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សកិខ ពិេ្រគះេយបលស់្តពីី េយនឌ័រ និង េរដបូក

សណា្ឋគារ…….. េខត្ដេសៀមរាប
ៃថ្ងទី១១-១៣ ែខឧសភា ឆាំ២០១៥

លទធផលរពំឹងទុក
េនៅេពលបញ្ចប់សិកា្ខសាលាេនះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖
• យល់ដឹងពីទស នទាន និងប េយនឌ័រសំខាន់ៗ ែដលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីេរដបូក 
• កំណត់ពីចំណុចេផ្ដើម ស្រមាប់ប្រ បប េយនឌ័រេទៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្ដេរដបូកជាតិ
• អាចេ្របើ្របាស់បញ្ជី្រតួតពិនិត  េដើម ីផ្តល់េយាបល់ពីប េយនឌ័រ និងការេរៀបចំ

យុទ្ធសា្រស្តេរដបូកជាតិ



5/6/2015

2

ដំ ក់កល

បញជ ី្រតួតពិនិតយបញ្ហ

េយនឌរ័និងករអនុវត្ត

វគគទី ៤ ៖ ករអនុវត្តបញជ ី
្រតួតពិនិតយបញ្ហ េយនឌរ័

ករណីសិក  

េយនឌរ័េនកនុងេរដបូក

វគគទី ៣ ៖ ករអនុវត្ដ
ទស នទនេយនឌរ័េន

កនុងេរដបូក

ទស នទនេយនឌរ័

េនកនុងេរដបូក

វគគទី ២ ៖ េសចក្ដីេផ្ដើម
េយនឌរ័ និងេរដបូក

េគលបំណង និង

លទធផលរពឹំងទុក

វគគទី ១ ៖ េហតុអ្វបីនជ
េយើងមកទីេនះ
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សកិខ ពិេ្រគះេយបលស់្តពីី េយនឌ័រ និង េរដបូក
្របធនបទ 

ទស នៈទនេយនឌ័រ

េ ក្រសី ថច ់ផន់ ឌី
េខត្តេសៀម ប

១១-១៣ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០១៥

េគលបំណងៃនវគគបណ្តុ ះប ្ត ល

អ្វីែដលសកិខ កមនឹងទទលួបនពីវគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ រមួមនដូច
ខងេ្រកម៖

– យល់ដឹងពីភពខុសគន រ ងេភទ និងេយនឌរ័
– ដូចេម្តចែដលេ ថសមធម៌ និងសមភពេយនឌរ័
– ត្រមូវករេយនឌរ័ និងករវភិគេយនឌរ័
– ករប្រញជ បេយនឌរ័េទកនុងេរដបកូ



5/6/2015

2

លទធផលរពំឹងទុករបសស់កិខ កម

១. យល់ដឹងពីទស នទនៃនេយនឌរ័
 យល់ដឹងពីភពខុសគន រ ងេភទ និងេយនឌរ័
 ដូចេម្តចែដលេ ថ សមធម ៌និងសមភពេយនឌរ័
 ត្រមូវករេយនឌរ័ និងករវភិគេយនឌរ័

២. យល់ដឹងពីបញ្ហ សំខន់ៗ ពីេយនឌរ័ែដលពកព់ន័ធជមយួនឹងកមមវធីិ េរដបូក

៣. កំណតចំ់ណុចេផ្តើមស្រមបប់្រញជ បេយនឌរ័េទកនុងយុទធ ្រស្តជតិ ស្តីពី
េរដបូក ែដលនឹង្រតូវេរៀបចំេឡើង

ទស នទនេយនឌ័រ

 េភទជអ្វី?
ជលកខណៈជីវ ្រស្ត  ែដលកំណតេ់ យធមមជតិ ផ្តល់េ យ ងំពីកំេណើ ត  

មនិ ចែកែ្របបនេទ។  េនេពលែដលេ ក េ ក្រសីគិតពិចរ អំពី មនុស ្របុស 
ឫមនុស ្រសី  េតើរូប ង លកខណៈអ្វីខ្លះ ែដលដកជ់បេ់នកនុងចិត្តរបស់េ ក េ ក្រសី។
• អំពីមនុស ្របុស៖ មនមឌធំ កម្ល ងំខ្ល ងំ មនិ ចមនៃផទេពះ ជឳពុក ជេម្រគួ រ 

មនសកខ់្លី មនអំ ច ជអនកដឹកន ំជ្រពះសង  មនសេម្លងធំ ្រគលរ....។
• អំពីមនុស ្រសី៖  ជម្ត យ យកចិត្តទុក កែ់ថរក កូន េច ទនភ់្លន ់ែផ្អមែល្ហម មន

មឌតូច ង ្អ ត កម្ល ងំេខ យ េមើលែថទផំទះសែមបង....។ 
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េតើភពខុសគន កំណតេ់ឡើងេ យលកខណៈជីវ ្រស្តអ្វខី្លះ?

បុរស ្រស្តី
• គម នសបូន មនិ ចមនៃផទេពះនិង
  មនិ ចផ្តល់កំេណើ តបន

• មនសបូន ចមនៃផទេពះ និងផ្តល់
កំេណើ តបន

•  មនសរ ី ងគបន្តពូជេឈម ល (លឹងគ) • មនសរ ី ងគបន្តពូជញី(េយនី)
• សុដនមនិសូវរកីចំេរ ើន • មនសុដនរកីចំេរ ើន
• មនពុកចងក • គម នពុកចងក
• ..................... • ..................

េយនឌ័រ
 េយនឌ័រជអ្វី? 

គឺជទំនកទំ់នងរ ងបុរស និង្រស្តីេនកនុង្រគួ រ សហគមន ៍ សងគម
ពកព់ន័ធនឹងករែបងែចកសិទធ ិអំ ច នៈ តួនទី ករងរ ភរកិចច ែដល
កំណត ់ េឡើង េ យសងគម េហើយក៏ ចែកែ្របបន   េទ  មកលៈេទសៈ។
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EpñkTI1

 េយនឌ័រជអ្វី ?
េយនឌ័រ គឺជសកមមភពទំនក់ទំនងរ ង្រស្តី និងបុរសកនុងសងគម្រគួ រ និង

កនុងសងគមទងំមូល ែដលពក់ព័នធនឹងករែបងែចកសិទធិអំ ច លំ ប់ថន ក់ នៈ តួ
នទី ករងរពលកមមែដលកំណត់េ យសងគម េហយីសងគមក៏ ចែកែ្របបន។

PaBxusKñarvagePT nigeynD½r
េភទ SEX េយនឌ័រ GENDER

ក ្ត នងិលកខខណ្ឌ ជវី ្រស្តពកីេំណីត ក ្ត នងិលកខខ័ណ្ឌ សងគមមនិែមនពកីេំណីត

មនិ ចែកែ្របបន ចែកែ្របបន

- មនែត្រស្តីេទែដល ចបេងកីតកូនបន - ្រស្តីនិងបុរស ចធ្វករងរផទះបនដូចគន
- មនែតបុរសេទែដល ចផ្តល់េមជីវតិេឈមលី - ្រស្តីនិងបុរស ចេធ្វីជ្រគូបេ្រងៀន វសិ្វករ េបីកបរ

- ្រស្តីមិន ចមនៃផទេពះេ យគម នបុរស យន្តេ ះ…។ល។
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 តួនទីេយនឌ័រ៖
គឺទំនកទំ់នងេយនឌរ័ គឺជទំនកទំ់នងរ ងបរុស និង្រស្តីេនកនុង

សងគមែដលពកព់ន័ធេទនឹង៖
- ករែបងែចកធនធន
- ករែបងែចកករទទលួខុស្រតូវ
- ករែបងែចកផល្របេយជន៍
- ករែបងែចកសិទធិ និងអំ ច

 តួនទីេភទ៖
សំេ េលើករងរ រមឺខុងររបស់បរុស ្រស្តី មលកខណៈជីវ ្រស្ត

មែបបធមមជតិ ែដលមនិ ចផ្ល ស់ប្តូរបន។

េភទ េយនឌរ័
១.មនែត្រស្តីេទែដល ចពរេពះ ១. ្រស្តី នងិបរុស ចេធ្វើជ្រគូបេ្រង ន វសិ្វករ កមមករ...
២.  បរុសមនិ ចពរេពះ ២. ្រស្តី នងិបរុស ចែថរក កូន នងិមនុសចស់

ភពខុសគន រ ងេភទ និងតួនទីេយនឌ័រ

េភទ

លកខណៈជីវ ្រស្ត
ផ្តល់ពីកំេណើ ត

មិន ចផ្ល ស់ប្តូរបន

េយនឌ័រ

ក ្ត សងគមកំណត់
មិនែមនពីកំេណើ ត

ចផ្ល ស់ប្តូរបន
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តនួទេីយនឌរ័
តួនទីេយនឌ័រជអ្វី?
 

គជឺតួនទរីបស់បរុស នងិ្រស្តីែដលកណំតេ់ យសងគម។ ឧទហរណ៍ តួនទ ីរបស់ 
ឪពុកនងិម្ត យ រមួមនសិទធនិងិករណីកចិចកនុងករែថទកូំន នងិផគតផ់គងជ់វីភព ដល់្រគួ រ។
ក្រមងតួនទទីងំពរីរបស់ឪពុកនងិម្ត យ រមួនងិងក្រមងៃន កបបករិយិរបស់គត ់ប េងកើត
បនជគុណតៃម្លសងគម។ 

េទះជ្រស្តីនងិបរុសេធ្វើសកមមភពេផ ងៗគន  េហើយផលិត ្រទពយសមភ រៈនងិេស កមម
េផ ងគន ក ៏េ យ ក្៏រស្តីនងិបរុសេនែត ្រស័យគន េទវញិេទមកែដរ។ ែតករែបងែចកមខុ
ងរ នងិគុណតៃម្ល ែ្រប្របួលយ៉ងទូលំទូ យពវីបបធមម៌យួេទវបបធមម៌យួ  ពសីហគមន៍
មយួេទសហគមនម៍យួេទៀតេនកនុងរយៈកលេផ ងគន ។ (MoWA,  ២០០៦)

ភរកចិច នងិសកមមភពករងរ ច្រតូវបនែបងែចកជ្រកុម េ យ ្រស័យេទ ម
តួនទែីដលកណំតេ់ យសងគម។ តួនទទីងំេនះមនដូចជ ករងរមនិបនកៃ្រម ករងរ
បនកៃ្រមករងរសហគមន ៍។

តួនទី និយមន័យ
ករងរមនកៃ្រម ករងរមនកៃ្រម រមួមន ករងរែកៃចនម្ហូប រ ករលក់

ដូរ សីុឈនលួ េធ្វកីរងរម្រន្តី ជករ េធ្វកីរងរ មអងគករ
នន។

ករងរមនិមនកៃ្រម ករងរមិនមនកៃ្រម រមួមន ករងរផទះសែមបង ចម្អនិម្ហូប
រ ែថទ ំទំនុកប្រមុង្រគួ រ អប់រកូំនេច។

ករងរសហគមន៍ ករងរសហគមន៍ គឺជករងរបែនថមេលីករងរមិនបន
្របក់កៃ្រម របស់  ្រស្ត ី និងបុរស។ ជធមម   ករងរេនះគឺ
ជករងរសម្័រគចិត្ត និងមិនបន្របក់កៃ្រមេទ ដូចជករ
ចូលរមួេលីកផ្លូវលំ ្ត រ្រប យ ្ត រ្រសះសហគមន៍ ចូល
រមួ ករងរអភិវឌ ន៍ភូមិ ឃុ/ំសងក ត់ និង្រសុក/ខណ្ឌ  េធ្វអីន
ម័យកនុងភូមិ េធ្វបុីណយភូមិ។ល។
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ភពខុសគន រ ងតួនទីេភទ និងតួនទីេយនឌ័រ

តួនទីេភទ

 ដូចគន េន្រគប់សងគម មនលកខណៈ
ជលកខណៈសកល

 មិនែកែ្របេទ ម្របវត្តិ ្រស្ត
 មនែតចំេពះេភទ មយួបុ៉េ ្ណ ះ
 កំណត់េ យលកខណៈជីវ ្រស្ត
 .........

តួនទីេយនឌ័រ

 ខុសគន ពីសងគមមយួេទសងគមមយួ
 ផ្ល ស់ប្តូរេទ ម្របវត្តិ ្រស្ត
 ជតនួទីស្រមប់េភទទងំពីរ
 កំណត់វបបធម៌ និងសងគម
 មិនែមនេ យលកខណៈជីវ ្រស្ត
 ............

ទំនក់ទំនងេយនឌ័រ

 ទំនក់ទំនងេយនឌ័រ៖
ទំនកទំ់នងេយនឌរ័ គឺជទំនកទំ់នងរ ងបរុស និង្រស្តីេនកនុងសងគមែដល

ពកព់ន័ធេទនឹង៖
 ករេបងែចកធនធន
 ករែបងែចកករទទលួខុស្រតូវ
 ករែបងែចកផល្របេយជន៍
 ករែបងែចកសិទធិ និងអំ ច
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ភពលេំអៀងៃនេយនឌ័រ

គឺជករឆ្លុះបញច ងំពីចរកឹលកខណៈមយួចំននួែដល្របកនយ់កេ យ្រស្តី
និងបរុស ប៉ែុន្តមនិបនគិតពីសមតថភពជកែ់ស្តងរបស់បគុគលមន ក់ៗ េទ។ ជេរឿយៗ
ភពលំេអៀងៃនេយនឌរ័កំណត្់រពំែដនរបស់បគុគលមន ក់ៗ កនុងករេធ្វើអ្វីមយួ ែដលពកួ
េគពិតជ ចេធ្វើបន។
ឧទហរណ៍ៈ េគថ កិចចករផទះ គឺជករងររបស់មនុស ្រសី មនិែមនជករងររបស់
មនុស ្របុសេទ។

ទងំេនះ សកមមភព ឫករវនិិចឆយ័ែផ្អកេលើករយល់េឃើញរបស់ពកួេគ អំពី
េយនឌរ័ថ ្រស្តីមនិេសមើនឹងបរុសេទ។

ករេរ ើសេអើងៃនេយនឌ័រ

គឺសំេ េទេលើភពខុសគន ករមនិ បប់ញចូ លករ កកំ់រតិ ករ ក់
លកខខណ្ឌ ែដលែផនកេទេលើតនួទីេយនឌរ័ និងបរបិទសងគមែដល្រតូវបនបេងកើន និង
ករឱយតៃម្លេ យសងគម េហើយេនះជករបងក មនុស មន ក់ ពីភពរកី យកនុងករ
ទទលួបននូវសិទធិមនុស េពញេលញ។

មននយ័ថ ករឱយតៃម្លមនិដូចគន េទបគុគលមន ក់ៗ ចំេពះមលូ ្ឋ នេយន
ឌរ័របស់ពកួេគ។ កនុងសងគមជេ្រចើនកក្ត េនះ គឺទកទ់ងេទនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំ
នឹង្រស្តី េនកនុងករែបងែចក្របកចំ់ណូលករទទលួបននូវភពែដលមនិ ចេ្របើ
្របស់បននូវធនធនេផ ងៗ និងមនិ ចចូលរមួេនកនុងករសេ្រមចចិត្ត។
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ផនត់គំនិតៃនេយនឌ័រ

គឺជគំនិតៃនេយនឌរ័ែដលេគ្របកនជ់ទូេទ ចំេពះចរកឹលកខណៈរបស់
មនុស ្រស្តី និងបរុស។
ឧទហរណ៍៖ គំនិតែដល្របកនថ់ ្រស្តីមនភពទន្់រជយ េហើយបរុសមនភពរងឹ
មំ បរុសជប្តីមនតនួទីរក្របកចំ់ណូលស្រមប្់រគួ រ  េហើយ្រស្តីជេមផទះ។

ទស នៈេនះគឺជករយល់ដឹង និងមនភពខុសែប្លកគន េទ មបរបិទវបប
ធមម៌យួេទវបបធមម៌យួេទៀត និងខុសគន េទ មសមយ័កល ។

ដូេចនះផនតគំ់និតសងគមេលើេយនឌរ័ ចមនករែកែ្របផ្ល ស់ប្តូរបន៕

សមូអរគុណ
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សកិខ ពិេ្រគះេយបលស់្តពីេីយនឌ័រ និងេរដបូក

្របធនបទ៖ េគលនេយបយស្តពីីសមភពេយនឌ័រ 
និងផ្តលភ់ពអង់ ចដល្់រស្ត ី

េធ្វើបទបង្ហ ញេ យេ ក៖ សុខ ពិសិដ្ឋ 
្រកសួងកិចចករនរ ី

្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម ប 
១១-១៣ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០១៥

១. េគលនេយបយ និង្រកបខណ្ឌ គតិយតុ្តិ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញ និងអនុវត្តនូវចបប់ េគលនេយបយសំខន់ៗជេ្រចើនកនុងករករពរសិទធិ េសរ ី
ភព និងេលើកកមពស់សុខុមលភព្របជពលរដ្ឋ ជពិេសសទក់ទងនឹងករេលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករផ្ត
ល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី មរយៈ ៖ 
1. រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
2. យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ 
3. ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ជតិ (២០១៤-២០១៨)
4. េគលេ អភិវឌ សហសវត រក៍មពុជ (CMDG) 
5. ែផនករយុទធ ្រស្ត៥ឆន ំ នររីតនៈទី៤(២០១៤-២០១៨)
6. ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
7. កមមវធីិជតិស្រមប់អភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយ េនថន ក់េ្រកមជតិ  (២០១០-២០១៩)
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១.១  រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

បនធនដល់្របជពលរដ្ឋ ទំងពីរេភទឲយមនសិទធិចូលរមួយ៉ងសកមមកនុង
ជីវភពនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់្របេទសជតិេ យគម ន
ករេរ ើស ង េភទ ពណ៌សំបុរ ភ  សន នៈ ជេដើម ែដលមនែចងកនុង
ម្រ  ៣១, ៣៦, ៤៦  ជេដើម។ 

• ម្រ ៣១៖ ្របជពលរដ្ឋែខមរមនមនសិទធិេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ មនសិទធិេសរ ី
ភព និងករណីយកិចចដូចគន ទំងអស់ េ យឥត្របកន់ពូជ សន៍ ពណ៌
សមបុរ េភទ ភ  ជំេនឿ សន និនន ករនេយបយ េដើមកំេណើ តជតិ      

នៈសងគម ធនធន ឬ ថ នភពឯេទៀតេឡើយ។

១.២ យទុធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ 

• ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនចត់ទុក្រស្តី គឺជឆ្អឹងខនងៃនេសដ្ឋកិចច និងសងគម
ជតិ មរយៈករ ក់េចញនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី១ ទី
២ និងទី៣។ 

• រ ្ឋ ភិបលបនបន្តអនុវត្តេគលនេយបយបេងកើនក នុវត្តភពដល់
សិស  និស ិតនរ ីតេម្លើងតួនទី្រស្តី កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច បេងកើន    
សមម្រតៃនករចូលរមួ្រស្តីជអតិបរមិកនុង ថ ប័នជតិ្រគប់ក្រមិត។ 

• បន្តនូវករអនុវត្តេគលនេយបយផ្តល់ឥណទនខន តតូច និងមធយមដល់
្រស្តី និងជ្រមុញករអនុវត្តចបប់ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពើហិង កនុង្រគួ រ 
និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ។



5/6/2015

3

១.៣ ែផនករយទុធ ្រស្តអភិវឌ ជតិ (២០១៤-២០១៨)

រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញ ចិត្តកនុងករេឆ្លើយតបនឹងគម្ល តេយនឌ័រ និងបេងកើនភពអង់ ចដល់្រស្តី េន្រគប់សមសភព
អភិវឌ  ។ ជក់ែស្តង េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ជតិបនេផ្ត តេលើ៖

 ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី 
 ករករពរផ្លូវចបប់ស្រមប់្រស្តី និងេកមង្រស្តី 
 ្រស្តីកនុងេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណ និងនេយបយ 
 ្រស្តី និងសុខភព 
 ្រស្តី និងករអប់រ ំ
 េយនឌ័រ ករែ្រប្របួល កសធតុ និងអភិវឌ ៃបតង 

១.៤ េគលេ អភិវឌ សហសវត រក៍មពុជ

រ ្ឋ ភិបលបនទទួលយកេគលេ អភិវឌ សហវត ររ៍បស់អងគករសហ្របជជតិ េ យេធ្វើែផនករអភិវឌ ជតិរបស់ខ្លួន
បន ុ ីេទនឹងេគលេ េនះ ្រពមទំងឲយេឈម ះថ «េគលេ អភិវឌ សហសវត រក៍មពុជ» ែដលមន៩េគលេ ៖

1) លុបបំបត់ភព្រកី្រក និងភពអត់ ឃ្ល នធងន់ធងរ

2) សេ្រមចឲយបនជទូេទករអប់រមូំល ្ឋ ន

3) េលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី 

4) ករបនថយមរណភពកុមរ 

5) េលើកកមពស់សុខភពម  

6) ្របយុទធនឹងេមេ គេអដស៍  ជំងឺេអដស៍ ្រគុនចញ់ និងជំងឺេផ ងៗ  

7) ធននិរន្តភពបរ ិ ថ ន

8) បេងកើនភពជៃដគូ កលស្រមប់កិចចអភិវឌ

9) ករេ ះមីន យុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ផទុះ និងករជួយជនរងេ្រគះ 
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១.៥ ែផនករយទុធ ្រស្ត៥ឆន  ំនររីតនៈទី៤(២០១៤-២០១៨)

ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤(២០១៤-២០១៨) ស្រមប់សមភពេយនឌ័រ និងករបេងកើនភពអង់ ចដល់្រស្តីេផ្ត តេលើ
្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្តចំនួន៤ (Strategic Framework): 

កំេណើ នេសដ្ឋកិចច (ករផ្តល់ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី)

ករទទួលបនេស សងគម និងករករពរ 

-ករអប់រសំ្រមប់្រស្តី និងេកមង្រសី 

-្រស្តី និងសុខភព 

-ករករពរផ្លូវចបប់

 បញ្ហ អន្តរវស័ិយ

-្រស្តីកនុងេសចក្តីសេ្រមច ករេឆ្លើយតបនឹងេយនឌ័រកនុងេគលនេយបយ និងកមមវធីិកំែនទ្រមង់ 

-េយនឌ័រ ករែ្រប្របួល កសធតុ និងករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ 

 ករព្រងឹង ថ ប័ន និងអភិវឌ សមតថភព កនុងករេឆព ះេទសមភពេយនឌ័រ 

១.៦ ចបប់ស្តពីីករ្រគប់្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

• ចបប់េនះ្រតូវបនអនុម័តកនុងឆន ំ២០០៨។ 
េគលករណ៍សមភពេយនឌ័រ និងសិទធិ្រស្តី 
្រតូវបនបញចូ លកនុងចបប់េនះ និងបន
បញជ ក់អំពីករេលើកមពស់តួនទី និងធនករ
ចូលរមួរបស់្រស្តី េន្រគប់ក្រមិតៃនរដ្ឋបល 
ថន ក់េ្រកមជតិ។ 
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១.៧ កមមវិធីជតិស្រមប់អភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយ 
េនថន ក់េ្រកមជតិ (២០១០-២០១៩)

• កមមវធីិេនះ  បនកំណត់ថ ្របសិទធ
ភព និងនិរន្តភព ៃនករអភិវឌ ម
ែបប្របជធិបេតយយ េនថន ក់េ្រកម
ជតិ េនេពលែដលមនសមភពេយ
នឌ័រ្រតូវបនេឆ្លើយតប។ ទំងកមមវធីិ
ជតិ និងែផនករ ៣ឆន ំៃនកមមវធីិជតិ
េនះ បនកំណត់ថ េយនឌ័រគឺជកមម
វធីិអន្តរវស័ិយ។ 

២. យន្តករ និង ថ ប័នជតិសខំន់ៗ កនងុករជ្រមុញសមភពេយនឌ័រ 

• យន្តករសំខន់ៗកនុងករជ្រមុញសមភពេយនឌ័រ មនដូចជ៖ 

្រកសួងកិចចករនរ ី(MoWA)

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមបី្រស្តី (CNCW)

្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G/GMAG)

គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមរ (WCCC)



5/6/2015

6

២. យន្តករ និង ថ ប័នជតិសខំន់ៗ កនងុករជ្រមុញសមភពេយនឌ័រ(ត) 

• ្រកសងួកិចចករនរ ី(MoWA) ៖ 
េដើរតួនទីសំខន់កនុងករែស្វងរកករគំ
្រទមតិ េលើសមភពេយនឌ័រ បេងកើនភព
អង់ ចេលើ្រស្តី និងព្រងឹងសមតថភព
ដល់្រកសួង ថ ប័នវស័ិយ និងៃដគូពក់
ព័នធនន កនុងករបញចូ លេយនឌ័រកនុង

វស័ិយរបស់ខ្លួន។

២. យន្តករ និង ថ ប័នជតិសខំន់ៗ កនងុករជ្រមុញសមភពេយនឌ័រ(ត) 

្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដើមប្ីរស្តី (CNCW)៖ 
• ជយន្តករអន្តរ្រកសួង ែដលេរៀបចំេឡើងកនុងករទទួលខុស
្រតូវេលើករគំ្រទ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈស្រមបស្រមួល 

ម ន និង យតៃម្ល េលើករអនុវត្តចបប់ជតិ េគល
នេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធ កនុងករេលើកកមពស់

ថ នភព្រស្តី ។ 

• ថ ប័នេនះ ក៏មនតួនទីកនុងករ ម ន និង យតៃម្លេលើក
ករអនុវត្ត នូវអនុសញញ អន្តរជតិពក់ព័នធនឹង្រស្តី (សីុ-ដ) កនុង
ករផ្តល់អនុ សន៍ជូន ជរ ្ឋ ភិបល។
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២. យន្តករ និង ថ ប័នជតិសខំន់ៗ កនងុករជ្រមុញសមភពេយនឌ័រ(ត)

្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G)៖ 
គឺជយន្តករភពជៃដគូរ ង រ ្ឋ ភិបល និងៃដគូ
អភិវឌ  កនុងចំេនម្រកុមបេចចកេទសវស័ិយេផ ងៗេទៀត។ 

្រកុមករងរេនះ(TWG-G) ដឹកនំេ យ្រកសួងកិចចករ
នរ ីនិងសហស្រមបស្រមួលេ យ UNDP & JICA ្រពម
ទំងមនករចូលរមួពី ៃដគូអភិវឌ   ្រកសួង/ ថ ប័ន  
(GMAG of LMs) និងសងគមសីុវលិជសមជិក (CSOs)។ 

២. យន្តករ និង ថ ប័នជតិសខំន់ៗ កនងុករជ្រមុញសមភពេយនឌ័រ(ត) 

គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបលក់ិចចករ្រស្ត ីនិងកមុរ
(WCCC) ៖ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងជយន្តករថន ក់េ្រកមជតិ 
កនុងករេលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងបេងកើនភពអង់ ច
ដល់្រស្តី កនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

គណៈកមម ធិករេនះ មនសិទធិ និងភរកិចច កនុងករផ្តល់អនុ
សន៍ និងេលើកសំេណើ ជូនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ េលើកិចច

ករទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ ្រស្តី យុវវយ័ និងកុមរ។ 
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សមូអរគុណ 



1

បទបង្ហ ញ ស្តពីី ករវភិគេយនឌ័រ
បង្ហ ញេ យ៖ េ ក េ  ចេនទ ម៉លី

មតិក
១. ថ នភពេយនឌរ័
២. ករវភិគេយនឌរ័
៣. រៈសំខន់
៤. ឧបករណ៍វភិគេយនឌរ័
៥. សមភព និងសមធម៌



2

33

្រស្តី មនចំនួន៥២% ៃន ្របជជនសរុប
បុរសេនែតមនឥទធពិលកនុងករសេ្រមចចតិ្ត ជពិេសសេទេលី្រទពយសមបត្តិមន
តៃម្ល
ករឲយតៃម្ល តួនទី្រស្តី ែដលបំេពញករងរមិនមនកៃ្រមឬករងរផទះ េនមនក្រមិត
្របៃពណីៃនករែបងែចកករងរស្រមប់្រស្តីនិងបុរស េនែតមនបន្ត
ក្រមិតអប់រទំប នឲំយ្រស្តីមនជេ្រមីសតិចតួច កនុងករ្របកបរបរចញិច ឹមជវីតិ
្រគួ រភគេ្រចីនផ្តល់តៃម្លឲយ េកមង្របុស ទទួលបនករអប់រេំ្រចនីជងេកមង្រសី
្រស្តីេនមនតំ ងតិចេនកនុងតួនទីកនុងករេធ្វេីសចក្តីសេ្រមច្រគប់ក្រមតិ

(ដំេណីរេឆព ះេទមុខ - ករប៉ន់្របមណអំេពេីយនឌ័រេនកមពុជ ឆន ២ំ០១៤)

ថ នភពេយនឌ័រេនកមពុជ

44

ជដំេណីរករៃនករពិនិតយ និងកំណតឲ់យបនចបស់ អំពី ថ នភព
តួនទី ត្រមូវករ និងផល្របេយជនខុ៍សៗគន រ ង ្រស្តី បុរស េន
កនុងករ្របកបករងរនិងជីវតិរស់េន និង េគល នេយបយ ែផនករ
គេ្រមង និងកមមវធីិអភិវឌ នន៍នែដលមន្រ ប។់

ករវភិគេយនឌរ័ ជួយអនកវភិគ ែស្វងយល់និងរកេឃញីនូវឧបសគគ
និងឱកសរបស់្រស្តី បុរស េនកនុង េគលនេយបយ រចនសមពន័ធ
វបបធម៌ ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច េនកនុងវសិ័យនីមួយៗ
ផងែដរ។

ករវិភគេយនឌ័រ
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55

បេងកីតនិងអនុវត្តវធិនករជក់ ក ់កនុងករជំរុញនិងផ្តល់ឱកស 
ដល់បុរស-្រស្តី និង េដីមបធីនថ ្រស្តីក៏ ចចូលរមួយ៉ងសកមម និង
ចទទួលផល្របេយជនពី៍កិចចអភិវឌ នប៍នយ៉ងេពញេលញ។

ែស្វងយល់ពីឥរយិបថ កបបករយិនិងផនតគំ់និតអវជិជមន របស់
សងគមចំេពះ្រស្តី និងេកមង្រសី ែដលេនះ ជ ឧបសគគយ៉ងខ្ល ងំ ដល់
ករជំរុញ និងផ្តល់ឱកស ចំេពះ្រស្តីកនុងដំេណីរ ករ អភិវឌ ន។៍

ជចំណុចចបេ់ផ្តីមកនុងករបេងកីនករចូលរមួរបស់្រស្តី កនុងសកមមភព
អភិវឌ នេ៍ យឈរេលីមូល ្ឋ នសមធម ៌និងសមភពេយនឌរ័។

រៈសខំន់ ៃន ករវិភគេយនឌ័រ

ឧបករណ៍
វិភគេយនឌ័រ
សខំន់ៗ

តួនទេីយនឌ័រ
(ករងរមនកៃ្រម ករងរគម នកៃ្រម 

និងករងរសហគមន៍)

ត្រមូវករេយនឌ័រ
(ចំេពះមុខ និង ជយុទធ ្រស្ត)

ករទទួលបន ករេ្រប្ីរបស់ នងិ
ករ្រគប់្រគងធនធន

ឧបសគគ នងិ ឱកស
(កំណត់យុទធ ្រស្តេដីមបជីនំះ 
ឧបសគគនិងករេ្រប្ីរបស់ឱកស)



4

77

តួនទីេយនឌរ័
 ករវភិគេលីករងរ្របចៃំថងរបស់ បុរស-្រស្តី
 ករវភិគេលីតួនទីរបស់ បុរស-្រស្តី កនុងករអនុវត្តករងរមនកៃ្រម 
ករងរគម នកៃ្រម និងករងរសហគមន៍

េដីមបឲីយអនកេរៀបចំនិងអនុវត្តកមមវធីិ យល់ដឹងចបស់ពី តួនទី េពលេវ  
រយៈេពល ទីកែន្លងែដល បុរស-្រស្តី េធ្វីសកមមភព និង េដីមបកំីណត ់
យុទធ ្រស្តសម្រសប ស្រមប ់បុរស-្រស្តី ចូលរមួនិងទទួលផលពី
គេ្រមងនិងកមមវធីិទងំេនះ។

ឧបករណ៍វិភគេយនឌ័រសខំន់ៗ (ត)

88

ត្រមូវករេយនឌរ័
 ត្រមូវករេយនឌរ័ចំេពះមុខ៖ ជត្រមូវករជកែ់ស្តង បនទ ន ់េដីមបី
េឆ្លីយតប ករទទួលខុស្រតូវ កនុងករេ ះ្រ យជីវភពរស់េន្របចំ
ៃថង របស់ បុរស-្រស្តី

 ត្រមូវករេយនឌរ័ជយុទធ ្រស្ត៖ ជត្រមូវករែដលទកទ់ងេទនឹង 
សកមមភពចូលរមួរបស់បុរស-្រស្តី កនុងករផ្ល ស់ប្តូរ ែកែ្រប នៈ 
តួនទី

េដីមបកំីណតនូ់វត្រមូវករជយុទធ ្រស្តរបស់បុរស-្រស្តី ែដលពកព់ន័ធ 
េទនឹង នៈ តួនទីនិងសិទធិអំ ច កនុងករដឹកន ំ្រគប្់រគង និង
ករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច េនកនុងសហគមន ៍និងសងគម។ 

ឧបករណ៍វិភគេយនឌ័រសខំន់ៗ (ត)
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ករទទួលបន ករេ្រប្ីរបស ់និងករ្រគប្់រគងធនធន
 កំណតេ់លីករទទួលបន ករេ្របី្របស់ និងករ្រគប្់រគងរបស់ បុរស
និង្រស្តី េលីធនធននិងផលកៃ្រម

 កំណតពី់ផល្របេយជនែ៍ដល បុរសនិង្រស្តី  ទទួលបនពីគេ្រមង 
និង កមមវធីិអភិវឌ នក៍នុងសហគមន៍

េតី បុរស-្រស្តី មនសិទធិនិងករសេ្រមច េលីករទទួលបន
ករេ្របី្របស់និងករ្រគប្់រគងធនធននិងផលកៃ្រមែដលបនមក

ដូចៗគន ែដរឬេទ?

ឧបករណ៍វិភគេយនឌ័រសខំន់ៗ (ត)

1010

ឧបសគគ និង ឱកស
 កំណតពី់ឧបសគគនិងឱកសែដលជំរុញករេលីកកមពស់សមភព 
រ ង  បុរស-្រស្តី េនកនុងកមមវធីិនិងគេ្រមងអភិវឌ នន៍ន មរយៈ
ករពិនិតយេលី៖ ថ នភពេសដ្ឋកិចច ្របជ ្រស្ត ករចតែ់ចង
ថ បន័ ្រពឹត្តិករណ៍ នេយបយ ចបប ់និងេគលករណ៍នន

ជេដីម។

ជួយរកឲយេឃញីនូវ ឧបសគគនិងឱកសរបស់ បុរស ្រស្តី 
កនុងេគលនេយបយ រចនសមពន័្ឋ វបបធម ៌ ថ នភព េសដ្ឋកិចច 

សងគមកិចច និងកនុងវសិ័យេផ ងៗេទៀត។

ឧបករណ៍វិភគេយនឌ័រសខំន់ៗ (ត)
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្រកុមទី១
 េតីមនបញ្ហ ្របឈមអ្វីខ្លះ កនុងករ កប់ញចូ ល្រស្តី េនកនុងក្រមិត

ថ បន័ និងករអនុវត្តេគលនេយបយ? 
សូមរកបញ្ហ ្របឈម និងអនុ សន៍

្រកុមទី២
 េតីមនបញ្ហ ្របឈមអ្វីខ្លះ កនុងករ កប់ញចូ ល្រស្តីេនកនុងគេ្រមងនិង
សកមមភពសហគមន?៍ 
សូមរកបញ្ហ ្របឈម និងអនុ សន៍

រយៈេពលពិភក ៖ ១៥នទី បក្រ យ៖ ៥នទី

ពិភក ្រកុម

1212

បញ្ហ ្របឈម៖
តួនទី និងផនតគំ់និតអវជិជមន
ករេរសីេអីងេយនឌរ័
ដំេណីរករនិ◌ិង្របពន័ធៃនករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច
កង្វះថវកិអនុវត្តសកមមភពេឆ្លីយតបនឹងេយនឌរ័
កង្វះវធិនករបេ ្ត ះ សនន េដីមបពីេន្ល ន ករចូលរមួរបស់្រស្តីនិង
តំ ង្រស្តីេនក្រមិតេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច

(ដំេណីរេឆព ះេទមុខ - ករប៉ន់្របមណអំេពេីយនឌ័រេនកមពុជ ឆន ២ំ០១៤)

ករ ក់បញចូល្រស្តី េនកនងុក្រមិត ថ ប័ន…



7

1313

បញ្ហ ្របឈម៖
បនទុកករងរេ្រចីន
ក្រមិតៃនករចូលរមួតិច
ករអបរ់ទំប និងចំេណះដឹងេនមនក្រមិត
ករយល់េឃញីថ ករងរពកព់ន័ធនឹងៃ្រពេឈជីករងរបុរស
តួនទីរបស់្រស្តីេនមនក្រមិតេនកនុងសហគមន៍
ខ្វះករអេញជ ីញ្រស្តីឱយចូលរមួ
ខ្វះជេ្រមីសកនុងកររក្របកចំ់ណូល
ពត័ម៌ននិងករយល់ដឹងពី េរដបូក េនមនក្រមិត

‘UN-REDD Programme, WOCAN, USAID-Leaf, Sept 2013: Women’s Inclusion in REDD+ 
in Cambodia, Lessons from Good Practices in Forest, Agriculture and Other Natural Resources 

Management Sectors.’

ករ ក់បញចូល្រស្តី កនងុគេ្រមងនិងសកមមភពសហគមន៍

1414

បេងកីនសមម្រត្រស្តី កនុងវសិ័យ ធរណៈនិ◌ិងនេយបយ
អភិវឌ សមតថភពនិងលទធភពបំេពញភរកិចចរបស់្រស្តី
េរៀបចំ និងផ ព្វផ យករប៉ន្់របមណ ថ នភពេយនឌរ័
េលីកកមពស់ករេឆ្លីយតបនឹងេយនឌរ័ េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្ត
ជតិនិង មវសិ័យ
ធនបនថវកិែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌរ័
ករក ងជំនញ និងបេងកីតប ្ត ញ្រស្តីេនកនុងសហគមន៍
អនុវត្តវធិនករពិេសស 
(ធនបនករចូលរមួរបស់្រស្តេីនកនុងសហគមន)៍

អនុ សន៍រមួ
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សមភព សមធម៌
ផ្តល់ឲយអ្វីមួយដូចឬេសមីគន   លុះ្រ ែត
អនកទទួលេនះ មនឬចប់េផ្តមីពចីណុំចនងិ
មន ថ នភពដូចៗគន ។

ទទួលបននូវឱកសដូចគន   លុះ្រ ែត
ធនបននូវសមធម៌ េទីប ចទទួលបននូវ 
សមភព េពញេលញ។

1616

សមភពេយនឌរ័ ជភពគម នករេរសីេអីង េ យយកេភទ របស់
បុគគលមកេធ្វីជមូល ្ឋ នកនុងករែបងែចកធនធន ឬផល្របេយជន ៍
ឬ មួយេនកនុងករទទួលបនេស នន។

សមធមេ៌យនឌរ័ ជវធិនករកនុងករ ្ត រភពចញ់េ្របៀប ែដលេកីត
មនកនុងសងគម  និង ងំ្រស្តីនិងបុរស មិនឲយែចករែំលកតួនទីសងគម
បន្រតឹម្រតូវ និង សំេ បំបតគ់ម្ល តជកែ់ស្តង ែដល ងំមិនឲយ្រស្តី
ឬបុរសបនទទួល នៈនិងផល្របេយជនពី៍ករអភិវឌ នដូ៍ចៗគន ។ 

សមភពេយនឌ័រ និង សមធម៌េយនឌ័រ
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 ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០១៤៖ ដំេណីរេឆព ះេទមុខ - ករប៉ន់ ្របមណអំពីេយនឌ័រេនកមពុជ
 UN-REDD Programme, WOCAN, USAID-Leaf, Sept 2013: Women’s Inclusion in REDD+ in 

Cambodia, Lessons from Good Practices in Forest, Agriculture and Other Natural Resources 
Management Sectors.

 ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៩៖ ឯក រព័ត៌មន ស្តពីី ករវភិគេយនឌ័រ មវស័ិយ 
 ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៨៖ ចំែណកេសមភីពសំ ប់នរ ី- ករប៉ន់្របមណអំពីេយនឌ័រេនកមពុជ 
 ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៦៖ េសៀវេភព័ត៌មន ស្តពីី េគលគំនិតៃនករប្រញជ បេយនឌ័រ ជំនញសំខន់ៗ 

និងតួនទីភរកចិចរបស់អនកទទួលបនទុកកិចចករនរនិីងកុមរ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ 
 ្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០០៦៖ សទទ នុ្រកមេយនឌ័រ 

ឯក រេយង

សូមអរគុណ..
ចំេពះករយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់
និងចូលរមួ!
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សកិខ ពិេ្រគះេយបលស់្តពីី េយនឌ័រ និង េរដបូក
្របធនបទ៖ បទពិេ ធន៍ៃនករប្រញជ បេយនឌ័រ 
េនកនងុកមមវិធីេរដបូកេនប ្ត ្របេទសេផ ងៗ

េខត្តេសៀម ប
១១-១៣ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០១៥

េ ក្រសី ៉ ង សុខ

មតិកៃនបទបង្ហ ញ

១. យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីេរដបូក
២.  បទពិេ ធន្៍របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ
  ករ យតៃម្ល មែបបអភបិលកិចចេលើករចូលរមួ  (PGA)
  េគលករណ៍លកខណៈវនិិចឆយ័សូចនករៃនកិចចករពរផលបះ៉ 
     ពល់េនកនុងកមមវធីិេរដបកូេនឥណ្ឌូ េនសីុ(PRISAI)

៣.  បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
  ករវភិគេយនឌរ័កនុងកមមវធីិUN-REDD េនេវៀត ម

- ្របពន័ធែបងែចកផល្របេយជន៍ (BDS) 
៤. េគលករណ៍េយនឌរ័សំខន់ៗ កនុងករ កប់ញចូ លកនុងយុទធ 
    ្រស្តេរដបូកជតិ
៥. អនុ សនឬ៍ រអបរ់សំ្រមបេ់រដបូក



5/6/2015

2

១. យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីេរដបូក
• យុទធ ្រស្ដជតិស្ដីពីេរដបូករបស់្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុមនមូល ្ឋ នេលើ

េគលករណ៍ចំនួន៥ដូចជ៖្របសិទធផល ្របសិទធភព ភពយុត្ដិធម ៌ តម្ល
ភពនិងគណេនយយភព

• េ្រកមេគលករណ៍យុត្ដិធមយុ៌ទធ ្រស្ដេនះកតស់មគ ល់ថកមមវធិីេរដបូក
នឹង ្រតូវអនុវត្ដេ យែផ្អកេទ មេគលករណ៍សមភព“រមួទងំស្រមប់
្រស្ដីនិងសហគមនែ៍ដលងយរងេ្រគះេ យ រករផ្ល ស់ប្ដូរសងគម-េសដ្ឋ
កិចចនិងបរ ិ ថ ន”

១. យុទធ ្រស្តជតិស្តីពីេរដបូក
• ករព្រងឹងអភបិលកិចចៃនករេ្របើ្របស់ៃ្រពេឈើនិងដីធ្លីគួរធនឱយមន

ពត័ម៌នែដលសុ្រកឹតេហើយពត័ម៌នេនះ្រតូវផ្ដល់ស្រមបក់រចូលរមួជ
ធរណៈ មរយៈ“ករក ងសមតថភពដល់សមជិកសហគមនជ៍
ពិេសស្រស្ដីនិង្រកុមងយរងេ្រគះដៃទេទៀត។

• ករករពរផលបះ៉ពល់សងគម៖ករករពរនិងផល្របេយជនរ៍បស់្រកុម
ងយរងេ្រគះែដលពឹងែផ្អកជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគេលើធនធនៃ្រព
េឈើ ្រស្តីែដល្របឈមនឹងករផ្ល ស់ប្តូរេពញទំហឹងនូវចំណូលកនុង្រគួ រ
របស់ពួកេគ និង្រកុមដៃទេទៀតកនុងសងគម។
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២.  បទពិេ ធន្៍របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ
ករ យតៃម្ល មែបបអភបិលកិចចេលើករចូលរមួ  (PGA)
• អនកជំនញមយួ្រកុម ែដលតំ ងឱយអនកពកព់ន័ធនន ្រតូវបនបេងកើត

េឡើង េដើមបពីិភក ពីករងរអភបិលកិចចរបស់្របេទសេនះ។ ទស នវស័ិ
យេយនឌរ័ និងសមភពេយនឌរ័ ្រតូវបនយកមកេធ្វើករពិចរ  េន
េពលេធ្វើករសេ្រមចចិត្ដពីសមសភគរបស់្រកុមេនះ និងេនកនុងដំេណើ រ
ករពិេ្រគះេយបល់ទងំមូល

• ករពភិក ្រកុមេគលេ  (FGD) ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យករេ្រជើស
េរ ើសអនកចូលរមួ េធ្វើេឡើង ែផ្អកេទ មលកខណៈវនិិចឆយ័ ែដលត្រមូវឱយ
មនកររក សមធមេ៌យនឌរ័ េនកនុងដំេណើ រករទងំមូល។

២.  បទពិេ ធន្៍របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ
ករ យតៃម្ល មែបបអភបិលកិចចេលើករចូលរមួ  (PGA)

• េលើកេឡើងលំអិតអំពី ថ នភពងយរងេ្រគះរបស់ជនជតិេដើមភគតិច 
្រស្ដី និងសហគមនព៍ឹង ្រស័យេលើៃ្រពេឈើ េនកនុង្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ 
ពកព់ន័ធជមយួនឹងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់កមមវធិីេរដបូក

• កតស់មគ ល់យ៉ងជកច់បស់ថ ្រស្ដី គឺជតួអងគេនកនុង្រកបខណ័្ឌ យតៃម្ល 
ែដល PGA ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនះ
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២.  បទពិេ ធន្៍របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ
 េគលករណ៍លកខណៈវនិិចឆយ័សូចនករៃនកិចចករពរផលបះ៉ពល់  េន

កនុងកមមវធិីេរដបូកេនឥណ្ឌូ េនសីុ(PRISAI)
• PRISAI េ្របើ្របស់េគលករណ៍ជេ្រចើន ែដលកនុងេនះមនេគល

ករណ៍មយួ មនេគលបំណងេធ្វើឱយមន “ករចូលរមួឱយបនេពញេលញ 
្របកបេ យ្របសិទធភព ពីអនកពកព់ន័ធនន េ យ្រតូវេធ្វើករពិចរ
េលើសមភពេយនឌរ័” (េគលករណ៍ទី ៥)

២.  បទពិេ ធន្៍របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ
 េគលករណ៍លកខណៈវនិិចឆយ័សូចនករៃនកិចចករពរផលបះ៉ពល់  េន

កនុងកមមវធិីេរដបូកេនឥណ្ឌូ េនសីុ(PRISAI)
• េលើសពីេនះ លកខណៈវនិិចឆយ័ ៥.៤.១ មននយ័ថជ “យន្ដករមយួ 

ែដលធនឱយមនករចូលរមួេពញេលញរបស់្រស្ដី េនកនុងដំេណើ រករៃន
ករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ដ េនក្រមតិេផ ងៗគន ៃនករអនុវត្ដកមមវធិីេរដបូក 
ដូចជ ករេរៀបចំ ករអនុវត្ដ និងករែចករលំកផល្របេយជន ៍េ យេ្របើ
្របស់អភ្ិរកម/វធិី ្រស្ដ ែដលគិតគូរពីេយនឌរ័ កប់ញចូ លេយនឌរ័ និង
េឆ្លើយតបចំេពះេយនឌរ័ (េនថន ករ់ ្ឋ ភបិល និងថន កម់ូល ្ឋ ន)”
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៣. បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
ករវភិគេយនឌរ័កនុងកមមវធិីUN-REDD េនេវៀត ម
• ករវភិគេនះេធ្វើករវភិគេលើរេបៀបែដលដំ កក់លទី១របស់កមមវធីិ
េនះេធ្វើករប្រញផ បេយនឌរ័និងផ្ដល់នូវអនុ សនពី៍រេបៀបគរួ ក់
បញចូ លេយនឌរ័េទកនុងករេរៀបចំែផនករនិងករអនុវត្ដកមមវធីិេនះេន
ដំ កក់លទី២។របយករណ៍េនះេផ្ដ តេនក្រមតិេខត្ដេ យមន
ករចុះ្របមលូពត័ម៌នេន លកនុងេខត្ដLam Dong

៣. បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
ករវភិគេយនឌរ័កនុងកមមវធិីUN-REDD េនេវៀត ម
• របយករណ៍េនះកម៏ន កប់ញចូ លនូវែផនករសកមមភពេយនឌរ័ៃផទកនុង

មយួស្រមបេ់ធ្វើករពិនិតយ ម នករប្រញផ បេយនឌរ័េនដំ កក់ល
ទី២ផងែដរនិងបនេលើកេសនើពីចំណុចេ ៃនករប្រញផ បេយនឌរ័េទកនុង
ករងរេរដបូកកនុង្របេទសេវៀត ម។



5/6/2015

6

៣. បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
ករវភិគេយនឌរ័កនុងកមមវធិីUN-REDD េនេវៀត ម
- ្របពន័ធែបងែចកផល្របេយជន៍ (BDS)
• ករវភិគេយនឌរ័េនះកតស់មគ ល់ថ“្រស្ដីេនមនិទនម់នឱកសដូចគន

និងសីុសង្វ កគ់ន េនេឡើយេទ។ខណៈេពលែដល្រស្ដីបនចូលរមួេនកនុង
ករសិក និងករអេងកតននពួកេគមនិបនចង្រកងគន ជ្រកុមែដល ច
ឱយពួកេគតំ ងពីទស នៈនិងផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគឱយបនកនែ់ត
្របេសើរជងមុនេនេឡើយេទ...”

៣. បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
ករវភិគេយនឌរ័កនុងកមមវធិីUN-REDD េនេវៀត ម
- ្របពន័ធែបងែចកផល្របេយជន៍ (BDS)
• ករវភិគេនះបន្ដកតស់មគ ល់េទៀតថ្រស្ដីបនតសូ៊េដើមបទីទួលបន

្របេយជនព៍ីករបងៃ់ថ្លេស ្របពន័ធបរ ិ ថ ននិងគេ្រមងសហគមនៃ៍្រព
េឈើែដលពួកេគ ចមនគណេនយយភពមយួែផនកេ យេហតុថពួកេគ
ពុំមនកមមសិទធិនិងសិទធកិនក់បដ់ធី្លី
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៣. បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
ករវភិគេយនឌរ័កនុងកមមវធិីUN-REDD េនេវៀត ម
- ្របពន័ធែបងែចកផល្របេយជន៍ (BDS)
• េលើសពីេនះករវភិគេយនឌរ័បនរកេឃើញថេនពុំទនម់នសកមមភព

បេងកើនករយល់ដឹងនិងអបរ់ែំដលេផ្ដ តេលើ្របពន័ធែបងែចកផល្របេយជន៍
(BDS)ដល់្រស្ដីេនេឡើយ។េបើេទះបីជមនករអនុវត្ដសកមមភពជក់

កព់កព់ន័ធនឹងBDSកេ៏ យអនកចូលរមួជេ្រចើនែដលបនចូលរមួេន
កនុងករអនុវត្ដ កលបងេនមនិទនយ់ល់ពីទស នទនេរដបូកនិងBDS
េនេឡើយ។

៣. បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
ករអនុវត្ដល្អ េមេរៀនែដលទទួលបន អនុ សន៍

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ BDS 
ជ្រមុញឱយមនករមនិេរ ើសេអើង
ចំេពះ្រស្ដី និងជ្រមុញឱយ្រស្ដីចូល
រមួ េនកនុងករសិក  និងករអេងកត
នន ែដលពកព់ន័ធជមយួនឹង
្របពន័ធែបងែចកផល្របេយជន៍

្រស្ដីមនិ្រតូវបនចង្រកងគន ជ្រកុម 
ែដល ចឱយពួកេគ ចតំ ង
ផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ ជសម ្
េលងែតមយួ និងមនឥទធិពលកនុង
ករសិក  និងករេរៀបចំ BDS ដំបូ
ងៗេនះេទ

អនកគ្ំរទមយួ្រកុម ែដល ចេធ្វើជ
តំ ងរមួឱយសេម្លងរបស់្រស្ដី គួរ
ជមេធយបយដល៏្អមយួ េដើមបឱីយស្ដ្
រ ី ចេលើកេឡើងពីក្ដីកង្វល់ និង
ទទួលបនករបណ្ដុ ះប ្ដ លអពីំ 
BDS

ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល េដើមបផី្ដល់នូវ
ករយល់ដឹងជមូល ្ឋ នអំពីេរដ បូក 
និង្របពន័ធែបងែចកផល្របេយជន ៍
្រតូវបនេធ្វើេឡើង

កង្វះសកមមភពបេងកើនករយល់ដឹង 
និងអបរ់អំំពី BDS ែដលេផ្ដ តេលើ
្រស្ដី

្រស្ដី ែដលមនក្រមតិវបបធមទ៌ប 
និងជួប្របទះឧបសគគេ្រចើនកនុងករ
េដើរេហើរ ្រតូវ្របឈមនឹងបញ្ហ ជ
េ្រចើន េដើមបី ចយល់ដឹងពីេរដបូក 
និង BDS បន។ ដូេចនះ ចបំច្់រតូវ
ែតមនករបេងកើនករយល់ដឹង 
ែដលេផ្ដ តជកេ់លើ្រស្ដី។ 
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៣. បទពិេ ធន្៍របេទសេវៀត ម
ករអនុវត្ដល្អ េមេរៀនែដលទទួលបន អនុ សន៍

ដំេណើ រករេនះមនករចូលរមួេ្រចើន 
(្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ នចំនួន 
៥៥០០ នក ់មកពី ៧៨ ភូម)ិ

ជេរឿយៗ សមភពេយនឌរ័ ្រតូវបនេគ
ស់ែវង្រតឹមែតជចំនួនអនកចូលរមួប៉ុេ ្ណ ះ 

េហើយ្រស្ដីមន រមមណ៍ថ ពួកេគទទួលរង
បនទុកឱយផ្ដល់ករយល់្រពម េបើេទះបីជពកួ
េគមនិទនយ់ល់ពីេរដបូកឱយបនេពញ
េលញយ៉ង កេ៏ យ

ចបំច្់រតូវែស្វងយល់ឱយបនកនែ់ត
្របេសើរពីទិដ្ឋភពេយនឌរ័ ែដលពកព់ន័ធ
ជមយួនឹងករេ្របើ្របស់ធនធនៃ្រព
េឈើ ត្រមូវករ និងករទទួលបន
ចំេណះដឹង មុនឹងេរៀបចំកិចច្របជំុ

មនករពិនិតយ ម នេលើករចូល
រមួរបស់បុរស និង្រស្ដី (ទិនននយ័ែបង
ែចក មេភទ ្រតូវបន្របមូល)

ជេរឿយៗ កិចច្របជំុ FPIC ្រតូវបនេរៀបចំ
េឡើង េ យមនិបនពិចរ េលើឧបសគគ 
ពកព់ន័ធជមយួនឹងេយនឌរ័ (ដូចជ ទី ងំ 
និងេពលេវ  ែដលសម្រសប ស្រមប្់រស្ដី 
ជេដើម)

ចបំច្់រតូវេ្របើ្របស់ប ្ដ ញ និងអងគ
ករ ែដលេធ្វើករងរពកព់ន័ធជមយួនឹង
េយនឌរ័ និង្រស្ដី េនថន កមូ់ល ្ឋ ន និង
ថន កជ់តិ

ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ដ និងករផ្ដល់ 
FPIC ពំុបនេ្របើ្របស់ធនធន ប ្ដ ញ 
និងជំនញ ែដលមន្រ បរ់បស់សហជីព
្រស្ដីរបស់្របេទសេនះេឡើយ

៤. េគលករណ៍េយនឌរ័សំខន់ៗ កនុងករ កប់ញចូ លកនុងយុទធ 
    ្រស្តេរដបូកជតិ

• បងកលទធភពឲយ្រស្តីនិងបុរសទទួលបននូវករក ងសមតថភព មរយៈ
ករេលើកកមពស់ករចូលរមួ ករយល់ដឹងនិងករបងកលកខណៈងយ្រសួល
ដល់្រស្តី

• េលើកមពស់សមភពេយនឌរ័កនុងករទទួលបនករករពរផលបះ៉ពល់និង
ទទួលបនផល្របេយជនេ៍ យេសមើភពរ ងបុរសនិង្រស្តី

• ជំរុញករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច (៣០%  យ៉ងតិច) 
េន្រគបក់្រមតិ

• បេងកើនលទធភពរបស់្រស្តីកនុងករទទួលបននូវជំនញករងរនិងធនធន
ផលិតកមម។
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 ៥. អនុ សនឬ៍ រអបរ់សំ្រមបេ់រដបូក 
• េទះបី្រស្តីនិងបុរសទទួលរងផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួល កសធតុ

ខុសគន ប៉ុែន្តពួកេគមនតួនទីនិងឳកសដូចគន កនុងករទទួលនូវកិចចគពំរ
សងគម

• ធនថបុរស  និង្រស្តីទទួលបននូវអតថ្របេយជនដូ៍ចគន ពីកមមវធិីេរដបូក
• ្រស្តីនិងបុរសមនឳកសេសមើគន កនុងករអនុវត្តសកមមភពេរដបូក
• បុរសជួយ ្រស្តីដូចជួយ ខ្លួនឯង (He for she) 

 ៥. អនុ សនឬ៍ រអបរ់សំ្រមបេ់រដបូក 
• បុរសនិង្រស្តីមនតួនទីដូចគន កនុងអភរិក ៃ្រពេឈើ
• បុរស  និង្រស្តី  គឺជ ថ បតយករកនុងករអភវិឌ សងគម
• ជ្រមុញករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេន្រគបក់ំរតិ
• កំនតច់ំនួន្រស្តី (យ៉ងតិច ៣០%) កនុងករចូលរមួនិងេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច

េន្រគបែ់ផនក
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សមូអរគុណ!
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សកិខ ពិេ្រគះេយបលស់្តពីី េយនឌ័រ និងេរដបូក

្របធនបទ៖ ករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនងុេរដបកូ

េធ្វើបទបង្ហ ញេ យេ ក៖ សុខ ពិសិដ្ឋ 
្រកសួងកិចចករនរ ី

្រកុងេសៀម ប  េខត្តេសៀម  ប
១១-១៣ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០១៥

មតិក

១. េហតុអ្វីចបំច់ឲយករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនងុេរដបូក?
២. អភិ្រកមែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ
៣. ករធនឲយមនករចូលរមួ្របកបេ យ្របសទិធភពស្រមប់

្រស្ត ី និងបុរស 
៤. ចំនុចសខំន់ៗស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនងុែផនករ

សកមមភពេរដបូក
៥. យទុធ ្រស្តេរដបូកជតិែដលគិតគូរពេីយនឌ័រ
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១. េហតុអ្វីចបំច់ឲយករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនងុេរដបូក?

• បុរស និង្រស្តី ្របឈមនឹងផលប៉ះពល់ែដលបងកេឡើងេ យករែ្រប្របលួ កស 
ធតុ និងេរដបូកេផ ងៗគន ។

• េ យេហតុថ ្រស្តីពឹង ្រស័យេលើធនធនធមមជតិ ពួកេគ ចទទួលឥទធិពល ជ
អវជិជមន ពីេគលនេយបយែ្រប្របលួ កសធតុស្តីពីេរដបូក។

• ត្រមូវករតួនទី និងចំេណះដឹងស្តីពីេយនឌ័រ មនឥទធិពលយ៉ងសំខន់ មកេលើយុទធ
្រស្តេរដបូក។

• ្រតូវយល់ដឹងពីតួនទីេផ ងៗគន របស់បុរស និង្រស្តី េនកនុងសង្វ ក់ផគត់ផគង់ទំងមូល

• ផ្តល់លទធភពឲយមនករកំណត់ពីបញ្ហ កន់ែតសុ្រកិត និងយល់ដឹងពីករនំឲយ
បត់បង់ៃ្រពេឈើ េនកែន្លង  និងេ យរេបៀប  

• ជួយកំណត់រកដំេ ះ្រ យែដល ចមន 

២. អភិ្រកមែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ

• អភិវឌ ែដលឈរេលើមូល ្ឋ នសិទធិមនុស  

• ករគិតគូរ្របកបេ យ្របសិទធភពពីបុរស និង្រស្តី េនកនុង
សកមមភពេរដបូក ្រតូវបនេគចត់ទុកជក ្ត រមួចំែណកដ៏
សំខន់ែដលនំឲយមនសេ្រមចេជគជ័យ

• ជួយឲយមនដំេណើ រករ និងលទធផល្របកបេ យភពស័ក្ត
សិទធិ ្របសិទធភព និងនិរន្តរភព 

• អតថ្របេយជន៍ែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន ែដលទទួលបនពី
កមមវធីិេរដបូក
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៣. ករធនឲយមនករចូលរមួ្របកបេ យ្របសទិធិភពស្រមប់្រស្ត ីនិងបុរស

ករេរៀបចំ 

• កំណត់ពីេគលេ និងេគលបំណងែដលចង់សេ្រមចបន
• េធ្វើករេរៀបចំែផនទីសហគមន៍ េដើមបីកំណត់ពីអនកពក់ព័នធ
• យល់ដឹងពីឧបសគគ ែដល ងំដល់ករចូលរមួរបស់្រស្តី និងបុរស 

ករេធ្វើែផនករ

• ជ្រមុញឲយមនករចូលរមួពី ថ ប័ន/្រកុម្រស្តី េនកនុងដំេណើ រករនន
• ពិចរ េលើេពលេវ ៃនករពិេ្រគះេយបល់ ឬ្រពឹត្តិករណ៍នន
• េធ្វើករផ ព្វផ យព័ត៌មន វ មរយៈ្រចកច្រមុះ និងធនយ៉ង ឲយ្រស្តី ចទទួលបនព័ត៌មនទំេនះ

ករចូលរមួ 

• េរៀបចំឯក របណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យេ យគិតគូរពីេយនឌ័រ
• ក ងសមតថភពដល់្រស្តី និងបុរស 
• េរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់ ឬ្រពឹត្តិករណ៍នន េ យគិតគូរពីេយនឌ័រ

៤. ចំនុចសខំន់ៗស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនងុ
ែផនករសកមមភពេរដបូក 

A. ជ្រមុញឲយមនករចូលរមួពី្រស្តី និងបុរស កនុងនមពួកេគជអនកពក់
ព័នធសំខន់ៗ េនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច

B. ករេធ្វើករវភិគេយនឌ័រ 

C. ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹងអនកជំនញបេចចកេទសខងេយនឌ័រ   
(ដូចជ ្រកុមករងរេយនឌ័រ) 

D. បេងកើតដំេណើ រករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល ែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ 

E. ករេរៀបចំថវកិេឆ្លើយតបេយនឌ័រ 
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A. ករជ្រមុញឲយមនករចូលរមួរបស្់រស្តី

 ពិចរ េធ្វើករសំភសន៍ឬពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
នឹង្រកុម្រស្តីនិងបុរស ច់េ យែឡកពីគន

 បេងកើតនូវបរយិកសអំេ យផលេដើមបីឲយ្រស្តី ច
ចូលរមួេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់បន

ករកំណត់ពីកូ  (យ៉ងតិច៣០%) ស្រមប់ករចូលរមួ
របស់្រស្តីេនកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយនិង
សកមមភពពអភិវឌ ែដលពក់ព័នធនឹងេរដបូក

B. ករវិភគេយនឌ័រកនងុេពលេរៀបចំសកមមភព

• ករវភិគេលើតួនទី ត្រមូវករ ទិភព និងឳកស
របស់អនកពក់ព័នធ

• ករកំណត់ពីបរបិទសងគម-េសដ្ឋកិចច  និង
នេយបយរបស់អនកពក់ព័នធជ្រស្តី និងបុរស 
ែដលរងផលប៉ះពល់ ឬែដលបនចូលរមួ  

• ទិននន័យជមូល ្ឋ នែដលែបងែចក មេភទ 
ស្រមប់េធ្វើករវភិគ ម ន
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B. ករវិភគេយនឌ័រកនងុេពលេរៀបចសំកមមភព(ត)
ករវភិគពីៃដគូរពក់ព័នធ

ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល

្រកសួង/មនទីរទទួលបនទុក
្រស្តី/េយនឌ័រ

្រកសួង/មនទីរទទួលបនទុក
ៃ្រពេឈើ/បរ ិ ថ ន

ជញ ធរមូល ្ឋ ននិង្រកុម
ករងរទទួលបនទុកេរដបូក

អងគករសហ្របជតិ/

អនកផ្តល់ជំនួយ

អងគករ UN-Women

ទីភន ក់ងរអភិវឌ  
(ធនគរ ថ ប័នេទ្វភគី)

ទីភន ក់ងរសហ្របជជតិ
ជដឹកនំ(្របសិនេបើមន)  

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បល

អងគករែផនក្រស្តី

អងគករែផនកបរ ិ ថ ន

អងគករសងគមសីុវលិ 

សហគមន៍

សហគមន៍ជនជតិេដើម
ភគតិច

សហគមន៍/្រកុមយុវជន

សហគមន៍/្រកុម្រសី្ត

្រកុមអនកផលិត 

្រកុមកសិករ/ៃ្រពេឈើ

្រកុមេ្របើ្របស់ទឹក

្រកុមសហជីព 

C. ករពេិ្រគះេយបលជ់មយួនងឹជនំញករេយនឌ័រ 

ពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹងអនកជំនញខងេយនឌ័រ ឬអនកែដលមនបទ
ពិេ ធន៍ខងេយនឌ័រ រមួទំងអនកេនមូល ្ឋ នផងែដរ  (ប ្ត ញេយនឌ័រ 
ឬ្រកុម្រស្តីជេដើម) ។

អនកជំនញខងេយនឌ័ ចជួយផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសខង៖

 ក់បញចូ លេយនឌ័រ េទកនុងសកមមភពេរដបូក

េរៀបចំសូចនករេយនឌ័រ ែដល ច ស់ែវងបន

ស្រមបស្រមួលេលើករបូកសរបុវឌ នភព ែដលសេ្រមចបន 
ពក់ព័នធនឹងចំណុចេ ៃនករប្រញជ បេយនឌ័រ 
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D. ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ

្របព័នធពិនិតយ ម ន និង យតៃម្ល ែដលេឆ្លើយតប
នឹងេយនឌ័រនឹងជួយកំណត់ពីទិដ្ឋភពេយនឌ័រ េនកនុង
សកមមភពរបស់េរដបូក ្រពមទំងេលើកកមពស់ ករអនុ
វត្តកមមវធីិ ្របកបេ យ្របសិទធភព។  ្របព័នធពិនិតយ

ម ន និង យតៃម្លែដលេឆ្លើយតបនឹងេយនឌ័រគួរ
មន៖ 

ករែបងែចកទិននន័យ មេភទ 

ករបេងកើតនូវសូចនករេយនឌ័រ 

D. ដំេណើ រករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ(ត)

សូចនករែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ

ភគរយៃន្រស្តី បុរស ែដលបនចូលរមួៃនដំេណើ រករមួយ 
ចំនួន្រស្តី ែដលបំេពញតួនទីជអនកដឹកនំ េនកនុង ថ ប័ន
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ពីេរដបូក និងែដលចូលរមួេនកនុង
ដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត 

ចំនួនេម៉ង ែដល្រស្តី ចំ យេធ្វើករងរេ យមិនបន
ទទួល្របក់កៃ្រម ដូចជ ករែថទំកូន ករងរផទះ ករែថទំ
ចស់ជ  និងករងរសហគមន៍ 

ចំនួនេម៉ង ែដល្រស្តីចូលរមួ េនកនុងសកមមភពចិញច ឹមជីវតិ
នន។ 
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E. ករេរៀបចំថវិកេឆ្លើយតបេយនឌ័រ 

សកមមភពេយនឌ័រត្រមូវឲយមនថវកិ្រគប់្រគន់េន
កនុង្រគប់ដំ ក់កលទំងអស់ៃនករអនុវត្តកមមវធីិ 

ករេរៀបចំថវកិេឆ្លើយតបនឹងេយនឌ័រ៖
រមួមនករកំណត់ ទិភព រជថមី ស្រមប់ធនធន
ហិរញញវតថុ េនកនុងសកមមភពនន ជជង្រតឹមែតបេងកើន
ចំ យសរបុ 

ជួយេ ះ្រ យគម្ល តេយនឌ័រ េនកនុងករេធ្វើសកមមភព 
ឬអនុវត្តកមមវធីិ 

៥. យទុធ ្រស្តេរដបូកជតិែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ
ករវភិគផលប៉ះពល់ែដលទក់ទងនឹងេយនឌ័រ

ក ្ត ែដលនំឲយមនករបត់បង់ ឬករ
េរចរលិែ្រពេឈើ ផលប៉ះពល់េយនឌ័រែដល ចមន យុទធ ្រស្តេរដបូកែដល ចមន 

ករកប់េឈើខុសចបប់ បុរស៖ទទួលបន្របក់ចំណូលពីករករកប់េឈើ ែត
្របឈមមុខនឹងអត់ករងរេធ្វើ េពលខងមុខ 
្រស្តី៖ បត់បង់អនុផលៃ្រពេឈើ 

ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ៃ្រពេឈើ

ករ្របមូលផលៃ្រពេឈើេ យ
គម ននិរន្តរភព

បុរស៖ ទទួលបន្របេយជនន៍ពីករ្របមូលផលៃ្រពេឈើ 
ែត្របឈមមុខនឹងផលវបិកេពលេ្រកយ 
្រស្តី៖ មិន ចរកអុសបន បត់បង់ករទទួលបនរកុខជតិ
ឳសថ។ល។

្របមូលឲយមននិរន្តរភព 
្របកសតំបន់ថជ«តំបន់
ករពរ» 

ករទ្រនទ នដីៃ្រពស្រមប់េធ្វើ
កសិកមម

បុរស៖ ទទួលបនដីេធ្វើកសិកមម 
្រស្តី៖ បែន្លេនកន់ែតឆង យ 

ករេរៀបចំេ្របើ្របស់ដីធ្លី េដើមបី
កំណត់តំបន់េ យែឡក
ស្រមប់កសិកមម និងករអភិ
រក ៃ្រពេឈើ
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៥. យទុធ ្រស្តេរដបូកជតិែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ(ត)

ចំនុចសំខន់ៗែដលមនករគិតគូរពីេយនឌ័រេនកនុងយុទធ ្រស្តេរដបូកជតិ 

មនដូចជ៖

i. អភិបលកិចចេលើកមមវធីិេរដបូក េនថន ក់ជតិ 

ii. ករករពរផលប៉ះពល់

iii. ករយល់្រពមេ យេសរ ីជមុន និងែផ្អក មព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ 

iv. បបញញត្តិស្រមប់ករែបងែចកផល្របេយជន៍

v. ្របព័នធពិនិតយ ម នៃ្រពេឈើជតិ 

i. អភិបលកិចចេលើកមមវិធេីរដបូក េនថន ក់ជតិ  

រចនសមព័នធអភិបលកិចចរបស់េរដបូក ក៏ដូចជេគលនេយបយ
ចបប់ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តិនន ្រតូវមនករេឆ្លើយតបនឹងេយនឌ័រ 

្រតូវមនករ យតៃម្លេលើអភិបលកិចច មែបបចូលរមួ
(participatory governance appraisal) ស្រមប់េរដបូក។ ឧទហរណ៍៖ 
PGA របស់្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ៖

-មនសូចនករែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ 

-ទិដ្ឋភពេយនឌ័រៃនៃ្រពេឈើ

-សិទធិកន់កប់ដីធ្លី 

-ករពិចរ ពីសមភពេយនឌ័រ េនកនុង្រកុមអនកពក់ព័នធ 



5/6/2015

9

ii. ករករពរផលប៉ះពលែ់ដលគិតគរូពីេយនឌរ័

១. ករផ ព្វផ យ និងករក ងសមតថភពរបស់អនកពក់ព័នធ 

• េរៀបចំែផនទីបង្ហ ញអនកពក់ព័នធ ែដលេឆ្លើយតបចំេពះេយនឌ័រ 

• កំណត់ពីឧបសគគនន ែដល្រស្តី និងបុរស ជួប្របទះកនុងករចូលរមួ 
និងេ ះ្រ យ ឧបសគគទំងេនះ កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងក ង
សមតថភព ែដលេផ្ត េលើករករពរផលប៉ះពល់ 

• េកៀងគរ ថ ប័ន និងប ្ត ញនន ែដលគំ្រទដល់ករ ក់បញចូ ល
សិទធិ្រស្តី និងេយនឌ័រ េទកនុងដំេណើ រករៃ្រពេឈើ និងេរដបូក

• ជ្រមុញឲយមនករចូលរមួពីអនកជំនញេយនឌ័រ និង ថ ប័នេនថន ក់
ែដលេធ្វើករងរេផ្ត តេលើេយនឌ័រ ឲយចូលរមួេនកនុងករេរៀបចំករ
្រគប់្រគង 

• បេងកើតសូចនករ ស្រមប់ ស់ែវងៃនសកមមភពនន េ យគិតគូរពី
េយនឌ័រ

ii. ករករពរផលប៉ះពលែ់ដលគិតគូរពីេយនឌ័រ(ត)
២. ករេរៀបចំេគលនេយបយ ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នស្តពីីករពរផលប៉ះពល់ 

• ពិនិតយេឡើងវញិេលើេគលនេយបយ និងចបប់នន េដើមបីពិនិតយេមើលថ េតើ
មនចំនុចខ្វះខតអ្វី ែដល ក់កំហិតេលើសិទ្វិរបស់្រស្តីែដរឬេទ និងចត់វធិនករ
ជជំ ន េដើមបីលុបបំបត់របំងឧបសគគទំងេនះ

• ពិនិតយេមើលេឡើងវញិេលើរបយករណ៍ CEDAW  ចុងេ្រកយរបស់្របេទស េដើមបី
កំណត់ពីចំណុចខ្វះខតពក់ព័នធនឹងសិទធិរបស់្រស្តី េនកនុង្របេទសេនះ

• េធ្វើករស្រមបស្រមួលជមួយនឹង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល និងសងគមសីុវលិ េដើមបី
កំណត់ ពីបញ្ហ របស់្រស្តី ែដលពក់ព័នធជមួយនឹងេរដបូក
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ii. ករករពរផលប៉ះពលែ់ដលគិតគូរពីេយនឌ័រ(ត)

៣. អភិ្រកម/វធីិ ្រស្តករពរផលប៉ះពល់ និងករេរៀបចំែផនករងរ 

• មនករពិចរ េលើ្រស្តី និងបុរស េនកនុង្រគប់ដំ ក់កលទំង
អស់ៃនអភិ្រកមករពរផលប៉ះពល់ និងករេរៀបចំែផនករករពរ
ថន ក់ជតិ

• េ្របើ្របស់អភិ្រកមែដលគិតគូរពីេយនឌ័រ េនេពលេធ្វើករកំណត់ពី
បញ្ហ  និភ័យ និងអតថ្របេយជន៍ែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន

• េរៀបចំសូចនករែដលេឆ្លើយតបចំេពះេយនឌ័រ 

iii. ករយល្់រពមេ យេសរ ីជមុន និងែផ្អក មព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ (FPIC) 

• េរៀបចំវគគក ងសមតថភពអំពីដំេណើ រករFPIC ដល់្រស្តី េដើមបីធនឲយ
្របកដថ ពួកេគពិតជយល់ពី FPIC ែមន

• េធ្វើករអេងកតអំពីត្រមវូករ និង ទិភពរបស់្រស្តី ពក់ព័នធជមួយនឹង FPIC 

• បេងកើតនូវដំេណើ រករេបះេឆន ត្របកបេ យសុវតថិភព និង មែបប្របជធិប
េតយយ េដើមបីឲយទស នៈ និងសេម្លងរបស់្រស្តី និងបុរស មនតៃម្លដូចគន (ែបង
ែចកឲយមន ្រកុម្រស្តី និងបុរស េផ ងគន ) 

• េនេពលេធ្វើករកំណត់ពីអនកពក់ព័នធរបស់ FPIC  សូមពិចរ ក់បញចូ ល
្រកុមជនជតិេដើមភគតិច សហគមន៍ និងបុគគលនន (ជពិេសសជនែដល
ងយរងេ្រគះ) ែដលពំុមនដីធ្លីជកមមសិទធិផទ ល់ខ្លួន បុ៉ែន្តមនសិទធិេ្របើ្របស់ 
ឬអនកេ្របើ្របស់ដីៃ្រពចមបងជងេគ។
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iv. ករែបងែចកផល្របេយជន៍ 

សកមមភព
ទី១

• កំណត់ពី្រកុម្រស្តីែដលពក់ព័នធ និងភពងយរងេ្រគះរបស់្រស្តី ឬបុរស

សកមមភ
ទី២

• េធ្វើករ យតៃម្ល ថេតើយន្តករែបងែចកផល្របេយជន៍ ចមនផលប៉ះពល់េលើតួនទី និងករទទួលខុស
្រតូវយ៉ងដូចេម្តចខ្លះ? 

សកមមភព
ទី៣ 

• េធ្វើករពិចរ េលើករកន់កប់ដីធ្លីទំងផ្លូវករ ទំងេ្រកផ្លូវករ ករេ្របើ្របស់ៃ្រពេឈើ និងករទទួលបន
ធនធន េនេពលេធ្វើករកំណត់ពីអនកទទួលផល 

សកមមភព
ទី៤

• ជ្រមុញឲយមនករចូលរមួពី្រស្តី និង្រកុម្រស្តី េនកនុងករពិភក ពីករែចករែំលកផល្របេយជន៍ 

សកមមភព
ទី៥

• ធនថ យន្តករែចករែំលកផល្របេយជន៍េ្របើ្របស់ទិននន័យ ែដល្រតូវបនែបងែចក មេភទ

v. MRV និងករពិនិតយ ម នៃ្រពេឈើជត ិ

សកមមភពពិនិតយ ម នៃ្រពេឈើរបស់កមមវធីិេរដបូក គួរគិតគូរពីេយនឌ័រ 
និងមនករ ចូលរមួពីជនជតិេដើមភគតិច និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន (ទំង
្រស្តី ទំងបុរស) 

គួរមនករអនុវត្តសកមមភពបេងកើនករយល់ដឹង និងក ងសមតថភព

បេងកើត្រកបខណ្ឌ ពិនិតយ ម ន និងករករពរផលប៉ះពល់គួរ្រតវូបន
ក់ឲយអនុវត្ត េដើមបីធនយ៉ង ឲយ្រស្តី និងបុរស៖ 

-មនលកខណៈដូចគន កនុងករទទួលបនឳកសបណ្តុ ះប ្ត ល និង
ករងរ 

-ទទួលបនសំណងេ យសមធម៌រ ង្រស្តី និងបុរស ចំេពះករចូល
រមួរបស់ពួកេគ េនកនុងសកមមភពករពរៃ្រពេឈើ និងករពិនិតយ ម

នកបូន។ 
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សមូអរគុណ 
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សកិខ ពិេ្រគះេយបលស់្តពីី េយនឌ័រ និង េរដបូក

្របធនបទ៖ បញ្ហ ្របឈមរបស្់រស្តេីនកនងុវិសយ័ៃ្រពេឈើ 
និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ

េធ្វើបទបង្ហ ញេ យេ ក៖ សុខ ពិសិដ្ឋ 
្រកសួងកិចចករនរ ី

េខត្តេសៀម ប
១១-១៣ ែខ ឧសភ ឆន ២ំ០១៥

មតិក

i. ករងរផទះេ្រចើន
ii. ករច ចរណ៍បនតិច 
iii. សមតថភព្រស្តមីនកំរតិ
iv. ទស នៈយលថ់ករងរកនងុវិសយ័ៃ្រពជករងរបុរស 
v. ទស នៈយលខ់ុសចំេពះ្រស្ត ី
vi. ខ្វះករអេញជ ើញឲយចូលរមួ
vii. ករទទួលបន្របក់ចំណូលទបពីវិសយ័េនះ
viii. កង្វះករទទួលបនចំេនះដឹង និងព័ត៌មនពីករ្រគប់្រគង

ធនធនធមមជតិ (REDD+)
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បញ្ហ ្របឈមរបស្់រស្តេីនកនងុវិសយ័ៃ្រពេឈើ និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ

្រស្តី និងបុស មនតួនទី  មនសិទធិ  និងមនករទទួលខុស្រតូវ និងករេ្របើ្របស់ធនធនធមម
ជតិេផ ងៗពីគន  ែដលនំឲយពួកេគ ចទទួលរងផលប៉ះពល់េផ ងៗពីគន ែដរ។ ខងេ្រកម
េនះគឺបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនរបស់្រស្តីកនុងវស័ិយៃ្រពេឈើ និងករ្រគប់្រគងធនធនធមម
ជតិ(REDD+) ៖ 

i. ករងរផទះេ្រចើន
ii. ករច ចរណ៍បនតិច 
iii. សមតថភព្រស្តីមនកំរតិ
iv. ទស នៈយល់ថករងរកនុងវស័ិយៃ្រពជករងរបុរស 
v. ទស នៈយល់ខុសចំេពះ្រស្តី 
vi. ខ្វះករអេញជ ើញឲយចូលរមួ
vii. ករទទួល្របក់ចំណូលទបពីវស័ិយេនះ
viii. កង្វះករទទួលបនចំេនះដឹង និងព័ត៌មនពីករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ 

(REDD+)

i. ករងរផទះេ្រចើន
• ក ្ត ទំេនៀមទំ ប់ ្របៃពណី បនែបងែចកករងរ

ស្រមប់ បុរស  និង្រស្តី ច់េ យែឡកពីគន ។ ្រស្តី
្រតូវបនកំណត់ថ ្រតូវេធ្វើករងរផទះ និងែថរក កូន 
ែដលេធ្វើឲយពួកេគ មិន ចចូលរមួករងរខងេ្រក
បន។ 

• មិនមនអ្វីគួរឲយភញ ក់េផ្អើលេឡើយែដល្រស្តីចូលរមួ
កនុងវស័ិយៃ្រពេឈើ និងករ្រគប់្រគងធនធនធមម
ជតិ មនចំនួនតិច។ ឧទហរណ៍ គេ្រមងេរដបូក
េខត្តឧត្តរមនជ័យ មន្រស្តីែត១១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដល
ចូលរមួកនុង រេពើព័នធៃ្រពេឈើ  (Forest Inventory)
។ មូលេហតុធំមួយ ែដលេធ្វើឲយពួកេគចូលរមួបន
ចំនួនតិចគឺថ ពួកេគរវល់ករងរផទះ។ 
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ii. ករច ចរណ៍បនតិច 

• េ យ រែតមនករងរផទះ និងករែថរក
កូន េធ្វើឲយ្រស្តី មិនចង់េធ្វើដំេណើ រឆង យេទចូល
រមួសកមមភពេផ ងៗ ជពិេសសកនុងករេដើរ
លបតៃ្រព។  

• មន្រស្តីខ្លះ ្រតូវចំ យេពលែថរក អនកជំងឺ 
និងចស់ជ  ែដលជ ច់ញតិរបស់ខ្លួន ឬ
ខង ្វ មី ែដលេធ្វើឲយពួកេគកន់ែតរវល់ខ្ល ំង 
គម នឳកសេទចូលរមួកមមវធីិេផ ងៗ ែដល
េនឆង យពីផទះ។ 

iii. សមតថភព្រស្តមីនកំរតិ
• អ្រ េចះអក ររបស់្រស្តីកមពុជ មនកំរតិទបជងបុរស ែដលជៃដគូ 

(្រស្តី=73.6% បុរស=86.4% , CIPS, 2013)។ ្របសិនេបើ គិតពី យុ ២៥-
៤៤ ឆន ំ មន្រស្តីចំនួន ៤០% មិនេចះអក រ េ្រប បេធៀបនឹងបុរសមនែត
២២%  េហើយគម្ល តមនកន់ែតខ្ល ំងេនតំបន់ជនបទ (MoWA, 2012)។ 

• ភពមិនេចះអក រេនះ េធ្វើឲយពួកេគពិបកកនុងករសេ្រមចចិត្តេធ្វើអ្វីមួយ 
បែនថមពីេនះឲយពួកេគ ពិបកយល់ដឹងពី៖ ចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុទធ 
ករទទួលព័ត៌មន បេចចកវទិយ ឥណទន េស កមមេផ ងៗ។ល។ 

• ករមនករអប់រទំបេនះ េធ្វើពួកេគមនភព ែរកកនុងករចូលរមួកនុង
សកមមភពៃ្រពេឈើ និង្រគប់្រគធនធនធមមជតិ។ Ex. េន្រសុកែកវសីម 
បញ្ហ ្របឈមែផនកភ  ជពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តីជនជតិេដើមភគ
តិច  េធ្វើឲយពួកេគចូលរមួមនចំនួនតិចកនុងសកមមភពគេ្រមងេរដបូក។  
េលើសពីេនះ ពួកេគ(្រស្តី) ែរកកនុងករបេញចញមតិ ឬេយបល់ េទះបី
ពួកេគ ទទួលបនឳកសចូលរមួក្តី។ 
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iv. ទស នៈយលថ់ករងរកនងុវិសយ័ៃ្រពជករងរបុរស 

• េយង មករសិក ្រ វ្រជវបង្ហ ញថ ្រស្តីភគេ្រចើនេន ម
សហគមន៍យល់ថ ករងរៃ្រពេឈើជករងរបុរស។ 

• ្រស្តី្រតូវេគសននិថ មនកម្ល ំងេខ យែផនកកយសមបទ  ពិបក
កនុងករេធ្វើដំេណើ រកនុងៃ្រព និងបញ្ហ សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួន( ច
្របឈមនឹងបញ្ហ រេំ ភេសពសនធវៈ)។

• អបិយជំេនឿមួយចំនួនយល់ថ ្រស្តីែដលេរៀបករេហើយ េដើរ
លបតៃ្រព ឬកនុងៃ្រព បងកសំ ងមិនល្អស្រមប់ប្តីរបស់េគ។ 

• បុរសមួយចំនួន មនភព្រចែណន ឬ្របចន់ េពលែដល្រស្តី
ែដលជភរយិខ្លួនទទួលបនករចូលរមួេ្រចើនកនុងសកមមភព
្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ែដលេធ្វើឲយ្រស្តីពិបកកនុងករសេ្រមច
ទទួលយកមុខតំែណងជអនកេដើរលបតៃ្រព ឬជអនកដឹកនំសហ
គមន៍ៃ្រពេឈើ។ 

v. ទស នៈយលខ់ុសចំេពះ្រស្ត ី

• ្រស្តីចូលរមួកនុងវស័ិយៃ្រពេឈើ និងករ្រគប់្រគង
ធនធនធមមជតិ ជេរឿយៗ ្រតូវបនេគកំណត់
ករងរឲយេធ្វើជអនកកន់បញជ ីគណនី ឬអនកកន់
លុយ (េប ) េនសហគមន៍ៃ្រពេឈើ េ្រពះេគ
(បុរស)យល់ថ ្រស្តីពូែកខង្រគប់្រគងលុយជង
បុរស។ បុរសគិតថ ្រស្តីពូែកសន ុ ំលុយជងខ្លួន។ 

• េហតុផលេនះេហើយ េធ្វើឲយ្រស្តី មនឳកសតិចតួច 
ឬពិបកនុងករទទួលមុខតំែណងជអនក្រគប់្រគង
ធនធនធមមជតិ ឬថន ក់េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិ
យៃ្រពេឈើ។ 
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vi. ខ្វះករអេញជ ើញឲយចូលរមួ

• ្រស្តីេន មសហគមន៍ៃ្រពេឈើ យករណ៍ថ 
ពួកេគមិនសូវបនអេញជ ើញឲយចូលរមួកនុងកិចច្របជំុ 
ឬកនុងសកមមភពេផ ងៗែដលទក់ទងនឹងករ
្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ េ យេហតុថ ករអេញជ ើញ
េនះ ែផ្អក មតួនទី េនកនុងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 
មិនែមនជអេញជ ើញជលកខណៈទូេទ។ 

• មយ៉ងវញិេទៀត មុខតំែណងជអនក្រគប់្រគងកនុង
សហគមន៍ៃ្រពេឈើ ភគេ្រចើនជបុរស េហើយកិចច
្របជំុេនះេ ត  បុរសជអនក្រគប់ដណ្ត ប់េលើករ
និយយស្តី។ ដូចេនះ េធ្វើឲយ្រស្តី ខ្ល ចកនុងករចូល
រមួ និងបេញចញមតិ។ 

vii. ករទទួលបន្របក់ចំណូលទបពីវិសយ័េនះ
• េ យ រែតភព្រកី្រក ្រស្តីកនុងសហគមន៍ខ្លះ មិនបនចូលរមូ

កនុងសកមមភពរបស់គេ្រមងេរដ េ យ រែតពួកេគរវល់នឹង
កររក្របក់ចំណូលស្រមប់្រគប់្រគងជីវភព្រគួ រ។ 

• ករងរកនុងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ជករងរសម័្រគចិត្ត េ យគម ន
ទទួលបន្របក់ែខ  េទះបីជពួកេគទទួលបន្របក់ឧបតថមភ
ខ្លះកនុងករចូលរមួសិកខ  ឬវគគបណ្តុ ះប ្ត លក្តី។ 
េ យគម ន្របក់េបៀវត រ្៍របចំែខ សមជិកសហគមន៍ខ្លះ មិន
សូវជសកមមកនុងសកមមភព្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ។  

• ដូចេនះ ករផ្តល់នូវ្របក់ឧបតថមភេលើកទឹកចិត្ត គឺជចំណុច
សំខន់ កនុងេធ្វើឲយមនករចូលរមួេពញេលញ និងេធ្វើឲយសហ
គមន៍មននិរន្តភពនិយយេ យែលក និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង
នូវជីវភពរស់របស់សហគមន៍និយយជរមួ។ 
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viii. កង្វះករទទួលបនចំេនះដឹង និងព័ត៌មនពីករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ (REDD)

• ជទូេទ សហគមន៍ទទួលបន  ព័ត៌មន និងចំេនះ
ដឹងស្តីពី ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ(REDD) 
មិនទន់បនេពញេលញនូវេឡើយ េ យ រែត
ពួកេគពិបកកនុងករទទួលបនព័ត៌មន ភពសមុ្រគ

ម ញ និងពកយបេចចកេទសេពកែដលទក់ទងនឹង
ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ(REDD)។ 

• េលើសពីេនះ របំងភ  និងចំេនះដឹង (ជនជតិ
េដើមភគតិច) កន់ែតេធ្វើឲយពួកគត់ពិបកកនុងករ
យល់ដឹងពីេរដបូកបែនថមេទៀត។ 

សមូអរគុណ 
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សកិខ ពិេ្រគះេយបលស់្តពីី េយនឌ័រ និង េរដបូក
បញជ  ី្រតួតពិនិតយ េយនឌ័រ

សណា្ឋគារ…….. េខត្ដេសៀមរាប
ៃថ្ងទី១១-១៣ ែខឧសភា ឆាំ២០១៥

េហតអ្វី្រតូវករបញជ ្ីរតួតពិនិតយេយនឌ័រ?

• ជា ឧបករណ៍  ជួយ ដល់ការ ពិនិត  េលើប េយនឌ័រក្នុង ជំពូកនានារបស់ 
យុទ្ធសា្រស្តេរដបូកជាតិ។   បញ្ជី្រតួតពិនិត េយនឌ័រេនះ  អាច ែកត្រមូវ  
និងែកស្រមួលេនៅេពល  ែដល យុទ្ធសា្រស្ត េរដបូក្រតូវបាន ែកស្រមួល។
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េគលបំណង

• ផ្ដល់ េគាលការណ៍ ែណនាំ  ឬ គំនិតេយាបល់ដល់ ្រកុមការងារ  េយនឌ័រ 
េរដបូក ស្តី ពី វិធីសា្រស្ត ក្នុងការ ជំរុញ សមភាពេយនឌ័រ និង ការ បេង្កើន  
ភាព អង់អាច ដល់ ្រស្តី  ក្នុង យុទ្ធសា្រស្ត   េរដបូកជាតិ

• ផ្តល់ចំណុច ចាប់ េផ្ដើម ពី រេបៀប បញ្ចូល ការ ពិចារណា ពី េយនឌ័រ េទៅ ក្នុង 
ជំពូក សំខាន់ៗ ៃន យុទ្ធសា្រស្ត េរដបូកជាតិ

បញជ ្ីរតួតពិនិតយេយនឌ័រមនទ្រមង់ដូចេម្តច?
• ជាការសារ(Message)សំខាន់ៗ ែដលផ្តល់ការពិចារណា ឬ ជាសំនួរគន្លឹះ េដើម ី

ប ក់ថា េនៅតាមជំពូកនីមួយៗៃនយុទ្ធសា្រស្តេរដបូកជាតិ  ្រតូវបានគិតគូរដាក់
បញ្ចូលប េយនឌ័រ េទៅក្នុងដំេណើរការេរៀបចំ និងខ្លឹមសារៃនជំពូកទំាងេនាះ។

• ឧទាហរណ៍៖ ជំពូក ៣ ៖ យុទ្ធសា្រស្ត ជាតិ ស្ដីពី េរដបកូ របស់ ្របេទស កម្ពជុា “េគាលបំណង” 
របស់ យុទ្ធសា្រស្ត េនះ េតើ មាន ការ េរៀប រាប់ លម្អតិ ថា  យុទ្ធសា្រស្ត េនះ នឹង ្រតូវ យក មក អនវុត្ត 
្របកប េដាយ សមធមេ៌យនឌរ័ និង/ឬ អភ្ិរកម ែដល យុទ្ធសា្រស្ត េនះ េ្របើ្របាស់  នឹង ជួយ ធានា ថា 
្រស្តី និង បុរស នងឹ ទទលួបាន ផល ្របេយាជន៍ ្របកប េដាយ សមធម ៌ព ីេរដបកូែដរឬេទ? 
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ករអនុវត្ត កលបងបញជ ្ីរតួតពិនិតយេយនឌ័រ

•  ្រកុមបេច្ចកេទសទំាងបួន្រកុម  នឹងសាកល ងេ្របើបញ្ជី្រតួតពិនិត េយនឌ័រ
• េដាយេ្របើបញ្ជី្រតួតពិនិត េយនឌ័រ ្រកុមនីមួយៗនឹងពិនិត េលើជំពូកយុទ្ធសា្រស្ត

េរដបូកែដលពាក់ព័ន្ធនឹង្រកុមខ្លនួ ពិភាក  និងកត់្រតាប េយនឌ័រ ែដលមាន
ចំណុចខ្វះចេនាះេនៅក្នុងជំពូកទំាងេនាះ

• ពិភាក  និងកត់សមា្គល់ថា េតើបញ្ជី្រតួតពិនិត េយនឌ័រេនៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វី
ខ្លះែដល្រតូវែកស្រមួល ឲ បាន្របេសើេឡើង

(សូមកត់សមា្គល់ថាការអនុវត្តេនះ មិនេផាតសំខាន់េលើការផ្តល់េយាបល់ េដើម ែីកលំអយុទ្ធ
សា្រស្តេរដបូកេឡើយ ែតជាការសាកល ងេ្របើបញ្ជ្ីរតួតពិនិត េយនឌ័រ) 

ករអនុវត្ត កលបងបញជ ្ីរតួតពិនិតយេយនឌ័រ

• ការពិភាក តាម្រកុម មានរយៈេពល១េម៉ាង
•  ្រកុមបេច្ចកេទសនីមួយៗ ្រតូវេ្រជើសេរីស អ្នកស្រមបស្រមួល អ្នកកត់្រតា និង

បងាញលទ្ធផលពិភាក  
• រយៈេពលៃនការបងាញមិនេលើសពី១៥ នាទី 
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