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 ធ៉្មជា្ិ និងជរីវភាពរបស់ ពួកគា្។់ ពួកឃយើង សហការ 
ជា៉យួម�្ូអងគាការសងគា៉សុរីវលិ  នានា  ឃៅ ថា្ន ក ់៉ ូលោ្ឋ ន 
ថា្ន កជ់ា្ិ និង  ថា្ន កអ់ន្តរជា្ិ។ 

ប្រពិឃសាធនរ៍បស់អងគាការ្រឃនលេអន្តរជា្ិជា៉យួសហ្៉ន ៍
ប�ល រងផល បះ៉ពាល់ឃោយសារ្រំនបប់ានបងាហា ញឱ្យឃ�ើញ 
៉្តងឃហើយ ៉ ្តង ឃ្រៀ្ថា ្រំនបប់ង្កផលបះ៉ពាល់�ល់សហ្៉ន ៍
ក្នុង កគ៉ិ្  ខុសគា្ន  ឃៅតា៉ ឃយនឌរ័។ ្ឃគមង   ្រំនប ់ខា្ន ្ធំ 
ប�លបង្ក ផលបះ៉ពាល់ �ូចជា   ការបង្ខំឱ្យ មនការ ផ្លេ ស់ ្ររីលំឃៅ 
ការជនលិ់ច�រីធលេរី និងបមលេ ស់ប្តូរគបពន័្ធ្ឹរក្រឃនលេប�ល បង្ក   ជា  
្រឹកជំននឬ់ ជា ឃគគាះរាងំស្ងួ្ ឃៅតា៉្ំបន ់មគពលិច្ឹរកនិង 

្រំនាបលិច្ឹរក ជាឃ�ើ៉ បាន បង្ក ផលបះ៉ពាល់ឃៅឃលើ  សស្តរីនិង 
បុរស ក្នុង កគ៉ិ្  ខុសគា្ន  ។ 

ឃហ្ុ�ូឃច្នះឃហើយ ឃ្រើបអងគាការ្រឃនលេអន្តរជា្ិជំរុញឱ្យអ្នក គាគំ្រ
ឃលើការកសាង្រំនបឃ់ធវាើការវយ្ម៉លេឃៅឃលើផលបះ៉ពាល់ ឃោយ  
ផសារភាជ ប ់នឹង ឃយនឌរ័ ឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់ពរីផលបះ៉ពាល់ឃៅឃលើ 
សស្តរី និងបុរស ក្នុងរូបភាពខុសៗគា្ន  អាគស័យឃៅតា៉ លក្ខណៈ  
របស់្រឃនលេ ្ ឃគមង ្រំនប ់និង សហ្៉ន ៍ប�លរងផល បះ៉ពាល់។ 
ឃៅក្នុងការវយ្ម៉លេឃៅឃលើល្រ្ធភាព កសាង្រំនប ់និង  ជឃគ៉ើស 
នានាសគមប ់្រំនប ់ក�ូ៏ចជា �ំឃណើ រការវយ្ម៉លេ ផលបះ៉ពាល់ 
ចាបំាចគ់្រូវ មន ការចូលរួ៉ ពរីសស្តរីផងនិងបុរសផង ពរីឃគពាះពួក
គា្់្ ឺជា្ំណាងឱ្យគករុ៉ប�លមនចំណាប ់អារ៉្មណ៍ ខុសគា្ន ។ 
ការយល់�ឹងអំពរី ផល បះ៉ពាល់របស់្រំនប ់ឃៅ ឃលើ សស្តរីនិងបុរស 
អាចជួយ�ឱ្យ ឃយើង រះិរក វធិរី បឃ ្្ច ៀស  ឬ កា្ប់ន្ថយផលបះ៉ពាល់ 
ឬកំណ្ប់ាន នូវ វធិរី ក្នុង ការ ផ្ដល់ សំណង ប�ល ភា្រី អ្នកកសាង 
្រំនប ់ អាច ផ្តល់ឱ្យ   ឃោយ ឃគារពឃលើសិ្រ្ធិសស្តរីនិងបុរស ក�ូ៏ចជា 
បាន ឃ្លេើយ្បឃៅនឹងផលគបឃយជននិ៍ង្គ៉រូវការ  ពួកគា្។់   

ឃសៀវឃៅឃនះឃគបើភាសាអំពរី  “ឃយនឌរ័”   ពរីឃគពាះវ  ឃផ្្ត ្ឃលើ 
្រំនាក្់រំនង សងគា៉ និង ឥ្រ្ធិពល របស់ ភា្រីពាកព់ន័្ធ   ឃៅ ក្នុង 
បរបិ្រ ឃយនឌរ័។ ឃយើងសមគា ល់ឃ�ើញ ថា ្ ឃគមង  ្រំនប ់
មន ផលបះ៉ពាល់ ឃៅឃលើទាងំ បុរសនិងសស្តរី (រួ៉ ទាងំ  កុមរា 
និង កុមរ រី) ឃោយ  ៉ និ អាច គ្�ប ់ឃៅរកភាព ល្អ �ូច ឃ�ើ៉ 
ឃ�ើយ។ ឃៅក្នុង៉្គាឃ្រ្សកឃ៍នះ ឃយើងឃផ្្ត ្ សំខាន ់ឃៅឃលើ 
សស្តរី ពរីឃគពាះ សស្តរី រងផលបះ៉ពាល់ អវជិជមន ក្នុងកគ៉ិ្  ៉ និ  
សមមគ្ គា្ន  ឃហើយភា្ឃគចើន កាលណា ឃ្និយយ  �ល់ 
្រំនបនិ់ងការ សឃគ៉ច ចិ្្ត ឃៅឃលើ ធនធាន្ឹរក ឃ្៉និ សូវ 
បាន  យកចិ្្ត្ុរកោកឃ់លើ្រស្នៈនិងជរីវ ិ្ របស់សស្តរី
ឃ�ើយ។

ថវារីឃបើឃយើងឃផ្្ត ្ឃៅឃលើសស្តរី ឃយើងកឃ៏៉ើលឃ�ើញ ផងប�រថា 
មនការឃរ ើសឃអើងនិងវសិ៉ភាពឃកើ្ឃ�ើងចំឃពាះគករុ៉ 
គបជាជន�ម្រឃ្រៀ្ឃៅក្នុងសហ្៉ន ៍ជាពិឃសស 
ជនជា្ិ  ភា្្ិច សាសនាភា្្ិច និងជនជា្ិឃ�ើ៉ភា្ 
្ិច ។ បញ្ហា បា្ប់ងឱ់កាសនិងសិ្រ្ធិអំណាច្ឺជា្ថភាព
ពិ្ប�ល ឃកើ្មន ចំឃពាះ៉នុស្ជាឃគចើន គ្បឃ់យនឌរ័  
និង គ្បឃ់ភ្រ។ លក្ខណៈវប្ធ៉ស៌ងគា៉បឃង្កើ្ឱ្យមន 
ឃយនឌរ័ ឃហើយឃយើង្រ្រួលសាគា ល់ថា អាចមនឃយនឌរ័ 

ឃគចើន ឃោយ ៉ និកំណ្គ់្ឹ៉ ប្ លក្ខណៈ ឃ្រវារវង បុរស និង 
សស្តរីប៉ុឃណាណ ះ ឃ្រ។ ក្នុងបរបិ្រខលេះ ឃយនឌរ័អាច បបងបចក 
ឃៅតា៉គករុ៉ (LGBTQIA) �ូចជា  គសរីគសោញ់គសរី គបរុស 
គសោញ់ គបរុស អ្នកគសឡាញ់ ទាងំគសរីទាងំគបរុស អ្នកបក 
ឃភ្រ អ្នក មន ចំណូលឃភ្រចគ៉រុះ អ្នកមនសរ រីរាងគាឃភ្រ៉និ 
គបរុស៉និ គសរីពរីកំឃណើ ្ និងអ្នក ប�លគា្ម នចំណូល ផលេូវ 
ឃភ្រ។ ប៉ុបន្ត ឃៅក្នុងបរបិ្រខលេះឃ្រៀ្ ឃ្៉និកំណ្ឃ់យនឌរ័ 
ឃៅតា៉ គករុ៉ឃ្រ ប្ឃ្ចា្្ុ់រកថាឃយនឌរ័មនលក្ខណៈ 
ចគ៉រុះឬ ប្ប់បន។ ការ្ិ្�ូឃច្នះ អាចជួយ�ឱ្យឃយើងយល់ 
�ឹង  បាន  គ្ឹ៉គ្រូវ ជាង  ការ កំណ្ឃ់យនឌរ័ឃៅតា៉គករុ៉។ 
មករុម ទេេភរាគតិចនិងទេនឌ័រភរាគតិច្រ្រួលរងនូវភាព 
អយុ្្តិធ៉ ៌ចគ៉រុះគ្ប្់រគ៉ង ់ឃោយសារការបា្ប់ងឱ់កាស 
ការឃរ ើស ឃអើង និង កងវាះឥ្រ្ធិពលនិងភាពជាសា្ថ បន័។

អ្នកអាចយកឧបករណ៍ឃៅក្នុងឃសៀវឃៅ៉្គាឃ្រសកឃ៍នះ 
ឃៅបកសគ៉រួល និងបំឃពញបបន្ថ៉ឃ�ើ៉្រីរួ៉ ប ្្ចូ លនូវ្រគ៉ង ់
ឃយនឌរ័ឃផ្ងៗ។ ឃៅក្នុងការសម្ភ សនឬ៍ការពិភាកសាគករុ៉ 
ចាបំាចគ់្រូវយកចិ្្ត្ុរកោកខ់្ស់ក្នុងការសគ៉បសគ៉រួល 
និង ការ ពារអ្្តសញ្ញា ណឃយនឌរ័ផ្្ល់ខលេួន និងពិចារណា
អំពរីការឃរ ើសឃអើងប�លអាចឃកើ្មន។

សេទសយៃឌ័រៃធិងបរ ធិោប័ៃនែ
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ឃសៀវឃៅ៉្គាឃ្រ្សកឃ៍នះបចកឃចញជាបនួបផ្នក រួ៉ ជា៉យួនឹងឧបស៉្ន័្ធ៉យួបផ្នក ប�លមននូវ  ឧបករណ៍និងធនធានជំនួយ។

ឧបសម្័ន្ធ៖  

ឧបករណ៍ ្រគ៉ង់្ ំរូ និងធនធានសគមប ់វភិា្ 
ឃយនឌរ័

ដ្នែកេី១៖  

ព័្ ម៌នអំពរីផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័ឃោយសារ្រំនប ់និង 
និយ៉នយ័ពាក្យ្នលេឹះអំពរីឃយនឌរ័

ដ្នែកេី២៖ 

ឃសចក្ដរីបណនានិំងឧបករណ៍ជំនួយ�ល់សា្ថ បន័ឃ�ើ៉្រី 
ពិនិ្្យ និង្លេុះបញ្្ច ំងអំពរីការអនុវ្្តឃយនឌរ័របស់ 
សា្ថ បន័  និងឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការប�លខលេួនកំពុងអនុវ្្ត

ដ្នែកេី៣៖ 

ឃសចក្ដរីបណនានិំងឧបករណ៍ ជំនួយ�ល់សា្ថ បន័ ឃ�ើ៉្រី 
វភិា្អំពរីឃយនឌរ័និង សិកសាឃ៉ើលថា ឃ្ើ្ឃគមង្រំនប ់
អាច បះ៉ពាល់ សស្តរី យ៉ង ណាខលេះ និង បុរសយ៉ង ណា ខលេះ

ដ្នែកេី៤៖ 

ឃសចក្ដរីបណនាសំគមបស់ា្ថ បន័និងស៉្ន័្ធ ឃ�ើ៉្រីធានាថា 
យុ្រ្ធនាការរបស់ខលេួនឃផ្្ត ្ការយកចិ្្ត្ុរកោកខ់ាលេ ងំឃលើ
ឃយនឌរ័

ឃសៀវឃៅ៉្គាឃ្រសឃនះមនបងាហា ញពរីករណរី សិកសា ប ជ្ រី 
ឃផ្ៀងផ្្្ ់្រគ៉ង់្ ំរូ និងឧបករណ៍វភិា្និងឃធវាើបផនការ    
ប�ល មនឃៅក្នុង ឧបស៉្ន័្ធមន ឃសៀវឃៅឃនះ និង  អាច 
ទាញ យក បានពរី  www.internationalrivers.org/
transforming-power

ជាកិច្ចចាបំាច�ូ់ចគា្ន ប�រ អងគាការសងគា៉សុរីវលិនិងអងគាការ ៉ និ 
ប៉ន   រោ្ឋ ភបិាលប�លគាគំ្រ�ល់សហ្៉នរ៍ង ឃគគាះ ឃោយសារ 
្រំនប ់គ្រូវ្ិ្្ូរឃៅឃលើផលបះ៉ពាល់ ្គ៉រូវការ និងផល 
គបឃយជន ៍ឃផ្ងគា្ន រវងសស្តរី និងបុរស។ 

អងគាការ្រឃនលេអន្តរជា្ិឃលើក្ឹរកចិ្្តឱ្យសា្ថ បន័ប�ល្សូ៊៉្ិឃលើ
្រំនបនិ់ងឃ�ើ៉្រី្រឃនលេ និងប�លឃធវាើការជា៉យួសហ្៉នរ៍ងឃគគាះ
ឃោយសារ្រំនប ់អនុវ្្តការងារឃោយឃ្លេើយ្បឃៅនឹងឃយនឌរ័ 
និងសហការជា៉យួសស្តរី និងអងគាការសស្តរី ក្នុងឃគាលបំណងឃលើក
ក៉្ស់ផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរីនិងបុរស។

ឃសៀវឃៅ៉្គាឃ្រ្សកឃ៍នះឃផ្្ត ្ឃលើការឃលើកក៉្ស់ភាពជាអ្នក 
�ឹកនា ំរបស់សស្តរីឃៅក្នុងសហ្៉នរ៍ងឃគគាះឃោយសារការ 
អភវិឌ្ឍ  ្រំនប ់ប៉ុបន្តឃយើងក ៏្រ្រួលសាគា ល់និង៉និឃ៉ើលរលំង 

 បុ្គាលប�ល៉និអនុឃោ៉តា៉្ួនា្ររីឃ្រវាឃយនឌរ័ឃនាះឃ្រ។ 
្រស្នៈ របស់ ឃយើងស្តរីអំពរីសស្តរីនិងបុរសឃៅក្នុង៉្គាឃ្រសកឃ៍នះ 
មន ៉ ូលោ្ឋ ន ឃលើគកបខណ័្ឌ ឃ្រវាឃយនឌរ័ ប�លបាន ចាកឬ់ស 
ឃៅក្នុង សហ្៉ន ៍ជាឃគចើន។ ឃយើង្រ្រួលសាគា ល់ថា ្រស្នៈ 
ឃនះ អាច នឹង  បង្កហ្និភយ័ឃោយ បឃង្កើន  ការឃ៉ើលរលំងនិងការ 
ឃរ ើសឃអើង ចំឃពាះ បុ្គាល ប�ល៉និអនុឃោ៉តា៉គកបខណ័្ឌ ឃ្រវា 

ឃយនឌរ័។ ប៉ុបន្ត ឃច្នា របស់ឃយើង្ឺបចករបំលកនូវធនធាននិង
ឃ៉ឃរៀនជា គបឃយជន ៍ឃ�ើ៉្រី យល់�ឹងអំពរីផលបះ៉ពាល់មនការ 
អភវិឌ្ឍ ្រំនបឃ់ៅឃលើ ឃយនឌរ័ និងផ្ដល់នូវឧបករណ៍នានា 
ប�លអ្នក អាចយកឃៅបក សគ៉រួលនិងឃគបើគបាស់ក្នុងគកបខណ្ឌ
៉យួ ប�ល ្ូរលំ្ូរោយជាង ្រស្នៈឃ្រវាឃយនឌរ័ គបរុស-គសរី 
ឃៅឃ្រៀ្។

៉្គាឃ្រ្សកឃ៍នះមនឃគាល បំណងជួយ��ល់អងគាការសងគា៉សុរីវលិ 
អងគាការ ឃគរៅរោ្ឋ ភបិាលនិងគករុ៉សហ្៉ន ៍ក្នុងការបកល៉្អនិង
ឃលើកក៉្ស់ការអនុវ្្តឃយនឌរ័ ផងប�រ ។ ជាពិឃសស ៉្គាឃ្រ្សក ៍
ឃនះ ផ្ដល់ នូវធនធានសគមបស់ា្ថ បន័ប�លគាគំ្រសហ្៉ន ៍
រងឃគគាះ ឃោយសារឃហោ្ឋ រចនាស៉្ន័្ធ្រំនបខ់ា្ន ្ធំ។ ឃយើងបាន 
ឃរៀបចំ ឃសៀវឃៅ ឃនះ ក្នុង បំណង បង្ក ភាព ងាយគសរួល សគមប ់
អ្នក ប�លពំុមនជំនាញបផ្នកឃយនឌរ័ ឃ�ើ៉្រី វយ្ម៉លេ និង បកល៉្អ 
ការងារ  ពួកគា្។់ សំណួរប�លគ្រូវ  ឃចា្រសួរ្ឺ៖ ឃ ើ្ឃយើងអាច 
រួ៉  ប ្្ចូ ល ឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការងារ បានឃោយ រឃបៀប ណា? 
ក្នុងបរបិ្រ  មន ការ អភវិឌ្ឍ្រំនប ់ឃ ើ្ឃយើងអាចរួ៉ ចំបណក ឃលើក  
ក៉្ស់ ផល គបឃយជន ៍និងសិ្រ្ធិសស្តរី ក�ូ៏ចជាបុរស បាន ឃោយ  
រឃបៀបណា? 

http://www.internationalrivers.org/transforming-power
http://www.internationalrivers.org/transforming-power
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មករុមអនែកដ្រកសាេឹកទ�រាទ្នែរបរានី - មបទេសទសនីហ្គរាល់ 
អបអរេិវរា េឹក េទនលេ ឆនែរាំ២០១៥។ ទ�រាកនែនុងករារមបមូល្្តនុំមួេ 
មករុមអនែកដ្រកសាេឹកបរាន មបមូល ្ ្នុំតវ៉ានិង បង្រាញរូបភរាព 
ទែើម្ី រំមលេឹក ែល់ ទបតរា ករាសឺទរស ដែលជរាអនែក ករារពរារេទនលេែ៏ 
ល្ី លបាញ ពី មបទេស្វរុងឌូរ៉ាស ដែលមតូវ បរាន ទគទ្វើឃរាត
ទ�រាេសរារគរាត់ករារតស៊ូមបឆរាំងនឹងគទម្រាង េំនប់ ដែល 
បំ្លេិចបំផលេរាញ ស្វគមន៍ គរាត់។ | រូប្ត ទ�រាេ មករុម អនែក 
ដ្រកសា េឹក ទ�រាទ្នែរបរានី។



5អង្គការទន្លេអ្្តរជាតិ

“ឃោយសារឃ្៉និបានប ្្ចូ លឃយនឌរ័ 
ឃៅក្នុង �ំណាកក់ាលឃរៀបចំបផនការ 
្ឃគមង ្រំនប ់ធំៗ ភា្ឃគចើនបានបង្កឱ្យ 
មន អ្ុល្យភាព  ក្នុង ្រំនាក ់្រំនងឃយនឌរ័ 
កានប់្ធ្ងនធ់្ងរឃ�ើង។ ឃៅក្នុង ចំឃណា៉ 
សហ្៉នរ៍ងឃគគាះ ្រំនប ់បានបឃង្កើន នូវ 
វសិ៉ភាព  ឃយនឌរ័ ឃោយបឃង្កើនបន្ុក 
ចំឃពាះ សស្តរី ក្នុង  កគ៉ិ្  ៉ និសមមគ្ ឬ 
បបងបចកអ្្ថគបឃយជ ន ៍   ៉ និ ឃស្មើភាពគា្ន ។”

្រំនបនិ់ងការអភវិឌ្ឍ៖ គកបខណ័្ឌ ថ្មរីសគមបឃ់ធវាើឃសចក្តរីសឃគ៉ចចិ្្ត 
 របាយការណ៍ របស់្ណៈក៉្មការ្រំនបព់ិភពឃោក។

្រឃនលេនិងធនធាន្រឃនលេ្ឺជាបផ្នក�សំ៏ខានម់នគបពន័្ធឃអកូ�ូសុរី 
ពិភពឃោករបស់ឃយើង ប�លគ្រគ្រងជ់រីវភាព គបពន័្ធឃស្ៀង 
និងឃស�្ឋកិច្ចរបស់ឃយើង។ ្រឃនលេ ស្ឹង បឹង្ឹរកសាប និងម�របស់
វ្ឺជា្ររីជគ៉កជរីវចគ៉រុះ�សំ៏ខាន ់ប�លឃគចើនប្៉និសូវបាន 
សិកសា សុរីជឃគរៅ និងរងការ្ំរា៉កំបហង ការបំពាន និង ការ ឃគបើ 
គបាស់ហួសកគ៉ិ្  ឃោយសារកងវាះការអភរិក្និងកងវាះការរកសា
ឱ្យបាននូវបរសិា្ថ នធ៉្មជា្ិរបស់គបពន័្ធឃអកូ�ូសុរី្រឹកសាប។ 

អ្នកឃគបើគបាស់ឃផ្ងគា្ន ផ្ដល់្ម៉លេខុសគា្ន ឃៅឃលើ្រឃនលេ ្ឹរក្រឃនលេ 
និងធនធាននានាក្នុងអាង្រឃនលេ ប�លឃគចើនប្បណា្ដ លឱ្យមន
ការបខវាង្ំនិ្គា្ន អំពរី្រឃនលេនិងការឃគបើគបាស់្រឹក្រឃនលេ។ ជា្ូរឃៅ 

ភា្រីអ្នកឃគបើគបាស់ខលេះ (អ្នកអភវិឌ្ឍ្រំនបឬ់គបពន័្ធធារាសស្ត) 
បង្កការ ខូចខា្ �ល់ផលគបឃយជនរ៍បស់ភា រ្ីអ្នកឃគបើគបាស់ 
�ម្រឃ្រៀ្ (�ូចជាសហ្៉ន ៍តា៉ �ង ្រឃនលេ)។ ការសាងសង ់
្រំនប ់ និង ទាញយក្រឹកសគមបក់សិក៉្មខា្ន ្ធំ ឬខា្ន ្ 
ឧសសាហក៉្ម ភា្ឃគចើន ជះឥ្រ្ធិពល�ល់ល្រ្ធភាព រស់រាន និង 
ភាពចគ៉រុះមន គបពន័្ធ ធ៉្មជា្ិ។ ការ្ភាជ បរ់វង្រឃនលេ ឃៅកាន ់
្ររីជគមលឃៅ ្ ំបន ់ខ្ងរ់ាប ្ំបន្់រំនាបលិច្ឹរក �រីមគពលិច្ឹរក 
និង្ររីជគ៉ក នានា តា៉វល្រំនាប ្ឺជា្នលេឹះ�សំ៏ខានស់គមប ់
រកសាសុខភាព គបពន័្ធ ឃអកូ�ូសុរី្រឹកសាប ជរីវចគ៉រុះ និងជរីវភាព 
របស់គបជាជនរាបោ់ននាកឃ់ៅជុំវញិពិភពឃោក។ 

១.១មេវែងយលអ់ំពដីសយៃឌ័រកនែងុបរ ធិបទទំៃប់
ទសៃលៃៃធិងេហគរែៃ៍តារែែងទសៃលៃ



6 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

“
្រឃនលេ្ឺជាជរីវ ិ្ របស់សហ្៉នត៍ា៉�ង្រឃនលេ។ ្ឹរកផ្ដល់នូវ 
ឃស្ៀង អាហ្រ ឃហើយ្រឹក្ឺជាធនធានចាបំាចប់ំផុ្សគមប ់
៉នុស្ និងជាគបភព្ឹរកសគមបប់រឃិភា្ ងូ្ ោងសម្អ ្ 
និងឃធវាើកសិក៉្ម។ វផ្ដល់ល្រ្ធភាព�ល់សហ្៉ន ៍តា៉ �ង  
្រឃនលេក្នុង ការ ឃនសា្រ គប៉ូលផលរុក្ខជា្ិនិងស្វាក្នុង្ឹរក 
ឃគបើ្រឹកសគមប ់ចិ ្្ច ឹ៉ស្វា និងឃគសាចគសព�ំណាំឬចំការ។ 
្រឃនលេ កម៏ន្ួនា្ររីជា៉ជ្ឈ៉ណ្ឌ ល�ឹកជ ជ្ូ ន៉យួ ប�ល ្ ភាជ ប ់
រវង ៉ នុស្និង ៉ នុស្ និងសគមប�់ឹកជ ជ្ូ ន្រំនិញឬផ្ដល់ 
ឃសវក៉្មនានា។ ឃៅក្នុង បរបិ្រវប្ធ៉និ៌ងជំឃនឿរបស់គបជាជន
៉យួចំនួន ឃ្ ឃគារព បូជាចំឃពាះ្រឃនលេ ពរីឃគពាះ្រឃនលេបាន  
អនុញ្ញា ្ិ ឱ្យ ៉ នុស្ ឈរឃជើង បានឃៅ្ររីកបនលេង៉យួប�ល 
ផសារភាជ បឃ់ៅនឹង គបវ្្តិសាសស្ត ឃ្រវកថា និងឃរឿងរ៉ាវនានា។ 

ជនជា្ិឃ�ើ៉ភា្្ិចជាឃគចើនយកចិ្្ត្ុរកោកន់ិងឃគារព
ឃៅឃលើ្រំនាក្់រំនងរវងគបជាជនរបស់ពួកគា្ ់ជា៉យួ 
នឹង្ឹរកនិង �រី របស់ពួកគា្។់ ឃៅឃពលប�លឃយើងយល់ 
អំពរី  ៉ ូលឃហ្ុប�ល៉នុស្ផ្ដល់្ម៉លេឃៅឃលើ្រឃនលេ ឃយើង 
នឹង  កានប់្ងាយយល់អំពរីកមលេ ងំជំរុញនិងភាព តាន្ឹង
ពាកព់ន័្ធនឹងការចា្ប់ចងធនធានឃនះ។ ឃ�ើ៉្រីឃធវាើកិច្ចការ 
ឃនះ បាន ចាបំាចឃ់យើងគ្រូវយល់អំពរីឃយនឌរ័ ឃៅក្នុងការ 
គ្បគ់្ងនិងឃគបើគបាស់ធនធាន្ឹរក។ មនកិច្ចការ៉យួ 
ចំនួន ្ ឺជាការ្រ្រួលខុសគ្រូវរួ៉ គា្ន រវងបុរសនិងសស្តរី 
ប៉ុបន្ត ឃៅក្នុង្ិរ�្ឋភាពមនការឃគបើគបាស់្រឹកឃៅសហ្៉ន ៍
ឃ្ចា្្ុ់រកថាកិច្ចការនិង្រំនួលខុសគ្រូវភា្ឃគចើនជា 
របស់ សស្តរី។

ជា្ូរឃៅ សស្តរីនិងបុរសមននា្ររីឃផ្ងគា្ន ក្នុងការចា្ប់ចង
និងបថទា្ំរឹក ឃហើយ្ួនា្ររីខលេះគ្រូវបានកំណ្ឃ់ៅក្នុង 
ជំឃនឿ ឬជាចបាប្់រមលេ ប។់ ឃៅក្នុងវប្ធ៉និ៌ងសងគា៉ 
ជាឃគចើន សស្តរីនិងឃក្មងគសរី្ឺជាអ្នកប�លមនភារកិច្ចឃៅ
រក ្ឹរក និងចា្ប់ចង្ឹរកឃៅក្នុងគ្រួសារ។ សស្តរីឃ�ើរ្ួនា្ររី
យ៉ងសំខានក់្នុងការផ្តល់ ចា្ប់ចង និងការការពារ 
ធនធាន  ្ឹរក ប៉ុបន្តការចូលរួ៉ របស់សស្តរីក្នុងការសឃគ៉ច 
ចិ្្ត ឃលើធនធាន្ឹរកឃៅប្មនកគ៉ិ្  ឬខវាះការ ្រ្រួល 
សាគា ល់។ ជាឃរឿយៗ ឃ្ឃគចើនឃ៉ើលរលំង និង៉និឱ្យ្ម៉លេ
ឃលើការ្រ្រួលខុសគ្រូវនិងភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរី
ឃ�ើយ។ 

គបជាជនប�លរងឃគគាះបំផុ្ឃោយសារ្រំនបន់ិង 
្ឃគមង  ឃហោ្ឋ រចនាស៉្ន្ធធ័ំៗ ភា្ឃគចើន្ឺជាគករុ៉  
បា្ប់ង ់ឱកាសឃៅក្នុងសហ្៉ន ៍ប�លភា្ឃគចើន 
ពឹងបផ្អកឃលើធនធានធ៉្មជា្ិ �រី និង្រឃនលេ ឃ�ើ៉្រី 
ជរីវភាពរស់ឃៅ និង សុខុមលភាពបផ្នកឃស�្ឋកិច្ច។

ជាឧទាហរណ៍ ឃៅ្ូរទាងំ្រវារីបអាសហវាិក ប្រពិឃសាធន ៍កនលេង៉ក 
បងាហា ញថា គករុ៉គបជាជនប�លបា្ប់ងឱ់កាសទាងំឃនះភា្ 
ឃគចើនខវាះការ្រ្រួល បាន ការអបរ់និំងឃសវ សាធារណៈ នានា។ 
គបជាជនរងឃគគាះ ឃោយសារ្រំនប ់ឬងាយរងឃគគាះ ឃោយសារ 
្ឃគមង្រំនបប់�លកំពុងឃស្នើសាងសង ់ភា្ឃគចើន ៉ និ គ្រូវបាន 
រួ៉ ប ្្ចូ លក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត ឃហើយ្រ្រួលរងនូវ ការរឃំោភ 
សិ្រ្ធិចគ៉រុះ។ ក្នុងករណរី ភា្ឃគចើន សស្តរី  ៉ កពរី សហ្៉ន ៍រងឃគគាះ 
ឃោយសារ្រំនប ់្ឺជាអ្នកប�ល្រ្រួលនូវ ផលបះ៉ពាល់អវជិជមន
ពរីការអភវិឌ្ឍ្រំនប ់ក្នុងកគ៉ិ្ ប�ល ៉ និ សមមគ្។

ឃអលរីសាបប្ ខូលសាន ់និងថាយឺ សគាូឌរ័,  សុខុមលនិង 
ការអភវិឌ្ឍ៖ គកបខណ័្ឌ ្ំនិ្សគមបក់ារវភិា្អំពរីគបជាជន 
ប�លគ្រូវផ្លេ ស់ប្តូរ្ររីលំឃៅ។

ឃស្ើរគ្បឃ់ពល បុរស្ឺជាអ្នកឃរៀបចំ 
បផនការ ផ្លេ ស់ប្តូរ្ររីលំឃៅ ឃោយ ្ ិ្្ូរ 
ពរីបុរសជាច៉្ង។ ជាល្រ្ធផល បុរស
កាលេ យជាអ្នកកានក់ាបក់៉្មសិ្រ្ធិ�រីធលេរីនិង 
គ្រព្យ សំណងថ្មរី ឃោយ៉និ ្ ិ្ពរី 
ក៉្មសិ្រ្ធិ �រីធលេរីឃ�ើ៉ ៉ុនឃពលផ្លេ ស់្ររី។ 

្រន្ឹ៉នឹងឃនះ ្ឃគមងកគ៉្ិ្្ូរអំពរី 
ឱកាសរបស់សស្តរីក្នុងការរកគបាក ់
ចំណូល ណាស់ ឃហើយការងាររបស់សស្តរី
ភា្ឃគចើនគ្រូវបានកំណ្ឱ់្យឃៅគ្ឹ៉ ប្ 
កិច្ចការ ជុំវញិផ្ះប�លគា្ម នចំណូល...

ជាល្រ្ធផល សស្តរីបា្ប់ងជំ់ហជា 
សមជិក បឃង្កើនផលិ្ភាពនិងភាព 
ជាម�្ូ ក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តឃៅក្នុង 
គ្រួសារ ប�លបណា្ដ លឱ្យបា្ប់ង ់
ឋានៈសងគា៉និងឃស�្ឋកិច្ច។” 
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្រំនបនិ់ងឃហោ្ឋ រចនាស៉្ន្ធព័ាកព់ន័្ធអាចជាបុពវាឃហ្ុមនផល 
បះ៉ពាល់អវជិជមន �ូចជា ្ឹរកជនលិ់ចផល�ំណាំនិងបគសចំការ 
និង ការបា្ប់ង�់រីធលេរីសគមបឃ់គបើគបាស់ឃៅតា៉្រំឃនៀ៉្រមលេ ប។់ 
ផលបះ៉ពាល់ ប�ល ប្ង ឃកើ្ មន ជា្ូរឃៅ្ឺ ការផ្លេ ស់្ររីលំឃៅថ្មរី 
ឃោយ៉និស្ម័គ្ចិ្្ត ឃោយពួកគា្គ់្រូវបានបង្ខំឱ្យចាកឃចញពរី 
�រីធលេរីឬផ្ះ ឃ�ើ៉្រីឃ្ សាងសងឃ់ហោ្ឋ រចនាស៉្ន័្ធ ឬឃ�ើ៉្រីរកសា្ុរក 
�រីឃនាះ ជាអាងស្តុក ្ឹរក។ ទាងំឃនះ្ឺជាប្រពិឃសាធន ៍របស់ 
សហ្៉ន ៍អុរីនហ្គា  ឃៅសាធារណរ�្ឋគបជាធិបឃ្យ្យកុងហគាូ 
(សូ៉ឃ៉ើល ករណរី សិកសាឃៅ្រំពរ័បន្ាប)់។

ផលបះ៉ពាល់អវជិជមននិងផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័កឃ៏កើ្មន
ឃ�ើង ផងប�រ ឃៅក្នុង�ំឃណើ រការពិឃគគាះឃយបល់និងកិច្ចគបជំុ

ប�លឃរៀបចំឃ�ើងឃោយរោ្ឋ ភបិាលឬគករុ៉ហុ៊ន។ ឃៅឃពល 
គបាគស័យ ទាក្់រងជា៉យួអាជ្ាធរឬអ្នក៉កពរីឃគរៅ ្រមលេ បស់ងគា៉
ឃគចើនប្ចា្្ុ់រកថាបុរស្ឺជាជនបឃងាគា លក្នុងការ្រំនាក្់រំនង 
ឬការសឃគ៉ចចិ្្តសគមបគ់ករុ៉គ្រួសារនិងសហ្៉ន។៍ ឃៅក្នុង 
បរបិ្រ ឃនះ ភា្ឃគចើន បុរស្ឺជាអ្នកចា្ប់ចងឃលើការពិឃគគាះ
ឃយបល់  អំពរីសំឃណើ រសាងសង្់រំនប ់ផលបះ៉ពាល់របស់្រំនប ់
និងនរី្ិវធិរីផ្ដល់�ំឃណាះគសាយនិងសំណង។ គបសិនឃបើ ពំុមន 
ការឃប្ដជ្ា និងឃច្នាឱ្យសស្តរីចូលរួ៉ ឃៅក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តឃ្រ 
្រមលេ បប់បបឃនះនឹងឃៅប្បន្តឱ្យបុរសជាអ្នកសឃគ៉ចជំនួសឱ្យ 
គករុ៉គ្រួសាររងឃគគាះ។ ជាល្រ្ធផល ឃ្នឹងឃៅប្បន្តគពឃងើយ 
កឃន្តើយចំឃពាះ្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរី។ 

ែីនិង្នធរាន
• បញ្ហា ឃៅក្នុងការឃរៀបចំ�រីបគ៉រុង និងសំណង�រីធលេរី

• ការបា្ប់ងជ់រីវភាព និង៉ុខរបររកចំណូល

• ការបា្ប់ងឃ់�ើ៉្ុរនសងគា៉ ឃៅឃពលផ្លេ ស់្ររីលំឃៅ 

• បា្ប់ងក់៉្មសិ្រ្ធិ�រីធលេរីពរីគបមពណរី �ូនតា

• ខវាះការ្រ្រួលបាន ខវាះភាពជាម្ច ស់ និងខវាះល្រ្ធភាព 
គ្បគ់្ង ធនធានប�លពួកគា្ពឹ់ងបផ្អកឃលើ

មករុមមគួសរារ 
• អំឃពើហិងសាក្នុងគ្រួសារ

• ការបំពានឃោយហិងសា និងអំឃពើបលេន់

• ការងារលំបាក

• ការបា្ប់ងល់្រ្ធភាព្រ្រួលបានធនធាន 
ធ៉្មជា្ិ សគមប់៉ ហាូបអាហ្រនិងគបាកច់ំណូល

• ជំងឺកា៉ឃរា្និងការរ រីករាលោលមនឃ៉ឃរា្ 
និងជំងឺឃអ�ស៍

• អសន្តិសុខឃស្ៀង

ទសវរាកម្មនិងស្រាប័ន
• ●ខវាះល្រ្ធភាព្រ្រួលបានឬ្រ្រួលបាន 

្ិច្ួចនូវឃសវសុខភាពនិងការអបរ់ ំ

• ការផ្ដល់សំណង៉និគ្បគ់គាន ់
សគមបគ់្រព្យស៉្្្តិ ប�លបា្ប់ង់

• កងវាះល្រ្ធភាព្រ្រួលបានគបពន័្ធយុ្្តិធ៉ ៌
និងជំនួយ ពរីអ្នកឃធវាើឃសចក្តរីសឃគ៉ចចិ្្ត

ព័ត៌្រាននិងែំទណរាះមសរាេ
• កងវាះព័្ ម៌នអំពរីជឃគ៉ើសនិង៉ឃធយោបាយ 

ឃោះគសាយបញ្ហា របស់ពួកគា្់

• កងវាះព័្ ម៌នអំពរីសិ្រ្ធិរបស់ពួកគា្់

• យន្តការបណ្តឹ ង្វ៉ឃខសាយ ឬគា្ម នយន្តការប្៉្តង

្ឃគមង្រំនបន់ឹងបឃង្កើនអ្ុល្យភាពសិ្រ្ធិអំណាច
រវងសស្តរីនិងបុរស ឃោយសស្តរី្ឺជាអ្នក្រ្រួលនូវ 
ភាព រងឃគគាះឃគចើន ចំបណកបុរស្ឺជាអ្នក្រ្រួល
បានគបឃយជនភ៍ា្ឃគចើន ក្នុងចំបណកប�ល៉និ 
សមមគ្គា្ន ។ 

្លប៉ះពរាល់ដែលទមចើនដតទកើត្រានចំទពរាះ 
មស្តីទ�រាតរាមស្វគមន៍រងទមគរាះ កនែនុងអំឡនុង 
ទពលអេិវឌ្ឍ និងែំទ�ើរករារគទម្រាងេំនប់ 
្រានែូចជរា៖



សស្តរីឃៅ្ំបនអ់ុរីនហ្គា  មនសាធារណរ�្ឋគបជា ធិបឃ្យ្យកុងហគាូ មន 
ធនធានគ្បគ់គាន ់សគមបរ់ស់ឃោយ ខលេួនឯង។ ពួកគា្ ់ោបំផលេបឺរ 
គករូច ឃចក �ំ�ូង សបណ្ត ក�រី និង សបណ្ដ ក ឃផ្ងៗ និង  ឃគបើ 
រុក្ខជា្ិ   ជាឱសថសគមបព់យោបាល ជំងឺ។ គ្ប ់យ៉ង ប�ល ពួក គា្ ់
ឃគបើគបាស់មនគបភព ឃចញ៉ក ពរីក្នុង �រី របស់ គា្។់ កសិក៉្ម ្ ឺជា 
គបភពចំណូលប្ ៉ យួ ្ ្។់ ពួកគា្ ់ ខិ្ ខំ ឃធវាើការ ណាស់ ប៉ុបន្ត 
្រ្រួល  បានគ្ប ់គគាន ់សគមបគ់្ឹ៉ ប្ ចិ ្្ច ឹ៉ ជរីវ ិ្ ប៉ុឃណាណ ះ។ 
ប្តរីរបស់ ពួកគា្ ់ភា្ ឃគចើន គា្ម នការងារ ឃ្រ។ ពួកគា្ ់្ ិ្ថា 
រោ្ឋ ភបិាល កុងហគាូ៉និយក ចិ្្ត ្ុរកោក ់ឃលើ ពួកគា្ ់ឃ�ើយ ឃហើយ 
ពួកគា្ប់្ង ឃគសក ឃ្លេ ន ចង្់រ្រួល  បាន នូវឃសវ សាធារណៈ 
សំខាន់ៗ   �ូចជា ្ឹរកសា្អ ្ អ្គាិសនរី សាោឃរៀន ៉ន្រីរឃព្រ្យ និង 
ផលេូវ ថ្នល់។ ប៉ុបន្តសស្តរីទាងំ ឃនះអាច រស់ឃៅ បាន រាប ់្រសវ្្រ ៍ឃោយ 
សារ  ្រឹក្រឃនលេ និងមគពឃឈើ។

ពួកគា្រ់ស់ឃៅបក្រ្ឹរកឃគជាះអុរីនហ្គា  និង្ឹរកជួរតា៉�ង ្រឃនលេ 
កុងហគាូឃគកា៉។ ឃៅ្រសវ្្រឆ៍្្ន ១ំ៩៧០និង១៩៨០ រោ្ឋ ភបិាល  
កុងហគាូបាន សង្់រំនបវ់រ រីអ្គាិសនរីធំពរីរ្ឺ អុរីនហ្គា ១ និង អុរីនហ្គា  ២។ 
រោ្ឋ ភបិាល បានសនយោថា  វរ រី អ្គាិសនរី ឃនះ នឹង បឃង្កើ្ ការងារ   និង 
អ្គាិសនរី �ល់ភូ៉ ិក្នុង្ំបន ់ ឃនះ។ ជាងបនួ ្រសវ្្រ ៍ឃគកាយ ៉ ក 
ការងារ កគ៏ា្ម ន អ្គាិសនរី កគ៏ា្ម ន។ ថវារីឃបើ ្រំនប ់អុរីនហ្គា  ១ និង២ ្ ឺជា 
បរាជយ័�ធ៏ំ កឃ៏ោយ រោ្ឋ ភបិាល កុងហគាូ មន បផនការ   សង ់ ្ ឃគមង 
អុរីនហ្គា ៣ ឃៅ ឃលើ �ង្រឃនលេ កុងហគាូ ឃ ្្ម ះ ថា្ឃគមង    សហគាង ់អុរីនហ្គា ។ 

រោ្ឋ ភបិាលកុងហគាូ ពយោយ៉ ឃកងគបវ ័្ ្ច  សកា្ត នុពល ្ឹរក ្រឃនលេ ៉ ្តង 
ឃ្រៀ្ ឃោយសាងសង្់រំនប ់វរ រីអ្គាិសនរី  ធំជាង ឃ្ បំផុ្ឃៅឃលើ 
ពិភពឃោក។ ក្នុង �ំណាក ់កាល�ំបូង   អុរីនហ្គា  ៣   ប ្្ចូ ន ថា៉ពល  
ឃៅកានអ់្នកឃគបើគបាស់ ឃៅចម្ង យ រាបព់ាន ់្ រី�ូ ប៉គ៉្ ចំបណក 
គបជាជនឃៅអុរីនហ្គា  ៉ និ បាន ្រ្រួល ផលឃនះឃ្រ។  

ឃៅឆ្្ន  ំ២០១៤ ធនាគារពិភពឃោក ប៉ានគ់បមណថា ្រំនប ់
អុរីនហ្គា  ៣ នឹងឃធវាើឱ្យបា្ប់ង្់ររីលំឃៅ គបជាជនជិ្ ១០.០០០ នាក ់
រួ៉ មន សស្តរី បុរស និងកុមរ ប�ល ពឹងបផ្អកទាងំគសរុង  ឃលើ ្រឹក្រឃនលេ 
�រីធលេរី និងមគពឃឈើ។ សស្តរីម្ន ក់៉ កពរីភូ៉ិ្ រីលរីនកូ  និយយ ថា “ឃ្ើ 
ឃយើង នឹងឃៅ្ររីណា? ឃបើឃៅ្ររីឃនះ ឃទាះគា្ម ន អវារី កឃ៏យើង អាចោ�ុំះ 
លកឃ់ភា្ផល គគានប់ានលុយ ឱ្យកូន ឃៅ សាោ ឃរៀនប�រ។”

សស្តរីម្ន កឃ់្រៀ្និយយថា “ឃ្ឱ្យការងារ�ល់អ្នក៉កពរីគសរុក ឆ្្ង យ 
៉និប៉នអ្នកភូ៉ឃិយើង ប្តរីឃយើង និងកូនៗឃយើងឃ្រ”។ សស្តរី ជាម្ត យ 
ខំចំណាយគបាកយ៉់ងឃគចើន ឱ្យ កូន  ឃៅ   ឃរៀន ប៉ុបន្ត កូនៗ គ្រូវបង្ខំចិ្្ត 
៉ក ឃធវាើការ ជួយ� ោ�ុំះឃៅវញិ។ គ្ប ់ភូ៉កិ្នុង្ំបនឃ់នះគា្ម ន គបពន័្ធ  
្រឹក ្ុរយឃយ ឃគបើ ឃ្រ។ ឥ�ូវ ឃនះ  អ រ្ី្ ជំរកំ៉្មករ ្ រីនសាសាបាន  
កាលេ យ ជា ្ ំបន ់សគមប ់គបជាជន ផ្លេ ស់្ររីលំឃៅ ៉ ក ពរី អុរីនហ្គា  ១ 
និង២ អ រ្ី្ ក៉្មករ និងកូនឃៅ របស់ ពួកគា្ ់ ។ ឃក្មងគសរីៗ គ្រូវ 
្គ៉ង ់ជួរ  ឃគចើន  ឃម៉ង  ឃ�ើ៉្រី ចាគំ្ង្ឹរកសា្អ ្  ពរីគបភព្ឹរក្ុរយឃយ
ប្៉យួ្្ឃ់ៅក្នុងភូ៉ ិប�ល មនគបជាជនជាង១៉ុនឺ នាក ់។

១ ករណរី សិកសា បគបសគ៉រួល ពរីឯកសារ ឃគកា៉ ចំណងឃជើងថា “សស្តរីអុរីនហ្គា ៖ និ៉ិ្ ្តរូបមនភាពធនគ់ទា”ំ ឃរៀបឃរៀងឃោយ អានហគារី អាសានហ្ុរី, 

   អងគាការ្រឃនលេអន្តរជា្ិ https://www.internationalrivers.org/blogs/337/the-women-of-inga-a-portrait-of-resilience

ករណដីេធិកសា៖
“េរូែ្រាប់ពួកសគឱ្យែឹងថាពួកសយើងជាញ្េ្តដីសៅអុដីៃហ្គា កំពុងរងទុក្ខសវទនា”១

8

ជំរំ គីនសរាសរា ករុង្វ្គគូ កណ្រាល, កិច្ចមបជរុំមបឹកសា ជរាមួេមស្តី  | 
រូប ្ ត ទ�រាេ អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ ២០១៧

បដមមបមមួល ថន ឥេ្ធិពល៖ ៉្គាឃ្រ្សកឃ៍យនឌរ័សគមបស់ា្ថ បន័ប�លឃធវាើការងារអំពរី្រំនបនិ់ង្រឃនលេ 

https://www.internationalrivers.org/blogs/337/the


ឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់បបន្ថ៉អំពរីផលបះ៉ពាល់ បផ្នក ឃយនឌរ័ឃោយសារ្រំនបវ់រ រីអ្គាិសនរី សូ៉ឃ៉ើលឃៅក្នុងឯកសារ 
្ុល្យភាពជ ជ្ រីង៖ ការឃគបើគបាស់ការវយ្ម៉លេផលបះ៉ពាល់បផ្នក ឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការអភវិឌ្ឍវរ រីអ្គាិសនរី។

https://asia.oxfam.org/policy-paper/gender-impact-assessment-gia-manual
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ជំរំ គីនសរាសរា ករុង្វ្គគូ កណ្រាល, កិច្ចមបជរុំមបឹកសា ជរាមួេមស្តី  | 
រូប ្ ត ទ�រាេ អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ ២០១៧

មស្តី ចរាកទចញ ពី េូមិ បូ្៉រា ទ�រា េូមិ ពីតរា  និង 
  េូមិ  ទសង្វ្គី | រូប្ត ទ�រាេ សឺទ្វ្គ ងីម ប៊ី 

អងគាការ ្រឃនលេ អន្តរជា្ិ



10 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

គបសិនឃបើសា្ថ បន័ប�លឃធវាើការជា៉យួសហ្៉នរ៍ងឃគគាះយល់
�ឹងរួ៉ គា្ន អំពរីឃគាល្ំនិ្មនវក្យស័ព្ស្តរីពរីឃយនឌរ័ វនឹងជួយ� 
ឱ្យ មនការយល់�ឹងអំពរីឃយនឌរ័ឃៅក្នុងបរបិ្រ្រំនប ់្រឃនលេ និង 
សហ្៉ន ៍តា៉�ង ្រឃនលេ។ ការយល់�ឹងឃនះនឹងជួយ�ឱ្យ គករុ៉ 
ការងារ  ទាងំ អស់និយយគា្ន  ងាយយល់អំពរីបញ្ហា ឃយនឌរ័ 
ប�លចំនុច ឃនះ ្ ឺជា កតា្ត សំខាន់៉ យួក្នុងពគងឹងការអនុវ្្ត 
ឃយនឌរ័។ 

ជាជំហ្ន�ំបូង ចាបំាចគ់្រូវយល់ចបាស់អំពរីពាក្យនិង  និយ៉នយ័ 
សំខាន់ៗ ៉យួចំនួន។ ឧទាហរណ៍ “ឃភ្រ” ខុសគា្ន ពរី“ឃយនឌរ័”។ 
ឃភ្រសំឃៅ�ល់លក្ខណៈជរីវសាសស្តរវងសស្តរីនិង បុរស ចំបណក

ឃយនឌរ័មន៉ូលោ្ឋ នឃលើសា្ថ នភាពវប្ធ៉ ៌សងគា៉ និង 
្ុណ្ម៉លេ ប�លកំណ្ជ់ា្ួនា្ររីនិង្រំនួល ខុសគ្រូវ របស់ សស្តរី 
និងបុរស។ “ការយល់�ឹងអំពរី្ួនា្ររី ផលិ្ភាព និង ្ ួនា្ររី 
ពាកព់ន័្ធ នឹងការបន្តពូជ  របស់ សស្តរី និងបុរស” សុ្រ្ធ ប្ ជា  ពាក្យ 
្នលេឹះប�លអ្នក អាន ចាបំាចគ់្រូវ យល់�ឹងអំពរី អ្្ថនយ័ របស់វ។  

ពាក្យ្នលេឹះអំពរីឃយនឌរ័ និង និយ៉ នយ័ របស់វ មន ឃៅ ក្នុង 
ឧបស៉្ន័្ធ្ររី១។ ចំបណក ឃៅក្នុង្រំពរ័បន្ាបម់ននូវនិយ៉នយ័
៉យួ ចំនួន  ប�ល   គ្រូវបានបគបសគ៉រួលឃចញពរីគបភពឃផ្ងៗ 
រួ៉ ទាងំ សទ្ា នុគក៉  ស៉ធ៉ឃ៌យនឌរ័របស់៉ជ្ឈ៉ណ្ឌ លបណ្តុ ះ 
បណា្ត ល សស្តរីមន អងគាការសហគបជាជា្ិ ផងប�រ។

១.២ៃធិយរែៃ័យពាក្យគៃលៃឹឹះអំពដីសយៃឌ័រ

មស្តី ជនជរាតិឌូឡនុង  មកពីទេត្ត េូណរាន មបទេស ចិន ដែល 
បរាន ្ ្ល់ បេ អត្រា្ិបបាេ  ជរាមួេ អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ 
កនែនុង  ឆនែរាំ ២០១៥  អំពី សរារៈមបទយរាជន៍ របស់ េទនលេនូ  សម្រាប់ 
ជនជរាតិ ឌូឡនុង | រូប ្ ត ទ�រាេ អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ  
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សយៃឌ័រ
ឃយនឌរ័៉និសំឃៅឃៅឃលើឃភ្រឃ្រ ប៉ុបន្តវសំឃៅ�ល់ប្រពិឃសាធនក៍្នុងនា៉ជាបុរសឬជាសស្តរី និង្រស្នៈប�ល សងគា៉ 
យល់ឃ�ើញចំឃពាះ្ួនា្ររីនិង្រំនួលខុសគ្រូវរបស់បុរសនិងសស្តរី។ ្រស្នៈយល់ឃ�ើញឃនះបង្កឱ្យមនការ បបងបចក រវង 
សស្តរី និង បុរស ឃហើយសន្ម្ថាឃភ្រនរី៉យួៗ្ួរមនការការ្ិ្ ឥរយិបថ និងការគបគពឹ្្តឃៅតា៉បបបប្រឃរៀង ខលេួន។ 
្រស្នៈឃនះកក៏ំណ្នូ់វរឃបៀបក្នុងការឃរៀបចំផ្ន្ស់ងគា៉ផងប�រ។ ការបបងបចកឃយនឌរ័ បបបឃនះ បណា្ដ ល ឱ្យសងគា៉ 
កំណ្ ់្ ម៉លេឃៅឃលើបុរស សស្តរី ឃក្មងគសរី និងឃក្មងគបរុសខុសៗគា្ន  និង បបងបចក្ួនា្ររីនិង្រំនួលខុសគ្រូវឃៅតា៉ឃនាះ។

សងគា៉កំណ្ ់បបងបចក្ួនា្ររី ឃៅឱ្យ ៉ នុស្ ឃោយ បផ្អក ឃៅតា៉  ឃយនឌរ័ឃផ្ងៗគា្ន ។ ្ម៉លេរបស់្ួនា្ររីទាបឬខ្ស់ 
ជះឥ្រ្ធិពលឃលើ ល្រ្ធភាព ក្នុង ការ្រ្រួលបានផលគបឃយជន ៍ការគ្បគ់្ង និងឥ្រ្ធិពលក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត។ 
ការកំណ្ ់្ ួនា្ររីឃៅតា៉ ឃយនឌរ័ បបបឃនះ  អាច បង្កនូវ បញ្ហា និងការឃរ ើសឃអើងកានប់្ធ្ងនធ់្ងរ ជាពិឃសស ក្នុងករណរី  
ប�ល  ៉ នុស្៉និកំណ្ខ់លេួនឯងឃៅតា៉អ្្តសញ្ញា ណឃភ្រណា៉យួ �ូចជាអ្នកបកឃភ្រ អ្នកមនសរ រីរាងគាឃភ្រ ៉ និ គបរុស 
ឬ៉និ គសរីពរីកំឃណើ ្ និងអ្នកប�លគា្ម នចំណូលផលេូវឃភ្រ ជាឃ�ើ៉។

ទំនាក់ទំៃងសយៃឌ័រ
សំឃៅ�ល់្រំនាក្់រំនងសងគា៉រវងបុរសនិងសស្តរី ក្នុងរយៈឃពលនិង្ររីកបនលេងជាកោ់ក។់ ្រំនាក្់រំនងសងគា៉កំណ្នូ់វ
កគ៉ិ្ ឥ្រ្ធិពលខុសគា្ន ក្នុងចំឃណា៉ឃភ្រទាងំពរីរ។ សស្តរីទាងំអស់ ឬបុរសទាងំអស់៉និ�ូចគា្ន ឃ្រ។ ្រំនាក្់រំនង ឃយនឌរ័ 
ផសារភាជ ប ់  និង មន �ំឃណើ រ គបទាកគ់ប្រង  គា្ន  ជា៉យួនឹង អ្្តសញ្ញា ណសងគា៉ �ម្រឃ្រៀ្ �ូចជា សាសនា និនា្ន ការ 
នឃយបាយ ជនជា្ិ ឋានៈក្នុង សងគា៉ អាយុ និងចំណូលផលេូវឃភ្រ។ 

ការទទួលរាៃៃធិងការ្គប់្គងធៃធាៃ
ការ្រ្រួលបានសំឃៅ�ល់ឱកាស្រ្រួលបានធនធានឃ�ើ៉្រីឃគបើគបាស់ ចំបណកការគ្បគ់្ងសំឃៅ�ល់ឥ្រ្ធិពលក្នុង ការ 
សឃគ៉ចចិ្្តឃលើការឃគបើគបាស់ធនធាន និងសិ្រ្ធិអំណាចក្នុងចា្ប់ចងថានរណាអាចឃគបើគបាស់ធនធានឃនាះបាន។

ការស្លៃើយតបម្នែកសយៃឌ័រ
សំឃៅឃៅឃលើការឃធវាើបផនការនិងការអនុវ្្តសក៉្មភាពក៉្មវធិរីប�លឃ្លេើយ្បនឹងបញ្ហា ឃយនឌរ័ និងឃលើកក៉្ស់ 
ស៉ភាព ឃយនឌរ័ ឃោយគបកានខ់ាជ បនូ់វឃគាលការណ៍ប�ល្ិ្្ូរអំពរីឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការអនុវ្្តការងារ។

ការបញ្ជ្រា បសយៃឌ័រ
សំឃៅ�ល់ �ំឃណើ រការមនការបសញ្ជ ប ្រស្នៈស្ដរីពរីស៉ភាពឃយនឌរ័ឃៅក្នុង�ំឃណើ រការ អភវិឌ្ឍឃៅគ្ប�់ំណាក ់
កាលនិងគ្បក់គ៉ិ្ ។ ការបសញ្ជ បឃយនឌរ័្ឺជាយុ្រ្ធសាសស្ត៉យួឃ�ើ៉្រីសឃគ៉ចបាននូវស៉ភាពឃយនឌរ័។

តួនាទដី្លធិតភាព
សំឃៅ�ល់ការងារប�លបុរសឬសស្តរីឃធវាើ ឃហើយ្រ្រួលបានល្រ្ធផល៉កវញិជាគបាកឬ់ជាឃភា្ផល៉និប៉នគបាក ់
ឧទាហរណ៍ ផលិ្ក៉្មឬឃសវក៉្មឃលើ្ររីផសារប�លអាចប្តូរបានជាកមគ៉ និងផលិ្ក៉្មតា៉ផ្ះសគមបឃ់គបើគបាស់ 
ចិ ្្ច ឹ៉  ជរីវ ិ្  ឬអាចមនសកា្ត នុពលប្តូរបានជាកមគ៉។ ្ួនា្ររីផលិ្ភាពរបស់សស្តរីឃៅក្នុងផលិ្ក៉្មកសិក៉្មមន 
�ូចជា ម្ច ស់ បគសចំការ កសិករ និងក៉្មករ។

តួនាទដីពាក់ព័ៃ្ៃឹងការបៃ្តពូជ
សំឃៅ�ល់ការបឃង្កើ្ចិ ្្ច ឹ៉បរីបាចកូ់ន និងកិច្ចការនានាប�លគ្រូវបំឃពញក្នុងឃគាលបំណងបថទា�ំល់សមជិក គ្រួសារ 
និងសហ្៉ន។៍ ្ួនា្ររីឃនះមន�ូចជា ការងារឃៅផ្ះប�លសស្តរីឃធវាើ ឃ�ើ៉្រីបថទានិំងកសាងធនធានកមលេ ងំ ពលក៉្ម 
�ូចជា ផ្ដល់កំឃណើ ្កូន ឃធវាើ៉ហាូប ឃរ ើសអុស �ង្ឹរក ឃ៉ើលកូន អបរ់បំណនា ំនិងបថទាសុំខភាព សមជិក គ្រួសារ។ 



២ http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
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12

សគមបស់ា្ថ បន័ប�លឃធវាើការជា៉យួសហ្៉ន ៍ការបសញ្ជ ប 
ឃយនឌរ័ សរបញ្ជ កឱ់្យឃ�ើញថា អន្តរា្៉នរ៍បស់សា្ថ បន័ 
ឃនាះ មន បំណង ផ្តល់ផលគបឃយជន�៍ល់ទាងំសស្តរីនិង 
បុរស។ មននយ័ថា សា្ថ បន័៉និចូលរួ៉ ចំបណកក្នុងការ  
ពគងរីក បញ្ហា វសិ៉ភាពប�លមនគសាបឃ់្រ ផ្ុយឃៅវញិ  
សា្ថ បន័ នឹងឃលើកក៉្ស់ការផ្តល់សិ្រ្ធិអំណាច�ល់សស្តរី។

ការបសញ្ជ បឃយនឌរ័្ឺជា ការោក ់ប ្្ចូ លនូវ   ្រស្នៈស្ដរីពរី 
ស៉ភាព ឃយនឌរ័ឃៅក្នុង�ំឃណើ រការនិងវធិរីសាសស្ត អនុវ្្ត 
ការងារ ឃៅគ្ប�់ំណាកក់ាល និងគ្បក់គ៉ិ្ ។ ការ 
បសញ្ជ ប  ឃយនឌរ័ ្ ឺជាយុ្រ្ធសាសស្ត៉យួឃ�ើ៉្រីសឃគ៉ច 
បាននូវស៉ភាពឃយនឌរ័។

ការបសញ្ជ បឃយនឌរ័អាចជាកតា្ត រួ៉ ចំបណកយ៉ងសំខាន ់
ក្នុង  ការសឃគ៉ចបាននូវយុ្្តិធ៉ស៌ងគា៉ ពរីឃគពាះវ ឃោះគសាយ   
នូវ បញ្ហា វសិ៉ភាព។ វសិ៉ភាពឃកើ្មន ឃោយសារកងវាះ 

ឱកាសឬភាពជា្ំណាង កងវាះឥ្រ្ធិពល  និង ្ ួនា្ររីក្នុងការ
ឃធវាើឃសចក្តរីសឃគ៉ចក្នុងសា្ថ បន័និងសងគា៉។ អងគាការសហ 
គបជាជា្ិបាន្ូសបញ្ជ កថ់ា ការបសញ្ជ ប ឃយនឌរ័ ៉ និប៉ន 
ជាឃគាលឃៅចុងឃគកាយឃនាះឃ្រ ប៉ុបន្តវ្ឺជាការផ្បំ ្្ចូ ល
គា្ន រវងយុ្រ្ធសាសស្ត �ំឃណើ រការ និងការ  អន្តរា្៉ន ៍ប�ល 
ឃោះគសាយ បញ្ហា ជាគបពន័្ធឃ�ើ៉្រីឃឆ្្ះ ឃៅរក ស៉ភាព 
ឃៅគ្ប ់កគ៉ិ្  និងក្នុងសក៉្មភាពចគ៉រុះ �ូចជា 
ឃគាលនឃយបាយ ការគសាវគជាវ ការ្សូ៊៉្ិ ចបាប ់
ការបបងបចកធនធាន ការឃរៀបចំ និងការអនុវ្្ត ្ ឃគមង។  

ឃៅក្នុងបផ្នកឃនះ ឃយើងផ្តល់ការបណនាំ៉ យួចំនួនអំពរីវធិរី 
វយ្ម៉លេ ការ អនុវ្្ត ឃយនឌរ័ និងការបសញ្ជ បឃយនឌរ័ឃៅ 
ក្នុង  យុ្រ្ធនាការ ្រំនបន់ិង្រឃនលេ។ ឃគរៅពរីឃនះ ឃយើងនឹងពិនិ្្យ 
ឃ៉ើលផងប�រឃៅឃលើយុ្រ្ធសាសស្ត សក៉្មភាព និងកតា្ត ឃផ្ង
ឃ្រៀ្ប�លអាចជួយ�បកល៉្អការអនុវ្្តឃយនឌរ័របស់អ្នក។  

http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
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េទនលេទមគង្គទ�រាភរាគខរាងទជើងមបទេសឡរាវ។ 
េទនលេ ទមគង្គគឺជរាមបេព ថនសន្តិសរុេទស្ៀង ែ៏ 

សំខរាន់ សម្រាប់មបជរាជនជរាង ៦០លរាន នរាក់  ទ�រា 
តរាមបណ្តរា មបទេសដេសែេឹក ខរាង ទមករាម ែូចជរា   

ឡរាវ ថ្ កម្នុជរា និង ទវៀតណរាម | រូប្ត ទ�រាេ 
អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ  ឆនែរាំ ២០០៨



14 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

ឃយើងវយ្ម៉លេឃយនឌរ័ឃ�ើ៉្រីវស់បវងឃ៉ើលថា ឃ្ើសា្ថ បន័កំពុង 
បសញ្ជ បឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការងាររបស់ខលេួនបានគបឃសើរកគ៉ិ្  ណា 
ឃហើយឃ្ើសា្ថ បន័មន៉ូលោ្ឋ នគ្ឹះចាបំាចក់្នុងការបសញ្ជ ប 
ឃយនឌរ័ឃោយឃជា្ជយ័ឬឃ្រ �ូចជា ឃគាលនឃយបាយ 
បសញ្ជ ប ជំនាញនិងចំឃណះ�ឹង របស់ បុ្គាលិក  អំពរីឃយនឌរ័ 
និងថវកិាសគមបឃ់យនឌរ័។

ឃ�ើ៉្រីវយ្ម៉លេឃយនឌរ័សគមបស់ា្ថ បន័របស់អ្នក ចាបំាច់្ ួរ 
ពិចារណា ឃលើសមសធា្ុពរីរប�លឃលើកក៉្ស់ឱ្យគា្ន ឃៅវញិ
ឃៅ៉ក៖

i. ពិនិ្្យឃ៉ើលឃៅឃលើសា្ថ បន័ ឃគាលនឃយបាយ 
ធនធាន៉នុស្ ធនធានឃផ្ងៗ និងចំឃណះ�ឹង 

ii.  ពិនិ្្យឃ៉ើល ឃៅឃលើ យុ្រ្ធនាការប�លកំពុងអនុវ្្ត 
ថាឃ្ើការបសញ្ជ បឃយនឌរ័បានគបឃសើរ កគ៉ិ្ ណា។  

ឧបស៉្ន័្ធ្ររី២បងាហា ញអំពរីការវយ្ម៉លេឃយនឌរ័សគមបស់ា្ថ បន័ 
ចំបណកឧបស៉្ន័្ធ្ររី៣បងាហា ញអំពរីការវយ្ម៉លេឃយនឌរ័សគមប់
យុ្រ្ធនាការ។ ឧបស៉្ន័្ធទាងំពរីរឃនះមននូវ សំណួរ៉យួចំនួន 
សគមប ់ ជាជំនួយក្នុងការ្លេុះបញ្្ច ំង  និង្រគ៉ង់្ ំរូសគមប ់ចង 
គកងល្រ្ធផលមនការវយ្ម៉លេ។ ការវយ្ម៉លេទាងំពរីរឃនះ ្ ួរប្ 
ឃធវាើឃ�ើងឃោយមនការចូលរួ៉ ពរីបុ្គាលិកនិងម�្ូពាកព់ន័្ធ 
ចំបណក  ការវយ្ម៉លេយុ្រ្ធនាការ ្ួរមនការចូលរួ៉ ពរីសស្តរីនិង 
បុរស   ៉ ក ពរីសហ្៉នប៍�លអ្នក ឃធវាើការជា៉យួ។ ឃៅក្នុង ឃនាះ 
មន  សំណួរ សគមប ់ជាជំនួយក្នុងការ្លេុះបញ្្ច ំង ការ ពិភាកសា 
និង  បផនការ សក៉្មភាព។ អ្នក្ួរឃគបើល្រ្ធផលមន ការ វយ្ម៉លេ
ទាងំឃនះឃ�ើ៉្រីបសវាងរក្មលេ ្មនការអនុវ្្តឃយនឌរ័ និង ឃរៀបចំ 
សក៉្មភាព អា្រិភាព ឃ�ើ៉្រីបំឃពញកងវាះចឃនាលេ ះ ទាងំ ឃនាះ។ 
្ួរក្ ់គតា ប ្្ចូ លសក៉្មភាពអា្រិភាពឱ្យបានចបាស់ ឃៅ ក្នុង 
បផនការ  សក៉្មភាពឃយនឌរ័ ឃ�ើ៉្រីងាយក្នុងការតា៉ោន 
វឌ្ឍនភាព។

ការអៃុវត្តការបញ្ជ្រា បសយៃឌ័រ៖ការចាប់ស្្ើរែ

តំបន់ែីលិចេឹក ហរាទែចរា-ងូរូ មបទេស 
នីទ្វសែរីយ៉រា។ មស្តី ទ�រា តំបន់ កូ្៉រា ែូ្វ្គគូ 
ថន អរាងេទនលេ េូទប  | រូប្ត ទ�រាេ 
អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ  ឆនែរាំ ២០១៥
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បន្ាបព់រីវយ្ម៉លេឃយនឌរ័សគមបស់ា្ថ បន័និងសគមប ់
យុ្រ្ធនាការ និងឃធវាើបផនការសក៉្មភាពឃយនឌរ័រចួ សា្ថ បន័អាច៖

• បន្តការសន្នាស្តរីពរីការអនុវ្្តឃយនឌរ័របស់សា្ថ បន័ និងវធិរី
បំឃពញចឃនាលេ ះខវាះខា្ឃៅក្នុងការអនុវ្្ត។

• ឃរៀបចំថវកិាឃ�ើ៉្រីឃោះគសាយ្មលេ ្អា្ិរភាព។

• តា៉ោនវឌ្ឍនភាពមនការអនុវ្្តសក៉្មភាព និងបផនការ 
សក៉្មភាពឃយនឌរ័។

• ឃរៀបចំបផនការឃ�ើ៉្រីបសញ្ជ បឃយនឌរ័ឱ្យ បាន គបឃសើរ ជាង 
៉ុន  ឃៅក្នុងការឃរៀបចំនិងអនុវ្្តយុ្រ្ធនាការ និងគព៉ឃគពៀង 
ឃលើសក៉្មភាពអា្រិភាព។ 

• បឃង្កើ្សូចនាករនិងគកបខណ័្ឌ គ្រួ្ពិនិ្្យ ឃ�ើ៉្រីអនុញ្ញា ្ 
ឱ្យ បុ្គាលិក ឃធវាើ ការ វយ្ម៉លេភាពឃជា្ជយ័ មនយុ្រ្ធនាការ 
ក្នុងការបំឃពញ្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរីនិង 
បុរស។

• ្ិ្្ូរផ្តល់ការបណ្ដុ ះបណា្ដ លនិងការអភវិឌ្ឍវជិាជ ជរីវៈបផ្នក
ឃយនឌរ័�ល់បុ្គាលិកយុ្រ្ធនាការ ម�្ូ និង្ំណាង 
សហ្៉ន។៍

គបសិនឃបើអ្នករកឃ�ើញថាមន្មលេ ្ឃៅក្នុងឃគាលនឃយបាយ
ឃយនឌរ័ ឬវធិរីសាសស្តបសញ្ជ បឃយនឌរ័ ចូរអនុវ្្តតា៉ យុ្រ្ធសាសស្ត 
និងសក៉្មភាពសា៉ ញ្ាៗ៉យួចំនួន�ូចខាង ឃគកា៉។ 

ចូរពធិចារណា៖

• រកម�្ូថ្មរីឬអ្នកជំនាញឃយនឌរ័៉កជួយ�បំឃពញចឃនាលេ ះ 
ខវាះខា្មនជំនាញ។

• ្ិ្្ូរពរីថវកិាសគមបផ់្ដល់ឱកាសបកល៉្អការអនុវ្្ត 
ឃយនឌរ័ �ូចជា ការបណ្តុ ះបណា្ត លជំនាញឃយនឌរ័។

• ធានាថាសស្តរីនិងបុរសចូលរួ៉ ឃស្មើភាពគា្ន និងមន 
សមមគ្ឃយនឌរ័ ឃៅក្នុងរាល់ការឃធវាើឃសចក្តរីសឃគ៉ច 
គ្បក់គ៉ិ្ ។

• គាគំ្រឱ្យមនជនបឃងាគា លឬឃជើងឯកឃយនឌរ័ម្ន កឬ់ឃគចើន
នាក ់ឃៅក្នុងសា្ថ បន័របស់អ្នក។ ពួកគា្អ់ាច�ឹកនា ំ
ការងារឃយនឌរ័៉យួចំនួន ក�ូ៏ចជាគាគំ្របុ្គាលិក�ម្រ
ឃ្រៀ្ឃ�ើ៉្រីអភវិឌ្ឍចំឃណះ�ឹងនិងជំនាញឃយនឌរ័។

• បឃង្កើ្គករុ៉ការងារឃយនឌរ័ឬគករុ៉ សហ្៉នឃ៍យនឌរ័ 
ឃ�ើ៉្រីគាគំ្រ�ល់បុ្គាលិកក្នុងការអភវិឌ្ឍចំឃណះ�ឹងនិង 
ជំនាញឃយនឌរ័។

• ធានាថាសស្តរីនិងបុរសបានចូលរួ៉ ឃស្មើគា្ន ក្នុងគករុ៉ការងារ 
គករុ៉្ឃគមង និងគករុ៉គបឹកសា ក�ូ៏ចជាឃៅឃពលឃរៀបចំ 
ក៉្មវធិរីនានា ឧ. ឃៅឃពលឃគជើសឃរ ើសវ្្មិន ជាឃ�ើ៉។

• បបងបចក្រំនួលខុសគ្រូវ�ល់បុ្គាលិកនិងអ្នកគ្បគ់្ង 
ក្នុងការអនុវ្្តសក៉្មភាពអា្ិរភាព។

តំបន់ែីលិចេឹក ហរាទែចរា-ងូរូ។ មបជរាជន ្ លេងេឹក 
មក លក់ ្ លែំណរាំ  របស់ពួកគរាត់ | រូប្ត ទ�រាេ 
អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ  ឆនែរាំ ២០១៥



ការវភិា្ឃយនឌរ័្ឺជា�ំឃណើ រការមនការពិនិ្្យឃ៉ើលឃៅឃលើ 
្ួនា្ររីនិង្រំនួលខុសគ្រូវរបស់សស្តរីនិងបុរស ្រំនាក្់រំនង 
រវង សស្តរីនិងបុរស និងវសិ៉ភាពឃៅក្នុង្រំនាក្់រំនង របស់ 
ពួកឃ្។ ការវភិា្ ឃយនឌរ័ឃលើកក៉្ស់ស៉ភាពឃយនឌរ័ 
តា៉រយៈការ ពិនិ្្យឃ៉ើល្រំនាក្់រំនងរវងឥ្រ្ធិពលឃៅក្នុង 
គ្រួសារ ក្នុងសា្ថ បន័ និងក្នុងសងគា៉។

ការវភិា្ឃយនឌរ័្ឺជាចំណុច ចាបឃ់ផ្តើ៉ �សំ៏ខាន់៉ យួក្នុង 
ការ បសញ្ជ បឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការងារសហ្៉ន។៍ ឃ្អាច 
ឃគបើ ការ វភិា្ឃយនឌរ័ឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់ពរី្រំនាក្់រំនងនិង 
វសិ៉ភាព រវងបុរសនិងសស្តរីឃៅក្នុងសហ្៉នរ៍ងឃគគាះ 
ឃោយ សារ ្ ឃគមង ្រំនប ់និងបសវាងយល់ ឃ៉ើលថា ឃ ើ្ ្ ឃគមង 
្រំនបនឹ់ងផ្លេ ស់ប្តូរ ្រំនាក្់រំនង  និងបឃង្កើនវសិ៉ភាពអវារីខលេះ។

៣.១សតើការវធិភាគសយៃឌ័រគឺជាអវែដី

ម្នែកទដី៣

ការវធិភាគសយៃឌ័រ

16

មស្តី ្ នែរាក់កំពរុង ទបះមពលឹត ទ�រា  េទនលេទមគង្គ | 
រូប្ត ទ�រាេ អង្គករារ អរុកសវរាម
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ករណដីេធិកសា៖

មេវែងយលអ់ំពដីជដីវធិត្បចានំ្ងៃរបេញ់្េ្តដីកងុហគាូសៅជុំវធិញតំបៃ់ទំៃប់
វារ ដីអគគាធិេៃដីអុដីៃហ្គា 
សហ្៉នប៍�លរងផលបះ៉ពាល់ពរី្រំនបវ់រ រីអ្គាិសនរីអុរីន
ហ្គា ៣ ធាលេ ប្់រ្រួលរងឃគគាះឃោយសារ ្រំនបវ់រ រីអ្គាិសនរី 
៉ុនៗ រចួឃៅឃហើយ ឃហើយភា្ឃគចើនបានផ្លេ ស់ប្តូរ្ររីលំឃៅ 
ថ្មរី៉ក្ររីឃនះ កាលពរីប៉ុនា្ម ន្រសវ្្រ ៍៉ ុន។ ខាងឃគកា៉ឃនះ 
្ឺ ជា សក៉្មភាព គបចាមំថ្ងរបស់សស្តរីឃៅ    អុរីនហ្គា ។

ជាធ៉្មតា សស្តរីឃៅអុរីនហ្គា ឃគកាកពរី�ំឃណកឃៅឃម៉ង ៤ 
គពឹក និងប ្្ចបកិ់ច្ចការឃៅឃម៉ង១០យប ់ឃហើយមថ្ងខលេះ 
ពួកគា្ ់គ្រូវឃធវាើការឃគចើនឃម៉ងជាងឃនះ។ ឃៅមថ្ងណា 
ប�ល ពួកគា្គ់្រូវឃៅរកអុសឃៅក្នុងមគព ពួកគា្ឃ់គចើន 
៉ក�ល់ផ្ះវញិឃៅឃពលយប ់ឃរៀបចំអាហ្រ្រ្រួលទាន 
និងចូល�ំឃណកយបឃ់គរៅ។ ការគបកបកិច្ចការចិ ្្ច ឹ៉ 
ជរីវ ិ្  របស់ពួកគា្ម់ន�ូចជា៖

ទ្វើដមសចំករារ៖ សស្តរីខលេះឃធវាើបគសចំការជា៉យួប្តរីនិងគករុ៉ 
គ្រួសារគា្ ់ប៉ុបន្តសស្តរីជាឃគចើន ជាពិឃសស សស្តរីឃ៉ម៉យ 
និងសស្តរីឃៅលរីវ គ្រូវឃធវាើកិច្ចការឃនះឃោយខលេួនឯង។ សស្តរី 
ឃ៉ម៉យ និងសស្តរីឃៅលរីវមនបន្ុកគ្រួសារធ្ងន ់ពរីឃគពាះពួក
គា្គ់្រូវឃធវាើកិច្ចការ�ំណាំោ�ុំះឃោយខលេួនឯង ឃោយសារ
ពំុមនល្រ្ធភាពចំណាយឃលើកមលេ ងំពលក៉្មបបន្ថ៉។

ជួញមតី៖ អ្នកជួញគ រ្ីភា្ឃគចើន៉កពរីភូ៉ម៉ិនសុរី ប�ល 
ស្ថិ្ ឃៅបបក៉ខាងឃគកា៉មន្ំបនអ់ុរីនហ្គា ។ ពួកគា្ហ់្ក់
�ូចជាមនជរីវភាពនិង្ុណភាពជរីវ ិ្ គបឃសើរជាង គករុ៉ 
ឃផ្ង ប៉ុបន្តពួកគា្ប់ាន្្អូញប្្អរ ថា គ្រូវ  ឃធវាើកិច្ចការ ឃគចើន 
ឃម៉ង បរមិណគ្រីក្នុង ្រឃនលេកុងហគាូ កំពុង ថយ ចុះ  ឃហើយ  គ រ្ី 
ភា្ ឃគចើន ្ ូចៗនិង្ុណភាព៉និល្អ។ ជា្ូរឃៅ ពួកគា្ ់

មន្ូររស័ព្ម�ផ្្ល់ខលេួន។ ជរីវ ិ្ ហ្ក�ូ់ចជាមន ភាព ល្អ 
គបឃសើរ សគមបស់ហ្៉នប៍�លឃៅឆ្្ង យពរី អុរីនហ្គា ។

មប្រាញ់សតវ៖ ការបរបាញ់ស្វាភា្ឃគចើន្ឺជា  ការងារ  
បុរស ប៉ុបន្តសស្តរីក្៏រ្រួលបានផលគបឃយជនព៍រីការគបកប
សក៉្មភាពចិ ្្ច ឹ៉ជរីវ ិ្ ឃនះប�រ តា៉រយៈការ្រ្រួលបាន 
នូវ អាហ្រនិង្គ៉រូវការគបរូឃ្អុរីនឃៅក្នុងគករុ៉គ្រួសារ។ 
ចំឃពាះសាចស់្វាប�លឃៅសល់ សស្តរីអាចយកឃៅលក់
ឃៅក្នុងសហ្៉នគ៍ា្។់

លក់ែូរ៖ ឃនះ្ឺជាកិច្ចការចិ ្្ច ឹ៉ជរីវ ិ្ ប�លភា្ឃគចើនសស្តរី
ជាអ្នកឃធវាើ។ អ្នកលក�ូ់រឃធវាើការឃគចើនឃម៉ង និង  គា្ម ន ឃម៉ង 
ចាបឃ់ផ្តើ៉ ឬឃម៉ងឈបឃ់្រៀងទា្ឃ់្រ។ ពួកគា្ឃ់បើកលក់
ឃៅឃពលមន៉នុស្៉ក្ិរញ និងឈប ់លក ់ឃៅឃពលឃ្ 
ឈប់៉ ក្ិរញ។ វ្ឺជារបរលក�ូ់រ  តា៉ភូ៉ ិប�ល៉និ សូវ 
្រ្រួល បាន ចំណូល ឃគចើនឃ្រ ពរីឃគពាះចំឃណញ្ិច្ួច។

18 បដមមបមមួល ថន ឥេ្ធិពល៖ ៉្គាឃ្រ្សកឃ៍យនឌរ័សគមបស់ា្ថ បន័ប�លឃធវាើការងារអំពរី្រំនបនិ់ង្រឃនលេ 

មស្តី ្ នែរាក់ កំពរុងទ�រាមបមូល ្ ល ែំណរាំ  
ទ�រាេូមិ វូសរុី ថនតំបន់អរុីនហ្គរា  | 
រូប ្ ត ទ�រាេ អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ

តា៉រយៈ ការយល់�ឹងអំពរី្ួនា្ររីនិង្រំនួល 
ខុសគ្រូវ របស់សស្តរីនិងបុរស ្រំនាក្់រំនង រវង 
ពួកគា្ ់និងវសិ៉ភាពឃៅក្នុង្រំនាក្់រំនង 
ឃ្អាច បសវាង យល់បានអំពរីផលបះ៉ពាល់ឃផ្ងគា្ន  
របស់ ្រំនប ់ឃៅឃលើបុរស និងសស្តរី។ ការវភិា្ 
ឃយនឌរ័អាច ធានាថា សា្ថ បន័យកចិ្្ត ្ុរកោក ់
ជាសំខាន ់ឃលើ បញ្ហា  និង កងវាល់ របស់ សស្តរីនិង បុរស 
និងធានាថាមនភាពជាអ្នក�ឹកនានំិងការ ចូល 
រួ៉  របស់សស្តរីឃៅក្នុង យុ្រ្ធនាការ្រំនបរ់បស់ខលេួន។
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អងគាការ្រឃនលេអន្តរជា្ិសូ៉ផ្ដល់ជាអនុសាសននូ៍វជំហ្នចំនួន៦
ក្នុងការវភិា្ឃយនឌរ័ ឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់ថាឃ ើ្្ឃគមង្រំនបម់ន
ឥ្រ្ធិពលឃលើសស្តរីនិងបុរសយ៉ង�ូចឃ៉្តច ឃហើយសា្ថ បន័្ួរ្ិ្្ូរ
យ៉ងណាអំពរីផលបះ៉ពាល់ឃនាះ និង្ួរប ្្ចូ ល្គ៉រូវការនិង 
ផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរីនិងបុរសឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការ ឃោយ 
រឃបៀបណា។ ការវភិា្ឃយនឌរ័្ួរឃធវាើឃ�ើងឃោយមនការ 
ចូលរួ៉ ពរី សហ្៉ន ៍រងផលបះ៉ពាល់ និងមនការចងគកង ្ុរក 
ជា ឯកសារផងប�រ។ �ំឃណើ រការវភិា្អាចឃធវាើឃ�ើងប្៉យួ�ង
ក្នុងកិច្ចគបជំុ៉យួ ឬឃធវាើឃ�ើងឃគចើន�ង ជា�ំណាកក់ាលបន្ត 
បន្ាប ់ក្នុងរយៈឃពលបវង។ 

ជំហរានទរាំង៦ ្ រាន ែូចខរាងទមករាម៖

1. បសវាងយល់ថាសស្តរីផ្ដល់្ម៉លេបបបណា ឃហើយបុរស
ផ្ដល់្ម៉លេបបបណាឃៅឱ្យ្រឃនលេ

2. បសវាងយល់ពរីការបបងបចកឃយនឌរ័ក្នុងពលក៉្ម 
(ការងារសស្តរី និងការងារបុរស)

3. បសវាងយល់ថា ឃ ើ្នរណាមនសិ្រ្ធិឃគបើគបាស់ និង
ចា្ប់ចងធនធានក្នុងគ្រួសារនិងសហ្៉ន៍

4. បសវាងយល់ពរីឧបស្គានិង�ំឃណាះគសាយ ចំឃពាះ
ការចូលរួ៉ របស់សស្តរីក្នុងការឃធវាើឃសចក្តរីសឃគ៉ចចិ្្ត 

5. បសវាងយល់ពរី្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តង និងផល
គបឃយជនឃ៍យនឌរ័ជាយុ្រ្ធសាសស្តសគមបស់ស្តរី

6. បសវាង យល់ ពរី ផលបះ៉ពាល់ មន្ឃគមង្រំនបប់�ល 
បានឃស្នើ  ប�ល អាច ឃកើ្ មន ឃៅឃលើសស្តរីនិងបុរស

ឯកសារឧបស៉្ន័្ធ្ររី៤�ល់្ររី៩ មនឧបករណ៍ ្រគ៉ង់្ ំរូ និង
សំណួរសំខាន់ៗ ឃ�ើ៉្រីជាជំនួយ�ល់សា្ថ បន័ក្នុងការគប៉ូល 
ព័្ ម៌ន សគមបជំ់ហ្នទាងំ៦ប�លបានឃរៀបរាបខ់ាងឃលើ 
(ឃសចក្ដរីពណ៌នា សឃង្ខបអំពរីជំហ្នទាងំ៦មនឃៅក្នុង្រំពរ័ 
បន្ដបន្ាប)់។      

ឃយើងសូ៉ផ្ដល់អនុសាសនឱ៍្យគប៉ូលព័្ ម៌នសគមបជំ់ហ្ន 
នរី៉យួៗ តា៉រយៈការពិភាកសាឃោយមនការសគ៉បសគ៉រួល 
(ឬការ ពិភាកសា គករុ៉ឃោយ  ឃផ្្ត ្ឃលើ គបធានប្រជាកោ់ក)់។ 
ការសន្នាអាចឃធវាើឃ�ើងោចឃ់ោយ ប�ករវងសស្តរីនិងបុរស។ 
ឃគរៅពរីឃនះ អ្នកអាចគប៉ូលព័្ ម៌នតា៉រយៈការសម្ភ សន ៍
ឬការស្ង់៉ ្ិជា៉យួសស្តរី និងបុរសប�ល៉កពរីសហ្៉ន ៍
ឃហើយ  ពួកគា្ ់ក ៏អាចអ្នកជួយ�ក្នុងការគប៉ូល និង វភិា្ ព័្ ម៌ន 
ផងប�រ។

ជាកិច្ចសំខានណ់ាស់ប�លឃយើងគ្រូវ្រ្រួលសាគា ល់ថា ការវភិា្ 
ឃយនឌរ័៉និប៉នគគានប់្ជា ការងារ បឃច្ចកឃ្រសប�លគ្រូវ 
បំឃពញ ឃ្រ។ ផ្ុយឃៅវញិ ការវភិា្ឃយនឌរ័្ឺជា�ំឃណើ រការ មន 
ការពគងឹង សិ្រ្ធិអំណាច និងផ្ដល់ល្រ្ធភាពក្នុងការបកបគប ឥ្រ្ធិពល 
ឃៅ ក្នុងសហ្៉ន ៍និងជា៉យួភា្រីពាកព់ន័្ធខាងឃគរៅ។

ការវភិា្ឃយនឌរ័្ួរអនុវ្្តឃៅតា៉ឃគាលការណ៍សំខាន់ៗ ៉យួ
ចំនួន�ូចខាងឃគកា៉៖

• មនការចូលរួ៉  បសវាងរក និងឃោះគសាយជ៉្នះឧបស្គា 
ប�ល រារាងំការចូលរួ៉ ឃពញឃលញរបស់សស្តរី ក្នុង ការ វភិា្ 
ឃយនឌរ័

• អនុញ្ញា ្ឱ្យមនការវភិា្ ឃរៀនសូគ្ និងឃធវាើ សក៉្មភាព 
រួ៉ គា្ន ជា ស៉ូហភាព 

• ឃផ្្ត ្ឃលើគករុ៉គបជាជនប�លបា្ប់ងឱ់កាសឬងាយ 
រងឃគគាះ ខាលេ ងំឃៅក្នុងសហ្៉ន៍

• ពិចារណានិងពិនិ្្យឃ៉ើលឃលើកតា្ត ចគ៉រុះ ប�ល កំណ្នូ់វ 
អ្្តសញ្ញា ណ �ូចជា ឋានៈ ឃយនឌរ័ ជនជា្ិ ស៉្្ថភាព 
ចលភាព ។ល។ ប�លជាកតា្ត ប�លអាចកំណ្ ់ឥ្រ្ធិពល 
សិ្រ្ធិអំណាច ភាពងាយរងឃគគាះ និងកគ៉ិ្ មនការ 
ឃរ ើសឃអើង 

• អនុឃោ៉ឃៅតា៉សិ្រ្ធិ៉នុស្ និងប្រោ្ឋ នសិ្រ្ធិ៉នុស្ 
អន្តរជា្ិ (ការរួ៉ ប ្្ចូ ល ការចូលរួ៉  ការពគងឹងសិ្រ្ធិ 
អំណាច ្មលេ ភាព ការយកចិ្្ត្ុរកោកច់ំឃពាះ ជនងាយ 
រងឃគគាះ និងការ៉និឃរ ើសឃអើង)

• សំឃៅឃឆ្្ះឃៅរក  ការផ្លេ ស់ប្តូរជាវជិជមន

៣.២ជំហ្ៃកនែងុការវធិភាគសយៃឌ័រ
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ការវភិា្ឃយនឌរ័ (និង�ំឃណើ រ ការឃរៀបចំយុ្រ្ធនាការ) ្ួរមន 
ការ  ចូល រួ៉  ពរីបុរស និងឃលើក្ឹរកចិ្្តឱ្យពួកគា្គ់ាគំ្រ�ល់សិ្រ្ធិ 
សស្តរី និងការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរីឃៅក្នុង 
យុ្រ្ធនាការ  ្រំនបន់ិង្រឃនលេ។ ឃយងតា៉ប្រពិឃសាធនរ៍បស់ឃយើង 
ជា៉យួ សហ្៉ន ៍ឃៅគបឃ្រសកុងហគាូ ការចូលរួ៉ របស់បុរស ឃៅ 
ក្នុង ការវភិា្ឃយនឌរ័ បានឃធវាើឱ្យពួកគា្ ់ ឃ៉ើលឃ�ើញ និង ្រ្រួល  
សាគា ល់ នូវការងារ សំឃ�ង និងការចូលរួ៉ របស់សស្តរី ឃហើយ   បុរស 
ជា ឃគចើន បានបងាហា ញការគាគំ្រចំឃពាះសក៉្មភាព សស្តរីឃៅក្នុង 
កិច្ចការ ្រំនបនិ់ង្រឃនលេ។ 

គបសិនឃបើបុរស៉និគាគំ្រការចូលរួ៉ របស់សស្តរីឃៅក្នុងការវភិា្
ឃយនឌរ័ ឬក្នុងយុ្រ្ធនាការ្រំនបន់ិង្រឃនលេឃ្រ ចាបំាចអ់ាចនឹងគ្រូវ 
មនកិច្ចគបឹងបគបងពិឃសសឃ�ើ៉្រីបសវាងរក�ំឃណាះគសាយឃៅ
ឃលើ បញ្ហា ឃនះ ប�លអាចមន�ូចជា៖
• ការគបជំុសហ្៉នប៍�លមនគករុ៉អ្នក�ឹកនាជំាសស្តរី ឃធវាើការ

ជា៉យួបុរសប�លគាគំ្រសិ្រ្ធិសស្តរី
• វ្គាបណ្តុ ះបណា្ត ល ឬការបនសាសំគមបប់ុរស
• សក៉្មភាពវប្ធ៉ ៌ការសប៉្ដងឃរឿង តា៉ផលេូវ ក្ួន�បងហា 

គពឹ្្តិការណ៍ សាធារណៈ ផ្្ងំរូបភាព និងក៉្មវធិរីផសាយ 
តា៉ វ្ិរ្ុយ  ប�លឃលើកក៉្ស់ស៉ភាពឃយនឌរ័ 

ការចូលរួ៉ របស់បុរសមនសារៈសំខានណ់ាស់ ឃហើយអវារីប�ល 
រ ឹ្  ប្សំខានខ់ាលេ ងំឃនាះ្ឺ ការបឃង្កើ្និងផ្តល់ឱកាសឬ្ររីកបនលេង 
សគមបប់្សស្តរី។ ជាធ៉្មតា កាលណាមនវ្្តមនបុរស 
សស្តរី៉និអាចចូលរួ៉  ឬចូលរួ៉ ៉និគបកបឃោយអ្្ថនយ័ ឃៅក្នុង
កិច្ចពិឃគគាះឃយបល់ឬការវភិា្ឃយនឌរ័បានឃ្រ។ កតា្ត រារាងំ 
ការ ចូលរួ៉ របស់សស្តរីមន�ូចជា ចបាប្់រមលេ បស់ងគា៉ប�ល 
ឃរ ើសឃអើង រ ឹ្ ្្ិ្ ្ួនា្ររីសស្តរីឱ្យឃៅប្ជំុវញិកិច្ចការផ្ះ ការរពឹំង 
របស់សងគា៉ប�ល្ិ្ថាមនប្បុរសឃ្រប�ល្ួរ្សូ៊៉្ិជំនួស
គ្រួសារនិងសហ្៉ន ៍អំឃពើហិងសាឃលើសស្តរី និងកគ៉ិ្  មន ការ អបរ់ ំ
របស់ សស្តរីឃៅទាប។ ឃហ្ុ�ូឃច្នះ ការបឃង្កើ្ឱ្យមនការជួបជំុ 
សគមបប់្សស្តរី អាចជួយ�ឃោះគសាយឧបស្គាទាងំឃនះ និង 
ធានា ឱ្យមនការចូលរួ៉ ពរីសស្តរីគបកបឃោយអ្្ថនយ័ ឃៅក្នុងការ 
វភិា្ ឃយនឌរ័និងការឃរៀបចំយុ្រ្ធនាការ។ ឃគរៅពរីឃនះ កតា្ត �ម្រ
ឃ្រៀ្ប�លជំរុញឱ្យសស្តរីចូលរួ៉ មន�ូចជា អ្នកសគ៉បសគ៉រួល 
គសរី អ្នកបកបគបគសរី ការឃរៀបចំកបនលេងប�ល្ិ្្ូរ�ល់ កូន្ូច 
របស់គា្ ់និងការផ្ដល់ថវកិាឃ�ើ៉្រី្ូរទា្ជ់ា៉យួនឹងការប�ល 
គា្គ់្រូវ ឈបព់រីការងារគា្ឃ់�ើ៉្រ៉ី កចូលរួ៉ ។ 

ជំហ្ៃទដី១៖មេវែងយលថ់ាញ្េ្តដ្ី ្លត់នរែលៃមបបណាសហើយបុរេ្្លត់នរែលៃ
មបបណាសៅឱ្យទសៃលៃ

ឃៅក្នុងជំហ្នឃនះ ឃយើងសំុឱ្យសស្តរីនិងបុរសគបាបអ់ំពរីសារៈសំខានរ់បស់្រឃនលេចំឃពាះពួក គា្ ់
ឃហើយ ្ ុណគបឃយជនអ៍វារីប�លពួកគា្្់រ្រួលបានពរីគបពន័្ធឃអកូ�ូសុរីរបស់្រឃនលេ។ 
្ុណគបឃយជនអ៍ាចមន�ូចជា គបភពសគមបចិ់ ្្ច ឹ៉ជរីវភាព សន្តិសុខឃស្ៀង (ឃនសា្រ 
និងកសិក៉្ម) ្ឹរកបរឃិភា្ ្ឹរកងូ្ ្ឹរកសំអា្ ផលេូវ�ឹកជ ជ្ូ ន (្រំនិញ និងឃសវក៉្ម ឬ៉នុស្) 
និង សគមបឃ់គាលបំណងវប្ធ៉និ៌ងសាសនា។ ជំហ្នឃនះ្ឺជា�ំណាកក់ាល បណនា ំប�ល 
អាច គប៉ូលនូវព័្ ម៌នថ្មរីៗប�លឃយើង៉និបាន រពឹំង្ុរក ចំបណក ជំហ្ន្ររី២និង្ររី៣នឹង គប៉ូល 
ព័្ ម៌ន បបន្ថ៉ ឃោយពិនិ្្យឃៅឃលើបញ្ហា ជាកោ់ក។់


ជំហ្ៃទដី២៖មេវែងយលព់ដីការមបងមចកសយៃឌ័រកនែងុកធិច្ចការពលករែ្ម

ជំហ្នឃនះគប៉ូលព័្ ម៌នឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់ពរីការបបងបចកឃយនឌរ័ក្នុងកិច្ចការ ពលក៉្ម 
(ការងារសស្តរី និងការងារបុរស) �ូចជា អ្នកណាឃធវាើអវារីខលេះ រយៈឃពលប៉ុនា្ម ន ឃពលណា (ឧ. រាល់មថ្ង  
ឬ តា៉ រ�ូវកាល) ឃហើយសស្តរីនិងបុរសមនឃធវាើការងារទាងំឃនាះជា៉យួគា្ន ឬឃ្រ។ ឃយើងចង ់សំឃៅ  
�ល់ទាងំការងារផលិ្ភាព ទាងំការងារពាកព់ន័្ធនឹងការបន្តពូជ និងការងារ សហ្៉ន ៍ឃហើយ 
រាបប់ ្្ចូ លទាងំការងារមនកមគ៉ និងការងារគា្ម នកមគ៉ ផង ប�រ។ ឃយើង នឹង ឃ៉ើលឃ�ើញ ចបាស់ 
ថា ការងារ  ពាកព់ន័្ធ នឹង ការបន្តពូជ (ការងារបថទាគំា្ម នកមគ៉) ភា្ឃគចើន គ្រូវបាន ឃ្ ្ ិ្ ថា ជា 
“ការងាររបស់ សស្តរី”។ ឃគរៅពរីឃនះ ្ួរប្បសវាងយល់ពរី្ររីកបនលេងឃធវាើការ �ូចជា ឃៅផ្ះ ឃៅបគសចំការ 
ឃៅ្រឃនលេ ឃៅផសារ ឬឃៅកបនលេងឃផ្ងឃ្រៀ្។ ្ិរន្ននយ័ប�លគប៉ូល បាន ក្នុងជំហ្នឃនះជួយ�ឱ្យ 
សហ្៉ននិ៍ងសា្ថ បន័ប�លគាគំ្រពួកគា្ ់អាចបសវាងយល់បាន កានប់្ចបាស់ថា ឃ្ើ្ឃគមង 
្រំនប ់អាចមនឥ្រ្ធិពលអវារីខលេះឃៅឃលើការងារសស្តរីនិងបុរស ឧ. កំឃណើ នបន្ុកឃលើសស្តរីនិងបុរស ឬ 
ការ ធាលេ ក ់ចុះនូវ ចំណូលរបស់សស្តរីនិងបុរស ជាឃ�ើ៉។ 
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ជំហ្ៃទដី៣៖មេវែងយលថ់ាសតើៃរណាមាៃេធិទ្ធិស្បើ្រាេ់
ៃធិងចាត់មចងធៃធាៃកនែងុ្គរួស្រៃធិងេហគរែៃ៍

ជំហ្នឃនះគប៉ូលព័្ ម៌នអំពរីអ្នកមនសិ្រ្ធិឃគបើគបាស់  ចា្ប់ចង ឬគ្បគ់្ងធនធាន ក្នុង គ្រួសារ 
និងសហ្៉ន ៍ឃហើយបុរសនិងសស្តរី្រ្រួលបានផលគបឃយជនអ៍វារីខលេះពរីធនធាន ទាងំឃនះ។ ធនធាន 
សំឃៅ�ល់ �រី មគពឃឈើ ្រឹក និងជលផល ចំបណកផលគបឃយជន ៍អាច មន�ូចជា ឃស្ៀង សគមប ់
បរឃិភា្ឬលក ់គបាកច់ំណូល ឋានៈ ឥ្រ្ធិពល និងការ្រ្រួល សាគា ល់។ ព័្ ម៌នទាងំឃនះ អនុញ្ញា ្ ឱ្យ
សហ្៉ននិ៍ងសា្ថ បន័បសវាងយល់កានប់្ចបាស់ថា ឃ ើ្នរណា អាច នឹងគ្រូវរងផលបះ៉ ពាល់ និងរង 
បះ៉ពាល់រឃបៀបណា គបសិនឃបើ ធនធានគ្រូវ បាន បំផ្លេ ញ កានក់ាប ់ឬឃផ្រឃៅឱ្យគករុ៉�ម្រឃ្រៀ្។

ជំហ្ៃទដី៤៖មេវែងយលព់ដីឧបេគគាៃធិងែំសណាឹះ្ស្យ
ចំសពាឹះការចូលររួែរបេញ់្េ្តដីកនែងុការសធវែើសេចក្តដីេស្រែចចធិត្ត

ជាកិច្ចចាបំាចណ់ាស់ប�លឃយើងគ្រូវបសវាងយល់ថា នរណាជាអ្នកសឃគ៉ចចិ្្តក្នុងគ្រួសារ សហ្៉ន ៍
និងសងគា៉ នរណាគ្រូវបានឃ្�កឃចញឬបិ្រឱកាស ឃហើយឃ្ើឃធវាើយ៉ងណា ឃ�ើ៉្រី  រួ៉ ប ្្ចូ ល ពួកគា្់
ក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តឃៅក្នុងសហ្៉ន។៍ ជំហ្នឃនះបសវាងយល់អំពរីឧបស្គា ចំឃពាះ ការចូលរួ៉  របស់ 
សស្តរីក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត។ វនឹងជួយ�ក្នុង ការឃរៀបចំ យុ្រ្ធសាសស្ត ឃោះគសាយ ឧបស្គារារាងំ ការចូលរួ៉  
របស់សស្តរី និងជួយ�ទា៉ទារឱ្យមនការ ចូលរួ៉  របស់សស្តរី ក្នុងឃសចក្តរី សឃគ៉ចចិ្្តសាធារណៈអំពរីការ
សាងសង្់រំនប។់ ការទា៉ទារនូវការចូលរួ៉ របស់ សស្តរី   កអ៏ាច ជា ឃគាលឃៅ៉យួសគមបយុ់្រ្ធនាការ ប�រ។  

ជំហ្ៃទដី៥៖មេវែងយលព់ដីត្រែរូវការសយៃឌ័រជាក់មេ្តងៃធិង
្ល្បសោជៃ៍សយៃឌ័រជាយទុ្ស្ញ្េ្តេ្មាប់ញ្េ្តដី

ជំហ្នឃនះមនឃគាលបំណងបសវាងយល់ពរី្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តង និងផលគបឃយជន ៍ 
ឃយនឌរ័ជាយុ្រ្ធសាសស្ត សគមបស់ស្តរី និងបសវាងយល់ឃ៉ើលថាឃ្ើ្ឃគមង្រំនបអ់ាចបង្ក អន្តរាយ  
�ូចឃ៉្តច ខលេះឃៅឃលើស៉្្ថភាពសស្តរីក្នុងការសឃគ៉ចបាននូវ្គ៉រូវការនិង ផល គបឃយជន ៍របស់ 
ពួកគា្។់ ការវយ្ម៉លេ ឃនះអាចធានាថា សា្ថ បន័បាន្ិ្្ូរពរី ្ គ៉រូវការ និងផល គបឃយជនស៍ស្តរី 
ឃៅឃពលឃធវាើបផនការនិង អនុវ្្ត យុ្រ្ធនាការ �ូចជា ការគាគំ្រ ឱ្យសស្តរី ចូលរួ៉  និង�ឹកនាយុំ្រ្ធនាការ 
តា៉រយៈការផ្តល់ឱកាស �ឹកនា ំឬឱកាសបណ្តុ ះ បណា្ត ល។

ជំហ្ៃទដី៦៖មេវែងយល់ពដី្ លប៉ឹះពាល់នៃគស្មាងទំៃប់មែលរាៃសេនែើ
មែលអាចសកើតមាៃសៅសលើញ្េ្តដីៃធិងបុរេ

ជំហ្នឃនះ ជាការ បំឃពញបបន្ថ៉ឃៅឃលើជំហ្នទាងំ៥ខាងឃលើ ឃោយសិកសាឃ៉ើលថា ឃ្ើ្ឃគមង 
្រំនប ់អាច បះ៉ពាល់�ល់សស្តរី�ូចឃ៉្តច និងបះ៉ពាល់�ល់បុរសរ�ូចឃ៉្តច។ ជាពិឃសស ជំហ្នឃនះ 
ពិចារណា អំពរីផលបះ៉ពាល់ឃៅឃលើ ការផ្ដល់្ម៉លេឃផ្ងៗ គា្ន ឃៅឃលើ្រឃនលេ  ពរីសំណាក ់សស្តរី និង បុរស 
ការងាររបស់សស្តរីនិងបុរស ធនធានប�លសស្តរីនិងបុរសឃគបើគបាស់ ភាពជាអ្នក �ឹកនា ំ និង ការ  ចូលរួ៉  
របស់សស្តរីក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត និង្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនរ៍បស់ សស្តរី។ ជំហ្ន ឃនះ  បសវាង  យល់ 
ល៉្អិ្ អំពរីផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័ឃោយសារ្ឃគមង្រំនប។់ ល្រ្ធផលមនការ វភិា្ ឃនះអាចឃគបើ 
សគមប ់ឃរៀបចំបផនការយុ្រ្ធនាការប�ល្ិ្្ូរ�ល់ ឃយនឌរ័ ឃោយធានា ថា ផលបះ៉ ពាល់ អវជិជមន 
របស់្រំនបឃ់ៅឃលើសស្តរី្ឺជាបញ្ហា អា្ិរភាពសគមបយុ់្រ្ធនាការ។ ការយល់ �ឹង  និង ការចងគកង នូវ 
ព័្ ម៌ន ទាងំឃនះនឹងរួ៉ ចំបណកផ្ដល់សិ្រ្ធិអំណាចបបន្ថ៉�ល់សស្តរី (និង បុរស   ផង ប�រ) ឃៅឃពល 
ពួកគា្ ់្ សូ៊៉្ិ ជា៉យួម្ច ស់្ឃគមង ឃ�ើ៉្រីផលគបឃយជន ៍ ពួកគា្។់



ម្នែកទដី៤
ការសរៀបចំៃធិងការអៃុវត្តយទុ្នាការ
ទំៃប់ៃធិងទសៃលៃមែលស្លៃើយតបសៅៃឹង
សយៃឌ័រ
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្នធរានជល្ល និង ្ នធរាន្ម្មជរាតិ ទ�រា កនែនុង 
េទនលេទមគង្គ គរាំមេ ែល់ជីវភរាព និង សន្តិសរុេទស្ៀង 
   របស់ មបជរាជន ជរាង ៦០ លរាន នរាក់ |  
រូប ្ ត ទ�រាេ អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ  



23អង្គការទន្លេអ្្តរជាតិ

បផ្នកឃនះឃផ្្ត ្ឃលើរឃបៀបឃរៀបចំបផនការយុ្រ្ធនាការប�ល្ិ្្ូរ
�ល់ឃយនឌរ័ និងធានាថាបានបសញ្ជ បឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការងារ
យុ្រ្ធនាការ។ ចំណុចឃនះ្គ៉រូវឱ្យសា្ថ បន័ឃគបើគបាស់ល្រ្ធផល 
ប�ល្រ្រួលបានពរីការវយ្ម៉លេសា្ថ បន័ ការវយ្ម៉លេយុ្រ្ធនាការ 
និងការវភិា្ឃយនឌរ័ ប�ល បានឃធវាើ ជា៉យួ សហ្៉ន។៍ �ូឃច្នះ 
សា្ថ បន័អាចឃរៀបចំបផនការ និងអនុវ្្តយុ្រ្ធនាការរបស់ខលេួន ឃ�ើ៉្រី
បំឃពញសិ្រ្ធិនិង្គ៉រូវការរបស់  សស្តរីនិង បុរស តា៉រយៈ ការ 
អនុវ្្ត និង សឃគ៉ចបាន នូវ ឃគាលឃៅមនយុ្រ្ធនាការ។ 

�ូចឃៅក្នុងការវភិា្ឃយនឌរ័ប�រ ការឃរៀបចំយុ្រ្ធនាការ្ួរឃធវាើ 
ឃ�ើង ឃៅតា៉ ឃគាលការណ៍៉យួចំនួនប�លឃលើកក៉្ស់ 
ឃយនឌរ័។ យុ្រ្ធនាការ្ួរមនលក្ខណៈ�ូចខាងឃគកា៉៖

• មនការចូលរួ៉

• ជំរុញការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក�ឹកនាឃំពញឃលញ របស់ 
សស្តរី ក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តអំពរីយុ្រ្ធនាការ

• អនុញ្ញា ្ឱ្យមនការឃរៀនសូគ្និងការអនុវ្្តសក៉្មភាព 
រួ៉ គា្ន ជាស៉ូហភាព

• ឃផ្្ត ្សំខានឃ់លើគករុ៉ជនបា្ប់ងឱ់កាសបំផុ្

• ពិចារណាអំពរីកតា្ត កំណ្អ់្្តសញ្ញា ណចគ៉រុះរបស់៉នុស្

• អនុឃោ៉ឃៅតា៉ឃគាលការណ៍សិ្រ្ធិ៉នុស្

• សំឃៅឃឆ្្ះឃៅរក  ការផ្លេ ស់ប្តូរជាវជិជមន 

ប ជ្ រីឃផ្ៀងផ្្្ស់គមបប់ផនការយុ្រ្ធនាការ (មនឃៅក្នុង 
ឧបស៉្ន័្ធ ្ររី១០) គ្រូវបានឃរៀបចំឃ�ើងជាជំនួយ�ល់សា្ថ បន័ 
ឃ�ើ៉្រីធានាថា យុ្រ្ធនាការរបស់ខលេួនឃ្លេើយ្បឃៅនឹងឃយនឌរ័។ 
អ្នកអាចឃគបើប ជ្ រីឃនះឃ�ើ៉្រីវយ្ម៉លេវសិាលភាពឃ្លេើយ្បនឹង
ឃយនឌរ័ និងបកល៉្អបផនការ ឃោយឃផ្្ត ្ឃៅឃលើបញ្ហា  
ឃយនឌរ័។ ៉យ៉ោងវញិឃ្រៀ្ អ្នកអាចបកបគបប ជ្ រីឃផ្ៀងផ្្្ ់ឃនះ 
និង ឃគបើគបាស់វជាឧបករណ៍ឃរៀបចំបផនការកប៏ាន។  

វធិរីសាសស្តបសញ្ជ បឃយនឌរ័មនឃគាលបំណងឃរៀបចំយ៉ងណា
ឱ្យឃគាលឃៅ វ្្ថុបំណង សក៉្មភាព និងយុ្រ្ធសាសស្តរបស់ 
យុ្រ្ធនាការ្រំនបន់ិង្រឃនលេ ឃ្លេើយ្បឃៅនឹងឃយនឌរ័។ 

1. សោលសៅឬវតថាុបំណងយទុ្នាការ៖

ឃគាលឃៅឬវ្្ថុបំណង្ួរ្លេុះបញ្្ច ំងពរីក្តរីបារ៉្ភជាអា្រិភាព 
របស់សស្តរីនិងបុរសប�លរងឃគគាះឃោយសារសំឃណើ ្រំនប ់
និងមនប ្្ចូ លនូវល្រ្ធផលមនការវភិា្ឃយនឌរ័ផងប�រ។ 
ខលេឹ៉សាររបស់យុ្រ្ធនាការ្ួរមនភាពចបាស់ោស់ ឃោយ 
បញ្ជ កថ់ា យុ្រ្ធនាការឃនះ្សូ៊៉្ិឃ�ើ៉្រីឃលើកក៉្ស់សិ្រ្ធិ 
និងផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរីនិងបុរស ្រប្់រល់ជា៉យួនឹង 
សំឃណើ សាងសង្់រំនប។់ សូ៉គបយ័្ ្នអំពរីការសន្ម្របស់
អ្នក។ បុរសនិងសស្តរី អាចបារ៉្ភអំពរីហ្និភយ័ឃផ្ងគា្ន  និង
ផ្តល់អា្រិភាពឃលើផលគបឃយជននិ៍ងឱកាសឃផ្ងគា្ន ប�រ។

2. េករែ្មភាពៃធិងយទុ្ស្ញ្េ្តយទុ្នាការ៖
សក៉្មភាពនិងយុ្រ្ធសាសស្តយុ្រ្ធនាការ្ួរ្លេុះបញ្្ច ំងពរី 
ក្តរីបារ៉្ភ ជាអា្រិភាពរបស់សស្តរីនិងបុរស និង៖ 

a. ឃលើកក៉្ស់ភាពជាអ្នក�ឹកនា ំសំឃ�ង និង 
សក៉្មភាព របស់សស្តរីឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការ

b. កំណ្យុ់្រ្ធសាសស្តចបាស់ោស់ក្នុងឃគាលបំណង 
ជ៉្នះ  ឧបស្គារារាងំការចូលរួ៉ របស់សស្តរីក្នុងយុ្រ្ធនាការ

c. ធានាថា សក៉្មភាពយុ្រ្ធនាការអនុញ្ញា ្ឱ្យទាងំសស្តរី 
និងបុរសចូលរួ៉  (និងពិចារណាអំពរីឃពលឃវោ និង 
្ររីកបនលេង ប�ល៉និបង្កជាឧបស្គា�ល់ការចូលរួ៉  
របស់សស្តរី ) 

d. គាគំ្រការចូលរួ៉ របស់សស្តរីតា៉រយៈការកសាង 
ស៉្្ថភាព និងឱកាសនានាឃ�ើ៉្រីកសាង្រំនុកចិ្្ត 
ជំនាញ និងបណា្ត ញ្រំនាក្់រំនង

e. ផ្តល់អា្រិភាព�ល់ការចូលរួ៉ របស់សស្តរី ឱ្យបាន 
ឃស្មើភាពនិងជាផលេូវការ ឃៅក្នុងការពិឃគគាះឃយបល់ 
និង សឃគ៉ចចិ្្ត ជា៉យួម្ច ស់្ឃគមងនិងរោ្ឋ ភបិាល 
ឃៅក្នុងការគបជំុបណា្ត ញសងគា៉សុរីវលិ និងការកសាង
ស៉្្ថភាពពាកព់ន័្ធនឹងយុ្រ្ធនាការ

f. សហការ  ជាម�្ូជា៉យួអងគាការសិ្រ្ធិសស្តរី

 

វធិរីសាសស្តបសញ្ជ បឃយនឌរ័ចាបំាចគ់្រូវកំណ្ ់
ថវកិាឃោយប�ក សគមបគ់ាគំ្រ�ល់ការចូលរួ៉  
របស់សស្តរីក្នុងយុ្រ្ធនាការ �ូចជាថវកិាសគមប៖់

• មថលេឃធវាើ�ំឃណើ រឃ�ើ៉្រីឱ្យសស្តរីអាចចូលរួ៉  
សក៉្មភាពយុ្រ្ធនាការ

• កបនលេងបថទាកុំមរឃ�ើ៉្រីឱ្យសស្តរីអាចចូលរួ៉  
ក្នុងសក៉្មភាពនានា

• ការបណ្តុ ះបណា្ត លពគងឹងចំឃណះ�ឹង 
បឃច្ចកឃ្រស ឬជំនាញនិយយជាសាធារណៈ
សគមបស់ស្តរី

• គបាកសំ់ណងឃ�ើ៉្រី្ូរទា្�់ល់ការប�លពួក
គា្ខ់ា្បងឃ់ពលឃវោរកគបាកច់ំណូល

• ឃរៀបចំឱ្យមនអ្នកបកបគបគសរីនិងអ្នកសគ៉ប
សគ៉រួលគសរី ឃ�ើ៉្រីឃលើកក៉្ស់ការចូលរួ៉  
និងសំឃ�ងរបស់សស្តរី
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េូកទនសរាេ ទ�រា ទលើ េទនលេទមគង្គ ។  
េទនលេទមគង្គទមករាម រង ្ លប៉ះពរាល់ទ�រាេសរារ ករារ 
អេិវឌ្ឍេំនប់វរារីអគ្គិសនី ទ�រា តរាម ដេសែ េឹក ខរាង ទលើ 
ថនមបទេស ចិន និង ទ�រា កនែនុង អរាង េទនលេ ដប៉កខរាងទមករាម ទ�រា 
មបទេស ឡរាវ។ | រូប ្ ត ទ�រាេ អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ  
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26 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

និយ៉នយ័ទាងំឃនះគ្រូវបានបគបសគ៉រួលឃចញពរីគបភពឃផ្ងៗ 
រួ៉ ទាងំសទ្ានុគក៉ ស៉ធ៉ឃ៌យនឌរ័របស់៉ជ្ឈ៉ណ្ឌ លបណ្តុ ះ 
បណា្ត លសស្តរីមនអងគាការសហគបជាជា្ិ ផងប�រ។

សយៃឌ័រ
ឃយនឌរ័៉និសំឃៅឃៅឃលើឃភ្រឃ្រ ប៉ុបន្តវសំឃៅ�ល់ប្រពិឃសាធន៍
ក្នុងនា៉ជាបុរសឬជាសស្តរី និង្រស្នៈប�លសងគា៉យល់ឃ�ើញ 
ចំឃពាះ ្ ួនា្ររីនិង្រំនួលខុសគ្រូវរបស់បុរសនិងសស្តរី។ ្រស្នៈ 
យល់ ឃ�ើញឃនះបង្កឱ្យមនការបបងបចករវង សស្តរី និង បុរស 
ឃហើយ  សន្ម្ថាឃភ្រនរី៉យួៗ្ួរមនការការ្ិ្ ឥរយិបថ និង 
កាគបគពឹ្្តឃៅតា៉បបបប្រឃរៀងខលេួន។ ្រស្នៈឃនះកក៏ំណ្នូ់វ 
រឃបៀបក្នុងការឃរៀបចំផ្ន្ស់ងគា៉ផងប�រ។ ការបបងបចកឃយនឌរ័ 
បបបឃនះ បណា្ដ ល ឱ្យសងគា៉កំណ្់្ ម៉លេឃៅឃលើ បុរស សស្តរី ឃក្មង គសរី 
និង ឃក្មងគបរុស ខុសៗគា្ន  និង បបងបចក្ួនា្ររីនិង្រំនួលខុសគ្រូវ
ឃៅតា៉ឃនាះ។

សងគា៉កំណ្ប់បងបចក្ួនា្ររីឃៅឱ្យ៉នុស្ឃោយបផ្អកឃៅតា៉ 
ឃយនឌរ័ឃផ្ងៗគា្ន ។ ្ម៉លេរបស់្ួនា្ររីទាបឬខ្ស់ ជះឥ្រ្ធិពលឃលើ
ល្រ្ធភាពក្នុងការ្រ្រួលបានផលគបឃយជន ៍ការគ្បគ់្ង និង 
ឥ្រ្ធិពលក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត។ ការកំណ្់្ ួនា្ររីឃៅតា៉ឃយនឌរ័ 
បបបឃនះ អាចបង្កឱ្យ មន បញ្ហា និងការឃរ ើសឃអើងកានប់្ធ្ងនធ់្ងរ 
ជាពិឃសស  ក្នុង ករណរី ប�ល៉នុស្៉និកំណ្ខ់លេួនឯងឃៅតា៉ 
អ្្តសញ្ញា ណ ឃភ្រណា៉យួ �ូចជាអ្នកបកឃភ្រ អ្នកមនសរ រីរាងគា 
ឃភ្រ ៉ និគបរុស ឬ ៉ និគសរីពរីកំឃណើ ្ និងអ្នកប�លគា្ម នចំណូល 
ផលេូវឃភ្រ ជាឃ�ើ៉។

សេទ
ឃភ្រសំឃៅ�ល់លក្ខណៈជរីវសាសស្តនិងរូបសាសស្តពរីធ៉្មជា្ិ រវង 
បុរសនិងសស្តរី។ ប៉ុបន្តឃភ្រ៉និកំណ្គ់្ឹ៉ប្ជា៉យួនឹងអវារីប�ល 
៉នុស្ ឃកើ្៉កជា៉យួ ឃោយបផ្អកឃៅឃលើគករូ៉៉ូសូ៉Y និងX 
ឃនាះឃ្រ។ ឃបើឃយើងគកឃ�កឃ៉ើលប្ឃៅក្នុងប�នកំណ្ម់នឃ្រវា 
ឃភ្រ(គបរុស/គសរី) ឃយើង៉និអាចយល់ចបាស់អំពរី៉នុស្ប�លមន 
អ្្តសញ្ញា ណឃផ្ងឃ្រៀ្ឃ�ើយ �ូចជា អ្នកផ្លេ ស់ប្តូរ ឃយនឌរ័ 
អ្នកមន សរ រីរាងគាឃភ្រ៉និគបរុស៉និគសរីពរីកំឃណើ ្ និង អ្នកប�លគា្ម ន 
ចំណូលផលេូវឃភ្រ ជាឃ�ើ៉។ ឃយើងអាចយល់ពរីពួកគា្ប់ានលុះគតា
ឃយើងពិចារណាថា ឥរយិបថឃភ្រមន វសិាលភាពចគ៉រុះ។

ការទទួលរាៃៃធិងការ្គប់្គងធៃធាៃ
ការ្រ្រួលបានសំឃៅ�ល់ឱកាស្រ្រួលបានធនធានឃ�ើ៉្រីឃគបើ 
គបាស់ ចំបណកការគ្បគ់្ងសំឃៅ�ល់ឥ្រ្ធិពលក្នុងការសឃគ៉ច 
ចិ្្តឃលើការឃគបើគបាស់ធនធាន និងសិ្រ្ធិអំណាចក្នុងចា្ប់ចងថា 
នរណាអាចឃគបើគបាស់ធនធានឃនាះបាន។

ទំនាក់ទំៃងសយៃឌ័រ
សំឃៅ�ល់្រំនាក្់រំនងសងគា៉រវងបុរសនិងសស្តរី ក្នុងរយៈ ឃពល 
និង្ររីកបនលេងជាកោ់ក។់ ្រំនាក្់រំនងសងគា៉កំណ្នូ់វកគ៉ិ្  
ឥ្រ្ធិពលខុសគា្ន ក្នុងចំឃណា៉ឃភ្រទាងំពរីរ។ សស្តរីទាងំអស់ ឬ 
បុរសទាងំអស់៉និ�ូចគា្ន ឃ្រ។ ្រំនាក្់រំនង ឃយនឌរ័ ផសារភាជ ប ់  

និង  មន �ំឃណើ រ គបទាកគ់ប្រង  គា្ន  ជា៉យួនឹង អ្្តសញ្ញា ណសងគា៉ 
�ម្រឃ្រៀ្ �ូចជា សាសនា និនា្ន ការ នឃយបាយ ជនជា្ិ 
ឋានៈ ក្នុង សងគា៉ អាយុ និងចំណូលផលេូវឃភ្រ។ 

្នែត់ទេ្សៃៈអំពដីសយៃឌ័រ
ផ្ន្្់រស្នៈឃយនឌរ័្ឺជាសំណំុមនជំឃនឿឬការ្ិ្ប�លកំណ្្ុ់រក
ជា៉ុននូវលក្ខណៈ ការគបគពឹ្្ត ្ួនា្ររី និងការរពឹំង្ុរក សគមប ់
បុរសនិងសស្តរី។ ផ្ន្្់រស្នៈទាងំឃនះ្ឺជាការយល់ ឃ�ើញបបប 
លំឃអៀង ឃហើយឃគចើនប្ក្នុងរូបភាពបំឃផលេើសឃៅឃលើ សស្តរីនិងបុរស 
ឃហើយឃ្ប្ងឃគបើវជាឃគាល្ំនិ្ជាគបចា។ំ  

េរែធរែ៌សយៃឌ័រ
្ឺជាភាពយុ្្តិធ៉ច៌ំឃពាះសស្តរីនិងបុរស។ ឃ�ើ៉្រីធានាបាននូវ ភាព 
យុ្្តិធ៉ ៌ចាបំាចគ់្រូវមនវធិានការណ៍ឃ�ើ៉្រី្រប្់រល់ ជា៉យួ នឹង 
្ុណវបិ្្តិ សងគា៉ និង ្រមលេ ប ់ពរីអ រ្ី្ កាល ប�លជាឧបស្គារារាងំ 
៉និឱ្យ សស្តរីនិងបុរស្រ្រួលបាននូវសា្ថ នភាពយុ្្តិធ៉។៌

េរែភាពសយៃឌ័រ
សំឃៅ�ល់អវ្្តមនមនការឃរ ើសឃអើងឃៅឃលើឃភ្ររបស់បុ្គាល 
ពាកព់ន័្ធ  នឹងការ្រ្រួលបានសិ្រ្ធិអំណាច ឱកាស ការបបងបចក 
ធនធាន ឬផលគបឃយជន ៍និងការ្រ្រួលបានឃសវក៉្ម។ ស៉ភាព 
ឃយនឌរ័្ឺជាការឱ្យ្ម៉លេឃស្មើគា្ន ពរីសំណាកស់ងគា៉ ឃៅឃលើ ភាព 
�ូចគា្ន  និងភាពខុសគា្ន រវងបុរសនិងសស្តរី និង ្ ួនា្ររីរបស់ពួកគា្។់ 
បញ្ហា ឃយនឌរ័ឃកើ្មនឃ�ើងឃៅឃពលមនវសិ៉ភាព អស៉ធ៉ ៌
ឬការគបគពឹ្្ត៉និឃស្មើគា្ន ឃៅឃលើបុ្គាលឬគករុ៉ ឃោយសារការរពឹំង 
របស់សងគា៉និងលក្ខណៈឃយនឌរ័។

ការវធិភាគសយៃឌ័រ
្ឺជា�ំឃណើ រការមនការពិនិ្្យឃ៉ើលឃៅឃលើ ្ួនា្ររីនិង្រំនួល  
ខុសគ្រូវ របស់សស្តរីនិងបុរស ្រំនាក្់រំនងរវងសស្តរីនិងបុរស និង 
វសិ៉ភាព ឃៅក្នុង្រំនាក្់រំនង។ ការវភិា្ឃយនឌរ័ ពិនិ្្យឃ៉ើល 
្រំនាក្់រំនងឥ្រ្ធិពលឃៅក្នុងគ្រួសារ ក្នុងសា្ថ បន័ និងក្នុងសងគា៉ 
និងឃលើកក៉្ស់ស៉ភាពឃយនឌរ័។ 

ការសចឹះគធិតគូរពដីសយៃឌ័រ
មនឃគាលបំណងបសវាងយល់និងពិចារណាឃៅឃលើកតា្ត សងគា៉ 
និងវប្ធ៉ ៌ប�លប�ិឃសធនិងឃរ ើសឃអើងឃយនឌរ័។

ការស្លៃើយតបម្នែកសយៃឌ័រ
សំឃៅឃៅឃលើការឃធវាើបផនការនិងការអនុវ្្តសក៉្មភាពក៉្មវធិរីប�ល
ឃ្លេើយ្បនឹងបញ្ហា ឃយនឌរ័ និងឃលើកក៉្ស់ស៉ភាពឃយនឌរ័ 
ឃោយ គបកានខ់ាជ បនូ់វឃគាលការណ៍ប�ល្ិ្្ូរអំពរីឃយនឌរ័ឃៅ 
ក្នុងការអនុវ្្តការងារ។ 

បម្រែប្រែរួលសយៃឌ័រ
ឃយនឌរ័គ្រូវបានចា្្ុ់រកជាកតា្ត សំខានក់្នុងការឃលើកក៉្ស់ 
ស៉ភាព និងផ្លេ ស់ប្តូរពរីឥ្រ្ធិពល៉និឃស្មើគា្ន ឃៅជា ការឃលើក ក៉្ស់ 
ឥ្រ្ធិពលរួ៉  ការគ្បគ់្ងធនធានរួ៉  ការសឃគ៉ចចិ្្តរួ៉  និងការ 
ឃលើក ក៉្ស់សិ្រ្ធិអំណាចសស្តរី។

ឧបេរែ្័ៃ្ទដី១៖ៃធិយរែៃ័យពាក្យគៃលៃឹឹះអំពដីសយៃឌ័រ
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27អង្គការទន្លេអ្្តរជាតិ

ការបញ្ជ្រា បសយៃឌ័រ

សំឃៅ�ល់�ំឃណើ រការមនការបសញ្ជ ប្រស្នៈស្ដរីពរីស៉ភាព 
ឃយនឌរ័ ឃៅក្នុង�ំឃណើ រការអភវិឌ្ឍឃៅគ្ប�់ំណាកក់ាលនិងគ្ប ់
កគ៉ិ្ ។ ការបសញ្ជ បឃយនឌរ័្ឺជាយុ្រ្ធសាសស្ត៉យួឃ�ើ៉្រីសឃគ៉ច 
បាននូវស៉ភាពឃយនឌរ័។

ការវាយតនរែលៃ្លប៉ឹះពាលស់យៃឌ័រ

ឃ្ឃគចើនឃធវាើការវយ្ម៉លេផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័ឃ�ើ៉្រីសិកសាបផនការ
្ឃគមង (៉ុនឃពលមន្ឃគមង) ឃោយបសវាងរកឃ៉ើលផល 
បះ៉ពាល់ ទាក្់រងនឹងឃយនឌរ័។ ឃ្វយ្ម៉លេអំពរីផលបះ៉ពាល់ របស់ 
្ឃគមងឃៅឃលើបុរសនិងសស្តរីនិង្រំនាក្់រំនងឃយនឌរ័ជា ្ូរឃៅ។ 
ការវយ្ម៉លេផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័ ឃធវាើការឃគបៀបឃធៀបសា្ថ នភាព 
និងនិនា្ន ការបច្ចុប្ន្ន ជា៉យួនឹងល្រ្ធផល រពឹំង្ុរក របស់ ្ ឃគមង 
ឃោយ  បផ្អក ឃលើលក្ខខណ្ឌ ឃយនឌរ័ពាកព់ន័្ធ។ វ្ឺជា ឧបករណ៍ 
�ម៏ន គបឃយជន ៍ឃ�ើ៉្រីការពារ៉និឱ្យ្ឃគមងមន ភាពលំឃអៀង 
បផ្នក ឃយនឌរ័ ឬឃ៉ើលរលំងឃយនឌរ័។ ឃ្្ួរវយ ្ ម៉លេ ផលបះ៉ពាល់ 
ឃយនឌរ័ ៉ ុនឃពលឃធវាើការសឃគ៉ចចិ្្តចុង ឃគកាយ ឃៅឃលើសំឃណើ  
្ឃគមង ឃ�ើ៉្រីធានាថា ្ឃគមងឃនាះ គាគំ្រ ស៉ភាពឃយនឌរ័ 
និង៉និ បន្ត ពគងរីកវសិ៉ភាពប�លមន គសាបឃ់្រ។ ការវយ្ម៉លេ 
ឃនះអាច ឃគបើ គបាស់ ឃ�ើ៉្រី ពិនិ្្យ ឃ�ើងវញិ និងបក្គ៉រូវបផនការ 
្ឃគមង ផងប�រ។

ការសលើកករែ្េេ់ធិទ្ធិអំណាចញ្េ្តដី

ការឃលើកក៉្ស់សិ្រ្ធិអំណាចសស្តរីមន្រំនាក្់រំនងជា៉យួនឹង បបគ៉ 
បគ៉រួល ឃយនឌរ័។ វ្ឺជា�ំឃណើ រការមន ការឃោះគសាយ និង ផ្លេ ស់ 
ប្តូរឥ្រ្ធិពលរវងបុរសនិងសស្តរី។ ឃ្អាចសឃគ៉ចបាន នូវ ការឃលើក 
ក៉្ស់សិ្រ្ធិអំណាចសស្តរីជាបុ្គាល ឬជាគករុ៉ ឃៅ ឃពល មនការ ផ្លេ ស់
ប្តូរឃៅឃលើឧបស្គានិងឱកាសសគមបស់ស្តរី និងការសឃគ៉ច បាននូវ 
សិ្រ្ធិសស្តរី។

កតា្ត ្បេពវែ

្ឺជាការយល់�ឹងអំពរីឃយនឌរ័ រួ៉ ជា៉យួនឹងកតា្ត សងគា៉ ឃផ្ង 
ឃ្រៀ្។ ឃ�ើ៉្រីយល់ឱ្យបានឃពញឃលញអំពរីឥ្រ្ធិពលនិងភាព ងាយ 
រងឃគគាះ ចាបំាចគ់្រូវគកឃ�កឃ៉ើលឃៅឃលើឃយនឌរ័ រួ៉  ជា៉យួ  
នឹងកតា្ត  ពាកព់ន័្ធ �ម្រ ឃ្រៀ្  �ូចជា ឋានៈ ការអបរ់ ំសញ្ជ ្ិ 
ពូជសាសន ៍ពណ៌ស៉្ុរ និង ពិការភាព។

ត្រែរូវការសយៃឌ័រជាក់មេ្តង

្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តង្ឺជា្គ៉រូវការប�លឃកើ្ឃ�ើងពរី  សា្ថ ន 
ភាព ជាកប់ស្តងប�លសស្តរីជួបគប្រះ ឃោយសារប្្ួនា្ររីប�ល 
សងគា៉បានកំណ្ឱ់្យពួកគា្។់ ្គ៉រូវការទាងំឃនះឃគចើនប្ពាកព់ន័្ធ
ឃៅនឹង្ួនា្ររីរបស់សស្តរីជាម្ត យ ជាឃ៉ផ្ះ និងជាអ្នកផ្តល់នូវ្គ៉រូវ
ការ៉ូលោ្ឋ ន ឃោយផសារភាជ បជ់ា៉យួនឹងកងវាះខា្ជរីវភាព�ូចជា 
ឃស្ៀងអាហ្រ ្ររីជំរក គបាកច់ំណូល ការអបរ់ ំរបស់កូន ្ឹរកឃគបើ 
គបាស់ សុខភាព និងការងារ។ ការបំឃពញ ្ គ៉រូវការ ជាកប់ស្តង 
ទាងំឃនះនឹង៉និផ្លេ ស់ប្តូរ៉ូល ឃហ្ុប�លបង្កឱ្យសស្តរីកាលេ យជាគករុ៉ 
ប�លបា្ប់ងឱ់កាសឃៅក្នុងសងគា៉ឃ�ើយ។

្ល្បសោជៃ៍សយៃឌ័រជាយទុ្ស្ញ្េ្ត

ផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័ជាយុ្រ្ធសាសស្ត្ឺជាអវារីប�លឃយើងគ្រូវការ  
ឃ�ើ៉្រី ជ៉្នះសា្ថ នភាពទាបរបស់សស្តរីឃធៀបនឹងបុរស ឃៅក្នុង សងគា៉ 
និងផ្តល់សិ្រ្ធិអំណាច�ល់សស្តរី។ ផលគបឃយជនទ៍ាងំឃនះអាចខុស
គា្ន ឃៅតា៉បរបិ្រសងគា៉ ឃស�្ឋកិច្ច និង នឃយបាយ។ ជាធ៉្មតា 
វពាកព់ន័្ធជា៉យួបញ្ហា ស៉ភាព�ូចជា ការផ្តល់ល្រ្ធភាពឱ្យសស្តរី 
្រ្រួលបានឱកាសការងារ ការបណ្តុ ះ បណា្ត ល គបាកឈ់្នួល ឃស្មើគា្ន
សគមបក់ារងារមន្ម៉លេ�ូចគា្ន  ក៉្មសិ្រ្ធិ�រីធលេរីនិងគ្រព្យស៉្្្តិ 
ការ្របស់ា្ក ្ក់ារ ឃបៀបឃបៀន ផលេូវឃភ្រនិងហិងសាឃលើសស្តរី និងឃសរ រីភាព
ក្នុងការសឃគ៉ចអំពរីការមនឬគា្ម នកូន។

តួនាទដី្លធិតភាព

សំឃៅ�ល់ការងារប�លបុរសឬសស្តរីឃធវាើ ឃហើយ្រ្រួលបានល្រ្ធផល
៉កវញិជាគបាកឬ់ជាឃភា្ផល៉និប៉នគបាក ់ឧទាហរណ៍ ផលិ្ 
ក៉្មឬឃសវក៉្មឃលើ្ររីផសារប�លអាចប្តូរបានជាកមគ៉ និងផលិ្ក៉្ម
តា៉ផ្ះសគមបឃ់គបើគបាស់ចិ ្្ច ឹ៉ជរីវ ិ្ ឬអាចមនសកា្ត នុពលប្តូរ 
បានជាកមគ៉។ ្ួនា្ររីផលិ្ភាពរបស់សស្តរីឃៅក្នុងផលិ្ក៉្ម 
កសិក៉្មមន�ូចជា ម្ច ស់បគសចំការ កសិករ និងក៉្មករ។

តួនាទដីពាក់ព័ៃ្ៃឹងការបៃ្តពូជ

សំឃៅ�ល់ការបឃង្កើ្ចិ ្្ច ឹ៉បរីបាចកូ់ន និងកិច្ចការនានាប�ល គ្រូវ 
បំឃពញ ក្នុងឃគាលបំណងបថទា�ំល់សមជិកគ្រួសារ និង 
សហ្៉ន។៍ ្ួនា្ររីឃនះមន�ូចជា ការងារឃៅផ្ះប�លសស្តរីឃធវាើ 
ឃ�ើ៉្រី បថទានិំងកសាងធនធានកមលេ ងំពលក៉្ម �ូចជា ផ្ដល់កំឃណើ ្ 
កូន ឃធវាើ៉ហាូប ឃរ ើសអុស �ង្ឹរក ឃ៉ើលកូន អបរ់បំណនា ំនិងបថទា ំ
សុខភាពសមជិកគ្រួសារ។

តួនាទដី្គប់្គងេហគរែៃ៍

សក៉្មភាពប�លសស្តរីឃធវាើឃៅក្នុងសហ្៉ន ៍បបន្ថ៉ពរីឃលើកិច្ចការ ផ្ះ 
របស់ខលេួន ពាកព់ន័្ធនឹងការផ្តល់និងការបថរកសា ធនធាន ឃគបើគបាស់ 
ស៉ូហភាព�ូចជា ្ឹរកឃគបើគបាស់ សុខភាព និង ការអបរ់ ំឃហើយ 
ជាធ៉្មតា វជាការងារស្ម័គ្ចិ្្ត និងគា្ម នគបាកក់មគ៉។

តួនាទដីៃសោរាយេហគរែៃ៍

សក៉្មភាពប�លបុរសឃធវាើឃៅក្នុងសហ្៉ន ៍�ូចជាការឃរៀបចំ 
កិច្ចការពាកព់ន័្ធនឹងនឃយបាយ គសបឃៅតា៉គកបខណ័្ឌ  
នឃយបាយជា្ិ ឃហើយវជាការងារប�ល្រ្រួលបានគបាកក់មគ៉ 
ឃោយផ្្ល់ឬឃោយគបឃយលតា៉រយៈឋានៈឬឥ្រ្ធិពល។

ការងារម្ទាោំ្ម ៃ្រាក់កន្រែ

ការងារបថទាគំា្ម នគបាកក់មគ៉សំឃៅ�ល់កិច្ចការផ្ះគ្ប្់រគ៉ង ់
�ូចជា ច៉្អនិ៉ហាូប ឃបាសជូ្ ឃបាកឃខាអាវ ោងសំអា្ បថសួន 
�ំណាំ ឃ៉ើលផ្ះ និងឃ៉ើលបថទាកុំមរ ៉នុស្ចាស់ ឬសមជិក 
គ្រួសារឈឬឺពិការ។ កិច្ចការឃនះគា្ម នគបាកក់មគ៉ឃ្រ ឃហើយ 
ជាធ៉្មតា សស្តរី(និងឃក្មងគសរី)ចំណាយឃពលឃវោឃគចើនឃធវាើកិច្ចការ 
ទាងំឃនះ ក្នុងកគ៉ិ្ ៉និសមមគ្ ឃធៀបជា៉យួនឹងបុរស។ 



28 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

ជំហ្ៃបនាទា ប់៖
• ឃគបើការវយ្ម៉លេឃនះឃ�ើ៉្រីផ្ដួចឃផ្តើ៉ការជបជកបវកបញកបបន្ថ៉ឃ្រៀ្អំពរីការអនុវ្្តឃយនឌរ័របស់

សា្ថ បន័និងកងវាះចឃនាលេ ះក្នុងការអនុវ្្ត។ 

• ឃរៀបចំបផនការសក៉្មភាពឃយនឌរ័ និងគព៉ឃគពៀងឃលើសក៉្មភាពអា្រិភាពឃ�ើ៉្រីឃោះគសាយ 
កងវាះចឃនាលេ ះទាងំឃនាះ។

• ចា្ប់ចងថវកិា៉យួចំនួនសគមបឃ់ោះគសាយកងវាះចឃនាលេ ះអា្ិរភាព។ 

• តា៉ោនវឌ្ឍនភាពមនការអនុវ្្តសក៉្មភាពប�លបានគព៉ឃគពៀង។

• វយ្ម៉លេជាគបចា ំ(ឧ. ឃរៀងរាល់ឆ្្ន )ំ ឃ�ើ៉្រីឱ្យបុ្គាលិកអាច្លេុះបញ្្ច ំងនិងពិភាកសាអំពរីវឌ្ឍនភាព 
តាងំពរីឃពលវយ្ម៉លេឃលើក៉ុន និងឃប្តជ្ាចិ្្តចំឃពាះសក៉្មភាពបន្តឃៅ៉ុខឃ្រៀ្។

• ្ួរ្ិ្្ូរផ្តល់ការបណ្តុ ះបណា្ត លនិងការអភវិឌ្ឍវជិាជ ជរីវៈអំពរីឃយនឌរ័�ល់បុ្គាលិកទាងំអស់។

ឧបេរែ្័ៃ្ទដី២៖ការវាយតនរែលៃសយៃឌ័រេ្មាប់ស្ថា ប័ៃ

ការវយ្ម៉លេឃយនឌរ័សគមបស់ា្ថ បន័មនបំណងជួយ�ឱ្យ 
សា្ថ បន័ ្ លេុះបញ្្ច ំងនិងបកល៉្អការអនុវ្្តឃយនឌរ័របស់ខលេួនឃៅ 
ក្នុងសា្ថ បន័។ ការវយ្ម៉លេឃនះ្ួរឃធវាើឃ�ើងឃោយមន ការ 
ចូលរួ៉  ពរីសំណាកប់ុ្គាលិកនិងម�្ូទាងំអស់ ឃ�ើ៉្រីឱ្យមនការ
យល់�ឹងរួ៉ គា្ន អំពរីការអនុវ្្តឃយនឌរ័ និងការឃប្តជ្ាចិ្្តរួ៉ ក្នុង 
ការឃោះគសាយនូវចំណុចខវាះខា្ និងបកល៉្អការអនុវ្្ត។

្ួរចំណាយឃពលឃវោឱ្យបានឃគចើនសគមបក់ារវយ្ម៉លេឃនះ 
(្ិចបំផុ្ ២ឬ៣ឃម៉ង) ឃ�ើ៉្រីមនឃពលឃវោគ្បគ់គាន ់
ពិចារណា ឃលើ្រស្នៈឃយបល់របស់សមជិកគ្បគ់ា្ន ឃៅក្នុង
សា្ថ បន័ និង៉ូល៉្ិគព៉ឃគពៀងគា្ន ឃលើសក៉្មភាពឃ្លេើយ្ប។ 
៉និ្ួរ ឃធវាើការវយ្ម៉លេ�ូចជាលក្ខណៈលំហ្្ឃ់ផ្ៀងផ្្្ឃ់�ើ៉្រី
្ូសចឃ៉លេើយឃនាះឃ្រ ្ួរជាការ្លេុះបញ្្ច ំង ពិភាកសា និងការឃប្តជ្ា
ចិ្្តឃធវាើសក៉្មភាពប�លគបកបឃោយអ្្ថនយ័និងការចូលរួ៉ ។

ឃៅ្រំពរ័បន្ាប់្ ឺជាសំណួរសគមបជ់ាជំនួយក្នុងការ្លេុះ បញ្្ច ំង។ 
អ្នកអាចបបន្ថ៉សំណួរឃផ្ងឃ្រៀ្ ឬគកឃឡានបបន្ថ៉ឃ្រៀ្ឃៅ 
ក្នុង តារាងខាងឃគកា៉ផងប�រ ឧទាហរណ៍គកឃឡានអំពរី 
សា្ថ នភាព ការងារបច្ចុប្ន្នប�លពាកព់ន័្ធនឹងសំណួរនរី៉យួៗ។ 
អ្នកអាចឃគបើតារាងខាងឃគកា៉ឃ�ើ៉្រីក្គ់តាល្រ្ធផលមនការវយ
្ម៉លេ និងបឃង្កើ្ជា៉ូលោ្ឋ នសគមបប់ផនការសក៉្មភាពឃយនឌរ័ 
ឃ�ើ៉្រីតា៉ោនឃលើវឌ្ឍនភាពការអនុវ្្តឃយនឌរ័។

្ួរឃគបើល្រ្ធផលមនការវយ្ម៉លេឃនះឃ�ើ៉្រីសិកសាឃ៉ើលអំពរី កងវាះ
ខា្ក្នុងការអនុវ្្តឃយនឌរ័បានល្អ និងឃរៀបចំសក៉្មភាព 
អា្រិភាព  ឃ�ើ៉្រីបំឃពញកងវាះចឃនាលេ ះទាងំឃនះ និងបកល៉្អការ 
អនុវ្្តឃយនឌរ័ឱ្យ បាន គបឃសើរឃ�ើង។ 



29អង្គការទន្លេអ្្តរជាតិ

            ឧបករ�៍វរាេតថមលេទេនឌ័រសម្រាប់ស្រាប័ន

សំ�ួរគនលេឹះ បរាស/
បរាេឬទេ

ទបើពិត សូមព�៌នរាឬពន្យល់បដន្ម
ទបើទេ សូមបញ្រាក់ ពីែំទណរាះ មសរាេ

ទគរាលនទយរាបរាេ

ឃ ើ្មនឃគាលនឃយបាយចបាស់ោស់ប�លបងាហា ញពរីការឃប្តជ្ាចិ្្ត 
ចំឃពាះ ស៉ភាពឃយនឌរ័និងការ៉និឃរ ើសឃអើងឬឃ្រ (�ូចជា សា្ថ នភាព 
ឃភ្រ ការមនមផ្ឃពាះ និង្រំនួលខុសគ្រូវគ្រួសារ ជាឃ�ើ៉)?

ឃ ើ្មនឃគាលនឃយបាយចបាស់ោស់ប�លបងាហា ញពរីការឃប្តជ្ាចិ្្ត
ចំឃពាះការបសញ្ជ បឃយនឌរ័និងការផ្តល់អា្រិភាព�ល់្គ៉រូវការនិង
ផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរី ឃៅក្នុងការងាររបស់ខលេួនប�រឬឃ្រ?

្នធរាន មនរុសសែ

ឃ ើ្មនធនធាន៉នុស្ (ឧ. អ្នកឯកឃ្រសឃយនឌរ័) និងធនធាន 
នានា ឃ�ើ៉្រីជួយ�កសាងស៉្្ថភាពឃយនឌរ័បុ្គាលិកប�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្សា្ថ បន័មនគករុ៉ការងារ ឃយនឌរ័ ឬគករុ៉ គសឃ�ៀងឃនះ ឃ�ើ៉្រី 
សគ៉រួល �ល់ការឃរៀនសូគ្អំពរីឃយនឌរ័ឬឃ្រ?  

ឃ ើ្សា្ថ បន័បានឃគជើសឃរ ើសបុ្គាលិកឃោយបផ្អកឃលើចំឃណះ�ឹង 
ជំនាញ និងឥរយិបថអំពរីឃយនឌរ័ប�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្មន្ុល្យភាពចំនួនបុ្គាលិកគសរីនិងគបរុសឃៅក្នុងសា្ថ បន័ និងឃៅ
ក្នុង្ំបណងសឃគ៉ចចិ្្តជានខ់្ស់ប�រឬឃ្រ?

ករារអនរុវត្ត៖ ្នធរាននិងចំទ�ះែឹង

ឃ ើ្ការវភិា្ឃយនឌរ័ផ្ដល់ព័្ ម៌នជា្ុរនក្នុងការឃធវាើបផនការ្ឃគមង 
អនុវ្្ត និងតា៉ោនគ្រួ្ពិនិ្្យប�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្បុ្គាលិកមនចំឃណះ�ឹង ជំនាញ និងឥរយិបថឃយនឌរ័ 
ស៉គសបឃ្រ? 

ឃ ើ្បុ្គាលិកអាច្រ្រួលបានការបណ្តុ ះបណា្ត លឃ�ើ៉្រីបឃង្កើន 
ស៉្្ថភាពឃយនឌរ័របស់ពួកឃ្ប�រឬឃ្រ? 

ឃ ើ្បុ្គាលិកទាងំអស់គ្រូវបាន្គ៉រូវឱ្យចូលរួ៉ ការបណ្តុ ះបណា្ត ល
ឃយនឌរ័ប�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្មនបគ៉រុងធនធានហិរ ញ្ា វ្្ថុឃ�ើ៉្រីគាគំ្រ ការអនុវ្្តឃយនឌរ័ឃ្រ?

ឃ ើ្មនឧបករណ៍ ការបណនា ំ្រគ៉ងប់ផនការ ជាឃ�ើ៉  ជាជំនួយ 
�ល់បុ្គាលិកឃ�ើ៉្រីអនុវ្្តឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការងារ ពួកឃ្ប�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្ម�្ូ្រ្រួលបានការគាគំ្រឃ�ើ៉្រីបឃង្កើនចំឃណះ�ឹង ជំនាញ និង 
ឥរយិប្រ ឃយនឌរ័ប�រឬឃ្រ?



30 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

ជំហ្ៃបនាទា ប់៖
• ឃគបើការវយ្ម៉លេឃនះឃ�ើ៉្រីផ្ដួចឃផ្តើ៉ការជបជកបវកបញកបបន្ថ៉ឃ្រៀ្អំពរីការអនុវ្្តឃយនឌរ័របស់

សា្ថ បន័និងកងវាះចឃនាលេ ះក្នុងការអនុវ្្ត។ 

• ឃរៀបចំបផនការបសញ្ជ បឃយនឌរ័ឱ្យកានប់្គបឃសើរឃៅក្នុងការឃរៀបចំនិងការអនុវ្្តយុ្រ្ធនាការ 
និងគព៉ឃគពៀងឃលើសក៉្មភាពអា្រិភាព។

• បឃង្កើ្សូចនាករនិងគកបខណ័្ឌ គ្រួ្ពិនិ្្យ ឃ�ើ៉្រីអនុញ្ញា ្ឱ្យបុ្គាលិកយុ្រ្ធនាការ ឃធវាើការ 
វយ្ម៉លេភាពឃជា្ជយ័មនយុ្រ្ធនាការ ក្នុងការឃ្លេើយ្បនឹង្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជន ៍
របស់សស្តរីនិងបុរស។ 

• បបងបចកថវកិា៉យួចំនួនឃ�ើ៉្រីគាគំ្រសក៉្មភាពអា្ិរភាព។ 

• តា៉ោនវឌ្ឍនភាពមនការអនុវ្្តសក៉្មភាពប�លបានគព៉ឃគពៀង។ 

• ្ួរ្ិ្្ូរផ្តល់ការបណ្តុ ះបណា្ត លនិងការអភវិឌ្ឍវជិាជ ជរីវៈអំពរីឃយនឌរ័�ល់បុ្គាលិកយុ្រ្ធនាការ 
ម�្ូ និង្ំណាងសហ្៉ន។៍

ឧបេរែ្័ៃ្ទដី៣៖វាយតនរែលៃសយៃឌ័រេ្មាប់យទុ្នាការ

ការវយ្ម៉លេឃយនឌរ័សគមបយុ់្រ្ធនាការ្ឺជាជំនួយ�ល់ 
អងគាភាព នានា ឱ្យ្លេុះបញ្្ច ំងពរីការអនុវ្្តឃយនឌរ័របស់ខលេួន 
ជាពិឃសស ការបសញ្ជ បឃយនឌរ័ក្នុងការឃរៀបចំបផនការ និងការ 
អនុវ្្តយុ្រ្ធនាការ្រំនបប់�លមនគសាប។់ ការវយ្ម៉លេឃនះ 
្ួរឃធវាើឃ�ើង ឃោយមនការចូលរួ៉ ពរីសំណាកប់ុ្គាលិក ម�្ូ 
ទាងំអស់ និងសស្តរីនិងបុរសឃៅក្នុងសហ្៉ន ៍ឃ�ើ៉្រីឱ្យមន 
ការយល់�ឹង រួ៉ គា្ន អំពរីការអនុវ្្តឃយនឌរ័ និងការឃប្តជ្ាចិ្្តរួ៉  
ក្នុង ការ ឃោះគសាយនូវចំណុចខវាះខា្ និងបកល៉្អការអនុវ្្ត 
ឃោយបផ្អកឃលើប្រពិឃសាធននិ៍ង្រស្នៈរបស់សស្តរីនិងបុរស
ប�ល សា្ថ បន័ឃធវាើការជា៉យួ។ 

្ួរចំណាយឃពលឃវោឱ្យបានឃគចើនសគមបក់ារវយ្ម៉លេឃនះ 
(្ិចបំផុ្ ២ឬ៣ឃម៉ង) ឃ�ើ៉្រីមនឃពលឃវោគ្បគ់គាន ់

ពិចារណា ឃលើ្រស្នៈឃយបល់របស់ភា្រីពាកព់ន័្ធឃៅក្នុង 
យុ្រ្ធនាការ និង៉ូល៉្ិគព៉ឃគពៀងគា្ន ឃលើសក៉្មភាពឃ្លេើយ
្ប។ ៉និ្ួរឃធវាើការវយ្ម៉លេ�ូចជាលក្ខណៈលំហ្្ឃ់ផ្ៀងផ្្្់
ឃ�ើ៉្រ្ី ូសចឃ៉លេើយឃនាះឃ្រ ្ួរជាការ្លេុះបញ្្ច ំង ពិភាកសា និង 
ការឃប្តជ្ា ចិ្្តឃធវាើសក៉្មភាពប�លគបកបឃោយអ្្ថនយ័ និង 
ការចូលរួ៉  ។

ឃៅ្រំពរ័បន្ាប់្ ឺជាសំណួរសគមបជ់ាជំនួយក្នុងការ្លេុះ 
បញ្្ច ំង។ អ្នកអាចបបន្ថ៉សំណួរឃផ្ងឃ្រៀ្ ឬគកឃឡានបបន្ថ៉
ឃ្រៀ្ឃៅក្នុងតារាងឃ�ើ៉្រីក្គ់តាព័្ ម៌នបបន្ថ៉សគមបសំ់ណួរ
នរី៉យួៗ។ អ្នកអាចឃគបើតារាងខាងឃគកា៉ឃ�ើ៉្រីក្គ់តាល្រ្ធផល
មនការវយ្ម៉លេ និងសគមបប់ឃង្កើ្ជា៉ូលោ្ឋ ន៉យួសគមប ់
បសញ្ជ ប ឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការឃធវាើបផនការ និងអនុវ្្តយុ្រ្ធនាការ។
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           ឧបករ�៍វរាេតថមលេទេនឌ័រសម្រាប់េរុេ្ធនរាករារ

សំ�ួរគនលេឹះ បរាស/
បរាេឬទេ

ទបើពិត សូមព�៌នរាឬពន្យល់បដន្ម
ទបើទេ សូមបញ្រាក់ ពីែំទណរាះ មសរាេ

ឃ ើ្ អ្នក មន វ្្ថុបំណងនិង ឃគាលឃៅអវារីខលេះ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ករារទ្វើ ដ្នករារ 

ឃ ើ្វ្្ថុបំណងឃ្លេើយ្បនឹង្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរី 
និងបុរសឃ្រ?

ឃ ើ្ឃគាលបំណងទាងំឃនះឃ្លេើយ្បឃៅនឹង្គ៉រូវការឃយនឌរ័ 
ជាកប់ស្តង និងផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័ជាយុ្រ្ធសាសស្តរបស់សស្តរី 
ប�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្បផនការយុ្រ្ធនាការបផ្អកឃលើការវភិា្ឃយនឌរ័ និងផលបះ៉ពាល់
ឃៅឃលើសស្តរីនិងបុរសក្នុងសហ្៉នឬ៍ឃ្រ?

ឃ ើ្អ្នកធាលេ បឃ់រៀបចំឱ្យសស្តរីនិងបុរស៉កពរីសហ្៉នរ៍ងឃគគាះបាន 
ចូលរួ៉ ក្នុងការឃរៀបចំបផនការ វ្្ថុបំណង យុ្រ្ធសាសស្ត និងសក៉្ម
ភាពសគមបយុ់្រ្ធនាការប�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្សស្តរីអាចមនឥ្រ្ធិពលឃលើការឃរៀបចំវ្្ថុបំណង យុ្រ្ធសាសស្ត 
និងសក៉្មភាពសគមបយុ់្រ្ធនាការឃ្រ?

ឃ ើ្បផនការយុ្រ្ធនាការមន៉ូលោ្ឋ នឃលើការវយ្ម៉លេអំពរី ឧបស្គា
រារាងំការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរីឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការ 
និងយុ្រ្ធសាសស្តឃ�ើ៉្រីជ៉្នះឧបស្គាទាងំឃនះប�រឬឃ្រ?

ករារអនរុវត្ត

ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការរបស់អ្នកបនលេឺ សំឃ�ងរបស់សស្តរី៉កពរីសហ្៉ន ៍
ប�លរងឃគគាះឃោយសារ្រំនបប់�រឬឃ្រ?

ឃ ើ្សក៉្មភាពយុ្រ្ធនាការគាគំ្រ�ល់ការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក 
�ឹកនា ំរបស់សស្តរីឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការឃ្រ?

ឃ ើ្មនការ្គ៉រូវឱ្យមនចំនួនសស្តរីនិងបុរសឃស្មើគា្ន ឃៅក្នុង ការគបជំុ 
ជា៉យួម្ច ស់្ឃគមង ការគបជំុបណា្ត ញសងគា៉សុរីវលិ និងការ 
កសាង ស៉្្ថភាពអំពរីយុ្រ្ធនាការ ឬឃ្រ?

ឃ ើ្ថវកិាយុ្រ្ធនាការ្លេុះបញ្្ច ំងពរីសក៉្មភាពឃយនឌរ័ឬឃ្រ ឧ. ការ 
កសាង    ស៉្្ថភាពឃយនឌរ័ (សគមបស់ស្តរីនិងបុរស) សក៉្មភាព 
សគមបស់ស្តរី ធនធានសគមបឃ់ធវាើ�ំឃណើ រឬបថទាកុំមរឃ�ើ៉្រីគាគំ្រ
ឱ្យ សស្តរីចូលរួ៉ ?
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ឧបេរែ្័ៃ្ទដី៤៖

ជំហ្ៃទដី១-មេវែងយលថ់ាញ្េ្តដ្ី ្លត់នរែលៃមបបណាសហើយ
បុរេ្្លត់នរែលៃមបបណាសៅឱ្យទសៃលៃ

ឃៅក្នុងជំហ្នឃនះ ឃយើងសំុឱ្យសស្តរីនិងបុរសពណ៌នាអំពរីសារៈ
សំខានរ់បស់្រឃនលេនិងអាង្រឃនលេចំឃពាះពួកគា្ ់និង្ុណ 
គបឃយជន ៍ប�លពួកគា្្់រ្រួលបានពរីគបពន័្ធឃអកូ�ូសុរីរបស់ 
្រឃនលេ។ ្ុណគបឃយជនអ៍ាចមន�ូចជា គបភពសគមបចិ់ ្្ច ឹ៉ 
ជរីវភាព សន្តិសុខឃស្ៀង ្ឹរកបរឃិភា្ ្ឹរកងូ្ ្ឹរកសំអា្ 
ផលេូវ�ឹកជ ជ្ូ ន និងសគមបឃ់គាលបំណងវប្ធ៉និ៌ងសាសនា។ 

ព័្ ម៌នប�លគប៉ូលបានអនុញ្ញា ្ឱ្យសហ្៉ននិ៍ងសា្ថ បន័ 
បសវាង យល់អំពរីឃយនឌរ័និង្ុណគបឃយជនរ៍បស់្រឃនលេនិងផ្តល់
នូវ្ំនិ្សគមបវ់ភិា្ក្នុងជំហ្ន្ររី២ និង្ររី៣។ 

្ួរឃរៀបចំការសន្នាោចឃ់ោយប�ករវងសស្តរី និងបុរស។ 
បន្ាប់៉ ក នាគំករុ៉ទាងំពរីរ៉កជំុគា្ន វញិ និងបចករបំលកអំពរីការ 
ពិភាកសារបស់ពួកគា្។់ ឃធវាើ�ូឃច្នះនឹងជួយ�បឃង្កើនការយល់�ឹង
បានគបឃសើរពរី្រស្នៈម្ខ ងៗ។

១. ទរៀបចំែយាមករាមឬដ្នេីេក ់អំពរី្រឃនលេ (បងាហា ញគបភព្ឹរក ម�្រឃនលេ ្ំបន្់រំនាបលិច្ឹរក ្ំបន�់រីឃសើ៉ ពា៉ 
ឬ�រីសណ្ដ រប�លពាកព់ន័្ធ)។ អាចឃធវាើឃៅឃលើគកោសផ្្ងំធំឬឃៅឃលើ�រីឬ�រីខសាច។់ 

២. ករារពិភរាកសាទ�រាេ្រានករារសមមបសមមួល 

ឃគបើបផន្ររីឃ�ើ៉្រីជំរុញការ្លេុះបញ្្ច ំងនិងពិភាកសា អំពរី្ុណគបឃយជនប៍�លសស្តរីនិងបុរសផ្ដល់ឃៅឱ្យ្រឃនលេ។ 
ឃ្អាចបក្គ៉រូវបផន្ររីឬ្ូសសមគា ល់ ឃ�ើ៉្រីបងាហា ញពរីកបនលេងប�លមនសក៉្មភាពឬ្ុណគបឃយជន។៍

សំណួរជាជំនួយឃ�ើ៉្រីជំរុញការពិភាកសា៖ 

• ឃ ើ្្រឃនលេមនសំខានអ់វារីខលេះសគមបស់ស្តរី និងបុរស? 

• ឃ ើ្មនអវារីខលេះពាកព់ន័្ធនឹង្រឃនលេ ប�លមនប្សស្តរីឃ្រ�ឹង? អវារីខលេះប�លមនប្បុរសឃ្រប�ល�ឹង?

• រាល់មថ្ង ឃ ើ្សស្តរីនិងបុរសឃគបើគបាស់្រឃនលេយ៉ង�ូចឃ៉្តច? ឃ ើ្ការឃគបើគបាស់ឃនះផ្លេ ស់ប្តូរយ៉ងណាខលេះក្នុង 
អំ�ុង ឃពល   បន្តបន្ាប ់ឃពញ ៉ យួឆ្្ន  ំ(ពរីឃ�ើ៉ឆ្្ន  ំ�ល់ចុង ឆ្្ន )ំ?

• ឃ ើ្សស្តរីនិងបុរស្រ្រួលបានអ្្ថគបឃយជនអ៍វារីខលេះពរីការឃគបើគបាស់ទាងំឃនះ? 

• ឃ ើ្សស្តរីនិងបុរសមនឃធវាើសក៉្មភាពអវារីឃផ្ងឃ្រៀ្ជា៉យួ្រឃនលេឃ្រ? 

• ក្នុងចំឃណា៉សក៉្មភាពទាងំឃនះ ឃ ើ្មនអវារីពិឃសសឬសំខានច់ំឃពាះសស្តរី និងបុរសឬឃ្រ?

• ឃ ើ្មន្ុណគបឃយជនច៍ាបំាចស់គមបស់ស្តរីនិងបុរសអវារីខលេះប�លអាចនឹងបា្ប់ង ់គបសិនឃបើឃ្សង្់រំនប?់ 

ព័្ ម៌នបបន្ថ៉ អំពរីការ្ូសបផន្ររីអ្្ថគបឃយជន ៍និងការវភិា្ឃយនឌរ័ មនឃៅក្នុង្ររីឃនះ

www.internationalrivers.org/transforming-power

http://www.internationalrivers.org/transforming-power
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អង្គករារអរុកសវរាម សមមបសមមួល លំហរាត់ ដ្នេី 
េទនលេជរាមួេ បរុគ្គលិក រ�្រាេិបរាល ទ�រា  មបទេស ឡរាវ

រូបតំណរាងអំពី គរុ�មបទយរាជន៍ 
និងគរុ�តថមលេ របស់ េទនលេករុង្វ្គគូ 
សម្រាប់ មស្តីទ�រា ស្វគមន៍ 
អរុីនហ្គរា ទ្វើទឡើង ទ�រាកនែនុង 
សិក្រាសរាលរាមួេ ដែលទរៀបចំ 
ទឡើងទ�រាេ អង្គករារេទនលេ 
អន្តរជរាតិ ទ�រាមបទេស ករុង្វ្គគូ 
ឆនែរាំ២០១៩ |  រូប្ត ទ�រាេ  
អង្គករារ េទនលេ អន្តរជរាតិ។ 
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ឧបេរែ្័ៃ្ទដី៥៖
ជំហ្ៃទដី២-មេវែងយល់ពដីការមបងមចកសយៃឌ័រកនែងុ
កធិច្ចការពលករែ្ម

ជំហ្នឃនះគប៉ូលព័្ ម៌នឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់ពរីការបបងបចក 
ឃយនឌរ័ក្នុង កិច្ចការ ពលក៉្ម (ការងារសស្តរី និងការងារបុរស) 
�ូចជា អ្នកណាឃធវាើអវារីខលេះ រយៈឃពលប៉ុនា្ម ន ឃពលណា។ 
ឃយើងចងសំ់ឃៅ �ល់ទាងំការងារផលិ្ភាព ទាងំការងារ 
ពាកព់ន័្ធ នឹងការបន្តពូជ និងការងារសហ្៉ន ៍(និយ៉នយ័ 
ពាក្យទាងំឃនះមនឃៅក្នុង ឧបស៉្ន័្ធ្ររី១)។

ព័្ ម៌នប�ល្រ្រួលបាននឹងអនុញ្ញា ្ឱ្យសហ្៉ននិ៍ងសា្ថ បន័
អាចបសវាងយល់បានកានប់្ចបាស់ថា ឃ្ើ្ឃគមង្រំនបអ់ាចមន
ឥ្រ្ធិពលអវារីខលេះឃៅឃលើការងារសស្តរីនិងបុរស ឧ. កំឃណើ នបន្ុកឃលើ 
សស្តរី និងបុរស ឬឃ្រ។ ឧបករណ៍សគមបជ់ួយ�វភិា្អំពរីចំណុច
ឃនះមនឃៅក្នុងឧបស៉្ន័្ធ្ររី៩។ 

អ្នកអាចឃគបើសំណួរនិង្រគ៉ង់្ ំរូខាងឃគកា៉ ឃ�ើ៉្រីជាជំនួយក្នុង
ការចងគកងឯកសារ និងពិភាកសា ជា៉យួសស្តរីនិងបុរស អំពរីភារ
កិច្ចនិង្រំនួលខុសគ្រូវរបស់ពួកគា្។់ អ្នក្ួរឃរៀបចំការសន្នា
ោចឃ់ោយប�ករវងសស្តរី និងបុរស។ បន្ាប់៉ ក នាគំករុ៉ទាងំពរីរ 
៉កជំុគា្ន វញិ និងបចករបំលកអំពរីការពិភាកសារបស់ពួកគា្។់ 
ឃធវាើ�ូឃច្នះ នឹងជួយ�បឃង្កើនការយល់�ឹងបានគបឃសើរពរី្រស្នៈ 
ម្ខ ងៗ។ សក៉្មភាពឃៅក្នុង្រគ៉ង់្ ំរូគគានប់្ជាឧទាហរណ៍ 
ប៉ុឃណាណ ះ។  

វធិរី៉យួឃ្រៀ្ឃគរៅពរីការឃគបើ្រគ៉ង់្ ំរូខាងឃគកា៉ អ្នកអាចបឃង្កើ្ជាគប្ិ្រិនសក៉្មភាពគបចាមំថ្ង (២៤ឃម៉ង) ឬគប្ិ្រិន 
តា៉រ�ូវកាល។ ព័្ ម៌នអំពរីឧបករណ៍ទាងំឃនះមនឃៅ្ររីឃនះ   
http://www.fao.org/3/X5996E/x5996e06.htm#6.2.7.%20Seasonal%20Calendar

http://www.fao.org/3/X5996E/x5996e06.htm
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           ឧបករ�៍ទេនឌ័រនិងករារងរារ

សកម្មភរាព មស្តី / ករុ្រារី បរុរស  /ករុ្រាររា េីណរា ទពលណរា  
(ទពល ឬ រែូវ)

ករារងរារពរាក់ព័ន្ធនឹងករារបន្តពូជ

• បថទាកុំមរ/បថទាំ៉ នុស្ចាស់
• ោ�ំំណាំបរឃិភា្និងច៉្អនិ៉ហាូប 

សគមបគ់្រួសារ
• �ង្ឹរកសគមបឃ់គបើគបាស់ក្នុងគ្រួសារ
• ឃរ ើសអុស 
• កិច្ចការឃផ្ងឃ្រៀ្ (សូ៉ឃរៀបរាប)់

ករារងរារ្លិតភរាព

• ការងារឃៅក្នុងវស័ិយផលេូវការ
• ឃនសា្រ
• ោ�ំំណាំសគមបល់ក់
• ពាណិជជក៉្ម
• កិច្ចការឃផ្ងឃ្រៀ្ (សូ៉ឃរៀបរាប)់

ករារងរារស្វគមន៍

• ការគ្បគ់្ងសហ្៉ន ៍(ឧ. ការគ្បគ់្ង 
ធនធានរួ៉  �ូចជា ្ឹរក ការបថទាសុំខភាព 
និងការអបរ់)ំ

• នឃយបាយសហ្៉ន៍
• កិច្ចការឃផ្ងឃ្រៀ្ (សូ៉ឃរៀបរាប)់

សំ�ួរបន្ត៖ 

ឃ ើ្ការងារ រួ៉ គា្ន  មនអវារីខលេះ?  _________________________________________________

____________________________________________________________________

ឃហ្ុអវារីបានជាការងារខលេះសគមបស់ស្តរី និងការងារខលេះឃ្រៀ្សគមបប់ុរស?   __________________

____________________________________________________________________

ឃ ើ្ការងាររបស់សស្តរីមន្ម៉លេឃស្មើនឹងការងារបុរសប�រឃ្រ (ឃបើ៉និឃស្មើ ឃហ្ុអវារី)?  _______________

____________________________________________________________________
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ឧបេរែ្័ៃ្ទដី៦៖

ជំហ្ៃទដី៣-មេវែងយលថ់ាសតើៃរណាមាៃេធិទ្ធិស្បើ្រាេ់
ៃធិងចាត់មចងធៃធាៃកនែងុ្គរួស្រៃធិងេហគរែៃ៍

ជំហ្នឃនះគប៉ូលព័្ ម៌នអំពរីអ្នកមនសិ្រ្ធិឃគបើគបាស់ និង 
ចា្ប់ចង ឬគ្បគ់្ងធនធានក្នុងគ្រួសារនិងសហ្៉ន។៍ 
ការ្រ្រួល បាន្ឺជាឱកាស ក្នុង ការ ឃគបើធនធាន ចំបណកឯ ការ 
ចា្ប់ចង ្ ឺជា សិ្រ្ធិអំណាចក្នុង ការ សឃគ៉ចថាឃ ើ្ ធនធាន គ្រូវ  
ឃគបើគបាស់ �ូចឃ៉្តច  ឃហើយ នរណា ជា អ្នក  ្រ្រួល បានគបឃយជន។៍ 
ព័្ ម៌នទាងំឃនះអនុញ្ញា ្ឱ្យសហ្៉ននិ៍ងសា្ថ បន័បសវាងយល់
កានប់្ចបាស់ថាឃ្ើនរណាអាចនឹងគ្រូវរងផលបះ៉ពាល់ និង 
រងបះ៉ពាល់រឃបៀបណា គបសិនឃបើធនធានគ្រូវបានបា្ប់ង ់
ឃោយសារការអភវិឌ្ឍ្រំនប ់(ឧបករណ៍សគមបជ់ួយ�វភិា្ 
មនឃៅក្នុងឧបស៉្ន័្ធ្ររី៩)។  

្ឃគមង្រំនបឃ់គចើនបង្កផលបះ៉ពាល់�ល់ការ្រ្រួលបាន 
ធនធាន ផលិ្ភាព�ូចជា �រីធលេរី មគពឃឈើ ្រឹក និងជលផល 

ឃហ្ុ�ូឃច្នះ អ្នកអាចឃផ្្ត ្ឃៅឃលើធនធានទាងំឃនះ។ កប៏៉ុបន្ត 
ជាកិច្ចចាបឃ់ផ្តើ៉ អ្នក្ួរសិកសាអំពរីធនធានទាងំអស់ប�លរង 
ហ្និភយ័ជា៉ុនសិន បន្ាប់៉ កសឹ៉ពិចារណាអំពរីការ្រ្រួល 
បាននិងការគ្បគ់្ងធនធាន។

អ្នកអាចឃគបើសំណួរនិង្រគ៉ង់្ ំរូខាងឃគកា៉ ឃ�ើ៉្រីជាជំនួយ 
ក្នុងការចងគកងឯកសារ និងពិភាកសាជា៉យួសស្តរីនិងបុរស អំពរី 
ធនធាន ធ៉្មជា្ិប�លមនឃៅក្នុងសហ្៉នរ៍បស់គា្ ់
នរណាអាចឃគបើគបាស់បាន នរណាជាអ្នកចា្ប់ចង ឃហើយ 
ឃហ្ុអវារីបានជា�ូឃច្នះ។ អ្នក្ួរឃរៀបចំការសន្នាោចឃ់ោយ 
ប�ករវងសស្តរី និងបុរស។ បន្ាប់៉ ក នាគំករុ៉ទាងំពរីរ៉ក ជុំគា្ន  
វញិ និងបចករបំលកអំពរីការពិភាកសារបស់ពួកគា្។់ ឃធវាើ�ូឃច្នះ 
នឹងជួយ� បឃង្កើនការយល់�ឹងបានគបឃសើរពរី្រស្នៈម្ខ ងៗ។ 

ការឃធវាើបផន្ររីសហ្៉ន ៍ការឃ�ើរសឃង្ក្ឃ៉ើលជុំគា្ន តា៉ផលេូវ និងសក៉្មភាពបបបចូលរួ៉ �ម្រឃ្រៀ្ អាចបំឃពញ បបន្ថ៉ 
ឃៅឃលើការពិភាកសា និងងាយគសរួលកំណ្រ់កធនធានបានគ្ឹ៉គ្រូវ។ ព័្ ម៌នស្តរីពរីការឃធវាើបផន្ររីសហ្៉ន ៍
(ឬធនធាន) និងឧបករណ៍បបបចូលរួ៉ �ម្រឃ្រៀ្ មនឃៅ្ររីឃនះ   
http://www.fao.org/3/X5996E/x5996e06.htm#6.2.7.%20Seasonal%20Calendar 

១. ទតើ្នធរានអវីេលេះដែលស្វគមន៍្រាន ទ្វើេដែលរងហរានិេ័េពីករារអេិវឌ្ឍេំនប់?

           ដសវង េល់ ពី្នធរាន ដែល រង ្ លប៉ះពរាល់

មបទេេ ្ នធរាន ្លប៉ះពរាល់ ដែល អរាច ទកើត ្ រាន ទ្វើេ នរណរា ជរាអនែក រង ្ លប៉ះពរាល់ 

http://www.fao.org/3/X5996E/x5996e06.htm#6.2.7.%20Seasonal%20Calendar 
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           ករារ េេួលបរាន និង ករារ មគប់មគង្នធរាន

្នធរាន នរណរា អរាច េេួល   (ឬអរាច ទមបើ) 
្នធរានទនះបរាន?

នរណរា សទមមច អំពី ករារ ទមបើមបរាស់ 
្នធរាន  ទ្វើេ នរណរា េេួល 
្លមបទយរាជន៍ពីករារ ទមបើមបរាស់?

មស្តី បរុរស មស្តី បរុរស

�រី

មគព

្រឹក

ជលផល

ឃផ្ងៗ

២. បទងកើតេមមង់ស្តីអំពីករារេេួលបរាន និងករារមគប់មគង្នធរាន

សំ�ួរបន្ត៖ 

ឃ ើ្បុរសនិងសស្តរី្រ្រួលបានអ្្ថគបឃយជនអ៍វារីខលេះពរីធនធានប�លពួកគា្្់រ្រួលបាននិងគ្បគ់្ង?  ___

____________________________________________________________________

ឃហ្ុអវារីបានជាបុរស្រ្រួលបាននិងគ្បគ់្ងធនធាន?  _______________________________

____________________________________________________________________

ឃ ើ្អវារីប�លរារាងំសស្តរីក្នុងការគ្បគ់្ងធនធាន?   ____________________________________

____________________________________________________________________
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ឧបេរែ្័ៃ្ទដី៧៖

ជំហ្ៃទដី៤-មេវែងយលព់ដីឧបេគគាៃធិងែំសណាឹះ្ស្យ
ចំសពាឹះការចូលររួែរបេញ់្េ្តដីកនែងុការសធវែើសេចក្តដីេស្រែចចធិត្ត

ជំហ្នឃនះបសវាងយល់ពរីឧបស្គាប�លរារាងំការចូលរួ៉ របស់ 
សស្តរី ក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តឃៅក្នុងគ្រួសារ សហ្៉ន ៍និងសងគា៉ 
ឱ្យបាន្ូរលំ្ូរោយ។ ឃយើងមនឃគាលបំណងបសវាងយល់អំពរី
ឧបស្គាចំឃពាះការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរី ឃៅ 
ក្នុងការ ពិឃគគាះឃយបល់និងការសឃគ៉ចចិ្្តជាសាធារណៈ 
ជុំវញិ ្ ឃគមង្រំនប ់និងឃៅក្នុងសក៉្មភាពយុ្រ្ធនាការ។ 
បន្ាប់៉ ក ឃយើងនឹងបឃង្កើ្យុ្រ្ធសាសស្តឃ�ើ៉្រីជ៉្នះឧបស្គា 
ទាងំឃនះ។

អ្នកអាចសគ៉បសគ៉រួលការពិភាកសា៉យួចំនួនជា៉យួសស្តរី៉ក 
ពរីសហ្៉នរ៍ងឃគគាះ ឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់អំពរីបញ្ហា  និងឃរៀបចំ 

យុ្រ្ធសាសស្ត ឃ�ើ៉្រីឃលើកក៉្ស់ការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក�ឹកនា ំ
របស់សស្តរី។ 

អ្នកអាចឃគបើសំណួរខាងឃគកា៉ ឃ�ើ៉្រីជាជំនួយក្នុងការចងគកង 
ឯកសារ និងពិភាកសាជា៉យួសស្តរី។ ្ួរបចករបំលកល្រ្ធផលមន 
ការពិភាកសាជា៉យួបុរស ពរីឃគពាះបុរសអាច និង្ួរគាគំ្រ�ល់
ការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរីឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការ 
្រំនបនិ់ង្រឃនលេ និងការសឃគ៉ចចិ្្តសាធារណៈ។ ្ួរក្គ់តា 
ការពិភាកសា ទាងំឃនះឱ្យបានគ្ឹ៉គ្រូវ។

ករារពិភរាកសា(ទ�រាេ្រានករារសមមបសមមួល) ្រានទគរាលបំ�ងដសវងេល់អំពីឧបសគ្គ ដែល ចរាំបរាច់ 
មតូវជមនែះ ទែើម្ីបទងកើនករារចូលរួមនិងភរាពជរាអនែកែឹកនរាំរបស់មស្តីកនែនុងករារសទមមចចិត្ត សរាធរារ�ៈ និងកនែនុង
េរុេ្ធនរាករារេំនប់និងេទនលេ។

1. ឃ ើ្បញ្ហា អវារីខលេះប�លសស្តរីមនឥ្រ្ធិពលក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត ឃៅក្នុងគ្រួសារ និងឃៅក្នុងសហ្៉ន?៍ 

2. ឃ ើ្អវារីប�លរារាងំឥ្រ្ធិពលរបស់សស្តរីក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តឃៅផ្ះនិងឃៅក្នុងសហ្៉ន?៍ 

3. ឃ ើ្សស្តរីមនសិ្រ្ធិឃស្មើគា្ន ក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត និងមនឥ្រ្ធិពលឃលើការសឃគ៉ចចិ្្តឃៅក្នុងសហ្៉ន ៍
(ឬជាសាធារណៈ) �ូចបុរសប�រឬឃ្រ? ឃបើឃ្រ, ឃហ្ុអវារី? 

4. ឃ ើ្អវារីប�លរារាងំសស្តរី៉និឱ្យចូលរួ៉ ក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តក្នុងសហ្៉ន ៍(ឬជាសាធារណៈ)? 

5. ឃ ើ្អវារីប�លរារាងំសស្តរី៉និឱ្យ្រ្រួលនូវ្ួនា្ររីជាអ្នក�ឹកនាសំហ្៉ន?៍ 

6. ឃ ើ្ចាបំាចគ់្រូវការអវារីឃ�ើ៉្រីឱ្យសស្តរីអាចចូលរួ៉ និងមនឥ្រ្ធិពល ក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តក្នុងសហ្៉ន ៍
(ឬជាសាធារណៈ) អំពរីការអភវិឌ្ឍ្រំនប?់

7. ឃ ើ្ចាបំាចគ់្រូវការអវារីខលេះឃ�ើ៉្រី្រ្រួលសាគា ល់និងគាគំ្រ�ល់ភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរីក្នុងយុ្រ្ធនាការ 
្រំនបនិ់ង្រឃនលេ? 

ឃៅឃពល្ិ្អំពរីសំណួរទាងំឃនះ ចូរ្ិ្អំពរីផលបះ៉ពាល់មន៖

• ចបាប្់រមលេ បស់ងគា៉ប�លរ ឹ្ ្្ិ្ ្ួនា្ររីរបស់សស្តរីក្នុង្ររីសាធារណៈ

• ការងារឬបន្ុកការងារប�លគា្ម នកមគ៉របស់សស្តរី
• ការរពំឹង្ុរកក្នុងសងគា៉ប�ល្ិ្ថាបុរស្ឺជាអ្នក�ឹកនាំ

• អំឃពើហិងសាឃលើសស្តរីក្នុង្ររីសាធារណៈ

• ការអបរ់ ំ្រំនាក្់រំនង និងធនធានរបស់សស្តរីមនកំណ្់

• ឧបស្គាបផ្នកចបាបច់ំឃពាះការចូលរួ៉ របស់សស្តរីក្នុង្ររីសាធារណៈ 
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ឧបេរែ្័ៃ្ទដី៨៖

ជំហ្ៃទដី៥-មេវែងយលព់ដីត្រែរូវការសយៃឌ័រជាក់មេ្តង
ៃធិង្ល្បសោជៃ៍សយៃឌ័រជាយទុ្ស្ញ្េ្តេ្មាប់ញ្េ្តដី

ជំហ្នឃនះមនឃគាលបំណងបសវាងយល់អំពរី្គ៉រូវការឃយនឌរ័
ជាកប់ស្តងនិងផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័ជាយុ្រ្ធសាសស្តរបស់សស្តរី 
និងកតា្ត រារាងំការសឃគ៉ចបាននូវ្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជន៍
ឃនះ។ ្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តង្ឺជាអវារីប�លសស្តរីគ្រូវការ 
ចាបំាច ់ឃ�ើ៉្រីបំឃពញកិច្ចការគបចាមំថ្ងបផ្អកឃៅឃលើ្ួនា្ររី 
ឃយនឌរ័។ ផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័ជាយុ្រ្ធសាសស្តប�ល្ឺជា 
កតា្ត ប�លជួយ�ឱ្យមនការបគបគបរួលឃៅឃលើអ្ុល្យភាពមន 
ឥ្រ្ធិពល ឃ�ើ៉្រីសឃគ៉ចបានស៉ភាពរវងសស្តរីនិងបុរស 
(ឧបស៉្ន័្ធ្ររី១ មននិយ៉នយ័ពិសា្ដ រអំពរីពាក្យ្នលេឹះឃនះ)។  

ឃ្៉និអាចបបងបចកឱ្យោចរ់វង្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តង 
និង ផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័ជាយុ្រ្ធសាសស្តឃនាះឃ្រ ពរីឃគពាះវ 
អាចមនភាពគ្រួ្សុរីគា្ន ខលេះ។ ឧទាហរណ៍ ស៉្្ថភាពរបស់សស្តរី
ក្នុងការរកគបាកច់ំណូល អាចផគា្ផ់គាងឃ់ស�្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គា្ ់
(ឃនះ្ឺជា្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តង) ប៉ុបន្តវកព៏គងឹងឥ្រ្ធិពល 

របស់គា្ក់្នុងការសឃគ៉ចចិ្្តក្នុងគ្រួសារប�រ (ឃនះ្ឺជាផល 
គបឃយជនឃ៍យនឌរ័យុ្រ្ធសាសស្ត)។ អវារីប�លសំខានឃ់នាះ្ឺសស្តរី 
មនឱកាស កំណ្ព់រី្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនរ៍បស់ 
ពួកគា្។់ 

ជំហ្នឃនះអាចជួយ�ធានាថា សា្ថ បន័គាគំ្រសហ្៉នរ៍ងឃគគាះ 
បាន្ិ្្ូរពរី្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរី ឃៅក្នុង 
ឃពល ឃធវាើបផនការនិងអនុវ្្តយុ្រ្ធនាការ និងការផ្ដល់ឱកាសឱ្យ 
សស្តរី ចូលរួ៉ និង�ឹកនាយុំ្រ្ធនាការ។  

អ្នកអាចឃគបើសំណួរខាងឃគកា៉ ឃ�ើ៉្រីជាជំនួយក្នុងការចងគកង 
ឯកសារ និងពិភាកសាជា៉យួសស្តរី។ ្ួរបចករបំលកល្រ្ធផលមន 
ការពិភាកសាជា៉យួបុរស ឃហើយបុរស្ួរ្សូ៊៉្ិឱ្យម្ច ស់ 
្ឃគមង ្រំនប់្ ិ្្ូរពិចារណាអំពរី្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជន៍
សគមបស់ស្តរី។

ខាងឃគកា៉ឃនះ្ឺសំណួរ៉យួចំនួនឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់អំពរី្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តងនិងផលគបឃយជន ៍
ឃយនឌរ័របស់សស្តរី៖ 

• ឃ ើ្សស្តរីគ្រូវការអវារីខលេះឃ�ើ៉្រីជួយ��ល់កិច្ចការគបចាមំថ្ងរបស់ពួកគា្?់

• ឃ ើ្អវារីខលេះប�លរារាងំសស្តរី៉និឱ្យចា្ប់ចងជរីវ ិ្ របស់ពួកគា្?់ 

• ឃ ើ្ឃយើងគ្រូវការអវារីខលេះឃ�ើ៉្រីគាគំ្រសស្តរីក្នុងការបកបគបអ្ុល្យភាពឥ្រ្ធិពល?

• ឃ ើ្្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តងរបស់សស្តរីមនឥ្រ្ធិពលយ៉ង�ូចឃ៉្តចឃៅឃលើ  
ផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័របស់ពួកគា្?់

• ឃ ើ្ឃយើងគ្រូវការអវារីខលេះឃ�ើ៉្រីគាគំ្រឱ្យមនស៉ភាពរវងសស្តរីនិងបុរស? 

ករារពិភរាកសាទ�រាេ្រានករារសមមបសមមួល ទែើម្ីដសវងេល់អំពីតមមូវករារនិង្លមបទយរាជន៍សម្រាប់មស្ត ី

តមមូវករារ ទេនឌ័រ ជរាក់ដស្ង ្លមបទយរាជន៍ ទេនឌ័រ ជរាេរុេ្ធសរាមស្ត 

មនអវារីខលេះ? សូ៉ ពណ៌នា
• 
• 
• 
• 
• 
• 

មនអវារីខលេះ? សូ៉ ពណ៌នា
• 
• 
• 
• 
• 
• 



40 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

ឧបេរែ្័ៃ្ទដី៩៖

ជំហ្ៃទដី៦-មេវែងយល់ពដី្ លប៉ឹះពាល់នៃគស្មាងទំៃប់
មែលរាៃសេនែើមែលអាចសកើតមាៃសៅសលើញ្េ្តដីៃធិងបុរេ

ជំហ្នឃនះបសវាងយល់ថាឃ ើ្្ឃគមង្រំនបម់នផលបះ៉ពាល់ 
យ៉ងណាខលេះឃៅឃលើសស្តរីនិងបុរស ឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់ឱ្យបាន 
ពិសា្ដ រ អំពរីផលបះ៉ពាល់ បផ្នក ឃយនឌរ័។ ្ួរឃគបើព័្ ម៌ន្រ្រួល 
បាន ពរីជំហ្ន ឃនះឃ�ើ៉្រីការបឃង្កើ្បផនការយុ្រ្ធនាការឃយនឌរ័ 
ឃោយធានាថាសក៉្មភាពយុ្រ្ធនាការ ផ្ដល់អា្ិរភាពឃៅឃលើការ
ឃោះគសាយផលបះ៉ពាល់អវជិជមនរបស់្រំនបឃ់ៅឃលើសស្តរី។  

អ្នកអាចឃរៀបចំការពិភាកសាឃោយមនការសគ៉បសគ៉រួល៉យួ 
ចំនួន ជា៉យួសស្តរីនិងបុរស៉កពរីសហ្៉ន ៍រងឃគគាះ ឃោយសារ 
្រំនប ់ឃ�ើ៉្រីបសវាងយល់ពរីផលបះ៉ពាល់របស់្រំនបឃ់ៅឃលើ  
១. ការផ្ដល់ ្ ម៉លេឃៅឃលើ្រឃនលេពរីសំណាកស់ស្តរីនិងបុរស  
២. ការងារ សស្តរី និងការងារបុរស  
៣. ធនធានប�លសស្តរីនិងបុរស ឃគបើគបាស់និងគ្បគ់្ង  
៤. ភាពជាអ្នក�ឹកនានំិងការចូលរួ៉ របស់សស្តរីក្នុងការសឃគ៉ចចិ្្ត 
៥. ្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនស៍គមបស់ស្តរី។

ចាបំាចគ់្រូវពិចារណាឃលើព័្ ម៌នប�លគប៉ូលបានក្នុងជំហ្ន
ទាងំបនួ៉ុន។ សំណួរឃៅក្នុង្រគ៉ង់្ ំរូ្ឺសគមបជ់ាអនុសាសន៍
ប៉ុឃណាណ ះ។ សំណួរទាងំឃនះ្ឺសគមប់្ លេុះបញ្្ច ំងអំពរីផល 
បះ៉ពាល់ របស់្រំនបឃ់ៅឃលើសស្តរីនិងបុរស។ 

អ្នកអាចឃរៀបចំជាកិច្ចពិភាកសាោចឃ់ោយប�ករវងសស្តរី និង 
បុរស។ បន្ាប់៉ ក នាគំករុ៉ទាងំពរីរ៉កជំុគា្ន វញិ និងបចករបំលក 
អំពរីការពិភាកសារបស់ពួកគា្។់ អ្នកអាចឃគបើព័្ ម៌នប�ល 
គប៉ូលបានតា៉រយៈលំហ្្ប់ផន្ររី ឃៅក្នុងឧបស៉្ន័្ធ្ររី៤។ 
្ួរក្គ់តា ការពិភាកសាទាងំឃនះឱ្យបានគ្ឹ៉គ្រូវ។ 
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ចូរសមមបសមមួលករារពិភរាកសាទែើម្ីដសវងេល់អំពី្លប៉ះពរាល់ទ�រាកនែនុងចំនរុចទរាំង៥ ែូចខរាងទមករាម៖ 

ការអភវិឌ្ឍ្រំនបន់ឹងនាឱំ្យមនផលបះ៉ពាល់�ូចជា ការផ្លេ ស់ប្តូរ្ររីលំឃៅឃោយបង្ខំឃោយសារ�រីធលេរីគ្រូវលិចលង ់ឃោយ 
សារអាងស្តុក្ឹរក្រំនប ់និងបបគ៉បគ៉រួលគបពន័្ធវរ រីសាសស្ត្រឃនលេ។ ឃ ើ្ផលបះ៉ពាល់ទាងំឃនះមនឥ្រ្ធិពលអវារីខលេះឃៅឃលើ៖

           ្លប៉ះពរាល់ ដ្នែក ទេនឌ័រ  

គរុ�មបទយរាជន៍របស់េទនលេដែលមស្តីនិងបរុរសេេួលបរាន តមមូវករារទេនឌ័រជរាក់ដស្តងនិង្លមបទយរាជន៍ទេនឌ័រ 
ជរាេរុេ្ធសរាមស្តសម្រាប់មស្តី

• ឃ ើ្អវារីខលេះប�លមនសំខានច់ំឃពាះសស្តរី ឃហើយនឹងគ្រូវ 
បា្ប់ងឃ់ោយសារ្រំនប?់

• ឃ ើ្អវារីខលេះប�លមនសំខានច់ំឃពាះបុរស ឃហើយនឹងគ្រូវ 
បា្ប់ង ់ឃោយសារ្រំនប?់ 

• ឃ ើ្្ឃគមង្រំនបអ់ាចបង្កឱ្យខូចខា្្គ៉រូវការឃយនឌរ័
ជាកប់ស្តងរបស់សស្តរីយ៉ង�ូចឃ៉្តចខលេះ? 

• ឃ ើ្្ឃគមង្រំនប ់(រួ៉ ទាងំការពិឃគគាះឃយបល់ 
សហ្៉ន)៍ អាចបង្កឱ្យខូចខា្�ល់ ផលគបឃយជន៍
ឃយនឌរ័របស់សស្តរីយ៉ង�ូចឃ៉្តចខលេះ?

• ឃ ើ្្ឃគមង្រំនបឃ់នះអាចជួយ�សស្តរីឱ្យសឃគ៉ចបាននូវ 
្គ៉រូវការ ឃយនឌរ័និងផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័ឃ្រ? 
ឃបើបាន ឃ ើ្នឹងបានឃោយរឃបៀបណា?

ករារេេួលបរាននិងករារមគប់មគង្នធរាន ករារដបងដចកពលកម្មទេនឌ័រ

• ឃ ើ្ធនធានអវារីខលេះប�លសស្តរីកំពុង្រ្រួលបាននិងគ្បគ់្ង 
ប�លនឹងគ្រូវបំផ្លេ ញឃោយសារ្រំនបឃ់នះ?

• ឃ ើ្បញ្ហា ឃនះនឹងមនផលបះ៉ពាល់អវារីខលេះឃៅឃលើសស្តរី?
• ឃ ើ្ធនធានអវារីខលេះប�លបុរសកំពុង្រ្រួលបាននិង 

គ្បគ់្ង ប�លនឹងគ្រូវបំផ្លេ ញឃោយ្រំនបឃ់នះ?
• ឃ ើ្បញ្ហា ឃនះនឹងមនផលបះ៉ពាល់អវារីខលេះឃៅឃលើបុរស?
• ឃ ើ្សស្តរីនឹង្រ្រួលបានសំណងចំឃពាះការបា្ប់ង ់

ធនធានរបស់គា្ ់�ូចបុរសប�រឬឃ្រ?
• ឃ ើ្វនឹងបះ៉ពាល់យ៉ង�ូចឃ៉្តចឃៅឃលើ្រំនាក្់រំនង 

មនឥ្រ្ធិពលរវងសស្តរីនិងបុរស?

• ឃ ើ្ការងាររបស់នរណានឹងរងផលបះ៉ពាល់ ឃហើយ 
បះ៉ពាល់�ូចឃ៉្តច? (រាបទ់ាងំការងារពាកព់ន័្ធនឹងការ 
បន្តពូជ ការងារផលិ្ភាព និងការងារសហ្៉ន)៍? 

• ឃ ើ្បន្ុកការងាររបស់សស្តរីនឹងឃកើនឃ�ើងឬឃ្រ?
• សគមបស់ស្តរី ឃ ើ្ការងារឃ៉ើលបថ (ប�លគា្ម នគបាកក់មគ៉) 

នឹងឃកើនឃ�ើងប�រឬឃ្រ?
• ឃ ើ្បន្ុកការងាររបស់បុរសនឹងឃកើនឃ�ើងឬឃ្រ? 
• ឃ ើ្ចំណូលរបស់សស្តរីនិងបុរសនឹងមនការផ្លេ ស់ប្តូរ 

ឬឃ្រ? ឃបើប្តូរ ឃ ើ្នឹងប្តូររឃបៀបណា? 
• ឃ ើ្បមលេ ស់ប្តូរការងាររបស់សស្តរីនិងបុរសអាចមន 

ឥ្រ្ធិពល ឃលើ្រំនាក្់រំនងឥ្រ្ធិពលរវងសស្តរីនិងបុរស 
យ៉ង�ូចឃ៉្តច?

ភរាពជរាអនែកែឹកនរាំនិងករារចូលរួមរបស់មស្តីកនែនុងករារសទមមចចិត្ត

• ឃ ើ្�ំឃណើ រការពិឃគគាះឃយបល់សហ្៉ននឹ៍ងឃលើក្ឹរកចិ្្ត ឬក ៏ឃធវាើឱ្យខូចបង�់ល់ការចូលរួ៉ និង 
ភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរី?

• ឃ ើ្សំឃ�ងនិង៉្ិរបស់នរណានឹងគ្រូវបានឃ្្រ្រួលយកខាលេ ងំជាងឃ្?
• ឃ ើ្សហ្៉ននឹ៍ងរងផលបះ៉ពាល់អវារីខលេះ គបសិនឃបើរោ្ឋ ភបិាលនិងអ្នកអភវិឌ្ឍ្រំនប់៉ និសា្ត បសំ់ឃ�ងនិង 

ឃយបល់របស់សស្តរី?  



42 បម្រែប្រែរួលនៃឥទ្ធិពល៖ មគ្គទេ្ទសកទ៍េនឌរ័សម្រាបស់្ថា បន័ដែលទ្វើការងារអំពីេំនបនិ់ងេទនលេ 

ជំហ្ៃបនាទា ប់៖
• ពិនិ្្យឃ�ើងវញិនូវបផនការយុ្រ្ធនាការរបស់អ្នក (និងបផនការគបាគស័យទាក្់រង) ឃោយបផ្អកឃលើ 

ការវយ្ម៉លេឃនះ។

• ធានាថាមនថវកិាគ្បគ់គានឃ់�ើ៉្រីគាគំ្រឃយនឌរ័ឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការ (រួ៉ ទាងំការពគងឹងស៉្្ថភាព 
ឃយនឌរ័ សក៉្មភាពសគមបប់្សស្តរី ជំនួយឃលើការឃធវាើ�ំឃណើ រ ឬការជួយ�ឃ៉ើលបថកុមរ ឃ�ើ៉្រីឱ្យសស្តរី 
មនឱកាសចូលរួ៉ )។ 

• បឃង្កើ្សូចនាករនិងគកបខណ័្ឌ គ្រួ្ពិនិ្្យ ឃ�ើ៉្រីឱ្យបុ្គាលិកអាចវយ្ម៉លេភាពឃជា្ជយ័មន 
យុ្រ្ធនាការ ក្នុងការបំឃពញ្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរីនិងបុរស។

• តា៉ោនការអនុវ្្តបផនការ ឃោយឃគបើសូចនាករឃយនឌរ័និងគកបខណ័្ឌ គ្រួ្ពិនិ្្យ។

• វយ្ម៉លេថា ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការឃនះបនលេឺសំឃ�ងរបស់សស្តរី៉កពរីសហ្៉នរ៍ងឃគគាះ គាគំ្រ�ល់ការចូលរួ៉  
និងភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរី និងធានានូវចំនួនសស្តរីនិងបុរសឃស្មើគា្ន ឃៅក្នុងការគបជំុជា៉យួម្ច ស់ 
្ឃគមង ការគបជំុបណា្ត ញសងគា៉សុរីវលិ និងការកសាងស៉្្ថភាព ឬឃ្រ។ 

ឧបេរែ្័ៃ្ទដី១០៖

បញរា ដីស្ទាៀងផ្ទា ត់ម្ៃការយទុ្នាការមែលស្លៃើយតប
សៅៃឹងសយៃឌ័រ

ប ជ្ រីឃផ្ៀងផ្្្ឃ់នះ្ឺជាជំនួយ�ល់សា្ថ បន័ ឃ�ើ៉្រីធានាថា 
យុ្រ្ធនាការ ្រំនបន់ិង្រឃនលេរបស់ខលេួនឃ្លេើយ្បនឹងឃយនឌរ័។ 
ប ជ្ រីឃផ្ៀងផ្្្ ់ឃនះអាចឃគបើសគមបវ់យ្ម៉លេល្រ្ធភាព 
ឃ្លេើយ្បនឹងឃយនឌរ័ និងឃ�ើ៉្រីបកល៉្អបផនការយុ្រ្ធនាការ 
ឃោយ ឃផ្្ត ្អារ៉្មណ៍ឃៅឃលើបញ្ហា ឃយនឌរ័។ ៉យ៉ោងវញិឃ្រៀ្ 
ប ជ្ រីឃផ្ៀងផ្្្ ់ឃនះអាចគ្រូវបានបកបគបនិងឃគបើគបាស់ជា 
ឧបករណ៍ឃរៀបចំ បផនការ កប៏ាន។  

្ួរពិនិ្្យប ជ្ រីឃផ្ៀងផ្្្ឃ់នះជា៉យួអងគាការម�្ូនានា និងសស្តរី 
និងបុរស ៉ កពរីសហ្៉នប៍�លអ្នកឃធវាើការជា៉យួ។ ឃធវាើបបបឃនះ
នឹងនាឱំ្យមនការយល់�ឹងរួ៉ គា្ន អំពរីបផនការ ឃហើយនឹងធានាថា
យុ្រ្ធនាការឃនះបាន្ិ្្ូរពរីប្រពិឃសាធននិ៍ង្រស្នៈរបស់សស្តរី
និងបុរស និងឃធវាើការឃ�ើ៉្រីផលគបឃយជនរ៍បស់សស្តរីនិងបុរស។



43អង្គការទន្លេអ្្តរជាតិ

           បញ្ីទ្្ទៀងផ្ទរាត់ដ្នករារេរុេ្ធនរាករារ ដែល ទ្លេើេតប  ទ�រានឹង ទេនឌ័រ

សំ�ួរគនលេឹះ ចទមលេើេ រួមទរាំង ទសចក្ីពន្យល់  អំពី ករារដក ដមប 
ដ្នករារ ទែើម្ី ឱ្យ ទ្លេើេ តបទ�រានឹងទេនឌ័រ

ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការមនវ្្ថុបំណងនិងឃគាលឃៅអវារីខលេះ?
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• ឃ ើ្វ្្ថុបំណងទាងំឃនះឃ្លេើយ្បនឹង្គ៉រូវការនិងផលគបឃយជន ៍
ទាងំសស្តរីនិងបុរសយ៉ង�ូចឃ៉្តច?

• ឃ ើ្ការវភិា្ឃយនឌរ័បានផ្ដល់ព័្ ម៌នអវារីខលេះអំពរីវ្្ថុបំណងនិង 
ឃគាលឃៅមនយុ្រ្ធនាការ?

• ឃ ើ្សស្តរីនិងបុរស៉កពរីសហ្៉នរ៍ងឃគគាះបានចូលរួ៉ អវារីខលេះក្នុង 
ការឃរៀបចំឃគាលបំណង យុ្រ្ធសាសស្ត សក៉្មភាពយុ្រ្ធនាការ?

• ឃ ើ្សស្តរីមនឥ្រ្ធិពលអវារីខលេះចំឃពាះការឃរៀបចំឃគាលបំណង 
យុ្រ្ធសាសស្ត និងសក៉្មភាព? 

ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការឃលើកក៉្ស់ឬពយោយ៉ការពារយ៉ង�ូចឃ៉្តច ឃៅឃលើ៖
• ្ុណ្ម៉លេប�លសស្តរីផ្ដល់ឱ្យ្រឃនលេ?
• ្ុណ្ម៉លេប�លបុរសផ្ដល់ឱ្យ្រឃនលេ?

ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការពយោយ៉ការពារយ៉ង�ូចឃ៉្តចឃៅឃលើ៖
• ការ្រ្រួលបាននិងការគ្បគ់្ងធនធានរបស់សស្តរី?
• ការ្រ្រួលបាននិងការគ្បគ់្ងធនធានរបស់បុរស?

ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការឃធវាើអវារីខលេះឃ�ើ៉្រីការពារកុំឱ្យ៖
• បន្ុកការងាររបស់សស្តរីឃកើនឃ�ើង (រាបប់ ្្ចូ លទាងំការងារបថទា ំ

គា្ម នកមគ៉) និងគបាកច់ំណូលថយចុះ?
• បន្ុកការងាររបស់បុរសឃកើនឃ�ើង និងគបាកច់ំណូលថយចុះ?

• ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការមនបំណងជ៉្នះឃោយរឃបៀបណាឃលើឧបស្គាប�ល
រារាងំការចូលរួ៉ និងភាពជាអ្នក�ឹកនារំបស់សស្តរីឃៅក្នុងយុ្រ្ធនាការ
និងការសឃគ៉ចចិ្្តសាធារណៈ?

ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការឃលើកក៉្ស់ឬពយោយ៉ការពារ៖
• ្គ៉រូវការឃយនឌរ័ជាកប់ស្តងនិងផលគបឃយជនឃ៍យនឌរ័ជា 

យុ្រ្ធសាសស្តរបស់សស្តរី ឃោយរឃបៀបណា?

ឃ ើ្យុ្រ្ធនាការឃនះអាចមន ល្រ្ធភាពបង្កផលបះ៉ពាល់ជាអវជិជមន 
ចំឃពាះសស្តរីឬបុរសប�រឬឃ្រ? ឃ ើ្មនវធិរីក្នុងការគ្បគ់្ងផលបះ៉ពាល់ 
ឬហ្និភយ័ទាងំឃនាះ ឃោយរឃបៀបណា?
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ឯកស្រសោង

ការវយ្ម៉លេផលបះ៉ពាល់ឃលើសិ្រ្ធិ៉នុស្ឃៅតា៉សហ្៉ន៖៍ ឃសៀវឃៅបណនាកំារបណ្តុ ះបណា្ត ល - 
ឧបករណ៍ជំនួយប�លគ្ឹ៉គ្រូវ, ឆ្្ន ២ំ០០៩, អុកសាវា ៉ និងសហពន័្ធអន្តរជា្ិសគមបសិ់្រ្ធិ៉នុស្ 
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/COBHRA_Training_Manual_-_English.pdf 

្រំនបនិ់ងការអភវិឌ្ឍ៖ គកបខណ័្ឌ ថ្មរីសគមបក់ារសឃគ៉ចចិ្្ត, របាយការណ៍របស់្ណៈក៉្មការពិភពឃោកស្តរីពរី្រំនប ់
វរ រីអ្គាិសនរី, ឆ្្ន ២ំ០០០ 
https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/world_commission_on_dams_

final_report.pdf 

ឃសៀវឃៅបណនារំបស់អ្នកសគ៉បសគ៉រួល៖ ក៉្មវធិរីអភវិឌ្ឍនស៍៉្្ថភាពស្តរីពរីការបសញ្ជ បឃយនឌរ័, ឆ្្ន ២ំ០០២, 
អងគាការសហគបជាជា្ិ 
https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/CompetenceDevelopmentFacilitatorsManual.pdf 

សទ្ានុគក៉ស៉ភាពឃយនឌរ័, អងគាការសហគបជាជា្ិឃ�ើ៉្រីសស្តរី  
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36 

ក ្្ចបស់ម្ភ រៈសគមបឃ់យនឌរ័, ឆ្្ន ២ំ០១៨, ៉ូលនិធិភាពជាម�្ូគបពន័្ធឃអកូ�ូសុរី  
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-toolkit-2018-en.pdf

ហរីល គ្រីស្រីណា ជា៉យួ គ រ្ីស ៉�ិ�ិន និងនរីណា ខូលរីន, ឃសៀវឃៅ៉្គាឃ្រសកស៍្ដរីអំពរីការវយ្ម៉លេផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័
សគមបឧ់សសាហក៉្មបរ,៉ ឆ្្ន ២ំ០១៧, អងគាការអុកសាវា ៉អូសសា្ត លរី 
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-

assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf 

ហរីល គ្រីស្រីណា ជា៉យួ ផ្ន ធរី ងុក ធុយ, ហសាកឺលរីន ស្តូឃរ ៉និងសុរីឡាវ៉ន ់វង្ផូសុរី, ឆ្្ន ២ំ០១៧, ឃ៉ឃរៀនប្រពិឃសាធន៍
ពរីការវយ្ម៉លេផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័មន្ឃគមងវរ រីអ្គាិសនរីឃៅគបឃ្រសឡាវនិងឃវៀ្ណា៉, ឃយនឌរ័និងការអភវិឌ្ឍ, ្រំពរ័ 
២៥:៣, ៤៥៥-៤៧០, ឆ្្ន ២ំ០១៧, អងគាការអុកសាវា ៉ជរីប៊រីរូឃលច។  
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/lessons-learnt-from-gender-impact-

assessments-of-hydropower-projects-in-laos-an-620369      

ឃសៀវឃៅ៉្គាឃ្រសករ៍បស់អុកសាវា ៉អំពរីឥ្រ្ធិពលសស្តរី, ឆ្្ន ២ំ០១៩, អងគាការអុកសាវា ៉អន្តរជា្ិ  
https://www.oxfam.org/en/research/oxfams-guide-feminist-influencing 

ឃរ�ឌរី គ្ររូសា ជា៉យួ រ ៉ូ�ូ សានយ៉នហ្គា , តាហ្វា ្វ៉ ម៉ហូបាបា និងអានហគារី អាសានហ្ុរី, សស្តរី អ្នកបថរកសា្រឃនលេ្រប្់រល់ 
នឹង្រំនបវ់រ រីអ្គាិសនរីធំៗ៖ ៉្គាឃ្រសកស៍គមបស់ក៉្មជនសស្តរីឃៅ្រវារីបអាសហវាិក, ឆ្្ន ២ំ០១៩, អងគាការ្រឃនលេអន្តរជា្ិ និង 
អងគាការវ ៉ូ៉រីន (WoMin)  
https://womin.org.za/images/activist-guides/FightingBigDamsfinal.pdf 

សគាូឌរ័ ថាយឺ និងខូលសាន ់ឃអលរីសាបប្ “សុខុមលភាព និងការអភវិឌ្ឍ៖ គកបខណ័្ឌ ្ំនិ្សគមបក់ារវភិា្អំពរី គបជាជន 
ប�លគ្រូវផ្លេ ស់ប្តូរ្ររីលំឃៅ” ចំណាកគសរុកនិងការតាងំ្ររីលំឃៅថ្មរីឃោយបង្ខំ៖ បញ្ហា និងការឃ្លេើយ្បរបស់ គបជាជន ប�ល 
គ្រូវផ្លេ ស់្ររីលំឃៅ។ ហ្នឃ់សន ឃអ និងអូលរីឃវ ើ ស្មរី្ ឃអ (eds) ឃរាងពុ៉្ភឃវសវ រីយូ, ឆ្្ន ១ំ៩៨២, បូលឌឺ ខូ�ូរ៉ា�ូ

សុរី៉៉ូន ម៉�៉ឺល, ្ុល្យភាពជ ជ្ រីង៖ ការវយ្ម៉លេផលបះ៉ពាល់ឃយនឌរ័ឃៅក្នុងការអភវិឌ្ឍវរ រីអ្គាិសនរី, ឆ្្ន ២ំ០១៣, 
អងគាការអុកសាវា ៉អូសសា្ត លរី  
https://resources.oxfam.org.au/pages/view.php?ref=1210&search=gender+hydropower&order_

by=relevance&sort=DESC&offset=0&archive=0&k=&curpos=5 

ឃសៀវឃៅបណនារំបស់អុកសាវា ៉អំពរីការបណ្តុ ះបណា្ត លឃយនឌរ័, ឆ្្ន ១ំ៩៩៤, អងគាការអុកសាវា ៉   
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-oxfam-gender-training-manual-141359 

https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/COBHRA_Training_Manual_-_English.pdf
https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/world_commission_on_dams_final_report.pdf
https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/world_commission_on_dams_final_report.pdf
https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/CompetenceDevelopmentFacilitatorsManual.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36 
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-toolkit-2018-en.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/04/2017-PA-001-Gender-impact-assessments-in-mining-report_FA_WEB.pdf
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/lessons-learnt-from-gender-impact-assessments-of-hydropower-projects-in-laos-an-620369
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/lessons-learnt-from-gender-impact-assessments-of-hydropower-projects-in-laos-an-620369
https://www.oxfam.org/en/research/oxfams-guide-feminist-influencing
https://womin.org.za/images/activist-guides/FightingBigDamsfinal.pdf
https://resources.oxfam.org.au/pages/view.php?ref=1210&search=gender+hydropower&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&archive=0&k=&curpos=5
https://resources.oxfam.org.au/pages/view.php?ref=1210&search=gender+hydropower&order_by=relevance&sort=DESC&offset=0&archive=0&k=&curpos=5
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-oxfam-gender-training-manual-141359
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