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ភ្នំពេញ ថ្ងៃអង្គា រ ០៨ពោច ខែមាឃ ឆ្ន ខំាល ចត្វា ស័ក េ.ស.២៥៦៦ ត្រូវនងឹថ្ងៃទ១ី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ 
 

លិែិរចំហពោរេជូនចំព ោះ 
 

ពោកជំទាវ អុងឹ កន្ថា ផាវ ីរដ្ឋម្ន្តនរីត្កសួងកិចចការន្ថរ ី 

ឯកឧររម្ ពែៀវ កាញារទីធ រដ្ឋម្ន្តនរីថ្នត្កសួងេ័រ៌មាន  

ពោកជំទាវ ពភ្ឿង សកុណា រដ្ឋម្ន្តនរី ត្កសងួវប្បធម៌្ និងវចិិត្រសិលបៈ 

ឯកឧររម្ ជា វ៉ា ន់ពដ្រ រដ្ឋម្ន្តនរ ីត្កសួងថ្ត្ប្សណីយ ៌និងទូរគម្ន្ថគម្ន៍ 

 
 
សំពណី៖  ពសនីមានចំណារ់ការពៅពលីពោក ខែង វណណៈ ខដ្លជាមាច ស់ពគហទំេ័រ Pheng Vannak News  ចំព ោះ 

ការពត្ប្ីត្ាស់មារិកាម្និសម្រម្យ ការត្ប្មាង មាក់ង្គយ នងិពប្ៀរពប្ៀនពៅពលីន្តសរអីនកសារេ័រ៌មាន។  
 

ពយងីែ្ុ ំអងាការសងាម្សុីវលិខដ្លកំេុងពធាីការពដ្ីម្បពីលីកកម្ពស់សិទធិន្តសរីនិងសម្ភាេពយនឌ័រពៅកម្ពុជាខដ្លមានោយន្ថម្
ដូ្ចខាងពត្កាម្ ានទទួលសាា ល់នូវឆនទៈដ្ែ៏ពង់ែពស់និងកចិចែិរែំត្ប្ឹងខត្ប្ងរប្ស់ោជរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាកនុងការពលីកកម្ពស ់
សិទធិន្តសរី នងិសម្ភាេពយនឌ័រពៅត្គប្់វសិយ័ ជាេិពសសការប្ំពេញការេាកិចចកនុងន្ថម្ជារដ្ឋភាគី ថ្នអនុសញ្ញា សដីេ ី
ការលុប្ប្ាំរ់ោល់ទត្ម្ង់ថ្នការពរសីពអីងត្ប្ឆ្ងំនឹងន្តសរី នងិត្វម្រយៈការអនុវររចាប្់ នងិពោលនពោាយជារនិ្ថន្ថ។   

 ពោងត្វម្រាយការណ៍រប្សត់្កសួងេរ័៌មានកនុងឆ្ន ២ំ០២១ កនុងចំពណាម្អនកសារេ័រម៌ានសរុប្ចំនួន ៥០០០ 
(ត្ា ំន)់ន្ថក់ មានន្តសរីជាអនកសារេរ័៌មានខរ ៤៧០ន្ថក់ ខដ្លពសមីនឹង ៩.៤ ភាគរយប្៉ាុពណាណ ោះ។ រួពលែពនោះាន 
ប្ង្គា ញេីវររមានរប្ស់ន្តសរីខដ្លចូលរមួ្កនុងវសិ័យសារេរ័ម៌ានពៅមានរិចពៅព យីកនុងត្ប្ពទសកម្ពុជា។ ម្ិនត្រមឹ្ខរ 
ប្៉ាុពណាណ ោះ កនុងចំពណាម្ន្តសរជីាអនកសារេរ័៌មានទាងំពនោះ េកួពគានោយការណ៍អំេីប្ញ្ញា ត្ប្ឈម្ជាពត្ចនីខដ្លេួកពគជបួ្ 
ត្ប្ទោះ ជាេិពសសទាក់ទងនងឹការពរសីពអីងខែែកពលីពយនឌរ័ ការពប្ៀរពប្ៀន នងិគំោម្កខំហង1។ ត្ប្ការទាងំពនោះ ពធាឲី្យ 
ប្៉ាោះ ល់ដ្លស់ាា នភាេែលូវកាយ ែលូវចិររ និងលទធភាេកនុងការប្ំពេញវជិាា ជីវៈរប្ស់េកួពគ ពហយីក៏អាចជាកត្វរ ប្នទច ់
ប្ង្គែ ក់ន្តសរីពែេងពទៀរ ម្ិនឲ្យចាប្់អាជីេការង្គរកនុងវសិ័យសារេ័រ៌មានែងខដ្រ។  

 ជាម្ួយនឹងប្ញ្ញា ត្ប្ឈម្ទាងំពនោះ ពយងីែ្ុ ំមានការែកចិររនិងត្េួយារម្ភោ៉ា ងខាល ងំខដ្លពោក ខែង វណណៈ 
ានពត្ប្ីមារកិាត្ប្មាងមាក់ង្គយនិងពប្ៀរពប្ៀនពៅពលីន្តសរីអនកសារេ័រម៌ានមាន កោ់៉ា ងធៃន់ធៃរ ពៅពលីត្ប្េន័ធែេេាែាយ 
សងាម្ពហាសប្ ុកផាទ ល់ែលួនរប្ស់ពោក (Vannak Pheng) ខដ្លមានែលឹម្សារ “ជាត្សីពកមងមានរូប្សម្បររិសាែ រារខដ្រ 
ខរចរកិថ្ត្េថ្ែេ…………ចរកិពោកទាប្ដូ្ចន្ថង អាណា យកពធាីត្ប្េនធង្គប្់ពហីយ…” ។ 

 
1
 Khmertimes: https://www.khmertimeskh.com/50769694/support-for-female-journalists-sought/ 

Phnom Penh Post: https://www.phnompenhpost.com/national/female-journos-share-woes-seek-improvements 

https://www.facebook.com/phengvannaknews
https://www.phnompenhpost.com/national/female-journos-share-woes-seek-improvements
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ពយងីែ្ុ ំពម្លីពឃញីោសកម្មភាេត្ប្មាងមាក់ង្គយខាងពលពីនោះ ពធាីឲ្យមានែលប្៉ាោះ លោ់៉ា ងធៃន់ធៃរពៅពលីកចិច ត្ប្ឹង
ខត្ប្ងន្ថន្ថរប្ស់ោជរដ្ឋឋ ភ្ាិលកនុងការពលីកកម្ពសស់ម្ភាេពយនឌ័រ និងែរល់ភាេអងអ់ាចដ្ល់ន្តសរី ពឆ្ព ោះពៅសពត្ម្ចឲ្យ
ានត្វម្ពោលពៅទ ី ៥ ថ្នការអភ្ិវឌឍត្ប្កប្ពដ្ឋយចីរភាេឆ្ន ២ំ០៣០ ខដ្លកនុងពន្ថោះក៏ពធាីព ងីត្វម្រយៈការលុប្ 
ប្ំារ់ែនរ់គំនរិពរសីពអីងខែែកពលីពយនឌ័រ រមួ្ទាងំត្វម្ត្ប្េ័នធអនឡាញែងខដ្រ។ ជាងពនោះពៅពទៀរ ការពត្ប្ីត្ាស់ 
 កយសម្រីត្ប្មាងរប្ស់ ពោក ខែង វណណៈ ដូ្ចខាងពលីពនោះ គជឺាទពងាីខដ្លម្ិនអាចពលីកខលងាន អសីលធម្៌ និង 
ប្ំ នោ៉ា ងខាល ងំពៅពលីត្កម្សីលធម្៌វជិាា ជីវៈអនកសារេរ័ម៌ាន ជាេិពសស ប្ ំនពៅពលីត្កម្ត្ប្រិប្ររិត្ប្េ័នធែេេាែាយ 
សត្មាប្់ការោយការណ៍េ័រ៌មានអំពេីហងិាពលីន្តសរី ខដ្លត្កសួងកចិចការន្ថរ ី និងត្កសងួេ័រ៌មានានរមួ្ោន ប្ពងករីព ងី 
កាលេីខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងពដ្ឋយរមួ្ទាងំានប្ពងកីរត្កុម្ការង្គរពដ្មី្បអីនុវររ េិនរិយ ត្វម្ដ្ឋនពដ្ឋោះត្សាយប្ញ្ញា ថ្ន 
ការរពំោភ្ប្ំ នពលីត្កម្ត្ប្របិ្ររិពនោះខដ្រ។ ជាងពនោះពៅពទៀរទពងាីទាងំពនោះរប្ស់ពោក ខែង វណណៈ ានប្ណារ លឲ្យ
ប្៉ាោះ ល់ោ៉ា ងធៃន់ធៃរដ្ល់កិររយិសពសចករីថ្ងលងលូរប្ស់បុ្គាល ប្ន្ថទ ប្រថ្ម្លន្តសរី  និងសងាម្ជារិទាងំមូ្លខដ្លែទុយពៅនងឹរដ្ឋ 
ធម្មនុញ្ាថ្នត្េោះោជាណាចត្កកម្ពុជា មាត្ត្វ ៣១ “…េលរដ្ឋខែមរមានភាេពសមីោន ចំព ោះមុ្ែចាប្់ មានសិទធិពសរភីាេ 
និងករណីកិចចដូ្ចោន ទាងំអស…់…ការពត្បី្ត្ាសសិ់ទធិពសរភីាេរប្ស់ម្នុសេមាន ក់ៗមិ្នត្រួវពអាយប្៉ាោះ ល់ដ្ល់សិទធិពសរភីាេ 
អនកដ្ថ្ទព ីយ..  ”។ 

អាត្ស័យពហរុដូ្ចពនោះ ពយងីែ្ុ ំសូម្ពសនីដ្ល់ពោកជទំាវរដ្ឋម្ន្តនរី និង ឯកឧររម្រដ្ឋម្ន្តនរី ពម្ត្វរ ចារ់វធិានកាែលូវចាប្់ 
រឹងរុងឹពៅពល ីពោក ខែង វណណៈ ពដ្ីម្បែីរល់យុររធិម្៌ដ្ល់ន្តសរីខដ្លទទួលរងការត្ប្មាង និង ការពប្ៀរពប្ៀន រមួ្ទាងំប្ពងកីរ
គត្ម្ូភាេលែពៅកនុងសងាម្ រមួ្មាន៖  

១. ត្កុម្ការង្គរត្វម្ដ្ឋនោយការណ៍អំពេីហងិាពលីន្តសរីថ្នត្កសួងកចិចការន្ថរ ី និងត្កសួងេ័រ៌មាន ចារ់វធិានការ 
ចំព ោះទពងាីរប្ស់ពោក ខែង វណណៈ ពដ្មី្បអីនុវររឲ្យត្សប្ត្វម្ត្កម្ត្ប្រិប្ររិត្ប្េន័ធែេេាែាយសត្មាប្ក់ារោយ
ការណ៍េរ័៌មានអំពេីហងិាពលនី្តសរី និង ទប្់សាក រ់ោល់មារិកាខដ្លប្ងកប្នូ់វែលឹម្សារត្ប្មាងមាក់ង្គយដ្ល់ន្តសរី 
និងបុ្គាលត្គប្អ់ររសញ្ញា ណពយនឌ័រកុំឲ្យពកីរមានព ងីប្នរពទៀរ។ ។   

២. ប្ង្គា ប្ឲ់្យពោក ខែង វណណៈ ទទលួសាា ល់កំហុស ខករត្ម្ូវ កយពេចន៍ត្ប្មាង មាក់ង្គយ និង ពធាីការសូម្ 
ពទាសជាសាធារណៈចំព ោះន្តសរីជាអនកសារេ័រម៌ានខដ្លរងពត្ោោះ និងសាធារណៈជនទូពៅចំព ោះទពងាីដ្៏
អសីលធម្រ៌ប្ស់ោរ។់   

៣.  ប្ង្គា ប្ឲ់្យពោក ខែង វណណៈ ចូលែលួនទទលួវគាប្ណរុ ោះប្ណារ លសរេីីការោយការណ៍េរ័៌មានខដ្លយល ់
ដ្ឹងត្រឹម្ត្រូវអំេីពយនឌ័រកនុងវសិ័យសារេរ័៌មាន ខដ្លសាិរពត្កាម្ការទទលួែុសត្រូវរប្សត់្កុម្ការង្គរពដ្ីម្បអីនុវររ 
េិនិរយ ត្វម្ដ្ឋន ពដ្ឋោះត្សាយប្ញ្ញា ថ្នការរពំោភ្ប្ំ នពលីត្កម្ត្ប្របិ្ររិត្ប្េន័ធែេេាែាយសត្មាប្់ការោយការណ៍ 
េ័រ៌មានអំេីអំពេហីងិាពលីន្តសរ។ី  

សត្មាប់្េ័រ៌មានប្ខនាម្៖ 
 ពអង ចានឌ់ ី ន្ថយកិាអងាការពយនឌ័រនិងអភ្ិវឌឍន៍ពដ្ីម្បកីម្ពុជា  095 797 909 
 បុ្ណយ រចន្ថ ន្ថយកិាត្ប្របិ្ររិអងាការកាល ហាន     089 476 146 
 ជឹម្ ចាន់ន្ថង  អគាពលខាធិការអងាការ អិនជអូី សុី- ដ្    012 668 853 
 ពសរីង ភារ ៉ាុង  ន្ថយកិាត្ប្របិ្ររិអងាការប្ន្ថទ យត្សី     081 885 874  
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លិែិរចំហពនោះោតំ្ទពដ្ឋយ៖ 
១. គណៈកមាម ធិការថ្នអងាការម្ិនខម្នរដ្ឋឋ ភ្ិាលកម្ពុជាពដ្ីម្បអីនុសញ្ញា លុប្ប្ំារ់ោល់ទត្ម្ង់ពលីន្តសរី(NGO -CEDAW) 
២. អងាការពយនឌ័រនិងអភ្ិវឌឍន៍ពដ្ីម្បកីម្ពុជា (GADC) 
៣. អងាការ កាល ហាន (Klahaan) 
៤. អងាការ ប្ន្ថទ យត្សី (Banteay Srei) 
៥. អងាការអភ្ិវឌឍន៍សំពលងសហគម្ន៍(BCV)  
៦. អងាការន្ថរពីដ្ីម្បសីនរិភាេ (WPM) 
៧. គណៈកមាម ធិការពដ្ីម្បកីារពាោះពឆ្ន រពដ្ឋយពសរ ីនិងយុររិធ៌ម្ពៅកម្ពុជា (ែុម្ខន្តហាល) 
៨. អងាការពលីកកម្ពស់គុណភាេជីវរិ 
៩. សម្គម្ោ ំរន្តសរីង្គយរងពត្ោោះ (ASVW) 
១០. សហភាេការង្គរកម្ពុជា(CLC) 
១១. សមាគម្ត្ប្ជាធិប្ពរយយឯកោជយ ថ្នពសដ្ឋកិចចពត្ៅត្ប្េ័នធ (IDEA) 
១២. គណៈកមាម ធិការអេាត្កឹរ និងយុររិធម្៌ពដ្ីម្បកីារពាោះពឆ្ន រពដ្ឋយពសរ ីនិងត្រឹម្ត្រូវ (និកហាកិ) 
១៣. សហេ័នធសហជីេ កម្មករចំណីអាហារ និងពសវកម្មកម្ពុជា (CFSWF) 
១៤. អងាការ អាក់សិនពអរកម្ពុជា (ActionAid Cambodia) 
១៥. ម្ជឈម្ណឌ លសិទធិម្នុសេកម្ពុជា (CCHR) 
១៦. ប្ណារ ញយុវជនកម្ពុជា (CYN) 
១៧. ម្ណឌ លេ៌រមានន្តសរីកម្ពុជា (WMC) 
១៨. សហជីេត្ទត្ទង់សិទធិការង្គរបុ្គាលិកកម្មករខែមរថ្នត្កុម្ហ ុនណាហាា ពវលីដ្៍ (LRSU) 
១៩. អងាការសម្ព័នធភាេការ រសិទធិម្នុសេកម្ពុជា (CHRAC) 
២០. អងាការកម្ពុជាពដ្ីម្បជីួយន្តសរីមានវបិ្ររិ (CWCC) 
២១. សមាគម្សម្ព័នធអនកសារេ័រ៌មានកម្ពុជា (ពែម្បូ្ចា)  
២២. ប្ណារ ញពយនឌ័រ និងអភ្ិវឌឍន៍ (GADNet) 
២៣. ត្កុម្សនេតំ្ាក់ន្ថរ(ីLSG) 
២៤. អងាការកម្ពុជាពដ្ីម្បសុីែភាេនិងការអប្់រសំហគម្ន៍ (CHEC) 
២៥. វទិាសាា នត្ប្ជាធិប្ពរយយកម្ពុជា (CID) 
២៦. អងាការសម្័ពគណពនយយភាេសងាម្កម្ពុជា (ANSA Cambodia) 
២៧. អងាការសមាគម្ន៍ធាងពត្វន រ (STT) 
២៨. អងាការជំនួយែលូវចាប្់ដ្ល់កុមារ និងន្តសរី (LSCW) 
២៩. អងាការកម្មវធិីអភ្ិវឌឍន៍ធនធានយុវជន (YRDP) 
៣០.សមាគម្សម្ព័នធសហគម្ន៍កសិករកម្ពុជា (CCFC Cambodia) 
៣១. អងាការរមាល ភាេកម្ពុជាកម្ពុជា (TIC) 
៣២. អងាការអភ្ិវឌឍន៍ន្តសរីត្កីត្កកនុងទីត្កុង (UPWD) 
៣៣. សមាគម្ការ រសិទធិម្នុសេ និងអភ្ិវឌឍន៍ពៅកម្ពុជា (សមាគម្អាដ្ហុក) 
៣៤. អងាការសកម្មភាេសងាម្ពដ្ីម្បសីហគម្ន៍ និងការអភ្ិវឌឍ (SACD) 
៣៥. អងាការត្រួសត្ត្វយថ្នកម្ពុជា  
៣៦. សហគមន៍175គ្គួសារ  
៣៧. ស.គ 197គ្គួសារសហគមន៍ភូមិគ្រលាន 
៣៨. គណៈកម្មា ធិការសហត្ប្រិប្ររិការដ ើមបើកមពុជា (CCC) 
៣៩.អង្គការមជ្ឈមណឌ លសមពនធ័ភារការងារ និង្សិទ្ធិមនុសស (សង្់គ្ាល់) 
៤០.អងាការសីលការ (Silaka) 
៤១. អង្គការសកមាភារគ្រជាជ្នដ ើមបើការអភិវឌ្ឍ (PAD) 
៤២.រណ្តា ញរហុវស័ិយ 
៤៣.សហគមន៍៨៤៣គ្គួសារដេត្ាដកាោះកុង្ 
៤៤.សហគមន៍១២៩គ្គួសារដេត្ាដកាោះកុង្ 
៤៥. សហគមន៍៨០គ្គួសារ ដេត្ាដកាោះកុង្ 
 
 


