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សនុទរកថ 
េ កជំទវរដ្ឋេលខធិករ  

សុ ីេដហ្វនី 
ពិធីេបើកយទុធនករផ ព្វផ យទប់ ក ត់អំេពើហងិ េលើ្រស្ដ ី

េ្រកម្របធនបទ បុរសល្អ 
ៃថងសុ្រក ទ៩ី ែខធន ូឆន ២ំ០១១ 

េនស ្ឋ គរ ៉ ហ្វល់ ឡឺរ ៉ូយ៉ល់ ទី្រកងុភនេំពញ 

ឯកឧត្តមេ កជំទវ េ ក េ ក្រសីអនកនងកញញ  នងិេភញ វកិតិ្តយសជទីេគរព! 

នងខញុមំនកិតិ្តយស នងិក្តីរកី យៃ្រកែលងនៃថងេនះែដលនងខញុ ំមនវត្តមនេនកនុងករេបើក
យុទធនករ«បុរសល្អ»។ នងខញុ ំសូមអរគុណកនុងករផ្តល់ឱកសឲយនងខញុបំនមកទីេនះេដើមបែីថ្លង
សុនទរកថ ្រពមទងំបន្តផ ព្វផ យ រៃនករបញចប់ ល់ទ្រមង ់ហិង េលើ្រស្តី ដូចែដល្រកសួងរបស់
នងខញុបំនេផ្ត តយ៉ងសំខនក់នុងរយៈេពល២សប្ត ហ៍ចុងេ្រកយេនះេនកនុង្រកបខណ័្ឌ យុទធនករ
១៦ៃថង។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសៃនពិធីេបើកយុទធនករទប់ ក តអ់េំពើហិង េលើ្រស្ដីនេពលេនះ ខញុ ំសូមែថ្លង
អណំរគុណចំេពះ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដ ី
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនផ្ដល់ឱកសេ យ្រស្ដី េលើកកមពស់សិទធ្រស្ដី 
េធ្វើយ៉ង ជួយ ្រស្ដី េ យចកផុ់ត ពី ល់ទ្រមង ់ ៃនករេរ ើសេអើង អំេពើហិង  និងករេកង្របវញ័ច
្រគបរូ់បភព ។ 

នេពលេនះ នងខញុសូំមែណនអំំពី្របធនបទ េហើយអនកចូលរូមមយួចំនួន្របែហលជគិតថជេរឿង
ចែម្លកែដលនងខញុជំរដ្ឋេលខ ធិករ្រកសួងកិចចករនរ ីែតនងខញុ ំែបរជនិយយអពំីបញ្ហ ទកទ់ងនឹង 
បុរស! ែតេទះជយ៉ង កេ៏ យ នងខញុ ំចងច់ង្អុលបង្ហ ញ នងិេធ្វើេ យ្របកដថ
សមភពេយនឌរ័េនកនុង្របេទសកមពុជមនិ ចេកើតេឡើងេទបនេនះេទ្របសិនជមនិមនករ
ចូលរមួរបស់បុរស។ 

ជតបូំង ្របសិនជបុរសជែផនកែដលនឲំយមនបញ្ហ  ពកួេគគួរែតជែផនកៃនដំេ ះ្រ យ។ 
ដូចេនះករែកែ្រប កបបកិរយិនិងករ្រប្រពឹត្តិរបស់បុរស មរយៈករេលើកទឹកចិត្ត េ យពួកេគ
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ែកែ្រប ខ្លួនជបុរស ែដលេគរព សិទធ្រស្ដី និង េលើបេងកើនេ យមនសមភពេយនឌរ័  ែដលធតុ
សកមមមយួស្រមប ់ករផ្ល ស់ប្ដូរ គឺជគន្លឹះកនុងករកតប់នថយហិង េលើ្រស្តី។ 

ទីពរី បុរស ចផ្ល ស់ប្តូរបុរសដៃ៏ទេផ ងេទៀតបន៖ េនកនុងបរបិទេផ ងៗគន  បុរស្រតូវែតស្រមបខ់្លួន
ទទួលយកឥរយិបទវជិជមនដូចេនះពកួេគនឹងក្ល យជគំរូរបស់បងប្អូនៗ មតិ្តភកិ្ត មតិ្តរមួករងរនិង
េកមងជំននេ់្រកយៗេទៀត។ ពួកេគ ចចូលរមួចំែណក េដើមបជីំនះ ទំនកទ់នំងអំ ច ែដលជ
ទំេនៀមទម្ល បបុ់រស ្រតួត្រ េលើ្រស្ដី។  

ជងចុងេ្រកយ បញ្ហ េយនឌរ័គឺជក្តីបរមមណ៍របស់មនុស ល់គន ៖ បុរសគួរែតចូលរមួឲយបន
ខ្ល ងំក្ល កនុងករពភិក  នងិេធ្វើឲយេចញជករ្របតបិត្តិេទកនុងប ្ត ញករងររបស់ពកួេគ ដូចេនះ
សងគម ចនឹង្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេទរកសមភពេយនឌរ័។ 

មរយៈេហតុផលទងំេនះ  មនភពចបស់ ស់ ស់ថយុទធនករ«បុរសល្អ»នឹង
េ ះ្រ យក ្ត ននែដលនឲំយមនហិង េលើ្រស្តីជ្រទង្រទយឯកជន និង ធរណៈ ្រពមទងំ
េលើកកមពស់តនួទី េយនឌរ័វជិជមនស្រមបទ់ស និកជនែដលមនវយ័េកមងនិងវយ័ក ្ត ល។ 

នងខញុមំនក្តីរកី យែដលេនេ្រកមករដឹកនរំបស់្រកសួងកិចចករនរ ី ្រកុមអងគករជតនិិងអន្តរជតិ
ែដល្រតូវបនស្រមបស្រមួលេ យអងគករអន្តរជតិរបស់្របេទសេអសប៉ញ េឈម ះថ សន្តិភពនិង
អភវិឌ ន(៍PyD) បនទទលួភពេជគជយ័កនុងករ្របឹងែ្របងេធ្វើឲយយុទធនករ«បុរសល្អ»េនះេកើតមន
េឡើង។ 

កនុងនមជជតិ សនម៍យួ កនុងនមជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងនមជបុគគលមយួរូប េយើង
្រតូវែតជែជកគន េដើមបរីកេ យេឃើញនូវ េដើមេហតុែដលនឲំយមនហិង េលើ្រស្តី េធ្វើករកំណតប់ញ្ហ  
និង បេញច សនូវ ល់ទ្រមងៃ់នអេំពើហិង ននែដលនឹង ចេកើតមនេឡើងេនេពលខងមុខ។ 
នងខញុចំងជំ់រុញេ យអនកទងំអស់គន  ជួយ ផ ព្វផ យ រនន របស់យុទធនករ បុរសល្អ េទកន់
្រគបប់ ្ត ញករងររបស់ខ្លួន មនិថអនកជអនកតំ ង្រកសួង ឬតំ ងសងគមសីុវលិេនះេទ។ 

យុទធនករ "បុរសល្អ" ចជករចូលរមួចំែណក កនុងករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តថន កជ់តិរយៈេពល៥ឆន  ំ
(២០០៩ – 2013) និងែផនករណ៍សកមមភពជតិ ស្ដីពីអំេពើហិង េលើ្រស្ដី ៃន្រកសួងកិចចករនរ ី។ 
យុទធករបុរសល្អ ចេដើរតួនទីយ៉ងសំខន ់ េដើមបទីទួលបនេជគជយ័ េលើេគលេ ទីបី ៃន
េគលេ អភវិឌ នស៍ហស វត  េដើមបេីលើកតេមកើងេ យមនសមភពេយនឌរ័ នងិបេងកើនអំ ច
្រស្ដី ។ 
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ងនមឲយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង្រកសួងកិចចករនរ ី នងខញុ ំសូមេឆ្ល តយកឱកសេនះេដើមបែីថ្លង 
អណំរគុណចំេពះៃដគូរទងំអស់ែដលបនគ្ំរទេយើងខញុ ំ កនុងករបេងកើតយុទធនករេនះេឡើង ្រពម 
ទងំអនកែដលបន្តអនុវត្តកមមវធិេីនះ ជពេិសសសមសភពអនកែដលេគៀងគរចលនសងគមជុំវញិ
គំនតិផ្តួចេផ្តើមៃនករផ ព្វផ យេនះ ។  នងខញុ ំសូមជូននូវករេកតសរេសើរជពេិសសដល់អងគករ
PYD ែដលបនេដើរតួរយ៉ងសំខនក់នុងករស្រមបស្រមួលយុទធនករេនះ មរយៈករេធ្វើករយ៉ង
ជិតសនិតជមយួ្រកសួងកិចចករនរ។ី ករចូលរមួសហករពីប ្ត អងគករជតិនិងអន្តរជតិជេ្រចើន
គឺជក ្ត េលើកទឹកចតិ្តយ៉ងល្អចំេពះយុទធនករេនះ ជពិេសស មរយៈករចូលរមួរបស់មជឈ
មណ្ឌ លកមពុជ  េដើមបជីយួ ្រស្តីមនវបិត្ត ិ (CWCC) អងគករែឃរអន្តរជតិ Care  អងគករកុមរ និង
អភវិឌ ន(៍E&D), អងគករសុខភព្រគួ រអន្ដរជត ិ(FHI), អងគករេយនឌរ័ និងអភវិឌ នេ៍ដើមបកីមពុជ 
(GADC), វទិយ ថ នេបើកទូ យ, ៃដគូរេដើមបកីរពរ(P4P), សមគមអភវិឌ នសុ៍ខភព
្របជជន(PHD) and អងគករសុខភពផ្លូវចិត្តគម ន្រពំែដន(PSF-ONGD), សមគមភូមភិគ 
ស្រមបក់រអភវិឌ ន ៍ នងិ មគគីភព(ASAD), អងគករ ្វ រពន្លឺសិលបៈ(PPS), េស សងគមកិចច
កមពុជ(SSC)។ 

ជចុងេ្រកយ នងខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណដល់មច ស់ជំនួយជពិេសសទីភន ក់ងរេអសប៉ញស្រមប់
កិចចសហ្របតិបត្តិករ អភិវឌ ន៍អន្តរជតិ(AECID) ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករ ល្លឺម៉ង់  (GIZ) 
មូលនិធិសហ្របជជតិេដើមបី្របជជន (UNFPA) and ៃដគូេដើមបីករពរ (P4P) ចំេពះករគ្ំរទ 
កែ់តង នងិអនុវត្តយុទធនករេនះេឡើង។ 

នងខញុសូំមែថ្លងនូវករេកតសរេសើរចំេពះអនកចូលរមួេនៃថងេនះ អនកទងំអស់គន បនេដើរតួយ៉ង 
សំខនក់នុងករទប់ ក តហ់ិង េលើ្រស្តី។  

នងខញុសូំមជូនពរដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីអនកនងកញញ ទងំអស់សូមជួប
ពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈកំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ 

មរយៈេនះ នងខញុ ំសូម ្វ គមនគ៍ំនតិផ្ដួចេផ្ដើមៃនករផ ព្វផ យយុទធនករ បុរសល្អ េហើយនងខញុ ំ
សូម្របកសជឱ រកិថយុទធនករផ ព្វផ យបុរសល្អចបេ់ផ្ដើមេបើកជផ្លូវករ ពីេពលេនះតេទ។ 

អរគុណស្រមបក់រយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប!់ 
 


