
ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធការ
បង្កើនភាពអង់អាចផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តៃីក្នុង
ឧសៃសាហកម្មបៃតង

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា



ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ
ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចរបស់
ស្តៃីក្នុងឧសៃសាហកម្មបៃតង

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា



សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា 3

តើរបាយការណ៍នៃះនិយាយពីអ្វី?
របាយការណ៍នេះតេវូបានរៀបចំឡើងជាផ្នេកមួយនេកម្មវិធីសកលរួមគ្នេ ដេលមានឈ្មេះថា “កម្មវិធីបង្កើនភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្តេនីៅក្នងុឧសេសាហកម្ម 

បេតង” (EEWiGI)។ គោលបំណងរបស់វាគឺផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តផ្ទេល់ អំពីការរៀបចំ និងអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌ 

គោលនយោបាយមយួ ដើមេបីបញ្ចលូគោលនយោបាយយេនឌរ័នងិគោលនយោបាយស្ដីពឧីសេសាហកម្មបេតង ជាមយួគ្នេ។    កម្មវធិនីេះមានគោលដៅនាំមកនូវ 

ការផ្លេស់ប្ដូរ និងបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្តេីកាន់តេចេើននាក់ថេមទៀត ក្នុងការឈានទៅបំពេញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង ក្នុងនាមជា 

សហគេិន ឬជាអ្នកជំនាញខាងឧសេសាហកម្ម។1 

អង្គការសហបេជាជាតិដើមេបីអភិវឌេឍន៍ឧសេសាហកម្ម (UNIDO) និងការិយាល័យភា្នេក់ងារសហបេជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនិងផ្តល់ភាពអង់អាច 

ដល់សេ្តី (UN Women) បានសហការគ្នេធ្វើការវាយតម្លេលើភាពចាំបាច់ឱេយមានវិធានការគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងដេលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ2 

នៅក្នុងបេទេសគំរូចំនួនបួន គឺ កម្ពុជា ប៉េរូ សេណេហ្កេល់ និងអាហ្វេ៊ិកខាងតេបូង។ 

ផ្តើមចេញពីគមេេងជំនួយសមេេប់រៀបចំការវាយតម្លេ ដេលតេវូបានអនុវត្តក្នងុឆ្នេ ំ២០១៧3 គមេេងពេញលេញមួយតេវូបានបេសូតេឡើង ដើមេបីផ្ដល់យោបល់ 

ដល់កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ និងកេសួងកិច្ចការនារី ក៏ដូចជាសមាគមវិស័យឯកជន និងសហគេេសនានា អំពីការរៀបច ំ

និងការអនុវត្តគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតង ដេលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ។ របាយការណ៍ថា្នេក់ជាតិនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ឱេយអ្នកតាក់តេង 

គោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តផ្ទេល់ នូវមូលដ្ឋេនផ្អេកលើភស្តុតាងសមេេប់ជួយពួកគេក្នុងការ៖ 

១. រៀបចំ និងអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ដើមេបីធ្វើសមាហរណកម្មគោលនយោបាយសមភាព យេនឌ័រ ទៅក្នុងគោលនយោបាយឧសេសាហកម្ម

បេតងឱេយបានកាន់តេបេសើរថេមទៀត

២. រៀបចំគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងដេលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រថ្មីមួយ ឬកេសមេួលគោលនយោបាយដេលមានសេេប់ ហើយអនុម័តវា 

សមេេប់យកទៅអនុវត្ត និង

៣. សមេួលឱេយមានកិច្ចខិតខំក្នុងការកំណត់អាទិភាពតាមវិស័យសមេេប់រៀបចំផេនការការងារ។

ហៃតុអ្វីបានជាការសៃៃវជៃៃវនៃះសំខាន់?
រដ្ឋេភិបាលកម្ពជុាផ្ដល់អាទិភាពដល់គោលនយោបាយ និងកម្មវិធីនានា ដេលជួយឱេយបេទេសនេះបនេស៊ាេទំៅនឹងការបេេបេលួអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយ 

ការបេេបេួលអាកាសធាតុ (ឧទាហរណ៍ ផេនការយុទ្ធសាសេ្តអភិវឌេឍន៍ជាតិ គោលដៅអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា និងផេនការសកម្មភាព 

យេនឌ័រ និងការបេេបេួលអាកាសធាតុ)។ កំណើនបេតង និងការលើកកម្ពស់ឧសេសាហកម្មបេតង គឺជាយុទ្ធសាសេ្តក្នុងចំណោមយុទ្ធសាសេ្តនានា 

ដេលឋិតនៅកេេមអាទិភាពរួមនេះ។ បច្ចុបេបន្ន មានទិន្នន័យតិចតួចប៉ុណ្ណេះដេលបង្ហេញឱេយឃើញពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេ្ត ី

ក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង ហើយការសិកេសានេះមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដើមេបីបំពេញការខ្វះចន្លេះនេះ។ ជាការចាំបាច់ដេលគេ 

តេូវកសាងមូលដ្ឋេនចំណេះដឹងរឹងមាំមួយ និងជំរុញឱេយមានការស្វេងយល់សុីជមេេអំពីបញ្ហេបេឈមដេលសហគេិនជាស្តេី និងអ្នកជំនាញជាស្តេ ី

កំពុងជួបបេទះក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង ដើមេបីធានាឱេយមានការបញ្ជេេបយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយ យុទ្ធសាសេ្ត និងផេនការសកម្មភាព  

សមេេប់ឧសេសាហកម្មបេតង។ នៅក្នុងន័យនេះហើយដេលគមេេងបានរៀបចំទសេសនទានស្តីពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តេីនេះ 

ឡើង ជាភាពចាំបាច់ទាមទារឱេយមានការលើកកម្ពស់ (Advancement) និងឱេយមានការផ្លេស់បេេ (Transformation) ទៅមុខថេមទៀត។ 

ការលើកកម្ពស់ នៅក្នុងន័យនេះ រួមមាន ការបង្កើនធនធាន ដូចជា បេេក់ចំណូល ការងារ ធនធានមនុសេស (អប់រំ ជំនាញ ការបណ្ដុះបណ្ដេល)  

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ (បេេក់កម្ចី បេេក់សនេសំ) ធនធានសង្គម (បណ្ដេញ ទំនាក់ទំនង អ្នកផ្ដល់ការណេនាំ) និងធនធានរូបវន្ត (ដូចជា ដីធ្លី  

មា៉េសុីន ឧបករណ៍ សន្និធិ) ជាដើម។ ការធ្វើឱេយមានការផ្លេស់បេេ ទាមទារឱេយស្តេីមានអំណច និងសមត្ថភាពធ្វើការសមេេចចិត្តលើការគេប់គេង់ 

នងិការបេើបេេសជ់ំនាញ នងិធនធានដេលពួកគេទើបទទួលបានថ្មីៗ ។ តេងន់េះតមេវូឱេយមានការផ្លេសប់្តរូចេញនវូរចនាសម្ពន័្ធផ្នតគ់នំិតបេបបេពេណ ី

ចំពោះតួនាទីយេនឌ័រ និងបទដ្ឋេនសង្គម ដេលពងេឹងនិងបង្កឱេយមានវិសមភាពយេនឌ័រឥតឈប់ឈរ។4
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ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩មកលើការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នៃក
សៃដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តៃីក្នុងឧសៃសាហកម្មបៃតងនៅកម្ពុជា

នៅជុំវិញពិភពលោក សេ្តីរកបេេក់ចំណូលបានតិច សនេសំបានតិច មានការងារដេលជាប់លាប់តិច និងភាគចេើនធ្វើការក្នុងវិស័យមិនរៀបរយ6។ ស្តេីរង

ផលប៉ះពាល់លើសលប់ពីការរាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩ ដោយសារតេពួកគេភាគចេើនធ្វើការងារដេលលំបាក ពិសេសការងារនៅក្នុងវិស័យមិនរៀបរយ ដេល 

ផ្តល់មិនគេប់គេេន់ឬខ្វះអត្ថបេយោជន៍ និងការការពារសមេេប់ពួកគេ ក្នុងនោះរួមទាំងលទ្ធភាពទទួលបានការគំពារផ្នេកសង្គម ផងដេរ។ 

កូវដី-១៩ ធ្វើអោយប៉ះពាល់ខា្លេងំដល់សេ្តនីៅក្នងុខេសេចងា្វេក់ផ្គត់ផ្គង់ទំាងមូល មានស្តេជីាអ្នកដឹកនំាក្នងុកេមុហនុធំៗ ស្តេធី្វើការក្នងុវស័ិយសេវាកម្ម សេ្តដីេលជា 

មា្ចេស់ឬធ្វើការក្នងុសហគេេសធនតូច និងមធេយម ស្តេកី្នងុវិស័យកម្មន្តសាល រាប់ទំាងវិស័យមិនរៀបរយផង និងសេ្តចំីណកសេកុ។ សា្ថេនភាពនេះកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ 

ថេមទៀតដោយសារតេការបេងចេកការទទួលខុសតេូវមិនស្មើភាពគ្នេរវាងការងារថេទាំផ្ទះសមេបេង និងកិច្ចការក្នុងផ្ទះ ដេលសង្គមគិតថាជាការងាររបស់សេ្តី 

ដេលធ្វើអោយសេ្តីមានជមេើសតិចតួចក្នុងការរស់នៅ ក្នុងជមេើសមុខរបរ និងក្នុងកិច្ចការផេសេងៗទៀត7។

នៅបេទេសកម្ពុជា ឧសេសាហកម្មកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ បានរងផលប៉ះពាល់ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ។ បញ្ហេហិរញ្ញវត្ថុដេលសហគេេស 

នានាកំពុងជួបបេទះជាទូទៅនោះ គឺការធា្លេក់ចុះយា៉េងគំហុកនូវចំណូលពីការលក់ និងការបេឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណយថ្លេដើមថេរ ដូចជា ថ្លេជួល បេេក ់

ឈ្នួលបុគ្គលិក និងការបង់ភាគទានបេឡាសន្តិសុខសង្គមជាដើម។ ការថយចុះនេការបញ្ជេទិញ បង្កឱេយមានបញ្ហេបេឈមធំជាងគេសមេេប់សហគេេស/ 

កេុមហ៊ុននានា បនា្ទេប់មកគឺការកាន់តេលំបាកក្នុងការរកបេេក់សមេេប់រា៉េប់រងចំណយ និងការអាក់ខាននេសេវាឡូជីស្ទីក។8 នៅបេទេសកម្ពុជា រោងចកេ 

បេមាណ ១៥ ទៅ ២៥ភាគរយមិនបានទទួលការបញ្ជេទិញសោះនៅចុងតេីមាសទីពីរនេឆ្នេំ២០២០ ហើយកម្មករជាង ១៥មុឺននាក់ ដេលបេមាណនឹង 

១៥ភាគរយនេកម្មករទាំងអស់ក្នុងបេទេស បានបាត់បង់ការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតេបាតជំងឺ9។

កូវីដ-១៩ បាននិងកំពុងតេតេដងឱេយឃើញនូវភាពងាយរងគេេះចេើនយ៉ាេងនៅក្នងុបេព័ន្ធសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយនាពេលបច្ចបុេបន្ន។ ការរាតតេបាត 

នេជំងឺនេះបានញុេំងឱេយមានការបង្វេរអាទិភាព និងធនធានទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋ និងឯកជន ចេញពីទិសដើមរបស់វា ជាហេតុបង្កគេេះមួយដល់វឌេឍនភាព 

ដេលគេខិតខំសមេេចបានក្នុងដំណើរឆ្ពេះទៅបង្កើនសមភាពយេនឌ័រ និងការលើកកម្អស់ភាពអង់អាចរបស់សេ្តី និងក្មេងសេី។ ដូច្នេះ គេចាំបាច់តេូវចាត ់

សកម្មភាពជាបនា្ទេន់ ដើមេបីកុំឱេយវឌេឍនភាពនេះរអិលថយកេេយវិញ។ ស្តេីតេូវតេជាសា្ថេបតេយករផង និងជាអ្នកទទួលផលផងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំសា្តេរសា្ថេនភាព

ឡើងវិញឱេយបានរឹងមាំ និងឱេយមានភាពកាន់តេបេសើរឡើង សមេេប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេដ៏សេនលំបាកនៅចំពោះមុខ10។ 

ទោះជាមានបញ្ហេបេឈមទំាងនេះយា៉េងណក៏ដោយវបិត្តកូិវដី-១៩ ក៏ផ្ដល់នូវឱកាសដ៏ពិសេសមួយក្នងុការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់សេ្ត ីនានូំវការផ្លេស់ប្តរូ 

ដេលចាំបាច់ក្នុងការដោះសេេយបញ្ហេសង្គម អាកាសធាតុ និងបរិសា្ថេន និងវិសមភាព ដេលបានផ្គុំគ្នេធ្វើឱេយការបំផ្លិចបំផ្លេញពីការរាតតេបាតជំងឺនេះ កាន់តេ 

មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរថេមទៀត។ ការផ្ដល់អាទិភាពដល់ស្តេី និងការសា្ដេរសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅលើគន្លងផ្លូវមួយដេលកាន់តេមានសមធម៌ មិនតេឹមតេជាទង្វើ 

តេឹមតេូវផ្នេកសីលធម៌ប៉ុណោ្ណេះទេ តេជាភាពចាំបាច់ខានមិនបានផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចផងដេរ។

ស្តេតីេវូបានចាត់ទុកថាជាភា្នេក់ងារដ៏សំខាន់នៅក្នងុការសា្ដេរឡើងវញិ ហើយការវនិិយោគលើសមភាពយេនឌ័រ មានសកា្ដេនុពលជំរញុសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឱេយ 

ស្ទះុទៅមុខ និងសា្ដេរឡើងវិញនូវការខាតបង់ធនធាននៅក្នងុពិភពលោក។11 បន្ថេមលើសនេះទៀត ការបញេ្ជាបយេនឌ័រតេវូតេធ្វើជាអាទិភាពនៅតាមគេប់វិស័យ 

ទាំងអស់ ដើមេបីជួយសហគេិនសេ្តីអាចចាប់ផ្តើម និងធានាបាននូវធុរកិច្ចបេតង។ ឧសេសាហកម្មបេតងជាគោលគំនិតថ្មី បេបនវានុវត្ត និងជាទីផេសារដេលកំពុង 

រីកលូតលាស់ដោយសារតេអ្នកបេើបេេស់មានការយល់ដឹងកាន់តេចេើនឡើងអំពីសមភាពយេនឌ័រ។ ទីផេសារនេះ ផ្តល់ឱកាសជាចេើនដល់សេ្តី។

សរុបមកវិញ សេ្តីគឺជាភា្នេក់ងារដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសា្ដេរឡើងវិញនៅកេេយវិបត្តិកូវីឌ ហើយការវិនិយោគលើសមភាពយេនឌ័រ មានសកា្ដេនុពលជំរុញ 

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឱេយស្ទុះទៅមុខ និងសា្ដេរឡើងវិញនូវការខាតបង់ធនធាននៅក្នុងពិភពលោក។12 

តើវិស័យនិងអនុវិស័យតៃូវបានជៃើសរើសដោយរបៀបណាសមៃៃប់
របាយការណ៍នៃះ?

នៅក្នងុ “ឧសេសាហកម្មបេតង” មានវិស័យជាបេពេណីជាចេើនបញ្ជេេបការគិតគូរផ្នេកបរិសា្ថេន និងសង្គមទៅក្នងុបេតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួពួកគេ។ កិច្ចពិភាកេសា 

ជាចេើនតេវូបានធ្វើជាមួយអ្នកសមេបសមេលួថា្នេក់ជាតិ, តំណងបេចំាបេទេសរបស់ UNIDO, និងមន្តេបីង្គេលថា្នេក់ជាតិជាតំណងមកពីកេសួងឧសេសាហកម្ម  

វិទេយាសាស្តេ បច្ចេកវិទេយា និងនវានុវត្តន៍ និងកេសួងកិច្ចការនារី អមដោយការផ្គុំធាតុផេសំចូលគ្នេជាមួយកម្មវិធីភាពជាដេគូសមេេប់បេទេសកម្ពុជា (PCP)  

6 United Nations (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women.
7 Ibid
8 UNIDO (2020). The Impact of COVID-19 on the Private Sector: Firms/Enterprises in Cambodia. Survey Report. UNIDO Cambodia.
9 ILO (2020). The Supply Chain Ripple Effect: How COVID-19 is Affecting Garment Workers and Factories in Asia and the Pacific. Research brief.
10 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).
11 CARE (2020). COVID-19 Condemns Millions of Women to Poverty, When They Could be a Solution to Prosperity.
12 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).
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របស់អង្គការ UNIDO, ជាមួយឧសេសាហកម្មដេលមានសកា្តេនុពលកំណើន និងការតមេឹមឱេយសេបតាមវិស័យជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋេភិបាល។ ឆ្លងតាមរយៈនេះ  

វិស័យមួយចំនួននៅខាងកេេមតេូវបានចាត់ទុកថាជាវិស័យដេលមានភាពពាក់ព័ន្ធគួរយកចិត្តទុកដក់ នៅក្នុងបិរបទរបស់កម្ពុជា។ វិស័យទាំងនោះមាន៖ 

កាត់ដេរ វាយនភណ្ឌនិងសេបេកជើង កសិ-ពាណិជ្ជកម្ម (អនុវិស័យ៖ កសិកម្មសិរីរាង្គ និងការផ្លេស់បេេទេង់ទេេយផលិតកសិអាហរ) ថាមពល (អនុវិស័យ៖ 

ថាមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ) និងទេសចរណ៍ (អនុវិស័យ៖ បដិសណ្ឋេរកិច្ច និងភោជនីយដ្ឋេន)។

តើការសិកៃសានៃះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?
ការសេេវជេេវដេលបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបេើបេេស់វិធីសាស្តេចមេុះ ពោលគឺវិធីសាស្តេបេមូលទិន្នន័យបេបគុណវិស័យ (Qualitative) ផង និង 

បរិមាណវិស័យ (Quantitative) ផង។ ការបេមូលទិន្នន័យសមេេប់ការសេេវជេេវនេះធ្វើឡើងជាបួនដំណក់កាល៖ (១) ការពិនិតេយលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ និង

ការពិនិតេយលើគោលនយោបាយផ្ទេក្នុង, (២) ការវិភាគលើគោលនយោបាយដេលមានសារៈសំខាន់សមេេប់គំទេដល់ស្តេី (១០គោលនយោបាយ), (៣) 

ការបេមូលទិន្នន័យគុណវិស័យ ក្នុងទមេង់ជាការសមា្ភេសជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមា្នេក់ៗ និងការពិភាកេសាកេុមគោលដៅ (២៨ KIIIs) និង (៤) 

ការបេមូលទិន្នន័យបរិមាណវិស័យក្នុងទមេង់ជាការអង្កេតតាមបេព័ន្ធអនឡាញ (មានអ្នកផ្តល់ចម្លើយ ១៦នាក់)។ ទិន្នន័យទាំងអស់តេូវបានបេមូលនៅ 

ក្នុងអំឡុងពេលពីខេកុម្ភៈ ដេលខេមីនា ឆ្នេំ២០២០។ 

ការបេមូល ទិន្នន័យ បរិមាណ 
វិស័យក្នុង ទមេង់ ជា ការ អង្កេត 
តាម បេព័ន្ធ អនឡាញ

ការពិនិតេយលើ ឯកសារ 
ពាក់ព័ន្ធ និង ការ ពិនិតេយ លើ 
គោលនយោបាយ ផ្ទេ ក្នុង

....០១ ....០២ ....០៣ ....០៤
ការ វិភាគ លើ គោល នយោបាយ 
ដេល មាន សារៈ សំខាន ់សមេេប់ 
គំទេ ដល់ ស្តេី 

ការបេមូល ទិន្នន័យ គុណវិស័យ ក្នុង 
ទមេង់ ជា ការ សមា្ភេស ជា មួយ នឹង អ្នក 
ផ្ដល់ ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ មា្នេក់ៗ និង  
ការ ពិភាកេសា កេុម គោលដៅ

ដៃនកំណត់នៃការសៃៃវជៃៃវនៃះ
១. ខ្វះភាពចេបាស់លាស់អំពី "ឧសេសាហកម្មបេតង"៖ ដោយសារតេឧសេសាហកម្មបេតងគឺជាទសេសនទានថ្មី នៅពុំទាន់មានការយល់ឱេយបានចេបាស់លាស់នៅ 

ឡើយអំពីទសេសនទាននេះ និងអំពីលក្ខណសមេបត្តិអ្វីខ្លះដេលអាជីវកម្មតេូវមាន ដើមេបីអាចចាត់ទុកបានថា “បេតង”។ ដូច្នេះ គេពិបាកនឹងធ្វើការ 

បេមូលវិស័យ និងអនុវិស័យនានាមកបញ្ចូលគ្នេ ដើមេបីចាត់ទុកថាជាឧសេសាហកម្ម “បេតង” ធៀបនឹងឧសេសាហកម្ម “បេបបេពេណ”ី / “មិនមេនបេតង”។ 

២. អ្នកចូលរួមក្នុងការអង្កេតអនឡាញ៖ នៅកម្ពុជាការអង្កេតអនឡាញបានចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដេលខេ មីនា ឆ្នេំ ២០២០ ចំពេលដេលការរាតតេបាតជា 

សកលនេជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងមានសភាពកាន់តេខា្លេំឡើង ជាហេតុធ្វើឱេយគេកាន់តេមានការពិបាកក្នុងការលើកទឹកចិត្តឱេយសហគេិនបំពេញការអង្កេតនេះ 

ពេេះពួកគេកំពុងតេមមាញឹកក្នុងការគេប់គេងអាជីវកម្មផង និងក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្តេដើមេបីទប់ទល់ជាមួយនឹងការរាតតេបាតជាសកលផង។ 

៣. ការជេើសរើសគោលនយោបាយចំនួនដប់ ដើមេបីវិភាគលើការគំាទេដល់ស្តេ៖ី គោលនយោបាយដេលមានតេជាភាសាខ្មេរ ពំុតេវូបានជេើសរីសសមេេប់ 

ធ្វើការវិភាគនោះឡើយ ពេេះថាកេុមសេេវជេេវមិនចេះភាសាខ្មេរ ឡើយ។

ចំណុចខា្លៃំងនៃការសៃៃវជៃៃវនៃះ
១. គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មី៖ ការសេេវជេេវ នេះគឺជាការសេេវជេេវលើកដំបូងបង្អស់ដេលធ្វើការពិនិតេយលើការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តេីក្នុង 

ឧសេសាហកម្មបេតង ក្នុងនាមពួកគេជាសហគេិនផង និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧសេសាហកម្មផង។

២. ការសេេវជេេវក្នុងសកលលោកទាំងមូល៖ ការសេេវជេេវនេះបានផលិតចេញនូវសំណុំទិន្នន័យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដ៏ល្អមួយ តាមរយៈទិន្នន័យបេប 

គុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ ដេលបេមូលក្នុងបេទេសចំនួនបួន ក្នុងទ្វីបផេសេងៗគ្នេចំនួនបី។

៣. ការវិភាគគោលនយោបាយមានភាពរឹងមាំ និងឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ៖ ការវិភាគលើគោលនយោបាយមានសារៈសំខាន់សមេេប់ផ្ដល់ការគំទេដល ់

ស្តេី ដេលតេូវបានបេើបេេស់នៅក្នុងការសិកេសានេះ គឺជាការវិភាគផ្តេតលើតមេូវការជាក់លាក់ និងមានលក្ខណៈបេបថ្មីក្នុងបរិបទនេការសេេវជេេវលើ 

ការអភិវឌេឍជាអន្តរជាតិ។ ថ្វីដេបិតតេបេទេសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយជាចេើនស្ដីពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌេឍដោយចីរភាពក៏ពិតមេន 

កន្លងមកគេពុំបានដឹងថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះមានការបញ្ជេេបយេនឌ័រដល់កមេិតណទេ។ ការវិភាគរបស់យើងបានតេួសតេេយផ្លូវសមេេប់ធ្វើ

ការសើរីពិនិតេយឡើងវិញ និងការពងេឹងបន្ថេមដល់គោលនយោបាយដេលមានសេេប់ ទាំងផ្នេកខ្លឹមសារអំពីយេនឌ័រនិងការប្តេជា្ញេចិត្តចំពោះយេនឌ័រ។ 

៤. ការចូលរួមនៅកមេិតគោលនយោបាយ៖ តួអង្គពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋេភិបាល និងអ្នកតាក់តេងគោលនយោ-បាយបានចូលរួមពីដំណក់កាលដំបូងទៅ ក្នុង

ការវាយតម្លេលើលទ្ធផលរកឃើញនេការសេេវជេេវនេះ។

៥. វិធីសាស្តេពីកេេមឡើងលើ៖ ការសិកេសានេះបេើបេេស់វិធីសាស្តេពីកេេមឡើងលើ ដើមេបីបេមូលទសេសនៈយល់ឃើញ និងព័ត៌មានអំពីបញ្ហេបេឈមដេល 

សហគេិនជាស្តេី និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងជួបបេទះជារៀងរាល់ថ្ងេ។ ទិន្នន័យដេលពួកគេបានផ្តល់នឹងតេូវយកទៅបេើបេេស់ធ្វើជា 

មូលដ្ឋេនដើមេបីធ្វើការផ្លេស់ប្ដូរដេលចាំបាច់នៅកមេិតគោលនយោបាយ តាមរយៈការសមេបសមេួលការរៀបចំ និងការកេសមេួលគោលនយោបាយ 

ឧសេសាហកម្មបេតងជុំវិញតមេូវការ និងអាទិភាពរបស់ពួកគេ។



សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា 6

៦. បំពេញការខ្វះខាតផ្នេកចំណេះដឹងនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង៖ ការសិកេសានេះបានបងា្ហេញឱេយឃើញថា សហគេិន អ្នកជំនាញ និងអ្នកតាក់តេងគោល 

នយោបាយខ្លួនឯងតេម្តង នៅតេខ្វះចំណេះដឹងអំពីគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងដេលមានសេេប់នៅក្នុងបេទេស នៅឡើយ។ តាមរយៈការ 

បងា្ហេញឱេយឃើញពីចំណុចខ្វះខាតបេបនេះ របាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱេយបង្កើនការយល់ដឹង និងបងា្ហេញឱេយសាធារណជនទូទៅដឹងអំពីឱកាស

ដេលកំពុងមាននៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង។

តើមានលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?
លទ្ធផលគន្លឹះដំណាក់កាលទី ១ និងទី ២៖ ការវិភាគគោលនយោបាយ

មានការវាយតម្លេលើគោលនយោបាយចំនួន ១០ ដោយបេើបេេស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវិភាគលើគោលនយោបាយដេលផ្ដល់ការគំទេដល់សេ្តី និងសំណួរ 

សេេវជេេវដូចបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍លម្អិត។ ការវិភាគនេះមានការវាយតម្លេចំនួន ៣៖ 

- ការវាយតម្លេទី I៖ ការវាយតម្លេទី ១13 គឺជាសន្ទសេសន៍សមេេប់ការវាយតម្លេលើការបញ្ចូលយេនឌ័រទៅក្នុងផេនការឧសេសាហកម្មបេតង សមេេប់បេភេទ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន ៧។ 

- ការវាយតម្លេទី II៖ ការវាយតម្លេទី ២ វាយតម្លេលើចំណុចដៅ ការប្ដេជា្ញេចិត្ត/សូចនាករជាក់លាក់ និង/ឬ “ជំហនបនា្ទេប”់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផេនការ 

យេនឌ័រ។ ការវាយតម្លេនេះមានគោលបំណងចង់ដឹងពីគណនេយេយភាពក្នុងការសមេេចចំណុចដៅ/ផេនការយេនឌ័រ។ 

- ការវាយតម្លេទី III៖ ការវាយតម្លេគោលនយោបាយ ធ្វើឡើងផ្ដេតលើកមេិតនេការអនុវត្តរហូតមកដល់បច្ចុបេបន្ននេះ (គិតតេឹមខេ មេសា ឆ្នេំ 

២០២០)។ 

តារាង ១៖ តារាងសង្ខេបលទ្ធផលនេការវាយតម្លេទី14 15 
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ផេនការយុទ្ធសាស្តេជាតិស្ដីពីកំណើន បេតង (2013-2030)១៦ ០,៥/៥ ០/១ ០,៥/១ ០/៤ ០/១ ០,៥/៣ ០/១ ១,៥/១៦

ផេនការអភិវឌេឍន៍យុទ្ធសាស្តេសមេេប់  

កសិ-ឧសេសាហកម្ម នៅកម្ពុជា(2019-2030)១៧ 
០,៥/៥ ០/១ ០/១ ០/៤ ០/១ ០/៣ ០/១ ០,៥/១៦

កេបខ័ណ្ឌផេនការយុទ្ធសាស្តេសមេេប់ វិស័យ ជលផល  

(2010-2019)១៨ 
១/៥ ០/១ ០/១ ០,៥/៤ ០/១ ០,៥/៣ ០/១ ២/១៦

យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ កម្ពុជា 

(CTIS) (2019-2023)១៩ 
២/៥ ០,៥/១ ០/១ ០,៥/៤ ០/១ ០,៥/៤ ០/១ ៣,៥/១៦

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដេល 

បច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ (TVET) (2017-2025)២០ 
២/៥ ០/១ ០,៥/១ ១/៤ ០/១ ១/៣ ០/១ 4.5/16

ផេនទីបងា្ហេញផ្លូវ NDC និងផេនការជំរុញការចូលរួម 

របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (2019-2030)២១ 
០,៥/៥ ០/១ ០/១ ០/៤ ០/១ ០/៣ ០/១ ០,៥/១៦

ផេនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការបេេបេួល អាកាសធាតុ 

(GCCAP) (2014-2018)២២ 
៥/៥ ១/១ ១/១ ៣/៤ ០,៥/១ ០,៥/៣ ០/១ ១១/១៦

13 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសំណួរសេេវជេេវសមេេប់ការវាយតម្លេទី ១ តេូវបានដកសេង់ចេញពីឯកសារ Drucza, K and Rodriguez, C.M 2018. Feminist Policy Analysis: Implications for the Agricultural 
Sector in Ethiopia. CIMMYT, Addis Ababa, Ethiopia.

14 មានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធដេលមានសេេប់ជាចេើន ប៉ុន្តេគោលនយោបាយមួយចំនួនមានតេជាភាសាក្នុងសេុក។ គោលនយោបាយទាំង ១០ នេះតេូវបានជេើសរីស ដោយមានការពិគេេះ
យោបល់យា៉េងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងអ្នកសេបសមេួល មន្តេីបង្គេលនៅក្នុងបេទេស និងតំណង UNIDO បេចាំបេទេស។

15 គន្លឹះនៅក្នុងតារាង៖ ១=គោលនយោបាយបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ, ០,៥=គោលនយោបាយដេលបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងកមេិតមួយ, ០=គោលនយោបាយបំពេញតាម 
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតិចតួច។

16 កេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍បេតង (២០១៣)។ ផេនការយុទ្ធសាស្តេជាតិស្តីពីការអភិវឌេឍន៍បេតង (២០១៣-២០៣០) របស់រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា។
17 កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខេបេមាញ់ និងនេសាទ (២០២០)។ ផេនការយុទ្ធសាស្តេសមេេប់កសិ-ឧសេសាហកម្មកម្ពុជា (២០១៩-២០៣០)។
18 រដ្ឋបាលជលផលនេកេសួងកសិកម្ម រុកា្ខេបេមាញ់ និងនេសាទ ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា (២០១១)។ កេបខ័ណ្ឌផេការយុទ្ធសាស្តេសមេេប់វិស័យជលផល (២០១០-២០១៩)។
19 កេសួងពាណិជ្ជកម្ម (២០១៩)។ យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) (២០១៩២០២៣) 
20 កេសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដេលវិជា្ជេជីវៈ (២០១៧)។ គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដេល បច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ (២០១៧-២០២៥)។ 
21 កេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព (២០១៩)។ ផេនទីបងា្ហេញផ្លូវ NDC និងផេនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (២០១៩-២០២៣)។
22 គណៈកមា្មេធិការយេនឌ័រនិងការបេេបេលួអាកាសធាតុ (GCCC) និងកេសួងកិច្ចការនារី (២០១៤)។ ផេនការសកម្មភាពស្ដពីីយេនឌ័រ និងការបេេបេលួអាកាសធាតុ (GCCAP) (២០១៤-២០១៨)។
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កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព 

កម្ពុជា (CSDGs) (2016-2030)២៣ 
៥/៥ ១/១ ១/១ ២,៥/៤ ០,៥/១ ០/៣ ០/៣ ១០/១៦

ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP)  

(2014-2018, 2019-2023)២៤ 
៤,៥/៥ ១/១ ១/១ ៣,៥/៤ ០,៥/១ ០,៥/៣ ០,៥/១ ១១,៥/១៦

គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍វិស័យឧសេសាហកម្មកម្ពុជា (IDP) 

(2015-2025)២៥ 
០/៥ ០/១ ០/១ ០/៤ ០/១ ០/៣ ០/១ ០/១៦

ការវាយម្លេទី I (តារាង ១)26 

23 កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs) (២០១៦-២០៣០)។ (2016-2030)
24 ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP) (២០១៩-២០២៣)។
25 គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍វិស័យឧសេសាហកម្មកម្ពុជា (IDP) (២០១៥-២០២៥)។
26 សូមមើលនិយមន័យនៅក្នុងសទា្ទេនុកេម ក្នុងរបាយការណ៍សមេេប់កម្ពុជា។

មានការបញ្ជេេបយេនឌ័រទៅក្នងុផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និង បេេបេលួ  

អាកាសធាតុ (GCCAP), កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព 

កម្ពុជា (CSDGs), ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP), គោល 

នយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដេល បច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ  

(TVET)។ គោលនយោបាយដទេទៀតលើកឡើង “យេនឌ័រ” ឬ “ស្តេ”ី  

តិចតួច ឬពុំបានលើកឡើងសោះ។ កេេពីនេះ គេប់គោលនយោបាយ 

ទាំងអស់សុទ្ធតេអាចឆ្លើយតបបន្ថេមទៀតចំពោះសមភាពយេនឌ័រ ផ្នត ់

គំនិតយេនឌ័រ និងបញ្ចូលទិន្នន័យដេលបេងចេកតាមភេទ។

មានគោលនយោបាយមួយចំនួនតូចដេលពំុបានពិចារណលើមូលហេតុ 

នៅកមេិតសា្ថេប័ន កេេតេពីកមេិតបុគ្គល ដេលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល ់

សមភាពយេនឌ័រឡើយ លើកលេងតេផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និង 

បេេបេលួអាកាសធាតុ (GCCAP), កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយ 

ចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs), ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP)។ 

ក្នុងគោលនយោបាយដេលបានយកមកពិនិតេយ ពុំមានគោលនយោបាយ

ណដេលបានលើកឡើងពីកតា្តេបេវត្តិសាស្តេ កតា្តេចេបាប់ សេដ្ឋកិច្ច និង/ឬ 

កតា្តេសង្គម-វបេបធម៌ ដេលមានឥទ្ធិពលលើសមភាពយេនឌ័រឡើយ។

ការគិតគូរពីយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយ ការយល់ដឹងរបស់សា្ថេប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

មានការយកចិត្តទុកដក់តិចតួចតេប៉ុណោ្ណេះចំពោះចំណុចបេសព្វគ្នេរវាងយេនឌ័រ និងកតា្តេដទេទៀត ដូចជា ពិការភាព ជាតិសាសន៍ យុវជន និង/ឬ  

តំបន់ជនបទ លើកលេងតេផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងបេេបេួលអាកាសធាតុ (GCCAP), កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាពកម្ពុជា  

(CSDGs), ផេនការ  យុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP) ដេលសុទ្ធតេឆ្លើយតបចំពោះស្តេី និងកេុមងាយរងគេេះដទេទៀត ដូចជា កុមារ ចាស់ជរា 

ជនជាតិភាគតិច និងអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចជាដើម។

បញ្ហេបេសព្វគា្នេ

គោលនយោបាយទំាងនេះលើកឡើងតិចតួចបុ៉ណោ្ណេះអំពីការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្តេ ីលើកលេងតេ គោលនយោបាយជាតិស្ដពីីការអប់រំ បណ្ដះុបណ្ដេល  

បច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ (TVET), ផេនការសកម្មភាព យេនឌ័រ និងបេេបេួលអាកាសធាតុ (GCCAP), កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព 

កម្ពុជា (CSDGs), ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP)។  យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) ពុំបានលើកឡើងព ី

ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្តេឡីើយ។ យុទ្ធសាស្តេនេះលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់ស្តេនីៅក្នងុពាណិជ្ជកម្ម និងអំពាវនាវឱេយមានការបង្កើនការបញ្ជេេប 

សកម្មភាពដេលបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្តេីទៅក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌេឍធុរកិច្ច។

ពុំមានគោលនយោបាយណមួយថាបានពិគេេះយោបល់ជាមួយស្តេី ឬអង្គការសង្គមសុីវិល និងសមាគមស្តេី ក្នុងអំឡុងពេលនេការរៀបចំគោល 

នយោបាយទាំងនោះឡើយ។ មានការពិគេេះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តេគេមិនអាចកាត់យល់ពីឯកសារគោលនយោបាយថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង

នោះជានរណ និងថាតើពួកគេគឺជាកេុមស្តេី ឬអ្នកដេលស្វេងរកការគំទេសមេេប់ស្តេីនោះឡើយ។

ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្តេី

ជាទូទៅគោលនយោបាយទំាងនេះ ពំុបានរៀបចំផ្អេកតាមសមិទ្ធផល/គោលនយោបាយជាតិស្ដពីីសមភាពយេនឌ័រ ដេលធា្លេប់មានកន្លងមកនោះឡើយ។  

នេះគឺជាការបាត់បង់ឱកាសមួយ ដោយសារតេកន្លងមកមានកេបខ័ណ្ឌជាតិដេលមានលក្ខណៈរឹងមំារួចទៅហើយ ដើមេបីធានានូវសមភាពយេនឌ័រ (ដូចជា  

ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងបេេបេួលអាកាសធាតុ (GCCAP), កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាព កម្ពុជា (CSDGs), គោល 

នយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដេល បច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ (TVET)។ ឧទាហរណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា  

(CTIS), គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដេល បច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ (TVET), ផេនទីបងា្ហេញផ្លូវស្ដីពី NDC និងផេនទីជំរុញការចូលរួម 

របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ តេូវបានរៀចំឡើងផ្អេកតាមគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌេឍវិស័យឧសេសាហកម្ម ប៉ុន្តេពុំបានផ្អេកតាមគោលនយោបាយស្ដីពីសមភាព

យេនឌ័រឡើយ។

ការផ្លេស់បេេជាបណ្ដើរៗ 



សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា 8

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដេលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ (TVET) ពិតជាបានពិចារណលើរបៀបដើមេបីជម្នះបទដ្ឋេនយេនឌ័រ និង 

បេពេណីក្នុងសង្គម និងផ្នត់គំនិតដេលបន្ទុចបងា្អេក់ដល់ការចូលរួមរបស់ស្តេីនៅក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្មបេតង ដូចជា លើកទឹកចិត្តឱេយស្តេីកា្លេយជាគេូបណ្ដុះ 

បណ្ដេល រៀបចំគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌេឍធនធានមនុសេសដើមេបីទាក់ទាញគេូបណ្ដុះបណ្ដេលដេលមានសមត្ថភាព ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នេ 

គិតគូរពីសមភាពយេនឌ័រ រួមនឹងការកេលម្អលក្ខខណ្ឌការងារឱេយកាន់តេបេសើរ (ឆ្លើយតបចំពោះតមេូវការរបស់ស្តេី) ការផ្ដល់អាហរូបករណ៍ឱេយស្តេី  

ចូលរួមក្នងុកម្មវិធី TVET ការរៀបចំយុទ្ធសាស្តេទីផេសារ និងយុទ្ធសាស្តេផេសព្វផេសាយដើមេបីទាក់ទាញស្តេ ីជាដើម។ គោលនយោបាយដទេទៀត ដេលលើកឡើង 

ពីភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ រួមមាន ផេនការយុទ្ធសាស្តេជាតិស្ដីពីកំណើនបេតង កេបខ័ណ្ឌផេនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីវិស័យជលផល យេនឌ័រ និងផេន

ការសកម្មភាពបេេបេួលអាកាសធាតុ(GCCAP), យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណ-កម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS), និងផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ 

(NSDP)។ គោលនយោបាយដេលសេសសល់អាចពិចារណពីវិធីដើមេបីជម្នះបទដ្ឋេនយេនឌ័រ និងបេពេណីសង្គម ដេលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួម

របស់ស្តេីនៅក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្មបេតង។ លើសពីនេះ គោលនយោបាយទាំងនេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះជំហនដេលចាំបាច់ដើមេបីបង្កើនតួនាទីរបស់

ស្តេីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងឡើយ។

ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយដេលតេូវបានយកមកធ្វើការវិភាគ ពុំមានគោលនយោបាយណមួយបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយអន្តរជាត ិ

ស្ដីពីស្តេី ដូចជា អនុសញ្ញេ CEDAW នោះឡើយ។ នេះគឺជាការខកខានឱកាសមួយក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយផ្អេកតាមលិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តដេល 

មានសេេប់ ប៉ុន្តេវាក៏ជាចំណុចខ្វះខាតមួយដេលអាចប៉ះប៉ូវបានវិញដេរ តាមរយៈរយៈការកេសមេួលគោលនយោបាយ។

បរិបទនៅថ្នេក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ

ការវាយតម្លេទី II (តារាង ២)

គោលនយោបាយចំនួនបេេបីំពំុបានលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” នៅក្នងុសេចក្ដសីន្នដិ្ឋេនឡើយ27។ មានករណីលើកលេងចំនួនពីរគឺ យុទ្ធសាស្ត្រស្ដពីីសមាហរណ 

កម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS), ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងបេេបេួលអាកាសធាតុ (GCCAP)។ ឧទាហរណ៍ ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និង 

បេេបេួលអាកាសធាតុ (GCCAP) លើកឡើងថា “ផេនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងបេេបេួលអាកាសធាតុ (GCCAP) នេះតេូវរៀបចំឡើងដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះ

បញ្ហេកង្វះចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព តាមរយៈការរៀបចំជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដេល អប់រំផេសព្វផេសាយ ចំណេះដឹងនៅកមេិតផេសេងៗចាប់ពីកមេិតអ្នកតាត់តេង 

គោលនយោបាយ មន្តេីបច្ចេកទេស សហគមន៍ រហូតដល់ស្តេី និងការអនុវត្តបងា្ហេញពីគមេេងបនេសាំ និងការកាត់បន្ថយការបេេបេួលអាកាសធាតុផ្អេកតាម

យេនឌ័រ”។ 

ការវាយតម្លេទី III (តារាង ២)

គោលនយោបាយទាំងនេះមានផេនការអនុវត្តចេបាស់លាស់ ប៉ុន្តេមានការចងកេងទុកជាឯកសារតិចតួចប៉ុណោ្ណេះនៅកមេិតនេការអនុវត្តបច្ចុបេបន្ន។ ជា 

លទ្ធផល គេមិនដឹងចេបាស់ឡើយថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះតេូវបានអនុវត្តក្នុងកមេិតណនោះទេ។ មានគោលនយោបាយចំនួនបួន ដេលទើបតេចាប់

ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងឆ្នេំ ២០១៩ ដូច្នេះ វាឆប់ពេក ក្នុងការវាយតម្លេលើកមេិតនេការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះ។

តារាង ២៖ តារាងសង្ខេបលទ្ធផលវាយតម្លេទី II និង III  

ឈ្មេះ ពិន្ទុនេការវាយតម្លេទី II ២៨ ពិន្ទុនេការវាយតម្លេទី III២៩  

ផេនការយុទ្ធសាស្តេជាតិស្ដីពីកំណើនបេតង (២០១៣-២០៣០) ០ n/a

ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍វិស័យកសិឧសេសាហកម្មនៅកម្ពុជា (២០១៩-២០៣០) ០ n/a

កេបខ័ណ្ឌផេនការយុទ្ធសាស្តេវិស័យជលផល (២០១០-២០១៩) ០ n/a

យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) (២០១៩-២០២៣) ៣ n/a

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដេលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ (TVET)  

(២០១៧-២០២៥)

០ n/a

ផេនទីបងា្ហេញផ្លូវ NDC និងផេនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (២០១៩-២០៣០) ០ n/a

ផេនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការបេេបេួលអាកាសធាតុ (GCCAP) (២០១៤-២០១៨) ៤ n/a

27 The second assessment in the feminist critical policy analysis assesses the quality of the policy’s conclusions in terms of specific targets/commitments/indicators and/or “next steps” regarding 
gender planning. This is to ensure accountability in terms of gender targets/plans.

28 គន្លឹះសមេេប់ការវាយតម្លេទី ២៖ 0= មិនបានលើកឡើងពីយេនឌ័រនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋេន, ១= សេចក្ដីសន្និដ្ឋេនមិនពាក់ព័ន្ធ/លើកចេបាលៗ, ២= លើកឡើងខ្លះអំពីភេទ ប៉ុន្តេពុំបានលើកឡើងពី
យេនឌ័រនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋេន, ៣= បានលើកឡើងខ្លះអំពីយេនឌ័រក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋេន ប៉ុន្តេតេឹមតេជាចំណុចធម្មតា ឬពុំមានបេយោជន៍, ៤= សេចក្ដីសន្និដ្ឋេនលើកឡើងអំពីយេនឌ័រក្នុង 
កមេិតពាក់ព័ន្ធខ្ពស់។

29 គន្លឹះ សមេេប់ការវាយតម្លេទី ៣៖ ១= គោលនយោបាយនេះតេូវបានអនុវត្តពេញលេញ, ០,៥= គោលនយោបាយនេះតេូវបានអនុវត្តដោយអន្លើ, ០= គោលនយោបាយនេះពុំតេូវបានអនុវត្ត។
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កេបខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (២០១៦-២០៣០) ០ ០,៥

ផេនការយុទ្ធសាស្តេអភិវឌេឍន៍ជាតិ (NSDP) (២0១៤-២0១៨, 

២0១៩-២0២៣)

០ ០,៥

គោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍វិស័យឧសេសាហកម្មកម្ពុជា (IDP) (២០១៥-២០២៥) ០ ០,៥

ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងដេលកំពុងមាននាពេលបច្ចុបេបន្ន ហើយដេលតេូវបានពិនិតេយលម្អិត អនុសាសន៍ជាក់លាក់តេូវបានផ្តល់

សមេេប់គោលនយោបាយនីមួយៗ ដោយផ្ដេតលើការបង្កើនគុណភាពនេគោលនយោបាយទាំងនោះ និងការធ្វើឱេយការអនុវត្តកាន់តេមានភាពល្អបេសើរ។

តារាង ២៖ អនុសាសន៍សមេេប់ធ្វើការកេលម្អគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងបច្ចុបេបន្នដេលបានពិនិតេយ

គោលនយោបាយ 
បច្ចុបេបន្ន អនុសាសន៍សមេេប់ធ្វើការកេលម្អ

ខ្លឹមសារ៖ សេចក្ដីសន្និដ្ឋេន ក្នុងការអនុវត្ត

ផេនការ យុទ្ធ 

សាស្តេ ជាតិ ស្ដីពី 

កំណើន បេតង 

(២០១៣-

២០៣០)

គួរមាន ការ បញ្ជេេប យេនឌ័រ ទៅ ក្នុង គោល 

នយោបាយ នេះ។ គួរ មាន ការ បញ្ចូល យេនឌ័រ 

មិន តេឹម ត េក្នុង យុទ្ធសាស្តេ ចំនួន បេេំ ប៉ុណោ្ណេះ 

ទេ ប៉ុន្តេ ក្នុង គេប់ យុទ្ធសាស្តេ ទាំងអស់។ នៅ ក្នុង 

គោលនយោបាយ នេះ គួរ មាន ការ ពិចារណ ពី 

វិធីសាស្តេ ដើមេបី បង្កើត បរិយាកាស អំណោយ ផល 

សមេេប់ សមភាព យេនឌ័រ និង បង្កើន ភាព អង់អាច 

របស់ ស្តេី ក្នុង ឧសេសាហកម្ម បេតង (ទាំង អ្នក ជំនាញ 

ជា ស្តេី ទាំង សហគេិន ជា ស្តេី)។

សេចក្ដីសន្និដ្ឋេន ពុំ បាន បញ្ចូល 

យុទ្ធសាស្តេ យេនឌ័រ ឡើយ។ ដោយ 

សារ ត េគោល នយោបាយ នេះ នៅ 

ពាក់កណា្ដេល ផ្លូវ នេ ការ អនុវត្ត ការ 

វាយ តម្លេ ពាក់កណា្ដេល អាណត្តិ 

នឹង ជួយ ឱេយ គ េអាច ស្វេង យល់ ពី 

វឌេឍនភាព និង លទ្ធផល នេ ការ 

អនុវត្ត គោលនយោបាយ នេះ 

បាន។

គោលនយោបាយ នេះ មាន ផេនការ អនុវត្ត 

ល្អ ប៉ុន្តេ ពុំមាន ឯកសារ ដេល អាច រក បាន 

តាម អនឡាញ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ពិនិតេយ ផ្ទេ ក្នុង 

ដេល តេូវ បាន ស្នើ ឡើង នោះ ឡើយ។ ដូច្នេះ 

គេ មាន ការ លំបាក នៅ ក្នុង ការ បេេប់ ឱេយ ដឹង 

ពីវិសាល ភាព នេ ការ អនុវត្ត គោលនយោបាយ 

នេះ។

ផេនការ 

យុទ្ធសាស្តេ 

អភិវឌេឍន៍ 

វិស័យកសិ- 

ឧសេសាហកម ្មនៅ 

កម្ពុជា (២០១៩-

២០៣០)

និយមន័យ ន េពាកេយថា កសិ-ឧសេសាហកម្ម មាន 

លក្ខណៈ ទូលំទូលាយ ពេក និង ផ្ដេត លើ មុខងារ 

ការ ទទួល ខុស តេូវ (ប៉ុន្តេ មិន បាន លើក ឡើង ពី 

“យេនឌ័រ”) និង យុតា្តេធិការ របស ់កេសួង និង 

សា្ថេប័ន រដ្ឋ ជា ចេើន នៅ កម្ពុជា។ គោលនយោ-បា យ 

នេះ ពុំបាន លើក ឡើង ពី ការ ផ្ដល់ ភាព អង់ អាច ផ្នេក 

សេដ្ឋកិច្ច ឬ ការ បង្កើន ភាព អង់ អាច ដទេទៀត ដល់ 

ស្តេី ឡើយ។

គោល នយោបាយ នេះ តេូវ អនុវត្ត 

ជា ចេើន ឆ្នេំ ទៅ មុខ ទៀត ឆ្ពេះ ទៅ រក 

ការ ឆ្លើយតប នឹង យេនឌ័រ។ គោល 

នយោបាយ នេះ អាច រៀបចំ នូវ 

កេបខ័ណ្ឌ ពិនិតេយ តាមដន និង វាយ 

តម្លេ ផ្ដេត លើ យេនឌ័រ និង បេមូល 

ទិន្នន័យ ដើម គេេ បេងចេក តាមភេទ 

និង រៀបចំ ជា  ផេនការ សមេេប់ វាយ 

តម្លេ ចុងគេេ។ ការ រៀបចំ ផេនការ 

សកម្មភាព ផ្ដេត លើ យេនឌ័រ នឹង 

ជួយ ធានា ឱេយ គោល នយោបាយ 

នេះ ឆ្លើយតប ចំពោះ យេនឌ័រ។

គោលនយោបាយ នេះ មាន ផេនការ អនុវត្ត ល្អ 

និង បាន បេងចេក ជា ៣ ដំណក់កាល ហើយ 

ដំណក់ កាល និមួយៗ មានរយៈ ពេល ៤ឆ្នេំ 

ដូច្នេះ ផេនការ នេះ អាច ធ្វើ ការ វាយតម្លេ ជា 

ដំណក់ៗ។ 

កេបខ័ណ្ឌ ផេនការ 

យុទ្ធសាស្តេ នេ 

វិស័យ ជលផល 

(២០១០-

២០១៩)

កេបខ័ណ្ឌ នេះ លើក ឡើង ពី “យេនឌ័រ” ប៉ុន្តេ ពុំ បាន 

ផ្ដេត ការ យក ចិត្ត ទុកដក់ លើ សមភាព យេនឌ័រ 

ផ្នត់ គំនិត យេនឌ័រ ឬពុំ បាន បញ្ចូល ទិន្នន័យ បេង 

ចេក តាម ភេទ នោះ ឡើយ។

គោលនយោបាយ នេះ គួរ បងា្ហេញ 

ថា តើនឹង មាន ការ ធ្វើ បេប ណ 

ដើមេបី ផ្ដល់ ឱកាស ការងារ ដល ់កេុម 

ដេល ងាយ រងគេេះ ដូចជា ស្តេី 

ជនមាន ពិការភាព យុវជន និង 

កេុម ងាយ រងគេេះ ដទេ ទៀត។ គ េ 

អាច រៀបចំ គោលនយោបាយ នេះ 

ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដក់ ពី តមេូវ ការ 

និង បេយោជន៍ របស់ ស្តេី នៅ ក្នុង 

វិស័យ ជលផល និង ការ បង្កើន ភាព 

អង់អាច ផ្នេក សេដ្ឋកិច្ច ដល់ ស្តេី។ 

មាន ផេនការ អនុវត្ត ល្អ ប៉ុន្តេ ពុំមាន ឯកសារ 

ដេល អាច រក បាន តាម អនឡាញ ពាក់ព័ន្ធនឹង 

ការ ពិនិតេយ ផ្ទេ ក្នុង ដេល តេូវ បាន ស្នើ ឡើង 

នោះ ឡើយ។ ដូច្នេះ គ េមាន ការ លំបាកនៅ 

ក្នុង ការ បេេប់ ឱេយ ដឹង ព ីវិសាលភាព នេ ការ 

អនុវត្ត គោលនយោបាយ នេះ។



សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា 10

គោលនយោបាយ 
បច្ចុបេបន្ន អនុសាសន៍សមេេប់ធ្វើការកេលម្អ

ខ្លឹមសារ៖ សេចក្ដីសន្និដ្ឋេន ក្នុងការអនុវត្ត

យុទ្ធសាសេ្ត ស្ដីពី 

សមា- ហរណកម្ម 

ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ 

កម្ពុជា (CTIS) 

(២០១៩-

២០២៣)

គោលនយោបាយនេះគួរបញ្ចូលការ បង្កើន 

ភាព អង់ អាច របស់ ស្តេី និង ការ បង្កើន ភាព 

អង ់អាច ផ្នេក សេដ្ឋកិច្ច ដល់ ស្តេី របៀប ជម្នះ 

បទដ្ឋេន យេនឌ័រ និង បេពេណី សង្គម ដេល 

បន្ទុច បងា្អេក់ ដល់ ការ ចូលរួម របស់ ស្តេី នៅ ក្នុង 

ឧសេសាហកម្ម បេតង បង្កើន តួនាទី ដឹកនាំ របស់ 

ស ្តេីក្នុង ឧសេសាហកម ្មបេតង និង ឆ្លើយតប ចំពោះ 

តមេូវ ការ និង ផលបេយោជន៍ ជាក់លាក់ របស់ 

សហគេិន ជា ស្តេី/ ស្តេី ដេល កំពុង ធ ្វើការងារ នៅ ក្នុង 

ឧសេសាហកម្មបេតងឱេយកាន់តេបេសើរ។

យុទ្ធសាស ្តេនេះ អាច រៀបចំ ជា 

កេបខ័ណ្ឌ តាមដន និង វាយតម្លេ 

ដេល ផ្ដេត ជាក់លាក់ លើ យេនឌ័រ 

និង បេមូល ទិន្ន ន័យ បេង ចេក តាម 

ភេទ។ ផេនការ សកម្មភាព ដេល 

ផ្ដេត ជាក់លាក់ លើ យេនឌ័រ នឹង 

ធានា ឱេយ គោលនយោបាយ នេះ គិត 

គូរ ពី យេនឌ័រ។

មាន ផេនការ អនុវត ្តល្អ ប៉ុន្តេ ដោយសារ 

ត េគោលនយោបាយ នេះ តេូវ អនុវត្ត ព ីឆ្នេំ 

២០១៩-២០៣០ គេ ពិបាក នឹង បេេប់ នៅ 

ពេល នេះ ថា តើ នឹង មាន ការ អនុវត្ត យា៉េង ដូច 

ម្តេច នោះ។

គោល នយោបាយ 

ជាតិ ស្ដីពី ការ អប់រំ 

បណ្ដុះបណ្ដេល 

បច្ចេកទេស និង 

វិជា្ជេជីវៈ (TVET) 

(២០១៧-

២០២៥)

គោលនយោបាយ នេះ គួរ ឆ្លើយតប ចំពោះ យេនឌ័រ 

និង សមភាព យេនឌ័រ ឱេយ បាន ជាកលាក់ ដោយ 

ធ្វើ ការ ពិចារណពី ភាព ខុស ប្លេក គ្នេ ន េយេនឌ័រ 

ក្នុង ការ ទទួល បាន ការ អប់រំ និង លទ្ធផល ពី ការ 

អប់រំ។ កេបខ័ណ្ឌ ដេល ឆ្លើយតប ចំពោះ តមេូវ ការ 

និង ផលបេយោជន ៍របស់ សហគេិន ជា ស្តេី/ ស្តេី 

ដេល ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ឧសេសាហកម្ម បេតង និង ដើមេបី 

ជម្នះ បទដ្ឋេន យេនឌ័រ និង បេពេណ ីក្នុង សង្គម 

ដេល បន្ទុច បងា្អេក់ ដល់ ការ ចូលរួម របស ់ស្តេី ក្នុង 

ឧសេសាហកម្ម បេតង គឺ ជា កេបខ័ណ្ឌ មួយ ដេល មាន 

បេយោជន៍។

ការ វាយតម្លេ ពាក់ កណា្ដេល អាណត្ត ិ

នឹង ជួយ តាម ដន វឌេឍនភាព 

ក៏ដូចជា ធ្វើ ការ កេលម្អ ផ្អេក តាម 

មេរៀន ដេល ទទួល បាន។

គណៈកមា្មេធិការ ជាតិ បណ្ដុះបណ្ដេល របស់ 

កេសួង ការងារ និង បណ្ដុះបណ្ដេល វិជា្ជេជីវៈ 

បំពេញ តួនាទី ជា លេខាធិការ ដ្ឋេន ដេល មាន 

ភារកិច្ច សមេបសមេួល ការអនុវត្ត និង តាម 

ដន វាយ តម្លេ គោលនយោបាយ នេះ។ ទោះ 

ជា យា៉េងណ ក៏ ដោយ នា ពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ 

ពុំ មាន ភស្តុតាង ដេល បងា្ហេញ ពី សកម្មភាព 

ទាំង នេះ ឡើយ។

ផេនទី បងា្ហេញ ផ្លូវ 

ស្ដីពី NDC និង 

ផេនការ ជំរុញ 

ការ ចូលរួម ពី 

អ្នក ពាក់ព័ន្ធ 

(២០១៩-

២០៣០) 

មានការ ពិចារណ តិចតួច ប៉ុណោ្ណេះ អំពី យេនឌ័រ 

និង មាន ចំណុច បន្ថេម ទៀត ដេល តេូវ បញ្ជេេប 

យេនឌ័រ ទៅ ក្នុង គោលនយោបាយ នេះ។ 

គោលនយោបាយ នេះ ចាំបាច់ តេូវ 

បញ្ចូល ស្តេី ទៅ ក្នុង យុទ្ធសាស្តេ របស់ 

ខ្លួន ដោយ បេើបេេស់ ទិន្នន័យ ដើមេបី 

ស្វេងយល់ ពី សា្ថេនភាព របស់ ស្តេី 

និង អំពី អ្វី ដេល ចាំបាច់ តេូវ ធ្វើការ 

ផ្លេស់ប្ដូរ ដើមេបី ផ្ដល ់ឱកាស ស្មើភាព 

គ្នេ ក្នុង ភាព ជា ដឹកនាំ និង ការ 

ចូលរួម របស់ ស្តេី ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ 

និង បមេេបមេួល អាកាស ធាតុ ក៏ 

ដូច ជា កាត់ បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ 

ខុសៗ គ្នេ ដល់ សេ្តី អំឡុង ពេល ដេល 

កំពុង មាន វិបត្តិ អាកាស ធាតុ។

ដោយសារ តេ គោលនយោបាយ នេះ តេូវ 

អនុវត្ត ពី ឆ្នេំ ២០១៩-២០៣០ នេះ គឺ ជា 

ឱកាស មួយ សមេេប់ ធ្វើ ការ កេសមេួល 

គោលនយោបាយ នេះ និង ធ្វើ ឱេយ 

គោលនយោបាយ នេះ កាន់ តេ ឆ្លើយតប 

ចំពោះ យេនឌ័រ។

ផេននការ 

សកម្មភាព ស្ដីពី 

យេនឌ័រ និង ការ 

បេេបេួល អាកាស 

ធាតុ (GCCAP) 

(២០១៤-

២០១៨)

មាន ការ បញ្ជេេប យេនឌ័រ ទៅ ក្នុង គោល 

នយោបាយ នេះ ទាំង មូល។ ទោះ ជា យា៉េង ណ 

ក៏ ដោយ កេបខ័ណ្ឌ សមេេប់ ឆ្លើយតប ចំពោះ 

តមេូវ ការ បទពិសោធន៍ និង ចំណប់ អារម្មណ៍ 

របស់ សហគេិន ជា ស្តេី/ ស្តេី ដេល ធ្វើការ នៅ ក្នុង 

ឧសេសាហកម្ម បេតង និង ដើមេបី ជម្នះ បទដ្ឋេន 

យេនឌ័រ បេពេណី សង្គម និង ផ្នត់ គំនិត ដេល បន្ទុច 

បងា្អេក់ ការ ចូលរួម របស់ ស្តេី នៅ ក្នុង ឧសេសាហកម្ម 

បេតង គឺ ជា កេបខ័ណ្ឌ មួយ ដ៏ មាន បេយោជន៍។

គោលនយោបាយ នេះ គួរ 

រៀបរាប់ ពី វិធី សាស ្តេដើមេបី ផ្ដល់ 

ឱកាស ការងរ ដល់ កេុម ដេល 

ងយរងគេេះ ដូចជា ស្តេី ជន មាន 

ពិការ ភាព និង យុវជន ជា ដើម។ 

គោលនយោបាយ នេះ បញ្ចូល ផេនការ 

សកម្មភាព កេបខ័ណ្ឌ ពិនិតេយ តាមដន និង 

វាយតម្លេ យន្តការ គេប់គេង និង យន្តការ 

ផ្ដល់ ហិរញ្ញបេបទាន ប៉ុន ពុំ មាន ឯកសារ 

ដេល បញ្ជេក់ ពី កមេិត ន េការ អនុវត្ត ផេនការ 

សកម្មភាព ស្ដីព ីយេនឌ័រ និង ការ បេេបេួល 

អាកាសធាតុ ឡើយ។
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គោលនយោបាយ 
បច្ចុបេបន្ន អនុសាសន៍សមេេប់ធ្វើការកេលម្អ

ខ្លឹមសារ៖ សេចក្ដីសន្និដ្ឋេន ក្នុងការអនុវត្ត

កេបខ័ណ្ឌ គោល 

នយោបាយ 

អភិវឌេឍន៍ ដោយ 

ចីរភាព កម្ពុជា 

(CSDGs) 

(២០១៦-

២០៣០)

ជាខ្លឹមសារ៖ មាន ការ បញ្ជេេប យេនឌ័រ ទៅ ក្នុង 

គោលនយោបាយ នេះ ទាំង មូល។ ទោះ ជា យា៉េង 

ណ ក៏ ដោយ កេបខ័ណ្ឌ សមេេប់ ឆ្លើយតប ចំពោះ 

តមេូវការ និង ផលបេយោជន ៍របស់ សហគេិន ជា 

ស្តេី/ ស្តេី ដេលធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ឧសេសាហកម្ម បេតង 

និង ដើមេបី ជម្នះ បទដ្ឋេន យេនឌ័រ បេពេណី សង្គម 

និង ផ្នត់ គំនិត ដេល បន្ទុច បងា្អេក់ ការ ចូលរួម របស់ 

ស្តេី នៅ ក្នុង ឧសេសាហកម្ម បេតង គឺ ជា កេបខ័ណ្ឌ 

មួយ ដ៏ មាន បេយោជន៍។

មាន ការ ពេយាយាម ដើមេបី បញ្ចូល 

យេនឌ័រ ប៉ុន្តេ ចាំបាច់ តេូវ មាន ការ 

គិតគូរ សុី ជមេេ បន្ថេម ទៀត ដើមេបី 

ឆ្លើយតប ចំពោះ បញ្ហេ ដេល ពាក់ព័ន្ធ 

នឹង បទដ្ឋេន យេនឌ័រ។ល។

ក្នុងការអនុវត្ត៖ ដំណើរ ការ រៀបចំ 

របាយការណ៍ ពិនិតេយ ឡ ើងវិញ ស្ម័គេ ចិត្ត 

ថា្នេក់ជាតិ លើកទី មួយ របស់ កម្ពុជា (VNR) 

ចាប់ផ្ដើម កាល ព ីចុងឆ្នេំ ២០១៨ កេេម ការ 

ដឹកនាំ របស់ កេសួង ផេនការ។ ដំណើរ ការ 

VNR ក៏ ពិនិតេយ ល ើវឌេឍនភាព និង បា ន បងា្ហេញ 

ឱេយ ឃើញ ពី លទ្ធផល ល្អ បេសើរ គិត រហូត មក 

ដល់ ពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ ដោយ ចំណុច ដៅភាគ 

ចេើន នេ CSDG តេូវ បាន ដក់ ចំណត ់ថា្នេក់ថា 

“ធ្វើ មុន ផេនការ” ឬ “សេប តាម ផេនការ 

ដេល បាន គេេង ទុក”។ នេះ គឺជា អ្វី ដេល 

កើត មាន សមេេប់ គោលដៅ ជា អាទិភាព ទាំង 

បេេំមួយ (អប់រំ ការងារ សមរមេយ និង កំណើន 

ការ កាត់ បន្ថយ វិសមភាព សកម្មភាព 

អាកាសធាតុ សន្តិភាព និងសា្ថេប័ន និង ភាព 

ជា ដេគូ (SDG)។ លើស ពី នេះ គោលដៅ 

នី មួយៗ ក្នុង ចំណោម គោលដៅ ទាំងបេេំ 

មួយ នេះ តេូវ បាន រំលេច នៅ ក្នុង អាទិភាព នេ 

ផេនការ យុទ្ធសាស្តេ របស់ រដ្ឋេភិបាល កម្ពុជា 

ដូចជា យទុ្ធសាស្តេ ចតុកោណ ដំណក់ កាលទី 

IV (RS IV) និង ផេនការ យុទ្ធសាស្តេ អភិវឌេឍន៍ 

ជាតិ (NSDP) ២០១៩-២០២៣។ ទោះ 

ជា យា៉េង ណ ក៏ ដោយ រាជរដ្ឋេភិបាល កម្ពុជា 

ទទួល សា្គេល ់ថា វា ឆប់ ពេក នៅក្នុង ដំណើរ 

ការ អនុវត្ត ដេល ទាមទារ ឱេយ មាន ការ ខិតខំ 

បេឹងបេេង ជាប់ ជា បេចាំ ហើយ បាន ដក់ 

ចេញ នូវ សំណើ ជាក់លាក់ សមេេប់ តេួត ពិនិតេយ 

ការ គេប់គេង ការ តាមដន និង វាយតម្លេ 

ក៏ដូចជា បេមូល ទិន្នន័យ និង កៀរគរ ធនធាន 

នានា ផង ដេរ។

ផេនការ 

យុទ្ធសាស្តេ 

អភិវឌេឍន៍ 

ជាតិ (NSDP) 

(២០១៤-

២០១៨, 

២០១៩-

២០២៣)

មាន ការ បញ្ជេេប យេនឌ័រ ទៅ ក្នុង គោលនយោបាយ 

នេះ ទាំង មូល។ ទោះ ជា យា៉េងណ ក៏ ដោយ 

កេបខ័ណ្ឌ សមេេប់ ឆ្លើយតប ចំពោះ តមេូវ ការ 

បទពិសោធន៍ និង ផលបេយោជន ៍របស់ សហគេិន 

ជា ស្តេី/ ស្តេី ដេល ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ឧសេសាហកម្ម 

បេតង និង ដើមេបី ជម្នះ បទដ្ឋេន យេនឌ័រ បេពេណី 

សង្គម និង ភ្នត ់គំនិត ដេល បន្ទុច បងា្អេក់ ការ ចូលរួម 

របស់ ស្តេី នៅ ក្នុង វិស័យ ឧសេសាហកម្ម បេតង គឺ ជា 

កេបខ័ណ្ឌ មួយ ដ៏ មាន បេយោជន៍។

បច្ចុបេបន្ន ការ បញ្ចូល យេនឌ័រ ទៅ 

ក្នុង គោលនយោបាយ គួរ តេ មាន 

ការ គិតគូរ សុី ជមេេ បន្ថេម ទៀត 

ដោយ ផ្តល់ នូវ បទដ្ឋេន ជាក់លាក់ 

ដើមេបី ឆ្លើយតប ចំពោះ បញ្ហេ ដេល 

ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទដ្ឋេន យេនឌ័រ និង 

ផ្នត់ គំនិត។

ក្នុង អាណត្តិ នេ ផេនការ យុទ្ធសាស្តេ អភិវឌេឍន៍ 

ជាតិ ២០១៤-២០១៨, បេទេស កម្ពុជា 

សមេេច បាន ការ អភិវឌេឍ ក្នុង កមេិត មួយ 

គួរ ឱេយ កត់ សមា្គេល់ មិន តេឹម តេ ក្នុង វិស័យ 

នយោបាយ ប៉ុណោ្ណេះ ទេ ថេម ទាំង វិស័យ 

សន្តិសុខ និង វិស័យ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម កិច្ច 

ទៀត ផង។ វា ឆប់ ពេក ក្នុង ការ វាយ តម្លេ លើ 

កមេិត នេ ការ អនុវត្ត សមេេប់ ផេនការ ដេល តេូវ 

អនុវត្ត ពី ឆ្នេំ ២០១៩-២០២៣។
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គោលនយោបាយ 
បច្ចុបេបន្ន អនុសាសន៍សមេេប់ធ្វើការកេលម្អ

ខ្លឹមសារ៖ សេចក្ដីសន្និដ្ឋេន ក្នុងការអនុវត្ត

គោល នយោបាយ 

ស្ដីពី ការ 

អភិវឌេឍ វិស័យ 

ឧសេសាហកម្ម នៅ 

(IDP) (២០១៥-

២០២៥)

ពុំ មាន ការ ពិចារណ អំពី យេនឌ័រ ទាល់ តេ សោះ។ គួរ មាន ការ បញ្ចូល ការ លើក 

កម្ពស់ យេនឌ័រ និង ការ ចូលរួម 

របស ់សេ្តី ទៅ ក្នុង យុទ្ធសាស្តេ នេ 

គោលនយោបាយ នេះ កេេយ ពី 

បេមូល ទិន្នន័យ ដេល បេង ចេក តាម 

ភេទ ដើមេបី ស្វេងយល់ ពី សា្ថេនភាព 

របស់ ស្តេី និង ដើមេបី ផ្តល់ ជា ភស្តុតាង 

អំពី តមេូវការ និង ធានា នូវ ឱកាស 

ស្មើភាព គ្នេ ដល់ ស្តេី។ ការ វាយតម្លេ 

ពាក់កណ្ដេល អាណត្តិ នឹង ជួយ តាម 

ដន វឌេឍនភាព និង ធ្វើ ការ កេលម្អ 

ផ្អេក តាម មេរៀន ដេល ទទួល បាន។ 

ដោយសារ តេ គោលនយោបាយ នេះ តេូវ 

អនុវត្ត ពី ឆ្នេំ ២០១៥-២០២៥ នេះ គឺ ជា ពេល 

វេលា ដ៏ ល ្អសមេេប់ ធ្វើ ការ កេសមេួល គោល 

នយោបាយ នេះ និង ធ្វើ ឱេយ  គោលនយោបាយ 

នេះ កាន់ តេ ឆ្លើយតប ចំពោះ យេនឌ័រ។

លទ្ធផលគន្លឹះដំណាក់កាលទី ៣ និងទី ៤៖ ទិន្នន័យគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
សហគេិនជាសេ្តីក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង

សហគេិនជាសេ្តីដេលតេូវបានសមា្ភេសលើកឡើងថា ឧបសគ្គចមេបងដេលរារាំងដល់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបេតង រួមមាន៖ 

- ចំណយខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មី។

- ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទេយា ឬ ការពុំមានបច្ចេកវិទេយា 

- ខ្វះព័ត៌មាន និងធនធានក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

- ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅក្នុងបេទេសភាគចេើន ពុំមានការកំណត់និយមន័យឱេយបានចេបាស់លាស់អំពី “ឧសេសាហកម្មបេតង” (កតា្តេអ្វីខ្លះដេលធ្វើឱេយ

ឧសេសាហកម្មជាឧសេសាហកម្មបេតង និងមិនមេនជាឧសេសាហកម្មបេតង)។

- ដោយសារថ្លេផលិតទាប ផលិតផលដេលផលិតដោយ “ឧសេសាហកម្មបេបបេពេណ”ី ជារឿយៗមានតម្លេថោកជាងផលិតផលដេលផលិតដោយ 

ឧសេសាហកម្មបេតង ដេលធ្វើឱេយផលិតផលរបស់ឧសេសាហកម្មបេតងតេូវចាញ់បេៀប។ 

- ខ្វះការលើកទឹកចិត្ត ដើមេបីឱេយអាជីវកម្មចូលរួមបេតិបត្តិការក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង។  

ការរៀបរាប់របស់សហគេិនបេតង30 អំពីមូលហេតុដេលពួកគេចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម បងា្ហេញឱេយឃើញពីបេធានបទសំខាន់ៗជាចេើន។ សហគេិនបេតង 

ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្ម តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយបេើបេេស់សំណុំជំនាញរបស់ពួកគេឱេយអស់លទ្ធភាពហួសពីអ្វីដេលធា្លេប់មានក្នុងធុរកិច្ច បេប 

បេពេណី និងបង្កើតឱកាសជាចេើនដេលសមសេបតាមតួនាទីផេសេងទៀត ដូចជាផ្ដល់ការថេទាំ និងឱកាសក្នុងការទទួលបានបេេក់កមេេពីការថេទាំំ និង 

ការងារតាមផ្ទះ។ 

ការបេងចេកការងរតាមយេនឌ័រនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងរបស់អ្នកជំនាញវិជា្ជេជីវៈ

ការបេងចេកការងារតាមយេនឌ័រ តេូវបានរៀបរាប់ក្នុងពេលធ្វើការពិភាកេសាជាកេុម ជាមួយ អ្នកជំនាញឧសេសាហកម្មបេតង ក្នុងនោះ រួមមាន៖

១. បុរសមិនសូវចូលបេឡូកក្នុងការងារដេលតេូវការបេើពេលយូរ និងបេើកមា្លេំងខា្លេំង ប៉ុន្តេជារឿយៗ ស្តេីទៅវិញទេដេលជាអ្នកធ្វើការងារដេលទទួលកមេេ

ទាបទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍ ការវេចខ្ចប់ផលិតផលជាដើម។

30 សហគេិនសេ្តីក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង (ជាឧសេសាហកម្មដេលជំរុញឱេយមានផលិតកម្មឧសេសាហកម្មដេលពុំបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថេន ឬផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើសុខភាពរបស់មនុសេស)។  
ឧសេសាហកម្មបេតងជំរុញឱេយមាននិន្ននាការផលិតកម្ម និងការបេើបេេស់បេកបដោយចីរភាព ពោលគឺនិនា្នេការដេលមានការសនេសំសំចេធនធាន និងថាមពល មានការបញ្ចេញកាបូនទាប និង 
បញ្ចេញ កាកសំណល់តិចតួច មិនបំពុលបរិសា្ថេន និងមានសុវត្ថិភាព។ ឧសេសាហកម្មបេតងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧសេសាហភាវូបនីយកម្មដោយចីរភាពផងដេរ ដេលនេះគឺជាគោលដៅមួយនៅក្នុង 
របៀបវារៈឆ្នេំ ២០៣០ ក្នុងគោលដៅអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព (SDG) ទី ៩។

សារគន្លឹះ៖ ក្នុងចំណមគោលនយោបាយដេលតេូវបានពិនិតេយទាំងនេះ បច្ចុបេបន្ននេះ នៅពុំ មាន 

ការយកចិត្តទុកដក់លើការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់សេ្តីក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងនៅឡើយ។ 



សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា 13

២. បុរសភាគចេើន ធ្វើការផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផេសារ ដេលជាបេភេទការងារដេលទំនងជាទៀងទាត់និនងទទួលបានកមេេខ្ពស់។

៣. បើទោះជាមានស្តេីជាចេើននាក់បេកបអាជីវកម្មបេតងយា៉េងណក៏ដោយ ភាគចេើន បុរសគឺជាអ្នកកាន់តួនាទីធ្វើការសេចក្ដីសមេេចចិត្ត និងតួនាទីដឹកនាំ 

(ឧទាហរណ៍ ក្នុងរោងចកេកាត់ដេរ ស្តេីភាគចេើន គឺជានិយោជិត ហើយបុរសគឺជាមា្ចេស់រោងចកេ)។

៤. ស្តេីដេលកាន់មុខតំណេងជាអ្នកគេប់គេង ជួបការលំបាកនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់មិត្តរួមការងារជាបុរស ដោយសារតេបទដ្ឋេនសង្គម។ គេសង្កេត 

ឃើញមានការយល់ខុសឆ្គងអំពីអ្នកដឹកនាំដេលជាស្តេី កេេមផ្នត់គំនិតដេលថាស្តេីតេងមានឥរិយាបថយល់ចិត្តនិងចិត្តល្អចេើន ហើយខ្វះទំនុកចិត្ត 

លើ ខ្លួនឯងនិងខ្វះភាពមុឹងមា៉េត់ ដេលតេងតេតេូវបានសង្គមចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈសមេបត្តិសមេេប់អ្នកដឹកនាំ។ ផ្នត់គំនិត គឺថាសេ្តីគួរតេជាសេី ហើយ 

ជាមួយគ្នេនេះដេរ ឥរិយាបថបច្ចុបេបន្នឆ្លុះបញ្ចេំងនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមបេបបេពេណី ដេលអាចជាដើមហេតុនាំឱេយមានការរីសអើងក្នុងកន្លេងធ្វើការ។

ឧបសគ្គនានាដេលរារាំងដល់សេ្តីដេលជាសហគេិន/អ្នកជំនាញក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង

“នៅតាមបេទេសនីមួយៗ តើមានតមេូវការ ឱកាស កតា្តេជំរុញជាក់លាក់ និងឧបសគ្គសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដល់ស្តេី ជាអ្នកវិជា្ជេជីវៈឧសេសាហកម្មក្តី ជាសហគេិនក្តី 

ក្នុងការចូលរួម និងការទទួលបានបេយោជន៍ដោយស្មើភាពគា្នេពីការរើកចមេើននេឧសេសាហកម្មបេតង?”

ទិន្នន័យបឋមដេលបេមូលបាន បងា្ហេញឱេយឃើញពីឧបសគ្គដេលរារាំងដល់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេ្តី ដេលជាសហគេិន និង អ្នក 

ជំនាញ ក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង ដូចជា៖ 

- លទ្ធភាពទទួលបានទីផេសារ ព័ត៌មាន បច្ចេកវិទេយា និងចំណេះដឹង៖ សេ្តីនៅមិនទាន់បេើបេេស់បណ្ដេញអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឱេយអស់សកា្ដេនុពលនៅឡើយ 

បើទោះជាពួកគេកំពុងពងេីកបណ្ដេញអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយា៉េងណក៏ដោយ, ការខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានទីផេសារ ព័ត៌មាន និងឱកាសអភិវឌេឍន៍ជំនាញធុរ

កិច្ចនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង គឺជាបញ្ហេដេលកើតមាន ជាពិសេសចំពោះសេ្តី។ ជាទូទៅ ភា្នេក់ងារផេសព្វផេសាយ គឺជាបុរស ហើយកតា្តេនេះបន្ទុចបងា្អេក់សេ្តី

មិនឱេយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផេសព្វផេសាយ ដោយសារតេបទដ្ឋេនសង្គម។ សេ្តីជាចេើននាក់ខ្វះព័ត៌មានអំពីពន្ធ លិខិតបទដ្ឋេនគតិយុត្តិ គោលនយោបាយបេតង

និងកម្មវិធីដេលមានសេេប់ កម្មវិធីសមេេប់ឱេយសេ្តីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង ដេលចាំបាច់សមេេប់ការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ 

- ខ្វះលទ្ធភាពរកបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ៖ ជាទូទៅ សេ្តីពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានដូចជា ដី ដេលអាចយកមកបេើបេេស់ជា វត្ថុសមេេប់ដក់ធានា 

ដេលនេះ ធ្វើឱេយពួកគេពិបាកក្នុងការរកបេេក់ កម្ចី ដើមេបីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបេតងរបស់ពួកគេ ពីគេឹះសា្ថេនផ្លូវការ។

- ការខ្វះបុគ្គលគំរូ និងអ្នកផ្ដល់ការណេនាំ៖ សេ្តីចង់រៀន និងធ្វើតាមសហគេិនជាសេ្តីដេលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង។ ពួកគេ ចង់  

រៀន សូតេពីកំហុសរបស់សហគេិនទាំងនោះ និងដឹងពីការតស៊ូ ដើមេបីទទួលបានជោគជ័យ។ ពួកគេក៏ចង់បានអ្នកជួយណេនាំដេល ពួក គេ អាចទទួលបាន  

ដំបូនា្មេន អំពីរបៀបចាប់ផ្ដើម និងបន្តអាជីវកម្មនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងផងដេរ។ បច្ចុបេបន្ន សហគេិននានាគិតថា នេះគឺជាអ្វីដេលពុំទាន់មាននៅឡើយ។ 

- ការរៀបចំអាជីវកម្មឱេយកា្លេយជាផ្លូវការ៖ ដំណើរការរៀបចំអាជីវកម្មជាផ្លូវការ (ការចុះបញ្ចី) តេូវការពេលយូរពេក និងស្មុគសា្មេញ។ នេះជាបញ្ហេដេល 

កើតមានចំពោះបុរសផង និងសេ្តីផង ប៉ុន្តេសេ្តីមានការអប់រំតិចជាង ដេលនេះអាចជាឧបសគ្គសមេេប់សេ្តី។

- ការរើសអើងនៅកន្លេងធ្វើការ៖ សេ្តីខ្វះអំណចក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសមេេចចិត្ត និងកមេកាន់មុខតំណេងជាអ្នកគេប់គេងណស់ ដោយសារមានការរីស

អើងដេលកើតមានឡើងក្នុងពេលជេើសរីសបុគ្គលិក រកេសាទុកបុគ្គលិក និងពេលឡើងឋានៈជាដើម។

- ការមើលថេដោយគា្មេនបេេក់ខេនិងការងរផ្ទះ៖ សេ្តីមានការទទួលខុសតេូវលើកិច្ចការនេះ ដេលធ្វើឱេយពួកគត់មិនអាចចូលរួមពេញលេញ និងស្មើភាព

គ្នេជាមួយបុរសក្នុងទីផេសារការងារ និងសកម្មភាពផេសេងៗបេចាំថ្ងេ។ កង្វះការគំទេ និងសេវាថេទាំកុមារ បានកា្លេយជាបន្ទុកបីដងដល់សេ្តី និង ធ្វើឱេយស្តេ ី

ស្ថិតក្នុងសា្ថេនភាពចាញ់បេៀបផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច។ បន្ថេមលើនេះទៀត សេ្តីបានឱេយដឹងថាគេមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចបេជុំពេញមួយថ្ងេ ដោយ

សារតេបន្ទុកកាតព្វកិច្ចក្នុងគេួសាររបស់ពួកគេ ដេលជាហេតុធ្វើឱេយពួកគេចាញ់បេៀបអ្នកដទេនៅកន្លេងធ្វើការ។

- បទដ្ឋេននិងផ្នត់គំនិតក្នុងសង្គម៖ សេ្តីជួបការលំបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ដោយសារតេសមា្ពេធនេបេបផេនសង្គមនិងយេនឌ័រមួយ ដេលមាន 

មូលដ្ឋេន លើផ្នត់គំនិតលម្អៀងរួចជាសេេចទៅហើយ។ ការរឹតតេបិតខាងយេនឌ័រលើតួនាទីនិងការទទួលខុសតេូវ ធ្វើឱេយស្តេីតេូវរា៉េប់រងបន្ទុកដ៏ធំធេងមួយ 

ក្នុង ការថេទាំងនិងការងារក្នុងផ្ទះគ្មេនកមេេ រហូតដល់គ្មេនពេលសមេេកទៀតផងបើបេៀបទៅនឹងបុរស។ អាសេ័យហេតុនេះ ស្តេីសឹងតេគ្មេនពេល សេស 

សល់សមេេប់ចូលបេឡូកតាមបណ្ដេញស្តេី ឬក្នុងសកម្មភាពនានានៅកេេផ្ទះ ឬរហូតដល់យប់ជេេ បានឡើយ។ ដូចគ្នេនេះដេរ សេ្តីក៏មានការទទួល 

ខុសតេូវយា៉េងចេើនលើសលុបលើការងារថេទាំដេលពុំទទួលបានបេេក់កមេេមកវិញ ដេលធ្វើឱេយពួកគេមានពេលតិចតួចជាងបុរសសមេេប់ធ្វើ ការងារ  

ទទួលបានបេេក់កមេេ។ 



សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា 14

តារាង ៤៖ តារាងសង្ខេបរាយការណ៍អំពីឧបសគ្គដេលរារាំងដល់ ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តេីនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង

ឧបសគ្គដេលរារាំងដល់ការលើកកម្ពស់សា្ថេនភាពរបស់ស្តេី (advancement) ឧបសគ្គដេលរារាំងដល់ការផ្លេស់បេេ (transformation)

ខ្វះការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីដេល  តេូវបានរៀបចំឡើង 

ដើមេបីផ្ដល់បេយោជន៍ដល់ស្តេី និង/ឬលើកទឹកចិត្តឱេយស្តេីចូលរួមនៅក្នុង 

ឧសេសាហកម្ម បេតង៖ អ្នកឆ្លើយតប ៨៣% ពុំបានដឹងពីគោលនយោបាយ 

ឬកម្មវិធីដេលលើកទឹកចិត្តឱេយស្តេីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងឧសេសាហកម្ម 

បេតងឡើយ។

បទដ្ឋេនសង្គមដេលមិនលើកទឹកចិត្តឱេយស្តេីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម៖ អ្នក 

ឆ្លើយតប ៥៤% គិតថា ពួកគេនឹងទទួលរងការវាយតម្លេអវិជ្ជមាន ពី 

កេមុ គេសួារ និង៧១% លើកឡើងថាបានទទួលរងការវាយតម្លេអវិជ្ជមាន 

ពីសហគមន៍របស់ពួកគេ នៅពេលដេលពួកគេចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទេយាដេលចាំបាច់សមេេប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម

បេតង ឬពងេីកអាជីវកម្មដេលមានសេេប់៖

៤២% រាយការណ៍ថាការខ្វះលទ្ធភាពបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយា គឺជាឧបសគ្គ 

ដេល រារាំងក្នុងការធ្វើឱេយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេកា្លេយជាអាជីវកម្មបេតង។ 

ការទទួលខុសតេូវក្នុងការផ្ដល់ការថេទាំ និងការងារផ្ទះ៖ ៦២% មាន 

ការ ពេួយបារម្ភជារឿយៗ ឬតេងតេពេួយបារម្ភអំពីតុលេយភាពរវាង 

ជីវិត  ការងារ និងជីវិតគេួសារ ហើយគេប់គ្នេសុទ្ធតេមានការបារម្ភអំពី 

ការរៀបចំឱេយមានការថេទាំកូន។

សហគេិនសេ្តីបានរាយការណ៍ថាជួបការលំបាកក្នុងការស្វេងរក និង ជួល 

 បុគ្គលិក ដេលមានជំនាញ៖ អ្នកឆ្លើយតប ៦០% រាយការណ៍ថា វាជាការ 

ពិបាក ឬពិបាកខា្លេងំក្នងុការរកបានបុគ្គលិកជាស្តេដីេលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

ចំណុចបេសព្វគ្នេនេវិសមភាព៖ ការរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ អាយុ និង 

យេនឌ័រ ជួបបេសព្វគ្នេ នាំឱេយមាននូវភាពងាយរងគេេះជាចេើនផេសេងៗ 

គ្នេ។

កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានការណេនាំ/ដំបូនា្មេនពីបុគ្គលគំរូរបស់ស្តេី បង្កផល

ប៉ះពាល់ដល់បណ្ដេញដេលអាចផ្ដល់ថវិកាវិនិយោគ និងឱកាសការងារ៖ ការ

គំទេទៅតាមតមេូវការជាក់ស្ដេង (ការណេនាំ) គឺជាឧបសគ្គ។

ការដេលមានអារម្មណ៍ថាបេសិទ្ធភាពផ្ទេល់ខ្លួនមានកមេិតទាប៖ ស្តេី 

រាយការណ៍ថា នៅពេលដេលពួកគេខ្វះទំនុកចិត្ត វាអាចជាឧបសគ្គ។

ស្តេីខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន វត្ថុសមេេប់ធានាកម្ចី និងធនធាន 

ឥណទាន ដេលចាំបាច់៖ ស្តេីមានការលំបាកក្នុងការស្វេងរកវត្ថុធានា ដើមេបី 

ទទួលបានកម្ចី ដោយសារតេពួកគេពុំមានដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទេល់ខ្លួន។ 

ឧបសគ្គដេលធ្វើឱេយអាជីវកម្មមិនកាន់តេមានភាពបេតង៖ ការខ្វះការ 

យល់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការផ្លេស់ប្ដូរ (៥៨%) ខ្វះសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី 

ឬ អចលនទេពេយ (៥០%) ពុំមានបច្ចេកវិទេយា (៤២%) លទ្ធភាព 

ចំណយ (២៥%) គឺជាឧបសគ្គសំខាន់ៗដេលរារាំងអាជីវកម្មមិនឱេយ

កាន់តេមានភាពបេតង។

ស្តេីខ្វះទីផេសារសមេេប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ៖ សហគេិន ៨៥% 

លើក ឡើង ពីថា ការខ្វះទីផេសារសមេេប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ គឺជា 

ឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយ។

ខ្វះភាពចេបាស់លាស់ក្នុងនិយមន័យ “ឧសេសាហកម្មបេតង”៖ ខ្វះស្ថិតិ 

និង ខ្វះភាពចេបាស់លាស់ជុំវិញអ្វីទៅដេលជាឧសេសាហកម្មបេតង។

ស្តេីជួបបេទះនឹងបញ្ហេបេឈមផេសេងទៀតនៅក្នុងចេវាក់តម្លេ និង “ចំណយ 

កំបាំងមុខ” ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម៖ ការទទួលបានអាជា្ញេប័ណ្ណសមេេប់ដំណើរ

ការអាជីវកម្ម (៦២%) ការធ្វើការងារជាមួយនឹងមន្តេីអនុវត្តចេបាប់ (៦២%) 

ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដេលបច្ចេកទេសដេលចាំបាច់ (៦២%) ការ 

ទទួលបានសមា្ភេរផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋេន ដើមេបីឱេយអាជីវកម្មអាចដំណើរការ 

(៥៤%) ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ (៣១%) និងការបង់បេេក់សំណូក 

(kickbacks) (២៣%) សុទ្ធតេជាបញ្ហេបេឈមដេលលើកឡើងដោយ 

សហគេិនបេតង។

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន៖ ខ្វះព័ត៌មានអំពីចេបាប់ និងលិខិតបទដ្ឋេនគតិ

យុទ្ធស្ដីពីពន្ធដរ។

សារគន្លឹះ (ឧបសគ្គ)៖ ការសេេវជេេវនេះបង្ហេញឱេយឃើញយ៉េងចេបាស់ថ លទ្ធភាព ទទួល បាន 

ធនធានហិរញ្ញត្ថុ គឺជាបញ្ហេបេឈមដ៏ធំមួយសមេេបស់សហគេិនសេ្តីក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង។ 

ស្តេីតេូវជួបបេឈមនឹងសា្ថេនភាពបេទាញបេទង់គា្នេមួយ គឺម៉េយាងកតា្តេជំរុញចិត្តឱេយចាប់ផ្ដើមអាជីវ 

កម្មដើមេបីរកចំណូលធ្វើឱេយពួកគេមានឯករាជេយភាពផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងម៉េយាងទៀតកង្វះលទ្ធភាព 

ទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ 



សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សមេេប់បេទេសកម្ពុជា 15

ឱកាសសមេេប់សេ្តីដេលជាសហគេិន និងអ្នកជំនាញក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង

“តាមបេទេសនីមួយៗ តើមានតមេូវការ កតា្តេជំរុញជាក់លាក់ និងឧបសគ្គសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដល់ស្តេី ជាអ្នកវិជា្ជេជីវៈឧសេសាហកម្មក្តី ជាសហគេិនក្តីក្នុង ការ 

ចូលរួម និងការទទួលបានបេយោជន៍ដោយស្មើភាពគា្នេពីការរើកចមេើននេឧសេសាហកម្មបេតង?” 

បើទោះជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានលើកឡើងថា អ្វីៗមានការផ្លេស់ប្តូរ ហើយសា្ថេនភាពបច្ចុបេបន្ននេះល្អបេសើរជាង

កន្លងមក (១០ ឆ្នេំមុន)។ ឧទាហរណ៍ សហគេិន ៦២% លើកឡើងថា “ពួកគេពិតជារំភើបរីករាយ ឬរំភើបរីករាយ” ដេលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងមានការ 

រីកចមេើន។ សញ្ញេដេលបងា្ហេញពីសកា្ដេនុពលខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឱេយមានការផ្លេស់បេេក្នុងសង្គម ដើមេបីឱេយមានសមភាពយេនឌ័រក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង (ដេល 

ទទួលបានពីការស្ទង់មតិតាមអនឡាញ)  រួមមាន៖ 

១. អាជីវកម្មបេតង ៧៧% ផ្ដល់បៀវតេសស្មើគ្នេសមេេប់ការងារដូចគ្នេដល់សេ្តី និងបុរស។ 

២. សហគេិនបេតង ៧០% លើកឡើងថា ពួកគេមានដេគូ “ដេលផ្ដល់ការគំទេ/ផ្ដល់ការគំទេខា្លេំង” ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ 

៣. សហគេិនបេតង ៥៤% លើកឡើងថា ពួកគេបានទទួលការគំទេជាចេើនពីគេួសាររបស់ពួកគេ ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។ 

៤. សហគេិនបេតង ៥៤% លើកឡើងថា ពួកគេមិនគិតថាបុរសមានឱកាសទទួលបានឥណនទានសមេេប់បេកបអាជីវកម្មចេើនជាងនោះឡើយ។ 

៥. សហគេិន ៥៨% លើកឡើងថា ពួកគេដឹងពីគោលនយោបាយ/កម្មវិធីដេលលើកទឹកចិត្តឱេយសេ្តីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម (សហគេិនទាំង អស់សុទ្ធ ត េលើក 

ឡើង ពី SHE Investments)។ 

នៅក្នុងការអង្កេតអនឡាញ សហគេិនបេតង តេូវបានសួរសំណួរ “តើបេទេសរបស់អ្នកគួរធ្វើបេបណដើមេបីបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្តេី និងការចូល 

រួមរបស់ស្តេីក្នុងនាមជាសហគេិននៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង សូមដក់ពិន្ទុកមេិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋេភិបាលខាងកេេមពី ១ ដល់ ៥ ក្នុងនោះ ១ សំខាន់ជាងគេ  

និង ៥ សំខាន់តិចតួចជាងគេ”។ អ្នកឆ្លើយតបដក់ពិន្ទុឱេយការផ្លេស់ប្ដូរចេបាប់ ដេលពុំមានសមធម៌31 ថាជាយុទ្ធសាស្តេសំខាន់ជាងគេរបស់ពួកគេ បនា្ទេប់មក គឺ 

ការវិនិយោគលើកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ស្តេី ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្តេី វិធានការវិជ្ជមាន/ការរីសអើងដេលមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន និង 

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ (តារាង ៧.២)។

ឱកាសសមេេប់សហគេិនជាសេ្តីដេលតេូវបានលើកឡើង មានដូចជា៖

- មានអង្គការសា្ថេប័នជាចេើន ដូចជា SHE investments, Impact Hub, EnergyLab, Pact Cambodia, Grow Asia, សមាគមសហគេិនសេ្តីនៅកម្ពុជា (CWEA), 

សហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេ្តីកម្ពុជា (CWBF), សមាគមសហគេិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC), ទីភា្នេក់ងារសហបេជាជាតិ និងសា្ថេប័នដទេទៀត ដេលកំពុងធ្វើ

ការងារសមេេប់សហគេិនជាសេ្តី និងផ្ដល់ឱេយពួកគេនូវព័ត៌មាន ការបណ្ដុះបណ្ដេល បេេក់សមេេប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មី វេទិកាសិកេសាតាមបេព័ន្ធអនឡាញ 

ការណេនាំជាដើម32។ 

- អង្គការសា្ថេប័ននានា កំពុងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបណ្ដុះបណ្ដេលសហគេិនជាសេ្តី ចេករំលេកព័ត៌មានបងេៀនដល់សេ្តីអំពីរបៀបបេើទូរសព្ទវេឆ្លេត សមេេប់ 

បេើបេេស់សេវាធនាគរតាមអនឡាញ និងទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈហ្វេសបុ៊ក។ល។ ដោយសារតេការរីកចមេើនផ្នេកបច្ចេកវិទេយា សេ្តីអាចចូលរួមក្នុង 

webinars (ការសិកេសាតាមអនឡាញ) នៅផ្ទះ ដេលកា្លេយជាឧបករណ៍ថ្មីសមេេប់ការអភិវឌេឍសមត្ថភាព។ កម្មវិធីងាយងាយ គឺជាវេទិកាផ្ដល់ព័ត៌មានអំពី

អាជីវកម្ម និងសិកេសាតាមបេព័ន្ធអនឡាញលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា ដេលបង្កើតឡើងដោយ SHE Investments។ កម្មវិធីនេះផ្ដល់ព័ត៌មានគេប់បេបយា៉េង និង 

ផ្ដល់សេវាដល់អ្នកដេលចាំបាច់តេូវចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ (មានជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មេរ)។ 

- ឱកាសសមេេប់សេ្តីជំនាន់កេេយមានកាន់តេចេើន ពេេះថាពួកគេមានការអប់រំខ្ពស់ និងអាចបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយា ពេមទាំងអាចទទួលបានព័ត៌មាន 

បានទៀតផង។ 

សារគន្លឹះ(ឱកាស)៖ SHE investments, Impact Hub, EnergyLab, Pact Cambodia, Grow Asia,  
សមាគមសហគេនិស្តេកីម្ពជុា (CWEA), សហព័ន្ធអាជីវកម្មស្តេកីម្ពជុា (CWBF), សមាគម សហគេនិ  
វ័យក្មេងនៅកម្ពុជា (YEAC), ទីភា្នេក់ងរសហបេជាជាតិ និងសា្ថេប័នដទេទៀត អាច បំពេញ 
តួនាទីជាកតា្តេលីករ។ គមេេងនេះអាចសហការជាមួយអង្គការទាំងនេះ និងកសាងសមត្ថភាព
របស់សហគេិនជាស្តេី ក៏ដូចជាផ្ដល់ថវិកាដំបូងឱេយស្តេីនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងយកទៅចាប់ 
ផ្តើមបើកអាជីវកម្ម។

31 Unequal or unfair.
32 Organizations should consider adopted the seven Women’s Empowerment Principles, including education and training for career advancement. For more information, see https://www.weps.org/

about
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អនុសាសន៍សមេេប់ភ្ជិតគមា្លេតយេនឌ័រ និងឧសេសាហកម្មបេតង

“តើបេទេសនានាគួររៀបចំគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងថ្មីដេលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ ឬរៀបចំឡើងវិញនូវគោលនយោបាយដេលមានសេេប់ 

ដោយរបៀបណា?”  

អ្នកឆ្លើយតបសមា្ភេសជាចេើននាក់បានលើកឡើងថា គោលនយោបាយដេលមាននាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ តេូវដោះសេេយបញ្ហេទាំងនេះ ប៉ុន្តេការអនុវត្ត

នៅខ្វះចនោ្លេះនៅឡើយ។ ដើមេបីបង្កើនគុណភាព និងធ្វើឱេយការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះកាន់តេមានភាពល្អបេសើរ ចាំបាច់តេូវតេមានការឆ្លើយតប

ចំពោះការរីសអើងដេលមានលក្ខណៈលាក់កំបាំងទាំងនេះ។ 

តារាង ៥៖ គម្លេតសំខាន់ៗ និងដំណោះសេេយក្នុងការភ្ជិតគម្លេត

គមា្លេតសំខាន់ៗរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដេង ភ្ជិតគមា្លេតរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដេង

ទសេសនទានស្ដីពីអាជីវកម្ម ក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង និង យេនឌ័រ 

នៅ ពុំ ទាន់ មាន ភាព ចេបាស់លាស់៖ មិន មាន ការ ផ្ដល់ និយមន័យ ឱេយ 

ឧសេសាហកម្ម បេតង, ពុំ មាន កម្មវិធី ជាក់លាក់ សមេេប់ គំទេ ដល់  

ការ លើក កម្ពស់ អាជីវកម្ម មេតេី ភាព បរិសា្ថេន, ខ្វះ ការ យល់ដឹង អំពី 

ថា តើ ទសេសន ទាន បេតង មាន លក្ខណៈ សម សេប យា៉េង ដូច ម្តេច  

ជា មួយ នឹង គោល នយោបាយ ឧសេសាហកម្ម នាពេល បច្ចុបេបន្ន  

(ឧទាហរណ៍ គោលនយោបាយ ស្ដីពី សហគេេស ខា្នេត តូច និង 

មធេយម), ខ្វះ ការ យល់ដឹង ជាសា ធារណៈ អំពី ឧសេសាហកម្ម បេតង, 

ព ុំមា ន ភស្តុ តាង បងា្ហេញថា តើ កំណើន បេតង នឹង បង្ក ឥទ្ធិពល 

យា៉េង ដូចម្តេច ខ្លះ ដល់ សហគេិនជាស្តេី, ហើយឧសេសាហកម្មបេតង 

ការបញ្ជេេបយេនឌ័រ ការ បង្កើន ភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចដល់

ស្តេី សុទ្ធ តេជាទសេសនទានថ្មីសមេេប់ មនុសេស ភាគចេើន។

ខ្វះគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការ បង្កើន ភាព អង់ អាច ដល ់ស្តេី 

ក្នុង ឧសេសាហកម្ម បេតង។

ចាំបាច់តេូវមានការយល់ដឹងឱេយកាន់តេបេសើរ អំពីអាជីវកម្មក្នុង ឧសេសាហកម្ម 

បេតង ឧទាហរណ៍ ការលើកទឹកចិត្ត ដេលមា ន សមេេប់ ឱេយ ស្តេីឈានជើងចូលមក 

ក្នុង អាជីវកម្ម បេតង, ការ និយាយ អំព ីពាកេយ ថា “បេតង” គួរ មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 

ជា ចមេបង លើ ការ ផ្លេស់ប្ដូរ ឥរិយាបថ ដូចជា ការ បេើ ថង់ ផ្លេស់ ស្ទីក តិច ជាង មុន ការ 

គេប់គេង សំណល់។ល។

ចាំបាច់ តេូវ មាន ការ បង្កើន ការ យល់ ដឹង ដល់ សាធារណ ជន អំពី ឧសេសាហកម្ម 

បេតង ដូចជា តាមរយៈ ការ បណ្ដុះបណ្ដេល/ យុទ្ធនាការ/ ការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដេល 

បច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ/ ការ ចេករំ លេក ព័ត៌មាន ជា ដើម។ បញ្ចូល គោល គំនិត អំពី 

ឧសេសាហកម្ម បេតង ទៅ ក្នុង កម្មវិធី សិកេសា សាធារណៈ ចាប់ផ្តើម ពី បឋម សិកេសា។

គមេេង គួរ ផ្ដេត ជា ចមេបង លើ សហគេេស ខា្នេត តូច ដេល ស្ថិត កេេម ការ ដឹកនាំ 

របស ់ស្តេី ដេល នេះ ជា ចំណុច ចាប់ ផ្ដើម ដើមេបី ណេនាំ ឱេយ គេ សា្គេល់ ពី ទសេសន ទាន 

“ឧសេសាហកម្ម បេតង”។ 

ចំណុចខ្វះខាតក្នុង ការ អនុវត្ត៖ មាន គោលនយោបាយ នៅ លើ 

កេដស ប៉ុន្តេកា រ អនុវត្ត នៅ មាន កមេិត។

ដូចដេលលើកឡើងដោយអ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយ ជា ជាង រៀបចំ គោល 

នយោបាយ ថ្មី គួរ មាន ការ អនុវត ្តគោលនយោបាយដេល មាន សេេប់ ឱេយ បាន ល្អ និង តេូវ 

តភា្ជេប់ ទំនាក់ទំនង ឬ កសាង បន្ថេម លើ កម្មវិធី ពាក់ព័ន្ធ ដេល មាន សេេប់ របស់ កេសួង 

សា្ថេប័ន នានា ដេល អាច ជួយ ដល់ ការ បញ្ជេេប យេនឌ័រ និង ឧសេសាហកម្ម បេតង។

ការកសាងសមត្ថភាពសា្ថេប័នរដ្ឋេភបិាលនៅមូលដ្ឋេន ដេល ទទួល ខុស តេូវ អនុវត្ត ចេបាប ់

“បេតង”។

ជំរុញឱេយសហគេិនជាស្តេី ដេលទទួលបានជោគជ័យក្នុង ឧសេសាហកម្ម បេតង កា្លេយ ជា 

ទូត ដេល មាន តួនាទី ចេក រំលេក បទពិសោធន ៍របស ់ពួកគេ ដើមេបី សាយភាយ ឥទ្ធិពល 

ឱេយ កាន់ តេ ខា្លេំង ឡើងៗ។

ចាំបាច់តេូវកំណត់ពីឧបសគ្គ និង បញ្ហេ បេឈម ដេល សហគេិន ជា ស្តេី ជួប បេទះ នៅ 

គេប់ កមេិត ទាំងអស់។ ស្តេី ដេល បេកប អាជីវកម្ម ខា្នេត តូច អាច ជួប បេទះ នឹង ឧបសគ្គ 

ផេសេង ខុស ព ីស្តេី ដេល បេកប អាជីវកម្ម ធំៗ។ បើទោះ ជា បញ ្ហេនៅ ដដេល ក៏ ដោយ 

កមេិត ធ្ងន់ធ្ងរ នេ បញ្ហេ ទាំង នេះ អាច បេេបេួល ខុសៗ គ្នេ ឧទាហរណ៍ ស្តេី ដេល បេកប 

អាជីវកម្ម ខា្នេត តូច អាច ជួប នឹង បញ្ហេ ក្នុង ការ ទទួល បាន ធនធាន ហិរញ ្ញវត្ថុ ដើមេបី 

ពងេីក អាជីវកម្ម ខណៈពេល ដេល ស្តេី ដេល បេកប អាជីវកម្ម ធំៗ អាច ជួប ការ លំបាក 

ក្នុង ការ ធ ្វើសេចក្ដី សមេេច ចិត្ត នៅ ពេល ដេល អាជីវកម្ម របស់ ពួកគេ ពងេីក កាន់ ត េធំ។ 

សេដៀង គ្នេ នេះ ដេរ អ្នក ជំនាញ ដេល ធ្វើ ការ ក្នុង ឧសេសាហកម្ម បេតង ក ៏អាច មាន បញ្ហេ 

បេឈម ជាក់លាក់ មួយ ចំនួន ដេល ចាំបាច់ តេូវ ដោះសេេយ ផងដេរ។ 

សមេួលដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម (ដោយមិនគិតថា តើ ជា អាជីវកម្ម ខា្នេតតូច/ 

ខា្នេតធំ ឬបុរស/ ស្តេីនោះ ឡើយ)។

ការ ចូលរួមរបស់បុរសនៅក្នុងការបញ្ជេេបយេនឌ័រ។
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ខ្វះបេព័ន្ធពិនិតេយតាមដន៖ កេសួងកិច្ចការនារី ក៏ ដូចជា 

កេសួង ពាក់ពន្ធ័ នានា ពុំ មាន យន្តការ តាម ដន ដើមេប ីពិនិតេយ 

ថា តើគោលនយោបាយ ទាំងនេះ ពិត ជា ផ្ដល់ បេយោជន៍ ដល់ 

សហគេិន ដេរ ឬទេ។

ចាំបាច់តេូវមានទិន្នន័យតំណងឱេយបេទេសទាំងមូល និងការសេេវជេេវ ដើមេបី បងា្ហេញ 

ឱេយ ឃើញ ថា តើ កំណើន បេតង នឹង មាន ឥទ្ធិពល យា៉េង ដូចម្តេច ខ្លះ ដល ់សហគេិន 

ជាស្តេី។

រៀបចំយន្តការតាមដន ដើមេបីធានាភាពជា តំណង យេនឌ័រ មិន តេឹមតេ នៅ ក្នុង ការ 

រៀបចំ និង វិធីសាស្តេ ប៉ុណោ្ណេះ ទេ ថេម ទាំង ពិនិតេយ ថា តើ នឹង មានឥទ្ធិពល យា៉េង ដូច ម្តេច 

ខ្លះ ល ើការ ផ្លេស់ប្ដូរ រចនា សម្ព័ន្ធ។

ឧបសគ្គផ្នេកថវិកា៖ រដ្ឋេភិបាល ខ្វះខាត ថវិកា ដើមេបី អនុវត្ត 

គោលនយោបាយ ទាំងនេះ ឱេយ បាន ពេញលេញ។ បន្លេម លើនេះ 

ទៀត ខ្វះ ការ ប្តេជា្ញេចិត្ត និង គំទ ពី សំណក ់ថា្នេក់ ដឹកនាំ ជាបុរស។

គេអាចបេងចេកគោលនយោបាយជា គោលដៅ រយៈពេល ខ្លី និង រយៈពេល មធេយម 

ហើយ ការ អនុវត ្តអាច ធ្វើ ជា ជំហនៗ អាសេ័យ លើ ថវិកា ដេល មាន។

តារាង ៦៖ អនុសាសន៍ទូទៅសមេេប់លើកស្នើគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងថ្មីដេលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

អនុសាសន៍ទូទៅសមេេប់លើកស្នើគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងថ្មីដេលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

មាតិកា/ បេធានបទដេលតេូវរួមបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយ

- បញ្ចូលចំណុចដៅ និងសូចនាករយេនឌ័រជាក់លាក់ និងបេមូលទិន្នន័យដេលមានការបេងចេកភេទ និងស្ថិតិយេនឌ័រ សមេេប់ តាមដន និង 

វាយតម្លេ គោលនយោបាយ។

- លុបបំបាត់ភាសាយេនឌ័រ (ដូចជា លោកបេធាន មកជាបេធាន)

- បង្កើតសូចនាករសា្មេត S.M.A.R.T. (S-ជាក់លាក់, M-អាចវាស់វេងបាន, A-អាចសមេេចទៅបាន, R-មានភាពពាក់ព័ន្ធ និង T-ទាន់ពេលវេលា) ដោយ

បេើបេេស់ទិន្នន័យដេលបេងចេកតាមភេទ។

ដំណើរការ

- បញ្ចូលភាពជាតំណង និងការចូលរួមជាដុំកំភួន និងស្មើភាពគ្នេរបស់ស្តេី និងការសមេេចចិត្តនៅគេប់កមេិត នៅផ្ទះ ក្នុងសង្គម និង ក្នុង ជួរ 

រាជរដ្ឋេភិបាល។

- ឆ្លើយតបចំពោះតមេូវការរបស់ស្តេីដោយបេើបេេស់ទសេសនវិស័យស្ដីពីភាពបេសព្វគ្នេ ដេលមានការគិតគូរពីការរីសអើងទាក់ទងនឹងយេនឌ័ ការ 

រស់នៅ ក្នុងតំបន់ជនបទ ពូជសាសន៍ សា្ថេនភាពចំណកសេុក និងភាពកេីកេជាដើម។

- គំទេដល់ការអប់រំ និងការបង្កើនការយល់ដឹង (ឧទាហរណ៍ ការផ្ទេរចំណេះដឹង និងជំនាញ កម្មវិធីផ្ដល់ការណេនាំ ភាពជាដេគូ និងថា្នេល សមេេប់ 

កសាង បណ្ដេញ)។

- បង្កើត និងធានាលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ សេវា ព័ត៌មាន រួមមានតាមរយៈការការរៀបចំថវិកាមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតមេូវការយេនឌ័រ 

ការ ជេើសរីសបុគ្គលិកមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតមេូវការយេនឌ័រ។ 

- ធានាឱេយមានការចូលរួមពីស្តេីនៅគេប់ដំណក់កាលទាំងអស់នេការធ្វើផេនការ និងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយ ដូចជា ការពិគេេះយោបល់ 

ការពិនិតេយតាមដន និងវាយតម្លេជាដើម។

- ធ្វើការវាយតម្លេលើផលប៉ះពាល់នេយេនឌ័រ និងជំរុញឱេយមានការចូលរួមពិគេេះយោបល់ និងពិភាកេសាពីកេុមស្តេីនៅមូលដ្ឋេន និងអង្គការ សង្គម 

សុីវិល។ 

- ផ្ដល់លទ្ធភាពឱេយស្តេីអាចទទួលបានដើមទុនសមេេប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពីបេភពចមេុះ។

- ជំរុញលទ្ធភាពទទួលបានការសិកេសា និងចំណេះដឹងបច្ចេកទេស ដើមេបីផ្តល់នូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេសក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង។

- កំណត់យុទ្ធសាស្តេដើមេបីលុបបំបាត់ការរីសអើងភេទ/ការរីសអើងទូទៅនៅក្នុងសា្ថេប័ន ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឯកជន។

អនុសាសន៍ជាក់លាក់សមេេប់រដ្ឋេភិបាល សង្គមសុីវិល សាកលវិទេយាល័យ និងវិស័យឯកជន 

អនុសាសន៍សមេេប់អ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយ៖ អំពីរបៀបរៀបចំគោលនយោបាយឧសេសាហកម្មបេតងថ្មីដេលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ ឬរៀបចំ

ឡើងវិញនូវគោលនយោបាយដេលមានសេេប ់ និងអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះ

- គោលនយោបាយគួរសេបគ្នេទៅនឹងចំណុចទី ១១ នេ CEDAW ពិសេសទាក់ទងនឹងគុណភាពនេឱកាសរបស់បុរស និងសេ្តីនៅកន្លេងធ្វើការ33 

- អ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយគួរផ្ដេតការយកចិត្តទុកដក់លើការអនុវត្តចេបាប់ “បេតង” ដេលមានសេេប់ ដោយយកចិត្តទុកដក់លើទំនាក់ទំនងមិន

ស្មើភាពគ្នេរវាងបុរស និងសេ្តី និងឱកាសមិនស្មើភាពគ្នេសមេេប់ការចូលរួមរបស់សេ្តី និងផលបេយោជន៍ដេលបានពីឧសេសាហកម្មបេតង។ 

33 Full CEDAW document available from the UN Human Rights Office of the High Commissioner: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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- មុខមាត់មួយថ្មីរបស់ស្តេីនៅកម្ពុជាអាចនឹងបង្កើតបាន ហើយទទួលការលើកកម្ពស់ថេមទៀត តាមរយៈគំរូបេបវិជ្ជមាននិងគ្មេនផ្នត់គំនិតបុរេវិនិច្ឆ័យខាង

យេនឌ័រ។ 

- គួរមានការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះវិស័យធនាគារផងដេរ ជាមួយការកេទមេង់ដើមេបីបញ្ចុះអតេេការបេេក់ កេសមេួលកញ្ចប់កម្ចី (ឱេយសេបតាមរដូវកាល 

និងភាពបេថុយបេថាននេការធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច) ការធានារា៉េប់រងពិសេសដើមេបីរា៉េប់រងការខាតបង់ដេលកើតឡើងដោយពុំបានរំពឹងទុកជាមុន (នៅ

ពេលដេលតម្លេវត្ថុធាតុដើមមានការកើនឡើង) លើសពីនេះក៏តេូវបានធានារា៉េប់រងលើជំងឺរបស់សហគេិន  (ជាស្តេី) ក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងផងដេរ។

- ការវិនិយោគលើឧសេសាហកម្មបេតងដើមេបីឱេយឧសេសាហកម្មនេះកាន់តេមានភាពបេកួតបេជេងធៀបទៅនឹងឧសេសាហកម្មធម្មតា។ គួររៀបចំធ្វើឱេយឧសេសាហកម្ម 

បេតងកាន់តេមានភាពទាក់ទាញ ដោយសារតេបច្ចុបេបន្ន ឧសេសាហកម្មនេះពុំបានផ្ដល់នូវបេេក់ចំណេញខ្ពស់នោះឡើយជាមួយការជំរុញតាមរយៈការ 

កេសមេួលគោលនយោបាយពន្ធ, ការលើកលេងពន្ធ, ការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធន, មជេឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចសមេេប់ស្តេី, និងមានការជួយសមេួលនីតិវិធីដើមេបី

ទទួលបានលិខិតបញ្ជេក់មួយចំនួន។

- ការរៀបចំថវិកាមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតមេូវការយេនឌ័រ ដើមេបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពីបញ្ហេយេនឌ័រក្នុងការរៀបចំថវិកា និងគោលនយោបាយ គួរ

តេផ្តល់អាទិភាពដើមេបីបង្កើនតមា្លេភាពរបស់រដ្ឋេភិបាលក្នុងការប្តេជា្ញេចិត្តលើសមភាពយេឌ័រ។

- ការជេើសរើសបុគ្គលកិមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតមេវូការយេនឌ័សមេេប់វិសយ័សាធារណៈ និងឯកជន ក្នងុការសមេេចបាននូវសមភាពយេនឌ័រ និងលើក 

កម្ពស់សេ្តី។ ឧទាហរណ៍ អង្គការ UN Women បានឱេយនិយមន័យអាជីវកម្មដេលមានមា្ចេស់ជាសេ្តី ថាជាសា្ថេប័នអាជីវកម្មណមួយក៏ដោយដេលក្នុងនោះ 

ចំណេកជាង ៥១ភាគរយស្ថតិកេេមកម្មសិទ្ធ ិ ការគេប់គេង និងការតេតួតេេរបស់សេ្តមីា្នេក់ឬចេើននាក់។ ការកំណត់ចំណត់ថា្នេក់ការលក់ដេលជាកម្មសិទ្ធ ិ

របស់សេ្តី ផ្តល់ជាទិន្នន័យ ក៏ដូចជាទិសដៅសមេេប់ផ្តល់ជំនួយនិងភាពអនុគេេះដល់សេ្តី ហើយតាមរយៈនេះវាបង្កលទ្ធភាពឱេយពួកគេបេកួតបេជេង 

ដណ្ដើមកិច្ចសនេយាសមេេប់ចូលទីផេសារលទ្ធកម្មផងដេរ34។

- ចាប់ផ្ដើមកសាងជំនាន់ថ្មនីេអ្នកបេើបេេស់ដេលមានការយល់ដឹងពីបរិសា្ថេន និងកេមុមនុសេសដេលគិតគូរពីយេនឌ័រ ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញក្នងុឧសេសាកម្មបេតង 

នាពេលអនាគត តាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីឧសេសាហកម្មបេតងនៅតាមគេឹះសា្ថេនអប់រំ។

អនុសាសន៍សមេេប់សង្គមសុីវិល៖

- កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធឧសេសាហកម្មបេតងរបស់រដ្ឋេភិបាល ឬអង្គការកេេរដ្ឋេភិបាល ចាំបាច់តេូវតមេង់គោលដៅទៅលើស្តេីតាមរបៀបមួយកាន់តេជាក់លាក់

ជាងមុនបន្តិច។ 

- បង្កើតបុគ្គលគំរូជាសហគេិនស្តេីដេលទទួលបានជោគជ័យ ដេលអាចទាក់ទាញ ឬបញ្ចុះបញ្ចូលស្តេី/ក្មេងសេីដេលចង់កា្លេយជាសហគេិនចូលបេឡូកនៅ

ក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង។ 

- បុគ្គលគំរូទាំងនេះនឹងបំពេញតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មជាស្តេី ឱេយបានចេើននាក់បន្ថេមទៀត តាមរយៈការផ្ដលក់ារបង្វឹកដល់ 

ពួកគេជាលក្ខណៈបុគ្គល និងចេករំលេកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាលក្ខណៈសមូហភាព។ ដូច្នេះការធ្វើបេបនេះនឹងបង្កើនចំនួនសហគេិនជាស្តេីឱេយ

បានចេើន ដេលសកម្មក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង ហើយដេលនឹងមានឥទ្ធិពលលើបេសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការលើកឡើងពីតមេូវការរបស់ខ្លួនទៅកាន់ 

រដ្ឋេភិបាល។

- ផ្លេស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ និងចងកេងបណា្ដេញជាមួយគ្នេទៅវិញទៅមកឱេយកាន់តេចេើន – បង្កើតថា្នេលរូបវន្ត និង/ឬ ថា្នេលឌីជីថលដេលមានលក្ខណៈរឹង

មាំសមេេប់សហគេិនជាស្តេីនៅក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង ដេលអាចរៀបចំអនុសាសន៍ និងសំណូមពរនានាដក់ជូនរដ្ឋេភិបាល។

- ចាំបាច់តេូវជំរុញឱេយមានការចូលរួមបន្ថេមទៀតពីបុរស ឱេយដើរតួចជាអ្នកជមេុញសមភាពយេនឌ័រ ដោយជួយដល់សមាជិកគេួសារជាសេ្តីក្នុងការទទួល

បានធនធាន ដេលចំាបាច់ក្មុងការពងេឹងភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច ឬចាប់ផ្តើម និងពងេីកអាជីវកម្ម ឬដើរតួជាអ្នកដេលធ្វើឱេយមានការផ្លេស់ប្តូរ និង ហ៊េន 

ចេញមុខតទល់ជាមួយបទដ្ឋេនសង្គមដេលមានសេេប់។

អនុសាសន៍សមេេប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជន

- ដើមេបីឱេយតួអង្គវិស័យឯកជនអាចជួយជមេុញការអនុវត្តអាជីវកម្មដេលលើកកម្ពស់សេ្តី គោលការណ៍លើកកម្ពស់សេ្តី (WEP)35 អាចយកមកបេើបេេស់ជា 

គោលការណ៍ណេនាំនានាដើមេបីលើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ និង លើកកម្ពស់សេ្តីក្នុងកន្លេងធ្វើការ ទីផេសារការងារ និងសហគមន៍។

- គោលការណ៍ WEP តេូវបញ្ចូលគោលការណ៍កមេេស្មើភាពសមេេប់ការងរដេលមានតម្លេស្មើគា្នេ, ទមា្លេប់អនុវត្តន៍ក្នុងចេវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដេលឆ្លើយតបយេនឌ័រ  

និងការមិនអធេយាសេ័យដច់ខាតចំពោះការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងកន្លេងធ្វើការ។

34 UN Women (n.d.). Gender-responsive Procurement. Available at: https://www.unwomen.org/en/about-us/procurement/gender-responsive-procurement (Accessed on 17th Dec, 2020).
35 Established by UN Global Compact and UN Women, the WEPs are informed by international labour and human rights standards and grounded in the recognition that businesses have a stake in, 

and a responsibility for, gender equality and women’s empowerment. For more information, see https://www.weps.org/about
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- អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជនដេលមានលទ្ធភាពផ្នេកថវិកា គួរជួយបងា្ហេញផ្លូវ និងការទទួលខុសតេូវរបស់ខ្លួនដោយសាកលេបងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើមេប ី

ឱេយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមានភាពបេតង ក្នុងន័យឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ និងនិរន្តភាពបរិសា្ថេន (ដូចជាចេវាក់តម្លេនេការផលិតថាមពលសា្អេតដោយការ 

បេើផ្ទេំងសូឡា ឬការផលិតចំណីអាហរដោយសហការជាមួយកសិករជិតខាងដើមេបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានាមាន ការបំពុលជាតិគីមីទៅ 

លើដី និងទឹកជាដើម)។ 

- អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជន តេូវខិតខបំង្កើតបរិយកាសអំណយផលសមេេប់សមភាពយេនឌ័រ និងការលើកកម្ពស់សា្ថេនភាពរបស់ស្តេី។ តេង់នេះ

ទាមទារឱេយមានការផ្លេស់ប្តូររចនាសម្ពន្ធ័ និងភាពរីសអើងជាបេព័ន្ធបេឆំងសេ្តី។ កម្មវិធីផ្ដល់ការណេនាំ និងចងកេងបណ្ដេញឱេយស្តេីក្នុងឧសេសាហកម្ម 

បេតងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយឱេយស្តេីបន្តមានការរីកចមេើននៅក្នុងអាជីព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំកមេិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងកេុមហ៊ុន។

- វិនិយោគលើការរៀបចដំំណើរទសេសនកិច្ចសិកេសាទៅកាន់កេុមហ៊ុនដទេទៀតនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា នៅកេេបេទេសដើមេបីស្វេងយល់ពីបទពិសោធន៍ និង 

នវានុវត្តន៍ក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង។ 

- វិនិយោគលើការបណ្ដុះបណ្ដេល និងលើការកសាងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកជាស្តេីដើមេបីឱេយពួកគេទទួលបានការដំឡើងឋានៈទៅកមេិតបនា្ទេប់ទៀតក្នុង 

ឋានានុកេមការងារ។ លើសពីនេះ គួរតេលុបបំបាត់ចោលនូវកាំឋានានុកេមរវាងបុរស និងស្តេីផងដេរ ដើមេបីឱេយបុរសនិងស្តេីងាយសេួលប្ដូរការងារព ី

ជំនាញមួយទៅជំនាញមួយទៀត និងពីកមេិតមួយទៅកមេិតមួយទៀត (ដេលកន្លងមក ចេើនតេមានបុរសជាអ្នកបំពេញការងារទាំងនេះ)។ តាមរយៈ 

ការធ្វើបេបនេះ ស្តេីអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ វិជា្ជេជីវៈជាចេើន ដេលជួយពងេឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបំពេញការងារដេលកន្លងមក តេូវបាន

ចាត់ទុកថាជាការងាររបស់បុរស (ដូចគ្នេនេះដេរ បុរសក៏នឹងអាចធ្វើការងារកាន់តេចេើន ដេលកន្លងមកជាការងារដេលស្តេីធ្វើ)។

សៃចក្ដីសន្និដ្ឋៃន

ការសិកេសានេះរំលេចឱេយឃើញពីឱកាសជាចេើនសមេេប់លើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ និងពងេឹងភាពអង់អាចរបស់សេ្តីក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងដេលកំពុង 

លេចរូបរាងនៅកម្ពុជា។ យា៉េងណក្តី នៅកម្ពុជា ពុំទាន់មានការកំណត់និយមន័យឱេយបានចេបាស់លាស់អំពី “ឧសេសាហកម្មបេតង” (កតា្តេអ្វីខ្លះដេលធ្វើឱេយ

អាជីវកម្មមួយជាអាជីវកម្មបេតង និងមិនមេនជាអាជីវកម្មបេតង) នៅឡើយទេ។ វិស័យ/អនុវិស័យដេលតេូវបានកំណត់សមេេប់ការសិកេសានេះ រួមមាន 

វិស័យ/ឧសេសាហកម្ម ដេលមានសកា្ដេនុពលធំធេង ដើមេបីកា្លេយជាឧសេសាហកម្មបេតង។ លើសពីនេះទៀត នៅមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីបរិបទរបស់ស្តេី

ដេលធ្វើការងរនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះ ហើយព័ត៌មានដេលមានអំពីអាជីវកម្មបេតងក្នុងឧសេសាហកម្មទាំងនេះ ក៏នៅរាយបា៉េយពីគា្នេផងដេរ។ 

ខណៈដេលការស្ទង់មតិជាមួយសហគេិនសេ្តី បានបញ្ជេក់ថាមានសកា្តេនុពលក្នុងការបេេផ្លេស់ឆ្ពេះទៅរកសមភាពយេនឌ័រក្នុងឧសេសាហកម្មបេតង គេ 

ចាំបាច់តមេូវឱេយមានភស្តុតាងដេលបង្ហេញពីឥទ្ធិពលនេឧសេសាហកម្មបេតងលើការលើកកម្ពស់សហគេិនភាពរបស់ស្តេី ជាពិសេសផ្ដេតលើការបង្កើន 

ភាពអង់អាចផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តេី។ នាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ នៅមិនទាន់មានការផ្កួបថមពលគា្នេរវាងឧសេសាហកម្មបេតង និងសហគេិនភាពរបស់ស្តេ ី

នៅឡើយទេ។ ស្តេីបេឡូកក្នុងអាជីវកម្មក្នុងឧសេសាហកម្មបេតងដោយខ្លួនឯង ពុំបានធ្វើការសមេេចចិត្តបេបនេះ ឬចូលបេឡូក “ដោយចេដនេយ”។

ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយវិញ បេទេសកម្ពុជាបានបញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងចេបាប់ និងផេនការឧសេសាហកម្មបេតងរបស់ខ្លួនបានមួយកមេិត  

ដេរ។ ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ សមេេប់បរិបទរបស់បេទេសកម្ពុជា ឧបសគ្គសំខាន់ៗ គឺការអនុវត្តគោលនយោបាយដេលមានសេេប់។ អាសេ័យ 

ហេតុនេះ ចាំបាច់តេូវមានការសហការគ្នេបន្ថេមរវាងវិស័យឯកជន និងរដ្ឋ ដើមេបីឱេយអាជីវកម្មទាំងនេះអាចតមេង់ទិសទៅតាមចំណុចដៅរបស់រដ្ឋេភិបាល។  

ទន្ទឹមគា្នេនេះ ចាំបាច់តេូវមានយន្តការពិនិតេយតាមដន ដើមេបីស្វេងយល់ថតើឧសេសាហកម្មបេតងផ្ដល់បេយោជន៍កមេិតណាដល់សហគេិនជាស្តេី។ យុទ្ធនា 

ការបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណជនទូទៅ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដេល/ការរៀបចំយុទ្ធនាការ/ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដេលបច្ចេកទេស និងវិជា្ជេជីវៈ/ការ 

ចេករំលេកព័ត៌មាន គួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសេស។ ពេលណនិយាយអំពីឧសេសាហកម្មបេតង គួរតេមានការផ្ដេតការយកចិត្តទុកដក់ជា 

ចមេបងលើការផ្លេស់ប្ដូរឥរិយបថ ដូចជា ការបេើបេេស់ថង់ផ្លេស្ទិកឱេយបានកាន់តេតិច និងលើការគេប់គេងសំណល់ជាដើម។ល។ ចំណុចមួយក្នុងចំណោម 

ចំណុចចាប់ផ្ដើមនានារបស់រាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា អាចជាការលើកទឹកចិត្តឱេយស្តេីដេលជាសហគេិនខា្នេតតូច បំប្លេងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅជាអាជីវកម្ម  

“បេតង” ជួយសមេួលដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម រៀបចំករណីសិកេសាដេលបងា្ហេញពីអាជីវកម្ម និងការអភិវឌេឍបុគ្គលគំរូ ដើមេបីបង្កើនឥទ្ធិពលសាយ 

ភាយតគ្នេដល់អ្នកដទេទៀត។

នៅក្នងុបរិបទនេវិបត្តកូិវីដ-១៩នាពេលបច្ចបុេបន្ននេះ គេចំាបាច់តេវូធ្វើការបញ្ជេេបយេនឌ័រទៅក្នងុគេប់វិស័យទំាងអស់ មិនគេេន់តេដើមេបីជួយឱេយសហគេនិ 

ជាស្តេីឱេយអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបេតងប៉ុណោ្ណេះទេ តេថេមទាំងជួយបន្តរកេសាចីរភាពនេអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាពន្លឿនការសា្ដេរសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលផង

ដេរ។36  

36 សមេេប់អនុសាសន៍លម្អិតស្ដីពីការសា្ដេរឡើងវិញកេេយកូវីដ សូមមើលឯកសារសេេវជេេវរបស ់UNIDO (២០២០)។ ផលប៉ះពាល់នេកូវីដ-១៩ មកលើវិស័យឯកជន៖ កេុមហ៊ុន/សហគេេស នៅ 
កម្ពុជា។ របាយការណ៍នេការអង្កេត។ រៀបចំដោយ UNIDO បេចាំកម្ពុជា។
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