ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័នកា
្ធ រ

បង្កើនភាពអង់អា
 ចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់ស្ត្រីក្នុង
ឧស្សាហកម្មបៃតង

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ

ការបង្កើនភាពអង់អា
 ចផ្នែកសេដ្ឋកិចរ្ច បស់
ស្ត្រីក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

តើរបាយការណ៍នេះនិយាយពីអ្វី?

របាយការណ៍នះេ ត្រវូ បានរៀបចំឡង
ើ ជាផ្នក
ែ មួយនៃកម្មវធ
ិ ស
ី កលរួមគ្នដ
ា ល
ែ មានឈ្មះោ ថា“កម្មវធ
ិ ប
ី ង្កន
ើ ភាពអង់អាចផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ ដ
្ច ល់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ ឧសសា
្ ហកម្ម

បៃតង” (EEWiGI)។ គោលបំណងរបស់វាគឺផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការរៀបចំ និងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ
គោលនយោបាយមួយ ដើមប្ ីបញ្ចល
ូ គោលនយោបាយយេនឌ័រនិងគោលនយោបាយស្ដីពឧ
ី ស្សាហកម្មបៃតង ជាមួយគ្ន។
ា កម្មវធ
ិ ន
ី េះមានគោលដៅនាំមកនូវ
ការផ្លាស់ប្ដូរ និងបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីកាន់តែច្រើននាក់ថែមទៀត ក្នុងការឈានទៅបំពេញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ក្នុងនាមជា
1
សហគ្រិន ឬជាអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្ម។

អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម (UNIDO) និងការិយាល័យភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់សមភាពយែនឌ័រនិងផ្តល់ភាពអង់អាច
2
ដល់ស្រ្តី (UN Women) បានសហការគ្នាធ្វើការវាយតម្លៃលើភាពចាំបាច់ឱ្យមានវិធានការគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ
នៅក្នុងប្រទេសគំរូចំនួនបួន គឺ កម្ពុជា ប៉េរូ សេណេហ្កាល់ និងអាហ្វ្រ៊ិកខាងត្បូង។

3
ផ្តម
ើ ចេញពីគមង
្រោ ជំនយ
ួ សមប
្រា រ
់ ៀបចំការវាយតម្លៃដល
ែ តវូ្រ បានអនុវត្តកង
ុ្ន ឆ្នំា២០១៧ គមង
្រោ ពេញលេញមួយត្រវូ បានប្រសត
ូ ឡ
្រ ង
ើ ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ យោ
់
បល់

ដល់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងក្រសួងកិច្ចការនារី ក៏ដូចជាសមាគមវិស័យឯកជន និងសហគ្រាសនានា អំពីការរៀបចំ
និងការអនុវត្តគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង

ដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ។

របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ឱ្យអ្នកតាក់តែង

គោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ នូវមូលដ្ឋានផ្អែកលើភស្តុតាងសម្រាប់ជួយពួកគេក្នុងការ៖

១. រៀបចំ និងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មគោលនយោបាយសមភាព យេនឌ័រ ទៅក្នុងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម
បៃតងឱ្យបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀត

២. រៀបចំគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រថ្មីមួយ ឬកែសម្រួលគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ ហើយអនុម័តវា
សម្រាប់យកទៅអនុវត្ត និង

៣. សម្រួលឱ្យមានកិច្ចខិតខំក្នុងការកំណត់អាទិភាពតាមវិស័យសម្រាប់រៀបចំផែនការការងារ។

ហេតុអ្វីបានជាការស្រាវជ្រាវនេះសំខាន់?

រដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពជា
ុ ផ្ដលអា
់ ទិភាពដល់គោលនយោបាយនិងកម្មវធ
ិ នា
ី នាដែលជួយឱ្យប្រទស
េ នេះបន្ស៊ទៅ
ំា នឹងការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុនិងកាត់បន្ថយ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ឧទាហរណ៍ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជា និងផែនការសកម្មភាព

យេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ)។ កំណើនបៃតង និងការលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មបៃតង គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្តនានា
ដែលឋិតនៅក្រោមអាទិភាពរួមនេះ។ បច្ចុប្បន្ន មានទិន្នន័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រ្តី
ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ហើយការសិក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដើម្បីបំពេញការខ្វះចន្លោះនេះ។ ជាការចាំបាច់ដែលគេ

ត្រូវកសាងមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរឹងមាំមួយ និងជំរុញឱ្យមានការស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលសហគ្រិនជាស្ត្រី និងអ្នកជំនាញជាស្ត្រី

កំពុងជួបប្រទះក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ដើម្បីធានាឱ្យមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការសកម្មភាព
សម្រាប់ឧស្សាហកម្មបៃតង។

នៅក្នុងន័យនេះហើយដែលគម្រោងបានរៀបចំទស្សនទានស្តីពីការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនេះ

ឡើង ជាភាពចាំបាច់ទាមទារឱ្យមានការលើកកម្ពស់ (Advancement) និងឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែ (Transformation) ទៅមុខថែមទៀត។

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

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ (ប្រាក់កម្ចី ប្រាក់សន្សំ) ធនធានសង្គម (បណ្ដាញ ទំនាក់ទំនង អ្នកផ្ដល់ការណែនាំ) និងធនធានរូបវន្ត (ដូចជា ដីធ្លី

ម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ សន្និធិ) ជាដើម។ ការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែ ទាមទារឱ្យស្ត្រីមានអំណាច និងសមត្ថភាពធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការគ្រប់គ្រង់
និងការប្រើប្រាសជ
់ ំនាញ និងធនធានដែលពួកគេទើបទទួលបានថ្មៗ
ី ។ ត្រងន
់ េះតម្រវូ ឱ្យមានការផ្លស
ា ប
់ រ្តូ ចេញនូវរចនាសម្ពន
័ ផ
្ធ ្នតគ
់ ន
ំ ិតបែបប្រពណ
ៃ ី
45
ចំពោះតួនាទីយេនឌ័រ និងបទដ្ឋានសង្គម ដែលពង្រឹងនិងបង្កឱ្យមានវិសមភាពយេនឌ័រឥតឈប់ឈរ។
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សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

3

ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែក
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងនៅកម្ពុជា

6
នៅជុំវិញពិភពលោក ស្រ្តីរកប្រាក់ចំណូលបានតិច សន្សំបានតិច មានការងារដែលជាប់លាប់តិច និងភាគច្រើនធ្វើការក្នុងវិស័យមិនរៀបរយ ។ ស្ត្រីរង

ផលប៉ះពាល់លើសលប់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដោយសារតែពួកគេភាគច្រើនធ្វើការងារដែលលំបាក ពិសេសការងារនៅក្នុងវិស័យមិនរៀបរយ ដែល
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វិស័យមួយចំនួននៅខាងក្រោមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិស័យដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធគួរយកចិត្តទុកដាក់ នៅក្នុងបិរបទរបស់កម្ពុជា។ វិស័យទាំងនោះមាន៖

កាត់ដេរ វាយនភណ្ឌនិងស្បែកជើង កសិ-ពាណិជ្ជកម្ម (អនុវិស័យ៖ កសិកម្មសិរីរាង្គ និងការផ្លាស់ប្រែទ្រង់ទ្រាយផលិតកសិអាហារ) ថាមពល (អនុវិស័យ៖
ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ) និងទេសចរណ៍ (អនុវិស័យ៖ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងភោជនីយដ្ឋាន)។

តើការសិក្សានេះធ្វើឡើងដោយរបៀបណា?

ការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចម្រុះ ពោលគឺវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យបែបគុណវិស័យ (Qualitative) ផង និង

បរិមាណវិស័យ (Quantitative) ផង។ ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងជាបួនដំណាក់កាល៖ (១) ការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ និង

ការពិនិត្យលើគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង, (២) ការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាំទ្រដល់ស្ត្រី (១០គោលនយោបាយ), (៣)
ការប្រមូលទិន្នន័យគុណវិស័យ ក្នុងទម្រង់ជាការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗម្នាក់ៗ និងការពិភាក្សាក្រុមគោលដៅ (២៨ KIIIs) និង (៤)

ការប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណវិស័យក្នុងទម្រង់ជាការអង្កេតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (មានអ្នកផ្តល់ចម្លើយ ១៦នាក់)។ ទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលនៅ
ក្នុងអំឡុងពេលពីខែកុម្ភៈ ដែលខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

....០១

....០២

....០៣

....០៤

ការពិនិត្យលើឯ
 កសារ

ការវិភាគលើគោលនយោបាយ

ការប្រមូលទ
 ិន្នន័យគ
 ុណវិស័យ ក្នុង

ការប្រមូលទ
 ិន្នន័យប
 រិមាណ

គោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង

គាំទ្រដល់ស
 ្ត្រី

ផ្ដលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗម្នាក់ៗ និង 

តាមប្រព័នអ
្ធ នឡាញ

ពាក់ព័ន្ធ និងកា
 រពិនិត្យល
 ើ

ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់

ទម្រងជា
់ ការសម្ភាសជា
 ម
 ួយនឹងអ
 ្នក
ការពិភាក្សាក
 ្រុមគោ
 លដៅ

ដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវនេះ

វិស័យក្នុងទ
 ម្រងជា
់ ការអង្កេត

១. ខ្វះភាពច្បាស់លាស់អំពី "ឧស្សាហកម្មបៃតង"៖ ដោយសារតែឧស្សាហកម្មបៃតងគឺជាទស្សនទានថ្មី នៅពុំទាន់មានការយល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នៅ
ឡើយអំពីទស្សនទាននេះ និងអំពីលក្ខណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលអាជីវកម្មត្រូវមាន ដើម្បីអាចចាត់ទុកបានថា “បៃតង”។ ដូច្នេះ គេពិបាកនឹងធ្វើការ
ប្រមូលវិស័យ និងអនុវិស័យនានាមកបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីចាត់ទុកថាជាឧស្សាហកម្ម “បៃតង” ធៀបនឹងឧស្សាហកម្ម “បែបប្រពៃណ”ី / “មិនមែនបៃតង”។

២. អ្នកចូលរួមក្នុងការអង្កេតអនឡាញ៖ នៅកម្ពុជាការអង្កេតអនឡាញបានចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ចំពេលដែលការរាតត្បាតជា

សកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងមានសភាពកាន់តែខ្លាំឡើង ជាហេតុធ្វើឱ្យគេកាន់តែមានការពិបាកក្នុងការលើកទឹកចិត្តឱ្យសហគ្រិនបំពេញការអង្កេតនេះ
ព្រោះពួកគេកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផង និងក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការរាតត្បាតជាសកលផង។

៣. ការជស
ើ្រ រើសគោលនយោបាយចំនន
ួ ដប់ ដើមប្ វី ភា
ិ គលើការគាំទដ
្រ ល់ស៖
ី្រ្ត គោលនយោបាយដែលមានតែជាភាសាខ្មរែ ពុត
ំ វូ្រ បានជ្រស
ើ រស
ើ សមប
្រា ់
ធ្វើការវិភាគនោះឡើយ ព្រោះថាក្រុមស្រាវជ្រាវមិនចេះភាសាខ្មែរ ឡើយ។

ចំណុចខ្លាំងនៃការស្រាវជ្រាវនេះ
១. គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មី៖

ការស្រាវជ្រាវ

នេះគឺជាការស្រាវជ្រាវលើកដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើការពិនិត្យលើការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុង

ឧស្សាហកម្មបៃតង ក្នុងនាមពួកគេជាសហគ្រិនផង និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មផង។

២. ការស្រាវជ្រាវក្នុងសកលលោកទាំងមូល៖ ការស្រាវជ្រាវនេះបានផលិតចេញនូវសំណុំទិន្នន័យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដ៏ល្អមួយ តាមរយៈទិន្នន័យបែប
គុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ ដែលប្រមូលក្នុងប្រទេសចំនួនបួន ក្នុងទ្វីបផ្សេងៗគ្នាចំនួនបី។

៣. ការវិភាគគោលនយោបាយមានភាពរឹងមាំ និងឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ៖ ការវិភាគលើគោលនយោបាយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់

ស្ត្រី ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សានេះ គឺជាការវិភាគផ្តោតលើតម្រូវការជាក់លាក់ និងមានលក្ខណៈបែបថ្មីក្នុងបរិបទនៃការស្រាវជ្រាវលើ
ការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិ។ ថ្វីដ្បិតតែប្រទេសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយជាច្រើនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក៏ពិតមែន
កន្លងមកគេពុំបានដឹងថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រដល់កម្រិតណាទេ។ ការវិភាគរបស់យើងបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ធ្វើ
ការសើរើពិនិត្យឡើងវិញ និងការពង្រឹងបន្ថែមដល់គោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ ទាំងផ្នែកខ្លឹមសារអំពីយេនឌ័រនិងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះយេនឌ័រ។

៤. ការចូលរួមនៅកម្រិតគោលនយោបាយ៖ តួអង្គពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកតាក់តែងគោលនយោ-បាយបានចូលរួមពីដំណាក់កាលដំបូងទៅ ក្នុង
ការវាយតម្លៃលើលទ្ធផលរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវនេះ។

៥. វិធីសាស្ត្រពីក្រោមឡើងលើ៖ ការសិក្សានេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រពីក្រោមឡើងលើ ដើម្បីប្រមូលទស្សនៈយល់ឃើញ និងព័ត៌មានអំពីបញ្ហាប្រឈមដែល

សហគ្រិនជាស្ត្រី និងជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទិន្នន័យដែលពួកគេបានផ្តល់នឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជា
មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលចាំបាច់នៅកម្រិតគោលនយោបាយ
ឧស្សាហកម្មបៃតងជុំវិញតម្រូវការ និងអាទិភាពរបស់ពួកគេ។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

តាមរយៈការសម្របសម្រួលការរៀបចំ

និងការកែសម្រួលគោលនយោបាយ
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៦. បំពេញការខ្វះខាតផ្នែកចំណេះដឹងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង៖ ការសិក្សានេះបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា សហគ្រិន អ្នកជំនាញ និងអ្នកតាក់តែងគោល
នយោបាយខ្លួនឯងតែម្តង នៅតែខ្វះចំណេះដឹងអំពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេស នៅឡើយ។ តាមរយៈការ

បង្ហាញឱ្យឃើញពីចំណុចខ្វះខាតបែបនេះ របាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យបង្កើនការយល់ដឹង និងបង្ហាញឱ្យសាធារណជនទូទៅដឹងអំពីឱកាស
ដែលកំពុងមាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

តើមានលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?

លទ្ធផលគន្លឹះដំណាក់កាលទី ១ និងទី ២៖ ការវិភាគគោលនយោបាយ
មានការវាយតម្លៃលើគោលនយោបាយចំនួន ១០ ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវិភាគលើគោលនយោបាយដែលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ស្រ្តី និងសំណួរ

ស្រាវជ្រាវដូចបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍លម្អិត។ ការវិភាគនេះមានការវាយតម្លៃចំនួន ៣៖
- ការវាយតម្លៃទី I៖ ការវាយតម្លៃទី ១

13

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន ៧។

គឺជាសន្ទស្សន៍សម្រាប់ការវាយតម្លៃលើការបញ្ចូលយេនឌ័រទៅក្នុងផែនការឧស្សាហកម្មបៃតង សម្រាប់ប្រភេទ

- ការវាយតម្លៃទី II៖ ការវាយតម្លៃទី ២ វាយតម្លៃលើចំណុចដៅ ការប្ដេជ្ញាចិត្ត/សូចនាករជាក់លាក់ និង/ឬ “ជំហានបន្ទាប”់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនការ
យេនឌ័រ។ ការវាយតម្លៃនេះមានគោលបំណងចង់ដឹងពីគណនេយ្យភាពក្នុងការសម្រេចចំណុចដៅ/ផែនការយេនឌ័រ។

- ការវាយតម្លៃទី III៖ ការវាយតម្លៃគោលនយោបាយ ធ្វើឡើងផ្ដោតលើកម្រិតនៃការអនុវត្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ (គិតត្រឹមខែ មេសា ឆ្នាំ

កសិ-ឧស្សាហកម្មនៅ
 កម្ពុជា(2019-2030)១៧
ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ វិស័យជ
 លផល
(2010-2019)១៨

យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ក
 ម្ពុជា
(CTIS) (2019-2023)១៩

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល
បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET) (2017-2025)២០
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញការចូលរួម
របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (2019-2030)២១

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអា
 កាសធាតុ
(GCCAP) (2014-2018)២២

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

០,៥/៣

០/១

១,៥/១៦

០,៥/៥

០/១

០/១

០/៤

០/១

០/៣

០/១

០,៥/១៦

១/៥

០/១

០/១

០,៥/៤

០/១

០,៥/៣

០/១

២/១៦

២/៥

០,៥/១

០/១

០,៥/៤

០/១

០,៥/៤

០/១

៣,៥/១៦

២/៥

០/១

០,៥/១

១/៤

០/១

១/៣

០/១

4.5/16

០,៥/៥

០/១

០/១

០/៤

០/១

០/៣

០/១

០,៥/១៦

៥/៥

១/១

១/១

៣/៤

០/១

១១/១៦

០,៥/១ ០,៥/៣

និងអន្តរជាតិ

ដល់ស្ត្រី

ពិន្ទុសរុប

០/១

បរិបទនៅថ្នាកត
់ ំបន់

០/៤

យេនឌ័រ

០,៥/១

ការបង្កើនភាពអង់អាច


០/១

បញ្ហាប្រសព្វគ្នា

០,៥/៥

អំពស
ី មភាពយេនឌ័រ

ភាពឆ្លើយតបចំពោះ

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់

ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដ

ើរៗ

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនប
 ៃតង (2013-2030)១៦

ការយល់ដឹងេរបស់ស្ថាប័ន

គោលនយោបាយដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ

Engendering of the policy

14 15

ក្នុងគោលនយោបាយ

តារាង ១៖ តារាងសង្ខេបលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទី

ការគិតគូរពីយេនឌ័រទៅ

២០២០)។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសំណួរស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការវាយតម្លៃទី ១ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីឯកសារ Drucza, K and Rodriguez, C.M 2018. Feminist Policy Analysis: Implications for the Agricultural
Sector in Ethiopia. CIMMYT, Addis Ababa, Ethiopia.
មានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ជាច្រើន ប៉ុន្តែគោលនយោបាយមួយចំនួនមានតែជាភាសាក្នុងស្រុក។ គោលនយោបាយទាំង ១០ នេះត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយមានការពិគ្រោះ
យោបល់យ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងអ្នកស្របសម្រួល មន្ត្រីបង្គោលនៅក្នុងប្រទេស និងតំណាង UNIDO ប្រចាំប្រទេស។
គន្លឹះនៅក្នុងតារាង៖ ១=គោលនយោបាយបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ, ០,៥=គោលនយោបាយដែលបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងកម្រិតមួយ, ០=គោលនយោបាយបំពេញតាម
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតិចតួច។
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បៃតង (២០១៣)។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍បៃតង (២០១៣-២០៣០) របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (២០២០)។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កសិ-ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (២០១៩-២០៣០)។
រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១១)។ ក្របខ័ណ្ឌផែការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យជលផល (២០១០-២០១៩)។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (២០១៩)។ យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) (២០១៩២០២៣)
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ (២០១៧)។ គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (២០១៧-២០២៥)។
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (២០១៩)។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (២០១៩-២០២៣)។
គណៈកម្មធ
ា កា
ិ រយេនឌ័រនិងការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ (GCCC) និងក្រសង
ួ កិចកា
្ច រនារី (២០១៤)។ ផែនការសកម្មភាពស្ដព
ី យ
ី ន
េ ឌ័រ និងការបប
្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ (GCCAP) (២០១៤-២០១៨)។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
កម្ពុជា (CSDGs) (2016-2030)២៣

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)
(2014-2018, 2019-2023)២៤

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP)
(2015-2025)២៥

៥/៥

១/១

១/១

២,៥/៤ ០,៥/១

៤,៥/៥

១/១

១/១

៣,៥/៤ ០,៥/១ ០,៥/៣ ០,៥/១ ១១,៥/១៦

០/៥

០/១

០/១

០/៤

០/១

០/៣

០/៣

០/៣

០/១

១០/១៦

០/១៦

ការវាយម្លៃទី I (តារាង ១)26
ការគិតគូរពីយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយ

ការយល់ដឹងរបស់ស្ថាប័នអំពីសមភាពយេនឌ័រ

មានការបញ្ជប
្រា យេនឌ័រទៅក្នង
ុ ផន
ែ ការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប
 ប
្រែ ល
ួ្រ 

មានគោលនយោបាយមួយចំនន
ួ តូចដល
ែ ពុបា
ំ នពិចារណាលើមល
ូ ហេតុ

អាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព នៅកម្រិតស្ថាប័ន ក្រៅតែពីកម្រិតបុគ្គល ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់
កម្ពុជា (CSDGs), ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP), គោល សមភាពយេនឌ័រឡើយ

លើកលែងតែផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ

និង

្រែ ល
ួ្រ អាកាសធាតុ (GCCAP), កប
្រ ខ័ណគោ
្ឌ លដៅអភិវឌឍ្ ន៍បក
្រ បដោយ
នយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ បប
(TVET)។ គោលនយោបាយដទៃទៀតលើកឡើង “យេនឌ័រ” ឬ “ស្ត”្រី ចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs), ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)។
តិចតួច ឬពុំបានលើកឡើងសោះ។ ក្រៅពីនេះ គ្រប់គោលនយោបាយ ក្នុងគោលនយោបាយដែលបានយកមកពិនិត្យ
ទាំងអស់សុទ្ធតែអាចឆ្លើយតបបន្ថែមទៀតចំពោះសមភាពយេនឌ័រ
គំនិតយេនឌ័រ និងបញ្ចូលទិន្នន័យដែលបែងចែកតាមភេទ។

ពុំមានគោលនយោបាយ

ផ្នត់ ណាដែលបានលើកឡើងពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រ កត្តាច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច និង/ឬ
កត្តាសង្គម-វប្បធម៌ ដែលមានឥទ្ធិពលលើសមភាពយេនឌ័រឡើយ។

បញ្ហាប្រសព្វគ្នា
មានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះចំណុចប្រសព្វគ្នារវាងយេនឌ័រ និងកត្តាដទៃទៀត ដូចជា ពិការភាព ជាតិសាសន៍ យុវជន និង/ឬ

តំបន់ជនបទ លើកលែងតែផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា
(CSDGs), ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) ដែលសុទ្ធតែឆ្លើយតបចំពោះស្ត្រី និងក្រុមងាយរងគ្រោះដទៃទៀត ដូចជា កុមារ ចាស់ជរា
ជនជាតិភាគតិច និងអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចជាដើម។
ការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី
គោលនយោបាយទាំងនេះលើកឡើងតិចតួចប៉ណ
ុ
ះោ្ណ អំពកា
ី របង្កន
ើ ភាពអង់អាចដល់សលើ
ី្រ្ត កលង
ែ តគោលនយោបាយជាតិ
ែ
សព
ី្ដ កា
ី រអប់របណ្ដ
ំ
ះុ បណ្ដល
ា

បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET), ផែនការសកម្មភាព យេនឌ័រ និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
កម្ពុជា (CSDGs), ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP)។ យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) ពុំបានលើកឡើងពី

ការបង្កន
ើ ភាពអង់អាចរបស់សឡ
ី្រ្ត យ
ើ ។ យុទសា
្ធ ស្តន
្រ ះេ លើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ ពាណិជក
្ជ ម្ម និងអំពាវនាវឱ្យមានការបង្កន
ើ ការបញ្ជប
្រា
សកម្មភាពដែលបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីទៅក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម និងគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច។

ពុំមានគោលនយោបាយណាមួយថាបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ត្រី ឬអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសមាគមស្ត្រី ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំគោល

នយោបាយទាំងនោះឡើយ។ មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែគេមិនអាចកាត់យល់ពីឯកសារគោលនយោបាយថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង
នោះជានរណា និងថាតើពួកគេគឺជាក្រុមស្ត្រី ឬអ្នកដែលស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់ស្ត្រីនោះឡើយ។
ការផ្លាស់ប្រែជាបណ្ដើរៗ
ជាទូទៅគោលនយោបាយទាំងនេះ ពុបា
ំ នរៀបចំផក
ែ្អ តាមសមិទផ
្ធ ល/គោលនយោបាយជាតិសព
ី្ដ ស
ី មភាពយេនឌ័រ ដល
ែ ធ្លប
ា មា
់ នកន្លងមកនោះឡើយ។

នេះគឺជាការបាត់បង់ឱកាសមួយ ដោយសារតក
ែ ន្លងមកមានកប
្រ ខ័ណជា
្ឌ តិដល
ែ មានលក្ខណៈរឹងមាំរច
ួ ទៅហើយ ដើមប្ ធា
ី នានូវសមភាពយេនឌ័រ (ដូចជា
ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP), ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព កម្ពុជា (CSDGs), គោល

នយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)។ ឧទាហរណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា
(CTIS), គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET), ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពី NDC និងផែនទីជំរុញការចូលរួម

របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានរៀចំឡើងផ្អែកតាមគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម ប៉ុន្តែពុំបានផ្អែកតាមគោលនយោបាយស្ដីពីសមភាព
យេនឌ័រឡើយ។

23
24
25
26

ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (CSDGs) (២០១៦-២០៣០)។ (2016-2030)
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) (២០១៩-២០២៣)។
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP) (២០១៥-២០២៥)។
សូមមើលនិយមន័យនៅក្នុងសទ្ទានុក្រម ក្នុងរបាយការណ៍សម្រាប់កម្ពុជា។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

7

ភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ
គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET) ពិតជាបានពិចារណាលើរបៀបដើម្បីជម្នះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និង

ប្រពៃណីក្នុងសង្គម និងផ្នត់គំនិតដែលបន្ទុចបង្អាក់ដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបៃតង ដូចជា លើកទឹកចិត្តឱ្យស្ត្រីក្លាយជាគ្រូបណ្ដុះ
បណ្ដាល

រៀបចំគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីទាក់ទាញគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានសមត្ថភាព

ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា

គិតគូរពីសមភាពយេនឌ័រ រួមនឹងការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារឱ្យកាន់តែប្រសើរ (ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ស្ត្រី) ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឱ្យស្ត្រី

ចូលរួមក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ី TVET ការរៀបចំយទ
ុ សា
្ធ ស្តទ
្រ ផ
ី សា
្ រ និងយុទសា
្ធ ស្តផ
្រ ស្ ព្វផសា
្ យដើមប្ ទា
ី ក់ទាញស្តី្រ ជាដើម។ គោលនយោបាយដទៃទៀត ដែលលើកឡើង
ពីភាពឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ រួមមាន ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីវិស័យជលផល យេនឌ័រ និងផែន

ការសកម្មភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(GCCAP), យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណ-កម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS), និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

(NSDP)។ គោលនយោបាយដែលសេសសល់អាចពិចារណាពីវិធីដើម្បីជម្នះបទដ្ឋានយេនឌ័រ និងប្រពៃណីសង្គម ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួម

របស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបៃតង។ លើសពីនេះ គោលនយោបាយទាំងនេះពុំបានឆ្លើយតបចំពោះជំហានដែលចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនតួនាទីរបស់
ស្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងឡើយ។
បរិបទនៅថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ
ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយដែលត្រូវបានយកមកធ្វើការវិភាគ

ពុំមានគោលនយោបាយណាមួយបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិ

ស្ដីពីស្ត្រី ដូចជា អនុសញ្ញា CEDAW នោះឡើយ។ នេះគឺជាការខកខានឱកាសមួយក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយផ្អែកតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែល
មានស្រាប់ ប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណុចខ្វះខាតមួយដែលអាចប៉ះប៉ូវបានវិញដែរ តាមរយៈរយៈការកែសម្រួលគោលនយោបាយ។

ការវាយតម្លៃទី II (តារាង ២)
27
គោលនយោបាយចំនន
ួ បប
ំ្រា ព
ី បា
ំុ នលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” នៅក្នង
ុ សេចក្ដស
ី ន្នដ
ិ ន
ា្ឋ ឡើយ ។ មានករណីលក
ើ លង
ែ ចំនន
ួ ពីរគឺ យុទសា
្ធ ស្ត្រស្ដព
ី ស
ី មាហរណ

កម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS), ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP)។ ឧទាហរណ៍ ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និង

ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP) លើកឡើងថា “ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ និងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP) នេះត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះ

បញ្ហាកង្វះចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព តាមរយៈការរៀបចំជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល អប់រំផ្សព្វផ្សាយ ចំណេះដឹងនៅកម្រិតផ្សេងៗចាប់ពីកម្រិតអ្នកតាត់តែង
គោលនយោបាយ មន្ត្រីបច្ចេកទេស សហគមន៍ រហូតដល់ស្ត្រី និងការអនុវត្តបង្ហាញពីគម្រោងបន្សាំ និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្អែកតាម
យេនឌ័រ”។

ការវាយតម្លៃទី III (តារាង ២)
គោលនយោបាយទាំងនេះមានផែនការអនុវត្តច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែមានការចងក្រងទុកជាឯកសារតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅកម្រិតនៃការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន។ ជា

លទ្ធផល គេមិនដឹងច្បាស់ឡើយថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងកម្រិតណានោះទេ។ មានគោលនយោបាយចំនួនបួន ដែលទើបតែចាប់
ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដូច្នេះ វាឆាប់ពេក ក្នុងការវាយតម្លៃលើកម្រិតនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះ។
តារាង ២៖ តារាងសង្ខេបលទ្ធផលវាយតម្លៃទី II និង III
ឈ្មោះ

ពិន្ទុនៃការវាយតម្លៃទី II ២៨ ពិន្ទុនៃការវាយតម្លៃទី III២៩

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីកំណើនបៃតង (២០១៣-២០៣០)

០

n/a

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា (២០១៩-២០៣០)

០

n/a

ក្របខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យជលផល (២០១០-២០១៩)

០

n/a

យុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា (CTIS) (២០១៩-២០២៣)

៣

n/a

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (TVET)

០

n/a

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ NDC និងផែនការជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ (២០១៩-២០៣០)

០

n/a

ផែនការសកម្មភាពស្ដីពីយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (GCCAP) (២០១៤-២០១៨)

៤

n/a

(២០១៧-២០២៥)

27
28
29

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.
គន្លឹះសម្រាប់ការវាយតម្លៃទី ២៖ 0= មិនបានលើកឡើងពីយេនឌ័រនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន, ១= សេចក្ដីសន្និដ្ឋានមិនពាក់ព័ន្ធ/លើកច្បោលៗ, ២= លើកឡើងខ្លះអំពីភេទ ប៉ុន្តែពុំបានលើកឡើងពី
យេនឌ័រនៅក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន, ៣= បានលើកឡើងខ្លះអំពីយេនឌ័រក្នុងសេចក្ដីសន្និដ្ឋាន ប៉ុន្តែត្រឹមតែជាចំណុចធម្មតា ឬពុំមានប្រយោជន៍, ៤= សេចក្ដីសន្និដ្ឋានលើកឡើងអំពីយេនឌ័រក្នុង
កម្រិតពាក់ព័ន្ធខ្ពស់។
គន្លឹះ សម្រាប់ការវាយតម្លៃទី ៣៖ ១= គោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញ, ០,៥= គោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយអន្លើ, ០= គោលនយោបាយនេះពុំត្រូវបានអនុវត្ត។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

8

ក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (២០១៦-២០៣០)

០

០,៥

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) (២0១៤-២0១៨,

០

០,៥

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា (IDP) (២០១៥-២០២៥)

០

០,៥

២0១៩-២0២៣)

ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយដែលត្រូវបានពិនិត្យលម្អិត អនុសាសន៍ជាក់លាក់ត្រូវបានផ្តល់

សម្រាប់គោលនយោបាយនីមួយៗ ដោយផ្ដោតលើការបង្កើនគុណភាពនៃគោលនយោបាយទាំងនោះ និងការធ្វើឱ្យការអនុវត្តកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ។
តារាង ២៖ អនុសាសន៍សម្រាប់ធ្វើការកែលម្អគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងបច្ចុប្បន្នដែលបានពិនិត្យ
គោលនយោបាយ
បច្ចុប្បន្ន

អនុសាសន៍សម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ
ខ្លឹមសារ៖

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងការអនុវត្ត

ផែនការយុទ្ធ

គួរមានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុងគោ
 ល

សេចក្ដីសន្និដ្ឋានព
 ុំបានបញ្ចូល

គោលនយោបាយនេះមានផែនការអនុវត្ត

កំណើនប
 ៃតង

មិនត
 ្រឹមតែក្នុងយ
 ុទ្ធសាស្តចំ
្រ នួនប
 ្រាំប៉ុណ្ណោះ

សារតែគោលនយោបាយនេះ នៅ តាមអនឡាញពាក់ព័នន
្ធ ឹងកា
 រពិនិត្យផ
 ក្ន
្ទៃ ុង

សាស្ត្រជាតិស
 ្ដីពី
(២០១៣២០៣០)

នយោបាយនេះ។ គួរមា
 នការបញ្ចូលយ
 េនឌ័រ
ទេ ប៉ុនក្ន
្តែ ុងគ
 ្រប់យុទ្ធសាស្តទាំ
្រ ងអស់។ នៅក្នុង
គោលនយោបាយនេះ គួរមា
 នការពិចារណាពី

វិធីសាស្ត្រដើម្បប
ី ង្កើតប
 រិយាកាសអំណោយផល

យុទ្ធសាស្តយេ
្រ នឌ័រឡើយ។ ដោយ ល្អ ប៉ុនពុ
្តែ ំមានឯកសារដែលអា
 ចរកបាន

ពាក់កណ្ដាលផ
 ្លូវន
 ការ
ៃ អនុវត្ត ការ ដែលត្រូវបា
 នស្នើឡើងនោ
 ះឡើយ។ ដូច្នេះ
វាយតម្លៃពាក់កណ្ដាលអា
 ណត្តិ
នឹងជ
 ួយឱ្យគ
 េអាចស្វែងយល់ពី

សម្រាប់សមភាពយេនឌ័រ និងប
 ង្កើនភា
 ពអង់អាច វឌ្ឍនភាព និងល
 ទ្ធផលនការ
ៃ
របស់ស្ត្រីក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង (ទាំងអ
 ្នកជ
 ំនាញ អនុវត្តគោ
 លនយោបាយនេះ

គេមានការលំបាកនៅក
 ្នុងកា
 រប្រាប់ឱ្យដឹង

ពីវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគោ
 លនយោបាយ
នេះ។

ជាស្ត្រី ទាំងស
 ហគ្រិនជា
 ស្ត្រី)។

បាន។

ផែនការ

និយមន័យន
 ៃពាក្យថា កសិ-ឧស្សាហកម្មមា
 ន

គោលនយោបាយនេះ ត្រូវអ
 នុវត្ត

អភិវឌ្ឍន៍

ការទទួលខ
 ុសត
 ្រូវ (ប៉ុនមិ
្តែ នបា
 នលើកឡ
 ើងពី

ការឆ្លើយតបនឹងយ
 េនឌ័រ។ គោល ដំណាក់កា
 លនិមួយៗមានរយៈពេល ៤ឆ្នាំ

យុទ្ធសាស្ត្រ
វិស័យកសិ-

ឧស្សាហកម្មនៅ

លក្ខណៈទូលំទូលាយពេក និងផ
 ្ដោតលម
ើ ុខងារ
“យេនឌ័រ”) និង យុត្តាធិការរបស់ក្រសួង និង

គោលនយោបាយនេះមានផែនការអនុវត្តល
 ្អ

ជាច្រើនឆ
 ្នាំទៅមុខទ
 ៀតឆ្ពោះទៅរ ក និងបា
 នបែងចែកជា
 ៣ដំណាក់កាល ហើយ
នយោបាយនេះអាចរៀបចំន
 ូវ

ដូច្នេះផ
 ែនការនេះអាចធ្វើការវាយតម្លជា
ៃ

ស្ថាប័នរ ដ្ឋជា
 ច្រើននៅ
 កម្ពុជា។ គោលនយោ-បា យ ក្របខ័ណព
្ឌ ិនិត្យតា
 មដាន និងវា
 យ ដំណាក់ៗ។

កម្ពុជា (២០១៩- នេះពុំបានលើកឡើងព
 ីការផ្ដលភា
់ ពអង់អា
 ចផ្នែក តម្លៃ ផ្ដោតល
 ើយេនឌ័រ និងប
 ្រមូល
២០៣០)

សេដ្ឋកិច្ច ឬការបង្កើនភា
 ពអង់អា
 ចដទៃទៀតដល់ ទិន្នន័យដ
 ើមគ
 ្រាបែងចែកតា
 មភេទ
ស្ត្រីឡើយ។

និងរ
 ៀបចំជាផែនការសម្រាបវា
់ យ
តម្លៃចុងគ្រា។ ការរៀបចំផ
 ែនការ

សកម្មភាពផ្ដោតលើយេនឌ័រ នឹង
ជួយធា
 នាឱ្យគោ
 លនយោបាយ
នេះឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ។

ក្របខ័ណផ
្ឌ ែនការ ក្របខ័ណន
្ឌ េះលើកឡើងពី “យេនឌ័រ” ប៉ុនពុ
្តែ ំបាន គោលនយោបាយនេះគួរបង្ហាញ

មានផែនការអនុវត្តល
 ្អ ប៉ុនពុ
្តែ ំមានឯកសារ

វិស័យជលផល

ការពិនិត្យផ
 ្ទៃក្នុង ដែលត
 ្រូវបា
 នស្នើឡើង

យុទ្ធសាស្តនៃ
្រ

ផ្ដោតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់ល
 ើសមភាពយេនឌ័រ

ថាតើនឹងមា
 នការធប
្វើ ែបណា

(២០១០-

ចែកតាមភេទនោ
 ះឡើយ។

ដែលងាយរងគ្រោះ ដូចជា ស្ត្រី

២០១៩)

ផ្នតគ
់ ំនិតយ
 េនឌ័រ ឬពុបា
ំ នបញ្ចូលទ
 ិន្នន័យប
 ែង

ដើម្បផ
ី ្ដលឱ
់ កាសការងារដល់ក្រុម
ជនមានពិការភាព យុវជន និង

ដែលអាចរកបានតាមអនឡាញពាក់ព័ន្ធនឹង
នោះឡើយ។ ដូច្នេះ គេមានការលំបាកនៅ
ក្នុងកា
 រប្រាបឱ
់ ្យដឹងព
 ីវិសាលភាពនៃការ

ក្រុមងាយរងគ្រោះដទៃទៀត។ គេ អនុវត្តគោ
 លនយោបាយនេះ។
អាចរៀបចំគោ
 លនយោបាយនេះ
ដោយយកចិតទ
្ត ុកដាក់ព
 ីតម្រូវការ
និងប
 ្រយោជន៍របស់ស្ត្រីនៅក្នុង

វិស័យជលផល និងកា
 របង្កើនភា
 ព
អង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចដ
្ច ល់ស
 ្ត្រី។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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គោលនយោបាយ
បច្ចុប្បន្ន

យុទ្ធសាស្រស
្ត ្ដីពី

អនុសាសន៍សម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ
ខ្លឹមសារ៖

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងការអនុវត្ត

គោលនយោបាយនេះគួរបញ្ចូលការបង្កើន

យុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចរៀបចំជា
 

មានផែនការអនុវត្តល្អ ប៉ុនដោយសារ
្តែ

ដែលផ្ដោតជា
 ក់លាក់ល
 យ
ើ េនឌ័រ

២០១៩-២០៣០ គេព
 ិបាកនឹងប
 ្រាប់នៅ

សមា-ហរណកម្ម ភាពអង់អា
 ចរបស់ស
 ្ត្រី និងកា
 របង្កើនភា
 ព

ពាណិជក
្ជ ម្មរ បស់ អង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិចដ
្ច ល់ស
 ្ត្រី របៀបជម្នះ
កម្ពុជា (CTIS)

បទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និងប
 ្រពៃណីសង្គម ដែល

២០២៣)

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង បង្កើនត
 ួនាទីដ
 ឹកនាំរ បស់

(២០១៩-

បន្ទុចប
 ង្អាកដ
់ ល់កា
 រចូលរួមរ បស់ស
 ្ត្រីនៅក្នុង

ស្ត្រីក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មបៃតង និងឆ
 ្លើយតបចំពោះ
តម្រូវការ និងផ
 លប្រយោជន៍ជា
 ក់លាក់រ បស់

សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី/ស
 ្ត្រីដែលកំពុងធ
 ្វើការងារនៅក្នុង

ក្របខ័ណតា
្ឌ មដាន និងវា
 យតម្លៃ
និងប
 ្រមូលទ
 ិនន
្ន ័យបែងច
 ែកតាម
ភេទ។ ផែនការសកម្មភាពដែល
ផ្ដោតជាក់លាក់ល
 ើយេនឌ័រន
 ឹង

តែគោលនយោបាយនេះ ត្រូវអ
 នុវត្តព
 ីឆ្នាំ

ពេលនេះថាត
 ើនឹងមា
 នការអនុវត្តយ៉ាងដ
 ូច
ម្តេចនោះ។

ធានាឱ្យគោ
 លនយោបាយនេះគិត
គូរព
 យ
ី េនឌ័រ។

ឧស្សាហកម្មបៃតងឱ្យកាន់តែប្រសើរ។

គោលនយោបាយ គោលនយោបាយនេះគួរឆ
 ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ

ការវាយតម្លពាក់
ៃ ក
 ណ្ដល
ា អា
 ណត្តិ គណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលរ បស់

បណ្ដុះបណ្ដាល

ធ្វើការពិចារណាពីភា
 ពខុសប
 ្លែកគ
 ្នានៃយេនឌ័រ

ក៏ដូចជា ធ្វកា
ើ រកែលម្អផ
 ្អែកតាម

វិជ្ជាជីវៈ (TVET)

អប់រំ។ ក្របខ័ណដ
្ឌ ែលឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការ

ជាតិស្ដីពកា
ី រអប់រំ និងស
 មភាពយេនឌ័រឱ្យបា
 នជាកលាក់ ដោយ
បច្ចេកទេស និង
(២០១៧២០២៥)

ក្នុងកា
 រទទួលបា
 នការអប់រំ និងល
 ទ្ធផលពកា
ី រ

នឹងជ
 ួយតាមដានវឌ្ឍនភាព

ក្រសួងកា
 រងារ និងប
 ណ្ដុះបណ្ដាលវ ិជ្ជាជីវៈ

មេរៀនដែលទទួលបា
 ន។

ភារកិចស
្ច ម្របសម្រួលកា
 រអនុវត្ត និងតា
 ម

និងផ
 លប្រយោជន៍របស់ស
 ហគ្រិនជា
 ស្ត្រី/ស្ត្រី

បំពេញត
 ួនាទីជា
 លេខាធិការដ្ឋានដែលមាន
ដានវាយតម្លៃគោលនយោបាយនេះ។ ទោះ
ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាពេលប
 ច្ចុប្បន្នន
 េះ

ដែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង និងដ
 ើម្បី

ពុំមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញព
 ីសកម្មភាព

ជម្នះប
 ទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និងប
 ្រពៃណីក្នុងស
 ង្គម

ទាំងនេះឡើយ។

ដែលបន្ទុចប
 ង្អាកដ
់ ល់កា
 រចូលរួមរ បស់សក
្ត្រី ្នុង

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតងគជា
ឺ ក្របខ័ណម
្ឌ ួយដែលមា
 ន
ប្រយោជន៍។
ផែនទីប
 ង្ហាញផ្លូវ

មានការពិចារណាតិចតួចប
 ៉ុណ្ណោះអ
 ំពយ
ី េនឌ័រ

គោលនយោបាយនេះចាំបាច់ត្រូវ

ផែនការជំរុញ

យេនឌ័រទៅក
 ្នុងគោ
 លនយោបាយនេះ។

ខ្លួន ដោយប្រើប្រាសទ
់ ិន្នន័យដ
 ើម្បី ឱកាសមួយស
 ម្រាប់ធកា
្វើ រកែសម្រួល

ស្ដីពី NDC និង
ការចូលរួមព
 ី

និងមា
 នចំណុចប
 ន្ថែមទ
 ៀតដែលត
 ្រូវបញ្ជ្រាប

អ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

បញ្ចូលស
 ្ត្រីទៅក
 ្នុងយ
 ុទ្ធសាស្តរបស់
្រ
 អនុវត្តព
 ីឆ្នាំ ២០១៩-២០៣០ នេះគ
 ឺជា
ស្វែងយល់ព
 ីស្ថានភាពរបស់ស
 ្ត្រី

និងអ
 ំពអ
ី ្វីដែលចាំបាច់ត
 ្រូវធ្វើការ

(២០១៩-

ដោយសារតគោលនយោបាយ
ែ
នេះត្រូវ

គោលនយោបាយនេះ និងធ
 ្វើឱ្យ

គោលនយោបាយនេះកាន់តឆ្ល
ែ ើយតប

ផ្លាស់ប្ដូរ ដើម្បផ
ី ្ដល់ឱ
 កាសស្មើភាព ចំពោះយេនឌ័រ។

២០៣០)

គ្នាក្នុងភា
 ពជាដឹកនាំ និងកា
 រ

ចូលរួមរ បស់ស
 ្ត្រី ក្នុងកា
 រកាត់បន្ថយ
និងប
 ម្រែបម្រួលអា
 កាសធាតុ ក៏
ដូចជា
 កាត់ប
 ន្ថយផ
 លប៉ះពាល់

ខុសៗគ្នាដល់ស
 ្រ្តី អំឡុងព
 េលដែល
កំពុងមា
 នវិបត្តអា
ិ កាសធាតុ។
ផែននការ

មានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោ
 ល

គោលនយោបាយនេះគួរ

គោលនយោបាយនេះបញ្ចូលផ
 ែនការ

យេនឌ័រ និងកា
 រ

ក៏ដោយ ក្របខ័ណស
្ឌ ម្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះ

ឱកាសការងារដល់ក
 ្រុមដែល

វាយតម្លៃ យន្តការគ្រប់គ្រង និងយ
 ន្តការ

សកម្មភាពស្ដីពី

ប្រែប្រួលអា
 កាស
ធាតុ (GCCAP)
(២០១៤២០១៨)

នយោបាយនេះទាំងមូល។ ទោះជាយ៉ាងណា
តម្រូវការ បទពិសោធន៍ និងច
 ំណាប់អា
 រម្មណ៍
របស់សហគ្រិនជា
 ស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ
 ្វើការនៅក្នុង
ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង និងដ
 ើម្បជ
ី ម្នះប
 ទដ្ឋាន

យេនឌ័រ ប្រពៃណស
ី ង្គម និងផ
 ្នតគ
់ ំនិត ដែលប
 ន្ទុច
បង្អាកកា
់ រចូលរួមរ បស់ស
 ្ត្រី នៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្ម

រៀបរាប់ព
 ីវិធសា
ី ស្ត្រដើម្បីផ្ដល់

សកម្មភាព ក្របខ័ណព
្ឌ ិនិត្យតា
 មដាន និង

ងាយរងគ្រោះ ដូចជា ស្ត្រី ជនមាន ផ្ដលហ
់ ិរញ្ញប្បទាន ប៉ុនព
 មា
ុំ នឯកសារ
ពិការភាព និងយ
 ុវជនជាដើម។

ដែលបញ្ជាកព
់ ីកម្រិតន
 ៃការអនុវត្តផ
 ែនការ
សកម្មភាពស្ដីពីយ
 េនឌ័រ និងកា
 រប្រែប្រួល
អាកាសធាតុឡ
 ើយ។

បៃតង គឺជា
 ក្របខ័ណម
្ឌ ួយដ
 ៏មានប្រយោជន៍។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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គោលនយោបាយ
បច្ចុប្បន្ន

អនុសាសន៍សម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ
ខ្លឹមសារ៖

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងការអនុវត្ត

ក្របខ័ណគោ
្ឌ ល

ជាខ្លឹមសារ៖ មានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅក្នុង

មានការព្យាយាមដើម្បីបញ្ចូល

ក្នុងការអនុវត្ត៖ ដំណើរកា
 ររៀបចំ

អភិវឌ្ឍន៍ដោ
 យ

ណាក៏ដោយ ក្របខ័ណស
្ឌ ម្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះ

គិតគូរស
 ៊ីជម្រៅបន្ថែមទ
 ៀត ដើម្បី

ថ្នាក់ជាតិល
 ើកទីម
 ួយរបស់កម្ពុជា (VNR)

នយោបាយ

ចីរភាពកម្ពុជា
(CSDGs)

(២០១៦២០៣០)

គោលនយោបាយនេះទាំងម
 ូល។ ទោះជាយ៉ាង

តម្រូវការ និងផ
 លប្រយោជន៍របស់សហគ្រិនជា
 
ស្ត្រី/ស្ត្រីដែលធ្វកា
ើ រនៅក
 ្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង

និងដ
 ើម្បីជម្នះប
 ទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ ប្រពៃណស
ី ង្គម

យេនឌ័រ ប៉ុនចាំ
្តែ បាច់ត
 ្រូវមានការ

របាយការណ៍ព
 ិនិត្យឡ
 ើង
 វិញស្ម័គ្រចិត្ត

ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាដែលពា
 ក់ព័ន្ធ ចាប់ផ្ដើមកា
 លពីចុងឆ្នាំ ២០១៨ ក្រោមកា
 រ
នឹងប
 ទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ។ល។

និងផ
 ្នតគ
់ ំនិតដ
 ែលបន្ទុចប
 ង្អាកកា
់ រចូលរួមរ បស់

ដឹកនាំរ បស់ក
 ្រសួងផ
 ែនការ។ ដំណើរការ

VNR ក៏ព
 ិនិត្យល
 ើវ ឌ្ឍនភាព និងបា
 នបង្ហាញ

ឱ្យឃើញព
 ីលទ្ធផលល្អប្រសើរ គិតរ ហូតមក

ស្ត្រី នៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង គឺជា
 ក្របខ័ណ្ឌ

ដល់ព
 េលបច្ចុប្បន្នន
 េះដោយចំណុចដៅ
 ភាគ

មួយដ៏មានប្រយោជន៍។

ច្រើនន
 ៃ CSDG ត្រូវបា
 នដាក់ច
 ំណាត់ថ្នាក់ថា
“ធ្វើមុនផ
 ែនការ” ឬ “ស្របតាមផែនការ

ដែលបានគ្រោងទ
 ុក”។ នេះគឺជាអ្វីដែល

កើតមានសម្រាប់គោលដៅជាអា
 ទិភាពទាំង
ប្រាំមួយ (អប់រំ ការងារសមរម្យ និងក
 ំណើន
ការកាត់ប
 ន្ថយវ ិសមភាព សកម្មភាព

អាកាសធាតុ សន្តិភាព និងស្ថាប័ន និងភា
 ព
ជាដៃគូ (SDG)។ លើសព
 ន
ី េះ គោលដៅ
នីមួយៗក្នុងច
 ំណោមគោលដៅទាំងប្រាំ

មួយនេះ ត្រូវបា
 នរំលេចនៅ
 ក្នុងអា
 ទិភាពនៃ
ផែនការយុទ្ធសាស្តរបស់
្រ
រ ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ដូចជាយទ
ុ សា
្ធ ស្តចតុ
្រ កោណដណា
ំ
ក់កា
 លទី

IV (RS IV) និងផ
 ែនការយុទ្ធសាស្តអភិ
្រ វឌ្ឍន៍
ជាតិ (NSDP) ២០១៩-២០២៣។ ទោះ

ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ទទួលស្គាល់ថា
 វា
 ឆាប់ព
 េកនៅ
 ក្នុងដំណើរ
ការអនុវត្តដ
 ែលទាមទារឱ្យមានការខិតខំ
ប្រឹងប្រែងជា
 ប់ជាប
 ្រចាំ ហើយបា
 នដាក់

ចេញន
 ូវសំណើជាក់លាក់ស
 ម្រាបត
់ ្រួតពិនិត្យ
ការគ្រប់គ្រង ការតាមដាន និងវា
 យតម្លៃ

ក៏ដូចជា ប្រមូលទ
 ិន្នន័យ និងក
 ៀរគរធនធាន
នានា ផងដែរ។
ផែនការ

មានការបញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រទៅ
 ក្នុងគោ
 លនយោបាយ បច្ចុប្បន្ន ការបញ្ចូលយ
 េនឌ័រទៅ
 

ក្នុងអា
 ណត្តន
ិ ៃផែនការយុទ្ធសាស្តអភិ
្រ វឌ្ឍន៍

អភិវឌ្ឍន៍

ក្របខ័ណស
្ឌ ម្រាប់ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវកា
 រ

សម្រេចបា
 នការអភិវឌ្ឍក
 ្នុងក
 ម្រិតម
 ួយ

យុទ្ធសាស្ត្រ
ជាតិ (NSDP)
(២០១៤២០១៨,

២០១៩-

២០២៣)

នេះទាំងមូល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ក្នុងគោ
 លនយោបាយ គួរត
 ែមាន
ការគិតគូរស
 ៊ីជម្រៅបន្ថែមទ
 ៀត

បទពិសោធន៍ និងផ
 លប្រយោជន៍របស់ស
 ហគ្រិន ដោយផ្តលន
់ ូវបទដ្ឋានជា
 ក់លាក់
ជាស្ត្រី/សដ
្ត្រី ែលធ្វើការនៅក្នុងឧ
 ស្សាហកម្ម

បៃតង និងដ
 ើម្បជ
ី ម្នះប
 ទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ ប្រពៃណី

ដើម្បឆ
ី ្លើយតបចំពោះបញ្ហដែ
ា ល

ពាក់ព័នន
្ធ ឹងប
 ទដ្ឋានយ
 េនឌ័រ និង

សង្គមន
 ិង ភ្នត់គ
 ំនិតដ
 ែលបន្ទុចប
 ង្អាកកា
់ រចូលរួម ផ្នតគ
់ ំនិត។
របស់ស្ត្រី នៅក្នុងវ ិស័យឧស្សាហកម្មប
 ៃតង គឺជា
 
ក្របខ័ណម
្ឌ ួយដ៏មានប្រយោជន៍។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

ជាតិ ២០១៤-២០១៨, ប្រទេសក
 ម្ពុជា
គួរឱ្យក
 ត់ស
 ម្គាល់ មិនត
 ្រឹមតែក្នុងវ ិស័យ

នយោបាយប៉ុណ្ណោះទ
 េ ថែមទា
 ំងវិស័យ

សន្តិសុខ និងវ ិស័យស
 េដ្ឋកិច្ច និងស
 ង្គមក
 ិច្ច
ទៀតផង។ វាឆាប់ព
 េកក
 ្នុងកា
 រវាយតម្លៃលើ

កម្រិតន
 ការ
ៃ អនុវត្តស
 ម្រាបផ
់ ែនការដែលត
 ្រូវ
អនុវត្តព
 ីឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣។
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គោលនយោបាយ
បច្ចុប្បន្ន

អនុសាសន៍សម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ
ខ្លឹមសារ៖

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងការអនុវត្ត

គោលនយោបាយ ពុំមានការពិចារណាអំពយ
ី េនឌ័រទា
 ល់ត
 ែសោះ។

គួរមានការបញ្ចូលកា
 រលើក

ដោយសារតគោលនយោបាយ
ែ
នេះត្រូវ

អភិវឌ្ឍវិស័យ

របស់ស្រ្តី ទៅក្នុងយ
 ុទ្ធសាស្តនៃ
្រ

វេលាដ៏ល្អសម្រាបធ
់ ្វើការកែសម្រួលគោ
 ល

ស្ដីពកា
ី រ

ឧស្សាហកម្មនៅ


កម្ពសយ
់ េនឌ័រ និងកា
 រចូលរួម

គោលនយោបាយនេះ ក្រោយព
 ី

(IDP) (២០១៥-

អនុវត្តព
 ីឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ នេះគ
 ឺជាពេល
នយោបាយនេះ និងធ
 ្វើឱ្យគោលនយោបាយ

ប្រមូលទ
 ិន្នន័យដ
 ែលបែងចែកតា
 ម នេះកាន់តឆ្ល
ែ ើយតបចំពោះយេនឌ័រ។

២០២៥)

ភេទ ដើម្បស
ី ្វែងយល់ព
 ីស្ថានភាព

របស់ស្ត្រី និងដ
 ើម្បីផ្តលជា
់ ភស្តុតាង
អំពត
ី ម្រូវការ និងធា
 នានូវឱកាស

ស្មើភាពគ្នាដល់ស
 ្ត្រី។ ការវាយតម្លៃ

ពាក់កណ្ដាលអា
 ណត្តន
ិ ឹងជ
 ួយតាម
ដានវឌ្ឍនភាព និងធ
 កា
្វើ រកែលម្អ

ផ្អែកតាមមេរៀនដែលទទួលបា
 ន។

សារគន្លឹះ៖ ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយដែលត្រូវបានពិនិត្យទាំងនេះ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅពុមា
ំ ន
ការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងនៅឡើយ។
លទ្ធផលគន្លឹះដំណាក់កាលទី ៣ និងទី ៤៖ ទិន្នន័យគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
សហគ្រិនជាស្រ្តីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង

សហគ្រិនជាស្រ្តីដែលត្រូវបានសម្ភាសលើកឡើងថា ឧបសគ្គចម្បងដែលរារាំងដល់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបៃតង រួមមាន៖
-

ចំណាយខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មី។

-

ខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យា ឬ ការពុំមានបច្ចេកវិទ្យា

-

ខ្វះព័ត៌មាន និងធនធានក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

-

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើន ពុំមានការកំណត់និយមន័យឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពី “ឧស្សាហកម្មបៃតង” (កត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យ

-

ឧស្សាហកម្មជាឧស្សាហកម្មបៃតង និងមិនមែនជាឧស្សាហកម្មបៃតង)។
ដោយសារថ្លៃផលិតទាប

ផលិតផលដែលផលិតដោយ

“ឧស្សាហកម្មបែបប្រពៃណ”ី

ឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលធ្វើឱ្យផលិតផលរបស់ឧស្សាហកម្មបៃតងត្រូវចាញ់ប្រៀប។

ជារឿយៗមានតម្លៃថោកជាងផលិតផលដែលផលិតដោយ

ខ្វះការលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មចូលរួមប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។
30
ការរៀបរាប់របស់សហគ្រិនបៃតង អំពីមូលហេតុដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម បង្ហាញឱ្យឃើញពីប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើន។ សហគ្រិនបៃតង

ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្ម តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រាស់សំណុំជំនាញរបស់ពួកគេឱ្យអស់លទ្ធភាពហួសពីអ្វីដែលធ្លាប់មានក្នុងធុរកិចប
្ច ែប
ប្រពៃណី និងបង្កើតឱកាសជាច្រើនដែលសមស្របតាមតួនាទីផ្សេងទៀត ដូចជាផ្ដល់ការថែទាំ និងឱកាសក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីការថែទាំ និង
ការងារតាមផ្ទះ។

ការបែងចែកការងារតាមយេនឌ័រនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងរបស់អ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
ការបែងចែកការងារតាមយេនឌ័រ ត្រូវបានរៀបរាប់ក្នុងពេលធ្វើការពិភាក្សាជាក្រុម ជាមួយ អ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មបៃតង ក្នុងនោះ រួមមាន៖
១. បុរសមិនសូវចូលប្រឡូកក្នុងការងារដែលត្រូវការប្រើពេលយូរ និងប្រើកម្លាំងខ្លាំង ប៉ុន្តែជារឿយៗ ស្ត្រីទៅវិញទេដែលជាអ្នកធ្វើការងារដែលទទួលកម្រៃ
ទាបទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍ ការវេចខ្ចប់ផលិតផលជាដើម។

30

សហគ្រិនស្រ្តីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង (ជាឧស្សាហកម្មដែលជំរុញឱ្យមានផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដែលពុំបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឬផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើសុខភាពរបស់មនុស្ស)។
ឧស្សាហកម្មបៃតងជំរុញឱ្យមាននិន្ននាការផលិតកម្ម និងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាព ពោលគឺនិន្នាការដែលមានការសន្សំសំចៃធនធាន និងថាមពល មានការបញ្ចេញកាបូនទាប និង
បញ្ចេញកាកសំណល់តិចតួច មិនបំពុលបរិស្ថាន និងមានសុវត្ថិភាព។ ឧស្សាហកម្មបៃតងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧស្សាហភាវូបនីយកម្មដោយចីរភាពផងដែរ ដែលនេះគឺជាគោលដៅមួយនៅក្នុង
របៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (SDG) ទី ៩។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

12

២. បុរសភាគច្រើន ធ្វើការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារ ដែលជាប្រភេទការងារដែលទំនងជាទៀងទាត់និនងទទួលបានកម្រៃខ្ពស់។
៣. បើទោះជាមានស្ត្រីជាច្រើននាក់ប្រកបអាជីវកម្មបៃតងយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគច្រើន បុរសគឺជាអ្នកកាន់តួនាទីធ្វើការសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងតួនាទីដឹកនាំ
(ឧទាហរណ៍ ក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ ស្ត្រីភាគច្រើន គឺជានិយោជិត ហើយបុរសគឺជាម្ចាស់រោងចក្រ)។

៤. ស្ត្រីដែលកាន់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង ជួបការលំបាកនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់មិត្តរួមការងារជាបុរស ដោយសារតែបទដ្ឋានសង្គម។ គេសង្កេត
ឃើញមានការយល់ខុសឆ្គងអំពីអ្នកដឹកនាំដែលជាស្ត្រី

ក្រោមផ្នត់គំនិតដែលថាស្ត្រីតែងមានឥរិយាបថយល់ចិត្តនិងចិត្តល្អច្រើន

ហើយខ្វះទំនុកចិត្ត

លើខ្លួនឯងនិងខ្វះភាពម៉ឹងម៉ាត់ ដែលតែងតែត្រូវបានសង្គមចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ។ ផ្នត់គំនិត គឺថាស្រ្តីគួរតែជាស្រី ហើយ
ជាមួយគ្នានេះដែរ ឥរិយាបថបច្ចុប្បន្នឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណី ដែលអាចជាដើមហេតុនាំឱ្យមានការរើសអើងក្នុងកន្លែងធ្វើការ។

ឧបសគ្គនានាដែលរារាំងដល់ស្រ្តីដែលជាសហគ្រិន/អ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
“នៅតាមប្រទេសនីមួយៗ តើមានតម្រូវការ ឱកាស កត្តាជំរុញជាក់លាក់ និងឧបសគ្គសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដល់ស្ត្រី ជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈឧស្សាហកម្មក្តី ជាសហគ្រិនក្តី
ក្នុងការចូលរួម និងការទទួលបានប្រយោជន៍ដោយស្មើភាពគ្នាពីការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មបៃតង?”

ទិន្នន័យបឋមដែលប្រមូលបាន បង្ហាញឱ្យឃើញពីឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រ្តី ដែលជាសហគ្រិន និងអ
 ្នក

ជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ដូចជា៖
-

លទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារ ព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា និងចំណេះដឹង៖ ស្រ្តីនៅមិនទាន់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យអស់សក្ដានុពលនៅឡើយ
បើទោះជាពួកគេកំពុងពង្រីកបណ្ដាញអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ, ការខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារ ព័ត៌មាន និងឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញធុរ
កិច្ចនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង គឺជាបញ្ហាដែលកើតមាន ជាពិសេសចំពោះស្រ្តី។ ជាទូទៅ ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយ គឺជាបុរស ហើយកត្តានេះបន្ទុចបង្អាក់ស្រ្តី
មិនឱ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ ដោយសារតែបទដ្ឋានសង្គម។ ស្រ្តីជាច្រើននាក់ខ្វះព័ត៌មានអំពីពន្ធ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ គោលនយោបាយបៃតង
និងកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ កម្មវិធីសម្រាប់ឱ្យស្រ្តីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

-

ខ្វះលទ្ធភាពរកបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ៖ ជាទូទៅ ស្រ្តីពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានដូចជា ដី ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ជា វត្ថុសម្រាប់ដាក់ធានា

-

ការខ្វះបុគ្គលគំរូ និងអ្នកផ្ដល់ការណែនាំ៖ ស្រ្តីចង់រៀន និងធ្វើតាមសហគ្រិនជាស្រ្តីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។ ពួកគេច
 ង់

ដែលនេះ ធ្វើឱ្យពួកគេពិបាកក្នុងការរកប្រាក់ កម្ចី ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបៃតងរបស់ពួកគេ ពីគ្រឹះស្ថានផ្លូវការ។

រៀនសូត្រពីកំហុសរបស់សហគ្រិនទាំងនោះ និងដឹងពីការតស៊ូ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ ពួកគេក៏ចង់បានអ្នកជួយណែនាំដែលព
 ួកគ
 អា
េ ចទទួលបាន
ដំបូន្មានអ
 ំពីរបៀបចាប់ផ្ដើម និងបន្តអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ន សហគ្រិននានាគិតថា នេះគឺជាអ្វីដែលពុំទាន់មាននៅឡើយ។

-

ការរៀបចំអាជីវកម្មឱ្យក្លាយជាផ្លូវការ៖ ដំណើរការរៀបចំអាជីវកម្មជាផ្លូវការ (ការចុះបញ្ចី) ត្រូវការពេលយូរពេក និងស្មុគស្មាញ។ នេះជាបញ្ហាដែល

-

ការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការ៖ ស្រ្តីខ្វះអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត និងកម្រកាន់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាស់ ដោយសារមានការរើស

-

ការមើលថែដោយគ្មានប្រាក់ខែនិងការងារផ្ទះ៖ ស្រ្តីមានការទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការនេះ ដែលធ្វើឱ្យពួកគាត់មិនអាចចូលរួមពេញលេញ និងស្មើភាព

កើតមានចំពោះបុរសផង និងស្រ្តីផង ប៉ុន្តែស្រ្តីមានការអប់រំតិចជាង ដែលនេះអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ស្រ្តី។
អើងដែលកើតមានឡើងក្នុងពេលជ្រើសរើសបុគ្គលិក រក្សាទុកបុគ្គលិក និងពេលឡើងឋានៈជាដើម។

គ្នាជាមួយបុរសក្នុងទីផ្សារការងារ និងសកម្មភាពផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃ។ កង្វះការគាំទ្រ និងសេវាថែទាំកុមារ បានក្លាយជាបន្ទុកបីដងដល់ស្រ្តី និង ធ្វើឱ្យស្ត្រី
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាញ់ប្រៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ បន្ថែមលើនេះទៀត ស្រ្តីបានឱ្យដឹងថាគេមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃ ដោយ
សារតែបន្ទុកកាតព្វកិច្ចក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យពួកគេចាញ់ប្រៀបអ្នកដទៃនៅកន្លែងធ្វើការ។

-

បទដ្ឋាននិងផ្នត់គំនិតក្នុងសង្គម៖ ស្រ្តីជួបការលំបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ដោយសារតែសម្ពាធនៃបែបផែនសង្គមនិងយេនឌ័រមួយ ដែលមាន

មូលដ្ឋានល
 ើផ្នត់គំនិតលម្អៀងរួចជាស្រេចទៅហើយ។ ការរឹតត្បិតខាងយេនឌ័រលើតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ ធ្វើឱ្យស្ត្រីត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកដ៏ធំធេងមួយ
ក្នុងកា
 រថែទាំងនិងការងារក្នុងផ្ទះគ្មានកម្រៃ រហូតដល់គ្មានពេលសម្រាកទៀតផងបើប្រៀបទៅនឹងបុរស។ អាស្រ័យហេតុនេះ ស្ត្រីសឹងតែគ្មានពេលស
 េស
សល់សម្រាប់ចូលប្រឡូកតាមបណ្តាញស្ត្រី ឬក្នុងសកម្មភាពនានានៅក្រៅផ្ទះ ឬរហូតដល់យប់ជ្រៅ បានឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរ ស្រ្តីក៏មានការទទួល
ខុសត្រូវយ៉ាងច្រើនលើសលុបលើការងារថែទាំដែលពុំទទួលបានប្រាក់កម្រៃមកវិញ
ទទួលបានប្រាក់កម្រៃ។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

ដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានពេលតិចតួចជាងបុរសសម្រាប់ធ្វើកា
 រងារ
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តារាង ៤៖ តារាងសង្ខេបរាយការណ៍អំពីឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រី (advancement)

ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្លាស់ប្រែ (transformation)

ខ្វះការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីដែល ត្រូវបានរៀបចំឡើង

បទដ្ឋានសង្គមដែលមិនលើកទឹកចិត្តឱ្យស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម៖ អ្នក

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង៖ អ្នកឆ្លើយតប ៨៣% ពុំបានដឹងពីគោលនយោបាយ

កម
ុ្រ គសា
ួ្រ រ និង៧១% លើកឡើងថាបានទទួលរងការវាយតម្លអ
ៃ វិជមា
្ជ ន

ដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រី និង/ឬលើកទឹកចិត្តឱ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុង

ឬកម្មវិធីដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យស្ត្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម
បៃតងឡើយ។

ឆ្លើយតប ៥៤% គិតថា ពួកគេនឹងទទួលរងការវាយតម្លៃអវិជ្ជមានពី
ពីសហគមន៍របស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដែលចាំបាច់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ការថែទាំ និងការងារផ្ទះ៖ ៦២% មាន

៤២% រាយការណ៍ថាការខ្វះលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា គឺជាឧបសគ្គ

ជីវិតការងារ និងជីវិតគ្រួសារ ហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការបារម្ភអំពី

បៃតង ឬពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់៖

ដែលរារាំងក្នុងការធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេក្លាយជាអាជីវកម្មបៃតង។

ការព្រួយបារម្ភជារឿយៗ ឬតែងតែព្រួយបារម្ភអំពីតុល្យភាពរវាង
ការរៀបចំឱ្យមានការថែទាំកូន។

សហគ្រិនស្រ្តីបានរាយការណ៍ថាជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរក និងជ
 ួល

ចំណុចប្រសព្វគ្នានៃវិសមភាព៖ ការរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ អាយុ និង

ពិបាក ឬពិបាកខ្លង
ំា ក្នង
ុ ការរកបានបុគល
្គ ក
ិ ជាស្តដ
ី្រ ល
ែ មានជំនាញពាក់ពន
័ ។
្ធ

គ្នា។

បុគ្គលិកដ
 ែលមានជំនាញ៖ អ្នកឆ្លើយតប ៦០% រាយការណ៍ថា វាជាការ

កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានការណែនាំ/ដំបូន្មានពីបុគ្គលគំរូរបស់ស្ត្រី បង្កផល

ប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញដែលអាចផ្ដល់ថវិកាវិនិយោគ និងឱកាសការងារ៖ ការ
គាំទ្រទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែង (ការណែនាំ) គឺជាឧបសគ្គ។

យេនឌ័រ ជួបប្រសព្វគ្នា នាំឱ្យមាននូវភាពងាយរងគ្រោះជាច្រើនផ្សេងៗ
ការដែលមានអារម្មណ៍ថាប្រសិទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនមានកម្រិតទាប៖ ស្ត្រី
រាយការណ៍ថា នៅពេលដែលពួកគេខ្វះទំនុកចិត្ត វាអាចជាឧបសគ្គ។

ស្ត្រីខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុន វត្ថុសម្រាប់ធានាកម្ចី និងធនធាន

ឧបសគ្គដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមិនកាន់តែមានភាពបៃតង៖ ការខ្វះការ

ទទួលបានកម្ចី ដោយសារតែពួកគេពុំមានដីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។

ឬអចលនទ្រព្យ (៥០%) ពុំមានបច្ចេកវិទ្យា (៤២%) លទ្ធភាព

ឥណទានដែលចាំបាច់៖ ស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកវត្ថុធានា ដើម្បី

យល់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ (៥៨%) ខ្វះសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី

ចំណាយ (២៥%) គឺជាឧបសគ្គសំខាន់ៗដែលរារាំងអាជីវកម្មមិនឱ្យ
កាន់តែមានភាពបៃតង។

ស្ត្រីខ្វះទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ៖ សហគ្រិន ៨៥%

លើកឡើងព
 ីថា ការខ្វះទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេ គឺជា
ឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយ។

ស្ត្រីជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតនៅក្នុងច្រវាក់តម្លៃ និង “ចំណាយ
កំបាំងមុខ” ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម៖ ការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ដំណើរ

ការអាជីវកម្ម (៦២%) ការធ្វើការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ (៦២%)

ខ្វះភាពច្បាស់លាស់ក្នុងនិយមន័យ “ឧស្សាហកម្មបៃតង”៖ ខ្វះស្ថិតិ
និងខ
 ្វះភាពច្បាស់លាស់ជុំវិញអ្វីទៅដែលជាឧស្សាហកម្មបៃតង។

សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន៖ ខ្វះព័ត៌មានអំពីច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិ
យុទ្ធស្ដីពីពន្ធដារ។

ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដែលចាំបាច់ (៦២%) ការ
ទទួលបានសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មអាចដំណើរការ
(៥៤%) ការបៀតបៀនផ្លូវភេទ (៣១%) និងការបង់ប្រាក់សំណូក

(kickbacks) (២៣%) សុទ្ធតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលលើកឡើងដោយ
សហគ្រិនបៃតង។

សារគន្លឹះ (ឧបសគ្គ)៖ ការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា លទ្ធភាពទទួលបាន
ធនធានហិរញ្ញត្ថុ គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាបស់សហគ្រិនស្រ្តីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។
ស្ត្រីត្រូវជួបប្រឈមនឹងស្ថានភាពប្រទាញប្រទង់គ្នាមួយ គឺម៉្យាងកត្តាជំរុញចិត្តឱ្យចាប់ផ្ដើមអាជីវ
កម្មដើម្បីរកចំណូលធ្វើឱ្យពួកគេមានឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

និងម៉្យាងទៀតកង្វះលទ្ធភាព

ទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

14

ឱកាសសម្រាប់ស្រ្តីដែលជាសហគ្រិន និងអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង
“តាមប្រទេសនីមួយៗ តើមានតម្រូវការ កត្តាជំរុញជាក់លាក់ និងឧបសគ្គសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដល់ស្ត្រី ជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈឧស្សាហកម្មក្តី ជាសហគ្រិនក្តីក្នុងការ
ចូលរួម និងការទទួលបានប្រយោជន៍ដោយស្មើភាពគ្នាពីការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មបៃតង?”

បើទោះជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយ អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗបានលើកឡើងថា អ្វីៗមានការផ្លាស់ប្តូរ ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះល្អប្រសើរជាង

កន្លងមក (១០ ឆ្នាំមុន)។ ឧទាហរណ៍ សហគ្រិន ៦២% លើកឡើងថា “ពួកគេពិតជារំភើបរីករាយ ឬរំភើបរីករាយ” ដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងមានការ
រីកចម្រើន។ សញ្ញាដែលបង្ហាញពីសក្ដានុពលខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្រែក្នុងសង្គម ដើម្បីឱ្យមានសមភាពយេនឌ័រក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង (ដែល
ទទួលបានពីការស្ទង់មតិតាមអនឡាញ) រួមមាន៖

១. អាជីវកម្មបៃតង ៧៧% ផ្ដល់បៀវត្សស្មើគ្នាសម្រាប់ការងារដូចគ្នាដល់ស្រ្តី និងបុរស។
២. សហគ្រិនបៃតង ៧០% លើកឡើងថា ពួកគេមានដៃគូ “ដែលផ្ដល់ការគាំទ្រ/ផ្ដល់ការគាំទ្រខ្លាំង” ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។
៣. សហគ្រិនបៃតង ៥៤% លើកឡើងថា ពួកគេបានទទួលការគាំទ្រជាច្រើនពីគ្រួសាររបស់ពួកគេ ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។
៤. សហគ្រិនបៃតង ៥៤% លើកឡើងថា ពួកគេមិនគិតថាបុរសមានឱកាសទទួលបានឥណនទានសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មច្រើនជាងនោះឡើយ។
៥. សហគ្រិន ៥៨% លើកឡើងថា ពួកគេដឹងពីគោលនយោបាយ/កម្មវិធីដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យស្រ្តីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម (សហគ្រិនទាំងអ
 ស់សុទត
្ធ ែលើក
ឡើងពី SHE Investments)។

នៅក្នុងការអង្កេតអនឡាញ សហគ្រិនបៃតង ត្រូវបានសួរសំណួរ “តើប្រទេសរបស់អ្នកគួរធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី និងការចូល

រួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង សូមដាក់ពិន្ទុកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលខាងក្រោមពី ១ ដល់ ៥ ក្នុងនោះ ១ សំខាន់ជាងគេ
31
និង ៥ សំខាន់តិចតួចជាងគេ”។ អ្នកឆ្លើយតបដាក់ពិន្ទុឱ្យការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ ដែលពុំមានសមធម៌ ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ជាងគេរបស់ពួកគេ បន្ទាប់មក គឺ

ការវិនិយោគលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រី វិធានការវិជ្ជមាន/ការរើសអើងដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន និង
ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ (តារាង ៧.២)។

ឱកាសសម្រាប់សហគ្រិនជាស្រ្តីដែលត្រូវបានលើកឡើង មានដូចជា៖
-

មានអង្គការស្ថាប័នជាច្រើន ដូចជា SHE investments, Impact Hub, EnergyLab, Pact Cambodia, Grow Asia, សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីនៅកម្ពុជា (CWEA),

សហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មស្រ្តីកម្ពុជា (CWBF), សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC), ទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ និងស្ថាប័នដទៃទៀត ដែលកំពុងធ្វើ

ការងារសម្រាប់សហគ្រិនជាស្រ្តី និងផ្ដល់ឱ្យពួកគេនូវព័ត៌មាន ការបណ្ដុះបណ្ដាល ប្រាក់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មី វេទិកាសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
32
ការណែនាំជាដើម ។
-

អង្គការស្ថាប័ននានា កំពុងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនជាស្រ្តី ចែករំលែកព័ត៌មានបង្រៀនដល់ស្រ្តីអំពីរបៀបប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាត សម្រាប់

ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអនឡាញ និងទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈហ្វេសប៊ុក។ល។ ដោយសារតែការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ស្រ្តីអាចចូលរួមក្នុង

webinars (ការសិក្សាតាមអនឡាញ) នៅផ្ទះ ដែលក្លាយជាឧបករណ៍ថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព។ កម្មវិធីងាយងាយ គឺជាវេទិកាផ្ដល់ព័ត៌មានអំពី

អាជីវកម្ម និងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា ដែលបង្កើតឡើងដោយ SHE Investments។ កម្មវិធីនេះផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាង និង
ផ្ដល់សេវាដល់អ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ (មានជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ)។
-

ឱកាសសម្រាប់ស្រ្តីជំនាន់ក្រោយមានកាន់តែច្រើន ព្រោះថាពួកគេមានការអប់រំខ្ពស់ និងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំងអាចទទួលបានព័ត៌មាន

បានទៀតផង។

សារគន្លឹះ(ឱកាស)៖ SHE investments, Impact Hub, EnergyLab, Pact Cambodia, Grow Asia,

សមាគមសហគ្រន
ិ ស្តក
ី្រ ម្ពជា
ុ (CWEA), សហព័នអា
្ធ ជីវកម្មសក
ី្រ្ត ម្ពជា
ុ (CWBF), សមាគមសហគ្រន
ិ 
វ័យក្មេងនៅកម្ពុជា (YEAC), ទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ និងស្ថាប័នដទៃទៀត អាចបំពេញ
តួនាទីជាកត្តាលីករ។ គម្រោងនេះអាចសហការជាមួយអង្គការទាំងនេះ និងកសាងសមត្ថភាព
របស់សហគ្រិនជាស្ត្រី
ផ្តើមបើកអាជីវកម្ម។
31
32

ក៏ដូចជាផ្ដល់ថវិកាដំបូងឱ្យស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងយកទៅចាប់

Unequal or unfair.
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

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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អនុសាសន៍សម្រាប់ភ្ជិតគម្លាតយេនឌ័រ និងឧស្សាហកម្មបៃតង
“តើប្រទេសនានាគួររៀបចំគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងថ្មីដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ ឬរៀបចំឡើងវិញនូវគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់
ដោយរបៀបណា?”

អ្នកឆ្លើយតបសម្ភាសជាច្រើននាក់បានលើកឡើងថា គោលនយោបាយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ប៉ុន្តែការអនុវត្ត

នៅខ្វះចន្លោះនៅឡើយ។ ដើម្បីបង្កើនគុណភាព និងធ្វើឱ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ ចាំបាច់ត្រូវតែមានការឆ្លើយតប
ចំពោះការរើសអើងដែលមានលក្ខណៈលាក់កំបាំងទាំងនេះ។

តារាង ៥៖ គម្លាតសំខាន់ៗ និងដំណោះស្រាយក្នុងការភ្ជិតគម្លាត
គម្លាតសំខាន់ៗរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង

ភ្ជិតគម្លាតរវាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង

ទស្សនទានស្ដីពីអាជីវកម្ម ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង និងយ
 េនឌ័រ

ចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ដឹងឱ្យកាន់តែប្រសើរ អំពីអាជីវកម្មក្នុងឧ
 ស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង, ពុមា
ំ នកម្មវិធជា
ី ក់លាក់ស
 ម្រាប់គាំទដល់
្រ 

ក្នុងអា
 ជីវកម្មប
 ៃតង, ការនិយាយអំពីពា
 ក្យថា
 “បៃតង” គួរមានការយកចិតទ
្ត ុកដាក់

ថាតើទស្សនទានបៃតងមានលក្ខណៈសមស្របយ៉ាងដ
 ូចម
 ្តេច

គ្រប់គ្រងស
 ំណល់។ល។

នៅពុំទាន់មា
 នភាពច្បាស់លាស់៖ មិនមា
 នការផ្ដលន
់ ិយមន័យឱ
 ្យ បៃតង ឧទាហរណ៍ ការលើកទឹកចិតដ
្ត ែលមា នសម្រាបឱ
់ ្យស្ត្រីឈានជើងចូលមក
ការលើកក
 ម្ពសអា
់ ជីវកម្មម
 េតភា
្រី ពបរិស្ថាន, ខ្វះកា
 រយល់ដឹងអ
 ំពី
ជាមួយនឹងគោ
 លនយោបាយឧស្សាហកម្មនា
 ពេលប
 ច្ចុប្បន្ន

(ឧទាហរណ៍ គោលនយោបាយស្ដីពស
ី ហគ្រាសខ្នាតត
 ូច និង

មធ្យម), ខ្វះកា
 រយល់ដឹងជា
 សា ធារណៈអំពឧ
ី ស្សាហកម្មប
 ៃតង,
ពុំមា នភស្តតា
ុ ង បង្ហាញថាតើកំណើនប
 ៃតងនឹងប
 ង្កឥ
 ទ្ធិពល

ជាចម្បងលកា
ើ រផ្លាស់ប្ដូរឥ
 រិយាបថ ដូចជា ការប្រើថង់ផ
 ្លាសស
់ ្ទីកត
 ិចជា
 ងមុន ការ
ចាំបាច់ត
 ្រូវមានការបង្កើនកា
 រយល់ដឹងដ
 ល់សា
 ធារណជនអំពឧ
ី ស្សាហកម្ម

បៃតង ដូចជា តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល/យុទ្ធនាការ/ការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល
បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ/ការចែករំលែកព
 ័ត៌មានជាដើម។ បញ្ចូលគោ
 លគំនិតអ
 ំពី
ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង ទៅក្នុងក
 ម្មវិធស
ី ិក្សាសា
 ធារណៈ ចាប់ផ្តើមព
 ប
ី ឋមសិក្សា។

យ៉ាងដូចម្តេចខ
 ្លះដ
 ល់ស
 ហគ្រិនជាស្ត្រី, ហើយឧស្សាហកម្មបៃតង គម្រោងគ
 ួរផ្ដោតជា
 ចម្បងលើសហគ្រាសខ្នាតត
 ូច ដែលស
 ្ថិតក
 ្រោមកា
 រដឹកនាំ
ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ការបង្កើនភា
 ពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់
ស្ត្រី សុទ្ធ តែជាទស្សនទានថ្មីសម្រាបម
់ នុស្សភា
 គច្រើន។

ខ្វះគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនភា
 ពអង់អា
 ចដល់ស្ត្រី

របស់ស្ត្រី ដែលន
 េះជាចំណុចចា
 ប់ផ្ដើមដើម្បណ
ី ែនាំឱ្យគេស្គាលព
់ ីទស្សនទាន
“ឧស្សាហកម្មប
 ៃតង”។

ក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង។

ចំណុចខ្វះខាតក្នុងកា
 រអនុវត្ត៖ មានគោលនយោបាយនៅលើ
ក្រដាស ប៉ុន្តែកា រអនុវត្តនៅ
 មានកម្រិត។

ដូចដែលលើកឡើងដោយអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ ជាជាងរៀបចំគោ
 ល

នយោបាយថ្មី គួរមា
 នការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមា
 នស្រាប់ឱ្យបា
 នល្អ និងត
 ្រូវ
តភ្ជាបទ
់ ំនាក់ទំនង ឬកសាងបន្ថែមល
 ើកម្មវិធពា
ី ក់ព័នដ
្ធ ែលមានស្រាប់របស់ក្រសួង
ស្ថាប័ននា
 នា ដែលអា
 ចជួយដ
 ល់កា
 របញ្ជ្រាបយ
 េនឌ័រ និងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង។

ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋាភបា
ិ លនៅមូលដ្ឋានដែលទទួលខុសត្រូវអនុវត្តច
 បា
្ ប់
“បៃតង”។

ជំរុញឱ្យសហគ្រិនជាស្ត្រី ដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង ក្លាយជា
 
ទូតដ
 ែលមានតួនាទីច
 ែករំលែកប
 ទពិសោធន៍របស់ពួកគេដ
 ើម្បសា
ី យភាយឥទ្ធិពល
ឱ្យកាន់ត
 ែខ្លាំងឡើងៗ។

ចាំបាច់ត្រូវកំណត់ពីឧបសគ្គ និងប
 ញ្ហាប្រឈមដែលសហគ្រិនជា
 ស្ត្រីជួបប
 ្រទះនៅ

គ្រប់កម្រិតទា
 ំងអស់។ ស្តដ
្រី ែលប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតត
 ូច អាចជួបប
 ្រទះនឹងឧ
 បសគ្គ
ផ្សេងខ
 ុសព
 ីសដ
្ត្រី ែលប្រកបអាជីវកម្មធ
 ំៗ។ បើទោះជាបញ្ហានៅដដែលក
 ៏ដោយ

កម្រិតធ
 ្ងន់ធ្ងរន
 បញ្ហ
ៃ
ាទាំងនេះ អាចប្រែប្រួលខ
 ុសៗគ្នា ឧទាហរណ៍ ស្តដ
្រី ែលប្រកប
អាជីវកម្មខ្នាតត
 ូច អាចជួបន
 ឹងប
 ញ្ហក្ន
ា ុងកា
 រទទួលបា
 នធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី

ពង្រីក អាជីវកម្ម ខណៈពេលដ
 ែលស
 ្ត្រីដែលប្រកបអាជីវកម្មធ
 ំៗ អាចជួបកា
 រលំបាក
ក្នុងកា
 រធ្វើស
 េចក្ដស
ី ម្រេចច
 ិត្ត នៅពេលដែលអា
 ជីវកម្មរ បស់ពួកគេព
 ង្រីកកា
 ន់តែធំ។

ស្រដៀងគ្នានេះដែរ អ្នកជ
 ំនាញដែលធ
 ្វើការក្នុងឧ
 ស្សាហកម្មប
 ៃតង ក៏អាចមានបញ្ហា
ប្រឈមជាក់លាក់ម
 ួយច
 ំនួនដ
 ែលចា
 ំបាច់ត្រូវដោ
 ះស្រាយផងដែរ។

សម្រួលដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម (ដោយមិនគិតថាតើជាអាជីវកម្មខ្នាតតូច/
ខ្នាតធំ ឬបុរស/ស្ត្រីនោះឡើយ)។

ការចូលរួមរបស់បុរសនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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ខ្វះប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដាន៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ក៏ដ
 ូចជា

ចាំបាច់ត្រូវមានទិន្នន័យតំណាងឱ្យប្រទេសទាំងមូល និងការស្រាវជ្រាវដ
 ើម្បីបង្ហាញ

ថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះព
 ិតជា
 ផ
 ្ដលប
់ ្រយោជន៍ដ
 ល់

ជាស្ត្រី។

ក្រសួងពា
 ក់ពន្ធនា
័ នា ពុមា
ំ នយន្តការតាមដាន ដើម្បីព
 ិនិត្យ
សហគ្រិនដ
 ែរ ឬទេ។

ឱ្យឃើញថា
 តើកំណើនប
 ៃតង នឹងមា
 នឥទ្ធិពលយ៉ាងដ
 ូចម្តេចខ
 ្លះដ
 ល់សហគ្រិន

រៀបចំយន្តការតាមដាន ដើម្បីធានាភាពជាតំណាងយេនឌ័រ មិនត
 ្រឹមតែនៅក្នុងកា
 រ

រៀបចំ និងវ ិធីសាស្តប៉
្រ ុណ្ណោះទ
 េ ថែមទា
 ំងព
 ិនិត្យថា
 តើនឹងមា
 នឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម
 ្តេច
ខ្លះល
 ើការផ្លាស់ប្ដូររ ចនាសម្ព័ន្ធ។

ឧបសគ្គផ្នែកថវិកា៖ រដ្ឋាភិបាលខ្វះខាតថវិកាដើម្បអ
ី នុវត្ត

គោលនយោបាយទាំងនេះឱ
 ្យបានពេញលេញ។ បន្លែមល
 ើនេះ

ទៀត ខ្វះកា
 រប្តេជ្ញាចិត្ត និងគាំទព
 ីសំណាក់ថ្នាកដ
់ ឹកនាំជា
 បុរស។

គេអាចបែងចែកគោលនយោបាយជាគោលដៅរយៈពេលខ្លី និងរ យៈពេលមធ្យម
ហើយកា
 រអនុវត្តអាចធ្វើជាជ
 ំហានៗ អាស្រ័យល
 ើថវិកាដ
 ែលមាន។

តារាង ៦៖ អនុសាសន៍ទូទៅសម្រាប់លើកស្នើគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងថ្មីដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ
អនុសាសន៍ទូទៅសម្រាប់លើកស្នើគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងថ្មីដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ
មាតិកា/ ប្រធានបទដែលត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយ
- បញ្ចូលចំណុចដៅ និងសូចនាករយេនឌ័រជាក់លាក់ និងប្រមូលទិន្នន័យដែលមានការបែងចែកភេទ និងស្ថិតិយេនឌ័រ សម្រាប់ តាមដាន និង
វាយតម្លគោលនយោបាយ។
ៃ

- លុបបំបាត់ភាសាយេនឌ័រ (ដូចជា លោកប្រធាន មកជាប្រធាន)
- បង្កើតសូចនាករស្មាត S.M.A.R.T. (S-ជាក់លាក់, M-អាចវាស់វែងបាន, A-អាចសម្រេចទៅបាន, R-មានភាពពាក់ព័ន្ធ និង T-ទាន់ពេលវេលា) ដោយ
ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបែងចែកតាមភេទ។

ដំណើរការ
- បញ្ចូលភាពជាតំណាង និងការចូលរួមជាដុំកំភួន និងស្មើភាពគ្នារបស់ស្ត្រី និងការសម្រេចចិត្តនៅគ្រប់កម្រិត នៅផ្ទះ ក្នុងសង្គម និងក
 ្នុងជ
 ួរ
រាជរដ្ឋាភិបាល។

- ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់ទស្សនវិស័យស្ដីពីភាពប្រសព្វគ្នា ដែលមានការគិតគូរពីការរើសអើងទាក់ទងនឹងយេនឌ័ ការ
រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ ពូជសាសន៍ ស្ថានភាពចំណាកស្រុក និងភាពក្រីក្រជាដើម។

-	គាំទ្រដល់ការអប់រំ និងការបង្កើនការយល់ដឹង (ឧទាហរណ៍ ការផ្ទេរចំណេះដឹង និងជំនាញ កម្មវិធីផ្ដល់ការណែនាំ ភាពជាដៃគូ និងថ្នាលស
 ម្រាប់
កសាងបណ្ដាញ)។

- បង្កើត និងធានាលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ សេវា ព័ត៌មាន រួមមានតាមរយៈការការរៀបចំថវិកាមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតម្រូវការយេនឌ័រ
ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតម្រូវការយេនឌ័រ។

- ធានាឱ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការធ្វើផែនការ និងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយ ដូចជា ការពិគ្រោះយោបល់
ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃជាដើម។

- ធ្វើការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃយេនឌ័រ និងជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ និងពិភាក្សាពីក្រុមស្ត្រីនៅមូលដ្ឋាន និងអង្គការសង្គម
ស៊ីវិល។

- ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យស្ត្រីអាចទទួលបានដើមទុនសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពីប្រភពចម្រុះ។
- ជំរុញលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សា និងចំណេះដឹងបច្ចេកទេស ដើម្បីផ្តល់នូវចំណេះដឹងបច្ចេកទេសក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។
- កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងភេទ/ការរើសអើងទូទៅនៅក្នុងស្ថាប័ន ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឯកជន។

អនុសាសន៍ជាក់លាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល សាកលវិទ្យាល័យ និងវិស័យឯកជន
អនុសាសន៍សម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ៖ អំពីរបៀបរៀបចំគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងថ្មីដែលឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រ ឬរៀបចំ

ឡើងវិញនូវគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់ និងអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះ
-

33
គោលនយោបាយគួរស្របគ្នាទៅនឹងចំណុចទី ១១ នៃ CEDAW ពិសេសទាក់ទងនឹងគុណភាពនៃឱកាសរបស់បុរស និងស្រ្តីនៅកន្លែងធ្វើការ

-

អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់ “បៃតង” ដែលមានស្រាប់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងមិន

33

ស្មើភាពគ្នារវាងបុរស និងស្រ្តី និងឱកាសមិនស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ស្រ្តី និងផលប្រយោជន៍ដែលបានពីឧស្សាហកម្មបៃតង។
Full CEDAW document available from the UN Human Rights Office of the High Commissioner: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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-

មុខមាត់មួយថ្មីរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាអាចនឹងបង្កើតបាន ហើយទទួលការលើកកម្ពស់ថែមទៀត តាមរយៈគំរូបែបវិជ្ជមាននិងគ្មានផ្នត់គំនិតបុរេវិនិច្ឆ័យខាង

-

គួរមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិស័យធនាគារផងដែរ ជាមួយការកែទម្រង់ដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ កែសម្រួលកញ្ចប់កម្ចី (ឱ្យស្របតាមរដូវកាល

យេនឌ័រ។

និងភាពប្រថុយប្រថាននៃការធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច) ការធានារ៉ាប់រងពិសេសដើម្បីរ៉ាប់រងការខាតបង់ដែលកើតឡើងដោយពុំបានរំពឹងទុកជាមុន (នៅ
ពេលដែលតម្លៃវត្ថុធាតុដើមមានការកើនឡើង) លើសពីនេះក៏ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងលើជំងឺរបស់សហគ្រិន (ជាស្ត្រី) ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងផងដែរ។

-

ការវិនយោ
ិ
គលើឧសសា
្ ហកម្មបត
ៃ ងដើមប្ ឱ
ី យ្ ឧសសា
្ ហកម្មនះេ កាន់តមា
ែ នភាពប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ធៀបទៅនឹងឧស្សាហកម្មធម្មតា។ គួររៀបចំធឱ
ើ្វ យ្ ឧសសា
្ ហកម្ម
បៃតងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ

ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ន

ឧស្សាហកម្មនេះពុំបានផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណេញខ្ពស់នោះឡើយជាមួយការជំរុញតាមរយៈការ

កែសម្រួលគោលនយោបាយពន្ធ, ការលើកលែងពន្ធ, ការផ្តល់ឧបត្ថម្ភធន, មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចសម្រាប់ស្ត្រី, និងមានការជួយសម្រួលនីតិវិធីដើម្បី
ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់មួយចំនួន។
-

ការរៀបចំថវិកាមានលក្ខណៈឆ្លើយតបតម្រូវការយេនឌ័រ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពីបញ្ហាយេនឌ័រក្នុងការរៀបចំថវិកា និងគោលនយោបាយ គួរ

-

ការជស
្រើ រើសបុគល
្គ ក
ិ មានលក្ខណៈឆ្លយ
ើ តបតម្រវូ ការយេនឌ័សម្រាបវ់ ស
ិ យ
័ សាធារណៈ និងឯកជន ក្នង
ុ ការសម្រច
េ បាននូវសមភាពយេនឌ័រ និងលើក

តែផ្តល់អាទិភាពដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តលើសមភាពយេឌ័រ។

កម្ពស់ស្រ្តី។ ឧទាហរណ៍ អង្គការ UN Women បានឱ្យនិយមន័យអាជីវកម្មដែលមានម្ចាស់ជាស្រ្តី ថាជាស្ថាប័នអាជីវកម្មណាមួយក៏ដោយដែលក្នុងនោះ

ចំណក
ែ ជាង ៥១ភាគរយស្ថត
ិ កម
្រោ កម្មសទ
ិ ិ្ធ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ និងការត្រត
ួ តរ្រា បស់សម
ី្ត្រ ក
ា្ន ឬ
់ ច្រន
ើ នាក់។ ការកំណត់ចណា
ំ
ត់ថក
ា្ន កា
់ រលក់ដល
ែ ជាកម្មសទ
ិ ិ្ធ
របស់ស្រ្តី ផ្តល់ជាទិន្នន័យ ក៏ដូចជាទិសដៅសម្រាប់ផ្តល់ជំនួយនិងភាពអនុគ្រោះដល់ស្រ្តី ហើយតាមរយៈនេះវាបង្កលទ្ធភាពឱ្យពួកគេប្រកួតប្រជែង
34
ដណ្តើមកិច្ចសន្យាសម្រាប់ចូលទីផ្សារលទ្ធកម្មផងដែរ ។
-

ចាប់ផម
ើ្ដ កសាងជំនាន់ថន
ី្ម អ
ៃ ក
្ន បប
ើ្រ ស
្រា ដ
់ ល
ែ មានការយល់ដង
ឹ ពីបរិសន
ា្ថ និងក្រម
ុ មនុសស្ ដែលគិតគូរពីយន
េ ឌ័រ ក៏ដច
ូ ជាអ្នកជំនាញក្នង
ុ ឧសសា
្ កម្មបត
ៃ ង

នាពេលអនាគត តាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីឧស្សាហកម្មបៃតងនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំ។

អនុសាសន៍សម្រាប់សង្គមស៊ីវិល៖
-

កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មបៃតងរបស់រដ្ឋាភិបាល ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ចាំបាច់ត្រូវតម្រង់គោលដៅទៅលើស្ត្រីតាមរបៀបមួយកាន់តែជាក់លាក់

ជាងមុនបន្តិច។

បង្កើតបុគ្គលគំរជា
ូ សហគ្រិនស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យ ដែលអាចទាក់ទាញ ឬបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រី/ក្មេងស្រីដែលចង់ក្លាយជាសហគ្រិនចូលប្រឡូកនៅ

ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

បុគ្គលគំរូទាំងនេះនឹងបំពេញតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មជាស្ត្រី ឱ្យបានច្រើននាក់បន្ថែមទៀត តាមរយៈការផ្ដលកា
់ របង្វឹកដល់

ពួកគេជាលក្ខណៈបុគ្គល និងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាលក្ខណៈសមូហភាព។ ដូច្នេះការធ្វើបែបនេះនឹងបង្កើនចំនួនសហគ្រិនជាស្ត្រីឱ្យ

បានច្រើន ដែលសកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ហើយដែលនឹងមានឥទ្ធិពលលើប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការលើកឡើងពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនទៅកាន់
រដ្ឋាភិបាល។
-

ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ និងចងក្រងបណ្ដាញជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យកាន់តែច្រើន – បង្កើតថ្នាលរូបវន្ត និង/ឬ ថ្នាលឌីជីថលដែលមានលក្ខណៈរឹង

-

ចាំបាច់ត្រូវជំរុញឱ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីបុរស ឱ្យដើរតួចជាអ្នកជម្រុញសមភាពយេនឌ័រ ដោយជួយដល់សមាជិកគ្រួសារជាស្រ្តីក្នុងការទទួល

មាំសម្រាប់សហគ្រិនជាស្ត្រីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង ដែលអាចរៀបចំអនុសាសន៍ និងសំណូមពរនានាដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាល។

បានធនធាន ដែលចាំបាច់ក្មុងការពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬចាប់ផ្តើម និងពង្រីកអាជីវកម្ម ឬដើរតួជាអ្នកដែលធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ និងហ
 ៊ាន
ចេញមុខតទល់ជាមួយបទដ្ឋានសង្គមដែលមានស្រាប់។

អនុសាសន៍សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជន
-

34
35

35
ដើម្បីឱ្យតួអង្គវិស័យឯកជនអាចជួយជម្រុញការអនុវត្តអាជីវកម្មដែលលើកកម្ពស់ស្រ្តី គោលការណ៍លើកកម្ពស់ស្រ្តី (WEP) អាចយកមកប្រើប្រាស់ជា

គោលការណ៍ណែនាំនានាដើម្បីលើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ និង លើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងកន្លែងធ្វើការ ទីផ្សារការងារ និងសហគមន៍។

គោលការណ៍ WEP ត្រូវបញ្ចូលគោលការណ៍កម្រៃស្មើភាពសម្រាប់ការងារដែលមានតម្លៃស្មើគ្នា, ទម្លាប់អនុវត្តន៍ក្នុងច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលឆ្លើយតបយេនឌ័រ

និងការមិនអធ្យាស្រ័យដាច់ខាតចំពោះការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ។

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).
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

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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-

អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជនដែលមានលទ្ធភាពផ្នែកថវិកា គួរជួយបង្ហាញផ្លូវ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយសាកល្បងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បី

ឱ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមានភាពបៃតង ក្នុងន័យឆ្លើយតបនឹងយេនឌ័រ និងនិរន្តភាពបរិស្ថាន (ដូចជាច្រវាក់តម្លៃនៃការផលិតថាមពលស្អាតដោយការ
ប្រើផ្ទាំងសូឡា ឬការផលិតចំណីអាហារដោយសហការជាមួយកសិករជិតខាងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានាមាន ការបំពុលជាតិគីមីទៅ
លើដី និងទឹកជាដើម)។

-

អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជន ត្រូវខិតខំបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់សមភាពយេនឌ័រ និងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរបស់ស្ត្រី។ ត្រង់នេះ

ទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ពន្ធ័ និងភាពរើសអើងជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងស្រ្តី។ កម្មវិធីផ្ដល់ការណែនាំ និងចងក្រងបណ្ដាញឱ្យស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្ម
បៃតងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយឱ្យស្ត្រីបន្តមានការរីកចម្រើននៅក្នុងអាជីព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

-

វិនិយោគលើការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ និង

នវានុវត្តន៍ក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង។

វិនិយោគលើការបណ្ដុះបណ្ដាល និងលើការកសាងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកជាស្ត្រីដើម្បីឱ្យពួកគេទទួលបានការដំឡើងឋានៈទៅកម្រិតបន្ទាប់ទៀតក្នុង

ឋានានុក្រមការងារ។ លើសពីនេះ គួរតែលុបបំបាត់ចោលនូវកាំឋានានុក្រមរវាងបុរស និងស្ត្រីផងដែរ ដើម្បីឱ្យបុរសនិងស្ត្រីងាយស្រួលប្ដូរការងារពី
ជំនាញមួយទៅជំនាញមួយទៀត និងពីកម្រិតមួយទៅកម្រិតមួយទៀត (ដែលកន្លងមក ច្រើនតែមានបុរសជាអ្នកបំពេញការងារទាំងនេះ)។ តាមរយៈ
ការធ្វើបែបនេះ ស្ត្រីអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ វិជ្ជាជីវៈជាច្រើន ដែលជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបំពេញការងារដែលកន្លងមក ត្រូវបាន
ចាត់ទុកថាជាការងាររបស់បុរស (ដូចគ្នានេះដែរ បុរសក៏នឹងអាចធ្វើការងារកាន់តែច្រើន ដែលកន្លងមកជាការងារដែលស្ត្រីធ្វើ)។

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន
ការសិក្សានេះរំលេចឱ្យឃើញពីឱកាសជាច្រើនសម្រាប់លើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ និងពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តីក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដែលកំពុង

លេចរូបរាងនៅកម្ពុជា។ យ៉ាងណាក្តី នៅកម្ពុជា ពុំទាន់មានការកំណត់និយមន័យឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពី “ឧស្សាហកម្មបៃតង” (កត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យ
អាជីវកម្មមួយជាអាជីវកម្មបៃតង និងមិនមែនជាអាជីវកម្មបៃតង) នៅឡើយទេ។ វិស័យ/អនុវិស័យដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការសិក្សានេះ រួមមាន

វិស័យ/ឧស្សាហកម្ម ដែលមានសក្ដានុពលធំធេង ដើម្បីក្លាយជាឧស្សាហកម្មបៃតង។ លើសពីនេះទៀត នៅមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីបរិបទរបស់ស្ត្រី
ដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះ ហើយព័ត៌មានដែលមានអំពីអាជីវកម្មបៃតងក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងនេះ ក៏នៅរាយប៉ាយពីគ្នាផងដែរ។

ខណៈដែលការស្ទង់មតិជាមួយសហគ្រិនស្រ្តី បានបញ្ជាក់ថាមានសក្តានុពលក្នុងការប្រែផ្លាស់ឆ្ពោះទៅរកសមភាពយេនឌ័រក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតង គេ

ចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃឧស្សាហកម្មបៃតងលើការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រី

ជាពិសេសផ្ដោតលើការបង្កើន

ភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅមិនទាន់មានការផ្កួបថាមពលគ្នារវាងឧស្សាហកម្មបៃតង និងសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រី
នៅឡើយទេ។ ស្ត្រីប្រឡូកក្នុងអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងដោយខ្លួនឯង ពុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះ ឬចូលប្រឡូក “ដោយចៃដន្យ”។

ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយវិញ ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងច្បាប់ និងផែនការឧស្សាហកម្មបៃតងរបស់ខ្លួនបានមួយកម្រិត

ដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់បរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ឧបសគ្គសំខាន់ៗ គឺការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់។ អាស្រ័យ

ហេតុនេះ ចាំបាច់ត្រូវមានការសហការគ្នាបន្ថែមរវាងវិស័យឯកជន និងរដ្ឋ ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មទាំងនេះអាចតម្រង់ទិសទៅតាមចំណុចដៅរបស់រដ្ឋាភិបាល។
ទន្ទឹមគ្នានេះ ចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការពិនិត្យតាមដាន ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើឧស្សាហកម្មបៃតងផ្ដល់ប្រយោជន៍កម្រិតណាដល់សហគ្រិនជាស្ត្រី។ យុទ្ធនា

ការបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណជនទូទៅ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល/ការរៀបចំយុទ្ធនាការ/ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ/ការ

ចែករំលែកព័ត៌មាន គួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។ ពេលណានិយាយអំពីឧស្សាហកម្មបៃតង គួរតែមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជា

ចម្បងលើការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ ដូចជា ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឱ្យបានកាន់តែតិច និងលើការគ្រប់គ្រងសំណល់ជាដើម។ល។ ចំណុចមួយក្នុងចំណោម
ចំណុចចាប់ផ្ដើមនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អាចជាការលើកទឹកចិត្តឱ្យស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនខ្នាតតូច

បំប្លែងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទៅជាអាជីវកម្ម

“បៃតង” ជួយសម្រួលដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម រៀបចំករណីសិក្សាដែលបង្ហាញពីអាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលគំរូ ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលសាយ
ភាយតគ្នាដល់អ្នកដទៃទៀត។

នៅក្នង
ុ បរិបទនវៃ ប
ិ ត្តក
ិ វូ ដ
ី -១៩នាពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ គេចាបា
ំ ច់តវូ្រ ធ្វកា
ើ របញ្ជប
្រា យេនឌ័រទៅក្នង
ុ គ្របវ់ ស
ិ យ
័ ទាំងអស់ មិនគន
្រា ត
់ ដ
ែ ម
ើ ប្ ជ
ី យ
ួ ឱយ្ សហគន
ិ្រ

ជាស្ត្រីឱ្យអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបៃតងប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងជួយបន្តរក្សាចីរភាពនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាពន្លឿនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលផង
36
ដែរ។
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សម្រាប់អនុសាសន៍លម្អិតស្ដីពីការស្ដារឡើងវិញក្រោយកូវីដ សូមមើលឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ UNIDO (២០២០)។ ផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ-១៩ មកលើវិស័យឯកជន៖ ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសនៅ
 
កម្ពុជា។ របាយការណ៍នៃការអង្កេត។ រៀបចំដោយ UNIDO ប្រចាំកម្ពុជា។

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
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