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សមភាពយេនឌ័រនិងការផ្តល់អំណាចដល់ស្តសត ីយៅក្ន ុងគយរោង

ជំនួេផ្ផ្ែក្យលើលទ្ធផ្លផ្ដលដឹក្នំយោេស្តសត ី (WOBA) 

មេមរៀនទទួលបានពកីារពិនិត្យពាក់កណ្តា លអាណត្ាិ (MTR) 

របស់គមរោងផ្អែកមលើលទធអលផ្ែលែឹកនាំមោយស្តសា ី មៅរបមទសកេព ុជា 
 
បណ្ឌ ិតយលៀន ផាម ( អនក្ដកឹ្នំការវាេតម្មៃ 
របស់អងគការអ ីសមីតយេសត៍)  

 

មសចកា ីមអាើេ 

គយរោងេ ៉ូបា 
យៅក្ន ុងរបយទ្សក្មព ុជាគឺជាគយរោងោនថេកិា
ចំនួន ៣,២ 
លានដ លាៃ រអ៉ូ ស្តតត លីផ្ដលឧបតថមភយោេរក្សួងកា
របរយទ្សនិងពាណ្ិជជក្មមអ៉ូ ស្តតត លី (DFAT) តាម 
រេៈម៉ូលនិធិក្មម េធីិទឹ្ក្សរោប់ស្តសត ីក្ន ុងរេៈយពល 
៤.៥ ឆ្ន ំ (ពីផ្ែមិថ នឆ្ន ំ ២០១៨ ដល់ផ្ែធន ឆូ្ន ំ 
២០២២)។ យរៀបចំនិងអន េតតគយរោងយោេអងគ
ការអ ីសមីតយេសត៍ 
(ម៉ូលនិធិយលាក្ខាងលិចជួបខាងយក្ើត) 
ជាគយរោងោនយ ម្ ោះថាជនួំេផ្ផ្ែក្យលើលទ្ធផ្ល
ផ្ដលដឹក្នំយោេស្តសត  ី(េ ៉ូបា) 
យៅក្ន ុងរបយទ្សក្មព ុជាោនយោលបំណ្ងយធវ ើឲ្យរប
យសើរយ ើងន៉ូ េស ែភាពនិងសមភាពយេនឌ័រស
រោប់រគួតរផ្ដលោនរបាក់្ចំណ្៉ូ លទាបនិងងា
េរងយរោោះយៅក្ន ុងរបយទ្សក្មព ុជាតាមរេៈគ
យរោងទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េរបក្បយោេនិរនត រ
ភាពនិងបរយិាប័នន។ 

យោលបំណ្ងសខំាន់មួេក្ន ុងចំយណាមយោលបំណ្
ងសំខាន់ពីរយៅក្ន ុងគយរោងេ ៉ូបា 
គឺយធវ ើឲ្យរបយសើរយ ើងន៉ូ េការរស់យៅតាមជនបទ្តា
មរេៈការបយងក ើនលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានយសវាក្មមទឹ្
ក្តែ តនិងអនម័េ របក្បយោេសមធម៌ 
ជាពិយសសក្ន ុងចំយណាមសោជិក្សហគមន៍ផ្ដល
ជារគួតររកី្រក្ 
និងរគួតររកី្រក្ងាេរងយរោោះ។ យោលយៅទ្ឹក្តែ
តនិងអនម័េយៅក្ន ុងគយរោងយនោះគឺ៖ 

• ទឹ្ក្តែ ត៖ រគួតររកី្រក្ 
និងរគួតររកី្រក្ងាេរងយរោោះចំនួន 
៣.៧៥០ 
រគួតរភាជ ប់យៅនឹងគយរោងទឹ្ក្ទ្ យយា។ 
ការតភាជ ប់ទាងំយនោះ 
រតូេបានផ្តល់ហិរញ្ញបបទានរមួោន តាមរេៈ
ម៉ូលនិធិឧបតថមភធនផ្ផ្ែក្យលើលទ្ធផ្លរបកួ្
តរប   ផ្ជង។ 

 

• អនម័េ៖ 
យធវ ើឲ្យរបយសើរយ ើងន៉ូ េលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានន៉ូ
េអនម័េក្ន ុងសហគមន៍ជនបទ្យោេ
ការតងសង់បងគន់អនម័េសរោប់រគួ
តររកី្រក្ចំនួន ១៥.០០០ រគួតរ 
និងរគួតរមិនរកី្រក្ ចំនួន ១៥.០០០ 
រគួតរ ផ្ដលក្ន ុងយនោះោន ៤.០០០ 
រគួតរយៅក្ន ុងរគួតររកី្រក្ 
និងរគួតររកី្រក្ងាេរងយរោោះ។ 

រតឹមផ្ែមិថ នឆ្ន ំ ២០២១ គយរោងេ ៉ូបា 
សយរមចបានការតងសង់បងគន់អនម័េចំនួន 
២៤.៨០២ ផ្ដលយសម ើនឹង ៩៧% 
ម្នយោលយៅគយរោងបងគន់អនម័េ។
រគួតររកី្រក្ងាេរងយរោោះចំនួន ៥.៦៨៧ រគួតរ 
រគួតររកី្រក្ចំនួន ១១.១១៥ រគួតរ 
និងរគួតរមិនរកី្រក្ចំនួន ៨.០០០ រគួតរ 
បានបញ្ច ប់ការសង់បងគន់អនម័េ 
ផ្ដលក្ន ុងយនោះ ១.៣៩១ រគួតរ 
ជារគួតរោនជនពិការ។  លទ្ធផ្លម្នការតភាជ ប់
ទឹ្ក្    ទ្ យយាគឺោនភាពេតឺយា៉ា ង 
និងសយរមចបានរបផ្ហល ៣៣% 
ម្នយោលយៅតភាជ ប់ទឹ្ក្ទ្ យយា។ 

ការពិនិតយយ ើងេញិពាក់្ក្ណាត លអាណ្តតិ
ម្នគយរោង េ ៉ូបា 
រតូេបានយធវ ើយ ើងក្ន ុងរេៈយពលរបាផំ្ែចាប់ពីផ្ែ   
មិនដល ់ផ្ែក្ក្កោឆ្ន ំ ២០២១ 
យោេរក្មុវាេតម្មៃផ្ដលោនរបធានរក្មុ 
(បណ្ឌ ិតយលៀន ផាម 
នេក្ផ្ផ្នក្រតេរជាេនិងវាេតម្មៃរបស់ 

អងគការអ ីសមីតយេសត៍) 
និងទី្របឹក្ាខាងយរៅគយរោង។ ការពិនិតយយ ើង
 េញិពាក់្ក្ណាា លអាណ្តតិ 
គឺបានយផាា តយលើផ្ផ្នក្ចំនួន៤ 
ម្នការតក្សួរព័ត៌ោនរមួជាមួេនឹងលទ្ធផ្លរំ
ពឹងទ្ ក្របស់គយរោងេ ៉ូបា៖ ១) 
ភាពជាម្ដគ៉ូនិងបណាា ញសរោប់ការពរងឹងរបព័
នធ  ២) 
ការក្តងសមតថភាពរបស់ម្ដគ៉ូនិងអនក្ពាក់្ព័
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នធអំពីេធីិតស្តសត  ជំនួេផ្ផ្ែក្យលើលទ្ធផ្ល (OBA) 
និងរគួតររកី្រក្ងាេរងយរោោះ 
(រក្មុសមភាពយេនឌ័រនិងបរយិាប័នន  សងគម) 
៣) ការផ្ាល់អំណាចដល់ស្តសត ជីាអនក្ដឹក្នំ 
និងជាភាន ក់្ងារម្នការផាៃ សបដ រូយៅក្ន ុងការងារទឹ្
ក្តែ តនិងអនម័េ និង ៤) 
លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េរបក្
បយោេបរយិាប័ននសរោប់រគួតររកី្រក្ 
និងរគួតររកី្រក្ងាេរងយរោោះ។ 

ការវាេតម្មៃរតូេបានយធវ ើយ ើងជាចមបងក្ន ុងយោ
លបំណ្ងសិក្ាយដើមបផី្សវ ងេល់ពីម៉ូលយហត  
និងក្ន ុងកាលៈយទ្សៈណាផ្ដលលទ្ធផ្ល 
និងេឌឍនភាពយឆ្ព ោះយៅរក្លទ្ធផ្លរតូេបានសយរម
ច 
និងយដើមបីផ្ាល់ន៉ូ េអន តសន៍សរោប់អងគការយលា
ក្ខាងលិចជួបខាងយក្ើត 
ម្ដគ៉ូអន េតតគយរោងេ ៉ូបា 
និងអនក្ពាក់្ព័នធ យផ្េងយទ្ៀតសរោប់រេៈយពលរប
ស់គយរោង 
រមួទាងំការបត រូទិ្សយៅផ្ដលអាចបនតនិងយជឿជា
ក់្បាន 
និងការយធវ ើបចច ុបបននភាពហានិភ័េយដើមបី្ ន
យៅសយរមចយោលយៅរបសគ់យរោងេ ៉ូបា។ 
ការវាេតម្មៃយនោះ គឺ៖ ១) 
ការពិនិតយឯក្តរម្នការយរៀបចំរបសគ់យរោងេ ៉ូ
បា លទ្ធផ្លសយរមចបាន 
និងយោលនយយាបាេទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េពា
ក់្ព័នធ យៅក្មព ុជា ២) 
ការយធវ ើការពិភាក្ាជារក្មុនិងការសិក្ារតេរជា
េជាមួេម្ដគ៉ូពាក់្ព័នធ របស់គយរោងេ ៉ូបា និង ៣) 
ការយធវ ើសោភ សន៍ជាមួេអនក្ទ្ទួ្លផ្ល    
របតិបតត ិក្រឯក្ជន និងសោជិក្ គ.ក្.ន.ក្។ 
ការច ោះសិក្ាតាមម៉ូលោា នរតូេបានយធវ ើយ ើងយៅ
យែតតម្រពផ្េង យែតតរក្យចោះ និងយែតតយពាធិ៍តត់។ 

កំ្ណ្ត់យហត សិក្ាយនោះផ្តលន់៉ូ េយសចក្ត ីសយងេបម្ន
ការរក្យ ើញ 
និងអន តសន៍សំខាន់ៗផ្ដលទាក់្ទ្ងនឹងសម
ភាពយេនឌ័រ 
និងការផ្តល់អំណាចដល់ស្តសត យីៅក្ន ុងគយរោងេ ៉ូបា។ 

 

ការយល់ែឹងអាំពីបញ្ហា មយនឌ័រនិងការអាល់អាំ
ណ្តចែល់ស្តសា ី  

របយទ្សក្មព ុជាជាប់ចំណាត់ថាន ក់្ទី្១១៧ 
ក្ន ុងចំយណាមរបយទ្សចំនួន១៨៩ 
យៅក្ន ុងសនទសេន៍   
 េសិមភាពយេនឌ័ររបស់អងគការសហរបជាជាតិក្ន ុ
ងឆ្ន ំ ២០១៩។ 
កិ្ចចែិតែំរបឹងផ្របងជារបព័នធ យដើមបីបស្តរជ បយេ
នឌ័របានផ្សាងយចញន៉ូេលទ្ធផ្លមួេចំនួនត៉ូចក្ន ុ

ងការយរៀបចំយោលនយយាបាេ 
និងផ្ផ្នការរបស ់        រោា ភិបាលក្មព ុជា 
រមួទាងំឧទាហរណ៍្ផ្ផ្នការនរ ី  
រតនៈដំណាក់្កាលទី្៤ ផ្ផ្នការេ ទ្ធតស្តសត  ៥ ឆ្ន ំ 
(២០១៤-២០១៨) 
សរោប់សមភាពយេនឌ័រនិងការផ្តល់អំណាចដ
ល់ស្តសត ីយៅក្មព ុជា 
េ ទ្ធតស្តសតជាតិសរោប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹ្ក្តែ តជន
បទ្ (២០១១-២០២៥) 
និងផ្ផ្នការសក្មមភាពបស្តរជ បយេនឌ័រយៅតា
មរក្សួង/តថ ប័ននីមួេៗ។ 

ដ៉ូយចនោះភាពពាក់្ព័នធ  
និងភាពសមរសបម្នេធីិតស្តសត របស់គយរោងេ ៉ូបា 
ក្ន ុងការយោោះរតេការពរងឹងអំណាចយេនឌ័ររស
បោន ជាមួេបរបិទ្            
យោលនយយាបាេក្មព ុជា 
និងផ្ដលោរំទ្យោេម្ដគ៉ូ របស់គយរោងេ ៉ូបា។ កា
រពិភាក្ាយៅក្ន ុងរក្មុ បានបងាា ញថា 
គយរោងេ ៉ូបា 
រតូេបានយគចាត់ទ្ ក្ថាជាការយ ៃ្ ើេតបយៅនឹង
តរមូេការ 
និងអាទ្ិភាពរបស់ស្តសត ។ីពួក្យគបានចាត់ទ្ ក្ថា
យោលយៅរបស់គយរោងេ ៉ូបា 
គឺជាការផ្តល់ន៉ូ េស េតថ ិភាព 
និងភាពងាេរសួលសរោបស់្តសត ីក្ន ុងការយធវ ើសក្មម
ភាពទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
ផ្ដលពួក្យគបានយលើក្យ ើងពីភសត ុតាងម្នចំនួន
ស្តសត ីច៉ូលរមួក្ន ុងកិ្ចចរបជ ំភ៉ូ មិ 
និងកិ្ចចរបជ ំពាក់្ព័នធជាមួេទឹ្ក្តែ ត 
និងអនម័េយផ្េងយទ្ៀតយៅក្ន ុងសហគមន៍យបើ
យរបៀបយធៀបជាមួេអនក្ច៉ូលរមួជាប រស។ យគបា
ននិយាេថាស្តសត ីមក្ពីសហគមន៍កាន់ផ្តយរចើន 
បានបយងក ើនចំយណ្ោះដឹងអំពីបងគន់អនម័េ 
អនម័េែល នួរបាណ្ និងទឹ្ក្តែ តជាងប រស 
យោេតរប រសយធវ ើការយៅខាងយរៅ 
ឬបានយធវ ើចំណាក្រសកុ្យដើមបីផ្សវ ងរក្ការងារយធវ ើ 
ដ៉ូយចនោះោនស្តសត កីាន់ផ្តយរចើនបានច៉ូលរមួេគគបណ្ត ុ ោះ
បណាត ល។ 

ែណ្ៈយពលផ្ដលកាតយផាត តយលើការបយងក ើនន៉ូ េចំ
យណ្ោះដឹងនិងយសវាក្មមទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
ោនតរៈសំខាន់ 
ការផ្ាលអំ់ណាចរបសស់្តសត ីតរមូេឲ្យោនការទ្ទួ្ល
តគ លន់៉ូ េទំ្នក់្ទំ្នងម្នអំណាចផ្ដលរារាងំដល់
ការសយរមចចិតតក្ន ុងការបំយពញការងារយដើមបជីីេ ិ
តរស់យៅ និងស ែភាពរបស់ស្តសត ី 
ផ្ដលក្តាត រារាងំទាងំយនោះយក្ើតោនជាយរចើនយៅ
រគប់ក្រមិតម្នសងគមពីប គគលភាគយរចើនយៅជាប
រា តធារណ្ៈយរចើនយ ើងៗ។ 

“ការសយរមចបានការផាៃ សប់ត រូសមភាពយេ
នឌ័រនិងការផ្តល់អំណាចដល់ស្តសត ីតរមូេឲ្យោ
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នសក្មមភាពយោលនយយាបាេ 
និងក្មម េធីិផ្ដលនឹងយធវ ើឲ្យរបយសើរយ ើងន៉ូ េល
ទ្ធភាពទ្ទួ្លបានរបស់ស្តសត កី្ន ុងការទ្ទួ្លបា
នការរស់យៅរបក្ប 
យោេស េតថ ិភាពនិងធនធានយសដាកិ្ចច 
កាត់បនថេ
ការទ្ទួ្លែ សរតូេយា៉ា ងខាៃ ងំរបស់ពួក្យគទា
ក់្ទ្ងនឹងការងារផ្ទោះ 
ល បបំបាត់ឧបសគគតាមផ្ល េូចាប់ចំយពាោះកា
រច៉ូលរមួក្ន ុងជ ីេតិតធារណ្ៈនិងយលើក្ក្មពស់
ការេល់ដងឹពីសងគមតាមរេៈក្មម េធីិអប់រំ 
និងទំ្នក់្ទំ្នងយា៉ា ងទ្៉ូលំទ្៉ូលាេនិងរបក្
បយោេរបសិទ្ធភាព។ យលើសពីយនោះ 
ការយធវ ើឲ្យរបយសើរយ ើងន៉ូ េតថ នភាពរបស់ស្តសត ី 
ក៏្ជួេពរងងឹសមតថភាពក្ន ុងការសយរមចចិ
តតរបស់ពួក្យគយៅរគប់ក្រមិតយលើរគប់ េស័ិេ
ក្ន ុងជេីភាពរស់យៅ។ បទ្ពិយតធន៍បងាា ញ
ថា ក្មម េធីិរបជាពលរដានិងការអភិេឌឍន៍ 
គឺោនរបសិទ្ធភាពបផំ្ តយៅយពលផ្ដលជំ
ហានទាងំឡាេរតូេបានអន េតតក្ន ុងយពលដំ
ណាលោន យដើមបីយធវ ើឲ្យតថ នភាពស្តសត ីរបយសើរយ ើ
ង ”។ 

ម៉ូលនិធិរបជាពលរដារបស់អងគការសហ     
របជាជាតិឆ្ន ំ ២០១៩  

ក្ន ុងកំ្ ុងយពលពិភាក្ារក្មុ 
ោនការទ្ទួ្លតគ ល់ែៃ ោះថា 
ទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
មិនរតឹមផ្តជាបរា រគួតរសរោប់ស្តសត ីរពួេបារមភ
យនោះយទ្ 
ដ៉ូយចនោះការផ្េពវផ្ាេព័ត៌ោនអំពទឹី្ក្តែ តនិងអ
នម័េរបស់គយរោងេ ៉ូបា 
គួរផ្តរមួបញ្ច លូទាងំប រសផ្ងផ្ដរ។ឧទាហរណ្៍ 
គ.ក្.ន.ក្ មក្ពីយែតតរក្យចោះ 
បានរបាបយ់រឿងមួេអំពីការផ្ចក្ផ្មៃក្ព័ត៌ោន
សា ីពីទឹ្ក្តែ តនិង អនម័េដល ់ 
យមដឹក្នំម៉ូសៃ ីមយៅេហិារអ ីតៃ ម 
យហើេនងបានយលើក្ទឹ្ក្ចិតតដលស់្តសត ីឲ្យពភិាក្ា
យរឿងបងគន់អនម័េ           អនម័េែល នួរបាណ្ 
និងទឹ្ក្តែ តជាមួេតវ មី។ 

ការេល់យ ើញរបស់ម្ដគ៉ូចំយពាោះអតថរបយយាជន៍រប
ស់ គយរោងេ ៉ូបា 
បានអន េតតន៉ូ េភាពយសម ើោន ក្ន ុងការងារទឹ្ក្តែ ត 
និងអនម័េ 
យទាោះបីជាោនការយលើក្យ ើងអំពីបរា សនត ិស ែទ្៉ូ
លំទ្៉ូលាេសរោបស់្តសត ីក៏្យោេ។តំណាង េស័ិេឯក្
ជនមក្ពីរក្មុហ  នសោែ ត          
អនម័េជនបទ្េលថ់ា គយរោងេ ៉ូបា ផ្តល ់         
អតថរបយយាជន៍ទាងំស្តសត ីនិងប រស។ យលាក្បានព
នយល់ថាការឧបតថមភធនសំយៅយលើរបយភទ្ម្នភាព
ែ សោន ម្នយសដាកិ្ចចសងគមជាជាងភាពែ សោន រវា

ងយេនឌ័រ។យទាោះយា៉ា ងណាយលាក្ថាស្តសត ីទ្ទួ្លបាន
អតថរបយយាជន៍យរចើនពីការតងសង់បងគន់អន
ម័េ៖ 

“ ស្តសត ីរតូេការស េតថ ិភាពនិងការការពារផាទ
ល់ែល នួសរោប់ការបយនទ របង់និងការផាៃ
ស់បត រូរទ្នប់យពលមក្រដ៉ូេ ”។ 

របតិបតត ិក្រទឹ្ក្ឯក្ជនោនទ្សេនៈដ៉ូចោន ៖ 

"ស្តសត ីយរបើទឹ្ក្យរចើនជាងប រស។ ពួក្យគយរបើ
ទឹ្ក្សរោប់ង៉ូតទឹ្ក្ ចមែ ិនអាហារ 
និងយបាក្គក់្សយមៃៀក្បំពាក់្។ ការតភាជ
ប់ទឹ្ក្ទ្ យយាបានជួេស្តសត ីក្ន ុងការកាត់ប
នថេយពលយេលាសរោប់ការយៅេក្ទឹ្ក្
ផ្ដលអាចបំបាត់បរា របឈម/ការលំបា
ក្” ។ 

តំណាងសោគមទឹ្ក្តែ តក្មព ុជា (CWA) 
បាននិយាេថា៖ 

“ការតភាជ ប់ទឹ្ក្ទ្ យយាជួ
េបានយរចើនសរោប់ស្តសត ី។ ជីេតិស្តសត ីោន
ភាពងាេរសួលជាងយពលម ន។ ពួក្យគ
ធាៃ ប់របឈមម ែនឹងបរា យរោោះថាន ក់្ផ្ដ
លមិននឹក្តម នដល់។ ក្រណ្ីែៃ ោះយៅយពល
ពួក្យគយៅេក្ទឹ្ក្ពួក្យគអាចរតូេបាន
យគចាប់រំយលាភ។ ការោនទឹ្ក្យរបើរបាស់
យៅផ្ទោះផ្តល់ន៉ូ េស េតថ ិភាព។ វាបានរមួចំ
ផ្ណ្ក្ដល់ស ែភាពស្តសត ី 
និងយចៀសវាងការយាេផី្ល េូយភទ្”  ។ 

 

បរា ទាងំយនោះបងាា ញថា បរយិាកាសេបបធម៌និង 
យសដាកិ្ចច
សងគមោនឥទ្ធិពលយលើទ្សេនៈរបស់របជាពលរដា
អំពីបរា យេនឌ័រផ្ដលក្ន ុងក្រណ្ីយនោះ 
ការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
រតូេបានយគយមើលយ ើញថាោនស េតថ ិភាពចំយពាោះ
ស្តសត ីនិងការងារផ្ទោះ។ ការេល់យ ើញអំពីអតថរបយយា
ជន៍របសគ់យរោងេ ៉ូបា 
ោននិនន ការពរងឹងបទ្ោា នយេនឌ័ររបស់ស្តសត ីផ្ដ
លទ្ទួ្លែ សរតូេចំយពាោះកិ្ចចការផ្ទោះពាក់្ព័នធ នឹងទឹ្
ក្តែ តនិងអនម័េ 
យហើេផ្ទ េុយៅេញិការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
រតូេបានយគយមើលយ ើញថាវាសថ ិតយៅក្ន ុងបរបិទ្រគួ
តរ 
យហើេដ៉ូយចនោះវាជាបរា របស់ស្តសត ី។ គួរក្ត់សោគ ល់ថា 
មតិយយាបល់ទាងំយនោះរតូេបានយធវ ើយ ើងយោេប រ
សយៅក្ន ុងរក្មុពភិាក្ា។ 
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គ.ក.ន.ក ស្តសា ី ជាភ្នា ក់ងារននការផ្លា ស់បត រូ 

ការជរមញុរបស ់គ.ក្.ន.ក្ 
ស្តសត ីផ្ដលបានសោភ សោន ៣ ដង។ ទី្១ 
គយរោងេ ៉ូបា 
បានផ្តល់ឱកាសឲ្យពួក្យគទ្ទួ្លបានចំយណ្ោះដឹង
អំពទឹី្ក្តែ តនិង        
អនម័េផ្ដលពួក្យគអាចយរបើយដើមបីអប់រំអនក្ភ៉ូ
មិ។ ទី្២ 
គយរោងេ ៉ូបាបានផ្តល់ថេកិាមួេចំនួនសរោប់
យធវ ើដំយណ្ើរច ោះយៅតាម  ។ំ ការជរមញុឲ្យោនការច៉ូ
លរមួរបសរ់គួតរយៅថាន ក់្  ំ 
អន រញ តឲ្យពួក្យគយធវ ើការអប់រំដលអ់នក្ភ៉ូ មិ 
ផ្ថមទាងំរបម៉ូលក្ងវល់រគួតរ 
និងបញ្ច លូយៅក្ន ុងផ្ផ្នការ េយិយាគ  ំផ្ដលជាផ្ផ្ន
ក្មួេម្នគយរោងេ ៉ូបា។ ទី្៣ 
អនក្ែៃោះរតូេបានយលើក្ទឹ្ក្ចិតតផ្ផ្ែក្តាមតរមូេការ
ក្ន ុងការោំរទ្រគួតររកី្រក្ និង         
សហគមន៍រកី្រក្ 
និងងាេរងយរោោះក្ន ុងសងគម។ ស្តសត ីជា គ.ក្.ន.ក្ 
ោន ក់្បាននិយាេថា៖ 

“ែំុ្រោន់ផ្តគិតថាយនោះជាតួនទ្ីរបស់ែំុ្
យហើេែំុ្ចង់ឲ្យរបជាពលរដាោនជីេតិរប
ក្បយោេស ែភាពលែ ។ ែំុ្ចង់ឲ្យរបជាព
លរដារបស់ែំុ្ោនស ែភាពលែ និងោនប
ងគន់អនម័េយរបើរបាសទ់ាងំអស់ោន »។ 

អនក្ផ្ាលស់ំភាសន៍ជា គ.ក្.ន.ក្ េលថ់ា
តាមរេៈការ 
យផ្ទរចំយណ្ោះដឹងអំពីទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
និងការផ្តលល់ទ្ធភាពដល់ដល់រគួតរឲ្យទ្ទួ្លបា
នអនម័េផ្ដលយធវ ើឲ្យពួក្យគបានផាៃ ស់បត រូជីេតិរ
ស់យៅរបស់រគួតរទាងំយនោះតាមមយធោបាេជាក់្
ផ្សតង។ អនក្ផ្ាលស់ំភាសន៍ជា គ.ក្.ន.ក្ 
ភាគយរចើនបានយរៀបចំការផ្េពវផ្ាេយដើមបីពនយ
ល់ពីអតថរបយយាជន៍ម្នការយធវ ើឲ្យរបយសើរយ ើងន៉ូ េអ
នម័េនិងស ែភាពផ្ដលោនន័េថាការចំណា
េយលើការផ្ថទាសំ ែភាពទាបជាងម ន 
ោនយពលយេលាបផ្នថមយដើមបីរក្របាក់្ចំណ្៉ូ លយៅ
ក្រមិតរគួតរ និងយធវ ើឲ្យរបយសើរយ ើងន៉ូ េស ែភាព   
តធារណ្ៈសរោប់សហគមន៍ទាងំម៉ូល។ ដ៉ូចផ្ដ
ល គ.ក្.ន.ក្ មួេរ ៉ូបបាននិយាេថា៖ 

“យៅយពលសោជិក្នីមួេៗម្នរគួតរធាៃ
ក់្
ែល នួឈឺនិងសរោក្ពោបាលយៅមនទ ីរយព
ទ្យមន សេោន ក់្បផ្នថមយទ្ៀតនឹងរតូេយមើល
ផ្ថអនក្ជំង។ឺ មន សេបផ្នថមោន ក់្យនោះបា
នចំណាេយពលយេលាបផ្នថមផ្ដលនឹងរតូេ
យរបើសរោប់បយងក ើតរបាក់្ចំណ្៉ូ លរគួតរ” 
។ 

ក្ន ុងនមជាសោជិក្ គ.ក្.ន.ក្ 
ោន ក់្បានយរៀបរាប់ថាជាលទ្ធផ្លម្នការទ្ទួ្លេ
ក្បងគន់អនម័េរបសអ់នក្រកី្រក្ 
អនក្ោនរទ្ពយសមបតត ិយរចើនែៃោះក៏្បានយធវ ើតាមយហើ
េោនការផាៃ ស់បត រូផ្ដរ។ 

អនក្ភ៉ូ មិបានចាប់យផ្តើមេល់ដឹងនិងរស
ឡាញ់ស ែភាពរបស់ពួក្យគ។ ដ៉ូយចនោះពួក្
យគបានតងសង់បងគន់អនម័េតម
ញ្ញ មួេ—របព័នធបងគន់យរកាមដី 

(ការឧបតថមភធន) និងជរជ ងំ 
(រគបដណ្ត ប់យោេសៃ ឹក្យឈើនិងថង់បាៃ សទ ិ
ក្) និងដំប៉ូល (យបើក្ខាងយ វ្ង) ។ 

ស្តសត ីជា គ.ក្.ន.ក្ 
បានយមើលយ ើញែល នួឯងថាជាភាន ក់្ងារម្នការផាៃ
ស់បត រូក្ន ុងការងារទឹ្ក្តែ ត និង      
អនម័េតាមរេៈការអន េតតការយក្ៀរគររបស់ពួ
ក្យគ។ ពួក្យគបានយរៀបរាប់យ ើងេញិន៉ូ េេ ទ្ធ េធីិ
ម្នការយរបើរបាសក់ារបំភ័េម្នជំងឺយផ្េងៗយដើមបពី
នយល់ពីអតថរបយយាជន៍ម្នទឹ្ក្តែ ត។  ពួក្យគបា
នបនតការផ្េពវផ្ាេអំពីទំ្នក់្ទំ្នងរវាងទឹ្ក្
តែ តនិងអនម័េ និងស ែភាព 
នឹងជួេឲ្យអនក្ភ៉ូ មិផាៃ ស់បត រូក្ន ុងទ្ទួ្ល 
ទានផ្តទឹ្ក្ ែ្ ិន ទឹ្ក្បរសិ ទ្ធ 
ឬទឹ្ក្តែ តពីការតភាជ ប់ទឹ្ក្ទ្ យយា។ 

យបើនិយាេពីការយធវ ើជាភាន ក់្ងារម្នការផាៃ ស់បត រូស
រោបក់ារផ្ាល់អំណាចដលស់្តសត ី អនក្សោភ សន៍ 
គ.ក្.ន.ក្ 
ភាគយរចើនសំយៅយលើបរា របឈមយៅយពលពួក្
យគចាប់យផ្តើមយធវ ើការ 
ឬជាប់យឆ្ន តជាសោជិក្រក្មុរបឹក្ា  ំ/សងាក ត់ 
ឬជា គ.ក្.ន.ក្ 
។ ពួក្យគមិនដឹងពីរបព័នធ រដាបាលឬរយបៀបយធវ ើកា
រជាមួេរដាបាលក្ន ុងក្រមិតយផ្េងៗោន  
យហើេមិនចង់ជួបសហគមន៍ ឬយធវ ើដំយណ្ើរច ោះយៅ 
សហគមន៍ផ្ដរ។ ពួក្យគបានលាតរតោងន៉ូេឱ
កាសយរៀនស៉ូ រតយផ្េងៗក្ន ុងកំ្ ុងយពលជា 
គ.ក្.ន.ក្ 
ផ្ដលបានបយងក ើនជំនញនិងទំ្ន ក្ចិតតរបស់ពួក្
យគក្ន ុងការយធវ ើការជាមួេមន សេយផ្េងោន ។ 

គ.ក្.ន.ក្ 
េលថ់ាការរមួចំផ្ណ្ក្របសស់្តសត ីចំយពាោះការអភិេឌឍ
ន៍ជនបទ្ 
និងជាពិយសសការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
ជាទ្៉ូយៅរតូេបានទ្ទួ្លេក្យោេគណ្ៈ  
ក្ោម ធិការ  ំ។ យទាោះយា៉ា ងណា យនោះគឺយោេតរផ្ត  
គ.ក្.ន.ក្ 
ភាគយរចើនរតូេបានយម  ំផ្តងតាំងឲ្យបំយពញតួ
នទ្ីនិងការទ្ទួ្លែ សរតូេយលើការងារទឹ្ក្តែ តនិ
ងអនម័េ 
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និងជាជនបយងាគ លសរោបស់ហគមន៍យហើេយគរំ
ពឹងថានឹងបំយពញតួនទ្ីនិងការទ្ទួ្លែ សរតូេ
ទាងំយនោះ។ យលើសពយីនោះ 
តួនទ្ីទាងំយនោះមិនរតូេបានកំ្ណ្ត់ចំយពាោះគយរោ
ងេ ៉ូបាយទ្។ 
ពួក្យគរតូេបានយរជើសយរសីយដើមបីបំយពញការងារទឹ្
ក្តែ តនិងអនម័េយោេយរបើរបាស់តួនទី្ផ្ដល
ោនរតប់របស់ គ.ក្.ន.ក្ 
យៅក្ន ុងរចនសមព័នធអភិបាលកិ្ចចនយយាបាេជា
ជាងការយធវ ើឲ្យតួនទ្ីរបសស់្តសត ីោនភាពរបយសើរយ ើ
ងទាងំយៅក្ន ុងក្រមិតអភិបាលកិ្ចចនិង េស័ិេទឹ្
ក្តែ តនិងអនម័េ។ 
ពួក្យគបានអន េតតសក្មមភាពក្ន ុង   
លក្េណ្ៈសហការយហើេកិ្ចចសហរបតិបតត ិការផ្បប
យនោះ 
គឺជាក្តាត រមួចំផ្ណ្ក្ក្ន ុងការបំផ្ សម្នការទ្ទួ្ល
បងគន់អនម័េរបក្បយោេរបសិទ្ធភាព។  

ោនឱកាសផ្តមួេគត់ផ្ដលអនក្ផ្ាលស់ោភ សជា 
គ.ក្.ន.ក្ 
បានជួបរបទ្ោះន៉ូ េបរា ទំ្នក់្ទំ្នងមួេចំនួន
ជាមួេយម  ំផ្ដលយធវ ើឲ្យោត់ពិបាក្ក្ន ុងការយរៀប
ចំផ្ផ្នការការងារ 
ការយសន ើស ថំេកិាយដើមបីអន េតតសក្មមភាពផ្េពវផ្ា
េ។ 

“ោត់យធវ ើដ៉ូចជាោត់មិនដងឹថាយេើងយសន ើ
ស ំថេកិាែៃ ោះយទ្។ ដ៉ូយចនោះោត់មិនអន រញ តឲ្យ
នងែំុ្យធវ ើសក្មមភាពទឹ្ក្តែ តនិងអនម័
េយទ្។ វាពិបាក្សរោប់យេើងក្ន ុងការយធវ ើស
ក្មមភាពផ្េពវផ្ាេពីយរពាោះយម  ំមិនអន 
រញ តឲ្យយេើងយធវ ើដ៉ូយចាន ោះយទ្” ។ 

ស្តសា ីនិងភ្នពជាអាកែឹកនាំមៅកន ុងគមរោងវ ៉ូ
បា 

ថវីយបើោនការជរមញុនិងចំណាប់អារមមណ្៍យផ្េងៗ
ោន ក្ន ុងការយលើក្ក្មពសទឹ់្ក្តែ តនិងអនម័េ
យៅក្ន ុងសហគមន៍ក៏្យោេ អនក្ផ្ាលស់ោភ សន៍ជា 
គ.ក្.ន.ក្ 
ភាគយរចើនេលថ់ាពួក្យគោនកាតពវកិ្ចចអន េតត
តួនទ្ីនិងការទ្ទួ្លែ សរតូេផ្ដលយម  ំរបគល់ឲ្យ
ពួក្យគ។ពួក្យគមិនអាចជទំាស់នឹងកិ្ចចការទាងំ
យនោះបានយទ្។ពួក្យគរតូេអន េតតតាមនិងបយងក ើត
ផ្ផ្នការការងាររបស់ពួក្យគយដើមបីសហការជាមួ
េទី្ភាន ក់្ងារអភិេឌឍន៍ននការយិាល័េអភិេឌឍ
ន៍ជនបទ្រសកុ្  មនទ ីរអភិេឌឍន៍ជនបទ្យែតត 
រក្មុហ  នោែ តអនម័េជនបទ្ 
ឬយធវ ើការផ្េពវផ្ាេយោេែល នួឯង។ ការទ្ទួ្លែ 
សរតូេមួេយទ្ៀតរបស់ គ.ក្.ន.ក្ 
ផ្ដលយម  រំបគលឲ់្យគឺការរបម៉ូលទិ្ននន័េយដើម
រោអំពកីាររគបដណ្ា ប់អនម័េផ្ដលពួក្យគយធវ ើ
ការជាមួេមនទ ីរអភិេឌឍន៍ជនបទ្យែតត

ការយិាល័េអភិេឌឍន៍ជនបទ្រសកុ្ 
រក្មុហ  នសោែ ត អនម័េជនបទ្។ 

“ភារកិ្ចចជាក់្លាក់្របស់ែំុ្គឺយធវ ើការជាមួេ
ជនបយងាគ លក្ន ុងភ៉ូ មិនិងយលើក្ទឹ្ក្ចិតតពួក្
យគឲ្យរបម៉ូលទិ្ននន័េបងគន់អនម័េរគួ
តរ” ។ 

បរា មួេយទ្ៀតផ្ដលបានយលើក្យ ើងយោេអនក្ផ្ា
ល់សោភ សន៍ជា គ.ក្.ន.ក្ 
គឺេបបធម៌ក្ផ្នៃងយធវ ើការងារ។ ខាងយរកាមយនោះ 
គឺជាឧទាហរណ្៍របស់មិតតរមួការងាររបសុោន ក់្រប
ស់ គ.ក្.ន.ក្៖ 

“សោជិក្រក្មុរបឹក្ា  ំយពលែៃោះបានបដិ
យសធតួនទ្ីរបស់ែំុ្យរពាោះែំុ្យទ្ើបផ្តរតូេបា
នតំយ ើងឋានៈែពស់ែណ្ៈផ្ដលពួក្យគយៅ
ផ្តជាសោជិក្រក្មុរបឹក្ា  ំ។ ក្ន ុងនមជា
ជំទ្ប់ទី្ ១   ំ 
យៅយពលផ្ដលយម  អំេតតោន 
និងឈឺោត់បានរបគល់សទិ្ធអំណាចឲ្យែំុ្ 
ប៉ា ផ្នតសោជិក្រក្មុរបឹក្ាប រសែៃោះមិនតត
ប់ែំុ្យទ្។ ពួក្យគរបផ្ហលជាមិនច៉ូលចិតតែំុ្ 
ឬក៏្ពួក្យគអាចរចផ្ណ្នែំុ្។ យៅក្ន ុងកិ្ចច
របជ ំរបចាំផ្ែពួក្យគមិនតត ប់ការនិយាេរ
បស់ែំុ្ យទ្” ។ 

សរ បមក្ការសោភ សន៍ជាមួេអនក្ផ្តល់ព័ត៌ោន
ជា    គ.ក្.ន.ក្ បានបងាា ញថាស្តសត ី គ.ក្.ន.ក្ 
ជាប គគលនិងជាសម៉ូហភាព 
ជាតថ ប័នមួេទ្ទួ្លបានការយោរពពីមិតតរមួការ
ងាររបស់ពួក្យគយៅការយិាល័េ  ំ         
ផ្ដលជាលទ្ធផ្លពីការច៉ូលរមួក្ន ុងគយរោងេ ៉ូបា។ 
តាមទ្សេនៈម្នការផ្តលស់ិទ្ធអំណាច 
តួនទ្ីរបស់ពួក្យគយៅក្ន ុងរចនសមព័នធអភិបាល
កិ្ចចរបសគ់យរោងេ ៉ូបា 
អន េតតតាមរចនសមព័នធ របស់រោា ភិបាលផ្ដលកំ្
ណ្ត់ជាក់្លាក់្ម្នក្រណ្ីកិ្ចចផ្ដលរតូេអន េតតជា
ជាងសវ ័េភាព 
និងការចាត់តាំងជាជាងភាពជាអនក្ដឹក្នំ។ អន
ក្ផ្ាលស់ំភាសន៍ជា គ.ក្.ន.ក្ 
េលថ់ាតួនទ្ីនិងការទ្ទួ្លែ សរតូេរបស់ពួក្យគ 
រតូេបានកំ្ណ្ត់យោេយម  ំ 
យហើេអន េតតតាមជាជាងការដឹក្នំសក្មមភាព
ទាងំយនោះ។ របសិនយបើពួក្យគទ្ទួ្លេក្តួនទ្ីជា
អនក្ដឹក្នំយនោះ 
ពួក្យគក៏្របឈមនឹងអាក្បបកិ្រយិាមិនឲ្យតម្មៃ
ដល់ស្តសត ីពីមិតតរមួការងារជាប រសរបស់ពួក្យគផ្ដរ។ 

ោនមតិរមួមួេក្ន ុងចំយណាមអនក្ផ្ាលស់ំភាសន៍
ជា   គ.ក្.ន.ក្ 
អំពីក្ងវោះសវ ័េភាពឬសំយលងយៅក្ន ុងរចនសមព័នធ
  ំនិងតួនទ្ីរបស់យម   ំ
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ជាក្តាត សំខាន់ក្ន ុងការផ្តលអំ់ណាចដល់ស្តសត ី។ គ.ក្
.ន.ក្ 
ភាគយរចើនបានបងាា ញពីបរា របឈមរសយដៀង
ោន ទាក់្ទ្ងនឹងការទ្ទួ្លបានថេកិា  ំសរោប់
ការងារទឹ្ក្តែ តនិង      អនម័េ ជាទ្៉ូយៅ។ 

ដ៉ូចផ្ដលបានក្ត់សោគ លម់ នយនោះ 
ការច៉ូលរមួរបស់ពួក្យគយៅក្ន ុងគយរោងេ ៉ូបា ហា
ក់្ដ៉ូចជាផ្ផ្ែក្យលើគំនិតផ្ដលថា 
ទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
គឺជាបរា របសស់្តសត យីៅក្ន ុងផ្នត់គំនិតរបស់រគួតរ
។ ការសនមត់ផ្បបយនោះហាក់្ដ៉ូចជាោនភាពស ីច
ងាវ ក់្ោន នឹងយរឿងរា េរបស់ស្តសត ជីា គ.ក្.ន.ក្ 
ោន ក់្អំពីអាក្បបកិ្រយិារបសប់ រសជាមិតតរមួការ
ងារយៅក្ផ្នៃងយធវ ើការ 
និងតវ មីយៅផ្ទោះផ្ដលបងាា ញថាបទ្ោា នយេនឌ័រ 
និងការអន េតតជាក់្ផ្សាងជាទ្៉ូយៅមិនទាន់ោន
ការផាៃ ស់បត រូយៅយ ើេយទ្យៅក្ន ុងនិងតាមរេៈគ
យរោងេ ៉ូបា។ 
 

បទ្សោភ សន៍របស់ គ.ក្.ន.ក្ 

បានបងាា ញថាស្តសត ីទាងំយនោះោនការេល់យ ើញែ 
សៗោន អំពីការរមួចំផ្ណ្ក្របស់គយរោងេ ៉ូបាចំ
យពាោះការផ្តល់អំណាចដលស់្តសត យីបើយរបៀបយធៀបយៅនឹ
ងការពិភាក្ាជារក្មុយៅថាន ក់្យែតតបងាា ញពីការ
េល់យ ើញផ្ទ េុោន អំពីតួនទី្របស់ស្តសត ីជា 
គ.ក្.ន.ក្ 

និងភាពជាអនក្ដឹក្នយំៅក្ន ុងការងារទឹ្ក្តែ ត
និងអនម័េ។ យៅយែតតយពាធិ៍តត់វាហាក់្ដ៉ូច
ជាស្តសត ីរតូេបានយគយរជើសយរសីឲ្យយធវ ើការងារទឹ្ក្តែ
តនិង  អនម័េ 

ពីយរពាោះវារតូេបានយគសនមត់ថាស្តសត ីនឹងេល់ពីបរា
ស្តសត ីបានលែជាងប រស 
យហើេការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 

គឺជាក្ងវល់របស់ស្តសត ី។ តំណាងមក្ពីយែតតយពាធិ៍
តត់បានបរជ ក់្ថា៖ 

“ស្តសត ីេលព់ីបរា របសស់្តសត ីផ្ដលទាក់្ទ្ងនឹ
ង 
ទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ។ ដ៉ូយចនោះស្តសត ីអាចនិ
យាេជាមួេមិតតភក្ា ិរបស់ពួក្យគយា៉ា ង
ងាេរសួល” ។ 

វាហាក់្ដ៉ូចជាអនក្តំណាងរ ៉ូបយនោះេលថ់ាស្តសត រីតូេ
ការស្តសត ីយផ្េងយទ្ៀតយដើមបីជួេពនយល់និងពិភាក្ា
អំពីតរមូេការឯក្ជនភាពរបស់ពួក្យគក្ន ុងការ
យរបើរបាស់បងគន់       អនម័េ ការង៉ូតទឹ្ក្ 
និងអំ ុងយពលមក្រដ៉ូេ។សរោប់យហត ផ្លយនោះ 
ការេល់ដឹងអំពីភាពជាអនក្ដឹក្នំរបស់ស្តសត ីក្ន ុងេ ិ
ស័េបងគន់អនម័េនិងអនម័េែល នួរបាណ្ 
គឺោនក្រមិតែពស់យៅក្ន ុងរក្មុអនក្ច៉ូលរមួពិភា
ក្ា។ 

យៅយែតតម្រពផ្េងភាពជាអនក្ដឹក្នំរបស់ស្តសត ហីាក់្
ដ៉ូចជាយក្ើតោនយ ើងយៅថាន ក់្  ំពីយរពាោះស្តសត ផី្តង
ផ្តោន តួនទ្ីនិងការទ្ទួ្លែ សរតូេក្ន ុង 
គ.ក្.ន.ក្ 
យៅក្ន ុងការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
យរៅពីការេក្ចិតតទ្ ក្ោក់្យលើបរា ស្តសត ីនិងក្ ោ
រ។ យលើសពីយនោះយទ្ៀតភាពជាអនក្ដឹក្នំស្តសត ហីាក់្ដ៉ូ
ចជាោនជាទ្៉ូយៅយៅថាន ក់្អាជាា ធរម៉ូលោា ន។ អន
ក្តំណាងោន ក់្មក្ពីយែតតម្រពផ្េងបាននិយាេ
ថា៖ 

“ស្តសត ី ៧០% 
យៅក្ន ុងសហគមន៍កំ្ព ងដកឹ្នំ  
តួនទ្ីអនម័េនិងរតូេបានផ្តល់អំណាច
ក្ន ុងការសយរមចចិតតយរចើនជាងម ន។ ស្តសត ី
ោនតួនទ្ីយៅក្ន ុងរសកុ្ជាអភិបាលរង
រសកុ្។ យសទ ើរផ្តរគប់រសកុ្និង  ំសងាក ត់ោ
នស្តសត ីយដើរតួនទ្ជីាយបក្េជននំម ែយៅតា
ម   ំ»។ 

វាហាក់្បីដ៉ូចជាោនទ្សេនៈផាៃ ស់បត រូយរចើនយៅយែ
តតម្រពផ្េងអំពីស្តសត ជីាអនក្ដឹក្នំយលើសពីបទ្ោា ន
របម្ពណ្ីនិងការអន េតតជាក់្ផ្សាងរបស់ស្តសត ីយៅក្ន ុ
ងផ្ដនកំ្ណ្ត់របស់រគួតរ។ 

យៅយែតតរក្យចោះ 
គំនិតរបសស់្តសត ីជាអនក្ដឹក្នំក្ន ុងការបំយពញន៉ូេគ
ោៃ តចំយណ្ោះដឹងនិងជំនញរបស់ប រសយៅក្ន ុងកា
រងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
ហាក់្ដ៉ូចជាយហត ផ្លជាក់្ផ្សតងនិង ល្ ុោះបរច ំងពី
ក្ោៃ ំងពលក្មមក្ន ុងការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័
េ 
ផ្ដលយផាត តយលើប រស។ស្តសត ីរតូេបានផ្តល់ការទ្ទួ្លែ 
សរតូេយដើមបីអប់រំអនក្ភ៉ូ មិអំពីការរគប់រគងស ែ
ភាពយពលមក្រដ៉ូេ យរពាោះប រសមិនអាចយធវ ើបាន។ 

សរ បមក្វាហាក់្បីដ៉ូចជាយៅថាន ក់្រក្មុពភិាក្ា 
ោនការទ្ទួ្លតគ ល់ជាទ្៉ូយៅអំពីស្តសត ីក្ន ុងនមជា
អនក្ដឹក្នំយោេតរផ្តភាពចាស់លាសម់្នយោ
លនយយាបាេជាតិផ្ដលយលើក្ទឹ្ក្ចិតតដលស់្តសត ី 
យៅក្ន ុងម ែតំផ្ណ្ងនំម ែ (ស៉ូមយមើលចំណ្ ច 
៤.១)។ យទាោះយា៉ា ងយនោះក្ា ីក៏្ោនភាពែ សផ្បៃក្ោន
យៅក្ន ុងយហត ផ្ល និងការ  អន េតតយៅទ្៉ូទាងំ ៣ 
យែតត។ 

ការោនរពាំ ផ្ែនកាំណត់្ 

យោេតរក្ងវោះទិ្ននន័េយដើមរោ 
និងរក្បែ័ណ្ឌ រតួតពិនិតយនិងវាេតម្មៃសមរសប 
ដំយណ្ើរការ ឧបក្រណ្៍និងទិ្ននន័េ 
ការរបម៉ូលទិ្ននន័េផ្ដលមិនោនការផ្បងផ្ចក្
យភទ្ 
មិនបានចាប់យផ្តើមអន េតតសរោប់គយរោងេ ៉ូបា 
រហ៉ូតដល់ផ្ែមីនឆ្ន ំ ២០២១។ ជាលទ្ធផ្ល 
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ោម នការេភិាគយេនឌ័ររតូេបានយធវ ើយ ើងយនោះយទ្។
ទិ្ននន័េផ្ដលរតូេបានរាេការណ៍្ 
និងសនមត់យលើការេល់ដឹងអំពីការផ្តល់អំណាចដ
ល់ស្តសត ី 
ឧទាហរណ្យ៍រឿងមួេផ្ដលយលើក្យ ើងគឺការសយរម
ចចិតតក្ន ុងការតងសង់បងគន់អនម័េយៅក្រមិ
តរគួតរនិងរតូេបានរបម៉ូលតាមរេៈការអយងកត
យផ្ទៀងផាទ ត់ រតូេបានចាត់ទ្ ក្ជាតម្មៃបផ្នថម 
យរពាោះវាមិនោនលក្េណ្ៈរគប់រោន់យដើមបីេភិាគ
ការផាៃ ស់បត រូេ ទ្ធតស្តសត យេនឌ័រចំយពាោះគយរោងេ ៉ូ
បា។ 

េមយោបាយសរោប់ម ព្ ោះមៅេុខ 

គយរោងេ ៉ូបា 
អាចរតូេបានយគយលើក្យ ើងអំពីការរមួចំផ្ណ្ក្ដ
ល់ការដឹក្នំនិងការផ្ាលអំ់ណាចរបស់ស្តសត ីយៅក្ន ុ
ងការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េតាមរេៈ i) 
ការយរជើសយរសី គ.ក្.ន.ក្ 
យៅក្ន ុងគណ្ៈក្ោម ធិការរក្មុរបឹក្ា  ំផ្ដលសយរម
ចបានន៉ូេក្៉ូតារបសគ់យរោងេ ៉ូបាសរោប់ស្តសត ីយៅ
ក្ន ុងរក្មុរបឹក្ា   ំii) ការេល់យ ើញ 
ផាទ លែ់ល នួរបស់សោជិក្ គ.ក្.ន.ក្ 
ថាពួក្យគគឺជាភាន ក់្ងារម្នការផាៃ ស់បត រូ។ 

ប៉ា ផ្នតការរតេរជាេបានបងាា ញថាការបយងក ើនចំនួ
នស្តសត ីក្ន ុងតថ ប័នយធវ ើការសយរមចចិតត 
គឺជាការចាបំាច់ 
ផ្តវាក៏្មិនទាន់រគប់រោន់សរោប់ការផ្តល់អំណា
ចដល់ស្តសត ី     
យ ើេ។ កំ្ណ្ត់យហត ម្នការសិក្ាយនោះបានពិភា
ក្ាអំពីគោៃ តែៃោះក្ន ុងការ្នយៅសយរមចបាន
លទ្ធផ្លម្នការផ្ាលអំ់ណាចរបសស់្តសត ីយៅក្ន ុងគ
យរោងេ ៉ូបា។ខាងយរកាមយនោះ 
គឺជាអន តសន៍មួេចំនួនយដើមបយីលើក្ក្មពស់ផ្នត់
គំនិតម្នការផាៃ ស់បត រូយេនឌ័រក្ន ុងចំយណាមម្ដគ៉ូ  
និងផ្ក្លមែការផ្តល់អំណាចយេនឌ័រដលស់្តសត ីជា 
គ.ក្.ន.ក្។ វារតូេការការរតេរជាេបផ្នថមយទ្ៀតយដើ
មបីផ្សវ ងេល់ពីយេនឌ័រនិងការផ្តល់អំណាចដល់
ម្ដគ៉ូ ស្តសត ី 
និងអនក្ពាក់្ព័នធទាងំអស់យៅក្ន ុងគយរោងេ ៉ូបា 
រមួោនរបតិបតត ិក្រទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េជាស្តសត ី 
សោជិក្រក្មុរបឹក្ា  ំជាស្តសត ី 
ម្ដគ៉ូ រោា ភិបាលជាស្តសត ី អនក្សម ័រគចិតតជាស្តសត ី 
យមរគួតរជាស្តសត ី និងគ.ក្.ន.ក្ ។ 

• បនតជាមួេក្៉ូតា (ចំនួនកំ្ណ្ត់) 
សរោប់ស្តសត ីយៅក្ន ុងរក្មុរបឹក្ា  ំ និង 
គ.ក្.ន.ក្ 
យហើេពិនិតយយមើលបផ្នថមយលើចំនួនស្តសត ីយៅក្ន ុង
ជួរគណ្ៈក្ោម ធិការ 
និងតួនទ្ីរបស់ពួក្យគយដើមបីេល់ពីេតិលភា
ពផ្ដលពួក្យគោនសយមៃងយៅក្ន ុងការសយរម

ចចិតត 
និងលទ្ធផ្លរបស់គណ្ៈក្ោម ធិការ។ឧទាហរ
ណ៍្ 
កិ្ចចការយនោះអាចរតូេបានយធវ ើយ ើងយោេរមួប
ញ្ច លូ គ.ក្.ន.ក្ យៅក្ន ុងការយរៀបចំ  
កិ្ចចដំយណ្ើរការ 
និងការផ្តល់មតិរត ប់យៅក្ន ុងដំណាក់្កាល
នីមួេៗម្នដំយណ្ើរការរបសគ់យរោងេ ៉ូបា 
រមួទាងំទិ្ននន័េយដើមរោ ការបំផ្ ស 
ការយផ្ទៀងផាទ ត់បងគន់អនម័េ 
ការផាៃ ស់បត រូឥរយិាបថ     
តាមរេៈការរបារសេ័ទាក់្ទ្ង (BCC) ។ល។ 

• ថវីតបិតផ្តអនក្សម ័រគចិតតជាស្តសត ីមិនផ្មនជាផ្ផ្ន
ក្ម្នការវាេតម្មៃ 
យហើេស្តសត ផី្ដលរតូេបានសោភ សជា គ.ក្.ន.ក្ 
ផ្តងផ្តផ្តល់ការយលើក្ទឹ្ក្ចិតតរបស់ពួក្យគរត
 ប់យៅអនក្ទ្ទួ្លផ្លេញិ 
ពិភាក្ាជាមួេស្តសត ទីាងំយនោះអំពីរងាវ ន់យលើក្ទឹ្
ក្ចិតតសមរមយ ឬការទ្ទួ្លតគ ល់យពលយេលា 
និងថាមពលផ្ដលពួក្យគបានចំណាេ 
យហើេពោយាមបញ្ច លូវាយៅក្ន ុង គយរោងេ ៉ូបា។ 

• អយញ្ជ ើញស្តសត ីពីគយរោងេ ៉ូបាយដើមបីកំ្ណ្ត់រចន     
សមព ័នធោំរទ្ផ្ដលោនរតប់សរោប់ស្តសត ីក្ន ុង
ការសយរមចចិតតនិងចាប់េក្ឱកាសដឹក្នំ
យៅក្ន ុងរចនសមព័នធ ផ្ដលោនរតប់។ 

• អងគការយលាក្ខាងលិចជួបខាងយក្ើត 
ជួេសរមួលដល់ការពិភាក្ាផ្ដលោនទាងំប 
រសនិងស្តសត ីសត ីពីបទ្ោា នយេនឌ័រ ឧបសគគ  
និងគ ណ្សមបតត ិចំយពាោះ គ.ក្.ន.ក្ 
និងការច៉ូលរមួរបស់អនក្សម ័រគចិតតស្តសត ីម ននិង
អំ ុងយពលសក្មមភាពម្នគយរោងេ ៉ូបា។ 

• ផ្តល់ជនំញភាពជាអនក្ដឹក្នំដល់ គ.ក្.ន.ក្ 
និងរបតិបតត ិក្រទឹ្ក្ជាស្តសត ីយដើមបីយលើក្ក្មពស់
ភាពជាអនក្ដឹក្នំរមួ 
និងោំរទ្និរនត រភាពម្នសក្មមភាពទឹ្ក្តែ ត
និងអនម័េរបស់ពួក្យគ។ 

• រក្ាក្រមិតម្នការបណ្ត ុ ោះបណាត លផ្ដលផ្តល់យៅ
ឲ្យ  គ.ក្.ន.ក្ និងអនក្សម ័រគចិតតជាស្តសត ី 
យហើេរតូេរបាក្ដថាវាព ផំ្មនជាការបផ្នថមយលើ
ការងារោម នក្ម្រមយនោះយទ្ 
ផ្តវាអាចរមួបញ្ច លូន៉ូ េជំនញជាយរចើនយលើសពី
ការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ 
ដ៉ូចជាជនំញអាជីេក្មម ការរគប់រគងជយោៃ ោះ 
ភាពជាអនក្ដឹក្នំ ការផ្របរបួលអាកាសធាត  
ការរគប់រគង   គយរោង។ 
យនោះគឺបផ្នថមយលើសមតថភាពជំនញចរមោុះ 
ភាពយជឿជាក់្ និងរបសិទ្ធភាពផាទ លែ់ល នួ។ 

• ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ស្តសត ីច៉ូលយរបើបណាត ញ 
ឬបយងក ើត បណាត ញ 
របសិនយបើមិនោនសរោប់ គ.ក្.ន.ក្ 
របតិបតត ិក្រផ្ផ្នក្ឯក្ជនជាស្តសត ី 
និងអនក្សម ័រគចិតតយដើមបីផ្ចក្រំផ្លក្បទ្ពិយត
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ធន៍របស់ពួក្យគនិងអន រញ តឲ្យពួក្យគដឹង 
និងជាផ្ផ្នក្ម្នជហំាន    
យផ្េងៗោន យៅក្ន ុងផ្ែេរចវា ក់្តម្មៃយសវាក្មមរប
ស់ការងារទឹ្ក្តែ តនិងអនម័េ។ 

• រគប់សក្មមភាពពរងឹងសមតថភាពទាងំអស់ 
គួរផ្តរតូេបានវាេតម្មៃជាផ្ផ្នក្មួេម្នរក្ប
ែ័ណ្ឌ រតួតពិនិតយរបសអ់ងគការយលាក្ខាងលិច
ជួបខាងយក្ើត 
និងរមួបញ្ច លូទាងំស៉ូចនក្រផ្បបបរោិណ្និ

ងគ ណ្ភាពសរោប់ការេភិាគយលើចំយណ្ោះដឹង 
ជំនញ 
ឥរយិាបថនិងទ្រមង់យផ្េងយទ្ៀតម្នការវាេត
ម្មៃផ្លប៉ាោះពាលម់្នការផាៃ សប់ត រូ។ លទ្ធផ្លគួរ
ផ្តរតូេបានរបារសេ័ទាក់្ទ្ង និងផ្ាលយ់ៅឲ្យ   
គ.ក្.ន.ក្  េញិជាមួេសក្មមភាពតាមោន។ 

 

 

ឯកសារមោង 
ធនោរអភិេឌឍន៍អាស ី 
និងរក្សួងការបរយទ្សនិងពាណិ្ជជក្មម 
អ៉ូ ស្តតត លី។ (២០១៣) ឧបក្រណ៍្របស់ធនោរអភិេឌឍន៍អាស ី
សត ីពីសមភាពយេនឌ័រ ។https://www.adb.org/documents
/tool-kit-gender-equality-results-and-indicators 

រក្មុរបឹក្ាសរោបក់ារអភិេឌឍន៍អនត រជាតិអ៉ូ ស្តតត លី (២០១៧) 
។ យោលការណ៍្ និងយោលការណ៍្ផ្ណ្នំសរោប់ការរតេរជាេ 
និងវាេតម្មៃរក្មសីលធម៌ក្ន ុងការអភិេឌឍន៍។https://acfid.
asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/ACFID
_RDI%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20e
thical%20research12-07-2017.pdf 

ក្មម េធីិអភិេឌឍន៍អងគការសហរបជាជាតិ (ឆ្ន ំ ២០១៩) 
សនទសេន៍េសិមភាពយេនឌ័រ 
(២០១៩)៖http://hdr.undp.org/en/content/gender-
inequality-index-gii 

Michie, S. , van Stralen, M. & West, R. (២០១១) 
ដំយណ្ើរម្នការផាៃ ស់បត រូឥរយិាបថ៖ 
 េធីិតស្តសត ថមីមួេសរោប់ការក្ំណ្ត់លក្េណ្ៈ 
និងការយរៀបចអំនតរាគមន៍ក្ន ុងផាៃ ស់បត រូឥរយិាបថ។  េទិ្ោត
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៦:៤២http://www.implementationscience.com/content
/6/1/42 

បរា របស់អងគការសហរបជាជាតិ 
៧. ការផ្តល់អំណាចដល់ស្តសត ី។https://www.unfpa.org/resour
ces/issue-7-women-empowerment ។ 

ទ្ឹក្សរោប់ស្តសត ី (២០១៩) ។ ភាពជាអនក្ដកឹ្នំនិងសយមៃង៖ 
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។https://www.waterforwomenfund.org/en/resources/e
n/resourcesGeneral/news/1903ISF-UTS_2019-
LeadershipandVoiceArticle3_GenderinWASH_Waterfor
Women.pdf 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=km&u=https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-results-and-indicators
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