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ស្រ្តីេ�ីនៅក្នុុ�ងសីហគមនិ៍ក្រីេីក្រីេស្រ្តីេ�ីនៅក្នុុ�ងសីហគមនិ៍ក្រីេីក្រីេ
បណ្តាាេញសីងគម និិងការគ�រាមក្នុ�ហែេងបណ្តាាេញសីងគម និិងការគ�រាមក្នុ�ហែេង



      អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ ត (STT) ត្រូតូវបានបត្នោង្គើ�តក្នុោ�ង្គឆ្នាំោ �២០០៥  និង្គត្រូតូវបានចុះ��បញី្ជី�ជាអង្គគការមនិមែមនរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុោ�ង្គត្រូសុក្នុ 
ជួួយគាំ�ត្រូ�ដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញត្នោ�ឆ្នាំោ �២០០៦។ អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ តចាបត់្នោ�ើ�មជាអង្គគការមនិមែមនរដ្ឋាា ភិបិាល
ក្នុោ�ង្គត្រូសកុ្នុមែដលត្នោ�ើ តត្នោល�ការជួួយត្នោល�ក្នុក្នុមពស់មែ�ោក្នុបត្នោចុះេក្នុត្នោ�សដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ នងិ្គបន្ទាា បម់ក្នុលូតលាស់ខ្លួួួន ត្នោដ្ឋាយ�លិតជាមែ�ន��
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ ការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវ និង្គការតសូូមតិ ត្នោដ�មី�សត្នោត្រូមចុះត្នោគាំលត្នោ�របស់ខ្លួួួនក្នុោ�ង្គការជួួយដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ និង្គងាយ
រង្គត្នោត្រូគាំ�ឱ្យយ��ួលបានសិ�ិិដ�ធ្លីួ� និង្គសិ�ិិល�ត្នោ�ឋាន។

សត្រូមាប�់ត័ម៌ានបមែនែម សូមទាក្នុ�់ង្គ៖សត្រូមាប�់ត័ម៌ានបមែនែម សូមទាក្នុ�់ង្គ៖
�ូរស័�ាត្នោលខ្លួ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤

អ��មែមែល៖ info@teangtnaut.org 
ត្នោគហ���រ័៖ www.teangtnaut.org 

ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖ https://www.facebook.com/sttcambodia

ធ្លីេ��រ័៖ https://twitter.com/STTCambodia
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          ការសិក្នុាត្នោន�  ត្នោធ្លីេ�ត្នោឡុ�ង្គក្នុោ�ង្គត្នោគាំលប�ណ៌ង្គត្នោ�េង្គយល់អ���ប��ិត្នោ�ធ្លីនក៍្នុោ�ង្គការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ប�ើ ញ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គសង្គគម
ដូចុះជា ត្នោហេសបូ�ក្នុ (Facebook), វ ែតម់ែអបូ (WhatsApp) និង្គ ត្នោតត្នោឡុត្រូកាម (Telegram ) ជាត្នោដ�ម របស់ស្ត្រីសើ�មែដលរស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គ
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ ត្នោដ�មី�បត្នោត្រូម�ដល់ការងារ និង្គ�លត្រូបត្នោ�ជួនត៍្នោ�េង្គៗត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនម៍ែដល�ួក្នុត្នោគបាននឹង្គក្នុ���ង្គរស់ត្នោ� 
ជា�ិត្នោសសត្នោ�ក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លដៃនការរ �ក្នុរាលដ្ឋាលដៃនជួមឺ�កូ្នុវ �ដ-១៩ត្នោន�។  
   របាយការណ៍៌ការ�ិត និង្គតួត្នោលខ្លួត្នោន� ត្នោ�ើ តត្នោល�ការសិក្នុាត្នោ�េង្គយល់��ស្ត្រីសើ�មែដលជាសក្នុមមជួន ឬជាអោក្នុត��ង្គ
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុរបស់ខ្លួួួន និង្គប��ិត្នោ�ធ្លីនក៍្នុោ�ង្គការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ប�ើ ញ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គសង្គគមត្នោដ�មី� ត្នោធ្លីេ�ការតសូូមតិ �មដ្ឋាន 
និង្គមែចុះក្នុចាយ�ត័ម៌ាន ត្រូគបត់្រូគង្គត្រូបភិ��ិនោនយ័ ស��ជួ�នួយត្នោ�េង្គៗក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លបិ�ខ្លួាប ់ និង្គរ �ក្នុរាលដ្ឋាលដៃនជួមឺ�កូ្នុវ �ដ-១៩ 
និង្គមែចុះក្នុរ �មែលក្នុ�ត័ម៌ានអ���បញ្ញាា ត្រូប�មត្នោ�េង្គៗដូចុះជា បញ្ញាា ដ�ធ្លីួ� ការទាមទារបួង្គក់្នុមមសិ�ិិ ត្នោហដ្ឋាា រចុះន្ទាសមពន័ិ ត្នោត្រូគឿង្គត្នោញៀន 
និង្គការរ �ត្នោលាភិប�ពានន្ទាន្ទា មែដលត្នោក្នុ�តមានត្នោឡុ�ង្គត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនរ៍បស់�ួក្នុគាំតដ់ល់�ធារណ៌ជួន�ូត្នោ�។ ល�ិ�លដៃន
របាយការណ៍៌ត្នោន�បងាា ញ��ការរក្នុត្នោ��ញមយួចុះ�នួនដូចុះជា៖

១. សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម

១

• ការ��ួលបានជួ�នួយ��អង្គគការដៃដគូ សប �ីរសជួនន្ទាន្ទាក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លបិ�ខ្លួាប ់ និង្គដ�ត្នោ��ត្រូ�យបញ្ញាា ក្នុោ�ង្គ
សហគមន។៍ 

• សិ�ិិ និង្គត្នោសរ �ភា�ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេញមតិត្រូតូវបានរតឹតីតិ ត្នោដ្ឋាយការការប�ភិតិប�ភិយ័ និង្គគ�រាមក្នុ�មែហង្គ��ស��ក្នុ់
អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន។   

• មានការភិយ័ខួ្លាចុះមនិហូ៊ាន ឬថយចុះ��នូវឆនា� ក្នុោ�ង្គការត្នោធ្លីេ�ការតសូូមតិ និង្គបត្នោងាា ���បញ្ញាា ត្រូប�មរបស់សហគមន។៍   
ត្នោដ្ឋាយក្នុើ�បារមភថានឹង្គមានការ�យ� និង្គរ �ខ្លាន��ស��ក្នុអ់ាជាា ធ្លីរក្នុោ�ង្គមូលដ្ឋាា នរបស់�ួក្នុគាំត។់

• មានការញ� �ញង្គ ់ លាប�ណ៌៌នត្នោ�បាយ និង្គការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គក្នុោ�ង្គការ�ើល់ត្នោសវា�ធារណ៌���ស��ក្នុអ់ាជាា ធ្លីរ
មូលដ្ឋាា ន។



 ការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវត្នោន� ត្នោធ្លីេ�ត្នោឡុ�ង្គ�មរយ�ការសមាភ សជាមយួ ស្ត្រីសើ�៦ន្ទាក្នុ ់ មែដលជាស្ត្រីសើ�ត្នោម�ា� ជាអោក្នុសម័ត្រូគចិុះតើ
អោក្នុត��ង្គសហគមន ៍ ត្រូបធានសហគមន ៍ និង្គជាអន�ត្រូបធានសហគមន ៍ មែដលខ្លួួួនបាននិង្គក្នុ���ង្គរស់ត្នោ�។ ការសមាភ ស
ត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោឡុ�ង្គ�មរយ�ត្រូប�ន័ិ�ូរស័�ា។ ការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវ មែដលបងាា ញត្នោ�ក្នុោ�ង្គរបាយការណ៍៌ត្នោន�ត្នោធ្លីេ�ត្នោឡុ�ង្គត្នោ�ក្នុោ�ង្គ
សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុចុះ�នួន៦ មែដលសែិតត្នោ�ក្នុោ�ង្គខ្លួណ៌ឌ ចុះ�នួន៤ ត្នោ�រាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ មែដលក្នុោ�ង្គត្នោន្ទា�មានខ្លួណ៌ឌ មានជួយ័ ខ្លួណ៌ឌ ឬសេ�មែក្នុវ 
ខ្លួណ៌ឌ មែសនស�ខ្លួ និង្គខ្លួណ៌ឌ ចុះារអ�ត្នោ� និង្គត្នោធ្លីេ�ត្នោឡុ�ង្គត្នោ�មែខ្លួ ឧសភា ឆ្នាំោ �២០២២។ ការត្រូ�វត្រូជាវមានលក្នុខណ៌�គ�ណ៌ភា� 
ត្នោហ�យស�ណួ៌រមែដលត្នោត្រូប�ក្នុោ�ង្គដ�ត្នោណ៌� រការសមាភ សគ�ស�ណួ៌រត្នោប�ក្នុ។ ការសមាភ សន�មយួៗមាន រយ�ត្នោ�ល ចុះត្នោនួ្ទា���២០-៣០ន្ទា�� 
មែដលត្រូក្នុុមអោក្នុត្រូ�វត្រូជាវបានថតការសនាន្ទាជាស�ត្នោឡុង្គ រចួុះត្នោធ្លីេ�ការក្នុតត់្រូ�កិ្នុចុះេសមាភ សទា�ង្គអស់ជាលាយល័ក្នុខអក្នុេរ។ ត្រូក្នុុម
អោក្នុត្រូ�វត្រូជាវត្នោធ្លីេ�ការ�នយល់ត្រូបធានប� ដៃនការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវ និង្គ��ួលបានការយល់ត្រូ�មត្នោដ្ឋាយ�ា ល់មាត ់��អោក្នុចូុះលរមួ
ក្នុោ�ង្គប�សមាភ ស ម�ននឹង្គត្នោធ្លីេ�ការសមាភ ស និង្គថតសត្នោមួង្គន�មយួៗ។ ត្រូក្នុុមអោក្នុសមាភ សក្នុប៏ានជូួន�ត័ម៌ានជាម�នដល់អោក្នុ
មែដលត្រូតូវបានសមាភ ស អ���ការត្នោបា���មព�ាយខ្លួួឹម�រដៃនកិ្នុចុះេសមាភ ស។ អតើសញ្ញាា ណ៌ និង្គត្នោ�ម �សហគមនរ៍បស់
ស្ត្រីសើ�មែដលបាន�ើល់ក្នុិចុះេសមាភ សសត្រូមាបរ់បាយការណ៍៌ត្នោន�នឹង្គមនិត្រូតូវបានបត្នោញ្ជីេញជា�ធារណ៌�ត្នោ�។ ល�ិ�លដៃនការ
សិក្នុាត្នោន�មនិ ត��ង្គឱ្យយសែិតិដៃនប��ិត្នោ�ធ្លីន ៍�លវបិាក្នុ និង្គបញ្ញាា ត្រូប�មមែដលស្ត្រីសើ�រស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុទា�ង្គអស់ 
បាននិង្គក្នុ���ង្គជួួបត្រូប��ត្នោន្ទា�ត្នោ� បែ�មែនើត្នោដ�មី�ត្នោល�ក្នុយក្នុនូវបញ្ញាា  មែដលស្ត្រីសើ�រស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុមយួចុះ�នួនត្នោ�រាជួធាន�
ភិោ�ត្នោ�ញបាន និង្គក្នុ���ង្គជួួបត្រូប��ជាក្នុម់ែសើង្គ។  
 ការត្រូ�វត្រូជាវន្ទាត្នោ�លអន្ទាគតត្រូតូវមែតត្នោធ្លីេ�ត្នោឡុ�ង្គ ត្នោដ�មី�ត្នោ�េង្គយល់��វ�ិលភា�ដៃនបញ្ញាា មែដលស្ត្រីសើ�ដដៃ�ត្នោ�ៀតបាន
និង្គក្នុ���ង្គត្រូប�មទាក្នុ�់ង្គនឹង្គការតសូូ និង្គបត្នោញ្ជីេញមតិរបស់ខ្លួួួនត្នោ�ត្នោល�ប�ើ ញ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គសង្គគមត្នោ�ត្រូបត្នោ�សក្នុមព�ជា។

២

២. សេ�លបំំណង និិងវិិធី�សាស្រ្ត�ី



៣

៣. ចាបំ់ជាតិិ និិងក្តីតិកិា�ញ្ញាា អនិីរជាតិិ �ី�ពី��ទិ្ធិិិ និិងសេ�រ �ភាពីក្តីុ�ងការបំសេ�េញមតិ ិ 

ចុះាបជ់ាតិចុះាបជ់ាតិ

រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា  មាត្រូ� ៤១.រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា  មាត្រូ� ៤១.
       ត្រូបជា�លរដាមែខ្លួមរ មានត្នោសរ �ភា�ខ្លាង្គការបត្នោញ្ជីេញមតិ
របស់ខ្លួួួន ត្នោសរ �ភា�ខ្លាង្គ�រ�ត័ម៌ាន ត្នោសរ �ភា�ខ្លាង្គការ
ត្នោបា���មព�ាយ ត្នោសរ �ភា�ខ្លាង្គការត្រូបជួ��។ ជួន�ក្នុត៏្នោដ្ឋាយ
មនិអាចុះត្នោឆួៀតត្នោត្រូប�សិ�ិិត្នោន�ត្នោដ្ឋាយរ �ត្នោលាភិ ន្ទា�ឱ្យយបែ�ពាល់
ដល់ក្នុិតើិយសរបស់អោក្នុដដៃ� ដល់��ត្នោនៀម�មួាបល់អរបស់
សង្គគម ដល់ស�ា បធ់ាោ ប�់ធារណ៌� និង្គដល់សនើិស�ខ្លួ
ជាតិបានត្នោឡុ�យ។ របប�រ�ត័ម៌ាន ត្រូតូវត្នោរៀបចុះ�ត្នោឡុ�ង្គ
ត្នោដ្ឋាយចុះាប១់។

រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា  មាត្រូ� ៣៥.រដាធ្លីមមន�ញ្ជីា  មាត្រូ� ៣៥.
       ត្រូបជា�លរដាមែខ្លួមរទា�ង្គ��រត្នោភិ� មានសិ�ិិចូុះលរមួ�ែ ង្គ
សក្នុមមក្នុោ�ង្គជួ�វភា�នត្នោ�បាយ ត្នោសដាកិ្នុចុះេ សង្គគមកិ្នុចុះេ និង្គ
វបីធ្លីមរ៌បស់ត្រូបត្នោ�សជាតិ។ ត្នោសចុះក្នុា�ត្នោសោ�ទា�ង្គឡាយរបស់
ត្រូបជា�លរដា ត្រូតូវបាន��ួលការ�ិនិតយ និង្គត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យ�ែ ង្គ
ហមតច់ុះត�់�អង្គគការរដា២។

ក្នុតិកាសញ្ញាា អនើរជាតិក្នុតិកាសញ្ញាា អនើរជាតិ

ក្នុតិកាសញ្ញាា អនើរជាតិ សើ���សិ�ិិ�លរដា និង្គសិ�ិិក្នុតិកាសញ្ញាា អនើរជាតិ សើ���សិ�ិិ�លរដា និង្គសិ�ិិ
នត្នោ�បាយ មាត្រូ� ១៩នត្នោ�បាយ មាត្រូ� ១៩    
     ១. ជួនត្រូគបរ់ូបមានសិ�ិិត្រូបកានយ់ក្នុមតិត្នោ�បល់ ត្នោដ្ឋាយ
        គាំម នការត្នោត្រូជួៀតមែត្រូជួក្នុ។
      ២. ជួនត្រូគបរ់ូប មានសិ�ិិត្នោសរ �ភា�ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេញមតិ។ 
   សិ�ិិត្នោន� ត្រូតូវរាបប់ញ្ជីេូ លទា�ង្គត្នោសរ �ភា� ត្រូ�វត្រូជាវ
      �ត័ម៌ាន ��ួល និង្គ�េ�េ�ាយ និង្គគ�និតស�េមែបប
        �ែ ង្គ ត្នោដ្ឋាយមនិគិត��ត្រូ��មែដន ត្នោដ្ឋាយ�ា ល់មាត ់
       សរត្នោសរ ឬត្នោបា���មព�ម�ត្រូមង្គសិ់លី�ក្នុើ� ឬក្នុត៏្នោដ្ឋាយ
        មត្នោធ្លីាបាយ�េ�េ�ាយដដៃ�ត្នោ�ៀតក្នុើ� �មការត្នោត្រូជួ�ត្នោរ �ស
        របស់ខ្លួួួន។
     ៣. ការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់សិ�ិិមែដលមែចុះង្គក្នុោ�ង្គក្នុថាខ្លួណ៌ឌ ២ ដៃន      
        មាត្រូ�ត្នោន�តត្រូមូវឱ្យយមានក្នុរណ៌� យក្នុិចុះេ និង្គការ��ួល
        ខ្លួ�សត្រូតូវ�ិត្នោសស។ ដូត្នោចុះោ� ការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់សិ�ិិត្នោន�អាចុះ
        មានការរតឹតីតិមយួចុះ�នួន មែដលត្រូតូវក្នុ�ណ៌តដ់្ឋាចុះខ់្លាត 
        ត្នោដ្ឋាយចុះាប ់និង្គមែដលចា�បាចុះ៖់
                 (ក្នុ) ត្នោគាំរ�សិ�ិិ និង្គកិ្នុតើិស�ារបស់អោក្នុដដៃ�។
      (ខ្លួ) ការពារសនើិស�ខ្លួជាតិ ស�ើ បធ់ាោ ប់
                  �ធារ�ណ៌ស�ខ្លួភា� ឬស�លធ្លីម�៌ធារណ៌�៣។

១ រដាដមមន�ញ្ជីាក្នុមព�ជា [មាត្រូ� ៤១], ២១ ក្នុញ្ញាា  ១៩៩៣, អាចុះរក្នុ�មរយ�ត្នោគហ���រ័៖ https://www.refworld.org/docid/3ae6b5428.html [accessed 10 July 2022]
២ រដាដមមន�ញ្ជីាក្នុមព�ជា [មាត្រូ� ៣៥], ២១ ក្នុញ្ញាា  ១៩៩៣, អាចុះរក្នុ�មរយ�ត្នោគហ���រ័៖: https://www.refworld.org/docid/3ae6b5428.html [accessed 10 July 2022]  
៣ មហ៊ាសនោិបាតអង្គគការសហត្រូបជាជាតិ, ក្នុតិកាសញ្ញាា អនើរជាតិសើ���សិ�ិិ�លរដា និង្គសិ�ិិនត្នោ�បាយ,១៦ ធ្លីោូ ១៩៦៦, អង្គគការសហត្រូបជាជាតិ, ត្នោលខ្លួ ៩៩៩, មាត្រូ� 
១៩, អាចុះរក្នុ�មរយ�ត្នោគហ���រ័៖ https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html [accessed 10 July 2022]



១. បាន��ួលជួ�នួយ��អង្គគការដៃដគូ និង្គសប �ីរសជួនន្ទាន្ទាក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លបិ�ខ្លួាប ់និង្គការសនា�ើល់១. បាន��ួលជួ�នួយ��អង្គគការដៃដគូ និង្គសប �ីរសជួនន្ទាន្ទាក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លបិ�ខ្លួាប ់និង្គការសនា�ើល់
ដ�ត្នោ��ត្រូ�យដ�ធ្លីួ���អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា នដ�ត្នោ��ត្រូ�យដ�ធ្លីួ���អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន
      ស្ត្រីសើ�២ន្ទាក្នុក់្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោ�មស្ត្រីសើ�ទា�ង្គ៦ន្ទាក្នុ ់បានមានត្រូប�សនថ៍ា�មរយ�ការ�េ�េ�ាយ��បញ្ញាា មែដលសហគមនខ៍្លួួួន
បានជួួបត្រូប�� ក្នុោ�ង្គត្នោ�លមានវបិតើិរ �ក្នុរាលដ្ឋាលដៃនជួមឺ�កូ្នុវ �ដ-១៩ សហគមនរ៍បស់គាំតប់ាន��ួលជាត្នោសីៀង្គអាហ៊ារ និង្គសមាភ រ� 
បរកិាខ រ សត្រូមាប�់ប�់ើ ត ់និង្គបងាើ រការរ �ក្នុរាលដ្ឋាល��ជួមឺ�កូ្នុវ �ដ-១៩ ក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លបិ�ខ្លួាប�់� �លាខ្លួណ៌ឌ  អង្គគការដៃដគូ ក្នុ៏
ដូចុះជាសប �ីរសជួនខ្លាង្គត្នោត្រូ� និង្គត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យ��ន្ទាស់ត្នោ�េង្គៗមែដលត្នោក្នុ�តមានត្នោឡុ�ង្គក្នុោ�ង្គសហគមនរ៍បស់ខ្លួួួន។ ត្នោដ្ឋាយមែឡុក្នុ
ស្ត្រីសើ�មាោ ក្នុក់្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោ�មស្ត្រីសើ�ទា�ង្គ៦ន្ទាក្នុ ់ បានបញី្ញាក្នុថ់ា�មរយ�ការ�េ�េ�ាយ��បញ្ញាា មែដលសហគមនខ៍្លួួួនបានជួួបត្រូប�� 
ជាល�ិ�ល ខ្លាង្គអាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន បានសនាថានឹង្គជួួយត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យបញ្ញាា ដ�ធ្លីួ�របស់សហគមន�៍មល�ិភា�របស់
អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន។

២. សិ�ិិ និង្គត្នោសរ �ភា�ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេ ញមតិត្រូតូវបានរតឹតីតិ ត្នោត្រូកាមការប�ភិតិប�ភិយ័ និង្គគ�រាមក្នុ�មែហង្គ  ២. សិ�ិិ និង្គត្នោសរ �ភា�ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេ ញមតិត្រូតូវបានរតឹតីតិ ត្នោត្រូកាមការប�ភិតិប�ភិយ័ និង្គគ�រាមក្នុ�មែហង្គ   
     ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គអស់មែដល�ើល់ការសមាភ សស��ិមែតមានត្រូប�សនថ៍ា ការមែចុះក្នុចាយ�ត័ម៌ានសើ���បញ្ញាា ត្រូប�មរបស់សហគមន៍
�ួក្នុគាំត ់ ក្នុដូ៏ចុះជាការបត្នោងាា ���សក្នុមមភា�ត្រូបជួ��ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន ៍ ការត្រូបារ�ិ�ិធ្លី�សិ�ិិល�ត្នោ�ឋាន បញ្ញាា ដ�ធ្លីួ�ការទាមទារ
បួង្គក់្នុមមសិ�ិិត្រូសបចុះាប ់បញ្ញាា បរ�ិែ ន និង្គត្នោហដ្ឋាា រចុះន្ទាសមពន័ិ ការ��ួលបានជួ�នួយ��ស��ក្នុអ់ង្គគការសង្គគមស��វលិ និង្គ
សប �ីរសជួនន្ទាន្ទា  ត្រូតូវបានរតឹតីតិ ត្នោដ្ឋាយការ ប�ភិតិប�ភិយ័ និង្គគ�រាមក្នុ�មែហង្គ��ស��ក្នុអ់ាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន។ ការរតឹតីតិ
សិ�ិិត្នោសរ �ភា�ត្នោន�ត្នោធ្លីេ�ត្នោឡុ�ង្គត្នោត្រូកាមរូបភា�ត្នោ�េង្គៗ ដូចុះជាការដ្ឋាក្នុឱ់្យយមានក្នុមួា�ង្គត្នោដ�មី�ឃួ្លាំ�ត្នោម�ល គ�រាមក្នុ�មែហង្គ និង្គន្ទា�ខ្លួួួនត្នោ�
កាន�់���ង្គ�លាសងាើ តត់្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ�ការ�ក្នុសួរ និង្គ�ក្នុ�ិនយ័ជាត្នោដ�ម។

៤.ការរក្តីសេ��ញ�ខំានិ់ៗ

៤

ម�ង្គ ចាន់ម�ង្គ ចាន់
      “ដៃថឺដៃមភជាង្គ មែខ្លួក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០១៨ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន៍
របស់ខ្លួា� �បានត្រូបារ�ិ�ិធ្លី� សិ�ិិល�ត្នោ�ឋាន�ិភិ�ត្នោលាក្នុ ខ្លួា� �
ត្រូតូវបានអាជាា ធ្លីរបានមក្នុអត្នោញី្ជី�ញ និង្គដឹក្នុខ្លួា� �ត្នោ�����ង្គ
ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន�៍ា ល់មែតមើង្គ ត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ�ការ�ក្នុសួរ
អ���ការត្រូបារ�ិ�ិធ្លី�ត្នោន្ទា�របស់ខ្លួា� �។ ត្នោ�ត្នោ�លមែដលខ្លួា� �បាន
ត្នោ�ដល់����ង្គ�លាសងាើ ត ់ អាជាា ធ្លីរទា�ង្គត្នោន្ទា�ស��ិ
មែតជាប�រសបានគ�រាមក្នុ�មែហង្គ និង្គត្នោធ្លីេ�ការត្នោចា�ត្រូបកានខ់្លួា� �
ជាខួ្លា�ង្គក្នុោ�ង្គការត្នោធ្លីេ��ិវាសិ�ិិល�ត្នោ�ឋាន�ិភិ�ត្នោលាក្នុ។ រាល់
សក្នុក្នុមមភា�របស់�ួក្នុគាំត ់ ស��ិមែតសែិតត្នោ�ក្នុោ�ង្គរូបភា�
គ�រាមក្នុ�មែហង្គ ដូចុះជា ការនិ�យមែត្រូសក្នុគ�ហក្នុ។ គាំតម់ែត្រូសក្នុ
ខួ្លា�ង្គៗថា រាល់សក្នុមមភា�មែដលខ្លួា� �បានបត្នោងាា �មនិត្រូតឹមត្រូតូវ
គួរមែតល�បត្នោចាលត្នោ�មែដលគាំត់គិតថាវាជាការត្នោចា�
ត្រូបកានម់ក្នុត្នោល�ខ្លាង្គរាជួរដ្ឋាា ភិបិាល និង្គការ��ត�ជាត្នោដ�ម 
ត្រូ�មទា�ង្គមិនអន�ញ្ញាា តើិឱ្យយខ្លួា� �បនើត្នោធ្លីេ�សក្នុមមភា��មែដល
បែ�ពាល់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល។ �ួក្នុគាំតម់និបាន�នយល់
មែណ៌ន្ទា�ត្នោដ្ឋាយសនើិវធិ្លី� និង្គ�ើល់ដ�ត្នោ��ត្រូ�យសមត្រូសប

ត្នោឡុ�យ ត្រូគបរ់ូបភា�ស��ិមែតជាការរ �ត្នោលាភិសិ�ិ និង្គការ
បែ�ពាល់ដល់សិ�ិិមន�សេ និង្គត្នោសចុះក្នុើ�ដៃថួថោូរជាខួ្លា�ង្គ”។

ម�ង្គ បូម�ង្គ បូ
       “ចុះ�ត្នោពា�ប��ិត្នោ�ធ្លីន ៍ក្នុោ�ង្គការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ប�ើ ញ
�េ�េ�ាយសង្គគម ត្នោប�និ�យរមួត្នោ� មនិមានសក្នុមមភា�
អេ�មែដលអាចុះត្នោត្រូប�ត្រូបាស់បានត្នោ� ត្នោដ្ឋាយ�រត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន៍
របស់ខ្លួា� �មានការរតឹបនើឹង្គខួ្លា�ង្គ (ត្នោល�ការមែចុះក្នុចាយ�ត័ម៌ាន
ក្នុដូ៏ចុះជាការបត្នោងាា �សក្នុមមភា�ត្រូបជួ��ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន ៍កិ្នុចុះេ
ត្រូបជួ��ការសនេ�ល�យជាត្នោដ�ម)។ ខ្លួា� �មនិអាចុះត្នោធ្លីេ�សក្នុមមភា�
�ទា�ង្គអស់ ត្នោ�ក្នុោ�ង្គប�ើ ញសង្គគមត្នោត្រូពា�មែតង្គមែតមាន
ត្នោគ�មដ្ឋានខ្លួា� � (អោក្នុមែដលត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនម៍ែត�ួក្នុគាំតជ់ា
សមាជិួក្នុ���សងាើ ត)់ ខ្លួា� �ដឹង្គថា�ួក្នុគាំត�់មដ្ឋានខ្លួា� �ត្នោដ្ឋាយ�រ  
រាល់ការបត្នោងាា �របស់ខ្លួា� �ត្នោ�ត្នោល�ប�ើ ញសង្គគមមែតង្គមានការ
និ�យ មានការមែណ៌ន្ទា���អាជាា ធ្លីរមនិឱ្យយត្នោធ្លីេ�ត្នោន� មនិ
ឱ្យយត្នោធ្លីេ�ត្នោន្ទា� …” ។ 



៥

ម�ង្គ �ម�ង្គ �
         “...បញ្ញាា ដ�ធ្លីួ�ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន ៍និង្គត្នោហដ្ឋាា រចុះន្ទាសមពន័ិ។ 
ខ្លួា� �បានបត្នោងាា ���សក្នុមមភា�ការងារត្រូបជួ��ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន ៍មែត
ត្នោ�លខ្លួួ�ខ្លួា� �មនិសូវជាបានបត្នោងាា �ត្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោត្រូពា�មានការ
រ �ខ្លាន��អាជាា ធ្លីរត្នោ�ក្នុ។” 

ម�ង្គ ត្រូស�ម�ង្គ ត្រូស�
       “ខ្លួា� �ធួាបប់ានត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ ប�ើ ញសង្គគមត្នោហេសបូ�ក្នុ
របស់ខ្លួា� ��ា ល់ក្នុោ�ង្គការមែចុះក្នុចាយ�ត័ទ៌ាក្នុ�់ង្គនឹង្គការអភិវិឌ្ឍឍ
សហគមន ៍ត្នោដ្ឋាយ�រខ្លួា� �គិតថាវា មនិមែមនបញ្ញាា របស់ត្រូក្នុុម
ត្រូគួ�រ�មយួត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្នោន្ទា�ត្នោ� មែតវាជាបញ្ញាា
សមាជិួក្នុទា�ង្គអស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្នោយ�ង្គមែតមើង្គ ត្នោយ�ង្គត្រូតូវ
ត្នោចុះ��មគគ�គាំោ  មែសេង្គរក្នុដ�ត្នោ��ត្រូ�យ ជាមយួគាំោ ។ ត្នោត្រូកាយ
មក្នុក្នុម៏ានការ�ក្នុសួរ (ត្នោហត�អេ�បានជាបត្នោងាា �សក្នុមមភា�
ទា�ង្គត្នោន្ទា� មានត្នោគាំលប�ណ៌ង្គអេ�មែដរក្នុោ�ង្គការបត្នោងាា �សក្នុមមភា�
ទា�ង្គត្នោន្ទា� រាល់ការបត្នោងាា �ន�មយួៗ មនិមែមនត្នោចុះ�មែតបត្នោងាា �
ត្នោន្ទា�ត្នោ� គួរត្នោជួៀសវាង្គការបត្នោងាា ��ត័ម៌ានត្នោ�េង្គៗមែដល
បែ�ពាល់អាជាា ធ្លីរ និង្គរាជួរដ្ឋាា ភិបិាល) ��ខ្លាង្គអាជាា ធ្លីរទាក្នុ�់ង្គ
ជាមយួបញ្ញាា មែដលខ្លួា� �បានបត្នោងាា �ត្នោន្ទា�។ ភាគ�ខ្លាង្គអាជាា ធ្លីរ
បាននិ�យថា ម�ននឹង្គត្នោធ្លីេ�សក្នុមមភា�អេ�មយួត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន៍
គួរមែតជូួន ដ�ណឹ៌ង្គត្នោ�កាន�់ួក្នុគាំតឱ់្យយដឹង្គ�ង្គ ត្នោជួៀសវាង្គ
ត្នោក្នុ�តមានបញ្ញាា ត្នោ�េង្គៗមែដលមនិបានដឹង្គម�ន។”

ម�ង្គ ស�ខ្លួម�ង្គ ស�ខ្លួ
         “បញ្ញាា មែដលសហគមនត៍្នោយ�ង្គក្នុ���ង្គជួួបត្រូប��គ� បួង្គ់
ក្នុមមសិ�ិ និង្គ�ិបាក្នុក្នុោ�ង្គការជួួបជួ�� ត្រូបជួ��ត្នោ�េង្គៗ។ អេ�មែដល
មែតង្គមែតបត្នោងាា ���ការ�េ�េ�ាយអេ�មែដលត្រូ�លៗត្នោ� មនិហូ៊ាន
បត្នោងាា �អេ�មែដលបែ�ពាល់អាជាា ធ្លីរត្នោ� ត្នោត្រូពា��ិបាក្នុក្នុោ�ង្គការ
ត្រូប�មម�ខ្លួនឹង្គអាជាា ធ្លីរមែដល �ួក្នុគាំតម់ែតង្គមែត�មដ្ឋាន 
និង្គត្រូ�មានមនិឱ្យយសមាជិួក្នុ�មក្នុបត្នោងាា �សក្នុមមភា�មែដល
បែ�ពាល់ដល់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល។”

ម�ង្គ យនិម�ង្គ យនិ
      “...ត្នោដ្ឋាយ�រការបត្នោងាា �ត្នោន� មានអាជាា ធ្លីរមែដល
មាន��ល�ត្នោ� ត្នោ�ជិួតសហគមនរ៍បស់ត្នោយ�ង្គ បានរាយការណ៍៌
ត្នោ�កានត់្នោ�សងាើ ត ់ត្នោគក្នុប៏ានចុះ��មក្នុមែណ៌ន្ទា�។ ត្នោគមនិចុះង្គឱ់្យយ
ត្នោយ�ង្គមានសក្នុមមភា�អេ�ទា�ង្គអស់ ចឹុះង្គត្នោហ�យវាមានភា�ល�បាក្នុ
សត្រូមាបស់ហគមនត៍្នោយ�ង្គ�ង្គមែដរ។”



៦

ម�ង្គ យនិម�ង្គ យនិ
       “ខ្លួា� �មានការភិយ័ជាខួ្លា�ង្គក្នុោ�ង្គន្ទាមជាស្ត្រីសើ�ត្នោហ�យមានការ
ន្ទា�ខ្លួួួនរបស់ខ្លួា� � មែដល�ួក្នុគាំតជ់ាអាជាា ធ្លីរមែដលស��ិមែតជាប�រស 
កាល�� ម�នខ្លួា� �ក្នុធួ៏ាបប់ាន��ួល�ត័ម៌ាន��ខ្លាង្គសក្នុមមជួន
មែដលរង្គត្នោត្រូគាំ�ដ�ធ្លីួ�ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្នោ�េង្គៗ មែដលមានត្នោគ
ន្ទា�ខ្លួួួនដូចុះខ្លួា� �មែដល មែតមនិអាចុះត្រូតឡុបម់ក្នុវញិត្នោ� អាចុះជាការ
ឃ្លាំតខ់្លួួួន ឬការ���ខ្លួួួនមយួរយ� មែតជាស��ង្គត្នោគបាន
អន�ញ្ញាា តឱ្យយខ្លួា� �មក្នុ�ា�វញិ។”

ម�ង្គ ចាន់ម�ង្គ ចាន់
       “…ត្នោ�ត្នោ�លមែដល ត្នោគមក្នុន្ទា�ខ្លួួួនខ្លួា� �យក្នុត្នោ��ក្នុសួរ
ត្នោ��លាសងាើ ត ់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គមែខ្លួ ក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០១៨  វាត្រូសត្នោដៀង្គ
ដូចុះខ្លួា� �បានត្នោរៀបរាបខ់្លាង្គត្នោល�មែដរ ខ្លួា� �មែតង្គមែតមែចុះក្នុចាយ�ត័ម៌ាន
ត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន ៍ មែដលមាន�លត្រូបត្នោ�ជួនត៍្នោ�ក្នុោ�ង្គ
សហគមន។៍ �លវបិាក្នុសត្រូមាបខ់្លួា� � មានការត្នោ�ត្នោ�ជួួប
ត្នោ��លាសងាើ ត ់និង្គត្នោធ្លីេ�ការ�ក្នុសួរ(ត្នោត�សហគមនត៍្នោធ្លីេ�អេ� 
ក្នុោ�ង្គត្នោគាំលប�ណ៌ង្គអេ�? ត្នោហត�អេ�មនិ�ើល់ដ�ណឹ៌ង្គត្នោ�កាន់
អាជាា ធ្លីរ ត្នោដ�មី�ចូុះលរមួក្នុោ�ង្គកិ្នុចុះេត្រូបជួ��ត្នោន្ទា�មែដរ?)  ត្នោដ្ឋាយក្នុោ�ង្គ
រូបភា�គ�រាមក្នុ�មែហង្គខ្លួា� � ត្នោ�លត្នោន្ទា�ខ្លួា� �មានការភិតិភិយ័�ស់
មែដរ មែត�ា�មសត្រូមួលអារមមណ៍៌ត្នោទា�សែិតត្នោ�ក្នុោ�ង្គ
�ែ នភា��នតឹង្គ�ែ ង្គ�ក្នុើ�។”

ម�ង្គ ស�ខ្លួម�ង្គ ស�ខ្លួ
  “ខ្លួា� ����សូវមែដលបានបត្នោងាា �ជា�របត្នោញ្ជីេញមតិត្នោ� ខ្លួា� �
ត្នោត្រូប�ត្រូបាស់វាសត្រូមាបម់ែតកិ្នុចុះេការងារក្នុោ�ង្គ�ិភាក្នុាត្រូក្នុុម ត្នោរៀបចុះ�
មែ�នការសក្នុមមភា� ត្នោត្រូពា�ខ្លាង្គអាជាា ធ្លីរគាំតម់ែតង្គគ�រាមក្នុ�មែហង្គ   
ត្រូបសិនត្នោប�ខ្លាង្គត្រូបជាសហគមនត៍្នោធ្លីេ�ខ្លួ�សអេ�មយួឬ មានសក្នុមមភា�
មនិត្រូបត្រូក្នុត�   �ួក្នុគាំតនឹ់ង្គមនិជួួយត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យបញ្ញាា ត្នោន្ទា�
ក្នុោ�ង្គសហគមនដូ៍ចុះមែដល�ួក្នុគាំតប់ានសនាត្នោន្ទា�ត្នោ�។”

ម�ង្គ បូម�ង្គ បូ
        “ចុះ�មែណ៌ក្នុឯ សមាជិួក្នុសហគមនដ៍ដ៏ៃ�ត្នោ�ៀតមែដលមាន
�ូរស័�ា�ម តហេូនត្នោត្រូប�ត្រូបាស់មែតង្គ��ួលបានការគ�រាមក្នុ�មែហង្គ
��ខ្លាង្គអាជាា ធ្លីរ ថាការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់របស់�ួក្នុមនិបានត្រូតឹមត្រូតូវ 
មនិត្រូតូវបត្នោងាា ��រ ក្នុដូ៏ចុះជាបញ្ញាា ត្នោ�េង្គៗ មែដលត្នោក្នុ�តមាន
ត្នោឡុ�ង្គត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន ៍ត្រូបយត័ោត្នោគចាបដ់្ឋាក្នុគ់�ក្នុដូចុះសហគមន៍
ដដ៏ៃ�ត្នោ�ៀត។ ត្នោដ្ឋាយ�រមែតមានការដ្ឋាក្នុស់មាព ធ្លី��អាជាា ធ្លីរ 
�ួក្នុគាំតក់្នុម៏ែលង្គមានសក្នុមមភា�ត្នោ�េង្គៗត្នោ�ៀត  ត្នោ�ត្នោល�
ប�ើ ញសង្គគមត្នោ�ៀត។”

ម�ង្គ ត្រូស�ម�ង្គ ត្រូស�
       “អាជាា ធ្លីរដមែដលបានបនើត្នោ�ៀតថា ត្នោប�បង្គ ត្នោ�មែតបនើ
សក្នុមមភា�មែបបត្នោន� ត្រូបយត័ោមែតមានជាបត់្នោ�េង្គៗ ឬអាចុះជាប់
�និធ្លីន្ទាគាំជាត្នោដ�ម។ ត្នោ�ត្នោ�លមែដលគាំតនិ់�យមែបបនឹង្គ
ខ្លួា� �មានអារមមណ៍៌ភិយ័ខួ្លាចុះ�ស់មែដរ   ត្នោហ�យក្នុប៏ាន�អ ក្នុ
ក្នុោ�ង្គការបត្នោងាា �រូបភា�ត្នោ�េង្គៗត្នោ�ក្នុោ�ង្គប�ើ ញសង្គគម�ា ល់
ខ្លួួួនរបស់ខ្លួា� �។ ជាមយួគាំោ ត្នោន�មែដរ ត្រូបមែហលជាសមាជួកិ្នុ
សហគមនរ៍បស់ខ្លួា� �បាន��ួលការគ�រាមក្នុ�មែហង្គ��អាជាា ធ្លីរ
មែដរត្នោហ�យត្នោម�លត្នោ� សមាជួិក្នុទា�ង្គអស់ហ៊ាក្នុម់ានភា�
អសក្នុមមត្នោ�ក្នុោ�ង្គ សហគមន ៍ សូមី�មែតសក្នុមមភា�ក្នុោ�ង្គការ
ចូុះលរមួកិ្នុចុះេត្រូបជួ��ត្រូក្នុុមតូចុះត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនជ៍ាត្នោដ�ម �ួក្នុ
គាំតម់និហូ៊ានចូុះលរមួត្នោឡុ�យ ដល់ត្នោ�លខ្លួា� �បានសួរត្នោ�កាន់
�ួក្នុគាំត ់�ួក្នុគាំតប់ាន ត្រូបាបម់ក្នុខ្លួា� �ថា គាំតម់និចុះង្គម់ាន
សក្នុមមភា�អេ�ត្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោត្រូពា�គាំតខួ់្លាចុះអាជាា ធ្លីរមក្នុចាបខ់្លួួួន
ត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ�ការ�ក្នុសួរ ឬយក្នុ���ខ្លួួួនជាត្នោដ�ម។”

៣. ភិយ័ខួ្លាចុះមនិហូ៊ានបនើសក្នុមមភា�របស់ខ្លួួួនត្នោ�ៀត ៣. ភិយ័ខួ្លាចុះមនិហូ៊ានបនើសក្នុមមភា�របស់ខ្លួួួនត្នោ�ៀត 
 �ែ ង្គត្នោហ៊ាចុះ�ស់ស្ត្រីសើ�៥ន្ទាក្នុ ់ ក្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោ�ម៦ន្ទាក្នុ ់ បានបងាា ញ��ការភិយ័ខួ្លាចុះ ក្នុើ�បារមមណ៍៌ មនិបនើ ឬបនើបត្នោងាា ���ការ
បត្នោញ្ជីេញមតិ និង្គ��បញ្ញាា ត្នោ�េង្គៗមែដលសហគមន�៍ួក្នុគាំតក់្នុ���ង្គជួួបត្រូប�� ត្នោដ្ឋាយក្នុើ�បារមភថានឹង្គមានការ�យ� និង្គរ �ខ្លាន��ស��ក្នុ់
អាជាា ធ្លីរក្នុោ�ង្គមូលដ្ឋាា នរបស់�ួក្នុគាំត។់



៤. ការញ� �ញែង្គ ់លាប�ណ៌៌នត្នោ�បាយ ��ស��ក្នុអ់ាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន៤. ការញ� �ញែង្គ ់លាប�ណ៌៌នត្នោ�បាយ ��ស��ក្នុអ់ាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន
 មាោ ក្នុក់្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោ�មស្ត្រីសើ� ទា�ង្គ៦ន្ទាក្នុ ់ បានត្នោល�ក្នុត្នោឡុ�ង្គថាមានអាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា នមយួរូបបាននិ�យ ថាការ�ើល់
ជួ�នួយដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ��ស��ក្នុ�់ែ បន័មនិមែមនរាជួរដ្ឋាា ភិបិាលគ�ជាក្នុិចុះេក្នុលនត្នោ�បាយ។

៧

ម�ង្គ ត្រូស�ម�ង្គ ត្រូស�
    “កាលខ្លួា� �ចា�មនិត្នោភិួចុះ ត្នោ�លត្នោន្ទា�អ�ឡុ�ង្គត្នោ�លរ �ក្នុរាលដ្ឋាលដៃនជួមឺ�កូ្នុវ �ដ-១៩  អង្គគការមយួបានត្នោធ្លីេ�ការជួួយឧបតែមភ និង្គ
មែចុះក្នុជាត្នោសីៀង្គអាហ៊ារ ត្នោដ�មី�ជួួយត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យការល�បាក្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមន ៍ ត្នោត្រូពា�សមាជួកិ្នុត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនទ៍ា�ង្គមនិ
អាចុះត្នោចុះញត្នោ�ត្នោត្រូ�បាន និង្គរក្នុត្រូបាក្នុស់ត្រូមាប�់គត�់គង្គជ់ួ�វភា�មែដរ។ បន្ទាា ប�់���ួលបានការជួួយ���ែ បន័មយួត្នោន្ទា�ខ្លួា� �ថត
សក្នុមមភា�ទា�ង្គត្នោន្ទា� រចួុះបានបត្នោងាា �វាត្នោន្ទា�ក្នុោ�ង្គប�ើ ញសង្គគមរបស់ខ្លួួួនខ្លួា� ��ា ល់ ដៃថឺមយួអាជាា ធ្លីរមយួរូបបាន ហ៊ាមឃ្លាំត់
ខ្លួា� �មនិឱ្យយត្នោធ្លីេ�ការបត្នោងាា �ជារូបភា�មែបបនឹង្គត្នោ�ត្នោល�ប�ើ ញសង្គគម គាំតប់ាននិ�យបមែនែមត្នោ�ៀតថា ត្នោ�ក្នុោ�ង្គត្នោហេសបូ�ក្នុ
មនិមែមនត្នោចុះ�មែតបត្នោងាា �ត្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោត្រូពា�ការ�ើល់ជួ�នួយដល់សហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុដូចុះបង្គត្រូស� មនិសែិតត្នោ�ក្នុោ�ង្គរូបភា�ត្នោ�ក្នុោ�ង្គការ
ជួួយត្នោន្ទា�ត្នោ� ស��ិមែតសែិតត្នោ�ក្នុោ�ង្គកិ្នុចុះេក្នុលនត្នោ�បាយ មនិមែដលត្នោគមានចិុះតើជួួយសហគមនប៍ង្គត្រូស�ត្នោដ្ឋាយស��ិមែតចិុះតើត្នោន្ទា�ត្នោ�”។



៨

៥. សេ�ចក្តីី��និុិដ្ឋាា និ

        ស្ត្រីសើ�ជាអោក្នុដឹក្នុន្ទា�  និង្គត��ង្គសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ ត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ប�ើ ញ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គសង្គគមរបស់ខ្លួួួនតសូូមតិត្នោដ�មី�សិ�ិិ 
និង្គ��ួលបានដ�ត្នោ��ត្រូ�យ��បញ្ញាា ត្រូប�មរបស់�ួក្នុត្នោគ។ ជាល�ិ�ល�ួក្នុត្នោគអាចុះ��ួលបានការគាំ�ត្រូ���អាជាា ធ្លីរ
មូលដ្ឋាា ន អង្គគការសង្គគមស��វលិ និង្គ�ធារណ៌ជួនក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លកូ្នុវ �ដ-១៩ ត្នោដ្ឋាយត្នោត្រូប�វធិ្លី��ស្ត្រីសើទា�ង្គត្នោន�។ បែ�មែនើការការ
បត្នោញ្ជីេញមតិ និង្គបងាា ញ��បញ្ញាា ត្រូប�មន្ទាន្ទារបស់�ួក្នុត្នោគត្នោ�ត្នោល�ប�ើ ញ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គសង្គគម ក្នុប៏ាន��ួលការចាបអ់ារមមណ៍៌
ជាអវជិួីមាន��ស��ក្នុអ់ាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា នរបស់�ួក្នុត្នោគ�ង្គមែដរ។ ជាត្នោរឿយៗអាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា នបានចាត�់�ក្នុការតសូូមតិ និង្គ
ការនិ�យសើ���បញ្ញាា ត្រូប�មត្នោ�ក្នុោ�ង្គសហគមនរ៍បស់ស្ត្រីសើ�ខ្លាង្គត្នោល� ថាជាការត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹង្គរាជួរដ្ឋាា ភិបិាល។ �នាឹមនឹង្គការ
��ួលបានជួ�នួយ��សប �ីរសជួន និង្គអង្គគការជាដៃដគូរក្នុោ�ង្គអ�ឡុ�ង្គត្នោ�លបិ�ខ្លួាប ់និង្គការសនា��ដ�ត្នោ��ត្រូ�យដ�ធ្លីួ���ស��ក្នុ់
អាជាា ធ្លីរ ស្ត្រីសើ�ទា�ង្គមែដលបាន�ើល់ការសមាភ សសត្រូមាបរ់បាយការណ៍៌ត្នោន� ស��ិមែតបានរាយការណ៍៌��ការរ �ត្នោលាភិសិ�ិិត្នោសរ �ភា�
ក្នុោ�ង្គការបត្នោញ្ជីេញតសូូមតិ ការនិ�យ��បញ្ញាា ត្រូប�មន្ទាន្ទា ត្នោ�ត្នោល�ប�ើ ញ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គសង្គគមរបស់�ួក្នុត្នោគ និង្គការបាតប់ង្គ់
ឆនា�ក្នុោ�ង្គការបនើនិ�យ��បញ្ញាា របស់�ួក្នុត្នោគត្នោ�ត្នោល�ប�ើ ញ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គសង្គគមត្នោដ្ឋាយភា�ភិយ័ខួ្លាចុះ។



• ការពារ ត្នោគាំរ� និង្គធាន្ទាឱ្យយត្រូបជា�លរដាមាន សិ�ិិនឹង្គត្នោសរ �ភា�បត្នោញ្ជីេញមតិ ត្រូសប�មរដាធ្លីមមន�ញ្ជីា  និង្គកាត�េកិ្នុចុះេ
ក្នុោ�ង្គន្ទាមជា រដាហតែត្នោលខ្លួ� និង្គជាភាគ�ដៃនក្នុតិកាសញ្ញាា អនើរជាតិសើ���សិ�ិិ�លរដា និង្គសិ�ិិនត្នោ�បាយ។ អាជាា ធ្លីរ
មូលដ្ឋាា នគួរត្នោល�ក្នុ�ឹក្នុចុះិតើត្រូបជា�លរដាឱ្យយត្នោធ្លីេ�ការបត្នោញ្ជីេញមតិ និង្គបងាា ញ��បញ្ញាា មែដលត្រូបជា�លរដា និង្គសហគមន៍
របស់ខ្លួួួនបាននឹង្គក្នុ���ង្គជួួបត្រូប�� ត្នោហ�យជួួយនិង្គចូុះលរមួត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យបញ្ញាា  ឬក្នុង្គេល់ទា�ង្គត្នោន្ទា�ត្នោដ្ឋាយមនិមានការ
ត្នោដ្ឋា�ដូរ និង្គមនិចាត�់�ក្នុការបត្នោញ្ជីេញមតិ និង្គបងាា ញ��បញ្ញាា របស់ត្រូបជា�លរដា ត្នោ�ត្នោល�ប�ើ ញ�េ�េ�ាយសង្គគម
ថាជាការត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹង្គរាជួរដ្ឋាា ភិបិាល។

• រដាបាលថាោ ក្នុជ់ាតិគួរ�ិនិតយត្នោល�ការអន�វតើចុះ�ត្នោពា�ការការពារ ត្នោគាំរ� និង្គធាន្ទាសិ�ិ�លរដា�លរដារបស់រដាបាលថាោ ក្នុ់
ត្នោត្រូកាយជាតិរបស់ខ្លួួួន និង្គបញ្ជីឈបរ់ាល់ការប�ភិតិប�ភិយ័�មត្រូគបរ់ូបភា� ត្នោ�ត្នោ�លត្រូបជា�លរដាត្នោធ្លីេ�ការបត្នោញ្ជីេញមតិ 
និង្គបងាា ញ��បញ្ញាា ត្រូប�មរបស់សហគមនខ៍្លួួួន។ 

• អន�វតើត្នោគាំលនត្នោ�បាយ “ត្នោល�ក្នុក្នុមពស់ត្រូបសិ�ិភា�ដៃនត្នោគាំលនត្នោ�បាយស�ខ្លួដ�មន�ក្នុមមសង្គគមទា�ង្គមូល ត្រូបឆ្នាំ�ង្គ
រាល់�ត្រូមង្គដ់ៃនការត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ មែបង្គមែចុះក្នុក្នុោ�ង្គសង្គគម” មែដលមានមែចុះង្គក្នុោ�ង្គត្នោគាំលនត្នោ�បាយត្នោបា�ត្នោឆ្នាំោ ត��� សងាើ តន់្ទាមែខ្លួ 
មថិ�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២២  ក្នុនួង្គត្នោ�ថម�ត្នោន�៤។

៩

៦. អនិ�សា�និ៍

៤ ត្នោគាំលនត្នោ�បាយត្នោបា�ត្នោឆ្នាំោ តត្រូក្នុុមត្រូបឹក្នុា���-សងាើ ត,់ “ត្នោល�ក្នុក្នុមពស់ត្រូបសិ�ិភា�ដៃនត្នោគាំលនត្នោ�បាយស�ខ្លួដ�មន�ក្នុមមសង្គគមទា�ង្គមូល ត្រូបឆ្នាំ�ង្គរាល់�ត្រូមង្គដ់ៃនការ

ត្នោរ �សត្នោអ�ង្គ មែបង្គមែចុះក្នុក្នុោ�ង្គសង្គគម”, មែខ្លួមថិ�ន្ទា ឆ្នាំោ � ២០២២ (បានបិត�ាយក្នុោ�ង្គសហគមនក៍្នុ�ឡុ�ង្គការត្នោបា�ត្នោឆ្នាំោ តត្នោត្រូជួ�សត្នោរ �សត្រូក្នុុមត្រូបឹក្នុា���-សងាើ ត ់ ក្នុោ�ង្គសងាើ តវ់តើភិោ� 

ខ្លួណ៌ឌ ដូនត្នោ�ញ ក្នុោ�ង្គមែខ្លួមថិ�ន្ទា ឆ្នាំោ � ២០២២)



�ូរស័�ា��ន្ទាក្នុ�់�នង្គ៖�ូរស័�ា��ន្ទាក្នុ�់�នង្គ៖ (855) 23 555 1964

ត្នោគហ���រ័៖ត្នោគហ���រ័៖ www.teangtnaut.org

ស�ត្នោឡុង្គ��ត្រូក្នុុង្គ៖ស�ត្នោឡុង្គ��ត្រូក្នុុង្គ៖https://urbanvoicecambodia.net

ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖https://www.facebook.com/sttcambodia


