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១-េសចក�ីេផ�ឈ 

 សេម�ចអអគមមេសេសនីេនេេ ហុ៊ន ែសន េមករដមមន�ីី ន
្ភពះេច្កកម្ុេ បនេលីកអនុសសននសានចនចុចសនសនខ ៖ 
 ១-កសេយងីនកនិិេិអេលីសម�ភេមនពេ  
 ២-ករេននកកសិទ�ិសសខ្សី�្ភមរនយកចនលាមេភ
េល និយេសមី�ភសសខមស�ីេេកុយកេរីេសចក�ីសេ្មច្អសខក្មិន 
 ៣-កភ្យរយមន�កអចេនមេ�ភស្ភសខសម�ភេមនពេ 
 ៤-កសន�េលីកកម្សខកចនលាមសសខមស�ីកុយសិេមេសរដកិច� 

និយស ិិ សេនហិរ�នតុស្ភសខមស�ី ។ 
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២-លទ�ផលកង 

      កុយមៈេភលមាមឆ នកននយមកេនព ្កកមករេមនពេ ីន
្កសាយមុុរសរចៈ បនុិន នុ្សរយែ្សយសនេភេសសកកមម
ករសសខ នុានេនមេភគមនាេទី �កិច� ែរលបន ្សអលខ
ជនន និយសេ្មចបនននលទ�ផលករសនសនខ និយភនទិសេដ
ស្ភសខសន�អនុន�ករ ងទិ�ភមាមចននាន រនចសយេ្កម ៖ 

 -បនចនលាមកិច�្សជុនភិនិនេផ�លខេិសលខេលី នុរមសេសចក�ី
្យបមកចន សនកសុសលទ�ផលសកមម�ភក រឆ ន២០១៥ 
និយែផនកសកមម�ភករឆ ន២០១៦ សសខ្កកម្សរកឹេនិកមុ្េ
េរីម្មីស�ី ចននាន ០២េលីក 
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២-លទ�ផលកង(ត) 

  -បនចនលាម្សជុនេ្នរមេរសចនសនិសីទស�ីអនភីមស�ីេលីកទី៣
ស្ភសខេលេដអិពវនន្សកសេនមចី�ភ៖ េរីឲេេលេដ
អិពវនន្ សកសេនមចី�ភ រនេចីកស្ភសខមស�ី និយេកមយ្សីេេ
្សេទសកមុ្េ 
  -បនចនលាមកិច�្សជុនភិ�កឹករេរីម្ីេ្នរមលកេចៈ 
អនុន�អេ្ភយសច�ុ ពស� លមមន�ីះជកេមស�ី 

  -បនចនលាមេរីសទសរ ស�ីភីកេលីកកម្សខមស�ី�ភេអក
ររកេនកុយសិេមមុុរសរចៈ េេសនិ សីទអនភីមស�ីេលីកទី៣ស�ភីី
េលេដអិពវនន្ សកសេនមចី�ភ 
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  -បនចនលាមេរីសទសរ ស�ីភីេមនពេកុយសិេមមុុរស
រចៈេេសិកេ ស ស�ីភី កផផភរផឹមែផនកមុទ�សមស�សម� ស
េមនពេកុយសិេមេទសចចន  រនកខកលទី៣ ឆ ន២០១៦-២០១៨ 
  -បនចនលាមេវអមិនននពីីអនកុយកិច�ភិ�កឹនុមនលេ្កម
្សរនសទ “ក និិ េិអេលីសម�ភេមនពេ  េរីម្ី កិច�អិពវ
្សកសេនមចី�ភ” 

  -បនចនលាមកុយកិច�្សជុនសនកសុសលទ�ផលករ្សរនឆ ន
២០១៥ និយែផនកសកមម�ភករឆ ន២០១៦សសខ្កកម្សរកឹ
េនិកមុ្េេរីម្មីស�ី 

២-លទ�ផលកង(ត) 
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  -បនចនលាម និយសហកេរសចនកិច�្សជុនសនកសុសករ
ររកេនឆ ន២០១៥ និយទិសេដករឆ ន២០១៦ ស្ភសខមនមីមុុរ
សរចៈះជរនី/េុន� េេេុន�េកពកុយ 
  -បនចនលាម និយសហកេរសចនភិីអសអសទ ាុសេលីកទី
១០៥ ទិវអន�េនិ៨មីេឆ ន២០១៦(០៨/០៣/១៩១០-០៨/០៣/
២០១៦) េ្កម្សរនសទ”និិេិអេលសីម�ភេមនពេេរីម្កិីច�
អិពវនន្ សកសេនមចី�ភ” កុយេលសនចយជនុឲេភនកិច�ុិន នុ
្សរយែ្សយ េរីម្សីេយងីនកនិិេិអរនយនរនមនុសផ និយេសរដ
កិច� ស្ភសខកេលីកកម្សខសម�ភេមនពេ និយភ្យរយ�ភអយខងច
សសខមស�ីេេកុយ្សេទសកមុ្េ 

២-លទ�ផលកង(ត) 
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  -បនចនលាម និយេរីសទសរ កុយសនិបនសនកសុសលទ�ផល
ករមៈេភលភីឆ នកននព(ែុក�  ឆ ន២០១៣ រលខែុមីេ ឆ ន
២០១៦)និយេលីកទិសេដករឆ ន២០១៦សសខ្កសាយមុុរស
រចៈ េេសនមិនមរដបល 
  -បនជាសភិ�កឹករេមាមេក BRIAN O’CALLAGHAN 
អក្ស្េ និយវមនីមនកអនុន�អេ្ភយមកភីអយគក UN WOMEN 
េេទីស�ីក្កសាយមុុរសរចៈ  
  -បនចនលាមចុពគមនន វមនីមនកអនុន�អនុស� លុស
សនបនខះលខទ្មយខី នកេសីេអីយ្សឆនយនរយេេីទCEDAW ច្សខេនិ  
កខភេន�នរយអនុសសននរដុ្យខុ្សខសសខសេម�ចេនេេេមករដមមន�ី  

២-លទ�ផលកង(ត) 
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ែរលរកខទយនរយកេលីកកម្សខសត ន�ភជី�ភ ឋនៈ នាេទី និយ
សុុុភល�ភមស�ី េេេុន�សមរយែ្នយ 
 -បនចនលាមេរីសទឧេទមសេមស�ីភីកសម� សេមនពេកុយសិេម
មុុរសរចៈ ស្ភសខអគសច�ុ ពស� លា កខររកេនេមស�ី ឋនៈ
រដេលសិក និយអនុរដេលសិក េេសនមិនមរដបល 
 -បនចនលាមកុយភិី្សអលខស� ស្នជននសិសផមមន�ីេនខុ្សខ
ជនេនខឧន�មអនិេនិ សិសផមមន�ី្កមកជនេនខសមអគីេនិ និយ
ិ� សនស្នជននកមមសិកឹកេីនខុ ្សខ និយមេមឆ ន២០១៥ សិកេ កម
ា កខររកេនេមស�ី និយសិកេ កមមមន�ី ្កសាយសសិត ន និយេសីកអគ 

២-លទ�ផលកង(ត) 
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សច�ុ ពស� លឆ ន២០១៦ េ្កមអិសនី�ភរដុ ្យខុ ្សខសសខសេម�ច
អអគមមេសេសនីេនេេ ហុ៊ន ែសន េមករដមមន�ីី ន្ភពះេ
ច្កកមុ្េ េេទិទសត នេនិអសខ ន  
  -បនចនលាមេ្សនិន្កកម្សរកឹេនិកមុ្េេរីម្មីស�ី(ក.ជ.ក.ស)
ចុពសនេភេសសកកមមគមននវមនីមនេលីកអនុន�អនុស� ស�ីភីក
លុសសនបនខះលខទ្មយខីនកេសីេអីយ្សឆនយនរយេេីទ(CEDAW) 
អនុសសននសសខសេម�ចេនេេេមករដមមន�ី និយច្សខេនិកខភេន�
ែរលរកខទយនរយកេលីកកម្សខសត ន�ភ ជី�ភ ឋនៈ នាេទី និយ

សុុុភល�ភមស�ី េេេុន�ីសល៉ិន និយបនខរនសយ  

២-លទ�ផលកង(ត) 
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  -បនចនលាមេរីសទសរ ស�ីភីេមនពេកុយសិេមមុុរស
រចៈេេសិកេ សស�ភីីកផផភរផឹមែផនកមុទ�សមស�សម� ស
េមនពេកុយសិេមែ ៉ាមភល និយេ្សយកន ឆ ន២០១៦-២០១៨ េេ  
សដ នេភ 
  -បនចនលាមកិច�្សជុនស�ីភីកេរសចនបមកចន សនកសុស
លទ�ផលករឆ ន២០១៦ និយបមកចន ីនកអនុន�អនុស�  
CEDAW េេកមុ្េ េេេ�ជនីមនដ នទេននបសកខ២ 
  -បនចនលាមសិកេ សា កខេនិស�ីភីកេរសចននកិែរល
េឆនីមនសនរយេមនពេ េេសដ គា ៉និ៉លខ   

២-លទ�ផលកង(ត) 
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 -បនចនលាមេរីសទសរ ស�ីភីពវន�ភមស�ីកុយសិេមមុុ
រសរចៈេេកុយេទិកមស�ីស�ីអនភីពវន�ភមស�ីកុយសិេម នេិ 
បម េ្កមអិសនី�ភរដុ ្យខុ ្សខ សេម�ចសុិលេសេក� ីសម ឈុន 
្សរន្ភរទ�ស� េេសលសប លេម្ភរទ�ស� ះជរនីនេភ 
 -បនចនលាម្សជុនភិ�កឹេលីេសចក�ី្យែផន កមុទ�សមស� 
សម� សេមនពេកុយរដបលា កខេ្កមេនិីន្កសាយមមីផមេេទីស�ី
ក្កសាយមមីផម 
 -បនេរសចនសិកេ សស�ីភី កផផភរផឹមែផន កមុទ�សមស� 
សម� សេមនពេកុយសិេមមុុរសរចៈ រនកខកលទី៣ ឆ ន
២០១៤-២០១៨ េ្កមអិសនី�ភ ឯកឧន�ម ជុក មុន ីអនុរដេលសិក 

២-លទ�ផលកង(ត) 
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និយេ្សរន្កកមករេមនពេ ីន្កសាយមុុរសរចៈ េេ
េុន�បនខរនសយ 
 -បនចនលាមសិកេ សស�ភីី កផផភរផឹមែផន កមុទ�សមស�
សម� សេមនពេកុយសិេមសសិត ន ឆ ន២០១៦-២០២០ េេទីស�ីក
្កសាយសសិត ន  
 -បនចនលាមកិច�្សជុន្សរនឆ ន្ កកមករសម� សេមនពេ្កសាយ
សត សេន េេសដ សុសនេភ 
 -បនចនលាមកិច�្សជុន្កកមករសេច�កេទសេមនពេ(TWG-G) 
េេសដ ហភ៉ីវ៉ ី 
 -បនជាស្សជុនភិ�កឹករេមាមននយអយគក UN WOMEN 

២-លទ�ផលកង(ត) 
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េរីម្ីសហកសន�អេ្ភយ”កេលីកកម្សខ�ភេននយសសខមសសី
េេកុយមុុ ននែចយេរីេសចកសីសេ្មចចិនសកុយសិេមមុុរសរចៈ”  
េេក ិិ លេមក� លអយគក UN WOMEN ្សរនកមុ្េ  
 -បនចនលាមកិច�្សជុនភិ�កឹេរសចនេសចក�ី្យបមកចន
សនកសុស្សរនឆ ន២០១៦ និយទិសេដករឆ ន២០១៧ សសខ្កកម
្សរកឹេនិកមុ្េេរីម្មីស�ី េេទីស�ី្កសាយកិច�កេ ី 
 -បនចនលាមសិកេ ស និយេទិកែចក នែលកចនេចពររយស�ីភី 
Integrity, Meritocracy, Motivation and Equal Opportunities េេ
ទី្កកយ Nay Pyi Taw ្សេទសមីិ៉នខភ៉ 

២-លទ�ផលកង(ត) 
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 -បនជាស្សជុនភិ�កឹករេមាម្សរនអយគក UN WOMEN 

្សរនកមុ្េ េរីម្សីហកសន�អេ្ភយ”កេលីកកម្សខ�ភេននយ 

សសខមសសីេេកុយមុុ ននែចយេរីេសចកសីសេ្មចចិនសកុយសិេមមុុរ

សរចៈ” េ្កមអិសនី�ភឯកឧន�ម ជុក មុនី អនុរដេលស ិក 

និយេ្សរន្កកមករេមនពេ ីន្កសាយមុុរសរចៈ េេទី

ស�ីក្កសាយមុុរសរចៈ ។ 

 

២-លទ�ផលកង(ត) 
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ស�តិិឈ�ន�ីរជកសុវីិលសបុ  

និងស�តិិឈ�ន�ីរជកសុវីិលែដល មនឈុខត�ែធងចបបពី �ី កប

ក ិិ លយ័ យឈ្កកង ្សកក ខធ�  ខណតដលបី � កបអថា�យក និង

�ី កបេសសឆ� �២០១៥-២០១៦ 

  

 

វឌ្ននព�ស�កី�ងុវិសយ័ឈុខងរសធា  
ឆ� �២០១៥-២០១៦ 
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៣-អនុរសននសេឈ�ចអថាឈមេស�បតីេតេជ 

 ្កសាយ សត សេន បនមកចិន�ទុកនកខសេយងីនចននានមមន�ីះជកសុី
លិេេ ី និយែនយគនយមស�ីីេកនខមុុននែចយេេកុយចេសម្េន�ររកេន
រនយា កខេនិនិយា កខេ្កមេនិ េនមកឹចននានភី២០�អមេេ៥០
�អមីនកេ្ជីសេសីមមន�ីះជកេមស�ី េនមែផផកគមអនុសសនន
រដុ ្យខុ ្សខ សេឈ�ចេតេជ�យកដ�ឈ�ន�ី។  េកខែស�យឆ ន២០១៦ 
មមន�ីះជកេមស�ីេេគម្កសាយ សត សេន ភនចននាន ៨៣.៥០៦េកខ 
េសមីនរយ៤០%ីនចននានមមន�ីះជកសុស២០៦.៨៧២េកខ(េកីនចននាន១% 
េរសនរយឆ ន២០១៥ភន៣៩%) កុយេេពមមន�ីះជកេមស�ីែរលភន
មុុរនែចយរសខភីា កខក ិិ លេម គម្កកយ ្សកក ុច�  ហននរលខ
ា កខអអគេមក និយា កខេសមីភនចននាន ៦.៣០២េកខ េសមីនរយ២២% ីន
មមន�ីះជកភនមុុននែចយសុស២៨.០៤៥េកខ(េកីនចននាន១% 
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េរសនរយឆ ន២០១៥ភន២១%) ។ េេភនស សន�្សឈម
មាមចននានចនេព្កសាយ សត សេន កុយកេ្ជីសេសីមមន�ីះជកេ
មស�ី ែរលភនជនេគមន្មតក រនចេជនេ សិរក ភេនភ៌ន
ទិទ។ល។េេា កខះជរនី េុន� កេ្ជីសេសីមមន�ីះជកនមី និយ
កែនយគនយមស�ីកុយនាេទីររកេនេេគមមនមី អយគ�ភ េេភន
ចននាននិចេយេសីេរសេមាមចននានសុស ។ េហនុេនព កសេយងនី
នរនមស�ីេេា កខះជរនី េុន� កដភនក្សឈមេេ្ចីនកុយ
កទទាលបននាេទីររកេន និយកេ្ជីសេសី្កសុច� នមី េ
ភិេសស េលីសេច�កេទសគមន្មតក េរីម្សីន�េនករ ។ 
 

៣-អនុរសននសេឈ�ចអថាឈមេស�បតីេតេជ (ត) 
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៣-អនុរសននសេឈ�ចអថាឈមេស�បតីេតេជ (ត) 

អនុសសននទី ៩៖ ្អសខ្ កសាយ សត សេន ងេជ ែរនរី ្នត៖ 
• សន�មកចិន�ទុកនកខកុយកសេយងីនចននានមមន�ីះជកេមស�ី

សែនតមេទរន និយកែនយគនយមុុរនែចយីេភនននយមស�ី
េេ្អសខចេសម្េន�រនយា កខេនិ និយា កខេ្កមេនិ ្ភម
រនយជាមឧសនតមមន្ ទ រនយសម នី មេទបម នកិ និយផ�លខ
ីកសីេភនសនេគយមស�ីចនលាមេិសលខកុយកសេ្មចែនយ
គនយ។ 

• ភិនិនេកែនយគនយមមន�ីះជកេមស�ីែរលភនសមនត�ភ
ជននាសមមន�ីេមស�ីែរលចនលនិន�នន ែរលាមចនែចកកឹបននន 
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    កនេចីនចននានមស�ីកុយនាេទីភនសិទ�ិសេ្មច។ 
• សេយីងនសមនត�ភមមន�ីះជកសុីលិេមស�ីគមមៈអគសច�ុ ព

ស� ល កុយនិយេ្រ្សេទស។ 
• មកចិន�ទុកនកខេ្ជីសេសីមមន�ីះជកសុីលិេមស�ីស្ភសខ

សន�េនេលី្អសខសិេម េភិេសសេេា កខេ្កមេនិ។ 
• មកចិន�ទុកនកខចនេពមមន�ីះជកសុីលិេមស�ីមុនេភលចនល

និន�នន េនមនេមនីយា កខឋនន�សេក�ិកុយ្សេទ្កសុច�
សសខ នុានគមអនីន�ភករីេ្សសគមេលកចន ។ 

 

៣-អនុរសននសេឈ�ចអថាឈមេស�បតីេតេជ (ត) 
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៤-ទិសេដសកឈសនពកងបន�  
 
      ្សកសនសនខសនផុន និយចនេពមុុ ្កកមករេមនពេ ីន្កសាយ
មុុរសរចៈ ្នត សនេភេសសកកមមករសសខ នុាន េរីម្ី អនុ
ន�អេ្ភយសន� ្សសគមែផនកមុទ�សមស�សម� សេមនពេកុយ 
សិេមមុុរសរចៈ រនកខកលទី៣ ឆ ន២០១៤-២០១៨ 
េនមភនចកេុសិេម និយទិសេដសនសនខច្សខសខ រនចនេេ ៖ 
 -េ្នរមចុពហនតេលសេលីកិច�្ភមេ្ភរយសហ ្សនិសន�ិក
ករេមាមអយគក UN WOMEN ។  
 -សន�សហកេសីកអគសច�ុ ពស� លន្មយខទិស និយភ្យរយ
សមនត�ភរលខមមន�ីះជកសុីលិ្កសុេច� នមី ែរលេទីស្សគយចនល
ីេមលខររយច្សខអនភីច្សខ េលកចន  និយលិុិន សទនដ នអនិមុន�
ែរលកខភេន�នរយសិេមមុុរសរចៈ និយករសម� សេមនពេ ។ 
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៤-ទិសេដសកឈសនពកងបន� (ត) 
 
 -េ្នរមចុពផផភរផឹមែផនកមុទ�សមស�សម� សេមនពេកុយ
សិេមមុុរសរចៈ រនកខកលទី៣ ឆ ន២០១៤-២០១៨ េេ
ា កខេ្កមេនិ ។ 
 -េរសចនអេ្ភយសច�ុ ពស� ល អកររកេន េមេកមយេមស�ីកុយ
សិេមមុុរសរចៈ និយ ផផភរផឹមច្សខ េលកចន សនសនខ 
ែរលកខភេន�នរយកេលីកកម្សខមស�ី េរីម្ទីទាល បនកេរីេសចក�ី
សេ្មចចិន� ភ្យរយសមនត�ភ និយសេយងីន�ភអយខងចរលខមមន�ីះជក
េមស�ី មកភី្អសខ្ កសាយ-សត សេន និយមនមី-អយគ�ភ ះជរនី េុន� ្កកយ 
្សកក និយុច�  ទនរនយ ្សេទស ។ 
 -ចុពសិកឹ្ស្េអនភីសត ន�ភភិន និយន្មតកសសខមមន�ី
ះជកសុីលិេមស�ីែរល ភនមុុននែចយ េរីម្ែីសរយមលខភសី
្សឈម និយករនេព្សម ។ 
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៤-ទិសេដសកឈសនពកងបន� (ត) 
 
 -ជនុករសច�ុ ពស� លកសម� សេមនពេកុយសិេម
មុុរសរចៈឲេភន្សសិទ��ភ ្អសខ្ កសាយ-សត សេន និយា កខ
េ្កមេនិ។  
 -គមនន វមនីមនេលីលទ�ផលករសេ្មចបន និយេលកី
ទិសេដ្សកសេនមចកេុសិេមច្សខសខ េេអេអន ។ 
 -សន�ភ្យរយសមនត�ភែផកសច�ុ ពស� ល ្អសខ្ អយររកេន 
និយអិពវននអេ្ភយ ។ 
 -សន�ែសរយកីរអនអិពវននេមាមអយគកេនិ និយអយគកអន�
េនិ េរីម្ជីាមឧសនតមមន្ ទ រលខ្សនិសន�ិក ីនករសម� សេមន
ពេ និយជនុកររដសនសនខេនពីេទទាលបនលទ�ផលលផ្ សេសី និយ
ភន្សសិទ��ភុ្សខ ។ 
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៥-កិច�សខកជឈសយអងាក UN WOMEN 
 
 ្កកមករេមនពេ ីន្កសាយមុុរសរចៈបនេរសចន
ែផនកករ ីនកិច�្ភមេ្ភរយសហ្សនិសន�ិកេមាមអយគក
UN WOMEN េរីម្អីនុន�អេ្ភយ ៖ កេលីកកម្សខ�ភេននយ
សសខមសសីេេកុយមុុ ននែចយេរីេសចកសីសេ្មចចិនសកុយសិេមមុុរ
សរចៈ ។ 
 ១-សន�េរសចន និយសរ�សខេសចក�ី្យេលនេិបម និយ
មុទ�សមស�េនិេលីកកម្សខ 
 ២-ផផភរផឹម អនុស�  CEDAW 
 ៣-សិកឹ្ស្េអនភីស ្សឈម និយន្មតកសសខអក
ររកេនេមស�ី េមេកមយកុយសិេមមុុរសរចៈែរលភននាេទីេរី
េសចក�ីសេ្មច 



29 សណឈអថុធ!  

 

េយង សឈគ� គ �្ ទកេលកកឈសបសឈនពេយនឌ័ 

ក�ងុវិសយ័ឈុខងរសធា ! 

ជសយឈ�ន�ីរជកសុវីិលជ�ស� ីថីជសយខួសនឯង  

និងសងាឈជតិ ! 
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