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ពាក្យកាត់ និងអក្សរកាត់
ពាក្យកាត់

1

ភាសាអង់គ្លេស

AI

Agro-Industry

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

BUR

Biennial Update Report

CamCode

Cambodian Code of Conduct

CCCA

Cambodian Climate Change Alliance

CCCSP

Cambodia’s Climate Change Strategic Plan

CDC

Council for Development of Cambodia

CEDAW

The Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women

CMDGs

Cambodia Millennium Development Goals

COP

Conference of Parties

COrAA

Cambodian Organic Agriculture Association

CSDGs

Cambodian Sustainable Development Goals

CSO

Civil Society Organisation

CTIS

Cambodia Trade Integration Strategy

CTISU

Cambodia Trade Integration Strategy Update

CWBF

Cambodia Women Business Federation

CWEA

Cambodia Women Entrepreneurs Association

DTIS

Diagnostic Trade Integration Strategy

EEWiGI

Economic Empowerment of Women in Green Industry

EIF

Enhanced Integrated Framework

FAO

Food and Agriculture Organisation

FGDs

Focus Group Discussions

FiA

Fisheries administration

FOVOP

Fisheries One Village One Product

GCCAP

Gender and Climate Change Action Plan

GCWG

Gender and Children Working Group

GDP

Gross Domestic Product

GGWG

Green Growth Working Group

GII

Gender Inequality Index

GMAGs

Gender Mainstreaming Action Groups

GMAP

Gender Mainstreaming Action Plan

GTF

Garment, Textile and Footwear

HDI

Human Development Index

HR

Human Resources

HT

Hospitality and Tourism

ICT

Information and communications technology

IDP

Industrial Development Policy

ILO

International Labour Organisation

INDC

Intended Nationally Determined Contribution

KIIIs

Key Informant Individual Interviews

M&E

Monitoring and Evaluation

MAFF

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

MISTI

Ministry of Industry, Science, Technology and
Innovation1 (renamed from Ministry of Industry and
Handicraft in March 2020)

កសិ-ឧស្សាហកម្ម

ភាសាខ្មែរ

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍

របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដង
ក្រមប្រតិបត្តិរបស់កម្ពុជា

សម្ព័ន្ធប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រងន
់ ៃការរើសអើងប្រឆាំងស
 ្ដ្រីភេទ
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា
សន្និសីទភាគី

សមាគមកសិកម្មសិរីរាង្គកម្ពុជា

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពកម្ពុជា
អង្គការសង្គមស៊ីវិល

យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា

យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាព
សហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មស
 ្ត្រីកម្ពុជា
សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា

យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម

កម្មវិធីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង
ក្របខ័ណ្ឌជម្រុញសមាហរណកម្ម

អង្គការស្បៀង និងកសិកម្ម នៃសហប្រជាជាតិ
ការសម្ភាសជាក្រុម/ការពិភាក្សាជាក្រុម
រដ្ឋបាលជលផល

ភូមិមួយ ផលិតផលនេសាទមួយ

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ
ក្រុមការងារយេនឌ័រ និងកុមារ
ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក

ក្រុមការងារកំណើនបៃតង

សន្ទស្សន៍សមភាពយេនឌ័រ

ក្រុមសកម្មភាពបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ

ផែនការសកម្មភាពបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ

កាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និងស្បែកជើង
សន្ទស្សន៍ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស
ធនធានមនុស្ស

បដិសណ្ឋារកិច្ច និងទ
 េសចរណ៍

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសាគមនាគមន៍

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

ការរួមចំណែករបស់ជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ការសម្ភាសជាមួយប
 ុគ្គលដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងន
 េសាទ

ក្រសួងឧ
 ស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន1៍

(ប្ដូរឈ្មោះពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f2bd6cbf-5341-44bd-8480-0969a6e7eea0
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ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

MLVT

Ministry of Labour and Vocational Training

MoC

Ministry of Commerce

MoE

Ministry of Environment

MoI

Ministry of Interior

MoP

Ministry of Planning

MoSAVYR

Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth
Rehabilitation

MoWA

Ministry of Women’s Affairs

MRD

Ministry of Rural Development

MSMEs

Micro, Small and Medium Enterprises

NC

National Coordinator

NCGG

National Council on Green growth

NCSD

National Council for Sustainable Development

NEP

National Employment Policy

NESAP

National Environmental Strategy and Action Plan

NGO

Non-Governmental Organisation

NPRD

National Programme to Rehabilitate and Develop

NSDP

National Strategic Development Plan

OECD

Organisation for Economic Co-operation and
Development

PCP

Programme for Country Partnership

PPP

Public-Private Partnerships

PV

Photovoltaic

RGC

Royal Government of Cambodia

RIA

Rapid Impact Assessment

RS

Rectangular Strategy

SDG

Sustainable Development Goal

SEDP

Socio-Economic Development Plan

SHE

Support Her Enterprise

SMART

Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely

SMEs

Small and Medium-sized Enterprises

SPF

Strategic Planning Framework

TVET

Technical Vocational Education and Training

TWG-G

Technical Working Group on Gender

TWGAW

Technical Working Group on Agriculture

UN

United Nations

UN FAO
CCRF

United Nations Food and Agriculture Organisation’s
Code of Conduct for Responsible Fisheries

ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាបវ់ ិស័យនេសាទប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរ បស់អង្គការ

UNDP

United Nations Development Programme

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization

UNSD

United Nations Statistics Division

VNR

Voluntary National Review

WDCs

Women Development Centres

WEE

Women’s Economic Empowerment

WTO

World Trade Organisation

YEAC

Young Entrepreneurs Association of Cambodia

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ក្រសួងផែនការ

ក្រសួងស
 ង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិ សម្បទា
ក្រសួងកិច្ចការនារី

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សហគ្រាសខ
 ្នាតមីក្រូ ខ្នាតតូច និងខ្នាតម
 ធ្យម
អ្នកសម្របសម្រួល

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បៃតង

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរ និងការងារ

យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីបរិស្ថាន
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

កម្មវិធីជាតិដើម្បស
ី ្ដារនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ
កម្មវិធីភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេស
ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន

ផ្ទាំងស្រូបយកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃលផ
ើ លប៉ះពាល់ប
 ែបរហ័ស
យុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណ

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច
គាំទ្រដល់សហគ្រាសរបស់នាង

ជាក់លាក់ អាចវាស់វែងបា
 ន អាចសម្រេចទៅ
 បាន មានភាពពាក់ព័ន្ធ
និងទាន់ពេលវេលា

សហគ្រាសខ
 ្នាតតូច និងមធ្យម
ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

ការអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសយ
 េនឌ័រ

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសកសិកម្ម
អង្គការសហប្រជាជាតិ

ស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ

អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បអ
ី ភិវឌ្ឍន៍ឧ
 ស្សាហកម្ម
ផ្នែកស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ការពិនិត្យឡើងវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅថ្នាក់ជាតិ
មជ្ឈមណ្ឌលអ
 ភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី

ការបង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា
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សទ្ទានុក្រម
សេដ្ឋកិច្ចចក្រា  (Circular economy)៖ គឺជាជម្រើសបន្ថែមលើគ
 ំរូសេដ្ឋកិចតា
្ច មខ្សែត្រង់បែបប្រពៃណី ដែលមានការរក្សាទុកធនធានសម្រាប់ប្រើប្រាស់

ឱ្យបានយូរបំផុតតា
 មដែលអាចធ្វើទៅបាន មានការទាញយកគុណតម្លៃ ជាអតិបរមាពីធនធានទាំងនោះ ហើយកាកសំណល់ត្រូវបានយកចេញពីច
 ំណុច
ចុងក្រោយន
 ៃច្រវាក់ផ្គត់ផ្គងម
់ កកាន់ច
 ំណុចចាប់ផ្ដើមនៃច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់វិញ ដើម្បីផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់វ ត្ថុធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់រួចទាំងនេះ។2

ឧស្សាហកម្មប
 ែបធម្មតា (Conventional industry)៖ ឧស្សាហកម្មដែលជំរុញផ
 លិតកម្មឧស្សាហកម្មដោយមិនគិតពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬដែលបង្ក

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើសុខភាពរបស់មនុស្ស។ ឧស្សាហកម្មបែបធម្មតានាំឱ្យមាននិន្នាការនៃការផលិត និងការប្រើប្រាស់ដែលពុំមានចីរភាព ដូចជា

និន្នាការដែលព
 ស
ុំ ន្សំសំចៃធនធាន និងថាមពល មានការបញ្ចេញកាបូនខ្ពស់ និងផ
 លិតស
 ំណល់ក
 ្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន បង្កការបំពុល និងពុំមានសុវត្ថិភាព។

ក្នុងសកម្មភាពឧស្សាហកម្មបែបធម្មតា ពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយកា
 របញ្ចេញ ឧស្ម័នផ
 ្ទះក
 ញ្ចក់ឡើយ ហើយជាទូទៅពឹងអាស្រ័យល
 ើ
ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល។ ពាក្យដែលគេនិយមហៅផ្សេងទៀតគឺ "ឧស្សាហកម្មប
 ែបប្រពៃណី (traditional industry)" "ឧស្សាហកម្មមិនបៃតង (non-green)" និង/ឬ
"ឧស្សាហកម្មបែបធម្មតា (conventional industry)"។

ការគិតគូរពីយន
េ ឌ័រ (Engendering) ៖ សំដៅលើការបញ្ចល
ូ បញ្ហា  និងកង្វលនា
់ នាដែលពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ យេនឌ័រទៅក្នង
ុ ខ្លម
ឹ សាររបស់គោលនយោបាយ3។

ការគិតគូរយេនឌ័រដែលត្រូវបានយកមកប្រើសម្រាប់វាយតម្លៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាពនៃខ្លឹមសារគោលនយោបាយ   រួមមានការកំណត់មើលថាតើគោល

នយោបាយមួយមានគោលដៅធ្វើឱ្យមានសមភាពយេនឌ័រកម្រិតណា, មានទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទទៀងទាត់, មានការពិចារណាអំពីភាពខុសគ្នាផ្នែក
យេនឌ័រដើម្បីបង្កើនសមភាព,មានការតទល់ជាមួយផ្នត់គំនិតលម្អៀងផ្នែកយេនឌ័រ និងការបញ្ជ្រាបយេនឌ័របានច្រើនជាងមុន4។

គោលនយោបាយដែលផ
 ្ដល់ការគាំទដ
្រ ល់ស្ត្រី (Feminist policy) ៖ ផ្តល់អាទិភាពលើសមភាពយេនឌ័រ និងធានាសិទ្ធិរបស់សន
្រ្តី ិងក្រុមងាយរងគ្រោះ

បែងចែកធនធានដែលចាំបាច់សម្រាប់ឈានទៅសម្រេចនូវចក្ខុវិស័យខាងលើ និងព្យាយាមបំបែកប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងអំណាចដោយបុរសលើសលុប តាមរយៈ
ការយកចិតទ
្ត ុកដា
 ក់ច
 ំពោះសំឡេងតស៊ូមតិរបស់សកម្មជន ក្រុម និងចលនារបស់ស្រ្តី។5

សមភាពយេនឌ័រ (Gender equality)៖ សំដៅលើ "សិទ្ធិ ទំនួលខុសត្រវូ និងឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ស្ត្រី និងប
 ុរស និងក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស។

សមភាពពុំមានន័យថា បុរស និងស្ត្រីត្រូវត
 ែដូចគ្នានោះឡើយ ប៉ុន្តែសិទ្ធិ ទំនួលខុសត្រូវ និងឱកាសសម្រាបស
់ ្ត្រី និងបុរស មិនមែនអាស្រ័យថាតើពួកគេ
កើតមកភេទប្រុស ឬភេទស្រីនោះឡើយ។ សមភាពយេនឌ័រ មានន័យថា មានការពិចារណាលផ
ើ លប្រយោជន៍ តម្រូវការ និងអាទិភាពរបស់ស្ត្រីផង និង

បុរសផង ដោយទទួលស្គាល់ពីលក្ខណៈចម្រុះរបស់ក្រុមប
 ុរស និងស្ត្រីផ្សេងៗគ្នា។ សមភាពយេនឌ័រមិនមែនជាបញ្ហរា បស់ស្ត្រីនោះឡើយ ប៉ុនគ
្តែ ួរជា
 បញ្ហា

ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងប
 ុរសផង និងស
 ្ត្រីផង និងគ
 ួរមានការចូលរួមឱ
 ្យបានពេញលេញពីពួកគេ។ សមភាពរវាងស្ត្រី និងប
 ុរស ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហស
ា ិទ្ធិ
មនុស្ស និងបុរេលក្ខខណ្ឌ ក៏ដូចជា សូចនាករនៃការអភិវឌ្ឍដោ
 យចីរភាពដែលផ្ដោតទៅលើមនុស្ស"។6

ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ (Gender mainstreaming)៖ គឺជា "ដំណើរការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ដ
 ែលក
 ើតមានលើស្ត្រី និងបុរស ដោយសារសកម្មភាព

ដែលបានគ្រោងទុកនា
 នា ដូចជា ច្បាប់ គោលនយោបាយ ឬកម្មវិធីនៅគ្រប់ផ្នែក និងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់។ វាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាបធ
់ ្វើយ៉ាងណា

ឱ្យការព្រួយបារម្ភ ព្រមទាំងប
 ទពិសោធន៍របស់ស្ត្រី និងបុរសក្លាយជាផ្នែកម
 ួយដ៏សំខាន់ន
 ៃការតាក់តែងការអនុវត្ត ការតាមដាន និងការវាយតម្លៃគោលនយោ-
បាយ និងកម្មវិធី នៅគ្របក
់ ម្រិតនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងស
 ង្គមទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យស្ត្រី និងបុរស អាចទទួលបានផលស្មើគ្នា  និងពុំមានវិសមភាពកើតមាន
ឡើង។ គោលដៅចុងក្រោយនៃការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ គឺដើម្បីសម្រេចន
 ូវសមភាពយេនឌ័រ"។7

សេដ្ឋកិច្ចបៃតង (Green economy)៖ សេដ្ឋកិច្ច "ដែលបញ្ចប់ភាពក្រីកធ
្រ ្ងន់ធ្ងរលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្ស និងស
 មធម៌នៅក្នុងសង្គម ហើយ

ក្នុងពេលជាមួយគ្នា  កាត់ប
 ន្ថយកា
 រពឹងអាស្រ័យលើការបញ្ចេញកាបូន និងកា
 ររេចរឹលនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងលើកកម្ពស់កំណើនប
 រិយាបន្នប
 ្រកបដោយ
ចីរភាព"។ និយមន័យនេះឆ្លើយតបចំពោះនិយមន័យន
 កា
ៃ រអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព និងទ
 ិដ្ឋភាពទាំងបីរបស់វា គឺសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន។8

មុខរបរ និងការងារបៃតង (Green employment)៖ មុខរបរ និងការងារបៃតង គឺជាទីផ្សារការងារដែលរា
 ល់ម
 ុខរបរ និងការងារទាំងអស់សុទ្ធតែជាម
 ុខរបរ

និងការងារដែលសមរម្យ ដែលក
 ្នុងនោះ មុខរបរ និងការងារទាំងឡាយ រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយកា
 រប្រើប្រាស់ថាមពល និងវត្ថុធាតុដើម កាត់បន្ថយ
បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ កាត់បន្ថយបា
 នជាអតិបរមានូវកា
 កសំណល់ និងការបំពុលបរិស្ថាន ការពារ និងស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឡើងវិញ និងជ
 ួយឱ
 ្យក្រុមហ៊ុន
និងស
 ហគមន៍អា
 ចសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។9
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7

ឧស្សាហកម្មបៃតង (Green industry)៖ ឧស្សាហកម្មដែលជំរុញឱ្យមា
 នផលិតកម្មឧ
 ស្សាហកម្មដែលពុំបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឬផលប៉ះពាល់

អវិជ្ជមានមកលើសុខភាពរបស់មនុស្ស។ ឧស្សាហកម្មបៃតងជំរុញឱ្យមាននិន្ននាការផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាព ពោលគឺនិន្នាការដែល
មានការសនស្ ស
ំ ច
ំ ធ
ៃ នធាន និងថាមពល មានការបញ្ចញ
េ កាបូនទាប និងបញ្ចញ
េ កាកសំណល់តច
ិ តួច មិនបំពល
ុ បរិសន
ា្ថ និងមានសុវត្ថភា
ិ ព។ ឧសសា
្ ហកម្ម

បៃតងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧ
 ស្សាហភាវូបនីយកម្មដោយចីរភាពផងដែរ ដែលនេះគឺជាគោ
 លដៅមួយនៅ
 ក្នុងរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ដោយចីរភាព (SDG) ទី ៩។

គោលនយោបាយស្ដីពីឧស្សាហកម្មបៃតង (Green industrial policy)៖ គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មដ
 ែលមានគោលបំណងជំរុញ និងសម្របសម្រួល

ឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររ ចនាសម្ព័ន្ធ ដែលចាំបាច់ ឬដែលត្រូវត
 ែមានដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះលក្ខខណ្ឌ ឬស្ថានភាពបរិស្ថាន និងដើម្បអ
ី ភិវឌ្ឍន៍ស
 េដ្ឋកិចច
្ច ក្រ
បៃតង។10

ភាពប្រសព្វគ្នារវាងកត្តាចាប់ពីពីរឡើងទៅ (Intersectionality)៖ គឺជា ព្រីស ( prism )ដែលគេមើលឃើញពីទំរង់ផ្សេងៗនៃវិសមមភាព ដែលជា
 ញឹក

ញាប់ដំណើរការជាមួយគ្នា និងបង្កើនស
 ភាពធ្ងនធ
់ ្ងរឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក11។ កត្តាទាំងនោះរួមមាន កត្តាសង្គមដូចជា  អាយុ សមត្ថភាព ជនជាតិដើមភាគតិច
ជនជាតិភាគតិច ក្រុមភាសា សាសនា ការអប់រំ។ល។ ដែលធ
 ្វើឱ្យគេមិនអាចបញ្ចេញសំឡេង និងត
 ំណាងឱ្យខ្លួនឯ
 ងបាន ក្នុងបរិបទនានា។12

ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី (Women’s empowerment)៖ សំដៅលើដំណើរការ ដែលក
 ្នុងនោះស្ត្រីដែលម
 ិនត្រូវបា
 នគេផ្ដលឱ
់ ្យនូវល
 ទ្ធភាពធ្វើការ

សម្រេចច
 ិត្តជាយុទ្ធសាស្រក
្ត ្នុងជីវិតរ បស់ខ្លួន

បានទទួលសមត្ថភាពអាចធ្វើការសម្រេចច
 ិតប
្ត ែបនេះបាន។

សមត្ថភាពធ្វើការសម្រេចចិត្ត

មានទិដ្ឋភាព

ពាក់ព័នជា
្ធ មួយគ្នទៅ
ា វិញទៅមកចំនួនបី៖ ធនធាន (ត្រូវបា
 នកំណត់ន
 ិយមន័យយ
 ៉ាងទូលំទូលាយថា មិនត្រឹមតែបញ្ចូលស
 ិទទ
្ធិ ទួលបា
 នប៉ុណ្ណោះទ
 េ  ថែម
ទាំងកា
 រទាមទារធនធានទាំងនេះនា
 ពេលអនាគតពោលគឺទាំងធនធានសម្ភារៈផង និងធនធានមនុស្ស និងសង្គមផង), ភាពជាតំណាង (រួមមា
 នដំណើរការ

ធ្វើការសម្រេចចិត្ត ក៏ដូចជា ភាពជាតំណាងដែលស្ដែងច
 េញក
 ្នុងទម្រង់ដែលគ
 េមិនសូវជាអាចវាស់វែងដឹងបា
 ន ដូចជា ក្នុងការចរចាជាដើម) និងលទ្ធផល
សម្រេច (សំដៅលើលទ្ធផល ពាក់ព័ន្ធនឹងស
 ុខុមាលភាព)។13

ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី (Women’s economic empowerment)៖ ស្ត្រីទទួលបានការបង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នៅពេល

ដែលនាងមានសមត្ថភាពទទួលបានជោគជ័យផ
 ង

និងមា
 នឱកាសសេដ្ឋកិចកា
្ច ន់តែប្រសើរជាងមុនផង

និងទទួលបា
 នអំណាចធ្វើការសម្រេចចិតផ
្ត ្នែក

សេដ្ឋកិច្ច និងអ
 នុវត្តតាមការសម្រេចច
 ិត្តរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ និងមា
 នសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើន ស្តត
្រី ្រូវការជំនាញ និងធនធាន ដើម្បី
អាចប្រកួតប្រជែងនៅ
 ក្នុងទីផ្សារ ក៏ដូចជា អាចប្រើប្រាស់សេវាន
 ស
ៃ ្ថាប័នស
 េដ្ឋកិច្ចនានាប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងស្មើភាពគ្នា។ ដើម្បីមានអំណាច និង
មានភាពជាតំណាងដែលជួយឱ
 ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានា
តាមការសម្រេចចិត្តនិងអា
 ចគ្រប់គ្រងធ
 នធាន និងប
 ្រាក់ចំណេញនានាបាន។14

ស្ត្រីត្រូវការសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត

ក៏ដូចជា

10

Ibid.

11
12

Crenshaw K. (1989) Available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters
GWNET (2019). Women for Sustainable Energy: Strategies to Foster Women’s Talent for Transformational Change, p.91.

13

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurements of Women’s Empowerment, Development and Change Vol. 30.

14

UNIDO (2014). Guide on Gender Mainstreaming Energy and Climate Change Projects, Vienna, UNIDO/UN Women, p.52.
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សាវតារ និងសនិទានភាព

របាយការណ៍នះេ ត្រវូ បានរៀបចំឡង
ើ ជាផ្នក
ែ មួយនក
ៃ ម្មវធ
ិ ស
ី កល ដល
ែ មានឈ្មះោ ថា "កម្មវធ
ិ ប
ី ង្កន
ើ ភាពអង់អាចផក
ែ្ន សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ដ
្ច ល់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ ឧស្សាហកម្ម

បត
ៃ ង" (EEWiGI)។ កម្មវធ
ិ ី EEWiGI នះេ មានគោលបំណងផ្ដលយោ
់
បល់ដល់អក
្ន តាក់តង
ែ គោលនយោបាយ និងអក
្ន អនុវត្តផល
ា្ទ អ
់ ព
ំ កា
ី ររៀបចំ និងអនុវត្តកប
្រ 

ខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដើម្បីបញ្ចូលយ
 េនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីឧស្សាហកម្មបៃតង។ របាយការណ៍នេះមានគោលដៅនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនិង
បង្កន
ើ ភាពអង់អាចដើមប្ ឱ
ី យ្ ស្តកា
ី្រ ន់តច
ែ ន
ើ្រ អាចបំពញ
េ តនា
ួ ទីជាអ្នកដឹកនាំកង
ុ្ន ឧស្សាហកម្មបត
ៃ ង ក្នង
ុ នាមជាសហគ្រន
ិ ឬជាអ្នកជំនាញខាងឧសសា
្ ហកម្ម។15

នៅក្នុងគោលបំណងខាងលើនេះហើយទើបអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បអ
ី ភិវឌ្ឍន៍ឧ
 ស្សាហកម្ម (UNIDO) និងការិយាល័យភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិលើ

កកម្ពស់សមភាពយែនឌ័រនិងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី (UN Women) បានសហការគ្នាធ្វើការវាយតម្លល
ៃ ភា
ើ ពចាំបាច់ឱ
 ្យមានវិធានការគោលនយោបាយ
ឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រនៅក្នុងប្រទេសគ
 ំរូចំនួនបួនគឺ កម្ពុជា ប៉េរូ សេណេហ្កាល់ និងអាហ្វ្រ៊ិកខាងត្បូង។ ផ្តើមចេញពីគម្រោងផ
 ្ដល់

ជំនយ
ួ សម្រប
ា រ
់ ៀបចំការវាយតម្លន
ៃ ះេ ដល
ែ អនុវត្តកង
ុ្ន ឆ្នំា ២០១៧16 គម្រង
ោ ពញ
េ លេញមួយត្រវូ បានបស
្រ ត
ូ ឡើងដើមប្ ផ
ី ល
្ដ យោ
់
បល់ដល់កស
្រ ង
ួ ឧសសា
្ ហកម្ម
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងន
 វានុវត្តន៍ និងក្រសួងកិច្ចការនារី ក៏ដូចជា សមាគមវិស័យឯកជន និងស
 ហគ្រាស អំពីការរៀបចំ និងការអនុវត្តគោ
 ល

នយោបាយឧស្សាហកម្មប
 ៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ។ របាយការណ៍កម្រិតប្រទេសដ
 ែលរៀបចំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះ គឺជាស
 មាសភាគមួយ
នៃលទ្ធផលរំពឹង ១.១. នៃកម្មវិធីEEWiGI ដំណាក់កាលទី I (រូបភាព ១.១)។

រូបភាព ១.១៖ លទ្ធផលរំពឹងទុក ១.១. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលចុងក្រោយ និងផលជះនៃកម្មវិធី EEWiGI

ផលជះ

ប្រទស
េ នានាផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ ជំរញ
ុ ឱយ្ មានការលើកទឹកចិតឱ
្ត យ្ ស្តក
ី្រ យ
ា្ល ជាអ្នកដឹកនាំ និងចូលរួមធ្វជា
ើ សហគ្រន
ិ និងអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្ម
ព្រមទាំងលើកកម្ពសស
់ មភាពយន
េ ឌ័រ និងការធ្វឧ
ើ ស្សាហភាវូបនីយកម្មបត
ៃ ង ស្របតាម SDGs។

សម�ព
��នឌ័រ

ឧស��ហកម� ន�នុវត�ន៍
និង����រច�សម�័ន�

លទ្ធផលចុងកយ
្រោ ជារួម

មានការកំណត់ដង
ឹ ពីតម្រវូ ការ និងកង្វះខាតក្នង
ុ ការលើកកម្ពសភា
់ ពជាអ្នកដឹកនាំ និងការចូលរួមរបស់សជា
ី្រ្ត សហគ្រន
ិ និង/ឬអ្នកជំនាញខាងឧសសា
្ ហកម្ម
តាមរយៈការពង្រង
ឹ ការធ្វស
ើ មាហរណកម្មរវាងគោលនយោបាយយេនឌ័រ និងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបត
ៃ ង។

លទ្ធផលចុងកយ
្រោ ទី ១

ប្រទស
េ នានាអាចរៀបចំគោលនយោបាយឧសសា
្ ហកម្មបត
ៃ ងឆ្លយ
ើ តបចំពោះយេនឌ័រថ្មី ឬកែលម្អគោលនយោបាយដែលមានស្រប
ា ់
និងអនុវត្តគោនយោបាយទាងនេះ

លទ្ធផលចុងកយ
្រោ ទី ១.១

ការវិភាគស្ថន
ា ភាព ការវាយតម្លៃ និងការវិភាគគោលនយោបាយត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ន
់ វូ ភស្តតា
ុ ងសម្រប
ា កា
់ ររៀបចំគោលនយោបាយ ដូចជា
ការសិកសា
្ អំពឧ
ី បសគ្គដល
ែ ធ្វឱ
ើ យ្ រាំងស្ទះដល់ការអភិវឌឍ្ សហគ្រន
ិ ភាព ការវិភាគឧបសគ្គផវូ្ល ការ និងក្រផ
ៅ វូ្ល ការក្នង
ុ ស្ថប
ា ន
័ ដែលធ្វឱ
ើ យ្ រាំងស្ទះ
ដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រន
ិ ភាពរបស់ស។
ី្រ្ត
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គោលដៅរបស់គម្រោង និងលទ្ធផលរំពឹងទុក

គម្រោងនេះមានគោលដៅផ្ដួចផ្ដើមជ
 ំរុញឱ
 ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតនូវការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិន

និងជាអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្ម ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ក៏ដូចជា ឧស្សាហភាវូបនីយកម្មប
 ៃតង ស្របតា
 មគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព
ក្នុងប្រទេសចំនួន៤ ដែលចូលរួមនៅ
 ក្នុងការអនុវត្តកម្មវ ិធីនេះ មាន ប្រទេសកម្ពុជា ប៉េរូ សេណេហ្កាល់ និងអាហ្វ្រ៊ិកខាងត្បូង។ នៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេច

គោលបំណងខាងលើនេះ គម្រោងសម្រាបប
់ ្រទេសក
 ម្ពុជាបា
 នធ្វកា
ើ រពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បី កំណត់ពត
ី ម្រូវការ ចំណុចខ្វះខាត និងឧ
 បសគ្គ

ដល់ការចូលរួមក
 ្នុងក
 ម្រិតខ
 ្ពសរ់ បស់ស
 ក
្ត្រី ្នុងនា
 មជាអ្នកដឹកនាំ ជាសហគ្រិន និងជាអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្ម។ គម្រោងនេះក៏កំណត់ផ
 ងដែរនូវឧបសគ្គ
នានាដែលអាចមានដល់កា
 ររៀបចំគោលនយោបាយឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

របាយការណ៍នេះមានគោលដៅផ្ដល់ឱ្យអ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ នូវម
 ូលដ្ឋានភស្តុតាងដែលជួយពួកគេក
 ្នុងការ៖

1>

រៀបចំ និងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មគោ
 លនយោបាយយេនឌ័រ និងគោ
 លនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងឱ្យ

2>

រៀបចំគោ
 លនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងថ្មីដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ ឬកែសម្រួលគោ
 លនយោ-បាយដែលមានស្រាប់ និងអនុវត្តគោល

3>

បានកាន់តែប្រសើរ

នយោបាយទាំងនោះ

សម្រួលក
 ិចខ
្ច ិតខំដ
 ើម្បីចាត់អាទិភាពតាមផ្នែកសម្រាប់រៀបចំផ
 ែនការការងារ។

ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលបំណងទាំងនេះ គម្រោងនេះបានធ្វើការវិភាគស្ថានភាពយេនឌ័រនិងឧស្សាហកម្មបៃតង និងការវិភាគការវាយតម្លប
ៃ ច្ចេក

ទេសន
 ិងកា
 រវិភាគគោលនយោបាយ សម្រាបកា
់ រធស
្វើ េចក្តីសម្រេចផ
 ្អែកលើភ
 ស្តុតាង ដែលក្នុងនោះមាន៖

1>

ការវាយតម្លៃលើឱកាស ឧបសគ្គ និងវិធានការដែលអាចអនុវត្តទៅបាន ដើម្បីបង្កើនតំណាងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
និងសហគ្រិនភាពបៃតង។ ការវាយតម្លៃនេះរួមមាន៖
y
y

2>

ស្ត្រីអាចរួមចំណែកក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់  ដូចជា៖
y
y
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ការពិនិត្យឡើងវិញលើផែនការសកម្មភាពបញ្ច្រាបយេនឌ័រក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែលមានស្រាប់។

ការលើកឡើងនូវអនុសាសន៍ និងវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាអតុល្យភាពយេនឌ័រក្នុងអនុវិស័យឧស្សាហកម្មមួយច
 ំនួន ដែល
y

3>

ការស្រាវជ្រាវទូទៅលើឱកាស និងការរួមកម្លាំងគ្នរា វាងឧស្សាហកម្មបៃតងនិងកា
 របញ្ជ្រាបយេនឌ័រ និង

ការកំណត់ពត
ី ម្រូវការកម្មវិធអ
ី ភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី

ការកំណត់ពត
ី ម្រូវការការកសាងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល និងន
 ិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯ
 កជន និង

ការកំណត់ព
 ីយន្តការគណនេយ្យភាពយន្តការត្រួតពិនិត្យ និងយ
 ន្តការផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមប
 ញ្ជ្រាបយេនឌ័រតា
 មស្ថាប័ន។

ការសិក្សាលើឧបសគ្គដែលធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព ការវិភាគលើឧបសគ្គស្ថាប័ន ទាំងផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ ដែលធ្វើឱ្យរាំង
ស្ទះដល់ការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពរបស់ស
 ្ត្រី។ នេះរួមមានការវិភាគលើវិសមភាពនៅក្នុងស្ថាប័ន វប្បធម៌ និងសង្គម។

ដាក់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសគោលដៅមួយ

សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍មនុស្សរបស់កម្ពុជា (HDI) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ គឺ ០,៥៨១ ឬត្រូវនឹងចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៤៦ ក្នុងច
 ំណោមប្រទេសនិងដែនដីច
 ំនួន

១៨៩ ដែលជាចំណាត់ថ្នាកស
់ ្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍមនុស្សកម្រិតម
 ធ្យម។ ចន្លោះពីឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ HDI របស់កម្ពុជា
កើនឡើងពី ០,៣៨៤ ដល់ ០,៥៨១ ពោលជាការកើនឡើង ៥១,៤%។ ប្រទេសកម្ពុជាមានសន្ទស្សន៍វិសមភាពយេនឌ័រ (GII) ០,៤៧៤ ដែលធ
 ្វើឱ្យ

ប្រទេសន
 េះជា
 ប់ច
 ំណាត់ថ្នាក់ទី ១១៤ ក្នុងចំណោម ១៦២ ប្រទេសនៅក្នុងស
 ន្ទស្សន៍ឆ្នាំ ២០១៨។ នៅកម្ពុជា អាសនៈសភា ២០% ត្រូវបានកាន់កាប់
ដោយស17
្ត្រី , និងមា
 នស្ត្រីពេញវ័យ ១៥,១% បានបញ្ចប់ការសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់ក
 ម្រិតមធ្យមសិក្សា បើធៀបនឹងត
 ួលេខ ២៨,១% សម្រាប់បុរស។18

អត្រានៃការចូលរួមរ បស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងទីផ្សារការងារគឺ ៧៦,៣%19 បើធៀបនឹងត
 ួលេខ ៨៨,៩% សម្រាប់បុរស។20 ពិន្ទុគម្លាតយេនឌ័ររ បស់កម្ពុជាមា
 នបង្ហាញ
ជូននៅ
 ក្នុងតារាង ១.១។

តារាង ១.១៖ ពិន្ទុគម្លាតយេនឌ័ររបស់កម្ពុជា21
២០០៦

២០២០

ពិនគ
្ទុ ម្លាតយេនឌ័រជាសកល

0.629

0.694

ការចូលរួមនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ច

0.675

0.759

កម្រិតអប់រំដែលទទួលបាន

0.809

0.939

សុខភាព និងការរស់រាន

0.980

0.975

ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកនយោបាយ

0.053

0.103

17

https://www.theglobaleconomy.com/Cambodia/Women_in_parliament/

18
19

Human Development Report (2019). Human Development Report.
https://www.theglobaleconomy.com/Cambodia/Female_labor_force_participation/

20

https://www.theglobaleconomy.com/Cambodia/Male_labor_force_participation/

21

World Economic Forum (2019). The Global Gender Gap Report 2020.

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

11

វិសមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី គឺជាផ្នែកមួយដ
 ៏សំខាន់នៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងត្រូវបា
 នទទួល

ស្គាលក
់ ្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក៏ដូចជា នៅក្នុងគ
 ្របឯ
់ កសារគោលនយោបាយធំៗទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលត្រូវបា
 នអនុម័តចា
 ត់តាំងព
 ីឆ្នាំ ១៩៩៨ មក។ រដ្ឋ
ធម្មនុញរ្ញ បស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៩៣ ចែងថា ស្ត្រី និងបុរសមានភាពស្មើគ្នាផ្នែកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយនៅចំពោះមុខច្បាប់។ ការ
ប្ដេជ្ញាចិតន
្ត េះក
 ៏ត្រូវបា
 នពង្រឹងប
 ន្ថែមទៀត

តាមរយៈការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់ប
 ្រទេសក
 ម្ពុជាលើអនុសញ្ញាស្ដីពកា
ី រលុបបំបាត់រាល់ទ
 ម្រង់ទាំងអស់នៃការរើស

អើងប
 ្រឆាំងស
 ្ត្រីភេទ (CEDAW) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ និងកា
 រចុះហត្ថលេខាលើ"ផែនការសកម្មភាព(Platform for Action)" ដែលបានឯកភាពគ្ននៅ
ា ក្នុងស
 ន្និសីទ
ពិភពលោកស្ដីពីស្ត្រី លើកទី ៤ ដែលប្រារព្វធ្វើឡើងនៅ
 ក្នុងប៉េកាំង ឆ្នាំ ១៩៩៥។ ច្បាប់ស
 ំខាន់ៗចំនួនពីរ ដែលលើកឡើងពីស
 ិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងការការពារស្ត្រី

ត្រូវបានអនុម័តក
 ្នុងឆ្នាំ ២០០៥ និង ២០០៨៖ ពោលគឺច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងការការពារជនរងគ្រោះ និងច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាប
អំពើជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ
 ្លូវភេទ។

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី III (២០១៤-២០១៨) ទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា និងបានលើក

កម្ពសត
់ ួនាទីរ បស់ស្ត្រី និងយុវជនក្នុងសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការពង្រឹងកា
 រអនុវត្តក
 ម្មវិធប
ី ណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស ការបំពាក់បំប៉នស្ត្រី និងយុវជននូវជំនាញ
បច្ចេកទេស និងជំនាញសហគ្រិនភាព និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី និងយុវជន។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ មាន គោល
បំណងដាក់ចេញន
 ូវសំណើសកម្មភាព ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដែលល
 ើកឡើងនៅក្នុងយ
 ុទសា
្ធ ស្តច
្រ តុកោណដំណាក់កាលទី III។ នារីរតនៈ

IV គឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ (២០១៤-២០១៨) ស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស។
្ត្រី យុទ្ធសាស្ត្រនេះគ
 ឺជាផែនការគោល
នយោបាយដែលផ្ដលកា
់ រតម្រង់ទិសដ
 ល់ការងារលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភា
 ពអង់អាចរបស់ស
 នៅ
្ត្រី កម្ពុជា។

យន្តការជាតិដ
 ើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា ស្ថិតក
 ្រោមការដឹកនាំរ បស់ក
 ្រសួងកិច្ចការនារី។ ស្ថាប័ន

រដ្ឋាភិបាលដទៃទៀត ដូចជា ក្រុមប្រឹក្សាជា
 តិកម្ពុជាដើម្បស
ី ្ត្រី ដែលជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យ និងសមាសភាពជាតំណាងជាន់ខ្ពសម
់ កពីក្រសួង
ស្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធទាំងអស់រ បស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាលជាយន្តការផ្ដលកា
់ រគាំទ្រនិងជួយពង្រឹងប
 ន្ថែម។
 ក្រុមការងារបច្ចេកទេសយ
 េនឌ័រ (TWG-G) ដែលមានក្រសួង
កិច្ចការនារីជាប្រធាន គឺជាស
 ្ថាប័នស
 ម្របសម្រួលការរៀបចំគោ
 លនយោបាយ ច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្រ និងធា
 នាប្រសិទ្ធភាពនៃហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការ។
ការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រតាមវិស័យនីមួយៗធ្វើឡើងដោយក្រុមស
 កម្មភា
 ពបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ
សម្រាបវ់ ិស័យនីមួយៗ។

(GMAGs)

ដែលមានតួនាទីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយេនឌ័រ

តាមរយៈក្រុមការងារបច្ចេកទេសយេនឌ័រ ក្រសួងក
 ិច្ចការនារីមានភារកិច្ចរៀបចំសូចនាករជាតិ ដើម្បីសម្រេចគោ
 លដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា

(CMDGs)22 និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការជាតិ។ ក្រោមចំណុះក្រសួងកិច្ចការនារី មានគណៈកម្មាធិការជាច្រើនត្រូវបា
 នបង្កើតឡើងផ្ដោតលើបញ្ហា

ជាក់លាក់ ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងយ
 េនឌ័រ ហើយតាមរយៈនេះផ
 ្តល់មូលដ្ឋានដ
 ល់កា
 ររៀបចំយុទសា
្ធ ស្ត្រ និងផ
 ែនការថ្នាកជា
់ តិ។    គណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីការ
លើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម និងស
 ្ត្រី និងគណៈកម្មធិការជាតិស
 ម្រាបត
់ ម្លៃគ្រួសារខ្មែរ ទទួលខុសត្រូវល
 ើការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ជាតិ សីលធម៌សង្គម និង
សុភមង្គលក
 ្នុងគ
 ្រួសារ។ គណៈកម្មាធិការអភិក្រមផ្អែកតាមកម្មវិធីជាយន្តការឆ្លើយតបចំពោះក្របខ័ណ្ឌ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 នដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តកា
 ល
ពីឆ្នាំ ២០១០ ដើម្បីជំរុញក
 ំណែទម្រង់គោលនយោបាយតាមវិស័យ និងក
 ំណែទម្រងស
់ ្នូលស
 ំខាន់ៗ។ គណៈកម្មាធិការយេនឌ័រ និងប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ
ដែលត្រូវបា
 នបង្កើតឡើងក
 ្នុងឆ្នាំ

២០១១

ធ្វើការសម្របសម្រួលកា
 រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីយេនឌ័រ

និងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុដល់ស
 ្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធ

ស្រាវជ្រាវអំពផ
ី លប៉ះពាល់ដែលការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុមានលើស្ត្រី និងកុមារ និងអភិវឌ្ឍន៍ស
 មត្ថភាពក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារី ក៏ដូចជា ក្រសួងស
 ្ថាប័ន

ដទៃទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់កា
 រកាត់បន្ថយ និងកា
 របន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ក្រសួងកិច្ចការនារីគ្រប់គ្រងម
 ជ្ឍមណ្ឌលអ
 ភិវឌ្ឍន៍ស
 ្ត្រី
១៣ ដោយផ្ទាល់នៅថ្នាក់ខេត្ត ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដលកា
់ របណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ និងវ ិជ្ជាជីវៈដល់ស
 ្ត្រី។

ប្រទេសកម្ពុជា បានដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តន
 ូវដ
 ំណើរការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនការសម្រេចគោ
 លដៅអភិវឌ្ឍន៍ស
 ហស្សវត្សរ៍ផ្ដោតលើគោលដៅទី ៣ ដែលមាន

ការគាំទ្រពអ
ី ង្គការ UNDP។ ដំណើរការដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ មានគោលបំណងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌមួយដ
 ើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែក
សេដ្ឋកិចដ
្ច ល់ស្ត្រី។ គោលនយោបាយ និងក
 ្របខ័ណយ
្ឌ ុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ ២០១៦-២០២០ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោ
 យក្រុមការងារយេនឌ័រ
និងកុមារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ គោលនយោបាយនេះកើតចេញពីការពិគ្រោះយោបល់រ វាងក្រុមការងារយេនឌ័រ

និងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ និងមន្តនៅ
្រី ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេតរ្ត បស់ក្រសួងក
 សិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដូចជា
ក្រសួងផែនការ និងក្រសួងកិច្ចការនារី  និងដ
 ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជាអង្គការ FAO ជាដើម។

ដំណើរការវិមជ្ឈការដែលបានចាប់ផ្ដើមកា
 លពីឆ
 ្នាំ ២០០១ មានភាពពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសម្រាប់ការវិភាគលើគោលនយោបាយយេនឌ័ររបស់ប្រទេស

កម្ពុជា ព្រោះថាស្ថាប័ននៅ
 ថ្នាកក
់ ្រោមជាតិន
 ឹងប
 ំពេញត
 ួនាទីអភិបាលកិចកា
្ច ន់តែច្រើននៅ
 គ្រប់កម្រិតទា
 ំងអស់។ ការងារនេះបា
 ននាំមកនូវកា
 រធ្វើវិមជ្ឈការ
អំណាចធ្វើសេចក្ដីសម្រេច ការទទួលខុសត្រូវផ
 ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាលនិងអំណាចរៀបចំល
 ិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួន ថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ជាលទ្ធផល
អភិក្រមឆ្ពោះទៅអនុវត្តគោលនយោបាយសង្គម កិច្ចសន្ទនាសង្គម និងការចរចា ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ។

ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី
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របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

12

ផែនការនារីរតនៈទី IV មានបញ្ចូលការយកចិត្តទុកដាក់លកា
ើ របង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី (WEE) ជាមួយនឹងគោ
 លដៅសំខាន់ដ
 ើម្បី

លើកក
 ម្ពសស
់ ្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសការងារក្នុងប្រព័ន្ធ ដើម្បីឱ្យពួកគេទ
 ទួលបានប្រាក់ចំណូលមានជីវភាពរស់នៅ សេវាគាំពារសង្គមកាន់

តែច្រើនជាងមុន ក៏ដូចជា សិទ្ធិ និងឱកាសសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមស
 ្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងប
 ុរស។ យុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការស្ដីពីការបង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែក
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី (២០១៤-២០១៨) ទី ១ ត្រូវបានរៀបចំឡើងផ
 ្អែកតាមផែនការសកម្មភាពរបស់កម្ពុជា ស្ដីពក
ី ្របខ័ណ្ឌពន្លឿនការសម្រេចគោ
 លដៅ
អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ ២០១៣-២០១៥ ដោយបានផ្ដល់អាទិភាពដល់ការលើកកម្ពស់សហគ្រាសខ
 ្នាតម
 ីក្រូ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងស
 ហគ្រាសខ
 ្នាត
មធ្យមដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី។

ក្រសួងកិច្ចការនារីបានដើរតួជាកាតាលីករក្នុងការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។ លើសពីនេះ ក្រសួងបានបំពេញមុខងារយ៉ាងសំខាន់ជាស្ថាប័ន

ផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងដំបូន្មានបច្ចេកទេស។ អ្វីដែលកា
 ន់ត
 ែសំខាន់ទ
 ៀតនោះ ក្រសួងក
 ិចកា
្ច រនារីមានតនា
ួ ទីសំខាន់ក
 ្នុងកា
 រធានាឱ្យបានថា ក្រសួង

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងតួអង្គក
 ្នុងវិស័យសេដ្ឋកិចចា
្ច ប់យកអភិក្រមក
 ្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ជាក់លា
 ក់ និងច
 ំគោលដៅ សម្រាបដោ
់ ះស្រាយគម្លាតយេនឌ័រនៅក្នុង
សេវាសេដ្ឋកិច្ច ធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

គោលនយោបាយជាតិស
 ្ដីពីការងារ និងមុខរបរ ២០១៥-២០២៥ ផ្តល់ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កែលម្អជីវភាពរស់នៅនិងស
 េចក្ដថ
ី ្លៃថ្នូរបស់មនុស្ស លើក

កម្ពសភា
់ ពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គម បង្កើតឱ
 កាសការងារសមរម្យ បង្កើនផលិតភាពការងារនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍជ
 ំនាញ និងធនធានមនុស្ស។

បើតាមសន្ទស្សន៍គ
 ម្លាតយេនឌ័រក
 ម្រិតសកលឆ្នាំ ២០១៨ ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបា
 នពិន្ទុខ្ពសស
់ ម្រាប់អត្រន
ា ៃការចូលរួមក
 ្នុងក
 ម្លាំងពលកម្មរ បស់ស្ត្រី

ធៀបនឹងបុរស ពោលគឺនៅកម្រិត ០,៩៣។23 អត្រាចូលរួមរបស់កម្លាំងពលកម្មនៅ
 កម្ពុជាមា
 នកម្រិតខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងស្ដង់ដាសកលលោក ហើយចំនួន
អ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើមានកម្រិតទា
 ប ដោយអត្រារបស់ស្រ្តីគឺ ០,៨២% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។24  កម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីមាន២៥% ក្នុងចំណោមពលកម្មក
 ្នុង

វិសយ
័ ឧសសា
្ ហកម្ម   មានវត្តមានប្រមល
ូ ផ្តភា
ំុ គច្រន
ើ កង
ុ្ន វិសយ
័ សេវាកម្ម ដូចជា លក់រាយ (៤៩%) ហើយពួកគេមានចន
ំ ន
ួ ដ៏ចន
ើ្រ លស
ើ លុបមែនទន
ែ នៅក
ង
ុ្ន 
វិស័យកាត់ដេរ និងស្បែកជើង។25 ស្ត្រីនៅកម្ពុជាប
 ្រឈមនឹងការលំបាកច្រើន ក្នុងនោះមានសម្ពាធពីប
 ទដ្ឋានសង្គមបែបអភិរក្សនិយម ការកំណត់ពទ
ី ំនាក់
ទំនងយន
េ ឌ័រ និងការរប
ា៉ រ់ ងការទទួលខស
ុ ត្រវូ ចន
ើ្រ ហស
ួ ហត
េ ច
ុ ពោ
ំ ះការងារថទា
ែ ំ និងកាតព្វកច
ិ ធ
្ច ន
្ង ធ
់ រ្ង ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រដែលពុមា
ំ នប្រក
ា ឈ
់ ល
ួ្ន ។26 ការសវា្រ ជវា្រ 

បានឱ្យដឹងថា
 ស្ត្រីរ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវក
 ិច្ចការផ្ទះដោយពុមា
ំ នប្រាក់ឈ្នួលមានភាគរយ ៩១,៣% បើធៀបនឹង ៨,៧% សម្រាប់បុរស។ បើគិតជា
 ព
 េល
វេលាជាក់ស្ដែង អត្រានេះមានន័យថា ស្តច
្រី ំណាយពេលជាមធ្យម១៨៨ នាទី ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយឡែកប
 ុរសវិញ ចំណាយពេល ១៨ នាទីក្នុងម
 ួយថ
 ្ងៃ។27

សហគ្រិនជាស្ត្រីនៅកម្ពុជា

សហគ្រិនជាស្ត្រី គឺជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់ក
 ្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មឯកជន។ ពួកគេចូលរួមយ៉ាងសកម្មក
 ្នុងសហគ្រាសខ
 ្នាតត
 ូចនិងមធ្យម នៅតំបន់

ប្រជុំជន និងត
 ំបន់ជនបទ។ ស្តគ
្រី ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ៦៥% ក្នុងចំណោមអាជីវកម្មទា
 ំងអស់នៅ
 កម្ពុជា ដែលភាគច្រើនប្រមូលផ្ដនៅ
ុំ កម្រិតខ
 ្នាតមីក្រូក្នុងវិស័យ

ពាណិជក
្ជ ម្មលក់ដំុ លក់រាយ និងវិសយ
័ សវា
េ កម្ម។28 គិតជាមធយ្ ម អាជីវកម្មរបស់ពក
ួ គេមានទំហត
ំ ច
ូ និងមន
ិ សវូ ជាចណ
ំ
ញ
េ ច្រន
ើ ដូចអាជីវកម្មដល
ែ គ្របគ
់ ង
្រ 
ដោយបុរសឡើយ ហើយច
 ្រើនតែស្ថិតនៅ
 ក្នុងវ ិស័យមិនរៀបរយ ដោយមានអាជីវកម្មត្រឹមត
 ែ  ១,៧% តែប៉ុណ្ណោះ ដែលបា
 នចុះបញ្ជី បើធៀបនឹង ៦,៦%

ដែលជាតួលេខសម្រាប់អាជីវកម្មដ
 ែលគ្រប់គ្រងដោយបុរស។29 បើទោះបីជាព
 ួកគេបំពេញតួនាទីសំខាន់យ
 ៉ាងណាក៏ដោយ សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបា
 ន
ដោយសហគ្រិនជាស្ត្រី ភាគច្រើនពុមា
ំ នការទទួលស្គាលព
់ ីសង្គមនោះឡើយ។ សហគ្រិនជាស្ត្រីបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើន ប៉ុនឥ
្តែ ទ្ធព
ិ លជារួមមកលើសេដ្ឋកច
ិ ្ច
និងសង្គមនឹងនៅ
 តែបន្តមា
 នកម្រិតតិចតួច លុះត្រមា
ា នការអនុវត្តអ
 ន្តរាគមន៍ជា
 ជំហានៗ
អាជីវកម្មរ បស់ពួកគេមានការរីកច
 ម្រើន។

ដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គដែលព
 ួកគេបន្តជួបប្រទះ

ដើម្បីឱ្យ
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ឧស្សាហកម្មបៃតង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិដំបូងៗគេក
 ្នុងពិភពលោក31 ដែលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយបៃតង ដូចជា ផែនទី

បង្ហាញផ្លូវថ
 ្នាក់ជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង (២០១០) គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង (២០១៣-២០៣០) ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពក
ី ំណើន
បៃតង (២០១៣-២០៣០) និងផែនការយុទ្ធសាស្រឆ
្ត ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា (២០១៤-២០២៣) ដើម្បីបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នា

ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រកំណើនបៃតងក្នុងការសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន។ បច្ចុប្បន្ននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរ
 ៀបចំក
 ្រមបរិស្ថាន ព្រម
ទាំងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពជាតិស
 ្ដីពប
ី រិស្ថាន (NESAP) (២០១៧-២០២៣)។ នៅតាមវេទិកាអន្តរជាតិនានា ប្រទេសកម្ពុជាប្ដេជ្ញាប្រើប្រាស់
ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាព ដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ក
 ំណើនបៃតង

និងចា
 ត់វិធានការដើម្បីបង្កើនភា
 ពធនរបស់កម្ពុជាទៅនឹងការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុ។ ក្រុមប្រឹក្សាជា
 តិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (គ.ជ.អ.ច) ដែលត
 ្រូវបានបង្កើតឡើងក
 ្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ គឺជាស
 ្ថាប័នរ ដ្ឋាភិបាលដ៏ស
 ខា
ំ ន់

ដល
ែ ទទួលខុសត្រវូ លកា
ើ រសម្របសម្រល
ួ ការងារកណ
ំ
ន
ើ បៃតង។ គ.ជ.អ.ច មានសមាសភាពជាតណា
ំ
ងជាន់ខស
្ព ម
់ កពីគប
្រ ក
់ ស
្រ ង
ួ សប
ា្ថ ន
័ ទាំងអស់របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប
 រិស្ថានជាប្រធាន។

ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស្ត្រី (WEE) ក្រសួងកិច្ចការនារីមានបំណងប្រើប្រាស់បណ្ដាញមជ្ឈមណ្ឌល

អភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី ដើម្បីដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តនូវគំរូនវានុវត្តន៍សម្រាប់សហការគ្នាជាមួយវិស័យឯ
 កជន ជាពិសេសក
 ្នុងការអភិវឌ្ឍស
 ហគ្រាសប
 ៃតង និងស
 ហគ្រាស

សង្គម។ យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅមិនទាន់មានទិន្នន័យប
 រិមាណវិស័យ (Quantitative) និងគ
 ុណវិស័យ (Qualititative) ស្ដីពស
ី ហគ្រិនជាស្ត្រីដែលធ
 ្វើការក្នុង
ឧស្សាហកម្មប
 ៃតងនៅកម្ពុជានោ
 ះឡើយ។ លើសពីនេះ ស្ថិតិអំពស
ី ហគ្រាសខ្នាតតួច និងម
 ធ្យមដែលកាន់កាប់ដោយស្ត្រី មានចំនួនស
 ្តួចស
 ្តើងមែនទែន

ដោយសារតែកង្វះទិន្នន័យថ្មីៗ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងស
 ុក្រឹតអ
 ំពស
ី ហគ្រាសខ
 ្នាតតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ឬការរួមចំណែករ បស់ស
 ហគ្រាសទាំងនេះដល់
សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។32 ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រមូលទ
 ិន្នន័យបែងច
 ែកតា
 មភេទលើប
 ញ្ហានេះ នឹងក
 ្លាយទៅជាធនធានដមា
៏ នសារៈសំខាន់ម
 ួយសម្រាប់
ពេលអនាគត។

វិស័យអាទិភាពនៅកម្ពុជា

ដោយសារតែទំហំដ៏សម្បើមរបស់វា
 វិស័យកាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និងស្បែកជើង គឺជាវ ិស័យមួយដ
 ែលមា
 នចំណែកធំជាងគេក
 ្នុងកា
 របំពុលប
 រិស្ថាន នៅ

ក្នុងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៃការបំពុល លើកលែងត
 ែការបំពុលដោ
 យសារលោហៈធាតុព
 ុល។33,34 តាមពិតឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ គឺជាឧ
 ស្សាហកម្មដ
 ែល
បញ្ចេញទ
 ឹកស
 ្អុយទៅក្នុងប
 ្រភពទឹកធម្មជាតិ ពោលគឺស្មើនឹងជ
 ិត ៧០% នៃប
 រិមាណទឹកស្អុយសរុប។35

ឧស្សាហកម្មកា
 ត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និងស្បែកជើង (GTF) នៅតែមានសារៈសំខាន់ខ
 ្ពស់ផ្នែកសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រោះថាវិស័យនេះ

គឺជាវិស័យដែលផ្ដល់ការងារផ្លូវការធំជាងគេ  ពោលគឺផ្ដលកា
់ រងារដោយផ្ទាល់ដល់កម្មករ និយោជិតប
 ្រមាណ ១ លាននាក់ ដែលក
 ្នុងនោះជិត ៨០% ជា

ស្ត្រី។36 សិទ្ធិសម្រាកមាតុភាព និងការការពារកម្មករ និយោជិត គឺជាប
 ញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ។ សេចក្តីរាយការណ៍ព
 ក
ី រណីរ
 ើសអើងខុសច
 ្បាប់
ប្រព្រឹតដោ
្ត យនិយោជក នៅតមា
ែ នឮជាបន្តប
 ន្ទាប់ ដូចជា ការបញ្ឈប់ការងារក្រោមកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីជាដើម។37   បើទោះជាកម្ពុជាស
 ្ថិតនៅក្នុង

ចំណោមប្រទេសដែលផ
 លិតសម្លៀកបំពាក់ធ
 ំជាងគេទា
 ំង ២០ នៅក្នុងសកលលោក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ យ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រទេសនេះជាប្រទេសដ
 ែលមាន
31

Global Green Growth Institute (2018). Green Growth Potential Assessment. Cambodia Summary Report.

32
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44

http://textilefocus.com/cambodia-textile-rmg-sector-profile/

45

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨។   

46
47
48

ក្រសួងកិច្ចការនារី (២០១៤)។ សេដ្ឋកិច្ច, ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស
 ្ត្រី, ការវាយតម្លៃយេនឌ័រនៅកម្ពុជា ក្រសួងកិច្ចការនារី ប្រទេសកម្ពុជា។

Green Climate Fund (2018). FP076: Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project. Available at: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/
document/gender-assessment-fp076-adb-cambodia.pdf
Ibid.
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នៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងនាយកដ្ឋានកសិ-ឧស្សាហកម្មជាសេនាធិការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រង

ផលិតកម្មក
 សិផលសិរីរាង្គ។   តាមរយៈប្រកាសលេខ១៦៣49 ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី១៦ មេសា  ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងបា
 នដាក់ច
 េញវ ិធានណែនាំផលិតកម្ម

កសិកម្មសរីរាង្គកម្ពុជា និងធ្វកា
ើ រកែសម្រួលរ ូបសញ្ញាសម្រាបច
់ េញវិញ្ញាបនបត្រប
 ញ្ជាកផ
់ លិតផលសរីរាង្គ។ លើសពីនេះ ក្រសួងក៏បានដាក់ចេញនូវផែនទី
បង្ហាញផ្លូវរយ:ពេលមធ្យមមួយស
 ម្រាប់តម្រង់ទិសនៃការអនុវត្តដើម្បីឲ្យមានសង្គតិភាព និងសុខដុមនីយកម្មជាមួយអាស៊ាន។ វិធានទាំងនោ
 ះកំពុងស
 ្ថិតក្នុង
ដំណើរការរៀបចំដាក់ច
 េញ នៅក្នុងអ
 ំឡុងពេលនៃការសរសេររបាយការណ៍នេះឡើង។

កិច្ចការរៀបចំនិងផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគត្តិយុត្តទាំងនេះ ជាការលើកកម្ពស់ដោយប្រយោលដល់ការអនុវត្តកសិកម្មសរីរាង្គ។ ក្រៅពីនេះ ក្រសួង

គ្រោងន
 ឹងធ
 ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកឯ
 កទេសស
 ម្រាបធ
់ អ
្វើ ធិការកិច្ចនិងស
 វនកម្មល
 ើការចេញវ ិញ្ញាបនបត្រប
 ញ្ជាក់កសិផលសរីរាង្គ។

សមាគមកសិកម្មសិរីរាង្គកម្ពុជា (COrAA)50 ជាអង្គការឯកជនមួយដែលបា
 នរៀបចំវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ផ្ដលវ់ ិញ្ញាបនបត្រប
 ញ្ជាកដ
់ ល់ក
 សិដ្ឋាន។ វិញ្ញាបន

បត្រប
 ញ្ជាកច
់ េញដោយសមាគមនេះ

កាន់តែមានការទទួលច្រើនឡ
 ើងៗនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

កម្ពុជាអា
 ចក្លាយជាសមាជិកន
 ក
ៃ ម្មវិធស
ី ្ដង់ដាក
 សិផលសិរីរាង្គរបស់អាស៊ាន។

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះកិចខ
្ច ិតខំកំពុងត
 ្រូវបានបន្តធ
 ្វើដើម្បីឱ្យ

ថាមពល

វិស័យថាមពលកំពុងមកដល់ច
 ំណុចរ បត់មួយ នៅពេលដ
 ែលត
 ម្រូវការថាមពលមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រ ហ័ស។ អត្រាអគ្គិសនីភា
 វូបនីយកម្មនៅ
 

មានកម្រិតទា
 បនៅឡើយ ខណៈពេលដែលថ
 ្លៃអគ្គិសនីមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសដ
 ែលមានថ្លអ
ៃ គ្គិសនីខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នេះ។ រដ្ឋាភិបាល

កាន់តទ
ែ ទួលរងសម្ពាធឱ
 ្យបន្ទាបថ
 ្លៃដើម បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី និងធ្វើការបង្កើនកា
 រផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះប
 ្រកបដោយចីរភាព។ ការវិនិយោគលើថាមពល
កកើតឡើងវិញ និងប្រសិទ្ធភាពថាមពល ជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គមួយចំនួន ដែលពាក់ព័នជា
្ធ ពិសេសទៅនឹងស្ថានភាពជាក់លាក់នៅ
 ក្នុងប
 ្រទេស។ បញ្ហា
ប្រឈមទាំងនេះមានដូចជា

ភាពស្មុគស្មាញនៃលិខិតបទដ្ឋានគ
 តិយុត្តបច្ចុប្បន្ន

ដែលតម្រូវឱ
 ្យមានការភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងជាមួយនឹងប
 ណ្ដាញអ
 គ្គិសនីក្នុង

មូលដ្ឋាន និងការយល់ដឹងរ បស់សាធារណជនអំពីបច្ចេកវិទ្យានានា។ វិធានការគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានខិតខ
 យ
ំ កបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះទៅ
 គិតគូរ
ដែរ ដើម្បីស្វែងរ កដំណោះស្រាយ។ តារាងខាងក្រោម (តារាង ១.២) បង្ហាញពីគោលនយោបាយសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងថា
 មពលនៅកម្ពុជា។

តារាង ១.២៖ គោលនយោបាយសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលនៅកម្ពុជា51
១៩៩៩

យុទ្ធសាស្ត្រថាមពលកម្ពុជា (Cambodia Power Strategy)

២០០១

ច្បាប់ស្ដីពីអគ្គិសនី

២០០៦

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ (Rural Electrification Action Plan)
គោលនយោបាយជាតិស
 ្ដីពអ
ី គ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ដោយប្រើប្រាសថា
់ មពលកកើតឡើងវិញ 

២០០៧

(National Policy on Rural Electrification by Renewable Energy)

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុសម្រាប់វិស័យរ៉ែ និងថាមពល
២០១៥

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម

ការរួមចំណែករបស់ប្រទេសក្នុងការកាត់បន្ថយកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (National Determined Contribution)
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតស
្ត ្ដីពីលក្ខខណ្ឌទូទៅសម្រាបភ
់ ្ជាបប
់ ្រភពថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមួយ ប
 ណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិ 
(Regulations on General Conditions for Connecting Solar PV Generation Sources to The National Grid)
គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពថាមពល 

២០១៨

(National Policy, Strategy and Action Plan for Energy Efficiency)
ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ

ការចូលរួមចំណែករបស់ស្ត្រីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាបធា
់ នាឱ្យមា
 នការគ្របគ
់ ្រងថាមពល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្រប ជាពិសេសក្នុង

កាលៈទេសៈនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ទោះយ៉ាងណាក្តី វិស័យថាមពលនេះនៅ
 តែជាវិស័យមានបុរសជាអ្នកធ្វកា
ើ រច្រើនលើសលុប ហើយខ្វះគោល

នយោបាយថាមពលរដែលមា
 នការពិចារណាអំពីតួនាទីយេនឌ័រ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ចាំបាច់ត្រូវត
 ែចាប់ផ
 ្តើមទ
 ទួលស
 ្គាល់តួនាទីដ
 ស
៏ ំខាន់ដ
 ែលស
 ្ត្រីត្រូវតែ
មាននៅក្នុងកា
 រធ្វើសេចក្ដស
ី ម្រេចិតអ
្ត ំពីគោលនយោបាយថាមពលជាតិ។
49

https://coraa-cambodia.org

50

https://coraa-cambodia.org

51

Heng, P.H. (2018). Toward a Low Carbon Energy Transition in Cambodia.
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វិស័យទេសចរណ៍

ស្តដ
ី្រ ល
ែ កំពង
ុ ធ្វកា
ើ រងារក្នង
ុ វិសយ
័ បដិសណ្ឋរា កិច្ច ដូចជា សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋន
ា រង្គសាល កាស៊ណ
ី ូ និងទស
េ ចរណ៍ ជារឿយៗប្រឈមនឹងហានិភយ
័ 

អំពើហិង្សា និងការបៀតបៀន។52 ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងកា
 រងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជា
 

ដៃគបា
ូ នចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ស
 ្ត្រីចំនួន១៦.០០០ នាក់ ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍ និងកម្សាន្តសប្បាយ ហើយមានគ្រឹះស្ថាន
បដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរណ៍ជាង ២៥០ កន្លែងបា
 នចុះហត្ថលេខាលើការប្ដេជ្ញាចិតធ
្ត ្វើឱ្យកន្លែងធ
 ្វើការរបស់ពួកគេក
 ្លាយជាកន្លែងដ
 ែលមា
 នសុវត្ថិភាព។

ក្រសួងកា
 រងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានបណ្ដុះបណ្ដាលស
 ិក្ខាកាមជិត ៣៥០ នាក់ ដែលមកពីវិស័យប
 ដិសណ្ឋារកិច្ច និងទ
 េសចរណ៍អ
 ំពី

បញ្ញត្តិច្បាប់កា
 រងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថានប
 ដិសណ្ឋារកិច្ច និងទ
 េសចរណ៍ និងគ្រឹះស្ថានកម្សាន្តសប្បាយ ដូចមានចែងនៅ
 ក្នុងប្រកាសលេខ ១៩៤។53  

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីច្បាប់ការងារ និងការការពារនៅកន្លែងធ
 ្វើការងារដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងស
 ្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាល បាននាំឱ្យមានការខិតខំច
 ្រើន

ជាងមុនក
 ្នុងកា
 រការផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពដល់ប
 ុគ្គលិកជា
 ស្តនៅ
្រី កន្លែងធ្វើការ។ ក្រៅពីនេះ វគ្គមិត្តអប់រំមិត្តជាមួយនឹងប
 ុគ្គលិកជា
 ស្ត្រីដែលធ្វើការងារក្នុង
វិស័យប
 ដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍ នាំឱ្យមានការកើនឡើងនៅ
 ទំនុកចិត្តហ៊ានរាយការណ៍អំពីករណីប
 ៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការ។54

ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងនៅកម្ពុជា

តួលេខថ្មីៗ ស្តទ
្រី ទួលរងផលប៉ះពាល់ស
 ង្គមសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាងគេពីកា
 ររាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។55

ស្តរ្រី ងផលប៉ះពាល់ល
 ើសលប់ ដោយសារតែពួកគេភាគច្រើនធ
 ្វើការងារដែលលំបាក ដូចជា ការងារនៅក្នុងវិស័យមិនរៀបរយដែលព
 ួកគេទទួលបា
 ន

អត្ថប្រយោជន៍ និងការការពារមិនគ្រប់គ្រាន់ រួមទាំងលទ្ធភាពទទួលបានការគាំពារសង្គម ឬពុំបានទទួលអ
 ត្ថបយោជន៍ និងការការពារតែម្ដង។ ជំងក
ឺ ូវីដ-១៩

ក៏បង្កផលប៉ះពាល់ធ
 ំៗដល់ស
 ្ត្រីក្នុងច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងមូលផងដែរ ដូចជា បុគ្គលិកប្រតិបត្តនៅ
ិ តាមក្រុមហ
 ៊ុនធំៗ ស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្ម ស្ត្រីដែល

ជាម្ចាស់ ឬធ្វើការក្នុងសហគ្រាសខ
 ្នាតត
 ូច និងមធ្យម ស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលរាប់បញ្ចូលវ ិស័យមិនរៀបរយផង និងស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក
ស្រុក។ ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះរ ឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតដោយសារតកា
ែ របែងច
 ែកប
 ន្ទុកកា
 រងារផ្ដល់ការថែទាំ និងការងារផ្ទះមិនស្មើគ្នា  ដោយសារតកា
ែ ររំពឹងទុក
ក្នុងស
 ង្គមបែងច
 ែកតា
 មយេនឌ័រ ដែលរឹតតែធឱ
្វើ ្យស្ត្រីមានជម្រើសតិចតួចក
 ្នុងការប្រកបមុខរ បរចិញ្ចឹមជ
 ីវិត។56

គិតត្រឹមអ
 ំឡុងពេលនៃការសរសេររបាយការណ៍នេះ ករណីកូវីដ-១៩នៅក្នុងប
 ្រទេសក
 ម្ពុជានៅ
 មានចំនួនត
 ិចតួច បើធៀបនឹងប
 ្រទេសជ
 ិតខាង។ ផ្ទុយ

ទៅវិញ សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ
 ៉ាងដំណំ ដោយសារតែផលសាយភាយនៃការធ្លាក់ចុះស
 េដ្ឋកិចស
្ច កលលោកទាំងមូល។ វិស័យដែលរង
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅកម្ពុជា រួមមាន ទេសចរណ៍ កាត់ដេរ ស្បែកជើង និងសំណង់។ វិស័យកា
 ត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និងស្បែកជើង ផ្ដលកា
់ រងារ
ដល់កម្មករជាង៧៥០.០០០ នាក់ ដែលភាគច្រើនជា
 ស្ត្រីដែលធ្វច
ើ ំណាកស្រុកពីខេតដា
្ត ច់ស្រយាល។

ជាផ្នែកមួយនៃវិធានការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិការងារដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 នតម្រូវឱ
 ្យរោងចក្រប
 ង់ប្រាក់ឈ្នួលទៅ
 ឱ្យក
 ម្មកររបស់

ខ្លួន៤០% នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមាហើយរដ្ឋាភិបាលផ្ដលប
់ ្រាកឧ
់ បត្ថម្ភ បន្ថែម ២០% ទៀតនៃប្រាកឈ
់ ្នួល។ កម្មករទាំងឡាយណាដែលទទួលប
 ្រាក់ឧបត្ថម្ភ
នេះ ចាំបាច់ត
 ្រូវតែចូលរួមក
 ្នុងវ គ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែម។57,58 ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ការដាំក្បាលចុះនៃសេដ្ឋកិចបា
្ច នបង្ខំឱ្យរោ
 ងចក្រមួយច
 ំនួនចាប់ផ្ដើម
បញ្ឈប់កម្មករដោយពុំផ្ដលប
់ ្រាក់ឈ្នួលអ្វីទាំងអស់។

ផលវិបាករបស់ជ
 ំងឺកូវីដ-១៩ ក៏បា
 នធឱ
្វើ ្យអន្តរាយដល់ឧ
 ស្សាហកម្មទេសចរណ៍របស់ក
 ម្ពុជាដ
 ែរ។ វិធានការរឹតត្បិតជើងហោះហើរអន្តរជាតិ, លើការផ្ដល់

ទិដ្ឋការ និងការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងសកលលោក បាននាំឱ្យធុរកិចនៅ
្ច ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មនេះស
 ឹងតែគាំងទ្រឹងទាំងស្រុងតែម្តង។ អាជីវកម្មនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្ម
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នេះត
 ្រូវប្រឹងទា
 ំងត
 ្រដាបត្រដួស ដើម្បីរកប្រាក់មកបំពេញការចំណាយថេរ មានថ្លៃឈ្នួលផ្សេងៗ បៀវត្សបុគ្គលោក និងកា
 របង់ភា
 គទានទៅឱ្យបេឡាសន្តិសុខ
សង្គម ហើយស្របពេលគ្នានោះ ភាពអាក់ខា
 ននៃសេវាឡូហ្ស៊ីស្ទិកធ្វឱ
ើ ្យផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិចកា
្ច ន់ត
 ែមានសភាពតានតឹងថ
 ែមទៀត។59  

នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រមាណ ១៥ ទៅ ២៥ភាគរយនៃរោងចក្រ មិនមានការបញ្ជាទិញក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នាំ ២០២០ទេ ហើយកម្មករជាង ១៥ម៉ឺននាក់

(តំណាងអោយប្រហល
ែ ១៥ភាគរយនក
ៃ ម្មកររោងចក្រទាង
ំ អស់) ត្រវូ បានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ការងារធ្វក
ើ ង
ុ្ន កំឡង
ុ ពេលនៃការរាលដាល់ជង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី 
នេះ។60 ជំងឺកូវីដ-១៩ បាន ត្រដាងឱ្យឃើញនូវភាពងាយរងគ្រោះទាំងនេះដែលតែងតែមានវត្តមានស្រាបនៅ
់ ក្នុងប
 ្រព័ន្ធសង្គម នយោបាយ និងស
 េដ្ឋកិច្ច។

ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបា
 នញ៉ាំងឱ្យមានការបង្វែរអា
 ទិភាព និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ចេញពីទិសដើម
 របស់វា
 ជាហេតប
ុ ង្ក
គ្រោះមួយដល់វឌ្ឍនភាពដែលគេខ
 ិតខ
 ស
ំ ម្រេចបា
 នក្នុងដ
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 ម័យកូវីដ-១៩។65

វិស័យ និងអនុវស័យដែលត្រូវបានពិនិត្យក
 ្នុងការសិក្សានេះ

កន្លងមក ពុដ
ំ ល
ែ មានរបាយការណ៍ទង
្រ ទ
់ យ
ា្រ ធំណាមួយត្រវូ បានធអ
ើ្វ ព
ំ ស
ី ន
ា្ថ ភាពនកា
ៃ រចូលរួម ឧបសគ្គ និងឱកាសរបស់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ ឧស្សាហកម្មបត
ៃ ង

នៅកម្ពុជាទេ ហើយស
 ហថាមពលរួមគ្នាក៏គ្មានដែររវាងការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស្ត្រី និងកា
 រលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មប
 ៃតងនៅកម្ពុជា។

នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជា ពាក្យ "ឧស្សាហកម្មបៃតង" មានវិស័យជា
 ប្រពៃណជា
ី ច្រើនដែលបានបញ្ជ្រាបក
 ត្តប
ា រិស្ថាន និងកត្តស
ា ង្គមទៅក្នុងប្រតិបត្តិការ

របស់ខ្លួន។ កិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនត្រូវបានធ្វើជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិ, តំណាងប្រចាំប្រទេសរបស់ UNIDO, មន្ត្រីបង្គោលថ្នាក់ជាតិដែលជាតំណាង

ពីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងក្រសួងកិច្ចការនារី អមដោយការផ្គុំធាតុផ្សំចូលគ្នាជាមួយកម្មវិធីភាពជាដៃគូសម្រាប់ប្រទេស
កម្ពុជា (PCP) របស់អង្គការ UNIDO។ ឆ្លងតាមរយៈនេះ វិស័យមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាទិភាពនៅក្នុងបិរបទរបស់កម្ពុជា រួមមាន៖ កាត់ដេរ

វាយនភណ្ឌ និងស្បែកជើង កសិ-ពាណិជ្ជកម្ម (អនុវិស័យ៖ កសិកម្មសិរីរាង្គ និងការផ្លាស់ប្រែទ្រង់ទ្រាយផលិតកសិអាហារ) ថាមពល (អនុវិស័យ៖
ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ) និងទេសចរណ៍ (អនុវិស័យ៖ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងភោជនីយដ្ឋាន)។

សូមមើលតារាង ១.៣ ស្តីពីទិដ្ឋភាពរួមនៃវិស័យន
 ិងអ
 នុវិស័យដែលត្រូវបា
 នកំណត់ថាមា
 នទំនាក់ទំនងជាមួយឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងនៅកម្ពុជា។

តារាង ១.៣៖ វិស័យ និងអនុវិស័យដែលត្រូវបានពិនិត្យ
វិស័យ

អនុវិស័យ

វិស័យកាត់ដេរ វាយនភណ្ឌនិង ស្បែកជើង
កសិធុរកិច្ច

កសិកម្មសិរីរាង្គ និងការផ្លាស់ប្រែវិស័យកសិម្ហូបអាហារ 

(Organic agriculture and transformation of agri-foods)

ថាមពល

ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ

ទេសចរណ៍

បដិសណ្ឋារកិច្ច និងភោ
 ជនីយដ្ឋាន

របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំជា
 ផ្នែកដូចខាងក្រោម៖
y
y
y
y
y
y
y
y

ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទាន និងក្របខ័ណ្ឌវិភាគ
វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

ការពិនិត្យ និងវិភាគគោលនយោបាយ

ការវាយតម្លៃលកា
ើ រចូលរួមរបស់សក
្ត្រី ្នុងនាមជាសហគ្រិន និងអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
ឧបសគ្គ
ឱកាស

អនុសាសន៍សម្រាប់ភ្ជិតគម្លាតយេនឌ័រ និងគម្លាតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតង
សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន។
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2> ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទាន
និងក្របខ័ណ្ឌវិភាគ

2>1

ការឈ្វេងយល់បញ្ហាចំពោះមុខ

កម្មវិធីបង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង (EEWiGI) រួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យសម្រេចរ បៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ដោ
 យចីរភាព

ឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈការជួយសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពសកលចំនួនពីរ គឺគោលដៅឧស្សាហភាវូបនីយកម្មប្រកបដោយចីរភាព (SDG

ទី ៩) និងគោ
 លដៅសមភាពយេនឌ័រ (SDG ទី ៥)។66 កម្មវិធីនេះក៏រួមចំណែកលើកកម្ពសក
់ ំណើនស
 េដ្ឋកិចប
្ច ្រកបដោយបរិយាបន្ន និងចីរភាព (SDG ទី
៨) និងកា
 រប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ (SDG ទី ១២) ផងដែរ។

ផលប៉ះពាល់នៃវិបាកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នឹងពីការរេចរឹលបរិស្ថានសុទ្ធតែមានភាពទាក់ទងជាក់លា
 ក់ជា
 មួយយេនឌ័រ ឧទាហរណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង

ការបាត់បង់ម
 ុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត។ អ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះ គឺការទាញយកប្រយោជន៍ហ
 ួសប្រមាណពីធនធានធម្មជាតិ នឹងធ្វឱ
ើ ្យវ ិសមភាពយេនឌ័រ និង

ភាពងាយរងគ្រោះដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសង្គម រឹតតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប
 ន្ថែមទៀត។ ការធ្វើអន្តរកាលឆ្ពោះទៅរកឧស្សាហកម្ម និងស
 េដ្ឋកិចប
្ច ៃតង នឹង

ឆ្លើយតបចំពោះភាពចាំបាច់ក្នុងកា
 របង្កើតនូវអនាគតមួយដែលអា
 ចធានាបាននូវន
 ិរន្តរភាពបរិស្ថាន តាមរយៈការផ្ដលន
់ ូវដំណោះស្រាយដែលមានមូលដ្ឋាន
លើភស្តុតាងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងប
 ង្កភាពងាយស្រួលដ
 ល់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមន
 យោបាយក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ។

ការធ្វើអន្តរកាលទៅរកឧស្សាហភាវូបនីយកម្មប្រកបដោយចីរភាព និងសមភាពយេនឌ័រក្នុងសកលលោកទាំងមូល តម្រូវឱ្យមានការធ្វស
ើ កម្មភាព និង

ការសម្របសម្រួលពា
 ក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងគោ
 លនយោបាយនានា។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការ

អនុវត្តគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ គឺជាក
 ិចខ
្ច ិតខំប្រឹងប
 ្រែងរួមគ្នរា វាងក្រសួងឧ
 ស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា

និងនវានុវត្តន៍ និងក្រសួងកិច្ចការនារី ដែលត្រូវធ
 ្វើការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពរបស់ឧស្សាហកម្ម។
ដើម្បីឱ្យក
 ្រសួងទាំងនេះអា
 ចរៀបចំគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតប

និងមានអត្ថន័យ

ហើយដែលបញ្ចូលកា
 រព្រួយបារម្ភផ្នែកយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងប
 ញ្ហាដែល

ពាក់ព័នន
្ធ ឹងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង ចាំបាច់ត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលស្ថិតិអំពត
ី ថភាពផ្នែកយេនឌ័ររ បស់ស្ត្រីដែលបំពេញការងារជាសហគ្រិន និង
ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង នៅតាមប្រទេសដ
 ែលមានចំណូលទាប និងចំណូលម
 ធ្យម។

គម្រោងនេះមានគោលបំណងបំពេញចំណុចខ្វះខាតនេះ តាមរយៈការផ្ដល់នូវទិន្នន័យដើមគ្រាអំពីឧបសគ្គ និងឱ
 កាសតាមយេនឌ័រសម្រាប់ស្ត្រីដែលជា

សហគ្រិន និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងនៅក្នុងក
 ម្ពុជា ប៉េរូ សេណេហ្កាល់ និងអា
 ហ្វ្រ៊ិកខាងត្បូង។ ការសិក្សានានាដែលត្រូវបា
 នធ្វើក្នុងរ ង្វងដ
់ ែន

របស់គម្រោងនេះ ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដែលអាចឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការចំនួនពីរ គឺការកាត់បន្ថយកា
 រគំរាមកំហែងម
 កលើបរិស្ថានផង ហើយក្នុងពេល
ជាមួយគ
 ្នានោះជួយឱ
 ្យស្តអា
្រី ចសម្រេចបា
 ននូវសក្ដានុពលរបស់ពួកគេក
 ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង សេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសហគ្រិនភាពផង។ លទ្ធផលរងឃើញ
នៅក្នុងរ បាយការនេះនឹងមានសម្រាប់ឱ្យអ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយ និងអ្នកអ
 នុវត្ត យកទៅប្រើជាទិន្នន័យដើមគ្រា  ដើម្បីរៀបចំឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនូវ
គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មប
 ៃតង ដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ នាពេលអនាគត។

2>2 សំណួរស្រាវជ្រាវ
ស្របតាមគោលបំណង និងគោលដៅនៃក
 ម្មវិធី EEWiGI ការសិក្សានេះឆ
 ្លើយតបចំពោះសំណួរស
 ្រាវជ្រាវសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖

1>

នៅតាមប្រទេសន
 ីមួយៗ តើមានតម្រូវការ ឱកាស កត្តាជំរុញជាក់លាក់ និងឧបសគ្គស
 ំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដែលពា
 ក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួម និងការទទួល
បានប្រយោជន៍ដោ
 យស្មើភាពគ្នាពកា
ី ររីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មបៃតង៖
y ក្នុងនា
 មជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្ម?

2>

y ក្នុងនាមជាសហគ្រិន?

តើប្រទេសនា
 នាគួររ
 ៀបចំគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងថ្មី ឬកែសម្រួលគោ
 លនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលមានស្រាប់ ឱ្យឆ្លើយតប
ចំពោះយេនឌ័រដោយរបៀបណា?

អមជាមួយនឹងស
 ំណួរស
 ្រាវជ្រាវសំខាន់ៗទាំងនេះ ការវិភាគនេះក៏ធ
 ្វើការពិចារណាលើស
 ំណួរត
 ូចៗខាងក្រោមផងដែរ ក្នុងការរៀបចំវិធីសាស្តស
្រ ម្រាប់

ធ្វើការសិក្សាន
 េះ និងកា
 រកំណត់ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស
 ម្រាបធ
់ ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើគោលនយោបាយ និងប
 ង្កើតឧ
 បករណ៍សម្រាបប
់ ្រមូលទិន្នន័យគ
 ុណ
វិស័យ និងប
 រិមាណវិស័យ។
y

តើគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះសម្រេចបាននូវលទ្ធផលស្របទៅតាមការសន្យាដូចពេលដែលគោលនយោបាយទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំពីដំបូង
ដែរឬទេ?

y
y
y
y
y

តើគោលនយោបាយស្ដីពីឧស្សាហកម្មបៃតងនាពេលប
 ច្ចុប្បន្នន
 េះ ឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

តើគោលនយោបាយទាំងនេះកំពុងមា
 នឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាន/អវិជ្ជមានលើស្ត្រីដែរឬទេ? ឬលើទំនាក់ទំនងរបស់ព
 ួកគេជា
 មួយអ្នកដទៃដែរឬទេ?
តើគោលនយោបាយណាខ្លះដែលប
 ន្ទុចបង្អាក់ដល់ស
 មភាពយេនឌ័រ និងការចូលរួមរបស់ស្រ្តី?
តើគោលនយោបាយណាខ្លះដែលជ
 ួយស
 ម្រេចស
 មភាពយេនឌ័រ និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រី?
តើគោលនយោបាយទាំងនេះត្រូវបា
 នអនុវត្តដោយរបៀបណា?

ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទាន និងក្របខ័ណ្ឌវិភាគដែលត្រូវបា
 នប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងកា
 រសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោ
 យបានពិចារណាអំពស
ី ំណួរស
 ្រាវជ្រាវ

ទាំងនេះ។ ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានស្ដីពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស
 ្ត្រី ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលជាឫសគល់នាំឱ្យ
មានឧបសគ្គ

និងកង្វះសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតងផង។

66

ទាំងស
 ម្រាប់ស្ត្រីដែលជា
 សហគ្រិនផង

និងស
 ្ត្រីដែលធ្វើការជាអ្នកជ
 ំនាញនៅក្នុង

គោលដៅ SDG ទី ៩៖ ដើម្បី "កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័នដ
្ធ ែលធន់ លើកកម្ពស់ឧស្សាហភាវូបនីយកម្មប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងច
 ីរភាព" និងគោលដៅ SDG ទី ៥៖
"សមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី"។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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2>3 ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានដែលឆ្លើយតបចំពោះសំណួរស្រាវជ្រាវទី ១៖ ការរៀបចំទស្សនទានស្ដីពីការបង្កើនភាព
អង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

គម្រោងនេះឱ្យនិយមន័យ

ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

ថាជាការផ្គុំចូលគ្នានូវស
 មត្ថភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងកា
 រឈានទៅរកជោគជ័យ

និងមានវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអំណាចក្នុងការធ្វន
ើ ិងអ
 នុវត្តតា
 មការសម្រេចច
 ិតផ
្ត ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងរីកចម្រើន
ផ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ច ស្ត្រីត្រូវការជំនាញ និងធ
 នធានដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅ
 ក្នុងទ
 ីផ្សារ ក៏ដូចជា ត្រូវមានលទ្ធភា
 ពស្មើភាពគ្នជា
ា មួយនឹងប
 ុរស ក្នុងការប្រើប្រាស់

គ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិចនា
្ច នាផងដែរ។
 ដើម្បីមានអំណាច និងភាពជាតំណាងសម្រាបទ
់ ទួលបានប្រយោជន៍ព
 ីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានា ស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវមា
 ន
សមត្ថភាពធ្វើការសម្រេចចិតន
្ត ិងអនុវត្តតា
 មការសម្រេចចិត្តនោះនិងអាចគ្រប់គ្រងធ
 នធាននិងប្រាក់ចំណេញដ
 ែលរកបាន។67
ដោយប្រើនិយមន័យទាំងនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើម

មានការលើកកម្ពស់ និងការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែ។
y

គម្រោងនេះកំណត់ទស្សនទានដើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីថាត្រូវទាមទារឱ្យ

ការលើកកម្ពស់ រួមមាន ការបង្កើនធនធាន ដូចជា ប្រាក់ចំណូល ការងារ ធនធានមនុស្ស (អប់រំ ជំនាញ ការបណ្ដុះបណ្ដាល) ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

(ប្រាក់កម្ចី ប្រាក់សន្សំ) ធនធានសង្គម (បណ្ដាញ ទំនាក់ទំនង អ្នកផ្ដល់ការណែនាំ) និងធនធានរូបវន្ត (មាន ដីធ្លី ម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ សន្និធិ)។
y

ការផ្លាស់ប្រែ  ទាមទារឱ្យស្ត្រីមានអំណាច និងភាពជាតំណាងសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តលកា
ើ រគ្រប់គ្រងកា
 រប្រើប្រាស់ជំនាញ និងធ
 នធានដែល
ពួកគេទ
 ើបទទួលបា
 នថ្មីៗ។

លក្ខខណ្ឌទាំងពីរខាងលើនេះ តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរចេញនូវបទដ្ឋានស
 ង្គមនិងរចនាសម្ព័នផ
្ធ ្នតគ
់ ំនិតស្តីពីយេនឌ័រ ដែលកំពុងមា
 ននៅក្នុងសង្គម។68

រូបភាព ២.១៖ ទស្សនទានស្ដីពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សានេះ
ឧបសគ្គចំពោះការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
វិសមភាពស្ថាប័ន

ខ្វះធនធានសង្គម

វិសមភាពសង្គម

ការបង្កើនភាព

អង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ខ្វះធនធានរូបវន្ត

របស់ស្ត្រី

ខ្វះធនធានមនុស្ស

វិសមភាពវប្បធម៌

ឧបសគ្គសង្គម

ឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ច

ខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

ការប្រកាន់ភេទដោយខ្លួនឯង
ឧបសគ្គដែលធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការផ្លាស់ប្រែក្នុងសង្គម

ដើម្បីយល់ពីកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រលើកកម្ពសស
់ ្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

និងការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់បស
្រែ ្ថានភាពសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស
 នៅ
្ត្រី ក្នុង

ឧសសា
្ ហកម្មប
 ត
ៃ ង របាយការណ៍នះេ វភា
ិ គលើបទដ្ឋន
ា យន
េ ឌ័រ ទំនាក់ទន
ំ ងអណា
ំ
ច និងវស
ិ មភាពដល
ែ កើតមានតត
ួ្រ គ្ននៅ
ា ក្នង
ុ ផក
ែ្ន សមត្ថភាព រចនាសម្ពន
័ ្ធ
និងទំនាក់ទំនង (រូបភាព ២.២)។ ការបង្កើនភាពអង់អាចតម្រូវឱ
 ្យមាន៖
y

ភាពជាតំណាង (Agency)៖ ដែលសំដៅលើសមត្ថភាពធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងអនុវត្តតា
 មការសម្រេចចិត្តទាំងនោះ ។ ត្រងន
់ េះមានន័យស្រដៀងគ្នា
នឹងស្វ័យភាពដែរ ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាង។

y
y

រចនាសម្ព័ន្ធ៖ ដំណើការដែលនាំមកនូវកា
 រផ្លាស់ប្ដូរ ជាជាងប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាបរិយាកាសអំណោយផល និង

ទំនាក់ទំនងស្មើភាព៖ ការធានាថាអំណាចមិនធ
 ្វើឱ្យមនុស្សពុករលួយ ឬកេងចំណេញលើមនុស្សឬមិនឱ
 ្យមនុស្សទទួលបានឱកាសជាដើម។

ការប្រើប្រាស់ទស្សនទានបែបនេះ ជួយសម្រួលឱ្យគ
 េអាចធ្វើការវិភាគលើវិសមភាពស្ថាប័ន វិសមភាពវប្បធម៌ និងវ ិសមភាពក្នុងសង្គម ដែលប
 ង្ក

ឧបសគ្គដ
 ល់កា
 រលើកកម្ពសស
់ ្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី និងការផ្លាស់ប្រែស្ថានភាពរបស់ស្ត្រី ដែលជា
 អ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីជំរុញឱ
 ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ

ជាវិជ្ជមាន ឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវស
 មភាពយេនឌ័រ។ ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌទស្សនទាបបែបនេះនឹង
ជួយឱ
 ្យអ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តកា
 ន់តយ
ែ ល់ច្បាស់ពហ
ី េតុ និងផលនៃការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការលើកកម្ពស់ភាពជា

អ្នកដឹកនាំ និងកា
 រចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិន និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតងនៅកម្ពុជា ប៉េរូ សេណេហ្កាល់ និងអាហ្វ្រ៊ិកខាងត្បូង ស្រប
តាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

រូបភាព ២.២៖ ទំនាក់ទំនងរវាងបទដ្ឋាន និងការបង្កើនភាពអង់អាច
រចនាសម្ព័ន្ធ
ភាពជាតំណាង

ទំនាក់ទំនង

បទដ្ឋាន

67

Ibid.
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GWNET, (2019). Women for Sustainable Energy: Strategies to Foster Women’s Talent for Transformational Change, p.52.
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2>4

ក្របខ័ណទ
្ឌ សស្ នទានដល
ែ ឆ្លយ
ើ តបចំពោះសណ
ំ រួ ស
 វ្រា ជវ្រា ទី ២៖ ឆ្ពះោ ទៅរៀបចំក
 ប
្រ ខ័ណគោ
្ឌ លនយោបាយ
ឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

កម្មវធ
ិ ី EEWiGI មានគោលបំណងផល
្ដ យោ
់
បល់ជន
ូ អក
្ន តាក់តង
ែ គោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តអព
ំ កា
ី ររៀបចំ និងការអនុវត្តក
 ប
្រ ខ័ណគោ
្ឌ លនយោបាយ

ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មគោលនយោបាយយេនឌ័រ និងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងបញ្ចូលគ្នា។ គោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បនា
ី ំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ
និងប
 ង្កើនភាពអង់អា
 ចឱ្យស្ត្រីកាន់តែច្រើននាក់ចា
 ប់យកតួនាទីជាអ
 ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ដូចជា

ជាសហគ្រិន

ឬជាអ្នកជំនាញនៅក្នុង

ឧស្សាហកម្មជា
 ដើម។ ផ្អែកតាមទស្សនទានស្ដីពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដែលប
 ្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងនេះ គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម
បៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ ត្រូវផ
 ្ដោតលើកា
 រលើកកម្ពស់ស្ថានភាពផង និងការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែផង។

សមាសភាគផ្នែកគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យនៃការសិក្សានេះ បានបង្ហាញពីកត្តស
ា ំខាន់ៗម
 ួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធនឹងឧ
 បសគ្គ និងឱកាសដែលស្រ្តីជួប

ប្រទះជុំវិញការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។ ការវិភាគនេះត្រូវបានប្រើប្រាសប
់ ញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង
 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែល
គាំទ្រដល់ស
 ្ត្រី (feminist criteria) ជួយរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌសម្រាបធ
់ ្វើការវាយតម្លៃភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ របស់គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន ដូចជា

ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ ដំណើរការគោលនយោបាយ ការកែសម្រួលគោលនយោបាយ និងកា
 រវាយតម្លៃលើគោលនយោបាយ ដើម្បីដឹងព
 ីការប្ដេជ្ញាចិត្ត
ដែលមានជាក់ស្ដែងក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ
 ័រ។

2>5

ក្របខ័ណ្ឌវិភាគ

រូបភាព ២.៣ បង្ហាញពីក្របខ័ណ្ឌវិភាគដែលប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងកា
 រសិក្សានេះ និងអ
 ំពីវិធីសាស្តប
្រ ្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងការសិក្សានេះ។
សូមមើលរូបភាព ២.៣ ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌវិភាគក្នុងកា
 រសិក្សា។

រូបភាព ២.៣៖ ក្របខ័ណ្ឌវិភាគ
ក្របខ័ណ្ឌវិភាគ

វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ
ការពិនិត្យលើឯ
 កសារ

កត្តាអំណោយផល

ការវិភាគលើគោល

ពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្យ

នយោបាយសំខាន់ៗ

លើគោលនយោបាយ

សម្រាប់គាំទ្រដល់ស្ត្រី

ផ្ទៃក្នុង

(Feminist)

ការសម្ភាសជាមួយអ្នក

ការសម្ភាសជាមួយអ្នក

ផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

ផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

នៅតាមសហគ្រាស

ដូចជា អ្នកតាក់ត
 ែង

សមាគម អង្គការក្រៅ

គោលនយោបាយ និង

រដ្ឋាភិបាល សហគ្រិន

អ្នកអនុវត្ត

អ្នកតាក់តែង
គោលនយោបាយ
ការវិភាគ
ការពិភាក្សាក
 ្រុមជាមួយ
ស្ត្រី ដែលធ្វើការក្នុង

ឧបសគ្គ

ឱកាស

អនុសាសន៍

សង្គមស៊ីវិល

ឧស្សាហកម្មបៃតង

ការអង្កេតតាម
ប្រព័ន្ធអនឡាញ

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

វិស័យឯកជន
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3> វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

3>1

ការរៀបចំការស្រាវជ្រាវ

ដំណើការរៀបចំការស្រាវជ្រាវចាប់ផ្តើមពីគម្រោងនេះដែលអនុវត្តដោ
 យ UNIDO និង UN Women នៅកម្ពុជា ប៉េរូ អាហ្វ្រ៊ិកខាងត្បូង និងសេណេហ្កាល់

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។គោលបំណងក្នុងដំណាក់កាលនេះ គឺដើម្បីស្វែងយ
 ល់ឱ
 ្យកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលជួបប្រទះ ក្នុងការសម្របសម្រួល
គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

និងត
 ម្រូវការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិចរ្ច បស់ស
 ហគ្រិនជាស្ត្រី។

វិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ដ
 ែល

ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡ
 ើងផ្អែកតាមលទ្ធផលរកឃើញដែលទទួលបានពីដំណាក់កាលរៀបចំដំបូងនេះ រួមជាមួយនឹងធាតុចូល
ក៏ដូចជា លទ្ធផលនៃការពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិក UNIDO និង UN Women ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩-២០២០។
ការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចម្រុះ

ពោលគឺវ ិធីសាស្តប
្រ ្រមូលទិន្នន័យបែបគ
 ុណវិស័យផង

វិស័យផង។ ការប្រមូលទ
 ិន្នន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងជាបួនដំណាក់កាល៖

1>
2>
3>
4>

និងប
 រិមាណ

ការពិនិត្យលើឯ
 កសារពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្យលើគោលនយោបាយ,

ការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាំទដ
្រ ល់ស្ត្រី (feminist critical policy analysis),

ការប្រមូលទិន្នន័យគុណវិស័យ ក្នុងទម្រង់ជាកា
 រសម្ភាសជាមួយនឹងអ
 ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗម្នាក់ៗ និងការពិភាក្សាជាក្រុម និង
ការប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណវិស័យក្នុងទម្រងជា
់ ការអង្កេតតា
 មប្រព័ន្ធអនឡាញ។

ដំណាក់កាលប្រមូលទិន្នន័យនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងពីខែកុម្ភៈ ដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០, ការសម្អាតទ
 ិន្នន័យ ការបកប្រែ  និងការវិភាគធ្វើឡើងពីខែមីនា

ដល់ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០, ហើយការសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសនីមួយៗ និងរបាយការណ៍សំយោគសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ ធ្វើឡើងក
 ្នុងខែកក្កដា 
ឆ្នាំ២០២០។

នៅក្នុងប្រទេសន
 ីមួយៗក្នុងចំណោមប្រទេសទា
 ំងប
 ួន ពោលគឺ ប៉េរូ កម្ពុជា អាហ្វ្រ៊ិកខាងត្បូង និងសេណេហ្កាល់, ការសម្ភាសជាមួយអ
 ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន

សំខាន់ៗធ្វើឡើងនៅក្នុងរា
 ជធានី/រដ្ឋធានី ដូចជា លីម៉ា  ភ្នំពេញ ប្រេកតូរី និងដាកា ហើយការពិភាក្សាជាក្រុម ឬការសម្ភាសជាក្រុម ធ្វើឡើងនៅតំបន់ក
 ្រៅ

រាជធានី/រដ្ឋធានី (លើកលែងត
 ែកម្ពុជា) ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពដើមគ្រានឧ
ៃ ស្សាហកម្មបៃតងឱ្យបានចម្រុះ និង
ដើម្បីដឹងព
 កា
ី របង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ។

3>2 ការពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្យគោលនយោបាយ
ការពិនិត្យឯកសារគោលនយោបាយ និងគម្រោងដ
 ែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានធ្វើឡើងជាពីរផ្នែក៖ ផ្នែកទី ១ ផ្ដោតលើគោ
 លនយោបាយដែល

មានស្រាប់ និងគម្រោងដែលជំរុញលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មបៃតង ហើយផ្នែកមួយទ
 ៀតផ្ដោតលើទ
 ិន្នន័យដើមគ្រានៅតាមប្រទេសនីមួយៗ ដើម្បីចង់ដឹងព
 ី

ស្ថានភាពនៃការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី។ ការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធកមា
៏ នបញ្ចូលកា
 រស្រាវជ្រាវអំពស
ី ហគ្រិនជាស្ត្រីដែលទទួលបា
 ន
ជោគជ័យក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ក្នុងវិស័យប
 ៃតងនៅតាមប្រទេសនីមួយៗផងដែរ។ ការពិនិត្យលើឯ
 កសារពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្យលើគោ
 លនយោបាយ
បឋមទាំងនេះ ធ្វើឡើងដ
 ើម្បគោ
ី លបំណងដូចខាងក្រោម៖

1>

2>
3>
4>

កំណត់បរិបទមួយស
 ម្រាប់ធ្វើការវិភាគគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ការគាំទដ
្រ ល់ស្ត្រី
នយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់សនៅ
្ត្រី ក្នុងប្រទេសនីមួយៗ
គោលនយោបាយស្ដីពឧ
ី ស្សាហកម្មបៃតង,

តាមរយៈការពិភាក្សាអ
 ំពគោ
ី ល

និងច
 ំណុចត្រួតគ្ននា
ា ពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹង

បង្កើតជា
 ប
 ណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្អែកលើក
 រណីសិក្សាអ
 ំពីស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅ
 ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង,

កំណត់គោលនយោបាយយេនឌ័រ និងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងមានភាពពាក់ព័ន្ធ ដែលអាចយកទៅពិនិត្យឱ្យស៊ីជម្រៅ  ដោយប្រើ
ប្រាសកា
់ រវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ផ្ដលកា
់ រគាំទ្រដល់ស្ត្រី និង

ផ្ដល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់រៀបចំឧ
 បករណ៍គុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ ដោយធ្វើការកំណត់ប្រធានបទសំខាន់ៗដែលត្រូវស
 ្វែងយ
 ល់បន្ថែមទៀត
តាមរយៈការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកផ្ដលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ និងការពិភាក្សាជាក្រុម។

3>3 ការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ស្ត្រី
ការវិភាគលើគោលនយោបាយសំខាន់ៗសម្រាប់ផ្ដល់ការគាំទដ
្រ ល់ស្ត្រី លាតត្រដាងឱ្យឃើញនូវវ ិសមភាពយេនឌ័រ និងទំនាក់ទំនងអំណាច ដែលបង្កប់

នៅក្នុងគោលនយោបាយប្រទេសន
 ីមួយៗ ហើយការវិភាគនេះត
 ្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកែតម្រូវភា
 ពលម្អៀងផ្នែកយេនឌ័រ ដែលមាននៅក្នុងគោល
នយោបាយបច្ចុប្បន្ន និងគោលនយោបាយនាពេលអនាគត (McPhail 2003)។

ការវិភាគគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាបគា
់ ំទ្រដល់ស្ត្រី បានប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវរបស់ Kanenberg at al. (2019)69, Drucza និង

Rodriguez (2018)70 Krizsan Lombardo (2013)71 និងMcPhail (2003)72 ជាមូលដ្ឋាន ហើយធ្វើឡើងជាប
 ីដំណាក់កា
 ល៖ ការជ្រើសរើសគោលនយោបាយ
ការវាយតម្លៃទី I និងការវាយតម្លៃទី II។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជ្រើសរើសគោលនយោបាយ៖ គោលនយោបាយច្រើនបំផុតចំនួន ១០ ត្រូវបានជ្រើសរើស តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់

ជាមួយនឹងអ
 ្នកស
 ម្របសម្រួលនៅ
 ថ្នាក់ជាតិ ជនបង្គោលនៅថ្នាក់ជាតិ និងតំណាងប្រចាំប្រទេសរ បស់ UNIDO ផ្អែកតាមថាតើគោ
 លនយោបាយទាំងន
 េះបាន
បំពេញទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅកម្រិតមួយក
 ្នុងចំណោមកម្រិតដ
 ូចតទៅ ដែរឬទេ៖
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កម្រិតទី ១៖ ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ដែលដាក់ចំណងជើងថា "បៃតង" "ឧស្សាហកម្មបៃតង" "សេដ្ឋកិច្ចបៃតង" "ការងារ

y

បៃតង" "សហគ្រិនភាព" "កាបូនទាប"។

កម្រិតទី ២៖ ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់ជា
 មួយវ ិស័យ និងអនុវិស័យដែលត្រូវបា
 នកំណត់ និងចាត់

y

ទុកថាជាអាទិភាពក្នុងគម្រោងដ
 ែលមានឈ្មោះប
 ែបនេះ។

កម្រិតទី ៣៖ ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ដែលដាក់ចំណងថា "ការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ" "ការបន្សាំ" និង/ឬ "បរិស្ថាន" ឬ

y

"ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព" "សេដ្ឋកិច្ចចក្រា" ឬ "សេដ្ឋកិចជ
្ច ីវសាស្ត្រ" និង/ឬ ប្រភេទនៃវិស័យឧស្សាហកម្មបៃតងផ្សេងទៀត។
កម្រិតទី ៤៖ ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម និងកំណើនជា
 ទូទៅ។

y

ក្រោយពីសមិរិតសម្រាំងបានបញ្ជគោ
ី លនយោបាយមួយហើយ ការវាយតម្លច
ៃ ំនួនបី ត្រូវបា
 នធ្វើឡើង៖


ការវាយតម្លៃទី I

ការវាយតម្លៃទី ១73, ដូចប
 ង្ហាញជូននៅ
 ក្នុងតារាង ៣.១ គឺជាស
 ន្ទស្សន៍សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃលើគុណភាពគោលនយោបាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

ដាក់ព
 ិន្ទុ ដែលស
 ម្រាបល
់ ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ ក្នុងចំណោមប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាពចំនួនប
 ្រាំពីរ មានការដាក់ពិន្ទុលើសំណួរស្រាវជ្រាវពី ០-១
ដោយ

១ មានន័យថាបានបំពេញទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

y

០,៥ មានន័យថា គោលនយោបាយនេះបានពេញទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក
 ្នុងកម្រិតមួយ និង

y

០ មានន័យថា គោលនយោបាយនេះប
 ំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបា
 នតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។

y

ការវាយតម្លៃទី ១ ប្រើប្រាសល
់ ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្រាំពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា៖

1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>

ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ,

y

គុណភាពប្រភេទ ១-៣ ផ្ដោតល
 ើខ្លឹមសារគោលនយោបាយ,

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ
ចំណុចប
 ្រសព្វគ្នា 

ការផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី,

ការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែជាប
 ណ្ដើរៗ
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ, និង

បរិបទអន្តរជាតិ និងបរិបទតំបន់។

ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ដោតលើគុណភាព៖
y

គុណភាពប្រភេទ ៤-៥ ផ្ដោតលើដំណើរការនៃការតាក់តែងគោ
 លនយោបាយដើម្បីធានាឱ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រី និងបរិយាបន្នក្នុងដំណើរការ
តាក់ត
 ែងគោលនយោបាយ

y

គុណភាពប្រភេទ ៦-៧ ផ្ដោតលើចំណុចប
 ្រសព្វគរ្នា វាងគោលនយោបាយយេនឌ័រ និងគោ
 លនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង និងផ
 ្ដោតលើថា
 តើ
គោលនយោបាយជាតិទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចខ
 ្លះ ជាមួយនឹងក
 ្របខ័ណយ
្ឌ េនឌ័រនៅ
 ថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ។

តារាង ៣.១៖ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វាយតម្លៃលើគោលនយោបាយដែលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ស្ត្រី និងសំណួរស្រាវជ្រាវ
ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលកំណត់ពីគុណភាព

សំណួរស្រាវជ្រាវ
១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងជួយសម្រេចស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ?
១.២. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទឱ
 ្យបានជាប់ជា

១. ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅក្នុងគោ
 លនយោបាយ

Engendering of the policy (ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

ប្រចាំដែររទេ?

១.៣. តើគោលនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីលក្ខណៈផ្សេងគ្នាផ្អែកតាមយេនឌ័រដ
 ើម្បីឱ្យ
កាន់តែមានសមភាពដែរឬទេ?

១.៤. តើមានការចោទសួរផ
 ្នត់គំនិតយេនឌ័រដែរឬទេ?

១.៥. តើយ
 េនឌ័រត្រូវបានបញ្ជ្រាបក
 ្នុងឯ
 កសារទាំងនោះដែរឬទេ (ផ្ទុយពីស
 រសេររៀបរាប់
ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោ
 យឡែកពីគេ)?
២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអ
 ំពីសមភាពយេនឌ័រ 
(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

៣. ចំណុចប្រសព្វគ្នា (ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)
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២.១ តើគោលនយោបាយនេះព
 ិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (លើសពីកម្រិតបុគ្គល)

ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ល
 ស
ើ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ រួមមាន កត្តា

ប្រវត្តិសាស្ត្រ កត្តាច្បាប់ កត្តស
ា ង្គម វប្បធម៌ កត្តាសេដ្ឋកិច្ច និងក
 ត្តន
ា យោបាយ?
៣.១. តើខ្លឹមសារគោលនយោបាយនេះបញ្ចូលទ
 ស្សនទាន "បញ្ហប
ា ្រសព្វគ្នា"ដែរឬទេ?
(សូមមើលនិយមន័យនៃចំណុចប្រសព្វគ្នាក្នុងសទ្ទានុក្រម)?

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសំណួរស្រាវជ្រាវ សម្រាប់លំហាត់ទីមួយ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពី៖ Drucza, K and Rodriguez, C.M 2018. Feminist Policy Analysis: Implications for
the Agricultural Sector in Ethiopia. CIMMYT, Addis Ababa, Ethiopia.
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៤.១ តើពាក្យថា "ការបង្កើនភាពអង់អាច" លេចចេញនៅក្នុងខ្លឹមសារគោលនយោបាយ
ត្រង់ចំណុចដ
 ែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែឬឬទេ?

៤.២ តើគោលនយោបាយនេះលើកឡើងពីកា
 របង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី
៤. ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី
(ដំណើរការគោលនយោបាយ)

ដែរឬទេ?

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះលើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការ

បង្កើនភាពជាតំណាងធនធាន និង/ឬ លទ្ធផលដោយសម្រេចបា
 នដោយស្ត្រីដែរឬទេ?
៤.៤ តើគោលនយោបាយនេះលើកឡើងព
 កា
ី រពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស្ត្រី ឬក្រុម
សង្គមស៊ីវិល និងសមាគមដែលធ្វើការងារជាមួយស
 ក
្ត្រី ្នុងអំឡុងពេលនៃការតាត់តែង
គោលនយោបាយនេះដ
 ែរឬទេ?

៥. ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ (ដំណើរការគោលនយោបាយ)

៥.១. តើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានរៀបចំដោយផ្អែកតាមសមិទ្ធផល/
គោលនយោបាយជាតិស្ដីពស
ី មភាពយេនឌ័រក
 ន្លងម
 កដែរឬទេ?

៦.១. តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍

ជាក់លាក់របស់ស
 ហគ្រិនជាស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័ឬ (គោលនយោបាយត្រូវ
បានកែសម្រួលឱ្យស្របតាមបរិបទរបស់គម្រោង)

៦.២. តើគោលនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីវ ិធីដើម្បីជម្នះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និង

ប្រពៃណីសង្គមដែលប
 ន្ទុចបង្អាកដ
់ ល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
ដែរឬទេ?

៦.៣ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដើម្បី
បង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

៧. បរិបទតំបន់ និងអ
 ន្តរជាតិ (គោលនយោបាយត្រូវបានកែ ៧.១. តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញាគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងកា
 រ
សម្រួលឱ្យស្របតាមបរិបទគម្រោង)

ប្ដេជ្ញាចិត្តនៅកម្រិតអន្តរជាតិ ន
 ិងកម្រិតតំបន់ ដែលការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែរឬទេ?75  

ការវាយតម្លទ
ៃ ី II៖ ការវាយតម្លទ
ៃ ី ២ នៅក្នង
ុ ការវិភាគគោលនយោបាយដល
ែ មានសារៈសំខាន់ដម
ើ ប្ ផ
ី ល
្ដ កា
់ រគាំទដ
្រ ល់សី្រ្ត ធ្វកា
ើ រវាយតម្លល
ៃ គ
ើ ណ
ុ ភាព

នៃសេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់គោ
 លនយោបាយ ដូចជា ចំណុចដៅ/ការប្ដេជ្ញាចិត្ត/សូចនាករជាក់លាក់ និង/ឬ "ជំហានបន្ទាប់" ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រធ្វើផែនការ
យេនឌ័រ។ ដើម្បីធានាឱ្យមានគណនេយ្យភាពក្នុងការសម្រេចច
 ំណុចដៅ
 យេនឌ័រ/ផែនការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយ
 េនឌ័រ លទ្ធផលនៃការរកឃើញត្រូវបានឱ្យ
ពិន្ទុតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖74

0= មិនបានលើកឡើងពីយេនឌ័រនៅក្នុងស
 េចក្ដីសន្និដ្ឋាន
១= សេចក្ដីសន្និដ្ឋានមិនពាក់ព័ន្ធ/លើកច្បោលៗ

២= លើកឡើងខ្លះអំពីភេទ ប៉ុនព
្តែ បា
ុំ នលើកឡើងពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន75

៣= បានលើកឡើងខ្លះអំពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន ប៉ុនត
្តែ ្រឹមតែជាច
 ំណុចធម្មតា ឬពុមា
ំ នប្រយោជន៍
៤= សេចក្ដីសន្និដ្ឋានល
 ើកឡើងអំពយ
ី េនឌ័រក
 ្នុងកម្រិតពាក់ព័ន្ធខ្ពស់

ចុងក្រោយ គោលនយោបាយត្រូវបា
 នវាយតម្លៃដោយគិតពីក
 ម្រិតន
 ៃការអនុវត្តរហូតម
 កដល់ទ
 ល់នឹងព
 េលប
 ច្ចុប្បន្ននេះ (គិតត្រឹមខែ  មេសា  ឆ្នាំ

២០២០)។ លទ្ធផលនៃការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមា
 នសារៈសំខាន់ស
 ម្រាបគា
់ ំទ្រដល់ស
 ្ត្រី ត្រូវបានបង្ហាញក
 ្នុងផ្នែកទី ៤ នៃរបាយការណ៍នេះ។
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ការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

ក្រុមគោលដៅចំនួនពីរសម្រាប់ការសម្ភាសជា
 មួយនឹងអ
 ្នកផ្ដលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ (ហៅកាត់ថា KIIIs) រួមមាន អ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយ និង

អ្នកអនុវត្ត (KIII ប្រភេទទី ១ – មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល) និងស
 ហគ្រិន សមាជិក និង/ឬអ្នកដឹកនាំស
 ហគ្រាសអា
 ជីវកម្ម អ្នកដឹកនាំ/អ្នកគ្រប់គ្រងអ
 ង្គការក្រៅ
រដ្ឋាភិបាល ឬបុគ្គលដទៃទៀតដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង (KIII ប្រភេទទី ២ – តួអង្គពាក់ព័នម
្ធ កពីវិស័យធុរកិច្ច) គោលបំណងនៃ  KIIIs

ជាមួយនឹងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្ត គឺដើម្បីស្វែងយល់ឱ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីអាទិភាព/ផលប្រយោជន៍/កា
 រផ្ដលកា
់ រលើកទឹកចិតរ្ត បស់

រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបៃតង រួមនឹងស្វែងយល់អំពីអាទិភាពប្រកួតប
 ្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងផលប៉ះពាល់ដ
 ែលគោលនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន
មានលើបញ្ហាយេនឌ័រ។ ការសម្ភាស KIIIs ជាមួយសមាជិក និង/ឬ អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមា
 នគោលបំណងស្វែងយល់ពរី បាំង និងឧបសគ្គម
 ួយ
ចំនួនដែលសហគ្រិនជាស្ត្រីសហគ្រាស អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអ
 ្នកដឹកនាំនិងអ
 ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងស
 ហគមន៍ជួបប្រទះ និងកំណត់វិធីផ្លាស់ប្ដូរ
គោលនយោបាយ ដើម្បីផ្ដល់ការគាំទឱ
្រ ្យកាន់តប
ែ ្រសើរដល់ស
 ហគ្រិនជាស្ត្រី។
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ (CEDAW),
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក
(មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។
"ភេទ" សំដៅលើ "ស្រី" ឬ "ប្រុស"។ "យេនឌ័រ" សំដៅលើទំនាក់ទំនង បទដ្ឋានសង្គម និងទំនាក់ទំនងអំណាចរវាង "ស្ត្រី" និង "បុរស"។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

27

សរុប មានការសម្ភាសច
 ំនួន ២៨ លើក ក្នុងនោះ ២១ លើក ជាមួយអ្នកជ
 ំនាញឧស្សាហកម្ម និងសហគ្រិន និង ៧ លើក ជាមួយនឹងអ
 ្នកតា
 ក់តែង

គោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្ត។ សំណាកគំរូនេះ តំណាងឱ្យអ
 ្នកដឹកនាំពីតាមវិស័យនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។ អ្នកដែលត្រូវបា
 នសម្ភាសជាមួយ
រួមមាន ប្រធាន និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហគ្រិន ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងនិយោជិត។ អ្នកឆ្លើយតបបានចូលរួមយ៉ាងស
 កម្មនៅ
 ក្នុងការសម្ភាស ពួកគេ
ឆ្លើយសំណួរទាំងស្រុង និងបង្ហាញពីកា
 រយល់ដឹងស
 ៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទ។
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ការពិភាក្សាជាក្រុម

ការពិភាក្សាជា
 ក្រុម (ការសម្ភាសជាក្រុម) ចំនួនបីលើក ត្រូវបានធ្វើឡើងជា
 មួយស
 ្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងក្នុងតួនាទីជាអ្នកជំនាញ

ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណប្រាំនាក់ ក្នុង FGD នីមួយៗ។ គោលបំណងនៃ  FGDs ទាំងនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពប
ី ញ្ហានានាដែលត្រូវបា
 នលើក
ឡើងនៅក្នុងកា
 រសម្ភាស KIIIs (ឧទាហរណ៍ របាំង និងឧបសគ្គជា
 ក់លាក់ដែលស
 ធ
្ត្រី ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងជួបប្រទះ)។ FGDs ទាំងប
 ីត្រូវបា
 នធ្វើឡើង
ក្នុងទីក្រុងភ
 ្នំពេញ។ ព័ត៌មានលម្អិតអ
 ំពស
ី ំណាកគំរូនកា
ៃ រសម្ភាសជាក្រុមន
 េះមានបញ្ហាជូននៅ
 ក្នុងតារាង ៣.២។

តារាង ៣.២៖ សំណាកគំរូបែងចែកតាមប្រភេទឧបករណ៍
ប្រភេទឧបករណ៍
ការសម្ភាសជាមួយនឹងអ
 ្នកផ្ដលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ៖
អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្ត

ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ៖

សមាគមអាជីវកម្ម អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល សហគ្រិន

ចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប

ការបែងចែកលម្អិត

៧ នាក់

ស្រី ២នាក់ ប្រុស ៥នាក់

២១ នាក់

ស្រី ១៧នាក់ ប្រុស ៤នាក់
FGD ទី ១ – ស្រី ៤នាក់
ទីតាំង៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ

ការពិភាក្សាជាក្រុម (ការសម្ភាសជាក្រុម)

៣ ក្រុម, សរុប ១៥ នាក់

FGD ទី ២ – ស្រី ៥នាក់
ទីតាំង៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ

FGD ទី ៣ – ស្រី ៦នាក់
ទីតាំង៖ ទីក្រុងភ្នំពេញ

ការអង្កេតអនឡាញ

3>6

១៦នាក់ (ស្ត្រីទាំងអស់)

សហគ្រិនបៃតង ១៥នាក់

សហគ្រិនបែបប្រពៃណី ១ នាក់

ការអង្កេតអនឡាញ

វិធីសាស្ត្រចុងក្រោយដ
 ែលប្រើប្រាស់សម្រាបធ
់ ្វើការប្រមូលទិន្នន័យ គឺការអង្កេតប
 រិមាណវិស័យ តាមអនឡាញ ក្នុងនោះកម្រងស
 ំណួរត
 ្រូវបានផ្ញទៅ
ើ ឱ្យ

សហគ្រិនជាសដ
្ត្រី ែលកំពុងប
 ្រកបអាជីវកម្មក
 ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងផង និងឧស្សាហកម្មបែបប្រពៃណីផង ដោយប្រើប្រាស់វេទិកាអ
 ង្កេតតា
 មអនឡាញ SoGo

Survey។ ការអង្កេតនេះមានគោលបំណងកំណត់ពីឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមដែលស
 ហគ្រិនជាស្តក
្រី ្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតងជួបប្រទះ និងថា
 តើមា
 នចំណុច
ប្រសព្វគ្នា ឬខុសគ្នាអ្វីខ្លះ ជាមួយនឹងស
 ហគ្រិនជាស្ត្រីដែលស្ថិតនៅខាងក្រឧ
ៅ ស្សាហកម្មបៃតង។ លទ្ធផលនៃការអង្កេតន
 េះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវិភាគពី

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរ បស់ស
 ហគ្រិនជាស្ត្រី ដែលប្រកបអាជីវកម្មក
 ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងឧ
 ស្សាហកម្មម
 ិនមែនបៃតងនៅតាមប្រទេសន
 ីមួយៗ។ ការអង្កេត

នេះបា
 នបញ្ចូលព
 ័ត៌មានអំពប
ី ្រភេទសហគ្រាស (ទំហំ វិស័យ ចំនួននិយោជិត ចំនួនឆ្នប
ាំ ្រតិបត្តិការ), ទំនាក់ទំនងជាមួយន
 ឹងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង, ឱកាស

ដែលត
 ្រូវបានកំណត់, និងឧបសគ្គដ
 ែលត្រូវបានកំណត់។ សហគ្រិនជា
 ស្ត្រីសរុប ១៦ នាក់ បានបំពេញកា
 រអង្កេតន
 េះក
 ្នុងចំណោមពួកគេ ១៥នាក់មក
ពីឧស្សាហកម្មបៃតង និង១ នាក់មកពីឧ
 ស្សាហកម្មប
 ែបប្រពៃណី។

3>7 ដែនកំណត់ន ៃការស្រាវជ្រាវ
ទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីអ្នកចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយ ការស្រាវជ្រាវមានដែនកំណត់ ដូចជា៖

1>
2>

3>

ខ្វះភាពច្បាស់លាស់អំពវា
ី ក្យសព្ទ "ឧស្សាហកម្មបៃតង"៖ ដោយសារតឧ
ែ ស្សាហកម្មបៃតងគឺជាទ
 ស្សនទានថ្មី នៅពុំទាន់មា
 នការយល់ឱ
 ្យបាន
ច្បាស់លាស់នៅឡើយអ
 ំពទ
ី ស្សនទាននេះ និងអំពអ
ី ដ
្វី ែលអាជីវកម្មត
 ្រូវមាន ដើម្បីចាត់ទុកថា
  "បៃតង"។ ដូច្នេះ គេពិបាកនឹងធ
 ្វើការញែកវិស័យ
និងអ
 នុវិស័យនា
 នាទៅតាមប្រភេទជាឧស្សាហកម្ម "បៃតង" ធៀបនឹងឧ
 ស្សាហកម្ម "បែបប្រពៃណី" / "មិនមែនបៃតង" ណាស់។

អ្នកចូលរួមកង
ុ្ន ការអង្កត
េ អនឡាញ៖ នៅកម្ពជា
ុ ការអង្កត
េ អនឡាញបានចាប់ផម
ើ្ដ ពពា
ី ក់កណ្ដល
ា ខែ មនា
ី ឆ្នំា ២០២០ ចំពល
េ ដែលការរាតតបា
្ តជា
សកលនជ
ៃ ង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី -១៩ កើនឡើងខ្លង
ំា ។ អាស្រយ
័ ហត
េ ន
ុ ះេ គេកាន់តមា
ែ នការពិបាកកង
ុ្ន ការលើកទឹកចិតឱ
្ត យ្ សហគ្រន
ិ បព
ំ ញ
េ ការអង្កត
េ នះេ ព្រះោ
ក្នង
ុ គ្រនោ
ា ះពួកគក
េ ព
ំ ង
ុ តរែ ងសម្ពធ
ា យ៉ង
ា មមាញឹកក្នង
ុ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ អាជីវកម្ម និងរៀបចំយទ
ុ សា
្ធ ស្តដ
្រ ម
ើ ប្ ទ
ី ប់ទល់ជាមួយនឹងការរាតតបា
្ តជាសកល។

ការជ្រើសរើសគោ
 លនយោបាយចំនួនដ
 ប់ ដើម្បីវិភាគលើកា
 រគាំទ្រដល់ស
 ្ត្រី៖ គោលនយោបាយដែលមានតែជាភាសាខ្មែរ ពុំត្រូវបានជ្រើសរើស
សម្រាបធ
់ ្វើការវិភាគនោះឡើយ ព្រោះថាក្រុមស
 ្រាវជ្រាវមិនចេះភាសាខ្មែរ ឡើយ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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3>8

ចំណុចខ្លាំងនៃការស្រាវជ្រាវ

1>

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មី៖ ការស្រាវជ្រាវ នេះគឺជាកា
 រស្រាវជ្រាវដំបូងដ
 ែលធ្វើការពិនិត្យលើការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្ម

2>

ការស្រាវជ្រាវក្នុងសកលលោកទាំងមូល៖ ការស្រាវជ្រាវនេះបានផលិតនូវសំណុំទិន្នន័យជា
 លក្ខណៈអន្តរជាតិដ៏ល្អមួយ តាមរយៈទិន្នន័យបែប

3>

បៃតង ក្នុងនាមពួកគេជាស
 ហគ្រិនផង និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មផ
 ង។

គុណវ ិស័យ និងបរិមាណវិស័យ ដែលប្រមូលក
 ្នុងប្រទេសច
 ំនួនបួន ក្នុងទ្វីបផ្សេងៗគ្នាចំនួនបី។

ការវិភាគគោលនយោបាយមានភាពរឹងមាំ និងឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ៖ ការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមា
 នសារៈសំខាន់ស
 ម្រាប់ផ្ដលកា
់ រ

គាំទ្រដល់ស្ត្រី ដែលត្រូវបា
 នប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សានេះគឺជាកា
 រវិភាគបែបថ្មីក្នុងប
 រិបទនៃការស្រាវជ្រាវលើការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិ។ ខណៈ
ពេលដ
 ែលនៅ
 ក្នុងប
 ្រទេសន
 ីមួយៗមានគោលនយោបាយជាច្រើនស
 ្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព កន្លងមកគេពបា
ុំ ន

ដឹងពីកម្រិតនៃកា
 របញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយទាំងនេះឡើយ។ ការវិភាគរបស់យើងដាក់ចេញនូវជ
 ំហានជាបន្តបន្ទាបដ
់ ើម្បីឱ្យមាន

4>
5>

ការពិនិត្យនិងព
 ង្រឹងគោ
 លនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសត
 ្រងខ
់ ្លឹមសារអំពីយេនឌ័រ និងកា
 រប្ដេជ្ញាចិតច
្ត ំពោះយេនឌ័រ។

ការចូលរួមនៅ
 កម្រិតគោ
 លនយោបាយ៖ តួអង្គពាក់ព័នរ្ធ បស់រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយបានចូលរួមព
 ីដំណាក់កាលដំបូងទៅ
ក្នុងការវាយតម្លៃលល
ើ ទ្ធផលរកឃើញន
 ៃការស្រាវជ្រាវនេះ។

វិធីសាស្ត្រពីក្រោមឡើងលើ៖ ការសិក្សានេះប្រើប្រាសវ់ ិធីសាស្ត្រពីក្រោមឡើងលើ ដើម្បីប្រមូលទ
 ស្សនៈយល់ឃើញ និងព័ត៌មានអំពប
ី ញ្ហាប្រឈម
ដែលសហគ្រិនជាស្ត្រី និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទិន្នន័យដែលព
 ួកគេចែករំលែកន
 ឹងត
 ្រូវប្រើប្រាស់ជា
មូលដ្ឋន
ា ដើមប្ ធ
ី កា
ើ្វ រផស
ា្ល ប
់ រូ្ដ ដល
ែ ចាំបាច់នៅកម្រត
ិ គោលនយោបាយ តាមរយៈការសម្របសម្រល
ួ ការរៀបចំ និងការកស
ែ ម្រល
ួ គោ
 លនយោបាយ

6>

ឧស្សាហកម្មបៃតងជុំវិញតម្រូវកា
 រ និងអាទិភាពរបស់ពួកគេ។
ការភ្ជាប់គម្លាតចំណេះដឹងនៅ
 ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង៖

ការសិក្សានេះបា
 នបង្ហាញឱ្យឃើញថាសហគ្រិន

អ្នកជំនាញ

និងអ
 ្នកតា
 ក់តែងគោ
 ល

នយោបាយខ្លួនឯ
 ងនៅតែខ្វះចំណេះដ
 ឹងអំពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលមានស្រាបនៅ
់ ក្នុងប្រទេសរ បស់ពួកគេ។ តាមរយៈការ

បង្ហាញឱ្យឃើញពីច
 ំណុចខ
 ្វះខាតបែបនេះ របាយការណ៍នេះផ្ដលជា
់ អនុសាសន៍ឱ
 ្យមានការបង្កើនកា
 រយល់ដឹង និងប
 ង្ហាញឱ្យសា
 ធារណជនទូទៅ
ដឹងអ
 ំពឱ
ី កាសដែលកំពុងមាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតង។ 

3>9

ក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះ

ការស្រាវជ្រាវនេះ បានទទួលកា
 រឯកភាពផ្នែកក
 ្រមសីលធម៌ពគ
ី ណៈកម្មាធិការពិនិត្យល
 ើក្រមសីលធម៌ផ
 ្ទៃក្នុងរបស់ Includovate កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ 
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ការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម

សម្រាប់ប្រភេទទ
 ិន្នន័យន
 ីមួយៗដែលត្រូវបា
 នប្រមូល

ការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមត
 ្រូវបានធ្វើឡើងផ
 ្អែកតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ
 ែលកំណត់ដោយអ្នក

សម្របស
 ម្រួលថ
 ្នាក់ជាតិ និងមានការពិគ្រោះយោបល់យ
 ៉ាងជិតស្និទជាមួយតំណាង UNIDO។ រួមគ្នា  អ្នកសម្របសម្រួល និងអ
 ្នកស្រាវជ្រាវបានចងក្រង
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកតបសម្ភាស។


បញ្ជីនេះត្រូវបានសម្រិតស
 ម្រាំងចេញពីកា
 រពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងដោ
 យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ
 ្នក

ពាក់ព័នស
្ធ ំខាន់ៗ ដូចជា ក្រសួង ស្ថាប័នសមាគមឧស្សាហកម្ម និងអ
 ្នកអ
 នុវត្តកម្មវិធប
ី ង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី។

ការយល់ព្រម

មានទម្រងផ
់ ្ដល់ការយល់ព្រមពីរ ផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបា
 នប្រើប្រាស់សម្រាបកា
់ រសម្ភាសជាមួយន
 ឹងអ
 ្នកផ
 ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងការពិភាក្សាជាក្រុម និង

សម្រាបកា
់ រអង្កេតបរិមាណវិស័យតា
 មអនឡាញ។ ការស្នើសកា
ុំ រយល់ព្រមត្រូវបា
 នធ្វើឡើងនៅ
 ពេល/នៅកន្លែងធ
 ្វើការសម្ភាស ដោយអ្នកប្រមូលព័ត៌មាន/

អ្នកស
 ម្ភាសជា
 អ្នកសុំការយល់ព្រមដោយផ្ទាល់។ សម្រាប់ការអង្កេតតា
 មអនឡាញ អត្ថបទដែលបង្ហាញអំពីការយល់ព្រម បំពេញកា
 រអង្កេត ត្រូវបាន

បង្ហាញនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមន
 ៃការអង្កេត ដើម្បីរំឭកប្រាប់អ្នកចូលរួមថា
 ការចូលរួមរបស់ពួកគេគធ
ឺ ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តសុទ្ធសាធ ហើយពួកគេអាចដកខ្លួន
នៅពេលណាក៏បាន។ នៅពេលដែលអ្នកច
 ូលរួមបា
 នបំពេញទម្រង់នៃការអង្កេតរួច ហើយផ្ញើវាទៅឱ្យអ្នកដ
 ឹកនាំធ្វើអង្កេតវិញ ពេលនោះគេអាចចាត់ទ
 ុកបា
 ន
ថាអ្នកច
 ូលរួម យល់ព្រមផ្តល់មតិនៅ
 ក្នុងកា
 រសិក្សានេះហើយ។
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សំណើសុំច្បាប់ដើមនៃក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវបានអនុម័តឱ
 ្យប្រើនៅក្នុងកា
 រស្រាវជ្រាវនេះ សូមផ្ញើអុីមែលទៅកាន់ o.iti@unido.org
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ការពិនិត្យ និងវិភាគ
លើគោលនយោបាយ

4>1

គោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ ក្នុងការលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង និងសមភាពយេនឌ័រនៅកម្ពុជា

កាលពីឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍត
 ិចតួចដំបូងក
 ្នុងត
 ំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបា
 នរៀបចំផ
 ែនទីបង្ហាញផ្លូវជាតិស្ដីពី

កំណើនប
 ៃតង ក្រោយពីមានការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទ
 ទួលបន្ទុកក
 ំណើនប
 ៃតង (GGWG) ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងរ
 ៀបគោលនយោបាយ
នៅកម្រិតក្រសួងរ ួចមក។

កាលនោះ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះត
 ្រូវបានកែសម្រួលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសព
្ដី ីកំណើនប
 ៃតង។ បើតាមការសិក្សាមួយដ
 ែលធ្វើឡើងក
 ្នុងប្រទេស

កម្ពុជាដោ
 យ OECD សម្រាបឯ
់ កសារបោះពុម្ពផ្សាយស្ដីពកា
ី រអភិវឌ្ឍស
 ហគ្រាសរបស់អង្គការនេះផ្ដោតលើក
 ំណើនប
 ៃតង កត្តាលើកទឹកចិត្តធំមួយដែលធ
 ្វើឱ្យ

ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ជ្រស
ើ រស
ើ យកមាគ៌អ
ា ភិវឌឍ្ ន៍កាន់តប
ែ ត
ៃ ង គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រក
ី ្រ និងបន្ទប
ា ម
់ កកំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងការពង្រង
ឹ ស
 ប
ា្ថ ន
័ ។77 អ្នកពាក់ពន
័ ្ធ
នៅក្នុងការសិក្សានេះ មាន ដូចជា សង្គមស៊ីវិល ក្រសួងស
 ្ថាប័នរ បស់រ ដ្ឋាភិបាល និងតំណាងមកពីសហគ្រាសអា
 ជីវកម្មនានា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 ន

សម្រេចវ ឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការការពារបរិស្ថាន ពិសេសការស្ដារគម្របព្រៃ ការធ្វើឱ្យវិស័យថាមពលកាន់តែមានភាពបៃតង និងការបង្កើនឱ
 កាស
វិនិយោគ។78 បន្ថែមលើនេះទៀត សកម្មភាពមួយទៀតត្រូវបា
 នផ្តួចផ្តើមដោយបែងចែកដ
 ីយ៉ាងហោ
 ចណាស់ ៥ ហិចតាជូនគ្រួសារនីមួយៗនៅជនបទ ដែល
នាំដល់ការការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងបរិយាបន្នសង្គម ។

ប្រទេសក
 ម្ពុជាមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរឹងមាំស្ដីពីកំណើនប
 ៃតងការគ្រប់គ្រងប
 រិស្ថាន និងការអភិរក្សបរិស្ថាន អមដោយគោលនយោបាយថ្មីៗ

មួយចំនន
ួ ពាក់ពន
័ ទ
្ធ ស
េ ចរណ៍ធម្មជាតិ ព្រឈ
ៃ
ើ និងនេសាទ។ សមភាពយន
េ ឌ័រតវូ្រ បានលើកឡើងជាអាទិភាពមយ
ួ កង
ុ្ន ផន
ែ ការយទ
ុ សា
្ធ ស្តជា
្រ តិ ហើយសមភាព
យន
េ ឌ័រតវូ្រ បានសមាហរណកម្មចល
ូ ទៅក្នង
ុ ផន
ែ ការសកម្មភាពសព
ី្ដ កា
ី រប្រប
ែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុរបស់កម្ពជា
ុ ដែលជាចណ
ំ ច
ុ មយ
ួ ដល
៏ ម
្អ យ
ួ ។ ទោះជាយង
ា៉ ណា
ក៏ដោយ គស
េ ង្កត
េ ឃើញថាការបញ្ជប
ា្រ យន
េ ឌ័រមា
 នវត្តមាននង
ិ អាទិភាពតច
ិ តួចណាស់នៅកង
ុ្ន ការរៀបចំផន
ែ ការសកម្មភាពរបស់អង្គការឧសសា
្ ហកម្មបៃតង។
y
y
y
y
y
y
y

ក្របខ័ណគោ
្ឌ លនយោបាយជាតិសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលគាំទដ
្រ ល់ស
 មភាពយេនឌ័រនិងឧស្សាហកម្មបៃតងរួមមាន៖
ផែនការយុទ្ធសាស្តនា
្រ រីរតនៈទី IV, ២០១៤-២០១៨79

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង, ២០១៣-២០៣០80
យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី III81

ផែននការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP), ២០១៤-២០១៨82

ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ, ២០១៦-២០១៨83

គោលនយោបាយបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនិងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ ២០១៦ -២០២០

គោលនយោបាយដើម្បីគាំទដ
្រ ល់ស
 កម្មភាពជាក់លាក់ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង រួមមាន៖
y
y
y
y

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ២០១៩

ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាបវ់ ិស័យជលផល ២០១០-២០១៩
កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ ២០១០-២០១៩

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍កសិ-ឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ ២០១៩-២០៣០

ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រែក្លាយសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ខ
 ្លួនទៅជាសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ត្រូវបានបង្ហាញយ
 ៉ាងច្បាស់ តាមរយៈផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

ស្ដីពក
ី ំណើនបៃតងរបស់ខ
 ្លួន៖

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង ២០១៣-២០៣០84

កាលពីឆ្នាំ២០១៣ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពក
ី ំណើនបៃតងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣-៣០។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ

មានគោលបំណងធានាស្ថិរភាព និងកំណើនបៃតងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសអ
 ភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្ដោតលើចំណុចដ
 ូចខាងក្រោម៖
១.

ការវិនិយោគបៃតង និងការបង្កើតកា
 រងារបៃតង

២. ការគ្រប់គ្រងស
 េដ្ឋកិចប
្ច ៃតង ដោយរក្សាតុល្យភាពជាមួយប
 រិស្ថាន
៣. ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពណ៌ខៀវប្រកបដោយចីរភាព
៤.

បរិស្ថានបៃតង និងការគ្រប់គ្រងធ
 នធានធម្មជាតិ

៦.

ការគ្រប់គ្រងប
 ច្ចេកវិទ្យាបៃតងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

៥.

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងកា
 រអប់រំបៃតង

៧. ការលើកកម្ពសស
់ ំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមបៃតង
៨.
៩.

ការគោរពនិងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បៃតង និងអត្តសញ្ញាណជាតិ
អភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បឈា
ី នទៅសម្រេចកំណើនបៃតង។

77

https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/Making_Growth_Green_and_Inclusive_Cambodia.pdf., Page 15, Figure 1.

78

Ibid see page 15, figure 1.

79

http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/library/democratic_governance/cambodian-gender-strategic-plan---neary-rattanak-4.html

80

http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/CAMBODIA%29%20National%20Strategic%20Plan%20on%20Green%20
Growth%202013-2030.pdf

81

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/wp-content/uploads/2013/11/2013-Rectangular-Strategy-III-En8.pdf

82

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_364549.pdf

83

http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/128-climate-change-action-plan.html?download=723:ccap-for-ministry-of-environment2016-2018-en

84

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (២០១៣)។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីកំណើនបៃតង ២០១៣-២០៣០។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

31

ខណៈពេលដែលព
 ុំមានការលើកឡើងជាក់លាក់អំពកា
ី របញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងស
 េដ្ឋកិចប
្ច ៃតង អារម្ភកថារបស់នាយករដ្ឋមន្តបា
្រី នលើកឡើងថា រាជ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញន
 ូវផែនការជំរុញកំណើនស
 េដ្ឋកិច្ច និងកា
 រការពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធ
 នធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពការកាត់ប
 ន្ថយ

ភាពក្រីក្រ និងការលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រ សមធម៌សង្គម និងអ
 ភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីឱ្យកម្ពុជាក
 ្លាយជាប
 ្រទេសអ
 ភិវឌ្ឍន៍។ នាយករដ្ឋមន្តបា
្រី នគូស

បញ្ជាកព
់ ល
ី ក្ខណៈ "ឈ្នះ-ឈ្នះ" នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយត្រូវរក្សាត
 ុល្យភាពជាមួយន
 ឹងកា
 រការពារបរិស្ថាន និងប
 ្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី លើកកម្ពស់ជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការការពារបេតិកភណ្ឌវ ប្បធម៌។

នៅក្នង
ុ "ផន
ែ ការសកម្មភាពសព
ី្ដ ក
ី ណ
ំ
ន
ើ បត
ៃ ង" ត្រង់ "កំណន
ើ បៃតង និងការបង្កត
ើ ការងារ" ផ្នក
ែ ដែលទទួលបានការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់នាពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន

រួមមាន៖
y
y

ការលើកទឹកចិត្តឱ្យវិនិយោគិនប
 ៃតងវិនិយោគលើថាមពលកកើតឡើងវិញ ដីធ្លី ព្រៃឈើ និងធនធានជលផល និងឧស្សាហកម្មបៃតង។

បង្កើនឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជា ក្នុងវ ិស័យទេសចរណ៍បៃតង បរិស្ថាន ថាមពលបៃតង កសិកម្មបៃតង ឧស្សាហកម្មបៃតង
បច្ចេកវ ិទ្យាបៃតង ពាណិជ្ជកម្មបៃតង និងសេវាកម្មបៃតង។

បច្ចុប្បន្ននេះពុំមានការបែងច
 ែកក
 ្រុមមនុស្សទៅ
 តាមលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ ដែលជាអ្នកនឹងទ
 ទួលបា
 នប្រយោជន៍ព
 ឧ
ី ស្សាហកម្មដ
 ែលកំពុងមា
 នការរីក

ចម្រើននេះទេ ហើយក៏ព
 ុំមានការលើកឡើងព
 ីឱកាសការងារជាក់លាក់សម្រាប់សនោ
្ត្រី ះដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពី
"ការលើកកម្ពស់ប្រព័នស
្ធ ំណាញ់សុវត្ថិភាពបៃតង" (យុទ្ធសាស្រ្តទី ៧ នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពីកំណើនបៃតង ២០១៣-២០៣០)85 មានគោលដៅ
មួយគឺ "ពង្រឹងត
 ួនាទីយេនឌ័រ នៅក្នុងក
 ំណើនបៃតង"។

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី III

យុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណមានគោលដៅរួមចំនួនបួន ក្រោមមូលបទ កំណើន ការងារ សមធម៌ និងប
 ្រសិទ្ធភាព។ យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគឺជាឯ
 កសារ

គោលដែលត
 ម្រង់ទិសសកម្មភាពរបស់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័នទា
្ធ ំងអស់ សំដៅ "បន្តស
 ម្រាប់ និងព
 ង្រឹងកា
 រអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពយូរអង្វែង ដើម្បីលើក
កម្ពសក
់ ំណើនស
 េដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារ ការបែងច
 ែកភាគផលនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ និងការធានាប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នសាធារណៈ និងការគ្រប់
គ្រងធ
 នធាន"។86

ពាក្យចីរភាព គឺជាស្នូលនៅក្នុងឯ
 កសារទាំងមូល រួមនឹងឃ្លា "តុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍ និងការអភិរក្ស", "កំណើនបៃតង" និង "ការគ្រប់គ្រងប
 រិស្ថាន"។

សមភាពយេនឌ័រក៏ត្រូវបា
 នលើកឡើងនៅ
 ក្នុងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រនេះផងដែរ ប៉ុនព
្តែ ុំត្រូវបា
 នលើកឡើងជា
 ក់លាក់នៅ
 ក្នុងផ
 ្នែកដ
 ែលពាក់ព័ន្ធនឹងក
 ំណើនបៃតង និង
ចីរភាពនោះឡើយ។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ២០១៤-២៣

ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាគឺជាច
 ំណុចចា
 ប់ផ្ដើម ដើម្បីរៀបចំឱ
 ្យមានអភិក្រមដ
 ែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ

ត្រឹមត្រូវ និងល
 ក្ខណៈស៊ីចង្វាក់គស
្នា ម្រាប់បញ្ជ្រាបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក
 ្នុងដ
 ំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិ។
ផែនការយុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅ
 កម្ពុជា ដា
 ក់ចេញនូវគោ
 លដៅដូចតទៅ៖
y

កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ ដែលផលប៉ះពាល់ន
 ៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កលើប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសក
 ្រុមដែលងាយរងគ្រោះជាងគេ និង
ប្រព័ន្ធសំខាន់ៗ (ធម្មជាតិ និងសង្គម")។

y
y

ងាកទៅរកមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍ប
 ៃតង តាមរយៈការជំរុញឱ
 ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដ
 ែលប
 ញ្ចេញជាតិកា
 បូនទាប។

បង្កើនការយល់ដឹងជា
 សាធារណៈ និងការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងសកម្មភាពឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

សម្ព័ន្ធប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាដែលមានការគាំទ្រពី UNDP ដំណាក់កាលទី II ២០១៤-២០១៩87
ផ្នែកសំខាន់ៗន
 ៃអន្តរាគមន៍នេះ រួមមាន៖
y
y
y
y
y

ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ក្របខ័ណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់វិស័យ ដែលផ្ដោតលើកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ការធ្វើតេស្ត និងកា
 រផ្សព្វផ្សាយវិធីសាស្ត្របន្សាំ និងកា
 ត់បន្ថយ

ការពង្រឹងប
 ្រព័ន្ធធ្វើផែនការ និងថវិកាស
 ម្រាប់បញ្ជ្រាបហ
 ិរញ្ញប្បទានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង
គាំទ្រដល់កា
 រស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍ និងការសិក្សារ
 ៀនសូត្រអំពកា
ី រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ផែនការ និងគោលនយោបាយថ្មីៗចុងក្រោយ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(NSDP), ២០១៩-២០២៣៖ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកា
 លពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយបានដាក់ចេញ

នូវអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំទៀត។

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពទ
ី េសចរណ៍ធម្មជាតិ ២០១៩៖ គោលនយោបាយនេះត្រូវបា
 នដាក់ចេញកា
 លពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ ឯកឧត្តម ថោង ខុន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ មានប្រសាសន៍ថា ខណៈពេលដែលកម្ពុជាមា
 នសហគមន៍ជ
 នបទប្រមាណ ២.៣០០ សហគមន៍ សហគមន៍ភាគច្រើនគ
 ឺជា
សហគមន៍ន
 េសាទ សហគមន៍ព្រៃឈើ និងសហគមន៍ក
 សិកម្ម និងមានសហគមន៍តែ  ១២៣ ប៉ុណ្ណោះ ដែលជាអ្នកផ្ដលស
់ េវាទ
 េសចរណ៍ធម្មជាតិនៅ
 ក្នុង
85
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87

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (២០១៣)។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីកំណើនបៃតង ២០១៣-២០៣០។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៣ ទំព័រទី៣។

សម្ព័ន្ធប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ជាមួយ UNDP ដំណាក់កាលទី២, ២០១៤-២០១៩។ https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/projects/
cambodia-climate-change-alliance--phase-2--ccca-ii-1.html

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ប្រទេសន
 េះ។ ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រសួងទ
 េសចរណ៍ គឺជាក
 ្រសួងដ
 ែលធ
 ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ស
 ហគមន៍
ទាំងនេះនៅតាមទីតាំងដ
 ែលមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរណ៍។ ការវាយតម្លៃលើសក្ដានុពលនៃចំណុចខ្លាំងរបស់ម
 ូលដ្ឋាននីមួយៗត្រូវបា
 នធឡ
្វើ ើង ដើម្បី
រកមើលថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងធនធានមនុស្សបែបណាខ្លះដែលជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងនោះ។88

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

មិនទាន់មានភាពចបា
្ ស់លាស់នៅឡើយទថា
េ តើ ការអភិវឌឍ្ ទីតាង
ំ ទស
េ ចរណ៍ធម្មជាតិនង
ឹ ផ្ដលឱ
់ កាសសម្រប
ា ប
់ ង្កន
ើ ភាពអង់អាចដល់សដ
ី្រ្ត ច
ូ ម្តច
េ ខ្លះ ដូចះេ្ន 
ចំណុចនេះជាកត្តាមួយមានតម្លៃដែលគួរយកមកគិតគូរដែរ។

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (STI) ឆ្នាំ ២០២០- ២០៣០៖ គោលនយោបាយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជារួមថា

ជាកម្លាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅ ការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន និងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់កា
 រ
រស់រានមានជីវិតនិងសុភមង្គលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចា
 ត់ទុកស
 មភាពយេនឌ័រថាជាកត្តាមួយរ ួមចំណែកដ
 ល់កា
 រពង្រីកប
 រិមាណ និង

ពង្រឹងធនធានមនុស្សផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ក៏ដូចជា
 កត្តាមួយរ ួមចំណែកដល់កា
 រលើកក
 ម្ពស់ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវ ិស័យន
 េះ
ផងដែរ។

4>2

អាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទ
 ិដ្ឋភាពទូទៅន
 ៃគោលនយោបាយស្ដីពីឧស្សាហកម្មបៃតង ចេញពីកា
 រសម្ភាស
ជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
"ឧស្សាហកម្មបៃតង"

គឺជាទ
 ស្សនទានដែលថ្មី

និងម
 ិនទាន់មានការយល់ឱ
 ្យបានច្បាស់នៅឡើយនៅ
 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទន្ទឹមនឹងការយល់

ដឹងតិចតួចហើយ ព័ត៌មាននិងទ
 ិន្នន័យស្តីពអា
ី ទិភាពជាក់លាក់របស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័នឧ
្ធ ស្សាហកម្មបៃតង ក៏មិនសូវមានដែរ។ បើទោះជារាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាផ្ដល់អាទិភាពដល់កា
 របន្សាំទៅនឹងកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយ អ្នកផ
 ្ដលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗនៅ
 ក្នុង
កិចស
្ច ម្ភាសបានឱ្យដឹងថា ពាក្យថា "ឧស្សាហកម្មបៃតង" មិនទាន់មា
 ននិយមន័យច
 ្បាស់លា
 ស់នៅ
 ឡើយទេ។ "ពុំមានគោលនយោបាយ ឬផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ស្ដីពីធុរកិចក
្ច ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងឡើយ"។89

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្វីដែលគេមិនអាចបដិសេធចោលបានគឺ ចំនួនសហគ្រិនជា
 ស្ត្រីនៅក្នុងវ ិស័យឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងនៅមានចំនួនតិចតួច ប៉ុន្តែ

បន្តមា
 នការកើនឡើងជាលំដាប់។ សហគ្រិនដែលជាស្ត្រីទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទច
 ំនួនពីរ៖ ស្ត្រីដែលបា
 នជ្រើសរើសយ
 កធុរកិច្ចបៃតងដោយចេតនា
និងស
 ដ
្ត្រី ែលចូលរួមនៅ
 ក្នុងឧ
 ស្សាហ
 កម្មប
 ៃតង ប៉ុន្តែដោយមិនបានជ្រើសរើសធ្វប
ើ ែបនេះយ៉ាងសកម្មដោយចេតនាតាំងពីដើមទីមកទេ។

មានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានលើកឡើងព
 ផ
ី ែនទីប
 ង្ហាញផ្លូវស
 ្ដីពីកំណើនប
 ៃតងរបស់កម្ពុជា90 និងការរួមចំណែករបស់វាដ
 ល់

ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងដ
 ល់ក
 ំណើនសេដ្ឋកិច្ច។
អាទិភាពរបស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ជាមួយអ
 ្នកផ
 ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់រួមមាន៖
y

ដែលអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលបានលើកឡើងតា
 មរយៈការចូលរួមនៅ
 ក្នុងការសម្ភាស

ការលើកកម្ពសឧ
់ ស្សាហកម្មបៃតង៖ ដើម្បីបញ្ជ្រាបទស្សនទានឧស្សាហកម្មបៃតង និងលើកកម្ពសធ
់ ុរកិច្ចបៃតង។ បន្ថែមពីលើនេះ ពួកគេកច
៏ ង់
ឱ្យមានការផ្ដល់អាទិភាពដល់កា
 រជំរុញឱ្យមានការអភិរក្ស និងប
 ្រសិទ្ធភាពថាមពល និងគោលនយោបាយការពារបរិស្ថានផងដែរ។

y

គាំទ្រដល់សហគ្រិនជាស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង៖ ដើម្បីគាំទដ
្រ ល់ស
 ហគ្រិនជាស្ត្រី (ជាពិសេសអ
 ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតត
 ូច) តាមរយៈ
ការផ្ដលជា
់ ថវិកាគាំទ គា
្រ ំទឱ
្រ ្យស្ត្រីអាចចូលរួមក
 ្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ។ នៅក្នុងនោះគួរមានផងដែរនូវការ
គាំទ្រដល់ល
 ទ្ធភាពឱ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងស
 កម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងពាក់ព័ន្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែរ។

y

ការស្រាវជ្រាវដែលបានគ្រោងទុក៖ ផ្ដោតលើភ
 ស្តុតាងជាក់ស្តែងន
 ៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន និងលើឥទ្ធិពល
ដែលឧស្សាហកម្មបៃតងអាចមានចំពោះបុរស និងស្ត្រី។

ក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាស ជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងនេះ អ្នកចូល

នៅក្នុងការសម្ភាសមួយ អ្នកឆ្លើយសម្ភាស (បុរស) មានសហការី

រួមជាច្រើនលើកឡើងថា
 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងគោលនយោបាយ បានយក ជាស្ត្រីមួយរូបចូលរួមដែរ ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះពុំបាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់សោះ
ចិត្តទុកដាក់ច
 ំពោះយេនឌ័រ ពោលគឺមានការផ្ដល់អាទិភាពដល់ស្ត្រី និងមានការ ហើយក៏ពុំមានឱកាសសម្រាប់បញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់គាត់ដែរ ។
ធានាថាស្ត្រីនឹងមិនត្រូវបា
 នមើលរំលងទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមាន សេណា
 រីយូនេះ
ការអនុវត្តគោ
 លនយោបាយទាំងនេះឱ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេ។

4>3

រំលេចឱ្យឃើញពីវិសមភាពយេនឌ័រនៅកម្រិតការិយា

ល័យ ដែលអាចនាំឱ្យមានចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងការអនុវត្ត។

សង្ខេបលទ្ធផលនៃការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាំទ្រដល់ស្ត្រី (Feminist)

ផ្នែកនេះប
 ង្ហាញដោយសង្ខេបព
 កា
ី រវិភាគស៊ីជម្រៅលើគោលនយោបាយទាំងដប់ (ដូចប
 ង្ហាញក
 ្នុងតារាង ៤.១) ដែលត្រូវបា
 នប្រើប្រាស់ ដើម្បីពិនិត្យ

ឡើងវិញលើការបញ្ចូលកា
 របញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងខ
 ្លឹមសារគោលនយោបាយ និងការរៀបចំគោលនយោបាយ។ ដូចដែលរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែកវិធីសាស្ត្រ
(សូមម
 ើលផ្នែក ៣.៣ ការវិភាគគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាំទដ
្រ ល់ស្ត្រី) លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យម
 ួយចំនួនត
 ្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បព
ី ិនិត្យ
លើគោលនយោបាយនីមួយៗ។ ឧបសម្ព័ន្ធទី ២ បង្ហាញព
 ីការវិភាគលម្អិតល
 ើគោលនយោបាយនីមួយៗ។

88

ឯកឧត្តម ថោង ខុន ត្រូវបា
 នសារព័ត៌មាន Vietnam Breaking News ដកស្រង់សម្តីនៅក្នុងអត្ថបទក្រោមចំណងជើងថា Cambodia unveils strategy to develop ecotourism. https://www.vietnambreakingnews.com/2019/11/cambodia-unveils-strategy-to-develop-ecotourism/
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ការសម្ភាស (KII) ជាមួយនឹងអ្នកឆ្លើយតបជាស្ត្រី មកពីក្រសួងមួយ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

90

ការសម្ភាស (KII) ជាមួយនឹងអ្នកឆ្លើយតបជាបុរស មកពីទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

33

តារាង ៤.១៖ បញ្ជីច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលបានពិនិត្យ919293949596979899100101
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវបាន

ល.រ

ឈ្មោះ

កាលបរិច្ឆេទ

១

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពីកំណើនបៃតង93

២០១៣-២០៣០

កម្រិតទី ១៖ ឧស្សាហកម្មបៃតង

២

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាបក
់ សិ-ឧស្សាហកម្មនៅ
 កម្ពុជា94

២០១៩-២០៣០

កម្រិតទី ២៖ កសិ-ឧស្សាហកម្ម

៣

ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាប់វិស័យជលផល95

២០១០-២០១៩

កម្រិតទី ២៖ ជលផល

៤

យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពស
ី មាហរណកម្មពា
 ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS)96

២០១៩-២០២៣

កម្រិតទី ២៖ ពាណិជ្ជកម្ម

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស

៥

និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)

97

យកមកប្រើប្រាស់

កម្រិតទី ២៖ ការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល

២០១៧-២០២៥

បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

៦

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញកា
 រចូលរួមរ បស់អ
 ្នកពាក់ព័ន98
្ធ

២០១៩-២០៣០

កម្រិតទី ៣៖ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

៧

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP)99

២០១៤-២០១៨

កម្រិតទី ៣៖ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

៨

ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)100

២០១៦-២០៣០

កម្រិតទី ៣៖ ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព

៩

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP)101

១០

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP)102

២០១៤-២០១៨,

កម្រិតទី ៤៖ ការអភិវឌ្ឍទូទៅ

២០១៩-២០២៣
២០១៥-២០២៥

កម្រិតទី ៤៖ ការអភិវឌ្ឍ ឧ
 ស្សាហកម្ម

ការវាយម្លៃទី I (តារាង ៤.២)

ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅក្នុងគោលនយោបាយ

យេនឌ័រត្រូវបានបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុង ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប
 ្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយ

ចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs), ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP), គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

(TVET)។ គោលនយោបាយដទៃទៀតបានលើកឡើង"យេនឌ័រ" ឬ "ស្ត្រី" តិចតួច ឬពុំបានលើកឡើងសោះ។ ក្រៅពីនេះ គ្រប់គោលនយោបាយទាំងអស់ដែល
ឆ្លងកាត់ការពិនិត្យ ស
 ុទត
្ធ ែអាចឆ្លើយតបបន្ថែមទៀតចំពោះសមភាពយេនឌ័រផ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រ និងបញ្ចូលទិន្នន័យដែលបែងច
 ែកតាមភេទ។

ការយល់ដឹងពីស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

គោលនយោបាយភាគច្រើនដែលបានយកមកពិនិត្យ បានពិចារណាលើកត្តជា
ា រចនាសម្ព័នដ
្ធ ែលជ
 ះឥទ្ធិពលទៅលើសមភាពយេនឌ័រ។ ករណីលើក

លែងមា
 ន ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប
 ្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs), និងផែនការ
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP)។ នៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយដែលបានពិនិត្យ ពុំមានគោលនយោបាយណាមួយលើកឡើងព
 ីកត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ
កត្តាច្បាប់ និង/ឬ កត្តស
ា ង្គម-វប្បធម៌ ដែលមានឥទ្ធិពលលស
ើ មភាពយេនឌ័រនាពេលប
 ច្ចុប្បន្នឡ
 ើយ។

បញ្ហាប្រសព្វគ្នា

មានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប
 ៉ុណ្ណោះចំពោះចំណុចប
 ្រសព្វគរ្នា វាងយេនឌ័រ និងកត្តាដទៃទៀតដូចជា ពិការភាពជាតិសាសន៍ យុវជន និង/ឬ តំបន់

ជនបទ។ បញ្ហាប្រសព្វគ្នា មាននៅក្នុង ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប
 ្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាព
កម្ពុជា (CSDGs), និងផ
 ែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP) ដែលសុទ្ធតែឆ្លើយតបចំពោះស្ត្រី និងក
 ្រុមងាយរងគ្រោះដទៃទៀត ដូចជា កុមារ ចាស់ជរា
ជនជាតិភាគតិច និងអ
 ្នកកា
 ន់សាសនាភាគតិចជាដើម។
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មានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាច្រើនប៉ុនគោ
្តែ លនយោបាយមួយចំនួនមានតែជា
 ភាសាក្នុងស្រុក។ ការជ្រើសរើសគោ
 លនយោបាយទាំង ១០
នេះបានឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់យ
 ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ
 ្នកសម្របសម្រួលជា
 តិ ជនបង្គោលនៅថ្នាក់ជាតិ និងតំណាងប្រចាំប្រទេសរ បស់UNIDO។
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បៃតង (២០១៣)។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីកំណើនបៃតង ២០១៣-២០៣០។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (២០២០)។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កសិ-ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (២០១៩-២០៣០)។

រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១១)។ ក្របខ័ណ្ឌផែការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យជលផល 
(២០១០-២០១៩)។
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ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (២០១៩)។ យុទ្ធសាស្រ្តស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) (២០១៩-២០២៣)។
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ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (២០១៩)។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (២០១៩-២០៣០)។
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រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (២០១៨)។ ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs) (២០១៦-២០៣០)។
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ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (២០១៧)។ គោលនយោបាយអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ២០១៧-២០២៥។

គណៈកម្មាធិការយេនឌ័រនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCC) និងក្រសួងកិច្ចការនារី (២០១៤)។ ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
(GCCAP) (២០១៤-២០១៨)។

100 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (២០១៩)។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) (២០១៩-២០២៣)។

101 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (២០១៥)។ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP) (២០១៥-២០២៥)។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

34

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

មានការលើកឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគោលនយោបាយ អំពីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី លើកលែងត
 ែ គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ

បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET), ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប
 ្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs), ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP)។   យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពស
ី មាហរណកម្មពា
 ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) ពុំ
បានលើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចរបស់សឡ
្ត្រី ើយ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះលើកឡើងពីសារៈសំខាន់រ បស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងពាណិជ្ជកម្ម និងអំពាវនាវឱ្យមានការ
បង្កើនកា
 របញ្ជ្រាបស
 កម្មភាពដែលប
 ង្កើនភា
 ពអង់អាចដល់ស្ត្រីទៅក
 ្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច។

ពុំមានគោលនយោបាយណាមួយល
 ើកឡើងអំពីស្ត្រី ឬក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្ត្រី ក្នុងអំឡុងពេលន
 ៃការរៀបចំគោលនយោបាយទាំង

នោះឡើយ។ មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែផ្អែកលើឯកសារគោលនយោបាយទាំងនោះ គេមិនអាចកាត់យល់បានថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ទាំងនោ
 ះជានរណានិងថាតើព
 ួកគេគឺជាក
 ្រុមស្ត្រី ឬអ្នកដែលស្វែងរ កការគាំទ្រសម្រាប់ស្ត្រីនោះឡើយ។

ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

ជាទូទៅ គោលនយោបាយដែលបា
 នយកមកពិនិត្យទាំងនេះ ពបា
ុំ នរៀបចំផ
 ្អែកតាមសមិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រ ដែល

ធ្លាប់មានកន្លងមកនោះឡើយ។ ត្រងន
់ េះគឺជាការខកខានឱកាសមួយ នៅពេលដែលមា
 នក្របខ័ណ្ឌជាតិ ដែលមានលក្ខណៈរឹងមា
 ំរួចទៅហើយ ដើម្បីធានា
នូវសមភាពយេនឌ័រ ដូចជា ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប
 ្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា

(CSDGs), គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET) ជាដើម។ ឧទាហរណ៍ យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពស
ី មាហរណកម្ម
ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS), គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET), ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស
 ្ដីពី NDC និងផែន

ទីជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានរៀចំឡ
 ើងផ
 ្អែកតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ប៉ុន្តែពបា
ុំ នផ្អែកតា
 មគោលនយោបាយស្ដីពី
សមភាពយេនឌ័រឡើយ។

ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលប
 ច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET) ពិតជាបានពិចារណាលើរបៀបដើម្បីជម្នះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និង

ប្រពៃណីក្នុងសង្គម ដែលប
 ង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង ដូចជា លើកទឹកចិត្តឱ្យស្ត្រីក្លាយជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល

រៀបចំគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីទាក់ទាញគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានសមត្ថភាព ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា គិតគូរពីសមភាព
យេនឌ័រ រួមន
 ឹងកា
 រកែលម្អលក្ខខណ្ឌកា
 រងារឱ្យកាន់តែប្រសើរ (ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ស្ត្រី) ការផ្ដលអា
់ ហារូបករណ៍ឱ្យស្ត្រី ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី TVET

ការរៀបចំយ
 ុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនិងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញស្ត្រី និងធានាថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បានគិតគូរពីយេនឌ័រជាដើម។ គោលនយោបាយ

ដទៃទៀត ដែលលើកឡើងពីភា
 ពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ រួមមាន ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្ដីពីវិស័យ
ជលផល យេនឌ័រ និងផ
 ែនការសកម្មភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(GCCAP), យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពស
ី មាហរណកម្មពា
 ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS), និងផែនការ
យុទ្ធសាស្តអ
្រ ភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)។ គោលនយោបាយដែលនៅសេសសល់អាចពិចារណាពវី ិធីដើម្បីជម្នះប
 ទដ្ឋានយេនឌ័រ និងប
 ្រពៃណីសង្គម ដែល

បង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។ លើសពីនេះ គោលនយោបាយទាំងនេះព
 បា
ុំ នឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែល
ចាំបាច់ដ
 ើម្បប
ី ង្កើនត
 ួនាទីរ បស់ស្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៅ
 ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងឡើយ។

បរិបទនៅថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ

ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយដែលត
 ្រូវបានយកមកធ្វើការវិភាគ ពុមា
ំ នគោលនយោបាយណាមួយបា
 នលើកឡើងព
 ីក្របខ័ណ្ឌបទដ្ឋានអន្តរជាតិដូច

ជា អនុសញ្ញា CEDAW នោះឡើយ។ នេះគឺជាកា
 រខកខានឱកាសមួយនៅ
 ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយផ្អែកតាមលិខិតប
 ទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានស្រាប់
និងជាអ្វីដែលអាចប៉ះប៉ូវបា
 នមកវិញនៅ
 ក្នុងដំណើរការកែសម្រួលគោ
 លនយោបាយ។
សូមមើលតារាង ៤.២ ស្តីពីការសង្ខេបលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី I។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ពិន្ទុសរុប

និងអន្តរជាតិ

ចំពោះយេនឌ័រ

បរិបទនៅថ្នាក់តំបន់

ភាពឆ្លើយតប

ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

អង់អាចដល់ស្ត្រី

ការបង្កើនភាព

បញ្ហាប្រសព្វគ្នា

អំពស
ី មភាពយេនឌ័រ

POLICY)
ការយល់ដឹងពីស្ថាប័ន

ក្នុងគោលនយោបាយ

(ENGENDERING OF THE

ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 

តារាង ៤.២៖ តារាងសង្ខេបលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី I 102 103  

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពីកំណើនបៃតង

០,៥/៥

០/១ ០,៥/១ ០/៤

០/១ ០,៥/៣ ០/១

១,៥/១៦

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាបក
់ សិ-ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា

០,៥/៥

០/១

០/១

០/១

០,៥/១៦

ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាប់វិស័យជលផល

១/៥

០/១

០/១ ០,៥/៤ ០/១ ០,៥/៣ ០/១

យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពស
ី មាហរណកម្មពា
 ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS)

២/៥

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស
និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)

២/៥

០/៤

០/៣

០/១

០,៥/១ ០/១ ០,៥/៤ ០/១ ០,៥/៣ ០/១

២/១៦
៣,៥/១៦

០/១ ០,៥/១ ១/៤

០/១

១/៣

០/១

៤,៥/១៦

០/១

០/៣

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញកា
 រចូលរួមរ បស់អ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ

០,៥/៥

០/១

០/១

០/៤

០/១

០,៥/១៦

ផន
ែ ការសកម្មភាពសព
ី្ដ យ
ី ន
េ ឌ័រ និងការប្រប
ែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ (GCCAP)

៥/៥

១/១

១/១

៣/៤ ០,៥/១ ០,៥/៣ ០/១

១១/១៦

ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)

៥/៥

១/១

១/១ ២,៥/៤ ០,៥/១ ០/៣

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP)

៤,៥/៥

១/១

១/១ ៣,៥/៤ ០,៥/១ ០,៥/៣ ០,៥/១ ១១,៥/១៦

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP)

០/៥

០/១

០/១

០/៤

០/១

០/៣

០/១
០/១

១០/១៦
០/១៦

គន្លះឹ នៅក្នង
ុ តារាង៖ ១=គោលនយោបាយបានបំពញ
េ តាមលក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ , ០,៥=គោលនយោបាយដែលបានបំពញ
េ តាមលក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ ក្នង
ុ កម្រត
ិ 

មួយ, ០=គោលនយោបាយបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតិចតួច។

ការវាយតម្លៃទី II (តារាង ៤.៣)

គោលនយោបាយចំនួនប្រាំបីពុំបានលើកឡើងពី "យេនឌ័រ" នៅក្នុងសេចក្ដស
ី ន្និដ្ឋានឡើយ លើកលែងពីរករណី គឺ យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពស
ី មាហរណកម្ម

ពាណិជក
្ជ ម្មរបស់កម្ពជា
ុ (CTIS)និង ផន
ែ ការសកម្មភាពយន
េ ឌ័រ និងបប
ែ្រ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ (GCCAP)។ ឧទាហរណ៍ ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងបប
ែ្រ ល
ួ្រ 
អាកាសធាតុ (GCCAP) លើកឡើងថា "ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប
 ្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP) នេះត្រូវរៀបចំឡើងដ
 ើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាកង្វះ

ចំណះេ ដឹងនិងសមត្ថភាពតាមរយៈការរៀបចំជាវគ្គបណ្ដះុ បណ្ដល
ា អប់រផ
ំ ស្ ព្វផសា
្ យ ចំណះេ ដឹងនៅកម្រត
ិ ផស្ ង
េ ៗចាប់ពក
ី ម្រត
ិ អក
្ន តាត់តង
ែ គោលនយោបាយ
មន្ត្រីបច្ចេកទេស សហគមន៍ រហូតដ
 ល់ស្ត្រី  និងការអនុវត្តប
 ង្ហាញពីគម្រោងប
 ន្សាំ និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្អែកតាមយេនឌ័រ"។

តារាង ៤.៣៖ តារាងសង្ខេបលទ្ធផលវាយតម្លៃទី II
ល.រ

ឈ្មោះ

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

១

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពីកំណើនបៃតង

២០១៣-២០៣០

០

២

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក
 សិឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា

២០១៩-២០៣០

០

៣

ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្តវ្រ ិស័យជលផល

២០១០-២០១៩

០

៤

យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពស
ី មាហរណកម្មពា
 ណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS)

២០១៩-២០២៣

៣

៥

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)

២០១៧-២០២៥

០

៦

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញកា
 រចូលរួមរ បស់អ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ

២០១៩-២០៣០

០

៧

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP)

២០១៤-២០១៨

៤

៨

ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)

២០១៦-២០៣០

០

៩

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP)

២0១៤-២0១៨, ២0១៩-២0២៣

0

១0

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជា (IDP)

២០១៥-២០២៥

០

គន្លឹះនៅក្នុងតារាង៖ ០= ពុំបានលើកឡើងព
 យ
ី េនឌ័រនៅក្នុងសេចក្ដស
ី ន្និដ្ឋាន, ១= សេចក្ដស
ី ន្និដ្ឋានពុំមានពាន់ព័ន្ធ/ពុមា
ំ នខ្លឹមសារ, ២= សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

បានលើកឡើងខ្លះអ
 ំពីភេទ ប៉ុនព
្តែ ុំបានលើកឡើងអ
 ំពីយេនឌ័រ, ៣= សេចក្ដីសន្និដ្ឋានល
 ើកឡើងពីយេនឌ័រខ
 ្លះ ប៉ុន្តែលើកឡើងត
 ិចតួច ឬពុំមានប្រយោជន៍,
៤= សេចក្ដីសន្និដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ខ
 ្ពសច
់ ំពោះយេនឌ័រ

102 មានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាច្រើនប៉ុនគោ
្តែ លនយោបាយមួយចំនួនមានតែជា
 ភាសាក្នុងស្រុក។ ការជ្រើសរើសគោ
 លនយោបាយទាំង ១០ នេះបានឆ្លងកាត់កា
 រ
ពិគ្រោះយោបល់យ
 ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ
 ្នកសម្របសម្រួលជា
 តិ ជនបង្គោលនៅថ្នាក់ជាតិ និងតំណាងប្រចាំប្រទេសរ បស់UNIDO។

103 គន្លឹះនៅក្នុងតារាង៖ ១=គោលនយោបាយបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ, ០,៥=គោលនយោបាយដែលបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងកម្រិតម
 ួយ, ០=គោល
នយោបាយបំពញ
េ តាមលក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ តិចតួច។ ចំពោះព័តមា
៌ នបន្ថម
ែ អំពល
ី ក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ នង
ិ សណ
ំ រួ ស្រវា ជ្រវា ពាក់ពន
័ ្ធ សូមមើលតារាង ៣.១ ក្នង
ុ របាយការណ៍ទាង
ំ ស្រង
ុ ។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

36

ការវាយតម្លៃទី III (តារាង ៤.៤)

គោលនយោបាយដល
ែ ត្រវូ បានពន
ិ ត
ិ យ្ ទាំងនះេ មានផន
ែ ការអនុវត្តចបា
្ ស់លាស់ ប៉ន
ុ មា
ែ្ត នការចងក្រងទុកជាឯកសារតច
ិ តួចណាស់ថាតវា
ើ ត្រវូ បានយក

ទៅអនុវត្តបប
ែ ណា និងបានលទ្ធផលអខ
ី្វ ះ្ល ។ អាស្រយ
័ ហត
េ ន
ុ ះេ  គម
េ ន
ិ ដឹងចបា
្ ស់ឡយ
ើ ថាតើគោលនយោបាយទាង
ំ នះេ តវូ្រ បានអនុវត្តកង
ុ្ន កម្រត
ិ ណានោះ។ មាន
គោលនយោបាយចន
ំ ន
ួ បួន ដល
ែ ទប
ើ តចា
ែ ប់ផម
ើ្ដ អនុវត្តកង
ុ្ន ឆ្នំា ២០១៩ ដូចះេ្ន វាឆាប់ពក
េ ក្នង
ុ ការវាយតម្លល
ៃ ក
ើ ម្រត
ិ នកា
ៃ រអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះ។

តារាង ៤.៤៖ តារាងសង្ខេបអំពីកម្រិតនៃការអនុវត្តសម្រាប់គោលនយោបាយនីមួយៗ104
ឈ្មោះ

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង

សម្រាប់គោលនយោបាយនេះឡ
 ើយ។ ដូច្នេះគេព
 ិបាកនឹងប
 ្រាប់ថាតើគោ
 លនយោបាយនេះ

មានផែនការអនុវត្តល
 ្អ ប៉ុនព
្តែ ុំមានឯកសារដែលបង្ហាញព
 កា
ី រវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងដែលស្នើឡើង

ពិន្ទុ
n/a

បានអនុវត្តដល់កម្រិតណា
 នោះ។

មានផែនការអនុវត្តល
 ្អ ប៉ុន្តែផែនការយុទ្ធសាស្តន
្រ េះអ
 នុវត្តពីឆ្នាំ ២០១៩ -២០៣០

ដូច្នេះគេមានការលំបាកក្នុងការប្រាប់ថាតើមា
 នការអនុវត្តប
 ែបណា
 ។ នៅក្នុងរយៈពេល ១២
ផែនការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាបក
់ សិឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ ការអនុវត្តផ
 ែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបា
 នបែងច
 ែកជាបីដំណាក់កាល។  ដំណាក់កាល
ទី ១ (២០១៩-២០២២) នឹងធ
 ទ
្វើ ំនើបកម្មវ ិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មនៅ
 កម្ពុជាឱ
 ្យកាន់តែ
ប្រសើរ។ ក្នុងដំណាក់កាលទី ២ (២០២៣-២០២៦) វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម

n/a

នៅកម្ពុជានឹងត
 ្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងមានការផ្លាស់ប្រែ។ រហូតដ
 ល់ចុងដំណាក់កាលទី
២ វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាន
 ឹងឆ
 ្លងកាត់ដ
 ំណាក់កាលអន្តរកាល ដើម្បីត្រៀមខ្លួន
ទៅដំណាក់កាលកាន់តែទំនើបប
 ន្ថែមទៀត គឺដំណាក់កាលទី ៣ (២០២៧-២០៣០)។

ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាប  
់
វិស័យជលផល

យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីសមាហរណកម្ម
ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS)

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ

បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
(TVET)

មានផែនការអនុវត្តល្អ ប៉ុនព
្តែ ុំមានឯកសាររៀបរាប់ពា
 ក់ព
 ័ន្ធនឹងកា
 រពិនិត្យឡើងវ ិញផ្ទៃក្នុង
ដែលស្នើឡើងស
 ម្រាបផ
់ ែនការយុទ្ធសាស្តន
្រ េះ។ ដូច្នេះគេពិបាកនឹងប
 ្រាប់ឱ្យដឹងថាតើ

n/a

គោលនយោបាយនេះ ត្រូវបា
 នអនុវត្តដ
 ល់ក
 ម្រិតណានោះឡើយ។

យុទ្ធសាស្ត្រនេះអនុវត្តពីឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ ដូច្នេះគ
 ព
េ ិបាកប្រាប់ថាតើយ
 ុទ្ធសាស្ត្រនេះន
 ឹង
ត្រូវអនុវត្តដ
 ល់កម្រិតណានោះ។

n/a

ការអនុវត្ត និងការវាយតម្លឱ
ៃ ្យបានទៀតទាត់លើការអនុវត្តគោលនយោបាយ

នេះមានសារៈសំខាន់យ
 ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យTVET នៅកម្ពុជា។ លើសពីនេះ

ឯកសារនេះបា
 នផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថា
 គួរមានការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃដល់តួ

n/a

អង្គពាក់ព័ន្ធ ក្នុងវិស័យ TVET បញ្ញាវន្ត/អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក៏ដូចជា សាធារណជនទូទៅ។105

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញកា
 រ

យុទ្ធសាស្ត្រនេះអនុវត្តពីឆ្នាំ ២០១៩-២០៣០ ដូច្នេះគ
 េពិបាកប្រាប់ថាតើយ
 ុទ្ធសាស្ត្រនេះន
 ឹង

n/a

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពី យេនឌ័រ

ពុំមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញពីកម្រិតនៃកា
 រអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាព  ស្ដីពយ
ី េនឌ័រនិងការ

n/a

ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 នដាក់ចេញន
 ូវសំណអ
ើ នុវត្តជាក់លាក់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យល
 ើ

ចូលរួមរ បស់អ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ

និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP)
ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)

ត្រូវអនុវត្តដ
 ល់កម្រិតណានោះ។

ប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ GCCAP ឡើយ។

ការគ្រប់គ្រង តាមដាន និងវាយតម្លៃ ប្រមូលទិន្នន័យ និងកំណត់ពធ
ី នធាន។

០,៥

ក្នុងអា
 ណត្តិនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍ៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨, ប្រទេសក
 ម្ពុជា

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP)

ទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍគួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ មិនត
 ្រឹមតែនៅក្នុងវិស័យន
 យោបាយ និង
សន្តិសុខប
 ៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងវ ិស័យស
 េដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចទៀងផង។ វាឆាប់ពេក

០,៥

ក្នុងការវាយតម្លៃពក
ី ម្រិតនៃការអនុវត្ត។

ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យឧស្សាហកម្ម គឺមានការរីកចម្រើនដូចបានគូស
គោលនយោបាយ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP)

បញ្ជាក់តាមរយៈសមិទ្ធិផល ដែលបានធ្វើឆ្លើយតបនឹងគោលដៅដែលបានកំណត់ចំនួន៣
និង វិធានការណ៍សំខាន់ៗ ចំនួន ៤។ ការសហការយ៉ាងជិតស្និតរវាងក្រសួង ស្ថាប័ន

និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនានា និងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ជា

០,៥

គន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ។

គន្លះឹ របស់តារាង៖ ១= គោលនយោបាយនះេ តវូ្រ បានអនុវត្តព
 ញ
េ លេញ, ០,៥= គោលនយោបាយនះេ តវូ្រ បានអនុវត្តដោយអន្ល,ឺ ០= គោលនយោបាយ

នេះពុំត្រូវបា
 នអនុវត្ត។

104 Yok et al. (2019). ការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា៖ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងការវិវឌ្ឍទៅអនាគត។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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5> ការវាយតម្លៃលើការចូលរួមរបស់ស្ត្រី

ក្នុងនាមជាសហគ្រិន និងជាអ្នកជំនាញ

ខាងឧស្សាហកម្ម និង កសិ-ឧស្សាហកម្ម
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ផ្នែកនេះឆ្លើយទៅនឹងសំណួរស្រាវជ្រាវទី ១៖ "តើមានកត្តជាក់
ា លាក់ស
 ំខាន់ៗអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេស ដែលធ្វើឱ្យស្ត្រី

ចូលរួមក
 ្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង ក្នុងនាមជាសហគ្រិន និងជាអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្ម?" ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ
បឋមបរិមាណវិស័យ និងគ
 ុណវិស័យដ
 ែលប្រមូលបាន។ នៅក្នុងផ្នែកនេះក៏មានការកំណត់ និងពិភាក្សាព
 ីកត្តា
សំខាន់ៗ សម្រាប់បង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងផងដែរ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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5>1

ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ក្នុងនា
 មជាសហគ្រិន

វិសមភាពយេនឌ័រជាទិដ្ឋភាពមាននៅក្នុងវិស័យជាច្រើនក្នុងសង្គមកម្ពុជា។
 ស្តត
្រី ្រូវប្រឈមនឹងប
 ញ្ហាច្រើនបែបយ៉ាង បើធៀបជាមួយនឹងប
 ុរស ដូចជា

ក្នុងកា
 រអប់រំ ឱកាសការងារ ការបែងច
 ែកការងារ និងការទទួលខុសត្រូវល
 ើការងារផ្ទះជាដើម។ ស្ត្រីមានលទ្ធភាពតិចតួចក
 ្នុងការទទួលបានការអប់រំ ដែលជា
 

កត្តានាឱ
ំ ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលស្តត
្រី ្រូវជួបប្រទះ។ ពួកគេមានលទ្ធភាពតិចតួចក
 ្នុងកា
 រទទួលបានចំណេះដឹងព័ត៌មាន និងទីផ្សារ។ ទោះជាយ៉ាង
ក៏ដោយ ទិដ្ឋភាពេះកំពុងតែមា
 នការប្រែប្រួល។ មនុស្សជំនាក់ក្រោយមា
 នលទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរជា
 ងមុនក្នុងការទទួលបា
 នចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និង
ទីផ្សារ។ លើសពីនេះ ការទទួលបានព័ត៌មានមានភាពងាយស្រួលជាងនៅក្នុងរាជធានី បើធៀបជាមួយនឹងត
 ំបន់ជនបទ។ នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន ស្តទ
្រី ទួល

បានការអប់រំក្នុងក
 ម្រិតខ្ពស់ជាង។ ម៉្យាងទៀត លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលចាំបាច់សម្រាបប
់ ើកអា
 ជីវកម្ម ក៏មា
 នភាព
កាន់តែងាយស្រួលដែរសម្រាបស
់ ្ត្រីនៅតំបន់ប្រជុំជន។
ចំណេះដ
 ឹង ព័ត៌មាន និងទីផ្សារ (រូបភាព ៥.១)៖

ខាងក្រោមនេះ

បង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហប
ា ្រឈមដែលស
 ជ
្ត្រី ួបប្រទះក្នុងការទទួលបា
 ន

រូបភាព ៥.១៖ បញ្ហាប្រឈមដែលសជ
្ត្រី ួបប្រទះក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និងទីផ្សារ

បញ្ហាប្រឈមដល់ការទទួលបាន
ចំណេះដឹង
ព័ត៌មាន
ទីផ្សារ

ចំណេះដឹង

ព័ត៌មាន

ទីផ្សារ

- ការទទួលបា
 ន
ការបណ្ដុះបណ្ដាល/
ការកសាងសមត្ថភាព

- ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
ដែលកំពុងមា
 ននាពេលបច្ចុប្បន្ន

- ឱកាសជួបជាមួយវ ិនិយោគិន
និងអ្នផ្ដលថ
់ វិកាគាំទ្រ

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចល័ត

- ឱកាសទទួលបានអតិថិជន

- ការប្រើប្រាស់ប្រភពព័ត៌មាន

ចំណេះដឹង៖ ស្ត្រីមានការយល់ដឹង និង

ព័ត៌មាន៖ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗភា
 គ

ទីផ្សារ៖

ការទទួលបានព័ត៌មាន

និង

ចំណេះដឹងតិចតួចអំពីប្រភពដែលអាចជួយឱ្យ

ច្រើនលើកឡើងថា បណ្ដាញទ
 ំនាក់ទំនងសង្គម

ចំណេះដឹង គឺជាប
 ុរេលក្ខខណ្ឌដ
 ើម្បីឱ្យស្ត្រីអាច

អាជីវកម្មដោ
 យខ្លួនឯង។

ដ៏សំខាន់មួយនៅកម្ពុជា។ បណ្តាញទំនាក់ទំនង

ថវិកាគា
 ំទ្រសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។ ស្ត្រី

ពួកគេអ
 ភិវឌ្ឍន៍ជ
 ំនាញ
ចំណូលផ
 ្ទាល់ខ្លួន

ដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើម

ស្ត្រីចង់បានប្រភព

ដូច្នេះពួកគេចាំបាច់ត្រូវដឹង

ពីចក
្រ ដម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបានពត
័ មា
៌ នដល
ែ ចាំបាច់ ដល
ែ 

អាចជួយក
 សាងសមត្ថភាព និងជួយឱ
 ្យពួកគេ

ទទួលបានបណ្ដាញដ
 ែលន
 ឹងផ
 ្ដលកា
់ រគាំទ្រ និង
ការណែនាំដល់ពួកគេ  (អ្នកដែលជាគ្រូផ្ដល់ការ
ណែនាំផ្ទាល់)។

ដូចជា ហ្វេសប៊ុកជា
 ដើម គឺជាប្រភពព័ត៌មាន
សង្គមផ្តលឱ
់ ្យស្ត្រីនូវព័តមា
៌ ន

សម្រាបប
់ ើក

អាជីវកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ត្រីអាច

ចូលប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកបានតែនៅពេលដែល

ពួកគ
 េមានស្មាតហ្វូនប្រើ។ នៅតំបន់ជនបទ ជា

ភ្ជាប់ទំនាក់ទ
 ំនងជាមួយវិនិយោគិន ឬអ្នកផ្ដល់
សហគ្រិន

ក៏ចាំបាច់ត្រូវស
 ្គាល់អតិថិជនរបស់

ពួកគេ  ក៏ដូចជា តម្រូវការ និងចំណងចំណូល
ចិត្តរបស់អតិថិជនទាំងនោះដែរ។

ទូទៅ ស្ត្រីមិនសូវជាមានស្មាតហ្វូនប្រើប្រាស់
ឡើយ បើធៀបទៅនឹងស
 ្ត្រីនៅតំបន់ប
 ្រជុំជន។

ផ្នែកទាំងបីនេះ (ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និងទីផ្សារ) មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយលទ្ធភាពទទួលបា
 នផ្នែកណា
 មួយ អាចនាំឱ្យ

មានការទទួលបានផ្នែកម
 ួយទៀត។ បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងល
 ទ្ធភាពទទួលបានចំណេះដឹង ព័ត៌មាន និងទីផ្សារ អាចកើតឡើងដោយសារតែ៖
y

បទដ្ឋានសង្គម105៖ បទដ្ឋានសង្គមប
 ង្កជាឧបសគ្គរា
 រាំងស
 ្ត្រីពីការទទួលបានព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យា។ ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មភាគច្រើនគ
 ឺ

ជាបុរស ដែលច
 ្រើនតែប្រមូលផ្ដុំការផ្តល់សេវារ បស់ខ
 ្លួនផ
 ្ដោតលើស
 កម្មភាពកសិកម្មរបស់ប
 ុរសដូចគ្នា  បើទោះជាអ្នកធ្វើការងារកសិកម្មជាងពាក់
កណ្ដាលគឺជាស្ត្រីក៏ដោយ។
ប៉ុណ្ណោះ។

106

អង្គការស្បៀង និងកសិកម្មសហប្រជាជាតិប
 ៉ាន់ប្រមាណថា

ស្ត្រីទទួលបានសេវាផ
 ្សព្វផ្សាយត្រឹមតែ  ១០%

លើសពីនេះ នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានបុរសចូលរួមដែរ ជាទូទៅស្ត្រីមិនហ៊ាននិយាយស្ដឡ
ី ើយ ព្រោះថានៅក្នុងវប្បធម៌

វាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅពេលដែលស្តឡ
្រី ើងនិយាយចំពោះមុខបុរសនោះ។ អ្នកផ
 ្តល់ព័តមា
៌ នសំខាន់ម
 ្នាកន
់ ិយាយនៅក្នុង
កិច្ចសម្ភាសដូច្នេះថា៖

105 បទដ្ឋានស
 ង្គម សំដៅលើប
 ំណងប្រាថ្នាចង់បានការយល់ព្រមពីសង្គមឬហានិភ័យអាចទទួលរ ងទោសទណ្ឌពក
ី ្រុមម
 ិត្តភក្តដ
ិ ែលហាក់បីដូចជាមានឥទ្ធិពលជាងលើ
ឥរិយាបថជាងអាកប្បកិរិយារ បស់ប
 ុគ្គលម្នាក់ៗ និងជ
 ំឿខាងក្នុងខ្លួនរ បស់ពួកគេតែឯង (Hillenbrand and Miruka, 2019)។
106 ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) (២០១៥)។ លើកកម្ពស់ភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស
 ្ត្រីនៅកម្ពុជា។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

40

"យើងបានធានាឱ្យមានការបញ្ចូលយ
 េនឌ័រទៅក្នុងក
 ម្មវិធផ
ី ្សព្វផ្សាយរបស់យើង ហើយខិតខំធយ
្វើ ៉ាងណាឱ្យមានស្ត្រីចូលរួម។ យើងព្យាយាមរក

ពេលវេលាណាដែលផ
 ្ដល់ភាពងាយស្រួលឱ
 ្យស្ត្រីអាចចូលរួមនៅ
 ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ដូច្នេះយើងគ
 ្រោងទុកជាមុនឱ្យហើយ ព្រោះយើងយល់ថា
យើងចាំបាច់ត
 ្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ និងជ
 ម្នះរ បៀបរបបធ្វើការងារកន្លងមក ដែលក
 ម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនានាផ្ដោតតែលើបុរស"។ 107
y

ឥរិយាបថយេនឌ័រ៖ បុរសចូលរួមនៅ
 ក្នុងក
 ម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដោ
 យពុំមានឧបសគ្គអ្វីឡើយព្រោះថាពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវមា
 នសារៈសំខាន់

តិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះពួកគេ។ យ៉ាងណាម៉ិញ សម្រាប់ស្ត្រី ពេលវេលា និងច
 ម្ងាយផ្លូវ គឺជាប
 ញ្ហាប្រឈមធំសម្រាប់ពួកគេ។ ពួកគេចាំបាច់ត្រូវ
គ្រប់គ្រងកា
 រងារនៅក្នុងផ្ទះ និងការទទួលខុសត្រូវនា
 នា មុននឹងអាចសល់ពេលសម្រាប់ខ្លួនមកចូលរួមនៅ
 ក្នុងកម្មវិធប
ី ណ្ដុះបណ្ដាល។
y

នៅពេលដែលត្រូវបា
 នចោទសួរអំពីកម្រិតតំណាងនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង

អ្នកច
 ូលរ ួមមិនអា
 ចផ្តលច
់ ម្លើយឱ
 ្យចំៗបានទេ 

ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថា តាមការឮតៗគ្នា គឺមានស្ត្រីច្រើនជាងមុន។ ជារួម ស្តស
្រី ្ថិតក្នុងស
 ្ថានភាពចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងសង្គម និងច
 ្រើនត
 ែកាន់កា
 រងារ
ក្នុងម
 ុខត
 ំណែងទាបជាងបុរស ដែលច្រើនតែទ
 ទួលបា
 នតំណែងគ្រប់គ្រងនិងត
 ួនាទីមានអំណាចធ្វស
ើ េចក្តីសម្រេច។
y
y

ការអប់រំ៖ ការទទួលបានការអប់រក
ំ ្នុងកម្រិតទាបរបស់ស
 ្ត្រី បង្កឱ្យមានការលំបាកដល់លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។
ឧបសគ្គផ្នែកភា
 សា៖

ភាសាអង់គ្លេសគឺជាប
 ញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងកា
 របណ្តុះបណ្តាល។

បណ្ដាលបរទេសបង្រៀនដោយប្រើភាសាអង់គ្លេស

ក្នុងករណីណាដែលវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមានអ្នកប
 ណ្ដុះ

ឬជាកម្មវិធីអន្តរជាតិដែលអ
 នុវត្តដោយអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅ
 ក្នុងស្រុក

យល់ភា
 សាច្បាស់ជាត្រូវបា
 នគេរំលងចោលហើយ។ អង្គការមួយចំនួនព
 ្យាយាមបកប្រែឯកសារជាភាសាខ្មែរដែរ។
y

នារីណាដែលម
 ិន

ជំនាញជាក់លាក់សម្រាបស
់ ហគ្រិន និងឱកាសដើម្បីបង្កើនជ
 ំនាញទាំងនេះ៖ បើតាមអ្នកផ
 ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
 ជំនាញជាក់លាក់ដែលស
 ហគ្រិន

ជាសត
្ត្រី ្រូវការក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង មិនមានការកំណត់ឱ
 ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយ។ ជំនាញទាំងនេះ ជាជំនាញដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់

នៅតាមវិស័យជា
 ច្រើន ឧទាហរណ៍ជ
 ំនាញបច្ចេកទេស គណនេយ្យ រដ្ឋបាល ទីផ្សារ ជំនាញអន្តរបុគ្គល ទំនាក់ទំនង ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស
ការមានទំនុកចិត្ត និងស
 េចក្ដប
ី ្រាថ្នាចង់បានថាមពលស្អាត។

អ្នកច
 ូលរួមម្នាក់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះនិយាយដូច្នេះថា៖

"….កត្តដ
ា ែលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា ថាតើពួកគេឈ
 ឺឆ្អាលជម្រៅណាអំពីបញ្ហដ
ា ែលព
 ួកគេច
 ង់ដោ
 ះស្រាយ។ តើពួកគេចេះត
 ្រិះរិះ
គិតដ
 ល់ម្រិតណា? តើពួកគេដ
 ឹងអ
 ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ឬតើពួកគេមានឆន្ទៈរ
 ៀនសូតអ
្រ ្វីមួយដ
 ែរឬទេ? សមត្ថភាពធ្វើការងារជាក្រុមរបស់ពួកគេ។ ពេល

ខ្លះវា
 ក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកា
 រស្រាវជ្រាវដែលពួកគេក
 ំពុងធ្វើផងដែរ... យើងចង់ឃ
 ើញមនុស្សដែលធ្លាបច
់ េញទៅសាកល្បងការងារ ស្វែងយល់
និងបា
 នចំណាយប្រាក់ខ្លួនឯ
 ងរួចទៅហើយ បង្ហាញការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្លះដែរ"។108

ក្រៅតែពីការសង្កេតទា
 ំងនេះ លទ្ធភាពវាយតម្លៃលកា
ើ រចូលរួមរបស់ស
 ្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ជួបការពិបាកស្មុគស្មាញផ
 ងដែរ ដោយសារតក
ែ ង្វះ

ទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាល និងព
 ីតាមអនុវិស័យ។ ការអង្កេតតា
 មអនឡាញដែលយ
 ើងបា
 នធ្វើជួយប
 ំពេញច
 ំណុចខ្វះខាតត្រងន
់ េះបានខ្លះ។  សហគ្រិនបៃតងចំនួន

១៥ នាក់ ដែលបានបំពេញការអង្កេតតា
 មប្រព័ន្ធអនឡាញ ជាសំណាកគំរូមានចំនួនតិចតួចតែមាលក្ខណៈរឹងមាំ ដែលជួយជះពន្លឱ
ឺ ្យយ
 ើងដឹងព
 ជ
ី ីវិតរ បស់
សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី

ដែលកំពុងប
 ្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅ
 ក្នុងវ ិស័យបៃតង។

វាក៏បានផ្ដល់នូវទិន្នន័យដើមគ្រាគួរឱ
 ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអំពល
ី ក្ខណៈសម្បត្តិ

បញ្ហាប្រឈម និងទ
 ស្សនៈយល់ឃើញរបស់ព
 ួកគេ។ តារាង ៥.១ រៀបរាប់ពីព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដែលចូលរួមក
 ្នុងការអង្កេតនេះ។

តារាង ៥.១៖ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្ររបស់សហគ្រិនជាស្ត្រី
លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រ
អាយុជាមធ្យម (ឆ្នាំ)

៣៤

កម្រិតនៃអាយុ (Age range) (ឆ្នាំ)

២៦-៤៤

ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

៧%

សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

២១%

រៀបការហើយ

៧៩%

មានកូន

៧១%

107 ការសម្ភាសជាមួយនឹងអ
 ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗជាស្ត្រី និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ
 ្ពសរ់ បស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសក
 ម្ពុជា។

108 ការសម្ភាសជាមួយនឹងអ
 ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដែលជាស្ត្រីប្រធានផ្នែកគា
 ំទ្រដល់ការរួមវិនិយោគទុន មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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អ្នកចូលរួមនៅ
 ក្នុងកា
 រអង្កេត គឺជាអ
 ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់ ដោយភាគច្រើនមា
 នសញ្ញាបត្រប
 រិញ្ញាបត្រ (៥៧%) ឬបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (២១%)

(រូបភាព ៥.២)។

រូបភាព ៥.២៖ កម្រិតអប់រំខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមសហគ្រិន

7%

0%

7%

7%

10%

20%

បឋមសិក្សា
មធ្យមសិក្សា

21%

57%

30%

40%

50%

60%

70%

ការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ
សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ សាកលវិទ្យាល័យ

80%

90%

100%

សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ
ជាន់ខ្ពស់ សាកលវិទ្យាល័យ

ការអង្កេតនេះក៏បានប្រមូលព
 ័ត៌មានទូទៅអំពីអាជីវកម្មរបស់សហគ្រិនជាស្ត្រីផងដែរ ដូចប
 ង្ហាញជូននៅ
 ក្នុងតារាង ៥.២ ខាងក្រោម។ អ្នកចូលរួមក្នុង

ការអង្កេតច្រើនលើសលប់ធ្វើអាជីវកម្មពេញម៉ោង (៧៧%)។

តារាង ៥.២៖ ព័ត៌មានទូទៅអំពីអាជីវកម្ម
ព័ត៌មានទូទៅអំពីអាជីវកម្ម
ចំនួនឆ្នប
ាំ ្រតិបត្តិការអាជីវកម្មគិតជាមធ្យម

៣

កម្រិតន
 ៃឆ្នាំប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

១-៦

ពេញម៉ោង

៧៧%

មុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំ

មធ្យម (កម្រិត)

ចំនួនស្ត្រីដែលកាន់មុខតំណែងជា
 អ
 ្នកដឹកនាំ គិតជាមធ្យម

១,៩២ (០-៥)

ចំនួនបុរសដែលកាន់មុខតំណែងជា
 អ
 ្នកដឹកនាំ

១,៥៤ (០-៧)

បន្ថែមលើសំណួរដ
 ែលមានច្រើនចម្លើយឱ្យជ្រើសរើស និងសំណួរដា
 ក់ពិន្ទុនៅក្នុងការអង្កេត ក៏មានសំណួរប
 ើកជា
 ច្រើនផងដែរ ដើម្បីឱ្យសហគ្រិនអា
 ច

ចក
ែ រំលក
ែ បទពិសោធន៍របស់ពក
ួ គឱ
េ យ្ កាន់តស
ែ ជ
ី៊ ម្រប
ៅ ន្ថម
ែ ទៀត។

យើងមានការចាប់អារម្មណព
៍ ស
ិ ស
េ លថា
ើ តើសហគ្រន
ិ បត
ៃ ងចាប់ផម
ើ្ដ អាជីវកម្មរបស់

ពួកគេដោយរបៀបណា តើអ្នកណាខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចច
 ិត្តរបស់ពួកគេ  និងថាតើពួកគេទ
 ទួលបានជំនាញពីប្រភពណា។ រូបភាព ៥.៤
បង្ហាញពីរ
 ឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីរបៀបដែលសហគ្រិនប
 ៃតងទាំងនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ៖

រូបភាព ៥.៤៖ រឿងរ៉ាវដែលបង្ហាញអំពីការចាប់ផ្ដើមរបស់សហគ្រិនបៃតង
រូបភាព ៥.៤៖ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចា
 ប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក?
"ខ្ញុំចង់រកចំណូលបន្ថែមមានពេលម
 ើលថែទា
 គ
ំ ្រួសារ ស្វែងរកអនាគត ជួយប
 ង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី តាមរយៈការជួយឱ្យពួកគេធ
 ្វើការពីផ្ទះ
និងរកប្រាក់ចំណូល" (អ្នកឆ្លើយតបទី ៧៤ ប្រទេសកម្ពុជា)។

"ខ្ញុំចង់ជួយអ្នកត្បាញនិងប
 ង្កើតកា
 រងារ បង្កើនប្រាកច
់ ំណូលគ
 ្រួសារ ការពារវប្បធម៌ខ្មែរ និងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសូត្រដែលអា
 ចធានាបាននូវ
ចីរភាពបរិស្ថាន" (អ្នកឆ្លើយតបទី ៧៧ ប្រទេសកម្ពុជា)។

"វិស័យផលិតកម្មស
 ្បៀងនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើធៀបនឹងធ
 នធាន។ បញ្ហអា
ា ហារូបត្ថម្ភ និងការខ្ជះខ្ជាយអាហារនៅតែជាបញ្ហាធំៗ។
ឧស្សាហកម្មផលិតអាហារបំពេញតួនាទីយ៉ាងស
 ំខាន់ ដើម្បីជួយទ្រទ្រងដ
់ ល់សហគមន៍កសិកម្ម" (អ្នកឆ្លើយតបទី ៩៩ ប្រទេសកម្ពុជា)។
"ដើម្បស
ី ្វែងរកដំណោះស្រាយស
 ម្រាប់ឧស្សាហកម្មរ បស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជា រួមន
 ឹងប
 ង្កើនប្រាក់ចំណូលដ
 ល់គ្រួសាររបស់យើង" 
(អ្នកឆ្លើយតបទី ១០១ ប្រទេសកម្ពុជា)។

"ខ្ញមា
ុំ នចិត្តចង់ជួយនិងគ
 ិតគ
 ូរពីសុខទុក្ខរបស់កសិករ ដើម្បីឱ្យព
 ិភពលោកនេះដឹងព
 ឱ
ី ជារស និងក្លិនព
 ិតប្រាកដនៃផលិតផ
 លធម្មជាតិបរិសុទ្ធល្អបំផុតពី
ទីតាំងភ
 ូមិសាស្តនៅ
្រ កម្ពុជា។ ចក្ខុវិស័យគឺដើម្បផ
ី ្ដល់នូវផ
 លិតផ
 លធម្មជាតិ ដែលប
 រិសុទ្ធ និងមា
 នគុណភាព"គ្មានគូប្រៀប" របស់ប្រទេសកម្ពុជា។
លើសពីនេះ ចក្ខុវិស័យនេះក៏ដើម្បីផ្ដល់ឧត្តមភាពឱ្យផលិតផលមួយចំនួនដែលដា
 ំដុះ និងប្រមូលផលនៅតាមទីតាំងវប្បធម៌ជា
 ក់លាក់ដែលត្រូវ
បានគេស្គាល់ថាជាផលិតផលធម្មជាតិ និងល្អបំផុត" (អ្នកឆ្លើយតបទី ១០៣ ប្រទេសកម្ពុជា)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ការរៀបរាប់ទាំងនេះបានរំលេចឱ្យឃើញមូលបទសំខាន់ៗជាច្រើន។ សហគ្រិនបៃតងទាំងនេះ ដើរតាមក្ដីប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ខិតខំបង្កើនសំណជ
ុំ ំនាញ

របស់ខ្លួនឱ
 ្យបានជាអតិបរមាទៅហួសពីអ្វីដែលកន្លែងអា
 ជីវកម្មបែបធ
 ម្មតាអាចផ្តល់ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ រិះរកឱកាសសមស្របស
 ម្រាប់បំពេញតួនាទីន
 ិង
ការទទួលខ
 ុសត
 ្រូវរបស់ពួកគេ  ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដលកា
់ រថែទាំនិងធ
 ្វើកិចកា
្ច រផ្ទះគ្មានក
 ម្រៃ  ទៀតផង។ មូលបទទាំងនេះក
 ៏លេចចេញច្បាស់នៅក្នុងការសម្ភាស
ជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដែលជាសហគ្រិនបៃតងផងដែរ។ អ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើន (៦៩%) ចាត់ទុកខ្លួនថា
 ជា "អ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ
 ្លួនឯ
 ង"

ពោលគឺខ្លួនឯងតែម្ដងថាជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចច
 ិតក
្ត ្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ (រូបភាព ៥.៣)។ ក្នុងចំណោមកត្តាលើកទឹកចិត្ត
ផស្ ង
េ ទៀត សហគ្រន
ិ ៥៤% បានលើកឡើងថា ការពយ
ួ្រ បារម្ភរបស់ពក
ួ គេអព
ំ ប
ី ញ្ហប
ា រិសន
ា្ថ គឺជាកត្តដ
ា ល
ែ លើកទឹកចិតឱ
្ត យ្ ពួកគេចាប់ផម
ើ្ដ អាជីវកម្មផងដរែ ។

អ្វីដែលគួរឱ
 ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺ បទដ្ឋានយេនឌ័រ និងផ្នត់គំនិតដ
 ែលល
 ម្អៀងទៅរកភេទណាមួយ ត្រូវបានលើកឡើងជា
 ញឹកញាប់នៅក្នុងការសម្ភាស

ថាជាឧបសគ្គ។ អ្នកឆ្លើយតប ៥៤% គិតថា ពួកគេនឹងទ
 ទួលរងការវាយតម្លៃអវិជ្ជមានពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ  និង ៧១% រាយការណ៍ថា ទទួលរងការវាយ
តម្លៃអវិជ្ជមានពីស
 ហគមន៍រ បស់ពួកគេនៅពេលចា
 ប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

រូបភាព ៥.៣៖ តើអ្នកណាខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមអាជីកម្មរបស់អ្នក?
ខ្លួនឯង

8%

ប្ដីប្រពន្ធ

15%

គ្រួសារ

23%

ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)

69%
0%

10%

20%

30%

ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)

40%
គ្រួសារ

50%
ប្ដីប្រពន្ធ

60%

70%

80%

ខ្លួនឯង

តាមរយៈការអង្កេតនិងកា
 រសម្ភាស បញ្ហាថវិកាត្រូវបានលើកឡើងថា
 ជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយធ
 ្វើឱ្យរាំងស
 ្ទះដ
 ល់ការចាប់ផ្ដើម និងការបន្តដ
 ំណើរការ

អាជីកម្ម។ ចំណុចនេះត្រូវបា
 នលើកយកមកធ្វើការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់។ ធនធានហិរញ្ញវត្ថមា
ុ នសារៈសំខាន់ពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កា
 ល

ចាប់ផ្តើមអា
 ជីវកម្មថ្មី។ ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួម ៦៩% រាយការណ៍ថា ប្រាក់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូង/មូលធនចាប់ផ្ដើមអា
 ជីកម្មដំបូងរបស់ពួកគេ  គឺបា
 ន
ពីប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួន (រូបភាព ៥.៤)។

រូបភាព ៥.៤៖ នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក តើអ្នករកបានដើមទុនដំបូងពីប្រភពណា?
ប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួន
ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ  (ឧទាហរណ៍ ធនាគារ)
ខ្ចីក្រៅផ្លូវការពី គ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬអ្នកផ្ដល់កម្ចី (“អ្នកចងការប្រាក”់ )
ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)
ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ខ្ចីក្រៅផ្លូវការពី គ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬអ្នកផ្ដល់កម្ចី (“អ្នកចងការប្រាក”់ )
ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ  (ឧទាហរណ៍ ធនាគារ)
ប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួន
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម និងមា
 នជំនាញគ្រប់គ្រង ដើម្បីចាត់ចែងអា
 ជីវកម្មរបស់ខ្លួន អ្នកចូលរួម

ភាគច្រើនល
 ើកឡើងថា

ពួកគេរ
 ៀនដោយខ្លួនឯ
 ង (រូបភាព ៥.៥ និង ៥.៦)។ ប្រភពទទួលបានចំណេះដឹងបន្ទាប់គឺអុិនធឺណេត បន្ទាប់មក
 គឺការ
បណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវការនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំណាមួយ និងកា
 រទទួលបានចំណេះដឹងព
 អ
ី ្នកណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន។

សូមមើលរូបភាព ៥.៥ ដើម្បីទទួលបា
 នចម្លើយចំពោះសំណួរថា "តើអ្នកទទួលបា
 នចំណេះដឹងប
 ច្ចេកទេសព
 ីណា ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរ បស់អ្នក?"

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

43

រូបភាព ៥.៥៖ តើអ្នកទទួលបានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសពីណា ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក?
62%

បើកបង្រៀននដោយខ្លួនឯង
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាផ្លូវការនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំណាមួយ

31%

អ្នកណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន

31%

38%

ធនធានលើអិុនធឺណេត
23%

ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)

សូមមើលរូបភាព ៥.៦ ដើម្បីទទួលបា
 នចម្លើយចំពោះសំណួរថា "តើអ្នកទ
 ទួលបានជំនាញគ្រប់គ្រងព
 ីប្រភពណាដ
 ើម្បីចាត់ចែងអា
 ជីវកម្មរ បស់អ
 ្នក?"

រូបភាព ៥.៦៖ តើអ្នកទទួលបានជំនាញគ្រប់គ្រងពីប្រភពណាដើម្បីចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់អ្នក?
បង្រៀនខ្លួនឯង

69%
31%

ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាផ្លូវការនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំណាមួយ
អ្នកណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន

15%

ធនធានអីុធឺណេត
ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)

31%
23%

ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)

ធនធានអីុធឺណេត

អ្នកណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន

ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាផ្លូវការនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំណាមួយ

បង្រៀនខ្លួនឯង
សូមមើលរូបភាព ៥.៩ ដើម្បីទទួលបា
 នចម្លើយរ បស់ស
 ហគ្រិនប
 ៃតង ចំពោះសំណួរថា "តើកេរដំណែលបែបណាដែលអ
 ្នកមានបំណងចង់បន្សល់ទុក

តាមរយៈអាជីវកម្មរ បស់អ
 ្នក?"

រូបភាព ៥.៩៖ កេរដំណែលដែលអ្នកមានបំណងចង់បន្សល់ទុកតាមរយៈអាជីវកម្មរបស់អ្នក (សហគ្រិនបៃតងទាំងអស់)
"អាជីវកម្មដែលប
 ុរស និងស្ត្រីមានឱកាសស្មើគ្នា" (អ្នកឆ្លើយតបចំពោះការអង្កេតទ
 ី ៧៤ ប្រទេសកម្ពុជា)។
"ក្រុមហ៊ុនដ
 ែលផ្ដល់ការងារដល់យ
 ុវជន" (អ្នកឆ្លើយតបចំពោះការអង្កេតទ
 ី ៧៧ ប្រទេសកម្ពុជា)។
"អាជីវកម្មដែលមិនប៉ះពាល់ដ
 ល់បរិស្ថាន និងប
 ង្កើនគុណតម្លៃនៃផលិតផលក្នុងស្រុក" (អ្នកឆ្លើយតបចំពោះការអង្កេតទ
 ី ៧៨ ប្រទេសកម្ពុជា)។
"គុណតម្លៃនៃផលិតផល និងក
 េរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើង" (អ្នកឆ្លើយតបចំពោះការអង្កេតទ
 ី ៧៩ ប្រទេសកម្ពុជា)។
"ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដ
 ល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទាក់ទាញការគាំទដ
្រ ល់ផលិតផលក្នុងស្រុក បន្តរួមចំណែកឱ្យបានកាន់ត
 ែច្រើនដ
 ល់សហគមន៍ និង
ជាពិសេសដ
 ើម្បីបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស
 ្ត្រី។ ដើម្បីធ្វើជាស
 ហគ្រិនដែលអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយស
 ម្រាប់បញ្ហនៅ
ា ក្នុងសង្គម"
(អ្នកឆ្លើយតបចំពោះការអង្កេតទ
 ី ១០១ ប្រទេសក
 ម្ពុជា)។

របាយការណ៍បន្ថែមអំពីឧបសគ្គ និងឱកាសដែលស
 ហគ្រិនបៃតងកំពុងជួបប្រទះមានបង្ហាញជូននៅ
 ក្នុងផ្នែកពីរប
 ន្ទាប់នៃរបាយការណ៍នេះ។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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5>2

ការវាយតម្លៃលើការជំរុញការចូលរួមរបស់សក
្ត្រី ្នុងនាមជាអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មបៃតង

ការយល់ដឹងនៅមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ អំពីបរិបទរបស់ស
 ្ត្រីដែលកំពុងធ
 ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញ។ ទិន្នន័យស្តីអំពយ
ី េនឌ័រ

និងអា
 ជីវកម្មបៃតងក៏នៅម
 ិនទាន់មា
 នភាពប្រាកដប្រជាដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសង្កេត និងយោ
 បល់ប
 ែបគ
 ុណវិស័យដែលផ្ដល់ដោយអ្នកផ
 ្ដល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

និងអ្នកច
 ូលរួមក
 ្នុងការសម្ភាសជាក្រុម

បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីវ ិសាលភាពនិងជ
 ម្រៅនកា
ៃ រចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញក្នុង

ឧស្សាហកម្មបៃតង។ អ្នកចូលរួមនៅ
 ក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុម បានលើកឡើងថា
 ស្តឈា
្រី នជើងចូលមកក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ព្រោះពួកគេច
 ង់នា
 ំមកនូវកា
 រ
ផ្លាស់ប្ដូរជា
 វិជ្ជមាន។ មូលហេតុផ្សេងទៀត ដែលពួកគេលើកឡើង រួមមាន៖
y

ពួកគេទទួលរ ងឥទ្ធិពល៖ អ្នកចូលរួមទា
 ំងនេះទ
 ទួលរងឥទ្ធិពលពីកា
 រងារ "បៃតង" ដំបូងរ បស់ពួកគេ។ ពួកគេគិតថានេះគឺជាវ ិធីដែលល្អបំផុត
មួយដើម្បី "ជួយដ
 ល់សង្គម" ឬពួកគេទទួលរ ងឥទ្ធិពលពីអ
 ្នកគ្របគ
់ ្រងផ
 ្ទាល់របស់ពួកគេ ដែលជាអ្នកគិតគូរពីបរិស្ថាន។

"ថៅកែក្រុមហ៊ុននិយាយថា ការដាំបន្លស
ែ ិរីរាង្គ គឺដើម្បីជួយដ
 ល់ប
 ្រជាជនដែលមានចំណូលទាបឱ្យអា
 ចទទួលបានអាហារសិរីរាង្គស
 ម្រាប់ហូបចុក

ដើម្បីឱ្យពួកគេមានសុខភាពមាំមួន។ ខ្ញច
ុំ ូលចិត្តធកា
្វើ រងារនេះ ហើយខ្ញុំក៏អាចជួយដ
 ល់សង្គមផងដែរ"។ 109

"នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារនេះ ខ្ញុំមិនដឹងច្រើនពីបរិស្ថានឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាលរ់ បស់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលគិតគូរពីបរិស្ថាន... ខ្ញុំបាន

រៀនពគា
ី ត់ហើយបានដឹងថា
 ផ្លាសស្ទីកប
 ង្កផលប៉ះពាល់ស
 ុខភាពរបស់យើង។ ខ្ញស
ុំ ្រឡាញ់ការងារនេះ ព្រោះខអា
្ញុំ ចជួយបរិស្ថាន"។110  
y

ពួកគេត្រូវការការងារ៖ ពួកគេជាអ្នកជំនាញដែលត
 ្រូវការការងារធ្វើ មិនថានៅក្នុង "ឧស្សាហកម្មបៃតង" ឬ "ឧស្សាហកម្មធម្មតា" នោះឡើយ។

វាកើតឡើងដោយចៃដន្យសុទ្ធសាធ ដែលនាំឱ្យពួកគេធ្វើការជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។ ការធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងមិន
មែនជាជម្រើសដ
 ែលឆ
 ្លងកាត់ការពិចារណាល្អិតល្អន់នោះឡើយ។ 

"សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានការងារដែលសមស្របស
 ម្រាប់ជំនាញរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។ ដំបូងឡើយខ
 ្ញុំមិនស្គាល់ក្រុមហ៊ុននេះទេ  ប៉ុន្តែមិត្តភក្តិ

របស់ខ្ញុំ ដែលធ្វើការងារនៅទីនេះបានប្រាប់ខ្ញុំពីឱកាសការងារនេះ"។111
y

ការស្វង
ែ រកជម្រស
ើ អាជីវកម្ម/ការងារ៖ អ្នកចល
ូ រួមបានកយ
ា្ល ខន
ួ្ល ចល
ូ បឡ
្រ ក
ូ កង
ុ្ន ឧស្សាហកម្មបត
ៃ ងកង
ុ្ន ពល
េ ពក
ួ គេកព
ំ ង
ុ សង
ែ្វ រកជម្រស
ើ អាជីវកម្ម

ឬឱកាសការងារ។ អ្នកដែលចា
 ប់ផ្ដើមដំបូងរកមើលន
 ិងរ កបានការងារ តាមរយៈមិត្តភក្តិ ឬតាមរយៈហ្វេសប៊ុក។ ប្រសិនបើពួកគេមា
 នការងារ

ធ្វើរួចទៅហើយ ពួកគេអាចទាក់ទងជាមួយអ្នកដ
 ទៃ  និងព្យាយាមស្វែងរ កឱកាសថ្មីៗបន្ថែមទៀត។ អ្នកច
 ូលរួមបា
 នឱ្យដឹងដែរថា ពួកគេទទួល
បានការណែនាំឱ្យស្គាលន
់ ិងភ
 ្ជាបទ
់ ំនាក់ទ
 ំនងជាមួយអ
 ង្គការ ស្ថាប័ននានា ដូចជា SHE Investments, EnergyLab, Impact Hub, Grow Asia, CWEA,
CWBF។ល។
y

ស្ត្រីមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងផ
 ងដែរថា ពួកគេមានអារម្មណចា
៍ ប់ច
 ិតទៅ
្ត ធ្វើការក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង ដោយសារតែវិស័យនេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ

ធម្មជាតិ។ អ្នកច
 ូលរួម
 បា
 នរៀបរាប់អ
 ំពីទំនាក់ទ
 ំនងនេះថា
 ជា
 ផ្នែកម
 ួយន
 ត
ៃ ួនាទីបែបប្រពៃណី ឬបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប
 រិស្ថានស
 ង្គម
ដែលគេរស់នៅកន្លងមក មានជាអាទ៌ ការគ្រប់គ្រងធ
 នធានធម្មជាតិ ការបង្កបង្កើនផ
 លសម្រាប់ការហូបចុក និងតួនាទី "ជាអ្នកប
 ីបាច់ថែទាំ"
ជាដើម។

ការបែងចែកការងារតាមយេនឌ័រនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងរបស់អ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

បើតាមការលើកឡើងរ បស់អ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មបៃតង ការបែងច
 ែកការងារតាមយេនឌ័រ រួមមាន៖

1>

បុរសមិនសូវចូលប្រឡូកក
 ្នុងការងារដែលត
 ្រូវការប្រើពេលយូរ និងប
 ្រើកម្លាំងខ
 ្លាំងជារឿយៗ ស្ត្រីទៅវិញទេ ដែលជាអ្នកធ្វើការងារពិបាកហើយផ្តល់

2>
3>

បុរសភាគច្រើនធ្វើការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារ ដែលជា
 ប្រភេទការងារមានស្ថិរភាពនិងផ
 ្តលក
់ ម្រៃខ្ពស់។

4>

កម្រៃទាប ទាំងនេះ ឧទាហរណ៍ ការវេចខ្ចប់ផលិតផលជាដើម។

បើទោះជាមានស្ត្រីជាច្រើននាក់ប្រកបអាជីវកម្មបៃតងយ៉ាងណាក៏ដោយ

គឺបុរសឯណោះទេដែលច្រើនតែជាអ្នកកា
 ន់ត
 ួនាទីដឹកនាំនិងធ្វើសេចក្ដី

សម្រេច។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងរោ
 ងចក្រកាត់ដេរ ស្ត្រីភាគច្រើន គឺជាន
 ិយោជិត ហើយបុរសគឺជាម
 ្ចាស់រោងចក្រ។
ស្តដ
្រី ែលកាន់មុខតំណែងជា
 អ្នកគ្រប់គ្រង

ជួបការលំបាកនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់ម
 ិត្តរួមកា
 រងារជាបុរស

ដោយសារតែបទដ្ឋានស
 ង្គម។

ជាទូទៅ មានទស្សនៈយល់ឃើញថា ការយល់ចិត្តនិងចិត្តល្អជាឥរិយាបថដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈស្រី មិនសមគ្នទៅ
ា នឹងលក្ខណៈ
សម្បត្តិនៃជាអ្នកដឹកនាំទេ  មានដូចជាទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងភាពម៉ឺងម៉ាត់ ជាដើម ដែលវាជាផ្នត់គំនិតលម្អៀងទៅខាងបុរស។ ដូច្នេះ ផ្នតគ
់ ំនិត
និងទ
 ស្សនៈយល់ឃ
 ើញបែបនេះអាចជាដើមហេតុនាំឱ្យមាននិងព
 ង្រឹងថែមទៀតដល់ប
 ុរេវិនិច្ឆ័យនិងកា
 ររើសអើងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ។ 

"ខ្ញុំកាន់ម
 ុខតំណែងខ
 ្ពស់មែន ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការលំបាកនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់បុរស... ការអប់រំ និងអាយុរបស់ពួកគេ ជាកត្តដ
ា ែលនាំឱ្យមានភាពខុស

ប្លែកគ្នប
ា ែបនេះ"។112

109 អ្នកច
 ូលរួមក
 ្នុងការពិភាក្សាជាក្រុម ជាស្ត្រី រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
110 អ្នកច
 ូលរួមក
 ្នុងការពិភាក្សាជាក្រុម ជាស្ត្រី រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
111

អ្នកច
 ូលរួមក
 ្នុងការពិភាក្សាជាក្រុម ជាស្ត្រី រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

112 អ្នកច
 ូលរួមក
 ្នុងការពិភាក្សាជាក្រុម ជាស្ត្រី រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
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6> ឧបសគ្គ

ផ្នែកពីរបន្ទាប់នៅក្នុងរ បាយការណ៍នេះ ព្យាយាមផ្តលច
់ ម្លើយដ
 ល់ស
 ំណួរស្រាវជ្រាវទី ១៖ "តាមប្រទេសនីមួយៗ

តើមានតម្រូវការ កត្តាជំរុញជាក់លាក់ និងឧបសគ្គធ
 ំៗអ្វីខ្លះ ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីនៅក
 ្នុងកា
 ររក និងការ
ទទួលបានប្រយោជន៍ស
 ្មើភាពគ្នាពីការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មបៃតង ក្នុងនា
 មជាអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មក្តី និង
ក្នុងនាមជាសហគ្រិនក្តី?" ចម្លើយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបឋមបែបប
 រិមាណវិស័យ និងគុណវិស័យដែលប្រមូលបាន។
កត្តស
ា ខា
ំ ន់ៗដល
ែ ទទ
្រ ង
្រ ដ
់ ល់ការបង្កន
ើ ភាពអង់អាចផក
ែ្ន សេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ ឧសសា
្ ហកម្មបត
ៃ ង ក៏តវូ្រ បា
 ន
កំណត់ន
 ិងធ
 ្វើការវិភាគផងដែរ។
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6>1

លទ្ធផលរកឃើញពីការអង្កេតអនឡាញ

ដូចប
 ង្ហាញជូននៅ
 ក្នុងរូបភាព ៦.១ សហគ្រិនបា
 នលើកឡើងថា លទ្ធភាពរកបានទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផ
 លគឺជាឧ
 បសគ្គធំជាងគេ  (៨៥%)

បន្ទាបម
់ កគឺការទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតដ
 ំណើរការអាជីវកម្ម (៦២%) ការធ្វើការជាមួយនឹងម
 ន្ត្រីអនុវត្តច
 ្បាប់ (៦២%) ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល
បច្ចេកទេសដែលចាំបាច់ (៦២%) ការទទួលបានសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីចាប់ផ្ដើមដ
 ំណើរអាជីវកម្ម (៥៤%) ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ (៣១%)
និងការបង់ប្រាក់សំណូក (kickbacks)113 (២៣%)។

សូមមើលរូបភាព ៦.១ ដើម្បីទទួលច
 ម្លើយទៅ
 នឹងសំណួរថា "បើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងនាមជាសហគ្រិនជាស្ត្រី តើអ្នកធ្លាប់ជួបឧ
 បសគ្គនៅ
 

តាមវិស័យខាងក្រោមដែរឬទេ?"

រូបភាព ៦.១៖ បើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងនាមជាសហគ្រិនជាស្ត្រី តើអ្នកធ្លាប់ជួបឧបសគ្គនៅតាមវិស័យខាងក្រោមដែរឬទេ?
ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក

62%

38%

ធ្វើការងារជាមួយមន្ត្រីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់

62%

38%

បង់ប្រាក់សំណូក “Kickbacks”? (Kickbacks ត្រូវបានឱ្យនិយមន័យថាជាភាគរយនៃប្រាក់
ចំណូលដែលផ្ដលទៅឱ្យបុគ្គលណាម្នាក់

23%

77%

ដែលមានអំណាច ឬដែលមានឥត្ធិពល ជាការបង់ប្រាក់ដើម្បីមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូល

54%

ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដែលចាំបាច់?

46%
85%

ការទទួលបានទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់អ្នក
តើអ្នកធ្លាប់ជួបនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរឬទេ (ការបៀតបៀនជាពាក្យសម្ដី

ឬការប៉ះពាល់រាងកាយ) ពេលកំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នក?

38%

62%

ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដែលចាំបាច់?

31%

15%
69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Yes

No

ក្នុងសំណួរដា
 ច់ដោយឡែកមួយទៀត សហគ្រិន ៥០% បានលើកឡើងថា ពួកគេជួបការលំបាកជាង ឬការលំបាកកាន់តែខ្លាំងជាង ក្នុងការរកទីផ្សារ

ថ្មីៗ ធៀបនឹងប
 ុរស (រូបភាព ៦.២)។

សូមមើលរូបភាព ៦.២ ស្តព
ី យ
ី េនឌ័រនិងល
 ទ្ធភាពរកបានទីផ្សារ

រូបភាព ៦.២៖ តើការកំណត់រក និងការទទួលបានទីផ្សារថ្មីៗមានភាពងាយស្រួលកម្រិតណា សម្រាប់អាជីវកម្មរ បស់អ្នក ធៀបនឹងបរុស?

20%

0%

10%

30%

20%

ពិបាកខ្លាំងណាស់

30%

40%

40%
ពិបាក

50%

60%

70%

10%

80%

មិនស្រួល ហើយក៏មិនពិបាក

90%

100%

ងាយស្រួល

នៅពេលសួរឱ
 ្យពន្យល់ចម្លើយរបស់ពួកគេកាន់តែលម្អិតប
 ន្ថែមទៀត ចំពោះសំណួរអ
 ំពកា
ី រកំណត់រក និងកា
 រទទួលបានទីផ្សារថ្មីៗ អ្នកចូលរួមជាច្រើន

នាក់បានចែករំលែកទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ពួកគេ (ដូចបង្ហាញនៅ
 ក្នុងរ ូបភាព ៦.៣)។

113 ‘Kickbacks’ ត្រូវបានឱ្យនិយមន័យនៅក្នុងកា
 រស្រាវជ្រាវនេះងា
 ជាភាគរយនែចំណូលដែលត្រូវបា
 នកាត់ចេញហើយបង់ឱ
 ្យទៅនរណាម្នាក់ ឬ
ទៅឱ្យតំណែងណាមួយដែលមានអំណាច ឬមានឥទ្ធិពលក្នុងកា
 រនាំឱ្យអាជីវកម្មមួយអាចរកចំណូលបា
 ន។
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រូបភាព ៦.៣៖ អ្នកឆ្លើយតបបានបន្តពន្យល់ចម្លើយរបស់ពួកគេចំពោះសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់រក និងការទទួលបានទីផ្សារថ្មីៗ ដូចតទៅ៖
"ស្ត្រីចំណាយពេលច្រើនដើម្បីកំណត់រកផលិតផលថ្មីៗ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផលិតផលទាំងនោះចូលទៅដល់ទីផ្សារហើយ ផលិតផលទាំងនោះងាយ
នឹងត្រូវបានគេទទួលយកយ៉ាងឆាប់រហ័ស"។ (អ្នកឆ្លើយតបទី ៧៤ ប្រទេសក
 ម្ពុជា)។

"ការអភិវឌ្ឍផលិតផល"បៃតង" ថ្មី គឺជារឿងលំបាក ទាំងស
 ម្រាបផ
់ លិតកម្ម ទាំងសម្រាប់ការផ្សព្វផ
 ្សាយទីផ្សារ ព្រោះថាអតិថិជនមិនដឹង

និងមិនយល់ព
 កា
ី រប្រើប្រាស់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលនេះឡើយ ព្រោះពួកគេចង់បានផលិតផលនាំចូលដែលមានតម្លៃថោក" 
(អ្នកឆ្លើយតបទី ៧៧ ប្រទេសកម្ពុជា)។

"ការងារផ្ទះ ជាកត្តាដាក់កំហិតលើការមានពេលសម្រាប់ការស្វែងរ កទីផ្សារថ្មីៗ" (អ្នកឆ្លើយតបទី ៨១ ប្រទេសកម្ពុជា)។
"ការទទួលបានទីផ្សារគឺជារឿងពិបាក ព្រោះការងារនេះគឺជាការងារថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំ" (អ្នកឆ្លើយតបទី ៨២ ប្រទេសកម្ពុជា)។
ឧបសគ្គដទៃទៀតរួមមាន ឧបសគ្គដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត
 ុល្យភាពរវាងជីវិតកា
 រងារ និងជីវិតគ
 ្រួសារ។ ក្នុងច
 ំណោមសហគ្រិនដែលត្រូវបា
 នសាកសួរនៅ
 

ក្នុងការអង្កេត ៦២% មានការព្រួយបារម្ភញឹកញាប់ ឬតែងត
 មា
ែ នការព្រួយបារម្ភអំពត
ី ុល្យភាពរវាងជីវិតការងារ និងជីវិតគ្រួសារ ហើយគ្រប់គ្នាសុទត
្ធ ែ

លើកឡើងព
 ីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័នន
្ធ ឹងកា
 រថែទាំកូន។ សហគ្រិន ៦៩% លើកឡើងថា ពួកគេគិតថា កាតព្វកិច្ចគ្រួសារជាកត្តដ
ា ែលដាក់កំហិតលើឱកាស
របស់ពួកគេ ក្នុងនាមជាសហគ្រិនដូចនា
 ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកា
 របង្កើនផលិតកម្មវិញ សហគ្រិន ៦០% បានរាយការណ៍ថា ពួកគេមាន
គេមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការរកកម្មករជាស្ត្រីដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

សំណួរជាច្រើនអ
 ំពឥ
ី ណទាន និងការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្ម បង្ហាញឱ្យឃើញនូវវិធីខុសៗគ្នាសម្រាបប
់ ង្កើនផ
 លិតកម្ម។ សហគ្រិន ៩០% បានលើក

ឡើងថា បានប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មឱ្យបាន ២៥% ខណៈពេលដែល ២ភាគ៣ រាយការណ៍ថា ដើម្បីបង្កើនផ
 លិតកម្មរ បស់
ពួកគេឱ
 ្យបាន៥០% ពួកគេត្រូវខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីផ្លូវការ (រូបភាព ៦.៤ និងរូបភាព ៦.៥)។

សូមមើលរូបភាព ៦.៤ ដើម្បីទទួលបា
 នចម្លើយស
 ្តីពីធនធានសម្រាបប
់ ង្កើនផលិតកម្មឱ
 ្យបា
 ន២៥%

រូបភាព ៦.៤៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនផលិតកម្មឱ្យបាន ២៥% តើអ្នកនឹងប្រើប្រាស់ដើមទុនពីប្រភពណាសំខាន់ជាងគេ?

10%

90%

ប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួន

កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ (ឧ. ធនាគារ)

សូមមើលរូបភាព ៦.៥ ដើម្បីទទួលបា
 នចម្លើយស
 ្តីពីធនធានសម្រាបប
់ ង្កើនផលិតកម្មឱ
 ្យបា
 ន៥០%

រូបភាព ៦.៥៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនផលិតកម្មឱ្យបាន ៥០% តើអ្នកនឹងប្រើប្រាស់ដើមទុនពីប្រភពសំខាន់ៗណាខ្លះ?
10%

10%

10%

70%

ប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួន
កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ (ឧ. ធនាគារ)

កម្ចីក្រៅផ្លូវការពីញាតិគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬ អ្នកច
 ងការ
ពីប្រភពផ្សេងទៀត

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់កា
 រយល់ដឹង

សហគ្រិនជាសជ
្ត្រី ួបប្រទះនឹងឧ
 បសគ្គជាច្រើនដ
 ែលរា
 រាំងដល់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ៨៣% មិនបាន

ដឹងព
 ក
ី ម្មវិធីដែលជួយឱ
 ្យស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអា
 ជីវកម្មក
 ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងឡើយ។

ទិដ្ឋភាពដូចគ្នាកបា
៏ នលេចឡ
 ើងទាក់ទិនជា
 មួយនឹងកា
 រយល់ដឹងអំពក
ី ិច្ច

ព្រមព
 ្រៀងអនុសញ្ញអ
ា ន្តរជាតិស្ដីពីឧស្សាហកម្មបៃតង (១០០%) ដែរ។ មានសហគ្រិនប
 ្រមាណ ៨៥% លើកឡើងថា អាជីវកម្មរបស់ពួកគេពុំមានគោល
នយោបាយលាយលក្ខណ៍អក្សរស្ដីពីការបង្ការការបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះឡើយ។

ឧបសគ្គធំៗដែលរារាំងមិនឱ
 ្យអាជីវកម្មកា
 ន់តែមានភាពបៃតងសម្រាប់សហគ្រិនបៃតង រួមមាន កង្វះការយល់ដឹងអ
 ំពីរបៀបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ (៥៨%)

ការពុំមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬអចលនទ្រព្យ (៥០%) ពុំមានបច្ចេកវិទ្យា(៤២%) លទ្ធភាពបង់ប្រាក់ (២៥%) បន្ទុកការងារបច្ចុប្បន្នរា
 រាំងមិនឱ
 ្យមានការ
វិនិយោគលើកម្លាំងព
 លកម្មបន្ថែម (១៧%) ការខ្វះសេវាថ
 ែទាំកុមារ (៨%) (រូបភាព ៦.៦)។

សូមមើលរូបភាព ៦.៦ ដើមប្ បា
ី នចម្លយ
ើ ទៅនឹងសំណរួ ថា "តើមានឧបសគ្គចម្បងៗអ្វខ
ី ះ្ល ដែលរារាំងអាជីវកម្មរបស់អក
្ន មិនឱ្យកាន់តមា
ែ នភាពបត
ៃ ង?"

រូបភាព ៦.៦៖ តើមានឧបសគ្គចម្បងៗអ្វីខ្លះដែលរារាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនឱ្យកាន់តែមានភាពបៃតង?
25%

ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)
8%

ការខ្វះសេវាថែទាំកុមារ
ការខ្វះសិទ្ធិកាន់កាប់ដៃធ្លី ឬអចនទ្រព្យ

50%
17%

បន្ទុកការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន រារាំងមិនឱ្យមានការវិនិយោគលើកម្លាំងពលកម្មបន្ថែម

58%

ការខ្វះការយល់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
42%

ពុំមានបច្ចេកវិទ្យា
លទ្ធភាពបង់ប្រាក់

25%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

លទ្ធភាពបង់ប្រាក់

ការខ្វះសិទ្ធិកាន់កាប់ដៃធ្លី ឬអចនទ្រព្យ

ពុំមានបច្ចេកវិទ្យា

ការខ្វះសេវាថែទាំកុមារ

ការខ្វះការយល់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ

ដទៃទៀត (សូមបញ្ជាក់)

70%

បន្ទុកការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន រារាំងមិនឱ្យមាន
ការវិនិយោគលើកម្លាំងពលកម្មបន្ថែម

រូបភាព ៦.៧ បង្ហាញពីចម្លើយដោយចំហចំពោះសំណួរ តើអ្នកជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គដទៃទៀតអ្វីខ្លះ?

រូបភាព ៦.៧ តើអ
 ្នកជ
 ួបនឹងឧ
 បសគ្គដទៃទៀតអ្វីខ្លះ?
"មានការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារជាមួយនឹងផ
 លិតផលនាំចូលព
 ីបរទេស និងព
 ុំមានការគោរពអ្នកដែលប
 ង្កើតស
 ្នាដៃថ្មី" 
(អ្នកឆ្លើយតបទី ៧៧ ប្រទេសកម្ពុជា)។

"ភាពចាំបាច់ដើម្បីឱ្យស្តទ
្រី ទួលបានឱកាស និងមានទំនុកចិតល
្ត ើជំនាញដឹកនាំរ បស់ស្ត្រី" (អ្នកឆ្លើយតបទី ៧៨ ប្រទេសកម្ពុជា)។
"មានឧបសគ្គដែលរារាំងដ
 ល់សិទ្ធិទទួលបា
 នព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអា
 ជីវកម្ម" (អ្នកឆ្លើយតបទី ៨២ ប្រទេសក
 ម្ពុជា)។
"ការជំទាស់ពីគ្រួសារ វិនិយោគិនសូវមានភាពជឿជាក់លើសក្តានុពលដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយគ្នា ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មាន ការកសាងសមត្ថភាពនិងការគាំទប
្រ ច្ចេកទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាឧបសគ្គ" (អ្នកឆ្លើយតបទី ១០៣ ប្រទេសកម្ពុជា)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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6>2

លទ្ធផលរកឃើញពីការសម្ភាសនិងការពិភាក្សាជាក្រុម

ឧបសគ្គដែលបង្កការរារាំងដល់សហគ្រិន/អ្នកដឹកនាំ (និងអ្នកជំនាញ) ជាស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
ផ្នែកមុននេះ

លើកឡើងពីប
 ញ្ហប
ា ្រឈមដែលស
 ្ត្រីជួបប្រទះក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន

បច្ចេកវិទ្យា

និងទីផ្សារ និងការចូលរួមរ បស់ពួកគេនៅ
 ក្នុង

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង។ គេចាំបាច់ត្រូវធ
 ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាទាំងនេះ ដើម្បីឈានទៅរៀបចំកម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍ឱ្យបា
 នកាន់ត
 ែប្រសើរ។ បើទោះ
ជាកម្ពុជាព
 ុំទាន់មាននិយមន័យច
 ្បាស់លាស់

អំពីទស្សនទានស្ដីពីឧស្សាហកម្មបៃតងក៏ដោយ

ក៏គេអាចកត់សម្គាល់បាននូវភាពខុសគ្នរា វាងឧស្សាហកម្ម

បៃតង និងឧ
 ស្សាហកម្មធម្មតា តាមរយៈមតិយល់ឃើញដែលអ
 ្នកចូលរួមបានផ្តល់នៅក
 ្នុងក
 ិចស
្ច ម្ភាស (រូបភាព ៦.៨)។
សូមមើលរូបភាព ៦.៨ អំពីភាពខុសគ្នារវាងឧស្សាហកម្មបៃតង និងឧ
 ស្សាហ
 កម្មធ
 ម្មតា។

រួបភាព ៦.៨៖ ភាពខុសប្លែកគ្នារវាងឧស្សាហកម្មបៃតង និងឧស្សាហកម្មធម្មតា

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង
ថ្មី និងលេចចេញថ្មី

ទំហំតូចបំផុត (Micro-sized)
មានអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីច្រើន
ទុនវិនិយោគធំ

ផលិតផលមានតម្លៃថ្លៃ

ឧស្សាហកម្មធម្មតា
បែបប្រពៃណី/បែបធម្មតា
ទំហំធំ (Macro-sized)
ភាគច្រើនជាបុរស

មានការវិនិយោគក្នុងកម្រិតទាប
ផលិតផលមានតម្លៃថោក

គេក៏ជឿផងដែរថា៖

"នៅពេលដែលស
 ្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង (អាជីវកម្មបៃតង ផលិតផលសិរីរាង្គ ផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាព) ពួកគេអាចធ្វើការថែទាំ
កាន់តែប្រសើរដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេ  ព្រោះថាពួកគេជា
 អ្នកទ
 ទួលខុសត្រូវក
 ្នុងការថែទាំសុខភាពគ្រួសារឱ្យនៅមាំមួន
ឧស្សាហកម្មបៃតង ជួយឱ
 ្យពួកគេអា
 ចទទួលបានផលិតផលដែលជ
 ួយឱ
 ្យសុខភាពល្អមាំមួន"។114

ហើយការធ្វើការងារនៅក្នុង

សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី ក៏ដូចជា អ្នកជំនាញជាស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ជួបបញ្ហប
ា ្រឈមច្រើនជា
 ងសហគ្រិនជា
 បុរស និងអ្នកជ
 ំនាញជាបុរស។ បទដ្ឋាន

សង្គមន
 ិងផ
 ្នត់គំនិតសង្គមដ
 ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដោយសារវាមានឥទ្ធិពលពាក់ព
 ័នទៅ
្ធ នឹងប
 ញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀត។ ដោយហេតុនេះហើយ ស្តត
្រី ្រូវ
ប្រឈមនឹងកា
 រលំបាកជាច្រើនក្នុងជ
 ីវិតវិជ្ជាជីវៈ និងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួគគេ  ដែលជះផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ប
 ្រសិទ្ធភាពការងារផ្ទាល់ (រូបភាព ៦.៩)។

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសង្គមបែបប
 ិតាធិបតេយ្យ គោរពតាមឋានានុក្រម ជាមួយនឹងប
 ទដ្ឋានសង្គមប
 ្រពៃណីដ៏រឹងមាំមួយដែលផ្ដលឋា
់ នៈខ្ពសទៅ
់ ឱ្យបុរស ហើយ

ទុកស
 ្ត្រីឱ្យចាញ់ប្រៀប។ ការប្រតិបត្តខ
ិ ុសគ្នប
ា ែបនេះ បានរឹតត្បិតលទ្ធភាពរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងកា
 រទទួលបានធនធាន ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងការទទួលបា
 ន

សុខុមាលភាពសង្គមជាមូលដ្ឋាន។115 ដោយសារតែបទដ្ឋានចាក់គ្រឹះទាំងនេះ ស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃសម្រាបអា
់ ជីវកម្ម
របស់ពួកគេ ជាពិសេសកិចប
្ច ្រជជា
ុំ មួយបុរស។ កត្តន
ា េះធ
 ្វើឱ្យពួកគេមានលទ្ធភាពតិចតួចក
 ្នុងការចងក្រងបណ្ដាញជា
 មួយនឹងអ
 ្នកដទៃទៀត ដើម្បីរៃអង្គាស

ប្រាក់សម្រាប់ទ្រទ្រងដ
់ ល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ  ឬដើម្បីជួបជា
 មួយវ ិនិយោគិនដ
 ែលអាចមានសក្ដានុពលធ្វជា
ើ ដៃគូជាមួយ។ ឧបសគ្គទាំងនេះ កើតមាន
ចំពោះស្ត្រីជាសហគ្រិនផង និងជាអ្នកជំនាញផង។

"ប្រសន
ិ បើខច
ំុ្ញ ល
ូ រួមនៅក្នង
ុ កិចប
្ច ជ
្រ ព
ំុ ញ
េ មួយថ្ងៃ  ឬពញ
េ មួយរសៀល តើអក
្ន ណាតវូ្រ ធកា
ើ្វ រងារផ្ទះ? តើអក
្ន ណាជាអ្នកចម្អន
ិ អាហារពល
េ ល្ងច
ា ? នេះ
ធ្វើឱ្យយើងត្រូវដកថយបើធៀបជាមួយនឹងប
 ុរស។ បុរសពមា
ុំ នការទទួលខុសត្រូវ ឬការរឹតត្បិតបែបនេះឡើយ។ វាស្រួលជាងសម្រាប់ពួកគេ"។116

ដូចត្រូវបា
 នលើកឡ
 ើងនៅខាងលើរួចហើយ សហគ្រិនជាស្ត្រី និងអ្នកជំនាញជាស្ត្រីក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា

និងទីផ្សារ ។ ក្រៅតែពីឧបសគ្គទាំងនេះ ការអប់រដ
ំ ែលនៅមានកម្រិតទាប និងការខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ជាប
 ញ្ហាប្រឈមដទៃទៀត
ផងដែរ។ ប្រភពសំខាន់ៗស
 ម្រាបផ
់ ្ដល់ថវិកាគាំទ្រដល់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម រួមមាន វិនិយោគិន ធនាគារ ឬអង្គការស្ថាប័ននានា ដូចជា SHE Investments

និង Energylab ជាដើម។ វិនិយោគិនសម្លឹងមើលគុណភាព និងលក្ខណៈសម្បត្តិមួយច
 ំនួនដែលបុរសមាន (ធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល បើនិយាយ
ចេញដោយមានជំនឿជាក់ល
 ើខ្លួនឯ
 ង និងការមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯ
 ង)។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនប
 ើស្ត្រីមានសមត្ថភាពទាំងនេះ គេចាត់ទុកថាពួកគេមា
 នចរិត

"ដូចថៅកែ"។ ប្រសិនបើគ្រួសារមិនគាំទ្រដល់ព
 ួកគេនោះទេ  ស្តមា
្រី នការលំបាកក្នុងការខ្ចីកម្ចីពីធនាគារ ព្រោះពួកគេត្រូវកា
 រវត្ថុសម្រាប់ដាក់ធានាកម្ចីទាំង
នេះ។ ដោយសារតែអចលនទ្រព្យ និងទ្រព្យស
 ម្បត្តិភាគច្រើនគ
 ឺជាក
 ម្មសិទ្ធិរបស់បុរស ជាទូទៅ ស្តព
្រី មា
ុំ នទ្រព្យធានាដើម្បីទទួលបានកម្ចីនោះឡើយ។

ទ្រពយ្ សមប្ ត្តនៅ
ិ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រក៏ផរេ្ទ ពីជនា
ំ ន់មយ
ួ ទៅជំនាន់មយ
ួ នៅខាងប្ដផ
ី ងដែរ ដែលធ្វឱ
ើ យ្ ស្តរី្រ ត
ឹ តែជប
ួ ការលំបាកក្នង
ុ ការទទួលបានធនធានហរិ ញ្ញវត្ថ។
ុ ជម្រស
ើ 

ទី ៤ សម្រាប់ស្ត្រី គឺត្រូវស្វែងរកជំនួយខ
 ្នាតតូច ដែលផ្ដលដោ
់ យអង្គការ ស្ថាប័ននានា ដូចជា SHE Investments និង Energylab ជាដើម។ ទោះជាយ៉ាងណា
 
ក៏ដោយ ជំនួយទាំងនេះ គឺជាជ
 ំនួយមួយដ៏ល្អសម្រាបជ
់ ួយដ
 ល់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ប៉ុនម
្តែ ិនគ
 ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានានិរន្តរភាពរបស់អាជីវកម្មនោ
 ះឡើយ។
114
115
116

ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាម្ចាសស
់ ហគ្រាសស
 ង្គមនៅ
 រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
USAID (2006). Gender Analysis and Assessment. Volume I.

អ្នកចូលរួមក
 ្នុងការពិភាក្សាក
 ្រុមគោ
 លដៅជាស្ត្រីនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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"ប៉ុន្តែប្រសិនបើទ
 ្រព្យសម្បត្តទា
ិ ំងអស់ដាក់ឈ្មោះប្ដីហើយ អ្នកត
 ្រូវការវត្ថុធានា នោះអ្នកត្រូវកា
 រការគាំទ្រពីប្ដី ទើបអាចទទួលបា
 នកម្ចីពីធនាគារ។ អ្នក

(ស្ត្រី) អាចខ្ចីកម្ចីពីធនាគារបានដោយខ្លួនឯង ដរាបណាអ្នកអាចគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌរ បស់ធនាគារ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវមានដី ឬអគារ ដែលអាច
ដាក់ជាវត្ថធា
ុ នាបាន។ ដូច្នេះប្រសិនបើទ
 ្រព្យសម្បត្តគ
ិ ្រប់បែបយ៉ាងដា
 ក់ឈ្មោះប្ដីរបស់អ្នក តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?" 117

ស្តខ
្រី ្វះលទ្ធភាពជួបជាមួយនឹងអ
 ្នកផ្ដលម
់ ូលនិធិសក្ដានុពលសម្រាប់វិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងប
 ណ្ដាញស
 ម្រាបរ
់ ៃអង្គាសប
 ្រាក់។ ទោះជា

យ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេខ្វះចំណេះដឹង និងព័ត៌មានអំពីពន្ធ ច្បាប់ និងលិខិតប
 ទដ្ឋានគ
 តិយុទ្ធនានា។ ដោយសារតែការខ្វះព័ត៌មាន ការអប់រំ និងបទ
ពិសោធន៍ជា
 ក់ស្ដែង ពួកគេនៅមានភាពយឺតយ
 ៉ាវក្នុងការបង្កើតគំនិតអាជីវកម្ម "បៃតង" ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតថ្មី ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងការធ្វើ
ផែនការអាជីវកម្ម "បៃតង" ជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រ។ កន្លែងណាដែលមានវត្តមានរបស់ស្ត្រីក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង កិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែងរបស់ពួកគេច្រើន

តែត្រូវបានមើលរំលង។ ជាងនេះទៅទៀត ស្ត្រីជាច្រើនក៏មានចំណែកក្នុងកា
 រជួយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរ បស់ប្តីផងដែរ ដូចជា
 ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម និង
គ្រប់គ្រងប
 ុគ្គលិកជាដើម។

"បើធៀបជាមួយនឹងបុរសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ស្ត្រីច្រើនតែប
 ្រកបអាជីវកម្មខ្នាតត
 ូច។ នេះគឺដោយសារតែពួកគេខ្វះការអប់រំ ឱកាស និងការគាំទ្រ
ពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ"។ 118

ឧបសគ្គមួយទៀតដែលត្រូវបា
 នលើកឡើងដោ
 យសហគ្រិន រួមមាន ការខ្វះអ្នកដែលអាចយកធ្វើជាគ
 ំរូនៅក្នុងអាជីវកម្មបៃតង។ ពួកគេរំពឹងថា
 នឹង

រៀនសូត្រ និងធ
 ្វើតាមសហគ្រិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យ។ ពួកគេច
 ង់រ
 ៀនពីកំហុសរ បស់អ្នកទាំងនោះ និងដ
 ឹងពីសេចក្ដីតស៊ូរបស់ពួកគេ ដើម្បីឈាន
ទៅទទួលបានជោគជ័យ។ ពួកគេក
 ៏ចង់បានអ្នកណែនាំ ដែលពួកគេទទួលកា
 រណែនាំតម្រង់ទិសផងដែរ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ស្ត្រីគិតថា នេះគឺជាអ
 ្វីដែលនៅ
 
មិនទាន់មា
 ននៅឡើយ។

"បុគ្គលគំរូគឺជាអ
 ្វីដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង។ ប្រសិនបើស្ត្រីមើលឃើញគំរូភាពកាន់តែច្រើននាក់ ជាពិសេសពា
 ក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ
 ្វីដែលព
 ួកគ
 េ
កំពុងធ្វើ ពួកគេគិតថា ពួកគេនឹងអា
 ចធ្វើតាមបុគ្គលគំរូទាំងនោះបាន ... ពុមា
ំ នមនុស្សច្រើនដ
 ែលអាចធ្វើបែបនេះនៅ
 ឡើយទេ  ហើយអ្នកមិនឃ
 ើញ
ឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាតើគ
 េធ្វើរបៀបម៉េចបា
 ន ដូច្នេះខ
 ្ញុំគិតថា កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ការផ្ដល់ការណែនាំ សុទ្ធតែជាអ
 ្វីដែលមា
 នសារៈសំខាន់
ព្រោះថាវាគឺជាវ ិធីដើម្បីឱ្យស្ត្រីអាចរៀបរាប់ពីខ្លួនឯ
 ងបាន និងមើលឃើញខ
 ្លួនឯងថាអាចធ្វើបាន ដូចបុគ្គលគំរទា
ូ ំងនោះផងដែរ។ 119
អ្នកចូលរួមក្នុងការអង្កេតនេះក៏បានលើកឡើងដែរថា

ស្ត្រីច្រើនតែជួបការបន្ទុចបង្អាក់និងការជំទាស់ក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចទាំងក្នុង

ទាំងក្រៅ

គ្រួសារ។ ជាទូទៅ ផ្នត់គំនិតយេនឌ័រចា
 ត់ទុកបុរសថាជាអ្នកធ្វើសេចក្ដស
ី ម្រេចច
 ិត្តសំខាន់ៗ និងចា
 ត់ទុកស្តថា
្រី ជាអ្នកមើលថែកិច្ចការផ្ទះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ
ហើយ ស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងតែងត
 ្រូវបានគេរំលងចោលនៅក្នុងកា
 រធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនានា។
សូមមើលរូបភាព ៦.៩ ស្តីពីឧបសគ្គដែលសហគ្រិនជាស្ត្រី និងអ្នកជំនាញជាស្ត្រីជួបប្រទះ

រូបភាព ៦.៩៖ ឧបសគ្គដែលសហគ្រិនជាស្ត្រី និងអ្នកជំនាញជាស្ត្រីជួបប្រទះ
 រចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបែបបិតាធិបតេយ្យ
បទដ្ឋានសង្គម

 បញ្ហាក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់

 ការរឹតត្បិតល
 ើការចូលរួមក
 ្នុងកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃ

 ការជួបជាមួយនឹងបុរស ដើម្បីពិភាក្សាពីអាជីវកម្មគឺជាអ
 ្វីដែលនាំឱ
 ្យគេមាក់ងាយ
 ខ្វះគំរូភាព

 មានស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលកា
 ន់មុខតំណែងនៅ
 កម្រិតន
 ៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត
ឧបសគ្គវិជ្ជាជីវៈ

 ការខ្វះអ្នកណែនាំ

 ខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

 ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា និងទ
 ីផ្សារ
 ទទួលបានការអប់រំតិចតួច

 លទ្ធភាពធ្វើដំណើរមានកម្រិតទាប
ឧបសគ្គនៅកម្រិតគ
 ្គ្រួសារ/បុគ្គល

 កិច្ចការ និងការទទួលខុសត្រូវក
 ្នុងផ្ទះ
 អំពើហិង្សាទា
 ក់ទងនឹងយេនឌ័រ

 ខ្វះការគាំទ្រពីគ្រួសារ (រួមមាន ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ)

ប្រសិទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួន

117
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119

 ខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ នាយិកប្រតិបត្តិជាស្ត្រី របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនថាមពលកកើតឡើងវិញ-ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ នៅទីក្រុងភ
 ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាស្ថាបនិក និងជានាយកផ្នែកច
 ្នៃប្រឌិតនៃឧស្សាហកម្មច្នៃម៉ូតនៅក្នុងទីក្រុងភ
 ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

52

ការងារផ្ទះ និងការងារថែទាំគ្មានប្រាក់កម្រៃរបស់ស្ត្រី ជាឧបសគ្គមួយទៀតរារាំងស្ត្រីពីការចូលរួមនៅក្នុងការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃ។ ស្ត្រីត្រូវរ៉ាប់

រងបន្ទុកទ្វេដង គឺត
 ្រូវបំពេញតួនាទីជាមេផ្ទះថែទាផ
ំ ្ទះសម្បែងនិងគ
 ្រួសារផង និងឆ្លៀតធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចូលផ្ទះទៀត។ លើសពីនេះ ស្តក
្រី ជ
៏ ួប
ការលំបាកក្នុងការដើរហើរផងដែរ ហើយការហ៊ានធ្វើអ្វីមួយផ
 ្ទុយទៅនឹងរបៀបរបប និងទ
 ម្លាប់ក្នុងគ្រួសារ អាចនាំឱ្យមា
 នអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទៀតផង។

ឧបសគ្គមយ
ួ ទៀតគឺការមានទំនក
ុ ចិតល
្ត ខ
ើ ន
ួ្ល ឯង ដល
ែ ជាចំណច
ុ ខះ្វ ខាតមួយបណ្តាលមកពីឧបសគ្គទាង
ំ ប៉ន
ុ ន
ា្ម ដែលត្រវូ បានលក
ើ មកពិភាក្សានៅខាងលើ។
ស្ត្រីចង់បានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវប
 ្រឹងជម្នះរបៀបរបបនិងទ
 ម្លាបស
់ ង្គមត
 ឹងរ៉ឹង ទើបអាចឈានទៅសម្រេចគោលបំណងនេះបាន។
"ប្រសិនបើស្ត្រីចង់ចូលរួមនៅ
 ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង

បញ្ហាសំខាន់រ បស់ពួកគេគឺទំនុកចិត្ត។

ទំនុកចិត្តអាចនាំឱ្យអ្នកនូវអ
 ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដ
 ែលអ
 ្នក

ចង់បាន។ ប្រសិនបើអ្នកព
 ុំមានទំនុកចិត្ត អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ។ ដូច្នេះទំនុកចិត្តគឺជាក
 ត្តស
ា ំខាន់ ហើយជាអដ
្វី ែលស្ត្រីនៅខ្វះ"។ 120
ឧបសគ្គមួយចំនួនកើតមានជាក់លាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងជាឧបសគ្គដែលទាំងប
 ុរសទាំងស្ត្រីជួបប្រទះ

បន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដ
 ែលទា
 ំងប
 ុរស ទាំងស្ត្រីជួបប្រទះ នៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗគ្នា  (រូបភាព ៦.១០)។

ឧទាហរណ៍ បុរសមានភាពងាយស្រួលជាងសក
្ត្រី ្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ក្នុងការទទួលបានកម្ចីពីធនាគារ ឬក្នុងកា
 ររកបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអា
 ជីវកម្ម
របស់ពួកគេ។

រូបភាព ៦.១០៖ បញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានជាទូទៅ

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

ការរៀបចំអាជីវកម្មជា

(ច្បាប់ពន្ធនិយមន័យនៃ

ផ្លូវការ/ចុះបញ្ជអា
ី ជីវកម្ម

ឧស្សាហកម្មបៃតង កត្តា
ទទួលបានធនធាន

លើកទឹកចិត្ត។ល។)

ហិរញ្ញវត្ថុ(អត្រាការប្រាក់
នៃកម្ចីធនាគារខ្ពស)

បញ្ហាប្រឈមដែលស
 ្ត្រីជួបប្រទះ ស្ទើតែដូចគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យ ឬអនុវិស័យទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ បញ្ហា  ឬបញ្ហប
ា ្រឈមដែលសធ
្ត្រី ្វើការក្នុងវ ិស័យ

ថាមពលកកើតឡើងវិញជួបប្រទះ

អាចមិនខុសគ្នាពប
ី ញ្ហាប្រឈមដែលស
 ្ត្រីធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជ
 ួបប្រទះឡើយ។

ប៉ុនស
្តែ ហគ្រិនជា
 

ស្ត្រីនៅទីប្រជុំជនច្រើនតែមានប្រៀបជាងបន្តិចក
 ្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ បើធៀបជាមួយនឹងសហគ្រិនជាស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទ ដោយសារ

តែពួកគេអា
 ចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ទទួលបា
 នព័ត៌មាន ការអប់រំ ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដូចជា ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ការ
ចងបណ្ដាញ ទីផ្សារ ការគ្រប់គង
្រ មនុស្ស និងទំនាក់ទំនង។ល។ ដូចជា តាមរយៈអង្គការស្ថាប័នម
 ួយចំនួន ដូចជា SHE Investments, Impact Hub
និងស្ថាប័នដទៃទៀត ជាដើម។

តួនាទីនៃភាពប្រសព្វគ្នានៃបញ្ហា

អាយុ និងស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ប
 ំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងប
 ញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីជួបប្រទះ (រូបភាព ៦.១១)។ មានការយល់ឃើញថា៖

"ប្រសិនបើស្ត្រីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មម
 ុនពេលរ
 ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នោះពួកគេនឹងទ
 ទួលបា
 នជោគជ័យបន្តទៀត។ ប៉ុន្តែ  ក្នុងក
 រណី
ផ្ទុយទៅវិញ វាជាការពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្រោយពេលរ
 ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច ដោយសារតែពេលនោះស្ត្រីមានភារកិចត
្ច ្រូវថែទាំគ្រួសារ
និងធ្វើការងារផ្ទះ"។ 121

បើនិយាយពីអាជីកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងវិញ

ស្ត្រីវ័យក្មេងជ
 ួបប្រទះនឹងប
 ញ្ហប
ា ្រឈមមួយចំនួន។

បញ្ហាប្រឈមទាំងនោះ

មិនមែនដោ
 យសារ

តែពួកគេទទួលរងការចាញ់ប្រៀបនោះឡើយ ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់ព
 ួកគេច
 ង់ឱ
 ្យកូនស្រីមានការងារជាប់លា
 ប់ ដូចជា ការងារវិស្វករ វេជ្ជបណ្ឌិត ឬការងារ
នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរ ដ្ឋាភិបាលជាដើម។ ឪពុកម្ដាយនៅមានមន្ទិលអំពីអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ព្រោះវាជាអ្វីដែលថ្មី និងជាទស្សនទានដែល
ទើបតែល
 េចច
 េញជារូបរាង ដែលត្រូវបា
 នគេចាត់ទុកថាពុំទាន់មានស្ថិរភាពនិងមា
 ននិរន្តរភាពនោះឡើយ។

"ខ្ញុំគិតថាសហគ្រិនជាច្រើនមិនប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ  អំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះឡើយ រហូតដល់ពួកគេឈា
 នដល់ចំណុចម
 ួយ ដែលគ
 េ
ទទួលបានជោគជ័យ។ ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេម
 ិនចង់ឱ
 ្យកូនស
 ្រីទៅធ្វើការបែបនេះឡើយ ... ពួកគេចង់ឱ្យកូនមានការងារធ្វើជាប់លាប់"។ 122
សូមមើលរូបភាព ៦.១១ ស្តីពីបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយសារអាយុ និងស
 ្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្ត្រី

120 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ
 ្នំពេញ កម្ពុជា។

121 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅទីក្រុងភ
 ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

122 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជានាយិកាគ្រប់គ្រងកា
 រវិនិយោគទុនរួមគ
 ្នានៃមជ្ឈមណ្ឌលស
 ហគមន៍ នៅទីក្រុងភ
 ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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រូបភាព ៦.១១៖ បញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយសារអាយុ និងស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្ត្រី

ស្ត្រីវ័យក្មេង (នៅលីវ)

ស្ត្រីវ័យចំណាស់

ក្នុងផ្ទះតិចជាង

-ធ្វើការងារបានល្អជាង

មានការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់

-មានឱកាសច្រើន

-អាចដើរហើរបានច្រើន

-មានលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យា

(រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច)

វ័យក្មេង

-មានកិច្ចការ និងការទទួលខុសត្រូវ

(រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច)
-កិច្ចការ

និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងផ្ទះ

-មិនសូវមានឱកាសឡើយ

ដោយសារតែមិនសូវមានពេល

- កិច្ចការ និងការទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងផ្ទះ

- មើលថែទាំកូន

- មិនសូវមា
 នឱកាស

និងមិនសូវអាចដើរហើរបាន

- មានលទ្ធភាពតិចជាងក្នុងការ

និងព័ត៌មានល្អប្រសើរជាង

ទទួលបានបច្ចេក និងព័ត៌មាន

"ខ្ញុំដឹងថា សម្រាប់បុគ្គលិកហាត់ការរបស់យើង វាជារឿងដែលពិបាកខ្លាំង ព្រោះយ
 ើងច្រើនតែឱ
 ្យសិស្សធ
 ្វើការប្រហែលជាបីខែ  ហើយបន្ទាបម
់ កពួកគេ 
ស្រឡាញ់ការងាររបស់ពួកគេ ក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ពួកគេ មិនចង់ឱ
 ្យពួកគេប
 ន្តធ
 ្វើការងារនេះឡើយ ព្រោះយ
 ើងមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនធ
 ំដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
ល្បីល្បាញ ... នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គេចាត់ទុកឧ
 ស្សាហកម្មថា
 មពលស្អាតទាំងមូលថាជាកន្លែងដ
 ែលផ្ដល់ការងារមិនឋិតថ
 េរមិនមានឈ្មោះល្បី ដូច្នេះ
ឪពុកម
 ្ដាយចង់ឱ
 ្យកូនរបស់ព
 ួកគេទៅធ្វើការនៅតាមក្រសួងវ ិញ"។ 123  

ទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយ/អ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយអំពីឧបសគ្គនានា

អ្នកតាក់តង
ែ គោលនយោបាយ និងអក
្ន អនុវត្តគោលនយោបាយបានលើកឡើងថា ឧបសគ្គដល
ែ ស្តជ
ី្រ ប
ួ ប្រទះ ភាគច្រន
ើ គជា
ឺ ឧបសគ្គដ
 ល
ែ មានលក្ខណៈ

បច្ចក
េ ទស
េ បើធៀបជាមួយនឹងបរុ ស។ ស្ត្រី កំពង
ុ ទទួលបានឱកាសកាន់តច
ែ ន
ើ្រ ជាងបុរសនៅក្នង
ុ វិសយ
័ ឧស្សាហកម្មបត
ៃ ង ដូចជានៅកង
ុ្ន អាជីវកម្មសប
ិ ប្ កម្ម
បែបប្រពៃណីជាដើម ប៉ុន្តែសនៅ
្ត្រី ខ្វះជ
 ំនាញបច្ចេកទេស។ 

ពុំមានទិន្នន័យតំណាងឱ្យប្រទេសទា
 ំងម
 ូលអ
 ំពឥ
ី ទ្ធិពលដែលឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងមានទៅលើស្ត្រី និងប
 ុរសឡើយ ដែលត្រង់នេះជា
 ភា
 ពចាំបាច់បន្ទាន់

មួយ ដ
 ើម្បីរៀបចំអន្តរាគមន៍ឱ្យបានចំគោលដៅ។ កាន់តជា
ែ ក់លា
 ក់ទៅ
 ទៀតនោះ បញ្ហាប្រឈមដែលស
 ក
្ត្រី ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងជួបប
 ្រទះ រួមមាន៖
y
y
y
y
y
y
y

ការធ្វើអន្តរកម្មឆ
 ្លងពីអាជីវកម្មបែបប្រពៃណីខ្នាតត
 ូច ទៅជាអាជីវកម្មទំនើបដោយប្រើប្រាសប
់ ច្ចេកវិទ្យាឌ
 ីជីថល
ការខ្វះការយល់ដឹងប
 ច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មាន
ការមានជំនាញ និងឱ
 កាសតិចតួច

កិច្ចការ និងការទទួលខុសត្រូវក
 ្នុងផ្ទះ ធ្វឱ
ើ ្យខ្វះពេលវេលា
បទដ្ឋានស
 ង្គមដែលមានលក្ខណៈសង្កត់សង្កិន
ខ្វះកា
 រអប់រំ

ខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។

សង្ខេប

ជាសង្ខេប ឧបសគ្គដែលលើកឡើងដោយសហគ្រិន/អ្នកដឹកនាំជា
 ស្ត្រី អ្នកជំនាញ និងអ
 ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយគឺមានលក្ខណៈត្រួតស៊ីគ្នា។ អ្នក

តាក់តែងគោ
 លនយោបាយ និងស
 ហគ្រិន មានការទទួលស្គាល់ និងកា
 រយល់ឃ
 ើញខុសគ
 ្នាអំពី "លទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា" ថាជាឧបសគ្គមួយ។

សហគ្រិនជា
 ស្ត្រីយល់ថា ពួកគេខ
 ្វះល
 ទ្ធភាព ឬពុំមានឱកាសទទួលបា
 ន ឬបង្កើនជ
 ំនាញបច្ចេកទេសនោះឡើយ ខណៈពេលដែលអ
 ្នកតាក់តែងគោ
 ល
នយោបាយនិងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលគិតថា ស្តម
្រី ិនចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញបច្ចេកទេស។

"….ការទទួលបានការអប់រនៅ
ំ មានកម្រិតស
 ម្រាប់ស។
្ត្រី លើសពីនេះ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការទទួលបា
 នជំនាញបច្ចេកទេស ជារឿងពិបាក
សម្រាបស
់ ្ត្រី ព្រោះគេចាត់ទុកថា នេះគ
 ឺជាជ
 ំនាញសម្រាបប
់ ុរស"។ 124
"សម្រាប់ស្ត្រី

ពួកគេមានការលំបាកមួយចំនួនក
 ្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា

ព្រោះប
 ច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះមា
 នការប្រែប្រួលលឿនណាស់"។

ហើយពួកគេក
 ៏ពិបាកសម្របខ្លួនទៅតាមបដិវត្តនប
៍ ច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផងដែរ

125

123 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅទីក្រុងភ
 ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

124 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាស្ថាបនិក និងជានាយកផ្នែកច
 ្នៃប្រឌិតនៃឧស្សាហកម្មច្នៃម៉ូត នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
125 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជារដ្ឋលេខាធិការ នៅទីក្រុងភ
 ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

54

តាមរយៈការលើកឡើងបែបនេះ ការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញឱ
 ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា លទ្ធភាពទទួលបា
 នធនធានហិរញ្ញត្ថុ គឺជាប
 ញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយ។

ស្តត
ី្រ វូ្រ ស្ថត
ិ នៅក្រមសម្ពធ
ា មួយរវាងកត្តដ
ា ល
ែ ជំរញ
ុ ចត
ិ ឱ
្ត យ្ ចាប់ផម
ើ្ដ អាជីវកម្មនង
ិ រកចំណល
ូ ដម
ើ ប្ ឱ
ី យ្ ពួកគេមានឯករាជ្យភាពផក
ែ្ន សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងការខះ្វ លទ្ធភាព
ទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រសិនបើអន្តរាគមន៍នា
 នាអាចកៀរគរធនធាននិងរ
 ៀបចំជាយុទ្ធសាស្តដ
្រ ើម្បដោ
ី ះស្រាយបញ្ហាខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុនេះបាន
វានឹងជា
 កត្តជ
ា ំរុញដ៏ធំមួយសម្រាបស
់ ហគ្រិនជាស្ត្រី ព្រោះថា៖

"ការវិនិយោគលើសគ
្ត្រី ឺជាឱ
 កាសមិនមែនជាអំពស
ើ ប្បុរសធម៌នោះឡើយ" 126

6>3

សំយោគ៖ កត្តាសំខាន់ៗជាឧបសគ្គដល់កា
 របង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម
បៃតង

តារាង ៦.១៖ តារាងសង្ខេបបង្ហាញពីឧបសគ្គដល់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។
ឧបសគ្គដែលរារាំងដ
 ល់ការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រី
ខ្វះការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីដែលត
 ្រូវបានរៀបចំឡើងដ
 ើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដ
 ល់ស្ត្រី និង/ឬលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យស
 ្ត្រីចូលរួម
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

- អ្នកឆ្លើយតប ៨៣% ពុបា
ំ នដឹងព
 ីគោលនយោបាយ ឬកម្មវិធីដែលលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅ
 ក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតងឡើយ។
- អ្នកឆ្លើយតប ១០០% មិនដឹងព
 ក
ី ិច្ចព្រមព្រៀង/អនុសញ្ញអ
ា ន្តរជាតិស្ដីពីឧស្សាហកម្មប
 ៃតងនោះឡើយ។

កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដ
 ែលចាំបាច់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអា
 ជីវកម្មបៃតង ឬពង្រីកអាជីវកម្មដ
 ែលមានស្រាប់
- បច្ចេកវិទ្យាដែលចាំបាច់ស
 ម្រាបឧ
់ ស្សាហកម្មបៃតង ដែលជាឧស្សាហកម្មប
 ្រភេទថ្មី គឺជាឧបសគ្គរារាំងដ
 ល់ស្ត្រី។
ការលំបាកក្នុងការស្វែងរក និងជួលប
 ុគ្គលិកដែលមានជំនាញ
- អ្នកឆ្លើយតប ៦០% រាយការណ៍ថា វាជាការពិបាក ឬពិបាកខ្លាំងក
 ្នុងការរកបានបុគ្គលិកជាស្តដ
្រី ែលមានជំនាញពាក់ព័ន។
្ធ
កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានការណែនាំ/ដំបូន្មានពីបុគ្គលគំរូរបស់ស្ត្រីប៉ះបង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់កា
 រចងបណ្ដាញដ
 ែលអាចផ្ដលថ
់ វិកាវិនិយោគ
និងឱ
 កាសការងារ

- ការគាំទទៅ
្រ តាមតម្រូវកា
 រជាក់ស្ដែង (ការណែនា)
ំ គឺជាឧបសគ្គ។
ស្ត្រីខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន វត្ថស
ុ ម្រាប់ធានាកម្ចី និងធ
 នធានឥណទានដែលចាំបាច់
- ស្តមា
្រី នការលំបាកក្នុងការស្វែងរ កវត្ថុធានាដើម្បីទទួលបានកម្ចី ដោយសារតែពួកគេព
 ុំមានដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាលខ
់ ្លួន។
ស្ត្រីខ្វះទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ
- សហគ្រិន៨៥% លើកឡើងពីថា
 ការខ្វះទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ គឺជាឧ
 បសគ្គដ
 ៏សំខាន់មួយ។

- សហគ្រិន ៥០% បានលើកឡើងថា ពួកគេមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ពីទីផ្សារថ្មីៗ បើធៀបជាមួយន
 ឹងប
 ុរស។

- ការខ្វះត
 ម្រូវកា
 រនៅក្នុងទីផ្សារ ខណៈពេលដែល "ផលិតផលបៃតង" ដូចជា
 អាហារសរីរាង្គ សម្ភារក
 ែច្នៃពីសំរាមកាន់តែមានតម្លៃថ្លៃ។
ស្ត្រីជួបប្រទះនឹងប
 ញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតនៅក្នុងច្រវាក់តម្លៃនិង"ចំណាយកំបាំងមុខ" ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម
- ការទទួលបានអាជ្ញាប័ណស
្ណ ម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម (៦២%) ការធ្វើការងារជាមួយន
 ឹងមន្ត្រីអនុវត្តច
 ្បាប់ (៦២%) ការទទួលបានការបណ្ដុះ

បណ្ដាលប
 ច្ចេកទេសដ
 ែលចាំបាច់(៦២%) ការទទួលបានសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មអា
 ចដំណើរការ (៥៤%) ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ
(៣១%) និងការបង់ប្រាក់សំណូក (kickbacks) (២៣%) សុទ្ធតែជាប
 ញ្ហាប្រឈមដែលលើកឡើងដោ
 យសហគ្រិនប
 ៃតង។
ការមិនចេះភាសាស្ទាត់ជំនាញ

- ភាសាអង់គ្លេសគឺជាឧបសគ្គមួយក
 ្នុងច
 ំណោមឧបសគ្គដែលសហគ្រិនជា
 សភា
្ត្រី គច្រើនជួបប្រទះ។
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ឧបសគ្គដែលរារាំងដ
 ល់ការផ្លាស់ប្រែ
បទដ្ឋានសង្គមដែលប
 ង្កគ្រោះថ្នាក់
- បទដ្ឋានសង្គមដ
 ែលម
 ិនល
 ើកទឹកចិតឱ
្ត ្យស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម- អ្នកឆ្លើយតប៥៤% គិតថា ពួកគេន
 ឹងទ
 ទួលរ ងការវាយតម្លអ
ៃ វិជ្ជមានពីក្រុមគ្រួសារ និង
៧១% លើក
 ឡើងថា
 បានទទួលរ ងការវាយតម្លៃអវិជ្ជមានពីសហគមន៍រ បស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

- ហានិភ័យលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រធ្វើការងារយូរម៉ោង។

- អំណាចធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិតនៅ
្ត មានកម្រិតទាប - អ្នកឆ្លើយតប ៦៩% លើកឡើងថា ពួកគេចា
 ំបាច់ត
 ្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយន
 ឹងប
 ុរសជាមុនស
 ិន
(ជាប្ដី ឬសមាជិកគ
 ្រួសារជាដើម) មិនព
 េលធ្វើការសម្រេចចិតអ
្ត ំពីការចាយវាយប្រាក់ដែលរកបានពីអាជីវកម្មរ បស់ពួកគេ។

- លទ្ធភាពដើរហើរមានការថយចុះ ដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវផ
 ្ដល់ការថែទាំនៅក្នុងផ
 ្ទះ - សហគ្រិន ៦៩% លើកឡើងថា
 ពួកគេគិតថា កាតព្វកិច្ច
របស់គ
 ្រួសារជាកត្តាដាក់កំហិតល
 ើឱកាសរបស់ពួកគេ ក្នុងនាមជាសហគ្រិន។

ការទទួលខុសត្រូវក
 ្នុងកា
 រផ្ដល់ការថែទាំ
- ការទទួលខុសត្រូវក
 ្នុងកា
 រផ្ដល់ការថែទាំនិងការងារផ្ទះដែលមិនទទួលបានកម្រៃ៖ ៦២% មានការព្រួយបារម្ភជារ
 ឿយៗ ឬតែងត
 ព
ែ ្រួយបារម្ភអំពី
តុល្យភាពរវាងជីវិតកា
 រងារ និងជ
 ីវិតគ
 ្រួសារ ហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការបារម្ភអំពកា
ី ររៀបចំឱ
 ្យមា
 នការថែទាក
ំ ូន។
ចំណុចប
 ្រសព្វគ្នានៃវិសមភាព
- នៅពល
េ ដល
ែ កត្តនា
ា នាដូចជា ការរស់នៅក្នង
ុ តំបន់ជនបទ អាយុ និងយេនឌ័រ ជួបប្រសព្វគា្ន វាបង្កត
ើ ឱយ្ មាននវូ ភាពងាយរងគ្រះោ ផ្សង
េ ៗគ្នកា
ា ន់តច
ែ ន
ើ្រ ។
- ស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទមានលទ្ធភាពតិចតួចក
 ្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ទទួលបានព័ត៌មាន ការអប់រំ និងជំនាញ និងច្រើនតែត
 ្រូវទទួលខុសត្រូវម
 ើលថែទាំ
ការងារផ្ទះ។

ប្រសិទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនមានកម្រិតទាប
- ស្ត្រីរាយការណ៍ថា នៅពេលដែលពួកគេខ្វះទំនុកចិត្ត វាអាចជាឧបសគ្គ។
ឧបសគ្គដ
 ែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមិនកា
 ន់តែមានភាពបៃតង
- ការខ្វះការយល់ដឹងអ
 ំពីរបៀបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ (៥៨%) ខ្វះស
 ិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬអចលនទ្រព្យ (៥០%) ពុមា
ំ នបច្ចេកវិទ្យា (៤២%) លទ្ធភាពចំណាយ
(២៥%) គឺជាឧ
 បសគ្គស
 ំខាន់ៗដែលរារាំងអា
 ជីវកម្មម
 ិនឱ
 ្យកាន់តមា
ែ នភាពបៃតង។

ការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នានិងស្រពេចស្រពិលអំពី "ឧស្សាហកម្មបៃតង"
- ខ្វះស
 ្ថិតិ និងខ្វះភា
 ពច្បាស់លាស់ជុំវិញអ
 ្វីទៅដែលជា
 ឧស្សាហកម្មបៃតង។
- ស្ថិតអ
ិ ំពកា
ី រចូលរួមរ បស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ស្ទើរតែគ្មាន។


- ខ្វះការលើកទឹកចិតដ
្ត ើម្បីឱ្យអាជីវកម្មដ
 ំណើរការក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។

- ការយល់ម
 ិនត្រឹមត្រូវដ
 ែលថាអាជីវកម្មប
 ៃតងត្រូវការទុនវិនិយោគយ៉ាងច
 ្រើន ហើយផលិតផលបៃតង គឺជាផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃ។
សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
- ខ្វះព័ត៌មានអំពច
ី ្បាប់ និងលិខិតប
 ទដ្ឋានគតិយុទស
្ធ ្ដីពីពន្ធដារ។
- ខ្វះព័ត៌មានអំពីរបៀបរៀបចំអាជីវកម្មឱ
 ្យមានលក្ខណៈផ្លូវការ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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7> ឱកាស

ផ្នែកបីបន្ទាប់ទៀត ឆ្លើយទៅនឹងស
 ំណួរស្រាវជ្រាវទី ១៖

“តាមប្រទេសនីមួយៗ តើមានតម្រូវការកត្តាជំរុញជាក់លាក់ និងឧបសគ្គ

សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួម និងការទទួលបាន

ប្រយោជន៍ដោយស្មើភាពគ្នាពីការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មបៃតង
ជាអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្ម និងជាអ្នកជំនាញសហគ្រាស?”
ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបឋមបែបបរិមាណវិស័យ និង
គុណវិស័យដែលប្រមូលបាន។

7>1

ឱកាសដើម្បីឱ្យស្ត្រីអាចវិវឌ្ឍនខ្លួនទៅជាស
 ហគ្រិន ជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការអង្កេតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងការសម្ភាសបង្ហាញថា បើទោះជាសហគ្រិនជាស្ត្រីជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន

យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅមានឱកាស និងនិន្នាការជាច្រើនដែលគេអាចទាញប្រយោជន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីឱ្យក្លាយជាសហគ្រិន និងអ្នកដឹកនាំក្នុង
ឧស្សាហកម្មបៃតងបានដែរ។ ចំណុចដែលល្អប្រសើរនោះ គឺសហគ្រិនដ
 ែលត្រូវបានសាកសួរសម្រាប់ការអង្កេតនេះភាគច្រើន មានអារម្មណ៍វិជ្ជមានអំពី
កំណើនន
 ៃអាជីវកម្មរ បស់ពួកគេ។ ដូចបង្ហាញនៅ
 ក្នុងរ ូបភាព ៧.១ សហគ្រិន ៦២% លើកឡើងថា ពួកគេពិតជាមានការរំភើប ឬមានការរំភើបខ្លះដែរ
ដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងបន្តមានការរីកចម្រើន។

រូបភាព ៧.១៖ តើអ្នកមានការរំភើប ឬព្រួយបារម្ភកម្រិតណាអំពីលទ្ធភាពដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងមានការរីកចម្រើន?
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បញ្ហាដែលសហគ្រិនជួបប្រទះជាទូទៅគឺ ការធ្វើជម្រើសរ វាងតម្រូវការរកចំណេញ និងកា
 រការពារបរិស្ថាន។ សហគ្រិន ៦០% លើកឡើងថា
 ពួកគេ

ប្រឈមនឹងស្ថានភាពប្រទាញប្រទង់មួយដែលគេត្រូវប
 ្រឹងរកប្រាក់ចណ
ំ ូលដើម្បីធឱ
្វើ ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើន ប៉ុន្តែក៏ត្រូវច
 ៀសវាងការប្រើប្រាស់ហួសហេតុ និង
ឈប់បំពុលប
 រិស្ថានក
 ្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ។

ខណៈពេលដែលគ
 េឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា
 បទដ្ឋានសង្គមគឺជាឧ
 បសគ្គធំរារាំងដ
 ល់កា
 របង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ចរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

មានសូចនាករសំខាន់ៗជាច្រើន ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីសក្ដានុពលខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ចមានក្នុងសង្គម និងសមភាពយេនឌ័រនៅក្នុង
ឧស្សាហកម្មបៃតង (តារាង ៧.១)។

តារាង ៧.១៖ សូចនាករបង្ហាញពីការផ្លាស់បស
្រែ ំខាន់ៗនៅក្នុងសង្គម ដែលរំលេចឱ្យឃើញនៅក្នុងការអង្កេតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
សូចនាករដែលបង្ហាញថា ឧស្សាហកម្មបៃតងមានសក្តានុពលខ្ពស់នាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែក្នុងសង្គមដែ
 លនាំមកនូវស
 មភាពយេនឌ័រ
អាជីវកម្ម៧៧% ផ្ដល់បៀវត្សស្មើគ្នាសម្រាបកា
់ រងារដូចគ្នាដល់ស្ត្រី និងបុរស។
សហគ្រិន ៧០% លើកឡើងថា “ដៃគូរបស់ពួកគេផ្ដល់ការគាំទ្រ/ផ្ដល់ការគាំទ្រខ្លាំង” ដល់ការប្រកបអាជីវកម្មជា
 សហគ្រិនរបស់ពួកគេ។
សហគ្រិន៥៤% លើកឡើងថា
 បានទទួលបា
 ន“ការគាំទ្រជាច្រើន” ព
 ីគ្រួសាររបស់ពួកគេ ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអា
 ជីវកម្ម។
សហគ្រិន ៥៤% រាយការណ៍ថា ពួកគេមិនគិតថាបុរសមានឱកាសច្រើនដើម្បីទទួលបានឥណទានសម្រាបអា
់ ជីវកម្មរបស់ពួកគេឡើយ បើទោះជា
៤៦% យល់ស្របថា បុរសមានឱកាសច្រើនក្នុងការទទួលបានឥណទានក៏ដោយ។

សហគ្រិន ៥៨% រាយការណ៍ថា ពួកគេដឹងព
 គោ
ី លនយោបាយ/កម្មវិធដ
ី ែលលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យសចា
្ត្រី ប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។
 អ្នកផ
 ្តលច
់ ម្លើយទាំងអស់បា
 ន
លើកឈ្មោះអង្គការ SHE Investments ។

នៅកម្ពុជា ឱកាសល្អបំផុត មាននៅក្នុងវិស័យកា
 ត់ដេរ កសិកម្ម កែច្នៃម្ហូបអាហារ ថាមពល និងទេសចរណ៍។ ជាមួយគ្នានេះ នៅមានឱកាសប្រកប

ដោយសក្តានុពលផ្សេងទៀតសម្រាបស
់ ្ត្រីចូលរួមក
 ្នុងអាជីវកម្មក
 ែច្នៃសំរាម គ្របគ
់ ្រងស
 ំណល់ ប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាត និងលើកកម្ពស់អាជីវកម្មថាមពល
ពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ មានអង្គការស្ថាប័នជាច្រើននៅកម្ពុជា ដែលផ្ដល់ការគាំទដ
្រ ល់សហគ្រិនជាស្ត្រី ដូចជា SHE investments, Impact Hub, EnergyLab, Pact

Cambodia, Grow Asia, សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជា (CWEA), សហព័ន្ធអាជីវកម្មស្ត្រីនៅកម្ពុជា (CWBF), សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា

(YEAC), ទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិនិងអង្គការស្ថាប័នដ
 ទៃទៀត (ឧបសម្ព័ន្ធទី ១)។ SHE investments ធ្វើឱ្យស្ត្រីងាយស្រួលទ
 ទួលបានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

និងទីផ្សារ។ អង្គការស្ថាប័នផ្សេងៗ កំពុងអ
 នុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ដើម្បីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដ
 ល់សហគ្រិនជាស្ត្រី និងច
 ែករំលែកព័ត៌មាន បង្រៀនពីរបៀប

ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន សម្រាប់ប្រើប្រាសស
់ េវាធានាគារតាមអនឡាញ ទទួលបានព័ត៌មាន តាមរយៈហ្វេសប៊ុក។ល។ ដោយសារការរីកចម្រើនផ្នែក
បច្ចេកវិទ្យា ស្ត្រីអាចចូលរួមនៅ
 ក្នុងវ
 េប៊ីណា (webinars) នៅផ្ទះ ដែលនេះគឺជាឧបករណ៍ថ្មីសម្រាបជ
់ ួយអ
 ភិវឌ្ឍន៍ស
 មត្ថភាព។ “ងាយងាយ” (ជាភាសា
អង់គ្លេស “Easy easy”) គឺជាថ្នាលផ
 ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាជីវកម្ម និងផ
 ្ដល់ការរៀនសូតតា
្រ មប្រព័នអ
្ធ នឡាញដំបូង ដែលបង្កើតឡើងដោយ SHE Investments
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ផ្ដល់គ្រប់ព័ត៌មាន និងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាដែលអាចជឿជាក់បាន ជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់
ពួកគេ។127

ទោះជាយ៉ង
ា ណាក៏ដោយ ការគាំទដ
្រ ល់សហគ្រន
ិ ជាសី្រ្ត ជាពិសស
េ នៅ
 ក្នង
ុ ឧស្សាហកម្មបត
ៃ ង មានកម្រត
ិ តច
ិ តួចបផ
ំ ត
ុ ។ កម្មវធ
ិ ទា
ី ង
ំ នេះដើរតួនាទីយង
ា៉ 

សំខាន់ក
 ្នុងការជួយឱ
 ្យសហគ្រិនជា
 ស្ត្រីទទួលបានបណ្ដាញ ការកសាងសមត្ថភាព អ្នកណែនាំ និងជ
 ំនួយថវិកាខ្នាតតូចសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។
 ល។
វាជួយឱ
 ្យស្ត្រីទទួលបានព័ត៌មាន ជំនាញ ទុនវិនិយោគ ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មសមស្រប។

“វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជា
 ច្រើនស្ដីពផ
ី ្លូវភេទ ការបង្កើនភា
 ពអង់អាចដល់ស្ត្រី ការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោ
 យក្រសួងក
 ិចកា
្ច រនារី ហើយ

ពួកគេព្យាយាមពន្យល់ឱ្យគ
 ្រួសាររបស់ស
 3្ត្រីផ្ដល់ការគាំទឱ
្រ ្យស្ត្រីធ្វើការរៀនសូត្រ ឬដំណើរការអាជីវកម្ម ក៏ដូចជា ចូលរួមនៅ
 ក្នុងសង្គម ដើម្បីជួយឱ្យ
ពួកគេអា
 ចទទួលបានព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងនិងមានពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ
 ្វីដែលថ្មី ដែលអាចជួយប
 ង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ”។ 128
“…យើងគ្រោងនឹងជួយគា
 ំទ្រដល់ស្ត្រីដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែ

ភាគច្រើនយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះនៅតាមសហគមន៍ជនបទ

ដែលពុំ

សហគ្រិន (បៃតង) ជាស្ត្រីម
 ្នាក់មានភោជនីយដ្ឋានពីរ

មានបច្ចក
េ វិទយា
្ ទំនប
ើ ។ អ្វដ
ី ល
ែ យើងចង់បានគឺចង់ជយ
ួ ឱយ្ ស្តច
ី្រ ះេ រកចំណល
ូ 

កន្លែងនៅ
 ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ភោជនីយដ្ឋានទី ១ ចាប់ផ្ដើម

ជាដើម និងជំរុញឱ្យពួកគេចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសហគមន៍

ក្នុងឆ
 ្នាំ ២០១៧។ គាត់ពុំមានបំណងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឡើយ។

បន្ថែម និងមានភាពអង់អាចជាងមុន ដូចជា ភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ដើម្បីធានាថាពួកគេមា
 នទំនាក់ទំនង និងក
 សាងបណ្ដាញ ដែលអាចនៅបន្ត
ឋិតថេរនាពេលអនាគត។

ប្រសិនបើសកម្មភាពទាំងនេះកើតមានឡើង

ពួកគេអា
 ចដឹងព
 ីកន្លែងដ
 ែលពួកគេគ
 ួរទៅ ឬអ្នកដែលព
 ួកគេគ
 ួរទៅនិយាយជា

មួយនៅពេលដែលពួកគេមានបញ្ហានានា ដូចជា បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

នេះគឺជាអ្វីដែលយើងក
 ំពុងធ
 ្វើការកន្លងមក។ ចាប់តាំងព
 ីពេលនោះមក ស្ត្រី

ភាគច្រើនបា
 នប្រកបអាជីវកម្ម ដូចជា បង្កើតជាសហគ្រាស និងរោងជាង
តូចៗ ដែលអាចជួយឱ្យពួកគេរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដោយខ្លួនឯង។ ដូច្នេះ
វាមិនចំជាឧស្សាហកម្មធម្មតា ឬឧស្សាហកម្មបៃតងនោះឡើយ ប៉ុន្តែជា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ហើយភោជនីយដ្ឋានទី ២ ចាប់ផ្ដើមដ
 ំណើរការ

គាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលភា
 គច្រើនផ
 ្ដល់សេវា
វេចខ្ ច ប់ ជាមួ យ នឹ ង សម្ ភារដែលងាយរលាយទៅក្ នុ ង ដី ។

នៅទីនោះ គាត់បានរៀនចេះពី “អាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្ម
បៃតង”។ ដោយមានការគាំទ្រពីស្វាមីរបស់គាត់ និង SHE

Investments គាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ហើយបច្ចុប្បន្នេះ

គាត់ ត្រូ វ បា នគេ ចា ត់ ទុ ក ថាជា ស ហគ្រិ ន ស្ត្រី ដែ ល ទទួ ល បា ន
ជោគជ័យម
 ្នាក់។

គោលការណ៍ យើងបាននិងកំពុងធ្វើការ ឬផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អាជីវកម្ម
អាជីវកម្មនៅក្នុងស
 ហគមន៍ដែលម
 ិនប
 ង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់បរិស្ថាន និងដ
 ែល
មិនប
 ង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អ
 វិជ្ជមានដល់ប
 រិស្ថាន”។129

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបា
 នលើកឡើងថា ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាបម
់ នុស្សជំនាន់ក
 ្រោយ បើធៀបនឹងអ
 ្នកដែលមាន

វ័យចំណាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្ដូរប
 ែបនេះ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា
 “មានល្បឿនយឺត” ឬ “នៅមានដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀត” ឬ
“នៅមានកិចកា
្ច រជាច្រើនទៀត ដែលត
 ្រូវធ”្វើ ។ 

“ក្នុងនាមជាសហគ្រិនជា
 ស្ត្រី យើងជួបប្រទះនឹងប
 ញ្ហប
ា ្រឈមជាច្រើន ប៉ុននា
្តែ ពេលប
 ច្ចុប្បន្ននេះ ខ្ញុំគិតថា អ្វីៗកំពុងមា
 នការប្រែប្រួល ... បុរស

បើកច
 ំហចិត្តទូលាយជាងមុន ហើយពួកគេក៏លើកទឹកចិតឱ
្ត ្យសមា
្ត្រី នភាពឯករាជ្យនៅក្នុងកា
 រធ្វើសេចក្ដីសម្រេចច
 ិត្តធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ ... និងប
 ញ្ចេញ

សំឡេងរបស់ពួកគេផងដែរ។ ដូច្នេះនេះគឺជាការវិវត្តនដ
៍ ៏លប
្អ ្រសើរ ដើម្បីឱ្យស្ត្រីកាន់តែមានឯករាជ្យភាព មានសេចក្ដីក្លាហាន និងមានភាពអង់អាច
ជាងមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្ដូរនៅមានល្បឿនយឺតយ
 ៉ាវនៅឡើយ”។ 130

“ខ្ញអា
ុំ ចមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងជ
 ួយពួកគេយ៉ាងច
 ្រើនឱ្យទទួលបានចំណេះដឹងផ
 ្សេងៗ និងមើលឃើញពី

បុគ្គលគំរក
ូ ្នុងប្រទេស។ ដូច្នេះខ្ញអា
ុំ ចមើលឃើញថា បញ្ហប
ា ្រឈមទាំងនេះនឹងត
 ្រូវកាត់បន្ថយប
 ន្តិចម្ដងៗជាមិនខាន”។ 131

មានឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថា កន្លងមកសហគ្រិនជាស្ត្រីបានតតាំងជាមួយនឹងបទដ្ឋានសង្គម។ ពួកគេបានតតាំងទៅនឹងការរំពឹងទុកថា បុរស

ជាអ្នកដឹកនាំអា
 ជីវកម្ម ហើយស្ត្រីជាអ្នកមើលថែទាគ
ំ ្រួសាររបស់ពួកគេ។ មានស្ត្រីតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ ដែលកាន់មុខតំណែងជា
 អ្នកគ្រប់គ្រង ហើយគ្រួសារ

របស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមជួយឱ្យពួកគេឡើងកាន់តំណែងបែបនេះ។ បន្តិចម្តងៗ សហគ្រិនជាស្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមក្លាយជាបុគ្គលគំរូ។ ស្ត្រីបានចាប់ផ្ដើម
ជួបប្រជព
ុំ ិភាក្សាព
 ីរឿងអាជីវកម្មជា
 មួយន
 ឹងប
 ុរស។ បរិបទដែលត
 ្រូវបានលើកម
 កពិភាក្សានៅ
 ក្នុងកា
 រស្រាវជ្រាវនេះ រំលេចឱ
 ្យឃើញនូវទិដ្ឋភាពរួមប្រាំយ៉ាង
សម្រាប់ស្ត្រីជាសហគ្រិន៖
១.

សហគ្រិនជា
 ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យថាមពល ដែលចាត់ទុកថាជាវិស័យកា
 ន់កាប់ភាគច្រើនដោ
 យបុរស។

២. បុរសដែលធ្វើការជានិយោជិត

៣. ប្ដីដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងធ្វើការងារពីផ្ទះ
៤.
៥.

ស្ត្រីធ្វើដំណើរដើម្បីធអា
្វើ ជីវកម្ម

ការបែងច
 ែកកា
 រងារច្បាស់លាស់តាមយេនឌ័រ។

127 https://www.sheinvestments.com/how-we-work

128 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាម្ចាសស
់ ហគ្រាសអាជីវកម្ម នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
129 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាបុរស ដែលជាប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

130 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវា
 យនភ័ណ្ឌវិស័យកា
 ត់ដេរ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
131 ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាស្ត្រី ដែលជាប្រធានកម្មវិធីនៃសហគ្រាសស
 ង្គម នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

60

“ខ្ញព
ុំ ុំមានអារម្មណខ
៍ ្លាចអ
 ្វី

នោះឡើយ។ ប្រសិនបើអ
 ្នកណា

ស្ត្រីដែលជាស្ថាបនិកអា
 ជីវកម្មម្នាក់ គឺជាអ
 ្នកដែលបា
 នបញ្ចបវ់ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ដល់ដោយ SHE

ម្នាកន
់ ិយាយថា អ្នកមិនអាច

Investments។ ក្រុមហ៊ុនរបស់គា
 ត់បា
 នចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ប៉ុន្តែនៅមុននោះគាត់ធ្លាប់ធកា
្វើ រឱ្យក្រុម

អារម្មណ៍ថាអ្នកធ
 ្វើមិនបានដូចគេ 

ប្ដីរបស់គាត់ បច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម បើទោះជាគាត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅជួបប្រជុំ និង

ធ្វើនេះ ឬធ្វើនោះបាន កុំមាន

និយាយ ត្រូវមានទំនុកចិត្តលើ
ខ្លួនឯ
 ង”។ 132

ហ៊ុនក
 ្នុងស្រុកមួយ ដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាំងព
 ីឆ្នាំ ២០០៤ មកម្លេះ។ គាត់ និង

ចងក្រងបណ្ដាញនៅ
 ខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយ។ គាត់ជាអ្នកជួបជាមួយនឹងអ
 តិថិជន និងជាអ្នកទទួល
ខុសត្រូវល
 ើលអា
ើ ជីវកម្មន
 េះ។ ក្រុមហ៊ុនេះប
 ើទោះជាស្ថិតក
 ្រោមការដឹកនាំរបស់ស
 ហគ្រិនជា
 ស្ត្រីក៏ដោយ

មាននិយោជិតជា
 បុរសច្រើនជាងស្ត្រី ព្រោះថាអាជីវកម្មនេះត្រូវកា
 រជំនាញបច្ចេកទេស ដែលភា
 គច្រើនជា
ជំនាញដែលប
 ុរសមាន។ ស្តធ
្រី ្វើការជាគណនេយ្យករ។

ឱកាស និងវិធានការដើម្បីជួយឱ
 ្យស្ត្រីរីកចម្រើននៅ
 ក្នុងគន្លងអាជីពរបស់ពួកគេ

អនុសាសន៍ដែលផ្ដល់ដោយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន សំខាន់ៗអំពីរ បៀបធ្វើយ៉ាងណាឱ្យក្មេងស្រីកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកអាជីពនៅក្នុង

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតងរួមមាន៖

១. ការផ្លាស់ប្ដូរប
 ្រព័ន្ធអប់រំ៖
y
y

ទស្សនទាន “ឧស្សាហកម្មបៃតង” គួរប
 ញ្ចូលទៅក្នុងក
 ម្មវិធីសិក្សាក្នុងសា
 លារៀន និងនៅ
 សាកលវិទ្យាល័យ

ក្មេងស្រីត្រូវទទួលបាននូវឱកាស/បទពិសោធន៍ តាមរយៈកម្មវិធីដែលរៀបចំនៅសាលារៀន ឬសាកលវិទ្យាល័យ ឬក្រោយម៉ោងរៀននិងកម្មវិធី
ក្រៅផ្លូវការ ដើម្បីជួយឱ្យគិតគូររ កមើលក
 ំណត់ថាតើ ការងារនិងអា
 ជីពប្រភេពណាដែលពួកគេចង់ធ
 ្វើក្រោយប
 ញ្ចប់ការសិក្សា។

២. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវ ិជ្ជាជីវៈ និងកា
 រផ្ដល់ការណែនាំ៖
y
y

កម្មវិធីaccelerator ផ្តល់មូលនិធិជួយឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីនិងជាពិសេស
ការផ្ដល់ការណែនាំបន្ថែមដល់ស្ត្រីពីសំណាក់ស្ត្រីផ្សេងទៀត។

៣. បុគ្គលគំរូ៖

-   បង្ហាញពីសហគ្រិនជាស្តដ
្រី ែលទទួលបានជោគជ័យ ដើម្បឱ
ី ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយទ
 ទួលបានការលើកទឹកចិតព
្ត ព
ី ួកគេ។

ស្ត្រីជំនាន់ក្រោយត្រូវបានប្រាប់ឱ្យព្យាយាមសាកល្បងអ្វីដែលថ្មី ធ្វើពិសោធជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មី ធ្វើអ្វីដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងមេត្រីភាព

បរិស្ថាន ដំណើរការអាជីវកម្មសន្សឹមៗប្រកបដោយចីរភាព (និងគោរពតាមគោលការណ៍ក្រមសីធម៌) មានទំនុកចិត ហ
្ត
៊ាននិយាយចេញ និងក
 ុំចាក់សោ
ខ្លួនឯងឱ្យជាប់នៅមួយកន្លែង។ សរុបរ ួម សារទាំង គឺជាសា
 រ 5Es (រូបភាព ៧.២)៖

អាជីវកម្មដែលគោរព

ពិសោនធន៍

(Experience)

មេត្រីភាពបរិស្ថាន

(Eco-friendly)

តាមក្រមសីលធម៌ និង
មានចីរភាព
((Ethical and

sustainable business)

ឯករាជភាពផ្នែក
ការប្រលូកជាក់ស្ដែង

(Exposure)

សេដ្ឋកិច្ច

(Economically
independent)

“លើកទឹកចិតស
្ត ្ត្រីឱ្យចា
 ប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនិងគិតគូរអំពីបរិស្ថានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ មិនមែនធ្វើ      អាជីវកម្មដ
 ើម្បីតប
ែ ្រាក់ចំណេញ

នោះឡើយ …. ធ្វើអាជីវកម្មសន្សឹមៗប្រកបដោយចីរភាព មេត្រីភាពបរិស្ថាន និងគោ
 រពតាមគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌”។ 133

7>2 ទស្សនៈវិស័យរបស់អ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយ និងអ្នកអ
 នុវត្តគោលនយោបាយអំពីឱកាសដែលមាន
មានកម្មវិធីបណ្ដុះធ
 ុរកិច្ច និងកម្មវិធព
ី ន្លឿនការអនុវត្តគំនិតធុរកិច្ចជាដើម ដែលទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល។ នេះគឺជាវ ិធីមួយដ
 ៏ល្អដើម្បី

ឱ្យស្ត្រីអាចទទួលបានការបង្វឹក កសាងបណ្ដាញមានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិនិយោគិន និងរៀនសូត្រពីដៃគូអន្តរជាតិ។ អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ
បានលើកឡើងថា គោលនយោបាយ និងយ
 ុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើនភាពអង់ភាពរបស់ស្ត្រីជាទូទៅ និងជាពិសេសកា
 របង្កើន
ភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស្ត្រី។ ឧទាហរណ៍ ក្រសួងស
 េដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកស
 ្នើផែនការអនុវត្តគោ
 លនយោបាយថ្មី ដើម្បីផ្ដល់ការគាំទដ
្រ ល់
សហគ្រិនជាស។
្ត្រី ក្រសួងបរិស្ថាន និងក
 ្រសួងឧ
 ស្សាហកម្មបា
 នដាក់ចេញនូវគោ
 លនយោបាយផ្ដល់ការលើកទឹកចិតដ
្ត ល់ស
 ហគ្រិនជាស្ត្រីផងដែរ។

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមា
 នកម្មវិធីដែលផ្ដោតលើសហគ្រិនដែលជាស្ត្រី និងការបន្ស៊ាំ និងការកាត់បន្ថយកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រួមទាំងបានគិតគូរពី

យេនឌ័រ និងបានបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយជាច្រើន។ យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកតាត់តែងគោលនយោបាយលើកឡើងថា បច្ចុប្បន្ននេះពុំ
មានគោលនយោបាយឬការលើកទឹកចិតស
្ត ម្រាប់ឧស្សាហកម្មបៃតងឬដើម្បផ
ី ្ដល់ការគាំទដ
្រ ល់សហគ្រិនជាសនៅ
្ត្រី ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង នៅឡើយទេ។

132 ការសម្ភស
ា ជាមួយអ្នកផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នសខា
ំ ន់ៗ ជាស្តី្រ ដែលជាស្ថប
ា និកនក
ៃ ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ថាមពលកកើតឡើងវិញ-ថាមពលពន្លព
ឺ ះ្រ អាទិតយ្ នៅក្នង
ុ ទីកង
ុ្រ ភ្នព
ំ ញ
េ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ។

133 ការសម្ភស
ា ជាមួយអ្នកផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នសខា
ំ ន់ៗ ជាស្តី្រ ដែលជាស្ថប
ា និកនក
ៃ ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ថាមពលកកើតឡើងវិញ-ថាមពលពន្លព
ឺ ះ្រ អាទិតយ្ នៅក្នង
ុ ទីកង
ុ្រ ភ្នព
ំ ញ
េ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ។    
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នៅក្នុងការអង្កេតអនឡាញ សហគ្រិនបៃតង ត្រូវបានសួរសំណួរ “តើប្រទេសរបស់អ្នកគួរធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី និង

ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង សូមដា
 ក់ពិន្ទុកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលខាងក្រោមពី ១ ដល់ ៥ ក្នុងនោះ ១

សំខាន់ជាងគេ និង ៥ សំខាន់តិចតួចជាងគេ”។ អ្នកឆ្លើយតបដាក់ពិនឱ
្ទុ ្យកា
 រផ្លាស់ប្ដូរច
 ្បាប់ ដែលព
 ុំមានសមធម៌ ថាជាយុទ្ធសាស្តស
្រ ំខាន់ជាងគេរបស់ពួកគេ 

បន្ទាប់មក គឺការវិនិយោគលើក
 ម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស
 ្ត្រី ការបង្កើនល
 ទ្ធភាពទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល់ស
 ្ត្រី វិធានការវិជ្ជមាន/ការរើសអើងដ
 ែលមានលក្ខណៈ
វិជ្ជមាន និងកា
 របង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ (តារាង ៧.២)។

តារាង ៧.២៖ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
យុទ្ធសាស្ត្រជាអាទិភាព

ចំណាត់ថ្នាក់

ការផ្លាស់ប្ដូរច
 ្បាប់ ដែលព
 ុំមានសមធម៌

១

ការវិនិយោគលើក
 ម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស
 ្ត្រី

២

ការបង្កើនល
 ទ្ធភាពទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល់ស
 ្ត្រី

៣

វិធានការវិជ្ជមាន/ការរើសអើងដ
 ែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន

៣

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ

៤
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8> អនុសាសន៍សម្រាប់ភ្ជិតគម្លាតយេនឌ័រ
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ផ្នែកនេះបង្ហាញព័ត៌មានសំយោគអំពគ
ី ម្លាតដែលរកឃើញថាមាននិង

ដំណោះស្រាយដែលគួរយកទៅពិចារណាដើម្បីលើកកម្ពស់សឱ
្ត្រី ្យក្លាយជាសហគ្រិន
និងអ្នកជំនាញក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង និងឆ្លើយចំពោះសំណួរស្រាវជ្រាវទ
 ី២
នៅក្នុងការសិក្សានេះ៖ “តើប្រទេសនានាគួររ
 ៀបចំគោលនយោបាយ

ឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រថ្មីៗ

ឬកែសម្រួលគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ដោយរបៀបណា?”
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8>1

ឆ្ពោះទៅបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ មានគោលបំណងជួយឱ្យប្រទេសនានារៀបចំគោលនយោបាយ

ឧស្សាហកម្មបៃតង ឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រថ្មីៗ ឬកែសម្រួលគោលនយោ-បាយដែលមានស្រាប់ និងអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះ។ ផ្អែកតាម
ទស្សនទានស្ដីពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់សដ
្ត្រី ែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សានេះ គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មប
 ៃតង ដែលឆ្លើយតប

ចំពោះយេនឌ័រ ត្រូវផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីផង និងនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែផង។ សមាសភាគគុណវិស័យ និងបរិមាណ វិស័យនៃការសិក្សាន
 េះ
បានរកឃើញកត្តាគន្លឹះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលផ្ដល់ជាព័ត៌មានដោយ
ផ្ទាល់សម្រាបកា
់ ររៀបចំក្របខ័ណន
្ឌ េះ (តារាង ៨.១)។

តារាង ៨.១៖ កត្តាគន្លឹះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស  
្ត្រី ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
ឧបសគ្គដែលរារាំងដ
 ល់ការលើកកម្ពស់ស្ត្រី

ឧបសគ្គដែលរារាំងដ
 ល់ការនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែ

ខ្វះការយល់ដឹងអ
 ំពីគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដើម្បី

បទដ្ឋានសង្គមប
 ្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យ

ផ្ដោតប្រយោជន៍ដ
 ល់ស្ត្រី និង/ឬ លើកទឹកចិតឱ
្ត ្យមានការចូលរួម
ក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតង

ស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯ
 ង

ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដ
 ែលចាំបាច់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើម

ការទទួលខុសត្រូវផ
 ្ដល់ការថែទាំ

សហគ្រិនជាសជ
្ត្រី ួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរក និងជ
 ួលប
 ុគ្គលិកជំនាញ

វិសមភាពដែលប្រសព្វគ្នា

ការពុំមានអ្នកផ្ដល់ការណែនាំឱ្យស្ត្រីបង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ល
 ទ្ធភាព

ខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង

អាជីវកម្មបៃតង ឬពង្រីកអា
 ជីវកម្មដ
 ែលមា
 នស្រាប់

ទទួលបានបណ្ដាញដ
 ែលជួយផ
 ្ដល់ទុនវិនិយោគនិងឱកាសការងារ
ដល់ស្ត្រី

ស្ត្រីខ្វះលទ្ធភាពទទួលបា
 នដើមទុន វត្ថុសម្រាប់ធានាកម្ចី និង

ឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែមានភាពបៃតង

ស្តខ
្រី ្វះទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ 

និយមន័យ “ឧស្សាហកម្មបៃតង” ពុំមានភាពច្បាស់លាស់

ស្ត្រីជួបប្រទះនឹងប
 ញ្ហាប្រឈមដទៃទៀតនៅក្នុងខ
 ្សែច្រវាក់ត
 ម្លៃ និង

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

ធនធានឥណទានដែលចាំបាច់

“ចំណាយកំបាំងមុខ” ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
ការពុំចេះភា
 សាស្ទាត់ជំនាញ

របាយការណ៍នេះស្នើឱ្យមានការប្រើប្រាស់ក្របខ័ណដ
្ឌ ូចខាងក្រោម សម្រាបរ
់ ៀបចំគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មប
 ៃតង ដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

(រូបភាព ៨.១)៖

រូបភាព ៨.១៖ ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

·   បញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យល
 ើខ្លឹមសារដូចប
 ្រើប្រាស់នៅក្នុងកា
 រវាយតម្លទ
ៃ ី I ដែលយកចេញពី
ជំហានទី ១

ការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ការគាំទដ
្រ ល់ស្ត្រី

·   បញ្ចូលល
 ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឆ
 ្លើយតបចំពោះយេនឌ័របន្ថែមទ
 ៀត ដែលកំណត់ចេញពីការវិភាគលើក
 ត្តាគន្លឹះ
ជំហានទី ២

ជំហានទី ៣

ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតង

·   បញ្ចូលល
 ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ
 ែលប្រើប្រាសស
់ ម្រាបកា
់ រវាយតម្លៃទី II ដើម្បីពង្រឹងគោ
 លនយោបាយ
ផ្ដោតលើការប្ដេជ្ញាចិតជា
្ត ក់ស្ដែងក
 ្នុងការសម្រចស
 មភាពយេនឌ័រ

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

65

-

សម្រាប់ជំហានទី ១ នេះរួមមានការប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ដោតលើខ្លឹមសារ យកចេញពីកា
 រវាយតម្លទ
ៃ ី ១ សម្រាប់វិភាគលើគោលនយោបាយ
ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ស្ត្រី ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឱ្យលក្ខណៈសំខាន់ៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាគោលគ្រឹះសម្រាប់រៀបចំ

គោលនយោបាយ (លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះរួមមាន៖ ការបញ្ចូលយេនឌ័រនៅក្នុងគោលនយោបាយ ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាព

-

យេនឌ័រ ភាពប្រសព្វគ្នានៃ បញ្ហាប្រឈម ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីការផ្លាស់ប្រែបន្តិចម្ដងៗ ការកែសម្រួលឱ
 ្យស្របទៅ
 តាមបរិបទជាក់ស្ដែង)។
សម្រាប់ជំហានទី ២ នឹងមានការកំណត់ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រផ្អែកតាមកត្តាគន្លឹះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្កើនភាព

អង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង សំដៅធានាយ៉ាងណាឱ្យមានការបញ្ជូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់សម្រាប់គាំទ្រដល់

-

ការលើកកម្ពស់និងការនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែដល់ស្ត្រី។

សម្រាប់ជំហានទី ៣ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលប្រើប្រាសក
់ ្នុងកា
 រវាយតម្លៃទី II នឹងត
 ្រូវបញ្ចូលដ
 ើម្បីពង្រឹងគោ
 លនយោបាយ ដូចជា ការប្ដេជច
្ញា ិត្ត
ជាក់ស្ដែង ដើម្បីឈានទៅសម្រេចស
 មភាពយេនឌ័រជាដើម។ ជំហាននេះគឺជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់។ ដូចដែលបង្ហាញក្នុងការវិភាគរួចហើយ

ថា ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយចំនួន ១០ ដែលត្រូវបានពិនិត្យ មានគោលនយោបាយចំនួន ៨ ដែលពុំបានលើកឡើងពីយេនឌ័រនៅក្នុង
ផ្នែកសេចក្ដស
ី ន្និដ្ឋាននោះឡើយ ហើយក៏ពុំមានផែនការ/ការប្ដេជ្ញាពិនិត្យតាមដាន និងវា
 យតម្លយ
ៃ េនឌ័រនេះដែរ។
បន្ថែមលើជំហានទាំងបីនេះ

របាយការណ៍ក៏លើកទឹកចិតឱ
្ត ្យមានការប្រើប្រាស់អនុសាសន៍ទ
 ូទៅដូចខាងក្រោម

ស្ដីពឧ
ី ស្សាហកម្មប
 ៃតងថ្មីៗដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ៖

ដើម្បីលើកស្នើនូវគោ
 លនយោបាយ

តារាង ៨.២៖ អនុសាសន៍ទូទៅស
 ម្រាប់ឈានទៅបង្កើនសមភាពយេនឌ័រ និងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មប
 ៃតង
មាតិកា / ប្រធានបទដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយ
-   បញ្ចូលចំណុចដៅ
 និងស
 ូចនាករយេនឌ័រជាក់លាក់ និងប
 ្រមូលទិន្នន័យដែលមានការបែងចែកភេទ និងស្ថិតិយេនឌ័រ សម្រាប់តាមដាន
និងវាយតម្លៃគោលនយោបាយ។

-  លុបបំបាត់ភាសាយេនឌ័រ (ដូចជា លោកប្រធាន មកជា ប្រធាន)
-  បង្កើតស
 ូចនាករស្មាត S.M.A.R.T. (S-ជាក់លាក់, M-អាចវាស់វែងបា
 ន, A-អាចសម្រេចទៅ
 បាន, R-មានភាពពាក់ព័ន្ធ និង T-ទាន់ពេលវេលា)
ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដ
 ែលបែងច
 ែកតាមភេទ។

ដំណើរការ
-  បញ្ចូលភាពជាតំណាង និងកា
 រចូលរួមដោយមានន័យ និង ស្មើភាពគ្នារបស់ស្ត្រី និងការសម្រេចចិតនៅ
្ត គ្រប់កម្រិតនៅផ្ទះ ក្នុងសង្គម
និងក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាល។

-  ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវកា
 ររបស់ស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់ទស្សនៈវិស័យស
 ្ដីពភា
ី ពប្រសព្វគ្នាដែលមានការគិតគូរពីការរើសអើងទាក់ទងនឹង
យេនឌ័រ ការរស់នៅក្នុងត
 ំបន់ជនបទ ពូជសាសន៍ ស្ថានភាពភៀសខ្លួន និងភាពក្រីក្រជាដើម។

-  គាំទដ
្រ ល់កា
 រអប់រំ និងការបង្កើនកា
 រយល់ដឹង (ឧទាហរណ៍ ការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងជំនាញ កម្មវិធីផ្ដល់ការណែនាំភាពជាដៃគូ និងថ្នាលសម្រាប់
កសាងបណ្ដាញ)។

-  បង្កើត និងធា
 នាលទ្ធភាពទទួលបា
 នជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ សេវា ព័ត៌មាន រួមមានតាមរយៈការការរៀបចំថវិកាមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតម្រូវការយេនឌ័រ
ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមា
 នលក្ខណៈឆ្លើយតបតម្រូវការយេនឌ័រ។

-  ធានាឱ្យមានការចូលរួមព
 ីស្ត្រីនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការធ្វើផែនការ និងដំណើរការរៀបចំគោ
 លនយោបាយ ដូចជា ការពិគ្រោះយោបល់
ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃជាដើម។

-  ធ្វើការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នយ
ៃ េនឌ័រ និងជំរុញឱ
 ្យមានការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ និងការសន្ទនាជាមួយក្រុមស
 ្ត្រីនៅមូលដ្ឋាន និងអង្គការ
សង្គមស៊ីវិល។

-  ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យស្តអា
្រី ចទទួលបានដើមទុនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអា
 ជីវកម្មពីប្រភពចម្រុះ។
-  ជំរុញលទ្ធភាពរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងកា
 រទទួលបានការអប់រំ និងន
 ិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្តល់នូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេសក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ។
-  កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបបំបាត់កា
 ររើសអើងភេទ/ការរើសអើងទូទៅនៅ
 ក្នុងស្ថាប័ន ជាពិសេសនៅ
 ក្នុងវ ិស័យឯ
 កជន។
ជាងនេះទៅទៀត របាយការណ៍នេះផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលមានស្រាប់ ធ្វើការកែលម្អ និងបញ្ចូលសមភាព

យេនឌ័រ និងកា
 រអនុវត្តដែលឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ (តារាង ៨.៣)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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នេះបាន។

ទិន្នន័យបែងច
 ែកតា
 មភេទនោះឡើយ។

២០១៩)

សកម្មភាពដែលផ្ដោតជាក់លាក់លើយេនឌ័រន
 ឹងធានាឱ្យ

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងឱ្យកាន់តែប្រសើរ។

ប្រយោជន៍ជា
 ក់លាក់របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/ស្ត្រីដែលកំពុងធ
 ្វើការងារ

ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផល

គោលនយោបាយនេះគ
 ិតគូរពីយេនឌ័រ។

និងប្រមូលទិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតា
 មភេទ។ ផែនការ

របស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង បង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់ស្ត្រី

យុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចរៀបចំជាក្របខ័ណតា
្ឌ មដាន

បង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី។

និងវាយតម្លៃ ដែលផ្ដោតជាក់លា
 ក់លើយេនឌ័រ

យេនឌ័រ និងប
 ្រពៃណីសង្គម ដែលប
 ង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ការចូលរួម

ប្រាប់ឱ្យដឹងពីវិសាលភាពនកា
ៃ រអនុវត្ត

និងប
 ្រយោជន៍របស់ស
 ្ត្រីនៅក្នុងវិស័យជ
 លផល និងការ

នឹងមានការអនុវត្តយ
 ៉ាងដូចម្តេចនោ
 ះ។

២០៣០ គេពិបាកនឹងប
 ្រាប់នៅពេលនេះថាតើ

គោលនយោបាយនេះត្រូវអនុវត្តិពីឆ្នាំ២០១៩-

មានផែនការអនុវត្តល
 ្អប៉ុន្តែដោយសារតែ

គោលនយោបាយនេះ។


ឡើយ។ ដូច្នេះគេមានការលំបាកនៅក្នុងការ

គោលនយោបាយនេះ ដ
 ើម្បយ
ី កចិត្តទុកដាក់ព
 ត
ី ម្រូវការ

ក្រុមងាយរងគ្រោះដ
 ទៃទៀត។ គេអាចរៀបចំ

ពិនិត្យផ
 ្ទៃក្នុង ដែលត
 ្រូវបានស្នើឡើងនោះ

អាចរកបានតាមអនឡាញពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រ

មានផែនការអនុវត្តល្អ ប៉ុន្តែពមា
ុំ នឯកសារដែល

ដំណាក់ៗ។

ដូច្នេះផែនការនេះអាចធ្វើការវាយតម្លៃជា

ដំណាក់កាលនីមួយៗមានរយៈពេល ៤ឆ្នាំ 

និងបានបែងចែកជា ៣ដំណាក់កាល ហើយ

គោលនយោបាយនេះមានផែនការអនុវត្តល
 ្អ

ការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ។


លំបាកនៅក្នុងការប្រាប់ឱ្យដឹងពីវិសាលភាពនៃ

បានស្នើឡើងនោះឡើយ។ ដូច្នេះគេមានការ

អនឡាញពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលត
 ្រូវ

ប៉ុន្តែពមា
ុំ នឯកសារដែលអាចរកបានតាម

គោលនយោបាយនេះមានផែនការអនុវត្តល្អ

ក្នុងការអនុវត្ត

រងគ្រោះ ដូចជា ស្ត្រី ជនមានពិការភាព យុវជន និង

បណាដ
 ើម្បផ
ី ្ដល់ឱកាសការងារដល់ក
 ្រុមដែលងាយ

គោលនយោបាយនេះគ
 ួរប
 ង្ហាញថា
 តើន
 ឹងមានការធ្វើបែ

នយោបាយនេះឆ
 ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ។


សកម្មភាពផ្ដោតលើយេនឌ័រ នឹងជួយធា
 នាឱ្យគោល

សម្រាប់វាយតម្លៃចុងគ្រា។ ការរៀបចំផែនការ

ទិនន
្ន យ
័ ដម
ើ គ្រប
ា ង
ែ ចក
ែ តាមភទ
េ និងរៀបចំជាផន
ែ ការ

តាមដាន និងវាយតម្លៃ ផ្ដោតលើយេនឌ័រនិងប្រមូល

គោលនយោបាយនេះអាចរៀបចំន
 ូវក្របខ័ណព
្ឌ ិនិត្យ

ទៀតឆ្ពោះទៅរកការឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ។

គោលនយោបាយនេះត្រូវអនុវត្តជា
 ច្រើនឆ
 ្នាំទៅមុខ

និងការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចដ
្ច ល់ស្ត្រី របៀបជម្នះបទដ្ឋាន

(២០១៩-២០២៣)

ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS)

គោលនយោបាយនេះគ
 ួរបញ្ចូលកា
 របង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី

យុទ្ធសាស្រ្តស្ដីពស
ី មាហរណកម្ម

ទុកដា
 ក់លើសមភាពយេនឌ័រផ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រ ឬពុំបានបញ្ចូល

ក្របខ័ណ្ឌនេះលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” ប៉ុន្តែពបា
ុំ នផ្ដោតការយកចិត្ត

វិស័យជ
 លផល (២០១០-

ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទសា
្ធ ស្តន
្រ ៃ

ភាពអង់អា
 ចដទៃទៀតដល់ស្ត្រីឡើយ។

ពុបា
ំ នលើកឡើងពីការផ្ដលភា
់ ពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬការបង្កើន

ក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើននៅ
 កម្ពុជា។ គោលនយោ-បាយនេះ

បានលើកឡើងព
 ី “យេនឌ័រ”) និងបានលើកឡើងយុត្តាធិការរបស់

ពេក និងផ
 ្ដោតលើម
 ុខងា
 រ និងការទទួលខុសត្រូវជា
 ច្រើន (ប៉ុនម
្តែ ិន

នៅកម្ពុជា (២០១៩-២០៣០)

វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម

និយមន័យន
 ៃពាក្យថា កសិ-ឧស្សាហកម្មមា
 នលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភ
 ិវឌ្ឍន៍

ស្ត្រី)។

ភាព និងលទ្ធផលនៃកា
 រអនុវត្តគោ
 លនយោបាយ

ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង (ទាំងអ្នកជំនាញជាស្ត្រី ទាំងស
 ហគ្រិនជា

ផលសម្រាប់សមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនភា
 ពអង់អាចរបស់ស្ត្រី

កណ្ដាលអា
 ណត្តិនឹងជ
 ួយឱ
 ្យគេអាចស្វែងយ
 ល់ពីវឌ្ឍន

នៅពាក់កណ្ដាលផ
 ្លូវនៃការអនុវត្តការវាយតម្លៃពាក់

ឡើយ។ដោយសារតែគោលនយោបាយនេះកំពុងស្ថិត

សេចក្ដីសន្និដ្ឋានព
 ុំបានបញ្ចូលយ
 ុទ្ធសាស្ត្រយេនឌ័រ

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

អនុសាសន៍ស
 ម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ

គួរមានការពិចារណាពីវិធីសាស្តដ
្រ ើម្បប
ី ង្កើតបរិយាកាសអំណោយ

ប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់យុទ្ធសាស្តទា
្រ ំងអស់។ នៅក្នុងគោ
 លនយោបាយនេះ

ការបញ្ចូល យ
 េនឌ័រមិនត្រឹមតែក
 ្នុងយ
 ុទ្ធសាស្តច
្រ ំនួនប្រាំប៉ុណ្ណោះទេ 

២០៣០)

កំណើនបៃតង (២០១៣-

គួរមានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងគោ
 លនយោបាយនេះ។ គួរមាន

ខ្លឹមសារ៖

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពី

គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន

តារាង ៨.៣៖ អនុសាសន៍សម្រាប់កែលម្អគុណភាពនិងការអនុវត្តនៃគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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និងលទ្ធផលពីការអប់រំ។ក្របខ័ណ្ឌដែលឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ

ប្រពៃណីសង្គមនិងផ្នត់គំនិត ដែលប
 ន្ទុចបង្អាកកា
់ រចូលរួមរ បស់ស្ត្រី។

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងដើម្បីជម្នះប
 ទដ្ឋានយេនឌ័រ

និងចំណាប់អារម្មណរ៍ បស់សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ្វើការ

ក្របខ័ណ្ឌមួយស
 ម្រាបឆ
់ ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ បទពិសោធន៍

(GCCAP) (២០១៤-២០១៨)

និងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ

មានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយនេះទាំងមូល។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានឹងមានថែមទៀតបើកាលណាមាន

បន្ថែមទៀតដែលត្រូវប
 ញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយនេះ។

មានការពិចារណាតិចតួចប
 ៉ុណ្ណោះអំពីយេនឌ័រ និងមានចំណុច

ផែននការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ

២០៣០)

ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ (២០១៩-

និងផែនការជំរុញការចូលរួម

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពី NDC

ឧស្សាហកម្មបៃតងគឺជាក
 ្របខ័ណម
្ឌ ួយដ
 ែលមានប្រយោជន៍។

ប្រពៃណីក្នុងសង្គម ដ
 ែលប
 ន្ទុចបង្អាកដ
់ ល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុង

ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងដើម្បីជម្នះប
 ទដ្ឋានយេនឌ័រ និង

និងផលប្រយោជន៍រ បស់សហគ្រិនជាស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ
 ្វើការនៅ

ភាពខុសប្លែកគ្នន
ា យ
ៃ េនឌ័រ ក្នុងការទទួលបានការអប់រំ

-២០២៥)

និងវ ិជ្ជាជីវៈ (TVET) (២០១៧

និងសមភាពយេនឌ័រឱ
 ្យបានជាកលាក់ ដោយធ្វើការពិចារណាពី

គោលនយោបាយនេះគួរឆ
 ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

ខ្លឹមសារ៖

អប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស

គោលនយោបាយជាតិ  ស្ដីពីការ

គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន

ចំពោះយេនឌ័រ។

ជនមានពិការភាព និងយុវជនជាដើម។

ឱកាសការងារដល់ក
 ្រុមដែលងាយរងគ្រោះ ដូចជាស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះគ
 ួររៀបរាប់ពវី ិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់

អំឡុងពេលដែលកំពុងមា
 នវិបត្តិអាកាសធាតុ។

ជាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ខុសៗគ្នាដល់ស្រ្តី

និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឡើយ។

នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពយ
ី េនឌ័រ

ប៉ុន្តែពុំមានឯកសារដែលបញ្ជាក់ពក
ី ម្រិត

យន្តការគ្រប់គ្រង និងយន្តការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន

ក្របខ័ណ្ឌពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃ

គោលនយោបាយនេះបញ្ចូលផ
 ែនការសកម្មភាព

គោលនយោបាយនេះកា
 ន់តែឆ្លើយតប

ក្នុងការកាត់បន្ថយ និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដូច

ស្មើភាពគ្នក
ា ្នុងភាពជាដឹកនាំ និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះនិងធ្វើឱ្យ

មួយសម្រាបធ
់ ្វើការកែសម្រួល

ដោយសារតែគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវអនុវត្ត
ពីឆ្នាំ ២០១៩-២០៣០នេះគឺជាឱ
 កាស

ដែលបង្ហាញព
 ស
ី កម្មភាពទាំងនេះទេ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ បច្ចប
ុ ្បន្ន ពុមា
ំ នភស្តុតាង

តាមដានវាយតម្លគោ
ៃ លនយោបាយនេះ។

ដែលមានភារកិចស
្ច ម្របសម្រួលកា
 រអនុវត្តនិង

បំពេញតួនាទីជាល
 ខា
េ ធិការដ្ឋាន

ក្រសួងកា
 រងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវ ិជ្ជាជីវៈ

គណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់

ក្នុងការអនុវត្ត

អំពីអ្វីដែលចាំបាច់ត
 ្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ ដើម្បីផ្ដល់ឱកាស

ដើម្បីស្វែងយ
 ល់ពីស្ថានភាពរបស់ស
 ្ត្រី និង

ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្តរ្រ បស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

គោលនយោបាយនេះចា
 ំបាច់ត្រូវបញ្ចូលស
 ្ត្រី

ដែលទទួលបាន។

វឌ្ឍនភាពក៏ដូចជា ធ្វើការកែលម្អផ
 ្អែកតាមមេរៀន

ការវាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអា
 ណត្តិនឹងជួយតា
 មដាន

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

អនុសាសន៍ស
 ម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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(CSDGs) (២០១៦-២០៣០)

អភិវឌ្ឍន៍ដោ
 យចីរភាពកម្ពុជា

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ

បន្ទុចបង្អាកកា
់ រចូលរួមរ បស់ស្ត្រី នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

និងដើម្បីជម្នះប
 ទដ្ឋានយេនឌ័រប្រពៃណីសង្គមនិងផ្នត់គំនិតដែល

របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាបឆ
់ ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានឹងមានថែមទៀតបើកាលណាមាន

ខ្លឹមសារ៖

មានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយនេះទាំងមូល។

គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន

ចំពោះបញ្ហដ
ា ែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងបទដ្ឋានយេនឌ័រ។ល។

មានការគិតគូរស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត ដើម្បឆ
ី ្លើយតប

មានការព្យាយាមដើម្បីបញ្ចូលយេនឌ័រប៉ុនចា
្តែ ំបាច់ត្រូវ

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

កៀរគរធនធាននានា។

និងវាយតម្លៃ ក៏ដូចជា ប្រមូលទ
 ិន្នន័យ និង

សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យកា
 រគ្រប់គ្រងការតាមដាន

ហើយបានដាក់ចេញនូវស
 ំណើជាក់លាក់

ទាមទារឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប
 ្រែងជា
 ប់ជាប
 ្រចាំ

ថាវាឆាប់ពេកនៅក្នុងដ
 ំណើរការអនុវត្តដ
 ែល

ណាក៏ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទ
 ទួលស្គាល់

(NSDP) ២០១៩-២០២៣។ ទោះជាយ៉ាង

(RS IV) និងផែនការយុទ្ធសាស្តអ
្រ ភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី IV 

របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជា

បានរំលច
េ នៅក្នង
ុ អាទិភាពនផ
ៃ ន
ែ ការយុទសា
្ធ ស្ត្រ

ក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងប
 ្រាំមួយនេះ ត្រូវ

ជាដៃគូ SDG)។ លើសពីនេះ គោលដៅនីមួយៗ

អាកាសធាតុ សន្តិភាព និងស្ថាប័ន និងភាព

និងកំណន
ើ ការកាត់បន្ថយវិសមភាព សកម្មភាព

អាទិភាពទាំងប្រាំមួយ (អប់រំ ការងារសមរម្យ

នេះគឺជាអ្វីដែលកើតមានសម្រាបគោ
់ លដៅជា

“ស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក”។

បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ថា “ធ្វើមុនផែនការ” ឬ

ដោយចំណុចដៅភាគច្រើនន
 ៃ CSDG ត្រូវ

ល្អប្រសើរ គ
 ិតរហូតម
 កដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

ភាពនិងបា
 នបង្ហាញឱ
 ្យឃើញពីលទ្ធផល

ផែនការ។ ដំណើរការ VNR ក៏ពិនិត្យលើវឌ្ឍន

ចុងឆ្នាំ ២០១៨ ក្រោមការដឹកនាំរ បស់ក
 ្រសួង

ទីមួយរបស់កម្ពុជា (VNR) ចាប់ផ្ដើមកាលពី

ពិនិត្យឡើងវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តថ្នាកជា
់ តិលើក

ក្នុងការអនុវត្ត
ក្នុងការអនុវត្ត៖ ដំណើរការរៀបចំរបាយការណ៍

អនុសាសន៍ស
 ម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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(២០១៥-២០២៥)

វិស័យឧស្សាហកម្មនៅ (IDP)

គោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍ

២០១៩-២០២៣)

(NSDP) (២០១៤-២០១៨,

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

ពុំមានការពិចារណាអំពីយេនឌ័រទា
 ល់តែសោះ។

នៅក្នុងវ ិស័យឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។

ប្រពៃណីសង្គមនិង ភ្នត់គំនិតដែលប
 ន្ទុចបង្អាកកា
់ រចូលរួមរ បស់ស្ត្រី

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងដើម្បីជម្នះប
 ទដ្ឋានយេនឌ័រ

និងផលប្រយោជន៍រ បស់សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ្វើការ

ចំពោ
 ះយេនឌ័រ។

ផ្អែកតាមមេរៀនដែលទទួលបាន។

អាណត្តិនឹងជួយតាមដានវឌ្ឍនភាពនិងធ
 ្វើការកែលម្អ 

ឱកាសស្មើភាពគ្នាដល់ស្ត្រី។ ការវាយតម្លពា
ៃ ក់ក
 ណ្ដាល

បាយនេះឱ្យកា
 ន់ត
 ែមានលក្ខណៈឆ្លើយត
 ប

និងដើម្បីផ្តល់ជាភស្តុតាងអំពីតម្រូវការ និង ធានានូវ

បែងចែកភេទ ដើម្បស
ី ្វែងយ
 ល់ពស
ី ្ថានភាពរបស់ស្ត្រី

ដ៏ល្អសម្រាបធ
់ ្វើការកែសម្រួលគោ
 លនយោ

២០១៥ ដល់ឆ
 ្នាំ២០២៥ ព
 េលនេះជាឱកាស

ដោយសារ គោលនយោបាយនេះអនុវត្តពីឆ្នាំ

អនុវត្តពីឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣។

កម្រិតនៃការអនុវត្តស
 ម្រាបផ
់ ែនការដែលត្រូវ

កិច្ចទៀតផង។ វាឆាប់ពេកក
 ្នុងការវាយតម្លល
ៃ ើ

សន្តិសុខ និងវិស័យស
 េដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

វិស័យន
 ិយោបាយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង
 វិស័យ

ការអភិវឌ្ឍគួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែក
 ្នុង

២០១៤-២០១៨, ប្រទេសកម្ពុជាទ
 ទួលបាន

ក្នុងអាណត្តិនៃផែនការយុទ្ធសាស្តអ
្រ ភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

ក្នុងការអនុវត្ត

នៃគោលនយោបាយនេះ ក្រោយពីប្រមូលទិន្នន័យដែល

និងការចូលរួមរបស់ស្រ្តី ទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ

គួរមានការបញ្ចូលការលើកកម្ពស់យេនឌ័រ

ពាក់ព័នន
្ធ ឹងបទដ្ឋានយេនឌ័រ និងផ្នត់គំនិត។

បទដ្ឋានជាក់លាក់ដើម្បឆ
ី ្លើយតបចំពោះបញ្ហដ
ា ែល

គួរតែមានការគិតគូរស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត ដោយផ្តល់នូវ

ក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាបឆ
់ ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ បទពិសោធន៍

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានឹងមានថែមទៀតបើកាលណាមាន

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
បច្ចុប្បន្ន ការបញ្ចូលយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ

ខ្លឹមសារ៖

អនុសាសន៍ស
 ម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ

មានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយនេះទាំងមូល។

គោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
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ការភ្ជិតគម្លាតរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តផ
 ្ទាល់នៅនឹងមូលដ្ឋាន

អ្នកឆ្លើយតបជាច្រើននាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសបានលើកឡើងថា គោលនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាឧបសគ្គ

ផ្នែកយេនឌ័រ ប៉ុន្តែមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងបានតិចតួចនៅឡើយ។ អ្នកផ្តល់សម្ភាសបានលើកឡើងថា ឧបសគ្គលាក់មុខនានា មានដូចជាការរើសអើង
ជាដើម គឺជាមូលហេតុដែលបន្ទុចបង្អាក់ស្ត្រីពីការទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសដែលមាន។ អាស្រ័យហេតុនេះ គេចាំបាច់ត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហា
ឧបសគ្គលាក់មុខ និងបញ្ហកា
ា ររើសអើងនានា ដើម្បីឈានទៅកែលម្អភា
 ពបរិយាបន្នផ្នែកយេនឌ័រ និងកា
 រអនុវត្តគោ
 លនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង។
គម្លាតសំខាន់ៗរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង

ការភ្ជិតគម្លាតរវាងគោលនយោបាយនិងកា
 រអនុវត្តជា
 ក់ស្ដែង

ទស្សនទានស្ដីពីអាជីវកម្មក
 ្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតង និងយេនឌ័រនៅពុំ

ចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ដឹងឱ
 ្យកាន់តែប្រសើរអ
 ំពីអាជីវកម្មក
 ្នុងឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង, ពុំមានកម្មវិធីជាក់លាក់សម្រាប់គាំទដ
្រ ល់

ឈានជើងចូលមកក្នុងអាជីវកម្មបៃតង, ការនិយាយអំពីពាក្យថា “បៃតង”

ទាន់មានភាពច្បាស់លាស់៖ មិនមា
 នការផ្ដលន
់ ិយមន័យឱ
 ្យ

បៃតង ឧទាហរណ៍ រៀបចំឱ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់ស
 ្ត្រីសម្រាប់

ការលើកកម្ពសអា
់ ជីវកម្មម
 េត្រីភាពបរិស្ថាន, ខ្វះការយល់ដង
ឹ អ
 ំពី

និងការយកចិត្តទុកដា
 ក់ជា
 ចម្បងគួរតែផ្តោតទៅលលើការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ

ជាមួយនឹងគោ
 លនយោបាយឧស្សាហកម្មនា
 ពេលបច្ចុប្បន្ន

ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការបង្កើនការយល់ដឹងដ
 ល់សាធារណជនអំពីឧស្សាហកម្មប
 ៃតង

ថាតើទស្សនទានបៃតងមានលក្ខណៈសមស្របយ
 ៉ាងដូចម្តេច
(ឧទាហរណ៍ គោលនយោបាយស្ដីពស
ី ហគ្រាសខ្នាតត
 ូច

និងមធ្យម), ខ្វះការយល់ដឹងជា
 សាធារណៈអំពីឧស្សាហកម្មបៃតង,
ពុមា
ំ នភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាតើក
 ំណើនបៃតងនឹងប
 ង្ក
ផលប៉ះពាល់យ
 ៉ាងដ
 ូចម្តេចខ្លះដល់សហគ្រិនជាស្ត្រី,

ឧស្សាហកម្មបៃតង ការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រការបង្កើនភាពអង់អាច
ផ្នែកសេដ្ឋកិចដ
្ច ល់ស្ត្រី គឺជាទ
 ស្សនទានថស
្មី ម្រាប់មនុស្ស
ភាគច្រើន។

ខ្វះគោ
 លនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

ដូចជា ការប្រថ
ើ ង់ផ្លាស្ទិកត
 ិចជាមុន ការគ្រប់គ្រងសំណល់។ល។
ដូចជា តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល/យុទ្ធនាការ/ការអប់រំ

បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ/ការចែករំលែកព័ត៌មានជាដើម។

បញ្ចូលគោលគំនិតអំពីឧស្សាហកម្មបៃតង ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសាធារណៈ
ចាប់ផ្តើមពីបឋមសិក្សា។

គម្រោងគួរផ្ដោតជាចម្បងលើសហគ្រាសខ្នាតត
 ូច ដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំ
របស់ស
 ្ត្រី ដែលនេះជាចំណុចចា
 ប់ផ្ដើមដ
 ើម្បីណែនាំឱ្យគេស
 ្គាល់ពីទស្សនទាន
“ឧស្សាហកម្មបៃតង”។

ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

ចំណុចខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្ត៖ មានគោលនយោបាយនៅលើ
ក្រដាសប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅ
 មានកម្រិត។

ដូចដែលអ្នកតាក់តែងគោ
 លនយោបាយបានលើកឡ
 ើង ជា
 ជាងរៀបចំ

គោលនយោបាយថ្មី គួរមានការអនុវត្តគោ
 លនយោបាយដែលក
 ំពុងមានសម្រាប់
ឱ្យបានល្អនិងភ្ជាប់គោលនយោបាយទាំងនោះជាមួយគ្នាឬកសាងបន្ថែមលើ
កម្មវិធីពាក់ព័នដ
្ធ ែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងស្ថាប័ននានា ដែលអាចជួយ
ដល់ការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ និងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។

ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅមូលដ្ឋានដែលទទួលខុសត្រូវអ
 នុវត្ត
ច្បាប់ “បៃតង” រួមទាំងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងកសិ-ឧស្សាហកម្មផង។
ជំរុញសហគ្រិនជាស្ត្រី ដែលទ
 ទួលបានជោគជ័យក
 ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ឱ្យក្លាយជាទូតដ
 ែលមានតួនាទីចែករំលែកប
 ទពិសោធន៍របស់ពួកគេដើម្បី
សាយភាយឥទ្ធិពលឱ្យកាន់ត
 ែខ្លាំងឡើងៗ។

ចាំបាច់ត្រូវកំណត់ពឧ
ី បសគ្គ និងបញ្ហប
ា ្រឈមដែលសហគ្រិនជា
 ស្ត្រីជួបប្រទះ

នៅគ្របក
់ ម្រិតទាំងអស់។ ស្ត្រីដែលប្រកបអាជីវកម្មខ
 ្នាតតូច អាចជួបប្រទះនឹង
ឧបសគ្គផ
 ្សេងខុសពីស្ត្រីដែលប្រកបអាជីវកម្មធំៗ។ បើទោះជាបញ្ហា

នៅដដែលក៏ដោយ កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរន
 ៃបញ្ហាទាំងនេះអា
 ចប្រែប្រួលខ
 ុសៗគ្នា 
ឧទាហរណ៍ ស្ត្រីដែលប
 ្រកបអាជីវកម្មខ
 ្នាតត
 ូច អាចជួបនឹងប
 ញ្ហា

ក្នុងការទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រីក អាជីវកម្មខណៈពេលដែល

ស្ត្រីដែលប្រកបអាជីវកម្មធំៗ អាចជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត
នៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេព
 ង្រីកកាន់តែធំ។ ស្រដៀងគ្នានេះដ
 ែរ
អ្នកជំនាញដែលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតង ក៏អាចមានបញ្ហប
ា ្រឈម
ជាក់លាក់មួយចំនួនដ
 ែលចាំបាច់ត្រូវដោ
 ះស្រាយផងដែរ។

សម្រួលដំណើរការចុះបញ្ជអា
ី ជីវកម្ម (ដោយមិនគិតថាតើជា
 អាជីវកម្មខ្នាតតូច/
ខ្នាតធំ ឬបុរស/ស្ត្រីនោះឡើយ)។

ការចូលរួមរ បស់ប
 ុរសនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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គម្លាតសំខាន់ៗរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង

ការភ្ជិតគម្លាតរវាងគោលនយោបាយនិងកា
 រអនុវត្តជា
 ក់ស្ដែង

ខ្វះប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន៖ ក្រសួងក
 ិច្ចការនារី និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

ចាំបាច់ត្រូវមានទិន្នន័យត
 ំណាងឱ្យប្រទេសទា
 ំងមូល និងកា
 រស្រាវជ្រាវដើម្បី

ទាំងនេះព
 ិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដ
 ល់ស
 ហគ្រិនដ
 ែរឬទេ។

សហគ្រិនជាស្ត្រី។

នានា ពុំមានយន្តការតាមដាន ដើម្បីពិនិត្យថាតើគោ
 លនយោបាយ

បង្ហាញឱ្យឃើញថាតើកំណើនបៃតង នឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដ
 ូចម្តេចខ
 ្លះដ
 ល់
រៀបចំយន្តការតាមដាន ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឱ្យវិធានការដែលគិតគូរអំពី

យេនឌ័រ មិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងការរៀបចំ និងនៅក្នុងវិធីសាស្តប
្រ ៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែត្រូវឱ
 ្យមានវត្តមា
 ននៅក្នុងកា
 រផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធ ផងដែរ។
ឧបសគ្គផ្នែកថវិកា៖ រដ្ឋាភិបាលខ្វះខាតថវិកាដម
ើ ្បីអនុវត្ត

គោលនយោបាយទាំងនេះ ឱ្យបានពេញល
 េញ។ បន្លែមលើនេះ

ទៀត ខ្វះការប្តេជ្ញាចិត្តនិងគាំទ្រពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាបុរស។

គេអាចបែងច
 ែកគោលនយោបាយជាគោលដៅរយៈពេលខ្លី និងរ យៈពេលមធ្យម
ហើយការអនុវត្តអាចធ្វើជាជំហានៗ អាស្រ័យលើថវិកាដ
 ែលមាន។

យន្តការគណនេយ្យភាព ត្រួតពិនិត្យ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន សម្រាប់បង្កើនកា
 របញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងស
 ្ថាប័ន រួមមាន៖

-

គណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាព តាមរយៈការតាមដាន និងវាយតម្ល។
ៃ

ការប្រមូលទិន្នន័យបែងច
 ែកតាមយេនឌ័រពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រចូលរួមរ បស់ស្ត្រីនៅគ្របក
់ ម្រិតទាំងអ
 ស់ ដូចជា នៅកម្រិតគ
 ្រប់គ្រង កម្រិតបច្ចេកទេស និង
កម្រិតធ្វស
ើ េចក្ដីសម្រេចច
 ិតក
្ត ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

យន្តការដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឱ្យស្ត្រីរាយការណ៍ពីការបៀតបៀន ឬការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការ និងការចាត់វិធានការឱ្យបានតឹងរឹងទៅលើអ្នក
ដែលរើសអើងច
 ំពោះស្ត្រី។

ផែនការអនុវត្តគោលនយោបាយដោយមានដាក់ចេញនូវច
 ំណុចដៅ និងក្របខ័ណព
្ឌ េលវេលា។

ការវាយតម្លៃលើសមិទ្ធកម្មភ្ជាប់ជាមួយនឹងច
 ំណុចដៅនៃការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ រាប់ទាំងកា
 រធ្វើសវនកម្មដោយឯករាជ្យលើភា
 ពអនុលោមផង។

ចាំបាច់ត្រូវមានការពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីដកស្រង់មេរៀងបទពិសោធន៍សម្រាប់ការរៀបចំ និងកា
 រអនុវត្តគោ
 លនយោបាយ នាពេលអនាគត។

ការត្រួតពិនិត្យពីស្ថាប័នសភា ដើម្បីឱ្យដឹងថា
 តើក
 ្រសួងស
 ្ថាប័នន
 ីមួយៗមានវឌ្ឍនភាពកម្រិតណានៅក្នុងបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។
ក្រសួងកិច្ចការនារី គួរតែបង្កើនការតាមដាន និងរាយការណ៍អព
ំ ឥ
ី រិយាបថ និងអាកប្បកិរិយានិងកម្រិតនៃភាពអនុលោមក្នុងក
 ្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាល។
ភាពជាតំណាងស្មើភាពគ្នផ
ា ្នែកយេនឌ័រក្នុងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំស
 ំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាល និងក
 ្នុងគ
 ណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួង។

អនុសាសន៍ជាក់លាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល សាកលវិទ្យាល័យ និងវិស័យឯ
 កជន

អនុសាសន៍សម្រាបអ
់ ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងការរៀបចំឬ កែសម្រួលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងមានស្រាប់ដែលឆ្លើយ

តបចំពោះយេនឌ័រ និងក្នុងកា
 រអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះ៖

-

អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់ “បៃតង” ដែលមានស្រាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើវិសមភាពជា
ប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងបុរសនិងស្រ្តី និងលើឧបសគ្គដល់ការចូលរួមរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

ល
 ើកកម្ពស់គំរូរបស់ស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។ យុទ្ធនាការនេះអាចរួមបញ្ចូល និងរ ំលេចឡើងនូវមេដឹកនាំអា
 ជីវកម្មន
 ិងសហគ្រិនជាស្ត្រី

ដែលទទួលបានជោគជ័យនៅ
 ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង តាមរយៈ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀត។ យុទ្ធនាការបែបនេះនឹងជួយលើក

-

កម្ពស់មុខមាត់របស់ស្ត្រីជាសហគ្រិននៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងឱ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។

វិស័យធនាគារគួរតែមានការកែទម្រង់ដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ កែសម្រួលកញ្ចប់ឥណទានឱ្យស្របទៅតាមរដូវ និងភាពប្រថុយប្រថាននៃការធ្វើ
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច គោលនយោបាយការធានារ៉ាប់រងដើម្បីរ
 ៉ាប់រងការខាតបង់ដែលកើតឡើងដោយពុំបានរំពឹងទុកជាមុន (នៅពេលដែលតម្លៃវត្ថុ

-

ធាតុដើមឡើងថ្លៃ) និងការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពរបស់សហគ្រិនជាស្ត្រី ក
 ្នុងឧ
 ស្សាហ-កម្មប
 ៃតងផងដែរ។

ការវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មបៃតងជាការចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យឧស្សាហកម្មនេះកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែង បើធៀបនឹងឧ
 ស្សាហកម្មធម្មតា។ វិស័យ

ជាអាទិភាពសម្រាប់វិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង គួររួមបញ្ចូលវិស័យទាំងបួនដូចបានកំណត់ក្នុងរបាយការណ៍នេះ៖ កាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និង
ស្បែកជើង កសិ-ធុរកិច្ច ថាមពលនិង ទេសចរណ៍។ គេអាចធ្វើបែបនេះតាមរយៈការកែសម្រួលគោលនយោបាយពន្ធ, ការលើកលែងពន្ធ, ការផ្តល់
ឧបត្ថម្ភធន, មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចសម្រាប់ស្ត្រី, និងមានការជួយសម្រួលនីតិវិធីដើម្បីទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់មួយច
 ំនួន។ រដ្ឋាភិបាលអាចលើក

ទឹកចិតឱ
្ត ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបៃតងដែលមានលក្ខណៈទំនើប ដូចជា ផ្ទាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាបក
់ ្រុមហ៊ុន និងសម្រាប់ខ្នងផ្ទះផ
 ងដែរនិង

កា
 រប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក ជំនួសឱ្យផ
 លិតផលនាំចូល ជាពិសេសផ
 លិតផលអាហារ។ វិធីមួយទៀតដើម្បកា
ី រពារ និងជ
 ំរុញឱ
 ្យមានការអភិវឌ្ឍ

សហគ្រិនភាពក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង គឺត្រូវផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រតកកម្មសម្រាប់នវានុវត្តន៍ ឬផ្ដល់រង្វាន់ដល់សហគ្រិនដែលប្រើប្រាស់ថាមពលកកើត
ឡើងវិញ។ ដោយសារតែស្ត្រីជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ វិសមភាពនេះអាចធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពវិញបាន

-

តាមរយៈការផ្តលប
់ ្រការលើកទឹកចិត្តឱ្យស្ត្រីច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងក
 រណីដែលស្ត្រីប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬថាមពលជីវម៉ាសវិញ។

ការរៀបចំថវិកាមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតម្រូវការយេនឌ័រ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពីបញ្ហាយេនឌ័រក្នុងការរៀបចំថវិកា និងដើម្បីលើកស្ទួយ
គណនេយ្យភាពរបស់រ ដ្ឋាភិបាលចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ
 ្លួនល
 ើសមភាពយេនឌ័រ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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-

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមា
 នលក្ខណៈឆ្លើយតបតម្រូវការយេនឌ័នៅតា
 មវិស័យសាធារណៈ និងឯ
 កជន ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវសមភាពយេន

ឌ័រ និងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី។ ឧទាហរណ៍ អង្គការ UN Women បានឱ្យនិយមន័យអាជីវកម្មដែលមានម្ចាស់ជាស្រ្តី ថាជា “គ្រឹះស្ថានស្របច្បាប់នៅក្នុង
វិស័យណាមួយក៏ដោយដែលច្រន
ើ ជាង ៥១ភាគរយត្រូវបានកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិ គ្រប់គ្រង និងត្រួតត្រាដោយស្រ្តីម្នាក់ ឬច្រើននាក់”។134 ការកំណត់

បានអ្នកលក់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្រ្តី មិនគ្រាន់តែធ្វើឱ្យការប្រមូលទិន្នន័យកាន់តែមានភាពប្រសើរទេ  តែវានឹងជួយតម្រង់ទិសដៅជំនួយនិងភាព

-

អនុគ្រោះដ
 ល់អាជីវកម្មដ
 ែលកាន់កាប់ដោយស្រ្តី ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចប្រកួតប្រជែងយកកុងត្រា និងចូលទីផ្សារលទ្ធកម្ម135 ទៀតផង។

ចាប់ផ្ដើមបណ្តុះជ
 ំនាន់ថ្មីនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលយល់ដឹងពីបរិស្ថាន និងដែលគ
 ិតគូរពីយេនឌ័រ ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាកម្មប
 ៃតងនាពេលអនាគត
តាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងអ
 ំពីឧស្សាហកម្មបៃតងនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំ។

សហគ្រិនជាស្ត្រីប្រឈមនឹងកា
 រសម្លុតនៅ
 ពេលទាក់ទងជាមួយនឹងអ
 ្នកគ្រប់គ្រងជាបុរស អាស្រ័យហេតុនេះយ
 ើងសូមស្នើឱ្យមានការជួលប
 ុគ្គលិកជា
ស្តប
្រី ន្ថែមទៀត សម្រាប់បម្រើការនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់អា
 ជីវកម្ម។

អនុសាសន៍សម្រាប់សង្គមស៊ីវិល៖

-

ស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវចងក្រងខ្លួនឯ
 ងឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ កម្មវិធីនានាដែលដា
 ក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាល និងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល ចាំបាច់ត្រូវតម្រង់
ឱ្យចំគោលដៅទៅលើតម្រូវការនិងប
 ញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលស្រជ
្តី ួបប
 ្រទះនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។

បង្កើតប
 ុគ្គលគំរូជាសហគ្រិនស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យ ដើម្បីផ្តល់ជាឧទាហរណ៍សម្រាបទា
់ ក់ទាញស្ត្រីនិងក្មេងស
 ្រីដែលចង់ក
 ្លាយជាសហគ្រិននៅ
 
ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។

បុគ្គលគំរទា
ូ ំងនេះអាចដើរតួនាទីស
 ំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញអ្នកដឹកនាំអា
 ជីវកម្មជា
 ស្ត្រី

ឱ្យបានច្រើននា
 ក់ប
 ន្ថែមទៀត

តាមរយៈការផ្ដលកា
់ របង្វឹកជា
 

លក្ខណៈបុគ្គល និងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ ការធ្វើបែបនេះនឹងប
 ង្កើនចំនួនសហគ្រិនជាស្តឱ
្រី ្យបានច្រើននៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្ម

-

បៃតង ដែលនឹងមា
 នឥទ្ធិពលលើប
 ្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេក
 ្នុងការលើកឡើងព
 ីតម្រូវកា
 ររបស់ខ្លួនទៅ
 កាន់រដ្ឋាភិបាល។

ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ និងចងក្រងប
 ណ្ដាញជាមួយស្រ្តីសហគ្រិននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង តាមរយៈការជួបគ្នាផ្ទាល់ ឬតាមរយៈវេទិកាឌីជីថល។
តាមរយៈបណ្តាញបែបនេះ សហគ្រិនជាស្ត្រីនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង អាចរៀបចំអនុសាសន៍ និងស
 ំណូមពរនានាដាក់ជ
 ូនរដ្ឋាភិបាល។

ចាំបាច់ត្រូវជំរុញឱ្យមា
 នការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីបុរស ឱ្យធ្វើជា "ជនឈានមុខខាងសមភាពយេនឌ័រ" ដោយហ៊ានតទល់ទៅនឹងបទដ្ឋានយេនឌ័រ

ដែលមានកន្លងមកនៅក្នុងសង្គម។ បុរសទាំងនេះអា
 ចជួយដល់ស្ត្រីជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួន ឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានដែលចាំបាច់ក្មុង
ការពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច រឺចាប់ផ្តើម និងពង្រីកអាជីវកម្ម។

អនុសាសន៍ស
 ម្រាប់អ្នកពា
 ក់ព័នក
្ធ ្នុងវិស័យឯ
 កជន

-

អ្នកពាក់ព័នក
្ធ ្នុងវិស័យឯកជនដែលមានលទ្ធភាពផ្នែកថវិកា គួរជួយត្រួសត្រាយផ្លូវ និងទ
 ទួលខុសត្រូវសា
 កល្បងអនុវត្តវិធីសាស្រថ
្ត ្មីៗដើម្បីឱ្យអាជីវកម្ម

របស់ពួកគេមានភាពបៃតង។ ឧទាហរណ៍ ធុរកិច្ចមួយអាចប្រប
ើ ្រាសផ
់ ្ទាំងសូឡាដើម្បីផលិតថាមពលស្អាតនៅក្នុងខ
 ្សែចង្វាក់តម្លៃផលិតកម្មរបស់ខ្លួន

-

ឬដោយសហការជាមួយកសិករ ដ
 ើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានាមានដូចជាការបំពុលជាតិគីមីទៅក្នុងដី និងទឹកជាដើម។  
កម្មវិធីផ្ដល់ការណែនាំ និងចងក្រងបណ្ដាញឱ្យស្តក
្រី ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដើម្បីជួយពួកគេឱ
 ្យមានការរីកចម្រើននៅ
 ក្នុងអា
 ជីព។

វិនិយោគលើការរៀបចំដំណើរទស្សនកិចស
្ច ិក្សាទៅ
 កាន់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ និង
នវានុវត្តនក
៍ ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

ធានាឱ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារស្មើភាពគ្នាសម្រាបប
់ ុរស និងស្ត្រី នៅក្នុងក
 ិច្ចសន្យា បៀវត្ស និងអ
 ត្ថប្រយោជន៍នា
 នា រួមទាំងដោះស្រាយតម្រូវការជាក់
លាក់របស់ស្ត្រី ជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ ឬស្ត្រីដែលត
 ្រូវបំបៅកូន។

វិនិយោគលើការបណ្ដុះបណ្ដាល ការកសាងសម្ថភាពដល់បុគ្គលិកជាស្ត្រី ដើម្បីធានាឱ្យមានលទ្ធភាពស្មើភាពគ្នាក្នុងកា
 រទទួលបានការដំឡើងឋានៈ

តួនាទីគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ។ឋានានុក្រមបែបកាំជណ្តើរគួរតែត្រូវបា
 នលុបបំបាត់ចោល ដើម្បីឱ្យបុរស និងស្ត្រីមានភាពងាយស្រួលក
 ្នុងកា
 រប្ដូរការងារពី

ជំនាញមួយទៅជំនាញមួយទៀត និងពីកម្រិតមួយទៅកម្រិតមួយទៀត (ដែលកន្លងមក ច្រើនតែគ្របដណ្តប់ដោយបុរសលើសលប់)។ តាមរយៈ

ការធ្វើបែបនេះ ស្ត្រីអាចទទួលបានបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈកាន់តែទូលំទូលាយ ដែលជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបំពេញ
ការងារដែលកន្លងមក ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការងាររបស់បុរស ហើយដូចគ្នានេះដែរ បុរសកាន់តែច្រើន ក៏អាចធ្វើការងារដែលធ្លាប់ត
 ្រូវបានចាត់
ទុកថាជាការងាររបស់ស្ត្រីដែរ។
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សំណួរស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគត

សកម្មភាពស្រាវជ្រាវទាំងបួនដំណាក់កាលនេះ គឺមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិស្ដារ និងបញ្ចូលព័ត៌មាន ទិន្នន័យ និងល
 ទ្ធផលរកឃើញជាច្រើន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានសំណួរមួយចំនួនដែលនៅមិនទាន់មានភាពជ្រះស្រឡះនៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលស្រាវជ្រាវនេះ ដែលគេគួរស្វែងយល់
បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគត ដើម្បីយល់ឱ
 ្យកាន់តែច្បាស់ពីការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តីក្នុង
ឧស្សាហកម្មបៃតង។សំណួរទាំងនោះមាន៖

១. តើគេអាចចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីធានាឱ្យមានភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មបៃតងដែលដ
 ឹកនាំដោ
 យស្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជ
 ួយល
 ើកកម្ពសស
់ ហគ្រិន
និងអ្នកជំនាញថ្មីៗក្នុងបរិបទនៃកា
 ររាតត្បាតជាសកលនៃជ
 ំងឺកូវីដ-១៩?

២. តើការចូលរួមរបស់សក
្ត្រី ្នុងច
 ្រវាក់តម្លន
ៃ ៃវិស័យ និងអនុវិស័យ មាននិន្នាការនិងល
 ំនាំយ៉ាងដ
 ូចម្តេចខ
 ្លះ ឧទាហរណ៍ ទំនាក់ទំនងអំណាច ការបែងច
 ែក
ការទទួលខុសត្រូវ ការសម្រេចចិត្ត និងឱ
 កាសដើម្បីឱ្យស្ត្រីចូលរួម។ល។?

៣. តើមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះនៅក្នុងកា
 របង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាបស
់ ្ត្រី ដែលសម្រេចចិត្តធ្វើជាស
 ហគ្រិន (ដើម្បឱ
ី ្យខ្លួនឯ
 ងមានឯករាជ្យភាព
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច) ឬសម្រាបស
់ ្ត្រីដែលជ្រើសរើសធ
 ្វើជាស
 ហគ្រិនដោ
 យសារតែភាពចាំបាច់ (ឧទាហរណ៍ ដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមពីលើប្រាក់ចំណូលត
 ិចតួច
របស់គ្រួសារ) ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង?

៤. តើគេអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញទ
 ំនាក់ទំនងសង្គម ឱ្យបានល្អបំផុតដោ
 យរបៀបណា ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដ
 ល់ស
 ហគ្រិន អ្នកជំនាញ និងអ្នកដ
 ែល
មានគោលបំណងចង់ធ្វើជាស
 ហគ្រិន និងអ្នកជំនាញអំពីគោលនយោបាយ និងច្បាប់ ដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលល
 ើកកម្ពសឱ
់ កាសក្នុង
ឧស្សាហកម្មបៃតង និងស
 មភាពយេនឌ័រ?

៥. ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបង្ហាញថា ការធ្វើអន្តរកាលឆ្ពោះទៅប្រើប្រាស់សេវាឌីជីថល គឺជាក
 ត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបន្តន
 ិរន្តរភាពរបស់អាជីវកម្មនៅក្នុងអ
 ំឡុង

ពេលដែលកំពុងមានវិបត្តិកូវីដ-១៩ និងអំឡុងព
 េលស្ដារឡើងវិញពីវិបត្តិនេះ។ ដោយសារតែគម្លាតខុសគ្នាខាងយេនឌ័រក្នុងសេវាឌីជីថល ស្ត្រីទំនងជា
មិនសូវមានលទ្ធភាពប្រើប្រាសធ
់ នធានឌីជីថល និង/ឬទទួលបា
 នការងារក្នុងវិស័យដែលនា
 ំមុខដោយបច្ចេកវិទ្យាទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ តើ វិធានការ
អ្វខ
ី ្លះអាចលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យស្ត្រីកាន់តែច្រើនចាប់យកអាជីវកម្មនិងធ
 ្វើការងារនៅ ក្នុងវិស័យទា
 ំងនេះ?

៦. ក្នុងនាមជាឧស្សាហកម្មមួយកំពុងលេចមុខឡើង

តើឧស្សាហកម្មបៃតងអាចរៀនសូតន
្រ ិងទា
 ញយកបានអ្វីខ្លះពីឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដែលមានគោល

នយោបាយគិតគូរដល់ពីគ្រួសារ (family-friendly policies) ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវមើលថែ  និង ជួយសម្រួលលទ្ធភាព
របស់ស្រ្តីចូលទៅកាន់ទីផ្សារការងារ?

៧. តើការស្រាវជ្រាវនេះមានការជំពាក់ទាក់ទងអ្វីខ្លះទៀតចំពោះស្ត្រី
អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗគ្នា?

ដែលក
 ំពុងកា
 ន់មុខត
 ំណែងនៅ
 តាមវិស័យខុសៗគ្នា  និងដែលមានមុខប្រសព្វន
 ិង
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សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

ការសិក្សានេះរំលេចឱ្យឃើញនូវឱកាសជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង នៅ

កម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាពុំទាន់មានការកំណត់និយមន័យឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពី "ឧស្សាហកម្មបៃតង" (កត្តាអ្វីខ្លះដ
 ែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មម
 ួយជាអាជីវកម្ម

បៃតង និងមិនមែនជាអាជីវកម្មបៃតង) នៅឡើយទេ។ វិស័យ/អនុវិស័យដែលត្រូវបានកំណត់ស
 ម្រាប់ការសិក្សានេះ រួមមាន វិស័យ/ឧស្សាហកម្ម និង
កសិ-ឧស្សាហកម្ម ដែលមានសក្ដានុពលធំធេង ដើម្បីក្លាយខ្លួនជា
 ឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង។ ព័ត៌មានអំពីស្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមវិស័យទាំនេះនៅមានកម្រិត
ស្តួចស្តើង

ហើយទិន្នន័យអ
 ំពីអាជីវកម្មប
 ៃតងក៏ខ្សត់ផងដែរ។

យ៉ាងណាក្ដី

អ្នកចូលរួមមកពីតាមក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាល

ក៏ដូចជា

អ្នកជំនាញ និងសហគ្រិនក្នុងឧស្សាហកម្មនានា ដូចជា វិស័យកាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ និងស្បែកជើង កសិ-ឧស្សាហកម្ម ថាមពល និងទេសចរណ៍ សុទ្ធតែ

បង្ហាញ សុទិដ្ឋិនិយមជុំវិញឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះ គឺសហគ្រិនជាស្ត្រីមានក្តីរំភើបរីករាយអំពី
អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងមា
 នសុទិដ្ឋិនិយមថា អាជីវកម្មរ បស់ពួកគេនឹងមានភាពជោគជ័យជាមិនខាន។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជំរុញឱ្យមានឱកាសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានា ដែលកំពុងធ្វើអន្តរកាលប្រែក្លាយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែ

បៃតង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនសូវមានទេនូវភស្តុតាងដែលបង្ហាញពីក
 ិចខ
្ច ិតខំប្រឹងប
 ្រែងរ បស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រី
នៅក្នុងបរិបទនេះ។

ដូច្នេះ

ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាថ
 ែមទៀតទៅលើឥទ្ធិពលដែលឧស្សាហកម្មបៃតងអាចមាន

លើការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព

របស់ស្ត្រី និងល
 ើការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស្ត្រី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ឧស្សាហកម្មបៃតង និងស
 ហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រី នៅមានគម្លាត

រវាងគ្នានៅឡើយ។ ផ្អែកតាមលទ្ធផលរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះ ស្ត្រីប្រឡូកក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញក្តី ជាសហគ្រិនក្តី ដោយ
ពុំមានការសម្រេចចិត្តបែបនេះជាមុន ឬ"ដោយចៃដន្យ"។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 នបោះជំហានវិជ្ជមានជាច្រើន ឆ្ពោះទៅពង្រីកគោលនយោបាយបៃតង។ កម្ពុជាបា
 នបញ្ចូលស
 មភាពយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងច្បាប់ជាតិ

និងក្នុងផែនការឧស្សាហកម្មបៃតងរបស់ខ្លួនបានមួយកម្រិតមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់បរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជា អ្វីដែលជាឧបសគ្គនិង

របាររាំងស្ទះសំខាន់នោះ គឺការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់។ ចាំបាច់ត្រូវមានការសហការគ្នាបន្ថែមរវាងវិស័យឯកជន និងរដ្ឋ ដើម្បីឱ្យ
អាជីវកម្មទាំងនេះអាចជួយសម្រេចច
 ំណុចដៅ
 របស់រ ដ្ឋាភិបាល។ ចាំបាច់ត្រូវមា
 នយន្តការពិនិត្យតាមដាន ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើឧស្សាហកម្មបៃតងផ្ដល់

ប្រយោជន៍កម្រិតណាដល់សហគ្រិនជាស្ត្រី។ យន្តការនេះគួរបញ្ចូលសូចនាករ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីជួបប្រទះនៅគ្រប់កម្រិត
ទាំងអស់ រួមនឹងភា
 ពប្រសព្វគន
្នា ៃបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលបង្កការលំបាកដល់ការឈានជើងរបស់ស្ត្រីចូលមកក្នុងឧស្សាហកម្មប
 ៃតង ស្ត្រីដែលមានបំណង
ចង់ពង្រីកអាជីវកម្ម និងអ្នកជំនាញជាស្ត្រី។ល។ ព័ត៌មានបែបនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់រៀបចំនិងក
 ំណត់បា
 ននូវប្រការលើកទឹកចិត្តដល់សនៅ
្ត្រី ក្នុង
ឧស្សាហកម្មបៃតង។ ជាងនេះទៅទៀតការចូលរួមរ បស់ប
 ុរសនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រក្នុងដំណើរការទាំងមូល ក៏សំខាន់ណាស់ដែរ។

ស្តនៅ
្រី កម្ពុជាច
 ំណាយពេលទ្វេដងច្រើនជាងបុរសទៅលើកា
 រងារផ្ទះដែលគ្មានប្រាក់កម្រ។
ៃ ការបែងច
 ែកកា
 រទទួលខុសត្រូវក
 ្នុងផ្ទះម
 ិនស្មើគ្នា  បង្កផល

ប៉ះពាល់ដ
 ល់គ
 ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការចូលរួមរ បស់ស្ត្រីក្នុងស
 េដ្ឋកិច្ច ក្នុងនោះស្ត្រីមានវត្តមានដ៏ច្រើនលើសលុបក
 ្នុងសេដ្ឋកិច្ចមិនរៀបរយ និងអាចប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាបានតិចតួចសម្រាប់កសាង និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ បើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចមានវត្តមានសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីក៏ពិតមែន

សហគ្រាសទាំងនេះត្រូវការការគាំទ្របន្ថែមទៀត។ ការខ្វះទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទអំពីការចូលរួមរ បស់ស្ត្រីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច មានន័យថារដ្ឋាភិបាលនិង
ប្រជាជនទូទៅ ពុំទាន់យល់ឱ្យបានពេញលេញអំពីសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ច ដែលស្ត្រីមិនទាន់បានបញ្ចេញអស់នៅឡើយ។ ការកំណត់ឱ្យបាននូវវិសមភាព

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលស
 ្ត្រីកំពុងទទួលរង នឹងនាំមកនូវអំណះអំណាងមួយសម្រាប់ញ៉ា
 ំងឱ្យរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងសង្គមស៊ីវិល គិតគូរចាត់អាទិភាព
លើកំណែទម្រង់ និងអនុវត្តវ ិធានការដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រី។

សហគ្រិនជាស្ត្រីជួបប្រទះនឹងប
 ញ្ហាប្រឈមច្រើនជាងសហគ្រិនជាបុរស ពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រចងក្រងបណ្ដាញ និងការស្វែងរកវិនិយោគិនដែលមានសក្ដាន

ពុល ការទទួលបានទីផ្សារ ការទទួលបានព័ត៌មាន និងច
 ំណេះដឹងអ
 ំពស
ី ហគ្រិនភាព និងឧស្សាហកម្មបៃតងជាដើម។ ប្រសិនបើការរើសអើង និងការ
សំឡុតគំរាមពុបា
ំ នទទួលកា
 រឆ្លើយតបពអ
ី ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទេ  វានឹងប
 ន្តប
 ន្ទុចបង្អាក់ដល់លទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីអាចចូលរួមឱ
 ្យបានពេញលេញក្នុង

ការកសាងសហគ្រាសដ
 ែលមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈជាមិនខាន។ លើសពីនេះទៅទៀត ទម្លាប់អនុវត្តដ
 ែលម
 ិនពិចារណាអំពីយេនឌ័រនៅកន្លែងធ
 ្វើការ ក៏នឹង

រារាំងមិនឱ្យស្ត្រីចូលរួមឱ្យបានពេញលេញនៅក្នុងកន្លែអធ្វលការដែរ។ ស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសសម្រាប់ការសិក្សានេះ បានលើកឡើងនិងសង្កត់ធ្ងន់អំពី
ការលំបាកដែលពួកគេជ
 ួបប្រទះក្នុងការព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពរវាងការទទួលខុសត្រូវកិចកា
្ច រក្នុងផ្ទះ និងការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃ។ ឧបសគ្គមួយ

ទៀតដែលស្ត្រីជួបប្រទះក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ  គឺការខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានដីធ្លី និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបន្ទុចបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើន

និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។ តួនាទីក្នុងសង្គមរបស់ស្ត្រីជាពិសេសក
 ្នុងនាមជាប្រពន្ធនិងជាម្ដាយ បង្កើតនូវបន្ទុកអម្រែកថែមទៀត ហើយបើទោះជាពួកគេមាន

ដីធ្លី ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងទ
 ទួលបានការអប់រំ/ការបណ្ដុះបណ្ដាលក
 ៏ដោយ ពួកគេកម
៏ ិនសូវមានពេលវេលាសេសសល់សម្រាបច
់ ំណាយទៅលើកា
 រកសាង
អាជីវកម្មរបស់ខ
 ្លួនដែរ។
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រដ្ឋាភិបាលគួរតែនាំមុខក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព ដើម្បីជម្នះឧបសគ្គដល់ការឈានទៅសម្រេចសមភាព

យេនឌ័រ។ ការពិនិត្យតាមដានឱ្យបា
 នស្វាហាប់ និងការដាក់ចេញសូចនាករឱ្យបានច្បាស់លាស់ភ្ជាបច
់ ំណុចដៅជាមួយនឹងអង្គការស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ

ដល
ែ ទទួលខុសត្រវូ លកា
ើ របម
្រ ល
ូ ទិនន
្ន យ
័
និងជួយឱយ្ រដ្ឋភ
ា បា
ិ លឱយ្ កាន់តមា
ែ នគណនយ
េ យ្ ភាពកង
ុ្ន ការសម្រច
េ គោលដៅបក
្រ បដោយមហិចតា
្ឆ របស់ខន
ួ្ល ។

លើសពីនេះ ការបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ និងការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយ និងការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រដ
 ល់ប
 ុគ្គលិកក
 ្នុងវិស័យសាធារណៈ ក៏មានសារៈ

សំខាន់ផងដែរ។ រដ្ឋាភិបាលគួរតែសង្កត់ធ្ងន់លើយុទ្ធនាការបង្កើនការយល់ដឹងដល់សា
 ធារណជនទូទៅ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល ការអប់រំបណ្ដុះ
បណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងការចែករំលែកព័ត៌មាន។ ការសន្ទនាអ
 ំពឧ
ី ស្សាហកម្មប
 ៃតង គួរផ
 ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជា
 ចម្បងលើការផ្លាស់ប្ដូរ

ឥរិយាបថ ដូចជា ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឱ
 ្យបានកាន់តែតិច និងល
 ើការគ្រប់គ្រងស
 ំណល់ជាដើម។ល។ ចំណុចមួយ ក្នុងចំណោមចំណុចចា
 ប់ផ្ដើមនា
 នា

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាចជាការលើកទឹកចិត្តឱ្យស
 ្ត្រីដែលជាសហគ្រិនខ
 ្នាតត
 ូច បំប្លែងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅ
 ជាអាជីវកម្ម “បៃតង” ជួយសម្រួលដ
 ល់
ដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម រៀបចំពីករណីសិក្សាដ
 ែលបង្ហាញពីអា
 ជីវកម្ម និងកា
 រអភិវឌ្ឍបុគ្គលគំរូ ដើម្បីបង្កើនឥ
 ទ្ធិពលសាយភាយដល់អ្នកដទៃទៀត។

អង្គការស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក
 ម្ពុជា កំពុងធ
 ្វើការដើម្បីសហគ្រិនជាស្ត្រី មានដូចជា SHE investments, Impact Hub, EnergyLab, Pact Cambodia,

Grow Asia, សមាគមសហគ្រិនស
 ្ត្រីកម្ពុជា (CWEA), សហព័ន្ធអាជីវកម្មស
 ្ត្រីកម្ពុជា (CWBF), សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC), ទីភ្នាក់ងារសហ

ប្រជាជាតិ និងស្ថាប័នដទៃទៀត។ អង្គការស្ថាប័នទាំងនេះ មិនត្រឹមតែផ
 ្ដល់ការកសាងសមត្ថភាព ការចងក្រងប
 ណ្ដាញ ការណែនាំប៉ុណ្ណោះទេ ពួកគេ

ថែមទាំងផ្ដល់នូវថវិកាសម្រាប់គា
 ំទ្រដ
 ល់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មទៀតផង។ បើទោះជាអង្គការស្ថាប័នទាំងនេះមិនចូលរួមលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មបៃតង
ដោយផ្ទាល់ក៏ដោយ ក៏អង្គការស្ថាប័នទាំងនេះអាចបំពេញត
 ួនាទីជាកត្តាលីករសំខាន់ដែរ។ គម្រោងនានានៅថ្ងៃខាងមុខ អាចសហការជាមួយអ
 ង្គការស្ថាប័ន
ទាំងនេះដើម្បក
ី សាងសមត្ថភាពរបស់ស
 ស
្ត្រី ហគ្រិន និងផ
 ្ដលថ
់ វិកាដំបូងដល់ស្ត្រីសម្រាប់យកទៅបើកអាជីវកម្មក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង។

ទស្សនទានស្ដីពី “ឧស្សាហកម្មបៃតង” គឺជាទស្សនទានថ្មីនៅកម្ពុជា។ ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងកម្មវិធី និងគោលនយោបាយនានា នឹងជួយ

ឱ្យប្រទេសនេះសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (SDGs) ជាពិសេសគោលដៅសកលផ្ដោតលើឧស្សាហភាវូបនីយកម្មប្រកបដោយចីរភាព

(SDG ទី ៩) និងសមភាពយេនឌ័រ (SDG ទី ៥)។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលមានវិបត្តិកូវីដ-១៩នេះ ការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រត្រូវតជា
ែ អាទិភាពដែលត
 ្រូវធទៅ
្វើ 

ក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ មិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីជួយឱ្យសហគ្រិនជាស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបៃតងប៉ុណ្ណោះទេ  តែថែមទាំងដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សដែល

ចាំបាច់ សម្រាបព
់ ន្លឿនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឱ្យង
 ើបឡើងវិញផងដែរ។136 លើសពីនេះ ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី នឹងនា
 ំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដែល
ចាំបាច់សម្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុ

និងបញ្ហាបរិស្ថានទៀតផង។

ឧស្សាហកម្មបៃតងជាឧស្សាហកម្មថ្មី

មានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍

និង

ជាផ្នែកមួយនៃទ
 ីផ្សារដែលក
 ំពុងត
 ែរីកធំទៅៗ ដោយសារតែអតិថិជនដែលកាន់តែគិតគូរពីបរិស្ថាន។ ដូច្នេះ ឧស្សាហកម្មនេះផ្ដល់នូវឱ
 កាសច្រើន ជាពិសេស

ក្នុងកា
 រជំរុញឱ្យមានការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនូវវិធានការទាំងឡាយ សម្រាបឈា
់ នទៅសម្រេចបាននូវសមភាពយេនឌ័រ និងការពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែក
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី។

136 សម្រប
ា អ
់ នុសាសន៍លម្អត
ិ ស្ដព
ី កា
ី រសរា្ដ ឡើងវញ
ិ ក្រយ
ោ កវូ ដ
ី សូមមើលឯកសារសវា្រ ជ្រវា របស់UNIDO (២០២០)។ ផលប៉ះពាល់នជ
ៃ ង
ំ ក
ឺ វូ ដ
ី -១៩ មកលើវស
ិ យ
័ ឯកជន៖
ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសនៅកម្ពុជា។ របាយការណ៍ន
 ៃការអង្កេត។ រៀបចំដោយ UNIDO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

77

10>

ឯកសារយោង

Asian Development Bank (ADB) (2016). Estimating Industrial Pollution in the Kingdom of Cambodia Report, GMS Core Environment Program, Asian
Development Bank.
Asian Development Bank (ADB) (2015). Promoting Women’s Economic Empowerment in Cambodia. Available at: https://www.adb.org/sites/default/files/
publication/156499/promoting-womens-economic-empowerment.pdf (Accessed on 7th April, 2020).
Cambodia Climate Change Alliance with UNDP Phase II 2014-2019 (2019). Available at: https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/projects/
cambodia-climate-change-alliance--phase-2--ccca-ii-1.html (Accessed on 7th April, 2020).
CARE (2020). COVID-19 Condemns Millions of Women to Poverty, When they could be a Solution to Prosperity. Available at: https://www.care-international.
org/news/press-releases/new-study-covid-19-condemns-millions-of-women-to-poverty-when-they-could-be-a-solution-to-prosperity (Accessed on 19th July
2020).
Clean Clothes Campaign (2020). Live-blog: How the Coronavirus influences garment workers in supply chains, Clean Clothes Campaign. Available at: https://
cleanclothes.org/news/2020/live-blog-on-how-the-coronavirus-influences-workers-in-supply-chains (Accessed on 19th July 2020).
Drucza, K. and Rodriguez, C.M. (2018). Feminist Policy Analysis: Implications for the Agricultural Sector in Ethiopia. CIMMYT, Addis Ababa, Ethiopia.
Fisheries Administration of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MoAFF), Kingdom of Cambodia (2011). The Strategic Planning Framework for
Fisheries 2010-2019 Cambodia
Gender and Climate Change Committee (GCCC) and Ministry of Women’s Affairs (MoWA) (2014). Gender and Climate Change Action Plan (GCCAP) 2014-2018.
Global Women’s Network for the Energy Transition (GWNET) (2019). Women for Sustainable Energy: Strategies to Foster Women’s Talent for Transformational
Change. Available at: https://www.globalwomennet.org/wp-content/uploads/2020/02/Gwnet-study.pdf (Accessed on 14th February, 2020).
Global Green Growth Institute (2018). Green Growth Potential Assessment. Cambodia Summary Report. Available at: https://gggi.org/site/assets/
uploads/2018/08/CAM_Green-Growth-Potential-Assessment2018_Summary-1.pdf (Accessed on 14th June, 2020).
Green Climate Fund (2018). FP076: Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project. Available at: https://www.greenclimate.fund/sites/default/
files/document/gender-assessment-fp076-adb-cambodia.pdf (Accessed on 19th July 2020).
GWNET (2019). Women for Sustainable Energy: Strategies to Foster Women’s Talent for Transformational Change, p.91
Heng, P.H. (2018). Toward a Low Carbon Energy Transition in Cambodia. Available at: https://www.kas.de/documents/265079/265128/
Toward+a+low+carbon+energy+transition+in+Cambodia+%28July+1%29.pdf/32c1309b-e589-edc4-bc6d-4d268428f4e7?version=1.0&t=1554886064066
(Accessed on 19th July 2020)
Hillenbrand, E. and Miruka, M. (2019). Gender and Social Norms in Agriculture: A Review. RESAKSS Annual Trends and Outlook Report. International Food
Policy Research Institute (IFPRI). Available at: https://www.ifpri.org/publication/gender-and-social-norms-agriculture-review (Accessed on 7th April, 2020).
Human Development Report (2019). Human Development Report. Available at: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KHM.pdf
(Accessed on 19th July 2020).
Hutt (2020). Asia’s Garment Makers Hang by a Covid-19 Thread’, Asia Times. Available at:https://asiatimes.com/2020/03/asias-garment-makers-hang-bya-covid-19-thread/ (Accessed on 19th July 2020).
International Finance Corporation (2019). Exploring the Opportunities for Women-owned SMEs in Cambodia. Available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/9e469291-d3f5-43a5-bea2-2558313995ab/Market+Research+Report+on+Women_owned+SMEs+in+Cambodia.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
mOU6fpx (Accessed on 30th July, 2020).
ILO (2018). Cambodia Garment and Footwear Sector Bulletin. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/
publication/wcms_663043.pdf (Accessed on 19th July 2020).
ILO (2020). The Supply Chain Ripple Effect: How COVID-19 is Affecting Garment Workers and Factories in Asia and the Pacific. Research brief.
Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurements of Women’s Empowerment. Development and Change, 30: 435-464.
Kanenberg, H., and Leal, R. (2019). Revising McPhail’s Feminist Policy Analysis Framework. Advances in Social Work, 19(1): 1-22.
Khon, quoted in VNA, Vietnam Breaking News: Cambodia unveils strategy to develop eco-tourism. https://www.vietnambreakingnews.com/2019/11/
cambodia-unveils-strategy-to-develop-ecotourism/ (Accessed on 19th July 2020).
Kingdom of Cambodia (2019). Decent Work Country Programme 2019-2013. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/
documents/genericdocument/wcms_711728.pdf (Accessed on 19th July 2020).
Kingdom of Cambodia, Fisheries Administration (2010). The strategic Planning Framework for Fisheries: 2010-2019. Available at: http://extwprlegs1.fao.org/
docs/pdf/cam143042.pdf
Crenshaw K. (1989). Intersectional Feminism: What it means and why it matters right now Available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

79

explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters (Accessed on 7th April, 2020).
Krizsan, A. and Lombardo, E. (2013). The Quality of Gender Equality Policies: A Discursive Approach. European Journal of Women's Studies, 20(1): 77 – 92.
McPhail, B. (2003). A Feminist Policy Analysis Framework. The Social Policy Journal, 2: 39-61.Petrović, N., (2016). Women in the green economy. Journal of
Women’s Entrepreneurship and Education, 1-2: 976-110.
Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (2020). Strategic Development Plan for Cambodian Agro-industries 2019-2030
Ministry of Commerce (2019). Cambodia Trade Integration Strategy (CTIS) 2019-2023
Ministry of Labour and Vocational Training (2017). National Technical Vocational Education and Training Policy 2017-2025
MoWA (2014). Economy, Women’s Economic Empowerment, Cambodia Gender Assessment. Ministry of Women’s Affairs, Cambodia.
MoWA (2019). Cambodia Report. Available at: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
cambodia.pdf?la=en&vs=4558 (Accessed on 19th July 2020).
National Council of Green Growth (2013). National Strategic Plan on Green Growth 2013-2030. Royal Government of Cambodia
National Council for Sustainable Development (2019). NDC Roadmap and Stakeholder Engagement Plan 2019-2030
Petrović, N. (2016). Women in the Green Economy. Journal of Women’s Entrepreneurship and Education, 1-2: 976-110.
Prakas No. 389/19 on determination of minimum wage for workers/employees in the textile, garment and footwear industries for 2020, https://data.
opendevelopmentcambodia.net/en/dataset/prakas-no-389-19-on-determination-of-minimum-wage-for-workers-employees-in-the-textile-garment-and-/
resource/02969106-a20c-4204-8fd4-76b84ba64ecc (Accessed on 7th April, 2020).
Royal Government of Cambodia (2013). National Strategic Plan on Green Growth 2013-2030. Available at: http://www.greengrowthknowledge.org/sites/
default/files/downloads/policy-database/CAMBODIA%29%20National%20Strategic%20Plan%20on%20Green%20Growth%202013-2030.pdf (Accessed
on 19th July 2020). (Accessed on 7th April, 2020).
Royal Government of Cambodia (2013), The National Strategic Development Plan, 2014-2018
Royal Government of Cambodia (2015). Cambodia Industrial Development Policy 2015 – 2025
Royal Government of Cambodia (2018). Cambodian Sustainable Development Goals (CSDGs) Framework (2016-2030).
Royal Government of Cambodia (2019). National Strategic Development Plan 2019-2023.
Royal Government of Cambodia. Rectangular Strategy-Phase III pp.3.
San, V., Spoann, V., Schmidt, J. (2018). Industrial Pollution Load Assessment in Phnom Penh, Cambodia Using an Industrial Pollution Projection System.
Science of the Total Environment 615:990-999.
Thompson, L. (2020). Feminist Foreign Policy: A Framework. Washington, DC: International Center for Research on Women
UN Women (n.d.). Gender-responsive Procurement. Available at: https://www.unwomen.org/en/about-us/procurement/gender-responsive-procurement
(Accessed on 17th December, 2020).
UN Women (2012). Gender Equality Glossary. Available at: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=
G&sortkey=&sortorder= (Accessed on 14th February, 2020).
UN Women (2020). The First 100 Days of Covid-19 in Asia and the Pacific: A Gender Lens. Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/ap_first_100%20days_covid-19.pdf (Accessed on 19th July 2020).
UN Women (2020). From Insights to Action, Gender Equality in the Wake of COVID-19. Available at: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142 (Accessed on 18th December, 2020).
UNESCAP (2020). Policy Guidelines. Available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/Policy_WMSMEs_COVID-19_20200429.pdf (Accessed on
19th July 2020).
UNIDO (2014). Guide on Gender Mainstreaming Energy and Climate Change Projects, Vienna, UNIDO/UN Women, p.52
UNIDO (2016). Practitioner’s Guide to Strategic Green Industrial Policy, Vienna, UNIDO/PAGE.
UNIDO (2017). Women’s Economic Empowerment in Green Industry. Cambodia Need Assessment.
UNIDO (2019). The Economic Empowerment of Women in Green Industry: A Synthesis Report. Unpublished, pp 1-82.
UNIDO (2020). The Impact of COVID-19 on the Private Sector: Firms/Enterprises in Cambodia. Survey Report. UNIDO Cambodia.
UNIDO and UN Women (2019). Global Programme: Economic Empowerment of Women in Green Industry Phase 1: Policy Prioritisation, pp 1-21.

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

80

United States Agency for International Development (USAID) (2006). Gender Analysis and Assessment. Volume I. Phnom Penh: USAID/Cambodia. Available
at: http://www.hacccambodia.org/store_files/book_library/GenderanalysisandassessmentUSAIDCambodia.pdf (Accessed on 7th April, 2020).
World Economic Forum (2018). The Global Gender Gap Report 2018.
World Economic Forum (2019). The Global Gender Gap Report 2020. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf (Accessed on 19th
July 2020).
Yok et al (2019). Technical and Vocational Education and Training in Cambodia: Current Status and Future Development. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/332404221_Technical_and_Vocational_Education_and_Training_in_Cambodia_Current_Status_and_Future_
Development (Accessed on 13th July 2020).

Website
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/wp-content/uploads/2013/11/2013-Rectangular-Strategy-III-En8.pdf
http://www.camclimate.org.kh/en/documents-and-media/library/category/128-climate-change-action-plan.html?download=723:ccap-for-ministry-ofenvironment-2016-2018-en
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/CAMBODIA%29%20National%20Strategic%20Plan%20on%20
Green%20Growth%202013-2030.pdf
http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/library/democratic_governance/cambodian-gender-strategic-plan---neary-rattanak-4.html
https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/Making_Growth_Green_and_Inclusive_Cambodia.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_364549.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_300463.pdf
https://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/projects/cambodia-climate-change-alliance--phase-2--ccca-ii-1.html
https://www.care.org.au/wp-content/uploads/2017/04/SHCS_Brief-Women-Cambodia-Garment-Industry-March-2017_CA.pdf
https://cambodia.oxfam.org/latest/policy-paper/promoting-economic-empowerment-women-in-marginalized-condition
https://www.sheinvestments.com/how-we-work
https://www.sheinvestments.com/#our-vision
https://www.theglobaleconomy.com/Cambodia/Male_unemployment/
https://www.vietnambreakingnews.com/2019/11/cambodia-unveils-strategy-to-develop-ecotourism/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f2bd6cbf-5341-44bd-8480-0969a6e7eea0
https://www.theglobaleconomy.com/Cambodia/Women_in_parliament/
https://www.theglobaleconomy.com/Cambodia/Female_labor_force_participation/
https://www.theglobaleconomy.com/Cambodia/Male_labor_force_participation/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23603Cambodia_VNR_PublishingHLPF.pdf
http://textilefocus.com/cambodia-textile-rmg-sector-profile/
https://coraa-cambodia.org
https://www.endvawnow.org/fr/articles/1962-women-in-the-hospitality-and-tourism-sector.html
https://theaseanpost.com/article/what-will-become-cambodias-youth
https://www.unido.org/unido-circular-economy
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

81

ឧបសម្ព័ន្ធ

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

83

(មួយចំនួន)

ស្ថាប័ន/ដៃគូផ្ដលថ
់ វិកាគាំទ្រ

អ្នកទទួលផល

ប្រភេទស្ថាប័ន

គោលដៅ/ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យ

ឆ្នាំបង្កើត

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១

- Brown coffee and bakery

- CAM-ASEAN

- Coca-cola

- Australian Aid

- ADB

នៅកម្ពុជា

មកពីវ ិស័យធ
 ុរកិច្ចនានា

ជា(អាយុក្រោម ៤៥ ឆ្នាំ)

សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅកម្ពុ

ចំណេញ

អង្គការមិនរកប្រាក់

លក្ខណៈអំណោយផល

គតិយុត្ត ដែលមាន

ធុរកិច្ច និងប
 រិយាកាស

ការរៀបចំប
 រិយាកាស

សមត្ថភាពនវានុវត្តន៍ និង

រឹងមាំតាមរយៈការមាន

ថ្នាកត
់ ំបន់ និងមា
 នភាព

អាចប្រកួតប
 ្រជែងនៅ
 

តូចនិងម
 ធ្យមនៅកម្ពុជា

ដើម្បីឱ្យសហគ្រាសខ្នាត

ទទួល
 បា
 នការអភិវឌ្ឍ។

ប្រកបដោយចីរភាព និង

ឧត្តមភាពប្រកួតប
 ្រជែង

កម្ពុជា សម្រេចបា
 ន

សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅ
 

២០០៩

YEAC

- CIPE

ស្វីស

និងសហប្រតិបត្តិការ

- ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍

សម្រាប់សហគ្រិនជាស្ត្រី

ចំណេញ

អង្គកា រមិនរកប្រាក់

ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ការអភិវឌ្ឍស
 េដ្ឋកិច្

ឥទ្ធិពលជាវិជ្ចមានក្នុង

ទទួលបា
 នជោគជ័យ មាន

សហគ្រិនជាស្ត្រីដ
 ែល

ម្មរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា។

គាំទ្រដល់កំណើនអាជីវក

២០១១

CWEA

- iBAN

- ESCAP

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ការអភិវឌ្ឍ

- ទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់

- GiZ

- ក្រុមធា
 នាការពិភពលោក

- Social Enterprise Cambodia

- UNDP

- ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ
 ្នំពេញ

- IDRC

- UNDP

- USAID

២០១៩ ដល់ ២០២២

ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលប
 ីឆ្នាំ ពីឆ្នាំ

ទៅកាន់ខ
 េតច
្ត ំនួនបួនបន្ថែមទ
 ៀតក្នុង

ផ្ដល់ថវិកាគាំទដ
្រ ល់កា
 រពង្រីកSHE

- ស្ថានទុតអង់គ្លេសប
 ្រចាំទីក្រុងភ
 ្នំពេញ

- កាណាដា

របស់កស
្រ ង
ួ កា
 របរទស
េ នប
ៃ ទ
្រ ស
េ ហ
 ឡ
ូ ង់

- មូលនិធិ Dutch Good Growth Fund

និងស្ត្រី

សម្រាប់កសិករជាបុរស

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារ

បច្ចេកវ ិទ្យា ធនធាន

ទទួលបានចំណេះដឹង

ជួយឱ
 ្យសហគ្រាសទា
 ំងនេះ

នៅក្នុងតំបន់ តាមរយៈការ

សហគ្រាសកសិកម្មខ្នាតតូច

និងចីរភាពបរិស្ថានរ បស់

សមត្ថភាពរកប្រាកច
់ ំណេញ

ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព

ចីរភាព

ដោយបរិយាបន្ន និង

និងគំនិតផ
 ្ដួចផ្ដើមប្រកប

ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ច្រវាក់តម្លៃ 

២០១៦

Grow Asia

- រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី
- USAID

សម្រាប់សហគ្រិនជា
 បុរសនិងស្ត្រី (ស្រី ៤៥-៥០%)

អង្គការសង្គមស៊ីវិល

អ្នកដឹកនាំ

(សង្គម និងប
 រិស្ថាន) តាមរយៈសហគ្រិនភាព និងភាពជា

នៅក្នុងប
 ្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីរួមចំណែកដោ
 ះស្រាយបញ្ហា

បង្កើនភាពអង់អាចដល់យុវជន និងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមដំបូង

ប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែមានចីរភាព និងនវានុវត្តន៍។

២០១៥

Impact Hub

- ស្ថានទុតអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ

សម្រាប់សហគ្រិនជាស្ត្រី

សហគ្រាសស
 ង្គម

ចីរភាព និងដ
 ែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងស
 ង្គម

ច្រើននាក់ចា
 ត់ចែងអា
 ជីវកម្មធំដែលមា
 ន

ខ្នាតតូច និងម
 ធ្យម (SME)៖ ស្តកា
្រី ន់តែ

តុល្យភាពយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងវ ិស័យស
 ហគ្រាស

ឱកាសមិនមែនជា
 ជំនួយសប្បុរស
 ធម៌

ពិភពលោកដែលកា
 រវិនិយោគលើសគ
្ត្រី ឺជា

២០១៣

SHE (Support Her
Enterprise) Investments

- Konrad Adenauer Stiftung

- Heinrich Böll Stiftung

- UNDP

- ស្ថានទូតអង់គ្លេសប
 ្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ

- Australian Aid

- USAID

សម្រាប់សហគ្រិនជា
 បុរសនិងស្ត្រី

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

ការពន្លឿនថាមពលស្អាតនៅ
 អាស៊ី

១០០%

ពិភពលោកដែលប
 ្រើប្រាស់ថាមពលស្អាត

២០១៨

EnergyLab Asia

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

84

សកម្មភាពធំៗ

ថវិកាគាំទ្រ។

- ការទទួលបាន

ព្រឹតកា
្តិ រណ៍សប្បាយៗ

- ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម និង

ពីក្រុមហ៊ុន

- ការផ្សព្វផ្សាយ

- សិក្ខាសាលា

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

អភិវឌ្ឍ

- ឱកាសទទួលបានការ

បណ្ដុះប
 ណ្ដាល

- ឱកាសទទួលបានការ

កម្មនៅក្រៅប្រទេស

- ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាជីវ

ស្រុក

សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុង

- ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ

- ការកសាងសមត្ថភាព

- ឱកាសអាជីវកម្ម

- បណ្ដាញអាជីវកម្ម

YEAC

ប្រព័ន្ធអេឡិចត
 ្រូនិច)។

និងថ
 ្នាល់ពាណិជ្ជកម្មតាម

CWEA កន្លែងច
 តយានយន្ត

បង្កើតហា
 ងម៉ាកយីហោ

រៀបចំពិពណ៌ពា
 ណិជ្ជកម្ម

ដំណ
ោ ះស្រាយទីផ្សារ

នុវត្តនទ
៍ ីផ្សារ (រៀបចំ

ទស្សនកិចស
្ច ិក្សា) នវា

ផ្ដល់ការណែនាំ ដំណើរ

សិក្ខាសាលា ធុរកិច្ច កម្មវិធី

ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ
 ល់ស
 ្ត្រី

ការបណ្ដុះបណ្ដាលអ
 ំពី

ទំនាក់ទំនងធុរកិច្ច (ផ្ដល់

សន្នស
ិ ទ
ី ធុរកិច)
្ច បណ្ដញ
ា /

កម្មវិធប
ី ណ្ដាញធុរកិច្ច

ផ្គងដ
 ៃគូអាជីវកម្ម និង

ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស ការផ្គូរ

សមត្ថភាព (ការរៀបចំ

រួមមានការអភិវឌ្ឍ

សកម្មភាពបន្ថែមទៀត

ទទួលបា
 នទីផ្សារ។

ឱកាសការអប់រំ និងការ

តាមរយៈការផ្ដលធ
់ នធាន

ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ព
ក
ួ គេ 

ផ្ដលភា
់ ពអង់អាចឱ្យស្ត្រី

ការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច៖ ការ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

សហគម ធ
 ុរកិច្ច និង

ពីបញ្ហាទៅកា
 ន់រដ្ឋភ
ា ិបាល

ការបញ្ចុះបញ្ចូល៖ លើក

ការស្វែងរ កការគាំទ្រ និង

បណ្ដាញអាជីវកម្ម

CWEA

ការពិគ្រោះយោបល់ និងការស្រាវជ្រាវ៖ ធ្វើ
ការងារជាមួយនឹងដ
 ៃគូ ដ
 ើម្បីអនុវត្តក
 ម្មវិធី
បង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ច ធ្វើការ
ស្រាវជ្រាវ និងផ្ដល់សេវាព
 ិគ្រោះយោបល់
អំពីធុរកិច្ច។

កម្មវ ិធី THRIIVE Cambodia៖ កម្មវិធី Thriive
កសាងវិបុលភា
 ពរួមគ្នានៅក្នុងប
 ្រទេសក
 ំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការជួយដ
 ល់អា
 ជីវកម្ម
ខ្នាតតូច ក្នុងកា
 របង្កើតការងារ និងផ
 ្ដលវ់ ត្ថុ
ប្រប
ើ ស
ា្រ ចា
់ បា
ំ ច់ដ
 ល់ស
 ហគមន៍របស់ពក
ួ គ។
េ
កម្មវិធី Thriive ផ្ដលថ
់ វិកាគា
 ំទ្រ(រហូតដ
 ល់
១០.០០០ ដុល្លារ សម្រាបអា
់ ជីវកម្មខ្នាត
តូច) សម្រាប់ទិញប
 រិក្ខារផលិតក
 ម្ម ជូន
សហគ្រិនប
 ្រកបអាជីវកម្មខ
 ្នាតតូចដែល
ប្រកបដោយមហិច្ឆតា ដើម្បជ
ី ួយឱ
 ្យពួកគេ
ពង្រីកអា
 ជីវក
 ម្ម ព្រមទាំងប
 ង្កើតកា
 រងារ
ថ្មីៗបន្ថែមទៀត។ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Thriive
Capital កម្ចត
ី វូ្រ បានសងមកវិញជាសាច់បក
ា្រ ់
ឡើយ ប៉ុនជា
្តែ ការផ្ដលអ
់ ំណោយ “បន្ត” ក្នុង
ទម្រងជា
់ វ ត្ថុប្រើប្រាស់ដែលចាំបាច់ និងការ
បណ្ដុះប
 ណ្ដាលអំពកា
ី រងារដល់ស
 មាជិក
សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះ។

ថ្នក
ា ផ
់ ល
្ដ ព
់ ត
័ មា
៌ នអំពីធុរកិច្ច៖ វគ្គបណ
 ្ដុះ
បណ្ដាលអនឡាញ (ងាយងាយ) ដែល
បង្រៀនពស
ី ហគ្រន
ិ ភា
 ពគំរធ
ូ រុ កិច្ច និងរបៀប
ពង្រក
ី ធុរកិច្ច។ 

កម្មវិធីពន្លឿនធុរកិច្ច (Accelerators)៖
កម្មវិធីSHE Accelerator គឺស
 ម្រាប់សដ
្ត្រី ែល
មានអាជីវកម្មខ្នាតត
 ូចប
 ំផុត និងខ្នាតត
 ូច
ដែលមា
 នបុគ្គលិកចា
 ប់ពី ៥ នាក់ឡើងទៅ
 ។
កម្មវិធីនេះត
 ្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បជ
ី ួយឱ
 ្យ
ស្តឈា
្រី នជើងច
 ូលមកក្នុងស
 េដក
្ឋ ិចក
្ច ្នុង
ប្រព័ន្ធតាមរយៈការពង្រីកអា
 ជីវកម្មរ បស់
ពួកគេ និងតៀ្រ មរៀបចំពក
ួ គស
េ ម្រប
ា ់
ការអភិវឌ្ឍ និងការទទួលបា
 នថវិកាគាំទ្រនា
ពេលអនាគត។

កម្មវិធីបណ្ដុះធុរកិច្ច៖ កម្មវិធប
ី ណ្ដុះធុរកិច្ច
SHE គឺជាក
 ម្មវិធថ
ី ្មី ដែលសា
 កល្បងជាលើក
ទី ១ នៅកម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ឆ្នំា ២០១៥។ ចាប់តាំង
ពីពេលនោះមក កម្មវិធីនេះបា
 នធ្វើការ
ជាមួយន
 ឹងស
 ្ត្រីជាង ១៥០ នាក់ តាមរយៈ
កម្មវិធីបណ្ដុះប
 ណ្ដាលធ
 ុរកិច្ច រ យៈពេល 
៦ ខែ ដែលរ
 ៀបចំធ្វើឡើងដ
 ើម្បីធ្វើការ
ជាមួយនឹងស
 ហគ្រាសខ្នាតត
 ូច ដែលមាន
និយោជិតក
 ្រោម ៥ នាក់ ដើម្បីជួយឱ
 ្យពួក
គេអាចពង្រីកអាជីវក
 ម្មរបស់ខ្លួនបា
 ន។

SHE (Support Her
Enterprise) Investments

ការបណ្ដុះបណ្ដាលអ
 ំពីនវានុវត្តន៍៖ ដើម្បីបណ្ដុះផ្នត់គំនិត  សហ
គ្រិន, បញ្ចូលវប្បធម៌ នវានុវត្តន៍ និងព
 ង្រឹងវ ត្តមានរបស់ស
 ហគ្រិន
នៅក្នុងក
 ម្មវិធី នវានុវត្តនស
៍ ង្គម/ចាប់ផ្ដើម  អាជីវកម្មថ
 ្មី, កសាង
សមត្ថភាព

Hub Entrepreneurs club៖ ដើមប្ ស
ី ម្របសម្រលកសាងសហគមន៍
ឱ្យបានរឹងមាំ និងដែលចេះជយ
ួ គាំទគ
្រ ទៅ
ា្ន វិញទៅមក, Innovation
Garage, ជាកន្លែងដ
 ែលរៀបចំឡើងដ
 ើម្បីបណ្ដុះភាពច្នៃប្រឌិត,
ការសហការនិងនវានុវត្តន៍, ការណែនាំ, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ពិសេស (master classes) និងព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់អ្នកគ
 ្រប់គ្រង,
បណ្ដាញនិងកា
 រទំនាក់ទំនងគ្នា, បង្កើនម
 ុខមា
 ត់របស់សហគ្រិន,
ការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។

Smart Uni-Platform៖ គំនត
ិ ផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ ផល
្ដ កា
់ រអប់ររំ វាងកម្មវធ
ិ ី Smart
Axiata និង Impact Hub Phnom Penh។ នេះគឺជាកម្មវិធរ
ី ៀនសូត្រ
តាមអនឡាញ ដែលមានលក្ខណៈអន្តរកម្មក្នុងស្រុកដ
 ំបូងដែល
ផ្ដលកា
់ របណ្ដុះបណ្ដាលអ
 ំពីសហគ្រិនភាព ដោយប្រប
ើ ្រាសវ់ ិធី
សាស្ត្ររៀនសូតប
្រ ញ្ចូលគ្នាជូនន
 ិស្សិតនៅកម្ពុជាជា
 ភាសាខ្មរែ និង
ភាសាអង់គស
េ្ល ដើមប្ អ
ី ភិវឌឍ្ ន៍សមត្ថភាពបច្ចក
េ ទស
េ រ បស់ពួកគេ
ជុវំ ញ
ិ បធា
្រ នបទសហគ្រន
ិ និងធុរកិច្ច និងបណ្ដះុ ផ្នតគ
់ ន
ំ ត
ិ សហគ្រន
ិ 
ដល់សស
ិ ស្ និសស្ ត
ិ តាមរយៈការអនុវត្តទសស្ នទានទាំងនេះ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរ យៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវ
 ែងអ
 ំពីការចាប់ផ្ដើម
អាជីវកម្ម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងប
 ្រធានបទដទៃទៀត។

ការរៀនសូតតាមប្រ
្រ
ព័ន្ធអនឡាញ៖

ដែលមា
 នស្ថិរភាព និងដែលទាក់ទា
 ញអ្នកវិនិយោគ)៖
អ្នកចូលរួមនឹងបញ្ចបក
់ ម្មវធ
ិ ន
ី ះេ ជាមួយនឹងចណ
ំ
ះេ ដឹងអំពីគំរ  
ូ
ធុរកិច្ច ដំណើរការគ្របគ
់ ្រងផ
 ែនការពង្រីកអាជីវកម្ម ស្វែង
យល់ពមា
ី គ៌ាឆ្ពោះទៅពង្រីកអា
 ជីវកម្មយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំង
តម្រូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងជ
 ម្រើសដ
 ើម្បីទទួលបា
 ន
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ (ឧទាហរណ៍ Accelerate2030)។

- កម្មវិធីកំណើន (ចាប់ពីអាជីវកម្មfledgling រហូតដ
 ល់អា
 ជីវកម្ម

- ការចាប់ផម
ើ្ដ អាជីវកម្មថី្ម (ពីដណោ
ំ
ះសយ
ា្រ រហូតដល់ពល
េ ប្រកាស
ចាប់ផ
 ្ដើមអា
 ជីវកម្ម)៖ ជាមួយនឹងក
 ម្មវិធរី យៈពេលវែងប
 ែបនេះ
អ្នកដែលប
 ញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងមានចំណេះដឹងព
 េញ
លេញអ
 ំពគ
ី ំរូអាជីវក
 ម្ម(business model canvas) ផែនការ
អាជីវកម្មផលិតផលដែលអាចផល
្ដ ន
់ វូ បក
ា្រ ច
់ ណ
ំ
ញ
េ ក្នង
ុ កម្រត
ិ 
អប្បបរមា រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ ទីផ្សារ ចេះធ
 ្វើបទបង្ហាញអំពីអាជីវ
កម្ម និងដង
ឹ ពល
ី ទ្ធផលដល
ែ សម្រច
េ បានពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
(ឧទាហរណ៍ កម្មវិធី DakDam Incubator)។

- មន
ុ ពេលចាប់ផម
ើ្ដ អាជីវកម្ម (ចាប់ពគ
ី ន
ំ ត
ិ រហូតទៅដល់ដណោ
ំ
ះ
ស្រយ
ា )៖ សិក្ខាកាមដែលប
 ញ្ចបកា
់ របណ្ដុះប
 ណ្ដាលព
 ក
ី ម្មវិធី
នេះ ទទួលបាននូវផលិតផលគំរូ ឬមានគំនិតច
 ្បាស់លាស់អំពី
ផលិតផល/សេវាក
 ម្ម និងផែនការបំប្លែងគ
 ំនិតន
 េះជា
 ផែនការ
អាជីវកម្ម (ឧទាហរណ៍ SmartSpark) ជាដើម។

កម្មវិធីសហគ្រិនភាព៖

Impact Hub

របស់អ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ។

លទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណេញ

បន្ថែមតម្លៃដើម្បប
ី ង្កើន

ឱ្យមានការអនុវត្តស
 កម្មភាព

ការនាំចេញ) ឬលើកទឹកចិត្ត

(ទាំងក
 ្នុងស្រុក ទាំងស
 ម្រាប់

កំណត់ពីឱកាសទីផ្សារ

ក្រោយការប្រមូលផល៖

បង្កើនផ
 លិតភាព

សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និង

ភាពអង់អាចក្នុងកា
 រធ្វើ

សមត្ថភាពដែលប
 ង្កើន

កសិករ ព្រមទាំងកា
 រកសាង

ដឹង ការបណ្ដុះបណ្ដាល

ក្នង
ុ កសិដន
ា្ឋ ៖ ការផ្ទរេ ចំណះេ 

និងជ
 ីគីមី

ដំណាំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

មានគុណភាព ការការពារ

ទទួលបានគ្រាប់ពូជដែល

មុនកសិដន
ា្ឋ ៖ បង្កន
ើ លទ្ធភាព

នានានច
ៃ វា
្រ ក់តម្លៃ រួមមាន៖

ដែលបង្ហាញពីដ
 ំណាក់កាល

អ្នកពាក់ព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍

ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដ
 ល់

អនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងច្រវាក់តម្លៃ

រួមគ្នាដល់អន្តរាគមន៍ដ
 ែល

រៀបចំអ
 នុវត្តនិងផ្ដល់ថវិកា

របស់ក្រុមការងារចូលរួម

មូលដ្ឋាន ជាធម្មតាដៃគូ

នានាផងដែរ។ នៅកម្រិត

សម្របស
 ម្រួលក
 ្រុមការងារ

សក៏ប
 ំពេញនាទីជាអ
 ្នក

ដ្ឋានន
 ៃភាពជាដៃគក
ូ ្នុងប្រទេ

ក្រងប
 ណ្ដាញ។ លេខាធិការ

ការណ៍រៀនសូត្រនិងច
 ង

គោលនយោយបាយ ព្រឹត្តិ

ពិគ្រោះយោ
 បល់កម្រិត

ដូចជា វេទិកាជា
 តិ កិច្ច

នៅថ្នាក់ជាតិ ដែលមាន

សម្របសម្រួលសកម្មភាព

ភាពជាដៃគក
ូ ្នុងប្រទេស៖

Grow Asia

កម្មវធ
ិ ប
ី ណ្ដះុ គំនត
ិ អាជីវកម្ម (Incubation)៖
រួមមានការប្រើប្រាស់ ទីកន្លែងធ
 ្វើការងារ
រួមគ្នា ការជួយជាមួយ នឹងអ
 ្នកផ្ដល់ការ
ណែនាំ ដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហ
កម្ម ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្វឹក
ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែង និងការណែនាំ
ឱ្យស្គាល់វិនិយោគិន និងដ
 ៃគូដែលមាន
សក្ដានុពល។

កម្មវិធម
ី ុនព
 េលបណ្ដុះគំនិតអា
 ជីវកម្ម
(Pre-incubation program)៖ ដើម្បីកែ
សម្រួលគ
 ំនិតអាជីវកម្មនិងរៀបចំផ
 ែនទី
បង្ហាញផ្លូវដើម្បីឈានទៅសម្រេច
ជោគជ័យ។

កម្មវិធីសម្រាប់អ្នកដ
 ែលមានគំនិតចាប់
ផ្ដើមអា
 ជីវកម្ម និងស
 ម្រាបស
់ ្ថាបនិក
ក្រុមហ៊ុន៖ កម្មវិធី ហែកកាថុន និងក
 ម្មវិធី
បង្កើតគំនិតអាជីវកម្មដ
 ទៃទៀត គឺជា
ប្រភពដ៏សំខាន់នន
ៃ វានុវត្តន៍ផ្នែកថា
 មពល
ស្អាត។ កម្មវិធីទាំងនេះជួយបង្កើតជាគំនិត
អំពអា
ី ជីវកម្មចាប់ផ្ដើមថ្មីដំបូង តាមរយៈ
ការប្រមូលផ្តុំអ្នកដែលមានកត្តាលើកទឹក
ចិតស
្ត ្រដៀងគ្នា ប៉ុនមា
្តែ នជំនាញ និង
បទពិសោធន៍ខុសៗគ្នា និងជួយបំប្លែង
គំនិតទៅជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែង។

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវនេះ គឺជា
កម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ មានរយៈពល
េ ៦ ខែ ដល
ែ មាន
ការរៀបចំជាក
 ិចប
្ច ្រជវុំ ិបស្សនា ការបណ្ដុះ
បណ្ដាល និងការផ្ដលកា
់ រណែនាំដោយ
ផ្ទាល។
់ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ
 ្ដោតលើ
ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនាញទន់
ព្រមទាំងកា
 របណ្ដុះបណ្ដាលប
 ច្ចេកទេស
អាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែង
ហើយក៏មានការផ្ដលជា
់ ការណែនាំផងដែរ

កម្មវិធអា
ី ហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវសម្រាប់
ស្តក
្រី ្នុងវិស័យថា
 មពលស្អាត៖ កម្មវិធីនេះ
ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីគាំទដ
្រ ល់កា
 រ
កសាងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រី ដែលធ្វើការ
ក្នុងវ ិស័យថា
 មពលស្អាតនៅ
 កម្ពុជានិង
កសាងបណ្ដាញ  វិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួយគា
 ំទ្រ
ដល់ស
 ហគ្រិនទាំងនេះ។

កម្មវិធីហាត់ការ៖ កម្មវិធីសម្រាបន
់ ិស្សិត
សាកលវិទ្យាល័យនិងន
 ិស្សិតប
 ណ្ដុះ
បណ្ដាលប
 ច្ចេកទេសដើម្បជ
ី ួយឱ
 ្យពួកគេ
ទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការងារ
ក្នុងក្រុមហ៊ុន ដែលផ្ដោតលើថាមពលស្អាត
ក្នុងប្រទេសក
 ម្ពុជា។

EnergyLab Asia

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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បង្កើតការងារដល់ប
 ុគ្គល
និងប
 ុគ្គលស
 ្វ័យនិយោជ
ប្រមាណ ១៥.០០០ នាក់
ដូចជា កសិករ អ្នកត្បាញ
បុគ្គលស្វ័យន
 ិយោន៍ជ
ភ្នាក់ងារជើងសារ
អ្នកទទួលការបន្ត និង
សម្រប
ា ក
់ ម
្រុ ហ៊ន
ុ ដែលជួល
បុគ្គលិកឱ
 ្យធ្វើការ។

CWEA

- ដើមទុនក្នុងទម្រង់ជាឧ
 បករណ៍សម្ភារ
ក្នុងទឹកប្រាក់ ១៣០.០០០ ដុលា្លរត
 ្រូវ
បានផ្ដល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតត
 ូចច
 ំនួន
១៥។

- ប្រាក់សន្សក
ំ ្នុងគ្រួសារសម្រាប់
អ្នកដែលបញ្ចបកា
់ រសិក្សាព
 ីកម្មវិធី SHE
កើនឡើងជាមធ្យម ១១១%។

  SHE កើនចំណូលព
 ីអាជីវកម្មប្រចាំខែ 
១៥៥%។

- ជាមធយ្ មអ្នកដល
ែ បញ្ចបកា
់ រសក
ិ សា
្ ពក
ី ម្មវធ
ិ ី

SHE (Support Her
Enterprise) Investments

(របាយការណ៍នៃក្លឹប Hub entrepreneur club ២០១៩)

- ៧៣% ផ្ដល់អាទិភាពដល់ ផ
 លជះមុនប្រាក់ចំណេញ

- អ្នកផ្ដល់ការណែនាំ៧០ នាក់

- សមាជិកស
 កម្មភាពចំនួន ១២៩ នាក់

- អាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមដ
 ំបូងដែលនៅបន្តសកម្មភាពចំនួន ៥៤

Impact Hub

Grow Asia សហការជាមួយ
នឹងដ
 ៃគជា
ូ ង៥០០ ក្នុង
ប្រទេសជា
 ដៃគូចំនួន ៥ និង
គ្របដណ្ដប់លក
ើ សិករខ្នាត
តូចជា
 ងកន្លះលាននាក់

Grow Asia

ពុំមានព័ត៌មានអំពីផលជះ

EnergyLab Asia

ងាយងាយ (Easy Easy) គឺជាថ
 ្នាលព
 ័ត៌មានធុរកិច្ច និងផ
 ្ដល់ការរៀនសូតតា
្រ មប្រព័នអ
្ធ នឡាញអំពីធុរកិច្ចដំបូងរ បស់កម្ពុជា។

ដែលផ្ដល់ផលជាវិជ្ជមានសង្គម ហើយក៏បានផ្ដលអា
់ ហារូបករណ៍ដល់ស
 ្ត្រីដែលព
 ុំមានលទ្ធភាពបង់ថ
 ្លៃចូលរួមនៅ
 ក្នុងកម្មវិធប
ី ណ្ដុះគំនិតធ
 ុរកិច្ច (Incubator) និងពង្រីកធ
 ុរកិច្ច(Accelerator) SHE ផងដែរ។

SHE NGO គឺជាអ
 ង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលចុះបញ្ជីក្នុងស
 ្រុក មិនរកប្រាក់ចំណេញដែលអនុវត្តក
 ម្មវិធី Thriive Cambodia តាមរយៈការផ្ដលក
់ ម្ចជា
ី មួយនឹងកា
 រប្រាក់ ០% ក្នុងទឹកប្រាក់រហូតដ
 ល់ ១០.០០០ ដុល្លារ ដល់អាជីវកម្ម

SHE (Support Her Enterprise Co. Ltd.) គឺជាអា
 ជីវកម្មមួយបែប (សហគ្រាសសង្គម) ដែលរ
 ៀបចំ និងផ្ដល់កម្មវិធីបណ្ដុះធុរកិច្ច និងពង្រីកធុរកិចដ
្ច ល់សនៅ
្ត្រី កម្ពុជា។

SHE Investments មានផ្នែកច
 ំនួន ៣ ផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើការងាររួមគ្នា ដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងប
 ្រព័ន្ធecosystem របស់សហគ្រិន៖

*កម្មវិធី SHE សហការជាដៃគូជាមួយនឹងអ
 ង្គការក្នុងស្រុក និងអង្គការអន្តរជាតិក្រុមសហគមន៍ និងរ ដ្ឋាភិបាលដើម្បរ
ី ៀបចំនិងផ្ដល់ការណ្ដុះបណ្ដាលអ
 ំពរី បៀបធ្វើអាជីវកម្មនិងសេវាគាំទដ
្រ ទៃទៀតដល់ស្ត្រីនៅទូទាំងប
 ្រទេស។

ផលជះ

ពុំមានព័ត៌មាន
អំពីផលជះឡើយ

YEAC

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២
ការវាយតម្លៃលើគោលនយោបាយនីមួយៗ

១. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនប
 ៃតង
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

យេនឌ័រពុំត្រូវបា
 នលើកឡើងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម គោលដៅ និងគោលបំណង របស់គោលនយោបាយនេះឡើយ។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ

ស្ដីពីកំណើនបៃតងផ្ដោតលើទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនប្រាំបួន ក្នុងចំណោមទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងប្រាំបួននេះ មានទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនប្រាំ
លើកឡើងពី “យេនឌ័រ”។

ការគ្រប់គ្រងស
 េដ្ឋកិច្ចបៃតង ដោយរក្សាត
 ុល្យភាពជាមួយនឹងបរិស្ថាន (យុទ្ធសាស្ត្រទី ២)៖ លើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ស្ត្រី កុមារ យុវជន ជនមាន

ពិការភាព កសិករ ជនជាតិដ
 ើមភាគតិច ចាស់ជរា និងសហគមន៍ តាមរយៈកំណើនស
 េដ្ឋកិច្ចបៃតង និងប្រព័នស
្ធ ុវត្ថិភាពសង្គមបៃតង”។ (២.១ ការគ្រប់
គ្រងសារពើពន្ធបៃតង ទំព័រទី ៨)។

ការអភិវឌឍ្ ធនធានមនុសស្ និងការអប់រប
ំ ត
ៃ ង (យុទសា
្ធ ស្តទ
ី្រ ី ៥)៖ “ផ្ដលកា
់ របណ្ដះុ បណ្ដល
ា ដល់យវុ ជន និងលើកកម្ពសយ
់ ន
េ ឌ័រនៅតាមភម
ូ ឃ
ិ ំុ ដម
ើ ប្ ី

ឱ្យពួកគេក
 ្លាយជាយុវជនបៃតង និងជាយុវជនបៃតងប្រចាំភូមិ ដែលជាយុវបុគ្គលគំរូបៃតង និងប
 ន្តធ
 ្វើការងារ ដើម្បីកំណើនបៃតង”។ (៥.២ លើកកម្ពស់
កំណើនប
 ៃតងនៅក្នុងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ទំព័រទី ១៨)។

លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមបៃតង (យុទ្ធសាស្ត្រទី ៧)៖ “ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនេះសំដៅលើការអភិវឌ្ឍសង្គម ផ្អែកតាមទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ

ដែលផ្ដោតលើកំណើនបៃតង ចាប់ផ្ដើមចេញពីសង្គមដែលមានការបញ្ចេញជាតិកាបូនទាប ចីរភាពបរិស្ថាន ចីរភាពធនធានធម្មជាតិ សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ
អេកូឡូស៊ី ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឱ្យអាចបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ តាមរយៈការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធគា
 ំពារសង្គម និងមធ្យោបាយកំណើនបៃតង សេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងបច្ចេកវិទ្យាបៃតង ដែលក
 ្នុងនោះ សុវត្ថិភាពគឺជាសសរស្ដម្ភនៃការអភិវឌ្ឍជាតិ
ជាពិសេសយុវជនបៃតង ម្ដាយបៃតង និងមនុស្សបៃតង ជាមួយនឹងសមធម៌យេនឌ័រ”។ (៧.១ សុវត្ថិភាពក្នុងសង្គម និងវប្បធម៌បៃតង ទំព័រទី ២០)។

“ការលើកកម្ពស់សេវាគាំពារសង្គម និងសង្គមវប្បធម៌បៃតងអាស្រ័យលើគុណភាពនៃជីវិត និងគុណភាពបរិស្ថាន និងលើកក
 ម្ពសស
់ ុខុមាលភាពសម្រាប់ស្ត្រី

កុមារ យុវជន ជនមានពិការភាព កសិករ ជនជាតិដើមភាគតិច ចាស់ជរា និងស
 ហគមន៍ តាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងប្រព័នស
្ធ ុវត្ថិភាពសង្គម
បៃតង”។ (៧.២ សេវាគាំពារសង្គម ទំព័រទ
 ី ២១)។

លើកកម្ពស់ និងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បៃតង និងអត្តសញ្ញាណជាតិ (យុទ្ធសាស្ត្រទី ៨)៖ “... ការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដែលមានការបញ្ចេញ

ជាតិកាបូនទា
 ប ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងច
 ីរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងស
 េដ្ឋកិច្ចពណ៌ខៀវ ក្នុងគោលបំណង

ជួយឱ្យកម្ពុជាបន្តរក្សាបេតិកភណ្ឌជាតិ ព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិបៃតងយូរអង្វែង និងបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកក
 ម្ពស់ការចុះសម្រុងគ្នា
នៅក្នុងសង្គម សមភាព និងស
 មធម៌យេនឌ័រ បង្កើនក
 ំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច រួមន
 ឹងគ
 ្រប់គ្រងស
 ុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងបរិស្ថាន”។ (ទំព័រទី ២២)។

អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យកំណើនបៃតង (យុទ្ធសាស្ត្រទី ៩)៖ “អភិបាលកិច្ចមានភាពចាំបាច់ និងត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនគណនេយ្យភាព

តម្លាភាព ការទទួលខុសត្រូវនៅ
 ថ្នាកក
់ ្រោមជាតិ ការចែករំលែកព
 ័ត៌មាន ការបង្កើនការយល់ដឹងអ
 ំពគោ
ី លនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រនានារបស់រាជរដ្ឋា

ភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេស ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ កំណើនបៃតងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ លើកកម្ពស់ស្ថិរភាព ម៉ាកស
្រូ េដ្ឋកិច្ច ការបន្សាំ

ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក”្រ ។ ទំព័រទី ២៤)។ “បញ្ជ្រាបកា
 រយល់ដឹងអំពគោ
ី លការណ៍
អភិបាលកិច្ចបៃតងល្អ សម្រាប់មន្តរា
្រី ជការ យុវជនបៃតង សមធម៌យេនឌ័រ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងវ ិស័យឯ
 កជន ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអ
 ំពីជំនាញ
វិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវល
 ើសេវាសាធារណៈដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ច និងដ
 ែនយុត្តាធិការរបស់ខ
 ្លួន”។ (ទំព័រទី ២៥)។

ក្នុងរបាយការណ៍នេះ មានការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យកសិកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពុំមានការលើកឡើងអំពី “ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្ម”

នៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយនេះឡ
 ើយ។ លើសពីនេះ សេដ្ឋកិចព
្ច ណ៌ខៀវពុំបានលើកឡើងព
 ី“ស្ត”្រី ឱ្យបានជាក់លាក់នោះឡើយ។ គោលនយោបាយ
នេះផ
 ្ដលព
់ ័ត៌មានអំពឱ
ី កាសប្រកបការងារ និងប
 ្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបា
 នបែងច
 ែកព័ត៌មានទៅតាមភេទ។
ការយល់ដឹងរ បស់ស្ថាប័នអ
 ំពស
ី មភាពយេនឌ័រ

សមភាព និងសមធម៌យេនឌ័រមានការលើកឡើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមបៃតង ដែលជាទិសដៅមួយក
 ្នុងចំណោមទិសដៅ

យុទ្ធសាស្តទា
្រ ំងប
 ្រាំបួននៃផ
 ែនការយុទ្ធសាស្តជា
្រ តិស
 ្ដីពីកំណើនប
 ៃតង។ ទិសដៅនេះរៀបរាប់ថា “ជាពិសេស ការអភិវឌ្ឍសង្គម- សេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងកា
 រ

បញ្ចេញកា
 បូនទា
 ប ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសេដ្ឋកិច្ចពណ៌ខៀវ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងច
 ីរភាព គឺដើម្បីជួយ
ឱ្យកម្ពុជាបន្តរក្សាបេតិកភណ្ឌជាតិ និងទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិបៃតងសម្រាប់រយៈពេលវែង និងខិតខំបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឱ្យបានច្រើន បង្កើនភាព

ចុះសម្រុងគ្ននៅ
ា ក្នុងសង្គម លើកកម្ពសស
់ មភាពនិងសមធម៌យេនឌ័រ និងប
 ង្កើនកំណើនម
 ៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងរ ក្សាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធ អេកូឡូស៊ី និង
បរិស្ថាន”។ (ទំព័រទី ២២)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ភាពប្រសព្វគ្នា

មានការពិចារណាតិចតួចត
 ែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ភាពប្រសព្វគន
្នា ៃយេនឌ័រ និងកត្តាដទៃទៀត ដូចជា ពិការភាព ជាតិសាស្ត្រ យុវជន និងត
 ំបន់ជនបទ

លើកលែងតែនៅក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលលើកឡើងថា “ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជន និងលើកកម្ពស់យេនឌ័រនៅតាមភូមិឃុំដើម្បីឱ្យ
ពួកគេក
 ្លាយជាយុវជនបៃតង និងជាយុវជនបៃតងប្រចាំភូមិ ដែលជាយុវបុគ្គលគំរូបៃតង និងប
 ន្តធ
 ្វើការងារដើម្បីកំណើនបៃតង”។ (៥.២ លើកកម្ពស់កំណើន
បៃតងនៅក្នុងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ទំព័រទី ១៨)។ មានការលើកឡើងពីអាយុ ប៉ុន្តែលើកឡើងដា
 ច់តែឯង ឧទាហរណ៍ “លើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រី កុមារ

យុវជន ជនមានពិការភាព កសិករ ជនជាតិដើមភាគតិច ចាស់ជរា និងសហគមន៍ តាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង
 និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមប
 ៃតង”។
(២.១ ការគ្រប់គ្រងសា
 រពើពន្ធប
 ៃតងទំព័រទី ៨)។
ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

ឯកសារនេះព
 បា
ុំ នលើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីឡើយ ប៉ុនវា
្តែ បាននិយាយពកា
ី រពង្រឹងត
 ួនាទីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង” (ទំព័រទី

៣១)។

គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ត្រី ឬក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្ត្រីនៅក្នុងពេលរៀបចំគោលនយោបាយ

ឡើយ។ មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធប៉ុនឯ
្តែ កសារនេះម
 ិនបានបង្ហាញឱ្យច្បាស់ថាតើអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះជានរណា និងថាតើមា
 នអ្នក
ពាក់ព័នជា
្ធ ក្រុមស
 ្ត្រី ឬអ្នកស្វែងរកការគាំទស
្រ ម្រាប់សនោ
្ត្រី ះឡើយ។
ការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរ

គោលនយោបាយនេះពិតជាបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមគោលនយោបាយជាតិកន្លងមក ប៉ុន្តែពុំមានការលើកឡើងពីគោលនយោបាយស្ដីពីការបង្កើន

ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ឬគោលនយោបាយស្ដីពស
ី មភាពយេនឌ័រនោះឡើយ។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថា យុទ្ធសាស្ត្រនេះបា
 នរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ ប៉ុន្តែជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកណា។ គម្រោង

អាទិភាពសម្រាប់អនុវត្តផ
 ែនការយុទ្ធសាស្តជា
្រ តិស្ដីពីកំណើនបៃតងលើកឡើងថា “លើកកម្ពសជ
់ ីវភាពរស់នៅរ បស់ស្ត្រី កុមារ យុវជន ជនមានពិការភាព

កសិករ ជនជាតិភាគតិច ចាស់ជ
 រា និងសហគមន៍ តាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ឬប្រព័នស
្ធ ុវត្ថិភាពសង្គមបៃតង” (ក្រោមចំណុចទី   II. ការគ្រប់គ្រង

សេដ្ឋកិច្ចបៃតង ដែលធានាបានូវតុល្យភាពជាមួយនឹងប
 រិស្ថាន)។ ក្រសួងម
 ហាផ្ទៃ  ក្រសួងផ
 ែនការ ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ក្រសួងកិច្ចការនារី និងក្រសួង
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា គឺជាក
 ្រសួងដ
 ឹកនាំកា
 រអនុវត្តគម្រោងន
 េះ។

គម្រោងអាទិភាពសម្រាប់អនុវត្តផ
 ែនការយុទ្ធសាស្តជា
្រ តិស្ដីពីកំណើនបៃតង រួមមាន “ការរៀបចំ និងការអនុវត្តត
 ួនាទីយេនឌ័រនៅក្នុងក
 ំណើនបៃតង”

(ក្រោមផ្នែកទី VII ការលើកកម្ពស់ប្រព័នស
្ធ ុវត្ថិភាពសង្គមបៃតង)។ ក្រសួងកិច្ចការនារីគឺជាក
 ្រសួងនា
 ំមុខ ហើយគម្រោងនេះនឹងត
 ្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល

មធ្យម និងរយៈពេលវែង (២០១៨-២០២៣០)។
បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

ពុំមានការលើកឡើងពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិស្ដីពស
ី ្ត្រី ដូចជា អនុសញ្ញា CEDAW ឡើយ។
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង

ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់

សំណួរស្រាវជ្រាវ

ពីគុណភាព

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy

ដែរឬទេ?

នៅក្នុងគោលនយោបាយ
(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

១.១ = 0

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព

១.២ = 0

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នាតាមយេនឌ័រ

១.៣ = 0

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៤ = 0

ដើម្បីបង្កើនសមភាពដែរឬទេ?

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 រ
បញ្ចូលយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?
២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល)

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

ច្បាប់ សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

អំពីសមភាពយេនឌ័រ

ពិន្ទុ

ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

១.៥= 0,៥
២.១ = 0
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ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង
៣. ភាពប្រសព្វគ្នា 

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទាន  ស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា

៣.១= 0,៥

(intersectionality)” នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យរបស់ពាក្យនេះនៅក្នុង
សទ្ទានុក្រម)?

៤. ការបង្កើនភាពអង់អាច

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយ

៤.១= 0

គោលនយោបាយ)

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

៤.២= 0

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើន

៤.៣= 0

របស់ស្ត្រី(ដំណើរការ

នេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?
របស់ស្ត្រីដែរឬទេ?

ភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយ
នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រី ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដែរឬទេ?

៤.៤= 0

៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ 

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយ

៥.១= 0

៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក់

បានកែសម្រួលឱ
 ្យស្រប

៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ

(ដំណរើ ការគោលនយោបាយ)

ជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

៦.១= 0,៥

យេនឌ័រ (គោលនយោបាយត្រូវ របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/ សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
ទៅតាមបរិបទរបស់គម្រោង)

និងប្រពៃណីក្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្ម

៦.២= 0

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនត
 ួនាទី

៦.៣= 0

៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់

៧.១= 0

សម្រួលឱ
 ្យស្របតា
 មបរិបទ

ដែរឬទេ?137

បៃតងដែរឬទេ?

ដឹកនាំរបស់ស
 ក
្ត្រី ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ
គម្រោង)

និងការប្ដេជ្ញាចិតនៅ
្ត កម្រិតអន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទរ្ធិ បស់ស្ត្រី

ពិន្ទុសរុប

១,៥
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ការវាយតម្លៃទី II

ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ

ឈ្មោះ

១

ផែនការយុទ្ធសាស្តជា
្រ តិស្ដីពីកំណើនបៃតង

ឆ្នាំ
២០១៣-២០៣០

ពិន្ទុ
០

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល៖ សម្រាប់រយៈពេលខ្លី ពីឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧ និងស
 ម្រាបរ់ យៈពេលវែង និងរយៈពេល

មធ្យមពីឆ្នាំ ២០១៨-២០៣០។
ឈ្មោះ
១. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ស្ដីពីកំណើនបៃតង

កម្រិតនៃការអនុវត្ត
មានផែនការអនុវត្តល
 ្អ ប៉ុនព
្តែ ុំមានឯកសារដែលអាចរកបានអនឡាញពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រ

ពិន្ទុ
n/a

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលត
 ្រូវបានស្នើឡើងនោះឡើយ ដូច្នេះ គេមានការពិបាកក្នុងការប្រាបឱ
់ ្យ
ដឹងថា
 តើគោ
 លនយោបាយនេះត
 ្រូវបានអនុវត្តក
 ្នុងកម្រិតណា
 នោះ។

137 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ

(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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២. ផែនការយុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីការអភិវឌ្ឍក
 សិ-ឧស្សាហកម្មនៅ
 កម្ពុជា
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបា
 នលើកឡើងនៅ
 ក្នុងឯកសារគោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានតម្រឹម (i)ឱ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងច
 ក្ខុវិស័យ និងគោលដៅ

អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យឧស្សាហកម្មរបស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសម្រាប់ប្រទេសក
 ម្ពុជាទាំងមូលនិង (ii) ចក្ខុវិស័យ និងគោ
 លដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រសួងក
 សិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទសម្រាប់វិស័យក
 សិកម្ម។ ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយប្រើប្រាស់ដំណើរការដែលមានការចូលរួម

ដោយមានការផ្ដលធា
់ តុចូលព
 ីអ្នកពាក់ព័នស
្ធ ំខាន់ៗក្នុងក
 ្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍អ
 ្នកផ្ដល់ជំនួយ សហគមន៍កសិករ និងវ ិស័យឯ
 កជន និងផ្អែកតាម

ព័ត៌មានដែលទទួលបានពប
ី ្រភពផ្ទាល់ និងព
 ឯ
ី កសារពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងរយៈពេល ១២ ឆ្នាំ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះបែងច
 ែកជាបីដំណាក់កា
 ល។ ដំណាក់កាល
ទី ១ (២០១៩-២០២២) នឹងធ្វើឱ្យវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មកាន់តែមានការរីកចម្រើន និងទំនើប។ ក្នុងដំណាក់កាលទី ២ (២០២៣-២០២៦) វិស័យ

កសិ-ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើពិពិធកម្ម និងមានការផ្លាស់ប្រែ។ ឈានទៅចុងដំណាក់កាលទី ២ វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាន
 ឹងត្រូវ
ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីត្រៀមខ្លួនឈានទៅដំណាក់កាលកាន់តែទំនើបបន្ថែមទៀត គឺដំណាក់កាលទី ៣ (២០២៧-២០៣០)។ ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជានឹងផ្ដោតលើជំនាញ ក៏ដូចជា ចំណេះដឹងបន្ថែមទៀត ដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីបដិវត្តន៍
ឧស្សាហកម្ម ៤.០។ វិស័យនេះន
 ឹងប
 ន្តអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងច
 ្នៃប្រឌិតប
 ន្ថែមទៀត ដើម្បីនៅតែអាចរក្សាឧ
 ត្តមភាពប្រកួតប
 ្រជែងបា
 ន។ ពុំមានការលើកឡើងពី
“យេនឌ័រ” ឬ “ស្ត”្រី នៅក្នុងដំណាក់កា
 លណាមួយនោះឡើយ។

ក្នុងឯកសារគោលនយោបាយទាំងមូល មានការលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” តែពីរលើកប៉ុណ្ណោះ ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ 

ឧទាហរណ៍ ដូចជា នៅក្នុងចក្ខុវិស័យ “ប្រទេសក
 ម្ពុជាន
 ឹងមានវិស័យក
 សិ-ឧស្សាហកម្មដ
 ែលទំនើប ដែលនឹងមានសមត្ថភាពប្រកួតប
 ្រជែង មានលក្ខណៈ
បរិយាបន្ន ធន់ និងមា
 ននិរន្តរភាព ចាប់ពីឆ្នាំ ២០៣០ តទៅ” ដោយសូចនាករ រួមមាន “ផ.ស.ស ក្នុងប
 ្រជាជនម្នាក់ ការងារនៅក្នុងវិស័យក
 សិ-

ឧស្សាហកម្មបែងច
 ែកតាមយេនឌ័រ” (ទំព័រទី ២៣), និងក
 ្នុងគោលដៅជាយុទ្ធសាស្តម
្រ ួយ “ដើម្បីបង្កើតកា
 រងារនៅតំបន់ជនបទប្រកបដោយគុណភាព និង
បរិយាបន្នក
 ្នុងប្រទេសកម្ពុជា” ជាមួយនឹងស
 ូចនាករលើកឡើងថា “ប្រាក់ឈ្នួលនៅ
 ក្នុងវិស័យក
 សិ-ឧស្សាហកម្មប
 ែងចែកតាមយេនឌ័រ” (ទំព័រទី ២៣)។

និយមន័យក
 សិ-ឧស្សាហកម្ម មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម
 ុខងារ ការទទួលខុសត្រូវជា
 ច្រើន (ប៉ុន្តែពុំមានការលើកឡើងព
 ី

“យេនឌ័រ”)និងពា
 ក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយ
 ុត្តាធិការរបស់ក្រសួងស
 ្ថាប័នសា
 ធារណៈជាច្រើននៅកម្ពុជា។ 
ការយល់ដឹងរ បស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

គោលនយោបាយនះេ ពុបា
ំ នពចា
ិ រណាពម
ី ល
ូ ហេតស
ុ ប
ា្ថ ន
័ លើសពីកម្រត
ិ បុគល
្គ ដល
ែ បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សមភាពយន
េ ឌ័រនោះឡើយ។ គោលនយោ

បាយនេះព
 បា
ុំ នលើកឡើងពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់ សង្គម វប្បធម៌នោះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះលើកឡើងព
 ី “បរិយាបន្ន” នៅក្នុងគោលដៅយុទ្ធ
សាស្តម
្រ យ
ួ កង
ុ្ន ចំណោមគោលដៅយទ
ុ សា
្ធ ស្តនា
្រ នារបស់ផន
ែ ការយុទសា
្ធ ស្តន
្រ ះេ “ដើមប្ ប
ី ង្កត
ើ ការងារនៅតំបន់ជនបទបក
្រ បដោយគណ
ុ ភាពនិងបរិយាបន្ន
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” (ទំព័រទី ៥)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពុំមានការលើកឡើងព
 ីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងបរិបទនេះឡើយ។
ភាពប្រសព្វគ្នា

ពុំមានការពិចារណាអំពភា
ី ពប្រសព្វគរ្នា វាងកត្តយ
ា េនឌ័រ និងកត្តដ
ា ទៃទៀតនៅក្នុងផ
 ែនការនេះឡើយ។

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ នលើកឡើងពីកា
 របង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីជាទូទៅ ការបង្កើនភាពអង់អា
 ចផ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ច ឬការបង្កើនភាពអង់អាចផ្សេង

ទៀតនោះឡើយ។ ពុំមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយទាំងមូលនោះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 ុំបានលើកឡើងថាបានពិគ្រោះ
យោបល់ជាមួយនឹងស្ត្រី ឬក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្ត្រី នៅដំណាក់កាលរៀបចំនោះឡើយ។ មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែ
បើតាមឯកសារគោលនយោបាយនេះ គេមិនដឹងច
 ្បាស់ថាតើអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធទាំងនោះជាអ្នកណា

និងថាតើអ
 ្នកពា
 ក់ព័ន្ធទាំងនោះគឺជាក
 ្រុម ឬអ្នកស្វែងរកការ

គាំទ្រដល់ស្ត្រីនោះឡើយ។ “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រើប្រាស់ដំណើរការដែលមានការចូលរួម ដែលក្នុងនោះមានការពិគ្រោះ
យោបល់ និងកា
 រចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដូចជា ស្ថាប័ន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯ
 កជន ព្រមទាំងត
 ំណាងកសិករ និងស
 ហគមន៍

កសិកម្ម។
 នៅក្នុងដំណើរការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យសម្រាបរ
់ ៀបចំក
 ម្រងព័ត៌មានអំពវី ិស័យក
 សិ-ឧស្សាហកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្ត មានការជួបពិភាក្សា

ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។ យ៉ាងហោចណាស់មានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួនពីរលើក បន្ថែមលើវេទិកាពិគ្រោះយោបល់
ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ន
 ក
ៃ ស
្រ ង
ួ កសិកម្ម រុកប
ា្ខ មា
្រ ញ់ និងនេសាទ ត្រវូ បានរៀបចំឡង
ើ ដម
ើ ប្ ប
ី ម
្រ ល
ូ ទសស្ នៈយល់ឃញ
ើ និងមតិតឡ
្រ ប់របស់អក
្ន ពាក់ពន
័ នា
្ធ នា។ លើសពីនះេ 
ក៏មានការផ្ញើនិងប
 ង្ហាញផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រនេះទៅ
 កាន់សមាជិករ បស់ក្រុមកា
 រងារបច្ចេកទេសក
 សិកម្ម និងទឹកផ
 ងដែរ”។ (ទំព័រទី ៣)។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

ខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាព្យាយាមសម្រេចតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ចន្លោះពីទសវត្ស ១៩៨០ រហូតដល់ដ
 ើមទសវត្ស

២០០០ វិស័យក
 សិ-ឧស្សាហកម្ម គឺជាវិស័យដ
 ែលគេស
 ្ទើតែមិនធ្លាប់ឮ លើកលែងត
 ែការកែច្នៃអង្ករ និងកា
 រផលិតកៅស៊ូក្រែបជាទ្រង់ទ្រាយតូចតែប៉ុណ្ណោះ។

ស្ថានភាពចាប់ផ្ដើមមា
 នការផ្លាស់ប្ដូរនៅ
 ក្នុងខែ កក្ដដា ឆ្នាំ ២០១០ នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ
 នុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពកា
ី រលើកក
 ម្ពស់ផលិតកម្ម

ស្រូវ និងការនាំចេញអង្ករ។ គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងបន្ថែមតម្លៃដល់អតិរេកស្រូវដែលផលិតបានសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញ និងធ្វើពិពិធកម្ម
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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សេដ្ឋកិច្ច។ វិធានការនានាដែលត
 ្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគោ
 លនយោបាយនេះ ត្រូវបានគេចា
 ត់ទុកថាមានផលសាយភាយ និងត
 ្រួសត្រាយផ្លូវឱ
 ្យមានការ
អភិវ ឌ្ឍវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំ។

បន្ទាប់ពីមានការអនុម័តល
 ើគោលនយោបាយនេះរ ួចមក មានការអភិវឌ្ឍគួរឱ
 ្យកត់សម្គាលនៅ
់ ក្នុង  វិស័យកែចស
្នៃ ្រូវអង្ករដោយសមត្ថភាពកិន និងប
 ៉ូលា

ឱ្យរលោង ត្រូវបានព្យាករថានឹងប
 ន្តក
 ើនឡើងនៅក្នុងឆ
 ្នាំខាងមុខនេះ។ រោងម៉ាស៊ីនក
 ិនស្រូវភា
 គច្រើនមានទំហំតូច និងមធ្យម និងត្រូវបា
 នបង្កើតឡើងដើម្បី
បម្រើឱ្យអា
 ជីវកម្មនាំចេញអង្ករ។ នេះបង្ហាញថា វិស័យក
 សិ-ឧស្សាហកម្មភាគច្រើនសំបូរដោ
 យអាជីវកម្មកិនស្រូវ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

បានអនុមត
័ គោលនយោបាយស្ដព
ី កា
ី រអភិវឌ្ឍវិសយ
័ ឧស្សាហកម្មដប
ំ ង
ូ បង្អសរ់ បស់ខន
ួ្ល ក្នង
ុ គោលបំណងជរំ ញ
ុ ការអភិវឌឍ្ វិសយ
័ កសិ-ឧសសា
្ ហកម្មរបស់កម្ពជា
ុ ។

គោលនយោបាយស្ដីពកា
ី រអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មបានដាក់ចេញនូវវិធានការគោលនយោបាយ និងច
 ំណុចដៅ
 ជាក់លាក់ជា
 ច្រើន សម្រាបអ
់ ភិវឌ្ឍន៍វិស័យ

កសិ-ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គោលនយោបាយនេះ ពុត
ំ ្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមសមិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីពី
សមភាពយេនឌ័រដែលមានកន្លងមកនោះឡើយ។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

គោលនយោបាយនេះព
 ុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជា
 ស្ត្រីឬស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

នោះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 ុំបានពិចារណាពវី ិធីជម្នះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និងប្រពៃណីសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដល់ការចូលរួមរ បស់ស
 ្ត្រីក្នុងវ ិស័យឧស្សាហ
កម្មបៃតង ឡើយ។ គោលនយោបាយនេះក៏ពុំបានចាត់វិធានការ ដែលចាំបាច់ដើម្បប
ី ង្កើនតួនាទីជាអ
 ្នកដឹកនាំរ បស់ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងនោះដែរ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧៖ ម៉ាទ្រីសនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ   កសិ-ឧស្សាហកម្មនៅ
 កម្ពុជា (២០១៩-២០៣០)
S1P1:

សកម្មភាព 111c៖ សិក្សាអំពីការប៉ានប
់ ្រមាណតម្រូវការលើការកសាងសមត្ថភាពរបស់ស
 ្ត្រី ទាក់ទ
 ងនឹងកា
 រអនុវត្តការគ្រប់គ្រងល្អ (GMP)

ការអនុវត្តអនាម័យល្អ (GHP) ការអនុវត្តចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់នៃការវិភាគគ្រោះថ្នាក់ (HACCP) និងស
 ្តង់ដារគុណភាពចំណីអាហារ
S1P1:

សកម្មភាព 111d៖ កសាងសមត្ថភាពរបស់ស
 ្ត្រី ទាក់ទងនឹងកា
 រអនុវត្តការគ្រប់គ្រងល្អ (GMP) ការអនុវត្តអនាម័យល្អ (GHP) ការអនុវត្តចំណុច

ត្រួតពិនិត្យសំខាន់នៃការវិភាគគ្រោះថ្នាក់ (HACCP) និងស្តង់ដារគុណភាពចំណីអាហារ ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពកសិឧស្សាហកម្ម
S1P1:

សកម្មភាព 111f៖ សម្របស
 ម្រួលន
 ិងគា
 ំទ្រការបង្កើតក
 ្រុមស
 ្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កសិ-ឧស្សាហកម្ម

S1P1: សកម្មភាព 122b៖ ធ្វើអង្កេតលើភាពជាអ្នកដ
 ឹកនា
 ំរបស់ម
 ន្ត្រីជាស្ត្រី
S2P1:

សកម្មភាព 111c៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មអំពីតម្រូវការកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីជាស្ត្រី ទាក់ទ
 ងនឹងកា
 រអនុវត្តការគ្រប់គ្រងល្អ (GMP) ការអនុវត្ត

អនាម័យល្អ (GHP) កា
 រអនុវត្តចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់នៃការវិភាគគ្រោះថ្នាក់ (HACCP) និងស
 ្ដង់ដារគុណភាពចំណីអាហារ
S2P1:

សកម្មភាព 111d៖ បំពាក់បំប៉ននិងបង្កើនបន្ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីជាស្ត្រី ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងល្អ (GMP)

ការអនុវត្តអនាម័យល្អ (GHP) ការអនុវត្តចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់នៃការវិភាគគ្រោះថ្នាក់ (HACCP) និងស្ដង់ដារគុណភាពចំណីអាហារ 
ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពកសិ-ឧស្សាហកម្ម
S2P1:

សកម្មភាព 111e៖ បន្តលើកកម្ពស់ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ទៅក្នុងគោ
 លនយោបាយ ក្របខ័ណ្ឌ និងគោ
 លការណ៍នានាទាក់ទងនឹងកសិ-

ឧស្សាហកម្ម
S2P1:

សកម្មភាព 111f៖ បន្តសម្របសម្រួលន
 ិងផ
 ្ដល់កិចគា
្ច ំទ្រដល់ក
 ្រុមស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កសិ-ឧស្សាហកម្ម

S2P1:

សកម្មភាព 122a៖ បន្តធ្វើឱ្យបានទៀតទាត់នូវអង្កេតល
 ើភាពជាអ្នកដ
 ឹកនា
 ំរបស់ម
 ន្តជា
្រី ស្ត្រី

S3P1:

សកម្មភាព 111c៖ សិក្សាអំពត
ី ម្រូវការរបស់ស្ត្រី ចំពោះជំនាញនិងទេព្យកោសល្យទាក់ទងនឹងជ
 ី.អឹម.ភី (GMP) ជី.អេច.ភី (GHP) អេច.

អេ.ស៊ី.ស៊ី.ភី(HACCP) និងស
 ្តង់ដារគុណភាពចំណីអាហារ
S3P1:

សកម្មភាព 111d៖ កសាងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនិងទេព្យកោសល្យទាក់ទងនឹងជី.អឹម.ភី (GMP) ជី.អេច.ភី (GHP) អេច.អេ.ស៊ី.ស៊ី.ភី

(HACCP) និងស
 ្តង់ដារគុណភាពចំណីអាហារ ដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកា
 រចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពកសិ-ឧស្សាហកម្ម
S3P1:

សកម្មភាព 111e៖ បន្តលើកកម្ពស់ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ទៅក្នុងគោលនយោបាយ ក្របខ័ណ្ឌ និងគោលការណ៍នានាទាក់ទងនឹងកសិឧស្សាហកម្ម

S3P1:

សកម្មភាព 111f៖ បន្តសម្របសម្រួលន
 ិងផ
 ្ដល់កិចគា
្ច ំទ្រដល់កា
 របង្កើតក្រុមស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កសិ-ឧស្សាហកម្ម

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

យុទ្ធសាស្ត្រនេះពុបា
ំ នលើកឡើងថាបានប្រើប្រាសគោ
់ លនយោបាយអន្តរជាតិដែលមា
 នកន្លងមក ដែលចែងព
 ីការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនោះឡើយ។138
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា

ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

សំណួរស
 ្រាវជ្រាវ

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

នយោបាយ Engendering

ដែរឬទេ?

កំណត់ពីគុណភាព
នៅក្នុងគោល

of the policy (ខ្លឹមសារ
គោលនយោបាយ)

ពិន្ទុ

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព

១.៣ = 0

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៤ = 0

ដែរឬទេ?

យេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?
២. ការយល់ដឹងរបស់

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល)

យេនឌ័រ(ខ្លឹមសា
 រគោល

សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

នយោបាយ)

១.២ = 0,៥

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នាតាមយេនឌ័រដ
 ើម្បីបង្កើនសមភាព

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 របញ្ចូល

ស្ថាប័នអ
 ំពីសមភាព

១.១ = 0

ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់

១.៥= 0

២.១ = 0

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា (ខ្លឹម

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបានបញ្ចល
ូ ទសស្ នទានស្ដព
ី ី “ភាពប្រសព្វគា្ន (intersectionality)” 

៣.១= 0

៤. ការបង្កើនភាព

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយនេះដោយ

៤.១= 0

(ដំណើរការ

៤.២ តើគោលនយោបាយនះេ លក
ើ ឡើងពីការបង្កន
ើ ភាពអង់អាចផក
ែ្ន សេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់សដ
ី្រ្ត រែ ឬទេ?

សារគោលនយោបាយ)
អង់អាចរបស់ស្ត្រី

គោលនយោបាយ)

នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យនៃ ភាពប្រសព្វគ្នានៅក្មុងសទ្ទានុក្រម)
ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?

៤.២= 0

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើនភា
 ព

៤.៣= 0

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយនឹង

៤.៥= 0

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយ

៥.១= 0

៦. ភាព

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិង

៦.១= 0

(គោលនយោបាយត្រូវ

ឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

ជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?
អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដ
 ែរឬទេ?

៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិច
ម្ដងៗ (ដំណើរការ

គោលនយោបាយ)
ឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ
បានកែសម្រួលឱ្យស្រប
ទៅតាមបរិបទ
របស់គម្រោង)

ជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

ផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជា
 ស/្ត្រី     សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុង
៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ

និងប្រពៃណីក្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្ម
បៃតងដែរឬទេ?

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់

៦.៣= 0

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់ និងការប្ដេជ្ញាចិត្ត

៧.១= 0

ស្តក
្រី ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
៧.  បរិបទតំបន់
និងអន្តរជាតិ

(គោលនយោបាយត្រូវ

៦.២= 0

នៅកម្រិតអន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់សដ
្ត្រី ែរឬទេ?

138

បានកែសម្រួលឱ
 ្យស្រប
តាមបរិបទ គម្រោង)
ពិន្ទុសរុប

០,៥

138 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ
(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ការវាយតម្លៃទី II

ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ
២

ឈ្មោះ
ផែនការយុទ្ធសាស្តអ
្រ ភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៩-២០៣០

0

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

គោលនយោបាយនេះទាមទារឱ្យមានការប្ដេជ្ញាចិត្ត និងការតាំងចិត្តពីសំណាក់រាជរាដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា/ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្នុងការអនុវត្ត និងជំរុញឱ
 ្យមានការចូលរួមឱ្យបានសកម្មភាពពី សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ (រាប់បញ្ចូលទាំងអ
 ង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯ
 កជន ព្រមទាំងស
 ហ
គមន៍កសិករ។ ដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ នាយកដ្ឋានកសិ-ឧស្សាហកម្មនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ត្រូវមានភារកិច្ច (i)

អនុវត្តការងារដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់របស់ខ្លួនស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ, (ii) សម្របសម្រួល និងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងក
 សិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងការអនុវត្តកា
 រងារដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពទាំងនោះ និង (iii) ចរចា

និងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការអនុវត្តការងារដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវ
រៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ជោគជ័យនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ និងសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន
ទទួលរងការគំរាមកំហែង ដោយសារ ហានិភ័យម៉ាក្រូចំនួនបី រួមមាន៖ (i) បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលស្ថាប័ន និងភាពត្រួតគ្នានៃ
យុត្តាធិការរបស់ក្រសួងស
 ្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តផ
 ែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ, (ii) ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ, (iii) ឱនភាពសេដ្ឋកិចនៅ
្ច ក្នុងសកលលោក

ទាំងមូល និង (iv) ស្ថានការណ៍នយោបាយអន្តរជាតិ។ ការអនុវត្តគោល-នយោបាយនេះនឹងមិនអាចកើតមានដោយពុំមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបាន

គ្រប់គ្រាន់នោះឡើយ ហើយផលជះដែលចង់សម្រេចបានចេញពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ទំនងជាថមថយផងដែរ ដោយសារតែការពុំមានថវិកាគាំទ្រ
ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។
ឈ្មោះ

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

២. ផែនការ

មានផែនការអនុវត្តល្អប៉ុន្តែដោយសារតែផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះអ
 នុវត្តពីឆ្នាំ ២០១៩-២០៣០ គេពិបាកនឹងប
 ្រាប់ឱ្យ

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យ

ជាបីដំណាក់កាល។ ដំណាក់កាលទី ១ (២០១៩-២០២២) នឹងធ
 ្វើឱ្យវិស័យក
 សិ-ឧ
 ស្សាហ
 ក
 ម្មកា
 ន់តមា
ែ នការរីក

យុទ្ធសាស្ត្រ

កសិ-ឧស្សាហ
កម្មនៅក
 ម្ពុជា

Score
n/a

ដឹងថា
 តើក
 ន្លងមកមានការអនុវត្តដ
 ល់កម្រិតនោះ  ណាស់។ ក្នុងរយៈពេល ១២ ឆ្នាំ ផែនការយុទសា
្ធ ស្ត្រនេះប
 ែងចែក
ចម្រើន និងទំនើប។ ក្នុងដំណាក់កាលទី ២ (២០២៣-២០២៦) វិស័យក
 សិ-ឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាន
 ឹងត្រូវធ
 ្វើ

ពិពធ
ិ កម្មនិងមានការផ្លស
ា ប
់ ។
ែ្រ ឈានទៅចង
ុ ដំណាក់កាលទី ២ វិសយ
័ កសិ-ឧសសា
្ ហកម្មរបស់កម្ពជា
ុ នង
ឹ តវូ្រ ផស
ា្ល ប
់ រូ្ដ 
ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឈានទៅដំណាក់កាលកាន់តែទំនើបប
 ន្ថែមទៀត គឺដំណាក់កាលទី ៣ (២០២៧-២០៣០)។

៣. ក្របខ័ណផ
្ឌ ែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យជលផល
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

ពុំមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយនេះទាំងមូលឡ
 ើយ។ មានករណីតែមួយចំនួនត
 ូចប៉ុណ្ណោះ ដែលមានការលើកឡើងពី “

យេនឌ័រ” ឬ “ស្ត្រី”។ ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យជលផល គោរពតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍របស់កម្ពុជា ដោយមានចែងថា

“តួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យជលផល មានន័យថា ពួកគេក៏រួមចំណែកដល់ ៣៖ ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការផ្ដល់ភាពអង់អាច
ដល់ស្ត្រីផងដែរ”។ (ទំព័រទី ៧)។

ផ្អក
ែ តាមគោលដៅរម
ួ ដែលត្រវូ សម្រច
េ នាពេលអនាគត ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ ដល
ែ រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពជា
ុ ដា
 ក់ចញ
េ សម្រប
ា វ់ ស
ិ យ
័ ជលផល រួមមាន៖ “ការគ្របគ
់ ង
្រ

ការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍធនធានជលផលប្រកបដោយចីរភាព ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍ

សង្គមស
 េដ្ឋកិច្ច សំដៅលើកកម្ពសជ
់ ីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងវិបុលភាពរបស់ជាតិ” (ទំព័រទី ៨)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំណុចនេះពុំបាន
លើកឡើងពី “យេនឌ័រ” ឬ “ស្ត”្រី នោះឡើយ។

បញ្ហាជារួមដែលត្រូវដោះស្រាយក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះ រួមមាន “ជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រី ត្រូវមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុរសក្នុងគ្រប់

អនុវស
ិ យ
័ ទាំងអស់នវៃ ស
ិ យ
័ ជលផល (រាប់បញ្ចល
ូ ទាំងលទ្ធភាពរបស់សដ
ី្រ្ត ម
ើ ប្ ច
ី ល
ូ រួមឱយ្ បានពេញលេញជាមួយនឹងសហគមន៍នេសាទ សកម្មភាពវារីវបប្ កម្ម
និងការរៀបចំស
 កម្មភាពក្រោយប្រមូលផ
 លក្នុងសកម្មភាពផលិតផ
 លនេសាទមួយ ស
 ម្រាប់ភូមម
ិ ួយ (FOVOP) ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៩” (ទំព័រទី ១៣)។

ក្រៅពីនេះ ក្របខ័ណ្ឌនេះព
 បា
ុំ នផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើសមភាពយេនឌ័រ ការប្រកាន់ផ្នត់គំនិតយេនឌ
 ័រ ហើយក៏ពបា
ុំ នបញ្ចូលទ
 ិន្នន័យបែងច
 ែក

តាមភេទនោះដែរ។ ក្របខ័ណ្ឌនេះព
 បា
ុំ នផ្ដោតស
 ៊ីជម្រល
ៅ ប
ើ ទពិសោធន៍ខុសៗគ្នរា បស់បុរស និងស្តនោ
្រី ះឡើយ ឬផ្ដោតលើថាតើសកម្មភាពជលផលអាច
នាំឱ្យមានការផ្លាស់បព
្រែ កា
ី រផ្ដល់ការងារទៅជាការបង្កើនភាពអង់អាចយ៉ាងដ
 ូចម្តេចនោ
 ះដែរ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រគឺជាការយល់ដឹងហួសពីការយល់ដឹងនៅកម្រិតបុគ្គលម្នាក់ៗ។ គេមិនគួរពន្យល់ពីស្ថានភាពខុសៗគ្នា

ផ្អែកតា
 មយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងវិស័យជ
 លផលតែតាមរយៈការបង្ហាញពីច
 ំណង់ចំណូលចិត្តឬកត្តល
ា ើកទឹកចិតដ
្ត ល់បុគ្គលម
 ្នាក់ៗនោះឡើយ ប៉ុន្តែគួរមា
 នការផ្ដោត

ការយកចិត្តទុកដាក់លើផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសារកត្តាស្ថាប័ន ដូចជា អំពើហិង្សាលើស្ត្រី និងថាតើការមានកូនអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់
លទ្ធភាពដើរហើររបស់ស្ត្រីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ។ គោលនយោបាយនេះពុំបានពិចារណាពីមូលហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នក្រៅតែពីមូលហេតុនៅកម្រិតបុគ្គល
ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស
 មភាពយេនឌ័រនោ
 ះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ នលើកឡើងព
 ីកត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ កត្តាច្បាប់ កត្តស
ា ង្គម វប្បធម៌ឡើយ។

ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការលើកកម្ពស់ឱកាសប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត សម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ និងការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ។

ឧទាហរណ៍ សូចនាករ និងចំណុចដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០-២០១៩ លើកឡើងថា “ ការពង្រីកឱកាសប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនាំឱ្យមានការបង្កើន
ប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារ និងកុមារដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជលផល” (ទំព័រទី ២៥),
“ចំនួនមនុស្ស (រាប់បញ្ចូលទា
 ំងស
 ្ត្រី និងកុមារ) ដែលរងរបួស មានជំងឺ ឬបាត់បង់ជ
 ីវិតដោយសារធ្វើការក្នុងវិស័យជ
 លផល” (ទំព័រទី ២៦)។
ភាពប្រសព្វគ្នា

នៅក្នុងផែនការនេះពុំមានការពិចារណាពីភាពប្រសព្វគ្នារវាងកត្តាយេនឌ័រ និងកត្តាដៃទៀតនោះឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផែនការនេះ

លើកឡើងថា
 “នៅកម្ពុជាមានកុមារជាច្រើននាក់ដែលធ
 ្វើការងារនៅក្នុងវ ិស័យជលផល ដែលការងារមួយចំនួនអាចជាការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬដែល
រារាំងមិនឱ្យកុមារទាំងនេះបានទៅរៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធ” (ទំព័រទី ១១), “ផលប្រយោជន៍នានានៅតែបន្តមា
 នសម្រាប់កូនយើង និងកូនៗរបស់យើង និង
សម្រាបម
់ នុស្សជ
 ំនាន់ក្រោយទៀត” (លើកឡើងនៅក្នុងអារម្ភកថា)។
ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនោះឡើយ លើកលែងតែគោលដៅសហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា (CMDG)។ ពុំមាន

ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ទៅក្នុងគោលនយោបាយទាំងមូលនោះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងថាបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស្ត្រី ឬ

ក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមស្ត្រីនៅដំណាក់កាលរៀបចំនោះឡើយ។ មានការពិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយអ្នកពាក់ព័ន្ធប៉ុនប
្តែ ើតាមឯកសារគោលនយោបាយ
នះេ គម
េ ន
ិ ដឹងចបា
្ ស់ថាតើអក
្ន ពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ នោះជាអ្នកណា និងថាតើអក
្ន ពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ នោះគឺជាកម
ុ្រ  ឬអ្នកស្វង
ែ រកការគាំទដ
្រ ល់សនោ
ី្រ្ត ះឡើយ។ ឧទាហរណ៍

“ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះត
 ្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងវ ិស័យជលផល និងចំណា
 យពេល
រៀបចំជា
 ច្រើនឆ្នាំ។ រដ្ឋបាលជលផល ក៏បានសហការយ៉ាងជិតស្និទជា
្ធ មួយនឹងស
 ហគមន៍ និងឃុំ ដែលស
 កម្មភាពនេសាទជាប្រភពផ្ដលអា
់ ហារ និងការងារ

ដើម្បីស្វែងយល់ពត
ី ម្រូវការរបស់សហគមន៍ទាំងនេះពា
 ក់ព័នកា
្ធ រអភិវឌ្ឍវ ិស័យជលផល និងការគ្រប់គ្រងវ ិស័យវ ិស័យជ
 លផល។ ការពិគ្រោះយោបល់នេះ
ធ្វើឡើងជា
 ផ្នែកម
 ួយនៃដំណើរការវាយតម្លៃតម្រូវការការវាយតម្លៃលផ
ើ លជះនិងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់” (ទំព័រទី ៣៤)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឯកសារនេះពុំបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពរបស់ស្ត្រី ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជលផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងអំពី

បញ្ហាឈឺថ្កាត់ រងរបួស និងបាត់បង់ជីវិតដោ
 យសារតធ
ែ ្វើការក្នុងវិស័យជ
 លផល នៅក្នុងសូចនាករ និងចំណុចដៅ
 សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០-២០១៩ ឡើយ។

ឯកសារនេះក៏ព
 បា
ុំ នលើកឡើងព
 ីផលប៉ះពាល់ដែលអាចមានលើការងារសង្គម- ការងារផ្ដលកា
់ រថែទាំដ៏សំខាន់នោះដែរ៖ ការងារដែលជាធម្មតាព
 បា
ុំ នទទួល
បានប្រាក់កម្រៃ  ដែលស្ត្រីធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃ  និងដែលពុំត្រូវបានបែងចែករវាងសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ នៅពេលដែលស្ត្រីមានការងារធ្វើ ប៉ុន្តែអាចក្លាយជា

“ការងារវេនទី ២” បែបលាក់កំបាំងក្នុងផ្ទះទៅវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឱកាសប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងក
 ្របខ័ណន
្ឌ េះ
ពុបា
ំ នរួមចំណែកផ្ដល់ប្រយោជន៍ដ
 ល់ស
 ្ត្រីនៅក្នុងរយៈពេលវ
 ែងឡ
 ើយ ក្រៅតែពត
ី ្រឹមតែជាការរកប្រាក់ចំណូលនោះ។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ការនេសាទប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា (CamCode) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ការណែនាំអំពីគោលការណ៍

អនុវត្តអន្តរាគមន៍សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលនៅកម្ពុជា។ ក្រមនេះរៀបចំធ្វើឡើងផ្អែកតាមក្រម
ប្រតិបត្តស
ិ ម្រាបវ់ ិស័យជ
 លផលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវន
 ៃអង្គការស្បៀង និងក
 សិកម្មរបស់អ
 ង្គការសហប្រជាជាតិ (the UN FAO CCRF) ប៉ុន្តែត្រូវបា
 ន
រៀបចំឡើងឱ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ដំណើរការរៀបចំផែនការក្នុងវិស័យជលផល និងក្រមប្រតិបត្តិ CamCode នេះ

រួមគ្នា  ផ្ដល់ការណែនាដ
ំ ល់គ
 ្របត
់ ួអង្គពាក់ព័នទា
្ធ ំងអស់ ក្នុងវិស័យជ
 លផល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ នរៀបចំឡើងផ
 ្អែកតា
 ម
សមិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីពស
ី មភាពយេនឌ័រដែលមានកន្លងមកនោះឡើយ។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

គោលនយោបាយនេះព
 ុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជា
 សនោ
្ត្រី ះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ ន

ពិចារណាពរី បៀបជម្នះបទដ្ឋន
ា យេនឌ័រ និងប្រពណ
ៃ ស
ី ង្គម ដែលបន្ទច
ុ បង្អក
ា ដ
់ ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ ឧសសា
្ ហកម្មបត
ៃ ងនោះឡើយ។ គោលនយោ

បាយនះេ ពបា
ំុ នលក
ើ ឡើងពជ
ី ហា
ំ នជាក់លាក់ដម
ើ ប្ ប
ី ង្កន
ើ តួនាទីជាអក
្ន ដឹកនាំរបស់សក
ី្រ្ត ង
ុ្ន ឧសសា
្ ហកម្មបត
ៃ ងឡើយ។ ប៉ន
ុ គោ
ែ្ត លនយោបាយនេះបានលើក
ឡើងនៅក្នុងស
 ូចនាករ និងចំណុចដៅ
 សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១០-២០១៩ ថា “លទ្ធភាពរបស់សដ
្ត្រី ើម្បីអាចជូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស
 ្មើភាពគ្នក
ា ្នុង
សកម្មភាពនេសាទ (ដូចជា ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងគណៈកម្មាធិការសហគមន៍នេសាទ និងវារីវប្បកម្ម សកម្មភាពក្រោយប្រមូលផល និង FOVOP

ដោយមានការគាំទ្រពីសកម្មភាពលើកកម្ពស់យេនឌ័រ និងសកម្មភាពបញ្ជ្រាប FOVOP នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃរដ្ឋបាលជលផល)” (ទំព័រទី ២៥),
“ចំនួនមនុស្ស (រួមមានស្ត្រី និងកុមារ) ដែលរងរបួសមានជំងឺ និងបា
 ត់ប
 ង់ជីវិតដោយសារធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជលផល” (ទំព័រទី ២៦)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងគាំទ្រ ដល់ការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កម្ពុជា ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

និងអនុលោមតាមច្បាប់ជលផល ដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ គោលនយោបាយនេះក៏បានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ក្នុងការគោរព
តាមស្ដង់ដារអន្តរជាតិនានាដូចជា កិច្ចព្រមព្រៀងសកល (Global Compact) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ។ 139
ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យជលផល
ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

សំណួរស
 ្រាវជ្រាវ

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy

ដែរឬទេ?

កំណត់ពីគុណភាព

នៅក្នុងគោលនយោបាយ
(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

ពិន្ទុ
១.១ = 0.5

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព

១.២ = 0

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នតា
ា ម យេនឌ័រដើម្បីបង្កើនស
 មភាព

១.៣ = 0

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៤ = 0

ដែរឬទេ?

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 របញ្ចូល

១.៥= ០,៥

២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល) ដែលបង្ក

២.១ = 0

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

យេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?
អំពីសមភាពយេនឌ័រ

ផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា (ខ្លឹមសារ

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា

៣.១= 0

៤. ការបង្កើនភាពអង់អាច

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយនេះ

៤.១= 0

គោលនយោបាយ)

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែរ

៤.២= 0

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើន

៤.៣= 0.5

គោលនយោបាយ)

របស់ស្ត្រី(ដំណើរការ

(intersectionality)” (សូមមើលនិយមន័យនៃ ភាពប្រសព្វគ្នានៅក្មុងសទ្ទានុក្រម)

ដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?
ឬទេ?

ភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយ
នឹងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដ
 ែរឬទេ?

៤.៤= 0

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីព

៥.១= 0

៦. ភាព

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់

៦.១= ០,៥

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន

៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និងប្រពៃណី

៦.២= 0

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំ

៦.៣= 0

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់ និង

៧.១= 0

៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ
(ដំណើរការ

គោលនយោបាយ)
ឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ
កែសម្រួលឱ្យស្រប

ទៅតាមបរិបទរបស់គម្រោង)
៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន

កែសម្រួលឱ
 ្យស្របតា
 មបរិបទ

ីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

សហគ្រិនជា
 ស/្ត្រី សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

ក្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតងដែរឬទេ?
របស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

ការប្ដេជ្ញាចិតនៅ
្ត កម្រិត អន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់សដ
្ត្រី ែរឬទេ?
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គម្រោង)
ពិន្ទុសរុប

២
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វាយតម្លៃទី II

ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ
៣

ឈ្មោះ
ក្របខ័ណផ
្ឌ ែនការយុទ្ធសាស្តស
្រ ម្រាប់វិស័យជលផល

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១០-២០១៩

០

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យថវិកាជា
 រួមធ្វើឡើងនៅថ្នាក់ជាតិ ដោយរដ្ឋបាលជលផល តាមរយៈនាយកដ្ឋានផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងនីតិវិធីរៀបចំ ផែនការ និងថវិកាដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ មានរំហូរថវិកា

ពីរប្រភេទ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តផ
 ែនការយុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពវី ិស័យជលផលនៅក្នុងរ យៈពេល ១០ ឆ្នាំទៀត។ ទី១ រំហូរថវិកាផ្ទាលទៅ
់ កាន់នាយកដ្ឋាន

ជំនាញនៅថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីគាំទដ
្រ ល់កា
 ររៀបចំគោលនយោបាយ ការផ្ដល់ការណែនាំបច្ចេកទេសនិងការរៀបចំច្បាប់ជលផល ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគោលបំណង
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យនេះឱ្យជាកម្លាំងចលករសម្រាប់វិស័យទាំងមូល។ ដោយទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានជំនាញ និងសមត្ថភាពនៅមាន
កម្រិតក្នុងការអនុវត្ត នាយកដ្ឋានជំនាញត្រូវជួយដ
 ល់អ
 ង្គភាពទាំងនេះ ដែលក
 ្នុងនោះនឹងមា
 នការប្រើប្រាស់ថវិកាមួយច
 ំនួនផងដែរ។ រំហូរថវិកាមួយទៀតគឺ
ការផ្ដលថ
់ វិកាផ្ទាលទៅ
់ ឱ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅក្នុងក
 រណីដែលការផ្ដល់សេវាធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងត
 ម្រូវការនៅថ្នាក់ឃុំ ស្រុក និងខេត្ត។ ចំនួនថវិកា

ដែលផ្ដល់ តាមរយៈរំហូរទី ២ ដល់ខ
 ណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ គួរបង្កើនបន្តិចម
 ្ដងៗ នៅពេលដែលស
 មត្ថភាពរបស់មន្តនៅ
្រី ថ្នាកក
់ ្រោមជា
 តិ
មានការកើនឡើង និងនៅពេលដែលមា
 នការបង្ហាញពីជោគជ័យកា
 រងារធៀបនឹងច
 ំណុចដៅ
 ដែលបា
 នឯកភាពគ្នា។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ រដ្ឋបាល
ជលផលនៅថ្នាក់ជាតិនឹងអ
 នុវត្តផ
 ែនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សឱ
 ្យបានសកម្មសម្រាបម
់ ន្តទា
្រី ំងអស់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។
ឈ្មោះ

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

៣. ក្របខ័ណ្ឌ

មានផែនការអនុវត្តល
 ្អ ប៉ុន្តែពមា
ុំ នឯកសាររកបានតាមប្រព័នអ
្ធ នឡាញពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រពិនិត្យ

សម្រាប់វិស័យជលផល

គោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានអនុវត្តដ
 ល់ក
 ម្រិតណានោះ។

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

ពិន្ទុ
n/a

ឡើងវិញផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវបា
 នស្នើឡើងនោះឡើយ។ ដូច្នេះគេមានការពិបាកក្នុងការប្រាប់ថាតើ

៤. យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពា
 ណិជ្ជកម្មនៅ
 កម្ពុជា (២០១៤-១៨) លើកទី ១ នៅក្នុងផ
 ្នែកសេចក្ដីផ្ដើមទ
 ទួលស្គាល់ថា៖ “សមត្ថភាពប្រកួតប
 ្រជែង

នៃវិស័យពា
 ណិជ្ជកម្មមានសារៈសំខាន់ស
 ម្រាបក
់ ំណើន និងការបង្កើតកា
 រងារថ្មីៗកាន់តែប្រសើរ ក៏ដូចជា ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលដែលជា
 ល
 ក្ខខណ្ឌសម្រាប់
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងការពង្រីកពា
 ណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសមភាពយេនឌ័រនិង
ការបង្កន
ើ បរិយាបន្ន នៅតែជាបញ្ហចោ
ា ទ” (ទំពរ័ ទី ៦៩)។ យុទសា
្ធ ស្រស
្ត ព
ី្ដ ស
ី មាហរណកម្មពាណិជក
្ជ ម្មកម្ពជា
ុ គឺជាយទ
ុ សា
្ធ ស្តម
្រ យ
ួ ដស
៏ ខា
ំ ន់ដម
ើ ប្ ប
ី ន្តឆយ
ើ្ល តប
ចំពោះបញ្ហប
ា ្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រតភ្ជាប់ រវាងការពង្រីកពា
 ណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកា
 រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ សមភាពយេនឌ័រ និងបរិយាបន្នយ
 េនឌ័រ។

យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពា
 ណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប
 ច្ចុប្បន្នភាព (CTISU ២០១៩-២០២៣) – ត្រូវបញ្ជ្រាបទៅក្នុងយ
 ុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី

IV និងចក្ខុវិស័យ ២០៣០ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផ
 ែនការយុទ្ធសាស្តអ
្រ ភិវឌ្ឍន៍ជាតិថ្មី (២០១៩-២៣)។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដល់នូវឱ
 កាស
ដើម្បីឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូទាំងអស់ចូលរួមបន្តលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

ជាពិសេសកា
 របង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស
 ្ត្រី តាមរយៈការវិនិយោគលើការបង្កើនភា
 គរយរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស
 កម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅថ្នាក់តំបន់

និងថ្នាក់ជាតិ និងចំណូលនៅថ្នាក់ជាតិ និងដើម្បីប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះ-ឈ្នះនេះ សម្រាប់សង្គម សេដ្ឋកិច្ច វិស័យឯកជន និងបុគ្គលទាំងមូល។

ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ទាមទារឱ្យមា
 នការយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងតថភាពយេនឌ័រនៅកម្ពុជា ទើបអាចរៀបចំជាគោលនយោបាយ
ដែលជំរុញការធ្វស
ើ មាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជា ជំរុញឱ្យមា
 នការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព និងកា
 រកាត់បន្ថយភាពក្រក
ី ្រ ហើយក្នុងពេល

ជាមួយគ្នប
ា ង្កើនភាពអង់អា
 ចដល់ស្ត្រី និងលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ។ ដោយសារតែទិន្នន័យជាតិនៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយ គេអាចទាញជាសេចក្ដី
សន្និដ្ឋានទូទៅថា ស្ត្រីនៅកម្ពុជានៅ
 ជួបការលំបាកជាងបុរសពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រទទួលបា
 នសេវាស
 ំខាន់ៗ ដូចជា ICT និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ICT ពាណិជ្ជកម្មតា

មប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច និងការអភិវឌ្ឍជ
 ំនាញផ្សេងទៀត ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្ដលហ
់ ិរញ្ញប្បទានដល់សហគ្រាសខ្នាត
តូច និងម
 ធ្យម ក៏ដូចជា សេវានវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យា ដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងច
 ្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងក
 ្នុងពាណិជ្ជកម្មឆ
 ្លងដែន។ល។

ដោយសារតែ CTISU ២០១៩-២៣ ត្រូវបញ្ជ្រាបទៅ
 ក្នុងយុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណដំណាក់កាលទី   IV និងច
 ក្ខុវិស័យ ២០៣០ ឯកសារនេះផ្ដល់នូវឱ
 កាស

សម្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហប
ា ្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងក
 ំណត់ច
 ំណុចផ្ដើមសម្រាប់តភ្ជាបកា
់ រពង្រីកពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹង
 ការកាត់បន្ថយភា
 ពក្រីក្រ សមភាព
យេនឌ័រ និងការបង្កើនប
 រិយាបន្ន។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ គឺជាការយល់ដឹងហួសព
 ីការយល់ដឹងនៅ
 កម្រិតបុគ្គលម្នាក់ៗ។ គោលនយោបាយនេះបានពិចារណាពី

មូលហេតុស្ថាប័ន ក្រៅតែមូលហេតុនៅកម្រិតបុគ្គល ដែលបង្កផ
 លប៉ះពាល់លើសមភាពយេនឌ័រ ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់ សង្គមវ ប្បធម៌
សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?
ភាពប្រសព្វគ្នា

នៅក្នុងផែនការនេះពុំមានការពិចារណាពីភាពប្រសព្វគ្នារវាងយេនឌ័រ និងកត្តដ
ា ទៃទៀតនោះឡើយ។

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនោះឡើយ។ គោលនយោ-បាយនេះលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃស្ត្រីនៅក្នុង

វិសយ
័ ពាណិជក
្ជ ម្ម និងអំពាវនាវឱ្យមានការបញ្ជប
ា្រ ការបង្កន
ើ ភាពអង់អាចដល់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ គោលនយោបាយសព
ី្ដ ពា
ី ណិជក
្ជ ម្ម និងការអភិវឌឍ្ ធុរកិច។
្ច ទោះជា
យ៉ាងណាក៏ដោយ ខណៈពេលដែលការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដែរអាចនៅតែផ្ដល់ឱកាសបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រី តថភាពជាក់ស្ដែងនៅ
កម្ពុជា គឺថាប
 ើទោះបីជាមា
 នការចូលរួមក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏ដោយ ស្ត្រីនៅតែព
 ុំទាន់មានសមភាពជាមួយនឹងប
 ុរសនៅឡើយ។

មានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រក
 ្នុងគោលនយោបាយនេះ បើទោះបីជាគោ
 លនយោបាយនេះព
 បា
ុំ នលើកឡើងថា
 បានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រី ឬក្រុម

សង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្ត្រីនៅដំណាក់កាលរៀបចំឡើយ។ មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារគោលនយោបាយនេះ
គេមិនដឹងច
 ្បាស់ថាតើអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធទាំងនោះជាអ្នកណា

និងថាតើអ
 ្នកពា
 ក់ព័ន្ធទាំងនោះគឺជាក
 ្រុមឬអ្នកស្វែងរកការគាំទដ
្រ ល់ស្ត្រីនោះឡើយ។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះមានដូចតទៅ៖

(យុទ្ធសាស្តស
្រ មាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម (DTIS) ដំបូងរ បស់កម្ពុជាដ
 ែលរៀបចំឡើងដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមធនាគារពិភពលោកត្រូវបានប្រកាស

ដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តក
 ្នុងឆ្នាំ ២០០១ ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើស
 មាហរណកម្មរបស់ប្រទេសក
 ម្ពុជាក
 ្នុងវ
 េទិកាពា
 ណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដែលជាការ
ត្រួសត្រាយផ្លូវឱ្យកម្ពុជាអា
 ចក្លាយជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣។

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទទួលផលពីក្របខ័ណ្ឌលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម  
 (EIF) លើកដំបូង និងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

DTIS ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ (ដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាំ ២០០៧ ឬ CTIS ២០០៧)។ CTIS ២០០៧ ដែលរៀបចំដោយ

UNDP កម្ពុជាក្នុងនាមតំណាងឱ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចា
 ត់ទុកកា
 រធ្វើពិពិធកម្មកា
 រនាំចេញជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់។ ការកំណត់បែបនេះ ជួយគាំទដ
្រ ល់

កិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ បង
ែ្រ របស់រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ការធព
ើ្វ ព
ិ ធ
ិ កម្មសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់ខន
ួ្ល ដោយចាត់ទក
ុ ពាណិជក
្ជ ម្មថាជាយន្តការកណ
ំ
ន
ើ ដល
ែ មានសារៈសខា
ំ ន់
ជាងគេ។

CTIS ២០១៤ គ្របដណ្ដប់លើអាណត្តិទី ៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល (២០១៤-២០១៨) ត្រូវបានរៀបចំឡើងទា
 ន់ពេលវេលាសម្រាបកា
់ រចូលរួមរបស់

ប្រទេសកម្ពុជាទៅ
 ក្នុងសហគមន៍ស
 េដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ដែលត្រូវបា
 នប្រកាសដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តក
 ្នុងឆ្នាំ ២០១៥។

ការសម្រេចចិត្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព CTIS ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៨ ហើយការចរចា

ជាមួយនឹងល
 េខាធិការដ្ឋាន EIF ត្រូវបានចប់ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។ គោលដៅសំខាន់ន
 ៃCTIS ២០១៩ គឺរៀបចំយុទ្ធសាស្តស
្រ មាហរណកម្មបច្ចុប្បន្នភាព
ដែលអាចបញ្ជ្រាបទៅ
 ក្នុងយ
 ុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណដំណាក់កាលទី IV និងចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣០ និងជាមូលដ្ឋានសម្រាបរ
់ ៀបចំផ
 ែនការយុទ្ធសាស្តអ
្រ ភិវឌ្ឍន៍
ជាតិថ្មី (២០១៩-២០២៣)។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

យុទ្ធសាស្ត្រនេះល
 ើកឡើងថាបានរួមចំណែកដល់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី។ គេសង្ឃឹមថា នឹងមានការបន្តល
 ើកកម្ពស់សមភាព

យេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ជាពិសេស តាមរយៈការវិនិយោគលើការបង្កើនភាគរយរបស់ស្ត្រីក្នុងពា
 ណិជ្ជកម្មនៅ
 ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់ជាតិ
និងក្នុងចំណូលជាតិ។ គេសង្ឃឹមថាវាគឺជាយ
 ុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះ-ឈ្នះសម្រាប់សង្គម សេដ្ឋកិច្ច វិស័យឯកជន និងបុគ្គលម្នាក់ៗ។
បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

យុទសា
្ធ ស្តន
្រ ះេ ពុបា
ំ នលើកឡើងថាត្រវូ បានរៀបចំផក
ែ្អ តាមគោលនយោបាយអន្តរជាតិ ដល
ែ មានកន្លងមកពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការការពារសទ
ិ រិ្ធ បស់សឡ
ី្រ្ត យ
ើ ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា (CTIS)
ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់

សំណួរស្រាវជ្រាវ

ពីគុណភាព

ពិន្ទុ

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នាតាមយេនឌ័រ

នៅក្នុងគោលនយោបាយ
(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាពដែរឬទេ?

១.១ = 0,៥
១.២ = 0

ដើម្បីបង្កើនសមភាពដែរឬទេ?

១.៣ = 0,៥

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 របញ្ចូលយ
 េនឌ័រ

១.៤ = 0,៥

២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល) ដែលបង្ក

២.១ = 0,5

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?
ទៅក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?

អំពីសមភាពយេនឌ័រ
៣. ភាពប្រសព្វគ្នា 

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)
៤. ការបង្កើនភាពអង់អាច
របស់ស្ត្រី(ដំណើរការ
គោលនយោបាយ)

ផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់ សង្គម

១.៥= 0,៥

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា(intersectionality)”

៣.១= 0

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយ

៤.១= 0

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែរឬទេ?

៤.២= 0

នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ?  (សូមមើលនិយមន័យនៃ ភាពប្រសព្វគនៅ
្នា ក្មុងសទ្ទានុក្រម)
នេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើនភា
 ព
ជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោ
 បល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយនឹង

៤.៣= 0,៥

អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដ
 ែរឬទេ?

៤.៤= 0

៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយ

៥.១= 0

៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់ស
 ហគ្រិន

(ដំណើរការគោលនយោបាយ)
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន

ជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

ជាស/្ត្រី    សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

កែសម្រួលឱ្យស្របទៅ
 តាមបរិបទ ៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និងប្រពៃណក
ី ្នុង
របស់គម្រោង)

សង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតងដែរឬទេ?

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ
សម្រល
ួ ឱយ្ ស្របតាមបរិបទ

៦.២= 0

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំរ បស់ស្ត្រី

៦.៣= 0

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់ និងការប្ដេជ្ញាចិត្ត

៧.១= 0

ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៦.១= 0,៥

នៅកម្រិត    អន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់សដ
្ត្រី ែរឬទេ?
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គម្រង
ោ )

ពិន្ទុសរុប

៣.៥
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លើកកម្ពស់ការចូលរួមរ បស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងប
 ន្តបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោ
 លនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តពា
្រ ណិជ្ជកម្ម ស្របតាម

ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចសមភាពយេនឌ័រ និងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រី ជាពិសេសការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែក
សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់ស។
ី្រ្ត សកម្មភាពទាំងនេះអាចធ្វឡ
ើ ង
ើ កង
ុ្ន ទម្រងជា
់ ការបប
ើ្រ ស
ា្រ ទ
់ សស្ នវិសយ
័ ជាក់លាក់ដម
ើ ប្ រី ម
ួ ចំណក
ែ ឱយ្ មានការសង
ែ្វ យល់កាន់តស
ែ ជ
ី៊ ម្រៅ

ពីស
 មិទ្ធកម្មពាណិជ្ជកម្ម។ សកម្មភាពនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដលជា
់ ព័ត៌មានដល់ការរៀបចំ និងការអនុវត្តវ ិធានការដែលគិតគូរពីយេនឌ័រ និងធានា
ថាវិសមភាពដែលកំពុងមា
 ននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មី ឬកាន់តែមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅ
 ពេលដែលប
 ្រទេសកម្ពុជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រ
និងទ
 ិសដៅពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។

140 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ
(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ល.រ

ឈ្មោះ

៣

យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា (CTIS)

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៩-២០២៣

៣

កម្រិតនៃការអនុវត្ត
ឈ្មោះ
៤. យុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណ

កម្មពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា (CTIS)

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ពិន្ទុ

ដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះអនុវត្តពីឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ គេមា
 នការពិបាកក្នុងកា
 រប្រាប់
ឱ្យដឹងថា
 តើមានការអនុវត្តបែបណានោះ។

n/a

៥. គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

មានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយនេះទាំងមូល។   គោលដៅ ៣.១.២   “ដើម្បីបង្កើន    លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល

បច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ ប្រកបដោយសមធម៌ ដើម្បីទទួលបា
 នការងារ” មានបញ្ចូល “ពង្រីកឱកាសដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទ
 ទួលបានបំណិនជីវិតដោយមាន
ការយកចិត្តទុកដាក់ ជាពិសេសចំពោះតម្រូវកា
 ររបស់ស្ត្រី ក្រុមដែលមានឱកាសតិចតួច យុវជនដែលមានជីវភាពក្រីក្រ សិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សា

ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ និងជនជាតិដើមភាគតិច” (ទំព័រទី ៥)។ គោលដៅ ៣.១.៣ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯ
 កជន (PPP) និងប្រមូល

កៀរគរធនធានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជួយដ
 ល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអ
 ប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយចីរភាព" មានបញ្ចូល "រៀបចំ
គោលនយោបាយស្ដីពីថ្លៃសិក្សាសម្រាប់និស្សិត សម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាអ
 ប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវ ិជ្ជាជីវៈ និងផ
 ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រ
និងជា
 ពិសេសស
 ្ត្រីនិងជ
 នជាតិដើមភាគតិច” (ទំព័រទី ៥)។

យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” ឬ “ស្ដ”្រី ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមាន៖

យុទ្ធសាស្ត្រ ស
 ម្រាប់គោលដៅទី ១៖

-

បង្កើនសមត្ថភាព និងគុណវុឌ្ឍិរបស់អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល ជាពិសេសស
 អ
្ត្រី ំពគ
ី រុកោសល្យ និងជំនាញដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗពីឧស្សាហ
កម្មក្នុងស្រុង និងឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិ។

លើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ តាមរយៈការលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យស្ត្រី ឱ្យក្លាយជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល និងជាអ្នកគ
 ្រប់គ្រងនៅ
 តាមគ្រឹះស្ថានអប់រំ បណ្ដុះ
បណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយធ្វើការកំណត់កូតាអ
 តិបរមា។

យុទ្ធសាស្ត្រ សម្រប
ា ់គោលដៅទី ២៖

-

ផ្ដល់អាហារូបករណ៍បន្ថែមដល់ក្រុមគោលដៅ ជាពិសេសស្ត្រី ដើម្បីលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យពួកគេចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធី TVET និងផ្ដល់ប្រាកឧ
់ បត្ថម្ភ
សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធភ
ី ្ជាបជ
់ ំនាញ។

ផ្ដល់អាទិភាពដល់ស្ត្រី ក្រុមដែលមានឱកាសតិចតួច យុវជនក្រីក្រ សិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សា ក្រុមជនជាតិភាគតិច ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍
និងអ្នកគ្មានការងារធ្វើឱ្យសិក្សាជ
 ំនាញ TVET តាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងអ
 ន្តេវាសិកដ្ឋានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

បង្កើនការយល់ដឹងអំពីយេនឌ័រ និងអនុវត្តយន្តការធានាសមធម៌ និងសមភាពយេនឌ័រនៅតាមគ្រឹះស្ថាន TVET ដោយសហការជាមួយនឹង
អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។

រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ បង្កើនការយល់ដឹងអំពីជំនាញនៅតាមភូមិ ឃុំ សង្កាត់ និងសហគមន៍ ដើម្បីទាក់ទាញ
អ្នកដែលបោះបង់ចោលការសិក្សា ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រី ក្រុមដែលមានឱកាសតិចតួច ជាពិសេសស្ត្រី និងក្រុមជនជាតិភាគតិចឱ្យច
 ូលរួមមកសិក្សា
ក្នុងប្រព័ន្ធ TVET។

យុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់គោលដៅទី ៤៖

-

រៀបចំគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធនធាន ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល ដែលមានសមត្ថភាព ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាគិតគូរ
ពិចារណាពីសមភាពយេនឌ័រ និងត
 ្រៀមកញ្ចបអ
់ ត្ថប្រយោជន៍នានា (មិនមែនត
 ្រឹមតែបៀវត្សឡើយ) ដើម្បីបង្កើនល
 ក្ខខណ្ឌការងារឱ្យកាន់តែល្អ
ប្រសើរ។

យុទ្ធសាស្តទា
្រ ំងនេះស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ។
ក្រៅតព
ែ ីយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះ ក្របខ័ណ្ឌនេះពុំបានបញ្ចូលទ
 ិន្នន័យបែងច
 ែកតាមភេទនោះឡើយ។
ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ គឺជាការយល់ដឹងហួសព
 ីការយល់ដឹងនៅ
 កម្រិតបុគ្គលម្នាក់ៗ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ នពិចារណា

ពីម
 ូលហេតពា
ុ ក់ព័នន
្ធ ឹងស
 ្ថាប័នក្រៅតព
ែ ម
ី ូលហេតុនៅកម្រិតប
 ុគ្គល ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស
 មភាពយេនឌ័រនោ
 ះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ ន
លើកឡើងព
 ីកត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ កត្តាច្បាប់ កត្តស
ា ង្គមវប្បធម៌ឡើយ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ភាពប្រសព្វគ្នា

នៅក្នុងផែនការនេះ មានការពិចារណាតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពភា
ី ពប្រសព្វគ្នារវាងយេនឌ័រ និងកត្តាដៃទៀត។ ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយ គោលនយោបាយនេះ

លើកឡើងព
 ី “ពង្រីកឱកាសដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទ
 ទួលបានបំណិនជ
 ីវិត ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ ជាពិសេសច
 ំពោះតម្រូវកា
 ររបស់ស្ត្រី ក្រុមដ
 ែល
មានឱកាសតិចតួច យុវជនដែលមានជីវភាពក្រីក្រ សិស្សបោះបង់ចោ
 លការសិក្សា ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ និងជនជាតិដើមភាគតិច” (ទំព័រទី ៥)។
ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងព
 ីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីឡើយ។ ប៉ុន្តែ មានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយនេះ បើទោះ

ជាគោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រី ឬក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្តក
្រី ្នុងអំឡុងពេលន
 ៃការរៀបចំក៏ដោយ។

មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុនក
្តែ ្នុងឯ
 កសារគោលនយោបាយនេះ ពុំមានការបង្ហាញឱ
 ្យច្បាស់ថាតើអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធណា និងថាតើអ
 ្នកពាក់

ព័ន្ធទាំងនេះគឺជាក្រុមស្ត្រី ឬអ្នកដែលស្វែងរ កការគាំទ្រសម្រាប់ស្ត្រីនោះឡើយ (មានការលើកឡើងថា ក្រសួងកិច្ចការនារី គឺជាស
 ្ថាប័នទទួលខុសត្រូវល
 ើការ

អនុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្ត្រ ពាក់ព័ន្ធនឹងយ
 េនឌ័រ)។ គោលនយោបាយនេះលើកឡើងពីការលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យស្ត្រីក្លាយជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំគោ
 លនយោបាយ
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដ
 ើម្បីទាក់ទាញអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានសមត្ថភាព ព្រមទាំងធ
 ្វើការពិចារណាពីសមភាពយេនឌ័រ និងកា
 រកែលម្អលក្ខខ
 ណ្ឌ
ការងារ។

ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគោលនយោបាយជាតិជាច្រើន ក្នុងនោះមាន ដូចជា “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ

ឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា (IDP) ២០១៥–២០២៥ និងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពម
ី ុខរបរ និងការងារ (NEP) ២០១៥–២០២៥”។ គោលនយោបាយទាំងនេះ
មានគោលបំណងរួមចំណែកដល់កា
 រអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម តាមរយៈការបង្កើតការងារសមរម្យ និងការធានាគុណភាព ផលិតភាពខ្ពស់នៃកម្លាំងពលកម្ម

ដែលអាចប្រកួតប
 ្រជែងជាមួយនឹងប
 ្រទេសនៅ
 ក្នុងតំបន់។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលត្រូវដា
 ក់ចេញក្នុងគោលនយោបាយជាតិខាងលើនេះ គោលនយោ
បាយជាតិស
 ្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យ គោលបំណង  គោលដៅ និងយុទ្ធ

សាស្ត្រយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ សមត្ថភាព និងជំនា
 ញ ដែលអាចឆ្លើយតបចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គម
សេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគត។ ផែនការយុទ្ធសាស្តអ
្រ ភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) ២០១៤-២០១៨ ក៏ឆ្លុះបញ្ជាំងឱ
 ្យឃើញច្បាស់ពីការប្ដេជ្ញាចិត្ត

របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានក្នុងបរិបទនៃការបង្កើតការងារ ដើម្បីពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងថាបាន
រៀបចំឡើង ផ្អែកតាមសមិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកនោះឡើយ។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

គោលនយោបាយនេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជាស្ត្រីនោះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះបាន

លើកឡើង “បន្តអនុវត្តយន្តការប្រកួតប
 ្រជែងជ
 ំនាញនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាន
 វានុវត្តន៍ ដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន

សម្រាប់សិស្ស និស្សិត អ្នកប
 ច្ចេកទេស វិស្វករ អ្នកប
 ណ្ដុះបណ្ដាល និងសហគ្រិនវ័យក្មេង” (ទំព័រទី ៩)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពុំមានការបញ្ជាក់
ឱ្យច្បាស់ថាតើស
 ហគ្រិនវ ័យក្មេងជាបុរស ឬស្ត្រីនោះឡើយ។

មានការផ្ដល់អាទិភាពដល់ស្ត្រី ក្រុមដ
 ែលមានឱកាសតិចតួច យុវជនដែលមានជីវភាពក្រីក្រ អ្នកដែលបោះបង់ចោលការសិក្សា ក្រុមជនជាតិភាគតិច

ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ និងអ្នកដែលពុំមានការងារធ្វើ ដើម្បីឱ្យព
 ួកគេអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងក
 ម្មវិធី TVET តាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

និងអន្តេវាសិកដ្ឋានឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេ។ លើសពីនេះ ក៏មានការលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យស្ត្រីក្លាយជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ
 តាមគ្រឹះស្ថាន
TVET ដោយមានការកំណត់កូតាឱ
 ្យដល់កម្រិតអ
 តិបរមាផងដែរ។

គោលនយោបាយនះេ បានពចា
ិ រណាពវី ធ
ិ ជ
ី ម្នះបទដ្ឋន
ា យន
េ ឌ័រ និងប្រពណ
ៃ ស
ី ង្គមដល
ែ រារាំងដល់ការចល
ូ រួមរបស់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ វស
ិ យ
័ ឧសសា
្ ហកម្មបត
ៃ ង

ដូចជាបានលើកទឹកចិតឱ
្ត ្យសក
្ត្រី ្លាយជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល រៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបណ្ដុះប
 ណ្ដាលដ
 ែលមាន
សមត្ថភាពហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នធ
ា ្វើការពិចារណាពីសមភាពយេនឌ័រ និងការកែលម្អល
 ក្ខខណ្ឌការងារ (ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវកា
 ររបស់ស្ត្រី) ផ្ដល់អាហា
រូបករណ៍ដ
 ើម្បីឱ្យស្ត្រីអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធី TVET រៀបចំយុទ្ធសាស្តទ
្រ ីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទាក់ទាញស្ត្រីជាដើម។
បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

យុទសា
្ធ ស្តន
្រ ះេ ពុបា
ំ នលើកឡើងថាត្រវូ បានរៀបចំផក
ែ្អ តាមគោលនយោបាយអន្តរជាតិ ដល
ែ មានកន្លងមកពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការការពារសទ
ិ រិ្ធ បស់សឡ
ី្រ្ត យ
ើ ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)
ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់

សំណួរស្រាវជ្រាវ

ពីគុណភាព

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុង

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

of the policy (ខ្លឹមសារ

ដែរឬទេ?

គោលនយោបាយ Engendering
គោលនយោបាយ)

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព
១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នា តាមយេនឌ័រដើម្បីបង្កើន
សមភាពដែរឬទេ?

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 រ
បញ្ចូលយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?
២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល) ដែល

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

អំពីសមភាពយេនឌ័រ

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា (ខ្លឹមសារ
គោលនយោបាយ)

បង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់
៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទាន   ស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា

(intersectionality)” នៃបញ្ហាប្រឈម ដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យនៃ ភាពប្រសព្វគ្នា

ពិន្ទុ
១.១ = 0,៥
១.២ = 0

១.៣ = 0
១.៤ = 0,៥
១.៥= ១

២.១ = 0

៣.១= 0,៥

នៅក្មុងសទ្ទានុក្រម)

៤. ការបង្កើនភាពអង់អាច

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយ

៤.១= 0

គោលនយោបាយ)

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

៤.២= 0

របស់ស្ត្រី(ដំណើរការ

នេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?
ដែរឬទេ?

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើន
ភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយ
នឹងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដ
 ែរឬទេ?
៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីពី

៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក់

កែសម្រួលឱ្យស្រប

៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និង

(ដំណើរការគោលនយោបាយ)
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន

ទៅតាមបរិបទរបស់គម្រោង)

សមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/     សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
ប្រពៃណក
ី ្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្ម
បៃតងដែរឬទេ?

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំ

៤.៣= 0,៥

៤.៤.= 0,៥
៥.១= 0
៦.១= 0,៥

៦.២= 0,៥

របស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

៦.៣= 0

៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់

៧.១= 0

សម្រល
ួ ឱយ្ ស្របតាមបរិបទគម្រង
ោ )

ដែរឬទេ?141

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ

និងការប្ដេជ្ញាចិតនៅ
្ត កម្រិតអន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

ពិន្ទុសរុប

៤,៥

141

ការវាយតម្លៃទី II

ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។

141 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ
(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ.

ឈ្មោះ

៥.

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៧-២០២៥

០

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

គណៈកម្មាធិការជាតិប
 ណ្ដុះបណ្ដាលនៃក្រសួងកា
 រងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបំពេញត
 ួនាទីជា
 លេខាធ
 ិការដ្ឋានដ
 ែលមានភារកិចធ
្ច ្វើការការសម្រប

សម្រួលការអនុវត្ត ការតាមដាន និងវា
 យតម្លៃគោលនយោបាយនេះ។ គណៈកម្មាធិការជាតិប
 ណ្ដុះបណ្ដាលនឹងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីកំណត់ពី        
វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហប
ា ្រឈមផ្អែកតាមគោលដៅ និងសូចនាករលម្អិត។142
ឈ្មោះ

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ពិន្ទុ

៥. គោលនយោបាយ

ការអនុវត្ត និងការវាយតម្លៃជាប្រចាល
ំ ើការអនុវត្តគោលនយោបាយ មានសារៈសំខាន់យ
 ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់

n/a

បណ្ដាល បច្ចេកទេស

លទ្ធភាពនៃការវាយតម្លដ
ៃ ល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យ TVET អ្នកសិក្សាស
 ្រាវជ្រាវ ក៏ដូចជា សាធារណជន

ជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះ
និង វិជ្ជាជីវៈ (TVET)

ការអភិវឌ្ឍវិស័យ TVET នៅកម្ពុជា។ លើសពីនេះ ឯកសារនេះផ
 ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឱ្យមានការចែករំលែក
ទូទៅ។142

៦. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីNDC និងផែនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ
 ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

ពុំមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងឯកសារគោលនយោបាយនេះឡើយ។ មានករណីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” ឬ

“ស្ត្រី” ។ ឧទាហរណ៍ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយសម្រាប់ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយគឺ “សក្តានុពលអាចសម្រេចបាននូវផលជះរយៈពេលវែង ដែលមាន
តុល្យភាពយេនឌ័រ” (ទំព័រទី ២៩)។ ក្រៅតែពីចំណុចនេះ ក្របខ័ណ្ឌនេះព
 ុំបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសមភាពយេនឌ័រ ការប្រកាន់ផ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រ
ឬបានបញ្ចូលទិន្នន័យបែងច
 ែកតា
 មភេទនោះឡើយ។  
ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ គឺជាការយល់ដឹងហួសព
 ីការយល់ដឹងនៅ
 កម្រិតបុគ្គលម្នាក់ៗ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ នពិចារណា

ពីម
 ូលហេតពា
ុ ក់ព័នន
្ធ ឹងស
 ្ថាប័នក្រៅតព
ែ ម
ី ូលហេតុនៅកម្រិតប
 ុគ្គល ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស
 មភាពយេនឌ័រនោ
 ះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ ន
លើកឡើងព
 ីកត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ កត្តាច្បាប់ កត្តស
ា ង្គម វប្បធម៌ឡើយ។
ភាពប្រសព្វគ្នា

នៅក្នុងផែនការនេះ ពុំមានការពិចារណាអំពីភាពប្រសព្វគរ្នា វាងយេនឌ័រ និងកត្តាដៃទៀត ដូចជា ពិការភាព ជាតិសាស្ត្រ យុវជន ឬតំបន់ជនបទ

នោះឡើយ។

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងព
 ីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីឡើយ។ ប៉ុនមា
្តែ នការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ បើទោះ

ជាគោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រី ឬក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្តក
្រី ្នុងអំឡុងពេលន
 ៃការរៀបចំក៏ដោយ។

មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុនក
្តែ ្នុងឯ
 កសារគោលនយោបាយនេះ ពុំមានការបង្ហាញឱ
 ្យច្បាស់ថាតើអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធណា និងថាតើអ
 ្នកពាក់
ព័ន្ធទាំងនេះគឺជាក្រុមស្ត្រី ឬអ្នកដែលស្វែងរ កការគាំទ្រសម្រាប់ស្ត្រីនោះឡើយ ។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

មូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ការឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសរបស់ប្រទេសនេះ ត្រូវបានដាក់ឱ
 ្យអនុវត្តតា
 មរយៈការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

ឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅ
 កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤-២០២៣ (CCCSP) ព្រមទាំងផែនការសកម្មភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុតា
 មវិស័យ (CCAPs)

ដោយធានាយង
ា៉ ណាឱយ្ មានការបញ្ជប
ា្រ កា
 របប
ែ្រ ល
្រួ អា
 កាសធាតុទៅ
 ក
 ង
្នុ កា
 រធផ
្វើ ន
ែ ការនៅថ្នក
ា ជា
់ តិ និងថ
 ក
្នា ក
់
ម
ោ្រ ជាតិនិងត
 ម្រងទ
់ ស
ិ ការវិនយោ
ិ
គលើការ
បន្សាំ និងការកាត់បន្ថយកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ក្នុងនាមជាផ្នែកយុទ្ធសាស្តន
្រ ៃការឆ្លើយតបរបស់ជា
 តិចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក៏ទ
 ទួលស្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសកម្ពុជាចា
 ំបាច់ត
 ្រូវតែជាអ្នកចូលរួមឱ្យបានសកម្មនៅ
 ក្នុងក
 ិច្ចពិគ្រោះយោបល់អ
 ន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហអា
ា កាសធាតុ ដើម្បី
ឱ្យដំណោះស្រាយនានា ដែលរៀបចំនៅក្នុងវេទិកាសកលទាំងនេះអាចជួយឆ្លើយតបឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះ។
142 Yok et al. (2019). ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ នៅកម្ពុជា៖ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងការវិវឌ្ឍទៅអនាគត។
របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ការបន្តចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការចរចា ដែលធ្វើឡើងក
 ្រោមក្របខ័ណអ
្ឌ នុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពកា
ី រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) និងក្នុងវេទិកា
តំបន់ ដូចជា អាស៊ានជាដើម បានជួយកៀរគរការគាំទ្រ ដែលសំខាន់ស
 ម្រាប់ជួយដ
 ល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរ បស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តកា
 រឆ្លើយតបចំ
ពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប
 ្រទេសរ បស់ខ្លួន។

ជំហានមួយក្នុងចំណោមជំហានសំខាន់ៗជាងគេដែលប
 ្រទេសកម្ពុជា និងស
 ហគមន៍អន្តរជាតិអ
 នុវត្តកា
 លពីពេលថ្មីៗនេះ គឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែង ដើម្បី

ឈានទៅសម្រេចក
 ិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុថ្មីមួយដែលនា
 ំឱ្យមានការផ្ដលស
់ ច្ចាប័នដ
 ល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ដោយជាង ១៨០ ប្រទេស ដែល
ក្នុងនោះមានកម្ពុជាម
 ួយផងដែរ។

ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែងនៅកម្រិតសកលទាំងនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបា
 នផ្ញើរបាយការណ៍ស្ដីពកា
ី ររួមចំណែក

ក្នុងការកាត់បន្ថយកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ខ្លួន (ហៅកាត់ថា INDC) ទៅកាន់ UNFCCC ទាន់ពេលសម្រាប់សន្និសីទភា
 គី (COP) ទី ២១
នៅទីក្រុងប៉ារីស។ របាយការណ៍នេះត្រូវបា
 នអនុម័តជា
 NDC ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។ ផែនការNDC ដែលអាចជាចំណុចចា
 ប់ផ្ដើម រួមមា
 ន៖

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs) រហូតដ
 ល់ឆ្នាំ ២០៣០ និងរ បាយការណ៍
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) (២០១៩-២០២៣)
-	
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុនៅកម្ពុជា (CCCSP) (២០១៤-២០២៣) និងក្របខ័ណតា
្ឌ មដាន និងវាយតម្លៃ 
-

(ការតាមដានប្រចាំឆ្នាំ)

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតា
 មវិស័យ (CCAPs) – ប្រសិនបើនៅមានការកែសម្រួលក្រោយឆ
 ្នាំ ២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្តថ
្រ វិកា (៣ ឆ្នាំរំកិល) និងថ
 វិកាក
 ម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ (PIP) ផែនការរំកិល ៣ ឆ្នាំ

របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពរៀបរាល់ពីរឆ្នាំម្ដង (BUR) (រៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩ មក) និង
របាយការណ៍ជាតិ(រៀងរាល់បួនឆ្នាំម្ដង ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ តទៅ)។

ចំណុចដ
 ែលគួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ កម្មវិធីនេះបា
 នគាំទ្រដល់ក
 ្រុមប្រឹក្សាជា
 តិអ
 ភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព/ក្រសួងប
 រិស្ថាន ដើម្បីរៀបចំស
 កម្មភាព សូចនាករ និង

គោលការណ៍ណែនាំតាមវិស័យ សម្រាប់វិស័យដែលរួមចំណែកដ
 ល់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលទាំងនេះសុទ្ធតជា
ែ ចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយ
ដ៏ល្អ សម្រាប់ការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ។

គោលនយោបាយនេះពិតបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមគោលនយោបាយជាតិកន្លងមក ប៉ុន្តែពុំមានការលើកឡើងពីគោលនយោបាយស្ដីពីបង្កើនភាព

អង់អាចដល់ស
 ្ត្រីឬគោលនយោបាយសមភាពយេនឌ័រនោះឡើយ។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

គោលនយោបាយនេះព
 ុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវកា
 រ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី និងស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យប
 ៃតង

នោះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 ុំបានពិចារណាពីវិធីដើម្បីជម្នះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និងប្រពៃណីសង្គមដែលរារាំងកា
 រចូលរួមរ បស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យឧស្សាហ
កម្មប
 ៃតងឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 ុំបានលើកឡើងពីជំហានដែលចាំបាច់ ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីជា
 អ្នកដឹកនាំរបស់សក
្ត្រី ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងឡើយ។  
បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ
ការអនុវត្ត

NDC អាចរួមចំណែកយ
 ៉ាងច្រើនដល់ការសម្រេចគោ
 លដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា

(CSDGs)

ដែលក្នុងនោះការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុត្រូវបា
 នបញ្ជ្រាបចូលទា
 ំងស្រុងទៅ
 ក្នុងកា
 រធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍។ ការអនុវត្ត NDCs ក៏អាចគាំទដ
្រ ល់ក
 ្របខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែល

ពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដូចជា ក្របខ័ណ្ឌសេនដៃ (Sendai) ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ
 ្រោះមហន្តរាយ ២០១៥–២០៣០ ផងដែរ។ ភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយ
នឹងការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍បែបនេះ គឺជាឱកាសសម្រាប់បញ្ចូលអភិក្រមដែលគិតគូរពីយេនឌ័រនៅក្នុងអនុវត្ត NDC ដោយមានការទទួលស្គាល់ និង
ឆ្លើយតបចំពោះផលប្រយោជន៍ តម្រូវការព្រមទាំង       

សមត្ថភាពបន្សាំខុសៗគ្នារបស់បុរស និងស្ត្រីចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
ពុំមានការលើកឡើងពីគោ
 លនយោបាយអន្តរជាតិស្ដីពីសណា
្ត្រី មួយ ដូចជា អនុសញ្ញា CEDAW នោះឡើយ។

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីNDC និងផែនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ
 ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ
ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់

សំណួរស្រាវជ្រាវ

ពីគុណភាព

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy (ខ្លឹមសារ

សង្គតិភាពដែរឬទេ?

នៅក្នុងគោលនយោបាយ
គោលនយោបាយ)

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយ
១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នាតាមយេនឌ័រ
ដើម្បីបង្កើនសមភាពដែរឬទេ?

Score

១.១ = 0

១.២ = 0
១.៣ = 0,៥

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៤ = 0

បញ្ចូលយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?

១.៥= 0

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 រ

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល)

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

ប្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់ សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

អំពីសមភាពយេនឌ័រ

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា 

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)
៤. ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី
(ដំណើរការគោលនយោ-បាយ)

ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តា

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា

(intersectionality)” នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យនៃ ភាពប្រសព្វ

២.១ = 0

៣.១= 0

គ្នានៅក្មុងសទ្ទានុក្រម)

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយ

៤.១= 0

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់

៤.២= 0

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការ

៤.៣= 0

នេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?
ស្ត្រីដែរឬទេ?

បង្កើនភា
 ពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្ត្រី
ដែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រី

ឬជាមួយនឹងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំ

៤.៤= 0

ដែរឬទេ?
៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយ

៥.១= 0

៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិង

៦.១= 0

កែសម្រួលឱ្យស្របទៅ
 តាមបរិបទ

ឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

(ដំណើរការគោលនយោបាយ)
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន
របស់គម្រោង)

ជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

ផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជា
 ស/្ត្រី    សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុង
៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ

និងប្រពៃណីក្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្ម
បៃតងដែរឬទេ?

៦.២= 0

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដើម្បី

៦.៣= 0

៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់

៧.១= 0

សម្រួលឱ
 ្យស្របតា
 មបរិបទគម្រោង)

ដែរឬទេ?143

បង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ

និងការប្ដេជ្ញាចិតនៅ
្ត កម្រិតអន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

ពិន្ទុសរុប

០,៥

143

ការវាយតម្លៃទី II

ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ
៦

ឈ្មោះ
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីNDC និងផែនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ
 ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៩-២០៣០

០

កម្រិតនៃការអនុវត្ត
ឈ្មោះ
៦. ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីNDC និង
ផែនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ
 ្នក
ពាក់ព័ន្ធ

កម្រិតនៃការអនុវត្ត
ដោយសារតែផែនការនេះអនុវត្តពឆ
ី ្នាំ ២០១៩-២០៣០ គេពិបាកនឹងប
 ្រាប់ឱ្យដឹងថា
 

ពិន្ទុ
n/a

តើមានការអនុវត្តយ៉ាងណា
 នោះ។

143 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ
(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

103

៧. ផែនការសកម្មភាពស្ដីពយ
ី េនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

គោលនយោបាយនេះបានបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ។
 GCCAP ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រី និងក្រុមងាយរងគ្រោះដទៃទៀត ដូចជា កុមារ និងចាស់ជរា

តាមរយៈវិធានការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ត្រីឱ្យចូលរួមនៅ
 ក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយ ការទទួលយកតួនាទីជា
 អ្នកដឹកនាំ ការអភិវឌ្ឍជីវភាព
រស់នៅ កំណើនបៃតង និងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសហគមន៍។

GCCAP ត្រូវបានរៀបចំឡ
 ើងដោ
 យមានការណែនាំ និងការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅ
 កម្ពុជា (CCCA) និងក្រសួងបរិស្ថាន។ នៅក្នុងកិច្ច

ពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការរៀបចំផ
 ែនការយុទ្ធសាស្តនា
្រ រីរតនៈទី IV (២០១៤-២០១៨) ក្រសួងកិច្ចការនារីបានបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រទី ៦ ស្ដីពី “យេនឌ័រ ការ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកំណើនបៃតង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ
 ្រោះមហន្តរាយ” ជាការឆ្លើយតបចំពោះយុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណដំណាក់កាលទី III

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ យេនឌ័រត្រូវបានចាត់ទុកថា
 ជាគោលការណ៍ណែនាំដ៏សំខាន់មួយនៅ
 ក្នុងការធ្វើផែនការ និងការរៀបចំវ ិធានការ និងសកម្មភាព
ឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ GCCAP ត្រូវបានរៀបចំឡើងស
 ្របតាមផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់ការអនុវត្ត ដោយមានការគាំទ្រថវិកា
ពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគអ
ូ ភិវឌ្ឍន៍។

GCCAP មានយុទ្ធសាស្តច
្រ ំនួនបីដូចខាងក្រោម៖

១)  ពង្រឹងស
 មត្ថភាពស្ថាប័ន និងការសម្របសម្រួលអ
 ន្តរវិស័យដ
 ើម្បីកាត់បន្ថយភា
 ពងាយរងគ្រោះរ បស់ស្ត្រី ដោយសារផលប៉ះពាល់ន
 ៃការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ

២) បង្កើនសមត្ថភាពចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងអ
 ំពយ
ី េនឌ័រ និងការឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
៣) លើកម្ពសកា
់ រឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ។

គោលនយោបាយនេះពិតជាបានលើកឡើងពីត
 ួនាទីប
 ែងច
 ែកតា
 មភេទ ក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងផ
 លប៉ះពាល់ន
 ៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលនេះ

ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើន។ លើសពីនេះ GCCAP ពិចារណា ធ្វើការវាយតម្លល
ៃ ើភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស
 ្ត្រី និងក្មេងស
 ្រីចំពោះ

ផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជា ការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធទិន្នន័យ និងក្របខ័ណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ
នៅក្នុងវ ិធានការឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុរបស់ក្រសួងសា
 ្ថប័នដែលពាក់ព័ន្ធ។
ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ គឺជាការយល់ដឹងហួសព
 ីការយល់ដឹងនៅ
 កម្រិតបុគ្គលម្នាក់ៗ។ ដូច្នេះ GCCAP ផ្ដោតការយកចិត្តទុក

ដាក់ល
 យ
ើ េនឌ័រ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកំណើនប
 ៃតង ព្រមទាំងកា
 រគ្រប់គ្រងហា
 និភ័យគ
 ្រោះមហន្តរាយ។ ផែនការនេះក៏ព
 ិចារណាពីភាពងាយ
រងគ្រោះរបស់ស
 ហគមន៍ជនជាតិភា
 គតិច និងសហគមន៍សាសនាភាគតិច ដែលរ ស់នៅក្នុងត
 ំបន់ភូមិសាស្ត្រជួបការលំបាក ដូចជា ឧបសគ្គផ្នែកសង្គម
វប្បធម៌ និងឧ
 បសគ្គផ្នែកភាសាជាដើម។
ភាពប្រសព្វគ្នា

GCCAP ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ត្រី និងក្រុមងាយរងគ្រោះដទៃទៀត ដូចជា កុមារ ចាស់ជរា សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច និងសហគមន៍

កាន់សាសនាភាគតិចជាដើម។

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

ពុំមានការប្រើប្រាស់ពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ដោយផ្ទាល់នោះឡើយនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ លើកលែងតែផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈ

ពេលប្រាំឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ របស់ក្រសួងដ
 ែលបញ្ចូលពាក្យ “ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ចរបស់ស”្ត្រី ។ គោលដៅរបស់ GCCAP លើកឡើងយ៉ាង

ជាក់ច្បាស់ពីការបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការរៀបចំថវិកាឆ្លើយតបចំពោះ
យេនឌ័រ។ ចំណុចនេះមានវិសាលភាពលើសពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ល
 ភា
ើ ពជាតំណាងរបស់ស្ត្រី
និងការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី មូលដ្ឋាន។

ដោយសារតែចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាមានចំនួនច្រើន (៣០% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់កម្ពុជា មានអាយុចាប់ពី ០ ដល់ ១៤ ឆ្នាំ,

១៧,៨% អាយុចន្លោះពី ១៥ ទៅ ២៤ ឆ្ន144
ាំ ) និងដោ
 យសារតយ
ែ ុវជនជាអ
 ្នកដែលកំណត់ពីនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ច និន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ និងប
 ែបផ
 ែនការរស់

នៅនាពេលអនាគតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, GCCC/ក្រសួងកិច្ចការនារី បានធានាឱ្យមានការចូលរួមពេញលេញពីយុវជន និងយុវតីនៅក្នុងការពិគ្រោះ

យោបល់ ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងកា
 របន្សាំ និងការកាត់បន្ថយកា
 រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ លើសពីនេះ ក៏មានការលើកឡើងព
 ីភាពងាយរងគ្រោះ

ជាក់លាក់របស់ក្រុមជ
 នជាតិភាគតិច និងក
 ្រុមដែលកាន់សាសនាភាគតិច ដែលរស់នៅតាមតំបន់ភ
 ូមិសាស្ត្រជួបការលំបាក  ដូចជា  តំបន់ដែលជ
 ួបឧបសគ្គ
ខាងសង្គមវប្បធម៌ និងខាងភាសាជាដើម។
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របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

104

ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

GCCAP ត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា (CCCSP) ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់

គណៈរដ្ឋាមន្ត្រី និងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ
 ្រប់      តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ យេនឌ័រត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកត្តដ
ា ៏សំខាន់ក
 ្នុងការធ្វើផែនការ

និងការរៀបចំវ ិធានការ និងសកម្មភាពឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការយុទ្ធសាស្តនា
្រ រីរតនៈទី IV ២០១៤-២០១៨

ដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្តរ្រ យៈពេល ៥ ឆ្នាំ របស់ក្រសួងក
 ិច្ចការនារី ដើម្បីសម្រេចស
 មភាពយេនឌ័រនៅ
 កម្ពុជា។ ដំណើរការធ្វើផែនការ GCCAP បាន

ទទួលការគាំទ្រនិងការណែនាព
ំ ីសម្ព័នប
្ធ ្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា (CCA)។ GCCAP នឹងត្រូវប
 ញ្ចូលទៅក្នុងន
 ីតិវិធីធ្វើផែនការ និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ និងអាច
ទទួលបានថវិកាគា
 ំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អ
 ន្តរជាតិ។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

គោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងថា គោលនយោបាយនេះនឹងរួមចំណែកដល់ “ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស”្ត្រី ប៉ុន្តែពុំបានបញ្ជាកថា
់ 

សម្រាប់នរណាឡើយ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជាស្ត្រី និងសហគ្រិនដែលធ្វើការ

ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងនោះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះពុំបានពិចារណាពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីជម្រះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និងប្រពៃណីសង្គមដែលរារាំងដល់
ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងឡើយ។ គោលនយោបាយនេះបា
 នលើកឡើងពីជំហានដែលចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនតួនាទីជាអ
 ្នកដឹកនាំរបស់
ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ព្រោះបានលើកឡើងព
 ីការបង្កើនកា
 រចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការតាក់តែងគោ
 លនយោបាយស្ដីពកា
ី រប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

ពុំមានការលើកឡើងពីគោ
 លនយោបាយអន្តរជាតិស្ដីពីសណា
្ត្រី មួយ ដូចជា អនុសញ្ញា CEDAW នោះឡើយ។
ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP)

ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់

សំណួរស្រាវជ្រាវ

ពីគុណភាព

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy (ខ្លឹមសារ

ដែរឬទេ?

នៅក្នុងគោលនយោបាយ
គោលនយោបាយ)

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬ ទេ?

១.៤ = ១

សមភាពដែរឬទេ?

២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល) ដែលបង្ក

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)
៤. ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី
(ដំណើរការគោលនយោ-បាយ)

ផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា

(intersectionality)” នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យរបស់ពាក្យនេះនៅក្នុង

២.១ = ១

៣.១= ១

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយ

៤.១= 0,៥

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

៤.២= 0,៥

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើន

៤.៣= ១

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោ
 បល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយ

៤.៤= ១

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយ

៥.១= 0,៥

នេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?

ភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?
នឹងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដ
 ែរឬទេ?
(ដំណើរការគោលនយោបាយ)

១.៥= ១

សទ្ទានុក្រម)

ដែរឬទេ?

៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ

១.២ = ១
១.៣ = ១

យេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា 

១.១ = ១

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នាតាមយេនឌ័រដើម្បីបង្កើន

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 របញ្ចូល

អំពីសមភាពយេនឌ័រ

ពិន្ទុ

ជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក់

កែសម្រួលឱ្យស្របទៅ
 តាមបរិបទ

៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និង

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន
របស់គម្រោង)

៦.១= 0

របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/    សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

ប្រពៃណក
ី ្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតងដែរ

៦.២= 0

ឬទេ?

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំ
របស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

៦.៣= 0,៥

៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់

៧.១= 0

សម្រួលឱ
 ្យស្របតា
 មបរិបទ

ដែរឬទេ?145

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ
គម្រោង)

និងការប្ដេជ្ញាចិត្ត នៅ
 កម្រិត    អន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

ពិន្ទុសរុប

១១
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ការវាយតម្លៃទី II

មានការលើកឡើងពីយេនឌ័រនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាននៃគោលនយោបាយនេះ។ គោលនយោបាយ នេះលើកឡើងថា “GCCAP ត្រូវបានរៀបចំឡើង

ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាកង្វះច
 ំណេះដឹង និងសមត្ថភាព តាមរយៈការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ជំរុញឱ្យមានការអប់រផ
ំ ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនៅ
 កម្រិត
នានាចាប់ពអ
ី ្នកធ្វើសេចក្ដស
ី ម្រេចចិត្តមន្ត្រីបច្ចេកទេសសហគមន៍ រហូតដល់ស
 ្ត្រី នឹងប
 ង្ហាញពីកា
 រអនុវត្តគម្រោងបន្សាំ និងកា
 ត់បន្ថយកា
 រប្រែប្រួលអាកាស

ធាតុផ្អែកតាមយេនឌ័រ” (ទំព័រទី ១៣)។ ការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើ CCAP នឹងត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមសូចនាករតាមដាន និងវាយតម្លៃ  ហើយមេរៀន
បទពិសោធន៍ដែលទទួលបាននឹងត
 ្រូវប្រើប្រាស់សម្រាបក
់ ែលម្អវដ្ដនកា
ៃ រធ្វើផែនការបន្ទាប់ទៀត។
លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ
៧

ឈ្មោះ
ផែនការសកម្មភាពស្ដីពយ
ី េនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP)

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៤-២០១៨

៤

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

គោលនយោបាយនេះមា
 នបញ្ចូលផែនការសកម្មភាព ក្របខ័ណ្ឌតាមដាន និងវាយតម្លៃ  យន្តការគ្របគ
់ ្រង និងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាន។ ទោះជាយ៉ាងណា

ក៏ដោយពុំមានឯកសារដែលបង្ហាញព
 ីកម្រិតនៃការអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុនេះឡើយ។
ឈ្មោះ
៧. ផែនការសកម្មភាពស្ដីពយ
ី េនឌ័រ

និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP)

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ពិន្ទុ

ពុំមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញព
 ីកម្រិតនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព
ស្ដីពីយេនឌ័រនិងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុឡើយ។

n/a

៨. ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពកម្ពុជា
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

មានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅ
 ក្នុងរ បាយការណ៍នេះ។ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពកម្ពុជាមួយ ផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងកា
 រ

បង្កន
ើ ភាពអង់អាចដល់សី្រ្ត ជាពិសស
េ នៅ
 ក្នង
ុ កា
 រងារដល
ែ ទទួលបានបក
ា្រ ឈ
់ ល
ួ្ន និងការធស
ើ្វ ច
េ ក្ដស
ី ម្រច
េ ច
ត
ិ ្ត (ដែលជាជទា
ំ ស់ទៅនឹងផត
្ន គ
់ ន
ំ ត
ិ យន
េ ឌ័រ)។

របាយការណ៍នេះបញ្ចូលទិន្នន័យបែងចែកតាមយេនឌ័រ និងបែងចែកតាមភេទ ដូចជា ផលធៀបយេនឌ័រនៅកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ភាគរយ
នៃអាសនៈដែលកាន់កាប់ដោយស្ត្រីក្នុងរ ដ្ឋសភា ភាគរយរដ្ឋមន្តជា
្រី ស្ត្រីជាដើម។ល។
ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

មានការបង្ហាញឱ្យឃើញពីការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន។
 ឯកសារនេះលើកឡើងថា “ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ ផ្ដល់ភាពអង់អាច និងល
 ើកកម្ពសប
់ រិយាបន្នសង្គម

145 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ
(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា  ដោយមិនគិតព
 ីអាយុ ភេទ ពិការភាព ជាតិសាសន៍ ជាតិពិន្ទុ ដើមកំណើត សាសនា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
ឬស្ថានភាពដទៃទៀតឡើយ” (ទំព័រទី ១៥)។
ភាពប្រសព្វគ្នា

មានការពិចារណាលើភាពប្រសព្វគ្នារវាងយេនឌ័រ និងកត្តាដទៃទៀត ដូចជា អាយុ ពិការភាព ជាតិសាសន៍ ជាតិពិន្ទុ ដើមកំណើត សាសនា ឬស្ថានភាព

សេដ្ឋកិច្ច ឬស្ថានភាពដទៃទៀត។
ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

របាយការណ៍នេះចា
 ត់ទុកការបង្កើនភា
 ពអង់អាចដល់ស្ត្រីថាជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោ
 យចីរភាពកម្ពុជានានា (គោលដៅទី

៥) ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី។ ក្រៅតែពីគោលដៅទី ៣ មានការលើកឡើងពីភេទនៅក្នុងចំណុចដៅនៃ
គោលដៅដទៃទៀត ដូចជា៖

បញ្ចបភា
់ ពក្រីកក
្រ ្នុងគ
 ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទី (គោលដៅទី ១)
ធានាឱ្យមានការរស់នៅប្រកបបដោយសុខភាពមាំមួន និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសម្រាប់ទាំងអស់គនៅ
្នា គ្រប់វ័យ (គោលដៅទី ៣)
-	
ធានាឱ្យមានការអប់រំប្រកបដោយបរិយាបន្ន គុណភាព និងស
 មធម៌ និងលើកកម្ពស់ឱកាសរៀនសូតព
្រ េញមួយជ
 ីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា 
-

(គោលដៅទី ៤)

កាត់បន្ថយវ ិសមភាពក្នុងប្រទេសនិងរ វាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀត (គោលដៅទី ១០)។

របាយការណ៍នេះពុំបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស្ត្រី ឬក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំក៏ដោយ។

មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុនក
្តែ ្នុងឯ
 កសារគោលនយោបាយនេះ ពុំមានការបង្ហាញឱ
 ្យច្បាស់ថាតើអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធណា និងថាតើអ
 ្នកពាក់
ព័ន្ធទាំងនេះគឺជាក្រុមស្ត្រី ឬអ្នកដែលស្វែងរ កការគាំទ្រសម្រាប់ស្ត្រីនោះឡើយ ។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ
 កចិត្តទុកដាក់យ
 ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហន
ា េះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់ជា
 ច្រើនក្នុងអំឡុងរយៈពេល CMDG ដើម្បីការពារ

សិទរ្ធិ បស់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី ដូចជា៖ ច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាតអ
់ ំពើហិង្សាក្នុងគ
 ្រួសារ និងការការពារជនរងគ្រោះ (២០០៥) និងច្បាប់ស
 ្ដីពីការបង្ក្រាបអ
 ំពើ
ជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មផ
 ្លូវភេទ (២០០៧)។ លើសពីនេះ ផែនការសកម្មភាពជាតិស
 ្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើសទ
្ត្រី ី ២ ត្រូវបានប្រកាសដាក់
ឱ្យអនុវត្តកា
 លពីឆ្នាំ ២០១៥។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

របាយការណ៍នេះលើកឡើងថា មានការសម្រេចបាននូវយុគភាពយេនឌ័រនៅកម្រិតបឋមសិក្សា និងមានការសម្រេចបាននូវសមភាពយេនឌ័រក្នុង

កម្មវិធអ
ី ប់រំ និងកម្មវិធីអក្ខរកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលមិនទា
 ន់ធ
 ្វើរួចរាល់។ ឧទាហរណ៍ ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចធ្វើការងារទទួលបា
 នប្រាក់ឈ្នួល និងមា
 នតួនាទីជាអ្នកធ្វើសេចក្ដីសម្រេចច
 ិត្ត។ ពុំមានការកំណត់ច
 ំណុចដៅ
 ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
អំពើហិង្សាផ្អែកតាមយេនឌ័រនោះឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ របាយការណ៍នេះព
 ុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី ឬស្តដ
្រី ែលធ្វើការងារ

នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងឡើយ។ របាយការណ៍នេះពុំបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និងប្រពៃណីក្នុងសង្គមដែលរារាំងដល់ការ
ចូលរួមរ បស់សនៅ
្ត្រី ក្នុង វិស័យឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតងឡើយ។ របាយការណ៍នេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បប
ី ង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់ស
 ្ត្រី
ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងផងដែរ។

បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

កាលពីខែ  កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 នចូលរួមជា
 មួយនឹងរ ដ្ឋជាសមាជិកទា
 ំងអស់រ បស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងមហាសន្និបាត

ប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីផ្ដល់ការអនុម័តលើរបៀបវារៈប្រកបដោយមហិច្ឆតា តាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោ
 លដៅអភិវដ្ឍន៍ដោយចីរភាព (SDGs) ២០១៦-២០៣០។

ជាថ្មីម្ដងទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មគោលដៅទាំងនេះឱ
 ្យស្របតា
 មបរិបទជាតិ និងបា
 នដាក់ចេញនូវច
 ំណុចដៅដែលត្រូវបា
 នធម
្វើ ូលដ្ឋាន
នីយកម្មជាច្រើន ដេលហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពកម្ពុជា ឬ CSDGs – ដែលនឹងត
 ្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងដ
 ំណើរការធផ
្វើ ែនការអភិវឌ្ឍន៍នៅថ្នាក់ជាតិ

និងតាមវិស័យ។ ឯកសារនេះប
 ង្ហាញពីក្របខ័ណ្ឌ CSDG ដែលជាធាតុចូលដ៏សំខាន់ស
 ម្រាបកា
់ ររៀបចំផ
 ែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣។

ក្របខ័ណន
្ឌ េះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈដំណើរការរៀបចំ ដែលក
 ្នុងនោះរួមមានការវាយតម្លៃបែបរ ហ័សល
 ើផលប៉ះពាល់(RIA) ការរៀបចំប
 ញ្ជីអាទិភាព

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពឱ្យស្របតា
 មគោលដៅជាតិ ការវាយតម្លៃដែលធ្វើឡើងដោយ UNSD លើសូចនាករ និងប
 ្រភពទិន្នន័យ និងការរៀបចំ
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជា
 មួយនឹងក្រសួង ស្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជាមួយក
 ្រុមការងារបច្ចេកទេសនានា។
ពុំមានការលើកឡើងពីគោ
 លនយោបាយអន្តរជាតិស្ដីពីសណា
្ត្រី មួយ ដូចជា អនុសញ្ញា CEDAW នោះឡើយ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)
ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់

សំណួរស្រាវជ្រាវ

ពីគុណភាព

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy (ខ្លឹមសារ

ដែរឬទេ?

នៅក្នុងគោលនយោបាយ
គោលនយោបាយ)

១.២ = ១

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នា តាមយេនឌ័រដើម្បីបង្កើន

១.៣ = ១

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៤ = ១

សមភាពដែរឬទេ?

បញ្ចូលយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?
២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល)

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

ប្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់ សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា 

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)
៤. ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី
(ដំណើរការគោលនយោបាយ)

១.១ = ១

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 រ

អំពីសមភាពយេនឌ័រ

Score

ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តា

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា

(intersectionality)” នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យរបស់ពាក្យនេះនៅ

១.៥= ១

២.១ = ១

៣.១= ១

ក្នុងសទ្ទានុក្រម)?

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយ

៤.១= ១

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

៤.២= ០,៥

នេះដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?
ដែរឬទេ?

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការ

បង្កើនភា
 ពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្ត្រី
ដែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រី

ឬជាមួយនឹងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំ

៤.៣= ១

៤.៤= 0

ដែរឬទេ?
៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយ

៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក់

កែសម្រួលឱ្យស្របទៅ
 តាមបរិបទ

៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និង

(ដំណើរការគោលនយោបាយ)
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន
របស់គម្រោង)

ជាតិស្ដីពីសមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

ប្រពៃណីក្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្ម
បៃតងដែរឬទេ?

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បី

៥.១= 0,៥
៦.១= 0

៦.២= 0

បង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

៦.៣= 0

៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់

៧.១= 0

សម្រួលឱ
 ្យស្របតា
 មបរិបទគម្រោង)

ដែរឬទេ?146

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ 

និងការប្ដេជ្ញាចិតនៅ
្ត កម្រិតអន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

ពិន្ទុសរុប

១០

146
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ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។ ប៉ុនក
្តែ ្របខ័ណន
្ឌ េះបានលើកឡើងថា
 “មិនទុកអ
 ្នកណាម្នាក់ចោល

និងស
 ម្រេចច
 ំណុចCMDG ដែលមិនទាន់បានសម្រេចនៅ
 ឡើយ”។ (ទំព័រទី ៤៦)។  

146 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ
(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ

ឈ្មោះ

៨

ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៦-២០៣០

០

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ដំណើរការរៀបចំកា
 រពិនិត្យឡើងវិញដោយស្ម័គ្រចិតនៅ
្ត ថ្នាក់ជាតិ (VNR) លើក
 ទី ១ របស់ក
 ម្ពុជា ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅ
 ចុងឆ្នាំ ២០១៨ ក្រោមការដឹកនាំ

របស់ក
 ្រសួងផ
 ែនការ។ ដំណើរការ VNR នេះក៏ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាព និងបា
 នបង្ហាញឱ្យឃើញពីល
 ទ្ធផលល្អៗជាច្រើន ដោយចំណុចដៅ
 ភាគច្រើនន
 ៃ CSDG

ត្រូវបានដាក់ច
 ំណាត់ថ្នាក់ថា “អនុវត្តមុនផែនការ” ឬ “ស្របតា
 មផែនការ”។ ជាពិសេសគោលដៅអាទិភាពទាំងប
 ្រាំមួយ(អប់រំ ការងារសមរម្យ និងកំណើន

កាត់បន្ថយវិសមភាព ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សន្តិភាព និងស្ថាប័ន និងភាពជាដៃគូ SDG)។ លើសពីនេះ គោលដៅទាំងប្រាំមួយក៏ជា
 អាទិភាពនៅក្នុង

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដូចដែលត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី IV និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
អភិវឌ្ឍន៍ជា
 តិ (NSDP) ២០១៩-២០២៣ ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថា ដំណើរការអនុវត្តទ
 ើបត
 ែចាប់ផ្ដើម

តែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះទាមទារឱ្យមានការបន្តខ
 ិតខំប្រឹងប
 ្រែង និងបានដាក់ចេញន
 ូវសំណជា
ើ ក់លាក់សម្រាបកា
់ រអនុវត្ត ដូចជា ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ ការ
តាមដាន និងវា
 យតម្លៃ ទិន្នន័យ និងការកៀរគរធនធានជាតិដើម។
ឈ្មោះ

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ពិន្ទុ

៨. ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញន
 ូវសំណជា
ើ ក់លាក់សម្រាបកា
់ រអនុវត្ត ដូចជា ការគ្រប់គ្រង

០,៥

ដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs)

ការត្រួតពិនិត្យ ការតាមដាន និងវា
 យតម្លៃ ទិន្នន័យ និងការកៀរគរធនធានជាតិដើម។

៩. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

មានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ។ មានការលើកឡើងពី “សមភាពយេនឌ័រ” នៅក្នុងឯកសារទាំងមូល។ ឧទាហរណ៍ បញ្ហា

ប្រឈមមួយក
 ្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារការងារគឺ “...ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រក្នុងការងារ និងការបណ្ដុះ

បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅមានកម្រិតនៅឡើយ” (ទំព័រទី ៦៩), “លើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការ
ធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីទ
 ស្សនៈវិស័យយេនឌ័រ និងអ
 នុសញ្ញា  CEDAW ដល់ម
 ន្ត្រីបង្គោលនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការ

ផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដល់សហគមន៍” (ទំព័រទី ៨២), “នៅក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើនលើការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ និងនៅ

គ្រប់កម្រិតទាំងអស់ ជាពិសេស តាមរយៈការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ដោយមាន

ការបញ្ចូលស
 ូចនាករជាក់លាក់សម្រាប់តាមដាន និងអ
 នុវត្ត។ ភាពជាដៃគូ និងការគាំទព
្រ ីក្រសួងស្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងដ
 ៃគនា
ូ នាបានរួមចំណែក
ដល់ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រក្នុងគោលនយោបាយ ក៏ដូចជា កម្មវិធក
ី ំណែទម្រង់សំខាន់ៗ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័ររ បស់ក្រសួងស
 ្ថាប័ន
ត្រូវបានរៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព” (ទំព័រទី ៩១), “លើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រក
 ្នុងក្របខ័ណក
្ឌ ងខេមរភូមិន្ទតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការបង្កើត

អង្គភាពយោធាស្ត្រី និងប
 ង្កើនត
 ួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់សនៅ
្ត្រី តាមអង្គភាពនានា” (ទំព័រទី ១២០), លើកកម្ពសកា
់ របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ គាំទដ
្រ ល់
សហគ្រាសខ
 ្នាតតូច និងមធ្យម បញ្ចូលមូលនិធស
ិ ហគ្រិនភាពជាតិ និងម
 ជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស
 ហគ្រិនភាព ឆ្លើយតបចំពោះសមភាពយេនឌ័រ” (ទំព័រទី

១៥៨), “បង្កើនការយល់ដឹង និងកា
 រយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណជន និងអ
 ្នកពាក់ព័ន្ធអំពគ
ី ុណតម្លៃ  ភាពចាំបាច់ន
 ៃសមភាពយេនឌ័រ ការចូលរួម
របស់ស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអភិបាលកិច”្ច (ទំព័រទី ១៥៩)។

ឯកសារនះេ បញ្ចល
ូ ទន
ិ ន
្ន យ
័ បែងចក
ែ តាមភេទខ្លះដែរ។ ឯកសារនះេ ពិតជាបានបញ្ចល
ូ ភាពខុសប្លក
ែ គ្នតា
ា មយន
េ ឌ័រ ដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ សមភាពបន្ថម
ែ ទៀត។

ឧទាហរណ៍ ឯកសារនេះបា
 នចាត់ទុកវ ិសមភាពយេនឌ័រ ក្នុងវិស័យការងារ និងប
 ណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ជាបញ្ហាមួយក
 ្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនានា។

ឯកសារនេះមានគោលបំណងសម្រេចឱ
 ្យបាននូវ “សមធម៌យេនឌ័រ”។ ឯកសារនេះល
 ើកឡើងពីការលើកកម្ពស់សមធម៌យេនឌ័រ និង សេវាគាំពារសង្គម
ជំរុញឱ្យមានការអនុវត្តគោ
 លនយោបាយប្រជាជន និងស
 មធម៌យេនឌ័រ។
ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

មានការបង្ហាញឱ្យឃើញព
 ីការយល់ដឹងរ បស់ស្ថាប័ន។ ឯកសារនេះល
 ើកឡើង “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងជំរុញឱ
 ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ICT

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនបទ ជាពិសេសស
 ម្រាបក
់ ្រុមដែលងាយរងគ្រោះ ដូចជា ជុំវិញពិការភាព ស្ត្រី កុមារ ចាស់ជរា ជនជាតិភាគតិច តាមរយៈ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត សិស្ស និស្សិតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន” (ទំព័រទី ៥៤), “ដើម្បីកាត់បន្ថយភា
 ពក្រីក្រ និងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រី ជាពិសេសស
 ្ត្រីមានពិការភាព
ស្ត្រីមកពីសហគមន៍ជនជាតិដ
 ើមភាគតិច” (ទំព័រទី ១៥៧)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ភាពប្រសព្វគ្នា

មានការពិចារណាអំពីភាពប្រសព្វគរ្នា វាងយេនឌ័រ និងក
 ត្តដ
ា ទៃទៀត ដូចជា អាយុ ពិការភាពជាតិពន្ធុ ដើមកំណើន ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬក៏ស
 ្ថានភាព

ដទៃទៀត។

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះពិតជាបានលើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ជាពិសេសការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី។ ក្រសួង

កិច្ចការនារីនឹងដឹកនាំការសម្របសម្រួលកា
 របញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងក
 ម្មវិធី និងប្រព័ន្ធអប់រំ និងជំរុញកា
 របង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកស
 េដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី និង
កែលម្អជីវភាពរស់នៅ តាមសហគមន៍។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ ១៩៩៣ ជំរុញឱ្យមានការគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស
 េរីពហុបក្ស សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ និងកា
 រគោរពសិទ្ធិមនុស្ស

សេរី និងសិទ្ធិថ្លៃថ្នូ។ លើសពីនេះ រាជរដា្ឋភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំក
 ម្មវិធជា
ី តិដើម្បីស្ដារ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសក
 ម្ពុជាឡើងវិញ (NPRD) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤

និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស
 ង្គម-សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលប្រឆ
ាំ ្នាំដំបូង (SEDP-I, ១៩៩៦-២០០០) ដើម្បីដាក់ចេញនូវច
 ក្ខុវិស័យស
 ្ដារឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស

ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការធានាស្ថិរភាពម៉ាកស
្រូ េដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងកា
 រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ មុខមាត់របស់ប្រទេសក
 ម្ពុជាមា
 នការ

ប្រែប្រួលគ
 ួរឱ្យកត់សម្គាល់ចន្លោះពីឆ្នាំ ១៩៩៨-២០០៣ ដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរដ
 ៏សំខាន់ចាប្រវត្តិសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងវ ិស័យសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ 
ថែមទាំងនៅ
 ក្នុងវ ិស័យនយោបាយផងដែរ។ ការបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ
 ្នាំ ១៩៩៨ និងការអនុវត្ត “គោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ” ប្រកបដោយជោគជ័យ

ដែលបា
 នលុបបំបាត់នូវរ ចនាសម្ព័នចា
្ធ ត់តាំងផ
 ្នែកនយោបាយ និងយោធារបស់ខ្មែរក្រហម បានជួយនា
 ំមុខនូវស
 ន្តិភាពសម្រាបប
់ ្រជាជាតិទាំងមូល និង
ការធ្វើសមាហរណកម្មអ
 តីតទាហានខ្មែរក្រហម និងអ
 ្នកដែលរស់នៅក្នុងត
 ំបន់កាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហមទៅក្នុងសង្គមទា
 ំងមូល។ ក្នុងបរិបទនេះ រាជរដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជាបា
 នរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចទី ២ (SEDP II ២០០១-២០០៥) ដើម្បីតម្រង់ទិសដល់កា
 របន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែងអភិវឌ្ឍន៍
សង្គមសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជា បានអនុវត្តយ
 ៉ាងជោ
 គជ័យនូវ “យុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណ”។ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណ គឺជាក
 ិច្ចខិតខំប្រឹងប
 ្រែងបន្ថែមទៀត
ដើម្បីបន្ត   សមិទ្ធផលដែលរា
 ជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបា
 នក្នុងពេលអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ស
 ហស្សវត្សរ៍។

ដើម្បីបន្តពង្រីកសមិទ្ធផលដែលស
 ម្រេចបា
 នក្នុងន
 ីតិកាលទី ៣ នៃរដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបា
 នរៀបចំយ
 ុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណដំណាក់កាលទី II

ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាបគោ
់ លនយោបាយសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ កម្ពុជា និងរបៀបវារៈនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មវិធន
ី យោបាយសម្រាប់នីតិកាលទី ៤

នៃរដ្ឋសភា។ ក្នុងន័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០០៦-២០១០ ជាផែនការជាតិថ្មីដោយប្រើប្រាស់
រចនាសម្ព័ន្ធនៃយុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណ។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០០៦-២០១០ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
បច្ចុប្បន្នភាព ២០០៩-២០១៣។

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អនុវត្តយ
 ុទ្ធសាស្តច
្រ តុកោណដំណាក់កាលទី IV។ នៅក្នុងការរៀបចំ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ រាជរដ្ឋា-ភិបាលកម្ពុជាបា
 នប្រើប្រាស់នីតិវិធី និងយន្តការដែលមានស្រាប់ ដែលត្រូវបា
 នប្រើប្រាស់
សម្រាប់រៀបចំផ
 ែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ កន្លងមក និងបា
 នចំណាយពេលជា
 ច្រើនដើម្បីធ្វើការកែលម្អផែនការជាតិនេះ។
ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

របាយការណ៍នេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជាស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ឡើយ។ របាយការណ៍នេះពុំបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និងប្រពៃណីក្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យ
ឧស្សាហកម្មប
 ៃតងឡើយ។
 របាយការណ៍នេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់ស
 ក
្ត្រី ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងផងដែរ។
ផែនការសកម្មភាពនេះពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិធានការជាជំហានដែលចាំបាច់

ឡើយ។

ដើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

ក្រម
ុ ការងារបយ
្រ ទ
ុ ប
្ធ ឆា
្រ ង
ំ នឹងការជញ
ួ ដូរមនុសស្ របស់កម្ពជា
ុ បានចុះហត្ថលខា
េ លើអនុសស្ រណៈស្ដព
ី កា
ី រប្រយទ
ុ ប
្ធ ឆា
្រ ង
ំ នឹងអំពជ
ើ ញ
ួ ដូរមនុសស្ (កម្ពជា
ុ

ចិន ឡាវ ម៉ាយ៉ាន់ម៉ា  និងវៀតណាម) និងបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមលើកទីបីស្ដីពីការប្ដេជ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស។

គណៈកម្មាធិការសហប្រតប
ិ ត្តិការអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពជ
ើ ួញដូរមនុស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក
 ្រោមកា
 រដឹកនាំរ បស់ក្រសួង
កិច្ចការនារី។

មន្ត្រីជាស
 ្ត្រីរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការលើកកម្ពស់ និងការការពារសិទ្ធិជនមានពិការភាព

ជាការឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រនិងច
 ្បាប់ស្ដីពីការពារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការនៅថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

110

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)
ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់ពី

សំណួរស្រាវជ្រាវ

គុណភាព

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy 

ដែរឬទេ?

នៅក្នុងគោ
 លនយោបាយ

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៤ = ១

សមភាពដែរឬទេ?

២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល) ដែលបង្ក

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

១.២ = 0,៥
១.៣ = ១

បញ្ចូលយេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា 

១.១ = ១

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នតា
ា មយេនឌ័រដើម្បីបង្កើន

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 រ

អំពីសមភាពយេនឌ័រ

ពិន្ទុ

ផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់
៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបា
 នបញ្ចូលទស្សនទានស្ដីពី “ភាពប្រសព្វគ្នា

(intersectionality)” នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យរបស់ពាក្យនេះនៅក្នុង

១.៥= ១

២.១ = ១

៣.១= ១

សទ្ទានុក្រម)?

៤. ការបង្កើនភាពអង់អាច

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយនេះ

៤.១= ១

គោលនយោ-បាយ)

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

៤.២= ១

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើន

៤.៣= ១

របស់ស្ត្រី(ដំណើរការ

ដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?
ដែរឬទេ?

ភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយ
នឹងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដ
 ែរឬទេ?

៤.៤= 0,៥

៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីពី

៥.១= 0,៥

៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក

៦.១= 0,៥

កែសម្រួលឱ្យស្របទៅ
 តាមបរិបទ

៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និង

(ដំណើរការគោលនយោបាយ)
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន
របស់គម្រោង)

សមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

់របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/ សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

ប្រពៃណីក
 ្នុងស
 ង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង
ដែរឬទេ?

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំ
របស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?
៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់ និង

សម្រួលឱ
 ្យស្របតា
 មបរិបទ

ដែរឬទេ?147

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ
គម្រោង)

ការប្ដេជ្ញាចិត្តនៅកម្រិត    អន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

ពិន្ទុសរុប

៦.២= 0

៦.៣= 0
៧.១= 0,៥

១១,៥

147

ការវាយតម្លៃទី II

ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។

147 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ៧.១៖ បញ្ជីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាតំបន់ រួមមាន អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទ
(CEDAW), គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី ៥, ពិធីសារស្ដីពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រី, Beijing +25, និងពិធីសារ Maputo, ធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រ៊ិកស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្ស និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វ្រ៊ិក (មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូ/កម្ពុជាឡើយ)។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ

ឈ្មោះ

៩

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៤-២០១៨, ២០១៩-២០២៣

0

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

២០១៤-២០១៨៖ នៅក្នុងអាណត្តិនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ប្រទេសក
 ម្ពុជាមា
 នការអភិវឌ្ឍគួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ មិនត្រឹម

តែនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ  ថែមទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចផងដែរ។ កម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅភាគច្រើន
របស់ខ្លួន ជាពិសេសគោ
 លដៅដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងជ
 ីវភាពរស់នៅរ បស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូចជា ភាពក្រីក្រ គ្រោះអត់ឃ្លាន អាហារូបត្ថម្ភ ការបាត់បង់ជីវិត

និងសុខភាព។ មានការសម្រេចបា
 នចំណុច “ការសម្រេចឱ្យបាននូវស
 មភាពយេនឌ័រក្នុងវ ិស័យអប់រំ និងអក្ខរកម្ម” ខណៈពេលដែលចំណុចដៅ “បង្កើន
ភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃ និងផ្ដលភា
់ ពអង់អាចឱ្យស
 ្ត្រីធ្វើសេចក្ដីសម្រេចច
 ិត”្ត នៅមិនទាន់ស
 ម្រេចបា
 ននៅឡើយ។
បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពា
 ក់ព័នស
្ធ េដ្ឋកិច្ចបៃតង និងយ
 េនឌ័ររួមមាន៖

-	
គោលនយោបាយ និងច្បាប់ដ
 ែលចាំបាច់ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃធនធានធម្មជាតិ និងប
 រិស្ថាននៅ
 មិនទាន់គ
 ្រប់គ្រានដ
់ ើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវ
ការនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងត
 ម្រូវការនាពេលអនាគតនោះឡើយ

-	
ការបញ្ជ្រាបគោ
 លការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពជាមូលដ្ឋាន ដូចជា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង ជីវៈចម្រុះ វិទ្យាសាស្ត្រ និង
-

បច្ចេកវិទ្យាទៅ
 ក្នុងផែនការសកម្មភាពតាមវិស័យនៅ
 មិនទាន់បា
 នបញ្ចប់នៅឡើយ។

មានការយល់ដឹងនិងការចូលរួមតិចតួចប
 ៉ុណ្ណោះពីសាធារណជន និងអ្នកពាក់ព័នក
្ធ ្នុងកា
 រការពារបរិស្ថាន

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពប
ី ញ្ហាប្រជាជនពាក់ព័ន្ធនឹងកា
 រអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជានៅ
 មានកំណត់នៅ
 ឡើយ

ការចូលរួមរ បស់ស
 ្ត្រី និងក្មេងស្រក
ី ្នុងវិស័យអប់រំ ដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យានៅ
 មានកម្រិត។
ឈ្មោះ

៩. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)

កម្រិតនៃការអនុវត្ត
ក្នុងអាណត្តិនផ
ៃ ែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ  ២០១៤-២០១៨ ប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបា
 ននូវ

ការអភិវឌ្ឍគួរឱ
 ្យកត់សម្គាល់ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងវ ិស័យន
 យោបាយ និងស
 ន្តិសុខប
 ៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង

ពិន្ទុ
0,៥

នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមផងដែរ។ វាឆាប់ពេកក
 ្នុងការវាយតម្លល
ៃ ើកម្រិតនៃការអនុវត្តពីឆ្នាំ
២០១៩-២០២៣។

១០. គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា
ការវាយតម្លៃទី I
ការគិតគូរពីយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងគោលនយោបាយ (ENGENDERING OF THE POLICY)

ពុំមានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងឯ
 កសារគោលនយោបាយនេះទេ។ ឯកសារនេះទាំងមូលពុំមានការលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” ឬ “ស្ត”្រី ឡើយ។

ជាងនេះទៅ
 ទៀត ក្របខ័ណ្ឌរបស់វា
ព
 បា
ុំ នឆ្លើយតបចំពោះសមភាពយេនឌ័រ ផ្នត់គំនិតយេនឌ័រឬបញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទនោះឡើយ។
ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ គឺជាការយល់ដឹងហួសព
 ីការយល់ដឹងនៅ
 កម្រិតបុគ្គលម្នាក់ៗ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ នពិចារណា

ពីម
 ូលហេតពា
ុ ក់ព័នន
្ធ ឹងស
 ្ថាប័នក្រៅតព
ែ ម
ី ូលហេតុនៅកម្រិតប
 ុគ្គល ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស
 មភាពយេនឌ័រនោ
 ះឡើយ។ គោលនយោបាយនេះព
 បា
ុំ ន
លើកឡើងព
 ីកត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ កត្តាច្បាប់ កត្តស
ា ង្គម វប្បធម៌ឡើយ។
ភាពប្រសព្វគ្នា

នៅក្នុងផែនការនេះ ពុំមានការពិចារណាអំពីភាពប្រសព្វគរ្នា វាងយេនឌ័រ និងកត្តាដៃទៀត ដូចជា ពិការភាព ជាតិសាស្ត្រ យុវជន ឬតំបន់ជនបទ

នោះឡើយ។

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី

គោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងព
 ីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីឡើយ។ ប៉ុនមា
្តែ នការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ បើទោះ

ជាគោលនយោបាយនេះពុំបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រី ឬក្រុមសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្តក
្រី ្នុងអំឡុងពេលន
 ៃការរៀបចំក៏ដោយ។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ

គោលនយោបាយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមគោលនយោបាយជាតិមុនៗ ប៉ុន្តែពុំមានការលើកឡើងពីគោលនយោបាយស្ដីពីការបង្កើនភាព

អង់អាចដល់ស្ត្រី ឬគោលនយោបាយសមភាពយេនឌ័រ ឡើយ។

របាយការណ៍ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
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ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

របាយការណ៍នេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់របស់សហគ្រិនជាស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

ឡើយ។ របាយការណ៍នេះពុំបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និងប្រពៃណីក្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យ

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតងឡើយ។
 របាយការណ៍នេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បប
ី ង្កើនតួនាទីដឹកនាំរបស់ស
 ក
្ត្រី ្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ផងដែរ
ទេ។

បរិបទតំបន់ និងបរិបទអន្តរជាតិ

ពុំមានការលើកឡើងពីគោ
 លនយោបាយអន្តរជាតិស្ដីពីសណា
្ត្រី មួយ ដូចជា អនុសញ្ញា CEDAW នោះឡើយ។148
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP)

ប្រភេទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់ពី

សំណួរស្រាវជ្រាវ

គុណភាព

១. ការគិតគូរព
 ីយេនឌ័រ

១.១. តើគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពសស
់ មភាពយេនឌ័រដ
 ែរឬទេ?

Engendering of the policy 

ដែរឬទេ?

នៅក្នុងគោ
 លនយោបាយ

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

១.១ = 0

១.២. តើគោ
 លនយោបាយនេះប
 ញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែងច
 ែកតាមភេទប
 ្រកបដោយសង្គតិភាព

១.២ = 0

១.៣. តើគោ
 លនយោបាយនេះព
 ិចារណាពីភាពខុសប្លែកគ្នាតាមយេនឌ័រដើម្បីបង្កើន

១.៣ = 0

១.៤. តើមានការជំទាស់ទៅ
 នឹងផ
 ្នត់គំនិតយ
 េនឌ័រដែរឬទេ?

១.៤ = 0

សមភាពដែរឬទេ?

១.៥. តើមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រនៅ
 ក្នុងឯ
 កសារទាំងមូលដែរឬទេ (ផ្ទុយទៅនឹងកា
 របញ្ចូល
យេនឌ័រទៅ
 ក្នុងផ្នែកដា
 ច់ដោយឡែក)?
២. ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័ន

២.១ តើគោ
 លនយោបាយនេះបា
 នពិចារណាពក
ី ត្តស
ា ្ថាប័ន (ក្រៅតព
ែ ក
ី ត្តាបុគ្គល) ដែលបង្ក

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)

សង្គមវ ប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយជាដើម?

អំពីសមភាពយេនឌ័រ

ពិន្ទុ

ផលប៉ះពាល់ដ
 ល់ស
 មភាពយេនឌ័រដែរឬទេ? ឧទាហរណ៍ ដូចជា កត្តប
ា ្រវត្តិសាស្ត្រ ច្បាប់

១.៥= 0

២.១ = 0

៣. ភាពប្រសព្វគ្នា 

៣.១. តើគោលនយោបាយនេះបានបញ្ចល
ូ ទស្សនទានស្ដព
ី ី “ភាពប្រសព្វគា្ន (intersectionality)”

៣.១= 0

៤. ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី

៤.១ តើពាក្យថា “ការបង្កើនភាពអង់អាច” ត្រូវបានប្រើប្រាសនៅ
់ ក្នុងគោលនយោបាយនេះ

៤.១= 0

៤.២ តើគោ
 លនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី

៤.២= 0

៤.៣ តើគោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងព
 កា
ី របង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី ដូចជា ការបង្កើន

៤.៣= 0

(ខ្លឹមសារគោលនយោបាយ)
(ដំណើរការគោលនយោបាយ)

នៃបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេ? (សូមមើលនិយមន័យរបស់ពាក្យនេះនៅក្នុងសទ្ទានុក្រម)?
ដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស
 ្ត្រីដែរឬទេ?
ដែរឬទេ?

ភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីធនធាន និង/ឬសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដោយស្តដ
្រី ែរឬទេ?

៤.៤ តើគោ
 លនយោបាយនេះបានលើកឡើងពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងស
 ្ត្រីឬជាមួយ
នឹងអ
 ង្គការសង្គមស៊ីវិល និងស
 មាគមរបស់ស
 ្ត្រី ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំដ
 ែរឬទេ?

៤.៤= 0

៥. ការផ្លាស់បប
្រែ ន្តិចម
 ្ដងៗ

៥.១ តើគោលនយោបាយនេះត
 ្រូវបានរៀបចំផ្អែកល
 ស
ើ មិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដីពី

៥.១= 0

៦. ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

៦.១ តើគោលនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនិងផ
 លប្រយោជន៍ជាក់លាក់

៦.១= 0

កែសម្រួលឱ្យស្របទៅ
 តាមបរិបទ

៦.២ តើគោលនយោបាយនេះបានធ្វើការពិចារណាពីរបៀបជម្នះបទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និង

(ដំណើរការគោលនយោបាយ)
(គោលនយោបាយត្រូវបា
 ន
របស់គម្រោង)

សមភាពយេនឌ័រក
 ន្លងមកដែរឬទេ?

របស់សហគ្រិនជា
 ស
 ្ត្រី/សហគ្រិនដ
 ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

ប្រពៃណក
ី ្នុងសង្គមដ
 ែលរា
 រាំងដ
 ល់ការចូលរួមរបស់សនៅ
្ត្រី ក្នុងវិស័យឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតងដែរ
ឬទេ?

៦.៣ តើគោ
 លនយោបាយនេះឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដ
 ើម្បីបង្កើនតួនាទីដឹកនាំ
របស់ស
 ្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែរឬទេ?

៦.២= 0

៦.៣= 0
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៧.  បរិបទតំបន់ និងអន្តរជាតិ

៧.១ តើគោលនយោបាយនេះអ
 នុលោមតាមអនុសញ្ញគោ
ា លនយោបាយ ច្បាប់

សម្រល
ួ ឱយ្ ស្របតាមបរិបទគម្រង
ោ )

ដែរឬទេ?149

(គោលនយោបាយត្រូវបា
 នកែ

និងការប្ដេជ្ញាចិតនៅ
្ត កម្រិតអន្តរជាតិ និងត
 ំបន់ដែលផ
 ្ដល់ការការពារដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

៧.១= 0

ពិន្ទុសរុប

០

ការវាយតម្លៃទី II

ពុំមានការលើកឡើងព
 ីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឡើយ ដែលនាំឱ្យព
 ិន្ទុត្រូវស
 ្មើ ០។

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី II
ល.រ

ឈ្មោះ

១០

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP)

ឆ្នាំ

ពិន្ទុ

២០១៥-២០២៥

០

កម្រិតនៃការអនុវត្ត

ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប
 ំពេញតួនាទីជា
 ច្រើន ដូចជា អ្នករៀបចំយ
 ុទ្ធសាស្ត្រ អ្នកសម្របសម្រួល អ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រនិងអ្នកផ្ដួចផ្ដើម

គំនិតជាមួយនឹងស្មារតីសុចរិតភាព និងការទទួលខុសត្រូវកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍយន្តការសម្រាប់ដឹកនាំ សម្របសម្រួលនិងអនុវត្តគោល
នយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម តាមរយៈការកែទម្រង់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ដែលក្នុងស្ថាប័ននេះមាន
អាណត្តព
ិ េញលេញ និងទទួលម
 ុខងារយ៉ាងស
 ំខាន់ក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តអំពីគោលនយោបាយ រៀបចំ និងអនុវត្តផែនការនានា ក៏ដូចជា ឆ្លើយតប

ចំពោះបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ។ គោលនយោបាយនេះល
 ើកឡើងពីអភិក្រមស
 ម្រាប់អនុវត្តគោ
 លនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យឧ
 ស្សាហកម្ម វិធានការគោល
នយោបាយ និងផែនការសកម្មភាពការគ្រប់គ្រងហា
 និភ័យសំខាន់ៗ ។
ឈ្មោះ
១០. គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិ
ស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP)

កម្រិតនៃការអនុវត្ត
ការអនុវត្តគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វ ិស័យឧស្សាហកម្មគឺមានការរីកចម្រើនដូចបាន

គូសបញ្ជាក់តាមរយៈសមិទ្ធិផលដែលបានធ្វើឆ្លើយតបនឹងគោលដៅដែលបានកំណត់ចំនួន

ពិន្ទុ
០,៥

៣និង វិធានការណ៍សំខាន់ៗ ចំនួន ៤។ ការសហការយ៉ាងជិតស្និតរវាងក្រសួង ស្ថាបន័

និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនានា និងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព 
ជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ។
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