃើ�ើយ។

សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្សស្រស្សី�សុ្សទធ បាានៈបងាាាញថ្នាាស្រសី្ស� អាាច

ប�ឃើពុំញកាារងាារស្របតិ�បតិី�កាារបាានៈទាំា�ងអស្ស់។ ឃើទាំាះជាា

យាាាងឃើនៈះកី� មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ទាំា�ងអស្ស់ឃើ�ាកិ�ងស្រកុមួពុំ�ភ្ជាាក�ា 

បាានៈបញ្ចាំាាក់ថ្នាាចង់ឃើធឺើើកាារឃើ�ាកិ�ងសាាានៈ�យ៍ចស្រមួុះឃើយនៈឌ័័រ។ 

ឃើ�ាឃើពុំល់ស្រតូិវិបាានៈស្សួរថ្នាាឃើតិើពុំួកឃើ�ចង់បាានៈស្សមាាស្សភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័័រយាាាង�ូចឃើមួីច អិកខ្លឹះះឃើឆ្លុះះើយថ្នាាច�នៈួនៈបុរស្ស 

៦០ភ្ជាា�រយ នៈ�ងស្រស្សី� ៤០ភ្ជាា�រយ �ឺជាាស្សមាាមាាស្រតិល់ែ។

សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្ស Maria មាានៈច�នៈួនៈបុ�គល់�ក�ូច�ាានៈ�ងឃើពុំល់

ដែ�ល់សាាានៈ�យ៍ឃើនៈះ ធ្នាំាប់ជាាសាាានៈ�យ៍ចស្រមួុះឃើយនៈឌ័័រដែ�រ 

(ដែ�ល់មាានៈបុរស្សភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ)។ កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ពុំ�ភ្ជាាក�ា

ជាាស្រកុមួ មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងឃើនាាះបាានៈនៈ�យាាយថ្នាាមាានៈតិស្រមូួវិកាារកិ�ង

កាារបឃើងើើនៈច�នួៈនៈមួន្ត្រីនៈី�ឱ្យយខ្លឹពស្ស់ជាាងអស្រតាំាស្សមាាមាាស្រតិរវាាង

ច�នៈួនៈស្របជាាជូនៈ នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈក�ណតិ់ឃើ�ា

ថ្នាាាក់ជាាតិ�។ ឃើដ្ឋាាយស្រសី្ស�មាានៈទ�នៈួល់ខ្លឹុស្សស្រតិូវិខ្លឹពស់្សច�ឃើពាាះកាារ

ឃើមួើល់ដែថ្មីផទះស្ស�ដែបង នៈ�ងចង់ឃើធឺើើកាារល់�ាតិដែ�ល់មាានៈមួន្ត្រីនីៈ�

ពុំ� ៣ ឃើ�ា ៤នាាក់ ឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាាស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំ 

�ូឃើចិះសាាានៈ�យ៍ស្រស្សី�ស្សុទធ ទ�នៈងជាាស្រតូិវិកាារមួន្ត្រីនៈី�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈ 

ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាស្រស្សី�ជូួបស្របទះនៈ�ង�ុណវិិបតិី�នាានាា នៈ�ងឃើ�ើមួី�

ស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំផងដែ�រ។ ស្រកុមួចស្រមួុះអាាចមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ 

នៈ�ងមាានៈស្របស្ស�ទធផល់ជាាងមួុនៈកិ�ងកាារឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាា

ទាំា�ងឃើនៈះ នៈ�ងអាាចកាាតិ់បនៈិយបញ្ចាំាាស្របឈមួឃើផសងៗឃើទៀតិ

ដែ�ល់ស្រកុមួ ឬអងគភ្ជាាពុំឃើភទដែតិមួួយ អាាចនៈ�ងជូួបស្របទះ។ 

ទស្សសនៈៈ�៏មាានៈតិនៃមួះដែ�ល់បាានៈផីល់់ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួក

ពុំ�សាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្ស Maria បាានៈដែចករំដែល់កបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍

ស្ស�ខាានៈ់ៗឃើ�ើមួី�បនីៈពុំស្រង�ងកាារផីល់់ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រស្សី� 

នៈ�ងស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់។

*កាារវាាយតិនៃមួះល់មួែ�តិបដែនៈិមួពុំ� UN Women នៈ�ង 

UNODC នៈ�ងស្រតូិវិឃើរៀបច�ឃើ�ើងឃើ�ាកិ�ងរបាាយកាារណ៍

មួួយនាាឃើពុំល់ខាាងមួុខ្លឹ។
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

កាៅរអនុុវិត្តីលអ
កាារដ្ឋាាក់តិួនាាទ�ឱ្យយ ស្រស្សី�ប� ឃើពុំញមួុខ្លឹងាា រ ឃើផសងៗកិ�ង

កាារងាារអនុៈវិតីិច�ាប់ មាានៈផល់ស្របឃើយាាជូន៍ៈស្សស្រមាាប់

ស្សហ�មួន៍ៈ នៈ�ងសាាាប័នៈ ក៏�ូចជាា កាារដែកល់មួែនូៈវិ

កាារឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះបទឃើល់ីើស្សឃើល់ើស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារ 

កាារបឃើងើើតិឃើស្សវាាកមីួអនៈុវិតីិច�ាប់អិកតិ�ណាាងចស្រមុួះ 

នៈ�ងមួ�នៈមាានៈកាារឃើរើស្សឃើអើង កាារកសាាងទ�នុៈកច�តីិ

ជាាមួួយស្សហ�មួន៍ៈ កាារឃើធឺើើឱ្យយស្របឃើស្សើរឃើ�ើងនូៈវិ

ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំស្របតិ�បតីិ�កាារឃើដ្ឋាាយឃើស្របើជូ�នាាញ នៈ�ង

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំទាំា�ងអស់្ស ឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយច�ឃើពាាះ

កាារ��រាាមួក�ដែហងស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹថី្មី�ៗ នៈ�ងកាារកាាត់ិបនិៈយ

អ�ឃើពុំើហ�ង�ារបស់្សបូូល់�ស្ស។ ដែផិកឃើនៈះពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�

�ុណស្សមួីតីិ� មួួយច� នួៈនៈនៃនៈកាា រផីល់់ តួិនាាទ�ឱ្យយ ស្រស្សី� 

ឃើដ្ឋាាយបាានៈចងស្រកងនូៈវិឯកសាារអ�ពុំ�ទស្សសនៈៈ នៈ�ង

បទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈនាានាារបស្ស់មួន្ត្រីនីៈ�។

កាៅរថ្លែក្នុលមិអកាៅរនៅ�ែើយត្តប់ច្បាំនៅពាៅ�អំនៅ�ើហ្មិងាៅ នុិង

ប់ទនៅលមើ�ផ្តែ�វិនៅ�ទ នុិងនៅយនុឌ័័រ

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ កាារដែកល់មួែកាារឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះ

អ�ឃើពុំើហ�ង�ា នៈ�ងបទឃើលី់ើស្សផះ�វិឃើភទ នៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ �ឺជាា

កតាំាាជូ�រុញ�៏ស្ស�ខាានៈ់ ស្សស្រមាាប់ឃើស្សវាាកមួីបូូល់�ស្សមួួយ

ច�នៈួនៈ ឃើ�ើមួី�ផីល់់តិ�ដែណងឱ្យយស្រស្សី� នៈ�ងដ្ឋាាក់ឱ្យយស្រស្សី�ប�ឃើពុំញ

តិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ។ ច�ណុចឃើនៈះ ស្រតិូវិបាានៈពុំនៈយល់់

បងាាាញ �ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

មិុនុនៅ�លនៅយើង មាៅនុមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� 

នៅយើងមាៅនុ�មាៅគុមិស្រ្តីប់�នុិរប់�់មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល�

�បុ់រ�។ �ួក្នុនៅគុស្រ្តីត្តូវិបាៅនុផី្តល់�ិទិិអំណាៅច្បា

ឱយនៅធីវើកាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត នៅ�ៅនៅ�លមាៅនុ

ជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ�ជាៅស្រ្តី�ី�។ នៅនុ�ជាៅនៅហ្មត្តុផ្តល

មិួយ ថ្លែដល�ួក្នុនៅគុច្បាង់បាៅនុមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅ

ស្រ្តី�ី�។ នៅ�ៅក្នុុ�ង�ិ��នៅ�ៅក្នុ��វនៃ�ៃនៅនុ� នៅយើង

មាៅនុប់ទនៅលមើ�ជាៅនៅស្រ្តីច្បាើនុស្រ្តីប់នៅ�ទថ្លែដលស្រ្តី�ី�

មិិនុស្រ្តីត្តឹមិថ្លែត្តជាៅជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ�បុូ់នៅណាះៅ�នៅទ 

ប់ូុថ្លែនុីស្រ្តី�ី�ក៏្នុជាៅជីនុនៅលមើ�ផ្តងថ្លែដរ ដ�នៅច្បាុ�

នៅនុ�ជាៅមិ�លនៅហ្មត្តុថ្លែដលនៅយើងស្រ្តីត្តូវិកាៅរមិន្ត្រីនីុ�

ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�មិួយរូប់ ស្រ្តីប់នៅទ�

ឥណឌ�នៅណ�ុ�)។

តាំាមួរយៈច�ាប់ នៈ�ង/ឬនៈ�តិ�វិិធឺ�ស្របតិ�បតិ�កីាារតាំាមួបទដ្ឋាាានៈ 

ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្សកិ់�ងតិ�បន់ៈ បាានៈទទួល់សាាាល់អ់�ពុំ�

តិស្រមូួវិកាារដែ�ល់ចង់ឱ្យយមាានៈមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ទាំាក់ទងជាាមួួយ

ស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារដែ�ល់ជាាជូនៈរងឃើស្រ�ាះ ឬដែ�ល់មាានៈទ�នាាស់្ស

នៈ�ងច�ាប។់ ជាាឧទាំាហរណ៍ ដែផកិមួួយច�នៈនួៈនៃនៈស្រកមួ

នៈ�តិ�វិិធឺ�ស្រពុំហទីណឌឃើ�ាស្របឃើទស្សនៃថ្មី ដែចងយាាាងល់មួែ�តិអ�ពុំ�

ល់កខនីៈ�កៈនៃនៈកាារដ្ឋាាក់តិនួាាទ�ឱ្យយមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រសី្ស�។ ទាំា�ងឃើនៈះ 

ស្រតូិវិបាានៈស្សឃើងខបឃើ�ាកិ�ងស្របអប់ ៥។ វិិសាាល់ភ្ជាាពុំនៃនៈ

តិស្រមូួវិកាារទាំា�ងឃើនៈះកិ�ងកាារអនុៈវិតីិជាាក់ដែស្សងី មាានៈ

ល់កខណៈមួ�នៈទាំាន់ៈច�ាស្ស�់ាស្សឃ់ើ�ាឃើ�ើយ។

ស្រ្តីប់អប់់ ៥៖ 
ត្តស្រ្តីមូិវិកាៅរលក្នុេនុីិក្នុ�នៅស្រ្តីកាៅមិស្រ្តីក្នុមិនុ�ត្តិវិិធី�ស្រ្តី�ហ្មមទណឌ 
ស្រ្តីប់នៅទ�នៃ�១២៦

ថ្លែផ្តុក្នុ ៨៥

បងាាាញអ�ពុំ�តិស្រមូួវិកាារល់កខនីៈ�កៈនៃនៈកាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះរឃើល់ើ

មួនៈុស្សសឃើភទ�ូច�ាា ជាាពុំ�ឃើស្សស្សឃើ�ាឃើពុំល់បុ�គល់

ឃើនាាះ ជាាស្រស្សី�

ថ្លែផ្តុក្នុទ� ១៣២

កាារស្របមួូល់ភស្សី�តាំាង នៈ�ងស្ស�ណាាក��រូរាាងកាាយ

កិ� ងកាា រសាាកស្សួ រកិ� ងស្ស�ណុ� ឃើរឿង ដែ�ល់ស្រសី្ស�ជាា

ជូនៈរងឃើស្រ�ាះ ឬជាាជូនៈជាាប់ឃើចាាទនៃនៈបទឃើល់ីើស្ស ស្រតិូវិ

អនុៈវិតីិឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�មាាាក់�ូចដែ�ល់បាានៈដែចង

កិ�ងច�ាប់

ថ្លែផ្តុក្នុ ១៣៣

ជាាពុំ� ឃើស្សស្សកិ�ងករណ�មាានៈបទឃើល់ីើស្សផះ� វិ ឃើភទ 

ឃើស្សចកី�ដែថ្មីះងពុំ�ជូនៈរងឃើស្រ�ាះជាាស្រស្សី� ស្រតិូវិដែតិឃើធឺើើ

ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សស្រស្សី�មាាាក់ ស្របស្ស�នៈឃើបើមួ�នៈមាានៈកាារ

អនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយមាានៈកាារឃើរៀបច�ណាាមួួយឃើផសងពុំ�ឃើនៈះ

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ឃើ�ាទូទាំាងំតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ 

បាានៈនៈ�យាាយថ្នាា ឃើ�យល់់ឃើ�ើញថ្នាា មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�

មាានៈមួុខ្លឹងាារស្ស�ខាានៈ់កិ�ងកាារឃើឆ្លុះះើយតិបឃើ�ានៈ�ងបទឃើល់ីើស្ស

ដែ�ល់បាានៈស្របស្រពុំ�តិីឃើ�ាឃើល់ើស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារ �ូចដែ�ល់ស្សមួី�

�កស្រស្សង់ខាាងឃើស្រកាាមួពុំ�មួន្ត្រីនៈី�ទាំាងំបុរស្ស នៈ�ងស្រសី្ស� បងាាាញ

�ូឃើចិះថ្នាា៖

នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តំប់នុ់អាៅស៊ាាៅនុ 

កាៅរថ្លែក្នុលមិអកាៅរ

នៅ�ែើយត្តប់ច្បាំនៅពាៅ�អំនៅ�ើ

ហ្មិងាៅ នុិងប់ទនៅលមើ�

ផ្តែ�វិនៅ�ទ នុិងនៅយនុឌ័័រ 

គុឺជាៅក្នុតាះៅជីំរុ�ដ៏�ំខាៅនុ់ 

�ស្រ្តីមាៅប់ន់ៅ�វាៅក្នុមិមប់ូ�ល�

�មិួយចំ្បានុួនុ នៅដើមិប�

ផី្តល់ត្តំថ្លែណងឱយស្រ្តី�ី� 

នុិង�ៅក្នុ់ឱយស្រ្តី�ី�ប់ំនៅ��

ត្តួនាៅទ�ថ្លែផ្តុក្នុស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តីិ

កាៅរ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL

នៅយើងមាៅនុចំ្បានុួនុស្រ្តីប់ជាៅជីនុ ១១០.០០០.០០០នាៅក្នុ់ 

នៅហ្មើយ ៥០ភ្នាៅគុរយនៃនុស្រ្តីប់ជាៅជីនុហ្មវ�ល���នុ គុឺជាៅ

ស្រ្តី�ី�។ វាៅ�ិត្តជាៅចាៅំបាៅច្បា់ណាៅ�់ក្នុុ�ងកាៅរថ្លែដលមាៅនុ

ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងក្នុងក្នុមាំៅំងប់ូ�ល�� នៅដើមិប�ប់នៅស្រ្តីមិើស្រ្តី�ី�

ទាៅំងអ�់នៅនាៅ�ថ្លែដលមាៅនុច្បាំនុួនុ ៦០�ៅនុនាៅក្នុ់។ 

តាៅមិច្បាាៅប់់ ជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ�ជាៅស្រ្តី�ី� គុួរថ្លែត្តស្រ្តីត្តូវិបាៅនុ

ចាៅត្ត់ថ្លែច្បាងនៅ�ៅយមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�។ នៅហ្មត្តុដ�នៅច្បាុ�

នៅហ្មើយបាៅនុជាៅមាៅនុត្តុរប់�់ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅស្រ្តីគុប់់ស៊ាាៅនុ�យ៍

ប់ូ�ល��ទ�ទាៅំងស្រ្តីប់នៅទ� នៅដើមិប�នៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយ

�ំណុំនៅរឿងថ្លែដលទាៅក្នុ់ទងនុឹងស្រ្តី�ី� នុិងក្នុុមាៅរ។ 

នៅយើងជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�ថ្លែដលក្នុំ�ុងប់នៅស្រ្តីមិើ

ឱយស្រ្តី�ី� ៦០�ៅនុនាៅក្នុ់ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី� 

ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

... ភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុប់ុរ� ជាៅអុក្នុនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត [ច្បាំនៅពាៅ�

ប់ទរំនៅ�ៅ�នៅ���នុថវិ� នុិងអំនៅ�ើហ្មិងាៅក្នុុ�ង

ស្រ្តីគុួស៊ាៅរ]។ នៅទាៅ�ជាៅយាាៅងណាៅក្នុ៏នៅ�ៅយ ភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុ 

ប់ុរ�មិិនុមាៅនុកាៅរយល់ច្បាិត្តីស្រ្តីគុប់់ស្រ្តី�ៅន់ុ នៅហ្មើយ

�ួក្នុនៅគុនៅផ្ទាះៅត្តនៅលើកាៅរទទួល�័ត្ត៌មាៅនុខាំៅំងនៅ�ក្នុ។ 

វាៅមាៅនុលក្នុេណ�ស្រ្តីប់នៅ�ើរជាៅងច្បាំនៅពាៅ�ជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ� 

ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើស្រ្តី�ី�ជាៅអុក្នុនៅធីវើកាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត (មិន្ត្រីនីុ�

ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�នៃ�)។ 

មិន្ត្រីនុី�បូ់�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� អាៅច្បាប់ំនៅ��ភ្នាៅរក្នុិច្បាចរប់�់ខុែ�នុ

បាៅនុស្រ្តីប់ក្នុប់នៅ�ៅយស្រ្តីប់�ិទិភ្នាៅ� ជាៅឧទាៅហ្មរណ៍

ដ�ច្បាជាៅនៅ�ៅក្នុុ�ងកាៅរ�មាាៅ�ជីនុ�ងស័យជាៅស្រ្តី�ី� 

ឬជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ�ជាៅស្រ្តី�ី� នុិងកុ្នុមាៅរ។ �ួក្នុនៅគុមាៅនុ

លក្នុេណ�ទនុ់�ែនុ់ នៅហ្មើយអាៅច្បា�ស្រ្តីមិប់ខុែ�នុនៅ�ៅនុឹង

ស៊ាាៅនុភ្នាៅ�ណាៅមួិយក៏្នុបាៅនុ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅនុ់ខុព�់ប់ុរ�

មិួយរូប់ ស្រ្តីប់នៅទ�ក្នុមិព�ជាៅ)។ 

មាៅនុ�ណំុនំៅរឿងនាៅនាៅទាៅក់្នុទងនុងឹកាៅររំនៅ�ៅ�

ប់ពំាៅនុនៅលើក្នុមុាៅរ និុងអនំៅ�ើហ្មងិាៅផ្តែ�វិនៅ�ទថ្លែដល

ជីនុរងនៅស្រ្តី�ៅ� នៅជីឿទកុ្នុច្បាតីិ្តនៅលើមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ជាៅង។ 

�កួ្នុនៅគុនុយិាៅយជាៅមិយួខុំ� ំនៅហ្មើយប់នាាៅប់់មិក្នុនៅយើង

អាៅច្បារក្នុដនំៅណាៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយបាៅនុ។ នៅ�ៅនៃ�ៃមិយួខុំ� ំមាៅនុ

�ំណុនំៅរឿងមិយួទាៅក្នុទ់ងនុងឹនៅក្នុមងស្រ្តី��ថ្លែដលមាៅនុ

អាៅយុស្រ្តីត្តមឹិថ្លែត្ត ៥ឆាំាៅ។ំ វាៅជាៅ�ំណុនំៅរឿងរនំៅ�ៅ�

នៅ���នុថវិ�។ នាៅងជាៅជីនុជាៅត្តនិៅដើមិ នៅហ្មើយនាៅង

មិិនុអាៅច្បានុយិាៅយភ្នាៅស៊ាៅ��មាៅបាៅនុលអនៅទ។ វាៅ�ិត្តជាៅ

លបំាៅក្នុណាៅ� ់កុ្នុ�ងកាៅរថ្លែ�វងរក្នុជីនុនៅលមើ�។ នាៅង

ខាំៅច្បាមិនុ�ុសថ្លែប់ែក្នុមិខុុ នៅហ្មើយមិិនុច្បាងន់ុយិាៅយ

ជាៅមិយួអកុ្នុណាៅនៅទ។ ខុំ�បំាៅនុជីបួ់នាៅងនៅស្រ្តីច្បាើនុដង 

នៅហ្មើយខុំ�បំាៅនុក្នុស៊ាៅងទនំាៅក់្នុទនំុងជាៅមិយួនាៅង នុងិ

ទទលួបាៅនុកាៅរទកុ្នុច្បាតីិ្ត��នាៅង។ នៅ�ៅច្បាងុប់ញ្ចចប់់ នាៅង

អាៅច្បាច្បាងអ�លប់ងាាៅ�អកុ្នុថ្លែដលបាៅនុស្រ្តីប់ស្រ្តី�តឹ្តបី់ទនៅលមើ�

នៅនាៅ� (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�មិ�យាាៅនុម់ាាៅ)។
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

កាៅរប់នៅងើើនុស្រ្តីប់�ិទិភ្នាៅ�ស្រ្តីប់តិ្តប់ត្តីកិាៅរ

ស្រប ស្ស� ទធ ភ្ជាា ពុំ នៃនៈ ស្រប តិ� ប តិី� កាា រ ស្ស� ឃើ�ា ឃើ�ា ឃើល់ើ វិិ ធឺ�

សាាស្រស្សី នៈ�ងវិិធឺ�នាានាាជាាឃើស្រចើនៈ ដែ�ល់ជូួយឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�

ស្សស្សឃើស្រមួចនៈូវិឃើ�ាល់ប�ណងរបស្ស់ពុំួកឃើ� រួមួមាានៈ 

កាា រ ឃើធឺើើ ឱ្យយ ស្រប ឃើស្សើ រ ឃើ�ើ ង នៈូ វិ ទ� នាា ក់ ទ� នៈ ង ជាា មួួ យ

សាាធ្នាារណជូនៈ នៈ�ងកាារយល់់ឃើ�ើញរបស្ស់សាាធ្នាារណៈ

ជូនៈអ�ពុំ�កាារស្របស្រពុំ�តិីរបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ��ឃើណាាះស្រសាាយ

ស្របកបឃើដ្ឋាាយស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំច�ឃើពាាះឧបីតិី�ឃើហតិុស្ស�ខាានៈ់

ៗ នៈ�ងកាារស្របមួូល់ពុំ័តិ៌មាានៈចាារកមួីកិ�ងច�ឃើណាាមួកាារងាារ

ឃើផសងៗឃើទៀតិ។

កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈ៍ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�បាានៈ

រាាយកាារណ៍ថ្នាា ពុំួកឃើ�មួ�នៈស្សូវិមាានៈល់កខណៈ

ស្រប ទូ ស្ស រាាា យ �ូ ច ស្ស ហ ឃើស្ស វិិ ក បុ រ ស្ស រ ប ស្ស់ ពុំួ ក ឃើ�

ឃើ�ើយ ឬយាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ ឃើ���តិថ្នាាពុំួកឃើ�ជាា

មួនៈុស្សសដែបបឃើនៈះ។ បនាាាប់មួកស្សហ�មួនៈ៍យល់់ថ្នាា 

ពុំួ ក ឃើ� ងាា យ ចូ ល់ រួ មួ ជាា មួួ យ មួ ន្ត្រីនីៈ� ជាា ស្រស្សី� ជាា ង ។ 

កាារយល់់ឃើ�ើញឃើនៈះ ក៏ស្រតូិវិបាានៈបញ្ចាំាាក់ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនីៈ�

បុរស្សមាាាក់ �ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

ជាៅឧទាៅហ្មរណ៍ នៅ�ៅនៅ�លថ្លែដលស្រ្តី�ី� ច្បា�លរួមិក្នុុ�ង

កាៅរស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងច្បារាៅច្បារណ៍ មិនុុ�សថ្លែដលស្រ្តីតូ្តវិបាៅនុ

ប់ញ្ចឈប់់ មិិនុ��វិមាៅនុលក្នុេណ�ហ្មិងាៅនៅទ ខុណ�

នៅ�លថ្លែដលនៅគុយល់នៅ�ើ�ថាៅ មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ប់ុ

រ� មាៅនុលក្នុេណ�ស្រ្តីប់ទ��រាាៅយ នុិងខាំៅំងជាៅងមិន្ត្រីនុី�

ជាៅស្រ្តី�ី� (មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅនុ់ខុព�់ស្រ្តីប់ុ� ស្រ្តីប់នៅទ�

ក្នុមិព�ជាៅ)។

UN WOMEN-UNODC/PLOY PHUTPHENG

មួន្ត្រីនីៈ�បាានៈផីល់់ឧទាំាហរណ៍ជាាក់ដែស្សីងមួួយច�នួៈនៈអ�ពុំ�

រឃើបៀបដែ�ល់ឃើយនៈឌ័័ររបស្ស់ពុំួកឃើ� បាានៈចូល់រួមួកិ�ងកាារ

ឃើធឺើើឱ្យយស្របឃើស្សើរឃើ�ើងនៈូវិស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំស្របតិ�បតិី�កាារ។ មាានៈ

ឃើយាាបល់់ពុំ�រ បងាាាញពុំ�ច�ណុចឃើនៈះ៖

�ស្រ្តីមាៅប់់កាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត នៅយើងស្រ្តីត្តវូិកាៅរមិន្ត្រីនីុ�ជាៅ

ស្រ្តី�ី�។ មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�គុងឺាៅយនុងឹច្បា�លនៅ�ៅទាៅក្នុទ់ង

ជាៅមិយួជីនុ�ងសយ័ នុងិងាៅយទទលួបាៅនុ�ត័្តម៌ាៅនុ

���កួ្នុនៅគុ។ វាៅមាៅនុលក្នុេណ�ងាៅយស្រ្តី�ួល�ស្រ្តីមាៅប់់

ជីនុ�ងសយ័ ក្នុុ�ងកាៅរថ្លែច្បាក្នុរថំ្លែលក្នុ�ត័្តម៌ាៅនុជាៅមិយួ

ស្រ្តី�ី�ជាៅងប់រុ� (មិន្ត្រីនីុ�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�នៅវិៀត្តណាៅមិ)។

ប់ទ�និៅស៊ាៅធីនុរ៍ប់�់ខុំ� ំបាៅនុនៅក្នុើត្តនៅ�ើងនៅ�ៅ

ភ្នាៅគុខាៅងនៅជីើងនៃនុស្រ្តីប់នៅទ�។ វាៅជាៅ�ំណុនំៅរឿង

នៅស្រ្តីគុឿងនៅ�ៀនុ នៅហ្មើយ�ហ្មនៅ�វិិក្នុរប់�ខ់ុំ�ំ 

មាៅនុកាៅរលំបាៅក្នុក្នុុ�ងកាៅរថ្លែ�វងរក្នុអកុ្នុជី�ួដ�រ

នៅស្រ្តីគុឿងនៅ�ៀនុ។ នៅយើងមាៅនុ�ត័្តម៌ាៅនុថ្លែដល��រប់�់

�ៅត់្តដងឹអ�ំ�ក្នុថ្លែនុែងស៊ាាៅក់្នុនៅ�ៅរប់�់�ៅត្ត ់បុូ់ថ្លែនុមិីិត្តី

រមួិកាៅរងាៅរបុ់រ�រប់�់ខុំ�មិំិនុអាៅច្បាទទលួបាៅនុ�ត័្តម៌ាៅនុ

���ៅត្តន់ៅទ។ ខុំ�នំៅធីវើ�តុ្តជាៅ�ងាៅររប់�់�ៅត្ត ់នៅហ្មើយ

ខុំ�បំាៅនុទ�រ��័េនៅ�ៅ��រប់�់�ៅត្ត ់នៅ�ៅយ�ួរថាៅខុំ�ចំ្បាង់

នៅផំ្តើរប់�់មិយួនៅ�ៅ�ៅត្ត ់ដ�នៅច្បា�ុ�ៅត្តប់ាៅនុផ្តលីឱ់យខុំ�ំ

នុ�វិអាៅ�យ�ាៅនុថ្លែដលប់គុុគលនៅនាៅ�ក្នុ�ំងុ�ៅក្នុខ់ុែ�នុ 

នៅហ្មើយនៅយើងក្នុអ៏ាៅច្បាចាៅប់់�ៅត្តប់ាៅនុ។ �ៅត្តស់្រ្តីត្តវូិបាៅនុ

កាៅត់្តនៅទាៅ�ឱយជាៅប់់�នុនិាៅ�ៅរ។ ��រប់�់�ៅត្តទ់កុ្នុច្បាតិ្តី

ខុំ� ំនៅហ្មើយស្រ្តីបាៅប់់ខុំ�អំំ��អាៅ�យ�ាៅនុនៅនាៅ� ខុំ�មិំិនុ

គិុត្តថាៅ�ៅត្តប់ាៅនុដងឹថាៅខុំ�អំាៅច្បាជាៅមិន្ត្រីនុី�បូ់�ល��នៅនាៅ�

នៅទ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�មិ�យាាៅនុម់ាាៅ)។

ជាៅឧទាៅហ្មរណ៍ 

នៅ�ៅនៅ�លថ្លែដលស្រ្តី�ី� 

ច្បា�លរួមិក្នុុ�ងកាៅរស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុង

ច្បារាៅច្បារណ៍ មិនុុ�សថ្លែដល

ស្រ្តីត្តូវិបាៅនុប់ញ្ចឈប់់ មិិនុ��វិ

មាៅនុលក្នុេណ�ហ្មិងាៅនៅទ 

ខុណ�នៅ�លថ្លែដលនៅគុ

យល់នៅ�ើ�ថាៅ មិន្ត្រីនុី�បូ់�ល�

�ប់ុរ� មាៅនុលក្នុេណ�

ស្រ្តីប់ទ��រាាៅយ នុិងខាំៅំងជាៅង

មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� (មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��

ជាៅនុ់ខុព�់ស្រ្តីប់ុ� ស្រ្តីប់នៅទ�

ក្នុមិព�ជាៅ)។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

កាារដ្ឋាាក់តិួនាាទ�ឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�កិ�ងក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ�

ស្រប�ងដែស្របងឃើ�ើមួី�ស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងកាារបះឃើបាារ នៈ�ង

កាារស្របឆាំា�ងឃើភរវិកមួី អាាចមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំជាាងកាារ

ឃើឆ្លុះះើយតិបរបស្ស់ឃើយាាធ្នាា ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិវិតិីមាានៈ នៈ�ង

កាារទាំាក់ទងរបស់្សស្រស្សី�ជាាមួួយស្សហ�មួនៈ៍មួូល់ដ្ឋាាានៈ។ 

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� អាាចឃើធឺើើស្របតិ�បតិី�កាារឃើ�ាជូ�តិ

ស្រកុមួស្សហ�មួនៈ៍មួួយច�នៈួនៈជាាងបុរស្ស ដែ�ល់អាាចឱ្យយ

ពុំួកឃើ�ស្របមួូល់ពុំ័តិ៌មាានៈចាារកមួី នៈ�ងឃើធឺើើកាារជាាមួួយ

ស្របជាាពុំល់រ�ឋ ឃើ�ើមួ �ី ស្របយុទធ ស្របឆាំា�ងនៈ�ងស្រកុមួស្សកមីួ

ស្របយុទធ។ ស្របកាារឃើនៈះ ជាាប់ពាាក់ពុំ័នៈធជាាពុំ�ឃើស្សស្សឃើ�ាតាំាមួ

តិ�បនៈ់មួួយច�នៈួនៈកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ ដែ�ល់កមាំា�ងបូូល់�

ស្សស្រតូិវិដែតិពុំស្រង�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស់្សខ្លឹះ�នៈកិ�ងកាារចូល់រួមួ

ជាា មួួយស្របជាាពុំល់រ�ឋ ដែ�ល់ពួុំកឃើ�មាានៈកាាតិពុំើក�ចេ

កាារពាារ។ មួន្ត្រីនៈី�ហើ�ល់�ពុំ�នៈមួួយរូប បាានៈបងាាាញពុំ�

ទ�នុៈកច�តីិឃើល់ើស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់�ាតិ់ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យឃើនៈះ 

ឃើហើយពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍របស្ស់�ាតិ់យាាាង

�ូឃើចិះថ្នាា៖

ចាៅប់់តាៅំង��ឆាំាៅំ២០១០ ... ខុំ�ំបាៅនុមាៅនុចំ្បាណាៅប់់

អាៅរមិមណ៍នៅលើកាៅរប់�នៅបាៅរ។ ខុំ�ំច្បា�លច្បាិត្តីនៅធីវើកាៅរ

នៅ�ៅមិ�ល�ាៅនុ នុិងជួីយស្រ្តី�ី� នុិងក្នុុមាៅរ ស្រ្តី�ី� នុិង

កុ្នុមាៅរថ្លែដលរងនៅស្រ្តី�ៅ� ប់ទនៅលមើ�នៅលើ�ហ្មគុមិនុ៍

ថ្លែដលងាៅយរងនៅស្រ្តី�ៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅ�លមាៅនុកាៅរ

ស្រ្តីប់យុទិ�ាៅរវាៅងប់ូ�ល�� នុិងស្រ្តីកុ្នុមិក្នុុមិម�យនុ��ី។ 

នៅនាៅ�នៅហ្មើយជាៅរនៅប់ៀប់ថ្លែដលខុំ�ំចាៅប់់នៅផ្តីើមិ

ចាៅប់់អាៅរមិមណ៍នៅលើកាៅរប់�នៅបាៅរ ... ខុំ�ំអាៅច្បា

នៅរៀប់ច្បាំស្រ្តីក្នុុមិស្រ្តី�ី� នុិងក្នុុមាៅរ នុិងស្រ្តីកុ្នុមិស៊ាៅ�នាៅ 

[កាៅត្ត�លិក្នុ នុិងមិ��ែ�មិ] នុិង [អងគកាៅរមិិនុថ្លែមិនុ

រ�ាៅ�ិបាៅល] បាៅនុ។ តាៅមិ�ិត្តខុំ�ំ បាៅនុស្រ្តីបាៅប់់ខុែ�នុឯង

ថាៅ ខុំ�ំនុឹងច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍នៅ�ៅក្នុុ�ងនាៅយក្នុ�ាៅនុនៅនុ� 

គឺុនាៅយក្នុ�ាៅនុទំនាៅក្នុ់ទំនុងរវាៅង�ហ្មគុមិនុ៍ និុង

ប់ូ�ល�� ��នៅស្រ្តីពាៅ�ខុំ�ំ�ិត្តជាៅស្រ្តី�ឡាៅ�់កាៅរងាៅរនៅនុ�

ណាៅ�់។ ប់ូុថ្លែនុីនៅស្រ្តីកាៅយមិក្នុ នៅជាៅគុវាៅ�នាៅបាៅនុឱយ

ខុំ�ំនៅ�ៅកាៅនុ់ត្តំថ្លែណងមិួយនៅទៀត្ត។ ខុំ�ំស្រ្តីតូ្តវិបាៅនុនៅគុ

ចាៅត្ត់ឱយនៅ�ៅមិជីឈមិណឌលកាៅរពាៅរស្រ្តី�ី� នុិងក្នុុមាៅរ 

នៅ�ៅយនៅធីវើកាៅរទាៅក្នុ់ទងនុឹងកាៅររំនៅ�ៅ�ប់ំពាៅនុស្រ្តីគុប់់

ស្រ្តីប់នៅ�ទ មិិនុស្រ្តីត្តឹមិថ្លែត្តទាៅក្នុ់ទងនុឹងកាៅរប់�នៅបាៅរ

ប់ូុនៅណាះៅ�នៅទ ប់ូុថ្លែនុីក្នុ៏មាៅនុហ្មិងាៅក្នុុ�ងស្រ្តីគុួស៊ាៅរផ្តង

ថ្លែដរ។ នៅ�លនៅនាៅ�ខុំ�ំជាៅអុក្នុនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្តនៅ�ៅ

ទ�នៅនាៅ� បាៅនុស្រ្តីប់ថ្លែហ្មល ៣ឆាំាៅំ។ នៅហ្មើយខុំ�ំដឹងថាៅ 

ខុែ�នុខុំ�ំក្នុ៏ច្បា�លចិ្បាត្តីកាៅរងាៅរនៅនុ�ថ្លែដរ ខុំ�ំដឹងថាៅខុំ�ំអាៅច្បា

នៅធីវើជាៅអុក្នុនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្តដ៏លអមាាៅក្នុ់ វាៅជាៅកាៅរងាៅរ

ថ្លែដលខុំ�ំច្បា�លចិ្បាត្តី។

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រសី្ស�អាាចប�ឃើពុំញភ្ជាារក�ចេស្ស�ខាាន់ៈៗដែ�ល់

អាាចជាាឃើរឿងពុំ�បាាកស្សស្រមាាប់បរុស្ស ឃើដ្ឋាាយសាារឃើហតិផុល់

វិបីធឺម៌ួ នៈ�ងច�ាប ់ �ចូជាាកាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះរស្រស្សី�ឃើ�ាបុូស្សី��

ស្រតួិតិពុំ�នៈ�តិយស្សនីៈ�ស្សខុ្លឹ កាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះររកអាាវិធុឺឃើដ្ឋាាយ

ចលូ់កិ�ងផទះ នៈ�ងនៈ�យាាយជាាមួួយស្រស្សី� នៈ�ងកាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះរ 

នៈ�ងសួ្សរចឃើមួះើយស្រស្សី�។ ច�ាប់ស្សី�ពុំ�នៈ�តិ�វិិធឺ�ស្រពុំហទីណឌ

ឆាំាា�២០១២ របស់្សសាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយ

ស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិបាានៈដែចងថ្នាា កាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះរមួនៈសុ្សស

ស្រតូិវិដែតិឃើធឺើើឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនីៈ�ដែ�ល់មាានៈ “ឃើភទ” �ចូ�ាា 

នៈ�ងឃើ�ាកិ�ងកដែនៈះងប�ទជូ�តិ (មាាស្រតាំា ២៤)។ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�

មាាាក់មួកពុំ�សាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិ

ឡាាវិបាានៈនៈ�យាាយថ្នាា តិស្រមូួវិកាារដែផិកច�ាប់ឃើ�ើមួី�អាាចឱ្យយ

ស្រស្សី�ដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះរស្រស្សី� បាានៈដ្ឋាាកស់្សមាះាធឺឃើល់ើច�នៈនួៈមួន្ត្រីនីៈ�តិ�ចតួិច

ដែ�ល់ឃើយើងមាានៈ ឃើហើយច�ណចុឃើនៈះតិស្រមូួវិឱ្យយមាានៈកាារ

ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្រស្សី�បដែនិៈមួឃើទៀតិ៖

ជាៅ�ិនៅ��នៅ�ៅក្នុុ�ងកាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត វាៅមាៅនុ

លក្នុេណ�រនៅ�ើប់ខាំៅំងណាៅ�់ នៅហ្មើយវាៅត្តស្រ្តីមូិវិ

ឱយស្រ្តី�ី�មាៅនុទំនាៅក់្នុទំនុងជាៅមិួយជីនុ�ងស័យ។ 

នៅ�ៅក្នុុ�ងកាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្តផ្តងថ្លែដរ នៅយើងស្រ្តីតូ្តវិកាៅរប់ូ�

ល��ស្រ្តី�ី�នៅដើមិប�នៅធីវើកាៅរថ្លែ�ក្នុនៅ�ររាៅងកាៅយរប់�់

ស្រ្តី�ី�ជាៅជីនុ�ងស័យ។ មាៅនុច្បាំនុួនុមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�ត្តិច្បាត្តួច្បា

ណាៅ�់ នៅហ្មើយនៅយើងមាៅនុកាៅរងាៅរនៅស្រ្តីច្បាើនុហ្មួ�

ស្រ្តីប់មាៅណ។ នៅយើងមាៅនុថ្លែផ្តនុកាៅរមិួយនៅដើមិប�ប់នៅងើើនុ

ច្បាំនុួនុមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស៊ាៅធាៅរណរដឋ

ស្រ្តីប់ជាៅធីិប់នៅត្តយយស្រ្តីប់ជាៅមាៅនុិត្តឡាៅវិ)។

ជាាចុងឃើស្រកាាយ វាាជាាឃើរឿងធឺមួីតាំាឃើ�ាទូទាំា�ងស្របឃើទស្ស

ទាំា�ងអស្ស់ស្សស្រមាាប់ទាំា�ងមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្ស កិ�ងកាារ

ពុំណ៌នាាស្រស្សី�ថ្នាាមាានៈភ្ជាាពុំហីតិ់ចតិ់ ល់ែ�តិល់ែនៈ់ អតិ់ធឺីតិ់ 

នៈ�ងស្របុងស្របយ័តិិ ដែ�ល់ល់កខណៈឃើនៈះឃើធឺើើឱ្យយពុំួកឃើ�

មាានៈភ្ជាាពុំស្សមួរមួយជាាងបុរស្សកិ�ងកាារប�ឃើពុំញកាារងាារ

ឃើ�ាកាា រិយាាល់័យដែ�ល់ទាំាមួទាំា រឱ្យយមាានៈកាា រ ឃើផ្ទាាា តិ

អាារមួីណ៍ កាារស្របមួូល់ផី��អាារមួីណ៍ នៈ�ងច�ណាាប់

អាារមួីណ៍ច�ឃើពាាះពុំ័តិ៌មាានៈល់មួែ�តិៗ។ ខ្លឹណៈឃើពុំល់ឃើរឿង

ទាំា�ងឃើនៈះ អាាចឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងពុំ�កាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�

ឃើយនៈឌ័័រនៃនៈចរិតិល់កខណៈរបស្ស់ស្រស្សី� តាំាមួពុំ�តិឃើ�ា

ល់កខណៈទាំា�ងឃើនៈះក៏អាាចបងាាាញពុំ�ភ្ជាាពុំស្សមួរមួយរបស្ស់

ស្រសី្ស�ស្សស្រមាាប់តិួនាាទ� ស្របតិ�បតីិ�កាា រ ដែ�ល់ទាំាក់ទងនៈ�ង

ស្ស�ទធ�មួនៈុស្សស �ូចជាា កាារធ្នាានាាឱ្យយបាានៈនៈូវិកាារចាាប់ខ្លឹះ�នៈ 

ឬកាារ�ុ�ខ្លឹះ�នៈជូនៈឃើល់ីើស្សឃើដ្ឋាាយស្រស្សបច�ាប់ កាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះរ

មួនៈុស្សស ឬទ�កដែនៈះងឃើដ្ឋាាយស្រស្សបច�ាប់ កាារស្សួរចឃើមួះើយ 

នៈ�ងកាារកាាតិ់ឃើទាំាស្សឃើដ្ឋាាយស្រស្សបច�ាប់ នៈ�ងកាារកាារពាារ

ស្ស�ទធ�របស្ស់ជូនៈរងឃើស្រ�ាះនៃនៈបទឃើល់ីើស្ស។ មួុខ្លឹងាារអនៈុវិតិី
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

ច�ាប់ទាំា�ងឃើនៈះ ទាំាមួទាំារកាារយកច�តិីទុកដ្ឋាាក់យាាាងខាំា�ង

ច�ឃើពាាះពុំ័តិ៌មាានៈល់មួែ�តិនាានាា។ ជាាកាារពុំ�តិណាាស្ស់ មួន្ត្រីនៈី�

ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ជាាស្រស្សី�មួកពុំ�ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ បាានៈអះអាាង

យាាាង�ូឃើចិះថ្នាា៖

ខុំ�ំបាៅនុប់ងាាៅ�ថាៅ ស្រ្តី�ី�អាៅច្បា��ថ្លែក្នុខាៅង

�័ត្ត៌មាៅនុចាៅរក្នុមិម។ ស្រ្តី�ី���ថ្លែក្នុស្រ្តីប់មិ�ល�័ត្ត៌មាៅនុ

ចាៅរក្នុមិម។ នៅ�ៅក្នុុ�ង�ហ្មគុមិនុ៍ នៅយើង��ថ្លែក្នុក្នុុ�ង

កាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត។ ស្រ្តី�ី�នៅធីវើកាៅរបាៅនុលអិត្តលអនុ់ 

នៅហ្មើយនៅយើងនៅធីវើកាៅរនៅ�ៅយអត្ត់ធីមត់្ត។ ទាៅំងនៅនុ� 

គុឺជាៅគុុណ�មិបត្តីរិប់�់អុក្នុនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្តដ៏លអ

មិួយរូប់។

កាៅរក្នុស៊ាៅងទំនុុក្នុចិ្បាត្តីរប់�់�ហ្មគុមិនុ៍

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សមាានៈទ�នួៈល់ខ្លឹុស្សស្រតិូវិច�ឃើពាាះកាារដែថ្មីរក�ា

ស្សណាាាប់ធ្នាាាប់សាាធ្នាារណៈ កាារកាារពាារស្របជាាជូនៈ នៈ�ង

កាារអនៈុវិតិីច�ាប់។ �ូឃើចិះពុំួកឃើ�ស្រតូិវិយល់់ នៈ�ងអាាច

ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយច�ឃើពាាះកាារ��រាាមួក�ដែហងដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ

ជាា ឃើស្រចើ នៈ ច� ឃើពាាះ ស្ស ហ � មួ នៈ៍ ដែ� ល់ ខ្លឹះ� នៈ ក� ពុំុ ង ប ឃើស្រមួើ 

ឃើដ្ឋាាយទទួល់សាាាល់់ថ្នាាបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សំ� ទទួល់រងផល់

បូះពាាល់ឃ់ើដ្ឋាាយអ�ឃើពុំើហ�ង�ា នៈ�ងកាារឃើរើស្សឃើអើងតាំាមួវិិ

ធឺ�ឃើផសងៗ�ាា។ សាាធ្នាារណជូនៈ រួមួទាំា�ងជូនៈរងឃើស្រ�ាះ 

នៈ�ងសាាកស�នៃនៈបទឃើល់ីើស្ស មួ�នៈអាាចទាំាក់ទង ឬចូល់រួមួ

ជាាមួួយសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់បាានៈឃើទ ស្របស្ស�នៈឃើបើពុំួកឃើ�

មួ�នៈយល់់ឃើ�ើញថ្នាាអាាជាាាធឺរមាានៈកាារឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះ

បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងកងើល់់របស្ស់ពុំួកឃើ� �ូចដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�

ជាាស្រស្សី�មាាាក់មួកពុំ�កមួព�ជាា បាានៈពុំនៈយល់់�ូឃើចិះថ្នាា៖

ត្តួនាៅទ�រប់�់ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ង�ហ្មគុមិនុ៍ គុឺនៅដើមិប�នាៅំមិក្នុ

នុ�វិ�នុីិភ្នាៅ� នុិង�នុីិ�ុខុ នៅហ្មើយវាៅជាៅនៅរឿង

�ំខាៅនុ់ណាៅ�់ថ្លែដលមាៅនុ�ួក្នុនៅគុនៅ�ៅក្នុុ�ងស៊ាាៅប់័នុ

ប់ូ�ល��។ មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�មាៅនុភ្នាៅ�ជីិត្ត�ុិទិ

ជាៅមិួយ�ហ្មគុមិនុ៍ នៅហ្មើយនៅ�លនៅ�ៅតាៅមិផ្តែ�វិ

ស្រ្តី�ី�មាៅនុអាៅរមិមណ៍នៅជីឿជាៅក់្នុជាៅងក្នុុ�ងកាៅរនុិយាៅយ

ជាៅមិួយមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��។

កាា រ ប ឃើងើើ នៈ ភ្ជាា ពុំ ច ស្រមុួះ ឃើ�ា កិ� ង សាាា ប័ នៈ អ នៈុ វិ តីិ

ច�ាប់ រមួួច�ដែណកកិ�ងកាារកសាាងទ�នុៈកច�តីិជាាមួួយ

ស្សហ�មួន៍ៈ។ កាារឃើជូឿទកុច�តីិឃើនៈះ មាានៈសាារៈស្ស�ខាាន់ៈ

ណាាស្សកិ់�ង កាារល់បុប�បាាត់ិភ្ជាាពុំតាំានៈតិ�ង កាារ

ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបទឃើល់ីើស្ស នៈ�ងកាារបឃើងើើតិស្របព័ុំនៈធមួយួ

ដែ�ល់ស្របជាាពុំល់រ�ឋ��តិថ្នាាសាាាប័នៈអនៈុវិតីិច�ាប់មាានៈ

ល់កខណៈស្រតិ�មួស្រតូិវិ នៈ�ងយុតីិ�ធឺម៌ួ។ កាារឃើជូឿទកុច�តីិ នៈ�ង

ក�ចេស្សហស្របតិ�បតីិ�កាារឃើនៈះ ជូយួស្សស្រមួលួ់ឱ្យយមួន្ត្រីនីៈ�អាាច

ប�ឃើពុំញភ្ជាារក�ចេរបស្សខ់្លឹះ�នៈស្របកបឃើដ្ឋាាយស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ នៈ�ង

ស្សវុិតិិ�ភ្ជាាពុំ។ អាារមីួណ៍ឃើនៈះស្រតិវូិបាានៈឆ្លុះះ�ះបញំ្ចាំា�ងឃើ�ាកិ�ង

កាារស្សមាាាស្សមួួយច�នួៈនៈជាាមួួយមួន្ត្រីនីៈ�។ ជាាឧទាំាហរណ៍ 

មួន្ត្រីនៈី�ជាាន់ៈខ្លឹពស្ស់មួួយរូបមួកពុំ�ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈបាានៈ

នៈ�យាាយថ្នាា “ឃើយើង��ងពុំ�រឃើបៀបឃើដ្ឋាាះស្រសាាយជាាមួួយ

ស្សមាាជូ�កស្សហ�មួន៍ៈ ឃើយើងមាានៈស្ស�ទធ� ឃើហើយឃើយើងមាានៈ

ភ្ជាាពុំអត់ិធីឺត់ិកិ�ងកាារនៈ�យាាយឃើ�ាកាានៈស់្សហ�មួន៍ៈ”។ មួន្ត្រីនីៈ�

ជាាស្រស្សី� មួួយរូបឃើផសងឃើទៀតិឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ 

បាានៈនៈ�យាាយអ�ពុំ�ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារស្របយុទធ

ស្របឆាំា�ងនៈ�ងភ្ជាាពុំស្រជុូល់នៈ�យមួ �ូចខាាងឃើស្រកាាមួថ្នាា៖

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� ប់ំនៅ��កាៅរងាៅរ

មាៅនុស្រ្តីប់�ិទិភ្នាៅ�ជាៅងប់ុរ� ដ�ច្បាជាៅឥ��វិនៅនុ� 

នៅយើងមាៅនុប់ញ្ហាាៅទាៅក្នុ់ទងនុឹងភ្នាៅ�ស្រ្តីជីុលនុិយមិ 

កាៅរប់ណះ��ភ្នាៅ�ស្រ្តីជុីលនុិយមិ នុិងកាៅរប់�នៅបាៅរ

នៅ�ៅក្នុុ�ងស៊ាៅ�ៅនៅរៀនុ។ មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល���ហ្មគុមិនុ៍ជាៅ

ស្រ្តី�ី� នៅធីវើកាៅរមាៅនុស្រ្តីប់�ិទិភ្នាៅ�ជាៅង នៅស្រ្តីពាៅ��ួក្នុនៅគុ

អាៅច្បាយក្នុឈ�ុច្បាិត្តី�ិ�សទាំៅងនៅនាៅ�បាៅនុ។

ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់ស្សមាាជូ�កនៃនៈសាាធ្នាារណៈជូនៈឃើជូឿថ្នាា 

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់របស្ស់ពុំួកឃើ� តិ�ណាាងឱ្យយពុំួកឃើ� 

យល់់ពុំ�ពុំួកឃើ� នៈ�ងឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះពុំួកឃើ� ឃើហើយ

ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់ស្សហ�មួនៈ៍យល់់ថ្នាាអាាជាាាធឺរមាានៈភ្ជាាពុំ

ស្រតិ�មួស្រតូិវិ ស្រស្សបច�ាប់ នៈ�ងមាានៈ�ណឃើនៈយយភ្ជាាពុំ វាា

នៈ�ងបឃើងើើនៈកាារឃើជូឿជាាក់ឃើល់ើកាារអនៈុវិតិីច�ាប់ បឃើងើើនៈ

ទ�នៈុកច�តិីរបស្ស់សាាធ្នាារណជូនៈឃើ�ាឃើល់ើរដ្ឋាាាភ�បាាល់ នៈ�ង

�ា�ស្រទល់ទធ�ស្របជាាធឺ�បឃើតិយយ។១២៧

កាៅរកាៅត្ត់ប់នុថយអំនៅ�ើហ្មិងាៅ និុងកាៅត្ត់ប់នុថយកាៅរប់ងើ

ស៊ាាៅនុភ្នាៅ�តាៅនុត្តឹងនាៅនាៅរប់�់មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��

ជាាទឃូើ�ា ស្រស្សី�មាានៈកមំាា�ងរាាងកាាយឃើខ្លឹ�ាយជាាងអិក

រមួួកាារងាារជាាបុរស្ស។ ច�ណចុឃើនៈះបណាាាល់ឱ្យយមាានៈកាារ

យល់ឃ់ើ�ើញថ្នាា ស្រស្សី�មួ�នៈស្សមួនៈ�ងឃើធឺើើជាាមួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�

ស្សឃើទ ឬយាាាងឃើហាាចណាាស្ស ់ មួ�នៈស្សមួនៈ�ងឃើធឺើើកាារកិ�ង

តិនួាាទ�ស្របតិ�បតិ�កីាារ ឬឃើ�ាតាំាមួ�ងផះ�វិឃើ�ើយ ឃើស្រពាាះវាា

អាាចបងើឃើស្រ�ាះថ្នាាាក់�ល់់ស្សុចេរិតិភ្ជាាពុំរាាងកាាយរបស់្ស

ពុំកួឃើ�។ ឃើទាំាះយាាាងណាា កាារស្ស�ក�ាស្រសាាវិស្រជាាវិបាានៈ

បងាាាញថ្នាា “ច�ណចុឃើខ្លឹ�ាយ” ឃើនៈះ អាាចជាា�ណុតិនៃមួះ

មួួយបដែនិៈមួឃើទៀតិដែ�ល់ស្រស្សី�អាាចផីល់់ឱ្យយកាារងាាររក�ា

ស្សណាាាបធ់្នាាាប។់១២៨ មួន្ត្រីនីៈ�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�មួ�នៈសូ្សវិពុំ�ងដែផែក

ឃើល់ើកមាំា�ងកាាយរបស្សព់ុំកួឃើ�បុូនាាានៈឃើទ ឃើហើយស្រតិវូិ

កាៅរប់នៅងើើនុភ្នាៅ�ច្បាស្រ្តីមិ�ុ

នៅ�ៅក្នុុ�ងស៊ាាៅប់័នុអនុុវិត្តី

ច្បាាៅប់់ រួមិច្បាំថ្លែណក្នុក្នុុ�ង

កាៅរក្នុស៊ាៅងទំនុុក្នុច្បាិត្តី

ជាៅមួិយ�ហ្មគុមិនុ៍។



75

ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

បាានៈឃើ�រកឃើ�ើញថ្នាាឃើស្របើកមំាា�ងបាាយតិ�ចជាាងមួន្ត្រីនៈី�ជាា

បរុស្ស ស្រស្សី�ពុំដូែកកិ�ងកាារកាាត់ិបនិៈយភ្ជាាពុំតាំានៈតិ�ងជាាង 

នៈ�ងពូុំដែកកិ�ងបឃើញ្ចេៀស្សកាារស្របឈមួមួុខ្លឹ�ាាឃើដ្ឋាាយអ�ឃើពុំើ

ហ�ង�ាដែ�ល់អាាចឃើកើតិឃើ�ើងជាាមួន្ត្រីនីៈ�ជាាបរុស្ស មួនុៈឃើពុំល់

ដែ�ល់សាាានៈកាារណ៍ ឈាានៈ�ល់់សាាានៈភ្ជាាពុំដែ�ល់មាានៈ

ឃើស្រ�ាះថ្នាាាក។់ ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាមួួយដែ�ល់ឃើធឺើើឃើ�ើងឃើ�ា

ស្សហរ�ឋអាាឃើមួរកិ មួន្ត្រីនីៈ�បរុស្សស្រតូិវិបាានៈឃើ�រកឃើ�ើញថ្នាា

មាានៈល់ទធភ្ជាាពុំ ៨�ងកនៈះះឃើស្រចើនៈជាាងស្រសី្ស� កិ�ងកាារស្របឈមួ

នៈ�ងកាារឃើចាាទស្របកាាន់ៈពុំ�បទឃើស្របើកមំាា�ងហសួ្សឃើហតិ ុ ឃើហើយ

មាានៈល់ទធភ្ជាាពុំពុំ� ២ ឃើ�ា ៣�ងឃើស្រចើនៈជាាងស្រស្សី� កិ�ង

កាារដែ�ល់មាានៈឃើឈាាាះឃើ�ាកិ�ងបណា�ងរបស្សស់្របជាាពុំល់រ�ឋ

ពុំ�បទឃើស្របើស្របាាស្សក់មំាា�ងហសួ្សឃើហតិ។ុ១២៩ កាារយល់ឃ់ើ�ើញ 

នៈ�ងបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈដែ�ល់បាានៈដែចករំដែល់កឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនីៈ�ជាា

បុរស្ស នៈ�ងស្រសី្ស� កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈរ៍បស្សឃ់ើយើង

ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈអ់ាាសាាានៈ បាានៈឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងពុំ�ល់ទធផល់ជាា

អនីៈរជាាតិ�ទាំា�ងឃើនៈះ ជាាឧទាំាហរណ�៍ចូតិឃើ�ា៖

មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�មាៅនុជីំនាៅ�ទំនាៅក្នុ់ទំនុងលអជាៅង

មិន្ត្រីនុី�ជាៅប់ុ� នៅ�ៅយ�ួក្នុនៅគុមាៅនុទំនៅនាៅរ

នៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយស៊ាាៅនុកាៅរណ៍នៅ�ៅយ�នុីិវិិធី�។ 

នៅ�ៅនៅ�លមាៅនុ�ំណុំអំនៅ�ើហ្មិងាៅ មិន្ត្រីនីុ�ប់ុរ�

មាៅនុទំនៅនាៅរនៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយស៊ាាៅនុកាៅរណ៍នៅ�ៅយ

នៅស្រ្តីប់ើមិនៅធីោៅបាៅយស្រ្តីប់ទ��រាាៅយ នៅហ្មើយស្រ្តី�ី�មិិនុនៅធីវើ

ដ�នៅចាាៅ�នៅទ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

នៅគុមិិនុអាៅច្បាខុវ�នៅយើងបាៅនុនៅទ ��នៅស្រ្តីពាៅ�នៅយើងនៅធីវើកាៅរ

ជាៅមិយួ�ហ្មគុមិនុ។៍ ស្រ្តី�ី�ជាៅនៅរឿយៗប់នំៅ��កាៅរងាៅរ

ស្រ្តីប់ក្នុប់នៅ�ៅយស្រ្តីប់�ិទភិ្នាៅ�ជាៅង នៅប់ើនៅស្រ្តីប់ៀប់នៅធីៀប់

នុងឹនៃដគុ�ប់រុ� ជាៅ�និៅ��នៅ�ៅក្នុុ�ងស៊ាាៅនុភ្នាៅ�មាៅនុ

ជីនៅមំាៅ�។ បុ់រ�មាៅនុទនំៅនាៅរនៅស្រ្តីប់ើក្នុមំាៅងំបាៅយ នុងិ

នៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយស៊ាាៅនុភ្នាៅ�នៅ�ៅយនៅស្រ្តីប់ើក្នុមាំៅងំ។ ស្រ្តី�ី�

មាៅនុភ្នាៅ�ទនុ�់ែនុជ់ាៅង នៅហ្មើយ�កួ្នុនៅគុនៅធីវើឱយអនំៅ�ើ

ហិ្មងាៅថ្លែដលអាៅច្បានៅក្នុើត្តនៅ�ើង មាៅនុភ្នាៅ��ៃប់់ស៊ាាៅត្ត់

វិ�ិ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅនុខ់ុព�ជ់ាៅស្រ្តី�� ីស្រ្តីប់នៅទ�ក្នុមិព�ជាៅ)។

ស្សរុបមួក អតិិស្របឃើយាាជូនៈ៍នៃនៈកាារដ្ឋាាក់តិួនាាទ�ឱ្យយស្រស្សី�ឃើ�ា

ទូទាំា�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ មាានៈឃើស្រចើនៈដែផិក។ វាារួមួមាានៈ

កាារផីល់់ឃើស្សវាាដែផិកស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ�ល់់ស្របជាាជូនៈឱ្យយកាានៈ់ដែតិ

ស្របឃើស្សើរឃើ�ើង ជាាពុំ�ឃើស្សស្សកិ�ងកាារឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាា

ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹដែ�ល់ស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារជូួបស្របទះ កាារបឃើងើើនៈ

ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំស្របតិ�បតិី�កាារ កាារចូល់រួមួកាានៈ់ដែតិជូ�តិស្សិ�ទធ

ជាាមួួយស្សហ�មួនៈ៍ នៈ�ងកាារកាាតិ់បនៈិយកាារឃើស្របើស្របាាស្ស់

កមំាា�ងហួស្សឃើហតិុ។ រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

 ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
ឃើទាំាះប�ជាាមាានៈកាារវិិនៈ�ឃើយាា�កិ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ង

កាារបណា�ះបណាាាល់ប�ុគល់�កជាាស្រស្សី�កឃ៏ើដ្ឋាាយ កស៏្រស្សី�

ស្របឈមួនៈ�ងបញ្ចាំាានាានាា ឃើ�ាកិ�ងកាារឃើធឺើើស្សមាាហរណកមីួ

ឃើពុំញឃើល់ញ នៈ�ងស្របកបឃើដ្ឋាាយស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំកិ�ងវិិស្សយ័

អនុៈវិតីិច�ាប់ ដែ�ល់ស្រតិវូិបាានៈឆ្លុះះ�ះបញំ្ចាំា�ងពុំ�ល់កខណៈឃើ�ា

មាានៈកស្រមួ�តិនៃនៈកាារដ្ឋាាកត់ិនួាាទ�ឱ្យយពួុំកឃើ�។ ស្រស្សី�ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ

ហាាក់�ូចជាាក� ពុុំងឃើធឺើើកាា រឃើ�ាកិ�ងមុួខ្លឹតិ� ដែណងដែផិក

រ�ឋបាាល់ រមួួទាំា�ងឃើ�ាឃើពុំល់ឃើធឺើើកាារឃើ�ាកិ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈ

ស្របតិ�បតីិ�កាារផងដែ�រ (ជាាឧទាំាហរណ៍ ពុំកួឃើ� អាាច

ទទួល់បនៈទ�កដែផកិហ�រញ្ញាវិតិិ� ឬធឺនៈធ្នាានៈមួនុៈស្សសឃើ�ាកិ�ង

នាាយកដ្ឋាាានៈជួូញ�រូមួនុៈស្សសជាាឃើ�ើមួ)។

មួ�នៈមាានៈតួិឃើល់ខ្លឹដែ�ល់បញ្ចាំាាកថ់្នាា ឃើតិើស្រតូិវិច�ណាាយ

ស្របាា ក់ បុូ នាាា នៈ កិ� ង កាា រ ប ណា�ះ ប ណាាា ល់ មួ ន្ត្រីនៈី� បូូ ល់� ស្ស 

កិ�ងរយៈឃើពុំល់ជាាមួធឺយមួបនួៈឆាំាា�ឃើ�ាកិ�ងបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�

ស្សឃើ�ាអាាស្សុ�អាាឃើ�យិឃ៍ើនាាះឃើ�ើយ។ វាាកព៏ុំ�បាាកផងដែ�រ

កិ�ងកាារបាាានៈស់ាាានៈឱ្យយបាានៈច�ាស់្ស�ាស្ស។់ ឃើ�បាានៈ��ងថ្នាា 

កាារបណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�ស្ស អាាចមាានៈតិនៃមួះខ្លឹពស្ស។់ 

ឧទាំាហរណ ៍ តិឃួើល់ខ្លឹដែ�ល់អាាចរកបាានៈឃើដ្ឋាាយមាានៈកាារ

�ា�ស្រទឃើដ្ឋាាយសាាាបន័ៈបូូល់�ស្សឃើ�ាសាាធ្នាារណរ�ឋកឃូើរុ បាានៈ

បាាានៈស់ាាានៈថ្នាា វាាមាានៈតិនៃមួះស្របដែហល់ ៨៣.០០០��ុំារ

អាាឃើមួរិក កិ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�ស្សឃើ�ាកិ�ង

បណឌ�តិយស្សភ្ជាាកិ�ងរយៈឃើពុំល់ ៤ឆាំាា� ដែ�ល់ច�ណាាយ 

២០.៥០០�ុ�ំារអាាឃើមួរកិ ស្សស្រមាាប់មួួយឆាំាា� នៈ�ង 

១៣.៦០០�ុ�ំារអាាឃើមួរកិ ស្សស្រមាាប់រយៈឃើពុំល់ ៨ដែខ្លឹ។១៣០ 

កាារច�ណាាយទាំា�ងឃើនៈះមាានៈល់កខណៈ�ួរឱ្យយកតិ់ស្សមាាាល់់ 

ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់កាារច�ណាាយរបស្ស់រដ្ឋាាាភ�បាាល់ក�ពុុំង

ស្សិ�តិឃើស្រកាាមួស្សមាះាធឺកិ�ងកាារផីល់ឃ់ើស្សវាាសាាធ្នាារណៈ ឱ្យយ

ស្សមួស្រស្សបឃើ�ាតាំាមួស្របាាកដ់ែ�ល់បាានៈច�ណាាយ។ កាារ

បណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�បូលូ់�ស្សឃើដ្ឋាាយមួ�នៈឃើស្របើស្របាាស្សស់្សកាាានៈុ

ពុំល់ឃើពុំញឃើល់ញរបស្សព់ុំកួឃើ� �ជឺាាកាារខ្លឹើះខាាាយធឺនៈធ្នាានៈ 

បូុដែនីៈច�នៈួនៈស្រស្សី�តិ�ចតិួចដែ�ល់បាានៈឆ្លុះះងកាាតិ់សាា�ាបណា�ះ

បណាាាល់បូលូ់�ស្ស ក�ពុុំងឃើធឺើើឱ្យយកាារវិិនៈ�ឃើយាា�ឃើនៈះមាានៈផល់

ជូះវិិជូើមាានៈ។ ពុំកួឃើ�មួ�នៈស្រតូិវិបាានៈចាាតិត់ាំា�ងឱ្យយមាានៈតួិនាាទ�

ដែផិកស្របតិ�បតីិ�កាារឃើទ បុូដែនីៈស្រតូិវិបាានៈចាាតិត់ាំា�ងកាារងាារ

ដែផកិរ�ឋបាាល់ នៈ�ងឃើល់ខាាធឺ�កាារជូ�នៈសួ្សវិិញដែ�ល់កាារងាារ

ទាំា�ងឃើនៈះ ជាាទូឃើ�ាអាាចស្រតិវូិបាានៈអនុៈវិតីិឃើដ្ឋាាយប�ុគល់�ក

សុ្ស�វិលិ់។ ប�ុគល់�កទាំា�ងឃើនៈះអាាចស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

តាំាមួរយៈមួឃើធឺោាបាាយឃើផសងៗ�ាា ឃើហើយស្រស្សី� នៈ�ងបុរស្ស

ដែ�ល់បាានៈបញ្ចេបវ់ិ�គបណា�ះបណាាាល់អនុៈវិតីិច�ាប ់ ស្រតូិវិ

បាានៈចាាតិ់តាំា�ងឱ្យយប�ឃើពុំញភ្ជាារក�ចេដែ�ល់ទាំាមួទាំារឱ្យយមាានៈ

ស្ស�ទធ�អ�ណាាច នៈ�ងមាានៈកាារបណា�ះបណាាាល់ជាាមួន្ត្រីនីៈ�ស្សីថ្មី

ចលូ់បឃើស្រមួើកាារងាារ។

កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ ល់កខណៈមាានៈកស្រមួ�តិនៃនៈកាារដ្ឋាាក់តិនួាាទ�

ឱ្យយមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី� �ឃឺើដ្ឋាាយសាារដែតិជូឃើស្រមួើស្សរបស់្សស្រសី្ស�

ខ្លឹះ�នៈឯងផ្ទាាាល់់ដែ�ល់ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សកាារងាារកាារិយាាល័់យ

ដែ�ល់មាានៈកាាល់វិិភ្ជាា�ឃើថ្មីរ នៈ�ងអាាចពុំោាករបាានៈ។ មួន្ត្រីនីៈ�ជាា

ស្រស្សី�ជាាឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ មាានៈអាារមីួណ៍ស្រតូិវិ

បងខ�ច�តីិស្រតូិវិឃើមួើល់ដែថ្មីរក�ាស្រ�ួសាារ ជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្របស្ស�នៈឃើបើ

ពុំកួឃើ�មាានៈកូនៈតូិចៗ។ ពុំកួឃើ�ស្រតូិវិបាានៈស្រ�ួសាារ នៈ�ង

ស្សងគមួរបស់្សពុំកួឃើ�រពំុំ�ងថ្នាា ពុំកួឃើ�នៈ�ងស្រតូិវិឃើធឺើើ�ឃូើចិះ។ 

ឃើនៈះក៏ជាាករណ�ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់បី�ស្របពុំនៈធទាំា�ងពុំ�រឃើធឺើើកាារ

ឃើ�ាកិ�ងវិិស្សយ័អនៈវុិតីិច�ាប់�ចូ�ាា។ ស្រស្សី�មាានៈអាារមីួណ៍

ថ្នាា ពុំកួឃើ�ស្រតូិវិ�ា�ស្រទ�ល់អ់ាាជូ�ពុំសាាាមួ�របស់្សខ្លឹះ�នៈ ឃើហើយ

ស្រតិល់ប់មួកបនីៈប�ឃើពុំញភ្ជាារក�ចេឃើ�ាកិ�ងស្រ�ួសាារវិិញ៖

នៅ�លខុែ� ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� នៅរៀប់កាៅរ

ជាៅមិយួនុរណាៅមាាៅក្នុថ់្លែដលមាៅនុមិខុុត្តថំ្លែណង�ខំាៅនុ់

នៅ�ៅកុ្នុ�ងស៊ាាៅប់ន័ុប់ូ�ល�� នៅនាៅ��ៅត់្តភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុនុងឹ

�ៅថ្លែលង��ត្តថំ្លែណង នៅស្រ្តីពាៅ��ៅត្តន់ុងឹជាៅប់់រវិល់

នៅធីវើជាៅ “ស្រ្តីប់�នុ”ិ [ស្រ្តីប់�នុរិប់�ស់្រ្តីប់ធាៅនុប់ូ�ល��ស្រ្តីប់ចាៅំ

ត្តបំ់នុ]់ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ឥណឌ�នៅណ�ុ�)។

ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ ឃើ�ាឃើពុំល់ស្រតិវូិបាានៈឃើ�សួ្សរថ្នាា ឃើតិើពុំកួឃើ�

នៈ�ងមាានៈច�ណាាប់អាារមីួណ៍ច�ឃើពាាះតិនួាាទ�ស្របតិ�បតិ�កីាារឃើទ មួន្ត្រីនីៈ�

ជាាស្រស្សី�វិយ័ឃើកីងទាំា�ងអស់្សឃើ�ាកិ�ងស្រកុមួពុំ�ភ្ជាាក�ា បាានៈនៈ�យាាយ

ថ្នាា ពុំកួឃើ�ចង់បាានៈកាារងាារដែផិករ�ឋបាាល់ ដែ�ល់ជាាមួខុ្លឹ

តិ�ដែណងមួួយដែ�ល់មួ�នៈតិស្រមូួវិឱ្យយពួុំកឃើ�ឃើចញឃើ�ាឃើស្រ�ាឃើ�ា

តាំាមួ�ងផះ�វិ ឬដ្ឋាាក់ឱ្យយប�ឃើពុំញតួិនាាទ�ចុះមូួល់ដ្ឋាាានៈឃើ�ើយ៖

ស្រ្តី��ភី្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុ ច្បា�លច្បាតីិ្តភ្នាៅ�ស្រ្តី�ណកុ្នុ�ខុុស្រ្តី�ួល។ 

នៅយើងច្បា�លច្បាតីិ្តនៅធីវើកាៅរនៅ�ៅក្នុុ�ងប់នុេប់់ថ្លែដលមាៅនុ

មាាៅ�ុ�នុស្រ្តីត្តជាៅក្នុ ់ថ្លែដលមិិនុស្រ្តីត្តវូិ�នុែសឺ្រ្តី��អាៅទតិ្តយ។ 

នៅហ្មើយនៅយើងរ�ំងឹថាៅ នុងឹទទលួបាៅនុឋាៅនុ�ខុព�ជ់ាៅង

នៃដគុ�ប់រុ�រប់�់នៅយើង។ ខុំ� ំ[�ៅសំ្រ្តីទភ្នាៅ�នៅជីឿនុនៅលឿនុ

នៅ�ៅមិខុុរប់�់ស្រ្តី�ី�] បុូ់ថ្លែនុខីុំ�ទំទលួស៊ាាៅលអ់�ំ�

គុណុវិិប់ត្តីរិប់�ន់ៅយើងផ្តងថ្លែដរ។ នៅយើងថ្លែត្តងថ្លែត្ត

ទាៅមិទាៅរ�ិទិរិប់�់នៅយើង បុូ់ថ្លែនុវីាៅក្នុភ៏្នាាៅប់់មិក្នុជាៅមិយួ

នុ�វិទំនុលួខុ�ុស្រ្តីត្តវូិផ្តងថ្លែដរ។ �តិ្តណាៅ� ់ខុំ�ជំាៅស្រ្តី�ី�

ថ្លែដលមាៅនុត្តស្រ្តីមិវូិកាៅរនៅស្រ្តីច្បាើនុ �ស្រ្តីមាៅប់់ខុែ�នុខំុ� ំនុងិស្រ្តី�ី�

ដនៃទនៅទៀត្ត។ ខុំ�មិំិនុ��វិមាៅនុស្រ្តីប់ជាៅស្រ្តីបិ់យភ្នាៅ�បុូ់នាាៅនុ

នៅទ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

អុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងអាៅច្បា

�នុុិ�ាៅនុថាៅ ស្រ្តី�ី�មិិនុ

ច្បាង់បាៅនុកាៅរចាៅត្ត់តាៅំង

ខុែ�នុឱយមាៅនុត្តួនាៅទ�ថ្លែផ្តុក្នុ

ស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តីិកាៅរ នៅហ្មើយស្រ្តី�ី�

អាៅច្បាបាៅត្ត់ប់ង់ទំនុកុ្នុច្បាិត្តី

នៅលើ�មិត្តថភ្នាៅ�រប់�់ខុែ�នុ 

នៅទាៅ�ប់�ជាៅ�ួក្នុនៅគុច្បាង់ប់នុី

តួ្តនាៅទ�ថ្លែផ្តុក្នុស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តីិកាៅរ

ក្នុ៏នៅ�ៅយ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

អាាកបីក�រិយាាទាំា�ងឃើនៈះ បាានៈជូ�រុញឱ្យយមាានៈកាារបឃើងើើតិ

វិ�ជីាាអកុស្សល់មួួយនៃនៈកាារស្សនៈិ�ដ្ឋាាានៈ នៈ�ងកាាររំពុំ�ង

ទុក។ អិកស្រ�ប់ស្រ�ងអាាចស្សនៈិ�ដ្ឋាាានៈថ្នាា ស្រស្សី�មួ�នៈចង់បាានៈ

កាា រចាា ត់ិតាំា�ងខ្លឹះ� នៈឱ្យយមាានៈតួិនាាទ� ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាា រ 

ឃើហើយស្រស្សី�អាាចបាាតិ់បង់ទ�នៈុកច�តីិឃើល់ើស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស្ស់

ខ្លឹះ�នៈ ឃើទាំាះប�ជាាពុំួកឃើ�ចង់បនៈីតិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិី�

កាារក៏ឃើដ្ឋាាយ។ “ខ្លឹំ��បាានៈឮឃើរឿងរាាាវិមួួយច�នៈួនៈដែ�ល់

អិកស្រ�ប់ស្រ�ងបុរស្ស ស្របដែហល់ជាានៈ�យាាយថ្នាា អិក

�ួរដែតិឃើធឺើើកាារឃើ�ាកិ�ងកាារិយាាល់័យ ឃើហើយមួ�នៈស្រតិូវិឃើ�ា

ឃើធឺើើកាារងាារស្របតិ�បតិំ�កាារឃើទ ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�

ពុំ�តិជាាចង់ឃើ�ាឃើធឺើើកាារងាារដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ បូុដែនៈីតាំាមួ

ទស្សសនៈៈរបស្ស់អិកស្រ�ប់ស្រ�ងបុរស្ស �ាតិ់បាានៈ��តិថ្នាា មួន្ត្រីនៈី�

ជាាស្រស្សី�ចង់បាានៈកាារងាារឃើ�ាកិ�ងកាារិយាាល់័យ” (មួន្ត្រីនៈី�ជាា

ស្រស្សី� ស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ)។

ជាាឧទាំាហរណ៍ ភ្ជាាពុំល់ឃើមួែៀងដែផិកឃើយនៈឌ័័រអាាចស្រតិូវិ

បាានៈឃើ�ឃើមួើល់ឃើ�ើញថ្នាាជាា វិធិឺ�ដែ�ល់បុ�គល់�កស្រតិូវិបាានៈ

ចាាតិ់តាំា�ងតិួនាាទ�ឃើដ្ឋាាយអិកស្រ�ប់ស្រ�ងរបស្ស់ពុំួកឃើ� ដែ�ល់

ឃើនៈះអាាចរួមួច�ដែណកឃើធឺើើឱ្យយស្រស្សី�មាានៈច� នួៈនៈឃើស្រចើនៈកិ�ង

តិ�ដែណងដែផិករ�ឋបាាល់ នៈ�ងដែផិក�ា�ស្រទ។ អិកដែ�ល់ចូល់

រួមួស្សមាាាស្សន៍ៈបាានៈពុំ�ពុំណ៌នាាពុំ�ផល់បូះពាាល់់ឃើល់ើកាារស្ស

ស្រមួចច�តិីរបស់្សថ្នាាាក់ស្រ�ប់ស្រ�ង ដែ�ល់ដ្ឋាាក់ឱ្យយស្រស្សី�ប�ឃើពុំញ

តិួនាាទ�ដែផិករ�ឋបាាល់ថ្នាាជាាកាារកាាររឹតិតិី�តិឱ្យកាាស្សរបស្ស់

ពុំួកឃើ� ជាាឧទាំាហរណ៍៖

�ួក្នុនៅគុច្បាង់នៅ�ៅនៅធីវើកាៅរងាៅរនៅ�ុ�ប់អនៅងើត្ត នុិង

កាៅរងាៅរច្បាុ�មិ�ល�ាៅនុ ប់ូុថ្លែនុី�ួក្នុនៅគុមិិនុទទួលបាៅនុ

ឱកាៅ�នៅនាៅ�នៅទ។ �ួក្នុនៅគុច្បាង់នៅធីវើវាៅ ប់ូុថ្លែនុីមាៅនុកាៅរ

ងាៅររដឋបាៅលនៅស្រ្តីច្បាើនុនៅ�ក្នុ នៅហ្មើយ�ួក្នុនៅគុមិនិុស្រ្តីត្តូវិ

បាៅនុនៅគុផី្តល់ឱកាៅ�ឱយនៅធីវើកាៅរងាៅរច្បាុ�មិ�ល�ាៅនុនៅទ

ក្នុុ�ងក្នុរណ�នៅនុ�នៅទ។ កាៅរងាៅរច្បាុ�មិ�ល�ាៅនុអាៅស្រ្តី�័យ

នៅលើអុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងរប់�់អុក្នុ ជាៅឧទាៅហ្មរណ៍ 

ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើ�ៅត្ត់�នៅស្រ្តីមិច្បាច្បាិត្តីចាៅត់្តឱយអុក្នុច្បាុ�នៅធីវើ

ច្បារាៅច្បារណ៍ អុក្នុអាៅច្បាទទួលបាៅនុប់ទ�ិនៅស៊ាៅធីនុ៍ 

នៅហ្មើយក្នុ៏អាៅច្បានុឹងមាៅនុឱកាៅ�ស្រ្តីតូ្តវិបាៅនុដំនៅ�ើង

ឋាៅនុ�ផ្តងថ្លែដរ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ក្នុមិព�ជាៅ)។

អវ�ថ្លែដលខុំ�ំបាៅនុជីួប់ស្រ្តីប់ទ�ទាៅក្នុ់ទងនុឹងភ្នាៅ�

លនៅមិអៀងនៅ�ៅនៅ�លប់ំនៅ��កាៅរងាៅររដឋបាៅល គុឺ

ស្រ្តីប់ធាៅនុភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុច្បាង់ឱយស្រ្តី�ី�នៅធីវើកាៅរងាៅរថ្លែផ្តុក្នុ

រដឋបាៅល។ ក្នុុ�ងនាៅមិជាៅមិន្ត្រីនុី��ម� ខុំ�ំច្បាង់នៅធីវើកាៅរនៅ�ៅ

តាៅមិមិ�ល�ាៅនុ បុូ់ថ្លែនុីខុំ�ំស្រ្តីត្តូវិបាៅនុនៅគុចាៅត្ត់តាៅំងឱយនៅធីវើ

កាៅរជាៅ [មិន្ត្រីនុី�] រដឋបាៅល នៅហ្មើយបុ់រ�ស្រ្តីតូ្តវិបាៅនុ

ចាៅត្ត់ឱយនៅធីវើកាៅរងាៅរថ្លែផ្តុក្នុស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តីិកាៅរ។ ក្នុុ�ងនាៅមិ

ជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល���ម� អុក្នុមិិនុអាៅច្បាត្តវាាៅអំ��ច្បាំណុច្បានៅនុ�

បាៅនុនៅទ នៅហ្មើយមិិនុអាៅច្បានុិយាៅយថាៅនៅទនៅ�ើយ។ 

ខុំ�ំគុិត្តថាៅនៅ�ៅក្នុុ�ងអងគភ្នាៅ�ភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុថ្លែដលខុំ�ំ

បាៅនុនៅ�ៅ �ួក្នុនៅគុ [អុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុង] ច្បាង់ឱយស្រ្តី�ី�

នៅធីវើកាៅរងាៅរថ្លែផ្តុក្នុរដឋបាៅល (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�

ហ្មវ�ល���នុ)។

អិកស្រ�ប់ស្រ�ងចាា�បាាច់ស្រតូិវិយកច�តីិទុកដ្ឋាាក់ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស

ច�ឃើពាាះភ្ជាាពុំល់ឃើមួែៀងរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ ឃើហើយមួ�នៈស្រតិូវិឃើធឺើើកាារ

ស្សនៈីតិអ�ពុំ�អើ�ដែ�ល់ស្រស្សី�ចង់បាានៈឃើនាាះឃើទ។ ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស 

អិកស្រ�ប់ ស្រ�ងមាានៈតួិនាាទ�ស្ស�ខាា ន់ៈ កិ�ងកាា រផីល់់ភ្ជាាពុំ

អង់អាាច នៈ�ងកាារឃើល់ើកទ�កច�តិី�ល់់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស� នៈ�ងដ្ឋាាក់

តិួនាាទ�ឱ្យយពុំួកឃើ�ឃើ�ាតាំាមួវិិស្ស័យកាារងាារដែ�ល់ជាាធឺមីួតាំា

ឃើ���តិថ្នាាជាាកាារងាារបុរស្ស ឬផីល់់នៈូវិឱ្យកាាស្សចូល់រួមួ

កាារបណា�ះបណាាាល់ ឃើទាំាះប�ជាាពុំួកឃើ�អាាចស្រតិូវិកាារកាារ

ឃើធឺើើ��ឃើណើរជាាអនៈីរជាាតិ� ឬកិ�ងរយៈឃើពុំល់យូរឆាំាាយពុំ�ផទះ

ក៏ឃើដ្ឋាាយ។ ឃើ�ើមួី�ស្របឆាំា�ង ឬបញ្ចឈប់វិ�ីនៃនៈកាារស្រ�ប់ស្រ�ង

ឃើដ្ឋាាយរឹតិតិី�តិឃើស្សរីភ្ជាាពុំដែបបបុរស្ស នៈ�ងកាារខ្លឹើះ

ទ�នុៈកច�តិីរបស្ស់ស្រស្សី� ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយដែ�ល់ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើ

ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់អ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រឃើ�ើមួី�

បឃើងើើនៈកាារយល់់��ងអ�ពុំ�ភ្ជាាពុំល់ឃើមួែៀងឃើដ្ឋាាយមួ�នៈ��ងខ្លឹះ�នៈ

នាានាា អាាចជូួយទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�កិ�ងកាារឃើដ្ឋាាះស្រសាាយ

ច�ឃើពាាះសាាានៈភ្ជាាពុំទាំា�ងឃើនៈះ។

តិួនាាទ�នៃនៈវិធិ្នាានៈ នៈ�ងបទបីញ្ញាតិី�នាានាារបស្ស់សាាាប័នៈ កាារ

អនៈុវិតិីល់ែៗ នៈ�ងកាារស្រ�ប់ស្រ�ង�៏រឹងមាា� មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់

ណាាស្ស់កិ�ងកាារពុំស្រង�កឱ្យកាាស្សកាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី�។ វិិធ្នាានៈ 

នៈ�ងបទបីញ្ញាតិី�របស្ស់សាាាប័នៈ អាាចស្រតិូវិបាានៈពុំ�នៈ�តិយ

ឃើ�ើងវិិញឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាារាាល់ម់ួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងអស្ស់ ស្រតូិវិបាានៈ

ដ្ឋាាក់ឱ្យយប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ ឬអនៈុវិតិីច�ាប់

ដែផិកឃើស្សី�បអឃើងើតិជាាស្របចាា�ឃើ�ាកិ�ងអាាជូ�ពុំរបស្ស់ពុំួកឃើ�

ទាំា�ងមួូល់ (ឬយាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ដែផិកណាាមួួយនៃនៈ

អាាជូ�ពុំរបស្ស់ពុំួកឃើ�)។ នៈ�តិ�វិិធឺ�ស្របតិ�បតិី�កាារជាាបទដ្ឋាាានៈ

ស្សស្រមាាប់អិកស្រ�ប់ស្រ�ងអងគភ្ជាាពុំ ក៏អាាចធ្នាានាាបាានៈនៈូវិ

កាារដ្ឋាាក់ឃើវិនៈប�ឃើពុំញតួិនាាទ�ជាាឃើទៀងទាំាតិ់ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�

នាានាាផងដែ�រ។ កាារអនៈុវិតិីដែបបឃើនៈះអាាចឃើធឺើើឱ្យយកាារដ្ឋាាក់

តិួនាាទ�មាានៈល់កខណៈសាាមួញ្ញា ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងអស្ស់ 

ឃើហើយអាាចមាានៈឥទធ�ពុំល់ឃើល់ើកាារឃើល់ើកទ�កច�តីិរបស្ស់

មួន្ត្រីនៈី� នៈ�ងស្របឃើភទនៃនៈអិកជូ�នាាញដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ងអាាជូ�ពុំ

អនៈុវិតិីច�ាប់ផងដែ�រ។

តិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រល់ែ �ឺជាាតិស្រមួូវិកាារចា�ាបាាច់ស្សស្រមាាប់

ស្រសី្ស�កិ�ងកាារទទួល់បាានៈមួុខ្លឹតិ�ដែណងស្រ�ប់ស្រ�ង នៈ�ង

ឃើ�ើមួី� ចូល់រួមួកិ� ង�� ឃើណើ រកាា រ ឃើធឺើើ ឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួច

នាានាា។ តិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រកិ�ងវិិស្ស័យស្សនៈី�សុ្សខ្លឹ ក៏�ឺជាា

អនៈុសាាស្សន៍ៈមួួយនៃនៈឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចរបស្ស់ស្រកុមួស្រប�ក�ា

ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹអងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ឃើល់ខ្លឹ ១៣២៥ នៈ�ង

ជាាឃើ�ាល់ឃើ�ាមួួយនៃនៈឃើ�ាល់ឃើ�ាអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ស្របកបឃើដ្ឋាាយ

ច�រភ្ជាាពុំ ដែ�ល់ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់កិ�ងតិ�បនៈ់បាានៈឃើបីជាាា

ច�តិីស្សឃើស្រមួចឱ្យយបាានៈ។
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL

៧.៤. កាៅរដំនៅ�ើង
ឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ និុងស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ង
ភ្នាៅ�ជាៅអុក្នុដឹក្នុនាៅំ

កិ�ងអ���ងឃើពុំល់នៃនៈកាារស្រសាាវិស្រជាាវិ អកិស្រ�ប់ស្រ�ងជាាស្រសី្ស�

ច�នួៈនៈ ៣១នាាក់ ស្រតូិវិបាានៈស្សមាាាស្ស ឃើដ្ឋាាយមាានៈអាាយុ

ជាាមួធឺយមួពុំ� ៤១ ឃើ�ា ៥៥ឆាំាា� ឃើហើយឃើស្សទើរដែតិទាំា�ងអស់្ស�ាា 

មាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈជាាង ២៦ឆាំាា� កិ�ងកាារងាារអនុៈវិតីិច�ាប។់ 

ឃើស្សទើរដែតិមាានៈតុិល់យភ្ជាាពុំឃើស្សីើ�ាារវាាងមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់ឃើ�ា

ល់�វិ នៈ�ងឃើរៀបកាារ ដែ�ល់ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈមាានៈ�ុណវិឌុ័ឍ�ថ្នាាាក់

ឧតីិមួស្ស�ក�ា (កស្រមួ�តិបរិញ្ញាាាបស្រតិ នៈ�ងឧតីិមួស្ស�ក�ា)។ 

អកិស្រ�ប់ស្រ�ងជាាស្រសី្ស�ទាំា�ងអស់្ស បាានៈស្សងើត់ិធឺងនៈឃ់ើល់ើកាារ

ល់ះបងផ់្ទាាាល់ខ់្លឹះ�នៈដែ�ល់ពួុំកឃើ�ស្រតូិវិឃើធឺើើ ឃើហើយមាានៈកាារ

�ា�ស្រទពុំ�ស្រ�ួសាារ នៈ�ងសាាាបន័ៈដែ�ល់ចាា�បាាចឃ់ើ�ើមួី�ឈាានៈ

�ល់មុ់ួខ្លឹតិ�ដែណងស្រ�ប់ស្រ�ងរបស់្សខ្លឹះ�នៈ។ ស្រស្សី�បាានៈពុំ�ភ្ជាាក�ា

ពុំ�យទុធសាាស្រស្ស ី នៈ�ងកតាំាាដែ�ល់រមួួច�ដែណក�ល់ក់ាារអភ�វិឌ័ឍ

អាាជូ�ពុំ នៈ�ងភ្ជាាពុំឃើជូឿនៈឃើល់ឿនៈ នៈ�ងបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាា

ដែ�ល់ស្រស្សី�ស្រតូិវិស្របឈមួ ឃើ�ើមួី�ឈាានៈ�ល់មុ់ួខ្លឹតិ�ដែណង

ទាំា�ងឃើនៈះ។ ទស្សសនៈៈ នៈ�ងបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈរបស់្សពុំកួឃើ� បាានៈ

បឃើងើើតិនូៈវិល់ទធផល់នៃនៈកាារស្ស�ក�ា�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ។

ឃើ�ាកិ�ងបរិបទនៃនៈអងគភ្ជាាពុំអនៈុវិតីិច�ាប់ដែ�ល់ជាាទមំាាប់

ស្រ�ប់ស្រ�ងឃើដ្ឋាាយបុរស្ស ស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈជាានៈ់ខ្លឹពស់្ស

មាានៈល់កខណៈពុំ�ឃើស្សស្សតាំាមួវិិធឺ�ជាាឃើស្រចើនៈ។ ពួុំកឃើ�

ជាាអិកជូ�នាាញដែ�ល់មាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំខ្លឹពស្ស់ នៈ�ងជាា

អិកជូ�នាាញកិ�ង វិិស្ស័យកាារងាាររបស់្សពួុំកឃើ�ឃើរៀងៗ

ខ្លឹះ�នៈ។ ពួុំកឃើ�អាាចឃើធឺើើឱ្យយមាានៈតិុល់យភ្ជាាពុំកាារងាារស្រ�ួសាារ

ជាាក់�ាក់មួួយ។ ឃើហើយកិ�ងករណ�ជាាឃើស្រចើនៈ ពុំួកឃើ�

បាានៈល់ះបង់ស្របឃើយាាជូន៍ៈផ្ទាាាល់់ខ្លឹះ�នៈឃើ�ើមួ �ីទទួល់បាានៈ

ឋាានៈៈរបស្ស់ពុំួកឃើ� �ូចដែ�ល់បាានៈឃើរៀបរាាប់ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនីៈ�

មួួយច�នៈួនៈខាាងឃើស្រកាាមួ៖
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL

នៃថ្មី �ាតិ់�ឺជាាស្សិងកាារ ឃើ�ាស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ� �ាតិ់

�ឺជាាស្សិងកាាររង ឯឃើ�ាស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ� �ាតិ់

�ឺជាានាាយអធឺ�កាារបូូល់�ស្ស ឃើហើយឃើ�ាស្របឃើទស្សកមួព�ជាា 

�ាតិ់�ឺជាាអ�គស្សិងកាាររង នៈ�ងឃើ�ាស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរីជាា

ស្សិងកាាររង (ដែផកិឃើស្សី�បអឃើងើតិ នៈ�ងចាារកមួី)។

ទ�នៈិនៈ័យដែ�ល់អាាចរកបាានៈ បាានៈបងាាាញថ្នាាច�នៈួនៈ

ស្រសី្ស�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈឃើ�ើងៗ ក�ពុំុងឈាានៈឃើជូើងចូល់កាានៈ់

តិ� ដែណ ង ស្រ� ប់ ស្រ� ង ថ្នាាា ក់ ក ណាាា ល់ ឃើ�ា កិ� ង ស្រប ឃើទ ស្ស

មួួយច�នៈួនៈ។ ជាាឧទាំាហរណ៍ ស្រស្សី� ១២ភ្ជាា�រយ 

មាា នៈ តួិ នាា ទ� ស្រ� ប់ ស្រ� ង ថ្នាាា ក់ ក ណាាា ល់ ឃើ�ា ស្រប ឃើទ ស្ស

ឥណឌ�ឃើណស្សុ�១៣១ នៈ�ង ១៦ភ្ជាា�រយ ឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ស្រពុំុយឃើណ។១៣២ ឃើទាំាះប�ជាាមាានៈជូ�ហាានៈវិិជូើមាានៈ

មួួយច�នៈួនៈក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ច�នៈួនៈស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងតិ�ដែណង

ជាាអិក��កនាា�ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ទាំា�ងមួូល់ ហាាក់�ូចជាា

មាានៈកស្រមួ�តិទាំាបណាាស្ស់។ ឃើនៈះ�ឺជាាផល់ល់�បាាកមួួយ

ដែ�ល់អាាចពុំោាករបាានៈដែ�រថ្នាា កាារចូល់រួមួជាាមួធឺយមួ

របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាស្រ�ប់ល់�ដ្ឋាាប់ថ្នាាាក់

ទាំា�ងអស្ស់ �ឺឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិទាំាប ឃើហើយច�នៈួនៈរបស្ស់

ពុំួកឃើ�ក៏ថ្មីយចុះឃើ�ាឃើពុំល់ឋាានៈៈកាានៈ់ដែតិខ្លឹពស្ស់។

ច�ណុចស្ស�ខាានៈ់មួួយឃើទៀតិ �ឺថ្នាាស្សូមួី�ដែតិស្រស្សី�មាានៈមួុខ្លឹ

តិ�ដែណងជាាអិក��កនាា�ក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ពុំួកឃើ�ឃើស្រចើនៈដែតិ

ស្សិ� តិ ឃើ�ា កិ� ង មួុ ខ្លឹ តិ� ដែណ ង ដែ� ល់ ឃើ� ចាា តិ់ ទុ ក ថ្នាា

មួ�នៈស្សូវិមាានៈក�តិោានៈុភ្ជាាពុំ នៈ�ង/ឬ មាានៈល់កខណៈ

ស្របតិ�បតិី�កាារតិ�ចតិួច ឃើនៈះឃើបើតាំាមួទស្សសនៈៈស្របនៃពុំណ�

របស្ស់បូូល់�ស្ស។ ជាាឃើរឿយៗ ពួុំកឃើ�ស្រតិូវិបាានៈដ្ឋាាក់

ឃើ�ា កិ� ង មុួ ខ្លឹ តិ� ដែណ ង ស្រ� ប់ ស្រ� ង ដែ� ល់ ទាំា ក់ ទ ង នៈ� ង

ធឺនៈធ្នាានៈមួនៈុស្សស ដែផិករ�ឋបាាល់ ដែផិកទ�នាាក់ទ�នៈង ដែផិក

បឃើងើើតិឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ ក�ចេកាារច�ាប់ ឬជូួនៈកាាល់

កិ�ងអងគភ្ជាាពុំកាារពាារស្រ�ួសាារ នៈ�ងអនៈ�តិ�ជូនៈ។ មាានៈ

ស្រស្សី�តិ�ចតួិចណាាស្ស់ដែ�ល់ស្រតូិវិបាានៈចាាត់ិឱ្យយ��កនាា�កាារ

រក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ “ស្សិ�ល់” �ូចជាាកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ

ស្រពុំហីទណឌ ឬឃើធឺើើជាាស្របធ្នាានៈសាាានៈ�យ៍បូូល់�ស្ស ឬឃើធឺើើជាា

ស្របធ្នាានៈស្រកុមួស្របតិ�បតិី�កាារពុំ�ឃើស្សស្សជាាឃើ�ើមួ។

អិក��កនាា�ជាាស្រស្សី� មាានៈតិួនាាទ�ស្ស�ខាានៈ់ ពុំ�ឃើស្រពាាះពុំួកឃើ�

អាា ច ដែស្សើ ង រ ក �� ឃើណាាះ ស្រសាា យ ច� ឃើពាាះ កាា រ ស្រប កាា នៈ់

ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងអាាចចូល់រួមួច�ដែណកកិ�ង

កាារក�ណត់ិតួិនាាទ�ដែ�ល់ស្រស្សី�អាាចប�ឃើពុំញបាានៈឃើ�ាកិ�ង

ស្សងគមួ។ ពុំួកឃើ�អាាចបញ្ចើ�នៈស្សញ្ញាាាជាាបនៈីបនាាាប់អ�ពុំ�

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំកាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី�។ ពុំួកឃើ�អាាចជាាអិកជូ�រុញ

ទ�កច�តិីយុវិជូនៈជូ�នាានៈ់ឃើស្រកាាយ តាំាមួរយៈកាារបងាាាញថ្នាា 

ពុំួកឃើ�អាាចកសាាងអាាជូ�ពុំ នៈ�ងឃើ�ើរតិួជាាអកិដែណនាា��ល់់

ខុំ�ំក្នុ៏មាៅនុមិិត្តី�ក្នុីជិាៅ[ស្រ្តី��ៗ] ថ្លែដរ [ថ្លែដលជាៅ] 

អុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុង �ួក្នុនៅគុជាៅមិន្ត្រីនុី�នៅ�ុ�ប់អនៅងើត្តនៅ�ៅ

តាៅមិនៅខុត្តីនៅផ្តសងៗ ថ្លែដលទទួលបាៅនុកាៅរដំនៅ�ើង

ឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិជាៅអុក្នុដឹក្នុនាៅ ំ�ួក្នុនៅគុស្រ្តីតូ្តវិល�ប់ង់អវ�

ៗជាៅនៅស្រ្តីច្បាើនុដ�ច្បាជាៅស្រ្តីគួុស៊ាៅររប់�់�ួក្នុនៅគុជាៅនៅដើមិ។ 

អុក្នុខុែ�បាៅនុ�ឹងថ្លែផ្តអក្នុនៅលើកាៅរ�ៅំស្រ្តីទ��មិិត្តីរួមិកាៅរ

ងាៅរ នុិងស្រ្តីគុួស៊ាៅរ។ វាៅជាៅនៅហ្មត្តុផ្តលមិួយថ្លែដលនៅធីវើ

ឱយនៅយើងមាៅនុអុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងជាៅស្រ្តី�ី�មិនិុ��វិនៅស្រ្តីច្បាើនុ 

(មិន្ត្រីនីុ�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�នៃ�)។

ចាៅប់់តាៅំង��នៅ�លថ្លែដលខុំ�ំបាៅនុច្បា�លរួមិជាៅមិួយ

ស៊ាាៅប់័នុប់ូ�ល��មិក្នុ ខុំ�ំថ្លែត្តងថ្លែត្តទទួលយក្នុកាៅរងាៅរ

ស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តីិកាៅរជាៅនុិច្បាច។ នៅ�ៅនៅ�លខុំ�ំ កាំៅយជាៅមិន្ត្រីនុី�

ថាាៅក្នុ់ក្នុណាះៅល ខុំ�ំជាៅស្រ្តីប់ធាៅនុ CID នៅ�ៅក្នុុ�ងកាៅរិយាៅ

ល័យប់ូ�ល��ស្រ្តី�ុក្នុថ្លែដលទាៅមិទាៅរនៅ�លនៅវិ�ៅ 

នុិងក្នុមាំៅំងជាៅខាំៅំង។ ��មិប�ថ្លែត្តនៅ�លនៅស្រ្តីកាៅយមិក្នុ 

ខុំ�ំនៅ�ៅថ្លែត្តអាៅច្បានៅធីវើឱយមាៅនុត្តុលយភ្នាៅ�រវាៅងស្រ្តីគួុស៊ាៅរ 

នុិងកាៅរងាៅរបាៅនុ។ ច្បាំណុច្បានៅនុ� ប់នុីមិក្នុរហ្ម�ត្ត

ដល់នៅ�លខុំ�ំស្រ្តីតូ្តវិបាៅនុថ្លែត្តងតាៅំងជាៅស្រ្តីប់ធាៅនុប់ូ�ល�

�រមិណ�យ�ាៅនុថ្លែដលស្រ្តីតូ្តវិកាៅរនៅ�លនៅវិ�ៅ នុិង

ក្នុមាំៅំងនៅស្រ្តីច្បាើនុផ្តងថ្លែដរ។ ខុំ�ំនៅ�ៅឆាំាៅយ��ស្រ្តីគួុស៊ាៅរ 

នៅហ្មើយក្នុ�នុៗរប់�់ខុំ�ំ ថ្លែត្តងថ្លែត្តមិក្នុនៅលងខុំ�ំ ... 

នៅរៀងរាៅល់ចុ្បាង�បាះៅហ្ម៍ ឬនៅរៀងរាៅល់ច្បាុង�បាះៅហ្ម៍

ទ���រ។ ��មិប�ថ្លែត្តឥ��វិនៅនុ� ក៏្នុខុំ�ំស្រ្តីតូ្តវិនៅ�ៅផ្តេ�

យឺត្តថ្លែដរ។ ខុំ�ំមិិនុអាៅច្បានៅ�ៅផ្តេ�នៅ�ៅនៅមាាៅង ៣ 

រនៅ�ៀលដ�ច្បាឪ�ុក្នុមាះៅយដនៃទនៅទៀត្តនៅទ។ នៅនុ�

ជាៅមិ�លនៅហ្មតុ្តថ្លែដលខុំ�ំនុិយាៅយនៅស្រ្តីច្បាើនុ នៅហ្មើយ

បាៅនុ�នុយល់ក្នុ�នុៗរប់�់ខុំ�ំថាៅ នៅហ្មតុ្តអវ�បាៅនុជាៅខុំ�ំ

មិិនុអាៅច្បានៅ�ៅផ្តេ�បាៅនុនៅលឿនុ នៅហ្មើយដល់នៅ�ល

នៅនុ� ច្បាំណុច្បានៅនុ�ដំនៅណើរកាៅរបាៅនុយាាៅងលអ (មិន្ត្រីនុី�

ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ឥណឌ�នៅណ�ុ�)។ 

ឃើទាំាះប�ជាាឃើយើងមួ�នៈអាាចទទួល់បាានៈតិួឃើល់ខ្លឹជាាក់ដែស្សីង

ក៏ឃើដ្ឋាាយ ឃើយើងទទួល់បាានៈពុំ័តិ៌មាានៈអ�ពុំ�ច�នួៈនៈ នៈ�ង

តិ� ដែណងរបស្ស់ ស្រស្សី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ប�ផុតិ ឃើ�ាកិ� ងសាាាប័នៈ

បូូល់�ស្សទាំា�ងអស្ស់ពុំ�កាារស្សមាាាស្សនៈ៍ ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់

ឃើយើងបាានៈស្របមួូល់ទ�នៈិនៈ័យ។ ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ 

មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ស្រស្សី� �ឺជាាឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ឯក។ ឃើ�ាកិ�ង

សាា ធ្នាា រ ណ រ �ឋ ស្រប ជាា ធឺ� ប ឃើតិ យយ ស្រប ជាា មាា នៈ� តិ ឡាា វិ 

នៈ�ងស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈ់មាាា ពុំួកឃើ��ឺជាាវិរឃើស្សនៈ�យ៍ឯក 

ឃើហើយឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សស្រពុំុយឃើណ �ាតិ់�ឺជាាស្សិងកាារ

ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។ ឃើ�ាស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ ស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈ

ខ្លឹពស្ស់ជាាងឃើ� �ឺជាាឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ�។ ឃើ�ាស្របឃើទស្ស

��មិប�ថ្លែត្តស្រ្តី�ី�មាៅនុមិខុុត្តថំ្លែណង

ជាៅអកុ្នុដកឹ្នុនាៅកំ្នុន៏ៅ�ៅយ ក្នុ៏

�កួ្នុនៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុថ្លែត្ត�ថតិ្តនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងមិខុុត្តថំ្លែណងថ្លែដលនៅគុ

ចាៅត្តទ់កុ្នុថាៅមិិនុ��វិមាៅនុ

ក្នុតិ្តោៅនុភុ្នាៅ� នុងិ/ឬ មាៅនុ

លក្នុេណ�ស្រ្តីប់ត្តបិ់ត្តីកិាៅរ

ត្តចិ្បាត្តចួ្បា នៅនុ�នៅប់ើតាៅមិទ�សនុ�

ស្រ្តីប់នៃ�ណ�រប់�់ប់ូ�ល��។
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

មួន្ត្រីនៈី�វិ័យឃើកងី តាំាមួរយៈកាារជូួយតិស្រមួង់ទ�ស្សឃើ�ារបស្ស់

សាាាប័នៈ។ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សស្រស្សី�វិ័យឃើកីបាានៈរាាយកាារណ៍

ថ្នាា ពុំួកឃើ� មាានៈអាារមួីណ៍ជូ�រុញ នៈ�ងឃើល់ើកទ�កច�តិី

ពុំ�អិក��កនាា�ស្រស្សី�របស្ស់ពុំួកឃើ�។ ជាាឧទាំាហរណ៍ 

មួ ន្ត្រីនៈី� វិ័ យ ឃើកី ង មួ ក ពុំ� ស្រប ឃើទ ស្ស ក មួព� ជាា បាា នៈ នៈ� យាា យ

ថ្នាា “អិក��កនាា�ជាាស្រស្សី� អាាចជាា��រូមួួយ ដែ�ល់ពុំួកឃើ� 

អាាចជាាកមាំា�ងច�តិី ឃើហើយអាាចជូ�រុញទ�កច�តិី�ល់់ស្រស្សី�

�នៃទឃើទៀតិ។ អ�គនាាយករងរបស្ស់ឃើយើង �ឺជាា��រូមួួយ

ស្រសាាប់។ 

ឃើមួ��កនាា�ជាាស្រស្សី� ក៏បាានៈពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�អាារមួីណ៍នៃនៈ

ទ�នៈួល់ខ្លឹុស្សស្រតិូវិកិ�ងកាារ�ា�ស្រទ នៈ�ងជូ�រុញយុវិជូនៈជូ�នាានៈ់

ឃើស្រកាាយ ជាាឧទាំាហរណ៍�ូចជាាមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មាាាក់ឃើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ� បាានៈកតិ់ស្សមាាាល់�់ូឃើចិះថ្នាា 

“ខ្លឹះ�នៈខ្លឹំ��ផ្ទាាាល់់ ខ្លឹំ��ឃើល់ើកតិឃើមួើើងយុវិជូនៈរបស្ស់ខ្លឹំ��ដែ�ល់មាានៈ

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំកិ�ងវិិស្ស័យឃើនៈះ ពុំ�ឃើស្រពាាះឃើនៈះជាាកាាតិពុំើក�ចេ

របស្ស់ខ្លឹំ��កិ�ងនាាមួជាាអិកបងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈ។ ខ្លឹំ��ជាា��រូ 

ឃើហើយខ្លឹំ��ស្រតិូវិដែតិឃើល់ើកកមួពស្ស់យុវិជូនៈរបស្ស់ខ្លឹំ��។ ឃើនៈះជាា

អើ�ដែ�ល់ខ្លឹំ����តិឃើហើយឃើធឺើើ។” អិក��កនាា�ជាាស្រសី្ស� ក៏អាាចជាា

��រូនៃនៈកាារប�ផុស្ស��នៈ�តិ នៈ�ងជាា��រូស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�វិ័យឃើកីង

ឃើ�ាកិ�ងកងកមាំា�ង ឬកិ�ងស្សហ�មួនៈ៍ដែ�ល់អាាចក�ពុំុង

��តិអ�ពុំ�អាាជូ�ពុំកិ�ងកាារងាារអនៈុវិតិីច�ាប់។ មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់

ជាាស្រស្សី�មួកពុំ�ស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរី បាានៈដែចករំដែល់ក�ូឃើចិះ

ថ្នាា “អិកស្រតិូវិឃើធឺើើឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�ថ្នាាាក់ទាំាបយល់់ឃើ�ើញថ្នាាស្រស្សី� 

អាាចប�ឃើពុំញកាារងាារឃើនៈះបាានៈ។ វាាស្សុទធដែតិ [ទាំាក់ទង

នៈ�ង] កាារជូ�រុញច�តិី ទាំា�ងអស្ស់ ... ខំ្លឹ����តិថ្នាា មាានៈស្រស្សី�ដែ�ល់

មាានៈមួុខ្លឹតិ�ដែណងជាាថ្នាាាក់��កនាា�ក�ពុំូល់ ដែ�ល់ជូ�រុញច�តិី 

នៈ�ងផីល់់កី�ស្សងឹ�មួថ្នាា វាាអាាចឃើ�ារួច ឃើហើយអិកក៏អាាច

ស្សឃើស្រមួចបាានៈដែ�រ។ អិកស្រតិូវិមាានៈឃើស្សចកី�ស្របាាថ្នាាា”។

ឃើមួ��កនាា�ស្រស្សី�ស្រតិូវិបាានៈឃើ�រំពុំ�ងថ្នាា នៈ�ងទទួល់បាានៈកាារ

�ា�ស្រទ នៈ�ងឃើធឺើើជាាអិកតិ�ណាាងរបស្ស់ស្រស្សី��នៃទឃើទៀតិ

ឃើ�ាកិ�ងកងកមាំា�ងបូូល់�ស្ស ឃើហើយនៈ�ងនាា�យកស្ស�ឃើ�ង 

នៈ�ងច�ណាាប់អាារមួីណ៍របស្ស់ស្រស្សី�មួកដ្ឋាាក់ឃើល់ើតុិពុំ�ភ្ជាាក�ា

ដែ�ល់ជូះឥទធ�ពុំល់��ឃើណើរកាារឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ង

វិបីធឺមួ៌របស្ស់សាាាប័នៈ នៈ�ងឃើ�ាកិ�ងកាារពុំ�ភ្ជាាក�ាអ�ពុំ�

ក�ដែណទស្រមួង់វិិស្ស័យស្សនៈី�ស្សុខ្លឹឱ្យយកាានៈ់ដែតិទូល់�ទូ�ាយ។

អុក្នុដឹក្នុនាៅំជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីតូ្តវិយល់ច្បាាៅ�់��ស៊ាាៅនុភ្នាៅ�

រប់�់មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� នុិងទុក្នុេលំបាៅក្នុរប់�់

មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�។ អុក្នុដឹក្នុនាៅំជាៅស្រ្តី�ី� នុឹង

ថ្លែច្បាក្នុរំថ្លែលក្នុមិនៅនាៅ�នៅញ្ចចត្តនាៅនៅនុ�ជាៅមួិយមិន្ត្រីនុី�

ជាៅស្រ្តី�ី�នៅស្រ្តីកាៅមិឱវាៅទដនៃទនៅទៀត្ត។ �ួក្នុនៅគុនុឹង

យល់ច្បាាៅ�់��ត្តស្រ្តីមូិវិកាៅររប់�់មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�។ 

ជាៅឧទាៅហ្មរណ៍ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើស្រ្តី�ី�មាៅនុច្បាំនៅណ�ដឹង

តិ្តច្បាតួ្តច្បា �ួក្នុនៅគុនឹុងស្រ្តីតូ្តវិប់ញ្ចូ�នុនៅ�ៅប់ណះ��ប់ណាះៅល

ប់ថ្លែនុថមិ។ �ួក្នុនៅគុនឹុងផ្តីល់ឱយស្រ្តី�ី�នុ�វិឱកាៅ�កាៅនុ់ថ្លែត្ត

នៅស្រ្តីច្បាើនុក្នុុ�ងកាៅរប់ំនៅ��កាៅរងាៅរនៅ�ៅតាៅមិមិ�ល�ាៅនុ 

នុិងកាៅត្ត់ប់នុថយគុមាំៅត្តរវាៅងមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� នុិង

ជាៅប់ុរ� (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ក្នុមិព�ជាៅ)។

ខុំ�ំគិុត្តថាៅ ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើមាៅនុនៅ�ៅហាាៅយជាៅស្រ្តី�ី� វាៅ

នុឹងមាៅនុអត្តថស្រ្តីប់នៅយាៅជីនុ៍នៅស្រ្តីច្បាើនុ�ស្រ្តីមាៅប់ម់ិន្ត្រីនុី�

បូ់�ល��ជាៅស្រ្តី�ី�។ នៅ�ៅនៅ�លខុំ�ំផ្តីល់ក្នុំនៅណើត្ត

ដល់ក្នុ�នុខុំ�ំ អុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងស្រ្តីប់ុ�រប់�់ខុំ�ំមិនិុខុវល់

��ខំុ�ំនៅទ។ មាៅនុស្រ្តី�ី�ជាៅនុ់ខុព�់មាាៅក្នុ់នៅទៀត្ត បាៅនុ

នៅ�ុើ�ុំឱយអុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងរប់�់ខុំ�ំផ្តីល់ឱយខុំ�ំនុ�វិច្បាាៅប់់

ឈប់់�ស្រ្តីមាៅក្នុប់ថ្លែនុថមិនៅទៀត្ត នៅដើមិប�នៅមិើលថ្លែ�ទាៅំ

ក្នុ�នុ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�នៅវិៀត្តណាៅមិ)។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ក្នុុ�ងវិិ�័យនៅនុ� ខុំ�ំក្នុ៏បាៅនុ�ោៅយាៅមិនៅធីវើឱយស្រ្តីបាៅក្នុដថាៅ 

ប់ុគុគលិក្នុជាៅស្រ្តី�ី�រប់�់ខុំ�ំទទួលបាៅនុប់ទ�ិនៅស៊ាៅធីនុ៍

ក្នុុ�ងត្តួនាៅទ�ស្រ្តីប់ត្តិប់ត្តិីកាៅរ មិនិុស្រ្តីត្តឹមិថ្លែត្តក្នុុ�ងកាៅរងាៅរ

រដឋបាៅលប់ូុនៅណាះៅ�នៅទ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី� 

ស្រ្តីប់នៅទ�ឥណឌ�នៅណ�ុ�)។

ឃើ�ាស្របឃើទស្សកមួព�ជាា មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�បាានៈបងាាាញពុំ�

ស្សុទ��ឋ�នៈ�យមួមួួយច�នៈួនៈថ្នាា ស្រស្សី�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈឃើ�ើង

នៈ�ងអាាចទទួល់បាានៈតិ�ដែណងជាាអិក��កនាា�នាាឃើពុំល់

អនាា�តិ។ ច�ណុចឃើនៈះឃើស្រចើនៈដែតិដែផែកឃើល់ើទស្សសនៈៈ

ថ្នាា កាារអប់រំកស្រមួ�តិទូឃើ�ារបស្ស់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងស្សហ�មួនៈ៍

បាានៈឃើកើនៈឃើ�ើង ឃើហតិុ�ូឃើចិះឃើហើយ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ជូ�នាានៈ់

ឃើស្រកាាយនៈ�ងមាានៈឱ្យកាាស្សល់ែជាាងមុួនៈកិ�ងកាារពុំ�ចាារណាា

��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�។ ផទ�យឃើ�ាវិិញ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�ឃើ�ា

ស្របឃើទស្សនៃថ្មី មាានៈទុទ�ទ�ឋ�នៈ�យមួច�ឃើពាាះកាារទទួល់បាានៈកាារ

��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី� នៈ�ងតិួនាាទ�ជាាអិក��កនាា�នាាឃើពុំល់

បចេ�បីនៈិ នៈ�ងអនាា�តិ ឃើស្រពាាះថ្នាាស្រស្សី�មួ�នៈអាាចទទួល់

បាានៈកាារហើ�កហាាតិ់រយៈឃើពុំល់ ៤ឆាំាា� ឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាា

កមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្ស ដែ�ល់វាាមាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់កិ�ងកាារ

ទទួល់បាានៈបណាាាញស្សស្រមាាប់កាារ�ា�ស្រទអាាជូ�ពុំ។

 កាៅរអនុុវិត្តីលអ
ឃើ�ើ មួី� ស្ស ស្រមួួ ល់ � ល់់ កាា រ ឃើជូឿ នៈ ឃើល់ឿ នៈ រ ប ស្ស់ ស្រស្សី�

ឃើ�ាកដែនៈះងឃើធឺើើកាារ វិធិ្នាានៈកាារពុំ�ឃើស្សស្សបឃើណាាាះអាាស្សនៈិ 

�ូចជាាកូតាំា ឬច�ណុចឃើ�ាឃើយនៈឌ័័រ អាាចផីល់់ជាា

ល់ទធផល់ជាាវិិជូើមាានៈ។ វិិធឺ�សាាស្រស្សីទាំា�ងឃើនៈះ អាាចជាា

វិិធ្នាានៈកាារបឃើណាាាះអាាស្សនៈិឃើ�ើមួី� “ល់ុបប�បាាតិ់ឧបស្ស�គ

ដែ�ល់រាារាា�ងស្រស្សី�មួ�នៈឱ្យយទទួល់បាានៈតិ�ដែណងខ្លឹពស្ស់” ឬ

យកឈិះឃើល់ើឧបស្ស�គនាានាាដែ�ល់ស្រស្សី�បាានៈជូួបស្របទះ។ 

ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួកពុំ�ស្របឃើទស្សកមួព�ជាា 

បាានៈពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�កាារជូ�រុញឱ្យយសាាាប័នៈមាានៈភ្ជាាពុំរឹងមាា�

ឃើ�ើមួី�ដែតិងតាំា�ងស្រស្សី�កិ�ងតិ�ដែណងជាាអិក��កនាា�។ ពុំួកឃើ�

បាានៈ�ូស្សបញ្ចាំាាក់ពុំ�រឃើបៀបដែ�ល់វិិធឺ�សាាស្រស្សីឃើនៈះ អាាច

បឃើងើើនៈច�នួៈនៈស្រស្សី�ឱ្យយទទួល់បាានៈកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី�

ខ្លឹពស្ស់នាានាា ជាាពុំ�ឃើស្សស្សតិ�ដែណងជាាអនៈុស្របធ្នាានៈអងគភ្ជាាពុំ 

នៈ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈ។ បូូល់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈក៏បាានៈ

ដ្ឋាាក់ឃើចញនៈូវិឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ ឃើ�ើមួី�ល់ុបប�បាាតិ់

កាារឃើរើស្សឃើអើងឃើល់ើស្រស្សី� (ស្របអប់ ៦) ជាាពុំ�ឃើស្សស្សកស្រមួ�តិ

ថ្នាាាក់ស្រ�ប់ស្រ�ង ដែ�ល់ទាំាមួទាំារឱ្យយមាានៈអិកតិ�ណាាងជាា

ស្រស្សី� “ឃើ�ាកិ�ង�ណៈកមាាាធឺ�កាារណាាក៏ឃើដ្ឋាាយដែ�ល់

បឃើងើើតិឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយសាាាប័នៈ PNP”។១៣៣

ស្រ្តីប់អប់់ ៦៖ប់ូ�ល��ជាៅត្តិហ្មវ�ល���នុ នៅ�ៀវិនៅ�ៅ
ថ្លែណនាៅំអំ��នៅ�ៅលលទិិ នុិងកាៅរអ�ិវិឌ័ឍ
ធីនុធាៅនុមិនុុ�ស ឆាំាៅំ២០១៤១៣៤

៤.១៦.c. កាៅរលុប់ប់ំបាៅត់្តកាៅរនៅរើ�នៅអើងស្រ្តីប់ឆាំៅំង

នៅលើស្រ្តី�ី�នៅ�ៅស៊ាាៅប់័នុ PNP

ផី ល់់ ឱ្យ កាា ស្ស ឱ្យយ អិ ក តិ� ណាា ង ជាា ស្រស្សី� ឃើ�ា កិ� ង

� ណៈ ក មាាា ធឺ� កាា រ ណាា ក៏ ឃើដ្ឋាា យ ដែ� ល់ ប ឃើងើើ តិ

ឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយ PNP ឃើដ្ឋាាយរួមួមាានៈកាារចូល់រួមួ

របស្ស់ពុំួក ឃើ� កិ� ងនាាមួជាាតិ�ណាាងទ�ភ្ជាាា ក់ងាា រ

ឃើ�ាថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ�។ ឃើដ្ឋាាយឃើយាាងឃើល់ើច�នៈួនៈ

ស្សមាាជូ�ក�ណៈកមាាាធឺ�កាារ ឃើ�ើមួី�រួមួបញ្ចេ�ល់

កស្រមួ�តិកាារងាារ តិស្រមួូវិកាារអ�ពុំ�ឋាានៈនៈីរស្សកី� នៈ�ង

ល់កខណៈស្របតិ�បតីិ�កាាររបស្ស់�ណៈកមាាាធឺ�កាារ 

ស្សមាាស្សភ្ជាាពុំច�នៈួនៈមួួយភ្ជាា�ប� (១/៣) នៃនៈ

អិកតិ�ណាាង�ណៈកមាាាធឺ�កាារ ស្រតិូវិដែតិមាានៈ

ស្រស្សី�។ ឃើបើមួ�នៈ�ូឃើចាាាះឃើទ រាាល់់អិកតិ�ណាាង

�ណៈកមាាាធឺ�កាារទាំា�ងអស្ស់ ស្រតូិវិដែតិមាានៈស្រស្សី�។ 

ឃើបើមួ�នៈ�ូឃើចាាាះឃើទ រាាល់់�ណៈកមាាាធឺ�កាារដែ�ល់

បឃើងើើតិឃើ�ើងឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈPNP ស្រតិូវិដែតិមាានៈស្រស្សី�

យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ពុំ�ររូប កិ�ងនាាមួជាាស្សមាាជូ�ក

ធឺមួីតាំា។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

វិិធ្នាានៈកាារពុំ�ឃើស្សស្សបឃើណាាាះអាាស្សនៈិនាានាា �ូចជាាកូតាំា 

ឬច�ណុចឃើ�ាឃើយនៈឌ័័រ ស្រតិូវិបាានៈឃើស្របើស្របាាស្ស់ឃើ�ាកិ�ងរ�ឋ

ជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ។ ឃើទាំាះជាាយាាាងឃើនៈះ

កី� ឃើ�ើមួី�ឱ្យយមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំប�ផុតិ ស្រតូិវិដែតិមាានៈភ្ជាាពុំជាា

អិក��កនាា�រឹងមាា�ឃើ�ាថ្នាាាក់ស្រ�ប់ស្រ�ង នៈ�ងមាានៈយុទធសាាស្រស្សី

រយៈឃើពុំល់ដែវិង ឃើ�ើមួី�អភ�វិឌ័ឍបុ�គល់�កស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈ

ស្សមួតិិភ្ជាាពុំ។ កិ�ងករណ�ដែ�ល់ស្រស្សី� មួ�នៈទទួល់បាានៈកាារ

បណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈ�ូច�ាានៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�

បុរស្ស កាារដែតិងតាំា�ងស្រស្សី�ឱ្យយមាានៈមួុខ្លឹតិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ 

អាាចផីល់់ នូៈ វិល់ទធភ្ជាាពុំ ដែ�ល់ស្រស្សី�មាានៈ អិកតិ�ណាាង

របស្ស់ខ្លឹះ�នៈកិ�ងច�ឃើណាាមួមួុខ្លឹតិ�ដែណងខ្លឹពស្ស់ៗ ឃើទាំាះប�ជាា

មាានៈកាារកស្រមួ�តិភ្ជាារក�ចេផះ�វិកាាររបស្ស់ពុំួកឃើ�កិ�ងតិួនាាទ�

តិូចៗ ជាាឧទាំាហរណ៍�ូចជាាឃើធឺើើជាាឃើស្សីៀនៈឱ្យយនាាយក

ស្របតិ�បតិី�បុរស្សកី�។ ឃើស្សណាារីយូូឃើនៈះ អាាចមាានៈផល់

វិិបាាកជាាអវិិជូើមាានៈ។ ស្របស្ស�នៈឃើបើឃើ�មួ�នៈ�ា�ស្រទស្រសី្ស�ឱ្យយ

ទទួល់បាានៈនៈូវិជូ�នាាញចាា�បាាច់ ឃើ�ើមួី�អនៈុវិតិីតិួនាាទ�របស្ស់

ពុំួកឃើ�ស្របកបឃើដ្ឋាាយស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ ឃើនាាះពុំួកឃើ�នៈ�ងងាាយ

ស្របឈមួនៈ�ងកាាររិះ�នៈ់ពុំ�អិករួមួកាារងាាររបស្ស់ពុំួកឃើ�។

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ជាាឃើស្រចើនៈបាានៈបញ្ចាំាាក់ថ្នាា ឃើ�មួ�នៈ

អាាច��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ឱ្យយពុំួកឃើ� ស្របស្ស�នៈឃើបើ�ាានៈកាារ

�ា�ស្រទយាាាងស្សកមួីពុំ�អិកស្រ�ប់ស្រ�ង។ អិក��កនាា�បុរស្ស 

នៈ�ងស្រស្សី� ដែ�ល់តិស្សីូមួតិ�កិ�ងនាាមួជាាស្រស្សី� នៈ�ងកិ�ងកាារ�ា�ស្រទ

ស្រស្សី� អាាចមាានៈឥទធ�ពុំល់វិិជូើមាានៈដែ�ល់�ួរឱ្យយកតិ់ស្សមាាាល់់៖

ស្រ្តីប់ធាៅនុប់ូ�ល��ជាៅតិ្តបាៅនុផ្តីល់ឱកាៅ�ជាៅនៅស្រ្តីច្បាើនុ

ដល់មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល��ជាៅស្រ្តី�ី� ក្នុុ�ងកាៅរប់ំនៅ��មុិខុងាៅរ

ថ្លែផ្តុក្នុរដឋបាៅល នុិងតួ្តនាៅទ�ថ្លែផ្តុក្នុស្រ្តីប់តិ្តប់ត្តីិកាៅរ។ ឥ��វិ 

នៅយើងមាៅនុឧត្តីមិនៅ�នុ�យ៍ជាៅស្រ្តី�ី� ៣រូប់នៅហ្មើយ។ 

វាៅមិិនុថ្លែមិនុជាៅនៅរឿងងាៅយស្រ្តី�ួលនៅនាៅ�នៅទ នៅស្រ្តីពាៅ�

កាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�មាៅនុលក្នុេណ�លំបាៅក្នុខំាៅំងណាៅ�់

�ស្រ្តីមាៅប់់ឋាៅនុនុីរ�ិក្នុីនៅនុ� (មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�

ឥណឌ�នៅណ�ុ�)។

នៅយើងស្រ្តីតូ្តវិប់ំថ្លែប់ក្នុរនាៅំងថ្លែដលរាៅរាៅំងស្រ្តី�ី�មិិនុឱយ

ទទួលបាៅនុត្តំថ្លែណងខុព�់ៗ។ ខុំ�ំគិុត្តថាៅភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុ

វាៅទាៅក្នុ់ទងនុឹងកាៅរនៅ�ែើយត្តប់។ អុក្នុស្រ្តីតូ្តវិច្បា�លរួមិ

ក្នុុ�ងជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ុរ�ជាៅនុ់ខុព�់ចំ្បានៅពាៅ�អាៅជី��រប់�់

ស្រ្តី�ី� ជីួយស្រ្តី�ី�ឱយនៅ�ើងឋាៅនុ�។ នៅប់ើ�ាៅនុកាៅរ�ៅំស្រ្តីទ

រប់�់�ួក្នុនៅគុនៅទ នៅយើងក៏្នុមិិនុមាៅនុអវ�ថ្លែដរ។ នៅយើង

មាៅនុថ្លែត្តច្បាំនុួនុ ២០.០០០នាៅក្នុ់នៅទ នៅហ្មើយ�ួក្នុនៅគុ

មាៅនុច្បាំនុួនុ ២០មិុឺនុនាៅក់្នុ។ ច្បាំនៅពាៅ�អុក្នុស្រ្តីគុប់ស់្រ្តីគុង

ជាៅនុ់ខុព�់ �ួក្នុនៅគុគឺុជាៅអុក្នុថ្លែដល�នៅស្រ្តីមិច្បាថាៅនៅត្តើ

អុក្នុណាៅនុឹងទទួលបាៅនុកាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ 

នុិងថាៅនៅត្តើស្រ្តីតូ្តវិ�ៅក្នុ់អុក្នុបំ់នៅ��កាៅរងាៅរនៅ�ៅក្នុថ្លែនុែង

ណាៅ។ អុក្នុកាៅនុ់តំ្តថ្លែណងក្នុំ��លៗ �ុទិថ្លែត្តជាៅ

ស្រ្តីប់ុ�ទាៅងំអ�់។ រាៅល់កាៅរ�ៅំស្រ្តីទទាៅំងអ�់ គុឺ

�ថិត្តនៅ�ៅនៅលើ�ួក្នុនៅគុ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី�ជាៅស្រ្តី�ី� 

ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

កាារបងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈជាាញ�កញាាប់ ស្រតិូវិបាានៈផ�ារភ្ជាាាប់

ជាាមួួយនៈ�ងកាាររីកចឃើស្រមួើនៈនៃនៈអាាជូ�ពុំ។ អិកបងាាាតិ់

បឃើស្រងៀនៈ ពុំ�តិជាាមាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈ់ខាំា�ងណាាស់្ស។ 

កាារណ៍ដែ�ល់អិកមាានៈអិកតិស្សីូមួតិ�ឱ្យយអិក ឃើ�ើមួី�ជូួយ

ក�ណតិ់យុទធសាាស្រស្សីឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាាស្របកបឃើដ្ឋាាយ

ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ ឃើ�ើមួី�ពុំ�ភ្ជាាក�ាអ�ពុំ�ឧបស្ស�គកាារងាារ 

នៈ�ងឃើ�ើមួី�ជូួយកិ�ងកាា រក�ណតិ់យុទធសាា ស្រស្សី នៃនៈភ្ជាាពុំ

ឃើជាា�ជូ័យ ស្សុទធដែតិជាាធ្នាាតិុ�៏ស្ស�ខាានៈ់ទាំា�ងអស្ស់កិ�ងកាារ

កសាាងអាាជូ�ពុំមួួយ។១៣៥ ឃើ�ាស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ� 

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�បាានៈរាាយកាារណ៍ពុំ�កាារបឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�របស្ស់

សាាាប័នៈមួួយឃើ�ើមួី�ផីល់់ភ្ជាាពុំអង់អាាច�ល់់ស្រស្សី� ដែ�ល់បាានៈ

ផី�ចឃើផីើមួឃើ�ើងឃើ�ាឃើស្រកាាមួនាាយកដ្ឋាាានៈធឺនៈធ្នាានៈមួនុៈស្សស។ 

ស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើនៈះដែ�រ ឃើ�ាស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរី អិកចូល់រួមួ

ស្សមាាាស្សនៈ៍បាានៈរាាយកាារណ៍ថ្នាា ឃើ�បាានៈបឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�

បងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈស្សី�ពុំ�ភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា�ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�

បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�តាំាមួកាារក�ណតិ់។ កមួីវិិធឺ�ឃើនៈះមាានៈ

ឃើ�ាល់ប�ណងកិ�ងកាារអភ�វិឌ័ឍយុវិជូនៈជាាអិក��កនាា�ឃើ�ា

នៃថ្មីងអនាា�តិរបស្ស់សាាាប័នៈ តាំាមួរយៈកាារដែចករំដែល់ក

បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងកាារឃើផទរច�ឃើណះ��ងពុំ�អិក��កនាា�

ដែ�ល់មាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈនាានាា។ កមួីវិិធឺ�ឃើនៈះ ស្រតិូវិបាានៈ

ស្រ�ប់ស្រ�ងឃើដ្ឋាាយស្រកស្សួងកមាំា�ងកាារងាារ។

នៅយើងមាៅនុក្នុមិមវិិធី�ប់ងាាៅត្ត់ប់នៅស្រ្តីងៀនុ�ី���ភ្នាៅ�ជាៅ

អុក្នុដឹក្នុនាៅំ �ស្រ្តីមាៅប់់មិនុុ�សស្រ្តីគុប់់�ាៅ។ វាៅនៅ�េើថ្លែត្ត

ដ�ច្បាជាៅកាៅរប់ងាាៅត្ត់ប់នៅស្រ្តីងៀនុនៅ�ៅយចាៅប់ប់់ងេំ។ …

ស្រ្តីកុ្នុមិថាាៅក្នុ់ដឹក្នុនាៅំដ�ច្បាជាៅខុំ�ំថ្លែដរ �ួក្នុនៅយើងជាៅ

អុក្នុប់ងាាៅត់្តប់នៅស្រ្តីងៀនុដល់មិន្ត្រីនុី�វិ័យនៅក្នុមង។ [ស្រ្តីក្នុ�ួង] 

ក្នុមំាៅំងកាៅរងាៅរ កំ្នុ�ុង�ៅក្នុ់ដំនៅណើរកាៅរក្នុមិមវិិធី�នៅនុ�។ 

ក្នុមិមវិិធី�នៅនុ� រួមិមាៅនុកាៅរប់នៅស្រ្តីងៀនុមួិយទល់នុឹងមួិយ 

កាៅរ�ែ��ប់ញ្ហាំៅំង កាៅរហ្មវឹក្នុហ្មវឺនុ នុិងកាៅរថ្លែច្បាក្នុរំថ្លែលក្នុ

ប់ទ�ិនៅស៊ាៅធីនុ៍។ �ិ�សអាៅច្បា�ិភ្នាៅក្នុាៅអំ��ប់ញ្ហាាៅ

នាៅនាៅនៅ�ៅយនៅ�រី នុិងអាៅច្បាទទួលបាៅនុកាៅរស្រ្តីប់ឹក្នុាៅ

នៅយាៅប់ល់ជាៅធីមិមតាៅមិីងក្នុុ�ងមិួយថ្លែខុ (មិន្ត្រីនុី�

ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ��ិងហបុ់រី)។

អុក្នុដឹក្នុនាៅំបុ់រ� និុង

ស្រ្តី�ី� ថ្លែដលត្ត�ុ�មិត្តិ

ក្នុុ�ងនាៅមិជាៅស្រ្តី�ី� នុិងក្នុុ�ង

កាៅរ�ៅំស្រ្តីទស្រ្តី�ី� អាៅច្បាមាៅនុ

ឥទិិ�លវិជិីូមាៅនុថ្លែដល

គុួរឱយក្នុត្ត់�មាាៅល់។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

��នៈ�តិផី�ចឃើផីើមួទាំា�ងឃើនៈះ អាាចជូួយឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�តិស្រមួង់

ទ�ស្សកិ�ងអាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សកាានៈ់ដែតិមាានៈភ្ជាាពុំស្របឃើស្សើរ 

ជូួយស្រស្សី�ឱ្យយទទួល់បាានៈ��បូនាាានៈអ�ពុំ�បញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាា

នៃនៈតិុល់យភ្ជាាពុំកាារងាារ នៈ�ងជូួយរួមួច�ដែណកកិ�ងកាារធ្នាានាា

ឱ្យយមាានៈអិក��កនាា�ជាាស្រស្សី�ឃើ�ានៃថ្មីងអនាា�តិ។

 ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
អិកស្រ�ប់ស្រ�ងជាាស្រសី្ស� កទ៏ទួល់សាាាល់ព់ុំ�បញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាា

ដែ�ល់រាារាា�ង�ល់ក់ាាររីកចឃើស្រមួើនៈនៃនៈអាាជូ�ពុំរបស់្សពុំកួឃើ�ដែ�រ។ 

អកិស្រ�ប់ស្រ�ងភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈដែ�ល់បាានៈចលូ់រមួួស្សមាាាស្សនៈ ៍ បាានៈ

ឃើល់ើកឃើ�ើងថ្នាាបញ្ចាំាាស្របឈមួស្សស្រមាាប់អិកស្រ�ប់ស្រ�ងជាាស្រស្សី� 

រមួួមាានៈកងើះបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈដែផិកស្របតិ�បតីិ�កាារ មួ�នៈសូ្សវិមាានៈ

បណាាាញ ភ្ជាាពុំល់ឃើមួែៀងឃើ�ារកអិករមួួកាារងាារជាាបុរស្ស 

កងើះកាារ�ា�ស្រទពុំ�ស្រ�ួសាារ ឬបី�ស្របពុំនៈធកិ�ងកាារឃើបីជាាាថ្មីះ�ងដែថ្មីះង

តិលុ់យភ្ជាាពុំកាារងាារ នៈ�ងស្រ�ួសាារ នៈ�ងកាាររំពុំ�ងទុករបស់្ស

ស្សងគមួអ�ពុំ�តួិនាាទ� នៈ�ងទ�នួៈល់ខ្លឹសុ្សស្រតិវូិរបស់្សពុំកួឃើ�។ បញ្ចាំាា

ស្របឈមួទាំា�ងឃើនៈះ កជ៏ាាឃើរឿងធឺមីួតាំាស្សស្រមាាប់កងកមំាា�ងបូូល់�

ស្សឃើ�ាតិ�បនៈឃ់ើផសងឃើទៀតិផងដែ�រ។

ឃើ�ាកិ�ងបណាាាស្របឃើទស្សអាាសាាានៈភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ ឧបស្ស�គ

មួួយកិ�ងកាារឃើធឺើើឱ្យយមាានៈស្រស្សី�ឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ងមួុខ្លឹតិ�ដែណង

ស្រ�ប់ស្រ�ង ទ�នៈងជាាមាា�៌ាអាាជូ�ពុំរបស់្សមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់

ទទួល់បាានៈកាារងាារភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ងមួុខ្លឹតិ� ដែណង

ដែផកិបុ�គល់�ក/រ�ឋបាាល់។ ល់ទធភ្ជាាពុំរបស្ស់ស្រស្សី�ដែ�ល់

មាានៈស្សកាាា នុៈពុំល់ស្សមួស្រស្សបស្សស្រមាាប់មុួខ្លឹតិ�ដែណងជាា

អកិស្រ�ប់ស្រ�ង មាានៈល់កខណៈទាំាប ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិពុំួកឃើ�

ខ្លឹើះបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈឃើ�ាកិ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំឃើធឺើើកាារងាាររក�ា

ស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ ស្រស្សី�

បាានៈដែស្សើងរកកាារងាារជូ�នាាញឯកឃើទស្ស ជាាឧទាំាហរណ៍

�ូចជាាដែផិកឃើកាាស្សល់យវិិច័យ ឬអងគភ្ជាាពុំកាារពាារ

ផ្ទាាាល់ខ់្លឹះ�នៈ/កងអងគរកស ពុំ�ឃើស្រពាាះពុំួកឃើ�មាានៈអាារមួីណ៍ថ្នាា

វាាជាាមួឃើធឺោាបាាយដែតិមួួយ�តិ់ដែ�ល់ឃើធឺើើឱ្យយអាាជូ�ពុំរបស្ស់

ពុំួកឃើ�មាានៈភ្ជាាពុំឃើជូឿនៈឃើល់ឿនៈឃើ�ាមួុខ្លឹឃើ�ើមួី�ទទួល់បាានៈ

ឋាានៈៈខ្លឹពស្ស់ នៈ�ងតិួនាាទ�ជាាអិក��កនាា�។ ខ្លឹណៈដែ�ល់

ឃើនៈះជាាមាា�៌ាកាារងាារស្រស្សបច�ាប់ វិធិឺ�សាាស្រស្សីឃើធឺើើជាាមួន្ត្រីនៈី�

ជូ�នាាញឃើនៈះ អាាចមាានៈនៈ័យថ្នាាមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ទាំា�ងឃើនៈះ មាានៈ

ជូ�នាាញដែ�ល់មាានៈល់កខណៈតិូចចឃើងែៀតិ នៈ�ងខ្លឹើះជូ�នាាញ

ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យរក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ

ទូឃើ�ា ដែ�ល់ឃើនៈះមាានៈនៈ័យថ្នាាពុំួកឃើ�ស្របដែហល់ជាាមួ�នៈ

ស្រតូិវិបាានៈឃើ�ចាាតិ់ទុកថ្នាាមាានៈល់កខណៈស្សមួរមួយស្សស្រមាាប់

មួុខ្លឹតិ� ដែណងជាា អិក ស្រ�ប់ ស្រ�ងឃើ�ាកិ� ងនាាយកដ្ឋាាានៈ

ឃើផសងឃើទៀតិឃើទ ឃើហើយអិករួមួកាារងាារជាាបុរស្សដែ�ល់

មាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ដែផិកស្របតិ�បតិ�ីកាារឃើស្រចើនៈជាាង អាាច

មាានៈចាាប់យកតិ�ដែណងទាំា�ងឃើនៈះ។

ឃើយាាងឃើ�ាតាំាមួមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ងកាារស្ស�ក�ា

ឃើនៈះ ពុំកួឃើ�បាានៈបងាាាញថ្នាា ��ឃើណើរកាារ��ឃើ�ើង

ឋាានៈនីៈរស្សកី�របស្ស់មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈនីៈរស្សកី�ទាំាប១៣៦ 

ជាាទឃូើ�ាស្រតិវូិបាានៈឃើ���តិថ្នាាមាានៈល់កខណៈយតីុិ�ធឺម៌ួ នៈ�ង

មាានៈតិមំាាភ្ជាាពុំស្សស្រមាាប់ទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រសី្ស�។ ឃើ�ាស្របឃើទស្ស

ខ្លឹះះ កាារចលូ់ឃើ�ាកាានៈម់ួខុ្លឹតិ�ដែណងជាានៈខ់្លឹពស្ស ់ �ឃឺើធឺើើឃើ�ើង

តាំាមួរយៈកាារចាាតិត់ាំា�ង នៈ�ងដែតិងតាំា�ងឃើដ្ឋាាយដែផែកឃើល់ើ

កាារស្សឃើស្រមួចរបស្សអិ់កស្រ�ប់ស្រ�ងផ្ទាាាល់រ់បស់្សខ្លឹះ�នៈ។ �ឃូើចិះ

បណាាាញកាារងាារនាានាា អាាចឃើ�ើរតិនួាាទ�យាាាងស្ស�ខាានៈកិ់�ង

កាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី�។ បណាាាញដែបបឃើនៈះ ស្រតូិវិបាានៈ

បឃើងើើតិឃើ�ើងកិ�ងអ���ងឃើពុំល់ក�ពុំងុស្ស�ក�ាឃើ�ាកិ�ងបណឌ�តិយ

ស្សភ្ជាាបូលូ់�ស្ស ឃើហើយវាាស្រតិវូិបាានៈបនីៈរហូតិឃើ�ាកិ�ងឱ្យកាាស្ស

ចលូ់រមួួស្សងគមួកាារងាារនាានាា។ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មាាាកឃ់ើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ� បាានៈដែថ្មីះងថ្នាា “វាាជាាកាារងាាយស្រស្សលួ់

កិ�ងកាារដែ�ល់អិកស្រ�ប់ស្រ�ងស្របុស្ស ឃើធឺើើជាាមួ�តីិភកី�ជាាមួួយមួ�តីិ

រមួួកាារងាារស្របុស្សៗ�ាាឯង ដែតិច�ឃើពាាះស្រស្សី�វិិញទ�នាាកទ់�នៈង

ដែបបឃើនៈះមួ�នៈអាាចឃើ�ារួចឃើទ”។ ស្រស្សី�អាាចស្រតូិវិបាានៈដ្ឋាាក់ឱ្យយ

ប�ឃើពុំញតិនួាាទ�ដែ�ល់មួ�នៈស្សវូិអ�ឃើណាាយផល់ កិ�ងករណ�

ដែ�ល់ពុំួកឃើ�មួ�នៈមាានៈស្ស�ទធ�ចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាា

បូលូ់�ស្ស ឃើហើយអាាចស្រតិវូិបាានៈឃើ�ដ្ឋាាក់ឱ្យយឃើ�ាឃើស្រ�ាបណាាាញ

មួួយច�នួៈនៈ ឃើដ្ឋាាយមួ�នៈបាានៈទទួល់ពុំត័ិម៌ាានៈដែ�ល់ស្ស�ខាានៈ់

ច�ឃើពាាះកាាររកីចឃើស្រមួើនៈនៃនៈអាាជូ�ពុំរបស់្សពុំកួឃើ�។

ឃើស្រ�ាងកាារណ៍��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី�មួន្ត្រីនីៈ� មាានៈភ្ជាាពុំ

ខ្លឹសុ្សដែបះក�ាាឃើ�ាទទូាំា�ងអាាសាាានៈ ឃើដ្ឋាាយឃើ�ាស្របឃើទស្សខ្លឹះះ 

វាាដែផែកឃើល់ើកាារវាាយតិនៃមួះរបស្ស់អិកស្រ�ប់ស្រ�ងរបស្ស់ពុំួកឃើ� 

នៈ�ងស្របឃើទស្សឃើផសងឃើទៀតិ ដែផែកឃើល់ើកាារពុំ�នៈ�តិយឃើដ្ឋាាយ

�ណៈកមីួកាារមួួយ។ ឃើទាំាះជាាយាាាងណាា ឃើដ្ឋាាយមួ�នៈ��តិពុំ�

��ឃើណើរកាារឃើនៈះ ទស្សសនៈៈដែ�ល់ផលី់ឃ់ើដ្ឋាាយអិកស្រ�បស់្រ�ង

ផ្ទាាាល់ ់ មាានៈសាារៈស្ស�ខាានៈណ់ាាស្ស។់ មួខុ្លឹតិ�ដែណងជាា

អកិស្រ�ប់ស្រ�ងស្រតូិវិបាានៈស្រតួិតិស្រតាំាឃើដ្ឋាាយបរុស្ស ឃើហើយឃើដ្ឋាាយ

សាារស្របព័ុំនៈធវាាយតិនៃមួះកាារប�ឃើពុំញកាារងាារមួួយច�នួៈនៈសិ្ស�តិ

ឃើស្រកាាមួកាារចាាតិដ់ែចងរបស់្សអិកស្រ�ប់ស្រ�ង �ឃូើចិះវាាអាាច

មាានៈភ្ជាាពុំល់ឃើមួែៀងកិ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី� នៈ�ងស្របព័ុំនៈធ

ស្សីង់ដ្ឋាារពុំ�រដែ�ល់អាាចជូះឥទធ�ពុំល់អវិិជូើមាានៈច�ឃើពាាះ

ស្រស្សី�។ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�បាានៈតិែ�ញដែតិែរថ្នាា ពុំកួឃើ�មាានៈអាារមីួណ៍

ថ្នាាស្រតិវូិបាានៈពុំ�នៈ�តិយពុំ�ច័យយាាាងហត់ីិចតិឃ់ើ�ាកដែនៈះងឃើធឺើើកាារ 

ឃើហើយរាាល់ក់�ហសុ្សដែ�ល់ខ្លឹះ�នៈបាានៈឃើធឺើើ នៈ�ងបូះពាាល់�់ល់់

កាារយល់ឃ់ើ�ើញនៃនៈកាារអនៈវុិតីិកាារងាារទឃូើ�ារបស្សព់ុំកួឃើ� 

រឯីបុរស្សវិិញ ឃើ�មួ�នៈបាានៈឃើ�ារពុំតាំាមួស្សង់ីដ្ឋាារខ្លឹពស្សឃ់ើនៈះ
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៧.   កា ា របន្តតអា ាជីី ពជា ា ស្ត្រី�តី ក្នុុ � ង វិិ�័យអន្តុ វិត្តត

ច្បាា ា ប់ ៖  ឱកា ា� ន្តិងបញ្ហាា ា ស្ត្រីបឈម

នៅយើងស្រ្តីត្តូវិប់ំថ្លែប់ក្នុរនាៅំងថ្លែដលរាៅរាៅំងស្រ្តី�ី�មិិនុឱយទទួលបាៅនុត្តំថ្លែណងខុព�់ៗ។ ខុំ�ំគុិត្តថាៅភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុវាៅទាៅក្នុ់ទង

នុឹងកាៅរនៅ�ែើយត្តប់។ អុក្នុស្រ្តីត្តូវិច្បា�លរួមិក្នុុ�ងនាៅមិជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ុរ�ជាៅនុ់ខុព�់ច្បាំនៅពាៅ�អាៅជី��រប់�់ស្រ្តី�ី� ជីួយស្រ្តី�ី�ឱយនៅ�ើង

ឋាៅនុ�...ច្បាំនៅពាៅ�អុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងជាៅនុ់ខុព�់ �ួក្នុនៅគុគុឺជាៅអុក្នុថ្លែដល�នៅស្រ្តីមិច្បាថាៅនៅត្តើអុក្នុណាៅនុឹងទទួលបាៅនុកាៅរដំនៅ�ើង

ឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ នុិងថាៅនៅត្តើស្រ្តីត្តូវិ�ៅក្នុ់អុក្នុប់ំនៅ��កាៅរងាៅរនៅ�ៅក្នុថ្លែនុែងណាៅ។ អុក្នុកាៅនុ់ត្តំថ្លែណងក្នុំ��លៗ �ុទិថ្លែត្តជាៅស្រ្តីប់ុ�

ទាៅំងអ�់។ រាៅល់កាៅរ�ៅំស្រ្តីទទាៅំងអ�់ គុឺ�ថិត្តនៅ�ៅនៅលើ�ួក្នុនៅគុ (មិន្ត្រីនីុ�ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ឃើទ។ ស្រស្សី�មាានៈអាារមីួណ៍ថ្នាា ពុំកួឃើ�ស្រតូិវិដែតិប�ឃើពុំញកាារងាារ

ឱ្យយបាានៈល់ែខំាា�ងជាាងស្សហឃើស្សវិិកស្របុស្សៗរបស្ស់ពួុំកឃើ� 

ឃើ�ើមួី�ទទួល់បាានៈកាារពុំ�ចាារណាា��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី�ឱ្យយ

ឃើស្សីើនៈ�ងអិករួមួកាារងាារស្របុស្សៗ។ មួន្ត្រីនៈំ�ជាាស្រស្សី�មាាាកឃ់ើ�ា

ស្របឃើទស្សនៃថ្មី នៈ�ងដែ�ល់បាានៈបញ្ចេបក់ាារស្ស�ក�ារយៈឃើពុំល់ 

៤ឆាំាា� ឃើ�ារាាជូបណឌ�តិយស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់បូលូ់�ស្សឃើ�ា

ស្របឃើទស្សនៃថ្មី បាានៈមាានៈស្របសាាស្សន៍ៈយាាាង�ូឃើចិះថ្នាា “ខ្លឹំ��

បាានៈបញ្ចេបក់ាារស្ស�ក�ាឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស ឃើហើយ

ខ្លឹំ��មួ�នៈស្របាាក�ថ្នាាខំ្លឹ��អាាចកាំាយជាាស្សិងកាាររបស្ស់សាាានៈ�យ៍

បូលូ់�ស្សរបស្សខ់្លឹំ��បាានៈឬឃើទ។ ជាាធឺមីួតាំា មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួ�នៈ

អាាចប�ដែបករនាា�ងឧបស្ស�គឃើនៈះបាានៈឃើទ។ មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�នៃថ្មី

មាាាក់ឃើទៀតិ បាានៈចងែ�ល់បងាាាញពុំ�ល់ទធផល់នៃនៈអើ�ដែ�ល់

ឃើមួើល់ឃើ�ា�ូចជាារបាា�ងឥតិស្រស្សឃើមាាល់ច�ឃើពាាះស្រសី្ស� កិ�ង

តិនួាាទ�ជាាអិក��កនាា�។ ឃើ�ាកស្រស្ស�បាានៈមាានៈស្របសាាស្សនៈ៍

ថ្នាា “មួ�នៈដែ�ល់មាានៈមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ឃើធឺើើជាាស្របធ្នាានៈសាាានៈ�យ៍

បូលូ់�ស្សឃើទ ឃើហើយមាានៈសាាានៈ�យប៍ូលូ់�ស្សស្សរបុមាានៈ�ល់់ 

១.៤៥២សាាានៈ�យឯ៍ឃើណាាះ។ មួ�នៈមាានៈឃើ�ាល់កាារណ៍

ណាាមួួយដែ�ល់ស្សរឃើស្សរជាា�ាយល់កខណ៍អកសរឃើ�ើមួី�

ហាាមួឃាាតិ់ច�ណុចឃើនៈះមួ�នៈឱ្យយឃើកើតិឃើ�ើងឃើនាាះ ឃើទ។ 

ឃើទាំាះយាាាងណាា ស្រស្សី�មួ�នៈអាាចមាានៈល់ទធភ្ជាាពុំទទលួ់បាានៈ

តិ�ដែណងឃើនៈះឃើទ”។ 

ភ្ជាា ពុំ ល់ ឃើមួែៀ ង ដែ� ល់ អាា ច ឃើកើ តិ មាា នៈ ឃើ�ា កិ� ង អ នៈុ វិ តីិ

កាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី� អាាចស្រតូិវិបាានៈឃើ�ឃើមួើល់ឃើ�ើញ

ថ្នាាមាានៈកាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ងអងគភ្ជាាពុំ ឬនាាយកដ្ឋាាានៈ

ដែ�ល់បុរស្ស ស្រតិូវិបាានៈដែតិងតាំា�ងជាាអិក��កនាា� ឃើបើ

ឃើទាំាះ ប� ជាា បុ �គ ល់� ក ភ្ជាា � ឃើស្រចើ នៈ ជាា ស្រស្សី� ក៏ ឃើដ្ឋាា យ ។ 

ឃើ�ាកិ�ងកាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�បាានៈឃើរៀបរាាប់

នៈូវិឧទាំាហរណ៍មួួយច�នៈួនៈ ដែ�ល់បុរស្ស�ឺជាាស្របធ្នាានៈ

អងគភ្ជាាពុំ ឬនាាយកដ្ឋាាានៈទាំាក់ទងនៈ�ងកាារកាារពាារស្រស្សី� 

នៈ�ងកុមាារ ឃើទាំាះប�ជាាវិិស្ស័យទាំា�ងឃើនៈះជាាទូឃើ�ាស្រតិូវិបាានៈ

ឃើ�ចាាត់ិទុកថ្នាាជាាកដែនៈះងដែ�ល់ស្រស្សី�មាានៈជូ�នាាញដែផិក

ឃើនៈះក៏ឃើដ្ឋាាយ។ ច�ណុចឃើនៈះ ស្រតិូវិបាានៈកតិ់ស្សមាាាល់់

ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�ជាា ស្រស្សី�មាាាក់មួកពុំ� ស្របឃើទស្សឥណឌ� ឃើណស្សុ� 

ដែ�ល់�ាតិ់បាានៈដែថ្មីះងថ្នាា “ឃើទាំាះប�ជាាស្រស្សី�ជាាឃើស្រចើនៈ 

មាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងជូ�នាាញឃើស្រចើនៈឆាំាា�ក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏ស្រស្សី�

ឃើ�ាដែតិមួ�នៈស្រតិូវិបាានៈ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ជាានាាយករង ឬ

ជាានាាយកឃើ�ើយ” ។

ស្រស្សី�ដែ�ល់បាានៈរីកចឃើស្រមួើនៈជាាបឃើណាើរៗឃើ�ាកិងអាាជូ�ពុំ 

ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈរកឃើ�ើញនៈូវិកតាំាាមួួយច�នៈួនៈ

ដែ�ល់ឃើធឺើើឱ្យយពុំួកឃើ�មាានៈភ្ជាាពុំឃើជាា�ជូ័យ៖ (១) កាារតិស្សីូ 

នៈ�ងអាាកបីក�រិយាា “អាាចឃើធឺើើបាានៈ” (២) សាារៈស្ស�ខាានៈ់

នៃនៈកាារបឃើងើើតិបណាាាញទាំា�ងឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈ នៈ�ងទាំា�ង

ជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី��នៃទឃើទៀតិមួកពុំ�ស្របឃើទស្សជូ�តិខាាង 

នៈ�ងអនៈីរជាាតិ� (៣) កាារអភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញជាាក់�ាក់ 

រួមួមាានៈ កាារចូល់រួមួវិ�គបណា�ះបណាាាល់អនៈីរជាាតិ� (៤)

កាារ�ា�ស្រទពុំ�ថ្នាាាក់��កនាា�នៃនៈសាាាប័នៈ នៈ�ងពុំ�តិួអងគអនៈីរជាាតិ� 

�ូចជាា INTERPOL នៈ�ង UNODC នៈ�ង (៥) កាារ

បងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈនាានាា។ ឃើនៈះ បងាាាញថ្នាាអងគកាារអនៈំរ

ជាាតិ� នៈ�ងនៃ��ូអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ដែ�ល់មាានៈឃើ�ាល់��នៈ�តិ�ូច�ាា 

អាាចបនៈី�ា� ស្រទ�ល់់ស្រស្សី� ឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់

រួមួជាាមួួយនៈ�ងកាារកសាាងជូ�នាាញ នៈ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ

របស្ស់ពុំួកឃើ� បនៈីតិស្សីូមួតិ�បដែនៈិមួឃើទៀតិច�ឃើពាាះភ្ជាាពុំជាា

អិក��កនាា�ឃើ�ើមួី�ពុំស្រង�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ង

កាារអនៈុវិតីិនាានាាដែ�ល់មាានៈល់កខណៈកាានៈ់ដែតិតិ�ងរុឹង 

នៈ�ងផីល់់ឱ្យកាាស្សកិ�ងកាារបឃើងើើតិបណាាាញ នៈ�ងកាារ

បងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈ។

នៅយើងស្រ្តីត្តូវិប់ំថ្លែប់ក្នុរនាៅំងថ្លែដលរាៅរាៅំងស្រ្តី�ី�មិិនុឱយទទួលបាៅនុត្តំថ្លែណងខុព�់ៗ។ ខុំ�ំគុិត្តថាៅភ្នាៅគុនៅស្រ្តីច្បាើនុវាៅទាៅក្នុ់ទង

នុឹងកាៅរនៅ�ែើយត្តប់។ អុក្នុស្រ្តីត្តូវិច្បា�លរួមិក្នុុ�ងនាៅមិជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ុរ�ជាៅនុ់ខុព�់ច្បាំនៅពាៅ�អាៅជី��រប់�់ស្រ្តី�ី� ជីួយស្រ្តី�ី�ឱយនៅ�ើង

ឋាៅនុ�...ច្បាំនៅពាៅ�អុក្នុស្រ្តីគុប់់ស្រ្តីគុងជាៅនុ់ខុព�់ �ួក្នុនៅគុគុឺជាៅអុក្នុថ្លែដល�នៅស្រ្តីមិច្បាថាៅនៅត្តើអុក្នុណាៅនុឹងទទួលបាៅនុកាៅរដំនៅ�ើង

ឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ នុិងថាៅនៅត្តើស្រ្តីត្តូវិ�ៅក្នុ់អុក្នុប់ំនៅ��កាៅរងាៅរនៅ�ៅក្នុថ្លែនុែងណាៅ។ អុក្នុកាៅនុ់ត្តំថ្លែណងក្នុំ��លៗ �ុទិថ្លែត្តជាៅស្រ្តីប់ុ�

ទាៅំងអ�់។ រាៅល់កាៅរ�ៅំស្រ្តីទទាៅំងអ�់ គុឺ�ថិត្តនៅ�ៅនៅលើ�ួក្នុនៅគុ (មិន្ត្រីនុី�ជាៅនុ់ខុព�់ជាៅស្រ្តី�ី�ជាៅស្រ្តី�ី� ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL
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៨.
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ធីនុធាៅនុ

ក្នុុ�ងកាៅល�នៅទ��ខុែ�

ថ្លែដលស្រ្តី�ី�នៅស្រ្តីប់ើ�ិទិិ

ឈប់�់ំរាៅក្នុមាៅត្តុភ្នាៅ� វាៅ

ស្រ្តីបាៅក្នុដជាៅជី�ឥទិិ�ល

យាាៅងខាំៅំងនៅលើឱកាៅ�

រប់�់�ួក្នុនៅគុ�ស្រ្តីមាៅប់់កាៅរ

ប់ណះ��ប់ណាះៅល កាៅរ�ៅក្នុ់

ឱយប់ំនៅ��ត្តួនាៅទ� កាៅរ

រក្នុាៅឱយប់នុកីាៅរងាៅរ នុិង

កាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

 ៨.១. ធីនុធាៅនុមិនុុ�ស
នាាយកដ្ឋាាានៈដែផិកធឺនៈធ្នាានៈមួនុៈស្សស ឬដែផកិរ�ឋបាាល់ បឃើងើើតិ

កាារឃើរៀបច�ដែផនៈកាារកមំាា�ងកាារងាារ នៈ�ងស្រតួិតិពុំ�នៈ�តិយឃើល់ើ នៈ�ង

អនុៈវិតីិល់កខខ្លឹណឌកាារងាារ�ូចជាា ស្ស�ទធ�ស្សុ�ច�ាប់ឈបស់្សស្រមាាក 

ស្របាាកដ់ែខ្លឹ កាារចលូ់នៈ�វិតីិន៍ៈ ពាាកយបណា�ង កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ

នៃផទកិ�ង នៈ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់ (កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ង

កាារប�ឃើពុំញកាារងាារ)។ ដែផកិឃើនៈះបងាាាញអ�ពុំ�កាារអនៈវុិតីិ 

នៈ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយនាានាាដែ�ល់ស្រតិូវិឃើ�ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

ដែតិបុូឃើណាះាះ។ ឃើរឿងមួួយដែ�ល់មួ�នៈបាានៈរាាបប់ញ្ចេ�ល់ នៈ�ង

�រួឱ្យយកត់ិស្សមាាាល់ឃ់ើនាាះ �បឺញ្ចាំាានៃនៈឃើបៀតិឃើបៀនៈផះ�វិឃើភទ 

ដែ�ល់មួ�នៈស្រតូិវិបាានៈយកមួកពុំ�ភ្ជាាក�ាឃើ�ាកិ�ងកាារស្សមាាាស្ស 

ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិឃើពុំល់ឃើវិ�ាមាានៈក�ណតិ។់

 ៨.១.១. កាៅរផ្តីល់�ិទិិទទួល
បាៅនុច្បាាៅប់់ឈប់់�ស្រ្តីមាៅក្នុ
នៅដើមិប�នៅមិើលថ្លែ�ទាៅំក្នុ�នុ នុិង
កាៅរនៅរៀប់ច្បាំកាៅរងាៅរថ្លែដល
មាៅនុភ្នាៅ�ប់ត់្តថ្លែប់នុ

សាាាបន័ៈអនុៈវិតីិច�ាបកិ់�ងតិ�បន់ៈអាាសាាានៈ មាានៈ

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយស្សស្រមាាប ់ ច�ាប់ល់�ដែហមាាតិភុ្ជាាពុំ ឃើបើ

ឃើទាំាះប�ជាាមាានៈរយៈឃើពុំល់ខ្លឹសុ្សៗ�ាាយាាាងណាាកី� (តាំារាាង៣)។

តាៅរាៅង ៣៖ កាៅរផ្តីល់�ិទិិទទួលបាៅនុច្បាាៅប់់លំថ្លែហ្មប់ិត្តុភ្នាៅ� នុិងច្បាាៅប់់លំថ្លែហ្មមាៅត្តុភ្នាៅ��ស្រ្តីមាៅប់់មិន្ត្រីនីុ�បូ់�ល��នៅ�ៅក្នុុ�ង
ត្តំប់ន់ុអាៅស៊ាាៅនុ១៣៧

ស្រ្តីប់នៅទ� ច្បាាៅប់់ឈប់់�ស្រ្តីមាៅក្នុមាៅត្តុភ្នាៅ� ច្បាាៅប់់ឈប់់�ស្រ្តីមាៅក្នុប់ិត្តុភ្នាៅ�

ស្រ្តី�ុយនៅណ១៣៨ ១០៥នៃថ្មីង �ាានៈកាារផីល់់ស្ស�ទធ�ជាាផះ�វិកាារឃើទ១៣៩

(បាានៈចរចាារឃើហើយ)

ក្នុមិព�ជាៅ១៤០ ៩០នៃថ្មីង �ាានៈកាារផីល់់ស្ស�ទធ�ជាាផះ�វិកាារឃើទ១៤១

(បាានៈចរចាារឃើហើយ)

ឥណឌ�នៅណ�ុ�១៤២ ៣ដែខ្លឹ �ាានៈកាារផីល់់ស្ស�ទធ�ជាាផះ�វិកាារឃើទ១៤៣

(បាានៈចរចាារឃើហើយ)

ស៊ាៅធាៅរណរដឋ

ស្រ្តីប់ជាៅធីិប់នៅត្តយយស្រ្តីប់ជាៅមាៅនិុត្ត

ឡាៅវិ១៤៤

១០៥នៃថ្មីង ១៥នៃថ្មីង

មាាៅនៅ��ុ�១៤៥ ៩០នៃថ្មីង ៧នៃថ្មីង

មិ�យាាៅន់ុមាាៅ១៤៦ ២៤ស្សបាាាហ៍ ១៥នៃថ្មីង

ហ្មវ�ល���នុ១៤៧ ១០៥នៃថ្មីង ៧នៃថ្មីង

�ិងហប់ុរ១ី៤៨ ១៦ស្សបាាាហ៍ ២ស្សបាាាហ៍

នៃ�១៤៩ ៩០នៃថ្មីង រហូតិ�ល់់ ១៥នៃថ្មីង

នៅវិៀត្តណាៅមិ១៥០ ៦ដែខ្លឹ ៣ - ១៤នៃថ្មីង
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ច្បាាៅប់់ឈប់�់ស្រ្តីមាៅក្នុប់ិត្តុភ្នាៅ�

ច�ាប់ល់�ដែហប�តុិភ្ជាាពុំបដែនៈិមួឃើល់ើកាារល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំ 

ស្រតូិវិបាានៈបងាាាញថ្នាាមាានៈអតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈស្សស្រមាាប់ទាំា�ង

បុរស្ស នៈ�ងទាំា�ងស្រស្សី�។ វាាក៏អាាចល់ុបប�បាាតិ់កាារឃើរើស្សឃើអើង

ដែ�ល់អាាចឃើកើតិមាានៈ ឃើដ្ឋាាយនៈ�ឃើយាាជូកដែ�ល់អាាច��តិថ្នាា

ស្រស្សី� នៈ�ងច�ណាាយឃើពុំល់ឃើស្រចើនៈជាាងបុរស្សឃើ�ាច�ណុច

ខ្លឹះះនៃនៈអាាជូ�ពុំរបស្ស់ពុំួកឃើ�។ ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ វាានៈ�ង

ផីល់់ឱ្យកាាស្សបដែនិៈមួឃើទៀតិស្សស្រមាាប់បុរស្សឃើ�ើមួី�ផ�ារភ្ជាាាប់

ទ�នាាក់ទ�នៈងជាាមួួយនៈ�ងកូនៈរបស់្សខ្លឹះ�នៈដែ�ល់ឃើទើបនៈ�ង

ឃើកើតិ។១៥២

ឃើ�ាស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរី បុរស្សអាាចឈប់ស្សស្រមាាក

រយៈឃើពុំល់ស្របាា�មួួយស្សបាាាហ៍ បនាាាប់ពុំ�ស្របពុំនៈធ

ស្សស្រមាាល់កូនៈ ឃើដ្ឋាាយពុំ�រស្សបាាាហ៍ស្សស្រមាាប់ច�ាប់ល់�ដែហ

ប�តិុភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សស្រមាាករហូតិ�ល់់បួនៈស្សបាាាហ៍ស្សស្រមាាប់

ច�ាប់ស្សស្រមាាកដែ�ល់ទទួល់បាានៈពុំ�ស្ស�ទធ� របស្ស់មាាាយ

ទាំារក(សូ្សមួឃើមួើល់តាំារាាង៤)។

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ឃើ�ាស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរីឃើ�ាឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈ៍ 

បាានៈរាាយកាារណ៍ថ្នាា ទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី� ឃើស្របើស្ស�ទធ�

ឈប់ស្សស្រមាាកឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈបាានៈ ជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្របស្ស�នៈឃើបើ

ឪពុំុកមាាាយទាំា�ងពុំ�រជាាមួន្ត្រីនៈី� ឃើស្រពាាះច�ណុចឃើនៈះអាាចឱ្យយ

ពុំួកឃើ�ចាាតិ់ដែចងកាារឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈជាាមួួយ�ាាបាានៈ។

 កាៅរអនុុវិត្តីលអ
ច្បាាៅប់់លំថ្លែហ្មមាៅត្តុភ្នាៅ�

ស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ ផលី់ស់្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈច�ាបល់់�ដែហ

មាាតុិភ្ជាាពុំដែ�ល់ឃើ�ាទទលួ់ស្របាាកឈ់ិ�ល់ យរូប�ផុតិ

រយៈឃើពុំល់ស្របាា�មួយួដែខ្លឹ។ ស្ស�ទធ�ដែ�ល់ទទលួ់បាានៈឃើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈម់ាាា អនុៈញ្ញាាាតិឱ្យយឃើស្របើស្ស�ទធ�ពាាកក់ណាាាល់នៃនៈ

ស្ស�ទធ�ឃើនៈះមួនុៈឃើពុំល់ស្សស្រមាាល់កនូៈ នៈ�ងពាាក់កណាាាល់ឃើទៀតិ

ស្សស្រមាាប់ឃើស្រកាាយឃើពុំល់ស្សស្រមាាល់កនូៈ។ ស្របឃើទស្សកមួព�ជាា 

ឥណឌ�ឃើណស្សុ� មាាាឃើ�ស្សុ� នៈ�ងនៃថ្មី ផលី់ស់្ស�ទធ�ទទួល់ច�ាប់

ល់�ដែហមាាតិភុ្ជាាពុំរយៈឃើពុំល់ខ្លឹះ�ប�ផុតិ �ឺរយៈឃើពុំល់ ៣ដែខ្លឹ។

ឃើ�ាស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ ច�ាប់ Magna Carta of 

Women 2009 បាានៈដែចងថ្នាាស្រស្សី� មាានៈស្ស�ទធ�ឃើស្សីើ�ាាកិ�ង

កាារទទួល់កាារងាារឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈឃើយាាធ្នាា នៈ�ងបូូល់�ស្ស 

ឃើហើយមាានៈស្ស�ទធ�ឃើស្សីើ�ាាកិ�ងកាារទទួល់បាានៈច�ាប់ល់�ដែហ

មាាតិុភ្ជាាពុំ (ស្របអប់ ៧) ។

ស្រ្តីប់អប់់ ៧៖ ច្បាាៅប់់ Magna Carta of 
Women ឆាំាៅ២ំ០០៩ �ី��� ស្រ្តី�ី�ជាៅមិន្ត្រីនុី�
នៅយាៅធាៅ១៥១

ថ្លែផ្តុក្នុ ១៥. ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងវិិ�័យនៅយាៅធាៅ

... ស្រស្សី�កិ�ងឃើស្សវាាឃើយាាធ្នាា បូូល់�ស្ស នៈ�ងឃើស្សវាាកមួី

ស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើផសងឃើទៀតិ ស្រតិូវិបាានៈផីល់់ស្ស�ទធ�

កាារងាារ�ូច�ាាកិ�ងកាារទទួល់បាានៈកាារងាារមាានៈ

ល់កខខ្លឹណឌឃើស្សីើ�ាានៈ�ងបុរស្ស។ ឃើដ្ឋាាយឃើស្សីើភ្ជាាពុំ

�ាា ពុំួក�ស្រតិូវិមាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំ�ូច�ាានៈ�ងបុរស្ស 

ឃើ�ើមួី�ឃើធឺើើស្សកមួីភ្ជាាពុំនាានាា នៈ�ងចុះក�ចេស្សនៈោា 

ឃើដ្ឋាាយរួមួទាំា�ងអាាពាាហ៍ពុំ�ពាាហ៍ផងដែ�រ។ ឃើល់ើស្ស

ពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងឃើស្សវាាឃើយាាធ្នាា បូូល់�ស្ស 

នៈ�ងឃើស្សវាាកមួីស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើផសងឃើទៀតិ មាានៈស្ស�ទធ�

ទទួល់បាានៈអតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈច�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាក 

�ូចជាា ច�ាប់ល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំ �ូចដែ�ល់បាានៈដែចង

ឃើដ្ឋាាយច�ាប់ស្រសាាប់។

តាៅរាៅង៤៖ កាៅរអនុុវិត្តីដ៏លអមិួយ៖ កាៅរថ្លែច្បាក្នុរំថ្លែលក្នុច្បាាៅប់់ឈប់�់ស្រ្តីមាៅក្នុនៅមិើលថ្លែ�ក្នុ�នុនៅ�ៅស្រ្តីប់នៅទ��ិងហប់ុរី១៥៣

កាៅរនៅរៀប់ច្បាំ រហូតិ�ល់់បួនៈស្សបាាាហ៍

តាៅមិលំនាៅំនៅដើមិ នៅ�ៅយមិិនុមាៅនុកាៅរ

ស្រ្តី�មិនៅស្រ្តី�ៀង�ាៅនៅ�ៅវិិ�នៅ�ៅមិក្នុ

ស្សុ�ច�ាប់បាានៈកិ�ងរយៈឃើពុំល់១២ដែខ្លឹ បនាាាប់ស្សស្រមាាល់កូនៈរួច

អាៅច្បាប់ត្ត់ថ្លែប់នុបាៅនុនៅ�ៅយមាៅនុក្នុិច្បាច

ស្រ្តី�មិនៅស្រ្តី�ៀង�ាៅនៅ�ៅវិិ�នៅ�ៅមិក្នុ

ស្សុ�ច�ាប់បាានៈរាាប់ស្សបាាាហ៍ ឬកិ�ងនៃថ្មីងឃើធឺើើកាារ ឃើដ្ឋាាយមាានៈកាារបូកបញ្ចេ�ល់�ាាណាាមួួយ

កិ�ងរយៈឃើពុំល់ ១២ដែខ្លឹបនាាាប់ពុំ�ស្សស្រមាាល់កូនៈរួច។

កាៅរគុណនាៅនៃ�ៃនៅធីវើកាៅរ ច�នួៈនៈស្សបាាាហ៍�ុណនៈ�ងច�នៈួនៈនៃថ្មីងឃើធឺើើកាារកិ�ងមួួយស្សបាាាហ៍។ស្រតូិវិបាានៈក�ណតិ់ច�នៈួនៈស្របាា�មួួយ

នៃថ្មីងឃើធឺើើកាារកិ�ងមួួយស្សបាាាហ៍។
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រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

 ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
ខ្លឹ ណៈ ឃើពុំ ល់ ដែ� ល់ មាា នៈ ឃើ�ា ល់ នៈ ឃើយាា បាា យ ផះ� វិ កាា រ

ស្ស ស្រមាា ប់ ច�ា ប់ ល់� ដែហ មាា តិុ ភ្ជាា ពុំ ឃើ�ា ស្រ� ប់ ស្រប ឃើទ ស្ស

ទាំា�ងអស់្ស ច�ណចុឃើនៈះ មួ�នៈឃើចាាទជាាបញ្ចាំាាស្សស្រមាាប់ច�ាប់

ល់�ដែហប�តិភុ្ជាាពុំឃើទ។ សាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយ

ស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ នៈ�ងស្របឃើទស្សនៃថ្មី បាានៈក�ណត់ិរយៈឃើពុំល់

ឈបស់្សស្រមាាកឃើមួើល់ដែថ្មីទាំា�កនូៈយរូប�ផុតិបាានៈ ១៥នៃថ្មីង។ 

ស្របឃើទស្សស្ស�ងហបរុ ី អនៈញុ្ញាាាតិឱ្យយឈប់ស្សស្រមាាកយរូជាាង

ឃើនៈះ ស្របស្ស�នៈឃើបើខាាងបុរស្សដែចករំដែល់កស្ស�ទធ�ឈបស់្សស្រមាាក

ឃើមួើល់ដែថ្មីកនូៈរួមួ�ាា។ ឃើទាំាះប�ជាាមាានៈកាារផីល់ច់�ាបល់់�ដែហ

ប�តុិភ្ជាាពុំឃើ�ាស្របឃើទស្សនៃថ្មីក៏ឃើដ្ឋាាយ កម៏ួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�បាានៈ

បងាាាញថ្នាា វាាជាាឃើរឿងចដែមួះកដែ�ល់បរុស្សឃើស្របើច�ាប់ឃើនៈះ។ 

ឃើ�ាស្របឃើទស្សស្រពុំយុឃើណ មួ�នៈមាានៈឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ

ផះ�វិកាារឃើទ បុូដែនីៈបុរស្សអាាចចរចាាស្សុ�ឈបប់ាានៈរយៈឃើពុំល់

ពុំ�រនៃថ្មីង ស្សស្រមាាប់កាារស្សស្រមាាល់កនូៈរបស់្សស្របពុំនៈធ។ មួន្ត្រីនីៈ�

ជាានៈខ់្លឹពស្សជ់ាាស្រស្សី�មាាាកម់ួកពុំ�ស្របឃើទស្សស្រពុុំយឃើណ បាានៈ

មាានៈស្របសាាស្សន៍ៈថ្នាា “វាាជាាកាារស្របឃើស្សើរណាាស់្សដែ�ល់

មាានៈច�ាប់ឈបស់្សស្រមាាក [ច�ាប់ឈបស់្សស្រមាាកឃើមួើល់ដែថ្មី

កនូៈ] ប�តុិភ្ជាាពុំបដែនិៈមួឃើទៀតិស្សស្រមាាប់បរុស្សឃើ�ើមួី�ជួូយ

ឃើមួើល់ដែថ្មីទាំារកឃើទើបនៈ�ងឃើកើតិ”។ មាានៈភ្ជាាពុំមួ�នៈស្របាាក�ស្របជាា

ស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើនៈះដែ�រច�ឃើពាាះបុរស្សដែ�ល់ល់�ដែហប�តុិភ្ជាាពុំ

ឃើ�ាស្របឃើទស្សកមួព�ជាា នៈ�ងឥណឌ�ឃើណស្សុ�។

មាា នៈ ឧ ទាំា ហ រ ណ៍ ជាា អ នៈី រ ជាា តិ� មួួ យ ច� នួៈ នៈ ដែ� ល់

បងាាាញពុំ�បញ្ចាំាា ស្របឈមួស្សស្រមាាប់ ស្រស្សី� ដែ�ល់ស្សុ�ច�ាប់

ល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំ ឬដែ�ល់មាានៈកាារឃើរៀបច�កាារងាារ ឬ

មាានៈកាា រងាា រ ឃើស្រ�ា ឃើមាាា ង ដែ�ល់អាាចបត់ិដែបនៈបាានៈ។ 

ជាាឧទាំាហរណ៍មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សឃើស្រ�ាឃើមាាាង អាាចស្រតិូវិបាានៈ

ឃើ�យល់់ថ្នាា មួ�នៈស្សូវិមាានៈកាារឃើបីជាាាច�តិីច�ឃើពាាះវិិជាាាជូ�វិៈ

របស្ស់ពុំួកឃើ� ឃើហើយអាាចស្រតិូវិបាានៈឃើ���តិថ្នាា ជាាបនៈទ�ក

មួួយស្សស្រមាាប់សាាាប័នៈ។១៥៤

កិ�ងកាាល់ៈឃើទស្សៈខ្លឹះះដែ�ល់ស្រស្សី� ឃើស្របើស្ស�ទធ�ឈប់ស្ស�រាាក

មាាតុិភ្ជាាពុំ វាាស្របាាក�ជាាជូះឥទធ�ពុំល់យាាាងខាំា�ងឃើល់ើឱ្យកាាស្ស

របស្សព់ុំកួឃើ�ស្សស្រមាាប់កាារបណា�ះបណាាាល់ កាារដ្ឋាាកឱ់្យយ

ប�ឃើពុំញតិនួាាទ� កាាររក�ាឱ្យយបនីៈកាារងាារ នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើង

ឋាានៈនីៈរស្សកី�។ អ�ីនាាយកនៃនៈសាាាបន័ៈបូូល់�ស្សឃើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ បាានៈឃើល់ើកឃើ�ើងពុំ�កាារពុំស្រង�កស្ស�ទធ�

ទទួល់បាានៈច�ាប់ល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំដែ�ល់ជាាយុតិី�កមួី

ស្សស្រមាាប់ដ្ឋាាក់កស្រមួ�តិច�ឃើពាាះកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សស្រសី្ស�។១៥៥ 

អាារមួីណ៍ឃើនៈះស្រតិូវិបាានៈឆ្លុះះ�ះបញំ្ចាំា�ងឃើ�ាកិ�ងកាារដែថ្មីះងរបស្ស់

មួន្ត្រីនីៈ�ជាានៈខ់្លឹពស្សជ់ាាស្រស្សី� មួកពុំ�ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ។

[ស្រ្តី�ី�] អាៅច្បាមាៅនុ�ិទិិនៅ�មើ[នុឹងប់ុរ�]ទាៅក្នុ់ទង

នុឹង កាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ ត្តស្រ្តីមូិវិកាៅរ នុិង

នុ�ត្តិវិិធី�នៃនុកាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�។ នៅយើងអាៅច្បា�ថិត្តនៅ�ៅ

ក្នុុ�ងត្តំថ្លែណង[ខុព�់]បាៅនុ វាៅអាៅស្រ្តី�័យនៅលើភ្នាៅ�

នៅជីឿជាៅក្នុ់ នុិងទំនុុក្នុច្បាិតី្តរប់�់នៅ�ៅហាាៅយនាៅយ

ថ្លែដលជាៅអុក្នុផ្តីល់ត្តំថ្លែណងឱយនៅយើង នៅទាៅ�ប់�

នៅយើងជាៅស្រ្តី�ី�ក្នុ៏នៅ�ៅយ។ �ំណួរនៅចាៅទអំ��ច្បាំណុច្បា

នៅនុ� គុឺវាៅអាៅស្រ្តី�័យនៅលើនៅយើង។ នៅយើងមិិនុអាៅច្បា

នៅ�មើភ្នាៅ��ាៅច្បាំនៅពាៅ�កាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិខុព�់

បាៅនុនៅទ។ នៅយើងស្រ្តីត្តូវិប់ងាាៅ�ថាៅ នៅយើង�ក្នុីិ�មិ

នុឹងកាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិនៅនុ�។ នៅត្តើនៅយើង

អាៅច្បាមាៅនុភ្នាៅ�នៅ�មើ�ាៅយាាៅងដ�ច្បានៅមិីច្បា នៅ�ៅនៅ�ល

ថ្លែដលស្រ្តី�ី�ក្នុំ�ុងនៅ�ុើ�ុំកាៅរងាៅរស្រ្តី�ួលៗ? ដ�ច្បាជាៅ

នៅ�ុើ�ុំកាៅរ�ិចាៅរណាៅអំ��ច្បាាៅប់់ឈប់់�ស្រ្តីមាៅក្នុឈឺ។

ល។ ស្រ្តី�ី�ទាៅមិទាៅរឱយមាៅនុកាៅរយក្នុច្បាិត្តីទុក្នុ�ៅក់្នុ

ច្បាំនៅពាៅ�ខុែ�នុជាៅ�ិនៅ��នៅស្រ្តីច្បាើនុ នៅ�លខុែ�ក្នុុ�ងនាៅមិ

ជាៅស្រ្តី�ី� ដ�ច្បាជាៅនៅ�ុើ�ុំមិិនុនៅធីវើកាៅរនៅវិនុយប់់ មិិនុ

នៅធីវើកាៅរនៅ�ៅចុ្បាង�បាះៅហ្ម៍នៅ�ៅយមិ�លនៅហ្មត្តុជាៅប់់

នៅមិើលថ្លែ�ក្នុ�នុ ... ស្រ្តី�ី�ទាៅមិទាៅរឱយមាៅនុកាៅរយក្នុច្បាិត្តី

ទុក្នុ�ៅក់្នុច្បាំនៅពាៅ�ខុែ�នុនៅស្រ្តីច្បាើនុ ... វាៅអាៅស្រ្តី�័យនៅលើ

នៅយើងនៅទ។ ច្បា�ុច្បាាៅប់់ថ្លែដលស្រ្តីតូ្តវិបាៅនុអនុុមិ័ត្ត�ម�ៗ

នៅនុ� ផ្តីល់ឱយស្រ្តី�ី�ប់ូ�ល��នុ�វិច្បាាៅប់់លំថ្លែហ្មមាៅតុ្តភ្នាៅ�

រយ�នៅ�ល ១២០នៃ�ៃ ប់នាាៅប់់���ស្រ្តីមាៅលក្នុ�នុ វាៅ

យាាៅងនៅមិូច្បានៅ�ៅវិិ�? ដ�នៅច្បាុ�នៅត្តើអុក្នុអាៅច្បានៅធីវើកាៅរ

បាៅនុនៅ�ៅយស្រ្តីប់�ិទិភ្នាៅ�យាាៅងដ�ច្បានៅមិីច្បា ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើ

អុក្នុមាៅនុនៃផ្តេនៅពាៅ�នៅរៀងរាៅល់ឆាំាៅំ? ដ�នៅច្បាុ�នៅរឿង

ទាៅំងនៅនុ�ជាៅមិ�លនៅហ្មត្តុថ្លែដលខុំ�ំនុិយាៅយ វាៅ�ិត្តជាៅ

អាៅស្រ្តី�័យនៅលើនៅយើងខុែ�នុឯងនៅទ។ 

នាាឃើពុំល់បចេ�បីនៈិឃើនៈះ មាានៈដែតិកងកមាំា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហ

បុរីបូុឃើណាះាះ ដែ�ល់ផីល់់នៈូវិកមួីវិិធឺ�កាារងាារឃើស្រ�ាឃើមាាាង

�ល់់មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងអស្ស់។ ឃើទាំាះប�ជាាយាាាងឃើនៈះកី� �ាានៈ

ទ�ភ្ជាាាក់ងាារណាាមួួយដែ�ល់បាានៈរាាយកាារណ៍ថ្នាា បាានៈ

ផីល់់កាា រឃើធឺើើកាា រជូ�នៈួស្សជាាល់កខណៈស្របព័ុំនៈធស្សស្រមាាប់

ស្រស្សី� ដែ� ល់ ឃើស្របើ ច�ា ប់ ល់� ដែហ មាា តិុ ភ្ជាា ពុំ រ ប ស្ស់ ពុំួ ក ឃើ�

ឃើ�ើយ។ ឃើនៈះមាានៈនៈ័យថ្នាាស្សហឃើស្សវិិក អិកស្រ�ប់ស្រ�ង ឬ

អិកឃើស្រកាាមួបងាាាប់របស្ស់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈនៃផទឃើពាាះ ឬ

មាាាយថ្មីី�ឃើថ្នាាាង ស្រតូិវិទទួល់យកបនៈទ�កកាារងាារបដែនៈិមួឃើទៀតិ 

ដែ�ល់អាាចនាា�ឱ្យយមាានៈកាារអាាក់អនៈ់ច�តីិកិ�ងច�ឃើណាាមួអិក

រួមួកាារងាារ។ មួូោាងឃើទៀតិ កាារងាាររបស់្សពួុំកឃើ� នៈ�ង

រង់ចាា�រហូតិ�ល់់�ាត់ិស្រតិ�ប់មួកវិិញឃើទើបអាាចបញ្ចេប់

បាានៈ។ ឃើ�ាស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ� ជាាកដែនៈះងដែ�ល់ស្រសី្ស�

មាានៈច�ាប់ល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំរយៈឃើពុំល់ ៩០នៃថ្មីង។ មួន្ត្រីនៈី�
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ជាាន់ៈខ្លឹពស់្សមួួយរូបបាានៈឃើរៀបរាាប់អ�ពុំ�ផល់បូះពាាល់់របស្ស់

ស្រស្សី�ដែ�ល់ទទួល់បាានៈស្ស�ទធ�ឃើនៈះ ឃើដ្ឋាាយមាានៈស្របសាាស្សនៈ៍

ថ្នាា “ឃើពុំល់ខ្លឹះះ បញ្ចាំាាឃើនៈះបូះពាាល់់�ល់់កាារងាារ នៈ�ង

កាារប�ឃើពុំញកាារងាារ បូុដែនៈីឃើយើងស្រតូិវិឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាា

ឃើនៈះ ឃើហើយឃើយើងឃើស្រ�ាងទុកជាាមួុនៈ។ ឃើពុំល់ខ្លឹះះឃើយើង

ស្រ�ានៈ់ដែតិស្សស្រមួបខ្លឹះ�នៈបាានៈឃើហើយ។”

ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់កាារផ្ទាំាស្ស់បី�រឃើ�ើមួី�អាាចឱ្យយកាារងាារ

មាានៈភ្ជាាពុំបតិ់ដែបនៈបាានៈ ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយរបស់្ស

សាាាប័នៈនាានាាស្រតិូវិដែតិស្រតូិវិបាានៈឃើ�ពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញឃើ�ើមួី�

ឃើចៀស្សវាាងកុ�ឱ្យយស្រស្សី�ជូួបស្របទះបញ្ចាំាាស្របឈមួស្រស្សឃើ�ៀង�ាា

នៈ�ងនៃ��ូកាារងាារឃើ�ាបរឃើទស្ស ឃើដ្ឋាាយ��តិទាំាក់ទងឃើ�ា

នៈ�ងផល់បូះពាាល់់ឃើល់ើជូឃើស្រមួើស្សកិ�ងកាារដ្ឋាាក់តិួនាាទ� នៈ�ង

កាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ឱ្យយស្រស្សី�។១៥៦ ជាាឧទាំាហរណ៍ 

កាារជូ�នៈួស្សកាារងាារជាាបឃើណាាាះអាាស្សនៈិច�ឃើពាាះស្រសី្ស�ដែ�ល់

ឃើស្របើច�ាប់ល់�ដែហមាាតិុភ្ជាាពុំរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ អាាចកាាតិ់បនៈិយ

កាារមាាក់ងាាយ នៈ�ងកាារឃើរើស្សឃើអើងច�ឃើពាាះមាាាយថ្មីី�ឃើថ្នាាាង 

នៈ�ងអាាចបឃើងើើនៈអស្រតាំានៃនៈរក�ាកាារទុកបុ�គល់�កជាាស្រសី្ស�។ 

ដែផែកឃើល់ើកាារឃើរៀបច�ដែផនៈកាារឃើដ្ឋាាយស្របុងស្របយ័តិិ កាារ

ផីល់់ច�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាកឃើស្សីើ�ាាជាាកាាតិពុំើក�ចេស្សស្រមាាប់

មាាាយ នៈ�ងឪពុំុក ក៏អាាចចូល់រួមួច�ដែណកកាាតិ់បនៈិយភ្ជាាពុំ

ល់ឃើមួែៀងដែ�ល់អាាចឃើកើតិមាានៈច�ឃើពាាះស្រស្សី� នៈ�ងផ្ទាំាស្ស់បី�រ

កាាររំពុំ�ងទុកកិ�ងស្សងគមួតាំាមួរយៈកាារផីល់់��រូថ្មីី�ស្សស្រមាាប់

ស្របជាាពុំល់រ�ឋផងដែ�រ។

 ៨.១.២ . �ហ្មជី��/
�មាៅគុមិស្រ្តី�ី�
ស្សហជូ�ពុំ/ស្សមាា�មួស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈផះ�វិកាារ មួ�នៈ

មាានៈឃើ�ាកិ�ងស្រ�ប់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ទាំា�ងអស្ស់ឃើ�ាកិ�ង

តិ�បនៈ់អាាសាាានៈឃើនាាះឃើ�ើយ។ ឃើ�ាកិ�ងករណ�ដែ�ល់មាានៈ

ស្សមាា�មួរបស្ស់ស្រស្សី� ពុំួកឃើ�អនៈុវិតិីទស្រមួង់ឃើផសងៗ�ាា

ឃើដ្ឋាាយភ្ជាាាប់ជាាមួួយអតិិស្របឃើយាាជូនៈ៍ �ុណស្សមួីតិី� នៈ�ង

�ុណវិិបតិី�ឃើផសងៗ�ាា។ ជាាឃើរឿងស្ស�ខាានៈ់ បណាាាញ

ជូួយ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួកជាាផះ�វិកាារ ឬឃើស្រ�ាផះ�វិកាារ

ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាឃើល់ើស្សឃើងើៀនៈកាារងាារដែ�ល់ស្រ�ប់ស្រ�ង

ឃើដ្ឋាាយបុរស្ស អាាចជូួយ�ល់់អាាជូ�ពុំរបស្ស់ស្រស្សី�។ ឯកសាារ 

Harvard Business Review បកស្រសាាយពុំ�អតិិ

ស្របឃើយាាជូនៈ៍ទាំា�ងឃើនាាះតាំាមួរឃើបៀប�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

កាៅរប់នៅងើើត្តទ�ក្នុថ្លែនុែងកាៅរងាៅរថ្លែដលមាៅនុ�ុវិត្តថភិ្នាៅ� - 

ទំនាៅក់្នុទំនុងនៃនុកាៅរប់ងាាៅត់្តប់នៅស្រ្តីងៀនុ ក្នុមិមវិធិី�ភ្នាៅ�ជាៅ

អកុ្នុដកឹ្នុនាៅ�ំស្រ្តីមាៅប់់ស្រ្តី�ី� ស្រ្តីកុ្នុមិ�ៅសំ្រ្តីទ�ាៅនៅ�ៅវិិ�នៅ�ៅមិក្នុ 

- ថ្លែដលក្នុុ�ងនៅនាៅ�ស្រ្តី�ី�អាៅច្បាប់ក្នុស្រ្តីស៊ាៅយ [ផ្តលីម់ិត្តិ

ស្រ្តីត្ត�ប់់] បាៅនុ មាៅនុស៊ាៅរ��ខំាៅនុច់្បានំៅពាៅ�កាៅរអ�វិិឌ័ឍ

អត្ត�ីញ្ញាាៅណរប់�់�ួក្នុនៅគុក្នុុ�ងនាៅមិជាៅអកុ្នុដកឹ្នុនាៅ។ំ 

ស្រ្តីកុ្នុមិហុុ្មនុគុរួថ្លែត្តនៅលើក្នុទកឹ្នុច្បាតិ្ត�ួីក្នុនៅគុឱយប់នៅងើើត្ត

�ហ្មគុមិនុថ៍្លែដលស្រ្តី�ី�នាៅនាៅថ្លែដលមាៅនុត្តថំ្លែណង

ស្រ្តី�នៅដៀង�ាៅ អាៅច្បា�ភិ្នាៅក្នុាៅនៅយាៅប់ល់ នៅស្រ្តីប់ៀប់នៅធីៀប់

កំ្នុណត្តច់្បាណំាៅ ំនុងិ�ៅសំ្រ្តីទថ្លែផ្តកុ្នុ�ត្តអិាៅរមិមណដ៍ល់

កាៅរនៅរៀនុ��ស្រ្តីត្តរប់�់រប់�់�កួ្នុនៅគុនៅ�ៅវិិ�នៅ�ៅមិក្នុ។ 

កាៅរស៊ាាៅល់អំ��ប់ទ�និៅស៊ាៅធីនុដ៍�ច្បា�ាៅ ជាៅទ�នៅ�ៅប់នៅងើើនុ

�នុេ�រប់�ស់្រ្តី�ី�ក្នុុ�ង កាៅរនុយិាៅយនៅ�ៅយនៅប់ើក្នុច្បាហំ្ម 

ហាាៅនុស្រ្តីប់�ុយនុងឹហាៅនុ�័ិយ នុងិប់ងាាៅ�ភ្នាៅ�

ទនុន់ៅខុាៅយរប់�ខ់ុែ�នុ នៅ�ៅយ�ាៅនុកាៅរ�័យខាំៅច្បាថាៅ

អកុ្នុដនៃទនុងឹយលស់្រ្តីច្បា� ំឬវាៅយត្តនៃមិែនៅលើ�កួ្នុនៅគុ។ 

ទំនាៅក់្នុទំនុងទាៅងំនៅនុ�មាៅនុស៊ាៅរ��ខំាៅនុជ់ាៅ�និៅ��

នៅ�ៅនៅ�លថ្លែដលស្រ្តី�ី�ក្នុ�ុំង�ភិ្នាៅក្នុាៅអំ��ស្រ្តីប់ធាៅនុប់ទ

រនៅ�ើប់នាៅនាៅ ដ�ច្បាជាៅភ្នាៅ�លនៅមិអៀងទាៅក្នុទ់ងនុងឹ

នៅយនុឌ័រ័ ឬកាៅរ�ែ��ប់ញំ្ហាៅងំ��ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិនៃនុ

ភ្នាៅ�ជាៅអកុ្នុដកឹ្នុនាៅរំប់�់ខុែ�នុឯងផ្ទាាៅល់ ថ្លែដល

ទាៅងំនៅនុ�អាៅច្បាគុរំាៅមិក្នុថំ្លែហ្មងដលអ់ត្ត�ីញ្ញាាៅណរប់�់

�ួក្នុនៅគុយាាៅងងាៅយ នៅហ្មើយជំីរ�ុ�កួ្នុនៅគុឱយមិិនុស្រ្តី�មិ

ទទលួយក្នុមិត្តរិិ�គុនុម់ិក្នុនៅលើ�កួ្នុនៅគុ។១៥៧

អតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈនៃនៈកាារ�ា�ស្រទពុំ�ស្រសី្ស�ឃើ�ាឃើល់ើស្រស្សី� ស្សស្រមាាប់កាារ

ឃើជូឿនៈឃើល់ឿនៈឃើ�ាមួខុ្លឹនៃនៈវិិជាាាជូ�វិៈ ស្រតូិវិបាានៈបងាាាញឃើ�ាកិ�ង

កាារស្ស�ក�ាជាាក់ដែស្សងីនាានាា។ ផទ�យពុំ�បុរស្សទទួល់បាានៈ

អតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈពុំ�បណាាាញទូល់�ទូ�ាយឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ�ល់់

កាាររកីចឃើស្រមួើនៈឃើ�ាមុួខ្លឹនៃនៈអាាជូ�ពុំរបស់្សពុំកួឃើ� អកិ��កនាា�

ជាាស្រស្សី�ទ�នៈងជាានៈ�ងទទួល់បាានៈឃើជាា�ជ័ូយជាាងបុរស្ស 

ស្របស្ស�នៈឃើបើពួុំកឃើ�មាានៈបណាាាញទលូ់�ទូ�ាយ រមួួជាាមួួយ

បណាាាញស្រស្សី�តិចូៗបូកបញ្ចេ�ល់�ាា។១៥៨ ស្រស្សឃើ�ៀង�ាាឃើនៈះ

ដែ�រ ស្រស្សី�កិ�ងសាាាប័នៈអនុៈវិតីិច�ាប ់ អាាចទទួល់បាានៈនៈវូិ

អតិិស្របឃើយាាជូន៍ៈពុំ�បណាាាញ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក នៈ�ង

បណាាាញតិស្សីមូួតិ� ឃើ�ើមួី�ជួូយពុំស្រង�ង�ល់អ់ាាជូ�ពុំរបស់្ស

ពុំកួឃើ�។ ឃើ�ាកស្រមួ�តិពុំ�ភពុំឃើ�ាក ស្សមាា�មួបូូល់�ស្សជាា

ស្រស្សី�អនីៈរជាាតិ� មាានៈមុួខ្លឹងាារ “ពុំស្រង�ង បស្រងួបបស្រងួមួ នៈ�ង

បឃើងើើនៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំស្រសី្ស�កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ជាា

អនីៈរជាាតិ�” ។១៥៩ ស្សមាា�មួឃើនៈះផីល់ក់ាារដែណនាា� នៈ�ងកាារ

បងាាាតិប់ឃើស្រងៀនៈជាាយទុធសាាស្រស្ស ី ឃើ�ើមួី�កសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ

របស្សស់្សមាា�មួបូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ថ្នាាាក់ជាាតិ� ដែ�ល់អាាចយក

ឃើ�ាអនៈវុិតីិជាាមួួយស្សមាាជូ�ករបស់្សខ្លឹះ�នៈ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

�ួក្នុនៅគុនៅផ្ទាះៅត្តនៅលើកាៅរនៅ�ៅ�ស្រ្តីស៊ាៅយច្បាំនៅពាៅ�

ត្តស្រ្តីមិូវិកាៅរទ�នៅ�ៅ នុិងជាៅក្នុ់�ៅក់្នុនាៅនាៅ ដ�ច្បាជាៅ

ប់នុេប់់ថ្លែ�ទាៅំ នុិងប់នុេប់់ប់ំនៅ�ៅនៅ�ៅ�ក្នុ�នុផ្តងថ្លែដរ។ 

នៅយើងមាៅនុថ្លែផ្តុក្នុ�ិនៅ���ស្រ្តីមាៅប់់ [ស្រ្តី�ី�] នៅដើមិប�

នៅធីវើក្នុិច្បាចកាៅររប់�់�ួក្នុនៅគុ នៅហ្មើយនៅ�ៅថ្លែត្តអាៅច្បា

បំ់នៅ��កាៅរងាៅររប់�់�ួក្នុនៅគុបាៅនុ។ នៅ�ៅស្រ្តីគុប់់

អងគភ្នាៅ�ទាៅំងអ�់ គុួរថ្លែត្តមាៅនុក្នុថ្លែនុែងនៅមិើលថ្លែ�

ទាៅំក្នុ�នុថ្លែដលជាៅក្នុថ្លែនុែងឯក្នុជីនុ។ នៅនុ�គុឺជាៅថ្លែផ្តុក្នុ

មិួយនៃនុកាៅរ�នៅស្រ្តីមិច្បាចិ្បាតី្តស្រ្តីប់ក្នុប់នៅ�ៅយ�នុេ�។ នៅ�ៅ

ឯមិជីឈមិណឌលប់ូ�ល���ងាាៅត្ត់ មាៅនុមិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី�

ថ្លែដលនៅទើប់ថ្លែត្ត�ស្រ្តីមាៅលក្នុ�នុរួច្បា នៅហ្មើយស្រ្តីត្តលប់់

មិក្នុនៅធីវើកាៅរវិិ�។ នៅ�លខុែ�វាៅ �ិបាៅក្នុ�ស្រ្តីមាៅប់់

�ួក្នុនៅគុក្នុុ�ងកាៅរនៅ�ៅឆាំាៅយ នុិងប់�មិទឹក្នុនៅ�ៅ� 

[ទឹក្នុនៅ�ៅ�មាះៅយ] ដ�នៅច្បាុ�ស្រ្តីក្នុុមិនៅយើងប់នៅងើើត្តឱយ

មាៅនុកាៅរនៅរៀប់ច្បាំ�ិនៅ���ស្រ្តីមាៅប់់�ួក្នុនៅគុ ដ�ច្បាជាៅ

កាៅរផ្តីល់ជាៅអាៅវិជាៅនៅដើមិ។ វាៅគុឺជាៅកាៅរ�នៅស្រ្តីមិច្បា

ចិ្បាត្តីរប់�់ស្រ្តីកុ្នុមិមិួយ។ នៅយើងនៅធីវើដ�ច្បា�ាៅច្បាំនៅពាៅ�

មិន្ត្រីនុី�ថ្លែដលមាៅនុរប់ួ�នាៅនាៅដ�ច្បាជាៅស្រ្តីគុិច្បាក្នុនៅជីើង

ជាៅនៅដើមិ។

�ណៈកមាាាធឺ�កាារស្រស្សី� នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�ទ�នាាក់ទ�នៈង ក៏

មាានៈមួុខ្លឹងាារជាាស្របភពុំនៃនៈកាារ�ា�ស្រទ ពុំ័តិ៌មាានៈ នៈ�ង

�� បូនាាានៈស្សស្រមាាប់ ស្រស្សី� ដែ�ល់មាានៈកាារស្រពុំួយបាារមួភអ�ពុំ�

កាារឃើបៀតិឃើបៀនៈផះ�វិឃើភទ ឬកាារឃើបៀតិឃើបៀនៈឃើ�ាកដែនៈះង

ឃើធឺើើកាារ។ ឃើនៈះជាាកាារអនៈុវិតិីល់ែ ឃើស្រពាាះកាារដ្ឋាាក់ពាាកយ

បណា�ងជាាផះ�វិកាារ អាាចមាានៈភ្ជាាពុំតាំានៈតិ�ងខំាា�ង ឃើហើយ

ស្រស្សី�អាាចមាានៈកាារស្រពួុំយបាារមួភអ�ពុំ�ផល់បូះពាាល់់�ល់់

អិកស្រ�ប់ស្រ�ង ឬអិករួមួកាារងាារ។ វាា�ួរឱ្យយកតិ់ស្សមាាាល់់

ថ្នាាឃើ�ាឆាំាា�២០១៨ មួន្ត្រីនៈី�បុរស្សមាាាក់ស្រតិូវិបាានៈផ្ទាាកពុំ�នៈ័យ 

៦.០០០�ុ�ំារស្ស�ងហបុរី (SGD) ឃើ�ាកិ�ងតិុ�ាកាារពុំ�

បទឃើល់ីើស្សនៈ�ងច�ាប់ស្សី�ពុំ�កាារកាារពាារពុំ�កាាររំ ឃើ�ាភ

ប�ពាានៈនាានាា បនាាាប់ពុំ�មាានៈពាាកយបណា�ងអ�ពុំ�

កាារឃើបៀតិឃើបៀនៈពុំ�ស្រស្សី�ឃើ�ាឃើស្រកាាមួឱ្យវាាទខ្លឹះ�នៈ ឃើហើយ�ាតិ់

ស្របឈមួនៈ�ងវិិនៈ័យពុំ�បូូល់�ស្សផងដែ�រ ឃើទាំាះប�មួ�នៈទាំានៈ់

ច�ាស់្សថ្នាាឃើតិើ�ណៈកមាាាធឺ�កាារស្រស្សី�ជាាប់ពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ង

ច�ណុចឃើនៈះឬក៏យាាាងណាា។១៦២

 កាៅរអនុុវិត្តីលអ

ស្ស ហ ជូ� ពុំ រ ប ស្ស់ ស្រស្សី� ឃើ�ា កិ� ង សាា ធ្នាា រ ណ រ �ឋ

ស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ នៈ�ងស្របឃើទស្ស

ឃើវិៀតិណាាមួ �ឺជាាដែផិកមួួយនៃនៈរចនាាស្សមួព័នៈធរបស្ស់

រដ្ឋាាាភ�បាាល់។ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ទាំា�ងអស្ស់ �ឺជាាស្សមាាជូ�កនៃនៈ

ស្សហជូ�ពុំ ឃើហើយ�ូឃើចិះស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ង�ណៈកមាាាធឺ�កាារ

កដែនៈះងកាារងាារណាាមួួយ ដែតិងដែតិជាាស្សមាាជូ�ក

ស្សហជូ�ពុំ។ ស្សហជូ�ពុំឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សទាំា�ងពុំ�រ �ឺជាា

អងគភ្ជាាពុំជាាតិ�ដែ�ល់មាានៈសាាខាាឃើ�ាថ្នាាាក់ ឃើស្រកាាមួជាាតិ� 

នៈ�ងរបស្ស់សាាាប័នៈ រួមួទាំា�ងសាាខាាបូូល់�ស្សផងដែ�រ។ 

រចនាាស្សមួព័ នៈធទាំា� ង ឃើនៈះផីល់់ នូៈ វិឱ្យកាាស្សស្សស្រមាា ប់ ស្រស្សី�

កិ�ងកាារទទួល់បាានៈតិ�ដែណងជាាអិក��កនាា� នៈ�ងកាារ

អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញស្រ�ប់ស្រ�ងឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យរ�ឋបាាល់ ឬ

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ។ ស្សហជូ�ពុំទាំា�ងពុំ�រមាានៈដែផនៈកាារ

យុទធសាាស្រស្សីរយៈឃើពុំល់ ៥ឆាំាា� ដែ�ល់មាានៈឃើ�ាល់ប�ណង

បឃើស្រមួើផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍របស់្សមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�។

មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ជាាស្រស្សី�បាានៈនៈ�យាាយថ្នាា ស្សហជូ�ពុំ

ស្រសី្ស� ឃើវិៀ តិ ណាា មួ ផី ល់់ កាា រ ប ណា�ះ ប ណាាា ល់ អ� ពុំ�

ភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា��ល់់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�នាានាា នៈ�ង

មាានៈឃើ�ាល់ឃើ�ាធ្នាានាាថ្នាា ៧០ភ្ជាា�រយនៃនៈមួន្ត្រីនៈី�ជាា

ស្រស្សី� យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់មាានៈបរិញ្ញាាាបស្រតិ ឃើហើយ

ស្រស្សី� ទាំា� ង អ ស្ស់ ទ ទួ ល់ បាា នៈ ឃើស្ស វាា ដែថ្មី ទាំា� ស្សុ ខ្លឹ ភ្ជាា ពុំ ។ 

ស្រស្សឃើ�ៀងនៈ�ងស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួដែ�រ ស្សហជូ�ពុំស្រស្សី�

បូូល់�ស្សឡាាវិ ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ពុំ�ពុំណ៌នាាថ្នាា បាានៈផីល់់

កាារអប់រំដែផិកនៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងបាានៈឃើល់ើកទ�កច�តិីស្រស្សី�

ឱ្យយឃើធឺើើកាារស្របកបឃើដ្ឋាាយវិិជាាាជូ�វិៈ នៈ�ងមាានៈបទដ្ឋាាានៈខ្លឹពស់្ស 

នៈ�ងមាានៈកាារអភ�វិឌ័ឍខ្លឹះ�នៈ។

ឃើ�ាឆាំាា�២០១៤ ភំ្ជាាមួៗបនាាាបព់ុំ�បាានៈបឃើងើើតិ

�ណៈកមាាាធឺ�កាារស្រស្សី� កងកមំាា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហបរុ ី បាានៈ

ស្របកាាស្សជូយួទ�ភ្ជាាាកង់ាារឃើនៈះឱ្យយកាំាយជាា “អងគកាារដែ�ល់

សាាា�មួន៍ៈស្រស្សី�” នៈ�ងឃើល់ើកកមួពស្ស�់ល់ឋ់ាានៈៈរបស្សម់ួន្ត្រីនីៈ�

ជាាស្រស្សី�។១៦០,១៦១ �ណៈកមាាាធឺ�កាារឃើនៈះបាានៈដែតិងតាំា�ង

អិកតិ�ណាាងឃើ�ាកិ�ងអងគកាារទាំា�ងមូួល់ ឱ្យយឃើ�ើរតួិជាាច�ណចុ

បឃើងាាាល់ស្សស្រមាាបក់ាារ�ា�ស្រទ នៈ�ងកាារសាាកសួ្សរមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�

ទាំាកទ់ងនៈ�ងតិស្រមូួវិកាាររួមួពុំ�ឃើស្សស្ស នៈ�ងកាារឃើបៀតិឃើបៀនៈ

ឃើ�ាកដែនៈះងឃើធឺើើកាារ។ មួន្ត្រីនីៈ�មាាាកប់ាានៈឃើរៀបរាាបព់ុំ�ស្សកមីួភ្ជាាពុំ

មួួយច�នួៈនៈរបស្ស់អិកតិ�ណាាង�ណៈកមាាាធឺ�កាាររបស្ស់ស្រស្សី� 

នៈ�ងមួន្ត្រីនីៈ�ទ�នាាក់ទ�នៈងនាានាា �ូឃើចិះថ្នាា៖

ជាៅនៅរឿង�ំខាៅនុ់ 

ប់ណាះៅ�ជួីយ�ាៅ

នៅ�ៅវិ�ិនៅ�ៅមិក្នុជាៅ

ផ្តែ�វិកាៅរ ឬនៅស្រ្តី�ៅផ្តែ�វិកាៅរ

�ស្រ្តីមាៅប់់ស្រ្តី�ី�នៅ�ៅនៅលើ

�នៅងវៀនុកាៅរងាៅរថ្លែដល

ស្រ្តីគុប់ស់្រ្តីគុងនៅ�ៅយប់ុរ� 

អាៅច្បាជីួយដល់អាៅជី��

រប់�់ស្រ្តី�ី�។
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ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
ខ្លឹណៈដែ�ល់ស្សហជូ�ពុំស្រស្សី�អាាចមាានៈឋាានៈៈ នៈ�ងនាា�មួកនៈូវិ

ផល់ស្របឃើយាាជូនៈ៍នាានាា ឥទធ�ពុំល់របស្ស់ពុំួកឃើ�អាាចស្រតិូវិ

បាានៈដែកដែស្របឃើដ្ឋាាយបរិយាាកាាស្សនៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងស្សងគមួ

យាាាងទូល់�ទូ�ាយតាំាមួរឃើបៀបដែ�ល់រាារាា�ងឥទធ�ពុំល់

របស្ស់ពុំួកឃើ�។ ជាាឧទាំាហរណ៍ ឃើទាំាះប�ជាាស្សហជូ�ពុំស្រស្សី�

អាាចមាានៈឋាានៈៈជាាផះ�វិកាារក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏វាាស្របដែហល់ជាា

មួ�នៈមាានៈអ�ណាាច ឬឥទធ�ពុំល់ស្រ�ប់ស្រ�ានៈ់ឃើ�ើមួី�ដែកល់មួែ

ល់កខខ្លឹណឌកាារងាារស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�បាានៈឃើ�ើយ។

អាាចមាានៈបញ្ចាំាាស្របឈមួឃើផសងឃើទៀតិ។ ស្របឃើទស្សខ្លឹះះឃើ�ា

អាាសាាានៈ មាានៈស្សមាា�មួដែ�ល់ទាំាមួទាំារឱ្យយមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ជូយួ

�ា�ស្រទ នៈ�ងបឃើងើើតិបណាាាញជាាមួួយភរយិាារបស្សម់ួន្ត្រីនីៈ�ស្របុស្ស

ៗ។ ឃើយាាងតាំាមួមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មាាាកឃ់ើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សស្រពុុំយ

ឃើណ កាារឃើធឺើើជាាស្សមាាជូ�ករបស់្សស្សមាា�មួ PEKERTI �ជឺាា

កាាតិពុំើក�ចេ នៈ�ងមួ�នៈទាំាក់ទងនៈ�ងតួិនាាទ�កាារងាារជាាមួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�

ស្សឃើ�ើយ បុូដែនីៈបាានៈរមួួបញ្ចេ�ល់ទាំា�ងកាារងាារស្សប �ីរស្សធឺម៌ួ

ឃើស្រ�ាឃើមាាាងឃើធឺើើកាារ នៈ�ងប�ឃើពុំញមួខុ្លឹងាារស្សងគមួឃើផសងៗ។ 

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ� មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�អាាចនៈ�ងមាានៈ

ទ�នួៈល់ខុ្លឹស្សស្រតូិវិច�ឃើពាាះកាារចលូ់រួមួកិ�ងកាារងាារពាាក់ព័ុំនៈធនៈ�ង

ស្សខុ្លឹមុាាល់ភ្ជាាពុំរបស់្សភរិយាារបស្សម់ួន្ត្រីនីៈ�ស្របុស្សៗ ដែ�ល់អាាច

បូះពាាល់�់ល់ឃ់ើពុំល់ឃើវិ�ារបស្សព់ុំកួឃើ�ស្សស្រមាាបឃ់ើធឺើើក�ចេកាារ

ដែ�ល់អាាចមាានៈតិនៃមួះខ្លឹពស្ស់ឃើ�ាឃើពុំល់ចង់បាានៈកាារ��ឃើ�ើង

ឋាានៈនីៈរស្សកី�។ ឃើ�ាស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ� មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ស្រតូិវិបាានៈ

ឃើ�រពំុំ�ងឱ្យយ�ា�ស្រទ នៈ�ងមាានៈទ�នាាក់ទ�នៈងជាាមួួយភរិយាារបស្ស់

មួន្ត្រីនីៈ�ស្របុស្សៗ ស្របស្ស�នៈឃើបើមួន្ត្រីនីៈ�ស្របុស្សៗស្រតូិវិឃើ�ាប�ឃើពុំញតិនួាាទ�

ឃើ�ាឆាំាាយ។ វាាមួ�នៈច�ាស្សឃ់ើទថ្នាា ឃើតិើមាានៈកាារឃើរៀបច��ូច�ាា

ឃើនៈះស្សស្រមាាបស់ាាាមួ�របស្សម់ួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�ដែ�រឬឃើទ។ ឃើទាំាះប�

ស្សកមីួភ្ជាាពុំទាំា�ងឃើនៈះ មាានៈ�ុណតិនៃមួះស្សងគមួ នៈ�ងមាានៈ

ល់កខណៈជាាប�ុគល់កឃ៏ើដ្ឋាាយ កស៏្សកមីួភ្ជាាពុំទាំា�ងឃើនៈះឃើធឺើើឱ្យយ

បូះពាាល់�់ល់ឃ់ើពុំល់ឃើវិ�ា នៈ�ងថ្នាាមួពុំល់ដែ�ល់មាានៈកស្រមួ�តិ

របស្សម់ួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួួយច�នួៈនៈឃើ�ាកិ�ងកងកមំាា�ង ឃើហើយ

អាាចនៈ�ងបូះពាាល់�់ល់មុ់ួខ្លឹងាារ នៈ�ងកាារទទួល់ខុ្លឹស្សស្រតិវូិ

របស្ស់កាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ស្សិ�ល់�នៃទៗឃើទៀតិផង

ដែ�រ។ ស្សកមីួភ្ជាាពុំដែបបឃើនៈះអាាចស្រតូិវិបាានៈស្រ�បស់្រ�ងឃើដ្ឋាាយ

នាាយកដ្ឋាាានៈធឺនៈធ្នាានៈមួនុៈស្សស ជាាឧទាំាហរណឃ៍ើដ្ឋាាយមាានៈ

កាារ�ា�ស្រទពុំ��ណៈកមាាាធឺ�កាារស្សខុ្លឹមុាាល់ភ្ជាាពុំមួន្ត្រីនីៈ�។

ថ្នាាា ក់ �� ក នាា� នៃនៈ សាា ខាា ស្ស ហ ជូ� ពុំ ស្រស្ស�ី នៃនៈ ស្រប ឃើទ ស្ស

ឃើវិៀតិណាាមួ មាានៈទ�នួៈល់ខ្លឹសុ្សស្រតិវូិរបស់្សខ្លឹះ�នៈ�ូចដែ�ល់ស្រតូិវិ

បាានៈចុះបញ្ចើ�ឃើ�ាកិ�ងល់កខខ្លឹណឌកាារងាារ ឃើហើយស្រតិវូិដែតិ

រាាយកាារណ៍អ�ពុំ�វិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំនៃនៈដែផនៈកាារកាារងាាររបស្ស់
រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ខ្លឹះ�នៈ។ ឃើទាំាះប�ជាាមាានៈតិស្រមូួវិកាារជាាផះ�វិកាារឃើនៈះក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏

មួន្ត្រីនីៈ�ជាានៈខ់្លឹពស្សជ់ាាស្រស្សី�មាាាកប់ាានៈមាានៈស្របសាាស្សនៈថ៍្នាា វាាមួ�នៈ

មាានៈអើ�ឃើស្រចើនៈឃើទទាំាក់ទងនៈ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនីៈរស្សកី�។ 

�ាតិប់ាានៈស្របាាបថ់្នាា “វាាមួ�នៈមាានៈអតិន័ិៈយខាំា�ងឃើទ វាា

ស្រ�ានៈដ់ែតិជាាទ�នួៈល់ខ្លឹសុ្សស្រតិវូិរបស់្សខ្លឹំ��ដែតិបុូឃើណាះាះ”។

ឃើយាាងតាំាមួមួន្ត្រីនៈី�ជាា ស្រស្សី�មាាា ក់ ដែ�ល់បាានៈចូល់រួមួកិ�ង

កាារពុំ�ភ្ជាាក�ាជាាស្រកុមួ អកិតិ�ណាាងស្សហជូ�ពុំស្រស្សី� “ឃើ�ា

ស្សួរស្សុខ្លឹទុកខស្រកុមួស្រ�ួសាារ នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ឃើ�ាឃើពុំល់

ដែ�ល់ពុំួកឃើ�ឈឺ ឃើរៀបកាារ ឬចូល់រួមួពុំ�ធឺ�បុណយស្សពុំ”។ 

មួន្ត្រីនៈី�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់មួួយរូប បាានៈពុំណ៌នាាអ�ពុំ�ស្សកមួីភ្ជាាពុំ

របស្ស់ស្សហជូ�ពុំស្រស្សី�ថ្នាា “មាានៈកាារឃើរៀបច���ឃើណើរកមួ�ានៈី 

នៈ�ងស្របាារពុំធពុំ�ធឺ�អបអរសាាទរកូនៈៗរបស្ស់ពួុំកឃើ�ដែ�ល់

ឃើរៀនៈពុំូដែកឃើ�ាសាា�ា” មាានៈកាារបឃើស្រងៀនៈជូ�នាាញ នៈ�ង

ផីល់់ព័ុំត៌ិមាានៈ�ល់់ឃើកីងៗអ�ពុំ�កាារដែថ្មីទាំា�ស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំបនៈី

ពូុំជូ។ ឃើយាាងតាំាមួស្សមាាជូ�កនៃនៈស្សហជូ�ពុំស្រស្សី�បូូល់�

ស្សឃើ�ាស្របឃើទស្សឡាាវិ ស្សហជូ�ពុំឃើនៈះមាានៈតិួនាាទ�អប់រំស្រស្សី� 

“ឱ្យយរក�ាចរិតិល់កខណៈល់ែជាាល់កខណៈស្របនៃពុំណ�”។ 

ស្សកមីួភ្ជាាពុំទាំា�ងឃើនៈះអាាចជូួយពុំស្រង�ង�ល់់បទដ្ឋាាានៈ

ឃើយនៈឌ័័រ ដែ�ល់រាារាា�ងស្រស្សី�មួ�នៈឱ្យយបនៈីតិួនាាទ� នៈ�ងទ�នៈួល់

ខុ្លឹស្សស្រតិូវិនាានាាកិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់។

ឃើ�ាស្របឃើទស្សកមួព�ជាា នៈ�ងនៃថ្មី មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�មួ�នៈបាានៈ��ង

ឱ្យយស្របាាក�អ�ពុំ�អតិិ ស្របឃើយាាជូន៍ៈនៃនៈស្សមាា�មួស្រស្សី� ឃើទ។ 

ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួួយច�នៈួនៈឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្ស

នៃថ្មី បាានៈបញ្ចាំាាក់ថ្នាា ពុំួកឃើ�មួ�នៈ�ា�ស្រទស្សមាា�មួស្រស្សី�

ឃើទ ពុំ�ឃើស្រពាាះវាាស្រតិូវិបាានៈឃើ�ឃើមួើល់ឃើ�ើញថ្នាា មាានៈកាារ

ដែបងដែចកស្រកុមួ នៈ�ងទាំាក់ទាំាញស្រស្សី�ឱ្យយស្របឆាំា�ងនៈ�ងបុរស្ស

ឃើ�ាកដែនៈះងឃើធឺើើកាារ។ ឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់ស្សមាា�មួមួួយ ស្រតិូវិ

បាានៈពុំ�ពុំណ៌នាាថ្នាាជាាមួឃើធឺោាបាាយមួួយស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�កិ�ង

កាារផ្ទាំាស់្សបី�រ��នៈ�តិ�ាា ទទួល់បាានៈកាារបណា�ះបណាាាល់

ជូ�នាាញ នៈ�ងផីល់់កាារ�ា�ស្រទពុំ�មួ�តិីរួមួកាារងាារ មួន្ត្រីនៈី�នៃថ្មី

យល់់ឃើ�ើញថ្នាា វាាមាានៈល់កខណៈវិជិូើមាានៈជាាងមួុនៈ។

ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់ស្សមាា�មួរបស់្សស្រស្សី� អាាចផីល់់នៈូវិ

បណាាាញជូួយ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក�៏ស្ស�ខាានៈ់ ស្សស្រមាាប់កាារ

�ា�ស្រទ�ល់់កាារបងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈ កាារផ្ទាំាស្ស់បី�រពុំ័តិ៌មាានៈ 

នៈ�ងកាារតិស្សីូមួតិ�ឃើ�ើមួី�ស្ស�ទធ�របស្ស់ស្រសី្ស� វាាមួ�នៈចាា�បាាច់មាានៈ

ទ�នាាក់ទ�នៈងច�ាស្ស់�ាស់្សរវាាងកាារបឃើងើើតិស្សមាា�មួ នៈ�ង

តិ�ណាាងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់របស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ 

ឬកិ�ងតិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ឃើនាាះឃើទ។ ជាាឧទាំាហរណ៍ 

ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ ក�ចេខ្លឹ�តិខ្លឹ�ស្រប�ងដែស្របងរបស្ស់

ស្សហជូ�ពុំស្រស្សី�ឃើ�ើមួី��ា�ស្រទអាាជូ�ពុំរបស្ស់ស្រស្សី� មួ�នៈបាានៈ

ពុំស្រង�កកាារតិស្សីូមួតិ�ឃើ�ើមួី�ឱ្យយឃើ�ដែកដែស្របកូតាំា ១០ភ្ជាា�រយ

ឃើនាាះឃើទ ឃើទាំាះប�ជាាមួន្ត្រីនៈី�ថ្នាាាក់ឃើស្រកាាមួជាាឃើស្រចើនៈ បាានៈ

ដែស្សើងយល់់ថ្នាា ឃើនៈះជាាឧបស្ស�គស្ស�ខាានៈ់ប�ផុតិមួួយ

ច�ឃើពាាះស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងអាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស។ 

ជាារមួួ កាារបឃើងើើតិបណាាាញ ឬស្សហជូ�ពុំ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញ

ឃើ�ារបស់្សស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈផះ�វិកាារ មួ�នៈមាានៈភ្ជាាពុំ

ចាា�បាាច់ដែ�ល់នាា�ឱ្យយមាានៈកាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៃនៈអិកតិ�ណាាង

ជាាស្រស្សី�កាានៈ់ដែតិឃើស្រចើនៈឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតីិច�ាប់ឃើនាាះ

ឃើទ ស្របស្ស�នៈឃើបើឧបស្ស�គដែផិកច�ាប់ សាាាបន័ៈ ស្សងគមួ នៈ�ង

វិបីធឺម៌ួ មួ�នៈស្រតូិវិបាានៈឃើដ្ឋាាះស្រសាាយ។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ 

ស្សមួ�ទធផល់ធឺ�ប�ផុតិ�ូចដែ�ល់បាានៈដែចងឃើដ្ឋាាយស្សមាា�មួ

ស្រសី្ស�មួួយច�នួៈនៈ �ជឺាាកាារផីល់ក់ាារ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក 

ជាាជាាងកាារតិស្សីមូួតិ� ឃើ�ើមួី�ទាំាមួទាំារស្ស�ទធ�។

 ៨.២. នៅហ្ម�ាៅរច្បានាៅ�មិពន័ុ ិ
ក្នុថ្លែនុែងកាៅរងាៅរ និុង
ឯក្នុ�ណាាៅនុ

ប រិ កាាា រ ឃើ�ា ក ដែនៈះ ង កាា រ ងាា រ ដែ� ល់ �ាា នៈ �ុ ណ ភ្ជាា ពុំ 

មួ�នៈស្រ�ប់ស្រ�ានៈ់ ឬមួ�នៈមាានៈស្សស្រមាាប់ស្រស្សី� បាានៈរាារាា�ង

អិកដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ�នាាឃើពុំល់អនាា�តិមួ�នៈឱ្យយពុំ�ចាារណាាឃើល់ើ

កាារងាារអនៈុវិតីិន៍ៈច�ាប់ថ្នាាជាាអាាជូ�ពុំដែ�ល់ពុំួកឃើ�អាាចឃើធឺើើ

បាានៈ។ កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈរកឃើ�ើញនៈូវិ�មាំាតិយាាាង

ច�ាស្ស់�ាស្ស់រវាាងបរិកាាារឃើ�ាកិ�ងទ�ស្រកុង នៈ�ងឃើ�ាជូនៈបទ

ដែ�ល់ជូះឥទធ�ពុំល់�ល់់ឱ្យកាាស្សផីល់់តិួនាាទ�ឱ្យយស្រស្សី�។ វាា

អាាចមាានៈផល់បូះពាាល់់រយៈឃើពុំល់ខ្លឹះ�ស្សស្រមាាប់កាារបឃើងើើតិ

បរិកាាារស្រ�ប់ស្រ�ានៈ់ នៈ�ងស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ងកាារ

ដ្ឋាាក់តិួនាាទ�ឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ប�ឃើពុំញកាារងាារឃើ�ាសាាាប័នៈ

បូូល់�ស្ស នៈ�ងសាាាប័នៈស្រ�ប់ស្រ�ងស្រពុំ�ដែ�នៈ ជាាពុំ�ឃើស្សស្ស

ឃើ�ាតាំាមួទ�ជូនៈបទ តាំាមួតិ�បនៈ់ដ្ឋាាច់ស្រស្សយាាល់ ឬឃើ�ា

តាំាមួស្រពុំ�ដែ�នៈ។ បូុដែនៈីកាារមួ�នៈវិិនៈ�ឃើយាា�ទាំា�ងឃើនៈះ នាា�ឱ្យយ

មាានៈកាារបរាាជ័ូយកិ�ងកាារឃើដ្ឋាាះស្រសាាយបញ្ចាំាាវិិស្សមួភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងឃើធឺើើឱ្យយមាានៈបទឃើល់ីើស្សឃើល់ើស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារ

ដែ�ល់អាាចមាានៈផល់បូះពាាល់់រយៈឃើពុំល់យូរទាំាក់ទង

នៈ�ងកាារដែថ្មីទាំា�ស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារបាាតិ់បង់ផល់�តិភ្ជាាពុំ។ 

បញ្ចាំាាឃើផសងឃើទៀតិទាំាក់ទងនៈ�ងឯកស្សណាាានៈរបស្ស់ស្រស្សី�

ដែ�ល់បាានៈរចនាា ឃើ�ើងយាាាងពុំ� ឃើស្សស្សស្សស្រមាាប់ភ្ជាាពុំ

សុ្សខ្លឹស្រស្សួល់ នៈ�ងភ្ជាាពុំងាាយស្រស្សួល់របស្ស់ស្រស្សី� ដែ�ល់

ជួូយធ្នាានាាថ្នាា ពុំួកឃើ�អាាចប�ឃើពុំញភ្ជាារក�ចេរបស្ស់ពុំួកឃើ�

ស្របកបឃើដ្ឋាាយស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំ។
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តាៅមិគុនំុតិ្តរប់�់ខុំ� ំវាៅមិិនុងាៅយស្រ្តី�ួលនៅទ។ 

ស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើអកុ្នុមាៅនុក្នុ�នុនៅហ្មើយអកុ្នុច្បាងន់ាៅកំ្នុ�នុនៅ�ៅ

ក្នុថ្លែនុែងនៅធីវើកាៅរនៅនាៅ� មិិនុមាៅនុក្នុថ្លែនុែងប់នំៅ�ៅនៅ�ៅ�

ក្នុ�នុនៅទ។ មិិនុមាៅនុក្នុថ្លែនុែងទនំៅនុរ�ស្រ្តីមាៅប់់កុ្នុមាៅរ

នៅទ។ អកុ្នុជាៅមិន្ត្រីនុី�បូ់�ល�� អកុ្នុស្រ្តីត្តវូិផ្ទាំៅ�់បី់�រនៅវិនុមិិនុ

នៅទៀងទាៅត្ត។់ នៅប់ើអកុ្នុច្បាងទ់ទលួបាៅនុនៅជាៅគុជីយ័ អកុ្នុ

ស្រ្តីត្តវូិនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�រវាៅងអាៅជី�� ឬជី�វិិត្តផ្ទាាៅលខ់ុែ�នុរប់�់

អកុ្នុ។ នៅទាៅ�យាាៅងណាៅក្នុន៏ៅ�ៅយ ឥ��វិនៅនុ�មាៅនុ

នៅ�ៅលកាៅរណ៍ថ្លែណនាៅ�ំស្រ្តីមាៅប់់កាៅរិយាៅល័យនុ�មួិយ

ៗឱយមាៅនុប់នុេប់់ប់នំៅ�ៅក្នុ�នុ។ វាៅជាៅនៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយ

ថ្លែដលមាៅនុរចួ្បាជាៅនៅស្រ្តី�ច្បា នៅហ្មើយនៅគុនុងឹអនុវុិត្តី

នៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយនៅនុ�ក្នុុ�ងនៅ�លឆាំៅប់់ៗ(មិន្ត្រីនុី�ជាៅ

ស្រ្តី�ី�ក្នុុ�ងកាៅរ�ិភ្នាៅក្នុាៅជាៅស្រ្តីក្នុមុិ ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ)។

កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ ឃើស្សវាាឃើមួើល់ដែថ្មីទាំា�កូនៈមាានៈឃើ�ាទ�សាាាកក់ាារ

កណាាាល់កាាល់ពុំ�មួនុៈ បូដុែនីៈឃើស្សវាាឃើនៈះស្រតិវូិបាានៈប�ទ 

ឃើដ្ឋាាយសាារដែតិមាានៈកាារឃើកើនៈឃើ�ើងនៃនៈអិកផីល់់ឃើស្សវាា

ដែថ្មីទាំា�កមុាារឃើ�ាកិ�ងស្សហ�មួន៍ៈធឺ�ៗ ។ កដែនៈះងឃើមួើល់ដែថ្មី

ទាំា�កនូៈឃើពុំល់នៃថ្មីង ស្រតូិវិបាានៈឃើ�រាាយកាារណថ៍្នាា មាានៈឃើ�ាទ�

សាាាក់កាារបូលូ់�ស្សកិ�ងស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ� នៈ�ងមួ�យាាានៈម់ាាា 

បូដុែនីៈមួ�នៈមាានៈឃើ�ាតាំាមួកាារយិាាល់យ័តាំាមួឃើខ្លឹតីិឃើទ។

ស្របឃើទស្សភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈ មាានៈឯកស្សណាាានៈស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�

មាានៈនៃផទឃើពាាះ។ ឃើ�ាស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ មួ�នៈមាានៈ

ឯកស្សណាាានៈស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនីៈ�មាានៈនៃផទឃើពាាះឃើទ ឃើហើយមួន្ត្រីនៈី�

មួួយច� នួៈនៈបាានៈនៈ�យាាយថ្នាាខ្លឹះ�នៈឃើពុំញច� តីិនៈ�ងឃើស្សះៀក

ស្សឃើមួះៀកប�ពាាកស់្សុ�វិលិ់ឃើ�ាឃើពុំល់មាានៈនៃផទឃើពាាះ។ ខ្លឹណៈ

ឃើពុំល់ដែ�ល់ស្សឃើមួះៀកប�ពាាកស់្សុ�វិលិ់ អាាចមាានៈផ្ទាាសុ្សកភ្ជាាពុំ

ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�មួួយច�នួៈនៈ ឃើទាំាះជាាយាាាងណាាក៏ឃើដ្ឋាាយ កាារ

ឃើស្សះៀកពាាក់ឯកស្សណាាានៈបូូល់�ស្សអាាចឃើធឺើើឱ្យយពុំួកឃើ�ឱ្យយ

មាានៈអាារមីួណ៍ថ្នាាជាាស្សមាាជូ�ករបស់្សអងគភ្ជាាពុំជាាង។ ឃើ�ា

ស្របឃើទស្សខ្លឹះះ ឃើ�ឃើទើបដែតិអនៈញុ្ញាាាតិឱ្យយមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រសី្ស� ឃើស្សះៀកឃើខាា

ជូ�នួៈស្សស្ស�ពុំតិកិ់�ងឃើមាាាងកាារងាារ ឃើដ្ឋាាយបញ្ចាំាាកថ់្នាាស្រសី្ស�

មួួយច�នួៈនៈនៈ�យាាយថ្នាា កាារឃើស្សះៀកស្ស�ពុំត់ិមាានៈផ្ទាាសុ្សកភ្ជាាពុំ

ឃើ�ាកិ�ងអាាកាាស្សធ្នាាតិឃុើ�ាា។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ កាារឃើធឺើើដែបបឃើនៈះ 

ឃើធឺើើឱ្យយមាានៈកាារតិស្សីូមួតិ�យាាាងខំាា�ងពុំ�ស្ស�ណាាក់ថ្នាាាក់��កនាា�

ជាានៈខ់្លឹពស្សជ់ាាស្រស្សី� ឃើ�ើមួី�បញ្ចេ�ះបញ្ចេ�ល់អិកឃើផសងឃើទៀតិឱ្យយ

�ា�ស្រទឱ្យយមាានៈកាារផ្ទាំាស្ស់បី�រឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយឃើ�ើមួ �ីឱ្យយ

មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី� អាាចមាានៈផ្ទាាសុ្សកភ្ជាាពុំកិ�ងកាារប�ឃើពុំញមុួខ្លឹ

ងាាររបស់្សពួុំកឃើ�។ បូលូ់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈបាានៈរួមួបញ្ចេ�ល់

ឯកស្សណាាានៈ នៈ�ងស្សមាាារទាំាកទ់ងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ាកិ�ង

ឃើស្សៀវិឃើ�ាដែណនាា�អ�ពុំ�ឃើ�ាល់ល់ទធ� នៈ�ងកាារអភ�វិឌ័ឍ

ធឺនៈធ្នាានៈមួនុៈស្សសឆាំាា�២០១៤ (ស្របអប់ ៨)។

កាៅរអនុវុិត្តីលអ
មួ ន្ត្រីនីៈ� ភ្ជាា � ឃើស្រចើ នៈ ដែ� ល់ ចូ ល់ រួ មួ ស្ស មាាា ស្ស ស្ស ស្រមាា ប់

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ បាានៈឃើធឺើើកាារឃើ�ាកិ�ងសាាានៈ�យ៍បូូល់�

ស្សកិ�ងទ�ស្រកុង ឬទ�សាាាក់កាារកណាាាល់ដែ�ល់ពួុំកឃើ� បាានៈ

រាាយកាារណ៍ថ្នាាមាានៈ បងគនៈ់ បនៈទប់ទ�ក នៈ�ងបនៈទប់បី�រ

ស្សឃើមួះៀកប�ពាាក់ដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�ក។ អឃើនៈីវាាស្ស�កដ្ឋាាានៈ

ដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�ក មាានៈឃើ�ាកដែនៈះងបណា�ះបណាាាល់។

ឃើទាំាះជាាយាាាងណាាកី� កដែនៈះងស្សស្រមាាប់ប�ឃើ�ាកូនៈ កដែនៈះង

ស្សស្រមាាប់បូមួទ�កឃើដ្ឋាាះមាាាយ នៈ�ងកដែនៈះងឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈ 

កស្រមួមាានៈណាាស្ស់ ឃើបើឃើទាំាះជាាមាានៈឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ

នាានាា ឃើ�ើមួី�យកមួកអនៈុវិតិីនាាឃើពុំល់អនាា�តិឃើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សមួួយច�នៈួនៈក៏ឃើដ្ឋាាយ។ ជាាឧទាំាហរណ៍ 

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយមួួយឃើស្រកាាមួកមួីវិិធឺ�ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារ

អភ�វិឌ័ឍសាាាប័នៈបូូល់�ស្សជាាតិ�របស្ស់ស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈ

បាានៈបងាាាញថ្នាា ឃើ�ស្រតិូវិដែតិមាានៈថ្មីវិិកាាបស្រមួុងទុក

ស្សស្រមាាប់បរិកាាារនាានាា�ូចជាា “កាារបឃើងើើតិមួជូឈមួណឌល់

ដែថ្មីទាំា�កុមាារឃើពុំល់នៃថ្មីងឃើ�ាកាារិយាាល់័យកណាាាល់ថ្នាាាក់

ជាាតិ� ថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ងថ្នាាាក់ឃើខ្លឹតិី ឃើ�ាស្រ�ប់ទ�សាាាក់កាារ

ក ណាាា ល់ ទាំា� ង អ ស្ស់ ឃើ�ើ មួី� ឱ្យយ មាា នៈ ប នៈទ ប់ ប� ឃើ�ា កូ នៈ

យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់មួួយឃើ�ាកិ�ងអ�ារដែតិមួួយ“។១៦៣

ឃើ�ាសាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ 

នៈ�ងស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� បាានៈនៈ�យាាយ ថ្នាា

មាានៈវិិធ្នាានៈកាារស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ើមួី�ឱ្យយមាានៈភ្ជាាពុំបត់ិដែបនៈ

ឃើ�ាកដែនៈះងឃើធឺើើកាារឃើ�ើមួី�ជូួយមាាាយដែ�ល់ប�ឃើ�ាឃើដ្ឋាាះ។ 

ពុំួ ក ឃើ� អាា ច ចាា ប់ ឃើផីើ មួ ឃើធឺើើ កាា រ មួួ យ ឃើមាាា ង យឺ តិ ជាា ង

ធឺមួីតាំា ឬច�ណាាយឃើពុំល់មួួយឃើមាាាងឃើ�ាឃើពុំល់នៃថ្មីងឃើ�ើមួី�

ប�ឃើ�ាកូនៈ។១៦៤ ឃើទាំាះយាាាងណាាក៏ឃើដ្ឋាាយ កាារស្រ�ប់ស្រ�ង

កាារងាារ នៈ�ងកាារច�ញ្ចេ�មួកូនៈ �ឺជាាបញ្ចាំាាស្របឈមួស្សស្រមាាប់

ស្រស្សី�ជាាមាាាយ ជាាឧទាំាហរណ៍៖
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ស្រ្តីប់អប់់ ៨៖ ឯក្នុ�ណាាៅនុ នុិង�មាាៅរ
ទាៅក្នុ់ទងនុឹងនៅយនុឌ័័រ�ស្រ្តីមាៅប់់ប់ូ�ល�
�ជាៅត្តិហ្មវ�ល���នុ១៦៥

ថ្លែផ្តុក្នុ ៤.១៦ ថ្លែផ្តុក្នុរង (j)៖

អនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយបុ�គល់�កបូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ឃើស្សះៀកឃើខាា

កិ�ងកាារប�ឃើពុំញមួុខ្លឹងាារ នៈ�ងតួិនាាទ�ផះ�វិកាារ

របស្ស់ពុំួកឃើ�។ កាាររចនាាស្សមួរមួយស្សស្រមាាប់

ស្សឃើមួះៀកប�ពាាក់មាាាយឃើដ្ឋាាយឃើស្របើឯកស្សណាាានៈ

ពុំណ៌ឃើខ្លឹៀវិ ក៏ស្រតូិវិបាានៈអនុៈមួ័តិឃើដ្ឋាាយសាាាប័នៈ 

PNP ឃើ�ើមួី�ឱ្យយស្រសី្ស�រក�ាអតីិស្សញ្ញាាាណរបស្ស់

ពុំួកឃើ�ជាាបុ�គល់�កដែ�ល់មាានៈឯកស្សណាាានៈ។ 

ជូ�នួៈយឃើផសងឃើទៀតិ រួមួទាំា�ងស្របឃើភទដែស្សីកឃើជូើង 

អាាវិុធឺស្សស្រមាាប់ប�ឃើពុំញតិួនាាទ� នៈ�ងឯកស្សណាាានៈ

ចុះមូួល់ដ្ឋាាានៈក៏ចាា�បាាច់ស្រតូិវិដែតិ “ទាំាក់ទងនៈ�ង

ឃើយនៈឌ័័រ” ដែ�រ ឃើដ្ឋាាយពុំ�ចាារណាាយាាាងស្ស�ខាានៈ់

ច�ឃើពាាះកាារប�ឃើពុំញមួុខ្លឹងាាររបស់្សបុរស្ស នៈ�ង

ស្រសី្ស�ស្របកបឃើដ្ឋាាយស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្របស្ស�ទធផល់

ខ្លឹពស្ស់ ។

 ប់ញ្ហាាៅស្រ្តីប់ឈមិ
ឃើ�ាស្រ�ប់ស្របឃើទស្សទាំា�ងអស្ស់ ស្រស្សី�បាានៈរាាយកាារណ៍ថ្នាា 

មួ�នៈមាានៈបនៈទប់ទ�ក បនៈទប់បី�រស្សឃើមួះៀកប�ពាាក់ នៈ�ងកដែនៈះង

ឃើ�ងដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កឃើ�ាស្រ�ប់ឃើខ្លឹតិី នៈ�ងតិ�បនៈ់ឃើ�ើយ។ 

កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ពុំ�ឃើស្រ�ាះឃើយាាបល់់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ស្សើយ័តិ

បាាងសាាមួូូរុូ នៃនៈមួូូស្សះ�មួមួ�នៈដ្ឋាាណាាវិ មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�បាានៈ

ពុំ�ពុំណ៌នាាអ�ពុំ�មួឃើធឺោាបាាយនាានាាដែ�ល់ឃើពុំល់ខ្លឹះះពុំួកឃើ�

ស្រតិូវិឃើ�ងឃើ�ាកដែនៈះងដែតិមួួយជាាមួួយអិកជាាប់�ុ�ជាាស្រស្សី� 

ឃើស្រពាាះមួ�នៈមាានៈកដែនៈះងដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កស្សស្រមាាប់អិក

ទាំា�ងពុំ�រឃើទ។ កងើះខាាតិកដែនៈះងស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាដែតិបនៈី

រឹតិតិី�តិ�ល់់កាារចូល់បឃើស្រមួើកាារងាាររបស្ស់ស្រស្សី�ឃើ�ាឃើស្រ�ា

ទ�ស្រកុង ឬស្របស្ស�នៈឃើបើពុំួកឃើ�ឃើធឺើើកាារឃើ�ាទ�ឃើនាាះ វាាអាាចបងើ

ហាានៈ�ភ័យ�ល់់ស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំរបស្ស់ពួុំកឃើ�ផង

ដែ�រ។

ខ្លឹណៈឃើពុំល់ដែ�ល់ច�ាប់ ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងយុទធ

សាាស្រស្សីនាានាា អាាចស្រតិូវិបាានៈបឃើងើើតិឃើ�ើងឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ 

នៈ�ងឃើធឺើើស្សមាាហរណកមួី ស្រសី្ស� ឃើ�ាកិ�ងសាាា ប័នៈអនៈុ វិ តីិ

ច�ាប់ ថ្មីវិិកាារបស្ស់រដ្ឋាាាភ�បាាល់ឃើ�ើមួី�វិនិៈ�ឃើយាា�ឃើល់ើ

ឃើហដ្ឋាាារចនាាស្សមួព័នៈធ នៈ�ងកដែនៈះងឃើធឺើើកាារឃើ�ាមាានៈកស្រមួ�តិ

ឃើ�ាឃើ�ើយ។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ រដ្ឋាាាភ�បាាល់ជាាតិ�កិ�ង

អាាសាាានៈ មាានៈឧបស្ស�គដែផិកថ្មីវិិកាាយាាាងឃើស្រចើនៈ។ នៃ��ូ

អភ�វិឌ័ឍនៈ៍ នៈ�ងស្សហ�មួនៈ៍អនៈីរជាាតិ�ទាំា�ងមួូល់ អាាច

ជូួយបាានៈ ឃើដ្ឋាាយផីល់់វិិភ្ជាា�ទាំានៈស្សស្រមាាប់កាារដែកល់មួែ

ឃើហដ្ឋាាារចនាាស្សមួព័នៈធ �ូចដែ�ល់ឃើ�បាានៈឃើធឺើើឃើ�ាកិ�ង

យុតាំាាធឺ�កាារឃើផសងឃើទៀតិដែ�រ។១៦៦

នៅ�ៅក្នុុ�ងត្តបំ់នុ�់វយត័្ត

បាៅងស៊ាៅមិូ�រូ ូនៃនុមិូ��ែ�មិមិ�

នុ�ៅណាៅវិ មិន្ត្រីនុី�ជាៅស្រ្តី�ី� 

(...) ស្រ្តីត្តវូិនៅគុងនៅ�ៅក្នុថ្លែនុែង

ថ្លែត្តមិយួជាៅមិយួ

អុក្នុជាៅប់់�ំុជាៅស្រ្តី�ី� 

នៅស្រ្តីពាៅ�មិិនុមាៅនុក្នុថ្លែនុែង

�ៅច្បាន់ៅ�ៅយថ្លែ�ក្នុ

�ស្រ្តីមាៅប់់អកុ្នុទាៅងំ��រនៅទ។

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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អនៈុសាាស្សន៍ៈខាាងឃើស្រកាាមួបាានៈ�កស្រស្សង់កាារ វិិភ្ជាា�ពុំ�

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិមុួនៈៗអ�ពុំ�ស្រសី្ស� កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតីិច�ាប់ 

កាា រ ឃើបី ជាាា ជាា យុ ទធ សាា ស្រស្សី ឃើដ្ឋាា យ រ �ឋ ជាា ស្ស មាា ជូ� ក

អាាសាាានៈ ច�ាប់ជាាតិ� នៈ�ងកាារស្សមាាាស្សជាាល់កខណៈ

បុ�គល់ នៈ�ងជាាស្រកុមួជាាមួួយមួន្ត្រីនីៈ�បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ស្សស្រមាាប់

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ។ អនៈុសាាស្សនៈ៍ទាំា�ងឃើនៈះ រួមួមាានៈទាំា�ង

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីទាំាក់ទងនៈ�ងកាារ

ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារបណា�ះបណាាាល់ កាារដ្ឋាាក់កដែនៈះង

ប�ឃើពុំញតិួនាាទ� នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�មួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតិី

ច�ាប់ក៏�ូចជាាកាារផ្ទាំាស្ស់បី�ររចនាាស្សមួព័នៈធ នៈ�ងកាារផ្ទាំាស់្ស

បី�រស្របពុំ័នៈធឃើ�ើមួី�ជូ�រុញឱ្យយមាានៈកាារអនៈុវិតីិនៈូវិវិិធឺ�សាាស្រស្សី

បស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រឃើ�ើមួី�ស្សឃើស្រមួចបាានៈស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ

កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។

៩.
អនុុស៊ាៅ�នុ៍

រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ថាាៅក្នុ់ត្តំប់ន់ុអាៅស៊ាាៅនុ

> �ា�ស្រទអាាសាាានៈកិ�ងកាារអភ�វិឌ័ឍយុទធសាាស្រស្សីកិ�ងតិ�បនៈ់ នៈ�ងដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំរួមួ�ាាស្សី�ពុំ�យុទធសាាស្រស្សីបញ្ចេ�ល់

ឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ើមួី�ផីល់់កាារដែណនាា� នៈ�ងក�ណតិ់បទដ្ឋាាានៈអបីបរមាានាានាាដែ�ល់ស្រតិូវិអនៈុវិតិីឱ្យយបាានៈឃើដ្ឋាាយសាាាប័នៈអនៈុវិតិី

ច�ាប់ទាំា�ងអស្ស់ឃើ�ាថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ ថ្នាាាក់ជាាតិ� នៈ�ងថ្នាាាក់មួូល់ដ្ឋាាានៈ។

> បឃើងើើនៈកាារស្របមួូល់ទ�នៈិនៈ័យដែ�ល់ដែបងដែចកតាំាមួឃើភទ ឃើ�ើមួី�បឃើងើើតិយុទធសាាស្រស្សីកិ�ងតិ�បនៈ់ នៈ�ងឃើ�ើមួី�អនៈីរាា�មួនៈ៍ឱ្យយច�

ឃើ�ាល់ឃើ�ា នៈ�ងឃើ�ើមួី�បឃើងើើតិរបាាយកាារណ៍ស្របចាា�ឆាំាា�ជាាសាាធ្នាារណៈអ�ពុំ�ឃើ�ាល់ឃើ�ាទាំា�ងឃើនាាះ។

> ពុំស្រង�ងបណាាាញកិ�ងតិ�បនៈ់ នៈ�ងបឃើងើើនៈឱ្យកាាស្សកិ�ងកាារដែចករំដែល់កបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីល់ែស្សស្រមាាប់កាារងាារ

អនៈុវិតិីច�ាប់ដែ�ល់មាានៈបរិយាាប័នៈិឃើយនៈឌ័័រ ក៏�ូចជាាបឃើងើើតិយនៈីកាារស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់ឃើ�ើមួី�

បឃើងើើតិបណាាាញ�ា�ស្រទ�ាា នៈ�ងឃើ�ើមួី�ផ្ទាំាស្ស់បី�របទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួក។

រច្បានាៅ�មិព័នុិស៊ាាៅប់័នុ នៅ�ៅលនុនៅយាៅបាៅយ 
នុិងយុទិស៊ាៅស្រ្តី�ីថាាៅក្នុ់ជាៅត្តិ

> បឃើងើើតិ ឬដែកល់មួែកាារឃើធឺើើស្របតិ�បតិី�កាារនៃនៈយុទធសាាស្រស្សីបស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រទូទាំា�ងស្របពុំ័នៈធស្សស្រមាាប់សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ 

ឃើដ្ឋាាយមាានៈកាារស្រតួិតិពុំ�នៈ�តិយ នៈ�ងវាាយតិនៃមួះដែ�ល់មាានៈស្រសាាប់។

• បឃើងើើតិចកខ�វិិស្ស័យ នៈ�ងយុទធសាាស្រស្សីច�ាស្ស់�ាស្ស់ជាាមួួយនៈ�ងដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំស្សី�ពុំ�កាារអនៈុវិតិីច�ាប់

ដែ�ល់មាានៈបរិយាាប័នៈិឃើយនៈឌ័័រដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈ�ា�ស្រទឃើដ្ឋាាយថ្នាាាក់��កនាា�ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។ ធ្នាានាាថ្នាាអិក��កនាា�មាានៈ

�ណឃើនៈយយភ្ជាាពុំកិ�ងកាារស្សឃើស្រមួចឃើ�ាល់ឃើ�ា នៈ�ងស្សូចនាាករដែ�ល់អាាចវាាស្ស់ស្សទង់បាានៈ ឃើ�ើមួី�តាំាមួដ្ឋាានៈ

កាារអនៈុវិតិី វិឌ័ឍនៈភ្ជាាពុំ នៈ�ងភ្ជាាពុំស្សមួស្រស្សបជាាមួួយឃើ�ាល់ឃើ�ារបស់្សសាាាប័នៈឱ្យយបាានៈកាានៈ់ដែតិទូល់�ទូ�ាយ។ 

> បឃើងើើតិអងគភ្ជាាពុំស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ ឃើដ្ឋាាយឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើកាារស្រសាាវិស្រជាាវិ នៈ�ងកាារឃើឆ្លុះះើយតិបច�ឃើពាាះឧបស្ស�គនាានាា ដែ�ល់

រាារាា�ង�ល់់ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងផីល់់នៈូវិអនៈុសាាស្សនៈ៍�ល់់ទ�ភ្ជាាាក់ងាារជាាក់�ាក់។

• ឃើរៀបច�កាារិយាាល់័យ ឃើ�ើមួី�ស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយកាារអនៈុវិតិីយុទធសាាស្រស្សីបស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ើមួី�បឃើងើើតិវិធិឺ�សាាស្រស្សី

ស្សស្រមួបស្សស្រមួួល់ នៈ�ងមាានៈល់កខណៈទូល់�ទូ�ាយឃើ�ាកិ�ងស្របពុំ័នៈធ នៈ�ងឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ នៈ�ងតាំាមួដ្ឋាានៈកាារអនៈុវិតិី

ដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំ។ តាំាមួស្រទ�ស្សី� កាារិយាាល់័យឃើនៈះ �ួរដែតិស្រតូិវិបាានៈផ�ារភ្ជាាាប់យាាាងជូ�តិស្សិ�ទធជាាមួួយនៈ�ងកាារ

រាាយកាារណ៍ឃើដ្ឋាាយផ្ទាាាល់់ឃើ�ាកាារិយាាល់័យរបស្ស់ស្របធ្នាានៈបូូល់�ស្ស។

> ឃើស្សី�បអឃើងើតិ ថ្នាាឃើតិើឃើ�បាានៈប�ឃើពុំញតាំាមួតិស្រមួូវិកាារល់កខនៈី�កៈទាំាក់ទងនៈ�ងកាារដែឆ្លុះកឃើឆ្លុះររាាងកាាយច�ឃើពាាះឃើភទ�ូច�ាា 

នៈ�ងតិស្រមួូវិកាារឃើផសងឃើទៀតិឬឃើទ ឃើហើយឃើបើមួ�នៈ�ូឃើចាាាះឃើទ ស្រតិូវិពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញនៈូវិល់កខខ្លឹណឌនៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស នៈ�ង

កាារដ្ឋាាក់កដែនៈះងប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�។

> បឃើងើើតិយុទធសាាស្រស្សីទ�នាាក់ទ�នៈង។

• បឃើងើើនៈកាារយល់់��ងកិ�ងច�ឃើណាាមួអិកឃើធឺើើឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ អិក��កនាា�សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សបុរស្ស 

នៈ�ងស្រស្សី� នៈ�ងស្សហ�មួន៍ៈទូឃើ�ា អ�ពុំ�ផល់ស្របឃើយាាជូន៍ៈនៃនៈកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាប់ធ្នាាាប់ នៈ�ង

កាារស្រ�ប់ស្រ�ងស្រពុំ�ដែ�នៈ។រូប់ភ្នាៅ�: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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៩ .   អ នុុ សា ា ស នុ៍

• បឃើងើើនៈកាារយល់់��ងកិ�ងច�ឃើណាាមួអិកស្រ�ប់ស្រ�ងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់នៃនៈសាាាប័នៈបូូល់�ស្ស នៈ�ងសាាាប័នៈស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយស្រពុំ�ដែ�នៈ 

សាាាប័នៈរដ្ឋាាាភ�បាាល់ជាាប់ពាាក់ពុំ័នៈធ �ណៈកមាាាធឺ�កាារដែកទស្រមួង់សាាាប័នៈបូូល់�ស្ស នៈ�ងស្សមាាជូ�កស្សភ្ជាា ឃើដ្ឋាាយឃើ�ារពុំ

តាំាមួកាាតិពុំើក�ចេកិ�ងកាារប�ឃើពុំញតាំាមួកាារឃើបីជាាាជាាអនៈីរជាាតិ� ថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ងថ្នាាាក់ជាាតិ� ក៏�ូចជាាតាំាមួស្រកបខ្លឹណឌ

បទដ្ឋាាានៈនាានាា�ូចជាាឃើ�ាល់ឃើ�ាអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ស្របកបឃើដ្ឋាាយច�រភ្ជាាពុំ ឃើស្សចកី�ស្សឃើស្រមួចរបស្ស់ស្រកុមួស្រប�ក�ាស្សនៈី�សុ្សខ្លឹ

របស្ស់អងគកាារស្សហស្របជាាជាាតិ�ស្សី�ពុំ� ស្រស្សី� ស្សនៈី�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងស្សនៈី�សុ្សខ្លឹ (ឃើល់ខ្លឹ ១៣២៥) ឃើស្សចកី�ស្របកាាស្សរបស់្ស

អាាសាាានៈ នៈ�ងដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំកិ�ងតិ�បនៈ់។ល់។

• ឃើធឺើើកាារស្សទង់មួតិ� ឃើ�ើមួី�វាាយតិនៃមួះកស្រមួ�តិនៃនៈច�ណាាប់អាារមួីណ៍កិ�ងច�ឃើណាាមួស្រសី្ស�នាានាាកិ�ងកាារឃើធឺើើជាាមួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតិី

ច�ាប់។

• បឃើងើើតិ ឬពុំស្រង�កយុទធនាាកាារទ�នាាក់ទ�នៈង ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាកាារអនៈុវិតិីច�ាប់ បាានៈឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ងថ្នាាជាាអាាជូ�ពុំស្សស្រមាាប់

ទាំា�ងបុរស្សទាំា�ងស្រស្សី�។ បឃើងើើតិយុទធនាាកាារឃើ�ើមួី�ល់ុបប�បាាតិ់កាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងទាំាក់ទាំាញ

ឃើបកខជូនៈជាាស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ង��ណាាក់កាាល់ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស ក៏�ូចជាាឃើ�ើមួី�ជូួយស្សស្រមួួល់�ល់់ស្រស្សី�ឱ្យយទទួល់បាានៈទ�តាំា�ង

ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�កាានៈ់ដែតិទូល់�ទូ�ាយ។

• បឃើងើើតិយុទធនាាកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សបុ�គល់�កទូទាំា�ងស្របឃើទស្ស ដែ�ល់បងាាាញមួុខ្លឹងាាររបស្ស់មួន្ត្រីនៈី�បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈ

តួិនាាទ�ស្របយុទធស្របឆាំា�ងកាារស្របកាានៈ់ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ។

កាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ� នុិងកាៅរក្នុស៊ាៅង�មិត្តថភ្នាៅ� 

> បញ្ចេប់កូតាំាដែ�ល់ក�ណតិ់ច�នៈួនៈភ្ជាា�រយនៃនៈស្រស្សី�កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។ បឃើងើើតិឃើ�ាល់ឃើ�ាឃើ�ើមួី�ស្សឃើស្រមួចឱ្យយបាានៈ

កិ�ងរយៈឃើពុំល់ខ្លឹះ� រយៈឃើពុំល់មួធឺយមួ នៈ�ងរយៈឃើពុំល់ដែវិង កិ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�។

> អនៈុវិតិីវិិធ្នាានៈកាារពុំ�ឃើស្សស្សបឃើណាាាះអាាស្សនៈិនាានាា �ូចជាា កូតាំា ឬច�ណុចឃើ�ាដែ�ល់មាានៈឃើ�ាល់ប�ណងកិ�ងកាារបឃើងើើតិ

កាារអនៈុវិតិីនាានាានៃនៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សបុ�គល់�កឃើដ្ឋាាយឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើឃើយនៈឌ័័រ។

> ល់ុបប�បាាតិ់រាាល់់កាារអនៈុវិតិីនាានាាដែ�ល់មាានៈកាារឃើរើស្សឃើអើង។ ឃើនៈះរួមួបញ្ចេ�ល់ទាំា�ងកាារល់ុបប�បាាតិ់នៈូវិកាារអនុៈវិតិីនៃនៈ

កាារឃើធឺើើឃើតិស្សីស្រពុំហីចាារី ក៏�ូចជាាឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយឃើរើស្សឃើអើងទាំាក់ទងនៈ�ងសាាានៈភ្ជាាពុំស្រ�ួសាារ។

> ធ្នាានាាថ្នាា�ណៈកមាាាធឺ�កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សបុ�គល់�ក រួមួមាានៈស្សមាាស្សភ្ជាាពុំស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងឃើនាាះ

> ធ្នាានាាថ្នាាកាាររឹតិតិី�តិដែផិកភ្ជាាសាា ឬកាារឃើធឺើើ��ឃើណើរ មួ�នៈដែមួនៈជាាឧបស្ស�គកិ�ងកាារទទួល់បាានៈកាារបណា�ះបណាាាល់

ជូ�នាាញ ឃើដ្ឋាាយបឃើងើើតិឱ្យយមាានៈកាារបណា�ះបណាាាល់ភ្ជាាសាាកិ�ងតិ�បនៈ់ នៈ�ងកិ�ងស្របឃើទស្ស ឃើ�ើមួី�កុ�ឱ្យយតិស្រមួូវិកាារដែផិក

ជូ�នាាញភ្ជាាសាាបរឃើទស្ស ឬតិស្រមួូវិកាារឃើធឺើើ��ឃើណើរ រឹតិតិី�តិកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�។

> ជូ�រុញឱ្យយអងគកាារអនៈីរជាាតិ� នៈ�ងនៃ��ូឃើទើភ្ជាា�� ផីល់់ឱ្យកាាស្សបណា�ះបណាាាល់ច�ឃើ�ាល់ឃើ�ា�ល់ម់ួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�វិ័យ

ពាាក់កណាាាល់កាារងាារ។

> បឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�បណា�ះបណាាាល់ស្រស្សបតាំាមួបទដ្ឋាាានៈស្សី�ពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងស្ស�ទធ�មួនៈុស្សសឃើ�ាកិ�ងបរិបទនៃនៈវិសិ្ស័យ

អនៈុវិតិីច�ាប់។

• អភ�វិឌ័ឍ នៈ�ងបញ្ចេ�ល់កមីួវិិធឺ�បណា�ះបណាាាល់តាំាមួបទដ្ឋាាានៈ ស្សី�ពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងស្ស�ទធ�មួនុៈស្សសឃើ�ាកិ�ងកមួវីិិធឺ�

បណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�អនៈុវិតិីច�ាប់ជាាស្របចាា� ឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈកាារយល់់��ង ច�ឃើណះ��ង នៈ�ងជូ�នាាញកិ�ងច�ឃើណាាមួ

មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងឡាាយ។
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

• ដែចករំដែល់កបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ នៈ�ងស្សមាាារបណា�ះបណាាាល់ឃើ�ាទូទាំា�ងតិ�បនៈ់

• ទ�នាាក់ទ�នៈង នៈ�ងស្សហកាារជាាមួួយនៃ��ូអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ នៈ�ងអងគកាារស្សងគមួស្សុ�វិិល់ឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ�ល់់កាារឃើរៀនៈស្សូស្រតិរួមួ�ាា 

• ផីល់់កាារអប់រំទាំាក់ទងនៈ�ងស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងស្ស�ទធ�មួនៈុស្សសឃើ�ាកិ�ងបរិបទនៃនៈវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់តាំាមួរយៈ

កាារបណា�ះបណាាាល់ជាាបនៈីបនាាាប់ ឃើ�ើមួី�ឃើដ្ឋាាះស្រសាាយច�ឃើពាាះបទដ្ឋាាានៈឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងបញ្ចាំាានៃនៈកាារស្របកាានៈ់

ផិតិ់��នៈ�តិអ�ពុំ�ឃើយនៈឌ័័រ ឃើ�ើមួី�បឃើងើើនៈច�ឃើណះ��ងឃើល់ើបញ្ចាំាាស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងឃើ�ើមួី�អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញ

កងកមាំា�ងកាារងាារបដែនៈិមួឃើទៀតិកិ�ងកាារអនៈុវិតិីវិិធឺ�សាាស្រស្សីបស្រញ្ចាំាាបឃើយនៈឌ័័រ។

> ផីល់់កាារបណា�ះបណាាាល់ទាំាក់ទងនៈ�ងឃើយនៈឌ័័រស្សស្រមាាប់អិក��កនាា� នៈ�ងអិកស្រ�ប់ស្រ�ង ឃើ�ើមួី�ផីល់់ស្ស�ទធ�អ�ណាាច�ល់់

ពុំួកឃើ�កិ�ងកាារឃើល់ើកកមួពស្ស់វិបីធឺមួ៌កាារងាារដែ�ល់មាានៈបរិយាាប័នៈិឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកិ�ងកាារល់ុបប�បាាតិ់កាារអនៈុវិតិីនាានាា

ដែ�ល់មាានៈល់កខណៈឃើរើស្សឃើអើង។

• �ា�ស្រទអិក��កនាា� នៈ�ងអិកស្រ�ប់ស្រ�ងឱ្យយមាានៈកាារយល់់��ងកាានៈ់ដែតិស្សុ�ជូឃើស្រ�ាអ�ពុំ�ស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងភ្ជាាពុំជាា

អិក��កនាា�ដែ�ល់ឃើផ្ទាាាតិឃើល់ើឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងផីល់់អ�ណាាច�ល់ម់ួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ឃើ�ាឃើស្រកាាមួកាារស្រ�ប់ស្រ�ងផ្ទាាាល់់របស្ស់ខ្លឹះ�នៈ 

ឬឃើ�ាកិ�ងអងគភ្ជាាពុំ នៈ�ងនាាយកដ្ឋាាានៈរបស់្សខ្លឹះ�នៈ។

> ឃើរៀបច� នៈ�ងអនៈុវិតិីឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាឱ្យយបាានៈថ្នាាកាារបណា�ះបណាាាល់ល់កខណៈអនៈីរជាាតិ� នៈ�ងកិ�ងស្រស្សុក 

ផីល់់អតិិស្របឃើយាាជូនៈ៍�ល់់បុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ឃើស្សីើៗ�ាា។ 

• អងគកាារអនៈីរជាាតិ� នៈ�ងនៃ��ូអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ នៈ�ងនៃ��ូស្សនៈទនាា ដែ�ល់ផីល់់កាារ�ា�ស្រទដែផិកហ�រញ្ញាវិតិិ�ស្សស្រមាាប់ឱ្យកាាស្ស

កសាាងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ អាាចឃើស្សិើឱ្យយមាានៈតិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រកិ�ងច�ឃើណាាមួអិកចូល់រួមួដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈចាាតិ់តាំា�ងឃើដ្ឋាាយ

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់នាានាា។

កាៅរផ្តីល់ត្តួនាៅទ�

> ធ្នាានាាថ្នាាស្រស្សី�អាាចចូល់រួមួប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិ�ីកាារជាាឃើស្រចើនៈ ឃើ�ើមួី�អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញវិិជាាាជូ�វិៈ នៈ�ងទ�នៈុកច�តិីរបស្ស់

ខ្លឹះ�នៈ។ ឃើនៈះ អាាចតិស្រមួូវិឱ្យយពុំ�នៈ�តិយឃើ�ើងវិិញនូៈវិកាារអនៈុវិតិីច�ឃើពាាះកាារដ្ឋាាក់ទ�តាំាងប�ឃើពុំញតួិនាាទ� នៈ�ងស្រតិូវិពុំ�ចាារណាា

ច�ឃើពាាះកាារដ្ឋាាក់ឃើវិនៈតាំាមួឃើពុំល់ឃើវិ�ាឃើ�ាកិ�ងតិួនាាទ�ស្របតិ�បតិី�កាារស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ទាំា�ងអស្ស់។

> ដែស្សើងរក នៈ�ងអនៈុវិតីិស្សកមួីភ្ជាាពុំតាំាមួសាាានៈភ្ជាាពុំជាាក់ដែស្សីង ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាទ�នៈួល់ខ្លឹុស្សស្រតិូវិកិ�ងស្រ�ួសាារ នៈ�ងកិ�ង

តិ�បនៈ់ មួ�នៈដែមួនៈជាាឧបស្ស�គស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�កិ�ងកាារចូល់រួមួកិ�ងកាារបណា�ះបណាាាល់ឃើទ។ ទាំា�ងឃើនៈះអាាចរួមួបញ្ចេ�ល់ទាំា�ង

ឱ្យកាាស្សបណា�ះបណាាាល់ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈផីល់់ឱ្យយឃើ�ាជូ�តិសាាានៈ�យ៍ប�ឃើពុំញកាារងាាររបស្ស់ពួុំកឃើ�កិ�ងឃើមាាាងឃើធឺើើកាារ ឃើ�ើមួី�

ឃើចៀស្សវាាងកាារច�ណាាយ ឬកាារឃើរៀបច�ឃើស្សវាាដែថ្មីទាំា�កូនៈបដែនៈិមួឃើទៀតិ។ ផីល់់ពុំ័តិ៌មាានៈ�ល់់ស្រ�ួសាារ នៈ�ងអនៈុញ្ញាាាតិឱ្យយ

ស្រ�ួសាារចូល់រួមួ ឃើ�ើមួី�ពុំនៈយល់់ពុំ�សាារៈស្ស�ខាានៈ់នៃនៈកាារផីល់ត់ិួនាាទ�របស្ស់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�កិ�ងតិួនាាទ�ស្របតិ�បតិី�កាារ នៈ�ង

កាាតិ់បនៈិយកាារភ័យខាំាច ឬកាារយល់់ខ្លឹុស្សទាំាក់ទងនៈ�ងបរិយាាកាាស្សកាារងាាររបស្ស់ពុំួកឃើ�។ 

> ធ្នាានាាថ្នាាទាំា�ងមួន្ត្រីនៈំ�ជាាបុរស្ស នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� ទទួល់បាានៈកាារស្រប�ក�ាឃើយាាបល់ដែផកិឃើវិជូើសាាស្រស្សី នៈ�ងកាារ�ា�ស្រទដែផកិច�តិី

សាាស្រស្សី ឃើ�ើមួី�កាារពាារ នៈ�ងពុំោាបាាល់ភ្ជាាពុំតាំានៈតិ�ងផះ�វិអាារមួីណ៍ ឬសុ្សខ្លឹភ្ជាាពុំផះ�វិច�តិី ជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់

ជូួបស្របទះនៈ�ងស្រពុំ�តិី�កាារណ៍�៏តិក់ស្សះ�តិ ឬកាារឃើស្សី�បអឃើងើតិ/កាារទទួល់យកស្សកខ�កមួីរបស្ស់ជូនៈរងឃើស្រ�ាះ ឬសាាកស�នៃនៈ

បទឃើល់ីើស្សធឺងនៈ់ធឺងរ។
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៩ .   អ នុុ សា ា ស នុ៍

 កាៅរដំនៅ�ើងឋាៅនុនុីរ�ក្នុីិ និុងភ្នាៅ�ជាៅអុក្នុដឹក្នុនាៅំ

> ផីល់់កាារបណា�ះបណាាាល់ឃើ�ាល់ឃើ�ា�ល់់មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�វិ័យពាាក់កណាាាល់អាាជូ�ពុំ។

• ផីល់់កាារបណា�ះបណាាាល់ស្សី�ពុំ�ស្រទ�ស្សី� នៈ�ងកាារអនៈុវិតិីភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា� ឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ�ល់់ពុំួកឃើ�ឱ្យយឈាានៈឃើ�ារក

តិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ នៈ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំ��កនាា�។

• ផីល់់កាារបណា�ះបណាាាល់ឃើ�ើមួី�បឃើងើើតិទ�នៈុកច�តិីឃើល់ើខ្លឹះ�នៈឯង ឃើ�ើមួី�អាាចប�ឃើពុំញមួុខ្លឹងាារជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ឃើ�ាកិ�ងកាារងាារ

ដែ�ល់ជាាធឺមួីតាំាស្រ�ប់ស្រ�ងឃើដ្ឋាាយបុរស្ស។

• អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញស្រ�ប់ស្រ�ង នៈ�ងច�ឃើណះ��ងបឃើចេកឃើទស្សកិ�ងច�ឃើណាាមួមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�វិ័យពាាក់កណាាាល់កាារងាារ 

ដែ�ល់ចាា�បាាច់ស្សស្រមាាប់កាារស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយ នៈ�ងអនៈុវិតិីយុទធសាាស្រស្សី នៈ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយទូទាំា�ងរបស្ស់សាាាប័នៈ។ 

• ផីល់់កាារបណា�ះបណាាាល់�ល់់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�វិ័យពាាក់កណាាាល់កាារងាារដែ�ល់មាានៈជូ�នាាញទាំាក់ទងនៈ�ងវិិស្ស័យ

ជូ�នាាញនាានាា �ូចជាា កាារស្រ�ប់ស្រ�ងវិិបតិី� កាារស្រ�ប់ស្រ�ងឃើស្រ�ាះមួហនៈីរាាយ បទឃើល់ីើស្សតាំាមួស្របពុំ័នៈធអី�នៈធឺឺណ�តិ ឬ

កាារស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងឃើភរវិកមួី។

> បឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�បងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�វិ័យពាាក់កណាាាល់កាារងាារ។

• បឃើងើើតិកមួី វិិធឺ�នាានាាឃើ�ើមួី��ា� ស្រទ�ល់់បឃើងើើតិបណាាាញរបស្ស់ស្រស្សី�ដែ�ល់មាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំស្សស្រមាាប់តួិនាាទ�ជាា

អិក��កនាា�។ អិកបងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈ អាាចជាាទាំា�ងបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី� ឃើហើយកមួីវិិធឺ�ទាំា�ងឃើនាាះអាាចទាំាក់ទងនៈ�ងកាារផ្ទាំាស់្ស

បី�រកាារអនៈុវិតិីល់ែឃើ�ាតាំាមួស្រពុំ�ដែ�នៈ នៈ�ងកិ�ងតិ�បនៈ់។

• នៃ��ូអភ�វិឌ័ឍនៈ៍ អាាច�ា�ស្រទ��នៈ�តិផី�ចឃើផីើមួទាំា�ងឃើនៈះជាាកមួីវិិធឺ�សាាកល់ីង ឃើហើយអាាចវាាយតិនៃមួះច�ឃើពាាះ

ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំរបស្ស់វាា។ ស្របស្ស�នៈឃើបើមាានៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ ឃើ�អាាចបឃើងើើតិ��នៈ�តិផី�ចឃើផីើមួទាំា�ងឃើនៈះ ស្សស្រមាាប់កមួីវិធិឺ�

ស្សស្រមាាប់ឃើស្របើស្របាាស្ស់កិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈទាំា�ងមួូល់។ 

• ធ្នាានាាថ្នាាស្រស្សី��ឺជាាដែផិកមួួយនៃនៈ�ណៈកមាាាធឺ�កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនៈី�ឋាានៈៈជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។

• �ណៈកមួីកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សដែ�ល់មាានៈតិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ អាាចចូល់រួមួច�ដែណកកិ�ងកាារស្របយុទធស្របឆាំា�ងនៈ�ងភ្ជាាពុំ

ល់ឃើមួែៀងដែ�ល់នៈ�ងអាាចឃើកើតិមាានៈ នៈ�ងដែស្សើងរកឧបស្ស�គនាានាាដែ�ល់រាារាា�ង�ល់់កាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ស្រសី្ស�។

• កាារយល់់��ងអ�ពុំ�បញ្ចាំាាឃើយនៈឌ័័រ អាាចជាាល់កខណៈវិិនៈ�ចឆ័យមួួយស្សស្រមាាប់ស្សមាាស្សភ្ជាាពុំនៃនៈ�ណៈកមាាាធឺ�កាារ

ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនៈី� ស្សស្រមាាប់ទាំា�ងស្រស្សី�ទាំា�ងបុរស្ស។

> អនៈុវិតិីវិិធ្នាានៈកាារពុំ�ឃើស្សស្សបឃើណាាាះអាាស្សនៈិនាានាា ឃើ�ើមួី���ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ស្រស្សី�ឱ្យយមាានៈឋាានៈៈខ្លឹពស្ស់។

• វិិធ្នាានៈកាារនាានាា �ូចជាាកូតាំា ឬច�ណុចឃើ�ាឃើយនៈឌ័័រ អាាចស្រតូិវិបាានៈអនៈុវិតិី ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាកាារផីល់ត់ិួនាាទ� នៈ�ង

វិធិ្នាានៈ នៈ�ងបទបីញ្ញាតិី�នាានាាកិ�ងកាារ��ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�បុ�គល់�ក ស្រតិូវិបាានៈអនៈុវិតិីតាំាមួឃើភទ នៈ�ងបាានៈល់ុបប�បាាត់ិ

ភ្ជាាពុំល់ឃើមួែៀងនាានាា។ 
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

> បឃើងើើតិកមួីវិិធឺ�អភ�វិឌ័ឍអាាជូ�ពុំ ឃើ�ើមួី���ឃើ�ើងឋាានៈនៈីរស្សកី�ស្រស្សី�ឱ្យយមាានៈឋាានៈៈខ្លឹពស្ស់ នៈ�ង/ឬមួុខ្លឹតិ�ដែណងជាាអិកស្រ�ប់ស្រ�ង

ជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់។ 

• កមួីវិិធឺ�ឃើនៈះ �ួរដែតិឃើផ្ទាាាតិជាាពុំ�ឃើស្សស្សឃើ�ាឃើល់ើមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី� ឃើ�ើមួី��ា�ស្រទ�ល់់ក�ឃើណើនៈនៃនៈភ្ជាាពុំចស្រមួុះ

ឃើ�ាកិ�ងថ្នាាាក់��កនាា�ជាានៈ់ខ្លឹពស់្ស។ ផីល់់ឱ្យយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�ដែ�ល់មាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំខ្លឹពស្ស់នៈូវិកាារបងាាាតិ់បឃើស្រងៀនៈ កាារ

បណា�ះបណាាាល់ នៈ�ងកាារដ្ឋាាក់តិួនាាទ�ឱ្យយច�ឃើ�ាល់ឃើ�ា ឃើ�ើមួី�អភ�វិឌ័ឍជូ�នាាញរបស្ស់ពុំួកឃើ� នៈ�ងឃើ�ើមួី�តាំាមួដ្ឋាានៈ

ពុំួកឃើ�ឱ្យយមាានៈតិ�ដែណងជាាអិកស្រ�ប់ស្រ�ងកាានៈ់ដែតិខ្លឹពស្ស់។

ធីនុធាៅនុមិនុុ�ស

>  ដែកទស្រមួង់ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយទាំា�ងឡាាយណាារបស្ស់សាាាប័នៈដែ�ល់រាារាា�ងស្រសី្ស�មួ�នៈឱ្យយទទួល់បាានៈ នៈ�ងរក�ាបាានៈនៈូវិ

កាារងាារមាានៈអតិិនៈ័យឃើ�ាកិ�ងសាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់។

> ឃើល់ើកទ�កច�តិី នៈ�ងកសាាងបណាាាញតិស្សីូមួតិ� នៈ�ងបណាាាញ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួកជាាផះ�វិកាារ ឬឃើស្រ�ាផះ�វិកាារស្សស្រមាាប់

ស្រស្សី�។

• បឃើងើើតិ ឬឃើល់ើកកមួពស្ស់បណាាាញនាានាាឃើ�ាកិ�ងទ�ភ្ជាាាក់ងាារនៈ�មួួយៗ ឃើ�ើមួី�ជូ�រុញឱ្យយមាានៈវិិធឺ�សាាស្រស្សីមាានៈកាារ

ស្សស្រមួបស្សស្រមួួល់ដែផិកយុទធសាាស្រស្សី នៈ�ងដែផនៈកាារស្សកមួីភ្ជាាពុំ ឃើ�ើមួី�តិស្សីូមួតិ�ឱ្យយមាានៈកាារឃើ�ារពុំស្ស�ទធ�របស្ស់ស្រសី្ស�កិ�ង

វិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។ 

• បឃើងើើនៈបណាាាញ�ា�ស្រទ�ាាឃើ�ាវិិញឃើ�ាមួកស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាស្រស្សី�ថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ នៈ�ងថ្នាាាក់អនៈីរជាាតិ�។

>  អនៈុមួ័តិ ឬដែកដែស្របឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយដែ�ល់�ា�ស្រទ�ល់់ស្ស�ទធ�របស់្សបុ�គល់មាាាក់ៗកិ�ងកាារទទួល់បាានៈកាារងាារឃើស្រ�ាឃើមាាាង 

ឬកាារឃើរៀបច�កាារងាារដែ�ល់មាានៈភ្ជាាពុំបតិ់ដែបនៈ។

> អនៈុមួ័តិ ឬដែកដែស្របឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយទាំាក់ទងនៈ�ងច�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាកឃើមួើល់ដែថ្មីទាំា�កូនៈ ជាាពុំ�ឃើស្សស្សស្ស�ទធ�ស្សុ�ច�ាប់

ល់�ដែហប�តិុភ្ជាាពុំ។

នៅហ្ម�ាៅរច្បានាៅ�មិព័នុិ ក្នុថ្លែនុែងនៅធីវើកាៅរ នុិង�មាាៅរ
> កសាាងឃើហដ្ឋាាារចនាាស្សមួព័នៈធ នៈ�ងកដែនៈះងដែ�ល់អាាចឱ្យយស្រស្សី�ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�ឃើដ្ឋាាយ�ាានៈស្រពុំ�ដែ�នៈក�ណតិ់។ ផល់បូះពាាល់់

រយៈឃើពុំល់ខ្លឹះ� អាាចជូ�នួៈស្សផល់បូះពាាល់់រយៈឃើពុំល់ដែវិង ពុំ�ឃើស្រពាាះវិិស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងបទឃើល់ីើស្សស្របឆាំា�ងឃើល់ើ

ស្រស្សី� នៈ�ងកុមាារ អាាចមាានៈផល់បូះពាាល់់រយៈឃើពុំល់ដែវិងច�ឃើពាាះរ�ឋ ពាាក់ពុំ័នៈធនៈ�ងកាារដែថ្មីទាំា�សុ្សខ្លឹភ្ជាាពុំ នៈ�ងកាារបាាតិ់បង់

ផល់�តិភ្ជាាពុំឃើ�ាកិ�ងឃើស្ស�ឋក�ចេ។ 

• ធ្នាានាាឱ្យយបាានៈនៈូវិបរិកាាារដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កស្សស្រមាាប់បុរស្ស នៈ�ងស្រសី្ស�ស្សស្រមាាប់កាារផ្ទាំាស្ស់បី�រស្សឃើមួះៀកប�ពាាក់ កាារឃើ�ង 

នៈ�ងបងគនៈ់អនាាមួ័យឃើ�ាទូទាំា�ងស្របឃើទស្ស។

• ធ្នាានាាថ្នាាមាានៈកដែនៈះងស្សស្រមាាប់ប�ឃើ�ាកូនៈ កដែនៈះងបូមួទ�កឃើដ្ឋាាះមាាាយ នៈ�ងកដែនៈះងឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈឃើ�ាកដែនៈះងឃើធឺើើកាារ។

> ធ្នាានាាថ្នាាស្រស្សី�មាានៈជូឃើស្រមួើស្សកិ�ងពាាក់ឯកស្សណាាានៈដែ�ល់ស្សមួស្រស្សបស្សស្រមាាប់ផ្ទាាស្សុកភ្ជាាពុំ ស្សុវិតិិ�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងភ្ជាាពុំ

ជាាក់ដែស្សីងឃើ�ាឃើពុំល់ប�ឃើពុំញតិួនាាទ�។ ផីល់់ឯកស្សណាាានៈស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឱ្យយឃើស្សះៀកពាាក់កិ�ងអ���ងឃើពុំល់មាានៈនៃផទឃើពាាះ 

ស្របស្ស�នៈឃើបើពុំួកឃើ�ចង់បាានៈ។
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១០.
នៅ�ច្បាកី្នុ��នុុ�ិាៅនុ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

កាារស្រសាាវិ ស្រជាា វិឃើនៈះបាានៈដែចករំ ដែល់កនៈូ វិកាា រអនៈុ វិ តីិ

ថ្មីី�ៗ នៈ�ងល់ែៗទាំាក់ទងឃើ�ានៈ�ងកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស កាារ

បណា�ះបណាាាល់ កាារផីល់់តិួនាាទ� នៈ�ងកាារ��ឃើ�ើង

ឋាានៈនៈីរស្សកី�របស្ស់មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� ឃើហើយបាានៈឆ្លុះះ�ះបញ្ចាំំា�ង

អ�ពុំ�រឃើបៀបដែ�ល់សាាាប័នៈថ្នាាាក់ជាាតិ� នៈ�ងថ្នាាាក់តិ�បនៈ់ 

សាាាប័នៈអនៈុវិតិីច�ាប់ នៈ�ងអិកស្រ�ប់ស្រ�ងនៈ�មួួយៗ អាាច

ចូល់រួមួច�ដែណកកិ�ងកាារឃើល់ើកកមួពស្ស់តួិនាាទ�របស្ស់ស្រស្សី�

កិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់។

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ បាានៈផីល់់នៈូវិកាារដែស្សើងយល់់អ�ពុំ�

បទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ ស្សមួ�ទធផល់ នៈ�ងឃើស្សចកី�ស្របាាថ្នាាារបស្ស់

ស្រស្សី� ក៏�ូចជាាបញ្ចាំាាស្របឈមួនាានាាដែ�ល់ស្រស្សី� ជូួបស្របទះ

ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ។ ស្រស្សី�

មួ�នៈដែមួនៈជាាស្រកុមួមួនៈុស្សសដែតិមួួយឃើទ។ �ូឃើចិះ ស្រស្សី�ដែ�ល់

ចូល់រួមួកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈបងាាាញទស្សសនៈៈចស្រមួុះ

ឃើផសង�ាា។ �ូចដែ�ល់បាានៈបញ្ចាំាាក់ខាាងឃើល់ើ ពុំួកឃើ�បាានៈ

ចូល់រួមួវិិភ្ជាា�ទាំានៈជាាឃើស្រចើនៈ រួមួមាានៈ កាារផីល់់ឃើស្សវាា

ស្សនៈី�សុ្សខ្លឹដែ�ល់មាានៈភ្ជាាពុំស្របឃើស្សើរជាាងមួុនៈ�ល់់ស្របជាាជូនៈ

ទាំា�ងអស្ស់ កាារបឃើងើើនៈស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំស្របតិ�បតិី�កាារតាំាមួរយៈ

កាារឃើដ្ឋាាះស្រសាាយតិស្រមូួវិកាារដែផិកស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹជាាក់�ាក់

ជាាមួួយនៈ�ងស្សហ�មួនៈ៍ នៈ�ងបញ្ចាំាាស្របឈមួដែ�ល់ស្រស្សី� 

នៈ�ងកុមាារជូួបស្របទះ កាារចូល់រួមួយាាាងជូ�តិសិ្ស�ទធ នៈ�ង

កាារកសាាងជូ�ឃើនៈឿទុកច�តិីជាាមួួយស្សហ�មួនៈ៍ នៈ�ង

កាា រកាាតិ់បនិៈយកាារឃើស្របើ ស្របាាស្ស់កមាំា� ងហួស្សឃើហតិុ។ 

តិុល់យភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រល់ែ �ឺជាាតិស្រមួូវិកាារជាាមួុនៈស្សស្រមាាប់

ស្រសី្ស�កិ�ងកាារទទួល់បាានៈមួុខ្លឹតិ�ដែណងជាាអិកស្រ�ប់ស្រ�ង 

នៈ�ងកិ�ងកាារចូល់រួមួច�ដែណក�ល់់��ឃើណើរកាារឃើធឺើើឃើស្សចកី�

ស្សឃើស្រមួចដែផកិយុទធសាាស្រស្ស ីនៈ�ងបឃើចេកឃើទស្សកស្រមួ�តិខ្លឹពស្ស់។

ស្ស�ខាានៈជ់ាាងឃើនៈះ កាារស្សឃើស្រមួចបាានៈនូៈវិស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ

កិ�ងកាារងាាររក�ាស្សណាាាបធ់្នាាាប់ មួ�នៈដែមួនៈស្រ�ាន់ៈដែតិជាាកាារ

បដែនិៈមួច�នួៈនៈស្រស្សី� បូឃុើណាះាះឃើទ។ វាាទាំាក់ទងនៈ�ងអ�ពុំ�កាារផ្ទាំាស់្ស

បី�រកាារឃើរៀបច�សាាាប័នៈដែ�ល់�ា�ស្រទវិិស្សមួភ្ជាាពុំឃើយនៈឌ័័រ។ 

វាាទាំាក់ទងនៈ�ង កាារឃើ�ារពុំស្ស�ទធ�របស្សម់ួនុៈស្សសទាំា�ងអស់្ស 

នៈ�ងកាារបឃើងើើតិបរិយាាកាាស្សកាារងាារដែ�ល់ស្របកបឃើដ្ឋាាយ

ស្របស្ស�ទធភ្ជាាពុំ នៈ�ងផល់�តិភ្ជាាពុំ ដែ�ល់ប�ុគល់�កទាំា�ងអស់្សមាានៈ

អាារមីួណ៍ថ្នាា មាានៈស្សវុិតិិ�ភ្ជាាពុំ នៈ�ងមាានៈតិនៃមួះ ឃើហើយជាា

កដែនៈះងដែ�ល់ពុំកួឃើ�អាាចឃើស្របើជូ�នាាញ នៈ�ងស្សមួតិិភ្ជាាពុំរបស់្ស

ខ្លឹះ�នៈបាានៈឃើពុំញឃើល់ញ។ កាារឃើធឺើើកាារឃើឆាំះាះឃើ�ារកស្សមួភ្ជាាពុំ

ឃើយនៈឌ័័រ នៈ�ងកាារមួ�នៈឃើរើស្សឃើអើងឃើយនៈឌ័័រ មាានៈល់កខណៈ

ចាា�បាាច់ស្សស្រមាាប់ ឃើស្សវាាក មីួ របស់្ស បូូល់�ស្សដែ�ល់មាានៈ

កាាតិពុំើក�ចេអនុៈវិតីិច�ាប់ជាាតិ� នៈ�ងច�ាប់អនីៈរជាាតិ�។

�ូចដែ�ល់បាានៈបញ្ចាំាាក់ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�មួួយរូបមួកពុំ�

ស្របឃើទស្សស្រពុុំយឃើណថ្នាា “កមាំា�ងបូូល់�ស្សមាានៈល់កខណៈ

ពុំ�ឃើស្សស្សណាាស្ស ់ អាាជូ�ពុំឃើនៈះមួ�នៈ�ូចកងទព័ុំដែ�ល់បឃើស្រមួើ

ស្របឃើទស្សជាាតិ�ឃើនាាះឃើទ។ មួន្ត្រីនីៈ�បូលូ់�ស្សបឃើស្រមួើស្សហ�មួន៍ៈ

របស្សអិ់ក។ ឃើហើយវិិធឺ�ល់ែប�ផតុិកិ�ងកាារបឃើស្រមួើស្សហ�មួន៍ៈ 

ស្រតូិវិឆ្លុះះ�ះបញំ្ចាំា�ងអ�ពុំ�ស្សហ�មួន៍ៈរបស្សអិ់ក។ �ឃូើចិះ

ស្របស្ស�នៈឃើបើស្សហ�មួន៍ៈរបស្សអិ់កមាានៈល់កខណ ៥០-៥០ 

ឃើពុំល់ឃើនាាះកងកមាំា�ងរបស្ស់អិកក៏ស្រតូិវិដែតិមាានៈល់កខណៈ 

៥០-៥០ ដែ�រ។ ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនីៈ�ឃើស្សី�បអឃើងើតិរបស្សឃ់ើយើង 

ឃើតិើឃើយើងនៈ�ងឃើធឺើើយាាាង�ូចឃើមីួច ស្របស្ស�នៈឃើបើឃើយើងមួ�នៈមាានៈ

មួន្ត្រីនីៈ�ជាាស្រស្សី�? ឃើតិើឃើយើងអាាចឃើដ្ឋាាះស្រសាាយកាារកងើល់រ់បស្ស់

ស្រស្សី�បាានៈយាាាង�ូចឃើមីួច ស្របស្ស�នៈឃើបើឃើយើងមួ�នៈមាានៈមួន្ត្រីនីៈ�

ជាាស្រសី្ស�? ឃើតិើឃើយើងអាាចបណា�ះបណាាាល់អិកដែ�ល់ឃើយើង

បាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សយាាាង�ូចឃើមីួច ស្របស្ស�នៈឃើបើឃើយើងមួ�នៈមាានៈ

ស្រ�ូបឃើស្រងៀនៈជាាស្រសី្ស�?

មិន្ត្រីនីុ�ប់ូ�ល��ប់នៅស្រ្តីមិើ�ហ្មគុមិន៍ុរប់�់អកុ្នុ។ នៅហ្មើយវិិធី�

លអប់ផំ្តតុ្តក្នុុ�ងកាៅរប់នៅស្រ្តីមិើ�ហ្មគុមិនុ ៍ស្រ្តីតូ្តវិ�ែ��ប់ញ្ហាំៅងំអ�ំ�

�ហ្មគុមិនុរ៍ប់�់អកុ្នុ។ ដ�នៅច្បា�ុស្រ្តីប់�ិនុនៅប់ើ�ហ្មគុមិនុ៍

រប់�់អកុ្នុមាៅនុលក្នុេណ ៥០-៥០ នៅ�លនៅនាៅ�ក្នុងក្នុមាំៅងំ

រប់�់អកុ្នុក្នុស៏្រ្តីត្តវូិថ្លែត្តមាៅនុលក្នុេណ� ៥០-៥០ ថ្លែដរ (មិន្ត្រីនុី�

ជាៅស្រ្តី�ី�មិយួរបូ់មិក្នុ��ស្រ្តីប់នៅទ�ស្រ្តី�យុនៅណ)។

រូប់ភ្នាៅ�: INTERPOL
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ឧប់�មិព័នុិ ១
នៅ�ច្បាក្នុី��នៅងេប់អំ��ស្រ្តីប់នៅទ�នុ�មិួយៗ១៦៧

ស្រ្តីប់នៅទ�ស្រ្តី�ុយនៅណ�ៅរូស៊ាៅ�ឹមិ - ក្នុងក្នុមាំៅំងរាៅជីប់ូ�ល��

លក្នុេខុណឌនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�បុ់គុគលិក្នុ៖ ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស អិកដ្ឋាាក់ពាាកយ ស្រតិូវិដែតិជាា

> បូូល់�ស្សឋាានៈនៈីរស្សកី�ទាំាបប�ផុតិ (មួ�នៈចាា�បាាច់មាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិ មាានៈដែតិពុំ�នៈទ�ឃើស្រកឌ័�តិអបីបរមាាច�ឃើពាាះមួុខ្លឹវិិជាាាភ្ជាាសាាមាាា

ឃើ� នៈ�ងអង់ឃើ�ះស្សឃើ�ាកិ�ងកស្រមួ�តិ IGCSE 'O')

> អធឺ�កាារបឃើណាាាះអាាស្សនៈ ិ(ស្រតិូវិមាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិថ្នាាាក់ជាាតិ�កស្រមួ�តិឧតិីមួស្ស�ក�ា)

> ជូ�នៈួយកាារស្សិងកាារបឃើណាាាះអាាស្សនៈិ (យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ ស្រតិូវិមាានៈស្សញ្ញាាាបស្រតិថ្នាាាក់បរិញ្ញាាាបស្រតិ)

> អាាចនៈ�យាាយភ្ជាាសាាអង់ឃើ�ះស្ស នៈ�ងភ្ជាាសាាមាាាឃើ�យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ស្រតិ�មួកស្រមួ�តិ O-level

> ល់កខខ្លឹណឌកមួពស្ស់

• បុរស្សមួ�នៈស្រតិូវិមាានៈកមួពស្ស់ទាំាបជាាង ១,៧ មួ (៥ ហើ�តិ ៦ អី�ង) នៈ�ងទមួងនៈ់មួ�នៈឃើល់ើស្សពុំ� ៦០ ����ស្រកាាមួ

• ស្រស្សី�មួ�នៈស្រតិូវិកមួពស្ស់ទាំាបជាាង ១,៦៤ ដែមួូស្រតិ (៥ ហើ�តិ ៤ អី�ង) នៈ�ងទមួងនៈ់មួ�នៈឃើល់ើស្សពុំ� ៥៥ ����ស្រកាាមួ

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖ អាាយុ ៥៥ឆាំាា�

ស្រ្តី�ី�ថ្លែដលមាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផុ្តត្ត៖ ស្សងិកាារជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់

ស្រ្តីប់នៅទ�ក្នុមិព�ជាៅ – នុគុរបាៅលជាៅតិ្តក្នុមិព�ជាៅ

លក្នុេខុណឌនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�បុ់គុគលិក្នុ៖ ឃើយាាងតាំាមួមាាស្រតាំា ២ នៃនៈស្របកាាស្សស្សី�ពុំ� “ល់កខនៈី�កៈនៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សឃើបកខជូនៈឃើ�ើមួី�

ប�ឃើពុំញកាារងាារឃើស្រកាាមួស្រកបខ្លឹណឌនៈ�របាាល់ជាាតិ� ឆាំាា�២០១៦” ល់កខនៈី�កៈទូឃើ�ាស្សស្រមាាប់កាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សឃើបកខជូនៈឃើ�ា

បឃើស្រមួើកាារងាារកិ�ងស្រកបខ្លឹណឌនៈ�របាាល់ជាាតិ��ឺ៖១៦៨

1. កាារស្រប�ងឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ស្រតិូវិបាានៈឃើរៀបច�ឃើ�ើងស្សស្រមាាប់ឃើបកខជូនៈទាំា�ងពុំ�រឃើភទដែ�ល់មាានៈអាាយុមួ�នៈឃើល់ើស្ស

ពុំ� ៣០ឆាំាា� ��តិចាាប់ពុំ�នៃថ្មីងស្រប�ង ស្រតិូវិមាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិកស្រមួ�តិបរិញ្ញាាាបស្រតិ ស្សមួមួូល់ ឬខ្លឹពស្ស់ជាាងឃើនៈះ។
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2. កាារស្រប�ងឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សថ្នាាាក់ទាំាប នៈ�ងស្រតិូវិឃើរៀបច�ឃើ�ើងស្សស្រមាាប់ឃើបកខជូនៈទាំា�ងពុំ�រឃើភទដែ�ល់មាានៈអាាយុ

មួ�នៈឃើល់ើស្សពុំ� ២៥ឆាំាា� ��តិចាាប់ពុំ�នៃថ្មីងស្រប�ង ស្រតូិវិមាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិកស្រមួ�តិមួធឺយមួស្ស�ក�ាទុតិ�យភូមួ� ឬស្សមួមូួល់ ឬស្សញ្ញាាា

ប័ស្រតិកស្រមួ�តិឃើស្រកាាមួមួធឺយមួស្ស�ក�ាទុតិ�យភូមួ�។

មាាស្រតាំាបដែនៈិមួឃើទៀតិ ឃើរៀបរាាប់យាាាងល់មួែ�តិអ�ពុំ�ល់កខខ្លឹណឌដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�កពុំ��ាាស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សខុ្លឹស្សៗ�ាា។ 

ជាាឧទាំាហរណ៍ តិស្រមួូវិកាារកមួពស្ស់ នៈ�ងទមួងនៈ់ខ្លឹុស្សៗ�ាា ក�ណតិ់តាំាមួតាំារាាងខាាងឃើស្រកាាមួ។

មាៅស្រ្តីតាៅ ៣១៦៩ មាៅស្រ្តីតាៅ ៤១៧០ មាៅស្រ្តីតាៅ ៥១៧១ មាៅស្រ្តីតាៅ ៦១៧២

ស្របុស្ស ស្រស្ស� ស្របុស្ស ស្រស្ស� ស្របុស្ស ស្រស្ស� ស្របុស្ស ស្រស្ស�

ក្នុមិព�់ ១,៦៧ស្សមួ> ១៥៧ស្សមួ> ១៧០ស្សមួ> ១៦០> ១,៦៣ស្សមួ> មួ�នៈរាាប់បញ្ចេ�ល់ ១,៦៧ស្សមួ> ១៥៥>

ទមិៃន់ុ ៥៧-៦៧�ក ៤៧-៥៧�ក ៦០-៧០�ក ៥០-៦០�ក ៥៣-៦៣�ក មួ�នៈរាាប់បញ្ចេ�ល់ ៤៧-៦៧�ក ៤៥-៥៥�ក

អាៅយុច្បា�លនុិវិតី្តនុ៍៖ ៦០ឆាំាា�

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផុ្តត្ត៖ អ�គស្សិងកាាររងទូឃើ�ា

ស្រ្តីប់នៅទ�ឥណឌ�នៅណ�ុ� - ប់ូ�ល��ជាៅត្តិឥណឌ�នៅណ�ុ�
មាានៈស្រចកចូល់បួនៈ ឃើ�ើមួី�ចូល់រួមួបឃើស្រមួើកាារឃើ�ាកិ�ងបូូល់�ស្សជាាតិ�ឥណឌ�ឃើណស្សុ�៖១៧៣

1. ចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ាកិ�ងបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្សរយៈឃើពុំល់ ៤ឆាំាា� ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈ ចាាប់ពុំ�ស្សងិកាារ

ឃើ�ើង។

2. ចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្សរយៈឃើពុំល់ ៦ឆាំាា� ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�ទទួល់មាានៈឋាានៈៈ ចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារឃើ�ើង។

3. ចូល់ឃើរៀនៈកិ�ងសាា�ាបូូល់�ស្ស រយៈឃើពុំល់ ៧ដែខ្លឹ ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�បឃើចេកឃើទស្សដែ�ល់ឋាានៈៈ ចាាប់ពុំ�ស្សងិកាារ

ចុះឃើស្រកាាមួ (កស្រមួ�តិពុំល់បាាល់)

4. ចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ាសាា�ាបូូល់�ស្សរយៈឃើពុំល់ ៥ដែខ្លឹ ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនីៈ�ថ្នាាាក់ទាំាប (កស្រមួ�តិពុំល់បាាល់ស្រតិ�)។

កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សបុ�គល់�ក តិស្រមួូវិកាារជាាមួូល់ដ្ឋាាានៈស្សស្រមាាប់ឃើបកខជូនៈទាំា�ងអស្ស់ ស្រតូិវិដែតិជាាពុំល់រ�ឋឥណឌ�ឃើណស្សុ� 

នៈ�ងបងាាាញភ្ជាាពុំឃើសាាាះស្រតិង់ច�ឃើពាាះសាាធ្នាារណរ�ឋឥណឌ�ឃើណស្សុ�រ�ឋដែ�ល់ជាារ�ឋដែតិមួួយ នៈ�ងឃើសាាាះស្រតិង់ច�ឃើពាាះ

រ�ឋធឺមួីនៈុញ្ញារបស្ស់ស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ�។

អាៅយុច្បា�លនុិវិតី្តនុ៍៖ ៥៨ឆាំាា�។

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផ្តុត្ត៖ ឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ�
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 ស៊ាៅធាៅរណរដឋស្រ្តីប់ជាៅធីិប់នៅត្តយយស្រ្តីប់ជាៅមាៅនុិត្តឡាៅវិ - 
ក្នុងក្នុមាំៅំងប់ូ�ល��ឡាៅវិ
មាៅស្រ្តីតាៅ ២៣ (នៅធីវើវិនិៅស៊ាៅធីនុក្នុមិម) ប់ទ�ាៅនុនាៅនាៅរប់�់មិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល�� នុិងប់ូ�ល��ថាាៅក់្នុទាៅប់១៧៤

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស នៈ�ងពុំល់បាាល់ស្រតិ� ស្រតិូវិប�ឃើពុំញតាំាមួបទដ្ឋាាានៈ�ូចតិឃើ�ា៖

1. ជាាជូនៈជាាតិ�ឡាាវិ នៈ�ងមាានៈស្សញ្ចាំាាតិ�ឡាាវិ នៈ�ងមាានៈអាាយុយាាាងតិ�ច ១៨ឆាំាា�។

2. មាានៈជូ�ហរនៈឃើយាាបាាយរឹងមាា�, ស្រតិូវិមាានៈភ្ជាាពុំឃើសាាាះស្រតិង់ច�ឃើពាាះបកស រដ្ឋាាាភ�បាាល់ នៈ�ងស្របជាាជូនៈ, មាានៈមួឃើនាា�មួវិិជាាា

ស្សងគមួនៈ�យមួ, ឃើស្សិហាាជាាតិ�, ស្រស្សឡាាញ់របបស្របជាាធឺ�បឃើតិយយរបស់្សស្របជាាជូនៈ, មាានៈជូ�ហររឹងមាា�ឃើហើយអាាចសាាាល់់

មួ�តិី នៈ�ងស្សស្រតិូវិ, មាានៈចរិតិល់កខណៈប��វិតិីនៈ៍ខាាងស្ស�ល់ធឺមួ៌, កាំាហាានៈ នៈ�ងមាានៈឆ្លុះនៈទៈកិ�ងកាារល់ះបង់, បនៈកីាារ��ង

អ�ពុំ�កាារដែណនាា� បញ្ចាំាា នៈ�ងថ្នាាាក់��កនាា�របស្ស់សាាាប័នៈរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ, នៈ�ង ឃើ�ារពុំ នៈ�ងអនៈុវិតិីយាាាងតិ�ងរឹងនៈូវិរ�ឋធឺមួីនុៈញ្ញា 

នៈ�ងច�ាប់។

3. មាានៈក�ណតិ់ស្រតាំាស្រពុំហីទណឌសាាាតិស្សែ�។

4. មាានៈស្សញ្ញាាាបស្រតិកស្រមួ�តិមួធឺយមួស្ស�ក�ាទុតិ�យភូមួ� ឬវិ�គស្ស�ក�ាវិិជាាាជូ�វិៈណាាមួួយ។ អិកដែ�ល់ឃើ�ាតិ�បន់ៈជូនៈបទ នៈ�ង

តិ�បនៈ់ដ្ឋាាច់ស្រស្សយាាល់ដែ�ល់�ាានៈវិិញ្ញាាាបនៈប័ស្រតិកស្រមួ�តិមួធឺយមួស្ស�ក�ាទុតិ�យភូមួ� នៈ�ងស្រតិូវិបាានៈពុំ�ចាារណាាស្រស្សបតាំាមួ

បទដ្ឋាាានៈស្សមួឃើហតិុស្សមួផល់។

5. មាានៈច�ឃើណះ��ងជាាមួូល់ដ្ឋាាានៈអ�ពុំ�ទ�ស្សឃើ�ា នៈ�ងឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយរបស្ស់បកស នៈ�ងបាានៈស្ស�ក�ាមួុខ្លឹជូ�នាាញវិិជាាាជូ�វិៈ

ជាាក់�ាក់។

6. មាានៈស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំល់ែ នៈ�ងរាាងកាាយរឹងមាា� [ឃើដ្ឋាាយ�ាានៈដែផិកណាាមួួយនៃនៈរាាងកាាយពុំ�កាារ ឬបាាតិ់បង់]។

មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស �បី�មាានៈបទដ្ឋាាានៈបដែនៈិមួ�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

• អនៈុឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ� ស្រតិូវិមាានៈស្សញ្ញាាាបស្រតិវិិជាាាជូ�វិៈកស្រមួ�តិឃើស្រកាាយមួធឺយមួស្ស�ក�ា ឬខ្លឹពស្ស់ជាាងឃើនៈះ ឬមាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺន៍ៈ
ស្រ�ប់ស្រ�ង ��កនាា� នៈ�ងបញ្ចាំាាកាារ ឃើហើយមាានៈក�ណតិ់ស្រតាំាឃើជាា�ជូ័យខ្លឹពស្ស់។

• វិរឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ� ស្រតិូវិមាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិកស្រមួ�តិបរិញ្ញាាាបស្រតិរង ឬស្សញ្ញាាាបស្រតិកស្រមួ�តិឃើស្រកាាយមួធឺយមួស្ស�ក�ា ជូ�នាាញ
ខាាងស្រទ�ស្សី�នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងរ�ឋបាាល់ ឬស្សមួមូួល់ ឬខ្លឹពស់្សជាាងឃើនៈះ នៈ�ងមាានៈបទពុំ�ឃើសាាធឺនៈ៍ស្រ�ប់ស្រ�ង ��កនាា� នៈ�ង
បញ្ចាំាាកាារ ឃើហើយមាានៈក�ណតិ់ស្រតាំាឃើជាា�ជ័ូយខ្លឹពស្ស់។

អនៈុឃើស្សនៈ�យ៍ឯក ឬវិរឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ� បដែនៈិមួពុំ�ឃើល់ើតិស្រមួូវិកាារដែ�ល់មាានៈដែចងខាាងឃើល់ើ ស្រតិូវិមាានៈស្សមួតិិភ្ជាាពុំស្រ�ប់ស្រ�ង ��កនាា� 

នៈ�ងបញ្ចាំាាកាារ។ ស្រតិូវិយល់់ច�ាស្ស់ពុំ�នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងជាា��រូកិ�ងភ្ជាាពុំជាាអិក��កនាា� នៈ�ងមាានៈឥទធ�ពុំល់ឃើល់ើមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស នៈ�ង

ពុំល់បាាល់ស្រតិ�។

មិនៅធីោៅបាៅយនៅដើមិប�ច្បា�លនៅធីវើជាៅមិន្ត្រីនុី�ប់ូ�ល�� នៅយាៅងនៅ�ៅតាៅមិអុក្នុច្បា�លរួមិជាៅស្រ្តី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងកាៅរ�ិក្នុាៅនៅនុ៖១៧៥

> មាានៈអាាយុឃើស្រកាាមួ ២៤ឆាំាា�៖

• បញ្ចេប់កាារស្ស�ក�ាថ្នាាាក់វិិទោាល់័យ នៈ�ងបនៈីកាារបណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់ ២ឆាំាា� ឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្ស។
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> អាាយុ ២៥-៣៥ឆាំាា�៖

• មាានៈបរិញ្ញាាាបស្រតិមួកពុំ�សាាកល់វិិទោាល់័យខាាងឃើស្រ�ា បនាាាប់មួកស្រតូិវិបញ្ចេប់វិ�គស្ស�ក�ាឃើស្រតិៀមួរយៈឃើពុំល់ ៣ ឬ ៦ដែខ្លឹ

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖ អាាយុ ៦០ឆាំាា�។ កិ�ងករណ�ខ្លឹះះ ស្រស្សី�អាាចចូល់នៈ�វិតិីនៈ៍មួុនៈ បូុដែនៈីមួ�នៈស្រតិូវិមាានៈអាាយុឃើស្រកាាមួ ៥៥ឆាំាា�

ឃើ�ើយ។១៧៦

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផ្តុត្ត៖ វិរឃើស្សនៈ�យឯក

 ស្រ្តីប់នៅទ�មាាៅនៅ��ុ� - ក្នុងក្នុមាំៅំងរាៅជីបូ់�ល��មាាៅនៅ��ុ�
ត្តស្រ្តីមូិវិកាៅរ�ស្រ្តីមាៅប់់កាៅរច្បា�លរួមិជាៅមិួយក្នុងក្នុមំាៅំងរាៅជីប់ូ�ល��មាាៅនៅ��ុ�នៅ�ៅឆាំាៅំ២០១៨៖១៧៧

អាៅយុ៖ ចឃើនាំាះពុំ� ១៨ ឃើ�ា ២៨ឆាំាា�។

កាៅរអប់់រំ៖ ស្រតិូវិដែតិមាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិកស្រមួ�តិវិិទោាល់័យ

�ស្រ្តីមាៅប់់មិន្ត្រីនុី�៖ ស្រតូិវិមាានៈបរិញ្ញាាាបស្រតិ ឬបរិញ្ញាាាបស្រតិជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់

គុុណ�មិបត្តីិផ្ទាាៅល់ខុែ�នុ

មាានៈអតិីចរិតិល់ែ។

មាានៈជូ�នាាញទ�នាាក់ទ�នៈងល់ែ។

មាានៈភ្ជាាពុំនៃវិឆាំំាតិ ឃើហើយមាានៈកាារវិិនៈ�ចឆ័យ ភ្ជាាពុំចាាស្ស់ទុ� នៈ�ងឃើចះឃើ�ារពុំច�ាប់ទមាំាប់។

�ញ្ហាាៅត្តិ៖ �ួរដែតិមាានៈស្សញ្ចាំាាតិ�មាាាឃើ�ស្សុ�  

កាៅយ�មិបទាៅ

ស្រតិូវិមាានៈកាាយស្សមួីទាំារឹងមាា� នៈ�ងស្សុខ្លឹភ្ជាាពុំល់ែ។

មាានៈចកខ�វិិញ្ញាាាណតាំាមួបទដ្ឋាាានៈ។

ក្នុំណត្ត់ស្រ្តីតាៅស្រ្តី�ហ្មមទណឌ

�ាានៈកាារផីនាាាឃើទាំាស្សពុំ�បទឃើល់ីើស្សដែ�ល់មួ�នៈមាានៈកាារឃើល់ើកដែល់ងឃើទាំាស្ស ។

�ាានៈកាារឃើចាាទស្របកាានៈ់ពុំ�បទឃើល់ីើស្សណាាមួួយដែ�ល់មួ�នៈទាំានៈ់បញ្ចេប់ឃើ�ាតិុ�ាកាារ។

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖ អាាយុ ៦០ឆាំាា�។

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផ្តុត្ត៖ ស្សិងកាាររងបូូល់�ស្ស

ស្រ្តីប់នៅទ�មិ�យាាៅនុ់មាាៅ - ក្នុមាំៅំងប់ូ�ល��មិ�យាាៅនុ់មាាៅ
កងកមាំា�ងបូូល់�ស្សមួ�យាាានៈ់មាាា មាានៈសាា�ាបណា�ះបណាាាល់�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

• វិិទោាសាាានៈបណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស មាានៈទ�តាំា�ងឃើ�ា Zee Bin Gyi (ស្សស្រមាាប់ដែតិស្ស�ស្សសកមាាាភ�បាាល់
ដែតិបូុឃើណាះាះ)

• វិិទោាសាាានៈបណា�ះបណាាាល់យុទធសាាស្រស្សីមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សមាានៈទ�តាំា�ងស្សិ�តិឃើ�ាកិ�ងទ�ស្រកុង Mandalay

• ឃើ�បូូបណា�ះបណាាាល់បូូល់�ស្សច�នៈួនៈ៤ កដែនៈះងដែ�ល់មាានៈទ�តាំា�ងស្សិ�តិឃើ�ា Yemaethin, Wet Htee Kan, 

Sagaing នៈ�ង Taung Lay Lone (មួួយកិ�ងច�ឃើណាាមួឃើ�បូូទាំា�ងទាំា�ងឃើនាាះ ស្រតិូវិបាានៈដែកល់មួែ)

• សាា�ាបណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈឃើស្រកាាមួស្សិងកាារមាានៈទ�តាំា�ងឃើ�ា Hlawga
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លក្នុេខុណឌនៃនុកាៅរនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�ប់ុគុគលិក្នុ១៧៨

មាានៈមួឃើធឺោាបាាយច�នៈួនៈពុំ�រ៖ស្ស�ស្សសកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្ស (កាារបណា�ះបណាាាល់ឱ្យយឃើ�ាកាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈ

ចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារឃើ�ើង) នៈ�ង មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈឃើស្រកាាមួស្សិងកាារចុះ

មិន្ត្រីនីុ�ឋាៅនុ�ចាៅប់់���ុងកាៅរនៅ�ើងនៅ�ៅ

> ស្ស�ស្សសកមាាាភ�បាាល់ជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស អាាចដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ� ស្របស្ស�នៈឃើបើពុំួកឃើ�មាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិពុំ�ស្សកល់វិទិោាល់័យ  ឬ 

បញ្ចេប់់កាារបណា�ះបណាាាល់ថ្នាាាក់មួូល់ដ្ឋាាានៈឃើផសងឃើទៀតិកិ�ងនាាមួជាាពុំល់បាាល់ស្រតិ� ឬជាាឃើស្សីៀនៈ។ 

> ច�ឃើពាាះឃើបកខជូនៈដែ�ល់មាានៈស្សញ្ញាាាបស្រតិពុំ�សាាកល់វិិទោាល័់យ ពុំួកឃើ�ស្រតិូវិមាានៈអាាយុពុំ� ២០ ឃើ�ា ២៧ឆាំាា� ឃើ�ើមួី�

ដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ�ចូល់ឃើរៀនៈឃើ�ាវិិទោាសាាានៈបណា�ះបណាាាល់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សរយៈឃើពុំល់ ៥២ស្សបាាាហ៍ ឃើ�ា Zee Bin Gyi ។

> ស្រស្សី�ដែ�ល់ដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ�ឃើដ្ឋាាយភ្ជាាាប់ជាាមួួយស្សញ្ញាាាប័ស្រតិ ស្រតិូវិដែតិមួ�នៈទាំានៈ់ឃើរៀបកាារ នៈ�ងបនៈីមួ�នៈទាំាន់ៈឃើរៀបកាារ

រយៈឃើពុំល់ពុំ�រឆាំាា�បនាាាប់ពុំ�បញ្ចេប់កាារស្ស�ក�ា (មួ�នៈអនៈុវិតិីច�ឃើពាាះបុរស្សឃើទ)។

ត្តស្រ្តីមិូវិកាៅរអប់បប់រមាៅ១៧៩

> ជាាពុំល់រ�ឋមួ�យាាានៈ់មាាា

> ល់កខខ្លឹណឌច�ឃើពាាះកាាយស្សមួីទាំា

• ស្សស្រមាាប់បុរស្ស៖ កមួពស្ស់អបីបរមាា�ឺ ៥’៣” (១៦០ស្សមួ), ស្រទូងអបីបរមាា�ឺ ៣២” (៨១ស្សមួ) នៈ�ងទមួងនៈ់
អបីបរមាា�ឺ ១១០ឃើផ្ទាានៈ (៥០�ក) ។

• ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�៖ កមួពស់្សអបីបរមាា�ឺ ៥'៣” (១៦០ស្សមួ)១៨០ នៈ�ងទមួងនៈ់អបីបរមាា�ឺ ៩៥ឃើផ្ទាានៈ (៤៣�ក)។

> មួ�នៈស្រតិូវិចូល់រួមួកិ�ង�ណបកសនៈឃើយាាបាាយ។

> មួ�នៈពាាក់ដែវិុនៈតាំា។

មិន្ត្រីនុី�ឋាៅនុ����ុងកាៅរច្បាុ�នៅស្រ្តីកាៅមិ

• ឃើបកខជូនៈជាាបុរស្សស្រតិូវិដែតិមាានៈអាាយុចឃើនាំាះពុំ� ១៨ ឃើ�ា ៣០ឆាំាា� ឃើហើយស្រតូិវិបញ្ចេប់កាារស្ស�ក�ាថ្នាាាក់មួធឺយមួស្ស�ក�ា
រហូតិ�ល់់ថ្នាាាក់ទ�៩។

• មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ឋាានៈៈពុំ�ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួ ស្រតិូវិដែតិមួ�នៈទាំានៈ់ឃើរៀបកាារ ឃើ�ាឃើពុំល់ដ្ឋាាក់ពាាកយ ឃើហើយបនៈីមួ�នៈទាំានៈ់
ឃើរៀបកាាររយៈឃើពុំល់ពុំ�រឆាំាា�។១៨១

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖ អាាយុ ៦០ឆាំាា�

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផ្តុត្ត៖ វិរឃើស្សនៈ�យឯក
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 ស្រ្តីប់នៅទ�ហ្មវ�ល���នុ - ប់ូ�ល��ជាៅត្តិហ្មវ�ល���នុ
លក្នុេខុណឌនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�៖

ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស អិកដ្ឋាាក់ពាាកយស្រតិូវិដែតិ៖

• ពុំល់រ�ឋហើ�ល់�ពុំ�នៈ។

• ជាាមួនៈុស្សសមាានៈស្សុជូ�វិធឺមួ៌។

• ស្រតិូវិដែតិឆ្លុះះងកាាតិ់កាារឃើធឺើើឃើតិស្សីដែផិកច�តិីសាាស្រស្សី/ផះ�វិច�តិី ឃើតិស្សីឃើស្រ�ឿងឃើញៀនៈ នៈ�ងឃើតិស្សីកាាយស្សមួីទាំា ដែ�ល់នៈ�ងឃើរៀបច�

ឃើដ្ឋាាយសាាាប័នៈ PNP។

• ស្រតិូវិមាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិបាាក់ឌ័ុបជាាផះ�វិកាារពុំ�សាាាប័នៈស្ស�ក�ាដែ�ល់មាានៈកាារទទួល់សាាាល់់។

• ស្រតិូវិប�ឃើពុំញតិស្រមួូវិកាារណាាមួួយ�ូចខាាងឃើស្រកាាមួ៖

• ស្រប�ងចូល់សាាាប័នៈ PNP ស្សិងកាារដ្ឋាាានៈបូូល់�ស្សជាាតិ�

• ច�ាប់សាាធ្នាារណរ�ឋឃើល់ខ្លឹ ១០៨ (ស្រប�ងអ�ពុំ�ច�ាប់ នៈ�ងជូ�នាាញ)

• PD ឃើល់ខ្លឹ ៩០៧ (�ុណស្សមួីតិី� CS ច�ឃើពាាះនៈ�ស្សស�តិឃើឆ្លុះិើមួបញ្ចេប់មួហាាវិទិោាល់័យ)

• មួ�នៈស្រតិូវិបាានៈបឃើណាញឃើចញពុំ�កាារងាារឃើយាាធ្នាាឃើដ្ឋាាយអាាមាាាស់្ស ឬស្រតូិវិបាានៈបឃើណាញឃើចញ ពុំ�តិ�ដែណងស្សុ�វិិល់ឃើ�ាកិ�ង

រដ្ឋាាាភ�បាាល់ឃើដ្ឋាាយសាារមួូល់ឃើហតិុណាាមួួយ។

• មួ�នៈស្រតិូវិបាានៈផីនាាាឃើទាំាស្សឃើដ្ឋាាយមាានៈសាាល់ស្រកមួចុងឃើស្រកាាយនៃនៈបទឃើល់ីើស្ស ឬបទឃើល់ីើស្សដែ�ល់ពាាក់ព័ុំនៈធនៈ�ងភ្ជាាពុំ

អស្ស�ល់ធឺមួ៌។

• ស្រតិូវិមាានៈកមួពស្ស់យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ ១,៦២មួ ស្សស្រមាាប់បុរស្ស នៈ�ង ១,៥៧មួ ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�។

• ស្រតិូវិមាានៈទមួងនៈ់មួ�នៈតិ�ចជាាង ៥�ក នៃនៈទមួងនៈ់ស្សីង់ដ្ឋាារដែ�ល់ស្សមួស្រស្សបជាាមួួយនៈ�ងទមួងនៈ់ អាាយុ នៈ�ងឃើភទខ្លឹះ�នៈ នៈ�ង

• មួ�នៈស្រតិូវិមាានៈអាាយុតិ�ចជាាង ២១ឆាំាា� ឬឃើស្រចើនៈជាាង ៣០ឆាំាា�។

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖ ៥៦ឆាំាា�។

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផ្តុត្ត៖ ឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ�
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 ស្រ្តីប់នៅទ��ិងហប់ុរី - ក្នុងក្នុមាំៅំងប់ូ�ល���ិងហប់ុរី
លក្នុេខុណឌនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�បុ់គុគលិក្នុ៖

ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស អិកដ្ឋាាក់ពាាកយស្រតិូវិដែតិមាានៈ៖

 ស្រ្តីប់ុ� ស្រ្តី��

ឋាៅនុ� PES PES A  ឬ B1 ករណ�ឃើល់ើកដែល់ង

លក្នុេខុណឌ�ស្រ្តីមាៅប់់
កាៅរអប់រ់ំ

ពុំល់បាាល់ដែ�ល់ចូល់បឃើស្រមួើកាារឃើដ្ឋាាយផ្ទាាាល់់៖ យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ស្រតិូវិមាានៈ៥ឃើស្រកឌ័�តិ
កស្រមួ�តិ៥ GCE ‘O’ Level*

អធឺ�កាារដែ�ល់ចូល់បឃើស្រមួើកាារឃើដ្ឋាាយផ្ទាាាល់់៖ ស្សញ្ញាាាប័ស្រតិស្រប�ងជាាប់ជូ�នាាញមួួយណាា
ក៏បាានៈ

ថ្លែ�ុក្នុ ដែភកិអាាចឃើមួើល់ពុំណ៌បាានៈធឺមួីតាំា

*ឃើនៈះរួមួបញ្ចេ�ល់ទាំា�ងស្សញ្ញាាាប័ស្រតិដែផិកពុំហុបឃើចេកឃើទស្សកិ�ងស្រស្សុក, កស្រមួ�តិបាាក់ឌ័ុបអនៈីរជាាតិ�, កស្រមួ�តិវិិទោាល់័យ 

វិិទោាល់័យNUS, NAFA, LASELLE នៈ�ងវិិស្សើកមួីបឃើចេកឃើទស្ស ITE, វិិញ្ញាាាបនៈប័ស្រតិកស្រមួ�តិ GCE 'A'; វិិញ្ញាាាបនៈប័ស្រតិ 

NITEC ឬ NITEC ជាានៈ់ខ្លឹពស់្ស នៈ�ង វិិញ្ញាាាបនៈបស្រតិកស្រមួ�តិ GCE 'O' (យាាាងឃើហាាចណាាស្ស់ស្របាា�ឃើស្រកឌ័�តិ)។

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖ ៥៥ឆាំាា� (អាាយុចូល់នៈ�វិតិីនៈ៍នៈ�ងបឃើងើើនៈ�ល់់ ៥៦ឆាំាា� ឃើ�ាឆាំាា�២០២១)។

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ប់ំផ្តុត្ត៖ ស្សងិកាាររងបូូល់�ស្ស

ស្រ្តីប់នៅទ�នៃ� – ប់ូ�ល����មិិនុេនៃ�
មិនៅធីោៅបាៅយនៅដើមិប�ច្បា�លប់នៅស្រ្តីមិើកាៅរជាៅមិួយប់ូ�ល����មិិនុេនៃ�១៨២

• មិន្ត្រីនុី�ឋាៅនុ�ចាៅប់់���ុងកាៅរនៅ�ើងនៅ�ៅ៖១៨៣

• ផះ�វិទ�១៖ ស្សស្រមាាប់ឃើបកខជូនៈជាាបុរស្សដែ�ល់មាានៈអាាយុចឃើនាំាះពុំ� ១៦ ឃើ�ា ១៨ឆាំាា�ដែ�ល់បាានៈបញ្ចេប់កាារស្ស�ក�ាឃើ�ា
វិិទោាល់័យ ឬថ្នាាាក់ទ�១០ (M.4) ដែ�ល់បញ្ចាំាាក់ឃើដ្ឋាាយស្រកស្សួងអប់រំ ឬស្សមួមួូល់។

• ផះ�វិទ�២៖ ស្សស្រមាាប់នៈ�ស្សស�តិបូូល់�ស្សឋាានៈៈពុំ�ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួជាាបុរស្ស ឬជាាមួន្ត្រីនៈី�ឋាានៈៈពុំ�ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួដែ�ល់
មាានៈអាាយុមួ�នៈឃើល់ើស្សពុំ� ២៤ឆាំាា� ដែ�ល់មាានៈស្សញ្ញាាាប័ស្រតិមួធឺយមួស្ស�ក�ាទុតិ�យភូមួ�។

ឃើបកខជូនៈដែ�ល់ឃើជាា�ជូ័យតាំាមួរយៈផះ�វិទាំា�ងពុំ�រ ចូល់រួមួវិ�គបណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់ ២ឆាំាា� ឃើ�ាសាា�ាឃើស្រតិៀមួនៃនៈ

បណឌ�តិយស្សភ្ជាាកងអាាវិុធឺហតិិ ឃើហើយអិកខ្លឹះះនៈ�ងបនៈីបញ្ចេប់កាារបណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់ ៤ឆាំាា� (ស្សរុប ៦ឆាំាា�) ឃើដ្ឋាាយ

នៈ�ងទទួល់បាានៈបរិញ្ញាាាបស្រតិឃើ�ារាាជូបណឌ�តិយស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្ស។

• មិន្ត្រីនុី�ឋាៅនុ����ុងកាៅរច្បាុ�នៅស្រ្តីកាៅមិ៖

• ឃើបកខជូនៈ នៈ�ងឃើបកខនាារី ស្រតិូវិមាានៈអាាយុចឃើនាំាះពុំ� ១៨ ឃើ�ា ២៧ឆាំាា�

• ទទួល់កាារបណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់មួួយឆាំាា�ឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាាបូូល់�ស្សកស្រមួ�តិតិ�បនៈ់
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• កាៅរិយាៅល័យទ�នៅ�ៅ ឬមិុខុត្តំថ្លែណងជាៅមិន្ត្រីនុី�រាៅជីកាៅរ (ដ�ច្បាជាៅមិន្ត្រីនុី�រដឋបាៅល ឬមិន្ត្រីនុី�នៅកាៅ�លយវិិច្បាច័យ)៖

• ទាំា�ងឃើបកខជូនៈ នៈ�ងឃើបកខនាារី មួ�នៈ�ួរមាានៈអាាយុឃើល់ើស្សពុំ� ៣៥ឆាំាា� នៈ�ងស្រតិូវិមាានៈបរិញ្ញាាាបស្រតិពុំ�សាាកល់វិិទោាល់័យ
ខាាងឃើស្រ�ា។ 

• ស្របស្ស�នៈឃើបើស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស ពុំួកឃើ�នៈ�ងស្រតិូវិចូល់ឃើរៀនៈវិ�គបណា�ះបណាាាល់រយៈឃើពុំល់បួនៈដែខ្លឹឃើ�ាឯ
រាាជូបណឌ�តិយស្សភ្ជាាកមាាាភ�បាាល់បូូល់�ស្ស។

• កាៅរតាៅមិ�ៅនុថ្លែ�ទាៅំ (�ស្រ្តីមាៅប់់មិនុេ�រនៅ�ទយទ�នៅ�ៅ�ស្រ្តីមាៅប់ប់់ូ�ល��  នុិងអាៅ�ៅរនៅវិជីូស៊ាៅស្រ្តី�ី)៖

• ភ្ជាា�ឃើស្រចើនៈជាាឃើបកខនាារី (មាានៈកស្រមួ�តិស្សស្រមាាប់ឃើបកខជូនៈ)

• អាាចជាាមួន្ត្រីនីៈ�ឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារឃើ�ើង ឬមួន្ត្រីនៈី�ឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួ

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖ ៦០ឆាំាា�

ស្រ្តី�ី�មាៅនុឋាៅនុ�ប់ំផ្តុត្ត៖ ស្សិងកាារ

 ស្រ្តីប់នៅទ�នៅវិៀត្តណាៅមិ - ក្នុមាំៅំងប់ូ�ល��ស្រ្តីប់ជាៅជីនុ
លក្នុេខុណឌនៅស្រ្តីជីើ�នៅរើ�ប់ុគុគលិក្នុ៖ ឃើ�ើមួី�កាំាយជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សដែ�ល់ទទួល់បាានៈកាារបណា�ះបណាាាល់ឃើ�ាបណឌ�តិយស្សភ្ជាា

បូូល់�ស្សស្របជាាជូនៈ អិកដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ�ស្រតិូវិដែតិ៖

> មាានៈល់កខណៈស្សកី�ស្សមួដែផិកនៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងស្ស�ល់ធឺមួ៌

> ជាាស្សមាាជូ�កបចេ�បីនៈិនៃនៈបកសកុមួី�យនៈ�ស្សីឃើវិៀតិណាាមួ ឬនៃនៈស្សហភ្ជាាពុំយុវិជូនៈហូជូ�មួ�ញ។

> អាាយុ៖

• អាាយុឃើស្រកាាមួ ២០ឆាំាា�ស្សស្រមាាប់នៈ�ស្សស�តិទូឃើ�ា នៈ�ងអាាយុ ២២ឆាំាា� ស្សស្រមាាប់នៈ�ស្សស�តិដែ�ល់ជាាជូនៈជាាតិ�ភ្ជាា�តិ�ច។

• មាានៈអាាយុឃើស្រកាាមួ ៣០ឆាំាា� ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�នាានាា មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស នៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�ទាំាហាានៈដែ�ល់ទទួល់ស្របាាក់ឃើបៀវិតិសពុំ�ស្រកសួ្សង
ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹសាាធ្នាារណៈ។

> អិកដ្ឋាាក់ពាាកយស្សុ�ជាាស្ស�ស្សស (ឧទាំាហរណ៍ អាាយុឃើស្រកាាមួ ២០ឆាំាា�) ស្រតូិវិដែតិមួ�នៈទាំានៈ់ឃើរៀបកាារ ឃើហើយមួ�នៈមាានៈកូនៈ

> កមួពស្ស់ នៈ�ងទមួងនៈ់៖

• បុរស្ស ស្រតិូវិមាានៈកមួពស្ស់ ១,៦៤ស្សមួ នៈ�ង ទមួងនៈ់ ៤៨�ក ឬឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះ។

• ស្រស្សី�ស្រតិូវិមាានៈកមួពស្ស់ ១,៥៨ស្សមួ នៈ�ង ទមួងនៈ់ ៤៥�ក ឬឃើល់ើស្សឃើនៈះ។



112

ស៊ាៅរាៅច្បារ�ី���ប់ទប់បញ្ញៅត្តីិនៃនុកាៅរច្បា�លប់នៅស្រ្តីមិើកាៅរនៅ�ៅស៊ាាៅប់័នុប់ូ�ល��ស្រ្តីប់ជាៅជីនុ ឆាំាៅំ២០១៦ មាៅស្រ្តីតាៅ ៣១៨៤

បញ្ចាំាាក់កូតាំាច�នៈួនៈពុំ�រស្សស្រមាាប់ស្រស្សី� ឃើ�ាកិ�ង��ណាាក់កាាល់នៃនៈកាារឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស៖

• ស្រស្សី�មាានៈអាាជូ�ពុំជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស មាានៈច�នៈួនៈអតិ�បរមាា ១០ភ្ជាា�រយ នៈ�ង

• ច�នៈួនៈអតិ�បរមាា ១៥ភ្ជាា�រយ ស្សស្រមាាប់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងសាាខាានៈឃើយាាបាាយ វិិស្សើកមួី ភស្សី�ភ្ជាារ នៈ�ងភ្ជាាសាាបរឃើទស្ស។

អាៅយុច្បា�លនុិវិត្តីនុ៍៖១៨៥

ឋាានៈៈវិរឃើស្សនៈ�យ៍ឃើទាំា នៈ�ងទាំាបជាាង៖

ស្រស្សី�៖ អាាយុ ៥៣ឆាំាា�

បុរស្ស៖ អាាយុ ៥៥ឆាំាា�

វិរឃើស្សនៈ�យជាានៈ់ខ្លឹពស់្ស នៈ�ងវិរឃើស្សនៈ�យ៍ឯក៖

ស្រស្សី�៖ អាាយុ ៥៥ឆាំាា�

បុរស្ស៖ អាាយុ ៥៨ឆាំាា�

ឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍៖ អាាយុ ៦០ឆាំាា�

ស្រ្តី�ី�ថ្លែដលមាៅនុឋាៅនុ�ខុព�់ប់ំផុ្តត្ត៖ ឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ឯក 
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ឧប់�មិព័នុិ ២
ច្បាំណាៅត្ត់ថាាៅក្នុ់គុមាំៅត្តនៅយនុឌ័័រជាៅ�ក្នុល
ក្នុុ�ងច្បាំនៅណាៅមិរដឋជាៅ�មាៅជីិក្នុអាៅស៊ាាៅនុ

កាារដ្ឋាាក់បញ្ចេ�ល់ស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងវិិស្ស័យអនៈុវិតិីច�ាប់ �ឺស្រតូិវិបាានៈក�ណតិ់ឃើដ្ឋាាយកមាំា�ងចល់ករជាាឃើស្រចើនៈ។ របាាយកាារណ៍សី្ស�

ពុំ��មាំាតិឃើយនៈឌ័័រជាាស្សកល់១៨៦ បាានៈឃើធឺើើច�ណាាតិ់ថ្នាាាក់ស្របឃើទស្សនាានាាជាាបួនៈច�ណាាតិ់ថ្នាាាក់។ តាំារាាងខាាងឃើស្រកាាមួ បងាាាញ

ពុំ�បដែស្រមួបស្រមួួល់�ួរឱ្យយកតិ់ស្សមាាាល់់តាំាមួរឃើបៀបនៃនៈកាារដ្ឋាាក់ពុំ�នៈទ�ឱ្យយរ�ឋជាាស្សមាាជូ�កអាាសាាានៈកិ�ងច�ណាាតិ់ថ្នាាាក់មួួយច�នៈួនៈ 

ឃើស្របៀបឃើធឺៀបជាាមួួយស្របឃើទស្សជូ�តិខាាង។

ស្រ្តីប់នៅទ� �រុប់ របាៅយកាៅរណ៍
ច្បាុងនៅស្រ្តីកាៅយ

កាៅរច្បា�លរួមិ នុិង
ឱកាៅ�នៅ�ដឋក្នុិច្បាច

កាៅរទទួលបាៅនុកាៅរ
អប់រ់ំ

�ុខុភ្នាៅ� និុង
កាៅររ�់រាៅនុ
មាៅនុជី�វិិត្ត

កាៅរ�ស្រ្តីងឹងអំណាៅច្បា
នុនៅយាៅបាៅយ

ស្រ្តី�ុយនៅណ ៩៥ ៩០ ២៨ ៧២ ១១៥ ១៤៨

ក្នុមិព�ជាៅ ៨៩ ៩៣ ២៥ ១២៤ ៧៣ ១១៩

ឥណឌ�នៅណ�ុ� ៨៥ ៨៥ ៦៨ ១០៥ ៧៩ ៨២

ស៊ាៅធាៅរណរដឋស្រ្តីប់ជាៅធីិប់នៅត្តយយ
ស្រ្តីប់ជាៅមាៅនុិត្តឡាៅវិ

៤៣ ២៦ ៣ ១១០ ៩៨ ៩៨

មាាៅនៅ��ុ� ១០៤ ១០១ ៩៧ ៨៦ ៨៤ ១១៧

មិ�យាាៅនុ់មាាៅ ១១៤ ៨៨ ១០២ ៩៩ ៥៧ ១៣៣

ហ្មវ�ល���នុ ១៦ ៨ ១៤ ៣៧ ៤១ ២៩

�ិងហប់ុរី ៥៤ ៦៧ ២០ ៨៤ ១៣៣ ៩២

នៃ� ៧៥ ៧៣ ២២ ៨០ ៥២ ១២៩

នៅវិៀត្តណាៅមិ ៨៧ ៧៧ ៣១ ៩៣ ១៥១ ១១០
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សិ្ស�តិកិ�ងវិិសាាល់ភ្ជាាពុំនៃនៈកាាររំឭកស្រទ�ស្សី�ឃើ�ើងវិិញ

កិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះក៏ឃើដ្ឋាាយ។ ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះឃើទៀតិ 

ស្របឃើទស្សនាានាា ឃើ�ាទូទាំា�ងទើ� បអាាស្សុ�មាានៈកស្រមួ�តិ

ខ្លឹុស្សៗ�ាា នៃនៈកាារឃើរៀបច�កាាររក�ាស្សណាាា ប់ធ្នាាា ក់

នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹជាាឃើស្រចើនៈ ដែ�ល់កិ�ងឃើនាាះរួមួមាានៈក

ស្រមួ�តិឃើផសងៗ�ាានៃនៈកាារឃើធឺើើស្សមាាហរណកមីួវិិស្ស័យ

ឯកជូនៈផងដែ�រ។ សាាាប័នៈស្សនៈី�សុ្សខ្លឹ នៈ�ងអនៈុវិតិី

ច�ាប់របស្ស់វិិស្ស័យឯកជូនៈ មួ�នៈស្រតិូវិបាានៈយក

មួកស្ស�ក�ាឃើ�ាទ�ឃើនៈះឃើទ បូុដែនៈីស្សស្រមាាប់ស្របឃើទស្ស

ជាាក់�ាក់មួួយច�នៈួនៈ ឃើ�អាាចស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយស្រទ�ស្សី�

ឃើ�ើងវិិញបដែនៈិមួឃើទៀតិ។ មួុខ្លឹងាារអាាចរួមួមាានៈ 

តិួយាាាង�ូចជាា៖ (១) កាារល់�ាតិជូួរមួុខ្លឹ កាារចូល់រួមួ

ជាាមួួយស្សហ�មួនៈ៍ កាារអនៈីរាា�មួនៈ៍បនាាានៈ់ នៈ�ង

កាារឃើស្សី�បអឃើងើតិកដែនៈះងឃើកើតិឃើហតិុជាាឃើ�ើមួ (២) 

អិកវិិភ្ជាា�អ�ពុំ�នៈ�នាាាកាារនៃនៈឧស្រក��ឋកមួនីាានាា ឧស្រក��ឋ

កមួីហ�រញ្ញាបីទាំានៈឃើភរវិកមួី អ�ឃើពុំើពុំុករល់ួយ កាារ

�ាងល់ុយ ឧស្រក��ឋកមួីតាំាមួស្របព័ុំនៈធអី�នៈធឺឺណ�តិ កាារ

ជូួញ�ូរនាានាា កាារស្របយុទធស្របឆាំា�ងឃើស្រ�ឿងឃើញៀនៈ 

នៈ�ងឧស្រក��ឋកមួីឆ្លុះះងដែ�នៈឃើផសងៗឃើទៀតិ។ (៣) កាារ

ស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយជាារូបវិនៈី ឬតាំាមួស្របពុំ័នៈធឌ័�ជូ�ថ្មីល់/អនៈ

ឡាាញ កាារស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយនៈ�ងកាារឃាំា�ឃើមួើល់ នៈ�ង (៤) 
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៣១  ទ� និៈ ន័ៈ យ ស្រតិូ វិ បាា នៈ � ក ស្រស្ស ង់ ឃើច ញ ពុំ� ស្រប ភ ពុំ

ជាាឃើស្រចើនៈ ឃើហើយអាាចមាានៈរាាប់បញ្ចេ�ល់ទាំា�ង

កងកមាំា�ងស្សនីៈ�ស្សុខ្លឹជាាតិ�ឃើផសងៗឃើទៀតិផងដែ�រ 

(មួ�នៈស្រតិ�មួដែតិមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សបូុឃើណាះាះឃើទ) ឬអាាច

មាានៈ ដែតិទ� និៈ ន័ៈយដែ�ល់អាាចរកបាា នៈស្សស្រមាាប់

មួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារឃើ�ើងឃើល់ើ 

នៈ�ងចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួ។ ស្របឃើទស្សស្រពុំុយ

ឃើណ៖ ដែផែកឃើល់ើពុំ័តិ៌មាានៈដែ�ល់ផីល់់ឱ្យយឃើ�ា

ឆាំាា�២០១៩ ឃើដ្ឋាាយកាារិយាាល័់យកណាាាល់ថ្នាាាក់

ជាាតិ�របស្ស់ INTERPOL កិ�ងស្របឃើទស្សស្រពុំុយ

ឃើណ ស្រស្សី�មាានៈច�នៈួនៈ ១៧ភ្ជាា�រយនៃនៈកងកមាំា�ង

បូូល់�ស្សស្រពុំុយឃើណ កិ�ងឃើនាាះរួមួទាំា�ងមួន្ត្រីនៈី�ដែ�ល់

មាានៈឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សងិកាារឃើ�ើងឃើល់ើ នៈ�ងចាាប់ពុំ�

ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួ។ ស្របឃើទស្សកមួព�ជាា៖ ពុំ័តិ៌មាានៈ

ដែ� ល់ ផី ល់់ ឃើដ្ឋាា យ អិ ក តិ� ណាា ង នាា យ ក ដ្ឋាាា នៈ

បុ�គល់�ក នៈ�ងបណា�ះបណាាាល់នៃនៈអ�គស្សិងកាារ

នៈ�របាាល់ជាាតិ�កមួព�ជាា បាានៈបងាាាញថ្នាាស្រស្សី�មាានៈ

ច�នៈួនៈស្របដែហល់ ៨ភ្ជាា�រយនៃនៈច�នៈួនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�

ស្សស្សរុប។ ស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ�៖ ដែផែកឃើល់ើ

ពុំ័ តិ៌ មាា នៈ ដែ� ល់ បាា នៈ ផី ល់់ កិ� ង ឆាំាា� ២ ០ ១ ៩ 

ឃើដ្ឋាា យ កាា រិ យាា ល់័ យ ក ណាាា ល់ ជាា តិ� រ ប ស្ស ់

INTERPOL កិ�ងស្របឃើទស្សឥណឌ�ឃើណស្សុ� ស្រសី្ស�

មាានៈច�នៈួនៈស្របដែហល់ ៦ភ្ជាា�រយនៃនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�

ស្សមាានៈឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារឃើ�ើងឃើល់ើ នៈ�ង

ចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួ។ សាាធ្នាារណរ�ឋ

ស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិឡាាវិ៖ ដែផែកឃើល់ើ

ពុំ័ ត៌ិ មាា នៈ ដែ� ល់ បាា នៈ ផី ល់់ ឱ្យយ ឃើ�ា ឆាំាា� ២ ០ ២ ០ 

ឃើដ្ឋាាយកាារិយាាល់័យកណាាាល់ថ្នាាាក់ជាាតិ�របស្ស ់

INTERPOL កិ�ងទ�ស្រកុងឃើវិៀងចនៈទនៈ៍ ស្រស្សី�មាានៈ

ច�នៈួនៈស្របដែហល់ ២០ភ្ជាា�រយនៃនៈកងកមាំា�ងបូូល់�

ស្សឡាាវិ ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈចាាប់ពុំ�កងពុំល់បាាល់

�ល់់ឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ឯក។ ស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ�៖ 

ដែផែកឃើល់ើពុំ័តិ៌មាានៈដែ�ល់បាានៈផីល់់កិ�ងឆាំាា�២០១៩ 

ឃើដ្ឋាាយកាារិយាាល់័យកណាាាល់ថ្នាាាក់ជាាតិ�របស្ស់ 

INTERPOL កិ�ងស្របឃើទស្សមាាាឃើ�ស្សុ� ស្រស្សី�មាានៈ

ច�នៈួនៈ ១៨ភ្ជាា�រយជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សស្សរុប កិ�ង

ឃើនាាះ រួមួមាានៈមួន្ត្រីនីៈ�មាានៈឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សិងកាា រ

ឃើ�ើងឃើល់ើ នៈ�ងចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារចុះឃើស្រកាាមួ នៈ�ងមាានៈ

មួន្ត្រីនៈី�ជូ�នាាញនៈ�ងមួន្ត្រីនៈី�ដែផិករ�ឋបាាល់។ ស្របឃើទស្ស

មួ�យាាានៈ់មាាា៖ ដែផែកឃើល់ើពុំ័តិ៌មាានៈដែ�ល់បាានៈផីល់់កិ�ង

ឆាំាា�២០១៩ ឃើដ្ឋាាយកាារិយាាល័់យកណាាាល់ថ្នាាាក់

ជាាតិ�របស្ស់ INTERPOL កិ�ងស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈ់មាាា 

មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី� មាានៈច�នៈួនៈស្របដែហល់ ១៣ភ្ជាា�រយ

នៃនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សស្សរុប កិ�ងឃើនាាះឋាានៈៈចាាប់ពុំ�

វិរឃើស្សនៈ�យ៍ស្រតិ� �ល់់ឧតិីមួឃើស្សនៈ�យ៍ឃើទាំា។ ស្របឃើទស្ស

ហើ�ល់�ពុំ�នៈ៖ ដែផែកឃើល់ើពុំ័តិ៌មាានៈដែ�ល់បាានៈផីល់់កិ�ង

ឆាំាា�២០១៩ កិ�ងអ���ងឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈ៍ ស្រស្សី�មាានៈ

ច�នួៈនៈស្របដែហល់ ១៧ភ្ជាា�រយនៃនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សស្ស

រុប កិ�ងឃើនាាះរួមួមាានៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស ដែ�ល់ឋាានៈៈ

ចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារឃើ�ើងឃើល់ើ នៈ�ងចាាប់ពុំ�ស្សងិកាារ

ចុះឃើស្រកាាមួ។ ស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរី៖ ឃើយាាងតាំាមួ

ឃើ�ហទ�ព័ុំរផះ�វិកាាររបស្ស់កងកមាំា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហ

បុរី បាានៈឱ្យយ��ងថ្នាាស្រស្សី�មាានៈច�នៈួនៈ ១៩ភ្ជាា�រយ

នៃនៈមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សស្សរុប (www.police.gov.sg/

media-room/features/the-evolution-of-

women-in-policing)។ ស្របឃើទស្សនៃថ្មី៖ ដែផែកឃើល់ើ

ពុំ័តិ៌មាានៈដែ�ល់បាានៈផីល់់កិ�ងឆាំាា�២០១៩ កិ�ង

ឃើពុំល់ស្សមាាាស្សនៈ៍ ស្រស្សី�មាានៈច�នៈួនៈ ១៦ភ្ជាា�រយ

នៃនៈច�នៈួនៈមួន្ត្រីនៈី�ឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារឃើ�ើង ដែ�ល់

ប� ឃើពុំ ញ កាា រ ងាា រ ជាា មួ ន្ត្រីនីៈ� បូូ ល់� ស្ស នៃនៈ រាា ជូ បូូ ល់�

ស្សនៃថ្មី។ ឃើយើងមួ�នៈ��ងច�នៈួនៈស្សរុបឃើទ (តិួយាាាង 

រួមួទាំា�ងមួន្ត្រីនីៈ�ដែ�ល់មាានៈឋាានៈៈឃើស្រកាាមួស្សិងកាារ)។ 

ស្របឃើទស្សឃើវិៀតិណាាមួ៖ អិកចូល់រួមួស្សមាាាស្សនៈ៍ 

បាានៈបងាាាញថ្នាាស្រស្សី�មាានៈច�នៈួនៈ ១៥ភ្ជាា�រយ

ជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស។ ឃើយាាងតាំាមួស្រកស្សួងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ

សាាធ្នាារណៈ ច�នៈួនៈស្រស្សី�ជាាអតិ�បរមាាដែ�ល់អាាច

ស្រតូិវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សឱ្យយចូល់ជាាកងកមំាា�ងស្សនំៈ�

ស្សុខ្លឹសាាធ្នាារណៈស្សស្រមាាប់មុួខ្លឹតិ�ដែណងភស្សី�ភ្ជាារ 

ឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយ នៈ�ងរ�ឋបាាល់មាានៈច�នៈួនៈ 

១៥ភ្ជាា�រយ នៈ�ងច�នៈួនៈអតិ�បរមាា ១០ភ្ជាា�រយ

ស្សស្រមាាប់តិួនាាទ�ដែផិកស្របតិ�បតិី�កាារ (ស្សូមួឃើមួើល់

ពុំ័តិ៌មាានៈ Ministry of Public Security of the 

Socialist Republic of Viet Nam. Hanoi 

2016)។

៣២  ព័ុំតិ៌មាានៈដែផែកឃើល់ើកាារស្សមាាាស្សនៈ៍ជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�

ជាាបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សដែ�ល់បងាាាញ

ខាាងឃើល់ើ។

៣៣  ឃើយាាងតាំាមួកាា រស្ស�ក�ា ដែ�ល់ឃើធឺើើ ឃើ�ើងឃើដ្ឋាាយ 

UNODC កិ�ងឆាំាា�២០០០ ស្របឃើទស្សស្ស�ងហបុរីបាានៈ

បឃើងើើនៈកាារចូល់រួមួរបស្ស់ស្រស្សី�ច�នៈួនៈ ១៩ភ្ជាា�រយ

ឃើ�ាកិ�ងកមាំា�ងបូូល់�ស្សរបស្ស់ខ្លឹះ�នៈ។ កិ�ង

កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ កមាំា�ងបូូល់�ស្សស្ស�ងហបុរីបាានៈ

ផីល់់ពុំ័តិ៌មាានៈជាាផះ�វិកាារថ្នាា កិ�ងឆាំាា�២០០០ ស្រស្សី�

មាានៈច�នៈួនៈ ១៣ភ្ជាា�រយជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស។ ឃើ�

ឃើ�ាមួ�នៈទាំានៈ់ច�ាស្ស់ឃើទថ្នាា ឃើហតុិអើ�បាានៈជាាមាានៈ

ច�នៈួនៈខ្លឹុស្ស�ាា។ ស្សូមួឃើមួើល់ UNODC ២០០០។

៣៤  ស្របឃើទស្សមួួយច�នៈួនៈ រួមួបញ្ចេ�ល់ ខ្លឹណៈស្របឃើទស្ស

ឃើផសងឃើទៀតិ មួ�នៈបញ្ចេ�ល់ស្សមួ័យអាាណាានៈ��មួ

៣៥  ASEANAPOL, Royal Brunei Police Force. 

៣៦  ASEANAPOL, Cambodia National Police. 

៣៧  ASEANAPOL, Indonesia National Police. 

៣៨  សាា ធ្នាា រ ណ រ �ឋ ស្រប ជាា ធឺ� ប ឃើតិ យយ ស្រប ជាា មាា នៈ� តិ

ឡាាវិ ឆាំាា�២០១៤។ កាារកាារពាារនៈ�ងឃើល់ើកស្សទ�យ

ស្របនៃពុំណ� នៈ�ងល់កខណៈឃើល់ចឃើធ្នាំារបស់្ស

កងកមាំា�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹសាាធ្នាារណៈរបស់្សស្របជាាជូនៈ

ឡាាវិ។ (ឃើចញផ�ាយជាាសាាធ្នាារណៈនៈ�ងស្សស្រមាាប់

ឃើ�ា ល់ ប� ណ ង ឃើធឺើើ ប ទ ប ងាាា ញ ស្សី� ពុំ� ខួ្លឹ ប ឃើល់ើ ក

ទ�៥៣ នៃនៈកងកមាំា�ងស្សនៈី�សុ្សខ្លឹសាាធ្នាារណៈ 

នៃថ្មីងទ�៥ ដែខ្លឹឃើមួសាា ឆាំាា�១៩៦១- នៃថ្មីងទ�៥ ដែខ្លឹឃើមួសាា 

ឆាំាា�២០១៤)

៣៩  ASEANAPOL, Royal Malaysia Police.

៤០  ASEANAPOL, Myanmar Police Force.

៤១  ASEANAPOL, Philippine National Police.

៤២  Singapore Police Force, www.police.

gov.sg/ 

៤៣  Haanstad 2013.

៤៤  ស្របឃើទស្សនៃថ្មីបាានៈអនៈុវិតីិឃើ�ាល់នៈឃើយាាបាាយជាាតិ�
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នៈ�ងស្សនៈី�ស្សុខ្លឹស្សស្រមាាប់ឆាំាា�២០១៦-២០២១។ សូ្សមួ

ឃើមួើល់ United Nations Security Council 

2019.

៤៥  ASEANAPOL, People’s Police Force, Viet 

Nam.

៤៦  Reiner 2010. 

៤៧  Chan and Ho 2017. 

៤៨  Martin 1980 and Rabe-Hemp 2009. 

៤៩  Goffman 1976, p. 7.
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៦២  Singapore Police Force, “Saluting our 
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៦៣  Rabe-Hemp and Garcia 2020. 

៦៤  Poothakool and Glendinning 2013. 

៦៥  Bangkok Post 2018. 

៦៦  Ibid.

៦៧  EUROPOL 2013. 

៦៨  Silvestri 2006. 

៦៩  Silvestri 2003.

៧០  Chan, Doran and Marel 2010. 

៧១  ល់ កខ ខ្លឹ ណឌ ឃើនៈះ មួ� នៈ ស្រតិ� មួ ដែតិ ស្រតូិ វិ បាា នៈ ក� ណ ត់ិ

ច�ឃើពាាះមួន្ត្រីនីៈ�បូូល់�ស្សជាាស្រស្ស�ីឃើ�ាកិ�ងតិ�បនៈ់អាាសាាានៈ

បូុឃើណាះាះឃើទ វាាក៏ស្រតិូវិបាានៈរាាយកាារណ៍ឃើដ្ឋាាយ 

Rabe-Hemp ឆាំាា�២០០៩ ផងដែ�រ។ ល់កខខ្លឹណឌ

នៃនៈកាារស្សមាាាស្សនៈ៍ជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្ស�ី ក៏អាាចផីល់់

ចឃើមួះើយដែ�ល់អិកស្សមាាាស្សន៍ៈ អាាចឃើមួើល់ឃើ�ើញថ្នាា
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ឋាានៈនៈីរស្សកី�ទាំាប ស្រតិូវិបាានៈឃើ�ចាាតិ់ទុកជាាមួន្ត្រីនៈី�

ទាំា�ងអស្ស់ ដែ�ល់មាានៈឋាានៈនីៈរស្ស័កើទាំាបជាាង

វិរឃើស្សនៈ�យ៍ឯក (ឬឃើស្សីើ) ។ មួុខ្លឹតិ�ដែណងជាានៈ់ខ្លឹពស្ស់ 

រួមួមាានៈឋាានៈនៈីរស្សកី�ជាាវិរឃើស្សនៈ�យ៍ឯក នៈ�ងខ្លឹពស្ស់

ជាាងឃើនៈះ។

១៣៧  កាារផីល់់ស្ស�ទធ�នាានាា ឃើយាាងតាំាមួបទស្សមាាាស្សន៍ៈ

ជាាមួួយមួន្ត្រីនៈី� ឃើ�ាកិ� ងកាា រស្ស�ក�ា ឃើនៈះនៈ�ង /ឬ
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ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ

ដែ�ល់បាានៈឃើផទៀងផ្ទាាាតិ់តាំាមួព័ុំតិ៌មាានៈដែ�ល់អាាច

រកបាានៈ ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�សាាធ្នាារណៈឃើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សនៈ�មួួយៗ

១៣៨  Brunei Darussalam, Maternity Leave 

Regulation 2011.

១៣៩  ឃើទាំាះប�ជាា�ាានៈស្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈច�ាប់ស្សស្រមាាក

ប�តិុភ្ជាាពុំជាាផះ� វិកាារស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សឃើ�ា

កិ�ងស្របឃើទស្សស្រពុំុយឃើណក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រសី្ស�

ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈស្សមាាាស្សឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ 

បាានៈបងាាាញថ្នាា បុរស្សជាាធឺមួីតាំាអាាចចរចាាបាានៈ

ជាាមួួយអិកស្រ�ប់ស្រ�ងរបស្ស់ពុំួកឃើ�ស្សុ�ឈប់បាានៈ 

ស្របដែហល់ពុំ�រនៃថ្មីង។

១៤០  Cambodia, Labor Code 1997.

១៤១  ឃើទាំាះ ប� ជាា មួ� នៈ មាា នៈ កាា រ ផី ល់់ ស្ស� ទធ� ទ ទួ ល់

បាានៈច�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាកប� តុិភ្ជាាពុំជាាផះ� វិកាា រ

ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សកមួព�ជាា

ក៏ឃើដ្ឋាាយ ក៏មួន្ត្រីនៈី�ជាាស្រស្សី�ដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈស្សមាាាស្ស

ឃើ�ាកិ�ងកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ បាានៈបងាាាញថ្នាាបុរស្ស

អាាចឃើធឺើើកាារចរចាាជាាមួួយអិកស្រ�ប់ស្រ�ងរបស់្ស

ពុំួកឃើ�ស្សុ�ឈប់បាានៈស្របមាាណជាា ២នៃថ្មីង ឬច�ាប់

ឈប់ស្សស្រមាាកស្របចាា�ឆាំាា�របស្ស់ពុំួកឃើ�មួកឃើស្របើ។

១៤២  Indonesia, Labor (Manpower) Law 

2003, and Chief of INP Regulation No. 

11. 2015. 

១៤៣  ច�ាប់ស្សី�ពុំ�កាារងាារ (កមំាា�ងកាារងាារ) 

ឆាំាា�២០០៣ បាានៈដែចងពុំ�កាារឈប់ស្សស្រមាាក

ប�តិុភ្ជាាពុំរយៈឃើពុំល់ ២នៃថ្មីង ស្សស្រមាាប់កមួីករ។ 

ឃើ�ាឆាំាា�២០១៧ ទ�ភ្ជាាាក់ងាារឃើស្សវាាកមួីស្សុ�វិិល់

ជាាតិ� បាានៈឃើចញបទបញ្ចាំាាស្សស្រមាាប់ច�ាប់

ឈប់ស្សស្រមាាកប�តិុភ្ជាាពុំរយៈឃើពុំល់ ១ដែខ្លឹ 

ស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�រាាជូកាារ។ ពុំ័តិ៌មាានៈដែ�ល់បាានៈ

ផីល់់ឃើ�ាកិ�ងស្រកបខ្លឹណឌនៃនៈកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះបាានៈ

ចងែ�ល់បងាាាញថ្នាាបទបីញ្ញាតិី�ទាំា�ងឃើនៈះ មួ�នៈស្រតិូវិ

បាានៈអនៈុវិតិីច�ឃើពាាះមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សឃើទ ឃើហើយថ្នាា

បុរស្សស្រតូិវិដែតិចរចាាជាាមួួយអិកស្រ�ប់ស្រ�ងរបស់្ស

ខ្លឹះ� នៈ ឃើ�ើមួី� ឃើស្របើច�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាក ស្របចាា�ឆាំាា�

របស្ស់ពុំួកឃើ�ឃើ�ើមួី�ជូួយ�ល់់កាារស្សស្រមាាល់កូនៈ។

១៤៤  Lao People’s Democratic Republic, 

Labor Law (Amended) 2013. ច�ាប់

ស្សស្រមាាកប�តិុភ្ជាាពុំរយៈឃើពុំល់ ១៥នៃថ្មីង តាំាមួ

កាាររាាយកាារណ៍របស្ស់ស្រស្សី� ដែ�ល់ចូល់រួមួកិ�ង

កាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ។

១៤៥  Ministry of Human Resources of 

Malaysia 2017. 

១៤៦  ព័ុំតិ៌មាានៈផីល់់ ឃើដ្ឋាាយកាា រិយាាល់័យកណាាាល់

ជាាតិ� INTERPOL កិ�ងស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈ់មាាា។ 

ឆាំាា�២០២០ ស្របឃើទស្សមួ�យាាានៈ់មាាាច�ាប់ស្សនៈី�ស្សុខ្លឹ

ស្សងគមួ ២០១២ ។

១៤៧  ស្សមាាាល់់៖ ស្សស្រមាាប់ឪពុំុកឬមាាាយឃើទាំាល់

បដែនៈិមួ ១៥នៃថ្មីងឃើទៀតិ។ ពុំ័តិ៌មាានៈដែ�ល់ផីល់់

ឃើដ្ឋាាយកាារិយាាល់័យកណាាាល់ថ្នាាាក់ជាាតិ�របស្ស់ 

INTERPOL កិ�ងស្របឃើទស្សហើ�ល់�ពុំ�នៈឆាំាា�២០២០ 

ដែ�ល់មាានៈស្របភពុំបញ្ចាំាាក់ថ្នាាជាា “ដែផិកអភ�វិឌ័ឍនៈ៍

កមីួវិិធឺ�បណា�ះបណាាាល់បុ�គល់�កនៃនៈនាាយកដ្ឋាាានៈ

អ ភ� វិ ឌ័ឍ នៈ៍ ធឺ នៈ ធ្នាា នៈ មួ នុៈ ស្សស នៈ� ង ឃើ�ា ល់ ល់ ទធ�

នៃនៈសាាាប័នៈបូូល់�ស្សជាាតិ�ហើ�ល់�ពុំ�នៈ” នៈ�ងច�ាប់

ឈប់ស្សស្រមាាកប�តិុភ្ជាាពុំឆាំាា�១៩៩៦ ដែផិក២ (ឃើធឺើើ

វិិឃើសាាធឺនៈកមួី)។

១៤៨  ស្រក ស្សួ ង ក មាំា� ង កាា រ ងាា រ នៃនៈ ស្រប ឃើទ ស្ស ស្ស� ងហ បុ រី 

ឃើ�ហទ�ពុំ័រផះ�វិកាារស្សី�ពុំ�កាារអនៈុវិតិីកាារងាារ (ច�ាប់

ឈប់ស្សស្រមាាក)។

១៤៩  ស្របឃើទស្សនៃថ្មី ច�ាប់ស្សី�ពុំ�កាារកាារពាារកាារងាារ (ឃើធឺើើ

វិិឃើសាាធឺនៈកមួី) ឆាំាា�២០១៨ ស្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈច�ាប់

ឈប់ស្សស្រមាាកមាាតិុភ្ជាាពុំ ស្រតូិវិបាានៈដែកស្សស្រមួួល់

ឃើ�ើមួី�រាាប់បញ្ចេ�ល់រយៈឃើពុំល់ ៨នៃថ្មីង ស្សស្រមាាប់កាារ

ស្រតិួតិពុំ�នៈ�តិយនៃផទឃើពាាះស្របស្ស�នៈឃើបើចាា�បាាច់។ កាារ

ឈប់ស្សស្រមាាកប�តិុភ្ជាាពុំ មួ�នៈស្រតិូវិបាានៈរាាប់បញ្ចេ�ល់

កិ�ងច�ាប់ស្សី�ពុំ�កាារពាារកាារងាារឃើទ បូុដែនៈីស្រតូិវិបាានៈ

ដ្ឋាាក់បញ្ចេ�ល់កិ�ងស្រពុំះរាាជូស្រក�តិយ។

១៥០  Viet Nam, Labor Code 2019. No. 

45/2019/QH14, Section 140 ១៤០ (មាានៈ

ស្របស្ស�ទធ�ភ្ជាាពុំចាាប់ពុំ�ដែខ្លឹមួករាា ឆាំាា�២០២១)។ 

ច�ាប់ឈប់ស្សស្រមាាកប�តិុភ្ជាាពុំស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�

ស្សជាាបុរស្ស �ឺអាាស្រស័្សយឃើល់ើស្របឃើភទនៃនៈកាារ

ស្សស្រមាាល់កូនៈ ជាាឧទាំាហរណ៍អាាចឈប់ស្សស្រមាាក

ឃើស្រចើនៈនៃថ្មីង ស្របស្ស�នៈឃើបើទាំារកស្រតូិវិបាានៈស្សស្រមាាល់

ឃើដ្ឋាាយកាារវិះកាាតិ់ ឃើហើយនៈ�ងអាាស្រស្ស័យឃើល់ើស្ស�ទធ�

នៃនៈធ្នាានាារាាាប់រងស្សងគមួ។

១៥១  Office of the President, Philippines 

Commission on Women, 2009. 

១៥២  វិិធឺ�សាាស្រស្សីជាាតិ� ឬសាាាប័នៈឃើ�ើមួី��ា�ស្រទឪពុំុក

មាាាយដែ�ល់ជាាមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្ស មាានៈល់កខណៈខុ្លឹស្ស

ៗ�ាាឃើ�ាទូទាំា�ងពុំ�ភពុំឃើ�ាក។ ឧទាំាហរណ៍

ឃើ�ាស្របឃើទស្សនៈ័រដែវិស្ស មួន្ត្រីនីៈ�បូូល់�ស្សទាំា�ងជាា

បុរស្ស នៈ�ងស្រស្ស�ី មាានៈស្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈច�ាប់

ឈប់ស្សស្រមាាកឃើមួើល់ដែថ្មីកូនៈរយៈឃើពុំល់ ១២ដែខ្លឹ 

ខ្លឹ ណៈ ឃើពុំ ល់ ដែ� ល់ ទ ទួ ល់ បាា នៈ ស្របាា ក់ ឈិ� ល់

ឃើស្សទើរដែតិឃើពុំញឃើល់ញ។ កាារស្ស�ក�ាអ�ពុំ�មួហ�ចឆ�តាំា

អាាជូ�ពុំរបស្ស់បុរស្សដែ�ល់ស្រតិូវិបាានៈឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

ឃើដ្ឋាាយមួន្ត្រីនៈី�បូូល់�ស្សជាាបុរស្ស នៈ�ងស្រស្សី�ឃើ�ាកិ�ង

ស្របឃើទស្សនៈ័រដែវិស្ស បាានៈរកឃើ�ើញថ្នាាពួុំកឃើ�មាានៈ

ភ្ជាាពុំស្រស្សឃើ�ៀង�ាាយាាាងខាំា�ង (Fekjaer and 

Halrynjo 2012)។ អិកនៈ�ពុំនៈធបាានៈឃើល់ើកឃើ�ើង

ថ្នាា ស្ស�ទធ�ទទួល់បាានៈមាាតិុភ្ជាាពុំ នៈ�ងប�តិុភ្ជាាពុំ 

អាាចរួមួច�ដែណក�ល់់ស្រស្សី�ដែ�ល់រំពុំ�ងទុកថ្នាានៈ�ង

កាំាយជាាមាាាយ អាាចមួ�នៈជូះឥទធ�ពុំល់អវិិជូើមាានៈ

�ល់់ឃើស្សចកី�ស្របាាថ្នាាាច�ឃើពាាះអាាជូ�ពុំរបស្ស់ពួុំកឃើ�។ 

ឃើល់ើស្សពុំ�ឃើនៈះ សាាាប័នៈបូូល់�ស្ស Victoria ឃើ�ា

ស្របឃើទស្សអូស្រសាាាល់�ថ្មីី�ៗឃើនៈះ បាានៈអនុៈមួ័តិកមួីវិិធឺ� 

Backfill ស្សស្រមាាប់កាារឈប់ស្សស្រមាាកឃើមួើល់ដែថ្មី

កូនៈ ឃើ�ើមួី�ធ្នាានាាថ្នាាឃើ�ាឃើពុំល់ដែ�ល់មួន្ត្រីនៈី�

ឈប់ស្សស្រមាាក មួុខ្លឹតិ�ដែណងរបស់្សពុំួកឃើ�ស្រតិូវិ

បាានៈឃើ�ប�ឃើពុំញជាាបឃើណាាាះអាាស្សនិៈរហូតិ�ល់់

ពុំួកឃើ�វិិល់ស្រតិ�ប់មួកវិិញ (Victoria Police 

2018-2019- ទ�ពុំ័រ 29)។ កមួីវិធិឺ�ឃើនៈះស្រតិូវិ

បាានៈអនុៈមួ័តិ បនាាាប់ពុំ�មាានៈកាារពុំ�នៈ�តិយឃើដ្ឋាាយ

ឯ ក រាា ជូយ ឃើ�ា ឃើល់ើ កាា រ ឃើរើ ស្ស ឃើអើ ង ឃើល់ើ មួ ន្ត្រីនៈី� ជាា

ស្រស្សី� (Victoria Equal Opportunity and 

Human Rights Commission 2015)។

១៥៣  Ministry of Manpower of Singapore, 

“Shared parental leave.”

១៥៤  Silvestri 2006.

១៥៥  CNN Philippines 2018.

១៥៦  Victoria Equal Opportunity and Human 

Rights Commission 2015.



124

១៥៧  Ibarra, Ely and Kolb 2013.

១៥៨  Yang, Chawla and Uzzi 2019.

១៥៩  International Association of Women 

Police, https://iawp.wildapricot.org/.

១៦០  The Straits Times 2014. 

១៦១  Singapore Police Force 2019b.

១៦២  The Straits Times 2019.

១៦៣  National Police Commission of the 

Philippines 2014.

១៦៤  Viet Nam’s Labor Law 2012 and new 

Labor Law No. 45/2019/ (បាានៈអនៈុមួ័តិកិ�ង

ឆាំាា�២០១៩ នៈ�ងចាាប់ឃើផីើមួឃើ�ាឆាំាា�២០២១) បាានៈ

ដែចងថ្នាា “នៈ�ឃើយាាជូ�កជាាស្រស្សី�ប�ឃើ�ាកូនៈដែ�ល់មាានៈ

អាាយុឃើស្រកាាមួ ១២ដែខ្លឹ មាានៈស្ស�ទធ�ឈប់ស្សស្រមាាក 

៦០នាាទ�រាាល់់នៃថ្មីងឃើធឺើើកាារ ឃើដ្ឋាាយទទួល់បាានៈ

ស្របាាក់ឈិ�ល់ឃើពុំញឃើល់ញ�ូចដែ�ល់មាានៈដែចង

កិ�ងក�ចេស្សនៈោាកាារងាារ។ នៈ�ឃើយាាជូ�កជាាស្រស្សី� ស្រតិូវិ

ឃើស្រជូើ ស្ស ឃើរើ ស្ស ឃើពុំ ល់ ឃើវិ �ា ស្ស មួ ស្រស្ស ប ស្ស ស្រមាា ប់

កាារស្សស្រមាាកឃើនៈះ បូុដែនៈីស្រតិូវិជូូនៈ��ណ�ង�ល់់

នៈ�ឃើយាាជូកជាាមួុនៈ”។

១៦៥  National Police Commission of the 

Philippines 2014, section 4.3, sub-

section 4.16(j).

១៦៦  ជាាឧទាំាហរណ៍ សាាធ្នាារណៈរ�ឋកូឃើរុបាានៈ

ផី ល់់ ហ� រ ញ្ញា បី ទាំា នៈ ស្ស ស្រមាា ប់ កាា រ ពុំ ស្រង� ង

ឃើហដ្ឋាាា រចនាាស្សមួព័នៈធ ឃើ�ា ស្របឃើទស្សអាាហើហាាានៈ�

សាាានៈ ឃើដ្ឋាាយរួមួមាានៈកដែនៈះងស្សស្រមាាប់មួន្ត្រីនៈី�បូូល់�

ស្សជាាស្រស្សី�ផងដែ�រ ស្សូមួឃើមួើល់៖www.af.undp.

org/content/afghanistan/en/home/

presscenter/pressreleases/2012/12/18/

korea-gives-50m-support-to-law-and-

order-trust-fund.html.

១៦៧  ទ�នៈិនៈ័យឃើនៈះ ស្រតិូវិបាានៈ�កស្រស្សង់ឃើចញពុំ�ស្របភពុំ

ពុំ័តិ៌មាានៈឃើបើកច�ហមួួយច�នៈួនៈ រួមួទាំា�ងដែផិក

ច�ាប់ផងដែ�រ ឃើហើយពុំ័តិ៌មាានៈឃើនៈះ ស្រតិូវិបាានៈ

បញ្ចាំាាក់ឃើដ្ឋាាយកាារិយាាល័់យកណាាាល់ថ្នាាាក់ជាាតិ�

របស្ស់ INTERPOL ឃើ�ាកិ�ងស្របឃើទស្សឃើរៀងៗខ្លឹះ�នៈ 

ឃើល់ើកដែល់ងដែតិស្របឃើទស្សនៃថ្មី។

១៦៨  Ministry of Interior of the Kingdom of 

Cambodia 2016. 

១៦៩  �ូចមាានៈដែចងកិ�ងមាាស្រតាំា ៣ ៖ ដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�ក

ពុំ�ល់កខខ្លឹណឌនៃនៈកាារស្របល់ងឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សឃើបកខជូនៈ

ឱ្យយ ចូ ល់ ប ឃើស្រមួើ កាា រ ងាា រ កិ� ង ស្រក ប ខ្លឹ ណឌ មួ ន្ត្រីនីៈ�

នៈ�របាាល់ជាាតិ�នៃនៈបុូស្សី��នៈ�របាាល់រ�ឋបាាល់�ុ�/

ស្សងាាាត់ិនៈ�ងកាារិយាាល់័យជួូរមួុខ្លឹនៃនៈស្សិងកាារដ្ឋាាានៈ

នៈ�របាាល់រាាជូធ្នាានៈ� - ឃើខ្លឹតិី។

១៧០  �ូចមាានៈដែចងកិ�ងមាាស្រតាំា ៤៖ ដ្ឋាាច់ឃើដ្ឋាាយដែ�ក

ពុំ�ល់កខខ្លឹណឌនៃនៈកាារស្របល់ងឃើស្រជូើស្សឃើរើស្សឃើបកខជូនៈ

ឱ្យយចូល់បឃើស្រមួើកាារងាារកិ�ងស្រកបខ្លឹណឌនៈ�របាាល់

ជាាតិ�នៃនៈនាាយកដ្ឋាាានៈអងគរកស នាាយកដ្ឋាាានៈ

នៈ�របាាល់កាារពាារ។

១៧១  �ូចមាានៈដែចងកិ�ងមាាស្រតាំា ៥៖ ល់កខខ្លឹណឌ

ដ្ឋាាច់ ឃើដ្ឋាាយដែ�កនៃនៈកាារស្រប�ងឃើស្រជូើស្សឃើរើស្ស

ឃើបកខជូនៈស្របុស្សៗឱ្យយឃើ�ាបឃើស្រមួើកាារងាារឃើស្រកាាមួ

ស្រកបខ្លឹណឌនៈ�របាាល់ជាាតិ�កិ�ងកងវិរឃើស្សនាាតិូច

នៈ�របាាល់កាារពាារស្រពុំ�ដែ�នៈ នៈ�ងនៈ�របាាល់

កាារពាារឃើបតិ�កភណឌ។

១៧២  �ូចមាានៈដែចងកិ�ងមាាស្រតាំា ៦៖ ល់កខខ្លឹណឌនៃនៈ

កាា រ ស្រប � ង ឃើស្រជូើ ស្ស ឃើរើ ស្ស ឃើប កខ ជូ នៈ ឱ្យយ ចូ ល់

ប ឃើស្រមួើ កាា រ ងាា រ កិ� ង ស្រក ប ខ្លឹ ណឌ នៈ � រ បាា ល់

ជាា តិ� នៃនៈ អ �គ ស្សិ ង កាា រ ដ្ឋាាា នៈ នៈ � រ បាា ល់ ជាា តិ� 

អ�គឃើល់ខាាធឺ�កាារដ្ឋាាានៈ អ�គនាាយកដ្ឋាាានៈភ័ស្សី�ភ្ជាារ

នៈ�ងហ�រញ្ញាវិតិិ� អធឺ�កាារក�ចេទូឃើ�ា ស្រកុមួស្រប�ក�ា

នៈ�តិ�បញ្ញាតិំ� បណឌ�តិយស្សភ្ជាានៈ�របាាល់កមួព�ជាា 

អ�គនាាយកដ្ឋាាានៈអតិីស្សញ្ញាាាណកមួី នៈ�ង

អ�គនាាយកដ្ឋាាានៈស្សវិនៈកមួីនៃផទកិ�ង។

១៧៣  ព័ុំតិ៌មាានៈស្រតិូវិបាានៈផីល់់ជូូនៈ INTERPOL កិ�ង

ស្រកបខ្លឹណឌនៃនៈកាារស្ស�ក�ាឃើនៈះ។ INTERPOL 

2020.

១៧៤  Lao People’s Democratic Republic, 

Edict of the President of the Lao 

People’s Democratic Republic on 

the Promulgation of the Law on the 

People’s Public Security Forces 

(amended), No. 112/SP, 2017.

១៧៥  ឃើយាាងតាំាមួបទស្សមាាាស្សន៍ៈជាាមួួយមួន្ត្រីនីៈ�ស្រស្ស�ៗមួក

ពុំ�សាាធ្នាារណរ�ឋស្របជាាធឺ�បឃើតិយយស្របជាាមាានៈ�តិ

ឡាាវិស្សស្រមាាប់កាារស្រសាាវិស្រជាាវិឃើនៈះ

១៧៦  Lao People’s Democratic Republic, 

Edict of the President of the Lao 

People’s Democratic Republic on 

the Promulgation of the Law on the 

People’s Public Security Forces 

(amended), No. 112/SP, 2017, Article 

25 (1&2).

១៧៧  Royal Malaysian Police 2018.

១៧៨  UNODC, communication with 

Myanmar office, 2019.

១៧៩  Ibid.

១៨០  ល់កខខ្លឹណឌកមួពស្ស់ ស្រតិូវិបាានៈដែកដែស្រប មួក ៥’២” 

(១៥៧ស្សមួ) ឃើដ្ឋាាយឃើយាាងតាំាមួ The 

Irrawaddy  2018។

១៨១  Selth 2015.

១៨២  ជាា ពុំ័ ត៌ិ មាា នៈ ទ ទួ ល់ បាា នៈ កិ� ង ឃើពុំ ល់ ស្ស មាាា ស្ស

ឃើ�ាកិ�ងស្រកបខ្លឹណឌនៃនៈកាារស្ស�ក�ាសី្ស�ពុំ� ស្រស្សី�កិ�ង

វិិ ស្ស័ យ អ នៈុ វិ តិី ច�ា ប់ ឃើ�ា កិ� ង តិ� ប នៈ់ អាា សាាា នៈ 

ឆាំាា�២០២០ ។

១៨៣  ព័ុំតិ៌មាានៈទាំាក់ទងនៈ�ងមួន្ត្រីនីៈ�ឋាានៈៈចាាប់ពុំ�ស្សិងកាារ

ឃើ�ើង ស្សូមួឃើមួើល់ Royal Thai Police. 2020.

១៨៤  Ministry of Public Security of the 

Socialist Republic of Viet Nam 2016. 

១៨៥  Law on People’s Police. Law number: 

37/2018/QH14. Socialist Republic of 

Viet Nam. Luật Công an nhân dân. 
Luật số: 37/2018/QH14. Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

(Vietnamese)

១៨៦  World Economic Forum 2020.



125

ស្រ្តី �ី� នៅ� ៅក្នុុ � ង វិិ �័យអនុុ វិត្តី ច្បាា ៅ ប់់ នៅ� ៅក្នុុ � ងត្តំ ប់នុ់អា ៅស៊ាា ៅ នុ



126



127




