
អត្ថបទរំលេច អំពីការផ្លេស់ប្ដូរគួរឱេយកត់សម្គេល់៖  
ការបង្កើត និងដំណើរការនេកេុមការងារឆ្លើយតប
ពហុវិស័យចំពោះអំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

ថ្នេក់ខេត្ត និងសេុក

លោ�កជំំទាវ កិត្តិបណ្ឌិិិត អុឹង កន្ថាាេផវី ជាាប្រ�ធាានកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ឆ្លុះះ���ញ្ចាំចា�ងប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា� ដែ�លប្រ�ប្រ�ឹត្តតទៅ�ា 
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣ ដែ�ឧសភាា ឆ្នាំំា�២០២២ ទៅ�ាសណ្ឋាា�គាារកាំា��ូឌីីយ៉ាាាណាា សតី�ីកិិច្ចចសហប្រ�ត្តិ�ត្តតិកាំាររ�ស់សហទៅ�ធាាវីីដែ�ល 
�កិ�ីគណ្ឋាៈទៅ�ធាាវីីថ្ងៃនប្រ��រាាជាាណាាច្ចប្រកិកិ�ុ�ជាា និងភាំាកិ់ងាារ/�ន្រ្តីនតីនគរបាាលយុំត្តតិធ�៌ ប្រ��ទាំា�ងសមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារ
ទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។



2

លោ�កជំំទាវ កិត្តិបណ្ឌិិិត អុឹង កន្ថាាេផវី រដឋមន្រ្តីន្តីក្រកសួងកិចចការន្ថារី បាានមាានប្រ�សាាសន៍ នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣ 

ដែ�ឧសភាា ឆ្នាំំា�២០២២ ថាា៖ «�ំ��សូ�ដែ�ះងអំ�ណ្ឋារគំណ្ឋា�ល់កិ�មវីិធី ACCESS សប្រមាា�់កាំារគាា�ប្រទី�ល់រាាជុំរដ្ឋាាាភិិបាាលកិ�ុ�ជាា 
កិំ�ងកិចិ្ចចផ្តួត�ច្ចទៅផ្តួត��កិចិ្ចចប្រ�ជុំំ�ទៅន�ទៅ��ងទៅ���ីទីៅដ្ឋាា�ប្រសាាយុ�ញ្ចាំាាទៅ�ាកិំ�ងកិចិ្ចចសហប្រ�ត្ត�ិត្តតកិាំាររវាាងថ្ងៃ�គទូៅផ្តួេងៗ �ទូៅច្ចំ�កាំារប្រគ�ប់្រគង 
កិរណី្ឋាស�ណំ្ឋា�ទៅរឿងផ្តួះ�វីច្ចា�់រ�ស់អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ ប្រតូ្តវីបាាន�ប្រងឹងទៅ���ីីផ្តួតល់ប្រ�ទៅយ៉ាាជុំន៍�ល់ប្រសតដីែ�លរងផ្តួល 
�ា��ាល់ទៅដ្ឋាាយុអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។ ភាំាកិ់ងាារ និង�ន្រ្តីនតីនគរបាាលយុំត្តតិធ�៌ដែ�លភាាគទៅប្រច្ច�នសិិត្តកិំ�ងច្ច�ទៅណាា�
ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ ទៅ��រត្តួនាាទីីស�ខាាន់កិំ�ងកាំារងាារទៅន�»។ 

លោសចក្តីលោ�្តើម
អំប្រ�ាថ្ងៃនអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ ទៅ�ាដែត្តមាានកិប្រ�ិត្ត�ុស់ទៅ�ាកិំ�ងប្រ�ទៅទីសកិ�ុ�ជាា។ ទៅយ៉ាាង�ា�កាំារអំទៅងេត្តប្រ�ជាា 

សាាប្រសត និងសំ�ភាា�កិ�ុ�ជាា ឆ្នាំំា�២០១៤ ប្រសតីមាំាកិ់កិំ�ងច្ច�ទៅណាា�ប្រសតីប្របាា�នាាកិ់បាានរាាយុកាំារណ្ឋា៍ថាា បាានរងទៅប្រគាា�អំ�ទៅ��ហិងា 

ទៅ�ាកំិ�ងរយុៈទៅ�ល ១២ដែ� ចំ្ចងទៅប្រកាំាយុ។ ប្រសីីដែ�លរងទៅប្រគាា�ទៅដ្ឋាាយុអំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ ប្រ�ដែហល៤០% បាានសំ� 

ជុំ�នួយុទៅ���ីី�ញ្ឈឈ�់អំ�ទៅ��ហិងា ទៅហ�យុប្រសីីរងទៅប្រគាា�ប្រ�មាាណ្ឋា ៩០% បាានរាាយុកាំារណ៍្ឋាថាារងរ�ួសធៃន់ធៃរដែ�លប្រតូ្តវីកាំារដែ�ទាំា� 

សំ�ភាា� �ាដំែនតមាានដែត្ត ៥៣% បាានទីទួីលទៅសវាាដែ�ទាំា�ទៅន�។ កិ�មវិីធីសហប្រ�តិ្ត�ត្តតកិាំារអូំប្រសាតាលី-កិ�ុ�ជាា ទៅ���ីីកាំារផ្តួតល់ទៅសវាា 

ប្រ�កិ�ទៅដ្ឋាាយុនិរនតរភាា� និងស�ធ�៌(ACCESS) មាានទៅគាាលទៅ�ា�ប្រងឹងកាំារទីទីួលបាានទៅសវាា និងកាំារផ្តួតល់ទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងា 

ទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រដែ�លមាានគំណ្ឋាភាា�។ កិ�មវីិធ ីACCESS គឺជាាកិ�មវីិធីសហប្រ�ត្តិ�ត្តតិកាំារទៅទីេភាាគី�ួយុដែ�លផ្តួតល់�ូលនិធិ

ទៅដ្ឋាាយុរដ្ឋាាាភិិបាាលអំូប្រសាតាលី ដែ�លទៅធេ�កាំារជុំិត្តសំិត្តជាា�ួយុនឹងរាាជុំរដ្ឋាាាភិិបាាលកិ�ុ�ជាា ទៅ���ីីគាា�ប្រទី�ល់កាំារអំនំវីត្តតដែផ្តួនកាំារ

សកិ�មភាា�ជាាត្តិសតី�ីកាំារទី�់សាេាត្ត់អំ�ទៅ��ហិងាទៅល�ប្រសតី។ កិ�មវីិធីទៅន�ទៅធេ�កាំារទៅ�ាទៅ�ត្តតទៅគាាលទៅ�ាច្ច�នួន ៦ទៅ�ត្តត មាាន�ូច្ចជាា

កិ��ង់សឺុ កិ��ង់ចាំា� ទៅសៀ�រាា� ត្ត �ីងឃ្មុំម�� រត្តនគីរី និងប្រ��វិីហាារ។ កិ�មវិីធី ACCESS មាាន��ណ្ឋាងសាាកិលីង និង�ទៅងេ�ត្តប្រ��័នធ 

សប្រមាា�់កាំារផ្តួតល់ទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ ដែ�លអាាច្ចច្ច�ះងបាានទៅ�ាកិំ�ងដែផ្តួំកិទៅផ្តួេងទៅទីៀត្តថ្ងៃនប្រ�ទៅទីសកិ�ុ�ជាា។

លោតើស្ថាាេនភាពលោសវាអំលោពើហិងេសាទាក់ទងនឹងលោយនឌ័របែបបណាមុននឹង
កមមវិធីី ACCESS បានចាប់លោ�្តើម?

�ំនទៅ�លកិ�មវិីធី ACCESS ចាំា�់ទៅផ្តួត�� គណ្ឋាៈកិមាមាធិកាំារសប្រមាា�់ប្រសត ីនិងកំិមាារថំាាក់ិទៅ�ត្តត ថំាាក់ិប្រសំកិ និងថាាំក់ិឃំ្មុំ� មាានទី�នួល 

�ំសប្រតូ្តវីកំិ�ងកាំារប្រគ�់ប្រគងអំ�ទៅ��ហិងាទៅល�ប្រសត។ី ទៅទាំា�ជាាយ៉ាាាងណាាក៏ិទៅដ្ឋាាយុ �ន្រ្តីនតរីាាជុំរដ្ឋាាាភិិបាាលបាានរាាយុកាំារណ៍្ឋាថាា គណ្ឋាៈ- 

កិមាមាធិកាំារទាំា�ងទៅន�មាាន�ញ្ចាំាាជាាទៅប្រច្ច�នដែ�លប្រតូ្តវី�ិភាាកិា ថាា�ួកិទៅគជាាញឹឹកិញាា�់�ិនមាានទៅ�លសប្រមាា�់កាំារប្រគ�់ប្រគង1 កិរណី្ឋា 

អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ ទៅហ�យុសមាាជិុំកិគណ្ឋាៈកិមាមាធិកាំារ�ិនប្រតូ្តវីបាានទីទួីលកាំារ�ណ្ឋាះ���ណ្ឋាះ�លសត�ីីកាំារប្រគ�់ប្រគង 

កិរណី្ឋាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរទៅ�ាទៅ��យុទៅទី។ ទៅល�ស�ីទៅន�ទៅ�ាទៅទីៀត្ត សមាាជិុំកិគណ្ឋាៈកិមាមាធិកាំារ�ិនបាានឆ្លុះះ���ញ្ចាំចា�ង 

�ីអំភិិប្រកិ��ហំវីិស័យុទៅ�ាទៅល�ទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រដែ�លត្តប្រ�ូវីឱ្យយមាាន �ូច្ចជាាកាំារច្ចូលរួ�ដែ�លមាានទៅសវាា 

សំខាាភិិបាាល ផ្តួះ�វីច្ចា�់និងប្រ�ឹកិាទៅយ៉ាា�ល់។ ប្រកិំ�កាំារងាារជាាកិ់លាាកិ់�ួយុសប្រមាា�់អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រប្រត្តូវីបាាន

�ទៅងេ�ត្តទៅ��ង ទៅ�ាកិំ�ងទៅ�ត្តតទៅគាាលទៅ�ារ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS ច្ច�នួន៣ �ាំដែនតប្រកិំ�កាំារងាារមាានកាំារជុំួ�ប្រ�ជុំំ�គាំា�ិនញឹឹកិញាា�់

ទៅហ�យុសមាាជុំិកិរ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ�ិនទីទីួលបាានកាំារ�ណ្ឋាះ���ណ្ឋាះ�លសតី�ីកាំារប្រគ�់ប្រគងកិរណ្ឋាីអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹង 

ទៅយុនឌី័រ។ �ិនមាានប្រកិំ�កាំារងាារណាា�ួយុប្រត្តូវីបាាន�ទៅងេ�ត្តទៅ��ងទៅ�ាថាំាកិ់ប្រសំកិទៅទី។

1 ទៅលាាកិប្រសី បុុន គន្ថាាេ អំភិិបាាលរងប្រសំកិសឹឹងប្រត្តង់ អំត្តីត្តប្រ�ធាានកិិច្ចចកាំារនាារីប្រសំកិច្ច�កាំារទៅល� បាានមាានប្រ�សាាសន៍ថាា៖ «�ំនទៅ�លទៅយុ�ង�ឹងដែផ្តួែកិទៅល�គណ្ឋាៈកិមាមាធិកាំារ
ប្រសតី និងកិំមាារទៅ�ាប្រគ�់កិប្រ�ិត្តទាំា�ងទៅន�ទៅ���ីីទៅល�កិយុកិ និង�ិភាាកិាអំ��ីកិរណ្ឋាីអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។ �ាំដែនត�ូច្ចដែ�លអំំកិ�ឹងទៅហ�យុថាា គណ្ឋាៈកិមាមាធិកាំារ
ទៅន�មាានកិិច្ចចកាំារជាាទៅប្រច្ច�នដែ�ល�ួកិទៅគ�ិនមាានទៅ�លទៅវីលាាប្រគ�់ប្រគាាន់ទៅ���ីីទៅល�កិទៅ��ង និង�ិភាាកិាបាានលែិត្តលែន់អំ��ីកិរណ្ឋាីអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ»។
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លោតើកមមវិធីី ACCESS បានលោធីើើឱេយក្របលោសើរលោ�ើងនូវការសក្រមបសក្រមួល
និងការ�្តល់លោសវាអំលោពើហិងេសាទាក់ទងនឹងលោយនឌ័រយ៉ាាេងដូចលោម្តច?

ទៅលាាកិប្រសី ក្រកង់ សុីថវី ប្រ�ធាាន�នឹីរកិិច្ចចកាំារនាារី ទៅ�ត្តតទៅសៀ�រាា� បាានមាានប្រ�សាាសន៍ថាា៖ «សូ�អំរគំណ្ឋាច្ច�ទៅ�ា� 
កិ�មវីិធី ACCESS និងថ្ងៃ�គូសប្រមាា�់ជុំួយុ�ទៅងេ�នប្រ�សិទីធភាា�ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹង 
ទៅយុនឌី័រថាំាកិ់ប្រសំកិ ទៅ�ាកិំ�ងប្រសំកិទាំា�ង៦។ ប្រកិំ�កាំារងាារទាំា�ងទៅន� គឺមាានសាារៈស�ខាាន់ទៅ���ីីធាានាាថាា ទៅសវាាប្រត្តូវីបាានផ្តួតល់ជុំូន
�ល់ជុំនរងទៅប្រគាា�ទៅដ្ឋាាយុសាារអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ ឧទាំាហរណ្ឋា៍ កាំារសប្រ��សប្រ�ួលរវាាងទៅសវាាសំខាាភិិបាាល 
ផ្តួះ�វីច្ចា�់ និងកាំារគាា�ប្រទីដែផំ្តួកិចិ្ចត្តតសងគ�។ �ំ��ក៏ិរំ�ឹងទំីកិ និងទៅល�កិទឹីកិចិ្ចត្តតផ្តួងដែ�រ�ល់កិ�មវិីធី ACCESS កំិ�ងកាំារ�ិចាំារណាាគាា�ប្រទី 
ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ កិំ�ងប្រសំកិទាំា�ង៦ទៅផ្តួេងទៅទីៀត្ត ទៅ�ាកិំ�ងទៅ�ត្តតទៅន�»។ 

ទៅលាាកិប្រសី ស្ថាាេន ចាន់ថន អំនំប្រ�ធាាន�នឹីរកិិច្ចចកាំារនាារីទៅ�ត្តតកិ��ង់ចាំា� បាានមាានប្រ�សាាសន៍ថាា៖ «ទៅយុ�ងសូ�ទៅកាំាត្ត 
សរទៅស�រច្ច�ទៅ�ា�កាំារគាា�ប្រទីរ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS កិំ�ងកាំារ�ទៅងេ�ត្តវីិធី�ួយុទៅន� ទៅ���ីី�ា�ដ្ឋាានប្រ�សិទីធភាា�រ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ។ 
ជាា�ួយុនឹងវីិធីសាាប្រសតទៅន� ទៅយុ�ងបាាន�ឹងនូវីអំេីដែ�លបាានដែកិល�ែ និងអំេីដែ�លជាាច្ច�ណ្ឋាំច្ច�េ�ខាាត្ត»។

ចាំា�់�ា�ង�ីឆ្នាំំា�២០១៩ កិ�មវីិធី ACCESS បាាននឹងកិ��ំងទៅធេ�កាំារកិំ�ងភាា�ជាាថ្ងៃ�គូ ជាា�ួយុប្រកិសួងកិិច្ចចកាំារនាារី ទាំា�ងថាំាកិ់ជាាត្ត ិ
និងថំាាក់ិទៅ�ត្តត ទៅ���ីី�ទៅងេ�ត្ត និង�ប្រងឹងប្រកំិ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវិីស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ ទៅ�ាថំាាក់ិទៅ�ត្តត 
និងថាំាកិ់ប្រសំកិ។ 

កម្មមវិិធីី ACCESS មាានដូូចខាាងក្រោ��ាម្ម៖
១. បាានកិ�ណ្ឋាត្ត់�ទីដ្ឋាាានឯកិសាារទៅយ៉ាាង (TOR) ថ្ងៃនប្រកិំ�កាំារងាារអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ ទៅដ្ឋាាយុដែផ្តួែកិទៅល�កាំារ 

អំនំវីត្តតលែៗ។ ប្រកិសួងកិិច្ចចកាំារនាារីដែ�លមាានកាំារគាា�ប្រទី�ទៅច្ចចកិទៅទីស�ីកិ�មវីិធី ACCESS បាានច្ចំ�ទៅធេ�ទីសេនកិិច្ចចសិកិា
ទៅ���ីីផ្តួតល់�័ត្ត៌មាាន�ីកាំារអំភិិវីឌីឍន៍ថ្ងៃន�ទីដ្ឋាាានឯកិសាារទៅយ៉ាាងរ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ។ ឯកិសាារទៅយ៉ាាង បាាន�ញ្ចាំាាកិ់� ី
កាំារទីទីួល�ំសប្រត្តូវីរ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ និងសមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារ ភាា�ញឹឹកិញាា�់ថ្ងៃនកាំារប្រ�ជុំំ�ប្រកិំ�កាំារងាារ និងផ្តួល
�ា��ាល់�វីិកាំារ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ។

២. បាានជុំួយុ�ទៅងេ�ត្តប្រកិំ�កាំារងាារ�មី ទៅ�ាកិប្រ�ិត្តទៅ�ត្តត និងប្រសំកិ។ ទៅធេ�កាំារជាា�ួយុថ្ងៃ�គូអំងគកាំារសងគ�សំីវីិល កិ�មវីិធី 
ACCESS បាានគាា�ប្រទីកាំារ�ទៅងេ�ត្តប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រទៅ�ាកិំ�ង
ទៅ�ត្តតទៅគាាលទៅ�ាច្ច�នួន៣ ដែ�លទៅ�ាសល់ និងប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹង
ទៅយុនឌី័រថាំាកិ់ប្រសំកិ ច្ច�នួន៣៣ប្រសំកិ កិំ�ងច្ច�ទៅណាា�ទៅ�ត្តតទាំា�ង៦។

៣. បាានផ្តួតល់នូវីកាំារ�ណ្ឋាះ���ណ្ឋាះ�ល និងត្តប្រ�ង់ទីិសសប្រមាា�់សមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ�� 
ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។ ថ្ងៃ�គូកិ�មវីិធី ACCESS បាានផ្តួតល់នូវីកាំារគាា�ប្រទីដែផ្តួំកិភិសត�ភាារ និងប្រ�ឹកិាទៅយ៉ាា�ល់
សប្រមាា�់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ ទៅដ្ឋាាយុទៅធេ�កាំារជុំិត្តសំិត្ត
ជាា�ួយុ�នឹីរកិិច្ចចកាំារនាារី និងកាំារិយ៉ាាល័យុកិិច្ចចកាំារនាារីប្រសំកិ ដែ�ល�ាកិ់�័នធ។

៤. បាានកិសាាងស�ត្តិភាា�សមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។ 
កិ�មវីិធី ACCESS និងថ្ងៃ�គូរ�ស់�ះ�នបាានផ្តួតល់វីគគ�ណ្ឋាះ���ណ្ឋាះ�ល�ីទៅគាាលកាំារណ្ឋា៍ដែណ្ឋានាា�ទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីង
នឹងទៅយុនឌ័ីរស�ខាាន់ៗ ទៅ���ីីគាា�ប្រទីតួ្តនាាទីីរ�ស់�ួកិទៅគទៅ�ាកំិ�ងកាំារប្រគ�់ប្រគងកិរណី្ឋាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ។ 
គិត្តប្រត្តឹ�ដែ�ទៅ�សាា ឆ្នាំំា�២០២២ សមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារសរំ�ច្ច�នួន ១.២៨០នាាកិ់ ទៅ�ាកិំ�ងទៅ�ត្តតទៅគាាលទៅ�ាទាំា�ង៦ 
ប្រត្តូវីបាាន�ណ្ឋាះ���ណ្ឋាះ�ល�ីទៅគាាលកាំារណ្ឋា៍ដែណ្ឋានាា�ទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រស�ខាាន់ៗ។
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៥. បាាន�ទៅងេ�ត្ត និងអំនំវីត្តត��ទៅណ្ឋា�រកាំារ ទៅ���ីីប្រតួ្តត្ត�ិនិត្តយប្រ�សិទីធភាា�ប្រកំិ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវិីស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងា 
ទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។ កិំ�ងកិិច្ចចសហប្រ�ត្តិ�ត្តតិកាំារជាា�ួយុប្រកិសួងកិិច្ចចកាំារនាារី និងថ្ងៃ�គូ ឧ�កិរណ្ឋា៍ប្រត្តួត្ត�ិនិត្តយកាំារ 
បាាាន់ប្រ�មាាណ្ឋា�ះ�នឯង ប្រត្តូវីបាាន�ទៅងេ�ត្តទៅ��ងទៅ���ីីបាាាន់ប្រ�មាាណ្ឋាជាាប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា��ីប្រ�សិទីធភាា�រ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ។ 
រហូត្ត�កិ�ល់�ច្ចច��ីនំ កាំារបាាាន់ប្រ�មាាណ្ឋា៤ជំុំ� ប្រតូ្តវីទៅធេ�ទៅ��ង�ីឆំ្នាំា� ២០១៩ និងឆំ្នាំា�២០២២ ដែ�ល�ាក់ិ�័នធនឹងកាំារប្រ�ជំុំ� 
រ�ស់សមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារ កាំារ�ិភាាកិា និងកាំារយុល់ប្រ��ទៅល�កាំារដ្ឋាាកិ់�ិនឹ�ទៅល�លកិខណ្ឋាៈវីិនិច្ច័័យុទាំា�ង៦។ 

លោតើក្របសិទធភាពនៃនក្រកុមការងារលោ�្លើយតបជាពហុវិស័យ ចំលោ�ះអំលោពើ
ហិងេសាទាក់ទងនឹងលោយនឌ័រ បានផ្លេស់ប្ដូរយ៉ាាេងណា?

ទៅលាាកិប្រសី ហាក់ សុវណ្ឌិណចាន់ដាវី ប្រ�ធាាន�នឹីរកិិច្ចចកាំារនាារី ទៅ�ត្តតកិ��ង់សុឺ បាានមាានប្រ�សាាសន៍ថាា៖ «មាានកាំារ 
ផ្លាះាស់�ត�រជាាទៅប្រច្ច�នកំិ�ងរយុៈទៅ�ល�ានំាមានឆំ្នាំា��កិទៅន�។ កំិ�ងឆំ្នាំា�២០១៩ ប្រកំិ�កាំារងាាររ�ស់ទៅយុ�ង�ិបាាកិ��ទៅណ្ឋា�រកាំារណាាស់ ទៅហ�យុ 
សមាាជិុំកិរ�ស់ទៅយុ�ងយុល់�ឹងតិ្តច្ចតួ្តច្ចណាាស់អំ��ីអំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ និងទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ។ 
សូ�អំរគំណ្ឋា�ល់ថ្ងៃ�គូ �ូច្ចជាាអំងគកាំារជុំ�នួយុដែផំ្តួកិច្ចា�់ថ្ងៃនកិ�ុ�ជាា និងអំងគកាំារកិ�ុ�ជាាទៅ���ីីជួុំយុប្រសតមីាានវិី�ត្តត ិ ច្ច�ទៅ�ា�កាំារ�ណ្ឋាះ�� 
�ណ្ឋាះ�លកិំ�ងរយុៈទៅ�ល�ាំនាមានឆ្នាំំា��កិទៅន�។ ឥ��វីទៅន� ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹង 
ទៅយុនឌី័ររ�ស់ទៅយុ�ងបាានទីទីួលកាំារ�ណ្ឋាះ���ណ្ឋាះ�ល និងអាាច្ចទៅដ្ឋាា�ប្រសាាយុកិរណ្ឋាីអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ កាំាន់ដែត្ត
មាានប្រ�សិទីធភាា�»។

កាំារបាាាន់ប្រ�មាាណ្ឋាប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�រ�ស់ប្រ�សិទីធភាា�ប្រកិំ�កាំារងាារ បាាន�ងាាាញឹ�ីកាំារទៅកិ�នទៅ��ងទៅ�ាកិំ�ងប្រ�សិទីធភាា�រ�ស់ប្រកិំ� 
កាំារងាារ។ �ិនឹ��ធយ�ថ្ងៃនប្រ�សិទីធភាា�រ�ស់ប្រកំិ�កាំារងាារថំាាក់ិទៅ�ត្តត បាានទៅកិ�នទៅ��ង�ី៥០%ថ្ងៃនទិីនំន័យុទៅ���ប្រគាា កំិ�ងឆំ្នាំា�២០១៩ 
ទៅ�ា៨៨% ទៅ�ាកិំ�ងឆ្នាំំា�២០២២។ �ច្ចច��ីនំទៅន�ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ
ទាំា�ងអំស់ ប្រតូ្តវីបាាន�ទៅងេ�ត្តទៅ��ងជាាផ្តួះ�វីកាំារ ទៅហ�យុ�ួកិទៅគប្រតូ្តវីបាានទីទួីលសាគាល់ទៅដ្ឋាាយុរ�ាបាាលទៅ�ត្តតដែ�លមាានសាារាាច្ចរផ្តួះ�វីកាំារ។ 
សមាាជុំិកិទាំា�ងអំស់ប្រត្តូវីបាានត្តប្រ�ង់ទីិស�ីត្តួនាាទីី និងភាារកិិច្ចច ទៅហ�យុ�ួកិទៅគបាានទៅរៀ�ច្ច�កាំារប្រ�ជុំំ�ទៅទីៀងទាំាត្ត់។ កាំារចាំា�់ទៅផ្តួត��
ជុំ�ងឺរាាត្តត្តាត្តកិូវីី�-១៩ ទៅ�ាកិំ�ងឆ្នាំំា�២០២០ បាាននាា�ឱ្យយមាានកាំាររំខាាន�ួយុច្ច�នួន ទៅដ្ឋាាយុមាានកាំារប្រ�ជុំំ�ប្រកិំ�កាំារងាារជាាទៅប្រច្ច�ន
ប្រតូ្តវីបាានលំ�ទៅចាំាល។ ទៅទាំា�ជាាយ៉ាាាងណាាក៏ិទៅដ្ឋាាយុ ទៅ�ាឆំ្នាំា�២០២១ ប្រកំិ�កាំារងាារទាំា�ងអំស់ប្រតូ្តវីបាាន�ណ្ឋាះ���ណ្ឋាះ�លឱ្យយទៅប្រ��ប្របាាស់ 
កិ�មវីិធីប្រ��័នធផ្តួេ�េផ្តួាយុសងគ� �ូច្ចជាា ហេ�� និងទៅហេស�ុំកិ ដែ�លអំនំញ្ចាំាាត្តឱ្យយកិិច្ចចប្រ�ជុំំ��នត�ា�ប្រ��័នធអំនឡាាញឹ។

ដូា��ាម្មទីី១៖ ��សិិទីធភាាព2 �កុម្ម�ារងាារក្រោ�ើ�យត�ពហុុវិិស័ិយចំក្រោ�ា�អំំក្រោព�ហុិងាទាាក់ទីងនឹងក្រោយនឌ័័រថ្នាាាក់ក្រោ�តត

2 លកិខណ្ឋាៈវីិនិច្ច័័យុដែ�លទាំាកិ់ទីងនឹង ១. កាំារ�ទៅងេ�ត្តជាាផ្តួះ�វីកាំាររ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ ២. កាំារត្តប្រ�ង់ទីិស�ីត្តួនាាទីី និងភាារកិិច្ចចរ�ស់សមាាជុំិកិ ៣. ដែផ្តួនកាំារប្រ�ជុំំ�រ�ស់ប្រកិំ� 
កាំារងាារដែ�លអំនំ�័ត្ត និងសមាាហរណ្ឋាកិ�មទៅ�ាកំិ�ងដែផ្តួនកាំាររ�ាបាាលទៅរៀងៗ�ះ�ន ៤. ដែផ្តួនកាំារ�វិីកាំាសប្រមាា�់កាំារប្រ�ជំុំ�បាានអំនំ�័ត្ត និងបាានសមាាហរណ្ឋាកិ�ម ៥. កិិច្ចចប្រ�ជំុំ�
ដែ�លទៅធេ�ទៅ��ងញឹឹកិញាា�់�ា�ដែផ្តួនកាំារ និងមាានសមាាជុំិកិច្ចូលរួ�ប្រគ�់ប្រគាាន់ ៦. កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�បាានទៅធេ�ទៅ��ងទៅដ្ឋាាយុមាានប្រ�សិទីធភាា� ទៅ���ីីទៅដ្ឋាា�ប្រសាាយុកិរណ្ឋាីអំ�ទៅ��ហិងា
ទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។ សប្រមាា�់លកិខណ្ឋាៈវីិនិច្ច័័យុនី�ួយុៗ វាាប្រត្តូវីបាានដ្ឋាាកិ់�ិនឹ�ទៅល�មាាប្រត្តដ្ឋាាាន៣កិប្រ�ិត្ត (ជាា�ួយុ�ិនឹ� ១ ៣ និង៥ ដែ�ល�ិនឹ�១ គឺទាំា���ផ្តួំត្ត និង�ិនឹ�៥ 
គឺ�ុស់��ផ្តួំត្ត ទៅហ�យុ�ិនឹ�នី�ួយុៗមាានកិ�នត្ត់សមាគាល់�ិ�ណ្ឋា៌នាា�ីសាិានភាា�ដែ�ល�ាកិ់�័នធនឹងលកិខណ្ឋាៈវីិនិច្ច័័យុ)។
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ប្រកិំ�កាំារងាារ�មីទាំា�ង២១ប្រសំកិ បាាន�ទៅងេ�ត្តទៅ��ងទៅប្រកាំា�កិ�មវីិធីដែ�លបាាន�ងាាាញឹ�ីកាំារទៅកិ�នទៅ��ងថ្ងៃនប្រ�សិទីធភាា�ទៅដ្ឋាាយុ 
មាានកាំារទៅកិ�នទៅ��ងជាាល�ដ្ឋាា�់កិំ�ង�ិនឹ��ធយ� �ី ២៦% កិំ�ងឆ្នាំំា�២០១៩ ទៅ�ា ៧២% ទៅ�ាកិំ�ងឆ្នាំំា�២០២២។ កាំារបាាាន់ប្រ�មាាណ្ឋា 
ទៅន�បាានរកិទៅឃ្មុំ�ញឹថាាសមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារទាំា�ងអំស់បាានទីទីួលកាំារត្តប្រ�ង់ទីិស�ីត្តួនាាទីី និងភាារកិិច្ចចរ�ស់�ួកិទៅគ។ ទៅទាំា� 
ជាាយ៉ាាាងណាាកិ៏ទៅដ្ឋាាយុ ទៅ���ីី�ទៅងេ�នប្រ�សិទីធភាា�រ�ស់�ួកិទៅគ�ដែនិ�ទៅទីៀត្ត ប្រកិំ�កាំារងាារចាំា�បាាច្ច់ប្រត្តូវី�ទៅងេ�ត្តដែផ្តួនកាំារដែ�លមាាន
�វីិកាំាឱ្យយទាំាន់ទៅ�លទៅវីលាា ទៅ���ីីផ្តួគ�ផ្តួគងដែផ្តួនកាំារ និងវី�ត�វីិកាំារ�ស់រដ្ឋាាាភិិបាាល �ូទៅច្ចំ��ួកិទៅគមាានសិទីធិទីទីួលបាាន�វីិកាំាទៅនាា�។ 
កិ៏មាានត្តប្រ�ូវីកាំារកិំ�ងកាំារដែកិល�ែគំណ្ឋាភាា�ថ្ងៃនកិិច្ចច�ិភាាកិាកិំ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� ទៅ���ីីទៅដ្ឋាា�ប្រសាាយុកិរណ្ឋាីអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹង
ទៅយុនឌី័រ ប្រស��ា�ទៅគាាលកាំារណ្ឋា៍ថ្ងៃនកាំារប្រគ�់ប្រគងកិរណ្ឋាីអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ3។ ជុំ�ងឺរាាត្តត្តាត្តទៅន� បាានរំខាាន
យ៉ាាាងខាះា�ងនូវីកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កិំ�ងឆ្នាំំា� ២០២០។ទៅទាំា�ជាាយ៉ាាាងណាាកិ៏ទៅដ្ឋាាយុ ទៅ�ាប្រត្តឹ�ឆ្នាំំា�២០២១ ប្រកិំ�កាំារងាារជាាទៅប្រច្ច�នបាានសិកិា�ី
រទៅ�ៀ�ទៅប្រ��ប្របាាស់�ទៅច្ចចកិវីិទីាកិិច្ចចប្រ�ជុំំ��ា�ប្រ��័នធអំនឡាាញឹ ទៅ���ីីជុំ�នួសកាំារជុំួ�ទៅដ្ឋាាយុផ្លាឹាល់។

មាានសញ្ចាំាាទៅលច្ចទៅ��ងថ្ងៃននិរនតរភាា�រ�ស់គប្រ�ូប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត�ជាា�ហំវីិស័យុ ច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹង 
ទៅយុនឌី័រ។ កិំ�ងឆ្នាំំា�២០២១ ទៅ�ត្តតទៅសៀ�រាា�បាានទៅប្រ��ប្របាាស់�វីិកាំាផ្លាឹាល់�ះ�នរ�ស់ទៅគ ទៅ���ីី�ទៅងេ�ត្តប្រកិំ�កាំារងាារទៅ�ាកិំ�ងប្រសំកិ 
ច្ច�នួន៦ ដែ�ល�ិនដែ�នជាាប្រសំកិទៅគាាលទៅ�ារ�ស់កិ�មវិីធី ACCESS ទៅ���ីីធាានាាកាំារប្រគ��ណ្ឋាះ�់ទូីទាំា�ងទៅ�ត្តត។ ជាាងទៅន�ទៅ�ាទៅទីៀត្ត 
ទៅ�ត្តតកិ��ង់ចាំា�បាានផ្តួតល់�វីិកាំា�ល់ប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ប្រសំកិ�ដែនិ�ទៅទីៀត្ត ទៅហ�យុទៅ�ត្តតកិ��ង់សុឺ បាានដែ�ងដែច្ចកិ�វីិកាំាសប្រមាា�់ 
ប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ទៅ�ត្តត ទៅហ�យុទៅ�ត្តតរត្តនគីរី កិ��ំងផ្តួតល់�វីិកាំាសប្រមាា�់ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងា 
ទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរទៅ�ាថំាាក់ិប្រសំកិ ច្ច�នួន៤។ ទៅ�ត្តតសឹឹងដែប្រត្តង និងប្រ��វិីហាារ ដែ�ល�ិនដែ�នជាាទៅ�ត្តតដែ�លគាា�ប្រទីទៅដ្ឋាាយុកិ�មវិីធី 
ACCESS បាានទៅប្រ���វីិកាំាផ្លាឹាល់�ះ�នរ�ស់ទៅគ ទៅ���ីីគាា�ប្រទី�ល់ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹង 
ទៅយុនឌី័រ ថាំាកិ់ទៅ�ត្តត និងបាាន��ទៅណ្ឋា�រកាំារចាំា�់�ា�ង�ីឆ្នាំំា�២០២០ �កិទៅ�ះា� ទៅដ្ឋាាយុមាានកាំារគាា�ប្រទី�ី�ូលនិធិសហប្រ�ជាាជាាត្តិ 
សប្រមាា�់ប្រ�ជាាជុំន (UNFPA)។ ទៅ�ត្តតទាំា�ង�ីរមាានប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ប្រសំកិ�ួយុ បាាន�ទៅងេ�ត្តទៅ��ង ទៅហ�យុគិត្តប្រត្តឹ�ដែ�ទៅ�សាា 
ឆ្នាំំា�២០២២ កិ��ំង��ទៅណ្ឋា�រកាំារ�ទៅងេ�ត្តប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ប្រសំកិ�មីទៅផ្តួេងទៅទីៀត្ត។ ប្រកិសួងកិិច្ចចកាំារនាារី បាានរាាយុកាំារណ្ឋា៍ថាាទៅ�ត្តត�ីរ 
ទៅទីៀត្ត (ទៅ�ត្តតបាាត់្ត���ង និងឧត្តតរមាានជ័ុំយុ) និងរាាជុំធាានីភំិ�ទៅ�ញឹ កិ��ំងទៅរៀ�ច្ច��ទៅងេ�ត្តប្រកំិ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវិីស័យុច្ច�ទៅ�ា� 
អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រទៅរៀងៗ�ះ�នផ្តួងដែ�រ។ ឧទាំាហរណ្ឋា៍កាំារច្ច�ះងគប្រ�ូប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា� 
អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ �ងាាាញឹថាា គប្រ�ូទៅន�ប្រត្តូវីបាានទៅគទៅ��លទៅឃ្មុំ�ញឹថាាមាានប្រ�សិទីធភាា� �ី�ន្រ្តីនតីរដ្ឋាាាភិិបាាលដែ�ល 
�ាកិ់�័នធ និងប្រត្តូវីបាានគាា�ប្រទីយ៉ាាាងខាះា�ង�ីប្រកិសួងកិិច្ចចកាំារនាារី។

ទៅលាាកិ រស់ មិថុន្ថា �ន្រ្តីនតី�នឹីរកិិច្ចចកាំារនាារី ទៅ�ត្តតប្រ��វីិហាារ បាានមាានប្រ�សាាសន៍ថាា៖ «ទៅដ្ឋាាយុទៅ��លទៅឃ្មុំ�ញឹ�ីត្តប្រ�ូវីកាំារ 
សប្រមាា�់កាំារសប្រ��សប្រ�ួលប្រ�កិ�ទៅដ្ឋាាយុប្រ�សិទីធភាា� ច្ច�ទៅ�ា�ទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ និងជុំ�នួយុ�ទៅច្ចចកិទៅទីស 
ដែ�លមាានប្រសាា�់រ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS ទៅយុ�ងមាានប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ទៅ�ត្តតដែ�លបាាន�ទៅងេ�ត្តទៅ��ង និងកិ��ំង��ទៅណ្ឋា�រចាំា�់�ា�ង 
�ី�ាកិ់កិណ្ឋាះ�លឆ្នាំំា�២០២១�កិទៅ�ះា�។ ប្រកិំ�កាំារងាារទៅន� មាានសាារៈស�ខាាន់កិំ�ងកាំារ�ទៅនះ�នកាំារផ្តួីល់ទៅសវាាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីង
នឹងទៅយុនឌី័រ។ ទៅយុ�ងកិ៏បាានទៅរៀ�ច្ច�កាំារប្រ�ជុំំ�ជាាប្រ�ចាំា� និងអាាច្ចទៅរៀ�ច្ច�ដែផ្តួនកាំារ និង�វីិកាំារ�ស់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ទៅដ្ឋាាយុទៅប្រ���វីិកាំារ�ស់
រដ្ឋាាាភិិបាាលផ្តួងដែ�រ។ �ដែនិ��ីទៅន� ទៅយុ�ងបាានទៅរៀ�ច្ច��ទៅងេ�ត្តប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ប្រសំកិច្ច�នួន�ីរ�ដែនិ�ទៅទីៀត្ត»។

ទៅលាាកិប្រសី អុុង សុភន្រ្តីក្ត �ន្រ្តីនត�ីនីឹរកិិច្ចចកាំារនាារី ទៅ�ត្តតសឹឹងដែប្រត្តង បាានមាានប្រ�សាាសន៍ថាា៖ «�ច្ចច��ីនំទៅន� ទៅ�ត្តតសឹឹងដែប្រត្តង 
បាាន�ទៅងេ�ត្តប្រកំិ�កាំារងាារថំាាក់ិទៅ�ត្តតច្ច�នួន�ួយុ និងថំាាក់ិប្រសំកិច្ច�នួន�ីរ។ វាាមាានប្រ�ទៅយ៉ាាជុំន៍ណាាស់ដែ�លទៅយុ�ងមាានប្រកំិ�កាំារងាារ 
ទាំា�ង�ីរទៅន�កិ��ំង��ទៅណ្ឋា�រកាំារ។ យុនតកាំារទៅន�បាានជួុំយុយ៉ាាាងទៅប្រច្ច�ន�ល់កាំារសប្រ��សប្រ�ួល និងកាំារផី្តួល់ទៅសវាាទៅល�អំ�ទៅ��ហិងា 
ទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ ទៅដ្ឋាាយុទៅយុ�ងមាានអាាជាំាធរ�ាកិ់�័នធទាំា�ងអំស់កិំ�ងប្រកិំ�កាំារងាារ ទៅហ�យុ�ួកិទៅគប្រត្តូវីបាានជុំូន��ណ្ឋាឹងអំ��ី
កិរណ្ឋាីនិងជុំ�រំញឹកាំារផ្តួតល់ទៅសវាាបាានទាំាន់ទៅ�លទៅវីលាា»។

3 ទៅគាាលកាំារណ្ឋា៍ គឺ គាមានកាំារសតី�ទៅនាឹាស គាមានកាំារវីិនិច្ច័័យុ ទៅគាារ�សិទីិធរ�ស់អំត្តិ�ិជុំន កាំាររកិាកាំារសមាៃាត្ត់រ�ស់អំត្តតសញ្ចាំាាណ្ឋាអំត្តិ�ិជុំន កាំារគាា�ប្រទី�ល់សំវីត្តិិភាា�រ�ស់
អំត្តិ�ិជុំន។
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ការលោធីើើឱេយក្របលោសើរលោ�ើងនូវការ�្តល់លោសវាអំលោពើហិងេសាទាក់ទងនឹងលោយនឌ័រ
ទៅគាាល��ណ្ឋាងជាា�ឋ�រ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវីិស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ គឺទៅ���ីីធាានាាថាា 

កិរណី្ឋាអំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរប្រតូ្តវីបាានប្រគ�់ប្រគងទៅដ្ឋាាយុមាានប្រ�សិទីធភាា� ទៅហ�យុជុំនរងទៅប្រគាា�ទីទួីលបាានទៅសវាាដែ�ល 
�ួកិទៅគប្រតូ្តវីកាំារ។ កំិ�ងកិ���ងដែ�កិញ្ចាំាា ឆំ្នាំា�២០១៩ �ល់ដែ��ិ�ំនាា ឆំ្នាំា�២០២២ ទៅសវាាកិ�មសរំ�ច្ច�នួន ៤.៦០៣ �ង ដែ�លគាា�ប្រទី 
ទៅដ្ឋាាយុកិ�មវិីធី ACCESS បាានផ្តួតល់ទៅ�ាប្រសតចី្ច�នួន ២.៤៦៧ នាាក់ិ។ ប្រកំិ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវិីស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីង 
នឹងទៅយុនឌី័រ គឺជាាច្ច�ណ្ឋាំច្ចកិណ្ឋាះ�លកិំ�ងកាំារសប្រ��សប្រ�ួល និងកាំារធាានាាទៅសវាាសប្រមាា�់អំត្តិ�ិជុំនជាាជុំនរងទៅប្រគាា�ទៅដ្ឋាាយុ
អំ�ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័រ។ ទៅសវាាសងគ� និងទៅសវាាផ្តួះ�វីច្ចា�់ភាាគទៅប្រច្ច�ន ប្រត្តូវីបាានផ្តួតល់ទៅដ្ឋាាយុអំងគកាំារថ្ងៃ�គូរ�ស់កិ�មវីិធី 
ACCESS �ណ្ឋាៈទៅ�លដែ�លកាំារដែ�ទាំា�សំ�ភាា� កាំារ�ាបាាលរ�ួសសាំា� និងកាំារទៅធេ�ទៅកាំាសលយវីិច្ចច័យុ ប្រត្តូវីបាានផ្តួតល់ទៅដ្ឋាាយុ
អំំកិផ្តួតល់ទៅសវាាសំ�ភាា�សាាធាារណ្ឋាៈ។ 

ដូា��ាម្មទីី២៖ ចំនួន និង��ក្រោ�ទីក្រោសិវាាអំំក្រោព�ហុិងាទាាក់ទីងនឹងក្រោយនឌ័័រដែដូលគាំាំ�ទីក្រោ�ាយកម្មមវិិធីី ACCESS ដែដូលផ្តតល់ជូូន 
អំតិថិិជូនជាាជូនរងក្រោ�គាំា�ក្រោ�ាយអំំក្រោព�ហិុងាទាាក់ទីងនឹងក្រោយនឌ័័រ ក្រោ�ាចក្រោ�ើា�ដែ� កញ្ញាាា ឆ្នាំាាំ២០១៩ ដូល់ ដែ�មិ្មថុិ�ា ឆ្នាំាាំ២០២២

កាំារវាាយុត្តថ្ងៃ�ះវីឌីឍនភាា�រួ�ថ្ងៃនកាំារប្រ�ប្រ�ឹត្តតទៅ�ារ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ ទៅ�ាកិំ�ងឆ្នាំំា�២០២១ កិំ�ងទៅ�ត្តតកិ��ង់សុឺទៅដ្ឋាាយុមាាន
កាំារច្ចូលរួ��ីប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ទៅ�ត្តត និងសមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ប្រសំកិ និង ថ្ងៃ�គូអំនំវីត្តត

ក���-ធ�� 2019 មក�-មិថុ� 2020 កក��−ធ�� 2020 មក�-មិថុ� 2021 កក��-ធ�� 2021 មក�-មិថុ� 2022
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លោតើអើីនឹងលោកើតលោ�ើង ក្របសិនលោបើកមមវិធីី ACCESS មិនគាំំក្រទក្រកុមការងារ
លោ�្លើយតបពហុវិស័យចំលោ�ះអំលោពើហិងេសាទាក់ទងនឹងលោយនឌ័រ?

កិ�មវិីធី ACCESS បាានផ្តួតល់កាំារគាា�ប្រទីដែផំ្តួកិហិរញ្ឈាវីតិ្ត� និងកាំារកិសាាងស�តិ្តភាា�យ៉ាាាង�ិត្ត�ល់ កំិ�ងកាំារ�ទៅងេ�ត្តប្រកំិ�កាំារងាារ។ 
កាំារគាា�ប្រទីរ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS និងថ្ងៃ�គូអំនំវីត្តតគទៅប្រមាាង បាានជុំួយុកិ�ណ្ឋាត្ត់នូវីរទៅ�ៀ�ធាានាាឱ្យយមាាន��ទៅណ្ឋា�រកាំារប្រ�កិ�ទៅដ្ឋាាយុ 
ប្រ�សិទីធភាា�រ�ស់ប្រកំិ�កាំារងាារទាំា�ងទៅន� �ណ្ឋាៈទៅ�លដែ�លប្រកិសួងកិិច្ចចកាំារនាារី បាានទៅ�តជំាាចិ្ចត្តតរួច្ចរាាល់ទៅ�ាទៅល�គប្រ�ូប្រកំិ�កាំារងាារ 
ទៅន�។ ទី�នងជាាមាានប្រកំិ�កាំារងាារតិ្តច្ចតួ្តច្ច នឹងប្រតូ្តវីបាាន�ទៅងេ�ត្តទៅ��ងទៅដ្ឋាាយុ�ិនមាានកាំារគាា�ប្រទី។ កាំារសប្រ��សប្រ�ួលភាាគី�ាក់ិ�័នធ 
�ីវិីស័យុទៅផ្តួេងៗគំាាជាាទៅប្រច្ច�នទៅ�ាទៅល�កាំារ�ទៅងេ�ត្តប្រកំិ�កាំារងាារ និងកិសាាងស�តិ្តភាា��ល់សមាាជិុំកិប្រកំិ�កាំារងាារ គឺមាានលកិខណ្ឋាៈ 
សម�គសាមាញឹ និងប្រតូ្តវីកាំារទៅ�លទៅវីលាា និងធនធាាន។ វាាត្តប្រ�ូវីឱ្យយមាានស�តិ្តភាា�ខាាងវិីភាាគ ជុំ�នាាញឹទៅធេ� និងធនធាាន�ទៅច្ចចកិទៅទីស 
(ទាំា�ងធនធាាន�នំសេ ហិរញ្ឈាវីត្តិ� និងសមាាារ)។ �ូទៅច្ចំ� ប្រកិសួងកិិច្ចចកាំារនាារីនឹងមាានធនធាាន និង�ទៅធយ�បាាយុចាំា�បាាច្ច់ ទៅ���ីី
គាា�ប្រទីកាំារ�ទៅងេ�ត្ត និង��ទៅណ្ឋា�រកាំារប្រកិំ�កាំារងាារថាំាកិ់ទៅប្រកាំា�ជាាត្តិ ទៅទាំា�ជាា�ិនមាានកាំារគាា�ប្រទី�ីកិ�មវីិធី ACCESS។

ក. ចំណុុចខាើាំងនៃនទីិនាន័យក្រោ�ាយក្រោរៀ�រាា�់ដូំក្រោណុ�រក្រោរឿងអំំពី�ារផ្លាើាសិ់�ូ�រគួួរឱ្យយកត់សិមាាាល់
ច្ច�ណ្ឋាំច្ចខាះា�ងទាំា�ង�ូលថ្ងៃនភិសី��ាង កិំ�ងកាំារគាា�ប្រទី�ល់កាំារសឹង់�ត្តិទៅន� ប្រត្តូវីបាានវីិនិច្ច័័យុថាារឹងមាា�4។ ទីិនំន័យុ និង

�័ត្ត៌មាានសប្រមាា�់��ទៅណ្ឋា�រទៅរឿងទៅន� ប្រត្តូវីបាានប្រ��ូលជាាលកិខណ្ឋាៈប្រ��័នធ�ា�រយុៈកិិច្ចច�ិភាាកិា និង�ទីសមាាាសន៍ដែ�ល

4 កាំារវីិនិច្ច័័យុទៅន� គឺដែផ្តួែកិទៅល�មាាប្រត្តដ្ឋាាាន�ីកិប្រ�ិត្ត ដែ�លមាានច្ច�ណ្ឋាំច្ចថ្ងៃនកិមាះា�ងភិសត��ាងកិប្រ�ិត្តទាំា� �ធយ� ឬ�ុស់។ ភាា�ទៅជុំឿជាាកិ់កិប្រ�ិត្ត�ធយ�ប្រត្តូវីបាានច្ចងែ�ល�ងាាាញឹ
ទៅ�ាកិំ�ងកាំារទៅបាា��ំ�ុផ្តួាយុដែ�ល�ិនប្រត្តូវីបាាន�ិនិត្តយរួ�គាំា វីិសាាលភាា�កិ�ណ្ឋាត្ត់រ�ស់អំំកិទៅឆ្លុះះ�យុត្ត� រួ�ទាំា�ងសកាំតានំ�ល�ួយុច្ច�នួនដែ�លទាំាកិ់ទីងនឹងគទៅប្រមាាង ទៅហ�យុ
ឬកិ៏កាំារល�បាាកិកិំ�ងកាំារច្ចងប្រកិងភិសត��ាងឱ្យយបាានទីូល�ទីូលាាយុ ដែ�លវាា�ងាាាញឹ�ីកាំារសនំិដ្ឋាាានច្ចាស់លាាស់ និងគួរឱ្យយទីំកិច្ចិត្តត ទៅហ�យុកាំារប្រសាាវីប្រជាាវី�ដែនិ�អាាច្ចផ្លាះាស់
�ត�រកាំារវាាយុត្តថ្ងៃ�ះជាារួ�។

ទៅលាាកិជុំ�ទាំាវី ហូុ ស្ថាមិត្ត ទៅ�ាកំិ�ងកិិច្ចចប្រ�ជំុំ�ប្រកំិ�កាំារងាារ�ទៅច្ចចកិទៅទីសទៅឆ្លុះះ�យុត្ត�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ
 (TWG-GGBV) កាំាល�ីថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ដែ�កិំ�ាៈ ឆ្នាំំា�២០២១ ទៅ���ីីទៅរៀ�ច្ច�ដែផ្តួនកាំារប្រ�ត្តិ�ត្តតិប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�សប្រមាា�់ដែផ្តួនកាំារ

សកិ�មភាា�ជាាត្តិសតី�ីកាំារទី�់សាេាត្ត់អំ�ទៅ��ហិងាទៅល�ប្រសតី ទៅល�កិទីី៣ (NAPVAW III) បាានមាានប្រ�សាាសន៍ថាា៖
«ប្រកំិ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត��ហំវិីស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ ទៅ�ាថំាាក់ិទៅ�ត្តត និងប្រសំកិ គឺជាាដែផំ្តួកិ�ួយុ
�៏ស�ខាាន់ទៅ�ាកិំ�ងកាំារអំនំវីត្តតដែផ្តួនកាំារសកិ�មភាា�ជាាត្តិសតី�ីកាំារទី�់សាេាត្ត់អំ�ទៅ��ហិងាទៅល�ប្រសតីទៅ�ាថាំាកិ់ទៅប្រកាំា�ជាាត្តិ»



អាាសិយ�ាានៈ អំគាំារអាានីណាា ជាាន់ទីី៣ �នទ�់២៤០ ផ្តើ�វិ ២៧១ សិងាាាត់�ឹងទីំពុន �ណុឌមាានជូ័យ  
 រាាជូធាានី�ាំក្រោពញ �ព�រាាជាាណាាច�កកម្មុ�ជាា

ទីូរសិ័ពទៈ  (+៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អំុីដែម្មែលៈ  info@accesscambodia.org

ក្រោគួហុទីំព័រៈ  www.accesscambodia.org

បាានសប្រ��សប្រ�ួលជាា�ួយុសមាាជុំិកិប្រកិំ�កាំារងាារ។ កាំារយុល់ទៅឃ្មុំ�ញឹថ្ងៃនភាា�លទៅ�ែ�ង គឺ�ិនអាាច្ចទៅជុំៀសផ្តួំត្តបាានទៅ�ា 
កិំ�ងកាំារដ្ឋាាកិ់�ិនឹ��ា�លកិខណ្ឋាៈវីិនិច្ច័័យុទៅល���ទៅណ្ឋា�រកាំាររ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ �ូទៅច្ចំ�កាំារ�ាយ៉ាា�យ៉ាាាងហមត្ត់់ច្ចត្ត់ប្រត្តូវីបាានទៅធេ� 
ទៅ��ងទៅ���ីីដែសេងរកិភិសី��ាងគាា�ប្រទី�ល់កាំារដ្ឋាាក់ិ�ិនឹ�។ ទៅ�ាកំិ�ងកិរណី្ឋា�ួយុច្ច�នួន ភិសី��ាងប្រតូ្តវីបាានផី្តួល់ជូុំនជាាឧទាំាហរណ៍្ឋា 
លិ�ិត្តដែត្តង�ា�ង�ីអាាជំាាធរ របាាយុកាំារណ៍្ឋាថ្ងៃនកិិច្ចចប្រ�ជំុំ� ដែផ្តួនកាំារ ឬ�វិីកាំាជាាក់ិដែសីងដែ�លបាានទៅរៀ�ច្ច�ទៅ��ង និង/ឬអំនំ�័ត្ត។

កក្រមិតនៃនការរួមចំបែណ្ឌិករបស់កមមវិធី ីACCESS

កិប្រ�ិត្តថ្ងៃនកាំាររួ�ច្ច�ដែណ្ឋាកិរ�ស់កិ�មវិីធី ACCESS ច្ច�ទៅ�ា� 
កាំារផ្លាះាស់�ី�រប្រតូ្តវីបាានវាាយុត្តថ្ងៃ�ះថាា មនកក្រមិតខ្ពពស់ 
បំ�ុត។ អំំកិដែ�លបាានសមាាាសទៅជុំឿថាា ទៅ��គាមានកិ�មវិីធី 
ACCESS ទៅនាា�ទៅទី កាំារផ្លាះាស់�ត�រដែ�លបាានរាាយុកាំារណ្ឋា ៍
ទៅន�ប្រ�ដែហលជាា�ិនបាានទៅកិ�ត្តទៅ��ងទៅទី។ មាានកិ�តា 
�រិ�ទី�ួយុច្ច�នួន ដែ�លបាាន�ទៅងេ�នកាំារច្ចូលរួ�រ�ស់ 
រាាជុំរដ្ឋាាាភិិបាាលកិ�ុ�ជាា និងកាំារច្ចូលរួ�រ�ស់ប្រកិំ� 
កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរកំិ�ង 
កាំារ�ទៅងេ�ត្ត និងប្រ�តិ្ត�ត្តតកិាំារ ទៅហ�យុក៏ិមាានទី�នាាក់ិទី�នង 
ដែ�លមាានប្រសាា�់កំិ�ងច្ច�ទៅណាា�ថ្ងៃ�គូនាានាាទៅ�ាកំិ�ងដែផំ្តួកិ 
អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ ទៅហ�យុកាំាររួ�ច្ច�ដែណ្ឋាកិ 
រ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS ប្រត្តូវីបាានទៅគយុល់ថាា ជាាកិ�តា
�ិនអាាច្ច�េ�បាានសប្រមាា�់��ទៅណ្ឋា�រកាំារ�ទៅងេ�ត្ត និងទៅធេ�
ឱ្យយប្រ�ទៅស�រទៅ��ងរ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារ។ 

ស្ថារៈសំខាន់នៃនការផ្លេស់ប្ដូរ

សាារៈស�ខាាន់ថ្ងៃនកាំារផ្លាះាស់�ី�រ ប្រត្តូវីបាានទៅគចាំាត្ត់ទីំកិថាា
កក្រមិតខ្ពពស់បំ�ុត ដែ�លឆ្លុះះ���ញ្ចាំចា�ងថាា កាំារផ្លាះាស់�ត�រ 
ដែ�លបាានរាាយុកាំារណ៍្ឋាទៅន� ទី�នងជាានឹងមាាននិរនតភាា� 
យុូរអំដែងេងទៅប្រកាំាយុកិ�មវីិធី ACCESS ច្ច�់។ ភិសត��ាង
�ញ្ចាំាាកិ់ថាាសាិា�័នរាាជុំរដ្ឋាាាភិិបាាលកិ�ុ�ជាា បាាន�ងាាាញឹ
�ីភាា�ជាាមាចាស់កាំាន់ដែត្តទៅប្រច្ច�នរ�ស់ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុ 
ត្ត� �ហំវិីស័យុច្ច�ទៅ�ា�អំ�ទៅ��ហិងាទាំាក់ិទីងនឹងទៅយុនឌ័ីរ
ដែ�លជាាកាំារទៅ�តជាំាច្ចិត្តតកិំ�ងកាំារ�ប្រងីកិប្រកិំ�កាំារងាារទៅ�ា
ទីូទាំា�ងប្រ�ទៅទីស ទៅហ�យុបាានវីិនិទៅយ៉ាាគ�វីិកាំាផ្លាឹាល់�ះ�ន
រ�ស់�ួកិទៅគ កិំ�ងកាំារ��ទៅណ្ឋា�រកាំារកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ប្រកិំ�កាំារងាារ
 ទៅហ�យុបាានច្ច�ណាាយុទៅ�លទៅវីលាា និងធនធាានទៅ�ាទៅល�
យុនតកាំារទៅន�។  

�. ���ពទីិនាន័យ  
របាាយុកាំារណ្ឋា៍កិ�មវីិធី ACCESS  សីី�ីសិកាំខាសាាលាាឆ្លុះះ���ញ្ចាំចា�ងទៅល�កិទីី�ីររ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS សីី�ីទីិនំន័យុទៅ���ប្រគាា

ថ្ងៃនកាំារប្រត្តួត្ត�ិនិត្តយ វាាយុត្តថ្ងៃ�ះ និងកាំារទៅរៀនសូប្រត្ត ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ដែ�កិំ�ាៈ ឆ្នាំំា�២០២០។

របាាយុកាំារណ្ឋា៍រយុៈទៅ�លប្របាា��ួយុដែ�រ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS  ដែ��ិ�ំនាា - ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�២០២០

របាាយុកាំារណ្ឋា៍រយុៈទៅ�លប្របាា��ួយុដែ�រ�ស់កិ�មវីិធី ACCESS  ដែ��ិ�ំនាា - ដែ�ធំ� ឆ្នាំំា�២០២១

របាាយុកាំារណ្ឋា៍កិិច្ចច ប្រ�ជុំំ�ឆ្លុះះ���ញ្ចាំចា�ងប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�សីី�ី ប្រកិំ�កាំារងាារទៅឆ្លុះះ�យុត្ត�អំ� ទៅ��ហិងាទាំាកិ់ទីងនឹងទៅយុនឌី័ រ 
ទៅ�ត្តតបាាត្ត់���ង ថ្ងៃ�ៃទីី២៧-២៨ ដែ��កិរាា ឆ្នាំំា�២០២២។


