
មូលដ្ឋា នគ្រឹះ ៖. ត ើតេនឌ័រ និងការបញ្ជ្រា បតេនឌ័រមាននេ័ដូចតមេច? 
 

ត ើអ្វើជាតេទ និងជាតេនឌ័រ? 

 
 តេទៈតោងត ើភាពខុសគ្នា ផ្នាក
ជើវសាស្ដសររវាងបុរស និងស្ដសរើតកេង
ប្បុសនិងតកេងប្សើជា សាក មិន
អាចផ្លា ស់បរូរបាន។ ឧទាហរណ៍
មានផ្ ស្ដសរើតទផ្ែ អាចន ់
កំតណើ   តហើេមានផ្ បុរសតទ
ផ្ែ អាចបងកទឹកកាមសំរាប់បនរ
ពូជ។ 

 

 
 តេនឌ័រៈតោងត ើភាពខុសគ្នា ផ្នាកសងគមនិងទំនាក់ទំនង 
រវាងតេទទាងំពើរ។ បញ្ហា តនេះប្ ូវបានតេសិកាត ើញថា
មានការផ្ប្បប្បួ កាុងវបបធម៌តហើេផ្លា ស់បរូរប្េប់តព ។
ឧទាហរណ៍កាុងប្បតទសជាតប្ចើនស្ដសរើផ្ែទាកុំមារ ប ុផ្នរមាន
បុរសកាន់ផ្  តប្ចើនត ើងកែផ្ែទាកុំមារផ្ែរ។ 

 

ជាធមេតាមនុសសមិនអាចផ្លា ស់បរូរតេទរបស់ខាួនបានតទប ុផ្នរតេអាចផ្លា ស់បរូរភាពខុសគ្នា ននតេនឌ័រនិង
ទំនាក់ទំនងកាុងប្េសួារនិងសងគមរបស់តេបាន ប្បសនិតបើតេេ ់ថាមិនេុ រធិម៌និងប្ ឹមប្ វូ។ 

 
 

ជាសំខាន់ប្ ូវេ ់ែឹងពើភាពខុសគ្នា រវាងភាពពិ និងទសសនៈ។ មយ ងតទៀ ប្ ូវេ ់ែឹង នួាទើតេនឌ័
រនិងេំនិ កាុងកា មនុសសពើអ្វើផ្ែ តកេងប្សើ តកេងប្បុស បុរសនិងស្ដសរើអាចតធវើបាននិងមិនអាចតធវើបាន។  
 
  នួាទើតេនឌ័រៈ តោងត ើសកមេភាពផ្ែ តេទទាងំពើរតធវើ។ ឧទាហរណ៍ តកេងប្បុសជេួឪពុករបស់ខាួនតធវើ
ការ តប្ៅនទឯតកេងប្សើជេួមារ េតធវើការងារនទេះ។ នួាទើតេនឌ័រ ែវើតបើជាតរឿេៗប្ ូវបានពប្ងឹងតោេេុណ ំ
ន តេន ឌ័រ បទោា ន និងនា ់េំនិ  ផ្ែ មានតៅកាុងសងគមនិមេួៗ អាចផ្លា ស់បរូរបានប្េប់តព និងប្េប់
វបបធម៌។ 

 
 េុណ ំន តេនឌ័រ អាកបបកិរោិ និងបទោា នៈ តោងត ើេំនិ ផ្ែ មនុសសមានចំត េះអ្វើផ្ែ បុរសនិង
ស្ដសរើ ប្េប់ជំនាន់េរួប្បប្ពឹ រិ។ឧទាហរណ៍ កាុងសងគមជាតប្ចើនតកេងប្សើប្ ូវផ្ សារ ប់បងាគ ប់និងតធវើខាួនឱ្យេរួជាទើ
ប្សលាញ់ តហើេអាចេបំាន ចំផ្ណកឯតកេងប្បុសប្ ូវផ្ កាា ហានតហើេមិនប្ ូវេតំទ។ 

 



 នា ់េំនិ តេនឌ័រៈ េឺជាេំនិ និងទសសនៈមឺុងមា  ់ផ្ែ មនុសសមានចំត េះតកេងប្បុសនិងបុរស តកេងប្សើ
និងស្ដសរើ ផ្ែ អាចតធវើអ្វើបាន។ ឧទាហរណ៍ ជាតរឿេៗតេតជឿថាស្ដសរើតធវើជាអ្ាកផ្ែទានំទេះ ឯបុរសតធវើការជាមេួ
មា សុើន ឬថា តកេងប្បុសពូផ្កេណិ សាស្ដសរជាងតកេងប្សើ ឯតកេងប្សើតធវើជាេិលានុបបោា េកិា។ 

កាុងសងគមជាតប្ចើនមានភាពខុសគ្នា រវាងតេទទាងំពើរទាងំ 
សិទធិនិងឱ្កាស។ វសិមភាពបានតកើ ត ើងជារមួ។   
ឧទាហរណ៍ ការទទ ួបានការអ្ប់ររំវាងតកេងប្បុសនិងតកេង 
ប្សើ។ បនទុកការងារបុរសនិងស្ដសរើ។ ការទទ ួបានធនធាន 
និងប្េប់ប្េងធនធាននិងន ប្បតោជន៍និង នួាទើរបស់ 

បុរសនិងស្ដសរើកាុងការតធវើតសចករើសំតរចចិ រ។ តោេសារមូ  
តហ ុតនេះសហេមន៍អ្នររជា ិនិងរោា េិបា និងសងគមសុើ

វ ិជាតប្ចើនបានតបរជាា ចិ រជំរុញសមភាពតេនឌ័រ។ 
 
 សមភាពតេនឌ័រៈ ឬសមភាពរវាងតេទទាងំពើរ តោងត ើសិទធិតសេើគ្នា  ការទទ ួខុសប្ ូវ ឱ្កាស ការរាប់
រកគ្នា  និងការវាេ ំន ស្ដសរើនិងបុរស តកេងប្សើនិងតកេងប្បុសកាុងការរស់តៅនិងតធវើការ។ សមភាពតេនឌ័រ
មានន័េថា មនុសសប្េប់វេ័និងតេទទាងំពើរមានឱ្កាសតសេើគ្នា តែើមើបេកជ័េជំនេះត ើការរស់តៅ។ មាន
ន័េថាមនុសសជា ិទាងំអ្ស់មានភាពតសេើគ្នា  ឬមយ ងតទៀ អាចនិោេបានថាមានេុ រិធម៌និងភាពប្ ឹម 
ប្ ូវ កាុងការទទ ួបាននិងប្េប់ប្េងធនធាននិងន ប្បតោជន៍ តែើមបើឱ្យពួកតេទាងំអ្ស់អាចចូ រមួនិង
សំតរច ចិ រត ើន ប្បតោជន៍ផ្ែ បានពើការអ្េិវឌឍន៍។ 

 

 
 

 ការជំរុញសមភាពតេនឌ័រ ៖ េឺអំ្ពើការធានាឱ្យមាន ទធន តសេើគ្នា និងការចូ រមួតសេើគ្នា រវាងបុរសនិងស្ដសរើ 
តកេង ប្បុសនិងតកេងប្សើ តែើមបើឱ្យពកួតេបានទទ ួភាពនែាែាូរ និងអ្នុញ្ហា  ិឱ្យពួកតេអ្េិវឌឍសការ នុព 
ភាពោ ង  តពញត ញផ្ែ នាតំៅរកជើវភាពរស់តៅកាន់ផ្ ប្បតសើរត ើងសំរាប់ពកួតេទាងំអ្ស់។ មិន
ផ្មនមានន័េថាស្ដសរើ និងបុរសប្ ូវផ្ ែូចគ្នា ទាងំប្សុងតទ។ ស្ដសរើនិងបុរសអាចមានភាពខុសគ្នា  ប ុផ្នរេរួមាន
សិទធិតសេើគ្នា  ការទទ ួខុស ប្ ុវនិងឱ្កាសកាុងការរស់តៅ។ ការចា ់ទុកនិងការវាេ ំន ការងាររបស់តកេង
ប្បុស តកេងប្សើ បុរសនិងស្ដសរើ មិនេរួពឹងផ្នែកត ើតេទប្បុសឬតេទប្សើតទ។ សមភាពតេនឌ័រអាចសំតរចបាន



តជាេជ័េតៅតព ផ្ែ ស្ដសរើនិង បុរសទទ ួសិទធិមនុសស និងសិទធិការងារែូចគ្នា  និងទទ ួបានប្បប្ពឹ រិកមេ
និងការវាេ ំន តសេើគ្នា  តហើេនិងតៅ តព ផ្ែ មានការផ្បងផ្ចកោ ងេុ រិធម៌នូវ ៖ 
- ការទទ ួខុសប្ ូវនិងឱ្កាស។ 
- បនទុកការងារ ការតធវើតសចករើសំតរចចិ រនិងប្បាក់ចំណូ ។ 

 
សារជាេនាិេះសរំាប់ការជរំញុសមភាពតេនឌ័រ 
 
កាុងអ្ ំ ុងតព បណរុ េះបណ្ដរ  ការជំរុញសមភាពតេនឌ័រ ប្េូប្ ូវប្បាកែកាុងចិ រថាបានបងាា ញនូវសារជាេនាិេះ
ខាង តប្កាម។ តបើពំុែូតចាា េះតទ ការបណរុ េះបណ្ដរ  តនាេះមិនមានប្បសិទធិភាពតទ។   
 
 សតំរចឱ្យបានសមភាពតេនឌ័រេឺជាការទទ ួខុសប្ វូ
របស់ប្េប់គ្នា កាុងសងគម 
ប្ ូវកសាងការប្ពមតប្ពៀងគ្នា តៅកាុងប្េួសារ និង សងគម
អំ្ពើ ុ យភាពរវាង នួាទើនិងការទទ ួខុស ប្ ូវរបស់
បុរសនិងស្ដសរើ តហើេប្េប់ជំនាន់ទាងំអ្ស់ ប្ ូវមានការ
ប្ពមតប្ពៀងគ្នា ត ើការសំតរចឱ្យបានសម ភាពតេនឌ័រតៅ
នទេះ តៅកផ្នាងតធវើការ និងតៅកាុង សហេមន៍។ ការជំរុញ
សមភាពតេនឌ័រប្ ូវការចូ  រមួចំផ្ណកនិងទុនពើ 
បុរសនិងស្ដសរើ។  
 

 ជំរុញឱ្យមានសមភាពតេនឌ័រ នឹងនរ ់ន ប្បតោជន៍ែ ់ ប្េប់
គ្នា កាុងសងគម។ជនួកា មានការេ័េខាា ចតកើ ត ើងផ្ែ  ថាការ
ជំរុញសាា នភាពស្ដសរើ មានន័េថាេកអ្វើមួេពើបុរស។ ប ុផ្នរការ
ជំរុញសមភាពតេនឌ័រមិនផ្មនមានន័េថាឱ្យអំ្ណ្ដច តប្ចើនតៅ
ស្ដសរើតហើេែកេកអំ្ណ្ដចពើបុរសតទ។ ការជំរុញសម ភាពតេន
ឌ័ររវាងស្ដសរើនិងបុរសេឺនរ ់អំ្ណ្ដចែ ់តេទទាងំពើរ និងែឹកនាំ
ត ព្ េះតៅកាន់សាា នភាពឈ្ាេះៗសំរាប់តេទទាងំពើរ។ 

  
ការជំរុញសមភាពតេនឌ័រេឺមិនប្ ឹមផ្ ការងារប្ ឹមប្ ូវផ្ែ តធវើប ុតណ្ដណ េះតទ ប ុផ្នរកែជាការងារែែ ា្  នវផ្ែ  ប្ ូវ
តធវើ។វាមិនប្ ឹមផ្ មានេុ រិធម៌និងប្ ឹមប្ ូវកាុងការវនិិតោេការអ្ប់រនិំងបណរុ េះបណ្ដរ  ែ ់តកេងប្សើនិង តកេង
ប្បុសប ុតណ្ដណ េះតទ ប ុផ្នរកែឱ្យស្ដសរើនិងបុរសចូ រមួតោេតសេើភាពកាុងការអ្េិវឌឍនងផ្ែរ។វាកែតធវើឱ្យមានតហ ុ ន 
 ែែ ់តសែាកិចចនិងអាជើវកមេកាុងការតប្បើធនធាននិងតទពតកាស យទាងំអ្ស់កាុងប្េួសារនិងសងគម។   
 



ត ើតេនឌ័រ និងការបញ្ជ្រា បតេនឌ័រមាននេ័ដូចតមេច?  
តេនឌ័រ 
 យេនឌរ័ អាចមាននេ័ថា ជាចារកិលកខណៈ តនួាទី ការទទលួខុសត្តូវ និងអតតចរកិខុសៗគ្នា  រវាង
បុរស និងស្រសតី ដែលត្តូវបានកំណតយ់ោេសងគម និងវបបធម។៌ យេនឌរ័ មនិដមនជា យេទ យនាោះយទ។ យេទជា
កត្តត ជីវសាស្រសត យ ើេគឺជាដនាកមេួននយេនឌរ័ដតប ុយ ណ្ ោះ។ ដនែកយលើទសសនទានយេនឌរ័ អតតចរកិ និងអ
កបបកិរយិា របស់មនុសសបានមកពីការយរៀនសូត្ត យ ើងអាចដត្បត្បួល និងមានភាពខុសគ្នា ពីមេួយៅមេួ។  
 
ការបញ្ជ្រា បតេនឌ័រ 
 ការបស្ររា ប មាននេ័ថាជួេ ជត្មុញឲ្យមានការគិតគូែល់គំនិតយយាបល់របស់ត្កុមដែលមនិសូវ
មានឥទធិពល ឬសំយលងកាុងែំយណើ រការយធវើយសចកតីសយត្មចចិតត។  
 
 ការបស្ររា បយេនឌរ័មាននេ័ថា ជាែំយណើ រការរមួបញ្ចូ លគំនិតយយាបល់ និងតនួាទី របស់បុរស និង
ស្រសតី យៅកាុងការយរៀបចំ អនុវតត ត្តួតពិនិតយ និងវាេតំដល យគ្នលនយយាបាេ និងកមមវធីិនានា យែើមបឲី្យពកួយគ
មានលទធភាពចូលរមួ និងទទលួបាននលត្បយយាជនយ៍ោេសមធម។៌ 
 
 ការបស្ររា បយេនឌរ័ មាននេ័យលើសពីការបយងកើនចំននួចូលរមួរបស់ស្រសតី យគលគឺសំយ យលើ ការ
ទទលួសាគ ល់ និងការរមួបញ្ចូ លនូវ បទពិយសាធន ៍ចំយណោះែឹង និងចំ្បអ់ារមមណ៍ ទាងំរបស់ បុរស និងស្រសតី 
កាុងែំយណើ រការយធវើយសចកតីសយត្មចចិតត។ កាុងការងារអេវិឌឍ ការបស្ររា បយេនឌរ័មាននេ័ថាជា ការកំណត ់
និងរមួបញ្ចូ លនូវសមាធាតុយេនឌរ័ យៅកាុង យគ្នលយ  េុទធសាស្រសត និងសកមមភាព ននកមមវធីិអេវិឌឍន ៍ដែល
ធានាឲ្យ បុរស និងស្រសតី អាចយធវើការសយត្មចចិតត មានលទធភាពចូលរមួ និងទទួលនលត្បយយាជនពី៍ែំយណើ រការ
អេវិឌឍយនោះ (សូមអានត្បអបទី់១)។ 
 
 យគ្នលយ ននការបស្ររា បយេនឌរ័គឺជួេ ឲ្យមានការផ្លា ស់បតូរជាវជិាមាន នូវរចនាសមពន័ធសងគម និងសាា
បន័ ដែលឈានែល់េុតតិធមក៌ាុងសងគម យលើការយធវើយសចកតីសយត្មចិតត និងការដបងដចកនលត្បយយាជន ៍យគល
គឺមនិលំយអៀងយៅកានយ់េទ្មេួយ្ោះយទ។  
 
 គកយដែលត្តូវបានយគយត្បើត្បាស់យៅកាុងការងារអេវិឌឍនគឺ៍សមភាពយេនឌរ័ និងសមធមយ៌េនឌរ័។ 
សមធមជ៌ាែំយណើ រការដែលមានេុតតិធម ៌និងមនិលំយអៀងយៅកានខ់ាងបុរស ឬស្រសតី យ ើេអាចជាវធីិសាស្រសត
មេួ ដែលជេួ ឲ្យមានសមភាពយេនឌរ័។ អាចនិយាេមយ ងយទៀតថា សមធមជ៌ាវធីិសាស្រសត យ ើេ
សមភាពជាលទធនលននែំយណើ រការសមធម។៌  
ែូចយនោះសមភាពយេនឌរ័មាននេ័ថា បុរស និងស្រសតីមាន សិទធិ និងការទទលួខុសត្តូវយសមើគ្នា  ត្ពមទាងំមាន 
ធនធាន និងឱកាសយសមើគ្នា  យែើមបអីនុវតតនសិ៍ទធិ និងតរួនាទីទាងំយនាោះ។ យៅយពលដែលមានវសិមភាព យេនឌ័



រ ស្រសតីជាអាកបាតឱ់កាសកាុងការយធវើយសចកតីសយត្មចចិតត និងទទួលបានធនធាន (យសែខកិចច និងសងគម) ដែល
ពកួយគត្តូវការ។  
 
គបអបទ់ី១៖ នេិមន័េ និងតោលការណ៍មលូដ្ឋា នននការបញ្ជ្រា បតេនឌ័រ 
 
ត្កមុត្បកឹាយសែឋកចិច នងិសងគមននអងគការស ត្បជាជាត ិ(ដខកកកោ ឆ្ា ១ំ៩៩៧) បានឲ្យនេិមនេ័ ការបស្ររា ប យេន
ឌរ័ថា 
 
ការបស្ររា បយេនឌរ័ ជាែំយណើ រការ វាេតំនលនលប ោះគល់ត្គបត់្ជុងយត្ជាេ យលើបុរស និងស្រសតី ពីការអនុវតតសកមមភាព
្មេួ ែូចជា យគ្នលនយយាបាេ ចាប ់កមមវធិី។ វាជាេុទធសាស្រសតមេួកាុង ការគតិគូរ និងរមួបញ្ចូ លនូវ ភាពកងវល់ 
និងបទពិយសាធន ៍ទាងំរបស់បុរស និងស្រសតី កាុងការយរៀបចំ អនុវតតន ៍ត្តួតពិនិតយ និងវាេតំនល យគ្នលនយយាបាេ និង
កមមវធិីនានា ទាងំយលើទិែឋភាពនយយាបាេ យសែឋកិចច និងសងគម យែើមបឲី្យបុរស និងស្រសតី ទទួលបាននលត្បយយាជនយ៍សមើ
គ្នា  យោេលុបបំបាតនូ់វវសិមភាពសងគម។ យគ្នលយ ននការបស្ររា បគឺទទួលបានសមភាពយេនឌរ័។  
 
យគ្នលការណ៍មលូោឋ នននការបស្ររា បយេនឌរ៍៖ ការបស្ររា បយេនឌរ័យៅកាុងការងារអេវិឌឍន ៍ត្តូវដនែកយលើ យគ្នល
ការណ៍មូលោឋ នមេួចំនួនែូចខាងយត្កាម 

 បយងកើតឲ្យមាននូវេនតការត្តួតពិនិតយដែលមានតមាា ភាពមេួ 
 កាុងការកំណតប់រា  ត្តូវដតរមួបញ្ចូ លនូវការវភិាគដនាកយេនឌរ័ និងភាពខុសគ្នា រវាងបុរស និងស្រសតី 
 មនិគួរយធវើការសនមតថ់ាបរា មេួ មនិមានទំនាកទ់ំនងនឹងកត្តត យេនឌរ័យ ើេ (ដែលអាចមាននលប ោះគល់

ែល់សមភាពយេនឌរ័)  
 ការវភិាគយេនឌរ័ត្តូវដតយធវើយ ើងជានិចច 
 ត្តូវមានសុឆនទៈនយយាបាេ និងធនធានត្គបត់្គ្ននក់ាុងការបស្ររា បយេនឌរ័ រមួទាងំការវនិិយយាគបដនាមនូវ 

ធនធាន ិរញ្ញ វតាុត្បសិនយបើចាបំាច ់យែើមបអីនុវតតសកមមភាពយនោះ 
 ការបស្ររា បយេនឌរ័ ទាមទារនូវការយលើកកំពស់ការចូលរមួត្បកបយោេសមធមរ៌បស់ស្រសតីកាុងការយធវើយសចកតី 

សយត្មចចិតតយៅត្គបក់ត្មតិ 
 ការបស្ររា បយេនឌរ័មនិដមន មាននេ័ត្តូវលុបយចាលនូវការយរៀបចំយគ្នលនយយាបាេ និងកមមវធិីសត្មាបជ់ួេ  

ស្រសតីយនាោះយទ យ ើេកម៏និដមនមាននេ័ថា ត្តូវលុបយចាលនូវត្កុមការងារយេនឌរ័ ឬកអ៏ាកទទួលខុសត្តូវយលើ
ការងារយេនឌរ័យនាោះដែរ។  

Source: United Nations Economic and Social Council 1997, Annual Report. USA: United Nations 

 

  



តេនឌ័រ ក្នងុការគ្ប់គ្ងធនធានធមមជា ិ 
 
តគ្ន បណំងននការបស្ដញ្ហា បតេនឌ័រកាុងការប្េប់ប្េងធនធានធមេជា  ិ
 

 តែើមបើបតងកើ នូវែំតណើ រការមួេផ្ែ អាចបងក ទធភាពតអាេប្េប់អ្ាក ក់ព័នធតនសងៗអាចវភិាេពើសាា នភាព  ទធ
ភាព និងបញ្ហា ជាក់លាក់នានាទាក់ទងនឹង ួនាទើរបស់ស្ដសរើ-បុរស និងការប្េប់ប្េងធនធានធមេជា ិ ។ តោេ
កាុងតនាេះរមួបញ្ចូ  នងផ្ែរពើទនំាក់ទំនងរវាងការប្េប់ប្េងធនធានធមេជា ជិាមួេនងឹបញ្ហា ននការ ចិញ្ច ឹមជើវ ិ
រស់តៅ ការពិចារណ្ដពើនិនាា ការ មូ តហ ុ និងន ប េះ  ់ទាងំឡាេននបញ្ហា ធនធានធមេជា ិតនសងៗគ្នា តៅ
នឹងបញ្ហា តេនឌ័រ ។  

 
ត ើទំនាក់ទនំងរបស់តេនឌ័រមានអ្វើខាេះ ? 

 ភាពខុសគ្នា ផ្នាកសិទិ នងិការទទួ ខុសប្ ូវរបស់បុរស និងស្ដសរើផ្ែ បាន កណំ ់តាម កខណៈវបបធម៌ 
 ការផ្បងផ្ចកកំលាងំព កមេ 
  ំនានំនការផ្បងផ្ចកធនធាន  
     និងន  ែផ្ែ តកើ មាន 

 
 ការផ្បងផ្ចកកំលាងំព កមេ  ទធភាពតប្បើប្បាស់ និងប្េប់ប្េងធនធានធមេជា ិ និង ំរូវការរបស់បុរស និងស្ដសរើ
េបបើេកមកវភិាេតោេនារភាា ប់តៅនឹងបរបិទបរសិាា ន បរបិទតគ្ន នតោបាេ បរបិទតសែាកិចច និងបរបិទសងគម
ផ្ែ មាន កខណៈទូ ំទូលាេ ។ បរបិទតនេះនរ់ ់នូវឱ្កាស និង/ឬឧបសេគែ ់ការសំតរច នូវសម ាភាព ។ ឱ្កាស 
និង/ឬឧបសេគទាងំតនេះអាចនងឹទាក់ទងតៅនឹង ៖ 

  កខខ័ណឌ តសែាកិចច 
  កខខ័ណឌ ប្បជាសាស្ដសរ 
 ការចា ់ផ្ចងការអ្នុវ រ 
  ំន  នងិបទោា នទូតៅ 
 ប្ពឹ រិការណ៍នតោបាេតៅតាមថាា ក់មូ ោា ន ថាា ក់ជា ិ និងថាា ក់អ្នររជា  ិ
 ចាប់ និងបទបញ្ា ិ ប្ពមទាងំការអ្នុវ រ ឬការោក់តអាេតប្បើប្បាស់ 
  ំោប់ននការអ្ប់របំណរុ េះបណ្ដរ   និងការសំរបសំរ ួ 

 
ជំហា៊ា នេនាេឹះកាុងការវភិាេតេនឌ័រ 
 ការវភិាេតេនឌ័រេឺជាកចិចខិ ខំប្បឹងផ្ប្បងជាេកថាប្កមកាុងការផ្វកផ្ញក នងិសិកាតៅត ើ ួនាទើ សាា នភាព 
និងន ប្បតោជន៍តនសងៗគ្នា របស់បុរសស្ដសរើតៅកាុងបរបិទសងគម វបបធម៌ណ្ដមួេ ។ វាទាក់ទង ែ ់ការបតងកើ តអាេ
មានមូ ោា នព័ ៌មានប្េប់ប្គ្នន់តែើមបើបងាា ញតអាេត ើញនូវ ៖ 

  ត ើស្ដសរើ នងិបុរសតធវើអ្វើខាេះកាុងសងគម តហើេតហ ុអ្វើបានជាតេតធវើ? តនាេះេឺជា ការផ្បងផ្ចកកំលាងំព កមេ  រវាង
បុរស នងិស្ដសរើ 



 ភាពតនសងគ្នា រវាងស្ដសរើ នងិបុរសកាុងផ្នាក ទធភាពចំត េះធនធាន នងិការប្េប់ប្េងត ើធនធាន នងិន  
ប្បតោជន៍តនសងៗ 

 ត ើស្ដសរើ និងបុរសមាន ំរូវការអ្វើខាេះ? តហ ុអ្វើ? 
 ទំនាក់ទនំងរវាងកតារ ទាងំបើខាងត ើ ប្ពមទាងំបរបិទតសែាកចិច និងបរបិទននអ្ងគនើ ិបញ្ា ែិែទូ  ូំលាេ 
 ឱ្កាស និងឧបសេគកាុងការសតំរចតអាេបាននូវសមភាពរបស់ឱ្កាស និងប្បប្ពឹ រិកមេ ។  

 
ឧបសេគចំត េះការចូ រមួប្េប់ប្េងធនធានធមេជា ិរបស់ស្ដសរើ 

 ពុំមានតព តវលាប្េប់ប្គ្នន់ 
 ពុំមាន ទធភាពចូ រមួប្េប់សកមេភាព 
 ពុំមានជំតនឿត ើខាួនឯង 
 ពុំមានព័ ៌មានប្េប់ប្គ្នន់ 
 ពុំមាន ទធភាពប្េប់ប្េងកាុងការតប្បើប្បាស់ ប្េប់ប្េងែើធាើ នងិធនធានតនសងៗ 
 ពុំមាន ទធភាព ឬឱ្កាសកាុងការបតញ្ចញម ិតោប ់ 
 ពុំមាន ទធភាពខចើឥណទាន 
 ពុំមាន ទធភាពចូ ជាសមាជកិកាុងសាា ប័នេំតរាង 
 បញ្ហា ប្បនពណើ  ទំតនៀមទលំាប់ 

 
ការបតងកើនការចូ រមួរបស់ស្ដសរើ និងបុរសកាុងការប្េប់ប្េងទនំាស់កាុងធនធានធមេជា ិ ទទ ួសាគ  ់ពើ ួនាទើនានាផ្ែ ថា 
ស្ដសរើ និង (បុរស)តែើរ ួនាទើោ ងសំខាន់កាុងវស័ិេតសែកចិច និងវស័ិេនានា 
 

 បងាា ញពើការប េះ  ់ែែធងន់ធងរផ្ែ បណ្ដរ  មកពើការខូចខា បរសិាា នតៅត ើការរស់តៅ និងជើវភាពរស់តៅ
របស់ស្ដសរើ /បុរស 

 ទទួ សាគ  ់ ផ្សវងរក និងការរាប់បញ្ចូ  ពើចំតណេះែងឹរបស់ស្ដសរើ និងបុរសផ្ែ ទាក់ទងតៅនឹងការតប្បើប្បាស់ 
និងប្េប់ប្េងធនធានធមេជា  ិ

 តរៀបចំអ្េិវឌឍន៍កមេវធិើផ្ែ ផ្នែកតៅត ើភាពសាទ  ់ជនំាញជា កខណៈប្បនពណើ របស់ស្ដសរើ នងិបុរស 
 នរ ់នូវ ទធភាពទទ ួព័ ៌មានសរើពើតគ្ន នតោបាេ និងចាប់នានាផ្ែកទាក់ទងនឹងការប្េប់ប្េងធនធាន 

ធមេជា ែិ ់ស្ដសរើ និង(បុរស) 
 កា ់បនាេជាអ្ បិរមាននូវទសសនៈសរើពើភាពនទុេគ្នា  ឬជំតលាេះរវាងការទទួ ខុសប្ ូវរបស់ស្ដសរើ នងិបុរស 
 ជួេសំរបសំរ ួែ ់ស្ដសរើ និង(បុរស) តែើមបើតរៀបចនូំវទំនាក់ទំនងជាមួេសាា ប័នហរិញ្ាវ ាុ តគ្ន នតោបាេ 

ចាប់ បតចចកវទិយ ។ ។ 
 ជួេសំរបសំរ ួចំត េះស្ដសរើ នងិ(បុរស)កាុងការតរៀបចំផ្ននការនានា និងបំនុសនូវេំន ិកាា ហានរបស់ស្ដសរើ នងិ

(បុរស) 
 
 
 
 



ត ើមានក្ត្តេ តេនឌ័រអវីខ្លឹះដដលរមួចំដណក្ពគងរង ួរនាទីបុរស និងញ្ជ្សេកី្នងុការធនធានធមមជា ិ តៅថ្នន ក្់
សហ្មន៍? 
 
 យែើមបពីត្ងឹងតួរនាទីបុរស និងស្រសតី យៅកាុងការត្គបត់្គងធនធានធមមជាតិយៅថាា កស់ គមន ៍សកមមភាពមេួចំនួនខាង
យត្កាមយនោះ គួរដតអនុវតតន៖៍  
 

I. ការទទលួសាគ ល់សិទធរិបស់ស្រសតីយលើធនធាននត្ពយ ើ 
 
 ស្រសតីអាចយែើរតួរនាទីសំខានក់ាុងការត្គប់ត្គងនត្ពយ ើជាពិយសសយៅយពលការចូលរមួ និងការយធវើយសចកតីសយត្មចចិតតរបស់
ពួកយគត្តូវបានទទួលសាគ ល់ (សូមអានត្បអបទ់ី2)។ យនោះជាកត្តត សំខានយ់ោេសារថា យៅយពលដែលស្រសតីគ្នម នសិទធិ យនាោះសាា នភាព
ពួកយគ និងត្គួសារនឹងកានដ់តលំបាក។ វាជាការត្ពួេបារមមណ៍យោេសារ ត្បេព ិរញ្ញ វតាុសត្មាប ់    វស័ិេនត្ពយ ើដែលនតល់
ត្តមរេៈយរែបូក វាអាចយធវើឲ្យរោឋ េបិាលយធវើការហាមឃាតក់ារយត្បើត្បាស់ធនធាននត្ពយ ើរបស់ត្បជាជនយៅមូលោឋ ន1 ឬយធវើឲ្យអាក
គកព់ន័ធយនសងយទៀតចងែ់យណតើ មេកសិទធិយលើនត្ពយ ើ។ សាា នភាពដបបបយនោះនឹងយធវើឲ្យប ោះគល់ែល់ការដបងដចកនលត្បយយាជន៍ពី
យរែបូក និងគយត្មាងនានាត្សយែៀងគ្នា យនោះ រវាងបុរស និងស្រសតី យោេសារស្រសតីភាគយត្ចើនមានភារកិចច រកធនធាននត្ពយ ើបំយពញ
តត្មូវការត្បចានំងៃកាុងត្គួសារ។  
 
គបអបទ់2ី៖ គបតេទនានាននសទិធិតលើធនធាន 
 
សិទធិយលើធនធាននត្ពយ ើ រមួមានសិទធិជាត្បនពណី និងសិទធិត្តមនាូវចាបដ់ែលរបស់ស គមនម៍ូលោឋ ន និងជនជាតិ
យែើមភាគតិច៖  
 
(ក) សិទធិកាុងការទទួលបាន៖ ស គមនអ៍ាចចូលយៅែល់តំបនន់ត្ព និងយត្បើត្បាស់ធនធាននត្ពយ ើបាន 
(ខ) សិទធិកាុងការយត្បើត្បាស់៖ ស គមនអ៍ាចែក ូតយ ើ និងនលិតនលពីនត្ពយ ើយនសងៗយទៀត 
(គ) សិទធិកាុងការត្គបត់្គង៖ ស គមនអ៍ាចយធវើយសចកតីសយត្មចចិតតកាុងការត្គបត់្គងនត្ពយ ើ 
(ឃ) សិទធិកាុងការហាមឃាត ់និងការកាតផ់្លត ច៖់ ស គមនម៍ានសិទធិហាមឃាតអ់ាកយនសងមនិឲ្យយត្បើត្បាស់ធនធាននត្ព
យ ើរបស់ស គមន ៍
(ង) សិទធិកាុងការយនទរ៖ ស គមនម៍ានសិទធជិួល លក ់ឬោកប់រច ំ នូវតំបនន់ត្ពយ ើ្ មេួរបស់យគ 
 
Source: RRI. 2012. What Rights? A Comparative Analysis of Developing Countries’ National Legislation on Community 
and Indigenous Peoples’ Forest Tenure Rights. Washington DC: Rights and Resources Initiative 
 
 ត្តមការសិកាពីគយត្មាងសាកលបងយរែបូកយៅត្បយទសយនបា ល់បានឲ្យែឹងថា ការចូលរមួរបស់ស្រសតីយៅកាុងការងារស 
គមនន៍ត្ពយ ើបានរមួចំដណកបយងកើនត្បសិទធិភាពននការសាត រនត្ពយ ើយ ើងវញិ និងកាតប់នាេការសាេភាេកាយបាន2។ ត្បសិនយបើ
ពុំមានការបរា កច់ាស់លាស់ពីសិទធយលើធនធានយទ វានឹងនាឲំ្យមានភាពត្សយពចត្សពិលយលើការយត្បើត្បាស់ ែីនត្ព យែើមយ ើ និង

                                                           
1 ត្បជាជនយៅមូលោឋ នជា អាករស់យៅកាុង ឬជិតនត្ពយ ើ ដែលមានជីវភាពពឹងអាត្ស័េខាា ងំយលើនលិតនល និងយសវាកមមពីនត្ពយ ើ។ ត្បជាជន
យៅមូលោឋ នរមួមាន ស គមនជ៍នជាតិយែើម ជនជាតិភាគតិច ជនចំណូលត្សុក និងកសិករយៅតំបនជ់នបទ   
2
 Agarwal, B. 2009. Gender and forest conservation: The impact of women’s participation in community forest 

governance. Ecological economics 68: 2785–2799. 



ធនធាននត្ពយ ើែនទយទៀត សត្មាបស់្រសតី បដនាមយលើសាា នភាពមនិអំយ្េនល របស់ពួកយគ យោេសាឥទធិពលននការត្គបត់្គង
ធនធានត្តមដបបត្បនពណី និងត្តមនាូវចាបរ់ចួមកយ ើេយនាោះ។  
 

II. អេវិឌឍសមតាភាពែល់ស្រសតី យៅត្គបក់ត្មតិ៖  
 
 ការទទួលបាន សិទធិយត្បើត្បាស់ធនធាន ទទួលបានពត័ម៌ាន ឱកាសកាុងកសាងសមតាភាព នឹងលទធភាពទទួលបានឥណ
ទាន ពីសាា បន័ ិរញ្ញ វតាុ របស់ស្រសតីយៅមានកត្មតិយៅយ ើេ យបើយត្បៀបយធៀបនឹងបុរស។ កត្តត ទាងំយនោះយ ើេដែលបានរងំសទោះែល់ 
ការចូលរមួត្បកបយោេត្បសិទធភាពរបស់ស្រសតីកាុងការពិយត្គ្នោះយយាបល់ និងការយធវើយសចកតីសយត្មចចិតតយលើការត្គប់ត្គងនត្ពយ ើ។ វា
កប៏ានយធវើឲ្យស្រសតីកានដ់តងាេរងយត្គ្នោះពីការដត្បត្បួលអាកាសធាតុ កែូ៏ចជាយត្គ្នោះម នតរេនងដែរ។ សាា នភាពដបបយនោះយ ើេ
ដែលទាមទារឲ្យមានការេកចិតត ទុកោកខ់ពស់យលើការអេវិឌឍសមតាភាពែល់ស្រសតី  និងប ត្ ញស្រសតី សតីពីយរែបូក ។ 
 
 ការកសាងសមតាភាពត្តូវយផ្លត តយលើ ចំយណោះែឹងមូលោឋ នសតីពីការដត្បត្បួលអាកាសធាតុ និងយរបូក ជំនាញនានាយែើមបី
ចូលរមួយលើការយរៀបចំយគ្នលនយយាបាេ និងកមមវធិីយរែបូក ការត្គបត់្គងងវកិា និងតត្មូវការបយចចកយទសមេួចំនួនែូចជា 
បយចចកយទសរុកខវបបកមម និងត្គប់ត្គងថាា ល ការបា នត់្បមាណជីវមា ស ការវាស់ដវងការត្សូបកាយបាន និងការត្តមោន និងរេ
ការណ៍ (សូមអានត្បអបទ់ី3)។  
 
ត្បអបទ់3ី៖ តរួនាទសី្រសតីកាុងការត្គបត់្គងនត្ពយ ើយោេស គមន ៍
ស្រសតីមានតនួាទីសំខានក់ារត្គបត់្គងនត្ពយ ើយោេស គមន ៍យ ើេគួរដតបានចូលរមួកាុងការកសាងសមតាភាព នងិ
ការដបងដចកនលត្បយយាជនព៍ីយរែបូក។ ជាឧទា រណ៍យៅត្បយទស សុមីបាយវ   កាុងចំយ្មសមាជិកស គមនន៍ត្ព
យ ើ ចំនួន ៨០០០០០ ត្គសួារ មានជាងគកក់ ត្ លមានស្រសតីជាយមត្គួសារ។ ត្កុមស្រសតីបានទទួលខុសត្តូវយលើការ
ត្គបត់្គងនត្ពយ ើ និងគយត្មាងអេវិឌឍនន៍ានាត្តមរេៈ សកមមភាពោយំ ើ និងការត្គបត់្គងថាា លជាយែើម។ យោេ
ដ កយៅត្បយទសយនបា ល់វញិ មានស គមនន៍ត្ពយ ើជាង៨០០ ដែលែកឹនាយំោេស្រសតី ដែលយធវើការ ការគរនត្ពយ ើ 
ត្គបត់្គងថាា ល និងោែុំោះនត្ពយ ើយ ើងវញិ។ លទធនលដែលទទួលបានពីសកមមភាពទាងំយនោះរមួមាន ការកាតប់នាេ
ការបាកែ់ី ការនគតន់គងត់ត្មូវការយត្បើត្បាស់អុស និងចំណីរសតវ ការសយត្មចបាននូវអត្ត្តរស់ននែំណុោះកូនយ ើព ី៦០% 
យៅ៨០% ការោកយ់ចញនូវបញ្ញតិចាបហ់ាមឃាតក់ារកាបយ់ ើ។ល។ យៅត្បយទសកមពុជា ត្តមរេៈការគ្នំតំ្ទរបស់ 
អងគការមេួយលើការយរៀបចំប ត្ ញស្រសតី  ស្រសតីមានលទធភាពចរចារតំនលជាមេួ មួញ អាចែឹកជញ្ាូ ននលិតនលយៅទី
នារ និងបយងកើតស ត្គ្នសកនិអងក យែើមបបីយងកើនការនលិត និងត្បាកច់ណូំល ត្ពមទាងំចូលរមួកាុងការយធវើយសចកតី
សយត្មចចិតតនងដែរ។  
 
Source: USAID (2011): Gender and REDD+: An Asia Regional Analysis (Draft). Downloaded from: 
http://www.rightsandresources.org/documents/files/doc_2307.pdf 
 
  



ឧបក្រណ៌ននការវិភា្តេនឌ័រ 
១-វភិាេត ើ នួាទើតេនឌ័រ 

- វភិាេត ើការងារប្បចានំែង របស់ បុរស និងស្ដសរើ  
- វភិាេត ើ នួាទើ របស់បុរស ស្ដសរើកាុងការអ្នុវ រន៍ការងារមានកនប្ម គ្នេ នកនប្ម និងការងារសហេមន៍ ។ 

២-វភិាេត ើការទទ ួបាន-ការតប្បើប្បាស់ និងការប្េប់ប្េង ធនធាន និងន កនប្ម 
- កំណ ់ជាេុទធសាស្ដសរ តែើមបើជំរុញឱ្យស្ដសរើ និង បុរសមានសិទធិតពញត ញ កាុងការទទ ួការតប្បើប្បាស់ 
និងការប្េប់ប្េងត ើធនធាន និងន កនប្ម ។ 

៣-វភិាេត ើ ប្មូវការតេនឌ័រ 
 - កំណ ់បាននូវ ប្មូវការចាបំាច់ ផ្ែ ទាក់ទងនឹងការរស់រានមានជើវ ិ  
 - កំណ ់នូវ ប្មូវការជាេុទធសាស្ដសរ ផ្ែ  ក់ព័នធតៅនឹង ឋានៈ នួាទើ និងសិទធិអំ្ណ្ដច កាុងការ
ែឹកនា ំប្េប់ប្េង និងតធវើតសចករើសំតរច។  
៤-វភិាេត ើឧបសេគ និងឱ្កាស 
 - កំណ ់ពើឧបសេគ និងឱ្កាសផ្ែ រារាងំ និងជំរុញការត ើកកមពស់សមភាពតេនឌ័រ តៅកាុងកមេវធិើ 
និងេំតរាងអ្េិវឌឍន៍នានា ។ 
ឧបសេគ និងឱ្កាស 
 ការផ្បងផ្ចកកំលាងំព កមេ  ទធភាពតប្បើប្បាស់ និងប្េប់ប្េងធនធានធមេជា ិ និង ំរូវការរបស់បុរស 
និងស្ដសរើេបបើេកមកវភិាេតោេនារភាា ប់តៅនឹងបរបិទបរសិាា ន បរបិទតគ្ន នតោបាេ បរបិទតសែាកិចច និង
បរបិទសងគមផ្ែ មាន កខណៈទូ ំទូលាេ ។ បរបិទតនេះនរ់ ់នូវឱ្កាស និង/ឬឧបសេគែ ់ការសំតរច នូវ
សម ាភាព ។  
 
តហ ុអ្វើចាបំាច់ប្ពួេបារមេណ៍ពើតេនឌ័រកាុងការប្េប់ប្េងធនធានធមេជា ិ ? 
ពើតប្ េះ ស្ដសរើ និងបុរសផ្ ងផ្  ៖ 

• មានសិទធើ និងការទទ ួខុសប្ ូវខុសៗគ្នា  (ប្សបចាប់ និងប្បនពណើ ) 
• ប្ ួ ពិនិ យ ឬកែមានការទទួ ខុសប្ ូវតនសងៗគ្នា ត ើការប្បមូ  និងទទ ួន ពើធនធានធមេជា ិ 
• មានកិចចការ ឬកែ ួនាទើ ភារកិចចតនសងៗពើគ្នា ទាងំតៅកាុង និងខាងតប្ៅនទេះសំផ្បង 
• មានតព តវលាខុសៗគ្នា  
• មានព័ ៌មានសរើពើធនធានធមេជា ិតនសងៗពើគ្នា  
• មានការតប្បើប្បាស់ធនធានធមេជា ិខុសៗគ្នា  
• មានការេ ់ត ើញ និងទសសនៈតនសងៗពើគ្នា  

 
ែូតចាេះតហើេ ..... ស្ដសរើ និងបុរសអាចមានអាទិភាព ឬ ទធភាពតនសងៗពើគ្នា កាុ ងការចូ រមួប្េប់ប្េង

ធនធានធមេជា ិ 



ឧទាហរណ៍ននការវភិាេសកមេភាព Example of Tool 1: The Activity Profile 
សកមេភាព ស្ដសតើ/តកេងស្ដសតើ WOMEN/GIRLS បុរស/តកេងប្បុស 

MEN/BOYS 
ការងារមានកនប្ម 
កសិកមេ ៖ 

  សកមេភាពទើ១ 
 សកមេភាពទើ២  
 ។ ។ 

នប្ពតឈ្ើ 
 សកមេភាពទើ១ 
 សកមេភាពទើ២  
 ។ ។ 

ការរកចំណូ : 
 សកមេភាពទើ១ 
 សកមេភាពទើ២  
 ។ ។ 

ការងារ: 
 សកមេភាពទើ១ 
 សកមេភាពទើ២  
 ។ ។ 

តនសងៗ ៖ 

  

ការងារមិនបានប្បាក់កនប្ម 
សកមេភាពទាក់ទងនឹងនប្ពតឈ្ើ 

 សកមេភាពទើ១ 
 សកមេភាពទើ២  

ការងារទាក់ទងនឹងទឹក 
 សកមេភាពទើ១ 
 សកមេភាពទើ២  

ការតរៀបចំមាូបអាហារ 
 សកមេភាពទើ១ 
 សកមេភាពទើ២  

ការផ្ែរកាកូនតៅ 
ការងារទាក់ទងនឹងសុខភាព 

  



ការសំអា  និងតរៀបចំ 
ការងារនារ 
តនសងៗ 
 
  



ត្តរាងទី២ ៖ ត្តរាងការងារគបចនំងៃ ២៤តមា៉ោ ងរបសប់ុរស ញ្ជ្សេ ី
 

ពេលពេលា មនុស្សស្រស្តី មនុស្សប្រុស្ រដូេ ទីកន្នែង 

ស្សី្ ពកេងស្រស្តី ប្រុស្ ពកេង 
  

05:00-06:00       
06:00-07:00       
07:00-08:00       
08:00-09:00       
09:0010:00       
10:00-11:00       
11:00-12:00       
12:00-13:00       
13:00-14:00       
14:00-15:00       
15:00-16:00       
16:00-17:00       
17:00-18:00       
19:00-20:00       
20:00-21:00       
21:00-22:00       

 
 

  



ត្តរាងទ៣ី៖ ទគមងស់ក្មមភាពអពំីចំននួតមា៉ោ ងចំត ឹះការងារនីមេួៗ 

ប្បតេទសកមេភាព សកមេភាព ំអ្ិ  ចំនួនតមា ងតធវើតោេមនុសសស្ដសតើ ចំនួនតមា ងតធវើតោេមនុសសប្បុស 
  ស្ដសតើ តកេងស្ដសតើ ប្បុស តកេងប្បុស 

១.  ួនាទើតេនឌ័រ 
១.១.ការងារមិនរកកនប្ម 
ការងារកាុងនទេះ      
ការងារតប្ៅនទេះ      
ការផ្ែទាសំមាជិកប្េួសារ      
សរុបចំនួនតមា ង      
១.២. ការងាររកកនប្ម 
ការតធវើផ្ប្សចំការ      
ការចិញ្ច ឹមស វ      
ការសុើឈ្ាួ តេ      
ការ ក់ែូរតាមនទេះ      
ចំនួនតមា ងសរុប      
១.៣. ការងារសហេមន៍ 
ការងារតធវើតសចកតើសតប្មចចិ ត      
ការងារចូ រមួធមេតា      
សរុបចំនួនតមា ង      
២. តព តវលាសប្មាក ទំតនរ      
៣. តព តវលាសប្មាប់ការងារផ្លទ  ់ខាួន      

 
  



ត្តរាងទី៣. ទគមង់សក្មមភាពអំពីចំនួនតមា៉ោ ង/ភា្រេមនុសសតធវើការងារនីមួេៗ 
 

ប្រពេទការងារ ចំនួន ឬភាគរយររស់្មនុស្សប្រុស្ ចំនួនឬភាគរយររស់្មនុស្សស្រស្តី  
១.ការងារមិនរក្ក្នគម   

ការងារកាុងនទេះ   

ការងារតប្ៅនទេះ   

ការផ្ែទាសំមាជិកប្េួសារ   

២. ការងាររក្ក្នគម   

ការតធវើផ្ប្សចំការ 
ការ ក់ែូរតាមនទេះ 

  

ការចិញ្ច ឹមស វ   

ការសុើឈ្ាួ តេ   

៣. ការងារសហ្មន៍   

ការងារតធវើតសចកតើសតប្មចចិ ត   

ការងារចូ រមួធមេតា   
 

 

  



ឧទាហរណ៌ននឧបក្រណ៍ននការវិភា្ ការទទួលបាន និងការគ្ប់គ្ង 
 ការទទ ួបាន 

ស្ដសតើ                    បុរស  
ការប្េប់ប្េង 
ស្ដសតើ                         បុរស 

ធនធាននានា 
 ែើ 
 សមាា រៈតនសងៗ 
 ព កមេ 
  ុេ 
 ការអ្ប់រ/ំបណតុ េះបណ្ដត   
 តនសងៗ 

  

ន ប្បតោជន៍ 
 ចំណូ ពើខាងតប្ៅ 
 ភាពជាមាច ស់ត ើប្ទពយធន 
  ប្មូវការចាបំាច់ 
(អាហារ សំត ៀកបំ ក់ 
ជប្មក ។ ។ 

 ការអ្ប់រ ំ
 នតោបាេ អំ្ណ្ដច 
 ។ ។ 

  

 
 
  



ឧទាហរណ៌ននឧបករណ៌ កតាត នានាផ្ែ មានឥទធិព  
កតាត ផ្ែ មានឥទធិព  ឧបសេគ ឱ្កាស 

 វន័ិេសងគម និង
ឋានានុប្កមសងគម  

 រចនាសមព័នាសងគម 
 កតាត តសែាកិចច 
 កតាត នតោបាេ 
 ចាប់ និងបទបញ្ា តិ 
ប្ពមទាងំការោក់តអាេ
តប្បើប្បាស់ 

 ឥរោិបទរបស់សហេម
ន៍ចំត េះភាា ក់ងារអ្េិវឌឍ 

 ការបណតុ េះបណ្ដត   

  

 

  



ទគមង់ននការទទួលបាន និងការគ្ប់គ្ងតលើធនធាន 

ការតប្បើប្បាស់ឧបករណ៍ការទទ ួបាន និងការប្េប់ប្េងត ើធនធានជេួកាុងការកំណ ់ថា ត ើធនធាន
ណ្ដខាេះផ្ែ បុរស ឬស្ដសតើទទ ួបាន និងប្េប់ប្េងត ើ ។ 

 

តារាងននការវភិាេ «ការទទួ បាន និងការប្េប់ប្េងត ើធនធាន» 

ធនធាន ការទទ ួបាន ការប្េប់ប្េង កំណ ់សមាគ  ់ 
បុរស ស្ដសតើ បុរស ស្ដសតើ 
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