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ករចូលរួមរបស់បុរស គឺជគន្លះឹ េដើមបទីទួលបនេជគជ័យេលើ 
សមភពេយនឌ័រ កនងុ្របេទសកមពជុ 

ភនេំពញ ៃថងទ០ី៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១៖  េដើមបេីលើកកមពស់ករផ រភជ ប ់នងិករចូលរមួរបស់បុរសកនុងករេធ្វើឲយមនករយល់ដឹងអំពី
សមភពេយនឌរ័កនុង្របេទសកមពុជ េ កជំទវ សីុ េដហ្វនី រដ្ឋេលខធកិរ ្រកសួងកិចចករនរបីនេធ្វើជអធិបតី កនុងករេបើក

យុទធនករផ ព្វផ យ បុរសល្អ ជលកខណៈថន កជ់តិៃថងេនះ។ ពិធីេបើកេនះេធ្វើេឡើងដំេណើ រគន េទនឹងយុទធនករ១៦ៃថង ែដលជ

្រពឹត្តកិរណ៍អន្តរជតិមនេគលបំណងបញចប់ ល់ទ្រមងហិ់ង េលើ្រស្តី។ 

យុទធនករ«បុរសល្អ»គឺជគំនតិផ្ដួចេផ្ដើមៃនករផ ព្វផ យអបរ់ថំន កជ់តិ ែដលមនទិសេ េផ្ដ តសំខនេ់លើបុរស នងិេកមង្របុស

េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ទិសេ ្ល ករបស់យុទធនករេនះគឺ «បុរសល្អផ្ដល់តៃម្លឱយ្រស្តី»។ យុទធនករ«បុរសល្អ» េផ្ត តជជបឋម 

េលើករទប់ ក ត ់  ឬបញឈបហិ់ង មុនេពលអំេពើេនះេកើតេឡើង។ េគលេ សំខនរ់បស់យុទធនករេនះគឺលបប់ំបតហិ់ង េលើ
្រស្តី និងេកមង្រសីកនុង្របេទសកមពុជ មរយៈករេលើកកមពស់េ យមនករ្រប្រពឹត្ត្ិរបកបេ យសមភពេយនឌរ័កនុងចំេ ម

បុរសទងំ យ។ 

“សមភពេយនឌរ័កនុង្របេទសកមពុជមនិ ចេកើតមនេទបនេនះេទ ្របសិនជមនិមនករចូលរមួរបស់បុរស។” េនះជ

្រប សនរ៍បស់េ កជំទវ សីុ េដហ្វីន េហើយេ កជំទវបនរលឹំកេឡើងថ៖ “េបើេទះជមនភស្តុ ងបញជ កថ់ ករយល់ដឹង

អំពីសមភពេយនឌរ័ នងិសិទធ្រស្តីបនេកើនេឡើងេហើយកេ៏ យ កប៏៉ុែន្តបុរស និង្រស្តីេនែតមនករែខ្វងគំនិតគន ជុំវញិបញ្ហ ទងំ

េនះ។” េ កជំទវបនបញជ កថ់  គឺជ ទិភពស្រមប់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដើមបេី ះ្រ យ បញ្ហ ឫសគល់ៃនករបងក

ហិង េលើ្រស្តី។ េ កជំទវ សីុ េដហ្វនី បនសងកតធ់ងនចំ់េពះ រៈសំខន ់ ៃនយុទធនករ «បុរសល្អ» ថជកររមួចំែណកកនុង

ករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នយុ៍ទធ ្រស្តជតិ(២០០៩-២០១៣) និងែផនករនររីតនៈរយៈេពល៣ឆន រំបស់្រកសួងកិចចករនរ។ី 

េ កជំទវបនមន្រប សនប៍ន្តថយុទធនករ «បុរសល្អ» ចេដើរតួយ៉ងសំខនក់នុងករេធ្វើឲយេជគជយ័ ដល់េគលេ ទីបី 

ៃនេគលេ អភវិឌ នស៍ហស វត កមពុជ កនុងករេលើកកមពស់សមភពេយនឌរ័ និងករផ្ដល់អំ ចដល់្រស្តី។ 

យុទធនករផ ព្វផ យ«បុរសល្អ» ្រតូវបនេបើកេឡើងជមយួនឹង េស៊រៃីនសពតផ ព្វផ យ ម ទូរទស ន ៍ វទិយុ និងផទ ងំប៉ុសទ័រអបរ់ ំ

នន េដើមបផី រភជ បទ់ស និកជនអនក ម ន មរយៈសំណួរថ «េតើអនកដឹងេទថ េហតុអ្វីខញុ ំជបុរសល្អ?»។ ទសិេ ្ល ករបស់

យុទធនករ ែដល្រតូវបនបង្ហ ញេឡើងេ យម្រន្តី របស់្រកសួងកិចចករនរនីៃថងេនះ គ ឺ«បុរសល្អផ្ដល់តៃម្លឱយ្រស្តី»។ 

«យុទធនករេនះមនករចូលរមួពី អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជៃដគូ ជង ១៥ ែដលរមួមនអងគករកនុង្រសុក និងអន្តរជតិ និង

បនចូលរមួកនុងករគ្ំរទ្រកសួងកិចចករនរកីនុងករបេងកើតយុទធនករេនះេឡើង។ េ យមនៃដគូ នងិករគ្ំរទដរ៏ងឹម ំកនុងយុទធន

ករេនះេយើងទងំអស់គន ចចបេ់ផ្ដើមយុគសមយ័ថមីមយួ ែដលកនុងេនះពកយថសមភពេយនឌរ័ នឹងក្ល យជករពិត។” េនះជ

្រប សន ៍របស់ កញញ  ម៉រ  ហគូទេរស  េភ្រដូ  អនកតំ ង្របច្ំរបេទសរបស់ អងគករសន្តិភព និងអភវិឌ នេ៍  កត ់
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ថ PYD ែដលជអងគកររបស់្របេទសេអសប៉ញមនជំនញខងេយនឌរ័ នងិករបេងកើនអំ ច្រស្ដី ែដលគ្ំរទ្រកសួងកិចចករ

នរកីនុងករស្រមបស្រមួលយុទធនករ។ 

េ ក ហ័ន ពិ  អនកស្រមបស្រមួលទូេទេនកនុង្របេទសកមពុជរបស់ទីភន កង់រេអសប៉ញស្រមបក់រអភវិឌ អន្តរជតិ 

(AECID) ែដលជមច ស់ជំនួយដធំ៏របស់យុទធនករេនះបនមន្រប សន៍ ងំនមេ យ ្រកុមមច ស់ជំនយួននថ៖ “យុទធន

ករបុរសល្អ េនះ ផ្ដល់ជសកខីភពថ ្រកសួងកិចចករនរ ី ជមយួនឹងករគ្ំរទរបស់ សងគមសីុវលិ និងៃដគូអភវិឌ ន ៍ កអ់ស់

កម្ល ងំកយចិត្ត េដើមបេី ះ្រ យ ឫសគល់ៃនករបងកេ យមនអំេពើ េលើ្រស្ដី និងេដើមបេី យមនករែកែ្របបទ ្ឋ នសងគម"។ 

េ្រកពីAECID យុទធនករ«បុរសល្អ» ទទួលបនជំនួយពី ទីភន កង់រ ល្លឺមង៉ស់្រមបកិ់ចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ (GIZ) មូល

និធិសហ្របជជតិេដើមប្ីរបជជន(UNFPA) និងៃដគូេដើមបកីរពរ(P4P) ែដលេធ្វើករេដើមបបីេញច សអំេពើហិង ទកទ់ងនឹងេយ

នឌរ័  ែដលទទលួបនករគ្ំរទេ យ អងគករ UNDP UNFPA UN-Women និង UNV និងែដលជកមមវធិីរមួគន ស្រមបតំ់បន់

សីុប៉សីុហ្វិច។ 

កមមវធិីេនះបនបញចបជ់មយួនឹងករថតរូបជំុគន  ជមយួនឹង េ កជំទវ សីុ េដហ្វីន េ យអមជមយួនឹងតួអងគទងំ យ ែដល

បនសែម្ដងកនុង សពតវេីដអូបុរសល្អ។ កំឡុងេពលថតរូបេនះផងែដរ អនកចូលរមួទងំអស់នឹងេធ្វើ្រ ប់ មសញញ របស់យុទធនករ 

េ យេលើកៃដជរូបសញញ អក រV  ែដលសញញ េនះគឺជសញញ គ្ំរទដល់គំនតិផ្ដួចេផ្ដើម«បុរសល្អ»។ 

មនុស ្របមណ ១៥០នករ់មួទងំម្រន្តី របស់្រកសួងកិចចករនរេីនក្រមតិ ថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ តំ ងមកពី្រកសួង

មយួចំននួ ភន កង់រ អងគករសងគមសីុវលិ នងិៃដគូអភវិឌ នេ៍ផ ងៗេទៀត បនចូលរមួកនុងករ កឲ់យេបើកយុទធនករបុរសល្អេន

កនុងស ្ឋ គរ ៉ ហ្វល់ ឡឺរ ៉ូយ៉ល ។ 

# # # 

ស្រមបព់ត័មនបែនថម សូមទនំកទ់នំង៖ 
 

េ ក្រសី េខៀវ សិរវីុឌឈ  អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នអភវិឌ នស៍ងគម  

្រកសួងកិចចករនរ ី

Tel: 012 836 031 ksvuthea@gmail.com 
 

េ ក ្វ ្រប៊សី ឡូេរនទីន ្របធនែផនកទំនកទ់ំនង 

អងគករ PyD 

Tel: 012 804 654 fabrice.jcc@pazydesarrollo.org 
 

*** េសចក្ដី្របកសពត័ម៌ន *** 


